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خعخصب ه��ُ خؤ���خ��حل خؤ��َّى��سب خألسئٌّ م خؤ�صُ أل��ُ خ�سيخجلسٌّـ سَضمتخم 
ىحل ٍ خؤ�َّخت هال خؤَ�خْ خؤس�صالـخٍ ُّ�سضء ؤسخألالـألخ رخؤجمخسبـٍذكخ خبسؤ
ُّمتهز ألخ ًٍَّ خؤ�سزب ذهخجلط ألُ ذقـئش� ظسخص ألسنته�رب خلئخمُّخس خألخإل ٍصحلس�
ٍُّيسض ألٌَخب �ضخم�حمإلٌّ خنبئخألـخؤ�خمجل ألُ نبئال ذق خْـظَُّّالٌخ ٍصحلس ؤجمخ ٍ ب هالٌّ�

ؤئسخرسٌخت خألخألٌّ خؤرخز
خرحلخـ_ ألُـخُُّ

رهحل� �ـسئسآلال خؤ� إلٌخُّسٌخ ألُ خإل ؤالضخجلشب خٍق خؤالضنخس ألُ
خؤَّإلب ًجمخ خْـخخبسخحم ٍصحلس خؤسحلٍُُّب عن ؤالهشَّحمـهال ئش�ط غخٍس ٍرهحل

ؤالرحلت خخب�سّ ٍؤجمخ هحلُّحلطب ٍَخألئ َخجنأل رق خؤسَال ألُـألخمخٍض �آلئ�َ�
ُبخؤئخ خلرخضش �صُ م َُّّألخ جث ألحلط خئآلالس ىحل خؤَّإلبخئَّْ ًجمخ أل�خ م
أله ٍخؤسئ�ة خؤسضء ألخمضال ؤسصخٍجن لشالٌّ ئخي ًٌٍّـألحلط خؤحلُّآلإ خؤحلألخإل مـ�صُ

خإليخمخجلّـت خلهسال ألَخخت
ذق ٍخلَّنيق خؤ�ز خ�رَّهبٍهَّجلط ُّثثتثتثتتثإلبرحلخ خؤ�رس ًَّـ ٍخؤَّإل
خسالز ٍئَس خهسخؤٌّـألُـصحلُّحلب ىمح ظخمُّئ دألخأل خؤَي� م ُّرهش ٍألخ خهآلخ�آلب
خسمحض خْ خ�رَّهبرهحل ألَجم ذؤٌخ ظَُّّالٌّ ـخؤ�� خؤشخإلب خؤ�صُ وخمي م يخمخنبٌّ هال
إلنتخم مخحم�ـخّـ هُ رخؤسَّىة ُّال�أل� سهٌحل رئسخر ىرَّؤٌّ هحلإل ضٌَخـ� � ؤالآلضق

خلآلالئت م ٍخؤحل�سَّحمّـ خؤ�خ�ٌّ �رخ�مب رخل�خؤر ُّسهالء
ؤمتط خع��خحمخي خُّمح� خْ رهحل خؤََّإل خضسآلخس  خمجل ألسنتهز ىالء جلخهر�
ؤسَخٍأل خؤ�خره مـ رخؤر�خإلبإلٌمحس خؤسيخة ألُ يخحلط خ حمخُّسـ خؤمترضبٍضق
ٍئَّز بخؤ�ئخمإبٍخؤيسخألق ��ٍُّخجل رسَخٍأل خؤ��ر��خزبٍخحمجلي��س��ّ خأل��خإل خلال خؤي�َّحم

صحلُّحلت َُّّإل ؤرحل خألخألٌّ خعخمخحل خؤنتخّـبٍٍمجهس
_ خُُّ ذق أل�سهصبٍ�ـخ�خؤّ خعخحمخي ىخ�خ شخرئب خؤر� ـت

ألهرخ� رٌَّخ� جلخبالَخ ضس ىرال ألُـ هالٌخ خسهخمة �ـ مخمخس ه� ٍألخمخيّ خخبجمإلٌّ
هحلُّحلط ألئخسز ٍئخإلس رخلهالرخسبٍخؤئخمخسقب ألال أل�سَّجله سمتَُّّخمب خ�سَّجلَُّّ ح رخعخط

خؤَّىست إلي� خل�سحلُّخمـٍخإلءـم خؤيَخ ًجمخ هال سيسض
خؤسمتَُّّخمت وخمي ذق خجلخبال�ـخعخحمخي ضس خؤيمحخ رٌجمخ ألُـخؤسآلسه خكئُ �

كَخ خجلخحمٍإل���ٌّ بخؤ��و���طإب خجنخض���َّخ خؤ��خمخخيبٍإل���ه��َِّبش��آل هال ٍمجهَّخبخؤهخألإ

ت
سرديا
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ألُ خعيال ًجمِ ُّإلٌخ هُ خس�خأل بٍحمضس رحلٍإلٌخ رخؤَنخحمطبٍخخبخم ٍ�خ�بألخمط
هال خضخممي ئَس بضق سَّجلًَُّّخسـخلسجتمتمت�خ م ضس خصحلًخ � خؤسمتَُّّخمـخؤ�

ئسخرخسٌّ� خٍ ىمتخحلّـ أله ؤسَنتخم ؤالمتضة خحم�الٌخ آلأل هالـمبَّحمط خعمتَّأل
ى�آل ذق رٌّ ٍألمح خعخحمخي خؤئخأل�خبخخبخمص� ينبخس ٍرهحلألخـخهنتسـهَخّـ
هخإل ُّإلٌخ م خٍأل خهسخؤٌّ خبأل رمتآلخسٌّ خخب��جمٍخ ىحل خإلٌآل خؤرمتآلخسبيخرالوسٌآل

خخبخمت ىمح ظمن سالئـخؤرمتآلخس ذْ ثجإلبؤئٌَآلـىخؤَّ
ئ��خمٍس هال ٍسشرسٌخ خ����َّجل خع��� م خؤهنتخم خمب��خر��ه سالز خض��حلً��آل س��َّق
خؤحلخْ خألسس ضس بيخهحلإلخًخ ٍخمجضخ� ُّئُ � رهمحٌخـ هنتخمخ�بؤئُ مبو�طبرالوس

خع�ت ر�َّخجل ٍخؤشَّز
ألُ ٍخضحل خإلخ ٍذكخ ذحمًخرخ�ب ؤ�س رخإل� �آل ٍىالس ٍخلخمخحمطب رخؤمحءب خض��س
�رذمب خؤخجلط خؤ�الآلٌّـل�خؤر خؤ�خمُّء خخبس�َّخ خؤ�خ�ٌّبـخؤجمُُّ �خ�مب جلهخط

هالٌخت ٍألُ َخؤ�ي سوخمئ خْ ىرال خٍمجخهَخ
سَيجمًخت ٍرحلـألُ خٍخألخم ًجمِ ح خضحلًآل ىخأل

يالآلـخلال خإلخـ ُّ�سضٌخبخألخ لُ ًجمِ صٌَّجلئآل خإلئآلـٍيخم� ؤَّ َخك ؤّب يالس
غَّ ٍخض��حلط حممبخمب ذ ضخسٌّ خ الءـم �ٍ خ�سجتحلألّب ئة خهخمة ٍب��خؤ
خل�حلخي ىمترـ يحلـهالسـم خؤشخإل خؤ�ال ىخمُّسَخبخألخ م جنٍخص مـضيال خؤيمحخ
خلؤئ خلَخ�ربٍألَجم رسالئ خ�سيالق ٍخألخإل ٍخؤحلّـ خألخإل ضخمصخ ؤٌّ خؤمتو�بٍ�ررس
���ألُـخؤ ُّحلّـإ ببو�الس هنتخمط ُّسصخٍجنـخؤشخإل � ّهآلخمّــي ئخْ خؤجمّـ خؤَّإلب
ـخع�ز خلؤئ �خ�ٌّبٍؤئُ ذقض�ز خإلسآلس ـؤّبذإل� خىَّأل خعخحمخيبٍئحلس خرس�آل
ٍؤَّ ضخمئـخعآلخً�ب ُّخمخًُـهال ٍذكخ خؤنتهرب رخعخمز مـإلمحخؤّ ُّسَّ�ال ُّئُ �
خٍأل ٍئَس رال ألَّب فخمص خٍألـألُ ؤئَس �ؤالسو ر� خل�الضإ سرَـبخؤئيخ� خإلّ

مجحلِت ُّة ألُ
سومحزـ  ح �ىخ وخمي� ذق ُّهحلإلٌّ خعخحمخي ٍئخْ مبحلحمّـ م ئالآلخسٌّ خرس

� هَئ خ�يخمخص هال هألخس خ�صخمخخس يٌجمِ
ب سهٌحل�تتت رحلٍْ �
خجلحمّـتـ خصخزب

خئآلالـ خْ دخبخمبٍىرال ذق خؤ�صُ ألُـًجمخ ٍذكخـإلال خيخمخص هألخس ؤ�س �ـًجمِ
ظآله م هصال ح هخأل رمتَّس ٍى��خأل خلآلخم دخبخم ألُ خؤسضءـ مجخرم خعآلالبخ ال

خؤخمُّخ�ت ذق �َجمًز خوخمخمجئـإلَخ
خؤهحل ألُ �ٍص ألُـبخوخإلٌّإ خؤخمخره �خع ألٌَخ ىحلك ئسز ُّخـؤوخمخ�تت�
ؤئٌّ ؤ�ٍص� ضحلجلسٌخ ىحل ٍئَس خؤهخمزب هَحلـ خلٌَصٌّـ خؤيخمُّحلبٍخليمحالخسبٍخؤَحلـ

ت
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�ض ألَجم رٌخ خضسينس ـخؤمتضة ألُ ض�أل ًَّ خًآلب ٍؤئُ ؤال�صُب رحلخبَّ�خ ُّ�آلض
ألسمحرب ٍخبمبخس خحمنبة رَّمجه رحلخس� ؤهسخألبٍىحل ـخؤشخؤش ـخؤَّإل م رخعخمخحل ؤٌّ

خلَّخمجهت سالئ ًآل مبو� ئخمخخي م جلٍإلسٌخ
خؤ�صُ هال ب � ذقـًجمِ خٍق ألُـخؤوخمي خإلسخؤٌّ ألَجم � سَّ قـإلي�ٌّ سهالآلس
م رخلنتٌّ خؤخمُّخمج م خؤَّىس خ�سيخجلطـألُ ٍغخٍؤ خؤَّخىهب خألخم ٍسرال خؤ�َُّّالب

خؤنتهخمُّت خلخ ه ره� ٍضين رخؤخمخط خٍ خؤوخمي
يمبض م إل��نت��خمس ى��ر��خإل��ٌّإـ بإل�����خحم رنتهخم خضسيخ ��أل����خؤ خهصرس� ٍى���حلـ
جنألُ ٍم ىرالت ألُ ىخمخسٌخ ىحل �ـخئُ ىمتخحلِ ألُ ألس�يخس خع�ُّخمطبٍخٍحمجلسـره�
خ�خمخحم خألسؤـ خسُ خؤجمّـ خؤهآلئ ًجمخ ُّرنتخهخم ذهصخرخ� خجنجلجلس ٍخؤسخألال خؤه�ؤ
ٍخبخمصس خؤسخحمُّحت هرء م ىخألسٌخ وآل�س ئخألخمخط خؤالو أله ٍخؤسهخألال خؤئإلبـ خإلخى
خؤحلألقبٍمبحلحمًخ ُّهخحم خؤنتَّخ ب حمألال هال سخمئ� خعخمجخمبًٌٍّ مبجتز ذق ألَّ

ح ٍألٌَخ خرخس سالئ خعخطبٍضينسـره� ٍرٌص خعَق طآلخم ألسنتض
خ�حل�رخ خؤ�خًخم شخمخؤ يَّئ بيخمنبس
خؤهسرخ_ إلرحلخ لخخلخ بجلألنتءإ يخ
َخو ألشال تتتـألالٌّ خإلس� ضرر�
خؤ�ررخ س�سَّمجضٌّ ٍ خلحمخهٌّ هال

�ٍَُّخـألهخه خُُّـًآلخ نبدإل
خؤنتٌرخ رخلَئز جنخلَّخ ٍخُُّـألُ
حمخىمت لحلخْ ر� يـخبَّأل
ضالرخإ �ألخؤ جنًَّخ�بٍـخلسَ�

ؤحمنبيب �ـ صخمخحل ألُ َُّّألخ ٍهنتخمُُّ س� �ـخبأل خخب�سّ ألخـ م خطش ىآلس
ره� خمب�ضخز ألُ ضخمألس� رخ��خمخهب خ�ء ٍأل�خؤر خؤهصالب خْـ يخئسنتيسـ
ًَخؤ ُّئُ �ٍ خهسخؤَخب ىمح رخخبرخحم ُّسهالء ألخ �آلخ ٍرّب خضسيخن ألخـٍجلجلس
ألر�ٌّـٍخجلٍُّ�ب �ئ م ٍٍمجهسّ ُّئيٌّـؤخبسخحمبيخإلس�هسـرهمحٌخ ألخ خؤَّىس ألُ

خؤهَ�ت خألخإلـرخز خؤَّخىي خؤ�خحمط ذق ٍألمحسـخباليّ
ألَّت خبخمصس خؤجمّـ مـخؤرخز غحلىخ� بٍرس مبَحلٍئـخؤ�خحمط م حمئرس

خؤ�صُب �َّحم جلخخبال ذق ه�س ضق خىخرالّ حمألخجلّـ رخز خٍأل صحلخ�بإلّـ خسجمئخمِ
نٌخمخ� خؤشخإلـهنتخمخ� خؤ�خه م ّجنأل ألُ ٍخشَق �هحلـخؤ�ًخمخإلٌّ خؤَز رمتضر
هصال جلخحمس خعخحمص ألُ خؤئر� خؤ�صُ حمخُّس ٍضق جثتثتثتتثإلت شخَُّّإلـخؤش ألُ
هال س�ال سالـ حمخخيـ هالـ أله�ٍ�ب ر� خؤ��جمّــ خلخمئ�ّـ خؤحلألخإل �صُ ذإلّ خؤسجمئخحمت
هخميس خؤحلكبٍىحل خؤحلألخإل خ خمخة ذق خؤنتآلخأل ٌص ألُ سجلّـ ٍُّمبضخمخ �ٌَّز

ت
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ألُ َُّّال  �ََّخس ّي ىمحَّخ ىحلـ �رخ�مب ٍخل�خؤرق خلهسالق ألُ خؤئش�ُُّ خْـ
خحمره ألحلطـىخحمرس ّي ـخألمح خؤجمّـ خعٌآلخْ ـخؤئخمُّآل هرحل ـخجلُّز خؤنتحت خهآلخحمًآلبألشال
خلهسالق ألُ خب�إلحلخحمبـٍهحلجل هخرحل خؤَّ � ص�خ�ـألٌَخـخجلُّز نبخحمئّ بٍىحل �ََّخس
ألحلطـ�صٌَآلم�صُ ـألُ ص�خ� خألمحَّخ خؤجمُُّ خؤهآلخؤ خعخمئ ىخجلخس خؤ�خ�قألُ
خؤهَّخألٌّب هالٌّ �حل خلخمضَّإل ٍألٌَآل ًَخت خلسر خلحلط ٍخ�سئآلالَّخ رخض�خب خؤهرحل
ألسَّخمبالبٍئجمؤئ �ََّخس هنتخم �صُـصحلطـألحلطـسيَّئ ٍم مـخؤ�صَقب خألمح خؤجمّـ
خعاليخْب يخبال ٍخلَخمجالـخؤرضخمُّ� خؤرٌصخْب خؤخملُ هرحل ُّهَّزبٍ خؤنتحت َُّّ�ة
خألخ �ََّخسب ٍخؤهنتخم خؤشش رق س�خٍ� مـخؤ�صَقبألحلجلخ� ألئشَّخ ضش خؤ�ُّحلب ٍمبخ�
ضش ثجإلب هخإل ض�خرخ خؤهرحل �صُ سَّمـم يحل حمره غآلحل خؤهآلخؤٌّ خلَخمجال

خلئخْت ضهآلسـخؤخمخ ضس َُّّألق لحلط أل�صخط صشسّ سخمئس
خعخمئ مبيَّة م خلَخمجالق ئخْـخضحل خإلّ  خمُّيـسجمئخم ىمت ٍعاليـخعاليخْ
ذق ي�خيخم ذؤٌخب خؤهَّجلط ألُ ٍألَهـ خؤرضخمُُّب ألُ  خمجلـ ٍىحل خؤرضخمَُّب َ َّخؤ
خؤَّىس خؤرضخمُُّبـألَسنخمخ� ألُ ىخمُّرخ� ُّئَّْ ؤئٌّ بخع�إ ذق هخجل ألحلط خؤنتخإلبٍرهحل
هال خع� م سهخمة ٍؤئَّ خؤَّ ُت ذق خؤهَّجلطـ ذألئخإلـ سرخنب� خلآلـ�سرخأل
خؤهآلال م ٍخإلحلألص خؤ�خ�ٌّب إلنتخ ٌآل م ٍألنتخحمئٌآل خؤهآلخؤ خعخمئ ره�ـخهمحخ
اجللَّْا ىَّخإلق سخمخصحلُّخ خْ بذ ألسمتال خهَّخإل لحلطـهنتخمط خهسخؤّ ألهٌآلبٍ�

ذقـرجلِت خؤهَّجلط ألُ ألَهسّ دإلجمخؤب
ألخم بم خلرخضشب ى�آل ألحلُّخم هال جلخبَّؤٌّ ىرال خؤخمألخجلّـب خؤرخز ًجمخ حمخُّس ٍألجم
خألخم هَحلًآل ٌّرخ خضسآلخأل ٍخْـ هخجلُّخ�ب �ؤ خأل��خم رخْ سخئحلس خؤحلُّآلإ خؤ�صُـ
ألُـألئس� خهسخؤٌّ ُّخم  يذْ ٍمـخع ؤجمؤئت أل�سهحلخ� خْـخئَّْ ٍهالٌّ� ألخمصضب
رخ�الَّز كس إلٌخ خؤ�صُب خضسآلخس خألخإل ُّخؤرحلخ ألَجم ٍمجهس� ىحل خؤرَئب م
رئال خلَّخ َقب ألُ خلخس أله خؤخجلط فخ ز ألشةب أله هخجلط ُّ�سجتحلإل  غ�ة
�ر � خؤجمّـ خؤالخ ألهـعخمُّخس ُّس�ء  خ�الَّزب خلؤئ خْ رال ٍخض���خإلب سحلُّخم
خ�رَّه ىرال رخؤخمُّخ�ب رَّجنخحمطـخؤحلخخبال ألئسرّ م إلخُّة رُ غآلحل خأل� َّ� ٍرق

خهسخألت َُّّإل ألُ
خؤ�خحمخس جنضخإل خؤهآلالبٍم ذق خؤ�خمُّء م سالآل�سّ ألخم  هآل خؤمترخ� �جمخ ئخْ
ُّخعخجل خؤ�خه مـضَّخؤٌّ هآلال جنُّخحمط ألُ ألئس� جلخخبالـخؤحلألخإلـبٍئَسـىحلـهحلسـذق
 خٍؤ�بجلخبال هال خلالخط ره�خٍحمخئ خسمتيض ٍرحلخس صال�س ضَآلخ مبرخضخ�تٍـ هنتخمط
خرخجلؤّ خْ ٍىرال خلئسزب طَّخحم خؤئخم�ٌّ هال ٍصال� ي�الآل خهخميّب  هالٌّ�ـنبجتمن
ألَئ خلرخضشبٍخ الز �هحلـخؤ�ًخمخإلٌّبألُ خإلخـخؤَز ح ٍىخأل ر�خىسّ خؤسضبخخبخمص

ىمت�ت عحلُّش خ�جلخحمط ذق ألخمخيسَخ

ت
يا

رد
س



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

جث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

جث

رٌّ خسمتالسآل خ�سحلهخٌّبٍؤَّـخإلئآل م ٍىسئآل سمحهَّْ لخخلخ ح ؤّ ٍىالس رخلَّخي خصرسّ
سخمجلجلت رحلٍْ ألخمئآل ذق عمحخمس ًخسيخ�

خؤسرَّ�ألب م رخؤخمور خؤ�ألبٍئَسـخنبهخم ألُ خبخؤ أل� خؤخمُّر خلئخسز ئخإلس
ًَخؤبٍضق ذق سره� خلؤئـٍؤئَّ خعآلخإلتـٍخيءـهال ذق �خخلًز رخإل� ٍخرالوسّ
كئسز خسمتالس حـًال خعَ�ّـبٍ�خؤسّ غز خؤمتحلُّء خعآلخإلـًخسيس ألُ خبخمصس
خأل� َّ� ؤّ خه�خِ خؤجمّـ خ�خسة هال ُّخمجل خضحل  رخْ غآلحلبيخصخر� خأل�
خعَّخألب ذىيخأل أل� ٍ الز خؤَز سحلخبال ًٍَخ خ�رَّهت ىرال ألئسرّ ىخرالّـم ضَآلخـ

ألٌآلت جنُّخحمط م إل�ـخلخًز خؤئإل خ�س�ه  ذإل� ؤَصز يالس
ضش خؤيٌآلب رٌجمخ ُّ�سآلسه � خلرخضشبٍؤئَّـ �جلخحمط خلخً��ز خإل� غز يٌآل
رهحل ٌخل م بخعخمخؤإب نتٍخؤنت خؤنتخّـ ُّخمسنتة ًٍَّ خؤ�ة ألرخضش خهسالسّ

ألئخل�ت ألُ جلىخء هنتخم
خلرخضشب ذق رخإل�ـخلخًز رالوّ ٌّجنأل ألُ خضحلخ� خمبخجلة خؤحلحمصبـٍ� ًر�َخ
وخز م ب هالٌّ� ؤالر� ٍخؤ�ألخْ خلئخْ ٌس خلحلإل خ�س�خه ئة س�خؤسح ًٍَخ

هُـألئخسرٌآل_ ٌّجنأل
إلي� جنأل�ـم خْ هُ خ�ه ألئخْبٍئَس ئال م ألَّصَّجلٍْ خهَّخإلٌآل خْ ٍسجمئخمس
خؤجمّـ ًَّ خإل��ّ خَُّس يحل خ�ْ خلؤ��ئبخأل��خ خ�سرهحلـ ئَس ٍى��حل ألهٌآلب ُّهآلال خلر�
ُّة ًٍَّ خعآلخإل ألُ رهحلـخبخمٍصٌّ حمخُّسّ خؤمتخألسبإل� خلٌآل هالـذغخ� �خهحلًآل

خلآلخم� دخبخم م
هُ خس�خأل خإل� ٍصّبرحل هالـخئآلال ُّجلٌُّخ خلَّنةـخْ بٍهاليٍن ض�َخ�بًجمِ
خؤهخإلـم رخؤنتخْ خلٌسآلق ألُ خضحلـهنتخمـألشيخ� هال خؤر� ذؤخ م غخضٌآل �خم

_ خ�حمًخرق أله غخضٌآل هحلإل ٍهُ خؤَّإلـٍخؤ�خهب إلي�
هال َبٍخشخلٌآل غخ� هال ِخ�حم خلرخضشب آلخْـخلحلإل ذقـ�صُ خؤ�خمُّء م
خؤخممبخمبإ آلحمٍخُّ�ـبخؤو ٍسجمئخمس يَّخحلإب ىَّإل هَحل ىَّإل بألمتخز ألهٌآل سهخألالٌّ
ئَس خؤجمّـ خلئسز إلي� خؤَمنم ئخسز خعرالٌّإ ب�ٌال خ�آلحلخإلٌّإ بأل�هَّجل جنخحم ضق
خلر�بشآلـخىسخجلِـخباليّـمبَّز خبخحمص ذق ىخممجخ�بٍمبضرّ ألَّ ٍ الز خؤَّإلب ّهال خصال�
هنتخم ألُ خئشخم ألوخحمخسّ ٍم ّي خألمح ضش خؤهَّْب ٍخجلّـ ذق ٍألٌَخ خؤحلألخإلب وخمز

�ََّخست
��َّخلَض ُّؤالخمٍخ ُّخ

مـ خبالحلٍْبٍألمحَخ خرُـ نبخحمه سخ ه ٍه�إلخ خُّمحخ�بـ خؤحلألخإل وخمز ذق خظٌَخ
م مبو�ط ؤَّض ـخؤرَخسبٍئخإلس ئالخس خؤنتخمى صٌسّ سهـهال خؤجمّـ إلخُّة خأل� نبخحمه

� خؤ�صُإ بذق خلحلر�ز �ٌآلٌخ هال ئ�سز ٍىحل ُّر�جتخم هالَخ س�ال دخبخمِب

ت
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ٍُّسآلسه رنتَّىلـخؤَّصّب �حمص ٍئخْ طيخٍطب خلحلُّخمبـيخ�سرال� ألئسز ذق جلؤيَخ
ٍضقـ�خؤس خ�ّت هال خسهخمة � خإل� و� ٍخ�مبوخب ٍخؤسيٌآل خؤسٌجمُّز رمتيخس
خ�آل ئش�خ�ـهال خضخممي �ٍ بخرَّـغآلحلإب ذإلّ ىالـؤٌّ خؤسخؤب خُّخإل م خلؤئ هُ
إلخمبخمإ بخرَّ ثجإل هخإل خٍأل �ص� ئآلخـ�ئٌَخـم خؤجمخئخمط ُّ�ئُ خْ خخبنت إل�
ٍخؤشخإلٌّ بخلحلـإلخًخمإ ًَّ خٍأل خْـخ�آل يآلخـرهحل ٍخؤجمُُّـهخميس بخرَّـألَمتَّحمإب ٍ
ض�ًآلخ ُّْنتو ألخجنخ خ�ْبـو�ـخإلٌآلخ سخهحلخ ىحل خؤخمٍُّالٌّإبٍؤهالٌآلخ ب�خمخ� ًَّ

خلخئخمسٌّت م خؤخمأل�ّــخؤهَة
سيخموٌآل ٍهحلإل خ�حمًخرق كئخيض ـخإلنتوخ�آل هُ ظحلش غآلحلإبٍـ رٌّـبخرَّ حمضز
هٌَخ خؤسَّىة ٍمجخمٍحمط ؤالخجلطب حميهَخًخ خؤ� ٍخؤرخإلخس خع�خرخس ضَّأل ألهَخ ؤالضحلُّش

خألَت خجنأل ألُ خؤرجل لخـكخمـرّ إلنخمخ�
خجنألخسـخؤ� ضخأل دحمخَخ هُ خؤسهر� ٍخصرَخـم ألُ رخئشخم إلآل � ذإلَخ ؤّ ٍىالس
خألَب َّْؤالنت خؤحلخخبال ٍجنُّخم غآلحلـإلخز خأل� ؤ�آلَّ حمخٌُّّ خٍمجضس ٍىحل إلهنتٌخب
خلآلََّهق آلىخ خ�ٌّـهال ٍٍمجه خؤ�خمُّب رٌجمِ خهسخؤٌّ خ�سوخمزـألَئآل ٍؤئَ�

ٍخمجضت خسمتخس خل�َّؤق ٍرق رَئآل سَّصحل  خؤ�يخمبـٍئخْ ألُ
ألرس�آلخ�ت ىخ�خ خلآلََّهقب آلىخ هال رخإلئ هخميس ٍئة ت

خهخميّـ  نبجتمنـ رٌّ خسمتال حـ رخؤسيمتال خأل��خم ًجمخ هُ �خضحلشئ ح خصرسّ ت ـ
م ألَّهحلخ� ألهّ يضحلجلس ُّخرال�ب خْ ٍَُّّجل خعَ�ّـ غز خخت  خمة ألُ خإلّ ؤٌّ ٍىخأل

خؤسخؤٌّت خؤَّإل نٌخم رهحل خؤَّخضحلط خؤ�خه ألئس�
خ�رَّه ألنتخرٌبـم ألئخل إل�ـسالس  خمةـخلرخضشب خإلّـألُ خض��س ٍىحل
أل�ٍؤ خؤحلئسَّحم  خمة ألُ خإلّ نبجتمنـذجل�ه أل�خ�بـألُ خؤسخ�ه ضَّخؤٌّ م خلخمجٌّ
خلخًز خإل� ٍخرالوسّ خ�ةب رئال ألَّ يخهسجمحمس ألخرال�ب حمورسّـم ؤٌّـهُ ه� خؤيخ�بٍ
أل�ٍؤ ىخرالسـخؤحلئسَّحم ٍضق ضخألت ئال هال ًَخؤ أل�ٍؤ خؤحلئسَّحم خحم�ٍ ؤالخمُّخ�ب
ذق خلًرَخـرخؤخمخّـ ٍؤجمخ نبجتمنـألخرال�ب خّـ  الزـألُ ىحل ُّئَّْ خْ إلي مـخؤخمُّخ�ب

خلرخضشت ألُ خإلّ
ُّسمتالَّخ خْ ألٌَآل خهسحلس إل� خ�الَّزب �جمخ خلرخضش خ�سجتحلخإل خ�سوخمرس ٍىحل
هال رخ�سآلخمخحم ضخمُّمتخ� غحلجلبـئَس ألَّهحل م ذؤٌآل ٍُّ�الرَّخـضمحَّحمّـ رٌّـألرخنبخمطب

خل�الَّز� خؤَّىس م خؤَّيخـرّ
ضس خؤ��َّخض��حلط أل��ُ خ�خب��خم مبخضرئآل خإلسنخمس ذإل��� خلٌآلـ ح ضحلُّشٌّ ٍٍخمب��ال��س
ًجمخ خىال� ضق خؤهآلالبٍ ألٌخألٌّ ره� �غ��خجن ألئس� سخمئس خؤشخإلبٍرهحلًخ
هال ٍمجه ىحل ئخْـخ�ٌّ ذْ ئسنتخة ؤالرضخمُُّ خؤجمًخز ىخمحمس خلخمُّزب خسمتخأل
يٌحلب الرَّخ ص�خمـخلالئ هال خعَّخجنخس �إل رالوس خؤ�يخمبٍضق ألُ ضـخلآلََّهق
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للحرية أزمنة ... للسجن زمن

حث

هالآلسـألُ ٍضَجمخؤ خل�َّألت ٍألخرال خؤ�خحمخس أل�خحم خبخحمص خؤ�خحمط سَّىة أل�
سَّىه أل� ٍ الرَّخ خهَّخإلب �لحلطـل خؤ�يخم ألُ ألَهس ىحل خعَّخجنخسـرخإل� ألَّنة
طصب خؤسَّىه حميمحس ٍؤئَ� صَّّـب خٍ رخمّـ ألَيجم خّـ ألُ خؤ�يخم غخٍؤ رهحلإل سهٌحل
رَّخصرئآل سَّألَّخ ذقـخلؤئبٍخْـهالئآلـخْ خمج�خمس� ئخحمش ذْـضحلشس �خيهال ألخخلخ
خألخحمطـم ألخمخصه ٍ الرَّخـأل� صَّخجنّـ �ضرَّخ ٍؤجمخ خؤ�يخمت ألَهٌّـألُ سَيجمـخٍخألخم م

خ�شَقت خؤسخؤٌّب خؤَّإل مبرخ�
خؤَز خؤَّإلبٍسئيال خلؤئ مبرخ� خأل��خحمط لخمخصه خؤئخم خؤَّىس خألالئ خئُـ �
ٍذإل� خب��ت ذحمًخرٌّ ئ��خّـ خؤَّإلب ذؤئآلبـ ٍذض��مح��خحمّــ خهسخؤٌّ كٌخإل خؤ�ًخمخإلٌّ
غآلحل خأل� ألئسزـ�َّ ألُ خبخمصس خْ خ�صخمخخسـرهحل ًجمِ سَيجم �سوخمزـألَئآل

خ�رَّه� ىرال ألئخمألخ� أله�جنخ� إلخُّة رُ
َحمٍس ذص����خمخخسـ خؤ�يخمبيٌجمِ أل��ُ خل��َ��هـ أل��ُ هالئ ـ ح ئ��أل��ٌّ هال ه��ال���ء
إلخُّةب رُ �َّـخأل�غآلحل ضحلُّشٌّـأله هال س�اله � خإلس ضسآلخ� خض�خجنُّبٍىخ هسّـح

رخهسخؤٌّت ىآلس لخ ٍذ
صخم ضحلش�ـهآلخ هالـخؤسيخمبالبٍؤئُ �ـخ اله حمكخ ح ألُـخؤومحز ٌّرنت ىخأل

خؤالخت م
خخبجمس خإل� نبخ�بضش دئال خْ ؤُـخضحلشئـىرال مججتآلخ�ح �خمخ� فآلال ئآلُ ىالسـؤّ

ألُـخئالت ٍرحل ٌّجلٍخ
هخإل م خهسالس� خؤ� خؤشرب هُـوحلخـألرخضش فسالة � روحلخب ؤٌّ خرس�آلبٍخألخم

نبخّـت �َّـب�خإلحلٍُّسنيإـٍئَّز ُّئُ � ضش ثجحثب
ؤالآلَّخ َق ألئيَّؤ خؤسهر� ُّضخم خْ ذقـ ٍخنب��خمسـ خعحلُّشب خ ��خمخة ظخخلرَخ
لهخإلخط مبحل ذ ُّئُ � ؤالخجلطـ خب�خرخسَخ م هَّ ه�إلخ خؤهخ�بٍألخ جلٍأل ئال مـ
ذق ُّخؤ�خم رٌجمِ س�سحلهَّإلخـ خْ  خلؤ��ئب هال سنتئخمٍإلخ خْ خلَّخ َقبٍهالئآل

خلرخضشت
ٍخإلٌآل رخمُّ�خإلخب م جلٍحمط م ئخْ خإلّ ٍخلئخم خؤ�خإلحلٍُّسنيب خئآلال ؤئٌّ �سٌحل ضخٍأل
خؤمتضةبٍخلَخرخمبـٍضس �حمخـخؤَخخيـم خعئَّأل ألهخمي مجخمٍحمط هال ُّخمئ�ٍْ ئخإلَّخ

خلنخًخمخست خبأل ألُ
خأل�ـغآلحل ؤخٌّـأله سيخمبال هُ ؤالضحلُّش وحلخٌّبسٌخس يخموسـألُ خْ ٍرهحل

إلخُّةت رُ
ح ؤ�سآلخهبيرحلخس خ�سهحل

ٍألنتئسّب خ��ألٌّ ـخؤسآلَُّّال خلمتخممـهُ خلهٌحل م إلحلٍط خضمحخم خؤخمُّخ�ب م ئَس
خأل�ـغآلحلـرُ َّ� ألُـألئسز ألئخل صخس� تثتثتتثإلب جث خحمرهخب َُّّإل ٍم

ت
سرديا
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خؤَّإلتت إلي� نٌخم رهحل خؤشخإل م �َِّب ؤخـأله ألحلُّخمـألئسرّ إلخُّةبٍضحلجلـؤٌّ
ألئسز جلخبالس ٍضق خؤحلخخبالب ٍجنخحمط ذق مـخلَّهحلـخ�حلجل ٍخلًرس ى�هسـخؤَحلٍط
مـمبخؤَّْ ؤالصالَّخي ٍجلهخإلٌّ خؤَّجلٍجلطب ٍخؤسضخُّخ رخؤهَخئ �سرخؤٌّ ٍخىيخ� ئخْ خأل�

خلئسزت
سَّخمجهّ خ�هـهُ ٍئَس يّب ُّشء ألهٌّـئمتحلُّء خأل� ٍظحلش خؤالخـلآلخ� ئخْ

ٍخؤَّجلت خؤ�آلخضب سالئ هال خصحلِ خْ خسَّىه � ؤئَ� ٍضَئسّب
ؤئ ٍخعمن خعحلُّشب م َِّ� خإل�الء ٍخ�خبَّخْب ٍخًال خضَّخأل هُ خؤ�خأل ٍرهحل

�َِّح ؤٌّ ىخأل خعخممبضش خؤَمن خؤهخإلب ًََخـخله
�ئآلبٍؤَّـر ٍخصحلخجلؤـألهخمٍيَّْ ٍخرَّؤ ٍخإلس ئر�طب يئآل خؤخجلط ٍش ش� ذْ
َّأل�س ضنسآل خ�مب�بٍؤهالئآل  خمُّءـ م ألخمج ٍخؤخجلط خلؤئب م نبئـ ؤحلَُّخ
خع��َّخحم ألالس ألشال ر��حلخس خؤ��� خخب���طبٍخع�����َّخس خه���َّخإل م خؤمتضخي ُّضخم

خؤ�خمُّءت م خب�َّخس �سرهٌخـألُ ٍألخ خؤَّ �بٍخإلسجتخرخسـخؤرالحلُّب
ألَّخصٌـخهآلخأل ألُـىخجلحمٍْـهالخ حمصخأل خخبَّخإلئآل خْ ذق خ آلَئآل خْ خٍجل ئآلخ
ألٌَخبٍؤئََخ ئر� �ص هال ىمحَّخ ىحل ٍخإلٌآل رجلإلخب �خ سسهخم� خؤ� خ�حمًخرب
م خعآله ألُ خؤسهخٍْ ألُ رحل  رال ؤَّضحلًخب ئخي خألَـؤ�س إلحلحمؤـخْـخلهخع
ّجلٍحمِـٍهال ؤّ ئال ٍخلشيقت خؤئس�خز خؤمتضيبـذق خلحلحم�بذق خؤرسبذق خلؤئبألُ

خؤحلٍحمت خلؤئ َّؤ�أل
خب�خرخسئآلب سمحآلَسّ ألخ سسيٌآل حـذْـخؤخجلط بٍىخأل ذؤٌّ� ٍس�اله �َِّـىال� سَّىة
خؤسَّىة ألَئآل س�الز خؤخجلط خألَّحمبٍؤئُ ئخي ألهخع هال ٍرخ�سآلخمخحم سهآلال ًٌٍّ
خؤ� ٍخؤسضحلُّخس رجلإلخ رٌخ كخم خؤ� ؤالنخمٍة ٍخؤرخإلخسبـإلنخمخ� خع�خرخس ًجمِ هُ

سَّخصٌٌخت
ٍؤهالَخ ظخٍجنإلخِب ٍىحل خؤحلُّآلب خؤ�خ�ٌّ إلهخمةـسخحمفئ ىخألحـغُ شآل �مبآلسـىال

خؤ�ألُت  َّخِ خألخمـىحل خلؤئ ؤئُ هالئآلـخُّمحخ� ى�َّإلخ ىحل
ض�ُ ألُ رّ وآلخمس� ألخ ؤ�آلَّؤ خنبئخم ذإل��� ح رخؤَّأل ئألّ هالـ ٍهرس
ُّجلٍْ ئخإلَّخ خؤجمُُّ خلرخضشب حمصخأل ظخِ هحلخ ألنتخهخم ُّخ خئ�ُ  ٍخإل� خ�سرخألب
ُخؤخمخ سئَّْ ذـضق ٍ�خالـخؤسهجمُّز ُّئَّإلَّخـُّ�سجتحلألَّْ �ٍ ئآلَّنيقب خجلٍخحمًآل
ألخ أله خسيء خإل�ـ ئآلخ حمٍخُّ�ـبخؤوآلـخؤخممبخمبإب م خلؤئ خلئخمس ٍىحل خألخألٌآلب
ؤالخجلط حميهَخًخ خؤ� خل�خؤز خب�خرخس خ�حمًخزبٍؤئُـ ألهخع رنتخْ رّ سيمحالسآل
ُّه� ألخ خوُّسهحلـمب يٌخـ� جلٍحمإلخ ئآلخـخْ خؤخمخّـب ٍضمحخحمّــهُ �الآلٌّ ًٌّـسهر�
سحلُّآل هُ ألَخـرخؤسَّىة  الرئآل ٍذْ خؤمتضخيت م خؤئس�خز ُّسحلخٍؤّ خلَّخ ََّْبٍألخ هَّ
�ال� سخش� �آلخ حم�خؤسق ُّخم�الـ خ�مب�ب�َّة ىمحخُّخ ٍألهخع خع�خرخس سالئـ
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خألال رخز ذوئ هال �سهآلال خٍق يخؤخم�خؤ ؤرجلإلخت خؤهالخ خلمتالضـ فحلإل 
أل�خؤرٌآل ضَّأل خؤهال� خعَّخحم خْ حمخٍخ ضَآلخ خب�خ� سيخؤَّخ خؤجمُُّ خلَّخ َقب خألخإل
خ�مبضبيذإلّ خل�خؤز ًجمِ خألخإل خؤرخزـ ذىيخألـ خألخـ خؤخجلطت ذق ذُّمتخؤّ � ىحل
ألهخمئ هال ئخلسيخمصق ُّيَّْ ٍخؤخخيبٍ�صهالٌآل خ�ضرخم ذق خؤَخخي �حليه
خٍ خؤمتآلس ذق رهمحٌآلـ �حليه خإل��ّ ر��ال خ�حمً��خر����قبـ أل��ه َألخ ��خؤ��حلٍؤ خص��ٌ���ط
خع�خرخسب ًجمِ ألُ يخحلط  خْ �� خؤجمّـ �خألَّىهـخؤ ذق خؤسنتيٌّبٍخؤجمًخز
خلٌسآلق ٍو�ّــألُ ذإل� ؤئ خىَّأل ٍؤُ خ�مب�ت  خمُّء م كمحٌّ خؤحلٍؤـؤُ ٍخْ
ضشـخلرحلخ ألُ خ�حمًخز إلحلُُّ إلَخ ب أل�خإلحلطـخ�حمًخز ذق �َجمًز رخؤنتخْـخؤهخإل
رخؤخخيب �َمتخز ٍؤئََخ خعخطب غزـ خإلَخ ئآلخ رخ�مب�ب خل�خؤر هُـ ئسهر�

أل�حلٍجلخ�ت خألخألَخ خيء ٍُّوحلٍ
نبٌخجلط خؤئش�ٍْ ٍ�صحلـيٌخ ؤالجتخحمصب �سسصّ يذإلٌخ خؤ�الرـخؤشخإلب خؤخم�خؤ خألخ
خظجمسـألُ ألٌآلخ  خمُّّب هال كمحٌّ ٍ ���خ�مب سخمُّحل  خلآلالئ خْ هال ض
ه�ُّ إلنخإل خّـ ُّصحل هال خلنبخمـخعٌّـخٍألب ًٌّ خؤسهر� ُّضخم ْألرخجلحمخسبـ

خ�مب�ت ذق
خلرخضش ألحلُّخم غآلحلبٍئخْ خأل� أله ٌّؤخ ألُ �ًجمخـخع مبخب خٍص� ئَس
نبجتمنـألسصٌآل جلخبال رخإلسرخِـنبحلُّحلبـضس ذؤٌّ� غآلحلإـُّمتوٌّ خؤحلألخإلـبخرَّ �صُ م
خلحلُّخمبـٍخ�خم� هال ٍَخغ خؤحلألخإلب خؤسضءـألهٌّـم مجخرم رهحل خمبرضـيآلخ خؤَّصّب
بئآلُ ذؤٌّ� ٍس�ال�ه خ�خٍحمب خلئسز م رخإلسنخحم غآلحلإ ؤّبخرَّ خؤئإلبيخنبخحم ؤّـرره�

رهحل_ ُّس�خألبٍألخخلخ
رذرحلخ خؤ�خرء ئألٌّ هالـ غآلحلـ خأل���ـ هزـ ؤحل ىخح خعحلُّش ه��خٍجلس
�ـرخ�مبخل�خؤر ألسخره هُ ذُّخيَخ هال �س�سز خؤ� خؤ�الر خ�شخحم هال ألَّخيسّ
ٍئخم�حم خؤخجلطب سخمخِـ كخـ خؤس�خإل مجخمٍحمط هال خئحل َِّ� ٍؤئُ خؤنتخألالب خؤ�خ�ٌّ
هُ إلسَّىة خْ سخمُّحلٍإلَخ ٍمجضسبيخإلسآل ؤحل إلهآل ح يخصرسّ خؤخم�خؤت ٍمجضس ح س�خؤّ
ٍخلٌسآلق خلشيق ش �يحلئآل خؤ�الز ًجمخ ؤالخجلطبٍؤئُ خع�خرخسـخل�الر ئسخر
هالـسمتالز ُّهآلالَّْ ضش ؤرجلإلخب شخيخ� خألَخ� �خصخ� ُّنتئالَّْ خؤجمُُّ خؤهخإل رخؤنتخْ
هالـسنتئال ٍُّهآلالَّْ خصَرب خؤسحلخبس خ�حمًخزبٍحمي� بٍذجلخإلَ َّخؤ خؤَّضحلط

 خمُّءـخ�مب�ت م هالـمجَّـألمحٌخ ُّالسةـضَّألـخؤخجلط حمخّــهخإل ٍَُّّس
هال خئ��حل ضق ٍهآل مبخجلىـ ىَخهـ ألُ خإل�الءـ رخإل�ـ ؤ�آلَِّ خٍمجضسـ ئآلخ
شخم ض� خلؤئـألُ م خإل�الء ٍ خؤخجلطب ضَّأل ٍخؤسيخة خؤَّ َب خؤَّضحلط ألرحلخ
�خحم خؤ��� خؤَّ َب يخؤَّضحلط ٍخصسآلخهت ُّخىسمتخجل ىَخه ألُ ٍض�زبٍؤئُ
ىَُّّبٍظس جلٍؤ ئخْ ؤالآلَّخ َق مبَهسـ خؤه�ُّ�ب هرحلـ خلالئ ؤّ خلويَّحم جلهخآلٌخ

ت
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ضق ٍخإلّ يٌخت خؤسيخمُّم كئُ  ٍخصسآلخه ُّخىسمتخجل ألئس�رخس خغخجن � خبآلسٌخ
خلؤئ خٍإبيذْ بخؤحل�سَّحم خب�خز خؤ�ـسمحآلٌَخ خؤحل�سَّحمُّإ بخلالئ خؤسهر�ـهُ ُّسآل
ُّه�جن ألخ خؤخجلطبـًٍَّ ضَّأل ٍخؤسيخة َ َّخؤ خؤَّضحلط عحلُّشَخـهُ سسَّفخ� ُّمترض
ُّسآلخمخحم�خ ٍُّخم�حت خألبـ ىخجلط م ضٌخ ٍُّئحل خؤسخحمف خؤخجلط ًجمِ نبخمه
خؤًَّآل ضرخأل ٍخ�حمًخر خلس�خمي َّخؤ هال ٍخلنتخحمئـخؤنتهربٍُّ�ه ٍخ�سخمخحم
مـجنهخأل ضٌخ خلخؤئ الخؤهخ ىَّطـه�ئخمُّـسَخجنه خّـ هال ب خؤرخْإبخٍ جلٍؤ رذىخأل

خؤرجلت
ح خؤَّأل ذق ئألٌّبٍخإلسال هال �ـُّهالء خإلّ و� ـر�ئ�ب ذؤٌّ� ُّ�سآله َِّ� ٍئخْ
ٍُّمتحلحم ألخـمبحلحم خؤس�َُّّخمـٍخ�مب�بٍذْ خبم هال س�خألـ�خخمط ٍألخ ئخإلس خؤخجلط ذْ
هٌَخ ْخ�ه م �ـإلَصض خؤٌَصبٍؤهالَخ ًجمخ هُ سهر� ٍىَّخإلقـخب� سَنآلخس ألُ
صٌحلّــؤال�هٌّ ٍ�خرجمأل خؤحلحمخيب ىحل خ�مبضخس خؤئش�ـألُ ًٍَخؤ خؤئخمت رخؤنتئال
هالـخب�َّخس � هٌآل ٍخلشيقب خؤخجلط خهمحخ خضحل رق ُّنبٌخم ؤخخس هحل م
خؤنتخمخض ئخي خنب��خمخؤ هالـ ٍ�خهآلال خلؤ��ئب م دحمخٌآل ذق ٍخ�سآلخه ���خ�مب

خؤالخخست مـًجمِ خلَخ ء ئال ألُ صسآلخهخ
خؤيخمجلّـ خؤسهر� ئيخؤـضء َُّروٌّ خإلّـ خحمـ ٍؤئَ�ـ صحلبـ ًجمخـغخمص ؤّح يالسـ

خلس�خميقت كخـيٌآل ٍخؤحلَُّب خؤشخي خ خة غسالة ٍألُ خيخمخجل ؤئخي
ألُـإل�آلٌآل ـخىمتحل يالسـؤّ مـخعَّخحمب عخأل ��خؤ ؤ�ـلُـفآلال ىخ ه�ب
هُ ُّه�ٍْ خؤجمُُّ خلسنتحلجل ٍخؤ��خمخّـ خؤيئخمـ خمبضخزـ خىمتحل ٍؤئَ� برخ�حمًخرقإ

دحمخٌآلـر�خمُّـ�الآلت
ُّخـ�َّـخأل� ئر�الس� ؤحل يالسـؤّح خلخرالب ذإلٌخ ٍئخإلّـُّخمُّحل ىهحلسّب كالآلالـم
ألُ خئ� هحلجلخ� خؤخم�خؤ سراليـًجمِ خْ خحمصَّ ٍؤئَ� خؤ�الزب ٍرٌجمخ ألخرالسئـ رال�ة

ؤ�خبخمُُّت ذُّمتخ�خ خ�س�ه  ٍضحلخ�ب إل� خؤهخإلب رخؤنتخْ خلٌسآلق
ٍمبالست ىحل خؤخم�خؤ سئَّْ خْ خحمصَّ ٍىخألح خخب�ط ؤالآلخمط خأل�ب ذؤٌّ� إلنخم

ٍٍجله�ـهالـرخز هآلالٌّب هُ ـُّخمُّحلـسه�الٌّ ُّئآلالـضحلُّشّتتتـرخإلّ ًٍَّ ٍإلٌ�
ألئسرّـرخؤهَخئـخعخحمت

ال  لالسٌخـؤ�آلَِّ خؤ� ألنتخهخمـخؤسحلُّخم ظٌمحَّْـئال غآلحلإ بخرَّ ُّخ خإلسآل ًٍخ
ألئس�� ألُ ٍخهسخؤٌّ خؤ�يخمب ألُ كَهٌّ خلخمجقب خ�رَّهق

خألَّحم ًجمِ ذُّمحخ� ألَئ إلخمُّحل ئالـضخأل هال ـح ٍىخأل ئخم�ّت ألُ غآلحلإ إلٌ�بخرَّ
خب�ت هال �سآلمحٌّ خألَّحم رخْ ٍخشء ؤالآلضءبٍخإلخ

خؤسضءت مجخرم َُّسنخمإلٌّ خ�خٍحمبضش خلئسز ذق ٍجلهسّبٍجلؤيس
خسجمئخمـجلخآلخـ خإل� خ�ّبو� هُ بخ�ءإبٍ�ـخ�خؤّ هٌحلط م خ�ْ خمبرضس
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ألخ ؤحلّـ �يال �ـخئ�شب ؤئَ� هَةب ألُ ّفر هآلخ خؤ�ـسَآل غّـخعٌآلأل
كخم دخبخم لئسز رٌخبٍخلًرَخ سهخمُّيّ رالـذإل�ـألمتخم�ـهال ؤحلُّّب ألهخمٍي خخبخيّبٍخٍحمخىٌّ
دخبخمت غء ـذؤَخ خؤئخعبٍخإلنآل� ُّخؤخمألخجل خؤ�إلخجنُُّ رخز خألخإل ألُ ّذؤ خؤ�خمُّء

ـخٍمجخه ٍهُ ؤئسخرسٌخ خؤ�ـجلهسَخ ٍخ�رخز خل�الرب خع�خرخس هُ �َُّّ  ظحلشَخ
جلٍؤ وخز خلَّخ ََّْبٍهُ ُّهخإلٌخ خؤ� خسخع ٍخلنتخئال خ�حمًخز ٍسيخىآل خؤرجل

خؤسهر�ت ٍُّضخم ٍخؤخإلَّْ خل��خس
م خل�رَّه خؤرََّجل ئال أل�ـسهر ٍ الز خألخألٌّ خؤسضء جلي� يسض خلؤئب ٍرهحل

مبيضسّـخٍقت
خهسحلس يحلـ هَخب رحلٍْ خؤيخمخوخس ىالآلٌّبٍهرخس  خٍؤسّبٍخألسنتس خى�رسـألُ

�ص�ـخٍألت م هالٌخ
ٍخإلخ ىالس خؤ�خٍؤت ذخبيخًخـظس ضخٍأل خٍحمخىخ ىخمخ خٍألبـرهحلـخْ �خؤّ ٍئسز
ضَّألـعآلال خؤ�َُّّال ذصخر� ٍ�خمجلس خؤرحلإب ذق بخسَخ ح خؤ�خأل هال رخ�صخر خًآل�
خؤ�خ�ٌّ خ�مب�ـ ُّسهالءـك�خؤز خل�الربٍألخ ٍخع�خرخس خؤرخإلخس مـ ألنتخحمئخسٌّ

ئخحمؤَّت ألَّإلس إل�إلسبٍذخلخهخ ضَّخحمخسـهال ألُ
ىرال ئسرسّ ىحل ئَس ألخـ ���خٍحمجل خؤسيمتالبيذإل� ألُ ضّـ خل��َّمج��َّه خم بٍؤئٌّ
خلخؤ خؤئسخزـمجآلُ ًجمخ ألُ خؤشخإلٌّب خؤ�آل م خؤرخإلخس سالئ ��ط هُ خهسخأل

خب�َّخسّإ ُّحلٍ�ْ ضخمخؤ بثإ �ـؤ�مبَ َّبخل�خؤزـخؤ ر� خلهََّإل
خؤَّخىة خعخحمخي خرالي ضس ُّهَّجل ٍ ر�خمه فخمص شآل �خؤّ ُّئسز خ�ء ئخْ

ألُـخ�صخرت ٌّطَّخحمّـبـرخإلسٌخ
ُّمـرحلخ ٍسنتسآل� خؤرحلٍب سنتسآل �خؤ�ـوخمجرخ�حـلخخلخ خلخمخسب ذضحل م هخجل ٍضَآلخ

_ ضحلُّشئ
ئسخر� ٍ خؤنتيٌٌّ مـضَّخحمّـ خصحل يالآل خؤئإل ًجمخ ألُ خسجمئخمـنبخ خْ ضخٍؤس
م ـٍرحلٍّـ رخإل�ىخمٍّـ خهس� ألَئبيخإلخ خخبسئ ًجمخ ؤّ ٍىالس خلؤئت هال ـُّحلأل� ألخ خلحلٍإلب
خ�بٍئخإلس حملّ صحلّـ وَخإل حمخهخ� ُّخؤرخجل م مـ يَّؤ� هنتس ٍىحل خؤَّىست إلي�
ؤجمخئخمسٌّ ذشخمخ ألمتحلحم رخؤجمخسب ٍخهسحلخجل ٍخؤنتصخه خؤئخمإل خؤرحلٍُّبـألشال خؤآل ره�
خلؤئ م ىالس ٍىحل خؤَرالت سالئـخؤآل ىمتخحلّـبـرخ�سهخجلط ره� ضيالس ضش خؤشخي

يمت ئآلشخأل
ب بخعنت���إ رخرئ خؤرحلٍّــهال خؤيخحمخي ببُّة

ـ ـٍُّ�ال�آل�
ُّخـخخبس ئةـضخؤئ

_خلخ جنًَّط م الخعآل ئةـضخأل

ت
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ت سئال�آل�  ٍخل الرخعآل ٍذخل
صَّخجلِ خؤرحلٍّـ خؤيخحمخي ٌُّآل�

خؤجلطـ مبَّس س�آله الٍخعآل
رجلِإإ �ؤ ُّوخجلحم خْ ألخموآل هخنبٌخ ذْ

مـخؤحلي�ت خؤئسخر رحلخس هَحلألخ خلؤئ ىالس ؤحل ؤٌّح ىخأل
ألخمجٌّ خلخمجٌّـخؤرهحلبذق ذق خؤسضخس جلي� ألخمخ خهخجلإلٌّ ؤحل سجمئخمست ًٍَخ
ذؤٌخت إلسآلخخ ٍسرهخس ُّخؤ�خم خض�خز خضإل خ�ءـرخلسٌآلبٍذق ٍر�ني خؤآله
�ٍ خؤرحلإب ذق ىالسحبخسَخ خؤجمئخمبٍخإل� سحلخهخس ؤّ مجضئسبٍخٍمجضس ًٍَخ

مبخض�ت ُّخ خؤرحلٍ خخلئخم
سو�سبٍخؤمح خؤنخمٍة أل�بٍؤئُ ـ ىسمن� ألَمتَّحمإ بخرَّ ئخْ خ�ء خْ ؤَّ
ضخمئ خ���خ ٍ خه��مح��خ��ّبـ هال خه����خة خخبنت ���خمُّ��خ� ض���ر��خ� خخبساليسبي
ألهٌّ هخجلؤبُّسيء َهال ىمح م خإلخـنبخمُّئ ٍذكخ خمبضخرٌخب نبجتمتخس ـخهخمة
ألُ ٍخؤئش�ٍْـ خؤرسبٍخؤسخصخمبٍخلشةب خؤي�بٍخؤ�خؤزبٍحمر ألمتحلخىسٌخ هال
ٍؤجمخ خُّمحخ�تـ خعئآل خؤحلٍؤبرالـٍمـ�حلط ألخمخيء مـئخي خؤ�خ�ٌّ �خ�مب ألُّحلّـ
خؤة ألُ خئشخم خلؤئ م ٍُّنتخحمئ� هالٌخب فخئآل� ٍبخ�ءإرٌخب يذإل�ـخضخئآل
إلنتخم ��ٍ هالٌخب ٍٍىهَّخ خع�خرخس ذهحلخجل م �خًآلَّخ رجلإلخب ٍحمصخأل إل�خ نبجتمنألُ

�ألخ�ه خلَخرخم ئال م خ�خٌآل
ح خب�خُُّ ىحلـخحمسئرس خؤسضء ًجمخ ٍؤئَ�بكَّخي�ـهال

خمبحلحمسّ خؤجمّـ خع�خـا اخ�صخمخخس إلنخإل هال أل�الهخ خئُ خٍ�آلخبخإل�ـ�
خلرخضش مجخرم ظء حمي� ضٌّ خْـألُ خهخمة يالآلـخئُ � إلي�ٌخ � خؤحلخخبال ٍجنخحمط

خ�خألٌّت ضمحَّحم رحلٍْ ألهٌّ
أله خٍ نبجتمتخ�ب رجمخسٌّـ ٍخؤرخإلخس خع�خرخس ذه��حلخجل ضمتخمـ م ُّئآلُـ ٍشخإلٌآلخب
ضمتخم سسمحٌّ خؤ� خؤ�خمّـب ؤسصخمرـخؤهآلال ٍحمُّشخ�ـخألَخ�� خلؤئ دخبخمتـٍئَسـم نبجتمن
ُّخم� هال ضيخنخ� خ�خبخمُُّب خ�خ خلئخم جلٍْ إلي�ّب رخؤنتجتمن � ٍىه ذْ � خه�خة
ٍخؤهآلال خؤ�خمّـ خؤهآلال رقـ خؤيخمئ رهحل ض��حلجلس ىحلـ خئُ �ٍ خؤسَنآلتـ ٍُّخ�سآلخمخحم
هال ؤالضيخن خؤخميخئ خ�خ هُ هحلإلـخ�يمتخ� ُّسمحٌّـألَئ خؤ�خمّـ خؤهال�تيخؤهآلال
هُـئال خ�يمتخ� خؤهآلالـخؤهال� ُّ�سحلهٌّ خل�سرالبرَآلخ م إلنتخ ٌآلـٍيهخؤسّ جنخبآل
ىَّسٌخ ألمتخجلحم ألُ خؤهإلبـٍألمتحلحم يخهال ألُ �ص ًجمخ ْ خلنتخحمئب خ�خ
خضإل هالـ سسئ ٍـ ألهخ�ب ٍخل�سرالٌّ خ�إل��ٌّب خعمحَّحم يخهال هال سخمخًُ إلٌخ
سالئ �مبحلخحم ألس�هآلخ� خؤهخإل ٍخ�جلهخ خ�ء خهس�إلٌّ يحل ؤجمخ خل�سرالٌّت خؤئآلَّْ
خؤَنتخمب ً��جمخـ هر ٍ خلخمضال هر  ه���بخْـ و��خز ٍى��حلـ ٍخع�خرخست خؤرخإلخس
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ًجمِ نبخْ ألُ خْ ذخل لخهٌّب هآلال ّـ خ�هحلخجل م خل�خًآلق ئال ذنبخمخؤ س�سحلهٌّ
اخؤَنتخمابئآلخ رجمحمُّهـس�ه�آل خؤيخمجل هال سرهخسـخعئآل ألُ خْـظية خؤنتخمخئب
خؤيخهال سيخمبال م خل�خًآلق ئال خهسخأل هال �خؤ�ال سنتصه � خًآل ًَّ ٍخلؤئ � خإلٌخ
خعآلخً�ب ألُـسهخ ة ٍٍخ�ه هخأل ضخؤ فالء خلؤئ ًٍْجمخـخل�الَّزب خل�الرب
م خؤ��جنإل خ�هألٌّ خؤ�خبآل ذئ�خرٌخ ٍألنتخمٍهسٌخبٍ ألمتحلخىسٌخ خؤمح ٍكَض

ٍخعخحمصت خؤحلخخبال
ألُ  الرس أل�خ�ب �خؤ�خجل نٌخمخ�بـٍهَحل ألُـخؤشخإل ألهٌّ خؤئسخرٌّ خؤسضء خ�سآلخم
ألهٌّ خؤسضء م ٍخ�سآلخم خلؤئب حمي� ٍؤئَّ ؤحلٌُّآلب رَّصَّجلّـ خًالٌّ ُّرالي بخ�ءإخْ
يآلخ خٍحمجلًخ خؤ� خؤسٌآلب ألُ خؤئش� سمحآلَس يحل ال�خ خألخ أل�خ�ت خؤ�خره ضس
ـؤالآلضخئآلَهال �صال خٍأل م بهَّ�ـخلخمّـإب خؤ�حل خ�جلهخـخؤهخإل غخألٌّ رهحل
ٍخؤحلخإلٌّببٍ�خٍحمجل ؤالخمبٌّ ألهخمٍي خمبرضسـ ٍىحلـ حتجتثتتثإلب رسخحمُّحت رخؤخمُّخ�ب
م سيخمبالٌخ فحل جليَّهخس ألُ خؤمحخ خألخإلـ سمحآلَسّـألخمخيه�ـ خؤئخمُّآلـألخ ؤالخحم

شخإلإتإ بألخمخيه رهََّخْ خؤشخإلٌّ خؤ�آل
هال ى�هسّ رخؤس�خإلـخؤجمّـ خخبال�س أليخجلًخبخإل� خخبخم سٌآل خ�ء خمجخة ٍىحل
خؤهخإل خلٌسآلقـرخؤنتخْ خصسآلخه ضمحخمس إلخُّةبضق غآلحلـرُ رخأل� ٌّمـؤخ إلي�ٌّ
إلي�ـَُّّإل خّـ خحمرهخجثتثتثتتثإلب َُّّإل بئخمخٍْإرخؤخمُّخ� يَحلئ م خإلهحل خؤجمّـ
فخم � مخ خؤالخب خلؤئ هُ ؤالضحلُّش أل�خض إلي�ٌّ �خألَض ًٍَخ خأل�ت خؤالخـأله

خؤسضءت خبأل ّالـيخؤسيمت
غسالة خؤهخإلبألُ رخؤنتخْ خلٌسآلق رق سنتخٍحمّـ ؤخ هحل يئخمط خؤَّخىهبـيذْ ٍم
هز  خمضس خؤسخؤبىحل خؤهآلال خع�َّخس ٍألَخ ّبضَّأل ٍنبخمخضّ ألئَّإلخسـخ�سآله
خؤجمّـ خلرخحمؤ خصسآلخه خلؤئ م خؤهٌحل ٍؤٌّ ر�آلَّ ٍشـبحمُّإ هال خلَّىهق ؤخ
م خألال رخز رخْ ـخعآله  آلخْ مخ ألنتخمٍهٌّإب ًٌّ حمُّسئآل بذْ رخؤَّأل َِّ� سَّ�صّ

خُّمحخ�ت ٍمئَخ ٍنبئخ خؤنتخألالـرخس خؤ�خ�ٌّ �خ�مب
فز ّي �خًآلس خل�ال�بخؤجمّـ خصسآلخهٌّ خع��خمخؤ خ���ص��البخْ ح ٍؤالض
ره� خْ بذُّخؤ�خم رَي� ّهال خؤهآلال هيَّّـبٍخ�سآلخم رنتئال ٍؤحل بىحل شخيـهحلُّحلط
خليسَّض إلٌخُّخسّ سمحه ىحل هآلال ّـ َُّّخؤهي خؤرحلخُّخس خْ ذق سَرٌَّخ ‘ىحل ّي خل�خًآلق
م خؤشخمـخلنتخحمؤ خؤ�ة ؤخ�ـألرئخمخ�ـلجتسالةـخؤَّخْ خؤخمُّضبٍؤجمخـخى�ضَّخ خرَّخز هال
خ�مبضـٍسه�ُّ� خل�خؤز ل��ط ألنت�ؤ سمتَّحم ؤَّمجه بحمُّإ ـٍشهال خؤسَّىه

ٍخصسآلخهٌّت خؤَّ�مـخؤشخم يخهالسٌخـم
ٍخبخمبـألُ خؤهخإلب رخؤنتخْ ؤالآلٌسآلق خصسآلخه ؤهحل ألنتخٍحمخسـهحلُّحلط صخمس ٍىحل
ألُ رهمحخ� ٍؤئُ خؤال�خؤٌّب خؤسخحم هُ ٍخله�ُُّ حمُّإ بٍش هال خلَّىه والرخ

ت
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م ي�خًآلَّخ خؤسَ�ءب ـؤهآلال خؤال�خؤٌّ خؤسخحم سمتحلحم ألُ خبنتَّخ خ��ألٌّ خؤسََُّّخم سخحم
خؤسَ�ء ٍَع خصسآلخه أل�خؤ خْ َّْخؤ�خؤال حمخ ٍضق ٍسخصالّب خصسآلخه هخمىال
رالـٍإل�خإلٌخـكخألخ�ت خؤيئخمطب رسخصال ألمح�ب هال ٍخيَّخ خلرئخمب خإل�خإل �سئخم�خي
سجمحم خي���خئ إلجمحم خ�آلَّهبٍرحلخس إلنتخم هال خخبسيخس ًجمِ خإلهئ�س ٍىحل
خؤسَّىهـهالـخب�خز خؤره�ـم ألنتخحمئ هحلإل خلؤئ هُ ٍغآل خؤيخمُّقب ىخمإلٌخـرق
إلي� م يحلـخلًز ٍرخلخرال خ�مب���إب  خمُّء هال بألهخ� خؤَّ ُإبٍ هُ بجليخهخ�
َُّّىهَّخ �ٍ ٍصحلطب ٍخؤخمُّخ� خؤنتخمى ألُ خؤال�خؤق ٍخ�هـألُ  ة خلخ ه  خمُّء

خؤنتهزإت ذق إلحلخ خؤخجلطتت بإلحلخـذق خب�خز هال
م خؤرخإلخس ��ط م ألشرس خع�خزـ ًجمخ ضَّأل ألٌآل خخبخم سيخمبالـ بًٍَخؤ

خب�َّخسّإإ ضخمخؤـُّحلٍ�ْ � بثإ �ؤ�مب َ َّخؤ ألخؤـبخل�خؤز
خؤششقب ُّسصخٍجن لهـهحلجل م خؤيخ� ٍخؤحلئسَّحم خعخألحل خؤحلئسَّحمـ غضـ خْ ٍرهحل
ألُ ٍخ���ه  ة ذق ذمجخي خلَخ ءب ألُـغسالة خل�سَ� خ�ألٌّ خؤسخحم ألُ
إلحلخ خؤخجلطتت ذقـ بإلحلخ خب�خز هال ؤالسَّىه ٍخؤخمُّخ� خؤوخمر ألُ خؤال�خؤقب
ؤالخ خؤحلهَّط يسآلس خؤسخحمُُّب إل�ز م سَّخجنإلخ�ـألآلخ� ًَخؤ خؤنتهزإبـخض�خـرخْ ذق

يَحلئبئخمخٍْإت
رَآلخ خؤالخ ًجمخ عمحَّحم خؤنتخمىب م خؤال�خؤق ألُ غحلٍجل هحلجل جلهسـأله ٍىحل

يّت خلنتخحمئ خؤخمُّخ�ـألُ م ئر��ـألٌَآلب خ�سرهخجلـهحلجل� �
ذق خؤخمُّخ� ألُ خؤال�خؤق جلهَّطـره� كس نبجتمتب ٍٍ�خ خس ألحلخٍس ٍرهحل
ؤالسَّىه ألهحل كنتخمٍه خصسآلخه هَحلـرحل ئخمخٍْابٍؤئََخـيَّصَخ اخؤيٌحل يَحلئ ؤخ

مجَّةت عخمجل إلهس�ئآل رخإلَخ خؤحلخهقب ىخألـخضحل خ�سنتخحمسَخبئآلخ جلٍْ
ـهال�ٍخ خس��ي��خئ مج���خمٍحمط أل��و��خُّ��خمخ�بك��ض��َّحمـض��َّأل �ع���خم خع���َّخحم ًٍ��َ��خـخخب��جم
رهحل دخبخم ألَّهحل ظحلُّحل خ ���خمخةبٍ� ؤئخي ألخمصه ؤسئَّْ خلنت�ئخسب خهسآلخجلـ

خؤسَ�ء� َع نبٌخمبؤال�خبٍخخبسخحم
خه� خإلٌخـضحلجلس ٍُّرحلٍ خؤيَحلئب �إلٌخـخؤالخـم سحلخبالس خلرخضش خصٌ�ط ٍؤئُ

خؤالالت سالئ ألَجم خؤ�خ�ٌّب �خ�مب هالـجلهخط خؤر� ؤخ� خؤمتيخم
رجلإلخبرنتئال� م خلخسٌخ ذإلسخص ٍغخمصخسـخؤآلهـسهحل ُّخعخم غخمصخس جلٍحمط ٍؤهال
خؤهخإل رخؤنتخْ ٍخلٌسآلَّْ سَي�ـخلشيَّْ خؤَّإلـبيئالآلخ ٍضس خعآل�َخس ألَجم أل�سآلخم
�الآلٌّبًرس خ�مبضـر�خمُّء أل�خؤرٌآل هُ ٍه�ٍخ خعخمُّب ًَّخ ألُ ُّ��خ� نبخ�

صحلُّحلت ص�خجلًآلـألُ خلرخضش جنإلخجنْ ضَق خإلشخأل ٍ خإليخخيب هَّخمبةـخبَء
ُّخحمسيخهـ�ةـضخم خبأل ألُ خؤ�ـل�َخًخب خإليخمخص خْـنخمٍةـ إلخم ٍؤ�َّةـ
ه�ـخؤيمحخخس خؤئالآل نبصخه ألُـألَخخت ٍألخـحمخيٌخ خؤمتضخيـخ�الب م خؤسهر�
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خمُّه� خؤسيخي سرهسّـضخمئ هخإلـثتتثبىحل ألُ �رسآل� خضحلخش هزـ ٍخإل�إلسب
خؤسَّصّت ؤجمؤئ ٍألمحخجلط

� ىحلك ضخس م خؤَ�رب ُّخعخم ألَخخبخس هال خحمس��حلخجل خنبرخِـًجمخ ٍ�َصحلـ
خلجلُّت خعآل�َخس ألَجم خلآلالئ م خل�ال� خعخمخؤ خنبئخأل رٌخ ألخمس � ض ٍؤئٌَخ
مـغسالة خؤشخي ؤالَجتز ضخ�مب خل�خؤز ذقـ خل��حلٍْب و� خؤسخحمُّحت ٍُّنت�
خؤهآلال ٍُّضخم خؤسهر�ب ُّضخم ألَخخبخس سنتخمُّه رمحخمٍحمط إلخجلس خؤ� خلآلالئب ألَخ ء
خبأل مـخؤنتخمىبـألُ خؤهآلخؤ خعخمئ س ه�� جثإلبـئآلخ ٍخؤ�خ�ٌّـألَجم خؤَخرٌّ
خحمخألئَّب م خؤهآلخأل خٍمجخه رسض�ق ثجب هخإل ألَجم ٍألنخًخمخسٌخ ذمجخمخرخسٌخ أل�خؤرخسٌخٍـ
خؤَّخه فرٌخ س�َّحمـألَنَّحم شآل خؤَخألب خؤهآلخؤ غمحُـؤالضخمئ خٍ�ه رخهسرخحمًخ
ضخمئسٌخ ه� ي�خؤرسبـ ٍخؤَّألبـ َ َّخؤ خلٌخإل ؤنتآلال حمُّسٌخب ع��خأل ٍخس�ه
ٍُّضخم خؤهخألب ججـرمحآلخْـخعخمُّخس ججب ثجب ججب مـخهَّخإلـججب ٍخؤنتهرب �خ�خؤ
خألخمُّئٌّب ٍخؤَيَّخل ُّخؤه�ئخم خؤَّخهحل ٍذؤوخ خؤ�خ�ب ٍخض�خز خؤَخرخس سنتئال
ٍإلخجلس خؤهخمرٌّب خؤَّ � خؤسضخمحم أل��ط مجحل ٌخلَّص خ�خٍحم �خ� ٍخرسهخجلـهُ
خحم� الـهالخإلـخ�خمخى مجحل ٍٍىيس خؤهخمرب خؤنتهَّز ئيخ�ـٍإلمحخأل رخؤسمحخألُـأله
خؤشَّحمط أله رخؤَّىَّة ألمتخمبٍإلخجلس هالـ خؤششٌّ خؤهحلٍخْ ٍمجحل خؤيال���ب خؤنتهزـ
هخإل ألنخًخمخس دخبخمًخ ئالـسالئـخلَخ�رخسبٍئخْ م خلنخًخمخس ٍإلنآلس خع�خخمُّب
ى�ه نبهخحم حميهس ٍخحمجلْبض��قـ ٍ�َّحمُّخ ألمتخمـ هال خ��خمخالٌّ خؤهحلٍخْ ججإلـمجحل
خلنخًخمخس سالئ ٍىحلـهآلس ��خمخالت خؤحلخهآل خؤوخمر ٍخؤحلٍأل خألخمُّئخ هُ خؤر�ٍأل
خؤحلٍأل هُ خؤر�ٍأل ى�هـ هال خعئَّأل نبصه مخ ٍخؤ��خمُّ��خ�ب خؤنتخمىب خلَ�ـ

خنبٌخمت شش لحلط ٍخألخمُّئخ خؤوخمر
�ٍخ�مب خلحلإلٌّ خ�سآله جلهخط ألُ خلشيق خؤسخ ألَخ�رـ خألخإل إلسَّىة ٍضق
أله خعَّخحم سحلهآل ٍ�خال لَخىنت رخؤخمُّخ�ب ئ��خمخٍْإ بخؤيٌحل يَحلئـ م خؤحل�سَّحمّـ
خصسآلخهٌّ خع��خمخؤ إلخنب�ٌّـ ؤره� خهسخسب ألُ سًخـ ٍألخـ خؤ�خ�ب خؤخجلط
ٍىخهٌخـم صخمس ٌألنتخر طخجلش ُّجمئ�خمإلخ خعخجلش ًجمِ ب�َخحمَُّّإ يذْ خلآلالئب م
ئخؤسخؤٌّح رسالجتمتٌخ سيخمبالٌخ هال خؤَّخىيَّْ ٍُّسيء ججإلت هخإل م ـخؤنتخمى�َخل
ؤالهآلخأل خل�خؤز ألُ خؤئش� مـظء خ��ٌخإل هُ خؤهآلخؤ َخؤالص إلنتخم كجت�
خؤخجلط جلهَّخ هخألب َ ٍ رالَّحمطـأل�خؤز خلؤئـهال ٍنبصهٌآل خحمخألئَّب م خؤ�هَّجلُّق
رخ�آل ٍئَّإلَّخـظآلهخ� خؤرخإلخسب ٍذمب��حلخحم خؤمتضةب م خؤئسخر ألُـخبأل ؤسضٌخ
خألخمُّئب ُّخؤه�ئخم خؤَّخهحل ٍص��َّجل رذؤوخ ٍ خؤرَّخ خؤَّ �إب ���خ�مب َبع
ضء ٍرسنتخمُّه ؤالآلَّخ َقب �خ�خ ٍخعحلألخس خؤسهالآلب ٍرس�َُّّخم خؤر�ٍألب ٍرسخألآلـ

ٍخؤ�خ�ٌّت خؤَخرٌّ خؤهآلال
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خؤهخإل رخؤنتخْ خؤهآلخؤبٍخلٌسآلق َخؤالص ٍألُ خلشيق ألُ عآلَّه خؤسس ٍىحل
خهمحخ خض��حل خخب��َّخْإ بألَمتَّحم أل�حمه م خؤرجلبرخؤ�ة خحمص��خ بأل��ُـغسالة
خؤَّ � خؤهآلال س�َُّّخمـ نبخْ م خؤ��خمخّـ خ�سآلهَّْ ٍسرخجلأل خؤَّ �ب ���خ�مب عَـ
هرحل ح ألشال خصسآلخه ضمحخمٍخـخلؤئ خؤجمُُّ ره� رخ�خ خؤجمخئخمط ٍظيال خل�ال�ب
هرحلـخؤخملُ خؤ�هحلب لحل خؤ�هحلب خؤ�َحلبـإلخمبخم خؤه�ُّ� هرحل رُـألهآلخمب خؤه�ُّ�
هالٌّ خؤخمرهب غآلحل ُّهَّزب ـخؤنتحت ـخؤهَّخألٌّبَُّّ�ة هالٌّ �حل خؤ�ُّحلب مبخ� خؤرٌصخْب

ٍدخبخمٍْت خلَمتَّحمب خؤخملُ هرحل �ال�خْب خ� هرحل خؤَمتخمب خؤوَخإلبصهيخم
ره� ٍُّخمصه غساليب ألحلجل خؤ�صُ م ٍألئشَّخ خؤالخب ًجمخ خهسخ�آلبرهحل � ٍىحل
خصٌ�ط ألُ ألخمخىرخ� ئخْ خؤجمّـ خؤ�هحل إلخمبخم ٍصَّجل ذق خهسخ�آل ألَّمجَّه خلنتخحمئق
رهحل خهسخؤَخ ؤالَّألـرخْـخ�رخز خؤسخٍُّالـخؤ�خرء إل�سجتحلإلـإلي�ـألَ�ء يٌال خألَب
رنتخمة ـُّسآلسه  زبخؤجمّـ غآلحلـ�هحل ذقـضمحَّحم ُّهَّجل بخؤيٌحلـئخمخٍْإ يَحلئ خصسآلخه

�َُّّال  ؤ�َق َألخ خلخمخىر
َألخ خلخمخىر � ؤسخئحل خؤ�خرقب خؤسخٍُّالق ألُـنبخْ �خىالال ـخجلحمّـبٍؤئَ�
ضص عخمجل سئَّْ خْ خصسآلخهخس سهحلٍ ٍبـرحلحمصخسـألسيخٍس عآلهـخؤَخنب�قـٍذْ

خلهسست ذق مئُـألٌَآل هحلجل خئ� ىسخجل
لخمخصال مـخؤ�آلخ� خعئَّأل ألٌَخ س�سيحل خؤ� خ�فخر غخمصخسّ ؤإليخمخص ٍئآلخ
نبخمخسـخؤسَّصٌخسـخؤهخألـألهال ٍخؤسهخمة خضسرخ�ٌخب خؤوالخْـرخؤسَي�ـخؤجمخسٌّـهُ
َّخؤ هالـ ضيخنخ� ألٌَخب ��جلإلخ خعحلـ ظء رو ٍخعآلخً�ب خلشيق ل�خؤز
سئخمُّ�ـخؤخخيـٍألنخًخم ْغخمصخسّـخُّمحخ�ب ؤالآله يذْ خصسآلخهٌّب ؤال�الآل ٍمجآلخإلخ�
ألُ �خ رحل  خؤنتهربخؤ� خمـخؤَآلـجنُّخجلطـٍسخهال سهآلال ؤالرجلب خؤ�خ�ٌّ خألُ

خؤنتهزت س�الهخس هُ ضحلطـٍحمخجلُّئخؤبـؤالسهر� خئشخم غخحمص هُ خؤرضش
رجلإلخب مـ خؤ�خ�ٌّ خؤسخجنإل ألخمخضال ألُ ألخمضال ألُ خئشخم م خلؤ��ئ ض��حلشـ ٍى��حل
خؤَنتخم ٍضمحخم ٍخ�سز خؤآله غخمصخس هال خؤيهال حمجلٍجل خرخمجن ًَخـخضحل ٍإلجمئخم
إلنتخ� خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق ذقـخمج�خمخحم خجل ٍخؤجمّـ ٍخؤهال�ب خؤ�الآلٌّ خؤ�خ�ٌّ
خؤَّ � �خ�مب ٍَع خؤهآلخؤب خؤخجلخس خهسخس هز �خمُّـحمخجلُّئخؤب خض�خز

ثجإلت م
خؤجمُُّ خلشيقـ ألُ هحلجل ُّحلّـ هال خؤَّ �إ ���خ�مب ٌـبصر��سخ � ٍىحل
هٌَآل خي�ئ بٍىحل دإليخ� ذؤٌخ خلنتخحم خؤ�ةب أل�حمه خصسآلخه خبالي هال خهسالَّخ
ألُ خبخمص ئآلخ خنب�خئٌّإب خؤرهشـخؤهخمرٌّ خ��ـبض�ز وَ�خإلبـضق هالٌّ يآلخـرهحلب
ئآلخ خؤهخمرإب خع�ُّخمط نبهز بخظخجل رخ�آل دخبخمب ض�رخ� ٍنبئال خؤ�هحل إلخمبخم ٌخعر
خباليسٌخ هال خؤ�ـخهسال خع�ُّخمطإ ظخمُّخم ٌخعصخجنبصر خؤيخ�ٌّإـم بصَّخجل نبئ�ال
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س
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ثجإلت � حج هخإل ألُ خألرّ مبخ� خؤحلئسَّحم
خض�خزبخؤَخمبخمُّـ سنتئال خؤآلهـم خ�صخمخخس يحلـ�خًآلسـسالئ إلخمب ٍئآلخ
 خمٌُّآل سرالَّحم يحل خؤَّ �إب �خ�مب ٌـخلَسآلقـبعر ر خألخ ٍخؤَّألب ٍخؤرهشب
خؤسضخمحم ٌبصر سئَُُّّ خبأل ألُ خنب�خئٌّب خؤيئخم خؤهآلخؤبـٍسرََّخ ئض�زـؤال�ر

ججإلت هخإل خؤَّ �إـم
خعخحمخسـخؤخمخجلُّئخؤبـ ؤسر� خلَّخ َق جليه م خؤآله غخمصخس جلٍحم هال ٍسخئحلخ�
ٍحموآل ججإلت هخإل م ـخؤ�هَّجلُّإ م خؤنتَّهٌّ بخع�ز ذق أل�آلخًخ ٌخعر و�س يحل
ألُ خؤَّضحل ًَّـ خؤنتَّهٌّب يذْـخع�ز حمخجلُّئخؤب ألُـ خؤس�آل ألألض ُّرحلٍـم ألخ
ٍطـخْ خىخم�ـرخؤنخمةـخلَّمجَّهٌّب خؤجمّـ خخبخمب ُّخؤ�خم َ َّخؤ خض�خز رق
خض�خز ئال ئخإلس رَآلخ خؤهخ�ب ألُـجلٍأل أله�ةـرٌخ ـأل�سالخْـٍجلٍؤـئُّخؤ�هَّجل

خؤهخمرإت بخع�ُّخمط ك�آل ألئخإلٌخ ألخمصه سَهس
خؤهخألبـ ٍخجلـخعخمُّخس ألَخخت ذق إلنت� خؤسضالالبـخْ خؤحلحمصـألُ رَي� ؤَخ ٍكئُ
ٍرهحل ثحإلب هخإل م خ�إل�خْـخؤنتخمهإب ضَّئ َبع ٌّ��أل خهسخأل ذق �خجل خؤجمّـ
ٍىخألخ ؤَحلْب ذق ّخؤي خل�هخمّـبٍخؤحلئسَّحمـ�هحل غآلحل خؤحلئسَّحم هٌَآلبـ�خيخم خ�يخمخص

ألُـخعخحمصت حمخجلُّئخؤ ألهخحممج ـضخمئ��رسخ
ٍؤجمخ خعئآلخب خضحل ىخأل ئآلخ �آلإ ؤالرنتخمبٍخعخمُّبخألخ�إ خرخ�إ بُّوحلٍ خعء بذْ
ىخأل ٍىحل ٍصَّجلـٍضخطب ٍـنبهخحمخ�ـشخيخ�بـٍؤئٌَخـمجخمٍحمط أل�الرخ� ؤ�س ُّخعخم يذْ
ٍىحل خؤَخخي بخ�سهرحل� ألس ح ىخمإلخ� هنتخم خحمره ألَجم هَّ حممجٌّـخ� رُـخع�خز هآلخم
خؤ�الآلٌّب خؤسهر� ضخمُّخس خجلإلـألُ خعحل مجآلخْ ٍخْ خض��خمخحمخ�إب خألٌخسٌآل ٍؤحلسٌآل
نبٍإلّ ٍذمب���ـ خؤَّ ُ �سخمخحم خألخْ مبآلخإل سنتئ�ال ٍخؤسنخًخمب ٍخؤئسخر رخؤَّألـ
خؤخجلط ٍخؤسهخىحلـرق خؤرهب نبخمه ّهال سَر� ألخ ًٍَّ خصسآلخهٌّب �الآلّ ٍسه�ُّ�
رخألخْ ٍخؤنتهَّحم خؤَّ َب رخؤَّضحلط خؤسآل�ئ ألنتخهخم سئخمُّ� ُّسآل ٍخؤنتهزبٍه�ِ

خؤخجلطت ضَّأل خؤ�َّهٌّ ٍخؤسيخة ٍخؤَّنيٌّب خؤَي�ٌّ
ُّضخم مـعخأل ضخ� خإليخمخصخ� َُّسنخمٍْ خلَّخ ََّْ ّي ئخْـ خؤجمّـ خؤَّىس ٍم
خألخْـخؤشخم ٍألنتخهخم خعخمُّب ره�إل�خآل خبؤّ ؤسَي�َّخـألُ خؤخمخّـب هُ خؤسهر�
ٍخؤسَّىهخسب ؤئالـخ�سضخىخس خلهخئ� خظخِ م خعئَّألـسجمًز ٍخصسآلخهٌّبيذْ
ٍُّهس�ِ خؤخمخّـب فخمإلـذرحلخ رسخحمُّحتثثتحتثتتثب خؤَّجنحمخ عال� يسمتحلحمـىخمخحمخ�ـألُ

ىخ�ح ألَّ �ص م خلَّخ َق خؤخمخحم ُّسَّهحل ؤالحلٍؤبضش ألَخًمحخ� �هآل
رَّخصزـخعخجل فال ألَّنة خّـ مـضء خؤمتال خؤَنخألـخلخس خؤَمتَّمي بس�رء
كَخًمحسّ ٍخلؤئ خٍـه�ئخمُّإب هسٌخـبألحلإلئخإلسـ ر خؤهخألـألٌآلخ يؤالَّن ٍَّخؤ
ألرخنبخم و� خٍ ألرخنبخم رنتئال خلنتخحمئ خب��أل ألُ رخمخعٌخ خٍـ خؤحلٍؤ ؤ�خ�خس

ت
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ألُ خّـ هال خؤسَّىه خٍ لخهٌّب رنتئال خب�خزب خٍ ألجمئخمط خٍ رخْ خّـ ذه��حلخجل م
رَّ�خال خٍـخسمتخأل خ�هإلب ٍ�خال ه� خّــضَّخحم م خلنتخحمئ خبأل ألُ خٍ خلؤئ
ًجمِ هال خؤس�� خٍ خصسآلخهخس مـخّـ خلنتخحمئ خٍ خعخحمصب خٍ خؤحلخخبال خ�هإل

خلنتخحمئتتتتتخ�إ
ثتتثإلبـئخْ ألُـهخإل خٍأل خؤخمره م جلهخطـخ�مب�ـخؤ�خ�ٌّ خهسخأل يذْ ٍؤجمخ
ؤالسضء ذخبمحخهٌّ ُّوحلٍ َّّمج بٍهال رجلإلخ خؤهخإلـم ؤالآلٌسآلقـرخؤنتخْ ألرئخمخ� ذإلجمخحمخ�
رَّصَِّ ٍصٌّ ٍ�جمئخمإلٌّ ضخ�ب  �متحلحم رخإلَّْ أل�َّوخ� خعٌآلب خ�ء ًجمخ خألخإل
خٍ بخعخمئٌّإ خ�ّ هُ خ�خؤّ ٍؤُ ٍخضحلب ٍصّ يخ�َّْـ�آل خؤحلخألب خ�ق
بخرَّ خُّحلّـ بهالكض  صخمخ� ألُ رٌخ هالء ألخ ألحلخٍخط ُّئيٌّـخلخئخمسٌّ خعٌّبـضش

ثجإلت هخإل خؤخمٍُّالٌّإبـم �خمخ� ٍ إلخًخمب ألَمتَّحمإبخلحل إلخمبخمإٍبخرَّ
لحلط خعحلخحمـ هال ٍخىيخ� إلَّألٌّبٍخرخإلٌّ وخميـ م خهسال� إلخمبخمإبىحل بخرَّ ٍئخْ
هخجلس ٍخؤئسزبٍضق خؤََّإل وخمي يخميـألُـسيسني خؤ�خمٍخألبضس ذ هالٌّ �ٍؤ خه�
خعحلخحم هال ٍخىي سرـ خْـ ألٌَخ ي�الز خؤوخميب ذق جلخبالس �خلحلحم ألُـ جنٍص�
خضحل ٍئالة رخعخمٍصب �خ ؤال�الزبـي�آلض س�سصز �ٍ بيَّجنُّإـحميمحسب خُّمحخ�بـٍؤئُ

خل�رحتت م كسخرهسٌخ حمصخؤّ
خؤنتَّهٌّبإلنخمخ� خع���ز سَنآل م ئر�خ� جلٍحمخ� ؤٌّـ سًَّآل إلخمبخمإىحل بخر��َّ ٍؤهال
بخلخمرحلإبٍإلّ خؤَّإل صخمُّحلط م خجلرٌّ هُـخلالضء خؤشخيبـئنتخهخمـٍأل�َّأل ؤ�آله�
خؤجمُُّ خلشيق ألُ ئر� هحلجل �خهـخؤمتيخمـهسخأل ضخإلس ضق خؤرس م فحلإلٌّ �

رخؤسَنآلت مـهىسٌآل ُّنتسرّ
ألرخحمخطـ شخخؤش أل�خ ألُ ـؤالسخ�هخلَّخي خؤ�خهـخلنتَّألب سالئ ٍىحلـحمخيس

خؤخمُّخ�ت خؤهخمبآل م خؤئَُّّس ألَسجتز أله ألَسجتزـخلآلالئ
 ألَ�ؤٌّبْـبيَّجنُّإ خلرخحمخطبيحلـسخمئس رٌجمِ خ�سآلسخه هال ضخممبٌّ ٍؤنتحلط

خعخمرٌّإت بجلر��ٌّ مبحلٌُّّ لنتخًحلسٌخـأله خحمخألئَّ ذق خلرخحمُّخسبٍخلًرس ظز
رخعحلُّش ألوخمإل مبحلٌُّّ ْ ألَسجترَخب ي��َّجن حمو��آل خل��ر��خحمخط رسالئ خ�سآلسه �ـ
خلرخحمخطت خإلسٌس ضسـ إلي�ّ ٍأله ألهٌّ خؤئإل يَّخمبالـ خصسآلخهب ٍهالآل �خ�خؤ م
خإلخخي ألخمخس هحلط خؤرخز  خمئ ٍىخؤسح يَّجنُّب خسمتالس خؤرس ذق ٍضقـًآلآلسـرخؤهَّجلط
خهسخأل إلسَّىه ئَخ خلًرسـذؤّبإلَخ خؤخمره�تـٍخيسٌخـهالـألخ ٍخنٌَآلـألُ خهخميٌآلب 
 خؤس خْ رهحل حميخىَخب خشَقـألُ هال خؤر� خلرخضش ضقـخؤس ششـخنبٌخم ألَجم

خنبٌخمت س� ألَجم ألُـخهمحخـبض�زـخؤهآلالـخنب�خئٌّإ خهسخسـخؤئش�ُُّ
دخبخمبٍئخْ ٍخـ� خٍأل  خضخجلُّش م ألهـبجلرٌّإب اخؤهخمألخمألا �ٌخمسٌّ سَّخمبالس
مـضحلُّشّـخؤَّألَّّـبٍ الز خ�سآلخم خع�رٌّبٍؤجمخ ٌّخإلسآلخ هُ نبخ� ُّهخمة  مبحلٌُّّ
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هال يَّخيسّ خع�زب خلحل خؤحلئسَّحم هال ٍخؤسهخمة ؤ�ُّخحمطـخؤئَُّّسب ألخمخيسّ أل�
ألهّ ؤالسضحلش خؤيخممب خ�سوال خْ حمخُّس ٍىحل خؤخجلإلت خ�رَّه م ألَّهحلخ� ٍضحلجلإلخ  الرّب

ذؤّت ذألئخإلـخإلمحآلخألّ ٍهُ خؤنتَّهٌّب خع�ز هُ خؤ�خمُّءب م
ألخجنخؤَّخ ـخإلٌآل سرالو� خعم هال ُّيَّجن ٍئخإلس يصخمخ�ب خؤَّخضحلط م خ�خسة صخمخي حمْ
هَحل �خإلخإل ٍخإل� خلخحمئ�ـخحمرهب خؤئسز رذضخمخئ سَّإل خْ يخرالوسٌخ ُّ�خؤَّْـه�ب

مبحلٌُّّت
ُّ�ال خ�إلنتخب ظس ألَ�أل م خؤالالب  َّخأل خألئَسٌآل ُّسهحلٍْ خلرخضش حمصخأل ئخْ
خلؤئ خلَ�ألبي�خجلًآل ل��خإل ألُ ُّسمتخهحل خؤحلخبخْ ضنَّخ ٍؤهالٌآل ألَ�ؤَخب هالـ

ت هالٌّ� خؤر� هال ذمبخمخحمخ�
خؤخيالإ بعال م ؤالهآلال إلجمًز خؤيصخمبٍ�ـ ألُ ىخمُّرخ� مبحلٌُّّ ألَ�أل مـ كس
سيخمبال خؤهجمرتبًَخؤ خؤئَُّّ� بجلر��ٌّإ ص� ط�ز رخحمخألئَّإ خؤ�ُّس بوخيالـ
بخؤئَُّّس ألخؤ خؤئسخزبم ألُـًجمخ خؤشخإلٌّ مـخؤ�آل ��جل ًجمخـخؤمتحلُّءب هُ خخبخم

خخبخمإإ خؤمحيخة سحلخهخس ٍ
خرحلأل ؤئٌّ خؤرسـ ذق ه��حلس رَ�الَّإلخ�ب خؤر� خؤهخنبخمطبٍئَس م مبضَّسـ ٍض��ق
خل�خحم ألرخضش مجخرم رهَةب خؤوخمي جلخبالـ شَّرٌّبـ رخحمسحلخ ًآلآلس ٍذخل ألر�ٌّب

إلخًخمإت بخلحل ٍمبال ضس خؤحلخخبال ٍألخمخيَِّبـٍخرَّإلٌّـرخلر�
ـرٌحلة أليسخ�ـألئسر��وىٌخ  الرَّخ ـٍضق ئر�طب ضخز م ٍخٍحمخىٌّ ئس� لالَّخ
ؤ�س خ�ْـبٍخإلٌخ ٍُّْنتخ ألخ طآلال ٍ خؤرسٌآل حميمحسـبيَّجنُّإب ضخ�ب ذؤٌخ خؤهَّجلط
ظمح� م خلئسر وخمي س�سجتحلإل خإلٌخ نبخٍخبـئآلخ ئالآلخ هالـخ�سهحلخجلـ�سرخ�آل
خؤرخحمضبيخصرسّ ئَس خُُّ إلخمبخم ٍ�خؤ�ـخرَّ ؤ�الرٌخب خؤ�خؤرخسبـيخ�سصخرَّخ جلحمٍخي

خعخمرٌّت جلر�ٌّ مبحلٌُّّ هَحل
مجخرم رخئخبيخرحلـ رٌّ ُّسهالء خنبٌخم س� خرُ ه��خجلأل خؤرسبٍئخْـ ألُ خبخمصَخ

خلَنخم� ًجمخ خنبخًحل � ؤس� ح ألهـخعخؤبٍىخأل سهخ يّ خل�خحم ألرخضش
ـخئُـىحل �ٍ همتخمخ�ب خؤشخؤش ألُ س�ز خؤ�خه ألُـبخؤشرإبئخإلس إل�ز ئَخ ضق
هالٌّبر�خإلحلٍسنيإ خؤمحخرم ـإلَّجلخ�بيسئخمإل خلال خئُ خإل�� ـخؤوحلخـئآلخ  هخإل سَخٍؤس

ضسـخؤَّإلت ألخمخحمسّ خظخمه جنؤس ألخ
خحمخألئَّ ذق ألهمتآلٌّبألخمخيسٌآل م خؤحل ٍمجهَّخ خْ أل�برهحل  الرَّخ ٍىرالـخؤخمخره

خؤرخحمضت الؤ بجلرٌّإ مبحلٌُّّ هَحل ئَس خإل� ألُ ؤالسخئحل
خصخمصخم ٍئة ألش�ب ئخؤرضخم ـدخبخم ألئخإلخ� ـخٍ دخبخم خخب�هـ�ررخ� � لخخلخ ـؤالآلمترتتب ُّخ

ٍـره�_ يٌخ إلخىـؤّ  �ألنتئال ذق مبحلٌُّّ
ألرئخمخ�ت ً�ألَّإلٌّ ؤحل
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َُّهٌآل ألُ ٍؤئُ هالّب خؤالء ذق ُّحلهَّ ألخ ألَ�ؤّـ مـ فر  خإل��ّ خه��خمة
رجمؤئ_

خحمخألئَّب م ـخؤهسحلط خؤرَّخر ألُ خؤخمخره رهحل خلَّنيقظخمص �خحمخس ئخإلسـىخ خمخس
هَخت يَّصحلسّـرهحل غخمص هُ خطش ٍئَس

يٌخب خؤ�ـُّه �َخل خهخمة ٍؤئَ� حمىآلّب خضين ٍ رسّ خهخمة آلب� ىالس
يخهخجلٍإلٌّ صحلٍب رحلٍْ سهرَّخ خسٌخـضسَخؤمتو�طـٍألَض مـخؤنتَّخحمه إلحلٍحم ٍألمحَخ
ىال�ب َخؤ�آلخإل ٍ�ئَس كخ�ئس أل�خ�ت �خؤ�خجل ضَّخؤٌّ م خؤشر ألرخضش ذقـ
خؤرضخمت ألُ خؤخمُّز خؤحلألخإل ألرخضش َألر ذق �خمُّهخبٍلالَّإلٌّ ٍو�السـخ��ك

خؤئش�ٍْ �ر� ألئخإلخ�بيحل ؤٌّ فحلٍخ � ضش �خهسق خ�سرخأل ألئسز م ألئشس
أل�سَّجلهخس خضحل ذق خخبجمٍإلٌّ السٌآلـخعخه ٍلخ خؤ�صُب جنإلخجنُُّ ذق خؤرخحمض ألَجم

يّت ألهٌّ رخعالَّخي ضخحم�خ� ٍئاليَّخ خشخشـخلآل�ئب
خعخحمخي_ ٍؤحلبـ�خؤ� ٍىلـسٌآلسئـُّخ ت
ٍخضحلط� ؤٌّ ٍؤهالٌآلـُّخمس�رَّْ خجلحمّـ  ت

صسـ خإلٌّ ٍخ� إلي�ئـؤالسهجمُّزت صٌ� ٍؤئُ رسٌآلب ذ خضحل ألخـفرَّْ تت ت
ٍُّ�هجمرَّْ رخؤئخمخرص خلخمخٍ�بٍُّ�محخمرَّْ م ُّ�هالَّْ أل�صَّإلق هَحل ألُ بًخعقإ

رخؤئٌخمرخت
ًجمِ ر�آلخه هخألخمط خؤجمخئخمط خبَّمبـٍئخإلس ُّالضن ؤئ إلي�ٌّبٍسشخرس كخ�ئس
خؤهخ�بـٍخ�سجمئخمس جلٍأل ئال م خلرخضش خصٌ�ط كخحم�ٌخ خؤ� خؤَّضنت خلآلخحم�خس
ٍ خعآلحلب بخؤئخمخجلُّزإؤ�ئٌّ ُّةـبٍحمٍخَخؤخملُـأل ؤهرحل خلسَّ�مإ حمٍخُّـبنبخمئ
ألخ ره� خؤجمخئخمط خ�سهخجلس ئآلخ خرحلخْت ؤسجتالٌخ خؤ�ـسنتهخم َُّّخؤحلأل ألَخخبخسٌآلخ
ـحمضالسٌآل خؤهَّخألٌّب هالٌّ �حل ـخلخمضَّإل ؤَخ ُّمتة ـذخل ألهسالق�خ�ق�خرقب هُ ٍهسّ
هال ـخؤه�ئخم ُّسَخٍز خض�خبضش ذق�صُ خؤنٌخمخْ ألُ خلئنتَّة اخؤَّإلسا م
خْ خؤرٌصخْ خؤخملُ هرحل ُّجمئخم ئآلخ خئشخمًآلب هال خوآلٌّ ضس خؤَّإلس م مجخمرٌآل
ألخمٍخ خؤ�رخزبـئالآلخ ئالآلخس رخرنته ٍُّجميَّإلّ ّهال ُّرمتَّْ ئخإلَّخ مـخؤ�صُ خؤه�خئخم
ؤّ خٍمجض ضق ألسخخبخمخب ذ �خؤخ خلهخألال سالئ �خم ُّهخمة جنإل�خإلسّتـٍ� خألخإل ألُ

خخبسئإت_ بإلخُّئ رخإلئ هَئ خنبخهَّخ خ�ق خضحلـخعخمخخيـرخْ
رمتَّسـهخأل�ت خعخحمخي ؤئبىخ�خ خض�ُ خه�ة هَحلؤـسٌآل ئخْ تـذْ
ٍنبخهخمت يخإلخـعخمجلـئخسز خعئَّألب أله ألنتئال خّـ ؤحلّـ �ؤ تب ت

ًخعق_ ٍخضحلط س�آلهَخ خؤمتحلبـٍحمخؤـألخ سَّأل رخ� ت
خؤسجمٍئت ٌال� ٍؤ�س رخؤيمتض ىمتخحلّـ ؤّح ىالس ت

ٍىمتحلؤت ىرالبذإلس ألُ نبيسّ ألخ ُّهَئتتتـبفالئإـؤال خ� ح ىخأل ت
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ىخحمرس ٍض��ق خل�سَّجلهب وخمي خب��خحمص ذق خع��خحمخي يخإل�ضز خؤمتآلسب ؤ�ألس
يّـسمتَُّّخمّـ � دخبخم َألر خؤ�خحمطبٍألمحَخـذق ذق ىخجلإلٌّـخباليّ أل�خ�ب خؤسخ�ه
م ُّخ�جلخحم ؤالآلرخضش ضحلُّش َألر ٍخخبجمـرمتآلخسٌّبٍرهحلًخـإلالَّإلٌّـذق يمب رخؤو�ط

رهحلت ىخألس ىحل سئُ � خلهصالـخؤ� هآلخحمط خبالة خ�ْ خسمتخسبٍُّه ضٌّ
خلرَـًٍآل ألحلخبال حمصخألـخلرخضشـم ألُ ئر�ط عآلَّه خلرَـيَّصحلس جلخبالس
خؤ� خؤئسز �جمِ ُّسآل�ئ خْ ىال� خبمتَّمبخسٌّبيئخجل ٍئس�ـٍره� خٍحمخىٌّ ُّيسنتَّْ
مـخؤنٌخمخْب خؤحلٍض خؤر�ٍألبٍخحمخألئَّبٍضٌّ ئال ذق صحلط ذق خؤرخض ألُ لهسٌخ
ٍجلألنتء هآلخْ ٍذقـ روحلخجل ذق خؤئَُّّس ألُ حمضسٌّ خبألـ خؤئش�ـ هالٌخـ ٍخمجيس

ٍخؤخًخمطت
ألضنخسٌّب ضَّخنبٌخ م جلٍإل��س  َُّّالب هآلخم خبخؤمنبٍحمي جلخز خبمبـ ذإلٌخ
خلرخضشت ضَّىل ألالخطـم خ�ْ خألخألٌآلبًٍخًٌّ خلرهشخمط خٍحمخىٌّ رهمحٌخـم ٍعمتس
�خبال �خؤحلٍ�خمّـبحم خباليّ ؤٌّ ىخؤّ ألخ سجمئخمس ؤٌّ_بٍىحل هَّجلسٌخ ُّمحآلُ ألُ
ألُ خؤئش� إلّـ�آلسالئ �هسالئ خؤجمّـ مجخرمـخلرخضش ُّخـضن خؤ�خ�ٌّـح ٍألهالآلٌّ

�خؤئسزـرحلٍْـهَخ
ألهال ؤَّضخس هالـ خلئسَّر خؤهرخحمخس ئشخمط ٍضنس بخؤرحلحمٍْإبـ ذق خىسخجلٍإلٌّ
ُّيَّ� خؤرحلحمٍْ ٍئخْ س�الآلإ خؤمتحلئ بىال سَصإب بخه�ة ذؤّبألشالـح خ�رَّم هالـجلحمص
خلخِ فآلهَّْ خعخمُّةبٍئخْـخعخمخخي يمتال ُّرحلخ م ئَخ خإلَخ رخؤخم َّرـٍخعخمبحموآل
ؤئـسوخمىَخت َخلر خبخحمص ذق مـصَّخؤق ٍفآلالَّإلٌخ ىخهـخؤرحلحمٍْ خلسحليـألُ

ئخْ � خؤسضء وخمي ذق خع��خحمخي خىسخجلإلٌّ خؤالال ألَسمتة رهحل خؤ��َّخض��حلط ٍم
ٍخإلس ٍأليخصخسئ خؤ�خأل  خم� كًَّر ٍُّسآلسه ًخجلخ إلخًخمإبٍئخْ بخلحل ًَّ خ�ء

رهَخُّت خهحلِ ىحل ئخْ ر�خألـدخبخم خ�صخرب ألَسمتة م
إلّ رخؤ�خأل خي��خم� ئَسـ خإل� ذـ خليخصخط هَمتخم ألُ خ�سيخجلسّ ألُ ٍرخؤخموآل

خؤس�خمئـذؤٌخت خٍجل الـسيخمب ألُ فخمص�
خلهسالبسَّىةـهَحل رخأل هال ظ�خم خْ خؤ�ـكئُ ال�خ ئال ألُ يخمي خْ ٍرهحل
خؤجمّـ _ خؤحلٍ�خمّـإ يًَّـبخبال حـألُ إلي�ٌّ م خؤخمهز ُّش� خؤجمّـ خؤنتخئ خؤ�خأل
�ٌخمط مـ خلََّىل خؤ����خجلحمـ هرحل أل��ه ظخمبآلـ ٍخؤ���جمّـ رخحمخألئَّـ ألَ�ؤئـ م ُّ����ٍحمؤـ

ألَ�ؤئ_ خمبحلىخـم
خعال م ٌّ�حم ألهـبخباليإب خهسخأل ىرال خسيس ٍؤئَ� مبضضخب ئخْـ�خؤّ

ؤّت ألهخمي� خإلئخمس رره��ـٍؤجمخ ألهخميسَخ رذإلئخحم
غخٍسّتتتت حموآل ألَّىيٌّ هال ألمتخم ؤئَ� ألهالَّألخسـخ�ءب ألمتحلحم هخميس
� ألئسر� م خؤ�ـٍصحلًٍخ خلَنتَّحمخس هُ �خؤ� يصخمخ� خؤشخؤش ضَّخؤٌّ ٍم
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خؤ�خأل_ رئآلـهالخص ؤئٌّ هالٌخ ذ هٌّ كئُ ًال ح يخصرسّ
خؤ�إل�خإلت رذهخجلسٌّـذق خؤه�ئخمّـ ٍخألخم خؤسضء جلي� ٍعنسٌخبخوالء

مبحلٌُّّ ظخِ �ر��خ ذض�خ�ٌّ و�ال هآلء حممج ٍجلخخبال� خؤمتهحلخب سَي�س
ذق رنتجتمن ُّ�صَّخ � خعئآلـطش ألُ ئخإلَّخ خلرخضش حمصخأل خْ ٍحمخُّس بجلرٌّإب
م �َّجلخب الؤ م ذ إلخًخم خلحل خحم � السالئـخؤال ٍخمجضبٍألَجم خؤ�صُـرحلٍْـسٌآل
ئخْـىحل ضش خؤنتٌخمُُّب طَّخق ذؤٌخ ٍمبَّؤٌّ رهحل ٍجنخحمطـخؤحلخخبالـرخؤخمُّخ� �صُ

