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دة وا	��ار	 
 � ��ف ���� ��� ��ظ

��د& 	%$ #"ء، وإ	�دة ��ور	 
�'"(':  

�ة، ���� ���� ���ظ ��م ��&�! أوا$# ��ور ه!  ا
:7389 6  2�321، ��م 1�ا�0�/ ا.�-�,، و+� *�أت) ��م ا'

�اءBC ا�?��= .ول أ1@م ا�?<ه=، > ;�� �0را + ��	
 /8�Eأ >& ��	 6 �;�Fو ،GH�Iوا �+�� ��ف "��J*<ت 6 ا

وه� ;9<رة ;M1@& N<ت وذآ��<ت آ��  ،"���� ��� ��ظ
 B&��?<$/ ا �J* >H-�:9<(أ��?C (>3O� ا.وP 6 اHFن أ

 =R@O S��J* /�-; 6 اV<دث، و�Cا�# 	�� F!رات &N ذJC N&
 =�>88& =WXظ " 2007-9-27-,�ة (أ� ��ف ���� ��� ��

 8/  17:  ا�789  - 1994/ 12/  11[ 2009-10-4-,�ة ( ، ")1
7د إ? #��>، و<7د إ=�>   ]1995/� �@A��– � - إ=�@

<�C�� .")�مE�F GH اD" 2009-10-11-,�ة (، )
> 1# 	?� أ1@م ا�?<ه= *�J ه!  ا.WX= اR@O= �# ه!  
 Y1 ،,8-&>8, آ�: N& �Oأآ #W-WIه< ا��ة، وا:8]�ق 	���ا

�ة ��* ��H8	و�-`  2009-10-5ا a-1 ��b Pإ) a+ر a-V209ا ،
&h أ	/ +� *-]` f >& >?1g أeCآ� &�/، أن Jc* =d= أ1@م 

S�1-�< وا3J# 6 وه�!ا ا) 	��ت *�J ذ& �?�	3H& �H8= ا
P>JC iء ا>F ور+�=، إن =jW	 6 �����?/ اkن إP اl. 

 B-;.2 ا-nر ا��e0 o-p&و Y��&أ iا q?1 ء>�R.6 ه!  ا
-O?<0= دور�= 	?��= J*>8I= 	?� أ;3<ل ��s ���ظ، و��أس 

�ه< أ��t.د .���u8� ;���ر، و	<$� ر$�2 ا*>v :د. أ.,W1 
��`، وأ	< �<�1 ا+�اح  ،�W�C >y >H�0 �3H:دة، و+� أ�z
 Y1د ا.ول، و�Jإ��اره< &�! 	�*#، +��ت �J* >H?1 6 ا

�z ,W1دة *�را:= &?<ر	= *, . اkن، وآ�� +� و;�ت د
 �;����-�H و*, ا*�p0 N&= |��ظ، وf أوف *< ،B$>�3�Wا

 . Y1 اkن
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;N 6 ا�Jد ا.ول &N ه!  ا�ور�= ا�?��= آ�98 درا:= 
 `3�آ�~ ;<د ���ظ -��J* ���v N& =*>8 أن &�{ن ��  ا
*�8ر�9<ت &��Jة، و	��ت &h اI?<ل ��رة �� ��  �J9 ه!  

 ا|<وgت، 
1911/ 11/12(> #1 &���ا ��م ;�� &�@د   ( ،�H�ه!ا ا

-�:�8ر �y<:9= ه!  ا!آ�ى *��Jان  =J8JC �98�0" Kآ�
�Mه�ا ا Oآ �P ظ أن�ع ��� ��T�F9/12*8<ر�� (، "ا /

� آU V": ، آ3< آ�98 6 ا���J* g>?& �0ان )2009� WX��
$Y' GZا^ن أآ[� '\ أى و �@A�� ") 2009/ 9/12*8<ر��( ،

 aH-8:ى آ�� أ!وآ<ن آ# &�3H< ��8ى 	�< &N 	�2 ا��Iر ا
�ة *��Jان���ف ���s =9u : "&�/ &< أ	��  ه�< 6 ه!  اF 6

، و&< إن 	�� ه!ا وذاك 6 ا��0 وا�:�8ر، > 1g?< 6 "���ظ
Y1 و�-JC `8?�9<ت ور:<$# C!آ�� ه!  ا��&�= آ3< ا;�8	<، 

 `9>pCو ،,&>; N& �Oة &�! أآ����!  ا�9ا�= 6 ه!  ا
 =gأ��= ود N& /�0  رأو >I آ3<ل &< *�أت�*. 

9<ت، آ<	� 1-?<ت >pI9# ه!  ا+"=���9" 0?/ اJ@+<ت ا
)=9J-�ح د��ان :� اF ( ة�?+� ا81-� ��م ا'2�3 *<

 N& و0=، و91/ �� ا��7=، دون إذن�JI81/ ا>E =-[8W& >�j�F
 `���وط، �Iا1= –ا��*-  �H8	2 &�! ا�X #آ >v�1 �vآ�� أ

q�-� g >y /���; B-; � . درا:= ا.1@م ا�?��=، وآpC �e<و
&<ل ;-�B آ3< : > ا��jF /8�?8< &�! أ�<م �2 6 ا�I<م

W� ا �<�<، أو أن�1, ���� أن �9-]` أ& #J�� آ<ن >& h3
��� �< : "�3H/، وو�B-;  �� h آB�8 وه� �?�لC >& #J0إ

��-� وe0 ،/�* B�� " f	< أ;�ف أ�N أ	< &�3H& ،S< �1ث
أ;ّ?ـ�، وا���� ;-B ��  أ+9ـّ-H<، وإذا */ �W<رع و�?9-` 6 

0��0، وآ<د �9C>J` "��ى وه� ���8ع ��  &` /، ا;8!رت 
 .;-B اg;8!ار، و�B-; 2 ا�8<وز

;-B &< (أ:<*�v h<ءJ&>v N& =O1>* `C= ه<ر0<رد  &�!
�� أ�1 أهa ) أذآ�>	 NW1 س��HIا q����:-= &N +9# ا&

H8J&>v 6<  أ��+<$/، و���?B، وأ�C7` أ�a +� ����ا 
 >��F 3ً< أوW+ ة 6 &�98= أو���g<ت ا�u8Iة رآ�< أو �1>*

-3JC ��-?C ظ، وأن ه!ا��� ��s اث� #�9?/ ه!  &N ه!ا ا
��N، وأ�< v<ءت N; �u9C أ�= �l�p<ت �� ��  >j- =J&>ا�
 /Cدة +�ر>J8:g /*ار�2 �<ر�h& Y�>�1 >  ���1 ،>��jF آ
 Pة إ�F>9& /C>0و �J* ` :-�3 ا.��ل	8<*=، وآ�~ أ�;-B ا

�اR/، وأ	` . د.أC B-; ظ>�Vر ر$�2 ��= ا���; �*>v
@�81<ظ *��رة 0?�، وإذ /8u3W8:9-]` اCو ،G8tو ~:eC >� ا

 P >H3-: ى!أن ا?<	�ن �q1 `�pJ ا�81g<ظ �< &< دام ه� ا
 =��E= أو�P، وا�و��jF<، و1, أH83H0< أن ا-��= ا
 ،����ى ¡�N أن �h�c ه!ا ا�Iأن ا¢�<ل ا P8` إH9	 ،ص�أ1
� ;���ر، وا.:8<ذ *>v آ�8ر�e0آ�ت  < Y?R *<.:8<ذ ا

;3<د أ*� �<زى، و ا.:8<ذ ا�آ�8ر �z ,W1دة، ا�آ�8ر
N�3lأ f >	وإن آ�� أ ،>H8	e3lو. 
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أذآ� آ# ذS .	` وأ	< أرhv إJ& P<ودة ا�8<*= ا��م 
�ف ���s =9u ���ظ"F 6" N& �-�: >& �J* N¤3أن أ� P �p� ،

� *�J آ# ?<ء، *�J &< آ�8 �� ��  أ�R<ء �Cر�9/، lا��
 ".<�= ا.روبا'�اv"و�!ا أM�1/ ��3< إن ��ق SF ه!  

