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ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ  -عًَلاق

ثلؤتؤكؤهُكاْ
89
هاهٌَ – 3112 /بُكطٌ ًُٓتا و ُؤ
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ٓاثٌ يُكَُ /هاهٌَ 3112
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هُ بآلوكلاوَكاٌُ ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاق
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ُاوٍ كتًَب :ثلؤتؤكؤهُكاٌُ هاهٌَ( ٍ)3112ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ  -عًَلاق
بُكطٌ89 :
ٓاثٌ يُكَُ3112 :
ترياف351 :
ثًَـآىوُُوَ :حمٌـ سوّ كؤفبُياٌُ
ُُػٌُهامٍ :هِىبل ُابل سوّ

ئًِِات كلؿًُْ :كًري خطرُُ ,وكؤم ًًَلماؿ ,طنَُط ابلآًٍ ,ؿهًَل اكلَ,
بُػتًاك طيًىً ,ىاْ حمٌـُُٓ ,وُ اهعـ .كؤظاْ ػولوً ,لواْ ابلآًٍ.
فًاكٍَ هجاكؿٌُ بُ كتًَبؼاٍُُ ًٌُتٌاًٌُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ:
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ثًَليوت
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ( )23ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ – هٌَ ًُػيُ  3112/3/5ي 5
ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ( )22ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ – ٓىاك ًُػيُ  3112/3/6ي 59
ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ( )22ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ – ثًَِر ًُػيُ  3112/3/7ي 119
ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ( )25ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ – ؿوو ًُػيُ  3112/3/11ي 122
ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ( )26ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ – هٌَ ًُػيُ  3112/3/13ي 327
ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ( )27ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ – ٓىاك ًُػيُ  3112/3/12ي 367
ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ( )28ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ – ثًَِر ًُػيُ  3112/3/12ي 212
ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ( )29ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ – ٓععععُيعععين
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 3112/3/15ي 271
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ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ()24
ه ٌَ ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102\4\5
ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()23
هٌَ ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102/4/5
كاتقًًَل ( ٍ)11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ هٌَ ًُػيُ كيَلُوتٌ  3112/3/5ثُكهًُاٌُ كىكؿهعتاْ  -عًَعلاق
بُ هُكؤكايُتٌ ؿ.اكهالْ باين امساعًى هُكؤكٌ ثُكهعًُاْ و ,بعُ ئاًعاؿَبىوٌُ بعُ ِكيَن ؿ .سوعّ حمٌعـ هعىكَ
دًَطلٍ هُكؤن و ,بُ ِكيَن فلهت أظيـ عبـاهلل هعللتًَلٍ ثُكهعًُاْظ ؿاًٌُعتين فًعاكَ ( ٍ)23ػعىهٌ هعًًََُظ
هاهٌَ ( ٍ )3112ػؤٍ بُهت.
بُكُاًٍُ كاك:
بُثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ ( )31هُ ثُي ِلَوٍ ُعاوػؤٍ فًعاكَ (ٓ ٍ)1عًُىاككلاوٍ هعاهٌَ ٍ1993
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاقظ ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿكا ؿاًٌُعتين فًعاكٍَ ( ٍ)23ػعىهٌ
هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ هُ كات ( ٍ)11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ هٌَ ًعُػيُ كيَلعُوتٌ  3112/3/5ؿا بعَُ ًعًَىَيُ
بًَت:
ع بُكؿَواَ بىوْ هُ هُك ػوتُِ كِوو و طفتىطؤكلؿُِ ثلِؤفَ و ياهاٍ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ع عًَلاق بؤ
هاهَِ ,3112
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُُاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًًٔلَباْ.
بُُاوّ طُهٌ كىكؿهتاْ ,ؿاًٌُعتين ئعًُلِؤًاْ ؿَهعت ثعٌَ ؿَكعُيّ ,ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ ,ػعىهٌ هعًًًَُِ
ُٓهَبععقاكؿْ ,هععاهَِ ٓععىاكََ ,ػععىهٌ طليَععـاُِ يُكععَُ ,فًععاكَّ ؿاًٌُععذي ( )23كِؤفّ ؿاًٌُععذي 3112/3/5
بُكُاًُّ كاك ,بُثًٌَ سىكٌُكاُِ بلِطُ يُكِ ًاؿؿَ ( )31هُ ثُيلَِوّ ُاوَػؤّ فًاكَ يُكِ ًُٓىاككلاوّ
هعاهَِ  ّ 1993ثُكهعًُاُِ ك ىكؿهعتاْ ع عًَعلاق ,ؿَهعتُّ هعُكؤكايُتِ ثُكهعًُاْ بلِيعاكّ ؿا بُكُاًعُكاكّ
ؿاًٌُتين فًاكَ ( ّ)23ئاهايٌ ػىهٌ هعًًًَُِ ُٓهَبعقاكؿْ هعُ كعات  ّ11ثعًٍَ ًُعىَكِؤّ كِؤفّ هًٌَعُػيُ
ِكيَلُوتِ  3112/3/5بَُ ًًَىَيُ بًَت:
ع بُكؿَواَ بىوْ هُ هُك ػوتُِ كِوو و طفتىطؤكلؿُِ ثلِؤفَ و ياهاٍ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهعتاْ ع عًَعلاق
بؤ هاهَِ  ,3112بُػًَلٓاتين بُ ِكيَناْ وَميلّ ؿاكايٌ و وَميلّ ثالُـاُاْ و وَميعلّ ٓعُكيٍَ بعؤ كاكوبعاكّ
ثُكهًُاْ و وَفـَ ياوَكَكُياْ ؿَكُيّ ,بُػًَل بعًَّ ,بعُ ِكيَناْ ػؤتعاْ ؿَماُعّ هعُ ؿاًٌُعتُِكاُِ كِابعىكؿوو
ثُكهًُاُتاكَ بُ ِكيَنَ كاْ بؤٓىوْ و ثلهًاكَكاُِ ػؤيعاْ كعلؿ ,و بعُ ئاماؿاُعُ ئعُوَّ هعُ ؿهًَعاْ بعىو وتًعاْ,
ُُٓـ كِؤفيَم ؿَكفُشياْ ؿايُ وَميلَ بعُ ِكيَنَكاْ بعؤ ئعُوَّ وَكًعُكاْ و كِووُللؿُعُوَكاُِ ػؤيعاْ ئاًعاؿَ
بلععُْ ,ئًَوععتاَ ؿاوا هععُ وَميععلّ ؿاكايععٌ ؿَكععُيّ كععُ وَكًععُكاُِ ئععُو ثلهععًاكاُُّ كععُ هًًَععاْ كععلا ,بععؤ
ثُكهًُاُتاكَ بُ ِكيَنَكاْ كِووْ بلُُُوَ ,فُكًىو دُُابٌ وَميل.
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بُ ِكيَن باين هعًـ حمٌـ /وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَُكِ بُُاوّ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُوَ هىثاهعًَلِ بعٌَ ثايعاُِ ٓعًُىو هعُكؤكايُتِ ثُكهعًُاْ و
هًقُُّ ؿاكايٌ و ئعا بىوكّ و ٓعًُىو هًقُعُكاُِ ثُكهعًُاْ و ئُُعـاًاُِ ثُكهعًُاُِ بعُ ِكيَن ؿَكعَُ ,بعؤ ئعُو
بؤٓىوُاُُ و بؤ ئُو كَِػِاُُ و ئُو تًَبًًِاُُّ كُ ثًٌَلًًُاْ كلؿ ,و ئًَوتاَ ؿًَاُُوَّ وَكَ بـَيِعُوَ,
ئًٌَُ وَكى وَماكَتِ ؿاكايٌ و ئابىوكّ ؿا ,ؿياكَ وَكًُكاُِ ئًٌَُ ئًَوعتا تُهعًِفٌاْ كعلؿووَ هعُ وَكًعُكاْ
ئُوَّ كُ ئًٌَُ تُهًِفِ ًُٓىو ئُو كَِػُِ و وَكَ و ئُواًُُاْ كلؿووَ ,ؿياكَ ( )137ثلهعًاك و كَِػِعُ
و ثًًٌَِاك ُٓيُ ,ئُواُُمشاْ تُهًِف كلؿووَ ّ)32( ,كَِػُِيُ كُ ؿَكاتُ ( )%18كعُ ئعُوَ عًالىعُّ بعُ
وَماكَتعععِ ؿاكايًعععُوَ ُٓيعععُ ,ؿاواكعععاكّ و ثًٌَعععًِاك (ِ )81كيَقَكعععُّ هعععُ ( ,)%62ؿاواّ كِووُللُعععُوَ ()32
ِكيَقَكُّ هُ ( ًّ ,)% 18ثًٍَ ئُوَّ بٌُٔ هُك تعُبًعِ ئعُوَّ كعُ ئًٌَعُ ؿاًعاْ ُعاوَ يعُن ,يعُن وَكًعِ
ثلهًاكَكاُِ هًقُُّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ ؿَؿَيُِوَ ,ئًِذا وَكًعِ هًقُعُكاْ ؿَؿَيِعُوَ ,ئًِذعا ؿيًَِعُ هعُك
وَكًِ ثُكهًُاُتاك اُِ بُ ِكيَن ,و بعُكَ ئعُواْ مؤكبعُّ ثلهعًاكَكاْ ؿيعاكَ ؿووباكَيعُ يعاػىؿ يعُن ًعًَىَيُ
هُبُكئععُوَ ؿَبًععِري بععُ طٌععتِ دععُواسياْ ؿاوَتععُوَ ئععُو ثلهععًاكاُُ ,و كِووُللؿُععُوَّ تععُواوًاْ هععُ هععُك
ُىوهًىَ ُٓك ثلهًاكيَلًٍ كُ ُُٓاتيبَ ئُوَ ئعُو وَػتعِ ؿَتعىاُري وَكَ بـَيِعُوَ ,ئًُعُو َّ هعُ ثًٌَعُوَ
ثًٌَععِ ئُواُععُ ٓععُُـ ػاهًََععم ُٓيععُ كِووُععِ بلًُععُوَ هُواُععُ ؿاُععاُِ بىؿدععُ ,بُكِاهععتِ وَماكَتععِ ؿاكايععٌ و
ئابىوكّ ئًَوتا يُكًَم هعُ ًىؿيليُتعُ عاًعُكاًُِ ,ىؿيليعُتِ ععاًِ بىؿدُيعُ كعُ ئعًٍ و كاكيعاْ ؿاُعاْ و
ِكيَلؼوتِِ ًىوُٓيُ ,و ئُواُُ ُُٓـَٓا هاهَُ ئَُ ئًٌُ ؿَكُْ و ػًربَيُكِ تُواوياْ ُٓيُ هعُو ئًٌعُ ؿا,
و ئُو بىؿدُيُ بؤ ئَُ هايَ ,بؤ هاهَِ  3112هُ ؿواّ ئُوَّ كُ ًىُاىًُُ هُطُيَ ًُٓىو وَماكَتُكاْ كعلا,
و ئًتًفاق كلا هُطُيَ وَماكَتُكاُـاُ ,ىيَُِكّ وَماكَتُكاْ ئًٌناياْ كلؿووَ ,هُ هُك ئًتًفاىُكاْ كُ كلاوَ
ئُو بىؿدُيُ ٓاتُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,و هُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ثًَِر دعاك كؤبىوُعُوَّ هعُ هعُك كعلا ,و
هًقُُيععُكِ وماكّ بععؤ ؿاُععلا ,هًقُععُ وماكيُكععُ ثًَععم ٓععات هععُ ( )11وَميععل و وَكًععى وَميععل و ًىػتُهععًين
وَماكَتععِ ؿاكايععٌ و ُُٓععـيَم ًىهتًُععاكيّ ,و ئًعععاؿَّ ُععُمَك دععاكيَلِ ؿيلععُ كلايععُوَ هععُ بىؿدُكععُؿا هععُ
تُػوًوُكاُـا ,و ؿوو كِؤفٍ ػاياُـ ,ئًَُُ ئُو داكَ طُكِايُوَ ئُجنىًعُُِ وَميعلاْ ,و هعُ ٓعًُاْ كاتعـا
هًقُُيُكِ تلٍ بؤ ؿاُعلا ,بعؤ ئعُوَّ كعُوا ئًععاؿَّ ُعُمَك هعُ كِاثؤكتُكعُ و ئُكىاًعُكاُِ ئًٌَعُ بلليَتعُوَ
ئُوَّ كُ هُ كِاثؤكتُكُّ وَماكَتِ ؿاكايٌ ؿا ٓاتىوَ ,و ُٓكوَٓا بًُُوبُتِ ياهعاكُ ,و ياهعاكًُاْ ُعاكؿ بعؤ
ًُدوًوٌ ًىوكا ,ئًِذا طُكِايُوَ ,و ئًَوتا ًَُلؿكا بؤ بعُكؿََ ئًَعىَّ بعُ ِكيَن ,ؿيعاكَ بىؿدُكعُ بعَُ ًعًَىَيُ
ؿاُلاوَُُ ,ن هُ طؤتلَ ,بُؿاػُوَ وًُّ طؤتلََ ؿووداك طىَّ هٌَ بىو يُعِِ ,و ُٓكوَٓا بىؿدُكُ طىيٌَاْ
هٌَ بىو كُوا ُُٓعـيَم بعلاؿَ ك ؿَ َهًَعت ئعُو بىؿدُيعُ هعُ وَػعد ػؤيعـا ُُطُيٌعتىوَ ,بعُ َه ٌَ ئُطعُك بعُثًٌَ
ًُناًععِ ثُكهععًُاُِ بععُ ِكيَن ب ًَععت ,هععُ وَػتععِ ػؤيععـا ُُطُيٌععتىوَ ,بععُكَ ػععؤ ياهععاٍ بىؿدععُ ٓععُك هععَُ
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ثُكهًُاُععُوَ ًىهععاؿَىُّ هععُ هععُك كععلاوَ ,و هععُ يععُكًَم هععُ بُُععـَكاُِ ٓععاتىوَ ,ؿَ َهًَععت ؿَبعع ٌَ هععُ ؿواّ
ًىهعععاؿَىُّ بىؿدعععُ هعععُ بُ عععـا هعععُ ًعععاوَّ ؿوو سُفتعععُؿا بطاتعععُ ثُكهعععًُاُِ بعععُ ِكيَن ,هُبُكئعععُوَ ئًٌَعععُ
ًىػاهُفعًُاْ ُعُكلؿووَ هعُ ُعاكؿُِ بىؿدعُؿا ,و ئًُوعا َي هعُ هعاهَاٌُ تعل دًعاوامَ هعُ وَػتعِ ػعؤٍ ,ثعًٍَ
وَػتِ ػؤٍ ,ئًٌَُ بىؿدًُاْ ُاكؿووَتُ ئًَلَ ,يُكًَم هعُو ًُوموعاُعُّ كعُ ؿًَعُو َّ كِووُللؿُعُوَّ مؤك
مياؿّ هُ هُك بـََ ئُويٍ ؿياكَ ًُهُهُّ ئُو ىُكماُُيُ كُ ئًٌَُ ؿاوًاُُ وَكى ثًًٌَُِّ ٓاوهُكطريّ و
ثًٌَععًُِّ ػاُىوبععُكَ و ىععُكمّ ئًوتًوععٌاك و ثًٌَععًُِّ كٌععتىكايَ و ثًٌَععًُِّ ثًٌُهععامّ و بُػٌععًِِ
ٓاوهُكطريّ ًًُٓـ و ئُُفاي ,ؿياكَ ئُوَّ كُ ئًٌَُ ؿاوًاُُ ُٓتان و ئًَوتاكُ كُ ثلهعًاكّ هعُ هعُك مؤكَ
()2تلهًؤْ ( )912بُكَو فووكَ ئُو كَِىًُُ ؿَتىامن بوًٍََ كَُِطُ ئًنافعاتِ تعل ؿواّ ئعُوَّ كعُ ئًٌَعُ ئعُو
كِاثؤكتععًُاْ ُععاكؿووَٓ ,ععُبٌَ هععُ هععُكّ ,و ئععُوَ ٓععُتا ئًَوععتا كععُ ثلهععًاك ؿَكععلَّٓ ,ععُُـيَم هععُو ثاكَيععُ
طُكِاوَتُوَ ,ئُوَ ٌٓ هٌَ ٓات؟ بؤ كىَّ ٓىو؟ ئعُو ثاكَيعُّ كعُ طُكِاوَتعُوَ تعُُٔا بًُُوعبُتِ عُىاكيعُوَ
(ً )227وًععاك ؿيِععاكَ ,كععُ طُكِاوَتععُوَ ,و عاؿَتععُْ ثععاكَّ عععُىاكّ ؿَٓ عًَتُ سًوععابًَلُوَ ,و ئُطُ ِكيَتععُوَ
ًُٓاْ ًُهلَف ,و داكيَلِ تعل تعُوميد ؿَكليَتعُوَ ,و ئُطعُك بًَعت و ئًٌَعُ كعؤّ ىعُكمَكاْ ٓعُك ٓعًُىوّ
وَكبطليّ كُ وَن ومت ()2تلهًؤْ (ً ) 928( ,)912وًعاك ؿيِعاك هعُ كعؤّ ىعُكمَكاْ ٓعًُىوّ طُكِاوَتعُوَ,
ئُطُك ئًٌَُ ػؤتاْ ؿَماُّ ئَُ ىُكماُُ ئًٌَعُ هعُ ُعاو ًعاكَكاْ بعؤ بًوعت هعا َي ؿَيعـَيّ ,بعؤ طىُعـَكاْ بعؤ
بًوت و ثًَِر هايَ ؿَيـَيّ ,ئُو ثاكاُُّ كعُ ؿَطُ ِكيَتعُوَ ,ئًٌَعُ تُىعـيلّ ؿَكعُيّ بعؤ ( )%81بعؤ ()%91
ًوًاك ؿيِاك هعاهَاُُ كعُ ؿَطُ ِكيَتعُوَ ,و ئًُعُ ثاكَيُكعُ مؤك ؿكيَعق ػايُُعُ بعؤ طُكِاُعُوَّ ,ئُطعُك سًوعابٌ
بلُيّ ئًُُ تُبًعٌ ئَُ ثاكَيُّ كُ ئًٌَُ ؿَيـَيّ ًُٓىو ئُواُُ هُ باُقُ ئُطُك دًَبُد ٌَ بلليَت ,بعُكَ
ئًٌَُ هُ باُق دًَبُدًٌَاْ ُُكلؿووَٓ ,ىُلُ ُاطىجنَِ هُطُيَ ئًٍ و كاكّ باُقـا ًاًُهَُ باُقًعُكاْ هُطعُيَ
ئَُ وَمعُؿا ُاطىجنَِ ,يُكَُ هُالٍ ئًٌَُ ئًَوتا هُبُك ئُوَّ فائًـَ ًًُِىعُ هًَلَ ئًٌَُ فائًـَ وَكبطليّ,
هُو ساهَُتُؿا ئُوَ ػًالفِ ئًٍ و كاكَكاُِ هُبُك ئُوَ هُ هُك سًوابٌ وَماكَتِ ؿاكايٌ ئَُ ثاكاُُ ؿكاوَ,
و كُ ئَُ ثاكاُُ ؿكاوَ ,ئًُاُُ ؿاػوِ بىؿدُ ُابًَتٓ ,ىُلُ ىُكمَ هُ هُك ُُىـيُ ؿَكِوات ,ئُطُك بٔاتبايعُ
ئًٌَُ ئَُ ثًًٌَِاُُ ُٓك ًُٓىوّ ,ئًٌَُ ئُطُك فائًـَكاصياْ وَكبطلتبايُ تلهًؤًَُعم (ً )575( )153وًعؤْ
ؿيِاك فائًـَّ ؿَبىو ًُٓىوداكيَم يُعِِ ,تُبًعٌ ئًُُ ُٓك سعُمَ كعلؿ دعُُابتاْ ئعُوَ بعناُّ ئاطعاؿاكّ
ئععَُ ًُوموعععُ بععًّ ,ععُوموعًَلِ تععل ُٓيععُ مؤك باهععٌ هع ٌَ ؿَكليَععت ًُهععُهُّ ( )%7و ( ّ)%13تععُىاعىؿّ
كِاهتُ ( )%7داكاْ بُ ؿوو ُُوع ؿَبلِؿكا هُ ئًـاكَّ هوًٌَاٌُ كؤْ ,و هُ ئًـاكَّ ٓعُوهًَلّ كعؤْ ,بعُكَ هعُ
ؿواّ ئُوَّ وَماكَتِ ًاهًُ كُ يُكٌ طلت ,و ياهاٍ كَِىَُ ثًَِر دًَبُدٌَ ؿَكعات ,ئًَوعتا يعُن تعُعوًٌات,
يُن ِكيٌَِايٌ هُ ًُٓىو كىكؿهتاْ ؿا ُٓيُ ,و سًوابٌ تايبُتِ ػؤّ ُٓيعُ ,ؿَٓعًَتُ ئعُو سًوعابُوَ ,ئعَُ
ًُوموعُ سُم ؿَكَُ بُ ِكيَنتاْ بناُّ ئًُُ بُ ُُىـ ُاكِوآُ ,تا مؤك داك ؿَهًََّ ثاكَكُتاْ ٌٓ هٌَ كلؿ؟ بؤ
كىَّ كِؤيٌ؟ كُ ثلهًاك ؿَكليَت ًٓتاْ ه ٌَ كلؿ؟ ًّ سُم ؿَكَُ مياتل بُكٓاوتاْ كِووْ بٌَُٓ ,ك بلاؿَكيَعم
كُ ًىَمَف بًَت ؿَماًَُعت كعُ ىائًٌعُّ ًُعاًعُكُّ وَكؿَطعلَّ ,ثًَعم ؿيَعت هعُ هع َِ بعَُ ,بًُعِ يُكعَُ:
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وادًب هُكفُ ,بًُِ ؿووََ( :زتُٛع اشتكطاع) ،بًُعِ هعًًََُ :هعاؼي ؿَفععُ ,يعُكًَم هُواُعُ كعُ هعُ ػعؤّ
ؿَبلَِّ ( )% 7هُ ُاو ئًوتقتاع ؿا ؿَكؿَكُو َّ هُ فُكًاُبُكَكعُ يعُكًَم هعُوَّ كعُ ئًنافعُّ ؿَكعا سلىًعُت
( )%13بععؤّ ئًنافععُ ؿَكععات هععُ هععُك ىائًٌُكععُ ( )%7هُطععُ َي ( )%13ؿَكاتععُ ( )%19هععُ وادًععب هععُكفُكُ
ثًٌاُِ ؿَؿات ,و هُ ئًوتًقتاعـا ؿَكّ ؿَكاتُوَ (ٜدخٌ يف اذتصاب) (ٚخيرد َٓٗا د ٕٚايتأثري لًأ ٢ايٓأا خ)
كُ ؿَكؿًََٓت ئُو وَػتُ ئُو ثاكاُُ بُ ًٓض ًًَىَيُن بُ ُُىـّ ُآعًَتُ طريفعاْ كُهعُوَ ,و بُُُىعـيٍ
ؿائريَكُّ ُايًَِليَت ,بُ ُٓكًَم و بُ كًتابًَلِ كَِمسِ ؿَيًَِليَت بؤ ؿائريَّ ًُعِِ ,و ثاكَكُ هُوَّ (رقِ
ستفأأ ) ٛؿَبًَععت ,و هععُ مًِععِ ًىامَُُتًٌععـا ؿَكؿَكععُويَت ث عًٍَ وايععُ ًىالسععُمَّ الثععُكَِ ( )88بلععُّ هععُ
تُىليلَكُّ وَماكَتِ ؿاكايًـا هعُو َّ مؤك بعُ وامسعِ ئًٌَعُ بعُياصياْ كعلؿووَ ئعَُ ًُهعُهُيُ ,كعُ ()217
ًوًععاك ؿيِععاك هععُ ()%13كُيععُتِ (ً )332ىوٓععُّ ػاٌُُُععًِِ ًععُؿًَُِ )781( ,ىوٓععُّ ػاٌُُُععًِِ
هُكبامّ ,و ( )179هُ ػؤياْ ؿَب ِليَت ,بُكَ يُن و ٓىاك هُؿو ياُنَكُ ؿاػًوعٌ ًىامَُعُ ؿَبًَعتٓ ,عىُلُ
( ) 179هععُ ػؤيععاْ ؿَب ِليَععت ئًُععَُ ًععُوموعًَم بععىو سععُمَ كععلؿ بُكٓععاو كِووُععِ بـًَععُ دععُُابتاْ,
ًُوموعًَلِ تل ُٓيُ ًُهُهُّ ثاكَّ كاكَبا ,ؿيعاكَ ثعاكَّ كاكَبعا و ًُهعاكيفِ كاكَبعا و هعُ ععُيِِ وَىعت
كلِيِععِ طععام ئًُاُععُ ًُوموعًَلععُ بُكِاهععتِ ٓععًُىو كُه عًَم ُٓهععتِ ثعٌَ ؿَكععات كععُ بًُعًَلِ مؤك ؿَبععا هععُ
بىؿدُؿا ,ئًٌَُ ئُطُك تًُاًا بلُيّ ئُو ثاكاُُّ كُ ػُكز كلاوَ بؤ كلِيِِ طام هعُ هعاهٌَ َ 3118وَ تعاكى
ئًَوععتا كععُ تلهًؤًَُععم و ( ,)882,171و ٓععُكوَٓا ثععاكَّ ػععُكدللاو بععؤ كلِيِععِ كاكَبععا ( )3تلهًععؤْ و
( )112,922كؤّ طٌتِ ُٓكؿووكِ ()2تلهًؤْ و ( )988,115ئًُُ ؿياكَ ثاكَيُكِ مؤكَ بُي تُُاُعُت
هُ  3113ؿا ()1تلهًؤْ و (ً )912,375وًاك ؿيِاكًاْ هُكف كلؿووَ ,و ًُودىؿَ ئُواُُ بعُ كَِىعَُ ,بعُ
ؿاتا ,بُ ًىهتُُُؿات ُٓك ًُٓىوّ ًُودىؿَ ه ُ ػُميِعُكاُِ ئًٌَُؿاكعُ كعُ هعُكفٌاْ كعلؿووَ ,بعؤ كلِيِعِ
كاكَبا و ثاكَّ طامويى ,ئًُاُُ بًًَُلِ مؤك ؿَبات ؿائٌُْ هُ بىؿدُؿا هُ هُك سًوابٌ بىؿدعُّ تًُعلًوٌ
ؿَكِواًُ ,وموعًَلِ تلًاْ ُٓيُ ئعًًٍُ ٓعُك بعُ ٓعًُاْ ًعًَىَ بعاي هعُوَ ؿَكليَعت ؿَهَعًَّ فعُكىِ ؿآعات,
ؿَهًََّ ؿآاتِ هاهَِ  3111كُ تُسُىىىِ كلؿووَ بُ فًعوِ مؤكَ ,و ئُو ؿآاتُّ كُ ئًَىَ ئًَوتا ؿاتاْ ُعاوَ
كًُععًُ ,ععّ تلععاَ وايععُ ئُطععُك بطُ ِكيَِععُوَ هععُك ًًناًُععُّ ًىىععُؿَكّ  3111ئععُوَّ تُىععـيلكلاوَ ,هًَععلَ
ًىهاؿَىُ كلا ,فُىُكاتعُكاْ وىيَِعُوَ هُواُعُ (ً )251وًعاك ؿيِعاك ؿاُعلاوَ بعؤ ثعالؤ ؿؤالك كعُ تُسعُىىىِ
ُُكلؿووَ ُُؿكا ثًٌَاْ (ً )715وًاك ؿيِاك ثاكَّ طىًلطِ تًَـايُ هعاهٌَ  3111و  ,3111بعُ ئًٌَعُياْ وت
ئععُوَ بععىو هًَععلَ بامسععاْ كععلؿ بععُياصياْ كععلؿ بععؤ بععُ ِكيَنتاْ ًععُكظياْ كععلؿ هععُ وَػتععِ ػؤيععـا وشيععاْ ئععُوَ
ىُكاكيَلِ سلىًُتِ ًُككُمّ ُٓيُ ئُو ثاكَيُ ؿَطُ ِكيَتُوَ بؤ ئًٌَُ ,بؤيُ ئًٌَُ ؿاػوٌ ئرياؿاشياْ كلؿ ئُو
ثاكَيُ ً 3111اْ ُُُاكؿ 3111 ,كؤًاْ كلؿَوَ ُُٓات ,بعُ فًعوعٌ ئًٌَعُ وَكعى بعُ ئعرياؿ وَكًعاْ طعلت ,و
ؿاػوِ سًواباتِ ىىتابًٌاْ كلؿٓ ,ىُلُ وَكطريا عُهُ ئُهاي بؤ ئًٌَُيُ ,بُكَ هعُ  3113ؿا ,ئعُو ثاكَيعُ
بُ ًُىاهُ هًٌَاًُاْ بلِّ هوفُكُاصياْ ,و ُٓك ئُُـاًًَلِ بُ ِكيَن ياْ ُٓك كُهًَم ؿَتىاًَُت ثلهًاك بلات هُ
وَماكَتِ ؿاكايٌ عًَلاق و هُ كؤبىوُُوَّ ئُػريّ ئعُو وَفعـَّ كعُ ٓعىويّ بعؤ ئعُو َّ ًعُودىؿّ كَِئًوعِ
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وَميلّ ًاهًُّ عًَلاىِ وتِ بُهٌََ ئًٌَُ ئُو ثاكَيًُاْ بلِيىَٓ ,ىُلُ ؿياكَ ًىهتًُاكَكُّ بُ ِكيَن ًعاهًلٌ
ئاطاّ ه ٌَ ُعُبىو ,و ؿاواّ كعلؿ وتعِ ئًَعىَ ثعاكَّ طىًلكتعاْ ُعُؿاوَ ,ئُطعُك بًَتعى ئعُو ثاكَيعُ هعُ ؿآاتُكعُ
ؿَكبلُيّ ئًٌَُ كُ تُسُىىىِ كلؿ و هًٌاًُاْ بلِّ هُطُيَ ئعُو ثاكَيعُّ ئًَوعتا ؿايعـًََُّ و كعُ طىًلكٌعاْ
تًَـا ؿاػًى ُعُكلؿووَ ,ؿَبًعِري مؤك ُنيلعُ تُىعـيلَكاْ هُطعُ َي تًُعلًوًُكُيـا  ,و بعُهَلى بعُ مياؿيٌعُوَ
ؿَكؿٌََٓ ,مؤكداك باي هُ ًُهاكيف ئىػلا ؿَكليَت و ئُو ًُهعاكيف ئىػلايعُ ٓعًًُ؟ و بؤٓعِ وا مؤكَ و
ئًُاُُ ,ؿياكَ ئًٌَُ ئُطُك بطُ ِكيًَِعُوَ هعُك هعُفشُّ ( )22هعُ تُىليلَكعُّ وَماكَتعِ ؿاكايًعـا بُكِاهعتِ
ئًٌَععُ ئًُععًُاْ ًععُكسللؿووًَُ ,هععاكيف ئىػلايععُٓ ,ععًًُ؟ بععؤ بععُ ِكيَنتاْ دععاكيَلٌ تععل ؿَخيىيٌَِععُوَ هععُ
بىؿدُّ ئاهايًـا بىؿدُ بؤ بىاكَكاُِ ػُكدًُكاُِ تل ؿاُلاوَ ,بؤ صيىوُُ ؿَكًاهَُّ ىىتابًاْ ,تىاُاهعامّ,
بُػٌري ,بؤ سًنبُكاْ ,هُُـيلاكاْ ,يُكًَتًُكاْ ,كؤًُهَُكاْ ,هُُتُكَكاْ ,يُؿَط ,ئًشتًعات ,ثاؿاًعت بعؤ
ُيلّ كاكًُُـاْ ,واتا ئُو كاكًُُـاُُّ كُ هُ هُك ًًالكِ وَماكَتًَلِ تلْ ,بعُكَ ػنًعُتطىماكّ طٌعتِ
ثًٌَلَُ بُ فُكًاُطاكاُِ هُك بُ وَماكَتًَلِ تل ؿَكُْ بعُ ٓعؤّ ثوعجؤكّ و تايبُشيُُعـّ بُتايبعُتِ هعُ
ِكيَطاّ هًقُُّ ٓاوبًًُاْ ,ؿياكَ ئُو ًُوموعَُ ُٓك ًتِ هُ هُكَ ئًُُّ كُ ؿَهًََّ با بوَعًَّ ثاؿاًعت يعاْ
ًىكافُئات بؤ ُيل ,ئَُ ًىكافُئات بؤ ُيلَ بُو ًًَىَيُ ًُُ كُ باهللاوَ يُكَُ :ثاكَكُّ ئُوَُـَ ًُعُ
ئُوَّ كُ بعؤ وَماكَتعُكاْ ؿاُعلاوَ ,ثعًٍَ وايعُ (ً ) 37وًعاك ؿيِعاكَ كعُ بعؤ وَماكَتعُكاْ ئعُواٌُ تعليٍ بعؤ
ىىتاعٌ ئاهايٍ و ئًُِِ و ئُواُُ ؿاُلاوَ ,ئُوََ ًُُ كُ تؤ بُي تُُٔا ؿَيـَّ بُ يُكًَم ئًٌعًَلِ بعؤت
ئُجناًـاوًَُ ,هُهُْ ًىؿيليَم ئعُكِوات ثًَىيوعتِ بُوَيعُ ًىكافُئعُّ بلاؿَكاُعِ الٍ ػعؤّ بلعات تًُاًعا
ؿَكات هُ بىؿدُكُؿا ثاكَ ًُُ ,بُكَ هُ بىؿدُّ وَماكَتِ ًاهًُؿا با بوًََري هُ ؿيىاُُ ياْ ٓعُك وَماكَتًَلعِ
تل ثاكَياْ ُٓيُ بُ ًىافُىُتِ وَميل هعُ بىؿدعُّ ئعُو َّ هعُكف ؿَكعلَّ ,و ئعُو ؿائعريَ بعؤ ثاؿاًعتللؿُِ,
بًُُوبُتِ ئُو ؿائريَيُ كُ ثاكَكُ تًَـا هُكف ؿَكلَّ بؤ ئُواْ ,ئُوَ ثًٌَ ؿَوتعل َّ ًىكافعُئات بعؤ عُيل,
دطُ هُوَّ ؿَتىاُليَت بؤ ػُكدِ تعل هعُكف بلعلَّ ,هُبعُك ئعُوَ ئعُويٍ مؤك دعاك ثلهعًاكّ هعٌَ ؿَكعلَّ
ويوتٍ ئُو كِووُللؿُُوَيُ بـََ ,باهعِ ئعُوَ ؿَكعل َّ كعُ ثعاكَ هعُ باُقُكاُعـا ًُعُ ,و باُقعُكاْ ئًفالهعًاْ
كلؿووَو ًُفلوومَ هُ هُؿا ئُوَُـَّ ُٓبًَت و ئًشتًات و دعاك َّ ئعُوَّ كعُ ئعُو هعُؿا ئُوَُعـَ و ئعُوَ
عًالىُّ بُ كَِئى ًاهعُوَ ُٓيعُ ,هعُ ٓعًُىو باُقًَلعـا ٓعُك وَكعى ٓعًُىو ععًًُوًَلِ بعاُق ًُػوعًَم كعُ
عًالىُّ بُ باُقُوَ ُٓيُ سًوابٌ ُٓيُ ,وَماكَتِ ؿاكايٌ سًوابًَلِ تايبُتِ ػعؤّ ُٓيعُ هعُ ُعاو باُقعـا,
سًوابُ تايبُتُكُّ وَماكَتِ ًاهًُيُ كُ ثعاكَّ تًَعـا ًُعُُ ,عُن باُقُكعُ ئًفالهعٌ كعلؿووَ بعُو ًعًَىَيُ
ًُكغ ؿَكلَّ و تُعليف ؿَكلَّ و بؤٓىوُِ هُ هُك ؿَؿكًَّ ,اًُهُ باُقًُكاْ ٓعًُىو كِؤفيَعم ؿَكليَعت هعُ
ًُٓىو باُقُكاُـا ,بُكَ وَماكَتِ ًاهًُ بؤِٓ ثاكَّ ًُُ؟ ياْ ثاكَكُّ بًُِ ُاكات؟ ئًٌَعُ ٓعًُىو دعاكَّ
الّ ثُكهعًُاُِ بععُ ِكيَن بامسععاْ كععلؿووَ بععُ ( )13ىًوععت ؿيَعت )13( ,ىًوععتُكُ بععُ ( )2ىًوععت ؿيَععتٓ ,ععُك
ىًوتًَلِ ,واتا هاهَُكُ بُ ( ) 26ىًوت ؿيَت ,ئًَوتا هعَُ كِؤفاُعُّ ئعُػري ؿا ُُىـيعُ ًُعُ هعُ ُعاو باُقعـا بعؤ
ئُوَّ ًُىاهُّ ث ٌَ بلُّ هُ هُك بُ ـا ,داك َّ ًّ ٓعُك بًُُوعبُتِ ئعُوَوَ بُؿاػعُوَ هًَعلَ وشيعاْ كعُوا
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ُُىـيُ ًُُ هُوَّ هُ ُاو باُقـا ,و ثاكَكُ هُ بُ ـاوَ ُعُٓاتىوَ ,بلاؿَكيَعم هعُ دُكيـَيُكعـا ُىوهعًىيُتِ
وَهَععال وا ًُععُ ,باًععُ ئًَوععتا ًععّ ئُيوععُغيًٍَِ كععُ ىوععُكاُِ ئًٌَععُ وَكععى وَماكَتععِ ؿاكايععٌ كِاهععتُ ٓععًُىو
كُهًَلًٍ بؤٍ ُٓيُ تُعقًب هُ هُك ئُو ىواُُ بلات الّ ًىسافًن باُقِ ًُككُمّ ,ئًُوعا َي ئعَُ ًاُطعُ
كُ ( )%13ؿَؿكيَتٓ ,ىُلُ بىؿدُّ عًَلاىٌ ًىهاؿَىُ ُعُكلاوَ ,ئًوعتشقاىٌ ئًٌَعُ تُسـيعـكلا وَماكَتعِ
ًاهًُّ عًَلاىٌ ُاكؿّ بؤ حمافنيُتِ باُلِ ًُككُمّ بؤ ئُوَّ ثاكَكُ وَكبطليّ تلهًؤًَُعم و كُهعل بعىو,
ئًٌَُ كِؤيٌتري ًىؿيل عاًُكًُاْ كِؤيٌت هُوَّ ؿاواّ كلؿ بؤ ئعُوَّ بتعىاُري ًىوٓعُ بعـَيّ وشيعاْ ثًَعِر
هُؿ ًوًاكًاْ بؤ بًَِلْ ,هَِ هُؿ ًوًاكّ بؤ ُاكؿيّ ,يُن سُفتُ تاػري بىو هُؿواّ ئعُوَ ؿووهعُؿ ًوًعاكّ
بؤ ُاكؿيّ ,ئُويٍ وتِ ًّ ُُىـيَُ هُ ال ًُُُُ ,ىـيُيُكًٍ ُايُتُ ُاو باُقعُكاْ ئًَوعتا بعُو ًعًَىَ مؤكَ
كُ ئًٌَُ بتىاُري هُطُيَ ثاكَّ كَِهًـَكُ ػؤًاُعـا ًُىاهعُّ ثعٌَ بلعُيّ ,ػىًعم و بلايعاُِ ػؤًُويوعت,
ًُهُهُ ئًفالي كلؿُِ باُق ًًُُُ ,هُهُ ُُبىوُِ ثاكَيُ هُ ُاو سًوابٌ وَماكَتِ ؿاكايٌ ُٓك يُكًَم هعُ
ئًَىَ كُ ثاكَتاْ ُُب ٌَ و سًوابًَلتاْ ُٓب ٌَ هعُ باُقعـا ئايعا ٓعُكًَم بًَِعلْ بعاُق ثاكَتعاْ بعؤ هعُكف ؿَكعا؟
تُبًعِ ُايلات ًُهئىوي ؿَبًَت ,بُكَ ئايا ػُهَم كِؤيٌتىوَ بؤ بعاُق كعُ بعؤ سًوعابُكُّ ثاكَيعُّ هعُكف
بلات بوًََّ وَهَال باُق ثاكَّ تًَـا ًُُ ,ؿياكَ ًُوموعًَلِ تل ُٓيُ ًُٓىو داكيَم ؿَهًََّ ئُوَُـَ فُكًاُبُك
ُٓيُ ,بُكَ ئُوَُـَ ًُعاَ ػؤك ُٓيُ ئًُاُُ هُ كىيَّ؟ و ئًَىَ تُهعليض ؿَؿَْ ؿَهَعًَّ بعُهٌََ ئُوَُـَيعُ,
ًّ سُم ؿَكَُ ئُو فًاكاُُ بؤ بُ ِكيَنتاْ وىيٌَُِوَ ئُواُُّ كُ ًىوُٓ بعُ ًىباًعري و بعُ عُيل ًىباًعري
وَكؿَطععلْ ,و ئععُو كَِىًُاُععُ هععُ كععىَّ ٓععاتىوَ؟ فُكًاُبععُكاُِ ًًٌُٓععُيٌ تععُبًعِ ئًٌَععُ كععُ ؿَهَ عًَّ ئععُوَ
عًالىُّ بُ فُكًاُبُكاُِ كاتًـا ًُُُٓ ,ك ئُواُُ (ُٓ )683ماك و ( ,)829فُكًاُبُكاُِ كاتِ ()31519
ؿَكًاهَُّ ىىتابًاْ (ُٓ )137ماك و ( ,)768ؿَكًاهَعُّ ئعُهبريِ (ً ,)1823ىوٓعُّ ًىػتاكَكعاْ (,)1397
ًىوٓععُّ ػاٌُُُععًِِ ًععُؿَُِ و هععُكبامّ (ً ,)339683ىوٓععُّ ػاٌُُُععًِِ ًععًُٓـو ئععُُفاهللاوَكاْ
(ً )75855ىوٓععُّ ميِععـاُِ هًاهععٌ ( )2912تععُبًعٌ ىائًٌععُّ تليٌععًاْ ُٓيععُ ًٌَٓععتاْ ُععُٓاتىوَ,
ًىوٓعععُّ ِكيَنهًَِعععاْ ( ,)732تعععؤكِّ ثاكاهعععتين كؤًُكيعععُتِ كًُئُُعععـاَ (ٓ ,)132876عععاوؿيَلّ ػًَعععناْ
( ,)72311ثععُضياُطاّ ؿاؿوَكّ( )21كععؤّ طٌععتِ ؿَكاتععُ (ً )1وًععؤْ و (ٓ )221ععُماك و ( )558كُهععّ,
تًَبًًُِكاْ و ثًًٌَِاكَكاُِ هًقُُّ ؿاكايٌ و كاكوبعاكّ ئعابىوكّ؟ ثلهعًاكّ يُكعًًُاْ ؿاواّ كِووُللؿُعُوَ
ؿَكُيّ هُ ُىيَُِكٍ سلىًُت ؿَكباكَّ بلِّ (ً )131وًاك ؿيِاك كُ ًىهتُسُىاتِ سلىًعُتِ ُٓكيٌَعُ هعُ
بلِّ ثعالؤ ؿؤالك بعؤ هعاالَكاُِ  , 3113 - 3111 - 3111ئعَُ هعاهَاُُ ثُيىَُعـّ ٓعًًُ بعُ بىؿدعُّ هعاهَِ
َ 3112وَ؟ ؿياكَ ئَُ ًُوموعُ هُطُيَ وَميلّ هاًاُُ هلوًتًُكاْ بَُ ُُوععُ يعُن ال كلايعُوَ ,هعُ ُعاو
بىؿدُؿا (ً )311وًاك ؿيِاكَ ئًَوتا كُ ؿاُلاوَ ,كُ هُ ُاو ؿآاتـا ٓاتىوَ (ً )131وًاك ؿيِاكّ ثعالؤ ؿؤالكَ
كععُ ًىهععتُسُىاتِ سلىًععُتِ ُٓكيٌَععُ بععؤ هععاالَكاُِ  ,3113 - 3111 -3111هععُ هععاهَِ 3111ؿا ب علٍِ
(ً )251وًاك ؿيِاك ؿاُلا بىو ,بُكَ سلىًُتِ ُاوَُـ ًٓض هُو بلَِّ بُ ُٓكيٍَ ُُؿاوَ ,بعؤ بىؿدعُّ هعاهٌَ
 3112وَماكَتععِ هععاًاُُ هلوًععتًُكاْ بععلِّ(ً)81وًععاك ؿيِععاكّ تععُكػاْ كععلؿووَ وَن ؿآععاتٓ ,ععىُلُ
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سلىًُتٌ عرياىٌ فًـكاي تُُٔا (ً )23وًىْ و (ُٓ )211ماك ؿيِاكّ تعُكػاْ كعلؿووَ ,واتعا (ً )311وًعاك
ٓاتىوَ وَن ثالوؿوالك بؤ ( )131هاهَُكاُِ ثًٌَىوتل ,و ( ّ)81ئَُ هايَ وَميلٍ هاًاُُ هلوًتًُكاْ وتِ
ئُطُك ثاكَكُ ًىهتُسُىاتِ ػؤتاْ ُُؿَْ ,ئًٌَُ ئُو ثاكَيُتاْ بعؤ دًَبعُدٌَ ؿَكعُيّ ,بؤيعُ ئًٌَعُ ؿاػوعٌ
بىؿدُّ ًىىُؿَكًاْ كلؿ ,ؿَكباكٍَ هتىوٌُ ِكيَقَكاٌُ طًُُكلؿٌُ فًًَلَكاٌُ بىؿدٍُ وَطُكِػوذي ,ئَُ
ساهَُتُ طًُُكلؿْ ًُُ ,ئًُُ ثلهًاكّ ؿووًَِ هًقُُّ ؿاكايًعُ ,بعُهَلى ميعاؿ بعىوٌُ بعلٍِ ئعُو فًًَلاُُيعُ
بُٓؤٍ مياؿ بىوٌُ بىؿدٍُ عًَلاىٌ فًـكِايَ ,ؿواتل ميعاؿبىوٌُ بعلٍِ ِكيَعقٍَ هعُ ( )%17هعُ بًُعٌ ٓعُكيٌٌَ
كىكؿهتاْ بؤ كَِٓاوكلؿٌُ ئَُ ػاهَُ هُ ؿآاتىوؿا ,وَكَ :ئًٌَُ هُطُيَ ثًًٌِاكٍ هًَقٍُُ ؿاكايري,
ؿووََ :ؿَكباكٍَ فًاكٍَ ثوُكاٌُ ؿاًُمكاُـْ ُٓكُُٓـَ ئعَُ ػاهَعُ هعُ بُكفَوَُعـٍ ًَٓعنٍ كعاكَو ؿَبًَتعُ
ٓؤٍ كًُللؿُُوٍَ ؿياكؿٍَ بًَلاكٍ ,بُالََ هاالَُُ تًَبًين ؿَكلٍَ كعُ فًاكَيعُكٌ ميعاتل ؿاًُمكاُعـْ ُٓيعُ,
ثًٌَععًِاك ؿَكععُيّ كععُ ئععَُ ػاهَععُ بُُُٓععـ وَكبطععريٍَ هععُ هععاالٌَُ ؿآععاتىوؿا ,و بععُ ثععُيلَِوكلؿٌُ ًععُكدٌ
ؿاًُمكاُـْ هُ هُك بًُِاٍ ياهايٌ و ماُود بًَعت ,و يُكوعاٌُ كؤًُالَيعُتٌ بًًََِٔتعُ ؿٍ .وَكَ ئًٌَعُ ٓعُك
هُطُيَ ًُٓاْ كَِئري ,و هُ ًُٓاْ ثًًٌِاكٍ هًَقٍُُ ؿاكايري.
ٓىاكََ :تًَبًين ؿَكلٍَ كُ كيَقٍَ ( )%71.57هُ بىؿدعٍُ ػعًُوًََِلاوٍ هعاهٌَ ( )3112ئاكِاهعتٍُ ًُٓعت
وَماكَت كععلاوَ كععُ بععُثًٌَ طلُطععٌ كِينبُُععـٍ ِكيَععقَكاْ بععليتري هععُ وَماكَتععُكاٌُ ( ثععُكوَكؿَُ ,ععاوػؤ,
ثًٌٌَُكطُ ,ؿاكايٌ ,تُُـكوهد ,ػىيَِـٌُ باالًَ ,اكَواًُُكاْ ,كاكَبا ) يُن هُ ؿواٍ يُن ,واتُ ئعَُ ِكيَقَيعُ
ئاكِاهتٍُ ه ٌَ بىاكٍ طلُط كلاوَ كعُ بعليتري هعُ بعُكطلٍ و ئاهعايٍ و ُعاوػؤ و ػنًعُتطىماكٍ ,بعُالََ هعُ
ًُٓاْ كاتـا تاكى ئًَوتا طلُطًعـاْ بُٓعُكؿوو كعُكتٌ ػىيَِعـٌُ بعا َال و تُُـكوهعد وَكعى ثًَىيوعت طلُطعٌ
ٍ هعُ هعاالٌَُ ؿآعاتىوؿا ,وَكَ
ثًَُِؿكاوَ ,بؤيُ هًقُُكًُاْ ثًًٌَِاك ؿَكات كعُ ئعَُ ػاهَعُ بُُُٓعـ وَكبطعري َ
سلىًُت طلُطًـاُِ بؤ ُٓكؿوو كُكتٌ ػىيَِـٌُ باالَ و كُكتٌ تُُـكوهد,
يُكَُ :ع كُكتٌ ػىيَِـٌُ باالَ-:
.1ؿَكٓىوْ هُ هاهٌَ  3117 ,3116هعُ فًعاكَ ( )11572بعؤ فًعاكَ ( )21811بعؤ هعاهٌَ 3113 ,3111
ِكيَقَ ( ّ)%91مياؿَ كلؿوَ ,واتُ هُ ( )%91مياؿ كلؿووَ ,فًاكَياْ.
.3فًاكٍَ ماُلىَ سلىًًُكاْ هُ فًاكَ ( )1هُ هاهٌَ  1991بؤ ( )11ماُلى هُ هاهٌَ .3113
.2فًاكَّ كؤهًَق هُ ( )7بىو بُ ( )58كىَهًَق.
.2فًاكٍَ ثُضياُطا سلىًًُكاْ هُ فًاكَ ( )2بىو بُ ( )32ثُضياُطا.
.5فًاكٍَ ماُلىَ ئُٓوًُكاْ بؤ ( )11ماُلى.
.6مياؿ بىوٌُ فًاكٍَ ًاًىَهتاياٌُ ماُلىَ هاهٌَ ػىيَِـٌُ  3112 ,3112هُ طُيَ هاهٌَ ػىيِعـٌُ ,3111
 3113بُ ِكيَقٍَ (.)%196
أ.فًاكٍَ ىىتابًاٌُ ُٓكيٍَ ئُواُُّ كُ هىوؿًُُـْ هُ تىاُاهامٍ (ٓ)2111ىاك ُٓماك ىىتعابٌ هعىوؿًُُـ
بىوْ.
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ب .وَماكَتِ تُُـكوهتِ :ع
بؤ بُكمكلؿُُوٍَ ئاهد ػنًعُتطىماكٍ تُُـكوهعد هعُ ٓعُكيٍَ بعؤ ٓاكَهعُككلؿٌُ ُُػؤًعًُكآْ ,عُُـ
ئاًاكيَم هُ هُك بىاكٍ تُُـكوهد هُ هاهٌَ  3112بؤ 3113ؿَؿَيّ.
ع ُُػؤًؼاُُّ سلىًِ (ُُ )23ػؤًؼاًُُاْ ُٓبىوَ هُ هاهَِ  3112ئًَوتا (ً )62اْ ُٓيُ.
ع ىُكويَوُ :ع (ُٓ )2235بىو ئًَوتا (ً )6866اْ ُٓيُ.
ع كُ ؿَهًََّ ٓؤهٌَ ًُُتُكطُكّ (ً )93اْ ُٓيُ ئًَوتا (ً )197اْ ُٓيُ.
ع بِلُّ تُُـكوهتِ :ع (ُٓ )698بىو ئًَوتا (ً )957اْ ُٓيُ.
ع ثنيٌم :ع (ُٓ )1951بىو ئًَوتا (ً )6155اْ ُٓيُ.
ع ثنيٌلِ ؿؿاْ :ع (ُٓ )386بىو ئًَوتا (ً )726اْ ُٓيُ.
ع ؿَكًاُوام :ع (ُٓ )313بىو ئًَوتا (ً )515اْ ُٓيُ
ع كاؿيلّ تُُـكوهتِ :ع (ُٓ )8778بىو ئًَوتا (ً )13561اْ ُٓيُ.
ع ُُػؤًؼاُُّ تايبُت :ع (ُٓ )31بىو ئًَوتا (ً )53اْ ُٓيُ.
ُُٓـ بىاكّ طلُط هُ بىاكّ تُُـكوهتِ :ع
ع ٓاوكاكٍ كلؿٌُ (ُُ )2221ػؤًٌ ؿيَ و ًًٌَم و ًعًَلثُجنُ و ػعؤيّ بعُ طؤفًعٍُ (ً )5وًعاك و ()761
ًوًىَْ ؿيِاك .
ع ؿكوهتللؿٌُ باُلٌ ػؤيّ هُ طُيَ طٌت ئاًري و ثًَـاويوتًُكاْ.
ع ؿابري كلؿٌُ ( )39ئىَتىًَبًَوٌ فلياكُوتّ .
ع ؿاًُمكاُـٌُ ٓاوؿيَلٍ باما ِك بؤ كىُالوَيَ كلؿٌُ دىَكٍ ؿَكًاْ.
ع ؿابري كلؿٌُ هامؿاُُوٍَ ئاًًَلٍ ثنيٌلِ و كُي و ثُهٌ ثنيٌلٌ .
 .5تاكى ئًَوتا ؿياكؿٍَ ؿوو ئًـاكَيٌ تًَبًين ؿَكليَت ؿَكباكٍَ ؿَمطاٍ ًري ( ُٓوهًَل  ,هعوًٌَاٌُ ) بعُكيَن
ُىيَُِكٍ سلىًُت كِووُللؿُُوَ بـات ؿَكباكٍَ ِكيَقٍَ دًَبُدًَللؿٌُ كاكَكاٌُ تاكى ئًَوعتا  .وَكَ :ئًٌَعُ
وَن وَماكَتِ ؿاكايٌ و ئابىوكّ بىؿدُّ ئُو ؿَمطايعُ هُهعُك ئاهعتِ يعُن ئًعـاكَ ثًٌعلُمشاْ كعلؿووَ ,و
ػلاوَتُ ُاو بىؿدٍُ طٌدًٓ ,ىاؿاكيّ ثًَـاويوتًُكاٌُ يُكطلتُِوَّ ئاًاؿَ بلليَت بُمووتليّ كات .
.6هًَقُُكًُاْ ؿاوا هُ بُ ِكيَن ُىيَِعُكٍ سلىًعُت ؿَكعات كعُ كِووُللؿُعُوَ بعـات ؿَكبعاكٍَ ئعُوٍَ ئايعا هعُ
ؿَكَوٍَ كععؤٍ ًًالكععٌ ( )3112كععُ بليتًععُ هععُ ( )667829ثوععُ ,ثوععٍُ ميععاؿَ ُٓيععُ هععُ هععُكوو ئععَُ
فًاكَيععُوَ؟ و ئايععا ًًالكععٌ وَماكَتععٌ ثًٌَععٌُكطُ كععُ بليتًععُ هععُ( )118623ثوععُ ,فًععاكٍَ ميععاؿ ُٓيععُ هععُ
ؿَكَوٍَ ئَُ فًاكَيُ؟ و ًىوُٓ ٓؤْ وَكؿَطلْ ؟
وَالََ :هُ ؿَكَوٍَ ًًالكاتٌ ًٓ 3112ض ًًالكاتٌ ؿاًُمكاُـٌُ تل ًُُ ,بُالََ طليبُهت بُ ثًَعٌ ثًىيوعد
وَماكَت ,و فُكًاُطُكاْ دًَبُدٌَ ؿَكليت,
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 .7بععُٓؤٍ مؤكٍ فًععاكٍَ ًًالكععُوَ تًَبععًين ؿَكععلٍَ كععُوا ِكيَععقٍَ ( )%55.2هععُ ب علٍِ فًًَععلٍَ ىععُكَبىوٍ
فُكًاُبُكاْ تُكػاُللاوَ بؤ هٌَ وَماكَت كُ بُثًٌَ طلُطٌ كِينبُُـٍ بليتري هُ وَماكَتُكاٌُ (ثُكوَكؿَ
ُ ,اوػؤ ,ثًٌٌَُكطُ) يُن هُ ؿواٍ يُن.
وَالََ :بُهٌََ وايُ ئُو هٌَ وَماكَتُ ( ثُكوَكؿَ ُ ,اوػؤ  ,ثًٌٌُكطُ ) ئُوََ ؿَطُ ِكيَتُوَ بؤ موَكٍ فًاكٍَ
ًًالن ( ) %59.75فًًَلٍَ ىُكَبىوٍ فُكًاُبُكاْ بُ كيَقٍَ() %62.92وَن ؿياكّ كلاوَ-:
ب ِل بُ ًوًؤُْ ,اوّ وَماكَت ,فًاكَ :ع
ع( )1تلهًؤْ و ( ً )861وًاك و (ً )922وًؤْ بؤ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ فًاكَكُياْ (ُٓ)167566ماك كُهُ.
ع( )1تلهًؤْ و ( ً )252وًاك و (ً )971وًؤْ بؤ وَماكَتِ ُاوَػؤ فًاكَكُياْ ()131821كُهُ.
ع()1تلهًؤْ و ( ً )222وًاك و (ً )312وًؤْ بؤ وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ فًاكَكُياْ ( )118623كُهُ.
كؤّ طٌتِ ثاكَ ( )2تلهًؤْ و (ً )528وًاك و (ً )317وًؤُُ ,كُ ؿَكاتُ هعُ ( ,)%62،92فًعاكَّ طٌعتًاْ
ؿَطاتُ ( )281129كُ ؿَكاتُ (.)59,75
بلٍِ هُكَكٌ فًًَلٍَ هىوؿَكاٌُ كؤًُالَيُتٌ ئاكِاهتٍُ ُٓكؿوو وَماكَتٌ كاك و ًًُٓـاْ كلاوَ بُ ِكيَقٍَ
( ,)%71.2وَماكَتٌ كاك بُ ِكيَقٍَ ( ,)%61.6وَماكَتٌ ًًُٓـاْ بُ ِكيَقٍَ ( )%9.8ئَُ ِكيَقَيُ ِكيَقَيُكٌ
ئُكيًَُِ هُ ئاكِاهعتُكلؿٌُ بعلٍِ ئعَُ فًًَلَيعُ ,وثًٌَعًِاك ؿَكعُيّ كعُ بعؤ هعاهَِ ؿآعاتىو ِكيَعقٍَ وَماكَتعٌ
ًًُٓـاْ وئُُفاهللاوَكاْ بُكمتل ببًَتُوَ هَُ ِكيَقَيٍُ ئًَوتا .
وَالََ :بععُهَ ٌَ كيَععقَّ هععُ ( )%61فًًَععلَّ هععىوؿَكاُِ كؤًُالَيععُتِ ئاكِاهععتُّ وَماكَتععِ كععاك و كاكوبععاكّ
كؤًُالَيُتِ كلاوَ ,بُ ثوُّ يُنٓ ,ىُلُ ئُو وَماكَتُ اليُُِ ثُيىَُـيـاكَ بُ ئُجناَ ؿاُِ ػنًُتطىماكّ
كاكَ كؤًُالَيُتًُكاْ وَن (تؤكِّ كؤًُالَيُتِٓ ,اوؿيَلّ ػًَناْ ,بًٌٍُ بًَلاكّ ,ىُكمّ بٔىون) و بُ ثًَعِ
ياها و بلياكَ كاك ثًَللاوَكاْ ثاكَ تُكػاْ ؿَكليَت بؤ وَماكَتٌ ًًُٓـاْ و ئُُفاهللاواْ .
 .9بعلٍِ هععُكَكٌ فًًَععلٍَ ( تًَٔععىوَكاٌُ كععُ ) بععُ ِكيَععقٍَ ( )%79ئاكِاهععتٍُ ٓععُكؿوو وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ و
ػىيَِعـٌُ بعا َال كعلاوَ ,بعُثًٌَ طلُطعٌ كِينبُُععـٍ ِكيَعقٍَ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ بليتًعُ هعُ ( ,)%59.2و ِكيَععقٍَ
ػىيَِـٌُ باالَ بليتًُ هُ ( )% 19.7هًقُُكعًُاْ ؿاواٍ كِووُللؿُعُوَ ؿَكعات هعُ بعُ ِكيَن ُىيَِعُكٍ سلىًعُت
ؿَكباكٍَ ئُو ِكيَقَ بُكمٍَ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ٓؤْ ئاكِاهتُ ؿَكلٍَ .
وَالََ :كاهتُ بلٍِ هُكَكِ فًًَلَّ (تًَٔىوَكاُِ) كُ:
يُن :بُكيَقَّ ( )%59.2ئاكاهتٍُ وَماكَتِ ؿاكايٌ و ئابىوكّ كلاوَٓ ,عىُلُ بىؿدعٍُ ئًُاُعٍُ ػعىاكَوَ
هُ ُاو بىؿدٍُ وَماكَتٌ ؿاكايًُ-:
ً .1ىوُٓ و ثاؿاًد ػاًٌُُُين طٌت وَماكَتُكاْ  .ئًُُ هُ ُاو وَماكَتِ ؿاكايٌ ؿايُ ثاكَكُ.
 .3بىؿدٍُ ثاكت و كيَلؼلاوَكاْ ( االذساب  ٚاملٓظُات ) .
 .2يُؿَكٌ فلياكُوتّ ( اذتٝاط ٞايطٛارئ ) .
ُٓ .2هَبقاكؿُُكاْ ( االْتدابات ) .
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ئَُ ثاكاُُ هُ ُاو وَماكَتِ ًاهًُ ُٓيُ,
ؿوو :كيَعععقٍَ ( )%19.7هعععُ وَماكَتعععٌ ػىيَِعععـٌُ بعععاالَ و تىيَقيِعععُوٍَ ماُوعععدٓ ,عععىُلُ ؿابًِللاوَكعععاْ
(ختًِِات)ً )131( ,وًاك ؿيِاك بؤ تىاُا هاميُ ,و (ً )21وًاك ؿيِاك ؿَكًاهٍَُ ىىتابًاُُ.
 .11هُ ًُٓاْ كاتـا هًقُُكًُاْ ثًَىيود بُ كِووُللؿُُوٍَ مياتل ُٓيُ ؿَكباكٍَ فًًَلٍَ (تًَٔعىوَكاٌُ
) وَن ٓععؤًُُتٌ ئاكِاهععتُكلؿٌُ بلَِكععٍُ كععُ بليتًععُ هععُ (ً )812وًععاك و (ً )628وًعىَْ ؿيِععاك ,و ًعًَىٍَ
كؤكلؿُُوٍَ فًًَلَّ هُكَكًُكاٌُ هُ فعؤكًٌِ ئاًعاؿَكلؿٌُ بىؿدعُؿا بعؤ هعاهٌَ (ً )3112عًَىَيُن هعُ ُعا
كِووٌُ ُٓيُ هُ ئاًاؿَكلؿًُـا و كؤكلؿُُوٍَ فًاكَكاًُـا.
وَالََ :ػُكدًُكاٌُ تل بليَتًُ هُ :
ع هُكوَكايُتٌ ُٓكيٍَ (ً )11وًاك ؿيِاك بؤ ًًِشعٍُ دعًُعًاتٌ ػعُيلّ و ئعايين و ىعُكَبىوٍ ىىكباًُعاٌُ
دؤكا و دؤك.
ع ثُكهًُاْ (ً )3وًاك ؿيِاك بؤ ًًِشٍُ دًُعًاتٌ ػُيلٍ و ئايين و ىُكَبىوٍ ىىكباًُاٌُ دؤكا و دؤك.
ع ثُكَوَكؿَ (ً )12وًاك ؿيِاك ؿَكًاهٍُ ىىتابًاْ و ٓاالكٌ وَكمًٌ و ؿيـَواٌُ.
ع كوًَِبريٍ (ً)13وًاك ؿيِاك كيَنهًِاْ  +ؿآًَِاْ.
ع ُاوػؤ (ً )7وًاك ؿيِاك بؤ ىُكَبىو كلؿُُوٍَ فُكًاُبُكاٌُ بليِـاك و ًًُٓـ.
ع ؿاكايٌ (ً )282وًاك ؿيِاك يُؿَط  +ثاكت و كيلؼلاوَكاْ ,يُؿَطُكُ ( )323و ( ّ)311ئُسنابُ
ع ػىيَِـٌُ با َال (ً )161وًاك ؿيِاك بؤ تىاُا هامٍ  +ىىتابًاْ.
ع ؿَهتُّ وَبُكًَِٓاْ (ً )17وًاك ؿيِاك ىُكَبىوّ مَوّ و ًىهَم.
ع ئاهايٍ و ؿَمطعا (ً ) 98وًعاك ؿيِعاكً ,عىػبرييّ و ًىتععاوُري و بليِعـاك و ًعًُٓـًًِ ,شعٍُ دعًُعًاتٌ
ػُيلّ و ىُكَبىوٍ ىىكباًُاٌُ دؤكا و دؤك.
هًقُُكًُاْ تًَبًًُِكٌ تايبُتٌ ُٓيُ بؤ بُ ِكيَن ُىيَُِكٍ سلىًُت كعُوا هعاالَُُ دًعاوامٍ ُٓيعُ هعُ ًَُعىاْ
ؿآاتٌ ػًُوًََِلاوٍ ُاوػؤٍ ُٓكيٍَ ,وَؿواتل بُكاًبُك بُ ؿآاتٌ ( فعوٌ ) بُؿَهت ٓاتىوُٓ .كُُٓـَ ًّ
ئًَُُ ًُكسللؿ ,بُكَ:
 .1ؿآاتٌ ػًُوًََِلاوٍ ُاوػؤ هاهَاُُ مياؿ ؿَكليَت ,هاهٌَ  3113ػًُوًََِلاو بعىو (ً)276وًعاك ؿيِعاك  ,بعؤ
هاهٌَ  3112ػًُوًََِلاو بىو بُ (ً )651وًاك ؿيِاك.
ًُٓ .3ىو ؿآاتٌ ُاوػؤٍ سلىًُت ئُجناًُكٍُ ؿًََٓتُ ُاو بىؿدعُ وَن (ًعاكَواٌُ ,باُعم ,فلِوَكُػاُعُ,
فُكًاُطُكاٌُ ؿابًُللؿٌُ ُُوت ).
ُُٓ . 2ـيَم ؿآعات ؿَهعُهَات ؿكاوَتعُ وَماكَتعُكاْ كعُ ئعَُ ؿآاتاُعُ ُُٓع ًَتُ ُعاو طُجنًِعٍُ طٌعد تعُُٔا
بعُثًٌَ ياهعا و ثًَـاويوعد ػؤيعاْ ػعُكز ؿَكليعت ,هععُ كىَتعايٌ هعا َي ؿَٓعًَتُ ُعاو سًوعاباتِ ػًتععاًِ وَن
ؿآاتٌ طتُُـكوهتِ ,كاكَباُ ,اوػؤٓ( ,اتىٓىَ)ص
 .2ئُوٍَ تُهوًٌٌ سلىًُتٌ ُاوَُـ ؿَكليَت وَن ( طىًلط و بادُكاْ )
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هُ هاهٌَ  3113ؿآات ػًُوًََِلاوَ بُ ( )3تلهًىَْ و (ً )221وًاك ؿيِاك ,بُالََ هاهٌَ  3112ػعًُوًََِلاوَ
بُ بلٍِ ( )3تلهًىَْ و (ً )679وًاك ؿيِاك وَن هُ ػٌتٍُ ػىاكَوَ ؿياكٍ كلاوَ-:
بلِّ ثاكَ بُ ًوًاك كِووُللؿُُوَ :ع
ً )276( 3113وًاك بىوَ ,هُ  3112ؿا (ً )751وًاك ؿيِاك ؿآات ئُوَّ كُ تُىـيلكلاوَ,
ؿآات هُ هُك ئاهتِ وَماكَتُكاْ كُ ثًًٌَِاككلاوَ بؤ هاهَِ  3113هُ ويَُِّ ٓاوثًَض كِووُللاوَتُوَ,
ع ( )56بىوَ بُ ( )52ؿآاتِ باُقُكاْ.
ع ( )27بىوَ بُ ( )23ؿآاتِ فلِوكُػاُُ.
ع ( )1,75بىوَ بُ ( )1,63ؿآاتِ هاًاُُ هلوًتًُكاْ.
ع ( )67بىوَ بُ ()23ؿآاتِ ًاكَواُِ.
ئًُاُُ دًاوامّ هُ ػُكدًُكاْ و ؿآات بُ كىكت ًَِٓاْ (اهعذن) ؿاػوٌ بىؿدُ ؿَكليَت بُ ثًٌَ ثاًلؤّ:
أ ع ؿآاتِ وَماكَتِ تُُـكوهتِ ( )183بىوَ بُ ( )351ؿآاتِ وَماكَت كاكَبا.
.1
ب ع ( )138بىوَ ( )121ؿآاتِ وَماكَتِ ُاوَػؤ ثىَهًوٌ (ٓاتىٓىَ) ,ئًُاُُ بُثًٌَ ًاؿؿَّ ٓىاك بلِطعُّ
يُن و ؿوو هُ ثلِؤفَ ىاُىُِ بىؿدُ ؿآاتًاْ ؿَػليَتُ هُك بىؿدُّ ػؤياْ هُ سًواباتٌ ػًتاًٌ ؿا,
ز ع ( )211بؤ ( )251ؿآاتِ طىًلط و بادُكاْ بؤ وَماكَتِ ؿاكايٌ سلىًُتِ فًـكِاي كَِواُُ ؿَكليَت هعُ
هاهَِ  ,3113كؤّ طٌتِ هُ هاهَِ  3113ؿا ؿآاشياْ ( )3,221بىوَ ,هُ  3112بؤتُ ( ,)3,679بعُكَ بعؤ
هععاهَِ  3111ػععًُوًََِلاو بععؤ ؿآععاتِ ُععاوػؤ بععُ بعلِّ ( )1تلهًععؤْ و (ً )55وًععاك ؿيِععاك وَن هععُ ػٌععتُّ
ػىاكَوَ ٓاتىوَ :ع
(ختًِّ) (فعوٌ)
ع ًُبوُغ (( )251طىًلط ( )211ؿآاتُ ,اوػؤ و طىًلط ( )215ثالؤ ؿؤالك ,كؤّ طٌتِ (ً )1,55وًاك,
ع ع فًعوععٌ ًُبوععُغ بععُياْ ( )559مَكائًبععُ و (ً )81ىهععآًُُيُ )287( ,ئىػلايععُ )5( ,بُيعععُ ,ؿَكاتععُ
( )1,121كؤّ طٌتِ,
ع ؿآاتِ فًعوِ هُ ًُُافًنّ سـوؿّ طىًلطعُكاْ هُطعُ َي بادعُكاُِ سلىًعُتِ ُاوَُعـ هعُ بًُعِ بىؿدعُّ
ُٓكيٍَ ؿَبلِؿكيَت,
ئَُ ثلهًاكاٍُُ ػىاكَوَ ئاكِاهتُّ بُ ِكيَن ُىيَُِكٍ سلىًُت ؿَكُيّ :
ع ئايا طٌت ئَُ ؿآاتاُُ ؿَطُ ِكيَتُوَ بؤ سلىًُتٌ ُاوَُـ ياْ ُا؟
ع ئايا بُ بلٍِ ؿآاتٌ بُؿَهت ٓاتىو ( فعوٌ ) سلىًُتٌ ُٓكيٍَ ,سلىًُتٌ ُاوَُـ ئُو بلَِ بًُعُ بىؿدعٍُ
ُٓكيٍَ ؿاؿَطريٍَ ,ياْ ُا؟
ع وَالََ  :تُُٔا ؿآاتٌ طًُاكط و باز هُ ُاو ًُُافنٍ سـوؿٍ و طٌلطُكاْ و ُُٓـ بعادٌ ؿَكاًعُتٌ ُعاوػؤ
تا ئًَوتا ئَُ بابُتُ يُن ال ُُكلاوَتُوَ ,ؿوو بؤ ٓىوْ ُٓيُ  :ع