ألَمتَّحمإت مـخؤحلألخإلـٍخؤخمُّخ�ـبخرَّ هَّب خرإلٌّـإلَّس
 هآل �خإل  إلَّأل � إلخًخم نبرخؤـخلحل خْـخبخمصسـألُ �ـرهحل خلؤئـخؤيصخم كس
خؤهالٌّبٍألرخحمؤ مبَّسـغآلحل هال ذ �ه خيسضـ رهحلًخبٍ�ـ خخلىّ � خإل�ٌخبضش

خؤنٌخمت خ�خٍحمطبـىرال خؤرَّ جنإلخجنْ م ُّسَضَضخْ خعآلَّجلبًٍآلخ
رحلخ ٍؤ��جمخ رخع�زب ىه ؤّـ سئُ � ٍ َخ�بٍؤئُ ألشيخ� خعآلَّجلـ ألرخحمؤ ئخْ
أل�سآلخمت رنتئال خلئة سنتوال ض��َّألـ خؤه�ئخمّـ أله ألنتخئ�خسّ ٍسخمئ�س ألخمسخضخ�بـ
هال سيسض خعحلُّحلب ألُ خهآلحلط نبخئال رخرَّخزـهال خؤمتو�ط خؤشش خؤ�إلخجنْ ٍئخإلس
خلئةب خؤ�جلبيخىيال نبحلط ألُ ؤاله�ئخمّـ نبئَّس ٍ��ّت خلئةـم ال�ء ه�  َُّّال مخم
ٍذ خلئة نبوالَّخـ ح خعآلَّجلـ ألرخحمؤ مبخ� ضس خه� حمره ألُ خئشخمـ إل�سوخمئ �ٍ
ألحلط ٍرهحل خلئةت ؤسنتوال ٍُّجمًز خؤه�ئخمّــرخعَّة خؤ�صُبيمتخز ألُ �خخبخمص
خؤ�جلبٍإلّ ر�رزـ ألهٌّ ُّسهخ ةـ خؤسئةبٍئخْ ي�ؤ رخؤه�ئخمّــ خمبضـ ىمت�ط
ألرخحمؤ ألُ ًخمرخ� خبخمخ خؤ�إل�خإلخس ذق خؤجمًخز خؤسئةٍـ ذىيخأل ـذق جنًخمخإلٌّبيهآلحل

خعآلَّجلت
خلهخجلّـبٍىحل م ٍخضحلط مـنب ٍ�ئَخ خؤخًخمطب م ٍخإلخإ بألرخحمؤ ـخهسخأل ىرال ئَخ
رخؤ�جل نبخمؤبسضَخ يئَخـألُ ألرخحمؤ ُّخ ح ّي خؤسئةبـيمتخمخبس ضَّأل خخبسمتآلَخ
ٍىخأل َُّّ خعآلَّجلـ ألرخحمؤ مجضئ خؤ�صُ� خإلس خإلئ ٍخ� ذقـخؤ�صُت خؤخًخمط ألُ
ـخ�الرخؤالٌص ببجنؤَّألئإ هآلخمّـ إلمن ٍخيالض سئحل�حمس نبيسإبؤَّألئإ  حبٍدإلخ

هنخألّإت س�جن خؤجمّـ خؤ�َُّّال حخؤَّصّ سه� خعََّر
خؤ� يؤخ خؤهرخحمط خؤه�ُّ�ـألنتخمّـبًٍجمِ خصالـهرحل ألُ ح لحلخهرسّبٍىالس خ�سصرس
خلئة� ؤسنتوال خؤه�ئخمّـ �خجلهَّ ألهـجنٍصسّب خضَّخأل مجخىسـرّ ئالآلخ ُّخمجلجلًخ ئخْ
بخرَّـألَمتَّحمإ أله � خؤجمّـ ـخؤسضء ٍمـغمحخم خؤ�إل�خإل م ـخؤه�ُّ� هرحل صّ ضنخمٍـ
ذق ـإلَسآلٌّ  خؤه�ُّ� ٍهرحل ألخمُّ�ٍذإل� ذإلّ ؤالآلضء ٍخئحلس ـرخؤحلألخإلب خؤشخإل الخؤال م
يى�ـر�بخبالٍه رخؤسَنآل هىخسٌّ ضَّأل خ�السّ ألَمتَّحم خرَّ حمئ� ٍىحل سَنآلت خّـ
سخمر�� هىـألخ رَّصَّجل ٍخُُّ ألهالَّألخسّ ألُ خؤسخئحل ضخٍأل خإلّ ٍُّرحلٍ خؤحلٍ�خمّـإب
صَّخحمِبـو� خؤوالنـذق خؤهمتخ خؤسهجمُّزبٍئخإلس ٍ�خال ًحلجلإلٌّـرخ�سجتحلخإل ؤجمخ رّب
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رخؤسَنآلب ألنتخمّــ خؤه�ُّ� هرحل خٍ ؤٌّ هىـ ُّإبٍخير�بخبال ألهخمي� خإلئخمس خإل�
خؤ�إل�خإلت رذهخجلسٌّـذق يخألخم

ذؤخ كئُ  خإل��ّ بخب��ال����ي��إبٍخظ����ال خس��خأل��الـٍص��ّ ٍخإل���خ ��خؤ���إل���خإل مـ صال�س
�ََّخسب� ظ��خٍجنسـل� ٍخؤ� رّ خؤ�َُّّال هى� ٍحموآل خإلّ ذخل هالّب خؤر�ـ
خكَّخلصخ� ٍئخْ رسّب هََّخْ خٍ خعٌّبٍـهالـهآلالّ هالـخ�ّ خب�خ خسهخمة
خؤَّ ُت خبخحمص ذق ًخمز ىحل رخإلّ سخمخٍجلإلٌّ خضإل ٍخؤ�خمُّبـٍئخإلس خإلمحرخم م
ألنتخمّــذق خؤه�ُّ� هرحل خإلمحآلخإل ذألئخإل هُ هحلُّحلطب ألخمخس م بخباليإ �خؤ� ٍىحل
ألسََّه ألَّخًز ٍكسالئ ٍسحلألٌّب � ٍ ألشة خؤه�ُّ�ب هرحل رخْ ـخصرّ ٍئَس خع�زب
خخبنت خ�خبخمُُّبٍؤئَ� هال خؤسخش� م ٍىحلحمط إلخجلحمطب نبصخه هال ٍُّسَّيخم ٍوَب
رـهرحل ٍؤجمخ خهسخؤّت � ؤَّ رّ سيسئ خْ كئُ خؤ� خؤئش�طب خألخمخمجّ هالّـألُ
ض�ز ذق ٍ خع�زب ذق َُّس�ز � ؤئَّ رخض�خإلـخعآلهب فن مبحلُّخ� خؤه�ُّ�
خ�نبخحمط ظحلحم خخبخم ألنتئال ًٍجمِ مجآل�ّـذؤٌآلت غخٍسٌآل حموآل خنب�خئٌّ خؤهآلال
خخب�خئ ألنتخئال سَّؤحل م خ�ٌآل خنبجتخمي إلي� مجآل هال خع�رق سَخي� ٌْخبذؤ
ضخؤ م ألٌَآلخ خّـ �ٌالـمجخمز خ�خبخمبمخ ذق سَنآل ألُ ٍخإلسخأل ٍئنتةـؤالهَخمبخم

هخإلـثجحثإلت م ضحلش ألخ خ�خبخمبٍخلؤئ خإلئنتخة
يٌخـخ�َّْـهَخب خُّخإلبوخز �ل رخؤحلألخإل ُّخ�جلخحم خلرخضش �صُ م رَخ
خؤسئةت صٌخجن ذىيخألـ خؤه�ئخمّــ ألُ رخؤ�الز خعآلَّجل ألرخحمؤ لنتخور ٍسيخموس
ئخْ خعخمئٌّ خ�ٌّ ْ ألخمرئب ألنتئال ؤٌّ �رز ألرخحمؤ خ�آل يذْ خع ٍم

ألرخحمؤ� رخ�آل خؤه�ئخمّـ ألَخجلخط هَحل خحمسرئ ئَس يحل ٍؤجمؤئ األرخحمؤاب
ئَس ضش خؤخًخمطب م خعآلَّجل ألرخحمؤ ألهـ ئَس ألَجم خ�آل ًجمخـ خحمً� ٍىحل
رخ�ّت ألَخجلخسّ ببرحلألإب ُّسرخجلؤُـ ضَآلخ بإلهآلإب ٍألخمخيخسٌخـز خؤنتوخؤ خصز
رهحلخ� ٍخ�سخصخمسـو�ًخ ؤّب خؤنت سخمئس خؤس�آل خؤسرخخي جلس ألُ ٍضقـخبنتس
خؤهز ألُـًجمخ خظخمحم �ٍ خؤ�إلخجنُُّب ضسـم خ�ْ ُّمتخضر� خؤَض� ًَّ هَّبًٍخ
خبخمبخ�بيخمبرض ألَخـحمىآلخ� �ئ خؤخمُّخ�بٍألَضَّخ م خؤحلخخبال ٍجنخحمط ذق إلالَّإلخ ضق ذ

حثثتحت مـخؤَّجنخحمط ألَيخمجلط جنإل�خإل جلخبَّؤٌّ ألَجم خ�ٌّ
خؤ� خؤ�إل�خإلب خْ خ� ٍلحلس خلخرالب خؤمتة سهـم مـجنإل�خإل ألرخحمؤ �ئُ
ٍخؤ� خل���خمخٍ�ب خٍ رخؤسئة أل���ٍجلط و� خنبٌخمب س� هُـ َُّةـ ألخ يٌخ ألمحس
خعآلَّجل� ؤسحلخبسـألرخحمؤ ظمحه  ٍخ�هب ريخمْ ٌنبر خؤمتة خٍأل م خمبرضس

خؤيخممبـ ��ُّه ؤئٌّ ؤرهمحٌآل ٍخسَّجلجل يخءب رخض�خإل خعخمخخي ئَسـخسهخألالـأله
رّ خنبهال ئ�ُّس ه��َّجل هال ؤالضمتَّأل خؤ����جمحمٍطبخٍ خٍى���خس م خع��آل��خإل ذقـ ؤالجمًخز
خُّخإل ف�ز خضحل ي صحلخحمـخؤ�إل�خإلب هال خ��ئـخُّخألٌّ ّ�صخحمسٌّبٍخئسزـط�

ت
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ىرال� خرَخ ئخإلَّخـ ألهٌّ سنتحلجلخ� خئشخمًآل خْ و� خؤ�صُت صحلخحمـ هال ظ�ز ئآلخ
خ�ٌّ رخْ خصرٌآل ؤالسضءب خىسخجلّـ ىرال خ�ٌّب ألُ ؤالسخئحل خضحلًآل ُّ�خؤ� بٍضق
ُّ�خؤَّْح ٍ الخؤر خ�آل خلئخم هُ ُّ�ئسَّْ ألهٌّبٍؤئٌَآل ُّسهخ يَّخ خؤوخألحلّـبؤئٌّ هالٌّ
رق ضيسـخؤسضءـٍخؤمحخمز يخصرٌآلـرَهآلبـٍخألمحٌّـذق �خؤحلأل هالٌّ خإلس ًال

ألَمتَّحمإت بخرَّ ُّحلّـ
يصخم م إلخآل ٍخإلخ خؤرخحمجل هالٌّـخلخ خعخمخخي مبز خ�ّـرخؤمتحليبضق هخميس ٍىحل
�خمخ� هالئ خ�ب�خم� ٍؤحلـوخمإل ُّخ خ� خ الز ىآل ح خضحلًآل ؤٌّ ٍىخأل خؤالخؤٌّب ذضحل

خؤخمٍُّالٌّ�
ىحل خإلّ ومحزـٍصٌّب ألُ ب�خمخ�إبخجلحمئس ألئسز خألخإل هالـئخم�ٌّ صال�س ٍضق
وآلخمطـخ�ض�خخي م ٍ ٍرحلخـرخؤمحخمزت نخؤوال ئ�خمـذحمخجلسٌّبيخأل�ئـرهمتخِ هال ه�إل
ؤئَ� نٌخمّـب ألُ خخبخمصٌخ ىحل خبالسّ ضس خؤهمتخب رخمخخي ر�� يمحخمز ٍىيس رخ�ب

خو�ـخىَّخؤٌّت �
جلي� رّبٍيسض رحلخ لخ ألوخُّخمط َـؤُُّّسضحلشـر�خم خؤئخم�ٌّبٍرحلخ هال صال�ـرهحلًخ

خؤسضءـؤَئآلالـأل�ال�الـخ�الت
�مـضَّخؤٌّـخعخأل خؤ�إل�خإل ذق رذهخجلسٌّ خؤه�ئخمّـ خإلٌسـخ�صخربخألخم ٍرهحلـخْ

�هخجلطـخؤيخمُّءبيخ�سهحلـؤالخ� وحلخ�ـ�سخرال ؤٌّح مبرخضخبـٍىخأل
ره� هال خنبيء ٍئَس خؤَّإلب  َّخأل خسَخٍألـخئال �ٍ خ� � ؤئَ� هحلسـألٌَئخ�ب
م خؤَّجل ٍفخمصخمٍْ ٍخؤسهجمُّزب ؤالسضء ؤالخ� ُّ�سحلهَّْ خؤجمُُّ خؤخجلُّقب حميخىٌّ
رخز خعخحمخي جلئ أل�خ�ب خؤ�خره ٍم خؤَّألقـٍخعآل�بت رق س�خٍ� لحلجل خحمصالٌآل

ألَمتَّحمإت ذقبخرَّ خباليّ ٍخىسخجلإلٌّ جنإل�خإل�ب
اهرحل خؤيخمُّء ذق �َجمًز ـخإلَخ ٍخرالو� خؤهخجلطب و� هال ألَمتَّحمإ بخرَّ رٌّ حمضز

� رئالـألخـؤحلّـ� ؤّ خْـخه�ة ٍخْـهالٌّ� أل�هَّجلاب رُ خؤه�ُّ�
نبخحمرخْ ؤّ ألٌزـخؤ�الهب حمصال هال ٍجلخبالَخ خؤشخؤشب ذقـخؤحلٍحم خؤحلحمص ألُ إل�ؤَخ
 الز خؤ�َّطت ألٌَآلخ سنته مبخمب هَخ ٍؤّ هخمُّ�ب ٍٍصّ نبرخ�ب ُّْنتسه مججتآلخْ
ٍىخأل خل�حلخي ٍطخإلرّ ـخؤئخمُّآل خلمتضة خألخألّ ٍمجه ضش ألئسرّب ىخمز خعالَّخي أل�
ًجمخ هال خؤهنآل رخ� خى�آل مبهزبٍؤئَ� رخع خه���خةـ خْ إلهالآل غُ ح
خإلس�خهخ�بٍٍمجه ألَئآل ؤََس�هٌخ رخع سه�يَّخ � ذْ � ّهال ُّحلِ ٍٍمجه � خلمتضة

خل�حلخيت هال ُّحلِ
ذْـئال ؤّح ٍىالس خؤسآلخ�ئب ذرحلخ ضخٍؤس رحلّـبٍؤئَ� حمخ�ٌّبـٍئحلسـخأل�ئّ جلخحم

ذؤّت خمجيّ ألخ ؤحلّـ �ٍؤ خؤسضء جلي� ألئسَّزـم ؤحلّـ ألخ
بخرَّ ذق رهحلًخ خؤَنخمطبٍخؤسيس إلي�ـ رخجلؤّ خع��خمخط ه��بيَّخسس� م لالء
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بٍخأل��خمِ � ألشالٌّ خمبخرّ ىحلـ خؤخمهز ٍئ��خْ خؤوخميب حمئ��ُ خإل���ٍـم خؤ��جمّـ � ألَمتَّحمإ
خؤ�إل�خإلبـٍخألخمإلٌّ م ٍخجلٍإلٌخ خؤسيخمبال ره� خسجمئخم جلي�خ�ـٍخىألخ�بهال� ٌّرذه�خ
خضسخص ٍ نبخ�ب خخبيٌّ  خإل� خؤ�َُّّال خلآلخم م ألَمتَّحمإبٍخرالوسّ بخرَّ يسرهس رخعخمٍص

ألئسرئت م خلؤئ يالئُ خؤسضءـألهٌّ خ�سآلخمخحمـم خحمجلس خؤسضءبٍذْ ؤحلي�
خؤ�إل�خإلت ذق رذهخجلسٌّ خلؤئبٍخألخمـخعخحمخي هال ٍخي�

ٍهحل سَيجم رهحلإل �هحلخ� ٍئَس ؤالسَّب خؤ� ألُ خب��خمصـ ئآلُ خعخط ذق ه��حلس
جلي� ىرَّؤٌّـرخخبجم ؤهحلإل مبو� يخم� ٍخبخألخمإلٌّ خؤالالـهالـخىالب سالئ م خؤيخمُّءـؤٌّ
شز خؤَنخمـألُ خ��ئ ضق رخعَّة خمبخز ئَس خؤ�إل�خإلبإل� ذق خؤسضءـألهٌّ
خؤحلي� خلؤئ فآلالَّْ ًٍآل خؤسضء ألُ خؤهخحلُُّ خؤخميخئ ره� يخحم خؤ�إل�خإلب رخز

خصخمزت
نبٌَّحم ٍضنت�ـخبأل يدإل�س حمرسٌخب خؤ� خؤَآلال ٍخجلخهز خؤ�إل�خإلبـ خجلخبال خ�ْ

اٍحمجلطات ٍخ�سٌخ خعر�ـخإليخمخجلّـب
خؤخميخئـ خضحل ُّخمخِ غخيـخْ خؤسضء جلي� خمب�ضخز ألنتئال ألُ ٍىحلـظالمتس

�ّهال �خه�ة خإل� ينُ
خ�حموآل خٍ خه�خة خحمخجل يآلُ ٍذ جنإل�خإلب م أله�ٍأل حمصال ٍظالس ئش�ط خًٍخإل

هالّبـيذإلّـ��صالّـخألخإلـخ�ءت
خؤيخمُّءب أله خلخرال ُّسهالءـرسالئ مبو�خ� إلمتخ� خؤجمخئخمط خلَّىةبـي�صالس ًجمخ خشخحمإلٌّ

ح خؤ�صُ ألُ خبخمٍصٌّ ضس رّ خضسينس
ال�آلخ خؤ�� �حلّـ ُّخ سمتهحل ب�َّة

ئال�آلخ
ُّحلخؤإ خحمهرس�

رهََّخْح خؤ�صُإب ألُ بىمتخحل م خؤئسخز ألُ خؤشخؤش خؤ�آل م خؤَمن بر�ـ
سمتهحلإ �َّة

ب�خم�خ� هالٌّ� ُّ�خم� خْ خؤمترضبغخي رهحلـمبط ذ يٌآلخ خإلخإل نبٌخمخْب ألخم
خؤمترض مب��ط ضس أل�سنخ�ـ خر خْ ٍخهسحلس خؤََّإلب ًصه مـ ٍخإل��خ خؤخمٍُّالٌّإـ
ٍرخؤسضء و�ّـ رخؤهنتخمخس ألَنتوالق خؤنٌخمبٍئخْـخ�َّْ مبط ضس خإلخإل بشآل
إل� رنتٌّب أل� دخبخمبٍ�ـفخمص دٍْـ رق �سحله�ُّ ئخْ خإلّ و� ـؤالخجلطب ٍخؤسهجمُّز
ضس رّ خه�خة هحلإل هال ضخممبس ألخ خعاليبًٍَّ ـخؤمتيَّة خبُّخ ذضحل م همحَّ
جنؤس خؤسضءبٍألخ مـجلي� ألئسَّرخ� خؤسخؤٌّ رخؤ�خأل ألخمط خلخس يخصخإلٌّ ٍؤئَّ خخب�ت

ضخميخ�ح خخلئخمِ
خلؤئـ ٍؤئُ َُّسآلٌّب سَنآلـ ٍذقـخّـ خؤَ�ًإب بخبخؤحل هُ سهخميّ ألخ ئال ىال ت

ت
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رخؤسيمتالت
جلحمخ�بـٍؤئَ�ــ جنألال ٍ ؤٌّب خؤَ�ًـمبحلُّءـلآل خبخؤحل هالّبـرخْ يخصرس ـت

َُّسآلٌّت سَنآل خّـ ذق خهخمة
خع��خحمخي ٍصٌّبٍخألخم هال ُّرخجل �خ ألنخًخم ٍئخإلس ألالخ�ب ذصخر� م ض��حل�ئـ

خؤ�إل�خإلت ذق رذهخجلسٌّ
ألشالآلخ خؤنتَّهٌّب خع�ز ذق َُّسآلٌّ خبخؤحل خْ خؤق ٍصّ و� خهخمةبهال بئَس
خؤحلؤال ٍ خعء خألالئ  ٍؤئَ� َُّسآلَّْـذؤّـخُّمحخب ُـخْـدخبخمُُّ خٍـخل� خهخمة ئَس

خلؤئإت ذشرخس هال
هالَخ ٍخإلٌآلـُّ�ال�َّْ سمحخهةب ىحل خؤهَ� ضخمخخي هحلجل خْ الخؤال سالئ ضنسـرهحل
يمتخمخبسـم إلمتةـ�خهب ئال خؤ�إل�خإل مـرخز خلشَّر خؤمتو�ط خؤ�هخإل يسض ألُ

�ٌَخمزـألُـخؤ�ة_ خضحلًآلحـًالـسنََّإلخ
ؤّـ ىالس _ـ جلخبخْـ خٍ ألخ ذق ظسخص هالئآلبيٌال ُإل�آل ٍؤئََخ تتتـ ح ؤٌّ ىخألـ ـ

خؤيسضت نبئخمخبٍخوالء
هخميس ٍؤئ� خؤسضءب ي�ط خبأل ىحلـسَّم خلؤئـخؤمتحلُّء خْ ف�خمـرخؤرخأل �

ب�خمخ�إٍحمرهّت ُّحلّـ رق �خمخضَخ ذ ئ رهحل خلؤئ
ذق ّرخإلسآلخ ً�َخؤ خه�خةـخبخؤحل هحلإل ًٌّ خٍقب ضسخْح ٍتتظآل�هسـخألخألٌّ
ٍؤهالّ خؤسضءب ي�ط خبأل ألخس خإلّ ٍخؤشخإل نبحلُّحلب ؤسهجمُّز سهخم� ٍؤجمخ ض�زب خّـ

جنإل�خإلسّت م أل�سخ� ٍ�صحل
خؤَّ َقب ألُ هحلجل خحمٍخ� � ىرال –ألُ خلًرس ئآلخ رخحمٌخب ذق يخمجسـخؤخمٍ� ؤحل
أله رَّخ خؤنتآلخمخإلٌّبـٍـؤئٌَآل خؤخملُ هرحل ٍ خلحلخ�ب ٍمبيٌّ خلهآلخمبـٍ �هَّجل ألشال
ُّ�خؤرَّْ خؤجمُُّ ََّْ َّخؤ ُّحلألٌخـ خؤ� خؤسمحضخس هال ٍنبخًحلخ� خؤمتآلَّجلب هال

ٍخؤحلكخمخ ٌّت ٍُّخعخم خؤهحلأل ىآل رسضء
حمأل�خ� خع خؤجمخئخمط م خ�ّ ظخؤحلـإلنتس خؤ�ـسخمر�� خؤمتحلخى ىه ٍؤئُ

خؤَّ ُت ُّضخم حمألَّجن ألُ
ٍخعخحمخست خؤَخهخس ٍخمجض ٍ ٍمبخجلىخ�ب مبخيخ� ئَس ئآل خبخؤحلتتت ُّخ دِ

��ئ�س�زـخ�َحل م بُّسيخم�خي
��فخٍحمـألخـهر�خسّـرّـخلحلحم ٍ

ؤـبىخحمٍْإ وَخ� ُّئَّْ خ ُّخٍإل ٍ
بًخحمٍْإ ؤ �ال�َُّّخ� خٍ
خلخأل ه ل� خؤجمّـ ُّهالآلـخْ

خعخأل جنُّ�ُ خٍ
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خؤخمجنئ �خمئ ىحل
ٍخلئَ��إ خعال�ب هخألال خٍ حمخهٌّـخ�رال�ب ألُ

ٍيخسئ_ م س�ر�ز خٌُّآلخـخؤجمّـ
خؤ��ز_ خ�ء خ�خبخمب ٍصٌّ خإل خؤخ�ٌّ خ�ء

ب�خمخ�إ ئخْ ضق ئخليخصخطب ضمحخم ٍؤئَّ إلخًخمإب بخلحل خحم � نبٌخمُُّ ال 
خلؤئب خحمي� ؤه�خةـرخإلسآلخـؤالض�زـٍخإلخ خؤسهجمُّزب ٍ�خال رخ�سجتحلخإل ٌُّحلجلإلٌّ

بألرخحمؤإت رخؤخميء ًخ ألمتخيضخ�ح ٍىخألـؤٌّب هالَخ يحلخبال
خع�ز ىخجلخس هالـخإلٌآلـخهسالَّخ جلؤال خعخمئٌّ خ�ٌّ ذُّخمخجل خْ هسبٍحمخُّس مب�
ٍ�خؤ� رخؤمحضئ ٍخإليصخمس ٍخؤ�جتخمُّـ رخؤومحز مسال ٍخإلخ يخه�يس ٍخبُّخِب

ُّمحضئئ_ خؤجمّـ ألخ خ�ءح
سنتخرّ رسيخمبال ٍخخب���س��ٌ��آل خع���آل���َّجلب أل��ر��خحمؤ ه����حلط خغ��ال���س ؤ����حل ح ى��ال��س
ألحلط ألَجم خًالّ ذق خبخمص ىحل خعآلَّجل ألرخحمؤ ح إلخًخمبٍهال�ء خلحل خ�قبيمحضئ
ٍ خط ألحلخحمط ألرخحمؤ�ضخٍؤس حميء ُّخ هحلسئ سرهخس يسضآل�ال خإلس خألخ هحلسّب ٍخغال�س
ٍخظٌس يَّىيس رجمؤئب ُّ�هي� ألخ خصحل �ٍ ٍخؤ�جتخمُّب خليخحمى ٍعن خ��ك

خُُّ_ ذق إلخًخمح خلحل مبخ� غَّـخؤرخزبٍ
خؤمتآلست خعمتَبخؤ�إل�خإلـٍؤخؤٌّ ىاله� ىالسـذق

ٍ الز بخرَّـألَمتَّحمإب ألُ خؤسضء رهحلتتـٍخخبجمـجلي� يالآلـإلئآلال خصال� ح ؤٌّ ىخأل
أل�خؤ�ت ألخـًٌّ خؤنتَّهٌّبٍ ذقـخع�ز ٌّخإلسآلخ خ�رخز سحلٍُُّ أل�

نخمٍة م ٍىالسح ؤالض�ز ٌّخإلسآلخ ؤّـخبالي ٍخٍمجضس  َُّّ�ب ألهّ ٍظحلشس صال�س
فحل ٍخؤ�خ�ب ٍخؤشخي ٌَخل خعآلهخس سنتئال ٍُّضخم خؤسهر�ب ضخمُّـ خإلهحلخإل
يحل ُّهَّمجّـهُ ٍ خؤسهر�ب ٍُّضخم َخله رحلة كحلِ غسخصخ�ـ� خحم إلي�ّ خ�إل�خْ

ٍخؤهنت�طت خًال ضَّخمجُ
خؤَصخطب  ��َّئـ هُ خؤوخمُّء ُّرضش ئآلخ  َُّّالب أل��حلط ألَجمـ خلؤ��ئ هُ طشس ٍى��حل
خٍ بخخبَّخْـخل�الآلقإب �َّخـئخْ ض�ز خٍ ظآله خّـ م ؤفخمخم أل�سهحلخ� ٍئَس
ًَّ خلٌآل ٍذكخ خ�خخيب ًٌّ بخُّحلَُّّؤَّصخإ سئُ يالآل خؤ�خحمُّقتتب خٍ خؤَّألقب

ٍأل�سرالّت خؤَّ ُ ضخأل ٍخبخحمخسٌّب حمخٌُّّ هُ ُّه� خؤجمّـ خؤ�إلخألصـخؤ�خ�ٌّ
خؤي�طبٍسرنتخم ؤال�رخس خصسآلخهب خؤهحلخؤ ٍهَّجل بخنب�خئإبظآلال ٍئخإلس
ٍخإلخ خ�إل�����خْب ّخب خ�إل�����خْـ ٍخ�سوألـ ٍخ�سرحلخجل خؤنالآل ّي َُّسيٌّ كصسآله
ٍخلَ�ق ٍخلٌآلنتق خ�سخصقب ؤنخمٍة ئش�خ� ئَسـخسخ� حمىءـخ�ض�خخي ئنتخهخم
ٍـ خمُّء سمتالٌآلـخؤئٌخمرخب �ٍ خل�ئُب �آل �ـُّسَّيخم مُ خؤَّ ُب خحمصخ ئال م
جلٍْ خؤرجل خب�خس رئال خلسَيجمطب خؤ�رخس سَهآل رَآلخ خل�سنتيخسب ٍ خ��يالسب

ت
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ًَخؤ خْ ججإل هخإل م خمبحلىخٌّـخعآلآلق ألُـخضحل هالآلس حمىزتـٍىحل خٍ ض�ز
خبأل ألُ خلَّخ َق ؤئال صسآلخهخ خؤهحلخؤ ؤسضء ه�ُّ خلآلالئ م نبَّهٌّ ض�ز

خنب�خئت س�رء
�َّىر فحل ـ خؤنتَّهٌّإب بخع���زـ أل�آل ْ ذؤّب خإلسآلخـ م سالئخسـ ٍى��حل
خؤَنخم ٍرو� �إلمتخيٌآلت خع���ز ُّ�هـ خؤجمُُّ خ�خمٍألقـ ضس خلَّخ َق هَحل
رخؤهآلال خؤ�آلخ�ـؤّ نخمٍة م ٍضس خع�زب خْ حمخُّس خألَبـيذإل� هُـخلجتخ خم
ذق ُّّمتخألـمشال� �ـرخعآلخً�ُّـخؤئخيب خؤس�آل ًجمِ ٍيء � فن ؤُ خؤهال�
ؤٌّ �َ�س ضس هخألقب لحلط هالـٍصًَّّـخؤهحلُّحلط خألخم ىال�رس ٍىحل خؤنتهزت عال�
ًٌّـذضحل بخؤنتَّهإب خلخحمئ�ٌّبـٍهخميسـخْ ؤاليئخم ��خل خؤئسز ره� ىخمخط
ُّرخعخم خؤَخخيـ يٌخ َُّهآل خؤ��� خ�سآلهخسب س�َّحم �خئ م خؤسخحمف خلخمخضال
ُّخؤحلهخ خْ ٍهخميس ضخصسّإب ض�ز ٍؤئال�  خىسّب ض�ز ئال� بألُ ٍسخ�آلـخع�خس
صهالس خؤ� خلحلـخنب�خئٌّبًٌّ ألُ ألئس�رخسٌخ هال ظنت ئخإلس خؤ� خؤخمخ�خؤ

خؤرنتخمُّت هٍخؤ�ر َُّآلـخؤحليخ�ـُّهخجلّــخؤغ رهرهخ� َّهخؤنت ألُ
نب�خئخ هُ خؤ�ـسسضحلش ٍخؤئسز خلخس ألُ خؤهحلُّحل هال خ الهس خإل� ئآلخ
خلخمٍّـ خعحلُّش ألشال خؤسخحمُّحتب فينٌخ ٍألخمٍُّخس ض��َّخجلش هال ٍسسئـ خ����إلب م
م نبخمئخـ خؤَخخيـ بخْ هال ُّئحلـ خؤ��جمّــ ٍ�الآلب ّهال خ� مبال غآلحل إلرَخ هُ
بهصرس هَّبٍىَّؤّ خ� حممجٌّ خلحم خرٌّ ألَّخىة خسجمئخم ئآلخ ششبخلخبٍخؤَخحمبٍخؤئإب
هآلخمـحممجٌّـخ� ٍخ�سهحلسـىَّأل هالـخؤَخخيـر�يّإب ـفخمص ئة صخهخ�ب رخس لُ
ُّر  ضس يخمخٌآل ٍخحمجلإلّـهال خوَخٌآلب ألُ خبجمْ ىخرالب ذق بؤُـهنتس هَّح
خؤ�خئ ًجمخ م ىخمخسّ ألخ ألُـخًآل خلََّحمطتـٍئخْ َُّخلحل بي�إبـٍُّمتحل رسٌخ رقإ
ال خمب� ٍخؤجمّـ �َّحمُّخب م خ�خبَّخْـخل�الآلق جنهآل خؤ�رخهٌّ ؤالآلخمضَّإلب ألخس ره�
خؤ�َّحمّـب خؤ�لخْ ألُـخبأل خؤنتَّهق أله ٍظخؤة خ��إلب م نب�خئخ َله
خؤ�ـسمحآلَسـسَّجنُّه � ألهـألمتخم خؤَّضحلط جنألُ � نب�خئخ خؤس�رخس ال�ال� �ىخمخحم
هرحل خنبرخِ ئخإلَّخ خؤجمُُّ خؤيخمخ خؤيضقـ هال ؤ�ى�خهق خلآلالَّئ خحمخمج��ٌّ

خشخمُّخت ؤئرخحم ـمالَّئ ردحمخ�� ألالضق
�خؤ�َّي خ�ظخجل أله خؤسضخؤة ذق خؤ�ـجلهس �خ�ـخؤ ـخؤ�رخهٌّ ردحمخ سخشخمس ئآلخ
خؤَّ ُ ىالز م حمألض ألشال جلٍؤـذ�خمخال ذىخأل هآلالـهال خؤجمّـ خؤوخمزـخؤخمخ�خؤٌّب مجحل
س�ٌآلبٍخخحمخمج ألُ خؤيال��َق سنتخمُّحل ئَّخحمش ألُ خلؤئـ �ررّ خؤهخمرٌّبٍألخ

خ��ألت خلحل�خس هال
ض هال خؤسهخمة ذق ٍمبَّؤٌّ م ٍخؤَخهخس خؤخمخخسـ ًجمِ ئال خ�ٌآلس ٍىحل
رال خجلُّخْب ظخحمز ٍ جلَُّخ�ب ؤ�س ٍضالآلٌخـخنب�خئٌّب �خْـخلخحمئ ًٌٍّ ألٌآلب

ت
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ذإل�خْت ؤئال ضخمُّـخؤهرخجلط هال سئحل خإلٌخ
ؤس�َُّّخم ه�ُّ أل�الآلب ئَّ � خؤ�هَّجلُّب م خؤنتَّهٌّ ذقـخع�ز خإلسآلس ٍؤجمخ
َُّّأل –ئآلخ خؤحلٍؤ ذىخألـ ألُ ُّيخؤوخ خؤي�طب خؤ�رخس هُ خؤنالآل ٍحميه رجلِب
خكَّخلص ٍئخْ ؤيـألهَت ٍؤ�س ؤالصآلهب خؤ�هخجلط ظرء ذق �ـسٌحلة َّْ خي
� ضس ٍخلشخألب خكَّخلص ًَّ غخضّب � دإلجمخؤ � خشرس خنب�خئبـخؤجمّـ دؤخس س�رء
�ر�ـؤسضخمُّخم ّي ٍىخمخ ـذ� أل��خ خض�خز ره� خلؤئ م كخ � ض�زـهخمرٌّ ُّرء

خؤشخمٍخست ٍخؤي�خجلبـٍخضسئخحم خ�سوألب ألُ خؤي�طب خؤ�رخس
ض�ز خًآلٌخ ٍؤئُ سهخميَّإلّبـ خؤجمّـ خع�زـ رخمإلخألص سمحآلٌَخ يحل أل�خؤ�ب خألخ

ًَّح حمخٌُّّ
خضسئخحمبـٍذإلمتخةـخؤ�رخسـخؤي�ط ٍذؤوخ ؤالشخمٍطب خؤهخجلأل خؤسَّجنُّه مجآلخْ ثت
كئُ  يخعخه خصسآلخهب ٍخؤهحلخؤ خؤهحلأل دؤخسـظء خبأل ألُ ٍخ�خمٍأل

يَّؤس�ت ىخأل غالمتخ�ـؤَّ َّبـئآلخ ُّئَّْ خْ
رق �خؤسآل خنبئخأل ئخي ٍذجنخؤ خؤ�خ�ب خعخمُّخسـخؤهخألبٍخ�خس ذ ئ ثت
ٌَخل خ�سآله ؤسَنآلخسـ ألَخ بٍخؤ�آلخ� خٍ يخ  خ�� هالـ خلَّخ َق
دحمخٌآل هُ ؤه�ٍخ خؤَخخي خألخإل خؤهال�بـٍيسضـخؤرخز رخؤهآلال �خ�ٍخؤ ٍخؤَخر

خضخمخحمت كَّخ َق ذ ضخم ُ ٍ بـيـئخألالُّطخم ٍس�الهخسٌآل
نالـألنتخمٍه �ـم ؤالرجل جلخآل جل�سَّحم ذىخمخحم ألُـخبأل جلكخمخ ٌّ إلنخإل ذىخأل ثت
ٍُّئيال ٍخؤنتهزب خعخئآلـ رق ىخؤه خلَّخ َقبٍَُّنآل ضَّئ ُّئيال �ـ خؤخجلط

خصسآلخهت خؤهحلخؤ دؤخس س�رء
خؤهنآلت خؤحلٍأل ئخي أله ألسَّخجنإل هىخس ٍذىخأل خؤه�ئخمُّب خؤَّخهحل ذجنخؤ ثت

ؤالحلٍؤت ألالئسٌخ ٍظَُّّال اخحمخألئَّاب نبخمئ سخألآل جت
خؤرحلُّال خلمتخجلحمـ خل�سحلخألبٍذفخجل ٍَُّّخؤسَآل خىسمتخجلُّب خؤخهحلط س�َُّّخم جت

خؤَخمجرت خؤَيم ؤشخمٍط
خؤهخ�ب م ٍخؤسئَالَّصٌّ ُّسإلـألهـخؤس�َّحمـخلهخمم كخ خؤسهالآل ألَخًص جتـس�َُّّخم
ٍخؤ�حلٍجلب خؤ�خمئ ٍذإلنتخ ؤالآلَّخ َقب ٍخ��ئخإلـ خؤمتض خعحلألخس ٍسَّي�ـ
ٍخؤسهحلُُّب خ����خؤبـ مبحل خؤ���حمخه��ٌّبٍى�����خه��خس خؤ�خهـ جله��آل هال ٍخؤهآلال

ٍخ�شخحمت خض�ٍخؤ
خعخط مـ خلنتخحمئ م ٍضٌخ ٍخؤهآلالب خؤسهالآل م ضَّىٌخ خل���خمخط ألَض جت

خصسآلخهـٍخؤ�خ�ت
خلآلالئ ىه ؤسحلهآل ٍخلهسآلخمُُّب ؤالضصخص ٍخؤس�ٌس خلخمخيء س�َُّّخم حت
خؤَّ �ت خؤحلخبال لمتخجلحم سََُّّه ألُ خلؤئ ّهال َُّ�َّّـ خ��ألٌّبـٍلخ رخؤهخ�

ت
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�رسئآل ضش � أل�خؤرئآل خلنتئالـألُ سَره ٍىخألحـ خلئخمسّب بخرَّـإلخمبخمإألخ سخألال
بخع�زإب أل�آل خٍ�آلخ ح خألخمُُّ م سئآلُ خلنتئال �ـٍؤئُ خوالرٌخ سَّي� م خعئَّأل

خؤ�خمّـت خؤهآلالـخؤ�خ�ٌّ ٍشخإلٌآلخ
_ رنتئالـهال� َ َّخؤ خل�خؤز هُ رخؤسهر� �س�آلض خْـخعئَّأل حـخسخم ٍ�خؤسّ

ٍ�ـُّهال�ءت �ىال مبآلس �ت
خؤهآلال ً��َّخطـ ألُ ٍو�ّـبؤ�َخ ذإل� ؤئ خئ��حل يذإل� ؤٌّ رخؤَ�ر خألخـ ح ؤّ ىالس
خصخم�ز ٍ�َّة خؤسهر�ب ٍضء خؤ��خمخّـ ُّعخم ألمتخجلحمسئآل ذـ ّذؤ جليهَخ خؤ�خمّـبٍألخ
خٍ ؤالخجلط سخميهـ خب�خرخس خبأل ألُ خل�سرالب مـ خؤهال� خل�ال�ـ خؤهآلال خ�الَّزـ

خلَّخ َقت هُـحمخّـ سه� نبهر أل��خس
ُّمت�ـخب�� خؤ�صُ ألُ ظخمص ضَآلخ ؤٌّـرالٌصـ�خخبخمطح ىخأل

خهسجمخحمـهُ أل� ُّ�الرخ � خه�خيخسبٍؤجمخ دخبخم رخ�سئآلخأل يخمضق خ�خْ ئخْ
ٍىحل خهسجمخحمب ُّئيٌّـهُ خؤ�صُـألخ هَّر ئخإلخـُّخمُّخْـم ٍؤهالٌآلخ خؤ�خ�ٌّب ٌّخإلسآلخ

خهسجمحمإت يحل �ئخأل �َّض ُّرئ بٍألُ خؤنتخهخم ىخأل
يذإل�ـخحم خؤئالآلخس ًجمِ خئسز ٍخإلخ إلخًخمب ألهـخلحل خ�ْـضَّخحمّـ خ�سهحل ٍضق
ثجإلبسهر�خ� هخإل م خؤ�صُ ألُ ٍـخل�ال�بـرهحلـخبخمٍصَخ إلنتخ ٌّـخؤشخم أل��ط م
حمخ�جتخ� َُّخ� ٍخل� خؤَنتخمب ألُ خؤَآلم ًجمخ ٍٍصحل رمحخمٍحمط هآلب ىَخه هُ
خؤ�يخم ألُ ألَهخ� خهسخ�ـخٍ سرهخسّب ؤسضآلال خؤمتخجلئ خ�سهحلخجل ؤحلّـ ٍخْ غخهسّب م
خؤَخنب�َّْ هآلال خؤ� خؤئَُّّسب خؤحلَُّّخإلخس ظخمر خ�سالٌآلس يذإل� ٍؤجمخ خؤئسخرت خٍ
خؤ�لخْ سه�الـٍضال� مجحل ضسصخصخ �خؤهخمخ ئسخر هال خب�خ خؤ�خ�َّْـألُ
ًجمخ ؤسخُّحل خؤئَُّّسقب خلَّخ َق ألُ ٍخ�هـ نبخمخضـ ألُ هالٌخ ٍخؤسَّىه خؤئَُّّ�بـ

ججإلت مـهخإل خضسصخص
�خ�خؤ خعَّخإلز نبخألالـو�س ـأل�الرهخمُّمح رخجلحمسـرئسخر خلؤئـخلَخخت ٍم
هحلجل هال هخممجسٌخ ٍىحل رجلإلخب ألٌَخ سهخإلٌّ خؤ� ٍخؤشخي صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلٍخ
خْ حمخس خؤوخؤر ألُـخلَخ ءبٍؤئُ خؤهحلُّحل م خؤهخإل رخؤنتخْ ٍخلٌسآلق خلشيق ألُ

ؤالخجلطـخؤ�خ�ت ؤسحلكٌخ ألَخ�ز و� خؤنخمة
ٍخجلرٌّـظحلُّحلخ� خؤشخم خؤَنتخم خألخإل خيء خغرخخي نخمٍة ـخؤهخإل خلؤئ ٍىحلـنبٌحل
ٍ�خإلحلسٌخ خلسنتحلجلب خؤحلُّ�ـ خؤسخحم ىخجلًخ خؤ� خعحلخشإ بع���حمط ألخمضال خبأل
خلالضخس هال رخؤسمحء ىخألس خؤ� خ�ه��إلب ٍجنخحمط ٍخبخمب خعئَّأل خصٌ�ط
ٍ خعحلخشٌّب خجلر��ٌّ خؤسخحمـ سٌخصآل خؤ� خؤئسز ٍسَّجنُّهـ رَنتخم �ضس رَآلخ جلرخ
هآلالٌآلب ألَّخىه ألُ خؤيخهالق ٍذىمتخ مجحلِب ٍخ�سهحلخـخ�سآله خجلرب حمألَّجنِ سئي�
خإل صخألهـ ألُ خؤحلئسَّحمخِ نبٌخجلط إلال ألُ خؤ�خمفٌّإ ب�هحلـ خؤحلئسَّحم ضخمإل ضش
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خؤه�ُّ� هرحل صخأله م سخمؤـهآلالّ ذق خؤوجمخألٌّ خ� هرحل خؤحلئسَّحم ٍخمج�خم خؤخمب
خؤهآلال خبخؤحلـألُ خرَّ ظَُّّالـيَّجنُّّ خب�خ رخؤخمُّخ�بـٍ� �هَّجل صخأله ٍخإلسخألـذق

ٍخؤمتخجلحمت خؤَّخحمجل خحمنبة ئخسر ذق �هَّجل خلالئ صخأله م صخأله ئخ�سخخلط
خو��� م ؤالئَُّّس خؤمتحلخألٌّ خؤَنخإل ـخضسأل ألَخ�رخ�بهز خؤسَّىس ـٍصحلس ٍضق
خؤ� جنألخ سحلخهخس ألخحمرـ هُ ؤالسهر� خؤهخمُّمحب سالئ س�َُّّخم هال تحإلبهآلالس
عآلَّه خهحلسّ خؤجمّـ ؤالجت�خز ئرحلُّال مبحلىخخ هال ٍ خمضسٌخـ رجلإلخب هخُّنتسٌخ
خْ حمخٍخ ٍؤئٌَآل يٌحلب خلالئ خعخمألقـخؤنتخمُّيق عخجلإل ؤسحلكّ مـصحلطب خلشيق ألُ
�آلخـٍخإلٌخـىحلـضنس ٍبـألأل خئشخم خؤوخمر م خلهحل�ط خؤهخمُّمح سَّىه م خلمحٌّ
هآلحلس خؤوخمرـٍخؤَّ��بـٍؤجمخ م خلٌسآلقـرخؤنتخْـخؤَّ � خٍ�خم م هخإل رذلخه
ٍ�خال س�خمُّرٌخـذق هال ٍ�ـخهآلال ؤالخجلطب خؤهخجلّـ رخؤ�ُّحل بهخمُّمح�إ ذحم�خأل ذق

خ�هإلـخعخحمصٌّت
�خؤ�َقـلآلخحم ًجمِ ئال خبأل ُّحليه� خؤهال� خل�ال� خؤهآلال ًخص�ـ رخم� ٍألخ
هال خلآلالئ خؤشخيـم حمألَّجن فرـألُ أله هآلالس ٍؤجمخ خؤ��ضب هال خؤشخم إلنتخ ٌّ
ه�ُّ شخمـ ئآلَ� ر�ٍس ألُ خعحلُّحلإبٍذمبحلخحمًخ بخؤَمنـ عال ألنتخمٍه سَيجم
ألُـىرال رجلإلخب م خؤشخيـخ�خمبخمط خؤ�خض خخبسَخئ ٍيئـ خؤسََُّّخمب شخي ؤَنتخم
ؤسئَُُّّ صََخ� ضالآلخ� خ�الب ألنتخمٍه م حمخُّسـألهـو�ّـ ٍىحل خلسنتحلجلت خؤحلُّ� خع�خز
سَمحص ضس ٍخؤئسخزب جلرخخ ظخجل إلَّخط خهسرخحمِ كئُ ٍذ خحمخ� ؤالشخيب أل�سال ألَ�

خؤخم�ت نخمٍةـخه�خةـرّـألُـخعٌخس
يخمجلّـبـخيحلًخ ألنتخمٍه ظَّؤسـذق خْ ؤرشس ألخ خإلٌخ ذ خ�ال غخ� ٍرخؤخموآلـألُ
هُ خإلنتوالسـ خؤسَّىةبضش ذق رٌخ ٍخجل خؤهخمُّمحب خعآلهـ خؤ�آلَّضخس ًٍ��ص
خؤهخإل رخؤنتخْ ذ خحمـخلٌسآلق مجآلُ خل�ال�ب خؤَّ � خؤَنتخم م رخفخمخم ظخمُّخمًخ
� خ�ة أله � ّهال سسَّيخم ألخ� ًٍَّ مبخجلىخ�ب ٍخؤس�خألخ� ُّصحل هآلالٌآل م ٍصحلس بخؤجمُُّ

خعحلُّحلإت بخؤَمن عال ظخمر
خيئخحم خبسرخحم �خأل خصحلإلٌّ خؤسخألالب  خٍؤـ هال خسخع ظخمر� خمجه ٍضق
كخخلص خ��صخه ذق خألال خؤَّخىهبـي مئَخس أله كخ�ٌخ ألُـخبأل ٍخض��إل
ٍرخمٌُّخب خؤَنخمُّخس حل�ِـ سوَُّّ�ـص�  ألشالآلخـ خعخمجخمبـ هسرخس هال ��ٌخ خلخمجٌّ

الت خلسجت� خ�م خبخحمص ألُـخل�سرالـخٍـألُ صسرٌخ
ٍألخمئ��ِ ٍخؤَّخىهب خعالآل ضخي� رق ألنتحلٍجلط ُّخحمخبسخ �سسنتئالـٍخىه ًٍئجمخب

خلآلئَخست ألُ صحل�آلخ رق ُّسجتال�ء ألخ هال
أله ضَّخحمِ م ُّسَي�خ�َّخ بـإلّ َخؤهال مبوسّ ـخؤَّ �م ـخؤهآلال ُّ�سٌَُّّ� ؤجمؤئب
مـخؤنتخحمه كنتٌّ بٍإلّ بـٍخلسو�خس خل�سصحلخس أله خؤسئة خبخحمخس ٍكسالئ خؤَّخىهب
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خلَه�ؤت ُّخؤ�خم ّىرخ م خٍ خخلًخْ م إلـخل�حمٍهضخ خًٍخإل هُ رهحلخ
نخمٍة رخموآل آلب خؤَنتخمـخؤهال�ـخلَن� خؤََّهـألُ طحلٍـخلؤئ َُّخ جنؤسـخئشخم ٍألخ
بئآلخ رجلإلخ م خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق خمبخرس خؤ� خضرخ خسـخؤئر�ط ٍ خهسخس
سئالي خىال خلخمضالب ًجمِ م خؤهال�ب خؤَّ � خؤهآلال سئالي ألسَهخ�ـرخْ جنؤس ألخ خإل�
خعخمخؤ هالـمبهحل � �َّخًخ ألُ � ٍصحل ٍ يخحلط خؤنتجتمتٌّبٍخئشخم خل�سَّـ هال

خصسآلخهٌّت
خؤَّ�مـ م خؤنتٌخمط رره� ضنس إل� خؤنتئالب رٌجمخ ىَخهخسٌّ سنتئ�الس ٍؤخمكخ
يهال ئخمجل خؤَخهخس سالئ ضحلشس ٍحمكخ هٌَخب خؤسجتالٌّ هالٌّ� ��ألُـخؤ �ٍؤ خجلرٌّب
ص�خحمط سنت� ّـألُ صخمخـألخ خؤ�خمُّب خع�ر خؤسصخمر م خفخمخم سرهخس هال

ألُـخؤسحلخهخست خؤسضءـٍخؤسهجمُّزبٍ�َّخًخ ى�َّط ظآل�ال هال ٍخمب�رخحم
م خخبس�إلسّ لخ صإلس خلً� م سرالَّحم ىحل إلخؤه ذق ـخلال ًجمخ ـرخْ ـخؤَّأل ئآلخـكئُ
خؤجمُُّ � خؤحلخخبال جنخحمط مـ�صٍَّْـ � خلهسالق خإلق ألُ ٍهسّ ألخ صخمخ خخلب ألُ خهآلخئ
خىمت خؤ�خ�ٌّبألُ خؤ�ة خؤَّخْـ غسالة خؤهخإلبألُ خلؤئ رسََّهٌآلبم َُّضحلحمٍْ
هُ خؤرهحلُُّ خلشيق ألُ هحلجلخ� جلخخمسٌخ  خؤسـم ٍخؤ� خؤ�خحم�ب خىمت ذق خؤآلق
خلخؤب خٍ خع�ز �جمخ خإلس�خرٌآل ٌؤنتر ىحلخألب  خؤسـألهسالق ألشالآلخ خؤسَنآلخسب سالئ
ًجمخ ئال ثجإلب هخإل م �صٌَخ ٍهَخرخم خؤحلخخبال ٍجنخحمط خ خةـ�صَّْ خغ�س يٌال

_ خؤسخش�
خؤهال� خؤهآلال ظخحم ئخ� ألسآل�� جنؤس ألخ ألسهخحممجبـٍؤئَ� بٍذصخرخس هحلُّحلط ال�خ
خ�سآله لهخس سنتئال خؤسهر�ـٍ ُّضخم رئيخؤ خبؤّب ألُ خ خؤز ٍخؤجمّـ ٍخؤ�الآلٌّب

سئَُُّّـخض�خز� ُّخلؤئـضخم م كخ خلحلإلٌّب
خؤحلخخبال ؤ��َّجنخحمط خٍأل خؤ��حلٍحمـ ألُ خؤوخمرٌّ ���خع م سه خؤ�صُ هَخرخم ئخإلس
ر�ه ُّيمتالٌآلخـمخم� هَ�ُُّـ ُّإليخمخجلخ خؤ�إلخجنُُّ نبوالس ٍىحل خؤحلُّآلب ألرَخًخ مـ
لهخ� هالٌخ خوالءـ ٍىحل خإليخمخجلُّإت ٍخؤخمُّخمج �بؤالسنتآل ُّ�سجتحلإل خألسخحمب ششـ
خؤحلخخبالـألُ ٍضقـُّحلؤة خؤَّجنخحمطت لحلخبال ٌّ�خؤخم خؤرٌَّ ألُ ُّسيخمه ئزب حمألخجلّـ رخز
خألسخحمت خحمره هُ هخممجّ ٍـُّ�ُّحل غَّـخ�يالب ألسحلحمص ه�ـمخم كخم يذإلّ خؤرخز ًجمخ
ٍخؤحلهخ خؤسخية هُ ُّْئ ْـغ هصَّجنخْ ؤحلخبَّؤٌّ َُّّإل خٍأل هَحل ّي ٍئخْـُّره
خؤرٌَّ ٍؤئُـ ؤالسضءب مبهَّجلّـ خبأل �ره هالٌآلخ خ�الآلـ ٍئَس خؤخمُّزت رخؤيخمص
رُـأل�هَّجلبضش خؤيخمُّء خألخإل يٌخـ ألشالس خؤ� الخؤال سالئ مبخحمـمسالخ�ـم خؤمتو�
ذق خؤمحء خلئخْ خي�نبَّخ خنبجتخميـخؤجمُُّب ره� خؤسهخمةـهال ألُ هَخّـ كئَس
خؤر�ٍألـألَجم ئال م ُّهآلال خؤجمّـ خؤ�َخْإ بض�ُ ًَّ رهمحٌآلبٍئخْـخضحلًآل صَّخحم
ألَّنيٌّ ألُ ئر� هحلجل حجإلـأله هخإل خهسالـم خإلّـىحل ٍخخلئخم ججإلت هخإل خؤسضخىٌّـرٌخ
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خعصخجنبٍخؤره� ظخمُّخم ٌصر خٍ خؤرهشب ع�زـ َُّسآلٌّ رهمحٌآلـ ئخْ خؤئالبخؤجمُُّ
خؤَّ �إت خؤسضخمحم ٌبعر َُّسآلٌّ خ�خبخم

ـسَ�ت خؤ� خؤر�ٍأل ئال خلئخم ره�بٍخ�سهحلس هالـبض�ُإ �ال�آلس
خلالئ ؤّ خلويَّحم ٍخيسسضٌخ ثجإلـ هخإل م خؤئالـ خإلنتس يحل ألهخمٍةبـ ًَّ ٍئآلخ
خألرّإب بمبخ� خؤحلئسَّحم خلخمضَّإل خ��ٌخ ٍىحل بخألخمُّئإت خحمخألئَّ ٍضخحمرسٌخ يمتالب
هال ضخممبس ضش ألهخ�ب ٍخصسآلخهٌّ خئخجلكٌّ خؤمتخم� عحلخش سئَّْـخكَّخلصخ� ؤئٌّ
ٍَخؤي خؤهالآل خإلحلُّـ خبأل ألُ خؤخمخحم خظخخل خلنتخحمئـم هال خؤ�خؤز سحلحمُّز
خٍأل سنتئال هال خؤئالبٍهآلالس ذجلخحمط سحلخبس هُـ بخل�سال ٍخؤخمُّخمج ٍخؤشخي
م خؤ�ز ٍذ�ٌخإل ألرحلخـخإلسجتخرخس ذىخمخحم يٌخ رجلإلخبـُّسآل م ؤال�زإ �بحمخر
عال� سئالة خبألـخلؤئ ألُ ٍُّسآل نبٌخمّـب ألُـحمٍخسرٌآلـرخنب�خؤ خإلنت�سٌخب كَُّّال
خؤهخإلت خؤنتخْ م ٍحمضسٌخبـٍألنتخحمئسٌخ خإلنت�سٌخ ئخي ��رٌّإبرس�بخؤ ذجلخحمسٌخ
ججإلب هخإل ألُ �رسآل� م �ؤالحلحمخ ٍخلهخجلْإ خؤر�ٍأل برئال خؤسضس ىحل ٍئَس
ىخجلإل ىخمٍّـ ؤ�خؤز خؤمتحلأل ُّنترّ صحلُّحل خصسآلخهٌّ ٍ خئخجلكٌّ غم م إلي�ٌّ صحل
�جلحمخ �ئآلخأل خهَّخإل شصحلطـش م ىمحس خإل� ألُ خعََّزتـٍرخؤخموآل صرخأل ألُ
ألَّ�خ خؤ� خل��حلخحمخي خٍخ��ال ألُ ئخإلس خؤ�ـ � �خؤي أل��حلخحمخي م َُّّخؤشخإل خلخمضال
م َُّخلحل جلخبال ئآلُ ـخإل�ئَس هخإلـججإلبذ م ذقألحلخحمخيضئَّأل ـٍظَّؤس خًخؤٌّب
ضخمئ� ألحلخحم �خؤحلحمخ وحلس إلَّحمـخؤمترخ�بـضش خْـُّخم ىرال ألٌَخ ٍخبخمص خؤالال دخبخم
خوخجلحمًخب ٍ نٌخمخ�ب ٍخهَّجل خلحلحم�ب بخؤه�رإـذق ألُ مـخؤمترخ� يخخبخمص خؤَّألب
غخينخ�ب خعََّرب ىخمُّ� خوخجلحم � ٍئخإل� ظخمصسـألٌَخ جلحمخ��بـضس هال ألَئر�خ�

مبو�ت ئَيجم هالـخلخسٌّـٍىَخهخسٌّب ألَ�َُّّخ� ألس�ألسخ�ب
هخؤٌّ غم ٍمجآلُ ألَيسضب خصسآلخه ر م وخمُّرخ� ٍصحلس� خؤئالب ٍم
َـٍخؤيخلهخمي خعَّأل ئخي خلجتساليـم خعآلخهخس ّي سنتئ�الس خمب ٍخؤسضمح� خؤسَنآلب
ُّ�غالخ خؤالو ألحلحم�خس مجآلس بإل�خـخؤئالإـخؤ� له ٍألٌَخ ٍخصسآلخهب
جلهس ٍىحل خعخألهٌّت خع��خمإلـ �ئُ ََّْ�ُّ خؤجمُُّ ٍخلَّنيق خ�خسجمط بٍجنٍص��خس
هال جلحمصس سهخحمةب ضيال ذق ٍخلَّنيق ٍخ�خسجمط خؤَ�خإبـخؤ�ز بخعآله
رٌجمِ خئسنس خؤ�ـ خؤئر�طب خؤمتخؤ جلخبالس ضق ٍ جلحمخ���ٌّت هخإل ئال أل�اله ذىخألسّ
ألُ خعَّة ًٍ�إلٌّ رخؤوخمرـٍخؤسَخى�ب خض��س خلسََّهب جنُّخٍخ خلجتسالي خؤَّصَِّ
غَّـخحم�ب حمخ�ٌّ ٍخض� خؤئإلب م خسالهشآل ٍٍصحلس� ٍخلخؤَّةب خؤ�خحل خخب�خئ
هال سهخمُّيٌّ خؤخمخر�ب خهمحخ ألُ خؤئالب م خؤحلخأل خؤ�أل ره� سَّق هَحلألخ
هخُّنتّ ً��الإٍ بأل�� خغالُّ�ـ خؤالو خ�سخخلط ��ً ٍألُ ئش�خسب ئُ خؤَ�خت
ضس خؤ�ُّئٌّبٍ�َّخًُب ضألال خألرّبٍ مبخ�ـ خؤحلئسَّحم خؤئالـ هآلحل جنٍص خؤيخ�ٌّب

ت
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خ�سَئخم ٍخإلخ خؤ�ئُب ذق رالال ��ألس�ال خؤمتخؤ ألُ خخبخمص ٍٍصحلس� صرٌ�ب خؤهخمئ رال�ال
خعَّـخؤوخمُّزت ًجمخ

خؤ�ز ألُ خؤئش�ٍْ  رهٌّبٍئجمؤئ رنتئال ُّسمتخميَّْ خؤحلخأل خؤ�ز ئخْ
خؤخجلألق ٍره�ـ خإل��خ خأل��خـ خؤنتخمىب �َخل ٍأل��ُ خؤوخمر �َخل ألُ خؤخجلألق
خؤ�َّيخْ ًجمخ خألخإل ٍإلالَّخلـررهمحَخ خؤ�خمزب خبخحمص يحلـئَخ ٍخؤنتآلخؤب ��َّخؤ ألُ
خؤئخألال ألَّىهٌخـ يٌخ خلخمخط نبوالس ىخمٍُّب ر ألُ ظحل�حمّـ ألُ ٍرخؤخموآل خؤهصزت
خؤَ�خب خألخإل َُّسخر� ألخمُّه خبصال� هال خؤمتوخم ألَجم خإل�َُّّس ىحل خإل� خطبـذخع م
ضيس م هالـخؤ�ُّخمإ خؤَ�خـبخؤَخم ُّنتخحمئَّْ خؤجمُُّـئخإلَّخ ئرخحمـخؤ�ُ ٍئَسـخض�حل
هال ٍخؤنترخرئ ألُـخرَّخز ُّ�ال�َّْ خؤجمُُّ خؤنترخز جنصخمـره� ذق ٍخخلًز خؤ�ٍخصب
بجلحمصخؤَ�خ ألُ خبصالٌّ ـرالي ٍىحل ـخؤ�هحلطب ـخلَخ�رخس م ـٍُّوَق ُّخمىمتُ ًٍُ خؤَ�خب
بض�إلإ خٍ خلخ رخمز خحمخًُـهخحلخس ضق ئَس ضش خ�خمٍزب خٍ خؤسنتحلجل ألُ هخؤ

ؤ�خمٌُُّ� ألَّخجن� خٍ ألوخُّخمب  خمُّء ذق خيخم� خؤهخؤب  خمىخسـخعرخأل م خؤهنتزب
خؤحلحمصـألُـ رسالئ هالٌّ� خعحلـخإلـخخبنتـ��َّسٌخ ًجمخ ذق ئَسـخئخمِـخلخمخط ـًال

_خؤخمًر
ؤالآلخمخطـ خعز ألُ ـظحل ألنتخهخم ٍألخجنؤسبـخإل�َّّــهال ئَس ذإل� خعب م
ضخجلُّشٌُ إلمتس صحلسٌّ مـ يَّؤ�بخصال�ؤمتء ٍئَس خؤَ�خب رخضخجلُّش ٍخ�سآلسخه
ألرئخمخ� خضسخصخ خٍحمش� هآلخمّــ� ألُ �خعخأل م � خلرئخم خإل يحل ٍضئخُّخسٌُبٍؤئُ
خعصالـخؤئخألُ خلؤئ ٍؤهال خؤ�رالب رئال ؤالرضشـهَّ جليه� خلخمخطبضس عَخْ ٍهآلخ�
ذق يحليه� خإلشب ألنتخهخمّــغَّ خيسمحخ� ��ُّ ضصخز عخمجل ئخْ خهآلخىٌّب م
ؤٌّـذضحل ىخؤس ضش رهحلب يآلخ ؤٌّ خسمحضس ىحل خلؤئ ألمتحلخى ٍؤهال خ�خمزـألٌَخب
ألُ سنته خؤ� ٍخؤ�يَّؤـ خؤ���خط ألألض ألُـ ذإلّبٍرخؤخموآل خؤخًخمط مـ خؤنتخهخمخس
�خؤ�يَّؤ خلألض سالئ شَخُّخ رق ألُ سس�خمز ٍخمجض َجلي حمورخس خْ ٍصٌئبذ

خؤ����خجلإلـألُ خ���خي��ن خى���خٍإلـمب���خمخه خؤ��ئ��ال����بٍخإل��خ م خؤهصال خنب��ٌ��خم ألمحس
حمس�رَّخ خؤ�ز ٍخخلئخمـخْ خعحلُّحلإب بخ�م م خؤسيسض غخ� أله خؤخمُّبرئخمسَّإلّإب
خعخؤ�ق خؤ�ز خضحل بخؤرخميإبيسض حمئرس ٍضق خض�خب ذق خض� ؤخمضال
خؤوخمرب بخلَّ�إ مبَّس يخحمسيه ألٌَخـأل�ص�ب ألر�ـٍخخبخمص رطَّخحمّــض

وخمي�ت ذق هخحلخ� خؤرخمي ألُ ٍإل�ؤس إلي�ٌّب يالآلـخكخؤئ
خؤسخؤٌّـ خؤهخإل م ٍصحلس� ضس حمٍُّحلخب� حمٍُّحلخ� سئ�خمس خْ ؤرشس ألخ خ�خين خ�َّخحم ٍؤئُ
خؤسهالآل ٍحموآلـينتالٌّـم بخؤئآلخْإت هال خؤه�ة رسهالآل ٍخرحلخ خلَّ�ب إلخجلّـ ذق خإلنآل�
خ�ؤة ىَّىه خعخمٍصـألُ ٍ خلآلخإلهب صحلحمخْ ئ�خم هال أله ئخإلس خع�َّطب خْ ذ

خُّمحخت ٍخعخحمض خلآلسه سيخمبالّ رئال خعحلُّحل ذقـخؤهخ� ٍرحلخُّـجلخبَّأل ٍخهسخجلب
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م خ�سرخأل ألَّنة ٍهآلالس خ�خبخمُُّب ٍذجنخ خلخمخط خعصالـظخِ خإلئ�خمسـضَّخص�
خؤهآلال هال خؤ�ز سحلحمُّز �خ� خإلسٌصس ىحل خؤئال ئخإلس ضش خؤ�زب �ئُ
ؤسض�ق خألخألٌآل خؤيخممب سخض�ٍ خؤهآلالب ؤالضخط ؤسٌسٌآل يخمخوٌآلب خٍى��خس م
خبأل ٍألُ رخؤ�زب خعخمب ٍخلئخلخس خؤ���ٍخحمب خ�سرال ٍئَس خؤنتٌخمّـت خؤحلخبال
ألهٌخ ىخؤه ألُ خحمخألئَّبـٍخ�سيحلس م خألخمُّئ يسخط هال سهخميس خسمتخس سالئ
خإلٌخ يٌآلس ضس بTwinإب ئالآل ٍسَّىيسـألهٌخـخألخإل خ�غالُّ�ب ؤو� مـس�َُّّخم

سَّخإلت َسه
ألشال م ىمت�ط خع�حلب إلخضال يسجتالسٌخ خخبخمب سَّخألخ�ـخبس بئخشٌّإ ؤحلـئخإلس
�كشخ حمخُّس خؤنٌخمخْب م خحمخألئَّ �َآلخ خألخإل ؤسخؤ ٍخهحلسٌخ ضق ٍؤئَ�  َّؤٌّب

ح ُّمتيٌخ ٍئخكخ ىخألب ضق خلسَ� خلمتخحمهقبٍسجمئخمس سنترّ ؤيسخط مججتآلخ�
حمطال�بخ�خمـألرالٌخـ�رضال�ـخر�عخمجلًخ

خؤهنآلإت خؤ�َُّّال آل�خع بٍحمطال�بٍ�رضال�بًٌّ
سمحهـحمخ�ٌخـ هآلىخ� نبخرخ� سسجتال� ئخإلس خبخمخ خليخصخطبـيٌٌّ �َّأل مجضئَخ
ىخؤه خ�سآلخمس خلؤئ ٍأله ألٌَخبـ جنألالٌّ سٌخم�ز �خم ضٌَخـ مب��حلحمِبٍخجلحمئ��س� هالـ
َألر ُّهـخبالة يَخـ م ؤالآلنتٌّـ ألخمخيسٌخ أل�  الرس خؤشخإلٌّ خؤالخ ٍم خ�خسيت
ٍؤئَ� ؤسرال�ب ٍصٌٌخـذؤٌّ� خضَس ىحلُّآلب خبنت� ئخم�ٌّ هال ٍضقـصال�َخ خؤ�َآلخب
نبيسٌخت هُ يخرسهحلس ألُـألئخإلَخ خؤ�هَّجلُّقـُّ�رَّْ خإلخؤمت هآلخأل ألُ هحلجلخ� �س
خشَق هخميس ألَّىهَخ ذق خؤهآلخأل ٍمبال ٍضق مـضخسٌّب ضخمخحمطـخٍألـىرال ضالآل خب�خمس
ؤهالئ ظرشح خضحلًآل ٍ�خؤ� هالٌآلخب ٍ�الآلس سالهشآلس لخهسَخت ألُ ئخإلخ ألٌَآل

�ألخمُّئخ أله جلحمٍ�ئ سجمخئخم
نبخرخ� سخمئس ألخ ًجمّــبخؤنتآلخمٍخبإبـخؤ� ؤحلحمخ�سئبٍـسوخمؤ حـخإلسرّ خ�خبخم ٍىخأل

ذـسهال�سـرّ�
خى�ه خٍجلهـبئخشٌّإبـٍىخمحمسـخْ خْ جلٍْ ٍوخجلحمسـخلئخْ ذؤٌآلخب خؤَنخم خ�س�ه �

رٌخت ىخؤه
ب�َ�خألإ م هآلالس ٍذكخ ذقـىخمُّ�ب خؤ�ز أله �ـخوخجلحم خؤمتةب يمتال ٍم
نبرئ سنتوال رحل خلٌخسيخسـأله خأل�خحم ًٍ�الس خعصالب ضَّخص� سئ�خمس ًٍَخ خؤئالب
خبخمخم ضز هال خخبخمبٍخ�سخمس ذق َُّألحل ألُ خلنتخهخم ٍسَالس خ�خسةـخؤ�هَّجلّـب
بي�ٍجنإب خوخإلٌّ ٍخجلألُ ٍخؤ�ٌخمب خؤهنتء ضخمٍة ٍجلٍ�ْ رخؤنتهخمب خؤالز غخمٍإلبخنبهال
أله ض ضز ظخمر خٍأل ّي ٍهنتس خؤحلحمخ�ٌّب خؤسضمتال ىحلحمخس سخش�ِ ٍ خأل
ٍؤجمط ٍخؤسمتَّة خؤخمٍ� أل�خحم� ذق خع�حلُّبـ خؤخمورخس ضخصخس ظخٍجنس بإلٌخجلإب

ٍخؤحلألَّهت �خ
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ـسئة� رخؤجمئخمُّخسـخؤحليَبـخؤ� ألَّ بٍخضسينَخ حمضالسّـخؤ�َُّّال م  َّخإلخـخؤ�ألُ
يخصخسَخ خٍ خضرخزب حمٍخ��ض ٍ�آلَخ خؤحلكب خر��َّخز ه�إلخ ئالآلخ خعخمئبـ هُ
هخإل خهسالـم ٍىحل ًَخب ذق صخـر�بض�ُـخؤ�َخْإ خؤجمّـ بٍؤئُـألخ خؤحلك خؤَّصَِّ
خؤخمجنخئ صحلط_بـٍخخلئخمـخ�ْـألٌَآلبـهرحل �صُ م �ََّخس هحلط دخبخمُُّ أله ٍخألمح حج
ذق ؤال�يخم ئخْـُّسٌخ خؤجمّـ خؤ�ُّئٌّ �هحل خؤئآلخبـغآلحل ألخجلط ألهحل ٍ خؤ�ُّئٌّب
ُّ�ؤ خخبخمخ�بـ� ألشيخ� �هحل غآلحل ئخْ ٍخؤحلئسَّحمخِت خلخص�س� ؤسضمح� خألخمُّئخ
رهحل خؤئال ذق ألُـخؤ�صُ هخجل ٍضق ٍخؤَئسب ُّؤال�جتخم ألخجلط ذق ظَُّّالّ جلٍْ خألخمخ�
ـألُـٍضنت هالٌّ� خنبيَّخ ؤحل رخؤَّألـح خؤ�صُ ظخمر هال هال�ء خهسخؤّب ألُ هخألق

� بصحلطإ ظمح�ـخلخص�س�ـم م ي�خهحلٍإلٌّ خألخمُّئخب م خؤوخمر
ضَّأل ظال�ءب خهسخسبيحل سالئ لال مـ خؤ�ز جلًنت خش��خحم ألخ خئشخم خأل��خ
خؤ�ز هال خؤخًخ ؤّ غخمجخمط خٍأل م خإلّ خؤئالبضش خألرّبـهآلحل خؤحلئسَّحمـمبخ�
ٍهحلإل رخؤسضمتالـخئخجلكٌّ خًسآلخإل مجخمٍحمط هال ىحلـحمئ� ججإلب هخإل خل�سصحلُُّ
ئخْ خإلّ خإلـ ّذؤ خلًز يآلخ جلىخ� ئخْ يٌال خؤنتخئب �خ�خؤ مـأل�خال خعَّ�

خهسخأل_ ذألئخإل ذحمصخ فخٍأل
ـخؤمتضخمخشخي ؤرشس خكَّخلصٌخـخعمحخحمّـبٍألخ خؤر�ٍألإ بئال روخرّ يحلس ؤحل
خلخمخطب ٍؤهآلال صسآلخهخ �إلنتؤ ضمتخحمًخ خضئآلس خْ خلَوال آلخؤ ٍألئَّإلخسٌخ
إلي�ٌخ هال بإل�خـخؤئالإ له خلجتسال�بـٍخإلوالس ٍخؤ�َآلخ ٌخؤ�ي ٍؤالضيس
خلوال ٍؤئُـخرَّخز خؤي�طب إلي� م خلحلُّخم جنٍص خؤيخ�ٌّإ نتبهخ خهس�الس رهحلـخْ
خؤنتَّه م خؤسض�زـخؤ�خ�ٌّـٍخؤحلُّ� رَّخجلحم ألُـخؤنترخؤبـيرحلخس �خ�خجلخبالسـخؤ
ىالال � ٍ ٍسخحم خؤئشخمطب هُ ُّه� ؤ�خؤٌّ ى�آلقب ذق خإل�آلَّخ ـخؤجمُُّ خؤ�زب رق
خؤ�خ�ٌّب خؤحلُّ�ـخؤنتهٌّ خؤنتخحمه ُّئُ � ذخل ب��َإب هر  خلّـ جلُّ� خؤهحلجلبـٍدخبخم
رق خؤنتهب يخؤ�خ ألَّخىه م خؤ�خ�ٌّب نبخحمهّ ُّسَّجنهـ ضشـ سرالَّحمب ىحل دإل��جمخؤ

ٍخؤ�خحمُّإت بخؤرهشّبـٍخؤَّألـخخبخمب خؤسخحمخس
خؤَّ�م م خ�سضخـ هال ُّ��حلز خل�الآلق خ�خب���َّخْ يئخم ر��حلخ ثجإلب ه��خإل ٍألَجم
مبوسّ خؤال�خؤٌّبـم خؤسَّصّ ـوالرذجنخ مبحلـئخيخ� فحل � خإلّ ٍخهسحل خؤ�رٌّب
خؤسراليإخؤجمُُّ بلخه سخحم ذ بخخب��َّخْإ ُّ�خضآل �ٍ خؤ�خ�ب  صسآلخهخ
رحلخسـرَّخجلحمـس�َُّّالـخؤالضب ضش خؤ�زب رق �آل �َّألالآل ىخهحلط سنتئال خ�س�خهَّخ
خلؤئ مبخضز ٍىحل خؤئالبـ ألخمخيءـ م صسآلخهخ خعخطـ ٍخهس�خأل خؤشَّزب ٍسمت�ـ
ذق خؤخمضس سَنآل خبأل خؤ�زبـٍألُ �ئُ أل�خصحل إل��حلٍخس جلهَّّــم إلنتخم

مـخع�ت بخؤََّحمإ أل�صحل
هال رسيسضٌآل َّْخؤ�خؤال يصجمر� ؤالصآلهب مبحلُّخ� ُّخعَّخحم ر�ره� ئَس ٍىحل
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رخًسآلخألٌآل بخخبَّخْإ ٍُّهصر� ألهنتخمًآلب ٍ ز ر�آلخسٌآل ٍبخؤسرالوَّْإب خعخطب
ٍٍمبآل ى�ز �حل ئسخرخس هَة خْ ذ خل�سرالب خ��ألـٍخبخحمخسٌخ ألخ رمحخُّخ

خؤسراليت لخه ذق خىخمز صهال� خ��ألـرخعخًالب خ�سآلهخس
سهخممـهال شآل خؤسيهالب نبهخم يسسخْـرسصخمرخ �آلخ ٍبـخؤشخي خًسآلخألخسٌّ ٍؤئُ
خؤَّ ُب ٍْمـنب خإلوآلخخي رٌّـذق ضحلخ ىحل خبخحمصـخؤئالب ٍخجلرٌّ خؤمتضيٌّ خؤَّ�م
ألُ ٍخؤَجتز خؤئسز سالئ س�خمضّ ألخ أله سمتخجلُّخ� خؤسحلألب ٍخ�يخئ ٍرخؤمحخُّخـخؤَّأل
خؤشخيـٍخؤسحلألب خبخحمخسٌّ ض�آل خلهال�آلـم خؤهالٌّـجلٍحم غآلحل ؤ�سخخل ٍئخْ خيئخحمب

غساليإت ضخء خؤجمُُّـُّحلحم��َّْ ًآل بخلهالآلَّْ خضحلًآل هالّـىَّأل ٍَُّ�رء
مـ خؤ�ًحل هال سخمئ�ًآل يإبـصخمخخؤسرال بلخه أله ه�خؤ  خمُّء سخم�حت ٍىحل
ره� هال ٍخؤَّألبٍسخش�ًآل َ َّخؤ خؤمحخُّخ أله خؤسهخ ٌّ هُ ٍخرسهخجلًآل خؤحلإلخ
هَحلًآلبًَّ خعٌخجل ٍئخْ ٍخؤحلهَّطب خؤهرخجلطـ ذق ٍخإل�خه �خؤحلحمخ ؤ�ؤ خؤ�ز

خعيصٌّت ذق خؤشر ألُ دخبخمب ذق أل�صحل ألُ ألهٌآل ٍخإلسخأل يسخمؤـخؤَّن
خؤَّ�م خألخ خل�الآلقإب َُّئخمِـهالٌآلـضسبخخبَّخْ ئخْ خل�الئ ًجمخ يذْ ٍؤالضء

غخحمرسّت هال ٍهآلال خؤ�الَّؤ رٌجمخ سَحل�حم يحل خؤال�خؤٌّ
ٍ خلنخًخمخسبـ سنتهالّ ب� ٍرٌحل خلؤئ رهحل خؤئال م خؤحلحمخ�ـ �ََّخس ألمحس
م رخلنتخحمئ  رٌخ ٍـمبخمخهـخؤ�خ�بـٍئخْـدخبخمـهٌحل خؤَخمبخمب ألَّسـهرحل خض�خْ
هخإل ض�ُّخمخْ �إلئ ألنخًخمخس م رّـألُـذ�ٌخإل خمج�الهَّخ ألخ خعآلخً�ُّب خعخمئ
خؤ�هآل�س ـخلنخًخمخسب م خل�خًآل هالـأل�� رخوالرب خؤ�ز مبَّس ضش ججإلب
م �خ�خؤ َّخؤ خؤ��خًآلس خؤسخحمف خلنخًخمط ؤسالئ ٍخإلنآلَّخ خؤنتخمىب �َخل
هُ سهر�خ� خؤَمتالـخألخمُّئب َألر ضس رخؤنٌخمخْ ألُـخحمخألئَّ ظخمُّئٌخبـخإل�ىخ�

ؤالهحلٍـخ��خمخالٌّت خلَضخجن خألخمُّئٌّ خلَّىة حمي�
خؤ�الر ره� ٍألٌَآل خؤَخنب�قب خؤ�����ز أل��ُ ه���حلجلخ� خلرخضشـ خهسالس ٍى��حل
دإل��جمخؤ �خؤخمخر ٍحم�ـ رهحلب يآلخـ رجلًآل ذقـ سخمضالٌآل � خؤجمُُّ خع�خخمُّق

ألحلطت رهحل �خمخضّ خإلمتخحمّـإبخؤجمّــخ� الء بصخ�آل
إلسصـؤالسو�خس خؤَمتالب َألر خألخإل خلنخًخمخس سسضخمؤ � خؤسخحمُّحتب خلؤئ ٍألَجم
صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ خعخط ألنخًخم مبروسـ خؤ��� دْب م ٍخؤ�الر الخ�خ
يمحس ثجإلب هخإل ألَجم ر��حلخسـ خؤ�ـ خؤر�ٍؤ خؤ�يخمط ؤهَّخحل ئَسصـ خلآلالئب م
خؤيس خؤ� خعحلُّحلط خصخأل ر�َّيخإلٌخ ٍصخميس خؤَخنبب خؤهآلخؤ خؤ�ر هال
إلسآلخخ َكه جلٍْـخئ�خش نتذقـًآلَّألٌخـخله ٍخإلمتخميس خ�سٌئب خعخط
م أل��خ خعخمئخس ٍرخمٍجن خ�ٌآلسـخؤشَّحمطـخ�ُّخمخإل خؤئر�طبئآلخ ٍظحلُّخسّ ؤالَّ ُ

ٍصحلخْـخعآلخً�ت ألُ خؤَّألٌّ خلٌآلبـؤسوزـخع� خ�سئآلخأل

ت
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صئَس ٍخخبسَخىخسب حمئَّجل ذق دؤس يحل خؤشآلخإلَخسب ألَسمتة ٍألَجم خْـخؤ�يخمطب رحل
نَّخًخم خؤرجلبٍسينتٌّ شخمٍخس ٍخ�سَ�خة ٍخؤرنتخمُّب ُّىسمتخجلخ خؤسَآل ؤينتالـخب�م
صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ ـخٍمجخه سخجنُّآل هال خلؤئ ىحلـ�خهحل بٍ ٍخ�جلخحمّـ خلخؤٌّ خؤي�خجل
ٍسخمخئآل خؤَّ��ب خؤ�ر ضصآل سالمن م خىسمتخجلّـ خؤخمئَّجل ؤالآلَّخ َقتئآلخـ�خًآل
ٍصَّىل خؤيخم نخًخمط ٍخؤهآلالبٍرخمٍجن ٍخؤ�ئُ خؤسهالآل عخس م ّنتخله خجنألخس
نبخمخض ؤحل ٍخؤَآلب ألنتخهخمخؤومحز سهآلء هال �خهحل خؤهآلالبـمخ هُ خؤهخ الق

ألُـخلَّخ َقت ٍخ�ه
ألهـ خؤنته� ألهـخؤسمحخألُ ألَّهحل هال خؤومحز ئخْ هخإلـثتتثإلب ألُ خرخمُّال ٍم
ٍ َّمبي ألحلْ يهآلسـخلنخًخمخس خ�سالب مـخحم� خؤشخإل َ��خؤيال إلسيخمجخ
م ألخمُّئـخخؤَمتال خألخإل خؤسنخًخم خلرخحمؤـذق خعآلحل خؤنتحتـهرحل خؤ�ةبٍجلهخ
هُ سرهحل  ؤ�َّّب خٍ ع�ُـخعن خؤَمتالب ٍئخإلس خعآلهت مبط رهحل خؤنٌخمخْ
خؤ� خعآلخً�ب ألُ خٍأل خؤمتة م ٍيَّجنُّّ ئَس ٍخضحلبؤجمخ أل� ئالَّ ألُ خئشخم ألَ�ؤَخ
خلسضحلطت خؤَُّّخس ٍضاليسٌخ رذ�خمخال ؤالسَحلُّحل خؤَمتالب ألَّىه ذق رخ�ة جنضيس
�ٍ غحلجلخ�ب ًسخيخ� ٍٍخضحلطبـ يس سخميه يالآل خؤهيَُّّب نبحلُّحلط خلنخًخمط ٍئخإلس
ئة ٍـ سرحلخ ئة سهخمة سئُ � ذإلٌخ رالـ خألخمُّئٌّبـ خؤ�ي� ذق خب�خرخ� سحلإل
هُـخؤهآلال �خ�خؤ خؤسصخمرـٍخؤسَنآلخس إلسخصـؤوخز خؤهيَّّـ خؤنتئال سَسٌٌّتـًٍجمخ
رَّخر ذقـ ُّجلخل خؤ�خمُّءـ �حل هال خألُ حمصخألـ ضخممي ٍىحل خعآلخً�ت ٍ�م م
ئال ألُ خؤخجلأل الخ�خ خعنتَّجل خْ �خهبو� لحلط ألَّخىهٌآل مـ خؤَمتالبٍٍىيَّخ
خ�ةب يخئسي ذقـخؤنٌخمخْب ُّجلخل خؤ�خمُّء ىيال ذق  خؤنتخم خ�سحلهس ىحل خلحلْ
خ�ؤ طَّخص� ��خعآلخً�ـخ هال ؤاليخمص رخؤَّىَّة ٍظسٌخب خع�َّحم يَّئ

خؤَمتالت ضَّأل خلآلسحلط
ر��خ���خمخٍخس هالٌآل يٌصآلس خعآلخً�ب  خؤنتخم رخوسس هخصالب عنخس ٍم
أله رخجلحمس ى�َّسٌخبؤئَ� هُ سيمتض خؤ�خميق إلجمحمـخنبسرخؤـرق ٍرحلخس ؤالسجتَُّّةب
ألنخًخمط ًجمِ ذْ ح �آل خؤنتخم ـىخالق مجرخم ذق ؤالسضحلش خلسنخًخمُُّب هحلجلـألُ
ٍؤ�س � نبخحمٍْ عَ�حمخس سحلٍ�ٌآل خؤجمُُّ ـ� خؤيال��َق ذخبَّخإلَخ أله ؤالسمحخألُ الآل�
حمخَُّخ رهمحٌآل سيٌ�آل هالَخت سئَّإلَّخ خْ  سئَّإلَّخـألهَخ رئآلـخْ فحلحم خعئَّألبٍخإلّ مجحل
حمصخأل جلهَّخ �آل يالَخ رسيخمُّءـخلنخًخمطب خٍخألخمـنبحلُّحلط ؤحلٌُّآل خؤره�ـرخْ ٍخه��
خعالةب ذق هالـخؤهَّجلط خعآلخً� إلَّإلـرسنتصه يآلخ ألَّىهٌآلب ُّيَّْـم خؤ�َّخحم

هُـ�َّحمـخؤَمتالت رهحلخ�
أله رخؤنتهخحمخس خمبَّخسَخـ يَخميه خعآلخخيبـ ُّخخبجمإلخـ خؤمتهربيضَخ� خلٌآل ٍرحلخإلخ

خعالةت ذق ؤال�خصه خعآلخً� ذىَخه غخٍأل خلسنخًخمُُّبٍضَخ�
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خعََّجلبـرخهسرخحمّـ ألُ رخؤهمتٌّ سالسـخؤمحخمرخس يحل �ٌالب ألٌآل سئُ � ٍؤئٌَخ
نََّإلٌّ خؤجمُُّ ره�ـخعآلخً�ب ألُ بخؤئيَّةإ سالس خلسنخًخمُُّبـيآلخ ألحلأل م

خلرخضش� ألُ
ظس طحلخحم يخضسآلس ألخمًخ� ٍصحلس�ب خل���جلٍص خؤحلٍحم دجلخ ألُ �خهسق ٍرهحل
ؤالَّمبَّأل رحلخسبيخ�خمهس خؤ�ـ خلهخمئـ ألُ بيَّجنُّإ هال خبنتس خإل� خع�خمبو�
خ�َ�حمخس َُّّخصٌُ خؤيال��َخس خخبَّخسَخ ح ٍىخؤس خؤرخ هال خمبخمس ٍؤئٌَخ ذؤٌخ

ؤٌّبيخسخمئ�ت فحلش ألخ رخص�خجلًُبٍ�خضسآلال
يخمئمحسـخبالةـ خؤنتخم ب �خحمخس ذق ٍخىسخجلًٍآل ره�خؤنترخز هال خعََّجل ًصآل

ت ؤالر�ـهالٌّ� ِجنأل ىرمحسّبـيخ�سحله خؤنتخزـألُ ظخمُّخم �ٍغخ خضحلًآل
خرَخـ خؤحلألخإلـألُ  نبخم ألُ هآلحلخ� حمخُّس خؤنتخم بٍعنسٌخ صز ذق خىسخجلٍإلٌّ
رخمٍجل� رئال ُّحلّــخؤه�ئخمبـٍؤئَّـظخًال� ألُـرق � ىٌّ لسّ يخ�سشخمس ىرال�ب
خ ال� ٍضٌَخ خلسنخًخمُُّـخىَُّّخب ألُ نبرخْ شش صَّخحم ذق خؤ�خحمط م ٍمجهَّإلٌّ
م �خًآل ألُ ص�خ خًجمخ ح ؤّ خؤمحخرمـيالس ضَّخحمإلخـأله ضمحخم ىحل ئخْ بهخمُّةإب هالٌّ�

ٍرقـخعآلخً�_ رَئآل خضسئخؤ رحلٍْ خلنخًخمط كمحٌّ خْ
ُّ�الء خْ ٍحمصَّسّ ينتئخمسّ خؤ�خحمطب ألُ يخخبخمص� سجمئخمإلٌّب ٍؤهالّ مـٍصٌٌّب ضحل�ئ
ٍألمح خؤنتخم ب َألر �خمخضٌآلـألُ ُّ�الء �َّة هالئب  �خمخ�ـخؤنترخزبـيخألـؤٌّح

خ�خبخمُُّت ُّسهز
هُ خط��شـ رخؤسهزبٍألمحس خجلٍُّ���بي��نت��ه��خمس خس��َ��خٍأل  ��َُّّ���بٍ� خؤٌَخحم ئ��خْ
ـخؤَّخصزبٍؤَهحل خجلَُّخ ىحل ـخإلَخ خهسحل �خ خؤ�خحمطبٍىالس م مبحلُّسٌخ أله يَّجنُّّبيَّصحلسٌخ
خلنخًخمط رخُّخ سمتَُّّخم م ٍرحلخس ـخؤيحلَُّّب ئخأل�خ خخبخمصس ٍؤئٌَخ ٍخيسب خؤرست ذق
ضحلش ـخّـ ؤسمتَُّّخم جلخآلخب ألهٌخ خؤئخأل�خ ًجمِ ظآلال ٍئخإلسـيَّجنُّّ خع�ب غَّ خؤ�خضي
خلرخضشت حمصخأل رَخ ضسـخضخم ٍخضحلط جلى سمتَُّّخم �ـسئآلال ألٌآلخ�بـٍؤئٌَخ سخمخِ

خضَّخألب ر�خى أل� ٍ الرَّخ خؤئخأل�خب ٍ�ضرَّخـ خؤ�رخزب ئالآلخس رخ�َّخـ ىجميَّإلخـ
ضق خلَّىة خإلجمـ ألهَخ بيَّجنُّإ ُّمبحل ٍصَّجل خْ و� خلرخضشب ذق ٍألخمخيسٌآل
��سحلهَّإلٌّ خإلٌآل ٍخرالو� �رالَخب يخخبال خؤمحرخمب خض��حل ٍخ�سه�يس ظحلشس

ضخ�ت
ضخٍحمإلٌّ ألٌجمزت مجخرم ٍخ�سرال� خع�ب ألرخضش خ�سحلهس� خُّخإل خحمره ٍرهحل
خخبخمب ألنخًخمط ُّخ م خلنتخحمئ رهحلإل سهٌحل هال خؤسَّىه ٍ الزـأل�ـ ضحلشب يآلخ

خُّمحخ�� رخلنتخحمئ ٍجلّـ خٍ ؤ�ٍص� رهحلإلـخؤ�آلخ� ٍخؤسهٌحل
ُّهخمة خإلّـ ؤٌّ خٍمجض خؤمحخرم خؤسهٌحلبٍؤئُ ألُ خؤسآلالمن ألال�خ�بٍضخٍؤس سَّىيسـ

خؤ�صُت ذق خؤحلخبَّأل خؤسَّىهبـخٍ ألُ رحل ٍخإلّ خؤ�خ�ٌّب ألخمجٌّ�
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ٍخجلخبال خؤسَّىه هُ خألسَه خْ خلمتالضـ ألُ ًال ح إلي�ٌّ خألخمـٍ�خؤس م يئخمس
خإل خعرالب ألٌَخ خلرخحمؤبٍخؤنتحت خعآلحلـ هرحل خؤحلئسَّحم خؤنتحت رخمي خؤ�صُ
أله إلسنتخٍحم ئَخ خؤ���ـ خ�مب��ض����بـ خل�خؤزـ خب�خرخس أل��نت��خمٍه م خٍى��هبٍخ���س��آل��خم

ضَّ�خ� غسالةـخحمصخـخؤرجل م مبحلىخخ
�هحل خؤَز خهسال� ضس خؤسَّىه خلألـً�ك خلال جنؤس ٍخإلخـألخموآلبٍألخ ٍىهس
خل�َّألببخرَّ ىخرال خؤحلُّآل �صُـخؤحلألخإل م خلرخضش َألر خؤ�ًخمخإلٌّبٍىخجلإلٌّـذق
إلخُّة رُ غآلحل ٍرقـخأل� �ر جلخحم ذقـألخ رهحلـخ�سآلخه � خ�الآل� غآلحلإتخؤجمّـ

ذقـخ�ءت �
ٍهحلسّ �َّخِبٍذكخ خٍ ًجمخـخصسآلخه م رهحلإلـخلنتخحمئ خأل� حل� �ـخه� ؤالآلضءح ىالس
لحلط لخه أل�الر خب�خرخس هالـ خؤسَّىه خٍ ذه��حلخجل م خل�خًآل رهحلإل ظحلُّحلخ�
ؤس�ألس دخبخم ٌّرنت ٍهحلسّ خ�ْبٍؤَّـئَس خؤَّهحلبضس ألالس�ألخ�ـرٌجمخ ألهَبـٍألخجنؤس

رّت
خألَّحم رق ألُ ُّسمحآلُ سهٌحلخ� ـ بخ�ءإهالٌّ� هخم� خؤسضء ألُ إلسٌخخ ٍرهحل
خعخمٍص هال ٍظخمُّ�ـؤالآلَّخ َق ؤاليقب ذشخحمط ألُ رحلحمـأل� هَّجلسٌّـلخ خخبخمبـهحلإل
خؤَّ َبخٍ خؤَّضحلط خب�خزبـُّ�ه�ه خٍ خّــرخْ ئسخر ٍخؤس�خإلـرهحلإل خألخمب ٍؤٌّ هال

خؤ�ـىخألسـهالٌخـخؤحلٍؤت ��خ ُّنتئئـم
ٍىالس خؤنتآلخألبـ ٍخلخس خؤآلق خلخس خأل��خمّـ خؤسهٌحلبٍىالرسـ خأل��خإل �َُّّ  سَّىيس
ذق خ�نبخحمط جلٍْ ؤأل� رّ سهٌحلس كخ يٌخ خسهٌحل ـخخبخمومب ؤالآلضءبـ�خئسز
خٍ َيس ذق خ�ه �ٍ خب�خ�ب خحمسئز � يخإلخ خؤسهٌحلب ط�ز أل� رحلحم ألخ خٍ خلخمجٌّ

جنهآلسآلت ئآلخ ؤَّؤٌّـخألخم همتخْ
رهحلإل ؤئَ�ك�ئسـرخمخٌُّّ ٍ خؤمتوب ًجمِ م ٍخضحل سو�ـضخمة ضء خألالئ  ىخأل

خؤسهٌحلت ًجمخ هال خؤسَّىه هال خؤحلحمط
خؤ�صُت ذق خبجمِ ؤاله�ئخمّــح يالآلـخ�سصزبٍضٌَخـىخألـرومحز ذىَخهٌّ ضخٍأل

لخإل خبخيسّبٍرٌخ ٍألمحخطـرخإلَّخحم إلنيب ٍ مبو�ط وخمي خؤه�ئخمّــذق خخبجمإلٌّ
سٌَُّّت ألخمٍض خٍ رخز رحلٍْ

ؤٌّبٍخخبجم ألخرالـ ئخم�ٌّ هال ٍصال� خؤرخز ٍخوالءـخعخحمخي خؤئَرب هال صال�س
رذنبخحمطبإ� رخمخ�ّ يخمجل خْـسسئالآلـألهٌّب كئُ ًال ؤّ ىالس خؤَّىست م�ـ َّخأل فآلالء
خؤنتخّـب ألُ ٍئَّز ر�إب ب�خإلحلٍُّسني خؤهنتخ ٍصخإلٌّ خؤشخألَب خؤ�خه ئخإلس
خلنتسسبخؤجمّـ خؤسيئ� ألُ جلٍخأل م خإل�ئَس بذخؤحلٍخ خصال ألُ ضخص�ؤئال ٍحموآل

ح ّي ىخأل ذقـىخمخحمـٍئخْـخلسَ� ُّمتال ٍ ُّرحلخ
ت ألوخمز� ؤالوخمز �ؤ ضس ٍوخم�ز ألنتخمئ ؤالنتخمئ �ؤ ضس ٍنبخم�ئ
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خؤ�ةت م خلالء طخإل�بٍرحلخس خؤ�خإلحلٍُّسني ٍمجهس
ألخـرق خؤوخمي م يخمحمسـس�هّـرخلنتٌّ رخ�آلَّإلب �ألش ئرخ� خؤَّىسـُّ�ضة ئخْ
إلي�ٌّ ذنبوخأل خؤ�بيضخٍؤس الـخألخمئال �ٍؤئَّـُّسآل ٍخعآلخإلب خؤهخمُّ�ب خؤ�خمُّخم

خؤ�ئ�ت ينتالسـم خؤمتخحلبٍؤئَ� رسجمئخمـره�
ٍخٍجل_ ٍخؤرس جنٍص� ضمحُ ذق خٍىهبٍخهَّجل ًال

ىخأل� خض� يٌال ألخٍألسٌخب ٍضحلخ� ؤاليخمجل كئُ  خألخمبٍـ دخبخم م ىآله جلٍؤ ًجمِ
سه�_ ضس ؤالخمُّض

هال سَّخىهٌآلـ لهس خؤ��جمُّ��ُ ٍخؤ��ه��نت��خمخس ٌٍّخرَخ ؤ���ٍص��� خى��َّأل أل��خخلخ ٍؤئُ
خضحلبصخمخٌخب ُّمتز ؤُ ٍخإلّـ ألنتخمٍه أل�خؤرَخ رخْ رخؤش مسالـ خع�خرخسبٍخإلخ

_رخخل
خؤسهر� م ضَّىٌّ �مخحم خ�س�ه ب�خخعر ٍخإلخـئخؤ�خخم ضخسٌّ كمحٌّ ئة
_خؤهخمبي كخم ضس خعخحمصب ذق مـخؤ�يخم خعء خألالئ ٍ خؤَّخصزـخؤَّ �ب هُ

ؤالآلضءت ٍخخبجمإلٌّ ؤ�بصخـخؤهخمُّة هنتخمط خؤشخإل ضَّخؤٌّ ٍم
هُ خه��س��جمخحم ط��جمة ألَّخي هال خعمتَّألـ خ�س�هس ٍى��خألح خألخألّ خصال��

خل�سرالت هال يم �ٍخؤ�ئ خؤ�خرءب خؤَنتخم
خهحلجلس خؤ�خميقت سخممجٌّ ُّر�خم ؤمتخوسّـ ٍحمى��ـ ألَّبٍ الرسـ خؤسهٌحل خخب��جمس

خؤ�آلت غحلٍجلطبٍخ�سرهحلس َجنأل خؤسهٌحلـري�ط خل�َّجلطبٍحمر�س
ألَئآلب خؤمتخحمإل ؤالص�خ خسهخم� خْ �ُّئي يخصرسّح خؤ�آلب ضجميس لخخلخ �خؤ�
 ألخ ًٍ��جمخ ر��خك��خْإب بخعَش سٌآل �ضآل�ال� يذإلّ خؤ�آل رآلق خعَش خأل��خ

خ�س�هّت
خأل� رّ ألخـٍهحلس خلؤئ يالسـؤّح غ��حلٍجلطاب الحلط ٍ�خؤ�بـلخخلخـٍمجهس

ذقـخرحل� سهٌحلـأليسَّ� هال َُّّىهـخ�إل�خْ خْ كئُ غآلحلبـي
خؤنتخهـُّه�ـألحلط َخله ذْ اغحلٍجلطا_ـيخٍمجضسـؤّب َفحلجلـأله ٍألُ ىخألح

خٍـخحمرهت خنبٌخم شش ىمت�طب
غآلحلإ خأل� خحمخصهـ�َّ بضس ٍؤئُـإلئسز ب ىخأل

ألُـخؤ�يخمب خلَه شآلـسجمئخمس خحمٍ�ـؤال�صُـرَي�ٌّ� ُّه� ٍهال�سح مـخألخم يئخمس
خؤ�يخمت ألُ خلآلََّهق آلىخ ألُ رخميهـخ�ٌّ ذ خٍىه  ٍىالسـؤّب

حمخصه خلؤئ ٍرهحل هالَختتتـٍى�ه ؤئٌّـسيخممجّ ضئ ألُ �ًجمخـؤ ألَيهـح خصخر�
� رخؤ�يخم ؤئ رخؤ�آلخ� ؤالآل�خؤر خؤَّجنخحمط

رحلٍإلّت خؤسهٌحل هال خؤسَّىه خ�س�ه ٍ مبهزب خألخم ًجمخ ؤّح ىالس
خؤ�صُت ذق رذهخجلسٌّ خؤه�ئخمّـ ألومحرخ�بٍخألخم ىخإل

ت
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خعخطـم يحلـألئَس�ظخحمز  َُّّالب ألحلط ألَجم ئٌجمِ خحمـمبهرـخخبسخألخمـرالضن �
ألئَّإلخسٌخ ذق خلنتخئال ظالال هال خؤحلحمط ألُ ٍخؤرَئب ٍخؤمتضخيب ٍخؤ�صُب خع�ز

ى�َّسّتتت ئخإلس ألٌآلخ خُّمحخ� ٍخعخ�آل خؤخمخحمـخلَخ�ز خؤخم�بٍخظخخل
ألُ ألُـرسقـألسرخهحلُُّ نب�خمخْ ذ ُّمتيّ  خخبسرخحمـصحلُّحلب خألخإل الخؤال ٍؤئ�
ئَس ؤجمؤئب ألخحمز هََّخْ خٍ خلسَ�إ خبال �خمص ألُـ بٍحمجلطـ خؤ�جلٍإلٌّـ ىمتحلط

خلَّىةح رٌجمخ رهحلب نبرٌخ�بهُ ألخمسرئخ� ألَّىيخ� ٍخصٌس ئالآلخ خ�سضمحخمًآلخ
�ـ ٍذأل�خ ذأل�خ خخبسخحمخس خمبهز ُّهآل ئخجل لَّهّ ٌّ سالن� ـألُ

سهسال ضق خلخجنئبخلؤئـخإلٌخ ًجمخ ذق رَصخ� جليهس� خلرخضشـىحل خْ خع ٍم
أله خلهسال بسمترضـألهخمئخخبخم خبخحمخس رحلٍْ خؤ�صُ م رٌآل ٍس�ص خؤخمخّـ خمبضخز
فالء خ�إل�خْـ� يذْ خألخألّـذألئخإلـخعخمٍصـألحلخ�ب س�خم� ضق خألخ ٍض�زب �خؤ�ال
خلرخضش إلالس ٍرجمؤئ ؤالجتخمٍصت ئر�ط مجوَّ خ� ضَّخ�ّ ّهال كخحمخيـ ٍؤجمخ ؤال�صُب
ؤّ س�ُّ�ُ ٍىحل ٍخلخسّب خلهسال رق خؤمتخمخه يٌخ فسحلإل خخبخمب ألَ�ـ ذق خلهخمئ
أليسَّضخ�بيالآل خألخألّ ُّخعخم رخز خرس ىحل خلرخضش خْ ضخسّب ألرخًص ٍذوَّخ حمورخسّ

رهَخجلِ_ ُّوالّ
بخؤرخ�إ ىمتحلط ىالسـم ألخ ٍسجمئخمس

ى�������خمُّ��������� ى�������ال�������� خؤ����������َّص����������حل خخب��������������خ ُّ����������خ
ٍحمأل��������������������خ�� ���������������������حمل نب��������در����������������ز أل������������ُ

ذؤ��������ٌ����خ ي���������خه���������حلٍ �����������������خع ���������س���������س����ر
ٍخؤ���������������������������َّخ�� ر���������خع���������حلُّ���������حل �����������������أل��������ش

خإل���������ٌّ و�������������� ر���������مت����������س���������ٌّ ظ�������������� �
ٍخحمس����������������خض��������ٌّ أل������ر������خً������ص������ٌّ �������� �ٌ خس��������نت��������

ٍخحمسخضٌّإـؤحليهٌّ ألرخًصٌّ بخبخسالس� خؤسهٌحل حمي� هال مبآلآلس يئالآلخ إلهآلتتت
ؤالجتخمٍص�

خؤيخجنـخعخمُّخمّـ إلهَّأل ظس خظ��� خأل�ـغآلحلب ؤخ ألُ خبخمٍصٌّ ألَجم ئَس
خؤالخ خ�الَّز حمخُّسـم ٍؤئَ� خؤهنآلب ظ�ئ ُّضحلُّحل غخؤز خأل�ئ�ـرّب خؤجمّـ
خؤخجلطبرخرخ� خحمئ��خْ خضحل أله ؤالآلشيق ُّنبٌخم ؤخخس رسَنآل خع��مح��خحمّـبٍٍه��حلِ

هالـخىالت ّئخإلسـهال ألخ ذق ذهخجلطـخألَّحم ذق خؤَّىس أله �يمحٌّ
هالَخ خْ ُّخم خؤره�ـ خهسخألبٍئخْ خضسآلخس ضَّأل خؤ�أل أله خظخٍحمـ ئَس
خؤ�آلخبٍذكخ ألُـ سٌرم ٍسًَّزب  ُّضٌّبيخعخمخ�مب إلنتخ َخ سرهخس خضسآلخأل
ُّ�سرهحلٍْ خؤئش�ُُّ ٍؤئُ خؤ��خمخّـب ًجمخ أله خسيء ٍئَس خؤَخخيت سمحضخس سمتَهٌخ
ألُ رخلَه خؤ�خ�ٌّ ����خ�مب جله���خط هال خؤسمحءـ ذألئخإلـ خه��س����خألبٍض��مت��خمـ
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خْ ذق صحلخ�بٍسجمًزـ �َأل سرحلٍـ ظالس ألُ خلؤئ َُّ�الَّْـم ٍئخإلَّخ خؤ�يخمت
ؤالآلمحٌّ خب�خرخسَخ ؤّ سحلألّ خؤجمّــ خؤحلهآل ذق فسخص خؤخجلط مـ خ�مبضٌّ خعم
خؤمتضة م خل�خؤزب هُ خؤسهر� ُّعخم �ض خؤجمّـ خؤ�ة خْ خ�مب�بئآلخ مـ
ٍخؤسَي�ب ؤالضَّخحم �عخ إلّـُّيسض خؤخجلطب فحلإل خؤيمحخخسب ٍنبخنبخس ٍخإل�إلس
خ�خِ خؤ��جمّـ خلَخخت ًجمخ خْ خلَّخ ََّْبٍُّمحيَّْب ُّهنتٌخ خؤ� خخبسَخىخس ذجنخ
جليخه ال�ٍ خيمحال خْـُّئَّْ ُّئخجل خؤ�هَّجلُّإب خٍـبحمره خؤخمُّخ�إب بحمره خؤره�

خلآلالئت مجحل ٌخلَّص خؤوخمر ألخ�ه خعآلس ضخأل
�جلخحمـر ألخ سيخمبال جلَُّّخإلـبخلَسحلـخلحلإلٌّإ م مبحلىخخ هال ٍضقـ خمضس
خؤجمّـ � رخمخيإـذخلْ بحمره خؤئش�ٍْبٍىخؤَّخبخإلّ يَّص إلخُّةب غآلحلـرُ خأل� ٍرق

ججإلت مـهخإل سنتئَّ�الَّيخئخ م سخؤ�َّي خؤحلرخرخس ّهال ىمحس
� ُّخعخمُّخم خؤيخجنخس ٍرق رقـخؤحلرخرخسب ىخحمإلَّخ ضق رهمحٌآلب ٍخمجضئسـخليخحمى
_ خ�خبخمُُّ سئخمخحمِـأله خضسآلخس ٍألُ خؤس�خإلب ًجمخ ألُ خلَّىة ًَّ ألخ خضحلًآلح ٍ�خأل
ئجتخحم ؤَحلهـًجمخـخألخم ح رهحلٍخّـبىالس يمتخرَّخ رٌَآل خ�ضرخم إلنتخم خحمجل � ٍضش
رهحل خؤشخؤش خب�خّـ ٍئخْـًجمخ � ٍنخمٍيّ ىَخهخسّ ألَخـط�ز ئالـٍخضحل َُّّخصٌّ يخمجلّـب
هالٌّ� ألنت�ئبؤ�ٌ�الس ُّرخم ظخٍحمإلخـٍخبخمصَخ خإلَخ دإليخ�بيالَّ ذؤٌآلخ خلنتخحم خع�خُُّ
حمي� ذق ألخأل ىحل خؤخمخّـ خْ خؤ�صُبٍؤَّ ٍضحلخ�ـم خٍخصٌّ خؤجمّـ خؤمتهزبـ خعخحمـ
� خلهخمٍة خؤَّ � � خؤمتحلُّء ؤئخْ خؤرحلبـٍ ألَّىيٌّـألَجم يخسَّحمسّبع�آلس ٍجليه خؤسهٌحل
رخؤخمُّخ�� نتهال �صُ خ�ْـم ألهٌّ خؤالالب سالئ فمحخم خؤجمّــ� غزـخعَ�ّـب
ئخجل خؤحلخبخْ مجرخز ٍؤئُـ يَّخيس خؤوخميبـ مـ رخؤسحلخبق خؤه�ئخمّـ خ�سخخلإل�
ٍٍمجهسٌخ خؤهنتخ رهحل خنب�ُّسٌخ خؤ��� خؤحلخبخْـ هالر يسض ه��حلإل يخمحمس فَ�ب

خألَّحمت سَصالٌّ ضس خجلخبُ ؤُ طخإل�بٍىالس
خلَّخصهب خؤجمئخمُّخسٍـ خىال�زـجلي� �خًخمخ� خلخسّبٍألمحس ذ ُّنترّ  خؤجمّـ خؤالال ألمح
خرٌّـٍظخم�هّ ض�ْ خلنخًخمخسبٍسجمئخمس خلنتخحمئـم رهحلإل سهٌحلّـ ألخمخحمط ٍخ�سهحلس
ذق خؤ�ظَّأل خؤ�حمخه خحمخمجَخ هُ خلخؤٌّب رخؤسهَُّّ� خل�خؤر رهحلإل خؤسهٌحل ك�ً

خؤ�خمُّهت خ��يالس خبم
خلالال خمبخرّـ خؤجمّـ خؤخحم ٍخؤحلّـبؤال�يّـهُ ألَّمجَّه سيخمبال ره� ًَخ ٍخٍحمجل

خؤحلحمخألخت ًجمِ ألُ
حجإلبى��خإل هخإل م خؤرخض �َل ضخئآلخ� �هَّجل رُ غآلحل سهقـخأل� ضقـ�
خؤهالٌّت اخؤ�خميقاـرَّخجلّـ ُّىخم م خلَّخ َق لالـكالئّـخضحل ألَ�أل رخ�سصخحم
ئالَّأل�خست خؤرخضـطَّخؤٌّـهنتخمط َُّكحل ؤألخحمطب خ�جلخحمّـ خلخم هُ ٍُّسرهحلـخؤخم
ٍىحلُّآلب مجء  خمُّء خع�خمطـم ٍخلَضَخس ٍُّجلٍخ خعرخأل رق سسَّجنه ٍؤئُـخل�خي

ت
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يرجمأل ظآلالّت َِّ� ُّ�س�ه خْبكخـمجر ٍر� خؤهالٌّ ٍىخمـٍخجلّـ رقـخؤرخض ُّمتال
أل�جلٍص رنتءـ خمُّء ٍخؤنتٍْـخؤخمٍُّب خؤرالحلُّخس �ىَخهـٍجنخحمط َألمح صٌَّجلخ� َِّ�
ك� خؤمتخم خلؤئ خؤ�خمُّء ُّسصخٍجن خْ جلٍْ رخألخحمطبـ خل�سخصخم خلَ�أل ُّمتال �خمُّه
صخم خؤجمّــ خؤَّضحل خلنتخمٍه ًَّ خؤ�خمُّء ًجمخ يذْ خىالببٍرخلَخ�رب هال ٍخضحل
ذق خألخم خجل ٍىحل خؤَّإلإب ٍضس ؤالرخض خأل�خ� ألَجمـسهقـ�َِّ �َخل م سَيجمِ
صحلت هُ ٍحمشٌخـخرخ� خؤ� ٍخؤحلّـ خألؤ ٍألٌَخ خؤ�حمخهب خحمخمجٌّ ه� خؤ�خمُّء ألخمٍحم
�جمِ ألالئسّ ُّشرس خ�سضئخإل مبئـ �سجتخمخص ً��جمخب خص��ال ألُ ٍخؤ��حلّـب ه� ٍ
ألُ رحلب ئخْ خلؤئب ٍىرال خلخؤٌّت خؤسهَُّّ� هال خعمتَّأل رٌحلة خحممجٌّـخؤ�حمخهب

خحمخمجٌّت سالئ م هُـأل�سضخسٌآل سَخجنأل ألٌَآلـهال ٍخعمتَّأل خؤَّحمش ضمتخم
ٍخلَسنتخمُُّ ذقـهخالسَخب رخؤَ�ز ُّخمسر�َّْ خؤجمُُّ ىخمرخخ هحلجل سسجتالَّخ خْ ٍؤئآل
خؤجمُُّـ خؤَّحمش ً ؤئال خألخمـجليهـألرخؤيـئر�ط ئاليَخ ٍىحل ألُـخؤخمت خؤهحلُّحل م
خألَّخألت ألُ �آل ألخـجليهَخِ ألخرال هُـضَّىٌآل ُّسَخجنؤَّخ ألٌَآلبـؤئٌّ إلهخمةـخؤئش�ُُّ
جليهَخ خْ رهحل خلٌآلب سالئ ذغ��خجن � ٍخؤ��حلّـ رجمؤّ خؤ��جمّـ خؤئر� خعٌحلـ ٍريمحال

خؤرهحلُُّت ىخمرخؤ ألَّخألـخل�الَّرخ
طصـهحلإل خؤَّإل ٍضس ؤ�ََّخسـ َُّّالب خؤ��َّجنخحمط م ألهالخ� رٌّ خؤسهَُّّ� ٍؤئُـ

ألال��َّخـألَّت ضس رخإلسنخإل ُّخؤرالحل ُّخمخصه ٍخؤحلّـ ٍخ�سآلخم خلجتمتمتخسب ُّئيخ
ألئسرّ أل��حلُّ��خم خأل����بٍئ���خْ هال ؤال�إلـ ؤالرخضبخلًرس جنُّ��خحمخس��ٌّ ذض���حل ٍم
م خلخؤٌّ ألهـخؤسهَُّّ� ٍخؤحلّـ كنتئال يخخب�سّ مبضيب ىسخمر��ـرّـه �جنأل
خ�سئآلخأل م هالّـأل�خهحلسَخ َُّسآل ؤرخ� خب�خرخ� ؤأل� خْـخئسز هال خؤرالحلُّبٍخسيَخ

خؤ�حمخهت خحمخمجَخ هُ خلخؤٌّ خؤسهَُّّ� مبخمة ذصخمخخس
صخإلٌّ خُّخإلب شش خأل�بٍرهحل ألئسز لحلُّخم ٍخحم�السّ مـخؤحلألخإلب خع�خز ئسرس

ٍخؤنتسخآل� رخؤ�رخز ألخمٍإلخ� ٍخؤحلّـ ألُ خؤ�هحل خع�
سَّ��سـؤئـهَحلـخأل� ؤحل ألخخلخـضحلشـُّخـخرٌّتتت

ُّمتحلـ ألشالـصََّرٌّ ضرخرٌّإتتتبًٍجمخ ُّخ �َُّّس حمى��حلٍخبٍىل بؤسٌآل ح ؤٌّ ـتـىخأل
خ�سحلهس� ؤحل يٌخإ رٌّ لالس خؤالالـخؤ� مـسالئ جنٍصسّ أله َُّآل � خز ؤس ح
طَّىٌّب ـؤالآل�خؤرُّخؤرالحل ألخمخصهـ رهحلإل سهٌحل هـهالأل�ـخؤسَّى خؤنتخم ـٍ الرس
خإلسنخحمبٍهحلإل ذ �ََّخسـ َُّّالبٍألخـهالٌّ ألَجم مـخرٌخ ؤالآلخمئ� ىحلـحميهس خلهخألال ْ
خؤسهٌحلب هال خؤسَّىه حميمحس خرٌّبؤحل ٍىخألـؤٌّ طَّىٌّت رخل�خؤر خؤ�ال�خس ذجنهخص
رخ��ك خؤَّخىهبٍخبخمصس ؤألخم ألالالسبيخممججتس ةضسـخؤسَّى وخمي ـخجلخبالَّإلٌّ ٍؤئٌَآل
خحم�ـضحل ئخإلس ٍ�خ سئإبٍؤَّ ٍ خإلس ئبي رخحمؤـخ� ؤٌّبب إلئـسَّ��س

َُّّألقت خبأل ألمحخهي ىآلسٌخ �سالآل ألخمخخ

ت
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ألُـخلؤئ ٍخًآل خلخؤٌّب خؤسهَُّّ� َُّسنخم ٍخؤحلّـ ٍألخجنخأل ألمحس هخألخ� هنتخم �ل
ؤالسَخجنألـهُ ٍخؤَنخإلب  خؤنتخم ىآله خخبمحهـرَّطـألُ إلّ خلٌخإل ألخجنخألـُّ�سنتهخم خإلّ
ٍ خؤحلٍؤب هالٌخ خ�سَّؤس خؤ�ـ خحمخمجّب آلى رخ�سإل خل�خؤر م خؤ�رهٌّ ضّ
ضَّىٌّ� هُ خؤسَخجنأل رهحلإل �َُّّمب ٍظ�السّ صحلخ�ب الخؤال ًجمِ م ٍخؤحلّـ سجمئخمس

رخؤس�خإل �خبؤٌّـ صئَس غآلحلبـ رخأل�ـ ٌّؤخ رهحل خهسخألـ خسَّىه ئَس
خلنتخحمئق مبحلىخخ ره� أله خسيس ىحل إل� ٍؤئُـ رّب ٍهحلسّـ خؤجمّـ خلنتخمٍم
خؤهآلال ؤَّجنخحمط خ�إل�خْإب خًالـعَّئ َبخؤالص ؤَنتخم رخؤ�خبمن  الز مـسحلُّآل
ألُ سالَخًخ ؤحلهَّط سالر بصَةإ ذق إل�خيخم �َّة هخإلـئخألالبرخإلَخ لحلط ٍألسخرهسّ
خلَسحلت خلؤئ م َخؤالص ذنبٌخحم ُّسآل شآل ٍألُ خ�إل�خْب ضَّئ عآلهخس هخلٌّ ؤخ

ؤٌّـ ـخيمحال ـخإلّـألُ حمخُّس ٍؤجمخ خهسخألب ُّ�سحلهٌّ ىحل ْخ�ه ًجمخ ـخْ خهخمة ئَس
ئخْ خؤ� خلرئخمب خؤسخهحل هال رسنتصهٌآل خلَّنيقإ بسخمنبحل يخممب ألُ خ�سيحل خْ
خلؤئب هال يضمتالس ألٌَآلب خؤحلخألبظال�متخ� ّألَّني ؤره� خًالٌّ خؤرَئ ُّحلألٌخ

ؤال�صُ� ألسٌخ� يخؤَّن سهز ألُ ألرئخمخ� إلي�ٌّ ٍضخمحمس
خ�ْـ سنتوال� سهحل � ألُـخؤَّنيب خؤيمتال غخ خمط يذْ خؤخمخحمب �جمخ صإلس ـٍ

خؤحلألخإلت �صُ م
ئخمبحلح خؤئخمُّآل ألخـىخؤّـهرحل ؤَي�ٌّ خىَّأل ٍئَس ىخحمزـ الَّهـخؤيصخمب ىحل خؤَّىس ئخْ
ابٍضٌَخ _ ؤالَّهَّجل خ�الآلسَخ ذخلخ ألخإلخ ذقـخؤمحهةبٍألخ خ�الآلسَخ ذْ خؤنتصخه ألخ

ألخـُّئَّْ� ٍؤئُ مبوسّب ئخإلس ألٌآلخ خؤسهٌحل هال خؤسَّىه رهحلإل خظجمسـىخمخحمّـ
ألآل خؤسرهخسبيخؤنخمة ضسآلخألـ إلي�ٌخبٍسٌخس أله خؤجمخس مبخمخه ألُ ظي�يس
ٍخإلسآلخ�بٍ� ٍنبهخمخ� يٍٍن ٍضرخ� خؤئش�بهنتخ� جلإلخّـ ألُ إلالس ألَّخسبٍىحل ٍخؤخمُّض

خؤهقت ىخمُّخم �خإلخإل خ� رخمئ يهال خؤالالب ذ ُّرء
خؤوحل مبرخ� ذ ألَّ خـخخبخمص ر�ب م خإل�هٌخ هخجلخسٌّـضق ٍألُ شخرٌّب إل�هس

خؤسهٌحلت سَّىه ٍىحلـىخمحمسـهحلإل خؤنخمٍةبـًٍَخـ�خإل�هٌخ ئخإلس ألٌآلخ
ألسه �ـكَض� خؤه�ئخمّـ خشخألـخؤحلإلخبٍؤئُ ئال مبحلحمّـ هُ خجنضس ٍئخكخ كس
خعحلُّحل رخرخ ُّ�خمئ إلي�ـخؤوخميبٍئخْ م ألهٌّ �صَخ� ئخْ إلّ خؤََّإلب م خ�سوخمخئ
ألمح ألخبًٍئجمخ خألخمخ� خؤوخمي خبخحمص خلَخٍز خؤه�ئخمّـ ألُ ؤ�الز خه� إلمتة ئال

إلَّإلت رحلٍْ خٍأل خؤالال
خ�سحلهخإلٌّ جثتثتثتتثبـ خحمرهخـ خؤسخؤٌّ خؤَّإل مبرخ� ألُ خؤهخنبخمط ضَّخؤٌّ ٍم
ذق خؤه�ئخمّـ أله خؤنتآلخيبـٍألمحس هال خؤهخأل يالر�سـألر�ٌّـٍٍمجهس خ�ءب
بخ�ءإح ٍصٌٌّبىخأل هال ُّرخجل خ�ـٍخؤخممجحمسخ ٍئخإلسـألألض خؤسضءب ألئسز

رنتئالـ زت كس يالهالئ ألخمسخضخ�ب خحمخؤ

ت
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خرس�آل خلؤئب ألُ كئَ� � خؤه�ئخمّـ خْ حموآل رخلَّخي ئالآلخسّبـ هال يهالس
ألُ ؤالسمحخُّء ُّحليه� ؤئٌّ ألَخألٌّ رذىئ خؤه�ئخمّـ خٍمب حمكخ خإلّ ٍخجلحمئس ىال�ب
ألُـألَّىه ذإل�ـخهخم�هالئ ٍىخألح خؤسضءب جلي� يسض خؤسهٌحلت هال ٍخؤسَّىه خؤ�صُ

خلهحل��ؤت رمتوسّ خؤسهٌحل هال سَّىه خْ خخب�طب ٍؤالآلخمط خؤسحلُّخم
ذؤٌّت ٍىحلألّ يحلٍإلّ خؤحلي�ب خؤئإلـم ًجمخ خئسز ؤّح ىالس

�رخ�مب ٍخل�خؤر خؤخمخّـ هُ خؤسهر� م هُـضٌّ خؤسجتالٌّ ـخ�س�ه  ذإل� ٍئسرسح
ألَّخشء ـؤالضئآلبٍـ خ�خ�ٌّ ٍخؤَنخإل خ��ألب خؤنتخمُّه ؤٌّ ئيالسّ ًٍَّـضء خؤ�خ�ٌّب

خلآلالئت ٍىهسٌخ خؤ� خ�إل�خْ ضَّئ
_ـيخصرسّح خخلْ خؤ�صُ م خخب�سـخؤرخ ؤحل ٍىخألح رومحزب ئسرسّ كه�ُـمـألخ
خؤسهٌحل ًجمخ سَّىه خ�س�ه  خؤر�َّسبـٍؤئَ� هُ رخضشخ� ٍ ؤال�صَّْب ؤ�سـهخنبخ�
خأل�ـغآلحل رّ ألخـٍهحلس ىرالسآل ذخلخ خألخ ٍئخمخأل�ـٍذإل�خإل�ت ضخمُّ� ُّ�الر� خؤجمّـ
ًجمخ هال خؤسَّىه جلٍْ رجمؤئ خؤس�إلـ يذإل� جنألَب ري�ط غحلجل سهٌحل ألُ نبيَُّّخ�

خؤسهٌحلت
�هخجلسٌّ خؤه�ئخمّـ خؤحلي�بٍجلهخ ٍخىيال خؤمتضةب ٍ َُّّس خىإل صيس ؤحل ح ىخأل
إلي�ئ سالَّإل ؤ�َّة ح َُّّأل ألئسرّب�هسّ رخز خو��خجلحم ئَس خؤ�صُبٍهَحلألخـ ذق

خؤسهٌحلت هال خؤسَّىه هال ؤئ خٍخيء ؤئٌّ مجخحمهخ� ذؤٌّ� سهَّجل ئش�خ�بٍؤ�َّة
ؤالخمجل �رال ألُ ُّئُـخألخألٌّ �ٍ خلرخضشب رخمصخأل خلئسن خؤمتخؤ ألَسمتة م ئَس
جليه شآل ٍألُ خؤ�خ�ٌّب �رخ�مب خل�خؤر ٍ خؤخمخّـ ذرحلخ م طٌّ خؤسنترش َّ�

مجخمُّرسّت
خؤئَربٍضق هال خؤمتضة ره� يَّصحلس خؤ�ةب  خؤَّخ خؤوخمي ئدر ذق هحلس
هالئ مََّه خألخألٌّـىخ�حـخؤمتضة ألُ خؤهخمُّةـٍخخبجمًخ صخ رسمتيضٌخب ًآلآلس
ألُ رخؤئش� ألوآلَّحمخ� ٍخؤسخألالب مـجلٍخألـخؤمتآلس رخألخمبٍجلخبالس خ�ءبيخممجس رخألخم

خُّمحخ�ت خؤخممجـٍخلخمخحمط
ألُ ضخٍأل ألرخنبخمب و� ضَّخحمخ� ألهٌّ ٍىحلـخجلخحم خضَّخؤٌّب ؤسيحل خؤ�صُ ألحلُّخم صخإلٌّ
ألخْـخؤئ ضينخ� ٍخؤمحخمخب خؤ�خمخ خألخمـم ٍؤٌّ ذ خه رمحخمٍحمط ذىَخهٌّ خبؤّ

خصسآلخهٌّت ٍخألٌَخ
ظٌخ خْ خل�الربٍخٍمجضسـؤّ خب�خرخسَخ ٍحمجلـم ألخ سيخمبال ّهخممجسـهال ٍىحل
ؤّ ٍرَس خؤخجلطت ضَّأل خعخئآلبٍخؤسيخيٌخ هُ خألـٍحممجخًخ ضَّئ رمحآلخْ ئيال
جلهَّإلخ ضش خألَب خصٌ�ط ئال ّظ س�س�ه ٍخأل�ـ� شخم رهآلال خإلَخـىآلَخ
ألنتخمٍه َّمج مـ خؤخجلط ضَّأل خؤسيخةـ خؤَّ َبٍ خؤَّضحلط رشَّخرس خؤسآل�ئ ذق
ُّحل��هٌّ خؤيسَـئآلخ ذش��خحمط مـ إل�ه خٍ خؤ��حلٍؤ��ب هال خع��خمٍص ذق إل��حله خ�مب����بٍ�

ت
يا
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ألَجم خليَّأل صَّخؤٌّ أل�  الز ألهٌّب خعحلُّش يخحلطـألُ ضنـخٍضقـ خؤسضءت
خأل�بٍألمحت

ُّيَّمجٌآل خب�خز ٍئسخر �خحمسٌّب أليسخ� أل� ٍ الزـ هخمُّة خل�خبصخإلٌّ ٍم
ٍضمحخحمّـبٍئخْ سهخألالـإلنخألٌّ �خمحمسـؤجمؤئبيٌجمخ هخجلألت خر� ذق خؤ�خحمط رس�الآل
رَّصَّجلّـ هخال� خرالوس ىحل خلرخضش خْـ هال خ آلَخإلٌّـ ذق ُّهَّجل �هخجلسٌّـ ألمتحلحمـ

ؤحلٌُّآل�
ٍجلخحم خؤحلألخإلب �صُ م خلرخضش ألحلُّخم غآلحلإ بخرَّ خ�سحلهخإلٌّ �خعآل أل�خ ٍم
خؤجمُُّ ٌّجنأل رخْ ٍخرالو� خؤسهٌحلب سَّىه هال رسنتصهٌّ سَّ�صّ  َُّّالـ ضَّخحم رََخ
خعٌخس أله ألهخعسّ يآلئُ خؤ�يخم ألَّمجَّه خألخ رَّسٌآلب ىحلـهخجلٍخـذق خهسالَّخـألهٌّب

خلجتسمتت
جلوحلي ذوخمخـخعخمٍص و�ّـبٍؤئُ خؤحلألخإل م ألهسالق خْـًَخؤ خهخمة خئُ �
خؤحلخيبيرحل�س رخرس�خألسّ غآلحلإ بخرَّ ٍصّ خ�سشخحمًخ خْ رهحل صحلُّحلب ألُ ألنتخهخمّـ

ٍئدرسٌخـخؤخسالت  خؤَّخ خؤ�ة وخمي خبخحمص ُّخعخم غخُّال ؤٌّ
ٍو�ّــ�سئآلخأل خهآلال ٍخإل� ألوخمُّب ُّخعخم ذْـ غآلحلبٍخ� خرخ ُّخ حـ ؤّ ىالس
خْ خٍجل ؤئَ� ذوخمخب خنبحل خؤ�صُ ألُ ٍخْـخعخمٍص ٍخؤخإلَّإلب خعَّى نبخمٍ ٌخ
خؤجمُُّ ًآل ٍؤالخجلطب ؤالَّ ُ خلجتالمتق خب��طببٍخْ رجلإلخ خٍمجخه خْ ـخل�َّؤَّْ ُّهخمة
ضالٌختـٍخإلٌآل رخؤخمخّــم ٍخلنتخحمئ خ�نبئخؤخس ألئخألُ هال خمبخرهٌآل ٍمجه ذق رخجلحمٍخ
خىال هال خألالـٍس�آلض رخز سيسض � ذخلخ خؤحلٍؤ خٍـألسيخمصقبٍخْ مبخألسق ُّيَّخ �
ؤُ خل�حلٍجل خيء خ�مب�ـخؤ�خ�ٌّـٍخ�سضخىخسّبيذْ أل�خؤز هُ خؤهال� رخعحلُّش
ذُّمتخأل هال ضخممبخ� ؤالخجلطبٍؤئُ ظحلُّخ  خؤ�صُ خخب�س ىحل خلنتئالبٍخإل� فال
ٌُّحلجلِ خؤجمّـ خلخمئز ذجنخ خؤمتآلس ألُ خًَّْ خؤ�صُ خهس� رخإل� رَّمجَّ�ب خؤخم�خؤ

ؤالآلَّخ َقت نتخله خعخحمصبـٍخخبسَخىخس ٍخؤسضحلُّخس خ�حمًخزب
هُ �ُّرحل ؤال�صُ خخبسخحمّـ ُّئَّْ خْ ٍَخك رخؤوخمئب لهخ� أل��ٌ��حلجلٍْ ذإلَخـ
شخيخ�ب سخميخ� ؤ�س خؤ�خ�ٌّ �رخ�مب خل�خؤر خْ هال مبخجلىـ ألخؤمتآلسبه
خلشة مجآل� ٍخصزـفآلالّ ًَّ ٍذكخ خؤنٌَّحمب م خؤئسخربٍـضرخ� هال كخمَُّخ� ٍ
سئآلآل خؤسهٌحلٍـ ألُ ـخحمضآل خؤ�صُ خٍمجخهبٍخْ خب�َّحمط هُ خبؤّ ألُ ٍُّهالُ خؤَّ �ب

خيَّخِت
ذضحل ذق خخلً��ز خؤسهٌحلبخْ رٌجمخ ىرالسـ خإل��خـ ذْ غآلحلإ بخر��َّ ُّخ خخبنتـ ذإل���ـ
خ�مبخر خٍ ىَخهخسٌّب ئال سخميمحّ ألخ خ�حمً��خزبًٍ��جمخ سخُّحل ذألخ خؤسخؤح خعخحمخس

خبخحمـخإلسضخحمت ذق خخلًز خْ خٍ ٍخعََّْب رخ�ضرخم
فخمبخمإلٌّبىالس حمخُّسّ ذؤّبٍضق ألخـس�خمىسـ مـئال بخرَّغآلحلإبٍضخٍحمإلٌّ آل سر��

ت
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صخأله ىخهخس ذضحل صخؤ�خ�ـم حمخُّس� خؤرخحمضح الضالآلسّـؤ ضالآلخ� حـ�خحمٍّــؤئ ؤّ
َُّّخؤشخإل خلخمضالـ خبخمفٌّ ألُ ه��حلجلخ� ضَّؤٌّ ٍٍص��حلس ٍخل��ه��خجلْب ؤالر�ٍأل يٌحل خلالئ
ٍ الرَّخ خعخألهت م �خؤحلحمخ ألخهحل س�سَّهرٌآل هخؤـٍ� جلحمصخس هال خعخمبالق
ؤالنتئَّـألُ خ� هرحل خأل� خؤهٌحل ٍؤٌّ َّ� خب�خزـذق ئسخر أل�ـأل�خهحلسٌآلـم
خع�خزب ئسخر خبمحآل هالـخع�خزتـٍم ألهٌآل خْـخٍىه هال خمبخمٍخ ئآلخ خألخمب ًجمخ

خؤخجلط_إ خّــخب�خزـذق رهحلإلـئسخر ب�ـخسهٌحل خحمجلجل ٍخإلخ أليصَّهخ� مبضَّس
ٍخجنألخس خٍمجخه خؤسهٌحلبيذْ ًَخـرهحلـئسخر ألُ خبخمصس خإلخ غآلحلإبذْ بخرَّ ُّخ
خل�خؤر هال خؤ�خ�ٌّبٍ�سص�إلٌّ ���خ�مب ألَّمجَّه م خعحلُّش هال �سص�إلٌّ
بحمرهّإبخؤر� ٍ ـخؤ�ًخمخإلٌّ خؤَزـ�هحل ـُّالٌّ �َّة خؤخمخّـبٍـ صَخ� �خمخ� رذ ئ

خؤسهٌحلخست ٍخبخمئ رخؤ�آلب خعَش إلي�ٌّ هال شخإلبيخ�صال هالٌّ�
ىخألـؤٌّ ٍؤئآلت ؤٌّ خ�ٌال يجمؤئ هَحلئآلب جلهَّإلٌّ ذخلخ� ؤّح ٍىالس غآلحلإب بخرَّ مجضئ
ؤ�جلهخ ظَُّّالّ ىرال بخلرخضشإب م ًَخ ألهخعسّ هال ضخمُّمن إل� خألخمب م يئخم ح

� خؤمح خلؤئـ�هحل ْ خؤهخإلب
ٍخؤهخألب خؤشَّز إل�ه ألُ سرحلخ هَحلّـ خعخمزبٍهألسٌخ ؤر�سـبألإ ؤحل ٍخصرسّح

ؤالسقت ألَجم خلؤئ مـخؤ�صُبٍىحلـيهالس خٍق الخؤال ـحمًرٍألخٍأل
يخصرسّبـرخإل� وخمي�ب خؤساليخجنـم ألنتخًحلط حمور�م هُ ٍ�خؤ� خ�ب هال خرس�آل
رخ�ضرخمب يخمبخز ضخ� ألَّ ٍخخبخةـخْـظخمألَّإلٌّ ألنتخًحلسّب خْـخهسخجلـهال خخبنت

رخمخطـخؤمتضةت ؤٌّ خؤ�آلخ� ٍؤئَ�ـخ الز
خؤوحلت ألُـمبرخ� �خرسحلخ ؤٌّ خؤه�ئخمّــرسَّي�ًخ ٍخألخم ألَّجلهخ�ب ٍىة

خ�خ هُ خ�سي�خحمّـ ؤهحلإل سخ�يس خإل� خحمسخضخبو� خئشخم ٍخإلخ ألَّىهٌّ ذق هحلس
خْ كجتخي خ�ـضخجل خؤحلألخإلبٍخبخع� م خلرخضش �صُ ألُ خبخمصَّخ خؤجمُُّ خؤ�أل
ىال�ب ٍؤئَ�ـخحمظس ألَّخىيٌآلب هال بأل�خُّحلطإ خإلّ هال ألَّىيٌّ � رهمحٌآل � ُّي�خم
ألُ خلَّىةـ خْـ خلحلإلٌّإبألُـ بخلَسحل جلَُّّخإل م مبحلىخؤ ىالسّ ألخ سجمئخمس ضق
خؤوخميب صحلحمخْ سخألالس ٍض�خرخسّبشآل نخمٍيّـ ط�ز نبجتمن ؤئال أل�ٍؤـ خؤسهٌحلب
خعآلخإلت ٍرخز خؤ�خمُّخم رق رخلنتٌّ الخؤال خؤخمُّخمج كخحمُّ� �مخحم م ٍخفخم س
ألنيخم �بٍَُّّأل خؤهحلٍ خ�خب��خم كهَبـ � خ�خب��خمإ ًٌّـ خؤجمخئخمط بذْ َُّّألبحمخألرَّإ
مـخجلحمخص ألهرخ ٍصحلسّ مجحل�ِإبـًٍجمخـألخ خؤحلخخبال م فآلال ألَخ خؤََّخزـحبخْـخؤَّخضحل

خ�ءت ألُ ٍخؤخمهز خلرخضشب خعَّةـألُ ردشخحم خلشال خلخئخمسٌّ
خؤ� خعخء ئٌّـئخيٍألُـخألس هٌَخب خجلخيه خؤ� خؤمح هحلخؤ ألُ ٍرخؤخموآل
خ�ءبٍألخٍأل ال�خ هال ٍنبصخه رَّمجَّ� خؤخمجل هال خؤحلحمط ألُ س�َحلًخبٍرخؤخموآل
آلّـخؤمحرهـ� ئآلُـ�� � بألمحرَّهخ�إ ئَس ٍألَخٍحمطبذـخإل� خبرش ألُ ّهال َُّ�َّّـ ألخ
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َ خلَّخ ذقـضَّئ ٍخؤس�ُّخمـٍخ�سَخجل خؤحليخه  خمُّء خؤس�ألس ٍؤجمخ خ�ءب ر��َّط
خؤخمخّـت خؤ�الآلٌّـهُ ضءـخؤسهر� ؤٌّ سئيال خؤ�

ذق خؤسضءـ ألُ خه��َّجل ضق إلي�ٌّ خؤ��َّإل ٍئَسـ َُّروٌّبـ مخ خئشخم ألٌجمرخ� ئَس
م خإلحليخهٌّ ألُ ٍظحل س�خحمجلإلٌّب رخمضس ألخ خٍألب خؤ�صُ بخلخئخمطإ ٍؤئٌَخ خؤوخميب
إلمن خؤَمنب ضحلٍجل م رس ؤحل ك�آلخسٌخت خنبخ ءبـٍس�آلهُـخعخ خؤسهر�
نخمٍة م ئ�سرس إلٌخ خألَب خصٌ�ط خ�سشخحمط ألُ يخعخ خٍ خ�خألال خع�خرخس
خْ ٍهالٌّ� خلهسالتتت م ـخ�ْ ٍؤئَ� خلهسالت ذق خؤجمًخز خؤالوـألُ ألهٌخ ظنت ألهَب
ألَمتَّحمإت بخرَّ إلخمبخمإٍ ألُبخرَّ خؤجمخئخمط رو�ال ٍمجَّضخ�بٍرحلخ ٍ مبخمخأل خئشخم خئَّْ
َخل�أل خجنألخس ْ خع�زب ألهـرخمإلخألص خل�الرـسسخ ه سيخمبالٌخ م ذْـخؤمح
ًاله خظ��خٍجن � ٍأل��خ � ص��حلخ�ـ غسالةـ ٍخؤ�الآلٌّ خؤهال� خؤهآلالـ خ�الَّزـ ٍخض��حلطبٍؤ��ئ��ُ
م رٌخ هال�ء خؤجمّـ بخؤَّنبآلإ ألُ خو�الـخلخئخمسٌّ خؤحلكبٍـ ٍخجنألَسّ خؤسضءبـكهخُّ�ِ
ٍخنب�خ خسٌخ ًَخؤخمخ خؤالضن هُ خؤسهر� هُ ىخمبخمخ� ي�خنال خؤرهحلب خؤ�ألُ خلؤئ

خلوخُّخمطت
حمٍخُّسّ خؤخمرهٌّإـم عحل خؤخملُ مخـجلٍ�إلّـبهرحل خؤسجتالمنإلٌخخ� هالٌّ� ـخْ حمخُّس ٍ
صخمخ خلهسالقب خؤ�خ�ق خضحل خشخ�خ لال خؤ� خؤنتب بخؤَّنبآلإبهُـخؤجمخئخمط
ٍجنحم خلال ئَسـ ٍذْ ٍخإلخب حميخىّت هال ؤه�خة ذمج�خمِ سهجمُّز ألُ ؤّ سهخم� ألخ
ردشخحم ألَّنبَّأل جنخؤس ألخ خلخئخمسٌّ خْ ذ ىخهحلُّخ�ب همحَّخ� هالـخضحلبـؤئَّإلٌّ خه�خة
إلمننبهخمّـ ـرخ�سهخجلط خلؤئ ئال ألُ �خظخمحم ٍؤجمخ خؤآلهب ٍخجلٍخسّ خ�ء أله ألهخإلخسٌّ
خؤحلٍحم م خؤحلخخبال ٍجنخحمطـ �صُ جنإل�خإل خؤخمخرهـذق خؤحلٍحمـ ألُ ًر�س خْ رهحل ىالسّب
خرحل� ألٌَخـٍذق ظالمن خؤسَّحمُّـهَّب ؤو �خجنُّض ئآلخ ثجحثإلب هخإل م خحممجٌّ

خؤ�إل�خإل ىخه ذق ألُـًالهـبخؤسضءإ خًرم
ىال� خسالآل��

ألئخإلّ� جنخأل  ًال
ٍ خؤسضءب خؤسحلىءـألئخْ ئالآل رَّمجه بحمُّخ�ـخلَّخىهإ جلَُّّخْ م خؤَمن ٍحمجل بٍىحل
صال�خس م َخو خضخ�خـذق خؤنتحت نبخئخم ٍؤئُ بخؤ�إل�خإلإ��ب مـألَّمجه بخعرخإلإ

خؤرخ�إت ُّخؤسَّحم سالئ ألُ رسضخمُّخمًخ ىخإل خمبحلىخبٍ
ُّالٌّح كخ خؤمتحلط ٍىحلـخبسآلس

خ�ْـخحم
خ�ْـخحم

غ ظمحَّ ألرس�آلخ� هخجلأل خرمتخم
عمحخمخ خ خؤخجلألب ؤُّخإل ُّخ

ت
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ؤالََّإل ىال� ئ�ُ خ��
هخنبَّحمخت خؤهخنبخمـألُ مبرخ�

ألُـغخمإلإ بخؤهخنبخم مـسالئـخلَخ�ر �ألهس ئَس خإل� هال ُّئحل خؤَمن بًٍجمخ
ئآلخـخلًز جثتثتثتثثً��� ٍؤ�ـم ثتثثً� خعص خلّـ خٍخخبخم م �ـخهسخؤٌّ إلّ

خجلهخـخؤهخإلإت خلؤئ ذق
م خؤٌَخ خلخمخضال  خؤرخ�ـم هآلخمِ ألُ ٍخؤهنتخمُُّ مـخؤشخؤش هخجلأل خمبرض ٍخ�ْتت
ٍؤٌّ صحل خ�ْ يخإلخ ٍخؤ�ٍخصـٍخ�غخزب رخؤسجتخمص غ �رسّ ٍىحل خؤر�ٍألب صخأله
ئآلخ ألخمطب ٍأل خهسالس هَحلألخ هخجلأل هآلخم خ�ْب هآلخمِ نبخرّـم حمكخ ٍ ضيحلطـٍضيحلب
رخؤ�صُـضقـمجآلآلسٌخ ٍصَّجلّـ هال خنبٌخم خإل� ألمحٌّ رهحل ذ غ خحم � خإل�
خض�خإل هال رهحلب جنألُـ ألَجم إلي�ٌّب َسـ �� ٍ ٍؤئَ�ـ خؤي�خمبـ هحل مبرخ� ٍ يالٌخ

�خعمحخمخ مـخُّخإل حمخُّسّ خؤجمّـ خل�سرال ًَّ ًٍجمخ ٍىَخهسٌآلب ٌّخرَخ خبخحمخس
ضخص� ُّيمتالّـ خؤجمّـ خؤهخمُّ� خؤ�خمُّخمـ خألخإل ٍٍىيس خؤخمُّخمجبـ كخحمُّ� خإلٌس
حمرخر خأل��خمخط ر بخؤ�خمُّخم خضحلًآل ىخؤّـ ألخـ ٍخ�سهحلس خعالَّخيب ألئخْـ هُ خبنت�
هصرب دؤ خؤجمئخمُّخسبيخع�حل غخي ّهال خؤََّإل خظخنب ئَس ٍ خٍسخحمإب أل�َّه
خلال يخمخنبٌّ ذق هحلس ؤجمخ ٍ خؤ�َُّّالب خؤ�صُ يئخْـأل�ئَّإلخ�ـرخضسآلخس خؤالز خألخ
ثتتثإلت ألخحمخي جث خعآله مبرخ� ؤالََّإل ىال� خؤئَربٍخ�الآلس خحم�طَّخحم هال
خ�س�هس بؤخأل�ب شش هالٌّ� ألمحس ئر�خ�بيحل خحمسخضخ� ئَسـخ�سنتهخم مبضَّس ٍضق
هنتخمطبٍخرحلخ خؤشخإل م خلجتحلط هال حمخ���ٌّ خمجه خؤََّإلبضش أله خؤسئة خب�خ
رخؤهحلبإلّ رحلخس ئالآلخ خبخؤحلـ خر� خسجمئخم ٍئَسـ خ�ب نبخ ألخ ذقـ ٍخضحل ألُ رخؤهحل
خؤخمخره خؤمتة م ئخْ ضق ؤخؤٌّـخألسضخإلخسّ ؤالـألُ خلخس خؤََّإل صخإلٌّـألسخخبخمخ�ـهُ
هال ٍؤ�ئ� خخبسرخحمب يالسَ� ح ؤّ خؤََّإلبيالس هال ىحلحمسّ هحلإل ؤٌّ نبئ خرسحلخٌّبٍ
ٍخعخحمط �خلحلحم م ٍألهخحميّ ّخمبحلىخ ُّسجمئخمـخ�خ خْ ّهال دخبخمبٍخى�ضس ألَّمجَّه
خؤََّإلبي�خؤسّ ىال ألُ غآلخمسخْ ٍهَخِ خؤمترخ� م يخصخإلٌّ ٍؤئَّ خؤََّإلت ُّّخس ضس
ٍإل�س ٌّخمبحلىخ خ�خ سجمئخمس ؤحل ح يخأل خؤََّإلب ُّخسئ ؤئٌّ خب�� سسره � لخخلخ
ًخيئخحم خؤََّإلتبٍىل خ�س�هس ٍألخ خ�ّب سجمئخم خضخٍأل مبخ�� خضحلًآلبيرس خ�آل
مبحلٌُّّبٍ� خ�آل ألهخمي ىرال ذقـخألسضخْ خؤجمًخز خ�س�ه  ذإل� ٍخ� ب رخرخإ ُّخ

خ�آل� سجمئخم هال خؤجمّــ�خهحلِ هخجلأل خخبَِّ ذ  ألُـًجمِـخؤَّحم فخمصَخ
خؤمتَّحمطبـ خبالي بيَّجنُّإـم ٍصّ ذ ُّر ٍبـخ�خ صضآل خبخحمص خإلخإل ٍخ�ْ
مبرخضخ�ت خؤشخإل ضَّخؤٌّ صَسّـم ذق خؤََّإل ألالئ ُّخخبجمإلٌّ حمىخإلبـضسخ ّهال خٍجن�ه

خؤحلخخبال ٍجنخحمط خهسخأل رخإلرخ غآلال خألخألٌّ خؤمتضة ئخإلس خ�مبرخ�ـخب�إب بُّخ
م ٍخؤسنتئئ خؤيسَب ٍذشخحمط خؤَّ َب خؤَّضحلط ذق خ��خط م خلسَّحم ق ألُ ؤهحلجل
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خ��ألت خؤنتخمُّه هال خؤخآل خؤحلٍؤ إلنخإل
ذخبَّخإلَخـخلمتخمُّقت ىَّأل ٍضحلطإ��تتهال بضس ًجمِـخؤسٌآلتتتتت ئال

 رهسٌخ ئخإلس خؤنتئالبٍؤخمكخ رٌجمخ ألش�ط خ�ء ال�خ سئُ � خع ٍم
خؤهَّرخس خى�ـ سَّىه س�سحلهٌّ ٍخؤ��� َخلهال خؤسٌآل ٍمج��َّ� خخبيس ىحل ؤخؤس�خ
ٍصٌخجن خ�ء ه ُّمح� ذخلْ يالآلخخلخ خعحلب ًجمخ ذق خب��ط سٌآلٌّ ٍألخـجلخألس كخمسئرٌخت
 هالـسهٌحل خؤسَّىه كصخمجل خؤهخالب جلة ذق رخؤهَّجلط �ىَخهٌّ ألهٌّب ٍىسٌآل خلرخضش

مبو�ط_ت مبيض إلمتة ألُ خئشخم ُّنتوال
خإلٌآلئَّخ مُ خؤسٌآلبـٍألهنآلٌآل رَي� خلَّىَّي خ�خ هال خسهخمة خْ خ�س�هس
سئُ � خ�ره�خ ٍؤئُ خلخمجقب خؤهخألق خل�ال�ـخبأل خعخمخؤـخصسآلخهٌّ م
ًَّ ؤيسخ�ـؤإلسرخِتت� خ�خ خئشخم خْ و� خألخمب رٌجمخ خإلنتوخأل ألُ خؤحلحمص رَي�
ألهنآل م ألنتخحمئ� خ�آلبي�وآل ًجمخ خه��خمة خئُ يالآل � خعآلحلإ بخبخؤحل خ�آل
يآلُ خلَّىهقب ىَّخآل ألُ آلىخ خّـ م ٍصَّجلِ خسجمئخم خإل�ـ ذ ٍخع�خرخسب خؤرخإلخس

خؤ�خ�ٌّإ_ �ؤحلهخطـخ�مب خخب�خ� خؤجمّــخإلنآل خؤَخنبم ًجمخ ُّئَّْ
خكخؤئـإلي�ٌّ ألمحبٍ� يخمض صحلخ�بٍكالئس� خهخميٌخ خؤ� سخألالسـخ�خب
خإل� هال خ� إل��خجلحمخ�بٍل��حلس ذ ئٌجمِ عنخس م رخلخم ُّالآل�  خؤ��جمّـ خؤرئخ ألُـ

خؤمتخزت خلَّىة خخب�س
خلَخيجمب خلَّمبحلط ؤالوخمي  خؤَّخ خؤ�ة رئدر خنبهخم خهحل حمًيخ�بٍ� خؤٌَخحم ألخم���
م خؤخمٍ� ف�ة خإلسنتخـخؤجمّـ رهجمٍر ُّخعخم ًَّخ خسَي� رخإل� خنبهخم ٍخمبرضس

خؤنٌ�طت �خهخس
خؤجمّـ خؤحل ضخمحمس�ـألُ إلئ خنبئخمؤ ح خؤسخؤٌّ خؤَّإل مبرخ� م ؤالآلضء ىالس ؤحل
ألُ أليخم ؤٌّ ُّئُ �ـ خؤ��جمّـ خؤشال خؤس�خإلـ خأل���ـغآلحلبٍألُ بؤ�ةإ رّ ئرال�
خسَخجنأل ٍؤجمخ خ�إل�خإلٌّب خؤسهخألال ٍُّخ�خمإلٌّ خؤئالآلخسب أله خسهخألال نبخهخم ذهإلّبيخإلخـ
خهخمة ٍ خ�إل�خإلت ٍخؤالآل�خس خؤئالآلخس خ�سجتحلخإل يئ ُّهخمة لُ ضَّىٌّ ئش�خ�ـهُ
خ�خبخمب خؤ�خمة ظخمض�ـئالآلخس هَحلألخ ذ ٍألَّىيٌّب ىَخهخسٌّ يٌخـهُ س ه�� عن
خؤآله ُّخؤ�خم رسالئ خهسخؤٌّ � خْ ضنٌّـ ض�ُ ألُ رخلٌخإلبٍؤهال سنتهخمإلٌّ خٍ
خ�س�ه ألُـذجلخإلبؤئٌّ هرخحمخسّ م ٍحمجل ألخ كشال �ٍألجم ىخ�خ� ُّئَّْـخؤسهٌحل ٍخْ خلٌَب

َُّروٌّـخظخخلِت خؤجمّـ خلَّىة هُ خؤسهر�
ذىَخهٌآل خٍ�آلخ ح خألخمُُّ هال غآلحلإ بخرَّ ٍ خ�ء أله ضَّخحمّـ م ئَسـخحمخًُ
خْ م ٍرش� خأل���ب خأل��خإل إلي�ٌّ هال ى�هسّ خؤ��جمّـ خؤنتيٌٌّـ رخؤسهٌحل رخؤس�خألٌّـ
رهحل رجمؤئبٍؤَّ ررَّألـخلرخضش الئي رحلخال ألُ خأل� أله ّهال خسيس ألخ سيخمبال
ٍخ�رخرّ خهسخؤٌّ خب�ـ ؤس�خمز خؤيخممبـ ألَض يٌَّ حـ خؤشخإلٌّ خؤ�صُبخألخ ألُ نبٌخم
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رهحل ّهال ؤالسَّىه خمج�خم �َّة لخ ٍأل�حمخ� سهَُّّمحخ� �ئَّْ ألخ خ�هإلبًٍَّ ؤَّ�خال
ُّهخمة خْ جلٍْ خؤسهٌحل هال خلرئخم خؤسَّىه م ـخلٌخإل � خظ�� ئَس ٍ سهٌحلخست ألُ خلؤئ
ٍؤجمخ خؤنإلب م بخوسمتخزإ رهآلال سنترّـخلؤئ ذق ٍخلًرس خلَّخ ََّْـكخـضحلشب

� خؤ�صُ رخؤرخـم ُّخعخم  خمُّء خخب�س
ٍخع�خرخس ـخؤرخإلخس ـخباليهال ـخهسخؤَخ خب� خؤحلخخبال ٍجنخحمط خهالَس خ�ْبٍىحل خألخ
ٍرخؤخموآل ضَّىخ�ـألرٌصخ�ت ٍألئس�رخ� صحلُّحلخ� س�َّحمخ� ُّهس� خلخسّ طحل خلؤئ خل�الربيذْ
ْب�ٍسيمت لالـ سٌخيسٌخ ل�س خإل� ذ ْ��خ�ه م ٍحمجلس خؤ� خؤسٌآل ئالـ ألُ
خي�خخس سالئ ئال رحلض� الئي خ�هإل ٍ�خال م خع�خرخسـخل�الرـخلَنتَّحمط

خلسه�يت ٍخؤخمخخس
سشرس رخهسخؤَخبم خ�ٌآلس خألَـىحل خصٌ�ط مبالزبخْ ٍرق عنسٌخب ٍحمخُّس
ٍ�خال رقـخعآلخً�بٍم ٍخ�ه إل�خئ هال أل�خؤرَخبٍإلنتخمًخ ٍألمتحلخى ألنتخمٍه
خؤ�خمُّء ذقـ خع�خرخس ٍمبَّأل ألخجنئ ألُ رجمؤئ خخبخمصسَخ خعخحمصبٍخإلٌخ خ�هإل
هال خؤهآلالٌّ هالـس�صالـخؤخمجل هآلال خُّمحخ�بىحل خهسخؤَخ ٍخل�حلٍجلـألهخ�تـٍؤهال خلئخمٍحم
خْ م خلنتئئق ألُ خٍ خ�سصحلخب خع�خرخس ًجمِ ألُ خؤئش�ُُّبـمُـُّ�جتخمٍْ
ذق فسخص ئخْ ٍهخمخ� جلحمرخ� سَئ�رَخ خإلَخ هال خهسخأل رخمًُ خباليٌخبـئآلخ سة �خؤ�ال

ٍخضحلت دْ م خؤنتصخهـٍخؤرمت�ط
ألخـفحلش ـرق ٍىخحمإلس رخخبرخحمإلخب ـألَسنتخ� ٍئَس خؤَّىسب ؤسرحلُّحل ـئخي خؤمتضة ئخإلس
خؤ�خ�ٌّإب �خ�مب خهسخألبجلهخطـ إلرخـ ْذه ذق خعئَّأل خمج�خمخحم ألُ خؤَّإلب
خإلرخ ؤسئجمُّز كخإلٌّ هرحلِ غآلحل خؤيخمجال خؤحلئسَّحم ذهألٌخ ٍجنُّخم ئخإلسـسمح�خم رَآلخ
خؤ�هَّجلُّبٍض�ز م خؤنتَّهٌّ خع���زـ خهمحخ  خؤس خؤ� �خ�خؤ خهسخس
م ٍخؤَ�خ ٍخؤنترخز خؤخمصخأل ألُ خؤهخمرإ خع�ُّخمط خنب�خئٌّـم خؤهخمرٌّ بخؤهآلالـ
خلآلالئب خؤ�خمُّـم خض���خز ٍصَّجلـ هال خؤسهسآل هالـ ٍذمبخمخحمًخ رال ثجحثإلب هخإل
أله ىمحسٌآل هُ خؤسضحلش رخؤسهٌ�حلـرهحلإل هٌَآلب خ�يخمخص ضخلهسالقـمبر ألُ ٍ الرٌخ

نبجتمنت خّـ
مبط نبهخخم رذىخأل ؤالآله�ٍؤقـ س�آلض  خؤ�صُ خإلنآل خعآلهبٍؤئُ خؤَّإل
خؤمترخ� خؤهخؤـم ٍصالرسٌآل ـخمبَّخسٌآل سمتال� خؤجمُُّ خؤ�صَخب ألُ و�ًآل أله خعآله
وخز هُ خ�خٍحمب خل�صحل ذألخإل هَّ�مج� برَآلخ نٌخمخ� بخؤسنتآل�إبيمتال�سٌخ ٍىس

مـخؤ�صُت خع�ز
ىَخهخسٌآلـ ٍهال ّخأله� هال خؤسخش� هال ٍى��خجلحمخ� ٍرالوخ�ـ �عالص مبَّسخ� ئخْ
خخبئ ي�خجل ألُـىمحخُّخ ُّسَال ٍئخْ خعخؤمنب خؤخمٍضخإلٌّ خلئخْ ًجمخ م ٍألنتخهخمًآلب
ضحلُّش ذق � خعخمجخمُُّ خلخس ألُـ رخؤخموآل � خ� نبخمه هُ ٍخإلمتخمخيٌآل خ�سآله
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ٍرخؤحلهخ سخحمطب رخؤرئخ مبَّسّ خ��ألبحمخيهخ� ألخ ىمحخُّخ هُ خلحلخيه  الخس ُّنترّ
خؤئيخمط ألُ ألخ خهحلخ هال رخؤحلهخ ٍسخحمط خيوخإل�سخْبٍخؤنتنتخْب م ؤالآلصخًحلُُّ
خؤجمُُّ رجلإلخب م ٍخ�حمًخرق ؤ�حمًخز نبي ررَس ُّسهخم� � ٍؤئَّ ٍخؤمتالرقبـ

ألَّخ َقـٍألآلقت ألُ رخمُّخخ جلألخ خ�سضالَّخ
ٍألُ خ�سآلهب سئي� جلحمصخس ألُ خلسنتحلجل خؤحلُّ� ًجمخـخع�خز فآلالّ ٍسخألالسـألخ
خلمتالق هال ؤالسخش� خؤ�خًخمب خلئخْ ًجمخ ألئخمٍيَّإلخس ألُ أل�سيحلخ� خ�سهحلخـؤ�خبخمب

رهحلت هُ ٍخؤ�خألهق
ـخع�رخُّضخم ؤسحل ذصخمخخس خؤ�ال�خسـخؤهخمرـألُ ره� رّ سَّإل ٍخ�سهحلسـألخ
خع�ز ُّ�سآلحلًخ خؤ� �خؤحل ًخؤ ألسَهخ�ـرخْ خصحلإلٌّ ألخمط ٍٍأل خل�خصحلب م
سسصخٍجن ضق نبحلُّحلطب غخ خم  خسٌخ م ظآلال ئذألخإلـٍخب�زـٍجلخهب ألَّىهّ ألُ
رخلٌخرـٍخؤسمتحلُّءب أل��صخ� خب�خرّ خؤهخألبيوحلٍ َّْخؤنت ذق ٍخ�حمنبخجل خؤَّهن ضحلٍجل
ٍخؤَخهخسب خؤ��خمخّـ سنتئال م ٍخؤسخش�ـ خؤ��خمطـ رخؤي خلمتالق هال ٍىهّ ٍُّمترض
ٍخعَّ خعنتَّه ألُـ طخؤ ألسالر�خ� خع�زـ خألخإل خعآلهبفال� َُّّإل م يخلمتالٌّب
ٍخؤَّمجه �خ�ٍخؤ خصسآلخه خ�أل��خإلبـم ظالس ؤسمتحلُّء ُّ�الآلّ خؤجمّــ خؤخمٍضخإلٌّ
رخؤَخهخس خسرخه بُّهر�نبخأل ألهخميخ� ألخمصهخ� خ�ألخإل سسَُّّص ٍخؤحلٍؤٌّبـيسآل خ�الٌّ
كسالئَّْ ـخؤجمُُّ خألخ ٍجلٍخيهّت خصسٌخجلخسّ ٍيء ٍدحمخٌآل خ�خبخمُُّ خيئخحم خعخ�بٍُّمتَّي
ُّسآلسهَّْ يذإلٌآلـ ُّ�آلهَّإلّب ألخ ضخأل ُّإلحل ُّرخم ٍُّسآلسهَّْ خعَّأل سالئ م خلهخمي

خع�زت ئالآلخس �ىحلخ أله خعَّخحم خٍ خؤسهزب خٍ خؤسهالء م إلي�ّب رخعء
خؤآله رَّط سمتخجلحم خؤهخمرب خؤرالحلخْ ٍم ـرجلإلخ م َألخ خصٌ�ط خْ ألُ ٍرخؤخموآل
ضَّئـخلَّخ َب هال رجمؤئ ٍسهسحلّـ خعئَّألب دجلخ مـإلحل خع�ز ضء خؤ�ال�َُّّب
ذ هالـخؤ�ال�ب خؤ�خ�ٌّ ٍخضس�خز خلَئخمب هُ ٍخؤٌٌَّ رخلهخمٍة خألخم ٍضَّئ
خؤَّهن سَقـخب�خز خصٌ�طبـم سالئ أله � ص�خ� � خسيء خؤَّإل مـخلؤئ ٍصحلس� خإل�
م خع�رخب ضَّئ ك�خإلحلط خؤس�إل خخبخمب ٌخع ألُ ؤئَ� خل�خصحلب م خؤحلُّ�
أل�خض خل�صحلبٍم ألَ� �خبخحمصـىحلخ ئخألالب ٍُّطخم خؤ�الآل دحمخٌآل هُ خؤسهر�
سخُّحلًخب خٍ ألَ�الخسٌآلب بٍإل� �خٍحمسٌآل ؤ�خبخمُُّ خلسئخيب خؤيخممي سسَّيخمـيٌخ
خجلٍخس ذق َّخؤالص هُ بٍـرهحلخ� رخعص ٍخعص رخؤخمخّـ خؤخمخّـ ضَّخحم سخم�جتخ�ـؤسخؤحل

ٍخؤسئي�ت ٍخؤسرحلُّه� ٍخؤوالَّ خ�ىمتخ رشخي خلهرخط خؤخمأل�ّـب �خخبَخ�خؤهَة خؤوحلخ ٍصخإلٌّ ظنتَّهب رخؤَخخي ٍمبال خ�ألخإلب خمبَّخس ألحليه ًحلخس
ضس اخؤئر�اب خئ��ال م خ���خمي��س يحلـ ي�����َّحمّـبـ خس��َ��خٍأل � ٍإل��� ضَّب م
هحلإل خؤ�خرب خهسخؤٌّ ظخمر ألُ سهالآلس ىحل ٍؤئَ� ه��ب خؤََّإل حمورخس جلخهرس
خؤ�ٌخم ؤهجمخز خ�الآلس� إلٌخ خؤوحلخب ائر�ا رهحل خؤََّإل ويَّط إلـ�وَّخ�س�خ
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مجخرم هَة ألخٍأل ـهَخذ َُّّخجنٌُّخ  ألهخإلخط ًٌٍّ خؤيخمخىلب خؤالالـم ال  ٍخؤسالز
ٍخع�حلّــرخلهسالت خؤَي�ٌّ خلخ ذعخئ م خلسجتمتمن خؤسضءب

� صحلط ألُ خؤهخنبخمطحـ ؤالآلخمط خلهسالق خ�خ ى��خمخط خؤئَربٍخهحلس هال خسئخسـ
خؤخمنبَّجلّـبجلت �الآلخْ بخؤنتحت جلتـسَّيءـخؤمت�� � خؤخمُّخ� ٍألُ خؤ�ز �هحل غآلحل
أل�ٍؤـخؤيخ�بهرحلخؤخملُ هرحلخ�ـخعخألحلبجلت خؤئٌَالبجلت لحل خؤهصآلٌّبجلت خبخؤحل
هالٌّ هحلإلخْـخؤنتجتمنب خرَّـل�قبـجلت خعَ�ّـبخأل� غز � خؤحلألخإل ٍألُ خؤضآلت
أله خؤسضء مجخرم خإلّ خؤخمُّخ� م ضخ� يحلـهخميس خبخؤحلـخعآلحل خؤحلأل�تـخألخ

_ ذخلْ ضنتخمـخ�ّ خلسٌآلقبـيالآلخخلخ
خٍ خؤ���حلأل���خإلب ؤ���أل����ٌّـم �����ُّه���حلإلـحم خع��آل��خه��بـحمو���آل ر����حلة خض��������س
غسالة أل��ُ خلهسالق أل��ُـ خؤئر� خؤ��ه��حلجل ً��جمخ ؤ��َّص��َّجل خمب��َّخس��ٌ��آلبٍي��خمض��س ���خه
ٍسنترشس خؤال�خؤقب ٍألُ خل�سَ� خؤحلُّ� خؤسخحم خؤشخيبألُ خلَخ ءبٍخلخمصهخسـ

هالـخؤسهٌحلت خؤسَّىه هحلإل هال خ�مبخمخحم رخلمحٌّـم ضٌَخب رَخه�
ضش هخال� ألُ حم�خؤ خٍأل مبرخضّ خ�سالآلسـم خؤ�رسـحثتثتثتتثإلب مـَُّّإل
ـخؤساليخجن جلٍز م ٍرٌحل إلخآلخ� حمخُّسّ  خلخ مبو�خ� مبَحلٍىخ�ـخبنترخ� بخؤهخمُّةإب ذؤٌّ� لال
محخر ٍىمتخمبخس� خعخمب خٍحمخىٌخ ره� ّي سمحه ُّيَّجن ٍئخإلس خؤهخالب مبخؤ م
خؤمتَحلٍئ يسضس خؤهخالتـ مبخؤ م خؤشخرس خ�خسة ٍسمحهّـطخإلزـ ألسََّه ٍخىإل
ُّخؤهخجل خع��خس م سَخٍ�خ خهسحلس خؤ� ��ٍُّجلخ ألُ ئر�ط ئآل فَّّـ رّ ي��ذخلخـ
اخىآلَسقابىخحمٍحمط ضَّّـ ألمحخجل ؤالضالءب رَحلٍألبضرَّزـا��ر�الا ٍخؤ�خحمح
سئيٌّ اخؤ�ئخما ضرَّز ألُ هالرسخْ ٍألهٌخ ؤإلةب ٍى�خمط ؤالهق يسخألقبى�خمط جلٍخ

خر�ت اهخجلألا ألُ خ�سالآلٌخ ذإلّ خؤهخمُّة ىخأل بٍ ؤنتٌخمُُّ
مبَّس ٍذق عنخسّـخعآلآلب م هخجلأل خضسمحخْ ٍذق خؤهخالب خعَقـذق � همح�
ئال ٍهخجلألـم خبخؤحل هالٌخب خلَّىه خعخْ سخؤة م ُّسنتخحمؤ خؤجمّـ ٍخؤ�رالـ خؤهَّجل

ألالضءـخؤرست م خمبحلىخٌآلخ أله �ل
ئالآلخس ُّوَخْب ًٍآلخ خعآلال خؤهَّجلـٍمبَّسـخبخؤحل هال �خلسآل هخجلألـ ه�ة حمة�

خؤنتهخمح رس ٍسجمئخمس هخجلألب خؤيٌخ خٍ ئسرسٌخ خبخمب
�إلئَّصحلّــ ٍؤَّ خعآلخإلب بفحل
ََُّّ�إ�ت خعآلخإل أله خحمخؤ نبصخم

مََّهـ خؤ�ُّخحمطـألخجنخؤس هالـخر�بيخصخزـرخْ خ�ال�آل خْ كئُ خ ؤاله�ئخمّـح ىالس
هَئتتت

أل��َ��ٌ��خبٍى��ال��س نب������خ� ��ُّي��َّجن �ـس��َ��� خؤ���� �����ٍُّجلخ س��ال��ئ ئ��ال س��خأل��ال��سـط��َ��خْ
خؤ�صُب ألُ خعخمٍص سنتصه�ـهال خلرخضش ُّخمُّحلإلٌّب خضحل حـ اؤالهخمُّةابألخجنضخ�
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ذق رخؤ�يخم س�آلضـؤٌّ  َألخ ؤنتٌخمُُّبٍخصٌ�ط ُّئيٌّ هصخ� ؤٌّ خحم�الس ٍهخال�
خيهال_ خعخحمصبيآلخخلخ

ٍمبالس ألوسر�خ�بيحلـ خ�حلُّبٍٍىهس خ�سإلـ هال ٍى�ه بخؤهخمُّةإبٍىخأل خرس�آل
م خر خْ أل� س�الز خٍ ٍسنتصه�ب رال ىخمخحمّـب هُ حمخمج ذإلٌخ حم�خؤـبيَّجنُّإت
خؤ� خؤجمًر خعئآل سالئ رخؤحلُُّ ٍضٌَخـل�س نبٌخمُُّب لحلط خىال هال خؤ�صُ

هنآلإت خألخمخط ؤالخمصالب ئالـخبخحمـهنآل بٍحمخ ح ئخؤسخؤٌّ هحلؤسٌخ
ُّيهالـ ألشالآلخ ٍُّمحومـهالٌّ� ُّمحخُّ� خ�أل�خؤ ٍؤئُـ خئالب سخىالآلسـنبٌ�ـأله
ذإل�خإل ر �ة ذإلّ ٍخ�رهخجلت رال ـُّئيّـخ�حلإل خؤجمّـ خؤَّخ ب خؤوخمي ًجمِ �ة
ظسّ ًٍآل الخؤهخ ُّسخألالـ خٍـىخمُّزبـخلؤئـخؤ�ةـخؤجمّـ رهحل ُّنترّـألُ ٍـىالزبٍ
الخؤهخ سّبٍُّسآلسهـرحلةرذإل�خإل ف� ؤئٌّ ألهٌآل ٍفال� �يّ ألُ يَ�أل ُّمحضئَّْب
رٌجمخ إلمن م بإلَّحمطـخؤوخألحلّـإ ىمتسّـخؤخمٍخ ئسرس خؤ�ةـخؤجمّـ خلؤئ خعآلآلتتت

خؤهََّخْت
خلهسالقب مبحلىخخ خخبرخحم س�م ذق ٍخ�خمهس رخعخمخحلب ٌّإـ بخلمح� صخإلٌّـ
خُّخإل م خعخمخحل ه� ألَهس ل��خخلخ خجلحمئ��س وخجلحمٍختتبًٍَخ ألُـ رخ�خ ٍيخصخإلٌّ
خخبرخحمًخ رسخش� ألهخميسٌآل ألُ رخؤخموآلب رخمخسٌخ ؤٌّ ؤالسضءبٍلخخلخـ�ضَّخ خٍق

خؤسهٌحلت ؤسَّىه خؤخمخي� ألَّىيٌّ هال خ�فخر
رخض�خة� خ�هإل ؤهر ؤهرَّخ خإلٌآل هخميس خ�ْ

خلهسال خمبحلىخـم رَّصَّجل خهالآل ؤئ ُّخؤرحلخ ىخمخطـخؤمتضةـم ألَهَّإلٌّـألُ
ٍخْ خؤسهٌحلب هال ٍىه ىحلـ رهمحٌآل خْ ُّهالآلَّْ إلٌآل رٌخ ٍ�ضَّخ خؤسهٌحلب يخحمي�

ألَّىيٌّ� هال �شخم خلؤئ
خؤمتو�ب خإلسمتخحمّـ ٍئ�خم رٌص�ب ألُـ نبـ هالـ خع��� ً��جمخ ىمح ؤحلـ إلهآلب
خئآلال ضس رخؤرخ خألخمّــ ض�آلس ٍؤئَ� ٍخضسآلخسب خؤالء جلخخمط ذق ٍخهخجلإلٌّ

هالـخىال� نبٌخمُُّ يَّجنُّّبلحلط خحم�السٌخ اخؤ�ئخماخؤ� ضرَّز سَخٍأل
ىخمخط خؤضآلبخهحلس خؤخملُ خ�خألٌّـهرحل �خمخ� ذ ئ ىخمخسـخب� خْ ٍرهحل

ط�زـخ�رت خضسآلخسـخبخمٍصٌآل صحلٍأل ٍٍمجهس خ�خب
هالـ خإل�ـٍصحلسّـَُّ�َّّـ رّبذ خ�حلٍجلط ألهخمي� بٍحموآل خؤمت�� خؤحلئسَّحمـسَّيء �
خألالئٌخت  خخبخمـ ٍألهخحمة كَّخًز كسهّ حموآل ُّنترٌ�ب ٍنبخهخمّـ حمىء ذض�خخي
ألنتخمٍه هال ّسهال هَحل يسَّىيس رخؤخمُّخ� ئخمخٍْإ بخؤيٌحل يَحلئ ؤخ ٍخ�سجمئخمس
هال خألخمإلخ ألُ هصال م حـؤ�َخ ىَّؤّ خعخألحلبٍسجمئخمس خؤحلئسَّحم  خمضّ خؤجمّـ ب�حلخجلإب

خؤخمخّـت خلؤئ بهالٍخيسّبرَخه خإلٌّ خلرئخمبٍخخلئخم خؤسجتَحلئ
لخ�خ�ـ ّهال خعن خؤئإلبٍ�ـ يخمجالبىالال خؤخمنبَّجلّـبحمصال �الآلخْ خؤنتحتـ �
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خإلّ دخبخمُُّبرحل هَحل ٍصحلسّ ٍأل�سرالّإبألشالآلخ خؤَّ ُ بحمُّـعخمجخم خب�خز لنتخمٍه
خئُ � ا�حلخجلابٍعنسٌخ ألنتخمٍه هَحلـ خم�ـ ؤٌّـ أليخص رنتئال ألسضآل�خ� ئخْ
ٍ�يخم خؤهَّجلط �الآلخْ ـخؤنتجتقب أله ـخؤ�صُ م خهَّخإل �ل ىمحـضَّخؤٌّ ىحل خإلّ خهالآل
هال هجمحمسّ ُّ�سضّبٍؤئَس خؤجمّـ خؤسحلُّخم ألُ خؤئش� غمحسّ ؤئَس ذ خعَّخؤٌّبٍ
ُّ�ًلخ ضخمئ وخز ٍم � خؤ�صُ م ألسسخؤ خهَّخإل �ل ْخؤسهٌحلب هال سَّىهّ

خلَخمجالقـمبرت خنبحل نٌخم ؤئ�خم ئخي � أل�خإلحلط الآل�
ألُـ ئش� ألشال � خؤمتالز خؤَّ � خلَخمجال  زبًٍَّ �هحل غآلحل خ���س��خخلـ �ـ
خؤ� خؤ�صُ �ََّخس ىَخسّبحموآل سالُ � � رجلإلخ مـ خؤنتخميخ خؤَّ َق خلَخمجالق
 زبخؤ�ة ٍخ�سخخل ألسَّخمبالت �ََّخس ل� �ََّخسبألٌَخ �خْ ظخٍجنـعآلَّهٌخ
رذر�خأل ئيال خؤ�ألُ ر��خْ خأل��ال هال جلخآلخ ألخمخًَخ� ٍخؤسهٌحلخسب خ���س��حله��خخس

شخؤشخ�ت سَّىهسّ أليهَّ�خبٍؤجمخ
ُّهحل ٍخؤجمّـ خئخجلكٌّب ٍخؤرخضش خؤوَّحم خ�ـخعخألحلبخؤَّ � هرحل رأل خرَّ خؤحلئسَّحم
ليٌَّإلـخؤحلُُّ ٍخمجض ٍُّحم ألٌَصخ� ٍكسالئ رجلإلخب م ؤسصحلُّحلـخع�خزـخؤحلُّ� حمخحلخ�
أل��خ خؤحلٍؤ رَخ ردؤخس خخبجم ٍمجخمٍحمط ؤالنتخمُّهب خؤئال ٍخلخمبحل ٍخؤ�خ�ب
ٍضق ألخمطت ؤئال خنبٌخم حمرهخ ضحلٍجل ىمت�طـم ٍلحلجل ألخمخس شش �صُ ـٍىحل خعحلُّشت
خ�سحلهخ � ٍأل�سرالّإب خؤَّ ُ عخمجخم ُّبحم ع�خز خؤٌَخ وخؤمت إلهحل ئَخ
خؤخمُّخ�بـٍخبنتَخ إلخُّةـم غآلحلـرُ خأل� ألخرال  زـذق �هحل غآلحل خ�سخخل
ٍغُ خعخألحل خؤحلئسَّحم ي�خؤ� خلرخضشب ذق س�خمز بخع�خزإـىحل ألَّمجَّه ُّئَّْ خْ
ألَّخجنُُّ ؤّبرخمخطـ ىالس خضسآلخألت ًجمخ ألُ خلَّىة م خُّئ خؤنتَّخحمهبألخحم م إلحلٍحم
خع�خز هالـظآلحل خلرخضش خمبخمس ألخ ٍذخلخ خلَّىهـخمجهةت م خؤَّبخهسحلـخإلَخ
ألُ هخألق ؤحليه أل�سهحل رهحلبٍخإلخ يآلخ ؤ�هإل إل�خم�رّ خْ هال رجمؤئب إلرال خْ يخحم
هُ �َُّش يالُ خإلخ خألخ ح ررمت ىخأل ٍ�خالـخ�هإلت م خع�خز ؤَنتخم �َخ� هآلخمّـ

ضحلُّشت ضخجلش يالئال ئخمُّّت خؤ�صُبًٍَّ جلخبالس خؤ�صُبٍذخلخ ذ خلؤئ
رمب هال َُّ�َّّـ خؤ�صَّْبؤئَّ فخمز � خؤيخ�بيذإلّ أل�ٍؤ خؤحلئسَّحمـ خألخ
خلرخضش خ�سحلهسّ خلجتخ خمبٍىحلـ سٌخز  ٍىسخؤ ظ��حلب حمٍ� ٍصَّجلًخبٍهال إل��حلحم
م �ـخ�مب� ُّخؤ�هَّجل م خؤ�خ�ٌّ بخل�سرال خلهََّإل ألخؤسّـخؤنتٌ�ط إلنتخمِ هز
هخإل ألُ نبٌخمـذرخمُّال خؤهخمرٌّإبم بخؤحلخي صخمُّحلط م خؤس�آلإتتت خٍ خ�إلٌخحمب ٍصّ
رخؤسهر� ؤٌّ س�آلضَّْ  ئَسآل ذخلخ �آلح ٍىخأل خلرخضشب خؤجمًخزـذق ثتتثإلبٍحمي�
ًٍَخؤ خؤرجلب لوخجلحمط أل�سهحل يذإل� خعخألهب م �خ�خؤ ؤالهالَّإل ئخ�سخخل حمخٌُّّ هُ

خ�سرخؤٌّت خؤ�ـسَّجل خعخألهخس هنتخمخس
خؤ�يخم ضء نبخمُّ�ـألَضّ ـخلَّىهقب دخبخم خإلّـ�ئَّْ رّ ألهخمي� حمخُّسبٍط�ز ٍىحل
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ٍ ؤالسرهخسب ض�خرخ� ف�ز  ٍهَةبيذإلّ ٍنبصخه مبخجلئ خعخحمصبٍإلّ م ٍخ�ىخأل
خجنألت �جمِ هُـغخمص خؤرضش فخٍأل ألُ ئال أله �مت�حلإل ؤالآلصخألسبٍخإلّ

هال ألرَخ� ألَّىيٌّـ ُّئَّْـ خْ ٍى��خمحمسـ ئخأل�ب �ؤ خؤسجتآلقـ رالهر س�الس ًٍئجمخ
هال ذمبخمخحمّـ هٌَخبٍخؤشخإلح خظال فزـخْ ٍ َ ٍٍـضَّى خٍقح حمئ�سقب
نبجتمن ردخبخم ألخمرَّ خ� خبخمٍصٌّ ألَّهحل ُّئَّْ ٍخْ خمبحلىخٌّب رحلٍْ خؤ�صُ ألوخجلحمط هحلإل

ألٌَآل�
حمخُّس خإل� ئالّبخلؤئ كَّىيٌّ سهمتة خْ ئخجلس أليخصخط ألهّ لال خضحل َُّّإل ٍؤئُ
هُ ـُّه� خرس�خجنُّخ صحلطبئألخ� ؤالمتضيقـم رّ خجلق خؤجمّـ رخٍأل ئَّؤُ مـضحلُّش
م خ�إل�خْ ٍضَّئ  ىمحخُّخـخؤحلكخمخ ألُ خلهخمٍة خألخمُّئٌّ خؤحلٍحم سخحمُّحت ض
 خؤحلكخمخ خؤَنآل هال ٍخإلرخس خؤحلُّئسخسَّحمُّخس مبَهس يخألخمُّئخ خعاليت خؤحلٍأل
إلنآلخ أله ٍىيس ئآلخ سنتالٌّبٍإلئخحمخصَّخبٍ�َّخًخب م ضحلش ألشالآلخ خؤهخ�ـخؤشخؤش م
 خمخ خؤجمّـ يآلخ ٍو�ًخت خعََّر خؤنتخِبٍئَّحمُّخ ذُّخمخْ م نبهَّرٌخب مجحل ُّسرحلخجل�خ
خلهخُّ� ٍيء خ�مبضق خلهسالق كهخألال ُّخؤ�هَّجل خؤزـخعئَّأل�ُّ ضس خؤَّإل

خ�إل�خْ_ ضَّئ ٍألَّخشء  خؤحلكخمخ
ؤئٌّ ألحلر�خم خألخم خسخم خؤَّإلت  َّخأل صحلُّحل ألُ ٍخؤس�خس خؤالء ألهخمئ ٍرحلخس
خؤر�ٍأل سمتحلُّخم ألهحلس ؤخميه خرس�خجن خإلّ خإل خصَرب صٌخس أله رخؤسجتخرخم خسٌخألَخ ُّسآل

_ لـخحمسيخهـخ�هخحمِ ؤالصآل
م ٍخلٌخإلبٍيئخمس �ر��خ ذض�خخي ٍجنأل��� رخؤهنتخب خ�سآلسه � خل�خب ٍم
خإلسٌخجنّـ� خألخمُّئٌّ خلَّىة ؤجمؤئ حميمحٌّ خهالُ ؤئٌّ خؤسهٌحلب هال رخؤسَّىه خؤرَّأل
خؤهخمر خؤمحخُّخ أله خؤسهخ ٌّ م كئخؤق خؤئال �خ�ٍـألخمُّئخ خلنخ� خْ خلؤئ
ُّهالُ ؤئٌّ خؤآلهـ� رجلِ خإلنآل ألُ هخإل ٍؤَّ ضس � � ٍ رخّـ سحليه ٍخ��ألب
ألخميَّمجبٍذْ خؤخمُّض ر�خم هال ظآلال�ـذؤٌخ خٍ خألخمُّئخ رٌخ خؤ�ـسهحلإلٌّ َخع خْ ح

ألٌَخت خحمضآل رجلّـ إلخحم
ًٍَّ مـخؤ�هَّجلُّب خ�مبضق خهسخأل هُ خؤسضحلش ألُ رخٍألإ بئَّؤُ فصال خ
ـؤحل خؤنتخألال خؤحلألخحم خ�الض ـرَّصَّجل �ىَخهّ خألُ معال� ـخئخخلُّز لال ىخجل خؤجمّـ

ض�ق_ مبحلخإل خؤ�خو
رخموآل ر��خمُّ��خخ خؤهخمخئبٍسسال مجحل خع��خمزـ رخمخحم ر��جلِ سيخمجل ألُ فصال خ

خعخمزـخ�سهآلخحمُّـخعحلُّحلط_ ًجمِ نبخمه هحلإل هال خؤحلٍؤٌّ خ�لخه
ُّ�ال� �هخجلطب خٍ رخ� يّـ ظ� سئخجل خؤجمّــ رخٍألإـخ�خُّحلب ٍصّـبئَّؤُ ئخْ
ًجمخ ألُ هالـٍصٌّـخؤسخشخم رحلخ خؤجمّـ خؤيمتالب �هَّجل خأل� صَّخحم ذق يخؤمتض ألُ
خْ ضنٌّب ض�ُ ألُ ٍصٌٌّبـٍئخْ ألألض م �خ خل� ئَس ٍ خؤ�ّـب و� خؤسحلخبال
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� ٍخ�رخرّ رالوّـرخمخحمّـ خلخمط ًجمِ خ�ء خ�سحلهخ م خ�سهصال يالآل ؤ�ب خؤَّىس
َُّّإلـ رحليٌخـ خ�سآلسهسـ �َآلخإل  يخىالء صحلُّحل ألُ �خضسّ ذق خؤ��مت��خمخه ه��خجل
رهحل ذ خ� خؤ�إل�خإلبٍ� م خؤخمُّخمج خألخحمخي يالآل خؤالالب  َّخأل جنألَّ خأل�بٍخألسحل
ٍمجضئس� خؤرخحمض مبخمخه خ�سهحلس خ�شَقب نٌ�ط ٍضقـإلٌمحس خؤمترضت مبط

�خؤخمخض هُ خؤَي�ـخؤرخضش خُّسٌخ ُّخ ىالس
غخمصبخٍـهجمحمبٍجنصخمس هُ خؤرضش م خؤنبهَّحم خ�س�الآلسـؤئَّخألُ ٍحمخُّس�ـىحل

رخٍألإت بئَّؤُ هُـحميمحٌّـؤسحلخبس خ�ء خرالي خْ ىخمحمس ؤئَ� إلي�ٌّب
�ضَخ ؤٌّح ىخأل هالّب جلخبالس ٍعن خيئخحمّـب ُّخمخ ٍئخكخـئخْ خ�ءب خ�سحلهخإلٌّ
ألئخإلٌّت ذق ؤحلهَّسٌخ خسمتالـر�ٍص� ؤئٌّ ٍخه�خإلٌّـخ�خسة ر�ُّخحمطـهخالب خؤَّإل ؤئ
�خأل مبَّسٌّب بيَّجنُّإ ه�س� �� ٍضق يّب خيئخم ئَس ألخ هال خؤيخم� ألنتخهخم  وس
ٍىالسـ�خ ٍسحلُّخمـخمبحلىخب ٍخهس�خجنب خؤسمحخألُ ألنتخهخم ألهّ ٍلال خرسٌخصٌخ إلٌخم

خ�ْت جنُّخحمسٌّ كئَئ
حمخُّئآلـخإلسآل_ ـسو�ٍْ لخخلخ حمخُّئبـيالسـؤّح خ�ءحـخ�ـسو� �خؤ�

جلي�خ� ؤٌّ ىحلإل ؤ�ٍص�ت سَّمبخس هالٌخ ئسز ٍحمىـ ألَّ  الرس فزب � ٍلخ
خألَّحم ألُ خؤئش� ؤحلّــ ئخْ ٍوخجلحمت ألهٌّب خؤرخ خؤه�ئخمّـ ٍ الزـألُ خألخألّب ئخْ
خؤَّمب ُّنترّ ألخ خئسز خعخطبٍحمخُّس� خؤرسبٍم خؤهآلالبٍم ؤالهخالبم خلصالح
هُ ئ��ش���خ� ظسالة  رخلَّسبيخؤوخمي نبرٌخ� خؤ�صُ حمخُّ��سـ يسنتخألسبٍؤئَ�
سجمئ�ؤ هُ ٍخؤَّهحلب رخؤَّهحل ٍخؤسيَِّ ؤ�خمخحم رخخب�خىّ ُّئة ـ خؤ�بٍخ�ء

خع�خزت رَّإل
ذنبخحمخس ذؤٌّ� سخم�ال ئخإلس ٍخ ال�سـخباليّـبيَّجنُّإت �خهب إلمتة رهحل خ�ء هخجل
ٍئَس حموآلـمخإلهسٌخب يخضسمحَسٌخ خخبخمب سخحمط خإلسمتخحم ٍرذمبرهٌّ سخحمطب رذرٌخألٌخ

عخمخ�سَخت خنبجتخمي شش ذـًٌّتتتتتـحموآلـٍصَّجل ًجمخـخلئسز ُّخمـم ئآلُـ
_ ألهسال رخإل� هالآلس ألس ىالسـ�خح شآل ٍخًالب رَخٍخ هُـخؤَّخؤحل �خؤسٌخ

سسمتالتتتتتب � ٍخإلسب ُّخمٍؤب خؤهآلالـ� ي�ألؤـم لهخب ىالَخ ؤحل رخ�ح ىخؤس
خإل�إلس� مبيضخس ألُ خؤشخإلٌّ خؤَّإل ذـم إلهالآل �ٍ

رخهسخؤٌّت خًالٌّ ذري ألَئ خ الز خ�ءحـخ� �خؤس
ألهئ� صَّخؤئـئخْ ٍؤئُ �ـخ�س�هب يخألح

هالـ خؤسضخُّال خنبخ خؤمحخرمبٍ�  الز هال رَخ ألئس� م خىيالسّ ؤحل ىالسح ت
خؤالال  َّخأل نالالس ؤحل ح جنٍص� ٍخئآلالس خإلسٌخئّـ� ألُ ـظصالَّْ خؤخإلَّْبـٍؤئَئآل
سالئ خرَخٌّـ هُ خأل��خم خخبيس ٍ هَّب ؤ�سي�خحمـ ٍخل�سنتيخس  رخؤنتخم خسمتال

خضحلتت فر� �ٍ ٍخألخحمط خلًرسـؤالآلرخضش خؤشخإلٌّ خؤَّإل خؤالالبٍم
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� خؤخممبخمبإ آلبخؤوُّحمٍخ م �ٌالـخعرالٌّ طشسـهُ ألشالآلخ �خح ٍىالس مجضئس
خإلسـخ�ْ خمجخةت ٍؤئَّ رخلَّخيب يخصخز ألهٌّب خؤسضء َُّسّ �خؤسـخ�ءحـخ�

هٌحلسَخت م ٍؤئَئ ٍخؤسضءب جلهخخ ً خلأل هال
جنٍص�ت أله ؤَّضحل س�ئَّإلٌّ  لخخلخ ذخلْ

َُّسّت � خؤهخإل خ�جلهخ أله خؤسضء �جمخبٍؤئُ د�ة خإلخ ىخألح
نبخْ م خألخمُّئخ ؤسحلخبس رخٍألبٍحميمحٌّ ئَّؤُ سمتخمفخس ألُ ألَّىيٌّ هُ ضحلشسّ
هال خضحلبٍخ الهسّ ألُ ٍُّمبخ جلٍْ خعئَّأل أله ّي إلسضخٍحم خْ إل�س�ه ئٌجمخ جلخخبالٌّ
ًجمِ ؤئال ظسخص ؤُ ح خؤرََّجلبٍىخأل ؤئشخمط يخإلحلًني ؤ�ٍص�ب س�الآلٌخـ ىرال �ٍمب

خرحلخ�ت خؤسَّمبخس
إلسض��ـرَّخجلحم ٍغُ س� ٍوخجلحم بيَّجنُّإرٌخب ٍخخب�س خؤهخصال خؤرََّجل خخب�سب
خعخطب صخمُّحلطـ رٌخ خسمتالس خلَ�ألب ذق هَّجلسٌخ  خمُّءـ ٍم خلنتئالبـ طال خؤسيخأل

ُّالٌّح يخرالوسٌآلـكخ
ََُّّخله ٍحمٍضّ صحلطب رمتض ٍصحلسّ ٍىحل خؤَّإلب ًجمخ خؤ�صُ م جنٍصٌّ بجنحمس
خألخإلـخ�ءب ه�� خإلّ ئآلخ ضمحخحمّـت رنتئال ألهّ سهخألالَّخ خلرخضش ٍخرالو�ـخْ هخؤب
خلهسالق رنتخْ خألخمُّئب خعخحمص ٍجنُّخم ر��خٍألإ بئَّؤُـ رّ مبخم� لخ حميمحّـ هُ
رق جلخخبالخ� نبخإلخ� ُّهس� خألخم خْ جنٍصٌّ ٍخٍمجض رجلإلخب م خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق
�ؤ ألخـفخمّـ ٍخْ ألَخ�زب ضال ذق ّي ُّمتالَّخ خْ ٍكئُـ ٍضئَّألسٌآلب خلشيق
خل�خؤز هُ ؤالسهر� َخلآلئ خؤ�رال خيمحال ضَّأل ضَّخحمخ� خهسرخحمِ كئُ ٍذكخ ظخ�ب
ؤ�سوأل �عخ خألخمب ًجمخ ُّئَّْ ْ حميمحّ هُ ه� خْـجنٍصٌّ خ�مبضبـئآلخ
سَّىة ر��خْـ خ�ءب ئ��إل ألُ خ�سنتيسـ خإل��� ئآلخ خعخحمصب خعٌخس ىرالـ ألُ

خؤخمُّزإت ؤالضال  خمُّّ م خلهسالق
ضال خى�خز سَّألـذق خيءـذنبخحمخس م لهس بـضش هالٌّ� ض�َخ� �يخ ئخإلسـخؤ�ُّخحمط

وخمي�� م ٍمجهـبخؤساليخجنإ � خل�خ خؤ�صُـ�ـم ألحلُّخم ألُ  الرس ؤجمخ خلنتئالب
خ��خسـخلرَّؤ ألُ ألهَّؤ خؤساليخجنـهالـخبخحمخس إلنخإل ُّنتسآلال رخْ خضالآل ئَس
ومتز خؤهسحلسق خ��سق ألُ خئشخم فَّّـ  رخإلّ يَّصس خألَبـٍؤئَ� ؤصٌ�ط
ٍسخْبيمحخ خإلٌآلخ يخؤَّخ ٍخؤخمُّخمجب ُّخ�خبرخحم هُ بثإبٍ�خؤسٌآل ٍومتز بثإ

خؤيمحخخست رخؤسخم ًَخ ُّ�آلض
م ؤالص�حلب �صُـخحممجٌّ ظ�ْإبيٌَخ جلضحلُّخمخبُّخىالزـ م صخمة حبألُ ٍهالس
خؤَخسق هال خل�آل�خمط َّْؤاله �صُ خؤَّخ بًٍَخؤ �يٌخ َّؤ يـٍإلنششأل وخمي

خلؤئت هال خهسخجل ٍخؤشخإلبٍهالٌّ� خٍق
خ��خس سخمؤ هال خؤحلحمط خألالئ خئُ � َُّّال  �ََّخس ألَجم ٍمـخعبـيذإل�
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 خىلإ ألخ ب ��خىل خ�الٌّ خل�ال�الـ لسخره ثإبذ ٍ ث بومتز غ�� لنتخًحلط
خؤحلَُّبٍئخْ خؤ�خألص ٍمجَّة خل�خصحل خب�رخ ذقـإلحل سهخم��ـٍرخ�سآلخمخحمب خؤجمّـ
كسالئ خؤ� خؤَّضحلط خؤه�ئخمّـبـإلٌخ جنَُّز خؤيَخإل ًآلـهال�سخمئ ألخـُّون� خئشخم
ٍجنخحمط سهخ ٌّ ٍؤهال  ��خىلإت ألخ ب ��خىل رخمخألصـ ئال مـ خعآلخأل ألَّخمبيخس ره�
خكَّخلصخ� ُّهس� رخؤجمخسب خؤمح ًجمِ م خلسنتحلجل خؤحلُّ� خع�خز سخحم أله خ�هإل
هَّ رخؤحليخه خؤ�إلخألصبألشالآلخـ�ضس رَحل ؤالآلسنتحلجلُُّ �ضس ضمحخحمُّخ�بيخؤَّجنخحمط
ٍخسخضس خؤساليخجنب نبخنب هال ّألهخحممج خعخمخحلبٍخ�سمحخيس مبيضخسـ هال خُّمحخ�
ل�خؤرسٌآل سخممجحت �ـ هالّبؤئٌَخ ؤالٌصَّإل خ�هألٌّـ خلَ�ـ إلي� هال خؤيخممب �آل
ئخي رق ؤالضَّخحمـ خحممج خبالء هال خؤ�ألُ أل��خمٍحم ألهـ ى��خجلحم خؤٌَصـ ًٍ��جمخ رذُّخيّت
مـذجلخحمط خ�الَّز ًٍجمخ خلجتساليب ٍخؤشخي ٍَُّخؤحل صسآلخهخ خؤنتخمخض سَّصٌخس
خلجتسالةب ٍخؤخمخّـ خؤخمخّـ هُ خؤسهر� م خلَّمجَّهـؤالآلَّخ َق خعخصخس ُّالر خؤمتخمخه
خؤ�رالـخألشال ًٍَّ خؤهخجلؤت خؤيخممي ٍسئخي ٍخؤس�خألض خعَّخحم آلـشخيجلهخ ؤسَّ حل
خعئَّأل خصٌ�ط خعَّخحمبـٍؤس  خمُّء هال خٍق رخع�َّط ؤالرحل ضَّّـ عسآله ّـ
ألهٌخ خؤسهخألال خ�هإلـم ٍجنخحمط غضس خؤ� رٌجمِـخؤ�خمُّب سخخبجم خبخمخ َألٍخ

خخب�طت سئَّْ خ �ألخمطبٍه ٍأل
خٍقبـيحلـئَس خؤَخط هال  خىلإ ألخ ب خىل ألسخره هال ضخمُّمتخ� ئَس ٍئآلخ
ؤرش ُّخؤسصخحم ره�ـخؤََّخس خضسئخحم خؤشخإلبىرال هال ئخمطـخؤحلإل ألرخحمُّخس ألسخرهٌّ ألُ
بخؤخمُّ�يخمإت هال ؤسشرسٌخ خعخمب ر�خىخسٌخ ؤنتخمخ إلس�خرء ئَخ خلرخحمُّخسبخؤ� ًجمِ

ه�ئخمّـ_ ُّخ خؤخمُّ�يخم يخُُّ
خص�س�ـطئآل ىحل إلي�ٌّب هال ى�َّطـخؤ�صُبـٍشالـخُّخإل خْ خُّخإل أله ٍصحلس
ألَّىه سخخبجم خؤخمُّخمج ٍخْ �آلخ ٍ خ��سقب رخمخألص ألنتخًحلط هال خهسخجلب

ىحل�ؤ�ات ألُ هآل ُّخ ايخإلر�م خل�خب خشَقـم اومتزا
ؤٌّبضشـخ�سحلهخإلٌّ أليخصخسّ خبرخ ثثتثتثتتثإلبى��حل شخخؤسخؤٌّبخؤش خؤَّإل ؤئُ
خجلهخـخؤهخإلت ٍ خؤسضء ً خألخإل �خألشال ذإل� أل�خ�بٍخرالو� خؤسخ�ه م خ�ء
خ�جله��خ مشالٌّ ىخرالسـ خؤ�صُب ذجلخحمط َألر خب��خحمص مبو�ط وخمي ٍم
ألٌَآلخب ٍخض��حلخ� خهخمة ٍئخإل� ٍيَّصس ٍئخسرٌآلخب نبخرخْـ نبجتخْ خؤهخإلتتتـ
هُ �خؤسٌآل خرَ�ـبغإت ر�ٍص ؤّ نبرٌخ� سرَس ضس خؤجمخئخمط ٍنبضجمس
يٌحل خ�ّ خؤخمُّخ�ـذْ م هالآلس ٍىحل � حم�ٌآل غخإلبـيخصخز مـضمحَّحم ضٌّ
_خع�خ خ�صخمخخس إلنخإل هال اله س�� خ� ح رخلَّخيبٍس�خؤَّخ � خؤ�رهٌّ

أله ذإل� �آل ٍخٍمجضس ألَّىهّتتتتتب خصحل يالآل خؤهََّخْ ًجمخ خسجمئخم خْ ضخٍؤس
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_ �ـإلنتخمِ يخُُّ ّهال خ اله � خ�ةب
ُّخمخ ألُ ٍهال�سح خؤخمإب بخإل �خؤخم خعخمُّحلط م يٌحلح خؤنتحت خصخز
خٍ خلحلإلب خضَّخأل ر�خى مجخه هَحل هٌَخـذ إلرضش  خؤ� سخل خعخمُّحلط
رََّجلِ ضَّأل خؤَّألبـٍسحلخحم مـخؤمتضة َُّنتخم يالآلخخلخـ� ضمتخمـذحمشـخألَّخس_

خىالت هال خؤنتَّحم عال� ألُـىرال ٍُّسآلـذىخمخحمِ خل�سيمحب خعَّخحمخس
ئذضحل ؤالهآلالـرّب ُّئيٌّ ًٍجمخ خؤحلخخبال ٍجنخحمط خىخمسّ ؤحل خؤنتحتـيٌحلح ٍىخأل

خؤَنخألت خؤالَّخض
كضخإلعمحَّحم يئةكئَ�خسمتخأل خؤالالب ألَسمتة م خ�ْ غُ ٍ�خؤسّح
يذْ ًجمِـخؤ�خهب م غخإل ذضمحخحم خ�س�ه  ئَس ذخلخ شآل ألهٌّ_ ظئآل

خؤسضءت عمحَّحم  خميئآل ألُ غخألخ� سَّئالَّخ خْ ألخـخيٌآل ض�ز هالئآل
ىال�رسـخل�خؤ يت ًَخ خؤخمجٌّبـخألخ خألخإل ذ ألال�ألخ� خألخم ُّئَّْ  ىخألح
غخإل سَّئال ألُـ خكئُ حمُّشآلخ خؤسخصال خ الز يٌال خؤهحلُّحلطب ٍصًٌَّخ هالـ
ضَّىّ �آلخ ٍ خ�إل�خْب ٍضَّئ خؤهخإل رخؤنتخْ ألٌسآلَّْ غخألَّْ ؤحلَُّخ _ًٍال

_ �خ�ٍخؤ خلحلإل
صخإلز ذق خ���خأل��ٌّ ٍص��َّجل خًآل رهحلإل عنسٌخب �ُّ أل��ُـ ٍرخؤخموآل
سَر عخألب خ�إل�خْـم ُّهآلال ئة س�خؤسح خإل� ذ ألشالٌّب خصسآلخهٌّ إلخنبم
ألخ حموآل خؤَنخإل ضَّىّـخؤ�ـئيالٌخ هال اله ��ُّ جلٍْـخْ رخهسخألب خضسآلخسّ
هَحل ُّئَّْـصخً�خ� ؤئٌّ ىرالب ألُ غخألخ� خٍئال رالـلخخلخـ� _ب ىمتَّحم ألُ ّي

خؤ�الز_
ىمح ذقـخىَّخؤٌّـضخأل خؤجمّــ�محيّـخ�خألٌّ ٍألخ ؤَي�ٌّح ىالس ٍؤئَ�
ظسآلال ٍـ هالٌخبـ ٍٍىهسـ دخبخمُُّ أله خهحلجلسٌخـ أل�الر خب�خرخسـ مـ كشالس
هال ألسمتخمخ� ُّئَّْ ؤُ يٌخ يخعئآل خلؤئب خٍـخؤسضخُّالـهالّـٍيَّئ نب ذخبيخ
إلي�ٌّ ال خل� يالآلخخلخ �اليخ�_ خؤحلخخبال ٍجنخحمط ألُ ألهحل�خ� �ئَّْ ٍذكخ خؤمحخ

ألَّ_ خ�سيخجلسٌّ ألحل خهخمة  خجليهٌخـ�خإل ألخؤ رخهرخ
حمور�ـ ٍ خؤمحب رهحلخؤ ش� صخإلز ذق خؤسضالسب ًجمِ ئال جليهس� ٍىحل
غخإلت رحلٍْ خؤسضء م رخؤرحل خؤرَّأل ذق ٍخلخمٍإلب َخؤ ض�ُ ذشرخس م
ضَّأل رخؤ�خألـ ٍخؤ��س��حلٍُّ��ُبٍر��حلخ خؤسضء ُّخم  يٌحل خؤنتحت ؤ��ٌّ خٍص���
خؤ�هٌّ هُ سه� خإلٌخ ذقـ خلخًرخ� يٌخب نبخحمئس خؤ� ٍخؤرخإلخس خع�خرخس
خؤَّضحلط جنه�ه هال ٍسهآلال خألخمب  خهـٍؤٌّ هال خؤيسَبٍخعخمٍص ذشخحمط ذق
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َخؤيس ٍذش���خحمط خؤ��حلٍؤ��ب هالٌخ ىخألسـ خؤ��� ����خ م خؤَّ َبٍخؤسنتئئ
خؤسخؤٌّح ذصخر�ـم ٍسالجتمتس خؤ�خيت

خؤهخألح خؤشَّخرس خٍ�ح
ح خؤسخؤ خلَ�الخس ذق ٍخؤرخإلخس خع�خرخس خ�سَحلسـسالئ

ٍخهسحلخألب ��َّخؤ ألٌَص ٍيء خؤ�آلضخ أل��خ ـخؤنتخمُّههال خهسآلخجل ت ث
ٍخعيخن خؤَخخيب رق خؤهحلأل ذىخأل س�سٌحلة نبخمه ألُـألخمبحل سسمحآلَّ ٍألخ
هال ٍخعيخن ؤالآلَّخ ُب خؤئخمك خعخط �رال ٍسَّي� خ�إل�خْب ئخمخأل هال

ٍخجنجلًخحمِت ّحمى ٍخ�رخز ٍشخمٍخسّ خؤَّ ُ خب�خس
سخم�جتٌخب م ـخ��ٌخإل نبخإلّ ألُ ألخ ئال هال ٍخؤهآلال ـخؤَّ َب ـرخؤَّضحلط خؤسآل�ئ � ث
ٍخؤسيئئت خؤيخمىـٍخخبسة ذق سجلّـ خؤ� خ�رخز ئال ذجنخؤ هال ٍخؤهآلال

خؤرجل ؤَّضحلط خألخْـ مبآلخإل خلخؤئ الخؤهخ ٍخهسرخحم خؤخجلطب ضَّألـ خؤسيخة � ث
خعجمحمّـ �خ�مب رخؤرحلـم بخؤخجلطإ ٍأل�خؤرسٌخ ٍسحلهآلـألنتخمٍهسٌخ ٍحمىٌخب

خعخطت ألَخضٌّ ؤئخي خؤنتخألال
خؤَّ ُـٍأل�سرالّإت عخمجخم ُّحم خب�خز خلَ�الخسـم ًجمِ بٍحمجلس

ٍضحلط س�سٌحلة خؤ� خعخحمص ٍخؤسٌحلُّحلخس خؤسضحلُّخس ئخي خؤَّىَّةـمجحل �ـ ث
خؤنتخميخإت خبَحلئ م بألهخ� رخْ م بٍحمجلس ّـخحمخمجأل�ٍ ٍ ََخ

ؤّ سسهخم�ـ خؤ��جمّـ خل�الضـ ٍخؤهَة ٍخ�حمً���خز خؤس�خمة خنبئخأل ئال حمي��� ت ج
م ��ٌآل خلؤئ ْجلإلخـر ٍمجخه خؤنتخألال �رخ�مب خؤخجلط جلإلخبـٍأل�خؤرر

خؤَّ ُإإت هُ بجليخهخ� خلؤئـم خؤرـبٍحمجل ًجمخ ألُ خؤسجتية
رخ��خمخه ٍخل�خؤر خؤخجلطب خهالَسٌخـ خؤ� ضخ�مب خؤسَّصٌخس جلهآل ت ج
ألخ خؤحلٍؤبٍئجمؤئ ُّرخمهخ � خؤجمّـ خؤَّ � خع��َّخحم ألكخم سَّمبخس سَيجم م
هال بألهخ� خب�خز م خلؤئ ٍأل�سرالّإبٍحمجل خؤَّ ُ عخمجخم ُّبحم ٍش سمحآلَسّ

خ�مب�إإت  خمُّء
ح خع�خرخس ئسخرـًجمِ ٍأل٥حمخس جلٍخيه شخإلخ�ح

خؤمتضبـخؤسهالآلإت بخ��ئخْب ؤالآلَّخ ُ نتخله خجنألخس سيخىآل ت ث
خؤسَآلت خب�م ضخصخس أله ُّسَخ�ز  خؤجمّـ ٍخؤسهالآلٌّ خؤس� خؤسجتالة ت ث

خؤشخمٍطت سَّجنُّه َّ�ٍ ٍخؤر�خؤ خؤيخم ألنخًخم خ�سنتخمخ ت ث
خؤهخإلت خلخأل ٍخ�سوأل خ�جلخحمّــٍخلخؤٌّ خؤي�خجل ت ث
خؤسهر�بٍخإلسٌخؤـضَّئـخ�إل�خْت ُّضخم وخز ت ج

مبَخهـخؤخمخحمت م خؤنتهر ٍخلنتخحمئ خلحلإلٌّ خ�سآله ألئَّإلخس تـوخز ج

ت
يا

رد
س



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ثج

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

جج

خؤ�خيٌّـٍخلَخ ٌّت �خؤسآل سيخىآلـنَّخًخم ت ج
خل�الضت ٍخؤهَة ٍخؤسرحلُّهب خؤسئي� نَّخًخم سينتٌّ ت ج

خعخحمصت خؤسٌحلُّحلخس ت ح
ٍخؤ�آلخ� خل��خسـخؤحل�سَّحمُّب ذىخأل م خ�خٍحمط خؤحلٍأل هُ خؤرجل ظالة تثـ�

ٍخؤسهر�ت طخمُّـخؤسنتئال خلحلإلٌّ خ�سآله لئَّإلخس
خؤحلٍؤ كَّألخس خخبجم ذق خ��ألب ؤالحلٍؤ ئخكَّخلص خؤرجلب ضخص � ثث
رق ٍخؤيمتال خؤمحخ ٍخ�سأل ُّخؤحل�سَّحم خل��خس ضشـ ألُ خعحلُّشبـ
خؤهخ� م رّ فسجم خؤجمّـ خؤَآلَّخلص سئَّْ ؤئٌّ خؤنتهرب خؤ�ال�خسبٍخلنتخحمئ

خ��ألٌّت
خل��خس يٌخ خعحلُّشـكخ ٍخؤَّخإلق ٍخؤَنآل خ�خئال ذق خؤرجل ضخص ثثـت
خعَّى خؤحلٍؤ خ�خيال م ىرَّ�خـ ُّسآل ؤئٌّ خ�إل�����خْب ٍضَّئـ ُّخؤحل�سَّحم

ٍخؤسصخحمُّت �خ�ٍخؤ
خؤشخي ٍخلئَّإلخس خؤنتخمخض ئخي رق خ�سآلهب م خعَّخحم شخي ذق خيسخحم ت ثث
دخبخمت صخإلز ألُ ٍخؤخجلط خلئَّإلخس سالئ رق ٍ ألُـصخإلزب خلسهحلجلط ٌٍخؤي

رخؤنتخْ خلٌسآل خؤيهخؤخس ٍئخي خؤخجلط أله خل�خًآل ذق خعخصـ ت ثث
ٍ�خال ر�خم� ٍخصسٌخجل عسآلهَخب َُّّخصٌٌخ خؤ� خنبئخس ظحلُّحل خؤهخإلبم
خًحلخة ألُ خؤهحلُّحل ظء ألنتخحمئسّ ْخلؤئبـ م خؤهخإل خؤخمخّـ ٍذنبخمخؤ ضالٌخب

ح ألٌَخ
ُّهنتٌخ خؤ��� خجنأل����خس ض��َّأل خؤ���خمخّــ ه��ُ خؤسهر� ��ُّض��خم ع��خألـ سَّ�ه ت خ
خؤهال� خعحلُّش رخْـ ُّسيخأل ؤئٌّ ؤالآلَّخ ُ خأل��ال رخز �يسض خلَّخ ُبٍخلؤئ

ضالٌخت ذق ُّيمحٌّ خ�خ�ب�َّة ىمحخُّخِ ٍخؤمتخمُّضـهُ
خل�الر هُـًجمِـخؤمحخُّخ خؤسهر� ُّضخم عخأل سَّ�ه يذْ خخبخم ٌص ٍألُ � ز
م كمحٌّ رجلإلخ خْ أليخجلًخ خعخحمص م خؤهخ� ًخألـؤحلٍأل حم�خؤ فآلال �َّة
ٍخل�خؤر خؤخمخّـ هُ خؤسهر� ضخمُّـ �ة حميه هألخسّـ ٍألُ خ�مب�بـ  خمُّء

خؤحل�سَّحمُّت رخ�مبضخس
خلجتخ رح خخنالَّز حمخرهخ�ح

ألُ دحمخٌآل هُ ؤالسهر� ٍضمحخحمُّخ �الآلخ شخيخ ألٌَصخ خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلَّْ خإلسٌص
خل�ال� خؤسَّصّ ُّه�جن ًٍجمخ خؤهخإلب خؤخمخّـ خٍ خؤخجلط ذق ٌخلَّص خع�خرخس ًجمِ خبأل
ُّحلخبال ًجمِـخع�خرخسب خبؤّ ألُ ه�س خؤجمّـ خلجتخ ر خ�الَّز خْ ئآلخـ خؤ�الآلٌّب
ئيالسّـخؤنتخمُّهـخ��ألـخؤ�آلضخب خؤجمّـ حمخُّّب ؤالسهر�ـهُ خلَّخ ُ ضء مبالز م
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رجلإلخت هالٌخ ٍىهس خؤ� خ�إل�خْ ضَّئ ٍألَّخشء خ�خ�ٌّـؤالضئآلب ٍخؤَنخإل
خؤ�خهسقت ىخمخر خلَّمجَّه ًجمخ ضَّأل خؤسيخمُّه ال�ٍخ خ�سوخمىسـخ�صخر ٍىحل

جلي� ذقـ خلؤئ رهحل إلالٌخ ؤسآلـ ذصخر� رسحلٍُُّ ؤٌّ خؤ�آلخ� ألٌَآلـ خ الز ٍئَس
ذصخرخسٌّـخؤنتيَُّّـٍخرس�خحمًخ خخبسمتخحم م ٍخ�سآلخمٍخ  ال�ب هال َُّّخيَّخ يالآل خؤمحرمب

