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 ا��� ا	�ا��� وا	���ون

  1/2/1995:  ا�ر���ء

  	�   ��و��   ��و ،  ر	��ن ه�      ور	��ن ،  ر	��ن   أول   ..... 
�   ��   أر��   أن   ا����ذ ���  �()'وج   %$�	�   ��   #"!    ��   	�ا
أ89'  ر�7 أآ2'،   16 ،  وا�5'ب   ا�آ1   	12   ��   0'ورة   أ.-, ا�+ى  

6�;;� و6> ا�;�س،  �=�> �"� !�?�� ���� أ%;� 8%	�= �8	
�;�ان   ه+ا !!  ��= ، " وا�@'=!   ا�;�س "،  وأ=�� 	� ا�@'=!  

  C)D�، و�� L 1995 '5%%+اك(، اIن �    H	��G	E   '5;=   F ا�+ى  
 P Q�86 ذ� �ت"�����R أ.-, �;�ان ه+�  -2000"�م "  ���
��Sا�;5'ة اT��,   ه1 ) V.   أن    R �>9-�   و   �Dن . د  ="�ل   آ��	ر  

 CX=و�@X6  ، �	   �;�)��;\ل   أ%� ]�D إY6    ��ل ،  �   �V]��  
  =�م   ^`+ا 	C8    ��;\ل   أو ،  أ%�   �_%\ل   16   ^"(� ،  ا����ذ 
�c   إن   R ،  اb-�رآ�X=   T_ه1 d�   ��	ر T-��;7 ،�8د�bن، ا ��  
�� إ��e    fج -@�    Cg�-	 ��   م\)=   ���� ���رى    ^](9  ، �	\�  و
  �D[ C)�  Y6أن إ    Y-V]= !^ا�^   �-�'	   .. 

��8د   �-1 	;\��   ردهP T  �6�ََ(;� ا����ذ 9ّ�6َ� bا   jDk  
  ،!gر   وآ�ن   د���$�%lا P �m'��=� وا�	آ���8دة      nو�  
  �G^   TXb%� ،  أ=��   اb;\ل إp^��    f   و<�ء ،  و	�8�Xا هT، ا�'د 
 T-�q  ، �;")@%وا .  

    ��ل   	tددا   	�ز��   وآ;� ،  �-�s   ز=�ر��   	���   ه�   ا���م

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ�ـ�        - - - - 	) إ�tGو%uإ.�ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1033
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Y8	   T"^ا�	أن   ا����ذ       vw  H�  6_�� ا=�م ا��-�ع 6

�'وض أy �6%�$�م  <6 {	 H�'ى ، 	�ز�� l أ.�ق أ%� ا��yر 6
 Y%أ {"��(v='� ،T أ%� أن أ~�ص إf داH� �)y أ�)� �X��
أ���م �� 	� F8^ �e، 	} أ=} f أن أ�_آ� أ%� �e ه+ا أآ2' 
 ،�;�)� �	 ،T)	ا�� Q)و� T?�	ا�� �	} ذاك، وه� 1G6 ه+
��و�� أن أ�'أ �c-8ات و<`� وه� P ا�	�آ} اTm)�(b ��_آ� 

^ ���ر أم l، ه+�ylا �;Xه1 أ� P {#ة أ�'أ و<`� و�=�> T.'
 Tد��. T"gرا T)�� TVm. �ه �'Gو<`� ا� ،H�6 fإ �;"='q
�\ 	� أ	G}، %�8 ه� V�	 c~ أ��'� ،�-e {b �)y�6ا !@;�

 � �DSا ،H���ر ^F8، ه� ا��yر 6�ylر ه+ا ا��yا 

1yد   ���1   هG+ا   أو ،  ا�وf   اbـ'ة   ~  ، c	���X;   ا�-y   إfّ  ،
�T   ا�Gbن   =_��   ه� ،  ا�Gbن �H  ،  	_��ف   إ��   ا����ذ 'X6  
 TV0ن ،  وا�Gbوا   Q�+ردا   و=�^��   �6   و='��   ا����ذ   =_�� آ  
 �6 ��m�� .   