17

أ ع ؿآاتٌ بادٌ ؿَكاًُت و ععُىاك ٓعُُـ كِهعىًاتٌ تعل و ٓعىَْ ؿآعاتٌ تعل هعُ ٓعُكيٍَ كَِواُعٍُ ػُميَِعٍُ
طٌد وَماكَتٌ ؿاكايٌ بُ ـاؿ بلليَت
ب ع بؤ ٓىوُُكٌ تل ُٓيُ كُ ؿَهًََت تُُٔا باز و كِهىًاتٌ طًُاكط هُ ُاو ًُُافنٍ سـوؿٍ و بًُعُن يعاْ
ِكيَقَيُن هُ و كِهىًات و بادٌ ؿَكاًُت ؿًََٓتُ ُاو ػُميٍَُِ طٌد سلىًُتٌ ُاوَُـ,
عع ئععَُ بابُتععُ كًٌععُيُكُ كععُ بلِطُكععٍُ ػًالفععُ هُطععُيَ سلىًععُتٌ ُاوَُععـ تععا ئًَوععتا ئععُو بابُتععُ يععُن ال
ُاكلاوَتُوَ
ع هًقُُكًُاْ ؿاواٍ كِووُللؿُُوَ ؿَكات هعُ بعُ ِكيَن ُىيَِعُكٍ سلىًعُت ؿَكبعاكٍَ ئعُو ( )61فُكًاُبعُكٍَ
ُاوػؤٍ ُٓكيٍَ كُ هُ ؿَكَوٍَ ُٓكيٍَ كاك ؿَكُْ ,بُالََ ًىوُٓ هُهُك بىؿدٍُ ُٓكيٍَ وَكؿَطلْ.
وَالََ :ئُواُُ فُكًاُبُكٍ سلىًُتّ هُ ُؤيَُِكايُتٌ سلىًُت هُ ؿَكَوٍ ُٓكيٍَ كاك ؿَكُْ.
 .12هععُ بىؿدععُّ هععاهٌَ ( ,)3112بُٓععًُاْ ًععًَىَ هععاالٌَُ ثًٌَععىو ِكيَععقٍَ تععُكػاُللاو هععُ بىؿدععُ بععؤ
وَطُكِػوذي بليتًُ هُ (  )%68.53بُكمتلَ هُ ِكيَقٍَ وَبُكًَِٓاْ كُ بليتًُ هُ (  )%21.28كُ هُ كِووٍ
ماُود ئابىوكيُوَ بُاليًَُُلٌ الوام ؿاؿَُلٍَ هُ ئعابىوكٍ ٓعُك والَتًَعم ؿآُ ,كٓعُُـَ بعاكوؿوَػٌ ئعابىوكٍ
ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ ئَُ ؿياكؿَيُ ؿَهعُث ًَينَ ,بؤيعُ ثًٌَعًِاك ؿَكعُيّ بعؤ ٓاكَهعُككلؿٌُ ئعَُ ؿياكؿَيعُ هعُ
ؿآاتىوؿا.
وَالََ :كِاهتُ ثًًٌَِاكٍ هًَقٍُُ ؿاكايٌ  ,سلىًُت ثٌتطريٍ ئَُ ػاهَُ ؿَكات و هُ بُكُاًٍُ سلىًعُت ؿايعُ
ُٓو َي بـكيَت بىؿدٍُ بُ كاكبلؿْ كَُ بلاتُوَ ,و بىؿدٍُ وَ بُكًِٓاْ مياؿ بلات .
 . 12هُ ٓعًُاْ كاتعـا تًَبعًين ؿَكليَعت كعُوا بعلٍِ ٓعُكؿوو فًًَعلٍَ ( ىعُكَبىوٍ فُكًاُبعُكاْ و مشعُن و
ػنًُتطىماكٍ و ٓاكلؿُُوَ ) ِكيَقَيُكٌ بُكم ثًَم ؿًًَََِٓت هُ بىؿدٍُ ػًُوًََِلاوٍ هعاهٌَ ( )3112كعُ
بليتًُ هُ ( )%52.32ئَُ ِكيَقَيَُ كاكيطُكٍ بؤ هُك كًُبىوُُوٍَ تًَٔىوَكاٌُ وَبُكًَِٓاْ هُ بىؿدٍُ
طٌد ُٓيُ ,كُ بليتًُ هُ (  )%21.28بؤيُ هًقُُكًُاْ ثًًٌَِاك ؿَكات ئعَُ ػاهَعُ بُُُٓعـ وَكبطعري ٍَ هعُ
هاالٌَُ ؿآاتىوؿا.
وَالََ :ثٌتطريٍ هٌَ ؿَكُيّ.
 .15ؿَكبعاكٍَ بىؿدععٍُ ػععًُوًََِلاوٍ وَبععُكًَِٓاْ بععؤ هععاهٌَ (ِ )3112كيَععقٍَ ( )%58.8ئاكِاهععتٍُ ٓععىاك
اليٌُُ هعُكَكٌ كعلاوَ كعُ بعُثًٌَ طلُطعٌ كِينبُُعـٍ ِكيَقَكعُ بليتًعُ هعُ وَماكَتعُكاٌُ ئاوَؿاُللؿُعُوَ و
ًاكَواًُُكاْ وكاكَبا و ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطاكاْ ,كُ بعُ ًٌُعاُـَكيَلٌ ئعُكيين ؿاؿَُعلٍَ ,و هعُ ٓعًُاْ كاتعـا
تًَبًين ؿَكلٍَ كُ ِكيَقٍَ ُٓكؿوو وَماكَتٌ تُُـكوهعد وػىيَِعـٌُ بعا َال بليتًعُ هعُ ( )6.5بعُثًٌَ طلُطعٌ
كِينبُُععـٍ يععُن هععُ ؿواٍ يععُن كععُ ِكيَقَيععُكٌ ُنًععُ بُكاًبععُك كِؤهَععٌ ٓععُكؿوو وَماكَت هععُ ؿكوهععتللؿْ و
ٍ هُ هاالٌَُ ؿآاتىوؿا.
طًُُثًَـاٌُ ًلؤظ ,بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكُيّ كُ ئَُ ػاهَُ بُُُٓـ وَكبطري َ
وَالَ :ثٌتطريٍ هٌَ ؿَكُيّ .
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 .16بلٍِ هُكَكٌ ؿآاتُكاٌُ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ بؤ هاهٌَ ( )3112هُ ِكيَطٍُ ( )5وَماكَتُوَ بُؿَهت ؿيَت
كُ بُثًٌَ طلُطٌ كِينبُُعـٍ بليتًعُ هعُ وَماكَتعُكاٌُ ( ؿاكايعٌ و ُعاوػؤ و هعاًاُُ هلوًعتًُكاْ و ؿاؿ و
بامكطاٌُ ) يُن هُ ؿواٍ يُن ,كُ بليتًُ هُ ِكيَقٍَ ( )%93هُ كؤٍ ؿآاتٌ طٌد ُٓكيٍَ.
ئُوٍَ تًَبًين ؿَكلٍَِ ِكيَقٍَ ؿآاتٌ ػعًُوًََِلاوٍ وَماكَتعٌ هعاًاُُ هلوًعتًُكاْ بليتًعُ هعُ ( )%8.2كعُ
ِكيَقَيعُكٌ ُنًععُ بُكاًبعُك بُكاكوٓععاالكًُكاٌُ وَماَتععٌ ُعاوبلاو ,بؤيععُ ؿاوا هععُ بعُكيَن ُىيَِععُكٍ سلىًععُت
ؿَكُيّ كُ كِووُللؿُُوَ بـات هُ هُك ئَُ ػاهَُ بؤ ئُُـاًاٌُ ثُكهًُاْ .
وَالََ :كاهتُ و هُ د ٌَ يُ.
 .17هًقُُكععًُاْ ثًٌَععًِاك ؿَكععات بععؤ بععُ ِكيَن وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ وسلىًععُتٌ ٓععُكيٍَ كععُ ثًَىيوععتُ هععاالَُُ
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ ئاطاؿاك بلليَتُوَ ه ُو بعلَِ ػعًُ َوًَِلاوٍَ هعُ ِكيَعقٍَ ُُفعُىاتٌ ساكًٌعُ و هعًاؿٍ كعُ
ٍ بؤ ٓعُكيٌٌَ كىكؿهعتاْ بًُُبُهعتِ بُكٓعاو كِووُعٌ ئُُعـاًاٌُ ثُكهعًُاْ و بًُعًَىَيُكٌ
تُكػاْ ؿَكل َ
كاالَيٌ بًَت ياْ بًًَُىَيُكٌ ُُىـيِعُ بًَعتُٓ ,كٓعُُـَ بعلٍِ ئعَُ ثاكَيعُ ؿواتعل بعُ فًعوعٌ هعُ سًوعاباتٌ
ػًتاًًـا ؿَكؿَكُويَت ,بُالََ ثًَىيوتُ بُ ًًَىَيُكٌ ػًُوًََِلاو هُ كِاثىَكتٌ وَماكَتٌ ؿاكيًـا ئاًعافٍَ ثعٌَ
بـكٍَ.
وَالََ  :هععاهَاُُ هععُ بىؿدععٍُ ُُفععُىاتٌ هععًاؿٍ و ساكًٌععُ تععُكػاْ ؿَكليععت بععؤ ٓععُكيٌٌَ كىكؿهععتاْ ,ؿيععاك
ؿَكليَت هُ كِاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ و بلٍِ ُُػتًُِيٌ (املبًؼ ايٓكدُٓ )ٟك ُُٓـ بًَت ,ؿَبًَعت
وليَتُ ُعاو ئعُفًريٍَ كىَتعايٌ (ابوعابات ايتاًًعُ) ٓعِ ئعُو هعاهَُ ,و ثًٌعًِاكٍ هًَقُعٍُ ؿاكايعٌ هعُ دًَعٌ
ػؤيـايُ.
وَكًِ ثلهًاكَكاُِ هًقُُكاُِ ثُكهًُاْ:
هًقٍُُ ثُيىَُـيًُكاْ و كاكوباكٍ كوًِبريٍ و كاطُياُـْ و ًىيَُِواكَكاْ-:
هُكدَُ بُ ِكيَىَبُكايُتًُ طٌتًُكاٌُ وَماكَتٌ كِؤًِبريٍ طلفتًعاْ ُٓيعُ هُطعُيَ طُجنًِعُؿا ًُُعًاوْ بعؤ
بُكَِيَىَبلؿٌُ ٓاالكًُكاٌُ ػؤياْ ( االعتٌاؿات اغيِـىُ ) ػُكز بلُْ.
وَالََ  :ئًٌَعععُ بىؿدعععُ ثعععاَ ثُهعععُُـكلؿٌُ ؿابعععُمشاْ كعععلؿووَ و ِكيٌَِعععايٌ دًَبعععُدًَللؿٌُ بىؿدعععًُاْ
ؿَككععلؿووَ ,و ؿابععُمشاْ كععلؿووَ ,و ؿَهععُالَتُكاْ ؿابُميىَتععُ ػععىاكَوَ ,بُكِاهععتِ هععُ وَماكَتععُكاْ ٓععًُىو
ؿَهُكتُكاًُاْ ؿاطلتىوَٓ ,ىُلُ ئًًٍُ يُكًَم بىو هُواُُّ كُ مؤك بعاي ؿَكعلا ؿَهعُكت ؿابعُميَِلَّ ,و
ؿَهععُكت ؿابععُميَِلاوَ ,و ؿَهععُكتُكاْ ُُٓععـيَلٌ هُبععُك ئععُوَّ كععُ ؿَبًَععت ئُجنىًععُُِ وَميععلاْ ػععؤّ
ؿَهُكتِ ؿاوَ بُ وَميلَكاْ هُبُك ئُوَ ؿَبًَت ُٓك ػؤًًاْ ُُٓعـيَم هعُو ؿَهعُكتاُُ بـَُعُ ػعىاكَوَ و
فًعوععُْ ؿكاوَ ,و دًَبععُدًَللاوَ ,بععُكَ وا ؿيععاكَ هععُ ؿَكَوَّ ئععَُ بؤٓععىوُاُُؿايُ ئععُوَّ كععُ ئععُواْ باهععِ
ؿَكُْ كُ كًٌَُياْ ُٓيُ هُطُيَ ػُميُِكاُـا ,ئُويٍ ئًٌَُ ثُيىَُـياْ ثًَىَ ؿَكُيّ و ٓعُويَ ؿَؿَيعّ كعُ
ئُوَ ًىعاهُدُ بلل َّ بُ مووتليّ كات,
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ع هًَقُُ ثًًٌَِاك ؿَكات كُ ًًِشٍُ يُكًَد ُىوهُكاْ هُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ وليَتُ هُك وَماكَتٌ كِؤًِبريٍ
و الواْ ,دًاواميٍ هُهعُك بِعًُاٍ ُُتعُوَيٌ ُعُكليَتٓ ,عىُلُ يعُكًَد ُىوهعُكاٌُ تىككٌعاْ طوعُيًاْ هعُ
وَماكَتٌ ؿاكايٌ ُٓيُ.
وَالََ ُٓ :ويَ ؿَؿَيّ ئُوَ بلليَت ,و ئًٌَُ ثٌتطريٍ ؿَكُيّ.
ع هًقٍُُ كٌتىكا َي -:
ع هًَقٍُُ كٌتىكايَ :ؿاوا ؿَكُْ بُ ثؤهري كلؿُعٌ ىعُكمٍ كٌعتىكاهٌَ ,و دًاكلؿُعُوٍَ ,كعُ بلليَتعُ ػعا َهًَلٌ
دًاوام هُ ياهاٍ بىؿدُؿا بَُ ًًَىَيُ :
أ -ىُكمٍ ثلِؤفَ ئاهايًُكاْ (ً )151وًؤْ ؿيِاك.
ب -ىُكمٍ ثلِؤفَ هالاتًذًُكاْ (ً )511وًؤْ ؿيِاك.
ز -ؿابًِللؿٌُ ِكيَقٍَ هُ ( )%2هُ بىؿدٍُ ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطاكاْ بؤ كٌتىكايَ و ئاوؿيَلٍ.
ع وَالََ  :ئًٌَُ ئَُ ثًًٌَِاكَ بُد ٌَ ئُماُري ,و ثٌتطرييٌِ هٌَ ؿَكُيّ.
هًقٍُُ كاكوباكٍ كىًَُالَيُتٌ -:
ع ع هًَقُععٍُ ُععاوبلاو ثٌععتطريٍ هععُ ًععاؿٍَ ( )18هععُ ث علِؤفَ ياهععاٍ بىؿدععٍُ هععاهٌَ  3112ؿَكععات ؿَكبععاكٍَ
تععُكػاُللؿٌُ (ً )185وًععاك ؿيِععاك بععؤ سًنبععُكاْ (ً )15وًععاك ؿيِععاك بععؤ كيَلؼععلاوَ ُاسلىًًععُكاْ ,و ئععَُ
ثلهًاكاُُ ئاكِاهتٍُ بُ ِكيَن ُىيَُِكٍ سلىًُت ؿَكُْ -:
ع هُ هاهٌَ  3113ثاكَ ُُٓـ ػُكدللاوَ بؤ ثاهَجٌد كيَلؼلاوَ ُاسلىًًُكاْ؟ هُ هُك و بًُِايعُن بعىوَ؟
ئُطُك ثاكَ ًاوَتُوَ بلَِكٍُ ُُٓـَ؟ ئايا ًِاىُهٍُ ثًَللاوَ؟
ع ثالْ ُٓيُ بؤ طؤكِيين ًًَىامٍ ثاهَجٌد كيَلؼلاوَ ُاسلىًًُكاْ بؤ هاهٌَ ()3112؟
ثلهًاكّ هًًََُ :ع ُُٓـ سًنب هىوؿًُُـ بىوَ هُ بلٍِ ثاهَجٌد سًنبُكاْ ؟ هُهُك و بًُِايُن ثاهَجٌد
ُٓك سنبًَم ؿَكليَت؟
وَكًَ )15( :وًاك ؿيِاكَكُ بؤ كيلؼلاوَكاٌُ سلىًُت تُكػاْ كلاوَ.
ع ثالْ ُٓيُ بؤ ط َىكِيين ًًَىامٍ ثاهَجٌد كيلؼلاوَكاْ ,و بُ ِكيَىبُكايُتًُكٌ كيلؼلاوَكاْ ؿكوهت كلاوَ هعُ
ئُجنىًٌُُ وَميلاْ بؤ ئَُ ًُبُهتُ.
ع بُ ثًٌَ بلِياكَكاُِ ئُجنىًٌُُ وَميلاْ تُسـيـّ بىؿدُكاْ ؿَكليَت ,و ؿاؿَُليَت.
هًقٍُُ ئُوىاف-:
ع كِاهجاكؿَو ثًًٌَِام و ؿاواكاكيُكاْ ,بليتري هُ ًاٍُُ ػىاكَوَ -:
أ ع ثًَىيوتُ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ مياؿبىوٌُ بلٍِ ػُكدًُ هًاؿيُكاْ هُطُيَ بُ ـاؿ ٓاكَهُكبلات .
ب -ثًًٌَِاك ؿَكُيّ بلٍِ (مشُن ,ػنًُتطىماكٍ و ٓاكلؿُُوَ ,هىوؿَ كؤًُالَيُتًُكاْ ,ػُكدًعُكاٌُ تعل,
ًُودىؿاتٌ ُاؿاكايٌ ) كًُبلليَتُوَ ,و مياؿَكَِوٍ تًَـا ُُكلٍَ.
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ز -ثًَىيوععتُ ؿاًُمكاُععـْ و ًىوٓععُو ؿَكًاهَععُ بُهًوععتًًَُلٌ باًععال كيَععم وليَتععُوَ  ,ثُهععُ بلليَععت هععُ
ؿاًُمكاُععـٌُ ئُجنىًععٌُُ كِافًَ ,ععًَىامٍ ؿاًُمكاُععـْ بطؤكِؿكيَععت هععُ هًَقُععُكاٌُ ثاكيَنطاكاُععُوَ بععؤ ٓععُك
وَماكَتًَم كاهتُوػؤ ثوُكاٌُ ؿاسيُمكيَِـكيَت ,ثًَىيوتُ سلىًُتٌ ٓعُكيٍَ كعاك بلعات بعؤ وَكطعلتين بًُعٌ
ُٓكيٍَ هُ بىؿدٍُ تُواوكاكٍ ,طلُطًـاْ بؤ بىوفاُـُُوٍَ كُكتٌ كٌتىكايَ و ثًٌُهامٍ و طًُت و طىماكو
ٓاُـاٌُ وَبُكًَِٓآُْ ,وهٌَ مياؿ بىوٌُ ؿآاتٌ ُعاوػؤ بعـكيَت ,كعاك بلليَعت بعُكَو هعُكبُػؤيٌ ئعابىوكٍ,
هُكٓاوَكاٌُ ؿآات بُ ياها كيَم وليَت ,كِينبُُـٌُ وَماكَتٌ ئُوىاف هُ بىؿدٍُ ُٓكيٌَـا بُثوٍُ ()19
ؿيَتُ ,اطىجنًَت هُطُ َي طلُطٌ ئعُو وَماكَتعُُ ,عاب ٌَ بعُب ٌَ كَِماًُُعـٍ وَماكَتعُكاْ ,وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ بعلٍِ
بىؿدُكُياْ كَُ بلاتُوَ ,ؿواٍ كَِماًُُعـٍ كؤتعايٌ ,ثًَىيوعتُ سلىًعُت كًٌَعٍُ ىعُكماكٍ كليَعٌ كاكَبعاٍ
وَماكَتٌ ئُوىاف ٓاكَهُك بلات ,ؿاواؿَكُْ ( كليٌَ كاتقًًَلٍ مياؿَ بعؤ ًاًؤهعتاياٌُ ئعايين ميعاؿ بلليَعت,
ٓىُلُ هُ ُٓفتُيُكعـا ( ) 111هعُعات ؿَواَ ؿَكعُْ هعُ ًنطُوتعُكاْ ,و هعُ بُ عـا ؿَكًاهَعُياْ بعؤ ػعُكز
ؿَكليَت بُ ِكيَقٍَ هُ ( )%31هُ ًىوُٓكاًُاْ ,ؿاواؿَكُْ بعُ ميعاؿكلؿٌُ ثلؤفَكعاٌُ وَماكَتعٌ ئعُوىاف بعؤ
ُٓك هٌَ ئايُِكُ (ئًوالًَُ ,هًشٌ ,ئًَنيـٍ)ُٓ ,ك وَماكَتًَم ؿَهُالَتٌ ُٓبٌَ بعؤ ػعُكدللؿٌُ بىؿدعٍُ
تُكػاُللاو بُبٌَ كؤتًين ؿاكايٌ ,ثًًٌَِاك ؿَكعُيّ ثعلؤفَ بٔعىوكُكاْ كِاهعتُوػؤ هُاليعُْ وَماكَتُكاُعُوَ
دًَبُد ٌَ بلليَت بُٓؤٍ ئُوٍَ ًٓض بُهًََِـكَيَم وَكياْ ُاطليَت .
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
وَميلّ ؿاكايٌ بُتًُُا وَكًِ ثلهًاكَكاْ ؿَؿاتُوَ ثًٌَاْ باًُ ًُى هُعات ئًولاسُت بٌَٓ ,عاكَطِ بعىَّ
بؤ يُن ؿَطُ ِكيًَُِوَ بؤ ئًَلَ تلايُ ,تا ئُوكاتُ بُ ػىاتاْ ؿَهجًَليّ.
ؿاًٌُتين ؿووََ
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتاَ بُكؿَواَ ؿَبري هُ هُك وَكَ ؿاُُوَّ ثلهعًاكَكاُِ ثُكهعًُاُتاكَ بعُ ِكيَنَكاْ و هًقُعُّ ؿاكايعٌ و
ئابىوكّ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُاليُْ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايًُوَ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن باين هعًـ حمٌـ /وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًّ ئُوَّ ئًَوتا وَكَ بـًَُوَ ,ئُوَّ ؿواّ ئًَوتاَ بعؤ ئاطعاؿاكّ دعُُابتاْ و ئُُعـاًِ ثُكهعًُاُِ
بُ ِكيَن وَكًِ ًُٓىو ثلهًاكَكاُُ كُ ئًَوتا وَكَ ؿَؿًَُوَ ئًَوتا ؿَطُ ِكيٌَُوَ هُك وَماكَتِ ئُوىاف.
وَكَ :وَفـٍ سلىًُتٌ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ هُكؿاٌُ بُ ـاٍ كعلؿ و كيَللعُوتّ بعؤ هعاهٌَ ؿآعاتىو ؿَبًَعت
بلِطععُكاٌُ هععًاؿٍ تُسـيععـ بلليَععت بًُُوععبُتِ ( ّ)%31ؿَكًِاهَععُّ كععُ باهععللاوَ هععُ بُ ععـا ُٓيععُ ,ئًٌَععُ
الكضياْ ًُُ بؤ ؿاُِ ئُو ًىػُهُهاتُ ,هُباكَت بُ هًوتًٌُ ًىوُٓ ,ئًٌُ هُطعُ َي ئعُوَؿايًّ ,عّ هًَعلَؿا
ربيَت وَكى بىو بُ ُٓهَا طىايُ وَماكَتِ ؿاكايٌ ؿَيُوَّ
تُئلًـ ؿَكَُ ئًٌَُ هُطُيَ ئُوَ ًُُِ ًىػُهُهات ب ِ
ًىوُٓ كَُ كاتُوَ ,ؿَيُوَّ ًىػُهُهات كَُ كاتُوَُُ ,ػًَل ,ئًٌَُ ؿًَاُعُو َّ بعَُ ًعًَىَيُ بًَعت :ئعُوَّ
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كُ هابًت بًَت ( بلِواُاًُ و ٓاوهُكطريٍ و ًِـايَ ) ,و ئُواُِ ؿيلُ ؿَبًَت ؿاًٌُّ هُ هُكّ ,و ىوُّ هعُ
هُك بللَّ ,و هًقُُ ىُكاك بـات بؤ ئُوَّ ػُهَم ًُٓىوّ يُكوعاْ بًَعت و ًُ ـوكؿيعُت ُعًًَُينَ ,يعُعِِ
عُؿاهُت ُٓبٌَ ,بُ ِكيَنيَم هُ ئُُـًاُِ ثُكهًُاْ فُكًىوّ ئًٌَُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ؿَهُكشياْ ُٓيُ كُ
ياهايُكِ ػؤًاْ ُٓبًَت هُ كىكؿهتاْ بؤ هًوتًُِ ًىوُٓ,
ع ئًٌََُ ثًٌَاْ باًُ دًَبُد ٌَ بللَّ,
هًَقٍُُ وَكمَ و الواْ -:
.1ثًًٌَِاك ؿَكُْ بعؤ هعاهٌَ  3112بعُ ؿابًِللؿُعٌ بعلَِ ثاكَيعُن ,بعؤ ؿكوهعتللؿٌُ ثلِؤفَكعاٌُ فيَلػعاٌُ
وَكمًععٌ ًُٓععُدؤك هععُ ثاكيَنطاكععاْ ,طلُطععٌ بععـكيَت بععُ ؿاًُمكاُععـْ بععؤ ( كؤًُهَطععٍُ كِؤًععِبريٍ ,بِلععُ
وَكمًععًُكاْ) ,كَِٓععاوٍ ِكيَععقٍَ ؿاًٌُععتىاٌُ ثاكيَنطاكععاْ بلععلٍَ هععُ ثععلؤفَ ثًٌَععًِاككلاوَكاٌُ وَماكَتععٌ
كِؤًِبريٍ و الوآْ ,ىُلُ دًاوامٍ ُٓيُ هُ ٓؤًُُتٌ ؿابًُللؿًُاْ .
.3بُثًٌَ ماًُاكٍ هًَقٍُُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ بىؿدٍُ هًَقٍُُ ئؤهؤًجٌ ؿوو ًوًاك و ٓىاك هُؿ ًوًىْ ؿيِعاكَ,
ُُن بًوت و ؿوو ًوًاك و ٓىاك هُؿ ًوًىْ ؿيِاك ,واتُ بًوعت ًوًعاك ؿيِاكَكعُ مياؿَيعُ ,و ثًٌَعًِاك ؿَكعُْ
ًًِشٍُ هًَقٍُُ ئؤهؤًجٌ مياؿ بلليَت ,هُبُك كًٌُ بىؿدُكُياْ بؤ بعلٍِ هعٌَ ًوًعاك و ًعَُ هعُؿ ًوًعؤْ
ؿيِاك ,و ئُو بلٍَِ ؿًًًَََِتُوَ بليتًُ هُ ُٓفؿَ ًوًاك و ًُٓت هُؿ ًوًىْ ؿيِاك.
وَكَ .1 :ئًٌُ هُطُ َي كيَقٍَ ؿاًٌُتىاٌُ ثاكيَنطاكاُري.
.1هععُباكَت بععُ ػععاهٌَ ؿووًَععٌ كاثععؤكتٌ هًَقُععٍُ وَكمَ و الواْ الكضيععاْ ًُععُ هععُ هععُك دًَبععُدًللؿٌُ,
ًًِشععُياْ هععُ (ً )3وًععاك و (ً )211وًععؤْ ؿيِععاك ,بلليَععت بععُ (ً )2وًععاك و (ً )611وًععؤْ ؿيِععاك ,ئععُوَّ
ؿًًًَََِتُوَ بلِّ (ً )18وًاك و (ً )811وًؤْ ؿيِاكَ تُكػاْ بلليَت بعؤ ئعُو ثلِؤفاُعُّ هًقُعُّ ئؤهعىًَجِ
كَماًُُـٍ هُ هُك ؿَؿات ثاَ ثُهُُـكلؿٌُ هُ اليُْ ئُجنىًٌُُ وَميلاْ.
هًَقٍُُ كاكوباكٍ ثُكوَكؿَ و ػىيَِـٌُ باهَا و تىيَقيُِوٍَ ماُود -:
.1ؿَكبععاكٍَ ًععاؿٍَ ( )19كععُ تايبُتععُ بععُ ؿاًُمكاُععـٌُ ( )15111ثوععٍُ وَميفععٌ هععُكُر و تًَبععًين و
ثًًٌَِاكٍ هًقُُ بليتًُ هُ ثًًٌَِاك ؿَكُْ فًاكٍَ ثوُكاٌُ وَماكَتعٌ ثعُكَوَكؿَ ميعاؿ بلعلٍَ هعُ ()2251
ثوععُ بععؤ ( )5111ثوععُ ,ثًٌععًِاك ؿَكععُْ كععُ ثلِؤهععٍُ ؿاًُمكاُععـٌُ ًاًؤهععتاياْ هُاليععُْ ػععىؿٍ وَماكَتععٌ
ثُكَوَكؿَوَ ئُجناَ بـكٍَ ,ثًًٌَِاك ؿَكُْ كُوا ثًَىيوتُ ثلؤهٍُ ؿاًُمكاُـٌُ ًاًؤهتاياْ هُ ًاُطٌ (, 7
ُٓ ٍ)8ك هاهًَم تُواو بلليَت.
وَكًَُٓ.1 :ى وَماكَتُكاْ ثًَىيوتًاْ بُ ؿاًُمكاُـٌُ فُكًاُبُكاْ ُٓيعُ ,بعُالََ فًعاكٍَ مؤكٍ ؿَكدعاتٌ
تععامَ كععُ تععُكػاْ ؿَكل َيععت بًُععٌ مؤكٍ بععؤ وَمكاَتععٌ ثععُكوَكؿَ ؿَب ًَععتٓ ,ععًُىو هععا َي و بععُثًَِ ياهععاٍ
ؿًَُماُـْ  ,و هُ يعُن دعاك و يعُن كعات ئعًعالْ ؿَكليَعت بعؤ ٓعًُىو ؿاَ و ؿَمطاكعاُِ سلىًعُتٌ ٓعُكيٌٌَ
كىكؿهتاْ ,ئُطُك بىؿدُ هُ كات و هات ػىؿاْ ثعًٍَ ٓعاتين هعا َي ثُهعُُـ بلليَعت ئعُو طلفتعُ ٓعاكَ هعُك
ؿَكليَت.
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هًَقٍُُ ثاكاهتين ًاؼي بُكاك بُك :
هُباكَت بُ ًعاؿٍَ (يُكعَُ) بلِطعٍُ (ؿووََ) ,ئعُو بعلَِ ثاكَيعٍُ ػعًُ َوًَِلاوَ بعؤ ؿآعاتٌ ُعاوػؤ كًُعُ ,و
ثًَىيود بُ كِووُللؿُُوٍَ مياتل ُٓيُ هُ اليُْ ُىيَُِكٍ سلىًُتُوَ ,و ؿَكباكٍَ ًاؿؿَ ياهعايًُكاُِ كعُ
هًقُُ ًٓض تًَبًِِ و هُكَجنًاْ ًًُُ.
ع وَكَ :ثًٌَال وَكًِ ئَُ بابُتًُاْ ؿايُوَ,
هًَقٍُُ ػنًُتطىماكيُكاُِ ًاكَواُِ و طىاهتُِوَ و طُياُـْ و طًُت و طىماك:
ع هًَقُُ بىَّ كِووْ بىَتُوَ كُ دًاوامّ ُٓيُ هُ ؿآاتِ ػًُوًَِلاوّ هاهَِ ( )3112وَماكَتِ طىاهعتُِوَ و
طُياُـْ و ٓعُكؿوو ف ِلوَكُػاُعُّ ٓعُوهًَل و هعوًٌَاُِ ,و ؿآعاتِ ػعًُ َوًَِلاو هُاليعُْ وَماكَتعِ ؿاكايًعُوَ,
هًقُُ ؿاواّ كِووُللؿُُوَ ؿَكات هُ وَماكَتِ ؿاكايِ هَُ باكَيُوَ
وَالََ :كُ هًَقُُ ًىُاىًُُ هُطُيَ وَماكَتُكاْ ؿَكات تُُٔا ًىُاىًُُّ ػُكدِ ُاكات ,بُهَلى ِٓ ؿآاتًٍ
ًىُاىًُُ ؿَكليَت ,واتُ ٓىَْ ػُكدِ كَُ و مياؿ ؿَبًَتُوَ ,و ُٓكوَٓا ؿآات كَُ و مياؿ ؿَكات ,و هُكاتِ
ًىُاىًُُكلؿْ بُ ِكيَلُوتّ ؿآاتِ وَماكَتِ طىاهتُِوَ و طُياُـْ مياؿكلاوَ هُ (ً )2وًاك و (ً )95وًعىَْ
ؿيِاك ,بىوَ (ً )6وًاك و (ً )95وًىَْ ؿيِاك ,و ُٓكوَٓا ِٓ فلِوَكُػاَُُ مياؿكلا بَُ ًًَىَيُ :
ُٓ ِٓ /1وهًَل (ً )31.276وًاك ؿيِاك.
 ِٓ /3هوًٌَاُِ (ً )11.511وًاك ؿيِاك.
هًَقٍُُ كاكوباكّ ثًٌٌَُكطُ وًًُٓـاْ و ىىكباًُاُِ دًِىَهايـ :
.1فياْ و طىمَكاُِ كُي و كاكّ هُكبُكمّ ًًُٓـاْ موَك ػلاثًُ ,ىوُٓكاًُاْ موَك كًُُ ,هًقُُ ؿاواكعاكَ
ًىوُٓكاًُاْ مياؿ بلليَت هعُ بىؿدعُّ هعاهَِ ( )3112دًَطعاّ بلليَتعُوَ ,و ٓعُكوَٓا ثًٌَعًِاك ؿَكعُْ بعىَ
ؿكوهععتللؿُِ ػععاُىو هععُ بىؿدععُّ هععاهَِ ( )3112بعىَ واكهععِ ًععًُٓـاْ ,كععُ بععُ بعَِ ػععاُىو ًاوُُتععُوَ ,و
مياؿكلُِ فًاكَّ ػاُىوَكعاْ ,ؿاواكعاكْ ثوُبُُعـّ بلليَعت بع َى ًعًُٓـاُِ هعُُطُك و هعاهَِ ًعًُٓـبىوْ ,و
بىوْ بُ ثًٌٌَُكطُ بلليَتُ ثًَىَك هُ ثوُ بُُـيُكاُـا ,و ثًًٌَِاك ؿَكُْ كُ كِيَقَيُن هُو ػاُىو ًىوىاُُّ
ؿكوهت ؿَكل َّ بـَُعُ واكهعِ ئعُو ًعًُٓـاُُّ هعىوؿًُُـ ُعُبىوْ ,و ػعاُىو يعاْ مَويعاْ وَكُعُطلتىوَ,
فًاكَيُن هُ واكهِ ًعًُٓـاْ ئعًُلّ وَكطلتِعِ مَويعاْ ُٓيعُ هعُ هعاهَِ ()3119وَ ,تعا ئًَوعتا دًَبعُدَِ
ُُكلاوَ ,بُ ٓىَّ ُُبىوُِ مَوّ ئًفلامكلاو ,و فًاكَّ ئًُلَكاْ ُنيلُّ (ُٓ )18فؿَ ُٓماك ئًُلَ.
وَالََ  .1 :ئًٌَععُ هععُ ِكيَععِ وَماكَشياُععُوَ تُئلًععـ هععُ وَماكَتععِ ًععاكَواُِ ؿَكععُيّ بعىَ ٓاكَهععُككلؿُِ ئععَُ
بابُتععُ ,ؿاواّ ميععاؿكلؿُِ بععلِّ تععُكػاُللاو هععُ فًًَععلَّ هععىوؿَكاُِ كىًَُالَيععُتِ ؿَكععُْ ب ع َى وَماكَتععِ
ًًُٓـاْ ,ؿاواؿَكُْ بُ مووّ ثاهَجٌتِ ؿاكايِ ؿَكبًَٔت ب َى دًَبُدًَللؿُِ بلِياكّ باًعللؿُِ فيعاُِ كعُي
و كاكّ ًًُٓـاْ و ميِـاًُاُِ هًاهِ.
وَالََ :وَالََ ؿكاوَتُوَ هُ ثلهًاكٍ فًاكَ ًُٓت ٌٓ كاثؤكتٌ هًَقٍُُ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ.
هًَقٍُُ كاكوباكّ ياهايِ:
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.1هععُباكَت بععُ ػععاهَِ يُكععًُِ كِاث عىَكتِ ئععَُ هًَقُُيععُ تايبععُت بععُ ؿَككلؿُععِ هًوععتًًَُلِ تايبععُت ب عىَ
ِكيَلؼوتُِوَّ ؿَكًاهَُكاْ هُ ُٓكيٍَ .
وَالََ :ثًٌَال وَالََ ؿكاوَتُوَ ثًٌَاْ باًُ هًوتًًَُلِ تايبُت ُٓبًَت ,بىَ ًىوُٓ و ؿَكًاهَُ هُ ُٓكيٍَ.
 .3ؿَكباكَّ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ هًقُُ ثًٌَعًِاك ؿَكعات بعُ ثًَعِ ياهعاّ ؿَهعُالَتِ ؿاؿوَكّ فًعاكَ (ّ)32
هاهَِ ( ) 3117ؿَكبعاكَّ تعًُىيوِ بىؿدعُّ ئُجنىًعُُِ ؿاؿوَكّ هعُ (كَهعٍ و ُكاًعُّ ؿاؿطاكعاْ و بعلِّ
تُكػاُللاو بًَت هُ اليُْ سلىًُتِ ُٓكيٌَُوَ ) .
وَالََ  :ثًَىيوتُ طٌت كِهىًات و ؿآاتُكاْ بًَٔتُ طُجنًُِّ سلىًُتِ ُٓكيٍَ .
 .2هًقُُ ؿاواّ كووُللؿُُوَ ؿَكات هُ ُىيَُِكّ سلىًُت ؿَكباكَّ بابُتِ ؿآاتِ (بادُكاْ و كَِمسُكاُِ
ُععاوػىَّ ٓععُكيٍَ) ئايععا ؿَٓعًَتُ ٓىاكٓعًَىَّ بىؿدععُّ طٌععتِ عًَععلاق؟ و ؿَبًَععت بععُ بًُعًَم هععُ بىؿدععُّ
فًـكاهَِ ؟ ياْ ؿَطُ ِكيَتُوَ بىَ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ؟ بُ ثًَِ كِاّ هًقُعُ تعُُٔا (ؿآاتعُكاُِ طعىًلط) ؿَٓعًَتُ
ٓىاكٓ عًَىَّ بىؿدععُّ طٌععتِ سلىًععُتِ فًععـكايَُ ,ععُن بادععُكاُِ ُععاوػىَ ,ئًُععَُ بععُ ثًَععِ سىكٌععُكاُِ
ؿَهتىكَ عًَلاق .
وَالََ  :ثًٌَال وَالََ ؿكاوَتُوَ هُ كاثؤكتٌ هًَقٍُُ ؿاكايٌ.
هًقٍُُ كاكوباكّ تُُـكوهتِ و فيِطُ :
 .1ئاًافَ بعُ .ئاًعافَ بعُوَ ؿَكعُْ ِكيَعقَ ّ كعُكتِ تُُـكوهعتِ هعُ بىؿدعُ بع َى ئًُوعا َي ميعاؿّ كعلؿووَ بع َى
( )5.28بععُ ِكيَنبُُععـّ سُوتععَُ هًقُععُ ؿاواكععاكَ ِكيَقَكععُّ بُكمبلليَتععُوَ ب ع َى ميععاتل هععُ ( ,)7.5و هًقُععُ
ثًًٌَِاك ؿَكات سلىًعُتِ ٓعُكيٍَ ُٓوهَبعـات بلِيعاكّ ػعُكز كلؿُعِ كلِيِعِ ؿَكًعاْ هعُ بىؿدعُّ ساكًٌعُ
بطُ ِكيَتُوَ بىَ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ,ثًًٌَِاك ؿَكُْ هُباكَت بُ ػاهَِ يُكَُ ,بلِطُّ ؿووََ ,هُ ًاؿؿَّ ؿووََ
هُ ثلِوَفَ ياهاّ بىؿدُّ تايبُت بُ ؿآاتِ وَماكَتعِ تُُـكوهعتِ ًعًَىَّ ػعُكدللؿُِ ؿيعاكّ بلليَعت ,و
ُٓكوَٓا هًقُُ ئاًافَ بُوَ ؿَؿات كُ وا فًاكَّ ؿاًُمكاُـْ تايبُت بُ وَماكَتِ تُُـكوهتِ كعُ ()1511
ثوُيُ فًاكَيُكِ كًُُ ,و ؿاوا ؿَكُْ ثًَـآىوُُوَ بلليَت بىَ كِاطلتِعِ ٓاوهعُُطِ كاكًُُعـاْ و ثنيٌعلاْ
بُ طىيَلَّ فًاكَّ ؿاًٌُتىاْ ,هًَقُُ ؿاواّ ٓاوتاكلؿُِ ؿَكًاهَُكاْ ؿَكات هُ ثاكيَنطاكاُِ ُٓكيٍَ .
وَالََ :
ِ .1كيَقَّ بىؿدُّ تُُـكوهتِ ( )5.99كِيَقَكُ بُكمبىوَ بُ بُكاوكؿ هُ طُيَ هعاهَِ ثًٌَعىو ,بعُالََ ؿآعاتِ
تُُـكوهتِ مياؿ ؿَكليَت بىَ ئَُ ِكيَقَيُ:
 .1بلِّ (ً)362وًاك ؿيِاك هُ ُُفُىاتِ ساكًٌُ ُٓيُ بىَ كلِيِِ ؿَكًاْ ِكيَقَكُ مياؿ ؿَكات.
 .3هايَ بُ هايَ ثالُِ سلىًُتُ هُ بُكُاًُ ؿايُ ِكيَقَّ بىؿدُّ تُُـكوهتِ ميعاؿ بلعات و بعُكِووٌُ وَالََ
هُ ثلهًاكٍَ فًاكَ ( ّ)2هًَقٍُُ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ ئاًافَ ثًَللاوَ.
هًقٍُُ ثًٌُهامّ و وومَ و هُكٓاوَ هلوًتًُكاْ :ع
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.1هًقُُ ؿاوا ؿَكات كُ وَماكَتِ هاًاُُ هلوًتًُكاْ ثُهُ بلات هُ ؿابري كلؿُِ ( ام ) ب َى ئُوَّ ئُو بلَِ
ثاكَ موَكَّ كُ بىَ كلِيِِ (طاموايى) ػُكز ؿَكليَت ب َى ثلِوَفَّ ػنًُتطىماكّ تُكػاْ بلليَت.
وَالََ :ئًٌَُ هُ ِكيَِ وَماكَشياُُوَ تُئلًـًاْ هُ وَماكَتِ هاًاُُ هلوًعتًُكاْ كعلؿووَ ,بعىَ ؿابعري كلؿُعِ
ام هُ دًاتِ كلِيِِ طاموايى ,بعىَ ويَوعتطُكاُِ كاكَبعآ ,عىُلُ ثاكَيعُكِ موَك ػعُكز ؿَكليَعت بع َى ئعَُ ًعُ
بُهتُ ,ئًِذا ؿيٌَُ هُك ثلهعًاكَكاُِ تعل كعُ بعُ كعؤ دعُواسياْ ؿاوَتعُوَ ,ئُواُعُّ كعُ ُعنيلّ هُيُكعُوَ,
ياػىؿ وَكى يُن وايُ.
ثلهًاكيَلِ تل كُ هُ اليُْ ُُٓـيَم هُ بُكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ كلاوَ ُُٓـ داكيَم باهٌ هًَىَ كعلاوَ
ئُويٍ طلفتِ كىكت ًَِٓاُِ هاالَُُ هُ بىؿدُؿا
ئًٌَُ ئُ َهًَري كىكت ًَِٓاْ هُ بىؿدُؿا ساهَُتًَلِ هلوًتًُ هعُ مؤكبعُّ والَتعاْ ئعَُ ساهَُتعُ بعُؿّ ؿَكعلَّ,
بُالََ ًّ هًَلَؿا ئًُُوَّ ئاًافَ بؤ ئُو ػاهَُ بلَُ كُ كىكت ًَِٓاُِ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ٓؤيُكعُّ
مؤك كووْ و ئاًعللايُ كعُ وَكعى بععُكيَنتاْ ئاطعاؿاكْ بعُ ثًَعِ ياهععاٍ ععرياق بىؿدعُّ ثًٌَعٌُكطُ ؿَكُويَتععُ
ئُهتؤّ سلىًُتِ فًـكايٓ ,ىُلُ ثًٌٌَُكطُ ًَٓنيَلِ ًٌُتٌاًُُ ,و ثًَىيوتُ ًُٓىو ثًَـاويوتًُكاُِ ئعُو
ًَٓنَ هُاليُْ سلىًُتِ فًـكاهُوَ ؿابري بلليَت ,بُالََ سلىًُتِ ععرياق ًٓٔعِ بعؤ ئعَُ بابُتعُ دًَبعُدَِ
ُُكلؿووَ ,كُ هاهَِ  3117تاكى  3112بىَتُ ( )7تليوىَْ و (ً )511وًاك ؿيِاك بُبًاُىوّ دًاوام ػؤّ هٌَ
ؿَؿميَتععُوَ ,بععُالََ ئًٌَععُ هععاالَُُ ئععُو بىؿدُيععًُاْ ػوععتؤتُ ُععاو بىؿدععُّ ُٓكيٌَععُوَ ,ئًُععُ ٓؤكاكيَلععُ هععُ
ٓؤكاكَكععاُِ كععىكت ًَِٓععآْ ,ععُكوَٓا بععلِّ ثععاكَّ ؿآععاتِ طىًلكععُكاْ كععُ بلَِكععُّ (ً )715وًععاكَ ,الّ
سلىًُتِ ُاوَُـ كُ ثًَىيوت بىو بؤًاُِ بطُ ِكيًََِتُوَ ,تا ئًَوعتا ٓعًض هًُاُعُّ دًَبعُد ٌَ ُعُكلؿوَ ,و بعؤ
ٍ ِكيَطعا ٓعاكَ بطليِعُ بعُك هعُ واُعُ
ٓاكَهُكّ ثلِكلؿُُوَّ ئُو كىكت ًَِٓاُُ ثًَىيوتُ هُ هُك ئًٌَُ ُُٓـ َ
ُٓويَ ؿاْ بؤ مياؿكلؿُِ هُكٓاوَّ ؿآات و تُفعًى كلؿُِ (دًبايُ) وَكطلتِِ ؿآات كُ ًاؿؿَيُكعُ هعُ
ًاؿؿَكاُِ ياهاّ بىؿدُ ,و يعُكًَم هعُ هعالاتًذُكاُِ سلىًعُتِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ ,كعاككلؿْ بع َى ؿاُعاُِ
بًُِاّ هُكبُػىَيِ ئابىوكّ كىكؿهتاْ ,بُتايبُتِ هُ بىاكّ ثًٌُهامّ ُُوت و طام ُُن تُُٔا ؿَكًَِٓعاْ,
بُ دىَكيَم كًٌَُ هًاهًُكاْ كاكؿاُُوَّ ُُكيًَِاْ ُُبًَت هُ هُك باكوؿوَػِ ئابىوكّ كىكؿهتاْ.
ًًالكات
ُُٓـ ئُُـاَ ثُكهًُاًَُلِ بُ ِكيَن باهِ ًًالكاتًاْ كلؿ ,كِاهتُ ياهاّ ئُجنىًعُُِ كِافَ ؿَكٓعىوَ ,بعُالََ تعا
ئًَوتاَ بُ فُكًِ ؿاًُُُمكاوَ ,ئًٌََُ ثٌتطريّ ئُو بىَٓىوُُ ؿَكُيّ كُ ثُهُ بلليَت,
هُبُك ٓىَّ هُكَوَ هًَقُُّ باالَ ؿكوهتللا بىَ ؿاًُمكاُعـْ و ثاكيَنطاكعاُِ ٓعُكيٍَ ئُُعـاًّ هعُو هًقُُيعُ ,و
ُٓكوَٓا ُىيَُِكّ ثاكيَنطاكاْ بًُِ ئاًاك ب َى ؿاُاُِ ِكيٌَِايًُكاُِ ؿاًُمكاُـْ,
كِاهعتُ ٓععُُـ وَماكَتًَععم وَن ُععاوػىَ ,ئاهععايٍ هععُ ِكيَطععاّ ثاكيَنطاكععاْ ًًالكععِ ػىَيععاْ ؿاؿًَُمكاُععـ ,بععُالََ
هًقُُّ با َال ِكيَطُياْ ثًَـاْ بىَ ؿاًُمكاُـْ بُ كَِٓاوكلؿُِ عُؿاهُت و بًُِاكاُِ ؿاًُمكاُـْ,
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ب عىَ هععاهَِ  )15111( 3112ثوععًُاْ ُٓيععُ ب عىَ ؿاًُمكاُععـْ ؿابًُععللاوَ هععُ هععُك وَماكَتععُكاْ ,بععُ ثًَععِ
ثًَىيوتًاْ ُُن بُ يُكواُِ ,و ثٌلِ ًًَل بُك وَماكَتِ ثُكوَكؿَ كُوتىوَ كُ ( )2251ثوُيُ.
هاالَُُ ُُٓـ فُكًاُبُك هُ ًعًالن ػاٌُُُعري ؿَكعليَّ ,و ؿَهعُالَت ؿكاوَتعُ سلىًعُت كعُ ؿاسيعُمكيَِّ هعُ
ًىيًَِاْ تُبًعِٓ ,ىُلُ كاكَكاُِ سلىًُت ثًَىيوتًاْ ثًًَُتِ.
هُبعُك ئعُوَ هعاالَُُ ًًالكععِ سلىًعُتِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ بعُكَو مياؿبىوُعًًُ ,الكعِ تعامَ ئًوععتًشـاي
ؿَكليَت ,هُبُك مياؿبىوُِ كاكَكاُِ سلىًعُت ,ئعُويٍ بعُ ٓعىَّ ميعاؿبىوُِ فُكًاُطعُكاُِ سلىًعُت وَن
كاكَبا ,ىىتاواُُُُ ,ػىًَؼاُُ.
ع ُُٓـ بُ ِكيَنيَم ثلهًاكياْ كلؿ كُ ( )8111ثوٍُ هُ ُاو ًًالكِ سلىًُت ُٓيعُ ئعُو ؿَكَداُعُ ؿابعَُ
كلاوَتُ هُك هَِ بَُ :ع
.1يُكَُ ثوُّ باك :ع
أ ع ( )122ثوُيُٚ( ,نٚ ٌٝزار ،٠ستافظَ ،صتعار ،رٝ٥ض زتًض لراق ٞيألختصاصات ايطبٝأ ،١ر٥أٝض زتًأض
ظٛر ٣ايدٚي ،١رٝ٥ض ادتٗاز ،رٝ٥ض جٗاز األظراف ،شف  ،رٝ٥ض جاَعَ ،١فتغ لاّ ،اَني لاّ ،رٝ٥ض دٜأٛإ،
رٝ٥ض ستهُْٛ ،١اب رٝ٥ض ستهُ ،١رٝ٥ض ٖ ١٦ٝايتكالد ايٛطْٓ ،١ٝا٥ب رٝ٥ض دٜٛإ ايرقاب ١املايَ ،١ٝصتعأار
األَٔ ايكْ ،َٞٛا٥ب رٝ٥ض اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيألشتثُار ،رٝ٥ض دٜٛإ زتًض ايٓٛاب ،قطا ٠ستهُ ١ايتُٝس ،رٝ٥ض
ٖ ١٦ٝاألظراف ايكطا ،ٞ٥رٝ٥ض االدلا ٤ايعاّْ ،ا٥ب ر٥أٝض ٖ٦ٝأ ١ايٓساٖأ )١ئًُاُعُ ؿَطليَتعُ ػعؤّ ؿَكَدعُّ
عىهًايًُ با بوًََّ:
ب .ئًُاُُ ئُطليَتُ ػؤّ (ْا٥ب َٛذافظَ ،دٜر لاّ ،قاُ٥كاّ ،لُٝد ،ر٥أٝض اهل٦ٝأَ ،١صأالد ر٥أٝض اهل٦ٝأ،١
َفتغ ادارَ ،ٟصتعار َصالدَ ،عا ٕٚرٝ٥ض دٜٛإٚ ،زٜر َفٛض ،رٝ٥ض ايكصِ ايعًُ)٢
ؿَكَدعُ يعُن ػعُبري :ع ئًُاُعُ ؿَطليَتعُ ػعؤٍ :ع (خأب  ،اشأتا َ ،عأاَ ٕٚأدٜر لأاَّ ،أدٜر ْاذٝأَ ،١عأإٚ
ستافظ) ثوٍُ ؿَكَدُ يُن ( )7571ثوُيُ ,و ثوٍُ (ب) كُ ػىيَِـًُوَ ( )1165ثوُ بىو ,ئُواُُّ ثوعٍُ
يُن ؿيَت )7571(,هُ ًاُُ ثًَم ؿيَت :ع(خب  ،اشتا َ ،عاَ ٕٚدٜر لاَّ ،دٜر ْاذَ ،١ٝعا ٕٚستافظ يًعؤٕٚ
األدار ،١ٜيًعؤ ٕٚايفٓ ،١ٝيًعؤ ٕٚاألَٓ ،١ٝيً عؤ ٕٚاملايٝأَ ،١عأاَ ٕٚفأتغ لأاَّ ،أدٜر ٓفٝأا ،ٟيأٛا ٤لصأهر،ٟ
َصتعار قاْ ٢ْٛيف ايأٛزار ،٠ر٥أٝض األطبأا ٤األختصاصأ ،ٞطبٝأب اشتعأار ،ٟصأٝدي ٞاشتعأار ،ٟطبٝأب اشأٓإ
اشتعار ،٣طبٝب بٝطأر ٟاشتعأارَ ،ٟصتعأار يف ًَركٝأ ١ةارٜأ ،١شأهر لأاّ زتًأض ظأٛر ٣ايدٚيأَ ،١عًأِ
جاَع ٞأقدّ اَ ،ٍٚعرف رب ٟٛأقدّ اَ ،ٍٚدرط اقأدّ اَ ،ٍٚعأا ٕٚلُٝأد) ثلهعًاكيَلِ تعل طىايعُ ب ِليَلعِ
مؤك تُكػاُللاو بعؤ ًىوٓعُ و ؿَكًاهَعُ ىعُكَبىوّ فُكًاُبعُكاْ ؿَكعلَّ .ئًُعُ ( ّ)%61.37بىؿدعُّ بعُ
كاكبلؿُِ ثًَلًِٔاوَ ,و هُ ُاو ئًًُُـا واتُ هَُ ِكيَقَيًُـا بلِّ (ٓ )%21ىوَتُ ػنًُتِ بعىاكّ ُعاوػىَ و
ئاهايًٍ ,عّ هًَعلَ ثلهعًاكيَم ؿَكعَُ ,ئايعا بعُب َِ بعُك ىعُكاكبىوُِ بعىاكّ ئاهعايٍ و هعُىاًطريّ ئاهايٌعِ
ُٓكيٍَ كُي كِوو هُ ُٓكيٍَ ؿَكات؟
ًٌُاُُكاُِ ئَُ بُكًُُٓ هَُ ػاالَُُوَ ؿَكؿَكُويَت :ع

36

ع كلؿُُوَ و مياؿبىوُِ فًاكَّ ىىُوىهَؼاُُكاُِ والَتاُِ ؿَكَوَ هُ ُٓكيٍَ.
ع مياؿبىوُِ ئاهتِ تُباؿوزي تًذاكّ هُ ًَُىاْ ُٓكيٍَ و والَتاُِ ؿَوكوبُك.
ع كَِػواُـُِ بىاكّ وَبُكًَِٓاْ.
ع كِووكلؿُُ ُٓكيٍَ هُ اليُْ فًاكَيُكِ موَكّ كىًَجاًُاكاُِ ؿَكَوَ .
ع طًُُهُُـُِ ٓاالكًُ ئابىوكيُكاْ و ُُٓطاوُاُِ مياتلّ ُٓكيٍَ بُكَو طًُُهُُـُِ مياتل.
با ئُوَمشاْ بري ًَُُٓت كُ مياؿبىوُِ ػًُوًََِلاوّ ىُكَبىوّ فُكًاُبُكاْ ؿَطُ ِكيَتُوَ بؤ
ؿاًُمكاُـُِ تامَّ هايَ بُ هاهَِ فُكًاُبُكاْ ,و هُ اليُكِ تلَوَ ئُجناًـاُِ ثلِوَفَكاْ كاكيطُكّ ُٓيُ بىَ
ميععاؿ بععىوُِ ىععُواكَّ ػععُكدِ ئععَُ بععىاكَٓ ,ععىُلُ ؿاَ و ؿَمطاكععاْ ثًَىيوععتًاْ بععُ ػععُكز ؿَبًَععت ,بععىَ
ئُجناًـاُِ كاكَكاًُاْ ,بُ تايبُتِ ًىوُٓ و ؿَكًاهَُٓ ,ىُلُ مياؿبىوُِ فًعاكَّ ىىتاواُعُ و ُُػىًَعؼاُُ
و ثلِوَفَكاُِ تل ثًَىيوتِ بُ كاكًُُـّ تامَ و مياتل ؿَبًَت ,بعُالََ بع َى بابعُتِ (صأٓدٚم ايتكالأد) وَ هعُو
باهًٌٍ كلؿ ,كُ موَك باهِ زيَ ؿَكليَت ,بُهََِ كِاهتُ ,ئًٌَُ ئَُ هِـوىًُاْ ًُُ ,بُالََ هًَلَؿا ؿًَعُو َّ ئعُوَ
باي بلَُ ,هُوٍَ ُامامن ؿياكَ باهٍ ُُكلؿ ,بًُُوبُتِ (صٓدٚم ايتكالد) ,ئًَوتا ئًٌَُ هعُالّ ػؤًاُعُوَ هعُ
وَماكَتِ ؿاكايٌ ؿوو ًعُوموعٌاْ ُعاكؿووَ بعؤ ئُجنىًعُُِ وَميعلاْ يعُكًَلًاْ وَن ًُناًًَعم بعؤ (صأٓدٚم
ايتكالد) ,ئُوٍَ تلياْ وَن ياهايُن بؤ (صأٓدٚم ايتكالأد) ,و ئًَوعتا هعُ ئُجنىًعُُِ وَميلاُعـا ؿيلاهعُت
ؿَكليَت ,ئايا بُ ياها بًَت؟ ياػىؿ بُ ًُناَ بًَت؟ بؤ ئُوَّ ئُجنىًُُِ وَميلاْ بلِياكّ هعُ هعُك بعـات بعؤ
ئُوَّ بًًَِليّ بؤ ثُكهًُاْ ,ئُطُك ياها بًَت ,ئُو ًُوموعُ عًالىُّ بُ بُ ِكيَىبُكايُتِ طٌتِ ياهعايًُوَ
ُٓيُ هُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,و ئًٌَُ كاكَكًُاْ هُالّ ػؤًاْ تُواو كلؿووَ و ُاكؿووًاُُ,
ثلهععًاكيَلٌاْ ئاكِاهععتُكلاوَ كععُ طىايععُ هععُ يععُكًَم هععُ فُكًاُطُكاُععـا (ىععُكَبىوّ فُكًاُبععُكاْ) كععلاوَ بععُ
(الاْات) ًّ ُامامن ًُبُهت ًًُٓ؟ و ٓىَْ ئُوَ كلاوَ؟ بُ الّ ًُِوَ ئُوَ دًَ ٌَ هُكهعىوكًاُُ؟ كعُ ئعُو
كاكَ ُابًَت ,و ئُطُك ساهَُتًَم بًَت ,هُ يُكًَم هُ فُكًاُطُكاُِ سلىًُتـا ئُجناَ ؿكا بًَت ,كُ ثٌَ ؿًََٓت
ُٓهَُّ فًًَلياكيَم بًَتُ ,ابًَت تعُعًٌٍ بلليَعت كعُ طىايعُ سلىًعُت بعَُ ًعًَىَيُ كعاك ؿَكعات ,ئعُوَ ىعُت
ًىًلري ًُُ بُو ًًَىَيُ ُهَُتُ ئُوَّ كلؿوويُتِ,
 وَ ب َى ٓاوتاكلؿُِ ًىوُٓ و ؿَكًِاهَُ هُ طُ َي بُ ـا ئًٌَعُ ؿَهَعًَري ًىوٓعُ يُكعُ و ,ؿَكًاهَعَُ ئعُوَّ كعُئًٌَُ ُٓهتٌاْ ثع ٌَ كلؿبًَعت ؿاوا كلابًَعت ,و فًعوعُْ ئعُوَ بًَذطعُ ئًٌَعُ ئُطعُك هعُ ؿَكًاهَعُّ تلهعِاكِ ؿا,
ٓىُلُ تلهِا كِ عًَعلاق و ئًَعلَ فعُكىٌ ُٓيعُ ,و ئعًال ٓعًُىوًاْ ئعُوَّ كعُ ؿَككٌعاْ ثًَللؿبًَعت يعُعِِ
ٓعًُىوًاْ يُكوعاْ كعلؿووَ ,بععُثًٌَ بلِيعاكّ ثُكهعًُاْ ,ئُطعُك ٓععُُـ ساهَعُتًَم ُٓيعًُُ ,هعُهُْ هُواُععُ
ساهَُتًَم هُ وَماكَتِ ؿاكايٌ بُك ػؤًِ بلُو َّ ئعُويٍ ئُوَيعُ ػُميِعُكاْ هعُ بُ عـا ًىػُهُهعاتًَلًاْ
ُٓيُ ( )% 31كعُ بؤًاًُعاْ ًَِٓعاوَ ئُويٌعٌاْ بُكمكلؿؤتعُوَ ,ئًَوعتا هعُ ئُجنىًعُُِ وَميلاُعُ ,بعؤ ئعُوَّ
ًىافُىُتِ هعُ هعُك بلليَعت ,و كعُ ًىافُىعُت كلابع ٌَ ئًٌَعُ ئعُوَّ كعُ ؿَككٌعاْ ثع ٌَ كلؿبًَعت و بعُ ىعاُىْ
ٓاتبًَت هُ عًَلاىـا ئًٌَُ يُكواصياْ كلؿووَ ,بُكَ ُُٓـيَم ساهَُت ُٓيُ هعُ بُ عـا ًعّ سعُم ؿَكعَُ ئعُوَ
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دُُابتاْ بناُّ تًُاًا ؿَكُّ وَميل ؿَهُكتِ ُٓيُ هُو َّ هُ (ً )%21ىػُهُهات بـات بُ ًىُتُهعبًِِ
ػؤّ ,هُو ثاكاُُ مياؿاُُّ كُ ُٓيُتًِ ,ىُاىُهُّ ثٌَ ؿَكا ,و ؿَيعـا بعُ ًىُتُهعًبُكاُِ بعؤ ًعُومووعًَلِ
ًىعُيُْ هُ ( )%21ؿَيـاتٌَ بُ هاهًََم ,و ؿوو هايَ بؤ ئُوَّ ئُو ًُكحيُيُّ الٍ ػؤّ ئعُو ًُطيىعُيعُ
ئععُو ًىػُهُهععاتُ وَكبطععلْ ,و ئًوععتًفاؿَّ هع ٌَ بلععُْ ,ؿيَععت ًىُاىُهععُ ؿَكععات ,و مؤك دععاكيٍ هععُ ٓععًُىو
ًىيًََِلُوَ ًىُاىُهُ ؿَكات وا ؿياكَ ثاكَياْ ُٓيُ ئُوآْ ,ىُلُ هُ ُُٓـيَم ًىيَّ ُٓيُ ُاتىاُّ ُُٓعـيَم
ثلِؤفَ دًَبُدٌَ بلُْ ,هُبُك ىُمائِ ئًُِِ ,ئًٌَُ ُاتىاُري ئُوَ ىُكاكّ وَماكَتِ ًاهًُّ ث ٌَ ؿَكُُٓعىوَ,
ىعُكاك سلىًعُتِ عًَلاىًٌعِ ثع ٌَ ؿَكُُٓععىوَ ,بعؤ ؿاُعٌ ئعُو ًىػُهُهععاتُ ,تعُُٔا وَميليَعم هعُ ؿَهععُكتِ
ػؤيُتِ هُ عًَلاىـا ئُو ؿَهُكتُ ؿكاوَ بُ وَميلَكاْ ,ئًٌَُ ئًوتًِاؿًاْ كلؿؤتعُ هعُك ىعُكاكّ وَماكَتعِ
ؿاكايٌ هُ عًَلاىـا هُطُ َي سلىًُتِ ئُويًَُُٓ ,ك ًتًَم تعُعًٌٍ كعلا بًَعت ,و بعؤ ئًٌَعُياْ ًَِٓابًَعت ,ئًٌَعُ
ؿَيلُيّ ,و ئُطُك ًُُٔاتيبَ ئًَوتاَ بؤًاْ بًَِّ هًُُو ؿوا ؿَيلُيّ بعُثًٌَ بلِيعاكّ ثُكهعًُاُِ بعُ ِكيَن ,و
هًُُو ؿوا ئُطُك بلِياكيَلِ تلّ تامَ هُ ثُكهًُاُُوَ ؿَكبٔ َِ ئُوَ دًَبُدًٌَ ؿَكُيّ.
ؿآاتٌ ُاوػؤ
 . 1تًَبًًُِكٌ تايبُتٌ ُٓيُ بؤ بُ ِكيَن ُىيَِعُكٍ سلىًعُت كعُوا هعاالَُُ دًعاوامٍ ُٓيعُ هعُ ًَُعىاْ ؿآعاتٌ
ػًُوًََِلاوٍ ُاوػؤٍ ُٓكيٍَ و ؿواتل بُكاًبُك بُ ؿآاتٌ (فعً )ٞبُؿَهت ٓاتىوَ.
وَالََ:
.1ؿآاتٌ ػًُوًِلاوٍ ُاوػؤ هاهَاُُ مياؿ ؿَكليت  ,هاهٌَ  3113ػًُوًََِلاو بىو (ً)276وًاك ؿيِعاك ميعاؿ
بىوَ ,بؤ هاهٌَ  3112بؤ(ً )651وًاك ؿيِاك.
ًُٓ .3ىو ؿآاتٌ ُاوػؤٍ سلىًُت ئُجناًُكٍُ ؿًََٓتُ ُاو بىؿدُ ئًًُُاْ ػىيَِـَوَ.
بىؿدُّ وَماكَت و فُكًاُطُكاْ
هُاليعُْ ٓععُُـ ئُُععـاَ ثُكهععًُاًَُلِ بععُ ِكيَنَوَ ثلهعًاكو هععُكُر و كَػِععُ تؤًععاككلاوَ هُهععُك كِينبُُععـّ
وَماكَتععُكاْ ,بععُالََ هُٓععًُاْ كاتععـا ٓععُك هُاليععُُِ هًقُععُ ًًٌُٓععُيًُكاُِ ثُكهًُاُععُوَ فًععاكَّ ()62
ؿاواكاكّ و ثًًٌَِاك ػلاوَتعُوَ كِوو ,بعؤ تعُكػاْ كعلؿْ و ؿابعري كعلؿْ و ميعاؿكلؿُِ بىؿدعُ بعؤ ٓعُُـيّ
بععىاكّ دًععاوام كععُ ئًُععَُ واؿَكععات ,ئًٌَععُ وَن وَماكَتععِ ؿاكايععِ و ئععابىوكّ ُععاتىاُري ٓععًض طؤكِاُلاكيععُن
هُبىؿدُّ بُكاكبلؿُِ وَماكَت و ؿاًىؿَمطاكاْ ؿا بلُيّ ,و ُٓك بلِياكيَم ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن ثُهِـّ بلات
هُهُك بىؿدُّ وَماكَت و ؿاَ و ؿَمطاكاْ ئًٌَُ دًَبُدًٌََ ؿَكُيّ بُتُئلًـ.
ع هُ ػٌتُّ ئاًاؿَكلؿُِ بىؿدُ ُُٓـ ػاُُيُن ُْٓ -:
(اهِفقات اهفعوًُ) ب َى هاهَِ ثًٌَال.
.1
ثُهُُـكلُِ بىؿدُّ ئًُوايَ.
.3
ً.2ىُُىُسِ ئًُوايَ .
.2ػُكدِ ًَُ ًاُطِ ئًُوايَ.
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هُ كاتِ طفتىطىَّ بىؿدُ هُ طُ َي وَماكَتُكاْ ئعَُ ٓعىاك بلِطُيعُ ؿَبًَتعُ بِعًُاّ ؿاكًِعتِِ بىؿدعُ ,بعُالََ
بُؿاػُوَ موَك هُ بُ ِكيَناُِ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ تُُٔا تًُاًاّ سُىوِ (ً )6اُطُكُ ؿَكعُْ ,ئًُعَُ واتعُ
ئَُ سُىوُ ُابًَتُ بًُِا ب َى هاهًََم بىَ موَكبُّ ًاؿؿَكاْ ب َى صيىوُُ (اجيار املباْ ,٢كلِيِِ ًُودىؿات ,كلِيِِ
مشُن و ػنًُتطىماكّٓ ,اكللؿُُوَ ).
عع كليَعِ ػعاُىو ,موَك دعاك هعُ ًعَُ ًعاُطِ يُكعَُ ؿَؿكيَعت وَ ُُٓعـ َّ دعاكيٍ هعُ ًعَُ ًعاُطِ ؿووََ ؿا
ؿَؿكٍَ.
ع كلِيِِ ًُودىؿات (كلِيِِ ئُهاي ب َى فُكًاُطُيُن ياْ هُياكَيُن ياْ دًٔاميَم)
ع كلِيِِ هًوُع وَن (ؿَكًاْ ,دوِ عُهلُكّ ,ايهتب ) ئًشتٌاهُ هُ (ً )6اُطِ يُكعَُ بل ِليَعت يعاْ هعُ ()6
ًاُطِ ؿووََ.
ع ًُاُُّ هُياكات و بًِا و ئًُاُُ ,ئًشتًٌاهُ هُ هُك يُكَُ بلل َّ ياْ هُ ؿوو ًَـا.
وَ ئَُ ػاالَُُ ؿَبُِ بًُِا و ػاهَِ هعُكَكِ طفتىطع َى هعُ طعُ َي ُىيَِعُكاُِ وَماكَت بع َى ئعُوَّ بطُيِعُ ئعُو
كَىًُُّ بىؿدُ.
بُكىُكاكبىوُِ ئًُّ و ئاهايٍ
هُ هالاتًقيُكاُِ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بُكىُكاكبىوُِ ئًُّ و ئاهايٌُ ,هُطُ َي ُاوُٓ
كىكؿهتاًُُكاْ هُ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كِاهتُ ئًُّ و ئاهايٍ بُكىُكاكَ ,بُالََ ثًَىيوتِ بُ
بُكؿَواًبىوْ ُٓيُٓ ,ىُلُ هِىوكَكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ موَك طُوكَيُ ,كُ هِىوكّ ( )2ؿَوهَُتُ,
(ئًَلاْ ,تىككًا ,هىكيا) يُ ,ػاهَِ تًُاهُ هُ طُيَ سلىًُتِ عًَلاق و ئُو ثاكيَنطاياُُّ كُ كاكّ تريوَكهتِ
تًَـايُ كُ هُ ( هِذاك ,موًاك ,تولًَف ,بُكتوُ ,بُعًٌقًُُ ,عيىوك ,كُككىون ,ػاُُىري ,دُهُوال) يُ,
ثًٌٌَُكطُ و ًَٓنَكاُِ ئاهايٍ و ًَٓنَكاُِ ثىَهًى بىوًُاْ ُٓيُ هُو ُاوٓاُُ ,تُُٔا هُ كُككىون مياتل
هُ(ًًُٓ )1111ـ و بليِـاكًاْ ُٓيُ ,هُبُك ئُوَ ثًَىيوتُ طلُطِ تُواوّ ثٌَ بـكيَت ,ئُطُك ئاهايٍ
بُكىُكاك ُُبًَت ًُٓىو بىاكَكاُِ تل وَن (بامكطاُِ ,وَبُكًَِٓاْ ,تًُوًوِ ؿيبوىًاهِ ,باُقُكاُِ كُكتِ
تايبُت ,كؤًجاًُاكاُِ ؿهًَِايٌ ,كىًَجاًُا بًاًُُكاْ ,طًُتًاكاْ) كُ مياتل هُ ( )3111كىًَجاًُا ً َىهَُتًاْ
ثًَـكاوَ وَ هُ ئُجناًِ ئَُ بُك ىُكاكبىوُُ ىُواكَّ تُباؿوزي بامكطاُِ طُيٌتىوتُ (ً )12وًاك ؿوَالك
هُطُيَ والَتاُِ ؿكاوهَِ,
ثالُِ هًالاتًذِ بىؿدُ
ثالُِ هًالاتًذِ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ فيَل كاكيطُكّ ئُو باكوؿؤػُّ ئابىوكّ و هًاهًُ ؿايُ
كُ عرياق ثًًَـا تٌَ ؿَثُكيَتُٓ ,ك بؤيُ هُ اليُْ ُُٓـ َّ هُ بُ ِكيَناْ ئُُعـاًاُِ ثُكهعًُاْ بعري و بؤٓعىوُُ
كَػِعُ ئاكاهععتُّ ئععَُ ثالُاُععُ ؿَكليَععتٓ ,ععُك بؤيععُ سلىًععُت ُععُيتىاًُىَ ثالًَُلععِ هععالاتًذِ ؿكيَععقػاياْ
ؿاب ِليَععقكٍَ دطععُ هععُ ٓععُُـ بععىاكيَلِ ؿيععاكّ كععُ بِععًُاّ هععُك بععُػؤّ ئابىوكيععُ ,بععُالََ هُطععُ َي ئععُوََ ؿا
ؿَهتُوَهتاْ ُُبىوَ هُ ئاهتِ ئَُ ئُككُؿا.
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ع كاكّ كلؿووَ هُهُك هًَلتُكَكاُِ بىاكّ ًٌُتُدٌَ بىوْ .
ع ٓاالن كلؿُِ كُكتِ تايبُت.
ع فُكآًُللؿُِ باكوؿؤػًَلِ طىجناو بؤ طًُُ كلؿُِ بىاكّ وَبُكًَِٓاْ.
عع ثٌععتطرييِ و ثاهَجٌععتِ ٓععاالكًُكاُِ كععُكتِ ثًٌُهععامّ و كٌععتىكايَ بععُ ثًَععِ تىاُععاّ بىؿدععُّ هععِىكؿاكّ
هاالَُُ.
ع بايُػـاْ بُ هُكٓاوَّ ؿآاتِ ُاوػىَيِ دىَكاودىَكّ كىكؿهتاُُْ ,ن تُُٔا بُ بىاكّ ؿَكًَِٓاُِ ُُوت,
بُهَلى طليِطًـاْ بُ كُكتُكاُِ كٌتىكايَ و ثًٌُهامّ و طًُتًاكّ.
ع كًُللؿُُوَّ ميَـَكِوَيِ هُ ػُكدِ طٌتِ هُ بىاكّ كاكطًَلِّ و ُىوهًِطُكاُِ سلىًُت.
ع ؿاُاُِ هًوعتًًَُلِ طىجنعاو بع َى وَكطلتِعِ ؿآعات هعُ بعىاكّ ػنًعُتطىماكّ كاكَبعا و ئعاو بعُ دىَكيَعم كعُ
بطىجنَِ هُطُ َي ئُو ػُكدًًُّ سلىًُت بىَ ئَُ بىاكَ ؿَيلات,
ع ُٓوهَـاْ بىَ ؿاُاُِ ًًلاًُنًًَلِ طىجناو ,كُوا بُ ثًَِ تىيَقيُِوَّ تايبُت ؿَكًاهَُكاْ تُكػاْ بلليَّ.
ع ُٓوهَـاْ بىَ كاكاكلؿُِ كِ َوهَِ باُلُكاْ هُ ثًَـاُِ ىُكمّ ػاُىوبُكَ ,كٌتىكاهَِ و ثًٌُهامّ ,و
ئًَُُ هُ ئُجناًِ هِىكؿاكّ بىؿدُّ ُٓكيٌَُوَ ٓاتىوَٓ ,عىُلُ سلىًعُتِ فًعـكاي هعُ ؿاُعاُِ بىؿدعُّ
عًَلاق و هالاتًذًُّ بىؿدُّ هاالَُُؿا بُ ب ٌَ بًُـاكّ ُٓكيٍَ ئُو كاكَ ئُجناَ ؿَؿات تُُاُُت سلىًُتِ
فًـكايَ هالاتًذِ بؤ هاهَِ ( )3117 – 3112ؿاكًِتىوَ بُبٌَ بًُـاكّ و ئاطاؿاكّ ُٓكيٍَ ,هُ كاتًَلـا ئعَُ
هععالاتًذُيُ بععؤ ًععاوَّ ٓععُُـ هععاهًََم ميععاتلَ بععؤ ئاطاؿاكيتععاْ ئععُوَ ئاكِاهععتُّ سلىًععُتِ ُاوَُععـَ هععُ طععُيَ
ئُوًَـا بُ بلِواّ ػؤًاْ بُ ثًَُٔواُُوَ ئًٌَُ تىاًُىًاُُ ئاهتًَلِ باَ هُ هالاتًذِ ػؤًاْ تُُاُعُت بعؤ
هايَ مياتل بُ ئاكِاهتُيُكِ باَ ؿاببُيّ ,اليُُِ كَُ ئابىوكّ و بىاكّ ثًٌُهامّ ُُوت و طام و ؿَكًَِٓعاْ,
كُ هُ ىؤُا ًَلـا كُ هُ ؿآاتىوؿا ؿَبًَتُ ٓؤّ ؿاكًِتِِ بًُِاكاُِ ئابىوكّ هُكبُػؤ .
كيَقَّ بىؿدُّ بُكاكبلؿْ و وَبُكًَِٓاْ
فًاكَيُكِ مؤك هُ هُكُر و كَِػُِ و ثلهعًاكَكاْ بعاي هعُوَ ؿَكعات كعُ طىايعُ ُعا ٓاوهعُُطًُن ُٓيعُ هعُ
ًَُععىاْ بىؿدععُّ بععُكاكبلؿْ و بىؿدععُّ وَبععُكًَِٓاْ ,الٍ ٓععًُىواْ ئاًععللايُ كععُ ٓععُك طًُععُكلؿًَُم هععُ
بىؿدُّ وَبُكًَِٓاُـا هعُ ؿوادعاكؿا ؿَبًَتعُ ٓعؤّ ميعاؿبىوُِ ػعُكدِ بعُكاكبلؿْ ,واتعُ ؿواّ تعُواوبىوُِ
ثلؤفَكاُُْ( ,ػؤًؼاُُكاْ ,ىىتاواُُ ٓ....تـ) ؿَبًَتُ ٓؤّ ثًَىيوعتِ ػعُكز بعؤ بعُكيَىَبلؿُِ ئعُو بعىاكَ
وَ ن (ؿكتؤكً ,اًؤهتا) و مياؿبىوُِ ػُكدٌ كاكَبا و ئاو و ػنًُت طىماكيُكاُِ ئُو ٓاالكًُ ,كلِيِِ كُي
و ثُي بؤ بُطُكِػوتًِاْ هُطُيَ ئُوًَـا موَك هُ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهعًُاْ ؿاواّ ميعاؿبىوُِ ًىوٓعُ و
ؿَكًاهَُ ؿَكُْ هُ ُُٓـ ًُكحيُيُكِ فُكًاُبُكاْ و وَماكَتِ ثًٌَعٌُكطُ و ميعاؿكلؿُِ ِكيَعقَّ بىؿدعُّ
ُُٓـ وَماكَتًَم وَن كٌعتىكايَ ,تُُـكوهعتًِ ,عافِ ًع ِلوَظ ,ثًٌَعٌُكطُ ,فيِطعُ ,ؿَمطعاّ ًعري ,ئُجنىًعُُِ
ثاكاهذي و بُكاكبُك ,بُ بُػًٌِِ ًىوُٓ بىَ كٔاُِ بُ تًُُْٓ......تـ.
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هُطُيَ ئُوًَـا هُ ئاهعتِ هعاهَِ  3111و  3113ؿا طًُعُ كلؿًَُعم كِووّ ؿاوَ كاهعتُ ,بعُثًَِ ػىاهعت و
ويوتِ ػؤًاْ ًُُ ,بُالََ ئًٌَُ هُ ُٓوهَِ بُكؿَواَ ؿايّ بؤ مياؿ كلؿُِ ِكيَقَّ وَبُكًَِٓآْ ,عىُلُ ًٌَٓعتا
فيَلػاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثًَىيوتِ بُ ُُٓـٍَ بىاك ُٓيُ كُ هُ ًاوَيُكِ ؿواتعلؿا كَُِطـاُعُوَّ ؿَبًَعت
هُ هُك ثُكَهِـُِ وَبُكًَِٓاْ هُ ُٓكيٍَ ,و ؿَبًَتُ ٓؤّ ئُوَّ كُ ٓاووالَتًاْ كِوو هعُ كُكتعُ تايبُتعُكاْ
بلععُُْ ,ععُن ٓععُوهَِ ؿاًُمكاُععـْ بععـَْ هععُ فُكًاُطععُكاْ ,و ئععُوََ ؿَبًَتععُ ٓععؤّ كععَُ كلؿُععُوَّ ِكيَععقَّ
بىؿدُّ بُكاكبلؿْ ,كُ ئًٌَُ ًُبُهعتٌاُُ وَكعى الّ ٓعًُىواْ ئاًعللايُ كعُ () %61بىؿدعُّ بعُكاكبلؿْ
ؿَؿكيَتُ ( ىُكَبىوّ فُكًاُبُكاْ).
بعُالََ وَ كععى تًَبًًٌِععاْ كععلؿ هععُكَكِاٍ ئععُوَّ كععُ كَِػِعُطرياوَ كععُ طىايععُ ُععا ٓاوهععُُطِ ُٓيععُ هععُ ًَُععىاْ
بىؿدُّ بُكاكبلؿْ و بىؿدُّ وَبُكًَِٓآُُْ ,ـيَم هُ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن ؿاواًاْ هٌَ ؿَكُْ كُ
كيَقَّ هُ( ّ)%15بىؿدُّ بُكاكبلؿْ ؿاًلًَِليَت و بـكيَتُ ُُٓـ بىاكيَم كعُ هعُكدًًُاْ ػعؤّ هعُ ُعاو
بىؿدُّ بعُكاكبلؿْ ؿَبًًَِتعُوَ وَن ( تعؤكِّ كؤًُالَيعُتِ ,ميعاؿ كلؿُعِ ًىوٓعُ ,بىؿدعُ بعؤ ػىيَِلعاكاْ,
بًٌُّ بٌَ كاكّ ,ثًَـاُِ ؿَكًاهَُ ٓ ...تـ )
 .13دؤكاودؤك
ؿواكععُوتين ًىوٓععٍُ ميلَِظععاٌُ يععاْ ثًٌععٌُكطُ ٓىيَُك عٍُ ؿَطُ ِكيَتععُوَ بععؤ ػؤيععاْ ,هُبععُك ئععُوٍَ كععات و
وَهععتاُِ ثًٌَلًُععللؿٌُ ًىوٓععُياْ بععؤ طُجنًِععُكاْ ؿيععاكٍ كععلاوَ ,و ؿووبععاكَ تُئلًععـٍ ه عٌَ ؿَكُيِععُوَ,
ئًٌَُ هُ طُي بؤٓعىوٌُ بعُ ِكيَن (ؿ .عٌعل ُعىكَؿيِِ ) و ٓعُُـ ئُُعـاَ ثُكهعًُاًُلٌ تعليٍ بعؤ بُهعتين
كىَُفلاهًَم هُ هُك دًَبُدًَللؿٌُ ثلؤفَكاْ و طليَبُهد ثلؤفَكاْ و ًُٓىو ئُو كاكاٍُُ كعُ ثُيىَهعذي
بععُ دًَبععُدًَللؿٌُ كاكَكععاْ ,ثُهععُ بلليَععت هععُ ثُهععُُـكلؿٌُ ثععلؤفٍَ هععِـوىٌ ؿآععاتٌ ُععُوت وٓععُكوَٓا
ًعًَلثُجنُ ٓععُُـ ئُُععـاًًَلٌ ثُكهععًُاٌُ بععُ ِكيَن بععاي هععُ بىؿدععٍُ تععُكًٌوًًاْ كععلؿ ٓععٌ هععاهٌَ  3113و
سلىًعُت هعُ كِاثعىَك تٌ ػعؤٍ ئاًعافٍَ ثع ٌَ كلؿبعىو ,بعُالََ ئعَُ بىؿدعُ تُكًٌوًعُ هعُ ثُكهعًُاٌُ عًَلاىعُوَ
ثُهُُـ ُُكلآُُ .ـ ئُُعـاًًَلٌ تعل باهعٌ ؿَعٌعٌ ًىهًعـاتٌ ئعُٓوًًاْ كعلؿ ,سلىًعُتٌ ٓعُكيٍَ ثاهجٌعد
ؿَكات بعُ ثًَعـاٌُ طاموايعى بعُ ُلػًَلعٌ طىجنعاو ,و تُسعًُىي كلؿُعٌ بًُعًَم هعُ ػعُكدٌ ٓاووالَتًعاْ بعُ
تايبُتٌ هُ وَكمٍ ٓاويّ.
ٓععُُـ ئُُععـاَ ثُكهععًُاٌُ تععل باهععٌ هععُ تععُكػاْ كلؿُععٌ بىؿدُيععُن ؿَكععُْ بععؤ ػاصيععاْ -:ثًٌععاْ باًععُ
بىؿدُيُن تُكػاْ بلليَت بؤ ػاصياْ.
بُ ِكيَن ئُُـاًٌ ثُكهًُاْ دُُابٌ كان (بالي) و ُُٓـ ئُُـاَ ثُكهًُاًَُلٌ تل باهٌ ؿآاتٌ كاكَباياْ كلؿ,
بلٍِ (ً )351وًاك ؿيِاك بؤ ؿآاتٌ وَماكَتٌ كاكَبايُ ,بلٍِ (ً )227وًاك ؿيِاك تُكػاْ كلاوَ هعُ ػعُكدٌ
فُهوٌ ( )3بؤ كلٍَ كاكَبا ,بلٍِ (ً )211وًاك ؿيِاكٍ ؿَؿكيَتُ كُكتٌ تايبعُت بعؤ ؿابعري كلؿُعٌ كاكَبعا هعُ
ويوتطٍُ ُٓوهًَل كان (اظيـ امساعًى) ,و بلٍِ (ً )27وًاك ؿيِاكَكٍُ تل ئُوَيعُ ؿًًًَََِتعُوَ بعؤ ٓعًُىو
وَماكَتُكاْ و فُكًاُطُكاْ وَن كليٌَ كاكَبا بؤ هاهٌَ  3112و هاالٌَُ ثًٌَىو.
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ع ُُٓـ ئُُـاَ ثُكهًُاًَُلٌ تل باهٌ ُُٓـ بابُتًلٌ تايبُتًاْ كلؿ-:
تُكػاْ كلؿٌُ ثاكَ بعؤ ٓعاثللؿٌُ كتًَعب و بابعُتٌ ؿَكًعاْ و كليَعٌ كاكَبعا و ُٓهَبعقاكؿْ (االْتدابأات) هعُ
بىؿدُ ؿياكٍ كلاوَ -:
ٓاب كلؿٌُ كتًَب هُ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ (ً )23وًاكّ ؿيِاك بؤ ؿاُلاوَ.
ع ؿَكًاْ (ً )21وًاك ؿيِعاك ٓعُك ٓعُُـَ ؿَكًعاْ ُُفعُىاتٌ ساكًٌُيعُ ( ً )362وًعاك ؿيِعاك هعُ بُ عـا هعُ
ُُفُىاتٌ ساكًٌُ ُٓيُ.
ع كليٌَ كاكَبا (ً )211وًاك ؿيِاك بؤ كُكتٌ تايبُت .
ع ُٓهَبقاكؿْ (االْتدابات) (ً )25وًاك ؿيِاك تُكػاْ كلاوَ.
ع ًًِشٍُ ميِـاٌُ هًاهٌ هُُاو وَماكَتٌ ًًُٓـاْ ( ً )68وًاك ؿيِاك.
ع وَالًٌَ ُُٓـ ئُُـاَ ثُكهًُاًَُلٌ تل كُ باي هُ تعُكػاُللؿٌُ بىؿدعٍُ ٓعُُـ وَماكَتًَعم ؿَكعُْ وَن
(ُاوػؤ ,ثُكوَكؿَ ,تُُـكوهعد ,ئعُوىاف ,كٌعتىكايَ ٓ...........تعـ) و ٓعُكوَٓا ؿاواٍ ميعاؿكلؿٌُ ؿَكًاهَعٍُ
ُُٓـ تىيَقيَم ؿَكُْ و هُاليُكٌ تل ُُٓـ ئُُـاًًَلٌ ثُكهعًُاٌُ بعُ ِكيَن ؿاوا ؿَكعُْ كعُ ِكيَعقٍَ بىؿدعٍُ
بُكاكبلؿْ كَُ بلليَتُوَ و بىؿدٍُ وَبُكًَِٓاْ مياؿ بللٍَ ,ئًَُُ ُاكليَعت هُبعُك ئعُوٍَ هعالاتًذًُتٌ
ًُٓىو وكتاْ و كُكتٌ تايبُتًٍ ؿَبًَت ُٓويَ بـكيَت ِكيَقٍَ وَبُكًَِٓاْ ميعاؿ بلليَعت و ِكيَعقٍَ تًُعلًوٌ
كَُ بلليَت,
ع ئُُـاًًَلٌ ثُكهًُاٌُ بُكيَن (ئآعُُط ػعاْ) باهعٌ ؿآعاتٌ ٓعُكيٌٌَ كىكؿهعتاٌُ كعلؿ كعُ بعُب ٌَ ثوعىوهُ
ؿآات وَكؿَطرييَتُٓ ,ك ًىيًََِلٌ سلىًٌ بُب ٌَ ثوىوهٍُ فُكًٌ كُ هُاليُْ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ كَماًُُعـٍ
هُهععُك كععلاوَ وَكبطرييَععت ,ئععُوَ ُاياهععايًُ ,و ثًَٔععُواُُيُ و ئًٌععَُ هععُالٍ ػىًَاُععُوَ تُئلًععـٍ هععُ هععُك
ؿَكُيّ ,و ثًٌَاْ باًُ بىًَاْ ؿياكّ بلُْ كاَ ًىيَُِ؟
عع ئُُععـاًًَلٌ ثُكهععًُاٌُ بععُ ِكيَن باهععٌ بىؿدععٍُ وَماكَتععٌ ئاوَؿاُللؿُععُوٍَ كععلؿ ,كععُ ب علٍِ ٓععاكللؿُُوَ
ًُاُُّ ِكيَطاوباْ هُ (ً )15وًاك ؿيِاك بىوَ بُ (ً )72وًاك ؿيِاك ,كِاهتُ ,و ُٓكوَٓا كلِيين ئىَتىًَبًَوٌ كاك
ميععاؿٍ كععلؿووَ ,ئًُععَُ كِاهععتُ ,تُئلًععـ كععلاوَ هًُععُٓ ,ععىُلُ ئًُوععايَ هُبععُك بععاكاٌُ موَك ِكيَطععا و ثلؿكععاْ
ثًَىيوععتًاْ بععُ ُععًاُُ ُٓيععُ ُععًاٍُُ كععت وث علِ وَن ِكيَطععاّ ( ؿيَطُهَععُ و كِاًُععُ) ًُهععُهُْ .ئُُععـاًًَلٌ
ثُكهًُاٌُ بُ ِكيَن باهٌ ًَِٓاٌُ باُلٌ كافًـَيّ و كًًَِـٍ بُ ـا ؿَكعُْ بعؤ ٓعُكيٌٌَ كىكؿهعتاْ ,ئًٌَعُ هعُ
سلىًُتٌ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ طٌت ئاهاْ كاكضياْ كلؿ ,بؤ ًَِٓاٌُ باُقُكاٌُ ُاوبلاو بؤ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ
بؤ ؿاُاٌُ ئاهاُلاكٍ بؤ (دىتًاكاْ ,فُكًاُبُكاْ ,كىًجاًُاكاْ ,طٌت بىاكَكاٌُ تل ) بًُُٓاْ هوتَُ كُ هعُ
بُ ععـا ؿَؿكيَععت ,وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ ثٌععتطريٍ مًَععاُِ تُهععـيـٍ ىععُكمَكاٌُ كععلؿ ,كععُ هُاليععُْ ٓاووالَتًععاٌُ
ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاُُوَ تُهـيـ ُُكلا ,بُالََ بُؿاػُوَ ؿَُِٓ والَتاٌُ تلّ ععُكَبٌ ثاكَكاًُعاْ ئًوتًوعٌاك
ؿَكُْ هُُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ وَبُكًَِٓاْ ُاكُْ.
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باُلٌ ًُككُمٍ عرياق مياتل هُ (ً )65وًاك ؿوالكٍ ئًشتًاتِ ُٓيُ هُ ُاو باُم و ( ٍ )%85ئُو ثاكَيُ هعُ
دًاوامٍ ُلػٌ بُكًًوٌ ُعُوت هعاالَُُ تُىعـيل ؿَكليَعت بعُ دًعاوامٍ هعُ فلؤًعتِِ ,بعؤ صيىوُعُ بعؤ هعاهٌَ
 3112تُىـيلٍ ؿوَالكٍ كلاوَ بُ ( )1,166ؿيِاك ,و ؿَفلؤًليَت هعُ هعُكَوٍَ ( )1,311ؿيِعاك ,ؿاواًعاْ
كعلؿ ب ِليَععم بـكيَتعُ هقععُكاٌُ بعاُلٌ ًُككععُمٍ كىكؿهعتاِْ ,كيَععقٍَ ُعُوَن ( )%17بععُهَلى ( )%5هععُوبلَِو ,و
مًَاُِ بىؿدٍُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ كُ هُ سلىًُتٌ ُاوَُـٍ ؿابري ؿَكليَت بؤ كِاثُكِاُـٌُ ئعًٍ و كاكَكعاٌُ
وَماكَتٌ ؿاكايٌ ُٓكيٍَ ,وَن (ىُكمٍ ػاُىوبُكَ ,كٌتىكايَ ,ثًٌُهامٍ ,ثًٌعًٍُِ فْ ًَِٓعاْ و ىعُكمَكاٌُ
تل و ئاهاُلاكيًُكاْ بؤ كُكتٌ تايبُت وٓ.......تـ).
ع ئُُـاًًَلٌ ثُكهعًُاٌُ بعُ ِكيَن بعاي هعُوَ ؿَكعات كعُ ُابًَعت ئًٌعُ ًعـَوَكًاْ ٓعُب ًَت ,كِاهعتُ سلىًعُتٌ
ُاوَُـ ئُطُك بناًَُت ئُو بىؿدُيُ تُكػاْ ؿَكليَت بؤ سلىًُت هُ كؤتايٌ هعايَ ئُطعُك ثعاكَ ًابًَعت ئعُو
بعلَِ هعُ بًُعٌ ٓعُكيٍَ ًُىاهعٍُ ثعٌَ ؿَكليَعت ,ئًُعَُ يُكًَلعُ هعُ طلفتعُكاٌُ سلىًعُتٌ ٓعُكيٍَ هُطعُ َي
سلىًععُتٌ ُاوَُععـ ,تععُوميعِ ىععُكَبىوّ فُكًاُبععُكاْ ( عأأٜٛا املأأ ٛفني) ئًُععُ تععُبًعٌ ًُػوععىؿ هًَععلَ
كَِواتبُ ,بؤ ئُوَّ دُُابتاْ ئاطاتاْ هًٌَ بًَت ,ئًُُ وَكًُكاُُ بُ طٌتِ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ُىىتُّ ًُناًُ؟ فُكًىو كان سادِ.
بُ ِكيَن اظيـ هوًٌَاْ عبـاهوُ (بالي):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُٓهَبُت ئًٌَُ ثًٌَال هىئاهُكاصياْ ؿايُ دُُابٌ وَميل ؿَهتِ ػؤًبَِ بؤ دُوابُكاُِ ئًَوعتا ؿايعُوَ ,بعُكَ
زي ؿَكُيّ كُ ئُويٍ بعُ ُىوهعلاو ئعُو دُواباُعُ بـاتعُوَ ئًٌَعُ ,بعؤ ئعُوَّ ئًٌَعُ ًىىاكَُعُّ
ئًٌَُ ؿاواّ َ
بلُيّ َُٓ ,بؤ ئًٌَُ باًُ َُٓ ,بؤ ئُوَيٍ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابٌ وَميل كِووبُكِوو ٓؤْ ئًَىَ ثلهعًاكَكاُتاْ كعلؿووَ ,ئًَعىََ وَكًعِ ؿَُعُوَٓ ,عىُلُ ئعُو ٓعًُىو
ثلهًاكَ وَكَ بـكيَتُوَ ,ئُوَ وَػتِ ػؤّ ًىافُىُتًاْ كلؿ هُ هُكُ ,ىىتُ ًُناًُ؟ ئُو ًُٓىو ُىىتعُّ
ًُناًُ ئاػل ٓؤْ ؿَبٌَ؟ فُكًىو ثُضياْ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُضياْ عناهـيّ عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ؿَهت ػؤًِ هُ دُُابٌ وَميل ؿَكَُ كُ ًٓالن بىو ئُو وَكًاُُّ ؿايُوَ ,بُكَ ًُفلومَ ٓؤْ ئًٌَُ
ثلهًاكًاْ كلؿووَ ,وَكًِ ًُٓىوًاْ بـكيَتعُوًَ ,عّ بعؤ ػعؤَ بعُ ؿوو ُىهعؼُُ ,ىهعؼُيُن بعؤ وَماكَتعِ
ؿاكايٌ ,و ُىهؼُيُكِ تل بؤ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ًُٓىو ثلهًاك و تًَبًًِعُكامن ئاكِاهعتُ كعلؿووَٓ ,عًض كعاَ
هُواُُ وَكًِ ُُؿكاوَتُوَ ,بُ صيىوُُ بُ ِكيَنياْ بًًَُىَيُكِ طٌعتِ باهعٌ كعىكت ًَِٓعاُِ كعلؿ ,بعُكَ ًعّ
ُٓك هُ كىكت ًَِٓاُـا ٓىاك ثلهًاكَ ئاكِاهتُ كلؿووَ ,كُ ئُواُُ ُٓتا ٓعُُـ كاكيطعُكياْ ُٓيعُ ,و ٓؤكعاكْ
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بععؤ كععىكت ًَِٓععاْ بععُ صيىوُععُ يععُكًَم هُواُععُ ثععاكَّ ئععُسنابٓ ,ععُُـ هععُكف كععلاوَ؟ و ٓععُُـيَم تُهععفًُ
ُُكلاوَ؟ و ئًُُ ُُٓـ كاكيطُكّ ُٓبىوَ؟ بُ ِكيَنياْ ُٓتاكى ئًَوتا هُ كؤّ ثلهًاكَكاُـا بُهُكٍ ؿا ثاهعٌ
ؿا ,بُ ًٓض ًًَىَيُن باهِ ُُكلؿُُٓ ,ـ سنب ثاكَّ وَكطلتىوَ ,و كؤّ ثاكَكُ ٓعُُـ بعىوَ كعُ ئًٌَعُ بعُ
تُسـيـ ؿاواًاْ كلؿووَ ,كؤًُ َهًَم ثلهعًاكّ تعليٍ كعُ ٓعًُىو ئُواُعُ ثلهعًاكّ دعـّ بعىووْ ,و ئُطعُك
بعُ ِكيَنياْ هععُ ػعُياهًَاْ ُععًُاوَ ئًٌَعُ ؿَكععلَّ دعاكيَلِ ؿيلععُ ؿووبعاكَّ كُيِععُوَ يعاْ هععُيلّ ثلهععًاكَكاْ
بلُُُوَ ,هىثاي,
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًععّ ُععامامن وا تًَطُيٌععتٍ دععُُابٌ وَميععل وتععِ ئًُععُ وَكًععِ ٓععًُىو ثلهععًاكَكاُُ ,ئععُو واّ وت ,فععُكًىو
دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ حمٌـ /وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ وَكًِ ًُٓىو ثلهًاكَكامن ؿاوَتُوَ ,ثلهًاكَكاْ مؤكبُّ مؤكّ هُ يُن ئُُّٓ ,نيلِ يُكّ ,و بُ كعؤ
طٌتًٍ وَكَ ؿاوَتُوَ ,و بًُُوبُتِ سًنبُكاًٌُُوَ وَكًٍ ؿاوَتُوَ ,ثاكَكَُ ًُٓاْ وَكًعٍ ؿاوَتعُوَ,
ثًَلاكَكَُ ًُٓاْ وَكًٍ ؿاوَتُوَ ,و ُُتائًذِ كىهٌ هُ ؿواّ تُهفًُّ سًواباتِ هىهفُكاْ ,كعُ ىعاُىُِ
ئُسناب ؿَكؿََِٓ هُ ؿواّ ئُوَ هُ سًواباتِ ػًتاًِ ؿا ؿَكؿَكُوَّ,
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿوو كُهَِ تل ِكيَطا ؿَؿَيُّ ,ىىتُّ ًُناًُ؟ فُكًىو كان كاكؿؤ يُكًَلًاُُ ,ؿَبٌَ ئًَىَ سًوابٌ ئُوَ بلعُْ
ًٌَٓتاْ وَميلّ ثالُـاُاْ ًاوَ ,وَكًُكاْ بـاتُوَ ,ئُوَ بًًَُم بىوَ هُ وَكًُكاْ ,فُكًىو
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكَتا وَميلّ بعُ ِكيَن وتعِ وَكًعِ كِاثعؤكتِ ؿاكايعٌ ؿَؿًَعُوَ ,بعُكَ ٓعًُىو وَكًعُكاُِ ُعُن ٓعُك ٓعِ
ئُُـاَ ثُكهًُاْ و بوًََري ٌٓ ئًٌَُ ًاُعآْ ,عِ هًقُعُكاًٍُ ٓعًُىوّ ئًُعُ تُئلًعـّ هعٌَ ؿَكًُعُوَ ,ثعًٍَ
باًععُ ,ثًٌَععًِاكيَلِ باًععُ ,ئععُوَ ًععىًلري ًُععُ ,يععُعِِ هععُ ؿَوكّ ئععُو ؿَهععتُوافاُُ ؿَهععىوكِاوَ كععُ ٓععًض
وَكًًَلٌععاْ وَكُععُطلت ,بععُ ؿيععاكيللاوّ هععُباكَت بععُ كععىكت ًَِٓععاْ ,هععُباكَت بععُ ؿآععات ,هععُباكَت بععُ
ٓؤًُُتِ ػُكدللؿُِ بىؿدُّ ئُسناب ,هُباكَت بُو مياؿ كَِويُّ كُ هعُ ٓعًُىو ؿَكوامَكعاُِ دطعُ هعُ
تُعىينّ ًىَمَفريُٓ ,تا هُباكَت بُ فُكًاُبُكاْ بُ الّ ًُِوَ تؤكِّ كؤًُكيُتِٓ ,اوؿيَلّ ئُواُُ كُّ
هُ هُك فُكًاُبُكاْ سًواب ؿَكلَّ ,هُبُك ئُوَّ ثًٌَاْ باًُ بُكِووُِ ًٌَٓتا بًُِ وَبُكًَِٓاًٍُ ًعاوَ,
وَكًُكاْ وَكطليّ هُ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايٌ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ًاًؤهتا عٌل.
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بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين بٗا٤ايد:ٜٔ
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَال ًّ ثعًٍَ وايُدعُُابًآْ ,عىُلُ ئًُعُ ُىىتعُ ًُناًًٌعُ؟ بعُ فًعوعِ ؿَيطعليّٓ ,عىُلُ ئًُعُ بعُثًٌَ
ثُيلَِوّ ُاوَػؤ ؿَبٌَ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايٌ وَكًِ ثلهعًاكّ ثُكهعًُاُتاكاْ بـاتعُوًَ ,عّ ؿَهعت ػؤًعِ
ؿَكَُ هُ دُُابٌ وَميل ,و ٓاوكاكاُِ ,و ئُمامن مؤكيٍ ًاُـووبىوْ ,بُكَ ئُويٍ سُق بعـا بعُ ئًٌَعُ كعُ
ئُطععُك يععاْ ىُُاعععُشياْ ُععُكلؿبٌَ يععاْ وَكػيععاْ وَكُععُطلتيبَ كععُ تععُعقًبٌاْ ٓععُبٌَ ,بًُُوععبُت وَكًععِ
هًقُُكاُُوَ ًّ ,وَكًوٌ هًقُُكاْ ًٍُ بُي بؤ ئعُوَّ ًىؿاػعُالت كعًُال بًَتعُوَ ,دعُُابتاْ تُسـيعـتاْ
كلؿ ,وَكى بلايُكِ تل ياْ ػىًلًَم هعُ ععُكم ؿَكعَُ كعِ وَكًعِ ُعُ ًعاؼي ًعلؤظُ ,عُ ئاوَؿاُللؿُعُوَُ ,عُ
كؤًُكيُتُِ ُُ ,اوَػؤ ُُ ًاؼي ئعافلَت ,وَكًعِ ئُواُعُّ ُُؿايعُوَٓ ,عىُلُ هعُيلّ كِاثؤكتعُكامن ؿَكعلؿ,
( )13هُكجنِ هًقُُّ كِؤًِبريّ وَكَ ُُؿايُوَ ,و ئاًافًَِ ثعٌَ ُعُكلؿ )11( ,هعُكجنِ هًقُعُّ كٌعتىكاهَِ وَكَ
ُُؿايُوَ ,و ُُٓـيّ هُكُر و هعىئاهٌ هًقُعُّ ثعُكوَكؿَ و هًقُعُكاُِ تعليٍ ,ئعُوَ بًُُوعبُت ػعاهٌَ يُكعَُ ,بعُ
طٌععتِ بععى و ,بًُُوععبُت ػؤًععُوَ ًععّ بععُ ُىوهععلاو ثلهععًاكَ ئاكِاهععتُّ بععُكِيَنياْ كععلؿووَٓ ,ععُك هععُ كِؤفّ يُكععًُِ
ىوُكاًُُِ ,دبىكَ هًَلَ بًاْ ػىيٌَُِوَ ,كُ هُ ػاهٌَ يُكًُِ هالاتًذِ بىؿدُ ئاًافَتاْ ثًَللؿووَ ,بُ طلُطًعـاْ
بُ كُكتِ كٌتىكايَ و ثًٌُهامّ ,ئًٌَُ ثلهًاكًاْ كلؿووَ ,تلايُ هعًٌا و ٓعُُطاوَكاُِ ئعُو طلُطعٌ ثًَـاُعُ ٓعًًُ؟
ٓىُلُ كِووُتاْ ُُكلؿَؤتُوَ ,ػعاهَِ ؿووََ :ئاًافَيعاْ كعلؿووَ بعُ كًُللؿُعُوَّ ميَعـَ كِؤيعٌ هعُ ػعُكدِ طٌعتِ,
ثلهًاكَكُ ئُوَيُ بىؿدُكُ بُ ثًَُٔواُُوَ كَُِطـاُُوَّ ئُوَّ تًَـا ًُُ ,وَكًِ ئُوَ ًًُٓ؟ ػاهٌَ هعًًََُ باهعِ
ػاهٌَ هًٌَ هالاتًذُ ئاًافَياُللؿووَُٓ ًّ ,هَبُتُ ؿَهت ػؤًِ ؿَكَُ هُ دُُابٌ وَميل,

