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 انذكتٕس عبذ اإلنّ َبٓاٌ عضٕ اجملًعكهًت 
 حمًذ طٛب تٛزُٚٙيف حفم اصتمبال انذكتٕس 

 

 ش٘دم األشخاذ اىدنخٔر ٌركاف اىٍطاشِٖ رئ٘س ٌشٍع اىيؾث اىػرة٘ث اىٍٔكٌر

 ؾاء ٌشٍع اىيؾث اىػرة٘ث اىٍٔكٌرَٗشادحٖ األـاؽو أغ

 ش٘داحٖ شادحٖ:

 ا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح ا  كثؿ٠ةد٫ 

ٱكٕؽ٩ٰ ا٣ٲٮـ أٱ٧ٌة قٕةدة أف ٱ٪ةط ثٰ ا٣ذؿظٲتي ثػأػٰ اٵقػذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر 

ا ٔة٦ٺن ٰٚ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  ٦ع٧ؽ َٲت دٲـٱ٪ٰ ٰٚ ظ٢ٛ اقذٞجة٫٣ ٌٔٮن

 ٮه ٨٦ ز٧ة٩ٰ ق٪ٮات.ثؽ٦نٜ ثٕؽ أف ٦ٌٯ ٤ٔٯ دؿمٲع٫ ٣٭ؾق ا٣ٌٕٮٱح ٩ع

كا٣ػػؽ٠ذٮر ا٣ُٲػػت ٦ػػ٨ أقػػةدؾة ا٤ٛ٣كػػٛح ا٣جػػةرزٱ٨ ك٦ػػ٨ رصػػةؿ ا١ٛ٣ػػؿ 

ا٧٣ٕػػؽكدٱ٨ ك٦ػػ٨ ا٧٣٪ذضػػٲ٨ ا١٣جػػةر ١٤٣ذػػت ا٣ضػػةدة ا٣ؿوػػٲ٪ح كا٣ؽراقػػةت 

 كا٣جعٮث ا٧ٕ٧٣ٞح.

 أأظؽز٥١ ٨ٔ ا٣ُٲت؟ ك٨١٣ ٠ٲٙ أثؽأ ا٣عؽٱر ك٨ٔ أم مٰء؟

ا ٦ػ٨ أ ػٌٮة كوػؽاٝح دضػةكزت ثىػٛةا٭ة ٩عػٮن يػي رثٕػٲ٨ ٔة٦نػة أأظؽز٥١ ٨ٔ أ

ٌ٘ه قػٕةدد٭ة  ، اقذ٧ٌؿت ثة٣عت كا٣ٮٚةؽ، ٥٣  ٱؼة٣ٍ وٛٮ٬ة ٠ؽر، ك٥٣ ٱ٪ ك٩ٲٙ 

ػٺؼ، إ٧٩ة وؽاٝح ك٦ؿاٚٞح ك٦ٮاٚٞح، ٠ة٩ػخ اٵظ٤ػٯ كاٵص٧ػ٢ كاٵ٩ٌػؿ ٚػٰ 

ثةدٱح ا٣عٲةة ... أأظٌؽز٥١ ٨ٔ أ١ٚةرق ك٨ٔ ٠ذج٫؟ ك٦ى٨ٍ ٣ػٰ ثة٧٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ إٱضػةز 

 ؟ٜ ٦عكٮثحو ٦ٕؽكدةٰٚ دٝةا - ثٺ ٦جة٣٘ح -اٹؼ ا٣ىٛعةت 
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ٰٚ ٗؿٚح و٘ٲؿة، ١٦ذْػح ثة١٣ذػت، ٗؿٚػحو ٹ ٱكػ١٪٭ة إٹ  8969ٰٚ ٔةـ 

ب، ٠ػةف ٣ٞػةاٰ اٵكؿي ثة٣ػؽ٠ذٮر ا٣ذٲـٱ٪ػٰ، ك٠٪ػخ اؿَة٣ت أك ٠ةدح، ٗؿًٚح ٦ًػ

وعجح اٵخ ا٣ىؽٱٜ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٧٣ُٰٕ قٮٱؽ، ك٠ةف ا٣ُٲت ٝؽ ٝىًؽـ ظؽٱسنة 