�رت ارv<ع اqV .ه-/، وه< + ،�~ ا!آ>W?<$/ ا �J*
 /&�� #8u�*�J أن +9# ;!رى، ) ا'2�3(ه� ذا �J� Bj�Fد 

 6 BCkرت ا�*# *�9J8 أدق *�J أن ر�0 أن أ;8!ر أ�@، +
 B¦8<ر�<و= ا�0<ء *�J9 د�` إ�/، أن ��Jد إ�/ W�X/ ا

�ة وأ	< �� ...:;-B +�� ا�V<ة وذS *ــ��C >I>lر ه!  ا
1-  =-W-: إآ3<ل P89/"أن أ;�د إu� ف�F 6 " N&

��+�C ,1 �?0 2� . ا�9ا�=، و
أن أ1<ول أن أوq0 *, ذS، و*, *�J &< آ�8 �� ��   -2

�ف ا�81g<ظ */F `u�&وه� ��ر�<، و. 
3-  =��?�أن أ;� 	�BW، و&N اkن، أن أ¨a ا.;3<ل ا

.وا�# 	��ه< و� &�J* =-W-W اg	H8<ء &N ا�<+�= ;��ى، 
 ��	"/89u� ف�F 6" g Y1 ،ة�F>9& #3J��8ل *�J ه!ا ا ،

�ؤ أ�1 أن ��8Jى ;-B ��&/ ه!ا *�J ذS أ*�اª 
4-  N& P B?9C >I =��?��ع 6 ا:8�3<ل +�اءBC اFأن أ

>;>9C >ه��� . أ;3</ ا.��ى، ا:�J8ادا 
5-  z�>* / i7 أن أد;� ا�>* a�?�رة، و>* Pو ،=

 .واJ*>8I= ا�<+�ة
 و7#"

�ت ا=[aث ا_و?: إ	�دة(%Mة : ا"cوا �(%c � 
أ:e8ذن أ��+<ء اh+�I أن أ*�أ ا��م *�;<دة 	�� أ�-� 
 /�& �J98:أن أ �J* ،,8�: N& �Oأآ !�&  ��	 q9: >&
 Bة وا�1ة، ه��ادات، Y1 أ��8� اO@ث 1-?<ت 6 	�p8:gا

�ة �	 N& B-;دم، و>?ا��م، > أوا�# *�ًءا &N ا.:�9ع ا
 ،/80�Jy >H���� أن �?�أ اO@ث 	��ات &�38-= أن ��hv إ�

�وا*� ) 2007-10-11، 2007-10-4، 2007-9-27: (;7 ا
  

 2007-9-27 :'\ -,�ة
 )1(� ��ف ���� ��� ��ظ 

.................. 
�تd�H   ��ef@' 

�2   ا3J#   ه!ا  - 1   >8	6  ، �[* gت و��>* g #��WC ج
 BC���ج &N ا��W8# اtا1-/، 0?� آ�� أ�& N& =-1�أ�= &

 /* 3W� آ<ن >�j�F أن a9<، ر�>� /c0وأر #* ،>&>¨ 
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 ،��أ�1<	<، و�8]<0# أ�1<	< أ��ى J�¡ @0/ دون E<ح �
�g%� إg أ	` آ�� داN& >?-+ >3$ ه!ا أو ذاك، Dا h(i Vj�#

�(%Tkا Vf��=lm'و <��� �-�'n# . Y1 ،=-H: �W� =eWIا
أن ا��W8@ت اY أ�!ت &�/ +9# ذ��W* Sات 6 *�8/ *?�� 

 ���¯ H�0< ا	8?<ء �� د+�q، أو +# �� ) رv<ء ا�?<ش(ا
 �[* ،�9j8Iأو ا ��u8I8?<ء ا	gأ+�ل �� أ&,، ا gو ،q0�&
+��، ���ن أ�1<	< أN& NJ ا�!ب أو اq��-8، و+� آ�98 6 

� ه!ا ��8<�	 >& B-; G8� f >��jF /	أ h& ، ��	 >& �J*
 /1>3W�v<ء ا�?<ش، ورy< ا1�ا&< *�c# �1<$/ و91/ 
 >I =9W��ة أ��ى *<& a�/ وR?8/ �0/، أ+�ل P و q*>Wا

N�� f ه�<ك ��WC# إg 6 و;�Y1 ،B أ	` g : أآ98/ اkن
BC� .أ:h�p8 أن أ;��WC  78@ 6 ذاآ

 eWIرت ه! ا>Rأ /Cر>Rا|�ودة ;��ى &< أ == وه!  ا|<و
 °�->* �B�� BH�F ر�� �1ارى>C /	أ N; #±�²W³� >& =?�?1 �1ل
 2�*�J :��ات، وأ�1<	< ;��ات ا�W,، وأ>�1	�J* > &�<ت و
 N& >� B�� >& =�+6 &��ا SFى أ�*�J :<;<ت، �lل ;3

C- -; B<ر��، أو �l #�W� >& Y1ل ;3�ى أ;�ف أن ا8<ر�� 
�وض��"، ه� -أNW1 اM	 =Hv9<" (و، ه!ا )ا�Iرخ �<

 B3W� a-J Y1 8<ر�� ;<&=، أو- =9W�، ";-a ا8<ر��"*<
 =-�W& �� ص��� >�M� @?	 a;�� ى!8<ر�� ا>* S>* >30
 ���W ه!  +Y�c اkن، 0?� أ+ ،>��-; >& ،=?��l =�e*

�2 " +-�"و " +<ل"وأ;�ف أ	/ v >& Y1<ء ه�< *��]= 
>�0��ورة أن ���ن 1c>*.  

�= c�8:g<ح &< ��3    أ�1<	<   أ;�د   آ��  -  2 >C =W-v 6
?<ء :<*q، آ3< آ<ن أ�-� &< أ�C #c0و��/ ه� &<  6 �B-;
 P 8<حC =����ا�0¶ اI]-?=، ��1 آ<	� اVت ا>W-v 6 a8�

=R@R B-; ��ب، 0<�Jد ��ود، وآ�Oا &< �?�8+e0 ب�أ	< : أ+
��0ش ا.+�م وه� Vوا"·>� q�0�C" ة�Iا S-C 6 ��.6 *�� ا ،

�80/ ���< 6 ا�ور F 6 >&9<;<ت، إp	gه!  ا >H�0 �-�: Yا
� ;-B ا��# وهB-; #pC B آ�*�ى ا�@ء، وإ&< دا�# F>Jا

=0��>* =?u-Iة ا��Vا.�#!! (ا B0= ه��) 0?� آ�� ا;78 ا
����C دة>J8:gه!  ا �	8<ء، وآ<F B?9C >¹ q?u8 أ�c< 6 ا

B���ات *<¢9R<ت و&�ات *<& ،B�;6 و. 
 3-   BW�	 ت�vارات   أآ�8 و�Vا N& ا�Oآ =[->*    =�*�Jا

 =*>8�ا��Bu، وآ�� +-?< &N ذe0 ،S	< أ;�� ;N ا
� اY1 ،B&>J ا�Vار 6 روا�<BC ه� J�J<&�= إg 6 ا>*

!��Bu، و+� أ0<د� ه!ا ا��J ا>* Pإ =º�- >9>� �eى أ�
 N& �0<، إذ�ا��Bu 6 أن أ	� N; B	�BW أن ه!ا &< دار 1
 N�8و��u8<ور *<��Bu، و+� �us 6 ا B?8-	 ل أن�?JIا ��
 /8�u� �	><، ه# آ	ت أ�1<�` أ1	أ gإ ،=&>; =��* Bu��>*

=�&>J��Bu أم *<>* ،=-�-nا !! =���ا1= آ<	� ��= &��*
C ،=J:وا Pإ =º���= �vا، و8t g<ج إP ا�Iا =�&>J>* `-�

Bu�� .  ا��Bu .�< أ�c< آ<	� *<
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&BJ و&aHJ،    ا.:8<ذ   *1e<د�� ه�   أ:<:<   اهB&>38   آ<ن  - 4
  B-; ب>W1   راءb    #آ N�� f =�1>	 N30 ،ر�cVا �وأ+�ال :<$

�آ��ى، آ3< أ	/ N& N�� f اN�3I أن C ور ه� 6 *�رة�� >&
 .دار &3H< آ<ن ا�&N +��ا أ:�8;� آ# &<
�ت�' ا=�

�ت �'�> O�Z ا=�@> 
�ة وا�1ة 6 أوا$# & gإ Sf أآ��jF /8-*>+ �+ N< +9# ذ
 >�?<ء :Hـّ-/  �-l N; ام *�<ء�ا��J9W<ت، W:�& 6= ا.ه
 =-*>?I �+3@ق وJأ�1 ا�&@ء، وآ�� أ��JC آ�~ �ى ه!ا ا

6 &�8<ول آ# ا�<س  -��jF< –أ&P>O، وf أآN أ;�ف أ	/ 
�ت إ�H< 6 &�ا�h أ��ى، آ<	� Fأ Yه�!ا، ه!  اI?<*-= ا
 N���; �J* g��9/ إCأ f BW�	 6 ا�Rآ� أ�Cة و&���ة و��+

�ة *�J اV<دث *��ة ��W +��ةI< أزور  ه!  ا	وأ >&>; .
�ى، ;�8/ *�# �& Nlأى &�ا #O& م�nدث ا>Vا ��آ�� +� ;