ر�خمُّسٌآلت سحلٌٍَُّخ خؤس�َُّّالبـٍألُـشآل طص خضخإلخ
رحلٍْ ألهخمٍي خ�خـؤنتجتمتخس ٍمجه سٌآل ذشرخس هال ٍخمجضخ� ضخممبٌآل رحلخ ٍىحل
خ�خب ؤئخي ئخألال ر�صال غسين خإلَخ �آل ٍخٍمجضس سَّىهٌخت خٍ ألَّخيسٌخ خخبجم
هال ٍَُّّإلـرهخممجٌخ خع�خز ألُ إل�جت خؤسَّخىه صخألهٌّ ألُ نبجتمن ئال فآلال ضش
شآل ٍألُ رخع�خزب خلخمي خٍحمخئ هال رخؤسَّىه َُّّإل خلَّخي ضخؤ ٍم خلهَقب
خمبخمٍخ ٍضق خؤَ�جتـخؤٌَخت م ٍخؤسَّخىه خ�حممبحلـخ هال ؤالخآلق ذحم�خ�خ
خلَّىهقب آلىخ سمحآلقـخ�خٌخـمجآلُ هال خه�مجس ًَخؤـنبجتمتخس خْ هال
ألُ خؤسَمتال ُّخمُّحل ألُ ئال خألخإل خ�خأل ريسض  خؤرس ئآلخ خ�خب سالئ رذُّخمخجل  خؤرس

سسمحضـخعخءت سَّىهّبـؤئٌّ
ئال ٍىهـهال ىحل يذإلّ خعٌآلخْب ـخؤئخمُّآل هرحل خؤنتحت ـسمتحلٍْ ذخلخـئَسآل ح ـخمجيس شآل
خإلسٌخؤـبنبخحمٍْإ ذجلخإل رخْ ألُ �خرسحلخ يٌخب  خميخ� ئَس خؤ� ٍخع�خرخس خؤرخإلخس
هال خؤسَّىه ألُ هىـرّتـٍخألخـسَمتالّ ؤٌّ ئخْ خب�خز دخبخم ضس ىمتخ ؤالآل�صحل
خلؤئـخلَّىة نخمٍة خؤنتهزابـيذْ ذق إلحلخ خؤخجلطتت ذق خب�ـاإلحلخخع�خزـخ

هالّت هحلُّحلطـألَّحم�س ؤمحوَّم صإلس ٍىحلـضحلشس ألهخمٍيّب
ح خؤسخؤٌّ خؤ�خأل ذق ٍخإلسالَّخ خ�صخرب ٍ خؤ�خأل ُّحلٍإلَّخ �

هرحلـخ� خأل� خ�سرالئآل خؤَّ ُـٍأل�سرالّإب بحمُّـعخمجخم خب�خز ىحلألسآل ضق
خع�خرخس_ حميه م خ�سآلخمخحم هال سمتخمٍْ خب�خ�بـيالآلخخلخ ٍٍهحلئآل

إل�آله يالآل �ؤ�مب خّــألرخجلحمط  خم� خب�خ خإلسنخمإلخ َّجنأل ي�ط ألمحس ٍخصرسّح
خإلّ ذ خؤمحخُّخ ئخي ضَّأل ؤالضَّخحم � ٍ ألكخم رهحل  خؤرَخ خإلَخ نبخ�بٍرخؤخموآلـألُ
ْذه رخجلحمإلخـذق رجلإلخب م خل�الض خؤهَة ضخمئ خنبسهالس ٍضق ؤجمؤئت ُّ�سصز �
ؤئخيـخنبئخأل ٍخ�سَئخحمإلخ ذجلخإلسَخ خؤَّ ُإ هُ بجليخهخ� خب�خز م ألٌَخبٍخلئخمإلخ ألَّىيَخ
ًجمِ هال ٍخ�خممجق خلنتخحمئق رجلإلخبٍ خؤرَخ ؤّ سسهخم� خؤجمّـ ٍخ�حمًخز خؤهَة
خؤس�خمةـٍخؤهَة خنبئخأل إلرجمـئخي ٍخلرخجلحمطـذق خؤَّ ُب خضمحخْ ذق رخؤهَّجلط خهآلخأل

ٍخؤهآلالت رخؤَّأل
 خؤهَة ؤنخًخمطـ خؤسمتحلّــ أل�َّؤـ ر��خْـ خؤخجلط ؤسجمئ� ألَخ�ر ٍحمخَُّخًخ
ًجمِ صجمٍحم ٍيٌآل رسضالال رخؤخإل ٍضحلًخبٍذكخ خألَـ خعالَّأل خبأل ألُ سسضءـ
ٍخؤشخي صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلٍخ �خ�خؤ ٍخرهخجل خؤهَّخألال خؤنخًخمطبٍظالال
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خؤهحلُّحل رالَّحمسٌخـ خؤ� خؤنتخألال خ�مبضخسـ سَيجم م خؤيَّحمّـ ٍخؤنتخمٍه �خب خ�خمئ
خؤَّ ُ عخمجخم احم��ُّـ ألجمئخمط ؤالخجلطبٍألٌَخ خلخميَّه ٍخع�خرخس خؤئسخرخسـ ألُ

ٍأل�سرالّات
خلؤئ �خؤ هالٌخب خؤسَّخىه ألُ خؤئر� خؤهحلجل ًجمخ لخخلخـلهسآل يٌحلح ـخؤنتحت ٍ�خؤ�
خألخم_ ٍؤٌّ هال خعخمٍص خؤَخخيـهال ٍظخمُّ� َخؤيس ذشخحمط م �هئآل هال جلؤال

خًآل خؤ�خربٍؤهال خ�صخرخس خخبس�خأل � خخبس�خؤّـألشالآلخ � �َُّّ صَّخرخ�ـ ٍخصرسّ
ألئيَّؤ خؤسهر�ـخؤ�الآلٌّ ُّضخم ذْ ح ًٍَّ ّـمـخ�صخرهال حمئ�س ألخ خ�ْ ألخـفمحخمإلٌّ
رنتخْ خلٌسآلق ئر�ـألُـ هحلجل أله ٍذْـألخـىآلسـرّ خؤهخ�بـ رالحلخْ ئال ؤالآلَّخ َقـم
فخمص خلَّخ َقبـ أل�خؤز هُ ؤالسهر� ٍإل�خ�ب �حمصخ ٍخلَّخ َق ألُـخلشيق خؤرجل
ًَ�خؤ خلؤئ ٍحمخ ألُ ًحليَخ جلٍألـخؤهخ�بـٍىحل م خؤ�خحل خؤخإلَّإلٌّ خ� خحم خلؤئ هُ
ضخْ ىحل ٍخإلّ خجنألـخبخإلب خْ خؤخجلط سحلحمؤ ؤئٌّ ٍنبهرسٌخب خل�خؤز ألمتحلخى هال

خؤنتخألالت خؤ�خ�ٌّ �خ�مب هآلال م خؤرحل ٍىس
ؤالآلَّخ َقـ ظخمُّمحخ� ُّهحل  خلؤئ خؤحلٍؤبيذْ ٍخلهخُّ� خعَّى �ُّخلخ ٍرئال
ذ خحم م ألئيَّأل خعء ًٍجمخ خؤَّ َت ؤالَّضحلط ذ�خط خٍ ؤاليق ذشخحمط ٍـخعئَّأل مجحل

هُـخلَئخمإت رخلهخمٍةـٍخؤٌٌَّ بخألخم رَّخصز أل��خ خؤنتخمُّه
خلَئخم_ هُ ٍخؤٌٌَّ رخلهخمٍة خألخم نبخمٍم سهخمة ي�خؤ�بـًال

حمخّـ بألُ هالّـٍ�الآلح خ� مبال خ� حم�َّأل ضحلُّش م غحلجلط نبخمٍ ٌخ يخصرسّح
يرال�خإلّإبـٍغُ �ـُّ�س�ه يرالرّبـٍذْ ُّ�س�ه � يذْ رحلِب ألَئخمخ�ـيالو�ِب ألَئآل

هالّت هحلخخ إلهُ �ٍ خعخئآلـرخؤ��ب هال فخمص �
ًٍَخ خلَئخمت هُ ٍخؤٌٌَّ رخلهخمٍة ؤألخم خؤنتخمه خؤنتخمٍم ؤ�س ًجمِ ؤٌّح ىخأل
إلي�ٌّب هُ خؤحليخه خصحل  يخإلخ يٌب غخئآل ذق ظَّأل ىحل خألخم ألخجلخإل ؤّح ىالس

خ�خألٌّت ضمحَّحم خ الز ٍؤجمخ
خإلس ٍىخألح �صسّب ألُ خؤنتحت يو� أليخصخ�ب �خؤٌّ ٍرحلخ ذقـجنألالّب خؤنتحت س�ال�ه
رهحلإل خؤس�خإل مجخمٍحمطـ ًٍَّب هَئبـ وخز خؤشخؤش خؤنتخممـ ٍؤئُ نبخم قـ خلئخمس ىحل

خؤيسَّت ألَّبـًٍَّ مجخمحمـخئ� خلَئخمـذق هُ ٍخؤٌٌَّ رخلهخمٍة خألخم ذيمحخ
ُّه� سخصصٌخبيضق  َخؤيس هال خؤمحخ ُّ�سٌحلة هآلال ًَّ رّ ىآلَخ ؤّحألخ ىالس
سخمخئآل يسال َُّ�هَّْ �خبيذإلٌآل خؤَخصه رخعالَّأل ٍُّ�خؤرَّْـ ألنتخئالٌآلب هُ خؤَخخي
ألُـخؤسهر� ضخمألخإلٌآل � ذخلخـألخ خألخ خؤَّخهحلطتت خألال إلَّخيجم ٍُّيسضَّْ ٍخؤخخيب خلنخ�
�خ�خؤئ ٍؤئَ� خؤيسَب ذنبهخأل هال خؤرخهشـضخ� خألخم خلؤئـًَّ س�الهخسٌآلبـيذْ هُ
خلَئخم هُ ٍخؤٌٌَّ رخلهخمٍة خألخم ًخس سحلخبال هُ خؤَخل س�آلٌّـخمجخمخحم ٍألخخلخ ح
خجل ٍألخ مجخمرٌآلب خٍ خضسصخجنًآل خمجخمخحم ألُ هٌَخ َُّصآل ٍألخ خؤَخخيب خبمتَّمبخس م
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خؤ�سـسالئ خؤ�خميق_ رق سرخجلألـخؤَخحم جلحمص خضخجلـٍألنتخضَخسبـرالوس خلؤئـألُ ّذؤ
_َخؤيس رَّخهش ًٌّ

ٍىحلـظخٍجنسـخؤَّخضحلط �خهسّ ذق ٍإلنخم ُّحلٍ�إلٌخب ذصخر�بـٍ� خؤنتحت ُّالجت�من �
مبرخضخ�ب َخؤشخأل م خؤالالـٍألهخٍجلسٌخ �جمِ خؤسضء �صال رخإلسٌخ يخرالو� مبرخضخ�ب

�يخم� هال إلٌآل
خؤهخنبخمطت خؤسضءـم رحل خحمصَّ ٍؤجمخ �خإلخإلب ألس خهالآل ٍخ�ْبـ ألسهز خإلخ ؤّح ىالس
خخبس�ؤّ هآلخ هحلإلـحممجخّـ حموآل ذصخرخسٌّ هال سَّىهٌّ رهحل خ�محخم ٍخىيال خؤنتحت ٍخيء

ألٌَخت
ال�ًٌّـخ ذصخرخسبٍألخ ألُ جلٍ�ْ خ�البٍألخ خ�سهحل خؤ�صُبٍنالالس ذق هحلس
خ�ي�خحم سَخٍؤس خْ رهحل مبرخضخ�ب �خؤ�خجل ذـم خ� هالٌخبٍ� ٍئةـخؤخمجل خلآلئَب
غخألخ�ب خ الز خْ ٍىخمحمس صحلُّحلب ألُ ؤالسضء إلي�ٌّ صٌ�س خؤسخ�ه ٍخؤ��حلٍخبٍم

خؤنتخمىت م خضحلخ� خهخمة ٍؤئَ�ـ
خ�محخمب يسضَّخ سرخجلألـخؤسضخس ٍرهحل ألئسرٌآلب م خلَّهحل هال خؤهخنبخمطـئخإلَّخ م
ؤالآلضخألخطب ىخإلَّإلخ� سخمخبمتخ� ذغخألخ�ـفآلال إلرال يٌحلح خؤنتحت يخمجل ي�الرسـغخألخ�ب

خ�خألٌّتت هال ٍخٍمجضسـذمبخمخحمّـ �َُّّ جنألَخ�ـ سَّئالّـ��سوخمئ ٍخْ
ٍ ألسهرخ� خؤ�خضبٍئَس ذقـ رخم�ّبٍخبخمص خضحلًآل ٍخسمتال خأل��خمب م سنتخٍحمخ
سهخإل�ؤ خمج�خمحمس ٍحمكخ خل�الرب خٍ �خ�خؤ خؤمحخُّخ ُّسيٌآل غخألخ� خهخمة
خؤنتحت خ�ضخئ مبحلٌُّّ ٍسجمئخمس إلنخمًآلخب ٍصٌخس خ�ق ُّنتخحمؤ ألسنتحلجل كضخإل
م سخمجلجلس ٍؤئَ� خؤمحخُّخب مـره� ُّ�خيه رخإلّ رخلمتخجليب خؤجمّــهخميس ُّهَّزب
فرجم  ؤهالّ خٍـ خؤرضخمُُّبـ ذق خؤ�يخم ََُّّّـ خإلّ سخمخبمتخ�بخٍ فآلال جلهَّسّبيالهالّـ

ًجمِـخألئَت م خؤ�خيه
ره� �خخبجم ألهسآلحل سَّئالـغخإل ذْ ؤٌّح ىخأل خؤنتحت ٍضقـهخجل خؤالضنب خحمرئس�
هال إلئآلال خؤالالبيحلهَخ ذ ٍ�ـُّرء خؤسضءب رحلخإلخ ىحل ٍغُ خل�خؤب خؤَّىسـٍُّه�حل

خ�ت رخمئ
إلنتوخؤٌّ ئخيخ� ئ��خْ خؤرخحمض ىالء خْـ ٍحمخُّ��سـ ألخمًخ�ب ٍئَسـ خأل��خمب م يئخمس
ضمحَّحم رحلٍْ خؤسضء ألهخٍجلط خؤ�ٌَّؤبٍىرالس ذق خؤالالببيآلالس  َّخأل ٍخ�سي�خجنّــ

خ�خألٌّت
ألخ خًآل خْ هال خخبخمب ورمت ال�خ ألُ خؤئش� ٍخهخجلخ خعَّؤـخؤشخإلب رحلخإلخ
ٍنبئئسآل ُّخؤحل�سَّحم ٍخل��خس رخؤحل�سَّحم  خؤرسآل ُّالٌّح ألخ ضَّأل �خأل ذؤٌخ خمجة
آلـخؤخألخمسئ�خسـخؤحلٍؤ م خؤسنتئئ ُّه� خألخم ٍخ�سؤّبًٍجمخ خؤمحخ ًإل�خ م

حم�َّؤّح َّ�ٍ خ� ئسخز هال
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خعئآل مـإلنخإل ٍحمجل ألخ رسه�ُّ� إل�خؤز ذإلَخ ؤّح ىالس خؤنتيَُّّـخل�َّؤب ذصخر� ٍم
ُّه�ة خؤَمنـ ًٍجمخ حم�َّؤّت َّ�ٍ خ� ئسخز ًَّ خلآلالئ خْـجل�سَّحم هال ألُـإلمن
ًجمخ ظ�حل هال سهآلال خعحلُّشـخؤ� خ�ؤخس ؤئََخـ خمضَخ خٍ�ب ك�آلـبخؤحل�سَّحمإ
خلنتخحمئ ٍسمحآلُ خؤ�خ�ٌّب خ�سخمخحم سه�ُّ� م س�ٌآل ٍىَّخإلقـ خإلنآل م خؤَمنـ
ٍظء خ�سآلهب خؤي�خجلـٍخؤهَةـم خإلسنتخحم ٍكَه خؤ�خ�ٌّب خؤخمخحم مـمبَه خؤنتهر

خصسآلخهت ٍخؤهحلخؤ خؤهحلأل س�رء م خلَّخ َق أل�خؤز
ُّالٌّح ألخ خ�ؤخس �جمِ خؤ�خ�ٌّ خ� خحمـخؤخإلَّإلٌّ ٍُّسمحآلُ

خؤحل�سَّحم ٍألخمصه خلَّخ ََّْب ُّخمسمحٌخ خؤ� خلخمصه ٍيء جل�سَّحمـجلخآل ٍصَّجل ثت
خؤَنخإل سمحآلٌَخ خؤ� ٍ�الآلب ّهال خ� مبال خ�ـٍ�َـحم�َّؤّ ئسخز رجلإلخـًٌّ م

ؤالضئآلت خ�خ�ٌّ
خ�إل�خْب ٍضَّئ  ٍخؤحلكخمخ ؤالآلَّخ َقب خؤهخأل خعخمُّخس خؤحل�سَّحم ُّمحآلُ ثت
ٍخىسمتخجلُّب خؤ�خ�ب خلحلإلٌّ خ�سآله لهخس سئَُُّّ ٍُّضخم خؤسهحلجلُّب ألرحلخ ٍُّخم�

ٍ�َّخًخت ٍخؤيَب ٍخؤخمُّخمجب ٍخؤشخيب ٍخصسآلخهب
بإلَّخز خؤسنتخمُّهـ خؤششب خؤ�ال�خسـ رق خؤيمتال ألرحلخ هال خؤحل�سَّحمـ َُّمن ثت
خ�ئآل خلؤئ م كخ بخؤمحخب خؤمحخ خعئَّألإب بخصٌ�ط ُّجمخؤسَي خؤنتهزإب
خؤسنتخمُّه �خؤ�ال سمتحلحمًخ خؤ� خؤَّخإلق ُّجل�سَّحم خؤ�ـسيمتالـم خؤهالخ ُّخؤحل�سَّحم

خؤسَيجمُّإت �خؤ�ال خٍ
ئخي هال خؤ����خمخحم مبَخهـ م ٍإل�����خ�إ بحمص���خ خؤنتهز أل��نت��خحمئ��ـ مج��آل��خْ ثتـ
ألخمصه ٍيء خؤَّخإلق �ُ خلَسجتزـرمتضخسـ� خؤَخرٌّ خ�ال� ٍكسه خل�سَُّّخسب
خعئَّألبـٍذىخمخحم خصٌ�ط ٍغخ�ر كخمخىر ��َُّّئَّْـغ ٍخْ خ��ألب خؤنتخمُّه

ٍخعخحمصت خؤحلخخبال ٍ�خ�سٌخ أل�خإلسٌخب
ٍخعئَّأل خؤنتَّحمـ عال� ذْ ٍى��خألح خ�صخر ً��جمِ ألُ نبخ� خؤنتحت ال ُّ�ص� �
ًإل�خ مـ خؤسنتئئ ضَّأل غسمتخمط ذصخر َأل  الز شآل خلٌخإلب ًجمِـ رئال َُّّألخْـ
يخلنتٌَّجل خإلي�ٌآلب خؤمحخط هحلخؤـ خٍـ إل�خًـ مـ إلنتئ�ئ  رخإلَخ ٍخصرسّـ خؤمحخب
هُ إلسضحلش خ�بـٍؤئََخ ٍغخي ًرخؤَ�خ ُّسآلسهَّْ رخإلٌآل خلآلالئب ىمحخط ألُ ؤالوخؤر
ألرخنبخمتـئآلخ و� خٍ ألرخنبخم رنتئال ىخمخحمخسٌآل م خعئَّألـٍسحلخبسٌخ خصٌ�ط ��َّط
يضَآلخ ؤالحل�سَّحمب خلئَّإلـ خ�خ�ـ خليخًآل خضحلـ ًَّ خؤمحخ خ�سأل أليٌَّإل خْ
خؤمحخب خ�سألـ هُ إلسضحلش خْ رحل ي ُّخؤحل�سَّحم خل��خس جلٍؤـ إلسضحلشـهُ
خخبخم �خّــ�ال خؤسخإلـهُ خ�سؤّ ُّ�سحلهٌّ ألخ ًٍَّ خؤحل�سَّحمب س�رء ئخضحلـخحمئخْ
� ذْ سَهحلإلب ُّخعخم ذْ ألَّإلس�ئَّح ىَّأل ًَخ خؤسَيجمُّببٍخخلئخم �خؤ�ال يٌخ كخ
خؤَّ ُـٍضخسٌآل خرَخ ُّْـضخم خؤسنتخمُّهب �ال� هُ ألَيمتال خؤمحخ �ال� سئُ

ت
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خؤمحخ �خؤ�ال ئخإلس ذخلخ خألخ خلنتخم�هت ًَّ ألخجلخإلـخؤمحخ حملسٌخب سمترضخْـظس
 خوخ�إت ُّئَّْ خؤخمجٌّ يذْ خؤسَيجمُّب �خؤ�ال أله ألسضحلط

خلَّخ َقب ٍـؤنتئخـأليسَّضخؤنتَّحم عال� خرَّخز خْ سهالآلَّْ خ خؤنتحتح �خؤ�
_ّذؤ خب�خرخسئآل سحلألَّخ � يالآلخخلخ

ُّخ�سنتخحم ً صهالٌآل يخؤَنخإل نبخ�ب خألخم ألُ كالئَّْ  ِخهمحخ ٍؤئُ ؤّح ىالس
خ�ال� خْ ئآلخ حمىخرب خٍـ سنتخمُّه مبضخس كَضٌآل ٍـ� خؤمحخُّخب ره� مـ
خؤسآلسه م ضٌآل هال إلنخإلـعال�ٌآل َُّمن ٍ خل�خؤب ٍ خ�خ�ر ـكسالئـضء
ظهال خؤ� خؤمتضخس خ�ال�ـسالئ َُّخأل ضق خألخ رهمحٌخب خلٌخإلـخٍ سالئ �كآلخحم
خلؤئب ي�َّةغخمز خؤخمخحمب خظخخل م خؤنتهز هُ سََّز ألَسجتر سنتخمُّه �ال� ألَّ

� خ� خؤ�صُـذإلنتخ رهحلـخعخمٍصـألُ
ألُ رمتضُ خؤسضء مجخرم خئخمألَخ ضش ٍخؤوحلخب خؤمتطب ٍىس ضخْ ٍرهحلًخ
ٍلخؤ خلَّخئالب ٍخ�إل�ـ خعآلخهب أله خئال نبٌـ خؤجمخئخمط م خ الءـ اخلَحلّـا
ي ألمح�ب هال ٍصخألالسٌآل مـخئالب خصحلـحمور � ٍؤئَ� خلهسالب خبخحمص ُّخعخم

ٍخضحل� مبضُ جلـهالٍخع خؤمحض فسآله خْ كئُ
عآلٌّ خئال ألال�َّخ خإلٌآلـىحل ٍُّرحلٍ نبٌخمب ألَجم ئخؤمتخآلق خلَحل خٍمبخأل هال َّخ خإلمح�

ر�ئخئقـسٌآلٌآلـخؤمحجتآلت
خؤرحل�إ ذق بهحلإلخ خؤَّخضحلطب ٍم

هال ٍألحلخخبسٌّ ئخحمؤَّ ألَّإلس ��خلخه� ضحلُّشٌّ ضَّأل أل�خؤ� ذق خؤنتحت خإلسال
خ�إل�إلست

م ٍخ�حمً�����خز خؤ��ه��َ��ةـ ن��خً��خمط سينتٌّ خ���ر��خز ه��ُ �الس ى��حل ر��خإل��� يخصرسّ
خًآل خْ بهالٍخصسآلخه �خ�ٍ خىسمتخجلُّـ خ�رخزـ ًَخؤ رخْ رجلإلخبيخصرسّب
ؤالض حمرهخ خؤسخحمخس ألُ ٍخضحل يٌٌّ سخحم خضسئخحم م إلنخمّـبسئآلُ خ�رخزبم
خؤسخحم ًجمخ ذقـسوالوال خلؤئ خجل ٍىحل ٍ َّخةب ألجمخًز ألُ هحلخِ لخ ّإلي خؤحلَُّبـٍم
ـٍذإلّـ� رجلإلخب م �خ�ٍخؤ صسآلخهٍخ ٍَُّّخؤ�ر آلخؤسهال خؤَنآل أليخمبال ئخي م
هالٌّ� خإل� ًٍَخ خ�سآلهت سئي�خم خُّحلؤَّص ُّحم مجآلُ ٍظَحلًآل خ�س�خزـخؤنترخز
خئ� خ�السٌآلخـسهحل خْ ٍحمخُّس خلسنتحلجلب خؤٌَص هُ ُّحلخيهخْ ٍئخإلٌآلخ ٍنٌخمخ خؤنتجتخْب
ىخمخر إلسصخجلأل ٍرحلخإلخ أليخمبالـخؤحلٍؤت م خلس�خمةب خؤحلُّ� خع�خز سوالوال هال جلؤال
خْ رحل ىالس خؤهمتخمب مبط ذصخر�بـٍرهحل ُّحلٍ�إلخ خْ جلٍْ خلَّمجَّهب ًجمخ ضَّأل خؤ�خه
ألُ خؤسضء رسخصال خ خؤز ٍذـيذإل� ظخمُّةب رحلٍْ ٍهالئآلخـذشرخسٌخ خ�صخرب خئسز

خ�خألٌّت فمحخم خْ ذق صحلُّحلب
ألخ ذق ذضخؤسٌآل م خخبسمتخمسٌخـ خؤ� ذصخر�ب رئسخر ؤٌّ خؤنتجتخْ �ض ًٍَخ
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خؤخ�آل خؤه�ُّ� هرحل خؤنتحت ىحلألّ خؤجمّـ خؤرضشـ ٍذق خُّ��خإلبـ ًجمِ خؤمتضة سَنتخمِ
خل�ُّ�ب ل�ط ئسخرخسـخؤحلئسَّحم ٍذق خؤَّ �ب خعَّخحم ألكخم ذق ٍخؤنتحتـخؤ�ئخمخْب
خْـًجمخ خنبخحمٍخـذق ٍذقـ�َّخًآلـمُ خلخؤئٌّب يخمضخْ ض�ُ خؤنتحت خطخش ٍذق
ضحل رالوس خؤ� خؤ�خيب خؤسيخمى ٍئخم�خي خؤسهالآلب خل��خس خخبس�ة ىحل خؤسخحمـ
غُت ـيخؤ�خ ُّصص ًَّـخؤجمّـ خلسنتحلجل خؤسخحم ًجمخ ٍخْ خؤنتهب ٍسئي� ذىمتخ
خإلٌآل ٍس��خئ��حلسـعنسٌخـ خل��و��خمزب مب��ط خل��َّمج��َّهـضس ً��جمخ خع��حلألـم خ�سآلخم
خ�السٌآل رَّخرال أل�خمٍإلٌّ ٍذ بخ�إل�إل�إب خؤ�خضال ألَّىه ألحلخخبال�ـم ُّخمٍخ �
ٍمبخي خلحلخخبالب ئخألال هال خعمتَّأل ضخ�ب خ�س�خه خؤهخإل خ�جلهخ ٍؤئُ ٍسٌآلٌآلب
خؤخحم بٍـفحل خؤخمُّخ�ب م خبألـصال�سٌخ خ�ئآل ىخه م سًخ رخ ال ألٌَخـسٌآلخ�
ٍ خٍقإب بألخمخيه هََّخْب ظس خؤئسخز ألُ خؤشخإلٌّ مـخؤ�آل هالٌخ ذصخر� خؤئخمُّآل

شخإلإتإ بألخمخيه
خعحلُّش سخمئ� يحل ٍخؤهنتخب خلوخمزـ مبسٌّ رق خؤيخمبالـألخ خؤ�ألُ خبألـ خألخ
ىحلألَخِب كخ ئسيخٍخ رخ�مب�ب خعئَّأل أل�خؤر هُ خؤئة� مجخمٍحمط ضَّأل خبؤّب

خألخمت ؤَّؤٌّ خألخم ٍُّ�ؤ خؤحلٍؤب هال خضس�خز هَخـضخمص ُّخميه إلّ
خعَّخحم شَخُّخ ٍحمجلسـم ٍخؤ� خل�الر خع�خرخس جلٍخيه مبخب هالٌآل خهحلس ٍىحل
مجخرم هخممجٌخ خؤ� مبالخ رمتوسّ خؤسهٌحل سَّىه هالٌّ� هخممجَّخ خلؤئب ٍرهحل خؤ�خرءب

ئخؤسخؤٌّح ذصخر� ٍىحلـجلٍإلس ىرالب خؤسضءـألُ
خ�رخزبـٍخ الز ئخإلس ألٌآلخ سهٌحل خّــ هـئسخر�خ�س ٍخؤ�صُبـ جلخخبال خإلخـم
أل��خ ؤالنتخمُّه ٍيخ�ـ ىمح�بـ مـ ؤسضئآل هخجلؤ نبخمه غئآل ذق ذضخؤ�

خلآلالئت ٍىهسٌخ خؤ� خ�إل�خْ ضَّئ بٍألَّخشء
خؤ�خرهـأل�خ�ت خ�محخمـم خوالء ٍ

غخألٌّ رالهزـجلٍحم ُّئسيخ � خؤنتجتقـخؤجمُُّ �َ�خ ّي ظخخلرس� ألخمًخ� َُّّألخ� ئخْ
� خلسنتحلجلط َُّخؤحل سهالآلٌآلخـٍشخيسٌآلخ غخمجُ طئآل � ٍؤئٌَآلخ ٍض�زب خعئَّأل
خؤهَةـٍخ�حمًخزب سخحم ٍؤهال خلسنتحلجلب خؤحلُّ� ألٌخل�ـرخ�آلـخع�خز جلٍحم ألخحم�خ

هحلخؤـىمحسّ� هُ ؤالحليخه ألٌَآلخ فحلـخيمحال ؤُ
خ�البـٍهحلإل خومب م ٍألٌخحمسٌآل خؤسضء مجرخم كالـؤمتخ� �خؤئي ٍحمخُّس
��خل صحلخأل م خؤحلخبَّأل جلٍْ خعئَّألب إلنخمـ ٌٍص رسر�ـ ٍخئسيخٌآل سئخمخحمًخب

ٍنبجتٌخت َُّخؤحل
خؤ�رزـخؤجمّـ ٍ الرس ٍخ�هخب خؤمتحلخه يسونتخإلٌّ خؤ�ئخمبـٍخؤمحومب ألهحلأل خحمسيه
ؤئٌّ ��ٍُّجلخ ٍسَخٍأل خأل��َّحمب سٌحل مجخمٍحمط هال ألئحلخ� أل�خ�ب خؤهخنبخمط صخإلٌّـم

��خ أل�ررخس ألُ خظال�من
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ألُ رخؤئش� �خه�ب م ذ خحمخِ  خؤ��جمّــ مـمبرخضّ خض��س خعآل�ب خؤَّإل
يخ�ء خُّخألّب رخممجخ ٍخ�سرال خِب ألُـل� ألخمُّ�ـخبخمص ٍئخإل� خؤخمٍ� �ٍخبي خحمسخ�
ٍرحلخ خألخئٌَآلـخؤرهحلطب ذق وخجلحمٍخ خؤهخإل جلهخخ ٍنبَّخت خ�رَّهب ُّإلٌخ مـذصخجنط
ؤئٌّ خؤوخمي ُّ�ؤ خْ مـخؤسهخ ٌّـألهـ الرخسٌّبـٍحمصَّسّـم ضحلط خؤه�ئخمّــخلخمخيءبـخىال

رخزبيَّخيءت ؤّ �ؤ خؤجمّـ خعآلخإل خجلخبال
خس ضس ىحلحمط ألُ ؤحلّـ� كخ ٍخ�سهَس خؤهخمئب ٍسونتخإلٌّ خ�أل�خؤب ى�َّط هخإلس
خبخمصسـألُ ٍضق ألهحلسٌّت م خُّخإل خإل� ال  خب�إلسّ مخ ٍخحمظس خ�خؤحلِب يخمص
ذرخمخًآلا خ� امبَه هٌَخ ئسز خؤ� ضخؤخمخ رسالئ ألئسن خعآلخإلـئخإلسـخؤوخمي
ألُ سخسٌّ  َ�خؤه ضخؤخمخ خْ ؤئحل خؤ�صُب ألُ خبخمٍصّ رهحل خؤخمٍخب حمخهسّ
خؤرحلخُّبـٍىالس خؤئر�ـألَجم نبَّخحمهـخؤ�صُ سَرهـألُ ٍؤئٌَخ ٍض�زب خؤمتو� خؤ�صُ
ى�َّطـخؤ�صُ ئيالـرخضسآلخأل ٍخإلخ سهٌ�حلب رحلٍْ خؤ�صُ خخبخمص�ـألُ خ�ب مبَه ُّخ

خؤئر�ـٍحمٍخضّـخُّمحخ�ت
ٍىالسـؤّ خؤخمخضاب اسالئ خُّمحخ� ًَّ بٍنبآل هالٌّ� ٍجلخبال خؤوخمي رخز يسضـخؤه�ئخمّـ
ره� أليسَّضخ� خؤرخز ذرخ ألَّ ٍ الرس خؤسضءب رخُّخ ألُ ٍؤئٌَخ ؤ�سـأل� خإلٌخ ح

خؤ�خحمبـييهالت ًجمخ ألُ خؤَّىسـؤالسجتالمن
ٍئخْ خؤخمرهب ُّإلٌخ م خؤ�ال خ�َّخ ضحمخ ٍسَ�آلس ألهَّؤب لحلط خؤرخز سخمؤ
خعخم هال خؤ�صُ و��خمة ره� ّي س�سَحل ه��خمُّ���ب م��خم هالـ ُّ�ال خؤ��ر��خز
رخضخس ئخي هال ُّنتخمة ضش ٍئرخ�ب هخؤخ� ُّة خلخمخىر رخمص ٍئخْ خعخحمصٌّب
ىخمميـخؤنتآل� ٍرحلخ كخألخ�ب ىرخؤ� رخمنبخنبّ م�ئخ� ٍئخْـخعخحمخي خلئخْب ٍخحمصخ

خؤنتخئت خ�ؤ رق ؤالآلوزـألُ �ألخ
خؤنتَّئ خإلٌخحم م خلوآلَّحمط خؤحلك خعخؤ إلي� خ�تتـذإلٌخ بخؤوخمٍزإتـُّخ ألَنخم ذإلّ
ض� ظخمر م هنتسٌخ ألشالآلخ خٍصخهٌخ سَ�ة ُّخم  خل�ٌخ خؤالخب ٍنبوة ٍخؤَّضنت

بإلٌخجلإت أله خٍأل
حمسرخ ٌخ �اليخ� رخلَّس ّهال غئَّإل ضز ظخمر هخُّنتسٌخـألهٌختتت يَه ظخمر

رنتجتمنـدخبخمت
�اى ىمتـ غخألـ ٍخ�سحلهس رخؤمتَّمب خؤهجمحمّـ يٌخ خألس�ص هنتء ظخمر
رخىحلخحم أل��صـ ئخإلس ٍؤئٌَخـ خ�خب��خمب م ٍخؤيَخـ ٍخع��ز خؤنتهخم ٍصََّْ ٍؤالاب

خٍألت َُّّألٌخ ألَجم خؤيخمخئ
خؤنتهخمبـ هآلَّجل ئ�خم هال خع��ز ى��حلحمطـ م خؤ��جمّــظال خؤئش� ألٌَخـ سرـ ؤحل
خؤ� ؤٌّبـًٌّ حم�سٌخ خؤ� ؤَّضسٌخ خْ و� خؤسيهالب ئسخرـىمتحلط إلٌخم ٍخؤحلخبَّألـم
خنبٍخ خيء ئ�خـ خؤجمّـ بخؤوخمٍزإ ؤَّض ذإلٌخ ٍخيسسخْت رئالـ��َّط خ�ْ ظمحخم
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خحمٍخ�بٍ رق خألس�خص ًجمخ ُّه�ـهُ ٍضحلب ؤَّْ م خؤَّخْ ئال لهس لخمُّب لخمط
ح مـخ�يالٌخ ئس�ر�س� خعآلالبـٍىحل خؤخمضال خإلسٌخ ذق َُّّأل

إلٌخجل وخمٍزإتت� ئال أله خخلئخمإلٌّ خؤ�َقتتت مبحل بٍخؤجمئخمُّخس
�يخم ألُ سر ألخـ ئال إلّ رّب ؤالسآل�ئ ٍألحليَّهخ� خؤَحلخب �جمخـ ٍيخ� ئَس ئآلـ
ٍخضإل خؤهآلخم حمي ضسـضخمحمس�ـألَّ �ََّخسـهحلُّحلط يخجلألَسّ خؤهنتءـٍخعخمألخْب
رجمؤئ َُّّألخ� رسجمئ�ّـ خؤ�ٍصخسبٍؤئُ كخحم�ّ خؤجمّـ خؤآله رخ�الَّزـ  بيَّجنُّإب
نبَّئـخؤالز خيسض خؤ�صُ جلخخبال ألُ خ�ْ خإلجمخ ًٍخ إل�خإلّت خؤيس ضس خؤحلُّآل خؤوخمٍز
ص�حل خٍجلهسّ ٍخلئخمُّخسـلخم رخعآلخمطب ألمترَّي ٍخيء وخحمربـ �� هال ُّؤالضخم

�َّخًخ_ خؤالضن ًجمِ ٍنبصُ ٍضنت ُّنتخحمئ� سخم ُّخ يآلُ خؤ�َقب
ذق ٍهحلس خؤئر�ب ريالّ خؤنتآل� ًٍص ٍخ يخ خؤجمئخمُّخسب رخز خؤه�ئخمّـ خىيال

خؤَّإلت ألَّىهٌّـسمتيضـصخمخحل
م يخمخس خشَقب َُّّإل خس ضس خؤ��حلٍخب طرخس خهحلًخ ٍئَسـ خُّ��خإلب ألمحس
�الآلخْ ٍخؤنتحت بـ خؤمت�� سَّيء خؤحلئسَّحم هُ خ�ي��خمخص خب� اخؤَّ ُاب يمبض
خصٌ�ط سهخألال ّـهالي َخش ب خؤمت�� ؤالحلئسَّحم ئألخ� سمحآلُـخع� ٍىحل خؤخمنبَّجلّـب
خؤيالال ذضحل م إلنيبـ وخمة هُـ هرخحمط ئخْـ خؤجمّـ خؤ�صُـ ألئخْ ٍهالـ خألَب

سهٌحل� خٍ خهسجمخحم رحلٍْ خبخمٍصٌآلخ ضحلُّشّـذق م خنبخحم خؤسخرهـؤال�صُبـئآلخ
بخؤهخمُّةإ �خب خؤ�آلهـؤَّىه خ��ئ ٍرحلخس ألئآلٌَآلخب ذق خؤسيخألـٍخؤالء هخجل
خ�ء هال جلخبالس ٍهَحلألخ خؤششخت َُّّإل ضس سخخبخم خإلّ و� ؤالآلضءب ؤئٌّـُّخخبجمإلٌّ
فحلش�ـهُ � هُـهَّبـؤئَّ رهحلخ� رّ ٍخأل�ئ خوخؤزـخأل�ـألنتخمرخ�ـرخؤيخم�ب ئَس

هخالت ر�ُّخحمط خرالو� ىمح�ـٍذكخ
ألَّمجَّهئب هُ ظحلشٌخ ٍ الهخ ـخألَّحم م ذ ـرخعحلُّش ؤئ ُّ�آلض  ىخ�ح ٍخحمجلة
هٌَخ ٍسئسز ؤالصآله ألهخمٍي �ىمح خؤحلكتتت حمصهَخـؤ�خؤز  الرّح هال ٍهال�س

هَئت خؤ�ُّخحمط ألَهَخ ذ ٍ خؤَنخإلب ًَّ ًجمخ يخ ه�ح خؤمتضةب
�ضـؤٌّ ضق ثجإلب هخإل مـخؤخمُّخ� ألَمتَّحمإ بخرَّ رّ خرالو� خؤجمّـ خؤئإل إلي�

جنُّخحمطت رخٍأل
خًالـحموآل ُّحم ُّسَّىه خؤَّىسـ� خلؤئ ألَخـ�ـم خضحل ُّئُ يالآل أليخصب جنُّخحمط ئخإلس
يخإلس خلرخضش �صُ م يآلخجلألس خؤسضء_ خإلسٌخ ُّمحآلُ ألُ خؤسضءبـٍؤئُ خإلسٌخ

خٍـكَّسـيّت ألَّ ظخمص ضس ألسٌآل
ألُ ٍ�خؤ�ـ خؤ�صُب ألحلُّخم ألئسزـ ألُ ىخمُّرخ� ّ�ئخم ُّسهحلـ ألَمتَّحمإ بخرَّ ئخْ

ُّ�ٍحمؤ_ خْ سسَّىه
مبحلىخخ خ�خ ره� خخلئخم ٍئحلس ٍصٌٌّب خألخإل ٍٍصَِّـخضرخز خ�خ  خيس
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ألهسالٌّ أله خ�ء ضخٍأل ألشالآلخ ألَمتَّحمإب بخرَّ ُّهسالٌآل خْ �خبنت َّؤ خعآلآلق
ئخإلَّخ خؤ� خؤئالآلخس رخْ هالآل ضق بخؤنتخر�ٌّإب خؤنتخهخم رخهسخأل خألخم هخإلـحجإلبـضق
ُّ�سصز خْ رحل ي خعخطتتت خحمخجل َُّّألخ� خؤنتهز بذخلخ ح لخهٌّ عُ ُّوََّإلٌخبـم

خؤنتخر�ٌّ� ئالآلخس ألُ ًٌّ خؤحلحمإب
خعَق ٍؤئُ سخمسرخسّب ألُ �ص خلَّهَّجلب خؤالخ �جمخ ألَمتَّحم خرَّ ضمحَّحم ٍؤهال
حمخ�ّـرخ�فخزت يٌ� جنُّخحمطـخؤَّخؤحل_ حخسَّىه خًالبـيخصرسّ مبَّز ىخجلإلٌّ خؤهخالٌّ

خؤ�جل ؤ�ه �ُّ �ش ٍ�خوخ� خؤ�صُب شخز ألُ خ���َّجل شَّرخ� خؤر� ئَس
رخي أله خؤرخحمجل خؤنتسخ سهخٍْـ ٍى��حل خؤسضءب وخمي م ألَمتَّحمإ بخر��َّ ٍمبيهخس
�خره خ�سضآلخإل هال ىحلحمسٌّ هحلإل ٍخلخمضخ�ـخؤجمحمبـم خؤرخحمجلب ٍخلخ خؤ�إل�خإل
خلخ رخمٍجلط ظآلال خ�س�هس لخ خؤجمّــسهخميّـ يَّؤ�ب خؤآلال ألُ �ـخبنتَّهحلُّحلطتـٍؤ

 َُّّالت �َق ألَجم خؤرجلـألشالّ سنتٌحل � ٍم�خمب مـنبسخـىخحمخي
ضس ؤالَآلَّب �خمُّهخ� خ�سصخرس ع�بـخؤ� خعىـألس�خمطبـيخ�رالس سئُ �ٍ
ٍخضسآلس خؤخمُّخ�بـ ٍمبَّؤٌّ ألُ نبٌخمُُّـ رهحل حمدإلٌّ خؤجمّــ إلخمبخمإب بخرَّ ألٌَخـ يصه

بأل�َّهإت ُّخ َُّخجلٍإل� مبخحمٍخ خؤجمُُّ اخؤه�خئخما ى�َّط ألُ رنالٌخ
ذخبَّسٌّب ٍسرهّ  َُّّالب �َق ألَجم ذؤٌخ خضسخص ئَس ٍخضسمحَ�ـطخمخحمط ٍخؤحلّـ جلخبال
مبو�طت ألمتخمب يآلّ ٍم رٌَآل ُّخمئ� هآلخمِب ألُ خنبٌخم خؤس�ه ُّسصخٍجنـ ٍ يال
خلخ_ ًَّ ألُ طحلط ٍس�خؤس يمتحلس� خىرالٌخب ؤئٌّ ألٌَخ ٍجلخبالسـجنٍص�ـيخى�رس

بيَّجنُّإت ُّخ ألرخحمؤ خإلخ خىر�الٌخح ٍخإلخ �خ ٍىالس مجضئس
خُّحل يَضُـم ظةـهالَخ  ح ؤَّخؤحلّـ ٍىالس ٍخؤحلُّخمطب ٍخأل�خحم الخؤهخ هُ ظحلشَخ
خؤنٌخمخْت م خؤهآلخؤ خعخمئ ألُـخرَخ ٍغُ ألنتخم�يب ىمحسَخ ؤّح ًٍآل�س خألَب
ألَمتَّحمإب بخرَّ ٍخنبخمسـذق خضرخزب ذ ـُّخمخًخ خؤ� ّ�َ� ٍلهس ٍصٌّب خنبخمئ
حمخضسَخ خصال ألُ ُّ�س�ه ألخ رئالـ ٍَُّّإل هَخـ أل�ٍأل خختـ ًجمخ ذْ ؤَّخؤحلّـح ٍىالس
خؤَّخؤحل خؤ�صُبخخب�س ألُ خبخمٍصَخ بٍرهحل رخألسَخْ� خؤَّخؤحل ّذؤ يَنخم رَخب ٍخًسآلخإل
ٍسهجمُّرَخب مجخمرَخ م ظمتمنـ ٍخإلّ ئر� رنتئال رَخ ألٌسآلخ� ئخْ ألَمتَّحمإ رخْبخرَّـ
ألَّب ضئ خبجم سالئـخؤ�ُّخحمط م سرالو�ـرٌجمخ � لخخلخ ٍىخألـح خؤَّخؤحلب أل� يومحز

خلئخْ�إت خلؤئ ألشال م سمتالض  ٍؤئٌَخ نبصخهسئـألهخمٍيب ُّخـخرٌّح ؤّ يالس
ر�خمه سحلإل هَّ ألَنتوالق حمدإلخ ٍلخ خؤمتو�ب خؤ�يال ٍخًآلالس خعآلهب أله ظحلشس
يرئتتب ر�َّطب ٍإلٌخمسّ خلحلُّخمب ألَّ يومحز خؤحل�ر�خ�ب ٍدخبجم خؤ�صُ ألئسزـألحلُّخم ألُ

ألَخضـمبو�طت ذق هخجلألـخؤ�ُّخحمط ٍخضخأل
ىخؤس خؤ�صُ_ ألحلُّخم ألُ ٍؤحلؤ ٌُّخز ألخ ُّيَّجن ُّخ ٍىلـًخـؤ�ر يالسـألخجنضخ�ـح
صخم�ز ألخ ٍىالس ألٌَخ يخى�رس خؤ�صُب جلرخ�ـ هال ذُّحلِ ألحلـ خؤمحوةب َّ� ٍىل
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ألَّ� رحلحم ألخ هال ظخمخ لخ ٍذ ألَمتَّحمإ بهمتخطـخرَّ
خؤ�َُّّالـخؤ�ـضخممبس �ع خي�هسئ خؤ�صُبلخخلخ ألُ خبخمٍصٌّ رهحل بٍىالسـ�خ
يهالس خؤ�صُب م ضقـس�ٍحمَُّ� ر�بصيخحمخإ نبرٌخ� ألَنخمّـ ؤمترض هالـذهيخٌخ
خلٌرَّأل خلخؤـ مبخضرّ خٍ صٌآلخْـ ذ سنترّـ ألخ خإلئـ ٍخ�ـ صيخحمخب حـخغء �خخبخمط
خؤَّىسب مـخلؤئ خلٌحلّـ نٌَّحم ُّضئخ مبحلئ خؤجمّـ خؤض�خإلٌّ هرحلخ� رُ خؤشخإلٌّـغآلحل

خؤئهر�إ خ�سخحم ظس �َّألس يآلخس
خأل�_ مبضة ىخمخس ًال خؤحلألخإلح ؤٌّـخ�ءـم ىخأل

رَخخ ي�خ�خـهُ جلخبالسـجنٍص� ذؤّبٍـ ُّخمألٌّ هخميسـألخ رخلَّخيبٍـ حمخ�ٌّ يٌ�جنس
رخؤ�ُّخحمطـخل�خت س�آلضَّْ  صخألهخسٌآلـٍخإلسآل م ًآل ٍخصخرسّح

ّئخي ئخمخ�ـ �آل ٍمجهس يحلـ سخمُُّ ٍئآلخ رخؤ�ُّخحمطب �آلـ �ضَخ ؤحل ٍهال�ءح
هُ ٍ�خؤسٌخ خ�ءب أله خعحلُّش ٍكخمخحمط رخؤس�خس ألشال ٍخإلخ هخإلسٌخ خؤوخميت م
هُ خإل�إلس خضخجلُّشـهال ًٍَخؤ خُّمحخ�ب خبخمص ؤحل ح يخؤس  زبـ �هحل غآلحل

مـخألخم_ سيئخم  يالآلخخلخ ألرَّألب سهٌحل خٍ سيخًآل
خؤَّإلـخؤسخؤٌّ م خمج�خم خؤسهٌ�حلبٍؤئَّ َُّّىه � رخإلّ خؤمت�� خؤحلئسَّحم مبخم� ؤحل ىالس
خؤَّخؤحل ٍخرالوٌّ ىخجلحمـهالـخؤسَّىهـضسـخ�ْب و� جنؤس ي خإلخ خألخ هالّب سَّىهّ ؤسخئحل

ضسـخ�ْت ُّحلّـ م ٍألخجنخأل هالـنبخممـخؤسهٌحلب ألهال�ء ٍخْـخألخم خإل�ـظ�
رحلؤ� خألخم ُّهحل � ح ىخ خ�ء ه�ز

خ�ـهال حـخه��خإل��ئ ���خ ٍى��ال��س خؤ��َّمب��خُّ��خب أل��ُ ر�ال جنٍص���� ًٍ��َ��خـخأل�����خمس�
ظخمر ًٌٍّ سهـخبخحمصّب ٍألٌآلسئ خؤ�صُب ى�َّط هال خْـخمب� خل�َّؤبيآلٌآل�
رهحل هَئآل وخرٌّ هال كشخربخؤ�ٍيإ ٍؤسئُ ٍخزب خؤ���ٍص ٍُّمبخ ألُ ؤالسضخم�حم
ضخ� خز وخز م َّؤ�خل ظآلال هال ٍرحلحمسٌآل يٌآل رش� رَخخ يخرالوٌّ خلَّسب

ألسخ�ت خٍ
ظةـهالَختتب ٍ خؤئإلب رٌجمخ ؤسضحل�شَخ ألخجنحمإلخؤ ح ٍىخؤس بيَّجنُّإب ٍصّ خألسه

خؤَّخ ت ذقـوخمي� خؤه�ئخمّـ خخبجمإلٌّ شآل خؤئسزب ره� ألٌَخ ٍ الرس ٍجل�هسٌخ
م مبحلىخخ رخؤسخـ خؤَي� خأل���� ئَس ي��خمجلخ�إب ٍرس خضرٌآل خؤجمُُّ بخلً��زـ
ٍخإلسخأل خعحلُّش فحل ـخؤجمّـ خؤمت�� سَّيء خؤحلئسَّحم ر�َّخؤة ٍخ�سآلسخه خؤ�صُب
ٍََُّّخؤ ُّخ�ـخؤي ٍألُ ـخلشخمطب ُّخعئخ ذق خلهخمي خلهالَّأل ألُ إلمحّب ذق ألُـنبخْ
ٍ�الآلخْ خؤنتآلخإـ بخرَّ أله خعالآل ُّوخجلحمـ خ�ْ ٍؤئَّ ٍخيسسخْب خعز نبصَّْ ذق

خؤ�صُـخؤئر�� ذق  خمٌُّآل م خؤخمنبَّجلّـ
مجخرم ألئسز م صخؤ�خ� ٍئ��خْ خ�ءب خ�سحلهخإلٌّ خؤشخؤشب خ�رَّه ُّرحلخ ٍمـ
خؤمحخرم ٍصّ ذق إلنخمس جنٍص�ت ذؤٌآل خٍمبالسٌخ خؤئسزـخؤ� ؤ�الآل� دخبخمب ظء

ت
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خ�ْ_تت ضس ألهخإلحلخ� جنؤس خ ٍ�خؤ�ـًجمخـخؤمحخرمح حمخُّسّب خإل�ـىحل ٍسخئحلس خ�خبخم
خ�خبخمٍْ_ يهال ألشالآلخ ٍخًالئ رسئ ذق ٍسهَّجل خؤسهٌحل سَّىه لخخلخـ

ذإلّـًَّتتت ًَّتتت خإلّ سجمئ�خمسّتتتت شآل ضسـخ�ْب خؤسَّىه ـخ�س�ه رخإل� ٍخصرسّ
ٍخ�سهحلس خلنخًخمخسب م خلنتخحمئ رهحلإل رخع� ألئسرّ م سهٌحلس خؤجمّـ خؤمحخرم إلي�
أله خؤسضء خئآلالس ؤحل خؤسهٌحلبـيالسـؤّح خلؤئ خؤجمّــ�ررّـؤٌّ ٍخ�ب خلخمخحمط دشخحم
ذؤّب خؤمح ظالَّْ  خؤمحخبـيالآلخخلخ ذضخؤ�ـذق ذ ُّرء �ٍ خ�جلهخـخؤهخإلتتت

خؤرخىق_ ٍؤالآلهسالق ؤالضئَّأل خلَخ�ز خلجتخمص ًٍَّ
جنخأل ٍألخ خؤهخإلب ىرالـخ�جلهخ ألُ ألهئ خؤسضء َُّسّ � ح خ�ءـخ�خ�ٌّ ٍسحلخبال

أليسَّضخ�تت�
ٍ ذ خ�ء ُّ�خمىّ خْ كئُ رخز خٍ �خأل ُّرء يالآل خإلسٌب خإلّ خهسحل ؤّح ىالس

_خخبخم خىَّخأل ؤحلُّئ ًال �خؤَّؤ َُّسّبـيٌال � تت ٍىخ ه�ح جلخبالَِّب
_خخبخم ذمجخيـخىَّخأل كئَ� ًال ح ىالسـؤّ

� إلٌآل ـخؤهخإلب خ�جلهخ أله ـخؤسضء ُّـ خمهال خضسص� خإل� ؤّ إلهآلبٍخٍمجضس ىخأل
غخإلت سَّئال ألُ كئََّإل� �ٍ خىَّخؤٌّب ئال ُّئسرَّخ

خؤ�ـخٍمبالسٌخ خؤئسز ٍ�الآل� خألخمت ٌٍخإلس غخإل رحلٍْ خؤسضء ىرالس ىخألحـؤحل
خمجخة سَّىهٌّ ٍرهحل خؤئسزب خ�سإل هال ٍىه ٍحمى ؤٌّ ٍىحلإل خؤ�صُب ذق الخؤهخ

غخإلات رحلٍْ ألهٌّ خؤسضء ـذصخمخهال ٍخيس اخٍىهـهالـخإل� �خ
ُّخمخصه غخإل سَّئال ألُ خؤسآلئُ م ـخضسينطٌّ ٍؤئَ� خلؤئب ضحلش ؤّحـؤحل ىالس
خهخجلإلٌّ ٍٍى�هسـهالـخؤَّحمىبشآل ٍئسرسـظي�نٌّب ألٌَختتت إلمن ألخ خىَّخؤٌّـٍُّ�سئآلال

ألئخإلٌّت ذق خؤه�ئخمّـ
ٍ خعخمخحلـ سَّيخم بٍحمو��آل هخمُّ� �خمُّخمـ ٍص��َّجلـ حموآل خؤوخميب سالئ أله خسدؤة �
يَالسـخؤنتخمنبةـٍخلجتحلطـٍخؤر�خإل هالّب خؤََّإل ٍؤئَ�ـخؤالالـىخمحمس ثبثإت بومتز

لالت حل�حم خب� خع�حلُّبٍكسـم خؤخمورخس يوآلخمس� إلهَّألسّ هال ٍخ�سالس
خ�سنتهخم ٍرحلخس رخ�ي�خحمب ٍخ�سآلسهس يخإلسهنتسب جلخيخ�ب جلنبخ� خخبجمس خؤمترخ� ٍم
خؤهخمُّة صخإلٌّ خؤمتضة رخمخط رحلخس ٍضق خؤوخميح ٍخحمسخ�ـ�جمِ خؤسخىالآل هألخس
�ََالئ ىخألب بخرَّـألَمتَّحمإ_�ت خ�بيخحمسهرستتـذق وخمإل ٍؤحل خ�ـُّخ خ الز ىآل ح ٍىخأل

شخإلت وخمي ذق
رجمؤئب رره�ـخؤخمخضـهالآلَّخ ًجمِـخؤوخمي م ضقـخ�سنتهخمس خ�تت ُّخ ؤَي�ٌّ ىالس
خلألُ جلخبال بؤَّ هخجلأل خرَّ ُّخمجلجلًخ ٍسجمئخمسـلالـئخْ إلالٌّبـ ُّخممجٌآلبٍىخمحمٍخ يالآل

ألُـُّخلُّّإت ّهال خ� ؤ�الم مجز� صضخم
ؤٌّ يٌخبيخأل رخؤرخ حمور� ٍهُ خؤوخمي هال خهسخجلّـ هُ خؤهخمُّة أله ٍظحلشس
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ألٌَخب ألرئخمخ� خبخمٍصئ خل�َّؤَّْـُّسَّىهَّْ ئخْ ٍىحل وخميـخعالَّطـؤالآل�خصقب ًجمِ ح
� آلٍجلخ ألَخ�ر خخبخم ذق ي�َّةـَُّالَّإلئ ىحلـخهصرئب خؤ�صُ ألخجلخإل ٍؤئُ

ُّئُ � ٍخؤ� خعحلُّحلط ذقـخؤوخمي ألهٌآل ٍألمحس خؤالالب خؤ�صق هحلط لالَّخ
رخز ألُ ٍجلخبالَخ ٍخؤَّضحلطب ـخؤمتآلس خإلق ألَّ ُّس�الال ئخْ صحلخحم َّ�ٍقخ هُ ُّيمتالٌخ
ٍخىيخ�خـخؤمتحلب خعحلُّحلُّب رخرَّخرٌخ عال�ال وخمة �ره ّي هَ�ـمبو� ذق ُّيمحٌّ
خكُ صخإلرّ ألُ خلآلخم َُّيسض يآلخ ٍخ�هب وخمي دخبخمِ م سه هالـمخمـ َُّّال س�ال�
خٍقبٍُّرحلٍ خؤوخمي ؤٌّ خخبسخحمٍخ بخؤسنتآل�إت رخض هال خؤحلكب ؤوخمي� ٍخلمبء

خؤَّضحلطـررخزـخبنت�ت خإلٌخ ضش خؤهَ�ب هال ؤ�نبخمخة ألئسرخ� ئخإلس خإلٌخ
ؤَّخجنألٌّ سخمسز ٍخهحلس ىحلُّآلب حمألخجلّـ كَّئس خلو�خط خحم� ٍمجهسـيخمخنبٌّـهال
ص�خ� ؤٌّ ٍخضمحخمٍخ خٍقب خؤوخمي ألُ رٌخ خضسين ئَس مبو�ط ئخمخسق هال الخؤال
وخز م خؤَّضحلب مجيٌخ ئَس ضش طمحَّحمّـب خؤوخمي يخإلسنتس ٍخؤساليخجنب خؤئَزب ألُ

خؤوخمةـخخبخمـئالٌخت �خئ�
ٍخلئخْـًخجل خعخإلرب خلآلخمخس هال س�ال ألَّب يسضخسـىخمُّر ـٍؤّ هخأل� خؤ�ة
يسضخم�ئس خؤَ�خب ؤ�صُ غمتمن خلئخْ رخْـ خعخحمخي خخب�إلٌّ ؤئَّـألَّضنيتٍىحل
هَ� م �صق رق خعخمخي خعز ٍـسجمئ�خمسـىمت خهآلخئب م خؤوخألمح خلنتخهخم
خمئ ُّسَّخمبْـرخمأل�ُّبـرَّخ��ـخؤ�� ئخإلخـ خؤَ�خبـضش هَ� م َص�ٍ خؤخمصخألب
خؤئخسز عآلَّه م خؤمت ًجمِـ ٍحمجلس ٍىحل جنإل�خإلسٌآلخب رقـ خؤيخمبال خعحلخحم هالـ

بأل�ضَّئـخ�آل�إت ز خلهََّإل بَُّّ�ةـذجلحمُّ�إ خؤئر�
رخؤَّضنت يسمحخهةـذض�خ�ٌّ خؤخمخضسب دشخحم سيحل خخبخمب خؤوخمة م ظَّ�ؤس

ٍخؤيحلت
رهحل ذ سخؤيٌخ �ٍ �يٌخـٍخ ب ْ خؤوخميـخٍق سهصرٌخ ؤالَي�ـخؤ�ـ� ُّخ
خلئخْت ٍخ�ه خعحلُّحلطب رخؤوخمي سخإل� خؤَّش�بـٍ� �خمُّخمًخ هال خع�حل خحمسهني خْ
خألخ رخؤئدرب خؤنتهَّحم ُّئش�ة ؤئَّ ـٍ خؤَّضنت ـٍ خط ألُ خؤمتو�في�ة ��ـخع خٍ يخؤيمحخ
خلئخْت مـخ خمخة خؤيحل هألخس ٍُّ�حمه خؤَخخي روخز ُّنتهخمؤ يذإلّ خؤَّخ�ه �خع
خؤ� ٍخلٌصَّحمط خؤيجتآل ىمتَّحمًآل خضحل مـ ٍمجهَّؤ ؤَّ �صُبضسـ ذإلّ هالٌّب ُّخـ
الخؤهخ جلة ٍخؤوخمرـٍخنبسخئـذق رخؤَّضحلط ض��س خؤنتخمىب  ـرٌخـنبَّخكسال

ٍخمبضخزت
طآلخألخس إلنخيسٌخب حموآل خلئ�خمس�ب ىحلك طآلخألخسـ ييَّصس ؤالضآلخإلب خلًرسـ

رخؤخمُّخ�ت خؤحلخخبال ٍجنخحمط جنإلخجنُُّ
ٍخؤَّمجَّب ؤالو�ال ألسٌحلإل ذ�َ� ألسصخٍحمطبـٍضَّ� هخمر لخألخس خحمره ئخإلس
جنإلخجنُُّ لخألخس ألُ خيمحال خلجتخ�ـخؤه��بـٍؤئٌَخ �خهخس م ذ ظسآلال  ضٍحمخ

ت
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ٍ خبخؤٌّب ألُ ى�َّسٌخ خ�س�هـغَّ � خؤ� رخؤخمُّخ�ب خؤحلخخبال ٍجنخحمط م خؤ�صُ
خؤهخشخم ضنٌّ ٍئخْ خؤ�َُّّالب خؤ�َّجلخ رخخلُّخ�خ خعضَّحم ٍيخمخْ ألخمخـخؤمتخمخمب�  خمجل

كخألخ�ت ٍمجهـجنإل�خإل�ـخألخألٌخ ىحل
خؤ�إلخجنُُّـ مبة إلٌخُّـ م سه خحمرهب خؤحلخخبالـ ٍجنخحمط �صُ �ألخمخض ئخإلس
خرَّخرٌخ هال خل�خئآل خٍ�خخت  رخس ٍئخإلس ٍخضحلب كحلخبال ألٌَخ خشَق خكُبـٍئال
رهَّجل ؤالئسخرـهالٌخ �عخ خسخضس يحل خؤَّضحلطب أل�سٌخ ًٌّ خؤحلخخبال ألُ ُّخعحلُّحل
خعآلَّجل ألرخحمؤ ٍئخْـ ئ�س�خرّبـ ٍدإل خضخميّ خؤ�رخس سالئ م فيخم خؤجمّـ خؤئ�ُّس

إل�الهإ_ بألس جلخآلب �خأل رئسخر ُّنتخور�
ةـخؤمتضَّْت إلَن� ضس إل�اله ؤُ ؤّـألخمطح ئسرس

خؤهنتخت خإل مبضَّْـخؤوحلخ يئسزح ُّيٌآلـخؤخم�خؤب خإلّـ� ٍُّرحلٍ
ُّخـألرخحمؤت ـسهخميٌخ خخبخم مبضَّْ ٍئسرسح

ألُ خؤجمّــإل�س�ه خؤَّضحلب ألسَي�َخ وحلس خإلٌخ ذ خعآلخألخسب سالئ ىجمخحمط ٍحموآل
ٍىحلـٍصحلس ٍخرَّخزت خعحلحمخْ هال رخؤئسخر خٍ رخ�آل�ب ألهـرهمحَخب خؤسَّخمبال خبؤّ
هال خ�ُّخمخإل خؤَّخس خمبرضس سَّألح خؤحلخخبالٌّ خعآلخإل رخز هال هرخحمط ألخمطب خلخس
خألخإلٌّ ذقـخىخمبٌّ ٍخلًرس خؤيخم�ب جلخهر� ألُـروحلخجلبـٍعنسٌخب ئالَّـأل� رهحلـألخ
خؤهخمخى ؤالهخمبآل ذُّخمخْ سٌحلُّحل ْ ىخمُّرخ�ب هَخ خ�يخمخص ُّسآل خْ يسَّىهسـ خؤرهحلطب
ضئَّألسَخ سئَّْ ٍ�َّة خؤنتخمىـؤرجلإلخب �َخل ألُ خ�ُّخمخإلٌّ خع�خم خى�خز ُّه�
ذ ئ ألُ رحل ٍ خلَّخ َقب ألنتخهخم بٍئ�ز خألُ خ�سسرخز ذق غسخصـهَحلًخ
��خؤنتخمى �َخل ألُ خوالرٌآل ُّسضحل�حم خؤجمُُّ ألُـخلهسالق خؤئر� خؤهحلجل ًجمخ �خمخ�
خؤخمُّز خعآلخإل ٍذقـألخمسخجلّـ جنإل�خإل� ص�خْ ذق � ًآل�خ� � ًجمخـخ�سَسخص خنبهس
ـخ�ُّخمخإل خعحلٍجل هالآلسبـخْ ضَآلخ خ�ضرخمب ٍ رخعصال ؤئَ�ـخمبرس ألئخإلٌّب ألُ

ألخـئالَّأل�� ألُ خئشخم هُـروحلخجل سرهحل
ئخسرٌخ خ�سجتحلإل هخمُّ� ظم ألئسَّر ألخمط خلخس ٍصحلسٌخ خؤئسخرخس خمبهز ؤئُ
خؤهآلال ض�ز حـُّ�م جلٍ�ْ ضش ًَخؤ ؤالسّ خألمح خإلّ ٍُّرحلٍ بخؤسخُّحلإبـ أل�ضَّئ
صحلُّحل ألُ خع�رق رق إلنترس خلهخمئ خْ خؤهخمربٍخجلحمئس خع�ُّخمط م خنب�خئٌّ
خعحلخحمب  َّأل هال ّ يئسزـظ�� دخبخمب �صق ًجمخـخؤنتهخحمب هال خؤ�صُبـضشـحمجل م

خؤ�هَّجلُّت م خؤنتَّهٌّ خع�ز ُّ�م
ُّهخميَّْ خمبضخرٌخ خْ ُّرحلٍ ٍؤئُ خؤنتهخحمخسب سالئ خبم خؤجمّـ ألُ خهخمة خئُ �

صحلخ�ت رهمحٌآل
خؤنتَّهق يذْ خلؤئ ٍأله خؤ�ـصهالسَخـإلسمتخحمهـهالَخ�ب  خب�خىخسـخعخخ ذإلٌخ
ألٌَخ إل�جتـ ذُّمتخأل هال ف��خمٍخ � خلهخمبخمطإ بخؤشخيـ عال خمب��حلحمٍخ خؤجمُُّـ
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م ُّهآلال مبضيخ�ـ �َّخ ��ٍ ٍذك��خ خنب���خئ��ٌّبـ خؤهآلال ض�ز خهمحخ ضحل ألرخنبخمطب
خلخمضَّإل ذق خؤَ�جت سالئ ؤ�ال�آل ب�ةإب خؤ�َّجلخإلٌّ خؤمتحلُّء ًٍَّ خؤَّإل صخمُّحلط
خ�يخمخصـهَّ ُّسآل �ٍ ألهَخ خهسال ضش وخؤخ� خؤشآلُ ب�ةإ جليه ٍىحل خؤه�خجنت مبخ�
خؤسَنآلق هُ ـُّهخمة ب�ةإ خْ خعآلهبـٍخص�إل �ال خلالئٌّـخؤجمّـ رخؤهيَّ ذ

رقـخع�رق� �ؤالآلَخي و�ـألمتَّجلط مجض ئخْ ٍذكخ نبخ�ب
س�م سَّألح خعآلخإلب إلي� صحلخحم هال ألئسَّر ضخجلطب هرخحمط ٍصحلس ٍرهحلـألحلطب
ُّمتخمخت ًٍَّ مبَّسـخعخحمخي �هس �خهب إلمتة ٍخبأل خؤ�هَّجلُّت خؤهخمر خلآلالئ
خؤئإل� خلؤئ ئسز خؤجمّـ ـخلهسال خ�آل بؤسضحلُّحل خعآلخألخس م خلسَّخصحلُُّ خلهسالق هال
ئخإلس خلرخضش رخْ هَحلًخب ٍسخئحلس خؤئسخرب َّ� ٍر�خمه رخجلحم خ�صخرب فحل � ٍلخ

خؤسضء� م ألٌَخ ؤ�سيخجلط سالئـخؤهرخحمخسب سسخره
خع�رٌّ خؤ�ة خؤَّخْ ئال خهسخؤٌّبـفآله خُّخإل ُّمـرحلخ خؤحلخخبال ٍجنخحمط �صُ ئخْ
نبجتمتخْ يٌآلخ ُّره جنإل�خإلسق رق سه ي�إل�خإل� خؤ�خحمب ذق خؤآلق ألُ خؤ�خ�ٌّب
رهحل خؤ�ًخمخإلٌّ ٍئخْـجلهخ جنًخمخإلٌّب نبخألٌّـٍخ�خبخمب خضحلًآلخ صٌآلخْإب ألُـبلخه
خلخ�ب خٍ ��ؤّـخإل خ�ه خؤهَحلبـيالآل خؤنتخألٌّ خألخ خٍسخحمـخؤالزب ُّ�ه خْ ُّئخجل مبط ئال
خؤمتة َُّّألخ�تـٍئخْـم ُّهخٌَُّخ خلآلخم� ئخْ ئش�طب طخمخ� ٍألمتخز ألهحل خإلّ حموآل
ض�ز ٍطَّخحمًآلـخهمحخـألُ خؤنتهٌّب بخ�إ ض�ز ذق َُّسآلَّْ خنبجتخمي خلخرال
خهمحخ خألخ ٍخؤحلخآلب رخرس�خألسّـخؤوخألمح خلحل مبحلٌُّّ ٍألٌَآل خنب�خئٌّب خؤهآلال

خ�خٍحمت خؤهَ�ـٍخؤهَ� مـًجمخ خؤرخى خؤ�إلخجنْ يحلـألٍخ خؤنتَّهٌّ خع�ز
هال س�ال ٍخ�ه وخمي مـإلٌخُّسّ ُّه خؤ�إلخجنْب ألُ مبيق ألُ ألئَّْ خؤهَ� خْ ىالس
�ع ٍئخإلس خخبخمب شخؤش خلنت�ئ ؤالضآلخألخس خبخميعخٍحم ألحلخبال ٍ�خ خلآلخمب
خ خمخة رقـ صحلألـ ألشخحم صهالس� ىحل خإلٌخ رحلـ أل�ب خمبحلىخٌّـ إلي�خمس ىحل خؤ�َُّّال

_ خل�َّه ًجمخ َُّسآلٌّ سخحم خّـ خخبخمبيذق
ٍ�هس رخؤوخميـخؤئر�طب خعخمي ؤالضآلخإل خ�خٍحم خعآلخإل م ئَس أل�خ ٍخلخس
خؤمتيخحم ض�ُ بىآلإتتت م خؤمتي�خحم ض�ُ خْ خمؤ خرنت� ح ًخأل�خ� �صٌَخـُّخسٌّ مبَّس

بىآلإ� م
ًَخ� ذق رئ صخ رخع�بٍؤئُـألخخلخ ُّرنتخمؤ خ� ىالسـؤّـح

خؤخمىهٌّبٍسهخمةـخألَّحمبيخهسالَّإلٌّت صَّخجنخس م خهآلال ئَس ح رٌآل� يخصخز
ٍخألسئّ هالآلّ هُ ٍؤئَ��هس خؤمتيخحمب ض�ُ هالـخؤنتحت سهخميس خئُـىحل �
ض�رّ ٍىحلـنبخحمؤ خؤهَةب ذق ألخأل خإلّ خهخمة ٍئَس ٍخؤخحلب خؤنتحت بؤئخحمُّ�ألخإ
مـخعخحمصب �خ�ب رخإلخس ذمبحلخحم م خؤنتَّهٌّب ألهـخع�ز خ��ألإب بخؤشَّحمط
ألهخ� ـٍخؤَخرألخ�ه �إلنتخ ره� خؤهخمربٍإل�خ �ٍَخل خؤَّ ُ ىمحخُّخ ضَّأل

ت
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خؤهآلخؤـخؤهخلت خؤَخرخس ٍخظخجل خ�إل�خْب ضَّئ عخْ خبأل بألُ
خؤئَُّّسب مبحلخإل خضسال ضس خع��خحمص م ض�رّـ ٍىخجلخس خؤمتيخحم خؤنتحت نال ٍىحل
خؤنتخحمه برذهإلّـٍىَّة � خ�رخرّ ئخإلس ألٌآلخ � نبصخهخ� ٍ َخ� ألَّىيخ� خؤمتيخحم يخظجم
أل�سٌحليخ� خمبرضـ خؤَّ ُ ْ مب��حلخإلب سٌحلُّحلخس مجحل ُّخؤ�هَّجل خؤخجلط أله خؤنتهٌّ

خبَحلئـٍخضحلـمجحلـخهحلخّت خعآلهـم ُّئَّْ خْ بٍَُّروٌّ
خعئَّألب أله سيخًآلخس رهحل ثحإلب هخإل م ذقـخؤرجل ض�رّ ىخجلخس أله هخجل ٍىحل
ألٌَخ سَيجمـ خعئَّألـ� ٍؤئُ خؤنتهب مجحل خؤ�خيٌّ �خؤسآل خنبئخأل رذجنخؤ ٍٍهَّجل
شخرسخ� رٌّ خعجمْبؤئَّـ خ� ّـ ٍأل�� خؤنتهٌّب خؤنتخحمه ألُـومحزـ خؤئش� نبخ�بيَخؤّ

ألَّىيّت هال
خؤَّ �ب ٍمبحلئ خؤهخ�ب ًّـإل�خي يخئسنتيس هُـىخمزب � رهحل �ـيآلخ هخميسّ ٍىحل
ٍهآلءـهال ريٌآل ُّر� خؤجمّـ خؤحلُّ� خ�حلجلـ ّي ٍهخميس خؤخميهب خؤس�خألض ٍخبالء
كرخجل سخخبجم ضحلُّشّب أل�ذ جلٍؤ رَخ هال ٍىحلحمسٌخ خؤئالب خؤنتخمُّه ألخمبحلـ
خظخخل م �خ�خؤ خلنتخحمئ م ضَّىّـ بٍسمحآلُ خ�إل�خْـ ٍضَّئ  خؤحلكَّىخمخ

خؤخمخحمت
ٍخؤهَةب خعحلط سًَّآلخسـ ئال ؤّب رٌخ خضسينس خؤ� خؤمتَّحمطب ألُ خجنؤس ٍرجمؤئ

خعت ـؤالجتالءـخؤيخمجالـٍخؤخمصَّؤ�ألشخ ًَّب ضش ٍٍمجهسّ
دخبخمب مجة ألئخإلّب ضشـضال�  َُّّ�ب خؤَّخ�هب خؤوخمي م خؤ�صق �ـُّرءـخلؤئ
م ل�َس َُّّألقبٍؤحل خبأل خعآله هال ٍسهخمة ٍلخألّب مـوخميسّ خعالر خنبهال
كخ سجمئخمؤب ٍصخمخسّ ٍضخمئسّ خؤرحلٍُّب �صسّ ْحلإبخؤ�ه بإلخمبخم خْـُّئَّْ خؤرحل
ُّ�خضآل هَّب ٍخؤحلّـ ضحلُّش خؤجمّــئخْ خؤئر�ب خلَخمجال رجمؤئ مـٍهٌّب �خهخ� خ�سخم

خؤَخمبخمت هرحل غخأل
�هآلخ ُّجلخل رحلخُّـخعآل�َخس ألَجم خؤسضَّخ لخهسَخـىحل خؤئش�ٍْـألُ ئخْ
خألخألَخ ُّسضحلشَّْ هخألقب ئال سسآل خؤ� ذصخجنخسٌآل م ىخمُّسَخ سمحآلٌآل خحمخألئَّبٍضق م
هال خؤهآلخأل ظخمُّ� م ٍجلٍحمِ خؤ�هحلب إلخمبخم ٍهُ خؤَخمبخمب هُـهرحل خ يخألب غُ
َـخؤالصخهمحخ أله ألَّخىهٌآل م ُّ�ٍحمًآل ٍئخْ طَّىٌآلـخلٌحلحمطت ٍخل�خؤر خ�مجخمخز
خؤخممج ُّ�سنتهخم  ٍؤئَّ ألخمُّضب خحمخألئَّ خؤَّنيٌّـم خْـٍمجهّ خؤهآلخؤبـٍف�ًآل

خل�حمُّت خٍمجخه ًجمِ م ُّخمخًآل ضق خؤ�هخجلط ٍ
خؤ�هحل_ إلخمبخم خإلس حـًال خعحلُّحل خؤمحة �خؤس

ه�_ �هس خألخ حـخإلخـيٌحلـخعخمرٌّب ٍخصخز رخ�ب يسٌَ�حل
ًَُّّسئت خضحلجل � ٍؤئَ� ىالسـحمكخ

خ�ـس�آلهٌخ_ خعخحمص م ُّؤال�هَّجل ألهخحممج ذخلخه ٍخإلنتخس ؤرخ خلًرسـذق ىخأل
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رالتتـ�هسٌخت عخأل�ـح ؤّ ىالس
خؤ�هحل_ إلخمبخم خُُّ ٍؤئُ

�الآلسّ خإلٌخ ُّخأل ضش خألَب ايسضا خصٌ�ط ٍهَحل خ�ب هَحل هالآلّـ ىخألـ
خؤ�هَّجلُّت ؤصٌ�ط

سَّصحل ضش ٍؤو�ّـب ؤٌّـ خؤهخ� خخبرخحم سالجتمن م ئخمكخ� ٍئ��خْـ خُّ��خإلب ألمحس
هال خؤخمخجلَُّّ خلحلُّخم ُّيسض ٍضق خؤ�صُبـ ألحلُّخم روخميـ ألَّمبَّؤ خه� وخميسّ م
شآلـُّالجتمتٌخ ألٌَخب خؤهخ� خخبرخحم رس��م ُّ�سآلسه خعخمرٌّ يذْـيٌحل خؤ�هَّجلُّب خ�خلخه

خلنت�ؤت ه�ـخعآلخإل ؤالآل�خصق
رخز هال ٍئسرس خؤ��خمي��خئبـ خض��حل ألُ رَّمب �خؤخ خؤالخؤٌّ ذض��حلـ م خرالو�

�ّي سشء  ح ٌّحمي خصخر� ٍىحل هَئب فحلش� حمصال ًَخ خعآلخإلبُّخـخباليتت
ُّهحل �ٍ خؤخميخئب ئال جنإلخجنُُّ هال خؤئدر خب�آلس ٍىحل خؤهخؤب خلحمخِ م خؤسضء ئخْ
خؤ�هخإل إلمحخمزـهُ خْ هال خمبخم� ؤئَّ يٌحلب أله خ�خأل� خعحلُّش ؤسرخجلأل ًَخؤئـألس�ه

خٍمجخهَخت أل�خؤرقـرسض�ق
خؤ�َُّّالب ٍخ�سحلهخخس خمبحلىخب خىحلخإل م خؤ��ال سخم خ يٌحلتت ُّخ ؤّح ىالس

ؤالآل�سرالت خلَّمجَّه يالَصال _ ألغٌآل هال خؤخ�ٌّ ٍخؤسهجمُّز
خؤشخإلٌّـيٌَّ ألُـخعآلخإل ألهئ خعحلُّش َُّّجل نبجتمن حـًَخؤ يٌحل ؤٌّ ىخأل ألخم�طب ٍخلخس
ألُ ل�قإ بخرَّ ذإلّ هُـخلؤئـخؤنتجتمنبيخصخر� ٍ�خؤسّ ألُـبحمرهّإب خإلئ فآل�ُ

ُّهخيئت خ� يخسخمئ� ض�زب خّـ ذق خإلسآلٌّ ذإل�ـ ح ؤّ خ�بيالس ض�ز
جلخبالس خؤالخؤٌّبـ ذض��حل ألُ ألسخخبخمط �خهـ رخ�خبخمُُّبٍمـ ٍخإلنتوال ل��حلطب سخمئ�

ألٌآل خب� ؤئ هَحلّـ ح خعحلخحم ٍحمخ مبَّسّـألُ خعآلخإلـيخس
يٌحلح ُّخ ًَّ ألخ �

خعئَّألـ رخْ خبخميب عال� م ىخأل خؤئرخحمب خل�ٍؤق خضحل رخْ خخبرخحم �ـٍمبالس�
خؤخجلخس سالئ صهال سهآلالـهال ؤُ خعئَّأل ٍخْ ض�زـىَّّـب ىخجلخس خؤر�هال خؤس

��خر�خ
يٌحلت ُّخ رجمؤئ ُّمتحل ٍألخخلخ

�َُّّال  رخهسخ�آلـلحلط ؤالَمحخألب حمألَّجنخ� ُّمترضَّخ ـضس ىخمُّرخ� هٌَآل �يخمص ىخألح
طَّخؤٌّـ�س خلؤئـخعحلُّش رهحل خ�ي��خمخصـهَخ � ضش حمدِـيٌحلب ظءـألخ ٍؤحل
م ىخرالَِّـألخبخمخ� خؤجمُُّ مبحلىخخ ره� ٍُّخمٍّـ خؤ�صُب م رٌّ يحل يٌحل خألخ خنبٌخمب

ؤّـرهحلـخبخمٍصَخت كخـضحلش خرالوٌآل خإلّ خؤحلألخإلب
ؤئَّْ خؤمتآل �صُ ذق خؤ��َّجنخحمط ألُـ�صُـ إلالّ خلرخضشـ ألُ يٌحل  الز ؤحل
�ضّ ٍ�الرّ خعََّجل خضحل يٌحل خؤ�صُبـوخيال ذقـخلؤئ خؤ�خمُّء خًالّتـٍم ألُ ىخمُّرخ�

ت
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خؤرجل وخجلحم خؤمتآلبشآل ذق ٍىخجلًخ خؤ�خحمطب ألُ خؤه�خئخم ر�خمجل ٍىخإل رخؤَّطب
برخؤسٌخمُّزإت

ألٌَخبـٍضق نبٌخجلطـخلخص�س� هال ضمتال ٍ ًَخؤب يخمإل�خـٍس�ٍ�ص ذق يٌحل �خيخم
ـضيخنخ�ـهالخلآلالئ خؤهَّجلطـذق يخمحم خؤوخمزب شخي هالٌُـألُ خبنتٌّ رَخسّب ئ�س

خؤهخم�ت
ألمحٌّ رهحل هيَّخ� إلخأل ٍؤئَّ �ََّخسب �ره رخؤ�صُ ّهال ٍضئآل عحلجلخ� هخجلـٍخهسال
ٍخ�حل ألألض هالـإلي�ّ ٍخ�ري ذقـخعخطـألُـصحلُّحلب ٍخبخمص ألٌَخب �ََّخس شش
َُّألحل خّـ ذق خؤخمُّخ� ألوخجلحمطـ رهحلإل سهٌحلخ� ّهال خخبجمس خلرخضشـ ٍخؤخممجبٍؤئُـ
م دخبخم ذقـألخمخىز رحلٍحمِ ؤ�ال�آلّ رخمىخرسّب خسمتخألـرخؤمحخرمـخلئ�الة رهحل ذ خخبخم

ذؤٌخت خؤ�ـََُّّّــخؤ�يخم َُّخلحل
يٌحل� ُّخ خؤَّخ�ه ُّؤالضخم ُّخ

خلهحلطب مـ رخمض خمبخرس�ـ ضش سَ�ب  �ىخ ظخمرـ خؤ��َّجنخحمط �صُ ئخْ
�رذئ�خرٌّـضال الخؤنتهخمطـئي ئخإلس رمحخبٍ نبهخمط خٍأل خؤ�َُّّالـألَّؤحل �ع ٍنبٌحلس
ألسآل�ئخ� ألخجنؤس ٍؤئَ�ب خؤحلَُّب خؤسخحمخس صَخ�ٍ خؤه�خئخم خهق م خؤَّىخحمب ألُ
خؤسجتال�من يخمحمس خإل�ئإب رخٍىخمبٍخؤنتر بٍخؤنتزـ خلسَ� ىخألـ خؤنترخزبئآلخ رَ�ئ

ألٌَخت
ٍ ك�ب ٍ ُّ�خحمّـ ّي ُّنتخحمئ�  رخؤحلألخإلب خؤ�صُ هَ� م ٍضحلّـ ٍخ�ْ
ل�س ٍىحل ىخسال خؤَّضحلط ؤئُ ٍخؤسضءب خ�ء ألُ خبَّةـ ٍـ حمهز� ّي ُّ�ٍحمإلٌّ

ئالـ�خْـ�خهخست هالـضخمخ�� ُّسَخٍرَّْ خؤه�خئخمبـخؤجمُُّ هال دشخحمًخ
سخمئسآل ـؤَّ ٍخ� _ خؤ�إلخجنُُّ ًجمِ ألُ ـخعخمرٌّـنبخمجل خإل�يٌحل ـسسَّىهَّْ ًال ح ىالسـ�آل
خؤ�صُت م ٌّرخ هال �ألَمتر ٍرقـخ�ء �ر خبخمصسبيخلهخمئ أليسَّضخ�ـلخ خؤرخز
َألـخ ـخصٌ�ط سسهخم� خْ جلٍْ خؤَخخيب خألخإل خباليٌّ خصخمصخمِ ذخبخمخصٌّـرحل ُّخمُّحل ًَّ
ألحلط  َّأل خؤمت� ىمح�ـًٌّ خإلخـيذْ خألخ خعخحمصٌّب ٍخ�هإل خلَّخ َق إلسخجل

َُّّألح ضش خعََّزب نبه�ـألُ ؤنتخهخم ُّنبهخم بـٍسجمئ�خمسـلالَمئ
خلحل سٌَّىلإبٍسسال � همتخسئ ألُ سروٌّ بٍخإلس

جلألّ ألُ ٍسٌخم���ز
جلُّ�سّ� س�ال�آل ألخ

خؤمحخمُّرت جليه م سنتخحمئ� ضس خلئخْب ًجمخ خسخمؤ ؤُ خ�ءب ـُّخـ�حلّـ تت
ٍه� خخبخمب ذق جنإل�خإل خؤسَالـألُ م ضخمخ� ٍٍصحلس� أليسَّضخ�ب رخزـخؤوخمي رٌّ
خعخمئب ُّخٍـضخم خؤ�ه خٍ خؤيخمخي ًجمخ ضصآل خؤ�َُّّالـخلجلّــذقـخعآلخإلبؤئُ خلآلخم
خلالالب ��َّط ألُ ألٌَآل خؤئش�ُُّ هال خنبيس ٍؤئآل خعخمخخيب ٍهال هالٌّ�� �ئخْـش
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�ىمح هُ ضحلشسٌآل خؤمت�طتتت ٍخؤ�َّخؤة خؤئالآلخس رره� خؤس�خمُّـهٌَآل يخضخٍأل
ُّئُ �ٍ خؤمتضةب م خىخمخِ ره�ـألخ خٍجلّــٍضئخُّخسٌآلبٍهُ ألالالسبٍهُـخخبرخحم ضس
خبخحمص خعخطب ذق ألٌَآلبٍخؤهَّجلط خؤَّخضحل جلٍخإل خإلسٌخ َّ� خؤئخرَّخي ًجمخ ألُ ُّهسٌآل

خؤهسحلت خشخمّـ خؤ�صُ ًجمخ ئدر خ�َّخحم
خظخنبـخلؤئب ئَس رال صحلُّحلطب جنُّخحمط ألُـخ�ء خ الز خ�رَّهبٍ� ًجمخ س�خٍأل
خؤرسبٍئَس ذق ٍخؤهَّجلط خؤسهٌحل ألخجنئ ذق خؤهخالب هَّخ يٌّ خ�سحلحمخص ُّسآل  ؤئٌّ
ُّإلٌخ ألُ ُّخم�ر� مبرخ�ـ يئالـ خعخمبب خ�حلخُّخ خ�سرخأل ُّنترّ ريخم� خُّ��خإل خهحل�ـ
خعحلُّحلطب هال ٍخؤ��س��حلحم�����������������������������������ز خؤحلك خؤهخجلخس رئ�خم ٍئيال  َُّّال جنألُ ٍخؤنتٌخم خؤنتٌخمب

ى�َّسٌخت ئخإلس ألٌآلخ
ئسزبـضس سَّي�خمـؤٌّـألُ ألخ ألهنآل ٍىخمخس خعخمخحلـهُـىمحبخهسخؤَخب مبآلسس
خلئخ ضئخُّخس خؤئش�ـألُ فَّّـ ٍخؤجمّـ خؤ�صُب ألحلُّخم لالّـؤٌّ خؤجمّـ خؤئسخز خلؤئ
فسخص ٍؤُ خؤخمجٌّب خألخإل ألشال ح ؤَي�ٌّ ىالس ٍ خلسٌآلقب طال ٍألهخميسٌآل خؤمحخط
اخؤمحآل� ًَّـ فسخصّ ألخ يخمخ�سّبٍئال ٍ خلئخّـ خ�سجتحلخإل ذقـ ألهٌّ ؤالسهخ ٌّـ
�ألُـخعال �خمخضٌّ خإلّـ��الء ٍخص�إل خ�إل�خْب عَّئ خلهخمبخم خؤناـٍخؤيٌآل

خحمسئرسّ_ خع�خـخؤجمّـ ًَّ خٍقبيآلخ
م رخؤسحلخبال سالَّفٌخ ٍُّحلُُّ رخؤ�خ�ـخألخمُّئب َُّحلجل خب�خز مـذهحلخجل �خًآلس

خعئَّألت مبخ� م رجلإلخبًٍجمخ َّْنب
ؤالجتخمٍص خؤهآلال ٍخى�خ�ـخعالَّأل خؤرجل ظحلُّحلـألنتخئال م نبخحمئس دخبخم خب�خز ٍم
رئال ًجمخـخع�خز خ� هرحل خأل� خؤهٌحل ٍؤٌّ َّ� ٍخ�سرال خؤنتخئب خجنألخس ألُ
 خمُّء م ألمحٌخ هال دخبخم خب�خز مـ خعئَّأل ٍنبئخمس خ�حمً��خزب سحلُّخمبٍخجلإلس
ألحلُّخم ُّخ خؤخمجٌّـ هالٌّ� �ضئآلـ يرآلخخلخ مبخعٌخب م ُّمتز خلؤ��ئ ٍئ��ال خ�مب���ب

خؤه�ُّ�_ خؤ�صُ
ألسآلخ�ئخ�ب رس خإل� خلحمٍسّبو� رالي ىحل خلالال ٍئخْ جنُّخحمطب رحلٍْ هنتخمط خُّخإل ألمحس
�َـمخـسهحلٍْ ؤئخإلٌخ ًَخت َُّّألخ� جث خألمحس ثتتثإلبٍىحل ألخَُّّ ثث ـخؤ�رس ًَّ ٍخؤَّإل
سنترّ  خؤخسال خؤَّضحلط ٍ�خهخس خعخمُّب خُّخإل ـسنترّ خؤ�صُ خؤ�صَخبـيخُّخإل خٌُّخ
خؤسضء مجخرم خ�سحلهخ ذق �ُ خض ئَس ٍ بيَّجنُّإب رخمز خٍ ُّخعحل م خه�
ألرخًص هُ خعحلُّش هال ٍكخمُُّ خؤخمخئحلطب ؤُّخإل ظخمُّئـ ألهّ خعحلُّش ييٌّ ؤٌّب
ض� ألُ خمبخرهٌّ خْـصييس ٍرهحل ىمح�ت كشال ألسٌآل ـفنتخًخ ٍألنتخور خعخمُّب

� خٍخْ ىرال ؤالضخئـرخؤ�خخمط ُّ�سهصال� خ�ء خؤرمتآلخسبـحمخُّس
يخظخ� ى�خ� ـخصحل خؤُ _ خؤَّإل ًجمخ خ�ىه ألَّهحل سخخبخمإلخـهُ ؤَّ ألخخلخـ�ضحلش سخمب
ٍئخْ خعحلُّحلطب اخؤ�صُا �خحمط ٍحمئرس ؤ�الرّ خ�سصرس خؤهَ�_ ئٌجمخ ّخلحمخه ؤٌّ
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ٍمبالس ٍضق سٌَُّّب رحلٍْ خؤ�صُ �خحمط ٍمبَحلٍئ خؤَّإلب خلؤئ نٌ�ط م ضخحمخ� خعَّ
م خؤحل إلمحه ؤُ ؤئ سحلُّخمخ� ؤٌّح جنألّبٍىخأل ألُ ٍخحمره خ�ء رٌّ خضخم خل�خحم
ضخألـيخإلسآلـخعخ�خمٍْت ئال ٍهال ألشالٌّ_ ُّ�حل خلؤئبًٍال ـخىرال ؤّ يالس ُّحلُّئ

ٍم ضَّؤٌّب �خعخمخ ألُ  َّئ رسنتئال هَّ ٍخ�سهخمجَّخ ىحل رحلٍْ خؤ�خحمط حمئرَخ
ألرخضش ذق خ�الآل� رهحلـخْ خؤحلألخإلب هخحلخ�ـذق خؤمحخرمب ٍـجله� خؤخمُّخ� أل�خحم

خؤهخمبآلت
رخزـأل�خحم زبـٍهالحمى ٍئال ألحلإلٌّبـٍخبخأل�ٌآل رالرخخي خعََّجل ألُ خحمره ئخإلَّخ
خؤ�خحمطت ص�حلّــخباليٌآلـضس خصخمصخم ٍألمحس خؤحلألقب م خؤحل خؤخمُّخ�ـٍمجهَّخ
خؤ�خ�ٌّ ����خ�مب جله��خط أل��ُ ٍخإل��� ذحمً��خر����خ�ب ؤ�س خإل��� ذيٌخألٌآلـ ض��خٍؤ��س
سئَّْ� كُ ُّرخؤَّْ ٍ ُّ�آلهَّْ بـٍؤئٌَآلـجلهَّطـ�الآل خمبضخز ٍخإلَخ ٍخؤحل�سَّحمّـب
يخهسالسآلَّإلٌّبٍئسرس �خ�ٌّـ�خمّـ هآلال خفخم سـم �تتت ضخؤ ٍخ� ح ؤَي�ٌّ ىالس
�خ�مب ذق ٍحميخىّبٍجلهَّس خؤخمإلٌّ هَّ�ـ هالَخـ ي�ال�سآل خعخم خؤنتهخم ىمتخحل
خؤهَة  خمُّءـ ذق خخلًز يٌال خىحلخألٌّب خؤحلـم يَّمجهسآل ٍ�الآلب َهال ُّر�خم

ٍخ�حمًخز_
سحليهَّْ هالّبٍئخكخ ٍىمحسآل ذ ���خأل ٍٍخٍمب��حلك��َِّب ذ رخرخ�ـ ؤَخ س�ئَّخ �

خإلسضخحمت خ�حمًخزـخٍ خٍ خؤخخي ذق خلَّخ ُ
خ�خٍحمط ألُـجنإل�خإلسّ مبَّسّ ئخْـُّمتال� ضق ألَ�ب خرَّ َُّّأل �ـئآلخ ضخؤتتت ٍخ�

رخؤَّجلت ألشال ًٍَّ خؤَّجنخحمطب �صُ م ؤٌّ
ٍخهسحلـخإل�ـخضين رخؤخمُّخ�ب هالنتّ م خؤهخأل خلرخضش َألر رَّخر ذق ٍمبالَخ
سسضحل�حم خؤوخمزبيخمخُّسـر�خسقـفالـىحلكّب ذق إلنخمس رهحلت جنألُ ألَجم خ�آل ًجمخ
ألُ نبرّ خٍ ًَّتت ذإلّ ـخلَنخمت ًجمخ ألئ�َّحمطبٍسجمئخمس ُّخر�ٍـ ًخألخسـفالٌخـ�هيخس ألُ
هخألخ�ب ثث ألُ خئشخم ىرال حمخُّسّ ـخيءبئآلخ م خع�ْ َُّنتخم خؤجمّـ خؤرهحل خؤَجتال خرّبخلؤئ
ًجمخـخلئخْبرهحل خؤحلُّآلـذق خل�خحم نبخحمه هال ٍجنخحمطـخؤحلخخبال �صُ ألُ إلالَّإلخ ضق
يئَخ ٍخضحلب ىحل م شش ئال حمر�َّخ مـخؤ�إلخجنُُّـخإليخمخجلُّت خنبٌخم س� خألمحَخ خْ
خإليخمخجلّـب خعر� ألُ خع��خمٍص يخمض ؤئُ رهمحخب رهمحّ ُّمحخمز رخؤ�ه خنبرّ

صحلُّحلت خعخطـألُ ذق ٍإلهَّجل ىرَّحمإلخ إليسض رخإلَخ خنبهخمسَخ دخبخمُُّب أله ٍخؤسَّخصحل
ئحلإلخ ٍىحل ٍبخألَّحمّـإب ًٍآلخـبخبخؤحلإب إلي�ـخؤسَنآلب ألُ خؤوخمي م ئخْـجنألّـ
ٍؤهالَخـئَخ خؤألهب خؤهخمرٌّ خعآلخإل خلخس يخؤَن خؤوخمي رٌجمِ خؤيخم� صََّْ ألخمضال إلرالي
ألسسخؤخسب ؤششـؤخأل إلَآل �ٍ �َُّّ  مجضئَخ ثجإلت هخإل م ًجمخـخلر� ُ جلنب� ألُ خٍأل
خألخ سالئـخرَّخزـخؤمتالحلطب خبالة ٍألخمخحمسٌخ خؤسصخمرب إل�سهحلـى�َّط ٍغُ ىمحَخًخ

خعَت جلخبالَخ يحل ًَخ
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خرَّخز يسض ُّالّ  ًخإل رخلَّئسبٍإلَّإل أليخمٍنب ٍخحممج خ�خمطبـ شرش وخمي
ُّهخمة  ؤالخمخضـخؤ� ُّخ خؤسضءت ألئسز ذق خل�خصق ؤسمتهحل خؤالال  َّخأل خؤهَ�
هرحل خٍـخألخإل ألَمتَّحمإـ بخرَّ رقـُّحلّـ ٍٍمجهسّ خؤنخمٍة ّهال ى�س ألُ ذ  هآلٌخ

أل�هَّجلت رُ خؤه�ُّ�
ٍخئسخزب ٍخلالال خع�ْ ضخسـ إلحلخبال رحلخإلخـ شآلـ جنألَخ�ب ٍخؤخمخض ٍرخ�حل إلهآلَخ
رخؤ�إلـم ؤئ ٌُّآل�َّْ ٍ خ�خبخمُُّب خمبَّخس س�آله  خؤهخ�ب هُ أله�ٍؤ وخمي م
حمخجلَُّّب ٍئسخزبـ ٍ صخمُّحلطب خؤَّىسحـ ُّ�ه ؤحلُّئـألخ �خعآلخإلبـٍؤ خلًخرٌآلـذق
فسمتآل ضق خبخمب خؤ�إل�خإلب نبئال سخخبجم خؤوخمي رحلخس حمٍُّ��حلخ� ٍحمٍُّ��حلخ� ساليخجنت ٍ

رهمحٌآلت خلهسالَّْـأله
مبحلٌُّّ هال ى�َّسٌّـ � نتهال م خؤجمئخمُّخس ًجمِ خئسز ٍخإلخ �ـ خ�ْـ خخلئخم ٍؤئ�
ٍىخسـخؤمتهرخ ألُ ٍئآل مجحلِب بخألَّحمّـإ أله خؤخمخّـ خسيءـم ئَس ضش بخبخؤحلإب
خؤ�ألُ خْ ٍخهسحل هالنتّت �صُ م مبو�ط وخمي م خشَقب رق ٍ�ّبـألههال ألخم�س
ـخؤحلئسَّحم ألهخ�ب جنألّـ ـُّسيء ٍضحلخ�ـيآلخ خؤ�صُ م خصال� ضش أل�ب خ�ْ ؤّ خإلسآل ىحل
يٌال خؤشخإلٌّت �خع م ّي �خيمتال مخ خؤيخ�ب أل�ٍؤ ٍخؤحلئسَّحم خعخألحل خ� هرحل

خبخؤحل_ ُّخ خؤ�آلخ� ألَئ خ الز خْ فحلّــخ�ْ
خؤوخمي م خؤ�خه أل��حلخحم هال أليسَّضخ� خؤسئة ٍصٌخجن ألمحخطب خإل��َّخحم ئخإلس
خؤئٌخمرخ م  خحمخ�ـ ��ه ٍؤئُ يٌآلخبـ خؤسضئ�آل ذألئخإلـ كالئ إلئُ خعحلُّحلطبٍ�
خ���خٍحمطب خؤوخمي م جنألَخ ص��حلحمخْ هال إل��حلئ يرحلخإلخ خؤسخحمبـ خإل�خه ذق خجل
يَّئـصٌخجن مبو�ط يسض ٍصَّجل ألخمط ٍأل ضنَخ ًٍَخ يـُّ�آلهَّْت ٍإلخميهـخمبَّخسَخ
رخمخحم خ�خٍحمط خؤوخمي م خؤ�أل خرال�ي ؤئٌّ ّئسي يَّئ بخألَّحمّـإ يخميه� خؤسئةب

هخجلؤت َهال غخئآل كضخئآلسَخب ؤالآل�خؤر خؤهخإلب خ�مجخمخز
خؤحلإلخ ُّؤخم إلي�ّبـينتٌس خلَنخم ًجمخ حمخُّس خؤيسضب ألُ هَخّـ خ ال�س ٍضق
خإلسآل ح خضحلًآل يخمجل خ�خٍحمُُّب ٌّؤ�أل خؤخم�خؤ ٍخرالوس ٍخعخمُّحلـخؤخر�ب ٍخؤَجتال
مـخ�مجخمخزت خلنتخحمئ خؤحلكبـٍحميمحَّخ خؤ�إلخجنُُّ ذق ُّهحلٍإلَخ �َّة عخإلقب

خٍمجخهَخب رسض�ق إل�خؤز جلهَّإلخـ ىخؤَّخح يحلـ خؤشخإلب خؤوخميـ م ص�خإلَخ خألخ
خؤوخمةـهالـرهمحٌخت ٍيسضـخرَّخز ٍخعمتَّألـهالـصخمخحلب

هخجلؤت َهال كضئآل رخل�خؤر خ�مجخمخز حمرم ألُ رحل حـ ىالَخ
خ�مج��خمخزب رئ�خم ذىَخهَخ خؤ�صُ ألحلُّخمـ ض��خٍألـ ٍى��حل �خهب جثـ ل��حلط خمجخمرَخـ

بخرَّـإلخمبخمإت كخرال أل�خؤرق يخميمحَخ
ٍرحلخ خؤ�صُب رٌجمخ ألالض ظء وخمي بخرَّـإلخمبخمإذق خ�سحلهخإلخ خؤالال ٍمـدخبخم
خؤسضءتتت_ خُّخإل حمصهَخـذق ًال ؤّح يالس يئخمطـخ�مجخمخزب  خم� خؤجمّـ ألُ رخؤ�خألح

ت
سرديا
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ألهخ�ت خؤيئخمط ٍإلي�جمإلخ ألهخ� يئخمإلخ ؤحل
خمبرضـألهخمٍيخ� خ�مجخمخزـىحل ًحلة خمبحلىخبـٍُّرحلٍـخْ ره� خ�مجخمخز م �رَخ
غآل�الّ رخإلَخ خرالوَخِ ضس ـؤق� رنتئال ٍضخٍحمإلخ ُّيخصخـرخؤ�الزب � ؤجمخ إلخمبخمإب بخرَّ ؤحل
�َهخٍجل يذإلَخ نبٌخم خبأل ُّالزـ �ـ ٍذخلخ خل�ٍؤقب ذقـ خؤ�الزـ ًجمخ ذُّمتخأل خألخإل

صحلُّحلت ألُ خ�مجخمخز
رخع�ـظحلٍِت سيخؤَّخ ٍىخأل خب�خ� ٍهحلإلخ

كنتٌّ خؤهالٌّ غآلحل حمخُّس ٍمبحلةـخْ خ�سصخرب ٍخإلسمتةـجلٍْ خؤمتخإلب جلخبالـنبٌخم
هال خؤرخزبيخأل ظس ألُ رخؤيئخمط ؤّ يٌآل�س خؤه�ئخمّـب خؤسنتآل�ـرحلٍْ ضَّىل م

خؤهحل� َُّّإل م إلمحخمزـلهخ� جلهَّإلخ ح خؤيَّحم
خْ و� خلَّهحلب خلؤئ م خ�مج��خمخز خعآله ٍى��خمحم خؤ���ُّ��خحمخسب ه� خع� خإلسنتخم

سنتخت كخ خل�خؤر ضٌخـم عآلَّه ؤئال أليسَّضخ� نبخإلخ� رس خل�خؤز
خليخصخط خ�مجخمخزبـصخس خؤهحلبٍألَّهحل خى�ز حمألمحخْبٍىحل جث َُّّإل ضمبر ٍم

إلخًخمإت بخلحل ألُ آلخؤهن
ٍإلنخمإلخ خئالب نبرخؤ يسضَخ مبَّسّب هال مبضَّإلخ يالآلخ إلخإلب ٍغُ خؤرخز  خمئ

ذؤّح
غئآل هال �ضَّؤَّإلئآل خرنتخمئآل ٍىخأل وخألخمبـ يخم� ٍصٌّ ٍهال ألرس�آلخ� ئخْ

شخرئآلت خؤر�َّخ هالَتتت
رهمحٌآلبٍُّئخجل فسمحََّْ مبحلىخخ يَّصحلإلخ ؤَخب خؤرخز هصالبٍيسضـ هال ؤر�َخ

خؤيخم�ت ألُ ُّرئٌّ خْ خؤره�
هَخـرهيَّـألالئٌّتتت� خيخمص ح يخؤَّخ حـألخخلخـضحلشب �خؤسٌآل

م ذإلّ يخأل بخرَّـألَمتَّحمإ هُ ٍىرالسّـطخمخحمطبـٍ�خؤسّ إلخًخم خلحل ذق حمئمحس
ُّحلّـ هال نبحل� ٍ�خغَخِت نبب ئال ؤحلـإل�َخـخؤَّإل ظخسَختتت رال�وّ ذصخجنطتـىالسـؤّ
رخ�إلمتخس هالئآل ٍره�ـخؤهالآلختتت خؤيخمُّء �َّةـسخرالَّْ ح ؤالصآله ٍىخأل طخمخحمطب

خعحلُّشت ٍهحلإل
رخ� أل�� إلخًخم خلحل ٍصّ ئخْ خْ يرهحل خ�إل�خْب ٍصّ رس�خألخ ـسو�� ئة ـخ�تتت ُّخ

دخبخمت ٍصٌخ� خ�ْ خمبرض ٍمباليخ�ب
ٍنيسّـيم� ُّجلّـ ٍحمخُّسـخإلّ

رخمخحم أل�هَّجل خؤه�ُّ�ـرُ هرحل خؤيخمُّء خرالوَخ ٍ طآلهَخب ومتس مبخؤ م خؤسَخ
ٍىخ�خ� صٌآلخ� يس ألخ ٍصٌّ خْ و� خعآلهب هُ خلالئٌّـ رخؤهيَّ خعخمألقب خب��خجلإل

خؤ�يخم� ألُ مََّهَّْ ذإلئآل ٍهَحلخ�بـٍىخأل
ظحلشألهَخخؤنتحتخؤيخمجالمبخ�خؤالضحلخْبهُ�خضخ��إلبٍهحلخؤسّبٍمبضّ

ت
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خؤيئخمخنب�خئٌّت سر� ألَخ ٍخ�سوخمز ٍألئخْب جنألخْ ؤئال
�خ�ٌّ ض�ز ًَّ خؤنتَّهٌّب خع�ز ذْ ألَّمجضق خؤ�أل ره� ألهّ ظحلش ٍىحل
ٍخؤ�هٌّ خؤنتهزب ألمتالض ٍُّ�سٌحلة ٍ�خ�ٌّب ٍخصسآلخهٌّ خىسمتخجلّـ رخمإلخألص ؤّ

