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         ����� 
����ب ��� ا������� ا��� أ����)5+1 (            ���ــ ا��ــ����� 1
�0/�ــ    . إ�( إ,�ان ���د ��( رز� ا�ح�ا&% ا��� $ــ#���
 ا������ــ
5�� ��1اب وا23 ��=>�6 ا���را:��م، و�
 إذا آ
:? إ,�ان ���$< ا��=>�6" ;"أو " :�9"�7ورو���1 ,�6 أن   . �Eل �/�5

 ا����آ� و��� �F, �� ،%:��1 إ�( أن إ,ــ�ان    �Gر

ت �0G< ا���Jة 1ح�Iر �/
�# وز,�ة ا�=LE
ا����Q0�� ?R أن ا��د اP,�ا:� ا�Oي $ّ#م &� ��
                                 Sا�ح#,ــ Tـ�$ 

1ــ ����ـGPا  ا��� ,�6 ��( ا�#ول ا��1�Uــ�Vا �� ا��#,%� ��L� 
��ZR &� و$< ا��=>�T1 ،6 ��( ا�X& YZ9,�ان &� رده

 .�� و$< ا��=>�6


 ا��� $#���
 إ�( إ,�ان &� رز� ا�ح�ا&%) 1+5(و�T9 ا�1ز هO[ ا��/
ؤ;ت ه� �#ى ا��%ام ا�#ول ��

ء 1
��%ا�&��
1 . 


ذا ���Zن ���ه ا��3` إذا �� ���%م هO[ ا�#ول؟ أي ��� �Oه6 إ,�ان؟ ا��/�5 ا��Jى ا��� ,�#و أن إ,�ان $# أ��ح? ��
، ه�                      : �91
رة أ�Jى  �

و3
ت ا��#,#ة ��( �/��ى أ��(           R�ى وزاري  –1#ء �/��ة ا���/� )�� 
وه� ا��� ا�Oي ر1�
 ,Fــ�� إ�ـ( أن إ,ـ�ان ��,ـ# أن �>ـT إ�ــ(                  -ر1�


و3
تR�ا� �& ��ا&�
ت، ��Zن أآ�L إ�%ا�
 إ�( ا�#ول ا����Fآ . 

�9,< �/�5 و$< ا��=>�6، &�0
ك                            �
و3
ت، وه� إ�
دة R�ب إ�( ا�

رة إ�( أن إ,�ان $# ���#م 1����ح ,/�T ا�OهfPر ا#��&� هOا ا�/�
ق 

م      � #E6 وا:
G �� �9? إ,�ان& 
، �� Jالل و$< أ�Gـ%ة ا��ــ�د ا���آــ%ي، وه0ــ
ك و$ــ< ���=>�ـ6 ,�ــ� �ــ� Jـالل و$ـ<                   2004و$< �=>�6 آ�

"l,ر%�
دس &��را,# ا���را:��م " �UF6  �q
Q0��1235 ا�  �q
Q0ا��$�د ا��0وي238وا� 
 .، وه� ا�9��� ا��� ,�0� ��0

 �ـ� ا;�ـ��
ء ���ـ�ف اJuــ� ا��Rـ
وض �ــ` إ,ـ�ان                               G�� ��L� 
�P �09,�ان �fاء �%,# �� ا��$?، ور1� #$ ]Oدة ا���9,< ه
إن �/�5ـ و$ــ<   . إ�
�Oآ� 1
����ار إ,�ان ر&w ا����ل ��1ار و$< ا�0
ر ��1 ا��9اق وإ,ــ�ان ر$ــ�                        ،
، ا�ــOي �>ـ
دف     598ا��=>�6 ا��� �>� إ,�ان ��( �#م ا��0
زل ��0

���ز         ،��Fا ا�Oـ�0 ا���ــ�                      / ذآ�ى $��ل إ,�ان �ه &� ه��ا�= zا ,����، وه� ا�Oي ا����ت إ,�ان ��&Iه �Eا�� �
م، وآ
ن $
q# ا��Lرة }:ــOاك },ــ
 1
L�1 ع ا�/�"51ن $���ه���." 

   Tــ� {ــ& 
�G
 ا��� �ح�R�Zا�ح�ب، و6�/1 ا�� 
 ا��� �����R�Zء 6�/1 ا�
G ،إ,�ان T�$ �� �,#ر ��1 ا���
��# ذآ� أن $��ل و$< إ~الق ا�0
25��دي أ�9
ر ا����ول دو��ً
، �E ?��1 S�Eا��  T������ دو;را .

 ,�l�9 �1$< ا��=>�6؟: ا�/�ال ه0��& 
��
1
/E ي إ,�ان��� آ�< 

                             Tـ�، ,�ـ�ي &ــ� {ـ�
و�
 ه� ا�L�� ا�Oي ���6 إ,�ان &� ��60 د&9ه إن ه� $��? �1$< ا��=>�ــ6؟ ا�حـ#,S �ــ� ا��حــS �ـ� EـT د��1�
�Uس                            :�Zــ# �ــ� ا�,#G `ــ,�F� Tــ�ي &ــ� {ــ�, 

دة �� $�T ا�ورو� ���1�Fــ�وع ���1ــ
ت G#,ــ#، ,F�ـT $�ــ
�� ا�Uــ
ز وا�R0ـط، آ�ـG درا�

 .ا����آ� ��Rض ���1
ت ��( ا���0 ا���آ%ي اP,�ا:�

1
;:I�ــ
م                       

&حــ اPرهــ
ب، �ــ���ارت ��Rـ�، P$0ــ
ع ا,�
��ــZ� ون�F� ا����آ� ��Oل �� Jالل �/
�# وز,� ا�=%ا: 
 ��Gد أ���آ�ًI,ك أ
ه0

 . إ�( ا���# ا�#و�� &� �l��I ا�=0
ق ��( إ,�ان ا$�>
د,

                        ا�Oر,، وا;:/ح
ب �� �9
ه#ة �0ــ` ا:�Fــ
ر ا��ــ�ح$
 ا���
��09 و$< ا��9
�T ��1 إ,�ان ووآ 
إن &�ض رز� �� ا�1��9
ت ��( إ,�ان، ر1�
 . ا��0و,، وه� ا��� ا�Oي ; ,�#و أن ا�#ول ا���Zى �E TIR>��ه �E( اuن

�>�9#,ــ &ـ� Eـ#                             إ��
ء ا���T، وهـ� ���Eــ�E�� )�3ع �1��ه إ���ا� OJ5, ،ة#,#G ت
1��� �%E ]
�� إ�( ذ��، &Xن ا�Oه
ب &� ا&
إ3
 �/�ح، وه� ا�=�
ر ا�ـOي �ــ�                         �Gا�� ]
��
، &Xن �� ا��/��9# و$< أ, ��Jة 1,�I9ا� �qى دا��Zذ�� ووا&�? ا�#ول ا� T<E 

، &Xذا ���ذا


�
 ! ,/���E ]#9( ا���2f ا�#,���ا~� 1
راك E/�� او1
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