 ،P>�� 6 /-��>�C ،ام�و+� (وآ�98) �0/ &< آ�98 و	�� 6 ا.ه
��` اkن أآB�8 �!ا  ,8�: N& ا.ول ����ت 	�/ 6 ا�	

�ا*� �" 1994-10-18ا_ه�ام (ا�   �@A��  :  oأ pا   qأن   إ  
 Wd�P  ، ق�,�=   sر-   �@�%	   \'   W=at(" 

)E(=ت: '\ ا=�اآ�ة ا��'O�Z (16 u8v آ��#� ا=�- 
1994 

� ،  اI?<ل   ه!ا   *�eن   �<م   :<& .  د . أ آ-3` �Fو    P �J*   >&  
  &H<رN&   /C   أ+�رت   و&<   N&   /-c0   */   ا;��0   و&< ،  ;�/   ذآ�ت 
 `e:0?-� ،  ا.:8<ذ   زرت   ه# : و   /:   g  ، ذا>I  < ؟	أن   أ�1   أ  
/ B-;  o1    أ1<°0    N;   �J*  ، �+و   g   #381أرا    أن   أ   gآ3<   إ  
 /E< ،  ��<¼   ر	وأ   hEن   أk8/ ا>1 N;   #آ    ،S-c�* �� a38�-0  
 i83/   ;-��< / ;-�/   اJ	  ، و�?�م   =&@W  :<& .  د . أ   +<ل ،  *<
�   أ��C   �?0   9ور    أن   أc0{ـ# Oأآ   >&>H:ل   إ�l83<   وأ�  
��a   . اV<دث   *�J ا.وP    *<.�<م   *<I?<ر	= * S،  C]<0-�   ذ
 �9W1د . أ   أن   و  . &>:   �+   I    B�l6  ;�ا  Y  أن   e0راد &?<
 `&���  =1>C�*   /C2 و6  ،  ز�<ر�	   �+�  إg   أزور    أن   f أ��Cر   ا
  9�9l<،   أزور    أن   أ&< ،  J*>C<   أو   �9<   أو   &���ا   أو   C-�3!ا 
  ". �ّl�� N&   ½+>l  ،"   أآH0   7!ا "  	�9�9l   >�W<"و 

P>8&8W��N&    B  ا�WV`   ��3 .  د   ا��3J آ-3` : 6 ا��م ا
 =l����BW   و+-� ،  �ª	�   f   ا :  S*ر    ،�W�   ك�C   a+ر   /�C>ه  
�د el>980    6ت ��   &< ،  ر:<$-/   إV<ح   *�J   آ-83/   > ،  ا>*  
�B-; #v    1<0°   �<رب ،  �1-/ ��� S-َ¿c0َ   إن و:  وأ��l   أآ�م   اvأ  

- Àأ����<  -ر B-;  >0�J* N&9# و+ N& S �3Vوا ،a  ��� .   
  �J* �9ذه"��l=، " أوا&�  أن   ¦<ف   �l@   ذهJ� (!! �9`(ا

 /vأ*<    ��ا   aر�   /��?�    ��J*   /9189/   و�lآ�8 ،  و #�p  ه!ا ا
���ن   أ*<  &���J�   >cد   أن أ��ا   ;-�/    �t    �  و�p-�   أ&
�   g ،  ر�<  Oأآ ،  �W�/   رH8E< اY    ا��رة هB    ه!    أ   #9+  
�J9 أ;3</    :��ات   d<ن  =��?��اءBC ا+ =&�?& 6 
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�ى   �N  ؟")اk)"'�: "آ��ب �Zاءات � ��� ��ظ(Cُ >� >&  
  &N&   /-c0   >3-O   .��ف   إ�/ أ:BJ    أن   اV<دث   +J�& #9`   ا!ى 
 #J��   ون��kى +-8/   ا!؟ أv<*` دا�-B آ<J<دة Oy# ا

-�آ�8ر :<& : ،P>�� 6 / >H8Eر YرB-; (��� >y ��رC/ ا
> إ� N& �W رواد اI?<هB اO?<�0=، وg أ1!ق N0 ا�Vارات 

>H�0 ور�C Y�ا ;-B رواده< اpc& a�1أن أ BW�	 N& وأ�<ف ،
  ه!ا   �lل   وا�    إذن أ	< ا!ى &�B-�l �J أن ��ى. ا.0<�#

3�؟ J� اV��&=    ا&e*ن ا.وان آ<ن &< آ<ن، وb ,1 N�
)>��jF `�WV��3 اJ ). ا

 ،=-�1 ����a   أذه� &< *<>*   Â&  ، >	e0   �0أآ�ن   أن   أر  
 /9�9l   ى    وه�!3�   ه!ا   آ# ��ا�    أن   دون ;<�`  اJ، >  ا

�ا 6 أ�1 أ;�<د &�@د  JF S�x�M "ا:38�;@Y1 P /v ��0-� ذ�
$m�- $%	 $A��" )ام��   أÃ0   N&   #vذه� )ا.هl>�   ن��;   S  ذ

 #�p��Bj    ;�	<   أآ�ن J-`    وأ�c< *�ا�-B،  ا!ى    ا  o�9lو
 >3-O&   دا$3<   آ<ن   >	�;    P ل�l   ى دون أن ��رى�3;.  

**** 
6    آ<ن ،  �<�= &�/   وآ<	�   �1�C/ 6 ا8WI��B،   د�-� 

0��= .:eل ،  ا3V<م  >Ä�H8	ا   Iا=��3   N;   / -;�3&<  -  أ�1ا
 �>?0 " : NW1ج ،  "أ��   N&   3<مV�0+��   ا   />9?8:g f ه� ،    ���
 N&   #9+  ) aH-ا.ه�ام آ3<  6   1971  :�=   د+<$hc*   q   إg   ا

�80/ )  ذآ�ت;    BW��* �H0   /:أردف   >   رأ   =v��Æ   =���  " @أه  
 @H:وأ ، " و¿��W&   =ّc9+   =�HÇ   #�*   È-+  ، ��W&أ   /*    Y1 /C��;  ،

BHvا   أز�1 و��J*    >& ى�� N�ق   وأ	< أ;�ف أ	/ +�C    6  `�;
 /8J�&ب   أن   و>W��  ، �W-v   ار�É   /	أذ    Y  &<  q-;   >�   =;>E ا
أ	/  P   *�ا ،  �c1ر    �@ل   &  ، N	��W   أN�3l   *# ،  أ��3l/   وأ�!ت 
 �Oأآ   =��	e3l    ،Â& �1ر  -  aH-8:أ    N&  ،o-+ ه�و$/ &< �7د

�;=  ا���J   اBH8�� ~+�I ه!    و¨��� أن W*.  
 /8e:-  ��9pآ   a/   ر��	أ  -  N;   م���   و;N ،  ا�W  و;N ،  ا

  &<   آ# ;-B   وأP ��J-l    و+<�ا ،  اc]�   و;N اBJ�9p،    اJ@ج 
  . ذS   ��   ��9و      �Fء   وg ،  ا�J�9p   �1ود 6    آ-H<   ا.ر+<م ،  �م 

�تc1   =vو�  دآ�8ر "... إPّ    &��ا À  و;�H0<  ،  ا�<�-=   ا
�0`  "  0@ن J� ى!��H-* N&   #9+  ،  /:¿�Æ `0= اJ� /	ت أ�JF Y1

1��<   ��l@   أ&��   f أر�1 وأ+�م،     B-; /81ا���� ،  را    B-;  ��  
 >H-9+<   رأ:/   أ+9#   > ر�3< ;�/،   أ	ذe8W&   . 

