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����� : �	
� ���(�ن ����� ا�����ر � ���"�"� ) أ�

ه1ا ا��	�ع، ر�"� إ- *", آ�#*#�( ا�)�'� أ��"& $�%# $# 
$> آ�#*#ت : ���� ���9 آ	��8 7$�، و�#و�� أن ��5ن ذ�3 

��� ا���5ار ا<=8، ? �@$ A) B� ا<@���ن، أو C"� ل#
�5���ا � B� ولE* Fأو Gن $# أآ��"*#�� ،Hأ��#ء ه1ا ا<�

��ت A ����ة !!!) ا���5ار � Bا� �=��( هL1 ا�5M ت�N"O
"<Qأن "ا�� C$ �	�Q � ��، وه( ����� �"�د�� ��$��، آ#

 #�M�	أ� F#($ Gأآ�)Fف <#ذا�Mأ  ( F T� )آ"#د� ��"�O
�( أو�8 �	", ا�"�ب "� ����V G=8 إO#دة، وQ أى ,Oأر
أ��M #$ ,"* #Z�ى، و�T ��5ر $8N$ C ه1ا ا�Y5م ا�1ى ��ف 
 #[Y[ \�]"ه1ا ا<)#ل ا�@_&، و: اآ> وا^ ا� A ���)�ؤو
��ق آ#ن، �	���ا أb\ أ?Eaوا اF?��#ر، d أى �"�"� �@أ

��ب، ) أ�#(ه1ا ا�G�#5 وأن a>وز ا<9=�ح أو ا#g �
O) #$#i#��_��ا h �"* )�#$�? <M%�ر دون �5h أو ا1�Mار 

 #Zه�ام *"� ���ات، أ�j� �	9��#* k 8 ا�ه�ام و�5> ه1اN$
 ) دون �5h أو ا1�Mار

@�(ه1ا ا<)#ل ا�@_&  Y* �"�"ا�@���� ) ا�� L1ه A ���
 l18/1/2001ا�9"�د�� ا�_�اء *�#ر�  ��M -ا��أى $�1 

 )�Nr ر�Z�ض ا��5#ب ا<@�ى، و�"$ �	�#�t 3ات، وآ#ن ذ����
ا�"�ب $> ا��#��h> وا<	���O TM، و� ��O1 ذآ� ا<�#�	� 

�# (� &w #b��v#ة اuن، �"�� ��#�G آ8 ز$#ن و$5#ن 
���.(!! 

 �=��%#  –O%8 $# زا�� هL1 ا�5N$و-  )�M درة#
�� ��M �"* �"�"ات؟ا��� 

 �*Y� �N{ ا|=�د أآ	ا *"� أن أ�~
M �Nأآ ��	أ� #bأم أ
 وا�����3 ه� w#�� ا<=5> �9��� و�E��Y و?�اM#؟

 ا<)#ل

  ا�)�اءة ا<����9 وا�����3 ا���5ى 

� ،  وا��ر��   وا����   وا���   وا������   ا��
	ب   ��   آ�   ���   
 ،�     ا�0 /    ا�.	$-   �,+*	ن   )ا�#ا'&   ا%$#�	ء   ه� ا� � وا��ا�
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7@  ،  ا��?	ت   <��   ا=#�#ة   ا�.���	ت   +�-أ   �9 .   وا�74	ل

 A�B   ت	���.�
��ل   <E�� أو <CD-   ا���رة اB    / ��	F �ا    Gإ

LF    ا�K-ق وا��I	'�    آ� .  �	   <E�� '  �-اءة ' B 	 >    Gإ
  . �	   �-اءة 

  Q	   P	N�   آ&	   +.-FO	 ا�@  )  وا��
	<� (  ا��-اءة   �N   هMا
 �>	��   R�N   ���%ا   . 

