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علتتتسنعهتتتعاخنعت دزلتتتلنيتتتؤقطقندلتتتاط ن     تتتلند تتتتاد ننتتالتتتلندلءتتت د دل
دلزشبنفت ندلع دت ندلعهتت انيهءيتخبنافتبنييتت نعطءطتخنلات ندلءاتا ن علتخن

ءيطت نعءت نهتاعتط نعاةنأزاىنإلسندلهاطءلنبنل  نتءا لنقهاهتلنايطتاةنعت ندل
دلتت ينطهتتاينفتت نعا دتتخنبنتءا لرتتانعلتتسنهاعتتالنالتت   ن دآل نطهتتتعتبني

عتال  لنلطتغلبنعلسندليا نع نهرلنبن طتعا نع ندلء مندل ينلمنط دخن طلتلن
ثالثتتلنأطتتامنهتتاي لن لاتت ندلءتت د دلن دترتتانليثتتلنتتتت دلسنعلطتتخن   ندء  تتا نبن

اخنين ااتلنتشته نل اهتلنعت مند اتتخنايت د ننأن هأ  نيث تلنهيتلنفت نههت
ءتخنق  نأعلسنفت نعطءطخنبنليت نعتتء البنيتط ندلءت من دلط أتلن أ ت نيل أتلن

 لتتط نوتت نبندلثاءطتتلنوتت ندلط أتتلن العتتاأتط نبندلعتتاأةند  لتتسنوتت ندلءتت منبن
لاءراناع شخندلت نأز لنتهتط أنوءطرلنوءطرلن تتياعت نعثلعتانتتياعت نفطت من

أشياحنتت  ان  لتخننع نشع نع تهيلنبنعء ئ نأز نالنعانف ندلزطعلنشال
ن.ننتااةنبن ط  ان  لرانتااةنأزاى

ن
  تت وانءطتتاد ندلع دتت ننب نعلطرتتانتشتيثلنايتتاهني افتت نداهتتيءهلندلتتت نطتعتت ن

تي  ندلأالمن ت طلند شطا ندلع ط لنإلسنأشتياحنتتتادد،نبنأ النللتت نأءتخن
طاا نطزتء نع شابنبن أ نءهيلندلعا نفت نههت هنوي تلنإلتسن اهتلندل تيان

عت نن.  ط ناهت لخنإلطتخنأ نمنعت ع ندلزعتانطعت لنع شتابنن ف نل ألنديق
ط هنإلسنيط   ندلعا نأعهاخنيط هن اؤءخنهيطءلندلءهاةنبنافبناأهتخندلتطالبنإلتسن
أ نتعا نع ندلت ا نفمندليط   نييعخنفؤز نطعت،ندلعتا ندليتاا ن طشتاانيؤءتخن

ل طتاةنبنلتمنطات نط ت  نأ ناعطتلندلعتا نالرتانياطزتا نعا دابندا لتلنطعت وان
ءتتخنشتتاانييتتاددندليطتت   نبنعءتت واند فتتخنياشتت دئطلنأافتتلنفتت نه فتتخنلتت النف

ءخنوت هندلعتاةندي هل ندل اف ا نعلسنداهيءهلن دهت ا نأ نطعطقن  لن
لعلتمنأهتقد هندلعشتتتلن  دت نعلتسند عطتخنبنن.ن طعطقندلالعتالندلتت نط  لرتان

لاءخنه  نف نعت زلندلزطعتلنبنيت لندلافيتلنفت ندلءت منأدت ىنعت نع ا عترتان
نن.دلزا  ناالع لنن ي د

ن
سنبن أينهق نعءت تي تسنبنلات ندلءت د دلننخالنط اينأينهق نع ندللطلنتعض 

دلعهتغطثلنتيا ند تعتالنأينع ا لتلنءت منأ ن تتسندهتتازا نبننإءرتانءت د دلن
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دل ينوت ندآلزتانالأ ت نلتخنةديت ندلزاعهتلنعشتانبديءخندل  ط نف نو دندلاالمن
دهتت اعلنأ نت ديتخنعلتسند عطتخنف ندلاالمنالخنه دهنبنو هندلءت د دلن دترتان

عتتاةنأزتتاىنلطزتتا نإلتتسنضتتيلندلءرتتانبن طتتاىنعالعتتالنداليتت نعتت نزتتاللن
دلض  ندلع هخنإلطخن و نطا  نإشاادلنداللت ا نيتخنفت ندلعااتبندل ددت ن

عء وان ضبنإ ياط نعت نأ تايبن.ءرانافمنثعللنياطل نعتانع نزعلسنعهافلن
ؤنضت  ندليطتلن ت ديتلنايخندلطعءسنف نفطخن أ ل ن يطاندالهتهايلنبنفاء يت

نتتتالنثطايتتخنعلتتسندلضتتيلنت تتلن هتتاةنعلهتتا ن دتت  نيههتت هنبدلءتت د دلن
دالتهتاهنف هتابنن وت نطعضت نفت نت هت ن اداترتاننبننف ندلعطتاهندلعتاء ن

ت تلننات مط د تلندلففطشاانأثءا نععلطلندلغ  نيؤءتخنطت زلنت تلني اءطتلن
نأ  نيزي النش ط ةنف ندليخندض اتخنإلتسندلتعرت بنندلعا  لنبنتءا لتتخنيغتلب

دطتتا ن تتا ةنبن دهتتت لسنألتتمنعيافتتلنعلتتسنهرتتلندلتتاأ ندلطهتتاىنبنإء يتتالن
 لبنط د لندلهتيا لنعلتسنأرتاهنعت نزتاللنعتانتي طتخندءتر للنعضالتخنبن

فافتتاةنمننخ تت النعءتتعلتتسنهتت  ندلعتتا ن دتت نيا ئتتلنت ااتتالنعيطتت دهنن
ن.ندل  ء نطاءهم

ن
 ينتءاوتتلنإلطتتخندلتتايتتا ندلعهتتافلنبناأىنءهتتمنأاتتا نإ ن دلندتت ند تتبنثالثتتلنن

ءتخنتءتا لنقهاهتلنايطتاةنأ ت اانللت ننبننأ نأياهنهطغا فافاةندالهتءها ن
نأءتتخنثعتتلندآل نالنط تت ىنعلتتسننيتت عتت ندلءيطتت نبن عااتتا نعلطتتخنأ نطءا طتتخنبال

ايتت ندل يتتلندل  طتتلنيي ءتتخن دتت  ن علتتسنعهتتلننبنندالهتتتعادانفتت ندلاتت من
ااءتلندلعتاةنن0هه هنف ندلءران و نط  ني ت ةنعشتاط ناهتلنتءت فبنإلطتخن

د  لتتتسندلتتتت نطهتتتته طخنفطرتتتاند بنبن دلند بندل تتتاامندل اهتتت ندلعالعتتت ن
ننننننننآبندل يتتتلندلعاتتتترنيالعاايتتتلنثتتتمنءتتتا لن يطتتتخنننبناالهيتتتلدل تتت يندليءطتتتلن

إلطرتتانطهتت بندل يتتلنإلتتسنأ نأعهتتلنيط طتتخن أعاءتتخنفتت ندل تتا  نعلتتسنأرتتان
ن.نندلنإتهرانإلسندلشيلندل يناا نزل نالنتللندلء د ن.دلعاايلن

ن
هتءه نيؤيطخنلطاطءتخنعلتسنهت بندل  ناا نعانعل نيخنف  ند اةنءهمن ل للنن

دلهعالندلضزعلنديلنأ نتيللن و دندلث لن دتخنعءاخنع ا لتلندطتا ةندلعاايتلن
ندلشتيلن نخزت نطتيتء نيهت يأ نإلتسندلشتيلننع ند بنط طخنبدلت نتاي ندلشيلن
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بن ءهتتمنطلتتت  نتلتتلنطهتتتهطبنا طتت دبنا طتت دبنعتتبندل ااتتالندلعت ءتتلنيعرتتااةن
ف نفهتا ةندال تعتااللنعءت عانال تلنن.نيرتادل ااالن طزتقءراننف ن دااتخ

ع نيط ندلشيلنبنتيا النءأادلندلرلبنيط نأ ند بنلي نطهتهان تتسننلأهعا
تالنيشاينالنش  ن اؤءتخنلتمن0لندعاأةنفاادلنيااعلنثطايراندلشت طلننتي 

ن نتعتت  لنياضتتالتخنبنطاتت ندتتا ادنعلتتسنع ا عتتلن التتلنداءرتتالندلتتت ندهتتتي
زطتت  نيطضتتا ننأزتت لنعءتت نئتت ننبطت ي تت نلدلعاايلفتت نأاضتتطنعءرتت لندل تت ة

ع ا النع ا علنداءرالنبنوتقنءررننيا ن دائ نعا   ةنندللطلنبنألعلننتي  
اأهتتخنوتتقدلنهتتاطالنفتت نع ا لتتلنالهتتتا د ن تتيا ندلتت و نبن ثتتبني ااتتلن

نننننننننننننننننيالنعتتتتتا دنهتتتتتءناطاضتتتتطلنءشتتتتتط لن  دتتتتت نأعتتتتتامندلعتتتتتاأةندلعشتتتتتي النننمن
نلن.ندالرانءهمن د ندعتا نأ نطءا طخنياهعخنف ندلع دد ندله طن؟ن!ن.نطانيشاين

ن
نفتت دأشتتاانإلطتتخند بنأ نط هتتخندلعاايتتلنإلتتسندلزطعتتلن فتت نأثءتتا ندالهتتت داةن

 ديلندلعاايتلنعلتسنزا نهعالنبنيالنإلسنأ نأزاهراناعانط نط لنعءراندلش ن
 دلعتا نطهت نعت ن دزتالندلزطعتلنعطتلنعلتسن ادندلش نف علنيشايندلغاط تلن

دالرتانيلرهتلنالنن.طتانءهتمننفءرافعرانيغقداةنبن ضارانعلتسنداهتيءهلنمنهتء 
 ابناليتنبفل  خندالي نطي ثا نعت نع ضتن زا نع ندلزطعلنبنت يلندلء اشن

 لعتتاناأطتتاهنعتتا دنإلتتسندلغاط تتلنل علرتتانإلتتسندل يتتاةنبنعء ئتت ننعتت ندلزطعتتلنب
ثطتابندلشتت طلندلاثطتاةنأءأااوعتابنتلتلندلثطتابنليتتلندلن اؤءرعانطاطاوانللت ن

علسندلت نتت   نيؤءرتانتءتعت نإلتسنعائلتلنثاطتلنلطهتلنعت ندل تاىندلعهتا اة
يءتخنأ نطءتق نعءرتاناتلنتلتلندلثطتابن طي طرتانالأشتااند انعاو نديءتلنع طءتل.ن

عءت ن دلندءيات ن ت لنفتق نبء ا نطءتأانفت ندلزتاا نديث بن د  بن 
 ائشنإلسنأ نه  نعلسنعهافلنياط ةبنل  خناالهرمندلن و نطرا ع ندالي ن

يتت ن اعتتسناءتتتيرنددد بنفقعتتاببن علتتخنعلتتسن ادعطتتخنإلتتسندلءرتتابنوءتتالن
هتط انعلطتخمنت ااتلندلعطتتلنعءت عانءقعتلنطيءيهخنف ن ض نأيطتخن دلرلتبن

ن.نعءراندلثطاب
ن.نللنددالند بمنو دنتي  ن

ن!.نننننندالمنلطهلنعطتل
ن.دالمنلاءرانعطتل
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ن
 ت بندلزطعتلنن ئطت ةنيز ان ءانند بن..دتادبنع ندلزطعلن دعتءبندالي ندال

بنااءلنياترنن اؤءخنط ء نإلطرانأ لنعاةنبنع ند عخنيش  نع نتا  ن  لجن
اأهتخنإلتسنندلثطابنعاعطلنيهاءيرانفع نط هنإلسنهيرترانبنهعبنأءطءابنزافتاببنع  ن

نبندلءتاانيتال ابنعءرتانط دت ثمنعا نن.دلزاا ن وت نمنتاالنطانءهمنإءران طلن
طزيتت نعتت نثطايرتتاندلعيل لتتلن طغ طرتتانياتتلنعتتانفتت ندلزطعتتلنعتت نثطتتابنءاشتتيلن

 وتت نفتت ن ا ةنن فتت نل أتتلنزا يتتلنبندل  طتت تط نإضتتافلنإلتتسندلي تتاءطتط ن
ديقلنإلسنعزطلتخن/نياواة/ندلعتاأةندل  طت ةنندالءشغالنلت فطان   نللغاط لن

ديتتقلنعرءتتلنهبنعارتتانهتتلنهتتء دلنعتت نععتتانضتتسدلتتت ن زلتتلن طاتتتخن أع
عتتتتاةنإلتتتتسن دااتتتتتخنبنتتتتت اانعاتيتتتتخنبنقيائءتتتتخبنعادفااتتتتتخبندضتتتتاطاهبندلع ا

قعتتال هبند تتاندلاتت لنبناتتلنعتتاناتتا نطعتت نعالعتتخنبنشتت تخندلعغل تتلنب عا طتتخ
 هتت ندلع طءتتلنتلتتلندلشتت لندلتتت نالنطت تت انءيهتتخنأ نطيتتت نيايرتتانبن تتت اان
 يط لندازيا ندلاياىنبنت ااندلهاعلندلااشاةندلت نعا نفطرتانإلتسندليطتلن

اأىناهتالبنبنعارتانعلتسنهتاطاهنفتنىإضيااةنأ  نأ  ابندل عا ن د نءه 
دنلءاأاطتخنأ ومنءيهخنيؤءرتانعتانتتقدلنءائعتلنب بنلات ندلاهتلنلتمن أ ن لتلنتيت  

ن.نعءرانلخن تسندل ومنعء عان  منقها ندلءاف ةن فا ننطتال
اتا نءهتمنآءت دلنفت نننفؤنشتاانإلطرتانأ نتل  تخنعت ن دلندلءافت ةندلع  عتلنبن

ب اأىنءيهتخن  طت دبنفت ندلاتالمنعتبنديءتخنبنعتق نإهتاقةندلزاعهلنعت نععتاه
 عتلنديءتخن دتهتخنإلتسنأينفهت لننبنءتلدل    نبنتالنالنعانطاءطخنف ندلع ط

تيا هنع نضهطجندلع طءلنبنفه لنياط ةنع ندلءا نبنناأىننيؤءخنل نط تعلن
دلي ا نلطللن د ت ةنفت نوت دندلضتهطجنبندتهتخن ت بندلءرتان لهتؤنإلتسنزطعتلن

أ  نيؤ ناإطلندلعا نتزي نعءخنو لندل  علندلت نطيت لننأ  ندل طا ط نب
ع ا التخنلءهطاءران اؤءرتانلتمنت تبنباتا نط ت لنلءيهتخنأ ناتلنشت  نفت نوت دن
دلاالمنععات ندل ت   ن تتسنتلتلند شتطا ندلتت نالءت دتبن ت  ثران لت نيءهتيلن
نةن تط نبن ادحن  د  نيالعئلنبننيا نأطامندهت انعلسنفااةنشاد نزطعلن عت  

عشانهء دلنعت د للنأعضاوانف ننعلسنيا نع ندل طا ط ن.نطء بنزطعل
طتتافرنل تتا نأينبنعشتتانهتتء دلنلتتمنطتتانفطرتتان هتتخندلع طءتتلننبنوتت هندلزطعتتل

 هتءلنيات نهتءلنطايتانعارتانءهتمننإلتسنأ نأ تي اننبشز،نعرعاناا نداطيتابن
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  ط ط ننطعا نلخنأ نط وبنإلسندله  ن طهلبنالن اهالندلزطعلبنطعات ن
لنع ندلتهااندل ط نطؤت  ن طشتا  نعءخنعلسندلءرتانلخنأ نط يرندطعلندلهع

نتعتمنلءيهتخنيهتاطلطث يابننبنلمنطات ن  د نه ط دبنبن نشتاعشانهء دلنلمنطنب
عان عتلنأعلتلنثعت ندلءيطت نفتع ندلاتالمنهتطا  نيزطتابنعا عتلندتا ادبنعلتسننم

 عء عانط تلنأهلت نفتع نوت دندلاهتلندل تغطانندلشابنفعءء نهؤا  نيزطاب
طانشتهاةندلزت عنعءت نيتاي نإ دن/نمنن ياةن غطاةنل  نط ياهطا  ندا ادبنأ

فتت ندلعهتتا ندهتتت اعلنن/ن.نننقوتتاينأءتتلدلتتمنأعتت نط عتتابنفتتالايطبنآلن  عتتابن
دلضطيلنأ نتيت نعطءطران يشاينط ت منلرتان هيتلنعت ندلهتعلن ياترنفاارتلن

 و نتيت نعطءطران اؤءراندهتيادلنع نللت نع ندله  بنداللننءهمنوااأ ض
ن0عء نأينعلاط نأا  ؟ثمناءلنإلطرعاننمنننبف نأينهعا نأءامنء من دمنهءلن

ن
دالندلاهلني داامناءلنعال لنف نشيااءان أتطءانيلنإلسنوءانبنو دنعانهتاىن

بن ياتت نثتتمنزتتا نلطل  تتخنديءتتخن تتتسنتتءتتا لنشتتطئانعتت ندل اتتامننن.نفهتتاندلطتت م
ن.هاعلنعا دنلطاطاواندضلنعلسندهمنع ندلهعلن دلياارلن

ن
نهائالنداللنم بنطي  نيؤ ندل اامنأعا نإل نياترن عطت نبندآل نأ النناءل 

ن..ولنلاعاندهتضتافت ن طتامنإلتسنأ نأتت يانأعتايننعا   نبنلا ني  نهللان
أ لتبنعءاعتانأ نتزيطتاء ن..دللطلتلنأ نفت دبنهتطؤت  نطي ثت  نعءت نفت ندلءرتان

فيتت ن تتيط لندلطتت مندلتتتال نهتتا لننعتتاندالتتتخندلعتتاأةن تت  نيالياتتلنبن.عتتءرمن
لشا لن دلغ د تط نطي ثت  نفت نعت نفتتاةندطتلنيؤءرتانفادتلن  اطالنع ند

 تتسناهتالنبن طللنشرانااعلنلمنتء  بندلهطاادلنع ندلعاا ن نف ندلءران
طعش   ندلع دبنإلتسنهاءتبندلغ د تط ندلت ط نطي ثت  نعءرتاننليث ددلشا لن

فتت ناتتلنعاتتا نعتت ندلءرتتاندلعهتته ان تتتسنف تت  دنأعتتلندلاثتت انعلطرتتانبنلاتت ن
لتتخنن طتتلنأ نعطتتتلطراعتتلنعءتت عانعلعتت دنأ نعتت نطاثتتانعلدلءتتا نلتتمنطي تت  دند 

بن اتا نوت دنطت فبن شت  دبنايطتاةنعت ندل تطا ط ن نيعئتت نألت نلطتاةنعاافؤةن
ثتتانفطءتتال دندلعاافتتؤةنأرتتمنطهتت  دنلرتتانأيندلغ د تتط نللي تت نلتتطالنءرتتاادبنعل ن

تعتء نأالنتياتانأ نن.ن دلنط منالت ايناط نزاهلنعءرتانعيتااةنمدلعهقطلن
نن.؟نلطاةننءهعلنعئت نأل ن



8 

 

ن اتتاىننأ هتتلن. عتتلنقهاهتتلندلءيطتت ن زتتا نطتءا لرتتانعءتت نعتت زلندلزطعتتلن
نن.يؤءرانها تخننف ليلنع نءهمنأ نطات اني البنعءرانن

ن
طشبنعءخنبنتتعتتبنندلء افتاةنفتطلنف ندلثاءطلن دلاشاط نبن هرران دئايناؤ ن

نضتتااةن دل طتتاةنبنتءضتت نيتتال  ةن دلءشتتا نبنتتيتتبءيلطادتتلن تت طلنبنتت تت نيال
ءأاعتتابن دط تتابنلالوتعتتامني تت تران تتتسنطيتت  ننللءتتاأانإلتتسنفعرتتانأءرتتانتغهتتلن
أهءاءرانهءابنهءابنف ندلطت منثتال نعتادلنبنتاتت ينثطايتابنهت  د نتعتء نهعتاالبن

دترانبنطي  نللءتاأاةنعت نهرتلنأزتاىنأ نوت دناع وشابنليشاتران داعتران اش
 دلندلهعتالنندلتءاه ندلههعاء ندل ينتتعتتبنيتخنوت ندلت ينطعتء ندلهت د ناتل

هت  ن  طتلناثطت نطءتقلنإلتسنعءت ت ندلأرتانإ دنعتانأشتااواننب دلها يطلن
أيتتطرنفطقطتت ندل هتتخننيعشتتابنأهتت لتخنبنلاءرتتاننعلتتسند فلتتبنتليتتخن تغ طتتخن

النتاتا نتيت ين ااتلنإالننب دئاطلن ء ادبن إشادداببنت طمنالن الةنفت ن دترتا
دلءأافتتلن دالوتعتتامنن تت اانعارتتانهللان وت نعتتبند طتتامنتتزت نءأاعتتابن دط تتابنفت 

 النطزي نيشتاينعت نءيهتخنيؤءتخنطشتاانيشت  نعت ننبيء عطلن تء  ندل اام
بندلاتتطشنفتت نعقلتتتخنعلتتسنءعتت نن تتاأدالاتطتتاحنلرتت دندلتغطتتاندلعيتتاه ندلتت ين

 وتت ندلتت يندتتاانأ نطتزتت نعتت ندلالعيتتاالةن دلي ضتتسن اط تتلنه طتت ةنل طاتتتخبن
دلهتعا ن لتط نوت نندلت نتي  نلخن د نوي لنعلطتخنعت ن-لر هندلعاأةنعانلا ن

نل ءتطتتؤت نيرت دندلتغططتان وت نطهتتهطبنيلن-انشتيخنعطتتلردل ينه يرانع ندلء
   نلعانت لبنع نأ  دلندلتغططانللاطشنف نو هندلزطعلندلعءاقللن تسنأءتخن

نتهاأن دالنلرانيلرهلنإعت داطلنمن
ن

النتتتاط نأنبننأءتتانالنأ تتل ن ءءتت نأشتتابنبنأا فتت نالنتهتتع نلتت نيال تتالة
ن0؟نعبنشز،نطشابن النط ل ن أءلنفت ناتلنوت دندلتت ط نلاطشا اهابني
بنلتتا  لن تت طالبنديتلنإتزتتا ندتاداندلي تتا ننلتتمنأالنيرت دندلء تتا ننلت نندالتلنم

ن.تلنفطعانأءلنفطخنط لاءء نعانتا  لنهاعلن د  هنعء عاناأ
د  ضا ن طي  نأ ندلءا ندل ط نتياف دنللي  ننلعبني  نف لندلايطبنو أ

ءرتانلتمنتءت تانفت نوت دندلعاتا ن وات دنف تتسنأولرتانعلتسنط تط نيؤنف  دعءران
  ا دنع ندلتا  ن ي أ دنطياا  نيعاا نآزانلهؤلنإلطخبنلا نأعرتاني طتلندء
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ع تاةنعلتسنأءرتتاناعتلنءيهترانفتت ندلءرتانبنفت ااىن  عتتابنااءتلنت ت لنلرتتان
يؤءرمنل نأهيا وتانعلتسنوت دندلتق د نعت ناتاف انفعءرتانهتتلهؤنإلتسنهللانعيتان

د عا ن و ندلهتابنو هند د دلنااءتلن اتاىنتاااوتانندلءران  ندلعا نو 
علسنعهعبنأعران تسنأءرانف ن يط لندالزتيا نداللنلرمنهاقعلنمنإءرانفت ن

ن.نوءالنألعامنلرانندلءرا..نل  ن ويلنإلسنهللانتشا نلخ
ن

 اانيع   ان ااىنأ نتزا نع ندلزطعلنءراادبنيا نأ ني طلنء  نشتراط ن
دلطللنف نعءت ت ندللطتلننوءطرالنلزا  نإالن يطهلندلزطعلنالنتههانعلسند

عء ئ ني ألنت  نيآالمنف ن  اوان عا تران زا لنف ندللطلنفتشتاانيتؤ ن
إدتتاحنيشتاينأ نطؤزت وانإلتسننبوانتتعق ن أ ن ت اوانهتا لن تاب أعاا

لاءرتتانزشتتطلنأ نطادوتتانأ تت نفتت ندلع طءتتلن طزيتتانأولرتتانفتتآثالنبندل يطتتبن
تغق وان تسنإءرانلمنتا ننآلالمي ألندن0لليطلنعرق علنندله امنعلسنع  ترا

زت نههت وانفت ندلت ي لن فت نل أتالنأدا اةنعلتسندلءرت رنعت ندليتادشن 
آلعتخنوت دندلشتا ان دوتت ىنإلتسنفاتاةند نبز انليشاينإءرانتت   ندل طتاةنط

طؤزتت وانللاتتال نفتت نع طءتتلنأزتتاىن طيتت  نأ ن اتتاىنلتتمنطيتت نأعاعرتتانإالنأ ن
.ننعطتتلنلتتءع نه طتت نعتت ندل طتتاةتت تت ىنز فرتتان تزتتا انيرتت هندلياتتاةن وتت نت

 لبنيشتاينعت نديءتخنأ نطت وبنإلتسندلع طءتلنلشتاد نياترندل اهتالنبنثتمن
نن0 علندلطالن دالنلخنيؤ نطهلبنع ةن الدلن

ن
دفتتتالنيهتتعلنعلتتسنثغتتانءهتتمنيرتت دندل لتتبن وتت نطتزطتتلنأ نأيتتاهنطقطتتلنوتت دن
دلشاادلاثط ندل ينع ن هرخنيشالنعش دئ نبن اا نف ندلهتء دلندلهتاي لن

انطضتتط ن هرتخنيالشتتااندلقدئت نط عتتلنع  تان تتغطادن طزيت نعتتاطادهنعءت ع
نبتهتخنءهتمنإلتسندلع طءتلددلأرطتاةننطقط ندلضتط نعت ن هرتخندلت دئاين.نعءت 

.ن ز وعانإلسندلاا علنعلسنع ع نتي نعبنهطااةنزا لندديتا نلرانثطايابن 
 دتت نيشتتاين تت طالنأعتتامندلعتتاآةن وتت نطءأتتانفتت ن دءتتخنبنفتت نوتت دندل دتتلن

يطت نءهتمن زاهتان تتسنطيات دنعءتخندل تا ن وت نط لت ن دءتخنأعهالن ااىن
يشالنهط ن  لنعاةنعء نعشانهتء دلن.نفت ندلعهتا نااءتلناتلندلتاتطيتالن



01 

 

ليا ند تعالندلشيرلنديتا دنع ندلزطعلننلط يانعلتسندل اطت نعهرقةنللهيان ن
نن.انيا ندلغا بنيهاعتط نعدلاامننياءتأاان   لندلهطااةندلت ن ديلنأعاعر

دل ت اطلنبن وءتتالنتتتمندلت لطتتلن دلت تت طانن يطتتبنل عتتادرنن زتالنعطتتا ة
ف الندل يطتبنيؤءرتانع تايلنيعتارن دلندلائتلنبنإضتافلنإلتسنعتارندت طمن
أز نع دهنعء عانتااضلنليا نشت ط نءتطهتلنفادرتانفت ندلءرتان دلي تا نفتتاةن
  طللنف ندلعا نبن دالنأ نيا  ةندل   ناا نعتاعالنفت نإء تا ن طاترتان  ن

 هتاخنأ نطي تسنهتاعلنت تلندلعتا نإالنفت ن تااللندهتتثءائطلنداءها نلتط ني
عثلنش ةنيا  ةندلهه ن ءخنعء  دلنط افأنعلسند انع ند  اههط نليتتاةن

ثمندالنليشتاينيتؤ ندلاتال نطت هتبندلي تا نفت نن0أ  لنع ندل اللندلعاتا ةن
دلعشتيسنأطاعتتاناطثعتتانتتعاثتتلنللشتتيا نبن يالءهتتيلنللعتتارندل تت طمنفرتت نط تتتا ن

هتيهتتتانعتتت ند0هاد طتتتلنياتتت نعتتتال نعتتتارن دلندلائتتتلندله طتتت نلاعلطتتتلن
ن.ندلتاالط نفي ه نيعيلغنلمنطا نطت داخ

ن
ندلعاالهتلن نعء عانعلمندل يطبنيؤءتخنالنطعلتلنوت دندلعيلتغنأزيتاهنأ نيععااءتخ

هاد ندلاعلطتلنفت نإ ت ىندلعشتاف ندلااعتلنلات ندلعشتيسندلزتا،نطت فانلرتانإ
نن. ندلاءاطلندلتاعلن دلاد لن دل دلنف ندلاال

 ن ءط نداالنلءهمندل يناتا نطءتأاوعتانليثانثالثلنأطامن عا دنإلسندلزطعلنيزي ن
 شا نيشاينيتت يطاندلعيلتغنمناليت نن.ننع  نععاناءانءت  انطاءهمأدل ضطلننم

فت ننعالهرتاأأ نيؤءء نهؤهت طبنأ نأ  لنعلسنءي النننبأ نأ ياندلء   ن
ننطران.نبنل  ن ويرانهللانلءان علطءانأ نء افأنعلعشيسنزا،

ن
ننن.تعتمنءهمني ق نمنالنءهت طبندلاطشنيالن ااىنطانأي ن..ندعت ءانعلطران

أفاتتانيالتت وابنإلتتسندليطتتلنلطاتتالهء نأيتت ن  نالدالتتلن اتتاىنمنأءتتانأطضتتان
عالهخننل نهطضاء نأعامنع لبندلاائللنيالق د نع نإيت نععت نبنهتؤا  ن

ن.د نشيطلنلخبن أءانأفضلندلع لندل ينطيا ء نعءخن
يشتتاينلتتط نفتت نين إ اىنياتت نءتت منععطتت نعتت نإاوتتا ندلهتتيانتهتتتط أن اتت

فادشخنبنتهتغابنبنتءأانإلسندلزاا ننبندلهيطءلنف نعااءران ءهمنالنطتقدلن
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طت تتالنءهتتمنفتت نفادشتتخنننبءائعتتاننفال دتتلنيتتااان دلشتتع نلتتمنتشتتا نياتت ن
نطتءا لنإياط ندلعا ن النطاىنأ  دنف ندلزطعلنطءا ينمنبننطهتط أن

ننن. ااىنن00بناط
 ديتلنأ ننبننتشااندل  لنتلجن ااىنإلسندلزطعلنمن  ندلءت منءهعت عبندء

ن.نطهطبنمنأي لنطان يطي ن
ننأي ينأ لسنأبنف نو دندلاالمن.ننن-

 ليتلندلثطابنءأاوانبنل ت نتتالنثطتابنن.ننف ندلزطعلن!ندللطللننلمنطءم -
ن.نندلت ندشتادوانللهياننات ىندلثطابندله ط ةددلاعلن 

 
اتتا نيشتتاينطهلتت نفتت نعاتتتبنع تتاايننفتت ندلتاهتتالن دلء تت ن تتيا ابن

ن؟نن ل طتءا لناؤ نشاينع نط ن ي نمعتسنطؤت نعالعلنطان
ن. اان دتخنن..ن ععنوال ن..نوال ن

 نطتاىنيشتاين تتسنإهت  د ن عتاننةط زلناهلند طاندل اعلنطات ينءأتاا
يالتتتخنبنطزلتتبندلاهتتلنءأااتتتخندطتهتتع انفتت ندلعتت زلنبنطتتءررنيشتتاين دديتتابن

نأءتلنبنيشتاينزتال نا ت لنعت ندلاهتلنمن دل ي نعير لنيطءرعانبن  
ن!..نطت  منء  هنيياحنعيافلن.نيشاين؟نزال 

ن
ءانضت تد ن.طتانفتال ننبديت نأزتت ننطت ندالنيشاين و نطيت ن ادعطخنمن ت  ن

لمنطهل ندلاهلن دتالنيتؤ ندلعاتتبنالنطايت نالهتت يالخنيات نوت دننبني اداةن
يءتخند  نإلتسنان عان اائن الني نأ نطاضدلغطابنبنلا نيشايندالنيؤءخن 
لعتا دنت اعءتانعءاعتانوات دنطتانن..وتلنايتان..بنعء نئ ندالنمن اط نوت نءهتمن

ن.لط نعلسنلها نأع نفطانيشاين اؤ نالنأز ةنلرانفطالنن..اهلن
أ طاءابنف نعءت  ندللطلنت  منع نفادشران ت  لنمنيشاينأط نأءتلندآل نطتان

نأز ن.
نلتتلنمنيشتتاينأزتت فعءرتتانتهتتتغط نيتتلندائنلاتتمني تت عطران تتتسنأءرتتانعءتت عانت

نن0ندءه ء ن
ت  لنمنيتاأ نيشتايندلت ينوت نأفلتسنعت ندلاتالمنن  نعلسنش ـ ن عء عانتإا

ن.نالخنعء ي
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نيشاين؟نت يط ننعاةندللنلرانمنطانأع نت يطءء نأاثانأم
دالتتلنمنداليتت نطعاتت نتا طضتتخنيتتاي نآزتتانبنلاتت ند عنإ ن وتتبنالنطعاتت ن

ن0تا طضخ
ي نأزتت ندف النيشاينمنإينطان أعامنإ اداهنعلسندلي ا نف ندلعاتبنهلهان

ن.أءانهئلنإلطلنلتيطبنل ندلش لن
نزطانإ نشا نهللان-
نأءاني اهلنلثعءرانن-
نإ دناءلنع ادبنط ه نشز،نعء نشراط نطي  نع نش لنن-
ن. ءء نعهتاهلندآل نإ دناا نععاءانندت لنيخن-
ن

افتتبن تت ط نهتتعاعلندلرتتات ن دت تتلنيالعشتتتاينلاتت ندطتتلنيؤءتتخن وتتبنإلتتسن
لندي نأزتتخنيتخن أ تان أعامنو دندله دبنتعه نبند ن هطا  نف دبندل اطلنلاق

أ نطؤزتت هنإلتتسندليطتتلن  تتتسنطضتتاخنأعتتامنأعتتان ددتتبنبنأت تتلنياليطتتلن دتتالن
نيطضتا نناتبنعلسن ادلثمنعلسنعهاللن0 عخنيؤءخنهطؤت نييشاينيا ندلطلن

ن.منطاهسنعادهاتءانف دبن
نن.أع اوانلل ي نلطغل ندلعاتبن طال رانعلسندليابن

نن.يالند ولن د دايا ن عقعترمننأزتخنط عابن افالبنف  ندت للنناا 
ن

ابن الرتتمنط تتا  نأ نطاتت  نإلتتسنعاتيتتخنطتتأعضتتسنيشتتاينط عتتابنعائلطتتابن عطع
 ععلتتخن طااضتت  نعلطتتخندلتتق د نعهتت  دبن  نزطاءتتلندعاأتتتخنالنتاءتت نءراطتتلن

ن.دلاالم
 وت ن تا بنع اتمنايطتانندل ينط غاهنيثال نهء دلنن دالنأز هنقو ي

نمنننندلبندلع طءلنف 
نن0طانأز نل نععلنالن د  نعثللنااءلندل طاةندءترلنع نعالطط ندلهءط ن

منأدهمنيؤ نع يت نللنالنت تلنعت نع يتت ن يطتلنعلطتخنن داللنععتخنعائشل
ن.ا علنهللان ءلنادئ تخنف ندل ءطان
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أاه لنطانيشاينتا  ن وللن تتق  ن تءهبنلءتاند  يتالنء ت نزهتاءالن
اتلننستءانعت نأهتلندعتاأةناد تلني تالنهتيطلران أءترتازهطاي نأز ن أءلن

ن0  ش
ت تلنيتؤي ندتهتخن ت ط ن يشتاينإلتسندلعاتتبن علتسندليت اندف ندل تياحن

ن.ننن ع يندل ينهطشتايندلش لنفؤتسنيا نهاعلنع ندالت ال
إلتتتسندلهتتتهلنندتهرتتت دعهيتتتخنع دارتتتانأ ويتتت دنإلتتتسندلشتتت لن ياتتت نأ ناآوتتتان 

يعلاطتران عا  دنثاءطلنإلسندلعاتبنندط نع ااي  ل دنعلسنيطا نبندلا ااين
ن0 دتي  دنعلسندلهاا

أع تسنيشتاين االتلنزا تلنبنوءتالنإلتسندلااتتبنيالات لننثمن وي دنهعطاان
ن.ل  ط نتز لخندل طامنيانهاد دلندلتياطغنع ندهعخنإلسندهمندلعشتاين

ن
يؤءخنيا ندلش لن تسنطتتعا نن و نط  لنعء ندلا انعا نيشاينإلسندلزطعلن

.نإءرتانإلسندلاا تعلن إهتاد نععلطتلنلرتانفت نعشتيسنزتا،نع نأز ن ااىن
ز تت دلنفاطتتلنفتت ندلهتتاعلنبنالطياتتانيشتتاينيشتت  نعتت نزاللرتتانهتت ىن
دلهاعلنف نإعا ةن ااىنإلسندل يطبنبنوا دنطشاانيؤءتخنطياتلنشتطئانعهت طان
بنطشاانيؤءخنط  منياياحنف نهيطلنأعانطرعخنأالنطزت رنفت ندلي ت نعءتخنبن

دنطضتت  ناتتلنز تت ةنعتت نز  دتتتخنبنوتت دن لاتت نافتتمن لتتلنطشتتاانيتتؤ نءتت ا
ندلءتت اندلتت ينطتتقط ناتت للنهاءيتتانعتت ندلأتتالمندلتت ينطهتتتاعاناتتلنزلطتتلنعتت ن

نزالطاهن.
ف نأعهتطلندلطت مندلتتال نإتهرتانللعتاةندلثاءطتلنإلتسندلاا تعلن  ويتانإلتسن دلن

ن.دل يطبنف نعشياهندلزا،ن
ن

ن ندلعارنع نههعراتيا لندل يطبنلر هندلهاعلن  نالنهاعلنتؤزانتعا ن
ن. ي دلندل دلنت للنفا،ندالهتهايلنللاال ن

ليثلنعشاةنأطامنتتل سندالهتاد لن دلاال ندلعت د تلنفت ندلعشتيسن يات وان
هع نلراندل يطبنيتالزا  نعلتسنأ نتيلغتخنواتيطتابنفت ان  ت لنأين تاائن

ن0علسن  تران
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عا لن ااىنتت  نعلسنضيلندلءران ف ندلزطعلنبن فاليابنتزا نف ندللطتلن
ااءلنته بندلشيالنفه  لنف ندلءرتانن.نف نإ  ىندلعادلننعارعانلل ط 

بنديقنيشاينإلطران علرانعلسنأراهن دالنلرتانمنءهتمنأث تلنعءتلن أءتلنفت ن
نعلطلنأ نتؤال نهط دبنلتا ء ند طلن.نط دلثاءطلن دلاشا

نع نأهلنزا اين؟نالنأهي  نن داللنمنولنهتزي ندلءيط ن ت ل ن دءل
ن0ءأانإلطرانع  الن لمنطهبن

 تت تلنطهالتتلنتيتت  نلد اياتتط نلاتت نإوعالتتلندلثالثتتلن لنمنأءتتلنفتت نأضتتاف
ن.نشطزابن

ن0ندالنمنيءطت ند طلن أهت طبنأ نأق قحنهيالبن
ن

 نيتتؤ ندل طتتاةنأتتوتتلنت00دالتتلنمنأهتتلنلاتت ندل تت لنالنتتت  منإالنيالعتت دادة
دءترتتلنيالياتتلنبنلاتت ندلشتتع نهتتتلي نتشتتا نبندلزطاءتتلنتهتتتعانبن اتت للن

تي طخنن هايإط نتافرندلزطاءلن و دنع د نطعا نللنأنبننطهتعاندازال،
بنيالءهتتيلنلتت ناتتا نعلتت نأ نأديتتلندلاتتطشنعتتبنزتتائ ن تت دلنععتتاينبناتتا ن
عيا ضابنعلت ن عءت ن دلندلتلنأ ندلعت لنهتطا  ندل تلندل  طت نفت ندللطلتلن

ناأطتتتلد زطتتتاةنياتتت نترتتتابن تؤهطتتتلن تاتتت طان دمنزعتتت نهتتتء دلنبنل تتت ن
علطلنأ  ءلنلمنطيارندلزال،نف ندلع لندل يناا نهطءر نالنش  نبنأ

ن0يالافرنهاعطابندلاطشنعارانبن اا نع ديلن
دآل نتاافتتلنياتتالمنآزتتانبنعتتالمندلاقلتتلن دل تتط ن دالعتعتتا نعلتتسندلهرتت ن
دلاضل نلتؤعط نل علندلاطشنبن أأءء ناءلنهؤزهاندلاثطانبناا نهتطي تء ن

ن0دادايننل الهاءبنوامنع ندل طاةن
ه لتتخنبن أءرتانتعطتلن  نطات  نلمنتا ندا اةنعلسنإزيا ن  ط تلنإعهايرتانيا

دلاهلندل ينطع نعانلعرانبن وت نتت النأ نلت طرانعتانطعات نأ نت  عتخنلرت دن
دلاهلندل يني دن ه  هنف نتللندلل أالنع تاءاني ه  ندل طتاةنيالءهتيلنلرتان
بندلاهتتلندلععتلتت نيال طتتاةندلتت ينطعتت نفتتاددند بن د عنبن طاتت  ندلتتق  ن

هتءلنبنإءتخناالهيتلندلت ينطعات ن ينندلع بنلق هتخندلت نت غاهنياشتاط 
دعاأةنأ نتهء نأراوتانإلطتخن وت نع عئءتلنعلتسندلعهتت يلن.نف التلندلايتااةن
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دلت ن العانأادترانف ندللطال ندل  طللنبندالتلنيشتهاعلن   نأ نتت  نعهتاالن
ن؟نءا  نعاانطاهط ينمنولنت يلنأ ن ينتا  نو هندلعاةنن

نانءرضلنعاخن دض لنف ن هرخن ءررنبنلاءرندلعياهؤةني لن
ن داللنمنولنهتافضء نطانيشاين؟

أ نتات  ينإلتسندليطتلن ءتخنطهتت طلنعطشتلنن..ندالنمنأءانأفاانيشت  نآزتان
ن.ننوءانإلسند ي ن

ن0داللنمنلاءء نها ةنن
 ولنتأءط نأ ن للنهطه ينبنأأءء نأز لن  ت نعت ندل طتاةنفت ننندالنم

بنعثتلنوت هنفطتخنو هندلعهؤللنبن أأءءت نهتؤا  نهتاط دبنفت ندلء ت ندلت ينأءتان
دل ادادلندلاياىنالت تز ن أءلنوءانطا ااىنبنت تز نعء عانتا ءط نف نيطتتلن

ن ي اطلنتاعلن دلاالمنالخنعيت حنأعاعلن.نن
لناتف نأاثاندلل أالندلا ءطلن هاهتطلنبنتلتلندلل أتالندلتت نتهتت يلندل يط

فطرتتانأ لتتسنأءيتتا ندلءرتتاان تتت   نآزتتانتل ط تتالنلطتتلنعضتتسنبنطيلتتغنيشتتاين
ز انبنطشاانيؤءتخنط تا نإلتسندلهتعا نلاءرتان اتاىندلتت نتعهتلنيتخن ا ةندل

فطتتتاء نيتتط ند ارن دلهتتعا نمنأأءءتت ناءتتلنعاطضتتابنيتتالعاأةنعءتت نهتتء دلن
تنب  طللن أءء نعتانأقدلنأتتءي نعزليتالندلشتيا ن سن أأءءت نعلتسن شتلن ع 

سنتؤتطء نيال  دان تاط ء نإلسنه تطمنأاتاتبنعت نو هندل ع ننبننياعاأةنه ط ة
عانتقدلنآثاان اط تخنفت ن  دهت ن ا  ت نبنإءءت نع تابننبطلخن اانتيا 

سندلت نت  نزل نالنسندلعاأةن أأءراندل ع نسندل بنعاةنأزاىننني ع ني ع ن
نن.ء نعاةنأزاىنءدل ينأز نطهت   نندل و ندلا   نو دن

ف نألعلن دعهتلن   نندلعهه اننعلسنضيلندلءرانطيااا نطرت نلران وعان
ل نتالعط نأ ن ق ندلاتالمنالتخنطهتاءء ن الننمنزانآلدنخأ نطاىنأ  وعان ه

شتتااني تت ةند لتتمنأأهتت نفطتتانوتت هندلقهاهتتلنتزيتت نعءتت نبآهنطتتان اتتاىناتتمن
منأالن تتتؤت نءيتتادلن اتتاىنع يتتلناداددتتلنإلتتسنهتتعاخنن.نت تلءتت ن تءراءتت ن

اثتتتانأأ نداءهتتتا نوتتت نأاثتتتاندلعزل دتتتالنشتتتاعاطلن ءتتتخنطاهتتتط ينتتتتاىن
إءتخننبن قءتخن عااءاتتخنعلتسنأاتافتخنطؤت نداءهتا ن تاعالبننبندلعزل دالن قءابن

نبالن اةنتادبنن..نالند  قد ن ع ن
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ن.نتخالنف لنلر نشاو نعلسنعااءانبالنعءزيرننبالن ادخنشهاةن
لاءتتلن.ننانأطرتتانداءهتتا نيؤءتتلنفتتا ن تتالنمنتتت ا ن تتالنلتتخنأ لنعتتانط نط ننعءتت عانط لتت 

نن.ن مناط انعلسندل طاةن ط يلندلاطشنفطرانب  ندل طاةنأفضلنع ندل
طانيشاينألمنءيت نعط ءءانعلسنعااءتاةنععتانيؤاعلتخنأالنءتا رنأءيهتءاننأهل

نالءههامنعاران؟ندال تعالنو هندلعااءاةن 
داءها نها نلطااء ن طتؤلمن طااف ننالنلط   ندلقو ان طعض بنعتاطرمنوت ن
ءها تتلنفتت نع ا لتتلندالءهتتهامنعتتبنا ءتتلنعزلتت  ن تتقط نبنالنأ نتاتتاف ن

دل يطالندل تق نعءتلنبن ت فلنداءهتا ننإ دن  فل ننبلتها نع نو دندل ق نل
ءطتتلنأءتتلنهئتتلنلتضتتبنليءتتلنفتت نععتتااةندل طتتاةنوتت هندلاعتتااةندلتتت ني ننبعءتتلن

نعتتت نتهانبيلرتتتا نداءهتتتا ن  عتتتخنن عادتتتخن أادتتتخن تتت دهتتتتي ل  ندلءرتتتانيت 
لتلنفت نن دلعارنيؤ ندل  لندلااعاةنتهتت انفت نل أتالنتزالرتاند زطتاة

اان  لنعتاةنتءيتت نشتترطتلنوءتالنفت نآزتانل أتالندال تضتننوت دندلاتالمنب
 تااء رانيءيضاتلندلادعشلنديلندلاياىنعلسندل طاةندلت نلمنتا ناأطترانع ن

دلعارندلهه ينعء ن ا ةندلعتارندلا  ت نن ا ةنعء ند زطاةنعء ن دل
تءيتتتت نعطءتتتالنعلتتتسن  تتتائ نأزتتتاىن أءتتتلنع تتتا حنفتتت ن  ط تتتلندلعتتت لن

ديتت ند لتتمنبننأءتتلنمن دال تضتاانبن تتهتتاد نعلتتسنأهتتعاعلنالعتتالنء ادءطتتل
د لتتمنوتت ندلتت ين تتءالبناتت نعلتتسن تت انعتت ندلهتت   نأءتتلنعزلتت  ندايتتلن

نبند انافياتتلناعتانط ت  ندلادعت ندلعتاواند طاتخنن.ندايلنللهع ننبننلله   
يت ندلتتتادبنالنتتء نلل أتتلنيؤءتلنعتت ندأءتتلنن.النتت  ندل  طتبنط تت  ندلادعت ن

بنلتتط نلتتط نيالازتتا ن  تت هنط طتتانداءهتتا نبنيتتلنيتتا لمنأطضتتابنن. ل تتالن
لط نيال  لنط طتانداءهتا نبنيتلننبيلنياله  نأطضابننبيالشيبنط طانداءها 

إ نهللانأااعتتتلنفتتتالنتتتت لنءيهتتتلنبنوطتتتاندتتتمنإلتتتسندل طتتتاةنننننن.يتتتالعارنأطضتتتابن
وءتتالنفتت ندل يتتانعتهتتبنعتت ندلعتت لنلتت نطي تتسنعءتتلنإال نعتتانشتتط تخنا  تتلنبن

نتهتاءلنبنهتت النأ نا حنهللانعء عانت  منإلسندل طاةن تيت نعطءطتلنعلطرتان
أءتتلنت عتتلنأعاءتتتخنبنت عتتلنهتتاهندلزيتت نبنفتت نتلتتلندلل أتتالندلء ادءطتتلن

 هتت الناتلنداهتا دلنبت النعاءسنداءها نفطلننهت النهاننهللانفطلنب
ط ت نن.ابنف نألعتلندلهرتلندهت النامناءلنفاانبندلت ن هرترانإلسنءيهل

اثطتا  نيءياةنياائطتلنمننتا  نن و نل ع  نتءرعانع نعطءطرانديشاينيؤ ن
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طيشل  نف نعهاسندالءههامني ددارمنفطاطش  نفت نوتاعشندلياتلندل تاداين
 علتتسنوتت دندلعيرتت مننبنعير مندلاتتامنلل طتتاةناللل طتتاةنبنوتت دندليشتتلنطااتت نعل تت

دلشتا ندلايطتانطات  نفت نت ت طمننن.طر ا  نأععااومن   نأ نط ت ع دنشتطئابن
يتاقننندت ادلندلر دطانإلسندل طاةنعت نزتاللندلت تاا نعتبنوت دند لتمن وءتانت
دلعااءتتاةنطتتانن0داءهتتا ن ايا دتتتخن ط تتءبنعتت ند لتتمنعل عتتلنإءهتتاءطلنايتتاىن

ءهتتا نفتت ندل طتتاةن شتتا نت د تتلخنداءهتتاء ناهتتط ينوتت نشتتا ن هتت  ند
داءها نط بندل طاةنطانيشاينفر نن.إءها ني   نعااءاةنلر نإءها نءاد،نب

انبنإءتتخنأ يالتتخنلطاطشتت ونبدلتت ينطيءطرتتان طهعلرتتان طقاعرتتان طل يرتتان يءهتت
لن ط تتانطتتطتتإع نيهتت  دوان لتت للنطا تت نفطرتتاندل تت ددالن دلاالدتتالندل عطع

دلت ط نطيءت  ندل طتتاةنوتمنأاثتانعتت نن..نعلتسندلهتطاةندل هتءلن دلهتتعالدل طيلن
دل ط نط عا ءرانفع دنععلطلنيءا نع طءلنتهتغا نثالثط نهءلنفتع نتت عطاوانالن

ععلطتلن ال ةن يتلن إ دنبطهتغا نثالثلنأطامنبن عبنو دنفع ند ارنعاعاةن
 د  نتهتغا نتهالنشر انفع نععلطلنت عطانآال ند شتزا،نالنتهتتغا ن

طاهط ينافتمنداءها نيزطان0ط عط ن عبن للنفع نعلطاادلندليشانطاطش  ن
دل ط نطءهي  ن طاي  نومنأاثاننالنعأاواندلشاندلت نتي  نلءانف ندلاالمنبن

دلتت ط ن نطتت عا  نبنعتت ندلتت ط نط تلتت  نبن دلتت ط نطيءتت  نوتتمنأاثتتانعتت ندلتت ط
اتتلنعتتان تت ل نط تتاعنمندتتمنأطرتتانط تتل   نوتتمنأاثتتانعتت ندلتت ط نطيهتت   نبن

علطتلنأ نتغءت نعتانلتمنطغءتخنبنداءها نبنعلطتلنأ نت ت لنعتانلتمنط لتخنفطتالن
علطتلنأ نتهتعبنعتانلتمنطهتعاخننبعلطلنأ نتاىنعانلمننطتاهنفطتالننبفطالن
قنعت نفطتالنالنعانفطلنطتعطتن.علطلنأ نتا  نعانلمننطاءخنفطالننبفطالن

علطلنأ نتءيا نيتعطقلن تتهخنإلتسننبشاللننباإطتلننب  تلني عاتلنن..
ن.نعانلمنطتهخنإلطخنفطالن

إءران طاتءاندلادئالنطانيشتايننإءرتان طاتءتاندلهت اطلندلع وشتلندلتت نهتتريءانن
فتت دبننطتتانيشتتايننهتتتءيت نبأهتتاداوان  فئرتتان شعهتتران ءهتتطعران أ اددرتتان

نبأاطهابنناثاأ ا  ن
ءاتتا نأ تت دا نأاثتتاننبيط تتتابنأاثتتان فتتؤبنن ءهتتانبأاثتتانأعءتتابننندبناءتتاىنأءرتتا
ءلي نثطايابنلمنءليهرانعت نديتلنبنءهتعبنأفءطالنلمنءهعارانع نديلنبإزال ابن

ن00ءاطشن طاةنلمنءاشرانع نديلننب



08 

 

نءهيرمنع نديلنءءءهبنأ ياالبنلمنن ف دف دبنطانيشايندل ينطا  نالخنلءاب
فت دبنهتتا  ننبلمنءش وانعت نديتلنند نأءاشط ديلننءءشن ءاىنأعطا نلمنءاوانع

أهلنطانيشتاينأدت لنلتلنيهتاطلنأهتاداينالرتاننبدل طاةن دفئلنأاثانع نديلن
نأوعهرانللناعانأءلن

 ءءت نأتعتتبننةإءء نهتاط ةنطتانيشتايننهتاط نبالتهعارانناعانأءلنلهلنوءان
ي  دهتت ن أهتتت طبنأ نأعطتتقندل هتت هن د شتتطا ن تت ل نننأهتتت طبنأ نأعطتتقن

لندلت نأهعارانأعطقندلعاا ندلت ينأعتطشنفطتخن أ يتأنأهتعا ند شتطا ندلالعا
 أعشتتت ن أدتتت ن أت تتت  ن أ تتتعلن أااتتترنناطتتتلأهتتتت طبنأ نأفاتتتاني 

إءءتتت نأهتتتتعتبنيتتتالءأان دلءتتت مننبانإلتتتسندلهرتتتالأتتت أفتهتتتلن أضتتت لن أء
قند شطا ن نل أالنداط د نإلسندليادشن ل أتالنط دل اامن ندلعهطان تعط

ن..دلءر رنعءخن
 ندل طتاةنأأءأاناتمننبه اء ندل طاةنإءء نطانهط ينععتلئلنيال ط طلنطاهنامنت

ن.ن ل ةننأءأانإلطرانهط دبنديلنأ نءزا نعءراننأءأانإلطراني  ةن
ن

ن*ننننننننن*ننننننننن*ننننننننننننننننننننننننننننن
ن

ف ندل ياحنيطءعانااءتلن اتاىنتهلت نهت داندلزطعتلنتتؤعتلند هتعالندلتت ن
ت  نأعامندلزطعتلننن ا عطلنيهطااةنران د ني فتلدلينوي تاتيبنع ندلءرانب

ن0لتمنتهت ندلهتيطءلندلتت نت عتلنيشتاين ءهتمننبأهاللنيءأاوانفت ندلءرتانبن
منولنو هننءقلنشابنع ندلهطااةن أل سنعلطراندلهالمنثمنأا  نعلسندلي ان

ن0نزطعلند هتا نيشاينعي ندلعهط ن؟
ن0و هنزطعلنيشايننأهايلن ااىنمن

نلزطعلن دلءراندائالنننمنأط نو ن؟نأل سنءأادلن  لند
نإءخنف ندلءرانعبنإيءخنط  ا د ندلهعلنن.

 ولنهطتؤزانإلسنأ نطا  نن؟نن-
 تيضلندءتأاهنبنلط نلخنع ع نثايلنف ندلا  ةننن-

 0أءانف نعهللنع نأعاينبنلخنعأا  ننولنل نأ نأتااخنل طلن؟



09 

 

فتابنعأا وقلن ااىناأهرانيالع دف لنالهتالمندلعأتا  نبنعءت وانهت بن
هتتا نإطا نل ع نعالع ندل اض نندلعأا  ن دالنمنو دننع ندلهطااةننعغل ابن

ن0يشاين
تءا لتتلنعءتتخندلعأتتا  نف تتالندلشتتابنمناهتتا ننيلغطتتخنهتتالمند هتتتا نإطتتا نبنن

ن.نءأالن ااىنفت ندلعأتا  ن أ هتلنياطتبنء ت هن أ داندلهطااةنعائ دبن
ديتلن يت ألنبنليثتلن دنليتلنعت ن تي تط عإعلسناهاللننلت بنيضخاد لنتف

أتهتتاأن أاتتتبنلتتلناهتتالت ند  لتتسنياتت ناتتلنن دأءتتامنيشتتاينونفتت ندل تتاد ةن
إءءت ننباتيتلنالت يندت اةنعلتسندل تيانأاثتانلعتنهء دلندالءتأاان ل ني طتل ن

ع ط نللنيالنو دندل ينأءانفطخن و ن دتخنطشااء نيااثمنء  لنعلسنالنعتان
ععتانعلعتءت نندلزيتاةنلتمنتالعءت نشتطئابنن نأءلنفطخنلات ناتلنهتء دلندل ادهتل

إطاهنبنأ اا لنيؤءء ن دتراناءلنعلسنعالدلنيزع نءها نفت ن دتلن د ت ن
دلعهتا انألرت نزلت ندلءهتا ن تالتمنأ نناالالبإضافلنإلسنق هت نبناءلن

لاءتلنب نطا  نف ن ضا نطهرلنعلطخنأ نطها ن طا بن طغت ان ط تتالنع ن
ن0انا   نع ندآلثامن اؤ نهللانأاهللنإل نهئلنلت ر ن

عتت نيطتتتلنعهتتا اد ن  زلتتلنيطتتت نأءتأتتانن’حند ثتتطمنزاهتتلفتت ن دلندل تتيا
لت ننلاءتلنلتمنتتؤلن أءتلنق هتت نيتؤءء نهءءتلنبنشرادبناتاعالبنن  ز للنإل

 ف نأ دتالنأزتاىناءتلنأتعءتسنفطعتاننزائيابنعلسن طات نبن’تت  انامناءل
لتتت نت ضتتتان تهرتتتقنعلتتت ني لتتت نءتتتااينلتاط ءتتت نعتتت نعتتتالمنالتتتخندلتتت ن

تا ان  ده نف تسنلت نلتمنتات ننالن ادلنعلسندليابنااءلب دض ادبن
ءيتتؤنف تتل نعتت نعرءتتلندلع اعتتاةن ءءتت نزءتتلنن أءتتلنهتتطا  نعتت نط عتتلنإلتت

قعطل ن اط نطء  نيال  نزائ نبنلاءءت ندتاالندلزتا  ن أءتانأت دتبناتلن
د تعالنأهت أنعت ندآلزتانبنهتؤللنعءتلنفت ند تاندلات لن علعتلنيؤءتلنلتمن

ن0ت زلخنعء ن دلندل ياحن
دزتيطلنعء نشرانعبنديءلنبنتللندلتيا تطلنن ويلنأهؤلندله دانف ال دنيؤءل

تللندلش دا ندلت نعشطترانشااعابنشااعانبنتللند عتاا ننبنندلت نل نأءهاوا
إلطرانعااءابنعااءان أءانأي  نعءلنلا نلعا دناءلنأي ت نعءتلنن’دلت نتا  ل

 هتلنأ نأاىنعتانبأ هتلنأ نتاتاديء نبنأي دلندا ادان تسندآل نالنأعلمن
لاءءتت نعلعتتلنعتت نأدايائتتلناتتلنن.نالنأ اين00ت نالنأ اينتتتخنيتتلنزطتتاءفال ن
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ل تت نعلعتتلنيؤءتتلنن.عتت نط عرتتان  تتتسندآل ن أءتتانأتتيتتبناتتلنأزيتتاالنبن  شتت
ن طتتتات نأء تتت ل نبنناهتتتاع تء ن النأهتتتت طبنأ نأ تتت نلتتتلنشتتتا اين طءرتتت

 أء تت لنهتتعات ن دلهتتعالنفتت ن دداءتتانوتت نأوتتمنعتت ندل طتتاةن  ننطايشتتاين
نا ندلهعالندلهتطئلنهتتي سنتال  تخن ت تبلنداءها نوءانإ دنعالنهطءتر نب

نهتعات علطخنآال ندلهءط بن علعتء نطانيشاينط عرانأ نأ افأنعلتسندللاءل
 إءها نيهتعالننبإءها نيهعالنهطئلنو نأشيخنيقياللنتتادامنعلطراندل عاعلبن

 طيتلنوت نأشتيخني  ط تتلن ا  نفطرتانهعتالندل يطاتتلن دلتاط ندل طتبن تغاطتت ن
دل تيانعلتسنن أتالمنلتمننءيتنب ط نللنطانيشاينأتالمندلياليلنبنأتالمنامنأءانع

لاللنالنتت اينيتؤءء ندآل ن تالنداضتطابن اتا نعت ندلعيتتارنبنأال نأاتبن
أ نتاتت  نأءتتلندل اضتت ن أاتت  نأءتتانعااءتتلنفتت نعقلتتلنعتت ندلءتتا نبنلاءءتت ن
أ امندلءا نيعيا ئلن أفااالنبنأ اعرمنيلنطانيشاين داءها نلر نأهتعسن

لتسنإأ نع لنداءهتا نالنطات  نفت نت هطتخندلا تابنع نأينداء  نبنعلعتء ن
طات  نفت نت هطتخندلهتعاحنلرتمنبنعلعتءت نأ ندلي  لتلننعلسندت اعانءيط ندلع 

دلهاعطلنتا  نف نع ىندل  اةنعلسندلتهاع نالنعلسندلا ابنبنعلعتء نأءءت ن
داضتتطابنعتهتتاع ابنأاثتتانععتتانأءتتاندتتارنناتت لتت نأاتت  نداضتتطابنفاضتتالبنعتتانلتتمنأ

ن0عاادبن
عتتلنعلتتسنءيهتت نا نانيشتتاينأءءتت نعءتت نتلتتلندل تتيط لند ثطعتتلن طتتن تتاا لأ

أ زلءتت نإلتتسنا تتابنعتتالمنبانءيهتت نعتت ندآلثتتامدلزطاءتتلنبنهتتعا لنلتت ن ر تت
إءتخنعتالمن افتلنيتالء انلتمنأات نأ زلتخن لتمنأات نبن دل   نن دلء ا ولنددلءق

يشاينأءانآه نعلسنالنعانهييتخنللنع نألتمن أءءت نن.نإلطخنل اللنن  لأت
طايطتتلنطتتانيشتتاينأءتتلننبمن اتتالن أ ا ن عتت  ندلءتت منأ ءتت ناأهتت نأعتتا

ن نأشتتهاااأ تتل لنإءهتتاءابنفاهتت دبنيايتت لنبنطايطتتلنأءتتلندهتتت النأ نتتتق
نن.فضطللنف نتايلنءي نأثطعلن

أ عترتتاننفت ن يتتاةنن  لرتانهطتت دبنثتمندتتاد ةندلاهتاللنبنءأتتال نن اتاىننأءرتل
نزل ندلزطعلن.

ن
تزتا ننخا ن  طث ااىنت يان ض اوانف نعزطلتخنبنتها ن  دهخن ف نأثء
طءتيتتخنإلتتسنأشتتطا ننالعتتلنعءتتلنيلرهتتلن اتتاىنبنتي ا ااتتلنت تت منيرتتان اتتاىنب
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إلطرانب ي لن ااىناع اهلناياىنطتالمنعءرانأ دالندلاعلن دلاد تلننختءير
عت نإعتال نوت هندل  ط طتلنبنلاءتلنالننزهل امنطنب  اط لندلعش ن دلاالمننب

النااءتلندت ندالتتخنعثالنأ نطتا  نعثتانب لضطين  فالنشنطهت طبندلرا بنب
يت لن.نبنأ ف نتغططاننءع ن طاتتخننااءلند نا تخن ا ثلنن ااىنبأ نطا ين

ع نيتخنبنإ تهط انعلتسنت تافاتخنبن تيتارنعلطتخناتلنعتاتنه ااىنته ا
عءتت عانتغطتبنعتت ندلزطعتتلنب طتت داينن/آلنععتتاد ن/ تتسنأءتتخنطهتتتعبنهت اةن

دلتت نتت فبنالنطهت طبنداتشا نع  اندل ت ةندلرائلتلن0عءرانالنشالنللتؤثان
عطءطخنللءأاننإلسنعشطترانبنلإل غا نل  طثرانبنلتءا لنعات ءالنعت ن اتامن
يل ةنعهطيلنبنللت  ط نف نالن اااترتان وت نتالعتبنءهتمنلايتلناشندلعتا ن

انت فاخنافيلنهاع لنالاتت د نعاليت  هت  د نداتعتلناعتاننف ندلءرانبن أ طاءب
بنيثطتابن دزلطتلنتلي نبن ط لمنييء النأهت  نبني عتط،نأهت  ني ت د نأهت  ن

يهتادبنأهت  نبن أطضتابنيعشتطلنهت  د ناتلتلندلتت نتعشتطرانبن اتمننه  د نب
طرابنف نآزاندللطتلنعت ندلزطعتلنوايتابننعت نلرطتبنادئ ترتاني ايتلنطاتاتبن
ع نعها ندلتياطانيتالا  ةنإلتسنعتالمنعتاقدلنعءت نعشتانهتء دلنطرتابنعت ن

طاوتانبنه طعخن طتعتمنيطتؤ نمنهتتا  نوايتلنعت ندعتاأةنلت تبنفت نشتيالنف
ت ت لن وت نت ت  نفت نءأادتتخنإلطرتانمنن0هتاط لنعشانهء دلنإلسندلت اد 

ننن ينعءتت عانتتضتتاط نعتت ن هتت  ينلتت نطي تتسنأعتتاع نفطتتاندلءرتتانعتتاةطتتانهتتط ن
نن0ثاءطلن

 طهتتاسنن0ط تت لنمنطتتانعاعتتانأءتتلنضتتطيلن أءتتانأعتتت انعتت ندلت  تتطاننننننننن
عاعتتا/نن/ ي/ن طءا طرتتانييتتاحن تتائامنطتتانهتتط ننازيتتا ن يتت اهن وتتسنتءا طتتخن/

تاارتانفت نهتيطلرانلطناتاف اإلتسنيطترتان ط ءتبننلتات   ط ءارانيؤءخنطياتاني تلن
 طشاحنلرانيؤءخناهلنعت اانف نءع ن طاتخناعانتاىنبن و نع افألنف ن
 اط لن طاترانبن ت ااهنايعتانطهتيبنلرتاندل هاهتطلنبنط د تلنشتا خنلرتان

ننف نو دنداتهتاهنبنفرت نفت ندلأرطتادلندل تااةنطات  نثعتالبنطتعت   شتيخنعتاا 
علسنضيلندلءرانطغء ن طتعتمنيعانطز تانلتخنب وت نتات  نياتلنثطايرتان تتسن

علسنشتااوانت تل نأ نتهتعبنهت اةنآلنععتاد نبنفت ت لنلتخنمنناشابننيا
افمنالنعتانتتاىنبن عتانطهعاءتانلرت ننلا نلط نع ن  لنأ نتتااء 

علتتت نأ نأفاتتتاننأاثانأوعطلنععانطيادءانل اهلنأءخنيالنع ندلعهت طلن
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إ دن اا دنأهتعا نثالثتلنأثاطتا نفت ندليلت نفتع نن.لء  ندل ينت وبنإلطخني دلند
 نوت هندلزطعتلنتهتا ينعءت يناتلند ت انع عتبنوت دنفتننأي نهطا  نأ  وم

ن.ل ننفطخنهطا  ند اثانأعءابنيالءهيلنأءلزاآ أينعاا ننبدلعل ل
ي أنيشاينطءههمنعبندل طاةندله طت ةندلتت نطاطشترانعتبن اتاىن النطاطت نأ نن

ل  نع لنعلطخنفاددندلاقلتلن أ التلندلزطعتلنإلتسند تان.ننباددراطت  انف
فرت نتاتتتبنأ دتتالندلاعتتلن أ دتتالندالهتتتاد لن تهاتتلنطتت مندلهعاتتلنع لتتلن
أهتتي عطلنبنفتت نناتتلن تتيط لنتاهتت ن تزيتتقنعلتتسندل تتا ن دهتتت اعلنأ ن

شتتاىنءهتمنأايتبن هاهتالن  طاتابنفابننيتايطلندل ها ن د ادءيت ءبنيشاين
عبنهتلنع ن تغاانوعتان  دلنطت منيطءعتانوت نت ت شن ق هابنع ند ادءبن

نلدل شتتائشنل ادءتتبنعلتتسنياتت نعتت ندلزطعتتلن دتتبنءأاوتتانعلتتسنفءعتتلنتائرتت
ن ندل ها ن ند ادءب.رانيهاءبندلزطعلنيال ابنع ندء نتفهليتران اي 

ن
إ نأينءتتاأانلعءأتتاندلزطعتتلن دلقوتت اندلع ط تتلنيرتتانطت دتت نللهلتت  نفطرتتان

حنعتت ناتتلنااتت ن عتت ناتتلن اةنتتتادبنأءث طتتلنتيتت ن وتت ن دتتتخنطشتتتمنلعهتتال
ضت انأ نط ت لند.نأعانيشاينفعءتخننت ط نير هندلزطعلندلت نأ ي لنتشا 

لتهتتااندلهتتعلنيؤءتتخنعتتاطرن أ ند  يتتا ن  تتي دنلتتخنأ نطاتت  نفتت نعاتتا ن
ءأط نعءشاحنا نالنطغليتخندلعتارنبن أ نءهتمنوت ندلت ينطتت لسناتلنوت دن

ندلتغططان.
  اتتاىنتهتت  ندلغءعتتلنفتت ندل تتياحنيشتتاين ءهتتمنط تت ا د نفتت ندلءرتتان

دلعاي  لنيهاءبندلزطعلن ع نياط نتتاد ىنهطااةنطادوتانءهتمنفط ت لن يطتخن
ن.ننمنأءأانطانأي ن

ط طانيشاينءأاهنفطتاىنهتطااةندا عتلن ت بندلزطعتلن عءت وانطت طاندتهتاهن
ات ء ن ت اةنعت نننلرتان..نعلطت  نعتاةندلتلنلرتا دلهيطءلندائالبنمنأالنتلتيلن 

ن..لنيالغءعلناؤءرانل  نبد  مندلهطاادلن
طهلت نفطرتانشتز،ننتت ء  دلهطااةننت ء دلهيطءلنن.دءأاينزليلنطانعهء ءلن

إلتتسنهاءتتبندلهتتائ نطشتتطانيهتتيايتخنمنأءأتتانطتتانعاعتت ن..ندعتتاأةنتهلتت نعءتت ن
زطعلنيشاين.نطيالنعاع نعطءطخنيط ن ط د تلندل طتا ةنيطت نمنالنأاىنشتطئابن

طامنناءلنت ت ا نط  لنأي نشاوامنا منهللانءأالنطانعاع نأن.طانأيانشاوا
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نئتخنيالع نأ نيشايندتا بناتلنأدايانبدلياطلن..ندعاأةنطاعاع ننف نءبدد ا
ن!.ينعء نعشانهء دلناعء نيشأاىندعاأةنأ لنعاةننانوءانبنيرنسأتن  نع ننب

دلهتطااةننىن عبنءر ضرانتلتيتلنفتتابنه  ندلغءعلن تءررننع تيادن اا 
أتانإلتسندلءرتانفتتاىنالنعلطرتان..نتءدتشاانيؤ ن اع لن ن.نيال ابنعءران

ن.نندلتتهعاننعااءرانف ن و لن   نأين انبيشاين ءهمنطرا ال ن
ن

ننننت  ندلهطااةنهاءيرانبنطءقلنعءرتاندلشز تا نطل طتا نعلطرتاندلهتالمبنفتهطتبن
منأوتتالبن هتترالبنوتتانوتت نيشتتاينهتتا ن.نطتتؤت ن تت لنيشتتاينهتتاي ابنيعايتتال

إلتتسننعلتت ن.نثتتمنط تت بنءأتتاةنعهلتتسنوا لتتتخنموتت هنأزتتت نهتتا لنت عتتئ 
تضتبننبتت زلن اتاىندلزطعتلنن.ننععلت نلءتاندياطت نشتايدطاعاعتاننإاتياارتانم

دياط ندلشاينعلسندلءتاانثتمنتضتبنايرتانعلتسنزت وان تاترنيؤهتءاءرانعلتسن
نشيتراندلهيلسن تته أنعطءاواناؤءرعانطاط د ندلزتا  نعت ن هررتان.نطيتال

طعتتانءهتتمننبننعتتبندلشز تتط نعلتتسن  تتطاةنعرتائتتلنيهاءتتبندلزطعتتلنيشتتاي
ندلزطعلن.ن و ن دزلنعهلعا

ن
مندلهتتعلنطيتتلنوتت هننط تت لنيشتتاينفتت نع ا لتتلنلتهءتتبندل تت ط نعتت ن اتتاى

دلءا نطيها  ندل طءاعطلن ط ضت  نعلتسندلهتعلنيتالقواننبد طامنطانهعاعل
طؤالتتخن.نط تت لنأيتت نال طانالدلهتتعلنطءتتتيىنعلتتسندلشتت د  ن ت تتنبنن تتادمنب

دلتت نتعتءارمنطااء  نعت ندلهعاطتلنندل طا   نأءلنيءاعلنطانيشاينننمشاوا
أءتتانلهتتلننمنط لتت نيشتتاينضتت ال.نعتت ندليطتتبنللتهتتااننإضتتافلنللضتتادئبن

بنأءتتانوايتتلن تهتتلسن أضتتط نن.لن تاتتاعلء ناال تتطا ط نطتت تتطا دبنلتتتؤت ندلهعا
دلهعلندلت ينأيطاتخنلتلنطتانأيتانشتاوانعءت نعشتانهتء دلنالنطايت نن.نععاين

لنااءتتلنهتتطااةندلهعاطتتلنتتتؤت نفتت ندلهتتءنبنءيطتتلن دلتت زا نا تتاهت نعتت ند
أءتتاننبدلتلنلرتمنمنأءتانالنأي ت نعت ندلء ت  ننبءيطتلادند  لتسن اءتلنأضتطيرم

ندزتالنو دندلعاا نف  ن شابن أءهسنععاين.ن ع نط عرانلمنأاومن.ن
ااهتالننثتال ياط ندلشاين هياةنعلطرانإط لبنءهمنع نيابندلزطعلن اعالبن

ن عليلنهاان عليلنن زا ن عاد ن  طللن.نطهل نديانلتترمن طيت أنفت نهتاب
ءتتقلن تتء   ندلءيطتت ن.نياتت نطنناتتابليطدياتت وانطتت وبنإلتتسننبدلشتتاين ت  طعتتخ
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اا دنء تت نهتتشتتابندلشتتاينبنطتتءررندلهعطتتبنبنيشتتاين أيتت نشتتاوان ءهتتمن
طقءتت  ندلهتتعلنندليطاتتابن.ن عءتت وانيتت نأ دنادل تتاابنيطءعتتانت تت منعاعتت نهتتائ 

 طضتتا ءخنفتت ندلهتتطااةن عءتت عانفافتت دنعتتا  دنعتتاةنأزتتاىنإلتتسندلزطعتتلن..ن
 عءت وانبناوان فتاندل هابنع نهطيخنعبنآلتلن اهتيلن تغطاةنأزا نأي نش

يا ندل هابنءا لنأي نشاوانندلهاز ن.ع ندلشاينندد منلرمنءهمنإياط انه ط 
ء   دبنلط نيشايندائالبنمنو دن  لناتاعالبنيات نأ ن هتعءانعءتخندطعتلن تء   ن

 ديلنأ نط ا ندلهتطااةنءأتانأيت نشتاوانإلتسننهتاعتخن دتالنمنطتانن.ءيطلناد
ندفع نالن د ت نشتعافخنعلتسند ارن أزت ن. نء ل ندلأران ءتطهانعاع

دء تتافلندلهتتطااةن ليثتت دنهعطاتتابنفتت ندضتت ادبندالتتلن اتتاىنمنن.ط تتلطا ن
نعا دنءيالنطانيشاين؟!