 ،  ا	���0   ا	���0) و&< 
 �?0   #Ê    BJ& @��l   @��l   
  اH8v<د	<   *?�ر   �� ;-    B	Y1  >?-    آ!M�:   S#   ا.�-� و6  

 /�  . إ
**** 

7د إ? � �@A�� <�=د إ���C> -إ=�@� –#��>، و<7 
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�رت+   gأذه�   أ   gا:�8;��    إذا   إ =�	>R Pرة ا.و>��: ، 6 ا
 f   ~وا�1ا   دواء   أ�  ، fأ��   و   >&>M	  ، fأ�1د   و   =u��	  ا�* Y1 ،

f `	أ P   �9< ذا *<ل   أ+�مl >	�;  . 8/ أْن�آ<ن �<�= &< ;
  ���; f.ا .  q�Fه# آ�� أ B-;   W�	B  ،  آ# &<  أم ;-�/؟ #J

 ،/و�Ã&) f أ�R<ء ه!  ا��<رة و*�Jه< أ	` د;�ت اP i و
 �، و+� آ8<*= 2007 –أN; ~+�C ا�;<ء Y1 اkن أآ�8*

�ة، وأ��~ Y1 g>1 اkن��، ;-e* >3	` 2009د�73W  21: ا
 2�	 6 /أqR 6 ا¢:I =*>�8< أد;�  ��BW، 1, أد;� 

�+� ) ا
� 6    ا	�]-� ��<رة ا.و�J* ،P ا¨�&   N&   S-C   ات�¨�Iا    Yا

  Bه  gإ �W� "O�zH   O��c "وض��*��0/ : ، أو ;-B أNW1 ا
، .... ا�-W<ت   *,  ا.رو+=   &��8ح، وأc1<ن، وأ�1<	< أ�Fاق 6 

  ;N ا	?B;>p    �<   أ*�ر   �1=   ا;C78/ .	`    ه!ا *<	��J:    P>Jت 
  >yب، ر>�Iا Bj�F   Y1   g    �>;&< أ   ��	`    > ،  ز�<رة   أول   ;<	إ
�رت +   gأزور    أ   =�	>R    Y��* =�9p����     ا:�8;��   إذا   إg   ا

 ،iر ا�+ g <   `	إ   f �ِ0رة   أ��y   =�9l   >3H& ،ا�v =�>�
 ��Cروا �� ذS، 0-3<ذا ا�Jدة؟

  ،S ، ��ر�C    ¼>�� /C<رق   f ر�a آ# ذ
   ،q3;.ا B�;أم و P>�� آ�ا ه# ه�e8& �W 

�9J=، ر+�?=، و�1=، و&�I=، و&Ie8=، و+��=    ��رة   آ<	�
 .b 6ن وا�1

 "رو��� ا=@�س"
 BH8	إ �¨�I��3 د اJا�WV` */ . ، وآ�� +� أ*-]� ا

 ه<e�0 2vة، ا;8!ارا &�+8< ¨��� أن ���ن �8¹ا، :<ور�
 �J� fو �¨�Iا BH8	ا ،Í#Îا*= أو��ت *<381<ل أ	<	�= هJFو

  أ�N   +<ل ،  ا��3J :�<دة   وl-�9   ا3W<;=   ر�J0 ;��ى �1=، 
 �-+ ،S�; لeW� اك إذن، ا.:8<ذ�	 Y&و �	أ :،��>1 

 .وذه�9
   f   N�C   ل>Vا   NW12   *#   أ�J`  ،  اe: ��3J،  Â�WاV .  د   ا

  ,J& ر>?J* ��C gاء   أو  أ�vإ   ,J&  ،؟ /C7�e0   دد�C �J* :إن  
�;=   ��8ود ،  ;3�    �lل   ;<ش   أ:8<ذ	< É   =*�W�   N&  " س� " ا=@
  v)� "  ه�   اkن   &�/ �J<�    وأن &< ،  ا�<س   ;<&=   و&N  ا.و�0<ء،  
  و0?� ،  ا]!اء   0?�   ;a   N	8�-   آ3< ;-��< أن ��&/  " -�س 
  ،  اÏ ...   ا��8<&��<ت 

Su�   د  .  `�WVه# : و+<ل ا   ~�c	   /   B-;   ة��;=   ا8!آv  
 =��J&   N&   س>�R@ث &�ات ��&�< " ;�د آ!ا &N ا�<س"؟  ا

،Su؟ و�@O& 
�9c   ه!ا : &�e! ا��، و+-� /   �u�8/   أ�!ت   >*   >&  

 >8�/v   >	أ:8<ذ  ، 
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S  أن   *�J   ا��<رة   &��J   +�   آ<	� ا8WI��B    إدارة   أن   ذ
  y<   و��;�ن   و�78آ�ن   ����3pن   ا�V   *�#   ;-�/   ا�<س   �Cا�0 
 �W�C  ، وه�  - >J&  �  �@q1   أن   �g   h�p8W ، -*�8ا�JE h/ و*�
�د ;-B ا.:�-=،   آ# أو  ه!  اl>1¢= ا��l>J=، 	<ه�N; S ا

 ،�  �y   h838<   ه�   ا�+�   	�2 و6  ا���ل 6 أى �1ار &3H< +�³ـ
 /*   N&   ور+=   أدب   =-&>Çو   g   h�p8W�   gل   �<ول   أن   إ�l   �+�  ا
  رy< ه!ا ه� &< د;B  ،  ا;SH��0   Y1   B   و�h*>8�   ���8W   أن 
  B��8WI8<د 6 اJIار ا�?�وف h�y  إP اÎ<ذ اM&O# ه!  ا

]�ا   ا!�N   ا.��+<ء   و*�J   ا.ه#   ;-B   إg ا��<رة >*   aه  
 aرة   ;�م 6    *�وره>��1��<   ا   B-;   /81أدرآ�، >  ،  را `�و

إeC   gآ�ت، &�ى ا80?<ر  -�<س، وأ	/ �F g<ء وC g?�م
�<س، &h ا�<س>* : ~��#�9   0W ؟  ا

 �-+   �-�ء   ا=@�س <7�{$    �X	�   �Y-| ،  اÂ�WV   آ�8رZ"�_ا
 ~��T=�9أ *<.�1ج  ا	ن، وkه�، وآ�~ ه� ا N& رآ�ن�� N�!، ا

 ،  ��&�<   واa:g>*   =;>W : إ�aH 0<.�1ج، 	�9c ذ�É Sول
 آ<ن،    و+� 

>�-3;   gو�v   ء>Ee*   و&�ا;��   ا.��+<ء   ،>Ä�&رة و>��  ا
* S�، ا�C-�وذO�8<��# اآ�ف اJ� Ny �-�Cأن ا �J  

�0=  -ا]�º    �>p<ل   *<.:8<ذ J&   =¡�+   1!رة   N&   o	>v-  .....
  �-�Cا    /* /C7وأ�   =���>*    Y@:8<ذ   و��H8< ا  ،  Bوه" �	�X  
 <�v�  �v   *��Wول ;-B    وا�C?�< ،  اI-�8&,   ا9�p,  " ا=�,�   '\   آ
 a��  =;>W، *<a:g وا��م واW<;= وا�Iة، 0@ن ��م آ!ا ا

 N�!آ!ا �Iة آ!ا، وه�!ا، وا	8?��< ا.+�ب 0<.+�ب &N ا
 >��u�& ،ا��M�1ا ا.:8<ذ �<&8< و&8�-3<، &��8< و&��
 h& Y1 #&>�8و�8���~ و� h9p�� ا.:8<ذ �F>J� N& إن ،g�8J&و

 ،/3Wv #�& =8/، وزاو�W-v hو� 
C/ا	وأ*-]�� أ ،À ا�-�   ¯ �+   !���C   =;�v Bl>JC   س>�  ا

�ت F9< (آ3< أ��?C  .(�9أ، وI��1 ا N& ��	e3lت ذه�9 وا�z  
 iأن   و+�رت ،  ا   =>V8=   إ&<   ا*>R   أو   NWu8C  N�3lأ f `�� ،

 ،>�?���0 =�9p¨<&< آJ<دBC، ور�1 أراhv اC>v>�81/ ا
*a-0 ،=J أ�v أن ه�<ك &N ا���H8ات، أو و¨���c<، و&8<

. إY& P ا8WI��B؟: اg>381ت ا�pارئ &< ¡�J` أن أWC<ءل
 =*>v¢أن ا gإ ،�u��ت أ	�< 	�W 6 ا�g<  اJF `	أ a��*

 . ا�IاHv=     و�J` أ&<م a81  ،"إ? 'WC N; "h<ؤل
�ت أن JF  < *?<ء	أ:8<ذ   P8<ج إ� �Oأآ B��8WIت  6 ا>*>W1

�ت &���;�= أ;q3 وأدق، �<�= وJ�8:` ا	أن   أ   =¡��  ا�وv= ا
 =-�>��ه<   &< Î�B    اM8��   ل��I>*  ، ا'7ة   =I�&  ، iوا   >HJ&  ،

>cوأ&<ن أ� N&أ #* ،�Wu0 >c��¨ �W� =eWIوا !! N�   �*g  
 >¹   2�/ ا�C �9� N& �*g ��p+�� ا�Jدة  ،  *�   &�/   ��& Pإ

 a��* ،N�¡ >& ع�:e*��1 ا;8<ده<، و /C>�1 >�ªر�C ود>J�
�وفMأ;-�� ;N رأÑ ه!ا �v�0 ،/�9� �J9ت &O# &< .. آ# ا

    آ<ن   أو ،  ���?<   أ�9 (ا]�º    �>p<ل   ا���q ;��ى 6 رأى 
  !!)  NMا   :�ء   أ:j~   &< ،  أدرى   g   وأ	<   ا�+�   �lل   ���?<
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 `R�1 #Oy    ه!  أ0�<رى  ، /	e��9   وآl   #�&1<ذق   ز   ���   >y  
  B[9�� NW�8+��   و�  اB-; qp�I &< أآ� P أن    ا�3u0   iت ،  ا
 a�-W، وa�-: �l، وa�-:  f   و;-J0   a�-:  ، a#   آ#   أ:<س ه�   ا

. أآN أ;�ف b	!اك &8<	= ;@+8/ *���?/ ا�ا$Y1 a ا��9ة د
f>: Bزآ. 
�ار   أ&�H   ر�1?--8W3��B-; B ��   &8@1?=   *��<رات    `&

 .&< آ�� +� +�رت
  \C=رض و� ...c"ُث 	

�l= إg أ+�B درv<ت ا1g�ام، �f أ�v 6 	<س &8W��B ا
�رv= أ	` ;��ت  ،=+�38���، وا¢&�<	<ت، واواa-J، وا

�ا، و+� ��# P أ	/�F ن�v>8� ا�	��� a-0 ،aه��F N;  aه
 /	. �?0 2��"ا.:8<ذ"آ!a�. S آ!S، وOأآ a� �1��0 ،. 