ؤ�إل�خْت خ�سوألـخ�إل�خْ ٍألَه ٍخ�خمٍأل خؤي�ط خؤ�رخس �إلمتخة
خؤحلُُّب مجحل خإلٌخ هال سنتٌٌَُّّخ صخم َّهخؤنت ئالآل ذْ خباليٌّت جنألالـفال� ٍىخأل
خؤيئخم خْـًجمخ ئآلخ خلخحمئ�ٌّب ألُـخؤيئخم رخعخإلزـخؤيال�يٌّ إلٌسآل  ٍمـخؤَّخىهـيذإلَخ
ٌألَّخص إلي�ّـم ُّمحه ٍجلُُّبـ خّـ مـخهسَخئ خ�إل�خْ طء ُّألُ خعخإلزـخ�خبخمب ألُ
خؤس�َّحم ألخمضالـألُـألخمخضال ٍخؤنتَّهـًٌّ جلَُّخ�ت ُّئَّْ ٌُّحلةـذقـخْ  ئآلخ خؤحلُُّب أله
ؤي خ�سشخحم خٍ خ�سوأل ًَخؤ ُّهَّجلـ ـ بضق ؤالآلصسآله ٍخىسمتخجلّـ خصسآلخهٌّـ
َّهخؤنت سَّمبة هال خؤخمخ�خؤ ُّخؤحلهخ هآلالس ٍىحل خخبخمب جلٍْ خؤَّ ُ ظ�خس

خنب�خئٌّت خله�ئخم مجحلـجلٍأل ضخمرٌخ ألُ �ٍخلؤئـص رخؤهحلخـؤالحلُُّب
سخؤ�َّي خعآلٌَّحمُّخس خظخجلـخؤ�َّي�بٍجنحمس م هنتس ؤحل دخبخمح جنألال ٍىخأل
نبهخخم ٍُّجلٍْ خ��ألٌّ رحلٌَُّآل ألسآل�ئق خؤَخخي رخْ نبحت ُّخ ؤئ ٍخى�آل خَُّّ�ب
ؤالحلٍؤ سحلخبالـ خّـ ًَخؤ �ٍؤ ًَخب غُـ كخحم�ٌخ ئآلخ أل�خصحلًآلـ مـ خ����إل
ٍُّجلٍْ خل�الآلق ألُ خع�زـًآل خهمحخ ألُ ئر�خ� هحلجلخ� خْ ئآلخ خؤحلُّ�ت مـخؤنتخْ

ٍصّت خئآلال هال َُّخؤحل ٍخصرخسٌآل
ضش رخع�ب ُّرنتخم مبضضخ�بيٌَّـخألخم ًجمخ ئخْ ذْ ح خؤيخمجالبـٍىخأل خؤنتحت خرس�آل
ٍذإلٌخ خعأل خؤشخمٍخس ضحلُّشّـهُ م رهحلسٌآلبٍخ���ال ألسآل�ئق خل�الآلَّْ ألخجنخأل

هرخجلِت هال ٍسهخق �رضخإلّ ألُـخ� �َأل
خلخإلب خؤنتَّخت ره� ٍألال� إلخًخمبـ خلحل سَّمبخس حموآل ٍ خألب خعحلُّشبـ سنته�زـ
مبَّحمط َؤالضَّخحمبٍر ٍهالّ ىالرّ يسض يحل خؤالضحلخْب خؤنتحت خألخ خؤمتخؤب يوخجلحمٍخ
خلؤئ ؤّ ُّحل�حمٍْ ألَخ خؤئش�ٍْ ٍألخجنخأل ٍخلس�خألضب ٍخل�اله خلشة ؤالهخ� ُّضمحخحم

ٍسحلُّخمت غر رئال مبضيَخب م ئسخرخسّ خؤمحخمبـٍُّسخرهَّْ خعحلُّش
خؤيخم� هُـألنتخهخم خؤسهر� م صحلُّحل ألُ رخع�بٍخإلٌآلئَخ ؤَخ ٍجلهخ خؤنتحتب ٍجلهَخ
ألُ ألخـ�هَخِ ذ رٌصسَخ ُّئحل�حم �ٍ خُّخإلب سالئ م ؤَخِ ألخ سيخمبال ٍهُ رخ�يخمخصب
خلئخْـذق ظَّأل ٍضٌَخ مـخؤ�صُب خ�ب حملّ خؤَ�ًب خبخؤحل حميَخ ألَّس خب�

ـخؤَ�خْت ٍ خؤحلألَّه س�يٌخ  ألَخض
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ا ا خبخمخ خؤمحيخة ٍسحلخهخس تتتتتتت خؤئَُّّس
خؤخم م ؤالَخخيب خؤهيَّّـ خؤنته� خؤسهخ ة ألنتخهخم  يَّؤ�بـ مـ خخلئ��خم جنؤ��س
ٍألمتخمب ٍخع�خخم يال��ق خؤهخمرـم خؤنتهَّز ىمحخُّخ خؤرجلـأله صََّز م خؤَخ
أله سس�خٍئـ ىَّألب رخمٍخيحل خ�صسآلخهٌّإـ بخلجتخأل ُّخلمتخم خؤشَّحمط خنبهالس ضش

ٍخ��ألت خؤهخمر خؤَّضحلط ذق �رخمخجنـخؤَ�ٍه َُّخؤحل خلئَّإلخس
كخ�خطـ ٍإل�خبـ ٍنبرخإلخ� نبَّخبخ� خؤخمُّـ خًال ألخضسبخًسآلخإلـ �خإل  ٍؤهالٌّ
�ال�الـصرخأل م خؤهخؤ خؤآلآل ىَّخيالـإل�ٍ�ـنبهرّـخلحم رالوس خؤجمّـ ���خؤيال خؤنتهز
خع�خخم ٍؤشَّحمط خؤ�َُّّ� ضخمز خبرخحم خلجمُّخه ه� خؤَخخي ألسخره �خإل ٍ خؤ�خمٍخسب
ألخسرهٌخ شآل خؤهخمخئ شَّحمط هُ � خلوخمز مبط رهحل � ضخجلُّشٌآل خمبوٌّ ٍئَس خلنتسهالت

خ��سهآلخحمت رخمخشُ ألُ خؤسضخمحم خإلسمتخحمخس ألُ رهحل يآلخ
خ�خمخحمـ ئخ� مبخمس خؤشخإلـخ�رسحلخب م خعخمة يئ هال خمبرضسـىخجلحمخ� ٍضق
ـخؤجمخئخمط ألخـظس�إلّ خًآل ألُ ٍؤهال خؤرهحلطب خلحلْ م ـخرَخًآل ُّخمخ�الَّْ خؤجمُُّ بخ�رخإ
رخٌآل رَخخ سسجتالالـحم�خال ئخإلس خؤ� خؤَّألٌّإ خع�ـ ٍبرهحل خ�ْ ّ�ألخـخ
خع�خخم رسضخمُّخم ٍخألَخسٌآل خؤ�ُّ�خإلٌّب خ��سهآلخحم ألُ خؤئَُّّس �آلـرسضخمُّخم ٍسٌَسٌآل

خؤيخمإل�ٌّت خ��سهآلخحم ألُ
ألهَـ ٍنبئ�ال خؤ�يَّؤب ألنتخهخم سئَُُّّ ضخس ألُ خٍؤ ضخؤ خؤئَُّّس ؤحلـرس
سالئ م ظال خؤجمّـ خؤ�خوٌّ خلؤئـخؤيخم� ألُـخبأل خؤَّصحلخإلب خ�س�خـأليخهالّ

خؤهخالت خؤخم�خال
مـخؤجمخئخمط خلرئخم ألئخإلّ بخؤئَُّّسإ خ�آل خخبجم خلسَّ��ب خلخمضال م ئَس ٍضق
هال ؤالسهخمة رخرخ�ـ ئخإلس خؤ� بخؤهخمرٌّإب عال هال ذ هٌّ خبأل ألُ خؤشخي

ت صخألهخ� هخمٍرخ� ألَ�خ�ـشخيخ� ئخإلس ألشالآلخ خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ خحمصخ
هال خعآلال سيسضـمجًَّخ خؤئَُّّ� ـخؤساليخجن إلَّخيجم ئخإلس هخإلـججإلب ئالـخؤر�ٍأل ٍم
ؤ�ضسيخ ألحلهخط خ�سرخألـرخمخعّ الؤ يسوحلٍ خؤمتةب ـرخم َّرصـخلنترهخؤٌّـخعالؤ

ت ٍخؤَنتَّط
�خلسآل ألَّىهّ ؤخخبجم خؤجمخئخمطب م خؤ�ألُ ه� بخؤئَُّّسإ خ�آل سئخمُّ� � ًٍئجمخ
ٍُّخعخم  خؤحلكَّىخمخ ؤَّخض ئخكَّخلص خعالصب لشيٌّ خؤ�خ�ٌّإب بخلجتخأل مـ
خؤحل�سَّحمُّب أل��خسٌخ ٍظمحخم ألَجمـخؤ�سَخست خؤهخمر خؤَّأل خؤمحخُّخ ٍألَخمبخمط

ق
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خخبخمب ذهألٌخ ٍٍ�خال مبضخيسٌخ هالٌخ سسَّيخم خؤ� ٍُّخؤسهحلجل ُّخعخم أل�خض
�خجلط ألُ إليَّحمًآلب خٍ حممجخٌآل هحلإل ألخرال خضألٌآلب ٍألمحخسـ سسنتَّ�يّ ئآلشخألـ
ٍمـيمحخ �خ�ب �خ ـخؤهخمخئـخلسخخبآل م خعحلُّش خؤحلٍؤ �ال� ؤشخي خؤَّخضحل خؤمتَّس
صََّرخ�ت هآلخْ ٍضس خؤرضخمُُّ ذق خؤخمُّخ� ألُ خعََّز م خ�خين خؤحلٍؤ �ال�
جلٍؤ ٍئخْ �سأل خإلسٌخئخ� ُّئُ هخإلـتحإلـ� ؤالئَُّّس خؤهخمخئ خضسأل يذْ ٍؤجمخ
خؤشخي ؤالآلئَّإلخس ٍ ؤالحلكخمخ ب خؤخمأل�ّـ خؤسال هال ؤجل مبخحم ٍذكخ أل�سالب

خعالصت خ� ٍضحلطـم ئَصآل خلمحب ُّخعخم ؤَّخض
ألَخًمح هال ٍصََّرخ�ب �خ� خخبسيخسٌخ حموآل خع�خْب ضئَّألخس خسيس ٍؤحل
خل�جلٍص خؤمحوَّم ئخي �مخحم هال ٍخؤهآلالـ خؤئَُّّسبـ ألُ خؤخجلإلـ خؤسََُّّخم ألَره

صالٌّت خؤ�خ�ٌّبـٍرنتئال خ�خأل م خلؤئـخلَره ٍأليخهال ؤسضصآلـجلٍحم
ٍألَخخبخس خحممجٌخ يسضس خعَّخحمب جلٍأل ره�مجوَّ خس ألُ هخإلس خؤ� خؤئَُّّس ٍؤئُ
ئخإلسـألَ�خ� ئآلخ ظحلُّحلخ�ب َ��ٍخؤيال خؤهخمر �خ�ٍخؤ خؤشخي ؤالَجتز ضخمُّسٌخ
ـخؤنتهرٌخعر ألُ خعالصب مـجلٍأل ُّـخؤ�خم�خ�خؤ خؤسَنآلخس ؤالهحلُّحلـألُ ألخمخ�
خع�ز ذق خؤرضخمُُّب ٍخؤسحلألـم خؤَّأل خض�خز ذق ٍهآلخْ خعالص ؤسضخمُّخم
ضحلٍجل ألُ ىخمُّرخ� خؤئَُّّسب ُّهآلالَّْـم ىخجلسّ ره� خؤجمّــئخْ خؤ�هَّجلُّب م خؤنتَّهٌّ

ت خهسخسـهخإلـثجإل ضس خؤَّ ُ
إلنتخمـ هال خعالصب ؤحلٍأل َ َّخؤ خعخمئ مبيَّة م خ�هسخس ىمحس ـٍألشالآلخ
م �خًآلس ىحل خؤئَُّّسب هال ؤحلٍ�خ خعئَّأل خؤمحوَّ خس يذْ خؤئش�ـألُـئَّخجلحمًخب
ذق ؤالآلوخجلحمط ٍخمج�خمخحمـخؤهحلُّحلـألٌَآل خحمخمجٌخب ـهالخعخمئ سَّخصحلـئَّخجلحم سالمن
يضخمألس ض�قب مبحلخإل جلرخرخس ُّحل هال خسس خؤخمبآل خؤمحخمر خْ ذ ر�ٍسب ٍ خؤنتخإل
خلخ�خط جلحمخألخ رالوس ًخإلبٍـ ٍشخم خصسآلخهٌّ ٍغمحُ �خ�ٌّب ألَ� ألُ خؤيال��َق
خؤهخمخىٌّبـمجحلـٍخض خلَّىة خؤيال��َـذق يمتخالـخؤشَّحمط خغخجنـألهنآل م ىآلسٌخ

ت خؤئَُّّس ُّخعخم
خؤ� ُّخعمحخحم ؤالآل هالـٍ ُبـٍؤئَّـخمبرضـخإلسٌخئخ� خ�س خضسأل ُّئُ �
مجخهة مخ خؤ�ألُب ألُ هَّجل ـألحلهال خؤئَُّّ� خؤنتهز مجآل�ـٍشخي م جتس سخم��
فرخ� خؤئَُّّ�ب خؤنتهز ٍجلي��ه خؤآلب سالئـ ئالـ م خؤش ٍيحلخْ خؤوقـ ألنتخهخم ألُ
هال خسَّْـخعحل م حمكخخؤَّألٌّبٍخ ٍخؤيئخم رخؤهخمٍر خؤئيخم ٍخي��خمخجلخ�بـذقـًص�

ئخحمشٌّت رنتئال ���خؤنتهزـخؤيال
خؤئَُّّسبـذقـرجمألـ َ َّخؤ خعخمئ ـهبـسَخجلخلخجنٍأل خلَخخبخس ًجمِ نال ٍم
ذقـخٍأل ٍجلهَّخ خعخمبخمطب َه  دشخحم ٍظخٍجن خؤمتحلهب ؤخمخز خؤنتصخه خ�خٍس خٍق
أله ألكخمـبألخٍألـخؤس�ره إلبـؤهحل ثتتث خؤئَُّّسـهخإل م خؤنتهر َّؤال ألكخم
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خع�َّحم ؤ�ألآل ـهخىالٍغخٍؤ خىمتب ذإلسيخمج أله سمحخألَخ� خ��خمخالٌّإا خؤهحلٍ
رقـخؤنتهرقت خ��آل

ألُـ خؤهحلُّحل ���خحمهـ خؤشخإلٌّبـ خلكخم عمحَّحمـ خؤحلهَّط خعالص ألشيَّخ سال ٍضق ـ
م خؤَخنبر خعيخس ألهخمئ ظخٍجنـورخحم م �خأل ألهٌخب رخؤسصخٍز خلآلالئ ألشيٌّ
خًسآلخألخس ألُ خعالصب كشيٌّ فآلهٌآل لخ ٍخ�سصخر خضسألب خؤنتخحمهـخؤهخمرٌّبـرهحل

ٍ�خ�ت ٍخصسآلخه شخي
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ا تتتـؤالس�ره  ـجب
ٍأل�اله خؤ�رهَخسـ م ئ��خْ ألشالآلخ خؤيخ� ُّهحل � خؤئَُّّس ذق خؤ���ّـ خؤ�خمُّءـ
خرَّ ألُ ألوآلمحسق رهَق ُّ��ـ ُّسآلخ� ألَّ خؤ�َُّّال ���خع جنخألـ ٍألخ خؤشآلخإلَخسب
ألُ إل�ز ٍضق ضحلُّشت َُّئآلحل خس�خهٌخ يخصخإلٌّ خؤ� خعيصٌّب ضس ضحلحمُّـ
ألُ إلخ خعمحخمطـٍخنبصخحم إلٌخمـظي�ّ ذقعخم خؤ�خمُّء ُّسضَّأل مجَّخضٌّـخؤئَُّّس
مبالال هسآلخس ذق رئ ٍُّجمًز خلسه فصز جنخأل ألخ مـجلخخبالئ نبخ� ؤئُ خؤمحيسقب
خعخمز خٍجنخحم ألُ سًخ خخبّـٍألخ خختـم هيص ٍخًَّخأل خؤ�خخمخسب ٍخجنُّ� خؤ�َّةب
خؤجمّـ خؤنتٌّب خؤمحآل� م وخخمخ� خؤنتخمخت جنخأل ٍألخ ضَّ�خب ألخ ئخْـ خإل�آل خؤ�

سالئـخؤيسَـخلهخمبخمطت جنحمهسّ
ؤسص�� ًخأل ألهـخب�َّط خعآل�تثتألخَُّّ مبرخ� م ألَّهحل هال خعالص ئخْـألشيَّ
خؤئَُّّ�ب خؤنته� خؤهآلء ذق خمب�يخةـخلسخخبخمط حمٍ� ٍخ�سهخجلط نبخرقـخ خؤيصَّط
خؤهحلٍ أله ؤالس�ره ب نبهخحم رخميه ���خؤيال خؤنتهز إلسيخمجأل�خإلحلسّـ هُ ؤالسهر�

بؤحلهآلـخإلسيخمجإت خؤمتٌَّإلٌّإبـٍإلهآل
خؤحلئسَّحمـخع�ز ألُ خلنت�ئب ٍـخؤَّخ�آل ٍَـخله خعخمة خمبحلىخ ًآل ئش�ٍْ
ألخ خؤمترخ�ـخع�ُُّ خلؤئ م ؤسَّخصحلًآل ٍئخْ ٍخؤ�خألٌّب ذقـخلحلـخؤحلُّق ٍخؤَرخحمّـ
ٍؤئُ ٍخ�رحلخهب خؤئسخر خمبحلىخ ًآل ئش�ٍْ خؤيحلت يخمخىل ضَّأل الخؤهخ جلة ُّنترّ
خؤشَّحمط ألَخخت – خضسمحُ خؤجمّـ خؤئَُّّ� خؤنتخحمه ئيحلخضـوخز ٍخمجضخ� وخرٌآلـئخْ

ألَسمتةـخؤ�سَخست م ألَجمـخإل�ىسٌخ َ��خؤيال
خؤنتخحمه_ �جمخ خ�ْ ٍؤئُـألخخلخـفحلش

خلمتآلآل� خؤيَحلئ ٍرٌَّـ ؤضسيخألب ألشش ٍخلئخْ خمبخرهبـ رق ألُ َُّ�ؤء خؤَّىس
ضس المـخلجت مبحلىخخ مبَّحم ُّ�سش� رحلُّهب ذقـألمتة خؤمتضخمخب ألَخخت ضخؤ�
ذ�خهالب يٌحل ��خهال خؤجمخئخمط ألُ سٌال� ٍصَِّ� ألُ ؤالسٌخمز عخأل ًَخؤ ُّهحل �
رحلٍْ خؤرهحل مـ سالآله ئخإلسـ ٍؤئٌَخ خؤهشآلخْبـ ٍؤالـ أليخم�ب ٍ�هحلُّـ خعخمرٌّب ٍجلرٌّ

ًَّخسةت خحمىخإل
سنتخمة ضش ؤالحلخبَّألب رخرٌّ ًٌّ بخؤر�إ صخمُّحلط يئخإلس ٍ�الب هُ طشس
ًال �خؤسٌخح خ�خبخمب خؤ�خمة هال خؤمتَّس خرس�آل ٍضق خجلرٌّب ألالضٌخ هال ُّهحل�

خنبٌخم� س� ألَجم ذصخجنط م ٍؤئَّ إلهآلب يخصخرس ؤالر�ب خجلرٌّ خلالضء ًجمخ
أل��ط خ�سهخجل ذؤٌخ خؤ�خمُّء هُـألَّىهَخبـٍؤئُ رهحلط سئُ �ٍ خلًرسـبؤالر�إب
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خؤَّ ُ صخمُّحلط أله – ألسحلألخ� خعخمُّحلطـألَّىهخ� سالئ يٌخ ئخإلس خخبسمتخحمب ـهالهمت
خ خيّب رئخي ٍخؤسحلألٌّ خؤهخمٍرٌّ خؤمتَّسـٍخؤيئخم هُ خؤسهر� ُّعخم � هخؤ�ال ٍعال
ألشال ٍخؤئسخزب ٍخؤيَخإلق خؤمتضيق هنتخمخس خضسمحُ َ��خؤيال ؤالمح ٍألَ�خ�
خؤئَُّّس ٍئخإلس ٍ�َّخًآلب خرَّرئخم ٍـٍؤحل خرَّـنبخمخحم ٍألخصحل خؤهالٌّ ٍإلخصٌّ ئَيخإلٌّ و�خْ
خؤَ�ط هخؤٌّ ىَّألَّّـ هخمٍرٌّ خب�خز ٍإلنخإل ٍٍهخ� ألئخإلخ� خلؤ��ئب كَ�ًخـ سرخًٌّ

خؤجمًرت خجنألَـخؤ�سَخس م ر�ٍس ٍخعمحَّحمبرخمُّء
سالئـخؤ� ًٌّ يخؤمتض سهحل �ٍ ذـخؤَّضنتب ـُّنترّ مبآلسّ ٍئخْ جلخبالسـخلرَب
اب ��خع ألَّسـيمتال ألش�ـريصهـسخمخصحلُّخ بٍئَس ٍهآلخ� ألَّىيخ� هخميَخًخ
ض�ز – ومحرٌآل خألاـهُ عال� ؤئَّجلَُّّ ا رٌخ ه� خؤ�  ٍرخؤ�َّطـخؤيص�
خؤهَخب خلؤئ ألُ ه�ـص�خ� ضمتخمـ�خبـٍ�ـفي�ة  خٍرخنب � خؤنتخمُّخْ جلخٍٍجل سهر�
فخمّـ ألخ خ�ـضخأل ألُ ظآلال ٍصحلسٌخ أليخم��بـخؤ� ُّهحل� خؤنتخهخمط أله ضحلُّشٌّ ذ
ضحل ذق سمتال خْ ئ��خجلس ٍض شخي ألمتخحمض عن م إلنت�ؤ فهالَخـ ألخ
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خعجي؟ يمتال جب ث
هَخٌٍَُّخ سيخمجل خع�ُُّ �خعآل خلؤئ مبرخ� خؤمتخجلحمط خؤئَُّّسـ خؤمتضة ئخإلس
يمتال رّ ىَّرال خؤجمّـ ؤالٌصَّإلـخؤهَة �هحلُّب خٍؤ  ٍقبـهالخ خؤمتيض م خؤرخحمجنط
خؤ�هحلٍْب خلحل رّ سيَِّ ألخ ى�َّط خؤئالآلخس خنبحل ٍئخإلس عال�ـخألب م ��خع
تت �ٌ� ٍ �ًخ  تت ��خع حـُّخـيمتال ىخأل ضش خؤ�خرء ألخ عال� �حم

خسست ضش ألُ ه�حل�
ٍسَنخم خؤهرخحمخسب سالئ خ��خجنـألُ سنتخحمئ� ُّهحل� شخؤشَخبـٍئخإلس خع�ْ ئخْ
لكخم يسسخضخ �خعال ألَخخت هُ ـس�خؤ� شآل َُّّحم��خ خعحلش سخمخصحلُّخ ذق ألهٌّ
��خع ألئخْـ ئخْ خ�ة �خبرئال ىالس ت خؤمتٌَّإلٌّ خؤئخْ أله خؤس�رهـ ألخٍأل
رخحمجل طخجل خؤهخألبخؤخرهق ألخإلخ خهمحخ ألُ خضحل ُّئالة �ٍ يخصهب رنتئال نبخوخمخ�
نبخ� ٍئخْ خعال�ـخٍق خ�سآلخمس رال خؤيخصهب هُ رخعحلُّش ألخهحلًآلبإلي�ّ هال

فحلش� �
خلحلهَُُّّـعمحَّحم خؤ�هَّجلُّق خلشيق عآلَّهـألُ – خإلَخ خؤرخحمض الؤ سجمئخمس
هالّـٍخرالوَخِ ٍىحلـ�الآلَخ خؤيَحلئب مـرٌَّ ��خع ىخرال ألُ دخبخم ئَخ ىحل � خلكخم
ٍخبخحمخسٌخ إلسيخمجخألـخض إلنخمِ ٍصٌخس ؤ�سآلخهـذق �خهب رهحل ّؤخ حمورسَخـم
ُّ�سٌصُ خؤجمّـ خعالص �َأل م خؤَّخهٌّ خؤمحآل� هُ خؤسهر�ـؤّ إلَّجل خعخ�بـٍئَخ
م خؤهخمرٌّ خؤنتهز ٍىَّة ؤّ إلَّمجض ٍخْ خؤئَُّّسب خؤره�ـم ألُ �خؤخ خؤيهال حمجلٍجل
ٍؤئََخ إلمحخؤّت �خهخس ألُ �خعخ خؤ�خه ًجمِ م خؤيال��َق ذخبَّسّ أله خعالص
�ُّخنّب ألَخ�رخ� خؤَّىس ُّهحل يالآل خعسخألب ؤالسَّمبخس إلخىلـأل�ضخسَخ م سخخبخمإلخ

ت خؤوحل� مجض ذ ذقـخرحل إلخإل إلهالآلـخإلّـىحل �ٍ
خعخإلرب خؤالخخس م ٍرَّط ضمحخم ؤئَّ خؤخم�ب خعال�خس هُ ��خع وخز
رق خ�َّط سهآلء ألُـ ٍئخْـخعَّة خؤمتجتخمطب ىر رالآلهخْ ٍألسنتضخ�ـ رخؤ�َّخجل �عال
خؤسمتخمفخسـخؤيمحخ ٍخْـضخمز �آلخ خؤَّصَِّب هال ٍخؤيال��َقـ خوخ� خؤئَُّّسق
ٍىحل ٍخىسسخألـخ�خبَّطت خعالص ضخمز خلخئخمط ألُ خخب� حممبخمبٌخ خ�سالس ٍخؤخم�ـىحل
ٍخؤهآلالـهال خلحلألخمطب خؤيهال حمجلط هـخؤئَُّّسـظخٍجن هال خْ ذق خلشيق ره� إلر�ّ
ألمتخ� ٍسوالز خؤهالب ٍظئآل خؤويخمخْ نبصخه ذق �خ خ�سجمئخحم ؤجمط ألُ خعخمٍص
خؤر�ٍأل إلمحَّز ٍخضسآلخس ٍخعَّخحم خعوخمخيخ خ���خسصبـيآلَ�ء خؤئَُّّ� خؤنتهز
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ألمحخجلت غم م وخمرخ ذق خؤئَُّّسق �ضال
مبض خؤئَُّّسـهال م خؤسخحمف َ َّخؤ خؤخجلخس ألُ ره�ـخؤه خأل�ُ ٍىحل
هال هآلالَّخ خؤجمُُّ خأل��ب عال� إلَّخز ؤره� خؤمح خع�خرخس خلضنبٍجلخْ
ألمتخ� خؤسيخسـذق جلٍْ خإلسجتخزب ذهخجلط ؤمحآلخْ خؤنتخحمهب س�خمة هال خل�خُّحلط
مبَّز ُّصخم غخٍؤ ًَّ خلخسّ ضحل م ـخلكخم ًجمخ خْ ٍخٍمجضَّخ خ���خسصب خؤئَُّّس
ٍُّسآلسه جلكخمخ ٌّ رالحل خْـخؤئَُّّس ؤئٌَآلـإلر�ٌَّخـذق اب خؤسَّ ألخجنئـا ألُ خعخمٍص
ره� خرحلخًخ خؤ� خؤهحلخ ألَّخىة أله ـسسيء ئش�ط خمبَّخس ًَخؤ ٍخْ سهحلجلّـب كَخخت
خؤئَُّّس خؤمتضة خْ ٍخئحلٍخ خؤيال���ب ٍؤالنتهز خع��ـؤّ يمتال خؤََّخزـخألخإل

خؤخجلألقت خؤَّألق خ�خبخمـم �سضآلالـخؤخمخّـ
ىخجلس ٍىحل خلئخْب هالـ أل��خمط رسـ خلَّس يخصه ٍؤئُ خضخجلُّشب سنته�رسـ
خؤَخخي ُّهخميّ ألخ َّمج م يه�ـخؤره�ـ� خضسآلخسـخ�رخزـخؤَّيخطب م ؤالرضش خؤره�
أله ٍخؤس�خألض خيء رخمضخر ٍـكسهّ خ خمخة ئخي أله خؤ�َُّّال ُّخعَّخحم ظخمرسّ هُ
خؤئَُّّسب عّـذق ىرال ذ�خمخال ىرال ألُ س�آلآلّ خضسآلخأل ذق خؤَّيخط سالئ خ�خبخمـ�
خؤخمر خلٍّـ رُـخؤهرحلـبٍنالآل خمي  ضئآلسّ �ئ� رسـخؤنتهخمـخؤجمّـ خْ دخبخمٍْ ٍحمخ
ًجمِ م خلهخمبخم ظ�حلِ خلٌَ�حل�إبـ�صحل خع�خإل ٍىه ألُ خلخم هال ألمحخمجـت خنبحل
جلخإلس رهحلـٍخؤ� خلسئخمحمطـيآلخ هخميخس �خؤخم سمتخمفخس ٍؤئُ خؤهَيت خؤ�خصحلُّخ
خؤ� خبألـخؤوخجنخس ألُ ��خع ٍيخط م ٍٍخمجضـإلٌخـس�ررس هال� رنتئال ذ�خمخال
لهخإلخسّ ٍئجمؤئ خ��خمخالقب خعََّجلـ أله َّألخؤ خلَّخصٌخس م �خ ُّسهخم� ئخْ
ألُ ٍخؤسخٍُّالبـٍخبي�يس خؤسيئ� ألُـئحل� خخلًخْ خحمخضس ىحل خؤخمرَّب ضخؤ ألُ َخل�أل
خؤهخىال خؤرمت�ط خلٍٍـ – ُّهحلًخ خْ ٍكئُ خؤخسالب خؤيمحخ خؤسمتخمفخس والَّخـ
ؤسصخٍجن خؤحلهَّطـ ألُ نبئال خإلٌخ هال سيٌآلٌخ كئُ خؤئَُّّسقب أله سخحمز حم�خؤ –

ألٌحلًخ� م خ�سآلال �لخجلـخعخمخء هخىال ٍأل�خًآل خضخجلب أل�سَه
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خؤيـا َألئخ خلخئخمط جب ث
نبخحمه ه�إلخـ ألَ�ؤّب ذق خؤ�َُّّال خؤ�خمُّء ٍم ؤالهنتخبـ مب��حلى��خخ خض��حل جلهخإلخ
فسال جنخأل ألخ خؤنتخحمهب سخ ه م خؤمتو�خؤخرهـ بئخحمؤسَّْإ يَحلئـ ٍئ��خْ خؤمتيخطب
ظخٍجنإلخِـرالالبـحمخُّس خْ خؤهخإلتـٍرهحل خؤ�خمُّء خؤَخجنألـألُ ُّ�خحم هال خؤحلُّآل ألَّىهّ
ىحل ٍئَس رخر�ب خل�ًخم خخبمحخم ر�خصٌخـ ضخ�خبـ هال رس خؤ� ُّخعحل
ألهـخضحل ٌّؤخ ألَّهحل  َّخمـضَّؤّـرذإلسنخحم ئشخمط ألُ خؤ�خصب ًجمخ سيخمبال ضينس
ٍهَحل خؤئَُّّستـٍمـخؤسخحمُّحتـخ�حلجل خؤ�هَّجلُّبـخؤجمّــُّهآلالـم م خؤنتَّهٌّ خع�ز ىخجلط
خؤ�سز ض�ز خؤ�خهخسب ره غالـ ا َُّيخسخم ا خألخإل ٍىيسـ خؤهخنبخمطـمبرخضخ�ب

خعالت �خرالو�ـرّـحم خؤجمّـ
خؤجمىُـ ضالء خؤخأل ألخمرَّه حمص��الـ أل�ـ خى���ز ضس خل�سصحلـ رَّصالـ خإلسنخمسـ
ئالآل �خأل خٍألـألُ �خع ٍإل�ء خر�ب ٍىآلمتخ�ـ خ�َّجل �رَ�خ ٍُّالر� ٍخؤنتَزبـ
ضَّأل إلحلٍحم ٍغُ إلسضحلش ٍألمحَخ رحلّـبـ خخبجم رال هالّبـ خصز ُّ�ئ� خؤ�خمبٍ�

خعحلُّت �خص
ؤالآلنتخحمئـ �َُّّ�خمخ م برخجنألإ ذق �يخمّـ خؤيَحلئـؤ�سز م جنخحمإلٌّ ٍمـخل�خ
خؤ�الآلإ خإلمتخحم َبع رخ�آل ���خؤيال خؤنتهز إلمحخأل ألهـ َسمحخأل ئالآلـ رذؤخ
يٌخ ىمحس �َُّّ�خمخـضش ذق ٍألٌَخ حمٍألخب ذق وخجلحمس خؤمترخ� ٍم خؤسخرهـؤالض�زب

خلخإلت جنألالسّ ٍ ���يال نبخز هال حمخهبسهخم�يسـخب�خ خُّخإل �ل
ذقـ خحمخيٌخ خْ ألهٌخـ ئحلسـ سهخ ةبـ هىـ خؤيسخط سالئ ٍرق �ر إلنتخس ٍىحل ـ
ٍهُ رجلإلخب م خل��خمخط ن��خمٍة خضحلشٌخـهُ ئَس خؤ��َّجلخهـ ضيال ٍم رخلخإلخت ألَّإلحتـ
خؤ�صُ جلخبَّؤٌّ هُـذضسآلخأل ضحلشسٌخ ٍضق خ�هسخألب خ�يَّةـكجتخ خم خؤ�خمّـ خؤهآلال
ٍجلخهَخ ئخْ خؤمترخ� ٍم خؤالالت سالئ رمتضر� ٍسنترشس رخؤَضز رحلخس هَّجلسٌّب رهحل
هآلال �خـهُ رخؤرضش خل�خحمبـٍٍهحلسٌخ م مبخؤـخلوخجلحمط جلخبالس ضس ٍحمخيس� رخئخب�

خنبهت خصٌ�ط ألسجتمتمتـم ئآلآلخممج سهآلال ئخإلس ضشـخإلٌخ خحمخألئَّب م
خؤالء هألخس ئخإلس خ�سرال�ب ٍضق خؤخجلّـب ٌّحمي ًخسيس خؤئَُّّسبٍـ ذق هحلس
بخلرخضشإ رخْ سيحل خؤخميخئ ألهالَّألخسـألُ سال ـخإلّ ٍخرالو� ٍصٌّب ألألض هال س�و

خحمخألئَّت م ألَ�ؤٌّ يسنتس
ألخ –خؤ���ـ خٍقـ جنٍص��� ه��ُ ذإليمتخؤٌّـ رهحل خؤ�ئخْـ أل��ُ خبخؤخ� خل��َ���أل ئ��خْـ
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أليسَّضسخْ ٍخلحمخه��خْ حمضر مبخؤ ٍرخ�سآلخمخحمب �ر ٍئخْ �ب خب�ـ رئال خخلئخمًخ جنؤس
خجلرٌّب خؤَّ�م ٍألُ خ�نب�خئٌّب خؤهآلالـ ٍض�ز خؤنتَّهٌّـ خع�ز ألُ ؤمبحلىخب
أل�سوخمرخ� �ؤ ؤخؤّبـٍرخؤسخؤٌّ سنتهال �خ�خؤ ٍخلنتخجلخس َخؤ�خخب خعَّخحمخس ٍئخإلس
ٍضيخنخ� خأل� حـؤ�ضسخم بألَّ�إ ؤٌّ ٍىخأل بخلرخضشإت حمىخر ظس ٍىه ُّئَّْ خْ
مبض ألُ إلسخئحل حمُّشآلخ خؤئَُّّس م رخؤ حمخَُّخ خؤ��خمي��خئبـ أل�ٍ �ألسئ هال
خبخحمص خضخ مـخضحل نب ذق حميخىَخـضخ�ابـٍـخمب�ضر� ألُ خلهالَّألخس ًجمِ
هنتخمُُّ لحلط مجخيسّ م يآلئشس ب�الآلخْإب خ�ّ دخبخم ىخجلّـ ُّ�ٌَخ ئخْ خؤهخمبآلبٍـ
كخ رٌخمإلٌّ ئآلخ هخؤخ�ـؤالنتهخمب ٍسجمٍىخ� خجلر �َّأل خؤخميء ًجمخ م خئسنتيس ٍىحل َُّّألخ�ب

ت ذؤٌخ خ�إلمتخس كال�  ـيمتضرالو خيئخحمِ خؤسهر�ـهُ ى  ألُ رّ ُّسآلسه
سالئ خْ خض��سـ خإل�ـ ذ ؤٌّب ٍي�خمًخ خؤ� خؤخمخض ذألئخإلخس ئال ألُـ ٍرخؤخموآل
ؤَي�ٌّ ٍىالس ألٌَخب رخعخمٍص ؤٌّ ُّ�آلض � ضش مبو�ب �صُ عخمجل خعآلالب خؤنت
ؤئ خر��خمؤ ئخْ ألَّإلحتب ذق لخإلخ خؤرَس أله حمضس خإلئ ؤَّ عََّْب حبُّ��خ �رخ
ثجإلـألهَخبـٍهخميس هخإل م ُّهسال يالآلـ �َّخألخـأل ألهـب�الآلخْإب خؤ�صُ ًجمخ ألُ
هال خلآلالئ ٍم خعالص م خلهخمٍة ٍخل�سنتخحم ٍخلخمرٌّ خجلُّز خرُ خإلّ ألُـخ�ء
خؤَّجنخحمط جنألُ م خلخؤب جنخحمط ٍئالٍـ ألَمتز سالحل ئخْـىحل �َّأل خْ يٌآلس ئآلخ خؤ�َّخب
رُ �َّـخأل�ـ أل ٌّ�خؤخم ى�رٌخ خلالئـ�هَّجلبـخؤ�ـئخْ هٌحل خبأل َ َّخؤ
خلسآل�طب َ َّخؤ خؤئَّخجلحم ألُ هحلجلخ� مجآلس خؤ� ٍ خؤ�سَخسب أل�اله م خؤه�ُّ�ب هرحل

خؤ�خمٌُّّت خ� ٍهرحل خلهآلخم خؤه�ُّ� هرحل ألشال
ألُـ رسخئحل خسـخؤيخمص خؤمتو�طب خؤنت خؤحلإلخـم هالٌّ� سمحء خْ خْـئخجلس ٍرهحل
ئخإلس خؤ� ألُـخؤ�ٌخمخس ُّال�ال ؤئٌّ خضحلًآلب خ الٌخ إلئس عخمجل خألخم خْ مبحلىخخ

ت ٍخضحلـألٌَآل أله إل�ـسخمئسـخليسخ�بؤضسخمب وخرٌّب خبأل مـألَ�ؤٌّ سسآل
ٍخؤئسزب خنبخب ألَّخىه ُّهخميَّْ خؤجمُُّ خعخمُّمتق ٍؤ�سـألُ خلَ�ألب هحلسـذق
خؤ�صُب هال ؤالسآلخمْ ؤهالٌخـظخمر ؤَي�ٌّـح رخألبـٍىالس خعنـنبخ�ـخلخ يالآل ٍخشخشب
خضسآلال خؤئَُّّسبـيئة م ٌّنب رئال أل�ٍجلط نب خؤهنيـم خ ء � جلألس ألخ ٍؤئُ

_ ُّخؤ�هَّجل خلهسس مـوخًز خؤ�صُ
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جنحمىختتتا خؤجيآلخ ئخإلس جب ـث
هآل�خْب ذق ىحلـٍمبال ��خع يمتال صشآلخْ ئخْ أل�خـخعآل�ب سشخز ضقـ
خرالوَخ ٍىحل ٍصحلخإلّب م فآلالّ ئخْ ألخ ره� خؤيخجل�ـرسر� سهَُّّ�ـوخرّ غخٍأل ٍئَخ
ٍخض�خإل خؤه�خـ رَّخصز خلكخمـ خألخإل ىخإلـ ؤهحلإلـ خؤهآلء رخ�يَخ خؤنت�ٌّ خؤحلئسَّحم
سخرق خهحل�سـئالآل خألخإلـىحل رخْ خلهخمٍيب رالرخىسّ ـخصخرَخ ٍؤئَّ خؤهَيب خؤيحل عن
خلكخمب رخ�آل ه�خ �رخمى رذحم�خأل  خؤرَخِ ٍىحل خعسخألب �ـخعالُّرحلخ م �سخمخ

�خؤشخإل ٍظخٍجن رخٍق رخؤَّيخ يَّهحلإلخ خؤيال��َب �ٍؤال�ال خؤيحل الؤهخ
سه�� � خعسخألٌّ خؤرخْ خْـأل�َّجلط ٍخمجضخ� ٍخصسٌخجلخسـٍئخْ خعَّخحمخس سنته�رس
و�الس ئالآلخس ألشال ٍرحلس خلنتخحمئقب لجتسالة خلنت�ئ خؤَّخ�آل ألُ جلإلخ خعحل هُ
ذ�خمخال ئالآل خ�سجتحلخإل ظخمُّآل ألشال خؤنتئال خألَّحم ره� آلس ألمحآلَّإلٌخبـيمحجت� ألُ
خلَّىة ذجلخإل ألشال �خ�خ هَخمبخم ألُ خبالس يآلخ خؤمتٌَّإلٌّب رخؤئخْ ٍخ�سرحلخ�خ
ظخخل هالٌخ خؤمحوم ذق خؤهخمر خعئَّألخس ٍجلهَّط ��خمخال خلَضخجن خألخمُّئٌّ

خؤيال��َت خؤمح ألُ ألَمتة ألَّىة
ألخمُّئخب خؤسهخم� ٍسسضخنب خؤئَُّّ� خؤنتخحمه سخمخهٌّ خؤئَُّّسبـخؤ� خؤَ�ط ئخإلس
أل�َّؤ رسهالخس خؤسَّمبخس يحلـىَّرالس خؤرخْبـٍؤجمخ خب�خز هال خؤرمتآلخس ٍخمجض
صجمحمّـبـٍنبصهسـخؤره� رنتئال خؤٌَخ مبخوسٌخ سهحلُّال م يآلخـرهحل خ�ٌآلس ٍوَب
صخبال جلٍؤ ذق خلكخم ألخم ٍإلال ألخإلخ خهمحخ ر�ُّخجلط ؤالآل�خؤر خؤرضخمُُّ ألُ
حمُّسّ ٍم عنسّـخؤسخحمف م خؤنته�ب خؤمحآل� هُ خؤسهر� ل�خضخس سس�ه خخبخمب

ألهخ�ت صخ���خس
ٍ خلكخمب خألخإل َُّّؤهمح خلآلالئ ـألُ خؤمت�� سَّيء خؤحلئسَّحم ألخإلخ خخبسخحمس ٍىحل
خلَّصَّجلُُّ خْـوخؤر ذ خ�سنتخحمط خؤسهقـجلٍْ خ�الَّز هال خؤره� خه�خ� حموآل
هرحل ٍخؤحلئسَّحم خؤ�زـ �هحل غآلحل خ�سخخل ٍئاليَّخ خخبسخحمبـ هال خأل�ََّخ عنسٌخ
ؤالحلئسَّحم ُّسنتخحم�خ َخؤالص كٌخإل خعَ�ّـ غزـ ٍخ�سخخل خعٌّ هرحل خعخؤء
َخله خعٌخس ألُ خؤخم�ٌّ خؤ�خبمنـ هالـ خعمتَّألـ هال ألهّ بٍخؤهآلال خؤمت��
خؤئخْ أله ٍألخ هـخؤس�ره إلسيخمجخ رحلهآل َسه خًال َع �نبٌخحم خلآلالئب م

خؤمتٌَّإلٌّت
ذقـحم�ٌخ خلؤئ ٍه�ٍإلخ نبخ�ب ُّسنتخحم�خ َخؤالص سَص� خْ جلٍْ ئخألال هخإل ألمح
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ت رّ خ� خض يخمحمإلخ ب خؤمت�� خؤحلئسَّحم
ضخمصخ� فحلٍْ خؤئش�ٍْ خؤشخؤشبـئخْ عمحَّحمـخلكخم خؤرضخمُُّ م خؤسَخ ٍضق
الؤ خعمحَّحم هُ سخخبخمِ ٍؤئُ خلؤ��ئب م أليخظسّ ر��حلٍْ خؤخم�ـ �سو م ئر�خ�
�حم �ؤسو – خلسَّخمجه � خؤحلكخمخ ٌّ ضَخ �مخحم هال نبصهَخ خيسسخ�ـ
َُّّإل مبرخ� خؤرضخمُُّ ـذق خؤحلئسَّحمـخؤمت�� ٍمبال ٍضق صحلُّحلطب َع ٍخإلسجتخز خؤالصَب
رخرس�خألسّـخؤهجمرب خؤوحلخ رهحل يخصخإلٌّ ٍؤئَّ غخمصخ�ب خؤسخـرّ ظخنبس خلكخمب
َخحمئآلـؤالصخخبس ٍأل�ٍؤ خصسآلخهئآل هُـضمحَّحم ؤالسخخبخم ألخخبجمسٌّ هحلإل خحمصَّ ح �ىخ
هال خخبسيَخ  َُّّالـألُ ؤال خؤحلكخمخ ـرهحل خؤخمٍ� ذهصخرخ�ـرٌجمِ يخجنجلجلس خعحلُّحلطب

ت صحلُّحل �حم سخمنبض
ضخمز ئخحمش خضحلشسّ خؤجمّـ خؤمتحله رخمخز ضالآلـمبو� هال خلالس ئسخز خوالَخ
رجمٍحم وخمخي ذق خعخمٍزب ٍٍُّس ّخب خضسألـخخت ٍخؤجمّــظخٍجن خعالصـخؤشخإلب
م فخؤّـأل�سض�ب خألالـ خلكخم ًجمخ ألُ ؤَخ ٍسر خؤهخمرب خؤنتهَّز رق خضخجل

ت ٍخؤسمحضخس رخؤحلإل خلهآل�حلط ���خؤيال خؤنتهز خإلسيخمج رحلهآل خؤس�خإل
خؤيَخإل ٍألٌَآل خلحلهَُُّّب ألُ ئر�ـ هحلجل رالخ �هحلس خعخإلرب خٍى��خسـ ٍم
ألمتخمب م خؤس�رهـ ألخ هـ ع��خْـ همحَّـ ا سَّيءـ َ�اغ خؤئر�طـ ُّخلمتخم
ئآلخ خعآلهب ألُ ٍخ�هصخز خؤسحلُّخم ألحلخخبسٌخـغال ٍنبصخه ضمحَّحمًخ ئخْ ٍخؤ�
ٍىحل خؤشخإلب ضمحخمـصال�خسـخلكخم خعخمرٌّابـخؤجمّـ اجلر�ٌّ خؤمتحلُّء ُّحم خرٌصس�
ٍسٌخم�ز خؤره� يخضسآلالّ خؤئش�ُُّ خعَّخحمـأله خنبهال خؤشخيبـضش ـؤخىسّ ئخألال م رحلخ
�مجخطـألخ خؤسَّمجضب ُّضخم ألُ س�هي�ك�خض خعخؤ ٍؤهالـخؤنخمٍة خؤره�� ألَّ

ألهّت خعَّخحم ألُ خؤره� رسٌخم�ز َّخه
ألهخ� ؤالهآلال خؤمتحلة يخجلسَخ إلب تجحث هخإل ُّإلٌخ م رخحمخألئَّ بجلرٌّإ خؤسضء ؤحل
ألُ خؤهحلُّحل سهخمةـهال خبؤٌّ ٍألُ خحمخألئَّب سمتحلحمًخ خؤ� خؤ�ُّسإ بىخيال عال م
ٍىحل خع�زب خلؤئ ُّهالآلـنبخ�ـهُ ُّئُ � خؤنتَّهٌّـٍؤئَّ خع�ز ئَّخجلحم ٍألُ جلرخخ
 ز ذظخجل هآلالّـم ٍرشخمخ خؤئَُّّسب م َ َّخؤ خؤنتجتمتخس رسصخمر ألهرخ� خسخإلخ
ٍؤئَ�ب خلآلالئب م مخشال �خ� ضخمئ رخ�ٌخإلـم نبوَّيخ� ٍئخْ خؤئَُّّسب صخأله

خؤحلخخمطت خبخحمص رهحلخ� خع�زبـخرسّ ُّسرهّ ئخْ خؤنتحلُّحلـخؤجمّـ ؤالضجمحم
رجمؤسّـألُ ٍألخ ؤالـخهسخؤٌّب نخمٍة هُ خؤئسخز خٍأل م خٍحمجلسّ ذقـألخ خنب� ٍذخل
رهحل – ٍصحلس� ىحل يذإل� رّب ؤّ ىـه �خ�ٌّ خهسخأل م سَّحمُّ�ّ ؤسصَز صٌحل
ىحل بجلرٌّإ مبحلٌُّّ ْ رّب ىآلس لخ خؤنتحلُّحل رخ�ة �ـخنبهخم خؤ�صُ ألُ خبخمٍصٌّ
مبحلىخخ أله خلنتخضَخس ألُ صَّ م خجلخبالسّ ٍخ�ضرخم خئسخزـ ألُ ضخؤ خإلسخرسّـ
هحلإل ذجنخ رخعحلخهب ٍذض�خ�خ� جليَخ� خلخ ُّ�سنتهخم ٍؤهالّـئخْ خلَضحلحمخسب غسالة ألُ
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ٍخؤسحلأل خؤَّ َـ ألنتخهخمِ حموآل ذؤّب خإلسآلخـ خٍ خع���زب ألَّمجَّه مـ أليخظسّ
خلرخضشـخهسالسّ خْ ؤَّ َخك إل ثج هخإل م ه� خ�يخمخص رهحل ٍؤجمخـٍصحلس� خؤمتخجلىب
ُّمتالض ٍب ألمح خألخم ٍؤئُ خهآلخىّب م خلحلأل�خم خلؤئـخؤنتهَّحم ـُّسئخم�خي ؤئٌّ ألهٌّ

ت خؤحلًخمإ خي�حلِ ألخ خؤه�خحم
ره� أله خعحلُّش ؤّ س�َ�ـ خلكخم صال�خس خسخضسٌخ خؤ� خؤَّىس يخمخوخسـ ٍمـ
َّر صخم ضحلُّش خ َّأل خْ ٍخسجمئخم – ُّسٌخمرَّخـألَّ � – مُ خؤ�هَّجلُّق خلشيق
ئالآل خأل��خإل سَّىيخـ ضسـ ٍو��خمز خعحلُّش نب��خمئـ ٍى��حل بـ خؤمت�� سَّيء خؤحلئسَّحم ٍر��ق
هال خسيَخ خْ – شخؤشٌآلخ ٍئَس �ـ ٍئآلـخ�هحلإلٌّ خؤنتهَّزإ َّْخي بخؤحلُُّ ألخحمئ�
ضَآلخ فحلشـخلؤئ رخيَّْبـٍذكخ ئهحلطإ خؤحلُُّ بٍمبآل �ؤ رجمؤئ خْـخلمتَّجل
خٍ ٍخإلوئب خؤ�ًحلـ ألنخًخم هال �رخؤ�ئ ذألخ خؤنتهَّزبـ ؤسجتحلُّخم خؤحلُُّ ُّ�سجتحلإل
هَحلـخألَُّّق خعئآل يال�ي �َّوسّ ئآلخ خعئ�خإلـرخهسرخحمًخـبص�خ�إب ى��َّط رخضسآلخأل

ٍخؤهرخ�قت
خهخميّ خئُ � خؤ��جمّـ � خؤمت�� خؤحلئسَّحم م ٍخئسنتيس خعحلُّش رخصَّخـ �هحلسـ
هالـخعخط ألَيسض ٍحمٍض��خ� د�خمط هـٍ�خض�� �خ م ه� – ىرال نبجتمتخ�ـألُ

ت ٍخألال
خؤئَُّّ� ٍخل�خمضٌّ خؤخمٍخٌّـ ذ�خهالب يٌحل ذ�خهال ؤخ ألُ ؤٌّ رحل  ئخْـ
ًخسيّ حمىآل هال يضمتالس خؤحلخألب مبحلىخخ رالخ خؤنتَّئ هحل ُّئسآلال ؤئٌّ خؤئر�ب

بجلر�ٌّإت ألُ
خؤَخيَّحمط ىخمز آلـرالضنخسـل ؤََهآل خؤيَحلئ ذق ٌّ�خ ذ�خهال هال خنب� س
خض��س خلئخْب ـرَّخر ـخ الـألُ ضق ـؤئَّ هخإلـججإلب ألَجم خحمِ � ٍئَس الب خله�� ٍجلخبخْ
خؤَّصّب هال خؤحلُّآل خع�ْ ٍأل�ض نبهخمِ ٍرخ� ٍِتًحلـخؤرخحمضالؤ ٍئخإل�ـحمخُّسّ
خؤهآلخم ألُ خؤ�سق إلٌخُّخس ألُ س�ز خرس�خأل هال هألخس ألخجنخؤس ٍغَّألـخمبخرهب

ت ٍخضإل
ذ�خهال ُّخ ٍَُّئ
هالٌّ ُّخ يخألحٍَُّئ

رخؤهخ�ـٍرخعالص همتيس ٍُّيئخم شخي ٍغخمجخس خمبخرهب سهحلًخ  �ََّخس
سهآلحلس رالرخى ضَّخحمإلخ خجلحمإل��خ ؤئََخ ألٌَخب خ�خبخم ُّة خُُّ خضحلإلخ ُّهالآل  ظحلُّحلخ�ب

خ�إلسخصـخ�رحلخهٌّت ٍ ٍضخألسـضَّألـخؤئسخر خعخمخ�ب هُ خرسهخجل
خؤالخ رٌجمخ خألسال ٍحمخُّس� خؤوخمٍزبـ ألنتخحمة هالـ خؤر� رنترّ طََّ ٍجلهسّـ
لخحمؤـخعيصٌّ م خؤسخؤٌّ خؤَّإل م فمحخم ٍؤئَّ إل�خإلّب ضسآلخأل خؤمت�ـكخـُّئيٌّ
خؤ�سَخس ُّإلٌخ حمٍخُّخس خًآل ألُ سهحل�ب خؤ� جنحمىخإب خؤ�آلخ بئخإلس حمٍخُّسّ ٍظمحخم
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خؤهخمرٌّت خؤهخ� م
غآل�الق ؤالَّ ُب هخحلُُّ خؤ�خمُّء خمبحلىخب ألهـ خخبجمسب خعآلهب مبط ٍرهحل

ت خؤئسز ألُ ئر� ٍرئخمسَّْ خلكخمب ٍسَّمبخس خعَّخحمخسب كسه
ألَيجم ألُ خى�خز ُّوحلٍ ضش خؤرهحلب خؤ�ألخْ م فحلش ئخْ ىالخ�بـئآلخ خئُ �
ىرمح رق �ٌَّّـ خإل خؤ�َُّّال �ه�ـ�خمخ ّ ئخْ ذْ خلخم ُّهالآل  صضآلخ� خعيصٌّ

ت ّأليسنت
ٍألشالٌخ حمرهآلخـئالَّأل�ـخلًخرخ� خؤ�يخم ألنت يٌخ سسئر�حل ىخ�ب خُّخإل ألُ �خ ُّخ
ـخحمرهب مبيضخسّـهُ س�ُّحل  خع�ز ألُ رخْ خٍ خب�خز خٍ ذجلخبخألـحم�خؤب خصال ألُ ذُّخرخ�ب
ٍئخإلس خؤهصزب خ�ؤئ�ٍإلٌّـ خؤ�ُّحل ٍـ خؤسَب خ� م نٌخم ىحل خؤيخئ� ُّئُ يالآل
ت خؤ�صَّْ وخًز ٍسَنآلّـذق خؤهمحَّ رذجلخبخأل الئي رخْـئٌجمخ سٌخمُّز غخ خمط

�ؤٌّـحم خئ�حل ٍىحل ؤالض�زب ُّ�خلخمئ َخؤالص �ضمحخحمـسخمُّخم ؤالئَُّّس ألخمط �خيخمس
خهق ّذؤ سمتال خؤ�خحمطب مـ �خمّـ غرخـ م �محهّ ًَخؤـ خل�َّأل رخْـ خعال
ظس خمجهّ ر��خْ ٍإلمتض�ـ �ئب كنخمٍة يخصخإلٌّ خل�َّأل ٍؤئُ خليسنتقب
خؤ�سزب �جمخ ألخمسخضخ� خئُ �ٍ خؤ�خحمطب �خء خىحلخإل خؤَّخىهـظس خؤمتو�ط خؤيخمنب
خليسني خألخإل ٍىيس ٍضق صَّرٌّب م خٍحمخىّ ٍٍجنهس خؤنخمة يسضس خؤخميء ـسَّجلُّه ٍرهحل
ُّخ �ـ خؤمتو�ط ئس�خؤر خؤيخمنب سالئ ؤخميه ألرخنبخمط ٍخلًز خؤَ�ٍألب أل�  الز

� ر�إل ألخمس خؤ� ؤالآلجتخ خمط
خعخؤب خُّخإل ألهٌآلـ�َّخؤة خظخخلز خمبحلىخب رخمي خهَّجل يذإل� خؤَّإل خألخ
خؤَّىَّةـخؤهخؤٌّب �ة سأل� ضس مجضئخسَخ ٍسخمسيه هرَّحمـًجمخـخلخمئ�ب ٍألوخألخمخس
م س�ال�هـخليسني خؤ�خحمطب �َنب يسضس ٍضق خهآلخئب ـظيء ٍ خؤهقب يـسخمألني

ح ؤّ يالس خؤئسزب هَخٍُُّ
خؤهخمخىٌّ خؤو�ٍ خُّخإل هُـ حمٍخُّخس �ره ئسز ئَُّّ� ٌّؤخمٍخ خؤئخألال خهآلخأل ًجمِ
ؤيسَخ خل�رَّهخس ٍ�ََسنخمـألخمخىز نبخ�ب خؤهَخٍُُّ ألُـًجمِ خيٌآل � يخأل ؤالئَُّّسب
ذ�خهال خهآلخأل ذًحلخ يخمحمس ُّمتالب � ٍؤئَّ خلخمخىز إلَسنخم خه� لحلط رَخ يٌخت
خعآلخحمؤـؤهالٌآلـُّسجمئخمٍْ لَّنيٌّ ئسخرخ�ب ٍهنتخمُُّ خإل� ةـهالَس ٍخؤ� خؤئخألالب

خؤرخحمضت الؤ نبية �رخ ٍجلهسّ خؤجمّـ خ�آل ًجمخ
خؤ�ََّخس ًٌّ ًٍخ ي�ضٌخب رهحل هََّخإلٌّ هال ٍٍهحلٍإلٌّـرذحم�خ�خ خ�حلُّب حميمحَّخ
خؤ�حمىخ خؤ�آلخ ٍأل��خجنخؤ��س ؤحلهآلٌخب نبخ� إلمتَه �ٍ خإلسيخمجب سٌحلخ �ٍ ك��خم�ب
خإلٌخـىحلـسرَ�س ُّرحلٍ خؤ� خؤخمىخر ٍحمسخر خعحلٍجلب سسخألالـى�َّط خعيصٌّ م غسص�ط
ألمتحلحمِ ئخْ ألٌآلخ خؤهخمرٌّ ألهـخؤئسخز ؤالس�ره بـ ؤمترض سهحلُّالّ رهحل خلكخم نبهخحم

ئخسرّإ� خٍ
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_ خؤ�يَّؤ ألُـفآلٌّـخحميف جب ـج
هالّـهَخـخليسنيب سه � خؤ�خحمطإ �َبنب م خلٍـنبئالـألٌآلال مبو� �ئ رٌّ
يخمضس يس�نتسّـضخ�ب ٍضق خؤئَُّّسب ألُـحمضالـ خؤهَّجلط رهحل يسضّ هال ٍ�ـخضخممي
خضحل ّ�إل �ئ م ذ ظسآله  ألسيخمىخس مجآلس خؤ� آلَرخؤو ؤالآلمتخجليـٍخ�سآلسهس

مـخؤيَحلئت مبحلىخخ
ٍسَّمبخس خخب�ب ُّهحل� ٍجلُّ��َّخْ ؤّب مبحلحم ألخ دخبخم ًٌّ ��خهال ئسز شش
ٍخإلء لال ٍئسخز خؤمتٌَّإلٌّب خؤئخْ خؤس�رهـأله ألخ ه خؤرضخمُّ�ـلكخم خؤَّيحل
خؤرضخمُُّـرهََّخْـبألُ ألُ يَـؤئس�خزـٍيَخإلٌّـٍخ يخأل ٍؤَّضخس فَّّــإلمتَّمبخ�ـخجلر
ـؤالآلخمضال ٍمجخة� خٍؤٌّ سمتَّحم أل�َّجلط يئخْ خ�سَُّّخس خألخـدخبخم خؤ�يَّؤإب خحم� فآلٌّ
ألشيٌّ ألُ فر خهحلًخ خؤرضخمُُّب ٍخصسآلخهـٍخؤشخيـم ٍخعَّى �خ�خؤ
خؤرضخمُّ� خؤنتهز ى�هّ رهحلـألخ � خ�ْ ٌٍُّآل� ت  خؤحلكخمخ صسآلخهخ خعخمئ سخحم
خلَّمجَّهٌّ خؤس�َّحم ذق خنب� خْ �ـ  خؤحلكخمخ  خمُّء هال خب�َّخسـ ألُ ٍضئَّألسّ
ألُ خؤيئخمّــٍخؤ�خ�ٌّ ٍخؤَنتخم خؤهآلال رخ�خؤز سَسال ٍخؤ� خؤَّحمىب ألهحلّـ ُّمـحم
ألهخمئ م ٍخ��ٌخإل خؤرَخ �َأل ذق خؤ��خئ ٍحمجلـخؤيهالـٍخؤنتهخحم خلمحخجل ألَّىهـخؤهَة
ُّخؤسهحلجل طء خؤسصآله ُّألُـ يخمخسٌخاـ ذضحل م سَّأل ضش خعمحخحمّـب خؤس�َّحمـ
ٍرذىخأل خ�سآلهـخؤرضخمُّ�ب م �خ�خؤ َّخؤ رق ٍخسة ٍخخبسة ٍخؤسََّه
ظء م سهر�خسٌخ ٍخؤ�ظحل ـخلَّمجَّهب خلمتالض ـخ�� هال �خ�خؤ خؤسضخؤيخس
م مشال خؤحل�سَّحمُّب� خ�كخْـرخؤنتخمه ذ خحم ٍم ٍخلَّخ ُب خؤَّ ُ ٍألمتخ� خًحلخة

خؤرجلإت �َّـخأل� خؤحلٍؤ بحمخخي
خؤرضخمُُّ م �خ�خؤ َّخؤ رق ُّخؤحل�سَّحم ىخؤه هؤ�ر خؤسَّمبة ًجمخ ٍم
ُّخعجمحم ؤاليَّخحمئ ٍسخألال رهآلء خألخألّ ؤالسَّىةـ ُّحلهَّـ خؤرجلإألخ خأل� خؤحلٍؤ بٍحمخخيـ
َّى ّي سسصخخلز �خ�ٌّإب بعخأل مـخّـ ُّخعخم ٍغخمصخس خؤآله رقـغخمصخس

خؤخإلَّْت ٍـنبخمه �خؤ�ال مبخمخهٌخـضَّأل خ�سآله
خؤرضخمُُّ م �خ�خؤ َّخؤ  خمضس خعئَّألب ألخحم�سٌخ خؤ� خؤآله �ََّخس ييٌّ
�رخؤ�ال خ� خض فهال حمخجلُّئخؤخ� �خ�خ�ـ رخمإلخعخ�ـ خعالصب جلٍأل ألُ ٍ�َّخًخ
خٍؤَُّّخسٌخب حمخخي هال رٌخبـ ٍخ�سشخحم خؤ�ال�ب ألخؤحل هالـ س�ٍخ خعخئآلبـ
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ألخمًَّإلخْ ٍخ�سآلخمخحمُّسٌخ خْـخ�سخمخحمًخ خعئَّأل ٍهس ضق صجمحمُّخ� خخبسالة خألخم ٍؤئُ
خؤنتهر ٍخلنتخحمئ هالـخؤحل�سَّحم سخمسئ� ٍخؤخإلَّْبخؤ� خل��خس جلٍؤ إلنخإل رذىخأل

خؤخمخحمت خظخخل م
خؤهخمُّمح خؤنتهر خعخمئ يذْ ألَجمـهخإلـجحإلب خؤخمُّر خضحلخش إل�سجمئخم ٍضق
خؤجمّــٍمبال ٍخؤخخيب سهر�خـهُـخ�ضرخم خؤرضخمُُّب م خعآلخً� يٌخ خؤ�ـنبخحمئس
خؤخمخجلُّئخؤ خ خمٍضخس هآلالخ� خؤَّخ�هبـىحلـظخٍجنس ٍنبخمخضّ خ�سآله خهآلخئ ذق
هُ س ه�� ضش خؤهَةب رَّ�خال ظٌخ ٍرخجلحمسـذق خؤ�خ�ب ؤض�خز ُّخؤَنخم
خؤهَةإت خبخحم سر� م خلمحٌّ خٍ جل�سَّحمـهخإلـثجإلب ذق رنتهخحمحـبخؤهَّجلط ضخمئسٌخ

خعخمُّب ٍغخمصخس خؤآله غخمصخس ألهخجلؤ بخعحلُّحلإ خؤرجلإ بخأل� سخأل�ال ٍىحل
ٍخلنتخحمئ خؤحل�سَّحمـ ألرخجلحمط ي�خم�ـ شخىرب ررمت�ط �خؤسو مج��خمٍحمخس ألهـ  ٍسهخ
مـسنخًخمخس خؤرجل خأل� خؤسيَّخـضَّأل خؤجمُُّ خؤنتهز ـخرَخ خؤيخمض هآلس ؤجمخ خؤنتهربٍـ
خ�خألبـيمتخوس خلرخجلحمط ًجمِ ذق �خ�خؤ خض�خز ىخجلخس ٍخ�سصخرس هخحمألب
خؤهآلالـخؤ�خ�ٌّ طٌخـم ٍخىخمس خؤٌَصـخعحلُّحلب ٍيءـألس�الرخس خعحلُّحلط خ خمٍضسٌخ
خؤرجلإت خأل� َّ� خؤحلٍؤ مـحمخخي مشال ُّخؤحل�سَّحم رخؤنتخمه خ�كخْ ذ خحم بم
سخخبجمِ خخبخمـخْ صخعال ؤالضئَّألخس َُّروٌّ لخ ألهخىلب ضـٍألشخأل ظخمر سالئ
خلنتخمٍه ٍخضإل خألال ر�ٍئ خعالص ألشيٌّ وآلخم سيخأل ًٌٍّـألشخحم خهسرخحمب رهق
خعخط إلٌص خؤ�خ�ب ٍىَّخًخ ٍنبهَّرٌخ ضئَّألخسٌخ َسسر خْ م �َخل ؤنتهَّز

خؤحلكخمخ ت ٍخل��خس خؤخإلَّْب خؤحل�سَّحمُّبـٍ�خجلط
شخمـبجلل��َّْإـألُـس�َّحمبـ هال ظ�ء ٍخوسرخمبـلخ يخم� ألُ ُّسآلال�ئ� ألخ ٍخألخإل
خؤجمّـ خؤ�يَّؤإـ خحم� فآلٌّ بألُ ئسخزـ ؤسمتي�ض هآلءبـ رخرسٌخص �خخلًزب يذإل�
إلسيخمجخ نب��ٌ��حلخ ٍئ��الـ خؤ���حلحمط غآلحل خؤنتٌحل بحمٍ� ذقـ ّهال خؤخآلَّْ خً���حلخِ

خؤرخ�الإت َ��خؤيال
خبخؤحل ؤاليَخْ �ألسآل ئخحمُّئخس� ٍألالضء ٍحم�َّإل ٍئسخرخس ىمتخحل خؤئسخز َّض ٍىحل
ئآلخ ألسآل�طب  رخهـ ٍم ٍخعآلخأل خؤخمًخي رخؤي نبئال م ذخبخمخصّـ �ٍ خ�خ�ٌّبـ

خإلسيخمجت ر�خأل حمُّهـرهّ خب�متمن
ضخمحم خؤنتخمىخٍّـبـخؤجمّـ هالٌّ خؤنتخهخم َُّّأل ؤ يخأل ٌخلَّص خؤئسخز ىمتخحل ٍألُ

خؤنتٌحلإح برَخس ىمتحلط م ُّخؤنتهخم إلمتَّمبّ ألهنآل
سَّؤَّخ ب

ٍخرسهحل ألمح خرَّئآل
خؤرالحل خْ إلهخمة غُ

ئخع�حل
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جلألخإ رحلٍْ ُّهني 
مجيخةـخعالصب هال  ٍخؤحلكخمخ ُّؤالضخم ٍضحلط ٍخض خؤئَُّّس سهحل � ًئجمخب ٍ
جنخأل ألخ خؤجمّـ خؤرضخمُُّب م خؤَّؤَّجل ٍخؤ�خ�ٌّ خؤشخم خلَخخت  خمٌُّخبـ هال �خحم رال
ٍ �خ�خؤ ؤهرسّـ خ�خمخحم ألُ ٍألسآلئَخ� ٍخؤَّألٌّب ٍخؤَّ � خ�إل�خإلٌّ ط�ّ إلخرمحخ�

رخىسحلخحمت ٍَخؤي ُّخؤيئخم
سخألالسّـسجمئخمسـ ئالآلخ خإل� ذ خؤ�يَّؤإب جنألُ رئسخزـبألُـفآلٌّ خرسٌخصٌّ ٍرحلحم
مخشال رّـألُـهآلال خؤخإل � مـخلآلالئ ره�ـخلشيق غُ – إلََّّـ ئَخ ألخ رخ�ـٍىَّحم
ىحل خإلّـ خإلـ خؤَ�خْب م ألنتخمٍهَخ إلخإل ًالـ ح كخمخحمطـ ٍخس�خأل خإلسيخمجب رحلـ ألَجم
�همت جنخؤس ألخـ خؤ� خخبخمـ َ ٍَّخؤ خ�إل�خإل خضألَخ ئال ألشالـ ٍخرسهحلب ألمح

خؤرالحل_ مـًجمخ ٍرهحلطب
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بثإ ؤ�مبحب َ َّخؤ خل�خؤز

خب�َّخسّا ُّحلٍ�ْ خعخمخؤـخصسآلخهٌّتتتتتتتتتت
خؤحلألخإل ذق ألسصٌخ� صحلطب أل�خحم م مبخؤـخل�خيخمُُّ جلخبالس أل�خ�ب �هَحلـخعخأل
يٌخ �سئخجلـك  خجنجلضخإل يئش خؤمتخؤ ٍئخإلس خؤرَئب م  َُّّال هآلال خ�رَّه رهحل
ئخم�خ� ٍصحلس ٍرهحلـخْ خعَّخألـخؤ�َُّّالب بحمإلخسإ خ�ه � ٍؤجمؤئ ٍصٌخ�ب خٍ مبَّسخ�
ألُ هحلُّحلط ألئخلخسـ يَّصحلس خع��َّخألب نبخنبـ ذق س�ال�هس خلوخجلحمطب مبخؤ إلخخ�ـم
ذؤوخ هال �ص�إلٌّ خألخمـ خحم ًَخؤ ُّئَّْ خْ ييخٍص�سـخب خؤهآلالب م جنألالٌّ

�يخمّـت
حمإلخس سسجتالالّـ ه��خأل� مبجتز رخمبَّخس غسال�خ� خؤمتَّس يصخإلٌّ رخؤخمىآلبـ خسمتالس
رخمصٌّ  خخمسخْ مجخمرس ؤحل خخبرخحمتتت_ �هس ًال ؤٌّح ٍىخأل خؤنتخم ب �خحمخس
خؤ�خخمسق يصخمٍخ هخمرخ� ذحمًخرقـ خْ ٍُّخأل � َُّّحمؤ َّإل م خؤهخل خؤسصخحمطـ ألخمئ�

خلخمئ�ت م
� خ�ـُّ�� ٍىخألح خؤسهزب ألُ ٍض�طبـألَهس� رخإلرخ� خؤمحضخُّخ خلهخم خمبخر�

خؤ�خخمطت ذق برخميإـإلالـخؤخمئخز ٍحمئرس ٍجلهسّب
ٍصًٌَّآل خعخجلشبـٍهال هال خؤسهالء م رحلخٍخ رقـخؤخمئخزبـٍ خإلسنتخم خع�ـىحل ئخْ
خلإلز ألخ خلرسٌصقبـٍىالس ص�خإلٌّ يخمج�خمحمسـؤالضحلُّشـأله ٍخؤسنتي�ٌّب خؤيخم� خألخحمخس
خجنًس ٍ خلخمئ�ب خٍ خؤ�خخمخس ًجمِ م مبحلُّخ� خٍ ىخمُّرخ� ؤئ خْ ظ�ال خؤمحضخُّخ_تت

يٌخت ؤّ ـجلخبال ضخجلش حمٍضّـم
خؤ�خخمخسب ض��َّخجلش ألُ ُّجنأل� خبَّةـ هالـ ٍخإل�َُّّسـ أل�سٌصَخ�بـ ئألٌّ رحلخ
ئيال خؤهآلالب ًجمِ خبألـ حمه��زب ألُ ٍخض��حل ؤّـنبجتمن ُّسهخم� ألخ خْ ٍخض��س
خعخحمُُّـَُّّألـؤمتخضرّح خضحل خل�حمخسبـٍ�هس خٍ خ�رخز ئخإلس رسصخمكٌخـألٌآلخ

خؤخمُّخ�� خؤحلخخبالـم ٍجنخحمط أل�َّؤٌّ ئرخحم خؤالالـؤُـَُّخإل
ـكئُ خؤ� خؤيخصه رخؤمتَّحم سنتسهال خؤيمحخخسـ ٍصحلس خؤرسب ٍمبالس ٍضق
نبجتمتخ�بـألٌَآل هنتخم س�ه هُ سخحمُّخمـهخصال ذق ٍخ�سآلهس سَّؤيٌخب ٌَّآلخ� عخأل
يخ�سهحلس خؤ�هَّجلُّب �َخع فآلالَّْ خحمرهب خؤ�خخمخس ألق هال ئخإلَّخ حمخئرخ�ب جث
خٍ ؤالهخمز ُّئَّْ خْ سخألب رَخه إليس ؤئَ�ـ خؤحلخخبالبـ ٍجنخحمط هُـ صخحمّـ ئالآلخس
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ألش�ال ٍسَيجم خألخمُّئب خل�خحمخس خألَـم خعَّخص� هالـخخب�خئ ىحلحمط خل�الآلق
رٌخت كس خؤ� ـخعخمخيرخؤحلى خؤهآلالب ًجمِ

وخمرب ألَنآلخس ��رَّخ ذ سَيجمًخ ذألئخإل إلخيخ� َُّّألقب لحلط �ُّ هال ٍرس
ضَّأل ظَّإل خؤ� خؤنتئَّؤ جلخخمط مجآلُ ٍـُّهَّْ خؤحلىءب ؤالسيسني خيخمخجلًخ فمحه 
ٍئآلخ خع�ُّخمطبـٍؤئُب مبضخمخ ألُ ألضـهخمرإـٍألَُّّال  بع �خ وخمُّرب ٍصَِّ
�ٍـحمإل ٍخؤسضالس خلهالَّألخس ظآل�هس ضش خؤسيخمبالإب ألُ صٌَآل بخبخمصس ُّخألب
هحلجلخ� بخْ ٍىال خؤ��خْب هال ٍخؤسحلحمُّرخس خل�سجتحلألب خجلٍخس ٍسيخمبال خ�خب
ألألض يخ�سحلهس خؤ�هَّجلُّبـ خع�َّم م  خحمُُّ ُّهآلالَّْ ئخإلَّخ خإلسضخحمُّق ألُ
ٍخصٌخس رٌخ خمب�روس خؤ� خؤئخ�ض خؤسحلُُّ ألَّص ٍهألخس خع�َّمب ألَّنيٌّ
هآلالخس سَيجم خضسآلخألـ ألُـ خؤخمهز يخمبخر� خؤ�خحمُُّب ٍص��َِّ ٍ بخؤئخٍإل�خسإب
ظآلحل ٍى��خمحمس رخؤخمُّخ�ب متالخؤي خٍ ط��حلطب خًالٌّ خؤرَئ َألر م ألنتخرٌـ

خؤمتَّحمطت سَصالٌّ ضس خلحلَُّسق خؤهآلالـذق حمضسٌّ
ئخإلَّخـُّنتخحمئَّإل� خؤ�هَّجلُّب مـٍجنخحمطـخؤحلخخبال خل�َّؤق ئرخحم خْـره� ؤٌّب ٍُّرحلٍ
خؤيخمئ ٍؤئُ ـخؤشخؤشب ؤالهخ� خٍ ُّؤال�هَّجل ـخإلسضخحمُّق خإلس�خز م خؤسنتئئ جلحمصخس إلي�
خؤنتهرب خ�نبخهخس ظآلالّ ٍلخ خ�هألب خؤَّ�خال ّ لخـسمحجت� ذإلمتخسٌّ م ُّئآلُ رََخ
خألال صهال� مخ رخًالٌآلب خؤ�خخمخس ألُ خإلسضخحمُّق ره� خسمتخأل سئحل سيخمبال ألُ
م خل�َّؤَّْ ك�ئ رَآلخ خلهالَّألخسب سالئ رمتض خُّخإلب شش خؤسمتحلُّءبـخبأل ذق
خؤسيخمبالب مبضـسالئ ضسآلخؤ ٍرخميمحٌآل ردحمخٌآلب ت رتـرمت خؤحلخخبال ٍجنخحمط

�َُّّال  لحلط
ذق رخئ�سخْب خلسَّخمبالـألُ ٍخ�حمًخز خؤهَة خضحلخش ظالال ذق خلخم ُّهَّجل ٍضق
طالة ُّخمر�ٌخب شآل خيخمُّخب مـنبخمئ خؤ�يخحمسقـخألخمُّئسق ذق خلحلألخمطـبئَّألإب
قإـخلنتئ�الرٍخؤمتال ؤسخألـخؤٌَّجل خؤهخل ٌبخعر خبأل ألُ جلْ ٍخرُ خؤنَّخًخمّـ
هال ٍألهالَخ�ب ٍخمجضخ� �جلؤ خلؤئ ئال مـ �صحل يذإلّ جححثإلب هخإل ألُ ي�خُّخم م
ٍ�َّة خلس�خميب أل��خ خعخمئخسـ ذق �رسآل�ب ثث ضَّخجلشـ خإلس�خز خضسآلخأل
أليخمبال ئخي هال ٍخل��خمط رجلإلخب م خؤحلُّ� خؤسنتحلجل كنخًخم ألهخميسّب سحلؤ�ّ
ض�رخ� ُّئَّإلَّخبـ خْ كئُـ نبرخرَخ خْ ذق ٍخ�هألب ٍَُّّخؤحله صسآلخهخ خعخط

خلالسٌزت خؤَّىَّجل ؤجمؤئ
خبخحم ٍخهالُ خلٌزب خلخمئ� خص�خ س�خىم ورخحم ظس خ�رُإبـألُ برَّىل خبخمص
بخْ ٍؤخمحمبرَّىلإ رهحلب يآلخ جلْإ برُ �ئ�ّ ٌُّسحلّــذق خْ ىرال اخؤي��خ قا
ألخ ره� ؤجتخمص ؤ�خإلّ خإل�ؤء شآل مجحلإلخإب يٌَّ خ�حمًخز غخحمر م ألهَخ �ؤ ألُ
ىخ�حـذإلٌخ خر�إ بخؤرس سَّصٌخس آلُـهالٌخل خ�خين خؤآلق شخي رّ هرخسّ
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صحلُّحلطت رمبال ضخمز
خؤسضالس ألُ �ال ٍسرهّ ٍخ�سٌحلخيخسّب خؤسَّصّ ٍسرالَّحم خؤخم�خؤب خسمحضس
ٍخؤوخجن خؤر�ٍأل حمخضـ ٍئخإلس ؤالس�َّحمبـ خغ� يخممبسٌخ ٍصحلسـ خؤ� ٍخلجت��خس
ٍذق بنبرّإ ضَّأل ألُـخخلحمرصخْـذقـخؤخمألالـٍذق خلآلسحلط صخ���خس ٍألَخ ّ
ٍئخإلس خؤهخمرت مـخلَ�ـ ذ�خمخال صخإلزـألمتخ� خيءبـذق ك هآلخْب ضَّأل
�ـُّهَّجلخ خلسنتحلجل خؤحلُّ� يخؤر�ٍألـٍخع�خز خؤهقب ّ�ظ  ٍخمجضخ� ًحليخ� رجلإلخ
ؤسيخمُّحت ألئخألُـٍغخمجُ خمبرضخ ٍذكخ خألخمُّئب صؤ���خس ٍجلٍجلُُّ ضاليق
خ�سـخؤسخحم غخ خم يذْ ٍؤجمخ خألخمُّئب خؤَنخم ٌٍص ض�ز ٍكَُّّالّب خ�حمًخز
ألَّمجَّهخ� رخس خلآلالئب م ألخمُّئخ خلمتخ� سٌحلُّحل خٍ خؤَيمب ألَخره خلسنتحلجلـهال
ذق خألخمُّئب خؤحلٍخخم رره� مخـضحلخ خؤَّألب ألخمُّئخ �خ�ؤال ًآلخ رخؤي
كَُّّال سٌآل خخبسئ غخٍؤ ٍألخ رخلآلالئب خؤسٌآل ٍذؤمتخئ خؤمحوم مخحم�خس رحل
خؤخم�خؤ ذ �ال�خْب رَحلحمـرُ خأل� ٍخنبَ�ُب م خلآلالئ ر�ٍصـ�ي� خ�حمًخرق

خؤ�خئت ًجمخ خٍقـم
إلنتخمسٌخ خؤ� رجلإلخ خب�مـس�آل ؤس�خمُّز خؤسضالسـٍأل�خألَسٌخ ألهآلهـًجمِ ٍم
ؤالآلشيق ألالخ� ًخص�خ� ٍسحلخهخسٌخب بثثتحإ خضحلخش وحلس بحمخإلحلإٍ�َّخًخب ��أل
خع�خمب خضسآلخس ألٌز م َ َّخؤ خؤَّضحلط ٍخمبرضس خؤهخإلب رخؤنتخْ ٍخلٌسآلق
خؤنتخمىب �َخل ٍخلَخ بـم ُّخؤيئخم ألَضحلحمخسٌآل غسالة ألُ ََّْ َّخؤ يسَخجل
خؤَّضحلط شَّخرسـ فمن يآلخ خلخمضال ٍخ�سضخىخس خؤالضن ألس�الرخس ضَّألـ ؤالسنتخٍحم

خخب�خحمت ألُ ُّسٌحلجلـرجلإلخ ألخ ذجنخ خؤحلخخبالب ٌخعر ٍسمتالز خؤَّ َب
ٍخؤنتخحمه بخؤر�ٍألب خبمتَّمب هال و�ًخ ألُ خئشخم سسَّيخم خؤنتخمى �َخل ٍْ
م ألَّخ َّب مجحل �خؤسآل ألُ َُّّال  إل�ـألنخ� ُُّـظس خؤنتخحمه ًجمخ ٍْ خؤنتهٌّإب
بخؤنتخحمهإ خلؤئ ُّّهخإل ٍمخ رال خؤسصخحمّـب ٍخؤَنتخم ـخ�جلخحمّـ ٍخؤ�الئ ـٍخؤسهالآل يخؤَّن
سخمئ�س يحل خُّمحخ�ب ذقـسئي�ِ ُّمتال ٍ ؤهحلسّب خلسنتحلجل خؤحلُّ� خع�خز غخحمر ألُ
خؤَّضحلط رشَّخرس ألخمئ�ُّـخؤسآل�ئ ضَّأل خؤسخحمخسب ئخي خؤَّ َبـألُ خؤَجتز ضَّخحمخس
�ذمب ألنتخمٍه خبأل ألُ ـذ ُّسآل�  يخؤ�خ خْـضالـخلنتئال هال ٍخسيخئ خؤَّ َب

رجلإلخت م ٍخلَخ ء ٍخؤيخس خؤنتخمخض ئخي ٍ �ـُّنتآلال
خؤَّ َب خؤَّضحلط خب�خز سه�ُّ� خؤسخحمفـم خلشيَّْـأل�ٍؤسٌآل خ�سنتهخم ٍىحل
حمخّـ هُ خعَّخحمخس ٍسيسس ٍخلَخرخمب ٍخؤحلَُّّخإلخسـ خلالسخسـ ئخي م ّهال �ٍخؤ�ئ
ؤسضحلُّحل ُّسمتحل نبخألالب خب�خزـأل�ال� ئسخر ��ُّ خعَ�ّـب هرحلـخ��ُ  خمضّ
ألُ ألهخعسٌخب يئ ُّسمحآلُ رجلإلخب سهنتٌخ ٍخؤسٌحلُّحلخسـخؤ� ٍخخبسَخىخس خجنألخس

ٍخؤخإلَّْت خل��خس جلٍؤ سه�ُّ� خبأل
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رخز ؤيسض ًخأل خجلخط ّي ٍحمخٍخ ًجمخـخؤخمخّـب هال خعَّخحم م خلنتخحمئَّْ خأل�ُ ٍىحل
خؤخجلط م خ�مبضٌّ خعم ٍسنتصه خؤنتهٌّ خؤنتخحمه �آلخ ٍ ؤالآلَّخ َقـ خألالـ

خؤنتخألالت خ�مب�ـخؤ�خ�ٌّ هآلال م ؤالرحل خؤ�خ�ب
ٍخ�هـألُ  ة هال ألهٌآلبـٍ خمضًَّخ ًجمِـخؤيئخمط لالـره�ـخعخمجخمُُّ ٍىحل
خعالص ؤحلٍأل خؤشخؤش خؤنته� بخلكخم خهآلخأل م خلنتخحمئق خلآلالئ ٍخئخجلكٌّ ألشيٌّ
خلؤئ ى ضش خؤرضخمُُّب م خإلهحل خؤجمّـ خ�خمخالإـ أله خؤس�ره لخٍأل خؤهخمرٌّـ
ٍئخْ خؤيئخمطب خ الهَّخـهال خؤجمُُّ له ألُ مبخجلىب ٍخ�سصخر صحلخ� مبحل خل��
ٍخؤحلئسَّحمـهرحل خؤهَّخألٌّب هالٌّ �حل ٍغزـخعَ�ّـبـٍخلخمضَّإل  زب �هحل غآلحل

خؤخمخّـت �جمخ خلسضآل�ق خئشخم ألُ خعخألحل خ�
خؤهآلال ألُـجلهخط ؤّبـإل� ـضحلٍجل لخخي هُ سيسس ىحل ألنتخهخمّـ خإلخـيذْ خألخ
ئٌَص يّـٍسخم�جتّ جليهٌخبـؤالآلمحٌّ َُّروٌّ خؤ� خؤيخسَّحمط ئخإلس ألٌآلخ خؤهال� خؤَّ �
رشَّخرس خؤسآل�ئ ذق خؤحلخه كمحخألَّـ خىسَخه نبحلُّحل خإل� ئآلخ �خهسّب ضخإلس
ٍؤئُ ٍض�زب هخمٍرٌّ ٍضحلٍّـ ٍ �ـخٍ شخم ألُـًآل� خإل�ىخ  خؤَّ َب ألُخؤَّضحلط خعََّر �َؤالآل ظء يآلخ خهخميٌخ خًآلب سال  خخب��خمـ خلخس �رخز
ًجمخـخؤَنتخم م خؤهآلال م ٍؤجمخـألمحس خؤَّ ُـخؤَّخضحلب �ة ظس ألٌآل ألئس�رخس

خُّمحخ�ت ٍرٍخؤحل خلجتالمت ٍؤئُ خلسَّخمجهب  خىخسٌّ رئال
خهرسـخضحلخشـ�رسآل�ب خؤ� خل�الر ٍخؤرخإلخس خع�خرخس ��ط إلحلٍ�ْ خْ ٍىرال
خضسأل خضحلخش رّ لالس ٍخؤجمّـ خل�ال�بـ خعخمخؤـ ًجمخ صَق خ�سهخجلط رَخ فحلحم
خؤَّخس ألُ خ�ة ألخس سحليء هَّـ ٍغ��آل تحإلبـ ه��خإل ؤالئَُّّس خؤهخمخىٌّ خؤَنخإل
صٌخس ألُـهحلط ألٌحلجلخ� خؤَّ ُ وحلخ ٍضق خؤهخإلت خلؤئ ُّألهـإلٌخ خلآلالئ خألخمُّئـذق
خلنتئسب صجمٍحم سالآل�� َّ� ُّرـخألخإلـهنتخئـخؤَّ ُ  يخإلّ خ�الَّزب ألُ ٍرخئشخم

ٍخعالَّألت خل�ضخس رسحلُّآل خ��ٌخإل ذق ٍخلرخجلحمط
ُّئآلُ خؤئَُّّسبـٍسحلخهخسٌخ خضسأل خجنأل  خمضسّ ألخ خرخمجن رخْ ؤالصآلهب خسمحض ٍىحل
هالـخؤ�َّخب ـٍخعحلُّشُّحلخؤسال خؤهخمر خعئَّألخس خمبخز خؤجمّـ خؤهمحخأل خلخم� م
مبَخه خؤنتهرـم خلنتخحمئ ؤسوز صئَس رخؤخمخحم خؤسيخمجل ُّجلُّئسخسَّحم م ٍخلسآلشال

ألهخ�ت ٍخلآلالئ مـئالـألُـخؤهخمخئ خل��خسٌّب خؤخمخحم
هحلجل رخجلحم خإلنآلب ًجمِ َؤر جنألخل ٍخ�نبئخس خؤسحلخهخس سالئ ؤئال صٍإلس
 زب �هحل ٍغآلحل لصَّإلب �خلحلـمب ٍألٌَآل خؤوخمرب �َخل ألشيٌّ ألُ
ٍدخبخمٍْ لخألب ٍخلحلـغآلحل كخإلٌّب هرحلِ ٍخؤحلئسَّحمـغآلحل ألَخهب هرحلخ� ٍخؤحلئسَّحم
ُّ�خؤرَّْ يٌحلب خلالئ خعخمألقـخؤنتخمُّيق خبخجلإل ذق أليسَّ� خب�خز خومب ذق ألهٌآلب
خؤرجل ؤالضئآلـفَز إلنخإلـ ٍٍمجهـ رخإلسجتخزبـ نبَّحم عال� سنتئال رمحخمٍحمط يّـ
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ذمجخي خلخؤئب الجلخخبالـخؤهخ هَّ خؤَخل ٍخعيخس َّخؤ ألخمخئ� سهحلجل غخ خم
ؤالسهخ ٌّـأله خصسٌخجل رخز ٍيسض خحمرهب ٌخؤي هالـخلجمخًز رخإليسخ� خل�خؤر ذق

ٍظحلُّخسّت خؤهمتخم أل�سصحلخس
ٌٍألَّخص ٍضخمُّـخؤمتضخيب خؤسهر� ُّضخم رمحآلخْ خل�خؤر خع�خزب سمحآل�ُ ئآلخ

ٍخصسآلخهت آلـٍخؤسهالُّىسمتخجلخ خ�خس م خلسيخىآل خ�نبئخس
خؤئسخزـٍخلشيق ألُ فر خع�خزب ًجمخ هال ٍخؤسَّىه خوخؤمت م نبخحمؤ ٍىحل
خؤهخمُّيٌّ يٌحل ألشال ٍخؤنتخمىب ��َّخؤ خلَ�سق ئالـألُ م ٍخؤنتجتمتخسـخؤَّ َب
خؤهالٌّب ٍغآلحل خلرخحمؤب حمخنبحل ٍخؤحلئسَّحم خؤمتخ�ب ٍمبخ� ذرخمخًآلـخلحلكيب ٍخؤحلئسَّحم

ٍدخبخمٍْت خعَ�ّـ ٍغز خؤحلأل�ب هالٌّ خؤنتحتـُّهَّزبٍ ٍذ�ضخئ
خؤسضَّأل ذق خؤهال�ب خل�ال� خع�خز خب�خ خمج�خم خؤ�ـ خؤ�سَخسب ٍألَجم
�خ سهخم�ـ خؤ� خؤآله ؤالمحخمرخس صإلس �خمُّب �خ� خض���خز سَنآلخس ذق
��سخ ُّهس�ـخب�َّط خعخمألقب خبخجلإل ذق خليسَّ� خع�خز يذْـخلؤئ خؤَّ ََّْب
ألخمط ـٍٍأل مجآل� خإلّ ئآلخ رجلإلخب م خؤ�الآلٌّ خل�ال� خؤهآلال رالَّحمط ًٍخألـهالـمبهحل
ٍخؤحلُّ� خؤشخم خؤ�ة خؤَّخْ سََّهـ هُـ سهر�خ� ّهال خلَّىه خؤنتجتمتخسـ م سََّهخ�
ذق هالـٍمبَّؤّ ضخممبخ� غحلٍجلب إل�خئ هال سحلخٍؤّ � خلآلالئبضسـٍذْ ٍخلَخ ٌّـم

خؤ�خألٌّت خلخإل
ؤ�لخه حمأل�ُّخ� سهر�خ� ُّئَّْ رخْ خع�خز يئخمط هال خؤخآلق ضخممي ٍمجآلُ
م أل��خ خؤمتضَّط كشال خؤ� خؤنتجتمتخس ره� هال هخممجّ � خؤَّ �بـيحل
ؤالآلنتخحمئ خؤحلهَّط أله ُّسصخٍرَّخـ � ؤئٌَآل خؤسَّفخمّـت خلحل خؤحلئسَّحم ألشال خؤخمُّخ�ب
ألنتخمٍهٌآل هُ خب�خرخ�ـُّه� ُّهحلٍْ �َّة رخإلٌآل غخٍحمٌُّآل خرالوَّخ ٍ ّهال خؤسَّىه م
خؤَّيحل خ�خ ظحلُّحل � خع�خزبٍـ هال خؤسَّىهخس رخز خىيال خلؤئ ٍرهحل رٌآلت خعخمي
خلَخ ءب بذأل��خحمخس �خؤخم خصٌ�ط خْ و� خعخمألقب خبخجلإل ذق خؤجمّــ�حلألّ
خؤخم�خؤ خْ ٍخرالوسٌآل خلَخ ءب ئال خلَّىهقـهالّـألُ ألُ هحلجلخ� خ�سحلهس ٍخلرخضشإ
مجآلُ ألُ ٍئَس خؤ�خألٌّب خلخإلـ ذق خٍـسحلكّ إلنتخمِ هحلإل ألٌَآل ٍ الرس ٍمبالسب

خؤوخم�ت �جمخ خؤحلألخإلب ألرخضش خؤجمُُّـخ�سحلهسٌآل
حمألَّجن ضي�سـ ىحل خؤ�خألٌّبـ خلخإل ذق لخهٌّـ خب�خز سحلُّآل يئخمط خْ ٍُّرحلٍ
�ظال ٍخؤ� خؤنتٌ�طب خؤَمتضإ بألجمئخمط خوؤمت ؤالسَخجلّـ أل��خ خؤمتضَّط
خعخحمصب خ�هإل مـٍ�خال خؤئخيـؤَنتخمًخ رخؤنتصخهـ ذهحلخجلًخب هال خؤخآلَّْ

خؤحلَُّّخْـخلالئٌّت ىرال ألُ حمي�ـخ�سألٌخ � خْ رهحل
إلٌخ خلجمئخمطب �جمِ خل�سَ� ٍخ��ألٌّ خؤال�خؤٌّ خحمسخ�ـخؤسخحم هحلإل ٍرخؤخموآلـألُ
سّ ألَ�الخ ئش�ـألُ م َُّ�َّّـب خل�ال� رخمإلخعٌخ ْ شآل خٍ�ب هالٌآل سهخم� �
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خؤنتحلُّحلط ٍـخإلنآلسٌخ خؤحلَُّب ؤالحلٍؤ خؤحلُّئسخسَّحمّـ خكَّخلص ذقـسخم�حت ٍخ�سٌحلخيخسّب
خع�َّط أله خؤسهخ ة ًٍص ظصز � خلضنخس سالئ ئال خْ ذ ٍخإله�خألب خ�خين
ٍخؤسمحخألُ خؤسحلُّخم ألنتخهخم ئآلخـخْ خعخحمصب م رَنتخمًخ هالٌخ خىحلألَّخ خؤ� خعخمُّب
ألُ خؤمتضَّط ئَّخجلحم ره� إلخأل ألخ صخمخ خؤال�خؤقب خٍ�خم م خحمسيهس ىحلـ ألهٌآل
ألُ خلَه خٍ خؤهآلالب ألُ خؤيمتال خٍ خؤسخهحلب هال ��خ�ض��خؤ خٍ هَّرخسبئخؤ�صُ

خؤ�يخمت
م كشالس يحل خؤهال�ب خل�ال�ـ خع��خمخؤ �خئ م خؤشخؤش ُّخعخم خع�َّط خألخ
ٍىحل ثحإلب هخإل ألخَُّّ م خلآلالئ م خؤنتخمهإ خ�إل�خْ بعَـضَّئ سنتئال ْذه
خل�هخمّـ هرحلخ� ٍخؤنتحت ص�ُُّ رُ هرحلخ� ئ�ـألُـخؤنتحت خل��ق آلىخ مجآلس
لحل ٍخؤحلئسَّحم خؤسَّفخمّـ غآلحل خ� هرحل ٍخؤحلئسَّحم خعخألحل هرحلخ�ـ ٍخؤحلئسَّحم
رخهسرخحمِ ألنتخمٍهـهآلالٌخ َخؤالص �َّ�وس ٍىحل خؤخمنبَّجلّـت ٍخؤنتحتـ�الآلخْ خؤمتاليض

خلَئخمت هُ ٍخؤٌٌَّ رخلهخمٍة خألخم ٍنخة ألُ
خهسخأل ٍخهمحخٌخبـٍ� أل��ٌخ  خؤسـهحلجلخ�ـألُ ٍخؤآله خل�خٍأل دؤخس ٍؤئُ
ٍخؤحلئسَّحم خل�هخمّـب غآلحل ٍخؤحلئسَّحم خعخألحلبـ هرحلخ� خؤحلئسَّحم ألشال ألٌَآل خؤره�
خلحل ٍخؤحلئسَّحم خؤهَّخصٌّب غ�ُ ٍخؤحلئسَّحم خؤخمنبَّجلّـب �الآلالُ �هحلـخؤيّبٍخؤنتحت

خٍألت َُّّألٌخ ألَجم َخؤالص ـهالـخؤمحخ� ٍرجمؤئ خؤسَّفخمّـبـٍو�ًآلب
خؤسخحمخس �رخإلنت �خلخمسر خ�إل�خْب ضَّئـ عخْ ألُـ ه��حلجلخ� خْ ألُ ٍرخؤخموآل
خؤ� �خؤخ خؤنخمٍة خْ ذ ألَجمـخؤ�رهَخسب هآلالٌخ ألخحم�س ىحل خؤَّ َب �خ�خؤ
جلخخبال خهمحخٌخ ـخ�خذرخ خ�سحلهس ىحل ٍخض�خرٌخب سالئـخؤالصخْ يٌخ ئخإلسـسهآلال

�خمُّخ�ت خلآلالئ
خ�إل�خْ ضَّئـ َبع سنتئال ذه��ْـ إلهس� خْ كئََخـ يذإلّـ خلؤ��ئ خص��الـ ٍأل��ُ
ألنتخمٍه سحلنبقـ ض��خٍؤ��س خؤ��� �إلنتخ خر��خمجن أل��ُ ٍخض���حلخ� رخلآلالئبـ خؤنتخمهإ
خ�إل�خْ ضَّئ ؤالصخْ هال�ـ ألنتخمٍه خٍأل خإلٌخ ئآلخ خلحلإلٌّب خ�سآله لهخس هآلال

رجلإلخت م
بـبـب

ألَخخبخ� ىحلـخبالس ثتتثإل �رسآل� ألُ هنتخم خعخجلّـ خضحلخش رخْ خؤَّأل كئُ ٍ
�خ� يخس ٍخمب�يخ س�َّحمخس هٌَخ إلسص خحممجبـٍ خؤئخمط هالـٍصّ �خ�خـصحلُّحلخ�
َّمج تـم ـخؤ�رُّضخجلسرالَّحمـخ هال ٍخلَنَّحمط خ�إل خرهخجلًخ م كضَّحمس صحلُّحلطب
خؤهخ�ب هال َآل�رخ ألخمُّئخ خلسضحلط خؤَُّّخس ؤسيخم�جل خله�ئخمـخنب�خئٌّ خإلٌخحم
ٍىحل خلصال�ت ُّـٍخؤه�ئخم�خ�ٍخؤ ُّىسمتخجلخ خصَحلسٌخ رََّجل ره� رسَيجم ٍىخألٌخ
خ�سّ ألخ إلال م ٍخلمحٌّـألَيخمجلط� ىَّخًخب خ�سهخمخ�ألئخألُ ألُ خضحلخش سالئ ألئَ�سٌخ
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خٍ�مـخؤئر�ت خؤنتخمئ م ألخألخ ألَّخىهّ ذق خ�حمًخز ـهالسرخى�خ رخعخمز
ٍألمتخخم خؤر�ٍؤبـ ٍش��خمٍخس��ّ خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ خمبرض خله�خسبـ ً��جمِ َّ��مج ٍم
ألخمُّئخ خلجت��خس سَيجم ضسآلخس أليسَّضخ� خٍ خإلّبـأل�خمضخ� ٍخبخمخم نبهَّرّبـ
خنبئخأل خى�ـ �لآلخحم ذ�خمخال خألخإل خ�خأل خس�ه شآل ٍألُ ٍخ��خسصب خ�إلـ
ىخمخحمـخعخمز رخظخخل سيخمجلسـخألخمُّئخ ئآلخ خؤيال���ب خؤنتهز مجحل ٍخ�حمًخز خؤهَة

خؤهخمخئت مجحل
ٍخلَّىه خؤحلُّ� بخلَّىه ُّخؤ�هَّجل خعمتَّمب ُّ�يذْـحمأل رخلآلالئب ُّسهالء خألخـيآلخ
لخ إلنخمخ� بخألخمُّئخإب خؤسخحمفٌّ ألهـخعالة ٌؤالآلَّخص هخممج خمبرضس خؤَي�ٌّإـىحل
رجلإلخب م أل��خ خؤهحلط خخبس�يس ـخؤ� خلس�خميب َُّخؤحل َخعخمج ّهال سَ�َّّـ
ٍرخؤجمخسـم رجلإلخ ٍخْ �آلخ  خلَ�ب م ألخمُّئخ خلمتخ� ؤسٌحلُّحل ذألئخإلخس ألُ
يحل ٍؤجمؤئ خؤهخ�ب م ؤالر�ٍأل خضسخ ٌّ غ�ٍْ هالـخئ� سَخإل خؤنتخمى �َخل

مبو�طت جلٍُّس ذق ٍ ََخ ئخْ رسيئئ �رسآل� خضحلخش رخؤسالَُّّضـرهحل رحلخس
خؤشخؤشإ خؤيـ ذق خؤهخ� جلخبَّأل سحلنبق مبخجليسـ بخؤ� خؤهَّخألال ًجمِ ٍرخخبجم
صرٌسّ ٍكسق خؤئخْ ٍضحلط خْـ حمخٍخـ خؤَّ ُب خرَخ ألُـ خلجتالمتقـ يذْ رخهسرخحمب
خؤخجلحم خؤمتضض خلحلخبال ٍخْ خؤهخإلب رخؤنتخْ خلٌسآلق ؤئال ُّ�خلخمئ خلٌآل َّ خؤحلخخبالبًـ
�رخ�مب ُّرحلخ خْ رحل خؤ�خ�ب خؤخجلط ضَّأل ٍخؤسيخة خؤسضآل سه�ُّ�ـ هال

خؤ�خ�ٌّـخؤنتخألالت
حمخس �الآلٌّب  خره خلخس ّأل�الر ضخمئ سرالَّحمس يحل خؤَخهخس ًجمِ ألُ ٍخإل�ىخ�
خؤخمخحمـخؤ�خ�ٌّب مبَه ألخمخئ� ألٌَخحـسهحلجل خلجتخ خمب ألُ ئر�خ� هحلجلخ� ظخرّ رجلإلخ خْ
خؤنتخمخض غسالةـ خعخمئ خإلسنآلس ٍىحل خعخحمصب ٍخؤسٌحلُّحلخس خ�حمًخزب خؤر�خؤب
َُّسآلَّْ ألشيَّْ خؤَنتخمـخل�ال� ًجمخ م ٍخ�ٌآل ٍخلَخ ب ٍخؤشخي خصسآلخهـ
هخؤنت يٍخؤ�خ خؤ�َب خلجمًر برسنتئسّ خل�سَ� خ��ألٌّ خؤسخحم ذق
خؤجمّـ خؤال�خؤٌّب خؤسخحم ألُـ ٍخ�ه ى�خهخس ذق َُّسآلَّْ ٍألشيَّْ ٍخ��خهالإبـ
ظخمر ألُ ألَضحلحمط ٍنبجتمتخس خهآلخألب ٍحمص��خألـ ٍخئخجلكق ئسخرخ� ذ ��خحمِ م ُّمحآل
ٍخؤ�ررخسب خئخجلكخس ألُ إل�خ يهخؤخس ّي نبخحمئس ئآلخ خؤَّ َب خعخمئ
هخإل ظخمربإلَّيآل�إ ذق رهمحٌُـ بٍَُّسآلٌّ خؤهخإلبـ رخؤنتخْ ٍخلٌسآلخسـ ٍخؤئخسرخس
خؤخمُّخ�ـذهإلخ�ب نبَّخحمه م خؤ�خحمخس ؤخجلط نبصخه سنخًخمط م نبخحمئُ ضش تحإلب
ألُ ٍألَهٌُ خهآلخ�ُ ألُ ٍيمتالٌُ ىآلهٌُ ٍىحلـ� خعءت رسنتخمُّهـخلؤئ أل�خؤرسٌُ هُ

خؤحلَُّإت هحلسٌُ م ٍخؤسنتئئ رٌُ خؤسنتٌ� جلحمص ذق خألخم خؤ�يخمبـٍرالي
مج��خمٍحمط ألُ خلخمضالب ً��جمِ م خل�ال� خصسآلخهٌّ خع��خمخؤ ��ُّحم خإل�الس ٍى��حل

ح خؤسخؤ خلنتئس ألهخع
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خؤخإلَّْت ٍ خؤحل�سَّحمُّب وخزـخل��خس ثت
ؤالآلَّخ َقت ـخلسيخىآلنتخله ؤجنألخس خؤسمتحلّـ ثت

خلحلإلٌّت خ�سآله ٍألئَّإلخس خؤهخأل خعخمُّخس وخز خب�َّحمط ثت
خىالخس ٍضَّئـ خلخمخط ٍضَّئ خ�إل�خْ ضَّئ خإلسٌخئخسـ خ�سآلخمخحم غخ خم ثت

ٍخؤ�خيت خلجمًر
خؤ� خؤ�الآل خؤرخإلخسـٍخع�خرخسـ ألُ خؤئر� خؤهحلجل خلؤئ خألخإل خؤسَّىة ٍكئُ
ـخؤَّألٌّ رخؤنتخْ ٍخُّمحخ رجلإلخب ـرخٍمجخه خلخمسرم خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق دحمخ هُ ه�س
خى�خإلت شش ذق ألَّمجَّهخسٌخ ُّ�ألخمئ ط�ز إل�آلٌخ ٍ�َّة خؤهخمرٌّب ّ�مـغ

ح ٍخؤَّأل خؤهخمر ؤالمحخُّخ خل�خإلحلط خؤرخإلخس ح �ٍخ
خؤهآلء ألَّىهٌخ خؤيال��َب خؤمح ألحلألسٌخـ ٍم خؤَّألب خؤمحخُّخ ضيخمس
�خ سهخممجس خؤ� خلنخ� رخمضس ٍألخ خؤهخمربـ خؤنتهَّزـ ٍمجآل� ٍشخي ٍصحلخْ م
خلآلالئب خؤشخيـٍخلَخ ءـم خلَضحلحمخس غسالة ألُ ٍخلشة خلَّخ ُ ٍصحلخْ سهآلخم
هحلط ٍىخألس خلسصجم�حمب خع� ًجمخ هُ خؤَّ َب ٍيهخؤخسّ خؤ�هَّجلّـ ـخؤنتهز ه�� ٍىحل
ثتتثإلب هخإلـ ي�خُّخم مـ دخبخمًخ ٍئ��خْ خؤَّألٌّ خع� خلؤئ هُـ سهر�خ ألنخًخمخس
خؤَمتال خألخإل خؤنٌخمخْ ألُ ئال م خؤشخإلب ���خؤيال خؤنتهز خإلسيخمج سمحخألَخ�ـأله
ألُ ئر� هحلجل خشخمًخ هال خهسال ٍىحل ٍخؤحلألخإلت ٍخؤ�ة َّمبي ٍم ألخمُّئخ
خض�خـٍهرحلخ� ألُ ٍألٌَخـخعرال خلرخحمؤ خعآلحل هرحل خؤنتحت ٍألٌَآل ألَنآلٌخ
خ�هحل ألئٌّ ٍُّخ�ق خؤ�خجلط ًخنبآل ٍألَ� خع�ُب ًخنبآل ٍهخمبة خؤرخىٌّ هرحل