 ���   �S   ى    �-اءة-Cأ UVIأ   U&Nل   7) .  وأW+أ   Xا   Y+	�VI  
  G	.Bو  L7��ا  L�N 	 �V+    L�%ن ا	أول   آ   	�   Z-أ�   Y>   أن   ه�  
،  ا�V#ا�� هL  ،  أو���   M\   ���&Nر��   أI	��I   �-اءة   A�B ، " ��-أ"
 	Qن   ور��B    Lه ��	F �ن /    �-اءة ،  ا��و/    ا� R� �ا  ، G	
: و<	�

#ادا، �FO ا`_	ن ا��\�د  /    �-اءة �	O ءa
 ا�

b   #\��   cP   Ydاءة   ا��-اءة   ا-���  . 	&F�   	 ـ��Nن   ��   أfP  
،  �	رئ   ��7ان   ا`+*	ن   <fن   زN& 	   أو ،  ا�
�#�R 7@    ا��-اءة 
/    j	��   و��*�   ����	ة   وB   ���I��ن   أن   B.#و   b   ا��-اءة   iOن 
 	k7) .  ذا   mV�B   ا��-اءة   ��	j    / 	kذا   mV�B   	nVN    L�N
 . وY��&.B   Y �*o إG    و���I   و��*�   ا��\�د 

   pا�q�ا ��& 
> bإ A�Mن آ��� b ن	أن ا`+* 	أآ-ر دا'&
 pا�-> Y
�dأ 	� 	F و� 	r #�ء"ا�@ وa
�bاد   ا#
�bوا " ،

 :وt	 �	 ��aن < 	 إG ا�V.# ا`_	s / ا��\�د ا�EV-ى

� اY�$Fء ��\ *#�9"( إ- �)��  � L�uE�ا LN��ا �j	 B
 v�� @7 s���ا LN��ا 	و\�د+   vj   -$	�    L�N -ه	w   	 �Nو  ،

 	xوإ   Y�.y   a&
E�    L�N آ�   	�   	 ��C   Xا   Y>   ��   ة-KO   �&��I  
 �j	 
B   ��   ���>   YB	���z  ، 

  Vj   {W�B   YB-KO   # N	ء   ��   ا��9#ن   �Vر ا�1ى    ه�   واF$��اد 
 . �	$-   F�O   ��   ��N	   و|.Q   Y	   رأYI   ه	�� 


aء �bاد   ا#
�b	O   	t   ن	
  ا��\�د   {�Wان   ا��
	ن   ا���&
 .  اU0 إG    وآ#7	   <	�?��   إ_	+	   ا��E~   ��ا$�� إG  ا�*	LN  ا�EV-ى  

�  -  ا��-اءة   أ&FI�   iOذا �   �'	Iى    و-Cة أvة   آ�a��ا ���
 �Eاد، /  -ا=&��� وا�*�- ا�#ه#
�bء واa
�bآ� �� ا ��& B 

 	�iO   �.+   ت   و+.�   ا��-اءة	&��،  ا� 	إذا   أ�   ��V$ز� �   أ  
 ��.��  ،  �.�b ���7و   -u���   Lه	V
  �. 	ه	   �N   �-ج   �iO	 ،  وا�
 ".  ا%آ-م   ور<A   إ�-أ"  ا��-_�   ا��� /    ا��	�� 


m ا�@    ا��-اءة هL    ا�*��&�   ا��-اءة   إن �B   	 �   ق	O�  

.&U ،  وا���ن   أ+�* 	 O   ��N�+   	+و\�د    Gإ 	�  	أآ-�    Xا   Y> .  

ا�.-ب، أ�N أه� ا��?� ا�.-<�� و��N R-ب ا=	�.� 
ا�VN ��� �.V# اX  ادLN    آ&	   $�w   ��B	ه-ة   ��*�ا ا�.-<��، 

  ا�.-<��   ا��?�   = � ر�j أ+�Y، إنا����&L ر�Y اX وأدY�C ا
 �*��   ��O   ���Iا$�   و�
��  ، 	xوإ    Lر�� ه	B   �  \#ل هZM ا%�� �
  وأ+	   و\Mا�
F	   �-و+
F	   N #   أ�~   أ�7	+	 . ا��0ى   ا��\�د 

�j	 Bأ   ��   	F�V+   ص�j/    وأ 	ره��   �    ��ج L�N    أ���   
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  و7	�O   ا��*	ن   هMا   أO-ز   �#   و\�دا   إن � �*L    لوأ�� ،  ه#�-ه	 
 Y��N   اM�ر��   ه� ،  ه	B    / YBر�� ،  ذا	B   b   ن��+   aأه   Y�&0  

�&�   <fن   و��� ،   *7	B   YB-د�#   �Q-د +   ����n*�   Y��#o  . ZMه  
/    ا�0	ة   ��   E-ا��N�&�   ��   V   =#ل   را'�   ��I هL    ا��?� 

K	N�   و�# ،  ا�0	ة Iأن   ا   �V�B    ى#o وأن ،  ا��\�د    L�B-B Y>  - 
 b#\ -   @7 تW��   	r	�$أ   	Q   تWـ�}   Y> .  