$%� � :	%$ ا=@)�� '\ ذ=W، و��� ا=c �v"z"ث '
 >W>v ن 6   آ��>�&    Òu0 N& وج ا.:8<ذ�� �M8	إدارى أ

>& `�Cا¢دارة   ��ور   آ<ن .  رو   =��jF ن>�I2 ا�	6    =�W��*
�< C�]# &��  آ<	� آ�9ة �vا �vا، >; >9)P>JIا N& ( >�3H&

 ،(�9�J80 ،�B-; =��j���0 ه!  اJC ،ا�v =9J� ة�ا، 6 0�v
�2 ه� ا!ى  �H0 ،=�u8� &N اOآe* �1أر fو.. B:�1 ق�� ،

 N& وأ�= ��&=، وآ@م ،B��8WIى 6 ا�vا�C �9: N; `e: ,1
 �0��	>0 ،N���b h& /O��1 #3�� �9، راحWه!ا 0?-� / ا

�eF Pإ q-p�� رى وه��Hا� /C�� Pإ �H98	ت ا>MV �J* N� ،
،  &<، وآ�JE �e ا:a ا.:8<ذ   �jF<   */   ��~  *�@م v<رح 

�ت W�8:>0   ��   /   0?<ل   ، &��ق	ظ   ��� "  �?��   إ  ا�!ا  " ��
�   �< ،  وا�!ا C>:  !! ذا؟>I  >& 0/؟�J� #؟ هN� Nه!ا؟ أ� N&

�ىª ى!;@	�= ه�!ا؟ *�# *S-C #�* ،=l>W ا�+<1=؟  ه!ا ا
Bj�F و�9W/ دون أى    �-NJ ،  اq*>W اe*    B&��Vى q1؟ ه!ا

/ أ�1 رأ�/ أ�@eW� f ،�9: . �9: /�د أ	` ذآ�ت Ç #ه
�وف !!! و�vدى q-p�� /-Jv *�# ه!  ا?!ا$~Ê Y1 ع�� f

�ع Y1 أ�u<ب ا�c# ه�gء &N أ� f ،دث>Vأو ا ،/��9l<ء &
�اع ;<&= ا�cVر، وg اI�<ن ا¢دارى � f ،/���ا8WI��B و¹

�BE ا!ى �N �0/، أه�!ا؟ أه�!ا؟  ا
 Nأآ f ،س>�- ��kا /v���Y�H& a و�lل �h& BC7 ا*
 Pأن ��-�ا إ N�¡ 3< ا��رواH& ،س>�أ;�ف أن ا�<س *�J ا

� أ:8<ذ��* Y0ى أ!	<، &O# ه!ا؟ f أ��Cر أ	/ Y1 ذS ا
 ،�Oو��/ أآ h�p8:أ g >¹ ر�?  �<;N�¡ >�3 أن �3# ه!ا ا

 ��s  ا�v B&��Vأن ه!ا ا �u� ؟Nأ� N& أو Nأ� N& >8-?<ه: ،
)i �3Vوا q*>Wأو O¡ �J� f# اO¡ g ،) =&��V# ا( =&��Vا

>�Eر( /��آ<ن ¡P #O أ*�N�¡ >& h  –6 ه!  ا-Mu=  –، و
 B?-C =p-: /-O¨ أن f ،@�1 < *�ون &7ر أ� N& B-; >H3z

أ;�ف f ا&�8ت ��ى :<;H8< إP ا�<	� ا.¡N& N ر+Y9، &�<ن 
 >yا.:8<ذ، ر =�Jl–  أ��ق g `	ط أ�0 N&–  آ�� أر�� >yر

�v# ا!ى �9W/، ه�  أن أذّآـ� ه!ا ا�<روخ ا�H8-I أن ا
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�N &< ه!ا  ،B��8WIن 6 ر+89/، و&<زال را+�ا 6 ا�Jp&
/ ا��� 6 ر+Y9 أ	< B;ى د!�ت أن �Jl= ا�<ب ا]o اJF ؟

�ت أن 8�Jl/ أ�~ &N ��ار�� JF ،=وا �ا� =z�أ:8<ذ	< *<
 =&>W��H= ا'<	?= ا��ا$u= ا�9�وزر ا?�9 ذى اه!ا ا

>J& . 
 BW�	 ��9l �e* ى��ة أ�& BW�	 � -ا��kوض –أ�!ت أذآ

>�Iت 0?�ان ا@���C N& ى>���، وأ	` F<ه�ت &< F<ه�ت 6 &;
�N ا��Jر  ،#8?وا98-�، وا��اف ا.�@ق، وا?�Wة Y1 ا
ا!ى ا	H8;>: `*>8< آ<ن Y1 >J�M0 ا:�J98 أن ���ن ه�<ك 
إ	W<ن &N 	�2 	�;�< �!  ا9�<;=، اY *�ا �< ه!ا ا��WIل 

>ً?*>:.! 
 >1�3W& N�� f Y�ى ;-B آ# ا��v  اv >¹ �8<ء:gرأ�� ا

> – Cل و>Vا =J�9p*�C�إg>* g:�8<ء ا'<W-W-  �0# ا
ا�<&�، ازداد ;�&B أن أ:�ع *<.:8<ذ إP *�8/ وآe	` أه�ب 
�ا، *>; >R/ آ<ن 1<د	أ h& ،~$ا!?�&B ه!  ا& N; ا��J* /*
 aH& /	أ �u� ،�*>; ��9�وزر إg زا$&< أ�9<�، &< ه!ا ا
�vا، أو آ<ن &�v >3Hا، و��v�� g N أى داع .ن أر*� *, 

+ `�Ce� >& ا�Oآ ،B��8WIدرة ا>[y اع�!ا$�/ و*, +�ار ا¢:
�ت أن ا.:8<ذ JF دون &7ر، *# إ� B$ا��J�*� ا&O# ه!ا ا
�0/ إزاء J� g ى دون أ ن ¦7  */ أ�1، ه��v >& #ف آ�J�
 ،a<:/ *�# &< ه	ف �J� /�� ،>& =p-: أو إزاء ،/Cا!* ÒjF

� آ<ن &�O& aH# ه!ا  Y1"/ و ،"ا=,$ء	ا.:8<ذ(أ ( B;�*
 aوره�F N& /8�*89/ و�lا;/ و�*�* B38� ع أن>p8:ص، ا>�
 ،/JE ��اه�= اY ا;�C`، وأ	/ �دون أن ���هaH آ# ه!  ا
�W0ف �W<�/ و��;� / آh& #J0 >3 ا�<ب ا?<C#، و*��a آ# 
 Pا، إ�v ا'<ص /I>; Pإ >�j��* اع�ذeC Sآ� P أن ا¢:

 /��1 P¹-�8/، إ�J* 2��ار ا�I<:�، اkن، و? .ا�V,، ه� ا
�8Fأن    ا gإ ،>  `J& g =0د &�<د�Ç >آ�ت أ�eCو ،B&�;

  . bن   +� آ<ن   ا.وان 
م ا�789 #7" ا=azة� 

  B��8WIت ا�pأ� >y   ���	  aH�� N�� fو ،BC�1 &7را�Fو ،
  و0��1 ،  أ&��=   :9<ب.   :�ا   اM�   �;�I#   أن &`    وl-�9ا ا;�اض، 

  أن   &Ä>J9C  ، g�*   N<   آ#   أev>�&  ، #3tة   C��ن   أن   ا	���8 .	`  
 #[Fا.:8<ذ   أ    /bده< أو    و>J*أ #��>�C رآ�ن�� g�+ ت>*>WÆ

