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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

ئُّذدًْآل خُّؤ[أل[ٌّ ْ مُّحتَّخُّّّ: أطّألحنّي[ةا:ْجنٌُُّّة جلححتحٌَّّْ
خلّ[خلُّّّةٌَُُّّّْ حتَّْْ ئُّ ٌرآ:خُّال ّىَُّّْ:جب ً:جنر ّ جبحتجلةُّْذألُّ:أل ٌ[آل
ىٌ ٌى﴿ختحْ حت ٌ[آل ّ شحلخ خًْأل ز[حتنيُّ ز[حتنيُّ ْ سّ[خًْألَُّّْ خُّؤ[أل[ٌّ
ئُّخلُّحت مي ّى[آل ؤئؤأل يًئدًْألٌَُّّّْ ئُّ:طُّع[ؤ ةُّ آ ٌر جب خلّ[خل
ٌرآ جب ٌى﴿ختحَّْ حت طُّْ ٌ[آل شحلخُّآ طُّْ ً ّ أل ؤُّفآل:ة]ٌ ط[خلر:ذ[ةآ
ْ طُّال:جبٌ[حتجبٌَُّّ خ إلة[حت جبَّخألُّ هىختٌُّّة[آل ؤئؤألخ س[حت جلحت ٌ[آل

ٌرَُّّْ. ّحبَّةُّْ ئ ز[حتذُّةٌُّّ جبحخُّجندًْأل خلُّحتطُّع[ال
جلحتخٌُّّ ئُّ ْ سّإل[أل جبٌ[حتجبٌَُّّة خًَّْذُّ ئُّذدًْآل إلُّحتنيُّألحبَّ
طُّؤُّجي خُّال: حتٌْْحبحَّْآ جبألّ[جبح :خلّ[خلُّّّة[أل ٌى﴿ختحَّْ حت ْ ز[حتز
ْ جبٌضض[حتجبَّ رُّ ّ خد :ْ ّر جبَّحتخىل ش[ئُّز ئُّ ؤُّخلُّئُّةُّ: ْحٌىختجبَّْْ
خبٌىئ ىٌ ز[خل[ْ ّ ؤُّحتس خُّ ٌرآ:خُّال ط[خل[ٌ:َّْحتخ�٢ ىّ خُّجنر
طُّال طُّئدُّز ّى١حجلحألُّآ ئ طُّْ ٌ[آل سّ[خًْألٌَُُّّّْآ طُّْ خ ّر إلُّخ
ْ:جلحتس[حتٌخن إلُّخًَّْ ةًحتجبٌّ شحلخ جتٌّْْ ّ ؤ ٌجتحٌّ جبحت جبٌ[حتجبٌَُّّجي:خُّ
ألًّ:طَُّّْألحبَّ مجٌُّ[ألحبَّْآ ألُّذٌَُُّّّّْةُّ ؤُّخلُّئُّ خُّ طَُّّْألحبٌَّّ:جلٌ[أل
خ ٌّألَُّّْ خ�ُّحت� طُّمجُّحت ألُّخًَّْآ ؤّئئُّز ْ ضُّئ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ
ًٌّضّ أل ّ ْ:ؤئؤأل ّحنُّ جبَّخّألف:خُّحتجبَّْحال:ة جنحت�جنُّ:ةًحتجبٌُّّة[آل
طُّْ:جنحت�جنُّآ خًَّْذُّ:ؤ[ٌٌُّّ:جنىجمر﴿ًححتجبأل ْ:جلحتس[حتٌخن إلُّخًَّْ
ذخت ًٌَُّّةّ جن خُّ خُّئىً أل[ْألختحَّْآ طّألحنّي[ة خُّ ة[ز طُّْ طُّمجُّحتني
ّىُّْذًَّذَُّّْآ طّألحنّي[ةضختحز١ٌّ:ئ ئُّ خألُّحت��َّذحبح ئُّ ةُّ ّىحبحتحَّْذَُّّْآ ئ
خلُّجبٌَّّ جنُّخلرُّة[أل ئُّ ةًحتجبٌحبح شحلخ ًّ أل ئُّ جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال خُّال
آ هىختٌُّّة[آل ؤئؤألخ ْحتجبَّ ْحتجبَّ ْ خلُّحتإلُّئحبَّجبحز حتحخضضختجبََّّْْْ
جبْحس[حتجبح ئُّ ذ[ يًئحبَّة[ذَُّّْآ: جنُّضجمُّّة[ألّخن ؤئؤألخ: ذُّأل[ألُّز
ئُّ إلُّألحبح ٌُّإلُّحت:خ ٌرَُّّْآ ّحبَّةُّْ ئ ٌُّةش[حتَّة:سّ[خًْألٌَُُّّّْة
ه[ةرُّحتَّ نيُّألحبَّ سّ[خًْألَُّّْة[آل ْ ئُّذدًْآل ّ[ألًحٌُّ ّ ز ىئُّحتَّْحآل ّ ئ
إلة[حتٌّ جنُّضجمُّّة[آل ؤئؤألخ طَُّّْألحبَّ إلة[حتآلآ ط[ٌحبئخبٌُّّة[آل

ّى١حجلحألُّة[ألآل. ئ
ّر إلُّحت:خلئد:خ سّ[خًْألٌَُُّّّْء إلُّؤًْ ألُّّّ ش[:ؤُّحتش خُّإلُّحت
ة[حتٌّ ئُّ ٌحلٌّ زُّحت جبْحتَّ ْ سّ[خًْألَُّّْ ْجنٌُّّ خألُّحت�َّذحبح ئُّ خُّال آ
ىّ خُّجن جلحتخٌُّّ:سّ[خًْألَُّّْة[آل آ:نيًألىُّ زختخلّ[حتَّ ّ س خلّ[خلّحبح
ةُّ حتْْجنضضحبَّجبحز خُّال جبَّحتََّّْآ إل[ذًْألُّذُّ شحلخُّةٌُّّ ئُّ خىلًْء
ة[حتٌّ آ: جبَّحتََّّْْ ٌرُّ جب شحلخُّةُّ: ئُّ جلحت: ىّ خُّجن س[حت إلُّألحبح:
َّْء إلٌُُّّآ ةًحتجبخلر[آل ئُّ قًأل٤ُّ[آل: جبَّة[زآ:ةُّ شّحلخُّةُّ:خ[جن١
ةًحتجبخلر[آل ؤخحلْْذألٌَُّّّْ:طّجم ئُّ ؤطّجم ؤُّفة ةُّ طٌَُّّّْ
ئُّ جلٌ[ذختَّ سُّؤ[َّْحتٌّ ألوًخل ْ ُّ�ّ ز ّجمر[ ط ةُّ آ جبَّحتََّّْ إل[ذُّ

طّجمؤُّّّ. خحلْْذألٌَُّّّْ ةُّ جبحٌ شحلخ
ضختحزُّة[أل ْ خ[جي ط[ة[ؤُّ ْ خلُّحتإلُّئحبحآل ْ إلة[حت جلحألّأل خ
ئُّ ٌ]ّخل ةُّخل[ٌُّذُّّّة نيُّألحب ةًحتجبٌحبح شحلخ ًّ أل ئُّ طّألحنّي[ة
ٌألف جبَّجبْ :طزجلخلّألَُّّْ :ْؤطّجم ْ حتحخلر ْ نيُّس ةًحتجبخلر[آل:خُّ

نيُّّّح جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال جبَّحتطُّع[ؤُّة[أل إلة[حت:ْ خحلحألف ذ[
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

طُّخلُّخلُّحتجبث هُّحتٌحب
خل١حذّجتٌّ: ىئّألٌَُّّّْ ّ ئ خلُّألرُّحتٌّ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت�

ةًحتجبخلر[آل
ذ[ٌدُّز: ى ّ ئ ٌ ؤجب خُّ ّر جبَّخ ّ ئُّذدًْأل :إلُّحت
سّ[خًْألٌَُّّّْ ئُّ سّ[ْحجلَّ ذُّْحْ ةُّ ٌرآ َّْحتخ�خت

ٌّض ز[جن ْ ّخن ز

خل١حذّجتٌّ ألٌَُّّّْ ّئى ّ ئ خلُّألرُّحتٌّ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت�
ز[حتنيُّ ز[حتنيُّ ئُّخلُّحت:ؤُّخلُّئٌُّّ:ئُّذدًْآل:ْ ةًحتجبخلر[آل
ئُّ طّألحنّي[ة جبٌ[حتجبٌَّّ ّر “جبَّخ ْحٌُّ ّ ز شحلذ خًْأل
آ ٌر َّحتخ�٢ :ٌْ]ط[خل جبٌ[حتجبٌَُّّة َّةً خلّ[خلحبحْ: خبٌ[أل
ْ سّ[ْحجلَّ ؤُّخلُّئُّة[آل ٌّة:ْحألّ[آل:خ� ذ٢ طُّْحألُّ نيًألىُّ
ّحنُّ ة ني[حتَّخلُّحتةختجبأل خ ألُّّّآ خ٢ةختجبألَُّّْ سحت ٌُّء
طٌَُّّّْ ٌّإل رُّ ّ جبَّخ ش[ئُّذُّ طُّال ٌُّخ آ ّى[آل ؤئؤأل ْ
فجبَّئ ّ ز ةُّ: ّر خد جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال :ذًْجن شحلخُّةُّ
مجحنرُّّّ :جبٌ[حتجبٌَُّّة ئُّذدًْآل إلُّحتَّْإل[ آ ئُّذدًْآل:
ذ[ٌدُّذُّّة إلّمت ةًحتجبٌحنحبح خلّ[خل خبٌ[أل ئُّ ْ
سّإل[ألحبح شحلخُّة[أل إلُّؤًْ ئُّ ش[ئُّذ[ألُّ طُّال ْآ ألُّّّ
ه[ةرُّحت إلُّؤ[آل:طُّْ ز[ئألُّحتَّة[ألّ[آل ْ حتٌْْ[ألحبحَّْآ:ه[ةرُّحت
خًَّْذُّ ةًحتجبٌُّّة[ألحبح شحلخُّ أل[ْ ئُّ ةُّ ز[ئألُّحتحألُّآل ْ

ئُّذدًْآل“. ٌّإل
ئُّ “إلضضةضض[حت ْحٌضضضُّ: حنّ ز طضضُّخلضضُّخلضضُّحتجب هضضُّحتٌضضحب
خلُّحتجبَّال ئُّ ٌرآ جبَّمجحت� ذخت :ىّ ٌأل جنً خ ّىَُّّْ ٌأل جنً
ذخت ىّ خلُّحتجبَّؤ ْ :ُّ�ؤُّئة خ ةؤُّئ�ٌُُّّةَُّّْ: ْ
طُّْ ْ خلّ[خل ط[خلر :ّ خُّز ذُّأل[ألُّز: ٌرآ جبَّمجحت�
خُّ خلُّخ[حتَّز ٌر“آ: جبَّمجحت� جبحتْخلرحبَّخآل ةُّ: ّحن[ألٌُّّ ة
سّ[ْحجلٌُّّ جن[ضحبح خلُّحتجبَّؤ ئُّ ئُّذدًْآل سّ[ْحجلٌّ
حتحزُّحت�ٌألّخن جبْحٌّ ئُّ ْآ: خضضًْآل: إلة[حت هىختٌُّة[آل

إلة[حت ْ:جبَّخلُّز:ْ:ؤ[جبجبَّ زخلر ْ زئُّ طَُّّْألحبٌَّّ
ئُّ ألُّخًَّْ فحت هىختٌّ سّ[ْحجلٌّ طَُّّْألُّ ألًّ: خًْآلآ
خلُّحتجبَّؤ“ :ْذ طُّخلُّخلُّحتجب شحلخّحبحآ :طّألحنّي[ي
ّ ز سّإل[آل: ط[خلر ئُّخلُّحت خلُّحتجبَّؤٌُُّّ طُّْ جنحت�جي:
ط[ٌحبئخبٌ[ طَُّّْ ئُّخُّحت آ ط[ٌحبئخبٌ[ خلُّحتجبَّؤ جبَّْذختح
ٌرآ � خ�٢ شحلخُّة[ألحبح ةُّحتذدًْأل ئُّ جلحتذخت فحت جبَّذًحألخ
ؤئؤألخ س[حت جلحتخضضٌُّّ ط[ٌحبئخبٌُّّة[ألّخن ؤُّخلُّئُّ
ئُّخلُّحت ؤئؤألخ ْحذُّ آ جبَّة[ذَُّّْ ًي جنُّضجمُّّّة[آل
ًحآل ّ أل ئُّ ئُّؤُّجي:خنيًْأل:سّ[ْحجلٌّ س�ُّ جبَّخلُّزآ
ئُّخلُّحتجبَّؤ خضضُّال جبَّخّألخآ: :حت خلُّحتةختجبَّة[ألحبح
ئُّذدًْآل ط[ٌحبئخبٌ[آ خلُّحتجبَّؤ ذ[ٌإل[ذألة ز[جي
ذختٌّ ه[ةرُّحتَّة[أل ٌّخُّإل خُّال نيًْآ ةحلٌّ خُّحتَّْ
خ٢ خُّال:طُّْحألٌُّّ نيًَّْآ جلحتخًْآل خُّحتَّْ ئُّذدًْألُّة[آل
ط[ٌحبئخبٌ[جبحآ ئُّخلُّحتجبَّؤ إلُّخًْ سّ[ْحجلٌ[آل خ[َّْحت�ٌّ ْ
طُّْ خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ ٌُّةش[حتَّة ًٌَُّّةّ خُّجن ألٌُّ[ألرًحأل
طَُّّْ ئُّخُّحت آ ألَُّّْ: خجمخت� ضٌ[آل ئُّخلُّحت ط[ٌحبئخبٌّ[ٌُّ:
طُّْ يُّجب خُّ ألُّء إلُّخًَّْ فحت ط[ٌحبئخبٌ[ ذ[طُّألحبحجلٌَُّّء

إلٌُّدًَّْ“. ط[ٌحبئخبٌ[جبح ئُّخلُّحتجبَّؤ ٌُّّئحت
رُّ ّ جبَّخ ّ ئُّذدًْأل إلُّؤًْ ةُّ طضضٌَُّّّْ ئُّخ[حتٌَّّ
ح:ٌ[آل شحلخُّ ّحنىلًْأل:طُّْ ز ْ:خُّحتَّْ ؤ[ٌُّ:مجُّجنُّةختجبآل
“جبٌضض[حتجبٌَّّ ْحٌُّ ّ ز طُّخلُّخلُّحتجب ح ّىلُّْحألُّةٌُّّ ز
ّ ئُّذدًْأل إلُّحت آ خىختح خلٌُّخت ٌ[خل[ خٌُُّّء أل[ةختح ئُّذدًْآل
ذُّْحْ ةُّ: ٌرآ: َّْحتخ�٢ ذ[ٌدُّز: :ىّ ٌئ ؤجب خُّ ّر جبَّخ
ٌّض ز[جي ْ ّخن ز سّ[خًْألٌَُُّّّْة ئُّإلُّحت سّ[ْحجلَّ
ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّة ض[َّْآل ىّ ش[ئُّذ َّْةً ّر جبَّخ آ
ٌرآ َّْحتخ�خت جبٌ[حتٌىختحْجبح ىّ إلُّئًؤُّحتس ئُّ جبٌ[حتٌىختحْ
َّْةً جبٌ[حتجبَّةُّ: جلحألجمرُّّة[ألحبح ألَُّّْ ّئى ّ ئ ئُّ خُّال:
ئُّذدًْآل ًٌَّّّ جن ْ إلة[آل خُّال جبَّةختحآ خلٌُّخت جبٌ[حتجبَّ
ٌّض ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ إلُّحتٌُّةٌُّ[آل ط[ة[ؤُّة[أل ْ ه[ةرُّحت ْ

إلٌُُّّ“.
ئُّأل[ْ ئُّذدًْآل: خنيًْألُّة[آل ئُّ ٌضض جلحت ّ خُّز
ألُّة[ألّجلخلزط ز[حتذُّ خُّذ[ٌدُّذ شحلخُّة[ألحبح
[آل ّئحت ز[حتذ ْ ر ّ آ:ٌُّة ةًحتجبخلر[آل ذختٌّ ز[حتنيُّة[أل
جبحٌ شحلخ َّْةً ٌر جبٌَّ[ألُّْ طُّؤ[آل نيًألىُّ إلُّخًَّْآ
جبقًةختحذحبح :ْ ُّؤُّئة :ً ّ أل ئُّ :خُّذ[ٌدُّذ آ: جبَّحتخىُّْآل
ؤ[ألّحبح ّ خلئ ْ إلُّْئ٢ خُّخلُّحت ٌضضر جبَّحتجبَّةضضُّْ ةضضُّْح آ
ئُّ ْحٌُّ ّ ز طُّخلُّخلُّحتجب ئُّؤد[حتٌَُّّْ: آ جبحخُّجندًْآل
َّْء ّرآ: ًٌَّجبَّني خُّحت ط[خل[أل١: نيُّزُّة[ألحبح شحلخُّ ًّ أل
طُّؤُّ حتْْجبَّجبحزآ: حتحخل١�ََّّْة[ألحبح شحلخُّ أل[ْ ئُّ ئٌَُّّّْ

ئُّذدًْآل جبٌ[حتجبٌَّّ
أل[ةختح:خٌُُّّء:ٌ[خل[
آ:إلُّحت خلٌُّخت:خىختح
ّر جبَّخ ّ ئُّذدًْأل

ىّ ٌئ ؤجب خُّ
ذ[ٌدُّز

ٌرآ َّْحتخ�٢
ذُّْحْ ةُّ

ئُّإلُّحت سّ[ْحجلَّ
سّ[خًْألٌَُُّّّْة
ٌّض ز[جي ْ ّخن ز
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ٌرَُّّْ جبَّمجخت نيُّزُّة[آل شحلخُّ ذُّألإل[: ةُّ ألُّّّ ؤ[أل[ٌُّ خُّْ
طُّال خُّال ٌرَُّّْ جبَّمجخت شحلخُّة[آل إلُّؤًْ ّىلُّْحألَُّّْ خُّز آ
آ خُّحتني[ْ ٌرُّ جب جلَّي١ نيُّزُّة[ألحبح ئُّأل[ْ:شحلخُّ جبٌ[حتجبٌَُّّ:
شحلخ[ألُّجبح طُّْ ً ّ أل ئُّ ط[ٌحبئخبٌ[ فحت ةُّ آ حتْحأل�ٌَُُّّّْ ئُّْ

حتحخل١�َّْحة[ألحبح“. شحلخُّ ئُّأل[ْ َّْء ة[حتٌ�ُّحتذختَّ
ً ّ أل ئُّ ئُّذدًْآل خُّ: طُّخلُّخلُّحتجب:خلُّخ[حتَّز إلُّحتَّْإل[
ئُّذدًْآلآ “جبٌ[حتجبٌَّّ ْحٌُّ ّ ز طّجمؤُّّّة[ألّحنحبح شحلخُّ
خبٌ[أل خُّ زًٌَُّّألحبٌّ ْ سّإل[ألحبح ئُّ جبٌضض[حتجبٌَّضضُّ ٌضضُّء
خختٌرُّّّ أل[َّْحت�ةحبح ئُّ خلّ[خل خبٌ[أل إلٌُُّّآ خلّ[خلَُّّّّْ
ئُّأل[ْ ؤئؤألخ ٌُّةُّؤف أل[ْ:جبَّخلُّذحبحآ ّ ئُّز ئُّ:ؤئؤألخ
أل[ْ ّ ز ئُّ ُّّ ّ ؤئؤأل حتْْجبَّجبحزآ ةُّ خلّ[خلّحبح ىّ شحلخ إلُّحت
طُّْ شحلخُّ طُّْ آ:ز[جن[آل جبَّخلُّذ:أل[ْضٌحبح جبحخّألىختجبأل
ًٌَُّّّء خُّجن ةُّ خى[ز طَُّّْ خ ة[حت حألحبآ سُّحت� ّ ذ ؤُّخلُّئٌٌُُّّّ
خ�ًعخ خلُّحتجبَّؤُّةٌُّحبح ْ إلُّئًؤُّحتش ُّئُّمج ًَّّة[آل جن ئُّ
ةُّ مجحنرُّّّ طَُّّْألحبَّ جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال خُّجبَّخلُّزآ خ�[ز ْ
زًٌَُّّألحبٌّ طُّؤُّجي آ إلٌُُّّ شحلخُّة[ألحبح إلُّؤًْ ئُّأل[ْ
خُّ زًٌَُّّألحبٌّ آ ألُّّّ: شحلخُّة[ألَُّّْ :نيُّز ْ حتحخلر خُّ
إلُّؤًْ ألُّّّآ:ْحذُّ ز[حتذُّة[ألَُّّْ ر ّ طّجمؤ ْ مُّك[ألُّّز