٣ػخ إ٣ػٯ ٦ ٕؿٚػح كزٲٞػح كوػؽاٝح ١ٚؿٱػح ٨٦ أ٧٣ة٩ٲػة. كد٪ة٦ػخ ا٧٣ٕؿٚػح كدعٮن

٦ؽٱؽة، ٣ؾ٣ٟ ٚإ٩٪ٰ أز٥ٔ أ٩ػ٫ ٱ١٧٪٪ػٰ أف أكصػـ ١٣ػ٥ قػٲؿة ٩ٌػةؿ ٔىػة٦ٲحن 

 ه ٣ٰ ٨٦ دٝةاٜ.ى  ١ٚؿٱح ٚٲ٧ة ػي 

ص٧ػةؿ »ك٣ؽ ا٣كٲؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ َٲت دٲـٱ٪ٰ ٰٚ ظ٧ه ا٣ٞؽٱ٧ػح ٚػٰ 

ٱؿاف، كٝؿأ ا٣ٞؿاف كد٤ٌٕػ٥  8986ثجةب ا٣ؽرٱت ٔةـ « ا٣ؽٱ٨ ـً ٰٚ ا٣ٕةمؿ ٨٦ ظى

ةب ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣كٺـ، ٬ؾا ا٣نٲغ ا٣ؾم ٠ػةف ٣ػ٫ دػأزٲؿ ٠ػة٨٦ ا٣عكةب ٰٚ ٠ذٌ 

 ٰٚ كٰٔ ا٣ذ٧٤ٲؾ.

ا، ٱ٤ٌٕػ٥ اٵكٹد، كٱػؤذٌف ٚػٰ  ػة ٚٞٲػؿن ٠ةف ا٣نٲغ ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػؾا ٠ةدظن

ا ٣ؽل ثٕي دضػةر  ا٧٣كضؽ، كٱى٤ٌٰ إ٦ة٦نة، ك٠ةف ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٔة٦ٺن أصٲؿن

زٍؿىكا ٤ٔٯ ٩عٮو ٦ؾ٢٬ا٣٪ك
ى ذٮر ا٣ُٲػت دٹ٣ػح ٬ػؾا ... كٝؽ كٔٯ ا٣ؽ٠ٲش ا٣ؾٱ٨ أ

ا٣ٮًٓ ا٧٣أقةكم ٰٚ ق٪ٮات دة٣ٲح، كادٌٌط ٫٣ أف ا٣ؽٱ٨ ٣ٲف ٬ٮ ا٣ؾم ٱٌٛكػؿ 

... ػٲػؿ ٬ػٮ ا٣ػؾم ٱٞػٌؽـ ٦كػٌٮٗةت ا٣ػؽٱ٨ا٣ٮًٓ اٹصذ٧ةٰٔ، كإ٧٩ة ٬ؾا اٵ

ة كذ٠ؿٱػةتو ٹ كٝؽ دؿؾ ٰٚ ذ٨٬ ا٣ٛذٯ  ،ك٦ةت ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣كٺـ ك٤ٝج٫ دركقن

ق ثٕـااػ٫ ا٣ػؽٱ٪ٰ، ٔػـاء كٝةؿ ٔ٪٫ ثٕؽ ذ٣ٟ  ٣ٞػؽ دضػةكز  ،دي٧عٯ ػ٫ كٚٞػؿى ثؤقى

 ا٣كٕةدة ا٣ٞىٮل ٰٚ ص٪ةت ا٣٪ٕٲ٥.

٢ٌٞ ا٣ُٲت ٚػٰ ا٧٣ػؽارس ظذػٯ ٩ػةؿ درصػح ا٣نػ٭ةدة  ثٕؽ ٦ؿظ٤ح ا١٣ذٌةب، د٪

كٌٝػٯ كٝذنػة ثٕٲػؽنا ٔػ٨ اٹقػذٞؿار ا٧٣ػةدم كا٧٣ؽرقػٰ،  ،(ا١٣ٛةءة)ا٧٣ذٮقُح 

ا٣سة٩ٮٱػح  كثةدر إ٣ٯ اٹ٣ذعةؽ ثؼؽ٦ػح ا٤ٕ٣ػ٥ ا٣ذػٰ أ٩٭ة٬ػة ك٩ػةؿ ػٺ٣٭ػة ا٣نػ٭ةدة

ك٠ػةف ٚٲػ٫ ٗؿٚػح « ص٧ػةؿ ا٣ػؽٱ٨»ا٣ٕة٦ح. ك٠ةف ٧٦ة أزٌؿ ٰٚ د١ٌٮ٫٩ ثٲخ أ٤٬ػ٫ ٚػٰ 
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ٱك٭ؿ ٚٲ٭ة زٌكار داا٧ٮف ٨٦ ٦ؼذ٤ػٙ ا٧٣نػةرب. ٚػٰ « ا٧٣٪ـكؿ»كاقٕح ٱك٧ٌٮ٩٭ة 