>Ä7را&. 
اh& �?�C ا¢دارة،    آ3<   ذه�9 ،  ا�@ة   *�J ،  ا�J3=   ��م

 /1>�v Pت إ�J�  ، نeا   آ<ن   +-9/   وآ�;>F  ، /C�v�0   �¹دا   B-;  
 ���W8/   أن   ر�a   ا�-�+   f   Nt   �J*  ، �-+   /  إن :  1<زم   ��وء   
�ج   ا:8?�ت   +�   ا.&�ر j�:ن   وkآ3<   �0ع ،  ا   �J+�C  ، و+<ل  " g   ..
 aأن أ�7و�    إ�   �أ	`    89ve0/ ، " 	?<ش إP    ج�8<   زال   &<   ا.&
�اف ه!ا ا�?<ش   أ�1   آ��  l< ،  أ�	ار   أ���<    وأ�  ا'�وج   *?
�   ا�آ�8ر   P &?<و&< أن  0?<ل ،  اkن ��Iآ<ن   ا    ��;   !�&    
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�وا   f   أ�a   ، وأ�7   +-�#?8W�   �J*  ، /8	ذe8:>0    د�;.
-; ���3� Y1 أN�3l إP ا	/ +� *-]/ &< ا:8?-�/ اJI<��ن، 

 =�$>H�، )وآ�� +� H�-; �-�1<(وأB-; #�1 &�ا0?8/ ا
=   أن   أ;�ف و	�� وأ	< eWIا   =�H8�&  ، ,1ت ا.:8<ذ    ;�ت   و�vو

� ;-B    زال   &<  ��W*<I@ءة ¨<&< آe	/    وBp� /Hv    و+�   ا
�-�8W�   م���  &N  –آ�� +� ا��9up زوBJ& Yv .  اC f Bوه

+ #9-  =WI ~+�Iا Pإ ~�c� �+ BJ& >�>upأن ا� �uvر `��
�، را�1 �Ó* أو #��* ��< ا.& #HWC =p�W* =���& =�3�z N&

  Yv9<دل زوC   /8vزو   ���Vا   >H��3pCب &�/  و�< أ+	أ �&�?Cو ،
وv@ وأ	< أآ�~ اI@ءة، و N�� f	J9l >3$><، آ<ن ��9و آ3< 

Hvا�& N& >�98� آ<ن � �0�� #�l #O& ،Bvا'<ر f>J= ا
 ،���Iا N& آ�e8ا!ه<ب إP ا�Iر:=، أ*-]8/ أ	` أ;�ت ا
�ار، وأ	/ &?h�8 أن ?وأ	/ &�اq0 &<$= 6 اB-; =$>I ا

�ار ;-�B3 و;@�Bv و�<$e�0 ،�Bة، ?ا	?-� ا'�ف  -أى واi  -ا
وا2v�8 إP ا	��ا3W* =v= ه<د$=، وإن آ<	� *��Jة، را�1 

�?8C ه� /	eوآ ،��l م@W8:ا >H91>�� ،/Hvت وÃ& Y1 >O�O1 م
 >�eوآ ،hvا�C =&و>?Iار +9-�<، و|� ا�?ا!ى اÎ! ا

 .e8WCذن ��C gاح
 G��=ا G��=ا 

  ��9ا!ى ه� ¦8-~ � 8�E/ ا��Iل، ه�!ا ��# إP ( ،  ا
،  ا.ول   ا�ور اI?<*-= 6    ا�<��=   �?B-; h) وأ	< أآ�8 اkن

 f   N��   �، أو إS-C P "ا�C�I:��@ت"آ# S-C   إP   �8<ج   ا.&
��E= ا��s ،>�&�?8C Y ���ظ رY�* #v{، ا��9 ه� �*= اJا
+-8J/، وأ&<	/، و*�v/، و&�9H و�1/، �` أ�c< أ;�ف أن 
 =ا�<رع وا�<س هa آ# BFء C>�1 6/، *�ت P أ�< &J<د

�?Vا >H�� ،=9J� �9وC/ .?=، a-0 أ:8]��< &�/ و
�د�y   ددة   و�-�<   أن�& �	آ< Yا��9 ا	���v ا3W9= ا

 ،>H-آ /Hvو =u�� تÃ30 �1>Cآ#   وار �، Ã& Y1ت أرv<ء  ا.:<ر�
�، و&< ��N& B زوا�<  وأرآ<	/، HÊ >& ،/-��9 آ ا

. . . . . 
 /8J-+ Pد إ>; Bj�F /	eوآ   f   >H+تأ�! ،  أ*�ا   ��<ر  

�ة   .ول   أدا;9/ &   !�&   /Cوذرآ"ت،  زر  Y>� =&�1�Iأن ا /
Jc* Y�* 6 ��38= أ�<م،  >H�-; �J1, أ� �B-; د�C �	>آ

 >H8�* Pدة إ�J� هB-; B ا�Cد (وg2  < أو�وهB و��1ة، و
Y)إg أ	<>� P /�?C �	>آ >& / �-+ ، :" ��� ،  دارى   �   �F  

�رى 	  ، ��    ��8�@'  $�Y%= ?�وv-�-�    ا'-~ إP    &<ل. "ا=7
 �JE �+ 3<ء آ��W�Ã& Y1 /8�uت ا�<رع و;7ت ا��# إP ا
�Ã38 آ3< أ&B-8ء �<  >H3�Æ >H�;أ f `��;u� N�8/ ه!  

 .ه�!ا إg ا��م
 /8�* Pد إ�J� 8/ وه��u� دت>; 

   >�j�F   د�J�    P8/ إ�* 
 �u�8/ -إ��< -   إ�/   و�JCد
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i �3Vا . 
**** 

 E�F GH ا�Dم .... 
�ت�'� ز=@� O�Z ا=�': 

�Jvة   ر>�V9=   اCرا   >H&>M�*   ا.:8<ذ   وراح ،  ا���� ��J�  
 a�M�C   /C>+أو    B-; ��;ا�&   ،=��3Iو   ا  B$>ج أ��@J  ا
 BJ�9p�ب   و1, ،  اpcC   ��;ا�&   P8]��   أو   ا.و�    �>O  آ<ن ا
 q-?�    Y1 ��c�م   أو ���   ا�81<ج   دون ،  ا   �1.  ، /��  آ<ن   
 N3آ   P�8ام ه<دئ إ>* /9��   /?1   ����;<�=    آ36 ا

�?<ه=>0  ، fو   N��   #آ   ,p�|ر+8/ &�ى    ��رآ�ن   ا   gو   Ô>*  
 /��1    B-; �+س   و>�  ذS   #آ   ا�p?8) ،  ��&/   إ�?<ع   و��9   ا
 ،=;�W*   ��;=   أ��9   وأن ،  BFء   آ#   أ9R¤�   أن   و1<وv   8?<ل	gا  
 N&   38<د;gا   B-;   =��3Iوأن ،  ا   #vأؤ   >H;>p?	��3/   وأن ،  اlأ  
 B-;   ب   أن>JCأ    B��8WIا >H-�C   >H-�8:و   @*   ��eC  ، وأْن  

  ا�+�   �lل   �qR�8W   أن   ����   آ<ن   و��/ .....     وأن ....... 
 N&   N���2   أ	/ :  ا_ول :  أ&   @�?R   B-;   �1/   أ	وأ   g   !�e�   N&  
 q1   9<ط�   =l���~   وأن ،  Ò��   aHv@J   &<   و;<$@aÄ   ا>�8  ا
 BCeC   N&   ر��&   ��b   ��J*   N;   �8ى   أنJ�   B-;   q1   1أ�  ، ��:  وا=[
  واJ*>8I=   اe8ه�#   6    ا��W9 ا�e�   /?1    B�J�9p!   أ	/ 
 =�9p  . وا�?<ه=   ا

  رو;8/ 6    ���ظ   ��s   أ�!ت أآ8�~ أو� وأ;N& q3 ه�
��N   اW1¢<س   و��ق ،  اJ<د�= �k>*  ، Y1   وه�   Pس   أو>�  *�#   ا
  ��آ� ،  ;<دى   ÒjF :  "أ*�ا   إg "  ا�+�،   آ#   وا�1   آ#   &N   ر;<�= 
 /9vوا   gو��9/ ،  أو   Pس،   إ>�/   &�Æ   g   #�O<ء   1?/، وq1 ا  ، g  
 �Oأآ   gأ+#   و  !!  