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿَماُِ ًاًؤهتا عٌل طًاْ ئُطُك تؤ ًُٓىو ثلهًاكَكاْ داكيَلِ تل وىيًَِتُوَ ,فُكًىو
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين بٗا٤ايد:ٜٔ
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُاُ ,ا ُٓك ثعاُنَ هعاًُُيُكِ تعلَ ؿَوَّ ,ئًُعُ ئًعالافًَلعِ باًعُ كعُ ؿَهَع ٌَ سلىًعُت ُعُيتىاًُىَ ثالًَُلعِ
هالاتًذِ ؿكيَقػايُْ ؿابَِِ ًّ ,ؿَهت ػؤًعٌ هعُ وَميعل ؿَكعَُ ,بعُكَ باهعُكُ هُوَيعُ ,ثالُعُ هعالاتًذُ
كععىكت ػايُُُكععُ يععاْ ًُسـوؿَكععُ ٓععًًُ؟ ػععا َهًَلِ تععل باهععِ بععىاكّ ثُكوَكؿَيععُ ئًٌَععُ ثلهععًاكيَلِ
ًىسعُؿَؿًاْ كععلؿووَ ,دععُُابٌ هععُكؤكِ ثُكهعًُاْ ,ؿَهَع ٌَ ( )19961كُهععٍ ثًَىيوععتُ )2251( ,كُهععًاْ
ؿاُععاوَ ,كاًُيععُ طلُطععِ ؿاْ بععُ ثععُكوَكؿَ كععُ ئععُوََ دًععاوامّ بععُيِِ ؿاواكاكيععُكاْ و وَكًـاُُوَياُععُ,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:

وَكًُكُّ وَميل وامحيُ ,ؿَ َه ٌَ ًّ وَكًِ ًُٓىو ثلهًاكَكامن ؿاوَتعُوَ ,هعُ ًعىيَِِ ػعؤت ىوعُ ًُكعُ تلايعُ؟ تعؤ
سُىٌ ػؤتُ ىُُاعُت ثٌَ ُُكُّ ,بُكَ ئُو ؿَهٌََ ًُٓىو وَكًٍ ؿاوَتُوَ ,ئًال ئعُوَ دعُُابٌ وَميعل ئًُعُ ىوعُّ
تؤ بىو ,وَيُ ياْ وَ ًُُ؟ ؿَهٌََ ًُٓىو وَكًُكامن ؿاوَتُوَ ,ئُوَ وَكًُكاًَُتِ تؤ سُىت ُٓيعُ ,سُىتعُ ىُُاععُت
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ُُكُّ ,ػىًم و بلايُِ ئًَىَ سُىتاْ ُٓيُ ىُُاعُت ُُكُْ ياْ بوَعٌَ وَكَ ُُؿكاوَتعُوَ ,بعُي ئعُو ؿَهَعٌَ ٓعًُىو
وَكًُكامن ؿاوَتُوَ ,باًُ ئُو ؿَهٌََ وَكًٍ ؿاوَتُوَ ,ئًَىَ ؿَتىاُّ بوًََري وَكًٍ ُُؿكاوَتُوَ ,وَهَال ىُُاععُمت ثعٌَ
ُُكلاوَ ,ؿَماُِ ئُو ًُٓىو ُىىتُّ ًُناًًُاْ ثٌَ وَكُاطريَّ بُكِاهتِٓ ,ىُلُ ئًَىَ ثلهعًاكّ ػؤتعاْ كعلؿ ,ىوعُّ
ػؤتاْ كلؿ ,ئُويٍ وَكًِ ػؤّ ؿاوَتُوَ ,ئُو ًُٓىو وَكًُكُّ ئُوَُـَيُ ,ؿاًٌُتِِ ئًُلِؤ كؤتايٌ ثٌَ ؿَيعِري
تا هُعات ( ّ)5ئًَىاكَ بُ ػىاتاْ ؿَهجًَليّ و ُٓك بقيّ ,هىثاي.

ؿاًٌُتين ؿووََ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئَُ كاتُتاْ باَ ,هُ ؿاًٌُتِِ هُك هعُ بعُياُِ وَميعلّ ؿاكايعِ و ئعابىوكّ سلىًعُتِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ
وَالًَُكاُِ هًقُُّ ؿاكايِ و ئعابىوكّ ثُكهعًُاُتاكَ بعُ ِكيَنَكاُِ ؿايعُوَ ,ئًَوعتاَ هعُ ؿاًٌُعتِِ ئًَوعتاًاْ
ُؤكَ ؿيَتُ هُك بُ ِكيَن وَميلّ ثالُـاُاْ ,بؤئُوَّ وَالََ بـاتُوَ ,با بفعُكًىيَت ,كعان عبعـاهلل ئُطعُك باهعِ
ًععتِ ثًٌَععىوتلَ ُآععًُِوَ هععُكّ ,تععُواو بععىوَ بععُ ىىكبععاْ ,ئُطععُك كَبتععِ بععُوَ ُٓيععُ ىُيِاكععُ ,بععُالََ
ؿاًٌُتِِ بُياُِ تُواو بىوَ ,بُىىكباْ ئُطُك كَبتِ بعُ وَميعلّ ثالُعـاُاْ ُٓيعُ ,ئُطعُك ُعا تعُواو بعىوَ,
ُابًَت كاكِ ػؤَ ,ئُطُك كَبتِ بُوَ ًُُ تعُواو بعىوَ ,بعلاّ ػعؤَ وَميعل ؿَ َهًَعت ئعُوَ ٓعًُىو وَالًَعُكاُِ
ًُِ ,تُواو ,كاكُ ًىُاىًُُ ُٓيُ ,تؤ ًىُاىًُُ ؿَكُّ هعُكاتِ ًىُاىًُعُ تعؤ كَِئعِ ػعؤت ؿَ َهًَعِ ئعُويٍ
كَِئِ ػؤّ ؿَهًََتًُ ,كت ًُُ ئُو بُ ؿهَِ تؤ دىاب بـاتُوَ ,فُكًىو ؿاًٌُُ ,دُُابِ ؿكتؤك عوِ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ .عوِ هِـّ /وَميلّ ثالُـاُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَُكِ ئًذامََ ثٌَ بـَ ئُوَُـَ بوًٍََ كُ دًَطاّ ًاُاميُ ,كُ ئًُلِؤ هُبعُكؿََ ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ ,كعُ
ًايُّ ػىيَِِ ًًُٓـاُِ كىكؿهتاُُ ئاًعاؿَ بعىوَ بعؤ طفتىطعؤكلؿْ و وَالََ ؿاُعُوَّ ثلهعًاكو كَػِعُكاُِ
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,سُمؿَكَُ مؤك هىثاهِ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ بلَُ ,بعؤ ئعُو ًاُعـوو
بىوُُّ كُ كًٌَاياْ هُ ػًالزي  6سُفتُّ كابلؿوو ,هُ كؤكلؿُُوَّ ثلهًاكو تًَبًِِ و ماًُاكّ وُٓ ,كوَٓا
ئاًاؿَكلؿُِ ثًًٌَِاكُٓ ,كوَٓا سُم ؿَكَُ هىثاهِ بلاٍ بُ ِكيَنَ كان ًًَؽ باين بلعَُ ,كعُ ُٓكٓعُُـَ هعُ
ؿوو كؤفّ كابلؿووؿا تُعنيُّ ُٓبىو ,بُٓؤّ وَفاتِ ػىًلُكُيُوَ ,بُالََ ٓعُك هُهعُك ػعُت بعىو هُطعُيَ
ئًٌَُٓ ,ىُلُ مؤك ماًُعاكّ ٓ ُيعُ كعُ ؿَبًَعت هعُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ وَكيبطعليّ ,ثُيىَُعـضياْ ثًَعىَ كعلؿووَ
تُعاوًَُلِ مؤك باًِ هُطُيَ كلؿوويًُّٓ ,ىو ئُو تًَبًِِ و ثلهعًاكاُُّ كعُ ػلاوُُتعُ كِوو هعُ ػعًالّ 6
ُٓفتُّ كابلؿوو ,كُ كؤكلاوُُتُوَ بُ ِكيَناْ ,سُىًقُتًَم ُٓيُ ئُويٍ ٓؤيُكُّ ئُوَيُ كعُ تُفاهعًوًَلِ
مؤك هُاليُْ ُٓكؿوو وَماكَتِ ثالُـاُاْ و وَماكَتِ ؿاكايِ سلىًُتِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُُوَ ثًٌَعلَُ بعُ
ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن كلا ,كُ ئُوََ ًٌُعاُُّ ًُٓآُُطًعُوٓ ,اوؿَُطًعُ بعؤ بُكفَوَُعـّ طٌعتِ ,كعُ ٓعًُىو
ماًُاكيُنًُٓ ,ىو ؿاتايُن مؤك بُ تُفوًوُوَ مياتل هُ هاالَُِ كابلؿوو ثًٌَلَُ كعلآ ,عُك ئًشتٌاهعُ ئعُوَ
بىويتُ ٓؤيُكِ مؤك كُ ئًَُُ ؿيواْ ًتًَلِ ثًَىيوتُ و ًتًَلِ طليِطُ ,دًَطاّ ؿهَؼؤًًُ كُ ئُو ًُٓىو
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بُ ِكيَنَ هُ ػًالزي ُٓفتُّ كابلؿوو تًَبًًِاْ ثًٌَلَُ كلؿ ًّ ,بؤئُوَّ يُكوعُك بٔعٌُ ُعاو بابُتُكاُعُوَ
وَن ًُُُٔدًُن ئًُلِؤ هُ  2تُوَك ًتُكاْ ثًٌَلَُ بلَُ ,يُكَُ ًت وَالًَِ ثلهعًاكّ هًقُعُّ ؿاكايعِ
و ئابىوكّ ؿَؿًَُوَ ,ؿواّ ئُوَ (ُٓ )PRESENTATIONيُ كعؤّ طٌعتِ مؤك هعُ ثلهعًاكَكاْ هعُػؤ
ؿَطليَت ,ب ٌَ ئعُوَّ كعُ ئعُو هعىئاالُُّ كعُ تًلعلاكَ بوَعًٍَ ئعُوَ تًلعلاك بعىو ,ؿواّ ئعُوََ يعُن بُيعُكِ
ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ئُ واُعُّ كعُ ثلهعًاكياْ كعلؿووَٓ ,عًُىو ثلهعًاكَكاْ وَالََ ؿَؿًَعُوَُُٓ ,عـيَم هعُو
ثلهًاكاُُ كُ وَالََ ؿَؿًَُوَ تُبًعِ تُُٔا وَماكَتِ ثالُـاُاْ ًُُ ,وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكيٌُٓ ,عىُلُ
مؤك ًععت ُٓيععُ كععُ ًىًععتُكَكُ ,تععًُىيوِ ًىًععتُكَن ؿَكليَععت هُهععُك فُه عوًََم يععاْ بععابًَلِ ًىعُيععُْ
ؿَكليَذي ,ئًَوتاَ ئُطُك ئًذعامََ ثع ٌَ بعـَْ فعايوِ ثلهعًاكَكاْ بًَعٍِ ,ئعُوَ كعؤّ طٌعتِ ثلهعًاكَكاُُ كعُ
هُطُيَ وَالًَُكاًُاْ كُ هعُ ػعًالزي  25هعُعات هعُ ؿوو ُٓفتعُ ثًٌَعلَُ بعُ ئًٌَعُ كلابعىو تُىليبعُْ 91
ثلهًاكَ 91 ,ئُُـاَ ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن ىوُّ كلؿووَ ,فًاكَّ ثلهًاكَكاْ مؤك مؤكَ ,هُبُكئُوَ ؿاوا ؿَكَُ
كُ هُبلو تُسًُىهتاْ ُٓبًَتٓ ,ىُلُ ئًشتٌاهُ ؿكيَقَ بلًًٌََت هُ وَالًَـاُُوَياْ ,بُالََ ًٓعىاؿاكَ بتعىامن
ًُٓىو ثلهًاكَكاْ وَالََ بـًَُوَ ,تعُبًعِ ئعُوَ ٓعُكوَكى باهعٍ كعلؿ ُُٓعـيَم هعُ وَالًَعُكاُِ وَماكَتعِ
ؿاكايِ و ئعابىوكيٍ هعُػؤ ؿَطل يَتعُوَ ,ئًَوعتا بعُ ًعُتبىعِ ُٓيعُ ًىًلًِعُ بعُعنيَم هعُو بُ ِكيَناُعُّ كعُ
ثلهًاكياْ كلؿووَ ,بُ ػُتِ ؿَهتِ ًتُكاًُاْ ؿاوَتُ ئًٌَُ ,كُ باَ بىو ئُوَّ تىاًٌُاْ ًُٓىوّ ثليِت
بلُيُِوَ ثلهعًاكَكآْ ,عُكوَٓا وَالًَعُكاًُاْ ,مؤكبعُّ ئُُعـاَ ثُكهًُاُعُكاْ ؿَهعت و ػعُتًاْ مؤك وامغ
بىو ,بُالََ بُؿاػُوَ ُُٓـيَلًاْ ؿَهت و ػُتًاْ ُاػؤَ بىو ,ؿَبًَت هًٌَعاْ ببعىوكْ ,بعُالََ ٓعُوهٌَاْ ؿاوَ
كُ ًُٓىو ثلهًاكَكاْ وَكى ػؤّ و وَالًَِ ثًَىيوت بـَيّ ,ئًَُُ ثًٌَعلَُ بعُ هعُكؤكايُتِ ثُكهعًُاْ
ؿَكععَُ ,بؤئععُوَّ كععُ ؿواتععل بععُ ًعًَىَيُكِ ًىكَتععُباليٍ ثًٌَلًُععِ بلععُيّ ,ثلهععًاكو وَالًَععُكاْ هُهععُك
كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,ثلهًاكّ يُكَُ كُ ثُيىَُـيـاكَ بُ بىؿدعُّ وَبعُكًَِٓاُِ
سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بؤ هاهَِ  ,3112الثُكَِ  12ثلهًاكّ ٓىاكََ هُكؤكايُتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ و
ئابىوكّ ؿَثلهًَت هُ ئًٌَُ ,كُ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ بعُ بعلِّ ً 38وًعاك و ً 511وًعؤْ ؿيِعاك
ؿَكز كلاوَ ,وَالًَِ ثلهًاكَكُ ئُوَيُ كُ تُكػاْ كعلاوّ هعُكؤكايُتِ ئُجنىًعُُِ وَميعلاْ هعُ بىؿدعُّ
وَبععُكًَِٓاْ ً 32وًععاك ؿيِععاكَٓ ,ععُكوَٓا بععُو فًاكَيععَُ كَِواُععُّ ثُكهععًُاُِ كىكؿهععتاْ كععلاوَُ ,ععُن بععُ
 ,38,5الثععُكَِ  16ثلهععًاكّ  ,39ثلهععًاك ئُوَيععُ كععُ ؿَهععتُّ طٌععتِ ُاوٓععُ كىكؿهععتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ
ُٓكيٍَ بُ بلِّ ً 2وًاك ثلؤفَّ بؤ ؿاُعـكاوَ ,وَالََ ئُوَيعُ كعُ ُعاوّ فُكًاُطعُّ ثُيىَُـيعُكاُِ ؿَكَوَّ
ُٓكيٌَعععُُ ,عععُن ؿَهعععتُّ طٌعععتِ ُاوٓعععُ كىكؿهعععتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ٓعععُكيٍَ ,كعععُ هعععُ هًوعععتُكُؿا بعععُ بعععُ
ثُيىَُـيُكاُِ ؿَكَوَ ٓاتىوَ ,بُُٓكسايَ ئُوَيُ كُ ئُوَّ ًُبُهتُ فُكًاُطُّ ثُيىَُـيُكاُِ ؿَكَوَّ
ُٓكيٌَُ ,كُ ً 2وًاكّ بعؤ تُػوعًى كعلاوَُ ,عُن ُاوٓعُ كىكؿهعتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ٓعُكيٍَ ,كعُ ؿواتعل هعُ
( )PRESENTATIONبُ تُفُهًوِ ؿيٌَُ هُك ئُوَّ كُ ئايا ِٓ بؤ ئُو ُاوٓاُُ تُكػاْ كلاوَ ,هعُ
و هعًَلتُكيَم ؿاْ ,الثعُكَِ  36 ,19ثلهعًاكّ هًقُعُّ بعُ ِكيَن كعؤّ فًعاكَّ ثلؤفَكعاْ كؤُُكلاوُُتعُوَ هععُ
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فؤكًُكُؿا ,وَالََ هُ كاثؤكتِ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ٓاتىوَ كُ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاْ  613ثلؤفَْ ,الثعُكَِ
 31تًَبًِعِ ,دًععاوامّ ً 191,6وًعؤْ ؿيِععاك ,ثلهععًاكَكُ ئُوَيعُ كععُ هًقُععُ ؿَفعُكًىيَت بععُ ِكيَن ُىيَِععُكّ
سلىًُت ئُو ػاهًَُاْ بؤ كِووْ بلاتُوَ ,ؿَكباكَّ ئُو ؿوو دًاواميُّ هُو فًاكَيُؿا ًُػوُؿياْ هُ كعؤّ
طٌتِ تُكػاْ كلاو بؤ وَبُكًَِٓاْ ,بُبلِّ ً 191وًؤْ ؿيِاك ,وَالًَُكًُِ ئُوَيُ هُبُكئعُوَّ كعُ ئًٌَعُ
هعُ ًعاُطِ ًُٓعتُوَ ؿَهععتٌاْ كعلؿووَ بعُ ئاًاؿَكععاكّ بعؤ ثًٌَعلَُ كلؿُعِ ثععلؤفَ ياهعاكُ هُطعُ َي هًوععتِ
ثلؤفَكععُ بععؤ ثُكهععًُاُِ بععُ ِكيَنٓ ,ععُتا ًععاُطِ  13كععُ كَِواُععُّ ثُكهععًُاْ كععلاوَ كؤًععُهًََم ًىتُ ععُيلات
كِوويععـاوَُُٓ ,ععـيَلِ ثُيىَُععـّ بععُ بُ ععـاوَ ُٓيععُُُٓ ,ـيَلًٌععِ ثُيىَُععـّ بععُ ػؤًاُععُوَ ُٓيععُ ,ئععُو
ًىتُ ُيلاتُ َ ئُوَْ كُ ئُو فًاكاُُّ كُ بُ ـا ٓعُكوَكى ػؤتعاْ ؿَماُعّ تعُكػاُِ ؿَكعات بعؤ ٓعُكيٌَِ
كىكؿهتاْ ,ياْ كُ هُُاو ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُّ سلىًُتِ عرياىِ فًـكِاهعـا باهعِ ؿَكعاتّ ٓعُتا ئعُو كؤفَّ
كُ ثُهُُـّ ؿَكات ًىىابًى بُ طؤكِيّ ,هُبُكئُوَ ئُو دًاواميُ كِوويـاوَ ,كُ ً 191وًؤْ ؿيِاك دًاوامّ
ُٓيُ هُ بُيِِ كؤّ طٌتِ  5,2تليوًؤُُكُ ,كُ ئُوََ هُطُ َي وَماكَتعِ ؿاكايعِ ٓاكَهُكؿَكليَععذي ,تعُُٔا
ًععتًَم كععُ هععُبُبُكُّ ئععُوَ بععىو كععُ باهععٍ كععلؿ ,الثععُكَِ  31هعًًََُ ثلهععًاك ؿَكبععاكَّ فًععاكَّ ثوععُكاُِ
ؿاًُمكاُععـُْٓ ,كٓععُُـَ ئععَُ ػاهَععُ هُبُكفَوَُععـّ ًَٓععنّ كععاكَوَ ؿَبًَتععُ ٓععؤّ كععَُ كلؿُععُوَّ ؿيععاكؿَّ
بًَلاكّ ,بُالََ هاالَُُ تًَبًِِ ؿَكليَت كُ فًاكَيُكِ مياتل ؿاًُمكاُـْ ُٓيُ ,ثًًٌَِاك ؿَكُيّ ئَُ ػاهَُ بُ
ُُٓـ وَكبطرييَت و هُ هاالًََُِ كابلؿووؿا ,بُ ثُيلَِو كلؿُعِ ًعُكدِ ؿاًُمكاُعـْ هُهعُك بِعًُاّ ياهعايٌ و
ماُوتِ بًَت ,يُكواُِ كؤًُالَيُتِ بًًََِٔتُؿّ ,ئُوَ ثلهًاكّ هًقُُيُ ,وَالََ ئًٌََُ تُبًعِ ثٌتطريّ هُو
ػاهَُ ؿَكُيّ و ,بُتايبُتًٍ كُ ئًَوتا هُ ِكيَطاّ هًقُُيُكِ باالَ كُ ٓعَُ بعُ ِكيَن دعُُابِ وَميعلّ ؿاكايعِ و
َُٓ ًّ تًَـايُّٓ ,وهٌَاْ ؿاوَ كعُ مؤكتعليّ بعا بوَعًَري يعاْ ()MAXIMUMععِ كاكَكعاْ بعُٓؤّ فعؤكَ و
بععُٓؤّ ُىىععات و بععُٓؤّ تععُوميعِ كيَععقَّ ؿاًٌُععتىاْ بًَععت ,هُهععُك ثاكيَنطاكععاْ ,هُهععُك ىععُماكاْ ,هُهععُك
هعًَلتُكَكاًْ ,اععـا ٓعُُـ هعًَلتُكيَم ُعُبًَت ,كعُ ػوىهعًُتِ ُٓيعُ بعؤ صيىوُعُ ثعُكوَكؿَ كعُ ؿائًٌعُْ
سًوابًاْ مياتل ؿَكليَعًّٓ ,ىاؿاكيّ كُ هُ مووتليّ كاتـا ثًَلٔاتُّ ئُجنىًُُِ كافَ ؿاسيُمكيَت ,كُ ياهاكُ
ؿَكٓىوُُ و ,باُطُواميٍ كلاوَ بؤئعُوَّ كعُ ٓعُك كُهعًَم بًعُويَت ببًَعت بعُ هعُكؤكِ ئُجنىًعُُِ كافَ,
ؿَتىاًَُت هًعِ ػؤّ تُىـيٍ بلات وابنامن هُهُك ِكيَطاّ ويَب هايتِ ( )ARGكان هُفري واًُُ؟ ئعًعالْ
كلاوَ ,الثُكَِ ٓ 31ىاكََ ثلهًاك هُ هًقُُّ ؿاكايِ ثلهًاك ؿَكاتّ ؿَهًََت تًَبًِِ ؿَكليَت كُ كيَقَّ %71
هُ بىؿدُّ ػًُوًَِلاوّ هاهَِ  ,3112ئاكاهتُّ  8وَماكَت كلاوَ ,كُ بُثًَِ طليِطِ كينبُُعـّ ِكيَعقَكاْ
بععليتري هععُ وَماكَتععُكاُِ ثععُكوَكؿَ و ُععاوػؤ و ثًٌَععٌُكطُ و ؿاكايععِ و تُُـكوهععتِ و ػىيَِععـُِ بععاالَ و
ًاكَواًُُكاْ و كاكَبا ,يُن هُؿواّ يُن واتُ ئَُ كيَقَيُ ئاكاهتُّ  2بىاكّ طليِط كعلاوَ كعُ بعليتري هعُ
بُكطلّ و ئاهايٍ و ُاوػؤو ػنًعُتطىماكّ ,بعُالََ هعُ ٓعًُاْ كاتعـا تعاكى ئًَوعتا طليِطعِ ؿاْ بعُ ٓعُكؿوو
كُكتِ ػىيَِـُِ باالَو تُُـكوهتِ وَن ثًَىيوت طليِطِ ث ٌَ ُُؿكاوَ ,بؤيُ هًقُُكًُاْ ثًًٌَِاك ؿَكات كعُ
ئععُو ػاهَععُ بععُ ُُٓععـ وَكبطرييَععت هععُ هععاالَُِ ؿآععاتىوؿا ,تععُبًعِ كِاهععتُ ئععُو تُسوًوععُ ,تععُسوًوِ بععا بوَ عًَري

28

فًاكَكاُُ ئُو فًاكاُُّ كُ هُبُك ؿَهتـايُ ,ئعُوَ كعُ هعًَلتُكيَلِ ًىعُيعُْ كيَقَكعُّ ميعاتل بعىو ,ئًُعُ
ئععُوَ ُاطُيععًَُُت كععُ ه عًَلتُكيَلِ تععل هُهععُك سًوععابِ ه عًَلتُكيَلِ تععل ئًٌٔععاي كععلاوَٓ ,ععىُلُ سُشيععُْ
ه عًَلتُكَكاْ هععُ كؤتايععـا ٓععُك ٓععًُىوّ وَكععى يععُن ؿَكُآععّٓ ,ععُك دًاواميععُن ؿَبًَععت و ,ؿواتععل هععُُاو
() PRESENTATIONعُكَُ ًّ ؿيٌَُ هُك ئُوَّ كعُ هعُ ثلهعًاكَكاًٍُ كعُ ؿواتعل بعاي ؿَكعليَذي,
مؤك بُ ِكيَنّ تليٍ ثلهعًاكّ كعلؿووَ كعُ بؤٓعِ هعًَلتُكيَلِ ًىعُيعُْ كيَقَكعُّ كعًُالَ؟ هُكاتًَلعـا كعُ
كاكَبا مؤكَ ,هًَلَ ثلهًاكيَم ػؤّ ؿكوهت ؿَبًَت ئايعا كاكَبعا ثُيىَُعـّ بعُ ٓعًُىو هعًَلتُكَكاُُوَ ًُعُ؟,
ئايا ًٓض هًَلتُكيَم ُٓيُ بُ تُُٔا كعُ كَبتعِ بعُ هعًَلتُكَكاُُوَ ُعُبًَت؟ًُ ,هعُهُّ كاكَبعا بعُ ِكيَناْ هعُ
تُُـكوهتًٍ و هُ ػىيَِـُِ بعاالََ و هعُ ٓعًُىو تُفاهعًوُكاْ كَُعط ؿَؿاتعُوَ ,ئًَِذعا ًُهعُهُكاُِ تعلّ
وَكععى ًععاكَواُِ كععُ مؤكيععٍ باهععللاوًَِ ,ععًٍ بععُ تُفوععًوٌ ؿيٌَععُ هععُك وَالًَـاُععُوَّ بععُ ٓععًُىو ئععُو
ثلهًاكاُُ ,بعؤ صيىوُُكعُ هعًَلتُكّ تُُـكوهعتِ ٓعُك باهعللاوَ هًَعلََ بعُ ِكيَن هًقُعُّ ؿاكايعٍ ثلهعًاكّ
كععلؿووًَ ,ىىاكَُععُ كععلاوَ ُُٓععـيَلذاك بععُ هعًَلتُكّ ًععاكَواًُِ ,ععّ ثلهععًاك ؿَكععَُ ئُطععُك هععُ ًععاكيَم ,هععُ
ىُمايُن ًًُلوعِ ئاوّ ُُبًَت ,ئاوَكُّ باعًوِ ؿكوهعت بعىوُِ ُُػؤًعِ بًَعت (اهتٔعاب كبعـ ظايلؤهعِ,
تًفععؤُٓ ,كٓععِ ًععتًَلِ تععل) ُُػؤًؼاًُُععِ ُععُبًَت ,ئايععا ئًٌَععُ ئُوهُويععُت بععـَيّ بععُ ُُػؤًععؼاُُ يععاْ
ًًُلوعِ ئاو؟ ئايا هًَبطُ ِكيَري ػُهَلُكُ ُُػؤَ بًَت ,ياْ ُُػؤًعؼاُُياْ ٓعُبًَذي ٓاكَهعُكياْ بلعُيّ؟
ياْ ًًُلوعِ ئاوَكُ ئُوهُويُتِ بـَيَِِ؟ ػؤ كِاهتُ ئُطُك بًَتُ هُك ئُوَّ كُ تؤ ئًٌلاًُعُتت ٓعُبًَت
ٓعُكؿووكِ تعُواوَُ ,ععُن ٓعُكؿووكِ بععُهَلى ًعتِ تعليٍ ,بععُالََ ئُطعُك ًُسـوؿيععُتت ٓعُبىو ؿَبًَععت كِوو
بلُيتُ هُك ئُوهُويُت ,ئ ٌَ ئُوهُويعُتًٍ ٓعُك بعُو ًعلوُ ؿَكعليَذي ,يعُعِِ ئعُو ئُوهُويُتعُ كعُ ئًَوعتا
باهٍ كلؿ ًىدُكَِؿ ٓعُكوَكى ثًَعِ ؿَهَعًَّ ( )COMANSESAيعُعِِ ًعتًَلِ ئُوًَُعُ كعُ مؤك عاًن
بًَت ,ياْ مؤك ًاكاوَ بًَت ,هُبُكئُوَ بُ ِكيَناْ كُ بىؿدعُّ كاكَبعا ميعاؿ بعىوًَ ,ىئًُعُكاتِ تُُـكوهعتًٍ
باًععال بععىوًَ ,ععّ ػععؤَ بليلععاكّ وَماكَتععِ تُُـكوهععتِ بععىوَ هععُ هععاهَِ ٓ 96ععُتا هععاهَِ  3111و ,3113
مؤكبُّ ئُو بُ ِكيَناُُّ هَُ ٓؤهََُ ؿاًٌُتىوْ بريياْ ؿيَت ئُو ًاوَيُ ُُػؤًِ و بالَوبىوُُوَّ ُُػؤًِ
هُ و ساهًَََم ؿا بىو ,ئًَوتاَ كًُىكىكتِ ُٓيُ هُ ُُٓـيَم هعًَلتُك بُكِاهعتِ ئُواُعَُ ًٓعىاؿاكيّ كعُ بعُ
تُهُهوىي و بُثًَِ ئُوهُويُت بتىاُري ٓاكَهعُكياْ بلعُيّ ,الثعُكَِ  31ثًَِذعَُ ثلهعًاك هًقُعُّ ؿاكايعِ
ؿَثلهًَت تاكى ئًَوتا ؿياكؿَّ ؿوو ئًـاكَيِ تًَبًِِ ؿَكليَت ؿَكباكَّ ؿَمطاّ ًعري (ٓعُوهًَل و هعوًٌَاُِ),
بُ ِكيَن ُىيَُِكّ سلىًُت كِووْ كلؿُعُوَ بعـات ؿَكبعاكَّ ِكيَعقَّ دًَبعُد ٌَ كلؿُعِ كاكَكعاُِ تعاكى ئًَوعتا,
بلاّ بُ ِكيَن كان ًًَؽ باين دعىمئًَلِ وَالًَـايعُوَ كعُ ثُيىَُعـّ بعُ بىؿدعُّ تًُعلًوًُوَ ٓعُبىو ,بعُالََ
ئُوَّ كُ ثُيىَُـّ بُ بىؿدعُّ وَبعُكًَِٓاًٍُ ُٓيعُ ,ئًٌَعُ ػؤًعاْ ٓعُك بُ ِكيَنيٌعًاْ و ًِعًٍ هُطعُ َي
بُ ِكيَن كان عًٌاؿ اظيـ دًَطلّ هُكؤكِ سلىًُت ,ئًٌَُ هُ هًقُُّ تُوسًـ ؿابعىويّ و ,تُوسًـَكعُمشاْ
كلؿو وابنامن هُ ىُُاتِ تُهُفنيؤًٍُ ثًٌاُـكاو ,دًَطلّ ئُو ًُوا رياُُّ ُٓبىو هُُاو ؿَهعتُّ ًًِعًٍ
ثلِكاتُوَو ,كؤًُهًََم كًٌَُّ ًاُطًَم بؤ ًاُطًَم ًُعاًًًٌاْ ؿواكُوت ,ئُواُُّ كعُ هًوعتِ ًُعاًعًاْ هعُ
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هوًٌَاُِ ؿَكٓىو ,هُ ػُميُِّ هوًٌَاُِ ُٓتا تُوسًـ كلاو ,بُالََ ئَُ ىوعُيُّ كعُ ؿَيلعَُ ًىًلًِعُ ٓعٌ
ًاُطِ  7و  8هاهَِ  3113بًَذي ,ئًٌَُ بَُ بُ ساهَِ ػؤمشاْ هُطُيَ يُن ؿَمطا تُعاًىي ؿَكُيّ ,هًوعتِ
ثلؤفَكاًٌٌُاْ هُيُن ًىيَّ وَكطلتىوًَ ,ىتابُعُكَُ ( )UPDATEكلؿُُكَُ ئًَوتا هُ يعُن ًعىيَّ
ؿَيلُيًّ ,ىًلًُِ هُ ُُٓـيَم هُ ئُوكاىُكاُـا ئُطُك هعُ ًعىيًََِم ًعابًَذي ,بعُالََ بعُ تُهعُوكّ ئًٌَعُ ,بعُ
تًَطُيٌعتِِ ئًٌَعُ ,بععُ ىُُاععُتِ ئًٌَعُ ؿَمطاكععُ يعُكِ طلتعىوَ ,الثععُكَِ  32ثلهعًاكّ  12هًقُعُّ ؿاكايععِ
ؿَثلهًَت ,هُ بىؿدُّ هاهَِ  3112بُ ًُٓاْ ًًَىَّ هاالَُِ ثًٌَعىو ِكيَعقَّ تعُكػاْ كعلاو هعُ بىؿدعُ بعؤ
وَطُكِ ػوذي بليتًُ هُ ًُهت و ًُٓعت و ًُعى هعُ هعُؿا ,بعُكمتلَ هعُ ِكيَعقَّ وَبعُكًَِٓاْ كعُ بليتًعُ هعُ
 21,2كُ هُ كِووّ ماُوتِ ئابىوكيعُوَ بُاليعًَُُلِ الوام ؿاؿَُليَعت هعُ ئعابىوكّ ٓعُك والَتًَعمُٓ ,كٓعُُـَ
بعععاكوؿؤػِ ئعععابىوكّ ٓعععُكيٌَِ كىكؿهعععتاْ ئعععَُ ؿياكؿَيعععُ ؿَهعععُثًًََِت بُهعععُكّ ,ثًٌَعععًِاك ؿَكعععُيّ بعععؤ
ٓاكَهُككلؿُِ ئَُ ؿياكؿَيُ هُ ؿآاتىوؿا ,ئًٌَعُ وَكعى وَماكَتعِ ثالُعـاُاْ ثًٌَعاْ ػؤًعُ ئُطعُك ًعىًلري
بًَت و ئُطُك ؿآات ُٓبًَذي ِكيَقَكُ مؤك هُوَّ بُكمتل بًَذي ,ؿواتعليٍ ؿيٌَعُ هعُك تُفاهعًوِ ئعُوَ ,ئًٌَعُ
ئُوَّ كُ هُ ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُ تُىـيٍ بُ ثُكهًُاْ ؿَكليَذي ئعُوَ تُعيًِعُ ,يعُعِِ ئًٌَعُ ًٓعىاؿاكيّ
كُ بتىاُري  %21بىؿدُّ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ياْ  %21هُ بىاكّ ثلؤفَكاْ ئُجناَ بـَيّ ,بعُالََ
ئُوَ ػىتُيُ و ئُوَ تُعيًُِ ,ئُوَيُ كُ ثًَِ ؿَوتليَت ًىامَُُكُ ثًٌَلَُ كلاوَ ,هُ سًواباتِ ػًتاًِ
كؤتايِ هاهَـاً ,ىًلًُِ ئُو ِكيَقَيًُاْ ثٌَ تُُفًن ُُكليَذيً ,ىًلًُِ ُنيم بريُٓ ,ؿَفِ ئًٌَُ  %111بعؤ
ئًُوايَ ئُوَيُ كُ  %21تُُفًن بلُيّ ,ئُطُك ثًٌَاْ ُُكلا سُشيُْ ئُوَ ئُو ًتُ ًُُ كُ ئًٌَُ تًُعُُاّ
ؿَكُيًُّٓ ,ىو وَماكَتُكاْ و ًُٓىو هًَلتُكَكاًٍُ هُالًاْ ًُتوُبعُ ئعُوَ بلعليَذي ,ئًٌَعُ ُآعًُِ هعُك
ئُوَّ كُ بُكاوكؿّ ػؤًاْ بلُيّ هُطُيَ ػُهَلِ تل ,بُالََ ًُطعُك هُطعُيَ ؿَوكوبُكيٌعـا ػؤًعاْ بعُكاوكؿ
بلُيّ ,والَتاُِ ؿَوكوبُكّ ئًٌََُ هُ سُىًقُتـا بىؿدُّ سلىًعُت مؤكبعُّ مؤكّ بعؤ تًُعلًوِ ؿَكِوات,
كَىًُُكاًٍُ مؤك هُطُ َي ئًٌَعُ ًىػتعُهًف ُعري ,تُُاُعُت هعُ ئًٌَعَُ ػعلاثالْ ,ئُطعُك وَبعُكًَِٓاْ يعاْ
ئُطُك بوًََري ئًقتِاؿّ ئُو والَتاُُ ٓؤْ ًىًلًُِ هُ بُعنيَم ساهَُت ئًؼتالفِ هُطُيَ ئًٌَُ ٓعُبىو بًَعت,
ئعُككِ كععُكتِ تايبُتعُ وًُُ ,ععاتِ كعُكتِ تايبُتععُ هعُو والَتاُععُ كعُواّ كععلؿووَ ,كعُ دًععاوامّ ٓعُبًَذي هععُ
فًاكَّ ثلؤفَو ًًُاكيد ,بُتايبُتًٍ هُو والَتاُُّ وَكعى تىككًعا ,كعُ مؤك هعُ هعًَلتُكَكاْ هعُ ئًَوعتاؿا بعُ
ًًَىامّ ( )PUPPLIC BRIVED PART NASHPيُعِِ ًىًاكَكُتِ بُيِِ سلىًُت و كُكتِ
تايبُت بُ ِكيَىَ ؿًََٓت ,كُ هُ ًًَىَّ ثاكَ هُ بىؿدُّ سلىًُت ؿَكُآًَت ,ئًٌَُ صيىوُُيعُكٌاْ ُٓيعُ هعُ
ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ ًُهععُهُّ ؿابععري كلؿُععِ كاكَبععا هُاليععُْ كععُكتِ تايبُتععُوَ ,كععُ سلىًععُتِ ٓععُكيٍَ
ؿَيل ِليَذي و بُعنيَم ًلوتًٍ ُٓيًُ ,ىهتُهنًَات ُٓيُ كُ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ؿابًِِ ؿَكاتّ ,بعُالََ كعؤّ
طٌتِ تُوهًـ ئُطُك سلىًُتِ ُٓكيٍَ ػؤّ تُوهًـّ بلاتً ,ىًلًِعُ مؤك هعُوَ ميعاتلبًَذي هعُو ئذىكاُعُّ
كُ ئًَوتا ؿَؿكيَت ,بُ ُٓك سايَ بُ بُكاوكؿ هُطُيَ والَتاْ هُ  3112ئًٌاكات  ,%12هُهَتُُُّ عىًاْ ,%17
هعىؿيُ ًً ,%31ول ًىًلًُِ ُامامن ٓؤْ بًَت وَمعُكُّ ,بُالََ  ,%5ئىكؿْ  ,%15ئًُاَُُ ِٓ ئًُوعاهَّ
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و ُٓتا ًُٔايُتِ هايًَ ,ىًلًُِ تُسقًق بدي و تُسقًق ُُبّ ,بُالََ وَكى باهعٍ كعلؿ ًىًلًِعُ ًُُعاتًَلِ
ئًقتِاؿّ تل ُٓبًَذي ,كُ ًىًاكَكُ ؿَكاتّ هُ ثلِكلؿُُوَّ بىًُُّ تُسد ,الثُكَِ  32ئًِذعا ثاُنؿَٓعَُ
هًقُععُّ ؿاكايععِ ؿَثلهععًَت ,ؿَكبععاكَّ بىؿدععُّ ػععًُوًَِلاوّ وَبععُكًَِٓاُِ هععاهَِ ِ 3112كيَععقَّ %58
ئاكاهتُّ ٓىاك اليُُِ هُكَكِ كلاوَ ,كُ ئُواًٍُ بليتري هُ وَماكَتُكاُِ ئاوَؿاْ كلؿُُوَ و ًاكَواُِ و
كاكَبا و ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ ,كُ بُ ًٌُاُـَكيَلِ ئُكيَِِ ؿاؿَُليَت ,هعُ ٓعًُاْ كاتعـا تًَبًِعِ ؿَكليَعت
كُ ِكيَقَّ ُٓكؿوو وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَ و تُُـكوهتِ ,هُ ًَُ و ًُى هُهُؿا بُثًَِ طليِطِ كِينبُُـّ
يُن هُؿواّ يُن ِكيَقَيُكِ ُنًُ ,بُكاًبُك كِؤهَِ ُٓكؿوو وَماكَت هُ ؿكوهت كلؿْ و طًُُثًَـاُِ ًعلؤظ,
بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكُيّ كُ ئَُ ػاهَُ بُ ُُٓـ وَكبطرييَعت هعُ هعاالَُِ ؿآعاتىوً ,عّ بعُ سُىًقعُت دعىمئًَلٍ
باي كعلؿ تًلعلاكّ ُاكًُعُوَ ,دعىمئًَلِ تليٌعِ ئُوَيعُ كعُ باهعٍ ُعُكلؿووَ ,كعُ ؿواتعليٍ ُُٓعـيَم هعُ
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,هُ ثلهًاكَكاًُاُـا ئاًافَياْ بُ ًُعايلّ ؿوَزي ؿا ,كُ ٓؤْ هُو ًًعًاكاُعُؿا
ؿَبًَت ِكيَقَّ تُُـكوهتِ هُ  %7كًُال ُُبًَت ياْ هُ  %8كًُال ُُبًَتُٓ ,كُُٓـَ كُي ئاًافَّ بُ ُاوّ
ًًعًاكَكاْ ُُؿا ,بُالََ وَكى هتاُـاكؿيَم ياْ وَكى عىكفًَم ياْ وَكى ًتًَلِ وا باهللا ,بُالََ بُ ُٓك سعايَ
ػؤّ هُ سُىًقُتـا ًٓض ًًعًاكيَلِ ًىَسُؿ ًُُ بؤ والَتاُِ عاهَُ ,بؤئعُوَّ كعُ كًٌَعُّ تُُـكوهعتِ بعُ
ًًعًاكيَلِ هابت بوًََري ئُوَ سُؿّ ئُؿُايُتِ ,ػُهَم هُ والَتاُِ بعابوًََّ هعُ ئًُعُكيلاو ئعُوكوثا كاُـيعـ و
ئًِتؼابات ًىُافُهُ ؿَكُْ هُهُك ئُوَّ كُ وا ثًٌَاُِ ػُهَلِ بعـَْ كعُ ميعاتل ػنًعُتطىماكّ ثًٌَعلَُ
ؿَكُْ ميعاتل هعُ ًعتِ تعل ,كعُ ئًُعَُ وَهعًوُيُكِ ًُعوىًعُو ًُفٔىًعُ و سُىعُ ,بعُالََ ئُطعُك والَتًَعم
كًٌَُّ تُُـكوهتِ ياْ كاكَهاتِ تُُـكوهتِ تًَـابًَت ,سُشيُْ ؿَبًَت ًًعًاكَكُّ مؤك الوَ بًَت ,ئُطعُك
والَتًَلًٍ وَمعِ بىًُُّ تُستِ مؤك ػلاخ بًَذي ,ؿَبًَت ئًٔتٌاَ بُ بىًُُّ تعُستِ بعـاتّ ,ئُطعُك ٓعاتى
ئُو والَتُّ كُ ػؤًاُِ ثًَىَ ًىىاكَُُ ؿَكُيًًّ ,عًاكَكاًُاْ وَكعى ئًٌَعُ بعىو ,وَمععِ بىًُعُّ تعُستًاْ
وَكى ئًٌَُ بىو ,ؿَكليَت ئًٌََُ ئُو وَػتُ وَدٔعِ تًُعابىه ٓعُبًَذي ,ئُطعُك ُعا ثاكَيعُكِ مؤك هعُ والَتعُ
ئُوكوثًُكاْ ,هُ والَتُ ُكبًُكاْ بؤ بىؿدُّ تُُـكوهتِ تُػًِّ ؿَكليَذي ,بُالََ مؤكبُّ ُٓكَ مؤكّ
بؤ طُوكَ هعاالَْ و بعا بوَعًَري بعُ تًُُُٔعىاْ هعُكف ؿَكعليَذي ,كعُ كًٌَعُ طُوكَكعُ هُويًَعُ كعُ ثًَعِ ؿَهَعًَّ
( ) JRIATRIXئًُاُعُْ كعُ ميععاتليّ ئعُوَياْ هع ٌَ ػعُكز ؿَكليَعت ,بععُالََ هعُ كؤًُهَطايععُكِ وَكعى ئًٌَععُ
ئًشتًٌاهُ ئًشتًادُكُ بُ ُُوعًَلِ تل بًَت ,كيعايُّ هُسُّ ئُوَزي بؤ مياتل هُ يُن و ًُى ًوًؤْ كُي,
كُ تًًُُُاْ هُ ػعىاكووّ  15هعاهَُ و ,ؿوو و ًُعى ًوًعؤْ كعُي ,كعُ تًُعًُُاْ هعُ ػعىاكووّ  31هعاهَـايُ,
بُُٓكسايَ ئًٌَُ ُٓكوَكى هُكُر و ُٓكوَكى تًَبًًٍِ ػاهَُكُ بعُ ُُٓعـ وَكؿَطعليّ ,وَالًَـاُُوَكعُمشاْ
تُُٔا بؤ تُومحيُ ,ؿَُا ئًٌَُ ًىىتًُُعري كُ ئَُ هًَلتُكاَُُ ثاكَّ ثًَىيوتًاْ ميعاتل ؿَويَعت بُتايبعُتِ
هُ ػُؿًَاتِ تُػُهىهُُِ ,ن تُُٔا هُ ػُؿًَاتِ ويقايُ و كُ ُٓتا سُؿيَم بعاَ بعُكِيَىَ ٓعىوَ ,الثعُكَِ
 ,36ؿَيَُ ثلهًاكّ هًقُُّ ؿاكايِ و ثُكهًُاْ ؿَهًََّ ؿاتاكاْ هُهُك ثلؤفَكاْ وكؿُري ,بؤ صيىوُُ ثلؤفَّ
فًاكَ  15هُُاو ثلؤفَ بُكؿَواًُكاُِ ثاكيَنطاّ ُٓوهًَل ,ؿَكبعاكَّ ؿكوهعتللؿُِ كؤًعُهَطاّ كؤًعِبريّ هعُ
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كؤيُ تا كؤتايِ هاهَِ ِ ,3113كيَقَّ  %31تُواو بىوَ ,بُالََ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ئاًعافَ بعُوَ ؿَؿات كعُ هعُ
تُُـَكيّ ؿايُ ,ئًٌَُ هُ وَالًَـا ؿَهًََري تُبًعِ كُ يُكُجماك ثلؤفَّ ؿكوهتللؿُِ كؤًُهَطاّ كؤًِبريّ هُ
كؤيُُ ,اوَكعُّ هُهعُك ؿاواّ وَماكَتعِ ًعُعِِ طعؤكِاوَ بعُ ثعلؤفَّ ٓعؤهَِ كعؤُفلاُى هعُ كؤيعُ ,وَماكَتعِ
كؤًِبريّ ػؤًِ ًىتابُعُ ؿَكات و ئاطاؿاكَ طىيًَعاْ هًًَعُ ,هعُ ( )UPDATEئًَوعتاّ ئعُو ثلؤفَيعُ ,كعُ
دًاوامّ ُٓيُ ( )UPDATEئًَوتا كُ ؿَهًٍََ ُ )UPDATE( ,13/21ىيٌَاْ ًُُ ئًَوعتا تعا ئعًُلِؤ ,هعُ
( 13/21 )UPDATEهُطععُ َي ئععُو كاتععُّ كععُ ثععلؤفَ ًَُلؿكاوَتععُوَ ثُكهععًُاْ ,هًوععتُكُ ًَُلؿكاوَتععُ
ثُكهًُاْ ئعُو ًىؿَتعُّ ً 5 ,2اُطعُ ئًَوعتا هعُ  %31تًَجعُكِيىَ و ,ئعُوَ كِاهعتُ ,الثعُكَِ  37ثلهعًاكّ 11
ثلهًاكّ هًقُُّ ؿاكايِ ئُوَيُ كُ ُُٓـيَم ثلؤفَ ُْٓ هعُ هعاهَِ  3111بلِياكيعاْ هُهعُك ؿكاوَ ,بعُالََ تعا
ئًَوتا هُ بعىاكّ ؿينايِـايعُ بعؤ صيىوُعُ ؿكوهعت كلؿُعِ ًعاكّ كؤًعِبريّ و ٓىُعُكّ هعُ هعوًٌَاًُِ ,عّ كعُ
وتىوًُ وَالًَِ ثلهًاكَكاُِ هًقُُّ ؿاكايِ ؿَؿََ ,كاثؤكتُكُ بُو ًلوُ ٓاتىوَ ئعُطًِا وامسعُ كعُ ٓعًُىو
هًذاُُكاُّ ,هُ هُكَتاًعـا كعُ باهعٍ كعلؿ ًىًلًِعُ ؿواتعل ٓعُك ُُفوعِ هًقُعُ ئُُـاًعُكاًٍُ ثلهعًاكياْ
كلؿبًَتُوَ ,ثلهًاكّ هًقُُّ ؿاكايِ و ئابىوكّ هُطعُ َي هًقُعُّ كؤًعِبريّ كعُ ؿاوياُعُ بعُ هًقُعُّ ؿاكايعِ,
ؿَهٌََ ُُٓـيَم ثلؤفَ ُْٓ هُ هاهَِ  3111كُ بلِياكياْ هُهعُك ؿكاوَ ,بعُالََ تعا ئًَوعتا هعُ بعىاكّ ؿينايِعـاْ
بؤصيىوُُ ؿكوهت كلؿُِ ًاكيَلِ كؤًِبريّ و ٓىُعُكّ هعُ هعوًٌَاُِ ,وَالًَعِ ئعُو ثلهعًاكَ ثعلؤفَّ ًعاكّ
كؤًععِبريّ هععُ هععوًٌَاُِ هععُ هععاهَِ  3111كِينبُُععـَ و ثُهععُُـكلاوَ ,بععُهَ َِ كِاهععتُ ئععُو تًَبًًِععُ هععُدًَطاّ
ػؤيُتِ ,هُهُكَتاًُوَ وَكى ثلؤفَيُكِ بٔعىون بعُ ًُبوعُ ًَلِ بٔعىون ؿاُعـكابىو ,بعُالََ ؿواتعل بعُثًَِ
فععُكًاًَُم بععُ ُىوهععلاويَلِ كَمسععِ هُهععُك فععُكًاُِ بععُ ِكيَن هععُكؤكِ سلىًععُتِ ٓععُكيٍَ ,كابًِععُّ ًععَُ,
بلِياكؿكا كُ بلليَتُ ثلؤفَيُكِ طُوكَتل واتعُ تُو َهعىع بعُ ثلؤفَكعُ بلعليَذي ,هُهعُك ؿيعاكَ ؿاواّ اليُُعُ
ثُيىَُـيـاكَكاْ بىوَ ,هُبُك طليِطِ ؿاْ بعُ ًعاكّ هعوًٌَاُِ ,هعُو وَػتعُوَ تعُبًعِ ٓعَُ مَوّ ثًَىيوعت
سُطيُكُّ ,با ب َوًَري ًُهاسُكُّ طعؤكِا وٓ ,عَُ ؿيعنايّ و ًعتًٍ طعؤكِا ,مَوّ ثًَىيوعت هعُ ًُهعاسُتًَلِ
كًُُوَ بىو بُ  211ؿؤمن ,هُئًَوتاًـا ًىيَُِكُ بؤ ًُعوىًاتِ بُ ِكيَنتاْ ,كُ ثلؤفَيعُن بعُو سُطيعُوَ,
بؤئُوَّ بًَٔتُ بعىاكّ دًَبعُد ٌَ كعلؿْ كؤًعُ َهًَم بابعُت ؿيَتعُ ثًٌَعُوَ ,ؿَبًَعت ئاًاؿَكعاكّ بعؤ بلليَعت و
ٓاكَهُك بلليَذيً ,ىهلًُتِ ئُو مَويَُ تُبًعِ ِٓ ُُٓـيَم اليُُِ سلىًِ ػعؤّ بعىوْ ,تعُبًعِ وَكعى
ماُلؤّ هوًٌَاُِ ,وَماكَتِ كٌتىكايَ ,وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكّ ,كُ ثاكتاوكلؿُِ كاتِ ؿَويَذيًُٓ ,ىو ئُو
ًتاُُ هُبُكئُوَ ًتًَلِ مؤك تُبًعًُ ,ئُطُك ثلؤفَيُكِ طُوكَ ُٓبًَذي ,كعاكيَلِ ًىكَتعُبِ بعؤ بلعليَذي و
سامك بلليَت ,ؿوابلُويَت باًالَ هُوَّ كُ بًَٔتُ ِكيَنّ ئُو ثلؤفاُعُّ ؿوايعِ ,هعاالَُُ بعاي بلعليَذي ببًَتعُ
ًايععُّ كَػِععُ ,هُبُكئععُوَّ ثلؤفَكععُ بععُ ِكيَىَ ؿَٓعًَذي ,الثععُكَِ  ,37ثلهععًاكّ ()13عععِ هًقُععُّ ؿاكايععِ و
ئابىوكّ كُ تُهُوك ؿَكَُ ثلهًاكّ هًذاُِ ثُكهًُاْ بًَت ,ثًًٌَِاك ؿَكُيّ كُ ئُو هايَ دًَطا بؤ ثلؤفَّ
ؿكوهععت كلؿُععِ بًِععا بععؤ بُ ِكيَىَبُكايععُتِ طٌععتِ كؤًععِبريّ طٌععتِ هععلياُِ بلليَتععُوَٓ ,ععُكوَٓا بًِععاّ
بُ ِكيَىَبُكايععُتِ طٌععتِ كؤًععِبريّ تىككٌععاًٍُ ُععؤفَْ بلليَتععُوَ ,ئًٌَععُ ئععُو ثلؤفَيععُ هععُ ِكيَطععاّ ٓععًض
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ؿاًىؿَمطايُكععُوَ ,وَماكَتععُكاُِ سلىًععُت بُؿَهععتٌاْ ُُطُيٌععتىوَ ,ثًٌَععال هًقُععُّ ئععُوىاف و كاكوبععاكّ
ئا يِِ هُكؿاُِ ئًٌَُياْ كلؿ ,هُ وَماكَت ,هعُ ٓعُُـ ًعاُطِ كابعلؿووؿا وُُٓ ,عـيَم طوعُيًاْ ٓعُبىو كعُ بعؤ
ػىًم بلا ًُهًشًُكاْ َُٓ ,وَكى ؿَوائري و َُٓ ,وَكى ًىئُهُهات و َُٓ وَكعى ػعُؿًَاتِ تعلً ,عتًَلِ
ئععُوتؤ هُبُكٓععاو ُععُطرياوَ ,بععُالََ باهععِ ئععُو ُععُكلاوَ هععُ سُىًقُتععـا ,ئًٌَععَُ وشيعاْ ئُطععُك ثلؤفَيععُكِ
ًىعُيُْ ُٓبًَذي ,مياتل باهِ كًُُوَُ بىو با بوًََري و ,تعُُٔا باهعِ بعلا يُميـيعُكاًٍُ كعلاوَ ,ئًٌَعَُ
وَعـًاْ ثٌَ ؿاْ ئُطُك ًتًَم هُكاتِ ًىُاهبـا بطاتُ بُكؿَهتٌاْ ,دا و هُ ِكيَطاّ وَماكَتِ ًُعًِعُوَ ,و
هُ ِكيَطايُكِ تلَوَ بًَت كُ ثلؤفَكُ ؿواّ ؿيلاهُّ دُؿوا بناُري ,كُ هعىوؿبُػٍ ؿَبعًَذي بعناُري ؿاػعى
ؿَكععليَذي ,ئععَُ ؿوواُععَُ ًععّ ؿواّ ئععُوَ ؿيٌَععُ هععُك ئععُوَّ كععُ ئععُوَ ًىًلًِععُ ؿَبًَععت ميععاتل هععُ كؤتععايِ
وَالًَُكاْ تُُوًق هُطُ َي هًقُُّ ؿاكايِ و ئابىوكّ بُ ِكيَن بلعُيّ ,كعُ كؤًعُ َهًَلِ تعلّ ثًٌَعًِاك ٓعُْ ,كعُ
ودٔععُت ُععُمَكّ ئًٌَععُ هععُ دًَطععاّ ػؤيععُتِ ,ئُطععُكيٍ ثًٌَععلَُ كلابععا ًىًلًِععُ ئًَوععتاكُ هععُُاو هًوععتِ
ثلؤفَكاْ ؿا ؿَبىوْ ,بُالََ ؿوايِ باهِ ؿَكَُ كُ ٓؤْ ؿَكليَت ئًٌَُ ٓعُتا كؤتعايِ ًىُاىًُعات و ؿَُطعـاْ
هُهُك ئَُ ثلؤفَ ياهايُ دًَطاّ ئُواَُُ بلُيُِوَ ,هُ هًوتِ ثلؤفَكاُـا هُاليُْ ئًٌَُوَ ًٓض كًٌَُيُكِ
هُهععُك ًُععُ و بععُ ثُهُُـيٌععِ ؿَماُععريٓ ,ععُكوَٓا ُععؤفَْ كلؿُععُوَّ بُ ِكيَىَبُكايععُتِ طٌععتِ تىككٌععاًٍُ,
الثُكَِ  37ثلهًاك هُهُك ًاهتُكثالُِ ًىيَُِواكَ كعُ هعُُاو ثعلؤفَ بُكؿَواًعُكاُِ وَماكَتعِ ًعاكَواُِ و
طًُتىطىماك ؿايُ ,ثلؤفَ ٌٓ هاالَُِ ثًٌَىوَو تامَ كاطُياُـُِ بؤ كلاوَ ,هُ وَالًَـا تُبًعِ كؤًُهًََم ثلؤفَ
ُْٓ ئًَوتا ئًٌَُ ئًُوايَ ًاُطِ ؿووَ هاهَِ  ,3112كعُ هًَعلَ ؿاًٌُعتىويّ ًىُاىًُعُّ ثلؤفَكعاْ ؿَكعُيّ,
مؤكبُّ ثلؤفَكاصياْ ٓعِ هعاهَِ,3113 ,3111 ,3111ئعُوَ سُىًقُتًَلعُ ئًٌَعُ ُعُٓاتىويّ ئعًُلِؤ ٓعًض
بُكُاًُيُن هُ هفلَوَ ؿَهت ثع ٌَ بلعُيّ ,ئًٌَعُ ٓعاتىويّ كعُ ئًوعتٌلاكيُت بعـَيّ بعُو كاكوباكاُعُّ كعُ
ؿَكععليَّ ,ئععَُ ثلؤفَيععُ كععُ ًاهععتُكثالًَُلِ ثلؤفًٌععِا َي و تُػُهىهععًُ ,ؿيععاكَ ٓععُتا ئًَوععتا ئًٌَععُ كععُ
بُؿواؿآىوصياْ بعؤ كعلؿ بعُ ؿَىًقعِٓ ,عُتا ئًَوعتا  2دعاك باُطًٌَٔتًٌعِ بعؤ كعلاوَ ,بعُالََ هُبعُك ُعُبىوُِ
كؤًجاًُاّ ًىتُػُهًى هُ بىاكّ ًىيَُِواك هُواُُّ كُ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كاكؿَكُْ ياْ (ئًِالهتًاْ)
ُٓيععُ ,كععُ هععُ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ ئععًٍ ؿَكععُْ ٓععُتا ئًَوععتا تُُاُععُت كًٌَععُّ ئععُوَ ٓععُبىوَ كععُ كععُي
ُُٓاتىوَتُ ثًٌَُوَٓ ,ؤّ ؿواكُوتُِكًُِ ,ثلؤفَكعَُ ٓعُك ئُُعوَُْ ٓعُك ًُهعُهُكُ ًاهعتُكثالْ بعىوَ,
ُُن تُُفًنّ ًاهتُك ثالُُكُ بعىوَ ,ئًَوعتا كعُ وَماكَتعِ ًعاكَواُِ ُُٓعـيَم تعُ رياتِ بُهعُك ؿآعاتىوَ,
مياتليٍ ئُو ؿَهتُّ ًىيَُِواكيٍ با بوًََري ػوىهًُتِ ػعؤّ وَكطلتعىوَ ,ئعُو بابُتعَُ بُؿواؿآعىوُِ
مياتلّ بعؤ ؿَكعُيّ و ًٓعىاؿكايّ كعُ بعُمووتليّ كعات ٓاكَهعُك ببعًَذي ,الثعُكَِ  ,37ثلهعًاكّ  16هعُُاو
كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايعِ ,ثلؤفَكعاُِ ُعؤفَْ كلؿُعُوَّ ثعلؿّ ؿَالي هعُ ماػعؤ ,ىٌعوُّ ئعاكلٍَ ,ىىتاواُعُّ
ىىبُٓاْ هُ ئاًًَـّ ,هُُاو ثلؤفَ تُواو بىوَكاُِ وَماكَتِ ًاكَواُِ و طًُتىطىماك ؿايعُ ,ثاكيَنطعاّ ؿٓعؤن
هععُ كاتًَلععـا ثععلؿّ ؿَالي تععُُٔا ؿؤكًىًًَِععت كععلاوَ ,ىٌععوُّ ئععاكلٍَ و ىىتاواُععُّ ىىبععُٓاْ ُنيلععُّ %21
دًَبُدٌَ كلاوَ ,هُكِاهتًـا ئَُ ثلؤفاُُ تُواو ُُبىوْ بُهَلى طليَبُهتُكاًُاْ ُٓهَىًَاوَتُوَ ,ئًُُ ػىؿّ
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ثلهًاكَكُيُ ,تُبًعِ وَالًَِ ئًٌَُ ئُوَيُ كُ بُهََِ ئُو ثلؤفاُُّ كُ باي كلاْ ,هُبُك طريوطلفتعِ ًَُعىاْ
فُكًاُطُّ ثُيىَُـيـاك و ,كؤًجاًُاّ دًَبُدًَلاك ئًذلائاتِ ىاُىُِ هُطُيَ كلاوَ ,كًٌَعُ ٓعُبىوَ هعًَُُىاْ
ًىُُفًن عًُُي و دًُٔتِ ًُعِِ ,ئًذلائاتِ ىاُىُِ كلاوَ ,هعُسب عًُعُي كعلاوَ ,كعُ هعُسب عًُعُي
ؿَكليَذي ئًٌَُ هُ هًوتِ ثلؤفَكاُـا ,ؿَبًَت كؤتايِ بُو فُىُكاُُ بًَِري ,كُ داكيَلِ تل ؿَهت ثًَـَكاتُوَ
بُ ًًَىاميَلِ تلَ ,ئُو ثلؤفَيُ هُهُك سًوابِ با بوًََري طُيٌتىوُُتُ ئعُو وَمععُ ىاُىًُعُّ ,كعُ ؿائعريَّ
ًُعِِ بُ تُُفًن ًىباًل بًلاتّ ,بُ واهتُّ ُٓك تُكَفًَلُوَ هُهُك سًوابِ تُكَفِ يُكعَُ ,هُبُكئعُوَ
ئًٌَُ كُ داكيَلِ تل ثلؤفَكُ ؿَهت ثًَـَكاتُوَ ,عًِعىاُِ ئعَُ دعاكَّ ؿَبًَتعُ تعُُفًن ًىباًعلُ ,آعاكيّ
هُوَّ بِىوهري كُ ئُوَ تُواو بىوَ ,تُواو بىوُُكُ ًُػوُؿّ ئًٌَُ وَمعًَلِ ىاُىًُُ ,كُ ؿَبًَعت ئاًعافَّ
ث ٌَ بـكيَت بُو ًلوُٓ ,ىُلُ ؿوايِ ػُكدًُكاُِ ثاكَو ئُواُُ هُالّ ئًٌَُ ًُُ ,هُالّ وَماكَتِ ؿاكايًُ ,هُ
طُجنًُِيُ ,ئُوَ ًًَىامّ (َعُ ٍٛب٘) كُ ئًٌُكاْ تُُفًن بدي و تُكًٌوعُ بعدي ,الثعُكَِ  ,18 ,37ثًٌَعًِاك
ؿَكُيّ ,كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ثًٌَعًِاك ؿَكعُْ ًعاؿؿَّ  25هعُ ثعلؤفَ ياهعاّ بىؿدعُّ ٓعُكيٍَ بعؤ هعاهَِ
 3112البربيَععتٓ ,ععىُلُ بععُ ثًَٔععُواُُّ ثععُيلَِوّ ُععاوػؤّ ثُكهععًُاُِ كىكؿهععتاُُ ,وابععنامن ئععُوَ ميععاتل
ثُيىَُـّ بُ ًُٓىو بىؿدُوَ ُٓيُ ,باهِ تُبُعاتِ ًاهًُ كلا ,ثُكهًُاُِ بعُ ِكيَن باًعال ؿَماًَُعت ,الثعُكَِ
ٓ ,38ععىاكََ ثلهععًاك هععُ كاثععؤكتِ هًقُععُّ ؿاكايععِ ,هععُ بىؿدععُّ ثُكَثًَععـاُِ ثاكيَنطاكععاْ ,ؿيععاكَ ئُُ عوَِ
ثلهًاكَكُ هًقُُّ كٌتىكايَ و ئاوؿيَليُ ,هُ بىؿدُّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكعاْ ِكيَقَيعُكِ مؤك كعَُ تعُكػاْ
ؿَكليَت بؤ بىاكّ كٌتىكايَ ,بؤ صيىوُعُ هعًَُُىاْ هعاالَُِ  3117بعؤ  3113وُٓ ,كهع ٌَ ثاكيَنطاكعُّ ٓعُكيٍَ
تععُُٔا ب علِّ ً 5وًععاك تععُكػاْ كععلاوَ بععؤ بععىاكّ كٌععتىكايَ ,كععُ ِكيَقَيععُكِ مؤك كًُععُ ,ثُكَثًَععـاُِ ثاكيَنطععا
بُتايبُتِ هُ هاالَُِ كابلؿووؿا ًًَىامّ ػُكز كلؿُِ ثاكَكاْ بُ ؿَهُالَتِ ئُجنىًعُُِ ثاكيَنطعاو ثاكيَنطعاك
بىوَ ,ئُوَ  3هعاهَُ كعُ وَماكَتعِ ثالُعـاُاْ هُهعُك فعُكًاُِ بعُثًَِ ياهعاكاُِ بىؿدعُّ  3هعاهَِ كابعلؿوو,
وَماكَتععِ ثالُععـاُاًٍُ ٓاتىوَتععُ هععُك ػععُت ,ئععُو ئُككععُّ هععُ ئُهععتؤّ ػععؤّ طلتععىوَ ,كععُ ًىتابُعععُّ
تُُفًنً ,ىتابُعُّ كِينبُُـّ هًوتِ ثلؤفَكاُِ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ بلات ,ئًٌََُ ئُو تًَبًًًُِاْ بُ
ثُهُُـ وَكطلتىوَ و ,بُ باًِ ؿَماُري ئًذلائات وُٓ ,ك كِاهعتُوػؤَ هًقُُكعُ ئعُو ثًٌَعًِاكَّ كعلؿووَ,
كِاهتُوػؤَ كًٌَُكًُاْ ٓاكَهُك كلؿووَ ,ؿواّ تُفاهًوِ ٓاكَهُككلؿُُكَُ ؿيًَُِ هعُكُّٓ ,كٓعُُـَ
ثُكَثًَععـاُِ ثاكيَنطععاَ ػععؤٍ هععُ ػؤيععـا كؤًععُهًََم بععا بوَعًَري ئُٓععـافِ تايبععُتِ ُٓيععُ هععُو ثلؤفاُععُّ كععُ
هُكيعّ ,هُو ثلؤفاُُّ كُ ػنًُتطىماكّ ًىباً ِل بُ ٓاووالَتِ ؿَطُيُُّ ,بُالََ هُطُيَ ئُوًَعـا سُىعُ بعُ
ِكيَقَيُكِ ًىُاهب كُكتِ كٌتىكاهًٍَ هُبُكٓاو بطرييَت ,هُ الثُ ِكَ  ,38سُوتعَُ كاثعؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ
ثلهًاك هعُ بىؿدعُّ وَبعُكًَِٓاْ بعؤ ثعلؤفَ بُكؿَواًعُكاُِ وَماكَتعِ كٌعتىكايَ ,بعلِّ ً 191وًعاك ؿيِعاك
تُكػاْ كلاوَ ,بؤ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاْ ,بلِّ تُُٔا ً 51وًاك ؿيِاك تُكػاْ كلاوَ ,ئَُ ثاكَيُ تُُاُعُت
بًُِ ئًشاهُ كلؿُِ ثلؤفَّ ئاوّ ًًُاًم ُاكاتُُ ,ن ثلؤفَ هالاتًذًُكاُِ وَن بُُـاوَكاُِ تعُق تعُق
و ًُُـاواو ؿيَلَهىونٓ...تـ ,وَالًَِ ئًٌَُ ئُوَيُ كُ يُكًَم هُ بًُِاكاُِ تعُكػاْ كعلاوّ بىؿدعُّ هعاهَِ
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()3112عِ ُٓك هًَلتُكيَم ,يُكًَم هُ بًُِاكاُِ ِكيَعقَّ ػعُكدِ وَماكَتُكعُ بعىوَ هعُ هعاهَِ  ,3111كعُ
ؿوايِ بُ تُفوًى ًُكسِ ؿَكَُ ,كُ ئُهاهُكُ ٓؤُُ ,هعُ هعاهَِ  3113وَماكَتعِ كٌعتىكايَ ً 313وًعاكّ
ٓععُبىو ,ئععَُ ب علَِّ كععُ ئًَوععتا ئًُوععايَ ً 191وًععاك كععُ باهععِ ؿَكععليَذي و ,ئععُو ثلؤفاُععُّ كععُ بععُ صيىوُععُ
ًَِٓلاوْ ,كُ ئايا ٓؤ ْ ؿَكليَت ئًُاُُّ ث ٌَ تُُفًن بلليَعت ,بعُعنيَم هُواُعُ تعُُٔا ئًَوعتا هعُ ًُكسُهعُّ
ؿينايِـاْ ؿَبًَت ثاكَّ بؤ تُػوًى بلليَت ,بؤ ؿينايِِ ئُو ثلؤفاُعُ ,ثلؤفَكعاُِ كٌعتىكايَ ئُطعُك باهعِ
داُبِ ئاو بلُيّ ,ئُطُك باهِ داُبِ بُُـاو بلُيّ ,ئًُاُُ بُ ؿينايّ ًُٓىو ًتًَم ؿَبًَعت  %111كاًعى
بًَذي ,ئًِذا ؿَبًَت ؿاػوِ ػتىَّ تل بًعت ,ئًُعُ وَكعى ؿكوهعت كلؿُعِ بًِايعُكِ ئُوًَُعُ ,بعُالََ ئُطعُك
ثلهًاكَكُ ئُوَيُ بعري هُٓعِ كلاوَتعُوَ بعؤ كٌعتىكايَ ,كعُ ثعلؤفَّ هعالاتًذِ ئعُجناَ بعـكيَذي؟ ًعّ ٓعُك
هًَلَوَ بُ هُكاسُت بُ بُ ِكيَنتاْ بوًٍََ ػؤ بىؿدُكُ هُبُك ؿَهتِ ػؤتاُُ ,فًاكَكاًٍُ ًُودىؿْ ,ئُطُك
ثلؤفَّ بُُـاويَم ً 1وًاك ؿؤالك تُكوًف بلات ,تؤ ً 2وًاك ؿؤالكت ُٓبًَت ُُن ئًُوايَ ,كاهتُ هُ  1هاهَـا
دًَبُدٌَ ُاكليَت ,بُالََ با بوًََري تُُٔا يُن بُُـاو ئُطُك بؤ  2 ,2هاهًََم ُٓك هاهًََم ً 211وًؤْ ؿيِعاكّ
بؤ ؿابًَِري َُٓ ,ؿيواْ ًىًلًُِ كاكيَلِ مَظيُت بًَت و ,ػُهَلِ تليٍ ثًٌَعِ ئًٌَعُ هعُو والَتاُعُّ كعُ بعا
بوًََري هُ والَتًَلِ وَكى تىككًا ,كُ كؤًُهًََم هُو ثلؤفاُُ ُْٓ بُ سُىًقُت ؿَوكّ كُكتِ تايبعُت و ىعلوم
ياكًُتِ ؿاوْ ,ئُطًِا ئًشتًادُ ُُٓىوكُيُكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ ئًَوعتا ,ؿوايعِ ؿيًَِعُ هعُك بؤٓعىوُِ
ئًٌَُ ,بؤٓىوُِ سلىًُت هُهُك ئُوهُويُتُكاْ و ُُٓـيّ كىهفُياْ بَُ بلَِ ثاكَيُّ كُ ُُٓعـيَلذاك ُعاو
هٌَ ؿَُليَت بىؿدُّ مَبُالغً ,ىًلًُِ مَبُالغ بًَت ًىىاكَُُتُْ بُ  ,93بُالََ مَبُالغ ًُُ ًىىاكَُُتُْ
بُ ئًشتًاداتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ و بىًُُّ تُستِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ ىعُت ودعىؿّ ُعُبىوَ ئعُوَّ
كُ َُٓ بىوَ تًَلـكاوَ هُ ػًالزي  51هايَ با بوًََري ,الثُكَِ  ,39ؿَيَُ كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ثلهًاكَكُ
ئُوَيععُ وابععنامن ٓععُك ثُيىَُـيـاكيٌععُ بععُوَّ ثًٌَععىوتل ,دععُػت ؿَكُيِععُوَ كععُ هععُ بععىاكّ ثلؤفَكععاُِ
بُكًًَُِٓٔاْ ,بىؿدُّ ثًَىيوت ؿابري بلليَت بؤ دًَبُدٌَ كلؿُِ ثعلؤفَ طعُوكَكاُِ ئعاوؿيَلّ ,بُكبُهعتُ
طُوكَكاْ هُ ِكيَطاّ ىُكمّ ًَُىؿَوهَُتِ و ؿكيَقػايُْ و ,يعاْ وَبعُكًَِٓاْ و ,يعاْ ٓعُك ؿآعاتًَلِ تعل ,وَالََ,
ئًٌََُ تُبًعِ تُئًـّ ئُوَ ؿَكُيّ ,بُ فُكًًٍ تُكوًف كلاويّ ,كُ ٓعُويَ بعـَيّ و ثُيىَُعـّ بلعُيّ
هُطُ َي باُلِ ًُىؿَوهَُتِ ,هُطُ َي باُلِ دًٔاُِ بابوًََري (وَهَغ باُم)ُٓ ,كوَٓا هُطُيَ كؤًُهًََم باُلُكاُِ
تل ,كُ ئًشتٌازي ئُوَّ ُٓيُ بتىاُّ ًىًاكَكُ بلعُْ ,وَكعى ًىًعاكَكُّ ىًتعاعِ سلعىًِ هُطعُ َي ىًتعاعِ
ػاْ ,و وَكى ىعُكمّ ؿكيَقػايعُْ  ,بعُ  )PUPPLIC BRIVED PART NASHPبًَعت ,يعاْ بعُ
(بًؤتِ) بًَت .الثعُكَِ  11, ,39ؿاوا ؿَكعُْ بعُ ؿكوهعت كلؿُعِ هعايوؤكاْ هُهعُك وَماكَتعِ كٌعتىكايَ ,كعُ
ُنيلُّ  2هاهَُ ُُٓـيَلًاْ هُ بىؿدُؿا ثاكَياْ بؤ تُكػاْ ؿَكليَعت ,بعُالََ ُُٓعىويُِتُ بعىاكّ دًَبعُدٌَ
كلؿُُوَُٓ ,كوَكى ُُٓـيَم هُ بعُ ِكيَ ناْ ئُُعـاًاُِ ثُكهعًُاًٍُ ئاًافَيعاْ ثًَعـا ,ئًٌَعُ هعُ كعؤّ ميعاتل هعُ
 3511ئُو ثلؤفَيُّ كُ ًُٓاُُ ,بُعنيَم بىاك ُٓيُ ,بُعنيَم هعًَلتُك ُٓيعُُُٓ ,عـيَم ثعلؤفََ ُٓيعُ,
كُ تىوًِ تُئؼري بىوَُُٓ ,ـيَلِ كًٌَُّ هُهُكَ ,ئُوَ ُٓك ػؤًاْ ًَِٓاًاْ وَكى ػؤّ عُكمًاْ كلؿووَ,
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مؤكبُّ هًذاُِ ًُعًٍِ وابنامن كعُ ًىتابُععُّ ئعَُ كاكاُعُياْ كعلؿووَ ,تُفاهعًوِ ئًٌعُكاًٍُ ؿَماُعّ,
بًُُوبُت هايوؤكاًٍُ هُك بىؿدُّ بامكطاُِ و ثًٌُهامّ ,هاالَُِ كابلؿوو بىؿدُّ بؤ تعُكػاْ كلابعىو,
بُعنيَم داك بُٓؤّ طعؤكِيِِ ًعىيَّ و ,ثٌعلِري و ػعىي و ئًشاهعُ كعلؿْ كعاتِ بعلؿووَ ,بعُعنيَم دعاكيٍ
بُٓؤّ ئُوَّ كُ كٌَ باًالَ ,ئُو هُكيد تلَ ,بؤئُوَّ ثًٍَ ًُومسُوَ ئُواُعُ ببًَتعُ دًٔعُتِ ًىُعُفًن,
بىوَتُ ٓؤّ ؿواكُوتًِاْ ,هُ ئًَوتاؿا هايوؤّ ُٓوهًَل تُواو بىوَ ,هايوؤّ هوًٌَاًٍُ ئًشاهُ كلاوَ ,ئُواُُّ
تليٍ هُ ثلؤهُّ تُُـَكيِّ ,هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاًٍُ كاك هُهُك ئُوَ ؿَكات ئًَوتا ,بؤئُوَّ
كُ تعُداومّ بعُعنيَم كؤتعري بلعليَذي ,بؤئعُوَّ بعُ مووتعليّ كعات ؿَهعت بعُ ؿكوهعت كلؿًُعاْ بلعليَذي,
ئُواُُّ كُ ًاوْ ,هعُ كؤتايًعـا كعُ تعُواو بعىو وَماكَتعِ كٌعتىكا َي هعىوؿًُُـ ؿَبًَعتٓ ,عىُلُ ثلهعًاكَكُ
هُهُك ئُوَ بىو كُ بؤِٓ وَماكَتِ كٌتىكايَ ,هُ وَماكَتِ كٌتىكايَ ًُُ ,الثُكَِ  ,21دًٍ ,ئُوَ ثُيىَُـّ
بععُ بىؿدععُوَ ُٓيععُ ,الثععُكَِ  21كاثععؤكتِ هًقُععُّ ؿاكايععِ ؿوا بلِطععُ ثلهععًاك ثًٌَععًِاك ؿَكععُْ ,كععُ ثععلؤفَ
بٔىوكُكاْ كاهتُوػؤ هُاليُْ وَماكَتُكاُُوَ دًَبُدٌَ بلليَت ,بُٓؤّ ئعُوَّ ٓعًض بُهًََِعـَكيَم وَكيعاْ
ُاطليَت ,وَالََ مؤكبُّ وَماكَتُكاْ ثُيلَِوّ ئُوَ ؿَكُْ هُ سُىًقُتعـا بُتايبعُتِ ئُواُعُّ كعُ ثاكَيعاْ,
طىفًُياْ هُ ً 1وًاك ؿيِاك كًُال بًَت ,تُُاُُت فُكًاًٌٌُ ثٌَ ؿَكٓعىوَ كعُ تُئلًعـ كعلاوَ هُهعُك ئعُوَ
هُاليُْ هُكؤكايُتِ سلىًُتِ ُٓكيٌَُوَ ,بُالََ ُُٓـيَم وَماكَتًٍ ُْٓ وَماكَتِ ُُٓـَهِ و تعُُفًنّ
ُري ,بؤ صيىوُُ وَماكَتِ ئُوىاف ,بعُعنيَم وَماكَتعِ تعليٍ ,كعُ ثلؤفَيعاْ ؿَبعًَذي هعُو ِكيَِذعُ ًىًلًِعُ
ئًٌلاًُُتِ تُُفًنّ ًىباًلياْ ُٓك ُُبًَت ,يُعِِ ئُو كاؿيلَو ئُو ئًٌلاًُُتُ فًُُُ ًُودىؿ ُعُبًَذي,
ئًَُُ كؤًُهًََم ًذي هُُاو كاكوباكّ سلىًُت ؿا ُْٓ ,كؤفاُُ ئًٌَُ ُٓويَ ؿَؿَيعّ ؿائًٌعُْ ٓاكَهعُكياْ
بؤ بـؤميُِوَ ,الثُكَِ  ,23يُكَُ ثلهًاك ,هُ كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن ,ثًًٌَِاك ؿَكُْ بعؤ
هعاهَِ  3112ؿابًِللؿُععِ بعلَِ ثاكَيععُن بعؤ ؿكوهععت كلؿُععِ ثلؤفَكعاُِ فيَلػععاُِ وَكمًعِ ًُٓععُدؤك هععُ
ثاكيَنطاكاْ ,طليِطِ بـكيَت بُ ؿاًُمكاُـْ بؤ كؤًُهَطُّ كؤًعِبريّ و بِلعُ وَكمًعًُكاْ ,كَِٓعاوّ ِكيَعقَّ
ؿاًٌُتىاُِ ُاوُٓكاْ بلليَت ,هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاُِ وَماكَتعِ كؤًعِبريّ و الوآْ ,عىُلُ دًعاوامّ
ُٓيُ هُ ٓؤًُُتِ ؿابًُللؿًُاْ ,وَالًَِ ئًٌَُ ئُوَيُ كُ ثلؤفَ بُكؿَواًعُكاْ و ثًٌَعًِاكَكاُِ وَماكَتعِ
كؤًِبريّ و الواْ ًُٓىو بىاكَكاُِ طلتىوَتُوَ ,هُ بِلُّ وَكمًِ الواْ و ياكيطا بُ ًُٓىو دؤكَكاًُُوَ,
ؿكوهتللؿُِ ٓؤهَِ ؿاػلاوّ وَكمًِ هُ ُٓك ه ٌَ ثاكيَنطاو ئًعـاكَّ طعُكًًآْ ,عؤهَِ ئؤهَعؤًجِ كعُ هعُ فيَعل
دًَبععُدٌَ كععلؿْ ؿايععُ ,هععاهَِ  3111هُاليععُْ ثُكهععًُاُِ بععُ ِكيَنَوَ ً 31وًععاك ؿيِععاك تععُكػاْ كلابععىو بععؤ
فيَلػاُِ وَكمًِ ,كُ بًًَُلِ ٓىوَتُ بعىاكّ دًَبعُد ٌَ كلؿُعُوَ ,هعُ هعاهَِ ؿآاتىوًعـا كَِٓعاوّ ميعاتلّ
ؿَكُيّ و ,هَُ هاهًٌَـا ئُطُك ُٓك ؿَكفُتًَم ُٓبىو كَِٓاوّ ئُوََ ؿَكُيُّٓ ,كٓعُُـَ ًعّ ًىتُئلًعـَ
كُ بُكِيَن كان ًًَلؿيَ بُوََ كِامّ ُابًَت ,الثُكَِ  ,22يُكَُ ثلهًاك هُ كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ,ثٌعتطريّ
هُ ًاؿؿَّ ًَُ ثلؤفَ ياهاٍ بىؿدُ ؿَكَُ بُ تُكػاْ كلؿُِ بلِّ ً 131وًعاك بعؤ بُكُاًعُّ تىاُاهعامّ,
تًَبًِِ هُ كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ٓاتىوَ كُ تُُٔا بلطُّ ُاكؿُُ ؿَكَوَّ ػىيَِـكاكاْ دًَبُدٌَ ؿَكليَت,