ٌرَُّّْ“. جبَّمجخت شحلخُّة[آل
ئُّ مجضضحت�حآل سّ[خًْألٌَُّّّْ خُّ خلُّخ[حتَّز جبْحسضض[حت
ذ[ٌدُّفُّألُّّّة مي ةُّ: ةًحتجبخلر[آل :ألّحنرؤ[أل ر ّ ٌُّة
ئَُّّْجبحٌُّ “ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّةٌُّّ ْذ طُّخلُّخلُّحتجب إلٌُُّّ
ة[ذخ ئُّخُّحتطَُّّْ ة[ٌَُّّْآ إل[ذذُّ ط[ٌحبئخبٌ[ ز[جي ةُّ
خل[ف سّ[خًْألٌَُّّّْ :ُّئُّمج طُّةٌُّر خضضضُّحتحْحتجب ةُّ
جلحتٌّ :سّ[ْحجلٌُّّة رّ ٌُّة ئُّ خحلْْذألَُّّْ :ٌّ1979
زًٌَُّّألحبٌّ خلُّحتَّة ًٌَّّّ جن خُّ سّ[ْحجلٌُّّةُّ آ إلٌُُّّ
حتٌْْحبحآ جن[حت ئُّ سّ[خًْألٌَُُّّّْ ةُّطُّال إلٌُُّّ خََُّّّْْ
جبقًةختحذُّّة[آل خُّإل[ حتٌْْحبح ّىحبح خلُّحتجبَّؤ ئُّ إلُّحتَّْإل[
جبألّ[جبح ؤ[هُّة[أل:ؤختل:ئُّ خُّ ٌى:ذ[جلَّ:خلُّخ[حتَّز ةئرً ْ
خختٌيَُّّْ :ْ خ[ة خُّ ْ جبَّةضضختح :خ جلحتٌّ خ[أل�ُّجنٌُّّ
سّ[خًْألٌَُُّّّْة إلُّحت َّْةً: خُّال: خلُّألحبَّْآ زُّحتٌَّّ
َّْةً ألُّّّآ جبٌ[حتٌىختحٌّْ: ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّة ؤًحٌُّ ّ ز ذخت
ىّ شحلخ طُّألحبحؤ[أل ةُّؤ خبؤ[ٌُّحتَّة سّ[خًْألٌَُُّّّْة
ئُّ شحلخُّةٌُّ[آل خلّ[خلُّذ ئُّ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ مجُّْحتٌَُّّآ
ّ خُّجن ة[ذّحنحبح إلُّؤ[آل ألُّخًْآلآ:ئُّ حتحجلٌّ حتََّّْْ إلُّألحبح
سّ[ْحجلٌ[آل ْحألّأل� ذ٢ ْ جبٌحب خلُّحتةختجبحٌُّذُّّّة[ألّ[آل ئُّ
ةُّ إلُّخًَّْآ خلُّحتةختجبحٌُّذّحبح ذختٌّ خُّجنُّةٌُّّ ُّئُّمج
ر ّ ٌُّة ٌحلٌّ ٌُّةخت� ْ ٌٌُُّّةس[حتني ألُّذًحألختح ئُّخُّحتطَُّّْ

جبَّحتنيًْآل. طُّْحألُّ ْ ٌحلآل خس[حت

ث جلحجبَّ :مُّخحبْئٌّ:شُّخلُّآل
جبقًةختحذ حنًٌّ:شّحلخّ ز ٌّ خلىختذ٢

ةًحتجبخلر[آل
:ْحجلٌضضّضضُّةضض ضض ّ ئضضُّذضضدضضًْألضض إلضضُّؤضضًْ :

ئُّمجُّئحبحٌُّ
ًّ ئُّأل س[خًْألَُّّْ جلحتذختٌآل حخختجبْْجبح حت� خل[ف ئُّنيُّألحب:
خُّذ[ٌدُّذ حت�ٌْْ[ألحبحَّْآ حألحبح ط٢ ألُّة[ألّجلخلزط ز[حتذُّ
ٌ خُّسحت دًْآلآ ّ ألّحنرُّس ةًحتجبخلر[ألحبح ئُّ ةُّ طُّْحألٌُّّ
شّ[خًَّْذَُّّْآ ّ ذختٌّ:ئ شّحلخ ِ خل جبْْ:خ ز[حتذٌُّ[آل إلُّحت
إلٌُُّّآ ًحألّ[ألحبح ّ ئُّأل ذًألحب ّ ؤئؤأل طَُّّْجي خلُّحتَّحت�حٌّ
ذ٢ْجن٢ ةُّ طٌَُّّّْ مجٌُّحنرًَّذُّ ٌ س[حت نيُّألحب ذُّأل[ألُّز
سّ[خًْألٌَُّّّْ جنألُّض ئُّخُّحتطَُّّْ خجمًآلآ ئٌُُّّء
جبحَّْذُّ طٌَُّّّْ ٌُّّ�خُّئ ضٌحبح ًّ ئُّأل ةًحتجبٌّ شّحلخ
ٌحلٌّ ٌُّةخت� :ْ رّ ٌُّة خُّط[خل[أل أل[ذًحألآل ةُّ: جبْخبؤضضآلآ
جلَّهُّحتخختجبآل ّىحبح ش[ئُّذ ئُّ:إلُّحت ٌُّخ ٌحلآلآ خس[حت ًٌضّ أل
خلُّحتَّحت�حٌّ خًَّْآ:طُّؤُّ ط[خل[آل ىٌ ةًحتجبٌّ:ة[حت شّحلخ خُّ
خُّحتجبَّْحؤ خُّ خلّ﴿ًحت�ٌُّة[آل جبَّجلمج[ خُّحتجبَّْحال ةُّ طٌَُّّّْ
خُّ أل[ْني[ألُّجبح ئُّال خطٌَُّّّْ ةًحتجبآ ًٌَّذُّ خخت� ني[ٌْ[آل
ئُّ ةُّ طضضٌَُّّّْ: ٌضض[آل ألُّمج[زآ :ٌّضضض :خلّ[خل :ؤُّحتحؤ
زُّحتئُّؤ[أل ْ شىًؤُّز حت�ٌْْحبحَّْ ةًحتجبخلر[آل خُّإلُّحتش[ئخ[جنًْحتٌّ ذختآ ز[حتنيُّة[أل ألُّمج[ذُّ جبحتْخلردًَّْ ةًحتجبٌّ
شُّخلُّآل :ٌّمُّخحبْئ ٌآ: ضُّحتْححت ئُّ: ّىآل ؤحنر طُّؤ[ألُّ
ة[حتةختجبآل خل[ف خل طُّجلؤًْأل ئُّ جلٌ[ذخت ض[َّْأل جلحجبَّ
شّحلخ ّحنًٌّْ ز ٌّ خلىختذ٢ ْ ةضضًحتجبٌضضحبح شّحلخ ئُّ
ًٌضّ أل سّ[خًْألٌَُّّّْ: ئُّخ[حتٌَّّ حآل طضض٢ جبقًةختحذ
ًٌضّ أل جسّ[خًْألٌَُّّّْ ًّحٌُّ ّ ز ةضضًحتجبٌّ شّحلخ
جلحتخٌُّّ ئُّ ْ ألُّّّ ةًحتجبخلر[آل ئُّ إلُّحت ذُّألإل[ شّحلخ

ٌُّةُّؤف
ئُّأل[ْ ؤئؤألخ
ىّ شحلخ إلُّحت
ةُّ خلّ[خلّحبح
حتْْجبَّجبحزآ
ُّّ ّ ؤئؤأل
أل[ْ ّ ز ئُّ
جبحخّألىختجبأل
ذُّجبَّخل
أل[ْضٌحبح
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ْحألُّجلحألف إلٌُُّّْآ ش[ئُّذ[ألُّ طُّال جبألّ[ مجُّْحتٌَّّ ذ[ألْ
ةُّ طَُّّْجي ةًحتجبجبحآ ًّ ئُّأل ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّةُّ إلُّحت: طُّؤُّ
حت�ْْجبَّجبحزآ خلّ[خل ىّ ز[حتذ أل[ْ ٌ[آل ةضضًحتجبجبح ئُّأل[ْ
ّرآ شّحلخُّ:خ طُّْ جلٌألحبٌّْْ ىّ ٌُّأل طَُّّْ حت�َّأل�ُّ جلحتس[حت
طّألحنّي[ة جنُّجي:س[حت جبقًةختحذحبح شّحلخ ئُّأل[ْ خقًألُّ
ألُّّّآ ش[ئُّز ٌُّء: ذُّألإل[ ة[حتَّةُّجنإل ةُّ: حت�ٌْْحبحَّْآ
ىٌ إلُّألحب حت�َّأل�ُّ ّرآ خ ؤ[جبٌّ إلة[حتٌّ ىّ خُّجن حت�َّأل�ُّ
جبحتْخلردًْأل ئُّمجُّئ نيًألىُّ ّرآ خ جبَّخلُّز إلة[حتٌّ
خُّ خُّحتحْحتجبةختجبآل: خىٌُّْرُّ أل[ط[خل[ٌحبحآ ىّ ش[ئُّذ إلُّحت:
ْآ ّر خ خ[ةًحت ٌ[آل حتخبط[ْح مي س[ خُّحتحؤدُّحتزآ شّحلخ

ّىدحبٌَّرَُّّْح. ئ طّؤرّ[جلَّة[آل
جتٌّْْ ّ ؤ ضضجتحٌضضٌ جبحت خُّ ةُّ جبحخُّجندًْأل[ألٌُّّ طضضُّْ
مجّ[أل ضضضضحتٌَّّ خضضًَّذضضُّ حت�ٌْْضضضضحبحَّْ ةضضضًحتجبٌّ: :شّحلخ
إلُّحتةُّخلُّْ ْ يدًئألُّةختجبآل: ٌُّة١ شحت ْآ :ٌَُّّْألُّذ
ةُّ ًّحخًَّْ: ّ ز ْ جلحألًَّّ: ذخت طٌُّّْ ّحن١ٌّ: ئُّز خُّ ٌّض
ّحنٌُّّ ة ّر جبَّذًحأل ٌّإلُّحتض ٌُّةُّؤُّْ ةُّخل ٌّض
ز[حتذ خلّ[خلُّذ ةُّ ني[حتَّخلُّحتخى[زآ ألُّذَُّّْةٌُّّ
س�ُّئَُّّْجي ش[ئُّذٌُُّّآ: طُّال قًألٌُُّّة ٌى[حتحآل ةخت
ةًحتجب ةُّ ْحٌضضىضضختجبَّْْآ ش[ئُّذُّ طضضُّال ُّةُّخًْألةُّئ
ٌُّة�ختذًْ :ٌَُّّْألُّذ ىّ ةّ[أل ّر ألُّذًحأل ّجمر[: ط ذ[
حتخبط[ْح :ْ ةًحتجبخلر[آل ز[حتنيُّة[أل ط[خلر ئُّخلُّحتسُّال:
ّجمر[ ط ةُّ:ذ[ طٌَُُّّّْ خل[جبَّذختٌآل:قًألُّجي جبحتْخلردى[زآ
ٌّة :ط[خلر ئُّخلُّحت أل[جنرًحأل ْ ألٌُّرًحألًَّّ ةضضًحتجب:
ئُّخلُّحت خل[جلخى[ز ٌَُّّْألُّذ أل�ختٌَُّّةة جبألّ[آ ةًحتجبحأل
طُّمجُّحت جبحتْخلردًَّْ: ّ ش[ئُّذ نيًألىُّ ألُّذَُّّْآ يُّجلٌٌُّّ:
سّال ْ خ[ شّحلخ طُّْح خى[ز ة[حتَّ طُّال طُّئو شّحلخ
إلة[حتَّ حٌّ ٌخت� ْ طُّؤُّ ّىلُّْحألُّجنَُّّْآ ز خُّ ْ أل[ةُّآل يدًف
جلحت ْ ةُّال إلُّحتٌُّةٌُّ[آل ةُّ ًّجبَّْئُّذُّّة[آل أل ْ طّيئّؤ
جبٌحبٌّ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ جلحجبَّجي شُّخلُّآل إلٌُُّّآ ة[حتٌ�ُّحتٌ[آل
ةًحتجب ٌَُّّْألُّذ جةأل�ختٌَّّ ًّحٌُّ ّ ز إلٌُُّّْ سّ[ْحجلٌّ
ّر جبَّخ خُّئىً ّرآ ز[حتنيٌُّّ:ةًحتجبخلر[ألحبح:خ ٌُّء ئُّ ّر أل[خ
ّ ؤُّئة ْ ّر خ ةًحتجبخلر[ألحبح: :ز[حتنيُّة[أل ئُّإلُّؤًْ
ط٢حجبٌَّّ ْ ٌّ�حتمج رُّ ّ خ ؤ[خلجبٌدئ ْ خلّ[خل طّنرّد[حتحذ
ألُّذٌَُُّّّّْةُّآ يُّجلٌُّ خ ّر: إلُّخ خلّ[خلُّّة[آل شّحلخُّ
خلّ[خلُّّة[آل شّحلخُّ ٌّة ّر جبَّخ طَُّّْجنحبح ئُّمجُّئ
ألُّذٌَُّّْآ �إلُّؤ[إلُّأل ْ إل[ْخُّجي: خة[حتٌّ ط[ؤ[جبَّخآل
خُّؤُّ ُّ�ٌ حت� خلّ[خل طّنرّد[حتحذ ّ ؤُّئة جبَّخّأل خُّال

يًحتخل١خى[زح. ؤُّخلُّئُّةُّ حت�َّأل�ُّ ٌُّخ أل[جبحزآ
ىّ شّحلخ ةُّ خلُّضر[ألٌُّّ: يأل[نُّ طُّْ: خلضضُّحتَّحت�حٌّ

شّحلخٌُّّ طُّْ ْ سُّحت�خًَّْ ّ ذ حبح ّ ز جبقًةختحذ َّْةضضً
جبحخُّجندًَّْ سضض[حت جنضضُّجي ي[٣ئً جب.مُّخحبْئختَّق[آل
إلٌُُّّآ شّحلخُّ طُّْ ؤ٢حذ�ختٌّ ّ ؤُّئة ّجمر[جي ط ْآ
ّ ئُّذدًْأل جإلُّؤًْ: ّر جبَّئ جلحجبَّ شُّخلُّآل :ٌّمُّخحبْئ
ِ خل ْ جبَّْئُّز جلحتس[حت نيًألىُّ ئُّمجُّئُّآ ىّ ْحجلخًْأل
:ز[حتذُّةٌُّّ ئُّمجُّئ خُّذُّْحٌّْ ٌحبحَّْ طُّخلئُّةُّ ئُّ ئُّذُّةُّ
ز[حتحخلرًَّْآ ٌّض ٌٌُُّّةس[حتني ّ شّحلخ ألفآ طَُّّْئحبح
ُّّةٌ خُّحت� طُّألحبحؤ[أل ْ جبحخُّجنّحبَّةٌُّر: ْ ٌّر جب ذ
ةُّ طٌَُّّّْ خُّؤ[أل[ٌّ ئُّضٌّآ خىلًة١َّ ةُّ جبَّخٌُّر ذختجبح
ة[حتَّخل[ذُّآ طَُّّْ خُّحت�حخلر ئُّجبَّخلرحبَّجبٌَّرآ سُّؤ[َّْحت
ّر إلُّؤًْحآل:خ ط٢حجبٌَّّ حت�َّأل�ُّ ألُّّّآ ط[حتَّجلْْ خُّ طَُّّْجي

ىحبح:جبحخُّجنحبَّخآل“. ّ مجختْز نيُّألحب جبحخُّجندًْآل:خُّخلُّحت ةُّ

حتَّشّالث ذهّي ظُّؤُّجب
ٌألُّحتٌّ: جبحؤُّجلحت جبَّخلرٌُّّ طُّألحبحؤ:

مجحت�حآل خحلْذألٌَُّّّْ
ئُّ ذُّألإل[ جبٌ[حتجبٌَُّّةُّ ئُّذدًْآل سّ[خًْألَُّّْْ

إلٌُُّّ ذُّيئّحبٌُّة[ألحبح شّحلخُّ
:ّ ؤُّئة ألُّخًَّْْ طّألحنّي[ة ؤُّ ّ ط طٌَُّّّْ :

جبَّحتََّّْ شّحلذ:نيًٌْألُّ ئُّ خًٌْآل
ٌألُّحتٌّ جبحؤُّجلحت جبَّخلرٌُّّ طُّألحبحؤ حتَّشّال شُّؤُّذًهّي
سّ[خًْألٌَُّّّْ ْ ئُّذدًْآل ئُّخ[حتٌَّّ حآل مجحت� خحلْذألٌَُّّّْ
خحلْذألٌَُّّّْ ضضجتحٌضضٌ جبحت خُّ جطضضٌَُّّّْ ًّحٌُّ ّ ز شّحلخ
ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّ حت�ٌْْضضضحبحَّْ ةضضًحتجب مجضضُّف حت�جلمجضض[حتغضضًحجلٌّ
ئُّخلُّحت خًَّْ : ِ ؤئؤأل ذُّألإل[: ئُّذدًْآل: سّ[خًْألَُّّْْ
ئُّْ س�ُّ ألُّّّ: ْحٌّ ىٌ ز[خل[ْ إلّمت ْآ جبَّخلضضضُّز:
إلُّخًَّْآ شّحلخُّة[ألحبح ًّ ئُّأل ةُّ ألٌُّّ ّ خ[ئ خ[ئ ْ ذُّةُّذًئ

ئُّأل[ْ ةُّ طَُّّْجي
أل[ْ ٌ[آل ةًحتجبجبح

خلّ[خل ىّ ز[حتذ
حت�ْْجبَّجبحزآ

حت�َّأل�ُّ جلحتس[حت
ىّ ٌُّأل طَُّّْ

جلٌألحبٌّْْ
شّحلخُّ طُّْ

خقًألُّ ّرآ خ
شّحلخ ئُّأل[ْ

جنُّجي جبقًةختحذحبح
طّألحنّي[ة س[حت

حت�ٌْْحبحَّْ
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

شّحلخُّ إلضضضُّحتَّْء شّحلخ[ألُّ طضضُّال ىإل[ذٌُّّ ّ ز نيًألىُّ:
جبقًةختحذ ًٌَُّّةّ خُّجن نيًألىُّ ْحٌُّآ ذُّيئّحبٌُّة[آل
ّحنًّحٌُّ:جئُّذدًْآل ز ٌرآ أل[جبحت سّ[ْحجل خ٢ْحت�حٌّ خُّ ُّ�ٌ حت�
ذُّيئّحبٌُّة[ألحبح شّحلخُّ ًّ ئُّأل جبٌ[حتجبٌَُّّةُّ سّ[خًْألَُّّْ ْ
ذُّيئّحبٌّ ًٌَُّّةّ خُّجن ةُّ ز[حتذ[ألٌُّّ: ئُّْ ْحذُّ إلٌُُّّآ
ًٌَُّّةّ جن خضضُّ: ألضضُّء :ْ إلضض[ألضضحبحتحْآل: ْ ٌضضىضض﴿ضضختحْآل حت�

جبقًةختحذّ[ألُّح.
شّحلخ ئُّ حألّخن مجحت� سّ[خًْألٌَُّّّْ خُّ خلُّخ[حتَّز
ئُّأل[ْ طّألحنّي[ي جمجحت�حآل ًّحٌُّ ّ ز حتَّشّال ذهّي جبحٌآ
أل[ةٌُّآل ئَُّّْ فألى ؤُّ ّ ط إلُّحتنيُّألحبَّ ألُّةختجبَّْْآ رّحبح ّ ٌُّة
ؤُّ ّ ط خُّئىً خًٌْآلآ شّحلخُّجبح طُّْ ئُّأل[ْ جلحت ؤ[ٌَُّّْة ةُّ
جبَّحتََّّْ نيًٌْألُّذُّ خًٌْآل: حْ إلُّئجمًحت� ة[جبٌختْ: ّ ؤُّئة
خُّ:جبٌحبْ ّحن[َّْذَُّّْْ ة ئُّة[حت جبَّخلرؤ[آل رّحبحْ ّ ئُّأل[ْ:ٌُّة
ضؤ[آل أل[ٌّْ ْ جبَّةٌُّآل خلّ[خل ة[حتٌّ ًٌَّ ألً ىٌ هىخت
أل[ةٌُّآل طضضَُّّْ طّحبٌن[ٌّ ؤُّ ّ جط ْذّحن مجضضحت�حآلحآ ألضض[َّْ:
ئُّ جبٌّ ىّ جنر خُّ طُّْحآل ْ حت�حخلرُّيّألُّآل ر ّ ٌُّة ؤُّ ّ ةُّط
خُّ ضٌ[آل جبَّةُّآل طُّْحآل:طّألحنّي[ة نيًألىُّ يُّئُّؤدحبٌَّآلآ
طُّْحألُّآل ؤُّ ّ ط ئُّمجُّئ طٌَُّّّْ خُّال جبَّجلحألآلآ حت�حخلرُّيّألُّ
ئُّ ةُّ طُّْحألُّآل ٌ[آل جبَّةُّآل شّحلخ[ٌُّذ ٌُّةُّظ[حتَّ ةُّ:

إل[ذًْآلح. ذختََّّْ ىّ شّحلخ
رّ ٌُّة ؤُّ:ئُّ ّ ط ةختجب خَُّّْجي حتَّشّال:ط[ؤ[خبٌَّّ ذهّي
طُّمجُّحت نيًألىُّ سّ[ألُّخًٌْألُّذَُّّْآ ةًحتجبخلر[آل ألّحنرؤ[أل
ضؤ[آل أل[ٌّْ إلُّحت طُّْح سّ[خًٌْأل[ٌُّذَُّّْ رّ ٌُّة ئُّ
جبَّةختجبآ خىلًةؤ[آل حألى[حتٌُّة مجحت� ْ رّ ٌُّة جبَّأل[ٌَُّّْ
سّ[خًْألَُّّْ ةُّ ّحن[آل: جلَّقُّذى شّحلخ نيآل َّْةضضً
ؤُّةرُّخ:خلّ[خلآ خ[ف ّحن[آل شّحلخ:جلَّقُّذى جبٌَّ[ألًز
خ[ف ةًحتجبخلر[آل جبقًةختحذ :ز[حتذ جبٌَّ[ألًز س[حتحآل ٌ[آل
طُّْ ألُّةختجبَّْْْآ طُّْحألُّؤ[آل ؤُّ ّ ط خلّ[خلآ ؤُّةرُّخ
إلُّيؤ[آل أل[ةٌُّآلآ إلُّؤ[ألدًَّْ:خ[خل:رّ ٌُّة ئُّ ةُّ جنر[ألٌُّّ
ئُّْ طُّْة[ذٌُّّ: ذ[ خُّال ذختٌحنَُّّْآ طُّْحأل خُّخلُّحت ألُّّّ
طُّْ طَُّّْ جبْحٌّ ّؤُّجنُّآ ط إل جتَّْْ ّ ؤ طُّْ خًٌْآل شّحلخُّجبح

ًٌَّح. خُّحت� جبٌَّدُّآل ّجمر[ ط ةُّ طُّْحألٌُُّّ إل جتَّْْ ّ ؤ
ئُّْ ؤُّ ّ جط خَُّّْةختجب ط[ؤ[خبٌَّّ حتَّشّال ذهّي جبْحس[حت
ذُّألإل[ خحبٌَّآل ضُّخ[ز خُّ ٌجتَّ: جبحت :ألُّؤ[ألرًحأل ةُّ شّحلخُّجبح
ّحبَّةختحآ ز شّحلخ[ٌُّذ ةُّ ًحجلٌَّّ ّ جن طُّْ خًْآ ئُّخُّحتطَُّّْ
ذ[ء َّْةً ٌُّخ ألُّجبَّمجًع[آ ؤُّجبح ّ ط نيًْألخ٢ْخ ئُّمجُّئ
[آل ألًق ىّ ٌئ ْ:ؤجب ٍ ألً :ىّ جبَّحتََّّْْ:جنر إل[ذًٌْألُّذُّ
إلُّْئحبٌَّآل ةُّ ة[ٌَُّّْآ أل[َّْذَُّّْ ّ إل خلّ[خل ئُّة[حتٌّ

خلّ[خل:خىٌُّآلح. ة[حتٌّ ئٌ ذ[جلَّذختٌآل:ؤجب

ؤُّسّحب مُّخحبْئجمر[حت
ؤطّجم ؤُّفة أال.خما طُّألحبحؤ

:ؤُّحتشألُّّّإلُّؤًْسّ[خًْألٌَُُّّّْءة[حتٌ�ُّحتٌّ:
ٌرَُّّْ. دىُّْ ّ ئ خلئد جبَّحتطُّع[ؤ ْ ضختحس

حنُّة[ألّ ة ْ :ٌأل[ْض ّحنٌُّّ ة :جبَّحتَّة جبَّخلر
ؤُّفة خلّ[خل ؤُّةرُّخ ىّ طُّألحبحؤ ةختجبَّْذَُّّْآ ١يًئ
ئُّذدًْأل ه[ةرُّحتَّة[أل جبَّحتخ[حتٌَّّ ةًحتجبخلر[آل ؤطّجم
جبألّ[ٌّ ً ّ ئُّأل إلة[حت ِ جخل ًّحٌُّ ّ ز خُّمجحنر ةًحتجبٌّ شّحلخ
ّىشّ[خًْألَُّّْْ ئ ٌّإل خًَّْذُّ ةًحتجبٌحبح شّحلخ خلّ[خل
ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� ٌُّةُّال إلة[حتٌّ: شّحلخُّة[آلآ: طّألحنّي[ي
خ �ْحألف ذ٢ سّ[ْحجلٌّ حْآ خضض٢ْحت� سّ[ْحجلٌّ خًْأل :خ
خُّ خ ْ ّحنُّة[آل ة ني[حتَّخلُّحتةختجبأل ْ ؤُّخلُّئُّة[آل
مجُّف ط[ؤ[عُّة[أل ْ ةًحتجبٌّ جبجلٌّ ئُّ مجٌُّحنغ ط[ؤ[ألش
مجٌُّحنغ ْحألف:خ� ذ٢ طُّع[ؤ ئُّ س[حتًٌحإلٌُُّّ ٌ[آل ةًحتجبآ
ٌرُّخُّحت جبٌَّ�خت ةُّ ٌد[جلٌَّّ حت� طُّْ ْحذُّ ط[ؤ[عُّة[آلآ خُّ
جبْحذخت ْ ّر إلُّخ ّ ؤُّئة ئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْحجبَّة[ز
جطُّال ْذّحن ٌرَُّّْح دىُّْ ّ ئ ى١حجلحألّ ئ :جبَّحتطُّع[ؤ
ةًحتجبٌُّة[آل ٌُّألُّ: ْ شّحلذ ًّ ئُّأل ٌجتحٌ جبحت خُّ ش[ئُّذُّ
ؤٌُُّّئُّْ ْ أل[خلّأل[ئّجمر :ْ نيُّس: شّحلخ ًّ ئُّأل خًَّْآ
ئُّإلُّحت إلة[حتَّ طُّال :جبَّحتطُّع[ؤ ةُّ خضضًَّْآ حئ ئ٠ّ�
إلة[حتٌّ جبحتْخلرىختجبَّْْآ ٌ]ّىشّ ئ ّر خًْخ ىحبح ّ ط[خلر
إلُّخًَّْئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ: ةُّخلُّة[آل ّحنٌُّّ: ة جبَّْْال
هىختٌّ ْ ؤُّجلإلُّخ ّحنٌُّّ ة ذُّألإل[ نيًألىُّ ّى١حجلحآلآ ئ
ىٌ ه[ةرُّحت جنُّضجمُّّة[آل ّحنُّ ة خُّئىً ألُّخًْآلآ إلة[حت
ْ خ:ؤُّخلُّئُّة[آل �ْحألّألّ[آل ذ٢ ّىحبح ئُّة[ذ خًَّْآ خلُّحتَّة
ئُّطُّع[ؤ خُّال ٌُّةدًَّْآ ّحنُّة[آل ة ني[حتَّخلُّحتةختجبأل
إلة[حت خضضًَّْذضضُّ: جبَّحتْْألضضض ْ جنُّضجم ّحنٌُّّ ة

ئُّذدًْآل
سّ[خًْألَُّّْ ْ
جبٌ[حتجبٌَُّّةُّ
ًّ:شّحلخُّ ئُّأل
ذُّيئّحبٌُّة[ألحبح
ئُّْ ْحذُّ إلٌُُّّآ
ةُّ ز[حتذ[ألٌُّّ
ًٌَُّّة ّ خُّجن
ذُّيئّحبٌّ
ْ ٌى﴿ختحْآل حت�
ألُّء ْ إل[ألحبحتحْآل
ًٌَُّّة ّ جن خُّ
جبقًةختحذّ[ألُّ.
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جبحإل[ز ّحنٌُّّ ة خقًألُّ ّى١حجلحآلآ ئ ؤ[ٌٌُّّ ْ
ةُّ جبححتحٌٌُّّّ طُّْ زئُّْز[ٌُّْ: خُّ: حجلٌألُّخًْآل حت� ْ
طُّال :خُّجبَّخلر ذختَّْ: ىضُّئ :خُّجبَّخلر إلٌُُّّ:
أل[شُّجلحأل ألُّضحنٌُّّ ْ زآل ُّّال ّ خل إلة[حتٌّ ألُّّّآ
طُّمجُّحت ةُّ [ألحبحَّْآ ّإلُّْئ خضضضُّحتجبَّْحال ةُّ ةضضًحتجب
جبَّخلر ْحذُّ ًَّّخىُّآلآ جبجلٌَّّ:ئ ّر إلُّخًْخ ٌُّّء حت�
ألُّْححتٌحنٌ جنً :إلُّخًَّْ:ْ ف�حت خُّحتجبَّْحال جبَّحتَّة
ذًْجن ةضضُّ ةضضًحتجبٌضضحبح خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ ئضضُّ جبٌضضض[حتَّ
ةختجبٌْْآلآ ٌُّز[حتني ز[حتنيُّ ْ زضضُّحتذضضُّْحجلٌَّضض
ٌُّة١جبح ئُّمجُّئ مجختهرؤ[آل ّحنُّْ ة ؤُّ ّ ط ىحبح ّ ئُّة[ذ
يًئ١ةختجبَّْذَُّّْْ ّحنُّة[ألّ[آل ة طُّْحآل إلُّخًَّْآ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ طُّؤُّجي ش[ئُّذُّْ خُّْ خًَّْ جنص[ئض

إلُّخًَّْح.
جبَّة[زآ خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ يجمُّة[ألّحبح ئُّ ؤُّسّحب جبْحذخت
ة[حتٌ�ُّحتٌّ سّ[خًْألٌَُُّّّْء إلُّؤًْ ألُّّّ ؤُّحتش ةُّ
رَُّّْآ ّ ّىُّْذد ئ خلئد جبَّحتطُّع[ؤ ْ ضضضختحس
خ ّر خ جبئجمجلٌّ ىّ خُّجن حت�َّأل�ُّ ّىلُّْحألَُّّْ خُّز
خُّ ضحلؤُّذىختجبآل ْ ةًحتجب ّحنٌُّّ ة ني[حتَّخلُّحتةختجبأل
جبَّذًحألف ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح خُّال ةًحتجبآ :ؤّئئُّذ
ةُّ طٌَُُّّّْ ّ ط[ؤ[ع ئُّخلُّحت ز[حتنيُّخًْآل ز[حتنيُّ
ش[ئُّذُّ طُّال ذختٌّ ىّ خُّجن خضضُّال ى[َّْآ: ّ ألٌُّ[ألس
ذُّخل ط[ؤ[ع ْ ذ[ٌدُّذِ: :ؤضضُّحتحؤضض ٌ إلُّألحب
جبْحذخت حت�ْْخحبحزآ:ةُّ ز[حتنيُّز[حتنيُّخًْآل ْحٌىختجبَّْْ:ةُّ
ٌّ]خ خُّحتخبََّّْألحبٌّ خ :ْ مجحنر خُّحتخبََّّْألحبٌّ خ
طُّْ ّخن ئُّز ٌّض ضُّئىُّةٌُّّ ْ ٍض ؤّئئُّذُّةٌُّّ
ئُّجبْحس[حتجبح :ْ ّر جبحخأل ٌّض خىلًةٌُّّ خُّحتخبََّّْألُّّّ:

ز[حتنيُّز[حتنيُّخًْآلح. ؤ[ٌٌُّّ خًَّْذُّ
جلحتخٌُّّ إلُّخًَّْآ ّى١حجلحألٌُّّةُّ طُّْ:ئ جلحتخٌُّّ:س[حت
خضضجبجلحتحَّْذضضَُّّْآ إلة[حتٌّ ش[ئُّذُّةُّ جبْحٌّ س[حت
طُّجلؤًْآل خُّ حتجنألد٢ْ ىجضُّئ ًّحٌُّ ّ ؤُّسّحبٌخن:ز
حت�حخلرُّيّألٌُّ[آل زضض[خلضض[ٌّْ: ةُّ طضضُّْحألضضٌُّّ جبَّجلحألضضضآل
ٌ[آل خآلآ خٌُُّّةَُّّْ: ئُّ:شّحلخُّةُّ: ئٌَُّّّْ :ْ إلُّخًَّْ
طُّال ةُّ جبَّجلحألضضآل حت�ْْألضض خُّ جلحت خآلآ زضضُّحتذضضُّْحجلَّ
جبَّجلحألف إلُّؤًْحألّخن إلٌُُّّآ: :شُّيّيُّذ ز[خل[ْحألُّ
ذُّألإل[ ألُّخًَّْْ ْحٌّ ز[خل[َّْ: سّ[خًْألَُّّْ: ٌ إلُّألحب
ًٌَّّّ نيًححتني ئُّ خًَّْ:ْ:ذُّألإل[ جنُّضجم ؤُّحتحؤ خ
ْ خ٢ٌىختجبَّْذَُّّْ ذُّخلىحبح شّحلخ خُّحتخبََّّْألحبٌّ
ٌّ]خ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ّخن ز ذ[ةُّّة[أل خُّحتخبََّّْألُّّّ

ضجمرًَّْح. ألُّذَُّّْ

ث مُّف :طُّخًخُّةخت
ةًحتجبخلر[آل ؤطّجم ٌُّة�ختذًٌّْ أال.خما طُّألحبحؤ
ئضضُّحت�ٌّْْ: مُّك[ألُّّّة[آل ؤطّجم شّحلخُّ :
ئُّ ذُّأل[إل[ ألُّّّآ سّ[ْحجلٌّ[آل خل١حةىلُّحتََّّْ

سّ[ْحجلآل أل[ألَُّّْجبح ّ إل ز[خل[ْ
شّحلخ ئُّ ئُّذدًْآل ة[حتَّة[ألإل خُّ خلُّخ[حتَّز
ٌُّة�ختذًٌّْ أال.خما :طُّألحبحؤ مُّف طُّخًخُّةخت ةًحتجبٌحبح
ةًحتجبٌُّّة[آل شّحلخُّ :ةُّحتذدًْأل ج ًّحٌُّ: ّ ز ؤطّجم
سّ[خًْألَُّّْآ خ ألُّّّ إلة[حت ذ[ةُّ هىختٌّ إلة[حتٌّ خُّذُّألإل[
خ هىختٌّ ز[خل[ٌّْ ةُّحتذدًْألُّةُّ جبْحٌّ جلحتس[حت ةُّ خُّال
ش[ئُّذُّةُّ خألُّحت�َّذحبح ئُّ خُّال: ألختحَّْذَُّّْآ ّ إل ش[ئُّذُّةُّ:
إلُّخًَّْآ ٌى﴿جمرألُّة[ألَُّّْ: حت� جبَّحتْألضض خُّ زًٌَُّّألحبٌّ
جبَّخلُّز جبحخُّجنىختجبأل ٌُّّ�ّ ز خُّ زًٌَُّّألحبٌّ جبْحذخت
فًش شّحلخُّةُّْ أل[ْ جبقًةختحذ :ط[خلر خ[ئُّة[آلآ ْ
خًَّْ ئُّخُّحتجبَّؤّ[ألحبح ةُّ ز[ألر[ٌٌُّّّ طُّْ ْ ةُّخل[ٌُّذُّّة[آل
س�ُّ زئُّْزخلرآ أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خ شّحلخّحبح خبٌ[أل ئُّ
س[حت :ٌ إلُّألحب خلّ[خلُّّة[آلآ جبضُّ خ �ْحألّألؤ[آل ذ٢ ئَُّّْ
إلة[حتٌّ خُّمجحنر طُّؤ[ألُّ: جبَّخلضضُّزآ ئُّخلُّحت : ِ ؤئؤأل

ةًحتجبٌُّة[آلح. شّحلخُّ ئُّذدًْأل خ خلُّحتَّةف
جبَّة[ز خَُّّْجي ط[ؤ[خبَّ مُّف طُّخًخُّةخت إلُّحتَّْإل[
جبَّخلرّ[آل طّيئّؤ ذ[ألْ ةُّ ألُّّّ طَُّّْ طُّمجُّحتٌّ ةُّ
حت�َّأل�ُّ خُّال ز[حتنيُّز[حتنيُّخًْألُّة[ألحبحآ ئُّ ّر إلُّخًْخ
ٍ إلُّألحب ئُّ ط[خل[ٌُّّ: ز[حتنيُّخًْألُّةُّ ز[حتنيُّ: جبْحٌّ
ض[َّْآل:خُّحتخبََّّْألحبٌّ خُّ ٌّض ّ ْ:إلُّحتةُّخل خ[حتْجبضحبح
ٌرآ َّْحتخ�خت ةُّحتذدًْألُّ ئُّْ خلًْجب إلُّْئدحبحز ّرآ خحلحأل
ًٌَُّّّ جن خُّْ حخختجبْْجبح حت� خلُّجبٌَّّ جنُّخلرُّة[أل ئُّ حت�َّأل�ُّ
ةُّ حت�ٌْْضضحبحآ جبقًةختحذحبح ز[حتذ حت�ٌحلَّة[أل ئُّ ةُّ ّر: خ
ّىُّْذَُّّْْ ئ جنأل[ض خُّحتطُّع[ؤ جبَّجلحألف إلُّؤًْحآل

إلُّؤًْحألّخن
ٌ إلُّألحب جبَّجلحألف

سّ[خًْألَُّّْ
ْحٌّ ز[خل[َّْ

ذُّألإل[ ألُّخًَّْْ
ؤُّحتحؤ خ

جنُّضجم:خًَّْ
ئُّ ذُّألإل[ ْ
ًٌَّّّ نيًححتني
خُّحتخبََّّْألحبٌّ

ذُّخلىحبح شّحلخ
خ٢ٌىختجبَّْذَُّّْ
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خًْآلآ جبخلٌُُّّّ خُّْ ُّْىّ ذ [ٌُّذُّّة[ألّخن إلُّحتق ّحلَّ إل
ئُّحت�ٌّْْ ةُّحتذدًْألُّة[آل ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ىحبح ّ ش[ئُّذ ئُّإلُّؤًْ
ةُّحتذدًْألُّة[آل ٌألحبح حتحزُّحت� ّخن ئُّز خُّذ[ٌدُّز جتٌَُّّّْْْ ّ ؤ
ّىلُّْحألَُّّْ خُّز ألُّخًَّْْ خحلْْذألَُّّْة[آل ي[جلحع ئُّ
خحلحل ئُّأل[ْ جبحتْخلرىختجبَّْْ نيُّةحبححتٌّ هختَّسُّؤجمُّحتٌّ
ٍأل[ْض جنُّحت�ٌّ خلُّحتطُّع[ال ةُّ: ةًحتجبٌحبحآ ألُّذُّْحٌُّذ
ٌ سحت ذ[جلَّة[آل جخ[حتْجبضُّ ْذّحن ّىُّْذًَّذَُّّْآ ئ
طُّمجُّحت نيًألىُّ أل[ٌُّة[ٌَُّّْآ: ّ إل ذ[جلٌَّ[آل :ةُّحتذدًْأل ئُّ
خ[حتْجبضُّة[آل ئُّمجُّئ ضٌ[آل: :ألٌُّ[ألرًحأل شّحلخُّة[آل
ئُّذدًْأل خُّحتطُّع[ؤحبح ئُّ حت�َّأل�ُّ طُّْح خىُّألَُّّْآ ٍ ألً
ئٌ ؤجب خُّ زًٌَُّّألحبٌّ طُّؤٌُّ[آل ةُّ رُّة[ٌَُّّْآ ّ أل ّ خ ذخت