  �Y�م ��t، أ��ت : � �' O�Z ا=�
  ��:~   J0#   &<ذا : "P  +<ل ،  ا�9<ح   ه!ا   &��;�<   آ<ن

) ����ت (،  "؟ا8WI���   رv<ل   &h )  اq   �3�   ~:��   ��?JاM8	ا
?� ، " �JFرهb   aذى   +�  ���ن    أن أ��B "  )أن ��e0 #3آ#3  

  (�[ْ-ِÕ*ُأ >&   `-[F"   ,1ت   و�W�8:ا   N;   ���&   N&   #��>�8:"  +<ل   ا
  1, ا8WI��B    إدارة   و*,   ا?��J   *,   +<&�   &�<دة   أن   ��9و   إ	/ 
 �9-l   ا¢دارة   N; #��>�8��o    ا�J*   Ô-9I ا?8�ر ا?Iا  
��c0ن    ر:�/   أو   *<?��J   �0ذا ،  -J@ج �   =*>v¢ا    B-; ,�8�

 Y1 ~+�Iح ا���* aH0أ f ،#�9?�د ا�Wال أو N& ÖF ه!ا اÇ
  �q�>c   أن ��g    B[9   اp-�   ه!ا   إن "، !! ا.:8<ذ   أ�<ف  *�J أن 

�   ¦<�l   أن   g*� ،  ¨<&<   ذS   أaH0 "  آÊ�3~"  أ	< ،  أ�1ا ��Iا  
�ا ��&   /-O&  ، وأن   �l>¦   #ا¢دارة   وآ�   N&   �8ا  6    ه�W&   N&  
  ا�9J8   ه!   أhE   وأ	<   وا*�3W8  ". وه�!ا ،  ا¢دارات   وآ@ء 
 وا!ى  ، !!!" أ	< آÊ�3~"  دا8JE   /�;   >3$/ ا!ى    �الا
�ا$J=   إ*�ا;<C/ 6    أ:aH   أ	/   أ;8?� آ3< أ;8?� أن /  ،  ا

 #c�،  ا�+�   �lل   ا�<س،   ;<&= ،  *<�<س   ا�8<+/   6 إدا&=   ا
  B&�� ورy< آ<ن / ا�c# أ�c< 6 إW1<:/ *��?<ع ا�J# ا
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/Cا!  ��jF<   ���ظ   ��s   زال  &<, ا!ى *�ا P أ	/ �?�:/ 
،  *�J و..   و*  ، �J	��J*   #* ، " آÊ�3~   أ	<: " ه!ا   آ#   *�J   �?�ل 

�J*و.. ، ~��   /W�	   ا!�   ~��"  آÊ�3~   أ	<"  ا�8Iا�h   ا��W9   ا
 .... aأ;!ره   aH0وأ   aH�+�&   .. Ïإ . " 

/C�;أذه�   أن   و   aه���  إن   ا�aH   :�ء   وإزا= ،  و@;8!ار   
 /C�vأ�@   و  ، /C�  أ�R<ء   9�l=   د;�ة   &�/   l-�9ا   1,   أ�a   وذّآ
 >�vو��  ، a�>v/   أ	أ   �;��   iا   أن   ا%d�   �) ��c-�ا آ� ( ، هV   آ8
�0= ، و eIة �� ا�;��دة ا;78وه<  وأ�a و�-aH8 ه!  اf�  
 ��"(>   �7gرا    `JC aو�-�ا   أ�    P3= إ+   >&   �M8�³�   aH�&   >&و ،

 /��B، آ3< آ<	�ا Iا ����	�ا -�<س ، :<$ ،a   �v��.!  
`  اP>8    ا��م 6 e: >3;   �-J0   aHJ&   /8	e3lو   N&   ���v  ،

،a�8<ه�ح   ��آ�   J0<د    وأن &< *-]/ f ��# إP درv= :�ء اF  
 =Hvو    �M	   @$>+ " :ق   ه�   ه!ا���   اÊ�I~   *,   اV�9و   > ، " وا�  
&N ��3ض، أو ر� >y�B أن أ��Cر أن    اI?<*-= 6    &<   أدرك   أ	/ 

2 1�ا، � ~Ê�Iق *,   :0<:�8رك ا��  و��   اÊ�I~   أ;` ا
 ~Ê�I�1 ، ".. ا�  ا-�°   	8?<ء*<   ;@+8/   وا:38�ار   و;�/   *�+=   و0
 �:>�Iام   ا�وا1   h38WIص ،  ا�Vوا    B-; #���C   >&   ���  . ���tا   �

O�em> م   و#"أت�# �'��ت �'  : ا=�
 11/12/1994 

م�   s"=' 
�ت أ	`    أ&2   أ�C7/   +�   آ��}c1   /وده¶ و:eل،  ،  &�<evة   

= &< ��J* N& #ّpC �-~ وأv{-� ا¢v<*=، و|� 0�p-8� =ً1= *�ه�
 ،/Hvو h&    /81�  ا2v�8   ��9/   &< ه!   أ	` Î<�-� وراء 0

 ��p�N ،  ا   =1��  ا?h&   ~:��   ��J   ا�C?�   +�   وآ�� ،  �-�9   ا
�ج   أن   :<f وزآB  ا]�p<�    وº<ل Ø   م   ه!ا   �9<ح��  إP "  ا.�1"   ا
 23����ن   ا   S�وج   أول   ذ�   /   �J*   دث>Vا  ، ��J8W�  
 G�8ر� . ذS   أ&�N   &<   اJ<د�=   C>�1/   إ�?<ع   *<

f ��دد 6 ا'�وج *��a اev>�Iة، وآ�� أ�W1 أ	/ :�?<وم 
 @J0 /Hvت وÃ& Y��` |� وراء ا:�8<*8/ -ev>�3ة ا ،�Oأآ

2v�C N& @Ê �| ،زة>v¢م ا�� #�l =1�أ&2، �N &< إن  *�
ا�C�81< ا�W<رة q3J* 2��C Y1 وآe	g / ���ق أن ه!ا ه� 

���v N& رع>� .ه�اء ا
  ا�Iر:= 6    ا8-3!ة   ر1@ت   أ�<م   وC!آ� ،  ا �م إP    ذه�9<  

�   &�! )  ا.:�ة   &h   ورy< (  اg*�8ا$�= Oأآ   N&   ,	>d   >&>;  >ه ،
 Bت ه>��آ3< !!! اJ:>8=   أو   اN:   =J*>W إ�JC/    Pد *  ا!آ

 `Ê Öp¦ f ،/C���1&= واIا h& ى��Iا ~u8Iا /Cز�<ر Pإ Iأ
 ،/81�0 N: ���t 6 h$�81<ظ   راgا   =��p،  ه�!ا   ا�ا3$=   *<

، آ<ن �-29 )  ¡��    &<   أ;N&   aM   ه�   ه!ا   أن   *eC   >3�0   �Jآ�ت (
I7د ;9<ءة ا/ &BJ أ�/ �< ���= ا >Ä�c1أ Y��1م z<ى ا

) N�11 73Wرا ) د��� >�p?8و�R��& #p� f< 6 :� ا �م، ا
Pإ >�Hv�C < ،ى� .&��<ه<وس، وه� g ��<د ���ق   +-�-= -!آ
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���C a<;� دفء اJ@+= وإزا= ا�Vاg ،�v أ;�ف * �&< ز
 >	e0 ،ون���Iا /J& ور>u8� ~ت –آ��W/  -آ3< ذآ>Ç �c1أ f

�J*>8y `0= أ�<&/ &F !�& >�Cءا>?aHJ +9# ذS أ*�ا، وآ# 
 h�1ل &�ا�� >�Oأ1<د� aMJ& �	>ل، آ3< آ��I>* �	>آ

g>1 >Ä��;<�= &O# اY ذآآ�� أ�É 2-vار  6 . ا�?<ه= وا
ا��I<ه<وس، أ&�# ;-B أذ	/ آ�JC >3دت، و+� P E ا.��+<ء 

aH�M أ >yر ،=W-ا� =;�v �9� P�Cأن أ ،SH�³� Y& ف�	` أ;
f أ�v &< أ+�/ 6 ه!ا ا�I+~ . إÏ.و&Y 	�8+~ و& Y	�Jد

 / B�1�1 أ�، ذات ��م  آ�~ أ	` ) و a(ا!ى f أ;0 ، ¿�8
  �v<ح "6    ���ل   &3H< 6 ه!ا ا���ق، وأ	/ آ<ن   &��c<   ;)�¿ت) 
  أ�R<ء   �/0   	�ل   �!ا اa:g .ن &�	3�8�ى BE  وا!ى  " &�	3�8�ى 
�ب Vا   =�I>J  وو�vت   -3u<م   ذه�9   1, أ	`    وآ�~ ،  اO<	�=   ا
أدواC/ و�C>��8/ و�1ا$� N& /p�� ���F ا�+<ر    أ�-� 

وأ	` د�-� ��33H0 ،ep  ،  	�م   �1�ة   وا�3<ل، ��# P أ�< 
�اv أ+Bc    أن   دون   *<'�وج Cو BW�	 6 ���F `�� ،½v>1 Pإ �J