  1�y 16 1-� {	 'ة	ن أ�� �Gbه+ا ا jm% 1yأ%� د f �6ا
د��� إ��� إf أ%� دy(� �-1 أن أدy(� أ%�، وأ%� ه� ا�+ى 

� P ا�S'ة ا�[cdة اT"V)b ��6'دهT، وآ_�� أ��ت �;q�� ،نIا
�� 	;+ آ�%�، <(jm% P j ا�Gbن 	12 اb'ة ا�T"6�X، ��ار 
 'g��Xا� T=�mq jm% jXV�= �%jm ا�g�bة ا�'آ;�T، و	� =�

 �c~ دون ������ر�X� د�����86 ذ�Q 	;8;� ا���y> إl (ا�H ا
���ر��� �8��6د���)� �)Xا� <yر ا����?I �-;� ، (�;وآ   ��  

 �`-%    C)�، هTX)> C ا����ذ،  ا����ذ   <(TX   أن أ�'�C    أ^'اد 
 ،��)���   =X(�   أن   �9ء   و	} وا%;� 0��ف )�   �`;	   18m�)^   R  

 .  را���   ا����ذ   ��_y+   =;['ف 

�2'ت �(C    ا���م ،   +اه   �`' 	��G أو 	H-�G    أر��   وأ%�  
،   ا����ذ   	}   y@�ب 6> أورا�C ا�"���V7 T ا�[�^T، وه� y@�ب 
 E   {ى   أآ�;�ا�+ى    ا�'��!   y@��6   إl   أذآ'   l أ%� . أ�[�ر أ%� 
��د   أول   �`�ر �(C    ردا   f   أر�(�    {	   T)�" ن�X%وا��@�ر   ا� " ،
�\   	�   ه;�ك   ه1 : � ا�2"�ت ^`� �(C رأ�`�X%  86_ل   و#} �  
 �;�)�   �و�� (،  ا�$`�ر   ��ا.1   وأن ،  �$`'   أن   �V�X!   وه1 ،  ه+

T"6�� 5'ة% P ��]% ه+ا ا�@�ب واوردت fأ9'ت إ (  Y%أ R
�(C    ردا  P1/3 /1979   ا�bرخ   ا�@�ب   �+ا   ^�<�� " T=ه�   �	  " {	  
 ��	u��m  ،  {	 ��2أ~(� ا�$} أ�� ا¡\ء ا�ول وا� %����

وG� E} �� ��ز�� <�g\ة ا��و�T  "ا(�) "�) ا	'�اط"
 ،�86 T�8� و84 أ�7ت إ5 4'� آ�2��12 0 /��ة أ,+(ا���5

��   	\=�   l   ^'��   ِ̂'£�¢� ��6@�ب ، )19/5/2010)�  ، �~'^    H^'8	
�   ور�T   ا����ذ   ��7	Fت '�  %jm   ="�ل   أن   �G}   وأ%� ،  	�5
��اد=P T    �@���   ا��D)Gت lو='�6   =�8�5 ،  را�(�   إذا   ا   ��)�  ،
 lإ    Y%أ ��'^   �  أ%�  -  ا��;�ع   دون  -%CXm    أ�;�   ور�� ،  وا
  ¦F8^ Y]y ��� ،  ا��D)Gت   �+Gو�   ��   C�_>�m	 {�،  ا�@�ب   �+ا   
  ��6'د   اb-�درة "  ا�"�TD   ه+�   إن   ��   و�(� ،  رأ�� 	[����   ^`\ 
 C)�  ��   وآ;� ،  <�(�   §12 ا�H    ا�"��   أ�$�   	}   آ�%� "  ا�@��6ت  
�2'ت     C)�،  ]D�د   ¨�� زآC  .  د   	}   y   'yL@�ب jm% <6 ا�وراق 
��   ='د ^    C)� ���   	"�ل   �}   إ���   أر�ُ(��   �8"'5%    P ا�ه'ام  ،   

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�tGو%uإ.�ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1034
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��   =�8+ر   وآ�ن^   {�   �'y_�    P ا�'د   )��C  . ذ���ª� �)إن   و�

 C)��� 	} و��� �('د 	�= <���� v]w و=� آ�ن'^ �%�D���
��:8 اIن أ�8'ف 	} <�=� �} 	Y8 ذ� Q	Fy {ل (ا�@��6ت 

ة 	;+ ?Fث �-��ً� P ه+� ا�;5' اA@�� ا	?ى :'8ر ا=>;"��
�، وأ%� أ�'ف أن    ،)�;�ات�;��TD ه+ا � {�ا��Xm'ت 	;� 

Fg�� رى ^'د�]� P Q} ذ�	د   آ�ن   إ%�: و��� أ} '=   Tm]6  
 TDgدا    C)���\   �>   وأ%� ،  =[(�   	�   آ1   أو   	�$8    {�  ا�"'اءة   
 T6��G}   آ�ن   وا�	أ�\ن      �	أ�\%�      �\��   {��(C    ا�'د   
  . ا���د   آ�D   ا�@��6ت 

