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 ا�"!� ا ���� وا ���ن

 4/5/1995:  ا ��#

    U<� V�:Wا ،X�Jا�Yا   �   �J��   3�J�B   ZV��B،  إ]    *
@�*�   د%�ة   آO   رآ�ن �    �	:�+�F(   ^�ا�����،    *�9: �

��   )�Fa   أ`9   وآن   3�J�B %	!    )�رت ��a�    �  ،رع  ��J@ ا��
 ��9Bى    آن ��ؤ��-،  d�:e   )�)O   ����)(   fأزرار     ا�>	�
 H7(   بh    �  ،ت   وآن ا�>�������(   0�i. 

)l    وا�	k ا���دا�h    6اء %	!    وأ*� ا&��ذ،  %	!    )�ر�
وز ه2ا ا�Vmn إ� o احSe9 %9ل %' اe نأن 3�J�B آ

( >0e اذآ� � rر ،�Jدd احSe3   ا�J�B   أن   s,�   '%   f2ه  
ا�	�i kال    ا���دا6، و�   �   ��mب   �   )�   أ�9   دام   )   ا�>دة 

 s,� � -3، إ� أ��J�B احSe! ا	ض %S<� � ذا���Fة، ا&��
ء �    �2آ�� �u*�ار H�A، و� �(V ا��e@  %' أن ��   H)i  

 k	n�   �<ne   '(    ،�B��,���ا v�m�   ا�9 وه���ف ا�Yد   �,�  
    أآ�ن   ��ف : " ��+���B�(   �7أآ   ��   ع "%	!    )�ر���  
دة : ا���دا6 %   �   3�J�B   wا   x�	y"  

  وآ�V��B s،  إ]    3�J�B   �(�   ��ل   +�ا��J   9رت �    اz�9Y   دار
 H+{B   z��   9+3   و�J�B   -�)�   ا�nI(   ���    ���آ"-   )2آ�ة   �,�
،  {�ى    +9�9ة ���:"!    إ��ج   �hآ� F���{B ن  9e   ا&��ذ   وآ
 km%    !	% ^   �~   أ�-   ه2ا	(�   %��3   �J�B   H0e   م    إ+�اءات   إ�
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�Fh   f2آ�   ه���ن   ا�!    أن   �-   ��mل   نأ   وxh %	!    آ	� f�)�  

  و�Bآ-   �(>H   أن   H�O   �,�- أو�،    و%:	-   )d	�4- إ]    و���0- 
  )d	   3�J�B   -�4��H�I)   �ـــ� ا��(�،    H+{B   و�~ را��-،  %	!  
 '%   � ،-�4�J   آ�7ا   أ�9ث   '(   H0e   '%   ة��أ   k��   ��)
  وه� ��    
ل ��دى  A    6n��9 ��دى    أو ، " +�:R "  �ـ ا�:
    U�ـ إ�   �  

دة " ` ." -�&    � V)�   @e��ا    !:�� Hوا�9   آ   ^F�(   "  ��  أو *
 �0�دئ   ا���ع   ه2ا ، "*vة   )'   ا��3 ��    ��9   ا&�J�B   Z*  
  �>:	-   و�	�(@   ر�	�- �	�!    أن  - ��dح   أن   دون  -  ��4d-   وه� 

!!! . 

ه9تh Uإ� �Fa( 9`& @	e   x�   �F�   V(أ   :	�J  ) -أ� '��  
  *e�9@   و9e وا��Yة،    ا�(��ة   �J   9�9h-   آ�@� )  ا��%:� ا&�9ى  
]    ذآ�ت�   آ:   و�m�m!   �3   )<آ^   أ�x ا��I�    690رك   �eة   O<ل   )' 
  ،l��ل )' أ�e   إن ،<0i   س  أن   �9   �   ا�<آ^   أن   �d�Bر   ا��
  وا�Yآت   اW(�(�   ا&وزان   ��~   ا�>I<ت   )��(�   ا��E   �7^   �,�ن 
 �m�h��ا    ،[7(& Hmوا��   z�9Yز   إ�<م إ]    ا�Jن، و���B  
�    �	:<آ:�   ا�>�   ��n0��   ا&ر�>~   ��ل   وه� ،  ا�>��ز   ا�<آ^ 
ر   ���   دون   )�Fa   وأ�}ل ا�H�m7،    وزن aا��    ،��ذا إ+�  
��  -  ا�<آ:�ن   ��	^ �   �a��^، ،    %'   ا���ل �m�   9`أ   �Fa(  
 ,�E   9m�    6��{� H94ى    ه�B  ،ن���B @	mJ   <0i    ،fأ�9ا
��ا mJ :  H0-؟   ه%>B   @	e   <0i   �    ،  MmJ   أ�9اf أ�%0-، أ�

، و�dBرت أن .>- آن أ��' +9ًا، &�- �<�آن ا&��ذ ��
  .4E x4E,�- ا��ا�>� ا�:�9ة +9ا

�7�9   أن   أ�'�   ���B '%    !i  9e " ا��اد"ا��%! ��eا ��>
   )'    �m	H   أو   وراح أ`x,�� 9 إدر�s���    ،V   %'   اz�9Y إ]    +���
ا��9اع،    و�~ )  �9ود �  (اW	m!    ا����ام   �~   و���M إ�9ا%��-،  
  �' ا�l( 3)�� � �#>7 رأ�- ه2ا، 2�Jآ�  )�   أ�9ا   أن   إ� 
 �%  وأذآ� ،  ��د��   و�2آ� ��ون،    و�2آ�  آ���دج ا��	��ى   ا��
 9��    ،Xن،  درو�F.أن   وأ�0- وأ   ��ا��}   @���    ،��e>Oه!    و� أ
  ،�(���   )'     MmJ��B{� V!    ا��O<ف   وأن %B %!،    ��ع��ا   وإ�
 '(   s���B   �B�   f���B  ، Hه�   وه   Hd�(   9رج��   -+�Bو   x���  
 R%��د  ا�<�J ،� 9اع أم�'   �� ا�	أن   أ`9 �>   Dde   s���  
 V0-   �   إدر��<B   '(    ،-	*أ s	�Oوأ   -<(     �30   و9e و3�J�B،    أ�
ل   أن   ����ذ e    � Vإدر� s���   0،    رأ��i ر�y3   و�J�B
 H�9��    !	% ��%9ا�إ    Vإدر� s���   �de  "DOأر    ،[  وأن ��
   {9   � ا�2ى    ا�(�m   ا�(<ح (   -	<)�   >��   kا¡-   �(�غ   �2ه�J  
 -B9ت �    وو�  هf2   أن   و�>km أ`9 �O	s،    أ��ء زو+�-، وه
 �dm�0-   ا�B    [إ ��{�(   ��%  ا��,ن   ز�دة   وأن �nOة،    ا+�:
9   ��B   ه� m)�   ص�J   lى   ا���O&(�اغ،  ا�ر وا�yو   �de   ���#  
 ��B    [3 إ��i   9�    !	%  ^ره  أو   اY,�)�   ��@ أن    �>9 ا��س )�
 k�   و)9Fت )�-،    +�ء   ��ل   ��را   ا&رض   *m��i   �O�    ،>�9� ',�  
إ¢،  ... ا���ر   واeSO@   ا&ول   ا�3��n �  ا��!    %ودت   ا��س 
ل   ��mB:-   أن إ]    3�J�B   وأ�0- :%��   -"mوا��   F	IJاء   أ��  
أ�O! أن  واE/،  ا+�:%!    �>�y   9ج، �-   وه�   أو ��mأ،    وه� 

l( -�¤9   �>�£   ه2ا   أن   n��B/ )>- أ%:(    � ^a<(    ،ا&��ال
   � 9eراB- آ:��ج أرى  أ�U    إ� m:%   �O�   -	<}    !eأر '(   x�ذ     
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 ،H¥وأ s�Eأ�   وأ U �    !)0>9   أن أ��ا    !%  �e:�-   �- ا�+�:

 �	"vا    � H9اع،    آ�ا� ',�    !�0�hة،    � :  ه,2ا   ��Fa   أ� ��0(
م �    و� m3   و��د ا&ول،    ا��J�B   -9رك   أ��   x�ف   ذS<و�    ،-�
  ¤9د   )>~   �(,�   �ما�	�   )�e(-   آن   ا�(Sات   )'   SJة �    وأ�- 
 -Bرا��Oا    ،-BF+�B6   و و�m� �0��    � k�o   ة�h�,�- �    ا�0

UmJت،    ��ا،    ا�Yار   ا&��ذ   و���k�B�B � l ا&و���:�F(
H:آ{J  :  Uر إ��dB0>9   أن   أ�ا    !%&ى  �0i>!    ����   ه� ا�+�:

 H:%    ،UJ ا&ر   وه���E    ��غ اdB   F�J    ،ا&�9اث ��Eوا&ر   �  
 HmB   ��¦أ   '%   H,��رز   ا،    ا�0F�( H�   إن   ��  �,�:H   �   ا���
 Fدل   إ�   إدراآ0��   H,��ا   l(    ،��Eا&ر H:<�وا    U)�ا��9 ا  
  ا��,d)�-    '% H	   أن   دون   ا�����   ه2ا   H*��   �<�0i ا�2ى    ه� 
ه2ا   �0i>�   و)�ا*(ت   أ�>د   �>	'   أن   ����، ودون   )' ا�,	!  
   وإ� )  ا&ر��E (  ا����� F%9�   HdB   F��	,�    [رئ و%!  إm�ا  
 H7:�J    ا&��ذ وأ�eأ �    أر��E   �9وره�<�B	�m-، و��

E��ا -F+و. 