26

هُو بُكُاًُيُ بُب ٌَ كآًَِاْ و تىيَقيِعُوَ ,بؤيعُ ثًٌَعًِاك ؿَكعَُ ب ِليَعم هعُو ثعاكَ تعُكػاُللاوَ ئاكاهعتُّ
تىيَقيُِوَّ ماُوتِ بلليَت ,ثالًَُم ؿابِليَت بؤ ثلؤهُّ كآًَِعاُِ فُكًاُبعُكاْ و ًاًؤهعتاياْ ,ثًَىيوعتُ
ثلؤهععُّ تىاُاهععامّ كَِٓععاوّ ثوععجؤكيُتِ و ثًَـاويوععتًُكاُِ وَماكَت و سلىًععُتِ ٓععُكيٍَ بلععُْ ,بععُثًَِ
فًاكَّ ؿاًٌُتىاُِ ُٓك ثاكيَنطايُن ,تًَبًِِ هًقُُ ئُوَيُ كُ كيَقَّ ثاكيَنطاّ ؿٓؤن مياتل بىوَ ,ثًَىيوتُ
بعؤكؿّ بععاالَ كاثععؤكتِ هععاالَُُ هُهعُك دًَبععُدٌَ كلؿُععِ بُكُاًععُّ تىاُاهعامّ ئاًععاؿَ بلععات ,ثًٌَععًِاك ؿَكععَُ
سلىًُتِ ُٓكيٍَ كؤًُكِ ؿاكايعِ بعؤ ىىتابًعاْ و ػىيَِعـكاكاْ بلعات ,بعؤ ؿكيَعقَ ؿاْ بعُ ػىيَِعـُِ بعا َال بعُ
ًًَىَّ بُػٌري ,ثًًٌَُِ ,ىُكمّ ػىيَِـْ ,بُ ِكيٌَِايًُن كيَم وليَت ,وَالًَِ ئًٌَُ ئُوَيُ كعُ بُكُاًعُّ
تىاُاهامّ ئُهاهُكُّ با بوًََري هُُاو ياهاّ بىؿدُّ سلىًُتِ ُٓكيٍَ هُ ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ ,هعُ هعاهَِ
 3111ثُهُُـ كعلا ,كؤًعُ َهًَم ئاهًعاتًٍ ًىععُكَفِ كعلا ًًلعاًُنَ بعىو ,ئعُوَّ كعُ ٓعؤْ ثًعاؿَ بلليَعت,
هًقُُيُكِ باالَ هُُاو سلىًُت بؤ ئُوَ ؿاًُمكا و ,كاكَكاًٍُ كاهجًَلؿكاْ بُ ٓعُكؿوو وَماكَتعِ ػىيَِعـُِ
باالَ و وَماكَتِ ثالُـاُاًًَْ ,ىامّ ىبىهَللؿًٍُ هُ ُٓكؿووال بعُثًَِ ِكيٌَِايًعُن ؿَككعلاْ ,بًُعًَىاميَم كعُ
وَماكَتِ ثالُـاُاْ ئعُككِ ُعاكؿُِ يعاْ ئًؼتًعاك كلؿُعِ كاُـيعـَكاُِ سلىًعُتِ هعُ ئُهعتؤ طعلتٓ ,عًُىو
ًؤمَفًِِ سلىًُت ,ؿاًىؿَمطاكاُِ سلىًُت بًَذطُ هُ وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَ ,بؤ بُكُاًُّ تىاُاهامّ هُ
ِكيَطاّ وَماكَتِ ثالُـاُاُُوَ تُىـضيِ بُكُاًُكُياْ ؿَكلؿ ,وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَ ػؤّ با بوًََري ػعُهَلِ
تل كُ ؿاًُمكاوّ سلىًُت ُُبىوْ ياْ كُ ػُهَلِ ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٍَ بىوْ ,هُ ِكيَطاّ
وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَوَ تُىـضيًاْ ؿَكلؿ ,وَكطرياوْ ُٓتا ئًَوتا هُ ػًالزي ئعَُ  2هعاهَُ ُنيلعُّ ميعاتلَ
هُ  2211كُي ,هًُاُُ ُنيلُّ  1211كعُي هعُ وَماكَتعِ ثالُعـاُاْ وَكطعرياوْ ,كعُ ئعُواًٍُ كاُـيعـّ
ٓعًُىو وَماكَتععُكاُّ بعُ ثُكهععًُاُِ كىكؿهتاًٌُعُوَ ,هععُكؤكايُتِ سلىًُتعُوَ ,كععُ ئعُو فُكًاُبُكاُععُّ
فُكًاُبعُكّ سلعىًري بعُثًَِ ًًلاًُنًًَععم ,هعُ ِكيَطعاّ ًىئُهُهععُكاُِ ػؤيعُوَ ثًٌَلًُعِ بُكُاًُكععُياْ
كلؿووَ ,تُىـضيِ بُكُاًُكُياْ كلؿووَ ,هُالّ ئًٌَُ هُ وَماكَتعِ ثالُعـاُاْ بعؤ ئعُو  1211كُهعُ ِكيَعقَّ
ؿاًٌُتىاْ وَكى ُٓوهًَل و هوًٌَاُِ و ؿٓؤن بُوًًَىامَ هُالّ ئًٌَُ تُتبًق ُُكلاوَٓ ,ىُلُ ًىًلًُِ فًاكَ
ًؤمَفري ئُُوَُْ هُ ُٓوهًَل ,هُ هوًٌَاُِ و هُ ؿٓؤكًٍ مياتل بّ ,بعُ سعىكٌِ ئعُوَّ وَماكَتعُكاُِ هًًَعُ,
هُكؤكايُتًُكاُِ هًًَُ ,فًاكَّ فُكًاُبُكيٌِ ميعاتلَ ,ئًٌَعُ ًُىاعًعـًاْ ؿاوَ بعُ وَماكَتعُكاْ و ,بعُثًَِ
ئُوَ تُوميد بىوْ ,هُ وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَ ًُعاؿَهُيُن ُٓبىو ,كُ بؤ ئُو ُٓ 2ماك كُهُّ هعُ ِكيَطعاّ
ئُواُُوَ وَكطرياوْ ياْ مياتل هُ ُٓ 2ماك كُي ,كُ ِكيَقَيُن بؤ ثاكيَنطاكاْ ؿابِليَعتً ,عّ هعَُ هُسنَيعُؿا
بُ ؿَىًقِ ًُعوىًامت ًُُ كُ ِكيَقَّ ئُواْ بُ سُىًقُت ُُٓـَ ,ئعُو ثلهعًاكَ ًُُعـَكَكُّ هعُ كىيًَعُ,
ٓىُلُ ًىًلًُِ تُعقًبِ هُهُك بلليَت ,بُُٓك سا َي بُكُاًُكُ ,ثلهًاكيَلِ تل ئُوَيعُ كعُ بؤٓعِ ؿَكطعا
ُاكليَتُوَ بؤ ىعُكم هُهعُك ئعُو بُكُاًُيعُ؟ ,بُكِاهعتِ ػعؤّ فلعلَّ ىعُكم ًىًلًِعُ تُُاُعُت هعُ فلعلَّ
ًًِشععُ باًععاليٍ بًَععت ,عًوٌععِ تععليٍ بًَععت وَكععى ٓععًُىو والَتععاُِ دًٔععاْ تًُععذًعِ ػععُهَم بلععليَذي بععؤ
ػىيَِعـْ ,بععُالََ ئًوتعناًًَلًٍ ؿكوهععت ببًَعت هُاليععُْ تععُكَفِ ًىىابعى ,بؤئععُوَّ ًعتُكُ بلُويَتععُ ىععاهبِ
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ئًوتناًًَلِ ًىتُباؿزي ُٓكؿووال ,بُالََ هُسُىًقُتـا ئُو ثًًٌَِاكَّ كُ ئًَوتا كلاوَ ,هَُ وَػتعُّ ئًَوعتاؿا
كُ هُ  2211كُيُ ,نيلُّ  3211كعُي ئًوتشاىًعاْ كعلؿووَ 3111 ,كُهعِ تعل بعُ ِكيَطعاْ كعُ ئًوتشعاق
بلُْ ياْ كؤكهِ مًاْ بلُْ ياْ ًٌَٓتا ؿَهت بُ ػىيَِـُُكُياْ ُُكلاوَ ,هُ ٓعًُاْ كاتعـا كعُ تعؤ 3111
كُهت ُٓيُ ,وا بُ ِكيَطايُ كُ بلِوات ,ئًٌَُ كُ ؿَهًََري بُكُاًُكعُ بُكؿَواًعُ باهعِ تعًُىيى كلؿُعِ ئُواُعُ
ؿَكععُيّٓ ,ععىُلُ  2211ئُطععُك ًُبوععُ ًَلِ هععابت وَكععى كَىععًًَُم وَكبطععليّ ,ؿَبًععِري كععُ ئًوتناًععاتِ
سلىًععُت بُكاًبععُكّ ئععُو ًٌَٓ 2211ععتا ٓععًُىوّ دًَبععُدٌَ ُععُبىوَ و ,ئًشتًٌاهععُ  2 ,2هععاهَِ تععلّ المَ
بًَذي ,بؤئُوَّ َُٓ تًُىيى و َُٓ فُتلَ مًًَُُُكُ ئُواُُ بطُْ بُ ئاًاُر ,ئُطُك هُ ًُٓاْ كاتـا كُ تؤ
ئُواُععُ بععُ ِكيَطععاوَ ٓععُْ بُكُاًُدُيععُكِ ىععُكم بلععُّ ,ػععُهَلًَلت ؿَبًَععت هُاليُكععُوَ ىععُكمياْ ؿَؿَي عَِ,
ػععُهَلًَلِ تليٌععت ُٓيععُ هُاليُكععُوَ كععُ ثاكَكععُياْ ؿَؿَيت عَِ وَكععى ًِشععُ ,كععُ ئًُععَُ ػععؤّ هععُ ػؤيععـا
ئًنؿَوادًُتًَم ؿكوهت ؿَكات ,سُشيُْ ؿَبًَتعُ باعًوعِ كًٌَعُ ,ؿَبًَتعُ باعًوعِ فعُكق و دىؿايًعُن كعُ
ًٓض ًى بُكِكيَلِ ُابًَذي ,ئًُُ كاتًَعم ؿَكعليَذي ,كاتًَعم ؿَهعت ثع ٌَ بلليَعت كعُ ئعَُ ثلؤفَيعُ ,ئعَُ 2211
كاُـيـَ كُ ُٓك ًُٓىوياْ سُشيُْ ئُواُُّ تليٍ ًىهتُسُىِ ياكًُتري ,بُالََ كُ ئُواُُ ؿَكُوُُ هُك
هلُيُن بؤئُوَّ تؤ بتىاُِ بُُاكًُدُكُ بًًَُىاميَلِ تل ؿَهت ثٌَ بلُّ ,هُبُكئُوَ كَِئِ ئًٌَُ ئُوَيعُ
بُكُاًُدُكُ بُ ٓعًُاْ ًعًَىَّ ػعؤّ بعُكؿَواَ بًَعت بُتايبعُتِ ئُواُعُّ كعُ ٓعُْٓ ,عىُلُ هعؤؿيَلِ مؤك
ؿكوهت بىوَ ,مَػتًَلِ مؤك ؿكوهت بعىوَ ,تُُاُعُت هُهعُك ؿاًىؿَمطاكعاُِ سلىًعُت و ئعُو هًقُاُعُّ كعُ
ُٓكًاْ بؤ ئًٌنا ؿَكُْ ,ثاكَياْ بؤ تُسىيى ؿَكليَت ,كؤًُهًََم كًٌَُ ُٓك تُُاُُت هُوََ ؿكوهعت بعىوَ
كُ ؿَبًَت داكٍَ ٓاكَهُك بلليَت ,هُبُكئُوَ ئًٌَُ بُ ثُهُُـّ ُاماُري كُ هُ ئًَوعتاؿا ,كعُ ئًٌَعُ ًٌَٓعتاْ
ئُو بُكُاًُيًُاْ بُؿَهتُوَيُُٓ ,هتري بعُ ًعىامّ هُطعُ َي بُكُاًعُدًَلِ تعل بعُ ًعًَىاميَلِ ًىػتعُهًف
ؿَهت ثٌَ بلُيّ ,الثُكَِ  , 22ؿووََ كاثعؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ ,ثلهعًاك هعُكُر و تًَبًِعِ هًقُعُ ؿَكبعاكَّ
ًاؿؿَّ سُوت ,بلطُّ يُن بُكؿَواَ بىوُِ سلىًُت هُهُك ُٓهٌَُتِ ؿكوهتللؿُِ بًِاّ ىىتاواُُكاْ
أ -بلِّ ً 131وًاك ؿيِاك تُكػاْ بلليَت.
ب -بُ ًُبُهعتِ بعُكؿَواًِ ُٓهٌَُتُكعُ ثًَىيوعتُ ثالًَُلعِ هعالاتًذِ ٓعُبًَت ,بعُ ِكيَن وَميعلّ ثعُكوَكؿَ
ئاًافَّ بُوَ ؿاوَ ثًٌَال ,كعُ ثالًَُلعِ هعالاتًذِ  11هعاهَُ ُٓيعُ بعؤ ؿكوهعتللؿُِ  3111ىىتاواُعُ ,بعُ
فًععاكَّ  311ىىتاواُععُ بععؤ ٓععُك هععا َهًَم ,وَالًَععِ ئًٌَععُ ئُوَيععُ كععُ بىؿدععُّ ُٓهٌَععُتِ ًٌُععتٌاُِ بععؤ
ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُكاْ ,هعُ هعاهَِ  3111بعلِّ ً 151وًعاك ؿيِعاك تعُكػاُللا ,هعاهَِ  3113بعلِّ 131
ًوًاك بعىو ,كعُ ؿَهَعًٍَ هعاهَِ  3113هعُ سُىًقُتعـا بعُ عًُعُزي ًُبُهعتِ ٓعًُىوًاْ ئُوَيعُ ,كعُ ًعاُطِ
سُوتِ  3113كُ ؿَكاتُ ً 7 ,6اُط هًُُوثًٍَ ,هُبُكئُوَ ئُوَ بًَذطُ هُو ىىتاواُاُُّ كُ هُفيَل ُاوّ
ُٓهٌَُتِ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ ُاوياْ ٓاتىوَ ,فًاكَيُكِ تلّ مؤكّ ىىتاواَُُ ُْٓ كُ هُ بُكُاًُدِ
ئًعتًععاؿّ وَماكَتععِ ثععُكوَكؿَؿا ٓععُْ ,كععُ ؿوايععِ ؿيًَِععُ هععُك تُفاهععًوًاْ ,كععُ كععؤّ طٌععتِ بععُ ٓععًُىو
ٓاالكًُكاٌُ وَماكَتِ ثُكوَكؿَوَ و هُ ئُواُُّ  3111كُ تُواو ُُبىوْ ُٓتا ئًَوعتا ,و ئُواُعُّ 3113
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كُ ؿَهجًَللاوْ ياْ ؿَهت ثًَُِكلاوْ ,و هُواُُّ كُ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ هُ ػعاكدِ ُٓهٌَُتُكعُ ُٓيعُتِ,
ئًَوتا مياتل هُ  511ىىتاواُُ هُفيَل ؿكوهت كلؿُـايُ ,هُبُكئُوَ ئًُوايَ كُ ئُو بلَِ ؿاُُُلا هُهُك ئُو
ئُهاهُ بىو ,بؤئُوَّ ؿيواُُوَ باكىىكهًُن ؿكوهت ُُبًَذي ,هُ ُاسًُّ تُُفًنيٌُوَ ئًُاُعُّ كعُ ٓعُْ
بلليَععت بععُ ً عًَىاميَلِ باًععال ًىتابُعععُ بلليَععتٓ ,ععُكوَٓا هُبععُك ًُسـوؿيععُتًٍ تُبعععُْ ئععُويٍ ٓععُك
عاًوًَلِ ًىًتُكَكُ هُ ًُٓىو ساهَُتُكاُعـا كعُ باهعِ ؿَكعُيّ ,الثعُكَِ  ,22ثًَِذعَُ ثلهعًاك هعُ كاثعؤكتِ
هًقُععُّ ؿاكايععِ ٓععاتىوَ ,ب علِّ ً 35وًععاك ؿيِععاك كععُ هععُ بىؿدععُّ تععُواوكاكّ ٓععاتىوَُ ,ععامامن ًُبُهععت و
تُواوكاكيُكُ؟ وليَتُ هُك بىؿدُّ وَماكَتِ ثُكوَكؿَو ػىيَِـُِ بعاالَ بعَُ ًعًَىَيُّ ػعىاكَوَ ,تعُبًعِ
ؿَكليَت ؿوايِ هُطُيَ بُ ِكيَناْ هُ هًقُُّ ؿاكايِ تُُوًق بلُيّ ,ئُطُك ًُػوعُؿياْ ًعىيًََِلِ ًىعُيُُعُ
وً ,ىًلري بًَذي ئًٌَُ ثًًٌَِاكَكًُاْ ث ٌَ باًُ
أ -بلِّ ً 31وًاك ؿيِاك بؤ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ,بؤ ُؤفَُللؿُُوَّ ىىتاواُُكاْ.
ب -بلِّ ً 5وًاك ؿيِاك بؤ وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَ ,بؤ ثُكَثًَـاُِ تىيَقيُِوَّ ماُوتِ.
ز -هُباكَت بُ ثلؤفَكاُِ ُٓكؿوو وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ و ػىيَِعـُِ بعاالَ ,ثًًَعاْ باًعُ ٓعُكؿوو وَماكَت و
ؿَمطععا ثُيىَُـيععـاكَكاْ ثابُُععـ بععّ بععُ تععُواو كلؿُععِ ثلؤفَكاًُععاْ ,هععُكاتِ ياهععايِ ؿيععاكيللاوؿآ ,ععُكؿوو
وَماكَت ه ٌَ ثًًَُِٔوَ بلُْ هُطُ َي اليُُِ دًَبُدًَلاك ,كعُ هعَُ ساهَُتعُ تعُبًعِ كعُكتِ تايبُتعُ ,هعُكِووّ
ًُكدُكاُِ ئُُـامياكّٓ ,ىُُكيـا هُ طليَبُهتُكاُـا.
ْ - -هُباكَت بُ ػاوَْ ثًَـاويوتًُ تايبُتًُكاْ ,ؿاواكاكْ كُ ب ِليَلِ طىجناو هُ بىؿدُّ ٓعُكؿوو وَماكَتعِ
ثُكوَكؿَ و كاكوبعاكّ كؤًُالَيعُتِ تعُكػاْ بلليَعت ,بعؤ بُكُاًعُّ ثعُكوَكؿَيِ تايبعُت بعُ ًاًؤهعتاياْ و
ىىتابًاُِ ئُو بىاكَو ,ػنًُت بُ ثعُضياُطاكاُِ ُابًِايعاْ و ُابًوعتاياْ و هعُُتُكّ ئعؤتًنَ ,ثُكَثًَعـاْ و
طليِطِ ؿاْ بُ كؤًُهَُكاُِ ٓاالن هُبىاكّ ػنًُتطىماكّ ػاوَْ ثًَـاويوتًُ تايبُتُكاْ ,ثًٌَعًِاك ؿَكعُْ
كُ بًُِ ثوجؤكّ بؤ ثُكوَكؿَّ ػاوَْ ثًَـاويوتِ تايبُت بلليَتُوَ هُ ماُلؤكاْ و ,بىؿدُّ ثًَىيوتِ بؤ
ؿابععري بلليَععت ,وَالََ ئًٌَععُ ثٌععتطريّ هععُو ثًٌَععًِاكَّ بععُ ِكيَنتاْ ؿَكععُيّ ,بععُو ًععًَىامََ بععاب َوًَري هععُ
بُكُاًععُكاُِ ئُطععُك ٓععُتا ئًَوععتا ئُواُععُ كععُ وتععلا بععُ ٓععًض ًععًَىَيُن كَُِطـاُععُوَياْ ُععُبىوبًَذي هععُ
بُكُاًُكاُِ وَماكَتِ ثُكوَكؿَو ,وَماكَتِ كعاكو كاكوبعاكّ كؤًُالَيعُتِ ,وَماكَتعِ ػىيَِعـُِ بعاالَ ,ئُطعُك
بُ ِكيَنيٌتاْ بًًَُىاميَلِ ًىعُيُْ ئُو تُكسعُّ كعُ كعلاوَ بلعليَذي ,ئًَعىَ ئاًافَتعاْ بعُ ًُُعـَكيَم ؿاوَ
وَكى ًُىاهُيُ تُهُوك ؿَكَُ ,ئًشتًٌاهُ ًُػوعُتتاْ ئعُوَ بىوبًَعت ,بعُ ٓعُك سعا َي ئًٌَعُ ثٌعتطريّ ئعُو
ثًًٌَِاكاُُ ؿَكُيّ ,ئًَىَ ُٓك ًًَىاميَلًٍ بُ باَ بناُّ كُ ًىًلري بًَذي ئًٌَُ تُُفًنّ ؿَكعُيّ ,الثعُكَِ
 ,26يُكَُ ثلهًاك هُ كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ٓاتىوَ ,ؿَهًََت هًقُُ ثٌتطريّ هُ ثًٌَعًِاكّ بعُ ِكيَن وَميعلّ
ًاكَواُِ ؿَكات ,ؿَكباكَّ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاْ هُ كِينبُُـّ  1و  3و  ,2كُ بلِّ ثاكَكعُّ ً 5وًعاك و
ً 11وًععؤْ ؿيِععاكَ ,تععُكػاْ بلليَععت بععؤ ىريتععاوكلؿُِ كؤالَُععُكاُِ ئؤكؿوطععاّ كُهُكٔععِ وٓ ,ععُكوَٓا هًقُععُ
ثٌتطريّ هُ ؿاواكاكّ بُ ِكيَن وَميلّ ًاكَواُِ ؿَكات ,كُ ًٓض بًًَُلِ بىؿدُّ وَماكَت كَُ ُُكليَععتُوَ,
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ئَُ بابُتُ هًقُُ هًَلَ ؿَكدِ كلؿووَ ,ئعُوَ بابعُتِ ًىُاىُالتعُ ,هُبُكئعُوَّ ئعَُ ثلؤفاُعُ هعُ ثُكهعًُاْ
بىوْ ,كُ ئُواْ ؿاواّ ًىُاىُهُياْ كلؿ ,ئًٌََُ ثًٌَاْ وتّ ,وشياْ ئَُ ثلؤفاُُ ئًَوتا هُ ثُكهًُاُّ ,ئُطُك
بتاُُويَت ًىُاىُهُ بلُْ ,ؿَبًَت بُ عوٌِ وَماكَتِ هًقُُّ ؿاكايعِ بعًَذيٓ ,عىُلُ بعُ فعُكًاًَُم ٓعُتا هعُ
تُئلخيًَلِ ًىعُيُْ ,ه ُ وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكيعُوَ تعُعًًٌٌَم كلابعىو ,كعُ ًىُاىعُالت كِابطرييَعت ,كعُ
ًُبُهت ئًٌَُ بىويّ ,كُ ًىُاىُالتُكاْ ئُجناَ ؿَؿَيّ ,ئًٌَُ كًًٌَُاْ ًُُ هُطُيَ ئُوَ تُُفًنّ ؿَكعُيّ,
الثُكَِ  , 26ؿووََ  ,هعًًََُ ثلهعًاكّ كاثعؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ ؿَكبعاكَّ وَماكَتعِ طىاهعتُِوَو طُياُعـْ,
وَماكَتِ ُاوبلاو طوُيِ هُ سلىًعُت ُٓيعُ ,كعُ وَماكَت ػعؤّ سلىًُتعُ ,وَماكَت ؿيعاكَ طوعُيِ هعُ ئًٌَعُ
ُٓيُ ,كُ طليِطِ بُ طىاهتُِوَو طُياُـْ ُاؿات بُ فلِؤكُػاُُكاًٌُُوَ ,وَماكَت ثًَىيوتِ بعُ ً 97وًعاك
ُٓبىوَ بؤ ثلؤفَكاْ ,بُالََ تُُٔا بلِّ ً 31وًاك تُكػاْ كعلاوَ بعؤّ ,هُبعُك كعًُِ بىؿدعُ ٓعُُـ هعا َهًَلُ
ُُتىاُلاوَ ًٓض ثلؤفَيُن هُ بىاكّ طُياُـْ ,هُ هِىوكّ ثاكيَنطاّ هوًٌَاُِ دًَبُدٌَ بلليَت ,ػاهًََلِ تعل
ُٓك ٓاتىوَ هُ ًُٓاْ بابُت بُ ِكيَىَبُكّ طٌتِ فلِؤكُػاُُّ هوًٌَاُِ دعُػت ؿَكعات ,كعُ ثًَىيوعتًاْ بعُ
هًوععتًُِ كِاؿاك ٓععُبىوَ ,هععُ ثععلؤفَ ثًٌَععًِاككلاوَكاُِ هععاهَِ ٓ 3112ععاتىوَ ب علِّ ً 3وًععاك ؿيِععاكّ بععؤ
تُكػاُللاوَ وَكى طىفًُّ يُكَُ ,بُالََ بلٍِ تُواوّ تًَٔىوّ ثلؤفَكُ بليتًُ هُ ً 33وًعاك ؿيِعاك ,هُبعُك
طليِطِ ثلؤفَكُ هًقُُكُ بُ كؤّ ؿَُط ثٌتطريّ هَُ ؿاوايُ ؿَكعات ,بًُعِ يُكعَُ :كعُ بىؿدعُّ وَماكَت
كًُععُ ,ؿوايععِ ؿيوععاْ بععُ تُفوععًى عععُكمّ ؿَكععُيّ كععُ بؤٓععِ بىؿدععُّ وَماكَت كًُععُ ئًُععُ هُاليُكععُوَ,
ثًَىَكَكُ ِٓ بىوَٓ ,عؤْ ٓعؤُِ ئعُو كَىًُعُ ؿاُعـكاوَ ,ئايعا ٓعُك ًعتًَلِ ئًعتبعاتِ بعىوَ يعاًٍُ هُهعُك
ئُهاهًَلُ؟.
ؿووََ :ئًٌَُ ئًُوايَ بؤ يُكًُري هاهَُ تُبعُْ هُ كاكّ سلىًُتـا ,هُ كاكّ وَماكَتِ ثالُـاُاؿا كُ ًًَىامّ
ئًؼتًاك كلؿُِ ثلؤفَكاْ و ,ؿابًُللؿُِ ثاكَّ ُٓبىو بُهُك ثلؤفَكاُـا ,ؿَهُالَتِ كاًوٌاْ ؿا بعُ ػعىؿّ
وَماكَتععُكاْ ,يععُعِِ ئًٌَععُ ثعًٍَ وَىععت تععُُٔا ثععاكَّ هعًَلتُكَكاصياْ تُسـيععـ كععلؿ ,بؤصيىوُععُ وشيععاْ كععُ
ه عًَلتُكّ تُُـكوهععتِ ئُوَُععـَّ بععُ بُكؿَكععُويَت ,يععاْ ه عًَلتُكّ طىاهععتُِوَو طُياُععـْ ئُوَُععـَّ بععُ
بُكؿَكُويَذي بُثًَِ ٓاوكًٌَُيُن ,بُالََ ؿواتل ؿاواًاْ كلؿ هُدًاتِ ئعُوَّ كعُ وَكعى ٓعًُىو هعاهًََم بعًَّ
هُطععُيَ ئًٌَععُ ؿابًٌِععّ ,يععُن بععُ يععُكِ ثلؤفَكععاْ ًىُاىًُععُ بلععُيّ ,ئععُواْ بؤٓععىوًَُلًاْ ٓععُبًَت ,ئًٌَععُ
بؤٓىوًَُلِ تلًاْ ُٓبًَت ,ؿاواًاْ هًَللؿْ كُ ػؤياْ ئُوهُويُت ؿابِعًَّ ,ثاكَكعُ ػعىكؿ بلُُعُوَ بعابوًََري
بُهُك ثلؤفَكاًُاُـا ,يُكَُ ًت تُ نيُّ ًًُاكعِ ًىهتًُلّ ػؤياْ بلُْ ,ؿووََ ًت ئُطُك ًعىًلري
بىو هُو بلَِ ثاكَّ كُ ئًٌَُ هُ كؤّ طٌعتًُكُ ئًٌلعاْ ٓعُبىوً ,عتًَم ؿابِعًَّ بعؤ ثلؤفَيعُكِ ُعىَّ ,ئُطعُك
ئًٌلاْ ُُبىو ئُوَ ًٓض ؿاُاًَُّ هُو ساهَُتُ ,ؿَوكّ ئًٌَعُ ئعُوَبىو كعُ ثلؤفَكعاْ كعُ ؿَٓاتعُوَ الّ ئًٌَعُ,
ئًٌَعُ تُئلًععـيَلِ ئعُوَ بلععُيّ ,تُئلًعـّ ٓععُُـ ًععتًَلِ ئُهاهعِ بلععُيّ ,كعُ وَكععى ُعُٓر وَكععى ثؤهًوععِ
سلىًعُت ,يُكععَُ ًعت ًىكاعععاتِ ئععُو ئُهاهعُّ ِكيَععقَّ ؿاًٌُعتىاْ وَكععى ؿَهَعًَّ ًعًَىامَكُ تًَععم ُُٓعًَت,
ًريامَكُ تًَم ًَُُٓت بُو ًلوُّ كُ وَكى ثلَُوًب ؿاُـكاوَُٓ ,كٓعُُـَ تُبععُْ ئعُوَ ً %111عىًلري
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ًُُ تُتبًق بلليَذي ُُ ,هًَلَو ُُ هُ ًٓض ًىيًََِلِ تليٍ ,كُ وَكى يُن وَسـَ هُيلّ بلُيّ ,وَكى يُن
والَت ياْ وَكى يُن ُٓكيَ ٍ ,ػاهَِ ؿووََ تُؿىًقِ ًُؿا طليِطعِ ئعُو ًِٓاُعُ ,يعُعِِ ُعُن ثلؤفَيعُن بعُ
ٓععًض ًععُُتقًَم طععليِط ُععُبًَت ,هُثًٌَععِ ثًٌَععُوَ بًَععت ثاكَيععُكِ مؤكّ بععؤ تُػوععًى كععلابًَذي ,يععاًٍُ
هُبُكئُوَّ كُ ئًٌَُ بُ سىكٌِ ًاؿؿَيُكِ ػؤًاْ ,بُثًَِ ياهاّ فًاكَ سعُوتِ هعاهَِ  3116بعُثًَِ ئعُو
ئُككُّ كُ ثًٌَعاْ هعجًَلؿكاوَ هعُ ػعًالزي هعاالَُِ كابعلؿوو ,تُدىكبعُّ ئعُوًَاْ ُٓيعُ كعُ بعناُري تؤميَعم
ؿَىًق تلبري هُوَّ كُ ُُٓـ ًىًلًُِ ػُكز بلليَذي ,تُؿاػىي هُوَ بلُيّ ئُطُك تُػوًوعًَلًاْ كعَُ و
ميععاؿ ؿاُابًَععت ,وَماكَتععِ طىاهععتُِوَو طُياُععـْ بععُ ُىوهععلاوياْ فًععاكَ  5381هععُ  3113/11/18ؿاواّ
طؤكِيِِ ثلؤفَّ فلِؤكُػاُُّ هوًٌَاُِ ؿَهًٍََ ئُوَّ كِاؿاك ,ؿاواّ طؤكِيِِ ئُو ثلؤفَّ فلِؤكُػاُُكُّ كلؿ
بععؤ  2ثععلؤفَّ تععل ,بععُ طىفًععُّ ًوًاكيَععم و  511بععؤ ُٓكيععُن هععُو ثلؤفاُععُ ,يععُعِِ ػععؤّ ً 5وًععاك بععىو
ُىوهلاوياْ كلؿووَ ,ؿاواياْ كلؿووَ بطؤ ِكيَت بعُ  2ثعلؤفَّ تعل  ,كعُ ٓعُك هعُ ٓعًُاْ هعًَلتُكَ ,هعُ ٓعًُاْ
ثاكيَنطايُ ,وَماكَتِ طىاهعتُِوَو طُياُعـْ ؿاوايعاْ كعلؿووَ كعُ ثلؤفَكعُ بطؤ ِكيَعت بعُ  2ثعلؤفَّ تعل ,ئعَُ
ثلؤفَيععُ تُبعععُْ كِاهععتُ هُهععُك ؿاواّ وَماكَت ئععُوَ كععلاوَ ,ئًٌَععُ هععُ وَػتععِ ػؤيععـا كععُ ؿاواكععُ ٓععاتىوَ,
ُُٓععـيَم ًىبععُكِكات ؿيَععت بععؤ ئًٌَععُ بععُ ًععلوًَلِ تععُبًعِ ,بععُالََ ئًٌَععُ ثُيىَُععـضياْ ُععُكلؿووَ بععُ ػععىؿّ
فلِؤكُػاُُوَ ياْ بًُِٔ ػىاكتل تُفاهًى ئُو ًىعبُيُّ كعُ ًُهعئىزي كِاؿاكَ يعاْ ًُهعئىزي ٓعُك ًعتًَلُ,
بُالََ ئًٌَُ كُ بُؿواؿآعىوصياْ بعؤ كعلؿووَ ,ؿواّ ئعُوَّ كعُ تًَبًِعِ هًقُعًُاْ بًِعِ ,ئًٌَعُ تُبععُْ ئعُو
ثلؤف اُُّ كُ ؿاُـكاوَ ئًَوتا داكيَلِ تعل ٓعًُىوياْ ئًولعا ُاكُيِعُوَ هعُك هعُُىَّ ,بعُالََ ٓاكَهعُكًاْ بعؤ
بًًِىَ كُ ًُبوُ ِ ثًَىيوت بؤ ئُو ٓاالكًُ ؿابًًَُِِوَ ,بؤ فلِؤكُػاُُّ هوًٌَاُِ ,ؿوايٍ ًُكسِ ؿَكَُ
كُ بُ و ًًَىاميَم و هُ كىيَىَ بؤئُوَّ وامغ بًَذي ,بُالََ ئًٌَُ ػؤًاْ هُو ثلؤفاُعُؿا ثُيىَُعـضياْ كعلؿ بعُ
اليُُِ ثُيىَُـيـاك هُ فلِؤكُػاُُّ هوًٌَاُِ ,هُهُك ثًًٌَِاكّ كاثؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعٍ ٓاكَهعُكًاْ بعؤ
ؿؤميُوَ ,الثُكَِ  29ثلهًاكّ هًًََُ ثًَىيوتُ هُ ًاؿؿَّ  16ؿَهُالَتُكاُِ وَميعلّ ؿاكايعِ ِكيَطعل ُعُبًَت
هُبُكؿََ دًَبُدٌَ كلؿُِ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاُـا ,وَالََ ئًٌََُ ثٌتطريّ ؿَكُيّ و ,هُسُىًقُتعـا ئُطعُك
ؿَهُالَتًَلِ فُكًًٍ ُٓبىوبًَذي ,بُالََ ًآًَـّ ئُوَ بـََ كُ هُ ػًالزي  2هايَ و ًُىّ كابلؿوو وَماكَتِ
ؿاكايععِ بًُُوععبُتِ مؤكبععُّ وَماكَتععُكاْ كؤهععح ُععُبىوَ ,ئُطععُك ًُسـوؿيععُت ٓععُبىوبًَذي ,ئُطععُك ً عت
ُٓبىوبًَت ,ئُطُك بُعنيَم ِكيٌَِايِ ُٓبىو بًَذي ,كُ ثابُُـ بىوبّ ,بُتايبُتًٍ دُُابِ وَميل كعان ًعًَؽ
باين مؤك ًىتاعاوْ بىوَُٓ ,كوَٓا دُُابِ بليلاكيٍ و ًُٓىو ئُواُُّ كُ كاكًاْ هُطُيَ كعلؿووْ ,الثعُكَِ
ًًُ ,29ععَُ ثلهععًاك هععُباكَت بععُ بلِطععُّ يععُكِ ًععاؿؿَّ  23تًَبًِععِ ك علاوَ بععُثًَِ ػٌععتُّ ثلؤفَكععاْ
كَِٓاوّ ئَُ ًاؿؿاُُ كلاوَ و ,دًَبُدٌَ ُُكلاوُْٓ ,كوَٓا هعُباكَت بعُ بلِطعُّ ؿووّ ًعاؿؿَّ  23ؿَبًَعت
كاثؤكتُكاُِ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ,يُن ٓؤْ بًَذي هُطُيَ ػٌتُّ كاثؤكتِ وَماكَتعُكاْ ,وَالََ بعُهَ َِ باًعُ و
بُهُكٓععاو ئًُععُ ًععتًَلِ هععُدًَطاّ ػؤي عُتِ ,بععُالََ ئًٌَععَُ ؿاوايععُكٌاْ ُٓيععُ هععُ بععُ ِكيَناْ ئُُععـاًاُِ
ثُكهًُاْ ,بؤ هُ ًُوؿواَ كُ ئُواًٍُ ثٌت بُ يُن هُكٓاوَ ببُهذي ,يُعِِ بؤ صيىوُُ هُ ٓعُُـ كؤفّ
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كابلؿووؿا ,هُ ؿوو ُٓفتُّ كابلؿووؿا ُُٓـ ثلهًاكيَم كلاًُ ,هُهُْ كُ ثلؤفَيُن ُٓبىوَ ياْ ؿاواكعلاوَ,
بؤ ئًَوتا هُ هًوتُكاْ ًُُ؟ ,ثلؤفَكُ هُالّ ئًٌَُ ىُت ودىؿّ ُُبىوَ ًّ ,ؿَمامن ًُُـَكّ هعىئاهُكُ هعُ
كىيًَُ ,هًقُُّ ياْ ئُو بُ ِكيَنَ ,ئُُـاَ ثُكهًُاُُ هُكؿاُِ وَماكَتًَلِ كعلؿووَ ,وَماكَتُكعُ ثًًَعاْ وتعىوَ
وتىوياُُ ئًٌَُ ئُو ثلؤفَيًُاْ ُٓيُ ,ئَُ ؿاواكاكيًُاْ ُٓيُ ,بُ وَماكَتِ ثالُـاُاصياْ وتىوَ ياْ بُ ٓعُك
ًًَىاميَم كُ تُكغ كلابًَت ,بُتايبُتِ ئُواُُّ هاالَُِ ثًٌَىوتلٓ ,ىُلُ ِٓ ئًُوايَ ئُو هعىئاهُ ٓعُك واكؿ
ًُُ بُتايبُتِ ؿواّ ئُو ًًلاًُنًُ ُىيًَُّ كُ تعُتبًقٌاْ كعلؿووَ ,بعُالََ بؤيعُ ٓعُك باًعالَ ئًٌَعُ ٓعُو َي
ؿَؿَيّ كُ هُطُيَ ؿاكايِ تُىليبُْ ئًَوتا ؿَتىامن بوًٍََ هُ ٓعًُىو كاثؤكتُكاُعـا ,هعُ ًعُوىًفِ ثلؤفَكاُعـا,
ًُوىًفُكاْ ًىَسُؿَ ,كُ ععُكمّ ؿَكعُيّ يعُعِِ ئًوتًبعاي ؿكوهعت ُعابًَذي ,بعُالََ ٓعُك ئًٌَعَُ ببًِعُ
هُكٓاوَّ ئُو ًُعوىًاتُ ,ئُو كاثؤكتُ وَكمياُعُّ كعُ كَِواُعُّ ثُكهعًُاُِ ؿَكعُيّٓ ,عُك ئُواُعَُ بعدي
بؤئُوَّ ًتُكَُ ببًَت بُ هًوعتَُ بعؤ ؿواّ ئًٌَعَُ ,ئُطعُك كًُىكىكِيُكًٌعِ تًَعـابًَذي ئًلِعا بلعليَذي,
بؤئُوَّ ُٓك ً 2اُط داكيَم باًعال هًَبلعليَّ ,ببِعُ ًُُعـَكّ ًعُعوىًاتِ تعُبًعِ ُعُن هُكٓعاوَّ تعل
مؤكَ ئًشتٌاهُ ؿَوائري و ًىؿيلياتِ عاًُ ,وَماكَتعُكاْ ,الثعُكَِ ًُٓ ,21عتَُ هعُ كاثعؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ
ثًًٌَِاك ؿَكُْ ,كُ ئًعالْ و فُتض و تُسوًى و ئًشاهُ و عُىـ هُاليُْ بُ ِكيَىَبُكايُتًُ طٌعتًُكاٌُ هعُك
بُ وَماكَتُكاْ ئُجناَ بـكيَت ,تُُٔا ثلؤفَكاُِ بىؿدُّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ هُ ثاكيَنطا ئُجناَ بـكيَت,
وَالََ ػؤّ ئُطُك ساهَُتًَم ُٓيُ كُ تُُـَك و ئًشاهُ هُ ثاكيَنطاكاْ كلاوَ ,ياْ بُتايبُتِ تُُعـَك و فعُتض
و تُسوًى بعا بوَعًَري بعؤ ثلؤفَكعاْ ,ئُهعبابِ ًىدُبعُّ ػعؤّ ٓعُبىوَ ,يعاْ ئُهعبابِ ٓعُبىوَ ,هُبُكئعُوَ
ُعُبىوَ كعُ ؿَهعُالَتًَم هعُ ًعىيًََِم ُعًًًََُِت ,بعُ عُكوعِ ئُوًَعُوَ ئُطعُك ٓعُك وَماكَتًَعم تُىليبععُْ
ئًٌلاًُُتِ ئُوَّ ُٓبًَذي و ,بًُويَت ئُو ثلؤهُّ ئًعالْ و ئًعالُِ تُُـَك و فُحتِ تُُـَكو تُسوًى و
ئًشاهُ و ئُواَُُ بلاتًّٓ ,ض ًعاُعًَلِ ىعاُىُِ ًُعُ ,ئًٌَعُ تُوهعًُكُ ؿَػُيِعُ بعُك ؿَهعت ئُجنىًعُُِ
وَميلاْ ,ئُطُك ًىفُهُي تليٍ بًَت تُوهعًُكُ ,بعُ ؿَىًعق تعليٍ بًَعت ,و فُكًاُطايُكعُ ,و ًعىيًََِلُ,
ٓىُلُ مؤكبُّ وَماكَتعُكاًٍُ هعُ ػعًالزي ئًُوعاهَِ كابعلؿووَ ,بعا بوَعًَري فًاكَيعُكِ مؤك يعاْ كًًُعُكِ
مؤكّ ؿَهُالَت ؿكاوَ بُ بُ ِكيَىَبُكايُتًُ طٌتًُكاْ و فُكًاُطاكاْ هُهُك ئاهعتِ تُُاُعُت ثاكيَنطاكعاًٍُ,
كُ بتىاُّ تؤميَم ئُو ثلؤهُيُّ ؿواكعُوتّ يع اْ ُُٓعـيَلذاك ئعُو شيىسعُّ كعُ ئًٌَعُ ًُٓاُعُ و دًَبعُد ٌَ
ُابًَذي تُُفًن ببًَت ,الثُكَِ  , 21يُكَُ ثلهعًاك هعُ كاثعؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ ,ثًَىيوعتُ هُهعُك سلىًعُتِ
ُٓكيٍَ ثابُُـّ ًاؿؿَّ ٓىاكّ ًُٓىاككلاو هُ ياهاّ فًاكَ ()16ععِ هعاهَِ  3111بًَعت ,بعؤ ؿابعري كلؿُعِ
ب ِليَم ثاكَ هُ بىؿدُّ هاالَُُّ ُٓكيٍَ ,بؤ ؿابري كلؿُِ يُكُّ ًٌُُدًَبىوْ بؤ ٓاووالَتًاُِ كًُـَكاًُت,
وَالََ فًاكَّ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ئُواُُّ كُ هُ هًوتِ ثلؤفَكاْ ,كُ هُبُكؿَهتِ بُ ِكيَنتاُُ ,كُ هعُفيَل
دًَبُدٌَ كلؿْ ؿايُو ً 211وًاكّ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,بُ ػنًُتطىماكيُكاًٌُُوَ بؤ هاهَِ  ,3113ئُوَ هُ
بُكؿَواًُكاْ ُٓوهًَل ( )1716يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,هوًٌَاُِ ( )3373يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,طعُكًًاْ
( )225يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,ؿٓؤن ( )868يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,كؤّ طٌتًاْ ؿَطاتُ ( )5311يُكعُّ
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ًٌُععتُدًَبىوْ هععُ ثععلؤفَ بُكؿَواًععُكاْ ,هععُ ثععلؤفَ ثًًٌَِاككلاوَكاًٌُععـا ( )1711يُكععُ بععؤ ٓععُوهًَل,
( )3151يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ بعؤ هعوًٌَاُِ )1151( ,يُكعُّ ًٌُعتُدًَبىوْ بعؤ طعُكًًاًُْ ,بُهعت هعُ
يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ػاُىوَ ياْ ًعىىُيُٓ ,عُكوَٓا ( ) 1151يُكعُ بعؤ ؿٓعؤن ,بعُ طىفًعُّ طٌعتِ ٓعُك
ٓىاك ثاكيَنطا (ً )357وًاك ؿيِاك ,كُ ئًُاًٍُ كؤّ طٌتًاْ ؿَكاتعُ (ٓ )5عُماك يُكعُّ ًٌُعتُدًَبىوْ هعُ
ثلؤفَ ثًًٌَِاككلاوَكاُـا ,كُواتُ بُكؿَواَ و ثًًٌَِاك (ً )211وًاك ؿيِاك هُ بُكؿَواَ بعىوًَ )357( ,وًعاك
ؿيِاكيٍ هُ ثًًٌَِاككلاوَكاُُ كُ ؿَكاتُ (ً )557وًاك ؿيِاك ,كُ ؿَكاتُ ُنيلُّ ًُى ًوًاك ؿؤالك ,ئُطُك بُ
ؿؤالك سًوععابِ بلععُيّ ,يُكععُكاُِ ًٌُععتُدًَبىوًٍُ كععؤّ طٌععتًاْ ؿَكاتععُ ميععاتل هععُ (ٓ )11ععُماك يُكععُّ
ًٌُتُدًَبىوْ ,كُ ًٓىاؿاكيّ سُؿّ ئُىوا ُٓتا ُاوَكِاهت ياْ ًُٔايُتِ هاهَِ ًُٓ 3112ىوياْ تُواو بعّ,
سُشيُْ ُُٓـيَلًاْ مووتل تُواو ؿَبًَذي ,بُالََ ًُػوعُؿَ كعُ ٓعُك ٓعًُىوياْ وَكعى تُهعفًُ ,الثعُكَِ 21
كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ثلهًاك ,هًقُُ تًَبًِِ كلؿووَ كُوا ؿكوهعت كلؿُعِ بًِعاّ ثعُضياُطاّ ؿاؿوَكّ ,هعُ
ٓىاكًَٓىَّ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاُِ هاهَِ ٓ 3111 ,3111اتىوَ ,هُ ٓىاكًَٓىَّ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاُِ
هععاهَِ 3113ؿا ٓعععاتىوَ تعععاكى ئًَوعععتا كعععاكّ هُهعععُك ُعععُكلاوَ ,طىاهعععالاوَ بعععؤ وَماكَتعععِ ئاوَؿاُللؿُعععُوَو
ًٌُتُدًَللؿْ ,بُ كَِماًُُـّ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ,هُكاتِ ئًَوتاؿا كعاكّ ئعَُ ثلؤفَيعُ هعُ ىؤُعا ِ ئًشاهعُ
كلؿُُ ,ئُوَ ثلهًاكَكُيُ ,بؤيُ تاكى ئًَوعتا بًِاكعُ يعاْ ثلؤفَكعُ تعُواو ُعُبىوَٓ ,عُكوَٓا هًقُعُ تًَبًِعِ
كلؿووَ تاكى ئًَوتا ؿوو ثلؤفَ هُ ثلؤفَكاُِ هاهَِ  ,3113كُ ثُيىَُـيـاكَ ؿَهتِ ثٌَ ُُكلؿووَ ,بُالََ هُ
ثععلؤفَ بُكؿَواًععُكاُِ هععاهَِ ٓ 3112ععاتىوَ كععُ بععليتري هععُ ثععلؤفَّ بُ ِكيَىَبُكايععُتِ طٌععتِ فععُكًاُطا
ؿاؿوَكيُكاْ هُ ُٓوهًَل ,ثلؤفَّ فُكًاُطُّ تؤًاكّ ػاُىوبُكَ هُ ىُماّ ئاكلٍَ ,وَالًَِ ئًٌَعُ ئُوَيعُ كعُ
ثُضياُطاّ ؿاؿوَكّ ئًُوايَ هُهُك كاهجاكؿَياْ بُثًَِ فُكًاًَُم ,بُ ُىوهعلاويَلِ فعُكًِ هعُ هعُكؤكايُتِ
ئُجنىًععُُِ وَميععلاْ ,هُهععُك ؿاواّ بععُ ِكيَن وَميععلّ ؿاؿ بععُ ُىوهععلاوّ فًععاكَ ( )2822هععُ 3113/7/11
طىاهععالاوَتُوَ بععؤ وَماكَتععِ ئاوَؿاُللؿُععُوَ ,ؿينايُِكًُععِ تععُواو بععىوَ ,ئًُوععا َي بًِايُكععُ ؿَهععت بععُ
دًَبُد ٌَ كلؿُِ ؿَكليَتُٓ ,كه ٌَ ثعلؤفَّ بُ ِكيَىَبُكايعُتِ طٌعتِ فعُكًاُطا ؿاؿيعُكاْ هعُ ٓعُوهًَل ,بًِعاّ
بُ ِكيَىَبُكايععُتِ تًَبًًِععُكاْ هععُ ئععاكلٍَ ,هععُ هععًًٌََى بععُ ُىوهععلاوّ وَماكَتععِ ؿاؿ فًععاكَ ( )5179هععُ
 3113/11/11بععؤ ئًٌَععُ ,ئًٌَععَُ كَِماًُُععـضياْ ؿاوَ بععُ طىاهععتُِوَّ بععُ ُىوهععلاوًاْ ( )6223هععُ
 3113/11/31ؿيواُُوَ بؤ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ ,ئًَوتاَ هُ بعىاكّ كؤتعايِ ؿينايِعـاْ و ,باُطعُوام
هُ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَؿآُ ,كوَكى ؿياكَ وَكى ثًٌَال بامساْ كلؿ ,كعُ ئًُعُ كًٌَعُيُكُ كعُ هعُ ٓعُُـ
هاهَِ كابعلؿووؿ ا بعىوَ ئًَوعتا وا كعَُ ؿَبًَتعُوَٓ ,اكَهعُك ؿَكليَعت ,ئعُويٍ ُعُبىوُِ ىابوًعُتِ فعُُِ يعاْ
تععُُفًنّ هُاليععُْ ؿَوائععريّ ًىػتُهععُوَ ,وَكععى ىععُما يععاْ وَكععى ؿائريَيععُكِ عععُؿزي كععُ ًععتًَلِ تُبًعًععُ,
ًىًلًُِ ػُهُهُكُ هُوَبًَت هُ كؤفّ يُكًُُوَ ,كُ ئعُككِ تُُفًنَكعُ بعُو فعُكًاُطا يعاْ ؿائريَيعُ ,بعُو
وَماكَتععُ كاهععجًَلؿكاوَ ,ئًَوععتاَ وا ٓاكَهععُك ؿَكليَععت وَكععى ئاًععافََ ثًَععـا بععُ ُىوهععلاوَكاًٍُ ٓاكَهععُك
كلاوْ ,الثُكَِ  ,22هًًََُ ثلهًاك هًقُُ ثًًٌَِاكؿَكات ,طىفًُّ تُكػاُللاو بؤ هًَلتُكّ تُُـكوهتِ مياؿ
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بلليَععت ,كععُ بعععُثًَِ هععتاُـاكؿّ ًَُىؿَوهَعععُتِ ثًَىيوععتُ ِكيَقَكعععُ  ,%7بععؤ ِكيَعععقَّ ُنيلععُّ  %11بعععُثًَِ
كاهجاكؿَكاُِ كؤُطلَّ ًَُىؿَوهَُتِ ,كُ هُ ُٓوهًَل هامؿكاوَ هُ هاهَِ  ,3111ثًًٌَِاك ؿَكعَُ بىؿدُيعُكِ
تايبُت بؤ هعِـووىِ ُُػؤًعِ ًعًَلثُجنَُ ,ئًٌَعُ وَن فُىعُكَّ يُكعَُ وابعنامن بامسعاْ كعلؿ ,ثًَىيوعت
ُاكات تًللاكّ بلُيُِوَٓ ,ىُلُ ؿواتليٍ ؿيواْ ُٓك ئُو ثلهًاكَ ُٓيُ هُاليعُْ ثلهعًاكَكاُِ فعُكؿيٍ
كُ كلاوَ هُاليُْ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاُعُوَ ,هعُباكَت بعُ هعِـووىِ ًعًَلثُجنَُ ٓاكَهعُككلؿُِ
ُُػؤًًُكاُِ ًًَلثُجنُ وابنامن بُ ِكيَن دُُابِ وَميلّ ؿاكايِ ئاًافَّ ثًَـآ ,عًُىوًاْ بُيُكعُوَ ٓعُويَ
ؿَؿَيّ يُعِِ ُٓك ًُٓىوًاْ ثاهَجٌتِ ئُوَيّ كُ بُ ًُٓىو ًًَىَيُن ئعُو هعِـووىُ ( )activeبًَعت و,
بتىاًَُت ٓاكَهُكّ ئُو ُُػؤًاُُ بلاتً ,ىتُئلًـ بّ كُ ئًٌََُ هُاليُْ ػؤًاُُوَ بُ ٓعًُىو اليُكعُوَ
ُٓويَ ؿَؿَيّ ,هُ كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ الثعُكَِ  ,22ثًَِذعَُ ثلهعًاك ٓعاتىوَ ؿَهًََعت ثلهعًاك ؿَكعُيّ هعُ
بُ ِكيَن ُىيَُِكّ سلىًُت ,بلِّ تُكػاُللاو بؤ ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٍَ بعُ بعلِّ ً 51وًعاك
ؿيِاك تُكػاُللاوَ و ,هُ هاهَِ  3111ئعَُ ثلؤفاُعُ كعُ دًَبعُد ٌَ كعلاوْ يعاْ ًعاوْ ٓعري؟ هًقُعُ دعُػت
ؿَكاتععُوَ كععُ ًىُاىُهععُ ُععُكليَت هععُو طىفًُيععُ ,وَالًَععِ ئًٌَععُ بىؿدععُّ ُاوٓععُ كىكؿهععتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ
ُٓكيٍَ ,بُسُىًقُت هُ هعاهَِ  3111بعلِّ (ً ) 51وًاكيعاْ بعؤ تعُكػاْ كلابعىو ,هعُ ياهعاّ بىؿدعُّ هعاهَِ
()3111عـا ٓاتىوَ ,هُ هاهَِ ًٓ 3113ض طىفًُيُكِ ًىسُؿَؿ ؿياكّ ُُكلا هُُاو ياهاّ بىدُكعُؿا ,دطعُ
هُوَّ كُ هُهُك بىؿدُّ وَماكَتُكاْ ُُٓـيَم ثلؤفَياْ بؤ كِينبُُـ كعلاوَ ,بعُالََ ُعُن وَكعى ثعاكًَذًَلِ
تايبععُت هععُ بععىاكَ ه عًَلتُكَ دًععا دًاكاُععـا ُُٓععـيَم ثععلؤفَ هععُ هععاهَِ  3113دًَبععُدٌَ كععلاْ يععاْ هععُفيَل
دًَبُد ٌَ كلؿْ ؿاْ ,كُ ئُواُُّ هعُفيَل دًَبعُد ٌَ كعلؿْ ؿاْ ئًَوعتا هعُ ثعلؤفَ بُكؿَواًعُكاْ ُنيلعُّ 21
ثلؤفَْ ,بُ طىفًُّ طٌتِ ً 23وًاك ؿيِاك ,هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاُِ ئًُوايَ بؤ هعاهَِ  ,3112سعُوت
ثلؤفَ بُ طىفًُّ طٌتِ ً 2وًاك ؿيِاك بؤياْ تُػوًى كلاوَ ,هعُ ثعلؤفَ بُكؿَواًعُكاُِ بعا بوَعًَري كعُ هعُ
هًوتِ هاهَِ ثًٌَىوتل كُ ًعاوْ بعؤ دًَبعُد ٌَ كعلؿْ ,هعُ ُاوٓعُ كىكؿهعتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ٓعُكيٍَ ؿكوهعت
كلؿُِ كُ ًاوْ ئُجناَ بـكيَّ ياْ تُواو بلليَّ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤهًُ هُ طُكَِكِ هُوم هُ
دُهععُوال هععُ هعًَلتُكّ ثععُكوَكؿَ ,ؿكوهععت كلؿُععِ ئععاوَكِؤ بععؤ طععُكَِكِ هععُوم هععُ دُهععُوال هععُ ًععاكَواُِ و
طًُتىطىماك ,ىريتاوكلؿُِ ًعُىاًِ طٌعتِ كؤالَُعُكاْ هعُ دُهعُوال ,ؿكوهعت كلؿُعِ ىُُتعُكيَلِ هعِـووىِ
هتععاػِ ُععُوكؤم هععُُتُكٍَ ىععُماّ ًععِطاي ,ؿكوهععتللُا بًِايععُتِ ثععُكوَكؿَّ ؿطععُي ػععاُِ ًععِطاي ,ئاظععُكلُا
ىىتاواُُكُ  18ثؤزي ,ئاًاؿَيِ تى بُُات ,ىىتاواُُكُ  18ثؤزي ئاًاؿَيِ هعًَلتُكّ ثعُكوَكؿَ هعُ ًعِطاي,
ثععلؤفَّ ؿكوهععت كلؿُععِ باهَُػاُععُّ كاطلايععُتِ و ٓ 13ععؤهَِ ػىيَِععـْ هععُ ثععُضياُطاّ تععُكًِلِ هععُ ًععِطاي,
ؿكوهت كلؿُعِ بًِايعُّ باُعم هعُ ًعِطاي ,ؿكوهعت كلؿُعِ ِكيَطعاّ طىُعـّ دعَُ بعآًغ هعُ ؿَظعُكّ موًعاك
3,8كععًٍ ,ععِطاي ,موًععاك ,ؿكوهععت كلؿُععِ ً 61ععىىُ هععُ ًععُعيىك بععؤ ٓععاووالَتِ كًُـَكاًععُت ,كععُ هععُفيَل
دًَبععُد ٌَ كعععلؿْ ؿايعععُ ,هعععُ ٓعععُوهًَل ,هعععُ ًعععُعيىك ,ؿكوهعععت كلؿُعععِ تًَبًُِكايعععُتِ ئعععُوىافِ ًعععُعيىك,
ؿكوهععتللؿُِ ثععلؤفَّ ئععاوّ ًععُعيىك ,كععُ هععُفيَل دًَبععُدٌَ كععلؿْ ؿايععُ ,ؿيلاهععُت كلؿُععِ ثععلؤفَّ ئععاوّ
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كىًافِ ًُعيىك ,كِاكًٌَاُِ ٓ ًَوَِ كًَبوَِ (هٌ وه َِ كُيعِ) بؤ تعُواو كلؿُعِ ٓ ًَوَعِ (هعٌ وهع َِ كعُيعِ) هعُ
ُٓوهًَلَوَ بؤ ًُعيىك ,ؿكوهتللؿُِ بًِايُّ باػُّٔ هاواياْ ,هُُتُكّ ُاسًُّ ؿيبُطُ كعُ ىُوهعُ بعَُ
ُنيلاُُ ؿَهت ث ٌَ بلاتُ ,ؤفَْ كلؿُعُوَ و ؿكوهعتللؿُِ ثعؤزي ميعاؿَ هعُ ُُٓعـيَم ىىتاواُعُ هعُ ًعُعيىك,
ؿكوهتللؿُِ ُاوَُـّ وَكمَ و الواْ ثوُ  3هُ ًُعيىك ,كُ هُ تُواو بىوْ ؿايُ ,ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُعُّ
 18ثؤزي هُ ًُعيىك ,ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُّ  6ثؤزي هُ ىاؿكيُ ,هعُ ًعُعيىك كعُ هعُ ُنيلعِ تعُواو بعىوْ
ؿايُ ,ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُّ  6ثؤزي هُ ًىكَ مكتلُ ,هُ ًُعيىكًٓ ,ىاؿاكَ ُاوَكَُ ؿكوهت طىت بًَت ,هُ
كؤتايِ ًُكاسوِ تُُفًن ؿايُ ,ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُّ  6ثؤزي هُ ًًٌُىوهُ ,هعُ ًعُعيىك ,ثعلؤفَّ ئعاوّ
ػىاكؿُُوَّ طىيَلِ  9طُكَِن و  3طىُعـ ,ؿكوهعتللؿُِ ٓ 3عؤهَِ بؤُعُكاْ هعُ ىعُماّ ًعُعيىك ,تعُواوكلؿُِ
ثلؤفَّ ئاوّ مسايى بُطِ ِكيَعـاكً ,عىاْ ,كعُككىونُ ,اُعل ,تًَلُهَعُ ِكيَعقكلؿُِ ِكيَطاكعاُِ ُعاوَوَّ طعُكَِكِ
كمطاكًّ ,ىُٓؿا ,تىمػىكًاتى ,ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ كُككىون ,طُياُعـُِ ًَٓوَعِ كاكَبعا بعؤ
طُكَِكِ ئاواكَكاُِ كَسًٌاوَ هُ كُككىون ,طُياُـُِ ٓ ًَوَِ كاكَبعا بعؤ طعُكَِكِ ثعُجنا ععُزي ,هعُ كعُككىون,
طُياُـُِ ٓ ًَوَعِ كاكَبعا بعؤ طعُكَِكِ بعاكوت ػاُعُ هعُ كعُككىون ,ئُواُعُ ئعُو ثلؤفاُعُْ يعاْ ئُواُعُ هعُفيَل
دًَبُدٌَ كلؿْ ؿاْ ياْ هُ تُواو بىوْ ؿاْ و ,ياْ ؿَهت ثٌَ ؿَكعُْ ,بعؤ ئًُوعاهًٍَ هعُُاو ثعلؤفَ ثًٌَعًِاك
كلاوَكاُـا ,ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُّ  9ثؤزي هُ هعُُتُكّ ىعُماّ ًعُعيىك ,ؿكوهعتللؿُِ بُ ِكيَىَبُكايعُتِ
ػاًٌُُُِِ ئُيوىي هُ كُككىون وُُٓ ,ـيّ ثلؤفَّ تعليٍ ,هعُ هعاهَِ  3112هعُ ثعلؤفَ ياهعاّ بىؿدعُؿا,
ُٓكُُٓـَ ًىًلًُِ ُُٓـيَم ًت كُ وَكى هُ هُكَتاًـا ئاًافََ ثًَعـا ,كعُ باهعِ ُاوٓعُ كىكؿهعتاًُُكاُِ
ؿَكَوَّ ُٓكيٍَ ؿَكليَت ,بُو ًُسـوؿيُتُّ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بُ كًُال هعُ  %11كعُ ًعُفلوم
بععىو  %17بًَععت هععُ بُ ععـاوَ ,بععُ ٓععًُىو ئععُو ئًشتًاداتاُععُّ كععُ ٓععُكيٍَ ُٓيععُتِ ,بععاك ىىكهععِ ُاوٓععُ
كىكؿهتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيًٌٍَ كُوتىوَتُ هُك ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ بُؿاػعُوَ سلىًعُتِ ُاوَُعـ,
وَماكَتُكاُِ فًعـكاي و ئُواُعُّ بعا بوَعًَري هعُ ِكيَطعاّ تعُُفًنّ ؿاًىؿَمطاكعاُِ ػؤياُعُوَ ,و ئُواُعُّ كعُ
هُ ِكيَطاّ ثاكيَنطاكاُُوَ ياْ بُ ئُهبابِ ئًًٍُِ بًَعت ,ػنًُتعُكاْ ثًٌَعلَُ بعُ ُاوٓعُ كىكؿهعتاًُُكاُِ
ؿَكَوَّ ُٓكيٍَ بًًَُىَيُكِ ًىُاهب ُُكلاوَ ,تُُاُُت هُهُك ًًناًُُّ تًُلًوًٍ ,كُ وَماكَتِ ؿاكايعِ
و ئابىوكّ ئُو ئُككُّ هُ ئُهتؤّ ػؤّ طلتىوَُٓ ,ك هُ ىُماّ هِذاكَوَ ,هُ ًِطاهُوَ بطليّ ُٓتا ؿَطاتُ
كفععلّ و ػاُععُىري ,مؤكبععُّ ٓععُكَ مؤكّ ًاًؤهععتاكاُِ ئععُو ُاوٓععاُُ ًىوٓععُياْ هععُ سلىًععُتِ ٓععُكيٌَِ
كىكؿهتاْ وَكؿَطلْ و ,ئًُُ ُاكليَذي ًىهتُىبُزي ئايِـَّ ىىتابًاُِ ئُو ُاوٓاُُ ببُِ ىىكباُِ ًوٌالُعٌَ,
و ًوٌالًَُِ ئًٌَُو بُ ـا ,و ًوٌالًَُِ ُٓك دؤكيَلِ تلً ,وٌالَُِ هُ بُيِِ ًىُافُهعُ هُهعُك هعًَلتُكَكاْ
ياْ هُ ُٓك ًًَىاميَلِ تل ,تُُٔا هُ ًِطاي كُ هُ باكوؿؤػًَلِ ئابىوكّ و بىًُُّ تُستِ و كؤًُالَيُتِ مؤك
ػلاخ ؿايُ وَمعُكُ ,بُ هُؿا ُٓماك كُي تُُاُُت ًىدًُُعِ وا ُٓيُ ,كُ ِكيَقَّ ؿاًٌُتىاُِ ُٓ 21ماك
كُهُ بُ تاُلُك ئاوّ بؤ ؿَبليَت ,ئًَوتا وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكّ ,بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ و ئعابىوكّ ,بعُ
ًُٓىو تًٌِ وَماكَت ًُٓىو ئاهاُلاكيُكًاْ كلؿووَ ,مياتل هُ ً 3811اًؤهتاّ ثُكوَكؿَ تُُٔا هُ ىُماّ
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ًِطاي ًىوُٓ هُ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ وَكؿَطلْ ,بُالََ ئُطُك بًًَِعُ هعُك هعًَلتُكَكاُِ تعل يعاْ
ئُطعُك بعًَري باهععِ تُفاهعًوِ تعل بلععُيّ ,ئعًُلِؤ ٓعُك ئًَوععتاكُ كعُ ئًٌَعُ هععُ ٓعؤهَِ ثُكهعًُاُِ كىكؿهععتاْ
ؿاًٌُتىويّ ,سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُهُك ًًناًُُّ تًُلًوِ بعُو ؿآاتعُ كًُعُّ كعُ ُٓيعُتِ بعُ
بُكاوكؿ بُ ئًشتًادات ,بُ بُكاوكؿ بُ ئًوتشقاىاتِ ػؤًِ ًًَ 367طاوات كاكَبا ؿَؿكيَتُ ًاكّ كُككىون,
هاهَِ  3113مياتل هُ ً 511وًؤْ ؿؤالك تُُٔا كىهفُّ كاكَباّ كُككىون بىوَ هُهُك ًًناًُُّ سلىًُتِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ ًىًلًُِ بُ ُٓك ًًَىاميَم بًَت ,ئُطُك بُ ُٓك ًعًَىاميَم ئعُوَ ٓاكَهعُك كعلابًَذي,
ئُطُك بُ ُٓك ًًَىام يَم ئُوَ دًَطري كلابًَذي ,ئًُُ تُهعُوك ؿَكعَُ دًَطعاّ ؿَهعت ػؤًعًُ هعُ سلىًعُتِ
ٓععُكيٍَُٓ ,كٓععُُـَ ػععُهَلِ كععُككىون ُععُن ئععُوَ ئُطععُك ٓععُُـّ تليٌععًاْ بععؤ بلليَعععت ًىهععتُسُىّ و,
ٓععُُـّ تععليٍ بععؤ ٓععًُىو ُاوٓععُكاُِ تععلّ كىكؿهععتاُِ ؿَكَوَّ ٓععُكيٍَ بلععليَذي ًىهععتُسُىّ ,بععُالََ
بُعنيَم سُىايقًٍ ُٓيُ كُ ؿَبًَت وَكى ػؤّ بطىتليَت هُ ُاسًُّ ًُسـوؿيُتعُوَ ,كعُ ئًٌلاًُُتعُكاْ
ئُوَُْٓ ,كوَٓا ئًَوتا ٓعُك ئًُلِؤكعُ باهعِ ئعُوَ ؿَكعُيّ هُهعُك ًًناًُعُّ تًُعلًوِ بعلِّ ًًَ 71طعاوات
كاكَباَ ؿَؿكيَت بُ ُُٓـيَم بًُُكاُِ ُُيُِوا ,ؿيٌَُوَ هُك ثلهًاكَكاُِ هًقُُو كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ,
ؿيوععاُُوَ الثععُكَِ  25ثلهععًاك هععُ كاثععؤكتِ هًقُععُ ؿاكايععِ و ئععابىوكّ ,ئاًععافَ بععُوَ ؿَكععُْ ِكيَععقَّ كععُكتِ
تُُـكوهتِ هُ بىؿدُ بؤ ئًُوا َي مياؿّ كعلؿووَ ,بعُ كِينبُُعـّ سُوتعَُ ,بعُالََ هًقُعُ ؿاواكعاكَ ِكيَقَكعُّ
بُكم بلليَتُوَ بؤ مياتل هُ  7و ًُى ,هًقُُ ثًًٌَِاك ؿ َكعات سلىًعُتِ ٓعُكيٍَ ٓعُو َي بعـات بلِيعاكّ ػعُكز
كلؿُِ كلِيِِ ؿَكًعاْ هعُ بىؿدعُّ ساكًٌعُ بطُ ِكيَتعُوَ بعؤ سلىًعُتِ ٓعُكيٍَ ,ثًٌَعًِاك ؿَكعُْ بعُ ػعاهَِ
يُكَُ ,بلطُّ ؿووََ هُ ًاؿؿَّ ؿووََ ,هُ ثلؤفَ ياهاٍ تايبُت بُ ؿآاتِ وَماكَتعِ تُُـكوهعتًِ ,عًَىَّ
ػععُكز كلؿُععِ ؿيععاكٍ بلليَععتٓ ,ععُكوَٓا هًقُععُ ئاًععافَ بععُوَ ؿَكععات كععُوا فًععاكَّ ؿاًُمكاُععـْ تايبععُت بععُ
وَماكَتِ تُُـكوهتِ كُ  1511ثوُيعُ ,فًاكَكعُّ كًُعُو ؿاوا ؿَكعُْ ثًَـآعىوُُوَ بلليَعت بعؤ كِاطلتِعِ
ٓاوهععُُطِ ,كاكًُُععـاْ و ثنيٌععلاْ بععُ طععىيَلَّ فًععاكَّ ؿاًٌُععتىآُِ ,ععُوكَٓا هًقُععُ ؿاواّ ٓاوتععاكلؿُِ
ؿَكًاهَ ُكاْ ؿَكعات ,هعُ ثاكيَنطاكعاُِ ٓعُكيٍَ ,ئعُوَّ كعُ ثُيىَُعـّ بعُ بىؿدعُّ وَبُكًَِٓاُعُوَ هعُ بعىاكّ
تُُـكوهععتِ و ِكيَععقَّ  5,28ميععاؿ بلليَععت بععؤ  ,7ئًٌَععُ وَكععى بامسععاْ كععلؿ ثٌععتطريّ ه عٌَ ؿَكععُيّ ,ئُطععُك
ئًٌلععاًٍُ ٓععُبىو يععاْ ؿآععاتًَلِ تععل ٓععُبىو يععاْ بىؿدععُّ تععُكًٌوًٍ ٓععُبىو بععُ ُُٓععـّ وَكؿَطععليّ,
ُٓكُُٓـَ هًُواهَـا بُ بُكاوكؿ هُطُ َي ثاكؿا بىؿدعُّ كعُكتِ تُُـكوهعتِ بعُ ُنيلعُّ ًىىاكَُعُّ بعُيِِ
 3113و  %15 ,3112مياؿّ كعلؿووَ ,الثعُكَِ  , 26هعًًََُ هًقُعُ ئاًعافَ بعُوَ ؿَؿات كعُوا هعُ ًعاؿؿَّ 6
تايبُت بُ تىاُاهامّ ,هُ هاالَُِ كابلؿووؿا هُهُك ئاهتِ ؿاػىامّ كُكتِ تُُـكوهتِ ُُبىوَ ,بؤيُ ثًًٌَِاك
ؿَكُْ بلِّ ً 31وًاك ؿيِعاك هعُ بىؿدعُّ تىاُاهعامّ بعؤ ثًَـاويوعتِ وَماكَتعِ تُُـكوهعتِ ؿابعري بلليَعت,
وَالًَعِ ئًٌَععُ هًقُععُّ تىاُاهععامّ سععاهَِ سععامك وَكععى ثًٌَعال ئاًععافََ ثًَععـا ,هُهععُك بِععًُاّ بععُكؿَواًِ ئععُو
كُهاُُّ كُ ُاوياْ ؿَكٓىوَ و ئًوتشاىًاْ ُُكلؿووَ ,با بوًََري ؿَهت بُكاك ُُبىوَ ,هُهُك ئُو ئوىهعاُُّ
كععُ ثًٌَععال ؿاُععـكاوْ ئًؼتًععاك كععلاوْ ,بععُالََ وَماكَتععِ تُُـكوهععتِ ئًَوععتا بُكُاًُيععُن هُهععُك تععُكوًفِ
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هُكؤكايُتِ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ,بُكُاًُيُكًاْ بُؿَهتُوَيُ كعُ بعؤ كؤًعُ َهًَم ثوعجؤكّ تايبعُت هعُ بعىاكّ
ثنيٌلِ ,بؤ ئُو ػىًم وبلاياُُّ كُ ًعاكَماّ تعُواوياْ ٓعُبًَت هعُ ئًؼتواهعاتُكاْ ,هعُ بعىاكّ كوًًِلعاي
ًُبُهت ُُن تُُٔا بىاكَكاُِ تل ,كُ ًٓىاؿاكيّ كُ ئاًاؿَ بىو دًَِ بلُيُِوَ و بُٓؤّ تًُىيى كلؿُِ هُ
ِكيَطاّ بُكُاًُّ تىاُاهامّ ,ياْ هُ ُٓك ِكيَطايُكِ تل ,و هُو فُهعىَ و ئُبىاباُعُّ كعُ هعُ بعُسى و ئُواُعُ
ُٓيُ ,الثُكَِ  ,27ؿووََ ثلهًاك هُ كاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ و ئابىوكّ ٓاتىوَ ,ؿَكباكَّ وَماكَتِ بامكطاُِ
و ثًٌُهامّ ,هًقُُ ئاًافَّ بُوَ ؿَكات كُ ثًَىيوتُ ِكيٌَِايًُكاُِ ىُكمّ ثًٌُهامّ وَكىػؤّ دًَبعُدٌَ
بلليَععت ,تععا ئًَوععتا فًاكَيععُكِ كععَُ كععُ بليتًععُ هععُ  26كععُي هععىوؿياْ هععُو ىععُكمَ وَكطلتععىوَٓ ,ععُكوَٓا
هععايوؤكاُِ كععُالك و ٓععُكيل و ًععاكَمووك و هععوًٌَاُِ و بععُكؿَ كََِ ,كععُ  2هععاهَُ ُاويععاْ ٓععاتىوَو وَماكَتععِ
بامكطاُِ و ثًٌُهامّ تا ئًَوتا ؿَهت بُكاك ُُبىوْ بؤ تُُفًن كلؿًُاْ ,هُ كاتِ ئًَوتاؿا تُُٔا  5هايوؤ هُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ُٓيُ ,كُ تىاُاّ ُٓهَطلتِِ ياْ ػُمْ كلؿُِ ٓ 365عُماك تعُُِ تًًَعـا ُٓيعُ ,كعُ هعُ
كاتًَلـا كُ ثًَىيوتِ فًعوِ ئُوَ ثلهًاكّ هًقُُيُ ,هُ كاثعؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ ,هعُ كاتًَلعـا كعُ ثًَىيوعتِ
فًعوِ بؤ ٓعُكيٍَ ,بعؤ ٓعُهَطلتِِ ؿاُُو َيوَعُ ,هُكاتًَلعـا ؿَهَعًَّ ئعَُ تاىعُتِ ػُمُعُّ كعُ ُٓيعُ هعُ ٓعُكيٌَِ
كىكؿهتاْ ُٓ 365ماكَ ,هُ كاتًَلـا كُ ئًشتًادِ ُٓكيٍَ بؤ ُٓهَطلتِِ ؿاُُويَوَُ هُ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ بعُ
وتُّ وَماكَتِ كٌتىكايَ ُٓ 611ماك تُُُ ,تُبًعِ وَالًَِ ئًٌَُ باهِ هايوؤكامن كلؿووًَُ ,هُهُّ ئُوَّ
كُ ُُٓـيَم كًٌَُ ٓعُبىوَ هعُ تعُ ُفًن كلؿًُعاْ ,بعُالََ ئُطعُك ئًٌَعُ باهعِ هعًعٍُ ئًَوعتا بلعُيّ ,هعايوؤّ
ُٓوهًَل كُ ئًَوتا تُواو بىوَ ئُويٍ ُٓ 21ماكَ ,ئُطُك ُٓ 365ماك ُٓبىوبًَت ئعُويٍ ٓ 21عُماكَ ئعُوَ
ُنيلُّ  211و ًتًَم ُٓماك ,هايوؤّ هوًٌَاُِ ُٓ 81ماكَ ,ئًُُ ُٓ 281ماك ,ئُواُُّ تعل كعُ بلِيعاك وايعُ
بعُ مووتععليّ كععات ًٓعىاؿاكيّ تععُُفًن بلععليَّ ,كِاًُعُ و ىىًععتُثُ و ًُٓٔععًُا َي و كعُالك و بععُكؿَكََِ ,كععُ
ًُٓىوياْ ئًَوتا فُسوِ تىكبُياْ بؤ كلاوَ بؤ ثلؤفَكعاْ ,مَويعاْ بعؤ تعُكػاُللاوَ و باُطعُوامّ كؤًجاًُعا
تايبُشيُُـيُكاًٍُ كلاوَ ,كُ ئُواًٍُ ٓ 21عُماكْ ,ثًَعِر ؿاُعُّٓ 21عُماكّ ,ئُطعُك  5دعاك ٓ 21عُماك
سًوععاب بلععُيّ ؿَكاتععُ ٓ 311ععُماك ,كععُ كععؤّ طٌععتًاْ ؿَكاتععُ ٓ 231ععُماك ,وابععنامن بععُ ئُجناًععـاُِ ئععَُ
ثلؤفاُُ وامسُ كُ ئُو هًعُو ئُوتاىُيُّ كُ وَماكَتِ كٌتىكايَ هُبُك ٓاوّ طلتىوَ بؤ ًُهُهُّ ػُمْ,
تُسقًق ؿَبًَذي ,هعُ الثعُكَِ  ,28هعًًََُ ثلهعًاك هعُ كاثعؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ ثلهعًاك ؿَكبعاكَّ وَماكَتعِ
هاًاُُ هلوًتًُكاُُ و ,ئُو  6عًُباكَ هىتًًُُُُّ كُ ُٓيُ و ,ئُو بلَِ ثاكَيُّ كعُ بعؤّ ؿاُعـكاوَ ,كعُ
بلِّ ثاكَكُ كًُُ ,ؿواّ تُُـَك كلؿْ هُ ًًُُوَ بىوَ بعُ  ,13بعُهََِ تًَبًًُِكعُياْ هعُ دًَطعاّ ػؤيعُتِ,
ئًٌَُ ٓاكَهُّ ئُوَ ؿَكُيّ بُ مياؿ كلؿُِ طىفًُّ ثلؤفَكًُ ,ىًلًُِ تُكػاُللاوَكُّ هُ ساهَِ سامكؿا
وَكععى ػععؤّ سيًًََِتععُوَ ,ػععؤّ كععُ هععُ ًًُععُوَ بععىوَ بععُ ً 13وًععاك طىفًُكععُّ ,تُكػاُللاوَكععُّ ًٌَٓععتا
ػُكدِ هُهُك ُُكلاوَ ,هُبُكئُوَ وَكى ػعؤّ ؿَئًَوًَِعُوَ ,كعُ ًُععُؿَزي ً 3وًعاكَٓ ,عُكوَػتًَم هعُ 3
ًوًاك مياتل ػُكز كلا ئُو كاتُ ًىعاهُدُّ ؿَكُيّ ,بُو ًًَىاماُُّ كُ ًًَىامَكاْ ؿوايِ بُ تُفوًى بعاي
ؿَكَُ ,بؤ ئَُ ثلؤفَيُو بؤ ًُٓىو ثلؤفَكاُِ تليٍ ,بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ ,مؤك هىثاهتاْ ؿَكَُ ,كعُ
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ؿَكفُتتاْ ثًَـاَ كُ دىابِ كاثؤكتِ هًقُعُّ ؿاكايعِ و ئعابىوكّ بعـََ و ,مؤك هىثاهعِ بعُ ِكيَناْ ئُُعـاًاُِ
ثُكهًُاًٍُ ؿَكَُ ,كُ هُكَ ئًٌَاُـْ ,بُالََ هىئاهُكاْ مؤك بىوْ ؿَبىوايُ ًُٓىوّ دىاب بـَيِعُوَ ,مؤك
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تا هُعات  7و ًُى ئًوعلاسُت ؿَكعُْ 7:21 ,ؿيًَِعُوَ ؿاؿًٌَُعًُِوَ تعا ئُوكاتعُ بعُ ػىاتعاْ ؿَهعجًَليّ,
ُٓكبقيّ.