�(C    ا�(�® ?"�^c?_�   T إf    ا�S=�   ا%�"1 ��  ا�"
 ���T   اT=']b   وا��"����Sذ   وذآ'ت   ا���ª�   {�  y¯ا �'أ�� 
�`�    975	V�6   ±)-[1   ا�8X�د=T   ا°+�� ا�+ى    ا�<'اء ;>   �=']	  
�C@8  ا�H    اb'�-�ت   وأن ،  إ��`�   �لدc9_�   yة   ��l)'اج 
 <=']D)�   ءل   را������    H� 1.�86`�   و    fا�;[� إ  ،  Pرات و�	ا�  
�T   ا�-@��T   ا��)'اج   أ.-, V]ا^�   ا��)�   �  ا�bة   q�ل   وأوlد
  Hح ا�'.   ��   �`�^   T	����6  ) ا�;$'   دون    fة إ�	ا�8"�    ( ،
  	�ة   �"�ر ا�+ى    أوlد،   ا�ر�6   ذا   اb���   أن �H    إ<-�ر=�   أ.-, 
��   أ��  �20�اf    =�^� ،  اb-�أ   ���   	}   �;�ات   jDk   إ��	�� ;>  ،
 R   �86   Qآ1   =�^�   ذ�   ����G�   �>F�  إ%� :  ����ªذ   ��^p   ��ل ،  
�}   =�8\ون   �>   اb['=>   وأن ،  86��   cy   ه+ا P    أن ='ى     'mXا�  
  ^tة   �µ   F�   �86وا   أن   و�6l ،  و<`�ه�   أر0`� إ��c�    fون 
��mت ��	   T	زl  : \وه�   رأ��   ا����ذ   وه   !m5	   ��� {	  
��mت ��bا^"�   �6ا   وإن ،  ا�	    C)�  أ%�   ا	�آ�   ^��y(� ،  اb-�أ 
 �6l   أن   \m"�  " TD�  �86 ،  ا��8م ا���    C	�"	T إf  "  ا�%��ج   �
��م إf    %;�-�   أن   �6l ،  ا�-5'   �[�='   ^15    Td��-bا    P \�  ا�tآ
  C)�  اb"�م P    ا�%��ج =_�C    أن   �6l ،  أوf   آ"�TD   �[�=' ا�-5' 
�;�   =m'ض   أن   R   �6l ،  ا�ول )��T   ا�%��ج   و^'ة   D��    '=�]ا��

  =���6   وا����ذ ،  	p^��   u8   واl �;>��%l  ، �)�y �وlد%�
 ��-�%�6   �g1   وز='   وآ_%�   راD8ا�   T���bد   وا�]��l�8   وا	  ،
�e C)D"!    �'ار   �6.�ار   	(\م   وآ_%�  T=�ا�%��ج"   أو�  
��   	(�\	�   	;�-`� ،  دا�Dg   ا����ذ   =-�و   هG+ا ، " �[�='�( )D�
  P نL  ،  �¶ظ وإ�m���6 ر ا�"'ار�]= E �;G� \رأ��   ه   �D`m�	  ،
�   	�   ه+ا   أن   وأدرآ� �"�m%    P ار�Sار ،  ا�Sا   j�،  دا�Dg   ردا   �
 j��   	-�رزة   و��j ،  	5'وTq   	�ا^"T   و�T�	;$'ة    أو   "(

T��  وا%�-�� ،  	'ن �m`�    ا����ذ ه�   =D)8;�   آ�D اS�ار  ،  	���
 !وا��D'ار ��`�،  ورد  أ	>،  

  �� 	�8؟   <(�X   آ(�D    هG+ا   ا�'���T   ه+� �[(Y    آ

{	 �D`^    Cزآ E��   أ%� �'ك   �m�0    P ��\;	   ن   =�م   أول��	ر  
  C)� �g�	ه+ا ا�("�ء، و�@'ق  ا�^@�ر   ة C)� �.'S    {	 �=�Sا

Cل زآFy    f"�ل إ	ا�+ى  ه�=�ى     �'5%   j	ان   ��   أ�;�  ا�m'ق "  
 <6    Y=ري ا����Sوا " ، {G�    C0�ع   ��م  زآ�bا    C)�  ا�m'ق   أ%� 
 <6  "  Y=ا�� C	Fم   وأن ،  "وا��F1   ه�   ا��º}   أ	ور�� ،  ا��=}     
،  ا��=} 	}   أ1º   ه� ا�+ى  ،  ه�=�ى رF���6 Y8= �7م  أن   أ%-`� 
 Y8=   رة��Sا    P ره����   C	Fا��  ، j� ا��Fم ا��=} ا�C`"m    و�

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�tGو%uإ.�ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1035
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  آ�%�   ا��P T�'m اb"�ل   وأن ،  اFSل اS'ام: �+ا ا��0�ح

 <6    Y=رى  ا����Sوا j�  E   ^��8;�ان ،  ا��F	uو ا��=Y    6>   و�
 16�"=   <6    Y=ا��  C	F6>   16 وا��    Y=ري ا����Sوا  ،  Cل زآ�"^

  و���8 ،  ه�=�ي   وراء� °Cm    	�   ه�   ه+ا   إن :  )�(C 	� أذآ'(
  وذّآـ'%� ،  ا��=}   	}   أ1º   ا��Fم   =G�ن   أن   	;@(!   	}   ا����ذ 
 T=I�6    Hادف ا�'�   �D`;�6    Cا��=}   إن : " �"�ل وه   �;�   �  ا
  أ�'أه� وأ%Y  ،  آ�� ا�'أ ه+� اT=I   ��   و6�;� ، " ا��Fم 
�TD،   ا�m@'ة   =�آ�   آ�ن   إذا ،  د=}   آ1   أن   �6��-�ر )Xإ¶�  ا�

��e   1د-Xا�    Hا� p^�e   �6    C)� T8�-q   ن�X%ا�   �Dآ   �`")y   �،  ا
 �`�D;��    P ر�X	   �``>��  ، ,DX= اد   و�+ا��	ن   �6�X%ا�    fإ �	  
� أى    �86�، وإن �5�= E {=د   !"e   ه+ا  ، {G�   ن   أن�G=   �ه  
�;�ى   -  ا�=T   وأن ،  ا��Fم  -   Y8� Qآ�%�   و�� ،  ذ�   T�_Xbا  
�;�   ا��Fم   إن :  �"�ل   اT=I   ¡�ءت   وا��   =}د   v�w   �6   ا���Gرا   
 ����C  ا�H    ا«\ة   �(Q   رأ��   ا����ذ   و=`\ ، " ا��=}   ه�   ا
 T"^ا�b�6   lآ�   و��   T"6�@bا  ،  C�_=ذآ' و   �=�S8'ف ا�+ى    ا=  
 �)Xb} " 6_%�   ا	ا�;�س   �(�      {	   �%�X�   �  أن   وأ�}  ،" و=�
  و�� ،  ذآ'�   	½ْ}   واَ̂!£   أو   ا�S=�   ه+ا   ذآ' ا�+ى    ه�   ا����ذ 
 �$m�    C)��(C    أو ،  ا8b¾   ه+ا  T�m�Gا�    �� Hا�  C")�% ��   ه+ا  
 ¾8bه+ا  ا <D)Xbدد �� أ~(� ا'= Hا� T�m�Gا� C)�، أو 

 ،Y8bا ����   L Pرا�   'yL	Y8    وأ0)Xا�� :��)Xوه� ا��   �   \�  
  'g�~ قFy ار�� P ،1>ن    وأآ�ت أآ2' و�G= أن pmVا�� C)�
   Y8	" ��)Xا��  "  C)�  ��ل P    إ%;�   و�(� "  ا�FX	T "ه� اS'ص 
  l (ا%-C?�8  إ�µ¿    	;@(!   	}   ا��=}   %m`�   أن   ^�`�   #��ج 
 uD�)X�  ( �$8	   ا����  ، Qذ�    Y%� '85ا��=}   ��ة   ا��    C	Fا��- 

 1�  ا�mb�ح   ا�-�ب   ه+ا إ¶� �� !"V	Fy {ل  -	12 أى د=} أ.
  �!   	}   ا��ا?! ا�"�ى    اS�ار   ذ���y  ، Q"�   	�   ا�%�Xن   S�ار 
�(C    ا�"P �X   -  ه�   آ�D  -  ا�%�Xن  ،!"V�� ا� أن =18m آ+ا، ^
�(C    أ��X   �� ،  أ~c   أ89�   رب "  �S�6=�   وا��5`�ت  ��   ا'6� " ،
�} ='C0    ا�%�Xن   وأن    ��;�   ا� ='C0    آ�D   ا  )  C0ر ��;`�   ا  
�;�   ور0�ا  ( ، �،  ا��DXح   و�D!   اTD�   T='S هC    وأن ه+
 �;m)�yوذه� ،  =���6   وا����ذ ،  وا   �D[    C�e)Y6ا ( '�e   ا���	
�6   ��5�X`� ا�;mـّ'ى     �V�0��   TD�"�   ¿�µا� ��)Xا��  ، T�'X6و  
  : "=�=�      <6	���P "  ا�;m'ى   ="�ل ا�+ى      ا�;v   أy'ج 

  l   �'ف   وا�1D8 ،  ا�1D8   إl   �6'8=   l   �'ف   ا�f �)8    و��ل " 
 �6'8=   lص   إFyص ،  ا�Fyف   وا�'�   l   �6'8=   lف   وا�[¯ ،  ا�[¯   إ'�  
 l   �6'8=   lإ   B��C2	ا ."  