    ذ�A؟   و< 	 <.#   r	    �.O	   O&	ذا

  �   	، و� ���Y   �	   ه�   ��   �
�& 	   ا��
	ب   ا�
 	ء   ���   �	 �
 ���   	+-uO   	 

vK+	 إ��F	 و�	  �
�#��F	   <#ا��   ه�   <�?O ،

	 +iO ،Y> #.B    ��� / 	 
� و���+    ZMت   ه	�	E �ا�@  ،  ا
+*&�F	 ا��-اءة 7@ ا��F � ��N�I	F� LFO ،&	 {	دت  


*-ب   �# أ<.	ده	، B   	F�'	
+   ��   (>   �  �	   إذا   و�N 	   أ$	<
  .  ا��I   <	=&�د   ��- 

ا�@  هL ا���&�    ا�@ هL / ا�V#ء وا� F	��   ا���&�   إن
 W�o   اv�?B   	�>	yإ    / 	 B	�7   	.�� .  

 	F�O �
0&� أ�	+
Y    إن ا�
 	ء ا��
� دون ا��aة Q	 آ
 ،-CD> أو ��E> ب \#�#ة�+M> 	 � ��&o Lه 

  �*�n���   9&�   أن   Bـ� &F	   KN   (7	F'	   أوج /    ا��-اءة B��ن 
 	�   	 ?�V�   	F �  ، (7 A�وذ   mV�B   	 B-اء�   	ا�W�و��   إ	�Q  
 v�?
  . \#�#   ��   و$� ـ	   �	   ا+V.	�	 ،  ا��ا��   أرض L�N    ا�

 ،"ا���5ى   ا�����3"  ��   +�ع   �-د   ا%�-   ��mV   وإb ،  هMا
  ��   <M7fO   Yر أ�    �V�N� Y ا<
#اvV.B   R��   ��    ،LN   وه� 
  Lه	V
  . ا��
�   وا�
 	ء .  ا%O�	ر   B-د�#   �Q-د �


	\F	   وا��\�د ،  �*�n���   ا���&��   mV�
�   a.O   	�aC  ،
/ أرو�� ا�
	ر�� و<) ��Nل    �
4uV   �.��   د���را '  و��*� 

  .!!! ا�
 ��M   و�~   �� دا'-ة دوارة، 

 *"� ا<)#ل ا��"�"�

 8=M ى �ى�(� A ا�)�اءة �=�اآ��� $7?�ا أ�C أ��"=8 آ
���ظ *#�\  G�� ل#=Mأ ,"* �(� <M �#ر آ��� �أد�، و

���ظ، ا���� ا�"#$� ���5#ب" G�� A اءات�" T� إ� � ،
��� �(�� اآ���� أن ا�"Yج ا�)�)( ��=�ض ا���9( ه� 

�#رآ��، �O�M أن $> ���� r#ر�� O> ا�"Yج *�*�اع t ى��ا�	
�ا $�#رآ#، #���� أن �)�أ ا<��, آ�� ا�	��ى M )(�(�

#�$#� #|#"$ �9�� .إ�...وأ�Z# أن �)� أن 

) )v#>ه1ا ا�@�د ��م ا�ر*"#ء ا A Gآ� #$ �?� �]�أ
YN$ )v#>8 ا	 :و

��ة (��( ا<�" 21-7- 2010M ح�h : ار ا�����wد��ان أ
 )�6"	� ا��#ة "

��ة (��( ا<�" 14-7- 2010M ح�h : ار ا�����wد��ان أ
 ")�5#ة �"	� ا�"
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