إلٌُُّّح. شّحلخُّة[ألَُّّْ
ئُّذدًْآل مُّك[ألُّّة[آل:إلُّؤّحنُّ:ز[خل[ٌْ[آل:إلُّخًَّْ:خ
طّجمؤُّّة[آل ّر جبَّخ خضضُّال ز[حتنيُّز[حتنيُّخًْآلآ ْ
ج ّر جبَّئ طُّخًخُّةخت ئُّؤد[حتٌََُّّّْ ّرح خ نيِ ز[خل[ٌْ[آل
سّ[ْحجلٌ[آل مُّك[ألُّّة[آل: ْ ؤطّجم شّحلخُّ ْحؤًحٌُّ خخت�
إلٌُُّّآ إلة[حتٌ[آل إلُّؤ[آل خل١حةىلُّحتََّّْْ ئُّحت�ٌّْْ ألُّّّ
خُّال ّرآ: سّ[ْحجلخ ز[خل[َّْةٌُّ[آل: سحتٌّ: حت�َّأل�ُّ خُّال:
إلّمت طُّْحأل١ّ ْ طّجمؤُّّة[آل ٌّ شّحلخ[ٌُّذ ئٌ ؤجب
حت�ََّّْْْ ئُّْ ٌُّخ ألُّّّآ يًف ْ سّ[ْحجلٌُّّة:سُّْإلُّحتٌّ
ةُّ شّحلخ[ٌُّذٌُّّّ ٌئُّ ؤجب ئُّْ طّجمؤُّّة[آل ٌر أل[ذًحألخت

ٌرح. جبحخألخت ْذُّةٌُّحبح:إلٌُُّّ:خُّسّ[ ئُّأل[ْ

ث ٌَّجبجلُّي :جنًحآل
ؤطّجم خحلْذألٌَُّّّْ طُّألحبحؤ:ال.خم

شّحلخُّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ: خُّ طّألحنّي[ة: ئُّ :ّ خُّجن
خىلًةُّة[آل شّحلخُّ ئُّخلُّحت مجُّْحتَّة[ألُّ

ز[حتنيُّخًْأل ز[حتنيُّ ْ سّ[خًْألَُّّْ ئضضُّخضض[حتٌَّّ
ة[حتٌّ جئُّ: ًّحٌُّ ّ ز ٌَّجبجلُّي جنًحآل ةًحتجبٌَُّّْ شّحلخ
ضحلؤُّز ٌر خرُّْ ةُّ: ٌىحبح ة[حت إلُّحت ئُّ: ٌ[آل خلّ[خلّحبح
ئُّة[حتجبح طُّخلئ خىٌُّر ضز ألُّذٌَُّّّْ ْ ؤّئئُّز خُّ
ئُّ:خحلْذألٌَُّّّْ جبئألّ[ٌَُّّّْ خُّ خُّال ٌحلٌّآ ٌُّةخت� ئُّ خختٌرُّّّ
طُّْ ََّّْ1963 : خل[ف ئُّ: ةضضًحتجبجبح مجُّف حت�جلمج[حتغًحجلٌّ:
طُّؤُّجي خُّجبٌىختحَّْآ سّ[ٌُّّ ؤضض[ئ ْ ٌئٌُُّّةشًجبح
ةًحتجب مجُّف حت�جلمج[حتغًحجلٌّ خحلْذألٌَُّّّْ خُّ ّى:جلحتٌّ جلٌ[أل
طّألحنّي[ي[ألُّ طُّْ س[حتَّة[آل جلحتخضضٌُّّ ةُّ مجٌُّ[ألحبَّْْآ
ٌال:ئُّ مجً ضال ٌىّ[آل س[حت ذُّأل[ألُّز خًْآلآ جبَّحتْْأل:جنر
هّحبحتحئ حي ؤ[حتٌّ:م٢ة خلُّحتء ٌحل ّى:خُّحت� ّىُّْذأل ني[ْز
ئُّْ :ْذ زُّجنّؤ[ألح :ّ جنر مي ئُّ: ألسختخل]ّ ّ ئ خًْآ:

حت�جلمج[حتغًحجلٌّ خحلْذألٌَُّّّْ ئُّ 1963 خل[ف طّألحنّي[يٌُّّ
ألّحنرؤ[أل :ر ّ ٌُّة ةُّ ّ�ًؤ[آل خ زُّجنّؤ[×آ ةًحتجب مجُّف
إلُّخًْآ خ[جن ف�حت خًْ مجُّْحتَّ ىّ ز[حتذ ةًحتجبخلر[آل
زُّجنّؤ[ألُّّّ طُّْ ٌأل ْحذُّ:جبَّحتخخت� ألجمىآ جبْحٌّ خُّذ[ٌدُّذ
ئُّخلُّحت سّ[خًْألٌَُُّّّْ طضضُّْ: ةُّ أل ّ جبَّخلُّك طضضَُّّْ
طُّع[ؤ ئُّ خُّئىً ألُّخًَّْآ هىختٌّ ْ ط[ٌحبئخبٌّ طُّخل[خل
إلُّؤ[ألى[ذحبح ئُّ خًَّْْآ ألُّخًْآل ّىص[ئّ ئ ْ ألُّهجم ُّذش[ئ
شّحلخ ئُّ يّ[جبَّ ٌ إلُّألحب ةُّ: إلُّخًَّْآ ذختٌخن ُّذش[ئ
ٌ[حتَّة[ألّ[آل خخت� َّْحألُّْ:جبٌىر[ذحتٌ[ألُّ ذ[ةخت� ًحجلٌّ ّ جن خُّ جبحٌ
ْ ّ طّألحنّي[ي إلُّؤًْ ألُّّّ طَُّّْ ؤ[أل[ٌّ طَُّّْجي ّرآ جبحخ
ْ ؤختلُّة[آل ٌُّخ خخىٌُّآلآ خلئد ّىحبحألٌَُّّّْ ئ  ّ حأل جبحخخت�
ّىشّ[ْحجلَّْآ ئ خ٢ْخنيًْألُّة[ألّ[آل ز[حتذُّة[ألّخن ذُّأل[ألُّز
خ٢ طُّْح ألُّخًْآ ةختحألَُّّْ ْ ألُّخًْآل ّىص[ئّ ئ هُّجلحٌّ طُّمجُّحت
طَُّّْذ[ ّجمر[جبح ط ئُّ ٌُّخ ٌرَُّّْآ جبَّةخت ذخت ىّ خُّجبٌئ ئُّ
خُّ خضضًَّْ خنيًْآل سضضّضض[ْحجلٌّ: ْ هختَّشّحلخ :جبَّخّأل
ز[حتنيُّ ز[حتنيُّ: س[حتٌخن ٌ إلُّألحب خُّال ط[خل[ٌآ ىّ جنر
خلئدّ[ذ طَُّّْألحبَّ ٌىش[حت: إلُّألحب جبحخُّجندًْآل: ْ خضضًْآل
خ ّر خد جبحخُّجي مجُّئّخن: جبَّة[ز ةُّْح ٌرَُّّْآ: ّحبَّةُّْ ئ
جبحخُّجندًْأل خ ّر ّحن خلُّحتجبَّة طَُّّْجي آ خُّحتَّ جبْْ
خّألآ ضؤ[ألحبح: :ذضضْ ئُّ: طُّؤُّؤ[آل: ذُّأل[ألُّز ْزآ
خلُّحتسُّال ْحذضضُّ جلَّحتجبآ خلألًْحتٌّ: ْ خلضضُّْجل خلألًْحتٌّ
خبأل[آلآ ْ ط[هختَّذ[آل َّْء جبحخُّجنحبَّخآلآ ذختٌخن جتَّة[ألٌ ذً
ٌّة ئَُّّْجي س�ُّ: ......إلرحبآ ٌألى[حتحآلآ ْ:ضً يًذ[خّ[آل
خضٌ[آل سّإل[ألحبح:حت�ْْجبَّجبَّآل ئُّ حألى[حتٌ[ألٌُّّ:ةُّ مجحت� طُّْ
ئُّْ ف�حت طٌَُّّّْ: :جخُّمجحنر ْذّحن إلٌُُّّآ: ة[حتٌ�ُّحتٌ[آل:
ألُّء َّْحألُّ ذ[ةخت� خ٢ةختجبألٌَُّّّْ إلُّخًَّْآ طّألحنّي[ي[ألُّجبح
ِ جبحتحْخل ذ[ألْ خُّئىً أل[َّْةُّّة[آلآ زًٌَُّّألحبٌُّّ إلُّحت
شّحلخُّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌ[آل إلٌُُّّآ ًَّّحتجبحألّ[آل جبَّخلر ةُّ
ش[ئُّذُّ طُّال: ةُّ خىلًةُّة[آلآ شّحلخُّ ئُّخلُّحت مجُّْحتَّة[آل:
ز[حتنيُّخًْألّ[آل ز[حتنيُّ ذًْجن إلٌُُّّْ ةًحتجبخلر[آل ئُّ
رَُّّْْ:ذًْجنٌ جب طُّْحألحبح حة[أل خ٢ْحت� ئُّمجُّئ ذ[ جبَّةُّآلآ
ّحبَّةُّآل ْ:ْحٌ[ألئ ضٌ[آل خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ ئُّ جبَّةُّآل جبحألّ[آل
ئُّ ّى:ه[جنّئُّ ٌئ طُّؤُّ:ؤجب شّحلخ:خٌُّ[ألأل[ؤُّآ:ةُّ خدألُّ

ةًحتجبخلر[آلح. شّحلخ[ٌُّذ:ئُّ ة[حتٌّ
مُّك[ألُّّة[آل:ئُّخلُّحت ز[حتذُّ جنُّحت�ٌّ ٌر جبَّْذخت جلحتس[حت
جبَّخّأل خُّال جبَّخآلآ ز[حتنيُّ ز[حتنيُّ ٌُّخ جبَّخلُّذُّآ
خْذخت طُّمجُّحت طّجمؤُّّة[ألّحنحبح ئُّأل[ْ ز[حتنيُّخًْآل ز[حتنيُّ
جٌُّألُّ ًّحٌُّ: ّ ز يُّجبجلٌَّّ ألُّّّح ةُّؤ١ طُّْح ّرآ ألُّخ
طُّْحألّخن ة[حتجبَّةُّآلآ ْ ط[جبَّؤّحلحجبآل طّجمؤُّّة[ألّخن

خ[حتْجبضُّ
ٌ ذ[جلَّة[آل:سحت
ةُّحتذدًْأل ئُّ
ذ[جلٌَّ[آل
أل[ٌُّة[ٌَُّّْآ ّ إل
طُّمجُّحت نيًألىُّ
شّحلخُّة[آل
ألٌُّ[ألرًحأل
ئُّمجُّئ ضٌ[آل
خ[حتْجبضُّة[آل
خىُّألَُّّْآ ٍ ألً
ئُّ حت�َّأل�ُّ طُّْح
خُّحتطُّع[ؤحبح
ذخت ئُّذدًْأل
رُّة[ٌَُّّْ ّ أل ّ خ
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

إلة[حتآل ؤُّخلُّئُّة[آل ئُّخلُّحت ةأل[ة ْ جبَّحتْأل ٌُّأل
نيًْألُّذُّ ةُّ ألُّّّ طُّؤُّجي:ؤ[أل[ٌّ:طَُّّْ ش[ئُّذُّآ طُّال خ
ٌأل[ٌّْ ضً جنُّحت�ٌّ ٌُّة١ْ ةختجبأل جبْخبؤأل[ٌُّذ خًححتٌّ
رألَُّّْآ ّ سّ[جندًْخ جبحٌضض شّحلخ ئُّ طُّمجُّحت خىُّآلآ
ٌأل[ٌّْ ضً ّ ؤئؤأل ألضضُّخضضًَّْذضضُّ جبْحسضضضض[حتجبح: ئضضُّ ةضضُّ
رُّ ّ خًْخ ضُّئ ّ ؤُّئة :ْ ّر جبحخُّجنىختجبخ ْذّ[آل ْ
ط[جبَّؤّحلحجبآل طّجمؤُّّة[ألّخن خُّإلُّحتش[ئ يًحتخ[ألآ
سّ[ْحجل نيًْألخ إلٌُُّّْ: طّشرّإل[جب طّجمؤّحنحبح: ئُّ ْ
ّىش[خًْألَُّّْْ ئ ةضضُّ ْحجبَّةضضضض[ز: طضضُّؤضضُّجي إلضضٌُّضضُّْآ
طَُّّْجي ةًحتجبخلر[ألحبح ئُّ حت�ْْخضضحبحزآ ز[حتنيُّز[حتنيُّخًْآل
إلُّخًَّْآ إل[ْة[حتٌّ ْ �إلُّؤ[إلُّأل ئّجتألٌُّّ إلُّخًَّْآ
ّرآ إلُّخًْخ ةُّئف جبحتجلْ طُّمجُّحت ّىّحنحبح خلُّحتجبَّؤ ئُّ خُّال
خجن[ٌّ[ألُّْ طُّْ ةختجبألٌَُّّّْ زخت� خ إلُّخًَّْ خُّحتأل[ؤُّ طُّْح
ة[حتخىُّآل إلٌُُّّ ئّجتأل[ألٌُّّ طُّْ طُّمجُّحت ةُّ ٌر أل[جلحألخت خُّجبْْحت
ذخت ىٌ س[حت ٌحلٌّ ٌُّةخت� ْ ٌُّةُّّذ ّرآ خُّحتجبَّْحؤد ْ

ٌرَُّّْح. خ�ُّحت�

مُّخحبْئهُّهًحتث ط[ْحز
.ءا .آل أٌّ أل[َّْألحبٌّ طُّعًؤُّأل:طُّألحبحؤ

أل[ٌّْ: ّ ئُّز ى[آل ّ ؤئؤأل سّ[خًْألَُّّْْ ٌّة
مجٌُّحنرألُّ:خُّ:جبَّخلُّز

شّحلذ خًْأل ز[حتنيُّ ز[حتنيُّ ْ طّألحنّي[ة ئُّخ[حتٌَّّ
ةُّحتذدًأل:شّحلذ ْ ئُّذدًْآل ًّحٌُّ ّ ز ط[ْحز:مُّخحبْئهُّهًحت
ئُّ:شّحلخُّة[أل ٌ جلحت ًحآل ّ أل ئُّ ْ جبٌ[حتجبٌَُّّة:سّإل[ألُّّّ
خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� ّحنُّةُّ ة خألُّؤ[ٌّ: ْ حتٌْْضضحبحَّْ جبألّ[جبح
ٌ ٌجت ذً :ْ نيف إلُّحت :ْ هختَّنيّألُّ :ُّ�ؤُّئة ةُّ طٌََُّّّّْ
طُّؤُّجي إلٌُُّّآ سّ[ٌ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ خنيًآل ْ جبٌحب
ذْ ئُّ خُّال شّحلخُّة[ألحبحآ: ط[خلر ئُّ حتَّأل�ّحبحَّْذَُّّْ:
شّحلذ :ْ ىُّئآل ّ ذ سضضحتٌّ ئُّ شّحلخُّة[آل جلحتٌّ ؤُّ ّ ط

شّحلخ ْذضضختحَّْ ّحن١ ز نيُّألحبَّ إلُّحت ألُّّّآ: ّ نيّأل :ْ
خًَّْآ ة[حتةُّحت شّحلخ ْ خحتخبْحجلٌُّّذُّ شّحلخ جنًّم
ْ ؤ[حتةجم :شّحلخ خُّ ضٌ[آل ؤ[حتةجمُّّة[آل شّحلخُّ: ٌ[آل
إلٌُُّّْ جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال ئُّخُّحتطَُّّْ جلحألًَّّآ ٌى[حتٌّ ةخت نيّأل
شّحلخ قًألُّ: خ إلُّخًَّْآ شّحلخحبح جبحتخلردًْأل ُّئُّمج
ٌُّةس[حتنيُّ:خًْآ ئّألّألحبح خلُّحتجبَّؤ ئُّ لُّّذخل:جنًّم
ئُّ:ةُّحتذدًْآل شّحلذ طٌَُّّّْ خ ح جبَّف جنض إلُّحت خُّال
خلُّجب ئُّخلُّحتْْ ؤُّحتةُّجلٌُّز ئّجتألٌُّّ ّر جبَّخ جبْحتملٌُّألَُّّْ
ذجمىذخت ًحآل ّ أل :ّ ؤئؤأل ذختخل ئُّ ّرآ خ ةُّخلَُّّْ
جبألّ[ خ ىّ[آل ّ خنيًأل ْ جبٌحب إلُّحتٌُّةٌُّ[آل ةُّ خلر[ئفآ ْ
جئُّ ْذّحن إلٌُُّّح ذخت ؤُّخلُّئُّة[أل ٌّة ْ جبَّخلُّز ْ
ز[حتذ دىٌُّآل ّ جبَّخلرس ئُّخلُّحتَّذ[َّْ: طُّمجُّحت: ؤُّجبح ّ ط ذْ
خحتخبْحجلٌّ :ىضُّئ خًْآ ّ شّحلخ ةًحتجبخلر[آل :جبقًةختحذ
جبٌحب ةخدًْألَُّّْْ جبح شّحلخُّ طُّْ ئُّأل[ْ ذختٌخن نيّأل ْ
جبَّخلُّز ْ شّحلذ ئُّخلُّحت إلُّخًْآ سّ[سّ[آل نيًألخ ْ
ئُّأل[ْ ّ خُّجن جبَّخّألف ةؤُّئ�ُّآ ًّ أل ذختٌّ نيّألُّة[أل ْ
نيّأل ْ خضضحتخبْحجلٌّ: نيّأل ٌألُّحتٌّ ألً خُّ ضٌ[آل ز[حتذّحبح:
ؤُّةرُّخ : خ[ف أل[ْأل[: ضٌ[آل ْ جبَّجلحألضض خىلًء ْ أل[َّْألحب
إلُّحتنيُّألحبَّ سّ[خًْألَُّّْآ ؤجمرُّه[ ُّؤضض ئُّ خلّ[خل
خُّال:ئُّخألُّحت�َّذحبح إلُّخًْ سّ[ْحجلٌ[آل نيًألخ ْ جبٌحب طُّؤ[ألُّ
ْذٌُّ[آل طُّال طَُّّْخًْ إلُّخًْآ جبَّخلُّذّحنّ[آل ّحنٌُّّ ة
ط[جلححتٌّ ْآ مجُّْحتَّ:ةختجب يًحت�خُّخلُّحتٌّ ْ:ألُّإل[ؤُّذ ذًْجن
خُّحتٌّ ةًحتجبٌّ حتخبْحجلٌُّذخ ة[ز طُّْ ةُّ أل[ ّ إل ةًحتجب خ
خ[ئُّةٌُّّ ئُّأل[ْ: ٌّض ةُّ جبَّنيألَُّّّّْآ :ٌّض حتَّع
مُّجن[ٌُّحتٌّ ٌّ ذختٌخن ةٌُّّ جبَّألًحألحبآ ؤُّةرُّخ:خلّ[خلّحبح
جبَّحتَّخُّمجُّة[أل ْ جبَّْئُّؤُّألحب خحتخبْحجلٌّ ٌألُّحتٌّ ألً ٌّ ْ
خٌُّ[أل ْ ٌ[ألحلٌَّّ:ط[جلححت ئُّ طُّْحألّخن جبحخُّجنددًْآ:ةُّ ةًحتجب
ْحذُّ جبَّنيألَُّّّْآ ضٌ[آل حتَّع خُّحتٌّ ط[جلححتجبح: ٌ[ألحلٌَّّ
ةًحتجب خ ألُّإل[ؤُّذُّّة طَُّّْجي جنُّخلرُّة[ألَُّّْ ئُّ إلُّحت
ّجمىّ[آل هختؤ ْ ٌآل: ضً ه[ٌّْ نيُّألحبٌآل ةُّ :ْ جبحتْخلرىختجب
إل[ذألَُّّْ طُّع[ؤُّةٌُّّ ْآ خُّضرىختجب ذّ[ ةًحتجبٌ[آل ْ حتجنر
ذ[َّْةً ْ جبحألّحنغ ّىَُّّْ ز ْ جبحألًخلر[آل ّحلٌّ: خلُّحتؤ
جبْحذخت:خًْأل حتحْأل[آ:خُّال ئُّ:ةًحتجبخلر[آل خُّمجمّ[آل جبْحس[حت
خُّ مجٌُّحنغ سّ[ْحجل نيًألخ٢ْخ ْ سّ[سّ[ خُّحتخبََّّْألحبٌّ
جنُّحت�ٌّ ذخت ىٌ س[حت طٌَُّّّْ :ط[ؤ[ع خُّ خًْآ جبَّخلُّز
جنُّحت�ٌّ طّجمر[ خُّال ّىختجبََّّْآ جبَّخلرّس خختحةًخبٌّ ْ:أل[ْض
إلُّحت ؤُّخلُّئَُّّْ إلُّألحبح خُّجبَّخلر خُّال ألُّؤ[َّْآ خختحةًخبٌّ