ن
ينوت دنإن/عء واندتالنءهتمن اؤءتخنلتمنطات نطعلتلنءيهتخمنن.دالنمنالنءيالنشطئابن

له دنهعطاتابن دزتلنعء ن ل لندلأالمنه0ن/أي نشاوانطيطبنأعخنياشانلطادلن
دلزطعلنطهرا  نعلسنض  ندللعيلنبن د نزطمنها  نعلطرمنبن اتاىنتءأتان

ءهتمن اتؤءرمنفت ندءتأتاان ت  ننإلتسإلسنيشتاين وت نطءأتانإلطرتانفطءأتاد ن
هتتتعاندلهتتا  نإلتتسنعءت تت ندللطتتلن يشتتاينلتتمندالنطاافتت  نعاديتتتخ.نن  هت

نلاءتتخن  تتمناأ نقهاهتتلنفاافتتلن أ تتتيأنيرتتان دزتتلبنطشتتابن  لنعتتاةن
ن.نت  لن ااىنمنأل نتءامنطانيشاينبدلزطعل

ابنبنأتتأاطتت نأ نأاتت  نط نبننالنأاطتت نأ نطتتؤت دن أءتتانءتتائمننبنمنالننلتت نأءتتامننن-
ت  لن ااىنمنعضلنعشانهاعالن لتمنطتؤلنن0لط   نالنش  ن أءانط أن

ليثت دنعهتتتط أط ن تتتسنن0فت نء تت نهتتاعلننسأ ت نبنلتت نعلتمنفناتتاف ا ن تتت
دفتهللنع ندلءران ليتلندلغءعلنءأاوتاننبندل ياحن عء وانءرضلن ااىن

بنت االنيؤءرتانءهتطلنأ نت ليرتانلطلتلنأعت نبنلتءهمنات ن ءهتطلنأ نت تءبن
ن0نادللتتي نفتعتعتتلنفتت نءيهتترانمنلاتت نهؤضتتبندل لطتتبندلهتتاز نعتتبندلي تت 

طعهتلنلرتانيتاأ ندلغءعتلننلتءهمنات نن  زللندلزطعتلن علتلنإءتا ن أشتاال
علتتسندلءتتاانيطءعتتاناد تتلنن تتتسنت ليرتتان..نأزتت نءهتتمنإءتتا ندل لطتتبن  ضتتاخ

 ااىنإلسند ندل ها ن أتلنيزع نيطضالننثمنأ د لندلءاان يت ألنتزيتقن
علسندل ا ن..ندهتتغادلنععلطتلنت ضتطاندلي ت انعتبندلزيتقندلهتاز نأدتلن
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ع نهاعلنف النيشاينمناا نطعا نلءانأ نءي تانيزيتقندلياا تلن النتاو ت ن
ياحنعتبندلزيتقندالتلننمنلتط نوءتالنأ طتبنعت نف ت اندل تن.ءيهلنطانعاعتان

أفضلنعانفالءتاهنوت نتايطتءتانللت ها ن أ نهللانأاهتلنلءتاننبندل اق ندلهاز ن
ءأانيشاينإلسنأء د ندل اامنمندليطرندلع لت ن..ندلقطتت  نن0ضائالننلفءع

..ندل تال ةن..ندل لطتتبنن دتتالنمناءتتانديلتلنءي تتاندلهتتعلنأ ندلعاليتتالن زيتتقن
ندل ع  ندل ينءيللخنيالعا .ن

هللانعلطءاندلءاعلن  يأرانع ندلق دلن.ن يات نأ نفافت دننداللن ااىنمنأ دمن
عاناأطلنطتانهتط يننبنع ندلي  انداللن ااىنمنأاىنيؤءرانع  لنعلسنزطان

بنمنلا نات ء ن ت اةنفت ندلعتادلندل ا عتلننة؟ندالنيشاين د نأشالنهطهاا
 تتا لن اتتاىندلعاايتتلن   نأ ن0عااأطتتلنأ نتاتت ء نعاءتتانوتت دندلطتت من؟ن

انء  نعها الندلءرانء  ندهت يالنطت منه طت ن اق نتت   ن دتهر دنهعطا
نه ط نن.

فتت ندلعهتتا ن ديتتلنهتتطااةنأعتتامنعتت زلندلزطعتتلنبنءتتقلنعءرتتانثالثتتلنأشتتزا،ن
لاءرتتانااءتتلنزا طتتلنبندءتأتتا دن تتتسنال تتلنلرتتمنأ طتتا نبندت عتت دندلزطعتتلند

بنت  علندلعاايلنإلسنأ ناهلنعلتسندلشت ن ءقلت دنعتهرتط نء ت نندل ا عط 
عء ن دلن ازلن ااىنمننشزا،ندلثالثلنف ندءتأااومنبدلزطعلنلطا دند 

ااف ان.نف تالن دلندلاهتلنعت هرتابنإلتسنيشتاينمنأوت نأءتلندلت يننبإءخنو ن
نأزياوانعءان طللنهءلن؟!.ن

ناللن طابنإ نلمنت وبندآل ن.آدالنيشاينمنه
أاضتتابنن اعتتاهنن لاتت نيشتتاينديتتقنإلطتتخنإلتتسنيشتتاينيز تت دلن دث تتلنبننا ءتت

تهتخنءهتمنإلتسنددتتابندآلزتاد ند عءت عاننبسن هرخ  اانطه  نلالعالنعل
 دمنعتادلنطعءااءرعتاندلت ء نعت نيشتاينن.ننإلسندلثاء ن ااىن د  ن دتهرل

ء لت نعطتاانءتااينبنفت ديت نهعطاتابنبنافتبناتاف اندلع ةنء  نهاعلن تسن
عه هتتخنأ لتت نعطتتاادلنأزتتاىنفتت ند هتت د نبن دهتتت ا نأ نطؤزتت وانت تتلن

 لتتلنعءتت عانتتت زللن اتتاىنيءيهتترانننبناتتا نلتتخدلتر طتت نيتتع ال ندلا تتا،ن
يهتاعلنزا يتلنااءتلن تاهلنيشاينأ نطيتات نعت نهتالحنوت دندل تائشن..

 ي اطتتاندلاعتتلنعزليتتلنندل تتط  دالندلاهتتاللنيتتط نن اتتاىنفتت ندلهتتطااةن 
 نوتت ألندلاا تتيلنإف تتلندلزطعتتلن عتتان  لرتتانبن عتتانندلتت زا عا تتيلنعتت ن
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 وانوتت نءهتمنعءتن.يءتخند تسنااءلندلهتطااةنعت داطتلنعت نأءأتاانيشتاين 
ن.طتانيشتايننرتسءتداتلنشت  ندت نننف  نشز ابن عطعابنمنأتأت نأ ن  نيغ لنع ن

طتت هنعتت ننفتت  افتتلندلءرتتانط تت  نعتتانط تتبننشتت ا وتتبنن.. لتتمنطءتأتتانداهايتتل
نننن0  سني  ةن اؤءخنطهابنعضالتخن

فتتت نقهاهتتلنءيطتت نيؤهتتءاءخن هاعرتتاننبفتت نوتت هند ثءتتا ن زتتلنيشتتايندلزطعتتل
ةنللرتابنعت ن طت ن اتاىن عتانتااتتخنعت نللنأزطتاا علسن فاتط ننف نع 

شتااالبنعتبنأزت ندزت ا ندل هاينبنلا ندل ض اني دنأاثانا ض انير دند
دلءيط نعيا لخنمنلط نلإلءها نإال نداءها نطانيشاينل للنأءانأافترنعقلتتلن

ن.
ن

أتأءتتط نأ ني هتتبنوتت دنداءهتتا نأ نط تعتتلناتتلندآلالمندلتتت نت تتبنعلطتتخنفهتتؤةن
ءيهتتت نمنطتتتانإلرتتت نأطعاتتت نلإلءهتتتا نأ نطاتتتطشنناال تتتاع لنبعءتتت وانهتتتؤلل ن

بنعز  عابنزع نهء دلنعبنع نطادوانالنطت منأاثتانعت نأينشتز،نآزتان
ل  ندءيهتانبننولنتأءط نأءخناا نعل نأ نأ د لندل طاةناعانأ نشطئابنلمنطا 

بناتلنا تط ننبندلزيانيءأاينف ندلع طءلناياناا نبن عء وانالنشز،ن
نبننالنشاا ن
 اتلنعتانفت ننبناتلنهتااننبالنشهاةننبداطبننالنبالندارننبالنقعطلن

نمف ن هر ندليطلناا نهط اعن
نإءخنأءلندل ينأعضسنزع نهء دلنعز  عابن.

ن
عشانهء دلنف نو دندلضطا نعانتقدلنتر ئء نعانتتقدلنت طتلنعتان دتبنإلتسن
 ا  ن دبنف ندلعاضت ن تتادامنعلطتخندلغيتاانبنل ت ناتا نوت دندل تادانيت طالبن

نابنع نو دنالخ.ع ندادادلناثطاةنأدهسن دا
ن

لخنيا نشراط نع ن ه  وانمنطانيشتايناءتلنفت ندليطتلن  عتابنأهتتعبننت  ل
نله اةنآلنععاد ن.

اهلنءهمنلط ضانشاط ابنعبنآللنتههطلن تغطاةنطف ن يط لندلط مندلتال ن
ن.ن عليلني ااطالن
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وتتاو ن اتتاىنت تتبنعلطتتخنفتت ندلعتتءزيرندلعهتتا انللزطعتتلنطشتتابن طتت ز ن
وتتاو نتعهتتلنيطتت هننتاطتت هنإلتتسننبنلقهاهتتلن عءتت عانطهتتعبن تت ترانطزيتت ند

تع نط وانإلسنقهاهلنبنتيت را تع نلتخناؤهتابنمندشتابنطتانيشتايننبندلزطعلن
ن.ننف نزطعتلنيا ندلط منبنهؤا  نع عئءلنعلطلن

 ااىني ضت اوانتهلتبنأءت د ندلقوت ان..نأءت د نعتانطعات نأ نطإاتلنن وا
نبنتائرتتلننااءتتلنلت تتءبندلقوتت ادلن..نفتت نطتت منت تت  نفءعتتنبشتتطبناعتت نتا

ت ءبندللي ننت  منلرعاندل لطتبن تيا ابنن ترتت ن دلنعهتا نالنطءهتسنمنل ت ن
عت نأأهاللنطانيشاينو هندلزطعلنأ بنإل نع ند ت اندلاتالمن دلءت منفطرتان

نع نالنأهاةندلعل لن.
 ت تا نا  خنيءطاد ندل ااطالننز  دترانتءا طخنع نالن اةنتادبنبنع ن

ياافتتتلندلتتتت نااءتتتلنتلعلعرتتتانفتتت نهتتتا  ندلءرتتتانبنعتتت نقهاهتتتالندلءيطتتت ندل
ندلعءزيرنبنع ندل ا  ندلت نقاعتران  لندلزطعلن.

نعاندل ينط فالنلالنو دندااوا نطانعاعانا ء نعاتا لناؤعطاةن.نن-
ن.ن أالنأاط نأ نأع  نشطئابنلع نأع اء نالنش نن-

نلاءلنتي لط نإاوادابنأاثانعءانبنع ندليهان  تسنء  ندللطلن.
اندل ينهؤفالخنأااهنأالنأععلنلهاعلن د  ةنبنأالنتاىنعندمنير دن نإ نلمنأ

أ نداءها نها نلطاعلن طاعلنف  نبنأالنتاىنأ نوءالناد لن  طللنأ  لن
 ينيؤءلنافمنع ديلنتاعلن تسندااوا نععانءت  اننأالنتاىنطانهط ن

لتا  نعءتهابن لط نعا البنع ندلاعلننأالنتاىنامنأهاةنتاتق نع ن
ت  منلع نوايلنعءرمن ااعابنشرطابنبن عاندل ينتادهنأهعاالننأالنتاىنيؤءلن

تافبنءيهلنأ نأاافئراننأ نأقا نللنقواةنأ نأعء لننالفطعانأد عخننأ
ن.ن نن.ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننليء ن  لطي

ن
منطتانءهعت نأالنن طتت ااند لرتانلتخننطءأانإلتسنءهتمندلت ينيت دنأاثتاناآيتلنعءتخ

 علندل تتغطاةنأالنتاطتت نأ نت عتلنشتتطئابننبنط ن دللطعتت  نت تبنألتت ناد ن دلتت
نع ندلع طءلنف ند هي  ندل ا من.

نل اد ن ندلتط ن دللطع  نلرانالعانءقلندلع طءلن.ند تغ  نو دطلنءهمنشاد ن
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واو نعزعت انفت نلطلتلنيتاا ةنطزتا نعتاء تابنإلتسنضتيلندلءرتانبنطت هت ننن
ررنطتتءنهتتتسنتتتاد دتتبنز اوتتانزليتتخنبنهتتتهل نعلتتسندلياتت نفتت ندلاتعتتلن 

ط بنديلن   لخندلضيلنفترا نإلطتخنبنتافاتخننطلامنيعءزيرن نلاءخنبللا  ة
ت  لنمنلاءتلنطتانيشتاينفنأث لخ طعضطا نإلسن افلندلءرانبنتاىنأ ندلشابن

نأاثتاندعتتال بننبنأاثتانءضتهابننبنت طانأاثانشتيافطلنبنت طانأاثان ض  ابن
ط  ل  نلت نأشتطا نل  نفطالنعير ع نع ندلشابنبنااء دننبنن أءلنتشاب

نأزاىنع نو دندلاالمن.
واو نل أتالن طيتلنأعضتطرانعاتلننلاءءت نزتائ نعت ندهتتط اأنطتعتمنيؤلمنم

ن0دلهاحن
نياواةنللق د نها ء ن  ط ن دالنل نالعالنالأءهاوانبندالران عء عان ليل 
تت نمنطتتانيشتتايننوتت هنعغتتاعاةنبنأءتتلنتتتادو نعلتتسن يغضتتبن اؤءتتخنطشتت نأ ء 

اولتتلنأعضتتلن طاترتتانفتت نيطتتلنعءغلتت نبن أءتتلنعهتتت يللنبنيتتاواةندعتتاأةنه
تتق  ناضايلن أنبنعلطلنأ نتتاا نعلطران تاتشت ن يطاترتاني اط تتلن

أعلتتمنيؤءرتتانالتءتعتت ن هتتاةنعاط تتلنبنلطهتتلنن0ثتتمنتتزتت ندتتادادنايطتتادنارتت دن
عت طءلنبنالهعالنيرانبنتايطترانعت دضالنبنالععلنلرانبنهتا  نعيئانعلطتلن

لتتغتايسن تتسنتءهتهمنعاتلن تءهتهمنعارتانننبنفتض انلتت علرانبنأ نتض ا
.نطايشاينو هن اعلنبن تسنأءرانف ندلعهتت يلنلت نتعتء نأ ال لنزتاالن طيتان
أ نزالتتتتلن طيتتتتلنبن التعتتتتء رمنهتتتت دنءاضتتتتهان النهتتتت ةنع  فتتتتلنبنوتتتتإال ن
طتشتتاها  نعتتبنأعضتتائرمنبنالتتتءه نفتت ندلتت ز لنإلتتسنعتتالعرمنبن النوتتمن

ااعتلنطي تلنيطءاعتانبنتااطزتلنهط يل  ندل ز لنإلسنعالعلنبنوءالنتااطىن
ل نتا  نللنداةنعتط ن الندتاةندلتبنن0دل ينزليتخنبن تااطزراندل ينزليتخن

بن النت تتت  نأ نعطءتتتلنهتتت  نت تتتانياإطترتتتان الن تتتتسندليتتتلن.نالنأ طءرتتتان
طا  ط  نبنفر دنو ندل ددبندل ينءعلنفطتخن وت نت تل نلعت نءعتانفت ن ددتبن

ت  نعلتسندلقيالتلن لل يايتلنأ نولنتاط نللء للنأ نن0عثلخنبنو دنو ندل فا ن
تعتتت،نا طتت ندلتت ا ةنلتعتتء ندلاهتتلنبن تتتسنلتت نعء تتلندل يايتتلنعهتتالنفعءتتخن

لعتا دنءرتابنعت ندل دتائبن ء تانأ نن0هطا  نعهالنفاه دن النأ  نط ايتخن
ءضبندل يايلنعلسندل ا  نبنالنأ ط ندل يايتلن  نوت دنوت ن يطاترتانبن لاءرتان

ننن0دل  ائ ندلت نعلطءانأ نء ااران
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لاءء نطا  ط  ني اهلنإلسندعاأةنبنأيندعاأةنبنعهقلنع ندلي ت نعت ننن-
دلعاأةندلتت نأ لتمنيرتانبنطيت  نيؤءرتانفطتانع هت  ةنبنوتلنهتؤءتأانإلتسنآزتان

دلايااةندلت نت  انع نأينشز،نطلت طء نيا ندلهالمن أ طاءانديلخن0دلاعان
أعتتامنوتت هندلءتت د دلندلتتت ن0منوتتلنتق هتتلن؟نضتتهالنهتتعا نوتت هندلايتتااةن

دزتلتتلناتتلندلعتت دقط ن0رتت نننضتتهالندل  تت ةنفتت نيطتتلنعغلتت نعلتت نالتءت
طا ااىنف للنيطء ن يط نءيه نمن  ط  نعلسن  دبنبنلا نلتا نعغاعاةن

أهلندتز لندتادادنعقلتقالنارت دنن0دلاعانبنعلرانت طبن تء لبندلع دقط ن
 أءانف ن اللنعض ايلنالتإولء نالتزتا ندتادانهت ين تتسنلشتاد ندعتط،ن

نع ندلياللنن.ن
ناا نءهمنشطئابنعءران؟.ولنط

بنف تتاانطتتاىنيؤءرتتاندضتتطتخنأاثتتانععتتانوتت نتاءطءتت ن نن  دلتتلنلتتخناتتلنشتتن-
طاىنيؤءرانزاءتخننبنطاىنيؤءرانلمنت تامنعشاعاهنعء عانءاعلنعبنفطانأيطخن

 ز عتخن  اانع نط عرانطااورانااوابنفاطيابن النطت  انأ نطءأتانإلطرتان
لتخنيرتانت عتلنلتخند لتمن تأت ت انأ نن تسندلءأاةند زطتاةنفت ندلعت لن.ن

ايعتتان  ند منوت نأدتتابنعتت ندلق هتلن ايعتتان ءرتتاننأاثتانعتت ن تلت نيرتتان
يالعلن د  ةنطعا نأ نت وبندلق هلن ت لنق هلنأزاىني البنعءرتانبنلات ن
د منوتت ن د تت ةن لعتتاةن د تت ةن النطعاتت ن  تت نأ نط تتلنع لرتتانبنالنطعاتت ن

أأتت نعءتت عانأءهتتسن  تت نأ نط لتت نعتتاتط ن لاتت نطعاتت نأ نطتتتق  نعتتاتط ن 
هتتتا  ن تتا ةنعءتت عانطتتتق  ن طءهتتبنندلتتت نهتتطا  نوتت نفتت ن ا ةنعااءاتتتخ

ن.ننعء عانطؤت ن ااوانن أاىن همنألعخنن طاىند ع علنعاةنأزاىنف نيطتخن
أهتعتخنن لتبنأ نأفطتاندهتعخندلت ينل ت ننبنطهالء نأاثاندل تابنعلتسنعهتت يلخن

طتلنأ نتات  نءهعت ندللنلخنيؤءء نهؤعطشنف نلطلن  طلننعاناأنبنإطاهنأعخن
ندل  ط نف نو دندلضطا ن.

عت نط عرتان تااندهتعخنءهتمنيت النعت نع يتلننبننن0طتانأيت ننأءانءهعتلنمف الن
طإءهء نف نلطال ندل   ةن دلضهانإءخنأءطه ندل  ط نف نو دندلاتالمنبناءتلن
أد لنلخنمنطانءهمنتاالن دشابنعا نبنشابنهءلن د ت ةنوت نهتءتخندلثاءطتلن

وتانوت نءهتمنطيت  نأاثتانألعتابننن.نشادبن النط ط خنعشاةنلاءخنأ ي نطااهندل
نعاةنثاءطلنبنطشااني همندلزهااةندليا  لن
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ندلعتتاأةندل  طتت ةندلتتت ناتتا نطعاتت نلرتتانأ نتعء تتخندلتتطالبنعتت نعا يتتلند ع عتتل
اتلنعتانفت ند ع عتلنعت نادتـلنت ت لنلتخنيندلعتاأةندل  طت ةندلتت نبنندلعي   ةن

ن/نطانءهع ن/.ن ع  يلننم
ثالثتلنأطتامنعتتالطتلنعضتلنن0 ع يخنءرتاانالضت  نفطتخننعضسندللطلنا وانب

علطتخن   نأ نطغيت نل أتتلنبنإءتخنط تأناءهتتانبنفت نفهتاندلطتت مندلاديتبنيطءعتتان
ناا نعهتل طانف ندليادشنه دانءهمنن

 فاتتلنءتتتيرناهيتتلن دءتيضتتلنعاتتخناتتلندل تت اندلعتاداعتتلنفتت ندلتت دااةند
عءت عاناآهناةنزائيتابنعلتسنأيطتخن  لنعتنعت نادتا هنننءهمن د  ةنبن دءتيرن

مندلع طءتلنطتالندلزطعلن نطتهخنف ن دلندلت ابندل  طتلندلت ينأزت ن اتاىنن
بننلاءران ااىنطتانءهتمنن؟ن.نياط ةنطانأي ن دلعاا نع    نأالنتءتأاندلض  

بنعشتسن   نن ز انز  دلن دث تلنفت ندلت ابندالرانن اادينبن  اادلن.ن
ن.ننأ نطتؤعلنأينهطااةنتت د نلت علخ

تءتأتانعءتخنوت هندلز ت دلننأ نأءرتانن  نيؤءخنطعض نء  نع ناا نطق د ندعتال ن
نتءا طخن.

عءتت ندلأرطتتاةنأشتتا نعلتتسن زتت لندلعتت نطءتتلن عءتت وانف تت نأ النأءتتخند تتبن
يطتتلنععرتتان وتت نعلتتسننء تت تهتتخندنبعهتتافلنأاياتتط ناطلتت نعتادبعلتتسند عطتتخ

عاافتتلنيؤهتتعا نأ ال نععرتتان أهتتعا نإز دءرتتان نأز دترتتان زاالترتتان يءتتالن
ي لت نبن زلندلشتاا نتءاوتلنلتخنزطعتلنضتزعلنبن ءتانإلطرتانعت نعتن0زاالتران

ط نلعتتت نياتتترنأشتتتزا،نعلتتتسنشتتتيخنيرتتتانبناتتتا نوتتتإال نطهتتتت يل  ندلعاتتتق ن
 ط  ع ءرمنبن زلندلزطعلنيز  دلنياا ةن د نءه نإءرالندل اطت نبن لعتان
 اف نأ  نوإال نأدهتمنيؤءتخنشت ط رانبعءت عانيا هتخنعاقطتابنفا تلنادئ ترتان

   نأ نطاتتا نشتطئابنهت ىنأءرتتاننبننمندلي طتلني طاتتلني ت ةنعءتخنبنتعتتمندتتائالبن
زطعلنعقد ني لنعءت يلن  طثابنبن د نأ النلت ىنهل هتخنيؤءتخنتتالنلت طرمن

ع نشتز،نعزيت لنهتا نطت ز نهتطهااةن طعضت نياترندل دتلننن ياعاإء
ت لنزطعلنعقد ن طء ا نبن ت ه نو دندلشتا انلت ىنءأتادلندلهعطتبن

بنتي  نآثتاان انبنضزمندلهه نبإلطخن..نشز،نطي  نأ  لنع نهعطبندل ض
طيتت  ند طتتابن ءشتتط ابنا  تتا نبننلاءتتخنبنءاتتا ن دئتتمنفتت نعطءطتتخندلعتتت اعتط ن
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ط ز نييأاألن طاش نإياط ابنااعالبنع ندلعا نع نط ين ي نت ت منطهت طخنبن
نعء نئ نوع نلعها اهنمنعان   نطان  ط  ن؟.

نمناتاف اندلعا ت نشيابناد  دنف نشايلنعا نبندهتعبنلعتانعلتمنلطانهط نثالث
عاا نديءلنععتخندلراايتلنعءت نهتءلنأزت نعاتخنعتاعلط نعت نععالتخنفت ندل اطتلن

فتت ندل اطتت ند تت  علنهتتطااترمنيهتتتطانع ا دتتالنبندليءتتلننب أعا  وتتا
بنط  لت  نننءهلنع ندل ا  ني  اةندتا انأ طيلنييارندلها حن ن   وا

نيؤءرانتتل سندلاال نف ندلعشيسن.ن
لن د ت ةنلطاعتلندلاهتلن  طثتخنبنعء ئ ندءتيرنيشتاين   نأ نطءتأتانل أت

عتهرابنإلتسندلعشتاف نطي ت نعءرتانإلتسنأ ن دتبنعلطرتاندءتيرنفاد ندل  دبن
ف نإ  ىندلعشاف ندلزا لنبندءيا نإلتسنفافترتاناالهت انبن أ هتلنوت ن
أطضابنيه اطلندلع د نل ألن داتلنعطءاوتانعلطتخن يت   ن عت نأاد لنأ ن

 هت  لنعلتسند ارنتتؤا نيؤءرانلطهتلنفت ن لتمنبندءتيضتلنعت ندلهتاطان
يطءخن يتط نهتاطاوانبنلتمنتهتت بند منأ نتزيت ندهتتطا وان  وشتتران أءتلن
وتت ند زتتاىنيؤءرتتانفتت نفيتت ةنعتت نهرتتلنعأرتتانوتت دندلتت دزلنبن عتت نهرتتلن

علتتسنط طتتخناعتتانط عتتلنأاءيتتلنيءترتتانبن لاءتتخنهتتاا نفتت ن علرتتانددءتياضتتلن
منآالمن  ضارانعلسندلهاطانبنعء وانتعتعلنيالاا نمن/نهط ين/ن ي لنت تا 
اتتمنن.دلهتت   نعلتتسند ارن تهاوتت نليتتت نعطءطرتتان دلت تت ط نفتت ن هرتتخن

أ ننعلاتللاءرتانتبنال تضاءخنأ نلعت نايرتانإلتسنايتخننهاع ليافيلننشاال ن
ن0اعتتانتعلاتتلنأ نت عارتتان طلتتلنهتتءلنااعلتتلنعلتتسندلءرتتانت عتتبنوتت هندلافيتتلن

هل نعلتسنااهت نديتانلترتان د منعتانتتقدلنتءأتانإلطرعتاني وشتلنفاضت لنبن
ن0لن و نطءأانإلسن اادهنمنولنأهت طبنأ نأفالنشطئابنطانعاعان؟دا

دعتادوانشا انفاطبنيؤ ن طاةنااعللنأشادلنف نأععادراننبن اتمنشتاالن
هللانيؤءرانلمنتعلنبنف  ن تسنتاطشنو هندلل أالنعت نإشتاددلندل طتاةنبنوتلن

نطعا نأ نتتلز،ندل طاةنالران ير هندل  ةنف نشز،ن د  ن.ن
 ء نعاةنأزتاىنبنطيت  نيتؤء نعهتتاهللناثطتادبن أءتخنعتاطت نواو نهللانطء نن-

يءتتلندإلسنأعرانمنو دنوت دندلشتز،ندلت ين عتسننل دلتيتن0ف نو هندلعهؤلل
هءلنااعللنف نزطعتخندلعره اةنبنوت دنوت ندلشتز،ندلت ينالنطعات نت  طعتخن

نيالالعالنبالنطعا ندلتااط نعلطخنإالنعيانعااشاتخن.
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 ينعتت نالعتتالن عشتتاعانالنتايتت نأعتتت انعءتتلنطتتانهتتط ين  ناتتلنعتتانلتت
بنيتتلنبنلاءتتلنتتت اينأ ن ادتتلنداءهتتا نع تت   ةنبنإءرتتمندعتيا ءتت نطتتللتا 

.نعءتت وانن إلتتنأع عترتتارتتانتدلهتتيبنفتت نعتت ترمن دتتا ا ء نبنف تت نأعتت نهلي
لت ين؟ندإلسنزطعتخنبنتل اهنءهمندتائالبنمنأطت ن اادءتانطتان نعائ دنءررنيشاين

ن0
نف ندلعهتشيسن.

مندلتتال نادحنيعيتا هن يؤناال اع لن ف ن يط لندلطتتل سنءهمنو ندآلزاندلء
نط علنيادلن ا نإلطرا.

لاءتخنأ النيتؤ ندلتهايتلننبنعقمنيشاينعلسنزت رنتهايتلنءهتطا نأزتاى
دلقو اندلعقا علنف ننمنأدهسنع ند  لسنبنفالنعانف ندلزطعلنط اعنيرا

ادءاء ندلءيط ندلت نته نبنلنادئ تلندلءاءتا ندليتايندلع تط نيالزطعتنبندلزطعلنن  
ن أفادضتتران..ناتتلنشتت نبنثطايرتتاننبن تت لندلغءعتتلننبءعتت ندل طتتاةندله طتت ن

حنيادئ ترتتانبنإءرتتاندلعاتتا ن دتتتخنبن أ تت نيشتتاين  لنعتتاةنيالضتتا نيت  نتط
 تسندلءيطت ندلت ينطتءا لتخنطعت ن  دهتخني ضت اواننفطلتيتلننبننف ندلع ا عل

علطتخننعضتسشترانن.نرانتءتأاهنف ندلاتعلنبنالنعانف ندلعاا نطءا ينيرتاعل ن
بن طي  ندهتهتالعخن دضت ابننشران و نفاد ن ينافيلنف ندلاعلنأ ندل طاةن

دل ينطرتقلننأيطخ ان ءهمنطاددبن  يا نضأعامن ض اوان ع ا علنو دندل 
يتتا دلنهتتاطالنفالنطتءتتا لنهتت ىندلءيطتت ن النطءتتامنإالنفتت نإبنعتتابنياتت نطتت من ط

نعت  النالنطلي نعارانأ نطع نط هنإلسنقهاهلندلءيط .
اان النعض نفطخنطاتهت ناعت نهط ضت نيات نوءطرتالنبنيخندل ر هطال ن

لمنطتالنه  نشهاةنبنلتمنطتتالنعااءتابننبلمنطتالن زاةنإالن ء لندهعران
تءا طتتخنأفادضتترانفتت ندلزطعتتلنبنطتتتؤنعلرتتاننطشتتتمن.نفتت ندلعاايتتلنن دلزطعتتلن

مندآل نطتتا ااىنادئ ترتتاننطهتتعبن تت ترانطتتاىن تت اترانعلتتسناتتلنفتتارن
اني اهتلنالت تا نإلطتلنبنأشتاانيشت  نفت  ن تادت ن د ندءت  ندللطلنأشا

لهعا ن ل نءياةن د  ةنع ن  ىنن دلندل  لندله ايننبنإءء نطاهط ت ن
بنأهلنأد لران ل نعاةن د ت ةنيطءت ن يتط نءيهت ن  هتاحنعتقةنءيهت ن لت ن
عاةن د  ةنبنأهلنطاهط ت نإءء نأي  نأضا نعزل  نف ندلاالمن أءانأتتاء ن

انعزل  نف نو دندلاالمن اهلنلتات ء ني ايت نت لنث لنهيلندلش  نبن أاث
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 ت يا نعلسندشتاال ندياللندء يا نبنلاءلنتي ط نأاثانيا دنعءت نعت نأين
ت تبنعطءتاهنن0شا انآزانبنولنأءلنءائعلنأمنتتؤعلط نءقط نشت د ني تعلن

هتتاينءشتت ةنفتت ن  دهتتخنبنإءتتخندلااهتتطلندلعهتتهلنعلطتتخنتعلتتسنااهتتطلنبن
ن  دنعلسنتههطلخن.ن  ط نهلهلنثالثطلن عطعلنااء دندتي

ءا لخنليابندلعههللندل غطاةنبنإءتخننبإءران ااىندلت نتءامنف نو دندلااهطل
أع بن  لن دتبنعلتسننبدل  لنو هندلعاةندل ينطه اهنبن  لن ااى
نمعهعاخنبنإءرانأا نالعالنهعارانع نفمنعزل  ن

عشلنعشاط نهءلنهؤضارانعلسن ا نأعامنو هندلهءلندلت نعشترانعاتلن
للنيتالمنأشطا ناثطتاةنبنإءرتاندلهتءلندلع  هتلندلتت نهتؤي سنأهلرتاننبنأءانع طءل

ععتتتاينبنأعضتتتطلنهتتتءتط ن تتتتسن يأتتتلندل تتتاآ ن لاتتت ندآل نعلعتءتتت نأ ن
نداءها نط تا ن  نطتالمنع نداءها نأطضابن.

ن لا نيارندلتالمنط علنده ةن.ن-
ن.ن  أعاندلقي نفط وبنهيا ن أعانعانطءيبندلءا نفطعا نف ند ارفنن-
نانأقدلن قطءابنعلسنعانأ ايء نبنعانأقدلنأتؤلمن.عننن-
ن.فن النت ق نعلطرمن النتا نف نضط نععانطعاا  ن نن-
نطي  نل نيؤءء ندء  الن تسنع نهللان.ن-
ن يال ياننيال  ن ت د  دفنإالندل ط نآعء دن ععل دندل ال الن ت د  دن-

هرا دبنندلاعلن   نع ن    ندلايا ةندلت نو نت د لنعبنهللانبنألط نو د
ف نهيطلنأالنتع لنه عابنبنأالنتات  ن تال ابن أءتلنت اتمن يتالبن تايطتخنبن
 أءلنتافرندلزطاءلنبن أءلنت يانعلسنعانأ ايلنبن أءلنت ت منيععتالت ن

ن.
 ولند ععالندل ال لنو نفطاندل  ن دل يان دلعاافلن دلتايطلن دلاعتلن

 طهاتتتلننةنمنفنلطعطتتتقنهللاندلزيطتتت نعتتت ندل طتتتب   دل تتت  ن دلاتتتامن دلعتتتا
دل طتبنالنطليت نعتبندلزيطت ن.نندلزيط نياضخنعلسنيارنفطاناعتخنهعطاتاب 

ن دلزيط نالنطلي نعبندل طبن.
طتعتمنف ن ا ةندلطؤ نمنلاءران ااىندلت نتافرنو هندلعاةنأ نتت  لنإلتسن

ن ااىن.
ن
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هتا نوتتا نءهتمننع اعضسنشران ء  نعلسنع ا التخندلطائهلن ن دلن
دءتتان..ناتتا نآءتت دلنيشتتاينط يتتبنعلتتسناؤءتتخندل تت ىنمنطتتانيشتتاينهتتا لن اا

دل ينف دناال  ىنف نأ ءطخنمن اادءان..نء ل نإلسنع  اندل  لنادلءرانف
بنأشتاانندليشتاىاؤ نعالاابنوي نع ندلهعا ن  علنإلطتخنن اادءان.. اادءان.ن

ءهمنيط هنبن ءأانإلطرانتت ت منعت نياطت نبنواعتانإلطرتانبناتا نءهتمنوت ندلت ين
 و نت يلخناؤءتخنءتقلنعت ننباني اداةن طيا ا هرطيد  نيءيهخنف ن ضءران

ي ءرانبنعءت وانليتلنعءأتانيشتاينءأاوتانف التلنمنوتلنألتمنيتلنعتارنطتان
ط تا نيت أنالن أنءهمنأ ندل منن.نهؤدض نالنععاين أءانأز علبنهط ينن

ن.نننن دالنمناا نيشاينع ايانيعارندلش  ننإلسن هخنأيطخ
ار ينلءيهت نبنعءت عانمندلط من اانيععااء نأ نأعش ن داالنأ نأف نينن-

يتؤ نز ت ةنن أءتانفت ندلهتاطانعاوت لنءيهت نبيؤءلنهئلنإل نعشتطابننعلعل ن
ندلتاهتتالنتااتتلندليطتتلنفتت نبندلزتتا  ند  لتتسنعتت ندليطتتلنهتتتا  نياتهاوتتلن

 تتيا ابننلتتمنأدتت نلل أتتلن د تت ةن أءتتانأعشتت نبناتتلنل أتتلن دتت  نااءتتلن
بنأاثتاننهتإزاء نعءلنبنلمنأشاانيعاوا ندل اط ن ءء ناءلنعاشطلنإلطل

نهطااةن ديلنلت علء نلاءء نافضلنأ نأ للنإالنعشطابن.نعشاع ن
ندهعرانداألنبننااءخف نن  عا  دنهعطاابنإلسندلزطعلنبناألنالنش 

علسنالند عاا نبنءأالنإلطخن داللنمنولنت يلنأ نءاطشنعاتابنطتانيشتاينن
ن؟

منولنت يلنطتانهتط نءهتمنأ نتتؤت نعاءتاني   نأينل ألنع نتا  ندالنيشاين
نن.ن تز يران يطلن

 عء ن دلندء ل لنض النعشتتاالنعتءرمن دتهرت دناشتز،ن د ت ن ت بن
نننننندلع طءلنتاااط ندلزطعلن اد ومن.ن

نننننن
نن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نننن

ننننننننننننننننننننننننننننن
ن
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ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

نننننننننننننننننننننننننن
ن
ن

ن
 الفصــل الثانــــــي  نننننننننننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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ن
ن
ن

ط ن أعضسنيشاينشرادنطتء لنيط ند دايتا ن وت نطي ت نعتبنديت نأزتتخن ت  
عتت نيطتتلنطتتتق  ننفطتتخنإلتتسنأ ن هتت ن تت ط نيطتتتانعءاهتتيانيتتا هاةنفتت ن تت ن
شاي نبن اا ند ني  نل طتخنعيلتغنعت ندطعتلندلشت لندلتت نياعرتاننفاشتتاىنيتخن

فت ننن0عءخننعانطشتتاينيتخنأعتاتلن  ويتان وت دطانلت ااىننآثاثانلليطلن تالن
دلط مندلتال ننعلسنتهرطقندليطلندتهخنيشاينعبنأزطخنقو ين أزتتخنااء ءتلن
 ععتتتخنعائشتتلنإلتتسنيطتتلندلهتتط نشتت د نط ليتت  ن اتتاىنللتتق د نبنف هتت  دن
عا ءتتلنعءتتخن دتتالنيتتؤ نع ليتتخندل  طتت نأ نتاتت  ن اتتاىنادضتتطلن ع تءاتتلن

دتيت نن0دلعاض نير دند عتان دت نأء ت وانهللانلتخن طاي نأءخنضغ نعلطرانف ن
يشاين  ااىنأ نطا  ندلقفا نيا نشرانآزتان تتسنطعضت ن دتلنأ ت لن
علسن ا  ندي نععرانبنعء ئ ناا ندلقفا ني   ن يلتلن القفااطت ن اؤءرتان

نااءلنعلسنز امن عا لنإلسنيطلنق هران.ن
ن

علنوتتانأءتتلنطتتانيشتتاينعتت لنإلتتسن  تت  ندلع طءتتلنءهتتطلنعالعتتابنعتت ندل تت
ولنأءلنعهتا نلرت هنندلع طءلنإلطرانعاةنأزاىنأعا تلنبنن دلهاطءلن دلر   

ن.ندلا  ةن..نوانأءلنطانيشاينتها نيطتتابنيتا هاةناشتز،نطيت أن طاتتخنللتت ن
تعت نعطءطتلنندلتت دلتهايلندلعاااةنعاةننلاءلنت تعلرانع نأهلنوت هندلعاأة

ءتلنالنتاطت وانأ نأعا تلن ن  ن عا دلن   دهلنبنإءرانو ندلع طءلننو نع ن
فتت نزطعتتلنعرهتت اةن.ننءاقلتتلنتاتتطشنفتت نعقلتتلنبن ءتتلنالنتاطتت نأ نتادوتتانع

نت  لن ااىنم
داءهتتا نعءتت عانط تتانعلتتسنفاتتاةنفاءتتخنط   رتتاننأأتت نيتتؤءء ندءيت تتلنعلتتسن

 لنءأتتاةنتلتتلندلءأتتاةن علتتلنإلتتسن دل طتتاةنعءتت عان داتتلنعطءتتاينعلطتتلن
نلءتلنءأتاةنهت اطالنأأ نيؤءء ننهؤعطشخنعتاةننأزتاىنااندنبنا   نشا ا

تتنباالعياهتتؤة علنعلتتسناتتلنإءهتتا نطءأاوتتانلعتتاةنطيتت  نأءرتتانءأتتاةن د تت ةنع ه 
ن د  ةننأ د نالنطءأاوان  دلنععاهنفتع لنعاخن.
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وتتاندتت ننبلاءءتت نءأاترتتانإلتتسن هرتتلندلعشتتا ننلاءرتتانفالتتلنيتت نعتتانفالتتل
نتق هءانطانيشايننوانء  نءها نيطتابني لندلزطعلن.

وت دندلتت ط ننالنتي تتلن تالةنالنطعضت ننطءأانإلطرانيشاينمن أءلنفت ناتل
ثءتتط ن زعتتط نأالنطضتتاط لندطتت منيتتالندتتاد ةندتتاآ ننتاتتا ط نت تت عط ناتتلن

نشادي ن؟
إءخنطضاط ء ن ءخنطإ طلنن ءء نأزا نأ نطؤز لنعءت نلات نعتانطاي ءت ننن-

ن.ننيلنلر نأد ى
نعاةن؟.اأالنطضاط لنععل نف نع امنأز نقو يني لندلع نن-

عهاع ةندلءا نأاثتانعت نوت دندلعاتا ننطعات ن يننطضاط ء ن ءلنت  انعلس
شتتتز،نأ نط تتت من ااعتتتابنلهتتتائبنبنلاتتت نالطعاتتت ن ينشتتتز،ننأ نطيتتتائنن

هتاا تلنفت نشتاديلن ععلتلننإءتلنهتاط نيرعتانننوت ننعأل عابنبننعتانطهتاء 
ن و دنعانطهالنهاا ت نتغلبنضط  ن.

ن
أ ننعانطرمنو نأ نتي سنءقعلندلع ا علن طلنفت نضتعطانداءهتا نأالنطهتهتلم

دل طتتاندل تتانطتتافرنأ نط تتطمن طاتتتخنفتت ندل يتت،ن فتت نن.طتتافرندلرقطعتتلن
دلءراطتتلنطتتاىندلعتت لنأاثتتانهتتع دبنعتت ن دلندل يتت،نناتت للندلهءتت يندلشتتها ن
طيضلنأ نطهرقنعلسنءيهخنياطاانءااينعلسنأ نطاىنءيهخنف نأهتاندلات  ن

نأطتاارنلعتانوت نأعتانعت ندلعت لنبندلعت لنفت ناثطتانعت ندلع دضتبنط يت
للنااءلنعتاطمنتتعءتسندلعت لنعءت نعتاناألنءيهترانفت نع دت ندلاادعلنبنل 

طانأزلنواا  نعاناا نأي لندعتاأنهت  ن عتانااءتلنأعتلننم/ن ا نط النلرا
 لتمن.ننن/طتانلطتءت نعتلنديتلنوت دن اءتلنءهتطابنعءهتطابنن/ل ت نءتا لنمنن/ن.نيغطابن

نتا نتر أنل النأ نأرانعانطهءيرانو دندا اد ن.
طيت  نلت نأ ناأطتلنيتؤءء نهتؤ زلند هتاننو دنعتانأ تايء نطتانهتط ينعءت عا

عرعتتت ند  لتتسنفتت ندل طتتاةنوتت ن يتتاأ نعلتتسنأايتتانعهتتا لنعتت ندلء تتا نبن
 عءت وانف ت نهتؤت   نءارتلندليتاحندل  ط طتلنبنأتت   ندل طتاةنل أتلنيل أتلن
 ءءتت نأدتت نشتتاعزلنعلتتسناءتتقنء تتائ ندلتت ينطهءيءتت ناتتلنشتتالنعتت نأشتتاالن

بناءلن  عانأدت لنلءيهت نأ ندلهي ن دل لن دلطؤ ن دلاض عنل عاندل ددبن
أ لئلندل ط نطزهتا  نء تا ومندلا  ت نطيشتل  نفت نأ نطتت  د دنأينل أتلن



38 

 

ع ندلءهاحن دلياحنبن  يا ندل و نبن ف ن ا ةندلع ا للندلهتا ةنهتتتادامن
ل ت ندا عتلنن0النع دد ندلزطاءلن دلتل  ندلا   نلتيه نعلطرمناتلنشت  ن

 عت  دءابنعلت ن تتسناأطتلنن تسندلءراطلنلا ندل ا ندآلزاناا نأشت نألعتابن
 طيتت  نيؤءتتخندتتا ء نإلطتتلننبفتت ندللطلتتلند زطتتاةنأ نألهتتؤنإلتتسنهللانعيتتاندلءرتتان

لطاطء نيؤءء ناءتلنعلتسنز تؤن أ ندل طتاةنالنتءترت نعءت نعا لتخن د ت ةنأ ن
 أءءت ناءتلنعتهتاعلن اتا نعلت نعء نشز،ن د  نأ ن تسنف نيل ن د ت ن

علتسن طتاةنه طت ةنن.نوت دننأ نأهتاط ني ا نأزاىنللزال،ن.نوانأءانأءيتت 
وتت ندلتءتت  ندلتت ين  عتتانطيراءتت نطايشتتاينبنلتت نءأاءتتانفتت نعشتتاةنأزتت ةن
هءاتش نأ نلاتلن د ت نز   تطلنفت ناتلنعطتقةنافتمنأءرتمنطءتعت  ن بن
 د  ن أمن د  ةنبن و دنطيت نأعامنزطتال نأف تانأ هتبن اىناطت نأ ندلت عبن

عتت ننطزتلتت نعتت ندلعتتا نبن عتت ندلاتتا نبن عتت ندلي تتا نبناتتلنعتتاطءياق
داءها نطتعتبنيز   طلنعهت للبن أاىنآال ندللغالن د لت د ن دل يتائبن
 دلاتتا  نافتتمنأءرتتمنهعطاتتانطءتعتت  نإلتتسند بند  لن د مند  لتتسن إلتتسن

 لاءء نهاط ةنيالنو دنداءيتاحنعلسندلاالمنبنهتاط ةنيتؤ نهللانن0زال ن د  ن
اتتلنعء ءتت نفا تتلنأ نأاىن أءيتتت نعلتتسناتتلنوتت دندلتت ينط  تت نلا  تت نعت

داءتعا نإلسنو هند هاةندلي طالننبنتت   نعشاعاندلعهاةنف ندلتا حنعلتسن
دتت انعشتتاعانداءتعتتا نإلتتسندلاائلتتلندليشتتاطلنبن لتت للنفؤ لئتتلندلتت ط نطشتتء  ن
دل ا بنعلتسندآلزتاط نطزاهت  نعت نإءتعتائرمنلرت هند هتاةنعتبندلز ت ةن

ندل طتاةنأ هتبنعت نأ نءضتط را0د  لسنا ال نءاانعلسناائ نيشتاين ت ن
ن.نعلسنأءيهءا

ندآل نأاثتانعت نأين دتلنعضتسنيتؤ نهللان  عتان  عتاننبننعلتسن ت دبعلعل 
أقدلنأ طاءابنأأ نيؤءء ندءت للنإلسن طاةنأزاىن أءءت نأعتطشنوت هندلعا لتلن

ندآل نيا نعا للندلع لنف ندلءران.
ن

ء ت لنإلتسنشتياالنن اطت نلتمندأهلنطانهط ينالنأ اانشطئابن النأ ايناطت ن
دآل ندلعا لتلندلثاءطتلندلتت نأأءرتتان.نأ اتانيتؤءء نفتت نأعتلنوت دنإ نلتمنأعتتشن

دللطلتتلند زطتتاةندهتتتؤهالنهتتطااةنزا تتلنأتتتلنيتت نإلتتسندلءرتتانناتتا ندلع تتان
اءتتلنأ عتتلنيطتت ينداآءتت ن أاتاتتشنت تتلندلع تتان دلتتاط نن طءتتقلنيغتتقداةن
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 دلاع ن.نأ اانيؤءء نهلهلنت تلندلع تانهتاعالن  طلتلنأا  نفت نءيهت ن
 وانشتتاالنيتتؤ ن   ندلءرتتانطءتتا طء ن..نياتتنبنآطتتالن أعهتتلندل تتاآ نيطتت ين

عءت عاندت فلنيءيهت ن.ن ء لنعءخنيشهاعلننأ اانيؤءء ن  عتلندل طتاةنالرتان
ءتأتتتااينإ دناضتتتزلنلتتت للندفتتت ندلءرتتتاناءتتتلنأاىنع تتتطانعقطتتتقةنفتتت ن

دلاتتالمن  تت هنالطتتإ ينإلتتسنشتت  نإ نلتتمندلشتتز،ندل اهتت نعلطتتخنا عتتلنهللان.
 نأ نأعطشن التلنداطعتا نبنط تا نيا فاالنبعء عانأد لنيؤءء نعإعءلنبنعل

عل نأ نأد منع دد نإطعاءطلنبنالنش  نطعا نلخنأ نطهتاينعلتسندللهتا نبن
ن0 لا ندل ينطثيلنو ن دلندل ينط  دخندلاعلن

ن
دللنيؤءء نأافرن دلندلشز،نبن لا ننل هع لن   نأ نطغطاندتاداينن

بنلاا نعل نأ نأهع نلغطتاهنأطضتانأ نطغطتاأيندتادانآزتابن نلاضتطلنأ ن
اائءتتانيتتالندتتادانبن عءتت  دلناتتا نطعاتت نلتت نأ نأتءتتاقلنعتت نأيندطعتتلننأاتت  

اا نعلت نأ نأدت منع دت نفنالن ننيات ن0أزاىن ءء نلهلنعتعلالنل اداين
أ نليأترانبن عء عاندلتلنلتلنفنءاتمن ناتا نعلت نأ نأدت مندلع دت نبنأ لئتلن
دلتتت ط نطءتأتتتا  ندآلزتتتاط نلطياتتتا دنعتتتءرمن طاهتتتع دنز تتتاندلعهتتتت يلنفتتت ن

تزتت  دندل تتادادلنءطايتتلنعتتءرمنبنأ لئتتلندلتت ط نطي تت  نت تتلنهتت ن ا يرتتمنن ط
دلاش نع ىندلاعابن طي ت  نت تلندل  تاطلنعرعتانت ت علنيرتمندلهتء  نبنالن
طا ء دنع ضبنث لنلعرعتلنت شتطانيطضتلن ءرتمنهت  نطيشتل  نيرتانبنفاطت ن

نهطءه   نف نيءا نيطلنهاط نن ت  طمنهطلن دث نللعهتعبن.نن
ن

اةنع نععاوانعء عانأهيا وانعلتسندلتق د نااءلنعقطقةنف ندلها هلنعش
دل هخنبناشط لنبنتتيتت ننعلط لي نععرانااءلنععتلئلنبن  طللندل اعلنبندع ن

ء طيتابنن/عاضتا نن/للت نا ا ةنفت نأ لندلايطتبن اتا نعتا د ن وت نتهتعطخن
اؤ نالنل منفطخن الن منبنأهعاندل هخنبندقمندل اعلنبنف ندلثالثط نع نععاهن

ن.
وانعءانفاءانءادوانالنأهتي  نبنأعتانءق اوتانعءت عانتات  ن ق دهرانلمنطيا 

وتت هندلعتتاأةننبفتت نيطتتلنأولرتتاندلعهتتا انليطتتلنأولتت نأ نتق اءتتانفتت ندليطتتلن
ن.نعلعتء ن اهابنل نأءهاه
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ن
ط نعت نق دهرتتانهتتا لنعقطتقةنإلتتسن تت ط تران اتاىن وتت نت عتتلنتيات نهتتء

 طتتا نيطت وان يتالبن فت ني ءرتتانهءطءتابن   لنعتاةنت تت ثلنيهتاأةنبنافاتلندل
ت ا لنيعتانهتعاتخنعت ن ت ط تران نأ تطيلني التلنيطءرعان تسنأ ن اتاىن  

عءت عانعلعتلننبداللنعقطقةنمنطان ااىنهئلنز ط تابنعت نأهلتلنبداتئاب
بنهئلنز ط ابنطان اتاىن ع طتلنزياتت ننيال  ةنهطتق هلنندنبنأ نااف ا

عءران ءء ناءلنضاطيلنبن ا للنلمنأات نعتايطتلنيشتالنهطت ننتي دلت نلمنأه
 ااءتتلنببنإوعتتالنأيتت نلتت نعءتت نأ ن لتت نأعتت ن أءتتانفتت ندلهتتءلند  لتتسنيهتتي

نق هلنأي نالنتتابنءيهرانع نأهلنتايطت ن ت هطر ن.
اأطلنءيه نف ن ض نشتز،نالنأ طت ن تتسنادئ تتخنن العتانوايتلنعءتخن

ن.ضايء نأي ن اي ء نثالثتلنأطتامنثتمنأعتا ء نإلطتخن تتسنعللتلنوت هندلاتا ةن
 أدت لنلتخنمنطتاننبطتانهتافلنم نءيهت ن فتبنطتانا  ت ننماءلنأد لنلعاضا ن

ن أد لنلخنمنطانعطء نبن فت نءيهت نطتانزيطت نبطانهيا نمندلي نبن ف نءيه ن
بنعءتت عانطاتت  نفتت ندلاعتتلنأ عتت نهللانأالنطاتت  ننأ نت وهتتخنشتتا ءلنايطتتاةنن.

.ن عءتت عانطاتت  نأوتتا نالهتتت يالخن أديلتتخنعتت نعطءطتتخنأعتتامنأي طتتخن إز دءتتخن
لت ن فالنضاطيلنوت دندلءيتا نبناءتلنأاطت ن لاءء نداتشيلنيؤءء ندل  ط ةند

ن0أ نأزع ندلءاانيالءاانفاق د لندلءاانلرطيانعلسنا   ن
افيلنف ندالءت امنعءخن ع نالنعائلتخنافمن للندل ايتسن لت للنن يااءلنل

دءترقلنفا لنقطااةن  ط نلخن يءطتلنعاتخنعالدتلن وت هندلاالدتلنهاتءت ن
 ت ط نلتخن تاتا نيتخنإلسنعالدالنأزاىنل اهلنأءترقنفا لن ز لنأين

إضتافلنإلتسنعالدتالنعتبننبن تسنل ناا نو دندل  ط نطت   نعياندلرات ن
طي  نل نيؤءء نأشغلنءيه نير هندلز طاتلندلايتاىن تتسنالننبننيارندله دا

 عتانطشتغلء نوت نعت ىنبنأع لندرادبنف  نءهتطلناتلنعتانأ تايء نعت نفشتلن
ن0 ا  نعلطخن تسنالنطاش نعالدات ن

نبلنءرااننو دنو ندلر  ندل ينأعطشنعت نأهلتخن طتات نو دنالنعانط ل ء نلط
يرتت دننطالتتخنعتت نوتت  نهتتزط نبنلاتت نعتتا دنأفاتتلنعءتت عانطاتت  ندلتتتآعانعلتت  ن

ندلهء  ن.
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أ اا لن أءلن  ط ت نيؤ نو دندلايبناهتلنالنطهتت طبنأ نط يت نشتر ةن
 نفت ندلايطتبنش ت أعتانإ دنتءبن هاهلن أ طاءتابنطءهتسنءيهتخنشترادبن النطتؤتطء ن

طتتؤتطء ناتتلنعشتتاةنأطتتامن فتت ندلطتت مندلتتتال نالنطتت وبنإلتتسندلاعتتلننعتتثالبنفعءتتخ
ندل ينط طيخن.نداءراليهيبن

ن
طاعتلنآ ءتابنفت ن دئتاةننط تءبننبنالنعاف نق ه نطيا ندلت تققنفت نءيهت نن

النءراطلنشرانطها نعت نن دلشاين دل ر ةن دلقو ادلننللع طان نضط فخن
بنيرتانإلتسندليطتلنن دئاتخندلهاان دلشتاين دل رت ةن علتبندلقوت ادلن طتؤت 

ءتتخنأل طتتخن يطاتتلنأزتتاىنوتت نن.اتتلنعتت نفتت ندليطتتلنطشتتابنوتت دندلعهتتا  ن 
ءتتخنطتلتت  ني لتتبندلتت ط نعتت نإنبطهتتت ط ندلء تت  نعتت ندلءتتا ن النطاطتت وانإلتتطرم

اتلنطت منن0دآلزاط نن تتسنلت نااءتلنلطتاةن د ت ةنفاءتخنطهتت طءران النطاطت وا
 و نطعللنعتانطيت ننباط ا نندل دئء  نعلطءاندليابنفط همنننيؤءخنالنطعللنشطئ

ط هت ن ت دل نعشتاةنأشتزا،ننط ادت  نيايءتانبنو هندل ط  ن و ن غطاةن
ءتتخنطؤتطتتخنأزتتانآلد عتتاندنب اتتلن د تت نالنطقطتت ن طءتتخنعتت ننزعتت نعائتتلنلطتتاة

عءت واننبننعت ندلعت طان لات ندلعت طانطإهلتخهتاطبنعادهبنط تا نإلسنت دطبن
العتت طانإل لنطتت زفنبيتتلندلت دطتتبناع نء تت  دط لتتبنق هتت نعتت نوتت دندلعادهتتبن

يع للن طت هلنإلطخناا يابنعلطخنيؤءرانعااعللنداطيتخنأ زلرتانل هتخنهللانللت دطتبن
نءت ان طزياء نياءت ااهن.ندانواندلع طانديلنأ دءرانبنطزا ناؤءخنرفطعنب

إءخنطيه نأينعاا نط لنفطخنبندالنلت نيؤءتخنعءت نعتاناتا ن اليتابنديتت دئطاناتا ن
 نعءتت عانطهتتعبنالعتتلنع أتت اةنعالئتتخن دآلنقنطهتتا نعتتانطتتاىنعتت ن  ائتتب

 طضتتت لن لالتتتلنالنبنايتتتلنيطتتتلنفتتتال نزط  تتتلران ط تتت لنلتتت نمندلطتتت من
ت تت دطء نإ دنأزياتتتلنيتتؤ ندلشتتتا نوتت نأهتت أنف تتلنعءتت ينف تت ن ءءتتانءغلتت ن

تعت ندلغافتلن تاتا ننلدلتا دئ ندلااطرتن.ند ي دبن دلء دف ن ءءامنف ندلت دزلن
زاا نل  نزء تءتانفطهطتبنمنتزء ء نبنأ طاءابنأ اعنيخنمندءررنأفالرانف ندل

فؤتزطتتلني ءتتخنيتاعطالبنعتت ندلغتتاقدلن دت نتهتتل نث يتتخن.ننن ينعلطرتتانعثلت تات  ن
نعلسن اهلنشع ن  دلنو دندلي لن.

نيالطابن طا  ني  د نه ط  نأعانإ دنأاد ندل الةنف ندلهاعبنبنفعءخنطات ين  د ب
إلطخنأ لنأءخنإتي نعبنيائبنل   طلندلعهتاعللنيؤ نطؤز ننداتشيلنفطعانيا نبن
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ابنغتالنشران  طللنعانأز هنع نأ  طلندلع لط ندله طت ةنفطا طتخندليتائبنعيل
إضتتافلنإلتتسنأ  طتتلنيالطتتلنلطهتتتي لرانعتتاةنأزتتاىن افتتمناتتلنوتت هندلعؤهتتاةنالن
تي تخنهعالنإالن ط لطرانف ندلهاعبن أ طاءابنطتا  نإلتسندلهتاعبنفت نأ دتالن

نأزاىنفؤءيهانف ن هرخنمني نأءلنعانت ل نطاعا د ن.
عتتا دمنطشتت ف ء نفتت ننبن تت لنضتتا اابنمندلءتتا نيتت ومنعتتط نطضتت لنعلتتطرمنط

اينءيهخنللع لط نف ت ن ط لت ن ااتاترمن.نأعتانإءخنط ن0ء نث ترم ءدلهاعبنطا 
ف ناعضا نفطعا نلخنأ نطهبنالنعي ان طعتءبنع ن ءبندلشاين دل ر ةن

رن يتلنبنطاتت ينث يتابنأيتطن99يتـف ندل دئاةنبنط ل نل طتخنبنط علنعهتي لن
علسناأهخنديالنيطضا ناا ند نأز وانع نأ  ندل هتا نفتؤءيهانفت نن طضب

طهاانف ن هرت نمنطتانيءتلندل تادمن0 هرخنمني نأءلنعانت  منطانعا د ن
دليتا نيتط نعتا د ن يطءت نطتان اتاىنوت نأءتخنط تل ن ط ت منن.ننو دنشغل 

أاءابنيؤءخنطز  نهللان طز  ندلءا نبن أءاالنأ  من النأ ل ن تتسنالنأزت  ن
وتت دندلاهتتلندلياهتت نأفهتت ناتتلن طتتات نطتتان اتتاىنأهتتلننبأزتت  ندلءتتا هللان الن

نطعا نلإلءها نأ نطيه نداءها نبن طعا نلإلءها نأ نط ل نداءها ن.
إءتخن ددتتبنعيتا رنعلتتسنععتتاينيؤاعلتخن أءتتانأ اينيتؤءء نأهتتطانفتت ن ابن

ع نأهلنو دنهئتلنطتان اتاىنبن هتؤ وبنإلتسناتلندعتاأةنأهتعبنن.نندالءرطاا
ن.ندلق د نعع نالنتاط افمنعلسنأءرانهت ن

نإ نع نطاطشنف ندلبن ددبنلر نأعلمنيتيا طلخنعع نهطاطشنفطخنفطعانيا ن.نن
ن

 ننننننننننننن
ننن
نن
نن
نن

ننننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
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عرتان تانااه ن أعانعلسطهل نعلسندلاءيلن يهاءيخنتهل ن ااىننيشاين
ندلهتتهائايطتقةنعلطرتاناتؤ ندلءيطت نعتبن ت  نعت ندليهتت ندل ليت ن عءيضتلن

 اؤ نشاينتشابنعءخن اتاىنبن علتسندلاءيتلندلع ايلتلنطتعت  نءهتمن أعاعتخن
نةإلتتسنهاءتتبنداياطتت ن ياتترندليهتتت ندل ليتت نعلتتسن ايطتتقندلشتتاياتتؤ ن

يشاينمن اتاىنأءتانعشتتا نل تاد ةندلت فتاننط  لطشاو   نيادعجندلتليقط  ن
نبنفطتخنأفاتاالنعت نهللانن  ءلنندل يدل فتانبننين  ثتء نعءخنعلسندلءراندل 

نأاط نأ نأداأهن.
 تطافلنتلتلند فاتااننإعتا ةعلتسن شتلنأ نأزيتالنيتؤءء نععلتلنفت نناءل

ن ء لرانعلسن فتانه ط نيا ندهتئهااءانو دندليطلنيشران.
ن.نندل اد ةف نط مندلا للند هي عطلنهؤعضطخنف ننيا 
ن

يا  ت ن ق دهت ننعلعل ننعء عاننةشط د طعلندهعرانز اننل ن  ط لنيشاي
فت ندليتتاةندلتت ناءتلنفطرتانن.ننأيت ننفت نيطتلندلهعاتلندليائتتلنترءئء ها لن

د تلنفاطيتلنلتمنتهتت بنأ نتا طرتانيهتيبننعارتان داتلنعاتلنعلتسندلءرتان
دلهعاتلنبنهتتؤت ن  ت واننطت م ه  نأول نف ندليطلن عقعترتانعلتسندلغت د ن

 تتسننعقعترتاداطتلنأولتخنل ضتا نطت مندلا لتلنأءتانن  نق هرانهتط وبنإلتس
نتهعبنعا ند تران.

 ياتت نتءا لتتخندلي تت اننء عتتخ تتيط لنطتت مندلهعاتتلنإهتتتيا نيشتتاينعتت ننفتت 
عتا نط دانهللاد علنإلطخن ااىن فتتادبنه طت دبن  ءتلنعلطتخناتلنأفاااوتانعت ن

فؤعا لن تطافلنتلتلند فاتااننعء نهء دلنبن ف نالنهءلنااءلنتقط نشطئابن
ءلنعهتيط ةنع ندلتهاابندلت نعالنيراننتااتلندلت فتان زاهتلنإلتسندلع  

نع ندل اد ةن.نتلرطخا نالننأزاىفافلن
نأل سنيشاينءأاةنهاطالنعلسندل ي الن

ثتتمننياهتتمإلتتسنع تتا بن أهتتعلناتتلنع  تتبنن اأىنأءرتتاندهتتعلنوتت هند فاتتاا
ن تءتا لنةأعهلندل فتانيط نط طخناؤءتخنطعهتلنياءتقنثعتط ن دت نأشتالنهتطهاا

 اتاىنع تااةنععتاننتاتيتاهفءها ندل ر ةن أز نطهتتعتبنيعتانننن ناشيلنع
نننمن دلتياطاننع ندلتؤعل

ن
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 .. مخلوق  خالق                  
ن
ن
ن

ندلزال ن لطلنعلسن ه  ندلعزل  ن.ن ه  
نعزل  ن لطلنعلسنعه  ندلزال ن.دلن ه  

أ نطءاتتان هتت  نهللانبننلإلءهتتا هللانالنطءاتتان هتت  نداءهتتا ن لتت للنلتتط ننإ 
نطإع ني ه  نداءها ن.نبعء عانطإع نداءها ني ه  نهللا

دلءاتاد ني هت  نداءهتا نن اهلدلءااد ني ه  نهللانعء نداءها نو نن اهل
داطعتا نن اهتلداءهتا نوت نعتا ني هت  نهللانعءت نداطعء نداءها نبن اهلن

ني ه  نداءها نعء نداءها ن.
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دلزتال نع هت  دبني ت انن طات  دلعزل  نع ه  دبني ت ان هت  ندلزتال ننطا  
ي هت  ننطتإع النطإع ني ه  نزال نطضتط نعلطتخنأ نن  نع ننب ه  ندلعزل  ن

نعزل  ن.
نبنإطعا نداءها ننهللاداءها ني ه  هنو نإطعا ني ه  ننعا طإ

ننن0و نإطعا ني ه  ههللانني ه  
ن

النعيت  نلتخنمنالن هت  نلتخنبنالن لطتلنطثيتتخنبالن اءبنلخننبلخننزال دل ينالن
نلنف ندلي امن.عقؤ ه  هنبنإءخنطاطشن االلنعتنف إءخن دئمندلاطبن

ن.ندلعزل   ه  ندلزال نو ن لطلنعلسنع من ه  ننع م
يءتا نوت ن لطتلنعلتسنن هت  دلش  نو ن لطتلنعلتسن هت  نعيت  نلتخنبنن ه  

نوت بن هت  نع لت  نناتتبا نبن ه  ناتابنوت ن لطتلنعلتسن هت  نا ه  نيء ن
ا نلتخنالنطهتاءخنأ ت نبندلاتتابندلت يندليءا ندل ينالنيء نن0 لطلنعلسن ه  نأب

نالنط اأهنأ  نبندلع ل  ندل ينالنأبنلخنل نطت  لنإلسنأبن.نلخالنااتبن
دلزتتتال ن لطتتتلن عاطتتتلنن هتتت  دلزتتتال ن لطتتتلنعشتتتا عطلندلعزلتتت  نبنن هتتت  

نلخن.نعا لعزل  نبنإ نأعأمنضعاءلنلعهت يلنداءها نو ن ه  نزال ندل
ن  عابنو نعهت يلندلعزل  ن.ندلزال 

ن  عابنطإ ينإلسنزال ن.ندلعزل  
ن ه  نلعزل  ن   نزال ن.نال
 د نألتتمنأ نطاتت  ننبداءهتتا ءهتتا نأ نطاتت  نعهتتت يلخنلإلنأألتتمنعهتتت يلنإ 

نداءها نيالنعهت يلن.
ن.نعي عخ نع نطضطبندلعي  نالندلضطا نأ نندلضطا 

ن
نإطعا ن و نندلالنننننننننن..ننننننننند ةنداطعا 
نإطعا ندي نندلالننننننننن..ننننننهعالنننداطعا 
نطعا ناه  ن.ندلالإننننننننن..ننننننشا  ننداطعا 
نإطعا نع لنندلالننننننننن..نننننننننن طاةنداطعا 

نعا نواللنطإندلالننننننننن..ننننننننننءهاةنعا طدا
نض ابنإإطعا نندلالننننننننن..نننننندهت ادانداطعا 
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نإطعا نهرلنندلالننننننننن..نننننننعاافلننداطعا 
ن.نإطعا ناادوطلنندلالننننننننن..نننننننننع  ةننعا طدا

تات  نفت ننبعاافتلندلزتال نعت د  لسنء  نعاافتلندلعزلت  نتيت أنندلز   
نالعتاعهتقنعت نعاافتلنزال تلنبننعهقنع نعاافلنءيهلندت انعتانأءتلنفت 

عانالنتالعخنع نأ  نع نءيهتلننبدق  لنإطعاءابنيالزال ندق  لنإطعاءابنيءيهل
نزال لن.نع تالعخن

ن0نزال لط  لخنللننبط  لخنللنأ  نع نءيهلنعاال
ندلزال نو ن ه  نللعزل  ن ه  

ندلزال نو ند ةنللعزل  نند ة
ندلزال نو نهعالنللعزل  ننهعال

 لات نط هت ننبفطتانع هت  نإءها ي   نإطعا ن ءخنالنط ه نط ه نإءها ننال
نعا ن.ط إءها نطإع نير دندانبإءها نالنطإع نير دنداطعا 

نننننننننننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن

نننننننننننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 .. وأنت  أنت                           
ن
ن
ن

نلنو نأءنأءل
ندل  ن أءلندلعطلننأءل
ندلهءلن أءلندلءااننأءل
ندلضطا ن أءلندلأالمننأءل
 
      .         .  . 

ن
نالنتادهن عانتادهنو نللننعا

ندلهعا نءقللنللنناتب
ناهل دنللنأ ن اهلننأءيطا 
نت علنتااطىنداءها ننأءل
نت علنتااطىنآ مننأءل
ن.تااطىنآ مننأءل
 
  .         .    . 
ن

نط علنط علنف ننعش
نط علنف نط علننأع 
نط علنع نط علننز 
نتا نط عط نف نط مننال
نتؤز نط عط نع نط مننال
اق نطت عط ننطاقدتلن–شتا ننل ن–ط اليلنهللانياعلنط عط نف نط منلاءخننال

نط منف 
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ناق نهءتط نف نط مننطاقدل
ن.اق نععانف نط مننطاقدل

 
.        .      . 

 
نعانيءيهلنع نءيهلنطا نا 
ننطاليرانإالن هاراننهللانالنإ 
ن0تاليرانف  ن هاراننال
 

.         .        . 
 

نت اانمن  عابن
نندآلزاةعانت اعخنلغطالنبنو نقد نللنف ننأ 
ننندآلزاةعانتيءطخنلغطالنبنو نيءا نللنف ننأ 
نبنو ناه ةنللنف ندآلزاةننلغطالنعانتاهطخنأ 
ندآلزاةن. طيلنللنف ننالعلعانت  لخنع نالعلن طيلنلغطالنبنو ننأ 

نزاتلنآا سنللنف نلغطالنعانت بنأ نط ننأع 
ن.زاتلنآ النللنف نلغطالنعانت بنأ نط نندل
ن
 .         .           . 
 