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6 �6���%� أّآ� إ

�18m،   ا����ذ   =@(�^ ،v;اءة ا�'� ��	} ]�D أن =8
^_رى  ، " =ÁـÀ8ـ'6ـ� "  Tآ(D   	}   اb'ة   �(�   ا����ذ اb'ة   =�_آ� 
،  ا�;P �V  "  ا��'اب "Y8b    ا�D8��lل   �+ا   ا�[�	��   ^'��� 
 l�D8ا��   �� -   ]c5=   �D   و�> ،  وا���0�,   وا��";>   �(�_آ
��   ا%�[�ر�، إf   -  أذآ'   l ،  ا��<�   c-8�6   أو   �m���6ظ �    C�_=
 ��)Xا�+ى  (  ا�� ��$m   ��)� ( ،  C)� TD�   1X)X	   }   =-�أ	ا�8(�     
 1D8��^   صFy��^   ¯]��^  ، �`-%_^   �b   �     آ(TD   أن   دا�Dg   أآ'ر

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�tGو%uإ.�ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1036
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��)X�6   ه;�   ا��l   أن   +y��    P �`�����   وأن ،  �)X�   �)Xbا  

�   و<`�    �Dء   آ�>    P �=�Sا�?'   أو   ا  ، c~   ��)Xأ�+ر �+ى ا   ا��  
 �;	  ، �ÂFوآ   c~   ��)Xا�+ى    ا��  C")�= �6    C�  اIن   ا��8	T و
 jm;�   pm)ا�+ى  ،  ا� ���   ~c   �6ور)Xأ9'ت ا�+ى    ا��   ��P    إ�
�1   <�ل ��Ã} �-1  -  إ	ا�+ى أ9'ت ��  ��-4-22/��ة (  إ6'اه

  ا����ذ   و=`\  ،)24/1/1995:  ا	���Eء" ا��� ا	���ون" 2010
��   إن"  : =['ح 6'أ=� أcyا   R ،  رأ�� )Xا��   �Dء   آ�>    P v%  
��D 	�ا<`� L	F وا?"� ]�ورا    =G�ن   l ا�;m'ى  )X� أ��ل �Dآ

)	 �;G� v;��6 j�  	�   1G6   اb'ور   �86   إl ) أÄر�<\ ا�FGم �
  ،  ا�[¯ - اFylص  -  ا�1D8  -  ا�8(�  	'ا�1   	}   �-"� 

�(l  C%�[�رى    وأ^'ح �D[   ا����ذ  ا����ذ   56`�دة {G� ،
C)G9 فFد =;-`;� أن ا��G=  

�}   و��6+ات ،  ا=�S� P    رأ=�   �}   ��E ا����ذ زآX=    C_ل  
  Y8	" ��   �Xأ�    C)� ��   ا'6� " ، {��T�F ذ�Q    و �=�S�6  
 u��"أآ�ن "... ،  ا� H� ��=    Hا� Å@-=   ��   �8Ãا�+ى    و �DX=  
 �6  ..Æل ، "إ�"�  ". أدري   l "  �'ب   دون   �6�ا�0   ا����ذ   ^

��   'ت�2 ا�+ى    ا����ذ   y@�ب إf    ا�S=�   و=8�د)�   T^�]��6  ،
��د   ��   آ�ن   ^��S=� ،  أ�`'�   وl   وأ��'�   ^_ذه�     fإ �c~  ، {G�  
�X_ل ،  =;l   uX   ا����ذ ^   �;�  ه�   ^�@(� ،  ��E �\آC    ^_%�و�� ،  

�1�m زآC و="'أ %[� هG+ا^ ، � : 	;� أن ="'أ

 ا	��Lوي �J)    ا	H<I   ا�=�2ذ "  

� M��   ��Cور      8:N,   O��"   P2:8ه   �R�@E	و84 ،  ا    S ذآ�
 PT���   U2@)8   ا�V)ا�ه�ام 0    ا  ، M�WX=وا   �@Y   أ�4أ �,   P	  
 Z�   Zا�   Z0    وا� [\'	ا  ، �R�V/   ]ا   P�  ، UV/ا�دب   و  ، `a	وا  
 PT�a��    ى�E	ا bcا(2;ا" 

d�e)ظ: ا;Vg `�h 

1/3/1979 

�(y    C@�ب Tء   ور����6   l n"^ ،1 <�ا�D¡ا �@k   c~ . 