٬ؾق ا٤٣ٞةءات اٵقجٮٔٲح ٠ة٩خ ٬٪ةؾ ٦ضةدٹت ١ٚؿٱح كدٱ٪ٲح، ٠ةف ٚٲ٭ة ٦ػة صؾثػ٫ 

ٌٛؿق ٦٪٭ة، كا ـو ٦ػ٨ إ٣ٲ٭ة، ك٠ةف ٚٲ٭ة ٦ة ٩ ٲ ػ قذأزؿت ٦ن٤١ح ا٣ضجؿ كا٣ذؼٲٲػؿ ٤ٔػٯ ظى

كثذأزٲؿ ٨٦ ٬ؾا ا٣ضٮ ا٣سٞةٰٚ ا٩ػؽٚٓ ا٣ُٲػت إ٣ػٯ ا٣ٕ٪ةٱػح ثػة١ٛ٣ؿ  ،د٤ٟ ا٣عٮارات

ٌٰ ا٧٣كذ٪ٲؿ ك٦ٮ٫ٛٝ ٨٦ ا٣ٕة٥٣، ز٥ ٝػؿأ  ا٤ٛ٣كٰٛ، ٚٞؿأ ا٧٣ٌٕؿم كدٌٕؿؼ ١ٚؿق ا٤ٕٞ٣

٢ ا٣ذٰ دضٕػ٢ ا٧٣ػٮت ا٣ؼٲػةر اٵ٦سػم كصةف صةؾ ركقٮ ٰٚ أذؿاٚةد٭٧ة دٮ٣كذٮ

... كثػؽأت رظ٤ػح ا٤ٕ٣ػ٥ ٌٕؿؼ ثةث٨ ػ٤ؽكف كدٱ١ةرت ك٦ةر٠فكد ،أ٦ةـ اٷ٩كةف

، ك٧٣ؽة ق٪ح كاظؽة ٚػٰ ٚػؿع ا٣سٞةٚػح  كا٣ذعىٲ٢ ا٣ُٮٱ٤ح، إ٣ٯ صة٦ٕح د٦نٜ أكٹن

٧ٍٞ٭ة، ٚذٮٌصػ٫ إ٣ػٯ أكرثػة ٚػٰ رظ٤ػح مػةٌٝح  ٔي ا٣ٕة٦ح ظٲر مٕؿ ثٌعة٣ح ا٣ذضؿثح ك

ؿغ كثؿ٣ٲ٨ ٝؿأ ٦ػة ك٬٪ةؾ ٰٚ ٹٱج ا٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح، ٧ذٕح ا٩ذ٭خ ثةٹقذٞؿار ٰٚ أ٧٣ة٩ٲة٦

اقذُةع ٝؿاءد٫ ٨٦ ا٧٣ٮركث ا٤ٛ٣كٰٛ ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ كاٷ٤١٩ٲـم كا٣ٛؿ٩كٰ كاٵ٧٣ػة٩ٰ 

.. كٝػؽ ٹظػِ ٚػٰ أز٪ػةء دراقػذ٫ ٗٲػةب ٩ضـ م٭ةددٰ ا٧٣ةصكػذٲؿ كا٣ػؽ٠ذٮراقكأ

ا٣ؽراقةت ٨ٔ دةرٱغ ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣ٮقػٲٍ كا٣عػؽٱر ٤ٔػٯ ٩عػٮو 

.. ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ذ٣ػٟ ٝىػٮرنا ثٞػؽر ٦ػة ٠ػةف ٤ٛ٣كٛح ٬٪ةؾٜ ٰٚ ٦ٕة٬ؽ ا٦ٮٌقٓ ٧ٕ٦ٌ 

ٕنة دةرٱؼٲنة د٧ذؽ صؾكرق إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح ٝؽٱ٧ح.  كً