نعشنفطراندتاارنزل ندل طاةنيلننال
نندلاارعلنإطاهندلعش نالنطالعلنإطاهنطال ننعا

نتالعلندللغلنير   ننبتا ءلنير   ننأءل
ناش لنير   ن.نبير   نندلعش لنتالعنبعلسند دايا نير   ننتاافل

نندلر   فالندلط ندلت نااءلنزل ن دلنا نندآل 
ن.نأءلنت   نءيهلن..ند وانير   نندآل 

نننننننننننننننننن
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نننننننننننن
ن
ن

ننننننننننننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن

 صــبر                          
ننننن

ن
ن

عاد تتلن طاتتتخننفتت نن دلتت فافطتت نداءهتتا ندل تت طمننافطتت نداءهتتا نندل تتيا
لتقمن ت   لندء د ندل يانإلسنداءها نمننأطرانداءها ننطؤت دلعت ليلنبن  عابن

ي تياهنعلتسندل طتاةنفرت نعءت عانطيلتغنعا لتلنندل تي ا.ن طهتاط نداءهتا ن
نعت  علنع نعاد لندل يان.نعا للءخنطيلغنععت  علنع نعاد لندل ع نبنف

نبنندل ياد هئللنع ن يطالننتاد  وءانن 
لتخنأ نطات  ن تي ادبنأمننطعات ع نع  اهن وتلناتلنإءهتا ننبتااطيخنن ع

نع ندليشان.نفطاوانأ ندل يانءاعلنتز،نفئلن   ن
ط لت نعتبننوتلبنشالنأ نل  ننأ ولنلخنادئ لننبننو ندل يانف ن  ط تخننعا

تنأمداءها نف نأثءا ن ال تخنن بنعت ندل طتاةن دلزيتادلن دلتهتاابنأءتخنعاته 
ن؟.
ن
طا  نفاليابنيشالنأ ت عاتطا نعايان لا ندل تيانفت نندل يادل  ط نع نن

فتاندل تيانوت نعتالمنعهتت لنعت نعت دلمننبيتخنن إلعام دتخنط تا نإلسنعاافلن
نفط تيانن0نلشتز،نمند تيانت تالدلعاافلندليشاطلنبن دل تيانلتط نالعتلن
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عت  عتتتتتلنعتتتتت ن تتتتتااللندلتتتتت ع ن دلعاافتتتتتلنبنفااءهتتتتتا نن التتتتتل.دل تتتتتيان
دلت يننرانعات نداءهتا نفطتاندل تي ادل ي اطاطشن اللندل يان طتعتبني

بنن ادبداضت ط تا نف نه طمندلتت تان دلاهالتلن ن ياندلالطاطشن اللن
نءها نفطان ي ان.إ أفاالنن ي اءها نإ دلزال نشاهبنيط نأفاالن

 عءت عانت تالنلإلءهتا ننبننلرانفطعتثلااقنإلسنإءها ندل يانلط نالعلنت ننإ  
نإلتتسنداءهتتا لن لاتت نتتت فبنفتت ندل تتاآ نفرتت ناتت للنالنتاءتت نت هطتتخنالعتت

فلتتط نع ل يتتابنبنعتتالمندل تيانبنإلتتسن التتلندل تياندلايتتاىننداشتاد نعلتتسن
نعطااءطاطتلت ل ني ااتالننأ أ نتقا نيالتر ط ننن العءلنأ نت  منيال  ةن

 لات نأ نتاتطشنعاءتسنن اؤءلنت   نعاهللنإلطخنلطا نع ايخنعءلنن.نهاطالن
دل تت منبنأ نت تتبننف دئتت أ نتهتتتعتبني التتلندل تت منبنأ نتتت النبدل تت م
نإلتتسأ نت  تت نشتتا  ندل تت مندلعا طتتلن دلعاء طتتلن ت تتلنيءيهتتلننبدل تت من

بنأينأ نت تلنإلتسنف نع اديرتانندءههامنااعلنعبن اللندل  مندلت نتاطش
 لت للنلتط نع ل يتابنعت ندل يتلنأ نط ت من الننت ت مدءاعلنيؤءتلناليت نأ ن

زتتاىنبنعءتت عان وتت دنطاتت  نللايتتا دلند نعتت ندلعتتاطرن النعتت ندلعهتتافان.
تشاانيؤءلنتإ طرانع نأهلنءيهلنننيال اهتلند  لتسنأاثتانععتانتإ طرتانعت ن

نأهلنهللاندل ينطؤعالنيؤ نتإ طرانع نأهلنت  ط ن اللندلت دق نل دتلنن.ن
بنعءتت عانتات تت ننللعاافتتلوتت نشتتالنعت تت منعتت ند شتتاالندلاددطتتلنندل تتيا

ء وانطات  نفت نعن دل يانبننءرانت  لخنعا للندل ياعدلعاافلنيااءها نف
دق د نءضتتتهابن وتتت دننب العتتتانإق د نداءهتتتا نعاافتتتلننبن اهتتتالنعتيا تتتتلن

اهتتيخندالعتتتال نيالاتتالمنعلتتسنءرتتجنعا لتتلندلءضتتجنطاهتتيخندل تتياندلتت ينط ن
نع نعاد لندلاعالنداءهاء ن.نعت  اة
طاتتاء  نيال اهتتلنن دلا تتيط  نبندل تتيانعياشتتاةنعتتبند ع تتابننعالدتتل

لتتافمندل تيانندلعر ئتلتؤت نعا للندلا ادطاند  لسنع نءيا ندل يانل طرمن 
ندل تيا ندلعر ئالنو نشتالنعت نأشتاالنععلسندلهعللندلا يطلن دل  ط لنف

 قعالندلءيهطلنبن أفضلنعال نلرت هندلند لمن دل هاينعلسنداءها نلت ع ن
ندل ياندل يطا ندل ينطاا نءتائجن يطالنف ندلاال ن.نو د قعالن
أايانالاتهتتتابندل تتتيان ادتتتلل طتتتخننبنيانط لتتت ن ل طتتتخنيتتت  اندل تتنداءهتتا 

دلهرلنطعات نلتخنأ نط تتلنوت هندليت  انبناعتاننيط نأ ننبننعها لنع ندل يان
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 ت عطرانبنفر ني  انت تتا نإلتسنهتء دلنعت ندلي ت لننتا طراأ ندلعاافلن
 دلا د تت ن أ نطشتتت سن تتا يرانن طاتتتا نل  تتتا نن دلت ليتتالن د ع تتتاا

نننقو اوان.ن
ن

 نأشتتتاالندلهرتتتلنبندلال تتتيانبننفتتتع ندلشتتتالنند  ءتتتسنعتتت إ دناتتتا ندلشتتتالن
 إ نعأعتلنداءهتا نتأرتانعءت ن0دلعاافتلنوت ندل تيان ادسنع نأشتاالند

 دلتااعتلنعارتانيعيتاتط ندل تياندلتت نتات  نفت ننندلايتاىت علخنللع تائبن
اننبنن ي ادبن.نداءها نالنط ل نن  دهخنهط بن  لاءخنطاتهبندل تيان ط ت  

 زت  ن يتا نن هت  نط تيانعلتسنألتمنفال يتلندت نالنبنن ادلندل تيانل طتخ
ن لا نو دندل يلنعء عانطايانطعا نلخنأ نط  يان ط تعلن.ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 دلعاافلنعاتهتيلنبن عت نوءتانفتع ندلعشتاالنتتيتادمننيالعاافلن ط تاندل يا
فتتت ننضتتتا لتتهتتت  نفطرتتتاند عطتتتلنفتتت ن تتتط نأءرتتتانتندلتتتت فتتت ندلعهتعاتتتالنن

دلعتالعلن العانت  مندلتالطمنتالشلندلعشتاالن ت هتخندلعتالعت  نندلعهتعاال
بن دلا ا ن.ن طثعتانطات  ندل تيانتءيتت نأيت دبندل طتاةنن داءتا إلسندلتايطلن

 ياوانتهالنأشتران..ندل التبنالنطاهتبندلالتمننل الد منالنتءهبند  يالن
ل يطاتتتلنالنتءهتتتبنلتت الن تتتياهنفتتت ندل تتتاد ةن دلتتت ا نهتتتء دلن  طلتتتلن..ند

نالدلقو ان دلايطبنل الن ياوانعلسنداندلشتا ن  اندل ط ن..ندلعتاطرن
إلتتسنن النطت  لتت يتتا نآلدلعتتارن..ن دنعءغ تتالننطشتتيسنلتت الن تتياهنعلتتس

.نداءهتا نالنطهتت طبنعش لنءع نأيءتائرمنننل الن ياومنعلسنهء دلنأه د ن
دلتيارنللغت ننهلطإأ ننطال عخندل ياننبنأ نط  منيالند ععالن فالن د  ةن

ن.نات نط ت منيتخنوت نألمنطتالنفطتاهنشتطئابننلط  منيخنفطاهن.نشطئابننط  أ ننبن
النطهت طبنأ نطؤزت نن نبنداءها نالنطهت طبنأ نطا  نالنش  ط  لنلخننمن

   عتابنوءتالنععتلنطءتأتانن.ننأشتطا نن طؤزت ءتخنطا ت نأشتطا نإن.نن النشت 
بنوءتتالنز تت ةنتءتأتتانننن طتت دبنهءهتتاءابنإوءتتالنفاتتاةبنتءتأتتانبنءهتتاءابنه طتت دبنإ

تي تتسندل طتتاةنعشتتادلنلتتمنطتتؤلنياتت نبنأ نطيتتت نعطءطتتخنللتتت ن.ننه طتت دبننأءهتتاءابن
دآلزتانندء يتؤنأ  وعاندء يؤنن إ دنبنعشادانيال طاةننداءها ءها ن طي سنايا
ن0
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ألعتتلنأتتالمنبننإ دشتتاتعلنشتتاتمنبند تتيان..ننإ دهتتا لنآلتتمنبد تتيان..ننإ د
د تا نيطتلنبد تيان.ن دعلتمندءتخننإ د يان..نف  لنعقطقدبنبندنإ دد يان..ن

تتلتت الندل تتيانلعتتانأءهتتقندلااتتتبناتايتتان..نلعتتانيءتتسن يءتتا نن..لعتتان تتادننا دليء 
ن0دليالحنهءيللنن   لعانن...ه اةإدل ائغن
 طثعتاناءتلنطعات نأ نطات  ننبندل تيانن يت  نتءاماءلنطعاءلنأ نن  طثعا

ندل يانللنعطاءان.
النتهاتلنفت ن ااعتلنبنالنبشادئلننف نلهبالنتانالعتللنف ند لننهتانال
لنفتت نهتتبنالنتانق هتتللنفتت نهتتعهتتطالنبنالنتانفتت نبنفتت نشتتاديلننلاهتتت

ن ل لن.
بنعءت عانتات  نفت ندلءتا نالطءياتلنند عا و نندل يانبنو ندلهالمنندل يا

فطتاندل تيانبن عءت ن ا ةننالطءياتلننعقلتخعء عانتا  نف نبنفطاندل يان
ءتلنإدل تيان.ننإال ت دع نالنطي تسنعاتلندلاياىندلت نت بنيغتتلناتانلندآلالم

ءتلندت يني ت ةندل تياندلااعءتلنلت طلنبنبنإل طلنعت ن تياننعا اع نيع  دان
طزيت نعءتلنبنطتؤت ندل تيانلط ت منن شت  عء عانطاهقندآلزا  نع نت  طمن

ايتاندت اننبنأدل تياننالاتهابعلطلنأ نتا  ن دئمندلها نن.نإلطلنن النش 
نفت عااءتلندل تيانننتاققأ ننبنطلنل ندل ياادلن ت  اننأ نبنع ندل يان

بنناال تياال ا بنللناال يانالداطبنللنناال ياالافط نللنن.ننءيهل
دلت ا بندل دهطتلن.ندل تتياننا  تتلانأعتامنز ت دلنطتت  عتابنطتؤت ندل تيانلطء

تت ابنناطت فاهخنعيااالنف ن  ط لنا  لنت ا ىنيءت اندلعاافتلن.نتالتمن
لتمناطت نتت ابنءيهتلنءيهلنعلتسند تعتالندلع تائبندلايتاىنيال تيانبنتا

ندلاياىنيال يا.نننننننننننننننننننننننننندلعهادلعلسندهت يالن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
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ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 ــميـ  ق                       
ن
ن
ن

 ءتلنأاثتاندلعزل دتالننند ارأاثاندلعزل دالنشاعاطلنعلسنهت  ننأءل
 تقط ننعزلت  لندالءهتهامنعتبنا ءتلن قءابنبنعانطرمنأءتلنتتءه نفت نع ا لت

نيالتا ط نبنالأ نتااف نللتها نع نو دندل ق ن.
هئتتلنلتاتتاء نن.نداءهتتا نعءتتلنندل تتق نعءتتلنبن تت فل نندل يطاتتلنن تت فل ننإ د

 تاعتتلن تاتتا نبنالنلت  تت ندلقوتت ان تعضتت نبنهئتتلنلتضتتبنليءتتلنعلتتسن
ن.ندل طاةععااةن
طتتلندلشتتاو لنالنت  تتءبند يءنبننطءيثتت نعتت نأععتتا نألتتمنعأتتطمنندلاأتتطمندايتت د 

إءرانت يء نياادلن لراثتلن  عتلن.نأءتلنثتايننبنن دلراد ياا بندلعادهط ن
هط يتلنيرتان.نعءت ننلتس ف طتاني ت انعن أءلنبني  انفاددنهط يلنع ندلء   ن

دلاتالمن.نهط هت لننفت عانتا  نأف اناهلنفت ندلاتالمنبنتات  نأفءتسناهتلن
عتاننعلتسنبن نفءتسنعتنخأفءسناهلنأاواننف ندلاتالمنعلتسنعتانت  تللنإلطت

نت  للنإلطخنع نف ان.
نبنتهت انف نل أالنتزالراند زطاةنع نععالنندلااعاةندل  ل
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  لنعاةنتءيتت نشترطتلنعلتسندل طتاةننبنأزاناعشالندال تضااننف نوءال
عءت ننبد زطتاةندلادعشتلنيءيضاتلد نن تااء راننطتراأادلاياىندلت نلمنتا ن

ةندلعتتارندلا  تت نبنطعتت لن دلنعءتت ن ا ةندلعتتارندلههتت ينبنعءتت ن ا 
ط ل ندلزطان أءلنع ا حنفت ن ت نط تلندلعت لننبنعلسن ها ةنا  لنندلشا

ن.
ا حنهللانتهاءلنبنأءلنت علنأعاءتخنبنأءلنت علنهتاهنبنهتشتتمننأ نهت ال

بننعلتسنأء تا نههت لنن تيغتخنلعت نتنبنفطتلنن ت اتختاىنبنادئ تخنعءلن
 تتادهن  لنعتاةننن تت ااناط نأءتخنلعهتلنيط طتخنعءت عانهت دلنأ لنعتاةنب

فتتت نتلتتتلننبنطعتتت نط طتتتخنلط هلهتتتلنعاتتتخنعلتتتسندلاتتتاشن.ناطتتت نطرتتتا لنإلطتتتل
هت النعاءسنداءها نفطلنبنهتت النهتانهللانفطتلنبننبنندلء ادءطلدلل أالن

دلت ن هرترانإلسنأعاءتلنهللانلت طلنبنهتت الناتمننداها دل هت النالنتللن
ن.ن امنأءلندايلنلإلات ا نناءلنفاادابنف نألعلندلهرل

نأءلنعزل  نعهي لنيا لمن.نبند لمنبند لمنو ندل ينط ءالننإي نأءل
ن

دلل أالندلع وللندلت نالنتع لنفت نداءهتا ن تتسنيات نتااتخننو نل أاتل
تهتتط أننبننعياااتلننتغيت نلاءرتانالنتعت لننل أتالو هننبندلااةند اضطلن

ندل طاةنف نا حنداءها ن..ء انن تط أن
ن ندا ها نيا مندلع لن. ت ل نترقنشهاةندلع لنندل ااىنواو 

ترتتتقناتتتلن اةنفطتتتلن..نتيشتتتالن..نوءتتتاننبنندلايتتتاىنتأرتتتاندلتتت ال ةنوتتتاو 
 تهت يلنالن اةنعت ن ادلنير هندل  ط لننتإع علطلنأ نبنهتعض ن طاتلن
ندل طاةنياءيتاحن.

وتت دندلا اتتبنهتعضتت نأطاعتتلنن هتتتاطشناتتلندلتيا تتطلندلتتت نلتتمننعلتتسنوءتتا
لسندلاعلنبنوءالنف ندل يانعتهتبنعت ن دتلنوطانإنبنندلاه لدمنأطران.تاشران

طتت دلنإ نوت هندل تتا بنتالعتتلناطتت ننشتتط تخإالنعتتانن لت نطي تتسنعءتتلنشت نبن
علطلنأ نتتالمنف ندت  ناتلنعتاننبنأ نتا  نهطئابننعلسنت ايلبننتا  نهطئابن

 أءلنتعض نف ن  ط لند ش دلنبنأ نف ن  ط تلنطتال نيا  لنع نهطئالن
ن.دل ا  ن
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د شتت دلنتليتتلند ءأتتاانأاثتتانعتت ن ا ةنتءيتتلنفتت نتءيتتلنفتت نندلتتت ندلتت ا ة
بننعتتاالنأد لتتخنلغطتتالننتاعتتلنيهتتاطلأدتت لنلتتلننإءءتت نبن  ط تتلنعلطئتتلنيتتال ا  ن

نإءء نأعل علندطعابنم
تيء ن  ددالنه ط ةنبن تالمنأطضابناطت نت تافأنعلتسن ت دداتلنناط نمتال ن

نهللانأااعلنبنفالنت لنءيهلن.نإ دل  طعلن.ن
نعانلمنتهت بنأ نت بنداءها ن.أ نت بنهللاننتهت طبنل 

أ نتا تتت نشتتتطئابنهللنبنفعءتتتلنالنتهتتتت طبنأ نتا طتتتخنإالنعيتتتاننتاطتتت نعءتتت عا
ن.نداءها 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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   ةـــــيبتر                        
ن
ن
ن

دايلنللتايطلنف نش طرانداطهاي ن دلهلي ن و ناائ نطتايسنالنناائ نداءها 
نبالاتهابندلتايطلنندايلط ه نإءها نفطان

يت دترانتتيتا نإلتسنندلتايطتل نأن ع ندلتايطلن  ط نفطانعهت ان طندل  ط 
دع نع طتتت ةن لطهتتتلنتطتتتاان الانفتتتا  نشتتتتسن.ندلتايطتتتلنلطهتتتلنعتتت ويابنفااطتتت

ن0دلتطاادلن
دل طتاةنوت ندلتت نت ت مننبنندلتايطتلو نإيت ندل طتاةن دل طتاةنوت نيءتلننداءها 

عت نتهاايتخن عت ننطتايتس داءهتا ننبدليادوط نلإلءها نعيانعانف ندل يطال
نعشاو ةنعانف ندل يطالن دل طاةنن.

أشااالبنع ندلتايطلنف نعهطاةن طاتتخنفرت نعءت عانطات  ن يتالبن داءها نطتل س
يتانطايطتخنعالعتخنعاافطتابن عت نثتمنطءيتت نعلتسن عءت عانطا ف دئطابنطايطخنأي دهن

تايطلنعرءطلنطتل اوانعت ندلعرءت نبن ثعتلنتايطتلن فثعلبنأشاالنأزاىنللتايطلن
 ثعلنتايطلن  طلنطتل اوانعت نبن ليالعاددت ا طلنطاتهيرانع نزاللنتااعلخن

دال تال ننزاللنإاشا دلند  يا نبن ثعلنتايطلنث افطتلنطاتهتيرانعت ن اطت 
ننلنتايطتلنهءهتتطلنتالعتتخنأ ت لندلتااعتتلنعتبندلهتتء ندآلزتتا ثعتتن دال تاتالب

إضافلنإلسنأل د ن أشاالنتاي طلنأزاىنعتياعلن لاءرانف ندلءراطلنتء تبن
اتتلنت تتافالنداءهتتا نتاتت  نعتت نزليطتتلننن/ن.دلتايطتتلن/فتت ن تتا  نالعتتلن

داءهتا نوت نبن لتلنأ نتاي طلنعاطءتلنهت د نااءتلنهتليطلنأ نااءتلنإطهايطتلن
ن؟نعانو ندلتايطلننتلعط نللتايطلن لا 

 شتتالراندلثتتاء نععلتت ننبشتتالراند  لنءأتتاينبدلتايطتتلنتء هتتمنإلتتسنشتتالط 
فتطعا نلإلءهتتا نأ نطاتهتتبندلتايطتتلنييا عرتان أدهتتاعرانعتت نزتتاللنتهاايتتخن

زتتاط ن وءتتانآللتتخنأ نطاتهتتيرانعتت نزتتاللنتهتتاابندندلشز تتطلناعتتانطعاتت 
إلطتخندلزيتاةنت احندلتايطلندل طءطتلنءيهتراني ت ةنعلتسنضتعطانداءهتا نفت ت من

دلاافطلنعيتانتهتاابنداءهتا نءيهتخن يالتتال نت ت منإلطتخندلزال تلن دالتهتاهن
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دل ت ط نبن فت ندل ددتبنفتا نأادتسن أوتتمنأشتاالندلتايطتلنتتيت ىنفت ن تتلبن
دلتايطلندل طءطلنبنفانلتايطلندالرطلنوت نتايطتلنزال تلن زالطتلنعت ندلشت دئبن

ا نهللان عيتتان وتت نتايطتتلن تت ط لنع هرتتلنإلتتسنداءهتتا نعيتتاناهتتلن أءيطتت
ناهائلخن.

نعي نهللان ءيطتخنفال اآ نو ناهاللنتاي طلنهلطللن اا ندلالمندل ينتايسنعلطخن
ع عتت نن تتلسنهللانعلطتتخن هتتلمن.ن دل ددتتبنأ ننع عتت دبننوتت نأ لن تتالبنوتت هن
دلاهتتاللندالرطتتلندلتاي طتتلندلايتتاىن دهتتت ا ندل تتاآ نأ نطهاتتلنعءتتخنأهتت ةن

ن هءلنليء ندليشانع نيا هن.
ن

  نهللانطالتتمنهتتيلنندلزال تتلنوتت ندلتتت نطتل اوتتانداءهتتا نعتت نهللاندلتايطتتلن
دلتايطلندلت نتات  نيالءا ندل ط نطالعرمنهط دنأاثانععانوتمنطالعت  نأءيهترمن

ن0دلتت نتاارتانهللانللءتا نندلتاي طتلنن لطهلنوءالنأعأمنع نو هندلاهتاللبن
هتتا نأشتتاالن ألتت د ندلتايطتتلندل  طثتتلنت تت نعلتتسنأاضتتطلند زتتال نفااءنإ ن

تت اتتا نطاهتتقنأ نطيتت  نشتتاالبنتاي طتتابن لاءتتخنطهتتت طبنأ نط تت منوتت دنن  ناائءتتابنع 
 طعا نعاافلنأ ندلتايطلنو ننهتء نعلسند دع ندل ط ن.ددلشالندلتاي ينإ دن

فاتلنعا لتلنعت نعاد تلنداءهتا نلرتانععلطلنإءيتاحنالءرائ نعلتسندلاتالمننبن
لتسنتايطتلنتءهتهمندلشطىندل اع نف ندلهت نأطضتابنط تتا نإنبنعا للنتاي طلن

داءهتتا نطتايتتسن تتتسنل أتتالندان تضتتااند زطتتاةننبننفطي تتسعتتبنععتتاهنبن
لط نع نأ  نطهتغء نع ندلتايطتلنيالغتابنعتانيلتغن عتان دمنداءهتا نطتتالمنفت ن

ن.نفعءخنطتل سنف نو دندلط من اهانه ط دنع ن ا  نندلتايطلنالنط منه ط دبن
يتا نتات  نعءت نتت فطانآلدل ط نطأءت  نأ نعرعتلندن لالندل  دبنالطهاءبنن

دل اامن دللي ن  ال ومنبنفر دند بنطعا نلخنأ نطاتي نير دنعتبنعتانطايطتخن
ط تتا ننبنع ن ط د نألط نف نيطتخن لات ندل يتلنط تتا نإلتسنأف طتلنأزتاىن

طاهتمنلتخنز ت دلننعت ط تتا ننبنأ نطءيت نعلسندلاالمن ط هنيطت ن لت نزيطتان
هرتلن تتسنلت نعتلنعت نهنفت نألط تا نإلسنعاش نطاش هن إالنتتانبدلعهت يلن

ناا نآاالبن اليهابن.
ن
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انعلتتسنت تت طمنأ ال ن تتال ط نع نفتت نعتت ىندتت اترعتتإ نعأعتتلند يتت ط نتا
 يات نأ نطايتاننبءافاط نللعهتعبن.إءراندلاهاللند ي طلندلاياىنتهاهندلاعطلن

داءها نلت نطات  ني اهتلنإلتسنتايطتلنأي طتلن  ندلتايطتلند ي طتلنهتتا  ندت ن
ن.نع ىن طاتخنعت  علننتايطلنإلرطلناياىن علسنعاد لنوطؤتخنالهت يال

هللانطزل نداءها نثمنطايطخنن لا نعلتسنداءهتا نأ نطات نوت هندلتايطتلنبنأ ن
ن0ن طت هبنف نأياا واننط اارا

إ نهللانطاا نداءها نهطت دبنبنطاتا نعتانطالتمنوت دنداءهتا نعت نءيهتخن عتان
للءتا ندلت ط نوتمنننال تلنزنطهرلن علسنوت هندلعاافتلنتتؤت ندلتايطتلندالرطتل

ن0عطالنهللان
لطهلنعشاللنداءها نأءخنالنطاا ن اط ابنلعاافتلنهللانبن لات نعشتالتخنأءتخن

نالنطاا ن اط ابنإلسنءيهخن.
إ نداءهتتا ندلتت ينطهتتللندل اطتت نإلتتسنعاافتتلنءيهتتخنطاتت  ندتت نهتتللن اط تتابن

ن عتت نزتتاللنوتت هندلعاافتتلنطهتتت يلندلتايطتتلندالرطتتلن طي تتسنفتت بنلعاافتتلنهللان
نهت يالرانعالمنطتعا نع نعاافلن دويران.الإزيا ن

عالدلنداءها ندلاياىنو نعبنهللان النعان  لخنط ااهنياهللن تسندلشتهاةنن
ن.نيال  ةندلت نيثرانهللانفطخن عانع ن طانط طانإالنن/يع  نايراننتثعا/

داءهتتا نوتت نعالدتتلنتاي طتتلنفتت نه واوتتان دل تتاآ نن نهللان يتتط دلاالدتتلنيتتط
دل ع ةنإلسندلت  ىن ط ت ينعلسندل  اطان دااشتا ن دلر دطتلنط ت ينعلسن

 دلاي ن دلعاافلن لط نهللاندل ينطيا نع نداءها ن لا نداءها نوت ندلت ين
 لط نهللاندلت ينطات  نإلتسننبنفااءها نو ندل ينطا  نإلسنهللابنطيا نع نهللان

أ نطايطتخنداءها ن هللانطياحنير هندلات  ةن.داءهتا نطي تسن دئتمندل اهتلنإلتسن
علطتتخنأ نط تت انبنايتتخن لاتت نعلطتتخنأ نط تت انءيهتتخنالهتتت يالنوتت هندلتايطتتلن

ن.نننننن تسنطاىنايخنعايطان طاىنءيهخنتلعط دننءيهخنالهتطاايرا
نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نننننننننننننننننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
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ن

 رك ــــــش                              
 
ن
ن

لنعت نهللانرت ةنلرانع ل اللنعتات  ةن وت ندلالعتلن/ند  ت ا/ندلع هالعلن د 
ا قنأهتتءاءخنيالهتتاااط ندل تتا ةنغتتإلتتسنداءهتتا ن وتت نالعتتلنتشتتيخندلعشتت ندلع

نالنتتعش  دنير دندلعش ن.أفطؤت ندلت  طاندالر ن
زتي نع نع اءان أءخناتا نع  ت ادبنفت نأطتامنداثطا  نطا  نيؤ ندلشالن

أر انداهالمنفتؤتسنداهتالمن  هتمنأعتاهنفتالندلهاولطلنثمنإلسنهء دلنع ن
أ  نطرعخنأ نطهاتلنشتااا نهللننالأ  نو هند طامنطؤت نيا  ءامنن طتاي وان 

نبنفاء همندلايا نف نأطاعءانإلسنفئتط ندثءتط ن د  ةنعإعءلن د زاىنعل  ةن.
 دل ددتتبنوتت دنعيرتت منع تت   نل ضتتطلنوتت نعتت نأز تتاندل ضتتاطاندلتتت نت دهتتخن

ه نداءهتا ناتا ندلشتالنعلتسنع ايتلن طثعان  نن ءخعاا نإءها نالنقعا ن 
لاءتخنطؤزتت نأشتتااالبن أل دءتتابنبنعءتخن آطتتلندلشتتالنوتت نآطتلنيادطتتلني تتا نداءهتتا ن

دلا تت ان ايعتتانأرتتانفتت ناتتلنع تتاني هتتخنلط  تت ننعتت ىننعزتليتتلنعلتتس
ندل طع علنف نتااطىنداءها ن.ن

نتهتاهنفطتانهللانمنعانو نهللنلغطانهللان ت  نعانت هتخنتهتاهنهللادلشالنأ نت   ن
دلشتتالنالنطء  تتانفتت ندل تتالةن.ن تؤعتتلنفتت نفطتتانهللانعتتانتؤعتتلنفتت نهللان

نل د ن أشاالنعزتليلن.ؤ دلهه  نلغطانهللان لاءخنطتي ىن طتعأراني
طعا نأ نءاىنف ن طاتءانشز تابنط ت منيقطتااةنيطتلنفاؤءتخن دوتبنإلتسنيطتلن

يطتتلن تتتسنبن ط تت  بنعاتتخندلتت يائ ن عتتانأ نطتت زلنيتتابن دلندلطتتهللانفطت 
طيتت أندلعتت ط ن دلثءتتا ن دلتاأتتطمنل تتا بندليطتتلن طضتتي نعلتتسنوتت دندليطتتلن
  ا يخنواللنع ندل  هطلن دلتايطان دلتاأتطمن عءت عانطات  نإلتسنيطتتخنطيت  ن

يالنلخن ء يخنبناؤءخند نعا نع ن  طتافمنعلتسنأولتخننيطلنهللاندل ادمن د نف 
اط ناا نيطتابنعا طتابن هللاننبنأ نطتااعل دنعاخنعلسنأءخنياليالنعائ نع نيطلن
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ينع نيط لندلءتا ن دت ن زلتخن تاوادبنعغتهتالبن دعتثتلنيتط   تا يخنفت ننطت  
نمنإلطخندل يائ ن. داان زش  ن د  ن

ءخن زلنيطلنه  ن فه ن فه ان أ نالنعاني انعءخناتا نعت نعأعاندل ددبنف
نب دلءتا نوءتانطت وي  نفت نفتا نثالثتلنعلتسند عتمن.نأشاالن أل د ندلءيتا ن

د  لنفعءخند ن وبنفطعان وبن عاندعاأةنطادوتانأ نطزتلت نيرتاننفؤعاندلياط 
 أعاندلياط ندلثاء نفعءخن وبنفطعتان وتبن عتانع تل لنعالطتلنافتبنفت نبن

عتت نزعتتانن   أعتتاندلياطتت ندلثالت نفعءتتخن وتتبنفطعتان وتتبن عتتانشتبناهتيران
ن طعا ند نتت دزلبنفطرانخعلسنعائ ةنعاعاةنط ض نلطل

نعآابنعتياعلن.
اثانعلسنل  نآزتانعت نألت د ندلشتالن وت دندللت  نءهت هنعءت ن ف نقعاءءانء

ّ نشز،ند ندامنيتؤلطخنشطزخنف  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  نلخندل  ان دلعآثان  عانلخنال 
إلتتسنعهتتال ندلتت اان/ن اتتاندلشتتطىن دلثءتتا نعلطتتخن/ني طتت نطتتا ن اتتاهنفتت ن

نبنععتانطهتشتر ني تت لنهللانأاثتتاندلعهلت نأاثتانعت ن اتتانهللان طهتشتر ني  لتخ
فتثمننانطثءت نعلتسنهللانفؤطءعتانأ لطتلن هرتلنفت نعهلهتخ طثء نعلطخنأاثتانععت

 هخندلشطىن د نطتهبنو دندلل  نع ندلشالنفطزا نع ن دئاةندليطلنلطشتعلن
 النتهتت نعلتتسننبهتت ىن تت اندلشتتطىندل اطتتلنالرتتانفتتالنتهتت نفتت ن اداترتتا

 الننب النته نف نيط ترانهت ىن تطلندلشتطىنبه ادءرانه ىنالعالندلشطى
شتتطىن النطهتشتتر   نإالنيعتتانيتت انعتت ندلشتتطىنتتتاىندلءتتا نط هتتع  نإالنيال

 تاىنععانتاىنأ نهاا نو هندل اطلنالنط تيل  نإالننيانعطا ندلشطىنبنفرت دن
نعطت عط نع ل ندلشطىنبن و دنعط نهل  ندلشطىن و دنعط نعؤثاةندلشطىن و د

نقطااةندلشطىن.
 أعتتاندلعتت وبند  لننب دل ددتتبنأ نهتتاا نوتت هندل اطتتلنط اتت   نفتت نعتت ويط 

 أعاندلع وبندلثاء نفط وبنفطعتانبنفطعانط وبندت ا نشان أ طلندلشطىفط وبن
 عءت عان0 ا دئت نءيت  هننخط وبنيغطلندلت ابنيهل ا ندلشطىن دلتتءامنيءاعت

شتالنإ نهللانالنطزتا نأ نط نن نأ لنع نطتزلسن.طتقلند مندلشطىنفءه ندلع وي ن
عءاف تتابننأ نطاتت  نفاهتت ابنن-يتت طبوتت دندلعزلتت  ندلن-ءهتتا نلإليتتخن لاءتتخنالنطاطتت ن

أزلت،نفت ندلشتالندليتابن داليتابنبنن  نتااطىندليشاطلنالنط ه نع نناا يابن ءخنف 
فعهتتا نأ نطاتت  نداءهتتا نعشتتااابنفرتت نزتتائ نطاتت  ندتت نزتتا نأ لنعتتانزتتا ن
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النط هت نعشتالنفطتانبع    ةنلخن النط ه نعشالنعزل،نندلالع اطانهللان
إ دنليت نداءهتا نن ينع  ن ل للنفع نالندل ء بندايللنللغياد نإالندلشال

فطتتخن ط عئتت نالنتءياتتخن تتتسنشتتياعلندلشتتافاط نبنإءتتخنع تتا  نعتت ندلا عتتلن
 دلشتتياعلن دلعغيتتاةن.ن طعاتت نأ نءتتاىنفتت نقعاءءتتانل ءتتابنعتت ندلشتتالنلتت ىن

خندعاأةنيغطتلندلت تابنعءرتان عتتسنعتانءتالنعءرتانعتاد هنتزلتسناهلنادحنطإل ن
أضتيسنعلطرتان لتايطاثءتا ن دلتاأتطمن دلفر نإ دن ه واندءرالنعلطرانيانبعءرا

فرتت ننبإلتتسند دهتتتران  راناتت نالنطهتتهتتوالتتلنعتت ندل  دهتتلن تتتسنأءتتخنالنطعه
يط نط طرانزاشاابنعهتهلعابن لتطالبنعت نزشتطتراننفط ا اشيشا و نع نفطاندلي

نللن.ءق ن أءرانعزل دلنع نن تسنتشاانعاخنو هندلعاأةندلعهاطءلنيؤءخنعي 
 أ نطتااعتتلننبإءهتتا نعتتانطرتتمنأ نطتااعتتلنداءهتتا نعتتبنداءهتتا نعلتتسنأءتتخ

نبداءها نعبندل ط د نعلسنأءخن ط د ن
 أ نطتااعتلنعتبندلهعتا نعلتسنأءتخنبن د نطتااعلنعبندلتقا نعلتسنأءتخنقا ن

نهعا ن.
زتتا نداءهتتا نعتت ن  دعتت نإءهتتاءطتخنبنإ ندلشتتالنالنطتتإ ينهللانبن لاءتتخنط ن

رندلعزل دتالني طت نلتمنطات نط تل ن تتسنللا عتلنغتيأ ط طلخنإلسنأهت أن 
نلخن. دل عا ن

ن
أعامنو هند ل د نءاثتانعلتسنلت  نآزتانعت نألت د ندلشتالنفت نقعاءءتان وت ن
شتتالندلتت دلنيتتاهللنفء تتبنعلتتسنشتتز،نطعطتتلناتتلندلعطتتلنإلتتسندلتايتتان دلاتتقةن

تت انلعتتانلنأ نلهتتل ا نأ نلهتتاهنأ نلءيتت  نفطت تتا نفتت ن دلتاأتتطمن دلتهلطتتلنأع 
دلءتتا ناؤءتتخنإلتتخن تتغطانفتت ند ارنفطتتؤعانيتتالث دبن دلا تتابنلتتط نعلتتسن

اط لندليشان لا نعلسن اط لندآللرتلن طتؤعانيالاعتاان دلت عاان النطعشت ن 
 يءتتا ن0فتت ندلشتتاا ن النطهتتال نإال/دآللرتتلندل تتغاان/نأعثالتتخنفتت ند ارن

علسنعاف ندليخنع نعارنفعءتخنطتؤعاندلءتا نيالياتلنأ نطتاتاعل دنعاتخنيرت هن
النبن دلز   تتطلنفطهاتتلنعتت ن ادهتتلناعالئاتتلنطتهتتل   نعلتتسناتتلنشتت 

ن0ن ل هرملنشاعلالند ي دبنعبنرمن اهقنأعاع
النأاط نأ نأهتاارنأيت دبندلشتالنالرتان وت ناثطتاةنفت نقعاءءتان لاءءت ن

 نيؤ ندلشالنالنط  نعءت دلاا  نأ ندلهته  نأ نداليترتالنأضابنعثالبن يط ن
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 لاءخنطت   نفت ندلتااعتلندالرت نعتبنفطتاننبإلسنإءها نأ ن ط د نأ نء ب
وت دندلتااعتلن تغطادبنأ ننلت  نأ نشتالنن هللاندل ينالنشاطلنلخنبن عرعاناا

إءتخنطاطت نأ نطعثتلنهللانتتااةن طتعثتلنهللانن.ايطادبنفعءخنط تعتلن اهتالنشتالن
تااةنأزاىن عانو ني ا ان ف ندلءراطلنفع نالنوت هند   دانتءترت ن تزلت ن

بن   ايرانتااطزابنع ندلزقن دلاتاان طي تسندلتاتال نهللندلت ينالنشتاطلنلتخن
ند طان.ن  ن و نعلسنالنش لخندلعللن لخندل ع

 علسنو دنفطعا نعال ألنأ ندلشالنطت  لنل ىنفئلنعت ندلءتا نعت ن التلن
أاواطلنإلسن اللنيا ءطلنفتادوانعإعءلنف ندلأاوانلا نعلسنأها نيا ء ن

ع نهللانبن تادوانندبن تادوانت ل نلا ن الترانالنتقط وانإالنيا نبالخنشال
دل تاآ ننتتلت لا تشنبن تادوتانت  من لط نلرانع ن طاعرانفطاندلهت  ن د

 إ دنأا ءانأ نءرللنداطتلنأعاءتانعتافطرتاننمن/ن دل اآ نطلاءرانفطءت منهللانعءران
ن.نن/فيه  دنفطرانف  نعلطراندل  لنف عاءاوانت عطادن

 ءاىنت عطاندل اىنيؤشاالنعزتليلنف نقعاءءان تسن و نعاتألنيالعهتاه ن
أ نتعطتقنيتط نعتانوت ن ت ن.نعلطتلنن/ عانطإع نأاثاومنإالن ومنعشاا  ن/ن

هللان عتتانوتت ن تت نداءهتتا نفعتتانهللنوتت نهللن عتتانلإلءهتتا نوتت نلإلءهتتا ن  تتتسن
وتاناندلءأاةندلت نتءأاوانإلسنهللانفعءرانت علنز   تطلنالنطهت قنأ نتءأت

نلغطانهللان.ن
 دلهتت نطتااعتتلنعتتبنبنإ ندلعالئاتتلنتتااعتتلنعتتبندلعالئاتتلنعلتتسنأءرتتانعالئاتتلن

بنطتااعتتلنعتتبندل طتت د نعلتتسنأءتتخن طتت د نن دل طتت د بندلهتت نعلتتسنأءتتخنهتت ن
 دلهعتتا نطتااعتتلنعتتبندلهعتتا نبن دلتتقا نطتااعتتلنعتتبندلتتقا نعلتتسنأءتتخنقا ن

فعانللنأطرانداءهتا نتتااعتلنعتبنداءهتا نعلتسنأءتخنلتط ن نبنننعلسنأءخنهعا
أيت دبندلشتالنن ايتلنعت نإءهتاءطتلنفتع تداطعا ننلنأي دبنإ دنااءن.نإءهاءابن
نا نلر هنداءهاءطلن.ها لنع نالن اللن يتنتللن

ننننننننننن
نننننننننننننننننننننننننننن
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 ـــع م  جت  م                      
ن
ن
ن
ن
ن

نعت ن  لتخنبن ألعتالندل طتاةن دتتخفت نألعتالننتائتخداءها ناائ نعشتتلنبن
طءطتانفطيت نعطءطخنعلتسندلت ط ندلت ينبنطادهنأ نالطادهن  لخنن نطهرلنالنش 

طهاتلنعءتخننبنلألعالن ط ت  نأوت دفابنل هت  هن  طاتتخنعلتسند ارنأعاعخند
أهتيابندلهتاا ةن دال عئءتا نبنندطعلن طعء خندلء دعط ن دلع اعالنبنطعء خ

 طريتتتخندالءضتتتيا ندلءيهتتت ن دلت طتتت نيالءأافتتتلن د تتتتادمندآلزتتتاط ن د تتتتادمن
د عاد ن وءانطتعطقنداءها نعت ندل طت د نبنطتعطتقنعلتسند فلتبنيهتل اخن

ن.نعلسنأءخناائ نط ط ني ط ن ط طانعلسند دع ن ط ننتخ ت افا
ن.نع اعالنف ندل ددبنفا نإءها نيالن ط نو ناأ نيالنع لنبنهه نيالن

داءها ناائ نعألمن النطه نهيطالنلتي ط نألعتتخن عتانقدلنطت النهطت دبنيؤءتخن
ف نأاواةندل طتاةنبنفيت ندليت  نأت نوت دنداءهتا نيؤءتخننيالأ  ند لغاقندلعا

 طتاةنيت دفبنيط لت ه نبن لت للنف ت ندليناتائ ن طت دء ن  لتخن ط طتاناائ ناؤ
 اتا نط  ت ننعت ن  لتخنبننعاشنف نار  ن فايالناعانتاتطشندل ط دءتال

 يالتتتال نفرتت نط لتت ندل ط دءتتالنفتت نناتتلنفادئتتقهنعتتتؤثادنيرتت دندل طتت د نبن
أهل بندلعاطشلنه د نف نعالداتخنعبنفطاهنع نيء نهءهخنأ نعتبندل طت د ن

 دلندلعااعلتلنبنيتلن تتسنفت ندلاالدتالنيتط ندلت ا ان نداءتا نندل ينطااعلخ
إلتتسن/ندلعهتعتتبن/نداءهتتاء نبننعءتتخفاتتا نأدتتابنإلتتسن/ندل  طتتبن/ندل طتت دء ن

دلر دطلن  عابننتؤت نإلسنداءها نع ندلهعا نه د ني تا نعياشتاةنأ نفااءلن
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فطانعياشاةن تسنتمنتتت طجنوت دندالوتعتامندالرت نيااءهتا ن وت دندل تا،ن
ر ن و هندلاءاطلن دلاعاطلندالرطلنيآزاناهااللندلزال نإلسنعيتا هنفت ندال

 وتت ناهتتااللنعلتتسند فلتتبنتزيتتانند ارن ياتت نآزتتاند ءيطتتا ن دلاهتتل
داءهتا نيؤءتتخنلتتط ن ط دءتتان الطهتت قنلتتخنأ نطءتتترجنعتتءرجندل طتت د نفتت نءعتت ن

ن.ن طاتخن
ادبنلرت هنعها ندلءأانإلسنتااطىنداءهتا ندل ت طمنءهت هناتا نيا ثتابن عءتأتإ ن

ننبنل ت دلاهاللندالرطلندلاياىن و هندلعاهقةندل طءطلندلتت نوت نا عتلنللءتا 
يااءها نن ي ت نطا عتخنبنف تالنداءهتا نيت   نهللانا تالندلغاطت ننهللانوتمد

داءها ندل ين0 ا نفابنا  طابنالنط نادف نطمنيالندادان و نإلسن للنطاطشنف
طياثتتان تت تخنبنخن   نوتت  نالنطت طتت ني تت   نهللانءتتادهنضتتائاابنطعضتت نأطاعتت

إفالهخند زالد ن دل   ن دلياتاين دالهتعتاع نىن عانطعللن يالتال نءا
نإلسنأ نتءتر نأطاعخنف ندل طاةن. دالدت ا ين

ن
طتتؤت ندلتت ط نلط تت  نلإلءهتتا ندلتتءأمن دلث ديتتلن د زالدطتتالن طلقعتتخنيعتتانوتت ن

لرتت نطالتت ندلءيتت نوتت دنندالوتعتتامندابندلشتتيرالن ط هرتتخنإلتتسنتتتالنزطتتانلتتخن
نا م وتت ندلتتابندلايطتتانطتتن0نالرتتمنعطتتالنهللان//نندلءتتا نيااءهتتا ندتتائالبنمن

دلعه  ن طااف ندلع ه ن طا منعت نطشتا ن وت ن طت نالنطت ع نإلتسندلاقلتلن
ن دل  طالنع ندلال من دلث افالن

 دلء دف نالرانعيت  لنعلسناتلنعتاننبفيطخنتتال  ندلث افالن دللغالن د د دم
عت نءافت ةنالنطت ع نإلتسندالءغالدطتلن أ نالنءتاىنإءخننبنعلسنه  ندلعاع اة
نعات بنعلطتتخنأعطءءتتانعتت ن تت دئ نيتتلنطتت ع نأ نءشتتاو نبننيطتءتتانهتت ىن تت ط تءان

فعانيءاهناتابنايطانعثلن/ندل تاآ ن/نالنطق ق تخنبن أ نءت د لنعبندلهعطبن
أيناتتتابنآزتتاناائءتتابنعإليتتخنعتت ناتتا نعتت ندليشتتانبن  ندل تتاآ نوتت ناهتتاللن

طعتلتلندل تاآ نوت نشتابنالنزت  نعلطتخننااعلتلن إ نشتايابنإلرطخن د ةنإلرطلن
عتت نع د تت ندلاتتالمنالرتتانبنفتتاندلعهتتلمندتت يني تت اندايتتخنعتت ندل تتاآ ن وتت ن

نضاط ني  انيا هنع ندل اآ ن.
لاتت ندلزتت  ناتتلندلزتت  نندلعهتتلمنفؤءتتلنتتااعتتلنعتتبناطتتاحندلزتتاا نتااعتتل

ءتلنإعلطلنعء عانتتااعتلنعارتان تءهتسنيؤءتلنعهتلمنأ نتتءاهتسنيؤءتلنعهتلمنب
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تءتق نع ندآلزانإ تادعخنلشز لن دءتعائتلندلت طء نعلتسندت انعتانت ا ثتخن
ن0ن أءلنأءلنبن لط نأءلنو نأ نفطاهن

داءها نطؤت نع نألعلندلا من طتهخنإلسنألعلندل يان يط نواتط ندلألعتتط ن
تن  نف ندل اآ ن ع ننطادهنط تا نإلسنء اندلعاافلن و دندلء ان امنوت دندلءت ان  

لتط نع ل يتانعءتلنأ نتات  ندلي اةندليشتاطلنني يطاتلن.ااءلن طاتخنأالعتان
ابعلطلنأالنتاتت  نعتتبندلشتتطا ط ن تعضتت نضتتطأ لاتت نن أءتتلنعهتتلمنبننعالاتتابن

 ندلت ديتت  ن/ن وءتتانطتعطتتقنئط/زطتتاندلز تتارءتتان طاتتتلنعتتبندلشتتان دلز طئتتلنف
ءتتخن طتت نعتتالع ن لتتط نيالتت ط ن يؤءتتخندءيتتتاحنعتتامنعلتتسندليشتتاطلننداهتتالم

عهتته دبنعغل تتانالنطعاءتتلندلزتتا  نعءتتخن الن  هتتاندلع لتت نبنداهتتالمنلتتط ن
نهاطانبند نداهالمنو ندلء اندل ينطي  نألعالندلاالعط ن.

 اعتتاند نلاتتلنشتتز،نز   تتطتخن دهتتت اللطتخنفتت نءعتت ندلتياطتتان دلاعتتلن
 دلها ن دليالندالهتعاع نبنفا نلالنعهتعبنتااطيتخندلعزتليلنع نتااطيتلن

نعت نإلغتا نوت هندلز   تطلنعهتعبنآزان لطهتلنوءتالنعغال تلنأشت نوت ال
يتتط ندلعهتعاتتالندليشتتاطلنبننف تتتسند  تت دلن د هتتعا ن ألتت د ندليشتتاةن

نإ  نتلت تت نعتتبندآلزتتان0تزتلتت ن تتءتتادرنفتت نوتت هندلعهتعاتتالنن د قطتتا 
عثلعتاندل تالنعتبندآلزتاندلت يننبيز   طتلن شز طتلن عا دتلن تادثل
الد نيعزتلتت ند اضتتطلنطتتتمندلتتتنتشتتالنيالءهتتيلنإلطتتخن/ندآلزتتا/ن علتتسنوتت ه

 علطتلننبدلاالدتالندليشتاطلنفطعتانيطءرتانعهت طاتخنيط ندلعهتعاالن تت د تل
أ نتتت النأءتتخنالنط هتت نعهتعتتبنيتت   نهتتليطالن أطضتتابنلاتتلنعهتعتتبنهتتليطاتخن

هليطاتلندلت نتعطقلنشؤءرانشتؤ نأعتادرنتتيتادمنفت نندلت نتعطقهن ا للنلل
نمنف ني النأزاىن. ي النهغادفطلن تءا

لنعلتتتسندالءهتتتهامنعتتتبن دداتتتلن تعثطلتتتلنلرتتت دندل ددتتتبنعتتتانطاءتتت نوتتت ندتتت ات
فؤءتلنت عتلنتادثتلننعت نوت دندلعء لت نن0 ت ا النعبند  تاد ند زتاى

لخن تااطزلن  اضالندل ينو ندعتت د نلت دلندلتتااطىندلت ينت علتخن هتت ع ن
لتت تتت لنأءتتتلنأطضتتتابنإلتتتسنهتتتق نعتتت ندلعاضتتت ن دلتتتتاد ننليتطتتتلنل هطتتتالند
ن دلتااطىن.

 لتلندالءهتهامنعتبن ددارتمنيؤشتاالن ألت د نعتات  ةناثطا  نطزي   نف نع ا
 طها  نلالءهالعنع نوت دندل ددتبن طعطلت  نللاتطشنفت ن ددتبنعزتلت نعت ن
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تتتااطيترمن لتت للنتتتادومنطاطشتت  نأقعتتالنهتتطا ل هطلن  تتااللن تتا ةنعتت ن
دلشطقن فطانءطانإ نأ ندلهه نالنط يلنعضت دنتتمنإد اعتخنعلطتخن  دلندلاضت ن

شنف نفايتلنعت ني طتلند عضتا ن ءتخنعضت نطاطفالنطءههمنعبنو دندلهه ن
ننننننننننننن. زطلن

نننننننننننن
ننننننننننننننننننننننننننننن

ن
ن
ن
ن
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 وان               ــــــــرض                         
ن
ن
ن
ن

ن افتلنشت دلعاافتلن دالءيتتاحنلتي طت نألعتتخن لعانءت انإلتسنداءها ننطهاس
 عهتتت يلخنبن عتت نوءتتانت لتت ندلاالدتتلنيتتط نداءهتتا ننهعتت نعاضتتطخن  اضتتا

دلعزل  ن يط نهللاندلزال نإ نأ نداءها نطي  نعت نزال تخن عتا دنطاطت نعءتخن
دلاالدتلنفطعتانيتط نهللاننتهلت ن تت ت انطئابنو دندلزال ن لعا دنأتسنيخن شطئابنفشت

دت نزا يتخنعت نزتاللنن لالخنع ن ه ن أنو دنداءها نأ نهللانبنن داءها 
 يتت للنطعاتت ن ينإءهتتا نأ نننأيءتتا نوتت دنداءهتتا ند ءيطتتا ندلتت ط نوتتمنأطضتتابن

لبنعلسناهااللنهللاندلع هرلنإلطخنبنو هندلاهااللندلت نوت نالعتالنهللانط  ن
 طثعتتانتتت ل ن هرتتلنفثعتتلنن0دلعضتتطئلنتءطتتاندل تتا ندل دهطتتلنأعتتامنداءهتتا 

عتت نأععادتتلنعتت ن هتت هن هرتتخنبنطءا طتتلنعتت ندلهرتتالنعتت نأععتتا ندلي تتاان
دآلزاط نع ند شهاان د عشابن د ارن دلر د ن دلعطتاهنبنطؤتطتلن طثعتان

نمنللنعانو نزطان. اءلنطلي ندلء د ن ط 
إ نهللانالنطتزلسنع نداءها ن لا نداءهتا نطتزلتسنعت نءيهتخن هللانالنطاطت ن
عءلنأاثانع نأ نتلتتقمنيشتا  نإءهتاءطتلن النتزتا نعءرتان وت هندلشتا  ن

عالعت ندهتتت ادالن  هت  لن اطاءتلن ع تتال لنيال اهتلند  لتتسنبنتاهتمن
فالتت ع ةنإلتتسندل تتبنوتت ن عتت ةنإلتتسندلتاتتات نداءهتتاء نيال اهتتلند  لتتسن

لنداءهتا نتهتاهنداءهتا نبنعتانطرتمنوت نأ نط دلت ا نداءها نيااءها ن  عطع
تي سنإءهاءابنفؤءلنأءتقهنعت نأ نتااتبنلاهتلنأ ني تاةنأ نتعثتالنت تءاخنأءتلن

نءأ ن أومن  ءلند هعسن.نن ءلنأ
إ نهللانطتت ع لن  نتاتت  نهتتاعطانبنأ نتاتت  نأعطءتتانبنأ نتاتت  ن تتا دانبنأ ن
تا  نت طانبنأ نتا  نعلتقعانيشا  نإءهاءطتلنبن ع ندل ا ندآلزتانطتؤت ن
دلشط ا نلط ع لنإلسندلر ةندله ط لننبنطؤت نلطزاهلنع ن يطاتلنإءهتاءطتلن
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 ا نعلطتلن أ ندت ةنهللانوت نأعلتسنعانطرمنوءتانأ نلتط نللشتط ا نأينهتلن0
ع ند ةندلشط ا ن أءلنعزط انيط ن ابندلء ان يط ن ابندلألعتلنمنالطغطتان

  عتانطءا طتلنهللان  نتات  نعتبنءيهتلننن0هللانعانيلنبن تسنتغطانعتانيءيهتلن
لطا  نعالنبنإ نعاطللنالطتزلسنعع نطا لنبن و نطاط نلاطالتخنأ نطا ءت دن

نطاضتتتطلنأ نطاطتتت نعاطلتتتلنيتتتلنأ نتاتتت  ند ادتتتسن د ءتتتقهن د هعتتتلنبنأال
د ادتتسن د ءتتقهن د هعتتلنبنإءتتخنطءا طتتلنن تتتسنتليتت ندلءتت د ن طشتتاحنلتتلن
 تت النبنطافتتبنعءتتلن قالنمن/نألتتمنتاتت نطتطعتتانفتتآ ىنبن ضتتاالنفرتت ىنبن

طتؤت نءت د نهللانعزا يتانإطتالننمنإ نت ايتلنعءت نشتيادنبنن0ن عائالنفتؤفءسن/
عتتانبنت ايتتلنعءتتلنياعتتانبن إ نت ايتتلنعءتتلن ادعتتانبن إ نت ايتتلنعءتت ن اد

نأتطتء نتعش نبنأتطتلنوا للننن.ننن
طزا بنايلنع ع دنداءها نمن/نطاع ع نعانيطء ن يطءلنإالن ت اةندلهعتالن

نن0/نن
عالدلنايلنيلنو نعالدلندلع يتلن دلايت ن دلتهتاع ن دا هتا نأاثتانعءرتان
عالدتتلندل هتتابن دلا تتابنبنفتت نا حنوتت هندلاالدتتلندلايتتاىنتتتؤت ندل هتتءلن

لنلتلنال لنللن هتءلنف هتبنبنيتلنتع ت نهتطئلن وت نتهته  طزا يتلنن0لت هه 
هللانمن/نطانعيا ينإء ن اعتلندلألتمنعلتسنءيهت ن هالتتخنيطتءامنع اعتانفتالن
تأالع دنبنطانعيا ينالامنضالنإالنع نو طتخنفاهتر  ء نأوت امنبنطاعيتا ين
نالامنهائبنإالنع نأ اعتخنفاهت اع ء نأ اعامنبنطانعيا ينالاتمنعتاانإال

ع ناه تخنفاهتاه ء نأاهامنبنطاعيا ينإءامنتز ئ  نياللطلن دلءراان أءتان
 وءتانتات  ندت ةنداءهتا نن0أفياندل ء بنهعطاتانفاهتتغيا ء نأفيتانلاتمن/ن
دلياطت نعت ندت ةن هتء نهللانن0ع ند ةنايتخن أءتخنالطات  ند طتانيت   ندت ةنهللان

ن0الطزتتا ندآلزتتاط نف هتتبنبنيتتلنطزتتا ن تتتسنألعتتالن  ه هتتلنءيهتتخن
طعا نطعت ندلاتائ ندليشتايني التلنداهتت ادان دلهتاطءلن تتسنطيلتغنعا لتلندا

عت  اةنع ندلتاا نعلسنع لنهللانبنفطءأانإلسنع دللنايخنتهاينفت ناتلن
إ نداطعتا نيات لنهللان أءتخن ت نط ت اننن0   نطادهنأ نطاطشخنأ نطهعبنيتخن
ينالنتي سن اهتتلندلالطتانإلتسنايتلندلت ن0ف نعع لنث افلنف خندل طاةنياعتران

أ  نللنفطاهنبن النعاط نللنفطاهنبنفاءأانإلسنايلن دلنمنناي ند زلءت ن
عتت زلن تت  ن دزاهءتت نعزتتا ن تت  نبن دهاتتلنلتت نعتت نلتت ءلنهتتل اءان
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طءا طتتلنهللان  عتتانأ نتاتت  ن فئتتان زطتتلنداءهتتا ن تاتت  نع ءتتانن0ء تتطادنن
إ نهللانيع ت  اهنن0 هء دنلخنف نع دهرلنأشتاالندلشتان دليادتلن داضت را ن

افبندليؤ نعت ندلءتا نأهعاتط نبنلات نعءت  دلنهتتي  ن تاداةندلتاتا  نأ نط
 وءتانطت  ت نداءهتا نيااءهتا ن طت د تلنن0 دلتااضت نعتبنأزطتلنداءهتا ن

فتت ن عطعطتتلنإءهتتاءطلنهتتاعطلنبنتاتت  ند طتتانعءتت عانت تت منع ءتتانللضتتاط نبن
 ا للنطإا نللندلضاط نيؤءلندهت النأ نت  منلخنشطئانلط  نعلتسند عطتخن

ن0لنأ ندلضتتا ناتتلندلضتتا نطاعتت نفتت ندليا دءطتتلن دلتاتتقلنوءتتانتتت ان0
له  نطزا تبنهللانن0طهتؤء نداءها نيااءها نبن طاىنايخنل ىنداءها ن

نفلتمنتات ء ن طتا ندلع تا بنن0داءها ندلع ا بنلإلءها نمن/نطاي نآ منعاضتل 
ن0 وشانبنمنطاابناط نأع  لن أءلنابندلاالعط ن!!

 ينفالءانعتارنفلتمنتات هنبنأعتانأءتلنلت نطؤت نه دبنهللانمنأعانعلعلنأ نعي
إءتتلنت تتتا نإلتتسندآلزتتاط نبنإلتتسن عطعطتتلندلاالدتتلنن0ع تتتخنلتت هتء نعءتت هن/ن

وءتانهتطا  نن0ياآلزاط نبن ت لبنعت نءيهتلنأشت دلنداءغالدطتلن دلءاههتطلن
يععااءتلنأ نتهتتللنءرتتجنايتلنع عئءتتان عتغليتتانعلتسنداشتتاااللندلتتت نتاطتت ن

نفت نأععادتلنط تت منلتلندل عاطتلن د عتت ن ايتلنفت نءرتجنهللانبن  ن هتت  نهللا
فتا ع ناتلند عت نيطت نهللان وت نن0لالن اللنفق نعيافتلنطعا نأ نتت دوعلن

ع ط نيالنش  ن النطزي ندلبنإالنيع  نهللاندل ينطا  نف نأععادلن دل ين
ل نطا  ني هالنأ نتات  نإلسندل ابنع نايتلنإالنن0و نأدابنإلطلنعءلن

ل هتتءالنبنأ نت هتت نإلتتسناتتلنشتت  نتتتادهنبنيعتت نز تت دلنثايتتتلنإلتتسنهتتلمند
الطاي نأءلنت ل نبن لات نعلطتلنأ نتات ت ني تالتلنإلتسنهتل لنداءهتا ن
دل ينطها نهللانأععادخنبنطقط نداطعتا نعت نهتياط نشتايلنبنأعالدوتانشترا ةن
النإلتتخنإالنهللانبن أ ءاوتتانإعا تتلند  ىنعتت ندل اطتت نبنعلطتتلنأالنتتتتا  نفتت ن

النهللانعلطتتخند هتتتهايلنلءتت د ننءيطتتلندلتت ينأ  تتالنمن/ن عتتانفاتتلنشتت  ندتت  
 دهعبن  اطانءيطلندلت نتيط نعااءتلنن0أعاتامنيخنفافال دنعءخنعاندهت اتمن/

دلعتتإع نعءتت نايتتخن وتت نطزا تتبنعلطتتانمن/نطتتاعل نإ ندلايتت ندلعتتإع نإ دنأتتتسن
علطتتتخنأاياتتت  نهتتتءلنأعءتتتخنهللانعتتت ندليالطتتتاندلثالثتتتلنمندلهءتتت  نبن دلهتتت دمنبن

لطتخنهتت  نهتءلنفرت نفت نإديتالنبن يات ندلهتتط نفت ن إ دنأتتلنعن0 دليا،ن
إ ياان اقدخنهللانداءايلنفطعانط بنبن إ دنأتلنعلطخنهيا  نهتءلنأ يتخنأوتلن
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تـتيلنلتخن دلهع دلن  تال  نأوتلند ارنبن إ دنأتتلنعلطتخنثعتاء  نهتءلنا 
 هتتءاتخن ع  طتتلنعءتتخنهتتطئاتخنبن إ دنأتتتلنعلطتتخنتهتتا  نهتتءلنفيتتانهللانلتتخن

تتؤزانبن إ دنأتتلنعلطتخنعائتلنهتءلناتتبنهللانإهتعخنفت نعات  منع ن ءيتخن عتان
ن اا نهلط نهللانتاالسن/ن.نن0دلهعا نمنأهطانهللانف نأاضخن

ن
عالدتتلنهللانيااءهتتا نت عتتلندلعاتتاء ندلهتتاعطلن تءقوتتخنعتت ناتتلنعازيتت ننبن
عاطيطتت نوءتتانأ نداءهتتا نطاهتتقنأ نطاتت  نعا تت عانعتت ندلز تتؤن طيشتتلنفتت ن

 يطاتخندليشاطلن تااطيتخنداءهتاءطلنبنع ا التخنبن إ نأ انفه  نطت  ىن
فتتع ندلهتت ند ايتتانأدتت منعلتتتسنز طئتتلنايتتاىنبنطاتاتتبنداءهتتا ندلز اطتتتان
 دلعاا  نه د نادفيانأ نعض ادنبن لاءخنطتادهبن طت بنإلسنايخن اليان
عءخندلعغياةنننمن/نل نلمنت ءي دنلها نهللاني  منط ءي  ن طت ي  نفطغيانهللانلرتمن

ياندلع ءبنايخنبن إ نلتمنطت ءبنالط لتبنداهتتغياانطهتغن0 طت بنعلطرمن/ن
لط نع ل يانع نداءها نأ نطا  نعالاتانن0بنوءانط   هنداهتغياانإلسنايخن

بن  نهللانشا نلخنأالنطا  نعالاانبن دل ت ط ندلت ينأزاهتخنعهتلمنعت نأيت ن
واطاةنلط ن عت ةنالاتاتابندلت ء بن دلهتا نإلطرتان تتسنطت  تلنداءهتا ن

داهتغياانبني  انعانو نيطا نأ ن يطالنداءهتا نت ت  هنإلسنايخنع ن اط ن
إلسن ء بنبن علطخنأ نطهت عبنو دند عان طتالمنع نأز ائخنبن وءانأ اان

ن0دل تت ط ندلتت ينط تت لنعتت نثالثتتلنالطغيتتانلرتتمنهللانبنأ تت ومندلشتتطىندلقدءتت ن
طا  نو دندلشطىنع ادنعلسندل ءبن عهتعادنيخنف ن ط نأ ندل  ط نط ت لن

نبندلت يلنع ن ءيخنيتالمندلع ء
 دل ددتتبنفتتع نا حندل اعتتلندالرطتتلنتتيتت ىنفتت نوتت هندلتت ع دلنبنفااءهتتا ن0

دل ينط ل ن طع لن   ن ء بنهطا  ند نفاتخنأ نط ءبنبن هتطا  ندت نفاتتخن
أ نطءتتا ينهللانياهتتمندلغيتت انبن عءتت وانلتتمنطاتت نطاتتا نايتتخنيال هتتخندلتت ين

ن0طاافخن و نطءا طخنير دنداهمندلعياالن
 ء بنلعتتانأ النداءهتتا ن تتال ةندلت يتتلنبنلتت الندلهرتتلنلعتتانعتتا نفلتت الندلتتن

داءها ن ال ةندلعاافلنبنل الندالض ادبندليااينلعانعا نءاعتلن تيا ن
داءها ندلءاضجنو ن دلندل ينتالتمنعت نأز تا نهتاي لنبنل ت نيءتسنن0دل و ن

ءضهخنعلسنزليطلنع ندلي ضسنبنطتاا نداءهتا نيتاهللنأاثتانعءت عانطهتؤلخن
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هتتاهنبنعءت عانطهتؤلخندلايت نفطايت نعءتخنبنطتاتا نيايتخنعت نزتاللندلهتانفط
تيا لطلندلاالدلنيالهإدلن دالهتهايلن تسنلطي  نلخنأءخنطاىنايتخناأيندلاتط ن
بن ل للنفع نداءها ندلعإع ننالعانطت  منف ندلاعانطتاا نعلسنايتخنأاثتان

ن0 تز ن ء يخن
وت هندلعاد تلنعت نطيء نهللانعي هن طايطخن ف نءرهتخندلت ينأاد نعت نزتاللنن

دلاالدلنلط لنإلسنايخنءاضهانبنفالالمندل لطلندل ينطتل اهنع نايخنو ناثطتان
يالءهيلنلإلءها ن ير دندل لطلنطعا نلخنأ نط  منعءهقدلنع لطلنوائللنبن وت دن

دلاالدتلنيتط نداءهتا نن0دل لطلنأطضانطؤتطتخنعلتسنعاد تلنفت نععتاندليشتاطلن
ءها ن دئعلنإلسندلاءاطتلندالرطتلنيتخن ايخنو نعالدلنتااعلطلن تي سن اهلندا

إ نأ نداءها نلط ني هاخنأ نطشاانيا عا ن و نياط نع نهاطءلنهللاندل ين
نأتسنيخنإلسنا ابنو دندلا  ندليهط ن

ن
عانطرمنو نأ نداءها ن ع نعزتل نع دداخن عط التتخن  ء يتخن ع تطاءخنن0

 طتتاىنهللاننعءتت عانطتهتتخنإلتتسنيتتابنهللانطهتت هنعيت  تتانلتتمنطءغلتت نفتت نل أتتلنب
دتتائالنبنمن/نعتتانت تتابنإلتت نعيتت ينيشتت  نأ تتبنإلتت نععتتاندفتاضتتتخنعلطتتخنبن
 عتتاقدلندلايتت نطت تتابنإلتت نيالء دفتتلن تتتسنأ يتتخنبنفتتع دنأ ييتتتخناءتتلنهتتعاخن
دل ينيخنطهعبن ي اهندل ينيخنطي تان طت هندلتت نيرتانطتي شن اهلتخندلتت ن

ن0يرانطعش نبن لئ نهؤلء ن ع طءخنبن لئ ندهتاا ء ن عط ءخن/ن
طي سنو دندلء د نعيت  اناءها نالنقعتا ن عاتا نبناءهتا ناتلنلغتلن لت  ن
 أعلنننننن  نط نبن للنأءران ا اةنع نابندلهع دلن د ارن عايطءرعتان
دلتت ينوتت ن/نءتت اندلهتتع دلن د ارنبنعثتتلنءتت اهناعشتتااةنفطرتتانع تتياحنبن
دلع ياحنف نقهاهلن دلقهاهلناؤءرانا ابن اينط د نع نشهاةنعياااتلن

نالشادطلن الفايطلنطاا نقطترانطض  ن ل نلمنتعههخنءاان/ن.ننقطت ءل
ن
ن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
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ن
ن

 ـــــمـــت  س                          
ن
ن
ن

يقفلنشع نءراانه ط نفقد ترمنأالعانقد ترمن  ادءانقد ترتمنتطرتانبنإءرتمن
عتت  نيياضتترمن يا شتتطا نبنطء ا تت  نعلتتسند ارنطرا لتت  نطلرثتت  نطلا

 عء عانطءرضت  نطاتشتي  نيتعءرمنعتايا  دنأعتااءرمن التاا وتاندت نفتليت ن
أ ت ددرمنعءتأتاةنيتق دنشتع نه طت ةنعلرتانتات  نأدت ىنشتااعانفتءيت نإلتتسن
ألعترمن.ندل ضطلنالنتاء نفا دن د  دنعءرمنأ ندثءتط نبنلاءرتانتاءتطرمنهعطاتان

ءخنهتيالندلاهتالن ثتال نيءتالن د مندلاهت قندلتت نبنتاء ندليطلنالتخنيهتاا
تإاتت نلرتتمنأ نأيتتاومنع هتت  نبن لاءتتخنطتتت داىنعتت ند ءأتتاان أءتتخنطاتت نأ ن
طؤزتتت ومنإلطتتتخنلطاطشتتت دنعاتتتخنبن تتتتؤتطرمنيتتتاليادوط نعلتتتسنعتتتات  لنبنفاءتتت عان
تاتتارنأزتتت ومند ايتتانللهتتت امندلتت يناتتتا نطتت  ينيتتتخنبنتتت دالند منعتتت ن

دلشاف ندائللنيؤ نأياومندل ينعلمنيه امن ل هند ءأاان عا لن انعللندل  د ن
دلغتتال نأاهتتلنإلطتتخنوتت دندلتت  د نبن طتتيلغرمن يتتخندلشتت ط ن عتاياتتتخن  تت دلرمن

نوت نأدتابن أ تبنإلطتخنعتءرمن ت   وت هنن0 ءرمنط عل  ن تيغتخنبن الط هت نع 
دلالعالنت ءارمنليضالنأطامنبنإالنأءرمنطا    نإلسنزال نفطعانيطءرمنعءت عان

آلزاط نع نءهيرمنفطتها ل  نمنإ دنااءلنو هنوت نأعءتانبنطهعا  نشا لند
ن0فؤط نأي ءاندل يني اءانف ن اثران؟!