ؿواٍ ثٌىو

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل بؤ بُكؿَواَ بىوْ هُهُك وَالًَُكاْ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ .عوِ هِـّ /وَميلّ ثالُـاُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُٓكوَكى هُ هُكَتاؿا باهٍ كلؿ ,تُوَكّ ؿووََ ()presentationعُ كُ كؤًُهًََم تًَبًِعِ طٌعتِ بعُ ِكيَناْ
ئُُععـاًاُِ ثُكهععًُاْ وَالََ ؿَؿاتععُوَ ,بععُالََ ًععّ يععُن ؿاواَ ُٓيععُ هععُ سُىًقُتععـا ٓععىُلُ هُبُكئععُوَّ
( ,)presentationؿَبًَععت تُواهععىهَِ ٓععُبًَذي ,كؤًععُهًََم هععاليـْ كععُ ثُيىَُععـياْ بُيععُكالَوَ ُٓيععُ,
ًىًلًِععُ كععاتًَلِ ؿكيَقيٌععٍ ثًَىيوععت بًَععت ,ئًَوععتا كععُ هععُعات  ,7:21هععُ  7:21كَتععِ ؿاوَ يععاْ ؿَبًَععت
ئًذامََ ثٌَ بـَْ ,كُ ُٓتا ؿكَُطاًَُلِ ًُو بُكؿَواَ مب هُهُك (ٓ ,)presentationىُلُ ِٓ ئعُوَ ًُعُ
بُعنيَلِ تُىـيٍ بلَُ و بُعنيَلًٍ تُكًٌوُ بلعَُ ,ئعُوَ ٓعًض ًعُعِاّ ُابًَعت ,ئُطعُكيٍ ُعا كع ٌَ ئعًُل
ؿَفُكًىوَّ ًّ هُ ػنًُت ؿاَ ,بُالََ ُٓك ئُو تًَبًًَُِ ُٓيُ هُ ئًَوتاوَ باهِ بلَُ باًالَ هُوَّ كعُ هعُ
ُاوَكِاهتـا ًىالسُمَ ُٓبًَت هُهُكّ يعاْ ًعتًَم ٓعُبًَذيٓ ,عىُلُ ؿَبًَعت بعُ تُواهعىي ٓعًُىوّ تُىعـيٍ
بلَُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هُهُك ئُو ثًٌَِ ًاكَّ دعُُابِ وَميعل ًعتًَلِ ًُُتقًعُ ,هُبُكئعُوَ ؿاًٌُعتِِ ئعًُلِؤًاْ ؿواؿَػعُيّ بعؤ
بُياُِ هُعات  11ثًٍَ ًُىَكِؤ ,بؤئُوَّ بُ بُكؿَواًِ كاكَكاُِ ػؤّ ئُجناَ بعـات ,بعُب ٌَ ئعُوَّ ىعُتد
بلليَت ,بُياُِ هُعات  11ثًٍَ ًُىَكِؤ ,تا ئُو كاتُ بُػىاتاْ ؿَهجًَليّ.
فلهت اظيـ عبـاهلل
هللتًَلٍ ثُكهًُاٌُ

ؿ.سوّ حمٌـ هىكَ
دًَطلٍ هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
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ؿ .اكهالْ باين امساعًى
هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ

كىكؿهتاْ – عًَلاق

كىكؿهتاْ – عًَلاق

ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ()22
ٓىاك ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102\4\6
ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ
59

كىكؿهتاْ  -عًَلاق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()22
ٓىاك ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102/4/6
كاتقًًَل ( ٍ)11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ ٓىاكًُػيُ كيَلُوتٌ  3112/3/6ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاق
بُ هُكؤكايُتٌ ؿ.اكهالْ باين امساعًى هُكؤكٌ ثُكهعًُاْ و ,بعُ ئاًعاؿَبىوٌُ بعُ ِكيَن ؿ .سوعّ حمٌعـ هعىكَ
دًَطلٍ هُكؤن و ,بُ ِكيَن فلهت أظيـ عبـاهلل هعللتًَلٍ ثُكهعًُاْظ ؿاًٌُعتين فًعاكَ ( ٍ)22ػعىهٌ هعًًََُظ
هاهٌَ ( ٍ )3112ػؤٍ بُهت.
بُكُاًٍُ كاك:
بُثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ ( )31هُ ثُي ِلَوٍ ُعاوػؤٍ فًعاكَ (ٓ ٍ)1عًُىاككلاوٍ هعاهٌَ ٍ1993
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاقظ ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿكا ؿاًٌُعتين فًعاكٍَ ( ٍ)22ػعىهٌ
هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ هُ كات ( ٍ)11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ ٓىاك ًُػيُ كيَلُوتٌ  3112/3/6ؿا بَُ ًعًَىَيُ
بًَت:
بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤ كلؿُِ ثعلِؤفَو ياهعاّ بىؿدعُّ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُِ ععرياق بعؤ
هاهَِ .3112
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُُاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًًٔلَباْ.
بُُاوّ طُزي كىكؿهتاْ .ؿاًٌُتِِ ئًُلِؤًاْ ؿَهت ثَِ ؿَكُيّ ,ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,ػىزي هًًًَُِ
ُٓهَبقاكؿْ ,هاهَِ ٓىاكََ ,ػىزي طليَـاُِ يُكَُ ,فًاكَّ ؿاًٌُذي ( )22كِؤفّ ؿاًٌُذي .3112/3/6
بُكُاًُّ كاك:
بُثًَِ سىكٌُكاُِ بلِطُ (ً ّ )1اؿؿَ ( )31هُ ثُيلَِوّ ُاوػؤّ فًاكَ (ًُٓ ّ )1ىاك كلاوّ هاهَِ
 ّ 1993ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُِ عرياق ,ؿَهتُّ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ بلِياكيـا بُكُاًُّ كاكّ ؿاًٌُتِِ
فًاكَ ( ّ)22ئاهايِ ػىزي هًًًَُِ ُٓهَبقاكؿْ ,هُ كات ( )11ثًٍَ ًُىَكِؤّ كِؤفّ ٓىاكًُػيُ ِكيَلُوتِ
( )3112/3/6بَُ ًًَىَيُ بَِ:
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بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤ كلؿُِ ثلِؤفَو ياهاّ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ عرياق بؤهاهَِ .3112
بُػًَلٓاتِِ بُ ِكيَن وَميلّ ثالْ ؿاُاْ و وَميلّ ُٓكيٍَ بؤ كاكوباكّ ثُكهًُاْ و وَفـَ ياوَكَكُياْ
ؿَكُيّ ,ئًَوتاَ بُكؿَواَ ؿَبري هُهُك بُكُاًُّ كاك ,ؿويََِِ بُ ِكيَن وَميلّ ثالْ ؿاُاْ بًًَُم هُ
ىوُكاُِ ػؤّ كلؿ ,ئًُلِؤَ بابفُكًىَّ بؤ تُواو كلؿُِ ىوُكاُِ ,بابفُكًىَّ.