)�A    ،se	�، أو   ه�ك   B,�ن   ا&%:ل   �>� �    إن   �m�   3�J�Bل
 £�<B   ح�)(   H:<�-،    ا��0>9   وأن ود��ا    !%دة ا�+�:%   9e  
 �+��    � f2ه   �	و�   أو   ا�: ،seا��   -mJأوا    !	% ،x�وأذآ�   ذ  f

 kiOأ   أ)�	§   )   آ�7ا أ�U    ا&��ذ دون ر�M �,<)-، وأ�
 a�¡   ه9   وأ�hوأر*9   )�����   أ ،(   @e3،    و�)d��9 ا+{J   أن  
�O�*    ،�FJ   آ   H�d�   9<(3   ا�:�Fر B ��B    [0>9   ه2ا إ�ا  
  !% :  )H7   ا�����i   ا�����ة   أو ا�+�:�    U�% نiا��%  

) 'i��%�  !!!"  ��O   ��ش )   دf   ا�a	^   ه�"  أو ، ) %m�ا �I�J
  ،3�)d���   ه2ا   H7r   ا�:���J   H7   وأر    ،[ �J�uه��   أh>�   ه�
 3�)d��ح   إن (  ا�J ( ، فOأ Uأ� s�Eأن   وأ   lm�   :�J   �����  
 -�   H7(   ر،    ه2ا�F:ا�  ،ً<0i x�9 ذdm� � -3 أ��J�B UF0��J

   أن   وأ%Sف   أJ   �e}وا3J وأ%�2ر ���ء ا���M وأ�رع �}ن(  
 -B9هh   3�J���   '(   >Jم  أ   V��   F�J   2   ه2اO{ه,2ا   ا�  )�*Oو  
 ^	�J   ا��9و%�ن    !	% (   -�J   '(   9<�    !%، ) وو���i ا+�:
)9ة،    �9ودا   ��(�-   �©�   lI�s، و�   ا�©�s   إن   ا&��ذ   و��mل +
  ا��>9   وإن ��>-،    �   ا���ق �  ا�+�:%!    ا�0>9 أuJ    !Bذا 
 >�	e   آ�7ا   أو   �   s�<��    � -�2+    [إ /n��3 وه,2ا،    اJوأوا  
   ا&��ذ (   روا�B-   )' و*	U    ا�0>9   ه2ا   أن إ]    )��ا   �F	آ  
0�hا، )7	:   2O{B   >,h   ا��}��   آ�@   و�~ أى +U( 9F،    دون (  
�� %	!  �(a!  إ]    أ�hت �   X�Jا�Yا    [��	�، U�uJ    أ�s و��
   أHe   أ*0/   آ�@ ��Bار 

Mm�	�   3�J�B   M�Wت   #<ث إ]    و���   اذ،    �9�9ا   روا�����
ق   �9ا�� وه!  eوز ،��ه�ة   ا�9ق   و�m�ا�9�9ة، و   واsآ�     أ�
 <�A   ت   ا�0>9   »2ا   �(	@   روا�r   �   H�7(   -�    � وا����ا  
  �9د   �	�وا��   ا��ر��y   ا���	�   إن   ا&��ذ :  و��mل ا�>����،  
 Iد   أ�  3�J�B   ا�J   M�W	� Mm��O¬،    أو   ��,H   ا�0>9   ه2ا   أ�>
ه�(  >:Hا�   ه9ف   إن   و��mل a�ا   !)Wآ�7ا ) وا   إ]    ¤�ج   )
ول �B   بق �    )7<   `�9ة   %�9ك   2O إ��-،  B©دى  ا��    ا&�0eز  
   �(F^ ��  ا�9ق،  FJا��ا   Fi�m�و   �deه!  �    آ�ا>( ��	�  ا�
   �>�X   أن   ��ا)   آن   ا�	�	�� F<(    ،     زو+�   و)��mJ seه
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F(>وأ� ،F���7اء   أ�ل   �d)واج،    وا����وا  s�Iو�– 

 
(�ظ   ��k   أن   أ�- �� –)ز�   kآ�   V)�   �dm�ا¯ن   ا   �   s*و  
،    آ:   ا��Fmة F)*و  H<J،    آ:   ا�e>Y   دآن   و*s   و�rر   s*و  
ت، وا9Y ا�,�ا�!  F�B�)�ـ (ا&د6    ا�ا Minimum Charge    و)
0ت )  ذ�x إ]  	n	� x4Iذ،    و�  أو   ا�%Sاض �  وأ)I!  ا&��
  أن   أ�dBر   � إ�U    ا&��ذ   )�:>   ���3�J   وأ�eل ا��4(°،  
ت   هf2   و*9e   s   ا&��ذ (9m3   ا�m4��    � ��F��2ى    ه2ا   ا�ا
�� أ%:�- B	�ح    �>� �    أ�-   /*�4 `�9ة،    إ��-   *رت F��أو   ا  
 MWا±�رى    ا H:<	�   2�(    ،90ا���,' ا�ه2ا      V��   (�	(  
*�H   ¤9د   ه�   �	:©�s، و� )B    ،ت(9mا� s�©ر   إذا   ��   وا��  
  !	% V)�   9رب�2ى    ا�- ا	إ]    ��*     ذاإ   أو ا��9اء،    �-   �ح   )
ر   )�B   -�)�   H��   lك �B   9اع�إ]    ا� z��    ،-e��� Hه2ا   آ  
 9:�<�    !	% H,��!    ا	رات و%�B    !	%%!، و��وف ا��    ،��ا�,�

�O� دور !m	�:	�و. 