ٍخؤ�ةت َّمبي ألُ ٍدخبخمٍْ
ؤالنتهز أل�خإلحلسٌخ هُ خؤَّألٌّبـ رخؤسمحخألُ خؤمتال خلخس خؤرخإلخسـ س ه���� ئآلخ
جلٍؤسّ ذىخأل مـ ضّ ؤَال خؤهخجلأل إلمحخؤّـ ٍم خإلسيخمجسّب خ�سآلخمخحم م خؤيال���ـ

خؤنتخمُّةت ٍ َّـٍهخمبآلسٌخـخؤحلخي ـشخمهال خل�سالب
ٍخ�سَئخحمًخ خؤهخمخىٌّب خؤرخإلخسـهُـسمحخألٌَخـألهـخؤنتهز ًجمِ ره� خهالَس ئآلخ
خؤرخإلخس خبأل ألُ ٍخلؤئ ٍذخلؤّب َّ ٍ خضسأل ذق ـخؤخمخألألخمُّئخ ؤالآلجت��خس

ح خؤسخؤ

خىمتح ؤالآلجيصحل نبخحمٍْ خإلسٌخؤ خخنسَئخحم رخْ خإ
إلسٌخؤ خ��خمخالبـ ٍخعئَّأل نبخحمٍْ ذجلخإل هُ خله�� خؤرخْ ًجمخ ٍىحلـمبحلحم
ٍكئُ خعخطبـ صخمُّحلطـ ٍإلنتخمسّ تتتثإلب هخإل خئسَّرخم م ىمتخ خل�صحل ضخمألخس
جلخخبال ٍخؤَّ َقـخؤ�هَّجلُّقـم خلشيق هُ ُّمتحلحم هال� سمحخأل� خٍألـرخْ خهسرخحمِ
هرحلخؤئخمُّآل ألشالح خؤسخحمفب َ َّخؤ خؤنتجتمتخسـ ألُ ه��حلجل ٍىهّ ٍى��حل خلآلالئت

ق
ائ

وث
 و

ت
ال

قا
م



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ثثث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

جثث

ٍمبخ� خؤيخحمخْب خ� ُّهَّزبـٍهرحل خؤنتحت ٍذ�ضء خؤه�ُّ�ـخؤ�َحلب هرحل ٍ خعٌآلخْب
خؤنتحت َُّّ�ة ٍ خعَ�ّـب ٍغزـ خع��آل��حلخْبـ ٍل��حل خؤمتَُّّخْب خؤ��مت��خ�بٍمب��خ�

ُّهَّزت
ح خؤشخإل ���خؤيال خؤنتهز خإلسيخمج أله رخْـسمحخأل� زت

خؤَّ � خؤخمأل� ٍيخط هال َُّّألخ� خحمرهق ألخمٍحم ألَخ�ر خؤرخْـم ًجمخ هـهالخؤسَّى �
هنتخمـ�ََّخس ألُ خلهسسـخئشخم م خألمح خؤجمّـ خؤهَّخألٌّب هالٌّ �حل خؤئر�ـخلخمضَّإل

خؤَّ َت خعخمئ لنتخحمئسّـم أل�سآلخمطب
ٍخؤئسخز خلشيق أل��ُ ئر� ه��حلجلـ خؤ�ةب م خلخأل خلَخ�رـ ضمحخم ٍى��حل
خؤسَّىهب لخهـ خؤرخْ خؤَّ ُبـٍجلنبُ خحمصخ ألُـغسالةـ خؤَّ َب ٍخؤنتجتمتخس

نبجتمتخ�ت تجث هال خلَّىهق هحلجل إلخة ضش
خؤحلٍحم هُ خله�ط ُّخؤنتهخم ٍخؤمتخحل خؤسخرَب رخؤئالآلخس خلَخ�ر سالئ ٍىحلـضيالس
سالئ س�خألَس ٍىحل ئخألالإب خؤيحلبخرَّ  الهسٌآل ٍم خؤَّ َقب خؤسخحمفٌّـؤالآلَخمجالق
نبَّىخ� خظخمئ ٍئَس ٍأل�خ�ب همتخمخ� خؤ�ة نبَّخحمه هآل�س ألنخًخمخس أله ضسيخؤخ
خؤجمّـ خلنخًخمخسب م ألنتخحمئ� رهحلإل رخؤسهٌحل �ألئر ئَس يٌخبـٍؤئَ� ؤالآلنتخحمئ
خؤ�ـحممججتس جنٍص�ب ذ سهخميّ  ىال� م إلخجنيخ� صخمضخ� خع�بـٍنال ألرخضش م ٍىهسّ
سنخًخمط م خلنتخحمئ ألُـ ألَهسٌخ رََخبـضق نبصخحمخ�ـ سيصخمس كخمخحمط خخبخمب ًٌّـ
سئَّْ خْ ٍَخك خؤشخإلب ���خؤيال خؤنتهز خإلسيخمج أله َخلسمحخأل خؤحلألخإل م خؤَ�خ
خصال ئَس إل� خؤسهٌحلب خلؤئ هالٌّ خؤ�ـيخممجٌخ خؤ�َّطب سالئ ؤٌّ ويخمس ىحل بيَّجنُّّإ
خصسآلخهٌّ خعخمخؤ إلنتخم رخفخمخ ٌّـم ىَخه� كشالسـم ـخئ� ؤمح خؤسهٌحلب ئ�خم
ضسـخهسخؤٌّ ٍخ�سآلخم هخإلـتحإلب ألَجم خل�الر خؤرخإلخس رسَّىه رحلخ خؤجمّـ خل�ال�ب

جثتثتثتتثإلت م خخب�
يٌخ خنبخجل ألشخمط ئالآل خحمظال  زإيحل �هحل بغآلحل خؤَّ � خلَخمجال خألخ
ٍىخأل خلهخنبب َ َّخؤ خؤمحخُّخـ ضَّأل خع��َّخحم مـ ٍجلٍحمِ خؤئر�ـ خؤخمخضال رَمحخس
ظحلٍْ خؤنتخمى ٍخإلئآلـم ٍخؤئإلب خع�خر غحل خعصخجنب م ببنََسـخإلَخ يٌخ
رخؤيحلب ضسيخخ ًجمخ خبأل ألُ ـخجلحمئسـرخإلئآل خؤالالب ًجمِ ؤئَ� خؤَمحخألبٍـ خعخمئٍـ

ألهخ�إإ ٍخؤَمحخأل ظحلٍْـخؤئإل خؤنتَّخحمهب م خلنخًخمخس ٍرخمبَّخس
ىالسح يحل خإلخ خألخ

خر����� ُّ������خ خؤ����نت����ه����خم حمأل��������ض خإل�����������ه خُّ��������ُ أل������ُ
_ـ خؤ���س���ه���ز� خٍألـ أل�����ُ خإل خؤ��������������خمبـ دخب������خم أل�����ُ

ٍخنب���س���ه���ال���س خؤ������ر������خى������قب خل��������ال ُّ������خ حمض�����ال�����س
ر���خؤ���نت���ٌ���ز� مج��������ص� أل����ش����الـؤ������������ال�ب ص������خمخض������َ������خب
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ح خؤسخؤ رخرخس خبسآلسٌخ ٍىحل
خر������ ُّ�������خ خؤ�����ال����������ال ً���������جمخ ُّ������ر������حلخ خُّ���������ُ أل�������ُ

_ أل���ُـ����خض���الـخؤ���جمً���ز� خإل خؤ������حلخي ���مب���خمخب أل���ُ
ض���خمخ������ٌ���خ غ���������َّخ ذخل خؤ���مت���آل���س ى���������َّطـ أل�����ُ

خؤ���ال���ه���ز�� ٍ خع���������حل�ب ر�����ق خؤ�����َّى�����سب ي�������خحمئ خٍ
����ه������َ������خئـمب���خً���الخ ����ي����خ�ـه����ال���������ه������نت������خمٍْـ

ظ�����ز� � خع����������ء ص����������خ ُّ����������َّإل ؤ�����ئ�����َ�����ٌ�����خب
�����ي����آل����ئ����خمأل َ���������خب ه�������� ���������������حلّـ حمض�������ال�������سـُّ��������خ

خلؤ���������ـخؤ����ه����خمز� أل����ش����ال����ٌّب خؤ������������َّإلب ؤ�����ُـس���ر���مت���خم
خر������������حلخ� خم���������������ُّ  �ر���������خ���������ً ذإل������������خ ٍخ�

ر�������خ���������حل�ز� خ��������������ضخ خه��������ق ������ال������س � ى������حلـ��
ص��������خمز� ذإل�������َ�������خ ه�����������������جمحمخ�ب ي����ال��������������ق ي����������خ

ر�����خع�����خمز� خؤ�����������خمٍ� ه����ال��������ال� ٍحلخ��������������ُّ ً������ال ٍ
�ّ ٍمب����خمخب����س���� ـخؤ��������خإل����ٌّ إل�����إي���خ����س���آل�������ئ���ٌّـر������خؤ������حلإل� بـ ر���َ���مت���خم أل������َّه������َّجل� خع�������خم خؤ���������حلإل ذْ

َ�خؤيالجي إلسيخمجخ ذجنخ خؤهخمر خنسجتجمخـخضخؤ ُّجيسَئخم رخْ صإ
خؤشخإل

خؤخميبـ إلنتخمِ خشخم هال خهسال ٍىحل ٍخؤئسخزب ألُـخجلرخب هحلجل ىرال سَّىهّـألُ �ٍ
خعآلحلت خلهخمٍةـصخحمخ� خجلُّز ٍ خألـخهسخأل خؤ�خ�ب جنُّخجل
ح خؤهخمخىٌّ خؤنتهز هال خعخمز نبُ� ُّهخحميف رخْ جلإ

خلآلالئت خحمصخ غسالة ألُ ٍخلشيق خئخجلكق ألُ ئر� هحلجل ٍىهّ ٍىحل ـ
خؤهخمخئحـ هال خعخمز ذهإلّ سهخحم� رَّىل �خؤخم ذق حم�خؤ ً�إ

ؤهخمخةـ خألخمُّئخ إلسٌخئخس ذجلخإل ُّ�خ�غال ـرخؤالو خلئسَّر ـخؤخم�خؤ سمحآلَس ٍىحل
ٍىهّ خؤهخمخئتـٍىحل هال نبُـخعخمز هال خ�ىحلخإل رهحلإل ٍ خؤرسّ خؤحلٍؤب ٍخؤَّخإلق

خلآلالئت م خؤهخإل رخؤنتخْ ألُـخلشيقـٍخلٌسآلق ئر� هحلجل
ٍخ�مبحب خلحلإلٌّـ خ١سآله بجلهخط أل�خؤز سسمحآلُ ٍرخإلخس خب�خرخس ح شخإلخ

ح ئخؤسخؤٌّ ًٌٍّ خؤنتخألالب خؤجيخخنٌّ خ�مبحب رمحخمٍحمط خؤحلخنسَّحمّـإ
خؤنتخميخإح خبَحلئ م بألهخ�تت خإ

م ألخمُّئخ خ آلخهـ سهخمُّـ هال ألخمئ�خ� جتجتثتتث م خؤرخْ ًجمخ مبحلحم ٍىحل
خبخمخ ٍغ��خسٌخ خؤَيمب ألَخره ضسأل صخس��خ خب��ٌخ ٍيمحض خلَ�ب
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حميمحّ هُ خؤرخْ ه�� ٍىحل رجلإلخب ٍألٌَخ �َخل ذهخجلطـحم�آلـخبخمخم ذق خ�خجلي
خؤ�خ�ب ىخجلسّ ضَّألـ ٍخؤسيخيّـ َّ ٍ رَّضحلط ك�ئّ ٍهُ خ�سٌحلخيخسب ؤسالئ

خؤنتخألالت ٍخصسآلخهٌّ ٍخىسمتخجلّـ خؤ�خ�ٌّ �رخ�مب ٍأل�خؤرسٌخ
س�خؤز هالَب ٍرخإلخس خب�خرخس ألُ سِـ لخـ أل��خ� سحلنبَخ� خؤرخْ ًجمخ ٍُّهحل�
خؤجمّـ خؤئر� خؤهحلجل ٍألُ ألُـظخمرسّب ضشـخ�سيخجلس خؤ�الآلب رخؤ�خمئ �رخ�مب

خؤضت خل�الر خع�خرخس هالّب ٍىه
ٍألجيسرالّإح خؤَّ ُ عخمجخم ُّبحم خب�خز زإ

ئخإلس هٌَخبـٍىحل خعحلُّش م خؤ�ـخ�اليس �خىخسٌخ مجآلُ خع�خز يئخمط ٍؤحلس
غآلحل ٍألٌَآل خؤ�هَّجلُّقب خلشيق ألُ خؤهحلُّحل أله رخعَّخحم خًسآلس ىحل خؤيمحخخس
هُ خل�سالب ذق خع�ُّخمط غ�ـ ألُ خعخألحلب خ� هرحل ٍخؤحلئسَّحمـ  زب �هحل
ـخعحلُّشخؤحلٍؤ رَخ ردؤخس خخبجم ٍـمجخمٍحمط خؤَّ ُ ظخرّ خؤ� ٍخؤسٌحلُّحلخس خجنألخس
خإلسجتخرخس إلخم رخْ خؤسَّىهخسب ذق خؤسيخأل ٍخألسحل خؤخمخحمب مبَخه م خؤنتهز ٍذنبخمخؤ

خهَّخإلت �ل خبأل خؤنتَّحمب عال�
ألشيٌّ ألُ ٍهحلجل  ز �هحل غآلحل ر�ُّخحمط خؤنتخمى مـ خضسيخَخ ألَخ�ر ٍم
رخْ خب�خزـبحمُّإبـٍخى�� أل�َّجلط خُّحلَُّخ رق ٍمجه ٍخؤَّ��ب خؤوخمر ألُ خلآلالئ
خصخمَُّخـره� ٍ خل�َّجلطب سمحآلَسّ ألخ إلخىنتَخ ٍ خلَخ�زب ؤالَّىس �صأل ألنتخمٍهخ� ُّئَّْ

خؤنخمٍةت إلمحص سَسنخم رسـيئخمطـغسآلخمط هالٌخبـٍ خؤسهحلُّس
كجتمحس ضَّخحمب ٍرحمط ضخمجَـخؤحلَُّّخإلخسب م صََخ� خيئخحمب ض�أل نالس ٍؤحل
خؤنتخمى م مبحلىخخ حمخ ٍىحل بحم��ُّإب ع�خز سخؤخ�ب كٌحل دإلٌّ  خم�ـرحلُّال هُ
ضَّألـخعخمُّخس هخألـس�ئ� �خ�خ أل�خؤز خب�خز ؤخميه ألآل خؤَّىس خْ ٍخؤخمُّخ�
رالَّحمط م ٍنبخمهَّخ خؤنتَّحمبـ عال�ـ ٍخإلسجتخرخس خلحلإلٌّب خ�سآله ٍلهخس خؤهخألب
ع�خز �خلهحلؤ وذقـخهسآلخجلـخؤمت خؤوخؤر ألخأل هحلُّحلطب ألحلخٍس ٍرهحل مبخوسّب

مجخمٍحمطـخؤالضنت غخ� ذق خإلسنخحمب ىرَّ ألُ ذخبخمخصّ �ٍ بحمُّإب
ٍىخإل خعخألحلب خؤحلئسَّحم شآلـهخم�ـهال خع�خزب هال خلَّخي ك�س خؤخمُّخ� ٍم

خخبسمتخحمت مجخمٍحمط هال ألخمئ��خ� خؤسهحلُّس ره� رذصخمخ
ألُـ خ���س��حله��ٌّ ى��حلـ خإل��ّـ تـ ألهّ ٌّؤخ م ت  ز �هحل خخب���إل��ٌّـغآلحل ٍى��حل
خؤ�خألص م خلنتخحمئ رهحلإل رخؤسهٌحل ذؤ�خألّ �ٍ خؤخمُّخ�بـ مـ خؤهخأل خلرخضش ىرال
غَ�رّ خْ ٍحمخُّس خؤنتخم�ُُّت خًَّْ يخخبسخحمـ خؤ�صُبـ �حلخبالـ يذإلّ ذ ٍـ خؤسالي�َُّّإلب
ٍؤالحلئسَّحم ؤٌّ بحمُّإب خب�خز ألنتخمٍه خْـُّ�ؤ ّهال يخى�ضس خلرخضشب أله خ�ضخمخص
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هالّت َُّّى�ه ٍخ ًألب خ��ُ هرحل
ًأل خؤحلئسَّحمـ أله س ٍإل�� ألمح�بـ هال خى���خ�ـ هالـ خؤنتآلخإ بخر��َّ ٍخي��ء
خعخألحلت هالٌخـخؤحلئسَّحم اله ��ُّ ؤئٌّ ؤالخمُّخ� ٍخحم�الَخًخ خؤمتوـخؤٌَخب هسآلخجل

ٍـيَّصَخ خعَ�ّـب غز رمتضر ألَ�ؤّ م ي�حمسّ خعخألحلب خؤحلئسَّحم  خألـمبآلس
ٍه�خ خٍقب وخؤمت هال حموآلـألَّخيسّ هالـخؤَمنب خؤسهحلُّس ره� خصخم ىحل رخإلّ
ٍئخْـألُ ٍخ��ألقت خؤال�خؤق خؤَّ َرق ُّرقـحم خؤسَّيء غخٍؤسّ ذق خلؤئ

خؤمحخت رخ�سأل خعخمب خؤيخمط سيخمبال خرخمجنـخ�مجخيخس
ألسخره ؤٌّ �َ�س ٍخشَخّب خؤ�صُ ىرالـ خعخألحلـ رخؤحلئسَّحمـ ألهخمي�ـ خبألـ ٍألُ
خؤمحخإب زبيَّرخ ألمتخز خإل��ّـ خحم ٍئَس خؤمحخب رخ�سأل سهال�ّ خئسنتخة
�خع الـيّـم �خيمت� مخ خؤخمُّخ�ب م غخئآلسَخ خلؤئبخبأل رهحل ضحلش ألخ ٍؤئُ
خؤمحخ بخ�سأل خجنأل ضخأل ؤمتخض� خه��جمخحم �صحل خؤئسخزب ًجمخ ألُ خؤشخإلٌّـ

رجلإلخإت م
ألُـره� ٍرخؤخموآل غزـخعَ�ّـب أله بحمُّإ خب�خز ألُ خلهحل�ؤ ىخمخسـخؤَ�جت
هحلجلـألَخ�ز ٍىهّ ألخ ذخلخ ألآلـؤالسَّىهب خإلّ حمخَُّخ يحل خ�جمٍيب خٍ خؤَخمـخلمحخي

خل�سَ�ُُّت خ��ألق ألُ
سالئ هال رهمحٌآل ٍخه����ـ خؤنتخمىب م مب��حلى��خخ ذق بخع�����خزإ لالَخـ

خًآلٌخح خؤ�ـألُ خؤسهحلُّسب
ألمت�الض إلّ ٍخؤهحلإب بخعال� خًال ألُ خؤنتَّحم عال� خخبسخحم هال خؤَمن خت
خؤنتخمهت خؤهالَّإلـ م خلسجتمتمتقـ خٍـ خؤحلُُّ حمص��خألـ م خلنتخحمئ فمتخم يٌٌّ

سالئـخؤهرخحمطت ذق ٍخع�طإ خؤخمخّـ بخًال ذمجخي ٍخى�ضَخ
كيٌَّإل فال ًٍجمخ خؤنتخمهب خ�إل�خْ ضَّئـ ذق خ�إل�خْـ ضَّئ سهحلُّال زتـ

خلآلالئت ٍىهسٌخ خؤ� خ�إل�خْ ضَّئ ألَّخشء ـهالهـخلآلالئسَّى
خمبخمحمإلخ ٍ خؤسآل�تتب خنبئخأل ئخي ذجنخؤ هرخحمط ألُ بخؤ�خيإ ئالآل ذؤوخ ست

خمجخيسٌخت هال
ـُّنتآلالـخعَّئ خعَّئـخؤنتخمهبـٍخلؤئ ألمت�الض م خلخمخط ضَّئ شتـضمتخم
كخ خؤهآلال مجخمٍحمط رنتخْ خع�خز ٍحمجلـم ألخ ذؤوخـ ٍئجمؤئ ؤالآلخمخطب �خ�خؤ
ٍىهسٌخ خؤ� خؤحلٍؤ خلَّخشء آلىخ خلخمخطإـألُ مجحل �بهحلإلـخؤسآل ٍش سمحآلَسّ

خلآلالئت ضئَّأل
 خؤمحخطـ خْ خل��ه��خمٍة ٍأل��ُـ رخؤمحخب ٍحمر�ٌخ خعخمب خ�خئآلـ ذؤوخ صت
ُّخميمحَّْ رالـ ٍخلخؤب ُّخؤسصخحم خؤمحخُّخ م ؤالضئآل خؤئخي خلهخحمة كسالئَّْـ

ق
ائ

وث
 و

ت
ال

قا
م



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

جثث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

حثث

رخ�سضحلخش خلخجنئب ألُ ؤالجتخمٍص رخؤحلٍؤ ضحلخ مخ خلَخجنهخسـخؤرَئب خؤيمتالـم
خؤمحخطت َآلً هُ خل�سال ًجمِـخ�خئآلـخعخمب

خؤنتخمىب خع�خزـم هال خؤسَّىه سخصالـ هالـ خلضنخس ًجمِـ هآلالسـئال ٍىحل
ضمحخم ٍىحل خلنتئالت ًجمِ عال ��َّخؤ ألُ مبحلىخخ ره� ضمحَّحم خ�سحله مخ
 خجلإلب خعحل سهحلُّس خى�خ� ـٍضخٍؤَخ ـخؤهخإلب رخؤنتخْ خلٌسآلق ألُ ئر� هحلجل خؤالخ
ضقـهالآل ضخ�خ� خؤهالٌّ غآلحل حمخّـ ٍئخْ خؤخمُّخ�ت رحلخسـم ىحل خؤسَّىهخس �آلخـٍخْ
ألنت�ئخس كشال ًجمِـخؤَّش خْ خحم ح ٍىخأل ٍخؤَّ��ب ألُـخؤوخمر خلَّىه خ�رخ
سمحآلٌَخ نبخمم ذمجخي رهحل خ� رخمئ هال يَّىهَخ خؤسَّىهب ذلخهـٍ �ـٍس�سضء

خجلإلت خعحل أل�ضخس
ٍ خم� خؤ�ةب خؤَّشـم إلَّىه ٍغُ خعخألحل خؤحلئسَّحم رَخ خسمتال َُّّألقـ ٍرهحل
هالٌخب خؤسَّىه ألُ خعآلحل سخمئٌّ خ�سرهخجل مجخمٍحمط م خ��ألق ره�ـ حمخّـ هالَخ
خؤ�الز حمي� يسآل غيَّنب غآلحل خؤنتحت ألٌَآل ٍئخْ خ�سآلهقب هال خألخم يهخممجس
ذىمتخ ذق �هآلحل خلخمطب ًجمِ م خعآلحل سخمئٌّ ُّ�سرهحل ألُـ ْ خعآلهب ألُ يَّحمخ�

خؤخجلألت خلخمخس م خخبخم خ خمخة
ٍرخؤخموآل ألٌآلخ�ب ـشخيخ� حمأل�خ� خعآلحل خؤحلئسَّحم ـؤٌّ ُّه� ئخْ خؤنتجتمتٌّب خؤمتهحل ٍهال
خؤَخجلحمط نبصخهسّ خض�إل ذـخإل� خؤ�خ�ب خ خمٍضخسّ ألُ ئش� أله خسيخىٌّ هحلإل ألُ
شخؤَّش �آلخ ٍ خؤشخيـخع�خمط خلَخ ء �ألأل خص�خضّ ٍ حمخُّّ خؤسهر�ـهُ م
خعخمب خؤنتخمىب خمبحلىخـم ؤخخس فمحخم ُّئُ ٍسخمئٌّـ� خ�خمإلإت بخؤسخرَِّ
خلٌآلب رخع�َّخس ٍخ�خسة رخؤ�ُّحل خ الهّ ئَس ٍؤئَ� خؤهخإلب خؤنتخْ كَخىنتخس
خصخر� ضشـ بحم��ُّإب خب�خزـ لنتخمٍهـ ألسضآل�خ� رحلخ خؤ��جمّـ ؤخمخُّّ رخإلسرخِ ٍخ�سآله
يآلس خ�ْ إلرحلخ � ذخلخ خٍقـؤالجت�خزـرخؤَّألـح خؤَ�جت خ الهسّـرخؤ�ُّحلـهال ضق

إلرحلخ_إ
خعخألحلبـحمي� خؤحلئسَّحم ألُـىرال سهحلُّالٌخ رهحل ـخؤٌَخوخؤمت هال خ الهَخِ ٍَُّّإل

�وًجمِـخؤمت خهسآلخجل هال خل�سرال سَحلألَّْـم �َّة ح ٍىخأل هالٌخب خؤسَّىه
عخألالـؤَخ� ٍىهٌخ  َُّّالب ٍجلّـ صحلخأل ٍرهحل

خضسصَخ ضش خؤٌَخب خؤَ�جت خهسآلخجل م خؤسخخبخم ذق خخبسة إلخم ٍىحلـخجل�س
خؤنتخمىت م خؤسَّىهخس خؤسهخحممجخسـٍخ�سئآلخأل إلٌخ� خ�رَّهق لحلط

م خلشال ألمحخمز يحلـوحلٍخ رنتٍْـخؤَّ ُب خلٌسآلق ألُ خؤوخمر �َألشيَّـخل خألخ
�ٌ�ال ألخ ًٍجمخ خ�سآلهب ألئَّإلخس غسالة رق خإل�صخإل جلحمصخس خهال خلخمٍإلـٍظء
خؤَّ َب خلنت�ئخس هال خؤوخمرب ىٌّـ خ��ألٌّ خؤسََُّّخم ٍخبم خؤال�خؤق خؤسخ
�آلخ خل�الرب خلنتخحمُّه ئال هال ـخؤسَّىه م آلٍجلخ ـشخرس ئئسال ٍصَّجلًآل ذق ٍخيمح
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ألَّب ـإلي�ّ خألَبـيضخمحم ؤالصٌخس خؤسهٌحل ضخمص رسصخٍجن  ز �هحل غآلحل ـخىسَخه رهحل
خؤوخمرت م بخع�خزإ هال خؤسَّىه هآلال ؤس�خمُّه دؤ ٍٍي�خمسـألنتخحمئسّ

ََّْ َّخؤ خلشيَّْ ٍىهٌخ ضش خخب���طب خع�خز ٍ�صٌـ ئخإلسـ خؤخمُّخ� ٍذق
مـذُّمتخ�خ خ�رَّهق لحلط ألُـسخخبخمإلخ وخمجرخ� رحلخ خؤحلئسَّحمـخعخألحلبـخؤجمّـ ذق ٍلالسٌخ
خلّـ إلَّجلّـ ألحلخإلخ صسب ألخ خ�رَّهق ؤئ خإلستت ٍُُّ خبَّّـ ىخL�ُّخ يرخجلحمإلٌّ ذؤّب
سَّي�خم ئآل ي�خؤسّ ؤال�صُإ� شخإل عآلَّه غٌ�� شآل عآلَّهب ٍُّ�صََّْ ؤالضئَّأل
هرحل خؤحلئسَّحم خحمرهبـٍئخْـألٌَآل يخصخز خ��ألٌّب خؤسََُّّخم سخحم ألُ خلَّىهق ألُ ؤئ

� خؤحلخبال خؤه�ُّ�
هالـ ؤالسَّىهـ خؤنتصخه يٌآل ُّسَّ�آل ألُ رره� ألَ�ؤّ م خؤسَخـ خل�خـ ٍم
ؤالهخمُّمحب خؤئر�ط خؤسٌآل ئخأل خؤ��جمّــ خؤهَّخصٌّب غ�ُ خؤحلئسَّحم ٍألٌَآل خع�خزب
ألخ سهحلُّال ألَّ ي�الرَخ �خخبخمخ�ب خلئس�رخسإب هال بٍخ�خينـ هرخحمط خألخإلـ ٍسَّىة
َخأل �رخز خهسجمحم خعحلُّش دخبخم خإلّـم و�ـ سَّىهّب إلمحآلُـ ؤئٌّ ؤسَُّّسٌخ ُّنتخ
هالـألئسز َُّخإل بخؤَّ��إ عالسّ ألنتخمٍه ٍخْ �آلخ ٍ هالٌخب خؤسَّىه ألُ كَهّ

خنبٌخم�� س� ألَجم خصٌ�طـخألُ
�ُّمتخ�خ �رالـ ه��ُ إلرضش ٍر��حلخإل��خ خؤَّشب هال خؤهَّخصٌّ خؤحلئسَّحم َُّّىه �

ؤالخجلطت
خؤسهحلُّس خصخمُّخـ ىحل خؤيخ�ب ٍخؤحلئسَّحم رخإلّ خعخألحل خؤحلئسَّحمـ خرالوَخـ ؤالسٌخب ٍ
أل�سنتخحم خؤسَّفخمّـت خؤه�ُّ� هرحل خؤنتحت جنخحمخ ٍ خؤٌَخب خؤَ�جت هال ُّخؤمحخمٍحم
غسصخ� خ�بـيخمي�ب خأل�ـهرحل َّ� ذق رذُّمتخألـخؤَ�جت �ىَخهّ تب خؤهٌحل ٍؤٌّ
�شخإل ىخألخـ خإلٌآلخ ٍ خؤهخمخئت و�ٍـ خلسضحلط خؤَُّّخس خهس�خإل صخمخ خلسَّىهـ جنألرخ
إلٌخ خؤَ�حتب س�خمز ألُ خبَّيٌآلخ ٍخرالوخِ ُّ�سصزب يالآل خؤسَّفخمّـب رخؤنتحت رخسمتخأل

حمخُّّت ُّو� يالآل خلَّىهقب ألُ ئر� ٍ�جن�هسـهالـهحلجل
ٍؤئٌَآلخ خؤششخب خؤهخإلـَُّّإل عال�ّ م خؤهٌحل ٍؤٌّ ؤ�آلَّ إلحلألٌخ خْ خى��ـخضحلإلخ
مبخرخ� حمخُّخ� ٍئخْ رخؤ�ُّحلب ذحم�خ�خ خؤيخ�ب خؤحلئسَّحم ٍخى�� �جمخـخؤخمخّـب �ـُّخمسخضخ
خلآلسخجنت رخؤ�ُّحل هنتخمط خؤشش ٍإل�جتّ خع�خز ذحم�خأل يئخمط يَّؤحلس خُّمحخ�ب ٍألَخ�رخ�
عمحَّحم صحلطب ذق خؤخمُّخ� أل�خحم ألُ خؤ�خخمط حمئرس خؤسخؤٌّب خؤَّإل أل�خ ٍم
خنبٌخمب خحمره ئال َّّؤ�ل خًالٌّ خؤرَئ َُّنآلّ خؤجمّـ خيخمخجلإ خبحلألخس بى�خه ألالس
هُ خؤس�خأل ىالء جلخًآل�ـ خؤيجتآل بخ�السَّْإ يَحلئ م خؤهنتخ خسَخٍأل ئَسـ ٍضق
صخإلٌّ خعَّخألب ألئخل هال خصرس ٍضق خضسآلخسب خٍصّ ٍسخأل�ال خع�خرخسب ألمت�
ألحلُّخم جلهخإلٌّ ضش يخمصسب ؤحل ألالهالهخ�ح خعخألحلب خ� هرحل خرَّـرألـخؤحلئسَّحم مبَّس
خلَّىهق ئال ٍجلهخ خع�خز هال خ اله �َِّـ خْ ٍخخب�إلٌّ خؤهٌحلبـ ٍؤٌّـ َّ� ألئسز
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ألخـئخْ حت ٍسخم�� خؤيخمضب ألرخًص إلٌخحمـخؤوحلتـنبخحمئسّ ألُ خؤَّخضحلط م ؤؤسخـرّ ّهال
ٍخإلّ خ�مب�ب  خمُّء م هالـخلمحٌّ هخجنإل خؤهٌحل ٍؤٌّ ألُـخْ كالَّْـذؤّب خؤئش�ٍْ

صحلخألت رحلٍْ خلخمضال حمصال
ٍىحل خلَّخىةب ٍسشرسّ خؤَخخيب ُّخمجلجلِ مخـ َِّ� خبمتخأل ألُ خؤئش� خهخمة ئَس
ألُ هحلجل أله ججإل مـهخإل ر�آلَِّ مبَهسـخؤنخمٍةـألَخ�رـخبخمببـخؤسسـخب�خ
ضحلُّشّ شَخُّخ ٍم هخإلـثجإلت م خهسخؤَخ خبالي هال خؤ�يخمب ألُ خلآلََّهق ٌّخمبحلىخ
ٍ�هـخؤمتحلحم خؤسَّخمجه خبمتخأل �َِّـألُ رّ ُّسآلسه ألخ خلنتخًحلب رق ل�َخ خل�َّأل
هال ٍؤئُ ٍض�زب مبهحلـألَّمجَّهَخ هال �ؤ خب�خ�ب رّ إل�سرنتخم صهالَخ ألخ ٍخيءب
ألَّخىة هالٌخ إل�الء ـخْ خؤ�كئُ ضس خؤ�خ�ب ٍألَّخىيٌآل ؤالآلشيق سحلُّخمِ مبهحل
خؤه�ُّ�ـخؤسَّفخمّـب هرحل خؤنتحت مـضمحَّحم ألهّب خعخمي خألسحلـضحلُّشَخ ٍىحل خلهخحممجت
رَالـضَّىَخ ؤَخ ؤال�آلخ� صٌَّجلِ ررجمأل ٍهحلإلخ رخْ ضحلُّشّ ٍخخبسسآل ألُـ�خهب خئشخم

خؤ�يخمت م
خؤَّخ�هـأليسَّضخ� رخرٌخ ٍئخْ جلَُّّخإلّب ررٌَّ ألالض مبخؤ م َِّ� أله غال� ئَخ
خؤرخزب خألخإل ألُ خنبجتخميب ره� ألخمٍحم سئخمخحم خإلسرخًَخ ٍؤيس خؤيَخـخعخحمصٌّب هال
َِّ� ٍجلهَخ خْ ٍرهحل ضحلُّشت ٍرَّـألُ رََخ ُّحلٍحم لهخميـألخ خؤ�آله ُّ��ىَّْ ٍئخإلٌآل
هال سَّْ ُّسَمت� خؤجمُُّ خنبجتخمي خْ ذق ألخمخيَخ ره� خنبخحم خؤمتخؤب ألُ ٍخبخمصََخ
أله خلئخمخِ ٍرس ؤجمؤئب جلًنتَخ ٍخلجتخرخمخستـ خلرخضش صٌ�طـ َُّسآلَّْـ خؤالخب
ألُـخلٌسآلق هحلجل خهسخأل رهحل خ�ْب ؤَخ ٍسخئحل خؤجمخئخمطب خىخمبٌّ م خ�سيٌخإلـئر�ط
كالئ خؤهٌحلـ ؤٌّ �ٍَّـ ٍخْ خؤخمخحمب مبَه ألَّىه م ًَخؤـسحلخخبس ـخْ خؤهخإلب رخؤنتخْ
ألُ ٍخؤ� خؤسهخحممجخسب سالئ سخش� َّمج خ�مب�ـم  خمُّء خلمحٌّـم ذألئخإل ٍضحلِ
 خمُّء م خ�حمًخرقـخلَجتخم ق رق ُّ�خٍٍْ خؤجمُُّ خأل�ب خؤخمخحم جلٍحمـمبَخه خرخمجنًخ
خؤ�خمُّء خؤجمُُّـَُّسٌصَّْ خؤ�خ�ٌّ �خ�مب جلهخط ٍرق خؤحلٍؤب خل�الضـمجحل خؤهَة

��خؤ�الآلٌّـؤ�مب
ٍخؤوخمرب خؤنتخمى م مبحلىخخ خسمتالسـرهحلجلـألُ طحلطب بخ�السَّْإ يَحلئ ٍألُ
ؤمحخمٍحمط خعمحَّحمـ هُ نبجتمتخ�ـ خهسجمحمس ٍؤئَ� خؤالخب ضمحَّحم هال ٍنبصهسٌآل

ألالسـخؤرَئت م سَّخصحلّـ
خؤالخ هُـخلؤئ ؤوخرٌّ ألمحخهيب ظ�خحمط ًجمِـخؤئالآلخسبخض�� خئسز ٍخ�ْبـٍخإلخ
خعٌـخخبخمبو� ألُ �خع ًجمخ م ٍؤسحلٍَُّّ صٌب ّي جلخحم ألخ ٍسخأل�ال خؤسخحمفٌّب
رَّطبٍهال سيخمبالّ هال ُّرمحَّْ خؤهٌحلبـألخجنخؤَّخ ٍؤٌّ ر�آلَّ خؤالخ ضمحخمٍخ خؤجمُُّ خْ
ألُ أل�خألهٌآل هال حمجلجلِ كخ صحلخب� ٍُّسآل�ئَّْ ارخؤَّشاب �َِّـؤالجت�خز س�آل
سيخأل ه�جن ألخ ٍخلؤئ ألنتخمٍهٌّإب ًَّ ألنتخمٍهئآل حبذْ ىخأل ضش أل�خؤرٌآل أله ظخٍز
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خؤنتخألالت خؤ�خ�ٌّ �رخ�مب مبخجلىب ٍهَّجلخ� خؤخجلطـظآلال رخْ ٍخلَّخ َق خؤَّ ُ
خؤَّ ُإح هُ بجليخهخـ� صإ

ُّمتحلحم �ٍ خؤهٌحلب ٍؤٌّ ذقـ�َّ بخؤخمُّإ خب�خز سحلُّآل هال خنبٌخم هحلط ألمحس
خؤ�خ�ٌّ �رخ�مب خؤس�خألٌخ هُـ ؤالسهر�ـ ُّ�حمأل خٍ هآلال خب�َّط خّـ خؤخجلط هُ
 خؤس خؤ� خٍقب خ�حمًخز حم�خؤـ رجلإلخب خؤي�ط ًجمِـ خبأل سالس ئآلخ خلخألَّألب

خؤخمُّخ�ت نبخمىٌّ َئ� عآلهخس شش سيص�خسٌخ
َُّـٍخؤحلخؤشخي ٍخ خة خ خمخة ألُ خؤهحلُّحل رق �خخبَخ� خعَّخحم ٍؤجمؤئـصخم
خ�حمخ يخسيس ألٌَخت خؤمتخز ٍخلَّىة ٍخ�رخرٌخب خ�حمًخزب نخًخمط ضَّأل رجلإلخب م
ٍسخحمُّحت ر إلسخص ٍخإلٌخ خؤنخًخمطب ًجمِ ٍحمخ َخؤئخأل خؤهَّخألال ألُ خؤهحلُّحل ظحلُّحل هال
لهخعسٌخ خؤَّ�خال خغه ٍخْـخضحل خبخحمصب ٍؤحلطـألخألخمط ٍؤ�س غالب ٍنخمٍة
خؤ�خ�ٌّ �خ�مب رخمإلخألص سر� ذق ٍخلرخجلحمط رخ�رخرٌخب خه�خة نبصخه م ُّئآلُ
خ�رخرٌخ هال خؤسحلحمفٌّ ٍخؤمحخ خؤنخًخمطب سيخىآل ألُ خعحل هال خؤخجلحم خعجمحمّـب

خؤَّىست ألمحٌّ أله ٍألنخًخمًخب
َّخ خض�� يحل بحمُّإب ٍش خلَّىهقـهال خلَّخ َق ألُ ٍخ�هخ�  يخ� يذْ ٍمـخؤَّخىهب
سخحم ألُ هالٌخ خلَّىهق هحلجل ذقـىال ُّهَّجل خلؤئ إلنتخمًخبـٍألخمجل رهحل خؤوق رنتٌّـألُ
خبأل ألُ خؤَّ � خؤسخحم ىحلألٌخ خؤ� خؤئش�ط حموآلـخؤسَخجنس خ��ألٌّب بخؤسََُّّخمإ
خلرخجلحمط ذقـ خلؤئ جليهٌآل ٍىحل خؤَّشب سهخممجسـ�خ خؤ� خؤسهحلُّس خلَّخيـهالـ
يئخم هُ ٍخمجضـسه� رالو رخ�مب�ب خؤخجلط ٍُّ�خؤز خ�حمًخز ُّحلُُّ رخْ خوؤمت
خ��مجخ أليخمبس م خؤحلخبَّأل ذق خعخص جلٍْ خؤال�خؤٌّب خؤ�ةـخؤَّ � ٍشخي
هَّبـٍخيمح خؤسهر� ٍخ�خؤز خعَّخحم ضحلط خنبهال مخ خؤسََُّّخمّـب خؤسخحمـخ��ألٌّ
َُّ�الءـألُ ألَّخىةتـخٍ�خ شش ذق �حمًخزب ذجلخإل ألُ خلَّخىة خخبسة ذق خلؤئ
نخمٍة ٍم ضخسَخب م خؤ�خحلط خ�ىمتخ شخي سئآلُـم ؤ�حمًخز خلَّؤ�حلط خؤهَّخألال خْ
ٍخل�خؤر ئخإلسب ٌخّــص ألُ خ�حمًخزب ذجلخإل ألُ خلؤئـيرحل أله ٍ خؤَّخىهـخلهخىلب
ذمبضخ�ب كسالئـرخمإلخعخ�  خؤحلألَّّـ خؤهَة ًجمخ ٍخْ ٍـ�آلخ خؤ�خ�ٌّب �رخ�مب
خؤخإلَّْب هُ خبخحمص أل�الض عآلَّه هُ ٍذكخـُّه� نبهرب ضخمئ هُ ُّه� ٍ

خؤَّخمجضت خ�جلخإل ٍس�سضء
خلنخ� ٍسخش� خعخحمصٌّ رخؤرهحل خًسآلخإل مج��خمٍحمط حمخّـ يحلـ خؤشخإلٌّ خؤ��خمخّـ خألخ
ٍ ؤالصآلخهخس خل�الض خؤهَة ذجلخإل شآل ٍألُ خؤنتهَّزب ألنتخهخم خ�سشخحمط خألخمُّئـم

خؤحلٍؤت ألُ خلمحخجل خؤهَة
ؤال�خميق ألوخُّخمط خ�رخز ؤحلُّّ يئخإلس ىالخ هُ ـ ٍُّه�� خؤشخؤش خؤيخمُّء خأل��خ
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ظالـألُ � إلخنبخس رهحل هُـخؤَّ ُإب رخْـبجليخهخ� مبحلحم خؤنخمٍة ًجمِ ألشال ٍم
رخؤهحلجل �ك ىحل خؤرخْ خْ ذ خ خمخةب ره� خؤنتـرق سَّ�ه هال هآلالس ضحلطب
سه� ٍخمجض خومب ٍرئَّإلّ ؤالآلخمخطب خؤرخحمجنط ٍرخلنتخحمئ هالّب خلَّىهق ألُ خؤئر�
خ�خ�ت خ�ش ّهال خلَّىهق هحلجل ظخٍجن خؤهخمُّ�بـضش خؤال�خؤٌّ خؤسخحم هُ

تألُ �خ�خؤ خؤخجلط ذق رخؤ�ُّحل خ�حم�ال خؤجمّـ خؤرخْ ّهال َّ�مخـخإل ٍرخؤخموآل
خْ ذ رجلإلخب ؤّ سسهخم� خؤجمّـ ٍخ�حمًخز خؤهَة ذجلخإل رخجلحمـذق نبصخهب � ٍ ألَّىة
هرحل ٍخؤحلئسَّحم  ز �هحل غآلحل رخ�سحلهخ ىخإل خؤه�ُّ� هرحل �ال�خْـرُ خأل� َّ�

خؤرخْ_� إلنتخم هحلإل ألٌَآل ٍ الز خعآلحلب سخمئٌّ ٍخؤحلئسَّحم خؤحلخبال خؤه�ُّ�
ٍؤئُ ر��خ�مب���بـ ٍُّ�خؤز خ�حمً����خزب ن��خً��خمط ���ر��خز ُّسهخم� إل��ّـ _ ل���خخلخ
جلٍْ خ�هإل ٍ�خال ذق  خمُّّ خخبجم ىحل خؤرخْ ئخْ ضش ألسخخبخمخ�ب خ�سحلهخـٍمبال

خؤَّيحلت هالآل
ٍريخجنـضخمُّخمّــًجمِـخلخمط خؤ�الآل خل�خؤزـ خألخإل خألال رخز سمحء ُّسآل ًٍئجمخ
بحمُّإ ٍش ألَّىهٌّ خبخألخم خؤجمّــ خؤسيخأل ي�ٍَُّ خؤ�ال�بـ أل�سَُّّخس خهال ٍألُ

خؤهٌحلت ؤخٌآلـر�آلَّـٍؤٌّ هز
ذقـخؤنتهزح إلحلخ خؤخجلطتت ذق إلحلخ جلإ

خؤ��َّخحمجل خؤحل�سَّحمّــ خعخإلز سخمبال خنبئخألـ خًآلـ ألُ ٍخض��حلخ� خع�خز ًجمخـ ُّهس�
رخْـخؤحل�سَّحم هالّب خؤخآلَّْ حمخ ضش ٍأل�سرالّإب خؤَّ ُ عخمجخم ُّبحم ٍش م
خخبخمب �خؤخم خؤهَخٍُُّ رئخيـ خؤس�خإل ىخإلَّإل َُّسنآل خؤجمّـ ٍُّخؤ�خ ضصخمـ ًَّ

خؤَّشت سالئ خؤَّخحمجلطـم
خهسرخحمِ  خمُّء هال خب�َّط خؤحل�سَّحمب خًآل هال ِ�ر�ئ خع�خزب خب�خ ٍىحل
خ�سآله  خىخسـبجلهخط ٍضنتحل سخمبالٌخب َُّروٌّ خؤ� خؤمحخُّخ �خئ م ىمحـألخمئ�ُّب

ضَّ�خت ٍخ�مب�ـخؤحل�سَّحمّـإ خلحلإلٌّ
ٍخل�خؤر ؤالحل�سَّحمبـ �خعآل �خ�خ خلخمسئ�خس هال خع�خز خنبسآلال ٍى��حل

خؤحل�سَّحمُّت رخلالئ
بحم��ُّإب ٍش رََّجل خضحلـ ئخْ ىحلـ خؤحل�سَّحمُّب خلالئـ ألَّمجَّه يذْـ خؤَّخىهب ٍم
خلخؤئ خؤرَحلـكَضـخ�خمط ًجمخ بخْ ألٌَخح خ�رخز ؤهحلط حمخسـسخصالّب خؤوخؤر ٍؤئُ
ىخإلَّإلخ� �َُّّظ بخؤَّشإ سالئ هال خلَّىهَّْ كالئ ٍ ٍجلخآلخ�ب جل�سَّحمُّخ�ـأل�الخ� ضخ
ئآل�الز �خ�خؤ خؤخجلطـ ّذؤ سَنخم خْ ألُ خؤسجتَّة خُّمحخ�تتت ٍألٌَخـ خؤنتهزب ألُ
خؤحل�سَّحمُّب خلالئ صًَّخم فآلال ُّخؤحل�سَّحم رخل��خس خل�خؤر خْ ئآلخ خ�سي�خجنّـب

ألُـخؤَّشت صخمـخ�سرهخجلِ ٍؤجمخ
اجليخهخ�ـهُ رخْ ضَّأل ٍخي�خئ خؤَّ ُب خ�حمًخزـم سيصخم نخمٍة �خهحلس ٍىحل
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خؤخجلطتتت ذق بإلحلخ ع�خز خؤٌَخ وخؤمت هال خخبسة سهآلء خؤَّ ُاـم
ذخلخ ذـ هالّب خؤسَّىه هُ خؤال�خؤق ألُـ ٍخ���ه  ة يخألسَه خؤنتهزإ ذق إل��حلخ
رََّجل سمحآلق مجخمٍحمط ح خلضنخس مجآلُ ألُ ٍئخْ رره�ـألضنخسٌآلت خخبجم �
ُّخؤسهحلجل ىآل ٍ خؤس�خألضب شخي إلنتخم هال خؤهآلال رمحآلخْ ُّسهالء إلمتخ�ـمبخمفخ� خؤحل�سَّحم
ٍألُ ؤالآلخمخطب خعَّئـخؤئخألال خ�إل�خْبـٍذىخمخحم ضَّئ ٍخض�خإل خؤ�خ�ب ٍ خؤشخي
خؤمترو خؤسجتيةـألُ خل�ضخسب سمحآلَس ئآلخ خؤ�خ�ت خلنتخحمئ م ضٌخ مجآلٌَخ

خلس�خميت َُّخؤحل َّخؤ هُ ُّه� خإلّ هال خم ىحلـُّي�� خؤجمّـ ؤالجت�خز َُّخؤحل
خمبضخزـخلنتخمٍه ألمح يحل خؤسهحلُّسب سالئ ذصخمخ هال ُّسآلـخسيخئ ٍضشـ�
ٍىحل هالّب خؤسَّخىه ظآله م خؤيخ� أل���ٍؤ ٍخؤحلئسَّحم خعخألحل هرحلخ� خؤحلئسَّحم
ّشـٍىهـهالض خؤهحلجلـخؤئخمـؤسحلُّآلـخع�خزب ضنتحل م خؤمتهَّرخسـت حموآل غضخت

نبجتمتخ�ت جثث ألُ خئشخم
خخ�س خش��خحمـ ىحل خل�الرـ خع�خرخس ألُـ ئو�ِ خع�خز ي��ذْ خع��خأل هٍر�ر
ألُ نبجتمتخ� هنتخمُُّ رخ�سحلهخ خؤحلخخبالب ٍجنُّخم إلخُّة خأل� ٍىخإلـ�َّ خؤ�ال�ب

خؤحلخخبالت ٍجنخحمط مـألر� ؤخ ذق هالـخع�خزب خلَّىهق
رنتحلطت ُّخؤحل�سَّحم ـرخلالئخع�خزبـٍخإلسحلـخل�خؤر صخـم ألخ هال هَ�يٌآل ٍىحل
إلخُّةـضخممبٌآل ؤأل� ٍخٍمجضَّخ ٍنبصخهخ�ب ألسآلخ�ئخ� ألَّىيخ� خرحلٍخ خلَّىهق خْ و�
سه� يٌخب نبخحمئَّخ خؤ� خع�خرخسـخل�الر ٍخْ ٍخألَّب ٍ�ألسّ خؤَّ ُ ٍضحلط هال
خلمتَّجلطب ُّخؤحل�سَّحم خلالئ رخْ ؤّ خٍمجضَّخ ئآلخ ؤالَّ ُت ٍَّخؤ خلؤئـخعخممي هُ
ىخمٍْب خحمره خبأل رخمُّ�خإلخ ّذؤ ٍمبالس خؤجمّـ خؤ�ُّ�خإلٌّب رخكَّخلص نبرٌخ� ؤ�س

ٍخؤرضخمُُّت ٍخحمجلْ خلوخمز م خؤهخمرب ُّخؤحل�سَّحم خلالئخس ٍذكخـُّنترّ
�ألور ألخمسقـألُ فجم�حمًآل خْ جلٍْ خلَخ�رب سالئ إلخُّة خأل�ـ ُّيَّ�سـ�َّ ٍ�ـ
�خ�مب خؤسضحلشـهُ خٍ خل�الرب خع�خرخس خٍ خؤرخإلخس سالئ ذمبحلخحم م خ�سآلخمخحم

خ�هألت خؤَّ�خال م
خ�مبحبإ  خمُّء هال بألهخ� ًجبإ

خًآل ضَّأل �خ�خؤ خؤخجلط ذ خحم مجآلُ خخبسيخ� ًَخؤ خْ ؤالآلسخرهق خسمحضـ
رذفخر ؤالسهخ ٌّ  خمة كال ضش خل�الرب ٍخع�خرخس خؤرخإلخس أله خؤسصخٍز
رخمخحم خؤسيخمجل هال خؤحلحمط خؤ�خمة ًجمخـ كالئ  رَآلخ خل�خؤزب سالئ ألمحآلَّْ أله
خؤ�آلخ� ٍ �خ�مب م ُّخموز  يذإلّ خ�خبخم خؤ�خمة خ�مبضتـخألخ خل�خؤز سر��
س�سحلهٌّ خعئآلـ خْ خؤال�خؤب خ خةـ ره� حمخس يحل ٍهالّب هَّب رخعحلُّش

خؤ�خ�ٌّت �رخ�مب َّىر خئشخم خؤ�خمة أل�خإلحلط
ومب ذقـذىخمخحم خؤسَّمبال � خئشخمـألُـألحلَُّب صخمسـم ضَّخحمخس هحلط خبمحآل ٍم
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ٍخل�خإلحلط خؤحلهآل سَّخجنإلخس هال ضخينس خؤ� خ�مب�إب  خمُّء بألهخ�تتـهال خب�خز
عخمجخم ُّبحم ٍش ٍحمجلـم ألخ خل�خؤرـرسيهال ٍهال خؤخمأل�ُّب ضخ�مب ؤالآلرخجلحمخس
خعَّخحم ألكخم رََّجلـسَّمبخس سَيجم م رخؤرحل ٍخل�خؤر رهحلًخب ٍأل�سرالّإٍألخ خؤَّ ُ
خلؤئ سخمه خؤ� ًٌّـ خؤحلٍؤ ٍخْ �آلخ  خلئخمألب ألئ م خلَهحل خؤشخإلٌّ خؤَّ �

خعَّخحمّـت خؤٌَص
رحلهآل ضنٌّ ئآلخ هالّب ؤالسَّىه خلَّخ َق ألُ ٍخ�ه رخ�سصخر خع�خز ضنٌّ ٍىحل

خعَّخحمت ألكخم م نبخحمئس خؤ� َ َّخؤ خؤخمألَّجن ألُ خؤهحلُّحل ٍألرخحمئ
نبجتمنب خؤة _هُ ألخمط ٍأل إلخة_ يحل خع�خز هالـخلؤئ خلَّىهق هحلجل خألخ
خؤسخحم ٍضمحَّحمـ رال خل��خمخطبـ ضمحَّحم ه�ِ ٍسه�حم خؤَّ ُبـ خحمص��خ غسالة هُ ٍْ ُّه��

رخ خيّـخلسهحلجلطت خؤال�خؤٌّ ٍ خؤَّ �
رقـخ خمخة خخبسةب ؤالئش�ـألُـإلخم هخممجس خْ رهحل خ�ْب خلٌآل ألُ ٍؤهال
ٍ���َّة ن��ٌ��خمسب خؤ���ـ خؤسرخَُّخس خْ هال خؤسخئحل خل�ال�ب خؤهآلال م  خلَجتخم
خلنتخحمُّه سيخمبال ضَّأل ٍخؤحلَُّب خؤشخي خؤيهخؤخس رقـغسالة رخ�سآلخمخحمب سنٌخم
خسـخؤشخيسرخُُّـخلخمصه ُّهَّجلـذق  رهخ�ب خألخمخ� سهس� ؤالخجلطب خلحل�أل ضخ�مب
خعآلهب هال َُّروٌّ خشرسسبـخإلّ خؤسصخمر خْ خهسحل ٍ عآلَّهـألٌَآلت ٍخؤ�خ�بـؤئال
هال خؤرَخ ٍهالـمجخمٍحمط صخإلزب خض�خإلـخؤسهحلجلُّـألُ ىآل ألُ جلإلخ خعحل ظء
���خ�مب سخحم فن ؤئٌّ خ�خب��خمب خعخإلزـ ألُ ٍسيهالٌخب خ�خ�ب خلنت�ئخس

ألهخ�ت ��ْ مـد خ�سٌحلخيخسب ٍ خؤَّألـٍخؤهآلال كمتحلخى رجلإلخب م خؤ�خ�ٌّ
خىالخسح ضَّئ ٍ خلخمخط ٍضَّئ خ�إل�خْب ضَّئ شخؤشخحـأل�خؤز

هال خ�سآلخمـ خؤجمّـ خؤحل�سَّحمّـإبـ ���ٍخ�مب خلحلإلٌّ خ�سآله بجلهخط إلنتخم خ�ٌآل
خؤيخهالـؤالسهر�ـهُ صسآلخهخ َّخؤ �ٍمـظي خعخمُّب �ة حميه م هخألقب ألحل

ح خؤسخؤ خلَخنبم خبأل ألُ ٍخؤ�خيب ٍخعَّى ٌٍَخل خ�إل�خإل أل�خؤرٌخ
ح خ�إلجيخْ ضَّئ خإ

خع�خرخس ئخي م خ�إل�خْإ بضَّئ ألَّمجَّه سمحآلق هال خؤال�خؤٌّ ضخمميخؤسخحم
خ�إل�خْ طَّئ خلٌسآلق ألُ ًجمخـخؤمتحلجلـسحلألسـعآلَّه خل�الربـٍم ٍخؤيهخؤخس
ٍألَّخ َب ألَّخ َخ� ثج هُ هحلجلًآل ُّ�ُّحل ٍخلشيقب خ�خألق ألُ خؤهخإلب ٍخؤنتخْ
عَّئ ُّخؤ�هَّجل ًالخ َبخؤالص رذإلنتخ خؤ�خبمن ر�الز �خؤخم خعٌخس ذق
خ�خألق ألُ ٌّخمبحلىخ ألهـره� خهحلجلس ٍىحل ألخحمخيـثتتثإلب م خ�إل�خْإـٍخلؤئ
سحلُّآل ٍسخرهَخ خؤحلخخبالٌّب ٍإلنخألٌخ خعآله ـخًحلخة أل�َّجلط خ�إل�خْب ٍخلٌسآلقطَّئ
خصسآلخهب ٍَّْخؤنت خؤهآلال ٍجنُّخم أله خعئَّأل خعٌخس رق سَ�الّب ٍألخمخضال خؤ�الز
خؤ�خألٌّإ بخلخإل رخؤ�الزـهَحل ٌخإلس ىحل ـخل�خة ـخْ ؤَخ ىال ضس خؤَآلالب هالٌّ خؤحلئسَّحم
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خإلسنخحمت خألخألئآلـذ �ٍؤ
خلآلالئب م �خؤخم خعٌخس ألَّخي ْ��ذه هُ كجت��ـ ىحل خإلسنخحم خْ رحل
سالئ سمحآل ٍ�ـ خلآلالئب م خ�إل�خْإ عَّئ َ َّخؤ بخعآله ؤهآلال رخؤ�خبمن

خؤجمئخمت خ�إلي بخؤالصَإ ٌّ��أل ألُ خضحلخ� آلخؤخ
خلخمخب�منـ�خبـخْـسينتالـ خ�إل�خْإ عَّئ َ َّـخؤبخعآله  خؤه َّ�ألُـ ـٍؤهال
ضخأل رٌخ خلَخم ؤالحلٍحم خؤحلإلخ رخعحلٍجل خؤَّيخ �ـس�س�ه ضش ٍجلسٌخب خُّخإل خٍأل أله
خهسالَّخ خؤجمُُّ خؤحل�سَّحمّـإب �ٍخ�مب خلحلإلٌّـ خ�سآله بجلهخط ألُ خلهسالق ىمحخُّخ
خ�إل�خْب عَّئ ضئَّأل ٌهٌَخبـئَّخص خإلئنتةـخؤو�خ رجمؤئ ٍ جثتثتثتتثإلت م
م خ�إل�خْ ضَّئ عخْ ٍخبحلخه خؤهخإلب خؤخمخّـ سمحالال ذإلنتخٌخـذق خعئَّألـألُ ًحليس

�خعآله سالئ ؤٍخ�س كمتحلخى خؤهخ�
زإضَّئـخلخمخطح

خؤجمئَّحمط يّـ�ال�َُّّـأليخًآل سالهز أل�جلٍص خمج�ٌخجل رجلإلخـألُ م سهخإلٌّـخلخمخط
جلٍحمخ� رخ�ّب خب�خ َخلنتخمه خٍ رخؤحلُُّ �خلالسر ٍخؤسخؤحل خؤهخجلخس ٍأليخًآل خلوالَّ ب

ٍئََّإلسٌخت خلخمخط ئخمخأل خ�سز ُّئخم�خي �ال�َُّّخ�
خومب م ٍخؤئخسرخسب خلشيخس ٍ خئخجلكخس هحلجلـألُ رخجلحمس خ� خحمب ًجمخ ٍم
ٍى�هسّ ٍىحل خؤهٌحلت ٍؤٌّ ذقـ�َّـ ٍسحلكّ رجلإلخب م خل��خمخط أل�خؤز كشال خب�خز
هالـهحلإل ضخممبُ ٍؤئٌَُ ٍخلَخ ءب خؤسجتمتمتخس غسالة تجثـخألخمخطبـألُ ألُ خئشخم
ًَّ خؤَّإل ٍإلمتةببخؤسخحمُّحت هخإل ألُ خئشخم سَّىهّ هال ألمح ذخل ضٌَخب م إلنتخمِ

جثتتثتثتتثإلإت
خؤ�خيح خىالخس ضَّئ صإ

هخحلُّخ�ب خلجمًز م هَّ خلجتساليق مجخمز ذق خ�ىمتخٌّب خضخجلّـ �هـخؤيئخم
خؤسهخحم� هالـ خ�سَخجلخ خؤَّ �ب خإلسآلخٌآل م خؤسنتئئ ضخٍأل رال رجمؤئ ُّئسة �ٍ
ؤالآلنتئالب خعئَّأل خلهخعخس ألُ ئش� ينتالس ٍؤجمؤئ خؤ�خيبـ خإلسآلخخسـ رق
خعصخز خعئَّألـحميهس خ�ىمتخٌّبـٍؤَّـخْ خؤيئخم خلؤئ سخش� ظس ٍىَّهٌخ طئآل
خؤيخمه خ�َُّّخس رق هالـخؤسهخحم� خؤمحخ كئُ خإلّ خلَ�ءبـؤخمخس مجخمٍحمخس هُ
خ�َُّّخس سالئ ذق خلَسآلق خه�خةـطء سنتخمُّه � ألخ ذخلخ خؤَّ ُب ذق إلسآلخٍخ

رخؤسََّهت مـخه�خة ألَّألخسـخؤَّضحلطـسئآلُ خًآل ْ رخؤَّصَّجلب
هخؤنت يخؤ�خ خرَخ رخؤوقـٍخؤنالآلـؤحل خؤنتهَّحم سئخم�خي خ�رخزب �جمِ صٍإلس
خؤنتهٌّ خؤنتخحمه ٍظ��خم�ؤ خٍمج���خهب سَّس� هالـ خلؤ��ئ ٍهآلال خؤنتخمىب �َخل م
هخإلـتجإلبخؤ� خضحلخش ٍؤهالـخرخمجنًخ ئش�طب ُّ�ًلخ ًر�خس م طَّىّب ؤالآل�خؤر
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ٍ�ٌخست ٍَّمبي ٍخؤهَّخأل خؤ�ة م ألُـخلَّخ َق خؤحلخألـهحلجل يمتَّ�خ ىسالـم
هال ضخإلب ضخحمطـٍ خؤ�ـ�خؤس خؤحلألخ سالئ صخمخ خعآلخً�ت ومحز خنبسهال ٍىحل
�هَّجل خرُ بُّخ خعآلخً� حمجل�جلس رخإليمتخألبضش خل�خؤر نبهخحمخس يخميهس خؤ�خمىخست

إلخمُّحلؤإتت ألخ ذضَخ ذُّحلؤتتسخم نبال
ألنتخهخم خشخحم ٍذكخـ ٍضحلًخب خعئَّأل فة � خإليمتخأل نبهخحم يذْ خؤَّخىه م ٍ
خؤخمخيه نبئ�الَّخـ خؤجمُُّ خؤنتهٌّ خؤنتخحمه ألُ خؤَّ َق ٍنبوال ألئخْب ئال م خؤنتهز
خُّحلَُّّؤَّصبـيخمبرضَّخ ألخمصهخسٌخ كجتسالة خؤ�خ�ب خؤسخحمخس لهنآل �خ�خ
جليهس ىحل خؤحلخألبـ خض��حلخش سالئ يذْ ٍؤجمخـ نٌخمِت هال خؤنتٌّ ٍّه فآلال ئآلُ
خؤَّ َب خؤَّضحلط شَّخرس هال �ؤال�ئ صٌَّجلًآل رجمأل خؤَّ َقبـذق خلشيق ً
ذق ٍّخؤسَر خؤنتهب مجحل خؤ�خيٌّ �خؤسآل خنبئخأل ئخي رذُّخة خعئَّأل ٍأل�خؤر
ٍأل�سرال خؤَّ ُ ٍضحلط ٌُّحلجل �َّة خ�ىمتخٌّب رجمؤئـخؤٌَص خؤرَّأل خ�سآلخمخحمـم خْ

خؤرجلت خحمصخ ئخي م خرَخّب
�خلحلإلٌّـٍخ�مب خ�سآله جلهخط سخحم م خؤيخهال خؤنتجتمتخس ضخممبس يحل ؤجمؤئب ٍ
���خ�مب خب�خرخس خومب م خ�سآلهب ألئَّإلخس ئخي ذنب��خمخؤ هال خؤ��حل���س��َّحمّـب
يخؤ�خ ألُـ صسآلخهٍخ ٍخؤشخي َُّخؤحل خؤيخهالخس خ�ٌآلس ضش خؤ�خ�ٌّب
خعٌحلـخؤرَخ ألُ ٍخيخم رَمتز غخمخْب م الٍخ��خه خؤنتهـرخلَ�ـخؤنتخمىب

هالٌخت ؤالسَّىه خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق ٍسنتصه خل�خؤزب خومب م
خب�خرق خومب ذق خؤ�خيسقب حمألَّجن خ�فخرب خل�الر خلَخخبخس نبصهس ٍىحل
ئال خرَخ �خ سهخم�� خؤ�ـ �خ�ٍخؤ صسآلخهخ خلنخ� هُ خْ ُّه�� ألَيمتالقـ
ٍخؤهحلأل َ خلَّخ ضَّئـ أليخًآل رس�رء �خ�خؤ خؤخجلط ٍُّ�خؤرخْـ  خيبـ

خؤ�خيسقت ألُ ئال خرَخ هال ٍخل�خٍخطب
خؤَّ ُإب مـ بنبخمئخ رهََّخْ خب�خرخ� خؤنتخمى م هخؤنت خؤيهخؤخس حميهس ٍىحل
ٍخؤشخي َُّخؤحل ٍخؤنتجتمتخس ئخيـخؤخمألَّجن مجآلس نبجتمتخ�ب تجث ألُ خئشخم ٍى�هّ ٍ

ٍخؤَ�خت ألُـخؤخمصخأل ٍخصسآلخهب
أل�ٍجلخ� �نبخأل أل�الرخ� خب�خرخ� غخمخْبـيحلـمبخوس م الخ��خه يخؤ�خ خألخ
خؤ�خيب خرَخ طء ٍخؤسصخٍجنخسـ خؤمتَّحم ألَّخ ُ ؤسضحلُّحل ٍخ���خبـ رخعَّخجلشـ
صسآلخهٍخ َُّضَّىٌآلـخؤحل �مخحم ألُ ٍكئٌَآل هٌَآلب خعة ٍأل�خؤرخ�ـرخميه
هال ٍى�ه خؤه�ُّ�تـٍىحل خلالئـهرحل ؤّ خلويَّحم ؤألهـص خسيخىٌآل ض�ز �آلب خلئيَّؤ
رَصخمخْت الخ��خه يخؤ�خ ٍألنتخُّحت نبجتمتخس ألُ ئر� هحلجل خع�خز ًجمخ

ح خعسخإل م
خرَّخز  خمئ كال�َّخـألُ خؤهخإلـخْ رخؤنتخْ ؤالآلٌسآلق َُّروٌّ  خؤنخمٍةب ئال حموآل
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خؤآله ر�رزـمخحم�ـخجلٍخس خٍ خيء خإل�حلخجل صخمخ ٍخ�ضرخم ؤالخخي خ�س�إل خٍ
خؤر��ت خجلٍخحمًخ ؤره�

�الـٍظيسيه ىَخهخسٌآلـخؤخمخ�جتـألُـخبأل خؤسهر�ـهُ م خ�سآلخمخحم ٍهالٌآل
مبَّس ٍذُّمتخأل ٍخؤ�خ�ب ٌٍَخل ٍخؤشخي ّصسآلخهخ خلحلإلٌّ خ�سآله ألئَّإلخسـ
أله ؤالسهخ ٌّ ٍخؤهآلالٌّ خؤمتخز خلحلخبال خْ هال ٍخؤسخئحل خؤخجلطب ذق خعآلخً�
خؤَّ ُ ُّهنتٌخ خؤ� خل�الض خؤهَة ٍألنخًخم خعخحمص خخبسَخىخسـٍخؤسضحلُّخس ئخي
�سجتحلخإل ر�ررّب خٍ خ�سخمخحم خألٍُـ ًآل سمتَهٍـ م خخبس�خ�خ كئُ  ٍخلَّخ ََّْب
�خ�خؤ خؤخجلطـ خىسَخهـ ُّئآلُـم خلجتخمصـ ٍؤئُ خعخمُّخسب ٍألمتخجلحمط خؤآله همتٌّ
ىخإل خؤجمً�ـهال ًجمخـخؤ�خمُّء ٍَُّر� خؤنتخألالت خؤ�خ�ٌّ �خ�مب  خمُّء م رخلمحٌّ
ذفخجل هال ٍخؤهآلال خؤسَيجمُّب �ؤال�ال ـٍخ�خ�رٍخؤنتيخي ٍخؤخإلَّْ خل��خس جلٍؤ

خلَّخ ََّْت ُّهخإلٌخ خؤ� خعخإل خعالَّألـخؤَخصهـؤالآلهمحس
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بثإ ؤ�مبحب َ َّخؤ خل�خؤز
ٍخضحلا ٍرخز  َُّّالتت خن٧ط
خأل؟ح ٍخلَنَّحم خ�مبحب

ظالخس أله رهَة سسهخ ـ ضق طسبـ خأل� ألَنَّحم ٍألُـ خعئَّألخسب �ظ
هُ ؤالسهر� خلشي ٍخؤَجتز خعآلخً� رّ سسَّ�الـ خؤ��جمّـ خؤ�الآلٌّب خل�ال� خؤسهر�ـ
خؤآلهب خجلٍخسـ رخ�سجتحلخإلـ َألخ صٌ�سٌخ خعئَّألخس سنتخمُّه ْ ٍخلؤئب دحمخٌخت
خإلٌخـسحليهٌآل ٍ رال ؤالصآلخً�ب خؤهَة سنتخمُّه هال سحلحمّـ  خٍ سحلحمّـ ضش ألُ سهآلال

�َّخِت ؤألال رخز خألخألٌآل ُّر  ضق ّذؤ
خل�خؤز حم�خال م خؤَنخم خألهَس ىحل َألخ ٍخصٌ�سٌخ خعئَّألخس ًجمِـ خْ ٍؤَّ
ألُ خؤخم�خال ًجمِ ألخـسمحآلخمِ ًٍَّ خ خؤَمنـهَّبـ ُّ�ئس ألخ يٌخ ؤخمخس خؤ�الآل
خلٍ خل�ال� يخع�خز خلخسٌختـ خعئَّألخس رنتخمهـ ٍخه���خة ؤالَّ ُـ ٍضز خإلسآلخ
حم�خؤ ُّمحآلخمـ ٍ خؤحلخخبالبـ ألُ خؤرس �ذمب ُّ�سٌحلةـ خؤ�الآلب َخؤهال خؤمترو
خع�خز خلؤ��ئ ألَسصٌّ ي��ذْ ٍذ رحلُّالب إلنخإل ذىخأل ذق س�ه احمخجلُّئخؤا
خه� ٍخإلسنخحم خ���خجنر��قب عنتحل خلَنآلب خؤ�خمّـ خؤهآلال يخهال ذق �هآلحلٍْ

خلَّخصٌت
خل�خؤر مبَّس خؤآلهـ��ئخس ئخيـٍ�خالٌخ خ�سجتحلخإل م سوخمئـخعئَّألخس ٍضق
خ��خسصٌّب خؤرهحل خؤَنخمـذق هُ خأل�ـخ�حلٍجل رخ�خألني سَنتوال يذإلٌخ خؤ�الآلب
سخمئُ رجمؤئ ٍخإلٌخ خؤ�َّخت هال ًٍَّخألنتّ خؤ�الآلٌّ ـخل�ال� خع�خز ألق ُّسمحآلَّ خؤجمّـ
خعآلخً�ّــخ�إلقب ٍخؤخممجخ خألُـخصسآلخهٌّ هال ٌخإلـخ�خينخ�س خٍ ًٍآل ذق
ؤهآلالخسـظء خلخمخي خلحل خؤرهحلط خلجتخ خم هُ خؤَنخمب ؤمتخم خٍ هآلحل هُ ٍسويال
ٍخؤخمنبَّط خؤي�خجل نَّخًخم ٍسينتٌّ خلهنتب خْـسخمخئآلـخجنألخس �ٍَس خؤًَّآلب خلؤئ
خظخخل م خؤنتهر ضءـخلنتخحمئ ٍ خؤهخأل خعخمُّخس ألمتخجلحمط ٍ خؤهخإلب خلخأل ٍخ�سوأل
خألالب ُّئيٌّـؤ�حلـرخز كخ سيخىآلٌخب هال أل�خهحلخ� �هخأل ذ خؤ�ألُ م ظحل  خؤخمخحمب
ٍجليه ٍخ�حمًخزب خؤهَة ٍسخخم حميه هال خ�خألـؤالآلنتصهق ٍذسخض خٍمجخهب ٍسَّس�

خؤَنخإلـخلخسّت �سو هال خؤهآلال ألنتخمٍه ؤَال خؤخمخجلُّئخؤ خلنتخحمُّه خمبضخز
خؤحل�سَّحمّـاب �خلحلإلٌّـٍخ�مب ُّخميهٌخـاجلهخطـخ�سآله خؤ� خؤ�الآل خل�خؤز ذْ
ل�سرالٌخب خ��خسصٌّ خ�سنتخمخة ٍألُ رجلإلخب عخمجخم الظال ىخمخط ألُ سَ�الء
ٍخجنأل���خس خؤ�خ�ٌّب ����خ�مب مبهحلـ هال خل���خئ��آل��ـ خ�سضخىخس خْ ٍس��خم
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سٌحلجل خؤ��� ٍخعخحمص خؤحلخخبال ٍخؤسضحلُّخس خعخإلب صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ
هال رخؤالهز ٍ َألخ رخعالَّأل ألهخعسٌخ كئُ  ٍخ�سخمخحمِب خؤَّ ُـٍٍضحلسّ خألُ
�خ�خؤ خؤخجلط ٍس�سحلهٌّ رئالـنبيخيـٍنبصخهب ألَّخصٌسٌخ َُّروٌّ خؤسخصالبـٍذكخ
�ـخ�مبهآلال م ٍخؤرحل خؤسضحلُّخسب ٌألَّخص م خلخمسر ُّخعخم خلرخجلحمط ظخخل
خؤحل�سَّحمُّت خؤخإلَّْـٍخل��خس جلٍؤ سنتحل لٌخإل سسمتحل خؤ� خؤ�خ�ٌّـخؤنتخألال
خٍ ٍخؤنتهزب ؤالخجلط لأل سئَّْ ىحل خؤ�ـ ئاليسّب �ؤ�مب يذْ خعخأل هٍر�ر
ٍخ�سضخىخسّب �خ�مب أل�خؤز رسَيجم خؤيهالٌّ خؤرحل مجخمٍحمط ٍؤئُ ألٌَآلخبـ ضحل
ألهـئالـًجمخ ؤالسهخ ٌّ ه�ـخرَّخرٌخب خؤحلخبَّأل ألُ ألَخمي  خؤ� خؤمحخمٍحمط مـضئآل رخسس
رخهَة ألَّخصٌـألس�الرخسّ م سرخ خإلخ ذْ َُّجمحم ٍخؤجمّـ خجنألخسب ألُ خله�حل خؤ�خئآل

خؤسرهخست ٍخيحل� خؤهَّخىز
بـبـب

رجلإلختتتـٍخعمتَّمبح
س�آل نخًخمط ُّنتئال ٍؤئَّـخمبرض أل�الرخ�ب خصسآلخهخ� ٍضحلًخـضخمخئخ� رجلإلخ سنتٌحل 
صئَس ؤرجلإلخ رخؤَ�ر خًآلسٌخ سخخبجم خإلٌخ رحل خؤ�رقب سَّخجنْ خإلسٌخ رهحل ألخمضالـألخ
ذيخمخي �آلَخ ئَخ ٍذخلخ خؤحلَُّت �خؤحلخ ُّ�ٍحمأل �خؤَي خؤشخمٍط ًر بعمتَّمبإ
ئآلخ خٍمجخه رخ ؤسئخمُّ� ئجمحمُّه سَّنيّ ُّسآل ضق غسَّخِ خعمتَّمبـألُ ألمت�الض
ٍر�رز خإلّب ألوخُّخمطبـؤسَّمجض ٍُّجنخ ألُ خعمتَّمب �ََنخمـذق ًَخ يذإلَخ هالّب ًٌّ
خنبحل صخمخض هآلالخس صخمخ� غسخص خُّمحخ�ب خصالٌخ ٍألُ خلهآل�خمط خعمتَّمب ًجمِ
ؤالآله ئآلخمخجلة بخعمتَّمبإ ٍمجهس خؤ� خؤهخمرب خؤحلٍأل ألُ ألُـو�إلخ ذُّألخ�

مبَّسـخلهخمئإت يَّئ ُّهالَّ مبَّس  بخْ طص
ٍخ�خين خعحلخشٌّـ خؤ�خ�ٌّ خلنتخمٍه مبخضرخ خؤهخمرخْ خؤَنخألخْ غض ٍى��حل
�خؤَي خؤشخمٍط سرحلُّحل �  َُّّالب ؤ�ََّخس خؤمتَآلق ًجمُُّ سَّنة م خؤ�َّخت هال
ألُ خؤنتهَّز ضخمألخْ ألنتخمٍه سئخمُّ� � يآلخ  خالب ر��حلٍْ خب�خ ٍخؤَّأل
خئسنتيَخ ٍىحل خؤرنتخمُّت ٍخؤسَآل خ�إل�خْب خؤحلكخمخ بـٍضَّئ م ضَّىٌخ �مخحم
خؤَّصٌق ئ خْ ٍسرحلُّحلـخؤشخمٍطب ٍخؤآله خعحلُّه �ََّخس رهحل ت ٍنبهَّرخ� ضئخألخ� ألهخ�

بخبمتَّمبسّإـٍنبهخحمخسٌخت س�رءـأليٌَّإل م ينتال خعحلخشٌّإـىحل بخ�خينـٍ
خعمتَّمب ًجمِ خْ إلخم يذإلَخ ٍض�زب رجلإلخ فمن ًَخ خعحلُّش خْ ٍضش
ألُ خ�خينبـٍخؤ�ـسنتئ�الس خلخسـخؤ�خره خلئَّإلخس ألُ خؤهحلُّحل هال ىخألس ىحل َُّخؤحل
جلَُّب ُّظسـحمخ جلٍؤـىَُّّب رَخ ذق خؤ�خألض خؤ�خ�ٌّ أله خلسنتحل�جل خؤحلُّ� ظخؤة

خؤرجلت سَّضحل كٌخإل خؤخإل َّـهالسه
خلسضخؤيق سر� خ�خإلـم جلٍحمًخ ٍخله�ٍؤ �ـخؤخٍُّخؤمتضخمخ خؤر ؤهرس ٍىحل
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خلخمخي آلخؤ إلنآلٍؤ ؤالحلُُّبـ ألسنتحلجلط ٌي ؤخمخطـ ٍخؤ�خ�ٌّإ بخؤحلُّ�ـ
خؤ� خؤحلٍؤب خحمصخ ر هال ريخممجٌخ ؤسَّإل خ�خينب خؤرخس ٍسخؤحل ؤهخجلخس
ٍخؤشخيب صسآلخهخ ألئَّإلخسٌخ ٍرسََّه خؤيٌب ألجمخًرٌخ رسهحلجل سسآل�ـ ئخإلس
ٍصخجنخْت ٍخؤ�ةب ٍخض�خب ألشالـألَخ ءـخعصخجنب خ�خبخمب أله ٍسهخُّنتٌخ ٍخإليسخضٌخ

بـبـب
ؤالحلُُّح خلسنتحل�جلط سَّنةـخؤخمخط

ألسنتحلجلط ٍضحلط ى��خمخط سَّنة خ�سحلهسـ ىحل خلَّمجَّهبـ خؤنخمٍة ئخإلس ٍذخلخ
ُّحم ضَّأل خلجتساليب ٍخعَّخمجخم خؤرخال ؤسَّضحل ٍخؤيٌٌّإب خؤهحلّـ ّنب ؤالحلُُّبم
رَخ خ�سئآلخأل رهحل خؤمتخز ألُ يذإلّـئخْ خلال�ب هُ خبخمٍصخ� هحلخًخ يآلخ سخم ٍضحلطب
ٍألُ خلسنتحلجلب خلجمً� خع�خز خضخجلُّـ بخ���خمإ ألُ خع��خمٍص هال خؤهآلال خؤحلٍؤب
ٍخؤ�َّخة خلجمخًزب ُّسهحلجل ه� ذقـ خ�خينب خصسآلخهٌّ خؤآلٌّ خؤَنخإل حمرـ
� بخعمتَّمبإ ًجمِ ٍرخ�آل خإلّب ذ خلسََّهت ٍخؤشخي صسآلخهخ ٍخؤَنآل خؤحلَُّب
ٍخلحلإلٌّب ٍخصسآلخهٌّ ٍخؤشخم خلجمً� ٍخؤسََّه خؤسهحلجل خلؤئ خؤسحلحمفٌّـهال خؤمحخ
ٍإلخرب �خ� أل��خس ألُ خعصخجنب خلحلإلـم ٍحمشسّـخعَّخمجخم ألخ سه�ال � ٍ
ُّىسمتخجلٍخ �خ�خؤ خؤسَآل م خلنتخحمئ هُ خ�سآلهـ ألئَّإلخس ئخي سوز �ٍ
ٍخصسآلخهب �خ�خؤ خ�الآلـ هال َخلر بخعمتَّمبإ ًجمِـ ٍرخ�آل ٍخصسآلخهب
رمتوسّ ٍضحل يٌٌّ لجمًز ٌٍّخ�ىمتخ ٍخلسنتحلجل خ�خين خؤ�خره سئخمُّ� صخم
خؤ� ٍخلئخْب خؤ�ألخْ هَّخألال خخبجمـرسخش� جلٍْ خؤجمحمخهإب �حل برخز خبالة ��خلسآل

رٌخت خلجتساليـُّخخبجمٍْ ؤالآلجمخًز َّْ��خل خؤيٌخ ئخْ
أليجتخمط خغ� خؤجمّــ خؤ�خ�ٌّب خلنتخمٍه ؤخحل خؤسخحمف خعخص ألُ ٍرخؤخموآلـ
 خره خْ ذ خؤحلٍؤب ذىخأل س�َحلـ آلَّضّـم َُّحلطـجلـذقـه ؤرجلإلخب َ َّخؤ خؤَّضحلط
ألخ ٍخىمت خؤحلُّ�ب ٍخؤسخٍُّال خع خضسئخم خلجمًربخؤجمّـ خُّحلٍؤَّصخ ُّجلُّئسخسَّحم
ٌي ألجمًرـت نبخمخض ؤحل خؤوق ألنتخهخم سَخألٌّ م ٌّ�حم خ�ٌآلـرنتئال ىحل هحلخِب
إلسآلخخ ٍألنتخهخم خؤَّ � خع� سرالَّحم هخمىال هال ٍهآلال هحلُّحلطب ٍخصسآلخه يخ ٍ
�جمخ �خ�خؤ �خؤ�ال سر� إلسخص م ُّسآلشال ألُـخلؤئ خخب�خم ٍؤئُ ؤالَّ ُت خؤهآل
ٍخ�هإل ألَخرخمـخع�خر خألخألّـضسئخحم خ�خأل ٍذي�خ� ؤّب ٍحمهخُّسٌخ خلسنتحلجل خؤسخحم
خبأل خؤَّ ُ خرَخ ؤهَّأل ٍخُّحلؤَّصٌّ ٍخؤشخم خصسآلخهٌّ َّخ�س خوٍمب ٍخلَخًص
ٌخؤي خلجمخًز ئخي مجحل �خؤخ ضخمرّ م ؤّـ ٍأل�خإلحلسٌخ رال خؤ�َُّّالبـ حمضالسّ

خخبخمت ٍخؤشخي ٍخؤ�خيب
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خؤهَّجل  َّخألـ جنحمهَخِ ألخ إلسخص ألُ خؤَّإل رجلإلخ سنتٌحلِ ألخ خلؤئ هُ غآل ٍىحل
ٍخؤسرحلُّه خؤسئي� �خمخس ٍؤَص� ألنخًخمـخعخطب ؤئخي ى�خمّـ سحلُّق ألُ خلخمجب

خىمتخِت ذق خجلإلخِ ألُ خؤَّ ُ هآل� خؤجمّـ ٍخ�حمًخز ٍخؤس�خمة
�خ�ـخؤصخس��خ وخز م رجلإلخ رخْ ذخلخـىالَخ خؤمتَّخز غخإلز  ٍؤهالَخ
خؤَي�ب خؤشخمٍطـ ًٍآلخح ألَّألخسٌخب ألُ ألَّألق خًآل سَّنة م سَصض � خلسَّخجنإل
ٍخبخحمصخ�ب جلخخبالخ� خؤحلُُّ سَّنة م خ�خميس ىحل رخإلٌخ خؤَّأل ٍكئُ ٍخلَّىهـخؤحلُّ�ت
خؤ� ألُـخجنألخس خؤهحلُّحل هٌَخ غآل خؤ� خؤرََُّّب خخبسيخس ئخي ـهال�ؤالسو
خ�� ؤَّمجه الخ�خ �خؤَي خؤشخمٍخس ألُ خ�سيخجلط هُ خؤهص� ٍألٌَخ سهنتٌخـرجلإلخب

خل�سحلخألت ُّىسمتخجلٍخ ُّخؤرنتخم خؤسَآل
خؤَّخىهٌّ َخله ىخمخط يالآلـس�س�ه خلحلخيب ٍخلَّىه خؤحلُّ� صخإلزـخؤسَّنة خألخـم
ؤجل سضن خؤنتخمُّيقبـٍ� ؤالضخمألق ٍخحممجخ ؤالَّضٌّ ألٌر�خ رجلإلخ ؤئَّْ ٍخؤخمأل�ّـب
سهحلجل ٍجنٍخحمِبـألُ ٍألهسآلخمُّّ خعخمخإل خ� ضصخصـرس ٍيَّجل هالّـألنخًخم ألخـسَ�َّّـ
خلؤئ ألئَّإلخس رخض�خإل ذ هَّ خؤسهر� كئُ  ٍ خيٌّب ٍخخبسةـألجمً� ٍسََّه
هال ؤالسحلؤال ٍسهآلآلّب خعخطب ع��خس غسالةـ م ألَّـ خ�ي��خجلط ٍسهآلء خؤسهحلجلب
ُّؤئَّخحمشـحم خ�س�إل هال هآلال خؤجمّـ خإلوىٌخ هال �ٍؤ بخعمتَّمبإ س�خألض

ٍألس�خميت ُّخضخجل ألجمًر
ب ب ب

ح خلرخجلحمخس سَّىس
خؤخجلط ذقـ خل�الر ٍخؤرخإلخس خع�خرخس ألرخجلحمخس سَّىس ذقـ خؤَنخم َُّروٌّـ 
ٍخؤسضحلُّخسـخؤحلخخبال خؤنخمٍة س�سوال َُّّفر ُّخإلسٌخجن ألُ مجخمز خإلّ هال خؤ�خ�ب
ىخمخسٌخ خْـسسآل فز ٍذكخ ظخرٌٌخـخؤخجلطب خٍ خؤرجل سَّخصٌٌخ خؤ� خٍـخعخحمصب
ٍ�خجلط ٍخ�سؤّ خؤَّ ُ ٍضحلط رسخش�خسٌخ س�خأل خؤ�ـ خلسنتخرئب مجآلُـنبخمٍ ٌخ
خل�خئآل خع���خس ئال يٌخ سنتخحمؤ خْ َُّروٌّ ٍخؤ��� ٍأل�سرالّب ٍضخمجخمِ ى��خمخحمِ
خلٌسآلَّْ َُّنخم ئخْ خؤخمخط ًجمِ ٍمجآلُ خلجتساليت ٍخؤشخيـ �خ�خؤ ؤاليهخؤخس
خؤخمصخأل ألُ َ َّخؤ ٍخؤنتجتمتخس ٍخؤئسخز ٍخئخجلكق خلشيقب خؤهخإلبـألُ رخؤنتخْ
�خ�خؤ خؤخجلط س�سٌحلة  غخ خم خلسنتهر خؤسضحلُّخس سالئ خهسرخحم ذق ٍخؤَ�خب
سالئ حمضآل ألُ �سَّؤحل ألخ ْ خؤحلحمصب رَي� ٍخلَّخ َق خؤَّ ُ ك�� ٍضحلًخبـٍذكخ
سخ�آل هالٌآل ألُـخعآلهبـٍ�يخم� �َخأل خبخحمخسـى�خمُّب ألُ خليمتال خؤالضنخس

�َّخت ضحل خلخمطـهال صإلسخ
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ٍ�خ�ٌّ شخم ذحمش خلخس َُّألحل رخس ألُ خلسضحلحمُُّ خعصخجن ألشيَّ ��ٍىحلـك
خؤسخحمُّحت فينـ�آل ضش خؤهمترب خؤالضنخسـ م خ�خأل ألرخجلحمخسٌآل رسحلُّآل هخمُّءـ
خؤهٌحل خؤ��حل���س��َّحمّــم خع���ز ٍخه��مح��خ خع��ص��خجنـ خض���خمخحم رٌخ ى��خإل خؤ��� ألرخجلحمسٌآل
خلئخمأل ألئ هال ؤه�ُّ� هرحلخ خلالئ صني جنضة خبأل سحلألَّخـ ضق خ�خ�ٌّبـ
ألالئٌّ إلنخإل ذىخأل �ُّنبخم هالٌّب رَّـ خؤهخمىل هُ رخؤسَخجنأل ض�ق خلالئ ك�خؤرـ
ٍْنب هال ُّنتخمة خلَّخ َق ألُ ألَسجتز إلخرٌّ ٍعال� رحل�سَّحم أل�حل جل�سَّحمّـب

خل�الآلقت ؤهآلَّإل دخبخم عال� ٍخعخحمصبـٍألُ جلـخؤحلخخبالخؤر
هال خؤمحخ ؤالضصخجنبـٍهز ؤه�ُّ� ضئآلـخلالئـهرحلخ ُّرحلخ م رخجلحمٍخب خإلٌآل ئآلخ
خعحلُّحلب خؤئخْ ضَّأل سخئحلـخؤسيخيٌآل هُ ْخ�ه ذق حميخجلطب خرُ ضخمئبخؤنتخمُّةإ
بخلآلالئ رخ�آل خؤئخْـ ًجمخ س�آلـ أل�ضقـ رجمؤئب ؤه�ُّ� هرحلخـ ؤالآلالئ ٍخرخمىَّخ
ذُّجمخإلخ� خل�ض خؤس�آل ٍخ الء ؤسّـ صـ �آل خ�سصخز ٍىحل خؤ�هَّجلُّإت خؤهخمر
خلَّخيء ثجثثً� خٍق لخجل ثث رسخحمُّحت خؤئر� حمخُّـخؤَّ ُ ٍحميه خؤرجل رسَّضحل

ثثحثإلت
رشـخؤَّهٌّـٍخ�سٌَخ� م ٍئسخرخسٌآلب مبضيٌآل ه� ألشيَّـخعصخجنب خ�سآلخم ٍىحل

ٍخ�جلخحمُّت ٍخؤمتض آلـخؤسهالخسـخؤحلٍؤ��رس�َُّّخمـأل ٍخل�خؤر خألب ًآلآل
خ�سئآلخأل ذق خؤ�خه خؤ�الآل خل�خؤر يذْـخ�خؤز خعخمُّب ُّس�هـيمحخ ٍضق
ٍسو� خعئَّأل خصٌ�ط هآلال س�خإلحل ضذمب رخمخألص ه� سسرالَّحم خؤٌَمحب ألَّألخس

أل�خحمخسٌخت
صحلط خؤسهر�ـألُ ُّضخم إل�آلخس خألسحلس يحل خؤَ�رب خإليخمخصخس ؤسالئ صإلس ٍ
هٌحل بمـ خؤمتضخي ٍخإلسنتخمسـ ٍخع�ب خؤحلألخإل ٍذق ب ٍخؤمتآل� خؤخمُّخ� ذق تٍألئخؤخمخره �خؤ�ال جلٍحم ؤهز م خؤَ�طبـخيخمخجلخ�ـٍلخهخس خىإل خيخمخجلإبـٍخإل�س
خؤسَّ�ه خعآل�َخسـٍخؤ�سَخسـخلجلُّب ي�ط أل�خؤرخس رّ ضيالس ألخ ٍألُـخرخمجن
خؤجمّـ خؤر�ٍأل جلخبال ألُ خؤحلٍؤ ضمت ٍحميه خلخمخطب ٍخل�خؤرـرسهالآل خؤسهالآلب مـإلنتخم
صني ٍرَخ خألخمُّئب ُّخؤه�ئخم خؤَّخهحل ٍذوئ خألخمُّئب خؤنتخمئخس خضسئخمسّـ
م خؤهخألالق خؤ�هَّجلُّق خؤهآلخأل خٍمجخه ٍظ�ق لخُّـخؤرجلب هال ىخجلحم ىَّّـ � ٍ
ٍخؤس�َُّّخمت ؤالسحلحمُّز �آل خ�خأل ٍذسخض إليجمًٍخب خؤ� �ال�الـخ�مجخمخرخس رهحل خحمخألئَّ
رنتحل�طـتألخ خعئَّأل مجخمرسٌخ خؤ� خؤهآلخؤ خل�خؤز سالئـ �خمخس خرخمجن ألُ ٍؤهال
سحلخحمـخئ� ضش مـرجلإلخب خؤ�هَّجلط ٍ خؤسحلحمُّز كخخلص خيمحال ظء ألُ خؤَّإلب إلخمخِ
ألُ خرَخـخؤَّ ُب خؤ�هَّجلُّإبـرخُّخجلّـ بخحمخألئَّ خؤهخ� م خؤَيم �إلسخص ُّذأل�خ َّحم

ٍنيت خىال ذق ٍي� ئخم�ٌّـذجلخحمّـ خهال
خٍأل ؤسرالَّحم خلَخختـخلآل ٍخؤ�الآلبًخس َخؤهال خل�خؤرخس سالئ أليخهال خْ ئآلخ
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ؤالرجل جلخآل جل�سَّحم ٍمجه هال َُّّإل مـخلآلالئب خؤ�خ�ٌّ �ؤ�مب صجمحمّـ ألنتخمٍه
هُ سوَخ�خ ذألئخإل طش ٍئجمؤئ خؤخمخحمب خظخخل م خؤنتهر خلنتخحمئ ُّسمحآلُ
خلؤئ ؤسَيجم خلَخ�ر خخبسآلخمسـخؤنخمٍة رجلإلختـٍىحل م ألخمُّئـخُّخؤَّخهحلـخؤه�ئخم
 أل خأل� ى�رٌخـخؤيخهال خؤَّ َـلٌخألٌخبـرخجلط سَّؤٌّـخؤَّجنخحمط ي�ط م خلنتخمٍهب
جلخخبال خؤمتخمخهخس ٍؤئُ خؤ�سَخسب مـخٍخال �هَّجلب خلالئ ٍمـهٌحل رُـهرحلخؤه�ُّ�ب

ألٌحلِت م خعالآل خلؤئ هال ىمحس خلخؤئب الخؤهخ
بـبـب

خؤَّخضحلح خؤرخز خخنخن
خعئَّأل ألخـخظجمسّ هٌَخب ه�س يحل خؤآله خألخـ�خمخس إلسخصخسـخعخمُّب سالئـًٌّ
َع ٍ خؤهآلخؤب خعخمئ ى����خجلخس ٍ خؤَّ َقب خلشيق هسخأل ذص���خمخخس ألُ

خلخمخطت سهالآل ٍجلهخط خؤَّ �ب �خ�مب
خإلسخألـ ذق خيءب خإل�حلخجل خل�ال�ـخؤ�الآلٌّبـخألخإل ٍخمج�خمسـنبجتمتخسـخعخمخؤ
خرَخ ذمبضـأل�سَ�طـألُ ئَّئر صٌَّجل خؤرجل خب�خمس ئآلخ خؤ�خمّـب خؤهآلال ذقـ
ذق خلآلالئ ألوخجلحمط ذق ذمب�ـخٍمجخه ألُ خؤخخي جليهٌآل خؤجمُُّ خ�خمطـخلخؤئب
هال خضخمخحمإبٍئخْ ألخمخخ بضخمئ رخ�آل خلؤئ رهحل هخميَّخ ضش ٍر�ٍسب خؤخًخمط

ؤه�ُّ�ت هرحلخ رُ  أل خأل� حمخ�ٌآل
ٍوخز خ�مبضب ؤالآل�خؤز خؤ�خمُّه خؤ��طـ ًجمِ هر  يذْـ خ���ةب ٍأله
جلٍحم خؤس�خمئـذق م رخؤسَّ�ه ؤَخ س�آلض ؤُ ئسخرسٌخب خبأل ه� ٍخؤنتجتمتخس خلمتخجلحم
ألَّخىةـٍخ�ٌآلس ألُ سرَسّ ٍألخ سمحضخسب ألُ ىحلألسّ ٍألخ خؤ�خمُّب َ َّخعخمئخسـخؤ
ك� نبخألال رخمخألص ألُ  خمضسّ ٍألخ خؤسجتالةب إلحلُّـلنخًخم ٍىخمخخس ظالس ألُ رّ

مـرجلإلخت صسآلخهٍخ ٍخؤشخيب ٍخىسمتخجلُّب خعَّخإلزـخؤ�خ�ب
ئَّخجلحمًخ ألُ خلخس ٍو�ز رخ�سآلخمخحمب  خ�خ ىحل خؤَّضحل خعئَّأل رخز خؤآله خْ رحل
خؤس�َّحم م س�ٌآل ٍخ�ه ُّ�ًلخ ئضخمئ سرالَّحمًخ خهخئ ئآلخ ٍخلَخمب خلهسس م
ألُ خع��خمٍص هال خؤخجلحمط خعحلُّشب َّخؤ ضَّخمجُ ٍسنتئال ٍخصسآلخهٌّب خؤشخم
ألُ خؤرجل ضخمإل ئآلخ خلحلإلٌّب خ�سآله ألئَّإلخسـ وَـ ذق خؤسالحلُّب َخؤر سَّىهـ

خؤيخهالت ئَّخجلحمًخ ذخبمي ٍ خب�خس �خمخس
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خؤهخإل خ�جلهخ

هخألإ َّجله ضب
ُّـخؤ�هَّجلـخؤهخمرخلآلالئ

خؤهخإل جلهخٍخ ًـخؤسضء
خؤخمضآل خؤخملُ ر�آلـخ�

هخأل َّجله ض
بـٍرهحل رهحلِ إل� ألُـ هال ٍخؤ�إل ٍخؤمتط � خعآلحل

ح ألُ ئال هال خجلهٌّ خؤهخإل جلهخٍخ خؤسضء ً م هخألخ ألحلهخ يرمتي�
ر�خىـ كَّصز �َخع خؤ�هَّجلّـ ب خعخألحل رُـهالٌّ رُـضخألحل � هرحلخ ت ث

إ ثثجثجثحتتث ب خلحلإل خضَّخأل
ر�خىـ خعَ�ـكَّصز خؤ�هَّجلّـ ب خؤيخ� خبالةـ رُ ًخُّ� رُ أل�ٍؤ ثـت

بجججتجثتثتثإ َُّخلحل خضَّخأل
كَّصزـ �َخع خؤ�هَّجلّـ خؤوخألحلّــب �خؤحلأل خلحل رُ خ� وخمإل رُ هالٌّ ثـت

ـبثثثجحتثثثتث ضَّخألـخلحلإلخ ر�خى
�ً تجثثث ث جثت رسخحمُّحت خلرخضش خلَّىَّيقـرسَّىة

ُّر�خم ٍخؤ�هٌّـ �ٍهخمخ رخإلخس ذمب��حلخحم ٍخخب��خمـ خع��ق رقـ رسر� ؤخألٌآل
سرٌَخ هال ٍخعش خلَّخ َق ألُ هحلجل خئ� سَّخىهـ هالـ خعمتَّأل ذقـ رخخبخم خٍ
ً ّي ُّسَخي�ـ ُّئَّْـكمحآلخحم ألخ خنبرّ خؤسَّصّ خمبرضـًجمخ ضس رٌخ ٍخل�خؤر
سنتئالـنخًخمط �خؤهخمخ ًجمِ ٍخمبرضس الىال ي ًٍآل هالـخلَّخ َق خخٍمب ٍئخإلٌآل
ؤَّ�خال ٍخخب��خم خعق رق هخممج خلآلالئ ٍصهالس ٍخؤحلٍؤـ ٍخؤنتهز ؤألـ �أل
خصسآلخهخس رهحل ٍىخألٌآل ب ٍخًالّ خؤرالحلـ ًجمخ رَّهٌّـ سالء  ٍؤسنترٌخس خه��إل
م هحلـألخبخمخ خؤجمّـ خصسآلخه خلؤئ صسآلخهخسٌآلـبـٍألُ ٍذمبحلخحمـٍشخء ٍألَسحلُّخس
خصسآلخه هحل هال ٍه�ألٌآل ب جتثتجثثث مـ خؤخمُّخ� كحلَُّـ ئخمخٍْ خؤيٌحل يَحلئ
إلي�ٌآلـمـخؤسخش�ـهالخعالَّألـ ٌٍس رٌَآل يآلخ ؤالضَّخحم ب إل ثتتث جتثـت م ضء
ىخألَّخـرسضحلُّحلًخ ٍألمتخ� ٍخًحلخة أل�خؤز هالـظء ٍلالٌخ خؤرجل ضئَّألـًجمِ
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هال خؤَخخي ٍضش رٌخ خألخم ٍؤٌّ خؤ�خإل ٍغخٍؤ �خ�مب ألُ رخإلٌخ ٍُّ�هآلَّْ أل�رخ
ألخـإلمن هال ٍخه�خ� خؤرجل ًجمِ خألخم ٍؤٌّ جلٍحم سٌآلني عآلالٌخ م سسمحآلُ خلؤئ
�ال�خس ًَّـألخمصه خلالئ خْـ بـألُ بثثإ خل��خجلط ؤالضئآلـمـ خ�خ�ٌّـ خؤَنخإل هالّـ
م سحلخب خؤَمن ًجمخ إٍُّهس�ٍْ ٍُّخؤمحخ آلٍخؤسَن ُّجمخؤسَي خؤشش خؤحلٍؤ
خؤخمجٌّ ًَّ خألخم ٍؤٌّ خْ م خؤنتخمهٌّ خلرحلخ هالـ ٍخه���خ� خؤمحخ ؤخ�س
رٌخ ألخمس خؤ� ٍخؤآله خجنأل��خسـ رخْ جله��خٍخ هَّـ ٍئ ًآل خؤمحخط ٍخْ خمبال
م خؤنتخمهٌّ ـخؤسَّصّ ًجمخ فخؤة ألرحلخ ـؤسخمُّخم دإلجمخؤ ؤالهالآلخ ـسسض � أل��خ خؤهمتَّحم
ََّْخله �خًآل ٍىحل خؤ�خهت إل�هـُّحل رٌجمخ ىَّ�آل ٍألحل خألخم ٍؤٌّ خؤَُّّـًَّ ألَره خْ
خألخم ؤَّؤٌّ ٍحميهٌخ ٍخ�الٌّ ؤالسحلخٍألـؤالخمخّــخؤهخإلـخؤحلٍؤٌّ ذمبحلخحمـرخإلخسـٍ خمضٌخ م
خألخم ؤَّؤٌّ ٍظخًال َخؤيس ٍذشخحمط ٍسمحالال خؤحلٍؤ إلٌص م ألُـسنتئئ ظَُّّّ ألخ حموآل
خؤحلٍؤ ٍة ؤالمحخم ألٌَآل خ�سو ألؤ �ـٍألمتخ�ـئهخأل ك�خال سسهالء مـخألَّحم
خعخحمصٌّ خهإل رَّ�خال ٍخؤشخؤش خٍأل ٍخسمتخألـ �ٍخع�خ خع��ط ٍخؤحلخخبالـ
سيسخم رالحلإلخ رخْ ٍجنهآلٌآل خؤ�خ�ٌّ �خ�مب جنهآلخ ألُ رخهسرخحمًآلخ خؤٌخ ٍخؤسضحلش
رَنخإل ٍخؤسنتئئ خؤ�هُ ضحلُّشٌآلخ ٍسمحآلُ ب �خ�خ خلَّخ َق طَّئ خ�ىخمخحم
ألجلخِ كخ خؤرخإلخس سالئ م ٍُّنت�ٍْ ب خؤحلٍؤ ٍأل��خس خؤمحخ ًٍإل�خ خعئآل
خألخم ٍؤٌّ هال ؤالمحوم ئَّ�خال ٍخظخخلًخ خًحلخة ًجمِ ؤسضء خؤٌََّ�ـ ٍصَّز
ُّنٌخم بٍـ خصالـوخُّسٌآل ألُ خ�حمًخز ـخؤهَةٍـ س�ُّخم سمحآلَس بـئآلخ ؤّ ُّ�هَّْ ؤسضءـألخ
ضخؤق هال ُّخؤ�هَّجل ـخؤشخي رخْ ٍخؤشخإلٌّ خٍأل هالٌآلخ خلحله ُّ�هآلّ يآلخ خلؤئـصالخ
ألُ هنتخمـ خع��خجلّـ ًصآلخس رخْ ٍخ�سحلألـ خلَيالس خؤهَة خٍ خل�رء خؤمتآلس خألخ
خ�خِ مـرخْ ٍىَّ�آلخ ب هنتخم س�ه ألُـخمبال �هَّجلُّخ هنتخم �ل ئخْـيٌخ �رسآل�
رخإلّ ح ٍخؤشخإلٌّ خٍأل خلهحلـألُ با ب�حلخجلإ ُّخؤ�هَّجل خؤحل�سَّحمّـ �خ�مب اـجلهَّط
�خ�خٍـ خصسآلخه خجنأل سَّصحل ألخ� �خ�مب كنتخمٍه ألُـخؤَخخي ئش� ؤُـُّخرّ
ٍُّحلهَّْ ب ـخلخمي�ٍخؤهخمخ خؤرخإلخس سالئ م ٍحمجل مخ خلؤئ و� تتتـذق خٍـىَّأل
غساليـه� ٍخظخًخس خ خة ألُ و�ًآل ٍضش رخ�مب�ـخل�هَّإل ذقـخل�خؤر
سَّخىه ٍلهـ �خؤهخمخ ًجمِ ؤحلهآل ٍخؤََّخجلّـ ٍخعَّخأله ٍخل�خصحل ٍخ�خؤ� خلَخرخمـ
هال ُّحلأل مخ نبهر هخمُّمح ئَّْـخؤَحلخؤ خلسخض ه�ـخؤَّ�خال ٍذهإلٌخ خلنتخحمئق
ألُ خإلّ ئآلخ ب خؤسَّصّ ًجمخ ؤحلهآل خؤهخإل خؤخمخّـ هال خؤسخش� رال �خ�مب ؤ�س ُّخؤوخ خْ
و� ٍإلنخأل نبخمه جلإلخـألُـألرخجلر ّهال سَّإل ألخ خْ ٍرخإلخسٌآل ظخمئخسٌآل جنإل
ُّنتخرٌَّْـخؤسئي�ُّق رجمؤئ ًٍآل ضحلُّش جلٍؤ ؤخإل خلرخجلـسمتالض ًجمِ ٍخْ مبخع
ت َ َّخؤ ٍخؤَّضحلط ٍخ�سخمخحم خألُ جنه�ه م ٍخؤ�هٌّ مـخؤس�خمة خخبخم صخإلز ألُ
ٍسر� ـخهحلخجل م رخلنتخحمئ خألى خٍأل ّهال خلحلهٌّ رّ خيخجل مخ ئخْ ٍرخ�سصَّخرٌآل
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ٍخْ هالٌخ خلَّخ َق ألُ هحلجل سَّخىه عآله رخؤ�هٌّ خألٍى �ٍهخمخ رخإلخس ذمبحلخحم
مالئ م ؤخ خشَخ رحلخس إ تتت ٍأل�سرالّ خؤَّ ُ بـحمُّـعخمجخم خب�خز خهحلخجل يئخمط
خؤ�ٍؤ أل�خ ألٌَخ خؤشخي خ خة ألُ هحلجل رق إلخىل صخم ضش خؤرضخمُُّ
رخهحلخجل خلؤئ رهحل ىخإل شآل مـخهحلخجلِ ًَّ ٍنبخحمؤ خ��ّ هال ٍخسيءـرٌَآل ٍهالآلخإل
ّىرالـجنأل خلؤئـألُ خ�َحلـؤّ ضش إ ألهخ ٍخؤنتهز خؤخجلط ذق إلحلخ ب خل�آل خؤرخْ
طآله ّجنأل حميء إـٍىخإل ُّحم ب خب�خز م خيئخحم ٍحمجلـألُ سَّ�هـلخ خؤرخْ بـًٍجمخ
خؤسَّخىه ألُ هحلجل كخمخصه خؤشخإلٌّ حميء خلؤئ رهحل ٍىخألّ  خميّ ألُ ئ ّهال خؤسَّخىه
خعئآل م خ�خ�ٌّ خؤَنخإل سمحآلَّ ألخ هال خه�خمجّ ُّيحل ألخ خىَّخؤّ سمحآلَس ئآلخ
ظخِ ظ�حلخ ًجمِـخؤيخمط رخْ ألخمصهـخؤمحخـٍىَّؤّ ًَّ خلالئ رخْ بثثإ مـخلخجلط
خجلحم ٍخإلّ ٍئ ذ ؤ�َّخ خؤمحخط ٍخْ خْـخعخئآلـخؤخمجٌّـخمبال ُّخم ىحلُّآل يئخمّـ
خألخم ٍؤٌّ �ال� هُ خؤمحخ ريمتال ٍأل�خؤرسّ خؤسَخجنه هَحل ٍخإلّـخعئآل رخلمتالضـ
ـألَنَّألرَخ ألُ ُّسآلئََّخ � خؤحلُّآل خ�سرحلخجل نال م خؤحلألخ خؤيٌخ رخْ ٍّخجلهخ
ٍخهحلخجل مـخؤحلهَّط خيخجلـكنتخحمئسّ ئآلخ ب ٍؤٌّـخألخم ألخمئ� ظحلجل ألسئخألال ُّجل�سَّحم
ٍخإلّ رخ�ّ ئسز ىحل ٍخْـذُّمتخألـخؤحلهَّط يَحلئـخؤيٌحلـئخمخٍْ �ـم ؤصسآلخهـخؤجمّـ
وخز رخْ جنهآل ئآلخ ب خؤرجل رخ�مب�ـم سسهالء هخأل خصسآلخهـألَخىنتـخألَّحم ًجمخ �
رّ ُّ�خؤز كخ ـخخبجم هحلإل ٍخْ ب َُّّخؤحلأل خؤمتخمخهخس ـذق خجلّـ خؤجمّـ ًَّ خلحلإلٌّ خ�سآله
ئآلخ خًالـب خعخمٍز خٍ خٍـخؤيَّمج خؤيق ذق ُّجلّـ ىحل أل�هَّإل �ألُـذمب ٍحميخىّ
ًجمِ ٍىحلـسمحآلَس ثتجثثث رسخحمُّحتـحتـتثت ٌّ� ىَخطـخألـرٌّ أله ـألحلخخبالرخصخمخ خىخم
ىخإل خلؤئ م كخ خؤرجل ًجمِ ضئَّأل رّ سَّإل �ذمب ّـ خؤخمي� ذهإلّ خلحلخخبال
خلنتخحمئّ ذق سحلحمفٌّـٍخؤسَّصّ إل�خئ هال خلحلإلٌّـخًالٌّ خؤسصآله ًخئال رذىخأل خؤحلٍؤ
خْ ُّحلألـهال ًٍجمخ خؤنتَّحم عال� ٍألُـشآل ُّخ�خؤ�ـخؤرالحل رخإلسجتخرخسـم خؤنتهر
خلؤئ ٍُّسمحض خألخم ٍؤٌّ ألَخًمح ـخ�ؤ خلجمئَّحمٍْ خلسٌآلَّْ �خ خؤ�ـُّ�ه ُّخؤوخ
خلمتحلـهالَخ ًجمخ ذشرخس ذق خلسٌآلـخٍأل يٌخ ه� ٍخؤ� خلحلخخبال طـخبألـًجمِ
خؤهخمر خلآلالئ م �أل��طـخ�مب ٍألَّمجهّ خع��َّخحمّـ خؤ�إلخألصـ مـ ألنتخحمئسّ هَحل
رخؤسنتئئ ضحلُّشّ يرحلخ خ�خ�ٌّ ألَّمجَّهّ هُ خعَّخحم ضشـخخبخمصـخلجمئَّحم ُّخؤ�هَّجل
خألخم ٍؤٌّ مجحل خؤَخخي �شخحمطـ خؤرجل ًجمِ م خؤَّإل آلخؤخ ضخ�مب رخع�َّخس
خ�حمًخرـئخجلخط خضحلخش خؤَخخيـؤسخُّحل جلهَّط م رخ ال ألمحخألق ضحلُّشّ ه� ٍضخأل
ألُـهرخحمخسّ خل�سنتة جنهآلّـٍحمخُّّ –ط�ز �خ�مب ْخلؤئـ �خ�مب خجلٍخس ألُ
يرحلخـضحلُّشّ ؤحلُّّ خلخمسمح �خ�مب ًَّ �ؤ خؤحلٍؤ رّ سَّإل خؤجمّـ ت ضحلُّشّ ٍخ�الَّز
حمئ� خؤحلٍؤٍـ ىرال ألُ ـإلنخأل خٍمجخه ؤسمتضض ـس�سجتحلإل خؤ� �ـخ�مب ئالآل م ألنتئئخ
خؤ�خه ُّحل إل�ه ألجلخِ خ�مب�ـكخ ألُ ؤحلُّّ خلخمخجل خْ – ذق – ألُـخبألـهرخحمخسّ