^(� أ<��، آ;� أر=� ان ) 2010(ر<� اIن أ � �} ا�.1 
 l H� �أ5%'� ه;� �?-� أ%� �"�"T وا�T8، ^'�� أ%E Y أ<�
 Cآ�ن، زآ �	 c~ 'أن أذآ C�أP Q9 �[�=! ا�"�رئ، 	� ا��ا

Qذ� C)���G؟�9ه� )� �  ��L ��ل! ، و�bذا أq(� �9ه�ا �6
  Cزآ E��   ¯�8= �%}   أه�     ا�@�ب   ه+ا   إ	ة   \g�>   Tا��و�    Hا�
 1D8ه+ا ا� {� �`�ُ+yى    وه� :  �(� ،  أ�;� Q�+آ  ، �	    Y%أ�[�ر أ  
�(l   1(-=   �)27    C   ا����ذ   أن  ���q    ى�%�? �>'=   �  أو   �"�ء
 �D@=    P �8��5�  ،  Y;G� <�   �8>ن   راIا�@�ب   آ1   ا P TD)وأ%�   آ  
 ���  رyÈ6  ) �7'   أو   1G56   دال   ^��   �pm   آ1   أن   و<�ت   آ����6   أ
، و��8-� آ�� �+آ' ا����ذ ا�("�ء ) ا��	(T   أ��mظ   ��ا 

أ��"� أ%Y أ9'ت إ��� ا����� ا�+ى ا��"�� P ا�ه'ام وا�+ى 
-9-27/��ة () ��ف أرا<P)�`8 %5'ات ��P T"6 ه+� اS("�ت 

 .")1"0 �7ف <\c� Vg `�h;ظ  2007
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��د   �=�Sا    fا�ه'ام إ  ، ����د P    ا�د6�T   ا�[TVm   أن   وآ  

 T8D¡أ�1   �[[�   �;5'   ا   {	   T@���bإن ،  ا   E   {G�   T�=وآ;� ،  رد  
�� P    ا�"[cة   �[��   �'أت   �> أ%P  Y    ا����ذ   ^���   �� �   ��Fد	  
�;�ا�� وا�H  ، 1993  د=P 'DX    وا��D2%>   ا���2�   "  YD)�
�Y;G  ،  	ـ'ة   9)[�   TDd%   T	�b   ��   {   و�\%�   �_�b "  ا��ه' 
  ا�cXة   أ.�اء   �86ه�   %5'   �>   وا��-5'ت   ^'��   	�   �'��ن 
 T�«+ا    اb-�9'   ا�8;�ان   ه+ا �(m�  -  �;D0   -   C$�   و�� ،  ا�+ا�

T]"ة   ا�c]"6"�ر ،  ا�   �	    �m���–  �ً�'^-   �;�   pm�  " أ.�اء  "
:  ="�ل   �����6ذ   أ^�<_ ¿    ^Êذا ،  ا�+ا��T   ا�cXة   �-! ا�+ى  
  ه�   ا�8;�ان   آ�ن   ��� ،  إذ%�   دون   �;�ان ه+� ا�"[c~   Tوا   إ�� 

�;�ه�   	}   ا�8;�ان   و80�ا   ا�+=}   ه�   وأ�� ، " ا�cy   ا���م "  ،
�$�   وأ	�ªت   ر^�� ~   Fg��    P  CXm%"  H� �  وأ�0ف !"!  ]m�ظ   �¨
�}   ا�Xb�ل   أن   =-�و   أ%�   اT)G5b   إن "  ا����ذ    �  ا�[TVm   ه+
 j��   ��   T�F���   <�ء   	���   ^`� ،  ��6دب   )����f    ا��ور   �
 T����X	   د��   T8D¡ا  ، ���X   اT)G5b   وه+�    P دور   �V]ا�   n"^  ،
ا�G=    C�t�ن   �> ،  ��	T   ا�GS	P T    إدار=T)G5   T	   إ��   16 
 T�	����6   T")@bن   و�> ،  ا�G=   ه+ا    C�tا� T�	����6   �@-�'	  
 T>���6ر   T�  <�ء   �> ، )ا����ذ =  )1DG	F2   أ%� ،  ا���
  C��"Vا�� T>ر�)�   T86ا�'ا    P ا�و��ف   وزارة  ، E   {G�   ه;�ك  
 T>در   T86را   T���y    ى�� T>='   در�	إدارة      T��D'ى    وأ%� ،  	��
 �	   �^'�   ���9    P �6ت�XSت ،  ا+yآ'ات   أآ��   وأ+b�8=1   ا��  
 ���bا   �)qا�;"1   و  ، {Gو�    fم   ا0@'رت   ا�;"1   �"!   أن إ��")�  
  <'د وهC    ا�	�ر   6_�`1   �6أتو ،  ا�دارة   ه+�   	`�م   �8-6 
 T;=\د   ذه-�   و�>   ا�<'اءات   و�'أت ،  ا�'¡   {gل   إ��ى ا�\ا�	  
  �C)� �`;�  	�   	-(±   �y+   ا0@'   إ%� :  و="�ل =-�G=    CGد   وه�   أ	
،  وأ%� ..  وأ%� ،  ~�ا   ='<�8   ��ف   وأ%� ،  ا6;��   زواج   �$'وف 
6��ى    ^5��� ،  ��ل P    ��وو<�  Fg��  : {	ل   و��   Q�    Y%دم إ��  
�Å   أو ،  ا�\=;T   ¡'د �m�)�   م؟��  ا���م وP  ،  وا%['^� ،  ا�
  fا��� '��    f <	ا�   �Xل أ=�م،    وأ�Fy ����6 Cm�f أ%� �

�1   وآ�د �eول أن�    C)�  C	�� �`)-"�وه�أت  ،  ا�;�س   أ	�م   �
tX��6 '	أ �� وأ%� أذآ'� أن ا'q�y   ، Ëو    C)"% 1-�   ث   أن�e  

 l�	   �De   ��-"�  وه�   9�)C   ^'�� أ�[�ر ) ا%�`C آFم ا����ذ(،  
 Å�m	   Ì�	  ، +m;=   ��  و6"�� À	D86  ، TXb C8(�   و="�م   و=@
 T�%�X%ر�� أ�' ،  إ R ،Tه�G^و    fإ uXm%  : ذا�	   ��   ½�)ِqُ   {	  
  أن �(�6Ê6  -   Cا��  -  ��در   أ%� �(C    =['   ا�=�م   ه+�   	-�ع 
 cd=   E�8ذا ،  ا��	   ��   �)q   �;	   م��P    را�� رو��1D86    Y   ا�"
 TV)]	   T��`�   آ�\ء   l   ء\��=   {	   �  =�?! ا�+ى  ا��ا�C8    دور
 ���F��T   وا�@�-T   وا�رض   ��6;�س   %�X%ا� '��5bا �و�n ه+

��T �8���6 وا�[�ق)bر   ا�XG%lم وه� ،  وا��  أ�[�ر 	-�ع ا�
 �)e   غ   أن'm�=  ، �=آ1 ه+ا و {�  �m'غ ��   �-+ا   86��ا 

" ����>�y " ، �`)�X= 6'ج P   ��^   �Xm%     C�_�  ه+ا ،  =�[�ر   �7 �
�� ا�+ى    =�ا�m'   ا��رس Ge   �6   ا����ذ   {	 T8gرا T�'>   T�رو
 1D�   ه�   �7  ،  ا��ا��  ،  P ر�qة   إ��Sا T=ا��8د   nا�;�س   و�  ،

6�Y    اb�ا<`n"%   T   6>   	}   و�8(� ،  	;�   ا�v";=   c2G   	� وه� 
 �D[ <6و    Y6�5رآ;� ( إ	    P ��!   l   �^` ، ) ا¡(�Xت   ه+@=   ��m�  و�
  P T8	�¡ا  ) ��8	 ( ، ���   Tm��T   و���y   {	    Y8bا TD� وهC  ،  وا�"
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���إY6    	��� وه� 	��� �� =-�و �F6 ���)�  ،  jG <�وى   ��

 'd.ا�  "Cm@]	 "  ا�+ى l   !�@=   T;`	   ��  أن l    C5w%� ر�7   أ6
  ��'Xـ� F^   �µ   m%�X   �-q {�^cوح ��رس ه�ا=T أ �86	� �G�ن 

 ،'yL fّ�� ،دى��	�6رة وا��  P T=ه�ا �`;G� ،��و	`;T أ6
  !!أن وا�� وا��� أو��) 2010(اآ� �m5	 ��Fy {	�y'ا 

����ªذ أن ^`CD    وأ��ل ،  ه�=�ى   	"��T إf    ا�S=�   و=8�د
 Cل أ��"b5-�   �7   ا=   T�\bا  ، �`�،  �'=�   ��وز   	}   ^�`�   	�   و^