ّألف. جبَّأل[ئ
مُّخحبْئهُّهًحت يجمُّة[ألّحبح جبٌضضىضضٌُّّ ىّ ئُّخُّجن

طّجمؤُّّة[ألّخن
ئُّ ْ ط[جبَّؤّحلحجبآل
طّجمؤّحنحبح

إلٌُُّّْ طّشرّإل[جب
خنيًْأل:سّ[ْحجل
إلٌُُّّْآ:طُّؤُّجي
ةُّ ْحجبَّة[ز

ّىش[خًْألَُّّْْ ئ
ز[حتنيُّخًْآل ز[حتنيُّ

حت�ْْخحبحز
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

ٌُّّؤُّئة جبحتْخلردًْأل خلُّحتَّذ[ة[أل خُّ طضض[ؤضض[خبٌَّّ
أل ّ خُّألإل ةُّ ٌّض ة[ذ“ :ْذ ةختجبْ ئّألّأل ؤ[حتةجم
خ جبحتْخلرىختجب جبَّْحتٌُّةُّؤ[آل ة[حتؤ[ألحبَّةختجبآ: ؤ[أل ّ خلئ ئُّ
ِ ؤُّئة:ْ ة[جبٌختٌّ جبَّْحتٌَّّ أل[ْؤ[ألأل[ ْ ضُّئ:ةُّخلسىختجبأل
ئّألّألحلالآ آ ؤ[حتةجمحلال ئُّْحألُّ جبَّْذضضَُّّْآ حبح: ّ ذ ْحألُّؤ[آل
هُّئجمُّهُّ آ خلّ[خل ط[خًحتٌّ ؤ[ْذجمّرأللآ: خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ
حتحخلرّحبح ئُّ طُّؤ[ألُّ ةُّ ةًحتجبخلر[آلا ْ ةًحتجب ّجتٌّْْ ؤ ْآ
ذُّأل[ألُّز جبَّؤًذَُّّْآ ؤآل ة[ز طُّْ ةُّ طُّة[جبقفآ ْحألٌُّّ
ني[ْؤ[آل خُّنحبحجبْ نيًٌألُّ جنُّإل[خحبح جنُّإلّحب ُّئُّمج ٌىّ[آل س[حت
خًْآ ُّؤُّئة ٌّ ةُّ:طُّْ:ة[ز:خلىختذ٢ سُّئ:ةُّْزآ ؤ[ال خُّ
ؤآل ةُّ ةختجب خ ؤ[ألّؤ[آل ّ خلئ جن[حتٌّ ى﴿جمرألُّة[ألٌ حت خ[خل
ؤ[ْذجمّرأل�ؤ[آل ْذُّة[أل د ّ ةر ْذ طُّْ خًْال سختخلختحٌّْ ّ ئ
ٌّض ةُّ:ة[ذ خ[جن١َّآ ٌألآل ملً طَُّّْ ةًحتجبٌّ خُّ ةختجبَّْْ
ةًحتجبٌّآ خُّ ةختجبخًٌ[آل طُّقُّجب ال. خختحٌال ْ ألُّْجن٢ْحآل ة[ء
جبٌَُّّْح زّ[َّْ طُّال: «ْ خًْآ زّأل[ضجي طَُّّْؤ[آل ؤُّ ّ ط
نيف ذْ ْذُّ:ةًحتذ[ألٌُّّ طُّال «ْ ْ ألُّةٌُّآل مجُّجنُّ ّؤُّ ط
جبٌختحخلٌُّّ ْ ٌألَُّّْ ملً طُّؤُّ ْذ طُّْ أل[مجٌُُّّألخآ ّ ز ؤُّ ّ ط
ْ ّ ؤئؤأل ْ سّ[سّ[ ذُّهجم٢ٌّ طُّؤُّ خ[جنُّآ:نيًألىُّ خىُّآل
هنئ خُّ ٌجبْح جبحتْخلرحبَّة[زآ ذّ[ سّ[سّ[ذ[آل طّألحنّي[ي
خًْآ جلٌ[ذخت ؤُّ ّ ط ئُّ ذُّسختَّخٌُّّ طُّْ نيًألىُّ ْحجبَّحتنيًْآ
حي م٢ ّ ؤئؤأل ةؤُّئُّجبح أل[ْ ئُّ إلُّحت طَُّّْخًْ جبْحس[حت:
جبٌَّ[آل:ط[حتحخلرٌُّّ ْ جنحت�جي ٌّ]ط ْ:مُّحتَّخ ْ ةًحتجبٌّ ْ
ٌألختحٌَُّّْ جبَّضً ةُّ جنر[ألٌُّّ: طُّْ نيًألىُّ: جبحتخلردًْآ ذخت
مججنُّألّ�[ٌّ :ٌُّإلُّحتخ ألُّخًْآلآ: ط[خلرّحبح: ئُّ: ةُّخلُّة[آل
طّألحنّي[يؤ[آل طَُّّْخًْ ذ[ جبحتْخلردًْآ: ذّ[ سّ[سّ[ؤ[آل

جبحتْخلردًْ. ذّ[
ًّحٌُّ ّ ز أٌّ.آل.ءا أل[َّْألحبٌّ طُّعًؤُّأل طُّألحبحؤٌُّّ طُّْ
أل[ٌّْ ّ ز ئضضُّ إلضضُّؤضضًْ ّى[آل ؤئؤأل :ْ سّ[خًْألَُّّْ ٌّةضض
رّحبح ّ ٌُّة أل[ْ ئُّ ؤُّ ّ ط قًألُّ خ خُّجبَّخلُّذحبحٌُّآ مجٌُّحنغ
خًَّْ حبح ّ ذ نيًألخ٢ْخ سّ[ْحجلٌّ جبحتْخلردًَّْ ئَُّّْذٌُّّ
ُّؤُّئة ئُّأل[ْ جبْْخ[حتَّخًْ :ٌُّةُّؤ ةُّخل ألُّْجن٢ْحآل ة[ء
ئُّجبْحٌآل خًَّْآ ٌ[حت خخت� ْ جبَّخلضضُّز ض[َّْآل رّحنحبحآ ّ ٌُّة :ْ
ؤ[ال ّ�ختٌّ س إلُّحت حألّخنآ مجحت� جبحتْخلرىختجبأل ّخن ز سضض[حتجبح
ذخت ىضُّئ إلُّألحبح ةُّ إلُّخلرّىختجبَّْْ خُّال خًَّْآ سُّئ
إلُّألحبح ٌ[آل ئُّْآ ذ[جلَّذختآل ْ طََُّّّْْ:ؤجمرُّشُّة:ألف ئٌُُّّآل
جبَّخلُّذّ[آل طُّْحآل نيخ ًّحٌُّ ّ ز حْألُّذَُّّْآ مجُّحت� ةُّ ةُّخم
سّ[خًألَُّّْةٌُّّ طَُّّْ:خألىلّألٌُّّ ّرآ:ئُّخُّحت ألٌُّد طُّال ْ ّر إلُّخ
ّ جبَّخلُّذ ةُّ خُّْحألٌُّّ خُّحتحؤدُّحت حتة ْحذُّ جبَّخلُّذُّآ ذُّألإل[
إلُّؤّحنُّ طُّْ ةختجبَّْْآ هُّحتجل ضٌ[آل ْ رّحبح ّ ٌُّة أل[ْ ئُّ إلُّخًَّْ

ألُّخًَّْ ىّ ؤأل[هجم إلّمت طُّْ طُّمجّأل[ جبَّخلُّزآ خ حبحَّْ ّإلُّْئ
إلُّؤًْ ةًحتجبٌُّّة[آل شحلخُّ س�ُّئَُّّْ:ئُّ:أل[ْ رّحبحآ ّ ٌُّة أل[َّْ ئُّ
إلُّحت طّألحنّي[يّخن خًَّْْ جبَّخلُّز ئُّخلُّحت إلُّحت ّحنُّة[آل ة
ْ هىختٌّ جنر جبَّجبحز ةُّ:حتْْ جبحتْخلردًَّْآ:جبْحذخت طَُّّْ ئُّخلُّحت
يّ[جبَّ:ؤُّحتةُّجلٌّ ئُّ ةُّ ّ ةُّخل جبَّجبجلألَُّّْآ:خ٢ؤُّ خ ذّحتٌّ
إلُّحتطُّْة[ذُّ جنًّمآ شحلخ ئُّ سّ[خًٌْألَُّّْ ةُّ ْذ خًْ
ّ ٌأل جنً خ حٌآل طُّمجُّحت� ألُّنيًْآ مُّيئحبح خُّ ةحتٌّ[آل ألةّؤختخل
ذ٢حأل[ ٌ حت ٌُّة[ذُّآ:خ طُّْ ط[حتحخلرٌٌُُّّآل ؤُّ:طُّْ ّ ط ّف خئ ةُّ
ئُّخلُّحت مجًحٌُّ خًْآ خ[جن١ زخ طُّْؤ[آل ْ إلُّئدجتححتجب ةًخ[ؤ[آل ْ
آ ْ إلٌُُّّ إلٌُُّّ:ٌُّء:ةُّخم ئَُّّْذٌُّّ يّ[جبَّ:خًْ:ةُّ ؤُّخلُّئٌُّّ
ة[حتأل[ةُّآل ٌألَُّّْ خللُّّز:ْ:جب جبَّخآل:ْ:جبَّنيألُّ خّر[يُّز ذجلح
جبْحٌحبح ئُّ جبَّخّأل :ْحجبَّةُّآلآ:خُّال دئ ّ ز نيّ[آل خللُّّز ْ

ذختح. ٌُّّ�خُّئ خ ٌآل جبَّمجُّحت�
طّجمؤُّّة[ألّخن ز[حتذُّ ئُّذدًأل خُّ خلُّخ[حتَّز جبْحس[حت
ىّ يًحتط[آل:جبَّي ةُّ ئُّخُّحتطٌَُُّّّْ طّجمؤُّّة[ألّخن ًّحٌُّ ّ ز
خ:يًحتط[آل سّ[سّ[ٌ[آل:إلٌُُّّ ذُّهجم٢ٌّ طُّْحآل خُّال آ ألُّمجحت�َّ
ْحجبَّة[ز طُّؤُّجي إلُّحت جبَّخلُّزآ ئُّخلُّحت جبَّةُّآل ألؤئؤ ْ
ط[ؤ[ع:ذ[ٌدُّذّحنّ[آل ّر:ْآ ذُّةُّذًئ:جبحتْخلردد ْ فخ[ئ ]خ

جبَّخلُّز. خُّ مجٌُّحنرألُّ إلُّحت

ألًحتٌّث: ض ّ جن ط[خل:
أل[َّْألحبٌّأٌّ.آل.ءا طُّعًؤُّأل طُّألحبحؤ

: خ[ف خلُّحتةُّْذآل جبْحٌّ ؤُّجبح ّ ط ذضضْ ئُّ :
سّ[جبَّخألَُّّْ مجضضُّْحتَّةضض[آل شّحلخُّ ئضضُّ خىلًء

زئُّْزخلرحبح َّْحتمجختذأل أل[ٌّْ ّ ئُّز
أل[َّْألحبٌّ طُّعًؤُّأل طُّألحبحؤ ألًحتٌّ ّض جن ط[خل
إلة[حت جذ[ةُّ ًّحٌُّ ّ ز ةًحتجبخلر[آل ألّحنرؤ[أل ر ّ ٌُّة
شّحلخ:ى١حجلحألّ ئ ٌّرُّإل ّ جبَّخ ةُّ شّحلخ[ٌُّذّحبح ئُّة[حتٌّ

طُّْ
سّ[خًْألُّْحألُّجي
ئُّ:جبْحٌّ ةُّ
ْ حتحزُّحت�ٌآل
جبْحٌّ ذُّأل[ألُّز
 حت�خبق حت�ْْض[أل
خلُّجبحؤّخن
إلُّخًَّْآ
طُّْحألٌُّّ نيًألىُّ
جبَّةُّآل طّألحنّي[ة
ْ ؤختلُّة[ألآل
ألُّهجمُّّز إلُّؤ[آل
ُّذش[ئ إلُّؤ[آل ْ
جبَّحتْْألّ[آل
حت�َّأل�ُّ إلٌُُّّآ
ه[ةرُّحتَّة[آل
ٌآل خ�حت�
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

ًحآل ّ ئُّأل ٠�ةّ ة ْحذضضُّ: جبَّخلضضُّذضضُّآ ؤُّخلُّئٌُّّ
جبَّخلُّز ىختجبألئأل١ة ئُّخلُّحت شّحلخحبح حتَّؤحلَّة[أل
رُّ ّ جبَّخ طُّؤُّ جلحتس[حت حت�ْْجبَّجبحزآ شّحلخُّةُّجبح ئُّأل[ْ
جبْحٌّ شّحلخُّةُّآ ى١حجلحألّ ئ :خلُّحتَّة إلة[حتٌّ
ىّ ي[ئد جبَّضُّألُّ ش[ئُّذُّةُّجي سّ[خًْألَُّّْجي
طُّال جبٌىٌُّّ ىٌ إلة[حت هىختٌَُّّّْآ ْ ذّحتٌّ
ئُّ جبقًةختحذُّّّة[ألُّ خألُّؤ[ ألُّخًْأل جبٌ[حتجبٌَُّّجي
ألُّؤ[آ جبقًةختحذُّّز ّ ة[ذ شّحلخحبحآ ٌأل[ْض:خبٌ[أل
يدًف خلُّحتإلُّئحبَّجبحز:ْآ جبٌىر[ذحتٌّ ؤُّحتةُّجلٌُّز:ْ
طُّْحألٌُّّ ة[ذ[ألُّجبح ئُّْ ٌُّخ ٌرآ أل[ةخت سّ[ْحجل هىختٌّ
ٌ]ذئُّة أل[ني[حتآل ّرآ إلُّخ سّ[ْحجلٌ[آل جمرٌ ًإلُّئ
ٍ ألً ىٌ ٌد[جل حت� سّ[خدألَُّّْْ ّىُّجبح ؤئؤأل ّحنُّْ ة

ٌختآلح. إلُّئدجت خضٌ[آل
ئُّ ّر أل[خّأل سّ[ْحجلٌُّء إلّمت ألًحتٌّ ّض جن ط[خل
ئُّ مي ْ جن[ط مي:ئُّ:خلُّحتجبَّؤ شّحلخّحبح طّألحنّي[ي
ّحنًّحٌُّ ز ذُّأل[ألُّز ط[جنرّحبحآ جن[حتْ خلُّحتجبَّؤ
حتحزُّحت�ٌآل جبْحٌّ ئُّ ةُّ سّ[خًْألُّْحألُّجي طضضُّْ ج
خلُّجبحؤّخن ضض حت�خبق حت�ْْضضض[ألضض جبْحٌّ ذُّأل[ألُّز ْ
جبَّةضضُّآل طّألحنّي[ة طضضُّْحألضضٌُّّ نيًألىُّ إلضضُّخضضًَّْآ
ُّذش[ئ إلُّؤ[آل ْ ألُّهجمُّّز إلُّؤ[آل ْ ؤختلُّة[ألآل
ٌآلآ خ�حت� ه[ةرُّحتَّة[آل حت�َّأل�ُّ إلٌُُّّآ جبَّحتْْألّ[آل
ٌخت ئُّخب ّ شّحلخ ٌ[آل ٌُّآل: ٌ إلُّألحب إلٌُُّّ س[حتًٌح:
ًحآل ّ ئُّأل ّرآ أل[ني[حتجبَّخ جبَّحتَّةّحبح هحن[حتٌّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
هحن[حتَّةُّ ةُّ خضضُّال ّرآ حلخ ّ خُّإل ر ّ ٌُّة ضٌحبح
ْ جبَّحتجبَّةُّْآل جلَّي خُّ جلٌ[ذخت سّ[ْحجلٌُّة[آل ألُّؤ[
إلُّحتخقًألُّ رَُّّْآ ّ ٌأل ضٌحبَّألً ذختجبح ىّ خُّحتمج ئُّ
إلُّحت�َّجنٌُّّ جبحمج٢ةُّحتحألحبح : حت�ْْخُّحت�ْْخًألٌَُّّّْ ئُّ
ؤ[ألَُّّْجبح أل[ٌّْ ّ ئُّز طُّْة[ذُّ ّحبَّة[زآ ئ جبحمج٢ةختجبألر
حت�حخلرَُّّْ:إلُّؤًٌّْ ْ نيُّس ْ مُّك[أل ْ ؤطّجم
خُّال جبَّةُّآلآ ؤ[ألَُّّْ ئُّ خُّحتمجختٌّ ْآ ٍ ٌُّةحبَّمجخت
ّى[آل :ؤئؤأل ٩ّ ألُّؤ جبَّحتَّة هحن[حتٌّ طَُّّْألحبَّ إلُّحت

رَُّّْح. ّ جبَّخ جلَّة
يجمُّة[ألّحبح ٌضضضجتٌَّّ جبحت ئُّ ألضضًحتٌّ ّض جن ط[خل
ىّ خ[خُّذ خ[خلىختجبأل ةُّ جبَّةضض[ز خضضَُّّْ ط[ؤ[خبَّ
ٌ إلُّألحب شّحلخ ئُّذدًْأل سّ[خًْألَُّّْْ َّْء
خلُّحتجبَّؤ خقًألُّ ٌرآ أل[ةخت إلٌُُّّ خُّحتحْحتجبة[حتٌّ
ة[حتَّة[ألإل حخضضضختجبْْآ حت� ئُّمجُّئ سّ[ْحجلَّ: ّجمر[ ط
خضٌ[آل:ة[حتٌ�ُّحتٌ[آل ّحنىُّْذألُّة[آل ذُّةألُّئخبٌ[ْ:ز
ذضضُّْحٌّْ ئُّ ّجمر[ ط :ْ إلٌُُّّ: جبَّخلضضضُّز ئُّخلُّحت

ْ جبَّخلضضُّز :ًَّخختجبألٌ خُّحت� خ ٍ ألً :ئٌ ؤجب جبألّ[
زختخلُّ س[حتحآل:ٌُّء إلٌُُّّآ جبَّخلُّز جنّىختجبألٌَُّّّْ
خُّال ضُّخ[ذ:نيُّةحبححتٌُّّآ إلُّخًَّْ:ةُّ ئُّخُّحتجبَّؤحبح
ئُّخُّحتجبَّخلرُّآ ْذ[ألر قًألٌُّّ جبٌَّ[آل خُّ ّجمر[ ط
ُّآ ّئ٠ّحئ جبقًةختحذُّّزآ خلجنّ[ئّجمرُّآ طضضَُّّْ
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ ط[جلحجبَّآ خ[جلححت�ٌّ جبقًةختحذُّآ خلخلّ[ئ
إلُّؤًْ ٌُّخ إلٌُُّّآ خ[جلححت� ىختجبألئأل١ة ْ جبَّْئُّز
نيًْألخ٢ْخ ةُّْذألٌَُّّّْ: خ ززآل :ْ ئي طُّؤ[ألُّ

حتؤًجلَّة[ألحبحح. ًحآل ّ ئُّأل سّ[ْحجل ّ ؤئؤأل ْ سّ[ْحجل
طَُّّْألحبَّ ةًحتجبخلر[آل ةُّ طضضٌَُّّّْ ئضضُّخضض[حتٌَّّ
إلٌُُّّآ:طَُّّْألحبَّ سُّؤ[َّْحتٌّ ىّ شّحلخ ًٌّجمر:خُّ ز
ألُّّّآ شّحلخُّة[آل جلحتٌَّّ خبؤضض[حتَّ خُّْ :ًٌجمر ّ ز
طّجمرّصي[ي ألُّّّْ سُّؤ[َّْحتٌ[آل ٌىّ[آل إلُّألحب ةُّ
زختخلّ[حتَّةُّ خلُّك[ألحبَّْْآ طَُّّْجن إلُّئدجتححتآل:
ٌ[آل شّحلخُّة[آل جلحتٌَّّ سّ[خًْألَُّّْ طُّْ طٌَُُّّّْ
ىّ ؤُّئة ذ[ةُّخمْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ جلٌ[ذخت خبؤ[حتٌَّ[آل
ُّذش[ئ ٌ ْذحإلُّألحب ألًحتٌّ ط[خل ألُّّّح جبٌ[حتٌىختحْ
ئُّجبْحٌّ آ إلٌُُّّ: ضؤ[آل جبَّْحتْخضضُّحتٌّ ئُّ: ذ[ٌدُّز
ٍ إلُّألحب ئُّ حألحبح ط٢ ئُّ 1979آ خل[ف ئُّ حآل ط٢ حت�جنجن
جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال جبحتْخلردًْآلآ شّحلذ خُّخلُّجبحآل جن[حت
جبٌ[حتجبٌٌَُّّّ طُّال ّحن١ ز ةُّ: ّحنَُّّْ: ز ٌرُّ جب ّ ة[ذ
سُّحت�خًْأل ّ ذ خُّ :جبَّخّأل خُّال: ألُّخّألًَّّآ َّْخُّض
خُّ ٌضضضجتَّجبحآل: جبحت ئُّ ز[حتذُّة[آل جلحتٌَّّ خبؤضض[حتَّ طُّال
ٌضضألضضَُّّْآ جبَّذضضً ٌضضُّةضض١جبح خذٌُّّ ئُّأل[ْ ضُّخ[ذحبح
إلٌُُّّْ ٌ ٌد[جل حت� نيُّألحب هىختٌَُّّّْ: ئُّحت�ٌّْْ نيًألى
خُّال ٌختآلآ: إلُّئدجت ٌد[جلحألُّ حت� ئُّْ ّ ٌُّة ّر: جبَّخ
جبْحٌّ ضؤ[آل ش[ئُّذُّةٌُّّ َّْةً ش[ئُّذحبح ٌ ئُّإلُّألحب
خىلًة خىلًء خ[ف مجُّْحتَّةُّ شّحلخُّ خلُّحتةُّْذآلآ
ئُّطُّع[ؤ ٌرَُّّْْ:سّ[جبَّخألَُّّْآ:طَُّّْجي ّحبَّةُّْ ئ
خىلًةُّ ُّخ[ئ طُّْ خُّئىً ألُّّّآ هىختٌّ ّ ؤئؤأل
ّر خُّجنحبححتخ ٌر جبٌَُّّْ ْآ ّر أل ّ ضٌّ:خجمُّك ّر جبَّخ
ئُّ ّر خُّجنحبححتخ جبَّخلرىُّْذُّة[أل:خلُّحتةُّْذألحبح:ْ ئُّ
ضٌ[آل ٌ حل ّ إل َّْةً ٌر جبٌَّ[ألُّْ جبَّخلُّذحبحآ زحنى
ْذّحن َّْحتخ�ختآلآ ز[ٌُّ ْ زخلر زئُّْ ْ جبَّحتملُّآل
إلُّؤ[آل طّجمؤُّّة[ألّحنحبح ئُّأل[ْ ش[ئُّذ[ألُّ جطُّال
طُّؤُّ جبَّخلضضُّزآ ّ ؤئؤأل ئُّخلُّحت إلٌُُّّ ش[ئُّز
ةُّني إلٌُُّّآ جبٌآل ٌُّء ْ يًحتط[آل: ٌُّء ىحبح ّ ئُّة[ذ
طّجمؤُّّة[ألحبح ئُّأل[ْ طّألحنّي[ة جلحتذختٌآل جبَّخّألّر