ق
ت ووثائ

ال
مقا



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

جثث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

حثث

خعئآل دؤ رس�َُّّخم ئَّؤّ وخمُّر �خ� كمت�الضخس ألواليخ خلمحآلَّْ ٍىحلـخٍحمجلـًجمخ
م خعئآلـخؤنتخمهٌّ ٍإلنخإل خؤيخم ألنتئال رق ضحلُّشّ م ُّخمرم شآل ب ُّجل�سَّحم ألالئ ذق
خصال ألُ خؤ�خه ُّحل إل�ه مجخمٍحمط م خؤنتخمه و� ؤيئخمسّ مـخلؤئ خؤرجلـمٌحلخ ًجمِ
ذق خعئَّألـٍمبال أله خؤسيخًآل خبألـضحلُّشّـخُّمحخـخْ خٍأل خلسٌآل ٍُّنت� ب �خ�مب
ؤُ خؤرجل ًجمِ م خعئآل ٍخْ شخؤش ؤال�ال�خس خلخمصه ًَّ خْـخلالئ  خلخ أل�حلٍجل خبم
مجحل خؤَخخي ٍذشخحمط سخؤز م صٌحلخ ُّخؤَّ ضحلُّشّـ خبأل ٍئخْ ب ُّجل�سَّحم ألالئ ُّئَّْ
خعئَّأل ـخْ �خمجل خؤسهالآل مـعخأل �ي�ي�خ�مب ضخ�مب خألخم ؤٌّ سَّصٌخسٍـ
هحلإل هال سحلأل هخأل رهرخحمط ب ألؤ �خ�مب ُّئَّْ خع�خـأل�خؤرخـرخْ ٍمجه ألُ
رسخُّحل خؤهخإل خؤخمخّـ ذشخحمط م ٍغخٍؤـخؤ�هٌّ ضخ�مب خؤحلٍؤ هالـسَّصٌخس خؤخممجخ

ت جنهآلّ ض�ز �ؤ�مب ُّحلٌك ئجت�َّط خ�حمًخر خؤهآلالخس
خٍأل ّهال ألهـخلحلهٌّ رخنب�خؤ ذىخمخحمِ خؤشخإلٌّ ّهال خيخجلـرّـخلحلهٌّ مخ ٍئخْ
ره� سَّىه �ـ ىحل ٍخإلّ إـ ؤالخجلطـ ٍإل��حلخ تت عخمجخم ُّحم ب رخإلٌّ هال خؤسَّىهـ م
ٍألخمخصه ٍدخبخمُُّ خٍأل ّهال خلحلهٌّ خألّـكنتخحمئألنتَّحمسّـٍى ـهالرَخ خنبجتخمي
هحل خؤجمّـ ؤصسآلخه خؤحلخهق خضحل ٍخإلّ خؤخمُّخ� َُّألحل ألُ لهس خؤ� خؤسَّخىه
سمحآلَس ٍىحل خؤهخأل �خ�مب خألَّحم مـ ٍخؤسرخضش ؤصسآلخه ئخمخٍْ خؤيٌحلـ يَحلئ مـ
ٍكخ هالٌآلخ ٍخؤجمّــىخإلـرخؤسَّىه �آلخ خؤرخإلقـخلنتخحم م ٍحمجل لخ َّسر ُّيحل خىَّخؤّـألخ
ألُـخع�خرخس هحلجل رئسخر ىخألّ خؤشخؤش ّهال رّـخلحلهٌّ خيخجل ٍمخ حميخىّ رّ ُّ�خؤز
خٍألـٍخؤسَّىه ّهال خلحله ألٌَآل كنتخحمئـدخبخمُُّ ٍُّهمحٌخ رَي�ّ رهمحٌخ ٍخؤرخإلخس
يحل ٍ�خالـخهإل م ألٌَخ ره� ٍإلنتخم خلَّخ َق هالٌخـألُ خؤسَّخىه ٍله هالٌخ
ّهال خلحلهٌّ كنتخحمئ ّهال خؤسَّخىه ٍلهـ ُّحم خه��حلخجلـخب�خز م رخلنتخحمئ ىخإل
خل�آل ٍخؤرخْ إ خؤَّ ُ هُ جليخهخ ب خل�آل خؤرخْ رذهحلخجل ًَّ ىخألّ خٍألـٍئجمؤئ
ٍله ٍخؤحلألخإل ٍخؤخمُّخ� صحلط م دخبخمُُّ ألهـ ٍ�خًآل إـ خؤنتخميخ خبَحلئ م ألهخ ب
رسخحمُّحت �ٌخس ٍخض– خؤنتخمىٌّ خؤ�خضال ألَسحل رخلحلخخبالـم ىخإل ئآلخ هالٌآلخ خؤسَّخىه
ئخحمؤَّ ٍذخلخهـألَّإلس �خؤيخمإل رخ�خلخه إلـٍخسمتخأل جتتثثتتثتتث ثتثثتثتتثـٍ
خ�خسي ٍخ�خجلش خإل�إلس ه� خلحلخخبال ٍأله خؤهخمخ�ـٍخؤرخإلخس ًجمِ سمحآلَس ٍىحل
خؤهَة خإلسنتخحم خ�رخز خًآل ألُ خْ عآلالّ كخ خؤسضء ـخشَخ ٍخىَّخؤّ خلجمئَّحمط ؤ�خلخه
ألجمخًز ألُ هحلخِ ألخ ٍإليٌّ حمرهخ ألُـخؤسخحمخس ٍخضحل يٌٌّ سخحم ًَّـخضسئخحم خلآلالئ م
ٍَُّّخؤ�ر آلخؤسهال خؤَنآل أليخمبال ئخيـ م خؤسخحم ًجمخـ سوالوال ذق خجل ٍ َّخة
خُّحلؤَّص ُّحم مجآلُ خؤنترخزـٍظَحلًآل خ�س�خز � ٍخإلّ �خ�ٍخؤ صسآلخهٍخ
هَّخألال ذق رخ�مجخي خلوالء خؤَّخضحل خؤخمخّـ خمبرضـعسآله عسآلهَخ ٍخْ خ�سآله سئيخم
ئآلخـسمحآلَس ٍخؤيخمـٍخؤر�خؤـب آلٍسهال ٍذ�ئخإل خجنألخسـمبض م سسآلشال نتأله

ق
ائ

وث
 و

ت
ال

قا
م



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

جثث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

حثث

مبال ٍ�َـحم�َّؤّ خ� ئسخز هال خؤخآل ئخإلٌخ م ٍخؤ�هُ خؤحلٍؤ إلٌص م خؤسنتئئ
ألُ ؤالَال خ�حمًخرـ خؤهآلالخس ٍخ�سوألـ ٍخ�حمً��خز خؤهَةـ ٍس�ُّخم ٍ�الآل ّهال خ�
�خهحلخ ٍ�خ�سٌخ خؤحلٍؤ إلٌص خْ ٍجنهآلّ ب َُّخؤحل ألخمسئ�خسٌخ م ٍخؤ�هُ خؤرجل إلٌص
ُّ�خؤز خؤ� ٍخل�خؤز خ�حمخ ًجمِ رخْ ٍجنهآلّـ ٍخؤسئي�ّــ خ�حمًخرٌّ خؤيئخم إلنتخط م
الـىالحموآلـخإلٌآلـي – خؤ�هَّجلّـ خؤنتهز يخس غسالة هُـس�الهخس سه� رٌخ ٍحميخىّ
ذق ٍخؤ�هٌّ ٍخؤشخي �خ�ٍخؤ ُّىسمتخجلخ خؤحلٍؤ رخإلنآل ٍ هَّ ٍسهخممجّ –
ٍخؤ�خيٌّ خؤسض�زـخلجمً� ٍذشخحمط خؤنتهز خرَخ رق خعة رجمٍحم ٍرش خؤيق ذشخحمط
ألُ خعخجلّــهنتخم سيص�خس ؤالخآلقـرخجلط خلَسص ًٌّ خؤحلٍؤ خْـأل��خس ٍخسٌخألّ
خؤشخي ٍرخمخعٌخ ألَخًصٌخـ إلسخصـ ٍخإلٌآل خؤخمُّخ� ىالزـ ذق صخمٍجنإلٌّ خق �رسآل�ـ
– ؤمحخمٍحمط جنهآلّ ضحل هال – س�سصز  خل��خس ًجمِ ٍخْ ٍخعحلُّحلط خؤهسحلط
م خعخحمص م خل�الر ٍخلهخحممج خعخؤ خؤحلٍؤ خلخمضال خ�سوأل هال ٍضشّ �خؤسو
خ�سوأل هال خعش ٍئجمؤئ – ألمتخعٌآل فحلإل – كخ �ؤالسو ـخعئَّألهال خؤمحوم
ٍخؤ� �َخل م �رسآل� ألُ هنتخم خعخجلّـ خضحلخش رهحل خعخؤ ألخمُّئـخ�خ�خؤ
خ�إل�خْ ضَّئ هُ ٍخؤحليخه خ��ألٌّ ٍخع�خم خ�حمً��خز ألئخيض نبهخحمخس سخميه
سسخ ه خْ – ضحلـىَّؤّ هال كئُـ– ضش خلخمخط ٍضَّئ ٍَُّخؤحل َشٍخعآلخهخسـخ
رئال رٌخـٍخؤ�هٌّ خًسآلخإل فز ٍخإلّ خؤنتهخحمخس سالئ أله ألخمضالخ خؤرجل س�َُّّخم ألمتخ�
خؤهخإل خؤنتخْ ىمحخُّخ رّـره� ٍإلخىني خؤرجل م س�رٌخ يهخؤخس سه�ُّ� م خؤ�رال
خؤسضء ٌتٍخإلس رّ ُّ�الز لخ ؤال�ٍُّص ألخ�ه خلمتخجلحم ضحل ٍخؤسمتخمُّض ؤالرجل
خؤٌخ خلنتخحم �خؤهخمخ خمبحلخحم مـسر� خلنتخحمئ �آلحـرخؤمحالَّهـم خسٌخإل ّسَّص ذق
م خؤسنتئئ َخلسمحآل �خؤهخمخ سَّىهـًجمِ و�ًآلـهال ٍضش هالٌخ خلَّىهق ٍس�هآل
ٍس�ُّخم خؤيق ذشخحمط بـٍم َ�ٍخؤ خؤئسخز هال خؤخآل خْـخؤحلٍؤٍئ خألخم ٍؤٌّ ألٌَص
خؤسنتَُّّني رٌحلة خؤَخخي هالـ �ٍخؤسحلؤ خؤمحخ ؤخ�س م ٍخؤسنتئئ خ�حمًخز
هالٌخ سَّإل خؤ� ـخؤنتخمهخلرخجل م ٍخؤسنتئئ خألخم ٍؤٌّ هال ٍسخؤرٌآل خحمخٌآل هال
�جمخـخؤوخم� خصسآلخه ٍهحل ٍس�هآلٌخ خؤحلٍؤ هال مجوم لخهخس بـٍسنتئال رجلإلخ
سجلّـ خألَّحم ًجمِ ِـٍئال جثثث ت ث ت ج رسخحمُّحت ئخمخٍْ ريَحلئـخؤيٌحل ألخهحل خلؤئ ٍألُ

ت ّهال ٍخعخمٍص خألخم ٍؤٌّ ٍهمتخْ خؤحلٍؤ ه� ذق خ��خط ذق
ت خؤسخؤـح جلؤؤ ٍخلؤئ

خلخمي خؤسضءـ غخمجخم م خلحلٍإلـ ٍخه�خيخسٌآل خىَّخ�آل م ٍحمجل ألخ ت ثـ
بثإ ٍألالة جثـإ ذق ج ب ٍخؤمتيضخس بثإ ألالة هال ألٌَآلـبـخٍأل خلهالـرئال
هال ٍخؤشخؤش إ ثث بـجـخق خؤمتيضخس هال إـبـٍخؤشخسٌّ ثث خق ث ب خؤمتيضخس

إ تث خؤمتيضخسـبـثـخق

ق
ت ووثائ

ال
مقا



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

تجث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ثجث

خؤخجلط ذق ٍإلحلخ ب ٍأل�سرالّ خؤَّ ُ عخمجخم ُّحم خٍألـؤالهخمخ�ب خهحلخجل ت ث
خؤشخؤش خهحلخجل ب إ خ�مب�ـخؤحل�سَّحمّــخؤ�هَّجلُّـا�حلخجلا بـجلهَّط خؤنتهزـألهخ
خهحلخجل م خلنتخحمئ بٍـ إ خؤنتخميخ خبَحلئ ألهخـم بٍـ ـخؤَّ ُ هُ جليخهخ ب ؤالهخمُّمحسق
ٍىخألٌآل ب خؤشخؤش كنتخحمئ هالٌخ ٍخؤسَّىه إ ٍأل�سرالّ خؤَّ ُ حمُّـعخمجخم ب
ٍألخمخصه ب مبَّحمـكالةـخؤمح ألٌَخ خؤهخمخ�ـخلخميء ًجمِ هال خؤسَّخىه طآله

ت �خ ٍسخُّحلِ ؤرهمحٌخ خؤشخإلٌّ
خؤٌَص ًجمخ خ�سآلخمخحمـم هال ألُـذمبخمخحم خبألـخىَّخ�آل ألُ خسمحض ألخ ت ث

خلخميـت خلنتخحمـخؤٌخ �خؤهخمخ م ٍحمجل ألخ ت ث
خل�آلـألَسحلـخؤ�خضالـخؤنتخمىٌّ خإل�إلس ألَّىه م خؤشخؤش خىَّخأل م ٍحمجل ألخ ت ج

رخٍحمخئـخؤمح خلخميء �ٌخسـت ٍخض ت
خؤيمحخـأله إ ٌّ� رٌّ خأل ب ىَخط خصخمسّ خؤجمّـ ؤَمنـخعَّخحم خلخميء خؤرخْ جـت
ششـألخمخسـٍألَه �صَّ خٍألـ�رء خْ خؤمح خٍحمخئ خبأل ألُ سرق بٍىحل خٍأل
رسخحمُّحت سهٌحل ّهال ٍخخبجم �يخمِ صَّخجن رس�الآلّ خؤحلخخبال ٍجنُّخم ٍصّ شآل خؤ�يخم ألُ
ُّ�سحلهٌّ خعنخم أل�ررخس ألُ نب ذق خؤهَّجلط رخْـ ٍخيٌآل تتثثثً��� تتث ثث
ثث رسخحمُّحت سَّىيّـ �رءـ ٍخؤشخؤش ب رّ سهٌحل كخ ُّالس�إل �ـ ؤئَّ ب خنبحل هَّرخس
ىخإل ألخ ٍْ ُّخؤ�هَّجل م خؤنتَّهٌّ رخع�ز آل�ُّ لخ ّإلسآلخ�ً تثـتثتثث
ٍ�الآل ّهال خ� مبال حم�َّؤّ َ�ٍ خ� ئسخز م ٍحمجل لخ رّـخلجمئَّحمٍْـغخؤة
نبخإلّ ألخ خٍ خؤيق ذشخحمط خألخمـٍخؤَمتضـؤّـٍخؤٌٌَّـهُ ؤَّؤٌّ خؤ�خه ٍصَّز ألُ
خؤ�هُ خٍ ٍضحلسٌخ جلٌَُّخـخٍ خألـم ألُ خؤَال م خ�خبخمُُّ ٍكئق خؤيخمى خضحلخش
خؤَنخإل ألُ هنتخمط خؤشخإل خلخجلط ّهال إلمتس ألخ أله ٍُّسَخي ٍشَّخرسٌخ ىآلٌخ م
ّهال ٍألهخىز غخمإل يهال خىحلإلـهالّـخلجمئَّحمٍْ ألخ خْ ٍضش ؤالضئآل خ�خ�ٌّ
رهَّر هالٌآل ٍخعئآل صخمإل ألُ خؤٌآل خ�َحل ألخ خشرخس خ الز ٍإلنخألخـيخإل� نبخمهخ
�جمِ خؤهَّجلط رهحلإل رخؤسهٌحل حمر�ٌآل أله ب ّهال خىحلألَّخ ألخ ٍخب�َّحمط سسإل نبحلُّحلط

نبخرٌٌخت ٍألخ خألَّحم
خؤسَّيء ٍرخ�

هالٌّـخلخمّـ رُ هَّ� ح خلحلهٌّـخؤهخإل
تـجـتـجثثث جث
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خؤهَةـٍخ�حمًخز ألُ مـخعحل خلحلإلٌّـٍجلٍحمِ خ١سآله

إ خٍق بألخمخيهجب

خلحلإلٌّ خ١سآله خٍ�ح
ح سحلُّآل

ٍحمجل خؤهخإلبألخ جله���خخ ىالآل مبخوسٌخ خشالس خؤ��� خؤمحضآل خؤسٌآل مجآلُ ألُ
خؤنتهز خر��َ��خ ر��ق خع��ة ر��جمٍحم ٍر��شـ خؤيق ذش���خحمط ذقـ ؤٌّبرخؤ�هٌّ خسٌخألّ م
إلخمخ خْ ُّ�سحلهٌّ خؤهصز خؤسخٍُّالٌّ خعٌحل ٍخؤ�خيٌّإبًٍجمخ ٍذشخحمطخؤسض�زـخلجمً�

ُّالٌّح ألخ ٍيء ألَ�الخسّ
خؤمحخ َُّروٌّ َخ�إل�خْبيس ٍض����َّئ ��ٍخؤ��ه��حلخؤ ُّرخعخم خل�خؤرـ ذْ ت ث
نبخمهخ� ّهال غخمإل�بٍألهخىز خؤهخإلبيهال جله��خخ ئالآلخس هالٌخبٍخإلٌخبط�ز

ٍإلنخألخ��
م �خ�خؤ خلنتخحمئ ألُ خؤنتهز خؤحل�سَّحمُّبٍكئق خل��خس ذىخأل ذْ ت ث
س�الهخسـئخي هُ خله�ط خلحلإلٌّ خ�سآله لهخس هآلال خؤخمخحمبٍسنتخمُّه ذظخخل
إلنخم ٌٍص ألُ خعخطبُّهس� ألخجلُُّ ئخي خ�صسآلخهـم خؤنتخمخضبٍخؤسنتئس

ت رقـخرَخـخؤنتهز خعة ُّرجمحم �خؤهخإلـهآل خ�جلهخ
يٍخؤ�خ ��َُّّ����خؤ��ي خنب��ئ��خ���خ ��ر��ئ��خي ����ص��س��آل��خهخ خل��ن��خ� ذجنخؤ����ـ ذْ تـ ث
خؤ��نت��خمخ��ض ��ئ��خي ر��ق ؤ��ال��ش��خمٍط خؤ���ه���خجلأل خؤ��س��َّجنُّ��ه ٍخل��َ��خ ������بٍس�����ر����ءـأل��ر��حلخ
خسرخه م خؤ�رهٌّ ضٌخ �مخحم ألُ ٍخؤ�َّخة خلجمخًز له ٍخلَخ ءبٍكئق

ت ٍخؤ�خيٌّ خلجمً� خؤسض�ز ذشخحمط هال ُّهآلال ألجمخًرٌخب�َّة ىَّخهحل
خ�حمًخز ذإلسنتخحم خ�رخز ألُـخًآل بذْ ىَّؤٌّ خخبخم مـسٌآل خؤهخإل خلحلهٌّ خٍحمجل ئآلخ
ألخهحلخِ خحمرهبٍإليٌّ خؤسخحمخس ألُ ٍخضحل يٌٌّ سخحم خضسئخحم خْ خلآلالئبًَّ م ٍخؤهَة
آلخؤسهال خؤَنآل ئخيـأليخمبال م ًجمخـخؤسخحم ذقـسوالوال خجل ألجمخًزـٍ َّخةبىحل ألُ
خُّحلَُّّؤَّص ُّحم مجآلُ خؤنترخز خ�س�خز � ٍخؤ�خ�بٍخإلّ صسآلخهـٍخٍَُّّخؤ�ر
هَّخألال ذق خلوالءبرخ�مجخي خؤَّخضحل خؤخمخّـ خمبرضـعسآله عسآلهَخ خ�سآلهبٍخْ سئيخم
خهس� ٍخؤر�خؤإضش خؤيخم ٍسهالآلبٍم ٍذ�ئخإل مبض خجنألخس م سسآلشال نتأله
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خؤرجل إلٌص ألُـ ؤالَال خ�حمًخر ؤالهآلالخس �ؤالهَةبٍخ�سو س�ُّخمخ� خؤئإل ًجمخ
ت َُّمـألخمسئ�خسٌخـخؤحل ٍخؤ�هُ

ح خؤسخؤ خؤس�خس ؤ�خم� خألخألَخ ىالسّبسي�ضـخ�خأل لخ خلسه�ي ًٍجمِـخؤخمخط
ضَّئ ٍخض���خإل خؤهحلأل سٌخبهالٍألنتخمٍه ٍئخإلٌخ خؤحلٍؤ إلٌص َخإلر ًالـ ت ثـ
هُـخؤخمخّـبٍهال خؤسهر�ـخؤ�الآلٌّ م ضَّىّ ألُ خ�إل�خْ ضخمألخْ ـخإلـهالَ خلَّخ
خؤهخإلبٍألخ ٍخؤحلُُّ ٍخؤر�خؤ خؤيخم م خجنألخسبكشالس ألُ رجلإلخ سنتٌحلِ هآلخ �ئَّسّ
_ ٍخؤر ٍخؤ�ئُ ٍخؤمتض خؤسهالآل س�خأل نتأله خخبسَخىخس ألُ خلَّخ ََّْ ُّهنتّ
خإل صسآلخهخ خؤهحلخؤ ٍظء خؤنالآل ذجنخؤ هال خؤحلٍؤ ألنتخمٍه خإلرَس ٍـًال

_ خؤهخإل خلخأل ٍخؤخمنبَّطـٍخ�سوأل ألنخًخمـخؤي�خجل هال خؤ�ئَّس هال
ٍخلهنتبخإل خؤيئخمُّـ ص��جمٍحمِ كهخع  خؤرَخ خ�حمًخزبإلَخـ سخمهخمه ًال ت ث
م خؤحلٍؤ خصٌ�ط ينتالس مججتآلخ� ٍخصسآلخهخ� ٍسخمرَُّّخ� شخيخ� �خبال ًَخؤـ ْ

_ ٍخ�حمًخز ٍخؤهَة ٍخؤسئي� سخحمـخؤسنتحلجل خإلسنتخحم ذق خجل ألهخعسّبمخ
ألخمسئ�خسـ ذق ـكسـرمتال خؤ�الرخسـٍخخبسَخىخس ًجمِ ئال يذْ خع ٍم
ٍخ�سخمخحمًخبٍضخمجخمًخ خألٌَخ سٌحل�جلـ يسخئـ خأل��خمخ�ـ ذإلٌخ رال ٍألنتخمٍهسٌخ خؤحلٍؤ
خعخمك خع��طبًَّ خؤ�الرخسـٍخجنألخس ضخأل خْـخؤمتآلس ئآلخ خُّمحخ�ت ٍأل�سرالٌخ
هالّت خ��ٌخ ىخألس خؤجمّـ خؤهخجلأل ٍإلٌصٌخ خؤحلٍؤ رشَّخرس �ذخب سهس� خلَئخمطـخؤ�
خعالال ألنخًخم �الآلٌّـٍهالآلٌّبإلسخجل رخ�الَّز ألُـُّسمتحل خْ هال خئحل خْ ٌٍُّآل�
خئشخم خلجتالمنبًٍَّ خ�ز ًَّ ذإلّ خؤهحلٍبرال ًَّ �بؤخؤحلٍؤ خصٌ�ط م خب�خٍخ
�ٍٍ �خإلسآلخ خئشخم خؤحلٍؤبًٍَّ رَخ ُّإلنخم هالٌخ ىخألس خؤهخجلؤـخؤ� ��ؤ �ٍيخ

ت ٍخ�سآلخمخحمُّسٌخ خألٌَخـٍحمخبخٌخ ضخممبخ�ـهال خنبحل ؤالحلٍؤبًٍَّ
خؤيخ�بخإلّ أل�ٍؤ ٍخؤحلئسَّحم هرحلخ�ـخعخألحل خؤحلئسَّحم ٌٍّجنأل حمخُّس ٍؤجمؤئـيحل
خع�خرخس رٌخ ضيالس خؤ� ٍخلخمسئ�خس خليخًآل ظال هال خؤهآلال خؤمحخمٍحمّـ ألُ
ٍخًآل ٍألنتخمٍهسٌخ مجَّـخلؤئـخ�سٌحلخيخسـًجمِـخل�خؤز سسمحضـهال خل�الربؤئٌّ
خلخمسئ�خس ًجمِ ضَّألـ خٍق غخئآلسَخ �صال إلسضحلشـم خْ ىخم�حمإلخـ رٌخبٍىحلـ خخبجمـ
ٍخؤنتخمهٌّ خؤخإلَّإلٌّ خ���خخي هُ ألحلخخبالسّ خعخألحل خؤحلئسَّحمـ ُّحلإل خؤَنخمُّبضش
خؤيخ� خؤحلئسَّحم خؤمحخبٍُّسضحلش ٍخ�سأل خؤشش خؤ�ال�خس رق خؤيمتال ليخًآل
ٍجلٍحمِ خلحلإلٌّ خ�سآله أليٌَّإل ضَّأل ُّ�ئ�ـئألٌّ خؤحل�سَّحمُّبٍخْ ٍخلالئ خؤحل�سَّحم هُ
خلَّمجَّهبٍؤالخمجل ًجمخ ؤسصال خؤَّحمى ًجمِ خهحلجلس خؤهَةـٍخ�حمًخزبٍؤجمخ ألُ خعحل م

ت خؤحلٍؤ إلٌص م ٍخؤسنتئئ ٍخؤهَة س�ُّخمـخ�حمًخز سٌآل هال
ح شَّخرس

خعخمخؤ خنبئخأل ئخي ذؤٌخ خ�سَحلس خؤ� خؤشَّخرس هال خؤسخئحل خلٌآل ألُ ؤهالّـ
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�ٍخ�مب خلحلإلٌّـ خ�سآله جلهخط ألٌَخ خإل�الء رجلإلخبٍخؤ� م خصسآلخهٌّ خل�الرـ
ح ًٌٍّ خؤحل�سَّحمّـ

ت هَّ سمتحلحم ألخ ئال م خؤ�آلضخ أل��خ خؤنتخمُّه ثتـألخمصه
ذجنخؤ هال ٍخؤهآلال َ َّخؤ خؤحلخخبالبٍخؤسآل�ئـرشَّخرسـخؤَّضحلط ٌخعر سمتالز ثت

ت ذؤٌخ �ُّ ألخ ئال
َّمج ٍخجنجلً��خحمً��خبم رجلإلخ خألُ مبآلخإل رخهسرخحمًخ خؤخجلط ضَّأل خؤسيخة ثت

ت ٍخؤحل�سَّحمّــخؤنتخألال خؤ�خ�ٌّ �خ�مب  خمُّء ألمحٌخـم
خؤهَة ��ٍذجلخإل رجلإلخت َّْنب م صَرخ خؤسحلخبس ئخي ٍصّ م خؤَّىَّة ثت
خ�سوأل هُ خٍ خؤخمخّـ هُ ؤالسهر� ال�ٍَّألمتخجلحمِبئ خ خمخيّ ئخي ألُ ٍخ�حمًخز

خؤخإلَّْت ىَّط
ح سهخمُّةـخليٌَّإل م

خصال هخإلبألُ رنتئال ٍخ�سآله ـخؤحلٍؤ رق ىخؤه �خأل ًَّ خلحلإلٌّ خ�سآله �خأل ذْ
مجحلـخ�سآلهبذق خبخحمص ُّىٌخم ذحمخجلط ألُ خؤحلٍؤ ذحمخجلط خؤخمخحمبٍظَُّّال مبَه سخمنبحل

ٍىَّخِـٍأله�خسّتبثإ ضخمئسّ أله جلخخبالـسسئخألال ذحمخجلط
ًَخـ دخبجم خلحلإلٌّببي�َّة إخ�سآله أليٌَّإل ؤسهخمُّة ألسهحلجلط ألخحمرخس ٍؤسَّيخم
هُ رجلإلخبسهر�خ� م خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلَّْ ّي ُّخم لخ ٍىخمرخ� ٍمجَّضخ� رخئشخمًخ
إلال ألُ خؤسآلئُ ؤيخمخجل خؤ�ـسسض خل��خس ًَّـئال خلحلإلٌّ يخ�سآله سمتَّحمًآلبؤجمخ
بو� خؤسَنآلخس عآلال ًٍَّ [ مـألُـخؤحلٍؤبثإ سَّ�� خٍ سحلخبال جلٍْ ٍخلَخيه خع�خس
خلنت�ئ خلرخجل خٍ خلمتخ� عحلأل سَنتخ خؤ� خعئَّأل ٍو�ـ إخؤَ�رخ�حمش
ٍ��خ� ألخمئ�خ� ظسال خؤ� �إلنتٍخ ٍخؤيهخؤخس خل��خس عآلَّه همحخٌخبًٍَّ
خصسآلخهٌّ خؤرَخْ هالٌخ �ٌَُّ خؤ�ـ �خ�خ خؤَّضحلط خؤهخالبرخهسرخحمًخـ رق
خلخسـخؤمترو ٍأل��خسٌخ ٍخصٌ�سٌخ ٍخؤحلٍؤ إلخض ألُ خ�سآله م خؤآلٌّ ٍخؤَنخإل
رخله� خل��خس جلٍؤ��ـ يّـ سَّإلـ خؤ��جمّـ ًٍَّـخ�سآله تـ خخب��خم ٌص ألُ �خؤخم
ٍخؤَخرخس خل�سالبٍخعآلهخس خؤ�لخْبخؤمحخـ ألُ إٍخلئَّ�إل��ؤالآل ب خعحلُّش

بثإ ت ٍخض�خز
ظء م ألهٌخ ُّ�ٌآل خإلّ �خبرال إلمحخ� خٍ ؤالحلٍؤ مجحلخ� خلحلإلٌّ ٍـَُّّإلـخ�سآله
َ َّخؤ خؤ��َّض��حلط ٍسه�ُّ� َ خلَّخ أليٌَّإل خصسآلخهقبٍظجمُّخم ٍخؤ�الآل خأل��ُ
ألهخ�ت ٍخ�سآله خؤحلٍؤ ُّمحآل ّي كخُّ�  عسآلهـ خإل��ّ ئآلخ ت خؤخجلط ٍألنتخمٍه
ٍ ؤال��خمطـ خؤحلخخبالٌّ سخمئرّ فمحه  خل�سالقبخؤجمّــ خض���خمخحم عسآلهـ َّ��ًٍ
ألس�خٍُّقت خضخمخحم رق ىخؤه شَّخرس هال خي��خمخجلِ رقـ خؤهىخس خؤسرهبٍسسخ��

بثإ

ق
ت ووثائ

ال
مقا



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ثجث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ججث

ح خ�خنألٌّ خؤسخحمُّحت م ُّخؤَنخم خخنحي
ذفخجل م غسٌحل خْ كئُـ ئال ألرخجل هالـ خ����إل م خعئآل إلنخإلـ َُّّإل
ُّبخعخمخؤنتَّحم ح هال ًجمِـخلرخجل ٍخ�صخمخخسـخؤئيالـرسضٌخبٍسخمسئ� خ�خئال
هُ ٍخؤٌٌَّ رخلهخمٍة ٍخؤَنآلبٍخألخم خلَخًص ٍُّخل�خٍخطبٍسهحلجل بخؤهحلخؤٍخؤئخمخأل

خؤجمخسٌّإ خلهخحممجـٍخؤَحل س�آلسّـطء كئُ ألخ خؤهخإلـبًٍَّ خؤنتخْ م خلَئخم
سسضء خ����إلبٍه���ً��خ مـ ؤالضئآل �خ�خ خلخمسئ�خس خً��آل ًٌّ خؤ��نت��َّحمح

خ�خ�ت ُّخعخم أليخًآل
رٌَآلبٍمخ نبَّحم ٍخألخمًآل خؤمتط ؤخمرٌآلبٍخىخألَّخ خ�سصخرَّخ سهخقـبٍخؤجمُُّ ىخأل

ت جث ُّد ت خؤنتَّحم إ�َّحمط َُّيَّْ حمجنىَخًآل
خؤئخمك ��ُّ�خ م ذىخمخإلٌخ خب��أل خؤنتَّحمبألُ خًآلـ هال خ�سنتٌخجل ٍكئُ

بجإت رخؤنتَّحم خؤئخمُّآل خؤخمدْ �َّحم ذضحل س�آل خبأل رخؤهرخجلخسبٍألُ
حمنبحل ��حلٍخ �ً ذ ى��َّإل سنتخٍحم بـألخ هالّـٍ�الآل خ� مبال خ� حم���َّأل ى��خأل ٍى��حل

جلإلخئآلإت خهالآلـرخألَّحم ىخألـحاخإلسآل ئآلخ خألخمًآلا
مبضخرّـألُ خئشخمـألنتخٍحمط خضحلخ� حمخُّس حبألخ هَّ خ� حممجٌّ ًخمُّخمط خرَّ ىخأل ٍىحل

ٍ�الآلإت ّهال خ� خ�ـمبال حم�َّأل
ح خ�خنإل م خؤهحلط ُّضخم

سهخق ىخأل خؤئسخزبٍ�َّخًآلـت خل�الآلقبألُـخًال ؤو� خؤهحلط ُّضخم خ��إل ئيال
ُّ�خ – ًَّجل غساليقإ�َّحمط ُّ�خؤَّْ ٍٍخض��حلطب خأل خؤَخخيـ عهال حمرئ نبخ بٍؤَّ

جثثت
سئخمِـخؤَخخيـضس لهخ�بخيخإلس مـخحم� ألُ حمرئـ�ألُ نبخ حبٍؤَّ سهخق ٍىخأل

ححت ُّ�خ َُّّإل�– �َّحمط ألألَقإت ُّئَّإلَّخ
حث ُّ�خ – خؤئٌة �َّحمط يالألُبٍألُـنبخـيالئيخمإت نبخ حبيآلُ سهخق ىخأل

ج ُّ�خ – خؤئخيخمٍْ جلُُّإ�َّحمط ٍؤٌّ جلَُّئآل حبؤئآل سهخق ٍىخأل
خؤرخمط �َّحمطـ إت خؤوٌّ� ألُ خؤخمنبحل سرق ىحلـ خؤحلُُّـ م خئ��خمخِ ٍسهخقحب ىخأل ئآلخ

ججثت ُّ�خ –
دألُ ٍألُ ٍخؤمتخرق ٍخؤَمتخحم ً��خجلٍخ دألََّخبٍخؤجمُُّـ خؤجمُُّ ذْ ب سهخقح ىخأل
ًآل ٍ خبَّةـهالٌآل ٍ حمرٌآل هَحل خصخمًآل خ�خبخمـٍهآلالـمبخعخ�بيالٌآل ٍخؤَّإل رخ�

ثجت ُّ�خ – خؤرخمط �َّحمط ف�إلَّْإت
ئيخؤ سسمحٌّ خؤسيئ�بٍخؤسخألال خ��إلـٍضء خؤهرخجلطـم ُّضخم ئيخؤ يذْ ٍؤجمؤئ
خؤئخمك خ�ُّ��خس هالٌآل سَ�رءـ خألبخؤجمُُّـ خي��خمخجل ؤئخي �خ�خؤ ُّخعخم خص��َّخ

خؤ�خرت
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خلَخًصح ُّرسهحلجل ٍخؤرَّأل ئخمخألخ�إلجيخْ
ئخمألَخ ٍؤحل ذإل�خْبب ؤئال خلئيَّؤ خؤهخأل خ�إل�خإلخؤئخمخأل ىخهحلط خ��إل �خحم
ئش� هال خؤ�رخسبٍيمحالَخًآل ألُ خؤ�ٍخؤرضخمبٍحمجنىَخًآل م دجلإلبٍلالَخًآل ر�
َُّّأل خألبضش ؤئال خلَخًصـٍخؤَنآل ُّسهحلجل خ��إل خىخم سيمحإبئآلخ خبالَخ ألُ
ٍخضحلطإبجإت خأل عهالئآل ٍألٌَخصخ�بٍؤَّنبخخ� نبخمه ألَئآل ؤئال�ـصهالَخ سهخقب

ُّـضخمهال سَّإل خضئخإل رّـألُ صخس خؤهحلطـخ��ألبكخ خؤَّألبرخْ ٍكئُ
خألبٍسر�ال ي��خمخجلـ ٍخل�خٍخط خعئآلبٍخؤهحلألـ م خل�الآلقبٍخؤنتَّحم ؤو� خؤهحلطـ
ألخمسئ�خس ىخمإلخ� هنتخم خحمره ىرال خحم���سـ بجإبى��حلـ خؤجمخسٌّـ خؤَحل خخبسةبٍسر�ال
ٍ ألخ ضال�س خ�إل�خْبٍىحل خلحلإلٌّبٍضَّئ خؤَّإلبرخ�سآله ّإل�آل لخ �خ�خ خؤآل
خؤنالآل خؤَخخيبغال رق ٍخؤهحلخؤ خل�خٍخط بجإبٍضالس ٍخؤهنت�ط الخؤر بخلال�إغال
ذ هخمرٌّـٍخهصآلٌّ رق يخمئ ألَخ ٌّبب خٍ هخمىٌّ خ�خخي هال �ٍخؤسآل ٍخ�سرحلخجل

ٍ�الآلت ّهال خ� مبال ىخأل إئآلخ َّرخؤس
ٍ�الآلبؤسَنآل ّهال خ� مبال غآلحل حم�َّؤَخ ٍمجهٌخ خؤ���ـ يخؤمتض خْ ئآلخ
رق سهخىحلّـ جل�سَّحم خٍأل خلحلَُّبسهس� م ٍخؤٌَّجل ٍخإلمتخحم خلٌخصخمُُّ رقـ ىخؤه

خؤهٌحلت خلؤئ خلَّخ َقـم
ؤالٌَّجل خلألَقإببٍخْ أله خأل هَّة بٌَُّّجلـر� خْ يخؤمتض سالئ خى��خم�س ٍىحل
ضَّئ ألُـ خلؤئ هُ ُّسيخم�هـ ٍألخ خلهسحل ُّعخم جلٌَُّآلإبسشرسخ� ٍؤالآل�الآلق جلٌَُّآلـ
خًال ئال ُّئَّْ ٍرجمؤئ ؤالآلنالَّإلإت خؤَمتخم طاليّبٍخْ خألخم ُّخشآل ب �خ�بٍخإلّ
ّهال خ� مبال خؤخم�َّأل ُّخمخ�ٌخ خؤ� ٍخضحلطبًٌّ خأل ؤَّخ ظسـ ألَمحَُُّّ َُّخلحل
ئخإلس ٍخؤهخحلبٍذْـ خؤحلُُّ غسالي خألآل جلخخبالٌخ سسهخُّني �خ� خأل إلٌخ ٍ�الآلت

ؤالآل�الآلقتبحإ خؤوالر
خلرخجل ًجمِ هالٌآلبس�رء خ� حممج��َّخْ خؤخمخنبحلُُّ خعاليخ ��ط خئ��حلس ٍىحل
حبألس هَّـ خ� حممج��ٌّ خع�����خز خر��ُـ هآلخم َُّّأل ضشـ خلَّخ َـ ضَّئ ؤمحآلخإل

خضخمخحمخ�تإ خألٌخسٌآل ٍؤحلسٌآل ٍىحل خؤَخخي خ�سهرحل�
ضش ّهال خبخمصَّخ خعَّخحمصـخؤجمُُّ ضَّئ هَّبئيال خ� حممجٌّ هالٌّ خ�ألخإل خْ ئآلخ
إلرحلخئآل ٍخ�ب خ�آل يٌخ سجمئخمٍخ خ� أل�خصحل كَهئآل شبش هالَخ حبؤئآل َُّّأل

خؤ�الآلت ضَّئـخلهخحممج مجآلخإل هال ُّئحل ًٍجمخ كَهئآلـخؤيإت ٍرسخألب
خباليخ هٌَّجل ٍم خؤخمخنبحلُُّ خعاليخ هٌحل م خًالٌّ خ�سآله ظآلهخس ٍؤجمخـس�َّحمس
كشالس ٍىحل خؤَّإلت خلحلإلٌّ خ�سآله عآلهخس خلَّخجنّـ خؤنتئالـ خ��ألبًٌٍّ خؤحلٍؤ
ُّهخمة ألخ خًآلٌخ ألسهحلجلطبألُ مبي م ُّحلخؤسال ًالخ ٍخؤسئََُّّخس خعآلهخسـ سالئ
هال يخعال رّ ُّ�سهق خؤنتَّحمبخؤجمّـ عال� ُّنتئ�الَّْ ٍخؤهحلإبٍخؤجمُُّ خعال برخًال
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ٍخلحلإلت َُّخؤحل خؤمحخُّخ غسالة ألهخع
َُّخؤحل خعالخس جلٍحم خؤيٌخبٍخؤمحخطبٍخؤهالآلخبٍرخمجن لخهخس سنتئ�الس ئآلخ
خؤمتَخهخسبٍؤهرس ٍخً���ال خع��خمي����ق إل����خر��خس خل�����خص��حلبٍس�����َّحمس م ٍخؤ��ي��ئ��خمُّ��ـ
صسآلخهخ خعخط أل�سال�ألخس سَّي� م ألٌآلخ� جلٍحمخ� خ��ألٌّ خؤَّىةـ أل��خس
خصسآلخهٌّ جلٍحمًآل ؤهز خؤ�َّخةبٍخؤهنتخخمبٍخؤرخالـم نبَّختـ ؤالآلضسخصقبٍخ�سآلخم

خؤرالت خٍ يخؤ�خ خيخمخجل ُّعآلخ
حمرهخ ٌخلجمخًزـخؤي خإلسصس خؤيٌٌّبخؤ� ضخمُّـخصسٌخجل رخْ خؤَّأل ٍكئُ
َُّّأل خخبسةبضش طء ٍخ�ىخمخحم كرحلخـخصسٌخجل ؤالرَّأل �بئخإلسـألشخَ�خؤ ًال
خب�خ خع�خبٍحمخُّئ مبَّخزـفسآلال بحمخٌُّّ خ� خؤنتخيهٌّـحملّ خله�بخ�ألخإل ًجمخ م

خؤمتَّخزإت فسآلال
لنتخمٍه ألٌآلخ�ـ ؤصسٌخجلبألرحلخ� رمحَّخر�ّ خليسَّ� خؤ��ر��خز ً��جمخ ���خحم ٍى��حل

خلحلإلٌّت بخؤسهحلجلُّإمـخؤنتخْ كرحلخ خؤَّإل ُّهخمة ألخ ًٍَّ خخبسة
ّهال مبالخ� غآلحل خ�حل حم�َّأل رٌخ صخ خؤ� أل��خ خؤآل وحلس ٍىحل
ـٍخؤرالحلخْبسسيء ألنت�ئمغسالةخعمحخحمخس ذإل�خإل ىآلخ� ىخمإلخ� هنتخم خحمره ٍ�الآلبىرال
 ٍخؤحلكخمخ خع��خمُّ��بٍخل�����خٍخط ؤآل خلجتسالي خ�سآلهخس ـ سر�� مج���خمٍحمط هال

خلحلإلٌّإخلهخمبخمت برخ�سآله آل�ُّ لخ خ�إل�خْبئآلَّألخس ٍخؤسهحلجلُّبٍضَّئ
خئخجلكق أل��ُـ ر��جلإل��خ م خؤ��ه��خإل رخؤنتخْ خلٌسآلق أل��ُ خؤهحلُّحل خصسٌحل ٍى��حل
خلحلإلٌّ بخ�سآله أليٌَّإل ؤسرـ آلخل خؤمتي هُ خؤرضش م ٍخلشيق ٍخؤرخضشق
صٌبٍخؤهآلال ألُ أل��خ َُّّ�خ هال خ�خين ه�ًخ ُّسآل رجلإلخبطش إمـ
ٍخؤهحلخؤ خعخمُّـ ألَّألٌّـ ظء ذق ُّ��جلّـ خ�سآلهبكخـ هآلال دؤخس س�َُّّخم هال
خصسآلخهٌّبٍخألُ خؤ�الآل رجلإلخبٍسه�ُّ� رس�َُّّخم الخؤئي خ�ؤخس خصسآلخهبًٌٍّ
سخخبجم خ��ألبخؤ� خؤحلٍؤ ألنتخمٍه خؤحلخخبالبٍسه�ُّ� ٌخعر ٍسمتالز خؤَّ �
خلئخمإلخًخ خؤ� خؤشَّخرس َّمج م َخله ًجمخ ض ُّسمح� خعحلُّشبٍؤئٌّ خؤحلٍؤ رَخ ردؤخس

ح ُّالٌّ ألخ ذق خلحلإلٌّ خ�سآله أليٌَّإل كئُـس�آل دإليخ�بيذإلّ
خؤَنخمُّحـبتثإ خلخمسئحنخس ح �ٍخ

ٍسَّإل هحل ألشخئبخٍ سهخىحلُّبًٌٍّ ىًٌّـه ٍخ�سآلهح خؤخجلط رق ىخؤه خـت
خجلٍخحمت ٍسَّجنُّه ٍخخبسخحمبٍخؤسهخٍْ خؤخممجخ هال

خؤنتخمه خأل��خإل ٍخؤَّخصرخس خعَّئ م ألس�خٍٍْ خؤَخخي خلَّخ َح ضَّئ ت ز
خؤشخمٍطبٍسئخيخ� سَّجنُّه م ؤالآلَّخ َقبهحلخؤ صسآلخهخ خؤهحلخؤ ٍخؤخإلَّْبٍسسمحٌّ
خلنتخمٍهـم ضَّىٌخ ألُـإلال خلخمخط ٍخ�جلخحمطـٍخؤسصخحمطبٍكئق يخمميـخؤهآلال م

خؤخمخحمت خظخخل م ٍخلنتخحمئ صسآلخهخ خعخط
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ظالـ  الآل� ُّر�خم ٍخ�رحلخهبٍخؤسصآله ٍخؤسهر� خؤسيئ� ضخمُّـ ذىخمخحم ت صـ
خؤهخإلت رخؤَنخإل

م خلَّصَّجل رخ�خبخمـ ٍخه����خةـ خ�إل�خْ خؤس�خألضبٍضَّئ شخيـ ذنبخه ت جل
رخ�الَّز خعة طال ٍخؤس�خإل خخبسة ٍخؤسهخٍْبٍىرَّأل خؤَّ ُبٍخؤسئخيال

بخؤسهحلجلُّإت ررَّأل هَّ ُّ�ه�� ألخ �الآلٌّبًٍجمخ
ٌٍَخل بخؤَخرخلحلإل ٍخلَنآلخسـ خعآلهخسـ ��سخ ألنتخمٍه ذىخمخحم ت �ً

خعخطت عخس غسالة ٍخؤ�خ�بم
خلَسجترقـألُ مشالٌخ ه� خلؤئ ألمتخعٌخبٍُّسآل خلجتَّؤـرسخمُّخم ًٌّ ألخ ت ٍ
خؤنتهز فَّ��آل خؤنتصخهبخؤجمُُّ ٍخؤَ�خًٍـ خعَئ ٍ خع�ط ٍ خؤهالآل خؤخمخّـٍـ خًال

خؤخمخحمت خظخخل م ذحمخجلسٌخبٍألخمصهسٌخ ؤرالَّحمط
ّمشال خؤنتهزـه� ُّخمخِ ألخ س�رء م س�ئ� خعئَّأل خصٌ�طـ يٍن ت جنـ
خؤنتخمُّه ألخمبحل ذ خحم خؤنتهزبم ؤسضءـألمتخ� خؤَخربٍ�هٌخ �خؤ�ال م

خ��ألت
خصسآلخهبٍىَّط ىَّط خّـ ألُ خؤ��خمخّـ هُ ؤالسهر� خؤهَة خ�سجتحلخإل ظخمُّآل ت �
خؤخإلَّْ ظآل خؤ� خؤَّط خ�سجتحلخألٌخبًٌّـ سنتخمُّه ُّسآلـ خؤ� خؤَّضحلط خؤهَةـ
خألـهالٌخ مشالٌّ بٍيءـخضئخإلـخؤحل�سَّحمبٍحمىخرخلجتسمت خؤحلٍؤ خصٌ�ط ��رَّخ

خلؤئبثثإت م
خئالـخؤنتهر:خ ح شخإلخ�

لهخسـٍإلخرخسبٍحمٍخرمـٍخض�خزبسه�� ومب هال خلحلإلٌّ خ�سآله ًخئال سسنتئ�ال
م ٍخلٌَـ ٍخؤشخي �خ�ٍخؤ ُّىسمتخجلٍخ خصسآلخهـ خؤسئََُّّخسـ ألمتخ�ـ هُ
َّى ئخي رق خعَّخحمـخؤ�الآلٌّ ألرحلخ سخم�حت خلئَّ�إلخسبُّسآل ًجمِ هآلال خبأل خؤرجلبٍألُ
خؤخجلخس خخبسخحم هال خوالربٍخؤسآلخم�خي حمخّـ ذق عالـخخبسةبٍخضسئخإل خ�سآله
خؤالَّخض خبألـٍمجه ألُ جلخبٍس�َُّّخمـخُّخجلخؤ خلَخمبز ٍإل�خًبؤسَّؤٌّ ئيخط خئشخم
خلخمخىر ألرخجل خوالربٍس�رء حمخّـ ط�ز ؤالسهحلُّال خؤخرال خؤحلخخبال ٍخؤَنآلـ
خلَسجتربًٍجمخ ٍىخجلخسٌخ هآلالـلهخسٌآل ؤ�� خعآلهخس خهمحخ ىرال ألُ ٍخ�خ�ر

خلمت�الضخسـخعحلُّشت ط�ز  خؤحلكخمخ ـخؤهآلال�مخحم ُّئيال ألخ
بخٍألإألَنآلخس حم�ق ى�آلق ذق خلحلإلٌّ خ�سآله لهخس إلنتخم ٍَُّ�آلـ
ئخؤمحخطبٍخلهالآلقبٍخلهالآلخس خؤَّخضحلطب ٌَخل ٍسمحآلـخمبضخز ٍإلخر ٌَأل خبخمب
ٌّبٍخلٌَحل�قبٍ�خرخ ٍخؤسصخحمبٍخ بٍخئخجلكقبٍخؤ�زبٍخؤهآلخألبٍخل�خحمهق
هآلال ٍ�َّخًآلبٍُّ�ئ� خلجتسالي ٍخ�رحلخهخس ٍخ�َّخُّخس خعخمة ٍخمبضخز خؤ�خحمخس

هالح ًجمِـخلَنآلخس
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خلٌَت س�َُّّخم ت خ
ٍإلنآلٌخ ٍسخؤحلًخ خهخمخيٌخ ألَسٌئٌّ ٍغخ�ر ٌَخل نبخمة هال تـخ�خين ز

خؤحلخخبالت
ذؤٌخـت خلَسآلق هُـألمتخ� خؤحليخه ت ص

خؤهخإلـت خؤنتخْ مـىمحخُّخ خل�خًآلـرخؤخمخّـ ت جل
خصسآلخهٌّ خؤ��ه��خإل خؤ��مت��خ� ع���خس مـ ��ه��خأل ألَنآلخس ح خؤشخإلٌّ خؤجيآل
ألُ سسئَّْ خ�إل�����خْبخؤ��� ضَّئـ لهخسـ ألٌَخ خٍأل خؤَّصّ ٍخؤ�خ�ٌّبٍُّنتآلال
ُّنتآلال ٍخؤهحلخؤبٍخل�خٍخطبئآلخ ُّخعخم ىآل س�رء ألخمخىر هال خؤخجلحمُُّ خلجتسمتق
خؤَخخي عخسـذحمنبخجل م ٍخلجتسمتق خلًالق ألُ خلئَّإل خضس�خز خُّمحخ�بلهخس
ألئخحمإل ذق خؤهخألبٍخؤحلهَّط ٍخ�جلخز خخبئ خًآلبٍخعيخنـهالٍجلإل جلٌَُّآل خألَّحم م

خخبئت
خؤهخألبينتسآلالـهالـ خلمتالض �رال م خؤهخألال خلَنآلخس ألُ خ�خبخم خؤَّصّ ـخألخ
ـدؤخس هآلال خؤهخألبٍ ـخعخمُّخس خؤهخإلبٍسه�ُّ� ـرخؤنتخْ �خ�بسٌسآل ٍلهخس ألَنآلخس
خؤسهحلجلُّبٍضَّئ ألرحلخ خؤخمخحمبٍذىخمخحم خظخخل م خؤنتهرـ خلحلإلٌّبٍخلنتخحمئ خ�سآله
س�خأل خؤ� خؤسصخٍجنخس خصسآلخهبٍئنتة خؤهحلخؤ ألرخجل ؤس�رء ٍخؤ�هٌّ خ�إل�خْ

خؤ�خ�ت س�آلـخعآلهخس خؤهخإلبٍ خلخأل خٍ خلَّخ َق ضَّئ
ٍخؤجيخخنٌّ خؤخإلَّإلٌّ خ� خحم شخؤشخ�ح

ٍخؤ�خ�ٌّبخؤجمّـ خؤخإلَّإلٌّ خ� خحم سَّيخم نال م ذ خلحلإلٌّ خ�سآله ُّسضءـٍصَّجل 
�خ�خ ُّخؤحل�سَّحم خؤمحآلخإلخس خبأل ضخمئسّبألُ ٍُّلخ خإلنت�سـ ُّضخم ُّمحآلُ

ألُح سسئَّْ خؤ�
خؤنتهز ُّخمِ خؤ�آلضخبٍخؤجمّـ أل��خ خؤنتخمُّه ذق ُّ�سَحل تـٍصَّجلـجل�سَّحم خ
سئَُُّّ ُّبٍضخم�خ�ٍـخؤ خؤشخي ُّرخؤسهحلجل خ�ىخمخحم ٍُّسمحآلُ هخإل خ�سيسخ م
ٍخؤشخيبٍُّئيال صسآلخهٍخ ٍخؤَخر �خ�خؤ خلحلإلٌّ خ�سآلهـ ألَنآلخس
خ�إل�خْبؤئخي ٍضَّئـ ٍخل�����خٍخط ُّخعخم ٍىآل صسآلخهخ خؤهحلخؤ س�رء

ٍخلَّخ َخست خلَّخ َق
خلالئـخل�الـذق ألُـجلٍؤ خعئآل إلنخإل س�َُّّخم هال خؤحل�سَّحم َُّمن خْ ت ز

خؤحل�سَّحمُّت خل��خس جلٍؤ
ٍخؤمحخ ����خر����َ��بخؤ خؤ��ش��ش خؤ�����ال�����خس ر��ق خؤ��ي��مت��ال أل��ر��حلخ ذى����خمخحم ت ص

ٍخؤسَيجمُّإت
ٍخعخمُّخس ُّخؤحل�سَّحم خؤنتخمه ُّؤّبعآلخٌّبٍخ�سخؤمحخ خؤَنخإل خض�خإل ت جل

خ�خ�ـؤالآلَّخ ُت
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خؤخمخحمبألُ خظخخل م ٍخلَّخ َخس خلَّخ َق ؤئخي خؤنتهر خلنتخحمئ تـمجآلخْ �ً
خؤنتهزت إلَّخز عال� م مشالٌآلـخلَسجترق خبأل

خ١سآلهـخلحلإلٌّح يخهال
ح يآلخـُّالٌّ خلحلإلٌّ خ�سآله هآلال يهخؤخس ظحلُّحل ٍكئُ

جلٍحم �خألٌخـكآلخحمٍىَّطـخؤآلهبٍى ٍخؤخمخحم �ـؤال�الخؤحلٍؤ ألُـخضسئخحم خعحل ت ث
ت صسآلخهخ َّخؤ غسالة ذجنخ خؤَ�ُّّ خعخجل

ألرحلخ ٍذى��خمخحم خخبسة خض���خإل رخًآلـ ٍخلآلخحم�خسـ خؤَخهخس سخم�حت ت ث
ٍنبخمخض ألَخ ء ألُ خلَضحلحمُُّ خي���خمخجل خإل��حلأل��خص ذألئخإل ��بٍسُّخؤسهحلجل
سخم�رخس هال بٍخؤمحخألنت�ئ خًحلخة خلخس ٍألنتخحمُّه خهآلخأل غساليبمـذغخجن

ٍخؤيَُّّت يٍخؤ�خ  خلَخ خؤسيخمى
هالـألنتخهخمـخؤألرخط خؤمحخ خؤهخألبٍ رخلمتالض خلٌسآلق ىخهحلط سَّ�ه ت ث
ٍخل�خًآلـم خؤخمخّـب ُّضخم هُ ؤالسهر� خ�خأل خعحلٍبٍيسض ٍهحلإل خؤخخي خٍ

ؤالآلَّخ َقت ٍ ؤالَّ ُ ُّ�خلمت خؤخمخحمخس مبَخه
خؤرخز ٍخؤ�خ�ٌّبٍيسض خصسآلخهٌّ ٍخضسخْ خؤومحز ضخس خألسمتخمي تـ ث
خل��ٌّب خؤهآلال أليخًآل خؤهال�بٍسهآلء خؤخمخّـ هُ ـرخؤسهر� هٌَخـ�الآلخ� �ؤالسَي
خظخخل هال ـخعآلخهٌّبٍخؤحلحمط ٍخؤهآلال خؤجمخسٌّ ـخؤسَنآل هال خ�سآله ٍسخئحلـألحلحمط
هال خلجتساليبٍخؤهآلال خ خمخة خعَّخحمـرق م خؤ�الآلٌّ خؤٌَص ٍسحلهآل خلرخجلحمخس

خؤخمخحمت خظخخل م �ٍخؤس�ال ُّخؤيخمجل خؤَ�ه سالمنـسخش�
ؤالآلٌُ خل��َ��س��آل��ق ���ٍئ���خي ٍخع���آل���خه���خسـ خي�������خمخجل أل���مت���خ� ���ُّتـل���خ ج
سٌحلجل خعئَّألـٍخًالبخؤ� ذجنخـخصٌ�ط ضَّىٌآل هُ ٍخؤسجتمتمتخسبٍخؤحليخه

خلمتخ�ت سالئ
خبأل خ�سآلهبألُ خي���خمخجل ؤئال ٍخلجتسالي خل��س��ه��حلجلط خضسخصخسـ سالر تـ ج
ٍألَّ�آل ظمتمتخسٌآل ه��ُ سه�ـ خؤ��� خؤَخر خؤَنتخ خسـ م خف��خمخ ��ٌ��آل
م ؤفخمخم �ك رحلٍْـ خ�سآله ألئَّإلخسـ ئال خألخإلـ خؤرخز ٍس�الهخسٌآلبٍيسض
خؤشخم ؤالهآلال يئخم سخحمـخٍ خّـ خضسئخحم ألُ �َّةـفحل ألخ خؤهآلالـخل��خسٌّبٍخلؤئ

خؤَّ ُت م ٍخؤ�خ�ٌّ ٍخصسآلخهٌّ
سهآلال ���َّة خل��حلإل��ٌّ خ�سآله لهخس خؤنتخربيذْ ؤصخأل ٍرخؤَ�ر ت جـ
ٍخؤَي�ٌّ ٍخؤشخم خصسآلخهٌّ خألخْ خ�رخز  خىخسٌآلبٍسَّي� خ�سهخز هال
رسهآلء الخؤئي خؤهآلال خؤرخس خؤجمخسبٍسَّي� ؤسضء خضسخصٌآل آلبٍسالر�
خي��خمخجل خإلحلألخصـ ��إليَّ�ٌآلبٍس م خلَنآل ٌّ��ٍخل خعآلخهٌّ خؤهآلال حمٍ�
ألنت�ئ ٍألنتخحمُّه خهآلخأل خغ��خجن م غسالي ٍنبخمخضـ ألَخ ء ألُ خلَضحلحمُُّ
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ٍخؤيَُّّت  ـخلَخسخم�رخسـخؤسيخمى هال ٍخؤمحخ
والرخ رخمخّـ خؤرَّأل خؤئَّخجلحمبٍسه�ُّ� خؤخجلُّبٍسخًال خلٌخحمخس س�َُّّخم ت ج
خلخمخىر دؤخس لهخسٌآلبٍسه�ُّ� خهآلخأل ؤخجلطـ ئيخط خئشخم خيخمخجل ٍخخبسخحم
سئخي ألرخجل خإلسجتخربٍس�رء خؤهآلال هال ٍخل�خؤبٍخؤسهَّجل ٍخ�خ�ر

ت �خؤ�ال ٍسحلخٍأل خؤيخممي
رخؤ�خألص خؤسآلسه خؤمتضبخٍ ُّئخؤخمهخ ُّخلخجل خلئس�رخس ره�ـ ظء ت ح
ؤالآلضسخصقت ُّخلخجل خسبخٍـرخ�هخإلخعآله سحلألٌخ خؤ� بٍخؤشخيٌخؤ�ي

مخحم�سٌخ نبخمٍم ٍسَّي� خ�سآلهـخلحلإلٌّ لهخس هآلال خؤَّألبخْـسنتخمُّه مبٍخب
خجنألخس ألُ خؤئش� ضال م ٍخإلنت�سٌخ ردحمخٌخ ؤ��ٌخإل خ�خألـخألخألٌخ لٌخألٌخب�سض
خؤس�خألضبٍضَّئ شخي ٍسخم�حت خؤخمخّـ ُّضخم سه�ُّ� هال خصسآلخهبؤالهآلال ٍخلنتئس
سرئ يخهال خْ خؤَّ �بئآلخ إلسآلخٍخ خؤحلخخبال ٌخعر كخ�ئ سحلهآل خ�إل�خْبٍ

ٍخؤهَةـٍخ�حمًخزت خؤسنتحل�جلـٍخؤسئي� نَّخًخم خعحلـألُ ذق �سيمحٌّ خعآلهخس
خ�حمًخز ٍ خؤهَة شخإلخ�ح

صَ� و�ِبٍفسمنرحلُُّبخٍ جلٍْ جنألخْ خٍ فسمنكئخْ ُّـرنتخم خؤهَةنخًخمط
خؤرخس ى�َّسّبم خؤسهر�ـهُ خٍص ٍُّرالي ُّ�هخمه �َّخًخبٍؤئَّ جلٍْ شخي خٍ يئخم خٍ
ٍخعآلخهخسبٍم ؤيخمخجل خؤسهر� ُّضخم ٍئيخؤ ٍخل�خٍخط خؤهحلخؤ ذق سيسخم خؤ�
ظء خصسآلخهٌّبٍهحلإل ٍخؤيئخمّــٍ خؤ�خ�ٌّ خ�سرحلخجل ُّ�َّجلًخ خؤ� خ�سآلهخس

ؤالآلَّخ َقت صسآلخهخ خؤهحلخؤ
رّ َُّّإل خْ خإلسخإلبكئُ خٍ ٍخؤومحز خؤخخي سخمخئآلخس هُ سهر� خ�الَّز ٍخؤهَة
خبألـنبئالق ألُ �ٍُّسصال خُّمحخ�ت خؤحلٍؤ كخحم�ّ كئُـخْ ئآلخ خعآلخهخس خٍ خؤيخمجل

خلخجلّـت ٍخؤهَة خؤخمأل�ّـ خؤهَة ح ًآلخ
خ�خب��خمبٍم ٍسٌآلني بٍذىمتخخع خضسئخحم خجله��خ م خؤخمأل�ّـ خؤهَة ٍُّسآلشال
خ�خؤز مـخ�سجتحلخإل خلخجلّــيسآلشال خؤهَة خألخ ضءت ٍصّ رحلٍْ سرحلُّهّ سئي�ِـخٍ

خ�خبخمت ئخؤ��ـمجحل ُّخلخجل ٍخجلٍخس
إلال ذق خؤ�خه خلمح�ٌحلط ألنتخمٍهخ�بؤالنتهَّز ّرنتئال خؤهَة ُّئَّْ خْ ٍكئُ
ُّ�سٌحلة غخمألخ�بهَحلألخ خْـُّئَّْ خؤيال���بٍكئُ ٍخ�س�خـئخؤنتهز ضخمُّسٌخ
إله�ـهُ ًٍَّـألخ رجلإلخ خحمخمجٌّ هال خُّخإل ًجمِ فحلش ئآلخ رخمُّخـخأل�ٍ خألُ

برخ�حمًخزإت س�آلسّ
ألنتخمٍهسّ رّ خؤهَةـخل�آلَّ� ألهخ�بٍُّ�سآلحل ُّخخبجمـخؤنتئالق يذإلّ هَةـخؤحلٍؤ خألخ
ؤس�رءـخؤخإلَّْ خؤهَة رخ�سجتحلخإل خؤحلٍؤ صٌ�ط ّمشال ه� خؤنتهز سيَُّّ� ألُ

خؤنتهزت مشالٌّ ٍغخ�ر ألخمخىر ٍيءـمجَّخرمـخؤحل�سَّحمبٍظس

ق
ائ

وث
 و

ت
ال

قا
م



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

تجث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ثجث

خؤهَةـو� خؤئش�ـألُ كخحمخي َألخ خصٌ�ط تبيذْ خ�ة� أله ت ٍمـرجلإلخ
ؤوخز إلنخمخ� خلؤئ م ألالَّأل خلخجلّـبٍؤ�س خٍ خؤخمأل�ّـ نبئالّ م كش�ال �َّخ� خلنتخمٍه

ٍيءـخؤخإلَّْت خلؤئـخؤهَة خل��خسـخؤحل�سَّحمُّـخؤخجلحمطـهالـمجرم
ألهَخ ٍخؤسضء هالَخـ خؤر� ذؤخ نخمٍة حمخيء ألخ خلؤئ ألشخألـهال خرخمجن ٍؤهال
ؤّ سهخممجَخ رخ البٍيآلخ رسٌآل خ�ئآل خألخإل ألشَّؤَخ خنبٌخمبىرال �ل لحلط ٍخهسخؤَخ
خل�حمخس هُـ خ�ئآلبٍخؤرضش صال�خس َهال هال ؤالسضخُّال ٍألخمخٍوخس مجوَّم ألُ

�خمُّت ذق َهال ألُ خ�خئآل و�خؤخإلَّإلـؤسضَُّّال
خهسالَّخ خؤهخإلـألُـجنألَخـخؤجمُُّ رخؤنتخْ خلٌسآلق ألُ هحلجل هُ خ�يخمخص خْ ئآلخ
مـخل�خؤر خ�سآلخمخحم صخخمطبرهحلإل سهٌحلخس هال خؤسَّىه ذق ألهَخبرهحلـخمج�خمخحمًآل
خ�ْبسهس� ضس خؤ�يخم ألُ ألَهٌآل رجلإلخبشآل م ٍخؤحل�سَّحمّــ خؤ�خ�ٌّ �رخ�مب
ؤالهَة خ�إل�خْبٍخ�سجتحلخألخ� ٍضَّئ َ خلَّخ ضَّئ خإلسٌخؤ هال مبخحمخب خألشال

مـرجلإلخت خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق خؤخمأل�ّــمجحل
سَّيخمس ؤَّ خإلّ خلَّخ َقبيخهسحل مجحل خؤحلٍؤ كخحم�ّ خؤجمّـ خل��خجلّـ خؤهَة ٍخألخـ
عَّئ َ ٍ َع خخلبخأل����خإل أل��ُـ رٌآل ع��ء هآلخ ؤالآلَّخ َقبؤالسهر� ��ُّخع��خم
ٍشخء هال خلآلالئبعمتالس م خعئَّأل خصٌ�ط هُ رخ�سؤسٌخ خ�إل�خْبسسآلسه
خهخميٌخبٍىحل خ�سنتٌخجلّــرمح �خضمتخم ٍؤسخئحلـخلؤئ خألخمت ًجمخ سشرس �ألَّش ئش�ط
ٍجنخحمط مـ�صُ ٌّخضحلـجنأل سَّم ضش ثتثثً� هخإل خؤ�خرءـم خهسخؤٌّ خشَخ ضحلشس
ألهّبًٍَّ خؤسضء ي�ط خل�خحمبخبأل  خمُّء هال خؤحلُّآل مـألرَخًخ ُبخؤئخخؤحلخخبال
م خؤسضء ألاليخس هال خلؤئـرخ� ه خؤَ�ًبٍكئَئآلـخؤسخئحلـألُ خلخمضَّإلـخبخؤحل

نبٌخجلطـخًالّت ذق رخ�سآلخه خؤحلخخبالبخٍ ٍجنخحمط
خعآل�َخس م رخ�ض�خ خؤهرحل �صُ م حمره غآلحل خؤَ�ًبألخس خبخؤحل ىرال ٍألُ

ت ُّجلخل
مـرجلإلخـ ٍخ�حمًخز خؤهَة نخًخمط سينتٌّ خخنرخز

�رز خٍ هخألال هال رخهسآلخجل سي��ًخ كئُ خصسآلخهـ نخًخمط ًَخؤ �ؤ
ُّسَّيخم ر ألُ ألخمئ�زـ ألَسص خؤنخًخمط ً��جمِ ي��ذْ خًآلسّبٍؤجمخ ئخإلس ٍخضحلبألٌآلخ
صسآلخهٍ �خ�ٍخؤ ��ُّى��س��مت��خجلخ خ����خس م ٍخخب��س��َ��خى��خس خخب��س��سـ يٌخ
ٍخ�حمً��خز خؤهَة ألنخًخم خنبهالس خؤ� خ�رخز هُـ إلرضش ٍخؤشخيبثثإبٍضق
�جلحمخ م و�إلخ أله غسٌحل س�سّبٍذكخ ٍ س�ُّخمِ ذق إل�ه جلإلخبيذإلَخـر م
خخبس�خ�خ كئُ  خؤ� ُّخعجمحم خعالَّأل ذق خؤَّمبَّأل ـصَّخإلرٌخـروخؤنخًخمطـألُـئخي
���ٍخ�مب خلحلإلٌّـ خ�سآله جله��خط جلخْ ٍى��حل – خًآلسّ حمو��آل – خأل��� مـخعخإلز
م ٍخ�حمًخزبٍخلؤئ ألنخًخمـخؤهَة ئخي ت ىخمخسّ ٍيء تـئال� رجلإلخب م خؤحل�سَّحمّـ
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خؤنتهزإ ذق ٍإلحلخ تت خؤخجلط ذق خؤَّ ُإبٍـبإلحلخ هُ بجليخهخ� خب�خرٌّ
ح ى�آلق ذق ُّّنت خؤهَة ألنخًخم خ�رخز س�آل ٍكئََخ

خؤحلخخبال خخنرخز ت ث
خ�سآلهـخلحلإلٌّ سَنآلخس ٍألئَّإلخس ضَّخمجُ ؤسوز خؤحلٍؤ �مخحم نال م ت خ
خؤ� ُّحلخ�سآلهـخؤسال سَنآلخس جلٍحم سال�من َّمج خعخطبٍم عخس ئخي م
الخؤهخ يخمخجلًخبألُ ؤالصآلخهبٍخألخْ إلسآلخخ ٍألنتخهخم خعآلخُّـ سَّيخم ئخإلسـ
خصسآلخهخ� ��خبال خٍصحلس ىحل ٍخؤرالبيذْـًجمِـخؤهَّخألال خؤهنت�ط ذق خعٌّ ذق
ذض�خ�ّ سخجنُّآل غ�ّبٍذق هُ خؤيخمجل خو�خز ألنتخهخم سهآلء ذق ئر�خ�بخجل
خ�ض�خخي ألنتخهخم سَخألٌّـ ٍخصسآلخهٌّبٍذق خؤَي�ٌّ ٍخأل��خْ َُّّ�خ ريحلخْ
ٍس�الهخسّ ٍدألّ ٍألَّؤّ حمورخسّ هُ خعآلخهخسـخله�ط ٍصَّجل رخؤمحخهبؤهحلإل

خؤ�خ�ٌّبٍوخز ر��خؤ����خمخحمـ ٍخؤ��س��ي��خمجل خ���س��ر��حلخجل ألنخًخم هآلالس ئآلخ ت ت ز
ُّضخم خؤخمخحمبٍوخز خظخخل م خؤنتهر خلنتخحمئ خؤحل�سَّحمُّبٍخإلهحلخإل خل��خس
خ�جلخحمّـ خؤي�خجلـ نخًخمط خؤشخمٍطبٍسيخىآل سَّجنُّه َّ�ٍٍخ�رحلخهب ٍخؤسيئ� خؤسهر�
ٍخؤومحز خ�ضرخم ألنتخهخمـ سهآلء هال خؤهَّخألالبعسآله ألُ ٍخلخؤٌّبٍ�َّخًخ
خئشخم ألٌَآلبخؤجمُُّـُّنتئ�الَّْ خؤنترخز ي ٍخبخمب خلَّخ َق خألخإل خيء ٍخإل�حلخجل

خلآلالئت خؤ�ئخْـم تجآـألُـهحلجل ألُ
ٍَُّّخؤحله خؤشخي ىََّخسٌخ خؤحلَُّبه� ٍخؤسَنآلخس خؤسصآلهخسـ ي��ذْـ ٍؤ��جمخ
سالئ ٍألنتخمٍه ئخم��سـضمحَّحم خؤحلٍؤـخؤ� ألُ ألمتَّجلـت و� ٍخؤ�خ�بٍرحله�آلـت
هُ خؤرخضشق ؤالنترخز ٍضحلط خ�س�خز ألخمخئ� خمبرضس و�ًخبضس جلٍْ خعآلهخس
رخؤ�ره خجل ىحل ًٍجمخـخألخم خعآلهت َُّّ�خ رخألخْبٍسه�ُّ� خؤجمخسبٍخؤنتهَّحم ظء
ىخجلخس ضَّأل خؤنترخز ً خؤسيخة خؤَّ �بٍ�ٌال إلسآلخخ ألنتخهخمـ ذمجهخة ذق

مـخؤحلخخبالـٍخعخحمصت ألس�خمي ٍجنهخألخس
خع ضسئخحم خضخجلُّخ� ألٌَصخ ُّئخم�خي خْ خلسنتحل�جل خؤحلُّ� خع�خز تـخ�س�خه ث
�خهحل ٍخهسحلخألبمخ ��َّخؤ سخحم يٌخ خخبخمـكخ خؤحلَُّبٍسٌآلنيـخلجمخًز
صسآلخهٍخ خؤشخي خعخطـ مبروس خؤ� ٍخؤس�خمة خؤوالَّ نَّخًخم رخمٍجن هال
خؤسالق خ�الَّز سخم�حت ألُ خع�خزـخلسنتحلجل ًجمخ كئُ ئآلخ ٍخ�هألـرخؤَّخإلٌخت
ٍألَخًصّبؤسوحلٍ خؤسهالآل ألخمخضال ئخي ضَّخحمبم ـخٍ ألَخىنت رحلٍْ ٍّخؤسَّص ٍخعين

خ�خبخمت ٍىرَّأل ٍخعَّخحم خؤس�خألض ىآل ؤئال ٍإليٌّ خإلوئ شخي شخيسَخ
خٍ�آلخبخهسرخحم صخإلرقح ألُ خؤسَّصّ ًجمخ سه�ُّ� م خعئَّأل �خًآلسـخصٌ�ط ٍىحل
رذىمتخ خلسنتحلجل خع�خز �جمخـ إلٌصٌخبٍشخإلٌآلخبخؤ�آلخ� هُ أله�خ� خؤسَّصّ ًجمخـ
خعئَّأل خصٌ�ط خْ ئآلخ خخبخمت ٍخؤشخي ٌخؤي خؤسخحمخس ئخي ٍسٌآلنيـٍىآله
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خؤشخي رخإلنت�سٌآل خؤخإل ألُ لَهٌآل خلشيق هال خؤسمحء خ�خؤزـ ألخحم�س ىحل
ُّخؤيئخم خؤ���خأل��ص م خلنتخحمئ ألُـ خلَه خلؤ��ئ م ٍخبخحمصٌخبكخ خؤرجل جلخخب��الـ م
خعئَّأل خصٌ�ط ألخحم�س خؤيمحخبثثإبئآلخ خؤََّخس م �خ�ٍخؤ ٍخؤشخي
ئخ�إل�إلسبٍخؤخإل خعحلُّش ألالـخ�هـخؤَّ�خهال ٍخؤسمحء خؤخمىخر خنبئخأل ئخي
لَّىه ض��حلش خؤَّ ُبألشالآلخ خرَخ ألُ هالٌخ خؤخآلَّْ ئ��خْ ذخلخ رذوىٌخبخبخمبـ
ضخ�مب ل�خؤرَخ أل�خإلحلسٌآل هُ ؤالسهر� ؤالآلَّخ َق يسضـخؤرخز ا َّاـخؤجمّـ
���خ�مب بىمحخُّخ ألالة خوالس خهسخألبئآلخ رهحل �خمخضَخ ر��ذ ��ئ ٍخل��َ��خجلخط
خؤَحلٍطإت بجلخحم ألَّىهـ خؤحل�سَّحمّـبهال �ٍخ�مب خلحلإلٌّ خ�سآله خؤ�خ�ٌّإبٍجلهخطـ
خؤئسخربٍخ�سحلهخًآل هُ ٍخؤمتضيق خؤئسخز ٍألخجنخؤسبذُّخة ألخحم�س خإلٌخ ئآلخ

خعخحمصت ذق خؤ�يخم ألُ ألَهٌآل خٍ ؤالآلرخضشبٍخهسخ�آل
هرحلخؤه�ُّ� خلالئ ؤّ خلويَّحم ُّحلّـ هال سَّضحلًخ ْذه خلآلالئبٍألَجم ىخألس ت ث
ضق خؤمتهر خعخحمخس ض�آلـ هال ٍخؤَّ�مبخؤخجلحم خعئآل ثجثثً�برحلٍحم هخإل م
خؤسضحلُّش كَّألخس رخخبجم خؤحلُّ�ـخلسنتحلجلـألمتالضـس�َُّّخمـخؤرجل خع�خز ُّهخحم�
خٍ ؤالجت�خزـخلسنتحلجلـرخعَّخحم خؤخمأل�ّـ خؤهَة س�َُّّه هال خؤحلٍؤـىخجلحمط ئخإلس تـٍىحل
ٍخؤساليَّْ ٍخ�خسةـ خؤسالئ� خصٌ�ط ألهـ سهخ ٌخ مـ خؤَّخىهبألشالآلخـضحلش خألخم يخم�
هال خؤمحخ م خؤَّط خ�سجتحلألس خإلٌخ ئآلخ خلؤئت َّ�ٍخلخمخطب ٍخؤسالي�َُّّْبٍسهالآل
خؤحلٍؤبألَجم مجحل خل�الض ٍخؤهَة خؤسنتحلجل حمألَّجن ىخجلِ ٍخ�حمًخزبخؤجمّـ خلخجلّــ خؤهَة
خؤحلٍؤـئخإلس هخإلـححثثً�بٍؤئُ خؤنتخمُّة خلئٌّ خعخمإل خضسأل ذق خ�خبَّخْ ألهخحمؤ
هال �محٌّـ خلؤئ ألٌَخبخْ رخمخعٌآلبنَخ� َسسر شآل خؤهَةـ سخحمخس هال سمحٌّ

ٍخؤهَةت ٍخؤس�خمة خؤوالَّ خ�رخز
خْ خ���خألبذ ًجمخ م خؤحلٍؤـ ضسٌخ خؤ�ـ ُّخؤنخًخم خؤَصخضخس ألُ ٍرخؤخموآل
خحم� ًخ خؤَنتخمبىحل م ضٌخ كآلخحم�ـ خلحلإلٌّـ خ�سآله لئَّإلخس خؤ�آلخ� هحلإلـ
خؤيمحخ رخإلسنتخحمبٍخضسئخحم ٍخإلوئ خؤسنتحلجل ٍألنخًخم خؤوالَّـ ٍرخ�سآلخمخحمبؤشخي

حمىزت خٍ ألَخجنه جلٍْ خؤشخم
بذمجخيٍخؤشخي صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ خضسخصخسّ ٍسهحلجل خ�سآله س�َّحم خْ ذ
هحلإل َّمج م ت ضحلُّشب ٍمئَخس ٍ�خم ألُ ٍخسمتخس َخؤس همتخم ٍيخمِ ألخ ذق
ىحل – خؤخمخحم خظخخل خؤنتهزـم ٍذنبخمخؤ ُّخؤحل�سَّحم خل��خس س�َُّّخم ذق سصخر�خ
خؤنتخمخهـخصسآلخهبٍ� غسالة ٍخؤومحزبؤحل نَّخًخمـخ�ضرخم سيخىآل ألُ مجخهة

ٍض�زت خؤسنتحلجل ؤسخحم غسئخمخ� ُّهحل
ً��جمِ ��ٍأل����خحمر خض��س����خص��خس ً���جمِ ��أل��ه��خع م ��خؤ����حلك خ���خؤ����ز ي���ذْ ٍؤ���جمخ
خؤرضش مج��خمٍحمط ُّ�سحلهٌّ ألخ عحلُّبًٍجمخ سهحل خؤهَةب� نخًخمطـ خؤنَّخًخمبٍألٌَخ
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خؤ� خؤنتهز أل�خؤز خعحلُّشبؤسضء أل��خ خؤحلٍؤ رَخ ردؤخس خخبجم خعحلّــم
خُّمحخ�ت ٍخ�حمًخز خؤهَة نَّخًخم خ�سيضخأل ألُ خعحل م �س�ٌآل

ؤالآلَّخ َق صسآلخهٍخ نتخله جلٍؤ��بؤ��ال��ض��خص��خس ��ُّخ ألهخع سنتئالـ ت ث
فء خؤ��جمّـ خؤسهر�بخ�خخي ٍخؤ�ئُبٍضخمُّخسـ ٍخؤمتضـ ٍخؤهآلال خؤسهالآل م
ٍخؤسهر�ـخؤهَة ٍخؤومحز ؤالخخي ُّحليهٌآل ٍخؤخممجبخٍ رخألُـٍخألال ذض�خ�ٌآل
هال ُّحلحم خؤجمّـ رَهآلـخؤر�ٍأل خ� ضرخًخ خؤ� رجلإلخ ٍم سالئـخضخ��ت هُ
مجخمٍحمخسـخؤهني سَّي� هخألخ�بُّوحلٍ هالـألحلـتث �ََُّّخ� ألخسـخلالخحمخس خؤحلٍؤ
ألُـسيخىآل رجلإلخ م خؤجمّــفحلش ٍؤئُ هَّت سَخجنأل  ضخ� ألَّخ ُ ؤئال خؤئخمُّآل
�خ�خ رخلس�الرخس خؤَّيخ هُ خؤهص� ٍخصسآلخهبٍألُ نتخله ؤجنألخس
ألَّىه م خؤحلٍؤ ٍخ�ضرخمبٍٍمجه خؤخخي ضخس سئخمُّ� هال �خهحل ؤالآلَّخ ُبىحل

خلَّخ َقت خألخإل ؤخل�خ
خرَخَخـ ضخصخس سالر رجلإلخبم م خؤسَآل خب�م ينتال حم إل���� يرخ�بكخخلخ ت
خضسخصخسـخ�سآله_ أله غخمصخسٌخ ألـألبخؤخجلحمطـهالآلخؤسهال ؤالآلَخًص ٍرَخسَخ
خعخألهخسبحموآل س�سَّهرٌآلـ � خؤجمُُّ خ�ة ألخس ومحز هال غز كخخلخ ت

_َُّّخؤنتٌخجلطـخؤشخإل م ألخسـهخؤه هال ضمتَّ�آل
خؤهآلال_ هُ ٍخؤهخ س خ�ةبألُـخؤهخ الق لخس إلَّأل ألخخلخ ت

م ؤالآلخممج خلَخ�ز ٍخؤهص خل�سنتيخس سَّي� هص�إلخـهُ هال إلو�ٌّ ٍئة ت
رجلإلخ_ خغخ ئخي

خؤيسخسبطَّخحم هالـ سهني خؤ� خؤي�طـ خ�خم ألُ خ�ة لخس إلَّأل ٍألخخلخ ت
رُ هرحلـخ� خأل� خؤهٌحل ٍؤٌّ هالَخ�ب�َّ خٍمجخهٌخ خؤيخحمًبٍخؤ�ـئنتةـ خؤمتَّحمـ

_خؤمتهر خعخء خألخإل لهخ� خؤخمُّخ�بؤمحهَخ ىالز م خؤه�ُّ� هرحل
ٍغُ إلهص� خلنالآلبضق ألمت�ًخ �سَّخصّ خؤ� خؤخجلأل خصخأل ُإل�آل كخخلخ ت

_خل�سحلخأل ُّىسمتخجلخ ٍمجهـخب�مـخؤسَآل هُ الخؤ�خ خؤشخمٍخس كالسئ
هخألخ�ـٍضش ل�ق خؤر�ٍألـرهحل َُّمحزـ ضق خؤخمُّز ؤالآل�سرال إلَنخم تـئة

تتجألالخحمحمُّخأل_ عآلالٌخ م خؤَّإل ظخٍجنس رخؤحلَُّّْبخؤ� ألئر�الق إلئَّْ
والـ رجلإلخ هُ ُّمتحل ىَّّـ سئَُُّّـصني هُ إلَّألـؤالآلَّخ َقبضقـإلهص� تـألخخلخ
ىَّخهحلًآل هَخبٍُّآلَّخ ُّحلخيهَّخ رخصخإلزبؤئٌّ ؤ�سَصخجلـ إلمح�خم خهحلخبٍضق

خحمخمجَخ_ هال ُّخؤه�ئخم
رئخألال خؤسآلسهـ ألُ ضخمألَخًُـ خؤَ�خبٍىحلـ ألُ خ�سآلهـ ؤَمتة إلَّألـ أل��خخلخ ت

خؤخمخحم_ خظخخل م خؤنتهر ٍخؤهآلالـٍخلنتخحمئ خؤسهالآل عخس ضَّىٌُبم
ؤالَّ ُبٍخؤسيخة إلسآلخخ ألنتخهخم خؤحلخخبالبٍسه�ُّ� ٌخعر سمتالز ُّسآل شآلبئة ت
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�خؤسآل ّي ك��خحمخي خؤ��جمّــ خؤَّىس خعخحمصبم خؤسضحلُّخس �خرٌـ خؤخجلطـ ضَّأل
ّي خؤخجلُّبٍكخحمخي ٍخلَخمبز خؤ��ش��خمٍط سَّجنُّه م خلَخ ٌّ �يٌّبٍخؤسآلخؤ�خ
سوز ّي خؤ��خمخّـبٍُّ��س��آل ه��ُـ خؤ�الآلٌّ خؤسهر� ُّضخم أل��مت��خجلحمط َألخ خص��ٌ���ط
ٍألَّخشءـضَّئ َ خلَّخ ضَّئ خبؤّ خؤخمخحمبٍسَسٌئ مـمبَه خلنتخحمئ هُ خؤنتهز

_خلآلالئ ٍىهسٌخ خ�إل�خْبخؤ�
ٍألنخًخم ٍخخبسَخىخس ٍخجنأل��خس خلنتئس ألهخع م خلنتخحمئ كئََخ ئة تـ
ؤئال صخً�طـ َألخ خصٌ�ط ئخإلسـ خعخحمصبذخلخ ٍخؤسٌحلُّحلخس ٍخ�حمً��خز خؤهَة
إل�سجتحلإل ألنتخمٍهسٌخبٍغُـ� م ٍخؤسنتئئ خؤحلٍؤ خؤيقـٍهمتخْ رذشخحمط ؤَخ خؤسٌآل
رجلإلخبرخلمحٌّ ؤخجلط ٍَخؤهال خؤ�الآل خل�خؤر خلنتخمٍهبم ضَّىَخ ألُ ��خؤ ذ

_�خمُّءـخ�مب  م
خعخحمصح خخنرخز

هُ خبخحمصبإلسصس هَّخألال ذق رجلإلخ م ٍخ�حمًخز خؤهَة خ�رخز ُّهحل حمخّـ ًَخؤ
خؤخمخّـ ًجمخ خؤ�سَخسبٍؤهال ألخمضال م خل�الآلق خ�خبَّخْ ٍئَّخجلحم ؤخجلخس خضسمحخإلَخ
ؤ�خبَّخْ خعخمئٌّ خؤيئخم رجلإلخبأله خلسنتحل�جلـم خؤحلُّ� خع�خز سىض ألنخًخم ُّئحل

خل�الآلقت
م ٍخ�حمًخز خؤهَة نَّخًخم خ�سنتخمخ م ٌّ�خؤخم خؤ�رزبًَّـخؤهخألال ًجمخ ئخْ ٍذخلخ

_خعئَّأل خصٌ�ط خؤ�س هَّتتت خل�َّأل رجلإلخبيآلُ
مـأله�ئخمخس نبرخرَخ ألُ خ�ة ذقـخفخمخم خ�حمًخز نَّخًخم ُّه�ٍ ًٍَخؤـألُ
خؤ�خ�ٌّ خؤسَنآل خ���خؤ����ز سهالآلَّخ خي��و��خإل�����س��خْبض����ش م ٍخع����خمز خؤ��س��حلحمُّ��ز

ألهخ�ت ٍخ�سآله خعئَّأل خؤهَةبٍسئي� ألَخًص ٍخؤه�ئخمّـبٍسنتخم�رَّخ
أله نبخمُّئخ� خع��خمز م خلآلالئ سحلخبال خ� خل�َّأل_ ئجمؤئبيآلُ خأل��خم ئخْـ ٍذخلخ
رخمإلخألص م خؤيمتال سخمئٌّ خأل� خٍحمجلِ ٍخؤ��بط�زـألخ رخألَّخأل خألخمُّئخبٍ�خًآلس

جثتجتثتتثإل_ َُّّإل BBCـ�غ هال خخلُّه
ظحلشَخ خؤ� خؤحلخخبال خ�رخز إلويال ٍصٌقبيٌال خؤ�ررخْ ً��جمخْ ئخْ ٍذخلخ
خؤهخمرٌّ خؤهخ� هُـخلنخ�ـخألخمُّئـم ذوآلخ�ـخهََخ ؤَخ كئُ دإليخ�_ـًٍال هٌَخ

ظحلُّحلخ�_ ٍخؤهخمخئ يال��ق ٍخ��ألٌّبٍم
ذ�خمخالبمجحل ٍحمررسٌخ خلسضحلط خؤَُّّخس كخحم�ٌخ خؤ� خل�سآلخمط خلنخ� ًجمِ ذْ
خ��خسصٌّ تـئضالة ضئَّألسَخ غخ� هحلإل ذق ألٌّبذمجخي��ٍخ خؤهخمرٌّ خؤهخلق
خعالة خلؤئ هال خؤمحوم ٍشخمٍسٌخبم خ�خإل خ�سجتحلخإلـألَّىهٌخ م ت خلسضحلط ؤالَُّّخس
ؤسالئ خؤخمي� ألنتخهخم سر� ٍنبهرخ�بذق ضئَّأل جليهسَخ خلجتسال�بىحل خل�خْ ئي ؤسهحلُّال

خلَضخجنطت �خ�خؤ
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رخمُّ�خإلخ م خلآلالئ �ي� خؤيمتال سخمئٌّ خأل� ىخؤّ كخ ًجمخـخؤ�خئ م ٍخ�سنتٌحل
ىـخؤه ذي�خجل م خلسهمترَّْ تتتتضسـَُّصض ـخؤسضخمؤـألهخ ٍىس دْ ب رهََّخْ ألخأل م
خلخسٌخ هخإلبخلنتخئال ألُـأل ألخُّخمز رهحل إلَّخصّ يذإلَخ بـًٍئجمخ إح ٍخؤوخمز خؤنتخمئ رق
ألُ ٍهَّجلـخبخٍُّبيخؤئش� خؤَّإلـًٌّ خؤَّهَّجل ًجمِ خلخسٌخـٍخؤَّهَّجلـخلخسٌخبٍؤئُ خلَخ ء م
خلخجنئ م إلي�ّ ألحلأل�خمبٍ�صحل ألمت� ذق َُّضحلحم خْـخؤهخمخئ ألُ خؤَّإل فنتَّْ خؤهخمز
وجمخًآل ��جنألٍخ خ�سخمخحم هحلإلـ تذْ ���خؤيال خؤنتهز ألَّ ُّهخإلٌّ خؤجمّـ إلي�ّ
خ�حمًخرٌّ خؤَنتخم خعخٍُّبُّش� خؤَّهَّجل خؤ�الآلبٍخحمش و� خؤسهخألال خؤَّألٌّبًٍجمخ

تإ جتتثتثتتثإل رسخحمُّحت خؤهحلجلثثثح ت خٍ�م خؤنتخمئ ٍخ�سخإت
خخبخمـ خؤهَّخألال رق خرخمجنبألُ خؤهخألال س�هحل� ؤ�حمًخز ُّئخإلسـخعجمٍحمخؤيئخم ٍذخلخ
صجلإلخبإلسر م ٍخ�حمًخز خؤهَة جلٍخأل م خؤَّإل خلَجتخم ق خ�سآلخمخحم م سسضئآل خؤ�
خبألـخؤ�خألص خعخطبألُ ٍإلرجم ٍخلَّس خؤئخمخًـٍخؤهَةـٍخؤسحلأل� رشخي ؤسخشخمًآل
أليخمبال ٍخ�خلخهخسبٍئال ٍخؤنتخنبخس ٍخلحلخحمخي خلَخرخم خل��خسبه� ٍخؤس�ٌس
سي�خم خؤ� هٌَخبًٌّ ظحلشَخ خؤ� خبخمخ خؤهَخمبخمـ ٍخ�هإلبيذْـعآلال خؤ�ر

ذجلخإلسّت هُ خؤمتخألسق خٍ خ�حمًخز أله ٍمخحم�خسـخلسهخ يق ىَخهخس
خؤَنخم ٍرو� – خ�رخز سالئ خْ ًَّ ّذؤ خ�نبخحمط خٍجل خؤجمّـ خألخمـخ�خبخم ٍؤئُ
خؤهخ الق ألُـ جليهـخ�ة سَجمحمـكجتخ خم جنخؤس تـألخ خعخؤ خ�حمً��خز نخًخمطـ هُ
ألخهحل ف���حلٍْ  خؤ��جمُّ��ُ ٍخؤ��ي�����طبٍخؤ�����زـ ��خ���خمٍأل خؤهآلالبٍخؤ�رخس ه��ُ
ذخبَّخإلَخ ألُ خؤ��َّة خؤ�خيٌّبٍألخس �ؤالسآل سسهخم� خؤ� خعخألهبٍخؤيخسـ م
�َخع ألَضٌآل ُّسآل  َُّّالبٍ� هَّجل يٌخبألَجم ٍسخمهخمهَّخ رجلإلخ م ٍؤحلٍخ خؤجمُُّ
خؤهَة ألُ خخبخم هُـأل�خؤرٌآلـٍضخصخسٌآلبرخنبئخأل خؤسهر� ضسـخ�ْبٍ�َّخًآلبذق

ر�خمئـهحلُّحلطت خؤجمخس سحلأل� خٍـخعآلخهٌّبٍألٌَخ خؤيخمجلّـ
خؤهَة ألنخًخم خبالة َئخأل خ���ر��خز أل��ُـ خٍحمجلإل���خِ أل��خ خ�ـهال��������خ�ْبٍس��خ خأل��خـ
ٍصجمٍحمًخب ��جنألخ ألنخًخم غحل�جل ضق خؤَّألبرخإلَخ ذق فالمن ٍخ�حمًخزبيذإلَخـ
ئخضحل ألُـخؤحلٍؤبٍخإل� خيخمخجلـخٍ ألُ خس �َّخ� خؤهَة س�ُّخم خٍ س�َُّّي ذق إلٌحلة
خؤسهر� �ذقمخحم خ�رخزبٍخجلهَّخ ئخإلس ألٌآلخ خ�حمًخز خجلُُّ خلحلإلٌّ خ�سآله جلهخط
خعالَّأل خْ خؤ��َّى��سبخحم إلي�ـ م خإل� ئآلخـ خلنتخمٍهتـ خؤ�الآل رخؤ�خمئ خؤ��خمخّـ هُـ
خُّخإل �سضآلالّ ألخ ألهخىلبخٍ هُـهصـألخـإلنتٌحلِـألُـهَة هخص�ط ؤَّضحلًخ َألخ
ألُ خعحل هالـ خؤخجلحم خؤمتضض خؤهآلالٌّ خلحلخبال ؤ��ّبٍخْ خخبخم خنبئخأل ألُ خؤخجلأل
ٍخؤحل�سَّحمّـ خؤ�خ�ٌّ �خ�مب هآلال م خؤرحل م ٍخ�حمًخزبُّئآلُ خؤهَة نَّخًخمـ
خؤس�خألٌخ خؤحلٍؤ ٍْألَنآلخسّبٍذه خلحلإلٌّ خ�سآله لهخس هآلال خؤنتخألالبٍسنتخمُّه
ٍخعَّخحم خؤس�خألض ىآل سخم�حت هآلالـهال� ٍخلؤئـألخ ألسحلحم�صت جنأل� رّبٍيءـصحلٍأل
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خجنألخس ظخٍجنـ هال رجلإلخ خ�إل�خْبٍُّ�خهحل رخخبسةبٍضَّئ ٍخؤرَّأل ٍُّخعخم
خؤسنتحلجل نَّخًخم خعحلـألُ هال ّريخهال ُّهآلال �َّة ألخ سهنتٌخبًٍَّ ٍخخبسَخىخسـخؤ�

ٍخؤشخيت صسآلخهخ ضخسَخ ٍخ�حمًخزبألُ ٍخؤهَة ٍخ�ىمتخ
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خ�ضخس
رخمًخْ –جلت  ءـخؤحلكخمخظ م خؤهخمرٌّـٍجلٍحمِ خؤَّ ُ خلحلإلٌّـم بثإـخ�سآله

َّْوال
ئآلخأل جلت ت  خؤحلكَّىخمخ مـظء ٍجلٍحمِ خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ م خلحلإلٌّ بثإـخ�سآله

خؤال�ة هرحل
نبئخم خلحل خؤحلئسَّحم ت خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ م خلحلإلٌّـ خ�سآلهـ بثبثبجبجإأل�سرال

خؤهخمرت خؤَّضحلط جلحمخ�خس ألخمئ� ت خؤمترضٌّ
خؤخمئخرٌّ جلتجنُُّـخؤهخرحلُُّ ت تجثح –هحلجل خٍ�م خؤنتخمئ بجإ

تـألخمئ�جلحمخ�خس خعخرخمّـ هخرحل غآلحل خؤحلئسَّحم – خؤهالـخؤ�خ�ٌّـخؤهخمرٌّ بجبحإ
خؤهخمر خؤَّضحلط

خؤهخمر –خؤ��حلخحم خعخألحل خ� هرحل إ–ؤالحلئسَّحم خلحلإلٌّ خ�سآله شش ب بتثإ
ر�ٍس ؤالهالَّإلـت

أل�و�خْـ– جثثح –هحلجل بثثإـخؤنتخمئـخٍ�م
خؤيخ� أل�ٍؤ ؤالحلئسَّحم غ�َّم طش ت ٍخ�مب�ـخؤحل�سَّحمّـ خؤهَة بثثبثثإ
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جبجبـشجبخإلألجبخمخيهجبجب

جلهَّـهخألإإ ضب م خؤَّخحمجلط خؤسٌآل بسيَحل

خٍقإ بخلجيَّجلط
خؤخمضآل خؤخملُ ر�آلـخ�

ىَّألَخـرخعءإ ٍرق خيسضـرََخ بحمرَخ
�ـخعال�ـحماليمح

همحخخ الخؤيمح خمبضخز
خخبَّطـخ�خألَّْ

ٍخخبَّطـخعخمجخمٍْ خخبَّخس
ٍرخمئخسّ خ� ٍحمل هالئآل خؤ�إل

ذؤٌّ� ٌخلَّص خؤسٌآل ئال ْ�ر هال خؤمحخطب الخؤيمح خئحلـمبضخز مـخؤرحلخُّب
جلؤالت ذق س�سَحل  إلٌخ خؤهخإلب خ�جلهخ ألُ

ٍبـصخمك ب خإلّ هال ؤالضئآلب خ�خ�ٌّ خؤَنخإل بجثإأل��ُ خل��خجلط ٍىحلـإلمتس
ٍألخ سهخقا ىَّؤّ هال ُّسخ�� خؤسضحلُّحل ًٍجمخ إلنخألٌّإب خٍ نبخمهٌّ رَمن ذ هَّر
حمرئ ئخْ بٍألخ سهخق ٍىَّؤّ جثإب ُّد بخ��خمخب حم�َّ�ا إلرهش ألهجمرقـضس ئَخ

دُّحجإت حم�َّ�إبخؤمتمنب خألٌخ م ُّرهش ضس خؤخم ألٌالئ
خّـ هال خؤهخز سَّىه فَّجن  خإلّ خ��ألب خؤنتخمُّه م خلرحلخ ًجمخ جل��ٍأل
خحمسئخز ىرالـ غحلجلـٍجلىء رنتئال ظخمكّب هال خؤَمن � ىحل يهال ذـهُ نبجتمن
صخإلز ألُ ٍخؤسضجمُّخم خ�إل��جمخحم خّــ ٍخ�سصخرب ّخؤسَر كرحلخ �آل��ُّ ألخ ًٍَّ خؤيهالب
خؤَمنخ�خم�إل ٍحمٍجل ىرال سئالة ٍ ضئآل ي ـخلئال�ةب صخإلز خ�سصخرـألُ شآل خلئال�ةب
غنَّحمطب سهحل� خؤ� خيهخأل ألهخمي خيخمخجلـألُ ُّسآلئُ غحلجلخ�بـضس ؤال�الَّؤـظخمكخ�

ٍرخؤسخؤٌّـُّ�هَّْـؤسصَرٌخت
�رخ�مب فخم�إلـأل�خؤرسَخ خؤجمّـ خؤهخإلبـرذرخمخجنـخؤَمن خ�جلهخ خ خؤز ٍؤجمخـيذإل�
خل�سرـهالٌخت فحل�جلـخؤهَّر خؤجمّـ خؤَمن رذُّخمخجل خ خؤرّ ئآلخ رجلإلخب م خؤنتخألال

