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   ا	�������� 

ا��ى ) اPQا�rى، آ!�gل/ا9@�ى(�� �@�N ا�$L\ ا��5~ 
 ، ا]��1#، وا�&�"�ز� ا�:�[$�W1%ا e�7 ه�� (�Gآ
 ��@E ،7/و�A 7، أو �8اوىNN@� � #�cر�E آ�ة ,8م، �c=���

 ا��1، أو ا���ار ر�h أو �5R، د��$#�=�:/ �، أو و=��
C1rر ���@E أو ،t�= 41/�E أو ،  .أو #�cراة ود�

�5� #8ى � �F &$ر أ�� ,8 أ�Lء، وه$ إ&�ار ���� ا���8
 #�  ل إ�71 /�ل آ�ب =�[���E واه�Pازه� /� ����"P أ�
�Rارة (���� (�c@E �/ �"1 /���3، وه� �E@$ر أ�� ���� 

�E ت�"m71، آ!� أ�� أ) �� �# ���1 �� #� 45�E (��1، و�"
 ،�1]:E �# ��c�Kا�$,) #8ى #�  ل إ�71 /�ل و�� أ C�& D
 Aا�ا��"�11، و= �$":� ��=�& و�� #8ى ا=�"8اف ��#

  .ا]%�ء

 ،7�H3� ��� ;)�` ��، واoz ��3ل، #� زال ����1 #��
  و��u:# 4!N$�7�1، &�,8ا (���، وه$ ��(U أن��K ن$��

41N�:# J�/ أو U#�K 4#إ�71 . #$,�7 ه$ أ tG� ى�ل ا��g9ا
 �ا��5$ان ه$ #� ,�م و�3$م �o��) 7 ��~ أ41X ا&[�,� #

313، ��13دة إ�� وo�8X ه$ دGا� C&$E �. ��ب ا��9ب، #
�3 ا]دارة، �:# :=q# 1Eى أر=� �"$د ذا�آ�، ا�xل ا���

1 ا]�8اعr�3�E :ا �cGذ�� ه� ا� ،�5�1 ���5$م ا���:1�
أدوات T$رة (ا��5~ ا��آ� ا���� ا>#?، /�ق ا>دوات ا8�8Qة 

1E�#$�594 واXأو )ا��$ا ،15!� 313I ���، و=_�ه� �9 � 
 eد$"A 4Xو,8 راح �$ا ،1hر :=q# أو وزارة، أو ،5#�A
 إ�G� �# Bء ا�، وه$ �J�5 ��م��� F ،�$  F ،دا�) 

 ا�J�5 أ� 5X$��ت e�H��E، وأ� #�3و# e8XxE، وأ�
��"J وا�X$ا ��g��ة وإ�Xار، #\ ر(U آ4 � ،e8دV ة�#��#
 �"Gا� D o3` 7� وإذا ،1Aر�iا ��X$وا� ،e$cG9ا��!$�4 ا
ا�$ا/8، #� E$ا4X و�5Eون و/$ار (1!� ����1 �� ا���:1? 

GُـE ،�!�� ��q# r�# 733` � �# ،8 إ�71 ا��/�ل، ا��5ب
وo��E ��71 ا>#$ال، F � ¤�ج k 7�#$ار /g# �313!�، أو 

 ��� ،tg# ف إ�8ا����yدة �  –ا�"G7 �83ر  ¤�ج  –وا��#
، ا�� c1]ا� 1��!�Aا�  وا(� #� ا���3ءات ا]&:�&1
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 ،!1!zت ا�c3ا� �# Jyز Bإ )�L[�� ،�5) �"A���

& F ،M��y ~ر و���/ �"c�K8رآ? ��#�، أ# tK ��@�ف و�
 �&t��E 3��� D ر$I �7�#، /313 #� /8ث # x:8 � وا�!zوا
 �G�3�4 #� ا�# �&�L�# 75)8� و� #� =$ف ،��q9ا B$� ��@�

1(D أد#���� #� #�5$#�ت !�� (�A<ا �$)8# ،  .#cG$ه

 �# �"�g#ات، و��q9ا e�% &�C ه�e ا��Gآ�ت ا9!$�
ا�:�ح وا�xcول وا�E@��ت، ه� ا�� �4g  !$ع #� ه$  �Rآ�ت

"~$� " ،1,�c�=وب ا��z45 اGى، و�����3ر =�1=�ت ا�8ول ا�
��رات ا�xcو�1�/�� C=qو� ،  . و��ر ا]��دة ا�1,�5

�5E() ��� ه�ا ا�P#41 ا�@�X o�8/� ا��.4 ا�8آ�$ر ��ل 
15 ا�xآ� #�� #� ��3ب #� §�ن =�$ات /? د��!Q �g� Z

 D ~�5ى ا9@�ى ا���) �� 1��5��� J��E< ،M,��X D 1:&$E
ا�[� ا���:�، ودهG) (|&� � أ��ف آ�1 و7�X أن ه��ك #� 
��!P1 �7 ه�ا ا����، وأG�# tK 7c�K$ر، q# 8�� �X$@y=:�ت 
 ،��# �gآ��� أآ�/ \���� �ا���G إ��ه�، و/? �13) ه��ك #