إلُّخًَّْح.
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جلحجبَّث طُّؤف سُّموُّحت
حآل ط٢ ٌُّّؤُّئة خلّ[ئّجمرخل حتَّْذ حتَّإلدُّحتٌّ طُّألحبحؤ
مجُّْحتٌَّّ ى ّ أل ّ ةُّئ ذُّةألُّئخبٌ[ حنىُّْذألّ ز
ٌ�ختَّ حت جبحتْخلرىختجبَّْْْ ةخلّىُّّة[ألحبح شّحلخُّ ئُّ
ز[حتنيُّ ذًجن ٌُّخ شّحلذآ حنّ خختجبألُّز ئُّ

ّر جبَّخ ز[حتنيُّخًْآل
ةًحتجبٌّ شحلخ سّ[خًْألٌَُّّّْ ْ ئُّذدًْآل جبَّحتخ[حتٌَّّ
هىختْ جبَّحتَّع[ؤ ةًحتجبٌّ شحلخ ط[ٌ[ ةُّ طّألحنّي[ة ْ
ه[ةرُّحتٌّ ٌ[آل ةًحتجبٌحبح ئُّأل[ْ:شحلخ سّ[ْحجلَّ ط[ٌحبئخبٌ[ٌّ
إلة[حتَّة[آلح ئُّ: ّىآل خُّجن ٌختألُّ ؤجب زخلر: ْ ؤضض[جبٌّ
طّألحنّي[ة ّ�ًؤ[آل ْذ“خ جلحجبَّ طُّؤف سُّموُّحت
جبحؤُّجلحتحٌَُّّْء حتٌى﴿ختحْْ :ْ شحلذ إلُّحت سّ[خًألٍَُّّْ ْ
ْ شّحلذ خُّ ذ[ٌدُّز طُّؤُّجي إلٌُُّّ. ؤ[جبٍ خألُّؤ[ٌُّةِ
جبْألّ[جبح ئُّإلُّؤًْ: ألُّّّ. ذُّألّ[ خُّ ةًحتجبٌُّة[آل حتٌى﴿ختحَّْ:
جبَّْحت ط[ٌحبًٌئًخبٍ: سّ[ْحجلٍ س[حت جلحت ًَّّجبح أل ئُّال ْحٌُّآ:
ز[ْحعًحجلٍآ ْ خلّىر[حتٌحلال س[حتٌخن ٌ إلُّألحب ْ جبَّخّألّر
جبَّخلُّز جلحتذخت ةًحتجبٌُّة[آل حتٌى﴿ختحَّْ ْ شّحلذ ٍ
ذ[ خًَّْآ سّ[خًألَُّّْة[آل خلُّحتَّةِ: ٍإل ْز[ٌُّ زئُّ ْ
ئُّ ٍ ئُّإلُّألحب إلُّئدُّز ط[ٌحبًٌئًخبٌ[. ْ هّىختٍ سّ[ْحجلٍ
ئٌُُّّألُّة[آل ّ ٌُّأل ةُّ إلُّئىُّْذًَّْ ْح طّألحنّي[يُّة[ألحبح
ط[ٌحبٌئخبٍ هىختْ ئُّ ْحتجبَّ ْحتجبَّ سّ[خًألَُّّْ ز[جي
ًٌَّ ئُّ:ةً طٍَُّّْ ِّ خُّز ٌ[آل ةُّْذذَُّّْ ّحنًٍْ:جبْْحت ز
خُّذُّْحٍْ إلُّحت ّر ةختجبخ ضجي خ جنُّألِ جبَّخلُّز خ[ٍ
ّىِ جنر خُّ خًَّْ ةختجبَّْْ: ٍض ئُّحتَّنيُّئُّةِ: زحن٨
ألّجم٨ ً ؤ ً ة شّحلخِ ًّ أل جبَّْْؤِ: طّألحنّي[يِ جبٌىُّ.
طُّال حْزخت�ٍ زخت� قًألٌُُّّةِ 2000جبح ِخل[ئ ئُّ حآل طضض٢
ٌختألّحلؤّخن جب ً خلرؤ ً ز ًَّّجبح أل ئُّال سًجبحٌٌُُّّّ. سحتَّ

ٌُّألُّة[آل ْ ذ[ء ئُّ ٍ إلُّألحب هىختٍ ئُّخلُّحت ة[حتجبحألٍَُّّْ
إلُّخًَّْ. جبَّْحتٍ ّ�ًؤ[آل خ إلٌُُّّ

ةًحتجبٌّ شّحلخ سّ[ْحجلٌّ:طّألحنّي[ي جبَّحتخ[حتٌَّّ جبْحذخت
ٌ[آل نيُّّّح خُّجبْحَّْ 80:ة[ألحبح – 70 أل]خل ًحآل ّ ئُّأل
جن[ط ْ ٌّ� حت�جن�٢جن خلُّحتجبَّؤ ئُّ سّ[خًْألَُّّْ ّف خئ

ْ:شًةؤُّذحبح:نيُّّّح حأل :طُّجلؤًْأل:شىًؤخت� ئُّمجُّئ
ةًحتجبٌُّة[ألِ شّحلخُّ ئُّ زختخلّ[حتَّةُّ: حتٍْْ طُّمجُّحت
خُّجبحضَُّّْ ؤُّ: ّ ط ال ّ خئ ِ جبَّخ طَُّّْ حألُّ ط٢ ةًحتجبخلر[ألِ
ؤ[أل�ُّ نيُّألحب: ةضضًحتذضضِ ئضضُّؤضض[ٌَّْضضُّةضضِ: س�ُّ ّحنر[ إل
إلُّئًْؤُّحتسِ ألُّةُّْذًٌألُّذُّ إلُّجنر[ة[ألحبح ئُّخلُّحتَّذ[ٍ
مجًذ[حتٍ حتحجنى[ْحألُّ ذ[خرًح× شىًؤُّذَُّّْآ ْ حألِ شًةؤخت�

خحبَّال. ئُّخلُّحت ضؤِ
خلضضضُّحتَّحت�حٍ ؤ[أل�ُّجي نيُّألحب طضضُّال إلضضُّحت إلُّحتنيُّألحب:
طُّجلؤًْألِ ئُّ خ[جي :ٍَّْ حتَّأل�حبحألُّ ْ ة[حتجبحألَُّّْ: ّ مجُّئ
ضُّئ جبَّخلضضُّذضضِ ؤٌُّحبحألِ أل[ألُّ ّ إل ْ جبقًةختحخلِ
طّألحنّي[يِ ِئُّجنىئ خضضُّجلحتٍ ألُّء طُّمجُّحت جبٌجم[ألّخن
ًّ ئُّأل ألُّخل[جلحآل ّىَُّّْ ز ْ أل[ةةِ ًٍَّّ جن ئُّ خُّال شحلخِ
ؤُّخُّخل٨ طُّمجُّحت ألُّخًٌْآل. ّحنُّ ة ِ خ سّ[ْحجلَّة[ألحبح شحلخُّ
خ[جنًْحتٍ:ةًحتجبخلر[ألُّ ةًحتجبٌُّة[ألِ زختخلّ[حتَّةُّجي:شحلخُّ
ْ حتْأل[ةد٢حآل ْ خلّ[خلُّّة[آل طُّحتةِ طُّخل[خلحبح ئُّ طَُّّْ
ذُّْحٌْ[آل ّ�ٌُّحنر٩: ةُّذ ُّ إلُّحتق ًٍضّ أل ٌختحألِ ني[ْجب
ًٌّجمرُّ ز ْ ّر إلُّخ ٌال إلُّحت إلُّئجمًةُّْذُّة[ألِ ئُّخلُّحت
ز[حتحخلر٩ خ خُّإلُّْئحبحآل ْ خضضُّْحتجبٍ خ[خُّذَُّّْ ئُّال
ّر خ ةُّال: ّ[آل ّ ز إلُّحتنيُّألحبَّجي جبَّخلىُّْذُّة[آل إلُّؤًْ:
ملُّألُّخُّحتجبَّخلر ضٌ[آل ْحتجبخّألُّّة[ألِ ْ ّد٩ّ ذ
ؤآل طٍَُّّْ خىُّألَُّّْ. ط[مج[جبححت ِ ئ ٍُّ�ؤُّئة ْ ني[ْ ْ
خُّمجحن٨ ْ حآل طضض٢ ةضضًحتجبٍ خلّ[خلِ ٌختٌىِ ني[ْجب َّْء
إلُّحت ه[ةرُّحتَّة[آل ةُّ طٌَُُّّّْ ال: ّ خّئ خرًح× خ[ذَُّّْ ئُّال:
سًجبحٌُّّة[ألحبح ْ طّألحنّي[ة ئُّ جبَّذًحألآل إلُّؤًٌْ[آل
ْ خلىر[حتٌحلال ه[ةرُّحتٍ: ّىحبح إلُّئًؤُّحتس ئُّ آل.  جبَّْحتخ�٢
جلحتذخت جبَّذًحألِ جبَّخلُّذَُّّْ خُّ نيُّخلس[آل ْ ز[ْحعًحجلٍ
ضجندًألِ جبٌىُّجبح ّىِ ؤُّحتس ئُّإلُّئً ٌألّر. خألً ٍض
خ[َّْحت� ْ خ٢ ط[جلحجبحألٍُّ ٩ٌ جبَّحتخخت� ْ ؤُّْجبحٍ:جبقًةختحخلِ
ضجن١ سّ[ْحجل خ٢ٍ ؤٌُّحبحألِ إل[ذألُّ خ جبَّحتمج[ ِ جبَّذًحأل
٩ٌ إلُّْ رُّ ّ خد طُّظ[حتَّ: خ[َّْحت� ْ خ٢ سّ[ْحجلٍ ْ خى[ز

سّ[ْحجلٌُّة[آل.
إلّمت إلٌُُّّ ةًحتجبخلر[آل ئُّ طُّجلؤًْأل[ألٌُّّ طُّْ ّ خُّز
ز[حتذ ئُّ طّألحنّي[ة ئُّؤُّخلُّئٌُّّ ألُّّّ سّ[ْحجلٌُّّء
جلحتذختٌآل خُّال حتحخل١�ََّّْة[ألحبحح ْ َّْ نيُّزخت� ْ ؤطّجم
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

خُّذ[ٌدُّذ نيُّزُّة[ألحبحٌُّح ٌُّألُّ ًحآل ّ ئُّأل طّألحنّي[ة
ْذث طُّؤف:جلحجبَّ ةًحتجبخلر[آلح ذُّخبإلحت ز[حتذُّة[أل

طّألحنّي[ة: خ[خلِ ئُّ سّ[ْحجلٌُّء ؤآل ئُّطُّخل[خلحبح :
طُّْ ِ َّْألضضُّخضض أل[خّألال. خُّمجحن٨ شّحلخحبح: سضضًجبحٌضضِ ْ
ني[ْ ّر. حخ خخت� نيُّس ٍ]خُّخ إلُّحت سًجبحٌّ[ألُّ ْ طّألحنّي[ة
خىُّآل:ئُّنيُّألحب حآل ط٢ ٌى﴿ختحَّْ:طّجمؤُّّة[ألِ حت ئُّشحلذ:ْ
شًسُّذَُّّّْ:خ�ختَّ َّْء ذًألحبحت�ٍَّْ ئُّ جبٌٍَُّّ:جبْحٌّحبحآ
حتحخلرُّة[آل شحلخُّ ئُّ ْ ظ[إلّحبآل َّْء: جخلىحتٍح ذ[
ضًحجلَّة[آلآ ذ[خلُّئرُّألُّز ئ٠ّحئُّة[ألَُّّْ خلىًحت: ئُّ
ْ ئُّإلُّئ :ْ ّ ئُّخلُّحتجبَّؤ ْ إلُّحتٌُّةُّ إلُّؤًٌْ[آل:
ٌُّضُّخًْآل. جبَّخلرَُّّْ مجختهرُّ طُّال ئُّمجُّئ ىحبح ّ ؤُّحتس
ٌرَُّّْآ جبَّمجُّحت� خنيُّس ْ خلُّحتجبَّؤُّ ةُّطُّال طٍَُّّْ خُّال
جلحتذخت:ذًجنِ:طّألحنّي[ة طَُّّْ:شحلخُّ:نيُّزُّة[ألآل:ةُّ ْحٌُّ
ْ إلُّئىُّْز خُّ ّىِ جنر طُّؤُّجي إل[ذًآل. سًجبحخًْألَُّّْ ْ
سًجبحٌُّّة[آل ْ طّألحنّي[ة خ[يِ َّْء ْ ألُّخًَّْ ذُّخل[جبْك
ذًجنِ ؤآل ْحٍ خُّخخت� نيُّس:خُّمجحن٨ إلٌُُّّ. ؤ[جبٌ[آل خألُّؤ[ٍ
ْ خُّحتئف جبًٌححتٍ: حتْض[ألِ .ُّيًْئ ٌىِ جتحْ ّ مج :ْ يٌُّختحآل
نيُّزِ جلحتٍ خُّجنّىِ خ ةُّ خلًلُّّز أل[ألِ ّ إلُّحتَّخلإل
ئُّال خخت�خل٨ خًْ ط[ٌحبٌئخبٍ ْ ط[ْحز يّدئٍُّ سّإل[ألِ
زحنًٌْ[آل ّحنر[ إل ّجمر[جي ط ذ[ ْ نيألًَّّ ئُّنيُّس خُّجنُّ
ئُّخلُّحت جتٌُّّْْ ّ ؤ حتْْجبحَّْ طُّال خلُّحتضآ ألُّإل[ذذَُّّْ
هىختٍ ذ[حتحجبٌَُّّةّخن خلألًحتٍ:خلّ[خلِْ: ةُّ نيُّزّخن خ[يِ
آل ةًؤّألر٢ َّْء خللُّّز ئُّمجُّئ ط[ٌحبًٌئخبٌُّةٌُّ[آل ْ
خُّجبْحٍ جبٌىُّجيْ: ئٌُُّّةِ ألُّخًَّْ. ة[حتجبحألَُّّْ ِ خ إلُّخًْ
ذُّخئّه[ذِ ذز﴿[ألٍُّ خللُّّذحبح أل[ألٍُّ ّ إلُّحتَّخلإل طُّال
ْ ؤ[جبٍ :ْ ِؤ[ئ ّحلٍ إل إلُّؤًْ خُّمجختذألُّة[حتٍ حتْخبطضض[ْح:
ط[خًحتٌُّة[ألَُّّْ :ْ خلّ[خلِ ًحتٌُّ: ّ ذ ئُّ: ٍض ؤُّمألٍُّْ
جبَّجلمج[ ْ جبحال جلحأل[ٌ[ألِ:ةؤٌُُّّذِ:ْ ْ ذ[:زجمسحت� خ�ختَّ
ْ ٌحتحجب ْ ذُّئُّهّحلٌآل َّْء ذُّخئّه[ذُّّة[آل خُّألحبَّ ْجلَّ جلحت
خُّةًحتذِ ْ ؤحلمجُّْز ْ ّجم[ ةئ ذُّأل[ألُّز ْمجل[حتْ حتْخبأل[ؤُّ
ألٌُّ[ألدًْآ:خُّضُّحتسىختجبألِ:خُّؤّئّ[حتَّإل[ خًٌْ[آل:ْ إلُّحتنيِ
خلخلّ[ئّحلال ْ ْةؤألّحلال نيُّس خلُّحت [ألىًذ[ٌُّ ّإلُّئ جبحت
خألِ ط[خلرُّال خُّ ةُّ ٌ هّىخت ْ خنيًْآل إلُّحت خُّةًحتذِ ْ
ّىِ طّألجم[أل إلُّؤًْ: خ طّألجم[ألِ خبٌ[ألِ ْ ط[جلحجبغًحجلٍ:
جبٌىُّجي ه[ةرُّحتٍ ّ مجُّئ حت�َّأل�ُّ ْ طُّؤ[ألُّ ّر. ًَّّخ ئ
ّر. خ ىِ:يًْئّ خًشختحأل ذًْجنِ نيُّس ةختجبَّْْ:ةُّ ْحٌ[آل
ئُّْحألٌُُّّ يٌُّختحألُّآ: طُّال جبَّحتطُّع[ؤُّة[ألِ ئُّ ّ ة ٌُّ
ةُّ ّر إلُّئًْؤُّحتسُّخ جبَّحتطُّع[ؤّحنِ:طُّْ خلُّحتَّة١ٌّآل
ِّ س ةُّ خُّذ[ٌدُّذّخن ْ إل[ذًَّْ ذًْجنِ نيُّس خُّمجحن٨

نيُّزِ:ةًحتجبخلر[ألّحنِ ٩ٌ جبحْ ةُّ ؤٌُُّّ ّ ط ّجمر[ٍ ط خ[خلِ
. مجختذًَّْ

إلُّحت ةًحتجبٌّ شحلخ جبحخُّجندًْأل جبَّحتخ[حتٌَّّ إلُّحتَّْإل[
ةًحتجبٌُّة[ألَُّّْ جنحت�جنُّ حبحألخلُّحتإلُّئ ئُّخلُّحتَّذ[ة[أل
ألُّمجٌُّحنغ ْ ةًحتجبٌّ ٌَُّّْألُّذ مجّ[أل ضحتٌَّّ ألُّخًَّذُّ