  �{J   >7(   �   H0m��ت   أ(9m(   ق �    `�9ةeا�9ق   ز  
 0�%ره  )'   ه2ا �    &ن إ��-،    ��@   ) إ]    أو*	�F ا��  ه!    �
 �n�ا����00   ا��ا   (   s<I�    ،H:<�ع   وه2ا ا���ا   '(   M���ا   �¡  
+¬ت ، وأن  e	�<   إ�   
(�ظ   ��k   أ%:ل �    )�+�د )(    ،X�Jا�Yا
  [   ورأ�@ ��	�،    أ�s و��:�J    ى�� ^"%	!    د��H   أآ£ v!    ا��
ت   أن �F��ا   �   ت   B(��ه   و�   B£ره(9mو%�9ى أن `�9ة ،  ا�  
   آن v   رة، وآن �  وه!    ��IرهYا   v   �  وه!    ��Iره
 M���وا ،!F	,�-   ا��د، �+�(   V��   n�ر   0�hا   ��00(. 

   h>�   إ�-   �m�   3�J�Bل�  و�Eح   أن   إ�Oا+-   أ#�ء   أ��
 ��F��90ا��   )�2   ا�9   اe   قا�>:H،    أ#�ء   ��آ�-   ����   أ%

   ا&�9اث �	�ى    أن   ��nI   آن   أ�- �� ��    �� ^I�   Fi��O  
 3m4��    ،��F��ه2ا   أن   ا¯ن ��ى    وأ�- ا   �اما���   -(��   '(  
   ¤2ر   �,�- أآ£،    إ�9اع   ���� (رب %	!    ا�B   H0Yك   )'   ��  ا�
  . ا���i   @eل   ه,2ا 

3Jذ   و��او�' �    ا����24   ه2ا %	!    وأ�   و)�Fa   ا&��
 )' ا�(�9ق �m��i  [@ إ��3،    �J�B و�>�2ر    H:,� أن �Fa(
 9�%   ��	� و�I!  ا�%�2ار،  %	!    و�3�J�B �d، ا�	�	� )>�

   ��,	^   هد"� F�J   '%   �)�   ذ  ا��0ت   وأن �²�,�9ر��،    ا&��
،    ا��40   )ء   )'   ه��'   )�2 (�� H�eو   'v   أن   f  ا��,�9ر��   )�
 �IJ#�، ر�	ب   وا&م   )  و�H  ���ات،   )�2   ا��,�9ر�� إ]    ا�2ه
  �Sك   ا������، و�   ا&%:ل   l�:³   و��mم   و�f9   �2هk   ا&��ذ 
)   آ}��'   )�a^   وه�   إ�   �	�Fmة   أو   �	��   ا���ل    H<(B    أ��
�²�,�9ر��،    ��0   %'   ا�7<#�   �'   و��,	^ )ه�ة،    ��@   ��9ة 
 3�J�B   {��   F�J  ) ��	آ      وا&��ذ )  J,��ر�Fm�%   2�(   ن  آ
  !	% �mh [ @40*أ �� >�	e V�� وه� ���B r B	:�2ا، وأ�

0�hة )�2 ( X,�ر���ذ  ، 1967ا  )'   �}2O   آن   آ�s و¤,! ا&��
 f9�وا    � s�d�ت   %��ة   اF��+  " v�" ، kا��,�9ر�� إ]    و�2ه  
 f9وه�   و�   k�i    !Im� F�J   ا�Fh    ،-	:آ{� -�),B>��ة   و�ا  
ت F��+   '(   ر   أ+�ة   أول�n�Y2ى    ا�ا -	m�   '(   ب إ]    ا���ل�  
 9�9Yا    �� -Bه�ة إ]    %�دm�9   ا<�    ،�Fh نء   وآe9*أ   f9�وا     
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�	"  �ــــ���ــــــــ� "   2606



 I12121212<I2010201020102010>23232323			א��������������س – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	
f9�)�ن وا�	آ-   أ�-   �S�   f9ا��,�9ر�� �    و�   H,�   ه2ا  

   أ�-   رأ�-   %'   �9اlJ   آن   وا�f9   �,' ا�0	¸، r   -2اآ�   أ��  
  ا&��ذ و¤,!  ا��s��d،    )'   )�>-   �£ر   )   ه�ك   J	�V   و���/ 
 sن   آ�إ]  )  إ+زB- (  آ)<   �Fhا   )��(   آن   أن   أ�م   �2هk   آ
  ¹ آ)	-،    أIm� �#>#   �Fh!    آن   >شا�   �>9   ¹ ا��,�9ر��،  
، ¹   ا��0ت   *�ف   )   �9ث F�%    ،'F(ا¯ن   وه� أ   �   l�n���   أن  
 �J��    ،f9و� HO9�B2ّآ�    وB3 و�J�B ذا�(E	� زو+� ا&��
  أ�-   و�s�I   ذ�% x	�m�J    !ه و�f9،    ا��(�   %'   ��-   آ^   ا&��ذ 
  � f2'   ه��أ�9   �   ا   ':I�   ذا  �aY، وا&%:ر أ��  �    �-   ¤9ث   )
 9��   wأول ،  ا f2FJ ،>�	e �0m2آ�   )�ة   وأ��   -��   �e>%ه2ا    و