ن0ثمنطءأا  نف نياضرمندليارنمن لا نالطا تلنأ نءات  ن لت ءان   نأبن
إ  نلعتتا دنطتتت داىنعءتتان طتت عءانفتت نوتت دندلاطتتبن  لتتخنبن طتت عءانعاضتتلن

يتخن  ند عتان دتبننلشا لندآلزاط نبن تسنل نلمنطا نأيانشاعطانالعتافءتا
 شطئانفشطئانهطعه ند عتانن00 دءترسن أتطءانعءخنبن هءاتا ني لتءانإلطخن

 دداان يطاطانطاتا نيتخندلءتا نالرتمنهعطاتان هتءتزل،نعت نوت هند دا طتلن
ن0دلت نتءالنعءان ع نأعءان
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 تهتتاسند منإلتتسنتزيطتت نعااءتتاةنأيءائرتتان وتت نت تت لنلرتتمنياتتلنوتت   نأءرتتان
 نو دندل ددتبنبنف ت نزاهت دنهعطاتانأهءتلنعت ني ءرتانأءهيترمن و نعتؤا ةنع

دل تتغطانوتت دن أاضتتاترمن اعتتترمن عاءتتلنعتتبناتتلن د تت نأشتت ندلعااءتتاةبن
 لط ن ءيرانإ دناا نأيت ومنط تانعلتسنت داطتخنبن وت نعتاهقةنعت نفتارن
افيترمنعلطخنافمندعتادفرانيؤ نو دنطثطان  لرتاندلشتا لن تتسنعت نأدتابن

طتتت نأءرتتتمنطهتتتتغل  ندل ددتتتبننننانثتتتااةند دايتتتا ندلتتت ط نطتتت اا  ندل  ط تتتلني
دلشتتيرالنفتت نءهتتبنأيءائرتتانبن لاتت نوتت دنالتتخنالطشتتالنشتتطئانأعتتامندل  ط تتلن
دلايتتاىندلتتت نتتت ااران تهتتاسنادءتتا ند  ال نيرتتانبن تتتا ينلرتتمناطتت نأءتتخن
  عانطاهلنلرمندلا اطان دلر دطان العالندل بن دل  اطان ط  لنلرتانمنوت دن

ن0الخنلاطال ن
ن

انتا ىنأ  ند ز ةنع ندله  ن هالندل منعت ناأهتخنبندالتلنعء نأطامنعء ع
لرمند منمنو دندل مندل ينءقنع نأزطامنبنأتالع  نأءخنهاانإلسنأ نيلغنأيتاامن
 أ ي نيط نط طخن هيبنلخندلهز نبنإءتخنطتيلغامنعهت  دن  تطتخنأ نتا ءت دن
 تت اط نعلتتسنأءيهتتامنبنط  تتطامنأ نتغتهتتل دنهطتت دن ترتعتت دنيءأافتتلنفعاتتمن

امن أهها امن ثطايامنبنإءخنعاامنأاثانععانأءتمنعبنأءيهامنبن تاط،ن أءاعل
علطامنأاثانع ن ا امنعلسنأءيهامن ءتخنوت ندلت ينأتتسنياتمن أءتتمنعءتخنبن
ع نشيرخنبنأءتمندلزل نبن أءتمندلهل نبنأءتتمندلهتطاةندل طيتلنيالءهتيلنإلطتخنبن

ن0إءخنط  لنلامنأالنت اه  دنبنأالنتيافض دنبن ت اي دنفطخن
ن
مناتتلنوتت هندلشتتا  الندلرا ئتتلن عءادشتتترمني اعتتلنلتتمنتتتءه ند منفتت نافتتن

إدءاعرمنهعطاانفاء هع دنإلسنشابنشتسنبنفعءرمنع نطلغ ن ه  نأبنفائبن
ارت دننطتت داىنعت نأيءائتخن طاتطشنفت نياتا نعتءرمنبن عتءرمنعت نط ت لنيؤءءتتان
أيءا نفطانشاعطط نبن عءرمنع نط  لنيتؤ ن لتلنالطشتالنأينأوعطتلنبندلعرتمن

طاطشتت  ن دداتتان علتتطرمنأ نطءهتتهع دنعاتتخنن   نأهتتئللنارتت هن.نوتت هنأءرتتمن
دلع دد نأ لنإلسننزتال نفطعتانيطتءرمنبنفاتلن تا نطاطت نأ نطات  نع ديتخن
و ندلاامن دلغالبنبن ءتطهلن  ةندلزال ن دبنشتهاانفطعتانيطتءرمن تتسندتـ تلن
أعن أزلن  دبنه امنفطرمنليثت دنفطتخنهتيبنهتء دلنععت  ط نعلتسنأرت اومن
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ف التلند منأ نفضتبند بن تلنعلتطرمنن0لتمن دلهت  ن دلضتءلنطااء  ند 
 أ نأزاومن أزترمنلمنط ويانف نعهر لنبنيتلن ويتانإلتسنأيطرعتان شتاطانلتخنبن

فت هتل دنإلتسنأعرتمنأ نتشتيبنلرتمنعءت هنن0 أءرعاندآل نطاطشا نيتال ابنعءتخن
لطهاع رمن طتقط نعتءرمندلضتءلنب أءرتمنلت نطات   دنإلتسنعااتاء دنعلطتخنعت ن

ا نهءلنهلهلند منإلطرمن قفلنإلتطرمنيشتاىندلهتعاحنعت نأيتطرمنين0شهاان
تتتانعضتتتسن دتتت نأاهتتتلنلرتتتمنأ  طتتتلنشتتتافطلن أءاتتتامنن فاارتتتلن  دتتت نعيتتتانعع 
ععتتاطتزطا  ننبن ل تتمن طتتانععاطشتتتر  ن تتتسنطهتتتا  دنعتتافطترمن التتت وبن

يات ن لتلنيهتتلنأطتامناأىند  ال نأ ندلاافطتلننن0اط رمن ط وبنعءرمندل و ن
ن0طرمنءشتا ن اتؤ نشعهتانه طت ةنأشتادلنعلتسنيتا ومنعا لنإلتطرمن  بنفت

 أضتتافلند منأ نأيتتاومنطءيتتئرمنأءتتخنهتتطي نيعتتانوتتمنفطتتخنطزتليتت  نبن ليثتت دن
عءتأاط نو دندلي ن تسناا ندلزال نطؤز نعهادهنااةنأزاىنفيقعتلند من
ز فانعلسنأ ال وانع نفضبند بنفر نت النشت ةنفضتيخنفت نعثتلنوت هن

ترتت ئرمن ت تتياومن ت تت لنيتتؤ نأيتتاومنوتت ندلزالفتتالنندلعت تتاع ةنبنفغتت لن
دل ين ع وانيرت دندلتت زلنبن أءتخنلتط نعت نعا تتخنأ نطزلت ن عت هنبن اتلن

ف النأ  ومنمنإ نأعءانتل ت ندلاتالمنعلتسنن0عاعلطرمنأ نطت ل دني يانهعطلن
 دالنآزانل نن0 دالنآزانمنأينت زلنو دندل ينط ع ءانيخنأي ءانن0ع دوءخن

 دتالنآزتانمنعلطءتانأ نءءتأتان تتسنطت  ت نن0ناا نلءانأبن تسن عاشنيطءءا
ندل ع ن.ن

ن
 عا ندلزال نطت اع نفتطرمن تتسنإ دندزتيتسنأزت ومندلت يناتاء دنطل ي ءتخن/ن
زاتمنأز تخن/ن ءخناا ناعانط  لت  ن/نآزتاندلاء ت ن ن/نعت ندليطتلن دلنلطلتلن
فليث دنعهتط أط ندل ط نعلسنع طاهن وت ندلت ينلتمنطهتي نلتخنأ نفتابنعت ن

ها ندل ي نيافترمني ض اهنفءرض دنهعطاانطهتيهتا  نعت نندليطلنبن إ د
ف تتالن   نتعرطتت ن يشتتهاعلنأءتتخنن0هتتيبنفطايتتخنلطلتتلندلياا تتلنعتت ندليطتتلن

أعضسندللطللنالرانعءت نأيطتخنبن أءتخنعءت عاناتا نط ا ثتخنطت ااومنأزتان أزتتان
نيؤءخنلمنطغبنعءانهتاعلن ء ت نءت ت  نا ت طثءانوت دن يا هعا نمن تسنأءءل 

ال ننبناتتا نط تتا ثء ن طزياءتت نيعتتانأعلعتتخن النأعلعتتخنعتت نبنيالعاتءتتانوتتإ
أ  دلءتتان عتت نعاضتتطءان عهتتت يلءانبن وءتتالنشتتاو لنأزتت ن أزتتت ن أءرعتتان
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ثتتمنأيلغتتخناهتتاللن أ  تتاهنأ نط اأوتتانعلتتسنن0طيلغتتاءامنشتت درعان هتتعا رعان
عء  دلنأ ضانأ  ند ز ةندلعتانن0أهعاعرمنبن أءخنيا ندلطلنه  نط اأوان

ف تالنيؤءرتاندلاهتاللنن0زتاتمنأز تتخنبنأ نآزتاندلاء ت  نن ي أنطاتبنعانطا طتخ
دلت نتي نف نزالفرمنبن و ندل لطلنعلسن ه  هن علسنعشا عطلن ه  ومن

ن0بن أعانع نطتشالنفت نءهتيرمنفطتا هنوت هندلاهتاللنفرت نياوتاءرمند ايتان
عءتتت  دلنتهتتتايلن عؤءطءتتتلنإلتتتسنأفئتتت ترمننفؤ تتتا  دنزتتتاتمنأز تتتتخني تتتيرمن

ةنأيطرمنف ن هرتخندلت ينأ تي نطءطتانيءت اند بن عءاطترمن ومنطا  ن  ا
فر ندت ن ا ثتخن ليت نعاتخنلطلتلن أتتسنعءتخنياهتاللنبن تت لسنزتاتمنأز تتخنن0

إعا ةنداد ةندلاهاللنعلطرمن  نداد تخندلشز طلنت عتلنأايتاندلتتؤثطانفتطرمن
نبنفالتي دن  لخن ااء دنإلطخنبن د عؤءلندل يرمن.

د دايتا ن دلهت دانيرت دند عتانن لا نو دندل يا نلمنط منعء عانهعبنيارن
 داأ دندلاهاللنبنف ال دنليارند ز ةنأ نزاتمنأز تخنو ندل يندامنيتتؤلط ن
تتا نعءتتخنعطلتتخنإلتتسندلتاتتقلن وتت هندلاهتتاللنعتت ن  تت نزطالتتخن وتت ندلتت ينع 
 دلتياتتان دلشتتا  ندل  طتتلنبن عتتان لتتلنإالنلطء تتبنءيهتتخن  تتطان  اطعتتان

 ندلتتت نأقهتتتخنإلتتسنوتت دنعلتتطرمنبنفرتت نأ تتغاومنهتتءان أ نع تت ةندلتتء ،نوتت
دلتؤلط نبنفر ناا نعرعشتاننفؤ تي نيرت دندلتتؤنلطت نعاتققدنعااعتان  ناأين

ننن0 عش اةنبنفؤينأبنو دندل ينطزتي نع نأيءائخن
ن

عء  دلنت زلنزاتمنأز تخنيءيهخنف ندلا نعلسنوإال ن دالنمنإ نأياءاندل ين
 نطريءانالنش  نعت نيات نلرت نأاثتان ضت ادنعت نأيتطامندلت ينطاهتقنعت نأ

ف   نشهاانيط نزاتمنأز تخن يط نوإال نبنلتات  نن0طريامنشطئانع ندابن
دلشتتا عن داءشتت ادانلنإلتتسندلت تتاع نعتت نه طتت نيتتط ند زتت ةنءتطهتتلنتتت زلن

نأ  ابنو هند دا طلن.
و هندلعاةنزا ند عانع ن دئتاةند زت ةنلطءتشتانيتط ندلهت دان د دايتا نبنن

يرتت دنداءتشتتااندء هتتمندلءتتا ننفت طبنهتتط ندلاهتتاللن تتتمندءتشتتااوانفتت ندلعتت نب
ي  اومنإلتسنثالثتلنأفت د نبنفعتءرمنعت ن دت نعتبندلعإطت ط نلرت هندلاهتاللنبن
 عءرمنع ن د نعبندلعاااضط نلرانبن عءرمنع ن دت نعتبندل طتا طط نعءرتان
 أ تتي  دنفطعتتانطشتتيخند  تتقدبن دلتاتتتاللندلايتتاىن تتتسنايتتالنأ هتتامن
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لنايتتاانأوتتلند  تتقدبن تااأعتتلن دءتشتتالنفتت نأاهتتا ند ارن شتتعل
دلاأين دلياانبنفتمنتؤلط ناهتائلن اتتبن عت دوبنعت نوت هندلاهتاللندلتت ن
أتسنيرانزاتمنأز تخن تسنأ تي لندلاهتاللنع تاءتلنيتخن فت دنع تاءتانيرتانبن
فاا نو ندلياوا ند ايانعلسن ه  نو هندلاهاللندلت نلمنتا نفطرمنديتلنأ ن

نطؤت نيران.
غاايرتتانلطتت  ء دنعاط  لتتخنبنفاءرتتالندلءتتا نطؤت ءتتخنعتت نعشتتاا ند ارن عن

 تسنأعهسنالنعتانط  لتخن ط ت منيتخن طيالتخنعت نأ دتالنء عتخنبنإلتسنأ دتالن
 ااعخنبنإلسنأ دالن ااهن يطتخنبنإلتسنلت  نثطايتخن هل هتخن  اط تلنفهتلخن
تت     نفتت ناتتتبن طءتشتتانفتت ندلءتتا نيهتتاعلندليتتا نبن تتتسنإ دنتتت ف نزتتاتمن ط 

عهاانيالاهاللندلتت نزليرتانأز تخن لندل ق نيعاط طخن أ  ايخن دق د  دنت
 هال دنع ندياهنعقدادنزال دنت  طادنلهر  نزتاتمنأز تتخندلت يندهتت ا نأ ن

نط وبنإلسنأيطخندلغائبن طؤت نعءخنياهاللنن.
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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إءخندله اند زطانبنإءرتاندلالعتالند زطتاةنندلتت نءقفتلنعت نعزطلتلنأدتابن
ت ني هارانأ نتيء نعالعاناائ نإلسنا  خنبنإءران ااىندلعهط ةنبن ااىندل

نف ن  اد ندا للن.
دلعتتاأةندالهتتتثءا ندلتتت نهتتا لنلتتتتالني تتعلنءهتتائطلن ويطتتلنعلتتسنا اتتبنن

لتتمنطهتتت بنن0د ارنمنإءرتتاندلشتتع ندلتتت نأشتتادلنعلتتسنلطلتتلنطايشتتاين
ع ا علنديللنهي تخنإلسنفال ندل فتاندل ينالخنادئ لنع نا حن اتاىن دت ن

ىن و نطءأانإلطرانياطءتط نعلطئتتط نوت ن  تخنياهعرانبنعء وان زللن اا
يالش  ن دالنمنافيلنأ نأأياني يلتط نعلسنعطءطتلنبن أوعت نفت نهتعالن

داللن و نف ن ضءخنمنلاءتخنهللانن0منإ نع نطيلغنالنو دنداطعا نل نطه  ن
طايشاين..نهللاندل ينع ء نيالن اةنإطعا نيخن.نأشتاانيؤءتخنأدتابنإلت نعت ن

ه نبنالنش  ن  ل نعاتت بنعلطتخندهتمنءيه نبنإءخنأاثانا علنل نع نءي
هللانبنأداأندهعخنعلسنشايلندلعا ن ل علندل اامن ه اد ندليطلنبنأداأندهعخن

عءتت عان دتتبن تت تلنعلتت ناءتتلنن0 تتتسنفتت نلتت  نعطءطتتلن ءيتتادلن تت تلن
أءأانإلسني للنزضاد ن  طللن أءانأعت ندلغت د نلضتطيتءانبناءتلنأا  نفت ن

اندلزضتاد نعغل تلن تتسنالتت زلرانءيه نمنوتاو نهللاندت نهاتلنأ طتالنأ اددرت
 شتادلنبنعءت واناتتا نط تابنعلطءتتانإزتاد نتلتلندل شتتادلن فهتلرانعتت ن

ندل دزلنمنألط نو نهللاندل ينهالنو دنطا ااىن.ن
ن

إ نهللانو ندل ينطع نالن دت ن لط نعت نشت  نطتتا  نفت نزتا اين فعت ن
ن0أاثانع ندهمنهللان

وءتالنز ت ةنأز  وتانإالنلطهلنوءالنءأاةنأءأاوانإالنياهمنهللانبنلطهتلنن
اتتلنوتت هندلعهتتتا الن0ياهتتمنهللانبنلطهتتلنوءتتتالنالعتتلنأد لرتتانإالنيهتتتمنهللان

دلشاهتتالنعتت ند ارنطايشتتاينوتت ننأ تتغانعتت نأ نتتهتتبنلتتءامنهللان لتت للن
تاىندلءاعلنتيطرنعء عانتضط نيراند ارنبن تسنيطتءتانوت دنفعءتخنطيتطرن

عء ئت نن0بنلاهتاةنزيتقنيءاعلنهللانبن ياد ءاندل ينضا نيالءاعلنلمنطا نطتهت
ن0تءاوسن  لندليابنفهاالن ااىنإلسنفت خن و نت  لنمنإءرتانضتطيتءانن

دهتا نيشاينالهتت يالران إلتسنهاءيتخنءهتمننبنيات ندلطتلناآنوتانتت زلنفافتلن
دلضطافلنياف لن ااىندلتت نهتاعا نعتانداعتلنيعرتلندلتااطت نيطتءرمنبن عتان
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ةنعاعاةند تيا نيقطااةنل  ن ءالنعائ ن0ليثلنأ ن عترمنإلسنتءا لندلغ د ن
  ط ترانبن لع لنز اشط ةنو دندال تيا نف التلن وت نتؤاتلنمنإءرتان لطعتلن
 لطهلنعقطعلنطا ااىنبن لا نولنل نأ نأتءا لنالنو هند  ءا ن.نيات ن
دالءترا نع ندل اامند علن ااىنع طاندليات النبن يا ن لتلندلشتاينبنثتمن

ند علن  ءانع ندلع قن دلتياحن.
ن
لتلن وت نتهلتبندل رت ةنعتبن ت  نعت ندليهتت ندل ليت ن يتقانيا ن لتلندان

 افمنأ ن ت ط ترانن0دل ا نمن اءانعلسندهتا د نلهعا ند تلنطافالطت ن
ألع لنإلسنأ ندل  لنت عتلنياترندلع ددت ندلع اهتلندلتت نتء تا نعءرتان
أعامنيشاينبنإالنأ ن ااىناألنأ نطهعارانيشاينا للنبن ف نأثءا ن لتلن

ع نإثتانءأاترتان وت نط ت لنيؤءتخنهتطق انأ ت ننءأالنإلسنءهمندل ينءرر
ن0دله دان

ن
عء وانداللنز اشط ةنليشاينيؤ ن ااىن  ط لن ي لتران ااءتلنعءت نأطتامن
دل ادهلنف ندلعا للنداليت دئطتلنتشتاانيهتاا ةن وت نتتا ينلرتانأهتاداوانمن
وت هندل  تتلنالطالتتمنيرتتانأ ت نفطتتانعقطتتقةندلتتت نااءتلنهتتق دنعءرتتانبنن وتت ن

عتاةنبنأا طرتتانطايشتاين أءتانأعتيتالنق هتان زتتت نتزتا نعت نفعت ن  لن
ن0فؤا طرانأعاعلن

 عتلنز اشط ةندلطالنثمني ألنف ندل  لن دت نلعاتلن عاتتا نعت ن افت ن
نعطءطرانم

لتتمنأاتت نأ تت  نأ نوءتتالنعالدتتلن عطعتتلنتهعتتبنيتتط نأينق هتتط نفتت ندلاتتالمن
ينبن لطهتتلنلتت ينأعءطتتلنعثتتلنأعءطتتت نأ نطاتت  ن اتلتتلندلتتت نتهعتتبنيتتط نأيتت  

طتت ينللتتق د نطاتت نلتت ندلع يتتلندلتتت نطاءرتتانأيتت ن عتت نبن اثطتتادنعتتانندل التتب
ن0ا  لنيطء ن يط نءيه نمنامنأ ننأع نع أ ألني بنأي ندلايطانلران

 ل للنف ندللطللند زطاةنع نلطال نأع نف ندل طاةنبنلمنأ  نيتؤءء نزهتالن
أع نف ت نبنيتلنزهتالنعارتانأيت ن.ننعهت لنز اشتط ةن ع عرتان أا فتلن

نالياا دل يني أنطغليراننمنيءياةنعث للني
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زتتتا ندل يطتتتبندلهتتتادحنعتتت نفافتتتلندلاعلطتتتالن أءيؤءتتتانيع ترتتتان.نف تتت نأيتتت ن
دلهتتط اةنيءيهتتخنفتتؤ ل ن تتادزانعاعيتتانفتت نا وتتلندلعشتتيسن ادحنطزتتي ن
اأهخنف نه داندلغافلندلت ندضلنفطرتانأعت نفت ندلعشتيسندلضتزمنبن أعتامن

خن تالنأيت نبنو دندلعشر ندلعاعبنبنءهطلنع لنأع ن دءشتغللنيعتانآلنإلطت
اا نطء حنعثلن يلنياياطا ناهتلنن.ننتغطتانل ءتخنيشتالنعيتق ن يات ندلطتلن
ء لتتخنياتترنععاضتتط ن ععاضتتالنإلتتسنفافتتلنوا ئتتلنياطتت ةنعتت ندلق تتامن

ن0 ادئ لند   طلن
ااءلندلهاعلند نشاافلنندل ا طلنعشانلطالنعءت عانأءرطءتانتهرطتقدلنء لرتانن

دلن تتا نأيتت ندلشتتا بنإلتتسنيطتءتتاني دهتت لنهتتطااةنإهتتاا ندلعشتتيسنبنعءتت  
دل ينلمنتا ندل ع  ند نفاادلنعطءطخنن عضلنيءاندلهتطااةنبنالأ اينلعتا دن
شاالنيؤءرانت علنشز تط نعطتتط نوعتانأعت ن أيت نبنوت دندا هتا ناتا ن
ط عاء ن دلهطااةنتعض نيءانإلتسندليطتلنبنديطتلن  ت لءاندليطتلنأ دت نأيت ن

تااءتتانلتت دائ نندلهتتطااةني تت لناؤءتتخند ءتتط نيهاءتتبنع تتلنليطتتبندلا تت لنب
 عا نع ندلع تلن تاعالنيطت هناطهتانت ت انعءتخنأ ت دلندات تامنقهاهتالن

نيياضران.
ااءلنو ندلعتاةند  لتسندلتت نأاىنفطرتانأيت نط عتلنا ت النإلتسنيطتءتان دت نن

ندلثاعءلنعشاةنع نععاينن نن0يلغل 
أءقلءاندلهثلنبن عء ندء تاد ندلهتطااةنبندتالنأيت نيؤءتخنهتطغل نيتابنفافتلن

هخنبن الطاط نأ نطالمنأ  ني ه  هنف ندليطلنبن ديلنأ نأا نء عرعانعلسنءي
ي طتلنهتاواةنأءت تبنعلتسنأعت ندلعي ت  ةن تتسن لت  نن0علطخنءيت نعتاندالتخن

ت تتافلنن0دلضتت  نبن ليتت نوتت ندآلزتتانهتترادءانطغتتا نفتت نعتتالمندلشتتابن
نطهتؤلء نبنأ ن ت   يءيه ن يعهاع ةندله دانف نعادهطمندل ف ن أءانأزيانالنع 

نطلن.نأي نفائبنع ندلي
نأهت يلندلعاتقط ن تتسندلتاهتالنن عء ندلا اناا ند ندءترسنالنش  نفي أل 

لطالنبنعء  دلنفادندليطلن د نو ء ندااوا نبن لمنطا ني ها ندلءت منديتلن
دال عئءا نعلتسنأيت نف ادتلنعلطتخندليتابن ءا طتتخني ت لنزتا نللتت نعت ن
ن ءهاتتت ندلهافتتلننبنفؤهتتابنيؤءتتخنلتت نطزتتا نبن لاءتت ندهتتت الننإدءاعتتخ

نيتءا لنش  نع نل منع ر ننهليخنل نيارنه داءان.ن
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عء وانف  نفت ندليابنيالاا نلطتءا لندل ت   نبن فت نأثءتا نفت تخندءت فالنن
ادئ لندلا  لندلعزء دلنإلتسندل تال  ن ع تتخنبن يهتاعلنزا يتلنتادهتبن

ن أفل ندليابنعلسنءيهخن.نن
اتت نياتت نأهتتي  نعتت نعقلتتتخنزتتا ن  لنعتتاةنعتت ندليطتتلن   نأ نطتتتالمنع

ي ا ن د ت نبن اأطترتانفا تلن دت منيتءأطت نفافتتخندلتت نيت لنالت تا ن
نفطرتان دلتت نت عتلن ع ندلي ضسنبن لاءرتاني طتلندلغافتلندلغالطتلندلتت ن لت ل 
الن ااطالنأي ن أع ننبنإءراندلغافلند اثانز   طلنيالءهتيلنإلت نلت للن
 ا لنأ نتي سنأءط لن اؤ نأع نعتاتقدلنفطرتانعت نزتاللن ت اةندلقفتا ن

نت نتهعارانيؤي ن دلعال  لنعلسندل ائ ن.ندل
دللنيؤ نأي نزا ن عهسنأ نط علنو دندلزا  نتغططتادنل ضتاخندلءيهت نن

فطا  نإلسنععلخنبنلاءء نف هئلنيخنطا  نيا نهاعلني ده لنهطااةن ط  زلن
إلسندلغافلنثالثلن ءا ط نضزعلنع نقهاهالنبن ط يتلندليتابنعلتسنءيهتخن

نن0
انهت ىنأ نأءتأتابننعضتسنشترانااعتلن   نلمنطا ني هتا نأ نأفاتلنشتطئن

أ نطاىنأي ن هخندلشتاا ن  هتخنأ ت نععت نطق ا ءءتانعت نأدايتا ن هت دان
ن طؤز   نيزا اين.

  النأءي نععانااءلنأع ند زاتخنلل  دائنبن هاندلشرانزليتخنتهتالنن
شر انع نعقلتلنداتلتلنطاطشترانأيت ن أعطشترانعاتخن أيتلتبنعاداترتاننل أتلن

نبندلتض طالندلاياىنعا ن عبنأع نبنيل ألنبنإءخنأي نبن ا 
الأفاتتانلل أتتلن د تت ةنأ نأتااتتخنبن تتتسنفاتتاةندلتتق د نعتت نع هتتسندلتت ينن
ط يءتت ن أ يتتخنيتت لنياطتت ةنعءتت نبنفرتتلنأتهاوتتلناتتلنتلتتلندلع ددتت ندلايتتاىن

نن0دلت نأ ديتء نعلسند ع ن أد لن ي نأعامنأ لنع ءلنمن  دعان
دل ددتبندلت يندتالنيتؤءء نننإءتخ0النل نأا  نا للنبن النأفاانأ نأا  نات للن

لمنأع نأعللنشطئانأءي خنبنف ت نءيت ناتلنعتانااءتلنأعت ند زاتتخنبن لات نأاىن
أي نطزا نيط نأطتامن أزتاىنفطهلتبندلا ت لن ياترن اتامنلليطتلبن علتسن
د فلبنطهلبندلعاليالن دلقطلن دلهاان دلشاين دلاقنفطءا لرانل ن طات  ن

نإلسنفافتخن.ن
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نأءترت ن بن اتا ندليطتلنطءترت نبن أءتانأتزطتلنعءأتانناا نأي نطءتر نبن اءتل 
أي نداياانيط ندلقهاهالندلع  عتلن أع تابندلهتهائان ي اطتاندل اتامنبنفرت ن
عران ط ض نالن اهاتخنفت ندلغافتلن   نأ نطهتع ن العانطءر نقهاهلنط   
لتت نيالتت ز لن النيتتالتءأط ن الن تتتسنييتتت ندلءافتت ةنإنالنإ دنزتتا نلطهلتتبن

ننن0عاطاط نعاةنأزاىن
د  ضا ندلعؤها طلنقداء نع هتسنفت ندليطتلنن اتا نعلتسن شتلننف نو هن

أ نطت تت منلز يتتت نبن لاءءتت نأزياتتتخنيتتؤ نأ ضتتاع نالتهتتع نلتت نعهتتا ن
دلتياطانيتؤعانارت دنبنف تالنيؤءتخنطشتاااء ن قءت ن ات للنالطياتانأ نطتزلتسن

نعء نف نع ءت نبن ه  نطءتأانإلسنأ نتءتر ند قعلن.نن
 ندل تاىندلءائطتلنن طهتا نفت ندل ت ن و نشابنشتيا نطاعتلنعالعتا اطالنفت

نهطت دن-دلعها انلءان  أاهت نأ نأتعات نعت ندلتاتاا نيطتءامنف ت نيتالنطاافتل 
أهلندللنلخنيؤءء نالأفاانيش  نفطتاننن-طا ااىنع ن  طث ندل  طلنعءلنن

أيتت نفؤءتتانديءتتتخندل  طتت ةندلتتت نطعاتت نلرتتانأ نت تت منإلطتتخننشتتطئاع ندلاتتقد ننفتت ن
د منالنش  نل نبنهي نلخنأ ند منل ن طتاةنع ءتخنبن و ندل ينهي نلخنأ ن

نااعللن.ن
عاو ء ندلاهلنأ نطي سنإلتسنهتاءي نفت نوت هندلع ءتلن عهتتا نأ نطعء ءت نن

ادتيخنشراطانبنفايانياطء ن أ االن طءرانأءخندلاهلندل ينت ا  نعلطخنآعتالن
ععتتانيؤاعلتتخنبنإءتتخندلاهتتلندلتت ف ندلتت ينطاتت  نأاثتتاندايتتان دتتلندلشتت ةنبن

 دلتلنأءءت نلهتلني اهتلنإلتسنعتالنافتمنأءتخندتالنيؤءتخننفشااتخنعلسنع ديخ
هطعء ء نعلسنهتيطلندالدتتادرن تتسنطشتيسن دلت ين طهت  نلتخن.ننفاتاالن

نن0يؤءء نالأ تا نبن لمنأ لنعا للنار هنع ندل اهلن
اا نط ا نعل ندليابنف ند هي  نعاتط نعء عاناا نطا  نع ندلتالطمنعت ن

الطؤت نإالنط مندلهعالنبن لاءتخنعت نتللندل اىندلياط ةن ءخناا نطءامنوءالن 
ننن0أهل ناا نطؤت نط ع ندلثالثا ن دلهعالن تسنطادء ن طهؤلنع نأي ن

اا نطهل نف ندل ال  نء  نهاعلنطشتابناتؤ نشتاينأ نفءهتا ندرت ةنن
نن0 طا  ن

ن
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فتت نإ تت ىند طتتامنف هئتتلنيشتتز،نط تتا نيايءتتان طهتتؤلنعتت نأيتت ندلتت ين
أيتت نطهتتت ارنعاطهليتتخنبننتاداعتتلنعلطتتخن طتت  ندلتت اا نبنفاافتتلنللتتت نأ 

نل ا هندآل نبن لاءء نهؤزياهنن.نن0 دللنللاهلنأ نأي نالطهت طبن
نن اا ناهالنعر يانفاء ا ن و نطات ان.ننيات ن وايتخنيء ت نهتاعلن ادتل 

دليتتابنعلتتسنأيتت نمنعءتت نهتتاعلنهتتا نناهتتلنهتتعا نهتتؤلنعءتتلنن.نفتتت ندليتتابن
طتتت ن تااءتتت نأ زتتتلنبن علتتتسندليتتت انفت تتتلندلءافتتت ةن شتتتاعلنفتتت ندلتءأ

ن دلتش ط ن.ن
أعضتتطلنء تت نهتتاعتط نالنأتالتتمنعاتتخن تتتسنطتت عء نأاعتتلندلتءأطتت ن تء طتتلن
دلغافتتلنلرتت دندلاهتتلندلتت ينوتت أفلسن أعتتقن أدتتابناتتائ نلتت ين.ن تتتسنفتت ن

نل أالنطاط ندلطؤ نأ نط تابنفطرانعء نأا  نيطء ن يط نءيه نمن
منلاءخن دلندل ين علء نعلسنايطخنف ندلثالثلن تيا انعءت عانأ تايء ندلتهتع

 أءتتانفتت ندلها هتتلنعتت نععتتاينبنأزتت ء نااضتتانفتت نتلتتلندللطلتتلندلشتتاتطلن
دلع طتتاةننإلتتسندلعشتتيسندلتت ينطياتت نعتت نيطتءتتانثتتال ناطلتت نعتتتادلنبننلاءتتخن
دلاهلندل يناا نط  منيؤععالنعضءطلن  دلندلءراانلطهلبنل نعليتلن لطتبن
عء عانه ن لطبنأع نبندلاهلندل ين العانع نط هنإلسنل علن طيلنلطضتاران

نفع ن.نف ن
ولنطعا نل نأ نأتزلسنعءخنلعها نع ءلن األنعلطخنبن عء وانولنطعات ن

نل نأ نأزل،ن ينشز،نآزانل ىنعا اهنيع ءلن.ن
يا نتياف نع نتاتطبندلغافلنن   داينعبنءيه نياالنهت داهن  ليتلنن

عءتخنأ نطاتت  نإلتتسنععلتخنلطءهتتسن  ندل طتتاةنالتهعتت نأيت دنأعتتامن تت  ن   عتتان
ااةنزا تلنن  لئتلندلت ط نف ت  دند عتلن.نعء ئت نت علنعياهتآلنه طت ةن هت

بنإل نءأاةننقلقللناطاء ن ي دلندل دلنأ زلتء نإلسن اللنفاطيتلن  ّ    
اأطلنعاران  اةنأع نتاتهمنف ن دزل ن.ن تت االنيتؤءء ن   نأ نأ اين
دتياتلنأهتل بنأعتت نعاتخنعءت عاناتتا نطعتانفت نأقعتتالنعالطتلنأ نههتت طلنأ ن

نءيهطلن.
ن داات نيءش ا نتللندلءأاةندلتت ناتا ن  عتانطءأاوتان عت نفت ن دهتاهال 

أ  دلنعتؤقعلنار هنبن النأ اينلعتا دناأطتءت نأءرترن أزتا نعت ندلغافتلن
عرا للن اؤءء نأوابنع نأءاعلنأشياحنأاد لنأ نتزء ءت نبنف ديتلنأتؤعتلن
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دلشاا ن أءانأهتغيانهللان.نع لنإلسنفافتت ن للتت نت ههتلنعؤهتاةندلاهتلن
 علسند ز،ناؤي ندل يندل ينعتاشنعتبندلعتاأةندل ينطاطشن   ندعاأةنبن

ن.ن
 اد  تء نأفااانعزطيلنشا لنعارانيياتاةندلتق د ن  لنعتاةنيرت هندل ت ةنن

نن0ع نع هسندل ينعاطقدلنطءتأانشيا نأي ن ع دف تخن
ف ندلط مندلتال ني أنأي نطزا نإلتسندل تال  ن وت نعزعت ان تال  ءت نتلتلن

تـانلتخنندلءأاةندلتت نياتتلنع ت انإهتتيقدقنل  دهت ن  النأعتا ناطت نأعي 
اتت نالطءأاوتتانإلتت نبن تتتسنأهء يتتخن دلندلشتتا انياالشتتعئقدقنعءتتخنفتت نتلتتلن

ندلل أالن.ن
الأعا نأينشط ا نت زلنلط ه  نل ني ها  نعيقعتلنبن ات للنتيات نن

نعلسنالنو دندالشعئقدقندلا   نن.نن
 عء  دلنتءاوسنإلسنهعا ن  تخن و نطءا طء نياهمنأعت نبنأهيلءت نداهتمن

ءا دء نيخنبنلاءخنعا نطءا طء نيخنثاءطلنبنفالتيتتلنإلطتخنعيتهتعلنياتلنعتانندل ي
نف ندل لبنع نألمن دللننمنأءاننديءتلنز اشط ةنن.نن

ندلز تانإلتسنن  ءانإل ني دلندل اط لندلت ناا نط ء نيرانع نأع ننبنفهااعل 
فافت ن أديللندليابنعلسنءيهت ن دت نأ تايتء ن التلنفاطيتلنعت ند ءيتا ن

ن   يلنيء بنفثطا ناا لنتر نعا ت ن.ندلعت  النع
ع ندل ا ندآلزانااءلن اداتتخندلاءطيتلنت تبناتاليا نعلتسن  دهت ن وت نن

طتتتا  ننننننننننننننننياءياتتتالن تتتا نأءءتتت نأ اعتتتخنعتتت ن   دتتتخنبن أءتتتخنلتتت ن
نطهاع ء نبنن تسنشاالنيؤ ن  تخندء يؤن لمنتا نيخنءياةن د  ةنب

غعطتتان.ننفت تتلندليتتابنفا يتتلنعلطتتخن دءتتؤنأت هتت ن د عتتخنعلتتسند ارنع
 اتتلن اةنفتت نتاتاتت ن ت تت لنمنطتتاابنأءهءتت نعتت نوتت هندلع ءتتلننبننطتتاابن

التتزلنعء نن.ن دل ع  نتءهالنع نعطء ناؤءرانل نتت د ن.نن علتخنيل ت نن
بن أءانأت اانعاةنأزاىناط ن علء نإلتسندلعشتيسن وت نطتاارنيت نت تلن

بناتا نط عتلندلع انف ندلثالثلن يا ان.ننل ت ناتا نط عتلنأثعت نشت  نل طتخن
نأتتسنيت نإلتسن ت   فل ةناي هنبناعانأءء نأ علندآل نأثع ناتائ نلت ينبنأ عتلنع 

نو دندلاالمن.نن
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أ زلتتتخنإلتتسنفافتتتخنبن  تتءالنلتتخندلعلطهتتلندلتتت نااءتتلنت تتءارانلتتخنأعتت نن
لتر ئنأع ايخنيرانبنتع  نعلسنفادشتخن تءتا لناتؤ ندلعلطهتلنبن يات ن لتلن

نلخناؤهانأزتاىنلتغهتلنعا تتخنعت نآثتا اندلا ت لنبن عت ء نيالعتالن ييل 
نوا ئلنيؤءخنل نطا  نإلسندلزعانعان علنأاعاهن أوتمنيخن أعاعلخنيل  ن.ن

 عا ننط ا ثء نياياادلناا نط  لران ع نبنطت ا نعا نت افالناتا نن
نطت افرانعبنأع ن.ن

أ تتاالنعلطتتخنعتت نه طتت نيتتؤءء نلهتتلنأعتت نبن أءءتت نلتت نأ وعتتتخنيتت للنن
بن واعتلنإلتسن هاتت نع يلتلندليتابنننهؤزاهخنعت ن التلنإلتسنأهت أنعءرتا

نعلسنءيه نع ندل دزلنن.ن
ن
هعاتخنط  منقهاهلنيال تائ ن عتا لنادئ تلندلا ت لنتيت حنعت ن هاتتخنن

ني  ةنن تع نفافت نافمنإ اامندليابن.ن
نأاتا نفت نفادشت ن تتسنعتا ننفهتادن وت نطت فبندليتابندلع يت لني ت ةننن ليثل 

ن طءا طء نياهمنأع ن.نن
نهلندل  طبنإلسناائ نا  ل نالط  تعلن.نل  نت  لنو دندلان

ن
لتتمنطاتت نعتت نأ تت نلط تت نإلتتسنهتتاءي نفطتتانعقطتتقةندلتتت نااءتتلنتتتؤت نيشتتالنن

عت  بننلت عئ نعلت نبن دت نشت يلندلعهتاطءلنأاثتانعءت ن اؤءرتانوت ندلتت ن
تااء ند قعلنبن اءلن نيؤع ندل اهلن ا ينعاأعاءطخنلشز،نعقطتقنعل تخن

ن ن دلندلشز،ند دابنإل ن.نطزي نعء ن طهء ء نبن ااءلنعقطقةنو
فت نتلتلند طتامنعافتتلناتمنوت ندعتاأةنءيطلتتلنبن عافتلنأ نداءهتا ندلتت ف نن

نطي سن فطانف نالندلأا  ن.نن
ن
داللنل نيؤ ن دل ينط تا نإلسندعاأةنبن  ه  ندعاأةنله  نط لنلتخنوت هنن

نعء نأعادنلاءء نافضتخني  ةنبن أءانأتافبنيخنعت نأيت ن د قعلن.ن د ن ليل 
 نيءأايناتللنع ندلء ا نبننافضتخن أءانأاا ننأافتبنطت ين  تياراندل ينو

بنلاءرتتانافتتمنعءيتت نليثتتلنع تتاةنعلتتسنفااترتتانبنفتت دلن تتياحن دتت ناءتتلن
زااهلنإلسندليا نلشاد ندلزيقن د نتاالندليابنعيت  ان  نعقطقةنتتؤت ن
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فتت نأ دتتالنعزتليتتلنبنعتت لنإلتتسندليطتتلن ليتتلنءأتتاينأ ندليتتابنع يتت لنبن
 ديتلنن0الندلعياتط ند ندل يلنع ندلت دزلنعءت عانزاهتلنت االنيؤءء نتا

أ نأع نط ين  ا ندليتابننهتعالن ت ترانطرتت نيتخنمندفتت نبنأءتانعقطتقةن
  ط لنز اشط ةنبنألهلني اهلنإلسندعاأةنبنهتؤويلن اهتتلنبنلت يندت اةن

ننن0العتاعلنبندفت نبنالتا نعءط دن
زطتتانعتت ن هتتا ن تت تخنعهطيتتانعلطرتتانمنلتت نأزتت  نق هتتت ن تتتسندلطتت مند 

نععاينبنل  نتااو ءانعلسن للنعء نثالثط نهءلنف ندلط مند  لنلق دهءاننن.نن
نداللن و نعاتقدلنت ا نيايخنيزي لن اها نمنلاءراندآل نعاتلن.ن

نأهابننياهترقد نمنأءلنترل هط ن.نن
ن

نفت نتلتلندلل أتلن نعقطتقةن ديتـ لتء نبندهتت ال  ندليتابنفيت تل  عء ئ ن ادل 
بنن أأرالنلرانيؤءء نلمنأهعبنشتطئانبنلاءءت نيت دلننأ نأت امنيي اد ن ع 

ناأهت نإلتسن دلل ألناءلنهاط ةنلء ا نأيت ن لعت ىنإزال تخن عت ن افاتل 
ند علسندائللنف نهاينمنطاابنداقدء نياهلنء  نار دن.نن

عانطقط ء نن وشلنأءخنها نف ن  طثخنل اهتلنأءءت نفت نل أتالنعت نه طتتخنن
نننننننننعتتلنأمنوتت ن..نوتتلنأءتتانعاطضتتلنأمنأا  نفتت نهتتاينياتتلنه طتتلنمنوتتلنأءتتان دو

و ن..نولنطعا نأ نز اشتط ةنعاتتلن أءءت نالأاطت نأ نأ ت  نعت لنديءتت ن
ندل  ط ةنن.نن

ن
 اأطتخنطزا نف نإ  ىندل يا النن   نأ نط  لنل نإلتسنأطت ن النأ اينن

لعا دناأطتء نأت ا نف ندليطلناعانااءلنتت ا نأع نبنأزت لن تطغتران
نلنث لن اؤءء نأيطبن طغت ن.ننإلسندل ائغن ياترانيا

ن
 ويلنإلتسندلهتعا نبنهت  لنلتخندلت ط  ندلعتاداعتلنعلتسنأيت ن عت لنإلتسنن

دليطلن اعللنعاطء ،نيطتءانع نأفادرنبندءتأاتتخن تتسندلعهتا نبنلاءتخنلتمن
طا نبندل لنعلطخنبن الأعا نعتسن اط نأز تء ندلغي ةن دت نتااتلندليتابن

نعيت  انا نط زلن..ن
ن
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 نأ نأه هنبنتضاع ندل  نعلطخنبنفتؤط نيتالنلطلتتخن؟!نأف لنف ندل ياحن  
.نن زاهتتلنأي تت نعءتتخنفتت نهتت  ندلع طءتتلنبنزاهتتلن لطتءتت نلتتمنأزتتا نبن

نلطتء نعلنديلنأ نأاىنأي نف ن دلندلع د ن.ن
اتتتا نثعتتتالنطت طتتتؤنعلتتتسنا تتتط ن هتتت ندلع طءتتتلن دلءتتتا نطلتعتتت  ن  لتتتخنن

ن ن.نن طهترقئ  نيخنبن طي  نعلطخنأءخنأعضسنلطلتخنعلسن دلندلا ط
ءأالنإلطخنءأاةناعانااءلنتءأاوانإلطخنأعت نبنالنأ اينعالت ينفالتتخنيتخنن

ت ناعتانتزتا ن نعت نعطء  تللندلءأاةندلت ن  يترانإلطتخنعافعتلن دت نزاهتل 
نفالرتانفؤط أتـتخنعت نثعلتخنلطتءررن اتؤ نشتطئانلتمن عء ندلا حنبنلاءرانفالتل 

ضت انطا نبناؤءخنلمنطا ن دلندلت يناتا نديتلنل أتالنبن  هت ن وت لندل 
ءتتا دء نياهتتمنأعتت نفؤعهتتالنيطتت هن عتت ءانإلتتسندليطتتلنبنأعلعتتتخنيتتؤءء نياتتلن

ندل طغلن ه  لن ط ءخن.ن
نف النيؤ ن اعت ن  عانتؤت نلتء  هنع نأقعاتخن.نن
فتت ندلعهتتا نلتتمنطيتت نأعتتاع نإالنأ نأدتتااندلزتتا  نبن اتتا ندلزتتا  نوتت نن

يتخننع ا للنأزاىنعء ن ا  نأاثاندايتانعت نأيت نبنع ا لتلنه طت ةنللاءاطتل
 دلتض طلنف نهيطلخن.نزاهلنع ندليطلن اتؤءء نأزتا نعءتخنآلزتانعتاةنبن
  ادعنأع نطال  ء نيالزا  ن.نتاالنيطت ندل ين ل لن تاعاعلنفطتخن

نهاعلنهاعلن.ننن00ط عانط عان
زاهلنيا نعءت  ندللطلن أي نيؤع ندل اهتلنإلتسنزا هت نوت دنبنيتؤع ن

نيالي ا نن.نندل اهلنإلسنفطاي نعءخنافمنلريت ن افيت ندلش ط ة
نز اشتتتط ةنبن ياتتت ندلطتتتلناشتتتيلناشتتتيلنعتتتا ن أا فتتتلنيءياترتتتاننن  تتتعتل 

دلءاععلنبن  ءهاتراندلعث للنيالياا نبن عطءطراندللتط نعافاادترعتاندلت ع  ننمن
آلعءتت نطتتا ااىنأ نأتتتق  نيرتت هندل اط تتلننبن لاءءتت نلتتمنأهتت نفطاوتتانفتت ن

ق دهتخننضطاع نبنشا لنلءيهت نن لرت دندلاهتلندل طتبندلت ينآلعتخنأطضتا
يرتت هندل اط تتلنعءتت نبن اتتا نطياتتانأ نط تتطمن يلتتلنعائلطتتلن عطعطتتلنلتت ن ط تت من
ان يلتءانعلسنشاط نفطت ط نبن ءعضت نأهتي عان أداياإهنإل ندلر دطانبن ء   
فتت نع طءتتلنهعطلتتلنبن اتت للناءتتلنأ لتتمني ضتتبن تت اةنلقفتتاف نفتت نفافتتلن

نء ع ناعانفاللنأع ن.ن
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نيالنش  نف نهيطلنأال نأزهانأي ن  أال نطزهتاء نبن أءتانأهتعبنل  نض طل 
يالندت ةنن تادعننأعت ندلتت نءتا لنيتالزا  ن وت نعلتسناتلن دلندلغطتابن

نعء ن.ن
نللعاأةنفطاندلاهلن..ننواأء دنأوابنع ندلاهتلنإلتسندلاهتلنبن لات نن  ع   

نأ نأي ت نعت نعاتا ن نأالنأوتمنيرت هندل ضتاطاندلع هاتلنللتاأ نبننعلت َّ عل َّ
نع ن دهمنأي ن.نأعطشنفطخنياادعلن أ افأنعلسندهمنأ

طلنشت ط ةندل هت ةنعلطتخن علت نبن عتانأهتت طبنن ض  تـا  إ نأي نطعانيأا  نع 
أ نأد عخنإلطخنف نعاضخنيغطاي نلر نأاثانأوعطلنععانأهت طبنأ نأد عخنإلطخن

ني ض اينف نع ا لت ندلطائهلند زطاةن.ن
ن
و دنآزانعانل ين د عخنلر دندلاهلندل ينالتءتر نأفضالخنعل نبنلاءخنفت نن
لطللندلها هلنع نوا ي نعءتخن ق دهت نعت نع هتسنددتت منيطتت ندلق هت ندل

ياء نعلت نن دهتت ا نأ نطهاهاءت نزليتخن طاطت ء نإلطتخنيتال  ةناعتانطاطت ن
نءاهلنيا نأ نفشللنالنع ا اللنق ه ن أولخنيعءاخن.ن

مناأه نيقهاهتلن ندءرتالنعلت نطاالءت نيط طتخن د عطتخنن أ زلء ندليطلن    
نل  اةنعلسند تعالند لمن.ن تسنف  لندل ع ن ف  لند

ن
نلت نبنلت نطؤزت لنعزلت  ننعءت نبن ااءلنالعاتخند زطاةندلت نهعاترانمنأءل 
نأ نتتااطءءتت نفتت ن ل تت نتااوتت ءانعلتتسن لتتلنعءتت نثالثتتط نهتتءلنبنالط تت نلتتل 
عءت تت ندل اطتت ن ت تت ل نمن  دعتتان.ن اتتؤ نشتتطئانلتتمنطاتت نبنن اتتؤ ندلعتت  ةن

ندلعاضطلنالرانلمنتا ن.ن
لندلهاعلنعء عانأف لنبن لا ندللطلنطزطمنبن  ت هندليتا نالنأعا نامنااءنن

أط أء نبن أأ نأ ندل اداةنااءلنت لندل يانبنف  ناءتلنعء ا تلنعلتسن
ندليتابن زاهتلن افطتلن أارندل ال  ناؤءء نداتعطلنع نهتطااةنبنفت تل 
أاارنيط ندل  طبن تسن  للنيطت ندلق ه نبنفت ن دلندل ت طبن دللطتلن

نمنفطرانق ه نن.ننزاهءانإل ال اطلندلت نطال ن
لمنأا نأعلمنأءخنطااء نو هندلعااءاةن تسنالطي تسنعتا النعت ندلاعتلنبن تتسن

نطا  نق هانعاعالن لط نق هانعا النع ندلاعلن.ن
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ااءلندل اطلنياط ةنع ندلع طءلن ياط ةنع ندل اط ندلاتامنبنالعتا نفطرتان النن
طلنيعانفطرتانارايا ن النوات ن الن اط نعاي  نن.نن ااءلندليط لننالران طء

ندلع اهلن دلغافلندلت نعء  وانلءان.ن
دعت لنعلسندل طاةنوءالنافمنفاايندلشاا نيؤي نبنفاءلنأ ضتان اط تلنن

تالتتطمنع هتتسنلتت  ال ندلتت ط ناتتاء دنء تت نأاياتتط ن اليتتانديتتت دئطانعتت نعزتلتت ن
دل ي  ندلعزتل لنبناد نل ندلاعلن  النأعطءخنعبندلعالعلندلت نااءلن

ا للندلعالمندل يناا نع ندلع طءلن تتسنفت  ءانااائلتلنع نهاا ندل اطلنبن 
ن د  ةننااائللن د  ةننف نتللندل اطلندلءائطلن.ن

ااءلندل طاةنوءالنفاطلنفت ندليهتا لن دهتت النأ نأعطشترانثالثتلنشتر انن
عت د للنن   ناإطتلندلع طءتلنبن تتسنهتا نأ ت نأزت ةنق هت نلطزياءت نأ ن

نيسن.نأي نأ طبني اللنتهعمن أءخنادد نف ندلعش
زيلنأ نأفت  هنديلنأ نأادهنعاةنأزاىنبن ااضلنتااالنق ه نطرتا لننن

زلي نإلسنأ نن  لءاندل اط ندلاامنبنلمنأو أن تسنأ  لتء ندت عاينفافتلن
نأي نف ندلعشيسنعء نفا بندلشع ن.ن

 طتتانلل تت فلنبننل تت نااءتتلن دلندلغافتتلندلتتت ندضتتلنفطرتتانأعتت نل أاترتتانن
نإلطتتخن  تت اةنند زطتتاةننبنناأطتتلنأيتت نععتت  دنعلتتس  دلندلهتتاطانبنواعتتل 

نادئ لندلع لنع نثطايخنبنعءت عانهتعبن أع ندلعطتلنت يقنإلسن هرخنبنشععل 
  ت نفت نعطءطخن نتعتمنياهع نبن فعاء نيءأادلنأي طلنأعا تء ن يلتلبن

نلاءرانيا نل أالنهع لنف نعطءط نعطتتط نن.ن
نننننننننننننننننننننننننننن

ن
ن
ن

ننننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن
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ن
ن ااىننه داهنيطءعتاندهتتل سن عها نيالنيشاينف نااءخندلعاتا نبن ياال 

نءهمنعلسنأراهنف ندلاءيلنطشاو   نيادعجندلتليقط  نن.ن
يتتت لن اتتتاىنتزيتتت نعاتتتالمن وشتتتتران وتتت نتتتتاىنفطتتتابناتتتؤ ندلءيطتتت نعتتت ن

عءيضلندلهتهائان  يت ندلعاهتادلن  لنلطلتلنعءت نأ ندل ايطقةنإلسنهاءبن
نتاافلنيخن.ن

اتتا نعلتتسندلءرتتانط عتتلنقهاهتتتخن طشتتابنعلتتسندلضتتيلنبن أ طاءتتانطيتاتت نن
لطيتتالنعلتتسن تتزاةنطشتتابن طتؤعتتلندلءرتتاندلعألتتمنعتت نياطتت ن تتتسنأرتت ان
دلشي نبن تسنعءت عانطافتبنفت ندل تط نلتطالنفعءتخنط عتلنعاتخنقهاهتلنإلتسن

ندلعاايلن.ن
ي نييءها ندر ةنافمن ه  ن ء   نه ط نعت نءيطت نعاتت نأ عتاندللطللنطاتن

نهليخنعء نط عط ن.ن
أ هلنيتؤ نءهتمنأطضتانيت أنطتي ت ندلاتؤ ن وت نطعت نءأادتتخنإلتسندل ايطتقةنن

شتتتانبن افتتتمنأءرتتتاندعتتتتا لنعلتتتسندلعاهتتتادلنعهتتتا نعتتتبنشتتتاين درتتت ةن و    
 ت نلع د عترانو هندلاا ةناتلنلطلتلنلتهتاعاهن تأيتانيعتاتلندلهلت  نإلطتخننبنف

دعالنشرطتران ل نل يتلنفهتت ن ليت ن د ت ةنعتبناشتيلنشتاينهتاز ن وت ن
دلت ندشتالنيءيهراناطهانع ندليهتت ندلءت ن  ع  تتخنعءت نهتتلنأطتامنلطات  ن
ع ءلنلطال ندلشتا ندل  طللنبن تسنءهمندل يندعتا نعلسن ضتبناعشتلنعلتسن

ن ايطقتخنعبندلشاينناأىنأ نط عبنشرطتخنو هندللطللن.ن
لندلااشاةن دلء  ندامنءهمنعتهرانإلتسندل عتامن عت نثتمنعء عانيلغلندلهاع

ن زلنفافتخن عانلي نأ نأ يؤنء اوان.نن
ليثلنن ااىندايالنه داننق هران وت نتاتطشن التلندهتت ادان هتاطءلنفت ن

نق دهرانفترع نف نهاوانمنإءخنو   نعايا ندلاا يلن.ن
نأ يؤنيشايندلتلياقن دالنمنل ينافيلنف ندلهرانعاتلن عتبن ت تلندلت ين

ته اء نءيادتخنبنالأاط ن ين  لنفطاهنأ نطؤز ء نف نو دندل دلندل ين
أشاافطخننيؤءخنعلا ن.نن و دندل لتبنطتا ااىنعايتخنطعتلت ناتلنطت مني يتلنطتان

نيرطت ن.ن
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داللنمنهؤهلبنللناؤهانع ن لطبنهاز ن تسنتهتتعتبنيتخن تتت   نءارتتخنن
ندلعهائطلندل طيلن.ن

نازءانع ندل لطبنعلسن ي ن.نفايلن دائ ن عا لنتضبنف نط هناؤهانهن
دالن و نطاش ناشيلن لطبنمناؤءء نأ عءتلن ت طثلندلرتا ئنبناتؤءء نلت نن

أاتتت ينبنهتتعا نوتت ندلتت ينطلتت نعلتت نيءيادتتتلن.ننثتتمنوعتت ن وتت نطعتت نطتت هن
لتهتتت انفتت نثءاطتتانشتتااوانمندهتتعاطء نطا تتا يلنأهعتتلن تت لنءهتتائ نفتت ن

بننعلعطءت نععتاننندلاالمنبند ل ندلعقط نععانتاافطخنع ندل ط ن ع ندلاهت ل
نعلعلنهللان.ن

ن
دلتت ط نطاهتتط ينوتت نأ تتلندلعاافتتلن لتتط نفاعتتانعتت نفا عرتتانبناتتلنعلتت من
 عاتتاا ندلاتتالمندءيءتتلنعلتتسنداعتت ةندلتت ط نبن تتتسندلعل تت نفعءتتخنفتت ن ا ةن

نإل ا هنطتعتمنف نل أالنننننننندلها  نمن
ن لا نع نأط نأتسنداءها ن؟!ن.نن
طتتخن/ن /نآطتتلنلرتت ناءتتقنعاافتت نن6326ندل تتاآ نطايشتتايندلتت ينطضتتمنيتتط نداي 

ندلتتت ط ن الطءضتتتبنليءتتت نداءهتتتا نبن  عتتتانطايشتتتاينأ عتتت نهللان ءءتتت نتل طتتتل 
يهر  ين داد دت ن   نأ نأتل اهنعلسنأط يندآلزاط نأ نع نز تبنهعاتلن
بنأ ني ده لنشطىنبنتل طتخنعياشاةنع نع  اطخنبندل تاآ ن دلهتءلنبن لت للن

نهنفطاين أعلسنعل نفرعخن.ننأفرمندل ط ناعانداأتخنيءيه ن لط ناعانداأ
وتتإال نعتتءرمنعتت نطت  تت نداهتتا ةنإلتتسندلتت ط نبن عتتءرمنعتت نعتت نطهتت  ن   ن
عع نبن لاءرمنف ندلءراطلنطا   ن  اةنهطئلنع نوت دندلت ط نبنفط تي   ن
 هلنيؤطت ينعت نطرعرتمنإأرتاانوت هندل ت اةنبن ءرتمنطهالت  نعت نأءيهترمن

نععثلط ن  اعلط نل د نو دندل ط ن.ن
ن
نالمنلطهلنف ندل اآ ن دلهءلنبن لاءرانف ندلعهلعط نأءيهرمن.نعشاللندالهن
هؤضتتابنلتتلنعتتثالنطايشتتاينبنفتتع دن تت  ن أ نأز تتؤلنفتتتاةنيالقءتتاننفعءرتتانن

علسند فلبنهت فبن طاترانثعءانلر هندلز طئلنبننهتط  منأدتابندلءتا نإلطرتان
نيتءيط نو هندلعرعلن.نن
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لتت ينطيلتتغني تتا يخنلاتت نء تتا نداءهتتا نطعطتتقهنااالعتتلن دضتت لنبندلء تتا ندن
 اهلنعلطانطشمنفطرانادئ لندلا بنع ننشز،ناا بنبنن طشمنفطرتانادئ تلن

ندل   نننننننننننع نشز،ن ا  ن.نن
نافمنالنو دنفعاقلءانءلت  نأء طا نف ن طاتءان تءشاحن   اءانياإطترمن.نن
 دلنعاةنءررنأ  ندل ت ايلنلط تل ندليهتانإعاعتانفت ندلءتا ن اأىنأءتخنن

بن دلندل ياحنفعءخنهطرللنءيهتخنبنفتتطعمن دلعتا ني ايتخنإ دندفتهلنف ن  ط
بنفالمندلءي نيؤعاهن د ن لسنف ندلءا نإعاعان   ندعتهالننبن  ن ضت ان

ندلعا نطي لنعيا لندلتطعمن.ن
ن
فؤهايخن ا يخنيؤ نهللانطءرسنأ نطرللندلعا نءيهخنبن أءخنلت ندفتهتلنيت دلنن

نىنأ نطيتهمن.ندلعا ندلياا ن  ىنءيهخنبنفلمنطه ناه لنهللانه 
إءخنع ع نطايشاينبنع ع ني نعي نهللاني نعي ندلع لبنيت نواشتمنيت نعيت نن

عءا ني ند  ني ناالبني نعاةني ناابني نلإيني نفالبنيت نفرتانيت ن
اءاءتتلنيتت نزقطعتتلنيتت نع ااتتلنيتت نإلطتتا نيتت نعضتتانيتت نءتتقدانيتت نعاتت نيتت ن

نع ءا نن.ن
ن
نخندلزطان.ل  ن  لنءهلخني يا نعء نآ منبن و نأطءعان لن دبنعان
طعا نأ نت بنعلسن  ط نلخنط ت لنفطتخنمنعتاندفتتا ندلءتا نعت نفتادتط نإالنن

هالء نهللانف نزطاوعانفؤزاهلنع نيط نأي ينفلمنط يء نشت  نعت نعرت ن
دلهاولطتلنبن زاهتلنعت نءاتاحن لتمنأزتا نعت نهتياحنبنعت نلت  نآ من تتسن

ندءترطلنإلسنأي ن أع ن.ن
هلهتللندليشتاطلنلطات  نزاتعتاننإءخندلاهلنندلت ينشتا نهللانأ نط ت يطخنعت ن

ل ءيطتتا ننبن وتت نط تت لنفتت نياتترن تت ط نمنإ نهللاند تت يسناءاءتتلنعتت ن لتت ن
دهعاعطلنبن د  يسنع ناءاءلنداطشانبن د  يسنع نداطشنيءت نواشتمنبن

ن د  ياء نع نيء نواشمن.ن
ط يخن ا يخنأي نواطاةنمنعااأطلنأ ه نع ناهت لنهللان تلسنهللانعلطتخنن

نينف ن هرخن.ن هلمنبناؤ ندلشع نتها
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 ط تتيخنديتت نععتتخنعلتت نيتت نأيتت ن التتبنمنلتتمنطاتت نيال  طتتلندليتتائ ن النن
نيال  طاندلعتا  نبننع ناآهني طرلنوايخنبن ع نزال خنعاافلنأ يخن.ن

اا نطاهط ينطش  نعلتسند زتال ناعتانلتمنطشت  نعلتسنشت  ن  نعت نتعتتبنن
اطت دنيا زال نهطا  ند نيلغن اهلنهاعطلنع ندلء ا ندلا  ت نبن هتطا  ني

ع ندلغ ان دلزطاءلن دلءيا نبن اتا نط هتمند لتخنفت نوت دند عتاندتائالنلتط ن
   ايخنف هبنبنيلنلالنشتز،نط لت نعت نيات هنعلتسنعت ىندلتقع نمنإ ن
ع نأ يامنإل ن أدايامنعء نعهلهانط مندل طاعتلنأ اهتءامنأزالدتانبن إ نعت ن

شت  نعان0أيغضامنإل ن أيا امنعء ندلثاثتاا  ن دلعتشت د  ن دلعتيط رت  ن
أث تتلنفتت نعطتتقد ندلعتتإع نطتت مندل طاعتتلنعتت نزلتت ن هتت نبن إ نهللانلطتتيغرن

نن0دليا شندلي ي ن
عت نعالعتتالن هتت ندلزلت نطاهتتط يننأ نطاتت  ندلعتا ناثطتتاندل طتتا نبندلطتتلنن

د  ىنبناثطتتاندل تتالحنبن تت   ندللهتتا نبنيتتادن  تت الن دتت ادنبن تتي ادن
 الءعاعان العغتايانبنشا ادنبناضطان لطعانافط انعيطيانبناللااءان الهيايانبن

 العهتت الن ال  تت  دنبن اليزتتطالن الن هتت  دنبنط تتبنفتت نهللان طتتيغرنفتت ن
تـل خندل تاآ نبن اتمنتعءطتلن هللانبن طاض نف نهللان طغضبنف ندليخن.ناا نز 
ن ال تتت نفتت نقعءتتخنبنلعتتانتتتا  لنإ  دلنل أتتلن النتااتتلن فطعتتانلتت ن أطتتل 

ءءتت نععتت نشتتعلر نفا تتلنللهتتا نإلطتتخن اتت  ن لطلتتتخنبن عءتت وانأتزطتتلنأ
ز ابنهللانمن/نطاءها ندلءي نلهت ناؤ  نع ندلءهتا نإ ندت طتت نفتالنتزضتا ن
يال  لنفط عبندل ينف ندليخنعارن دل ند النعاا فانبن دا نفت نيطت تا ن
 النتياه نتيا ندلهاولطلند  لسن أدع ندل تالةن آتتط ندلقاتاةن أ ات نهللان

ليطلن ط راامنت رطتادنبن اه لنإءعانطاط نهللانلط وبنعءامندلاه نأولند
 د اتتا نعتتانطتلتتسنفتت نيطتت تا نعتت نآطتتالنهللانن دل اعتتلنإ نهللاناتتا نل طيتتان

نزيطادن/ن.ن
ن
إءخنطايشايندلاهلندل ينالط ء ،نعت نشتؤءخننبننأ لئتلندلت ط نطأءت  ن لتلنننن

عء عانطءهي  نإلطخندل اآ نبنف ندل ددبنفر دنعلت نعت نشتؤءخن  ندل تاآ نوت ن
يخنإلسنشتز،نلتط ندءت ا تانلتخني ت انعتانوت نعاهقةنيالندلع اطط نبن  ـه  ء 

تاأطمنلشؤءخبنن لط نع نشاو نعلتسنأ ندل تاآ نعت نهللانفطتانوت دندلاهت لن
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دل ينو نل  ت هنط عتلندل  ط تلنبن لت نءهتيخنإلتسنشز تخنأ نإلتسنأيناتائ ن
فطاهنلعان ه ندلءا نشاو دنط  لنيغطان للنبن ل نافبنف نأ نطي سندهعخن

ل تتاآ نيتت للن.ننفرتت نط تت لنيؤءتتخناهتت لنهللانبن وتت هنزالتت دنفتت ندلتت ءطانلايتتاهند
نلطهلنعياهؤةنبنفر ناه لنطاعلنهلهللناه لطلنعياندلقع ن.ن

اءلن  عانأد لنيؤءخنالط هتخنلءيهتخنعتايتانعثتلنمن/نعتي ن تت لسنأ نهتا هنن
ندهتتغءسن ت   د ععسن عتانطت اطلنلالتخنطقاتسنأ نطت اانفتءياتخندلت ااىنأعتانع 

تسن أعتانعت نهتا لنطهتاسن وت نطزشتسنفؤءلنلخنت  ىن عتانعلطتلنأالنط قا 
 لاءتخنطهتعبناتالمنهللانفط ت لنللاهتلند ععتسنعيت نهللانن0فؤءلنعءخنتلرسن/ن

ني نأمنعات منمنعا يانيع نعاتيء نيخناي نن.ن
ن
 لتتمنطاتت نطغتتاعانلط تت لنيتتؤ نأيتتانلرتتبن ق هتتتخنلتت نطتت زالنداهتتالمنبن ءتتخنن

ال ند لتخنبن اتا نالط اينإ نااءانهط زالهنأمنالن تسنع نيابندلت  ينلي 
طعا نلرعانأ نطالءتانإهتالعرعاننءيادتان  نيتابنداهتالمنلتمنطءغلت نأعتامنأ ت ن

ن د ن زلخنع نااء دناياادن عشااط ن.نن
ث افلندل اآ نتهع نيلني اهتلنأعلتسنعت نث افتلنأزتاىنمن/نزت نعت ندل تاآ نن

نعاشئلنلعانشئلن/ن.ن
ا دنن داتلننالنأعا نلعنن-دءأانطايشاين  تسنأي سنضع ن  ط ندل اآ نن

منإ دنزتال نشتز،نشز تانفت ندلتاأيندت ننن–العلن/دءأان/نعلتسننلهتاء ن
طؤت ندلثاء نزا لنإ دناا ن ا بنءي  نفطإ طخنبن لات نهللاني  تتخندلع ل تلن
نطزاليتتخن طعء تتخندليتتا،ن تتتسنطرتتت ين طاتت نعتت نأ ىن تت   طتهتتاع نعتتبنع 

ندآلزاط ن.ن
ن
/ن غتتسن/ن عءتت عانلاتتلنفاعتت  نطاهتتط يننعثتتالنفتت نوتت دنف تت ندتتالنهللانيؤءتتخنن

ط يخنهللانير دندل   نف نداآ نط تلسن ط تاي نيخنزع نعادلناتلنطت منفت ن
دل الةنبنفع نو دندلاهلنطات  ندت ن/ن غتسن/نيالعاء الت ينطاءطتخنهللان دلت ين
و نأعلمنيهالنو دندل غطا نبنفر نطيلغنعا للنط ت لنفطرتانمن/نطتانأطرتاندلعت ن

نعاعلعلنلامنع نإلخنفطاين/ن.ن
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سنداءها ني  نءيهخن ضع ن دئاةنشز خنفر هنعشالتخنبنأعانعء عانط غن
إ دنع ند عانعاعلندلءتا نن ألعرتمن إل تا ندلت طاللنيرتمنفتع نهللانطتت زلن

ناء ا نعيا هنع نأعن غسنعلسندز دءخن.ن
تط نفت نن فاا ندلت زلنأ نأاهلنإلطخناه لط ن دت نأ ن تاوعانأ نطا ءتا نلطء 

خن غسنف  النلخند النلطءتانلالتخنطتت اان  طثرعانعاخنمن/ند ويانإلسنفاع  نإء
نأ نطزشسن/ن.ن

عرعانيلغنداءها نع نءي  نف ند ارنفعءخنف ندلءراطتلن دوت نأعتامندت ةنهللان
دلع ل لنبن لا نهللانطاط نلإلءهتا نأ نط تل نيالالعتلندل طيتلن دل ت لندللتط بن

ن و نطتهاع ن طاي نععاند نهل نإ دنآبنإلسنايخن.ن
نيؤ ننهللانلط  ني اهلن  نط ل نإءها نلخنت لندلهتط نبن لت للنل  نعلعل 

نفت ند ارنالرتمن ت   اا ندلز ابنآلزاناه لنمن/ن ل نشتا نايتلنآلعت نع 
نهعطاانأفؤءلنتااهندلءا ن تسنطا ء دنعإعءط ن/ن.ن

ااءلناهاللنيطاءطلن تسنالط علنع ع نهطيانلط   ندلءتا نيتخنإلتسندلعهتاه نن
تطلنبننعءت عانيلتغنعت ندل ت ةن دلءيت  ناؤءخنط   ندلغءمندلع طاةنف ندللطلتلندلشتا

نن0عايلغن
ن
طاطتت نهللانأ نتتت وبنإلطتتخنادفيتتانفتتت نأ نتتت وبنإلطتتخنبن  ندلايتتا ةنتاءتتت نن

ندلزش  نبن و دندلزش  نالطت   نإالن أءلندء  ن عهت انف نإطعاءلننن.ن
فعتتتثالنعءتتت عانط تتت لندلع تتتل نمن/ندلهتتتالمنعلطتتتلنأطرتتتاندلءيتتت ن ا عتتتلنهللانن

 ندلعالئاتتلنهتتلع دنعلتتسندلءيتت نلطلتتلنداهتتاد نفؤهتتابن ياااتتتخن/ن طتتت اانيتتؤ
علطرمن و نطت اانأعتخنمن/ندلهالمنعلطءان علسنعيا نهللاندل تال ط ن/نعءت عان

نداتيسندلعالئالنيهالعخنبنأ زلنعاخندل ال ط نإلسنا ابندلهالمن.ن
ن
وءانعء عانأت اانعثلنو هندل دائبنه  نأعطشن التلندلزشت  نفت نا تابنن

لتتسندل تتالةن أءتتانأعتتطشناتتلن الاللندتت ل نمنن/ندلهتتالمندل تتالةنبنهتتؤ وبنإ
علطتتلنأطرتتاندلءيتت ن ا عتتلنهللان ياااتتتخنبنندلهتتالمنعلطءتتان علتتسنعيتتا نهللان
دل تتال ط ن/نن.ننهتتتؤعطشن التتتلندل تتت دانبن وتتت دنهتتت  نطقطتتت ء نزشتتت عان
 تضاعانف ن الت ن ءء نأداأنيتت يان وت   ن هتاطءلنبن إالنفعتاندليتاا ن
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  نوتت دندلاتتالمنعلتتسنعهتتعا ن أءتتانأءيتت ن ااتتالنيطءتت ن يتتط نآلتتلنتهتتهطلنتتتا
دل الةن تسنأيلغنعا للنتت ت لنفطرتان تالت نف ت نإلتسن ااتالناطاضتطلن

نث طللنعلسندلي ن.ن
 دلنعاةناأىندلءيت ناهتالنط تل ن وت نطايت ني هرتخنف تالنمن/نلت نزشتبنن

ندلبنو دندلاهلنزشالنه دا خن/ن.ن
عغعرندلاطءتط نطهلت ندلت هطخنو نللزش  نف ندلايا ةن تسنل اا ندلااي نن

ف نألعلن  نأينفالنعيا ةنطزل نع ندلزش  نهطا  نعثتلنأينههت نزتالن
ننن0عءخندلا حن

فاءأانإلسندلءي ن و نطتؤعلناهالنطإ يندل تالةنبن لعتانطيتادنط ت لنلتخنمنن
فطاطت ندلاهتلن تالتخنععتتثالنل ت لندلءيت نبنن0أع ن تالتلنفاءتلنلتمنت تلن

هتتاي نبنفطاتت  ندلاهتتلنلالعتثتتالنبن عءتت عانطيتتادنبنطاطتت نعلطتتخندلءيتت ندتت لندل
ننن لعانطيادنبنطاطت نإلطتخندلءيت ن دلندلت هطتخنبن لعتانفتادن دت نليت نفطعتانوت 

نفطخن.ن
شا ندلءي نطالعخناط نطا  ندلع ل نع لطان اط نطات  ندلع تل نفطتانن

ع لنفالع ل ندل ينط ت مندل تالةنيزشت  ن تت يان دت ن لتجنإلتسنتيا تطلن
  لرتانبنعء ئتت نت تا نإلتسنهللانييااتتلن التلندل تالةن وت نطاتتطشناتلنالعتلنط

ن ت  لنلع لطرانمن يألنهللاناعان يأتء ن.ن
يطءعان الةندلغافلندلعتااهلندلعتثادلندلت ينط تل نيت   نافيتلنبنأ ن دتلنن

ي لتتتبنالع يتتتلنفطتتتخنبنفعءرتتتانتتتتؤيسنأ نتاتيتتتبنإلتتتسنهللانبن تتتتـ    نفتتت ن هتتتخن
نع لطرانفت  لنلخنمنأضاعـلنهللاناعانأضاتء ن.ن