بُ ِكيَن ؿ.عوِ هِـّ /وَميلّ ثالْ ؿاُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُطُك ئًذامََ ثَِ بـَْ هُ ًىيَِِ ػؤًُوَ ىوُ بلَُ ,هُبُك كؤًجًىتُك و ئُواُُ ,بُ ِكيَن هُكؤكِ
ثُكهًُاْ ,كؤًُهًََم ًتِ طٌتِ باي كلابىو ,ثلهًاك كلابىو هُ كَِػُِ و ثًًٌَِاكو ئُوآُُُُ ,ـيَلًاْ
ًىًتُكَكّ هُبُك ئُوَ ؿواّ ئَُ (ثلَمَُتُيٌُِ) كُ ؿيٌَُ هُك وَالََ ؿاُُوَّ يُن بُ يُكِ بُ ِكيَناْ
ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,ئًشتًٌاهُ ًتُ ًىًتُكَكُكاْ هُُاو ئُو (ثلَمَُتُيٌُِ) دىاب بـًَُوَ ,وابنامن
ئُوَ تؤميَم ًىكَتُب تل ؿَبًَت ًّ ,ئُطُك ئًذامََ ثَِ بـَْ ئًٌَُ بىؿدُّ هاهَِ  3113هُ ّ 7/1
تًُىم ,هُ يُكِ تًُىمّ  3113هُ وَىايعِ كىكؿهتاْ بالَو كلايُوَٓ ,ىوَ بىاكّ دًَبُدَِ كلؿْ هُ ؿواّ
ئُوَوَ ,ئًٌَُ ئًَوتا هُ هُكَتاّ ًاُطِ ؿوويّ ,يُعِِ هُو كِؤفَوَ ُٓتاوَكى ئًَوتاًُ ,طيىع ؿَكاتُ
ُنيلُّ ً 7اُط ,ئًُُ بىؿدُّ هاهَِ  3113يُ كُ ئاًافََ ثًًَـا ,ثلهًاك كلا هُهُك كِاثؤكتُ وَكميُكاْ
كُ ئًٌَُ بؤ ثُكهًُاُِ بًَِليّ ,بُ ُٓىًقُت ئًٌَُ هُ هاالَُِ ثًٌَىو تل بُ ثًَِ ياهاّ بىؿدُ وَماكَتِ
ثالْ ؿاُاْ ًىهنََ كلا كُ ُٓك هَِ ًاُط داكيَم ًُوىفِ ثلِؤفَكاْ بًَِليَتُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,ئًٌَُ
ئُوَ بىو هاهَِ  3111و  3111كُ كاكَكًُاْ ؿَكلؿ كًٌَُ ُٓبىو ؿًَاُِاكؿَ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ
وَميلاْ ,بُعنيَلًاْ هُ كاتِ ػؤيـا ُُؿَطُيٌت ,هاهَِ  3113بلِياك ؿكا كُ ئًٌَُ كِاهتُوػؤ بًًَِليّ بؤ
هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ,ئًٌََُ كِوػوُشياْ وَكطلت هُ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,هُو كاتًُُوَ
بُو ًًَىَيُ كاكًاْ كلؿووَ ,هُ ػًالزي هاهَِ  3113ئًٌَُ ثاك كِاثؤكتِ وَكمضياْ ثًٌَلَُ بُ هُكؤكايُتِ
ثُكهًُاْ كلؿووَ ,ئًَُُ ُىوهلاوَكاْ و فًاكَكاًُاْ و ,ئًُُ كِاثؤكتِ هًًًَُُ ,ئًَُُ كِاثؤكتِ
ٓىاكًَُ ,هُ ُ 11 /38اكؿووًاُُ ,ؿواّ ئُوَ هُ  3113/13/31ثلِؤفَ ياهاّ بىؿدُّ سلىًُتِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثًٌَلَُ بُ ثُكهًُاْ كلا ,هُ  13/36كِاثؤكتِ ؿاكايِ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ثًٌَلَُ بُ
هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ كلا ,ئًٌَُ هُ  3113/7/11وَ ؿَهتٌاْ كلؿ بُ ئاًاؿَكاكّ بؤ ئاًاؿَكلؿُِ
ثلِؤفَكاُِ بُكًًَُِٓٔاْ ,بؤ بىؿدُّ هاهَِ  ,3112وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكيٍ وابنامن ُٓك هًُاُطِ
ًَُ و سُوتِ  3113وَ ػُكيم بىوْ ,ئًٌَُ هُو كاتُّ كُ ؿَهتٌاْ ثَِ كلؿ ُٓتاوَكى ئُو كِؤفَّ كُ
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ثلِؤفَ ياهاكُ هُ اليُْ ئًٌَُوَ ًَُلؿكا بؤ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,ؿوايٍ هُ هُكؤكايُتِ
ئُجنىًُُِ وَميلاًٌُُوَ بؤ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ,وَكى ؿويًٍََِ باهٍ كلؿ كؤًُهًََم تُ ُيىكات كِوويـا
هُ بُ ـاوَ ,ئُو فًاكاُُّ كُ بُ ُُمَك ئًعتباك وَكؿَطريا ُُٓـيّ داك طؤكِاُلاكّ بُهُكؿا ٓات ,ؿيواُُوَ
ػٌتُيُكٌاْ ُٓبىو كُ هُهُكّ بٔري ,ؿاًٌُذي هُطُيَ ًُٓىو وَماكَتُكآُْ ,ك هُ  8/13وَ ؿاًٌُتُِكاْ
ؿَهتِ ثَِ كلا ,تُبعُْ ثًٍَ ئُوَ بُ ؿووًاُط تُبوًغ كلابىو ,يُكَُ وَماكَت ئاوَؿاُللؿُُوَ بىو ,ؿوايِ
كاكَباً ,اكَواُِ ,تُُـكوهتِ ,كٌتىكايَ و ُٓتاوَكى ئُػريُٓ ,ك يُكُو بُ كِؤفيَم ؿواّ ئُوَ كُ ػؤياْ
سامك كلؿبىو ,هُكؿاُِ وَماكَتِ ثالْ ؿاُاًُاْ كلؿووَ ,هُطُيَ تًٌِ ئًٌَُ ؿاًٌُذي ,ئًٌَُ ئًُوايَ بُ
ًًَىاميَلِ ُىَّ بؤ ُٓك وَماكَتًَم تُومحيِ ئُوًَاْ كلؿ كُ و ًُبوُ ًَم ؿَبًَتُ ئًوتًشقاىِ ئُواْ,
ؿاواًاْ زيَ كلؿْ كُ هُ ػًالزي ًاُطًَلًٍ ئُواْ ئُو ئًوتًشقاىُّ ػؤياْ بَُ بلُْ بُهُك ثلِؤفَكاُِ
بُكؿَواَ و ثًًٌَِاكّ وَماكَتِ ػؤياْ ,بُثًَِ ئُو ئُوهُويُتُّ كُ ئُواْ ؿَيناُّ و بُ باًِ ؿَماُّ,
ؿواّ ئُوَ ئًٌَُ تُؿىًقِ ئُوَ بلُيّ ,بناُري ًىتابق بَِ هُطُيَ ُُٓذِ عاًِ سلىًُت ,ؿووكُُبَِ هُ
واىعُوَُٓ ,كوَٓا هُطُيَ كؤًُهًََم ًُعًاكّ تل ,هُطُيَ ُٓك وَماكَتًَم ؿاًٌُتري ئًُوايَ بؤ داكّ يُكَُ
ًىعاؿَهُيُكٌاْ بُكاكًَِٓا ,هُ ثلهًاكَكاُِ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاًٍُ مؤكداك تًللاك بؤتُوَ ,كُ
ؿيواْ ئًُوايَ ثًَىَكّ ًُعًاكّ تُوميد ِٓ بىوَُ ,اعُؿاهُتِ ُٓبىوَ ,هُهُك و ئُهاهًَم ُٓك وَماكَتًَم
بًُِ ػؤّ بُككُوتىوَ ,ئًٌَُ بؤ ئَُ ًُبُهتُ ُٓك هُ هُكَتاّ هاهَِ  3113وَ بُ ئًوتًٌاكَ هُطُيَ
باُلِ دًٔاُِ هُطُيَ ِكيَلؼلاوّ ( )u.n.d.pهُطُيَ كؤًُهًََم ثوجؤكّ بًاًٍُ ,كُ ئًٌَُ ٓؤْ تُتُوك بُ
ًًَىامّ تُوميد كلؿُِ بىؿدُكًُاْ بلُيّ بُهُك هًَلتُكَكاُـا ,طُيٌتًُِ ؿَكئُجناًِ ئَُ ًىعاؿَهُيُ
كُ ئُويٍ ًُبُهت هًَِ ئُوَيُ كُ ئُوها ئًٌَُ ئُو ًىُاىًُاتًُاْ ئُكلؿ ,ئُطُك دُُابتاْ تًَبًِِ
بلُْ ,بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ هَِ ثؤيِت ُؤ تلهًؤْ بىو ,ئًَوتا ٓىاك ثؤيِت ٓىاكَ ,بُالََ ئُوكاتُ كُ
ًىُاىًًُُاْ كلؿ ,هُبُك ئُوََ ئُو هاليـََ ًَِٓا كُ دُُابتاْ ئُوََ ببًِّ ,ؿواّ ئُوَ ُُٓـ داكيَم
طؤكِاُلاكّ بُهُكؿآاتىوَ ,هَِ ثؤيِت ُؤ تلهًؤْ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ بىو ,مائًـَْ ُؤ هُؿ و ٓىاكؿَ
ًوًاك بىؿدُّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ ,تُبًعِ ئَُ هَِ ثؤيِت ُؤيُ ؿواتل بىو بُ ٓىاك ثؤيِت ٓىاك
تلهًؤْ ,ئًٌَُ هُُاو هاهَِ  3113ئُو ًىُاىًُُيًُاْ ؿَككلؿ ,هُبُك ئُوَ ئُبىايُ هاهًََم بُهاهَِ ًًوازي
وَكبطليّ ,يُعِِ بُ هاهًََم كُ ًٓض كاكَهاتًَم تًًَـا كِوويُِؿاوَ كُ ًٓض ًتًَلِ ُيلّ تُبًعِ ُُبىوَ,
هًوتًُِ سلىًُت ئُو ًًَىامَّ كاككلؿْ ًُٓاْ هًوتَُ بىوَ ,يُعِِ ًًَىَيُن بىوَ هُ ًًَىامّ
كاككلؿُِ ًُعٌىي بًِٔ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ,هُبُك ئُوَ ئًٌَُ هاهَِ ً3111اْ وَكطلت بُ ًُىًاي
كُ ئُػري هايَ بىو ,كاكَكاُِ  َ 3111تُواو بىوْٓ ,ىاك ًُعًاكّ كَِئًوِٓ ,ىاك ًىئًُلٍ كَِئًوِ بُ
ُُمَك ئًعتباك وَكطريا ,يُكَُ ًت كؤّ طىفًُّ ثلِؤفَ بُكؿَواًُكآْ ,ىُلُ كؤّ طىفًُ ئًوتًناًًَلُ
هُهُك سلىًُت ,ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ًىهاؿَىُّ هُهُك كلؿووَ ,ئًعالْ كلاوْ ,و ؿَهت بُكاك بىوبّ ,و
ئُطُك ؿَهت بُكاكيٍ ُُبىوبّ ,تُمسًُكُ هًَلَ واّ هًَٔاتىوَ ,هُبُك ئُوَ (اغيبوغ اهلوِ هوٌٌاكيد اغيوتٌلَ)
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ياْ كؤّ طىفًُّ ثلِؤفَ بُكؿَواًُكآُْ ,فؿَ ُىىتُّ هُهُكَ ,ثًَىيوت بى  3111بابوًََري ئُوَّ كُ
ًىػُهُي بىو ,هُ  3111بًوت ُىىتُّ هُهُك بىو ,كِيَقَّ ػُكدِ هُو ًىػُهُهُ  ّ %21هُهُك
بىو ,ياْ ُ 21ىىتُّ هُهُك بىوُُٓ ,ـ هُ ًىػُهُهِ  3111هُكف كلاوَ ,ئُطُك يُكًَم ً 11وًاكّ
ُٓبىوبًَت ثًَِر ًوًاكّ هُكف كلؿبَِ ,هَُ ال ُ 11ىىتُ وَكؿَطليَت ,هُوال ُ 15ىىتُ وَكؿَطليَت ,فًاكَّ
ثلِؤفَ بُكؿَواًُكاًٍُ  ّ%23هُهُك بىو ,تُبًعِ ئًٌَُ ئُو ًىعاؿَهُيُ و ئُو ٓاوكًٌَُيُ كُ بُكاكًاْ
ًَِٓاً ,ىعاؿَهُيُكِ عوًٌُ كُ مؤك هُ ًىئُهُهاتِ عاهَُ بُ ثًَِ مكوفِ ػؤياْ بُثًَِ ئُو ئًوتًناًاتاُُّ
كُ هُهُك وَمعِ بُ ِكيَىَٓىوُِ ثلِؤفَكاْ ُٓيُ بُكاكؿيَتً ,ىًلًُِ ُوُبُكاْ ئًؼتًالف بلاتًُ ,كت
ًُُ بوًٍََ ئًُُ هُؿ ؿَك هُؿ تًُوًوِ واىد ؿَكات ,ياْ ئًُُ هُؿ ؿَك هُؿ بؤ ًُٓىو وَماكَتُكاْ وَكى
يُن ٓاكَهُك ؿَكات ,بُالََ ئًُُ ًىعاؿَهُيُكُ بؤ سلىًُت ,ئُطُكيٍ تؤميَم هُ ًىعاؿَهُكُ البـكيَت
ئُبَِ مؤك هًَِ ؿووك ُُكُويتُوَ ,ئًٌَُ ئُو ًىعاؿَهُيًُاْ هُهُك يُن بُ يُكِ وَماكَتُكاْ تُتبًق كلؿ,
بُٓؤّ ئُو ًىعاؿَهُيُوَ كَِىًًَُم ؿَكٓىو تُبعُْ كؤّ ُىىاتُكاْ بىوْ بُ ٓىاك ُٓماك و ًُٓتاو ًَُ
ُىىتُ ,ئًُاُُ ؿابَُ كلاْ بُهُك وَماكَتُكاْ بُ ثًَِ ئًُُ ُٓك وَماكَتًَم بؤ صيىوُُ :وَماكَتِ
كٌتىكايَ هُؿو ُُوَت و يُن ًوًاك ؿيِاكّ بُبُككُوت ,تُبعُْ ئًٌَُ ؿواتل كُ ئَُ هَِ ثؤيِت ُؤ تلهًؤُُ
كُ ئُو ًُبوُ ُ بىو وَػتُن ئًٌٌاْ هُهُك ؿَكلؿ ,كُ بىو بُ ٓىاك ثؤيِت ٓىاك تلهًؤْ ,ئًٌَُ داكيَلِ
تل ًىكادُعُّ وَمعُكًُاْ كلؿٓ ,اتًُِوَ بناُري كا و وَماكَتًَم ًُهُهُْ ياْ و ُاوُٓيُن
ًىساوَهًُاْ كلؿ تؤميَم تُعـيوِ ئُوَ بلُيّ ,ئُهاهِ تُوميعُكُ بُ ِكيَناْ ئُو ًىعاؿَهُيُ بىو ,ئًٌَُ
ُٓهَ وايّ هُبُك ئُوَّ كُ تُدلوبُيُكِ ُىَّ بىو ,بؤ ئُوَّ كُ بُكٓاو كِووًُُن ُٓبَِ الّ ًُٓىو
وَماكَتُكاْ ,يُن بُ يُكِ وَماكَتُكاْ ُٓك هُهُكَوَ دُُابِ وَميل ُٓتاوَكى ئُو تًٌُّ كُ ئًٍ
هُهُك ًُهُهُّ ثلِؤفَكاْ ؿَكات ,بؤ ًُٓىوتاْ تُومحيٍ كلؿ ,تُبعُْ وَكى بامساْ كلؿ ًىعاؿَهُّ ؿووََ
ًىعاؿَهُّ تُوميعِ فًاكَّ ؿاًٌُتًىاُُ ,بُثًَِ ىُماكاْ ,ئَُ فًاكَيُّ كُ ئًٌَُ بُكاكّ ؿًََِٓري ,بُ ِكيَن
هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,فًاكَكاُِ سُهل و تُكىًٌُ ِٓ ,هاهَِ  ِٓ 3111ؿَهتُّ ئاًاكّ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتآْ ,ؤّ بُكاكًَِٓاُِ ئَُ فًاكاُُ ئُوَيُ كُ ئًُاُُ ًىًلًُِ هُ ًُٓىو فًاكَكاُِ تل ,يُكَُ,
ُنيلالبّ بؤ واىد ,ؿووًََُ ,كعًُتًاْ مياتلَ ,هُبُك ئُوَّ بُ ًىًتُكَكِ هُطُيَ عرياق كلاوَ ,كؤًُهًََم
ِكيَلؼلاوّ ًَُى ؿَوهَُتِ بًُـاك بىوْ هُ ثلؤهُّ سُهل و تُكىًٍ ,بُ كىكؿّ ثًَِ ؿَهًََّ ثلؤهُّ
طًُاكؤؿاْ و فًاكؿُِ ؿاًٌُتىاْ و ئاظآًاْ ,ئًُُ ثلؤهُّ سُهلو تُكىًٍ ,ثلؤهُيُكُ هُ ثًٍَ (تعـاؿ
هلاْ) ئُجناَ ؿَؿكيَت ,يُعِِ هُ ُٓك والَتًَم كُ (تعـاؿ هلاْ) ئُجناَ ؿَؿكيَت ,ثًٌَال عًُُهًُن ُٓيُ
ثًَِ ؿَهًََّ سُهل و تُكىًٍُٓ 23 ,ماك كُي هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ هاهَِ  3111بًُـاكياْ تًَـا كلؿ,
كُ مؤكبُياْ ًاًؤهتا بىوْ ,ؿواّ بًًِِِ ؿَوكَيُكِ كىكت ,هُكؿاُِ بًًِِِ ًُٓىو بًِايُتُكاًُاْ
كلؿووَ ,يُعِِ بُ عُؿَؿ ًُٓىو بًِايُتًَم فًًَل ؿكاوَ ,ثلهًاك كلاوَ ئَُ بًِايُتُ ُُٓـ كُهِ تًَـايُ,
ٓىُلُ بؤ وَػتِ (تعـاؿ هلاْ) ئُجناَ ؿَؿكيَت ,كُ ؿَُِٓ هُك ًُٓاْ بًِايُت ئُب ٌَ ئَُ فًاكَيُ ًىتابق
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ب َِ هُطُيَ فًاكَّ يُكَُ ,ئُطُك ئًؼتًالفًَم ُٓبَِ ؿَبَِ ئُهبابُكُّ بطىتلَّ ,ئُطُك ُُفُكيَم مياؿَ
بىوبَِ ,ياْ ُُفُكيَم كَُ بىوبَِ ,بابوًََري ػاُُواؿَيُن ياْ عائًوُيُن دًَطُّ طىاهالابًَتُوَ ًُعوىَ
ؿَبَِ ,هُبُك ئُوَّ ئًٌَُ هُ وَماكَتِ ثالْ ؿاُاْ بؤ ؿاُاُِ ِكيَقَّ ؿاًٌُتىاْ فًاكَّ سُهل و تُكىًٍ
بُكاكؿيَِري ,فًاكَّ بًتاىُّ ئُكماق ياْ ُٓك فًاكَيُكِ تل كُ ُٓبًَت ,ياْ ُٓك فًاكَيُكِ تل كُ هُ
بُ ـاوَ بُكاكؿيَت ,بًًَُىاميَلِ طٌتِ تُُاُُت بؤ تُسـيـ كلؿُِ سوُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ئًٌَُ ئُوَ
بُكاكُآًَِريٓ ,ىُلُ ئًٌَُ ُٓكؿَبَِ هُ ئًَوتاوَ كِؤفيَم بًَت ئًعتًٌاؿ بلُيُِ هُك ئُكىاًِ سُىًقِ,
ُنيلاليّ كَِىَُ هُ واىعُوَ ,يُعِِ هُ بُ ـاوَ ُٓكًُٓن ٓاتبًَتِ ئًٌَُ هُهُك ئَُ هًتًُُ ؿَٓري,
بُثًَِ ئًَُُ تُبعُْ ًىعاؿَهُّ ئًُُ كُ ثًٌَال باهٍ كلؿ ,ئًٌَُ وشياْ ئًُُ ئُهاهِ تُوميد بىو
هُهُك وَماكات ,ؿواّ ئُوَ بُ ًُٓىو وَماكَتُكاًٌٌُاْ طىت كُ ئًًُُتاْ هُبُكٓاو بَِ ,كُ باهِ ئًَُُ
ؿَكُيّ ؿيواُُوَ ُُ ًىعاؿَهُّ يُكَُ ًىتوُىُ ,بُ ًىتوُىِ بُكاكٓاتىوَُُ ,تُوميعِ ِكيَقَّ ؿاًٌُتىاْ
هُهُك ىُماكاْ ًىتوُىُ ,سُشيُْ مؤك بُ ئاهاُِ ئُو هًوتاُُّ كُ ُٓك ئًٌَُ ؿابُمشاْ كلؿووَ و
ُاكؿووًاُُ بؤ الّ دُُابتاْ و كُ هُيلّ بلًُْ ,ىًلًُِ ئُو ًىعاؿَهُيُ بُ ًىتوُىِ هُهُكّ تُتبًق
ُابَِٓ ,ىُلُ ػؤ ًُعقىي ًُُُٓ ,...ك بؤ صيىوُُ ,ئًَوتا ىُمايُن هُ ًًُُٓٔايَ ُٓيُ كىهفُّ ُنيلُّ
ً 121وًاك ؿيِاكَ ,يُعِِ كُواتُ هُو ثلِؤفَيُ كُ ؿَهت ثًَـَكات ُٓتاوَكى كِؤفّ كؤتايِ ,ئُبَِ ًٓض
داؿَيُكِ تل ىريتاو ُُكليَت ,ئُبَِ ًٓض ىىتاواُُيُن ؿكوهت ُُكليَت ,ئُوَ ًُُتقِ تًَـاًُُ ,باًُ ًّ
ئًُاُُ كُ دًاياْ بلًُُوَ كاًاُُْ ,كاًاُُيُ كُ ُاوّ هًَبًٍَِ هالاتًقّ ,تىًَُوًَم هُ ىُماّ ًُىالَوَ هُ
ثريًاَ ُٓيُ ,هُبُك ئُو تىًَُوُ ئُبَِ ًٓض ًتًَلِ تل ُٓتاوَكى ئُو تىًَُوَُ تُواو ئُبَِ ًٓض ًتًَلِ تل هُو
ىُمايُ ُُكليَت ,ئَِ ػؤ ئُو داؿَيُ ًُٓىوكُهًَم ثًًَـاؿًََٓت ,ياْ ئُطُك ًًُلوعًَلِ فلِؤكُػاُُ
ُٓبَِ ,ياْ ئُطُك هايوؤيُن هُ ىُمايُن ُٓبًَُِ ,عقىهُ هُبُك ئُوَّ ئُو هايوؤيُ ُٓيُ ,كًٌَُّ هُهُك
بًَت هُ تُُفًن ياْ كًٌَُّ هُهُك ُُبَِ ,ػؤ ُاكلَّ ُٓتاوَكى ئُوكاتُّ كُ هايوؤيُكُ تُواو ئُبَِ ًٓض
ًتًَلِ تل ُُكليَت ,ػؤ ئُو هايوؤيُ كُي ُاتىاَُِ بوًََت بُي طُمن ياْ دؤّ ئُو دًًَُّ تًَـا ػُمْ
بلليَت ,هُبُك ئُوَ ئًٌَُ ئًُاُُّ كُ باهًاْ ؿَكُيّ ,ئًُاُُ فاكتُكْ كُ ؿَبَِ بُ ُُمَك ئًعتباك
وَكيطرييَّ ,بؤ ئُوَّ ئًٌَُ مؤك هُ ػُتِ عاَ الُُؿَيّ ,ئُطُكُا ًٓض يُكًَم هًُاُُ بُ ًىتوُىِ ُُ
بُكاكٓاتىوَو ُُ ئًٌََُ ؿَتىاُري بُكاكّ بًَِٔري ,تُبعُْ ئًٌَُ ئُو ؿوو ًىعاؿَهُيُّ كُ بامساْ كلؿ,
يُن بُ يُكِ وَماكَتُكاْ هُطُيَ ُٓك ًُٓىوياْ ًُكغ كلاوَ ,بؤ وَماكَتِ ًًُٓـاْ ,بؤ وَماكَتِ
تُُـكوهتِ ,بؤ وَماكَتِ كِؤًِبريّ ,بؤ وَماكَتِ كاكَبا ,تُبعُْ ًُػوُؿَ وايُ ُٓك فللَيُن ؿكوهت
بَِ ,بؤ وَماكَتِ ًاكَواُِ ,ئُطًِا ئًٌِ ئًٌَُّ ئًعتًاؿّ كِؤفاُُيًُ ,تًَلِ مؤك ًىًٍٓ ًُُ ,بُالََ وادبِ
ػؤًاُُ ,وَماكَتِ ئُوىاف ,وَماكَتِ تُُـكوهتِ و ػىيَِـُِ باالَ كُ مؤكيَم هُ بُ ِكيَناْ تًَبًًِاْ هُهُكؿا,
ببىكْ ثُكوَكؿَ و ػىيَِـُِ باالَ ,ئًُُّ كُ ئًَوتا بؤ دُُابتاْ باهٍ كلؿ ,ئًُُ ًُٓىوّ مؤك بُ
ًىفُهُيَ تل بؤ ًُٓىو اليُن تُوميض ؿكاوَ ,هُبُك ئُوَّ ئًُواهًٍَ ئُطُك تًَبًِِ بلًُُْٓ ,ىو اليُن
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بُكٓاوياْ كِووُُ ,ئُو تًَبًًِاُُّ كُ هاالَُُ دُُابتاْ ,ئًٌَُ هُ دُُابتاصياْ ؿَبًوت ,هُ ٓؤهَِ ثُكهًُاْ
هًذاُِ تايبُشيُُـ كُ هُكؿاْ ,ياْ ؿاًٌُتًِاْ ؿَكلؿ هُطُيَ وَميل و ئًُاُُ ,كؤًُهًََم كَِػُِ ُٓبىو
هُوَّ كُ ثُيىَُـّ ًُُ هُبُيِِ وَماكَتِ ثالْ ؿاُاْ و وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ,تُُوًق ًُُ هُ بُيِِ
وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَو وَماكَتِ ثالْ ؿاُاْ ,ئًٌَُ ئَُ ًًَىامّ كاككلؿُُ هُطُيَ كَِىًُِ كُ بؤتُ ُاجتِ
ئُوَ هُطُيَ ًُٓىوياْ باي كلاوَ ,هُطُيَ وَماكَتِ ؿاؿ ,هُطُيَ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,هُطُيَ
ؿَهتُّ وَبُكًَِٓاْ ,هُطُيَ ؿَهتُّ ًري ,ئَُ ًًَىامَ كؤُىوهَُ بُ ًُٓىو وَميلَكآًُْ ,ىو بُ ِكيَناْ
وَميلاْ ئًٌناياْ هُهُكّ كلؿووًًََ ,ىامَكُ ًتًَلِ تُسـيـ كلا بؤ ئُواْ ,ثًٌَاْ طىتّ بُثًَِ ئَُ
فاكتُكاُُ ئًُُيُ ًُبوُ ِ ًىػُهُي بؤ ئًَىَ ,ئًَوتا فُكًىوْ هُ ػًالزي ًاُطًَلـا ئَُ ًُبوُ ُ ػىكؿ
بلُُُوَ هُهُك ًًُاكيعِ بُكؿَواَ ,ئُطُك ثلِؤفَّ ثًًٌَِاكّ ُىيٌَتاْ ُٓيُ ,بُؿيلاهُت و دُؿوَهًَلِ
ًىكَتُبُوَ ثًٌَلًُِ بلُْ ,بؤ ئُوَّ تىوًِ كًٌَُّ هاالَُِ كِابلؿوو ُُبًُِوَ ,ئُوَ ُٓك هُكؿيَم بىو
ويوتٍ كُ دُُابًٌتاْ هُُاو تُفاهًى بًُّٓ ,اْ ًًَىَّ كُ باهٍ كلؿ هُ وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكيٍ
كلاوَُٓ ,كُُٓـَ ئُواْ بُو تُفوًوُ باهًاْ ُُكلؿ ,بُالََ هُطُيَ ًُٓىو وَماكَتُكاْ ؿاًٌُتىويّ بًَذطُ
هُوَّ كُ ُُٓـيَم ئًذتًٌاعاتِ ًىًتُكَكًٌٌاْ ُٓبىوَ ,هُ ئُهِاّ ئاًاؿَكلؿُِ بىؿدُ هُطُيَ دُُابِ
وَميلّ ؿاكايِ و هُطُيَ ًُٓىو تًٌِ وَماكَتِ ؿاكايٍ ,ئًُُ ئُطُك بُ هُكيعِ بُهُكيـا بًُِٔوَُٓ ,ك
بؤ بُكٓاو كِووٌُ هُ  128تلهًؤُِ عرياق ,كُ بؤ ًُ 3112مُـَ كلاوَٓ ,ىاكؿَ ثؤيِت هَِ بؤ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ بُ سًواب هُ بُ ـاوَ تُػوًى كلاوَٓ ,ىاكؿَ ثؤيِت هَِ تلهًؤْ ؿيِاكّ عرياىِ ,ئًٌَُ يُن
ثؤيِت ًَُ عذنيٌٌاْ بُ ُُمَكّ ئًعتباك وَكطلتىوَ ,هُبُك ئًشتًاداتِ هًَلتُكَكاْ ,هُبُك
ئًشتًاداتِ ًًناًُُّ تًُلًوِ و َُٓ ًًناًُُّ ئًوتًوٌاكّ ِٓ ًًُاكيد ,هُبُك ئُوَ كؤّ ًًناًُُّ
سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بؤ هاهَِ ً 3112امؿَ ثؤيِت ُؤ تلهًؤْ ؿيِاكّ عرياىًُ ,كُ ثًَِر ثؤيِت
هَِ تلهًؤْ بؤ ثلِؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ ياْ ًًُاكيعِ بىًُُّ تُستِ بابوًََري تُػوًى كلاوَ ,بُ
ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاوَ تُبعُُْ ,ؤهُؿو ٓىاكؿَ ًوًاك ؿيِاكّ ثُكَثًَـاْ بُ ثاكيَنطاًُوَ ,ياُنَ ثؤيِت
ًَُ بؤ بىؿدُّ تًُلًوِ كُ ًُعاًات تُعىيناتِ ًىَمَفري و ًُٓىو ًتًَم هُػؤّ ؿَطليَتُوَ,
بُكاوكؿ كلؿُُكاْ بَُ ًًَىَيُْ ,ئُطُك ئًٌَُ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئًُوايَ هُؿ هُ هُؿّ بىؿدُّ
وَبُكًَِٓاْ ًىَفُق بري و ئًوتًفاؿَّ زيَ بلُيًّ ,لوُكاْ بَُ ًًَىَيُ ؿَكؿًََٓتُٓ ,كيٌَِ كىكؿهتاْ,
ئُطُك ًُٓىو ئُواُُّ كُ بًًُواي ًَِٓاوًاُّ ,ئُواًٍُ ًُٓىو هُؿ هُ هُؿ ًًناًُُّ ئًوتًوٌاكّ
ػؤياْ هُهُك ًًُاكيد هُكف بلُْ ,ئُو وَػتُ هىكَكُ بَُ ًلوُ ؿَكؿًََٓت ,ئًَُُ ُٓك بؤ ئُوَيُ كُ
بوًََري ئًٌَُ هُ ثالْ ؿاُاْ ياْ هُ تُوميعِ بىؿدُ ًًَىاميَلِ تُبًعًٌاْ ُٓيًُ ,ىًلًُِ كَُ و كىكِضياْ
ُٓبًَتُُٓ ,ـيَلذاك هُ هًَلتُكيَلِ ًىعُيُْ ,بُعنيَم داك هُ هىكعُتِ تُُفًنّ ,بُعنيَم داك هُ
ُُبىوُِ تُكُِهؤفيايُكِ ًىعُيًُُْٓ ,ىوًاْ ؿَماُري ئُوَ ُُٓـ هاهًََلُ ؿَهتِ بًاُِ وَكى كؤًجاًُا و
وَكى تُكًِم ,بًُلوًَلِ مياتل ؿاػوِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بىوَ ,ؿَُا ثًٌَال هُبُك ئُو ًُٓىو هاالَُُّ
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سواك و ئُواُُ ئًٌلاًُاشياْ مؤك هُوََ ًُسـوؿ تل بىو ,بُكاكبلؿْ و وَبُكًَِٓاْ ًُٓىو ًًناًًُُّ
سلىًُتِ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ ئُطُك هُيلٍ بلُيّ ًُطيىعٌ بُكاكبلؿْ و وَبُكًَِٓاْ وَماكَتِ
ثُكوَكؿَ هًُُٓىواْ مياتلٍ بُككُوتىوَ ,ؿواٍ ئُوََ وَماكَتِ ًاكَواٌُ و وَماكَتِ ُاوَػؤ و
ثًٌٌَُكطُ ,ؿاكايٌ و ئابىوكٍ ,كاكَبا ,تُُـكوهد ,ئاوَؿاُللؿُُوَ و ػىيَِـٌُ باك ,ئًُُ بُتُهُهوىهٌ
ًُطيىعٌ ,تُبًعٌ كُ باهٌ ئَُ تُهُهىهَُ ؿَكُيّ ئًُُ ًاُاٍ ئُوَ ُاطُيًَُُذي كُ ثُكوَكؿَ
(ًُٓ ّ)%12ىو بىؿدُّ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ بؤٍ ؿًََٓتً ,اُاٍ ئُوَيُ كُ ثُكوَكؿَ هُباًاليّ
ًًَىامؿايُ ,تُبًعٌ ئَُ كَِىًُاُُ ُٓك ًلوًَلٌ تُىـيليًُ ,بؤ ئُوَّ كُ وامغ بًَذي ,كاَ هًَلتُك
هًُُٓىوياٌُ مياتل وَبُككُوتىوَ ,تُُٔا هُهًَلتُكٍ ثُكوَكؿَ ئُطُك بؤ صيىوُُ وَكبطليّ هًَلتُكٍ
ثُكوَكؿَ بُو ًُٓىو ئًٌلاًُاتُّ كُ بؤٍ هُكف ؿَكليَذي ًىًلًُِ كَُ وكىكٍِ تًَـا ُٓبًَذي ,بُكَ كُ
كَُ و كىكِيُكُّ ًُعاهُدُ ؿَكليَت ًُٓىو كَُ و كىكِيُكَُ بُ ثاكَ ًُعاهُدُ ُاكليَذي ,يُعين ئُوَ
ًًُُ كُ تؤ كًٌَُيُكت ُٓيُ تؤميَم ثاكَّ فُ ِكيَـَؿكيَتُ هُك بؤ ئُوَّ بؤ ًاوَيُكٌ ًىعُيُْ ٓاكَهُك
بلليَذي ,ػؤ تؤ ئُطُك ًًناًًُُّ تًُلًوٌ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ئًَوتا ئُطُك ثاكَّ مياؿَت ُٓبًَت و بؤياْ
تُػوًى بلُّ ؿَبًَت هُُاو هًوًتًُُكُ دًٌَ بؤ بلُيتُوَ ,كُ هُكىٍَ هُكف بًَت ,ئَُ ًُعاَ مياؿ
ؿَكُّ ,ئُو ًىػُهُهات مياؿ ؿَكُيت ياًٍُ سُوافًنياْ مياؿ ؿَكُّ ,ؿَبًَت ىُكاك هُهُك ئُوَ بـكيَذي,
ًُٓىوًاْ ًىتُفًقري كُ هًوتًُِ ثُكوَكؿٍَ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ ثًَىيوت ؿَكات كُ باًال بًَذي ,بُكَ
ػؤ ؿَبًَت ًًَىامَكُّ بؤ ؿابًَِري ئًِذا ؿاواٍ كَِىًٌُ ثاكَ بلُيّ ,تُُٔا ًُهُهُكُ ئُوَ ًًُُ كُ ئًُُ
هًوتًٌُ ثُكوَكؿَ كَُ و كىكٍِ تًَـايُ ,بُ ثاكََ ٓاكَهُك ؿَبًَذي ,ئَُ فُُىَ و ئُبىاباُُّ كُ
هًًُناًًُُّ تًُلًوٌ ُٓيُ ئًُاُُ ئًشتًٌاهُ ثًَىيوتًاْ بُ ثًَـآىوُُوَ ُٓبًَذيُٓ ,كوَٓا ًًَىامٍ
كاككلؿًُاْ ,هُمؤكبُّ وكتاُِ كُ بابوًََري تُدلوبُياْ هُ ئًٌَُ مياتلَ كُكتٌ تايبُت مياتل ؿَوكٍ بًًِىَ
هُٓاكَهُككلؿُِ ُُٓـيَم هُكًٌَُكاُْ ًّ ,اهًٍََ كُ سُهًَلٌ ًًواهًًُ ,بُكَ ُٓيًُُ ,ؿاكيوٌ ًىًتُكَن
ٓاكَهُكيَم بىوَ بؤ ئُوَ ,ؿواٍ ئُوَ ئًٌَُ كُ بًِايُن ؿكوهت ؿَكُيّ ئًَوتا ًّ ؿيٌَُ هُك ئُو
ىىتاواُاُُّ كُ ؿواتل هُ هاهٌَ ( )3113ؿكوهت كلاوْ ,كُ تُواو بىوْ ,وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ئًوتًالًٌ
كلؿووْ ,ػؤ ئَُ ىىتاواُاُُ كُ ؿكووهت بىوْ هُهُك ًُٓاْ هًوتًٌُ ىىتاواُُكاٌُ ثًٌَال هُهُك
ًُٓاْ ًًَىامٍ ؿَواَ كلؿْ و ًُٓاْ ثان و ػاويَين و هُهُك ًُٓاْ ًًَىَ بُ ِكيَىَؿَّٓ ,كِاهتُ ُُٓـيَم
بًِايُ كؤُّ ,بُكَ ُُٓـيَم ًتًٍ هُُاو ػىؿٍ هًوتًُُكُؿا دًَطري بىوَ كُ ثًَىيوت بُ ٓاكَهُكٍ
ؿَكاتّ ,ئًٌَُ ؿَب ٌَ هُو ٓؤهَُؿا باهٌ بلُيّ ,هًُىيَين تل باهٌ بلُيّ ,بؤ ئُوَّ بناُري كُ ثاكَ هُهُك ٌٓ
ؿابِـكيَت ,ياْ هُكىٍَ ئًنافُ بلليَذي ,تُبًعٌ ئًُُ ػىكؿكلؿُِ بىؿدُّ تًُلًوًًُ ُٓك بؤ ًُعوىًات,
دُُابتاْ ئاطاؿاكْ هُكؤٍ بىؿدُّ ئًوتوٌاكٍ كُ  5,2ثًَِر ثؤيِت هٌَ تلهًؤُُٓ 2,2 ,ىاك ثؤيِت ٓىاك
بؤ ثلِؤفَكاٌُ وَماكَتُكاْ ؿاُـكاوَ ,وَكى ثًٌَال ًُكسٍ كلؿ ,بُ ثلِؤفَ بُكؿَواًُكاْ و ثًًٌَِاك
كلاوَكاًًٌُاًْ )912( ,وًاكيٍ بؤ بىؿدُّ ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطاكاْ كُ ئَُ (ً )912وًاكَ هايَ بؤ هايَ
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بابوًََري ًًَىامٍ تُعاًىي كلؿْ هُطُهٌَ ؿًََٓتُ ىؤُا ًَلٌ تلَوَُٓ ,ك بُثًٌَ ياهاٍ فًاكَ ( ّ)8هاهٌَ
( )3113ياهاٍ بىؿدُّ سلىًُتِ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ َُٓ ,بُثًٌَ ياهاٍ هاهٌَ ( )3111ئًٌَُ هُوَماكَتِ
ثالُـاُاْ هُكثٌم كلاويّ كُ ًىهاؿَىُ هُهُك تُفاهًوٌ بىؿدُّ ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطاكاْ بلُيّ ,ئًٌََُ
هاهٌَ يُكَُ ئًشتًٌاهُ كًُال ,ثاك تؤميَم مياتل ,ئًُوايَ بُتًُايّ مياتليٍ ؿاػًوٌ تُفاهًوُكاْ بري,
تُفاهًوُكاًٍُ ًُبُهتٌاْ هًَلَ ئُوَيُ بلِياك ُٓك بؤ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطا و بُ ِكيَن ثاكيَنطاكَكاُّ ,بُكَ
ئُوَّ كُ ئُواْ ؿَيًَِلْ ؿَبًَت ئًٌَُ تُئلًـ بلُيّ كُ تُُوًقًَلٌ تُواو ُٓبًَذي هُبُيين بىؿدُّ
ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطا هُطُيَ بىؿدُّ كُ وَماكَتُكاْ هُكؼي ؿَكُْ ,ػؤ ئُطُك هُيلٍ بلُيت ,يُعين
بًًُٔ ُاو تُفاهًوُكاًٌُُوَ ئُوَُـَ ًتًَلٌ ًىعُىُؿ ًًُُٓ ,ىُلُ ئُو ؿائريَيٍُ كُ هُك بُ وَماكَتُ
هُ ًُككُمٍ ثاكيَنطا ياْ هُىُمايُن ًُٓاْ ؿائريَ ئُوَيُ كُ هُ ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطا ثاكَّ بؤ تُػوًى
ؿَكليَت ,يُعين ؿوو ؿائريَّ ًىػتُهًف ُري هُسُىًقُتـا ُٓك يُن ؿائريَْ ,ئُطُك ًىهتًُفايُن بًَت,
ئُطُك ًاكَواٌُ بًَت ,ئُطُك ىىتاواُُ بًَت ,ياْ ُٓك بابُتًَلِ تل بًَت ,بُُٓكسايَ ئًٌَُ ئًُوايَ
بُتايبُتًٍ ئُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ كلا هُ طفتىطؤكاْ هُ ُُٓـ كؤفٍ كِابلؿووًـا هُهُك ًُهائًوٌ كٌتىكايَ
بُتايبُتِ ئًٌَُ بىؿدُّ ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطاكاصياْ ًٌَٓتا ثُهُُـ ُُكلؿووَ ,بُ ئُُقُهتًٍ ئًُوايَ
يُعين مؤك هُالًاْ ًُتوَُب بىو كُ ًُٓىو تُفاهًوُكاٌُ ئًَلَ تُواو بًَذيًٓ ,ىاؿاكيّ ئُوَ ُُبًَتُ باعًوٌ
تاػري بىوُِ ثلِؤفَكاًُاْ ,ئًٌَُ هًوتُكاصياْ وَكطلتىوَ ,بُكَ ؿًَناُري كُ كؤًُهًََم تًَبًين هًَلََ
وَكؿَطليّ ,هُٓؤهٌَ ثُكهًُاًٍُ وَكؿَطليّ ,كُ ًتًَلٌ تُبًعًًًُُٓ ,ىوياْ كؤبلُيُِوَ بًًَُىاميَلٌ
كيَم و ثًَلال كاكَكُ ئُجناَ بـَيّ ,بىؿدُّ بُكاكبلؿْ تُُٔا تًُلًوٌ كُ بُتًُُا هُيلٍ بلُيّ
ؿيواُُوَ ثُكوَكؿَ و ُاوَػؤ و ثًٌٌَُكطُ و ؿاكايٌ و تُُـكوهد و ػىيَِـٌُ باكيُ ,ؿيواُُوَ ؿَهًٍََ
ئُواُُ ًٌُاُـَكٍ واىًد ساهٌَ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاُّ ,ئًٌَُ ثُكوَكؿًَاْ هُثًٌٌَ ثًٌَُوَ ؿاُـكاوَ ,يُعين
ئُطُك هُثًٌٌَ ثًٌَُوََ بًَذي ًاُاٍ ئُوَ ًًُُ كُ كَُ و كىكٍِ ًًًُُ ,تٌاْ كلؿووَ و ًتًٍ ًاوَ كُ
بلليَذي ,هُثلِؤفَ ثًًٌَِاكَكاْ ئًٌَُ ( )613ثلِؤفًَاْ هًُُٓىو وَماكَتُكاْ بابوًََري ئُوَّ كُ
ثًٌَلًُللاوَ وَكى ًىىتُكَغ هُبُكؿًٌَ ثُكهًُاٌُ بُ ِكيَنَ بؤ ثُهُُـكلؿُِ ياػىؿ ُٓك تًَبًًُِكٌ تل,
طىفًُياْ ( )2,3هٌَ ثؤيًِت ؿوو تلهًؤُُ ,طىفًُّ تُكػاُللاو بؤ ( )1,6( )3112يُن ثؤيِت ًَُ
تلهًؤًُُ ,تًَلًٍ ؿًًًََِتُوَ بؤ هاكُِ ؿواتل ,تُبًعٌ ئًَُُ ًُٓىوٍ ئًشتًٌاي ؿَكات هُهُك كاتٌ
ؿَهت بُكاكبىوًُاْ ,ئُواُُّ كُ هُ ( )3112ؿَهت بُكاك ؿَبّٓ ,ىُلُ ئًٌَُ هاهًََلٌ تل كُ ؿاؿًٌَُري
هُطُيَ وَماكَتُكاْ ًىًلًُِ ًُٓاْ ًىعُؿَي بُكاكبًَِري ئُطُك ئًٌَُ بُكثلي بري هَُ كاكًَ ,ىًلًُِ
ؿَهتلاكيًُن بلليَذي ,ؿيواُُوَ بًًَُىَّ واىد ساهٌَ ئُو كؤفَ بًًَُىَيُن كُ ًُفٔىَ بًَذي بؤ ًُٓىو
اليُن كُ ئُهاهُكاْ ٌٓ بىوْ ,ئًُاُُ ًٌُاُـَكيَلّ بُسُىًقُت ُٓك ويوتٍ بًؼًُُ بُكؿَهتِ
ثُكهًُاٌُ بُ ِكيَن ُٓكُُٓـَ كَِىًُُكاْ ,يُعين ًٌٓاْ ثًَـَهًََّ ئَُ فًاكاُُ؟ ,ئُو فًاكاُُ ئُوًَاْ
ثًَـَهًََّ كُ ئُطُك ثلِؤفَكاْ تُىوًٍ بلُيّ ,ؿَهتُ بُُـيًاْ بلُيّ بُهُك ثًَِر ًُطيىعُ,
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ًُطيىعُيُن كُ كًُال هُ (ً )211وًؤْ ؿيِاكًُْ ,طيىعٍُ ؿووََ هُ (ً )511 -211وًؤْ ؿيِاكَ,
ًُطيىعُّ هًًََُ هُ ( )511بؤ (ً )1وًاك ؿيِاكًُ ,طيىعُّ ٓىاكََ هُ (ً )1وًاك بؤ (ً )2وًاك ؿيِاك,
ًُطيىعُّ ثًَِذًًٍُ ئُواُُّ كُ هُ (ً )2وًاك ؿيِاك بُ هُكَوَْ ,تًُاًا بلُيّ ُٓك بُكاوكؿيَم
بلُيّ هُ بُيين ثاكيَنطاكاْ بناُري هُ و ثاكيَنطايُن ,و ًىيًََِم ثلِؤفَّ با بوًََري طُوكَتل هُبىاكٍ دٌَ
بُدٌَ كلؿُـايُ ,و ثاكيَنطايُن مياتل ثلِؤفَّ بٔىون هُ تُُفًنكلؿُـايُُٓ ,وهًَل بُ كَُِطٌ هىوك,
هوًٌَاٌُ بُكَُِطٌ كَِهاهٌ ,ؿٓؤن بُكَُِطٌ ًري ,طُكًًاْ بُكَُِطٌ ثلتُىاهٌَ كُ تًُاًا ؿَكُيّ بؤ صيىوُُ
ًُهُهُْ هُو ثلِؤفاُُّ كُ هُ (ً )2وًاك مياتلْ هوًٌَاٌُ بُ ثلِؤفَّ ًُبوُ ٌ طُوكَتل هُثًٍَ ًُٓىواُُ,
طُكًًاْ هًُُٓىوياْ كًُالَ ,ئُطُك بًًَُِ هُك ثلِؤفَكاٌُ كُ هًُُٓىوياْ بٔىوكالْ كُ ُٓتا كىهفُياْ
(ً )211وًؤْ ؿيِاكَ ,ؿَبًِري كُ ؿٓؤن مياتليّ فًاكَّ ثلِؤفَّ بٔىوكٌ هًًَُ ,تُبًعٌ ئًُُ ُُٓـ
ًاُايُن ؿَطُيًَُُذي بُتايبُتِ هُتُوميعٌ ثاكَٓ ,ىُلُ ئُو ثلِؤفاُُّ كُ هُ (ً )211وًؤْ ؿيِاك كًُالْ
ئُواُُ ئُواُُْ كُ هُهاهًََلـا تُواو ؿَبًّ ,ىًلًُِ هُهاهًََلـا تُواو بّ ,ياْ ػىؿٍ ًىؿَتٌ تُُفًنياْ كُ
هُكؤفٍ يُكًُُوَ ٓاتىوَ ( )261كؤف ُىوهلاوَ ,هًُىؿَّ تُُفًن ,بُكَ ئُواُُّ تل كُ هُ (ً )2وًاك
ؿيِاك مياتلبّ ,هُواُُيُ (ً )5وًاك بّ ,هُواُُيُ (ً )11وًاك بّ ,ئُواُُ سُشيُْ ئُواُُْ كُ ًىؿَتٌ
تُُفًنياْ ئُُوَُْ ًىًلًُِ هُ ؿوو ها َي مياتل بًَذي ,ئًَِذا ئُطُك بُُٓك ٓؤيُكًٌُوَ تُئؼري بىوًَُم ياْ
هُبُبًَلٌ تليٍ ُٓبًَت هًُُهُهٍُ مَوٍ ياْ هًُُهُهٍُ ؿينايّ ياْ هُ ُٓك ًتًَلٌ تل ,ئُوَ ؿَبًَتُ
باعًوٌ مياتل تاػري بىوًٍُ ,ئًُُ تُبًعٌ ُٓك ًُٓاْ ًىعاؿَهٍُ ثًٌَىوتلَ ,بُكَ بُ فًاكَ ,ئُوّ تل
بُ فًاكَّ ثلِؤفَ ,ئُوٍ تلياْ تُُٔا بُ بابوًََري كَِىًٌُ ثاكَ بىوُُٓ ,ـ ثلِؤفَ ؿَكُوُُ مًين ئُو
ًُتاىُوَ ,ئًَُُ فًاكَّ ثلِؤفَكاُُ ,ئُوَّ كُ ثًٌَال باهٍ كلؿ ,هُبُكؿَواًُكاًٍُ بًُُٓاْ ًًَىَ مياتل
هُ ( )3511ثلِؤفَ هُ هًود ثلِؤفَ بُكؿَواًُكاُّ ,كؤٍ طىفًُياْ ( )13,7ؿواُنَ ثؤيِت سُوت تلهًؤُُ,
طىفًُّ ػُكدللاو تاكؤتايٌ (ٓ )3113ىاك ثؤيِت سُوت تلهًؤُُ ,بىؿدُّ تُكػاُللاو بؤ ()3112
هٌَ ثؤيِت ؿوو تلهًؤُُ ,ثًَىيوتِ بؤ هاكٌُ تليٍ ُٓيُ ,و هُ ( )3112و و ؿواتليٍ ,ؿيواُُوَ ئُطُك
هُيلٍ ثلِؤفَ بُكؿَواًُكاْ بلُيّ بُثًٌَ طىفًُُٓ ,كوَٓا ثاكيَنطا ,ئًٌَُ ئُو ثًَِر ًُطيىعُيٍُ كُ
بامساْ كلؿ هُ كًُال هُ (ً )211وًؤُُوَ بطلَ ُٓتا مياتل هُ هٌَ ًوًاكَوَ ,ئُطُك هُيلياْ بلُيّ
كؤًُهًََم ًىئًُريًاْ ؿَؿاتٌَ ,ئُو ثلِؤفاُُّ كُ هُ يُن ًوًاك بؤ هٌَ ًوًاكْ مياؿتليّ فًاكَْ ()385ياْ
هُ هوًٌَاُري ,ئُو ثلِؤفاُُّ كُ طىفًُياْ هُ يُن ًوًاكَوَ بؤ ه ٌَ ًوًاكَ ؿواٍ هوًٌَاٌُ بابوًََري ُٓوهًَلَ بؤ
تُهُهىهُكُّ ,بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ ,ثلهًاك ؿَكليَت ُامامن ئايا دُوابًاْ بـًَُوَ؟بُ ئًذامَّ
دُُابتاْ يا ,...ئُطُك ئًذامَ ؿَؿَْ دىاب ؿَؿًَُوَ ,ئُطُكيٍ ثًَىيوت ُاكاتّ ........
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاًؤهتا كُ دُُابت ىوُت كلؿ كُي كيٌَ هٌَ طلتِ؟ كُي كيٌَ هٌَ ُُطلتٌ بُ ئاكَمووٍ ػؤتاْ ىوُتاْ
كلؿ ,ئُويٍ ىوُ ؿَكا ,ئًٌَُ هًَلَ ػؤًاْ طىيٌَاْ هٌَ بىو ؿَهًََّ بُطؤتلَ ؿاُـكاوَ ,تىػىا تًُاًاكُْ ئُو
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ًُٓىو سًواباتُ بُ طؤتلَيُ؟ ئًَىَ ىوُّ ػؤتاْ كلؿ ( )26هُعات ىوُتاْ كلؿ ,كُي ىوُّ كلؿ؟ كُي
ًىىاتُعُّ كلؿ؟ ئُويٍ ىوُ ؿَكات ,فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن ؿ .عوٌ هِـٍ  /وَميلٍ ثالُـاُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
ئُوَّ كُ ئًٌَُ ُٓوهَـَؿَيّ كووُِ بلُيُِوَ هًَلَ ,تُوميعللؿُِ ئُوَيُ كُ ئَُ بىؿدُيُ هُهُك ئُهاهٌ
ٌٓ ؿاُـكاوَ؟ ؿاتاكاْ ٓري؟ ثًَىَكَكاْ ٓري ئًشتًاداتُكاْ ٓؤْ بىوْ؟ ٌٓ كلاوَ كُ هُبُكٓاوطرياوَ بؤ
ئُوَّ كُ ثالًَُم ؿابًٌَِ بؤ هاهٌَ ئايِـَ ,وابنامن ئُواُُ طليِطّ كُ باي بلليَّ ,ئُطًِا ئُوَ بًُُوبُتِ
ئًٌَُ ئًُُ ؿوو ُٓفتُيُ ئًٌَُ طىيٌَاْ هُ ًُٓىو كَِػُِ و تًَبًًًُِكاْ طلتىوًَُٓ ,ىوًًٌاْ تؤًاك
كلؿووَ ,يُن بُيُكًٌٌ ُٓك ًُٓىوٍ دىاب ؿَؿَيُِوَُٓ ,كوَٓا ئُطُك هُيلٍ ئُو ثلِؤفاُُّ كُ ُْٓ كُ
كؤًُهًََلٌ مؤك تًَبًًِاْ هُهُك ثًٌَلًُللا هُكؤفاٌُ كِابلؿووؿا ,هُيلٍ ًاوَّ دٌَ بُدًَللؿًُاْ بلُيّ,
ئُواُُّ كُ ًاوَّ دٌَ بُدًَللؿًُاْ هُ ( )261كؤف ,يُعين هُ هاهًََلـا كًُالَ ,ئُواُُّ كُ هُهاهًََم بؤ
ؿوو هاهَُّٓ ,كوَٓا ئُواُُّ كُ هُ ؿوو هاهَُوَ بُهُكَوَْ ؿَبًِري كُ مؤكبٍُ ئُو ثلِؤفاُُّ ًاوَياْ
ؿكيَق ػايُُّ هُ ُٓوهًَلْ ,ئُواُُّ كُ هًُاوَّ يُن هاهَـاْ مياتلياْ ,مؤكبُياْ هُ هوًٌَاُري ؿواٍ ئُوَ,
بُكَ ئُواُُّ كُ هُ هٌَ هايَ و هُكَوَْ مياتلياْ هُُٓوهًَلْ ,ؿواٍ ئُوَ هوًٌَاٌُ و ؿواٍ ئُوَ ؿٓؤن
ؿيَت ,كؤًُهًََلٌ مؤك تًَبًين ,ثًًٌَِاك ,كَِػُِ طريا هُهُك ئُو ثلِؤفاُُّ كُ ًٓض هُ ثلِؤفَ بُكؿَواًُكاْ
ئُواُُّ كُ ًٓض ػُكدًاْ هُهُك ُُكلاوَ ,كُ تُبًعٌ ًاكَواٌُ بُ يُكَُ ؿٍَ ,كٌتىكايَ بُؿووََ ؿٍَ,
ثُكوَوكؿَ بُ هًًََُ ,وَبُكًَِٓاْ ,ئاوَؿاْ كلؿُُوَُ ,اوَػؤ ,بُهٌََ كِاهتُ ,ئًٌَُ ئُو ثلِؤفاُُّ كُ ئًًٌاْ
هُهُك ُُكلاوَ ُامامن بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ ئًَُُ يُن هُو ثلهًاكاُُْ ,هُو ًتاُُْ كُ ئُُـاًاٌُ
ثُكهًُاْ ؿاواياْ كلؿووَ ,ئًٌََُ بؤيُ باهٌ ؿَكُيّ ,ئُطُكيٍ ثًَتاْ مياؿَ ئًٌَُ باي بلُيّ ,ئًٌَُ
ؿَتىاُري كَِت ببري هُهُك ئُو ًُهُهُيُ ,ئَُ ثلِؤفاُُّ كُ بُ (هفل) ُاو ُلاوْ مؤكبٍُ ُٓكَ مؤكياْ هُ
ؿواٍ يُكٌ تًُىوم ياْ ُ 3113/7/1اوياْ هًَِلاوَ ثلِؤفَّ بُكؿَواَ هُػًالهٌ ئَُ ًىؿَتُ ُٓتا ئًَوتا,
ُٓتا  3113/11/21ؿَهت بُكاك ُُبىوَ ,ئُطُك دُُابتاْ ًّ بُ ُاًُيُكٌ كَِمسِ ئًَوتا ئُبـَيتِ
13/21تاْ بؤ بًَِلًَُ ,وىفُكُ هَُ ًًَىَيُّ كُ ُٓيُ ؿَبًَت بَُ ًًَىَيُُُ ,بىوَ بُ هفلُٓ ,ك
ًُٓىوّ ٓاكَهُك ُُبىوَ ,بُالََ ُنيلُّ  151ثلِؤفَّ ؿَهتبُكاك بىوَ ,تُبعُْ ًُٓىو ًاُطًَم ئَُ
ًُوىفُ هُ طؤكِاْ ؿايًُ ,ىًلًُِ ًُٓىو ُٓفتُيُن كؤًُهًََم ثلِؤفَ ُٓيُ ؿَهتبُكاك ؿَبًَت ,ؿواّ ئُوَّ
كُ ًىهاؿَىُّ ثُكهًُاْ و ًُٓىو ئًذلائاتِ ىاُىُِ بؤ ؿَكليَت ,هُبُك ئُوَ ئًٌَُ ئُوَ مؤك بُ ًتًَلِ
مؤك تُبًعِ ؿَبًِري ,ئًُُ ُٓك كِوو ؿَؿاتُُ ,وَن ئُجماكَ هُ ًىهتُىبُهًٍ ُٓيُ ,ئًُُ مآريَيُكِ
تُبًعًُ ,هُو كاتُّ كُ ًىهاؿَىُّ ثلِؤفَ ؿَكليَتُٓ ,تاوَكى ئُو كِؤفَّ كُ ثلِؤفَ ؿَهتبُكاك ؿَبًَت,
ئُطُك ئًٌَُ بوًََري ئًُُ ُُٓـ بُهُك هُؿّ ثلِؤفَكاْ ؿيَت ,ؿواكُوتِِ ثًَِر ًَُ ًاُط ,بؤ ئُوَّ
ؿَهت بُكاكبًَت ,هُ ُٓ 3113/7/1تاوَكى  3113/13/21كُ ؿَكاتُ ًَُ ًاُط ,ئًُُ يُن هُهُك
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هًَِ ثلِؤفَ بُكؿَواًُكاُِ سلىًُت ٓاتىوَ هُ هاهَِ  3113ؿا كُ ئًَُُ ىابوِ ئُوَيُ كُ هُهُكّ
كِابىَهتري بناُري ٓؤْ باًاليٌِ زيَ ؿَكُيّ ,بُالََ هُ ًُٓاْ كاتـا بُ ِكيَناْ ,هُكاتًَلـا كُ ًُوىفِ
 13/21ئَُ ثلِؤفاُُ هُ ئًِتًناكّ ؿَهت بُكاكبىوْ ؿابىوُُْٓ ,ـيَلًاْ سُشيُْ هًُاُطِ يُن و ؿووّ
ئًُوايَ كُوتىوُُتُ بىاكّ ؿَهت بُكاكبىوْ ,بُالََ هُهاهَِ  3113ؿا ُٓماك و ٓىاكؿَ ثلِؤفَ هُ ًُٓىو
هًَلتُكَكاْ تُواو بىو ,ؿَوكو تُهوًٌِ ثَِ كلاوَ ًّ ,ئُطُك تُُٔا بُ كىكتِ ُاوّ هًَلتُكَكاُتاْ بؤ
وىيٌَُِوَ ,هُ و هًَلتُكيَم و ُُٓـ ثلِؤفَ تُواو بىوَ بؤ صيىوًًُُُٓ ,ـاْ وئُُفاي كلاوَكاْ ًُٓت
ثلِؤفَ ,كاكو كاكوباكّ كؤًُالَيُتِ  ,13ؿاؿ يُن ثلِؤفَ ,هاًاُُ هلوًتًُكاْ ؿوو ثلِؤفَ ,طىاهتُِوَو
طُياُـْ  13ثلِؤفَ ,كِؤًِبريّ و الواْ  ,32بامكطاُِ و ثًٌُهامّ يُنُ ,اوػؤ  ,25ئاوَؿاُللؿُُوَو
ًٌُتُدَِ كلؿْ  122ثلِؤفًَ ,اكَواُِ  ,113تُُـكوهتِ  ,36ثُكوَكؿَ  ,128ػىيَِـُِ باالَ ,28
كٌتىكايَ  ,155كاكَبا  ,57ؿاكايِ و ئابىوكّ  ,37ثالْ ؿاُاْ  ,5ؿَمطاّ ًري ٓىاك ,ؿَهتُّ وَبُكًَِٓاْ
يُن ,ئًُاُُ كؤّ طٌتًاْ ئُواُُّ كُ باهٍ كلؿ كؤّ طٌتِ ئُو ثلِؤفاُُْ كُ هُ هاهَِ  3113تُواويٍ
بىوْ ,يُعِِ ئُوَمشاْ ُٓبىوَ ,ئًُُمشاْ ُٓبىوَ ,ػؤمطُ ئُوَُـَ وَىت ُٓبىايُ كُ يُن بُ يُكِ
ًُٓىو ثلِؤفَكامن ػىيَِـبايُوَ ,بُالََ تُهُوكِ ؿَكَُ ئُوَ مؤك بَِ ,ثًَىيوت ُاكاتٓ ,ىُلُ ئَُ يُن
بُيُكِ ثلِؤفاُُ ئُطُك بًاْ ػىيٌَُِوَ ,ؿاًٌُتىاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئَُ ثلِؤفاُُ ؿَُاهّ ,ؿَماُّ كُ
ئَُ ثلِؤفاُُ ئايا ُْٓ ياْ ُا ,يُعِِ ثًَىيوت ُاكات كُ مؤك بٌُٔ ُاو تُفاهًوُوَ ,ئُطُك ئًذامََ ثَِ بـَْ
هَُ ثلِؤفاُُ تُُٔا ثلِؤفَكاُِ ثُكوَكؿَ وىيٌَُِوَ ,بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُآُْ ,ك وَكى ًًواهًَم ئُواُُّ
كُ تُواو بىوْ كؤّ طٌتًاْ  128ىىتاواُُيُ كُ هُ هاهَِ  3113تُواو بىوْ ,ئًَوتاَ وَكى بامساْ كلؿ
ئًُلِؤ  511ىىتاواُُّ تل هُ فيَل دًَبُدَِ كلؿْ و ؿكوهت كلؿْ ؿايُ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ 37
ثؤزي هُ طُكَِكِ ئايِـَ هُبُٓاكّ ُىَّ هُ ُٓوهًَل هُ ُاوَُـ تُواو بىوَ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ بًَلُي,
هُ طُكَِكِ هًَتاىاْ ,هُكهُُىَّ ؿكوهت كلؿُُوَّ ىىتاواُُّ  37ثؤزي ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ 37
ثؤزي هُطُكَِكِ ُُوكؤم ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ طُكَِكِ كاكيَناْ ,ئًُُ ثاكيَنطاّ ُٓوهًَلَ
بُ ِكيَناُْ ,اًُوَّ مؤك تُفاهًوُكاُِ بوًٍََ ,ئًُاُُ ثاكيَنطاّ ُٓوهًَلْ و تُواو بىوُْٓ ,كيُكُو طىفًُّ
ػؤّ ُٓيُ ,بُكواكّ ؿَهت بُكاكبىوْ و تُواو بىًٌُِ ُٓيُ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ
طُكَِكِ فياْ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ طُكَِكِ باؿاوَ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي
هُ طُكَِكِ ئاكّ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ طُكَِكِ ُٓوهًَلّ ُىَّ ,بًَتىاتُ ,ؿكوهت كلؿُِ
ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ طُكَِكِ ًىفتِ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ طُكَِكِ طىالَُِ ,131
ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ طُكَِكِ سُهاكؤكِ هُكوَكاْ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي
هُ طُكَِكِ كىكؿهتاْ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ هُكوَكاْ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ 18
ثؤزي هُ ُٓوهًَل طلؿ حمٌـ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ ُٓوهًَل بُِهالَوَ ,ؿكوهت كلؿُِ
ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ ُاسًُّ كُهُِماْ  ,23ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُُاسًُّ ؿاكَتىو,
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ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ ُاسًُّ كِمطاكّ ػُبات ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي
كُوكطؤهم ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُطىُـّ كؤكَِّ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ
ُٓكيل ,تًَلـاُِ ىىتاواُُّ طلؿ ػُميَّ ,ؿكوهت كلؿُُوَّ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ طؤًُهَطاّ باهلًُ,
ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي باتاي ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ طىُـّ بامياْ ,ؿكوهت
كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ كاوهؤكاْ هُ كَِواُـوم ,بُ ِكيَناْ ئُطُك بُعنيَم داك ُاوَكاْ ًىًلًُِ
ئًِواْ بُؿَىًقِ ُُيوًََت ,بُالََ ؿَبَِ ببىكْ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ ػُهًفاْ ,ؿكوهت
كلؿُِ ىىتاواُُّ  9ثؤزي هُ ُٓكيل هُ طىُـّ بُبًاْ هُ ىُُـيى ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ
هُطُكَِكِ ماُاياْ بُكاًبُك ُاوَُـّ ُٓتاوّ كٔاْ ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُ طُكَِكِ ُُوكؤم,
ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُ طُكَِكِ كِاثُكِيّ ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُ طُكَِكِ كِاهتِ,
ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُ طُكَِكِ ًىفتِ ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُ طُكَِكِ ُُوَت و
ُؤ و ُُوَت و ؿوو ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُ طُكَِكِ ئاكّ ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُ
هُُتُكّ ٓؤًاْ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ كؤيُ ,ؿكوهت كلؿُِ هَِ فووك هُ طؤكَِثاًَُم بؤ
ػىيَِـكاكاْ و ىىتابًاْ هُُٓكيُن هُ ًاكَواُِ و طىُـَكاُِ هَِ كاُِ و ٓاوًايَ ,هُ ثاكيَنطاّ هوًٌَاُِ,
ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُ طُكَِكِ ئاماؿّ ,ؿكوهت كلؿُِ ػىيَِـُطاّ  9ثؤزي هُ كاُِ وَشياْ,
ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  18ثؤزي هُ عُكبُت هُك بُ ىُماّ هُيـ ُاؿق ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ
هاواياُِ ؿهَوؤم هُ هوًٌَاُِ ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياُِ ئُهتًَلَ هُ هوًٌَاُِ ,ؿكوهت كلؿُِ
باػُّٔ هاواياُِ ثُكّ هُهوًٌَاُِ ,ؿكوهت كلؿُِ ثًَِر ىىتاواُُّ ًَُ ثؤزي هُ هريَ ًًَلط ,طُوكَؿَّ,
بُكمَؿَّ ,طىيَنزيَ و بُكوَّ ,ؿكوهت كلؿُِ ثًَِر ىىتاواُُّ ًَُ ثؤزي هُمَُطِ هُك ,هُ كاُِ ػاْ ,هُ
بُككًَى ,طىهٌََ ,عُواالَْ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ ًَُ ثؤزي هُطلجناغ ,ؿكوهت كلؿُِ ثًَِر ىىتاواُُّ
ًَُ ثؤزي هُ ؿوو طؤًاْ ,ؿَُطُالُْٓ ,هٌَؤًُ ,كوَيت ,هىهَتاُُ ؿَّ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  13ثؤزي و
ؿكوهت كلؿُِ طُجنًُِ هُ ىُالَؿمَّ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ ًَُ ثؤزي هُهُك كُثلاْ ,كاُِ بِاو,
هُيـَ فُىريَ ,طلؿداْ ,ؿكوهت كلؿُِ بًِايُّ ثُكوَكؿَّ كِاًُُ ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُّ  13ثؤزي هُ
ًًُُٓٔايَ ,ؿكوهت كلؿُِ هَِ ىىتاواُُّ ًَُ ثؤزي هُ َُٓ و فاهَُ ,طؤهَُ بِ ,كاُِ ُٓجنري ,ؿكوهت
كلؿُِ بًِاّ ثُكوَكؿَ هُ ُٓهَُدُّ تامَ ,ؿكوهت كلؿُِ كؤطا ,ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُيُكِ  18ثؤزي
هًُُهبُُـّ ؿَباًاْ هُ هوًٌَاُِ ,ؿكوهت كلؿُِ باػُّٔ هاواياْ هُبُكؿَىاكًَاُْ ,ؤفَُللؿُُوَّ
ياكيطاّ ثُضياُطاّ وَكمًِ هُ هوًٌَاُِ ,ؿكوهت كلؿُِ بًِاّ هُُتُكيَم بؤ ثُكوَكؿَّ تايبُت هُ
ُٓهَُدُّ ًًُٓـُ ,ؤفَُللؿُُوَّ باػُّٔ هاواياُِ بُكلَدؤ ,هُ ثاكيَنطاّ ؿٓؤن ئاظاكلُا ىىتاواَُِ 18
ثؤزي ,ؿواُاوَُـّ ي ًاهًلائًَم ,ئاظاكلُا ىىتاواَُِ  13ثؤزي ؿواُاوَُـّ ي ًاُطًٌَم ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا
 18ثؤزي هُ هًًٌََى ,باتًَى ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا ٓاك ثؤزي ي ؿٓؤن ,هًًٌََى ,باتًَى ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا
ًَُ ثؤزي ي ؿٓؤن ي ئاكلَّ ,طلؿَهري ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  13ثؤزي ي باتًَى ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُُ
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 9ثؤزي ي ًوًَليم ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  2ثؤزي ي ؿيِاتا ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  2ثؤزي ي بُكَّ كل,
ىىتاواُا  2ثؤزي ي هجِ ًايَ ,ىىتاواُا  6ثؤزي ي ؿَسوُكَّ ,ىىتاواُا  9ثؤزي ي ًُكًّ ,ؿكوهت كلُا
ىىتاواُا  2ثؤزي ي ؿاكؤن فيل و ؿاكؤن فووك ,كؤهلا ًُمْ و كِؤهلا فؤك ,ىىتاواُا  2ثؤزي ي ؿيَىيم,
ىىتاواُا  2ثؤزي ي ُاظـاك ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  2ثؤزي ي هُك كُُـاكو ًًَلَن و ًُفلَق و ؿيِاكتا,
ىىتاواُا  2ثؤزي بؤهلياْ ,ثُضياُطُٓا ٓىُُكيَّ دىاْ ي ؿٓؤن ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُُكا  9ثؤزي ي كاُِ
ئاهًآا ًُمْ ,ي بُكؿَ كََِ ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُُكا  9ثؤزي ي بًَُُِاْ ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُُكا ُُه
ثؤزي ي مًاك ,ىُهليَت كِؤف ُٓالَت ي مًاك ,ػلاخ كلُاو ئاوا كلُُكا ىىتاواُُكا  18ثؤزي ي ُاعىكَّ ي
ُاوَُـا ؿٓؤن ,ػلا كلُا و ئاوا كلُا ىىتاواُُكا  37ثؤزي ي مؤمن ,ثُكوَكؿَ ي ُاوَُـ ,ئاوا كلُا ىىتاواُا
 37ثؤزي ي ًلُفت ًاكا ي ماػؤ ,ئاظاكلُا ىىتاواُُكا  18ثؤزي ي ػُكابات ي ماػؤ ,ئاظا كلُا ىىتاواُُكا
 18ثؤزي ي بًَـاكَّ ي ماػؤ ,ئاوا كلُا ىىتاواُُكا  18ثؤزي ي هُُتُكَّ هًًٌََى ,ئاظا كلُا ىىتاواُُكا 18
ثؤزي ي تُُآِ هًًٌََى ,ئاظا كلُا ىىتاواُُكا  18ثؤزي ي ُاوٓا باعُؿكَّ ,ىىتاواُُكا  18ثؤزي ي كؤًُهَطا
كُهُكِٔ ,ئاظا كلُا ىىتاواُُكا هلياُِ  18ثؤزي ي ؿٓؤن ُاوَُـ ,ئاظا كلُا ىىتاواُُكا  18ثؤزي ي ًاػًَِ
فيَلّ ,ئاظا كلُا ىىتاواُا  18ثؤزي ي ؿواُاوَُـَّ ي مَككا ,ئاظا كلُا ىىتاواُا  18ثؤزي ؿواُاوَُـّ ي
ئاًًَـيَِ ,ئاظا كلُا ئاظآً َِ ِكيَعُبُكيا ئُمًىُا ي ثُكوَكؿا ؿٓؤن ُاوَُـ ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  18ثؤزي ي
ًاهَتا ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  18ثؤزي ي ػلابات ماػؤ ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  9ثؤزي ي تلبًٌََِ ي ئاكلَّ,
ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  9ثؤزي ي ُٓجنريؤن ,ؿكوهت كلُا ىىتاواُا  18ثؤزي ي هًَليم ,ؿكوهت كلُا
ىىتاواُُكا  9ثؤزي ي ًُواْ ,هًوتُكُ ؿكيَقَ ِٓ ثُكوَكؿََ ًٌَٓتا مؤكّ ًاوَ كُ بًوًٍََ ,بُالََ وابنامن
ئًلتًفا بُوَ ؿَكَُ ,ئُوَ ُٓك صيىوُُّ ؿوو ًتٍ باي كلؿ ,يُكًَلًاْ كؤًُهًََم ًت ُٓيُ ؿَهت بُكاك
ُُبىوَ ,ياْ ىُوي وايُ كُ ؿَهت بُكاكبًَت ,كؤًُهًََم ًتًٍ ُٓيُ تُواو بىوَ هُ هاهَِ  ,3113ئُواُُّ
كُ ػىيَِـًُوَ صيىوُُّ ئُواُُيُ كُ هًَلتُكّ ثُكوَكؿَٓ ,ىُلُ هًَلتُكّ ثُكوَكؿَ مؤك باي كلا,
ئُطًِا ؿَكلا هًَلتُكَكاُِ تليٍ باي بلُيُّٓ ,كوَٓا تُبًعِ ُٓىًقُتًَلِ تليٍ ُٓيُ كؤًُهًََم ثلِؤفَ
ُٓيُ كُ ئُو وَػتُّ كُ ثًٌَلَُ بُ ثُكهًُاْ كلاوَ ,ئًَوتا ُٓك ًُُاوْ هُ هًوتِ ثلِؤفَكاْ ؿا هُهُك
ؿاواّ وَماكَتِ ًاهًُ ,هُبُك ٓؤيُكِ تليٍ ئًٌَُ ئًُوايَ هُ وَماكَتِ ثالْ ؿاُاْ بلِياكًاُـا بؤ ئُوَّ كُ
ٓاكَهُكّ ئُو ثلِؤفاُُّ كُ ؿوا ؿَكُوْ ,بُتايبُتِ ئُواُُّ كُ ُُٓـ هاهًََلًاْ ثَِ ؿًََٓت ,ئًٌَُ وَكى
ئًِناكيَلٌاْ ؿا بُ ًُٓىو ؿاَ و ؿَمطاكاْ ,بُ ًُٓىو وَماكَتُكاْ بُ ُىوهلاوّ كَِمسِ كُُٓتا ,13/21
ئُو ثلِؤفَيُّ كُِٓ هاالَُِ كِابلؿوو بًَت ,ئُطُك ًُوىفُكُّ ًُعوىَ بًَت ,ئُهبابِ ؿواكُوتّ ًُٓ؟,
ئُوَ ػؤ ًُفٔىًُ ئُطُك ئُهباب ُٓبًَت ياكًُتًًٌاْ بـَيّ بؤ ئُوَّ كُ ٓاكَهُك بللَّ ,ئُطُك
ئُهبابُكاْ ًُعوىَ ُُبّ ,ئُوَ ئُو ثلِؤفاُُ ئًٌَُ ؿَهُالَشياْ هُ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ
وَكطلتىوَ و ئُو ثلِؤفاُُ الؿَبُيّ ,ئًٌَُ هُ ؿواّ  13/21ؿواّ ئُوَّ كُ هًوتُكاْ ثًٌَلَُ بُ
هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ كلاوَ و ًَُلؿكاوَ بؤ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ,ئًٌَُ كؤًُهًََم ثلِؤفًَاْ
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البلؿووَ ,بؤ ًُعوىًاتِ بُ ِكيَنتاْ ,بؤ صيىوُُ ثلِؤفَ ُٓبىوَ يُن ػُهتُػاُُ بىوَ ,كُ وَماكَتِ
تُُـكوهتِ ؿوايِ ػؤياْ ٓاتىوْ ؿاواّ ؿكوهت كلؿُِ ؿوو ػُهتُػاُُّ بٔىوكًاْ كلؿووَ ,هُ ؿوو
ًاكؤٓلُ ثلؤفَّ ػُهتُػاُُكُ ًُُاوَ ,ثلِؤفَ ُٓبىوَ هُ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ بىوَُُٓ ,ـ
هاهًََم هُوَّ بىوَ بابوًََري ,ئًَوتا ئًٌَُ هُ  13/21ئُو ثلِؤفاًُُاْ ُٓك هُ هًوتِ ثلِؤفَكاًٍُ
ًٌَُُٓتًتُوَ ,هُبُك ئُوَّ ئًُُياْ ُُوَن دًُٔتِ ًُعِِ تُهَُبِ كلؿووَ ,تُفوري ياْ ئُهبابِ تُئؼري
بىوُُكُّ ؿواّ هَِ هايَ ياْ ٓىاك هايَ ,ئًٌَُ هُ الّ ػؤًاْ الًاْ ؿاوَ ,ؿوايِ صيىوًُُتاْ بؤ ؿيٌَُِوَ,
بُي ئًَوتا با هُهُك بُُاكًُكًُاْ بلِؤيّ ,هُ وَالًَـاُُوَّ ثلهًاكَكاُِ بُ ِكيَنتاْ ,ئاًافَ بُ ُُٓـ
ؿاُُيُن هُو ثلِؤفاُُ ؿَكَُ ,كُ ئًَوتاَ وا باي ؿَكليَت ُٓك ودىؿيٌِ ًُُاوَٓ ,ؤكاكَكاُِ ؿواكُوتِِ
ثلِؤفَكاًٍُ ,ئُواُُّ كُ بامساْ كلؿٓ ,ىُلُ ُٓك ثلهًاك ؿَكليَت ٓؤكاكَكاْ ٓري ,ئًٌََُ ُآاكيّ
ٓؤكاكَكاْ تًللاك بلليَُِوَ ,يُكَُ ًتًاْ تُبعُْ ثُهُُـ كلؿُِ بىؿدُ بىوَ ُٓتاوَكى ئًَوتآ ,ؤكاكّ
كَِئًوِ بىوًَُٓ ,ىو ٓؤكاكَكاْ ؿواكُوتِِ ثُهُُـ كلؿُِ بىؿدُ ًُُ ,بُالََ ٓؤكاكيَلُ ,ؿواّ ئُوَ
ُُٓـيَم هُ وَماكَتُكاْ كُ بامساْ كلؿ وَماكَتِ ُُٓـَهِ ُري ,ثوجؤك ُري هُ دًَبُدَِ كلؿُِ ثلِؤفَؿا,
كُ ئًَُُ ساهَُتًَلُ ئًَوتا مياتل بُكٓاو ؿَكُويَت ,ئًَوتا بلِّ ثاكَّ بُكؿَهتِ وَماكَتُكاْ مياتل بىوَ,
ئَُ مآريَيُ مياتل بُ وامسِ ,بُ ئاًللايِ باي ؿَكليَت ,وَماكَتِ تُُـكوهتِ هُ هاهَِ  1996و
1997و ,1998كُ ئًٌِ ُؤفَْ كلؿُُوَّ بِلُ تُُـكوهتًُكاْ بىو ,هُهُك ثاكَّ ُُوت ًىىابى ًنا
ًٓض كًٌَُّ ُُبىو ,فًاكَّ ًىُُٓـهِ كافًٌِ ُٓبىو ,بُالََ ئًُلِؤ كُ مياتل هُ ً 15ىهتًُفا,
ًىهتًُفاّ  111ىُهًؤكَيِ و 311ىُهًؤكَيِ هُ فيَل تُُفًن بًَت ,ئًشتًادِ بُ تُكُِهؤدًاّ ًؤؿيَلْ
ُٓبَِ ,بُ ًًَىاميَلِ ًؤؿيَلْ ؿكوهتِ بلًُْ ,ىًلًُِ وَماكَتِ تُُـكوهتِ ئًَوتا ئُو ًىىابًوُيُتُّ ئُو
كُفائُتُ ُُٓـَهًُ هُوَّ ودىؿّ ُُبَِٓ ,ىُلُ ئُهوُْ وَماكَتِ تُُـكوهتِ بُثًَِ ياهاّ ػؤياْ,
ثًٌَلَُ كلؿُِ ػنًُتطىماكّ تُُـكوهتًُُُ ,وَن ؿكوهت كلؿُِ بًِا ,هُبُك ئُوَ ئًُُ ًتًَلُ ؿَبَِ
وَكى ػؤّ باهِ بلُيّ ,بؤ ئُوَّ بتىاُري ٓاكَهُكّ بؤ بـؤميُِوَ ,كًٌَُّ ئاًاؿَُُبىوُِ مَوّ و
طؤكِيِِ ًىيَِِ ثلِؤفَ ,باوَكِ بلُْ هُ ثلِؤفَّ بٔىوكُوَ ,هُ ثلِؤفَّ مَويُكِ بٔىون بابوًََري ًُوبًُْ ,بؤ
ىىتاواُُيُن هُطىُـيَم ياْ ُاسًُيُن ُٓتاوَكى ثلِؤفَّ طُوكَ ,يُعِِ ئًٌَُ وا ئًشواي ؿَكُيّ كًٌَُ
هُهُك مَوّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ُٓيُ ,ئًٌَُ بُعنيَم داك وا ئًشواي ؿَكُيّ ئًشتًٌاهُ هُ ًٓض
ًىيًََِلِ تلّ عاهَُ ئُوَُـَ كًٌَُ ُُبًَت ,يُعِِ ُٓتا يُكَُ داك ًىافُىاتِ ئُهشابِ مَوّ ,يُعِِ
تُبًعِ مَوّ سلىًُتًٍ ئُوَّ كُِٓ ًرييُ ,بابوًََري ًىهَلِ وَماكَتِ ؿاكايًُ ياْ ًىهَلِ وَماكَتِ
ئُوىافُ ,ياْ بُ ُٓك ًًَىَيُن بَِ ئُواُُ ئًَوتا فًاكَّ ثلِؤفَكاْ مؤك هُ مياؿ بىوْ ؿايُ ,يُعِِ
ًُسـوؿيُتِ مَوّ بابوًََري هُ ُاسًُّ تُوفرييُوَ ,ئَُ مَوياُُ سامكْ بؤ ثلِؤفَ ,ئُطُكُا مَوّ ػؤ مؤكَ
هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بُالََ كُ مَوّ مؤكَ بُ  21 , 31كًوؤًُتل هُؿَكَوَّ ًاك ًُُ ,باهِ ًتًَم
ؿَكُيّ هُ تًٌُُت ًاكَ ,ئُو ًتُّ كُ باهِ ؿَكُيّ ئًتفائِ ثَِ ؿَويَت ,كؤًُهًََم دًُٔت ُٓيُ كُ ؿَبَِ
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تُعاًىهًاْ هُطُيَ بلليَت ,ئًَُُ يُكًَلُ هُ ئُهبابِ ؿواكُوتِِ ثلِؤفَكاْ ,ئًِذا ؿيًَُِوَ هُك
ًُهُهُّ ؿينايّ و كَُ و كىكتِ تلٓ ,ىُلُ ئًٌَُ هًَلَ ؿَبَِ بُ ًُفافاُُو بُهُكاسُت ئُو كًٌَاُُ هُُاو
ػؤًاُـا باي بلُيّ ,بؤ ئُوَّ كُ بلليَت ٓاكَهُك بللَّ ,كُ ثلِؤفَ ؿًََٓتُ ئًشاهُ ُٓتا تُُاُُت بًَٔتُ
تُُفًنيٍُُٓ ,ـيَلذاك كَُ و كىكِّ ؿَكؿًََٓت ,هُ فُىُكَيُكِ ًىعُيُْ ؿَبًَتُ باعوِ كِاطلتِِ ئًٍ,
بًَذطُ هُوَّ كؤًُهًََم تُعوًٌات كُ هُهُكّ ؿَكؿََِٓ ئًَوتا تُُفًن كلؿُِ ثلِؤفَكاْ و ئُواُُ,
ئًشتًٌاهُ ثًَىيوتِ بُ ؿَهتلاكيٍ ُٓبَِ ,هُطُيَ باكو ؿؤػِ ئًَوتاّ ُٓكيٍَُٓ ,ك بًًَُىامّ طٌتِ
ًىًلًُِ بؤ ًًَىاميَلِ ئًٌترياكِ ,هًوتًًَُلِ ئًٌترياكِ ًُككُمّ مؤك تُبًعٌ بّ ,بُالََ بؤ ئُو
ئًِفًتاسُّ هُ كىكؿهتاْ ُٓيُ ,و هُ ُاسًُّ ئًقتًواؿّ ,هُُاسًُّ تُُفًن ,و هُ ُاسًُّ ئًذتًٌاعِ,
ًىًلًُِ كؤًُهًََم ؿَهتلاكّ ثًَىيوت بًَت ,بؤ ئُوَّ كُ بطىجنًَت هُطُيَ ئُوَٓ ,ؤكاكيَلِ تلّ ؿواكُوتّ
ًُسـوؿيُتِ ئُو كؤًجاًُاياُُْ بُتايبُتِ تُبًعِ ئُواُُّ ُاوػؤ ,ؿَوكيَلِ باالَياْ ُٓيُ بُهًََِـَكَ
ُاوػؤيًُكاْ هُ ئاوَؿاُللؿُُوَّ كىكؿهتاْ ,ئًٌَُ بُكِاهتِ ؿَهت ػؤًًاْ زيَ ؿَكُيُُّٓ ,ـيَم ئًٍ و
كاكيًٌاْ هُطُيَ وَماكَتِ ثالْ ؿاُاْ بُ ًُٓىو ًًَىَيُن ئاهاُلاكياْ بؤ ؿَكُيّٓ ,ىُلُ بُ ُٓىًقُت
سلىًُت ًىًلري ًُُ بتىاَُِ ػؤّ بُػؤّ تُُفًن ًىباًل بلات ,هُبُك ئُوَ ئًٌَُ ؿَبًَت ؿَعٌِ
بُهًََِـَكاُِ ػؤًاْ بلُيّ ,بؤ ئُوَّ كُ ئاهتًاْ بُكم بًَتُوَ ,بؤ ئُوَّ ًُٓىو ئاهاُلاكيُكًاْ بؤ
بلليَت كُ بتىاُّ ئُو بؤًايًُّ كُ ُٓيُ ثلِ بلُُُوَ ,هُ ئاوَؿاُللؿُُوَّ والَت ,ئُواًٍُ كؤًُهًََم
كًٌَُياْ ُٓيُ ,ئًَوتا مؤك ًًُاكيعِ تُػُهىهِ تُُفًن ؿَكليَت ,ياْ كىاهًتًُكِ مؤك بُي ًُتوَُبُ هُ
الّ دًُٔتِ ثُيىَُـيـاك ,ئُواًٍُ كؤًُهًََم كًٌَُياْ ُٓيُ ,بُالََ هُ ًُكسُهُّ ًىسُهًوُؿا,
ًُسـوؿيُتِ تىاُا ِٓ بُهًََِـَكايُتِ ,ئًٌَُ ًُٓىوًاْ ؿَماُري ئًَوتا مؤكبُّ ئُو كؤًجاًُاياُُّ كُ هُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئًٌِ تُُفًنّ ؿَكًُْ ,ىًلًُِ بُ فًاكَ يُن كؤًجاًُاّ تىككِ بّ ,كُ ئًُاَُُ بؤ
ُُٓـ هاهًََم ُٓتاوَكى ثًٌَِ ٓىاك ,ثًَِر هاهًٍَ ,تُُاُُت ئُواًٍُ كؤًجاًُاّ كىاهًتِ باَ ًىًلًُِ
تُكَؿوؿّ ؿَكلؿ كُبًَت بؤ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بَُ وَمعُ كُ ئًَوتا هُ طؤكِاْ ؿايُ ,ئًُُ هُبُبًَلِ تلَ,
هتافِ هُكثُكًتًاكّ ماُوتِ ,ئًُُّ كُ هُ ؿاَ و ؿَمطاكاُِ سلىًُت هُكثُكًتًاّ ؿَكُْ ,بُعنيَم
داك ئُواُّ باعًوِ ؿواكُوتِِ ثلِؤفَكآُْ ,كوَٓا وَكى ُُٓـيَم هُبُ ِكيَناْ ىوُكاُِ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ
ثُكهًُاْ ئاًافَياْ ثًًَـاًُ ,كدُ طٌتًُكاُِ بُهًََِـَكايُتِ ئًَوتا ُوبًُْ ؿَتىاُري بوًََري كؤُُ,
ثًَىيوتِ بُ ثًَـآىوُُوَ ُٓيُ ,وَكى ئآُُط ػاًٍُ ئاًافَّ ثًًَـا ,هًَلَوَ بطلَ ُٓتا ,....يُعِِ
ئًُاُُ ئًؼتًاكاتّ هُهُك ِٓ كِابىَهذي ؿَبَِ ًُٓىوًاْ ثًَلُوَ كاكّ هُهُك بلُيًّٓ ًّ ,ىاؿاكَ هُ
فياُِ ًُعًٍِ بُؿواؿآىوُُوَّ ؿواكُوتِِ ثلِؤفَكاْ ؿَكُْ ,ئَُ ئُهباباُُ ًىىتُكَسُتايٍ ُٓبَِ بؤ
ٓاكَهُك كلؿًُاْ ,ػؤ ًُكت ًُُ ئًٌَُ ًُٓىوًتًَم بناُري ,ئًٌَُ ئًشتًٌاهُ ُٓك ئُوَُـَّ هًَبناُري,
بُالََ بُُٓك سايَ ئًُاُُ كًٌَُكاُّ كُ ئًٌَُ تًُؼًوٌاْ كلؿووْ ,بؤ ئُوَّ كُ ٓاكَهُك بلليَتًّ ,
ًَُ ,سُوت هُبُبًَلٍ باي كلؿ ,باهِ ًري كلا هُ كىكؿهتاْ ,تُهُوكَِ كلؿ كُ ثًَىيوت بَِ ئَُ
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كِووُللؿُُوَيُ بـَيُّٓ ,كيٌَِ كىكؿهتاْ بُ يُكًَم هُُاوُٓ ُٓكَ ًري ِكيَقكلاوَكاُِ دًٔاْ ؿاؿَُـكيَت,
تُُاُُت بُثًَِ ُُٓـ تُهًِفًَلُوَُٓ ,كيٌَِ كىكؿهتاْ هًًَُٔري ًىيَُِ هُ عاهَُ بؤ فًاكَّ ًري ,كُ
ؿَكاتُ ؿَ بؤ ؿوامؿًَ ,وًؤْ ًري بُثًَِ هُكٓاوَكاُِ ؿَمطاّ ُٓهَطلتُِوَّ ًريُٓ ,كوَٓا ِكيَلؼلاوّ
(ُٓ ,)m.a.gكوَٓا ِكيَلؼلاوّ ( )u.n.d.pئَُ ؿوو ِكيَلؼلاوَ ( )m.a.gهُ هاهَِ  1992وَ بُكؿَواَ بىوَ
هُُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ َ)u.n.d.p( ,هُ هاهَِ 1997وَ ,بُُٓك سايَ ئَُ فًاكاُُّ كُ بامساْ كلؿ ,هُ ؿواّ
كِاثُكِيِِ هاهَِ 1991وَ ُٓتاوَكى ئًَوتا مياتل هُ سُوت ُٓماكو ثًَِر هُؿ كُي طًاًُاْ هُؿَهتـاوَ
بُٓؤّ ًًُِوَ ,ئُطُك هُيلّ ثُكلُوتىواْ بلُيّ ,ئُواُُّ كُ ؿَهتًَلًاْ ًُُ ياْ ىآًَلًاْ هُ