ك٬ػػٮ ٱ٧ُػػط إ٣ػػٯ ا٧ٕ٣ػػ٢ ٚػػٰ  ،8968ٔػػةد ا٣ذٲـٱ٪ػػٰ إ٣ػػٯ قػػٮرٱح ٔػػةـ 

ػة  ا٣ذؽرٱف ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ٝك٥ ا٤ٛ٣كٛح، ك٥٣ ٱ٨١ َؿٱ٫ٞ إ٣ػٯ ا٣ضة٦ٕػح ٦ٛؿكمن

ة ٔن ك٣ػ٥ ٱكػذٌٞؿ  ،ؿاَٲػحكٔػة٩ٯ ٦ػ٨ ا٣جٲؿكٝ ،ثة٣ٮرد كا٣ؿٱعةف، ٣ٞؽ ػةض وؿا

ك٫ًٕ إٹ ثٕؽ ٬ٲةطو ك٦ٲةط، كمٛةٔح ٨٦ ٩ـا٬ذػ٫ كأ٦ة٩ذػ٫ كوػٺثذ٫ كظؿوػ٫ 

 ا٤ُ٧٣ٜ ٤ٔٯ ظؿٱح ا١ٛ٣ؿ كاظذؿاـ اٷ٩كةف.

 ٤ٚٲف ا٣ؾم ٝةقٯ ا٧٣ُة٣ػت ٗػؽكةن 

 

ا، ٨٧٠ ٝةقٯ ا٧٣ُة٣ت ظ٪ْٺ   ٬جٲؽن

كٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح صةءد٫ ٚؿوح ٧٣ذةثٕح ا٣ذعىٲ٢ ا٧٤ٕ٣ػٰ، ك٠ػةف ذ٣ػٟ  
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كٝؽ ٫ٛ٤٠ ذ٣ػٟ  ،«اٵقذةذٱح»ةز أَؿكظح صؽٱؽة ٩ةؿ ٤ٔٲ٭ة م٭ةدة ٦٪ةقجح ٷ٩ض

 ػ٧ف ق٪ٮات ٨٦ ا٢٧ٕ٣.

كٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ ادض٫ إ٣ٯ ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ ٦نػؿكع ١ٚػؿم كاقػٓ اٳٚػةؽ 

إًةٚحن إ٣ػٯ ٤٧ٔػ٫ ا٣ذؽرٱكػٰ، كثػؽأ ٦نػؿك٫ٔ ث١ذػةب أٚىػط ٚٲػ٫ ٔػ٨ اٚةٝػ٫ 

 ،«٦ٍنؿكع رؤٱح صؽٱػؽة ١ٛ٤٣ػؿ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣ٮقػٲ»ا١ٛ٣ؿٱح كق٧ٌةق 

٨٦ »ك٬ٮ ٠ذةب د٨٧ٌٌ اٵقف ا٣ذٰ قٲج٪ٰ ٤ٔٲ٭ة ٠ذج٫ ا٣ٺظٞح، كأك٣٭ة ٠ذةب 

ك٬ٮ ٠ذةب  ،«ا٣ذؿاث إ٣ٯ ا٣سٮرة  ظٮؿ ٩ْؿٱح ٦ٞذؿظح ٰٚ ٌٝٲح ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ

ًؼ٥، ٰٚ ظض٫٧ ا٣ٮرٰٝ، كٰٚ ظض٧ػ٫ ا١ٛ٣ػؿم، ك٧٦ػة أػجؿ٩ػٰ ثػ٫ ا٣كػٲؽ 

ٮا٣ػخ ٠ذجػ٫ ا٣ؽ٠ذٮر أ٫٩ قٲك٧ٲ٫ إذا أٔةد ٩نؿق  ٦ػ٨ ا٣ذػؿاث إ٣ػٯ ا٣٪٭ٌػح. كد

 دذؿل ثٕؽ ذ٣ٟ، كقأي٣ٍعٜ أق٧ةء ٦ؤ٣ٛةد٫ ٰٚ زجخ ٰٚ ٩٭ةٱح ٬ؾق ا٧٤١٣ح.