ن
ينابنا عت نا تطمندل الن ةنو ن اللنتاعلنع ن    نندل عؤءطءلنيتط نطت  

بن لتتمنتاتت نفتت نطتت منعيتتااةنعتت ن ااتتالنعاتتتا ةنبن وتت هندل ااتتالنلطهتتلن
شا انلل الةنإ نااءلنعتثادللنأ نتاهطقطلنبنفطعا نفت ن ضتبن ت  نعتان
أ نط  مندلعتا ن تالةنزاشتالنعاعلتلنلايتخن وت نفت ندليتادشنعهتتل طانعلتسن

نأراهن.ن
عتت ندل طتتبن دلهعتتالنععتتاننالطهتتت يلندلتت دوبنإلطتتخنيتت   ن طتتبننإ نفتت نهللا

 هعتتالن افيتتلنايتتاىنفتت ندلتت وابنبن لتت للنفتتء  نءت ر تتان ءغهتتلنعليهتتءان
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 ءت طبن ءتز نعانءءي خندايالنعءت نهللانلطهتت يلن تالتءان تهتا نهت داهنبن
نثمنءها ننإلسنتللندله داندلعيااالنف ن دلنطشا هنهللان.ن

ن نن؟.ندالنيشاينمن دل ينالط لن
أ الن اتتاىنيؤءتتخنطاءتت نءيهتتخنبنف تتعتلن تت طالنبن عتتا لنت تت لنيتت دلنن

دلر   نمن/نطا ينداعامنأ ع نع نءيطءانمن/نزع ن ل دلناتتير نهللانعلتسن
دلايا نبنع نأتسنير نيتعاعر ناا نلخنعء نهللانعر نأ نط زلتخندلهءتلنبن عت ن

ع يتخنبن إ نلمنطؤلنير نفلط نلخنعءت نهللانعرت نأ نط زلتخندلهءتلنبنإ نشتا ن
نشا نأ زلخندلهءلنن.ن

ن
يالءهتتيلنلل تتالةنفتتع نهللانفاضتترانعلتتسندلعهتتلعط ننلطلتتلنداهتتاد نزعهتتط نن

 تتالةنفتت ندلطتت منبن لاءءتتانءتت ط نلع هتتسندلتت يناأىنءيطءتتانعائتت دنط عتتلنوتت هن
دل ل دلن عتخنبنفهؤلخنععانأتتسنيتخنعت نعءت نايتخنبنف تالنيؤءتخنهلتبنعاتخن

نن0دلط مننزعهط ن الةنفاضرانايخنعلسنأعتخنف 
نن0دالنلخنع هسنأ نطا  نإلطخنلطزييران  ندلءا نه  نطتااهل  ننن

ن
ف   ناالعخن عا نإلسنايخنطهؤلخندلتزيط نبنفاهتهابنلخنبن عتا نط عتلنن

دل ل دلنإلسنأعتخنفاآهنع هسنعاةنأزاىنعائ دنبنفهؤلخنعاةنأزتاىنععتان
ن   نعاخنبنف النيؤ نهللاندهتهابن أزيرندل ل دلنبن

دالننأ نطات  نعتاةنأزتاىنإلتسنايتخنلتطزيرنأاثتانبنفاتا نإلتسنلا نع هسن
نايخنطهؤلخنأ نطزيرنا للنز فانعءخنعلسنأعتخنيؤ نتتااهلنف نآ دئرانبن

فاهتهابنلخنايخنبن عا نفا انط علندل ل دلندلعزيضلنعتاتط نلطيشتايران
أعتتخنبن لاءتتخناأىنع هتسنللعتتاةندلثالثتتلن وت ني اطتت نع  تتخنفهتتؤلخنأطضتتان

ف النيؤ نايخندهتهابنلخن أزيرندل ل دلنا علنيؤعتخننععان   نعاخنب
نبنثمندالنلخنع هسنيؤ نطا  نعاةنأزاىنفطهؤلخندلتزيطرنبن

ن لي نيط نايخن يط نع هسنإلسنأ نيلغندلتزيطرنإلسنزع ن ل دلن.ن
عء وانددتاحنإلطخنع هسنأ نطا  نا للنإلسنايتخن طهتؤلخنأ نطزيترن ن نن

عادلنف ندلط منبنف النيؤءتخنطهتت  نندلءا ند نطتااهل  نع ندل الةنزع 
نأ نطا  نإلسنهإدلندلتزيطرنعاةنأزاىن.ن
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 عا نإلسنأعتخن اعالننو هندل ل دلن.نن عانو نعرمنوءانأ نهللاندل يناتا نن
دتتت نفتتتارنزعهتتتط ن تتتالةنعلتتتسندلعهتتتلعط نأي تتتسنعلتتتسنأهاوتتتانااعلتتتلنبن

نفال ل دلندلزع نتهقىنيزعهط ن الةن.ن
ان طهالءتانءتتالمنعءتخندالهتتهايلنل هتئللن تتسنو دنط ايءانع نع يلنهللانأاثتن

ل اءاندااءانأعادناأطءتاهنبنفت  عانطي تسنيتابندلتزيطت ن دلتهتاع نعيت  تاننبن
فاهللنلمنطا نءيطخنيا نأ نداانأعادناآهني اعتتخنبنفاهتتهابنلهتإدلنداءهتا ن

ن أزيرنعااا ندااهندهتهايلنلهإدلنداءها ندل ينط بن.ن
 ىندل تالةنبن ااءتلن تالةندلأرتانوت نأ لنثمني أنهياطلنطالعخناط نتإن

ن الةن ال واندلءي ن.ن
ن
يالءهتتيلنلع هتتسنفرتت ناتتا نعلتتسنعاافتتلنعهتتي لني تت ةنعيتت نهللان تهتتاع خنن

 دهتهايتخن هئللنندلءا نه د نااء دنأءيطتا نأ نفطتانأءيطتا نبن اتا ندت نعتان
يتهاابنععلطلنع ط ةنعتبنايتخنبنفاءت عانأعتاهنايتخنأ نطت وبنإلتسنفاعت  ن

النلتلنديتلندآل ن اتا نز تابنهللان دضت ان ع هرتانإلتسنشز تخناعان ات
ي  لخنمن/ند وبنإلسنفاع  نإءخن غتسن/ن.نندتالنع هتسنمن/نابندشتاحنلت ن
  اينبن طهانل نأعاين د للنع ت ةنعت نلهتاء نطي رت دندت ل نبن دهاتلن

نأش  نيخنأقاين أشااخنف نأعاين/ن.ل ن قطادنع نأول نواا  نأز ن
ن
 هللندلعثتتلنن–من/ندتت نأ تطتتلنهتتإللنطاع هتتسن/ن.ننفاهتتتهابنلتتخنايتتخندتتائالنن

الأ اينلعا دنأت اانأعامنو دند لنأي نل نيؤءخناا ندت ندتالناليت نن–د علسن
أزطتتخنأءءتت نهتت  نأاتت  نق هتتتخنبن  ءتتخندتتالنالعتتلنفاليتت نأ نت تت  ن لتت ن
يال  ةننبن  تسنل نأءخنعاعا نع تءاانيياتاةنق دهت نعءتخنفالتسنوت دندلتق د ن

نالعتخن.ننأ نطتمنف  نلتءيط 
نعلطءان  عانأ نءتالمنع نهللانديلنأ نءتالمنع نآيائءان أعراتءان أهات تءان.نن
يا نأ نءا  نف رءانشطئانع نعلمنهللانه  نطا  نالنش  نعلسنعتاطادمن نن

ءءتتانهتت  نءت تتالني تت ةنهللانبن ء دهتتخندلع تتائبني تت ةنهللانبن ء تعتتلندآلالمن
ل ينو ن/ندلات لن/ن دلت ينطتت زلني  ةنهللانبنهطا  نالنش  نعاتي انياهللند

نلطت   ندلا لن.
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عاةنت  منأ ت نأدايتا ن ت ط ت نز اشتط ةنلط لتبنفتتاةناتا ندت نأ يرتانعءت نن
نهءلنبن لاءخنف ه نيؤيطراننطافرن ليخنبنف وبنإلطخنلطاا نعءخندلهيبن.ن

دالند بنيؤءخنهعبنعءخنأزياادنهطئلنع نيارندلع ايط نلخنبن ا للنفرت نن
نو دندلق د ن.ننلط نعاتا ان عان

عتتا ندلاهتتلنوتتإال ندلتت ط نتهتتيي دنفتت نوتت هندلعشتتاللن اتتاء دنأوتتلنهتت  ن
ن ه دي نع ط ةنيهليطاترمنف ندلعهتعبن.ن

ف ن دلندل ط ناءلنألت  نداطبنز اشط ةنف نيطترانأ طاءتانبناتا نشز تانن
ء طتتانبنعإعءتتانيتتاهللنبنط تتانأالنتزتتا نعتت نفطتتخنالعتتلنفطتتان تتا دلنبن اتتان ن

ل طخنافيلند طلنلطءت منع نأ لئلندلت ط نء لت دنعءتخن ت اةننأعطءانت طانبنااءل
هتتليطلن يطرتتانبن تتتسنأ تتايخندلطتتؤ نفياتتانيتتالرهاةنبن لتتمنطتتتعا نعتت ن لتتلن

نيهيبنأ ضاعخندلعالطلندلت نااءلنيالغلندله  ن.ن
ااءلنز اشط ةنت  لنل نيؤءتخنطاتطشنيت   نأعتلنبن أ ن يطيتتخنااءتلنوت نن

طيتهمنبناتلنشت  نفت دنعألعتانأعاعتخن.نندل طاةنالرانبنفلع نهطاعلن طااف ن 
 عء دلنت زللنز اشط ةنيءيهران  ويلنإلسندليتاةنتاارنعلطرانفاتاةنأ ن

نتاطتت ط ندلتتق د نيءتتافبنبنن0ت دهتتخن دلتت وانن دالتتلنز اشتتط ةنلرتتانمنإ ناءتتل 
دضاي نع ندل اامنبن إ نلمنطءيبن للنتءا ل نيارند   طلنلطهاي لنإلسن

  نعلطخنأز تخن أدايا هنبن إ نلمنطءيبن لتلنندلعشيسنبن إ نلمنطءيبن للنهل ن
دتت ل نيؤءتتلنهتتترايط نعاتتخن أءتتلنعهتتتا ةن ينع ددتتبنبن إ نلتتمنطلتت نبنن

نالطا  نأيان.ن
ن

عءتت واندتت ل نلتتخنيتتؤ ندلتت ينالطاتت  نأيتتانعاتت نبنلتت نأاتت  نديءتتلنلتتخنبن زتت ين
شتتاو ط نعتت ندلعتاتتا يط نعاتتلنإلتتسندل اضتت ندلشتتاع ن دتت ل نيؤءتتلنيالغتتلن

 د نعت نوت دندلاهتلندليتالغندلادشت نبن عت  ينعاتخنإلتسنادش ةنتافيط ندلق
نن0يطتخنبن لطيالنعاطاط نو دندلالنأبن

اا نه ديرانلز اشط ةنأءرانل نتيالنشطئانععان اتالنبن لاءرتانت تبنءافاتان
ن عتال لنيخن التت  انق هانفطاهن.نن
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 نأعضتت ندءيالتتلنز اشتتط ةنعلطرتتان دالتتلنمنأءتتلنعءاف تتلننن الأهتتت طبننأ
ل ألنأزاىنعال.نيا نشراط نع ن للنبنهعاءانيؤءرتانتق هتلنعت ناهتلن

نف ندلزاعهلن دلهتط نعلسنضاةنبنف اللنز اشط ةنمنو دنو نعااءران.نن
لا نلمنط من للنف  نف هئءانيؤءرتانوايتلنعتبنديت نزتالنق هرتان وت نعلتسنن

 عتتتخنإلتتسنعاتتا نعهرتت لنبن ياتت نشتتراط نتاارتتاندلاهتتلندلثتتاء نلتاتت  نإلتتسن
ن0طرانع ل لنأي
للت نديتهمنءافبن  وبنإلسنأ لئلندل ط نااء دند نتهيي دنلعءتبنق دهتخنعءرتانن

 و نطشااومن ط  منلرمندلر دطانبن  اانطء منعلسناتلنالعتلني طئتلناتا ندت ن
ن  هررتانإلتطرمن  يطرتان ط ت لنمناتاء دنطهتا  ناء تا ين أءتانأشتتعرمنبنعلت  

مندعت داين عانأهت طبنع نو دطا ن0ندآل نأ نأد  
 عءتت عانهتتؤل هنعتت نهتتيبنتتت   هنإلتتطرمندتتالنءتتافبنلرتتمندل  ط تتلن اطتت نأءرتتمنن

نأء   هنع ناااثلنءيهطلن دهتعاعطلننااءلنهت بنعلطخنن.ن
اا نفت ندلهتاي نالعتانطتت ااومنطت تاع ندلت منإلتسن هرتخنبنأعتاندآل نالعتانن

نن0طت ااومنطءشاحن  اهن
 ن دلتهتتاع نوتت هندل ا ثتتلن داتتلنفتت نيتتال ن أءتتاناءتتلنأت تت  نعتت ندلتزيطتتن

 دلاي نعء ندلع  اةنبنأاط نأالنأزتا نعت ن ت ط ندلت ط نفتؤد لنلتلنيتؤ نهللان
طءقلنأعادنبن يا ن للنطءهىنو دند عانيؤعانآزانبن ندلءي نأطضانتال منعت ن
ايخنو دندلتزيط ن دالهتهايلنلهإدلندلءا نبن ع مندلتش  ني  لندالتخنبنف ت ن

ا نفطعانيا نأياحنلرمن للندائالنهي نلخنأ نعءبندلءا نع نقطااةندلع ايانبنل
نن0من/ناءلند نءرطتامنع نقطااةندلع اياننأالنفق ا وان/ن

إ نهللان  عانطال عخناط نططهتاللءا ن طتشتا انعارتمنفط هرتخنمن/ن لت ناءتلن
فأانفلطأندل لبنالءيض دنع ن  للنبنفاع نعءرمن دهتغيانلرمن شا اومن

 عيشادن ء طادن  دعطتانإلتسن طزا يخنمن/نإءانأاهلءالنشاو دنن0ف ند عان/ن
 عءتتخنطت هتتخنإلتتسنعيتتا هن دعطتتانإطتتاومنأ نن0هللانيع ءتتخنننن هتتادهانعءطتتادن/ن

طهتتت يل دندلاهتت لنفتتطرمنمن/نل تت نهتتا امناهتت لنعتت نأءيهتتامنعقطتتقنعلطتتخنعتتان
وءالنأعانآزانفاطلنف نن0عءتمن اط،نعلطامنيالعإعءط ناإ  نا طمنن/ن

رتت نطهرتتلنع داتتخنعءتت نهللانبند وعطتتلن وتت نأ نداءهتتا نعرعتتاناتتا نع داتتخنف



012 

 

 تسنعء عاندهتشر نأ ت ندل ت ايلن دالتلنق هتتخنيؤءتخنهتط زلندلهءتلندتالن
ننن0لراندلءي نمن عانأ ادلن؟!ن

ثتتمنأ ضتت نلرتتانيؤءتتخندلتت ينزتتتمندلءيتت ةن اهتتااللنهللانالنط تت لنيؤءتتخنهتتط زلن
ننن0دلهءلن أ نأععالخنل   وانالتعاءخنع ن ز لندلهءلنل النا علنهللان

منطعا نءهؤلخن  لئلندل ط نطأء  نيؤءرمنط قعت  نهت دقدلن و دنهإدلنوا
 ز لنإلسندلهءلنليارنشيا نطهال  نع نأءيهرمندءايلنيشاطلنطرلا  نيران

ن/ن؟ن !نننننننندلععتلاالن د ا دحنف نأعاا نآوللنيايا نهللاند ياطا نمن/ن عانأ ادل 
نن0

نن0 للنأ نهللانتياالن تاالسنط  زلنع نعيا هندلهءلن   ن هابن
ي  ن الطءتع  نإلسنع اني دتخن النإلتسنعاتا نن فرإال نالط هؤل  ن النط  اه 

   نفطاهننبنإءرمنع نالندلا ت ان عت ناتلند عتاا نط علت  نيتاد ةنعت ن
نن0هللان

الطءتتتق ندلتتا ع ندلايتتا ةنعتت نعيتتا هندءتقدعتتانبن لاتت نعلتتسنعزلتت  نهللانأ ن
و هندل اعالنبننط  مندل اعالنزاشاانعت هالنعهسنزال خنأ نطااعخنيت يل

 و دنفضلنآزانللزال نعلسندلعزلت  نبنفضتلنت يتلندل اعتلن دلايتا ةنعءتخن
نن0

إءءانطاهط يني اهتلنإلتسنهللانلطت يتلنعءتانعيا دتءتانيا عتتخنبنفرتلنأهتت  نأ ن
لط نن0طت يلناي نو هندلايا ةنعء نفؤات  نإلسنءاعلندلت د لندلاياىنو هن

نن0بن إ دناا نعلطلنفع نعالننلءانإالنهللانبنفع دناا نو نعالنفع نعلطل
عتا لن اتتاىنإلتتسندل تعلنياوتتلن دلتت عبنفتتائرنفت نعطءطرتتانبنثتتمنأا فتتلن
اؤءرتتانت تتل نمنإءءتتاني اهتتلنإلتتسنأ نطا عءتتانايءتتانبنأالنءتتا منأءيهتتءانبنأالن

ثعلن  ط نللءي نطشتاحنفطتخنمن/نإ نعت ندلت ء بن ء يتاننن0ءتاد منفطعانيطءءان
ن0بن طاياواندلرمنف ن لبندلاط ن/نالطاياواندل الةن الندل  من الندل جن

اعانطعا نلهاعلن د  ةنفت ندلاعتانأ نتعتانعلطتلنفت نع دت نفتات  نزطتادن
ع نهياط نهءلنعيا ةنبنطت د لندلءي نف ندلعقط نع نإضا ةنو هندله دءتبن
 و نطيط نللءا نأي دبندلايا دلندلت نتي  ندل الةن دل طامن دل جنفط ت لن

هءلندطامنلطلراننننن  طامن ءرااوتان/ننمن/نع لنهاعلنزطانع نعيا ةنهياط 
ن.ن
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عء نثال نهء دلنعالنأ  نأدايائ ن تالن  طلن يءائخنط  طرمنفطرانأ نن
طءي  دنعائلناتط ن ء تلنعلتسندلي تاد ن دلعهتااط نديتلنأ نطت اهتع دندلتااتلن
فطعانيطءرمنبن أ اانيؤءرانااءلنأل ن  ءمنع ند ادضت ندلقادعطتلندلعا طتلن

ن ن أايبنيءالن.نبن ااء دنثالثلنأ ال
يا نأهي عط نأافع دنأز دترمنللتءاقلنعت نن  ت در ندلشتاع ن دل تاء ء نن

  ندليءلنعاانعلطران علتسنأولرتانأ نتتا ن ت تهتمنأعتاللنأيطرتانلت قعرتان
ننن0علسندلغايا نبنأ نتهالندلغايا نشااا نف نإا ن دل وان

تتا نعتت نأزتتطن0 اتتاء دنطاءتت  نيالغايتتا نأ ال وتت ن رمن عتت نيتتط نوتتإال نع 
د  غانعل نعطلتخنإلتسندلهتاعبن دت نأ لت ن دءتخنبن وت ن دئتمندل ت ط نعت ن

ندل اللن دل ادمن  دئمنتاادانمندهتغيانهللانبندل ع نهللن.ن
 تسنأءخنعاةنلمنطتا  نع نت  طمنهراقندلتلياقنف ندليطلن ءخنت  لنإلتسنن

دهترتتا نشز تت نيتتؤ ن هتت  هنفتت ندليطتتلنا هتت  نشتتط ا ن أ نوتت دندليطتتلن
نن0قنالت  يلنفطخن الةن النأينعيا ةنأزاىني ه  ندلهرا

ثمنلمنطتا  نف ندهترا نآزانع نت  طمنهرتاقندلرتات ن  نأزتتخن/نزءهتان/نن
ا لن اا ندلعت   ناهتالنبنف تالنعلت نيتؤ نن-أأءرانزءهانبننأ نيهـــءانن-

دلشط ا نطها ندلرات نفط  لن  لندلعاأةن/ندلا اةن/نإلسناهتلنأهءيت ن
امندلهتتاعلن دتت نتهتتل لندلشتتطا ط نعلتتسناتتلن وتت هنعتت نايتتاىنعالعتتالندطتت

ننن0ش  ن
زءهتتانوتت هنبنأ نلالرتتانيهتتءانلهتتؤلنلالتت ندائلتتلنلتتخنمنطتتاعل نبنوتت دندل تت نن

أع اء نإطاهندلابنبنأءلنعت ط نبنتيرتمنفت ندلت ط نلت للنلهتؤلنإلطتلنبنوت دن
عال ن    ندل ينتااخنل نأي نبن و نلمنطتااخنياضاهنبنيلنيؤعانع نايخن

أ نط تل ن طزتا ندلقاتاةنبنفلعتا دنت يت  نفت ن اطت نندل ينأعاهناعانأعاه
نن0تءيط نأعانايامنو دن

ف تتالنلرتتانعلتت نمنطتتانأزتتت نتهتتييط نلءتتانعشتتاالنالت عتت نع ياوتتانيتياطتتالن
دلزا  نو دنبند ارنعثلندلاتارنعاط تطاندلتيتاط نفطرتانبنل ت ناأىنهللان

نن0أعادن  دداءاندالهتعاع نطاىنأعادنعزاليان
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خنبناألنأ نتتعا نعلطخن ت ت لنعتانفت نءيهترانمن عء عانعهقلنع نددءاعن
ي نو هنطانعل نأعاللنهللان و ن انف ندهتعترانيتط ندل لت ن دليءتلنبنطاءت ن

نن0أءلنعاءلنعاا نأاثانعءخن
فاهتتتيقنعلتت ن دتتالنمندع ءتت ندلهتتها ةن تتتسنأ تتل ن أهتتتغيانلتتلنز تتؤلنن

نن0ي   نبنياط ندل ا نعبندلءه د نعثلندل ا نعبندل ط ا ن
ةندلثالثلنف ن طاةن أ ايترمن ع سنع نو هندل  طلندلغاطيتلنبن  دبند ز ن

نفعئلنه دلن ء لنتها ينعيلغانايطادن.ن
ياتت نطتت عط نآزتتاط نأزيتتانعلتت نإعتتامن عتتإ  ندلهتتاعبن/نعتتالنزلطتتلن/نيتتؤعانن

دل  طلنفعشسنعاخن دل  ط نطهز نف ناطيطلنإطها نعزتا ن طءت نعت نوت هن
لسندلغ د نفلتمنطتتا  ندلعتالندل  طلنإلسنأ ن  النيطلنعل نبنعء وان عاهنإ

يا ندلغ د ن شابندلشايندالنلخنعلت نمنطتاعالنأءتلنأيت نن0ع نتليطلندل ع ةن
 اعسني للنإلسندلل بندل ينع ا نيخندلعتالنبنفرت نعءت نن0دلعزاا ندليت طلن

ع ةندهتر نييتطتانللي تالن/نأيت نط طتسن/نعءت عانهتا هنقيت  نط لتبنألت نلطتاةن
ف ندلي الطلنطشابندلشاينع تا فلنعتبننداضلن هءلنبن اا ندلعالنعت ده د

نن0أي نط طسن
ط عراندالندلي النللقي  نمنطاعع  نأءانعاء نفتات نع تا نتهتلط نشتاي نبن
أءانقلعلنهعا نبنإ دني لنهعاءلنأيطالن تتسنأايت نبننيت نع تاايننبن ت ن

نهللانيطء نننن يط ندلايان.نن
 اأعنن؟نفت زلنعالنزلطلندائالنللقي  نمندعتسني لنتاهبندلع ااينطن

ن0دالندلقي  نمنياـ نشرــــاط ن
انعاي تلنعت ن بندلعالن  طثخنإلسنأيت نط طتسندتائالنمننطاءت ننإطتشنت ت      

نأل نلطاةنف نيطبندلهعاءلنلشراط ن؟ن
ع نأي نط طسنط هنإلسن فتاندل هايالن ي أنط هبنثمندالنمن  دل نزعهتعئلن

نن0لطاةن
انبنالتاها دنياهمندل ط نبندالندلعالنمندل ط نط هانطانأز ةنبندل ط نع نعهــ

ا دنياهعخنفرت دنأدتابنللت ت ىنبنإينوتالنيتء تلنعشتاللندلاهتلندلعتتؤقمن طه 
ن0ياهمندل ط ن

نف النأي نط طسن وشانمنشل  نتء لنطانعالنن؟!ن.ن
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دتالنمندلقيت  نطشتتاينعءتتلنيضتاعلنيتؤل ن زعهتتعئلنلطتاةنبن أءتلنتهتتهلن
لت اا نبن طاهتبندلعيلغنعلطتخنفت ن فتتالنبنيات ط نط لتبنعتبنيضتاعتخنعت ند

طااضتترانلليطتتبنأعاعءتتانبن تا طتتخنهتتاالنبن طا طتتلنهتتااهن أءتتانأتتت زلن
نن0  همند عانيؤل نلطاةنبن طيطبندلاهلنيضاعتخنللنيؤل نلطاةن

عء ن للندلطت مندءتشتالنوت هندليتت ةنفت ندلءتا نفت ت لندلهتعا نإلتسنعاديت ن
  اانطهتتغلن  يندل اهتالنفت ن اهتاترمنبن يتط نفتتاةن أزتاىنالطءهتسن

 طبندلعالندل ينطهاء هنف نععلندلتطهطانو دن طضي نعلطخنعيااالنإلرطتلنء
نن0
فرلنء  لنيؤ ندلعالنطعثلنالن دلنداا ندلي ر ن دلت طء ن طعثتلنالعتلنهللاننن

ن0بنثمنء  لنيؤن ندل ط نوت ندلت ينطيتط نللءتا نأ نطهتتغل دنياضترمنياضتانن
العتلناهت لخنمنن لا نهللاننه ندل اط نأعامنت  ط ءان و نط  لنعءت عانء تاأ

نن0/التيبنعانالنتعللن/ن
شتا ندلعتالنيعزتتا نعت نوت هندل  تتطلن أ تي نط تـل بنايطتتخنبنيات وانءرتترن
 دديتتان فتت دنط تت  نءيهتتخن طهتت بندلغافتتلنهطئتتلن  وايتتانبن د زتت ةندلثالثتتلن
 دي دنعلسنأد دعرمنطءتأا  نإ  داندليتا نعلتسندلت ن اتؤ ندلتاط نت تترمن

 دنعلتسندلعتالنأفاتااهنن يت دلندل دتلن   نأ نطءيت دنييءلنشيلنا نالطش شت
أءأااومنعثيتلنعلطتخنيت و لن اؤءتخنطاعتلنفت نإي تالنعيات لندءيلتلنع د تتلن

نعلسن شطلنداءيهاان.ن
 يغتتتتلن   نأينتعرطتتت ن دتتت ندءتتتتيرنعتتت ن ا ةنشتتتا  هن تتت حن تتت تخنمنن

ننن0أيشاامنطانأ ال ينبنف  ن ه نهللانلضط امنعزاهان
نعلت ن ط يتلنطت يندلعتالنبنف تالنمندل دتلننفاحند ز ةنيرت هندليشتااةنبن وتب 

نضط نطانأ ال ينبننأ لبنإلطامنه دلن ء لن قءهطاندن.ن
تالـ   دنه دلندل ء لني ده لندلقءهطانف نه  ندلغافلنبن أءانيت ينأ لتبنن

ن0 أاهبنطا نأدلنع نهاعلن
لمنطتا  نقيطاند عندلياانيزلبندلعا  لنعت نع ضتارانفت ندلهت  نبن فت ن

نا ندله دلنعال انع ناديتخن ه ندلغافلن.نفتاةنلمنتهتغا نهاعلنا
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النأعتتا نلعتتا دنهتتا تء ننالعتتلن/ناديتتتخن/ننوتتلنللهتت دلناديتتلنطايشتتاين؟نن
فزا نيشاينع ندهتغاددخن ديتهمنمنالنش  نف نعتا نوتإال نطعات نأ ن

نن0طا  نلخناديلن
فايتهتعلنن0داعل نطا ااىنأءانعهتغا نف ندالهتتعا نبنالت  ات ندل ت ط ن

سنأ ت دثراندلتت نتا طرتانيزيت لنعلتسنعهتعاخنمنن زتلن ااىن د نعا لنإل
نعالنزلطلن..ن

ن0ثمند الن  طثرانعاةنأزاىندائلتلنمنأالنتشتتر نفءهتا ندرت ةنطتانيشتاينن
ت ن  ديلنأ نطهطبنءرضلن فايلنء  نعشان دائ نبن عا لن اعللنفءهتانء 

نن0در ةن و نت لبنع نيشاين  لنعاةنعء نتااافرعانهطهااةن
عتتان فتت دنطتؤعتتلنعءأتتاندلهتتطهااةنيتتط نأءاعلرتتانبندءتت وشنيشتتاينلرتت دند 

 عءأانءيثرانللت زا نبن لتمنطعهتلن وشتتخنفتعتتمنمنلت نعلعتلنأ ندلهتطهااةن
تلط نيلنير هندل اهلنل ليلنعءلناثطادنأ نت زء نهتطهااةنبننف ت ن تؤعتلن
و ندندلعءأاندلهعال نبن  عانأءهت بنإلتسنلعهتالندلتعتا نفت ندلعتاأةنبنوتلن

أعءتتت نلعهتتتالنداءيتتتتاحن دلغءتتتسننن-تالعترتتتانعءتتتلننوتتت هنن-دلتتتلن/نتعتتتا ن/ن
 دلتءتت  نبن  عتتاناءتتلنأاتاتتبنعتت ندلعتتاأةندلعء  طتتلننعلتتسنءيهتترانفتت نيطتتلن
عغل نبندلعاأةندلعألعلنبن يرطاةنأثيتلنل ينوت دندلاعتبن دت نأزت لنعارتان

نالنتللندلأالعطلن داءغالدطلن.نن
فطرتانبننف اللن ااىن و نتابندلهتطهااةنمنوت نعتادلنءتا اةندلتت ن زءتلن

ز النل ندلهطهااةنن أأءءت ندتعتتبنيرتان أءتانفت ن ضتءلن أت ت  نعاتلن
نع نو دندل ددبندل ينءاطشنفطخنيالنعاداةنهليطاتخن.ن

أ ضتتاننعاتتخناهلتتط ن وتت نطتت زلن   نأ نط تتا ندليتتابن دتتالنياهالتتلنمنن
نن0 دتءانضط نطاهعاعلنبنأاه امندلاهللن..ندلاهللنن

ثتمن دت نن0ائ نعلتسنععثلطتخن شا نطشتاحن طت ق ند   داناعزتا نهتطءع
دلعتتالنإلتتسنهاءتتبندلتتاهلط نبن  دتت ند زتت ةندلثالثتتلنطءتأتتا  نتالطعاتتتخننبنن

ننن0 ه دلندل ء لنعال نع ناديتخننف ندل ه نعءرمن
عء ئ نأعاقنعالنزلطلنإلسند عندلياانيتؤ نطت ت منفطت فبندلهت دلنإلطتخندتائالنمن

لندلاهتلن لتلنفياتن0و دندله دلنأزاهخنعلسنا حن دلت ينتءيطت دنل  تطتخن
لطهتتتت يلنعتتتالنزلطتتتلندلهتتت دلندلعتتت ف  نإلطتتتخندتتتائالنمنديلتتتتخنعتتت نعلتتتسنا حن
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دلعا تت منبنثتتمنياتت نل أتتالنأعتتا هنعتت ف عانإلطتتخنمنأع طتتلن  تت نوتت دنعلتتسن
ن0هيطلندلريلنع يلنف نهللان

فاهتلعخنقيطانع ندلعالنلط فاتخن ت بنندلاهتلندلثتاء ندتائالن دلندلايتااةنبن
طي طتخنلل أتالنيتط نايطتخنن0علسنا حندلعا ت منلطتل اهندلاهلندائالنمنديلتخن

 ط فاتتخنإلتتسنقيطتتانعتتا  دندتت لندلعتتالنبننلطهتتت يلخنقيطتتان طتت فبنيتتخن تت بن
دلاهلندلثالت نبنفطهتت يلخندلثالت ن وت نط ت منيعتاندتامنيتخنقعتطالهنبن دت نلتقمن

يتت للننأشتتااندلعتتالنإلتتطرمنن0د زتتا ندآلزتتاد ندل تتعلنفتت ن وتت لندلعشتتر ن
يتؤءرمندآل ندت نأزاهت دنثالثتلنهت داللن ء تلننيال د  نن وت نط التمند زت ة

ننن0ع ند اطا ندلعئلن
ثمنأعاقنإلسنقيطانلطاطت ندلاتاةن فت ن دلندلتاتطتبن  دلندلاتالمن تتسنطيلتغن
دلا  ندلعئتلنبن أعتاقنلالت نأ نط ضتاندلعتان  فتتادنلطاتتبندلات  نزشتطلنأ ن
طء ،نه دلنبنفر دنعالنهللان علطخنأ نطزا نااعالني   نء ،نبن  ا تان

سنو دندلعالنف  ندالنيؤءخنهطزا نه دلط نقطا ةنلطاتعلنأينء ت،ن ت  نعل
نهر دن.ن

 ااءلندلءه ةنع ندلزاا نطتل   نع نزل ندلءافت ةنعلتسندلعشتر ندلت ينن
نن0اد نلر ن طيتهع نيزي لن اؤءر نطتياه نعلسنعها طلن

دءيهتتانيشتتاينضتت اان يتت دنأءتتخنلتتمنطاتت ندتتا ادنعلتتسندلتعهتتلنيضتت اخنبن
دلض لنعانط اابنايتبنهتاعلنعت د تللن تتسنزتا نفشاااتخن ااىن دلن

ءهتتتمنعلتتتسندر راترعتتتانبن لعتتتانهتتتؤلرعاععان تتت  نبننلتتتمنطتتت عرعاندلضتتت لن
دلعهلهتلننعت ندلهتت دبنعلطتخنبنفضت لنوتت ندآلزتاندلتطالن عتتا نإلتسنفافتتلن
ء عخنمنعء عانيلتغندلات نزعهتط نهت دالنبندهتتاد  دننياطاتاقنعت نعتالنزلطتلن

لرتمنفت نإع تا نعتانهللنهللنإلتسنأ نتتمننشاي دندلشاين  زءت دنبنثتمنأاعلت دنعع
ن0دلا  ن قطا ةن

 ديتتلنأ نطء تتاف دن تتلسننفتتطرمنعتتالنزلطتتلنإعاعتتان تتالةندلا تتانعتت ن دلنن
دلط مندلعشر  نبن دتهر دنإلسندليطاابندل يناا نطءتأاومنأعتامندليتابن وت ن
ط عتتلنعشتتاةنأاطتتا ن ء تتلنبنااتتبنعتتالنزلطتتلنإلتتسنهاءتتبنقيطتتان هلتت ن

أ نأ  تتلناتتلناهتتلنإلتتسنيطتتتخن علتتسنأرتتاهنندلتتاهال نعلتتسند اطتتا نإلتتس
ننن0ه دلن ء لنبنثمنعا نلط  لنعالنزلطلنإلسنيطتخنعبنثعاءطلنأاطا ن
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دل اعلنطايشاينلطهتلنفت نوت هندلز طاتلنبن لاتءرمنطاطت   نعءتانأ نء ت  ن
و هندلز طالنعلسنأءرتان ت دبن ءيااارتانلرتمنفت ندل دتلندلت ينوتمنأءيهترمن

 اتت للنن0ء دنأ تت ابنداهتتت  ا نالط تت د  نوتت دن النط يلتت هنفطعتتانلتت ناتتا
ف تسنل نياااءاوانلرتمنهت  نءات  ن ع تسنيؤءأتااومن أءرتمندهتت اع دنأ ن

نن0طعاا دنعلطءانو هندلز طالن
نن0دلعشاللنأ نأينتااعلنعبنوإال نطيا ءانعءرمن

 دلنعتتتاةن هتتتخننن-دآل نوتتت نفتتت ندلزتتتاا ننن-اتتتا نط هتتت نشتتتابنيه داءتتتان
فهتتؤلخنزلطتتلننإ ناتتا نن0 ندءت تتا دلنلت تتافالنعتتالنزلطتتلنفتت نزطعتتلنعتتقد

نن0ط ل ن؟نفؤهابندلشابنيؤءخنت د نعء نع ةنع ندل الةن
عء ئ نلمنطتا  نعالنزلطلنع نإ  دانفت ىني تلتخن ءتخنالط تطمنععتا ندلت ط نبن
نط تلتتخنهتتطا  ندتت نت تتابنعتت نهللانيايتتا ةنايتتاىنبن تت    وتت نشتتز،نعاتتت ن نع 

بنثمنأءخنط اعتسنفت نن دالنيؤ ند عانل اا نيط هنلياشانف نو هندلايا ةنلل ال
ندلااد ن ط  امنعلطخن تسندل ف نف نع ياةنفطخنأع دلندلعهلعط ن.ن

و دندلاالمناا نطعا نأ نطت فبنأينأ عت نعهتتغ نعت ن طاتتخنلط ت منيرت هن/نن
دلايا ةندلاياىن/نفهتعاءانيتؤ نوت دندلشتابندلعهتاط ندت نوتاهانإلتسندلزتاا ن

تتا دلءتتا نعءتتخننوايتتانعتت نت تتا ن تتائشنياتت نأ نعلتتمنيتتؤ نعتتالنزلطتتلنط أ 
  تسنع نع منعياشاتخنيالهالمنبن عت مندلتا نعلتسنهتالعخنبن عءت عاندتالن
أ ت نهتت داهنيؤءتتخناتلنطتت منطعتتانيهءيتخنعتتادلنع طتت ةن طء تا نعتت نعتت منا ن
دلهالمنعلطخنبنفاز،نلخندلعالنيؤ نطهطبنف  نيتـنمنن/نعلتطامن/ن.ن الطهطتبن

 النا عتتخن الن ءتخنالطهتت  نهتالمندهللانن0منندلهالمن ا علنهللان ياااتتخن
ننن0 النش  نعلطلنن0ياااتخنمندلنلخنمن/ننعلطامنن/ن النتاعلن

و هند زياان فاتءت ن وتتمنيتيا تطلن طتاةنوت دندلاهتلنبن هت تء نع ف عتلن
 عا نالنش  نعءخنبنفالعلنيؤ نق هتخنااءلنت ل نبن لاءرتانيات نأ ن
تق هتتتخنيهتتتلنشتتر انتااتتلندل تتالةنبن وتت نشتتز،نع أتت نلتت ىن دئتتاةن

ط تيرنادتيتانل تا نآ دءتخنبن وتت نالطتإ ينوت هندلعرعتلندلتت نط تتيرنند  دتا 
علطرانبنيلندتامنيتهتهطلن ت لنطتإ  نعلتسنشتاط نعهتهللن ن فت نأ دتالن
دآل د نطاهلنديءخنلطضبندلشاط نبن طعا نأ نطلتي ند عتانياترند  طتا ن
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علسنديءخنفتؤت نءشاةنأزياانأ نتؤت نأفءطلنعت ناد طت ندلعهتهلنبنأ نطاترن
نن0دلتههطلننفتهعبنعانطعا نللنأ نتتزطلخنع ن  لندلعههلنشاط ن

لا ندل ط نها بنف نهعا نداءها ن ضعطاهنبنأه بنع نأ نت هيتخنفطت منن
نن0
إءرمنالط اأ  ندل تاآ نبنالطالعت  ندلءاهتىنعءتخنعت ندلعءهت عنبننالطالعت  نن

شطئانع نأهيابندلءق لنبننعت ندآلطتالندلعاطتلنعت ندلع ءطتلنبنطيتت  نيآطتالن
تتمن دلعتشتتايخنبنالطالعتت  ندل تت ط ندل  هتت نعءهتت زلنبنال طعطتتق  نيتتط ندلع ا 

عتت ندلتتء،ندل اآءتت نبنالطتت اا  ند  ا طتت ندلع ضتت علنعتت ندلضتتاطيلنعتت ن
نن0دلعهء ةنع ندل هءلنع ندل  ط لنع ندلعت دتاةن

طتهاأ  نعلسندليتطان ومنطهرلت  نف تخندلعت دوبنبنعتءرمنعت نطتعهتلني ت لنن
دلع دوبندلت نأتسنيرانأي ن ءطيتلنو هنن0ع وبن اؤءخنء،نع   نالخنآزان

 دلشافا ن دي ن ءيلن عاللنو ن هرالنءأانيشاطلنطعا نلرتانأ نتت ت لن
فتتت ن ا ترتتتانإلتتتسندلي تتتخن طعاتتت نأ نءتهاولرتتتانهعلتتتلن تي تتتطالني تتت ديران
 أز ائرانبن أ نءءهسنوإال ن ع دويرمن ء تتلارمنعت ن طءءتانبنإلرءتانوت نإلتخن

و نديللن د  ةنبن عانع دن للنفلهتءان د  ن اتايءانو ناتابن د  ن ديلتءاننن
نعط نيخن ن0علق 

نن0عثلنزلطلءانالطعللنإالنأ نط  لننمنو دن اللنبن و دن ادمن
فط  لنهللاننمن/ن الت  ل دنلعانت  نألهءتامندلا بنمنو دن اللن وت دن تادمن

ننن0لتيتا دنعلسنهللاندلا بنبنإ ندل ط نطيتا  نعلسنهللاندلا بنالطيل   ن/
دلي تخنلتط نع ويتلنبنإءتخنن0العتانزلت دنيع تاامنهللاندءترا وتانوإال نأءيهترمن

ن0إي اانف نندل اد ةنبنالعاني اندلي طخنإق د نتي ران هالن ت  ط دن
دل ضتطلنن0دلي خنلط نع ويلن النف اةنبنإءخنهران تؤعلن تيهطان دهترتا نن

و نأعلسنععانءأانزلطلءاننبنفطعا نل  ط نعت دتانأ نطشغلندلي طتخنشتر ادن
منفتت تت لندل تتاد ةنيالءهتتيلنإلطتتخنإلتتسن اتتامن شتتادبن وتت د ن    ن   نءتت 

إءخنتااعلنفاطلنفت ندل هاهتطلن دالضت ادبننبن دلي طتخندل ت نوت نن0 يا ن
اهلندهتءااةنطا ند ءيطا نبن إ دناا قلنيارن  ط نعلسننزلطلءاننفت للن

ن ءخناأ ندل ايلن أءانأشر هناط نط  ندلهمنف نعهلندل ط ن.ن
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نفتت  أ نتالتتمنشتتطئانالتالعتتخنعتت نق هرتتان وتت ندلع تتاع ننياتت ن تتعلنافيتتل 
دلع ـلبنعلسنأ  دلندلءا ن أهاداومنف اللنمنعلعء نطايشاينعانالنأعلعخن
عتت ن ددتتبندلءتتا نبنعتتا دنعل عتتتلنعرءتتتلنأطرتتاندلع تتاع نبنعلتتمنق هتتتلنعتتان

نن0التالمنبنق هتلندلشغ فلنيعاافلنعانالتاا ن
ل ينطؤتطءانبنطؤت ن وت نطيات نف النيشاينمنعشاللنعرءتءاندلت نتإلعء نأ ندن

نطض لنبنالنطض لن ءخنض  لنعلطخناثطادنبنطؤتطءتانعءت عان بن النطؤتطءانع   
ننن0طي  ندل  اةنعلسنت علنع نطض لنعلطخن

انفت رانيتاقلنعءتخناقمنء ت  ن أ اانعاةنها ء نشز،نط علن  طيلنبن لع 
 ت  نبنفع نط هنإلسناقعلنفتع دنيت ادتط نعت ند علتسن  ادتتط نعت ند هتيلنء

  ط طلنبنأعاندلي طتلنعتانوت نفطتانأ اد نيطضتا نمندءزتابنيطتت نطتانأهتتا نبن
ا لن ديرندطعلنع   لندل   ن أءانفا ا نبندلع أت نهتلعء ندلء ت  ن

نن0ف ضاترانف ندل  طيلنيث لنبنف ندليطلنداتشيلنعاو نأعاعلن
ن0ادهاتتلندلع أتت نفايتهتتمنيزيتت ن دتتالنمنفطتتالناتتا نأشتت انطتتا يطي ن

ؤءخند تالنعل ن لبند ع ندلهءائ نعترعانإطتاينيتالترهمن عء عانأ االني
نط عط ن زاهلنيتار نأالنأدابندلع ا ن ن0علطخنبنت ديل 

ف ندلط مندلتال نلهتؤلنإلتسنق  ننأزتتخندلت ينلت نيتخنهتي نعاافتلن  ويءتانن
إلطخنف نيطتخنبنوءالنعاضلنعلطخنعيلغانلطا نل نء   ينبن عاو تتخنيتؤءء ن

عءت وانءت نإلتسندل تاآن ن  ضتبنايتخنن0طات نه  نأ دايند عان اؤءخنلتمن
 دتت نأعلعرتتانيتتا عانن0علطتتخنيؤءتتخنهتتلعء نعتتاندهتتتلعخنعتت نإ داةندلع تتا ن

ف التتلنلتتخنيؤءرتتانهتتلعتخنعتتاندهتتتلعلنعتت ندلع طاطتتلندلااعتتلنبن اتت للندالتتلن
دلع طاطتتلندلااعتتلنيؤءتتخنالط هتت نز ؤعءتتت وانبن أءرتتانهتتلعلندلع تتا نعتتتان

نن0دهتلعتخنع ندلع  ان
لنلخن  خن.ناا ندلاهلنف ن  ناللنط اثسنلران  لبنأ نط الء ن    

أ اتتانيتتؤ ندلعيلتتغناتتا نطتهتتا قنعلطتت ء نلطتتاةنبنلاتت ن تتاا تخنيتتؤءء نالنن
أهت طبنأ نأفالنلبنشطئانف نو هندل ضتطلندلضتائالن ءتخنالطعلتلن لتطالنيؤءتخن
لمنطي لندلء   نبن دلع ا ن دتخندالنل نيؤ نأينشز،نطعا نلتخنأ نطتؤت ن

قي  نبنفرلنعلطءاننأ نءلي ن ليخنبن عء وانهتءيت نعلطءتانفط لبنعثلنو دندل
نيايانالطءغل ن.ن
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ن0  تسنل نافيءانفالنأ  نطهع نلءانييت نو دندليابنللتع طلنعاةنأزاىنن
يا نشراط نع ندلتا  ن ي اطاند علندل يناا نطال  خنهتا ء نإلتسندلعاتتبنن

لت نععلتلن اعالنيط هندل  طيلنفؤا لنلخن تا يلنيتؤءء نهؤفشتلنفت ندضتطتخن
يرانبن ءء نطائ نعت ندهتتا د ند عت دلنإالنإ دن ت انضتعطاندلياعتلن أتتسن

عتالن هرتخند ت تا نن0زلهلنطاط نإلطخنأع دلتخن وت هندل ت  ةنالت تتا نإلت ن
عتتالنطتتا ااىنأعتتاع نعلتتسنأارنعاتيتت نن0 هتت  نعلتتسنأارندلعاتتتبن

اأطتلنوت دندلاهتلنياطءت نن0عء عانف  ند علنيال   لنعلسن  تخندلضتائبن
نن0أءهاهن الن

النإءها نطا ااىنط يبنف ن دزلخنداضطخنبنتاع نع اعتتخنفت ن دتتخنبن فت ن
ضتتعطاهنطاتت  نعطتتقد ندلاتت لنبننلاتت نداءهتتا ن دتتتخنطتتؤت نفطغتتتالنداضتتطخنبن

نط ا نع اعتخنبنط  منعطقد ندلا لنبن ط ي نء اندل  نع نضعطاهن.ن
ن
ن
ن
ن

نننننننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن



002 

 

             
 
 
 
 
 

 الفصــــل  الخامـــــس                        
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن



003 

 

ن
ن
ن
ن
ن
ن

دعتتا نيشتتاينعلتتسن ت طثرانفتت ند عاهتت نفطءتأتتان لت لندللطتتلنلطتتءامنيتت   ن
  ترانبن النطزي نعلطرانيؤءخنيالنطيضلن دلندلعها نعلتسناتلند  دتالن
بن طيضلنأالنطهت يلن أالنطتق انأ ت دنفت ن دتلنعتاتتخنوت دنبندل دتلندلت ين
يتتالنطز تتخنبن فتت ندل تتياحنعءتت عانطتتءررنطءتايتتخنشتت  نإلتتسنعهتتا نه طتت ن

 عتانأ وتشن اتاىنأءرتانتتادهنن0فط النأ نثعلنعها نادئااا للنو دندلط منن
الط لتتبندلءيطتت نفتت نعثتتلنوتت دندل دتتلندلتت ينطعتلتت نفطتتخندليطتتلنيادئ تتلندلءيطتت ن

ن طربن تسنلله دان.ن
ننن0 طاتءادالنيشاينمنطا ااىنأالنتاط نأ ند ي الندزتي دنع ن

ديتهعلن ااىنيهعلنألمن دالتلنمنديتلنأين ت ط نطعات نلت نأ نأدت لنيتؤ نن
دلي  لتتلنلطهتتلن لعتتانعتت نأ تتالمندليشتتان النأهتت  اةنادهتتزلنفتت ندلزطتتالن

ن0دلهعاتتت نللعهتعاتتتالنبن النوتتت نعغتتتاعاةنايتتتاىنفتتت نأارنعهر لتتتلن
دلي  لتتلنوتت نع ا لتتلنداءهتتا نفتت نهتتاطخندلعت د تتلنلت  طتت ندالءهتتهامنعتتبن

دلي  لتلنلطهتلنن0ا نبن دلعهتإ لطلنتهتاهندآلزتاط نيا ءتخنأ ت ومن دتخناعءه
نن0عاهقةنيشاطلندهتثءائطلنبن لاءران اللن يطاطلنف نع وبنإءها ن يطا ن

النإءها نو ني تلنفت نأععادتخن  ناتلنإءهتا نط عتلنلعهتالنإءهتاءطلنفت ن
هعطبند   دلنبن لا ندلءعا  نو ندلت نتعطلنعط اللنعزتليلن عتءادضتلنبن

زااهلنع ند  انداءهاءطلنبن ف نو دنفع ندلي  للنو ن التلنعت نن أ طاءا
دل يا ن دلهلمنطاطشراندليارنف نع دهرلن اللندالءرقدمن دالهتهالمندلتت ن

دلي  لتتتلنأ نتات تتت نفتتت ن اهتتتالنهتتتل منن0طاطشتتترانهءتتت  ندل تتت ندلع ايتتتلن
نن0داءهاءطلنبن دالءرقدمنأ نتء  انف ننتللندل اهالن

 التلندالءرقدعطتلندلتت نتاتا نتغت  نشتيخنعاعتلنفت نيشاينبندل ددتبنطتقلتقلني
عزتلتتت نأعضتتتا ندلعاتتتا ن فتتت نعاأتتتمندلشتتتادئ ن دلعهتتتت طالن د  هتتتا ن



004 

 

 دالتهاوالنبن لط نوءالنأه أنع نأ نطع لندلا لنف نضتعطانداءهتا نبن
عء  دلنهط  منداءها نييءا ند  انللا لنفطتانعا لتلنبن عءت  دلنهتءاىن

 هندل   انأاثتانععتانت ت  نزااهرتاندلععااهالندلالعا للنت   ن دزلنو
 طعا نللنأ نتاىنداضتطانفطتانعتا لنطتقط نيعت دقط ندلات لنبنطتقط ن   ن

ننن0ع ل
لا ندلعهتعبنءيهخنأطضانطاققن اللندلالع لندلهتائ ةن طشتهبنعلتسنأشتاالن
دالهتهالمن دالءرقدعطلن يالتال نط هخندلضايالندل اع لنإلسناتلنع ا لتلن

ن0ي  للنت  انع نأفاد ن
ي اللن تبنعيطيتلنيتط نشتابن فتتاةن وت دندلشتابنلايتتخنت ت من اليتانهعالنن

فتاتخنللق د نبنلا نشت ط راندعتتارنعلتسنوت دندلتق د ن  لتبنأعت دالنعت ن
دلشابنبن اا ندلعيلغنتاهطقطانيعياانأءخنأزيسنأزتتخنلطتتق  نيعراوتانبنأ ن

ي لندلشابنالنع ا التخنيت   نأ نطهت نه طت نفت نع دت نن0طيا لرانيق هلن
 يندق د ن  ةنإلسنأ نو  ني تلرعانعاانل نتق هتانافعتانعءتخنبنليت ند عندل

د عتتانهتتءلن ء تت ن دفتت نزاللرتتاند بن د زتت ةن د دايتتا نبن لاتت ند عن
ي  نعتعهاانيع ديخنبن ف نلطللنوايلندليتاةنعبن يطيرانتااالنعلسنفادشترانن
ءهزلنع نع  نق دهراندلت ينأثيتتتخنفت ندلع اعتلندلشتاعطلن اهتاللنت لتبن

أولراندلهعاحن ءراندل اط لندل  ط ةندلتت نتهءيرتاندلاء هتلن ااءتلنفطعتانع ن
نن0أأ نف ندلثاءطلن دلثالثط نع نععاوانيطءعاناا ند عنف ندلاشاط ن

أ  نو دند عنيت  يندلشابنلتخن إواءتتخنفؤدهتمنأالنطات  نإلتسندليطتلن تتسن
عتتانطءتتت منعءتتخنلاياطائتتخنبنياتت نشتترانعتت نع تتا اللندلي تت ندلطائهتتلنعلتتمنيؤءر

ن0واهادنبنفادحنط ل ندلا تا،نعلتسنديت نعتمندلشتابن تتسنأا دهندتتطالن
ل  ندتامنوت دندلي تلنيياتلني ت ل ن لت للنتهءت ندلهعطتبنللتيتا نلتخنيتا ع دلن
ازادهتتخنعتت ندلهتته نبن ادحندلتتيارنط لتت ندهتتعخنعلتتسنع لتت  هندله طتت ن
 طال ن  اهنف نيطتخنبن ياترنآزتانأضتيسنوالتلنعت ندل  هتطلنعلتسنوت هن

تااطزطتتلنفتادحنط هتتمنيطت مندالءت تتامنبن ط هتمنيتتاأ ندلي تلندلغتتال ندل دداتلندل
علعتلنأ نن0دل ينافبناأ ندلاائللن فهلندلاتااندلت ينزليتتخندعتاأةنفتطرمن

أ  ندلل  ،ناا ند نهه نثال نهء دلنيهيبنه  هنعلسنيطتلنهتااهنبن
تمندهت يالخنل ىنزا هخنع ندلهه ني ي نثالثتلنز داطت نأعتامند عطتخنعلتسن
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دطتلنلت نأطضتانعت نديتلنأ ت نن0قفااط ننل ىن   لخنيابنيطتتخندلترالطلن دل
دلع تتايط ندلتت ط نشتتر  دندل دداتتلنأ نأ تت ندلعهتتاهط نزتتا نعتت نهتتهءخنياتت ن
عشتتاط نهتتءلنيهتتيبندفت تتابن يلتتلن دتلرتتانلطتتاىنعيلغتتانايطتتادنيط طتتخنعتت ن

أعتاندلءعت   ندل تاق ندلت ينن0عتياعط ناتا طرنعلسنعانل  خنع نضتاان
و نأ نأ  ند شزا،ناا نطل تسنداوعتالنعت ننا تخنل نعقطقةنعء نأهي  

ن0أدايائخندل ط نطاتيا ءخنعات وابن العانقدانأ  دنع نوإال نطل تسندل تا ن
ف ندلشراندليائلنلهؤنإلسنياترنأدايائتخنفت نإ ت ىندل تاىندتائالنيؤءتخندتتلن

علتسندليتت اندتامنوتإال نياهتتت يالخن  تااناتلن د تت نطهتاهنعت نطتت نن0اهتالن
اأىنن0هتتهلنع ديتتانتااطزطتتانفتت ن طتتاةندلاائلتتلندآلزتتانلط تيتت نيي  لتتتخن ط

ي لءانءيهخنف نيطلنعهرقنيالن هائلندلاد تلنطتءتا لن هيتالن اتامنل طت ةن
 ط ز نههائانعهت ا ةنعتبنشتاين درت ةن عشتااطبنعتء عتلنبن دت نتيتا ن

يا نعا انعشاةنأطامنن0أايالناهالني ادهتخنف نء بن ادهلنلطالنءراادن
 نأاد  دنأ نطهتهل دنع ديتانتااطزطتانزالت دنعلسنءاطمن ا يءانتيا نأ  ندل ط

أ ت ني لءتانيؤءتخنفت نن0يتق طجنو دندلي لنديءتخنعلسنهيطلندلريلن دلتاتاطمن
هءلناض د ن لا ندل ينأفه نعلطخنو هندلهءلنو ن دل هندل يناتا ندت نأيلتغنن

ن0ع نف  د نديءخنبن ها نط لبندلعإدقاةنع ند دايتا نلطاطءت هنفت ندلي ت ن
 تتا يءانف تتا نعتت ندل اطتتلناعتتانط  تتا نالتتبنياتت نأ نعءتت  دلندءاشتت نأعتتان

ا  ءخنلمنطا ن دلندلي لندل يندهت يل هن ل لنق هتخنعءخنيال  ةنبن   نن0  
دتتالنيشتتاين دتت ندءهتتهمنفتت ن تت طثرانمنلتت نأاتتت ينعتت ن تت طثلندل طتتبنبنن

ن0هؤ عبن  لبنعءلنأ نت ثطءء ندلطالنع ندلع يلننن
ن نتءا لخناؤهانمأ ضالن ااىندياط انع نع طاندلهقان داللن و

أهئللندلع يلنت ل نالنط منبنيالع يلن   وانطعا نأ نطاطشنداءها ن ءرتانن
دلتت دفبند دتت ىنإلتتسندل طتتاةنبن عتتتسنعاعاتتتلندلع يتتلنفتت نأععتتا نداءهتتا نن

دلتت ينالط تتبنطي تت ناتتلنعتتالندتتلنلتتخنن0دء يتتؤلنشتتاللندل ط طتتلنفتت ن  دهتتخن
دل طع عتلن دلعتاتلنفت نطعا نأ نط   ندلاهلنف نعالدتخنيتالعاأةنن0يال طاةن

آ نعاانفطءتاشنيعتالنندلهعا نعارانف ندل دلنندلت ينط  ت نندل يتاأنعلتسن
دهتعاداطلن زل  ندلء  ندليشاين وت نطغتا نء تا ندلزلت  ندليشتاينفت ن

 علسنوت دنفؤطعتاندعتاأةنتء ت  نفت نن0دا ن دلندل ا ندلهاع يندلز طبن
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لت للنن0آ من ض نيالرانفع ن  د نتء   نتللندلل أالنعاراننفت ن ضت ن
 عت ندهتت ا نن0تتاالسندلء د دلندل طءطلنمنأفضلندلءها نبنأطهاو نعرت ادن

ن0إ دنأتتتاامنعتت نتاتضتت  ن طءتتخن زل تتخنفق هتت هنن0عتتءامندليتتا ةنفلطتتتق  ن
طاتي ندلهعا نيال بنداتيا ان ثط انبن إ دنزتالندلهعتا نعت ندل تبنهتطا  ن

ط تالنفت ندادءتخنل للنط النللاهتلنأ لنعان0عثلخنعثلن اامن طبنف  نءارتخن
  ندل تبنن0منولنت يران؟نف نندل دلندل ينت هؤلنفطخندلعاأةن دلندلهتإدلن

ط تتتا نداءهتتا نإلتتسن ادتتلندل تتبنلل طتتامنيتتؤينن0وتت نععتت  ندلتتق د ندلي تتاين
ععتتلنبنفالااعتتلندلتت ينطاعتتلنيتتالن تتبنهتتط  منءتاهتتانعزلزتتالنالتيتت حنعءتتخن

طات  نإطعتا نات للنداطعتا نعتاتر نيال تبنبنفيت   نع يتلنن0ادئ لندل بن
شتتز،نط تت منياادوطتتلنبنط تتل نعااوتتانبنالطايتت نهللان0دلعتتإع نءاد تتان

لطت ابنعءخنبنيلنلطتهءبنع ايخنبنإءخنف ندلءراطتلنالط تبنهللان الطاطت نل تا هن
علطتتلنأ نت تت مندل اعتتلنإلتتسنهللانيهعالطتتلن  تتبنبن  نهللانالطءأتتانإلطتتلنن0

بن طيتتاحنعلتتسنأءتتلناتتائ نتتتإ ينفا ضتتانعافعتتلنعلطتتلنإلطتتخنبنيتتلنط يتتلن
 يلنلخنلطضي نهعالطلنعلسنالنعالدلنللنيال طاةن  ناتلنعالدتلنن0ي يلن

للنيال طاةنوت نيت دلندل دتلنعالدتلنيتخنبنفتتت   نهعالطتلندلايتا ةنبنهعالطتلن
اتتان نياتترنن0دلتضتتا نفتت نآزتتاندللطتتلنيتتط نط طتتخندلعيتتت  تط نلضتتعلنن

دل تت ايلنطت طتتبنشتتاالن عضتتع ءانلتت ىندل تتالةنبن لتت ىن ز لتتخندلعهتته ن
ي حنع نعأراهندل طبنبن طي حنع ن  طثتخن عت ن ت تخندل طتبنبنطيت حنفط

دل طبن تسنع نءيضالندليخنفتتاىن هرتخنءت ادني طتبن تبنهللانبن ي التلن
نن0دل يا ندلت نيطءخن يط نهللانبن يطءخن يط ن دتخن

ن
هللان طتتبن ط تتبنأ نطاتت  نداءهتتا ن طيتتانبن وتت نهعطتتلن ط تتبنأ نطاتت  نن

ةنت   ن ا ةندلهعالطلنف نداءهتا نلت ىنهللانبنداءها نهعطالنبن  اللندلايا 
دلايا ةندلت نتا  نعيءطلنعلسندل بن دلط ط نبنفزل  ننفمندل ائمنوت نعءت ن

نهللانأ طبنع نادئ لندلعهلن ءخنطا  ند نها نعيا ةنهللن.ن
لط ندله  نلا من هت  ن اتامنبنيتلنوت ندلهت  ن دل اتامنيتط نط طتخنبنافتمن

دل  ت ىنبن دلهت  ن دتتخنوت ندلت ينطتتالنأءرعانطتها طا نف ن التلندلهت  ن
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 دلندلزل  نبنلاءخنتعططقنإلر نيط ندله عط نبندله  ندل  ع نبن دلهت  ن
ن0دلعيا رن

طتعتبندلهائبندل ائمنيه عتخن طءشتاحن ت اهنلرت دندلهت  ن ءتخنفت ن التلنن
دزتياان ادلندل يانل طتخنبن فت ن التلندعت تا نهللانلتخنبن لت للنطتت  ن  عتان

ن0انأالنطي انط عانفطخنإلسنشراندل  من ط 
 ف ن ا ةنه عخنتادهنطع نط طخنإلسندل اآ نفط تاأن طزشتبن يتان  اعتلنهللنن

 تسنأ ن همندل بندلايطانط فبندل ع  نلتر لنعت نعطءطتخنبن وت ندلت ع  ن
دلادط لندلت نتيهاوان اللندل بندالر ندلاياىنبنإءتخنطيات نيتط نطت ينايتخن

دلنبن النفا،ندلعغيتاةندلتت ن طهتاهبنالن دلندلتااطىنع ن عطعطلندلاال
نن0 ويرانلخنايخنبنطت اان يانهللانعلطخن هتانهللانلخن عءاطلنهللانيخن

إءخنالطيات نوءتانضتط انأ ناايتانبنيتلنطيات ن ايتان اتلن عاتلنتء ت نأععادتخن
 ت راناتلن اةنفطتخنبنإءرتانتغهتلنعهتا لندلتا حنعتاةن د ت ناتلنهتءلنفت ن

 نياءتتخنط لتت نعلتتسنهءتتا  ن دلندلشتتراند اثتتانء ادءطتتلنفطشتتاانوتت دندلاتتائ
إءتتخنطءشتتاحنيتت ا ن عتت  نن0فادشتتلنعتت نفادشتتالندلهءتتلنفتت ن  ط تتلنهللانب

دلايتتا ةنتلتتلنبنفرتت ن دترتتانتاتت  نعيتتا ةنفاتتلن عاتتلنت عتتلن تتالةن  تتطاعان
ن0  هان قااةنتاتيبنإلسنهللان

لط نع نشلنطايشاينأءءانءااء نعت نعت لندل تبنفت نوت دندلعاتا ندلشت ط نن
لااعتتلنطتت وبنإلتتسنعاعلتتخن عتتانطرعتتخنيال اهتتلندلضتتط ندلتت ينءاتتطشنفطتتخنبنفا

د  لسنو ندلاهبنبن دلعالمنالطإ ين دهيخنف نتالعط هن تسنطشهارمنعلتسن
تل تت ندلتت ا  ندلز   تتطلن طتتا  نلهتتعاتخن تااطزتتخن ايا تتتخنفتت نوتت دن
دلعطت د نبن تتسند بنيتتالنالطءأتاناليءتتتخنعت نطاتضت ن طءتتخن زل تخنبنيتتالن

نن0طءأانإلسنع نطاتض نهطيخن
لنأاىنأ ندلهتتاطءلنالت تتتا ني هتت  ندلعتتالنبنتت  تت نفتت نتهتتاابن  عتتاناءتت

ع ط ةنعشتران اأطتران هعاتراني اللندلء ا ندلا   ندلت نطتعتبنيرتاندلعتا ن
ع تتال نداءهتتا نالتت  تت نلتت نلتتمنتء لتت نعتت نأاضتتطلنزا تتيلنيع تتاننن0

أعانيالءهيلنلاالدتت نيتلنفرت نن0دلع يلن ع نفضا نعشا نيشع نندلع يلن
دلع يلنبنيلغلنفت نأععتاد ن ا ةندلعت  ةنبن دلعت  ةنأعلتسنأعلسن اهلنع ن
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 اهالندل بنفطعا نل نأ نأ بناائءتان لاءءت نالأ  هن النأ طت ندلهلت  ن
نن0عاخنط عط نبن لا نالطعا نل نأ نأ  ناائءانالأ يخن

ع  ت نللنتهاللندلهط ندل  ط نف نعالع ن النأتزطتلنأءتخنط هت نعت نطعات ن
لمنالخن دتراندلع يتلنطاهتط ين فاتءت نللعشت نلخنأ نطع نفادفلنف نو دندلاا

علسندت ع  ن  تللنبن لات نيات ندلتق د ندءيهتانوت دندلشتا اندلايطتاندلت ين
زل  ندلع يلن اد هنبنفغ  لنأضعلنيعت  ت نبن فت  لنتضتعء نيع  تتلن

نن0
دليط لندلق هطلنعاعاةنيتالع  ةنبن عتتسنعتاندءات علندلعت  ةندءرت علنعلتسن

ةندلع  ةنتثعانثعاةندلتياومندل ينط ع نفت نشهان0هااءطران  اتراندلاطاحن
 هخندلي ان دلعارن دلغطتابن فتاا ندلهت ن دلتيتا لندالهتعتاع نبنفت لت ن
 اللندالءههامندلاياىنيط ناائءط نالطلتيتا نعارانلاتلن ت دائندلاتالمن تتسن

 النأزيت نأعءطتت نيتؤ نتهالءتت نن0طغت  د ناهيتلنعأتطمنالترتقهندلا د تت ن
أاثتانءياتان دتتابنيرتانإلتسنهللانبأاطت نأ نتات  ننأعابنأاط نأ نأدت منيؤععتال

د ع علندايانأاثانع نهللانفع نالناضتالنتاضتاراند منلاضتطارانت ايرتان
إلسنايران ءرانعيا ةنه ط ةن  اهلنزا لنلت منت ايرتانإلتسنهللانبنفاتمنعت ن

 اتتلنالعتتلن طيتتلنأفاهتترانفتت نهتتل لنديءتت نن0اضتتاالنهتتت ايء نعتت نهللان
نء نهللان.ننهتا  نالعلن طيلنل نع

د ع عتتلنهتتت  منلتت نزيتتاةن طاتطتتلنه طتت ةنلتتمنأاتت نأعافرتتانعتت نديتتلنبناتتلن
عاهعالن عانداألن عانشاو لنل نت ت منلت ن  ط تلنطت من د ت نأعتطشنفطتخن

ن عطعطلند ع علن.ن
هتتطا  نياعااءءتتانأ نء تت منهللن لل طتتاةناائءتتاننعءتتلن عءتت نفتت نا حن د تت ةنن

ننن0ان أءيت نعلطلنأاثا هه ن د  نبنعء وانهؤءيت نعلسندل طاةنأاث
ف دنعء عانء وبنإلسنهللانننن0أءلنطايشايندلاعاندل ينأعطشخنيالنل أاتخنن

نن0هءتالنوءانشز انت طان
ن

ايتلنا حنتءيهانليتلنهللانإلسنداءها ني ت ةنفت نتيهطتاهنطءيت  ندلع يتلنفت نت
فلتتطأندل لتتبنفتت نأارنهتتا د نالتتتآل ن الننداءهتتا نبن اتتا نهتتطع لنفأتتابن

وتتاو نداءهتتا نط تت نلإلءهتتا نبنوتتاو ندلشتت  نطقهطتتخنن0 نتتت د  ن النتتت دء
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أ دتلنطايشتاينلت ةنأ نتهتالنن0لاإطلنداءها نبنواو ندلع يلنتهاهنهتادبن
أأت نأ ناتلنعلت لندلاتالمنلت نعلع وتابنن00دلع يلنهادنإلسنشتز،نت تبن

ل ه  لنعلسنل أالندلل ةندلا  طلندلت نتا  نفت نع اديرتابن لعتاتا   دن
ننن0لن ءيهرمع نع ا للندءتقدعرانعء

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
د عتتاندآلزتتاندلتت ينأأءتتخنوءتتانوتت نددتتتاد ندلهعتتا نيالاا يتتلندلتتت نتاتت  ن
االعهلنللهعا نبنتضي نعلطخنادئ لنقاطلنبنيطءعاندلهعا ندلت ينطزلت نعت ن

حنيادئ تلندلعهتلن منيات نثتن0دلاا يلن تسنل ناتا نيتط نق هتط نفعءتخنالطتيت  
 لتتتلنطؤزتتت ندلهعتتتا ناعالتتتخنيالت هتتتخندلتتت طء ندلتتت ينطتتتؤت ن  عتتتانفطء تتت هنعتتت ن
ف فائطتخن يرائعطتخن ط أيخنت أطيانأزالدطتانفت نهتيطلندل يتاأنعلتسندلءت  ن

نن0
وءانطايشاينطعطقندل ط نداءها نع ندل ط د نفطؤت نداءها نهاطاهننلر  نن

فاطتقيني تلنندل ياأنعلسندلء  نبنف ن تط نأ ندل طت د نطتؤت ن لتلنيت دفب
عت نوت دندلتعططتقنطؤزت ندلهتء ندلغ فتائ نن0 لط ني دفبندل ياأنعلسنء عخن

يالءهتتيلنلل طتت د نشتتاعطتخن عيتتااهنبنيطءعتتانطؤزتت نيالءهتتيلنلإلءهتتا ن تتيلن
دل يا لن دليرائعطلنبنإ نأءخنالش  نطيتااندلهتء ندلغ فتائ نزتاا نعإههتلن

فرت نالطهتاعبنفت ندلق د نيالءهيلنلإلءها نعا دمنطلتتقمنيهتل اخنداءهتاء نبن
هتتيطلنتاهتتطىنعقدطتتانندلاا يتتلن ند ليتتلنن دلعتت  ةندلق هطتتلنبن الفتت نهتتيطلن
دل يتتاأنعلتتسنءهتتلخنبنيتتلنت فاتتخنفاطقتتتخنبنفاطقتتتخندليرائعطتتلنف هتتبنبن

 عء  دلنلمنطا نطرعخنإ نهاعبنإءهاءانأ نهاعبن ط دءانبنأ نعتاا ندلشت   نن
وتت دندلهتتل لننبنأ ندالفت تتابنبنأ ن تتتسندهتتتعءسنعتتا دمندتت ناضتت نلءيهتتخ

نن0دلهءه ندليرائع ن
النإءها نطعاءخنأ نطليأنيهر للنالعلندل بنبنلات نوتلنطافتبندل تبنعلتسن

نن0هءا طخنأيناائ نلط ل نيخنف نفضا نععلاتخنندلا بن
ن

داءها ن دتخنو ندل ينطزتل نف نتل  ندل تبنبنعءت عانتات  ن يطاطتانطعات ن
اطتلنبنعءت عانتي تت نلتلنأ نتعتء نعا يتلن يطاطتتلنبن ات للنتتل تسنعا يتتلن يط

 يطاطتلنتاهقنأ نتعاا نفاالن يطاطتانبنديتلناتلنشت  نأءتلننت تتا نإلتسن
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دهتتا د ن يطاطتتلنبنفؤءتتلنتضت لنضت اانفطتتان يطات نبن تت ا ن ع عتتان
فطان يطاطلنبن إ دنتءا للن ااعانعاندهتعتالنيخنب تتسنعءت عانتت  نشتاد ن

تشتتتاين اهتتلنفعءتتلنت تت منعلطرتتاننيت هطتتخنفطتتان يطاتت نبنفؤءتتلننتاطتت نأ ن
ف هبن اؤءلنتافبنع نااولتلنعيئتاث طالننبن طات  نوت دن تتسنفت ندزتطتاان

اتتلنوتت هندلععااهتتالنالتزتتا نعتت نا ءرتتانن0دلق هتتلنبن أ دتتالندلهعتتا ن
ا دلنفالنتيط ن  ةند قعلندلءيهطلندلت نطعانيخنوت دندلشتز،نءتطهتلنف ت هن
ل يطاطتخن د نطا  نال زلنلخنيران تا  ندت نتهتا لنعءتخنفت نعءيتلنهت  ن

عء نو هندلء ا نتي أندلءقعتالندلهتليطلنفت ندلأرت ان تؤزت نعهتا اترانفت نن0
هل اطالنو دندلاائ ندليشايندل ينلمنطا نطعللنإالنأ نطء ا ندء طتا دنيالا تان

ن0دلشاطاةندلت نتهاءخن
ن
طيلتتغنعا لتتلنالطهتتتعتبنفطرتتانيشتت  نبن النطتزتت ندتتادادن د تت دنبنإءتتخنف تت نن

  ن يطاتتلنتااعلتتلنعتتبنا دلنطء تتا ن  دعتتانعاضتتخندلا  تت نبندآل نهتتت 
دلياتتلنوتت هنعتت ندلشتتز،ندلتت ينط تت نديالتتتلنبنهتتتا  نعالعتتانيؤءرتتانلطهتتلن
أفاتتاالن يطاطتتلن تتا اةنعتت نشتتز،نهتت ينعهتتإ لنعهتتإ لطلنااعلتتخنعتت ن
أفاالخنبنهتءأانإلطرانءأادلنه  طلناعانأءران  النهت  طلنبن لهت  ن

طا  ني هتبننت النيؤءلنل نت  نع ديانهليطانأ نإطهايطانع ن دلندليالنبنل 
دليالنأ نط النهااءانفطلنبنف  نهت غ ن تءأان ت الن همندضت اديخن
دلا  تت نبن هتتطا  نياعااءتتلنفتت نل أتتالنداء تتالنتلتتلننأ نتتتتالمنشتتطئان

ن0ه ط دنف نط منه ط نع نععال
ن
ف ن دلندلل أتلنلت نطغطتبنعت نيالتلنيتؤ نوت دندلشتز،ن التلندهتتثءائطلنبنن

اتالنععاثلتلنبن لاءرتانت ت ان د نت  اع ندلشز،ندلت ينط ت نيهت داهنأف
أعتتتامنوتتت ط نن0عتتت نشتتتز،ن يطاتتت نطاتتت  نفتتت ن ادطتتتلنيؤياتتتا نعتتتانطياتتتلن

دلءع  هط نهتا  نعرعتلنفاطلنف ندل دلن دالءتياهن تسنتيلغن اهتلندلتعططتقن
يتتط ندليالتتط ن يتتط ندلشز تتط نبن لتتط نوءتتالنأهتت أنعتت ناتتائ نطعضتت نء تت ن

 ند اثتاندهتغاللنع دد نشتز،نعتاطرنفطيتتقهنبننوت دنطت ااء ني ت ط ت
عتت نعقطتتقةن/نعقطتتقةن/نبنافتتمناتتلنعشتتاعاندلتاتتا  نبالنأ  نفا تتلنإالن
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 أ طءرانبنأ طءرتانفت نندلرقطعتلن تهتلطمندلتءي نلالعيتاالةننبنفرتلنوءتالن هتخن
آزانلله  نأاثانعع انا دلندل ينطيتقنعقطقةنف نعالدلنفطتانهت طلنعارتان
بنالأهتتت نءيهتتت نفطتتتانأ نأع تتتلن دلندلاهتتتلنياتتتلنعتتتانلتتت ينعتتت نعشتتتاعان

نن0الشعئقدقند
  عتتاناءتتلنأءتتا ينيتتالتعا نفتت نهتتيطلنأالنطي تت نداءهتتا ن يطاطتتتخن  يطاطتتلن
د شتتتتتطا نفطتتتتتخنبن دلندلتعتتتتتا نداطهتتتتتاي ندلتتتتت ينطءتتتتتقلنلعياااتتتتتتخن تتتتتتسن

ف  نطايشتاينداءهتا ندل يطات نطعات نلتخنأ نن0دلع ا ط ي نلخندلعالئالنن
   نطءامني   ن و   ند شطا نبن    ن و   ن يطالندل طاةنبن    ن وت

تاعت نا حندلعزتا اةنطايشتاين0عالدتخنعبنءيهخن عتبنهللان عتبندآلزتاط ن
عء عانءا  نآعالءتانندلايتاىنعلتسنأءتا نفطتانأهت طا ن ءضتبنعيتاتط ن طاتءتان
يؤطتت طرمنبندآلعتتتالندلايتتتاىنتا تتت نعلتتتسن  ينءيتتت  نءيطلتتتلننبنأ لئتتتلندلتتت ط ن

يهتطاةننطات   نيؤءيهرمن يالنع نلخن للنداطيلنأ ياط ةنيرمنبندل ط نطليث  
طا ت نهللانلاتلنشت  ن  تخنبنفؤءتلنتايت ننن0 هءلنف ن طاترمن ف نعت ترمن

ديءلن تزل،نف نتايطتخنبننلاءتخندل تغطاندلت ينطاهتقنأ نط ت منلتلنشتطئانبن
طيهانف نأععادلنزتقدئ ندلعشتاعاد ي طلنفط ههتلنيأيتانوائتلنأثعت نعت ن

نن0ل  نأع اهنهللانشطئانطا نيخنعلسنإزال لنلخن0الناء قندلاالمن
 نهتتا  نلتتط نيال  طتتلنف  اتتخنيشتتايني  لتتخنمنالأزيتت نعءتتلنشتتا اينهتتا

د عع نيالغايلنبننإءء ن قط نعلسنالنعشر نعت نعشتاو ندالء  تا ندلتت ن
أ اا لنأء نعء نع  ت نأي  نع ن ت ط نط عتلنفت ن دزلتخنن0ت ط نيءان

نن0اءقندلء ا ن دلشراعلنبنلاءء نأفشلنبناؤ ند   دا نعات دن
اندلهعتتتالنعتتت نهتتت  اوانبنألعتتت نطتضتتتاع ندلعءيتتتلندلعلتتت  نطزلتتتبنقوتتت 

طا ااىن أءانأاىنددتال نقو اندلهعتالن دلء تا نعت نهت  اوان النأهتت طبن
دل ددبنياعتخنطءراانعلسناإ هءانن0إالنأ نأءأانإلسندلءقط ن أاتي نيا لمن

طتتا ااىن دلءتتا نوتتمنأي تتالنوتت دندالءرطتتاانبنلتتط ني هتتا نيتتؤين تتالنعتت ن
عؤهتتاةندليشتتاطلندلايتتاىندلتتت نأعطشتتراند  تت دلنأ نأاتت  نهتتاط دنفتت نوتت هندل

ننن0ل ألنيل ألن
النش  نيالنطيت حنيادئ تلندلاي ءتلنبند ههتا ندلتت نتت تالنأعتاع ن تتسن

اتتلنن0فت ند ت اندلاتت لنت  لتلنإلتتسنع تايانلهثتلندلاتت لندلت ينطءتتا   نيتخن
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 عانأدهتسنتلتلندلايتااةنن0هه نط يانف نتايتخنهثلندطعخن أزالدخن ضعطاهن
اندللنلشتز،نالأعافتخنفت نع دت نمنوت دن تادمندلعإلعلنعلسنهعا نعء ع

نن0فؤهابنمن ولنش  نفطخن اللن تسنت  لنو دن ادمنن0طااهلن
ل  ندالندل  دبنبن لاء نأيا للن دلنن0و هنألياأخندل افطلندلت نالأءهاوان

دلع د نبنفرلناتا ني هتا نأ نأيتاالنلتخنع ديتخندلتالنأزالدت ندلت يناأطتتخن
دفتاد ندآلزانبن عانوت ندلع ضتبندلت ينالن د  نطءأانإلسندعااءطلنن0فطخن

زتتائ نطتتا ااىنعلتتسنءهتتمنبنفاهتتلنفطتتخن تت لنن0طعاتت نأ نط يتتتا نعءتتخن
نداات ا ن دلهع ن تسنيلغلنعأاعخن.