ؿَهتـاوَ ,فًاكَكُ مياتل هُ سُفتا ُٓماكَ ,ئُطُك هُيلّ تُئوريّ ئًقتًواؿّ ُٓبىوُِ ئَُ ًًِاُُ هُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بلُيّ ,ؿَبًِري كُ مؤك ُاوُٓ ُْٓ ًىًلًُِ هُ ًىهتُىبُهًٌـا ئُوَ ُٓك كًٌَُ بًَت,
بؤ ئُوَّ كُ ؿاًٌُتىواُُكاُِ بطُ ِكيَُِوَ ياْ كٌتىكايَ بلُْ ,ياْ هُ ًىيَِِ ػؤياْ ًٌُتُدَِ بّ ,بُُٓك
سايَ ,ئًٌلاًُاتِ بُكؿَهت بؤ ُٓهَطلتُِوَّ ًًًٍِ تُُٔا ًُهُهُّ ثاكَ ًُُ ,كؤًُهًََم ًُهائًوِ فًُُُ
كُ بُهًت تليًِاْ ُٓبىوُِ ػُكيتُيُُٓ ,بىوُِ ُُػٌُيُٓ ,ىُلُ ًري كُ ؿاؿَُـكيَت هُ اليُْ دُيٌِ
عرياىًُوَ كُؿاُلاوَ بؤ ػُكيتُ ؿاُلاوَ ,بؤ ئُوَّ ػؤياْ ػُكيتُكُياْ ُٓيُ هُبُك ػؤياْ ,بؤ ئُوَّ كُ
ئًًٌاْ بُو ًىيَُُِٓبىو بناُّ ٓؤْ سُكَكُتِ تًَـا بلُْ ,ئُطُك ويوتًاْ ُٓهَِ بطلْ ,ئَُ ػُكائًتاُُ
بؤ ئَُ ًًِاُُّ كُ هُ ػًالزي  21هاهَِ كِابلؿوو هًُؤكًِِ كِمطاكخيىامّ طُزي كىكؿهتاْ ,سلىًُتُكاُِ
عرياىِ يُن بُؿواّ يُن ؿاُلاوَُٓ ,تاوَكى كؤتايِ ُٓتاوَكى ئُػري كؤًُهًََلِ مؤك هَُ ػُكائًتاُُ هُ
بُ ـاَ ًُُاوْ ,بًَذطُ هُوََ ُُوعًَلِ تل ُٓيُ كُ (ظاهٌَاكا) ئُوَّ كُ ُٓك فلَِّ ؿَؿكيَتُ ػىاكَوَ,
ًىًلًُِ بُؿيقُتِ ػُكيتَُ مؤك ًىفًـ ُُبَِ ,هُبُك ئُوَ ًّ تُُٔا ُٓك ئُوَُـَ هًَلَ باي ؿَكَُ,
ٓىُلُ هُ ثلهًاكَكاْ باي كلاوَ ,وابنامن هَِ ثلهًاك ُٓيُ هُهُك ئُوَ ,ؿوايِ كُ ؿيٌَُ هُك ئُوَ بؤ
ئُوَّ ئُو ًُكسُ ُُكَُ ,ئًُُ بابُتًَلِ مؤك طلُطُ ,ئًُُ بابُتًَلُ ُابَِ هُبريًاْ بًَٔت ,باهِ ئُوَ كلا
كُ ئايا ُٓتاوَكى ُُٓـ هاهَِ تلُ ًّ ,امامن ئًشتًٌاهُ  51هاهَِ تليٍ ئَُ ثلؤهُيُ ُٓك بُكؿَواَ بًَت,
ًىًلًُِ بؤ ُُوَّ ؿآاتىوَ سيًًََِتُوَ كُ ٓاكَهُكّ بؤ بـؤميَتُوَ ,ئًٌَُ هُؿواّ ئُفلاُوتاْ ,ئُُطؤال,
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هًًََُ ًىيَُِ هُ عاهَُ ,بُثًَِ مؤك تُىًٍ تُبعُْ ,فًاكَكاْ تُىـيليّ ,بُالََ
سًواباتُكاْ مؤكْ ,ئُو ؿَمطايُّ كُ كاكَكَُ ؿَكات ؿَمطاّ ُٓهَطلتُِوَّ ًري ,كُ ئًَوتا بَُ ئُػريَ
تُوسًـ بىوَ ,ئُطُك ئُواْ هُهُكَتاّ كاكَكاًُاْ ُٓتاوَكى ئًَوتا مياتل هُ ُُٔ ًًُٓـياْ ؿاوَ هُ ئُهِاّ
ثاكللؿُُوَ ,هىثاي بؤ وَماكَتِ ئُُفاي و كاكوباكّ ًًُٓـاْ ,بُ هىثاهُوَ ًًُٓـاُِ فُكًاُبُكّ
ؿَمطاّ ًري ,ياْ وَكى ًًُٓـّ هُُطُكّ سًواب كلؿووَ ,بُالََ ئَُ ثلؤهُيُ بؤ ًُعوىًاتِ بُ ِكيَنتاْ
بُكؿَواًُ ,طلُطِ ػؤًِ ُٓيُ ,تُبعُْ بُثًَِ ُُػٌَُ ًُعوىًُ ,هُ مؤكبُّ ثلهًاككاْ ُاوّ ُُٓـيَم
طىُـ ؿيَت ,ىىتاواُُيُن و ئُوَيُن ,ئًٌَُ با ُٓك هًَلَوَ ؿَهت ثَِ بلُيّ ,بؤ ئُوَّ كُ ُاوّ طىُـَكاْ
ؿَؿََ ًتُكاْ كَبتًاْ بُ يُكُوَ ُٓبَِ ,هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هَِ ثاكيَنطاو يُن ئًـاكَ ,ئُوَّ كُ ئًَوتا
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ئًٌَُ تُعاًىزي هُطُيَ ؿَكُيُّٓ ,كُُٓـَ ُُٓـيَم ئًـاكَّ ُىيٍَ هُ ئاكاؿاْ ,بُالََ با ئًٌَُ بوًََري ُٓوهًَل,
ؿٓؤن ,هوًٌَاُِ هُطُيَ طُكًًاْ بُو تُهًِفُّ كُ ُٓيُ تُعاًىهًاْ هُطُيَ ؿَكُيّ ,ئًُاُُ بُ ئًـاكَّ
ئًَوتاوَ  22ىُما هُػؤياْ ؿَطلْ ,بُ ػاُُىًًٌُِوَ ,بُ ًُعيىكيٌُوَ ,بُ ًًَؼاًٌُُوَُ 126 ,اسًُ هُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ثًَِر ُٓماكو ًَُ هُؿ طىُـ ,هَُ ثًَِر ُٓماكو ًَُ هُؿ طىُـَّ كُ هُ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتآًُُُ ,ىوًاْ ؿَماُري كُ هُ سـوؿّ ٓىاك ُٓماك ياْ مياتل هُ ٓىاك ُٓماك طىُـ تًَم ؿكاوَ ,كِاهتُ
هُ ًاوَّ  31هاهَِ كِابلؿوو سًُوُيُكِ بُو هىكعُتًَم و بُ كًًَُم مياؿَوَ ,ثلؤهُّ ئاوَؿاُللؿُُوَّ
طىُـ ُٓبىوَ ,بُالََ ثلؤهُّ ئاوَؿاُللؿُُوَّ طىُـ ًىًلًُِ ئًَوتا ئُو طىُـَّ كُداكاْ ئًشتًٌاهُ
ثُجنا ًايَ بىوبَِ ,ئًَوتا ؿوو كُي ٓىوبّ ؿوو ػاُىوياْ تًَـا ؿكوهت كلؿبَِ بؤ ئُوَّ كُ داك بُداك
بّٔ بؤ طىُـَكُّ ػؤياْ ,هُكؿاُِ ًىهَلِ ػؤياْ بلُْ ًُُٓ ,مؤك ػُهَلِ ٓؤتُوًَ ًُُٓ ,ىًلًُِ
ئًَوتا ُفىهُكُّ مياتليٍ بَِ ,بُالََ ئًُُ ثلؤهُيُكُ ئُبَِ بُ فًاكَ و ؿاتا تُعاًىزي هُطُيَ بلُيّ ,ئًٌَُ
كُ باهِ ئاوَؿاُللؿُُوَّ ئًُاُُ ؿَكُيّ ,كِاهتُ هُؿواّ ُٓ 3116تاوَكى ئًَوتا بلِّ ثاكَّ بُكؿَهتِ
سلىًُتِ ُٓكيٍَ مياؿّ كلؿووَ ,هُبُك ئُوَ ئًٌََُ َُٓ ًًُُّٓ وَماكَتُكاْ و ػُهَلِ كىكؿهتاْ و
ًًُُّٓ ئاوَؿاُللؿُُوَ كلاوَتُوَ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ,بُالََ ؿَبَِ بناُري كُ ئًٌَُ ئُو باكَّ كُ
بؤًاْ ًاوَتُوَ ,ئُو ًتُّ كُ ؿَبَِ تُعاًىزي هُطُيَ بلُيّ ,مؤك ىىكهالَ هُوَ ,بُ ِكيَناْ ػُهَلِ ئَُ
طىُـاُُّ كُ ئًَوتا بُ ُٓك ٓؤيُكُوَ طىُـَكاًُاْ بُ موهٍَ و بُ تُعُؿا طىُـَكاًُاْ تًَم ؿكاوْ ,ئًَوتا
ًىًلًُِ ُٓك دًوًَلِ تل بّ مؤكبُياْ كُ ئًَوتا هُ ًاكَكاْ ًٌُتُدًَّ ,طُكِاُـُُوَّ ئًُاَُُ مَظيُتُ,
ُٓك ػؤّ تُُٔا ًُهُهُّ ئًٌلاًُات و تُُٔا ًُهُهُّ داؿَو كاكَبا و ئُواُُ ًُُ ,ئًٌَُ ًٓذلَّ كيف بؤ
ُاو ًاك ياْ طىُـَكاْ بؤ ُاو ًاك هُ ًُٓىو عاهَُ ُٓبىوَ ,بُالََ ُُٓـيَم داك وَكى ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ
عاًوِ ئًنافًٍ ُٓبىوَ ,كُ تًَلـاُِ طىُـَكاْ بىوَ ,بُ مؤكًَوَِ ػُهَم طىيَنكاوُُتُوَ ,كُ باهِ
ؿاًٌُتىاْ ؿَكُيّ ؿيواْ ئًُلِؤ باهِ ثًَِر ثؤيِت هَِ ًوًؤْ ؿَكُيّ ,هُهُك ؿاتاكاُِ سُهلو تُكىًٌُ
كُ بؤ ثلؤهُّ ثًٌَِ ثلؤهُّ تُعـاؿ هىكاُُ كُ هُبُك ؿَهتٌاْ ؿايُ......
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بؤ ًاوَّ ٓاكَكُ هُعاتًَم ئًولاسُت ؿَكُيّ ,ؿواّ ئُوَ ؿيًَُِوَ ,هُ ؿاًٌُتُِكاصياْ بُكؿَواَ ؿَبري.
ؿواٍ ثٌىو:
بُ ِكيَن ؿ.عوِ هِـّ /وَميلّ ثالْ ؿاُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ٓؤّ ئُوَّ كُ ئَُ فًاكاَُُ عُكم كلؿووَ ,هُ فًاكَّ ؿاًٌُتىاْ ًّ ,ؿًَُويَت ُٓك هُ ئًَوتاوَ بوًٍََ بطَُ
بُ ِٓ ,ياْ وَالًَِ و ثلهًاكيَم بـًَُوَ؟ ,بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ُٓياُبىو ,ئُويٍ بابُتًَلِ مؤك
طلُط بىو ,وابنامن ػُهَلًٍ مؤك ثًَِ ًىٓتًُُ ,ئُويٍ ًُوموعِ ًٌُتُدًًَُ ,ياْ ؿكوهت كلؿُِ ػاُىو
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بؤ ٓاووالَتًآُْ ,كوَٓا ؿكوهت كلؿُِ ػاُىو بؤ كُي و كاكّ ئُُفاي و ًًُٓـاْ ,فًاكَّ ؿاًٌُتىاُِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئًُلِؤ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بُ ثًَِر ثًؤيِت هَِ ًوًؤْ ًُمَُـَ ؿَكليَت ,تُبًعِ
هَُ هاليـَ ؿَبًِري كُ ئَُ مياؿ بىوُُّ ؿاًٌُتىاْ كُ بُ ِكيَقَّ ُنيلُّ ُٓ %2تاوَكى هاهَِ 3131
فًاكَّ ؿاًٌُتىاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ػؤّ هُ ُنيلِ ً 8وًؤْ ؿَؿات ,ئًٌَُ با هُيليَلِ ئًشتًاداتِ
ًٌُتُدَِ بلُيّ ,بًًَُىَّ ماُوتًاُُ ,بناُري ئًٌَُ هُ كىيَري ئًَوتا ,ئًُواهًٍَ هُ  3112هُ هاالَُِ
ئايِـََ ُُٓـ كُي ئًشتًادِ بُ يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ ؿَبًَت ,بُكُاًُكاُِ سلىًُتًٍ ئايا
بًًَُىاميَم تىاًُىياُُ ؿَهتلاكّ ياْ ؿَهتِ ياكًُتِ ؿكيَق بلُْ ,تُبًعِ ئًُُ تُسوًوًَلِ تلّ فًاكَّ
ؿاًٌُتىاُُ ,ئُطُك تًُاًا بلُيًُّٓ ,ىوًاْ ؿَماُري كُ طُوكَتليّ ِكيَقَ هُ فًاكَّ ؿاًٌُتىاْ ئُواُُْ
كُ تًًُُُاْ هُ 9-5هاهَُ ,ؿواّ ئُواَُُ ئُواُُّ كُ هُ  2هايَ كًُالْ ,ؿوايِ ئُواُُّ كُ تًًُُُاْ هُ
 31-15هاهَُ ,هُ ً 5,2وًؤْ فًاكَّ ؿاًٌُتىاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئُطُك ًىػتُهُكّ بلَُ ,مياتل هُ
 %51يُعِِ مياتل هُ ًُىَّ ً 5,2وًؤُُكُ تًًُُُاْ هُ  31هايَ بُكَو ػىاكَوَيُ ,يُعِِ هُ  31هايَ
كًُالَ ,هُبُك ئُوَ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاًٍُ بُ كؤًُهَطايُكِ طُُر ؿاؿَُـكيَت ,كُ فًاكَّ طُجناْ تًًَـا
مؤكْ ,بُعُكوِ مؤكبُّ والَتاُِ ئُوكوثِ ,بُتايبُتِ ئُوكوثاّ ُكبِ ,كُ فًاكَّ بُهاالَٓىاْ وَكى ِكيَقَ
مياتلَ ,ياْ ُنيلِ فًاكَّ طُجناُُ ,اليًَُُلِ تلّ ئَُ بابُتُ ,بابُتِ ًٌُتُدَِ بىوْ وَمعِ ئابىوكّ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُ ,ئَُ فًاكَ ػُهَلُّ كُ بامساْ كلؿ ,بناُري وَمعِ ئابىوكياْ ٓؤُُٓ ,ىُلُ تؤ ئُطُك
بُكُاًُيُن ؿابًَِِ ,ئُطُك سلىًُتِ ُٓكيٍَ بُكُاًُيُكِ ُٓبَِ بؤ ٓاوكاكّ كلؿُِ ػُهَم هُ يُكُّ
ًٌُتُدًَبىوُـا ,ػؤ ؿَبَِ هُيليَلِ باكّ ئابىوكّ بلليَت ,ػُهَلًَم ُٓيُ ئًٌلاًُاتِ ُٓيُ ياْ
ؿَوهًَُُُـَ ,ئًشتًادِ بُؿَعٍ ًُُ ,هُبُك ئُوَ كُبُكُاًُكُ ؿاؿًََُِ ,ؿَبَِ بُكُاًُيُكِ ًىهتُٓـَف
بًَت ,ئًِذا فًعوُْ ؿَبَِ بُ ىُباكَّ ئُو ػُهَلُ بَِ كُ ئًشتًادًاْ بُ ياكًُتِ ُٓيُ ,ئاهاُُ ئُطُك هُ
اليُُِ ئابىوكيُوَ ًُُُِٓ ُاو تُفاهًوِ ًىفُهُي ,مؤك وكؿَكاكّ ئُواُُوَ( )G.D.Pيُ ,كؤّ ؿآاتِ
ػؤًاهًَُ ,ئًُُ هُهُك ئاهتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ًُبُهتًٍ ,ىعُؿَزي ؿآاتِ تاكُ فُكؿيَم ,كُ ئُو
فًاكاَُُ ئًٌَُ هُ ؿَهتُّ ئاًاكّ ثالْ ؿاُاْ كُ ًُمَُـَ ؿَكليًَّٓ ,ض يُكًَم هًُاُُ بُ تًُُا ُايلُيّ,
بُتايبُتِ هُ ؿَهتُّ ئاًاك ,ئًٌَُ ُُٓـ هاهَُ كُ كؤًُهًََم بُكُاًًُاْ ُٓيُ ,كؤًُهًََم كيَلؼلاوّ
ًَُىؿَوهَُتُِٓ ,كوَٓا ثوجؤكّ بًاُِ ياكًُتًٌاْ ؿَؿَْ بؤ ئُوَّ كُ كَِىًُُكاصياْ ؿَىًق بَِٓ ,ىُلُ
ئًٌَُ الًاْ ًُبُهتُ فًاكَ ؿَىًق بًَِٓ ,ض ًتًَلِ تل ػنًُتِ ئًٌَُ ُاكات هُ ثالْ ؿاُاْ ,ئًٌَُ ئُطُك
فًاكَيُكِ ُا ؿكوهت بُكاكبًَِريً ,ىتُئُكًـ بّ تُئوريَكُّ ُٓك هىوؿيَلِ ُٓبَِ ,يُعِِ مَكَكَكُّ
وتُئوريَ هوبًُكُّ مؤك مياتلَ ,ئًُُ ئَُ فؤكًُِيُ كُ ٓؤْ فًاكَّ ؿآات سًواب ؿَكليَت ,كُ بليتًُ هُ
ػُكدًات مائًـَْ وَبُكًَِٓاْ مائًـَْ ًُٓىو ػُكدِ سلىًُت هُ ًُٓىو بىاكَكاْ ,تُبًعِ هُ
تًُلًوًٍ و ئًوتًوٌاكّ مائًـَْ باالَُوِ تًذاكّ ,ؿَكاتُ ئُوَّ كُ هاؿكات ُاىًوُْ واكؿات ,ئًٌَُ
ًُٓىوًاْ ؿَماُري هُ كىكؿهتاْ واكيـاشياْ هُ هاؿكاشياْ مياتلَ ,هُبُك ئُوَ ئُو كَِىًُُ بُ ُاىى
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ؿَكؿًََٓت ,بُالََ بُُٓك سايَ ئُو كَِىًُُّ كُ ؿَكؿًََٓتُ ,نيلُّ ً 32وًاك ؿؤالكَ هُ هاهَِ
ُٓ )G.D.P(3113كيٌَِ كىكؿهتاْ ,ؿابَُ كلؿُِ ئًَُُ ػتىَّ ؿواتل ,ؿابَُ كلؿُِ ئًُُيُ هُهُك
فًاكَّ ؿاًٌُتىاْ ,كُ ػؤّ هُ ُنيلُّ ٓىاك ُٓماكو ٓىاك هُؿ ؿؤالك بُُٓك تاكُكُهِ ؿَؿات ,ئُطُك
سًوابِ بلُيت بؤ يُعِِ ًىعُؿَزي ًاُطاُُ سًوبابِ بلُيت ئًَوتا وَكى باهٍ كلؿ تُىوًٌِ ؿواُنَّ
بلُيّ ,هُ  211بؤ  211ؿؤالكيَم ؿَكؿًََٓت ,وابنامن ًُفٔىًُو ًُىبىهُ ,بُالََ هًُُ طلُط تلُٓ ,ك
ؿيواُُوَ كُ ؿيًَُِ هُك ًُٓىو بىاكَكاُُوَ ,ؿَعٌِ سلىًُتُ هُ ثلِؤفَ ياهاّ بىؿدُؿا ؿَبَِ دًَطري بَِ,
ياكًُتِ و فًئُتًَم ؿَؿات ,و فُىُكَيُكِ بىؿدُ ,و فُىُكَيُكِ تل ,ئًوتًٔـافِ و فًئُتًَم ؿَكات كُ
ًىهتُُٓىُ؟ ,ئًٌَُ بُ عاَ ؿَماُري و ؿَتىاُري بوًََري كُي و كاكّ ًًُٓـاْ ,ئُوَ ؿَتىاُري بُ ًىتوَُىًٍ
بوًََريُٓ ,كَ ًُٓىوياْ سقىىًاْ ُٓيُ هُهُك ئًٌَُ ,و هُ ُاسًُّ ًُعاًُوَ بطلَُٓ ,تاوَكى كلؿُِ ػاُىو
و ًتِ تلٓ ,اكَهُك كلؿُِ ُُػؤًِ و ئُواُُ ,بُالََ ئُطُك بًَري ًىًلًُِ ػُهَلِ تليٍ ُٓبَِ هُ
كؤًُهَطاؿا هُبُك وَمعِ ئابىوكّ ػؤياْ ,هُبُك وَمعِ ئًقتًواؿّ ػؤياْ كُي و كاكّ ًًُٓـ تُعاًىزي
هُطُ َي بلليَت ,هُ ُاسًُّ ؿَعٌِ ًاهًُوَ ,ؿَهًٍََ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ًىعُؿَزي ؿآاتِ تاكُكُي بُ ثًَِ
ئَُ ئاًاكاُُ ُنيلُّ  2211تؤميَم هُعرياق مياتلَٓ ,ىُلُ ًُٓاْ ًىعاؿَهُ بُهُك عرياىًٍ تُتبًق
ؿَبًَت ,هُ عرياق  ,2111هًُُُتقُّ ًًِا كُ ؿَكاتُ ًُٓىو ًُكىِ ئُوهُت و ًًٌازي ئُفليقًا,
ًىعُؿَهُكُ ُنيلُّ  ,211يُعِِ هُ والَتاُِ ؿَوكوبُكّ ئًٌَُوَ كُ ئُطُك هًَلَوَ ؿَهت ثَِ بلُيّ,
ُٓتاوَكى ؿيًَُِ الّ ًُ لب و دُمائري و تىُىً ,ىعُؿَهُكُّ ئُوَُـَيُ ,بُالََ هًَُُ ُٓكؿيواْ
ثُيىَُـيـاك بًُُوَ طًُُهُُـًَُم ُٓيُ هُكؤّ ؿآات ,هُ هاهَِ  3113بُكاًبُك بُ هاهَُكاُِ تل ,يُكًَم
هُ ئُهبابُكاُِ ئَُ بىؿدُيُ ,بىؿدُ مياؿ بىوَ هُ ً 3113ىىاكَُُتُْ بُ  ,3111هُ  3112مياؿ بىوَ,
ًىىاكَُُِتُْ بُ  ,3113بُالََ هُ ًُٓاْ كاتـا تًُاًا ؿَكُيّ ِكيَقَّ ُٓالَوهاْ مياؿ بىوَ ,ؿيواُُوَ بُ
ثًَِ ئاًاكَكاُِ ػؤًاْ بُُنيلُّ  7.11هُ هاهَِ ُٓ ,3113الَوهاْ ًاُاّ بُكم بىوُِ ُلػِ ًتُكاُُ,
ُلػِ كاالَو ًُٓىو ًتًَم ,ثُيىَُـّ بُ فياُِ كؤًُهَطاوَ ُٓيًًَُ ,ىامّ سًواب كلؿُِ ُٓ َالوهاًٍُ,
هُكَتا هاهَِ ًىعُيُْ بُ هاهَِ (بُيى) وَكؿَطريَّ ,ؿواّ ئُوَ ُٓك هاهًََم هُهاهَُكُّ ثًٌَىو تل ًىىاكَُُِ
ؿَكليَت ,بُالََ يُن هاهَِ ًىعُيُْ بُ هاهَِ هفل ؿاؿَُـيَت ,هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ و هُعرياىًٍ هاهَِ
 3117بُوَ ؿاُلاوَ ,كُ هاهَِ ًُ 3117هشًَلِ طُوكَ هُ عرياق كلا ,تُعـاؿ هلاْ ُُبىو ,بُالََ
طُوكَتليّ ًُهض بىو كُ ُاوّ ًُهشِ ئًشاهًُ ,ىػتُهُكَكُّ ثًَِ ؿَهًََّ (ئًشواٍ) ,بُ هُؿاْ ُٓماك
كُي بًُـاكياْ هُ ًُهشُكُؿا كلؿُُ ,تائذُكاُِ ئُو ًُهشُ باكّ فياُِ ٓاووالَتًاْ ئُوَ كلا بُ
بُيوًَم ,ؿواّ ئُوَ ًُٓىو هاهًََم هعريّ ًت و ًُن و كاالَ هًُاُطًَلُوَ بؤ ًاُطًَم ,هُ ًُٓاْ ًاُط
هُطُيَ هاهَِ كِابلؿوو ًىىاكَُُِّ ثَِ كلا ,كُ ئًٌََُ ئُو كاكَ ئًَوتا هُ وَماكَتِ ثالْ ؿاُاْ هُ ؿَهتُّ
ئاًاك بُ ًًَىاميَلِ ًىُتُمََ ًاُطاُُ ؿَيلُيّ ,يُعِِ كِاثؤكتِ ًاُطاًُُاْ ُٓيُ هُهُك تُمَػىًِ
ُنيلُّ  231كاالَ كُ هُ باماكِ ؿايُ ,ئَُ كاالَياُُ هُ هَِ ًت ػؤياْ ؿَطلُُوَ ,فًئُتِ ػؤكان ,فًئُتِ
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هُكُْ ,فًئُتِ دى و بُكط ,ئًُاُُ بُهُك ئًُاُُ تُىوًٍ ؿَبًّ ,ىعُؿَزي ئًَوتا كًُُٓاُُ هُ هاهَِ
 %7 ,3113بىوَ َ%7 ,فًاكَيُكِ مؤك ػُتُك ًُُ ,بُالََ فًاكَيُكِ كًًٍُ ًُُ ,يُعِِ َ%7
كَِىًًَُلُ كُ ؿَبَِ هُهُكّ كِابىَهتري ,ئُطُك هُيلّ هاالَُِ كِابلؿوو بلُيّ ,ئُطُك هُيلّ ًىعُؿَزي
بُكم بىوُُوَّ ُلػِ كاالَ بلُيّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُ هاهَِ 3119وَ بؤ هاهَِ  3113طُوكَتليّ
بُكم بىوُُوََ هُ بُيِِ هاهَِ  3111و  3113كِوويـا ,ئًِذا با بًَري هُيلّ ئُهبابُكاُِ تُمَػىَ
بلُيّ كُ ئُهبابُكاُِ ِٓ بىوْ ,بُتايبُتِ كُ مؤكيَم هُ ثًًٌَِاكَكاْ هُ ثلهًاكَكاْ باهِ بُكم
كلؿُُوَّ كؤًُهًََم ًىوُٓو ًىػُهُهات و تُُاُُت ُُٓـَّ ثًًٌَِاك ُٓبىو ,بُ ِكيَن كان عـُاْ لثُإ
ربيَتُوَ ,وَكى ًىػُهُهات ,كًُاليّ هُىفِ
ًُهُهُْ ثًًٌَِاكيَلِ ُٓبىو ,بُتايبُت بؤ ًِايَ ًتًَم ب ِ
ًىوُٓ هُكى َّ كِابىَهتًَت؟ ,ئًٌَُ ئًُاُُ كَبتِ بلُيّ ,تُبعُْ مؤكتليّ بُكم كلؿُُوَّ ًىوُٓو ؿَكًاهَُ
كُ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كِوويـا ,هُبُيِِ هاهَِ  3111و  3113كِوويـاوَ 3111 ,و 3111و ,3113
هُبُبُكًُِ ُُٓـيَلِ هُ بُ ـا بىو ,كؤًُهًََم ًت هُ بُ ـا كلابىو ,ػُهَلِ ؿاواياْ كلؿ كُ هًَلََ
تُتبًق بلليَت ,بؤ بُعنيَم فًئاتِ فُكًاُبُك و ئُواُُ ,هُبُبًَلِ تلّ ػؤًاْ بىويّ ,ئًٌَُ هُ سلىًُت
كؤًُهًََم ًىػُهُهات مياؿ كلا ِٓ ,ئَُ فًئُتُ ياْ ئُو فًئُتُ ,هُبُبًَلِ تليٍ هُ ُٓىًقُتـا
ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن بىو ,كُ ئُواًٍُ هًَلَ هُ ٓؤهَِ ثُكهًُاْ ثًًٌَِاك كلا ُُٓـ فًئُتًَم ًىػُهُهاتًاْ
مياؿ بلليَت ,ئُهبابُكاُِ مياؿ بىوُِ هًعلّ كاالَ هُ باماكِ ,يُكًَم هُ ئُهبابُ ُٓكَ هُكَكًُكاْ مياؿ
كلؿُِ ًىوُٓو ًىػُهُهاتُ بُ ُيلّ ًىُتُمًََُٓ ,ىو ؿوًُآًُ ,ىو سلىًُتُكاْ هُ ًُٓىو
والَتُكاُِ ؿوًُا ,ئُطُك بُكُاًُيُكِ مياؿ كلؿُِ ًىوُٓ ُٓبَِ ,ئُبَِ ئًوتًٔـافِ تُمَػىًًَلِ ًىعُيُْ
بلات ,كُ ئُو تُمَػىًَُ تُئوري هُ ًُٓىو ٓاووالَتًاْ ؿَكاتًُ ,بُهت هًَلَ ئُطُك ًّ ئًَوتاً ,اًؤهتا
مب هُ وَماكَتِ تُكبًُ ,تُُٔا ًىوُّٓ ًّ مياؿ بللَّ ,تُبعُْ ًّ هىوؿًُُـ ؿَمب هَُ فًئُتُ ,بُالََ
بُكاًبُكّ ئُوَ ًىًلًُِ كًوؤيُكِ طؤًت هًعلّ طلاْ ببَِ هُ باماكِ ,ئُو فًئُتُّ تل كُ ًىعاًُكُّ
مياؿ ُُكلاوَ ئُو مَكيبُكُّ ؿاوَ ,ئًُُ هُ عوًٌِ ئًقتًواؿيٌـا تُمَػىَ هُ ًٓض ًىيًََِلِ عاهَُ هُ
ًُٓىو ُُمَكياتِ ئًقتًواؿيٍ كُي ُُيتىاًُىَ تُمَػىَ بّ بلِ بلات ,بُالََ وَهائًوًَم هُبُكٓاو
ؿَطرييَت ,كُ تُمَػىَ بُ ًلوِ تُؿكجيِ بًَت ,بُ ُىىات بَِ ,بُ مياؿ كلؿُِ ًىوُٓ و ًىػُهُهات و
ئُواُُ ,ؿَبًَت بُ بُكُاًُيُكِ طٌتِ بَِ ,كُي هُ ئًٌَُ ؿفّ ئُوًَُُ كُ ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ مياؿ
بللَّ ,ياْ ًىػُهُهات مياؿ بلات ,بُالََ هُ كاتًَلـا كُ مياؿ كلؿُِ فًئُتًَلِ ًىعُيّ و ًىوُّٓ
فًئُتًَلِ ًىعُيُْ ,ببًَتُ هُبُبِ ئُوَّ كُ مَكَك هُ فًئُتًَلِ تل بـات ,ؿَبَِ مؤك بُ ؿَىًقِ بؤّ
بٔريً ,ىًلًُِ ُُٓـيَم بؤٓىوْ ُٓبَِ بوًََّ ئُهوَُْ ,ئُهاهُْ ىاُىُِ ػـًُّ ًُؿَُِ عرياىِ كُ ئًٌَُ
هُهُكّ ئُٓري ,هىهًُِ كَواتب و ئُواُُ ػُهُزي تًَـا ُٓيُ ,ئُبَِ ٓاكَهُك بللَّ ,باًُ ,ئُوَ ؿَبَِ
يُكذاك بلليَتُ ,ابًَت ًُٓىو كِؤف بلليَت ,يُعِِ ُابَِ ئُو ًاُطُ دىمئًَم هُ هىهًُِ كَواتب كُ كًٌَُّ
تًَـايُ ,ئُطُك كًُاليّ ًىوُٓ كُ كًُُ ,كِاهتُ ,تُبعُْ ئًٌَُ با باهِ ئُوَ بلُيّ هُطُيَ ًُٓىو ئُواُُّ
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تليٍ بُيُكذاك ٓاكَهُك بلُْ ,ؿواّ ئُوََ بًًَُىاميَلِ ًىُتُمََ ياكًُتِ ًُٓىو فُكًاُبُكاْ بـكيَت,
ياكًُتِ ًُٓىو فًئات و ًُٓىو ًىوُٓ ػؤكَكاْ بُػاًٌُُُُِكاًٌُُوَ ,ئُبَِ ًُٓىوياْ بُ يُكواُِ
بطليَتُوَ ,ئُطًِا هَُ ًىعاؿَهُيُ مؤك ًتٌاْ زيَ تًَم ؿًََٓتُٓ ,ك ئُو تُمَػىًُّ كُ باهٍ كلؿ,
ُٓالَوهاْ ,با هَِ ًًواهتاْ بؤ بًٌَُِوَ ,بُيِِ ًاُطِ  13هاهَِ  ,3111هُطُيَ ًاُطِ  ,3113/13كُ ئًٌَُ
هُ الّ ػؤًاْ ىًامساْ كلؿووَ ,يُن كًوؤّ طؤًتِ بُكؾ هُ  12211ؿيِاكَوَ ,بُكم بؤتُوَ بؤ 16511
ؿيِاك ,كليَِ يُن فووك هُ يُن ػاُىو ,هُ ُٓ 83ماك ؿيِاكَوَ ,بُكم بؤتُوَ بؤ ُٓ 113ماك ؿيِاك ,ئًُُ هُ
فًئُّ هُكُُـا ,هُ فًئُّ ثؤًان ,ئُو ًًواهًُاْ ًَِٓاوَ ,دىتَِ ث ًَالَوّ ؿكوهت كلاوّ ًُسُزيُُ ,وَن
ِٓ ئُدُِبِ بابوًََري ,هُ  12ؿيِاكَوَ بؤ 18ؿيِاك ,ئًُاُُ ئَُ كَِىًُاُُ تُبعُْ هُ باماكِّ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ وَكؿَطرييَّ ,يُعِِ هُكٓاوَكُّ ئًُاُُ ,تًٌُكاُِ ئًٌَُ بُ بُكؿَواَ فؤكًًَِلًاْ ُٓيُ كُ ئَُ
ًتاُُ هُ باماكِ وَكؿَطرييَّ ,ئًٌَُ ؿَبآ هُبُك ئُوَ كُ باهِ ُٓك فًئُتًَم ؿَكُيّ ,ؿَبًَت سُمَكبري,
ُُوَن ػنًُتِ فًئُتًَم بلُيّ ,بُهُكيٌٌاْ ؿآاتىوَو كلؿووًاُُ ًُٓىوًاْ ,هُ ئُجنىًُُِ
وَميلاًٍُ كِوويـاوَ ,فًئُتًَلِ تل هًَِ ًىتُمَكك بًت ,ئًِذا با ًىىاكَُُيُكِ ػؤمشاْ بلُيّ هُ
ُٓالَوهاْ هُطُيَ ؿَوكوبُكيٌٌاْ ,ػُهَم ُٓيُ هُ ئًٌَُ ػلاخ تلَ ,ػُهَم ُٓيُ هُ ئًٌَُ باًالَ ,تىككًا هُ
بابُتِ ُٓالَوهاْ هُ ئًٌَُ ػلاخ تلَ ,هُ ًىيَُِكاُِ تلٍ عرياىًٍ ُٓالَوهاْ ُُطُيٌتؤتُ  ًَُ ,%7و
ًتًَم بىوَ بابوًََري ,هُ والَتاُِ كُُـاو ئًوتًقلاكَكُ مياتلَ ,هُ ( َ)O.E.C.Dئُو والَتاُُّ كُ
ًىهتُىلْ ,تُىليبُْ ئُو فًاكاُُ بُ ًًَىَيُكِ ًىُتُمََ يُعِِ ئُطُك مياؿبىوًَُلًٍ ُٓبَِ ,مياؿ
بىوُُكُ تُؿكجيًُ ,هُبُبًَلِ تلّ ُٓالَوهاًٍُ بُ ِكيَناْ ,باهِ ًىوُٓو ؿآامت كلؿ ,هُبُبُكُّ تل كُ
ثاكَيُكِ مؤك ؿيَتُ باماكَِوَ ,ئُويٍ هُبُبًَلُ كُ ؿيواْ تُمَػىَ ؿكوهت ؿَكاتً ,ىًلًُِ ًُهـَكَكُّ
سلىًُت بًَت ئُو بىؿدُيُّ هُبُك ؿَهتِ ُٓيًُ ,ىًلًُِ هُبُبًَلِ تليٌِ ُيلّ سلىًُت بًَت
كُكتِ تايبُت بًَت بؤ صيىوُُ ,ئُطُك بتُويَت كؤُالِؤزي ئًُُ بلُّ ,ئًُُ هُ ُٓىًقُتـا ئُككِ هًاهُتِ
ُُىـيُ ,ئًُُّ يُكًًُاْ هًاهُتِ ًازي بىو ,ئًًًُُاْ هًاهُتِ ُُىـيُ ,هًاهُتِ ُُىـّ ئًٌَُ مؤك
ؿَهُالَشياْ ًُُ ,بُتايبُتِ هُ ؿواّ  3112وَ ,ئًٌَُ هُ عرياق ؿوو عىًوًُاْ ُٓبىو ,ئًٌَُ هُهُك
عىًوُيُن ؿَٓىويّ ,عرياق هُهُك عىًوُيُكِ تل ؿَٓىو ,ؿَكلا هُ هًاهُتِ ُُىـيٍ ئًٌَُ ًىػتُهف
بري ,بُالََ ئًَوتا هُبُك ئُوَّ يُن عىًوُيُ ,ئُو عىًوُيَُ هُ يُن ًىيَّ تُبد ؿَكليَت ,باُلِ
ًُككُمّ عرياق كُ ئًَوتا ئًُلِؤ مياتل هُ ًَُ هُؿو ؿوو ًوًاك ؿؤالكّ كاَ وَكى كَهًـّ تًَـايُ,
ئُواُّ كُ ؿَتىاُّ ُُٓـ ؿؤالك بفلؤًّ ,هُو ًُماؿاُُّ كُ ؿَكليَّ كِؤفاُُ هُ بُ ـآُُ ,ـ ثاكَ بلِف َيُِِ
باماكِ ,ئُوََ تُئوريّ ُٓيُ ؿيواُُوَ هُهُك تُمَػىَ ,يُعِِ هُ ًُٓىوكاتًَلـا ؿَبَِ هًاهُتًَلِ
ًُُتقِ ثُيلَِو بلُْ ,هًاهُتًَلِ عاىالَُُو ئًقتًواؿياُُ بابوًََري ياكًُتِ باماكِو ياكًُتِ ٓاووالَتًاْ
بـات ,بُالََ ئُوَياْ بُ ؿَهتِ ئًٌَُ ًُُ تُسُكىًِ ثَِ بلُيِّ ,كيَقَكاُِ بًَلاكيٍ ُٓك ؿيواْ ًايُُِ
باهُ ,كُ باهِ ئُواُُ ؿَكُيُّٓ ,كيٌَِ كىكؿهتاْ ئًٌَُ ُٓكهَِ ًاُط داكيَم ُُتائًذُكاْ ئًعالْ
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ؿَكُيّ ,ئاػريّ هَِ ًاُط هُبُك ؿَهتٌاْ بىوَ  %7بىوَ ,هُ ئًٌاكات تُبًعِ كًُالَ ,هُ كىيَت كًُالَ ,هُ
تىككًا مياتلَ ,هُ هعىؿيُ مياتلئُبَِ ,هُ ئًَلاْ مياتلَ هُ عرياق ,هُ ًًول مياتلَ ,هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ
وَكى هَُ فًاكاُُؿا بُؿياك ؿَكُوْ ,تُبعُْ كُ بًَلاكيٍ سًواب ؿَكُيّ ,ؿيواْ بؤ ًُعوىًاتِ بُ ِكيَنتاْ,
كُ ِكيَقَّ بًَلاكّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ ثًَِر ثؤيِت هَِ ًوًؤْ سًواب ُاكُيّ ,ثًَِر ثؤيِت هَِ
ًوًؤْ فًاكَّ ؿاًٌُتىآًُُُ ,ىو ئُواُُّ كُ تًًُُُاْ هُ  15هايَ مياتلَ ,ئُواُُ ثًًَاْ ؿَهًََّ ًَٓنّ كاك,
ئُواُُّ كُ هُ ػىاك  15هاهَّ ئُواُُ بُ ؿَك وَؿَكؿًََُّ ,ئُواُُ بُ ثًَِ ًىُُمًَُّ عًُُزي ؿوَزي ئًُاُُ
هُ ًَٓنّ كاكؿاْ ,ئًِذا هُ ُاو ًَٓنّ كاكيٍ ػُهَلًَم ُٓيُ كُ ػؤّ كاكّ هُ ال ًُتوُب ًُُ ,ػؤّ ُاو
ُىوي ُاكات وَكى بًَلاكً ,ىًلًُِ فًَُم هُ ًاهَُوَ ًِـاهَِ ػؤّ بُػًَى بلات ,ئًُُ ئُككِ هُكَكِ بًَت,
بُالََ ػؤًِ بُ بًَلاك ًىعُكَف ُاكات ,وَكى وَميفُ ُيلّ وَميفُّ عائًوِ ًٓض وَميفُيُكِ تلّ
ُُبًَت ,هُو ًَٓنّ كاكَ كُ هُ ًُٓىو ؿاًٌُتىاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ  %28ؿَكاتُ ًُٓىو ًَٓنّ كاك ,هُواُُ
 %7ياْ بًَلاكْ ,ئًِذا ئًَُُ ػاهًََلِ مؤك طلُطُ كُ باهِ بلُيّ ,بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ ئًَوتا ؿوو
مآريَّ ًىتُُاىن هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿكوهت بىوَ ,هُ اليُكُوَ ئًٌَُ هًَلَ هُ ٓؤهَِ ثُكهًُاْ
ؿاًٌُتىويّ ًّ ,وَكى ُىيَُِكّ سلىًُت ئَُ فًاكَيُ ؿَهًٍََ ,هُ اليُكِ تليٌُوَ ًُٓىوًاْ ؿَماُري كُ
ئًَوتا وَمعِ ئاوَؿاُللؿُُوَّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ئًشتًادِ بُ ؿَهتِ بًاًٍُ ُٓيُ ,يُعِِ هُ
اليُكُوَ بًَلاكًاْ ُٓيُ ,هُ اليُكِ تليٌُوَ ػُهَلًَلِ بًاُِ مؤكًاْ ُٓيُ كُ ٓاتىوُُتُ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ و هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كاك ؿَكُْ ,ئَُ ػُهَلُّ كُ ٓاتىوُُتُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئُطُك
فىكهُتِ ئًًٌاْ ؿَهت ُُكُوتبا ,تُهُوك ُاكَُ هُو والَتُ ؿووكاُُ ٓاتباُُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاًْ ,اُاّ وايُ
ئًًٌاْ ؿَهت ؿَكُويَت ,يُعِِ ئًُُ ُٓك ُُتًذُيُكِ ًُُتقًُ ,ئًُاُُ كُ ٓاتىوْ يُعِِ فىكهُّ
عًُُي ُٓيُ هُ كىكؿهتاْ ,بؤيُ ئًُاُُ ؿيَّ و ئًًٌاْ ؿَهت ؿَكُويَت ,ئًال هُ ئًِـؤًُوًاو بُُطالؿيٍ
و هُ ُاوُٓكاُِ تلّ عرياقُٓ ,تا ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٍَُٓ ,تاوَكى تىككًا و ئًَلاْ و
هىكيا ,ئًُاُُ كُؿيَّ هُُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ًاُاّ ئُوَيُ كُ فىكهُّ عًُُي ُٓيُٓ ,ىُلُ ؿيَّ ئًٍ
ؿَكُْ ,ئُطُكُا كُي ُُؿَٓات ,باًُ بؤ ئَُ  ّ%7ئًٌَُ ئَُ بؤًايًُّ ئًٌَُ ثلُِاكاتُوَ ,ئُطُك بًَري
تُككًن بلُيُِ هُك ئًُُ ,ئًِذا ؿَبًِري كُ  ّ%7كُ بُبَِ كاك ًىعُكَف ؿَكليَّ ,تُعليفًاْ ئُوَيُ ,هُ
ُٓفتُّ كِابلؿووؿا هُ ًَٓنّ كاكَ هُ تًُُْ و ئُواُُ ,هُ ُٓفتُّ كِابلؿووؿا بؤ ًاوَّ يُن هُعاتًٍ كاكّ
ُُكلؿووَ ,ئًُُ بُبًَلاك ؿاؿَُـكيَت ,ئًُاُُ تُبعُْ ئُطُك بًَِ تًُاًا بلُّ مؤكبُّ ُٓكَ مؤكياْ هُو
 %7ػُكجيِ ماُلؤ و ًُعُٔؿَكاُّ ,ئُو ئًٌُ و ئُو فُكا ُّ كُ هُ باماكِّ كىكؿهتاْ ُٓيُ وَكى ئًٍ,
ًىًلًُِ ئًٌُ ػنًُتطىماكيُكاْ بّ ,ئًٌِ تُكًِلِ و فُُِ و كاكَبايِ و ُُداكّ و ئُواُُ بّ ,ئًٌِ
كليَلاكّ و عًُُهُو ئُواُُ بّ ,كُ بَُ فًئُتُ هُ الّ ئًٌَُ وَكى ػُكجيًِِ ماُلؤ و ًُعآـ بُ ًاُُ
ثلُِاكليَُِوَ ,ئًُاَُُ ئُو ئًوتًعـاؿَياْ ًُُُٓ ,ىِ ػؤياُُ ,يُعِِ ئُطُك ئًِواْ ئُو مَظيُتُّ كًٌَا
و ماُلؤّ تُواو كلؿ ,ئًشتًٌاهُ مياتل ٓاوّ هُوَيُ كُ وَميفُيُن وَكبطلّ هُُاو سلىًُتـا ,بُالََ ػؤ
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وَمائًفًٍ هُُاو سلىًُت ًُسـوؿَ ,يُعِِ ئًُُ بُكؿَواًًٍ ؿَبًَت ,بَُ ِكيَقَيُّ طًُُهُُـُِ
فًاكَّ ؿاًٌُتىاًٍُ ئَُ كًٌَُيُ َُٓ ئَُ هاهًٍَ هُ  َُٓ ,3112هُ ,3112هُ  َُٓ 3115ؿواتليٍ
سُي ُابًَت ,ئًال ًُطُك فًعوُْ ئُو فُكا ُّ كُ ًُٓاُُ هُ ئُيـوي عاًًوُ ,كُ ًٌٓاْ ثًَىيوتُ بؤ
ئاوَؿاُللؿُُوَّ كىكؿهتاْ ,ئًٌَُ كِؤفيَم هُ كِؤفاْ ػُهَم ثًَىيوت بىو ئًَوتًاَ ًىًلًُِ بؤ ؿيفاع كلؿْ
هُ كىكؿهتاْ ,بؤ ثاكاهذي و ُٓبىوْ و ًاْ و ًُُاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بُالََ ػؤ كِؤف بُ كِؤفيٍ ثلؤهُّ
ئاوَؿاُللؿُُوَ ؿَهتِ ثَِ كلؿووَ ,ئًَُُ ئًشتًادًَلُ كُ ؿَبَِ هُ بُكُاًُكاُـا كَُِط بـاتُوَ ,ئًِذا
ًّ ئًُُ ًُٓىوّ كَبت ؿَكًُُوَ بُ هًَلتُكّ ًٌُتُدًَبىوْ ,هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئُطُك ثًَِر ثؤيِت
هَِ ًوًؤُُكُّ كُ بامساْ كلؿً ,ىعُؿَزي عائًوُ ثًَِر كُي بًَتُٓ ,ك بُ تُىـيلّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ
يُن ًوًؤْ وَسـَّ هُكُُِ بابوًََري ًُتوُبُ كُ ثًَىيوتُ ُٓبآ ,ئًُُ ئًِذا ٓؤْ سًواب ؿَكليَت ,ئًٌَُ
ئُطُك بًًَُِ هُك ئَُ يُن ًوًؤُُ ,ئًٌَُ تُبعُْ هُ سُهلو تُكىًٍ فًاكَّ ُٓىًقِ ػاُىوَكاصياْ ُٓيُ,
ًُٓاُُ بُ ؿاتابُيى و فًاكَو كَِىَُ و ُاوّ هاسًَبُكُّ ُٓيُ ,هُ ًُٓىو عرياىًٍ ئًَوتا ئُوَ ُٓيُ,
ٓىُلُ ثلؤهُّ تُعـاؿ هىكاْ وَكى باهٍ كلؿ سُهل و تُكىًٌِ ؿَويوت ,هُ  3119كلا ,هُ 3111
ئُبـَيت كلآً ,ض ًتًَلِ طُوكَ بُ تايبُتِ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتآًْ ,ض كاكَهاتًَلِ طُوكَ هُو كِووَوَ
كِووٍ ُُؿاوَ ,بوًََري فًاكَيُكِ مؤكّ ؿاًٌُتىاْ بُكَو اليُن ٓىوْ ,ياْ كؤًٓاْ كلؿووَ ,ياْ وَكى
ًُهُهُّ ئًِتًفامَو ئُواُُ ,كُ ػُهَلًَلِ مؤك ًايَ و ساهَِ ػؤياْ بُدًًٌََٔت و كِؤيٌذي ,ئًٌَُ ئُطُك ئُو
ئًشتًادُّ كُ ُٓيُ هُ  ,375فًاكَكاُِ الّ ئًٌَُ ُٓ 776ماك وَسـَّ هُكُُِ هُ  3111وَ تاوَكى
ئًَوتا ًُوبُتًَلِ صيىومشاْ ؿاُاوَ ,بابوًََري  771وَسـَّ هُكُُِ ُٓبىوَُ ,نيلُّ ُ 375قىهاُُ ,ئُطُك
ئُواُُ هُ ػًالزي  11هايَ ئُجناَ بـكيَت ,هاهَِ ُٓ 37ماك ؿيِاكًاْ ؿَويَت ,بًَذطُ هُو ُٓ 37ماكَ هاالَُُ
وشياْ فًاكَّ ؿاًٌُتىاْ  %2مياؿ ؿَكات ,ثًَِر ثؤيِت هَِ ئُطُك مَكبِ ٓىاك هُ هُؿّ بلُْ تُىوًٌِ
ثًَِذِ بلُُُوَ بؤ وَسـاتِ هُكُُُِٓ 22 ,ماك ػاُىوّ تليٌٌاْ ؿَويَت ,ئُطُك كؤّ ئًُاُُ بلُيّ,
ئًُاُُ ؿَكُُُ ُٓ 71ماك ػاُىو ,ئًشتًادِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتآُُُ 71 ,ماك يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ هُ
ػاُىو و ًىىُُٓ 71 ,ماك يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ئًشتًادِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُ هاالَُُ ,بُالََ ئًٌَُ بابًَري
هُيلّ ئُوَ بلُيّ ,كُ ئَُ ُٓ 71ماكَ ُُٓـ هًُاُُ ئُككِ سلىًُتِ ُٓكيٌَُ ًّ ,ػاُىو بؤػؤَ ؿكوهت
ؿَكَُ ,ئًشتًٌاهُ بوًٍََ ئًشتًادٍ بُ ؿَعٌِ سلىًُتُ ,ياًٍُ ئًشًتادٍ بُ ؿَعٌِ سلىًُت ُُبَِ ,ئًٌَُ
ئُوَ ٓؤْ ؿَكبلُيّ ,تابناُري كَِ ئًشتًادِ بُؿَعٌِ سلىًُت ُٓيُ؟ ,كَِ ئًشتًادِ بُ ؿَعٌِ
سلىًُت ًُُ؟ ,ئُو ؿآاتُّ كُ باهٍ كلؿ و ئُو بًَلاكيُّ كُ باهٍ كلؿ ,ئُبَِ بًَري ًُٓىو ػًَناُُكاُِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بلُيُِ ُُٓـ ًُطيىعُيُن و تُىوًًٌاْ بلُيّ هُهُك ُُٓـ فًئُتًَم ,بؤ ئُوَّ
بناُري كاَ هَُ فًئُتاُُ كُ ئًشتًادِ بُؿَعٌِ سلىًُت ُٓيُ ,ؿَعٌُكُ ؿَبَِ بُ و ًًَىاميَم بَِ ,ئًٌَُ
ئُو ػاُُواؿاُُّ كُ ؿآاتًاْ كًُال هُ  211ؿؤالكَ هُ ًاُطًَم ؿآُ 5 ,تاوَكى  ّ%11فًاكَّ ؿاًٌُتىاْ
ثًَم ؿيِّ ,ئُو ػاُُواؿاُُّ كُ هُ  211ؿؤالك ُٓتاوَكى 611ؿؤالك ًاُطاُُياْ ُٓيُُٓ 31 ,تاوَكى
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 ّ%21ؿاًٌُتىوّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثًَم ؿيَِّ ,ئُواُُّ كُ ؿآاتًاْ هُ  611ؿؤالك بؤ  3111ؿؤالكَ
ًاُطاُُ  21بؤ  ,%21ئُواُُّ كُ ؿآاتًاْ هُ  3111بؤ ً 6111اُطاُُ  31بؤ  ,%21ئُواُُّ كُ مياتل
هُ 6111ؿؤالك ؿآاتِ ًاُطاُُياُُ  5بؤ  ,%11ئًٌَُ ؿَبَِ بًَري هُيلّ تُبعُْ ئَُ فًاكاَُُ ئًُاُُ
ًُٓىوّ ُُتًذُّ كؤًُهًََم كِووثًَىَ ,كُ ئًٌَُ وَكى باهٍ كلؿ ,ئُطُك ُاوّ كِووثًَىَكاْ بوًٍََ ئُواُُّ كُ
بُ ًىُتُمًَِ ؿَكُيّ ,ئُواُُّ كُ هُطُيَ عرياق بُ ًىًتُكَكِ ؿَيلُيّ و باُم و ئُواًُُاْ هُطُهَـايُ,
هُ ئًشواهُوَ بطلَ ُٓتا ( ئاّ .كُّ ,ئًَّ .ئرياكِ ًُم ؤك) هُطُيَ ( ًَُلى فؤك) ئُواُُّ هُطُيَ
(يىًُوًَف) ؿَكُيّ ,ئًَوتا هَِ (ًى كِيجؤكشياْ) ُٓيُ هُ ًًُلوعِ (ًؤًُتُكيم هًوتَُ) كِاثؤكتِ
ئاًاؿَبىوَ ئًشتًٌاهُ ُٓك ؿواّ ثُهُُـ كلؿُِ بىؿدُ كُ ًًُلىزي بىؿدُ بىويّ ,ئًعالُِ ؿَكُيّ و
تُفاهًوِ مؤك ؿَىًقِ تًَـايُ ,ئًٌَُ هُ وَياْ مووتل هُ عرياق ئُجناػياْ ؿاوَ ,عرياق ؿواكُوتىوَُ ,امامن
ئًشتًٌاهُ ُٓك ئُجناًًٌِ ُُؿَْ ,بُُٓك سايَ ئًٌَُ ئًَوتا ئُو ثًَِر فًئُتًُاْ ُٓيُ ,ئًٌَُ ؿًَاُُويَت
ػاُىو بؤ كىَّ ؿابري بلُيُّٓ ,تاوَكى و هُىفًَم بٔري؟ ,ئُطُك هُ الًاْ ًُتوُب بًَت ,فًئُتِ هُ
ًُٓىوّ كَُ ؿآات تل بطليّ ئُبَِ ُٓتاوَكى  %11بٔري ,ئُطُك بُ تُىليبِ بًَت ,يُعِِ ئًٌَُ هُ ثالُِ
ػؤًاُـا ئُبَِ سًوابِ ئُوَ بلُيُّٓ 71 ّ %11 ,ماكَكُ ,ؿَكاتُ  7111يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,هاالَُُ
ئًٌَُ ؿَبَِ ؿكوهت بلُيّ ,بؤ ػُهَلِ كًُـَكاًُت ,ئاهًُتِ ئُوََ كؤُالؤيَ بلُيّ ,كُ فًعوُْ ئَُ
ػُهَلاُُ ػُهَلِ ئُو فًئُتُْ كُ بًَّ ئًوتًفاؿَ هُو يُكُّ ًٌُتُدًَبىوُاُُ بلُْ ,ئُطُك سياُُويَت
ئًٌلاًُاشياْ ُٓبَِ مياتل بلِؤيّ ,ؿَهًََري ئًٌَُ ؿَهتِ ياكًُتِ ؿكيَق ؿَكُيّ ,بؤ فًئُتِ ؿووََ ,ئُواُُّ
كُ ؿآاتًاْ هُ  211ؿؤالك بؤ ًَُ هُؿ ؿؤالكَ هُ ًاُطًَم ؿا ,ػاُُواؿَيُن كُ ؿآاتِ ئُوَُـَيُ,
ئًُاَُُ ئًشتًادًاْ بُ ؿَعٍ بَِ ,بُالََ ئُواُُّ فًئُتِ يُكَُ ئًشتًادِ ؿَعًٌاْ هُؿ هُ هُؿ ُٓيُ,
ٓىُلُ ئُواُُ ثًًَاْ ُاكلَّ ,ئُواُُّ فًئُتِ ؿووََ ئًشتًٌاهُ ئًشتًادِ كًًُاْ بُ ًُى ؿَعٍ ُٓبًَُِ ,ى
ؿَعٌُكُ ًىًلًُِ فًئُتِ ؿووََ و فًئُتِ هًًًًٍَُ كُ  21بؤ  ,%21ئُواُُْ كُ ؿآاتًاْ هُ 611
ؿؤالك بؤ  3111ؿؤالكَ ,ئًشتًٌاهُ ثًًَاْ بوًََري ئُوَّ يُكَُ َُٓ عُكمياْ ؿَبَِ بـكيَتَِ َُٓ ,ؿَبَِ
هىهفُّ عُىاكياْ بـكيَتَِ ,ئُوَّ فًئُتِ هًًََُ ئُواُُ تُُٔا ؿَبَِ هىهفُّ عُىاكياْ بـكيَتَِ ,فًئُتِ
ٓىاكََ و ثًَِذَُ ؿَبَِ ًُهئىهًُتِ ػؤياْ بًَت كُ كًٌَُّ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ػؤياْ سُي بلُْ,
ٓىُلُ ؿآاتًاْ بُكمَ ,ئًُُ ئًشتًادِ سُىًقِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُ ,بُو ًًَىَيُّ كُ ًُكسٍ كلؿ,
ئُطُك مياؿ و كًًَُلًٌِ تًَـا ُٓبًَت ,ئًٌَُ ئُبَِ هُهُك ئُهاهًَم بٔري ,بابناُري ئًٌَُ ًٌٓاْ هُبُك
ؿَهتُ ,ئًَوتا ئًُلِؤ سلىًُتِ ُٓكيٍَ هُُاو ئُو بىؿدُيُ ِٓ و ِٓ تًَـايُ ,تُبعُْ تُهُوكِ بلُيّ كُ
هاهَِ  3112ئَُ بىؿدُيُ وَكى هاهَِ  3113هُكفِ ؿَكُيّ ,هاهَِ ًٌَٓ 3112تا تُواو ُُبىوَ ,هُ هاهَِ
 3113مياتل هُ يُن تلهًؤْ ؿيِاك بؤ هىهفُّ عُىاك و طىُـ و ًاكَكاْ ٓىوَ و هُكف كلاوَ52511 ,
كُي ًىهتُفًـ بىوْ هًَِ 52511 ,ؿَكاتُ  52511وَسـَّ هُكُُِٓ ,ىُلُ ًّ باوَكُِاكَُ ًىًلري
بَِ كُهًَم بتىاًَُت بًَٔت هىهفُّ عُىاكّ وَكبطليَت ,بُالََ ػاُىو ؿكوهت ُُكات ,ياْ ًُهُهُْ ثاكَكُ
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بؤ ُكَميَلِ تل بُكاكيبًًََِٔتٓ ,ىُلُ وابنامن تُفاهًوُكُّ بُ ؿَىًقِ ئاطاؿاك ًٍُ كُ هىهفُكُ
وَكؿَطليَت ٓؤُُ ػُتُواتُكاْ ,بُالََ سُشيُْ ئُواُُ ؿَبُِ وَسـَّ هُكُُِ ,ئَُ كَِىًُاُُ ًُودىؿْ,
ئَُ ػُهَلَُ كُ ئَُ ثُجناو ٓىاك ُٓماك كُهُ ُاوياْ ُٓيُ ,عًِىاًُاْ ُٓيُ ,ئًوتًٌاكَياْ تُىـيٍ
كلؿووَُ ,امامن هىهفُّ عُىاك ًُطيىعُيُن ئًذلائاتِ ُٓيُ وابنامن ,هُُٓويُّ ئُسىازي ًُؿًَُُوَ هُ
تاثؤوَ و ُٓتاوَكى ؿوايِ ,وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ هُ  3113و  3112وَ ُنيلُّ  13211وَسـَّ
هُكُُِ ئُوَّ كُُاوّ هًَِلاوَ وَسـَّ هُكُُِ بؤ كًُـَكاًُتُكاْ ,بُثًَِ ياهاّ فًاكَ ( )7ثُكهًُاُِ
كىكؿهتاْ ,ئًَوتا هُُاو ثلِؤفَكاًُاُـا ُٓيُ 3112 ِٓ ,بابوًََري ئُو ثًَِر ُٓماكَ كُ ؿَهت ثَِ ُُكلاوَ,
بُالََ ئُواُُّ تل هُفيَل تُُفًنؿاُُ ,وابنامن ًُوُبِ تُُفًنيٌِ ُٓيُ ,هُُٓكهَِ ثاكيَنطاو ئًـاكَّ
طُكًًاًٍُ ُٓيُ ,ؿَهتُّ وَبُكًَِٓاْ ئُو ػاُىواُُّ كُ ئًَوتا هُ فيَل دًَبُدَِ كلؿُـاْ مؤكْ,
بُؿاػُوَ مؤكبُياْ ًىًلًُِ ػنًُتِ ػُهَلِ كًُـَكاًُت ُُكُْ ,بُالََ تًًَاُـا ُٓيُ كُ بؤ ػُهَلِ
كًُـَكاًُتًٌُ ,بُالََ فًاكَ كُياْ كًُالَ ,ئُطًِا هُكؤّ ُٓ 21ماك وَسـَّ هُكُُُِٓ ,كُُٓـَ ئًَوتا
ئًذامات كِاوَهتاوَ ,بُالََ ئُواُُّ كُ تُستُ تُُفًنْ هُكؤّ ُٓ 21ماك وَسـَّ هُكُُِ ؿيلُّ 2611
ّ ئُواُُّ هًعلياْ ُٓ 21ماك و ُٓ 51ماك بُسًواب ئًوتًٔـافِ فًئُتًَلِ ًىعُيُْ ؿَكُْ ,بؤ ػُهَلِ
ؿَوهًَُُُـ ًُُ ,وَماكَتِ ًًُٓـاْ  1911وَسـَّ هُكُُِ هُُاو ثلِؤفَكاًُاُـا ُْٓ ,بؤ كُي و كاكّ
ئُُفاي و ًًُٓـاْ ,تُبًعِ ئُطُك ئًُاُُ كؤ بلُيُِوَ ,كؤّ فًاكَّ يُكُكاُِ ًٌُتُدًَبىوْ كُ هَُ
ٓىاك بُكواكَ بُٓؤّ بًَذطُ هُوَبُكًَِٓاْ ,بُ ُاكِاهتُوػؤ ثُيىَُـّ بُ بىؿدُوَ ُٓيُ ,ئُطًِا وَماكَتِ
ؿاكايِ و وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَو وَماكَتِ ًًُٓـاْ ,ئًُاُُ ػؤّ هُ ُنيلُّ ُٓ 73ماك يُكُّ هُكُْ
ؿَؿات ,هُبُك ئُوَ وابنامن ًُٓىوًاْ ؿَتىاُري طُوآِ ئُوَ بـَيّ ,هُ كىكؿهتاْ ىُيلاُِ هُكُْ ًُُ,
ًىًلًُِ وَكى ئًشتًاز ُٓك ُٓيُ ,ئًشتًادِ هاالََُُ ُٓيُ ,ئًشتًادًَلِ تُبًعًُ ,بُتايبُتِ كُ تؤ
فًاكَّ ؿاًٌُتىاُت مياؿ ؿَكات ,ئًشتًٌاهُ مياتل تُككًن بلليَت ياْ ئًوتًٔـافِ ئُو فًئُتاُُ بلليَت,
باًال بًَت ,ئًشتًٌاهُ هُ باتِ ئُوَّ كُ ئًٌَُ ًُهُهُْ بؤ صيىوُُ ,هُباتِ ئُوَّ كُ ئًٌَُ ثُجناو ٓىاك
ُٓماك كُي ىُكمّ عُىاكياْ بـَيَِِ ,مؤك كاتًٌِ ثًَىَ كىفكاوَ  3111و 3111و  3113هُُاوٓؤهَِ
ثُكهًُاْ ؿا ,ئًشتًٌاهُ ئُطُك ئَُ ثاكَيُ مياتل هًَلَ هُكف كليَت هُ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ كُ بُ
ًًَىاميَم ياْ بُالَ ياْ بًُتًَلِ مؤك كًَِنّ بـكيَت بُػُهَم ئًُُ باًال بًَت هًُُّ تلٓ ,ىُلُ كُ
ػُهَم ؿًََٓت هىهفُّ عُىاك وَكؿَطليَت ,يُكًَم هًُُكدُكاْ كًُـَكاًُتِ ًُُ ,عُكمّ ػؤّ ُٓبَِ و
ئًذامَّ بًِا وَكبطليَت ,ؿَتىاَُِ بًَٔت هىهفُّ عُىاك وَكبطليَت ,هىهفُّ عُىاك هًَلَ كُ تًُاًاّ
ؿَكُيّ ,ئَُ ثاكَيُ ئُطُك مياتل ئًوتًٔـاف بلات ,يُعِِ كُ هُيلّ كؤّ طٌتِ ػاُىوّ ؿكوهت كلاو
بلُيت هُُاو بُكُاًُكاُِ سلىًُتـا ,فًاكَكاْ كِاهذي و ؿكوهذي و ُنيلّ هُو ئًشتًادُّ كُ بامساْ كلؿ,
بُالََ ئُطُك ؿيواُُوَ ػُهَم بوًََت باًُ بؤ مشىزي ًّ ُاكات ,ئًشتًٌاهُ هُوَّ سلىًُت ئُو ثاكَيُّ كُ
ًُٓىو ؿَؿات بُ هىهفُّ عُىاك ,مياتل ئًوتًٔـافِ ئُو فًئُتاُُ بلات ,كُ ؿَكاًُتًاْ كًُالًَ ,ىًلًُِ
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هُوَّ كًٌَُكُ باًال سُي بلليَت ًّ ,ؿاواّ هًَبىكؿْ ؿَكَُ مؤك بُ تُفوًى ٓىوًُ هُك ئُوَٓ ,ىُلُ مؤك
ثلهًاك ُٓبىو هُهُك ئُوَ ُُؿَكلآُُ ,ـ كُهًَم ًُٓاْ ثلهًاكياْ كلؿووَ ,وَالًَِ كَِ بـًَُوَ بَُ
ًُكسُ؟ ,بُالََ ئًُُ وابنامن وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ و ًٌُتُدٌَ كلؿُِ ُىَّ ؿَكات ,كُ  16هُ ُٓوهًَلَ,
 ّ 32هُ هوًٌَاًُُ ّ 11 ,هُ ؿٓؤكُ ,ئًُُ تُفاهًوّ ثًَىيوت ُاكات بًؼىيٌَُِوَٓ ,ىُلُ وابنامن ُٓك
ًُٓاْ دُؿاوهّ كُ هُ الّ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاُُ ,كؤّ طىفًُكُياْ ثًَِر هُؿو ًُٓتاو سُوت
ًوًاك ؿيِاكَ ,ػُكدِ ًُمَُـَ كلاو هُو كاتُّ كُ ئًٌَُ تُىـضيِ ثُكهًُاصياْ كلؿ بؤ ًُٔايُتِ ,3113
ٓىُلُ ئًٌَُ هُ ًاُطِ  11تُىـضيٌاْ كلؿًُٓ ,ت ًوًاك ؿيِاك بىو ,بىؿدُّ تُكػاْ كلاو بؤ 3112
هُؿو ًُٓت ًوًاكَ ,بُ تُىـيلّ ئًٌَُ كِيَقَّ دًَبُدَِ كلؿُِ تاوَكى كؤتايِ  %25ؿَبًَت ,بَُ ثاكَيُّ
كُ ؿاًاْ ُاوَو بُو تُىـيلَّ كُ ئًٌَُ ًُٓاُُ بؤ هُكف كلؿُِ ثاكَكاْ ,ئًُُ ئُو تُفوًوُّ وَماكَتِ
ًًُٓـاُُ ,سُشيُْ ئُوََ ؿَكليَت هُ باتِ هىهفُّ عُىاك ئًٌَُ ػاُىو بؤ كُي و كاكّ ًًُٓـاْ
فًاكَكُياْ مياتل بلُيّ ,بؤ ئُواُُّ كُ ًٌَٓتا هُ ئًِتًناك ؿاْ ,ياْ ًٌَٓتا ًاوْ ئُوَ بلليَّ ,كُ يُكُّ
ًٌُتُدًَبىوًُاْ تاوَكى ئًَوتا بُؿَهت ُُكُوتىوَ هىوؿًُُـ بّ هًَِ ,بُ تُهُوكّ ئًٌََُ ئُو ً 57وًاك
ؿيِاكَ كُ بؤ هًَلتُكّ ًٌُتُدًَبىوْ و بؤ وَماكَتِ ًًُٓـاْ ؿاُلاوَ ,تاوَكى ًُٔايُتِ  3112تُهُوكِ
ؿَكَُ ُُوَت و  ّ%96ئُعٌاي و ئًٌُكاْ ئًِذام بلليَّ ,يُعِِ ًُػوُؿ بًِايُ ًّ ,هًَلَ تُُٔا
ؿًَُويَت ئاًافَ بُوَ بـََ ئُواُُّ كُ ئًَوتا هُ فيَل دًَبُدَِ كلؿُـاْ ,ئُو يُكاُُّ ًٌُتُدَِ كلؿْ كُ
هُ فيَل دًَبُدَِ كلؿْ ؿاْ هُ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ بُ كؤّ طٌتِ ً 622وًاك ؿيِاكً 135 ,وًاكّ
ُٓتا ًُٔايُتِ  3113هُكف بىوًَ 126 ,وًاكّ بؤ  3112ؿاُلاوَ ,تُهُوك ؿَكُيّ ُٓتاوَكى ئًَلَ
 ّ%28ئًٌُكاْ تُواو بًّ 282 ,وًاكيٍ ؿًًًَََِتُوَ بؤ هاهَِ  3112كُ تُ نيُّ ئُواُُ بلليَّ بؤ
ئُوَّ تُواو بّ ,ئًُُ ئُو ًِٓاُُْ كُ بامساْ كلؿ ,تُبًعِ بؤًايًُكاْ و فُكا ُكاْ و ثُكَثًَـاُِ
مَويًُ ,ىُكمّ ًٌُتُدَِ كلؿُُ ,كُكهتُّ بًِاهاميُ ,فيَلػاُِ تُكًِلًُ ,بُُٓىًقُت ئًُُّ كُ ئًَوتا
مآريَيُكِ تل كُ كِوو ؿَؿات هُ كُكتِ ًٌُتُدًَبىوْ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,سلىًُتِ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ بُ ًىافُىُتِ ًىهاؿىُّ ثُكهًُاًٌُُوَ ,هُ ئُهتؤّ ػؤّ طلتىوَ ,ثًَـاُِ ىُكمَ كُ سلىًُت
ىُكم بـات ,كُ ئًَُُ هُ ًُٓىو ًىيًَِلِ ؿوًُا باُلُكاْ ئَُ ئًٌُ ؿَكُْ ,تُُاُُت هىوؿيَلًٌِ
هُهُكَ ,يُعِِ بىؿدُّ سلىًُتِ ُٓكيٍَ كُ هُكف ؿَكليَت بؤ ُُٓـَّ كاكوباكّ بُ ِكيَىَبلؿُِ والَت,
هىهفُّ عُىاك هُػؤّ ُاطليَت ,تُُاُُت ئُوَّ ُٓبىو هُ عرياىًٍ ,هُ ُُٓـَّ باُم ُٓبىوْ ,ئُو باُلاُُ
ئُوَياْ ؿَؿا ,ئًِذا ئُطُك سلىًُت تُسًُىزي هىوؿَكُّ بلات ,ئُوَ ؿَكليَت ,بؤ ئُوَّ هُُاسًُّ
ًُكيعُتِ ئًوالًًُوَ ًٓض ئُوَيُكِ ُُيُتُ هُك ,ئُوَ هًُُهئىهًُتِ سلىًُت بَِ ,بُالََ كُ ًُٓىو
ثاكَكُ هُهُك ًُهئىهًُتِ سلىًُت بًَت و بُ ًُفتىسِ بًَت ,بؤ ًُٓىو كُهًَم بًَت ,باكّ سلىًُتًٍ
بُو ًلوُ ىىكي ؿَبًَت ًّ ,ؿٌَُٓ هُك بابُتًَلِ تل كُ ئُويٍ ئُوهُوياتِ ثُكَثًَـاُِ ُٓكيٌَُ,
بًَذطُهُ ًُٓىو ئُو ًتاُُّ كُ بُ ِكيَناْ باهًاْ كلؿ ,ئًٌََُ عُكمًاْ كلؿْ ,ثُكوَكؿَ هُ ثًٌَِ
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ثًٌَُوَيًُ ,اكَواًُُ ,ثلِؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ مياتل هُ ًُٓىواًُاْ بُككُوتىوَ ,ئًٌَُ هُ هاهَِ  3113ؿا
بًَذطُ هُو ًًَىامَو ئُو ئُوهُويُتُّ كُ ػؤًاْ ؿايـًََُري ,ؿاواًاْ هُ ِكيَلؼلاوّ (يى ,ئًَّ ,ؿّ ,ثِ) كلؿ
كُ ئاوَؿاُللُُوَو ئُواُُ مياتل ؿَكُويَتُ ئًؼتًواهِ ئُواْ ,ؿاواًاْ زيَ كلؿْ كُ كؤًُهًََم ثوجؤكّ
ًىػتُي ئِ بًاُِ ,ئًٌَُ ئُواْ تًُىيوِ ًًُلوعُكُ بلُيّ ,ئُواْ ئًؼتًاك بلُْ ,هُ ًُٓىو عاهَُ ,هُ
ًُٓىو بىاكَكاُـا ,هُ ئاو و هُ كاكَباو هُ تُُـكوهتِ و هُ ِكيَطاو باْ ,ثًٌَاْ بوًََّ ًىكادُعُيُكِ
بُكُاجمِ ئًٌَُ بلُْ ,ثًٌَاْ بوًََّ ئًٌَُ كِاهت و ؿكوهت بُ ِكيَىَ ؿَٓري هُ ًُهُهُّ ثلِؤفَكاْ و ئُواُُ,
ياًٍُ ؿَبًَت هُ ًىيًََِم ًىُعُتُفًَم ُٓبَِ ,ئُبَِ تؤميَم البـَيّ بُالّ ًًُلوعًَم ,بُهًَلتُكيَلِ
ًىعُيُُـا ,هُ ًاُطِ  3113/2ؿَهتًاْ بُكاكَكاًُاْ كلؿ 12 ,كُي بىوْ ,تُىليبُْ هُ  11والَت بىوْ,
ًُٓىوياْ فًطُكّ عاهًُِ ًاكَما هُو بىاكأًُُُ ,ايُتِ  3113تُىًٌُكُّ ػؤياْ ؿا ,ئًٌَُ ئُو وَػتُ
بىؿدُكًُاْ ُاكؿبىو بؤ ثُكهًُاْ ,بُالََ ئًٌَُ بؤ ئُوًَاْ ُُبىو ,ئًٌَُ بؤ ئُوًَاْ بىو كُ وَكى ػاكيتُ
تُكيقًَمًُ ,هُهُّ هايَ و ئُواُُ ًُُ ,بوًََري بؤ ئُوَُـَ هايَ ,هًَلتُك ُٓيُ تؤ ئًوتًٔـافِ ئُكُّ بُ هَِ
هايَ ,هًَلتُكيَلِ تل ُٓيُ ,تؤ ؿَبَِ بؤ  11هايَ بُكُاجمِ ػؤت بلُّ ,بناُِ ًُٓىو هايَ ُُٓـ ؿَبَِ هُو
هًَلتُكَ هُكف بلُّ ,ئًُُّ كُ ئًَوتا عُكمَ كلؿووَ هُهُك ًاًُ ,ئًُُ تُوهًاتِ ئُواْ بىو,
تُوهًاتِ ئُواْ ؿَهًََّ ئًَىَ ئُوهُويُتاْ ُٓيُ ,يُكَُ كُ بُ كَُِطِ هىوك ٓاتىوَ ,ؿووََ كُ بُ كَُِطِ
مَكؿ ٓاتىوَ ,هًًََُ كُ بُ كَُِطِ هُوم ٓاتىوَ ,بُثًَِ تُسوًالتِ ئُواْ تُبعُْ ئًِذا ؿواّ ئُوَ ئُو
تُسوًالتُ بُ ًىفُهُهًٍ ,بُ ؿؤكًؤًًَِتًٍ ُٓيُ ,وابنامن ُىهؼُيُكِ ؿؤكًؤًًَِتُكُمشاْ ًَِٓابىو بؤ
ئُوَّ ثًٌَلًُِ بلُيّ بُ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ,ؿوايِ ؿَتىاُري ُىهُػًٍ تُوميد بلُيُّٓ ,ك هَُ
كِؤفاَُُ ئًعالُِ تُفاهًوَِ ئًُُ ؿَكُيّٓ ,ىُلُ ئًُُ ثاكًَِ تًَـايُ ,ػىكؿ كلؿُِ ًًُلوعًٌِ
تًَـايُ ,يُعِِ كىهفًُِ تًَـايُ ,بُثًَِ ًُٓىو بؤٓىوُُكاُِ ئُواْ طُوكَتليّ كًٌَُّ كىكؿهتاْ ئًَوتا
ُا ,بُالََ بؤ ئايِـَٓ ,ىُلُ ئايِـََ ُٓك هُ ئًَوتاوَ ؿَهت ثَِ ؿَكات ُٓتاوَكى ؿَطُيُ ئايِـَ ,ؿَبَِ هُ
ئًَوتاوَ ئًٌِ هُهُك بلُّ ,ئًُلِؤ كِاهتُ ئًٌَُ باهِ مؤك ًتِ تل ؿَكُيّ ,داكاْ ُٓك فياصياْ هُػُتُك
ؿابىو ,ئُوَ فاكتُكّ يُكَُ بىوً ,اْ و ًُُاْ بىو ,ؿواّ ئُوَ بىو بُ ًتِ تل ,ؿواّ ئُوَ كاكَبا ,ؿواّ ئُوَ
باهِ ىىتاواُُ ؿَكُيّ ,بُثًَِ بؤٓىوُِ ئُواْ ئاو يُكًُري ًتًُُ ,هُهُ ًُبوُ ِ ثاكَ ًُُ ,كُ تؤ
مؤكتليّ ثاكَ هُ ئاو هُكف بلُّ ,بُالََ ًُهُهُ ًُهُهُّ ئاوَ ,هًاهُتِ ئاوّ ,تًَبًًِاْ مؤك بىو هُهُك
ًُٓىو ئُو ًًَىامَّ كُ ئًَوتا هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثُيلَِو ؿَكليَت ,تُبًعِ و بُ بُكٓاوػوذيٓ ,ىُلُ
ئًَوتا ئُوهُيُت ئُطُك هُ ئُوَىوُ بلَُ ,ئُطُك هُكفِ ثاكَ بوًٍََ ؿَبَِ بوًٍََ ئُوهُويُتِ ًّ ثُكوَكؿَ
بىوَٓ ,ىُلُ مياتليّ ثاكََ هُ ثُكوَكؿَ هُكف كلؿووًَ ,ىًلًُِ تُبًعٍ بًَت ,بُالََ ئاو و فيِطُ كُ
ُٓك ؿيواْ ًُػوُؿ ئُو ئاوَّ كُ ثًى ؿَكليَت ,بُكِيَىَبلؿُِ ئاو ,هًاهُتِ ئًـاكَّ ًائِ ,ئًِذا
ًُطيىعُّ ؿووََ طُياُـُِ ئاوًُ ,بُكاتِ تُوميد و ئُواُُ ,ئًِذا طىاهتُِوَّ طٌتِ ِكيَطاو باْ ,كاكَبا
ئاوؿيَلّ ,فيَلػاُِ ًاكهتاُِ ,ثُكوَكؿَ و تُُـكوهتِٓ ,ىُلُ ئًُاُُّ تل ُٓك ًُٓىوّ ؿَبُِ باعوًَلِ
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باَ ,هُبُك ئُوَ ؿَبَِ ئُوهُويُت بًُاُُ بـَُّٓ ,تا ؿَطُيتُ ئُويٍَ ,ئُطُك ئًُاُُ تُواو بىو ,ئُو
وَػتُ ُُٓـّ ثاكَت ُٓيُ هُ تُُـكوهتِ هُكف بلُّ ,فياُِ ػُهَم ُٓتاوَكى  81هاهَِ و ُُوَت هاهًٍَ
ِٓ ثًَت ؿَكليَت هًُىعاهُدُ ,بُ باًاليّ ًًَىامّ ػنًُت ؿَبَِ تُوفري بلُيّ ,ئًُاُُّ تل مؤك بُ
تُفوًى ُآٌُ ُاو ئُوَكاْ ,بُالََ بُثًَِ ئُو بُكُاًُيُ تؤميَم وَكى باهٍ كلؿ تُفوًوُكاُِ وَكى كِيجؤكت
ػؤّ و وَكى ؿؤكًؤًًَِت ثًٌَلًُِ ؿَكُيّ ,ئًٌَُ ئًشتًاطياْ وَكى بؤًايُُِ ,وَن ًتِ كًُاهًات ,بُالََ
وَكى بؤًايِ ,بىًُُّ تُستًُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ ُُٓـيَم هُ بُ ِكيَناًٍُ ئاًافَياْ ثًًَـا هُ ػًالزي
ثلهًاكَكاْ ,ػؤّ ُنيلُّ مياتل هُ ً 21وًاك ؿؤالك ؿَطليَتُوَ ,ئُو ً 21وًاك ؿؤالكَ بؤ ًُٓىو
هًَلتُكَكاْ ,ئًشتًاداتِ بىًُُّ تُستِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُ هَُ كاتُؿا ,ئُطُك ئًُاُُت ُٓبىو ئُو كاتُ
ؿَتىاُِ ًتِ باًال و ػُؿًَاتِ باًال و ثًَىيوت تُىـيٍ بلُّ ,هُو ً 21وًاكََ بُؿاػُوَ ئُوَّ كُ
تُىـيلّ ئُواْ بىو ,تًُُا ًَُ ًوًاك ؿؤالك ئًٌلاُِ ئُوَ ُٓيُ كُ ىًتاعِ ػاي ًىًاكَكُّ تًَـا بلات,
ٓىُلُ ً 32وًاكَكُّ تل و ئُو ثلِؤفاُُّ تلًُهوُسُتِ ىًتاعِ ػاهِ تًَـا ًُُ ,بؤ صيىوُُ ىًتاعِ
ػاْ ئًِتادِ ً 21وًاك ؿؤالكَ ,ػؤّ ً 21وًاك ؿؤالكَ هًَلَ بُ ًوًؤْ ُىوهلاوَٓ ,ىُلُ هَِ هفلَكًُاْ
سًواب كلؿووَ ,بُ سًواب بُ ؿيقُت ُىوهلاوَ ,ئُو هًَلتُكاُُّ كُ هىوؿياْ ُٓيُ بؤ كُكتِ تايبُت,
ًىًلًُِ كُكتِ تايبُت تؤ ئُوَ بُدًَِ بًَٔوَِ ,هُواُُيُ بوًََِ بؤ صيىوُُِ ,كيَطاو باْ يُكًَلُ هُو بابُتاُُّ
كُ مؤك هىوؿّ ًُُ بؤ كُكتِ تايبُت ,ئُو كاتُ هىوؿّ ُٓيُ كُكتِ تايبُت ؿَبًَت عُكينَ ؿابًَِت و ثاكَ
هُ ػُهَلِ وَكبطليَت ,ئًَُُ هًاهًُْ هُ مؤك ًىيَِِ عاهَُ بؤ كوتىكّ كؤًُهَطاكُ ,بؤ تُىُبىهَِ ئًٌُكُ
مؤك ًُفٔىَ ًُُ ,بُتايبُتِ هُو والَتاُُّ كُ ؿآاتِ ُُوتًاْ ُٓيُ ,ػُهَلُكُّ ؿَهًََت ئًُُ ؿآاتِ ُُوتُ
ثًَىيوتُ ئَُ ُُوعُ ػُؿًَاتاُُ بُ بُالَ ثًٌَلًُِ ًّ بلليَت ,ئُطًِا هُ مؤكبُّ والَتاُِ ئُوكوثِ بُو
ًلوُيُ ,بُهََُِٓ ,كوَٓا هُ تىككًاَ وايُ ,ئًُُ تُفاهًوُكاًُُتِ ُآٌُ ُاو تُفاهًوُكاُِ ثًَىيوت ُاكات,
ٓىُلُ وابنامن كاشياْ مؤك بلؿووَ ًّ ,سُمؿَكَُ بًٌَُ هُك ,..ئًٌَُ تُبعُْ ػىكؿ كلؿُِ ئُو
ئًشتًاداتاُُ و ئُو هًَلتُكَّ كُ باهٍ كلؿ ,ئَُ طلافًلِ ئُوَيُ كُ كَِ مياتل ثاكَ ؿَبات ,ئُوهُويُت
دىؿايُو مياتل ثاكَ بلؿْ دىؿايُ ,ئًُُ ؿوو بابُتُ كُ ؿًَاُُويَت هًَلِ دىؿا بلُيُِوَ ,تُبعُْ ئاو
ئاوَكِؤ و كاكَباو طىاهتُِوَو ثُكوَكؿَ بُو تُهُهوىهُ ٓاتىوَ ًّ ,سُم ؿَكَُ فًاكَيُكِ مؤك ثلهًاك هُ
تُُـكوهتِ ئُواُُ كلاوَ ,ئًشتًٌاهُ هُطُيَ وَالًَـاُُوَّ ثلهًاكَكاْ بًٌَُ هُك ئَُ هاليـاُُ ,بُالََ
سُمؿَكَُ هُو كاتُّ كُ ًاوَ يُن ًت باي بلَُ هُهُك بابُتِ هًَلتُكّ كاكَبا ,تُبًعِ ئًٌَُ هًَلتُكّ
كاكَبا ؿيواُُوَ باهِ بلُيّ ,ثلهًاكيٌِ هُهُك ٓاتىوَ ,ئًٌَُ ئًَوتا  %81كُكتِ كاكَبا تُوهًـ ؿَكليَت,
ٓىُلُ كاكَبا هَِ ئُوَّ ُٓيُ ,تُوهًـَ ؿواّ ئُوَ حمُتاتُ ؿواّ ئُوَ ًُبُكات و تُوميعُ ,ئًٌَُ ئًَوتا
فُىُكَّ تُوهًـ  ّ%81كُكتِ تايبُت بُكًُِٓ ؿًًَََِٓتً ,ؤفُىًٍ بىوَ ُٓتاوَكى سُؿيَلِ باَ
ًىًلًُِ هُ ُاسًُّ هًعل و ئُواُُ هًَلَو هُوآُُٓ ,ـيَم تًَبًِِ ُٓبًَت هُهُكّ ,بُكَُٓ ًَِٓاْ مياؿّ
كلؿووَ ,داكاْ كاكَبا هُ عرياق و هُ ئًَلاْ و تىككًا ًُهـَكّ كَئًوِ بىوْ ,ئًَوتا هُُاو كىكؿهتاْ
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ًُهـَكّ كَِئًوًُ ,كِيَقَّ مياؿ بىوُُكَُ بُو ًلوُ بىوَ كُ ئًَوتا تُىليبُْ هُ سـوؿّ 3711
ًوًَطاوات ئًِتادِ وَبُكَُٓ ًَِٓاُِ كاكَبايُِ ,كيَقَّ ئُو ٓاووالَتًاُُّ كُ ئًَوتا هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ
بُثًَِ ًوىساتِ ئًٌَُ كاكَباياْ ُاطاتَُِٓ ,ياُُ ؿوو ثؤيِت ٓىاك هُ هُؿِ ,كيَقَّ ئُو ٓاووالَتًاُُّ كُ
تؤكِّ كاكَباّ طٌتِ بُكاكؿًََِّٓ وَكى هُكٓاوَّ هُكَكِ كِؤفاُُ مياتل هُ  13هُعات كاتقًًَلّ
كاكَباياْ ؿَب ِليَت ,%51 ,كِيَقَّ ئُو ٓاووالَتًاُُّ تؤكِّ كاكَباّ طٌتِ بُكاكؿًََِّٓ وَكى هُكٓاوَّ
هُكَكِ و كِؤفاُُ هُ  13-2كاتقًًَل كاكَباياْ ؿَب ِليَتٓ ,%21 ,ىُلُ ئًٌَُ داكاْ ؿًَاُىت تُُٔا كاكَباًاْ
ًُُ كاكَباًاْ ؿَويَت ,ئًَوتا ؿَبًَت كُ كاكَباًاْ ُٓيُ ؿَبَِ ؿابًٌِري تُسوًوِ ئُوَ بلُيّ بناُري
كًٌَُكاُِ ًُٓ؟ ,بُ تُُنيٍ تل ٓؤْ بطُيُِ ئًشتًاداتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ئُوَّ كُ هُكفًٍ بىوَ
ُٓتاوَكى ئًَوتا مياتل هُ %61كاكَبا هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ كُكتِ ًٌُتُدَِ ,ياْ بابوًََري بُواهتُّ
ًُهاكري و عُوائًى بُكاكؿيَت %12 ,هُكُكتِ سلىًِ %12 ,كُكتِ بامكطاُِ كُ ؿَكاتُ ؿوكاُـاكو
هىثُكًاككًَت و ئُو ًتاُُ %11 ,ثًٌُهامّ %2 ,هُ اليُْ كُكتِ كٌتىكاهَُوَ بُكاكؿًََِٓـكيَت ,ئًُُّ
كُ ًُبُهتٍ بىو بُكِاهتِ كُ ثُيىَُـّ ُٓيُ بُ ًًناًُُّ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُوَ ,بُتايبُتِ
بًُُ تًُلًوًُكُّ ,ئًِذا دىمئًَلًٌِ مشىزي ئًٌَُ ؿَكات ,هُ بًُِ ًًناًُُّ وَبُكًَِٓاْ ,ياْ ًًناًُُّ
ًًُاكيد بابوًََري ,ئًُلِؤ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا هًعلّ كىهفُّ تُوهًـ كلؿُِ يُن وَسـَّ كاكَبا
هُهُك سلىًُتِ ُٓكيٍَ  15هُُتِ ئًُليلِ كِاؿَوَهتًَت15 ,هُُت بُ ؿؤالك ,سلىًُتِ ُٓكيٍَ و
وَماكَتِ كاكَبا كُثاكَكُ تُهعري كلاوَ ,ئُطُك ثاكَكُ وَكبطليَت هُ ٓاووالَتًاْ ,هُهُك ٓاووالَتِ بُ 1,8
هُُت سًواب ؿَكات ,هُهُك هِاعات بُ  3,5سًواب ؿَكات ,تُبعِ ئًَوتا مؤك كُي طىيَِ هُوَبَِ
هُواُُيُ كَِػًُِِ ُٓبَِ هُو وَهوَِ كاكَبايُّ كُ بؤّ ؿًََٓت ,ػُهَم ُٓيُ يُعِِ ًُهُهُكُ
ًىهتُ لب ًُُ ,ئُوَ ًُوموعًَلِ تلًَُ ,وموعِ عُؿاؿ و ًُوموعِ ئُواُُ ,كُ ئًٌَُ ػُكدًاتِ
سلىًُتِ ُٓكيٍَ ؿَطاتُ ُنيلِ  3تلهًؤْ ؿيِاك ,ػؤّ هُ ُنيلِ ً 3وًؤْ ؿؤالك ؿَؿات ,هاالَُُ هُهُك
تُوهًـّ كاكَبا ,ئُو ثاكٍَ كُ كؤًًاْ ؿَكاتُوَُ ,نيلُّ ً 151وًؤْ ؿؤالك ًتًَلِ وايُ ,ئًٌَُ ُاهًََري با
ؿاػوِ ئُو تُفاهًوُ ُُبري داكَّ كًٌَُّ عُؿاؿ ُٓيُ ,ؿاػوِ ئُو تُفاهًوُ ُُبري بوًََري هُ كؤكلؿُُوَ,
ثاكيَنطايُن باًُ ثاكيَنطايُن ػلاثُ ,تًًٌَلِ كؤكلؿُُوَ باًّ ,تًٌُكُّ تل ػلاثّ ,ئًٌَُ با وام هُوَ
بًَِري ,ئًٌَُ باػىؿّ تُهعريّ بىؿدُ وَكبطليّ ,يُعِِ ُٓك بُثًَِ ئُوَ ئُطُك ًُٓىو ثاكَكُ كؤ
بلليَتُوَ ,ئُبَِ ئَُ بًُُ هُومََ وليَتُ هُك ئًَلَ ,ئًُُُُّ ئُو ثاكٍَ كُ هُكفت كلؿووًَُٓ ,ىو
هايَ ئُبَِ بؤ ؿَعٌِ كاكَبا بًـَّ ,هُ والَتًَلِ وَكى تىككًا كُ بؤ مؤك ًت بؤ ئًٌَُ بؤتُ َُٓ بابوًََري
ؿكاوهًًَُ َُٓ ,بؤ مؤك ًتًٍ ئًشتًاطياْ ثًًَُتِ ,هُ ئاوَؿاُللؿُُوَ ,بُعنيَم ًُهائًوِ ٓاكَهُكّ
ُُػؤَ ,هُتىككًا هًعلّ كىهفُّ يُن ؿاُُ وَسـَّ كاكَبا هُهُك سلىًُتِ تىككِ  12هُُت تُكوًف
ؿَكات ,بُ ُٓكماْ ؿَيفلؤًًَتُ هِاعاتٓ ,ىُلُ هِاعات ئُطُك ًىَفُق بىوْ و هُككُوتّ ,مَكيبُ ؿَؿَْ
ئُويٍ ؿَبًَتُ واكؿيَلِ تل بؤ سلىًُت ,هُبُك ئُوَ بُ سًواب ًُؿعىًُ ,بُ  15هُُت ثًًَاْ ؿَؿكيَت,
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ٓاووالَتِ بُ بًوت و ًُٓت هُُت وَكّ ؿَطليَت ,بؤ ئُوَّ تُىًُىف بلات ,بُػؤمشاْ ؿَماُري
هًوتًُِ ًٌُتُدًَبىوْ هُ تىككًا مؤكبُّ ًىىُيُ ,بابوًََري فًاكَّ ػاُىو كًُالَ سُشيُُْ ,امامن
بُؿَىًقِ ُُٓـْ؟ ,بُالََ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ًىًلًُِ ُٓتاوَكى ئًَوتا ًىىُ مؤك باو ًُُ ياْ مؤك ًُىبىي
ًًُُُٓ ,ىمشاْ ؿَماُري هُ ػاُىوَكاُِ ػؤًاْ كاكَبا ٓؤْ هُكف ؿَكُيّ ,ياْ بُ و سًواب و كتابًَم
تُعاًىي هُطُيَ كاكَبا ؿَكليَت؟ ,هُبُك ئُوَ ًّ ؿَهًٍََ ئًُُ هُُاو بىؿدُؿا ُٓيُ ,ئًُُ كًٌَُيُ ,هُبُك
ئُوَ ئُطُك بُو ًلوَُ بُكؿَواَ بًَت بَُ كِيَقَّ طًُُ هُُـُِ ؿاًٌُتىواْ و بَُ ِكيَقَّ مياؿ بىوُِ
ئًشتًاداتِ ٓاووالَتًاْ ,ئًُُ ًىًلًُِ تا كاتًَلِ مؤكيٍ ُٓك بُكًٌَُ سيًًََِتُوَ ,ئًال ًُطُك بًًَُىاميَلِ
مؤك عوًٌاُُ هُهُك ئُوَ ؿابِليَت ,كِاهتُ ػُهَلِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ مَظيُتًاْ كًٌَاوًَ ,ىهتُسُىِ
ًُٓىو ؿَعٍ و ٓاوكاكيُكًٌّ ,ؿَبَِ ٓاوكاكيٍ بلليَّ ,بُالََ ؿَبَِ بابُكاُِ ٓاوكاكّ بُ ُٓىًقُت مياؿ
بللَّ ,ئًال تُودًِٔ ئُو كُهاُُ بلليَت كُ ئًشتًادًاْ ثًًَُتِ ,يُعِِ فًئُتًَلِ ًىعُيّ كُ كؤّ
ؿآاتِ كًُُ ,ئُوَيُ كُ ؿَبَِ ؿَعٍ بلليَتُُ ,وَن كُ تؤ ؿَعًٌَلِ وا ؿَكُّ بًًَُىاميَم بَِ كُ مؤكبُّ
ُٓكَ مؤكّ ٓاووالَتًاْ بُيُن ًًَىام تُعاًىهًاْ هُطُيَ بلليَت ,ؿَوهًَُُُـيَم كُ ئًشتًادِ كًٌَُّ كاكَبا
ًُُ هُطُيَ يُكًَم كُ ؿآاتِ كًُُ ,بًُُٓاْ ًًَىَ مَكيبُّ ئًُُ بـَْ ,سلىًُتًٍ وكؿَ وكؿَ َُٓ هُ
ُاسًُّ تُكوًفُكُّ ًىعاؿَهُيُكِ ًُعقىي ُٓبَِ ,ئَُ بًُُّ تل كُ ئًَوتا فُكىِ بُيِِ كىهفُو ئُو
ثاكٍَ كُ تؤ كؤّ ؿَكُيُوَ ئَُ ثاكَيُ ؿَبَِ هُ ثاكَّ ؿآاتِ تل بًـَّ ,هُهُكٓاوَّ تل بًـَّ,
هُكاتًَلـا ًىعاؿَهُّ تُبًعِ ئُوَيُ كُ تؤ هُؿآاتِ ًُٓاْ هًَلتُك بًـَّ ,بُ سُىًُت ًّ هًَلتُكَكاُِ
تليٍ ىوُّ مؤكياْ هُهُكَ ,بُالََ ئُطُك هًَلتُك بُ هًَلتُك بٍٔ ئًشتًٌاهُ كاتًَلِ مؤك ببات ,تُهُوكِ
ؿَكَُ ئًُاُُّ تل بًَٔوٌَُوَ ُُٓـ هاليـيَلِ تل ,هُطُيَ ُُٓـ ثلهًاكيَم ًىتابق ؿَكُْ ,مؤك ٌُُُٓ ُاو
تُفاهًوُوَ ,هًوتِ ثلِؤفَكاْ الّ بُ ِكيَناْ ُٓيُ ,بُعنيَلًٌاْ ػىيَِـَوَ ًّ ,وابنامن ُٓك هًَلَ بُ ِكيَن
هُكؤكِ ثُكهًُاْ كِاؿَوهتٍ ,مؤك هىثاهِ دُُابتاْ ؿَكَُ ,هىثاهِ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاًٍُ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تا هُعات  5ئًَىاكَ بُ ػىاتاْ ؿَهجًَليّ ُٓك بقيّ ,ؿَهت ػؤًِ ؿَكُيّ هُ دُُابِ وَميل بؤ
وَالًَـاُُوَّ ,بُالََ بًًَُلِ ىوُكاُِ ًاوَ ,ثًٌَىايُ بؤ وَالًَـاُُوَّ ثلهًاكَكاُُ ,بؤ هُعات  ّ5ئًَىاكَ.