ٞنة، أ٦ة ٨٦ ظٲر ا٣كُط ٚٞؽ ٠ةف  ة ك٧ٔ كا٩ُٺٝنة ٨٦ د٦نٜ ادكٓ ٩نة٫َ قُعن

ٮـ ا٣٪ةس كا٧٣سٞٛٲ٨، ٰٚ ا٧٣ؿا٠ـ ا٣سٞةٚٲح، ٧ذ٣ٟ ٰٚ ٦ضةؿ ا٧٣عةًؿات ا١ٛ٣ؿٱح ٣ٕ

ك٠ةف ٱيضٲت ص٧ٲٓ ا٣ؽٔٮات، قٮاء أ٠ةف كا٣ض٧ٕٲةت ا٣سٞةٚٲح، كٰٚ ٦٪٧ْح ا٣نجٲجح، 

ٞنة ٚإف ذ٣ٟ ٠ةف ٰٚ ٦ضػةؿ دُػٮٱؿ أ١ٚػةرق  ذ٣ٟ ٰٚ ا٧٣ؿ٠ـ أـ ٰٚ اٵَؿاؼ، أ٦ة ٧ٔ

كإ٧٩ةا٭ة كدكضٲ٤٭ة ٰٚ ٠ذت ك٦ٞػةٹت، قػؿٔةف ٦ػة كصػؽت َؿٱٞ٭ػة إ٣ػٯ أٱػؽم 

ا٣جةظسٲ٨ كأ١ٚةر٥٬... ٣ٞؽ أػؾ ٤ٔٯ ٔةد٫ٞ ٦ى٭٧نح ٩نؿ ا٣ػٮٰٔ ٦ػ٨ ٦٪ْػٮر د٪ػٮٱؿم 

، كاقذ٭ؽؼ ٰٚ ثعٮز٫ داا٧نة دضكٲؽ ٝػة٩ٮف ا٣ٕٺٝػح ا٣ضؽ٣ٲػح ثػٲ٨ ك٤ٔٯ ٢٠ وٕٲؽ

ٞنة ٨٦ رؤٱح اقذنؿاٚٲح دٞٮـ ٤ٔٯ ٝ٪ةٔػح ٤ٞٔٲػح ٝٮا٦٭ػة أف ٌٝػٲح  ا١ٛ٣ؿ كا٣ٮاٝٓ ٦٪٤ُ

ا٣ذؿاث كا٣٪٭ٌح ٠ة٩خ ك٦ة زا٣خ ٬ٰ ا٣ٌٞٲح ا٣ذٰ ٱ٨١٧ ١ٛ٧٤٣ؿ أف ٱ٤ش ٦٪٭ػة إ٣ػٯ 

ة ١ٚؿٱ ػاٷم١ة٣ٲح ا٣سٞةٚٲح ا٣٪ْؿٱح ٰٚ ا٣ٮًٕٲح ا٣ٕؿثٲح ا٣ؿا ة ٬٪ح ٣ذ١ٮف ا٣٪ذةاش قػٺظن

ٛنة ٰٚ ك٨َو  ٞنة ٦ؿ٬  ف أف ٱيعذٌؿ.كاٳػؿ٫٣ ؿٱؽ ٱدٝٲ

٤ى٪نػة، ٬ػٮ ا٧٣ػ٪٭ش ا٧٣ػةدم  ٍٕ ة ٦ي ػة كاًػعن كٱٕذ٧ؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٰٚ ثعٮز٫ ٦٪٭ضن
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ػٌؿد ٦ػ٨ ٦ْٕػػ٥ ذا إا٣ضػؽ٣ٰ ا٣ذػةرٱؼٰ، كذ٣ػٟ ٵ٩ػػ٫ ٱػؿل أف ٬ػؾا ا٧٣ػػ٪٭ش  صي

ػة ث ْن ؿ٠ٲـدػ٫ ا١٣جػؿل ا٣عةقػ٧ح ا٧٣ذ٧س٤ٌػح ٦ُٕٲةد٫ ك٦ٞٮ٦ةد٫، ٚإ٩ػ٫ ٱْػ٢ٌ ٦عذٛ

ٌُٰ ا٣ضؽ٣ٲٲ٨ ا٧٣ةدٱٲ٨، كثأ٫٩   - أم ٬ؾا ا٧٣٪٭شى  -ث١ٮ٫٩ ٦٪٭ش ا٣ذضةكز كا٣ذؼ

ٌُٰ كذ٣ٟ ا٣ذضةكز.  ٬ٮ أكؿي ػةًٓ ٣٭ؾا ا٣ذؼ

كٹ ٱكٕ٪ٰ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞةـ اٹقذُؿادي ٰٚ ٔؿض أ١ٚةر ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ذٲـٱ٪ػٰ، 