�1<ض، و�Fدت ) وg &�ا�!ة(&< ��9/ Iن"ا���W، !0<ْ	َ��{" ا
 =�v���W�e80آ�ت أ	/ ا3V<م، و&h ذS 0?� أ*� أBC�Hv ا
أن ��Cق، و���v آ3< د�-� وأ	< f أ��ش �1<ء آ# ه!ا ا'�� 

،q�	.ا   Suا.:8<ذ   و�   fو ،@�ºو >�>;   Nأآ   �+   �J* دت�JC  
 /8�u�    nب   �!ا   ه!    -�-=ا�? .  *�J   ا

Pإ �M	     /    ا.:8<ذ	آ� أe8� /	e�3?< آ; >?�HF !�e� وه�
&h أ	�< آ�< دا�# ) �<رج ا��9(&< زال ه� ه� ه�اء ا'<رج 

 =����0 أ	/ ���� أن ���H8ه< 0J0 ددا�& �M	 ،ق���ا
@J0و ،�vا�Vا Bpj8و� : ،=��V9= ه�اء ا:>�y ،ددا�& `e:

�؟ و1, وا0?� |� ) ه�!ا +<ل(Oأآ g رة وا�1ة>��: �cC #ه
�ف �Iا N& >	إذ �-p� !�3-C أ&<م `	eق وآ��� /Hvو  h+�8� f

/، أ:�ع  =*>�8:gا– B&@6 آ hvأن أر N& >0�� >yر-  
 N& ج :��<رة�� آ<ن   ;-9= وأ�$>�:   9/ 6    �<   �°�8�v     6 =��:  

 =&>C   ل�l   ه!ا   �+�و��v�0<، وWC<ء�< Suc0 وه� ¦7	<  ،  ا
 / #JFأ ،/أ	/ �ª f داع Ù;@ن ;�H< ���= أg ��ذن 

، وه� g )أ;8?� أ	/ ا¢*N زآf>: B(ا��W<رة أ�1 ا.��+<ء 
�ه< ��� < ،>��p* >?�3; >W�	 >H�& !�e� د ���ق، وراح>��

،/J*>ل  ��وء *, أ��l �J* =9�9Æ B?8��<ب Bc30  وآe	/ ا
�ه< �e8آ� أ�< هB، وأ�< ;<دت، JF B-; 2-¡و ،>HHvو #&e8�

�!  ا��W<رة اH���� f Y< &�!  –أH8;>: �WW1< أ	/ 
-�u<ة   ;�دeC �+   N&   /Cآ�  -اV<دث   =�J�9p  . ا

��v�0    6 م���و	<   ا�u~ 6  اBE    *!آ� اP>8    ا?&   ~��*  
"/9�9l   ا'<ص  " P>8Cو   S� ه�    ذ�b ~��*"��9p�اq0   اIا  "
��1 أ	`  B-;  �>W    ذآ�وا   آ�9l   >3=،   ��<ت   &N   ذS   و�� �  
 /	e*   h�p8W�   آ!ا  ، gو   h�p8W�   آ��   Oوآ   W=ذ   q   س�Fأ   <=   \'  
 ��z=2  ، ا��ت إ	`    *# ،  0?�   ه!ا   JF   ح³   */   أن¿�Úv   >&    8<ذى:.
  Bj�Fه!ا و  `�pJ� /	��1 أ N& ،��b #��* P ج�1 >cوأ� ،

 BC7� h�p8:89/، وأآ7 ¹< أu� 6  >�¨دورا أ+# ¹< أ
�ض   أن   ��u   ا|�ودة،Iا    BW���ات   ��� وأ	`  ،  ;�9<   �2 ا&  
=+��8&    B-;  ²   +�   ���ن   أن أ:8<ذىÒÛ3?َCَ   /��jF    Y1  �>;–  @O& 
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 –  >&  /  *�#  6 ا�u<ذ " ;3� ا�3Vاوى"1<=   و�~   أC<ح 
 S-C   =;و�وZ" ذآ�ت ��و� ه�s � -)"ى ا_ول ،  وا�8<��#   ا

)1970 ( <��آ��ب  -�Zاءة -���m � ا=,��ذ (" ا=,��ذ"=�وا
  ).�Zاءات � ��� ��ظ

q*>W8/ 6 ا��م اe: �+ آ�~ ا;8<د أن ��8#  آ�� N;
  وإ	/ g ،  &�@د    *��J   ;<دة   �g   #�8   إ	/ P    �!ا ا��م؟ 0?<ل 

�ف J�    `J& �81<ل    !اgا  ،  Y1 h&   ¶�0ا�Vا  ، aH-  إذا  إg  ا
?<$aH   ��م ، وه�  2�X   ��م   ا��م   ه!ا   v<ء   أن   �C<دف   ، <   g  
/   �Fء  �-+ ،S�W1 : +<ل ،  "�CرC/ "  و�J* : Y1 g ذ

/   اW8<ه�#، ز&<ن N�� f ه�<ك l?�س آH! ، وذآ�ت    =Hvو
�ى 6 0��ة ا�81g<ل *��J ا�I@دM	 : `	أ S    g @c0 أرى P    ذ

6 ��م آ!ا �8u�0-�ن À ، و+-� / أ	` :�-�   و�ت أ	`   6 
�   �l   رأÑ ه!ا ��3J آ-�= �+    `�J��1م(اIد . أ) ا  . aF>ه  

�   1, ،  �0اد �b   أن    BCد>�; Y1 P #:��y<:9= ;��    ورد   *<+= �
-3J<دة،  &�@دى =�	>R ت دورة>*>j8	g S!* }�J� وآ<ن ،

 #:��# ا�&�@ت وا�&@ء &O# ذS، و�N :�<دة ا��3J و�
 `��H� f ه!ا    P��Æ  B-; ة�$>v   =ا.دب  ا8����J= 6   ا�و

 ,�R9# ;<م أو أ+)�، 0��98 إ�/، و;<B-;(  /89C &< أذآ
أ	/ اC B-; h-lّ<ر�� &�@دى &N أر�F~ ا�-�= دون إذ�، 6 

-B &-�/ .رد{ / ا�u8= 6 ;�� 1, أ	` �P 2 اqV 6 اlg@ع ;
&�@د ، وأ	/ J0 ,1# ذh& S ز&�@ت BpÎ �+ P آ# ا�Vود، 0@ 
 `��H� f /	إ < ،>H�: ف�J� أن  ���C Nّ(H�&ِ >أن أ� NÊأ

آ�� v B-; �-�1<$�ة ا�و= s�* ) 6<زى أ	< 6 	�2 اJ<م، 
�وا�=��=�   8F<ء   �-= 6  وا�ى�    ، وه�c�* �e#)ا�>�   N&   Üم>;  

�2  ، )و�ت 6 	�730(  &<  �  f   رP #c0   /�0  ، #*   >y    وه� أ&
 N��   /����   ى��  إ��ة   R@R= :9?`    إْذ   أخ   را*h .�    أ�@   وا
��` |� 6 وHv/  ،  ذآ�ر  ،>E>* h38W� 8<ذ وآ<ن:Ã S+-� ذ

g9/ ا�� >& BO��1 =�>� ب�+ ،@J0�0، و��81<ج اHI!ب، *# ا
أ�WW1 أ	/ ���� أن �?�ص أذ� .	` ذآ�ت وا�ى� �!  
ا>H8:g	Y1 = و� آ<ن ;-B :�9# ا��<ه=، و��-�، و1, 
�ة أ;�<د ا�I@د �<�= -�]<ر، �� Bc0ر N; S�ا�J* �Jv ذC
` آ�~ ;�{� رأ�S، وآ<ن ���ح e: ،>?1g 8<ذ:Ã Sوذآ�ت ذ

S/ إ	/ *�ا P أن  Oy# ذ �-?0 ،/�و	�1 >�8I N�3p� /	eآ
 �H0 ،>ً:>:�9<ت أÃوgد وا >& =ًه!ا ا�81g<ل ��دى ر:<
 /-J�� >& a��* ، aH&و�+ B-; ,&د>	 �� aH���aH[-9 أن وا

Suc0 ،a� ر>[���0 أ	/ ;�B�p� N; B ا.ول   اJ0 ،>ًJ:وا
�c1 /	أ ��ُ�e0 ،ى�� -أ�c<  –� اkن و�<وزى �1ودى �<  وا

�ح / رأÑ ا����، أن ه!ا ا�81g<ل رy< آ<ن F< أ	وأ– 
>cأ�-   ��ا	��ارا VD 	\ أ-@� أ��@�ه�mZ Vا � ه�ا ا=7

 دون ا�l�Fان،
 ��ذ وأ-�  -و<��@�F_ء  -اa7=ا oم وأ�	%$ 	�8 ا��
� .ا�7kى '7
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