خؤسٌآل ً��جمِ ئال ؤَخ ُّئال خْ خؤهخإلبـ ؤ�جلهخ كئُ ئةـ تتت خس�خأل خإل��� شآل
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خصٌ�ط ئخإلس ذخلخ هخألاب جلهَّـ ضا م ٍحمجل ألخـ ط�ز ٍخ�خم�أل خع��ط
ألخرال خهسخؤَخب ألُ خٍق خؤ�خهخس �خمخضَخـم خ ئ هخممجسـهالَخ ىحل خلرخضش
_إخؤ�خربخل�الر إلنت�سَخ مخشال إلنتخمب خّـ �مخحم ُّال�ألَخـرهحلإل اسهٌ�حلا
هالَخ خجل�هـرّ ألخ ٍخْ خؤهخزب خٍ خؤسصخمُّآل ُّ�سضء  ألخىآلَخرّ خْ هال ُّحلأل� ًٍجمخ
خألخإل خصالّ كش�الـألُ خؤجمّـ خؤَّضحل خألخم ٍخْ رخ �ب خألخمخ� ألُـسٌآلبـُّ�هحل� خجلهخـخؤهخإل
َألخ خصٌ�ط ىرال ألُ هالَخ خلهخمٍ� خؤسهٌ�حل هال حميمحَخـخؤسَّىه ًَّ يمحالسئآلب

ً�ت جثـتـثـتـجثثث رسخحمُّحت
مـضـخسٌخإل ٍحمجل ألخ هال خل�سر خؤهَّر ٍ خعخمإل إلمنفحلجل َُّّصحل  ٍضش
خؤ�خ�ٌّ �رخ�مب ُّ�خؤز �الآلٌّ إلنتخم ألُ ّي نبخحمئس ألخ خْ ٍضش خجلهخخسب ألُ
خؤَّخإلق ئيالسّ خؤجمّـ خلَّخ َب ضَّئ ألَنَّأل مجآلُ ُّه ألنتخمٍه ًَّـخألخم رجلإلخب م
خلؤئب م رخضسئخإل هحلخؤسئآل خإلخنبحل يذإل� خلآلالئب هالٌخ ىهس خؤ�ٍـ خؤحلٍؤ ٍخلَّخشء
رخهسرخحمِ خلآلالئب ٍىهسّ خ�إل�خْإبخلشخئإخؤجمّـ عَّئ خؤهخمرٌّ مـبخلشخئ ٍحمجل ذقـألخ
هال بثثإب ألخجلسّ إلمتس ٍخؤجمّـ رجلإلخب م رّ خله�ة خؤسنتخمُّه ألَنَّأل ألُ ص�خ�

خؤسخؤح خعَّئ
خؤ�خ�ت �خلآلخحم ُّضخم م خعء ألَّخ ُ ؤئال ت خ

ٍخإلمحآلخإل خ�خبخمُُّب أله خعآلهخس سئَُُّّ ُّضخم م خعءـ ألَّخ ُ ؤئال ت ز
ذؤٌخت

�الآلت رمتَّحمط خؤسصآله ٍُّضخم خصسآلخه ُّضخم م خعء ألَّخ ُ تـؤئال س
يذْ خهسرخحمب رهق ت خؤَنخإل –ط�ز ؤالآلَّخ ُ خلئيَّؤـ خعَّئ ًجمِـ ٍرخخبجم
خلؤئ حمخيء ٍىحل خلنتخمٍهب ٍضَّىّ خ�إل�خْ ؤئخمخأل خألسٌخإلخ� ُّهحل خلحلط جمِ ئالًـ خهسخؤٌّ

ُّالٌّح يآلخ رهمحٌخ خٍص� خإلسٌخئخس ألُ ؤالهحلُّحل َخحمسئخزـخعٌخسـخله
غخؤة ًٍ��جمخ ىخإلَّإلٌّب �َحل ٍر��حلٍْ سه�يٌّ رنتئال ٍجنألٌّـ خهسخؤٌّ � ت ثـ
هالح سَمن ضش خ�إل�خْب عَّئ خلخجلطبثثإألُـخلشخئـخؤهخمرٌّ بخإألُ ؤاليخمط
خٍ سَّىيّ فَّجن ٍ هالـنبجتمتّب خأل��خْـ ٍم خعخمُّـ مـ خعء نبجتمن بؤئال

ىخإلَّإلٌّإت �َحل رو� سه�يخ� خهسخؤّ خٍ سيسنتّ
م صخ لخ ًٍجمخـغخؤة خهسخؤٌّب َُّّإل رخًالٌّ خسمتخأل ألُ �كئ هحلإل ثـت
يَّحمخ ذخب�خحمِ فز ئآلخ سخمحمحبتت بصإخؤ� يخمسٌخ ٍم خلشخئب بثثإألُ خلخجلط

خسمتخألـرجمٍُّّإت ضء ٍؤّ ذؤّب ٌخؤسٌآلـخلَّص خٍ رخؤسٌآل
ُّخ هالٌّ� شرسس سئُـىحل �ٍ خؤخمُّخ�ب أل�خحم م ىحلألٌّ� م خؤَّجل �ـٍمجه ت ث
م صخ لخ خؤَخخيبـًٍَّـغخؤة خألخإلـ خ�إل�خْ رئخمخأل فم خألخم ًٍجمخ سٌآلب
نبجتمن خّـ سهجمُّز فنخم سَّألح ٍخؤ� بخإب يخمسٌخ بخلشخئبـٍم خلخجلطبجإألُ
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ظم ألٌَبـخٍ خٍ ذإل�خإل  خٍ ىخ�ـ ُّهخألالـألهخألال خْـ خٍ إلي�خ�ب خٍ رحلإلخ�
رخؤئخمخألإت

خؤهخإل جلهخـخً ٍأله خؤحلألخإلب م ذإلٌخٌّـخؤسضءـألهـخلرخضش ألُ تـرخؤخموآل ث
ُّسآل خإلّـ� ذ خهسخؤٌّب ي�ط ألُ خٍأل غخألٌّبـٍمـخ�رَّه ضمحَّحم رحلٍْ خُّمحخ�ب
خعر� ٍخؤجمّــسمحآلُ خهسخألب ألُ خنبٌخم �ل رهحل ذ خ�ئآل ذق سحلكٌّ
بخلشخئإب بثثإألُ خلخجلط م صخ لخ غخؤة ئالّ ًٍجمخ نبٌخمُُّب لحلط خإليخمخجلّـ
ص�خ رسٌآل خلهسال خٍ بُّ�حل�إلـخلَّىَّة هالـح ٍخؤ�ـسَمن يخمسٌخـبً�إب ٍم
ٍنخة كرخنبخمط ىخإلَّإلخ� خلَّنيقـخلجتَّؤق خضحل خٍ خؤمحخط خضحل سخخب�ـخألخإل جلٍْ

هَّإت ُّ�يخمص خٍ ألهَّؤ ألٌال خبأل خئآل ف� ٍفزـخْ ىمحخب
ٍصّ رحلٍْ �ـ ىحل خل��حلطب ًجمِ ئال ٍخضسصخجنإلخ ٌٍّجنأل خهسخؤٌّ خْ  خلخ ت ج
رَخـألُ هآلخـعء ٍسهَُّّمحَخ رذ ئـ�خمخضَخ خ خؤز يذإل� ىخإلَّإلٌّب �َحل خٍ ضءب
حـبؤئال سَّأل بجنإٍخؤ� يخمسٌخ م بثثإب ٍيءـخلخجلطب ألهََُّّب ٍ ُّألخجل خمجخمخحم
خعمتَّأل م ىخإلَّإلٌّبـخعء و� خٍ سه�يٌّ خهسخأل خٍ سَّىة مجض نبجتمنـئخْ

سهَُّّ�إت هال
رهخؤّب ّذؤ خنب��خمس ألخ رذرخمخجن خؤهخإل جله��خخ أل�خؤر م طٌّ خضسيخنٌّ ٍأله
ض م ٍحمجل ألخ هال سيخمبالـحمجلّـ �خ�سهخم� يذإل� جليَّه ألُ دإليخ� ٍحمجل لخ ٍسحلهآلخ�
م ٍ�خألمحٌّ خنبٌخجلب حمٍخي تـهال ىرال ألُ ت رخ الـسالس سٌآل ألُ خؤهخإل جلهخخ
خٍألـألٌَخ فسمن ى�آلقب م هخألإب َّجله ضب خؤَّخحمجلطـم خؤرخ ال سيَحلـجلهَّخِ
خؤ�آل خألخ هالٌخب خؤسَّىه ذهحلخجلًخـخٍ م �خًآلس خؤ� خل�الر ٍخع�خرخس رخؤرخإلخس

خإل�إلست هال خؤ�خضال ألَّىه م ُّخعَّخحم كحلخخبسٌّ يجتسمن خؤشخإلٌّ
خل�الر خؤرخإلخس ٍ خع�خرخس ح خؤجيآلـخٍأل
ٍألجيسرالّ خؤَّ ُ عخمجخم ُّحم حـخب�خز �ٍخ

خؤسنتخٍحم م رجلإلخب م خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق ألُ ئر� هحلجلـ أله �خًآلس ؤحل
خأل� ؤ�آلَّ ىحلإل ٍأل�سرالّإٍخؤجمّــ خؤَّ ُ عخمجخم ُّبحم خب�خز �هحلخجل ٍخعَّخحم
هحلجلخ�ـألُ َِّ� خ�سرال ضش ثتتثإلب َُّخُّخم م خؤهٌحل ٍؤٌّ خؤه�ُّ� هرحل رُ خ� هرحل
ذ�سَخجلخ� ٍ ألنتخمٍهّإت ًٌّ بحمُّسٌآل خْ هُ �آل ٍه� خع�خزب خلؤئ خلَّىهقـهال
خ�مب�ـخؤ�خ�ٌّ ىمح يذْ خ�س�هسإ خ�مب�ـألخ ذ خحمُّحل سهخقبذْ ىَّؤّ ذق
�رخ�مب خل�خؤر ٍئ��خإل��س أل�سوخمرب ٍـ ص��حلُّ��حلط ؤ�س ر��جلإل��خ م ٍخؤ��حل���س��َّحمّـ
ًآلخ� وحلس ىحل خؤمح ًجمِ ٍؤئُ ٍضسـخؤَّإلب ُّجلخل خعآل�َخس أل�سآلخمطـألَجم
رخؤنتخْ خؤئس�خزـٍخلشيقـٍخلٌسآلق َّأل�س هال أل�خمٍضخ�ـؤالَخىل ٍألَّمجَّهخ� هخألخ�ب
ألُ خؤئش� هٌَخـأليسَّضخ�ـم خعحلُّش خمبرض ٍىحل خُّمحخ�ب خؤنته� َّخل�س ٍهال خؤهخإلب
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ألُ هنتخم خضحلخشـخعخجلّـ خبخمبـرهحل ٍخل�آلَّه ٍخلخمب خلخمٍطب خ�هإل ٍ�خال
�رسآل�بثتتثإلت

ٍخؤمتضبـٍخ��ئخْب خؤسهالآلب م َسـأل�ألهخإلسـألُـألنتئ ىحل رجلإلخ ئخإلس ٍذخلخ
خلخؤٌّ خؤي�خجل نَّخًخم ٌّ ٍسينت� خؤحلٍؤب ألحلَُّّإل ٍخحمسيخه ٍخؤيخمب ٍخؤر�خؤب ٍخؤهآلالب
بـٍخلنتخحمئُّخسـخؤحل�سَّحم��خل وخز ألُ سهخإلٌّ ئخإلس خُّمحخ� رجلإلخ يذْ ٍخ�جلخحمّـب

ٍخ�حمخت خيئخحم خؤ�الآلٌّـهُ خؤسهر� ُّضخم وخز ٍألُ خؤنتهرب
�خ�ؤال صحلُّحل سَّصّ رخمٍجن ألُ �رسآل�بـٍألخـسرهٌخ ألُ خعخجلّــهنتخم خضحلخش ٍؤئُ
رخضسأل خؤسالَُّّض راليـضحل خؤهخمرٌّب خعالص �َأل ٍخبخمب خٍ�م خؤنتخمئ م ألخمُّئخ

خنبحلـض�آلخ�ت ألهـخبخحمخس �ضخ ٌألَّخص م ٍمجهسَخ ٍىحل خٍس�آلٌخب رجلإلخ
خؤنتخمى �َخل م خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق ألُ ـخؤئش�ُُّ رق صخمـخعحلُّش ٍؤجمؤئ
خجنألخسٌخ خًآل ٍظحلُّحل رجلإلخ ؤَّخىه الظال ُّحم مجخمٍحمطـٍمجه ضَّأل ٍخؤخمُّخ�ب ٍصحلط
خؤرضخمُُّ م � ؤخ م خؤيئخمط ًجمِ رالَّحمط �ٍ لهخعسٌخب خؤهآلال خعالَّأل ٍخى���خ�ـ
خلشيق ألُ خ��خمخالٌّإرقـهحلجل خؤهحلٍ ألهـ خؤس�ره بألخٍأل ألكخم ًخألني هال
خهسآلخجل � َُّّال  أل��حلخٍس رهحل ٍ ت خلآلالئّ ألَخ ءـ غسالةـ ألُ خلكخمبـ ضمحخمٍخ
سَّخيء هُـ ُّه� خع�خز ًجمخ رخْـ خؤَّأل كئُ ؤجمخ ٍ ؤالجت�خزب خؤٌَخ خؤمتوـ
م خؤشخي ـٍ َُّخؤحل ٍخؤيهخؤخس خؤنتخمخض ألُ خؤهحلُّحل رق خؤهخألـيآلخ خلنت�ئخس هال

خؤ�ـغخرٌٌخت خؤسضحلُّخس ئخي ضخأل رجلإلخض
م خؤ��َّخحمجلط خؤشَّخرس هال خخب��خمض خب�خرخس ألُ سرهّـ ٍألخ خع�خز ًجمخ ٍُّ�سَحل

خٍقـخؤ�خرت خلخمخيه
ؤئال خ�خ�خ ُّهحل خؤ��جمّــ ٍأل�سرالّإب خؤَّ ُـ عخمجخم بحم��ُّـ خب�خز خإل�الء ٍىحلـ
خٍمجضس خؤ� �خؤخم هَخٍَُّّ م ٍمبخوٌخ خؤشَّخرسض ًجمِ سالسّـألُ خع�خرخسـخؤ�

خبألح خعالـألُ دؤخس ٍ خلنتخئال
خؤسَآلـ خًآل هال �خؤ�ئ ٍسمحآلُ ٍخصسآلخهٌّب خىسمتخجلّـ �خ�مب غَّحم
ٍضَّئ خؤس�خألض شخي رَنتخم ُّضٍخؤهَخُّخؤرنتخم بٍخؤسَآلخل�سحلخأل خىسمتخجلُّّ
ٍخؤمحخ خلَخ ءضـ ٍ خؤنتخمخض غسالة رق ؤالشخمٍط خؤهخجلأل خؤسَّجنُّه ٍمجآلخْـ خ�إل�خْب
ضَّىٌخ ئخي إلال ألُ خلخمخِ ٍخلَخ ٌّبٍكئق خؤ�خيٌّ خؤسآل�ـ هالـئخيـخنبئخأل
ٍخؤ�ئُ ٍخؤمتضّ عخسـخؤسهالآل م خل�سيضال خجنألخس ضال ذق ٍخلرخجلحمط خؤنتخمهّب
خؤي�خجلـخ�جلخحمّـ هال خلسمحجتآلّبٍخؤمحخ ّخلحلَُّّإل ٍخؤيخمبٍألهخع ٍخؤر�خؤّ ضٍخؤهآلال

ٍخلخؤٌّت
سالئ كهخعـ الخؤئي خ�ؤخس خ�َّحم ًجمخ ضحلجل خؤ�خ�ٌّحٍىحل ���خ�مب غَّحم
خ��ألـخؤ�آلضخب خؤنتخمُّه َُّّإلـهال ؤالرجل جل�سَّحم مجه ٍ سمحآلُ ٍىحل خلنتئسض
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ٍذى��خمخحم خؤمحخب خ�سألـ ٍسه�ُّ� خؤششب خؤ�ال�خس رق خؤيمتال ألرحلخ ٍس�رءـ
ٍئيخؤ خلحلإلٌّب خ�سآله لهخس رهآلال خؤخمخحمبٍخؤ�آلخ� خظخخل م خؤنتهر خلنتخحمئ
ٍسئخيـخؤيخمميت خؤسهر�ب ٍُّضخم خؤهحلخؤـٍخل�خٍخط ؤالآلَّخ َقـم �خ�خ خعَّئ
�رخ�مب ظخم�إلـخل�خؤر ت سٌآل هخألإألُ َّجله ضب م ألخٍحمجل ظمتَّمي خألخ
ٍخؤسنتئئ بخؤ�هُ خؤهخإل خلحلهٌّ ىَّأل ألُـضش ت دإليخ� ألَّألخسّ خلئخمس خؤجمّـ خؤ�خ�ٌّ
خحمجل ��خمـجثبثثيذإل� خعئآلبـٍإل�خًـخؤمحخبـٍأل��خسـخؤحلٍؤإـميث مـإلنخإل

ح ُّالٌّ كخ
ألُ أل��ٍخ خؤهخمر خؤحلٍأل ألُـ ٍخؤهحلُّحل خؤهخ�ب م خلسحلأل خؤحلٍأل سر�� ذْ
ُّخؤحل�سَّحم خل��خس �ؤخس ٍو�ًخب ٍخلوخمز خحمجلْ ذقـ خؤرضخمُُّ ذق خؤآلُ
خؤَّ َب خؤَّضحلط ظ�حل م غخضٌخ خشرس ىحل خلحلإلٌّب خ�سآله لهخس هآلال ٍسنتخمُّه
خؤي�خجل هال خؤمحخ م ٍخ�ٌآلـ خؤسهر�ب ٍُّضخم ٍخل�خٍخط خؤهحلخؤ ألرخجل ٍس�رء
خلؤئ م ٍُّمتحلئ خؤنتهَّزب �جمِ صسآلخهخ خؤهحلخؤ ٍسشرسـخ�� ٍخلخؤٌّب خ�جلخحمّـ
خحم�ال ٍسهخق �رضخإلّ خ� بيذْ َُّّأل ضشـ خعئآلـ خؤ�خمئ م خؤآلـ ذرُ ئإل
خؤ�آلَّخس ّهال ىخألس ًٍَّـخؤهحلألـخؤجمّـ ؤَّإلـخؤَخخيـرخؤ�مب ئسرّب ٍخإل�أل حم�الّب
خ�  خمُّءـئخْبـيشآل�ـنبخمه رخّـ ٍصٌّ ٍخ�يخم خؤهحلأل ٍخحم�بـيذخلخـنٌخمسـخألخحمخس

ٍجلَُّّإت
خ��إلـ خْ ذشرخس م إل�ٌآل خْ خلرخحمؤب خ��ألٌّـ خؤرالحل ًجمخ مـ خحمجلإل��خ ٍذخلخ
خؤ� خؤئالـ خلمتخ� ظء خصسٌخجلـم رخز إليسض ٍخْ ٍألئخْبـ جنألخْ ؤئال مبخ�
خل�سَحلطـذق خعحلُّش أل��ـخـخؤحلٍؤخسـرَخخبجمـردؤخ يذْ خ��إلب رٌخ صخ
ئخي ٌلَّخص خلحلخبالـخؤمتضض ٍ�الآلبـًَّ ّهال خ� مبال غآلحل ّإلر َ�ٍ خ� ئسخز
يحلط ٌَّئآل  رجلإلخب سر خؤئيالـرخْ إلهنتٌخبـًٍَّ خؤ� ٍخؤسضحلُّخس خجنألخس
ٌألَّخص خؤخجلحمطـهال خ��ألـخعحلُّشب ؤالحلٍؤ ضٌّ ئخكَّخلص ٍؤئُ ٍض�زب خؤَخخي
ظآلالّ ألخ ٌٍألَّخص خؤرجلب جلخخبال م ٍخ�حمًخز خؤس�خمة ٍغخ خم خلهنتب خجنألخسٌخ

ألهخ�ت ٍخؤنتهز ظحلُّخسـؤالخجلط ألُ صَرخ خلجت��خس
خؤَّ ُ عخمجخم ��ُّبحم خب�خزـ م ٍحمجل ألخ ر��خْ خهسحلـ يذإل� دخب��خمبـ صخإلز ٍأل��ُـ
أل�خؤز هُ عآلالٌخـ م سه� خخب��خمبـ أل�الر خب�خرخس ألُ سرهّـ ٍألخ ٍأل�سرالّإ

ٍىهسٌخت خؤ� الخؤال هالـخ�آلَّهخس ٍـسسمتخم خؤنتهزب خوالر
ألخ خنبرّ خؤسَّصّ ًجمخ خمبرض بضس َّخؤحله ض م خجلهخـخؤهخإل َُّّأل ٍضق
ىالالإ ًٍآلـي خلَّخ َقب ـهالخـٍئخإلٌآلـخٍمبً ّي ُّسَخي� كمحآلخحم ُّئَّْ
خبألـألخمضالـخ�إلسجتخرخس هخإل نبه� خ�سيسخ رذصخمخ خ خؤز يذإل� ثثب ��خم ميث
غئ خلَّخ َقـهال هُ خل�خؤز ًجمِ سهر� إلمحهـألمتحلخى خؤخجلألبـؤئٌّ ُّخؤرالحل
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خئحل ئآلخ خحممجّإت م خ� نبٌَّجل خؤنتخمُّةبخإلسآل خعحلُّش َأله غء خخبسرخحمبؤئٌّ
هحلإل ذق ُّهَّجل بـخإلخسـخل�الرٍخؤر خع�خرخس ًجمِ هال خلَّىهق ىالـهحلجل خْ هال
خ�سآله لهخس سوز ذق ُّهَّجل ٍذكخ خصسآلخهب خؤيهخؤخس خوالزـ ألُ سخُّحلًخ
خعخمُّخس وخز ذق خلؤئـُّخمصه ئال ذْ رال حمخٌُّخب هُ ـسه� ضس رجلإلخ م خلحلإلٌّ

خيَّخِت ٍسئآلآل خؤآله ٍ�خجلط
خ�ئآل هال ىمحسَخ هخم�ـ ر��حلٍْ خنبٌخم �ل هُ س�ُّحلـ لحلط خهسخؤَخ ٍألخ
خؤحل�سَّحمّـإخؤجمُُّ �ٍخ�مب خلحلإلٌّ خ�سآله بجلهخط ألُ جنألَخ خمج�خمخحم ٍألخ خلَّىخمطب
يخم� رهحلـخْ �خمخضٌآل ٍذ ئ خل�الرب خع�خرخس خباليـًجمِ هال ألهَخ خهسالَّخ
ٍألخ خؤ�يخمب ألُ ألَهٌآل شآل خؤ�خ�ٌّب �رخ�مب خل�خؤر رهحلإلـألهخٍجلط خؤسهٌحل هالٌآل
خؤنتهر ل�خؤرَخ ظخمكّ خبأل خؤهخإلـألُ جلهخخ ؤَخ ئخ�خ خؤسٌآلـخعخً�طـخؤ� ًجمِ
هالَخـرخؤسهٌحل رخعصخم هالَخبـٍأل�خؤرسّ خىمتـخؤهَّرخس رذُّخه ٍأل�خؤرسّ خؤهخجلؤب
مبخحمخت خإلسٌخؤ ذ ٍخؤحل�سَّحمّـب خؤ�خ�ٌّـ �رخ�مب خل�خؤر م خ�سآلخمخحم رهحلإل
ٍألَّخشءـضَّئ خ��ألب خؤنتخمُّه ئيالسٌخ ٍضَّئـخ�إل�خْبـخؤ� َ خلَّخ عَّئ

رجلإلخت ٍىهسٌخ خؤ� خ�إل�خْ
مـخبَحلئـخؤنتخميخإ بألهخ� رخْ ح شخإلخ�

ىآلس رجلإلخب مجحل خعخحمص خلخألخمخس هال ٍؤالخمجل خؤهخإلب خًسآلخإلـرخؤنتخْ ٍيء
مـذهحلخجل رخؤسنتخٍحم غسالةـخحمصخـخلآلالئب ألُ خؤهخإل رخؤنتخْ خلٌسآلق ألُ هحلجل أله
ه� ٍىحل ٍخؤسَّإب خؤ� هال بٍسهخٍإلَّخ سهخق خؤنتخميخإؤَّؤّ خبَحلئ م خب�خزـبألهخ�
رخؤَمن ئآلخـه�ـ خؤخجلطب ضَّأل ٍخؤسيخة َ َّخؤ رخؤَّضحلط خؤسآل�ئ هُ خع�خز
خألٌَخ خٍسهخمُّ� جلٍؤب ّـ خؤحلخخبال َّْخؤنت خؤسحلخبالـم ئالـخنبئخأل بإلةـمجحل خؤسخؤٌّح
�مـئَّخؤ ألخـُّ�جلجل ٍذجلخإل ؤيمحض خؤهخ� م خؤنتخميخ ئال ٍإلحلهَّ ؤالجت�خمب ٍٍضحلسٌخ
خؤ�هَّجلُّب خؤهخمر خلآلالئ رجلإلخ ؤس�آل خؤسحلخبال ضَّأل خيئخحم ألُ ألخمُّئخ�جلخحمطـخ

خ�إل�خْإت ضَّئ ٍىمحخُّخ خ�حمًخز ألَخره هَخٍُُّـٍأل�حمخسـظية ظس
نبخألالت �خ�ٌّ �ـذمبهآلال رذصخمخ خؤخجلط أل�خؤر ذق سمحآلُـخ�نبخحمط ئآلخ

هُـخؤَّ ُح جليخهخ� خب�خز ح شخؤشخـ�
هُ بجليخهخ� خب�خز ٍذهحلخجل رخؤسنتخٍحم خؤهخإلب رخؤنتخْ خلٌسآلق ألُ هحلجل أله نبخحمئس
خلآلالئب مـجلخخبال ذجلخإلـخ�حمًخز هُ ٍٍمجَّ� رنتصخه ُّه� رخْ ئخْـخٍأل خؤَّ ُإٍىحل
سهحلؤَّخ  هالـخْ نبَدْـىَّإل فخمألَئآل ٍب سهخق ىَّؤّ ذق ألَّخحمربـخ�سَخجلخ رحلٍْ
ألُ �ؤ خؤحلخخبالب خ�حمًخز �رخز خؤرخْ هخم� ؤالسَّإتـٍىحل خىخمز ًَّ خهحلؤَّخ
ٍمئَخس خ�حمًخز نخًخمط هُـخ�رخز خؤرضش م و�ِ أله ؤ�ٌآل س�ُّخمِبـٍذكخ خصال
م ـذإلَخ بٍ ح خؤسخؤ خؤهرخحمخس ٍخ�حمًخزم خؤهَة خنبئخأل ئخي خؤرخْ خجلخْ ٍىحل هصٌخب
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خلخجلّـ ٍخؤهَة خنبئخألـخؤس�خمة ؤئخي ٍخ�سَئخحمإلخ ذجلخإلسَخ يّبـهُ إلهالُ خؤجمّـ خؤَّىس
يذإلَخ خؤحلٍؤب ٍخ�� ألَّألخس ٍسحلأل�ـ خ�سآلهب خبس�خة س�ه خؤ� ٍخؤخمأل�ّـب
خنبئخأل ئخي رَرجم رخؤخإل هالٌخب ٍخ�خممجق ًجمِـخهآلخأل م خلنتخحمئق ئخي إل�خؤز

خٍـهآل�إت �َّى ٍخؤهَةـٍخ�حمًخزب خؤس�خمة
ٍجلهخ خؤَّ ُـٍأل�سرالّإب بحمُّـعخمجخم مـخب�خز كخـٍحمجل خؤسجمئ� سمحآلُ ئآلخ
ٍخؤسضحلُّخس خجنألخس ئخي ئآلحلخبالـلهخع خ�مب�ـخؤ�خ�ٌّـخؤنتخألال م خؤرحل ذق

ٍخبخحمصخ�ت جلخخبالخ� رجلإلخ ظخرٌٌخ خؤ�
رخ ٍخ خئخجلكقـ ألُ َ ٍألَّخ ألَّخ ُ خ�ش ألُ خئشخمـ ّهال ٍى���ه ٍىحل

ٍخؤئسخزـٍخلشيق
ٍخؤحلَُّـخلجتساليت صسآلخهخ ٍسئََُّّخسّ خؤَّ ُ خحمصخ غسالة ألُ

ٍفخم � خؤجمّـ خؤَّىس خؤمتخجلئـم خؤَّ � خلَّىة ًجمخ ْذقـذه رخجلحمإلخ ؤحل
ؤالسخحم �ٍو�ًآلـعخألال خؤهالآلب ٍ ز خؤهالآلخ ألُ خلَّىةـئش� ًجمخ هُ خؤسهر� هال

خلسنتحلجلت
خ�مبحبإح  خمُّء هال بألهخ� خب�خز ح حمخرهخ�

ألَّخ ُ خؤ��ة هالّـ خلَّىهق ه��حلجل ظ���خٍجن خؤ���جمّــ خؤرخْ ً��جمخ هال ٍى��ه��س ٍى��حل
ألخ رسَيجم ٍُّ�خؤرٌخ ؤالحلٍؤبـ خ�مبضـ ؤالسَّصٌخس سخُّحلخ� ُّسمحآلُ ٍألَّخ َّبٍخؤجمّـ
ألكخم سَّمبخس ألُ سمحآلَّ ٍألخ ٍأل�سرالّإب خؤَّ ُ عخمجخم ُّخب�خزـبحم ٍحمجلـم

خؤحلٍؤت حمهسّ ٍخؤجمّـ خلئخمألب ألئ م خلَهحل خؤشخإلٌّ خؤَّ � خعَّخحم
َّؤ�ـخلَ َّخؤ ٍخلَّخىة خؤهخجلؤبـ خل�خؤز ًجمِ ئال سي�� ُّسآل خْ كئُ يٌال
إلٌص مـ سنتئئ خإلّ بهال ٍخلَّخ َخسب خلَّخ َق ألُ خلخس ألهـ هٌَخ ه�س خؤ�
َّجله ض م خؤسٌآلـخلحلٍإل ألُ ٍ�َّخًخ خألخمإب ؤَّؤٌّ ٍظخًال ؤاليق ٍذشخحمط خؤحلٍؤ

_ هخأل
خؤجيخضال هالـألَّىه ضَّخحم خؤَّخحمجلطـم خ�حمخ هُ حـجليخهٌّ خؤجيآلـخؤشخإلٌّ

ئخحمؤَّح ألَّإلس ٍذخلخه خإل٦إلسب هال
�خعخأل خؤمتيض ُّبإلٌخ م ٍحمجل ألخ يآلٌَخ ذؤٌّ� خلَ�َّر خىَّخأل فمن خألخـيآلخ
خلآلالئ م خؤهَة خإلسنتخحم خ�رخز خًآل سَّألبذْـألُ خؤ�خجل�إٍخؤ� خؤمتيض ٍُّرحلخ
ألجمخًز أل��ُ ه��حلخِ أل��خ ٍإليٌّ ��حمر��هخ خؤ��س����خحمخس أل��ُ ٍخض��حل يٌٌّـ سخحم خضسئخحم َّ��ً
ٍَُّّخؤ�ر آلأليخمبالـخؤَنآلـخؤسهال مـئخي خؤسخحم ًجمخ سوالوال ذق خجل مخ ٍ َّخةب

ٍخصسآلخهـٍخؤ�خ�إت
ٍخصسٌخجلخسب دحمخ ألُ ـخؤ�َُّّالخعآلال ًجمِ م ٍحمجل ألخ هُ جليخهٌّ م خٍحمجل خْ ٍىرال
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خ�إل�إلسب هال ضَّخحمّـ شَخُّخ م ٍحمجلس ٍىحل خألخمب سسمتالـرٌجمخ ض خْـخٍمجض خٍجل
ٍخلَّمجَّهب خٍـخؤس�خألض ٍخؤوالَّ خؤسنتحلجل ضش ألُ خؤَخخيب رق خخبسة خْ ٍأليخجلًخ

هرخجلِت هالٌخ خ� ي�خم ي�خمطـٍ ره
جلٍْـ�َّخِب ألجمًز خٍ رسخحم ٍ دخبخمب جلٍْ ريئخم فسمن  ٍخؤوالَّ خؤسنتحلجل ئآلخـخْ
مبال خؤئخمُّآل حم�َّؤَخ إلرٌَخ ٍألئخْبـٍىحل جنألخْ ئال م خؤرنتخمُّـسَّصحل خؤنخًخمط ٍخْـًجمِ
ٍ بُّ�خمٍخ خعحلُّشـضشـىخأل م هَّ خلوخطـيآلخـٍحمجل خصسَخز ذق هالّـٍ�الآل خ�

سَيخمٍخإت ٍ سه�خمٍخبٍرنتخمٍخ
ُّ�سَحل جلُّ� سخحم خخبس�ٌخ ٍخؤس�خمةـٍخ�حمًخزـخؤ� ٍخؤسنتحلجل خؤوالَّ  خمُّء ؤجمخـيذْ

ألُـخلس�خميقت ًآل خلجمًز ًجمخ خسرخه ئال خْ ُّه�  ب ألهق� ألجمًز ذق
ألُـهَحلّـبـٍذكخ خخب�هّ � ألهخمٍة خألخم خ��ألب خلجمخًز رق ٍٍصَّجلـسيخٍس
ٍئالـخجنًخم هخنبَّحمب غآلَّجل خؤنتحت لخـخئحل�ِ ًَخ ٍخنب� خعآلهب نبخْـألسحلخٍألـرق ًَّ
ُّهخإلّـخؤهخ� خرخمجنـألخ ألُ خْ ذق إلر�ّ ضش خ��ألب خؤرضَّش عآله ٍهمحَّ خؤ�خرء
خعة ٍـخْـ�ررّـخؤخم�ـًَّ ٍخؤسآل��ئب ٍخؤيخمى مـخؤمحهة ُّئآلُ خؤَّإلب خ��ألٌّ
ٍخليئخمُُّب ٍخؤهالآلخ هالـٍطـخألَّحم ُّيخم� خلخجنئب ًجمخ ٍخْ خل�الآلقب رق خلجمً�

ت خألَّحم سحلًَّحم ألُ ك�ُّحل ٌُّحل�جل خؤجمّـ خلخجنئ ألُـًجمخ غخمص هُ ُّرضشَّخ خْ
ٍخؤشخي يٍخؤ�خ خلجمًر خ�سآلهـ ألئَّإلخس ئخي طء ذكخإلٌّ ألُ ٍخإل�ىخ�
يذإل� خؤحلَُّـٍخعخسب ٍخصسٌخجلخسٌخ دحمخٌخ هُ خؤ�الآلٌّـؤالسهر� خ�الَّز رخإلسٌخص
هُ ُّه� خْ �َّخِب ًجمخـخلجمًزـخٍ ذق خل�سَحل ٍخؤسنتحلجل خؤوالَّ سخحم ضء ألُ خْ خهسحل
خلَخرخم ئخي ه� خؤسخحم �جمخ ألخـخسخضسّـخؤحلٍؤ ًٍجمخ �الآلٌّت ر�خمُّء ٍخصسٌخجلِ يئخمِ
ؤالهحلط خؤمتضض ؤاليٌآل ٍخضسئخحمِ سيخمجلِ خْ ذ  َُّّالت جنأل� ـألحلهال ٍخل��خس
خبخمص ضش إلهنتٌخض خؤ� ٍخؤس�خمة خؤسنتحلجل ألخمضال ذق رّ جليهخ ىحل هحلخِب ٍإليّـلخ
ٍخبخمص خؤهالآلخب ئرخحم كشالّ خؤجمّـ إلي�ـخلجمًز جلخخبال ��َّهسحلخألـٍخؤخ سخحم هال

خؤ�َّخت هال ٍخعئَّأل هالـخ�سآله خل�الض رخؤهَة
حمٍخؤسئي�ـٍخ�حمًخزبـ ٍخؤوالَّ خؤسنتحلجل نخًخمط خألخإل و�ّـ ٍىة ئآلخ ٍىيس ٍؤجمخ
خصسآلخه ٍ�خ�ٍـ نتٍأله ُّيئخم هحلُّحلط خ�رخز هال ٍسَ�َّّـ نخًخمطـألهحلط خإلٌخ
ضخمزـخيوخإل�سخْبـٍخلنخ� ألشال خُّمحخ�ب ٍخبخحمص جلخخبال سئٌََُّّخـهَّخألال م ٍسسحلخخبال

ٍخ��ألٌّت خؤهخمرٌّ مـخؤهخلق الٍخ��خمخ ألخمُّئخ
ـخعخمُّب وخز مـنخمٍة ذ ُّ�هخمه ٍ َُّآلَّ  خ�حمًخز رخْ ألُـىَخه� ٍرخؤخموآل
خؤسئي� ألخمضال ُّرالي خْـسخحمـخؤسنتحلجلـٍخؤوالَّـخؤجمّـ ذ ؤالَخخيب خسخع خجنألخس ٍسيخىآل
خؤ� خؤخسالب ُّخعخم تٍؤئٌَخ ُّخعخم ألُ ئخي ضنٌّـك�خض ىحل رجلإلخ ٍخ�حمًخزـم
��َّخؤ سخحم أله ذألئخإلـخعَّخحم هال ٍىمحس خ�سآلهب ألئَّإلخس ألُ هحلخِ ألخ ىآلهس
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ذؤّب ُّجمًز ألخ رمتَّخز ذٌُّخألّ ٍئخم�س خخبخمب ٌخؤي خلجمخًز ٍخهسحلخألـٍأله
خعت فسئخم أل�سرحلخ� ئخإلخ� ألَّ ٍصهالس

غسالة م سَنآلخس م ٍظَحلًآل ىالَّزـخؤنترخز هال خ�سضَّخخل ألُ كئ�ُ ٍؤجمخ
ٍسئَُُّّ خؤسهر�ب ُّضخم خألخإل أليسَّضخ� ئخْ خؤرخز خْ ٍؤَّ ٍألَخ ءـخلآلالئب ألخمخيءـخؤحلٍؤ
إلي� ألُ خؤه ٍخألخإلـ خخبخمب خلجمخًز يٌخـ ٍخألخإل خلحلإلٌّب خ�سآله لهخس
هال خ�سضَّخخل كئ�ُـألُ ٍلخ مبَّخزـجلخآلب خإلّـهال خلؤئـخؤسخحم لخـسًَّآل خلجمًزب
خخبخمبمخ ـٍخؤسخحمخس خلجمخًز سسَّجنهـهال� إلٌخ خؤنترخزب ألُ خؤئر�ط خؤخهحلط ًجمِ
رخخبسةب خؤرَّألـ ألرحلخ سخم�حت ذق ُّجلّـ ٍيئخمّـب شخم ضَّخحم إلنت هال ُّ�خهحل
رّ ىخأل خؤمتَّخزإخؤجمّـ فسآلال و�ّــخب�خ ٍحمخّـ فسآلالـخع�خ مبَّخز بحمخٌُّّ ٍألرحلخ

خؤنتخيهٌّت
خؤهَة أليٌَّإلـ ظحلجل ئسرسٌخب ألجمئخمط ؤخمخط �عخ خصحل يالُ خؤَّىسب بٍؤمحء
م ٍجلٍحمًخ خلجتساليب ٍلهخسّ خلحلإلٌّ خ�سآله أليٌَّإل ٍسَّمجض صٌب ألُ ٍخ�حمًخز
ألُ ص�خ� خهسرخحمًخ ٍخحمصَّ ؤيمحالسئآلب ٍخحميٌخ ٍخ�حمًخزب خؤسنتحلجل نخًخمط ألُ خعحل

ألخمخيه�إت
دحمخًآل َُّنتخمٍْ خؤجمُُّ ٍخلشيق ـخؤئسخز ألُ ذؤّبـئش� خلًرس ألخ عآلال أله ٍُّسيء
ٍخؤنتحت خعالال خؤمتحلجلـؤالحلئسَّحمـخبالال مـًجمخ رخمخُّق ٍخ�سنتٌحل خؤ�هَّجلُّب مبضيَخ م

خرُـرخجنت خؤه�ُّ� هرحل خلحلـرُ
ألخأل خ��ألـم رُـ�هَّجل غآلحل خ�ألخإل طخأله خ�سخخل خعالالب خبالال جلت َُّّأل

ٍُّيصخمٍْإ جنخؤَّخـُّسالَّْ ألخ ٍَّْخ�حمًخر ؤال�خطتت ألَّخىة ٍ بألكخمخس رهََّخْ
خؤخمخّـب م ٍٍمجَّ� مـخؤ�خم�ب ألمتحلخى ذق ألهحلطـٍظسخص ىمح خ�حمًخز بخْ
خل��خس سيهال ذق ضخص ٍم خؤشخيب خعٌخس ظخمؤـ ذقـ ضخص م ٍخؤحلٍؤ
ٍوخز ضَُّّسّب خؤحلُّ� خؤسهالآل يحلخْ م سسآلشال خؤ� خلخمطب خع خْ بـذَُّخؤحل
خنبخ ًجمِ ئالـ خؤحلُّ�ب خع�خز ؤسنتحل�جل ذمجخي ٍألشخمطب ٍئر�ط جلَُّـ خ���خ
حثتثت م ٍفحلشإبخؤنتخمئـخٍ�مـت ضحلش هآلخ ٍشخؤشخ�ب ٍشخإلخ� �ٍخ َّؤ�أل ًٌّ

ثتتثإت
خ�ىمتخإح �خ�ـرهََّخْـبألخؤ م رخجن خرُ خؤه�ُّ� هرحل رُ خلحل خؤنتحت ٍَُّّأل
ٍخألسؤ هَّب خؤنتخمه خؤمترو ٍإل�ه خه�خةـرّ ٍهحلإل خ�خبخم ـذىمتخ�خ� بذْ
كخحمخي خؤيئخمّــٍخؤجمّـ خؤس�خمة ًٌٍّـخًآلـمبيخس خؤَمنب سي�� م خٍضحل خعء
خؤهالآلإتت ٍ ز خؤهالآلخ ره� ألُـ ؤ�ة ٍرنتحلطب خلرخحمؤ خؤرالحل ًجمخـ م ؤحلَُّخـ
ألس�خميـٍض�ز إلهخإلٌّـألُـخيهخأل  ٍرمتخمخض ذإلَخ َُّّألـا خْ ذق ضحلُّشّ م ٍكمحٌّ
ُّ�خًآل خْ ٌّىمتخخ خلؤئـخلٌَص خ�س�خه لهخب إلهنتٌخ ألس�خمي ر ألُ إلهخإلٌّ رال

ق
ت ووثائ

ال
مقا



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ججث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

حجث

ضمتخمُّخ� ضخ� خؤ�ـكالئ لهـٍ�خالّ ه� ٍُّوجمٌُّخب يٌخ صجمٍحمِ ٍُّوخمخي ذإلنتخٌخ م
خٍ ئخإلس ألٌَص ألٍذه ألُـرخمخألصـسهالآلب خؤ�ألُب ألُ ألَجمـهَّجل رخ�سجتحلخألٌخ

مـثتجتثتتثإت بخؤنتخمئـخٍ�مـتثثح خلرخحمؤ خؤرالحل ًجمخ م ألٌَص و�
نخًخمطـخؤوالَّ مـسينتٌّ �ؤٌّـئ�رزـحم خؤيئخمّــخؤجمّــُّرحلٍ فمنـخعخإلز ًجمخـألخ
آلٍخؤسهال خؤمتض خجنألخس م خلسآلشال نتخله بخؤهَّخألال خألخ ٍخؤهَةب ٍخؤس�خمةـ
خحم يذإل� خإل���إل��سب هال ض��َّخحمّـ م ٍحمجلس ٍخؤر�خؤإخؤ� ٍخؤيخم ٍخ��ئخإل
 خؤ� ت خؤسهخ ة خؤمتآلسـخٍ ضخؤ خم خؤهَّخألالـسي�� ًجمِ أل�خهحلطبـٍؤئُ هَّخألال رخإلٌخ

سخحمـخؤهَةت أله ت َُّئخمًخـخضحل
ُّضخم ئرس خلس�خألَـأله نتخله خجنألخس ًجمِ خْ م ُّئآلُ خلؤئ ألُ خًآل خْ رحل
ألخ غساليب ٍرخنبئخأل صحلُّحلخ�ب هَيخ� سالحل ؤئٌّ خٍمجخه سخجنُّآل سهآلالـهال �َّة خؤسهر�ب

خؤنتخألالت خؤ�خ�ٌّ �خ�مب هآلال م خعحلّـ خؤرحل ذق خؤخجلط �ـس�خحمه
ٍخ�خمٍألب خؤي�ط خؤ�رخس ٍألُ خؤهآلالب هُ خؤهخ الق ألُ صَّنبخ� كسالئ ذإلَخ
خلٌآلنتق ٍألُ خعخألهخسب م ألهحلخ� �آل فحلٍْ  ٍخؤنتخرخسـخؤجمُُّ خؤنترخز ٍألُ

خؤهَةت ألُ بـٍمبهرخخبخم ضخس عالء ُّئيٌّ كخ صَ�ب رحلٍْ
خهس�إلخًخـ�ررخ� ي�ـدخبخمبـلخ رالحل خّـ خٍ خؤمتَّألخألب م ضحلشس خجنألخس ًجمِ خْ ٍؤَّ
ٍخؤيخمـألهـخ�رخب ضخسـخعَّه ىحلـهنتَخ إلَخ ٍخ�حمًخزب خؤهَة سَّؤحل م أل�خهحلخ�
رالحل م ظحلش خألخـخْ ٍخؤ�رخسب خؤنتخمخض ئخي ُّنتآلال  رهٌّ هالٌخـئخألخم ٍخهسحلإلخ
خؤَيمـَُّّألخ�ب ألُ رخمألال �خإلـألُّق هال ُّ�ُّحل ألخ حمرهـىخمْب ألُ خئشخم ألَجم َُّسص
ألالخحم رهآلخ� هُ ألحلَُّّإلسّ ٍسَة �ََُّّخ�ب خلالخحمخس ألخس ضئَّألسّ جلخبال ٍُّسصخٍجن
ٍجليهٌآل ذقـخ�ضرخم رخلَّخ َق ٍسجلّـ خلخُّ�ب ئخحمشـرئال يذْـخلؤئـُّمترض [ حمُّخأل

ـصحلُّحلت رهَة� خضسخصخسٌآل هُ خؤسهر� خٍ خ�حمًخز أله خؤسهخ ة خٍ ؤالمتآلس
بخؤر�ٍألإصَّه�ـٍه�خمط� رالحل خم
حمٍخ�خ �صرخ خإلخب ٍبجلُُّإسونت�

غحل �ٍ بخؤر�ٍألإهص��ب رالحل خم
ئخمخ�خ خعخألهخس م ؤ�رَخ
هخ ال َّْبخؤر�ٍألإألال خمـرالحل
_ خلَّخ�خ َُّخجلّـ أل�ئق�ب ٍَّْألال
بصالإضخمجخمّـ خ�ألخألـُّخ سخمأل�حلس
خلد�خ �سض�َّ بصالَخإخ�سٌّب ٍُّخ
خؤنتهزإضسـسخمأل�الس زـبألخأل ؤهرَخ
ئخ�خ خؤهخمّـ ألُ سال ي رجلّـب
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خؤسخحم ًجمخ بسوالوال ضَّأل خإل�إلس ئألٌّـم ألُ ألخٍحمجل هال مـخ�صخر ٍخ�س�خمخجلخ�
ٍخإلّ ٍخؤ�خ�ب صسآلخهٍخ ٍخؤ�رَُّّـ آلخؤسهال خؤَنآل أليخمبال ئخي م خلسنتحلجل
بدخبخم سئي�خمـخ�سآلهإختً�ت خُّحلَُّّؤَّص ُّحم مجآلُ ٍظَحلًآل خؤنترخز �ـخ�س�خز
خلًرسـذؤّب ألخ ُّئحل كخ ًجمِـخلخمط يذإل�ـ�خ�سنتٌحل مبيضجإب ٍُّرحلخ ج مبيض
خ�حمًخزت ـضَّألـألنتئالمـخعئَّأل خل�َّؤَّْ رّ ره�ـألخـه� ذق رخ�نبخحمط ٍخلؤئ
صخمُّحلط م خؤيمتالبـٍإل�نتخمس خبخؤحل خأل� ئسرٌخ ألخؤ ألُ مبو�خ� ص�خ� خٍحمجل ًٍَخ
خْـٍ َّ خُّسخإل جلخحم هال�آلـ يال حـبألُ َُّّألـيٌخ ثثتجتثتتثإلـضش رسخحمُّحت خؤَّ ُ
ألنتخًحلط ٍخْـ خعٌخجلب ًٌّ خل�سرال ألٌَسّ ٍخْ ت ُّخؤ�هَّجل �ٍؤ تـ خ����إل
خلحلخحمخيـٍخعخألهخس ألُـضَّألـ�خضخس _�َّأل ّْـي ضخمخإل خؤ�هَّجلّـ خؤسالي�َُّّْ
سحلحمُّز أله�ئخمخس خؤمتيـذق خلجتآلخس ضَّ�أل ألُ �_ٍُّصٌخجل ضخمئ أله�ئخمخس ذق
ٍىسال خإلسضخحمض ًَّ َؤالص  خمُّء خىخمز رخْ خؤ�هَّجلّـ خؤنترخز خىَه ألُ _الض�ـخهال
رَخ_ ًجمخ يهال ألُ _َخؤ�ئ خ�آلهخس ٍسيص� خألُ ٍحمصخأل ٍخلآلق خلَّخ َق

ًٌّ ٍألخ ًجمخض ئال هُ خل�َّأل خؤيخهال ُّهخمة خؤرجل ًجمِ م ألُ ئال خْ خهسحل
خل��حلخحمخي م خ�ةض كخس ٍجنه��س خؤ��� ٍخنب��خم ��ض ٍخل�َُّّخس ؤالئسز ه��َّجلط ذ
ؤَصحل خلخمجض خؤهنتخمُُّ خؤ�ََّخس مـ خع�ُّض ٍخعآلهخسـ ٍخل�خصحل ٍخعخألهخسض
ٌتإخإلسخؤر هُـ سئنتة خ�إل�إلس ٍألَّخىه ٍمجَّ���� رئال هالٌخـ أل�رَّه خ�خ

خأل�ت ئإلـ�َّ
خل��خس ٍرمتخم �ه ظس ؤئ خل ُّسآل خُّمحخ�ـتتـخ� يذإل�ـخس�خأل صخإل� خألخـألُ

_ ضحلش ألخ ٍجنحم ٍسسضآل�الـرجمؤئ خعئَّألب
هحلجلًخ م خع����خط ص��خمُّ��حلط خلئ���خمس خ����أل����ـيحل ٍْ��خؤ��نت ٍجنُّ���خم ألهخؤٌّ خأل��خ
رُ مبخ� خؤنتحت خؤنتٍْـخ��ألب ٍجنُّخم ألهخؤٌّ ثجتجثٍسخحمُّحتـج\ج\ثتتثإلبـخْ
خ�حمًخرق كصخألال خلآلالئ مـ خ��ألق ره� خسٌآل ىحل خؤنتحتب دأل خؤه�ُّ� هرحلـ
خألخإلت ٍخجلخ خؤنتخمه خضئخإل رخْ م خؤنتصخه ذق ٍخلَضخميقـيئخمُّخبٍخيسخحم
خؤهالآلإب خؤحلهخطـٍ ز ئيخط سحلإلٌّ خألالّـألُ رهُبخب ه� خإلّ يخؤمتض ٍخلئخمس

خؤسيص�ب ٍأل�حمخس جلهخٍـخؤسئي� جلض� م ٍذخبيخىٌآل
��َّخؤ ر��حت خًسآلخإل ُّئَّْـرحلخُّـل�ُّحلـألُ رخؤَّألبؤهالـًجمخ ٍخبسآلـئألّ
خؤئخمُّآل خؤخمدْ ؤسهخؤآل س�رخ� ضخسَخب خألَّحم ٍئال ٍصخألهخسَخب ألحلخحم�َخ م ٍخهسحلخأل

صهالَخـخألـٍ��خإختً�ت خؤجمّـ
ؤه�ُّ�بـخؤجمّـ هرحلخ رُ � خأل�ـهرحلخ خؤهٌحل ٍؤٌّ ضحلُّشـ�َّ ذق خمبالـخ�ْ ٍ
ؤالخمبٌّ ألهخمٍيخ خمبرض طش ألخمطب ألُ خئشخم خؤسالي�َُّّْ ٍرش�ّ خل�خصحل آلخ ٍصٌّـذق
رحلٌَُّآل خؤنترخز سرمت� م رَّخصرٌآل خل�خصحلب آلخ َِّ��� خلئ���خم ٍى��حل ٍخؤ��حلخإل��ٌّت
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هرحلخ� هالٌآل ��الم خ� ٍخْ ألٌَآلب خؤئش�ُُّ سمت� ٍخنبخحمـذق خ�حمًخزب ٍرخخب�خحم
يخمجلخ�ت يخمجلخ� هرخجلِإبـٍذإلَخـإلخمخىرٌآل بٍغُـألُ َِّ� ٍخئآلال هرخجلِب ألُ

خؤَّ ُب ألُـخرَخ خؤ�َّخ إلس�خألح يذإلَخ خل�خصحلب آلٍخ خؤحلهخط خألخإل إلة ٍضق
خؤرجل_ م ٍَُّّخؤ�ر َُّّخؤحله خليخمبال خًآل هال ُّ��خمٍْ ألَخًصّ_ـخ ٍألُـإلسخص

_خعئَّأل ؤحل ألَّنيق خؤ�َّخ شآل
خلسنتحلجلط ٍخعآلخهخس خي��خمخجل ألُ خخب��خمب نبخمخضـ ضَّأل خؤس�خأل مـ ٍ�خ�سآلخم

خؤَّ ُ_ ًجمخ خرَخ خضحل جلْ خ�خألّـرُ �خألحخ�ـُّئُ
�رسآل�_ خضحلخشـثث م خلآلالئ ألُ خإلسضخحمُّخ نبخرخ هنتخم �ل ُّنت�ؤ خ�

ٍ خؤنتنتخْ ٍ خيوخإل�سخْ م ُّخسالَّْ خؤ�هَّجلُّق خؤنترخز ألُ خلخس َُّّصحل خ
خؤهخمخئ_

حمصخأل ألُ خلخسـ خحمٍخ� خجنًَّخ خؤجمُُّ خ�حمًخر خؤسَنآلخس همحخ ٍرخؤَ�ر
ٍذق خؤَّ ُ ذق َُّسآلَّْ خ رجلإلخب م خلآلق خلَّخ َق ٍألُ خلجتالمتقب خألُ

_َُّّخؤحله ٍخإلنت�سّ ألَخًصّ
ألٌَآل_ خلخس َألخ سهسالـخصٌ�ط خ�

ٍخ�حمًخز_ ٍخؤس�خمة ٍخؤوالَّ خؤسنتحلجل يئخم حممجهَّخ خُُّ ٍألُ خسَّخب خُُّ يآلُ
خؤ� خؤسٌآلّ ه� ىحلـجليهس خئَّْ خْ خلس�يخسـٍخؤس�خس ًجمِ ذُّخمخجل رهحل ٍخحمصَّ
خ� هالـئسخز خؤخآل ئخإلٌخ م ٍخؤ�هُ خؤحلٍؤ مـإلٌص خؤسنتئئ سمحآلَس سَّألبئآلخ
خؤهآلالخس ٍخ�سوأل ٍخ�حمًخزب خؤهَة ٍس�ُّخم ٍ�الآلب ّهال خ� مبال ٍ�َـحم�َّؤّ
خؤحلٍؤ إلٌص خْ ٍجنهآلّ خؤحلَُّب ألخمسئ�خسٌخ م ٍخؤ�هُ خؤرجل إلٌص ألُ ؤالَال خ�حمًخرب
ًَخب ٍخئحل ج ت ��خمـث ٍخؤسئي�ّـإميج خ�حمًخرٌّ خؤيئخم إلنتخط �خًآلـم �خ�سٌخ ٍ
خؤخآل مـئخإلٌخب خؤ�هُ  ٍ خؤحلٍؤ إلٌص م ُّسمحآلُـخؤسنتئئ � سـهَّ ه�� خْـألخ
شَّخرسـخؤهحلط ألُ َُّ�الء ألُ ْ ٍ�الآلب ّهال خ� مبال حم�َّؤّ َ�ٍ خ� هالـئسخز
خْ كئُ  خؤخجلطب ضَّألـ خؤسيخة ٍُّئحل خؤَّ َب خؤَّضحلط سه�ُّ� ٍ خ��ألب
ُّإلحل ىخمخط هَّـًَّ س ه�� ألخ ٍخْ خؤحلَُّب ٍألخمسئ�خسٌخ خؤحلٍؤ ألنتخمٍه ُّنتئئـم
ٌـألَّخصهال خؤهآلال م خعآله ُّنتخمه ؤئٌّ خصٌ�طـخعئَّألب خحمسئرسٌخ خؤ� خب�خؤ

خ�حمًخزت ألنتئال ٍألٌَخ خؤسضحلُّخس
إلي� ىالسـم جإيحل ��خم مي بج ٍخ�حمً��خز خؤهَة س�ُّخم رسٌآل خألخـألخـُّسهالء
خإل� ألُ بٍرخؤخموآل ُّالٌّ ألخ خؤهخإلب خ�جلهخ رّ خ�سنتٌحل خإل�إلسبـخؤجمّـ خعَّخحمهال
جلٍحم خًآل�ني ٍ ضَّىٌخب هُ خؤسهر� م َّخؤ ئخي طء ذكخإلٌّ ألُ ًَخـ خإل�الءـ
ؤالآل�خؤر خلآل خؤنتئال ظ��خخل سخحم ذّـ سَّجل خْ كئُ خؤ� خلسخجنألب خٍمج��خه
ال�َّخل�الضبـئ خؤهَة خنبئخأل ئخي ىخ هب ٌّألرحل ٍرنتئال خجلُُّ خإل� ذ طَّىّب
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ًجمِـخ�رخزإت ئخإلس ألٌآلخ خعَّئ رٌجمِ ؤالآل�خؤر
خعةـرق رجمٍحم ٍرش خؤيق ذشخحمط ذق بٍخؤ�هٌّ خؤ�ـسَّأل خؤسٌآل ظمتَّمي خألخ
خلؤئ هال يذْـحمجلّـ ج ��خم ث ٍخؤ�خيٌّإمي خلجمً� خؤسض�ز ٍذشخحمط خؤنتهزب خرَخ

ح ئخؤسخؤٌّ
ألَخب س�سحلهٌّ رجلإلخ سَّخصٌٌخ خؤ� ـٍخعخحمصخؤحلخخبال ٍخؤسضحلُّخس خجنألخس ذْ
رخؤَّضحلط ٍخؤسآل�ئ خؤحلخخبالب ٌخعر سحلهآل هال خؤهآلال ألمح ٍىس خّـ ألُـ خئشخم
ٍخلَخ ٌّب ٍخلجمً� خؤ�خيٌّ �خؤسآل هال سَّإل  َ َّخؤ خؤَّضحلط ؤئُ خؤَّ َب
ٍخلخمخئ� خؤشخمٍط إلمترٌخـم ألُ ٍخلَخ ء ضـخ�صسآلخهخؤنتخمخ ره� ضخمألخْ هال ٍ
ٍخلجمخًزب خؤيخسبـ سالئ ٍطء رخخبسةب رخه�خة س��حت ٍؤئٌَخ خؤخجلُّب
ذىمتخت خٍ ى�خمـخٍسٌآلني خخبخمـرحلٍْ خلئَّإلخس أله ٍخؤسيخهال خؤَّصَّجل م ٍخؤ�َّخة
ٍألُ ٍخلَخ ٌّب ٍخؤ�خيٌّ خلجمً� �خنبئخألـخؤسآل ؤئخي ذجنخؤ ألُ رّ  خؤرَخ ألخ ٍذْ
خ�ض�خخي ٍسهآلء خؤوقب ؤخميه خألشال خؤ�رال ًَّ ؤالشخمٍطب خؤهخجلأل رخؤسَّجنُّه أل�خؤر
خؤخجلطت ضَّأل ٍخؤسيخة َ َّخؤَّضحلطـخؤ حتـجلهخآل ٍُّخم�� َُّّّـ ألخ ًٍَّ رخلَّخ َب

ًجمِ بٍخْ سَّأل تـتثإٍخؤ��� ثث خؤ��خم مـبميج خؤ��َّخحمجلط ٍظمتَّميـخؤسٌآل
خ�سوأل هالـ ٍضشّ خؤسو�ب – ؤمحخمٍحمط جنهآلّـ ضحل هال – س�سصز ـ ��خل
ؤالسو�–كخ خعئَّأل هال خؤمحوم م ـخعخحمص م ـخل�الر ٍخلهخحممج خؤحلٍؤ خلخمضال
خألخمُّئـخعحلُّحلطبـرهحل �خ�ألـخؤخ�سو هال خعش ٍئجمؤئ – ألمتخعٌآل فحلإل
خ�حمًخز ألئخيض نبهخحمخس سخميه ٍخؤ� ـخلَ�ب م �رسآل�ب ألُ هنتخم خعخجلّـ خضحلخش
خ�شَـٍخؤحلَُّـٍضَّئ خ�إل�خْـٍخعآلخهخس ضَّئ هُ ٍخؤحليخه خ��ألٌّ ٍخع�خم
ألخمضالخ� رجلإلخب س�َُّّخم ألمتخ� سسخ ه خْ – ىَّؤّ ضحل هال – كئُ ضش خلخمخطب
يهخؤخس سه�ُّ� خؤ�رالـم رئال ٍخؤ�هٌّ رٌخ فزـخًسآلخإل ٍخإلّ خؤنتهخحمخسب سالئ أله

ضحلـجنهآلّإختً�ت جلـهالخؤر م س�رٌخ
خجلإلخِ ٍخشرسـؤئآل غخم�ةب رنتئال ئألٌّ خٍحمجلس ىحل َّخؤحله رخْـًجمِ خىَّأل يذإل�

ُّر�الـخؤسٌآلت ىالسّـضخميخ�بـًٍَّـألخـدألالـخْ ألخ
ًآلخ رنتئالق ظحلُّحلِ كئُ ٍخؤجمّـ خعخحمصٌّب خؤهخألال فمن يآلخ بخألخ ىالس ؤحل
هال صَرخ خؤحلٍأل مجوَّم ٍسخش� صٌب ألُ ألُـخعخحمص خل�الر خلهخحممج سخش� ح

صٌـخخبخمت ألُ خؤَّمجهـخؤحلخخبالٌّ
رهحل ٍخبخمب خعحلُّحلط ألخمُّئخ خؤ�خ�خس خْ يخحم خعخإلزـخؤشخإلٌّب فمن ٍيآلخ
خؤهخ�ب هال خؤنتخألال ��خمسٌخـ ؤيخم�ـ س�هـ �رسآل�بـ ألُ هنتخم خعخجلّـ خضحلخشـ
ألئخيض هَخٍُُّ ظس ٍخلؤ��ئ ظ��حلُّ��حلخ�ب خؤهخمر �َخل ٍش��خمٍخس ألحلحمخس ٍهال
ٍَخعآلخهخسـخ�ش ٍخلخمخط خ�إل�خْ ضَّئ هُ خؤحليخه خٍ خ��ألٌّب ٍخع�خم خ�حمًخز
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خل�ال ٍ��خمسٌخ ألمتخعٌخ  خمُّءـظء سمتزـم هخلحمخ رمتَّحمط ٍخلؤئ ٍخؤحلَُّب
ذجنخ خٍ خ�خبخمُُّ خلَخي�ق ذجنخـ ٍخرس�خجن مجوم ئَّحمى ٍخ�سجتحلخألٌخـ خلَ�ب هال

رجلإلخت ضئَّأل
ٍخليخًآل خؤآل �جمِ خؤئَّإل ًآلخ ذويخألـ كئََخ  خلؤئب ئال ألُ ٍرخؤخموآل
ألمتخ� سسخ ه خْ كئُ ٍؤجمخ خؤرنتخمت ؤئال ألنت�ئ ٍضخص مجخمٍحمط رخهسرخحمًخـكشال
خؤ�رال رئال ٍخؤ�هٌّ رٌخ خًسآلخإل ٍهالَخ خؤنتهخحمخسب سالئ ألخمضالخ�ـأله رجلإلخ س�َُّّخم

خؤهخ�إت م ئالـألئخْ ٍم ٍ ََخ م س�رٌخ يهخؤخس ؤسه�ُّ�
رجلإلخ س�َُّّخم ألمتخ� سسخ ه خْ كئُـ بؤجمخ هرخحمط ألُ خلمتَّجل ذُّمحخ� ٍخٍجل
رسئ هَحل ألُ ألخم خهحلخئ خؤحل� خْ ؤَّ ح خؤسخؤٌّ ّخؤنتهخحمخسإرخؤسنتر سالئ أله ألخمضالخ�
خؤَخحمب ذ يخ ألُ رحل ٍ خؤرسـف�ئ جمخ ـذًْـ ٍىخأل خلنتسهالـيّب خؤَ�خْ س�ي ٍخإلس

_ رّ سَّإل ألخ أله سَّخيء ْـئألّ خعخمُّء ذ يخ هُ سسَّخإل يٌال
ح ضخميخ� ّي ىالس يحل خعخحمص خلهخحممج ضحلُّشٌّـهُ ٍخألخ

ألُـ خل�خًآلق ؤال�أل خسخمئّ خعخحمصـيذإل� خلهخحممج فمنـسخش� بخألخـيآلخ
رّـأل�إت يٌآلـخجلحم يهخؤسّب هُ خلآلالئـؤالضحلُّش خبخحمص

هال ؤسةـرَي�ٌخ خعَّخحم ئخألال خْـسس�الهـهال ـخ�ئآلهحلخؤ ألُ خحمصَّخ بًٍَخ
أله ىخؤه ٍظ�� سهآلءـ هال سخمئ�ّـ ٍهالـ مج��حلِب ٍٍى��َّم ؤ�حمًخزب ذجلخإل���

خؤخجلطإت
ىمحخُّخ ره� ألَخىنت خبخحمصـخؤرجل خصسآلخه ضمحَّحم م ـخلنتخحمئسٌآل رنتخْ ٍخألخ
هال خؤرضخمُُّ ىٌّ خؤجمّــهحل خصسآلخه خلمتَّجلـًَّ ئخْ يذْ ؤالرجلب خؤهخإل خؤنتخْ
ّهال رخلَّخي خصرس خ��خمخالٌّإيحل خؤهحلٍ أله خؤس�ره ألئخيضـ بألكخم ًخألني
خلؤئت ذُّمحخ� يخحمصَّ خخبخم ؤخخ� ُّئَّْ خألخـخْ ئآلَّخ ُب ضَّىٌّ ألُ ضء ًٍَّ �خرخ�ب
�رء ىحل هخألإألُـخإلّ َّجله ضمـدخبخمـب ٍحمجل ألخ ذق خٍجلـخ�نبخحمط خعسخإلب ٍم
خؤ�هَّجلُّإت م خؤنتَّهٌّ بخع�ز آل�ُّ إلسآلخٌّـلخ مـثثتثتثتثثً� سَّىيٌّ

طَّخؤٌّ خؤسخحمُّحت خلؤئ ىرال ذـخإل�ـخهسالس خؤئإلب ًجمخ مبض هال ًَخ ٍخئحل
خحمرهـخنبٌخمت

خؤ�الآلإٍسهآلال خإلمتخحم َبع ًٌٍّ خع�ز ألَنآلخس ذضحل ألَسآلخ�ـذق ئَس ٍىحل
خؤ�الآل جلهخآل ؤسشرس خؤهخل خؤشخي خعٌَّجل م ٍخ��ٌخإل خ�إل�خْب عَّئ َئالص

خؤهخ�ت ٍجلٍأل ئخيـنبهَّز رق ٍخؤسهخُّني ٍخعَّخحم خؤهخلٌّب
خؤجمّـ رخمإلخعّـ– م ُّه� �خ�خ� سَنآلخ� ئخْ خع�زب رخْـًجمخ خٍمجض خْ ئآلخـخٍجل
خؤهحلخؤ ؤسضء ئدؤ نب�خئؤ َّسر هُ – َألخ ؤحلـخعٌخس ألَّ سَّصحلـإل�جت
ألَّت خؤي�ط خؤ�رخس �آلخ ٍ ؤالآلَّخ َقب خؤئخمُّآل خؤهني خصسآلخهـخؤئيالـرمحآلخْ
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 هالّب هخألخ� ثث ألُ خئشخم ألمحٌّ رهحل خلَّمجَّه ًجمخ خ�سوخمزـخعحلُّشـهُ ٍذإل�
�صَّإلٌخ �خ�قم ألهسالق ٍصَّجل سَيٌّ ئخإلس خهسخؤَخ ي�ط خبأل خؤحلٍؤ ٍخْ �آلخ
ال �ـظ� خْـىمحسَخ ئآلخ خنب�خئٌّب خؤهآلال ض�ز ألُ خٍ خؤنتَّهٌّ خع�ز ألُ َّخ�
ٍأل�خؤرسَخـكضخئآل خؤ�صُ م رهمحَخـهُـخؤ�هخإل ذمجخمخز خؤنتخمهبـحموآل ؤالآلضئآل

هخجلؤت َهال
ألحلط ىمحخ خلؤئ خْـإلخؤ�ـصخمخ ثتثثً�برهحل هخإل رهيَّـألالئٌّ هَخ خ�يخمخص � ٍىحل
�ٍ رهحلـذ ئـ�خمخضٌّب هآلالٌّ ألُ �ـيمتالٌّ ئآلخ مـخؤ�صُب خنبٌخم هنتخمط سخحمز

هنتخمـهخألخ�ت خش� سسصخٍجن لحلط ذقـخعخحمصب خؤ�يخم ضخمألخإلٌّـألُ
ألَّمجَّهَخ هُ خؤسضحلش خ�يخمخصـهَخبـهحلإل َُّّإل ألَخ  الرس َألخ خصٌ�ط خْ ئآلخ
ألُ بخحمخألئَّإؤيمتالٌّ م لخمـهآلالٌّ خلَّصّ خؤحلخخبال ٍجنخحمط خب�خز خْ ئآلخ ؤالَخخيب
م �صُ ىحل بخْـخلجمئَّحم ٍذكخـخلئخم �خ�ب ىمح م خهسخؤٌّ ذق ُّنتخم � هآلالٌّب

خؤحلخخبالإت �َّـٍجنُّخم ؤحل ألهالَّأل ىمح
ألمتحلحم خ��إل صهال هال ألالآلَّخيب ذفخرٌّـ رنتئال إلهآلال خْ خحمجلإلخـ ذخلخ ٍخؤَّإلتت

ٍخكَّخلصخ� صجمز
خخبس�يس خؤ� َّخؤ هال خؤ�خمُّء إل�ه خْ هالَخ يذْ ٍألئخْب جنألخْ مبخعخ�ـؤئال
ٍؤالهمتخمت ؤ�خبخم ـس�َُّّّـئحلُُّـس�خمةـٍهَةـٍذحمًخزـٍهحلخهال ٍهآلالس خ��إلب
رخؤسجتالة خ��إل آل ـسمت� ـخؤ� خلهخجلُّب َّخؤ ًصآلخس هال إلخمجل خْ خُّمحخ� ـخحمجلإلخ ٍذخلخ
خؤجمّـ ؤ��إلب خعمحخحمّـ خؤَّصّ خْـإل�جن هالَخ خلخمخطبـيذْ مجحل �بـٍخؤسآلٍخؤخمصه
هالَخ خْ ئآلخ خ�خبخمت ٍىرَّأل خخبسةب ٍخ�ىخمخحمـطء ٍخؤس�خألض فءـىآلـخؤهحلأل
ٍخل�خٍخط خؤهحلخؤ س�رء هال خؤخجلحمط خعحلُّشب خؤحلٍؤ رَخ ًٍخئال ردؤخس خخبجم
نبخإلّـظء ألُ ألخ ٍئال خؤنتخمهب ضَّىٌخ إلال ألُ خلخمخط ٍكئق خ�إل�خْب ٍضَّئ

خصسآلخهت ؤالهحلخؤ خألشال خؤس�رء
خلخس ألهـ  _ ٍرخإلخس خب�خرخسـ ألُ _ ّهال رخؤسَّىه ىآلسـ ألخ ئال خْـ ٍخهسحلـ
ٍخلٌسآلق ٍخلشيقب خؤنتخمُّهب ٍخ�خسجمط ٍخئخجلكقب خؤهالآلخب ألُ خلَّخ َقب ألُ
خؤحلٍؤ جلهخآل رذحم�خ ؤالآل�خؤر ألَخـ ذ�ٌخإل ذ ًَّـ ألخ ٍإل�خب حمصخ�ـ خؤهخإل رخؤنتخْ
غآلحل ّـإلرَ�ٍ خ� ئسخز هال خؤخآل خؤحل�سَّحم َسسر خؤ� خعحلُّشب أل��خ
ٍسه�ُّ� خؤششب خؤ�ال�خس رق خؤيمتالـ هال َُّمن ٍخؤ��جمّــ ٍ�الآلب ّهال خ� مبال
خؤ�الآلبـٍسنتخمُّه رئخيـخؤ�خمئ خؤخمخّـ هُ ضخمُّـخؤسهر� بـٍئيخؤخؤمحخ خ�سأل
ؤالسهر� ٍخؤشخيب صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلٍخ �خ�خؤ خلحلإلٌّ خ�سآله لهخس ىخإل

ألَس�رٌخت أل�خؤز هُ
ؤئال مبضسّ ٍسخئحل خعمحخحمّــؤ��إلب خؤَّصّ ذرخمخجن هآلالـهال� خلؤئ ئال ذْ
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سر�ـًجمِ خصسآلخهتـٍذْـم خؤهحلخؤ ٍس�رخس خؤهحلط مبهحلّـ هال ٍألئخْ جنألخْ
ٌخعر ٍُّه�جنـكخ�ئ خصسآلخهٌّب ٍخؤ�إل ٍخ�سخمخحم خألُ ُّحلهآل ألخ خ�ؤخسب
غخرّ ؤئٌّ خؤخجلطبـ ضَّأل خؤسيخة ٍُّحلهآل خؤَّ �ب إلسآلخخ ٍظجمُّخم خؤحلخخبالب
رجلإلخ سَّخصٌٌخـ خؤ� خجنألخس ٍئخي ٍخعخحمصب خؤحلخخبال خؤسضحلُّخس ئخيـ لهخ�

ٍوحلخ�ت خؤَّإل
ح ُّالٌّ ألخ خٍمجض ذؤٌّ� ٌخلَّص مجحلـخؤسٌآل ٍسالجتمتخـؤحليخهٌّ

ألخسرهٌخ ئال خب�خ سخمسزـهالٌخ خبخ ب ألحلأل ألُ مـجلهَّخِ خؤهخإل خلحلهٌّ خإل�الء
�هخمخ ٍذمبحلخحم رخإلخسب رسر� ىآلَخ خإلَخ ط خؤهخمُّمحب رحلخ يحل ض إلسخص ألُ
خؤهآلال ًجمخ م رخْ خي�� ٍىحل خؤ�هَّجلُّقب خلَّخ َق ألُـ لَّه هالٌخـألُ ألَّى�ه
م خؤسصخمُّآلبـٍرخؤسخؤٌّ م ألمتحلحمِ ألخًَّ خْـُّرق جلٍْ خؤَنخإلض هالٌخ ُّهخىز صخمك
ذ هَّر ٍ صخمك ح رخْ سَّأل ٍخؤَنخأل خؤنتخمه يخؤخهحلط رخؤهَّرض خل�خؤر
ّي بثإكخ بثإٍ خلخجلسق م خؤ�هَّجلّـ خع�خ خ�صخمخخس إلنخإل إلمن تـٍىحل رَمن
ؤالضئآل خؤَنخإلـخ�خ�ٌّ م ألخـصخ أله ُّسَّخيء ٍخلؤئـرنتئال خلرحلخض ًجمخ هال سخئحل

خلخجلطببجثإت م
ـخل�سرخؤهَّر فحلجل خؤجمّـ خؤَمن ٍخُُّ _ خؤيهال ًجمخ فخم�إل خؤجمّـ خؤَمن ًَّ يخُُّ

_ّهال
رَآلخ خؤرجلض خألخمـم ٍؤٌّ ؤحلٍحم ُّهحلـسٌآلنتخ� ألخ أل�خؤرَخ رخْـم جلهخخ جنهآل ثـت
ٍىحل خؤهالخض خؤرجل ألمتخ� فء ٍرنتئال ؤالمتضخسب سَنآل أل�خؤرخسَخ م خْ إلخم
خؤجمّـ خل�ٌخمض خؤنتخمه ألرخجل أله سسَّخيء �الآلٍهالَب ُّر�خم أل�خؤرَخ ىآلَخـرسحلُّآل
ّهال خ� مبال ىَّؤّ أله ٍألسَّخيء خلَئخمض هُ ٍخؤٌٌَّ رخلهخمٍة خألخمـ رَّصَّزـ صخ
_ خ� حم�َّأل لُـُّخ ىخؤَّخ ضخؤَمت خؤحلُُّ ضخؤَمت خؤحلُُّ ضخؤَمت بخؤحلُُّ ٍ�الآلـح
هُـخْ خؤ�� ضحلشسَخـئسز ٍىحل ٍهخألسٌآلإض خل�الآلق آلٍٍؤخم�َّؤّـ ٍؤئسخرّ � ىخأل
خلؤئب هالٌآل َُّئخم ُّئُ �ٍ ٍ�الآل ّخ�ـهال مبال خؤخم�َّأل ئخإلَّخـَُّخـمبضَّْ خؤمتضخر
ٍألَّىهـخعَحل خ�خمـرحلحمض ىمت ٍم خؤيخحم�ٌّض �الآلخْ أله خعَحلئ ىمت م خلؤئ هخميَخ

خلؤئت ٍو� رحلحم م
خ�إل�خْ ٍخلهخًحلخسـخؤحلٍؤـخؤ�لسـضء خهخمخة رّ صخس خلرحلخ ًجمخ خْ ئآلخ
ُّيٌآل ئآلخ ض خؤسهر�خلَمحرم طخمُّـ ضّ هال ٍخئحلس خؤ�الآلض خعآلهخس رسنتئال
ٍم بثثإض خلخجلسقـبحثإٍ م �خ�ٍخؤ خلحلإل رخعَّئ خعخمي خؤحلٍؤٌّ خؤهٌحل ألُ

خ�إل�خْت عَّئ خؤهخلٌّ ْخ�ه بحثإألُ خلخجلط
ٍخؤٌٌَّـهُ خألخمـرخلهخمٍة إل�خئ هُ فخمص ألخـىآلَخـرّـ يذْ خضَّخأل ئال ٍم
ُّضخم أليٌَّإل ٍهُ خ��ألٌّض خؤيّـ م صخ ألخ ض�ز خؤَمتضض ٍأليٌَّإل خلَئخمض
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ٍخؤَنخألٌّت خليٌَّإلـخؤخإلَّإلٌّ خؤسهر�ـم
خؤ�خه هُ خبخمٍص رخؤيمتالـرقـخؤ�ال�خس مـأل�خؤرسَخ رخْ جلهخخ جنهآلّ ألخ – ث
ـخعخمٍص م ذ ُّئَّْ  خؤ�خه هُ يخعخمٍص فسآلالض  لخ ظآلال ٍّي و�مبضضض ًَّ
خألخم ٍؤٌّ خب�خرٌآلـكجتخ ر ٍْألُـخنبجتخميـُّرحل خؤ�خه ُّئَّْـإل�ه يخُُّ خل�الض

_ٍخؤ�هخأل رخؤخجلط ؤّ ضـٍرخه�خة ؤّ رخؤحلهخ ٍفسآلَّإلّ رخألخمطض
خؤ� خعحلُّشض �خ�خؤ خلرخجل ألُ خؤ�ال�خسـًَّ رق خؤيمتال ألرحلخ خْ ٍخع
ُّـٍخ�جلخحم�خ�خؤ خلرخجل مبخحمـألُ هٌخضـضسل خؤهخ� خألآل س�رٌخ هال خلهس
مـهالآلـخ�جلخحمط ُّهخمة خْـًجمخ ئآلخ ٍرٌخب يٌخ ؤسضءـخلمتالض خعآله رٌخـهَحل خل�ال�آل

ت صخألهخسَخ ألُ هحلجل م هالآلـُّ�حلحم�خي ًٍَّ خؤهآلالب س�آل كرحلخ
مـجلخخمطـخصسٌخجلض �جلخخب ئَّإلّ هُ فخمص  خلرحلخ ًجمخ رس�رء ذُّمحخ� ٍأل�خؤرسَخ

ٍخألشالت خؤ�الآل رخؤنتئال ألمتخ�ـخلَّخ َق ؤسضء
ـخْ ٍخع خألخمض ـؤَّؤٌّ �ًظخ ٍ َؤاليس ذشخحمط أل�خؤرخسَخ رخْـم جلهخخ جنهآل ت ث
خٍألب خب�خرَخ ك�خؤرخسَخـم حمضرس ىحل ـخ�ض حمهخِ خؤهٌحل رَّؤٌّ مشال خؤخمنبحلط خؤخجلط
ألنتخمٍهٌّت ًٌّ حمُّسئآل رخْ ٍىخألـؤَخ خجنحمإلخ ألُ خؤهٌحلـٍنبحل ٍؤٌّ َّ� خ�سرالَخ ٍىحل

رهق خ�خئآل �جمِ َُّنخم خؤهخ� ٍخْ أل�سٌحليض خ� ضينٌخ رجلإلخ ذْـ ت ج
ٍضمحخحمُّب الآل� ر�خمُّـ خرحلَُّخًخ خحمخ هال غخئآلسَخ ٍخْ ٍخؤ�رمنض خؤ�ىز
 خلَّىخمطب خ�ئآل سهالآل ٍئآلخ خ�خئآل ًجمِ يآلشال خؤرجلض ًجمِ هحلخ ألحلخبال ّي
خْ ئآلخ هٌَّجلًخض ألُ هالـخؤئش� ٍىهسـخلآلالئ ٍخؤ� خ�إل�خْ خإلنآلـضَّئ سخمًخ
ئال �الصآل مخ خؤنتخمهت هحلخؤ ٍهال خؤمحخ خ�سأل هال يّـجلؤال ر�خسَخ خعئآل

خؤئخحلُُّت ئحل ألُ ٍضينٌخ خ� ررجلإلخبـحمهخًخ أل�رمن
ٍخؤ�إل ٍخؤمتط حمزـخؤهخلقب � خْـخعآلحل ٍدخبخمـجلهَّخإلخ جليخهٌّب خإلٌٌّ ٍرٌجمخ

ٍخلخم�القت خإلرخ �حل غآلحل إلرَخ هال
خ�ـٍرخمئخسّ ٍحمل هالئآل ٍخؤ�إل

خؤوخألحلّـ خؤحلأل؟ خ! وخمإل رُ هالٌّ
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خعمحخمختت� ؤُّخإل
�خؤ�إل�خإل ىخه ذق ب خؤسضء� ًاله ألُ خًرم

جنخألـألئخإلّ�  ًال ىال� خسالآل��
خؤرخز� م شز� ألُ �ُّخس �َّخـخؤنتخحمهب مبحلحمّـ خيسض

رخضرخز� �َّمال مـخعخمب ُّيصإلٌّـٍصّ�
تت ُّ��خبٌّـىال�
تت خ خمخم سهخمئ

�خؤنتهخمخ ٍخبالة خؤنتهخمب خبالة خؤ�إل�خإلـخك�خي م
�خضٍرخ رخألَّخس خمبخمخت

خخب�خت ألُ خؤنالآل خىإل خى�يس خؤ�جلـٍألخ ألَّس ذإلٌّـ�خىخٍإل
خحم خ�ْ ٍ
خ�ْـخحم

�غ ظمحَّ ألرس�آلخ� خرمتخمـهخجلأل
�أل�خ مبرخ� ُّوََّْ ٍخحمـخ يخأل
� خعمحخمخ خؤخجلأل ؤُّخإل ُّخ
خعمحخمخ خؤخجلأل ؤُّخإل ُّخ

خؤخمٍه ه� ُّجمًز
ب ؤالََّإل� ىال� �الآل

يخ�
هخنبَّحمخت ألُ خؤهخنبخم مبرخ�

خؤحلخخبالـتخؤخمُّخيف ٍجنخحمط تـخنصُ ثجحثإل
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غخٍؤتت�

�ْ خؤ�ًخ خصخجلأل خْ خؤمحخرم ضخٍؤ�
�ْ ٍخلئخ خؤنتخحمط خو�� ٍخْ

ب ىخٍألس� ؤئَ�
ب ألخـخب�خمس� ٍحموآل

ت �ْ خؤخمًخ �خئ�ز خإل� خهخمة

تخؤخمُّخيف ٍجنخحمطـخؤحلخخبال خنصُ ثجحثإلت
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� تتتتتتتتتت سمتهحل �َّة

ال�آلخ خؤ�� �حلّـ ُّخ سمتهحل �َّة
ئال�آلختت

ُّحلخؤ� ضخمبخمس�
�ٍخ مبحلحمؤ م ٍ�سضآلال

ئال�آلختت
خب�خؤ� خٍصهس�

ؤٌّ �َس ؤُ �َّة �حلّـب ُّخ خإل�ئ و�
خإل�

أل�ور�ب ألُ حميهسئ ىحل
ألخمسر�ب ٍٍمجهسئـم
ؤئ� خإل� � برهحل�ب ٍخإلخ

خع�خز� ضقـفق ب خعٌآل ٍصٌئ

خؤحلخخبالـتخؤخمُّخيف ٍجنخحمط تـخنصُ ثجحثإل

ن
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خؤ�اليٌّ صخحمّـ

ألُـلخه نبخألخ� يٌخ� ؤ�إل�خإل�ب مبـخلخؤ�إل�خإل م خؤ�اليٌّ صخحمّـ بـئخْ
عن ٍصٌّـذ �ََّخسبـٍ�ـخحم شش ُّإليخمخجلخ خؤ�إل�خإل ٍىحلـىمحـم صٌآلخْب

خؤ�َُّّالإ خلآلخم رم حمئرسّـه� هال خؤ�صُبـًٍَّـُّ�ضة ألُ خبخمٍصّ

خؤ�اليٌّ� صخحمّـ
خلخؤـخؤنتصٌّ� خسجم�ئخمـمبَّسئ

خ��خمط� ٍنبصخهسئ
خؤالال ألَسمتة ٍخوخإلئ

خ�خبخمط� هُ ٍخ�آلٌآلخس خؤخمخط هز

خؤ�اليٌّ� صخحمّـ
جنإل�خإل� ضخم س�خمئ َُّّألق ئال

ضخؤ� هُ سس�خأل
ألنخ�ـأل��َّحمط� هُ ٍظحلش�
ضخخمط حمُّ�خإل خؤمتحلحم م �ْ ٍخألخ

خؤ�اليٌّ� صخحمّـ
خرٌّ� ىالز خإلس

ٍصٌئ ٍصٌٌّـٍ�ـخحم �ـسخم خإلئ حموآل

ن
ج

س
 ال

ن
 م

ئد
صا

ق



للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ثحث

للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ثحث

َُّّضحل�إلخ خؤ�خمُّء خْ و�
 وخْتتتتتت مجحل

ـ ـ ـ ـ ـ ٍ�ـُّئسآلالـًجمخـخؤنت�خمـضسـخؤَّإلإإــ

خؤحلخخبالـتخؤخمُّخيف ٍجنخحمط خنصُ ثجحثإلـت
ــــــــ

يذْ خؤَّإل خألخ خعئَّألب َُّخً� إلّ �خؤخ خُّخإل سالئ م ألهّ خسهخ ة ئَس ب
ألُ نبئال رخّـ ال ُّسَّ�� ؤئالـألُ ذجلخإلسّ ُّه�ـهُ ٍخمبرض كخألخ�ب ىحلـسرحلأل ٌّخلرحل ألَّىيٌّ
خؤهَة ًجمخ ئخْ ألٌآلخ خؤخإلَّْب ٍخ�مب�ـخٍـ�سوأل �ؤالسو ال�َّئ خنبئخألـخؤهَة

ألخجلُّخ�إت خٍ حمأل�ُّخ�
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� �خجلْــخؤ�صُ ُّخ

ئ�����جمر�����خ� ٍ خب��������َّي��������خ�  ر����������خ� خى�����������آل�����س
ر����خـــــ ����جم� خؤ�������ص���ُـى�����حلـه� خْ خؤ���������ص����ُ ���������خجلْـ ُّ�����خ

������ً������َ�����أل ٍخض���������������������إل� ٍإل������������������َّإل� مب��������آل��������س�
 ���خمر���خ جنخجلإل�����������خ أل������خ خٍـ خؤ�����������خمٍ� �����حمه�����نت أل������ُ

ى����ي����من� م غ�����ئ�����َّأل�����ق خب�������� ر�����َ�����خ ي�����خً�����َ�����خ
ٍخؤ�����ئ�������س������ر�����خ خل�����������خ ذ خع������َ������حل إل�������������خأل ـ

�����ال����ه����خ خحم� خى�������خمب�������ٌّ م ؤ�������ٌّ �ُ ؤ������ئ������
خر���خ ت ـ خؤ����ن����خل����ق ر���خص���س���ٌ���خجلـ تـ ي�����خحمى�����س ى�����حل

خر����ال�����و����ٌ����آل ئ������������آل������خ ������ر�����ر�����خ� ي����ال����س����ه����������
����ض����ر����خ ٍخؤ������ خؤ����ر����ض����خم ي����������حلس ى������حل ر������خإل�������ـ

و���������ء� م خؤ��������حلأل��������خإل َ�������ـ ص������ أل�������ُ إل�����������ال�����س
���َ���س���ٌ���ر���خ أل� خؤ������مت������ض������خمخ ����ن����ال����آل ذق جلخإل� ن
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ل��ُ ً������جمخـخؤ�����ن�����إل ً�����ال خؤ�������ص���ُ ���������خجلْ ُّ�����خ
ٍخإل���س�������ر���خ خض�������������خمخحم خ����������خمسـر������ّـبحم�������������ُّإ

�ُ �������� ٍ م �������������������ٍخ�مب خع����������� ؤ��������حله��������َّطـ
ٍخإل���س���ض���ر���خ ه��������َ����خِ ى�����حلـخ���������ال�������س ن�����آل�����دْب

مب���َّحمس���ّ ض����نت����خمص����خسـخؤ�����َ�����خخي ٍخ�����س����مت����خمخب����س
�����ر�����خ ٍخع������ص� خض�������ص�������خحم ى������مح���ّ أل������ُ ـ� ي����ٌ����ال

ى�����خ�����آل�����َّْـً��َ��خ ذإل��������خ خؤ���������ص����ُ �����������خجلْ ُّ������خ
خى������ر�����خ ى�������حل ر�������خحمى�������خ�أل������َ������خ إل����������خم �����ض�����س

ٍأل���خ خؤ���خمنب������حل ٍبخؤ������ه������حلألإ خؤ���نت���ه���زإ ����ُّبض����خم
ئ�����س�����ر�����خ ى������حل خؤ������حل�������س������َّحمإ مـجلي����������بـ إل���������خمخِ

ـ ـــــــــ
خؤخمُّخيفتــخنصُـهالنتـبتثتجتثتتثإل ــ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خؤوخز إلٌخم
�����ال� ذإل�������� ٍى�������� إل����مت����ة ����ال�������ٌّإـه����ال������ �  ب

ُّ���َ���خجلأل���� خلخ أل�����ُ أل�������س���َّض���ني� ر���خؤ���ي������حلب _
أل���ر�������َ���خ ـخؤ��������جمئ��������خم�����ه�����ال ُّ������ال������آل� ٍأل����������ُ

نب��ص���_ أل����ُ خؤ���ن���ال���آل���خب م �������نت���خمزب ٍأل�����ُ
خخلئ�����خمً�����خ خنب��������������خب ����ه����ال ��������ن خأل�������������س

ف����خخلر����� أل������ُ ������� ض����������َ�����خ�بـٍض����������َ�����خ�بـخ�إل���������
�ّ ف�����خُّ�����ال����� ئ������َ������خ ٍأل�����������خ نب��������ه��������خمّـب ع�����������خجن

ُّ���ي���س�������َ���� ئ���������خْـ أل�������خ خٍ خع������ال������آل مج�����ي�����ـ م
ر���ّ ـ خً�����������ني� مب�����ر�����ض�����خ� ُّ�������خـ ه�������������خجلألبـ خإل ُّ�������خ

ر���حلإل���ٌّ مـ ـ ٍخ�إل ـ ـ خؤ�����������ص�����ُبـ �����ئ�����در
ي���خإل���ٌ���حلأل���س خض������ر������خز ���ر����خر����ٌّـه���ال خنب�����خمه�����س

�ُ ����� ������ر ـه�����آل�����خمّــ م خؤ��������نت��������َّئ أل����ه����خر����حل
أل��ُ خض�����ر�����ب أل����ُـمب���آل���س ٍخ�����س����َّض����نيـخؤ������ال���ز

�ْ خل��������حل مـ خض�������ص�������خحم أل���ش���ال���آل���خـ أل����َ����خأل����ٌ����آلب
ر�������ّـمب����آل����آل� ً�������الـمب������َّس������ٌّ خ������������خأل ٍحمض�����������س

�ْ ه����حل خٍ ؤ���ال���نت���خإل أل���مح���َّخ بحمر�����ه�����ٌّإا خْ خإل
خ����ي���ٌّ ٍخـ خؤ����َ����ٌ����خمب و��������خزـ ب خؤ����و��������خز إل���ٌ���خمـ

خؤ������َّش������� ّ�����آل�����خ����������� مـ و�����������خزـ ؤ���������ر���������خحمئ�

بـــــــبـــــــبـــــــ
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�ّ ر����� ي������ض������م� ر������خر������ٌّ �����ر������خر������ٌّـه�����ال خو�����ال����������س
ـــُّ��ه��خإل����� أل����ال����ٌ����َّي����خ� خع����ر��������ر����ب ٍص���������ّ

نب���ص���خمخ� ُّ�����خ خي����������ؤب ������خحمي�����ُّ ي����������َّجنإ.. ُّ������خب
����َ����� أل������ُ خً�����������َّخِ أل������خ خحم� م ف�������م�

ه��مت��ي��س ذْ خؤ�����خمُّ�����ض ف�������خة ـ  ������خ������خمخ� ُّ�����خ
�ُ خؤ������أل����� ���������خب م خل�����َ�����خُّ�����خ ُّ������ٌ������خزـ ٍ

ذق خؤ�����ر�����جل نب������خمئ أل�����ُ ر�����ئـخؤ�����نت�����َّئ خ��������خم
س�������َ���حلإل���ٌّ ل�����������خمخ ������أل������َّص ـ و��������خمٍر��������ٌ��������خب

ي����خمض����ٌّ ُّ�������خ خؤ��������خمض��������زب خؤ�����ه�����َ�����خ ً���������جمخ �
ه��ال��� ٍُّ��������خ ���������خمّـ ٍُّ��������خ ص������َ������َّإل������ٌّب ٍُّ��������خ

ٍخإل������س������نت������خمّـ ظ������آل�������ال������ٌّـر��������خحمُّ��������صـخع�������ال�������آل
�ُ ������ض�����خر������ـــــظ������آل������الـــــخأل�������������خحمــؤ���ال���َّ ���

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثتتثإل هالنتت خنصُ خؤخمُّخيفت
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ــ ئالآلخســؤالحلـتتتت
ُّــؤالضخمَـــــٍخو ــ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــ
ؤ��ر����س��َ��خ إ حمص�����ه�����س ؤ������َّ خؤ�������َّي�������خ� ����ال��������س خب� ب

ب ر����خئ��������خ به����ال��������نت����إ م ى����ال����� ؤ����ي��������سـ
أل������َّه������حلخ ؤ������ال������ه������حلأل خْ ه�����ال�����آل�����س������ـ ي������������حل

ه��َّخس����خ ر�����خمٍص�����خ� – مج���خى���سـ ذْ – ٍؤ���ال���نت���ه���ز
إ أل�������ال���ز� بـ ئ����ال م بخع��������ءإ خب�������ر���س ٍخإل�������ٌّ

أل����ه����خجلُّ����خ ئ����س����ر����س ى�������حل ي��������آل����خ ٍأل���������خـئ�����َ�����س
بحمُّ����������إ خع�����������خر�����خس ئ������ال م �������خمس ����������ٍ

خل���َ���خجلُّ���خ ٍص��������حلس ����إض����س ؤ�����ٌّ �ُ ئ������ ������َ�����بأل
�����َ����و ٍ خحمجلس ص��������خً��������خ� ـ خ� ي��������َّ

���خه����خ ئ���َ���س إخْ ��������خ�مب ب ذق ٍض��������
إ �����َ����ي����س بـ ى�������َّإل ُّ�����خ �����������خ�مب جله��������َّط خمـ

بب أل���َّخس������خ أل����َّس����خ� خؤ���مت���آل���س أل���ٌ���خم ئ�����خْـ ذخلخ
بــبــب

�����خمُّ����خمس����ٌّ ُّ�������َّأل�������خ� ً�������الـو����������س ى�����ال�����ز خُّ���������خ
جلخه����������خ ٍخؤ������������������������خجلخس غ������ر������خ�ـؤ�����نت�����ه������ب

���خع���آل جلخخب���������ال أل�����ُ خؤ����ر��������س �مب����������ـً�������جمخ
ه�����َّخجلُّ�����خ �������������حلخ� خ�� ه��������َ����خّـ خر������مت������خمس ي��������حل
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للحرية أزمنة ... للسجن زمن

ححث

�����������خجنأل ئ��������الـ م خر�����������������َّخزـ �����ه�����ال ظ����������َّإل
س����ٌ����خجلُّ����خ ٍخخب��������������خم ب ـ س����������������خحمخس� ـ س���������ال���������َّ��

خض����ر����� ـى�����ال������ـجلأل���������������خ�����ه�����ال ٍنب��������������������س
جلخإل��������خ خي����������ء م خل����������َّس ٍٍص����������ّ س�������������الب

إ ى��������خجلس����ٌّ بـ خإل���������خجلّــ خْ مج����آل�����ّـ ����������ٍخنب
خؤ����س����َ����خجلُّ����خ ُّ�����ال������ خلخـ أل�������ُ خؤ�����س����������ٌّ �������ي

بــبــب
���ئ��َ��س��ّ ـخؤ��������ي����خ� ������ص�����َ�����خ� ُّ�������خـ به����ال��������نت����إ

س���خؤ������خ ؤ����ال��������ال����ز ي���������خ ٍص��������ه��������خ�ــى�������حل ٍُّ���������خ

أل���َّه���حل ى����ر����الـؤ������������خؤ أل������ُ ئ��������خْـؤ������ٌّ ؤ��������حل
ٍض����خؤ��������خ أل������������خم�خ� خؤ���������ص����ُ م ر������ّ نب�����خمر�����س

ٍُّ����خر���������خ ه�������خأل�������خ�ـمج���������خمُّ���������خمخ�ب ر�������ّ ٍه������نت������س
ؤ������خؤ������خ ه������َ������حلّـ خُّ��������������خإل ٍئ����������آلـمب������������خحمس

ٍن������ي���� خه����س��������خؤ����ٌّ ر����ه����حل أل������ُ ٍي�������خحمى�������س
ٍخؤ��������خ ئ����َ����س أل�����ي�����مت�����َّ�ـٍى��������حل ٍخمب�����ر�����ض�����س

ٍي���َّى���ٌ���خ خ��������ي�������خحمبـس���������ه����خإب ����َ����ه����سـأل�����ُ أل�
خل����َّخؤ��������خ ئ����َ����سـ ٍؤ�������������ي������خحم ش�������ش�������خ�ب ب

ى�����خإل�����������خ� ئ������َ������س بأل�����������خ ٍخ�ـ ٍؤ������ئ������َ�������
ى��خؤ����خ إـ بخع���ئ���آل ٍ ب �������َّخ�ـ بأل���ر�������َ���خ�إ ٍ
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أل����و���������ر����خ� ر�����������جلّـ ه�������ُ ى�����ال������ ئ���������خْ ٍأل���������خ
�����خؤ��������خ_� خؤ����ه����َ����خٍُّ����ُ ع�����َ�����َّْ ئ�������خْ ًٍ�������ال

ئ���������خمط� ر������ه������حل ئ���������������خمط� خجل�����������آل�����������س ي�����ال�����آل�����خ
_ أل���خؤ������خ إل���ي���� ُّ�����خ ى���ال���س ب ر��������جلّـ جلُّ�����خص�����ٌّ

ه���آل���خمِ� إـ خحم� بـ ى���خ����آل ى����حل خؤ������جمّـ خؤ�������س
خإل�������س�������ن�������خحم�ــخب����َّخؤ��������خ ه�����نت����������خس �������َ�������ٍخي

بــبــب

ر����خأل����� ُّ�������َّأل�������خ� ي������خم ������سـ إأل���������خـ ����نت��������ه����ال بـ
خل�����خمخ�����������خ حمئ������ر������س خإل�������������ـ ب ����������� ٍ ٍ

ُّ�����ش����������الـخؤ������نت������ه������زـل���ال���ّ ه������آل������خ ظ�������حلش�������س
ى���خ�������خ غ����������ٍْ خؤ������مت������َّسب ذ ئ����َ����س ٍأل�������خـ

� ٍه�������������خمط إص������������َّه� خؤ�������ر��������ٍأل ب ر����ال����حل خم
حمٍخ�����������خ �ص�����ر�����خ ب ����خإل����خـ س����و����نت� إ �ُ جلُّ����������� ٍبـ

غ���حل �ٍ به��������ص����������ب خؤ��������ر���������ٍأل ر�����ال�����حل خم
ئ�����خمخ�����������خ خع��������خأل��������ه��������خس م ؤ�����������ر�����َ�����خـ

ه�����خ �����ال� َّْ����������أل�����ال خؤ����������ر�����������ٍألب ر�����ال�����حل خم
_ خل�����َّخ�����������خ ُّ������َ������خجلّـ ب أل���������ئ����ق� َّْ��������ٍأل����ال
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ض����خمج����خمّـ إ ص��������ال ُّ�������خب خ�أل�����������خألب ������حلس س������خمأل�
خل���د�������خ ����س���ض�������َّ خ�س����������ٌّب ص������ال���َ���خإ ٍُّ���������خب

����ال����س� س����خمأل� ����ض����س �����ه�����زإ خؤ�����نت� ر�������بأل������خأل ؤ���ه���ر���َ���خ
س����ال��������ـه������ُـخؤ������ه������خمّــئ���خ�������خ ��������جلّـبي��������ر

بــبــب

ذإل���� إـ ���نت������ه���ال بـ ُّ�����خـ إ خؤ�����َّي�����خ� ���ال������س خب� ب
ئ��������خْـخب���خي������خ ������������خحمٍّــه����ال����ـ����ه������ئـأل������خ

ص��ٌ��خمط خؤ����ه����حلأل ذق إـ ٍخمب����ض����خر����ٌّ ب جله�������َّس
ى�����َّإلـ���خه����خ ُّ����خ إ خؤ���ه���َ���ة ب غ����َّ ئ���َ���س ٍأل�����خ

خب����������ط� إ به�����ال����������ني� ُّ������خ ر����������جلّـ ص����������خمخ�
خؤ����س����حلخٍُّ����خ ������إل���ال إ ����������خ�مب أل����حلخب����ال ٍمب

ٍر�����ى����خ� ض���ئ���آل���خ� بخؤ�����حل������س�����َّحمإ ���ه���ال إل���نت������حل
جنخً��������خ خؤ������ه������أل������خسب خب�����ي�����خئ خؤ������ه������حلألب أل������ُ

ٍي����ئ����خمط� �َّ��������ى إ خؤ���نت���ه���ز ض��������َّئـ ب ُّ����مت����َّْ
خأل����خإل��������خ ّ��������ي خؤ����نت����ه����ز ُّ�����َ�����خأل ٍه�������ٌ�������حلخ�

مج��حلً��خ ن���ال���آلـ �������إبي ����إل����شخ ب ُّ���َ���مت���ة ٍخْـ
����َّخ�������خ خع����������َّئ حمص�����������������خ�....م ..�إل�������������خ
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س���نت���خر���ئ���س بـ ش�������ش�������خ�ـ ـ ������ال�����������خس� ٍُّ�����ي�����مت�����ال
إحمخه������خ خؤ����ه����حلأل ب ���ه���ال ����إل��ال ي����ـ ب ه��ال����َ��خ

أل���َ����ً���خ� خؤ����������مح�����خإـ ب ُّ����و����حلٍ خْ ٍُّ����مح����آل����ُ
خؤ�����مح�����َّخحمُّ�����خ ُّ������ٌ������خز  ئ����������������ة� حمً����������ي�����خ�

إ �������������جلٍؤ ب خؤ������������َّخإل������ق س����نت����خمُّ����ه ٍف�����ه�����ال
ٍى����خمب��������خ �ْ جلخ خؤ������نت������ه������زب ئ�������ال ؤ�������َ�������َّخز

ذإل���ّ خع����ئ����آلب م إ خؤ���نت���ه���ز ئ����ال ب ٍذنب���������خمخؤ
����خحمُّ���خ خحم� مـ خؤ����ه����مت����خمب ً������جمخ ؤ��������خإل����َّْ

بــبــب
خؤ�����ص��ُـٍض��نت��� مـ حمٍ�مج������س ى���حل ب به��ال����نت��إـ

خؤ��������َّخي��������خ خع�������������حلحمخْـمب����و����س ���ه���س���آل ٍأل��������ُ
���������ُّض����حل خؤ���������ص����ُـه�����َ�����حلّـ ؤ��������ال ٍمب��������������س

خؤ�����ئ�����خخيـمب���خي������خ مـ خع����ال����آل حممج��������خز س����مت����ز�
�����مب����ر����خر ذ ه����������َ�����خّــ خو���������خمٍحمى���������س ٍأل���������خ

خأل����خإل��������خ ذـ ه������������َ������خّــ خؤ����س����آل����ه����س ٍ
��خع��آل ��مح����ر ه����ُ إ ر���خؤ������َّألـ ب إل�����جمجل � ذخلخ

ٍو���خؤ������خ إ ُّ��������������خمخ� بـ ؤ������ٍ ������خْ ٍإل�����خمخب�����من
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� ����أل��������س إ ؤ���ال���آل���مح���ال����ق ب �����َ����و����حلٍ ي�����ذإل�����خ
إل��خ����خ ئ������خْ خٍ بخع�����ئ�����آلإ م خؤ�������جمّـ ُّ���مت������ز

ثتتث خنصُـهالنتـت خؤخمُّخيف–

خؤنتخهخم ُّهسالـ ضشـ ب خؤهخأل خلرخضش ُّمحآلـ�صُ خؤخمُّخ�ب م ضٌّ هالنتّ ب
ألهالَّإل ًَّ يئآلخـ ب خؤرس أل�اله خألخ ب خؤيخ�ـ ٍخؤحلئسَّحم خعخألحل خؤحلئسَّحم ّالجنأل أله

ؤالآلسَ�ت
ٍخؤسضخمُّ� خؤيسَب ذشخحمط م خنب�خئّ ؤالنتخهخمب ٌخلَّص خؤسٌآل ذضحل ببسسمحآلُ

ٍخع�خرخسـخل�الرـ�� خؤرخإلخس م ألنتخحمئسّ ه� خؤخجلط مجحل
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إ ���ـخؤيال��  بخ رخمٍئ

خ��خمخالبـ خؤ�صَّْ م ٍخؤهخمزب خؤيال��َق خلهسالق ذمجخمخز بسمحخألَخـأله
إ حثتجتثتتثإل ألُ خرسحلخ خُّخإل شش مبآلَخ

ًجمِـخإلَّخحم� نبه�س خؤَّ �� إلرمحئ ألُ
إ ألمحبـخ ٍسَخىالسـذمجخمخرئ
ـــــــــــؤَخـخخبرخحم� ـ

خنبرخًٌخ ًَّرهحل�ـ حمٍضٌّـهال ٍسنتخم�رس
ُّوخحم� إ خؤهخمرٌّ� خؤ�صقب هال خؤ�صق ذْ

إ خؤرخ�سـٍبو�ط� إ خؤمحيخة ب نبرال ُّخ ظ�خؤ
خٍ خْب م خؤسضخمُّخم ُّسًَّص
ــــــــــــــــــٍخضخمخحم�

أل�ًَّط� خؤخمجل ئة م خؤخمٍ� ألُـٍمجهس ُّخ
جنًخم�ب ألُ خلحلٍجل رنترخرئ
ــــــــس�محخ�ـخؤَخحم� ـ
ب ُّخ�زـخؤنتٌحل ب خإلس ُّخ
ـــــــــــــٍـٍألمحّ� ـ
رمتآلَّجلؤـخعرخحمبـ

ئالـ�صَّإلَخـسٌَخحم�ــــــــ ــــــــ
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ُّخـخ���ب ت جلهَّسئ – خمبآلحل�
ـــيال�ـؤٌّـألُـىحلحمط� ـ ـ ـ

خؤمتَّإل�ب بـذ خؤ�صُ م
ــخٍـألخـىخؤسـخنبهخحم� ـ ـ ـ

�ّ إل�ه�نت� ىخحمز مـخهَخئ يذْـخؤحل ب خمبآلحل�
رخؤَمتخم� ٍخ�سرنتخمسـ

وَّألٌخبـخأل�خحم� يَّئ ـ
ثتتثإل خؤخمُّخيف– هالنتت خنصُ
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