 . �2اك

رن   �z�9 و{�ى m(   '%   lEا��,�9ر��   و    �9 و�7�9، وأ�e
رة�( ��7r @�أ�eب   آ�@   �	���4، وأ�   H0e ا��7رة آ

^�m	�   ����� �(HI   ا�rة رS)� F�J @0	¡ ��ا   ���  ا�
 ���،   ا����F�J @h   و�0i>� ا�,�0ة ا�� %F	:�4،    أه��ا
 sوآ�   @�   ا�)>�   آ<:�»   n	�¼    ،3� sن   وآ�   ذ�x   آ)	�¼  
ه�ة، J:7<، �2آ�   %' m�ذا&   ا%	!    ��d   وه� �d�(    !:FJر   ��
0ت   {>H   أن �n	�   J�)*    !,¤و ،ت   *3�J�B   Z �2ا½�,�  
�    ا��,�9ر�� �    وا��O<ط   وا��De   ا�Yآ�   ����   %'   آ�7ة 
ت �ت   ا&ر�>����:Wوا  ، أ�م آن � آ	�� �J,��ر�

 .و�>9ه

 5/5/1995:  ا*���

3�J���~   ا�9وة   ��ا   ��Jm7�ا   ���F��~   ا�و   s���B  
�i   أ+H   )' ��   - أ����   )�,	�   أ*0/ ���    ا&��ذ O   (   -	7� -

 ، >J   أ�    و� &*�0-،    ا��9وة   %'   أ%�2ر   أن   أ��l�n   أ�
ن أ��l�n أن أ��! أ�- � ��� %	! �>�nO 9ات )' ),

 9e ��6 ��9ة أن أ%�2ر %' ا��9وة و�~ �d�h 9وة، وه���ا
 ���F وا�9 آد �f�� Hd إ] �! F	�+{B ل:��� (�� ^	%

���� 2�( ��Fh �:a��(   ا�n(1974 ، ^F	3 �>9 أن %	^ أ�
 kرت أن أذه�e   -�4n*&   �d�h   ~�   9وة��:��   ا	>�9وة   ا��وا  
  ،��Jm7�ا )B~B9و��~ ا�را��  �%  �-   e	9e   @   ، آ�@)�+9 �
 �	��   V(أ    Uف أ���   �Iأ�   l�ر   �%، ) ر�l   إ�   ��� أى  (  )0,�ا   �
 /�J   ه�   �d�h   بل ����a،    آن   وآ}�- �Jرا،    ا�0eو    Uإ�
ه� +   '(   �%   ا��� ،��(Wا    Àام أى  ر���ا !!U�{�و ��
 

آ��B sآ@ ا��9وة، و�ذا؟ e	@ �- &راf � ا��Sا�� 
i:}نJ!!!! ، @	�e    !زآ � ا�0ب،  %	!    ��Á0��ر9:4J    Àت   و*

  اz�9Y   ���9   أن   و���l(   '(   k¤   l�n   إ�   أ�Bآ-   �' أ�U    آ�7ا 
 k���%�   ا���   � ،�0�ا�2ى  زآ!    أو   ه�   آن   إن   أذآ�   ا��
ل e    [ ر�J     ه2ا   ا��9وة �Jرا، و� �,' إ]    أذهk   أن   و*���
 zYص   وه2ا   ا�Y!    ا	ق %ص   ���9وة   ا�	4O   }ن�9وة   �   �	�	�ا  
  ا����ر��   وآ�k   أ�O+- ا�2ى  " ا��9و%�ن "   �J	^   ��ل   9Bور 
ص Wا   -�   J�B3�   Z*  .  
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4�-   أ#�ءn*رة،  �    ا&*Â+    -04n@ آ�s أ�   U�e   -	@ ا���
��J،    وا��9وة   ا�>	:��   ا��9وة   �~   ) � ا�(Sة m7�ا  U�{�

ا�>	:��،    )��Eع ا��9وة   %' �}�U  زآ!    أن   وأ�' ا�(�ق،    %' 
 -�0+{J    ن أ�:%�E�(   9e   ن:F�   ذ  %<�e   %'   ا&ول : J><  ا&��
 ول   %<�e   %' وا�76  ا��(�!،    ��kn   ا&��7و����+��B   و%<ج  
)�  -  ر�	� "   O<ل   )'   ا�د)ن ���   HO9ا�رج   اWو��}ل ،  - وا  
  ا�><�e   و)9ر��   و���,�ت   J,�ة   �-   ا&�h{J ،�Oح   %'   ا&��ذ 
   ا���^   )'   �yج   أن   )�f��   2   ر�	� �    ا���ن   وأن ���Eع، �
 H*ل   ��ا�O9�وج   ا�Wم إ]    وا  )'   ر�	�   آH   )���%�، و�>9   أر�
 f2<ت   ه���ة �    �(�-   {9   ا�nO   ��(  وأ�� M��O¬،    أو   ��,H   أ)
 3�0nB   f2v   (,�ة�(  ا ��أ*� ا    !	%   ه� )  «ز��   ���@   أ�
���م وا���am،    ا���م J   ^   ه����+!    ا��(����ا  ،l"ا��ا
 �   وأ��(   ��J>�   أ�ف   ا&رق   أ��اع   �Ã   نا��O9ل    )'   ا���

  ا&��ذ   ا���م، و��J   '%   x4I>�ف )�-،    �yج   و�   ا���م   ر�^   إ]
  ذ�x   آ�O©(  -  Hا   ��)-   ا�nEاب   و�~   ا�(�ض   ه2ا   �~   ��M�   وه� 
� وزآ!  أ�eده،    وأ�   ا���رة �  �   f�³ار   H*��   -�   (  
  !! أ�eل 

  �I�   3�J�B   و9e  -  ا��9و%�ن   ه�  -  )�ة أ�Oى   ا�(�	^   آن
 Z��   )'   ا��>د �    e  ) {nW	��O{�(   >ا   *+ (  

��9 ا��9وة أ�    ا%�2رت   أن   و�>9mB '( أن sآ� ر�h -�
ت إ� � a�>ا� !	% k�m<��ؤ�ت أو ا0در ���د %	! ا����

ت �>9 ا�:�l   ا���(�رات %	!    ا��دa�>وا�  . ��e�9أت ا��
 9e ^	�)�إن ا @	e }ن�6  �¡ّ V��   MmJ   �0����    !)e�� '(  

 ��Im�ا   ����n�	)�ا    ،~���n�	)�وا   ا�(   ��Ie   �m)'   وإ�
 �+Yوا   ����اm�mY! إ� ) ا��9اع(  ا�(' وا&رض، وأن    وا�

ت ا��%! ا���	(�، ����( x��� � /��� ¤3m ر���- �9mر )
ت   ه� ا��(�!    ا��ض   أن   آ�رت   ه2ا، وآ^   آ�رت   آ^ )%I(  
ع ا��Yى و�   ا�Yآ�   ا�nEا�ت mت ا��  أ�9   وا��,�ن، ا�nEا�
0ء   )' i&ا   HEJ&أن   ���9   ا    ،l:�� @	e ¹   0�m<B   ا�de   '%  
��ة   ا�	:�ت �    ا�9h   �e9ة d�^،  �    ا	(��ا @��Eو+�   )7<   و��  
 V�e  ) H+��,�0   ا�'   ا��7< �    ا�ض   وه� )  #�ا�<�   �(أ   f�)�    !	%
  �,	:�   V0�B   أن   دون   )�����   )�ات   #<ث   ���f   زو+�-، �m�Jل 
   f���   l(   �0<B   وآH ز�دة،    وا�9ة FF+و   H*�B   ��  آ)	�   ر�
�0 " ��E "  )�وان   �eل   ¹ و¼�	(�،  <Bو   f�F�  ) ز   إن ) ا��>�0   +
ر   ذاق   أن   �>9   ا�7���   ا��ة �    ا���رة   �	^   �d>9   وه� �  
 ^�F+   HO9وق،    دا�d�وأن ا   �de   Hآ   ��d�h   ����  �de ه!    #
 �	(":�   آe   @a)و� ،  أ���¸   � ا�(�	^، وأ�U    إ�^ %	!    �2ا½
ن   ا��dm ا&*	!   إ�^ ��  ���   6  وا%Sض ، "ا��:V   �@   ر+ل " آ�(
 �<�   '��EYا    !	% S%ا   !E0~ ا�<(   ^�أآ�7،  " ا��9و%�ن "   �
  ��F   )'   آ   H�H   ا���Jون   ه^ ا�7<#�   ����ا   ه�   ا��9و%~   وأن 
  � H� ،^	�)�ا   Hآ   k<��ا    À�<�2ى  ا�و#3 ا    �  ،-"  وأن ز%:
 f2ه   �dm�^   ا	(��وا   ����   ~B�*e    !	% �	,ا��   ����n�	)�ا  
 H�   F	<�   H7�   ل�   ~��dا�   '��+Fا�   Hآ&   X�<�>�اق إ]    ا�ا  

- >7(  : k��   ة£O    ،�*O إ]  ��    أو رة   ���0h�  �de إ]    �
د   �~   ���M   أن   �Mmا   �H�0 . د  �ول   و9e ا�H�m،  )�ا%!  F���ا   
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6    ¡�ن  ا��>	�3   ه2ا   أH0e   ا��وا��، و�   رو%�   و�~ آ�(

 ���Im   ا��dm   ر�0m�    U( �de   M	�ا �    آ:�    ،����n�	)�ا
�JE�
:B   9>	�3 إ]    و�    !�¤  !	% ع   )n��^   ا	(��-   ا  ���أ  

  هf2 �    وا��4dاء   ا�Y   آ	:� )>U    )'   إ���   ��m	-   أن  - وأ��د 
  ،�mnا�� �e>%و   x�ذ   Hآ{�    X�<�ه,2ا "ا" s@ آ��	أ% Uأ� �� ،
  أ.l   آ9ت ا���h، �� أ��y   '(    Uج   أن   �,د   ا�9Fd   أن   h>�ت 
 ��i   �0�   >�ق�وه!    ا lmB   HO9وق   دا�d�ا . 