ْذث جلحجبَّ طُّؤف خُّؤ[هُّة[ألّ[آلح
ةًحتجبٌُّة[آل ٌى﴿ختحَّْ حت ًحآل:شحلذْ: ّ أل أل[ةةِ ّ�ًؤ[آل خ
طُّال ه[ةرُّحتَّة[ألِ ئُّ ّ ٌُّة خُّئىًْ ه[ةرُّحتآ ذُّألّ[ ألُّء
ةًحتجب مجُّئِ شُّي﴿ًحجلحألٍُّ خحلْذألٍَُّّْ ةُّ إلُّئًْؤُّحتسٌُُّّ
ألُّخًْآل ي[ٌئ ْ ز[ْحعًحجلٍ ًَّّجبح أل ئُّال سُّحت�ًٌَّآ ّ ّحبحذ ّ ز
جبَّحتخخت٩ٌ ط[جلحجبحألٍُّ ؤ[ك ْألُّخلُّك[ألحبألِ جبقًةختحخلِ خُّ
ةُّخم خ ٍ مجضضً ةضضُّخم: ةُّ ةضضختجبَّْْ ْحٍ خضض٢ْخضض[َّْحت�آ:
خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� ْ ألُّّ خُّإلُّئىُّْز ّىِ جنر طُّؤُّ ٌر. ألُّمجخت
ألُّء خلّ[خلِ خحلحلِ ةُّ ةؤٌُُّّذِ ٌىِ:خلّ[خلِ:ْ ةئرًحت
ّ مجُّئ ْ حتخبإلُّز ئُّْذ[ألِ ٌ ئىًْ:جلحت خُّ ةًحتجب إلُّحت
ّ�ختذًَّْ. هختٌحنىِ:ز طُّؤختٌى[جي ْ طُّهختٌي[ جبٌىُّ:ئُّ ْذِ
ؤًؤ[حتَّخلٍُّ ْ ٌُّة�ختذآل ئُّ ٍ مجضضً ةًئرًحتٍ نيًألىُّ
ًحآل ّ أل ئُّ ّحنٌُُّّء ة إلُّحت:ئُّمجُّئ ةحلَّ جلحت جبقًةختحذُّّف[آل
ٌُّةُّؤف خختجبآل نيُّء خ جبَّخلر ّر زٌُّحبحخ شّحلخحبح جبْْ
طُّال جبَّخٌُّآل. خ زُّأل[ٍ: ةُّ: : ِ جبَّخضض ة[حت ط[خل[أل١ٌآل :ْ
ًٌَُّّّةِ خُّجن خحبحز ٍض:ِّ ذ[:س ّر ّحبَّني ز جبٌ[حتجبٌَُّّ
ّىِ مجُّئ ه[ةرُّحت . ٌُّة١جبح ئُّمجُّئ ئُّ:إلُّئجمًْةُّْز جبٌىُّ
مجُّئِ خحلْذألٍَُّّْ: ؤ[ألٍَُّّْ ئُّأل[ة[ال ةُّ إلُّآل جبٌىُّجي:
خلُّحتَّةّ[ألُّ ه[ةرُّحتَّ ئُّْ ّ ٌُّة . آل جبَّمج٢ جبَّْحت ةًحتجبجبح
ئُّ :ُّإلُّئ ّىحبحألٍَُّّْ ئ ْ شّحلخُّة[آل خلّ[خلُّذِ : ِ خضض
ٌجمر:ْ:ؤُّْيوِ ًحتَّني[ْةختجبألِ:إلُّئ:ُّّ ّ ز خ[حتْجبط:ْ:خُّال
ضُّخ[ذِ ّحلٍ خُّإل ألُّخُّخلغ زحنر أل[جبحتْخلرُّ. ألُّمجًع[ْْ
ة[ذِ حلَّ:ئُّ ّ طُّال:إل أل[ألِ ّ خُّة[حتألُّإل ْ:سُّؤ[َّْحتٍ:ضُّئ
ّحلَّ إل طُّال ةختجبألِ: ض[ألُّألحنف ّىلُّْحألُّ ز خُّ جبحْ ٍض
جبَّحتَّةِ ّحلٍ خُّإل خُّخلغ زحنر ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح حتَّخلُّألُّ:ْ
ةًحتجب خُّخلُّحت:مجُّئِ جلحتٍ ةُّة[حتَّخل[ذِ ٌىِ:ذختَّ ه[ةرُّحت
جبَّحتَّةُّّة[ألّخنآ ه[ةرُّحتَّ أل[َّْآ ّ جبحإل خحلْذألَُّّْةٍُّ ْ
جبٌىٌُُّّ مجُّْحتٍَّ ٌىِ ه[ةرُّحت حلَّة[آل ّ جل٥ ئُّْحألُّ:جبَّْحتٍ
إلُّخًَّْ. ؤٌُّحبحألُّجبح ئُّال جلحتٍ ة[حتٌ�ُّحتٍ ّ�ًؤ[آل خ ةُّ
حلحألِ ّ جل٥ خبٌزئذّىِ خلّ[خلُّذِ خُّحتأل[ؤُّْ ْ زآل
جتٌُّّْة[ألحبح ّ خًححتَّ:سّ[ْحجلَّ:ؤ ْ:طُّؤختٌى[:ئُّ خختٌر[ألّ[ َّْء
خضضُّحتخبََّّْألضضحبٌضضُّةضض[ألضضِ :ْ يضض[جلحألضضش أل[ْ ّ ئُّز خُّذ[ٌدُّز
خُّخلُّحت ةًحتجبخلر[ألّ[آل ةُّ ْذ[ألِ ئُّ إل[ْزُّق[ألُّة[ألّ[آل
خ[حتََّّْ ئُّال ة[حتٌ�ُّحتٍ إلُّحتَّ جبَّْحتٍ جبحخُّجنىختحَّْ جبح

ّ�ًؤ[آل خ
أل[ةةِ

شحلذ ًّحآل أل
ٌى﴿ختحَّْ حت ْ
ةًحتجبٌُّة[آل
ذُّألّ[ ألُّء

خُّئىًْ ه[ةرُّحتآ
ئُّ ّ ٌُّة

طُّال ه[ةرُّحتَّة[ألِ
إلُّئًْؤُّحتسٌُُّّ
خحلْذألٍَُّّْ ةُّ
شُّي﴿ًحجلحألٍُّ
ةًحتجب مجُّئِ

سُّحت�ًٌَّ ّ ّحبحذ ّ ز
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

إلُّخًَّْ.
ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� حألُّة[آل جبحخخت� ئُّإلة[حتٍ ذخت ىّ ٌُّة
سحتحْسحتَّة[ألحبح ئُّخًححتَّ ةُّ ّحنىُّْذأل[ألٍُّ ز طُّْ خ
ئُّْحألُّ أل[َّْآ ّ خُّجبَّخلرّإل ؤختل[ٌُّذِ ٍُّ�ؤُّئة
طُّئى١ألِ زًٌَُّّألحبٍ ْ ّر طُّألرُّحتأل حتحٌُّئُّة[ألِ
ًٌجمرُّ ّ ز ٌضضًَّْ: مجضضحت� سّإل[ألِ ةُّألُّجلؤِ ْحٌضضىضضختجبَّْْ
ّحنىُّْذ٩ ز ٌىِ إلُّأل�[ْ إلضضُّحت ئضضُّمجضضُّئ شّحلخُّة[آل
خلّ[خلُّز طُّْحألّخن سحتحْسحتَّة[ألحبح ة[ٌُّ ئُّ ةؤُّئ�ُّجبح
شّحلخُّة[ألّ[آل ىإل[ذٍُّ: ّ ز ْ خنيًْآل ىحبحألَُّّْْ: ّ ْئ

خىُّآل. إل[ْذُّحتٌد
خُّ أل[َّْحت�حخلر ضحتإلُّذِ ْ ئُّةًحتجبخلر[آل خضضُّال
مجُّْحتٍَّ ّىِ أل ّ ةُّئ ذُّةألُّئخبٌ[ ّحنىُّْذ٩ ز مجحن٨
جبحتْخلر ةخلّىُّة[ألحبح شّحلخُّ خألُّؤ[ٍ ىإل[ذُّْ ّ ز ئُّ
ه[ةرُّحتَّ طُّْ ط[ؤ[عُّة[ألّ[ألحبح ّحنِ خختجبألُّز ئُّ ةختجبَّْْ
ّر جبَّخ طضضَُّّْجي ْ أل[مجختآل ئُّخُّحتني[ْ: سّإل[ألّ[ألُّ ٍ ألً
مجُّجنُّ إلُّحت ئُّمجُّئ ًٌجمرُّ ّ ز ٌُّخ حآلآ ىحبحخخت� ّ ئ خ ٌ إلة[حت
زًٌَُّّألحبٌحبح ْ ط[ؤختححتحجلَّة[ألِ:خبٌ[آل ةُّ:ئُّ حألى[حتٌُّّء مجحت� ْ
ِخُّمُّيئ ْ خى[ذَُّّْ: ٍ ألً ٍض شّحلخّخن ٌرُّط[حتحَّْ: جب
ط[ؤ[عُّة[ألِ خُّ مجٌُّحنغ خ إلُّأل�[ْ خلُّحتجبَّؤّ[ألَُّّْ

ٌر. إلُّئد�خت

جنُّؤحبٌآلث مُّف
ز[حتذ خلُّحتةختجبحٌُّذ طُّألحبحؤ

خلًحتٌ[ ةًحتجبٌّ ّحنىُّْذأل﴿ًحجلٌّ ز جبقًةختحذ
: فحت جبَّحتَّة ألُّّّ:ةُّ:جبَّخلر حبح ّ ذ مجًؤ[أل

ز[حتنيُّز[حتنيُّةختجبأل:شّحلخحبح إلُّخًَّْ:ئُّ
طُّجلؤًْآل ئُّ :ّ خُّجن َّْء ئُّذدًْآل :ْ جبحخُّجندًْآل
ز[حتنيُّة[أل خلضضُّحتسضضُّال ةضضًحتجبٌّ خلّ[خل ضُّخ[ذ ْ
خ[جنًْحت ةًحتجبخلر[أل مجختذًَّذَُّّْآ:طُّمجُّحت:ئُّ ةًحتجبخلر[أل

ئُّ طُّْح ّرآ ّىختجبخ جبَّخلرّس ََّّْ1963 خل[ف ئُّجبْحٌّ
ََّّْ1957 أل]خل ئضضُّجبْحٌّ حتخبطضض[ْحَّْ ةًحتجبخلر[أل
ز[حتذُّ ئُّْ ّ ؤُّئة طُّْة[ز إلُّحت ّىختجبَّْْْ جبَّخلرّس
ز[حتذ خُّأل[ٌّْ خًْ ٌّ خلىختذ٢ ٌضضخن: جبَّحتْ شُّؤّحب ةُّ
ّ ؤُّئة خلًحتٌّ ةًحتجبٌّ ّحنىُّْذأل﴿ًحجلٌّ ز جبقًةختحذ
خُّخ[جي شّحلخّ[آل خلّ[خلُّذ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ: سّ[خًْألَُّّْآ

.ألُّجبَّجلحأل
ز[حتذُّْ طُّْ :خلُّحتةختجبحٌُّذ طُّألحبحؤ جنُّؤحبٌآل: مُّف
طُّْ ئُّخ[حتٌَّّ ؤ[ألآ: ّ خلئ جن[حتٌّ ئُّ ز[حتذُّ طُّْ: ٌألُّحتٌّ ألً
طُّْ مجختذًَّْْ ةًحتجبٌّ: شّحلخ ةخُّحت ةُّ: ئُّذدًْألٌُّّ
إلٌُُّّآ ةًحتجبخلر[آل حتخبطضض[ْحٌّ ئُّ ةُّ جبحخُّجندًْأل[ألٌُّّ
ِ مجُّئ ألُّضجنُّّّةُّ شّحلذ ز[حتنيُّز[حتنيُّخًْأل ج ْذ
ئُّْحألُّ ّ ٌُّة إلٌُُّّآ َّْةضض :ْ خلُّحتَّة إلة[حتٌّ
مجًؤ[أل ْحجبَّة[ز ةُّ مجُّْحتَّ ألّ ألإل  ؤُّفة ةخًْألٌَُّّّْ
ؤرؤ[ألُّ طُّمج[ذُّ:طٌَُّّّْ أل[جبحتْخلر:جبحتْخلردى[ز:ذ[ ْ جلحت
ذ[ٌدُّز ةُّخل[ذُّّة خًْأل ئضضَُّّْجي س�ُّ آ: أل ّ ألُّؤ
خلُّحت رُّ ّ خ طُّمجُّحت: خُّال ذختَّآ ىٌ إلة[حت طُّأل[ألُّّز ْ
إلة[حتٌّ ئُّخُّحت خلًحتٌ[ ئُّ ةضضًحتجبٌّ خلّ[خل طُّمجُّحتٌّ
ْحتجبَّ ْحتجبَّ ةُّ جبحتْخلردًْآ جلحت ةُّّةأل[ة ّى[حتٌّ خ
ةُّ ط[خلرٌُّّ طُّْ خ�ٌُّألُّ: ألُّذًحألختحَّْ ةُّ: جلٌ[جبٌىختجبَّْْ

طُّع[ؤدحبٌَّآل. جبحألًخلر[آل ْ جبحألّحنغ
ةختجبآ خضضَُّّْجي ط[ؤ[خبٌَّّ يجمُّة[ألّحبح ئُّ جنُّؤحبٌآل
خلّ[خلف ٌآل ذُّل�ُّحت ئُّأل[ْ جبقًةختحذُّّز ألُّخًْأل ةُّ
ئُّأل[ْ جبٌىر[ذحتٌُّز: خطٌَُّّّْ ذختَّ ىٌ إلة[حت ةًحتجبٌ[:
ئُّْ شّحلذ ٌر ةُّ:ْحجبَّة[ز:أل[ذًحألخت جبحتْخلردى[زآ شّحلخحبح
ألُّةختجبآل يدًئ ٌُّة١ ْحذُّ ّرآ ٌأل سُّحت� ّ ذ :ٌّض ش[ئُّذٌُّّ
شّحلخحبح :ُّة[ألإلُّل[ئ ئُّأل[ْ ةًجنألحبَّ ىٌ جبَّحتجب رُّ: ّ جبَّخ
ّحبَّة[ز:ْ جبَّخلرس خىلًةَُّّْ حنٌُُّّةّ ة ئُّ ةُّ:خلُّحتَّذ[
ّحنُّة[آل ة جبقًةختحذ ىّ ألُّهُّخل ألُّخًْأل ئُّخُّحت جبْحذخت
ذ[:جبْحس[حت ّرآ جبَّخ مجُّْحتَّذخت ّحنُّةُّ ة ْ ّر ني[حتَّخلُّحت:أل[خ

ّىشّ[خًْألَُّّْح ئ ْ ةأل[ة ط[خلر جبَّمج[ذُّ
خلُّحتسُّال ئُّ ّىشّ[خًْألَُّّْ ئ ئُّخ[حتٌَّّ إلُّحت جبْحذخت
ذُّأل[ألُّز:طّجمؤُّّة[ألّحنحبح حت�حخل١�ََّّْآ ْ َّْ نيُّزخت� ز[حتذُّ
جن[حتَّجلحٌ[أل ئُّ :ٌ إلُّألحب إلُّحتنيُّألحبَّ ٌئآ: ؤجب خًَّْذُّ
ضضجتحٌضضٌ جبحت خضضُّ ةضضُّ جبَّةضضضُّآل: خضضضَُّّْ طضض[ؤضض[خبَّ خلّ[خل
جبَّحتَّة إلة[حتٌّ: خضضُّحتجبَّْحال ةًحتجبٌّ شّحلخ جتٌّْْ ّ ؤ
ةًحتجبٌّ شّحلخ ئُّذدًْأل إلة[حتٌّ ًَّّحتجبحآلآ جبَّخلر ْ
خلًجبٌ[آل طّيئّؤ ذ[ألْ ْ جبْخبؤآل جبْحس[حتجبح ئُّ ةُّ خًَّْآ
جطُّمجُّحت ًّحٌُّ ّ ز جنُّؤحبٌألّخن َّْحتمجختذًَّْآ ش[ئُّذُّ ئُّال

ألُّخًْأل
ئُّأل[ْ جبقًةختحذُّّز
خلّ[خلف ٌآل ذُّل�ُّحت
ىٌ إلة[حت ةًحتجبٌ[
خطٌَُّّّْ ذختَّ
جبٌىر[ذحتٌُّز
شّحلخحبح ئُّأل[ْ
ةُّ جبحتْخلردى[زآ
ٌر أل[ذًحألخت ْحجبَّة[ز
ش[ئُّذٌُّّ ئُّْ شّحلذ
ّرآ ٌأل سُّحت� ّ ذ ٌّضيدًئ ٌُّة١ ْحذُّ
رُّ ّ جبَّخ ألُّةختجبآل
ةًجنألحبَّ ىٌ جبَّحتجب
ُّة[ألإلُّل[ئ ئُّأل[ْ
شّحلخحبح
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

طُّأل[ألُّّز ْآ ّر إلُّخ ٌى﴿جمرألحبح حت� ئُّأل[ْ جبقًةختحذُّّز
خلّ﴿ًحت�ٌّ جبَّخلر ْحٌُّ ْحال خخت� ّرآ ألُّخ ؤأل[ٌُّذ ؤآل ْ
ةًحتجب:خُّحتجبَّْحال َّْةً ّؤُّ ط خى[زآ ٌ ة[حت ّر:إلّمت أل[ذًحأل
خ ٌدحبٌَّآلآ مجخت جبْخبؤألَُّّْ خُّ ةًحتجب ّحنٌُّّ ة ٌر جبَّؤ[ألُّْ
ٌّض يّأل ْ حت�ة ةُّ: ٌُّذض ؤ[ه :ُّْحتؤ[ئأل جبْخبؤآل
ف�حت جبَّحتَّة حبحألُّّّ:جبَّخلر ّ مجًؤ[ألّحن:ذ جبحخُّجندى[زآ
ةًحتجبٌّآ:نيًألىُّ شّحلخ ز[حتنيُّز[حتنيُّةختجبأل إلُّخًَّْ:ئُّ
ّر جبَّذًحأل ٌُّخ إلٌُُّّآ جلَّؤّألٌُّّ: ٌى﴿جمرألُّة[ألحبح: حت� ئُّأل[ْ

ٌى:ْح:خى[زح. ة[حت
ئُّ إلضضُّحت ذُّأل[ألُّز: ةضضضًحتجبٌّ شّحلخ طّألحنّي[ي
ْ إلة[حتَّ:هىختٌّ ألُّخًَّْآ:ةُّ:طُّْة[ز خلُّحتجبَّؤ:جن[ضحبح
ش[ئُّذُّآ خ:طُّال خًْآل خلُّحتَّة ط[ٌحبئخبٌُّة[آل:إلة[حتٌّ
جبْحٌّ ْ:ذُّأل[ألُّز إلُّجنر[ة[آل ْ شُّهر[ة[آل جبَّخّأل:ئُّ خُّال
مجُّحت طّألحنّي[ة ْ:زُّحتئُّؤ[أل:ةًحتجبٌّ شىًؤُّز ْ حتحزُّحت�ٌآل
طُّال إلة[حتٌّ ط[ٌ[ ألُّةختجبَّْْآ ةُّؤ ّر ألُّةختجبخ جلٌ[جبٌّ
ذُّألإل[ ةًحتجبجبح جتٌٌُّّّْْ: ّ ؤ َّْضرُّ: خل[ذُّ ئُّال: ش[ئُّذ[ألُّ
طَُّّْألحبٌَّّ ًٌجمرُّ ّ ز ةًحتجب ّىحبح ئُّة[ذ ألُّّّح جبَّخلُّز
خُّ ألُّء ألُّذُّْحٌُّذُّّةٌَُُّّّْآ ؤُّخلُّئٌُّّ خُّ ّر خلُّحتي[ئد
إلة[حتحألٌُّّ طُّْ ج ًّحٌُّ ّ ز جنُّؤحبٌآل ٌَُّّّْأل[ْض ّحنٌُّّ ة
ئُّ خضضُّال إلٌُُّّآ : ف�حت إلُّؤًٌّْ ّىختجب ز ط[ؤ[خبَّز: ةُّ
قًألُّ خ ٌضضرآ جبَّمجضضحت� ذخت ىّ ٌأل جنً خ ّىَُّّْ ٌأل جنً
ألُّخًَّْ مجُّْحتحألُّ زخلرُّ طُّْ خلًحتٌ[ ةًحتجبحأل ًحآل ّ ئُّأل
طّألحنّي[ة ْآ ّر خد جبحتْخلر ئُّخلُّحت أل[ةةٌُّّّ طُّْ ذ[
ةئرًحتٌّ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ طّألحنّي[ة نيًألىُّ ّرآ جبحتْخلردد
إلٌُُّّآ ؤختلُّة[ألَُّّْ خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ ْ ٌؤخت ْ :سم[ة
:ألُّةختجبأل:ٌُّة١ٌّآ:نيًألىُّ:طُّْة[ز يدًف ذُّألإل[ إلُّحت ألُّء
ئُّ ؤُّ ّ ط ألُّخًْآ هىختٌّ سّ[ْحجلٌّ طَُّّْألحبَّ ؤُّ ّ ط ٌُّّئ
ئُّ طّألحنّي[ة ٌُّةُّال ْ جبحتْخلردًٌْآل ةُّ 1957 خل[ف
ةُّ سّ[خًْألَُّّْ ٌ إلُّألحب ةُّ: حت�ٌْْضضحبحآ: جبح 1965 : خل[ف
ْ خُّحتجلجبَّةختجبََّّْ ئّألّألّحلؤّ[آل ْ ؤ[حتةجمّحلال جبحت٤ُّْة[أل
خُّحتجلجبَّةختجبََّّْآ حتحٌّ:نيّأل[ٌُّذّ[آل ْ سّ[ْحجلٌّ ذخت ىٌ إلُّألحب
ز[حتنيُّز[حتنيُّخًْآل خُّْ ضٌ[آل ؤُّحتحؤ جبٌَّ[ألًٌجمر خُّئىً
جبحت٤ُّْة[أل طُّْة[ذُّ نيًألىُّ خنيآ خىُّآلآ جبَّخلرُّخُّحت
ّ ؤُّئة ّؤُّ ط إلُّحتنيُّألحبَّ خختٌيُّجبححتخًْآلآ ؤ[حتةجمّحلال
طُّْحآل خًْآ: ئُّمجُّئحبح: ؤُّؤ[آل ْ ّض جن جلحتٌّ ىضُّئ
ؤ[حتةجمّحلال خُّ طّئرّحلحؤّ[آل آ نيُّس ز[حتذ أل[ ضٌ[آل أل[ٌّْ
سًذّ[حتٌآل ة[حتمجُّحتْ ؤُّ: ّ ط جبٌَّ[ألًز جبَّةختجبآ: ئّألّألّحلال ْ
ْحألُّخًْآ خألُّحت�َّذحبح ئُّ ةُّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتآلآ ط[ن[ْ طُّْحآل
خ خّ[ألًٌُّء َّْةً: ذُّألإل[ جبحت٤ْ[ألٌُّّ طُّال طُّْ ْحذُّ