ة أف ا٧٣٭ٍ كظكج٪ة ٨٦ ا٣٪ى  ٢، كػىٮون ٞػةـى ٦ٞػةـي اقػذٞجةؿ ٹ ٦ٞػةـي ؿ ٦ٌىحي ا٣ٮمى

ؿ ؼ ث٫ ازةرق ٨٧٣ أراد أف ٱٕؿؼ.   دٕؿٱٙ أك د٤ٕٲ٥، كا٣ؿص٢ دٕي

 شادحٖ أغؾاء اىٍشٍع اىهراـ

 :ش٘داحٖ شادحٖ

إ٩٪ة إذ ٤٩ذٰٞ ا٣ٲٮـ ٰٚ ص٤كح اٹقذٞجةؿ ٬ؾم ٹقذٞجةؿ ا٣ؿوٲٙ ا١٣ػؿٱ٥ 

ا ٔؿثٲ ة ثةرزن إ٧٩ة ٩كذٞج٢ ثةقذٞجة٫٣ اث٪نة كَ٪ٲ   ا، ك١ٛ٦ؿن ا، ٚػؿض اقػ٧ى٫ ٤ٔػٯ ة ثةر 

 قةظح ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ، ك٤ٔٯ ا٣ذةرٱغ ا١ٛ٣ؿم ا٧٣ٕةوؿ.

كٹ ٤٧٩ٟ إٹ أف ٩ينٲؽى ثذٮا٫ًٕ ا٣ض٥ٌ كمؽة اظذؿا٫٦ ٷ٩كػة٩ٲح اٷ٩كػةف، 

٫ًٞ ث٫، كدٛة٩ٲ٫ ٚػٰ قػجٲ٢ أ٦ذػ٫، كثـ٬ػؽق ٚػٰ  كدٱ٧ٮٝؿاَٲذ٫، كظج٫ٌ ٣ٮَ٪٫ كد٤ٕ

ؾق ا٣ك٧ةت ٩ذ٧٤كػ٭ة ٚػٰ ... ك٢ٌ٠ ٬كتد٤ٟ اٵٔؿاض ا٣ٛة٩ٲح ٨٦ ٦ةؿو ك٨٦ ٩

ة أف ٱٌٞؽـ ا٣ن١ؿ ٣ؼىػٮ٫٦ ا١ٛ٣ػؿٱٲ٨  ق٤ٮ٫٠ كٰٚ دراقةد٫، ٚ٭ٮ ٹ ٱ٪كٯ داا٧ن

ػػة ٦ػػ٨ ٦ٞٮ٣ذػػ٫ ا٣ذػػٰ ٠ػػةف ك٦ػػة ٱػػـاؿ ٱؿدد٬ػػة دااجنػػة   ٞن إف »٦ػػٓ اٹظذػػؿاـ، ٦٪٤ُ

، ك٠ػأٌف «ا٣ؽٱ٧ٮٝؿاَٲح ٱضت أف د١ٮف ٰٚ ظٲةد٪ة ا٧٣ٞؽ٦ػحى كا٧٣ػذ٨ى كا٣ؼةد٧ػحى 

ٌٰ ا٣ٞؽٱ٥ ٝؽ ٔ٪ة  ق ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ ا٣نةٔؿ ا٣ٕؿث

 إذا أظكػػ٨ اٵٝػػٮاـ أف ٱذُػػةك٣ٮا

 

 ثػػٺ ٧ٕ٩ػػحو، أظكػػ٪خ أف دذُػػٮٹ 

٥ٌْ ٦ػػ٪٭٥ي   ٧ٌْػػخى ٔػػ٨ ذاؾ ا٣ػػذٕ  دٕ

 

 كأكوػػػةؾ ٩يجػػػ٢ ا٣ٞػػػؽر أٌٹ دى٪ىػػػجنٺ 

ا أف دٮٌصػػػ٫ ظٲ٤ػػػحن    دجٲػػػخ ثٕٲػػػؽن

 

 ٤ٔػػٯ ٩نػػت ا٣كػػ٤ُةف أك دذػػأٌكٹ 

 كاىصالـ غي٘هً 