   }ذ�@وا���J   بش   �m��ا   l(   3�J�B   Z*    �d�h– 
<( �m#و lEا��� �Bؤ��B '% ب .وأ+

دار،    �0>�   )�+�ا   �-   وe	H�%   @ %	!    ا&��ذ إ]    ذه0@(
 @)E^   أن   وأ	(��ع   اn��ر   ��£   أن   ا�¡    �� l�:9وا   )' ا��  
 ���O   ز�~   أوFر   أو   ا��o   ،ا H,J   '(    !	Ä '%   -)e�(    �Fأ�

��   ��4E: ذاB-   ه�   �O�   ��4E   %:3 ا�(�	^ آ�s أ�- )' )�	�  
�k   )'   وا�H�m   وا�¡رة   وا��9ر +   ���Fd�9�9ا،    ا� ��{J  
  آن ���ة،    و�©+� )}وى    ���9   ا�>�+ء   �Bوج ا�2ى    )�وان 
   9mJت   ا�>�+ء   وزو+�- )،    �X�<�   @�   sm   أن   ���9 Fe�  
  ،^F00�� ^   وأن	(��9ع   �   ا�   ��   �»   f�,��   H�2'   ا&ه�ا  
  ا¯��   و2Bآ�ت (ا�    ،�<0��B   ^FI<0,�وا   وآ}�^   وه	�   &ول   �9وا 
  )�F^   ا)�ئ   �x وأ��-،    أ�O-، وأ)-   )'   ا��ء   �(�   ��م :  ا¯ن 
 2Â(��   ن{h   -����  "  

  ا¯ن   �J*�   {9   �   آ2Fا   ¼�+   أن   ��ا)   أ��V   ا&��ذ   و��mل
ق   ��^   أن   و�})H و�    ،s�I���mل )B!    ا�	آ� %�h   ج  ا���
 ا�9�9ة 

 U�{زآ!  و�� �ذ   أHÅdJ   أن   ����� �<�   (  ا��9وة �    دار   
 �*O:��، و	>�ع �    ا�E�(   �e>%   �kn   ا&��7و����+��  
 ا�2ى    ا�k�0n   ا��ب   إن   �e{Jل ا��(�!،  F(9e   ن  )'   آ
  أ�ط   وأ�- ) )nd(!   %:�و   أو   %:�و )nd(!    إ.-(  ا���dرة 
 �i   أ�- ��    ���}��   ����a   إ�h!    %�7   أ�- إ]    رأ	131% 
 )��<B   �:	,�    ،�Jm# -!    أآ9   وأ�	ك    أن %Sا�� H(  ا�>
 ^a%&ا   ~�   Hآ   f2ت   هوا��:زج،  ا��0,��،  "   ه�   ا��>��(
 H,�ك   واS~ " ا�����0،    )'   «�%�   �ا @	eذ   و
:9   إن   ����    !�¤
 9e   -0�   [أن  إ   ^	%   ���m�m،    أز)� ب  ��   اz�9Y   ا&��7و����+�
0i-   ��}   %	^   وأ�- Bرر   �:<����    ،���d�<�وأن وا  
B-،    و�ق   9eم %	!    +ر��   ا��ا+>� �n<� -0�{J   9ورى� أ�
تا� %	!    ا&��7و����+�   %	^ �    �d�mB   �   ا��}��   أن إ]  �n<  
  ،�"وا���ول،    ا���F �    ا�nW   آH   ا�nW أرى  إ�    U�H وا���
 ا��    ا&دوات ��    &�- ��::d�   ��9را�س   )'   ¡�ه^     ا&+�
ت Jm7�ه!    وا �::d(   ^F�m��n�   '(   ل>O   ت(�a�(    ،^ره,Jأ
  هf2   إن �-    �e{Jل ��ت،    �B �4�IJ   ��H,(!       ا&��ذ   و��mل 
 �4�I)�أه�ن   ا   Ç   �h-،    أ��إ x�أن   ذ   H���   ت��زور       �
  إ�   اآ��HF��   -J   و�J   9eد�   �,�ن   9e   أ)�   ا���"�، وه2ا 
   أن (   �h-   أ����9   ه�   إdB   ه��(   �,)B   ه�  )���4ة   �z   و)�
  وأ¡�،  أد6    ا¯��O'   )�(�ق، و�FaB   آ��   V���Faه^   ا��9اء 
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ن .  د إ]    وأ��(@I(و��!    رn�� ز�(   -<(   >"  آن   إن   �

 9e   2Oأ   �mJا��ا   ��"F��ذ   )'   ا  ��,:�H   �	�	��   �	�(�   ا&��
   إ��   و��mل   ا&��ذ   ا���e   x4I�J ،�mوش ��e�   ���  إ{
 %	!    و%�+�   ا��(� (   fدJى  .  د . أ   أ�,h د  ��O   آ:7ل   %�

   أن   �>9(��e�   H0e   x�ذ   (   fدJزآ!    أ k��
:�د     (  

D�	ن .  د ]    و�I(و��!    رn�� دار(    �  À  أو �Jض،    و%' ¡�
ا�>*�ة،    أز)��   �H �    ا��9m   دور �    �nd( s�d(!  رأى  
ذا   وأ�}�- (    U<� 9m���    ،ا&دÀ    ا��% 9m	f�dm�    !   وهH ه�
�J(�ح ا&��ذ ���ؤ]،  %)�،  ا��9mى    ا��(,� إ]    �-   ��9   أم 

  ا��9m   )(�Fم   )I:�ن   )'   و�Å>�ا أ�^   و�©آF<(   9^   آ�@ وآ}6 
م   )�se   أ�-   آ9��© %   �¡   �d�m(    !	% �a��ا    !�Fا��  � H:%  
 -B2ا� .  