اءلنأتيادندللطال ندل  طللن أءانأشابن أء ت خنبناتا ندلشتابنط ضتء نن
ااءتتلندلالعتتالن0علتتسندلاتتالمنبن اتتا نطتتتؤثان تتتسنتغتتا نعطءتتاهنيالتت ع  نن

ع ند لمن دلعااءاةن عهافالندلرتا بنعت ن ددتبنألتطمنبن اتان نتزا نع نع
أع طتتخنن0طء لناعانل نأءخنطء لنآلزانعتاةن يطتخندلت ينلت نطتادهنثاءطتلن

النزيات نبنلاءء نزائ نع نا تا،ن تائشنط تطبنعتايانهتيطلن هت ن
نن0ف ضسننالعتءاوطلن

عاشنع ا عانع نعا يلند ع عتلنبن طيت  نأ ناتلنعشتاعاند يت ةنالتغءت ن
عءت وانعافتلنأ ناه لطتلندلاا يتلند ي طتلنالتلت ت نأيت دنن0 اةنأع علننع 

ل للنوت نعلترتبندلا د ت نبنن0 النتغء نأي دنع نأءث طلندلاا يلند ع عطلن
إءتتخنعلاتتتأنيا ايتتلندلشتتيافطلنبن  عتتاناتتا نطي تت نعتت نشتت  نط يتتخن ط لطتتخن
نعءاطتخندلزا لنبن طي  نل نأءخنطيهانفطتخن فت نع د يتخندلعزق ءتلندلتت نلتم

اا نأ طاءانطغعاءت نيتال ياللن العتالنفاطتلنفت ندلا  يتلنن0تزا نإلسنأعخن
 دلادلنبن أادهنطرتمني ائان طايطخنبنأ نطتالت نيءت  نعت ندلهتعلنبنأ نطا ت ن

أاط هنأ نطيادنتللندلش ءلندلعزق ءلنن0عالدلن عطعلنعبنأيءا نأ  ندلتهاان
اطت نأ نع ندلا د  ني ت اةن يطاطتلنبننيات نأ نأ تغطلنل ت طثلنوت دنبنأ

أي  نلخنع نفتتاةن تغطاةنطيهتانع د يتخنفت ن يرتانبنأاطت هنأ نط تبن يتان
  يطاطاننبننننننننن

أ نطاشتت نعشتت ان يطاطتتانبنأ نطغتتاقلنفتتقالن يطاطتتانبنءهتتمننطتتا ااىنفتتتسن
دالتتلنمنإ ندلشتتع نعشتتادلنبن دلقوتت انطاءاتتلنبن د ع تتاان0شتتيا نشتتيط ن
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بنياتلنزطتادلنتر لنبن داءها نط  لنعلسنعتاو نأاثتانعت ن  تخنبنطتعتت
ن0د ارن دلهعا ن دل اطلندلشز طلنف ني ا نأاثانع ناثطاةن

تايتءانيزطان ءرانتاي نيادئ لند  اللنلا ندلءا نأفه  دناتلنشت  ن تتسن
يتتالندلع تتانطتتؤيسندلءتتق لنعلتتسنتايتتلنأفهتت وانهتتااء وانبن وتتإال نأءيهتترمن

افيتلنالطعتلا  نأينشالنع نث افلندالدت ا نبنإءرانعها نو دطلندافهتا ن 
لهعتتبنأعتت دلنطيشتتل  نفتت نهعارتتان  ن اوتتمندل تتادمندعتتتا نأ نطهتتمني تت ن
 يطلن ا يخنبنلطتها ىنعبن اومندل تاللندلت ينط تانءيت ن يطتلن تا يخن

تاتتا نطايشتتاينأ ناتتلنشتتز،نعطتتالنيي اتتتخنلعتت نطاتت  نعلتتسنشتتاالتخنن0
ن0 ل نيءهيلنعان

ااءتتلنعقطتتقةنن0اءتتانثتتال ن تت ط النمنعقطقتتت نبن ز اشتتط ت نبن أءتتانن
طرلن زه للنت علندل طمنبنلا نلط نالنإءهتا نطعات نلتخنأ نط تع نأعتامنءق

ءقدوتخنف نالنعاد لندل طاةنبنو هندلءقدولن فاترانلتت هلنإل نا نالأ دتبن
عاتقدلني اةندلءقدولنتإلعران الأأت نيؤءرتانهتتءه نن0ءيه نفطعان دالنفطخن

ا ااىندالتلنعءت عانأءهيتلنديءرتانمنطتن0ف نددتال نتللندلي اةنع نهت  اوان
و دندل يلنهالء نأد نع ديط نع نأع نبند  لن ءرتان اعتءت نعت ندل تبن
دلتت ينأ يتتخنايءتت نبن دلثتتاء ن ءرتتانعاشتتلنع ا عتتلنعتت نعا يتتلند ع عتتلن

تللندلعاأةندلش ط ةندل ه ةندلتت نلتمنتاتشنل أتلنأع عتلن د ت ةنبنن0دلهاعطلن
نن0تااتء ن تق هلنبن لمنتاء ن هررانعء نأ ن ل رانأي ن

 نعلطرا ءرتتانلتتمنتاتتشنعا يتتلند ع عتتلندلهتتاعطلنبن أ طءرتتان ءرتتاندآل نأشتتي
 اعتء نع ن  ت نبن اتا نطعات نلرتانأ نتهتتز مندلت ط ن دل تاء  نلتعء ءت ن
أع عتران ل نهاعلن د  ةنف ند هي  نبنتعء ء نعانأ تا نإلطخن تؤز نعءت ن

امناءتلنأ لتمنأ نتت زلنأعت نفهتؤةنفت نلطلتلنن0عاناا ني اهلنإلسندلزا  ن
 0لنفطراندلارايا ننفؤت افقنإلطران أتال نياتيطراناا ي اةندء  ا

ن ن/ ن اطعل ن/ نفءل يرا ن ءضج ني اعل نتياا ن  عا نز اشط ة ااءلنن0 ااءل
ن ن دءيتاح ن عع  ني اعل نتت    ن و  ندلثعاءط  نف  نأ نن0تي   ندتي ءا عاة

ءاددبنفئلنع ندلعتا  ط نإلسندلهاعبنلع ةنهتلنشر اندهتز عءانزاللرانعان
هائلنبنف عءانيتههطلنالندهمنعبندلاعلن دل اللندالهتعاعطلندهتاءانع ن 

ف ن فتانزا،نبنءضط نإلطخنعانء  لنع نعال عالن تسنيلغءانتهاعائلن



024 

 

نيشالن ندلهاعب نإلس نتتا   ندلت  ندليئل نو ه ني ددب نتءير ن ي ل  زعهط 
ن نبنن0عت د ل ن أزياوا ندل ي ال نو ه نعلس نعقطقة ن دل  نعاة ن دب  تس

نن0فت ديءانع نعرعتءان
/نعي ندل ا ان/ننبن0هت طبنأ نأ اانيارنأي النتللندل ي الندلعزيطلنأ

نلخنأايبنيءالنعتق هالن نع ناتيلنعهاع نف ندلشا لنب ن0اا نعت اع د
أ اانأءءانتتياءانع ض عاني لءانفطخناثطادنع ندااوا نبنف  نأع سنعيلغان

ن ند اياح نفطت اهعا  نيخ نلطتاها ند شزا، ندلاعلنن0    نع  نهءتط  يا 
دتهامنءتائجندلتهااةندلعت د للنزهانو دندلتاهانعااا نطتاهانيخن.نفؤت ن د

نعءخن  لبنإعا ةنأع دلخنبنفؤدامنعلطخن نيال  ط لنبنلاءخنتياأ شاطاخنطزياه
ن ياليالن نب نأعاءل ندلعيلغنيع هبنهء  نأع اه ناا ند  د عا نياال تطالن ءخ

دالنلخندلاهلنن0ف  نت د ندلاهلنبننفت زلن طءرانعالنزلطلءانو دنيطءرعان
نل نطه نع ن نعالخنب نهؤععلن أع طخ نطاعالنلطه  ن  خنعء ن.. دلههط نم

نن0طا طخنءطايلنعء نفطعانل ني طلنف ندلهه ن
نأعانن نب ن  خ نطثيل ند عاءل ن هء  ن   نعلس ندل ا ا نعي  نيؤ  ندلعال نلخ دال

دءترسندلعالنإلسنفت ىنيطءرعانبنت  لنن0دالتيا ندلشي ينفالنأ  نطاتا نيخن
دلاهلنطعللنيطتانطهاءخنعبنأ ال هنبننطعا نلخنأ نطيطبنو دندليطلننيؤ نو د

أضا ندلعالنع هران  تخنلاي ندل ا انمنلا نهءشتا نف نن0لاي ندل ا ان
ن0ع  ندليطبنأءخنالط  نللنأز ندليطلنديلنأ نطشتايندلاهلنيطتان  ال هن

ندالنعي ندل ا انعهتا نمن عاندليائ ةنطانعـــالننن؟ن!
دليتاةنهطا  ندلاهلنعهتؤهادنف نيطتلنو دن هتتاتبنعلطخنندالنمنف نو ه

أهاةنشراطلنتتي ا نعلطرانبنطه  وانللنالنشرانإلسنأ نطشتاينيطتانأ ن
فرندلزال نيطءرعانن0طاط نللنأع دللندلت نأ ي لندطعلنع ي ضلنلليطلن

ندلعهاط ن ن دل نأ  ن أأ  نب نزلطل ندلعال نيخ ندهتر  ندل ي ندالتيا  نو د علس
ندآل ن تس نع نعاقدل نأز  ند  ناا  ندل ي ندل ا ا نلاي  نشراطل نأهاة نط فب  

د اياحنضا ناأهعالخنبنثمنأز نعاةنأزاىنع ند هاةنضا ناأهعالخن
نن0فط  لنلخندلعالنعيتهعانمنلتاا نأ نف ندل ط نهالنن0

نطازلطلن ندلط م نيا  نالطلقعء نأ نت ل ني نإعاعا نللعالنم لا ندلاهلندالرا
نن0يطلن
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نعلسنشز،نآزانإهعخ نلمنطا نط ل نط عانن داءا عي ندلزال نعطه نبن
 د  ن تسنيلغندلزاعهلن د اياط ننبن اا نع عءانللزعان   عانتادهنثعالن

نف ن ادالن.ن
ن تسن ندلاهلنع نأاثاندلعتا  ط نإلسندلهاعبنب نو د  الءاا ناط نف د
حنف نيارنندلعهال نيؤن ندزتطاانهللان دبنعلطخنلطا  ن هعاءانيؤءخننط ا 

 نبن أ نل طخند ها ني للنبنف  نها هندالرامنف ندلزاعهلنءائيانع ندلءي
نن0 د اياط ن نيءا نعلسنو دندل   نفع نءها هنطغ   ننأعرالنللعإعءط نن

علعءانيؤءخناا ننطاعلنأهطادنف نإ  ىندلعتاهانف ندلبندلع طءلنلاءخنف ن
ه ندلثالثط ندض انلتالنندليال ننالرانيهيبنع منتعاءخنع ندلق د ن ءخن

نطا نطعللنعاطتق  نيخن.نننلمن
أعضسنف ندلزلطجنزعهلنعشانعاعان عا نإلسنع  ءخنثاطان.نندهتعبن  لخن
نفاشتاىنعتهادن ندلهاي نب نإلسناااه نطا   ن نثمناأ ه دلءا نطع    نفطخنب

نضزعان ف دنطيطبندلهعاءلنيالهعللنن.ن
نع نيءالنيارنن نعاتط نف نفايتخ ناا نعتق ها نعلسندلءا  نول  عء عا

ندل نبن ع نيابندلته ط نتق  ندعاأةنأولنو ه ندل ط نطاعل  نوءالن ن ع طءل
نثالثلنبنن يا نهءلنتق  ناديالن.ن

ف ندلهءلندلثاءطلنشا نزيانيؤءخنطاط ندلق د نزاعهلنبنلاءخنطءأانإلسنأ نن
نطعء خنهللاندهتثءا ن.ن

ن يط نن نيطءخ ن عطعطل نعالدل ن ال ة ن نال أ د نثم ن نب ن ندلءا  ندء وش عء وا
ناا  ندل ي نف ننعالزلطل نإال ن الطزاها  نيطتخ نف  ندل  طلل ندللطال  طعض 

ن دلنعتؤزانن.ن
نيا ن  ط ن  طلندالنلخندلعالنمنطان ا نبنألرعء نهللانيعزا ن.

ندالنمنأينعزا نطازلطلن؟
ندالنمنطا ا نطعاءلنأ نت ل ندلاياىنبنفتضبنو هني النعءران.

ندالنمناط نأ ل نق هت نلتا  نق هلنلغطاينطازلطلن؟ن
ن ع ن نةندالنم نعلسند ز   نهتااو وا نعطاللنب نأم نإءرا ن نب أهيالنلت ل را

نن0فت  امنعلطلنبن ي دلندل دلنط لنعلسند زلنأ نت طمنف نعءقلنأزطران
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 لا نعلطلنطاهط ينأ نت ل ن تتا  نإلسندلهاعبنبن تتالنو هندلزعاةنبن
أ نتهتانءيهلنفطرانبني اد لنطا ا نط  النيؤءلنعء عانتزا ن يا انع ن

نفع ندل يندليطل ندل ط  نلر د نشطئا نت  م نأ  نتاط  نبأال نعءل نتي ح نادئ ترا  
نعء لنو هندلاز لن.

ض لنعطهـ نياع ناعانلمنطض لنع نديلندائالن و نطايلنعلسناتي ن
نن0دلعالنمن دللـخنأءلنعلا  نطانعـــالنزلطـلن

نع ن نعتق ها نعطه  نفاا  ن ندلءا  نيط  ند عا نشا  ندل ا م ند هي   ف 
هعطاانف نيطتخنننبننف اانطتا  نف نالن الةنإلسندلزاعهلن ط تيأنير ن

دلهاعبنبن لعاناأىنت دضبندليءا ن دآلثا نبنأد منعلسنتاعطمنو دندلهاعبن
نت هالن نهالرعا نعها اط  نيطتط  ندشتاى نثم نب ندلزا، نعالخ نع  نثطثخ  تؤ

نل  شنو دندلهاعبن.ن
 طي  نأ ندليااةناددلنلخنف اانف نع لبنالنهءلنوهاطلنطااو ندلاياىنن

نأعان نهت ي ط  نم نلرا نط  ل ن و  ن نه ط ة ني د  ة ن طتق   ند ز ة علس
ن أ طاءانف ن االلنايطهلننطا  نف ندلهءلند نتق  نعاتط نن.نن0للعإعءط ن

ط عرانطاهط ين  لءانعلسنأهعا نهتلنعشانندعاأةنع ل لننطاش نف نيطلن
طؤتطر ن ااعر ن اه تر نبن الطهع نلر نيالزا  نأ ندالزتال نيالءها ن

نل نافمنالن دلندل أانأ نء ت منعلطر نعقلتر ند ي طلنبنب ا ندهت اءا
نيؤءران ن ألع ل نعتهاه نف  نعطه  نإلس نز اشط ة ن ويل نعء عا ن لل  اا 
تاط نأ نتتاا نيخن تاىنيطتخن و نتاط نأ نطهالرانيءاعتخنأعانللعإعءط ن

نن0
نو دن نعلس نيالتاا  ندلافيل ن ءشااارا نداطيال نأءءا نعلس نثالثتءا ف ويءا

ندالهتثءائ نن.نندلاهل
نطاش نفطخني اللنف ضسنعهطيلننبن نيالا ي اطلنبن ا   اا ندليطلنشيطرا
 داءانوءالنعلسندعاأةنعر  هلنبنهؤلءانعءرانف طلنيؤءراندلض طلند زطاةن
عء نهتلنشر انبنداللنلخنمنطان ا نبنعا علن اعتء نع ندلءااحنعءلنبن

ن0  نفطالنطؤتطء نن
نعنأزتــخن؟؟دالنلرانعغتاأانمناط نطؤت ند 

ن0داللنمند عندل ينالطؤت نأزتخنبنطق هرانلاهلنآزـان تسنطؤتطران
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دالنمنأءاناهلنعلتقمنبن ق هت نو نأمنللءا نالطه قنلرانأ نتء ا نع ن
ن0و هندل  ط لن

داللنمنل ن  نأءلنت ع نءطايلندلءي ةنفا نهللانطؤعالنأ نتعء ء ن   نف ن
ن0انهعطالن لبندل ءطان قطءترانبنعتاء ن ها ء نهاد 

ن أءءان نب نءه نعلطرا نا ءا نع نيطءءا ندلعادة ندزتيلنو ه ف ند هي  ندل ا م
أءرانهلهللندزتيا دلنهتشعلءان د  ةنتل ند زاىنبنلاءرانعا لنيا نهيالن
أطامناعانو ندآل نف ناهاللنيؤ نع طانأين د  ةنطش نيراندلتياطانهطا  ن

نعثلنع طانأزترانن.نن
نءءتأ نلر نيؤءءا ندلءا نلء ي نق هالنلاي ندلزال نعطه نبن عء عا ان  اءا

نأشراننن نل نطا  نأاثانع نهيال ني  انأ نععانق د نالن د  ة دل نلءا
نلتت اع ن تءضمنإلسنأز دترا.نن

نديلنن ن ن ندلثاع  ندلشرا نف  ن اعال نعاتقدل نااءل ندعاأة ناأطل نيؤءء  أ اا
نن0زا هءانع نتللندل أطاةندلت نع  ءانفطرانهلنعشاناأهانءهائطانن

سندآل نطايشاينالطه نو دندلاهلنع نطا عخنع ندءتراااتخنبن تسنأولن ت
دلءه ةنالطت زل دنف نأعاو نبن د ن أانعلطر ندلقطاادلنإالنأطامند عطا ن
نأولر نياف لنيارنأ ال نعطه نبن طاها نف ن دلندلط من فط ع نيقطااة
 تسنالطه  نع نطيه  نع  لر نع نءها نعاا دلناعانط  لنلر نعطه ن

نن0دلقطااةنط من
دبنن داللنل نز اشط ةن ء  نزااهالنع ن أطاةندلءها نو هنمنط ه عق 

نع ن نءتعا  نل  نب ن د  ة نق د  نفا ل نالطه    ن ءرم نايل نف  طاطش  
ند ال نهاد ر نلاءاند عءاندل ل لنلهتلنعشانشايانن.ن

عء عانقاتخنف ندلعتهاناا نطات يني للنه ط ةنعبناي لنعء نبننط علنن
ن  نيط طخ ندل اآ  نعلسنن0ط اأ نلطا  ندل اآ  نطضب ن أزاى نل أل نيط   اا 

نعشان دائ نعت د للن نط اأ نلم نعلسندلرات نب نأ نطا  ن0شز،ن دزلنب
ن تهءسنل نأ نأاىن نب نط اأ ناا نط ايندلءا نيؤءخ نأم  لا نولناا نط اأ

نن0 يطالنفتطالنط ي نف نيابندلعتهان طشا نإلطخنيؤءاعلر ن
ن
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ن د ند  نااءل ن ا ثل ن نلز اشط ة نف  نف اال نب ندلز اب ني  نععا نعب ال
نها هناهلنطثء نعلسناهلنف النلخنععانمنأو نهاالن؟نن

نن0دالنلخنمنالنن
نثمنهؤلخنإ ناا ند نهافانعاخن؟نن

نن0ف النمنالن
ن هؤلخنإ ناا ند نتااعلنعاخنف نأع انعالطلن؟ن

نن0ف النمنالن
ن ندلهاعب نف  ندل اآ  نداد ة ناثطا نالطاافلنن0 لاءخ نيؤءخ نللاهل نععا ف ال

نن0لعاافلندلت نتإولخنلت ططعخند
نطا نف ن ضبنط اثسنلخنطايشاينبنإءر نطاش نف ن دلءها نف ن ددبنار د

 أأ نأ نز اشط ةنااءلنألع لنن0دلبندلعااءاةن طءا ط نيءطادءخندلعلتريلن
نعلسنعهعا نط ع دلنيش  نع نه ا ن.ن

ني هبن/ن نعا د نب ن اطترا هيلنعءرا نل ن   نأ نتيالنشطئا لط ني هبندلعاأة
ز دلن/نعطه ندلعت اع دلنأ نط  ع نللعهتعبنبن لاءء نأع لندهتهالعر نأ

نطاش نف ن أطاةن   نأ نطءيت نن نبنهلنعشاندعاأةنع ل لن دلععطلنو د
نل ن نيؤءر نطهت ا نأ نط ع نيعأاواة ناءلنأد لنلز اشط ة نب ييءلنشيل

نشئ نن.نن
بنف نعء عانطعء ء نإهالع ن  انبنفعءخني دلندل دلنطعء ء ن اطلنأ نأ دف

ن أءان نأهلعل نا ء  نل ا  ندل   ن دل نطعء ء  نإءخ نب ندل   ن دل نيل د هيطل
ن دزللناتابنننداهالمن.ن

و دنداهالمندل ينط لبنعء ندلتقدعالنبنطعء ء نعطقدلنل ا نأ دئ نلتللنن
عء عانأديلنأ نطا  ندلتااعلنعا ناي اةنت هع نلتيا نبن أديلن0داللتقدعالن

ت نأعاوانهللانل نبن أديلنأ نأتها نع نأ نطها ء ندآلزا  نع ن   د ندل
دهت اللطت نداءهاءطلندلت نهالرانهللانآطلنف نءيه نبنل ا نعهإ لطت ندلااعللن
نااءلن نعرعا ناائ  نأي نع  ن ياط د نل   ي نهللا نأعام ندالهت اللطل نو ه ع 
ندلتقدعات ن نع  نعل نأ نأتها  ندليها ل نع  نهطا   نب نعء  نداديتخ  اهل

دل    نتهاهنهللان تهاهندلعهتعبندل ينأءتع نإلطخنندلت نت   لنيع هيرانتلل
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و هنف اةنيشاطلنادهزلنف نأععا ندلءا ناافلننلط ني هاءانأ نءي  نن0
نن0ع ند ع دان دلعياادلنلءيطران

ن
وءانطايشاين تسن للندلءهلنط  ارانهللانفالنطا  ند بنأيانبن النطا  ن

انأعامن/نء حن/ندل يندالنلخناءانء اأندل اآ نعاانعء نأطامن  ديءن0دالي نديءان
ن نلط نعءخ نيؤءخ ن  ندالي نن0هللانع نديءخ ندلءهلنيطءرعا ند بنهللان لل ل  

فامنع نديءلنتاطشنعبنأبند بنهللان للندلءهلنن0دء ا نع ن اط نهللان
طعء ء نهللانن   نف ندعتاللنننن0يطءرعانيهيبندء اد ند بنع نأعانهللان

ضلن دلزطلندلعه علن د ءاامن دل ا ندل ءا طاندلع ء اةنع ندل وبن دلي
نإلسن نط وب نق هرا ناا  ندعاأة نأعام نأض ل ناءل نلعا د نأعا  ن ال ب
دلع اهبنلط يرنادتيرانف نءراطلنالنشران و ن اعتلنبنت لبنعءخندطعلن

و هندلعاأةناءلنأادوانف نع طاطلندلتايطلنتهل نعبنإ  ىن0  د نفطتا  ن
ارانبنف  ناءلنأ غ نإلطرانهاادت ندلل دت ناءلنأق او نبنلمنأت   نع

 و نتشا نق هراندل ينط اعرانع نشاد نلي نتافبنفطخنع نادتيرانبن
 لمنتا ند ان اثلن دلندلعالنبنيلنتعض نهاعالن  طللنع ندالاوا ن
نفطهت ل ن نب ندلشرا نآزا نادتب نعلس نلت  ل ند  يال نتالم ن دديل  و 

ىنتغا نف نثمنعا لن اان0دلق  نعلسنهه واننلطالن علسنادتيرانءراادن
نن0ض لن  طلن يشاينطءأانإلطرانعيتهعان

عء وانءررنيشايندائالنمنهؤعقعلنعلسناؤ نع ندلشاين د الناات ن
نن نيلنع نهر ينأطضا  زلندلع يىن عا ن اعالنن0لط نع نعال نف  نب

هياةنعلطراندياط نشاين د بناات ن و نط انأ نط  منلران و نعهتعتالن
دالنيشاينمنن00وانإلسندلشاين دلاات نفشااتخن و نتع نط ن0ف ندتاائران

نيلن نعاافل نطقط ء  ندل ي ندل  ط  نو د نادئب نو  نام نب نطا ااى ت  ث 
ف اللن ااىن و نتهت ينف نهل هراننمنإءء نشاو ةنطايشاينعلسنالن0

ندليه ان دليه نبن ع اهلنأش ندال اد ن ءء نأعطشنف ندلبنو دن و د
نا ند ل نطؤت  نأ  نأزشاه نعا ن ال نب ن دليه  ن دل ط ندليه ا ن/ نم نعل  ي 

نعهتضايط نف ن ناءا ندال د ناءتم نفطعا ندال د ندلعالئالنأالع نأءيهرم تت فاوم
نعؤ دومن نفؤ لئل نفطرا نفتراها د ن دهال نهللا نأار نتا  نألم ندال د د ار
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لط ني هاءانأ نءيالنشطئانطايشاينبنإءرانع ا اللنن0هرءمن ها ع طادن/
 نن0فا طلنعهر ةنتيشلنعشانعادلنلتءه نعاةن د  ةن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ناأيندلاط ننن ل نن0هؤت   نللنع نهط ندل ط ندل يناأطتخنط تلندءهاءا

اءلنإ  دلنن0طغطبنع نعزطلت ن دلندلعشر ندلعاعبنعان ططلنطايشاين
زات  نن0ف نقطااةنأزتخنزات  ندلت نااءلنف ندلها هلنعشاةنع نععاوا

تللندليتاةندليتطلندل ينالطغطبنشالرانع نزطال نبنااءلنهعاد ندليشاةنبن
ن ن طاءا نيا عطاة نشيخ نلرا نب ندل اعل ن  طلل نب ن0ء طيل نعبنن ن ويل ند  ااءل

 البن  اليالنشايترانف ن  اةنءأعتراند داةندلع اهلنبن وءالنطي  نأ ن
نبيا نع  نإلسنهعا نيطءرعا ن دلاالدلنعبن البنأ تا نإلسندليطلندلزل ة  ترا

علعلن دلنط منأ ن يطيرانعالنيعا نارايائ نف ندليطلنبننلي ند عان
نلمنتا ندا اةنعلسنإزيا ن علسنعاو نعلطخنف نزيا ن تسناألندليءلنأءرا

زات  نطايشاينديلنأ نأءهسنو نديءلنزاللنز اشط ةنن0ءتطهلن دلندليالن
نيال ددالندلت نتهايلنإل نع ن اط ن  ط ت  ن ليلنأ نبنعء عانعلعل 

تاافء نيرانعلءانءهت طبنأ نءيالنشطئانبنأ نأ نءزي نعءرانييارنالعالن
نيالهاط نبن و نعء نأ نن0 ننهط نطز  نل ي را ااءلنت  لنيؤ نش ط را

نعطءطرا نتغعر نأ  نالتهت طب نشراط نن0علعل ندل يلل نو ه أعضل
ف نتللندلأرطاةندل قطءلندلت ن  ءترانف نع اادت نن0عت د لط نع ناعبن

ن أ نبنب نت لن اادوا نالنهءلنعء عا د نهاعلنع ندل علن دل ع  نفطرا
 أا  نعات طلن دلندلط منثطايانه  د ن د ن ا لنأالنأيتهمنفطخن أءانأعط ن

ن نياطء  نشر تخ ندل ي ندلعإلم ندلعشر  نف نن0 دل نقطااترا نف  نل   ي اءل
نف ن نط اع ندلع ل ناا  نب نشي   ناائ  نإلس نت  لل  ن د  نب نعغل ل  هاة

ااءلنت  لنيؤءرانالتاط نأ نتع لنبن واو نن0  ع عران هرران   تران
العاتراندلت ندء يالنف نا   نمنولنهطعء ء نهط نفا لن النأع لن
بن أينع لنبنأينزقينبنألط ني هاخنأ نطهاع ء نبنالأاط نأ نأ وبن

ن نوءا نتءهس نل  نعاا نهطاة ن أتال ندل اط ل نير ه نهللا نالعاترانن0إلس ااءل
اط راندلها ن تسندء فبندليابني  منهط نبن دبندلادهيلنتزا نيالاا نع ن

ف ندل هاةن يط هنزءهان أديلندليابنبندءتيضلنزات  ني  ةنت تع ني نبن
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ع لنيرانء  ندلزل ن تسن  لءانقد طلنن0 دء رنهط ناال ئبنء  ين
ندللنمنددتلء نأ الن.ننن0 و نط اعنمنهؤدتللنعاران

ن
يؤءء ندت  لني ا يت ن ل ن د نديالتءان دلزءهانيط هندلطعءسن أءانأشاانن

نديل ن نش   نأ نن0ط طيرا نيا  نيعئلنهل ة نايلنط  لنع نز طئترا دللنم
نلت تلخن ننبندءتأاندلطالن تسنتضبن علراندل ينلمنطاتابن ءيا تضبن علرا

نن0و ندآلزان
دالنمند وي نأءلن ايلنع نوءانبنأءانأعا ناط نأ امنعلطران تسنتا  ن

ن نتن00عياة نايل نيهل دل ن دشاي  نال  نزا ات ن0لل نإلس ندلزءها ع 
نأقدلن ن عا ناديت  نع  نيخ نلطز شء  نأعا ه نثم نب نأت ال نفلم نب نآلعء   تس

النأعا نعاندل ين   نن0أعهلنيرانيط ينع ندلزل ن د نتا علنزلي ن
ندلهاعلن ن ي دل نب نا اع ل ن هر  نعلس نتءرال نعءخ ن يال ناأطل  تس
ندلت  نأزتخ نعء  نإلس نضايل ن ط ب نأاضا ني  نلطاع  ناتي  نع  نهاء 

نعء ن نااءل ندلت  نزات   ناأطل نب ندل   نهاا  نأهعب ن ادع نعءرا زا 
ن د ن ن نطءقنعءرا ن دل م ن ناشاة ل أالنزلي نتءتيرن ه ندلغافلنع ي  ل

ن ن ني  لتخ نءي  نأ  نيا  نهط  نف نن0زا  نشراد ن عض  ندليطل نإلس ع ل
و دندلاائ نهالنع نءيهخنعيتطانن0عقللن د نده  ندلاالمنالخنأعامنءاأاين

نلطؤعاني ي رانبنثمناأىننلطيت ني تلرانب ثمناأىنأ نطهالنع نءيهخنداضطا
ثمنت نهخنعهلعانءيهخنننننن0أ نطهالنع نءيهخنعءي دنلطءي نعانتل اهنع نأعان

للعزياناي لنيا نهتلنشر اناا نو دندلي لنزااهانع ندلهه ن  نأ  دن
ن نال ا بنلرا نشاة ندتل نبف   نعلطخ نط   نزات  نن0لم ن ا ثل نيا  نأءخ أ اا

نأشر نلرانيهتل نفاتب نقعطلتخ نأ ب ند  ندلع اهل ن دل نع  نايعا نشايا نأ  ا
ن  طيتران نف  ن  ضاترا ندلاهالل نفتءا لل نب ندلاعط  ن يخ نطيثرا اهالل
نف ندليطلنعلسن ن دبنأز وا دلع اهطلنبنلا ندل  فلندلهطئلن دالنعء عا

ن نهط د نعلطخ نتاا  نأ  نإلس ندلشاب نع  ن ت اى نب نط منن0دلاهالل   دل
ندلع اهل نياب نأعام ن تسننتا  ه ندلعياح نيالضاب نعلطخ ن دءرال  يا ا

و هنو ندلعاأةندلعهاطءلندلت نن0  منط هندلت ناتبنيرانالعالندل بنتللن
طؤت  نيءأاطالنتهالرمنأ  طا نعلسنعلسنن0التعللنإالنأ نتا  نض طلن
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نبن نشز طل نال نب نالعال نب نلرا ناأي نال نب ندلثعاءط  نيلغ  نل  ن تس دلءها 
 ينعال نف ناديترانعاي  نيط ندلاهلنبنثعلن يلنأين0العءقللندهتعاعطلن

ف نلطللندلق د نط لند بنن0أطءعاندا واندء ا لنبن أطءعانأءازراندهتءازلن
و دندل يلنع نط هنلطاي خنيط ندلق  ندل ينطءأانإلسنأ نهللاند نأو دهنو هن
دلاائءلنلط ض ن  اهنعءرانف  ن تي سنعهتءطزلنإلسنأ نتع لنبن إ ناألن

 ن هاندل ال نيط هند زاىنطاهعرانيخن ط   ن يلراند الن عءقللنبنفراو
ن ندل يل نعيا ال نعاه عل نأيطرا نإلس نفتا   نب ن هررا ندلءي نن0ف  أاى

طهتشطانق هاتخنف ندضاطاندل ط ن طؤز نياأطر نبنف ن ل ندل  طيطلنطاعان
نتا ينلخن نب نيخ نفط ل ن طزا نإلسند   ابنلط ت  د نهلعل نأم ياهتشااة

ندللطل نعءت   ن ااطا نبننعائشل ن غطا ن يل ناؤءخ ن ااطاوا نعلس فطغي 
نأي ن ن ط د لندال غا نبنف ن ااطلنأمنقا ندلت نأ يرا ت د لن ااطاوا
قا ناثطادنبن لاءخندءترسنإلسن الدرانبنطال ندلءي نعلسندل ااطلنلق هتخن

 ط  لنمن ط  لنف ن0مناءلنللناؤي نقا ن منقا نفطانأء نالأ ل لن
 النطرطءخنإالنلئطمن.نفطلابنعبنق هاتخنندلءا نمنالطاامندلعاأةنإالنااطمنب

نبن نفتغليخ نعائشل نعب نطهتي  نأ  ن اها نطه  ن ال نب ن طهلطر  نب  طعاق ر 
نيتللن نو ه نطال ندائالنم نثم نب ندلهيا نفطغليرا ن عائشلنن0 طاا    الطتا  

نفط علران نب ن نعها الليطل ند تيال نف  نلتءأا ناتيطخ نعلس نتهل  نأ  ت لب
ندل ي نف  ن تءأا ناتيطخ نعلس نلتهل  نعلسن0ل نعائشل نفضل نم نفطرا ط  ل

ثمنط   نعاعلندلعهلعط نأ نن0دلءها نايضلندلثاط نعلسنهائاندل اامن
نء  ن طءامنع نتللن نز  د ن/ نم نفط  لنفطرم نع نيا هنع نعائشل طؤز  د

ندل عطاد ن/ن.ن
طالمنأ ندعاأةند نق ه وانياهلن و نعااولنبنفالنطتا  نأ نطؤعانف نن

للايا ةنالطافمنعلطرانو هندلايا ةنبنفاط نيخنف لرعان  نايراندل ينزل ران
 ط  لنف ندعاأةنأزاىنأ نن0طياالنفارنشادالن طاةنعبناهلنعااولنن

ندطلنلخنأ ن نأ نتافضخنعء عا ن لران اطلنأ نت يلندلق د نع ندي نعمنلرا
أياوانطافمنعلطراندلق د نع ندي نأزطخن. تؤت نق هلنثايلني ندط نلت  لن

نفمنع  ران زالدخن إطعاءخن.نيؤءرانالتافبنف نق هرانا
نط  لنمنأتا ط نإلطخن  ط تخن؟ننن0فطهؤلرانع ندلعرانبننت  لنمن  ط لنن
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نفتهطبندلق هلنيالع دف لنبنفطؤعانثايتانأ نط ل ران طهتاهبن  ط تخن.
نعلسن نيغتل نلط ا د نلطال نأهيااوم نع  ندلا  ة نطت      نعهلعط  نءيؤ طؤتطخ

فط هخنإلسنأ ندلاهلنن0أء  ننق هاترمنف نأ دالنعتؤزاةن ف نأءيهرم
ندلشع ن نف نعاا ن تسنت لب نف ن دلنعتؤزانأ نط ا  ناأىن   لخ إ د
نيع ع ن ندلق هل نإعالم نإلس ن ط هخ نب ندلءراا ن ض  نف  نيطتخ نإلس فطا  

إءخنطءرسنإلسنأ نطتهابنإلسندلعاأةناطبنفتءهاحنن0اه عخنع ندلهيان
اهلراند نف  نف نشا اوانبنإءخنشا انعإلمنطايشاينأ نتاىندلعاأةنأ ن

نهللانل طخن ندلت نأ ن عرا نإءخنط هخندلاهلنلط ه ندلأ ني لطلتخ ن. دلث لنيرا
نأءطهانبنتا  نلخنليهانطليهراننبن طا  نلران لتا  نلخنأءطهلنبن طا  نلرا
ليهانتليهخن. تسنإ دنأتاوانعلطخنأ نط تامن ز لخنعلطرانت  لنعءخنعائشلنمن

دلنعاةندالنءافبنالي نعيا نل  ناا ناه لنداآءانطعش نعلسند ارن.ن 
نطاي نعمناه لنهللان؟ن!ندالندي نعيا ن د ن نو د  د نتهعلنلق هتخنمنعا
ناعان نالعاأت  نأتقط  نإء  نب نطاءافب نو د نف  ن عا نم ندلءي ة نع اهل نف  تالم
تتقط نل ن.نتءأانق هلنعي نهللاني نععاني ندلاا،نأ نق هراند نتيادن

نف نب نق هتخ نطال   نأ  نءه  نأءخ ن تس ن انللايا ة ن و  نلخ ن لل ناا  ع 
نت البن نأ  نع  ن اها نته  نفلم نب نل طخ نق هطل ن     نلرا ن لا  نب ي طاتخ
ي   درانف ويلنتشا هن يطخندائللنمنإءخنءامندلاهلنبنلاءخنلمنط ؤنلءانفادشان

ن.
فادحنأي هنطء لنشا دوانإلسندلءي ن عاناا نع ندلءي نإالنأ ن عاهنلطؤعاهنمن

ن وللنعلطلن  ان.ن منبن دف انبن دمنبن ءمنبنن إ ن
 ت هخنإلسندلعهلعط ندائالنمنزطاامنبننزطاامن ولخنبن أءانزطاامن ول نن

ن.ن
ناا نط  لنللءا نمندلءها نع ايط ندليط لن.ن

نتعللنن ندل ينأد لخنللنع نز طهلنبنندعاأةنف ند اياط نع نععاوا  عا
هعالنثا ةنتءاف نيراناياانأثاطا ند عرانبنتءتع نإلسنيطلنأ طلنبنتتعتبني

دلشالن دلءي ن.ننط  اسنلرانع نشابنطيلغنع ندلاعانء  نععاوانل يخن
نيعطلن أولخنيـن/ند عط ن/نل عانطتعتبنيخنع نأعاءلنف ندل  لن دليالننبنفتي أ
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إلسنهطاةنو دندلشابنندلععطقنبنتهاسنإلسنفا،نلتهعبنعءخندلعقط ندل ين
نننطقط وانإعهايان افيلنف نأ نتتاحنأا  نلتا  نداطيلنعءخن.

ع ع ني نعي نهللانطاز طهلنبن دلندلشابندلعزتل نبنالطعطلنعبنأدادءخنإلسن
نأشاالندلتا ن دللر ناشيا ن عادو  نداطشن.ن

شابناقط نا ا ةندءتشالنعءرانا دئ نف د لن و نعلسن شلندلتيت نبنن
ن و ن نيطتلن ءيهلنيؤاطهرا ن نل نع ل  نطاز طهل نهتا ءط نع أ أل  ام

دندليطلن أعامنءاأاطلن.ننمنطاز طهلن دلندليتسنتؤز نعها لنتيت رانف نو 
نعالن نزاا  ن دلاقلل نللشا   نطعطل نب ناضطب ن و  نأي طخ نع  نطتم دل اش 

ن و نطاعسندلغءمنفطؤت نيعانطه نه عخن طاط نيخنأ ال نععخن.نن
طءأانإلطخنأيءا نعع عتخن ط اا نيؤءخنطياانيؤعانعأطمنبنل للنط ع هنف نن

إ دنهل نطشاالنف ن ااعرمنبنأال دنعءخننشؤءخن.ننط  لنععخنطاز طهلنأءخ
نأالن ندل اام نع  نفاب نإ د نأعا نب ندل اام نع  ن فضل نشيا د ن تس هعطاا
د يءا ن تسنطءتر ندل اامنلطءرض دن عانشيا دنبنل للنطاز طهلنط ل نعلطخن

نععخنل بن/نفتسنعياالن/ن.نن
نبن ن دلاأين دلءي   ندهتعبناياااهالنداطشنع نأ  ابندلثا ة نأطام عء 

نلء اةنفؤدا نو د نهطا  ن ليءا ندال د ن ن. ن/ن ل ندليض لن/ نأهع ه ن ليا  د
دلعأل عط نفطءان عهاع ةنأولندل اهلنبنأهلنطاز طهلناا /نع ع لن/نو دن
أ  نأااا ن ليرمن دئبندل طلن.نتشتالط نش دانلر دندل ينطقط لنلريلنلل ا ن
نأعاعلن طهاللن دديلن ن دديا ندل ينهطهالخ نلا نأينهيبنو د نب داطبنيخ
أعاعخنتت  ثا ن هرانل هخن.نأت ااط نطاز طهلنبناا ن للنا لمنياط نبندءخن
إي نآعءلنبنتللندلعاأةندلت نشا لندلأا  نأ نتشر ين ال ترانلر دندليتسن

بنأت ااط ن دلندلاهلندل اش ن/نعي نهللان/ندل ينعالنديلنأ نطاىنديءخن.نن
نطاز ن لا  نب ن  نيال هيا نطا  نلم نعا ن ط    نت  ا ند طام نولنواو   طهل

نولنتهع نعااءتلندالدتاد نييتسن نللنب ندليتسنق ها طعا نأ نط ي نو د
نطاعسنفءمنأولنعالنل ا نداداط ن.ن

ا ء ن  اةنع ندالء فا نء  نع مندلتعططقنيط نعا يلن أزاىنبنولنأءلنن
نطتطمن نايتس نعلطخ نتا يط  نول نب ندل طيل ن هطاتخ ن ءقدوتخ ن عاءتخ عاهيل

نا طعلن.نن تافيط نأ نت لطخناعاطتلناؤم
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طعض ندل دلنير هندلهط ةنيالغلندلثاد ن دلعه ن دلشراةنعت ليلنف ن  ط ن
ن تسنتاىنأ نتاارند عانعلسن ن نيؤزيااه ن   ط نأءا نطؤت ءرا ءيهرا
نع ن نلمنتا نتاىنعرايا ن ت  لنلر نع اا لنيؤءرا   ط النع ايالنلرا

ن بنع ع ن.ن
ندل  لن نفط ب ن. نياطءخ ندل ب نلر  نء  ه نيرا نتشاا نعا نا دبننإ  علطر 

دل اع لن طافض نو دنيش ةنبنفاط نيهلطللندلثا ةن دلءاعلن دلهاهنت تا ن
يشابنطاعسند فءامنلخنع ندلاعانء  نععاوان التهاابنلخنف ندل طاةن
نتيضلخنعلسنايااندل هرا ن دلءاضهط ن أولندلثاد ن دل اعلن بناط نيرا

ن دلعااءلندال تعاعطلندل ط نطتيااق  نلاهبن  وان.ن
هالرانت غ نل  لن  ط اتران أالنت ل ندلاءا نلا د يرانأءرانعالن عانن

نيتهايت  نق د نلمنتها نفطرعانبننفاألنأ نتتعرلنف نأعاوان.ن
ن تسنن ن ليثلنف ن عترا ن ن. نت اانشطئا نشا ان لم داللنلر نيؤءخنعها 

نها نع ع نا للندلتهااةندلت نتء ل نفطراندافللنتهااطلنإلسنيال ندلشامن.ن
نإلسن ن للننعا ل نيؤ  نءيهرا نأدءال ن لاءرا نب ن ندل اش  ندليتس ن دل  اا

نأعلسنع نوإال ن الطتها قندلاعلنبنفر نشابنأعط ن د نط   نلرانعاهيا
دل ط نطؤز   نتهااترانالنهءلنإلسنيال ندلشامنبنفلتهتي نع ننأعاءلنع ع ن

ن تيط هن و نأطضانند نطي  نع نفا لنععلنتغءطخنع ناعاطلند فءامن.ن
ن   ن للنطاز طهلن؟نإ نأعاندليتسنيط نععخن.نلا ناط نطن
فتءتر نإلسنأ نتاهلن ي ن البنتزياهندزتطااواننلط علنفتاهنندلعياالنن

يضاعترانو هندلهءلنإلسندلشامنبن تشهطاانلخن ءراندلعاةند  لسنبن ا ءخن
نتهاان نطا طخ ندل ي ند ها نضا  نتا طخ نأ  نداال نفعءرا نيا عط  ع ا 

ندلا للنلاعالرمن.ن
نو ننطاى ن ا لل ندلعال  ن ضاخ نع  نأزطخ ندي  نلط ه  نفا ل ن الب أي 

فا لنلطزياندل طاةنع نزاللندلهيان دلغايلن اإطلنيال نأزاىنبنفطاهلن
دلع دف لنإلسنز طهلننعلسنععلندي نأزطخنل طران.نمننولن  انهطؤتطلنع ع ن
طاز طهلنبنن لا ناط نهتاهلطخنل   هن و ن غطانف نا للنار هنبنولن

لنعلطخن ءخنهطاهيلندلعقط نيؤعاءتخنأمنأ نشاللندل بنء  هنن دبندزتطاا
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ن لمن ن ادتخ نف   ند عا نهطا   نب نطاز طهل نال نب ندليل نف  نيا  نتء ي  لم
نط دف ندليتسن النععخنإالنلل اهلن.ن

لطا نطاز طهلنبإءخنضاط نبنداهل نعاخنزا علن/نعطهاةن/نهطا  نع ءانن
هلنبنع ع لندل ينا نلخن طزي نعءخنتابندلا للنبنإءخنع ع لنطاز ط

نلمنطا نلعزل  نديلخنبنأءطهلندل  ط نف نلطال ندشتاالن يخن دليلنلخناعا
ف نءيهلنطاز طهلنبنأالنت ااطخنبنإءخنع ع ندل ينداات نءهطاءخنبنع ع ن
ن العان ندل ي نب ندل ب نعشاعا ن أع ب نيؤا  نءيهل نف  نلخ نت تيأط  دل ي

نن اللنيلنلطال ندلش  ن أءلنهاواةني ااهندلاي نن.نن
تء ل ندلا للنبن تيتا نع ندل طاانبنتشاانز طهلنيؤ نع ع دنديتا نعءرانبن
نطت  لندلش  نإلسندض ادبن دل ن أفااانع نالن نب نإلطخ فتشتالنش دا
  بن   بنبنطغ  نع ع ن  ط ندللطلن دلءراانف نءيهرانبنااءلنيالاا ن

ن. ن نءيهرا نتل ا  نع  نأعا تخ ن د  ن  نطا  نو  نفرا نب نلءهطاءخ نءيهرا منننأدءال
نع ع ن نب ندلشادل ندلا لل نو ه نف  نلتاهلطخ نيع ع  نتغاعاي نطاز طهل اط 
دل بندل  ط ندل ينوقنأععادلنيالنعاف ندليإد نع ند ةن زي ا ننبننولن
ندلاعان ن ب نو  نألط  نب ندل ب نو د نال نت يخ ناهال نط م نال ندلعاأة ته 

دل  ط ندل ينوقنأععادلنبنأيندعاأةنأءلنلتغاعاينياهلنيلغنف نفإد لننن
ندلعااءلن.ننو ه

اا نطعا ن يناهلنأ نط  منير هندلا للناالهء دلندلعاضطلنبن لت وبنن
د ع دلنإلسن ط نت وبنبن لا ندل بنإ دن وبنهطؤز نعاخنالنأعلن الن

نيهعلن النزي لندلبن.ن
نو هنن نال نتعلاط  ن ءل ن لط  نطاز طهل نع ع د نت يط  ن ءل نتاطشط  إءل

ندا غ ن علطل ندل  ط ل نو  نو ه نب ن أءلند ع دل ندآل  نب نهط د نإلطرا ا 
تيا ط ني يلنف نتللندلا للندلز اةنتهتط أندل  ط لنف نأععادلناشع ن

نالتغطبن.نن
نتاط هنعبندليضاعلنبنفلمنطي نلرانه ىنأ ن ل ناا ند عانيط وان اهللنع   

نتءتأانعلسنأهء لندل ل ن.ن
 ن تي سنفاطهلنل  اندلعاض ندلت نتت افقنإلسنعزطلترانبنتت ااناط نأن

أياهند ن وبنف نا للنتهااةنععاثللن لمنطا نبننطؤز واندل ل نلت اا نيط ن
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ءيهران يط نأمنع ع نعء عان دف لنأ نط وبنق هرانف نعثلنو هندلا للن
دلت نلمنطاهبنعءرانلت بندليهطالندلاياىنعلسنيء نواشمنف ن فاتخن.نمننولن

أزاىناعان فات ندلشابنلطعض نعلسنز انأيطخنطانز طهلنبنأل نطا  نعاةن
نلمنطا نأياهن.نن

نءيهران نتزطلل ن د  نز طهل نعزطلل نف  نأزاى نعاة نتتااا ندلعؤهاة واو 
نلران نتال نعلخ نب نلطتق   نفا ل نتعء خ نلم ن لاءرا نب نهللا نعي  نالي  ق هل

نأءطهانع نادئ تخناعانفالنعي نهللانبن وبن أز نالنادئ لنعاخن.ن
نبن نألعا نأدل نتا  نلم نفااة نت لترا ندلشا   نو د نفعاة نأ ننف  نتاع ل  فرل

تاهلخنف نو هندلا للن تسنتتزل،نعءخنإلسند ي نبنفر نالتالمنإلسنأين
ع ضبنطعا نأ نط  ينيرانو دندل بنء  هنبن علسنو دنف  نأفالنععخن
نبن ضاعيلنلخند هان و ن نأ نف نالشا اوا ه د ندا  ةنف نشا اوا

دف لنأ نع دءلنأءخنهط دف نبن عانعققنو دندلشا انل طرانأ نآعءلنعء عان 
تاهلنق هرانف نا للنز اةنار هنااءلنيؤع ندل اهلنإلسنععلخنلطءي ن
ندا  ةن ن فاتخ نأءرا نيط  نب ندل وا نع ى نطايطرا نعا نفل طرا نو  نأعا نب علطرا

نلتتزل،نعءخن ع نشا اوانء  هن.ننن
ن لا ن نب نيرا ندهتي ل ندلت  ندليااة نو ه نءتطهل نعلتريل نءاا نف  نز طهل ت ب

علسنو دندلزا انفت  لنيؤءرانلمنتيالن للننشز طتراندل  طلنتهالترانتا 
نإالن يانيخنبن و هنو ندل  ط لندلت نالعياانللتياطانيغطاوان.نن

ل هنعلسندلاعلن دلتض طلنف نهيطلنإ ااعرانإ دن أاهلتخنلتزتياناه لتخن ه 
ندلايطانلخن فارانلتزاهخنع ناع ن نبنثمنأ ن يرا د تاهلنإلسنع نطاطلرا

ن  ندلتهاا نعب نفطا   ن  ال واند فءام نأيا نهطا   نفر  نب ندليال  نف  طه ل
نلران ن عالعا ن عايطا ن طااء ن تسنطءه نلطا  نأيا نأ نطءيت ن طتالم  علطخ
   ال وانبنالأ نطا  ناهالنعرق قدنطءتأانلتشتاينلخن  د نبن ت اعخن

نل علن.ننن
دآل نعء عانطا  نطاز طهلنهطا  ندلاهلندل ينأثيلنأ نياعااءخنأ نطا  ن

عء وانهط علن دلنن0 عاطالن أيانعااف انف نهيطلنأهاتخنق هان اهالن
دل ينطشطبنف ندلءا نعهترق دنمن/نإ نع ع ني نعي نهللاني نعي ندلع لبنن
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 للندل يناا نطاعسنلءاندلغءمنيال اداط ند نتق  نع نز طهلنيءلنز طل ن
ننن0ي نأهـ ن/ن

انع نتغ  ندللطال نأاثان  شلنبنطغ  ندلءراانأاثان  النف ن  شلندءتأا
د نطؤت ن د نالطؤت نبن يغتلنطتاالسن  لنفاحنيا  ةندلاطانع نيال ندلشامن
بنتشاانز طهلنيؤءخن علنشعهانإلسنأالعرانبن أينءيادلن ويطلنتللندلت ن

انو ن وأقد لنع نااولرانهيالنع ندل ل نبنعا ندلاطانبنأهلنعا ندلاطان
نطل حنيا  تخنع نياط ناغائبنعء نعائلنعامن.

نتشا نشع  نبنواو  ندلادعشل ندل ويطل ندلل أال نعب نز طهل نأععا  نف   
طت   ندلءا نع ند اياحنبنع ند ع دلندلت نهت لنعلطرمنبنع نو طانلمن
تاوانعط ءرمنع نديلنبنع نادئ لنيال ندلشامندلت نط علراندلاهالنبن لا ن
ءأادلنز طهلن دليران تياطاوانف نأءيا ناهلن د  نطثيلنلرانيؤءخندا ان

لطلنق  ن أبن شاطلن طاةنبن أءخنل نطزط بنأعلرانفطخنبنعلسنت علنعهإ 
نبن نيااليتاا  نتؤز  ن اؤءرا ندلعهافل نلر ه نعا نب نالت ل ندل افلل نعالر ه  لا 
ندل  ان ندءشادح نيشاى ن اعال نيالء د  نطت   ندلعيشا ن  ل  عاقدل

ن نز طهل نأ ءا نهعاترا نأفءطل نيؤا  نطغا  ندل  ل نعاقدل نب إءخنن0 دلا ح
نأهل نب نطاز طهل نطهلعلننع ع ل ن دد  ن و  نطشا  ندل ي نو د ع ع ل

أايا انعاااءلنتز انللنعلسنيالنبنطهلعلند اياحن طء ا نإلسنأولخن
ولندءترسنالنش  نبنولن وبنع ع نلنعاةنأزاىنع نط لنبنل ناا نن0

ط الن همندلش  ن دل ل ن دالءتأااندل يناا نعشتاالنف نأععادلن  الن
سنعإ بنبنطالخنع نفتسنيالغندلادلندلي ا ن ل نلل أالنأزاىنبنطالخنع نفت

 التعللنإالنأ نت لبنع ن/نعطهاةن/نأ نطا ينلرانالنش  نن0 دلا  يلن
نءأاةن نال نع  ندلهيا نف  ناف تخ نع  نط  ثرا نأ  ندلا للب نتيا طل ع 

 لا نعطهاةنط علنبن أينش  نهط  لنبنن0  االن العلني النعءخن
ءيهخنعء وشنلعاننع نأط نهطي أنبن إ دنا ىنلرانعاناأىنولنهت   ن و 

ن ن عاشا ن ه  نن0اأى ناأى نعا نلرا نطا ي نأ  نأ ال نز طهل  لا 
ناائءط ن نع  نأزياوا نعء عا ن ل لل نب نزا عرا ن    نتزيا ن ءرا ت  دخ
فاطيط نااءانطأراد نف ن اداةندلأرطاةنلطألالهنبن اا نو ندل  ط نع ن

دانيط ندل  منطاوعان.نداللنلخنمن  دلنطاعطهاةن.نف نتللندلل ألن ل ندل ا



039 

 

نها ن ن ادلني نء فلنبن لعا نفؤاهللنإلسندي نععرا دل ينالتادهبنعءخنب
نف ن نهللاندل يندهتؤهاتخ ني نعي  نه  نتتق  نع ع د نيؤءرا نأزياتخ  ادل
تهااترانلر دندلاامنبن   ن ادلنطث ني اعلنز طهلن تؤءطرانف ندتزا نعثلن

ن نأي ىنع دف تخ ندل اداندلع طاينب نين0و د نطا ندلعاة نو ه شاين لهلنأءا
 لاءران/نءيطهلن/ندلت نتافبنأ نتا ينللن دائبنو دندلق د ن د نشر تخن
 نااءلنأ  ن عائعخنمنااءلنز طهلنيءلنز طل ني نعي ندلاقىني ند  ن
دعاأةن اقعلنهل ةنشاطيلنبنعبنعانأاد نهللانيرانع ندلاادعلن دلزطانبن و ن

اناا ن الند عرن0ط عئ نأ ه نداطشنءهيان أعأعرمنشافان أاثاومنعاالن
ن00 اط انعلسنءاا رانل ند اعلسن للنبن د ن لي وان ي ل نلراند ع دلن

ف للنمنن0فؤاهلتء ن هطهانإلسنع ع نيا نأ ناهبنف نعطاوانع ندلشامن
ف للنمنن0طاع ع ننبنعانطعءالنأ نتتق  ن؟نف النمنعانيط ينعانأتق  نيخن
عطلنإلسندلهعالن دلعالن دلشا ن دلايا ةنأال ن للن    نتهطبن؟نفع نايطل 

ندالنمنفؤءانأفالن.ن
 أاهللنإلسنن0ف ويلنفؤزياترانبنفؤاهللنإلطخنأ نأئلنلهاعلنا دن ا دن

هرانبنف ضان  زلناه لنهللان لسنهللانعلطخن ععرانععا ني نأه نلطق  
نتاياهن ندعاأة ن ب نعلس نع ع  ندءيت  نأ  وم هخ نفق   نب نعع عتخ نف   هلم

ندلعاأةندلت نتعء خنالنش   بنتا ضخنيالنعانل  ننياشاط نهءلنبناآوا
ع ن اعا نبنع ن   ندلعاأةنبن   ندليطلنبن لي نط  انالنتض طاتران
ن ل للندءيهانف ندلبن ن يطاطا ن يا نلخ ناا ن يرا نل   نب نإلطخ ندلش ط    يرا
ع ع ن بن يطا نء  وانفلي ندلاهلندلع بن تسنشازلن و نعانقدلن

ن ن د زطاة ند  لس ندلعاأة نإءرا نب ناه لتخ ن  ا ة نشيايخ نهطعض نف  دلت 
نلر هن نلطتق  نع ن يطلن طهيبنألعا نبن اط نيخنطا  نأءاءطا نعارا ععاه
دلعاأةندلءيطللندلت ن ويتخنالنش  نبنله  نل نطهالرانتشاانعها نشا ان

نيؤ نثعلندعاأةنفطاوانت زلنف ن طاتخنبنل نطعء نفا لن   نلط  لنمن
ش  نبن دلندلاهلندل ينض لنع نأهلخنز طهلنيءلنز طل ني نأه نيالن

و دندلاالمن إ ناا نهطإ ينع ع دنبن لاءخنهط بنن0ادحنفهلبنلرانضاةن
نن0ف نهعبن ءي نز طهلنالربنع نءاان
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تءقلنعلطخندلالعلند  لسنع ندلاهاللنبنفالنطه نفطانز طهلنبنت  نإلسنن
هاءيخنبن تإع نيالعتخننفطاعال نه طانف نءشان ط نه ط نله  نطءتشانف ن

 لا ندلا للند طاةنفتتااخنن0عانهاء تخنع نديلندآلفا ن.نتهاء هنز طهلنا
ز طهلن و نعاقدلنف ني دطلنايا خنف نءشاناهاللن ط نه ط نأاد نهللانأ ن

نطزتااهنلر هندلعرعلن.ن
عا نع ع نطتطعانعاةنأزاىنبن و هندلعاةنو نطتمندلق هلن أينق هلن..ن

يادنلءشانتااالنلخنأ ال دنبنفعا دنطيالنبنولنطتيادنلتايطلنأ ال هنبنولنطت
دلاهاللن.نإءخنط تا نإلسندعاأةن د ني  ن  ط دنبنالي نأ نتؤت ندعاأةنإلسن
ن ولن نب ن لا نولنهطءهاوا ن. نأ نطل عخ نأ   ندليطلن ل نطا  ني هب و د
هطا  ني هبندعاأةنأ نت تلنعااءرانف ندليخنبنهطي سنط ااوانبنطي سنطا  ن

لرانع دبنزا،ن تسنأ نعائشلن دتراندلت نن0دهعران اؤءران طلنلمنتعلن
ف ندليخنل نتتا  نع نأ نت  لنمنعافالنعلسندعاأةنللءي نعافالنعلسن
ز طهلنلعاناءلنأهعاخنط ااوانبن أعاهنهللانأ نطيشاوانييطلنف ندلهءلنع ن
ن  دئ ن نف  نطياثرا نثم نأعضا  نفط  ارا ندلشاة نلط ي  ناا  ن إ  ن. د ب

فط  لنمنإءراننز طهلنبنفايعاندللناؤءخنلمنطا نف ندل ءطاندعاأةنإالنز طهل
 اانط عانز طهلنفؤ ءبنف ندلثءا نن0ااءلن..ن ااءلنبن اا نل نعءران ل ن

علطرابنفؤ ااء نعانط النعانط الندلءها نع ندلغطاةنبنف للنمنل  نأع يلن
نهللانطااه لنهللانع نعه قنع نعهائقنداطشن عاد ندلش دط ن.ن

ءق لندل   ننفتغطان هخناه لنهللانتغطادنلمنأاهنعء نش  ند نبنإالنعء 
تضط نعائشلنمندهتؤ ءلنواللنيءلنز طل نأزلنز طهلنعلسناه لنهللان0

 لسنهللان علطخن هلمنبنفاا نفااتا نف النمن/ندللرمنوالـلن/نفغالنف للن
منعانت اانع نعه قنع نعهائقنداطشن عاد ندلش دط نولالنف ندل وان

 د نآعءلني نإ ننف النمنعانأي لء نهللانزطادنعءرانبن0أي للنهللانزطادنعءران
اياني ندلءا نبن   دتء نإ نا يء ندلءا نبن  دهتء نيعالرانإ ن اعء ن

واو نعياادلنز نن0دلءا نبن اقدء نهللان ل وانإ ن اعء نأ ال ندلءها ن
طهلندلت ن دهتخن و ألنع نا عخنبن عاقدللنت دهطخن تر ئنع نا عخنبن

ع نفاان اد ننإلسننواو نالعاترا ع دديرانندليادطلنف ن دااةنع ع نهااطا
ن ضءرانمنقعل ء ن..نقعل ء ن.
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فتقعلخني ليران  يران و نتتعتمنلخناؤءرانتءش نلخننءشطامنديشانطاي نعع نبن
ناالن نب ند عل نإء ن اه نأ نتا  نءي نو ه نيط ه ف هللاندل ينءي نز طهل
ن ت اهبن نب ندلالَّ ن ت عل نب ندلا م نلت ل نإءل نب نأي د نهللا نطزقطل نعا  هللا

ن نب نبندلعا  م ندل  ط  ن ت      نب ندلء دئب نعلس ن تاط  نب ندلضط   ت  اي
 تؤز هنإلسندي نععران ادلني نء فلندلعاا نيالالمنف ن0 تإ يند عاءلنن

نعالنفت  لنلخنمنطاي ندلامندهعبنع ندي نأزطلن.
طهؤلخن ادلنمنطاي نأز نعا دنتاىن؟نطزياهندلءي نععاناأىنفط  لن ادلنمن

علسنع هسنطالطتء نفطرانهقعانبنلطتء نأا  نو دندلءاع  ندل ينأءقلخنهللان
طضط نلخن ادلنيا نأ نأءيؤهنيالرهاةنمنلمنطؤلنن0 طانإ نطزاهلند علنن

اهلند نيعثلنعانهئلنيخنإالنع  ينبن إ نط ااء نط علنأء النء ادن
نطاعلن0عإقاد ن لم ناعلنع ندلاهالناثطانب نم ندلعاأة ط  لنف ناعالنو ه

ععاد نبن آهطلندعاأةنفاع  نبن ز طهلنع ندلءها نإالنثال نمنعاطمنيءلن
نيءلنز طل نننن.ننن

ف نالندالتهاوالنأادء نعء فالنإلسندعاأةنداللنمنالن.نن  يبنديلتط نعلسن
نعء  دلنأشاان ني ا ند ارنب ندلااطعتط ن تسنل نااءلنف نآزا عطءطرا

ندلتؤءط ن ندءت النبن/الن/ نه ط ة ندعاأة ن  نثعل ندعاأةن0يءش ة   نثعل
نأ ا ندلعاأةنه ط ة نو ه ن. نيشاطل ناائءل نلتي س ند     نهيطلرا نال نأ  ال

طايشاينف ندل دلندل ينت  لنفطخنيالند ةنأء ثرانمناللله   ن.نفعءراني دلن
دلل ألن  دلندل  ةنت  لنمنءامنلإلات ا ن.نالش  ننطضاو نل ةندالءت اان
بنل ةنأ نتشااندلعاأةنيؤءرانداعلنياعلني  ل نف نهيطلنأالنت ه  نعءران

ز طتران.نإ ن دلندلط منلر نط منعشا نف نتااطىنتللندلعاأةن.نعء عانش
تي  ندلعاأةنشز طترانبنفعءرانتي  نز   طتران عء عانتي  نز   طتران
فعءرانتي  نأء ثترانبن عء عانتي  نأء ثترانل نتا  ندعاأةنبن ل نتا  ناهالن

ةنف ن.ن وءانطتالشسنفاا ندله نيط ندعاأةن أزاىنبنفطعا نأ نتاىندعاأ
دلزاعهلن دلهتط نتتعتبنيؤل ن دت ا نء اإشاددلند ء ثلنبن تاىندعاأةنف ن

نن0دلزاعهلن دلاشاط نع يؤةنلالن اةنع ن ادلنأء ثلن
الأعا نإ ناءانهءءامنأمنهء د لن  طثءانبن لا نثعلن اللناءلنشر تران

 و نأءلنطعا نن0ل ىنءعا  نع نءها نطرعء نأ نتهعارانديلنأ نأءتر ن
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نل نتشر  نإلسنأ  نلتت  ل نت  ال ن د  ن دلعاأة ندلاهل نيط  ندلاالدل نع   ءا
دعتاللنللعاأةنبنفطاطشندلاهلن اللنأءخنيالنطعتللندلعاأةناعانطعتللنأين
د النهاع ةنف نيطتخنف ندل دلندل ينط  لنفطخني يرابنثمنتاىنو هندلاالدلن
تؤز نأياا وانل ىنيارنأق د نبنفطيارنعلطرانءع انعاطءانع ندل طاةنف ن