أل[ح ّ خُّة[حتجبَّإل سّ[خًْألَُّّْ
ةًحتجبٌُّة[آل ز[حتذُّ جلحتٌّ طٌَُّّّْ ئُّخ[حتٌَّّ جبْحس[حت
ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح ْ ةًحتجبخلر[آل ز[حتنيُّة[أل خلُّحتسُّال ئُّ
جلٌ[ذخت ةضضًحتجبٌّ ٌَُّّْألُّذ ةّ[أل ئُّذدًْألُّة[آل جلحتٌّ
طُّال ىّ خُّجن رًحٌُّ ّ ز :ٌُّخ جبْْحتألُّضجمرًَّذَُّّْآ
إلُّحت جئُّ ْذ جنُّؤحبٌآل مُّف شّحلخحبحٌُّح جلحتٌّ ش[ئُّذُّ:ئُّ
جبحخُّجندًْآل ّر جبَّئ خىٌُّر زختخلّ[حت ٌ]ط[خل ىّ ةُّخل
خ[جن١َّْ:خلُّحتةُّْذأل ٌحلٌّ ٌُّةخت� ْ ضُّخل[حتَّز ئُّ خختٌرُّّّ
ّر جبَّخ خُّال خلّ[خلُّّّآ ٌى﴿ختحَّْ حت� خُّْ جبَّجبحز جلٌ[ذخت
جبَّحتنيًْأل ٌىش[حت إلُّألحب ةُّ: ّر: ئُّخ٢ألُّني ط٤َُّّْ[آل:
طُّةرّم١ شّحلخُّ طُّْ ّىلُّْحألَُّّْ ز خُّ شّحلذ ئُّأل[ْ ّ خُّجن
جبقًةختحذ ٌُّّ�ٌ حت� خُّ ألُّذًحألآل ّ خُّؤُّحتس جبَّةضض[زآ
ئُّخُّحتجبَّال ط[خلرُّألل ني[حتَّخلُّحتخىُّآلآ:جبَّخألُّ ّحنُّةٌُّ[آل ة
طُّال خ[جن١َّآ:خُّال سّ[خًْألٌَُّّْ[آل ئُّ طُّْح ة[حتةختجبألحبحآ
شّحلخ ًّ ئُّأل جبَّمجؤُّألُّ ْ ألُّّّ ْخُّحتخ جلحت ش[ئُّذُّ
خًَّْذَُّّْ جبْْخ[حتَّ جلحت ْ إلٌُُّّ ةُّ طٌَُّّّْ ْآ ةًحتجبٌحبح
ألُّء شّحلذ خُّ جبحَّْ جلٌ[أل جلٌ[ذخت سّ[خًْألٌَُُّّّْة

ي[جلحألش.

خلًحتنيث ألُّس[ز
ةًحتجبخلر[آل حلمج[حتحألٌ ز[حت ز[حتذ ةخلُّحت
طُّْ جبَّخلر ئُّخلُّحت سّ[خًْألَُّّْة[آل إلُّؤًْ

جبَّة[ز جبَّخلُّز خُّ شُّجل نُّحتٌحلَّ خُّ ةُّ ؤختل[ألٌُُّّ
ألُّس[ز شّحلخ:ةًحتجبٌَُّّْ ز[حتنيُّخًْأل ز[حتنيُّ ئُّذدًْآلْ: ئُّخ[حتٌَّّ
ًّحٌُّحطّألحنّي[ة ّ ةًحتجبخلر[آل:ز حلمج[حتحألٌ ز[حتذ:ز[حت ةخلُّحت خلًحتني
إلُّخًَّْْ إلُّحت هُّؤدُّحتحألَُّّْ ّ ز ئُّة[ذ إلٌُُّّْ ختٌألٌ جب جتٌُّْْة ّ ؤ
ْ جبَّخلضضُّز ئُّخلُّحت فً﴾ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ ئُّذدًْألُّة[ألّخن إلُّؤًْ
إلُّحت ئُّ:جنُّخلرُّة[ألحبح ةًحتجبخلر[ألّخن: حت�جنجن ئُّ: إلٌُُّّآ: إلُّقُّألَُّّْ
إلُّؤًْ خُّحتجبَّْحؤُّْ ألُّخًَّْْ ط[ٌحبئخبٌ[ ئُّخلُّحت خًَّْْ جبَّخلُّز
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

ؤُّخلُّئٌُُّّ ْذّحنحطُّال طّجمؤّحنَُّّْآ خُّ مجختذًَّذَُّّْْ ٌُّألُّة[أل
ٌّض ٌر جبٌَُّّْ إلُّحت:ةُّخم إلٌُُّّْ ئُّأل[ض:طّألجم[ألُّة[ألحبح نُّحتٌحلٌَُّّةُّ

إلٌُُّّح. ذُّؤُّألحبح أل[نُّة[ألي إلُّؤًْ ئُّ ْحذُّ ّرآ خ جنر إلُّؤًْ
ًحآل ّ ئُّأل إلٌُُّّ سّ[ْحجلٌُّّء إلّمت: ط[ٌ[ ةُّ خضضٌَُّّّْ خلُّخ[حتَّز
حتحزُّحت�ٌآلآ جبْحٌّ خلُّحتجبَّؤ ئُّمجُّئ جنُّخلرُّة[آل أل]خل :طّألحنّي[ي
ة[حتٌ�ُّحتٌ[آل هىختٌُّّة[آل إلة[حتَّ جن[ضحبح أل[ني خلُّحتجبَّؤ ئُّ حتَّأل�ُّ
ْ جبَّخلرىُّْذ:ؤ[جبٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ جلٌ[ذخت حتحزُّحت�ٌآل ئُّجبْحٌّ خُّال ّرآ إلُّخ
إلٌُُّّآ ّجمر[ ط ْ طُّْة[ز جسّ[ْحجلٌّ ْذ خلًحتني ز[ٌُّح ْ زخلر زئُّْ
سّ[ْحجل نيًْألخ٢ْخ ألُّخًَّْآ:خُّال إلٌُُّّ:طُّْة[ز ّجمر[ ط طٌَُّّّْ خُّال
جبَّخلُّز شُّجل:خُّ خلًئرٌُُّّّْْ ؤختل نُّحتٌحلٌَّّ خُّال إلُّخًَّْآ إلُّحت
خ٢ْخنيًْألحبحآ ئُّ :ْ جبَّخلُّز ئُّ: إلٌُُّّ: نًخآل ئُّخُّحتطَُّّْ جبَّة[زآ
طُّشحلحخ ئُّ طُّؤُّ ةُّ ْآ خىٌُّآل جبحتْخلر طّألحنّي[ة ّحبَّة[ز ْحجنّئ
إلٌُُّّ. ََّّْة[ألّحنحبح جلحتَّْ:َّْ:ذ[ٌدُّذ:ئُّ:نيُّزخت� مُّحتَّخّحبح ْ ةًحتجبٌّ
إلُّؤًْ طضضُّْ ٌّجةضض ًّحٌُّ: ّ ز :خلضضُّحتنيضض ألضضُّسضض[ز إلضضُّحتَّْإلضض[
ٌَُّّْألُّذ مجّ[أل حتْْجبَّجبحز: ْ حتٌْْحبحَّْ إلٌُُّّْ ةُّ: طّألحنّي[ي[ألٌُّّ
ةُّ ّىحبح حلحأل ّ ض ئُّ طّألحنّي[ة نيًألىُّ: ْحجلجبَّةضضض[زآ ًٌّضّ أل ْ
َّْحتَّ حلحآل ّ ض جبْحٌّ خُّال: إلٌُُّّآ ٌّض خلئد ة[حتٌ�ُّحتٌّ حتْْجبَّجبحز
ْحذُّ ّرآ جبَّخ جلٌ[ذخت ة[حتٌ�ُّحتٌُّّةُّ ّ شّحلخ ٌ[آل ّ مُّجن٢َّذ خلُّحت
ةُّال جبَّخلُّذّ[آل خُّنحبحجب ئُّ ةًحتجبٌّ طُّشحلحخ جبَّخّألف ّرآ جبَّخ ْحجل
خُّنحبحجب حنُّة[ألّ ة ئُّ ط[مج[ؤ[آل ًٌّضّ أل ّ ؤئؤأل ئُّخُّحت خًَّذَُّّْآ
ْحجلذخت حتخب خُّ حتخب ّؤُّجي ط ْ ّر جبَّخ حل ّ خُّإل حتخبخُّحتخب خُّنحبحجب ألُّؤ[َّْ
جلحض حتْْجبحْحألٌُّّ طُّال طّجمؤ:جبْحٌّ قًألُّ:ٌُّة�ختذًٌّْ خ جبَّخفآ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ طُّؤُّجي جبَّحتخىلآلآ ةًحتجبخلر[أل إل[ْزُّق[أل ئُّ ٌر جبٌَّ[ألُّْ
جبَّةختجب جبحْحٌّ مجضضحت�حآل: خحلْْذألٌَُّّّْ ؤ[ٌَُّّْء ٌ[آل ّرآ جبَّخ خلئد
ْحجل ةًحتجبٌّ ّحلٌّ إل طُّؤُّجي ّرآ ألُّخ ةًحتجبخلر[ألّحبح ئّجمر ئُّمجُّئ
ش[ئُّذ[ألُّجبح طُّال خُّحتحؤدُّحت ئُّ :مُّحتَّخ ذُّجبَّخل خُّؤُّجي: جبَّة[ز
خًْآ ةًحتجبخلر[آل يًجبخل ْ جبئ ْ جن[ط ئُّ ةُّحتةًء ٌ[آل ّرآ حلجبَّخ ّ خُّإل
ذًحألٌَُّّّْ جبْحذخت ْ 140 جبْحذخت ْ 58 ؤ[جبٌَّّ خًَّْ ؤ[ٌَُّّْء خُّال

خلّ[خلُّّة[ألُّح.. ٌُّألُّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ إلُّؤًٌّْ طُّؤُّ ةُّ ؤُّخلُّئُّةُّآ
ةًحتجبٌُّّة[آل شحلخُّ إلُّؤًْ ةختجبحةُّ خَُّّْجي ط[ؤ[خبٌَّّ خلًحتني
حتَّأل�ُّ ّرآ حتٌْْألُّجبحخ ّحبح ّ ذ طّألحنّي[ة ّر إلُّخ جبَّمجؤُّآل خُّ حتَّأل�ُّ
خُّْ خلُّحت شّحلخُّ: طُّْ طُّمجُّحت ّرآ إلُّخ جبَّخلُّذَُّّْ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ
شّحلذ نيُّألحب ْحذُّ خىُّآلآ ٌجت جبحت خ جبَّخلر جبَّجبَّآل إلُّْئ ّرآ ألُّخ
ؤ[أل ّ خلئ ئُّ ّ خُّجن ْ إلُّْئ٢ ئُّ ّ خُّجن ةُّ ٌحلمج[حتحألَُّّْ ز[حت خُّ إلٌُُّّ
خًْآل طضضُّْحآل ةُّ طُّْة[ز يُّجبٌال ز[حتذ إلضضُّحتْحآ ّحن[آل جلَّقُّذى
ةُّ خلّ[خلُّّة[ألّخن شّحلخُّ: ذُّأل[ألُّز خلُّحتءآ :ْ خلّ[خل ؤُّةرُّخ

ز[حتنيَُّّْح. نيُّألحب خُّ خًْآل
ضٌ[آل ةُّ شّحلخ[ألٌُّّ طُّْ نيُّألحب: ذ[: خٌَُّّّْ خلُّخ[حتَّز جبْحذخت
شّحلخُّة[آل ةُّحتذدًْأل ئُّ [آل:إلُّخًَّْ ّئحت جبَّجلحألآلآ جبحٌ شّحلخ خُّ

ّحنآل حتحخى ضٌ[ألحبح ٌُّّخ شّحلخ[ألُّ ئُّْ إلُّحتٌُّةُّ ؤٌُّئ خطٌَُّّّْ
ّ ٌُّة ةُّ ألآلح ّ خإل خُّة[حتٌ[آل ضٌ[آل ٌّز[جنى َّْء ٌر خّ[ألُّْ ْ
ّ�ًؤ[آل جخ ْذ خلًحتني ألُّس[ز ٌحلمج[حتحألُّآ ز[حت ز[حتذ شّحلخ[ألُّ ئُّْ
خلُّحت ٌرَُّّْ إلٌُُّّ:ْ:ؤُّخلُّئُّةُّجي:جبَّمجُّحت� ة[حتٌ�ُّحتٌّ:جلحتٌّ جبَّخلُّز
ٌُّخ آ ٍ جبَّةخت جبحإل[ذُّة[ألّ[آل ٌأل خخت� إلُّحت�َّجنٌُّّ ة[ز إلُّؤًْ ْ ٌجبححتح
ؤ[أل�ُّآ أل خل[ئ ٌحلمج[حتحآل ز[حت ٌّ قًألُّ خ ّرآ إلُّخ زحنرر ّر جبَّخ
خُّ خًَّْ ْ ٌر جبَّخخت� ؤًنيُّؤ[آل: ؤ[ألل ِ خل :ّ خل[ئ إلُّؤًْ نيًألىُّ
ةُّئُّء مجًألحبٌّ حتْْجبحٌّْ ز[جي ئُّ ط[ْححتٌَّآل ؤُّ ّ ط ط[خل[ٌآ ىّ جنر
طُّؤ[ألُّجي ّحن[ألّخن جلَّقُّذى شّحلخ طَُّّْذ[ آ 16ب6ب1996 ئُّ
ٌجمر ًإلُّئ ٌُّء ْحٌُّ خ[جن١ ئُّخُّحتطَُّّْ: ألُّّّآ: خُّحتخبََّّْألحبٌّ:ةًحتجب: ئُّ

خفح.
ٌحلمج[حتحآل ز[حت ز[حتذ ًحآل ّ أل سّ[خًْألٌٌَُُّّّّْ: خُّْ خلُّخ[حتَّز
ْذ خلًحتني ألُّس[ز خضضًْآلآ جبحخضضُّجي ؤ[ألّحبح ّ خلئ ْ إلضضُّْئضض٢ ئُّ
إلُّخًْآ ط[جنرّ[ألٌُّّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ أل[ْض جنضضُّحت�ٌّ ئُّ ٌحلمج[حتحآل جز[حت
خًْآ ٌحلمج[حتحآل ز[حت خلّ[خل :ؤُّةرُّخ ئُّ: ةخًْألَُّّْة[آل ذُّأل[ألُّز
زُّحتٌَّجمُّألحبْ خُّجبحضَُّّْ ٌرَُّّْآ ةسدىخت ْ ٩ّ زُّحتَّألُّخل جبَّؤ[ألًٌجمر
ّرف ٌُّة ذُّحتَّه ؤُّ ّ ط ةُّ ًّحٌُّ ّ ز ز[حتذ ط[ؤ[ألشآ خًٌْألُّ ؤُّ ّ ط
ة[ذجتؤ٢ ٌُّء ضال ألُّخًْآ ْحجي ةُّ ةختجبَّْْآ طُّْحق[آل إل[ْة[حتٌّ ْ
ّ�ٌُّ[ألحبآ ذ ؤُّخلُّئُّة[× ْ جبحألّحنرال خ[حتجلحأل ؤُّخلنًجب ة[ء: ئُّمجُّئ
خُّال ّرآ خُّحتيُّحتححتخ ط[جنر ٌر جبَّؤ[ألُّْ ط[ؤ[عؤ[ألُّْ طَُّّْ ؤُّ ّ ط ةُّ
جنُّةٌُّّ إل٢ ّخن ز ٌ جنُّْ ةُّْذَُّّْ ضختحس ؤُّخلُّئُّةُّ خُّجبحضَُّّْ
جنُّحت� ئُّ ؤُّذختخلّؤ[آل ةُّ ط[مج[جبححتةختجبََّّْ ئّجتألُّال ؤآل ةُّئُّء خلُّحت
إلّمت ْذّ[آل ْآ خىُّآل خلُّشُّجبٌآل خلُّحتجبحأل ٌر جبَّؤ[ألُّْ إلٌُُّّْ
ئّجتألُّةُّجي خلُّحتآ ةختحٌُّ: ٤[آل إل٢ خٌُّ[أل خ ألُّّّْ ّحنُّؤ[آل ة
ذُّألإل[ جبَّحتٌضض[ألضضىضضختجبآ ةُّ خٌُّ[ألأل[ؤٌٌُُّّّ ئضضُّْ ألُّةختجب: ذضضُّألضض[جلْف:

ةختجب. ذُّأل[جلْئّ[آل ؤطّجم خحلْْذألٌَُّّّْ
ًحآل ّ ئُّأل ألُّّّ سّ[ْحجلٌّ : ضضفجبَّئ ًَّّ ط ةُّ خٌَُّّّْ خلُّخ[حتَّز
خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ خُّ ذُّأل[ألُّز ؤ[أل ّ خلئ ْ إلُّْئ٢ ئُّ ٌحلمج[حتحآل ز[حت ز[حتذ

ٌُّةأل[مجختألَُّّْح نيخ طٌُّّ آ ط[ٌحبئخبٌحنَُّّْ
ؤُّْ ّ ط ٌُّة�ختذألٌَُّّّْ ئُّ إلٌُُّّ ٌ�ختٌّ جحت ْذ خلًحتني ألُّس[ز
ًٌَُّّّء جن إلُّؤًْ خُّ ْف[آل ةختجبْآ: زًٌَُّّألحبق[آل: ةأل�ختَّ ّخن ز
ْ خلُّحتء «ْ ذُّأل[ألُّز: ْ حتحجلٌآل: ؤُّ: ّ ط : ٌُّّْجبَّذ[أل نيآل: :ْ حتحجلٌآل
حتحجلٌألُّخًْآ إلُّحت ز[حتذ خُّال ّرآ خ ًَّ ّ ئُّ:ط خلّ[خلّخن:خ[ ؤُّةرُّخ
ّرآ خ ضٌ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ةُّ:ئُّ ٌر ٌ:خىخت ًحجل ّ جن خُّ ٌر جبٌَُّّْ ْحذُّ
خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ ئُّ طُّمجّأل[:سّ[ْحجلٌّ طَُّّْ:ألُّإل[ذًَّْ ة[ذ جبٌ[حتَّ خُّال
ذُّأل[ألُّز ألُّّّآ ؤُّةرُّخُّة[آل ْ طُّألحبحال ط[خلر ئُّخلُّحت ط[ٌحبئخبٌّ
ٌر جبَّجبحت شىًؤُّذَُّّْ ئُّ ؤُّ ّ ط ز[حتٌَّّ ألُّّّآ جبححتحٌحنؤ[آل ّحنٌُّّ ة
ز[حتذ ز[حتَّ:ئُّ طُّْحآل خُّال إلٌُُّّ زُّحتئُّؤ[ق[آل حت٣َّ ُّذئؤ ْ

َّْحتجبَّمجختآلح.

إلُّؤًْ طُّْ ٌّة
إلٌُُّّْ ةُّ طّألحنّي[ي[ألٌُّّ
حتْْجبَّجبحز ْ حتٌْْحبحَّْ
ًٌّضّ أل ْ ٌَُّّْألُّذ مجّ[أل
نيًألىُّ ْحجلجبَّة[زآ
ّىحبح حلحأل ّ ض ئُّ طّألحنّي[ة
ة[حتٌ�ُّحتٌّ حتْْجبَّجبحز ةُّ
خُّال إلٌُُّّآ ٌّض خلئد
َّْحتَّ:خلُّحت حلحآل ّ جبْحٌّ:ض
ّ شّحلخ ٌ[آل ّ مُّجن٢َّذ
جلٌ[ذخت ة[حتٌ�ُّحتٌُّّةُّ
ّر جبَّخ