 �;G�   ��F�   c@y  ، �`^    CGe ��  %GX=   jm;�ن   آ�%�   أy�=}   أن   آ
  	;@("�   	�<;� ا��(C    ا�@�GX=   !6} ا�+ى    ا�خ   وآ�ن ،  اb;\ل 
 �]gه�  ،  P <�   ا�+ى    آ�ن {GX=   1   ا��ورmا��   ��  ور�7   �"
  ="[m�ن   وأ.���ؤ�   ه� ا��(C    ا�خ   راح   ��(�   وذات ،  	�	(�\ 
  وا�d;�ء   ا«'ج   .�ت ^ـ8ـ(ـC  ، " ��ل "P    أ.-V�ا �H    و=@'6�ن 
  وه�   =��8-`�   اb(�\م   ا�خ   إ��`�   ^)'ج ،  ذ�Q إf    و	�   واb'ح 
���تا�   	G'وا   ا�+=}   أ^_	} "  T=I�6   =+آ'ه� X  ، أن   �Xw   �  ��   ا
��   ^'د ، " ا�رض )�  وأ%�   ��8+��   ا�   آ�ن   و	� "ا��(C    ا�خ   
 �`�^ " ،  {� �=�Sا C`�%ل ا�"bرأ��   ا����ذ   وه\   ا  ، Eو   �w  
  Cزآ E��   ��'^   ل�"b�6  ، lأن   إ   �D[   pm�   ��)�   ��g�-	  ، �0فوأ  
  و��5mت   %�Gت P    ='د   ا�"'Lن   ا���D8ل   	}   ا�;�ع   ه+ا   أن 
�-T   ا�;�س   ="-(`� @6  ، �`;G�   1D�   �"D�   'yL  ، و�+آ'ت   Tه�G^  
�1   ��ار P  �'د  (�	 <6   tX	  " آ�ك  " ���.   Tآ�ك   9'آ   T���X)�  
�   ]�D   ا�5�Ï   و6> �-�  ) �8-qه+ا   و   E   ث�e ( ، <�   آ�ك   �_ل  
 Ï��   ا�5�-�  آ1 ��ى    ��   ا�"'Lن   أن   =\�D�ن   اD)Xb�ن   دام   	�   
�-� ،  ا�Ã   ذآ'   ^`u9  ، 1ء ��^   Ï��   ا�5�-� �D[  ) 'ة	ى   'yأ :

  	}   اا%�m�   «�ا   أو   ��رة   رأو   وإذا "  اT=I   ذاآ'ا )  �eث   E   ه+ا
 Q���   و�'آ�ك   �Dg�� ) "  آ�ك "و�'ى  " �Dg�� ( ، ذ   وذآ'ت���ª�  
 Tه�G^    ى'yأ T�=+6   �)D8ن   ا��L'"ا� {	 T�'آ T=L    P c~  
 �`80�	  ، QV0±   ا����ذ   و	�8 أن %��� �;$m� �;;G� ،ح�Ã P

 .	"�ل ه�=�ى X6-� ه+ا ا����وز آ�D �6ا �;�

  	�   أن   ا^H� ��   �;0t    أ%�   أ�(}   ر��  ا¡(�C`�;   TX   أن   �-1
،  ا��Sري   واb��� ،  ا��F	�X���6   u	,   إ�eء   ه�   اb"�ل P    <�ء 
��ت   =�X(�   �>   اD)Xb>   أ	' ����f    ا�+ى   ^Êن �D¡ا   T@)Xا�   {�  
�;+اك  –ه�=�ى  ^`H  CD � ،  أ	���2   وl ،  ه�=�ي ^`G=    CD�ن �- 
 ، ا��Sرة   �}   ا�bا^�   ا��DXح ا�-�دى    ا����G   ه+ا   ه�   =G�ن   �} 

وأ�'ك ا����ذ    -	} 6��y �-X� Hر<C  –�%['ف    وأ��_ذن  
���6 P   1DG=   �2=��   آ�ا�	ح   ا��ا��   أن   ��m%lوا    Cb�8ا� {�  

 ,DX=   {b   ف�y;`   أ	وا   أن   �'D�X=    P ا���	   T@)Xا�  ، {V;^   نIا  
 Å�8%   �D��   �D$%ح   و�)�   �;�   {	   ��86  ، 12	   T���mا¡�ت   ا�  
�T ا���ا.1 ^�m9و  ، c~و   Qذ�   �Ð   {�   ع�=   ���    C)� -   ا�رض   �`' 
 �D`	   ا   =-��8   أن  -  آ�نc2آ   {�  ا¡�رف   �(�ا�   ا����ر   
 '.�8bا .  

lأوا^!   و   �	�§ 
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