ء منبن دلط ألنبن تءا لن اامنبن دالعتءا نع ن اامنآزانبن دالهت يالنبندل
ند  يالن ن تايطل ن نب ندليطل نب تؤثط  ن د لياأ نب ن دلر دطال نب  دلع ا ال

نعء  دلن0 نفعءخ نععااهترا نع  ن طات ي ندلءقعل نو ه نع  نطتعا   عء عا
نأزاىن  ن نف ندلي  نع ندعاأة ن طي أ نب هطشااني ا نء  نتللندلعاأة

نن0ل طخنهعا ن لطهلناائءانيشاطانندلت 
ن
ن
ن

ننننننننننننننننن
ن
ن

ننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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ن
نه اةن نت اأ ندليطل نف  ن   وا نتهل  ن ااى نااءل ن يا ا ندلااشاة ف 

فءرضلنلت زلنعقطقةندلت نها لندلءها نبندا اتران دالنعلسندليابنبن
   نع ع ن.ننتيا هلندل  ط تا نيش  ن  اداةنافمندلغطابندل  طانبن
نع نع طان ناؤها نلتهلبنلرا ندهتؤ ءترا ن ااىنع ت ءلن عءرال ناأترا  لعا

ن0دللطع  ندل اق ن
ن ع  ن ن دء  ال نب نادهيل نيط  ندلاؤ  نع  ن غطاة ناشيل نعقطقة تءا لل

ادلن اؤءرانتهتهاندلءيادلنع ن ءهاترانفقطاةنع نعطءطراندائللنيؤلمن  
نمنأشاانطا ااىنأ ن يالنع ندآلثامنطلت ن  لنعء  ن طافاء نإلسن هاد

ن0د علسن..نو هندل اللنالتتااء نلطالنءراادن
نن

وايلنإلسن  ط لنن0وايلنإلطلنطا ااىنبن أءانالأه نفطالنأوابنإلطخن
ن نع نا دئ نقو اوا نطي  نل نن0 ااىن شمنياضا نإلر نب أ ن ء ي نطا

ف لنأث لنع نهيلنعلسنءيه نبنو دندلهيلندل يندهتهلعلنل همنألعخنبن
ندلت ن ندل  ط طل ندليهعل نف ل نب نطا ااى ندلتءي  نعلس ن تس ندا اة نأع  لم

داتشيلنطا ااىنع نأععا نو ت نأءخنلط نن0ت  انع ندل لبن لعانياط دن
ن نيز طئل نز طئل نلطاالج نط وب نعع  نأفيس نعءلنن0وءال نألتع  إءء 

ط ت ن اط انللزال،نبنألتع نشطئانع نا ايلنا  لنبن د ةنء ا لنطا  
ولنهت  لط نل نشطئانأمنت عطءء نأع لن   نأ نت  ل نل نالعلنأزطاةنن0

نل  نه  لنطا ااىنبننه  لن.نن0ت  عطءء نيران
ن

نط ن نال نأ ط  نأ  نأءهس نل  نفعءء  نب ندله    نير د نءيه  نأ ط  ناءل  إ 
ندلر ةن النتع ط نايلنإلسن دلندل ا نعلرانون0أهرعلنف ن فا نإلسنو ه

النن0تافبندلطالنتللندل  ط لندلت نأ يتلن أزل لنل  ددتلنع ند ععا ن
النأاط نأ نأع لن أءانن0أاط نأ نأزتتمن طات ن أءانأ علنالنو هندآلثامن

يالنو هندلاي ءلندلءيهطلنأطامندليإ ن دلش ا نت ارنعلسندلزال،نةتلل ن
ه طمنعء عانطشااندلعا نيتياوتخنبنطشاانن أين0ءقعلنتشاإعطلنف ندلءي ن

يؤءخناائ نعءي  نطءأانإلسنءيهخناعانطءأانإلسن شاةند اةنبنعء عانطه  ن
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ن تسنل نلمن نف نأءأااندآلزاط نياطءخ نطا  نهاد ا نفعءخ نءيهخ نأعام دلعا 
ن ت يزء ن نت طءء  ندلءا  نع  ند ء طا  نأءأاا نب نه   خ نع  نشطئا طالع د

و دندله   نبنءأادت نعء  دلنت يقنإلسننيه    ن تسن ومنطهرل  نعء 
ندلع لن نإلس نعء فال نأادء  ن وا د ند ت اا نءأادل نإل  نلتءأا  ه ورم
نهط علء ن نب ندلا  طل ند لم ن  زقدل ندال ادهال نع  نلعقط  دزت ااد
دلع لنعلسنأهء لندلزال،نإلسنأينعاا نآزانبنالطرمنأءان دث لنيؤ نأين

نيالءهيلنل  بنأهلنوءالنعهت يل ن النني النأزاىنهتا  نأا منع نو ه
 عتلن دل ع  نعاتقدلنتهاينع نعطءطرانبن عانقدلنن0عهت يلنل نفطاهن

نفادلن ندلت  ندل عل نل أال ن تس نط تل ن دلت تا نب نيرا نطهتي  دلش  ب
ن ن عاللنن0فطرا ندله طم نع  ند هيل ندل ال نع  نللت  نوايل ن اؤءرا تي  

نن0طال  رانلطاط وانإلسنع ا رانيال  ةن
ن

ن  نأ  ن ااى ن أءراناأل نب نت  لرا نه   نالعل نأي نتهت عب نل   ط ترا
نف ن نأ  ندل  ط  نف  نه د  ندلاد ل نع  نده ا نتؤز  نأ  نإلس نفطا الت تا 

إءرانآتطلنلتت   ناللتهعبنافمنأءرانتل نعلسندلهعا نبن علسنن0دالهتل ا ن
افمندءتأاانعقطقةندل  طلنلتت   نيعانتادهنطزي نعءرانإالنأ ندلها لن

انت  لخنعقطقةن و نف نأعءعا ند تاددرانلر نأاثانفعن0لي نطزطمنعلطرعان
 أعامنن0أوعطلن ه  ىنللتزيط نع ن  ؤةنعالمندلءطاد ندلت نت تا نفطخن

نبن نأزترا نع  ن  ط  نلط  ا ن د  ة نال ن دءتأاا ندلعتيا ل ندل عل و د
ن0ءرضلنعقطقةن د ني لنعلسنعالع رانءهعلنو   ن

ن
بن عا لنتيالنن  عتران ااىنإلسنأ نهاالنعارانز  دلنف ندلشاا 

عااءران اعللندل اآ نعاةنأزاىن ايالنعلطخنديللنبنثمنعاعللنعانااءلنتتل ن
ن ندلءها  ن ديلنأ نن0ع نه اة نب نيررندلتش ش نش يرا األنأ نتال ترا

ن0تءر ندله اةنعا لنت يبنديللنعلسندلاتابندلع   ن تاط هنإلسنعلضاخن
لنايرانيهاطءلنبنإءرانعقطقةندلت نالتتالن وءرانف ن يائخنلطهت يلنالعا

نأل نشي نلاقطقةن ندلت نفايلنفزليلنف نع ا را اد لنن0إءرانعقطقة
دلاياادلنتت دعسنف نزا اوان ف ن  ط نءيهرانمنأعامنالنو هندلتهاابن
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ن0بنعا دنت  لط نطا ااىنبنعا دناا ني  لنأ نت  ل نلاقطقةن فليلندلتا  ن
ن نه   نءأاة نت ءأانإلطخ نب نلغطاه نه    نطليأنالعلنع¸إ نع نطءأانءأاة

نت ن نب نلغطاه نزيطثل نبنليأ نفطاه نءاع   نعلس نطه   نع  نب نزيطثل نالعل فطخ
ع نطاقنءيهخنتاقهنءيهخنطا ااىنبن ع نط لنءيهخنن0ط ه سنعلسنءاع هخن

إءرانف اةنداءها ن دتراندلت نتؤز نعات فبنبن ت فبنعانتؤز نن0بنت لخنءيهخن
ن0خندلت ندعتا لنأ نتااف ن ا يرانبن دعتا لنأ نتاادين0

عء ندلأرطاةن علسنعائ ةندلغ د نفاقلرانيشايني ه  نءهمندائالنمنالدأ ن
نعثللن نف نعضغندل اام نتهط  ندليال  نف نو ه  تسنل نن00أ نوءالندعاأة

نن0عضغت نزيقدنطايهانبنهتثطاط نشرطت نلتءا لناهاةنع ن دلندلزيقن
 ن أءلنطاءهمنبنأالنت وشلنع  يلنأعلندل غطاةنو هندلت نالتاط نأ نتزا

ن ن ي لترا ن و نن0ع  ن ااى نف الل نداهايل نع  ن دهت س ندل ي  ديتهم
ندل اامن نعضغ ن تسنعء  نم نف نفعرا ندلع ع،نهط د تضبن  اندل هاهل
أاط نأ نأي سنف ن اللنعيا ةنبنعء عانأعضغندلل علن أتعتبنيءارترانبنأت اان
أ نهللاند نأتسنيل منيالغندلل ةنبنثمنزل ء ن أاش ء نإلسن رطخني ا نشتسن

نب ن دالهتعتا نن ندلل م نو د نلتءا ل ن شرطل ن عا ة ن أهءاءا نفعا نل   هال
ثمنأا فلن و نت علناؤ ندللي نإلسنفعرانمن أءانأشابندللي نن0يتءا لخن

دليالغندل طبنو دنبنأ اانهللاندل ينهالخنف نعاد لن تسنط لنإلسنفع نبن
شادبنفع  نأءانع لللنل طخنبن و نطريء نعانطءاشء نعت ااةند لخنف نو دندل

 ءارتخنتع فع ننمن/ن إ نلامنع ند ءاامنلاياةنءه طامنععانف ني  ءخنع ن
يط نفا ن  منليءانزال انهائغانللشاايط ن/ن.ننأتءا لنو دندلشادبنيشرطلن
 لط نع ن طبنزا انبنأتءا لخنع نهللاني  ةن شاان ءخنو ندل ينأو دهن

ن نط ي نعتءا ل نف  نل اا  ن تس نعءخ نط اعء  نأ  نطعا  ن اا  عء عانن0ل 
طعء ءاندل يطبنهءان ءاعطانفعءءانء ط نلخن ءت ااهنالعانءأاءانف ندله نبن

نن0فع  نأ اانهللان أءانأءأانف ن  منأهءا ن يطاطلن
نف لبن نب نل ااى نت الطل ناهاد  ندل يطب نعطا ة نإلس نزاها ندل ياح ف 

ن ندلءتطهل نلطؤز د نهاعال نثال  نيا  نطا  د نأ  عا لن ااىنإلسنن0دلعزيا
 يا نثال نهاعالنتالنععلخنثاءطلنن0خنيشاينإلسندلع امندليطلنبن دته

ناؤءخنن0 ادحنإلسندلعزيانلطهلبنءتطهلندلت لطلندل ي ن  زلندليطلنفا ا
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ن تسن ناأتخ ن عاإ  نب ندلع طا  نإلس نتهتعب ندءتأااه نف  ن ااده نلطاى طت افق
نأ يؤلند فءطلندلت نااءلنتهعاران داللنمنعا دناأىندلت لطلنطايشاين؟ن

نن0و دندلزيانط تا نإلسنثع نف النمنعثلن
ن0أ االن ااىنعانطاع نإلطخنفؤع تخنز واندائللنمنزــ نن

نبنفالنديللنو نديللنه ط ةنطأيانن لمنطشؤنيشاينأ نطتالنفعخنع نز وا
فؤل  نن0يران  لنعاةنلرانادئ لنعزتليلن  امنعزتل ن ءش ةنعزتليلن

د نتادهالنز هنيز واندلءاعمن اؤءخنالطاط نأ نطتاارانفض الن ااىن 
ن0إلسندل اد نمندلنفعء نالنأ ط ن يادن

ن0دالنيشاينيءيادلنت علنإلطرانءارلندلاط نمنأءلن اعلنف ندلشراندلثاء ن
 ع نط هنياهاللنإلسنهطيخن د نأزا نعأا فانمنو دندلعأا  نع نعقطقةن

 زا نعلسنعهلنعلت  انن0بنعالني نف ندلع امن  ليلنأ نأهلعخنللن
ن0ثطادنياعلخندل ينتؤزانعءخنا

لمنتهت بن ااىنأ نتهت يلندلءيؤنإالني ا ندل ع  نعتعتلنف ن  ط نءيهران
ثمنءأالنف ني ءران اد  وانن0مدآل نعل نأ نأد مناائءانيشاطانإلسندل طاةن

ن0إ ها ن  لنعاةنيؤ ندهءاءانعانطها ني ءرانبن علطرانأ نت ه نهاءاهن
نبنفضتخن و نشاا  نلت بنعا لنإلسندلهل  نفت االنعأا  نعقطقة ة

علسنز نعايلننمنل نأي أنالعات نو هنيـندهمنهللانبن ء نالأهت  نأ نأي أن
نل نبن ل ن نيـنأزت نبن ءء نالأهت  نأ نتا ء نأزتا ياهعخننبنل نأي أوا

ن نل  ن  ط ل نتا ء  نأ  نالأهت   ن ءء  ن  ط ت  نيـ نش د ن0أي أوا أيلغل
  ةن ق النبندليائرنبنلا نلمنأعللن ادلندلء ا ندلاافطلن ل نلل ألن د

أهلنطافالطت نإ نعشلندلق ه ندل اوانلر نأهعسن أء سنع نأ نت زلخن
دعاأةنت علن همنتل ث نبنالندلعادلندلهاي لندلت نقاتلنفطراناءلنأشاان

ن نء طا نطي س نأ  نععاي ن  دل ن ا ل نع  هاعاب نااءا نل ثل ن0أءء 
نبنلمنأع ندا اةن أ اا لنطا ااىنأ ندلاي ءلندلا  طلنيلغلني ن ا ترا
نع ن ن طالرا نب نو ه نقءقدءت  نه اد  نيط  نأعض  نأ  نفطا نش   نفال علس

ن ند اة نا  طل نأتزي نع ن ط نأ اين النأ اينن0قءقدءل ن أءا  ااىنب
ن نو ه ندله ط ل نو ت  نع  نأشطا  نلل نأد ل نأ  نءيه نن0افيل ن ءا ة إ 

نبنطاشهاةن ندلعهط ة ندلقواة نأطترا نالطعا نلء ائلنأ نطالعلنإطاه علعتء نعا
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نطؤت نند علندل اع ة نطر لندلع انبن ع نأهلرا ن اال   ندلت نع نأهلرا
ف ندل ياحنزا نن0 دلندلايطبنع عالنيالياليلن دلقو ان ه اندل يطالن

نإلسنععلخن زاهلنإلسندء  ا نءيه ندل ينالأزيطلنيؤءء ن /نعاضا ن/
ثعلنش  نده أنع ندا عا نط فاء نلادئ لندل ءا ةن أءانن0ف  لنأته لخن

نه نت  م نيؤءرا نفطانأ ال نل  نت    ن ال نعاا ن ا    ن هه ي عات 
داشعئقدقن ءخنالط ه ناهلنعادلنطا ند تادعانلااواةنبن ل للنالطزل ن
ناءلنف نل أالن ن.. ندلارانفطانعشاعاندالشعئقدقندلاعط لنف نالطءا و د
أد لنف نءيه نأ نداءها نعرعانأ ت نع ند ةنلل يانفعءخنطء ء نع   ان

نن0د  نضايخن   نافط نطاطءخنعلسندل 
ن

نتللن نعلس ندلءراطل نف  نهطهتهلم ناا  نيشاي نهط ل نأ  نأد ل ن  عا اءل
نافرنالن نطاطشن د  ن  ا ن ولناا  نأ ناآلنب نل ال ن ندلعره اة دلضيل
نيالن ن طضعل نأزاى نعاة نيال ب نهطءير ندليخ ناا  نول نب ندل طاة أل د 

 أينع طاناا نهطا  نللن د ندء يؤلنف نا  لنالنن0 ءا ندلاه للن
يالن دلندلاهلندلءيطلنشاللنلل طاةننل  يالءهيلنن0النأ ندا تلند د دانإلسنش 

ل  ط تءانبنااءلنهت دهخنع د  نشتسنل النأ ناضالنتايطلن ال لنبن
نن0 دطعانءيطللنعبن لطبنأعران

اا نيطءران يط ندلر ةندله ط لنز  دلنا  طلنبنلا ند منءا لنديءترانيالن
نن0ان/د ةنم/نإ نع نط  من  لندل عانط شلنأ نط بنفطر

ن عان نللزا  نع ندل عا نو ندل ينط فارا ندل اضاة ندلغائيل اا نء د ند م
دلي اةندل ال لنالطش يرانفها نطا ااىنبنن التطءبنثعاةنفطرانفها نن0فطران

ن.ن
نع نالن ن.. نت ي بناشاددلن ي لت ن نأع عل نع نالنلعهل ندء اعل  ل  

..نع نالنديللنأي ةنتش نأقاين..نع نالنالعلن طيلنتغاهء نف نأاض ن
ع انطءقلنعلسنت  اينن..نع نالنشع نتشا نعلسنداتها نا   ن

ن.ن
لاءء نالأءهسنأ نأ ط نأءاءطلندلعهتعبندل ينالطياانأ  نفطخنأ نطيا ان ل ن
نيع نط نع منإلسنفاد نن.نإءراند ءاءطلنداهتعاعطلندلت نأ  لنيخن عتا  د
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ن نأع  نلغطاب ن اعترا ندل ال ل ندلتايطل ن. نش   نال نعثل  نبنلطي   دلعياا
دلث افلندلت ن  عانتءا ط نيرانطا  ط ت نااءلنأيا نعاتا  نع نعتءا لنط ين
يهيبندض را ن عءهرطلنأي ن ق هتخنبن د نزهالن تسنفا لندلأيان

نياهلنطعا نأ نأ ل نعلسناتيطخنف ندليضا .ن
أالت ااط ن ااطلندلعاأةندل طيلنف نعءيلندله  ندلت ن  انعءراندلءي نف ن

ل ع ن/ن.نأعتا نللنأءخنفاتء نأ نأعع نث افت ندل طءطلن  ط ن/نزضاد ند
بن اءلنأه نفا انعتا لن.نلا نافمنالنو دنفالنأه نفا لن ياان دت ن
ع نطمندآلثام.ندل ينعثل نطيا نءيهخني ادلنأعانمناال ينعثللنعلخنطه نف ن
ياائخنشطئانع نعقد ن.نيط نأ ندل يناعثللنالطيا نءيهخن ادلنعلسندل ين

نخنالطاء دنإلسنأ نطا ءخن.ناعثل ن ء
الت ه نآثعلنهاط ةنف نآثاعرانطا  ط ت نبن لا نت ه نء طلنهاط ةني   نن

نلت  لن ندلشع  نفطخ نتشا  نله   نط م نإلس نتءأا نآثعل ندعاأة نال ن. ء ائرا
نت  لنفطخن نء طلنتءأانإلسنط م نلا نلط نثعلندعاأة ن. ن  دعا نم لي اندآلثام

نالنعاطعا ند  نأوــالن. نم ندآلثام ندالعتادفالنللنو ننلي ا نو ه نيخ أزتتم
شا ايند عع نيؤءء نداع ةندآل نعلسنلغمنع د لن.ن ااىنبنعء نط عط ن
نشطئان ناتيل نب نوهاتخ ندل ي ندل لم نإلس نأع   نأ  نل  نز ا ناط  الأعا 
أ ههلنيؤءخنأاد ء نبنأاف خنللنعبنو هندلاهاللن إء ن اه نعءلنداد ةن

نعتؤءطلنلران.ن
ن
نع نفت لن ااىندل ي الندلع ن ن أ ضالناؤها نهاءيا  طلنبن ضاترا

ناتيتخن نالهت يالنعا دلشاينبنهلهلنعلسندلاءيلن د ني لنف ن اللنترطئرا
عقطقةندلت نااءلنف ندلهاي نعشا  نااتيلند لن اا نهي نلرانأ ناتيلن

نء  نهلند ،نيط نأءرانعقدتران ءهلند عانالخنعء عانتق هلن.ن
ن

ليابنهالرانتءررن د  اد نع لن ااىنط وانإلسند  اد ن لا ن  لند
يط وانلت زلنإ  ىنهاادتراندائللنيؤءرانافيلنأ نتق انهااتراندله ط ةنمن
ندهت يلتران ن. ن هاء  نطل ي ءخ نب ن ه  ندهعخ نبديء  ن هاء  نأم نهااتل أءا
يلن  ااىني يا ةن ند علنلراننإياط اننع ندلشايندل هاقيند  عاننعا  



051 

 

رلنبنثمنفءها ندر ةن عياادلنيرانيالن اداةننبن يا ن للند علنلرانفاا
دلتا ابنتته  نيط ن دائ ن أزاىنف نفعرانبنف ليلنعءراندلعاأةنأ نت يلن
نهاعتا ن نعضل ن. ن ءهم نيشاي نعب ندل ا م ندلهعال نط م نللغ د   ع ترا
نلران ن ت  م نيرا ن ندلتا اب نعياادل نتاط  ن  ااى نتت    نعاتقدل  دلعاأة

 نععاهنندائالنيؤ نأياهنأل د ندلضطافالن تسنها ن يلنف نء  ندلهايالنع
ند نعا ن طاط وانبنف اللننمنو دنديء ن هاء نفالعلنن.ن

نعه لن نب ندلع اام نع نعليل نته بنع اعل ن ع لنط وا فءا تخن ااىنب
نأءيخنبن ديلتخنع نز هن.ن

نداللندلعاأةنمنفالعلن.ن
نع لن ااىننط وان ءا لتخنتيا لنبننفؤعا لندلعاأةنمنفالعلن.نن

نعا لنيط واناعشلنااعطالن ضاترانف نهطيخ.ثمنءرضلن يا نل أالن
نفااالندلعاأةنمنفالعلنطاهاات ن.نن

نعا ن نأزاى نهاعل نيا  نلاءخ نب نااعرا نعلس ندلعاأة نفشااترا ندل يل زا 
دائالنيؤ نأياهنطاط وانيهاعلنبنفءرضلنبن ليثلنتت   ن دديلن يط ن دائ ن
نأ ن نإلس نهاعل نء   نء   نعضل ن تس نز  ة نء   نتز    أزاى

بنبن وءالن ديلنتت   نلع ةنايبنهاعلنبنفاا ندل يلندائالن  للندليا
يؤ نأياهنطاط وا االن و نف نعهللنع نأعاهننبنعء  دلنءا تخن أعهاتخنع ن
ندللنللنأءان نتهعبنب نألم نم ن ندائلل نن ياتخنعلسن هرخ أ ءخن تسنياسنثم

ندا علن.ن
نف ن ن ندالهتاد ل ن اعترا ندلقطااة ن   نيعاوا  نت   ن و  ن ااى عا ل

نل طل للنفاهتل لنعلسندلاءيلن د نتغ لنيي اءطلن.ن دلند
فيلنإلسنأ نعا نءهمن أط أراني ز لخنبن زلندلع يىنتءا لنيارن اامن

نع ندلياد ن دديان عا نطهل نإلسندلتلياقن.
 بندلءشا نف نهه ن ااىنيا نفي تران النتاا نلعا دنافيلنأ نت لبنن

اناا ةندل ر ةنعبنع نءهمنأ نط ءبنلرانفءها ندر ةنبنفءررن أ ضانلر
نفاشللنن0فءها ن اؤ نعا ن نااءلندر ة نأءرا نافم ندل ر ة تعتالنيا تها 

ن ءرانااءلنزيطيلن اثطاةندلهاان لمنتا نعغلطلنهط دن.ن
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دا لننف ندلاءيلنتشاااخنعشاو ةندلتلياقنف زلنيشاينديطلن دلنع  تخن
نطتا نهالخ ندل ي نو  ندل غطاة ندلاائلل نو ه نإلس نش دخ نيؤ  ندائال لنيهاعل

ندلاعلنديلنهاعلن.ن
يغتلنديقنالن  ط نعقطقةدل ينداأتخنف ناهالترانإلسنعزطللن ااىن.نديقن
العلنالعلنبننهعللنهعللنبن اؤ نعقطقةنءيهران دديلنديالتران.ن  لنعاةن
دءتايترانافيلند طلنلتااعلخنا يلرانبنفاد لننت يلخنع نعطءطخن تؤز هنإلسن

 نأهءاءخنبنتغهلنط طخنبنتغهلندلعغهللنبنتغهلنشااهنيال اي  نبنتياش
ند عطخنبنتءشيخن تاط هنإلسنفافلندلهل  ن.

التاط نأ نتتااخنل ألنبنفاد لنت ،نلخنأأافانط طخنبن يا نأ نفافلن
ع لنط وانت ،نأأافاند عطخن و نتق د نشا ادنيؤءخن يلراندلايطاندلع للن
ندل ينالعهت يلنلرانفطاهن.نثمنهليلنإءا ن  ضالند عطخنف نعا نهاز 

دائللنمنأءلنت طلندل د  نعلسند عطلنف ندلع امننبندهل نف ن دلنتادهنن
ن.ن

ثمنأز تخنإلسندلهاطان أز لنتر و هنلطءامنيااادن.نعء نأرطاةندلط مندلتال ن
نبن نياع  نت اأه نأ  نإلطرا ن  ليل نعقطقة نعااتيتخ نل اد ة ن ااى فافل

دلت نلمننفؤ ضالند  اد ن هلهلنعرطؤةنلل اد ةنمنو هنو ندللطللندلهايال
نبن ن نعتط أل نتلي  نأ  نفطا ن نش   نفال نعلس نالت  ى نب نعلطال نفطرا تاد 
نيؤءرانفيلن   علنعالمن تغعرنعطءطراع نه ط نن تت اطلنعلسن  دهرا
دالهتط اأنف نع ا للنأزاىنللرا بنع ننتللندالءرطاادلنف نأع ايرابن
نت ااوانأع د ندلط ألندلعشتاللننيؤ ناع شرانعالعهلندلء منل ألن د  ة

فتعه نعها نفي ن غطاةننا لمنياط ندلعءالنب عاةنأزاىننطهتي نيرا دلنن
دلشا انيؤ ندللطال ندلهيبندليائتلنعاااءلنفطانع ا اللنفاشلل.نتيالنف ن
نط وان نتع  ندلعت د للب ندلط أل نعاداة نع  نه ط ة نهاعال نبتها  فاشترا
إلسنعأا  ند داد،ندلعء علن تيتلبندا انبنت ز نهطهااةن..نتتها قن

ندلهاعلندلثاءطلنع نه ط ن.
نطا ن نلم نب نفطخ نأ نتا  نط أل ندل ينالطهاوا نعقعجنو د ن نع ن دلن طالخ
طرعرانإ نااءلنو ندلت نت ااندل طامنيعانت  منيخنع نأفاالنبنأمنأءرانتء ا ن
نهلهلن نب ندلع يى نإلس نالفا ب نب نء رضل نأ  نب نفءرضل نب ن داطل فطا
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رلنإلسندلزاا نبنتؤعللنتاتش ندياط انع ندلياي ءجن..ن ع ندلع يىندته
نتعق ن ن و  ندل    نتؤعلل نب ندلشاا  نف  ندلعشتالل ن دلع ايط  دلها  
أاطا ندل عاعلندلع ض علنيهاءبند ي دبنبنز لنتااالندليابنعيت  انبن

ن0هاالنز  دلن ز  دلنبنلمنتافبنف ندلا  ةنافمنيا  ةندل   ن
ندلشاا ندهت دالنعائ ةنإلسندليطلن نإلسنءراطل نبنن00عء ن   لرا الفائ ة

ن نتاعلنف ناأهرا نبنأهلنن0عاتقدلنعء  لن ءاعطلنيااعلرا نأءخندلء م الي 
تقفا نالن اهلنن0إءخندلء منطاعلطالنو دندل ينطءا طلنإلسن   ندليادشن

نيالل ا نعل خن نإلسندعلناأهرا نإلسندليادشنتغ  نااعلندلهه  فطرا تتهخ
ن ندلء م نفط  ل نهه وا نن0طاا   ندلعء  ل نفتق د  ندل دل دل ءاعطلنطعض 

ن نع لل نأهي   نيا  نعا ل ن اؤءرا ن ت يقنن0ءشا ا نياط د نيالل ا  ت   
ن لمن ن دائب ن واو  نفافطل نااءل نأءرا نلرا ني د ن لل نأثءا  ن ف  نب ياعب

نللت ن نفه يلندلل ا ن عا لنن0زاهلنعءخن ندلشا انع نألعرا قد نو د
نأاءيلنال لنع ندلثلجني اط الن تتغ سنيخنااعللن د نتا النت تخناؤءرا

تغعرنعطءطران تي أنتا ند ادامنيي  نش ط نعتزطللنأءرانه  نن0انةنشه
منن0ل نت لندلزعهط نبنطق د ندلا ني ؤنبنتاتش نأ ندلا نتها قندلعئتط ن

ندلت تانبنا ء نعهط اةنعلسنءيهلن النعا   نلمنن0علطالنبنطاي نو د
ن0طا نيافيتلن

نلاءء ن دف لنعلطخن
 0 تاءلنيافيلنأيطلناءلن غطاةنطاعلطالنبنتأءط نأ نافيتلنع

نف ن ن دل ع   نعتعتعل ندلطهاى ندلهرل نإلس نأراوا نع  ندليادش نف  تت لب
ن0عطءطرانمناط نلإلءها نأ نطي سنط فبنثع نز طئلن د  ةنع ىندلاعان

نبنت زلنفافلنء مند  ال ن نف نعقنأرطاة النوإال نن00تءررن اؤءرا
نعءلنطاعلطالن  ندللطلن تاع ناهالنف ندلثالثط نها نطءامني  ن0زاه د

ن ني اة ني اة نوإال  نع  ن د   نال ني ا نل   نم نأ يالخ نادئ ل ثعاءطلنن00عب
ن ن أءلنعاتقدلط ن يلل نءه نبنن0أ يالنطاعلطال ن د  إءخنعهتغا نف نء م

نهاع دن نالعا ن ضءل نإلس نطراع   ن وم ندلءهطا  نيع  ا ال نول  لا 
ن0 يا  دن
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هالطءء نه دنف ندآل ءلند زطاةناا نط طءلنيءأادتخنعلسنعائ ةندلاشا نمنهت
 ااءلنءأادتلنو ندلت نت  لنلءأادتخنمنيلنن0 أءانعانأقدلنف ندلثالثط ن

ن0أءلندل ينهتهالء نه ةن أءانف ندلهايالن دلاشاط ن
ن نل  ال  نأم نفطا نت ل ط  نعاع ل نم ندلع  دل نءأادتخ أ تا نن00ا ل

ن0العاأةنق هلن
نءامند بنب فا ننت اطالندال دءلنع نعطءطلنمنها ند بنبنزا ند بنب

الت   نأطراند بنأ نوءالننأءثسنترءؤنف نيطلناهلنإالنإ دنااءلنن0د بن
نأاثانع نأيناائ نآزان ن أءخنلرا نأءلنلمنتا نفطانن0أءطهتخند  لسنب وا

ن نعءل ن أز  ء  نعء  نأز  ل ندل ط  نعاتلنن0لرإال  نب نفطل ندلق   عال
ن ن0دلق هلنف  

ن0تيت نفطؤت ندالء يا نواو ندلاعانطتيت نلل طاةنطاعلطالنبنقواةند ء ثلنت
يالن تسنزاتمندلقفا ن دل طاد نن00دلا  انن00ءهطلندلثطابندله ط ةن

نإثان نهء دلنعادو تلن ال ة نلطغتال د ندل ط نأتطلنيرم ا نتاضا نوإال 
ولنهتشااط نأ نععالندءترسن أءلنل نتعااه ن    ن  دائبنن0 ال ةن

ندلاعا ندءترس نول نب نأزاى نعاة ندلق هطل ندلاالدل نن  عطعطل ني ئخ ن0ف 
نأل لن ن عء عا نب نفطخ ن لهل ندل ي ندلر    ني دل ندلء م ن هاة نع  دءه يل
ءأاةنإلسندلهاعلناأترانتشطانإلسندلثالثلن دلثل نبناألنءيهرانت زلنفافلن

ن ندلرات  نه دا ن تيال ندالهت يال نمنن0 ال   نأ ءرا نف  ن  طثخ ا  
نأم نإءل نب نتت  اطءرا ندلت  نيالهر لل نطا   نه   ند عا نأ  نالتت  اي

ن0لثعاءطلنأ ال ن
ناالعرانمنأل نتياانأ نتزاهء نع نهه نءيه ن ل نيالعلنبنأ نتع ن ا  

ن0إلسنضطاع نالعلنأعلن
ن دضا ن نأء  لنيتالندليطلن هي  نب ندآل نب نأءلنعءيالل نم نوتافخ ا  
 دلنف نإ  ىندل اىندلت نللنفطرانأولنبنهطا  نالنش  نعلسنعاطادمن

ن0
ن  دوانمنالن عءياللنبنعء عانءلت  نأشاحنللنأا ف نلهلنن-ن-النن-ن-ا  

ن0هتاتش نامنأءلنعتها نف نءأاتلن
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نء عران نفافل نإلس نعا ل نب ندلت زط  نف  نافيل ندهتا ترا نزا يل لل أل
نهراقن نتتؤعل نااءرا نإلس ن عا ل ندلاليل نع  نهطهااة نه يل نب دلعضا ة

ندشتاترانن0دلرات ن نه ط ة نأ لسنع ند د ل نزيطيل ني ادل أشاللنهطهااة
ءيثلن زاءاناثطيانن0 نيائبنعته لنءا ىنييضاعتخنأعامنيطتران ياحنأع نع

نف ن نادفيل نتا  نلم ن  ا نعزطلترا نف  ن ت دعل ند ه د  ناا   ف 
نفغ لن نب نفضا ندل دااة نأ ندل  اني لنع ت علنعلطرا نيط  نب دهتاهاعرا
تهتاهبناط نأ نأياواناا نعلسنعالدلنيؤعرانديلندلق د ن أ نو هندلاالدلن

ندلق  نطي  نالن ف لنع ناه للنأافعلنعلطرعا د نبن واو نشاطلندل طاة
  عطعطلندلق  ن طتالنط هنع نط وانف نعءت  ندل اط نبنتت ااناءط ن
نأ ن نتت اا نب ندلرات  نق هرا نافب نإ د نإال نالطا  ندل ي ن ندلعت د ل دلرات 
نفالنطا  ن ناا نإالنلز  ند بنأ نت لبندليءلن عرا ندلعياانعا ق دهرا

ن0دلافط نشرعانعثلخن
نتشلن   ني ل نأءرا نإلس نععط ل نيغايل نفاعر ند ها  ندهتا را نعاة ل

ند ي دبن ن عاافل نب ندلهرال ن يعاافل نب نفطخ نتيال ندل ي ندلعاا  يعاافل
أ يؤلنع بندلهطهااةن   دلنف نهراقندلرات نبناد ناالعخنن0 دلء دف ن

من  اتلناؤمنلثعاءطلنأ يالندآل نو ند هعلنع نأين  اةنأزاىناءلن
ن0فطراننأ نطعا نأ نتا ء 

ن نن-ن-  عا نأد لنلتاا نع دي ننن-ن-  عا الت عء نأهتيطرنف نشاحنعا
أشاانيعل ندلاالمن فاددنا   نبندعلنيؤشطا نعااا نعل ندل طامنيران00
نن00 ن د  ة ن طش نل أل نف  نش   نال نداءها  نطزها نول ولنن00لا 

نيالءهيلنالعاأةنعاشلنفيطلنف نعا للن نإلسند ي  دء يؤلنع ايط ندلاالم
عا دنن0عاوانبنطاي نأءء نأ ل لنثعاءطلنأ ال نبنأاضاترمنع ن لطي نع نع

نتالعلن نب نأزاى نيال  نإلس ن ا لل نوءا نش   نال نتاال نل  نفطعا ط   
نو دن نع  نتزل ل نل  نط    نعا د نب نأزاى نع ءا نشاو ل نب نأزاى لغال

أءان دث لنيؤءء نأاىنأشيا انن0داعطا ندلعاعبندل ينطيتلن يا ندلءراان
أيند اةنعلسندلتااطقنبن أيند اةنعلسنتعططقندلءا ننت  من  ل ن أف  

ن نيط م نط عا نعلسنن0 د ل د  ندا اة نأع  نلم نب نععطل نإءرال طهت  ءء 
ن ن هر  ن نيه  خ نطضاب نب نعل  نطتآعا ندلءهطم ن تس نب أاىنن0دلزا  
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ي نع نع نن0أشيا انتتادد،نأعاع نبن أهعبنأ  دتانعش شلنف نأ ء ن
 نءضهلنتعامندلءضجن ا  نشط ا نبنع نع نشي نبنع نع نه ن نل 

فاطهلنلل ها  ن دلر ده ن دلع نبنلا نلعا دنت انأالنأدتابنعءلنبن
 ت انأ نتتيا نعلسنعؤهات نع نياط نبناا نعل نأ نأ ا،نعلسنالن
نإ دن ندلاالم نطءتر  نل  نب نيااهتطا  نع ت ءل نأءا نب نععاي نل أال نع  ل أل

نع نل نت ي نشطئا نعلرا نءيتغطرا نيعغاعاة ن دعءا رطبنءطادء ن تزي ندلت طءا
ن0دلطالنععاني نع نع ن

اد ناالعخنمنيالءهيلنل نو دنطاء ندلاثطانبنلهلنعهتا دنلعغاعاةنار هنبن
داءها نءيهخنو ندل ينطا ينأشهااندلشانف نتايلنن0عغاعاةنالأيتغطران

ن0ا  خن
نعزل  ن نع  نطي   ندل ي ن دتخ ندلشا نأءخ نطي   نم نعت اع  نيت تا ت اال

ن0طهاءء ننواو ن00 دو نيهتي نيخن
نلت دبن نعلسنداءها نأ نطا  نف ندءتأاان دئم نم نإلسن دااترا ناالعخ عا 

علطخنأ نطا رنءيهخن  عانن00دلع ائبندلاياىندلت نت بنعلسنا  خن
نن0لت علران ع دهرتراني دلندلل ألن

ن0ءأالنإلسندله  نمنلاءء نف  لنالنش  ن
شتاالنف نعااالنعا ناالعخني  ةنمنإءخندل اد ن دتخندل ينعلطخنأ نطي سنع

ن0داءها نعبنءيهخنع نأهلندالءت اان
ديتهعلنايهعلنيط ندلع ايان  ء ءلنمنلا ندل بنهطؤت نعاةنأزاىنبنالي ن
أءخندل بندل ينالطع لنف نضعطانداءها نبنإءخندل بندل ينط علنعاخن

ن0أهء لندلزال،ن
ن0افالندلهعاعلن  االنت  نعلسنأادامنعثلعانت  نعلسنآللنااتيلن

نتيالطخنأالنتت ل ني نبنأ نن00د  لنندلاءط  نأفضلنعا ت االناالعخنم
ن0تءه ندهع نع ن دااتلن

ن0ت االناالعرانمن ولنهؤد ان؟!
ن0ت االناالعخنمنلط نل ينعانط  منشطئانعه طانللنن0ن0دلاءط ندلثاء ن
ن0ااءلنأ ايبندلهاعلنتشطانإلسندلاديالنن00دلاءط ندلثال ن
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افتلنبنلمنتا نبنداتيالندلءيادلنبندء فبنتءاولنءيادلنزن00دلاءط ندلاديبن
ن0  ترانمنآهـيلن ءء نأط أتلنبنأءلندل  ط ندل ينل نف نو دندلاالمن

دء فبن  تران0شاادنالهتط األنل نن00ها ن  دتخنمنأعاتقدلط نعتط ألن
ن0منولنهتغل ندلهعاعلن تتااء نأول  نعبنشي لن

ن0تادعسن  تخنمنهت هعاطءء نشطئانالطرعء ن
ن0عبنشطئانالطرعلنبنهؤشا نا ا ةنعطتلنبنهتاىن للنيؤ ءطلنعء عانته

 لا نبنالش  نطغاينلله   
نالن نش   نأي نف هل نب نه   ا نتهعطخ ناءل نإ د نم ناشهاا ن  ترا دءيها

ننن0أه  
نفزا ن نلمنطشاايافيلناافطلناعا ترا  دالندلهعاعلنإثان للنع نايخنب

النيهاءبندلءاف ةنين0علسندلي انطا نفءها ندر ةن طهتعبن فءطلن يا طلن
طتؤعلنعءأان ل  نءراانه ط نفتزتل ند فاء نيقدقدلندلا افطاندل الالن
ندءتيرنإثانهعا نها ن نت بن اع لن غطاة ن اعا نب للت نع نأعشاشرا

منولنن00دليابنبنافبنف نأ نطا  ن للن وعانبن لا ندلها نت د لن
ن نيالعه   نفاعال نتا   نأ  نبنن0طعا  ن وعا نطا   ندل  ل نعل  دءتأا

ن00 ءانع ندليابنن0 لا ندلها ن دتخنعا نط  حنف ندل  د ندلعاتيالن
دعت لنأ اياخندلادعشلنإلسندلععهلنبن يالنعانأ تطلنع نتا  نه يلن
نتادهبن نب نللت  ندلهعاعل نه    نت اا نب نديالتخ ناشي  نت   نفاآوا نب دلياب
يز اني طئلنإلسندلزل ن أز لنتت  منإلطخنيز  دلنوقطللن اؤءرانز  دلن

لاعلند عخنيهعاعلندلرات نبنفؤعا وانن0لشز،نعلسن شلندلع لنأزطاةن
ن عطعطلن ناعا ة نالتهاط  نلعا د نلا  نم ن  تخ ندءيها ن فهؤة نع ضارا إلس

لمنتا نعلطخنبنأعا نعادالنعشانعادلنعتال  لنبنلاءرانن0دلاالدلنيطءاعان؟ن
يالنعلسندلاءيلنبنيآلطلنادحنن0ليثلنتءأانإلطخن اؤءرانالتهعبنالعلن د  ةن

هرخنطء ف نف ناد ت نايطخنبنافبنف ندلزا  نع ندل ددبنيؤين اط لن 
نبن ناأهخ نفافب نعلطخ نهاعل نعضل نب ن ه  وا نعتهاوال نعطءطخ  أفعر

نن0ف ه نيا من ه  وان
يا نشراط نأ هلندلعاأةنيؤءرانااءلنف نيئانفزاهلنبن بندلءشا نفطران
نف ن نيق هرا نزا ا ندوتعاعا ن ت ل  نأ ال وا نت تض  ن ف ل نه ط  ع 
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نع  نفائتل نشر ا نهتل نزالل نء  وم نيا  وا نلتا طر ندلعها نن0ا لل ف 
نداللنمنشاادن نلمنت عخنطت   نب نافبنهعاعلندلرات نب وتيلنلخن عء عا
علسنع ديلندلي  ل نء  ينبندآل نأشاانيؤءء ني للنبنإءء نع طءلنللنيالن

ن0أعاو لنيؤءء نله  نأ افأنعلسنو دندلاءقنن0عانأءانفطخنع نء ا ن
ن
ن
ن

ننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن
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دل د  ةنلطالنبنطهتل طا نف نفادشرعانعلسنض  ندلء د لندلزعايندلزافلن
 ع هط سنوا ئلنتءيا نيي  نع ندلعههللناؤءرانءراناداد نع بن.ننط  لن

نطء ندلا  نيشاين اؤءخ نف نو د نيؤ نوءالندعاأة نأا نأعلم نلم نم نءشط د ش 
نن0طعا نأ نتاط ء ن تال نيال طاةنير هندل  ةن

عء عانأهتط أنع ندلء منف نأينل ألنفعءء نأي  ن ادلني اي ن عء وان
 دلندل ينلمنطأيانن0أ النأ نللط ألنءارلنه ط ةنعاااءلنف نط منديلران

 ءخنطعض ن طاتخني   نع يلنبن أينياعاأةنط يرانطثطاندلشي لنف نءيه ن
ش  نو ن دلندل ينطعض ن طاتخني   ن   ن يطت تطلندلعاأةندلت نته اهن
ي  تران  اااترانن عءاطترانيخن ديالتراندل ائيلنعلطخن تسن و نعهتغا ن

نن0ف نهايبنء من
ف ندلعها نعء عانأءامن ط ينف نط لنالطءتر نز ف نع نأ نطهتط أنأ  ءانن

ن ندآلزا نطاى ند شياحنفال نأ ايب ن تؤت  نعه  د ندل طاة نهتء ي  ن عء وا ب
لتهتي نيالنشا انهعطلنعشءاهنعاانبنأأ نيؤءء نهؤا  ند نزهالنالن
نيال ط طلن ندليائضل ندلعها دل ن و ه نب نيل نأ  ني  ندلياد  ناا  نه د  ش  
ندلاالمندل ينءاطشخنعاانولنهطءتر ن  دليائضلنيالنش  نهعطلنبنالنو د

نن0  نع نإا ندلعاض نإلسند ي ن طت  لنإلسنش
وءانطا ااىنلط ني ها نأ نأتزطلنعاداةنأ نطؤت ناهلنآزانفط زلنو دن

نن0دليطلن طؤز نالنش  نطز ء ن
نااءلنا   نأ نتا ء نعبناهلنآزانبن نيالءهيلنل نأطءعا هطا  نعإلعا
نآزان نش   نأي نزهااة نع  ند ف ح نو  نزهااتل ن هتا   ن لل هطإلعء 

أالنطعا نأ  ءانهاعلنياط دنع ندآلزانبنأهلني نافيلنن0طاي ء نيال طاةن
 امنهتا  نعإلعلنتللندلهاعلندلت نطي لنفطرانيطءءانعالمنااعلنءهرلنالن
ش  نعءخنبن لا نعء عانتا  نط لنيط ين تا  نط ينيط لنهء زلنإلسن
نءا  نعاان هءا  نأد طا نير دن أينعاا نعهر لنأ نعألمنيشهاعلن ءءا

نن0آلزان ه  نطا  نهللانإلسنهاءبن يءاندل بندلايطاندل ينط علخنأ  ءانل
ل نءطؤ نطا ااىنع نأ نءلت  نعاةنأزاىنبنتللند د داندلت نهالتءانءلت  ن
نءلت  نف ن نأ نتهالءا نهطا  نياعااءرا نب ف نقعا ن عاا ن أا  نار ه

نعالن ت  لنإلسناعاانن0أعاا ن أقعءلن أا  نأزاىن نإ د النش  
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نطي سن  نعلسنطا ااىنفع ندل بندلايطان   ه نب ن ل نطت  لنإلسناعا  طا
ن0أهء تخنتت   ندلعاهقدلندلاياىن

ن دلرع نطزا نث طالن نب ني ع  نفقدا نفا لنعطءاوا ن د  ترع ن ااى
اهيلنعايؤنيش ءلندلياا نمنواو ندل طاةنتق د ن فئان إشاددانإلسن اهلنأءءان

ن ندل  ة نو ه نيال نيرا نهء طرانن0تال ءا نعلس نهاطاءا نت عل ندلهعطلل دل طاة
دل طاةنتا  نعشادلني ه  نهللانفطرانن0يءانف نهعا دلنهللاندلا يلنن ت ل 

بنالنلعهلنهعالنتادوانو نلعهلنع نهللانبن  عانطربنهللاندليا،ندلهزطلن
لءانلءاتش نهعالطلندل طاةن اء قوان ء ل نع نشؤ نأءيهءانبنإءخنالطءأان

ن ل للنااءلنعها الندلاي نو نأا نب نطءأانأ نطاي نعءا نب ثانأ نطااديءا
نهالنع نعها الندلا ابن.ن

نن0أءانعتيائللنيالاالدلندلعتيا للنيط نهللان داءها ن يط نداءها ن داءها ن
ندلا دللن نو ه نيلنز  ن أءلنتإع نيا دللنهللاندلاياىنب نأ نطهتي  الأاط 

ناا ن نإالن  ل لنف نن0دلت نتالقمنداءها نأطءعا نأفعضلنعطء نط عا عا
ف نل ا نهللانبن ءءانوءالنعء عانءلت  نعء ننإءء نادفيلن0فضا دتخنيءش ةن

نا لمن نياا د نو د نل اإءا نأعاعخ نهطي   نب ن عطعطل نأاثا ندلل ا  نهطا   نب هللا
عضسنبنلط نل يءانأينعهت يلنياط دنع نط ينهللانبنإ ندلل ا نعء نهللانو ن
عهت يلن يءانبنلط نع نأ  نياعااءخنأ نطرابنع نط ينهللان ءخنلمنطهي ن

نت نأ  ناءها  نهللا نل ا  نع  ندلراب نع  نهللانن0عا  نع  نأتس ندل ي داءها 
فه  نطا  نإلطخنبن لا نلعا دنطهتي نيلندلز  نع ندلا  ةنإلسنع نأتطلن
عءخنبنعء عانأع  نإلسنط يناي نفعءء نأ ل نإلطخنا ائانعغا نيؤعا نبنل ن
نايخن نط ي نيط  نهؤتااخ ن ءء  نعل  نعقطق نشز، نع طا نعلس أدل 

نن0دلا طعتط ن
نأأن نو نل  نهللا ن   نعشترا ندلت  ن دل ااطال نتااترا ندلت  ندل طاة نعلس ه 

دل ينءا دء ندلء د ندل ينليثلنععاينف ندءتأااهنبنهت وبنطايشاينإلسن
ع نو نزطانعء نبنهت وبنإلسنع نط يلنأاثانعء ن ع نت يخنأاثانعء ن

ن نعء  نأاثا نطا عل نع  نإلس نلليثلنن0ب نب نإلخ ن    نوءا ن  ل ل ن    ل 
 نع نإلخنعا لناعلر نبن ل نلمنأه هنلاد نل نأ نطا  ن  دلنععاينأي 
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نف نع رندلزطالن ءي نداءها نت  ثخنيؤفااان ت  ادلنشتسنبنن0و د
نن0 الش  نف نو دنطايشاين

نيخنن ن  ثل نفطعا نأعت  نع  نل  نتها ق نهللا نإ  ن/ نم ن ن عتخ ن ندلءي  ننننننننندال
نننننننننن0ءيهرانن/

ن
سنع نايخن ل للنفع ناضانهللانهللانطاضسنع نداءها ن داءها نطاض

نداءها نطهالخنطهتعان ع نداءها نطهالخنطع نف ني ا نداءها نبن اضا
نإلسن نطهاس ن و  نب ن دليا  ندلضط  نف  نايخ نإلس ن دلله   نعيا تخ ف 
ن ا نالطتالند ارنزالطلنع ن نف ندلءراطل دلزل  يالندل هائلن تسنأءخ

طضع نزل  نادئ تخنف ننإءخنن0ادئ تخنفعءخنطت د لنف ندلق د ن دلتااثان
د ارنو هندلادئ لندلت نو نعقدإهندل  ط نف ندلهر  ندلت ني لرانزاللن
نا ابن نه   نعلس ندلاطش ن    نف  ندل عطعطل ن  ااطاتخ نععاه ا لل

نن0ه اينير نع وشنار دن
ن

ن طيء ن ندلاياى ندل ءاعطل ندلعشااطب ن ط طم ند ادض  نطهت ل  عء عا
دلن إ ناا نالطع لنهاط دنبنيط ند ارنبنفعءخنط  من للنل اثتخنبن ع  

أءخنطع لن يخنش  نع ن عؤءطءلنبن تسنو هندلع هط سندلادئالندلت نتر ئن
أع ايءان تر بنءي هءانفع ندائلرانتاارانلءان لط نلءيهخنبن اا ني هاخن

ن نيا  خ نتءير ندآل  نلاءرا نب نيهعاعرا نل   ه نطاتي  ن0أ  ندليء  نن  و ه
ند نإلس ن ت فاءا نءي هءا نت ال نأعان دآل دب نب ن دلشا   ن دل اعل لط أل

إ نهللانفء نيالنش  ن ل للنن0ءأالنإلسنعأعلندلي نف ناد،ندليالطخن
نن0هالنع نإءهاءخنفءطانيالنش  ن

ن
طافبنهللانع نداءها نالن  دع ندلعللن دلضهان دلاطشني تطاةن د  ةنبن

ن ندلتء  ن دلته   نهاللنللنهعاانن0 ط   نلخ ن/ ط  لنهللانللنطايشاينم
ن  ن افطانل طيا ن  وءا نثاديا ن فرعا ن اطا ن دليا ن ادال ن   د   ن ا د ي اد

ن هءلن ن   اة نتاعل ن يءطل نا طءا ن ع ال نف ط ا ن لهاءا نل طيا  فااد
نن0 أعضا ن  ط لن أ  دلنااعللننن ه داحن ائالن
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ندلت ا ن ن اطيطل ن دلعضاا ندلعءافب ن عافتل نب ندلع ال ندلاالم نألرعتل ثم
ن اش نب ن د ععال ن دل ءائب نيا فاال ن فت ل  ني ال نع  ندل هب يل 

عطءطلنلتءأانإلسنعلا ت ن تاىنعهاايندللطلن دلءراان د فاللندل  داةن
 دلا دابندلهطااةن علعتلن هابند  دالن د قعا ن دلشر ان د ع دمن
ن دلءيالن ندلعاا   نع  ن دلي ا ندليا نعاف  نلل ن هزال ن د طام  دلهءط 

نن0رانت امند ايابن/ن دل ط د نتت ا نيرانت ا ندلع ال لن تت امنفط
ن

نأالعان نزائءا نب نيافطا نهائاد نعتا طا ناأطتل نفلعا نم نالتءهس ن تس نط اال ثم
فتلندل    ن د  اامن دل طا ن دلع  دان  افطانعتها قندل  ن دلع  دانبنعا 
 دلا لن داء ا ن دل  ن دل  دبن دلزطان دلعاا  ن دلهطاةندلاا للن

ن ط  ا نعءلندلا نللندليضلن دلءاطم ن فاضتلنلعانلط  م نب  دبن دلء م
و نزطانللن أفضلن أشا ن أعقن أاامن أل ن أءامنبننطاعي ينإ دنتا ان

علطلنفالنش  نععانأعاتلنيخنف لنمنال  لن الد ةنإالنياهللندلال ندلاأطمنن
ناعانداللن عللندلااشنلعانث لنعلطرمن علخن.ن

عطلنفطرانداءها نط بنايخن ط بندل طاةندلت نطا  نعالدالنفاطلنف ندل عط
ن ندل طاة ن ع يل نهللا نع يل ن طالعرم نيهاا ة نأ ياال نطءهب ن ل لل طاي نن0ب

نن0داءها نادطانأءخندهت ا نأ نط  منشز اناددطانعثلن/نع ع ن/ن
ن
نف نن نعته  ة نأشااال نطؤز  ن تس ندلع ل نييااة نط يل لا نعلسنداءها نأ 

ن  تس نب ن ز   طاترا نهعالطاترا نلرا ندلت  ندلعاد ل نلعزتل  نداتشافخ
الطي سنط  انف نفللنهاع ن د  نبنعلطخنأ نطاتيبنإلسنط ينهللانلتؤز دءخن
إلسنأعاءلن أقعءلنه ط ةنلمنطاوانأ نطهعبنيرانع نديلنبن ا للن تسنط  ن

ن نو ه ندل  طاة ندل طاة نيتهايل نلطعا د ن يءائخ دلتاد حنف ندلعاا نن0فه ل
انع ندلي  نع نطيا نعلسندلعللنطاهط ينبنفل نليثءانوءانإلسند ي نلعاتا  ء

 هطللنتزي نعءان  ؤةندلعللنبنفلط ني هالنأ نتعا نء  نعلط  نهءلن
نله  نتشاان نع ند  يالنهتءهبنب ن ام نب ن د  ة نعلسن تطاة عثالنوءا

نن0عء  دلنيضطا نبن أءلنتهؤلنهللانأ نطت زلنلطيا نفطلنته  دن
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نفط نداءها  نيته   ندل طاة نفطه   نع لخ ني  ة نإلطل نطءأا ن  عا نهللا نبنلا  را
نفطخ ندل طاة نداءها نيته   نعللندلع لنإلسنزلطلنهللانن0 طه   نها  عء عا

ن ن؟! ندلزلطل نا ح نط ير ندلزلطل ناط  نم نلخ ندال نا  خ نلط ير ن0ديادوطم
عء وانت د ندايرندلا حنع نعرعتخن تسنأعلعخنهللانلطهطبنمنولندلزلطلن

ن نزلطلخ نل ا  ندل   نن0طااه نو د نال ن طاطش   نطؤت   نله   نأءا  وءال
نن0دل  طبنبنالنو دندلر   ن دلاءي د نعاان 

نأع د ن نتق د  نه   نب نإلطخ ن طا     نهللا نع  نطؤت   نه   نأطضا وإال 
دلءا نف ندلههلندليشاينبن أطءعان للنو هندل ش  ندلاياىنه  نت لن
عاراندلياالندالرطلنبنوإال نه  نل نطشاا دنيؤين  شلنأطءعان ل دن  ن

إ نعالئالنهللانطا ء  نن0دلهاطءلنف نأفئ ترمندلتهعبن دلتآل ن دلت د  نط ل ن
عبنعيا نهللانوإال نأطءعان ل دب ءرمنف ندهتضافلنهللانبنل للنطايشاينإ ن
ندلا حنداءهاءطلن ندل لبنتهاه نيرا نطءير نداءها نلر نأهعسنعالدل ع يل
دلعشتاالنبن  عاندي  نع نشز،ن قط نلتزي نشطئانع ن قءخنبن  عان

اهط ينأ نتهيبنألعان ل نلل ألن د  ةناءها نبنإ ند منشطئانطهانبنإطالنط
  عاندءأانإلسنالنوإال نعلسنأءلنأبنن0ع يلنداءها نو نع نع يلنهللان

نبإءلنل ن ن أل دءرم ن لغاترم نااءلنأ طاءرم نعرعا ن زالنلرم  أعن دي ن عم
نن0تا  نهاط دنإالني  انعاطءيرندليلني بنالنوإال ن

بنديلنأ نأعافلناا ن للنالطز اندالنيشاينمنلا ندلع لنعانطا ااىن
ندل ين ندآل ن ي نللنو  ندلع لنب نهطا نعب نااءلندل طاة ل نعلسنيالنب

ن0طيا نف نءيه نالنو هندلعاداةنع نه طمندلياد ن
لءا نأاثانو   دن ء  نءت ا  نف نعشءاندلق ه ندآلع نو دنبنف نععلالن

 نأعانلمن يءاندلع وشلنو هنبنلءا نأاثانهاطءلنبنفؤءلنطاهط ينتت   نع
تاهنبن أءلنتضبنت  ادن يءا نعلسنو دندلت  انطؤت ن اعلنبنعء  دلن
ندآل ن ء  ن نءءأانإلسندل طاة نأءءا ناعا ه  نءءأانإلسندلع لن ء  نفطخ

ن0فطران
 ولنهطا  نياعااءءانأ نءاىنهللانن؟ن

دلءي ندالنمن/ناأطلناي نعقن هلن/ن دل اآ نط  لنمن/ن ه هنط عئ نءاأاةن
لسن اهلندلءأانإلسنء اندلهع دلن‘ نعلطءانأ نءات  ن لان0إلسنايران/ن
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لطللنداهاد ندات سندلءي نف ندلهع دلن لي نطات  نإلسنأ نن0 د ارن
 0يلغنه اةندلعءترسن

ن
ن*نننننن*نننننن*نننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
نياف لن نتق اوا نه   نيؤءرا ن دالل نل ااى نز اشط ة نوتيل ندل ياح ف 

نل نإ  نف  نعها  نق هرا نيع ع  نعاتي ل نتا  نيا اد نن0م ن ااى أ هل
ش ط نع ندلع د ن و نعتا  ةنف نأ نت دف نأ نتءأانإلسن دلنق هران

ن نه  نأت لنييشاينن0 ع ىنترطئخنالهت يالرعا نم نتشهالندائلل  لاءرا
ن نلءتي  نيل نلالت ال ن أع   نب نيع ع  نعاتي ا ناا  نإ  داللنن0 اى

ن نالنط منتق د ط نءضها نم طا ااىن تسنأاا نأاىنز اشط ةن و نتيتهم
ن0يؤءلندعت لنيال طاةن

ن نتت  اطءرا ندلعهؤللنأيه نععا نيقطااةنن0داللن ااىنم د نطا  نعاتي ا
ن ندلاعل نف  نأتتخ نإءهاءانن0عائلطل نأعا نل  نأءخ نطاز اشط ة نط  ل ندلءي  اا 

نن0طهه ناءها نبن عاندلق هلنأ نتهه نلق هران
ني ن هاا تخ نتا ايخ نأي ى نل أال نيا  نيشاي نز اشط ةن لا  اهت يال

ن ق هرانللاشا ن
 ءخنعء ندلل ا نيرانعء عانا لند ترانأ  نيل افتران  اعترانبن افبن

نن0دلتاا نيق هران تسنطا  ن  ط انلخن
عها نط منف نعا نيشاينعياادنع نععلخنبنن دءتأا دند  منضطيطرعانبن
عء ندلهاعلندلهايالن دلء  نعها نا نها ندليابنبنف زلناهلن  لن

إلسنو دندليطلنبناهلنف نء  ندلزاعهلن دلثالثط نع نععاهنبنأ عانعاةن
نطي  ن نأ لبندلاأ نب نب نععتل ندل  ل نإلسندل  انب نطعطلني اعتخ دليشاة
يارندلشااندلعائلنلليطارنعلسنف  طخنبن ع يتخنز اشط ةن دليهعلنتع ن

نفعران.ن
نف اللنن نب نيشاي نط اف  ندلاهل ن ادح ن  ط ترا نت يل نز اشط ة اد ل

ن0ط ةنف نتللندلل ألنمنو دنو نق ه نع هسندل ين  ثتاعانعءخنننز اش
دالنع هسنمنامنت لنللتاا نعلطلنطاعقطقينبنأاه نأ نتهعاءان  ددلن
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ن دالنيشاينمنإء ن اه ن للنطا  ط  نبنثمنن0اتللندلت نتهعبنق هتطءا
أز نايخن يالا ند زاىنايلنعلسناتيخندائالنييهعلنمننأد منللنق هت نن

 نع هسنط هنط اف رانمنإء نهاط نياإطتلنع دنمنبنأاا نأعافلن ااىن.نفع
أا  نيشاين0اعانتاافلنز اشط ةن و نالتعلندل  ط نع ن  ددتاعان

ن نءهم نديء  ن و د نم نفعخ نف  نتتااا ندال تيا  نعهلعانن0 عياادل نءهم ت  م
ن نهيرتخ نعلس نف يلخ ندء ءس ندل ي نع هس نلرمنن0علس نف  عل نهعطاا هله د

دليات الندلعهي نلطيت ندلشرطلنل هيلندلاشا ندلت ن ااىنف ندلي  نع طان
ن ندليتطل ندليطل نايل نع  نععل نهاعال نهل نتااا ن0أز ل ن  ط   يا 

دهتغا ن للنء  نهاعلنفاا  دنهعطاانن0د طان عترمن ااىنإلسندلعائ ةن
ن ندل ال   نمنن0إلس نز اشط ة نعطء  نف  نتءأا ن و  ن ااى ندالل عء ئ 

ن0أ اا لنيؤءء نعتش دلنل  طثلنن
يشاينيت  نمنلطتلنتهعاطءءانشطئانع نءأاتلنع ندل طاةن دلع لنن ع ب

ن0
ن0داللنز اشط ةنمن لعا دنطايشاينتاىندل  ط نف نو دندلع ض  ن

ن0 ءء نأشاانيتال نوائلنيال طاةنبن لا نفااةندلع لنت ل ء ن
دالنع هسنمنايعان ءلن زللنإلسن طاةنه ط ةنبنو دنشا انياأط نطالقمن

ط نل طرمنعالدالنثعطءلنف ندل طاةنبن ل للنطتهاع   نالنع ي ندل طاةندل 
 تسنعبنأ لئلندل ط نطهطإ نإلطرمنن ياأانعلسنتللندلاالدالندلثعطءلنا ن
ن الن نأ لئلندل ط نالداتيا النثعطءل نأعا نب نعءرا نطيتا  د نأ  نب الطزها وا

نن0عالدالن عطعطلنل طرمنفطعطل  نإلسندلعغاعادلن  نالش  نطزها ءخن
ا يلنمنوإال نالت ل رمنفااةندلع لن  ندل طاةن دترانالتاء نداللن ااىنع

نت تا ني ه  ندآلزاندل ينأءلنعتال نيخن ندل طاة نب ثمنءأالنن0لرمنشطئا
نل  ط ن ندلع  اة نل طرا نأاىنأ نز اشط ة ندل  ط ل نم نعا فل إلسنز اشط ة
نإلطخن ندشت ل ندل ي ن  طثل نعارم نأهعب نأ  نطا  ط ت  نافيل ن ي  نب ار د

افيلنعل لنل طرمنهعطاانداللننمنعء ندلل أالند  لسندلت ن لعاناألندل0
طيت نفطرانداءها نعطءطخنلطاىندلاالمنبن طغ  نأ  نهاءلند ارنبنط علن
ن عا ادن ندلا ح نألعل نع  ني  د نالتءتر  نألعال نعب ندل اد  ني  ا عاخ

طغاطخنالنعاو نفاعرن هاين عهر لنبنن0يألعلندل طاةنإلسنألعلندل يا
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إ نأءخند منن0يلن دل اهلنالزتاد ندلعهر لن هيانأف داهنفطا  ن دئمندلاف
ع نعاا نعهر لنبن ط طمنف نعاا نعهر لنالطاا نشطئانعءخنبن طعض ن

إءخنعزل  نيا  نف ندلألعالنع نداتشا نن0ء  نع طانعهر لنا للن
نن0هاد نعانبنعزل  نيا  نف نألعالنءيهخنع نءيهخن

ن نطاتاطخ نب نعا نل أال نف  ندل ه   نطتؤعل نيالضطا نعء عا نعاطا إ ها 
دلال نف نععلالندل طاةندلعهر للنبنط الن همنضطاعخن ضايخنف نعالمن
دل طاةن د شطا ندل دهبنبنفتت دل نف نا دعءخنءقعالنعتءادضلنبنفر نأاثان
ندلهل لندلا  دء نف ن نأ نطيلغن ا ة نطعا نلخ نب نتءادضا دلاائءالندل طاتطل

ندلتهاع   ندلهل ل ن ا ة نفطخ نطيلغ ندل ي ن  ا ةنندل دل ندلاتايل ن ا ة ب
دلي ضسنبن ا ةندلتا لنف ندل دلندل ينطعاا نفطخنأد سن االلندلهء  ن

نداءهابن نأ نطعاا ندالفتطالنف ندل دلندل ينطعاا نفطخ نطعا نلخ ن0ب
ندلءضجن نتعام نءضج نيؤءخ نداءها  نو د نطشاا نفاء عا نعزتليلب نءا طل  ع 

نن0لنلل طاةنفعءخني دلندل دلنيؤءخنءضجنتعامندلءضجنللع 
أاىنأ نيشاينيخنشا انيؤءخنءضجنتعامندلءضجنلطيادن ادالن يخنف ن
ن دت  لنعاخنف ن نبن طشاانيؤءخندت  نعارا ندلت نأعهيتخن أعهيرا دلعاأة
ني دتخنط ل ن اللنع ندليق نللع لندل ينطعا نأ نط بن دلا حنبن لا نو د

نن0ف نأينل ألنفطءتق نعءخنالنش  نبنأ نطءتقعخنع نالنش  ندءتقدعان
ن طاتع نف نهاءبنايطانع نو دنن طعا نلإلءها نأ نطاتبنأ اد نءيهخنب

دلتاتطبنعلسنأشاالندلث افلندلعتء علنا نطا  نأاثاندءيتا انعلسندل طاةنبن
نزاا ن نتهافاد نأ  نأدتاح ن أءا نب نعغل ل ن دئاة نف  ندلت  دب نءيهخ نطعءب  أ 

للغلندليال نلشرانأ نشراط نبنأ نطا  ندلهيانإلسنيال نعزتليلنع ن ط ند
ن0 دل يائبن دلتااطيالندالهتعاعطلن

نأءرانن نافم نب نأفاااوا نتهلهل ند ب نالطاط    ن اؤءرم نيالعل نأ   نطيخ لم
نف ن نداءها  نطاتع  نم ندلرا ئل نيءياترا ندل  ط  نفاهتؤءيل نب نلياول ت ديل
يارنعاد لن طاتخنعلسندلزطالني ثانع نءيهخنف نألعالنءيهخنبن ي ثان

أ ندلزطالننطي ينلخنف نع دضبناثطاةننع ن دداخنف نألعالن دداخنبنإ 
ن نعلطخ نزافطا ناا  نأيرس ن ددب ني  ا نلخ ن ط  م ندل  ط ل ناائ نن0عاتزيطخ إءخ

نيخنع ن ددبنبن نيخنع نزطالنلر نأعلسنععا زطال نيال اهلند  لسنبن عا
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 عانطشغلخنع نزطالنلر نأاثانععانطشغلخنع ن ددبنبن و نطا  ن عاالناياىن
نطا   نتعطقنعلسندلزطالنأ هبنععا ندلعشادل ندلزطالطل نو ه نعلسندل ددبنب وا

نن0دلاائ ندليشاينع ني طلندلاائءاندل طاتطلندلت نتشاااخندلها نف ند ارن
طءأانو دنداءها نإلسنءيهخنعلسنأءخناائ نع اا  نبنفي نعا للندلعادو لن
نأ نطتها قنهء دلندلاش ن دليل دن تسن ت اا هنهل لندلعغاعادلنبن عا

ن نهل ال نعب نبنطتءاق  ندالدت ا  نب ندل ط  نب ندالط ط ل هطا نم ن ن  ة أاثا
نن0دلعاافلنبندلهطاهلنن

نط زلنعا للنه ط ةنع نععاهنتتي ىنأعامنا  خنهل لنه ط ةن تسن العا
ن ن  تسنل  ه نعر ه نعء  ناائ نع  اا   نيؤءخ نطيا نن0لطي  نأعاعخ نط ل  عء عا

ن قءا نطيا  نطع ل ن عء عا نب نإلطخ نأتس ندل ي ندلعهر ل ندلا اب نع  نز فا
نن0علسنفاددخن

ن ويلن  ضان نبن عء عا نااءلن ااىنف نيطت نتت   نع ندلع يل عاة
نإلسن نتؤز ه نأ  ن ءهل نيطضا  ن ي ل نعلس نشطئا ناتيل نيؤءرا نطي   شاطا
 فتاواندل يندعتا لنأ نتاتبنأفاااوانعلطخنبن لا ن داات نأيلنأ نتءهسن

نماتيلنعلسن ي لنيطضا ننن0 دلندلع  بندل ينداأتخن تؤعلتخناثطادن
ن

ندلت سنعاش ا نف ندلغهـــــــ نت لنشهاةنز عن
ندالنلرانمنل نأتاالنإلسند يـ ن

نداللننننمننولنتاـ ءـــــ ن
ندالنننننمننأعــــ لن

نداللننننمننولنتا ء نأءلنل نتتااء نأع لن
ن0ءأــانإلطرانبن فاالنعطءاهنيال ع  نننننننننننننن

ن
و دنأعان يطا نعا دمن عتلنز اشط ةنفا بنع هسنعلسندلي انمنياأط ن

ط تا نيال ال ةنبن لا ندل ينطثطاند هسنو نأ نطؤت نو دنداءها نفطعاا ن
ن0دلاء ني  نأزطخنبنطؤت نفطهليخن طاتخن
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ن  نداءها نعء  دلن نب نأشاالند ءاءطل نأه أ نطاع هسنو ه داللن ااىنم
طيلغنعا للنطشاانيرانأ نععتلاالندلا  نالرانو نع نعلاخن الط  ن   ن

ن0طتءي ن تسنءهعلنو د ننأ 
نفر ن نب نف ن  ط نار د ني  ة نطيارن دتخ نو الا  نلالندهم دالنع هسنم
عاا ندتلنء  نعلط  نإءها ن ادحنطشالنواعانع ندلهث نبن ط طلنءران
نلخن ن ط  ل ندلعهتا م ند ا نف  نفطهل  نط وب نثم نب ن عا  نإلس  هلل

نمنهءهراندللطللنف ند النطاعهتا منبنء زبن ءااي نبنع انعهترق د
نعاافؤت نللنن0اأطلن نب نطاعهتا م ندهتا  نطث لندلهااناأهخنط  لنم  لعا

هتا  نعهقطلنبنولنتهت طبنأ نتزع نبننلا نديلنأ نأعء لندلعاافؤةنبن
ن د  هاان ن دلعا  ن دليضل ندل وب ن ط  ندله دوا نعزيؤ نعلس نت لء  ول

ن0ه دواندلزعهلندا  ندلت ندق وانفطراندل امندلاياه نن00دلااطعلن
هتا منإلسنعااءرانبن عء  دلنطتءا لرانو الا ن ط  لنللزلطيلنمنطشطاندلع

واأءانأعللندلاالمنيهطي ن  وي نبن واو ند ارنعللنطعطء بن عاافؤت ن
 اا ندلعهتا مند نهزانع نو الا نعء عاندالنيؤءخن/ن0و ند بناأهلن

نءيهخنت زلنن0ععثلندلهعا نعلسند ارن/ن ن/  اا ندلي اطاالن/نعاطزا
تا منأعامنو الا نبنلاءخنافرن ها لندلي اطاالندائالنلخنعت ه انللعه

نعل ن ندلتعا  نأعل  ن ا لل نب نيال ف  ن  يت  ن ءخ نداءت ام نأاط  نإءء  م
و دندلاهلندل ينطأ نيؤءخنن0 دهترقأني يت نععثلندلهعا نعلسند ارن

طهتع ن طاتخن ط   نأل وطتخنيع  دانعانطات ينعلسن طاةندآلزاط ن طعتللن
ف نفااتخنفط وبنإلسندلءا انط ه ن يط ن الحندل ط ننع نأارنطهتعا