�7E وا�P#�ء أ&' yآ��ب أ D ���@8د أن أ8Xر �U5 ه�ا ا��
 ، وإن "إ&�� ه��"��3$ل %J ) إ¨�P1ى/��~(�r��T ا���

��8&� #� &.7�1 ��� و%J، و�©&:�ن، (|�8ى ا=�85ادe ه$ 
 Bإ � أن �.�1$ا ا��� ا���&:1��y و ~��� J1�= وا�8آ�$ر
ه�ا ا�5!4 ا��ى �T�T �c@1� 85� J�� s ا���، آ�ن ذ�� 

 ا��5�1 ا���:1 ا�� أ=:"�، ��3$م  ,4c أن�cGده� ا�PE
�3E �# 4$م �7 /� ا6ن� .  

 D أو >�� �8أت ،1:�& ��< �cGا� e�أ&� � أ,8م ه
ا��9ب ا�J1H5 ا��ى � &�5ف ��7 #� ���� ه�� D ا�G9ق، 
 �� أن �3$م �7 ا���س #��Wوز��� �9 �Aذ$ª أ&� أراه� �ªوإ

�$#�تzا، و���5ر($ا، و���5و&$ا،  ا�:�[�ت وا$�)���1�
� ذ��، �و�.�1$ا، �C1 (3» >و���J، وإ�Gc�� �ª آ�( #� أ#

   وازده�رe `��ج $9=$��cGا� e�ه D 4g!�9ا��!$ذج ا
 ��� �313zر�7، �� ,8 أ�$د إ�71 �/�3، ا��د ا�E 41W:��
 #�5آ أم در#�ن، ه$ ا��$ا4X ا�313z ����1 و�? �5.�� دون

 ،J"�# د�$ة أن ��8$ا أه4 (إذن �y  ن��# D ت ا�1$م�G&
��8ى o���� �5# اPQاD �@���� �r آ|س ا�s�5، /� ا�9�\ 
ا��ه� ��� ا>,4، أ�C1 ه$ ا����o ا��ى ��g' ����1، أد�$ 

 ،e$c�� Dّ ( $� �/ ،7�- آ!@�ى- ) \�&<ا>,8ر أ�4، وا
  ). #� رأ��J؟!! أ#�® D ا>رض

آ�� &��8 أن &�J�5 �� /8ث D #��5 ا���ة D أم  إن 
� أى و,) # �gة ا6ن، أآ��در#�ن، (��1�5 أن &�5ف أن ا�
 �!�g# Xا��� P"����) ،ت�#$�z�5 ا���س، � ا�# D ،�.#

� ا���س –��ل ا�xآ� و7cNX، و&�45 #� &:�[1\ .(45 د�- 
G# ا�") ،1Aر�y �وط �|,4 ا&��Hر #� �$ن ر�h، أو $5#&

�$ن ����35ب E � ى�A �� 1313zا](�دة ا ،e$cG# وذاك
 Bم إ�N�,��� ن$�E 4� ،وا�=���3 و��� ا����ار وا5��39
 �# 8�P# � �:_�و&� J±�:z، �!�ر=# ��Xوز و�� �# 8�P#

، وا/xام آA 4"8 إD ~�² ا��E e|آ81 ه$���� �Pا��#�آ 
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�ا ا����ح اPQا�rى ا��اr\ ا��5�1 �!��1، و��� رأس ذ�� ه

�=��5دة ���7 �$5& ا�G9ق ا���ح �5$دة �:�ن أ71y إ�71، 
� ����� ¨8ده� # o�]�& ،U5c5.�� ا�� Bو���1 ��51 إ F �و#
 �r�= ti اP1!�# ��14 ±� و��G�1� ،�"1�� �)$y 8ه�!¨ �

  .ا���س

وأtyا أود أن أ&7c أ&7 � أ/tK 8 ا��5ب �"�J ��83م 
� ا��tg��5ب، �4 �45 ا�5�C ه$ ا�@�1N، وه$ أن ه��ك ا�

 J�< C1� ،8ا ��_�� ا��5بA ا��5ب، �"�!$ن tK �8Aا #
 ،1r8اcا�&���5ت ا� e�4 هg9 (,و J8ه�� C1�) ��&$ه���

� >ن آtgا #�"J ���5#�$ن �c���� ��5#ر أ&�� �   و�

  ) ا�xcول(#@8ر ��,  )أ(

  )ب(Wrا�=�"�ك(=$ق را (  

  ، )إ�8اع وا=�g!�ر أ#$ا��� ��8هJ(�$ل أ��7  )ج(

و�����J") B أ/�ص #� ��$ن أن &4H #�_��?، #���ز�?، 
 –وا��.4 ����tى ا��´#�ى  –ا>ر�A . #��5رآ?، 1W³?، ��"�ء

 F ،33$ا ذ��N1� ���1)ا��A رةq� D 41rزر�$ا إ=�ا Jأ�
 41r7 إ=�ا�g� �# زرع B�3$ن إ��� Jه�ه)$A$د ا�=�"�آ�، ا�

  . q� Dرة و���1) ا��(�ه�E�1، اx�9ب

���  .و	����� 
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