   �hإ]    وأ �de    !زآ �ن   إ�' "   �n	��" ا  ��9د �    ���ت ا%  
، و�90و   )�4(° إ�U    �-   وأ�eل اv<ل،    )'   ا���F   ه2ا F�	%  
ت   .9e   l   آن   أ�- a)�    ،�«�(   ا&��ذ   �>:mB   H	�9   وأ�
   أو�د �    و��2ات �Bرظ ا�YاX0J،  �  ��    أو   �)�{J    ،رةYا
ن   وو+�د n	��ا   �EYا    ،k"�  ا��dm   ��ر   وراء   )'   وا��9اء ا�
 �	-   و)m�   '(   9اء��ر   �³ار   ا��   >IJ ،��,��لا��>:   %'   ا  
رة، آH   آ	:� Yا   x�9ال   �   ذ+    � -	#�   H,��   أو   �O¬�   l(  
  ���@   أ� زآ!    و��d أ%:�-،    )'   آ�7 �    ا�,�رة   ا&��ذ   �nOط 
   وأن 
آة،    أو   mB	�9ا «   (    ،��أ�-،    ا&��ذ   J}ذآ� ���ه

ول   )'   �}س   �   أ�-   و�B   V)�   ع�Eا��   ¸�d�   �)	�¼   دام(  
 H,��ا    ،��  �   ا��,H   أن ه!    ا��dm   هf2 �    ه�   ا��}��   �,' ��
  ،��ن، و�,'   آدا   وا��9اء   ا&�(ظ ��  ��m�n��    !زآ �d�  
  أ*>k   �ن�,   9e   ه2ا   إن   �-   �e{Jل ا��m	�9،    ا��:ل �(!  %	!  
  ،�nOوأ �FJ   9ا   �,'   �   إن�	mB   �FJ   D:mB   �"ذ،    ¡��&� '(  
   ا���y   D:mج   و�~ وارد،    �-، وه2ا ��J    -0ط �"m	B   ه,2ا   �  
]  D:mB،    )' و%!    %'   �>�9ا   �,�ن   أن   �9 ��%- �}B!  و�Jد  
   �	�m	�9   و�(�- %Jد   eد*    ،�m�m9 و�e ',�   @07�   9È<É�  
 9m��ا '( D:m��ا   H,��   ج  e	9e   @   ، وآ�@ )�ا+>� إ]    )>-   ¤�
دى    أن   ه�   اHY   إن �(�!  �  :��  � 9�	m��ا    ��  ،l0�� أن   أو  
 s,�   �"�   '%   �� ���    !n�S)ة   ا�,�«   �	��(   kYا   �(�  ا�
ذ   ���n- ا�2ى  ��&  �~   أ�e�-   أن   ذ�x، و���@   أHe   ا¯ن، و�   �
 fm�أ   m�� .  )-�: و9e �9ث ذ�x وأآ�O©( �7ا � ��O أ%:

 ).2010روا�� �,�^ 

  ر+ل   �>�   )'   9dBر ا��  ا�(�وى    ذآ�   +ء   آ�s   أ%�ف   �
س   ا��9' m�  وأ�eل �2اB-،    وe@ �    �2ا½   �	E �n! �� ا�2ى    �
  ا�d	B   /£ر   ا¯ن   ا��>�د�� �    9dBر ا�(�وى ا��    إن   ����ذ 
 l�0n��رة   وا  9dBر   أن   إ�   �30   و�   وا����9d   وا����اد   وا���
 H�	4��   H:%   ��	:%   لdÂ��ا   B  وأs�E ،  أ��HB   k �     ا�£و��
 ت   هf2   آH   �}ن   9dBر   أن   Ç,'   ا�(��ى   إن   )ز�J�d��ل   ا>�  
�    ا�>�ب   H7Ç   أO@   إ��� %	!  ا%�9ى    أ�9   �,�ن   أ�   �n��h   ز�ل 
 ا��    ا��94ة   ا&)^ F.3   إ	<�J ،دوس�J   ذز�   ا&��(   9eو  
 Mm��ا   �mى، و���ا�,�E ل" :F0دوس   إ�-   وذ��J"؟ 
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�I¤3   و�J�B   Z�>��V   أه<   ا&��ذ   �-   و��mل   *� 

    ا�(�	^   )���e �    دار   �   B,:	� و�oى 

 )0,�ا )>�2را   3�J�B   و���dف

د�O{�(   '%   fا   ا&��ذ   و���dف<�(   >�	e 

��   )'   ��FJ   �   ��I   إذن�¡  ، 

، وآ}�- �0رك ا��9وB~ )�ة  w   وا��B   ��<�0i   9:Y   ا&)�ر
-Jا�d9 ا�%�( '% �O{B ~� ى�Oأ. 

w 9:Yا 
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