نطافبن نثم نب نفعخ نف  نل عخ ني ضب نطزء خ نأ  نيا  ناأهخ ن طهت  ن لب ف 
نأل ن نزعهط  ن ط تل نب نهء  ه نيط  نيرا ن ط    ن ايتخ نه  نعلس اأهخ

لالنتااطىننءطا  نطا  نن0شز،نف نو هندلع طءلنا للن طهت ل نعلطران
أعخنأ نتء بنديءراندلعادو ندليالغنن  اةنع نو هندلع ااءلنبنف  نتعاءل

ع ندلاعانهتلنعشانهءلنلط امندالعياد  اطلندلا عاءطلنبن عانإ نتعا ن
نف تلندي ن نب نف ندلأر ا ندلا  دءطل ن تسني ألنء دقعخ ع ندالعياد  اطل
نبن ندلااش نعلس نالطءاقعخ ن تس نال  ط   ني  نياتاءطا   ن نيالتيء  أزطخ

ني ني ياطاها نعب نشاعطل نفطا نعالدل نبن طيء  نإلطخ ندلع ايط  نأ   نق هل طءا
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 عء عانتؤت نأعخنهايطءانفت يزخنعلسنع  دءطتخني  ندي نأزطخنبن عالدتخن
دآلثعلنعبني ياطانبنالطتا  نع ندتلرانا للنبن ءخنطاط نأ نطتزل،نع نالن
شز،نطعا نلخنأ نطعاا نعلطخنءي  دنبنفطهتعانف نع  دءطتخن تسنط تلن

نن0عشط تخني ياطاننق هتخنأ اتافطانبن طال نق دهخنع 
نلرمن عء عانيلغنو دندلاهلندلثاءطلن دلاشاط ناا ند نتزل،نع نعاأمنع   
 للندايسنيخنبن عء  دلني ألنء دقعخندلا  دءطلنتأرانيؤشاالنعزتليلن
ف نع ا اللنطائهلنلهلبندلءا نع دويرمن إعااءاترمن ايا دترمنبن طأران

طاضطلن دلعهاحندلا عاء نعط لخنللتاد ندليء ندلرللطهطء ن للعيااطالندلا
ن أ لعيطان ن لي  نف  نت ام ندلت  ندافاط طل ندلعيااطال نف  نفالطا نفطشاال ب

ند  لسن نيالعاتيل نعاة ن ثعاءعائل نءطا  نف نأل  نيءسند ادنن0 طي ق ثم
ندلء لندافاط  نبن ن ا دئب نيالت   نع ه ندليطلندل وي ن/ ن/ وائالنأهعاه

ن ني  ل نلخ نوائال نتعثاال نن030  ضب نعءيانااءن0د عا نتقط ه ندلهء دل ل
نيءشبندل اط ندلرائلنثمن ندام ن د  نب  تسنت  لنإلسن ا نإعياد  اطتخ

ن0عا نإلسند اهنبنأعهلني طثااةن  اانطغء نع ن/ن ا د ةنت تا ن/ن
نع ن ندلعتي   ندلهق  نياشاال نأطام نيا  نف ام نب نالرا نت تا  نلم نا عا  لا 

ند   نعاأم نإلس ندلعاة نو ه ندلءطاد  نفاعت ل نإعياد  اطتخ نتللنن0طا  ف 
دلل أالنتالنإعياد  اطتخندلع ا دلن ت  نعءيخني  نءيهخن و نطءت ان
نطغاقندلزءهانف ن نب نأ  طبنف ندلعءيسن/ ن/ ند ط ة يشالنعؤها ينعءش د
ني نإلسن ن فا د نداطءت ن أع ن أي ند  ندلاء ند زطانم نءشط  ن طا   عء خ

نن0 تي نبنطال نع نفءا نعأطمنطل سن تيخن
قعا ن عاا ن أعلن شالنبنإءخنطؤز نأشااالنعزتليلندلاء نالط ت انعلسن

اان ناالطغ النط  لنمنلط نوءالند انعتيرمنبنل دنأزتاانأ نألابن  انن0
ن نن0دل  ا نع تا  نالخ ندلغاعر ندلغي  ندل هخ نألي  ن ينن0إءء  طعا 

النعانن0إءها نأ نطلابندل  اندلائطه نف ندلا عط طاندالرطلن ط ي نإلران
 اا نط  لنع دفاانع نءقعتخندلا  دءطلنمنن0ط ه ندليخنط تا نإلطخنو نأ ن

ن طات ن نأ تام نععا نأاثا نداءهاءطل ندل طاة نالأ تام نا ء  نب ندل  ط ل إءرا
نهرلن ندلع ل ن   نإال ن لل نفعا نب نهرال ندل تل نأه  ناءل ن إ د نب دلزا ل

ن نل  نااطق ءطاننن0يالءهيل نعشط تخ نطزء  نأ  نإلس ن طاتخ نأ دزا نف   طءتر 
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و نطءأانإلطرانف ندلعاآةننتت  لنإلسنهثلنبن لاءخنطل سنتت طهانلءقعتخن 
ننن0دلاء ن دتخنع ندلءا ندل ط نط ا  نعلطخنضايان تسنطل سن تيخن

نلمنطعللنإالنأ نطت  نعءيخني  نأدابندلءا نإلطخنثمن  تسنءع   نوتلان
اا نط دفبنع نءقعتخندلا  دءطلنشاا انمندلهعاوطاناالعاأةنن0ي  نءيهخن

نع نطهط ا نأ  نت بنتاط  نفعءرا ن لر د نب نضاط  نالاهل ند ي ناهل لطرا
دل اامندل  ينالدل اامندلعتضا ندلعت هلنبن و نف نأععادرانتا  نأاثان

ن ندلز  م نعب نالتتهاع  ندلت  نيالءأاطل نيؤفاااهنن0ددتءاعا ندلث ل نش ط  فر 
ن ع اعاترمن نث افاترم نيعزتل  ندلءا  نشادئ  ناافل نعلس نتهاي نأ   طاط 

 نت وبنت هراتخننو هن تسنإلسن ليلندلع دا ن ع ددارمنن ل للنطؤعانأ
نطإا ن نأال ندلتايطل نو   نم نأ  نإلس ندلعالعط  نفط هخ ند  لطل ندل ي   ف 
دليا ن دتخنبن أ ندل يلنف ندلع اهلنطءيغ نأ نطتالمندل علنبنأ نطا  ن
نإ دن خنإلطخندلل منبنيلنعلطخنأ نطتالمنأطضا نط ه  نلط نف هبنعء عا  اعتا

نن0دلألمني علن علندلضا اةنأ نطت علن
داللن ااىنمنياأط ننط  انداءها نف ن  دعت  ندلشاندلعتعثلنف ندلهاءبن
د ياقنعءخنف ندل ا بندليا طلن دلهعاعطلنبن دلزطاندلعتعثلنف نع ا للن

ن ن د ار نداءها  نف  نت عطاه نتم نعا نيءا  نيرانن0إعا ة نها  فالع هط س
نلءيهخ نداءها  نهييرا ندلت  ندآلالم نع  نلتزي  ندليء  ننداءها  ن ا لل ب

 دآل دبنبن ف ندلاال ندلاض ينط  انداءها ندلهلع نأ  دتخنعبنت  ان
فاء عانطت  اندلزءهانإلسنن0 هائلندلاء ندلت نط  منيرانداءها ندلهلي ن

النعاندهت ا نن0اشاشنبنط ايلخنت  اندلاش ندل ه نإلسنداطا فادف ن
نااءلنإلسنهاءب نطؤت نيخنع ننداءها نأ نطؤت نيخنع نعءهقدلنت ءطل عا

ن0عءهقدلنف نأل د ندلاء ن
ن

ن   ن ندلع ل نب ندلقع  نعا نعلس ندل دئم نه د ه نللع ل نطي س نم نيشاي دال
ندلعياعلن ندل طاة نلا  نب ندليشاي ندلتااطى نعيا نداءها  نلخ نطتاار أي ي
نفااةن ندلع لن ف نع دهرل يالاعلن دل بنو ناياحنعهتعانف نع دهرل

ياطاءان طاشاشنف ندلعزطللنبنلط نيالضا اةنأ نطهر ندلع لنت0دلع لن
ن0دلعرمنأ نء ا مناافلنأشاالندلع لن ء انعلسنإشاددلندل طاةن
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ن
ند عع ن ندلشا ا نطتشال نب ندل ع  نتشال ني دطال نعب نم نز اشط ة ع يل
ن/ن نع ل ناإطل نو  ندلشا ا نو د نطاقق ن عا نب ندليشاطل ندل دل نف  يالع ل

عزتليلنل ىن/ندآلزان/نياهتعادانبن ع نثءائطلندل  ن دلعطلنت ل نءقعالن
فع ا للندالهتءهاعنت   نف ندلءراطلنإلسنها نداءها نإلسنن0أءان/ندل  ن

ن طاةن نلطء   ندل دل ن  دل نطهر  ندل ي ن دل يطب نب نللزل   نأ ل  ن ل  شال
عاطرنطشاانيهاا ةنعء عانطءه نف ن للنبنلا ن  اةندلع لنتتاد ىن

نعطت نءيهخ نطتزطل نأ  نطتا   نفال نب نعرعتخ نف  نطيشل نعء عا ني لنأعاعخ ا
ن نأعاعخ ن علسنن0دلعاطرندلعطلندلعع   ندلاال  نع نفافل فطزا نعهتا 

 طعا نأ نتت  اندلاالدلنيط ندل يطبن عاطضخنن0 هرخندل ق ن د هسن
نطا  ن نعء عا نياضس ن طشاا نب نعاطضخ نطتؤلم نعء عا نيؤلم ندل يطب فطشاا

و هندلاالدلنطعا نأ نتت دل نياثاةنيط نأ يا ندلا حنن0عاطضخنف نهاطءلن
ضاومنبنفتاىندل يطبنطهران  دلندللطلنعض ايانعء عانطت ه نأ ن عا

ن0عاطضخنعض ابننف ناا نآزان
ني  ندآلزانف ندل طاةن نو نأ نطإع نأ  ءا نطا  نعه طا نعا دالنع هسنم

ن0 دلاعلن د لنش  نه ط نلمنط لخنأ  نديلخن
ف ندععا نالنشز،نطهت انعالمنااعلنعهت لن عتيا نايا دءطلنديننوءال

ع ندلا دلمنع ه  ةنف ندععا نع  نهاا ننءت  ااماند نفا ن علطء
دلعزتل نالطانع نعالمنديننعالعخعء عانط ل ندالءها نط ل نعاخنن0دلاالم

ديلن طاطشننع اتش ناائ نآزانفطاهبنالندءها نطؤت نياله ط ندل ينلمنط ن
لسندل طاةنءأادلنلمنطءأاوانإ  نديلخن طءأانأتيا طلن طاتطلنلمنطاشران

طضانأ هندالهت اللطلندل دتطلن دلا  طلنتياقندلتعططقندليا ين ديلخن ون  أ
نيعزتل نعهت طاتران ءقعاترا.ندلءاههطلت ل نعءران

عانالنطاافخنفطاهن ل طخننطاا دليا ن دينفا نوءانيعير عخن ع دداخنند  
ايعانن دطضاعالط نل ىنفطاهن ل طخنث لنيءيهخنداثانع ندينشز،ندزان

  نيشز،نط النياءخنتلغطبني  هخنعثالبند نءلطالمندلعهر لند نشطئانع ند
طل  نيءأادتخنعلسندينشز،ندزانفاءخنطهتي  ند ناا نهطاطشننعء عا

يا ن ا ثلنعانهت بند نفطان للند ند نشز اننزاآ نط  لنأنب نالأ  طالن
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دشطا نزيطلنتز،نهعاعلننطالمعانءهعاخنف ند  ىندلعءاهيالنط  لنياءخن
علطءاند نء تامندلءا نن0عانط  لخنفطعانيا د نع طءلند ن  للني  هخنفط  ن

عزتل نعهت طاترمندليااطلن دلا لطلن دلشز طلن دالهتعاعطلننعلسدهعاط ن
فالندءها نط علنف ننبدفيطا نف ندلاالمنط ه  دلعط لطلن علسنو دنالن

النءهت طبند نءيالنشطئاني   ندالزاط ن الننء  ا  خندهاداهن زياطاهبن
د تادمندالزاط ن علطءاند نني   ءاندالءهاء نءهت طبند نء   نشا ن ه  

ن اعشاترمءاتا نياءءانع ن ءاعلندالزاط نع ن ءاعلندفاااومن
  اداترمن آالعرمن ل  ن ءا ءانفاط نء اايرمن ءاطشنف ند طالنعءرمند ن

 د ند اع ءان لطيرمن زيقومن قطت ءرمن ي لرمن ع هرمببننعلطرمءتاالسن
 نو ندعت د نللغطان دين ا  نط طبندينفا0ءهتاي ومند نءهترقى نيرمن

ندلاالمنفر ند ايلنلهاا ندالارندهعاط .نداىدين يلنف ندينداطلنع ن
نالءالمءءأاندلسندينشز،نعلسندءخنطالمنعاننيالءهيلنل ن لز اشط ةن

 ء ء نعءخن ءتالمنعءخن تسنل أءءانلل وللندال لسنياءخنهيطخن عاند ادءاندءخن
عانلمنءإلنعثلعانن ل طخنعالط نل طءان د تفن-دلءأاةن دتراندلطءاننطءأاالن

فء  نءاطشنييضلندالزاط ن لالنشز،نفضلنعلسنبننطإلد تطءانعالمن
ء  نء ط نللاالمنيتالعءاندللغلنبندال طا نند دالزانه د نع ندالع دلن

للا دطالندلع وللنن داد دتءا تالعءاندلهيا لننس دهتعاعءاندلع هط 
 ي  انو دنندليشاطلعءانلالزتادعالن دل  ائ ندلهعطللن هاءاءان دهتز د

ندلت دالعتاد نعلطءاند نء انعلسن ضبنليءلنعلسنععااةندل طاةندلزال ةن
علطءانأ نندالزاط بن عان عءانء بن ضبندهاهرانده د ءاند لئلندل  دعسن

ءتالمندلهعاحن دلريالنءا  ن تسنثطايءان عانف نهط يءانالءءانع ن ءارمن
د نءعه ن عالنعان ءضبننءهت طبن0 دز ءانعءرمنعانو ندومن دا ب

نءادلشع نتشا ن النعان  لأهلنإ ندلشع ننعااءراندفتاداةنثغابن
ن0ندلادئالندلت نت علنلءانعياهآلنع وللندل طاةندءرانن ط  لط اعن

ءرضلن ااىنعتهرلنإلسندلع يىنبن يا ندلطلنعا لنت علنعلسن طءطلن
نبن ف نايطاةنأ يا ندلاقن دل لطبنيه قندلرء نبنتءا لنالن  د  ن  ءا

فعاةن للنننز انليشاينأ نطضي نه دنع ندلعاحنعلسندلهراةنف النمن
عء نأطامنها نقي  نإلسندلع امن يا نأ نتغ ىندالنيؤ نل طخنهاعلنفاددن
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ن نعء ءا نط ضطرا نأ  نا نن0طاط  نأ نطا يند ل نطاط  نيؤءخ نف ال نيخ ا يءا
ءاتلنالءضهانهل هخنبنفاافءانيؤءخناهلنأاط نط بنأ نطضي نا حندل

نن0أطءعان لن
نعهافلن نافم نم ندائال نهاز  نشاي ناشيل ن اش  نهطهااة ندلاهل أشال
نو دن نف  ناهطاد  نءتااعل نفعءءا ني خ نعل  ن يطل نيطت  نيط  نعتا زعهعائل
نف ندلهتط نع ن ن و اهلن نب نتااطا نيال ابنع ن     دل  نفطاندلعءأم

نبنهر ندل قم نطعاثل ءء نف ندله بند طاندل اعلنإلسن   نلخنأ ال  منععاهب
نطات ين ناثطاندلهاالنب ن اهيا ناثطيا نب نلخ نب ن  نءأادلن ا ة نب دل هخ
 تسنف ند عطا نثطاياناثلنبن طي  نللعا نأ نو دندلاهلنلمنطهت منعء نأ ن
نطل من ندليط ل نف  ن ط  ا ندل هم نعت ه ل ن  طيل نيط ه نط عل نب نأعخ أءهيتخ

ندلع ندلعا ءطل ن د  دء  نب نللع ءل ندلءا  نطزيطرا ندلت  ندلهي  نبنتءاال ث  يل
ن أ طاءان نق هتخ نتق اءا نأ طاءا ندل غطاةب ندلغاق ني ديطا نطع  نيطتخ  ف 
ندل دهيالن نأ  ند عطا  ناؤطام نءا اة ندلقطاادل نو ه ن لا  نب نو  طق اءا

نيط ندلهطاد ن  أ اانأءء نقالنيطلنعل ني خنن0دالهتعاعطلندلت نت اأ
 نعاتط نبنعاةنعء نعشانهء دلنعء عاندشتاىنأي نعءخنيهالطتان أاهلء

نف النأي نيؤءخن ن الط ل نللاا بنب ن اا ني   نع ا  نب نإلسنيطتءا  هليخ
ن ن طيطاخ نلط ل خ نقوط  نيعيلغ ني خ نعل  نع  ندلت نن0دشتاده ندلثاءطل دلعاة

ع   ن قالنفطرانيطتخنااءلنعء نثال نهء دلننعء عانأ ايلنديءخندل يلن/ن  
ف  ننأعانو هندلقطااةندلثالثلن0/نا ا لنف نعا نيال  نف ويلنأعقطخن

ني خن نعل  نه دا نأءيهءا نءا  نع  نء   ندتي ءا نعء عا نشراط  نعء    ثل
لقطااتخن ط نهعاءانأ نأ  ن اد ندل    ننأ ل نعلسنهااءاندلءاان و ن

دتهرءانءها ن اهاالن  بنيطلنن0 الطانف ندليادشنيط ندلع لن دل طاةن
نعلسنشالندافللن ندل دهبنفاتهرلندلءها نإلسن ط نن0هااءا ن  شخ  زلءا

نف نهعار ني خ نعل  نفطرا نطهتل   ندلت  ندلاهال نفافل نإلس ن دتهرءا نب  
نعهت يالندلءا ن نتءاوسن  لنهااءانن0فادشخ نإلسنيابندلغافل ي   لءا

 ا نأ  ءاندليابن  ليءاننبنن0د هشنمنأع  نياهللنع ندلاهلندل ينطا بنن
ااءلندلغافلنتضط نيالهالهط ن لعاناأ دنأع د ءانبنءررندليارنلطيه ن

الن د  نعءانادحنطع نايخنإلسنعل ني خندل ينيالاا دهت ا نن0ننلءانعااءا
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نعال لن نهي ط  نعلس نيشاش نعلي فل ندلطهاى ن ط ه ندليادش نف  نطيال ن أ 
ن0ياديتخني ده لنع اعلنيطضا نندائالنلخنمن ع دنهللنعلسنهالعتلنطاهاان

ندلععل  ةن ندلغافل نف  نهعطاا نهلهءا ن تس ن هرخ نعلس نديلل ن يب نع   عءا
أ  ءاندل ينهل نت لنءاف ةن غطاةنبنع نط هن فت نش انن0اني زا ندلههائ

ن نتيغخنن0عءرا نعليل نط فب ن ادح نقطااتخ نعلس ن شااءا ني اداة نيءا ا ب
نأ ال هن نأ   نأعا نثم نب نعلي فل نيههائا ن طل  را نإلطءا ندلضزعل دلعا ءطل

ن0لط ضانشاطانبنفهؤلخنأ  ءانمنعاندل ين   نطاهاان؟ن
ن
هتخن و نطع ند عخندلطعءسنيي  ن ط  لنأاد نأ نطا لنيارندلش  نف نهلن

يؤءرانتءعللنبن أءخنلمنطات نعلسندالهتل ا نف نفادشندلعارنبنفت  منديءخن
نتهء د ن ندللتط  ندلعز تط  نعلس نأزاى نعز ة ن  ضب ندلشاي نأ ضا دل ي

عء  دلنتءا لتخنء يلنهاالن ا ةبن لاءخنيافمن للنع نط هنإلسنن0أراهنن
ااةنه ط ةننعتهاوالنء يلندلهاالندلت ناؤ ندلشاينع نط نديءخن أشالنهطه

أز لنتز ندلطالننعبناشيخنللشاين دالننمنأع  نياهللنع ندلاهلندل ين
طا بنبنأا لنأ نأ ي نأاءيلنفت اطللنعلسنأ نأعهلنيرانبن لاءرانءأالن
نالن نل  ندلز  نت    نأءل نعل  نم نأ ء  نإلس نتهاب ن  ترا ن اؤ  إل 

نن0لت اعء نبنيلنلت ي ء نطاعل ن
ن

ن  نفهيلل ندلاهطم ندلشط ا  نع  نياهلل نإءخنن0دهتا ل نطاعل  نم نلءيه  دلل
 لعان0شط اءراندل يند  ندلاالمنعلسنعهعالنبنالتتا  نع ن ي رانطاعل ن

اأتء نأءأانإلطران أءانعانأقدلنع ادنعلسنع دي بندهتهلعلنا اداين
نواايلن نط ي نع  نتيلل نأ  ندهت اعل ن ندلطل نيا  نلا  نب نيرا نأعهال  تس

نفؤده ندل  ش ن أءانزاا  نط ي نف  نت ب ن تس نع ااترا نع  نأا  نأال عل
اأطترانتتهخنن–أع  نياهللنع ندلاهلندل ينطا بنن–أهاينزليراناالعهء  

دافقةنء  ندليهتا ن  بندل    نبنفل  ترانيز  دت ندلهاطال و نتتهخن
نبن ن طاافء  نأعافخ ندل ي ندل     ن ا  نع  نددتايءا نأ  نإلس ن ندله ا إلس

نزي نع  نأافيل نلخ نأد   ن زا ن   عا نعليل نل  ن ط    نب ن ندلتء ادل اا ق
نعلسندليا نط  بنءأاهن تااطلنبن اا نط علنيء دطتخننعلسناتيخن دديا
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ن ندله ا ن  لل ندلت  ند اءيل نأ اا  ن أءا نه  نن0إل  نأاءيت  نيؤ  ف لل
تهتهلمن ءرانل نتهت طبنتها قندله انبن لمنتاتعلنفا ت ن تسنهعالن

ن نع ندل اا نأع يخن  لنعطاا نها  نشاالنيؤ نيادان ادزا ءااينب
يا نن0أ ابنط يندلطهاىنبنتع  لنعلسند ارن د نءهطلنأعاند اءيلن

نأافيلن نلخ نط    ندل ي ني خ نعل  نيؤءء  نفؤهيتخ نب ني  ندل اا  نءا ى دلطل
عء  دلندالنل نيلغت نأ نأاهبنع ن ط نأتطلنق يانعلسني ء نن0دلزيقن

لزل نها يانق يلنعهت طادنء  ندن0 إالنه  نط ل نعل ندلءاانعه  دن
أع  نياهللنع ندلاهلندل ينن–عا نزط انع ن ع نإلسنأ ن  للندليط لنن

تاالسنن0ف علء ناهالنااء دنطءأا  نإل ن أعا  ء نإلسنيطت نننن-طا بنن
ن ناأهل نت ب نلم نأءرا نطاعل  نهللا ند ع  نم نأ  ءا ني شاهلنن0  ل دال
نطالطترانأ ايتء ن أاد تء ن نيالاا ننم طالنثمنهالندلن0زاهلنع ن  اه

نيارن  تخنمند ال ندلءاانعل نف نا نبن زهاات ن  أا  نعهتاط د
وايلنعء ن تاالن هاةنف ندلي نبن النأأ نأ نو هنن0ل اءيلنف نا ن

ندل طاعلنن ندل هاةنن0دل هاةنهت لبنإلسنط م هؤد لنلامناط ن دالنو ه
ف ندلي نبنعء ندلهءلندلعاضطلناايلن ادهت ندلءااطلن دتهرلنإلسندلياطلن

نإ نن   ا  نعا نهللا نهي ا  نب نأ ا فرا نأاءيل نأ ل نو ه نفااءل د ادءب
نشر ةن نءيه  نف  ندشتالل ن تس ن ند لطيل ندل ط دءل نو ه نعلس نعطءاي  دال

ثمنع نط هنإلسنفعخن و نطزي نيهعلنديقلنإلطخن أا  نمنت االنن0لل عران
 أءانأءأانإلطراننأمند  ال نعء عاناايءاندل ائاةن  ويءانء ض نشراندلاهلن

لاا علنبنعء وانشععلنادئ لنزيقندلتء ان ء  نء ل نف ندلهعا نبنف ند
دشترطلندلزيقن دللن مند  ال نمنطاندعاأةندلشر ةنأالتء نبنالي نأ نآالن

داللنمناط نط للندلافط ننطاعل ن ء  نف ندلهعا نن0افطيانيؤينثع نن
ءا طلندلهائ نيؤ نطري ندلطالنء  ندلتء انبنفري نإلسنأ ن اءانف  نن0؟ن

دلعاأةندلت نتزيقنبنعء  دلنع  لنط ينع نءاف ةندل ائاةن   لنيرانأ ن
ندل ائاةن ن عا ل ندلت  تخ نب نافطيا ندلعاأة نفافال نب نافطيا نل  ت   

دللنلءيه نمنل نأتالننن-أع  نياهللنع ندلاهلندل ينطا بنن–لالاتيا ن
ل  ترانن0د اءيلن تسنأعهلنيران أهالنأمند  ال نتش طرانل نف ندلتء ان

ادهت ن   نأ نأهتز مندليء دطلن تسنالطيه نل عرانبن آز واننإلسندليطلني 
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ن تسن نهاعتط  نء   ن ااترا نب نإلطرا ندل ادهل ن  هرل نعء   طلبديتا ل 
ن ني  البن ادهت ند عاع ن نف ن ياة ن نن0 ا اترا ءقللنع ندل ادهل

ع  لنط ينإلسندل ياةنبنلاءرانعضتء نفه يلنط ين زلالندلع اعلنع ن
عء واندعت لنءيه نن0ت النأ نأه يراني ده لندلع اعلناأه نبن ده

نف ن ندشترطل نف   نب ن نط ي نيط  ندلعهتهلعتط  نعطءطرا نف  نأءأا ن أءا ءش ة
فاي ترانهط دن  ضاترانف نزا نن0 طات نالران اهتط نن أيالنيرعان

ناؤءء ن نعها ا ن أءا ندليطل نإلس ندلا  ة ن داال نالتراب ن تس دل ادهل
النع نهطي ن ي ألنأعضغرانعبنت زط ن  لنعشاط نأاءيابنأزاهلنعل

  هرلندل ادهلنإلسن اط ندلا  ةنبننعشطلن0هطهااةني النع ندلشاين
عهافلني ادهت ن أ ههلنيؤءرانتتيا ؤنف نهاعترانبنفي ءلنعلسندلي انن
نت ديلن ن عء  دل نب ندليءقط  نأءي  ند  نهاعتط  نلع ة نل اءيل نعال  ت  أ 

لزقد ن/ن  ااتخنبناا نءاشيانفت لنف ا ن/ندن0دل ادهلن دء يؤنع ااران
فت لندلزا ن ءأالنف ند اءيلندلت نيا لتء نن0اؤءخنلمنطاندليءقط نأي دن

ءأاةندهتطا ن النأ ايناط ن ياترانعلسن هررانيأاواناي نن أءانأ هخن
نيؤءء نه  ن ني نشا ا ندهتي  نأع لنإفال ندلزا ن د  نثم نب نشتطعل لرا

ن نل   نف  نأءأا ن أءا ندلياطل نف  ندللطلل نأيال نيهاءبنن0دلغا ب ياال
ندل ياحنا نأعض ني ادهت نهطادن ندل  انعءتأاد نلر د  ادهت نعهتهلعا
ناطل عتادن نزعهط  نعهافل نطيا  نيؤءخ نزعءل ندل ي ندلاام ندل اط  نأيلغ لال 

نياهللنع ندلاهلندل ينطا بنن–عالن دائ ندلطللن0عء ن  اؤء نن–أع  
نعلس نعطءاي ن دال ن ياليال ناأه  نافال نب ن ائاة نو طا  ائاةننهعال

ن ندلهعا  نف  نن0ت ل  نطاعل  ندليا  نها ل نم نيء دطت نن0دلل  أزاهل
ن أ ل لن ل لنفءقلن ندل ائاة نء  نزقد ن د   يؤد سنهاعلنبن  يترا
دليءقط نا يلنإلسنزقد ن ادهت ن تسندعت نبن ا نالطءي ن د  ندل ائاةن

أزاهلنعلات نع نفع نيؤد سنن–أع  نياهللنع ندلاهلندل ينطا بننن–
ن  نب نث بنهاعل نفه ل ندلقءا  نعلس ن ضغ ل ندليء دطل نف ول نف  ضاترا

ن عء  دلن0دلزقد ن نأ ال ينب نعب نإلسندليطلن دلء م ندلا  ة نإل نأعل عا 
شاالنيؤءء نألعلند اءيلنعء عان ياتران  هرلنلرانشتطعلنبنفع  لن
ندل يالن نع  نأعت ا ن أءا نياف  ناأهرا ن دعيل نب ندلزا  ن فت ل ط ي
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يلرانع نز وانن ط ن دالندل يالنف االن دلشتطعلنبنثمنعللنييع ن د
نااضلن ن تس ن هر  نع  ن زاعشتء  نزا يل ني اال ندلعاي  تط  ط طرا
 أءانأعهلني هر نبن ف نأثءا ن للنداتعلندل ادهلنعلسند ارن دءهالن

ع لناداضانن0يارندليءقط نعءران زاهلند اءيلنعاي  لنع ندلزا ن
ندلت ندءه ن لا ندل عا  نب اللنع ن هر ن ل لنف نإلسندل ادهلن أع لترا

ندلزا ن نع  ندلزطش ناط  نفؤزاهل نب ند اءيل نع  نياليق  نشا اد ءيه 
نف ندلاط نبن  ضالندلاط ن  أعهالنيخند اءيلندلعاي  لنبن ضاترا

ندليطل ن اب ن  ب نعه  د ندل ادهل ن  هرل ندلزا  نعءت  نن0ف  ء  
دللطلنن  للنيطت ن اعالنأاءيت ن اان نأولندليطلند نءاع دنبنأزاهتران

نأدا منشرطت نع ن أءا نعاي  لنف ندلغافلندلت نأءامنفطرا  ندلاط ن تااترا
ن  ندل دلنعتؤزان نو نأ ن0لل عرا ندل الة نيا  ف ندل ياحنأ لنعافالتخ

ن تؤت نلتعهلنل ن ن نأ نت ضانهاطءا ا د ن ن  ليلنعءرا ند  ال  ءا طلنأم
ن ن  ي را ند اءيل نع ن0ياأ  نفيل نم ن دالل ند اءيل نإلس نءأاة ف  يل

نندليطل نطاعل  ناءل نأط  نب ن د  ة نأاءيل نأهل نع  ن د  ةنن00ط عا أاءيل
نن0 تاط نأ نت ي رانديلنأ نتي اناع نلمنط  ن امندلل منعء نهءتط ن

ن
نبن نعلطرا نءأاي ن دب نأ  نع  نشرطت  نأثاال ند اءيل نو ه نطادعاأة نم دلل

أاءيلن النالند ادءبنبنلمنطهي نن00ل تالعط نيؤين النهليترانإلسنوءان
ن0طلنل من ط د ناشرطت نلل منو هندل ط دءلنل نأ ندشتر

فءا لتء ندلهاط ندل ا ةنبن ع لنط دنإلسناأ ند اءيلن د زاىنإلسنط طران
نت لند ع ن  ع  لنن0دللنمنياهمنهللانن0بن ع نءا طت ن ضالند عطرا

نعرللن ندءيهالنأمند  ال ن و نتتالند اءيلنم ن فهؤة دلهاط نإلسن ل را
ن0عرللنطاعل نالت ي رانن00

ن
دءتيضلند اءيلنلترابنفؤعهالنيرانهط دن أءانأ هخني ادان مند  ال نمن

ن نعء  نتيلل ند اءيل ناا ل نب ندلالب ن اعلنن0ديءل ند اءيل نطاعل  نم ف الل
ن نأادءب نهيال نتضب نه   نأطام نألع نن0 يا  ن أءا نهاءيا ندلهاط  اعطل

لنشرطتلنطاعل نعا دمند عانفطخنهيالنأادءبنأه  نمنهيالنأادءبنب  ني ءرا
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نل عران نيل ة نهطا   نأادءيرا نل م نأ  نالي  نب نأادءب نهيال ني اام  هتأيا
نن0دل ين اان هاةنف نءيهلنطاعل ن

ن  الن نب ندل يا نتاعل ن تااترا ندل  ش نف  ن ياة ني يا ندعل عء  دل
نأءقلنه  ندلرالنأشتاين ند  اد ندلزضاد ن دل شطشن أ طاءا ألعلمنلرا

ن اأطءاو نشرا نعضس ن تس نلرا ن دلز  ندلهقا نع ني اطا نفتي   نتزا  ا
دل   ن د دعشلندلعرتائلن دلزط  نن تعق ند اطا نلتؤز نإلسندل ياةن

نلل أالنن0 نتزا  ني غاادوا نلءتياهؤ ندلطلل نأطاعا نأاءيتءا ندزتيل ن لل يا 
ن ياالنن0 تا  ن ف اللنأمند  ال نمنواد نع ضلنهللانعلسن يالنزطاد
انأمند  ال نبندللنمنألمنط  ندل دلنبنشر ت ن االنتؤالء نطن0طاعل ن

ن0أ ضايندلهاط نبنطاي نالنو دندل يانن00أشاانيؤ ن ياينءي ن
نن

نياق ن أءلن نهللانعلطءا نل  نع   ندل يانهعطلنطاعل نب نم ف اللنأمند  ال 
تاط نأ نت  اخنبنو هند اءيلنل ن ي تراندآل نبنه  نت  بنعلطءانءرادنع ن

نفه  نتل نهيالنأادء ن ااد نهليلنلرا نإ د نأعا بنأزاىن ط ي ندلاق نب
ل طءانأايالنعشانأاءيانبن عء  دلنهتا  نأادءيءاندلهيالنو هنعلسن شلن
دل ال ةنبنفتءقلنالنأهي  نإلسندله  ن تيطبنه قدنع ند ادءبنبنطاعل ن
طعا نأ نءهعبناأهعاالنع نو هند ادءبنبنتزطلنطاعل نيا نهءلنامنع ن

ع نه  ند ادءبندهلبنلران اادنن0د ادءبنهءيطبن ءؤالن ء ي نلضط فءان
ن تسن نلءا نللن ه  نأ ي ن د  ة نتضبنه  نأ ي را نعء عا  أع لنأءرا

ن ندلتء ا نف  نلل نأش طرا نه   نب نأاءيتل نيل م نأ    فهؤةنن00الطشااال
تءا لتخنء يلنهاالخندل ا ةن تسنأءءانيؤءخنه  نط وبنعارانبنلاءخن د لن

ن ندلت نأ عالنعطءطخن دالنم ني  نندل  ط ن و نطتهاولندلء يلندل ا ة  إ د
نالخنللنبنتعرلن عءرانش  نهؤزيطخنللنللط مندلتال نبنه  نطا  نل عرا

نن0طااهلن النت  بنعلطءاناقدانأاهلخنهللانلءانع نأهلنشر ةنعاياةن
ن

دهت اعلنعاةنأزاىنأ نت ءاء نبنفءقللنط مندلهعالنإلسنه  ند ادءبن
ن ن ن ااد نيش  نع ندلت يطىنن0 دشتاطلنلرا نإلسنديءخ ناالعخ ن هخ ندمنثم م

ن0طا ل ندهلبنللضط  ندر ةننبنامنعاةن النتهعبنو هندل  لندلط من
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در ةنن00فءررندالي نإلسندليابن  هخن  تخنإلسنفافلندلءها نمندر ةن
د  نهااءاننعليلنتيغخندلضزعلنإلطءانن0 زا نلطا  نيرانيا ندلطلننن00

ن ن نم نعاعالن  طثخ نإلسنالن د   ند  نههائانعلي فل ل نأ طلنن00 أعا 
نعلطا نطاهعاعل نفاءتأاءانن00م نثاءطل نعاة ند اءيل ن ل ل ن تس  ياءا

ن ند زطا ندلزا   نلطا   ندلاشبنن0زا هرا نإلس ندلا ا نهاعل ف ويل
ندا انأز تء ن نشع ندلا ان ي  اة نت لنأشال نتع  لنعلطخ د زضانب

ناداد نن نءرا نيهاءي  نطعا نزضاد  نفه ل نف  نأهتط أ نعارا ناأطتء  في ة
لخنع ندل وبندل اف نبن اأطلنأءاهانأعامنند انضزمناؤءخن ءبنيااع

أع  نن–الطشير  نءاهءانبنأعهلني ندثءا نعءرمن دا دء نإلسنيابندل  انن
دتهراني نإلسنيابنايطانعيت حنبيا ندلطلننن–ياهللنع ندلاهلندل ينطا بن

دءيت ندليابن دء ءسنل ناهالنعلسناإ هرمناطشن ا   نبنأ  ل ء ن
منب  لخن ياطانهعطاللنفتطالنإلسناهلنعع  نف نفادشنع ناطشندلءاا

نآثاان ناأطل ن  نب نلطءي  وا ندشااة نأي نعءخ نطءتأا   نأشزا، نهاءب إلس
دالنل ندلاهلنمنأءلنن0دلءاعلنف ن هرخنافمنعاضخندلش ط ندليا ينعلطخن

نطاعل نعللن ن أءا نأ  نع نداء نديللنب نط زلرا نلم دآل نطاعل نف نععلال
أ ن  دئ ندل  ط نو نعء ننو هندلععلالنبندهتا ء نعارنف النل ند  يا 

نإ نأع طتء نو دنن0إءها نط عسنعل ن فؤعالنيا ضاالنإلسنععلات نب
دل  د نفه  نأشيسن أع طلنعانتشا نع ندل وبن دله دوانبنء  نلطهلن
نعل ن نفؤءلنطا نب نتخ ن ال طالن الندعااءطالنلءهلبنداءها نععتلاا ل طءا

نن0 انف نأ نتا  نأ نتعتءبن
نأين  د نو دنن؟نن00 يندللنعتاهيانمن  دإلنعء

نطاعل ن ندلياطل نع  ندلت ند   ترا ند اءيل نل م نو  ندل  د  ندلعللنم ن0دال
ند ن ندلشر ة نو ه نأءل نلم نإ  ن أءء  ند اءيل نو ه نلل م نشرطت  نلخ فشا ل
ط طيء نعارنأز انع نعاضخنبن  ندل هاةنه  نتي سنتؤالندلي ن

دليلنبند ي رانف النمناليؤ نطاعل نبنل نأتالندل هاةنف نن0 تسنأع لنن
نبن عء عان نللن دهلبنل نء يرانعش طا نبن  نء يرا طاعل نبن ءت اهعرا
أتءا لخنه  نأشيسنفؤع طلنعانتشا نععان ع تلنيخنبن  ع ندلعل لن ط ن

نن-أع  نياهللنع ندلاهلندل ينطا بنن–دللنلخننيؤءء نع دف نن0ف نادايرمن
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اانإلسناهلنفؤشن0  ليلنأ نطاش ء نإلسن اط ندل وابن هلبند اءيلن
عع ن  لخنبن علسندلي انأ ءسندلاهلناأهخنل ن  عاء نلل وابنعاخنبن

ن ن نأ لنعاة ندلت ناأطتء نفطرا نء  دليه لدلزضاد  ني  نف نن0فاتهخ  ديءا
نف ن نعع  د نتا   نه   نب نعطءطل ن دفعر نطاعل  نتع   نم ن دال دلعاا 
نإلسنعااءلنبن ن ع  ندهلبنء  ند اءيلنعش طا نب دلعاا ندل ينأتطلنعءخ

  نوءالن دفعرنعطءطلن ه  نتا  نوءانبنهءؤز لنإلسنعلاءانلت اعخنتع
دلل مندل  د نيط لنبن ه  نتا  نضطيءانبنل نتزا نديلنأ نءااعلن طي ن

ن نلل ني ع ه نعطء نن0علاءا ن أفعضل ندلزضاد  ندليه ل نعلس تع  ل
نفطان نءرضل نب نفطخ نفي ل ندل ي ند  ل نعااء  نف  نأزاى نعاة فاأطتء 

نأ نل نو هنع   نإلسندليطلن أءا نه  نت   را ن آعاالنايطاة نأ العا اهم
د اءيلنبنل ىن   ل نإلسندليطلنبن ويلنإلسنأمند  ال ن شااترانعلسن
 اعترانيتؤهطلن ي ند اءيلن شا لنلرانعان دبنعا ن أءء نه  نأع  ن
 عا نعانأاط نع ندل وبن دله دوانبن  ليلنعءرانأ نتتاتمنعلسند عان

ثمندتهرءانإلسند اءيلندلت نااءلنف ن ياترانن0 تسنالط عبنيءاندل اعا  ن
بنت اطللنعلطرانعادادن تاادادن يلط ءلنع ييلن تسنزاهلن أعهالنيران

ن ا دنن0 نع ها نت ضا نأ  ند  ال  نأم نع  ن  ليل نيل   ناأهرا  دعيل
نأد سن نف  نياءتأااع  ت  ندلعاطر نعل ا  ن   ندلتء ا ندشاال  تهرق

ن ندلع يى نإلس ند  ال  نأم نفرا لل نب ناط نهاعل نالأ اي ن لل نأثءا   ف 
 اانع ل نن00تعل لند اءيلنع نيط نط ين أز لنتهاينإلسندلزاا ن

 أءانأ اا نوان أد  نعلطراندل هااةن و نتتهخنن  بندل    بنزا الن
نلا ندل اا ندلعلا  ندالنيؤءء نل نز  لن نب ن تسنآزانز  ة يءيه ن

ند اءيلنأعامنع طء نعلت  لنز  ةنأزاىنهطهالنهه ينفاياالنبنفي طل 
ياله ان أءانأءأانإلطران أع  نقد يانأتها نعاداةنزطيت ننبأع  نياهللنع ن

ن0دلاهلندل ينطا ب
نلرمن نلءيه  نفءرضءا نب ندله دا نع  نفطاءا نأءا  ن  زل ندلياب نش  دءيا 
عااءانبنت  عءانإلسنفافلندلءها نءءا ينءها ءانبنعء وانتءاوسنإلطءان  لن

ن0أع  نياهللنع ندلعاأةندلت نتا بننق هلنعل ني خن و نت  لنللءها ننم
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ن0ديقلنض النعشتاالنإلسندلهعطبن دالنع هسنمنطالخنع ناهلنأاط ن
ف النيشاين و نطزي نع نع  ندلض لندل ينأتاهنمنديلنأ نطءررنا ىن
نلخن لءاند لنثاءطلنيا نأ نأل  ءانعلطخنأ نطي سنيارندل دلنبنفؤ ضاءا

نلخندلههائان نع ندلشاين د عءا نو هنف ان0إياط ا نلطتلنتهعاءا للن ااىنم
ن نطايشاي نن0دل  ل ندر ة نلءا نت  ع  نأ  نديل نأا طرا نل  نم نيشاي ن0ف ال

ءرضلن ااىن  بندلع يىن ءرضلنعارانز اشط ةنبنثمنعا دنيال ر ةن
تءا لنيشايناشيلنع ندليءها ندائالنمنعء ندلهاعلندلهايالن دلء  نن0

نع طاط نل ى ندلع أ  نزل  نهايا ناا  ندلهيل نط م ن يط ل ند  دالنع  ل
نيط نع   وان يا زاىن دلضائالنطرمنيالزا  نعبن ادهتخندلر دئطلنعاهاا
ندليابنزليخنبوهمنعلطخنثالثلنأز ةنع ندليطلندلعها انلخنبنفؤ الن ع طاد
هايانأءرمنااء دنف ندءتأاانزا هخنبنلمنط ع دنلخنفا لنل  لنالعلنبن الن

ند ن ف نفعضلنعط ن أزاىن نب ءراللنعلطخنل ضبندل ادهلنعلسن دافترا
نعلطخن نت    ندلت  نل د دم ن نعهتهلعا نفااتعس نعهر ل ناا ا، لاعال

عبنع د للندللاعالندلت نته  نعلسندء ا نهه هن   نن0 تاالخنيا  دءطلن
ن/نا دلندل ينل ىندل الدط ن   يخنء  ن تعططقنبنأياقنأ  ومن/نعشا ا
نع نت  طبندلعشا ن ندلاعبندل يندعتاده ن عب نهايا نلا  نب أء نهايا

ناا ندل ادعنفاطياننء   ن ئبنب نع د  ندءيهاني ادعنفاطبنطشيخ أءيخ
نعلسن ندلعاع  نهايا نع  ن تادها د نييق  ند ز ة نفشاا ند هعا  علس
نيؤءخن د ارن دل ينط  انعءخن  لنزافلنفاطبن تسندعت  ند ز ة
ت  لنع نإءها نإلسنعزل  نآزانبنأ نأ نعزل دانآزاناا نطهاءخنفعالن

فطخن دلندلعزل  ندل ينط  ان  تانالطشيخننهايانع نإثاندللاعالن أرا
ن ادزخن نعلس نزاه  ندلهطاد  نأ  ند ز ة نال أ نعء وا نب نإءها    ل
د  لندل ينأفقعرمنفلمنطتا  نأ  ند ز ةنع نإأراانهاط ن تر ط ندل ين
ني  لنهعاع نيؤ نلرمن ن دال د نب نهايانعءرم ط تابنع ندلهطاد نالء ا 

نديل ن ل نطتاا ه ندلعاا  نو د نعء  ننثؤاد نعءخ نء  نء  نن0أ نطثؤا د يا 
ن ومن نأزاى نعاة نعءخ نفادتاي د ندلغاطب ندلزافل نهايا نأءط  ندء يؤ هاعل
ط  ا  ندله دانع ندالدتادبنبن ءان اعلندلعشا ن ديرنعلسنأء نهايان
يا ياطخنف نفيللن د نتعا نع ند ء نبن ي دلندلهاعلنضابندلعشا ن
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ندهت ا نأ نطي ين االنفاطل ف ندلهاعلنياأهخننء  ند ء نلا نهاياد
ندايرامن نب  اا ندلعشا  ن اعل نإيرام نيتا نإلس نأ ى نععا نوءطرل نآزا ف 
طت افقنعلسند ارن دل منطءقنعءخنيغقداةناؤءخنل نطء  بننبند  نشتطعلن
ف ن هخنهايانبنثمني  نعلطخن ادحنطرا لنء  ندليطلنبنلاءخنديلنأ ن

ن ن دتهخ نهطيخ نف  نف علخ ندلعيت ا نإ يخ نإلس نعا  ندلياب نء  نط زل هااطا
نن0دليطلن

ندائالن نهايا نأء  نع  ن  ءا ند ار نع  ندلعشا  ند ز ط  نأ   تءا ل
ي شاهلنمنتيالرانيءانإ نتااءالنيؤء نو دندلط منطاناقطلنبنعثللنطهبنأ ن

  دبنعلطخند عندلثاء نيالضابنن د نن0طعش ني   نأء نف ندلش دا ن
ه  نت لمنندعت نفضيانيا نيتانإ يبنأزطخن ادحنطعهلنيشااهندائالنم

ن نيؤء  نط م ن دل ناءل نأءل ن هايانن0طاهايا نيشادهل نأءيخ نعلس  دير
نف نالن ناأهخ نط ال نلاءخ نب ندللاعالندلت ندءراللنعلطخ نع نأثا عهتهلم
نعلسنشالن ندله دانتهعا د نيطءعا ن ن طهتغط نب دالتهاوالن طي  ن طشتم
تأاواةنطتياه  نع نيا ن   نأ نطههانأ  نعءرمندالدتادبنالء ا ندلاهلن

نيط هنن0 ند ء  نطزلب نأ  نطاط  نهايان اؤءخ نف نزطاشطم   ند عنإ ياطخ
ن ند ء  نإلس نهط  نيشال ندلضايل نطه   نأ  ن زطخ ن اعلنن0 أشاا  عؤءخ

نبن ندلع ت   ن هرخ نإلس نتت اع  ندل م نف اد  ن عالعال نيث ل دلعشا 
نهايانأاثان  يهاعلنزا يلنأ دبندلضايلنإلسندلر  نبن عاةنأزاىني د

عاةنيااعلنهه هن اؤءخنيااا ن غطاندءيهانن أيا ن  ادنفاءتيرنو هندل
عا دنن0دل ايبنعلطخنهاءيانبفؤ ابندلعشا نهاءيانع نأءيخن تالنفطخنز شان

إلطخنيرقطعلن إ ادانأش ن علسندلي انديرن دلندلشز،نعلسند ء نن
 د نيالنعلسني  نهاياندلعع  نبن  نإ ياطخنف نث ي  ند ء نبنديرن

ندلاأ  نعثيتا نيشااه نط نندلثاء  نف  ندلعاة نو ه ند ء  نلط ب ندلضايل  ه  
أ هانيؤءرعانءي دندلعرعلني ا يلنبنتءيهاندل ا د ن وعانط  يا نن0أزطخن

أز دند ء نعارعانن0ءأادلندلءش ةنإلسن هخنهاياندل ينزالنع ند ء ن
ن ند ءأاا نع  ندلعشيسنن0 ت داطا نع طاطل ندلشا ل نأيلغل ندلتال  ندلط م ف 

ند ء ناع د ندلع د فط  ندلي  نيؤ  ن طتا ا ندلعهااي نإ  ى نف  ندلعيت ا  
عءخنبنفاض اندل يطبندلهادحندل ينت لسنإهاد ندلاعلطلنأ نطيتاند الن
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ل منع نعإزاةنهايان طل عرانع ضبنأءيخنبنيطءعانهايانتءاقلنع ند عائخن
ن0دلشز  نعلطرمندائالنمنالش  نف ندلاالمنيع   اهنأ نطاط نإل نأءي نن

نطتا   ندليطل نف  نشراد ن آزاننأعضس نط م ن يط  نب نأء  نيال ندلزا   ع 
طهايندت االلنيالاعلنط  لنيؤ ن ضاخندلءيه نالطهع نلخنيالزا  نع ن

نطعا ندلت  ط نف ندل  النن0دليطلن ندلعاآة ن دتخنأعام طعض نهايانعاأم
نتت زلن نب ن فلطاءا ندهتيقدقد نطق د  نب نف ن هرخ نعإزاتخ نفتاتهم دلعل  عل

ء طيلنطاهايانبند ع نهللانأءرمنلمنطيتا دننأعخن تيا هنع ندلعاآةندائللنمنو د
عض دنأاثانز  اةنبنناا نعهت يللنالخنهطضطبنف نأ دالنأزاىنطياان
يز طيتخندلت نز يرانديلندل ا  نيشرانعلسنأ نطتق  نف نأا نشراط ن
دا عط نعء عانط  لنعلسندارن لا ندلعياهؤةن دالنعلطخننيا نعا ان

طيتخندلزاتمن دلر دطانإلطخنعبنشران ء  نعلسندل ا  نعء عانأاهللنز 
نلا ن  ط تلنياءلنف ن نيلنطاهايانب ندءز عءا نل   نأزتخم نلطيلغخناالم أزطرا

الأاط نأ نأاىن هرلند ه  نيا ندآل نبندلا  ةنع نعءت  نن00 هرلن
أاد نهايانف نتللندلل ألندلي ادءطلن0 اط ندلراللنأفضلنع ندالهتعادان

 ي نقعطالنلخنبنيط نأ ندلالعالنأ نطء رنعلطخن ط ارنأءيخنيؤهءاءخنلط
ندادادن نت اا ندعاأة نيرا د ندالدتاد  نالطشافء  نم نهيادل نااءل ندلت  و 

زا ند عن عا نن0ع طاطانار دنعهتء ةنعلسنالعالنهعاترانع ندلءا ن
هايانإلسندلعاآةنط   نءيهخنيزي لنمنطي  نأ ندلزهااةنلمنتا نف ند ء ن

ندلز ط ند ء نهانعاخ نواو  ندلت ناءلنتعض نعارانف  نطا ا ي نب يل
أهعلند  دالنيا نعءت  ندللطلنعلسندلرات نبن ولنهتءتأانع نتياان
نالخن ندلاالم نيالأء نف نو د ن ولنثعلندعاأة يالق د نع ناهلنيالنأء نب

أ ءلنعثالنبنط لنن00ل اا ندليتانف نأينعض نآزانن0لت يلندالدتاد نيلن
ن تسنل ف  ؤلنعط ن ند علنب ندلغاطن0ب نأز ن  تخ نو دنثم بنطال ندلطالنب

دل  لندل ينطزط ندلهاعبنبن تسنأ نأعخنعء عانتهعاخنفعءرانتزا نع ن
دليطلن ت  لنلله دانيؤ ناائءانآزانطها نفيءران النطأرانإالنف نأ دالن
دلش ةنمنعء عانتزا نطاهايانفا ندلءا نه  نط  د  نيلن طتراعه  نبن

نإءخنهيبن  ط نالفطان طعطقنالندل ط نطتغاعق  نعلسنهيبند بنأءيلنب
ن ناعانن0ي تالنآءافرم ندلايل نطاهايان ت ا نع  نعهتعب اط نهتهل نف 
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يا نعا انشراط نأ  نيؤ ندلي ا نف ندليطلنن0اءلنتت   ن  دلنععالن
نبن ندهت طا  نعلس ندلزا   نف اا نب نهطه  نطزا  نل لم ن أءخ نب نءيهخ طاتم

نع ن دلندلهء دلندلهيبنع ندلاعاندلت ندشتادوا ء عاندات ىني لتخندل  ط ة
ديرنأ لنادتبنع نع طاطلند  دالندلضائالنبنع  ناي لندلاء ندل عاد ن
دلافطالن أعهلنيع   ن ادهتخندلر دئطلنبنفت ندليابن  لنعاةنعء نشراط ن
نه داهن نعلطخ نوهم نعء عا ندل اط ل ني دل نزا   نآزا نطت اا ن و  فهيل

يندلثالثلنبنع ناأهخنديلنأ نط فبندل ادهلنبنتؤعلندلشاا ن دلاعبنطها
نإءرمن ن ن؟ نطاهايا نعلطل نآزا نياعت د  نلط  ع د نطءتأا   نول نب نعا دخ ف 

ن نطاهايا ندلاالم نو د نف  ن دا  نش   نال نب ندلاعبنن0عهاءط  نو د نطث  لم
عقطعلندا ادانعلسندلزا  نبنف فبنع   ندل ادهلنإلسندلشاا نيطءعانأعخن

دا ندل ادهلنيط طخنع ةنز  دلن   نأ نطاايرانن0ت  طخنأ نطا  ن  ادن
نإلسندليابنبنن0ا تخنأعخنأ ندا ااندلزلي نعيا دنع ندلر د نفء نيرا عا 

أ ديرانعلسندل دافلن ع نط هنإلسندلعءياعندلعال نف نع ضاخنعلسندل ادهلن
دلقادا ندلل  نبن ضبناأ ندلعءياعنف نع ضبندلر د نف ندا اان ف دن
ندا اان نإلس نط ه نطع  ن أزاى نل أل ن يط  ن طلر  ن طري  نطال  هايا

نهيلطلنننلطتي ، نءأاة نتتهابنعءخ ن ي دلندلل أل ندل دزلنب ندلر د   هم
نأعخن دديخنه داهن نيطءعا ندلع ايلنب ن0زا يلنإلسن ط نيطلنوإال ندلثالثل

ت د نهايانع ن فبندلر د ن د نأ الناياطلندا اانع ن اهتخنبن لع ن
نأءيخن نعلس ن يطا نال  ا نطضب نإلطخ نطءأا   ن وم ندله دا نزا   إ  دل

ن ندل ادهل نهايادن طااب ناأى نأ  ن    نطهي  نفلم نب نيط طخ نط   وا نأ  ي ل
نعبن نطعش  ناعا نعارا نطعش  نب نيط طخ نط   وا ن  عا نإءخ نب ندل ادهل طااب
  ط ن اط ن و نط النيؤءخندعتا نو دندل  ط ن الطهت طبندلعش ني  ءخن

ل  نأ ي لنهق دنعءخنن0 تسنل ن وبنلعش داند طانف نقطااةنزا ل
نبنيلن نلطاايرا نط  لنأينشز،نع ن و نالطزاهرا لتعش نعاخنبنفاء عا

نطعش نعبن ادهتخندلقادا ن   تسنن0دله دانمناأطلنهايانبنهطضط نم
ن نعارا ن طرا ل نياهالل نط فارا نفر  ندلهاعل ن االل نعضسنن0ف  عء عا

هاياناداياندل ادهلن و نأاواةنفاطيلندهت ديلندلهطاد نإضافلنلعأران
أ  نأ يالندل  نمندلشاشندل ي نعلسنأءيخنبنتءاوسن  لنعهع  نع ن
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ن نن00هايا نيايا ندليهالطل نطهـ   ندل اط نن0هايا نف  نع    نال فؤ ي 
نثالثط ن نعء  نعاة ن  ل نعهلم نفطا نطعا ن و  نع  لل نءأادل نإلطخ ط  ب

ندل  ن دالندليارنمنالتإدز  هنطاهعاعلنبنع اهنن0هءلنعء عانها نو د
ن0خن عل  ندليارنمندلطلندل طا ن دال تادمنبنل  ن  لنل  ن0ف ن هرخن

 د لنهايان اط خن لمنط  نن0 دالناهلنمنأدي لندلط ندلت ند النأءيخن
إالنأعامنا ط ندل دئاةن.نءقلنع ن ادهتخن دا وانء  نيابندل دئاةنلا ن

ف النن0ع أ نوءانن00دل اا نعءاخنع نإ زالرانبنف النمنأءانهايانزل ن
نن0دل اا نمناءلنهايانزل ندلع أ نوءان

ا ط نبن ومنيالزا  نبناأىنشز انطهل نأ د نهاياندل ادهلنعلسندل
ن دلع أيالن نيالع أيط  ندلعاتب نداتأ ندلطلل ن دائ  ن ف  نب نعاتيخ علس

ن ند ء  نع     نهايا نعلس نعغتاأانن0طتياه   ندلع طا نعاتب نإلس فاتهخ
ط  لنيؤ ندلع أيط نطهزا  نعءخنبنلا ندلع طاندالنيؤءخنف لنع نععلخن

 هيابنتع ند زال نبن  ننءتطهلنفطايخنلع ةنشراط ن   نع انبن ا لل
ن0دلع أ نعلطخنأ نطتعتبنيؤزال ن عط ةن

ن
نأعاعخن ني د ن د  نب نطتهخ نأط  نالطاا  نع ا  د ن دئاتخ نع  نهايا ا  ز 

ن نوا طل نإلس ناالاه   ندليطل نإلس ندلا ط نن0دلاه   نعلس ن د  عء ئ 
نطهتا ن دائبنط مندلا للندلعشإ من نإلسنع   وا ه دان ادهتخن د نع نط ه

دءتيرنع نن0يهااتخنز للنت بنعلطخنف نفافلنء عخن يا اننعء عانتياهؤ
داللن و نت  نف ندلع زلنمنن0دليادشندائالنمنعانأتسنيلنوءانطاز للن؟!ن

نهعطللن نن0لعا دنترابنعء نطاهايانبنألهل 
تؤتط نلقطااةنأع نأوالنن0دالنمندزاه نبنو دنالطه قنبنأءاناهلنزا بن

ن نفال نعا  ني طلل نتلاي  نأ  نأعا نب نيا ن هرال ندليطل نو د ن ز ل نلل ننننأهع 
ن0دلط من

داللنمنيلنأ زلنو دندليطلنع نأهلنأ نأادلن أهعبن  تلنطاهايانبنأعلن
ن0و ن هلن  زلن

ن0دالننمندزاهـ نطايءلندل اللنبنالأاط نأ نت زل نيطت نيا ندلط من
ن0داللنعهتا ةنمنل نأزا ن دفالنعاشئلن
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ن نز وا نعلس نايخ ن دال ندله   نن0 اضايل نم ن ياتلندالل نثع  هت فب
فالطانطاهايانبنهتء من  دلنععالنعلسنو دندل يالندلت ن ياترانلز للن

دءتيرنع نزطالخن و نطاىنز للنن0بنأءانز للنطاهايابنأزلنثالثلنشيابن
نبدالنف نءيهخنمنولنادديتء نعء عان أعاعخنعلسندلا ط ندلع ايلنلل دئاة

لنإلطخنلطل  رانبنفاشاالنز لن0زاهلنع ندليطلنبن عاندل ينتاط هنعء ن
نهايان نهاا نب نعتهااعل نيز  دل نتهطا ن و  ن عضس ن ادهتخ نهايا دا 
زليرانء  نهاعلنإلسنأ ن زللن طانشايطان  ديلنأعامنأ  ندليط لنبنت  من

ن0هايانإلطرانبن لاءخنعء  دلنداتش نيؤءرانلطهلنز للن
ن
ن
ن

نننننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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نت ل ن نب ندلعياال ناتايرا ني اد ة ندلتؤعل نف  ند  دال نأثاى ن ااى ت ض 
ندلالعالنتهاينعلسنلهاءران ن ت  نأ  نب نف نفضا دلنع نء ا يزطالرا
أ طبنع نشر ندلاهلنبنتشاايؤن نء اندلالعالنطهاينف نعا درانفتا  ن

 نوائللنبن  اللن ل نعأعسنعبنهللاندل ينأااعرانياالءيتاحنف ن اللن يا
نعلسنداد ةنو دندلاتابنداد دلنتهالرانتشا نا ا ةنف نايطبنفء ن.

النش  نطغ  نأعاعرانااتابندايلنلل اد ةنبن دايلنلالهتطاابنبن طالخنع نن
ط منيائ نعطلن دلندل ينطعض ن   نأ نت اأنفطخنشطئانع ناتايرانفت  لنمن

دلت نالط  اأنفطرانندلاتابنو نع طءلنتع لنع ندليا نبنداءها ندل ينندلع طءل
نالطت فؤنيء انداد ةندلاتابننو نإءها نطع لنع ندليا ندلا   ن.ن

ن
نأءقلخن ندل ي نإ  ن؟ ندلاتاب نو د نع  نلالات د  نطا ااى ندلاعا نهطعرلل ول
طتار نيؤءخنل نطت  لنإلسناتابنعءي ندل ال طلنف نأينقعا ن عاا ن.ننل ن

  ني هالندالات د نعءخن النأز نالنش  نعءخنطا ااىن ءخنعء ن دلنطا
هطا  ند نأ ىنعرعتخنننننننننن ءي نعيا لخنبنل نتع ينط لنإلطخن ءخنل ن
ط علنللنه ط دنبنن هتا ءط ناائءلنياوتلنل نطا  نثعلنه ط نف ندءتأااوان

ن  نب ن  وشلنداءيتاحنعلسندلاالم ن ل نتا  نوءالنعتالندالاتشا نب ل نب
نتءهي ند  ال ن ءرمنل نطااف دنشطئانه ط دن.ننن

ن
اتابنهللاندلعيت حنلالنإءها نطيت نعطءطخن  لنعاةنف ندل طاةنبن تيهطاهن

نعيت حنلطيهاهنالنإءها نع نأينع انتيهطادنلمنط يهانع نديلن.ن
نتيهطانثايلنن نالط ع ن ضب نفعءخ ن ف خ نعاافل نأ ت نعيهانع ند ة عرعا

ن  نيا ه نالتيهطا نطاتش نآلطل نه   نهءل ندل  نعاش نل  ندلعيها نو د  
نتياهطانه ط ةنف نعاعخند ل نلمنطا نداتشيرانع نديلنن.ن

نعلسن نالط ت ا نا لل نتيهطاه نفع  نأ   ن هخ نف  نالطءغل  ندلاتاب نأ  اعا
نشااحن.ن

نيؤ نهللانطيا نعلسناأ نالندا نع نطه  نن ندلشادحنف ند لخ يط  نهط 
نل علنأعان طءران.ن
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ندلته ط نطن ءيث نع ندلاتابندلغء ن دتخن.نن تسندل بنلط ني هاخنأ نو د
نطعا نأالنتءهبن نب ن  نالثيالنف ندل يطال نطا ااىنب نثايتل طؤت نيءأاطل
دلعاأةنف نه ندلز  يلنبن تءهبنف نه ندلطؤ نبنطعا نأالنطر لندلع ان

 طعا ننأ نط  لنععانداءها نع ندل ين0ف ندلشتا ن طر لنف ندل ط ن
زل خنب طق د ناقدخنبنناؤ نأع اهنهللانهتط نهءلنبن لا ننأداهنلخنهللانعء 

نبن نععاه نإلس نإضافل نأزاى نهء دل نهللا نفطريخ ن ال ا نععل نداءها  و د
اا ندلءي نط  لنأ نهللانطقط نف ناق نن0 طاقدخناقدانإضافلنإلسناقدخن
نن0 د لندلا من ط طلنف نععاهن

ن
نع نلط  ن و د ندلاعا ني  ل نلل طيط  نء ع  ند فلب نعلس ن النء   ننننننننننيثا

 طعا نلل عا نأ نطا ندل  اناعانأتسندلءي نيؤن ندل  انعء عانط لنن0عقد ان
ننن0طت اا نعاخندل عا نفلي ندل عا نط ااعخن طعءاخنإلسنط مندل طاعلن

دل اد ةنعيا ةنطا ااىنبنلا نأينداد ةنبنولنو نداد ةنلل اد ةنف هبنبن
اد ةندالاتشا نبنف نداد ةنأمنأ ندلايا ةنتت   نيشالنأاثاناه زانف ند

دلعاافلنبنداد ةندالدتادبنع نهللانبندلت نت ايلنع نهللان ت ابنهللانعءلنبن
طالرانع نن0تهاللنتءأاط نإلسنهللانبن تهالنهللانطءأانإلسند ةنعاافتلنيخن

نتللن نع نءي  نعألعل نلرا نطا نب نتللندلت نالطءيت ندلاتابنفطرا يط لنعطتل
عء عانطزا نو دندلاتابنع نيطتلنهتي حنن0ندلت نلمنتشا نيء اندل اد ة

عءخنادئ لندلع ايانبن عء عانطزا نع نءيهلنهتي حنعءلنادئ لندلع لن
نفطخنن0 نتتلس نيطل نف  نضااد نأدل نتا   نفعءرا ندلضااة ندل ط دءال  تس

نن0ه  انو دندلاتابندلعياالن
ن

فتشي نعلسنشز،نطءامنيالعر ئالن د   طلندلعء علن دلاتابنف نأرادءطخن
تت ااناط نأءرانتغي نيا ن الةن داد ةنداطاةندلاط ن دليإد نبنالتأ نبن 

نالن نالتها طخ ن يطا  نء م نب ندلغاادل ندلء م ني الل نطهتعتب نع  نوءال أ 
ندلت نطغا نالنعض ن الن نف نتللند  دالندالهتازائطل عر ئالندلاالم
 اةنفطرانف نء منععط نبن تؤت نل أالندالهتط اأندلعشادلنلتت  نالنتللن

ندهتط ألنفطراندل نااعللن اؤءرا هاعالندلعهتغادلنياءيتاحنه ط نعلسن طاة
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نلران نه ط ة ن ال ة ندلرا ئنطا  نيعثايل نالن ياحنطا بن دلندلء م نب للت 
علسن طاةنه ط ةنيالنل أاتران ث دءطرانبن تسندل اامنتشاانيؤءرانتتءا لخن

ن  لنعاةنبن يشاينتشاانيؤءرانتاتشيخن تءأانإلطخن  لنعاةن.ن
نط ء نن نفعءخ ن ءاإلطخ نإ د نأءخ نداءها نياتايخ ن تط  نأ نعالدل ت تض ناتايرا

عت اهاننإلسنأ نالطءهاهنبن إ دنديتا نعءخنفعءخنطيتا نعت اهانإلسنأ نطءهاهن
ل للنفعءرانالن ياحنت ل ن  لنع ائنطتل نآطالنع نه  اناتايرانن0

تتلسنعلطراندلعياالندل ينطياالن تسنف ندللي ن دل اامن دآلثا ن دآلطالن
بنفتشاان ااىنيؤءرانت ل نيعااء ندلالعالنإلسنايران ن تق د نإطعاءانعلسن

ن0إطعاءران و   دنعلسنو  ئران اد لنءي نعلسناد تران
ن
ن

نننننننننننننننننننن
ن

ن*ننننننننن*نننننننننن*ننننننننننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن



090 

 

ف ن  اد ني ديلننطءيت نيشاينعلسنأ ا طثرانداطعاءطلناعانتءيت نشهاةن
دلع انفط  لنلرانمنلمنأا نأوتمنيتيا طلنو هندلاالدلنيط نهللان داءها نبن

تالعلنعءلند ةنع لنهللانبنن0 لمنطز انييال نأ نأتاع نف نو هندلاالدلن
نأ طاءان نب نط   نل ندلت دق ندل يناءلنأفت  ه نف ند وعطل نأعانفاطل  و د

ف ندلءا نبنلاءرانت  للنإلسنناءلنأاىنأشاالندلألمنبنأ نأشاالندلالع ل
و دنأعانعإلمنبنلاءخندل  ط لنبن أأ نأ نألمنن0عهاانع ل نيا نتااف نيلن

ن ن  ط ل ندلال نألم نع  ندلعا  نعلس نأو   نو  نإلسنن0دل  ط ل نءءأا نأ  علطءا
دل طاةنءأادلنأاثانه طلن أاثان دداطلنبناءلنأ طاءانديلنتااف نيلنأفت  ن

ن0دل دداطلن أتهءيران
ن
نآعالنعلسنأ لئلندل ط نل طرمننأعانآزان نع نع   ندلتا   نو  نعءل تالعتخ

نالءت الرمنإلسنأءا نإطهايطط ن ن0تااطىنع ندله  نبن أالنءيا نف نتياإلءا
نيازتياادلن نءعااوم نأال نفالطءا ندلاد  نع  نتااطى نل طرم ندل ط  نأ لئل أعا

نفطرمنن نء   ومنإلسند ز ا نلء  ا وا تالعلن0تاهطقطلنعتاااةنن اؤءءا
ن طعا نأ نتت  لندلق هلنإلسنعالعلننعءل نب أ ندلاهلنطتالمنع ندلعاأة

 ع هرلن اطعلنلق هرانإ دتشهبندلق  ن ديلننأ نطعء رانو دندل  ان ديلن
نف نع اهلنق هتخن.ننأ نطا  نتلعط د

ن
نإلطران نأءأا ناءل نأ  نيا  نتؤعلطل نءأادل ند شطا  نإلس نأءأا ندآل  ف  ل

بن و نتؤعلنطءاشندل لبن طضي نءأادلنشالطلنتيت  نأينشالنع ندلتؤعلن
نفءسنعلسنيرهلندلءأانف نهعالطالند شطا ن.نن

اءلنت  لط نل نمنعء عانتءأانإلسندايلنالطي تلنأ نتتؤعلنهعالطلندلزل ن
نبن نداتياعرا نهعالطل نتتؤعل نأ  نالطي تل ندلهعا  نإلس نتءأا ن عء عا نب فطخ

ند ندءت اب نهعالطل نتتؤعل نأ  نالطي تل ندلهيال نإلس نتءأا نبن عء عا  دعرا
نألمنتان نبن/ نتءأانإلسند ارنالطي تلنأ نتتؤعلنهعالطلنته  را  عء عا

ن0إلسنايلناط نع ندلألن/ن
ت  لن ااىنمن  عانطؤت نهللانلط  نإلسنهاءبنداءها ن طيا نعءخند  ىنبن
نادئ لن نفطرا نطيا  نهللا نفع  نتيه  نعء عا ندلهعال نأ  ندلءرا نعلس نءاى اءا
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ع نف  نداءها ن اهلندلشمنبنيا نهللانل ءانااطرلن تسنطتهءيرانداءها نبنف
طيط  نفها وانأعامنءاأاطخبنفع نف  وعانبنأعاوانهللانأ نتيا نإلسنفطخن اعان

ن0فاه دنطهالخنطليأنو دندل اامندلياه ن
دلعهتعبنداءهاء نطشالنعائللنيشاطلناياىنو نعائللنهللانبن و نابنو هن

نيا نطإ  د نأال نعطالخ نط    نب ن عاطلرا ن أ ندلاائلل نب نطتياد د ن أال ضرم
نط  ن ن أال نب ن طت اي د ن طتهاع  د ن طتها ا د نأا اعرم ن ط ل د طتااتي د
ن أ ن ند  ىنع ندل ادالنب ن أ نطقط  د ندهت ا نب نإ د نهائاا هاانهااه

نن0طل  دندلهالمنعلسنياضرمندليارن طت اضء دن طتيا ه دن
طايشاينأ ن دعلمنن0إءرمنعطالنهللان و ندل ينط اعرمن طه طرمن طاهطرمن

نداءها نعء عانطءا ينع نأععادخنمننننننطانابن.نن
نن0فع نهللانع نهع دتخنطهطبنمنننليطلنعي يننن

ن
نيء انهللانبن نأشادلنف نأععادران ع لن  دهرا أ هلن ااىنأ نشعها
عء  دلنءقللن ع  نع نعطءطرانقد ترانزش عانفءرضلنإلسندلغافلندلثاءطلن

ثمنعا لنتيالنع ا رانن0ع نديلنت ل نيزش  نوائلنلمنت  ن ال تخن
لع اعط نأ لبنفطخنع  ت نإلسنف النيشاينمنف دنهؤت  مني لبنإلسنء ايلند

نأععل  نأأ  نب نآثا  نعلس نعتاداعا نهطا   ندلغياا ندلعاتبن  ننننننن دل
نبنأأءخني اهلنإلسنط نتءيرنعاتادامنعلطخنع نفياان.ننندلعره ا

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
  