ؿاًٌُتين ؿووََ

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئًَوتاَ بُكؿَواَ ؿَبري هُهُك طفتىطؤكاصياْ و بُ ِكيَن وَميلّ ثالُـاُاْ با بفُكًىوَّ.
بُ ِكيَن ؿ .عوِ هِـّ (وَميلّ ثالُـاُاْ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ئُطُك ئًذامَ بـَْ بُؿاًٌُتُِوَ ىوُ بلَُٓ ,ىُلُ مؤك ؿكيَق و ًىفُهُهَّ ئُواُُ ,هىثاهت ؿَكَُ,
ُٓكوَكى هُكَتاَ ئاًافََ ثًًَـا ًّ هُ تُوَكّ كؤتايِ وَكًـاُُوَكامن ُٓهت ؿَكَُ كُ وَكًِ ثلهًاك
و كَِػُِو تًَبًًُِكاُِ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ بلَُ ,تُبًعِ ئُوَّ كُ هُالّ ئًٌَُ كؤبىوَتُوَ هُ
ثلهًاكَكاْ و ئُواُُّ كُ بُ ُىوهلاو ؿكاوَ ثًٌَاْ 91 ,بُ ِكيَن ئُُـاُِ ثُكهًُاْ ىوُياْ كلؿووَ167 ,
ثلهًاك كلاوَ 68 ,ثًًٌَِاكيٍ كلاوَ ,كُ بُ كؤّ طٌتِ ؿَكاتُ  325ئًِذا بؤ ئُوَّ كُ وَكًِ
ًُٓىوياْ بـًَُوَ يُكَُ /ئًشتًادٍ بُ كات ُٓيُ ,ؿووََ /ئُطُك دُُابتاْ ئاًؤفطاكيٍ بلُْ ًّ كُ
ثلهًاكَكاْ ؿَػىيٌَُِوَ يُن بُ يُن ُاوّ بُ ِكيَن ئُُـاًِ ثُكهًُاًٍُ وىيٌَُِوَٓ ,ىُلُ دُُابتاْ هُ
ثًٍَ ؿاًٌُتُِكاْ ُُٓـ تُودًٔاتًَلتاْ ُٓبىو بُ ًُوبُتِ وَماكَتِ ؿاكايٍ ,هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ
ؿياكَ واّ ثٌَ باَ بىو كُ كاكُ ًًَؼًٍ بُ يُن يُن وَكًِ بُُاوّ ئُو كُهُّ كُ ثلهًاكّ كلؿووَ
وَكَ ُُؿاتُوَُٓ ,كُُٓـَ ًّ ُاوَكامن ُٓيًُٓ ,ض كًٌََُ ًُُ ,ؿَتىامن بُ ُاوَكاًٍُ ؿا بٌُٔوَ,
ُٓكٓؤًَُلِ ثًَتاْ باَ ب َِ بؤ ئُوَّ ًّ وَكًُكاْ بـًَُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئًٌَُ ثًٌَاْ باًُ ٓؤُت ئاًاؿَ كلؿووَ بُو ًًَىَيُ بًؼىيَُِوَ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.عوِ هِـّ (وَميلّ ثالُـاُاْ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًُُ بُُاو ئاًاؿَيُ ئُطُك ًاُعتاْ ُُبَِ بُُاو دىابِ ؿَؿًَُوَ ,بُ ِكيَن كان عبـاهلل سادِ حمٌىؿ
ثلهًاكّ يُكًُِ ثًًٌَِاك ؿَكات كُ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بؤ ًٌُتُدَِ كلؿْ و بُهُكبلؿُِ
فياًَُلِ ئاهىوؿَ ُٓويَ بـات يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ بؤ تُواوّ واكهِ ًًُٓـاْ دَِ بُدَِ بلات ,بُ
تايبُتِ واكهِ ئُُفاهللاواْ و كًًٌاباكاْ ,وَكَ /يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ هُ بُياُِ مؤك بُ تُفوًىَ
باهللا ,ئُوَّ كُ ُٓيُ ئًَوتا هُبُكؿَهت بىو كُ هُ هًوتِ ثلؤفَكاْ ُٓيُُٓ ,كوَٓا تُبًعِ هُ مًِِ
ئُوََ ُُٓـَّ ثًًٌَِاكًاْ ئاكاهتُ كلؿ كُ ثىػتُكُّ ئُوَ بىو كُ ئُطُك ئُو ًُٓىو بلَِ ثاكَيُّ كُ بُ
بلِياكهُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُ هاكُِ كِابلؿوو بؤ هوفُّ عُىاك بُ ًلوًَلِ عاَ تُكػاْ كلاوَ كُ
بلَِكُّ يُن تلهًؤْ ؿيِاك مياتل ؿَكات هاكُُ تُىليبُْ ,وَكى ًىعُؿَيً ,ىًلًُِ ئُطُك ئًوتٔـافِ ئُو
فًُئُتُ بللَّ كُهىكاكّ ئُُفاي و ًًُٓـاْ و ُٓكوَٓا كَُ ؿَكاًُتُكاْ بًًَُىَيُكِ طٌتِ ,بُكَ ئُوَ
بلِياك هُ الّ ثُكهًُاُِ بُكِيَنَٓ ,ىُلُ هوفُّ عُىاك بُ بلِياك و هُ ياهاّ بىؿدُؿا ٓاتىوَ ,ثلهًاكّ
ؿووََ ؿاوا ؿَكات بُ ِكيَنياْ ثلؤفَكاُِ بُُـاوّ هالاتًذِ طُوكَ تايبُت بُ بُُـاوَكاْ كاكّ هُهُك بللَّ
وَن تُق تُق و ؿيَلَهؤن و بُُـاوَ ,ثُهُ بللَّ هُ ؿكوهت كلؿُِ هايوؤكاْ ,ثًًٌَِاكيَلِ بُدًًَُ ,هُ
ئًَوتاًـا ئُو بُُـاواُُّ كُ ئًَوتا هُ فيَل دَِ بُدَِ كلؿُـاْ ,سُشيُْ شيىسِ هُوَ مياتلَ ياْ باهِ
بُُـاوّ طُوكَتليٍ ؿَكات ,بُكَ بُُـاوّ باُىّ تاهَُباْ ,ػُُُي ,ئاىؤباْ ,ؿيَطُهَُ ,ػُهَلري ,كؤهَلُ,
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ُامَُري ,بًَـٌَٓ ,ئًُاُُ هُُاو ثلؤفَ بُكؿَواًُكاُـاْ و ثًًٌَِاكيٍ ُٓيُ بؤ بُُـاوّ ىُثُكًاْ ,ػًَىَتُ,
كاُِ هُكؿ ,هُباكَت بُ هايوؤكآُْ ,كوَكى ؿيواُُوَ بُياُِ باهٍ كلؿ هُ ُٓوهًَل هايوؤيُكُ تُواو بىوَ
ياْ هُ وَكًِ كِاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ و ئابىوكّ بامساْ كلؿ ,هُ هوًٌَاُِ هايوؤيُكُ هُفيَل دَِ بُدَِ
كلؿُُ و ُُٓـ هايوؤيُكًٍ ئاًاؿَْ بؤ ئُوَّ كُ ؿَهت بُ تُُفًنياْ بلليَت ,هًًََُ ثلهًاك ثًًٌَِاك
ؿَكُيّ طلُطِ بـكَّ بُاليُُِ وَكمًِ و ًاكّ وَكمًِ بؤ ُٓوهًَل و هوًٌَاُِ و طُكًًاْ كُ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ هَُ كِووَوَ مؤك هُ ؿواوَيُ ,ئًٌَُ ثٌتطريّ ؿَكُيّ كؤًُهًََم ثلؤفََ ُٓيُ ؿيواُُوَ بُ
تايبُتًٍ هُُاو كؤهًقَ وَكمًًُكاْ و هُُاو ماُلؤكاُِ با بوًََري تُكبًُّ كيامّ ,بُكَ وَكى ثلؤفَّ طُوكَ
هُ بىاكّ وَكمًِ ؿا هُبُك ًُسـوؿيُت ؿياكَ ئًٌلاْ ُُبىوَ ,بُ ِكيَن كان فاضٌ سوّ ,ثلهًاكّ يُكًُِ
ؿواكُوتِِ ثلؤفَ ػنًُتطىماكيُكاْ بُ ٓؤّ ػُكز ُُكلؿُِ ئُو بىؿدُيُّ كُ بؤّ ؿاؿَُـكَّ ,وَكَ/
ؿواكُوتِِ دَِ بُدَِ كلؿُِ ثلؤفَ ,تُبًعِ بامساْ كلؿ ,مؤك ٓؤّ ُٓيُ ,بُكَ هُ هاهَِ كِابلؿووؿا هُبُبُ
كَِئًوًُكُمشاْ باي كلؿ كًُاُطِ  7بىؿدُ ثُهُُـ كلا ,بًَذطُ هُوَ ًٓض كاتًَمًٓ ,ض ثلؤفَيُن
تُئؼري ُُبىوَ ياْ ؿواُُكُوتىوَ هُهُك ئُوَّ كُ ثاكَّ بؤ هُكف ُُكلاوَ ,هُ كاتًَلِ ًىُاهب ؿا ,كُ
ئُوََ ببًَتُ ٓؤيُن ,بُكَ ٓؤيُكاُِ تل ًَُ ,سُوت ٓؤًاْ باي كلؿ ,يُعِِ وَكى ٓؤيُكاُِ
ؿواكُوتِِ دَِ بُدَِ كلؿُِ ثلؤفَكاْ ,بُ ِكيَن كان عٌل عبـاهعنين ,ثلهًاكّ يُكَُ مؤكبُّ وَماكَتُكاْ
ُاكِاميّ هُ تُكػاْ كلؿُِ بلَِ بىؿدُّ ػؤياْ ,بُ ثًَِ ئُو ٓاوكًٌَُيُّ كُ بُياُِ بامساْ كلؿ ,بُ ثًَِ
ئُو عُكمَّ بُياُِ وَكًِ ثلهًاكّ يُكًُِ وَكًِ دُُابًاُِ ؿابًَت ,ثلهًاكّ ؿووََ /فلِؤكُػاُُّ
هوًٌَاُِ ؿاواّ ً 33وًاكّ كلؿووَ بؤ هًوتٌِ كِاؿاك ,بُكَ ُُبىوَ ,هُ ثلهًاكَكاُِ ُاو كِاثؤكتِ هًقُُّ
ؿاكايِ و ئابىوكيٍ ئَُ ثلهًاكَ ٓاتبىو ,بامساْ كلؿٓ ,اكَهُكيٍ كلاوَ ,يُعِِ ثاكَّ بؤ تُكػاْ
كلاوَتُوَ ,ثلهًاكّ هًًََُ ,ؿووباكَبىوُُوَّ ُُٓـيّ ثلؤفَ ,وَكَ /تُُاُُت يُن ثلؤفََ ؿووباكَ ًُُ,
ثلهًاكّ ٓىاكََ /فُكًاُطُّ ؿاؿوَكّ ,تؤًاكّ ػاُىوبُكَ هُ ثًًٌَِاك كلاوّ  3111و ُٓ 3111يُ و هُ
بُكؿَواًُكاُِ ُٓ 3113يُ ,وَكَ /ئُوَّ كُ ُٓيُ ئًَوتا بُ ُىوهلاوّ كَِمسِ وَماكَتِ ؿاؿ ؿاواّ
طىاهتُِوَّ كلؿووَ ,هُبُكئُوَّ ثًًَاْ تُُفًن ُُكلاوَ بؤ هُك هًوتِ ثلؤفَكاُِ وَماكَتِ
ئاوَؿاُللؿُُوَ ,ثاًِ ئُوَّ كُ بؤياْ دَِ بُدَِ ُُكلاوَ ,هُبُكئُوَّ كِاهتُ كُ ُٓيُُٓ ,كوَكى ثًٌَال
ئاًافًَاْ ثًَِ كلؿ ,ئُهبابُكاُِ ئُجناَ ُُؿاًٌُِ هُاليُ ,ئُو اليُُُوَ هُ وَماكَتِ ؿاؿ ػؤّ فُُِ بىوَ
مياتل ,بُ ِكيَن ؿ.اظيـ وَكتِ ,ثلهًاكّ يُكَُ /تُكػاْ كلؿُِ ً 111وًاك ؿيِاك بؤ ئُو ىُماو ُاسًاُُّ كُ
مَكَكًُُـ بىوْ هُهُكؿًَِ كِفيٌَِ ثًٌَىوؿا ,ؿاوا ؿَكُيّ هُ ُىيَُِكّ سلىًُت كِووْ كلؿُُوَ بـات
هُهُك ًًَىامّ ؿابَُ كلؿُِ ئَُ بىؿدُيُ ,ئُوَّ كُ كِووّ ؿا هاكُِ كِابلؿوو ,ئًٌَُ َُٓ هُباكَت بُوَ,
َُٓ ئُو ىُماياُُّ كُ با بوًََري كُ ُاوياْ زيَ ُلا مياْ زيَ كُوتىوَكاْ ,ئُطُك باهِ ئُوَ بلَُ بُ تايبُتِ,
ئًٌَُ ئُو ئُككًُاْ هُ ِكيَطاّ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاكاُُوَ ئُجناَ ؿا ,ئًشتٌاهُ ًُهُهُْ هًُُوؿوا ئاهًُتِ
تل بـؤميُِوَ ,بُكَ تاوَكى ئًَوتا بؤ ئُوَّ كُ تا ئًَوتا ئُجناَ ؿكاوَ ِكيَطاّ ئاهًُتُكُّ بُو ًًَىامَ ئُوَ
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بىو كُ هُ ِكيَطاّ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاكاُُوَ ػىكؿ بلليَت ,بُ ِكيَن عبـاهقاؿك بامكطاْ ثلهًاكّ يُكًُِ
ثًًٌَِاك ؿَكَُ بؤ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ وَماكَتِ تُُـكوهتِ بُ ؿكوهت كلؿُِ ُُػؤًؼاُُيُكِ
ًؤؿيَلْ هُ ثايتُػتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,وَكَ /ثًًٌَِاكيَلِ باَ و هُ دًًَُُٓ ,كُُٓـَ ئُوَّ كُ ئًَوتا
هُ بُكُاًُ ؿايُ كُ ؿَهتًٌِ ثًَللاوَ وابنامن ئًشاهُ كلاوَ ,ئُطُك ؿَىًق مب هُوَُُ ,ػؤًؼاُُيُكِ 221
ىُكَويَوُيًُ هُ كِؤفئاواّ ُٓوهًَل ,بُ طىفًُّ ً 65وًاك ؿيِاك ,هُطُيَ ُُػؤًؼاُُيُكِ  311ىُكَويَوُيِ
هُ ؿايم بىوْ هُ باًىوكّ ُٓوهًَل بُ طىفًُّ ً 39وًاك و هُ ثلؤفكاْ و هُ هًوتُكاًٍُ ؿا ُٓيُ و
وابنامن هُو كِؤفاُُ ياْ ئًشاهُ بىوْ بؤ تُُفًن وُُٓـيَلًٍ هُ ئًشاهُ ؿاْ ,هُ ِكيَطاّ ثاكيَنطاكَوَ ,ثلهًاكّ
ؿووََ /ثًًٌَِاكّ ؿَكَُ كُ سلىًُت بىؿدُّ وَماكَتِ كٌتىكايَ مياؿ بلات ,هُ ً 51وًاك هُ ثلؤفَ
ثًًٌَِاككلاوَكاْ كُ بؤّ ؿاُلاوَ بًُِ ثلؤفَّ هالاتًذِ كُ بًُِ ثلؤفَّ هالاتًذِ وَن بُُـاوَكاْ
ُاكات ,وَكَ /ئًٌَُ وَكى عُكمًاْ كلؿْ هُ تُفوًوَُكُ ,بىؿدُكُ بؤ وَماكَتًَم تُػوًى ؿَكليَت ,كؤّ
طىفًُّ بىؿدُكُ سوابُ ُُن تُُٔا ِٓ ثًًٌَِاك ياْ ِٓ بُكؿَواَ ,ئُطُك ِٓ ثًًٌَِاكياْ كَُ بَِ ًاُاّ
ئُوَيُ ئًوتناًاتِ بُكؿَواًًاْ مؤكَُٓ ,كوَٓا كُ ؿًَُِٓ هُك ئاهتِ ثاكيَنطاكاًٍُ كُ باهِ بىؿدُّ
ثاكيَنطايُن ؿَكُيّ كؤّ طٌتِ ثًًٌَِاك و بُكؿَواًِ ئُوَيُ كُ سوابُُُ ,ن ثًًٌَِاك بُ تًُُا ياْ
بُكؿَواَ بُتًُُا ,هُبُكئُوَ وَماكَتِ كٌتىكايَ كُ ً 321وًاكّ ُٓيًُ 51 ,وًاكّ بؤ ثلؤفَ ثًًٌَِاك
كلاوَكاُُ و ئُواُُّ تليٍ بؤ ئُو ئًوتناًاتاُُيُ كُ ُٓياًُُُ ,عُي عًوٍ ئُوَ يُكًَلُ هُو وَماكَتاُُّ
كُ بُ ثًَِ ئُو ٓاوكًٌَُيُّ كُ بُياُِ باهٍ كلؿًً ,قـاكَكُّ كًُاليٍ بىو ,بُكَ ؿوايِ كُ ئاطاؿاكياْ
كلؿيُِوَ كُ كَىًُُكُ تؤمَّ مياتل بىو ,ئًٌَُ يُكَُ ًت كٌتىكاهٌَاْ هُبُكٓاو طلتُُٓ ,ـيّ ثلؤفَّ
كُ هىوؿّ ُٓبَِ وَكى ؿَهًََّ تُكُِ ُٓبًَتُوَ ,ئًَوتاَ و هًُُوؿواَ ئُطُك ُٓبًَت سُشيُْ ئُوَ
هُبُكٓاو ؿَطريؿكٍَ ,ثلهًاكّ هًًََُ /ؿَكباكَّ هايوؤكآًُُُ ,اْ وَكًِ ثًٌَىوتلَ ِٓ ُٓوهًَل تُواو
بىوَ و ِٓ هوًٌَاُِ ئًشاهُ بىوَ ,ئُواُُّ تليٍ هُ ثلؤهُّ ئُوَ ؿاْ كُ ؿَهت ثٌَ بلُْ بُ ُنيم تليّ
كات ,ثلهًاكّ ٓىاكََ ,طىفًُّ بُُـاوَكاُِ باهُكَِ ,طؤًُهجاْ و باوَُىوك و كَِواُـوم ً 521وًاك ؿيِاكَ,
طىفًُّ طٌتًُتِ ,بؤيُ ؿَبَِ سلىًُت تُكػاْ كلاوياْ بؤمياؿ بلات ,ياْ ىُكمّ ًَُىؿَوهَُتِ بلات,
وابنامن ئُوَّ ؿووََ مياتل ئًشتٌاهُ ًىًلري بًَتٓ ,ىُلُ ئُوَّ يُكَُ كُ بىؿدُياْ بؤ مياؿ بلات
ئُطُك بىؿدُ ُٓبىايُ سُشيُْ بؤياْ تُػوًى ؿَكلا ,يُعِِ بُؿيوًاتُ ,ثلهًاكّ ثًَِذَُ /بؤ وَماكَتِ
ثالُـاُاْ كُ ُٓهتَِ بُ تُىـيٍ كلؿْ و بُؿواؿآىوُِ ثلؤفَكاْ ,بؤ ٓىوُُ بىاكّ دَِ بُدَِ كلؿْ و
كاكّ ثًَىيوتِ هُطُيَ بللَّ ,وَكًُكُّ ئُوَيُ كُ ثًًٌَِاكيَلِ مؤك بُدًًَُُٓ ,تا ئًَوتاَ ئُوَّ كُ
ثًٌَاْ كلاوَ هُ ًىتابُعُ كلؿْ كلؿووًاُُ و اٌُاهلل مياتليٍ ًىتابُعُ ؿَكُيّ ,بُ ِكيَن ًاًؤهتا ئاكاَ
ثلهًاكّ يُكًُِ سلىًُتِ بُعى تا ئًَوتاَ ػُهَلِ كىكؿهتاْ ؿَكىفيَت ,بُكَ بَِ ئُوَّ سلىًُتِ
ُٓكيٍَ ثالُِ ُٓبَِ بؤ كِووبُكووبىوُُوّ ئَُ كاكَهاتًُُ ,ػوُؿّ هُ ًًُِ ,ئَُ ًًِاُُّ كُ هُ مًَاُِ
سلىًُتِ بُعوُوَ ًَِٓلاوْ ,ئَُ كاكَهاتَُ فًاكَّ ىىكباًُاُِ ًري طُيٌتىوَتُ ُٓ 12ماك و 511
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كُي ,ىىكباُِ ؿياكَ باهِ ُٓكؿووكًاْ ؿَكات ؿياكَ بليِـاك وئُواُُ ,ػؤّ وابنامن تؤميَلًٍ هُوَ مياتلَ
وًىًلًُُِٓ 21 ,ماك ئافَهًٍَ مياُِ تُىًُِوَّ ًري بىوَ هُ كىكؿهتاْ ,بُكَ هُ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ كًُاليّ بايُؾ ؿكاوَ بَُ بىاكَ كُ كِؤفاُُ كِووبُكِووّ ػُهَلِ طىُـو دىتًاكاُِ كىكؿهتاْ
ؿَبًَتُوَ ,بىؿدُّ كُ بؤّ تُكػاْ كلاوَ تُُٔا كًُال هُ ُ %1ىوهًىيُتِ  %35بُي  ,%1,35يُعِِ
كًُال هُ  ,%1وَكًِ يُكَُُٓ ,كوَكى ؿَبًِّ ثلهًاكّ دؤكاودؤك كلاوَ هُهُك ًري ,هُبُكئُوَّ ئُو
عُكمَّ كُ كلؿَ بُياُِ مَكوكّ بىو ,بؤ ئُوَّ كُ ئَُ بؤٓىوُاُُ كؤبلليَتُوَ ,بُُٓكسايَ ثاكللؿُُوَّ
كًوَطُكاُِ ًري كاكيَلِ ثوجؤكّ ؿَوَّ و ًُٓىو كؤًجاًُايُكًٍ تُبعُْ ُاتىاَُِ ئُجناًِ بـات ياْ ئُوَ
ًُُ كاكيَم كُ دًٔاتِ ًىػتُي ُٓيُ ,ئُدًٔنَّ ًىػتُي ُٓيُ ,وَػتًَلِ مؤكيٍ ؿَبات بُ تايبُتِ
ًُٓىو ئًُاُُ هُ ساهَُتِ ُُبىوُِ ػُكائًت و ئُو ُُػٌاُُّ كُ بُ ثًَِ ئُوَ ؿاُلاوْ ,تؤ ؿَتىاُِ
ُاوُٓيُن هِىوكبُُـ بلُّ ,بوًََِ ئَُ ُاوُٓيُ ًري ِكيَقكلاوَ ,هُُاو ئُو ُاوُٓيُكُ بِٔ ,تُبعُْ ئُطُك
بُ سواب و بُو فًاكاُُّ كُ ؿَمطاّ ُٓهَطلتُِوَّ ًري تُعاًىزي هُطُيَ ؿَكات ,ئُواْ مياتل هُ ُنيلُّ
 211كٍ 3بُ ًري كلاو ؿاؿًََُّ ,كُ ئُطُك هُيلّ ػُكيتُّ عاهَُ بلُْ ,ئًشتٌاهُ ُُٓـيَم وكت ُٓبَِ
ُٓك هُو سـوؿَبَِ ًُهاسُتًاْ ,بُُٓكسايَ ئًَُُ كُ هُُاوُٓيُكُوَ بؤ ُاوُٓيُكِ تل يُعِِ
ئًِتٌاكَكُّ وَكى هُهُك ػُكيتَُ هُيلًاْ كلؿ ,بًَذطُ هُوََ تُبًعِ هُو ُاوٓاُُّ كُُْٓ ,بُ
تايبُتِ ئُو ُُوعُّ كُ هُحتًُ ,بُٓؤّ باكاْ و الفاو و ئُواُُوَ سُكَكُتًٍ ؿَكُْ ,يُعِِ ًىًلًُِ
هُ ًىيَِِ ػؤّ بًَٔتُ ًىيًََِلِ تل ,بُُٓكسايَ كُ باهِ ً 11وًؤْ ؿَكُيّ كُ ئُو كَىًُُ تُىـيليُ
ػؤّ ُٓك يُن ًري يُن كاكَهات ؿكوهت ؿَكات ,يُعِِ يُن ًري كافًُ بؤ ئُوَّ فياُِ يُن تاكُ كُي
ياْ ػاُُواؿَيُن تًَم بـات ,بؤِٓ ئَُ ثاكَيُّ كُ بؤياْ ؿاُلاوَ كًُُ ,ئًُُ ؿوو هُبُبِ ُٓيُ,
هُبُبِ يُكَُ ًُسـوؿيُتُ ,هُبُبِ ؿووًًٍَ مَظيُتِ كاكَكُ ػؤيُتِ ,يُعِِ ئُوَ ًُُ كُ ئُطُك
ئُواْ ئًَوتا بَُ هتافُّ كُ ُٓياُُ كُ هتافًَلِ مؤك ِكيَم وثًَم و مؤك باًًًٌاْ ُٓيُ ,بُكَ عُؿَؿَكُو
سُطيِ ئًٌُكُ هُ تاىُتِ ئُواًٍُ و ئُو وَهائًالُُّ كُهُبُكؿَهتًاُُ مؤك مياتلَ ,هُبُكئُوَ كاتًَلِ
ؿكيَقيٌِ ؿَوَّ ,بُكَ ئًٌَُ هُ ًُٓىو اليُكُوَ تُفُٓىًِ ئُو كًٌَُيُ باَ ؿَكُيّ ,ثلهًاكّ ؿووًَِ
ًاًؤهتا ئاكاَ ,هُ هاهَِ َ 3111وَ ثلؤهُّ تىاُاهامّ دَِ بُدَِ ؿَكليَت و هاكُُ ً 131وًاكّ بؤ
تُكػاْ ؿَكليَتُٓ ,كُُٓـَ ُُٓـيّ هلاكو كَِػُِ و تًَبًِِ ىىتابًاْ هُباكَت بَُ ثلؤهُيُ
ػلاوُُتُكِووُٓ ,كوَٓا هُ كِاهجاكؿَكاُِ  3113فًاكَ  9و  11ؿاواكلاوَ هُ سلىًُت طؤكِاُلاكّ بللَّ هُ
ًًَىامّ دَِ بُدَِ كلؿُِ ئَُ ثلؤفَيُ ,بُكَ ؿَىِ ًاؿؿَكُ ًُٓىو هاهًََم وَكى ػؤّ ؿَُىوهليَتُوَ و
ًٓض طؤكِاُلاكيُكِ تًَـا ُاكلَّ و كِؤف بُ كِؤف كًٌَُ و طلفت بؤ ىىتابًاْ مياتل ؿَبَِ و بؤ صيىوُُ ثاكَ
طُياُـْ بؤ ػىيَِـكاكاْ ُُٓـيَم هُ ىىتابًاْ ػىيَِـُُكُياْ ُٓهَىًًََِلاوَتُوَ هُ ئُجناًِ ئُوَّ
ثاكَكُياْ ثَِ ُُطُيٌتىوَتُ ماُلؤكاْ و كًُِ ثاكَّ ؿياكّ كلاو بؤ ػىيَِـْ و ُُبىوُِ ِكيٌَِايِ بؤ ئُو
ىىتابًاُُّ هُهُك ػُكدِ ػؤياْ ؿَػىيَِّ ,دىمئًَلِ ئَُ تًَبًًِاُُ ,ئًُُّ كُ تُئؼري بىوْ و ئُوَ
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ُٓيُ ,بُهََِ كِاهتُ و هًقُُ باكَ ئاطاؿاكَ هُوَ بُ ًُٓىو ًًَىَيُن كاك ؿَكُيّ بؤ ًٌَُُٓتِِ ئُو كًٌَاُُ,
دىمئِ ؿووًَِ ئُوَّ كُ تُفوًوًََلِ مياتل دُُابًاْ ئاًافَياْ بُ ًاؿؿَّ  9و  11ؿاوَ هُ كِاهجاكؿَكاُِ
 3113ئًِذا ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُّ ئًُوايَ ,هُ ثلؤفَ ياهاّ ئًُواهَِ بىؿدُؿا ئًشتٌاهُ عًِىاُُكُّ
ًىػتُهُك بَِ ,بُكَ ئًٌَُ ؿوايِ بُ تُعوًٌاتًَم بُ سواب وَكى ًُٓىو كاكَكاُِ تل تُُنيٍ ؿَكلَّ بؤ
ئُوَّ كُ دَِ بُدَِ بللَّ ,بُهََِ ئًٌَُ ئُوَ ُاًاكيُِوَٓ ,ىُلُ وامسُ فًاكَيُكِ مؤكّ ىىتابِ هُ
وَػتًَلِ ًىػتُهُك وَكطرياْ كُ ُنيلُّ  2211ىىتابري ,ئًُاَُُ ُٓك يُكُو ًًَىامّ وَكطلتُِكَُ
بُو ًًَىَيُ بىو كُ ُٓك كُهُ و ػؤّ بؤ ػؤّ ىبىهَِ ًَِٓاوَ ,مؤكبُّ ُٓكَ مؤكياْ ,تُُاُُت بًَذطُ هُ
ُُٓـ ًُطيىعُيُن كُ بُ طلوخ بابوًََري هُ ًىيًََِلِ ًىعُيُُّ ,ئَُ ًًَىامَ ػؤّ تُفاهًوَِ مؤكَ,
ًىكادُعاتِ مؤكَُٓ ,ك كُهًَم ساهَُتًَلُ بؤ ػؤّ ,ئًوتاَ ثلؤهُكُ بُكؿَواًُ ,هُبُكئُوَّ كُ ئًٌاصياْ
بُوَ ُٓيُ كُ ُٓكًُٓن بللَّ بؤ طُجنِ ئَُ وكتُ ًتًَلِ مَكوكيُ ,ئُو كًٌَاُُّ كُ ُٓياُُ هُ
ٓاكَهُكّ ؿاْ 3211 ,هُو  2211ئًوتشاىًاْ بُ بُكُاجمُكاًُاُُوَ كلؿووَ ,ئُواُُّ تليٍ ًاوْ كُ
ئًَوتا ئُواُُّ كُ ػُكيلِ ًىعاًُالت و ئُو ًتاُُْ ,بُكَ بُُٓكسايَ ُُٓـَّ هَُ تًَبًًِاُُ ئًٌَُ ؿككِ
ث َِ ؿَكُيّ و وايُ ,كاكيٍ ؿَكُيّ هُهُك ٓاكَهُككلؿُِ ,هُبُكئُوَ ئُطُك هُ ؿَىِ ًاؿؿَكُ ؿابَِ ياْ
ُُيُت ,ئُوَ وَكى تًَبًِِ هُدًَِ ػؤيُتِ ,ئًٌََُ ئاطاؿاكيّ ,كاكؿَكُيّ بؤ ٓاكَهُك كلؿُِ ,ؿَىِ
ًاؿؿَكَُ هُبُكؿَهتِ بُكِيَنتاُُ و ؿَتىاُّ كُ ًٌَٓتا ؿَُطِ هُهُك ُُؿكاوَ ,ئُطُك ثًًٌَِاكيَلِ هُوَ
ؿَىًق تليٍ ُٓبَِ ئُطُك هُ عٌىًًاتُوَ بٌُٔ ؿَكَوَ ,ثلهًاكّ هًًََُ /سلىًُت هُ دًاتِ هىوؿ هُ
كؤًجاًُاكاْ وَكبطلّ بؤ ػنًُتطىماكّ و بؤ ػُهَم و بؤ بًَُٓن كلؿُِ ئابىوكّ كىكؿهتاْ ,بُ ثًَُٔواُُوَ
ػنًُت بُ كؤًجاًُاكاْ ؿَكات بُُاوّ ئُوَّ طىايُ ياهاّ وَبُكًَِٓاُُ ,بُو ًًَىَيُ واتُ ثاهاويَلُ بىوُِ
ياهايُكُ هُ كاتًَم ؿاسلىًُت مؤك بُ ئاهاُِ ؿَتىاَُِ ؿاواّ ًُٓىاكّ ئَُ ياهايُ بلات بُ دؤكيَم بَِ كُ
هىوؿ بُ هاًاُِ طٌتِ و ػُهَم بطُيَُُِ ُُن بُ كؤًجاًُا و هُكًايُؿاكاْ ,بؤ صيىوُُ مؤكبُّ ثلؤفَكاُِ
ؿَهتُّ وَبُكًَِٓاْ بؤ ثًٌَلَُ كلؿُِ ػنًُتطىماكيُكاْ بؤ يُكُكاُِ ًٌُتُدَِ بىوْ ,ثلؤفَّ
بامكطاًُُكاْ كُ هُك بُ كُكتِ تايبُتّ ,هُ هاهَِ  3112ؿا بلَِكُّ ً 169وًاك و ً 532وًؤْ ؿيِاك
تُكػاْ كلاوَ ,هُ كاتًَم ؿا ؿَتىاُلَّ ئَُ بلَِ ثاكَيُ تُكػاْ بللَّ بؤ كؤًُهََِ ثلؤفَّ ػنًُتطىماكّ بؤ
كُكتِ طٌتِ ,وَكَ /ياهايُكُ ًُٓىاككلؿُِ ياهاّ وَبُكًَِٓاْ ثلؤفَكُّ ئاًاؿَيُ و ئُطُك ُُطُيٌت
بًَتُ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ,بَُ ُنيلاُُ ؿَطاتٓ ,ىُلُ هُُاو سلىًُتًٍ ًىالسُمَّ ئَُ تًَبًًُِ كلاوَ
و باهللاوَ ,تُُاُُت ئًذامَؿاًٍُ ئًُُ ًاوَّ ًَُ ًاُطًَم مياتلَ كُ كِاطرياوَ بؤ ثلؤفَكاُِ
وَبُكًَِٓاْ بُ تايبُتِ ئُواُُّ كُ باهِ هُكُْ ؿَكُْٓ ,ىُلُ ئُواُُ بًُِ ُٓكَ مؤكّ ئًذامَكاُِ
وَبُكًَِٓاُّ ,هُُاو ياهاكُ ثًٌَىوتل وا ٓاتبىو كُ ثلؤفَيُن كُهُ ًىيًََِم ؿَكلَّ ػُؿًَاتِ ئُو ثلؤفاُُ
سلىًُتِ ُٓكيٍَ هًَِ بُكثلهًاكَ هُ ئاو و كاكَبا و داؿَ كُ بًطُيًَُُتُ ؿَكطاّ ثلؤفَكاْ ئُطُك
ًىدًُُعُيُكُ ئُطُك ًتًَلُ ,ئُػيا هُُاو ػىؿّ ثلؤفَكُ وَبُكًَُِٓك هًَِ بُكثلهًاكَ هُ تًَبًِِ ئُوَّ
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كُ ئَُ كؤًجاًُاياُُ ىاماجنًَلِ مؤكياْ كلؿووَ ,ئًوتفاؿَياْ كلؿووَ ,بُهََِ ئُوَ كِاهتُ هُكَتاّ هاهَِ
 3116و  3117كُ ئَُ ياهايُ ؿَكٓىو ٓؤيُكُّ ئُوَ بىو كُتُهًٔالتًَم بلليَت بؤ ئُوَّ كُػُهَلًَم
كِووبلاتُ ئُو هًَلتُكَ ,ئًَوتا وَػتِ ئُوَ ٓاتىوَ كُ ًُٓىاككلؿُِ بؤ بلليَت ,كِاهتُ ُٓك بؤيَُ
ًُٓىاككلُُكُ بُ ِكيَىَيُ ,ئُطُك ُُطُيٌتبًَت ,بُكَ سُىًقُتًَلًٍ ُٓيُ ًّ ُامامن يُعِِ ُُٓـ كَُ
ومؤك ػُهَلًَم هُوال ئًوتفاؿَّ كلؿووَ ,سُشيُْ ئُواُُّ كُ هًَِ ًىهتُفًـ بىوْ وَكى ٓاووكتِ
كَىًًَُم ُٓك ُٓيُٓ ,ىُلُ هُ كؤّ طٌتِ ُٓ 137ماك يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ كُ بُو ثلؤهُيُؿا ؿكوهت
كلاوْ ,كًٌَُّ بُعنَّ ػُهَم ئًوتفاؿَّ كلؿووًَ ,ىًلًُِ ػاُىوّ كلِّ بًَت ياْ يُكُّ كلِّ بًَت و
فلؤًتبًَتًُوَ و ىاماجنِ كلؿبًَت ,ئُو ساهَُتاَُُ ُٓيُ ,يُعِِ ًىًلًُِ بوًََري ُٓكؿووال ًىهتُفًـ
بىوُُ ,بُكَ بُُٓكسايَ ئًُُّ كُ وَكى مَكيبُ و باز هُهُك ئُو كؤًجاًُاياُُ ُٓبَِ ,ئُوَيُ كُ ئًَوتا
ًُٓىوًاْ ًىتُفقري هُهُك ئُوَّ كُ ؿَبَِ وَهتاًَُم هُهُك ئُوَ ُٓبَِ ,كُِٓ ؿًََٓتُ ػُميَُِّ
ؿَوهَُتُٓ ,تا ئُطُك ُٓكؿووالَ ًىهتُفًـ بّ ,ثلهًاكّ ٓىاكََُ /آاوهُُطِ هُ بىؿدُّ بُطُكِػوذي و
وَبُكًَِٓاْ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا كُ مؤكبُّ هاهَُكاْ هُ ئاهتًَم ؿايُ و ثالْ ًُُ بؤ ؿكوهت كلؿُِ
بىؿدُّ ٓاوهُُطِ بىؿدُّ بُطُكِػوذي هُ ئاهتًَلِ بُكم ؿايُ و بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ هُ ئاهتًَلِ ُنَ
ؿايُ ,بُكَ بُ ثًَُٔوُُوَ هُ سلىًُتِ عرياق ؿا ًًٌُُٓ كاك كلاوَ كُ بىؿدُّ بُطُكِػوذي كَُ
بلليَتُوَ ,بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ مياؿ بللَّ ,كُ ئًَُُ ٓاوهُُطِ هُ بىؿدُ ؿا ؿكوهت ؿَكات ,ئُوَّ كُ
وَكى ًُ وُب بامساْ كلؿ كُِٓ بؤ بىؿدُّ تًُلًوِ و و بؤ ًًناًُُّ ئًوتوٌاكّ ؿاُلاوَ ,بُياُِ باهِ
فًاكَكاصياْ كلؿ ,ئُوَّ كُ ًاوَ بوًََري بُ ِكيَناْ ئُوَّ كُ طلُطُ هُ بُيِِ ئُطُك باهِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ
و ُاوُٓكاُِ تلّ عرياق بلُيّ ياْ سلىًُتِ عرياىِ بلُيًُّ ,كت ًُُ كُ ُُٓـ ثاكَ هُ بىؿدُّ
وَبُكًَِٓاْ ؿاُلاوَ ,وَكى مؤكيَم هُ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ئاًافَياْ ثًَـا كُ هُ كاتًَم كُ ّ %21
بىؿدُكُ بؤ صيىوُُ بؤ ثلؤفَكاْ ؿاُلابىو ُٓتا كؤتايِ هايَ تُُٔا  ّ %51ئُو ثاكَيُ بُ فًعوِ تُُفًن
كلاوَ و بىوْ بُ ثلؤفَ هُ هاهَِ كِابلؿوو ؿا ,هُ هاهَِ  3113ئَُ فًاكَيُ و ئَُ ًُوبُتُ هُ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ طُيٌتىوَتُ  68بؤ  ِٓ %71ئُو ثاكَيُّ كُتُػوًى كلاوَ ,ئًَُُ ًتًَلِ ؿهَؼؤًلُكَ ,ئُو
ًىىاكَُُيَُ بُ سلىًُتِ عرياق كُ ُُٓـ ؿاؿََُِ بؤ ًُهُهُّ ًًناًُُّ ًًُاكيد و بؤ ًًناًُُّ
ثلؤفَكاْ ,تلاَ وايُ تُكسُكُ وامغ بَِٓ ,ىُلُ ُٓك فًاكيُن كُ هُ بُ ـا ؿاؿَُـكيَت بؤ سلىًُتِ
عرياىِ فًـكِايَ و بؤ ًًناًُُّ وَماكَتُكاُِ سلىًُتِ عرياىِ فًـكايَ و بؤ ًًُاكيد ؿَكليَت ىابوِ
ثلهًاك بَِ و دًَِ ثلهًاك كلؿْ بَِٓ ,ىُلُ سلىًُتِ عرياىِ فًـكايَ هُ هاهَِ  3112و ُٓتا ئًُلِؤَ
يُن ؿاُُ سوابِ ػتاًِ ثًٌَلًُِ ئُجنىًُُِ ُىيَُِكاُِ عرياىِ ُُكلؿووَ ,هُبُكئُوَ ًّ ُامامن ٓؤْ
يُعِِ ًىىاكَُُّ ئًَلَو ئُوَّ ؿَكُْ؟ ,ئًٌَُ كُ باهِ ػؤًاْ ؿَكُيّ ,ؿَهًََري هُ هاهَِ  3111ؿا %51
ضياْ تُُفًن كلؿووَ ,هُ هاهَِ  3113ؿا ً%67اْ تُُقًن كلؿووَ ,سلىًُتِ عرياىِ ًىعُؿَزي هُكفِ
هُهُك ًًُاكيد هُو ثاكَيُّ كُ تُػوًى كلاوَ بؤ ًًُاكيد ُٓك هُ هاهَِ َ 3112وَ ُٓتا ئًُلِؤ
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ًىعُؿَزي هُكفِ  %31تُداومّ ُُكلؿووَ ,ئًٌَُ ؿاًٌُتِِ كَِمسًٌاْ ُٓيُ هُطُيَ وَميلّ ثالُـاُاُِ
عرياق و ئاطاؿاكّ بُ ِكيَىَٓىوُِ ثلؤفَكاُري ,ئُو ثاكَيَُ ًُٓىوّ ؿَطىيَنكيَتُوَ بؤ ًًناًُُّ تًُلًوِ
و يُن ؿًُا كاكّ تل ,ئُوَّ كُ وَهًقُيُن و ؿؤكًؤًًَِتًَلِ ُٓيُ هُهُك سواباتِ ػًتاًِ سلىًُتِ
عرياىِ فًـكِايَ با ثًٌاصياْ بـات ,بناُري ٓؤْ سلىًُتِ عرياىِ فًـكايَ مياتل ثاكَّ هُ ًًُاكيد هُكف
كلؿووَ ,بُ ِكيَن ٓافَ هوًٌاْ ثلهًاكّ يُكًُُِٓ ,وهًَل ثايتُػتِ طًُتىطىماكَ بؤ هاهَِ  3112و ًٓض
بىؿدُيُكِ باًِ بؤ ؿابري ُُكلاوَ ,وَكًِ ثلهًاكَكُ هُهُكَتاّ هاهَِ  3113تا 3113/13/21
ُنيلُّ مياتل هُ ً 751وًاك ؿيِاك بؤ 866ثلؤفَّ بُكؿَواَ هُكف كلاوَ ,هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاًٍُ
بؤ هاهَِ  3112هُو ثلؤفاُُّ كُ هُبُكؿَهتِ بُ ِكيَنتاُُ بؤ  517ثلؤفَ طىفًُّ ً 177وًاك ؿيِاكبؤ
ثايتُػتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ تُكػاْ كلاوَ ,ئَُ ثلؤفاَُُ مؤك ثُيىَُـياْ ًُُ ياْ ثُيىَُـياْ ُٓيُ بُ
ًُٓىو هًَلتُكَكاُُوَ ئُوَ ًُُ كُ تُُٔا بُ هًَلتُكّ طًُتىطىماكَوَ بَِٓ ,ىُلُ وَكى بامساْ كلؿ هُ
وَكًِ ثلهًاكَكاُِ هًقُُّ ؿاكايِ و ئابىوكيٍ و ًُٓىو هًَلتُكَكاْ بُ ًُوبُتِ ئُو بابُتُ طلُطّ,
داؿَ و كاكَبا و ئاو و ئاوَكِؤ و ًُٓىو ًتًَلِ تل ,ثلهًاكّ ؿووًَُِ ,اوُٓ هِىوكيُكاْ ًًًَِلِ مؤكّ
تًَـايُ ,بؤ صيىوُُ ىُماّ ٓؤًاْ ًٓض ثلؤفَيُكًاْ ًُُ ,وَكَ هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاُِ ؿَمطاّ ًري هُ
ثاكيَنطاّ ُٓوهًَل و ىُماّ ٓؤًاْ ثلؤفَّ ًري ثاكِ سادِ ئؤًُكاْ ُٓيُ ,بُ طىفًُّ طٌتِ ً 5وًاك
ؿيِاك و تُكػاْ كلاوّ يُن ًوًاك ؿيِاكُٓ ,تا ئًَوتا كاكياْ هُهُكّ ُُكلؿووَ ,ؿَهت بُكاك ؿَبّ ,بُ
طٌتِ ؿَمطاّ ًري  28ثلؤفَّ بُكؿَواًًاْ ُٓيُ بُ طىفًُّ ً 82وًاك و تُكػاْ كلؿُِ ً 35وًاك
هًًُناًُُّ  ّ 3112سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ثلهًاكّ هًًََُ /ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ ُُٓـ هاهًََلُ
ُُٓـيَم هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ ُُٓـ هاهًََلُ بىؿدُياْ بؤ ؿاؿَُـكيَتُوَ كُ تُواويٍ ؿَبُّٓ ,ك
ؿاؿَُـكيَُِوَ ,صيىوُُ ثلؤفَّ بُ ِكيَىبُكايُتِ ىُماّ كَِواُـوم و بِلُّ ثؤهًى ,وَكًَُٓ /ىو ثلؤفَيُن
هُ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ كاتًَم بُ تُواو بىو ؿاؿَُـكَّ كُ ثاكتاوّ ؿاكايِ بؤ كلابَِ ,يُعِِ تُهفًُّ
سوابِ بؤ كلابَِ هُطُيَ ػُميُِ ,ئُو وَػتُ هُ هًوتُكُ ؿَكؿًََٓت ,تُُاُُت ئُطُك ثلؤفَكُ بُ كاكيٍ
ب َِ هُو كاتُؿا ًٌَٓتا تُئًٌِاتًَلِ ًابَِ ياْ ًتًَلِ ًابَُِ ,اوّ ُٓكهُ هًوتُكاْ ؿا ؿيَتُوَ ًاُاّ ئُوَ ًُُ
كُ تُواو بىوبَِ ,مؤكداك ُٓيُ ثلؤفَ تُواو ؿَبَِ و كِاؿَهتِ اليُُِ هىوؿًُُـ ؿَكلَّ ,بُكَ ثاكتاوّ
ؿاكايِ ُٓكًاوَ و بُهًََِـَك ًىهتُسُىاتِ ُٓك ًاوَ و ثلؤفَّ بُ ِكيَىبُكايُتِ و بِلُّ ثؤهًى هُ كِواُـوم
يُكًَلُ هُو ثلؤفَيُّ كُ بىؿدُكُّ ً 282وًؤْ ؿيِاكَ ,ػُكدِ ً 211وًؤْ ؿيِاكّ زيَ كلاوَ و
طىفًُّ ثًَىيوتِ ًاوَ بؤ هاهَِ  3112كُ ً 182وًؤُُ كُ ثاكتاوّ كؤتايًُتِ و ئُوَ ؿَبًَت هُ
دُؿاوهُكاْ ؿا ُٓبَِ بؤ ئُوَّ وَماكَتِ ؿاكايِ و ػُميَُِ بتىاُّ هُكفِ بلُْ ,بُ ِكيَن كاكواْ ُاحل
ثلهًاك ؿَكات ثلؤفَّ هالاتًذِ ئاوؿيَلّ هُ ُاو بىؿدُؿا ًُُ ,وَكَ /هُ بىؿدُّ ئًُواهَـا ُُٓـ
ثلؤفَيُكِ طلُط ًُْٓ ,ىًلًُِ ًٌَٓتا ُٓك تُُاُُت ُاوّ ثلؤفَكُ ؿينايِِ ثلؤفَكُ بَِ ,بُكَ ئًال ػؤ
ؿَهتجًَم ُٓك هُويَىَ ؿَهت ثَِ ؿَكات ,وَكى بُُـاوّ كِواُـوم و باوَُىوك و كُ ِٓ يُكَُ ً 28وًاكّ بؤ
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ؿاُلابىو ,وابنامن ثًَىيوت ؿَكات ُٓك هُ ئًَوتاوَ كُ ؿينايُِكُ ؿَىًق تل بىو ًُبوُ ُكَُ مياتل بَِ,
ٓىُلُ ًىيَِِ بُُـاوَكُ وَماكَتِ كٌتىكايَ بُ ِكيَىبُكايُتِ طٌتِ بُُـاوَكاْ بُ تًُايُ بًطؤ ِكيَت,
بُُـاوّ باوَُىوك و بُُـاوّ باهلَِو بُُـاوّ طؤًُهجاْ و بُُـاوّ ػًَىَتُ ,ئًُاُُ ُٓكًُٓىوياْ
ثًَىيوتًاْ بُ تىيَقيُِوَ و ثٌلِري و ؿينايّ و طىفًُياْ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,ئاوؿيَلّ كوًَوُ و ًًُاًم,
ُٓكوَٓا ئُويٍ بًُُٓاْ ًًَىَ ,ثلهًاكّ بُ ِكيَنياْ هُهُك ثلؤفَ طُوكَكاْ بىوَ ,هُبُكئُوَ ثًَىيوت
ُاكات ًّ باهِ ثلؤفَّ ئاوؿيَلّ بٔىون بلَُ كُ فًاكَياْ ُُٓـْ و هُ كىيَّ ,دُُابًاْ ؿَثلهَِ ثلؤفَّ
هالاتًذِ ئاوؿيَلّ ,ثلهًاكّ ؿووََ /بُ ِكيَن كان كاكواْ ُٓ 15ماك يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ بؤ ٓاووكتًاُِ
كَُ ؿَكاًُت ؿكوهت ؿَكليَت ,ئًُاُُ بؤكًَّ؟ وابنامن ئُوَ ُٓك بُ ثًَِ ياهاكَُ ًىعُكَفّ ,ػىؿّ
عًُُهًُكُ وابنامن ؿَهتِ ثَِ ُُكلؿووَ ,بُكَ تُعليفِ ئُوَ كلاوَ ياهاّ فًاكَ  7كُ ئَُ ػاُىواُُ
ؿَبًَت بؤ كَِ بّ و تُهوًٍ بُ كَِ بلليَّ ,بُ ِكيَن هؤماْ ًُٓاب ثًًٌَِاكّ ُٓيُ هُباكَت بُ ئُو بًُُّ
بىؿدُ كُ ثُيىَُـّ بُ وَماكَتِ تُػتًت ُٓيُ و بُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ,كؤًُهًََم ثًًٌَِاكّ ُٓيُ ,كُ
ئًٌََُ ثٌتطريّ هُ ثًًٌَِاكَكاُِ ؿَكُيّ ,يُكًًُاْ /تُكػاْ كلؿُِ بلَِ ثاكَيُن بؤ بىاكّ كٌتىكاهَِ بؤ
ؿكوهت كلؿُِ بُُـاوّ كٌتىكاهَِ ,ؿووََ /ؿاوا ؿَكات كُ سلىًُت هُ ُٓك بىؿدُيُكِ تُكًٌوِ ؿا بًُِ
تُُـكوهتِ مياؿ بلات ,مؤك بُ ِكيَنّ تليٍ ؿاواياْ كلؿووَ و ئًٌََُ ئًعالامًاْ هُهُك ئُوَ ًُُ ,بُ
ًُكدًَم ثلؤفَكاْ ًىعُكَف بًَت و تُبُعاتِ ًًناًُُّ تًُلًوًُكًُِ ًُعوىَ بًَتُُ ,ن ًتًَم بَِ,
يُعِِ ًتًَلِ ًىتُكاًى بًَت ,هًًََُ /بؤهاهَِ  3113باهِ ثلؤفَّ ًٌُتُدَِ بىوُِ كلؿووَ كُ بليتًُ
هُ  5311بلَِكُّ ً 211وًاكَ هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاُُ و هُ ثًًٌَِاك كلاوَكاًٍُ ُٓ 5ماك يُكُّ
ًٌُتُدَِ بىوُُ ,ثًًٌَِاك ؿَكات كُ ئُو ثلؤهُيُ بُكؿَواَ بَِ ,ئًٌََُ ُٓك وَكى بُياُِ ئًٌاكَشياْ كلؿ,
ًّ بَُ بُساهَِ ػؤَ ًُػوِ ئُطُك بلِياكّ ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن تُبعُْ ئُوَ ثًٍَ ًُٓىو ًتًَلُ و
ُٓكوَٓا هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ًًٍِ ,بَُ بُساهَِ ػؤَ يُعِِ ئُوََ ثَِ باًالَ كُ ثلؤهُّ
ؿكوهت كلؿُِ يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ بؤ ػُهَلِ كًُـَكاًُتٓ ,ىُلُ هوفُّ عُىاك وَكى بامساْ كلؿ
ًًٍِ ؿَتىامن بٍٔ هوفُّ عُىاك وَكبطلَ و ًٓض ىاُىًَُلًٍ ًُُ كِيٍَ زيَ بطلَّ ,بُ ِكيَن كان ؿ.عٌل
ُىكَؿيُُِِٓ ,ـ ثًًٌَِاكيَلِ ُٓيُ ,ؿوو ثًًٌَِاكّ كُ ثُيىَُـّ بُ وَماكَتِ ثالُـاُاُُوَ ُٓبًَت,
يُكًًُاْ ئُجناًـاُِ كؤُفلاُوًَلُ بؤ ُٓهَوُُطاُـُِ ٓؤًُُتِ دَِ بُدَِ كلؿُِ ثلؤفَكاْ و ؿياكّ
كلؿُِ ئاهتُُطُكاْ و ُٓوهَـاْ بؤ ٓاكَهُكياْ بؤ ئُوَّ ُُبًَتُ ئُكن هُهُك بىؿدُ ,ئَُ ثًًٌَِاكَ مؤك
هُ دًَِ ػؤيُتِ ,هاهَِ ثاك بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,بُ ِكيَن كان سادِ ػىكًًـًُٓ ,اْ ثًًٌَِاكّ ُٓبىو
تُُاُُت تؤميَم كاكيٌِ هُهُك كلؿ ,بؤ ئُوَ ,بُكَ ُامامن بؤِٓ ئُجناَ ُُؿكا ,بُُٓكسايَ ًّ تُئًـّ ئَُ
ثًًٌَِاكَّ كان ؿ.عٌل ُىكَؿيِِ ؿَكَُ مؤك هُ دًَِ ػؤيُتِ و ئًٌَُ ئُو كًٌَاًُُاْ ُٓيُ ,ػؤًاْ باهِ
ؿَكُيّ ؿَبَِ كاك بلُيّ بؤ ئُوَّ ٓاكَهُكياْ بؤ بـؤميُِوَ ,تُُاُُت كان ػىكًًـ وَػتِ ػؤّ
ثًًٌَِاكّ كلؿ كؤُفلاُوُكُ هُ ؿٓؤكًٍ بًَت ,ثلؤهُّ ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُكاْ طُوكَ و فلاواْ
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بلليَت ,بُهََِ ئًٌََُ تُئًـّ ؿَكُيّ ,ئًشتًادُكُ ُٓيُ ,بُكَ ؿَبَِ ىىؿكَتِ تُُفًنيٍ هُبُكٓاو
بطريؿكيَت ,بُ ِكيَن كان ؿ.بٌري ثلهًاكّ يُكًُِ ؿاوا ؿَكات كُ بلِّ بىؿدُّ وَماكَتُكاُِ تُُـكوهتِ و
ثُكوَكؿَ مياؿ بللَّ ئُطُك بىؿدُّ تُكًٌوِ ٓات ,ئًٌََُ بُ ثُهُُـّ ؿَماُري ًٓض ئًعالاميَلٌاْ
هُهُكّ ًُُ ,ؿيواُُوَ بُ ًُكدًَم مياتل ًىعُكَف بري كُ ًُبُهتٌاْ هُ ًُٓ ,هُ كىيَِ تُُـكوهتِ ياْ
ثُكوَكؿَ ئًوتٔـاف بلُيّ بُ ثاكَيُكِ مياتل ياْ بُكُاًُّ بؤ ؿابًَِري ,ثلهًاكّ ؿووًَِ ,هُهُك ؿَمطاّ
ًري بىو وابنامن وَكَ ؿكاوَتُوَ ,بُ ِكيَن كان بلٓاْ كًًـ ,وابنامن ًَُ ,سُوت ثلهًاكّ ُٓيُ ,ثلهًاكّ
يُكَُ /هُ كؤّ  231ثلؤفَّ ثُكوَكؿَ  85ثلؤفَ ػُكدِ هفلَ ,ؿيواُُوَ بامساْ كلؿ ,ثًٌَاليٍ بُهََِ
كؤًُهًََم ثلؤفَ ُٓيُ كُ ػُكدًاْ هفلَ ,كؤًُهًََم ثلؤفََ ُٓيُ كُ ًٌَٓتا ؿَهت ثَِ ُُكلاوْ,
كؤًُهًََم ثلؤفََ ُٓيُ كُ تُواو بىوُْٓ ,ك ؿوو ساهَُتُكُ ُٓيُ ,ئًُاَُُ مياتل ِٓ ؿواّجُهُُـ
كلؿُِ بىؿدُ هُ ًاُطِ  ّ 7هاهَِ  3113بُعنيَلًاْ ؿَهت بُكاكُُبىوْ ,ئًَوتاَ ًُٓىو فُتلَيُن
كؤًُهًََلًاْ ؿَهت بُكاكؿَبّ ,ثلهًاكّ ؿووََ /هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاُِ وَماكَتِ كٌتىكايَ ,هاهَِ 3111
هُ كؤّ  277ثلؤفَُ ,امامن ؿَبَِ فًاكَكُ ُٓهَُ بَِ ,بُُٓكسايَ ًُبُهت ئُوَيُ كُ هُ كؤّ  277ثلؤفَ,
كؤًُهًََلِ مؤك ثلؤفَياْ ُٓيُ كُ ػُكدِ هفلَ ,بُهََِ كؤًُهًََم ثلؤفََ ُٓيُ كُ ِٓ هاهَاُِ ثًٌَىوتلَ,
ِٓ هاهَِ  3111يٍ با بوًََري ,هُبُك ُٓك كًٌَُيُن هُو كًٌَاُُّ كُ باهٍ كلؿ بُ ًلوًَلِ طٌتِ ُٓك هُ
مَويُوَ بطلَ ُٓتا ًُهائًوِ ؿينايّ و ُٓتا ًُهائًوِ ىابًوًُتِ تُكًِلِ ئُو وَماكَتُ ياْ ئُو ثلؤفَيُ,
ًىًلًُِ هفل بَِ و بُعنيَلًاْ وَمعًاْ طؤكِاوَ ,بُكَ ًّ ُامامن ًُبُهتِ هُ ُُٓ 277ـ ثلؤفَ بىو,
ٓىُلُ بُ ُىوهري كُ هُالًاُُ ُىوهًىيُتِ هُ  566ثلؤفَ  277ثلؤفَ ػُكدِ هفلَ ,ثلهًاكّ هًًًَُِ
هُ الثُكَِ  36ػاهَِ  11هُ كِاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ باي هُ ماًُاكّ ُٓهَُّ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ؿَكات
ؿَكباكَّ كؤًُهَطاّ كِؤًِبريّ كؤيُ ,وابنامن ُٓك هُ وَكًِ ثلهًاكَكاُِ كِاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ و
ئابىوكّ بامساْ كلؿ يُنُ /اوَكُّ طؤكِاوَ بؤ ٓؤهَِ كؤُفلاُى ,ؿوو /هُو كاتُّ كُ ئًٌَُ هًوتِ
ثلؤفَكاصياْ تُىـيٍ كلؿ ,كِاهتُ هفل بىو ,بُكَ هُ ًُ %31 , 13/21وبُتِ تُُفًنَكُ ؿَهت بُكاكيٍ
بىوًَُٓ ,ىو ئَُ ثلهًاكاَُُ تُبًعِ ُٓك هُو هًوتاُُ ئًٌَُ ئُو هًوتاُُ ػؤًاْ تُىـضيٌاْ كلؿووَ,
يُعِِ ئُو ًُعوىًاتاُُ ًاكاوَ ُري ,ئُطُك تُ رييَلًٍ ُٓبَِ هُو ًىؿَتُّ كُ هًوتِ ثلؤفَكاْ
ٓاتىوُُتُ ثُكهًُاْ ,تا ئًَوتا ئُويٌٌاْ تُوميض ؿاوَ ,ثلهًاكّ ٓىاكََٓ ,اكَُىوهِ ئَُ ثاكَيُّ كُ
تُكػاْ كلاوَ بؤ ُٓهٌَُتِ ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُ و ػاُىو بؤ كًُـَكاًُت ,وَكًِ ئُو ثلهًاكَ
ُٓهٌَُتِ ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُ تُُاُُت ئًُُ هُ هًوتِ ئُو ىىتاواُاُُّ كُ هُ هاهَِ  3113ؿا تُواو
بىوَ و ئًُلِؤ بُياُِ هُ ؿاًٌُتِِ يُكًُِ ئًُلِؤؿا طىشياْ كُ  128ثلؤفَ ُٓيُ تُواو بىوْ ,ئًٌَُ
ئُواُُّ كُ هُ هًوتِ ُٓهٌَُتِ ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُكاْ هُالّ ئًٌَُ هًوتُكًُِ دىؿايُ ,ئًٌَُ ؿوو
ِكيَطا ُٓيُ بؤ وَكًـاُُوَّ ياْ ؿَبَِ ُٓك ًُٓىو ئُو هًوتُّ هُ ُٓهٌَُتِ ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُكاْ بؤ
هاهَِ  3113ئُواُُّ ػاكدِ ُٓهٌَُتُكُ بىوْ ياْ ؿَكلَّ ,ئًَوتا بًـََ بُ بُ ِكيَن كان بلٓاْ ,ياْ
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هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ,ئُطُك سُميٍ ؿَكُْ ُٓك كاًًَلتاْ ثَِ باًُ ,هًوتًَلِ تليٍ ؿَؿَيّ بُ
دُُابت ,ثلهًاكَكُ ؿَهََِ ٓاكَُىوهِ ئَُ ثاكَيُّ كُ تُكػاْ كلاوَ بؤ ُٓهٌَُتِ ؿكوهت كلؿُِ
ىىتاواُُ و ػاُىو بؤ كَُ ؿَكاًُت , ,باهٍ كلؿ بُياُِ ,ئُطُك ثًَىيوتًٍ ؿَكات هًوتًَم بُ ئُواًُُُوَ
تُىـيٍ ؿَكُيًّٓ ,ض كًًٌَُاْ ًُُ ,بُ ًُوبُتِ ُٓهٌَُتِ ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواَُُ ئَُ هًوتُّ كُ
ئًَوتا بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ كُ كِاؿَهتِ بُ ِكيَن كان بلٓامن كلؿُٓ ,ك تُفاهًوًََلِ مياتليٌِ ويوت
بُكَِمسِ هُ ِكيَطاّ دُُابتاُُوَ بَِ ياْ بُػؤًِ ؿاوا بلات ؿَخيُيُِ بُكؿَهتتاْ ,ثلهًاكّ ثًَِذَُ /ئُو
ثلؤفاُُّ كُػُكدِ هفلَ ,بؤِٓ و ِٓ هُ ثاكَكُّ ٓاتىوَ؟ ,ئُواُُّ كُ ػُكدِ هفلَ ثاكَكُّ هُكف
ُُكلاوَ ,يُعِِ ًٓض ًتًَلِ هُهُك ػُكز ُُكلاوَ و ئًٌََُ ُٓكوَكى ػؤّ ًُعوىًاتُكاصياْ ؿاوَ بُ
ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن ,هُبُكئُوَ ثاكَكُّ هُكف ُُبىوَ ,وَكًِ هفلَكاًٌٌُاْ باي كلؿ كُ بُهََِ ثلؤفَ
ُٓيُ كُ ُوبُتِ ػُكدِ هفلَ و ئًٌَُ ػؤًاْ ئَُ ًُعوىًاتًُاْ ًَِٓاوَتُ ئًَلًَ ,اُاّ ئُوَيُ كُ ؿَهت
بُكاكُُبىوَ ,ئُهبابِ ؿَهت بُكاكُُبىوًٌُِ ًَُ ,سُوت هُبُسياْ باي كلؿ ُٓك هُ ؿواكُوتِِ
ثُهُُـ كلؿُِ بىؿدُوَ ُٓتا ًُٓىو ئُهبابُكاُِ تل. ...... ,

بُ ِكيَن ؿ.أكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان بلٓاْ ُُٓـًَري داكَ هُ دًَِ ػؤتُوَ ىوُ ؿَكُّ ,سُىت ًُُ ىوُ بلُُّ ,ابَِ ,ػؤ ًىُاىًُُ ًُُ
ًىُاىًُُّ بلُّ ,ثلهًاكت كلؿووَ و دىابُكاُِ ئُوَيُ و تُواوُ ,ابَِ بُ ىىكباْ ,كدات زيَ ؿَكَُ كداّ
بلاياُُ هُ ًىيَِِ ػؤتُوَ ىوُ ًُكُ ,دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.عوِ هِـّ (وَميلّ ثالُـاُاْ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثلهًاكّ ًُٓتًَُ /ىىاكَُُ كلؿْ هُ ًَُىاْ ئُو ثلؤفاُُّ ُٓكيٍَ هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ ُُٓـّ دَِ
بُدَِ ُُكلاوَ؟ عُدُهُ ًُكُ ئُوَيُ كُ ثلهًاكَكُّ دُُابت باهِ ؿَكُّ ,بؤِٓ و ِٓ هُ ثاكَكُّ
ٓاتىوَ؟.
بُ ِكيَن ؿ.أكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿ.عوِ ؿاواّ زيَ بىكؿْ ؿَكُيّ هُ تُهىيل هُكؤُالؤيَ ًىًلًوًُاْ ُٓيُ ,دا ؿاوا ؿَكُيّ ٓاكَكُ
زي بىكؿْ ؿَكُيّ 6:15 ,ؿاؿًًٌَُُِوَ. .......
هُعاتًَم ؿواّ وُّ ,ؿاواّ َ
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ؿواٍ ثٌىو

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئًَوتاَ بُكؿَواَ ؿَبري هُهُك ؿاًٌُتُِكًُاْ ,دُُابِ وَميل بُكؿَواًِ بُ ىوُكاُت بـَ.
بُ ِكيَن ؿ.عوِ هِـّ (وَميلّ ثالُـاُاْ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثلهًاكَكاُِ بُ ِكيَن كان بلٓاْ ,ثلهًاكّ كلؿووَ ًىىاكَُُ كلؿْ هُ ًَُىاْ ئُو ثلؤفاُُّ ُٓكيٍَ هُ ثلؤفَ
بُكؿَواًُكآُُْ ,ـّ دَِ بُدَِ ُُكلاوَ؟ بؤِٓ و ِٓ هُ ثاكَكُّ كلاوَ؟ بؤ صيىوُُ هُ  3231ثلؤفَّ
بُكؿَواًِ  3113هُ هاهَِ  3113ؿا  693ثلؤفَ ُٓيُ ًِٓٔ بؤ هُكف ُُكلاوَ و  73ثلؤفََ ُٓيُ
ؿَهت بُكاكُُبىوَُ ,اماُري ئايا ئًُاُُ وٌَٓري ياْ ُا؟ وَكَ ًٓض ثلؤفَيُن هًُاُُّ كُ هُ هًوتُكاْ
ُْٓ وٌَِٓ ُريُٓ ,ك بؤ تُومحيًٍ ئًٌَُ كُ ثلؤفَ ثُهُُـ ؿَكليَت هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,هُو
هًوتاُُّ كُ ؿيَت هُطُيَ ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُكُ ,كِاهتُ ًُبوُ ًَم تُعيري ؿَكلَّ كُ هُكف بللَّ ,بُكَ
ُُ هُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ و ُُ هُ وَماكَتُكاُِ تليٍ ئًٌَُ ثاكَكُ ُايُتُ الّ ئًٌَُ ,كُ هُالّ ئًٌَُ سذن
بًَت و ئُطُك هُكف ُُبىو ِٓ زيَ ؿيَت؟ ,ثاكَ ُٓك هُ وَماكَتِ ؿاكايًُ ,ئُطُك ثلؤفَ ػُكدًاتِ هُهُك
كلا ئُو وَػتُ بُ ثًَِ ًُٓىو ئًذلائاتِ ىاُىُِ هُكفِ ثاكَ ؿَكلَّ ,بُ ثًَِ وهىكت وبُ ثًَِ دُؿوَي
تُىُؿوًِ عًُُي و بُ ثًَِ ًُٓىو ًتًَلِ تل ,هُبُكئُوَ ئُو ثاكاُُّ كُ بؤ ئُو ثلؤفاُُ ًُمَُـَ
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كلابىوْ و تُعيري كلابىوْ ,وَماكَتِ ؿاكايِ بُ ًلوًَلِ عاَ كاكوباكّ سلىًُتِ ثَِ بُ ِكيَىَبلؿووَ و
وابنامن هُ دُؿوَي و سواباتِ ػتاًِ ؿَبًَت وَكًِ ؿَىًقِ تًَـآُبَِ ,ثلهًاكيَلِ تلّ كان بلٓاْ,
ثًَىيوت بىو هًقُُّ ؿاكايِ وكؿتل هُيلّ ثلؤفَكاُِ بللؿبايُ ,كُ ًتِ هُيلوهًُُكَّ تًَـايُ ,بؤ
صيىوُُ ًّ ثلهًاكَكُ وَكى ػؤّ ؿَػىيٌَُِوَ ببىكْ ,بؤ صيىوُُ تىًَُوِ ثًَِذىيّ تُُٔا  5كٍ ,بُو بلَِ
ثاكَيُّ كُ بؤّ تُكػاْ كلاوَ و تُػوًى كلاوَ كُ ً 3وًاك ؿيِاكَ ,بُ ثًَِ سوابِ طىفًُكُّ بُ 13
هايَ تُواو ؿَبَِ ,ئًُُ ُُٓـيّ صيىوُُْ كُ دًَطاّ ؿهَؼؤًِ ُري و ًٌُاُُّ ئُوَيُ كُ فيَلػاُِ ئابىوكّ
ُٓكيٍَ وَكى ػؤّ ؿًًًَََِتُوَ ,وَكًِ ئُو ثلهًاكَ ئُو طىفًُيُّ كُ بؤّ تُكػاْ كلاوَ ,ئُو ؿووًوًاك
ؿيِاكَ بؤكاكّ كِاويَقكاكّ و هُكثُكًتِ كلؿُِ ثلؤفَّ ؿكوهت كلؿُِ ؿوو تىًَُوُ بُ ؿكيَقايِ 5كٍ و ُٓك
ئُوَُـََ بُ ً 3وًاك و ً 575وًؤْ ؿيِاك ؿَكليَت كُ ًَٓم كلؿُِ ؿينايُِكُيُ كُ ئًُُ كاكيَلِ مؤك
تُػُهىهًُ و ًاكَمايِ ؿَويَت و هُاليُْ كؤًجاًُاّ بًاُِ دَِ بُدَِ ؿَكليَت ,كُواتُ ئًُُ بؤ تُُفًن
ًُُ ,بُهَلى بؤ ًَٓم كلؿُِ ؿينايّ و هُكثُكًتِ كلؿُُ ,بُ ِكيَن كان كاكؿؤ حمٌـ ؿوو ثًًٌَِاكّ ُٓيُ,
ثًًٌَِاكّ يُكَُ /ثًًٌَِاك كلؿْ بُ هُومايِ كلؿُِ طؤكَِثاُُكاُُ ,هُ ًاكوًاكؤٓلُكاُِ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ كُ هُ كاتِ ئًَوتا بؤ ػؤيَ و ػاًان بُكاكؿيَّ ,بـكيَّ بُ كؤًجاًُاّ ًاكَما و اليُُِ
ثُيىَُـيـاك ,وَكَ /ثًًٌَِاكيَلِ بُدًًَُُٓ ,كُُٓـَ كاك هُهُك مياؿ كلؿُِ مؤكبُّ كِووبُكّ هُومايِ
كلاوَ بؤ فيِطُ 26 ,ثلؤفَّ ؿكوهت كلؿُِ باػُٔ و ثاكن هُ ثلؤفَ تُواوبىوَكاُِ ئُوَّ كُ بُياُِ
ئاًافََ ثًًَـا 26 ,ثلؤفَّ ؿكوهت كلؿُِ باػُٔ و ثاكن تُواو بىوْ بُ طىفًُّ ً 12,15وًاك ؿيِاك,
ؿووََ 31 /ثلؤفَّ باػُٔ و ثاكن هُفيَل دَِ بُدَِ كلؿْ ؿايُ بُ ً 16,15وًاك ؿيِاك ,ثًًٌَِاكّ
ؿووََ/هُُٓك هاهًََم ؿا ُٓ 31ماك يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ هُ ًاكو ؿئَاتُكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿكوهت
بلليَّ و ؿابَُ بلليَّ بُهُك ػُهَلِ كًُـَكاًُتُٓ ,كوَكى بُياًٍُ باهٍ كلؿكُ ًّ ػؤًٍ مياتل
تُئًـّ ئُوَ ؿَكَُ هُ هوفُّ عُىاك ,ئًشتٌاهُ ُٓكؿووكًٌِ ئًذابًات و هوبًاتِ ُٓبَِ ,بُكَ ؿَبًَت
يُكًَلًاْ هُهُك يُكًَلًاْ تُفنيى بلُيّ ,وَكَ /وَكى بُياُِ بامساْ كلؿ ؿَهتُّ وَبُكًَِٓاْ وَكى هَُ
ػٌتاُُّ هُك ًاًَُ ًُعوىًُ ,هُ هوفُّ عُىاك كُ هُكف بىوَُٓ 52 ,ماك كُي هًَِ ًىهتُفًـ بىوَ,
 52511كُي ؿَكاتُ  52511يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ هُ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ ,ئُطُك ئًُاُُّ هُفيَل
تُُفًن ؿاْ و ئُواُُّ كُ ثًًٌَِاك كلاوْ دًُعًاْ بلُيّ  13299ثلؤفَ 13299 ,يُكُّ ًٌُتُدَِ
بىوْ و هُ ؿَهتُّ وَبُكًَِٓاْ  2692و هُ وَماكَتِ ًًُٓـاْ  ,1975كؤّ طٌتًاْ ؿَكاتُ ُٓ 73ماك
يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ ,بُكَ ؿيواُُوَ ؿَهًٍََ يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ ئُطُك ًُٓىو ئًُاُُ كؤبلُيُِوَ و
فًاكَّ يُكُّ ًٌُتُدَِ بىوْ بؤ ٓاووكتًاُِ كَُ ؿَكاًُت مياؿ بلليَّ ,هُ ُُٓـَّ اليُُِ تل كَُ
بلليَتُوَ ,بُكِاّ ئًٌََُ باًالَ ,بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ ,ثلهًاك ؿَكات هُ بىؿدُّ وَماكَتِ ًاكَواُِ و
طًُتىطىماك ًٓض سوابًَم بؤ كُكتِ طًُتىطىماك و ًىيَُِواك ُُكلاوَ ,هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاْ ,هُ
وَكًـا ئًٌَُ ؿَهًََري هُ بىؿدُّ  3112وَماكَتِ طًُتىطىماك طىفًُّ ً 79وًاك ؿيِاكّ بؤ تُكػاْ
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كلاوَو ثُجناّ بؤ طًُتىطىماك و ًىيَُِواكَ هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاْ ؿاْ ,بُكَ سُشيُْ ئًٌََُ
تُئًـّ ؿَكُيّ كُ ًىهتُسُىِ هًَلتُكَكُ ًىهتُسُىِ مياتلَ ,بُكَ ًُسـوؿيُتُ ,ثلهًاكّ ؿووََ/
ؿكوهت كلؿُِ هايوؤ هُ هوًٌَاُِ هُاليُْ وَبُكًَُِٓوَ بلِياك وايُ كُ ئُجناَ بـكيَت ,بًُُكدًَم كُ
ًىيَِِ هايوؤ كؤُُكُّ بـََُِ كُ هُ ًاكَمووك ؿكوهتِ ؿَكات ِٓ ,زيَ ٓاتىوَ؟ وَكَُ /ىوهلاويَلِ
وَماكَتِ ثًٌُهامّ و بامكطاًُُ كُ بؤ ئًٌَُ ُىوهًىياُُ ,هُ  3113/11/1فًاكَ  6169وَميلّ
بامكطاُِ و ثًٌُهامّ بُ ِكيَن كان هِاْ ُٓهُبِ بؤ ئًٌَُّ ُىوهًىَ بؤ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ُىوهًِطُّ
تايبُت ,ثًًٌَِاكَكُ ؿَهًََت كؤًُهًََم تُفوًوَِ ؿاوَ ؿَهََِ ثلؤفَّ ؿكوهت كلؿُِ هايوؤيُكِ ُٓ 21ماك
تُْ و  11كؤطاّ ًُواؿّ ػؤكاكِ  3111 ×11تُْ بُ طىفًُّ ً 32وًاك و ً 511وًؤْ ؿيِاك هُ
ًاكَمووك بؤ هاهَِ  3113ثُهُُـ كلاوَ ,بُ ثًَِ ُىوهلاويَلِ ثاكيَنطاّ هوًٌَاُِ ,بُكًًَُُِٓٔكيَم
ئاًاؿَيُ بؤ ؿكوهت كلؿُِ ئَُ هايوؤيُ هُ ًاكَمووك هُبلِّ وَكطلتِِ مَوّ هايوؤّ كؤُِ هوًٌَاُِ و بُ
بىؿدُّ ثُهُُـ كلاو ئًُُ هايوؤيُ ؿَتىاُلَّ هايوؤيُن بَِ بُ ثًَِاهُّ هُكَوَ هُ ًىيًََِلِ تل ؿكوهت
بلليَت ,بؤيُ كَِماًُُـيتاْ بفُكًىوْ بؤ طؤكِيِِ ًىيَِِ ثلؤفَّ ؿكوهت كلؿُِ هايوؤ هُ ُاوُّٓ
ًاكَمووك بؤ ُاوُّٓ ًًُُٓٔايَ كَِماًُُـضياْ ؿاوَ ,ثلهًاكّ هًًََُٓ /اوكاكّ كُكتِ تايبُت كِووْ
بلليَتُوَ ,تُهُوك ؿَكَُ ًُبُهتِ بُ ِكيَنياْ كُكتِ ثُكوَكؿَ بًَت ,هُ كُكتِ ثُكوَكؿَ ئًٌَُ ُُٓـ
هاهًََلُ بُ ِكيَناْ وَكى ئُو ىىتاواُاُُّ كُ بؤ صيىوُُ ئُواُُّ كُ ًُعوىًّ ٓاووكتًاْ ًُعوىًاتًاْ
هُهُكّ ُٓيُ ,وَكى ىىتاواُُّ فاػل ًًَلطُهؤكّ هُ ُٓوهًَل و ىىتاواُُّ هُكوَكاْ هُ ُٓوهًَل كُ
هُككُوتًِاْ بُؿَهت ًَِٓاوَ هُ ُاسًُّ كىاهًتِ ػىيَِـْ و بُ ًآـّ ئُو ؿايم وباوكاُُّ كُ
ًِاهَُكاًُاْ هُو ًُؿكَهاُُ ؿاْ ,بؤ ثلِكلؿُِ دىمئًَم هُو فُكا ُ و هُو بؤًايًُّ كُ هُ كُكتِ ثُكوَكؿَ
ؿا ُٓيُ كُ ًُٓىوًاْ ًىتُفقري هُهُكّ و باهًٌٌاْ كلؿووَ ثًٌَال ُُٓـيّ تًُذًعِ كُكتِ تايبُت
بلليَت كُ بًُـاكّ بلُْ ,بىؿدُيُن ثًَىيوتُ هُ هُكَتاؿا كُ ىىتاواُُيُكِ سلىًِ (ًُُر ًُُتُكُ)ّ
و ئًـاكَكُّ بوجًَلَّ بُ دًُٔتًَم كُ دًَِ بلِوا بًَت و دًَِ هًقُ بًَت َُٓ ,هُ ُاسًُّ كىاهًتِ
ػىيَِـُُوَ َُٓ ,هُ ُاسًُّ عاؿات وتُىاهًـّ ئًٌَُوَ ئُو ًتاُُّ كُ ؿًَاُُويَت ,ئُو كاتُ ئُو اليُُُّ
كُ ؿيَت ئًـاكَّ ًُؿكَهُكُ ؿَكات ُُٓـَّ ًُهاكيفِ ؿَبًَت ,بُ تايبُتِ ئُطُك بًاُُويَت ًُٓاْ
ًاًؤهتا كُ هُو ىىتاواُُيُْ بُكاكبًَِّ بؤ ًُهُهُّ تُعوًٍ ,كؤًُهًََم ًُهائًوِ تُؿكيب و ًًُق و
كِآًَِاْ ُٓيُ و بُعنَّ ًتِ تل هُ بىًُُّ تُستِ ًُؿكَهُ ُٓيُ ,بؤ ئُوَّ هُطُيَ ئُو هًوتٌُّ ئُواْ
ؿَياُُوَّ ثًاؿَّ بلُْ بطىجنًَت ,ئًٌََُ ُٓوهٌَاْ ؿاوَ و ثًٌَاْ باَ بىوَ كُ ئُو صيىوُاُُّ كُ
ًَِٓاوًاُُ هُككُوتىو بىوُْٓ ,وهٌَاْ ؿاوَ كُ بًُِٔ ؿَكَوَّ ًاكَ طُوكَكاًٍُ هُ ىُماكاُِ ؿياُا
وُٓهَُجبُ و هُ ماػؤ ,بُُٓكسايَ هُ ىُماكاُِ ؿيلَُ بلَِكُّ ُنيلُّ ً 1وًاك ؿيِاكَ بُ ًىعُؿَي بؤ
يُن هايَ كُ ؿَعٌِ ئُو دًُٔتُ ؿَكليَت بؤ ئُوَّ ئُواًٍُ بُ هًعليَلِ كًَِنّ و هُ ُُٓـَّ ساهَُتًٍ
وَكى ىىتاواُُّ هُكوَكاْ كُ مياتل ًِاهَِ ًًُٓـ و ُُوَّ ًًُٓـّ تًَـايُ ,با بوًََّ ػؤكِايِ بًَت ,ئًُُ
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تُفوريّ كُكتِ تايبُتُ كُ ثلهًاكّ هُهُك بىوَ ,ثلهًاكيَلِ تل ُُٓـَّ ثلؤفَ هُاليُْ وَماكَتِ ُاوػؤوَ
دَِ بُدَِ ؿَكليَّ ,كُ كاكّ ئُوًُُ ,هُ وَكًـا ؿَهًََري ئُواُُّ كُ هُ مؤكبُّ ُٓكَ مؤكّ ئُواُُّ كُ
هُهُك وَماكَتِ ُاوػؤْ كُ ثُيىَُـياْ بُ ػىؿّ ُٓيلُهًُت و ػىؿّ ؿيىاُِ وَماكَت و ئُواُُوَ ًُُ
ئُواُُْ كُ ثُيىَُـياْ بُ ثاكيَنطاكاْ وئًـاكَّ ًُسُزي و كاكطًَلِّ ُاوػؤوَ ُٓيُ ,دطُ هُ ثُكَثًَـاُِ
وَماكَتُكاْ ,هُبُكئُوَّ هتافِ طُوكَّ ئُُـامياكّ ٓىُُكياْ ُٓيُ هُهُك ئاهتِ ثاكيَنطاكاْ ,هُبُكئُوَ
ُُٓـَّ ثلؤفَ ُٓيُ هُ ِكيَطاّ ئُواًٌُُوَ تُُفًن ؿَكلَّ بًَذطُ هُ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ ,هُ ئًـاكَ
ًُسُهًُكاْ ,ثلهًاكيَلِ تل ثلؤفَكاُِ دُهُوال و هُعـيُ ُاوياْ ًُٓ؟ هُ ئُثـَيتِ ُىٍَ ؿا كِاهتُ هُو
هًوتُّ كُٓاتبىو ثلؤفَكاْ ُاوياْ ُُٓاتبىو ,بُكَ هُ ئُثـَيتِ ُىَّ ؿا ُاوَكاًُاْ ؿياكّ كلاوَ بؤ ئَُ
ؿوو ثلؤفَيُ ,يُكًًُاْ /ؿكوهت كلؿُِ باماكِّ هُومَ هُ هُعـيُ ,ؿووًًَاْ /ؿكوهت كلؿُِ ياكيطاّ
تاكتاُُ هُ دُهُوال ,ثلهًاكيَلِ تلّ ؿَهََِ ,ثلؤفَّ  16و  17هُ وَماكَتِ كِؤًِبريّ و الواْ ًُٓ كُ بؤ
ؿوكاْ وكفلّ ٓاتىوَ؟ ,وَكَ /ئَُ ؿوو ثلؤفَيُ بُُاوّ ؿكوهت كلؿُِ ُاوَُـّ وَكمًِ والواْ هُؿوكاْ,
ؿكوهت كلؿُِ ُاوَُـّ وَكمًِ و الواْ هُ كفليُ ,هُ ئُثـَيتُكَُ ئُطُك ًىتابُعُ بلُْ بًُُٓاْ
هًوت ؿيَتُوَ بُكؿَهتتاْ ,ثلهًاكيَلِ تل ,ثلؤفَّ  197و  199كُ طؤكِيِِ تؤكِّ ئاوّ ُاو طُكَِكُ
كؤُُكاُِ ُاو ًاكّ هوًٌَاًُُ ,ؿكوهت كلؿُِ تاُلِ ئاو و كؤكلؿُُوَّ ئاوّ طُكَِكُكاُِ ُاو ًاكّ
هوًٌَاًُُ ,ثلهًاك هُهُك ئُوَيُ ًُبُهت هَُ ثلؤفاُُ ًُٓ؟ ياْ هُ كىيَّ؟ًُ ,بُهت هَُ ثلؤفاُُ
كؤًُهًََلِ كُبُ ُاويَلِ ًىعُيُْ ُُٓاتىوَ كؤًُهًََلِ مؤك با بوًََري فًاكَيُن ثلؤفَّ بٔىوكُ هُ
ػُؿًَاتِ بؤكِّ ئاوّ ُاو طُكَِكُكاْ و ئُواُُ و هُ ُُٓـ ًىيًََِلِ ًىػتُهفّ ,هُبُكئُوَ ُاوّ ًىيَُِكُ
ُُٓاتىوَ ,ئُطًِا تُفاهًوَِ ػىؿّ ٓاالكًُكُ ًُٓىوّ ًُودىؿَ ,ثلهًاكيَلِ تل ثلؤفَّ ًُكىُؿّ باكماْ
بؤ هُهُك وَماكَتِ ؿاكايًُ؟ وَكَ /ئَُ ثلؤفَيُ ثلؤفَيُكِ تايبُت بىوَُُٓ ,ـ هاهًََم هًُُوثًٍَ ؿَهت
بُكاكبىوَ ,وَماكَتِ ؿاكايِ ػؤّ ُٓهتاوَ هُ ِكيَطاّ هًقُُيُكِ تايبُتُوَ بُو كاكَو ئًَوتاَ ثلؤفَكُ
بُكؿَواًُ وهُ تُواوبىوْ ؿايُ ,ثلهًاكيَلِ تل ًنطُوتِ طىُـّ فافهَُو باهَؽ كُ ًنطُوتًاْ ُٓيُ,
بُُٓكسايَ ثلؤفَكُ هُهُك وَماكَتِ ؿاكايًُ ,هُبُكئُوَّ كُ ثلؤفَيُكِ تايبُتُُُٓ ,ـ هاهًََلًٌُ ؿَهت
بُكاكبىوَ ,ئًَوتا هُ ًُكاسوِ كؤتايًُكُيُتِ ,ئًُُ وَكًُكُيُتِ ,حمتُوَياتِ ثلؤفَكَُ ؿَتىاُري بُ
تُفوًىَ وُيُِ بُكؿَهتتاًْ ,نطُوتِ طىُـّ فافهَُو باهَؽ ًنطُوتًاْ ُٓيُ ,ثًَىيوت بُ ًنطُوت ُاكات,
هُبُكئُوَّ ئاوَؿاُِ زيَ ًُُ ,ئًٌَُ بُؿواؿآىوصياْ كلؿ بؤ ئُو ؿوو ثلؤفَيُّ كُ هُهُك وَماكَتِ ئُوىاف
و كاكوباكّ ئايًُِ ,بؤًاْ ؿَككُوت كُ يُكًَم هُواْ كِاهتُ هُ مهتاُاْ ػُهَلًَلِ كًُِ هًًَُ ,بُكَ ئُوَّ
كُ ثًَِ ؿَهًََّ تابد ياْ ُٓكًُٓكِ تلّ ثَِ ؿَهًََّ ,كؤًُهًََم ًايَ ُٓيُ كُ هُو ؿَوكوثٌتُْ ,هُهُك ئُو
ئُهاهُ تُهَُب كلاوَ ,بُكَ ئًٌَُ تُئًـّ ئُو ثًًٌَِاكَ ؿَكُيّ وئُطُك ثلؤفَيُكِ تل ُٓبًَت كُ دًَِ
ئُو ثلؤفاُُ بطلْ بؤ ًُٓاْ ُاوُٓ هُ ئًَوتاوَ تا ثُهُُـ كلؿُِ بىؿدُ هُ ًىيَِِ ئُواُُ ؿاؿَُـكيَّ,
بُ ِكيَن كان ًًَلماؿ سافن كؤًُهََِ تًَبًِِ ُٓبىوَ و ثًٌَاليٍ ًىتابُعُّ ثلؤفَكاُِ هِىوكّ ًًُُٓٔاهَِ
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كلؿووَ ,ئًٌَُ وَكى وَماكَتِ ثالُـاُاْ ؿوو دؤكّ كُ هُبُكؿَهتٌاُُ با بوًََري ِٓ ,وَماكَتُكاْ مياتل و
ِٓ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاًٍُ هُ ِكيَطُّ ًىهاؿَىُ كلؿُُوَ ُٓوهٌَاْ ؿاوَ كُ بُ تايبُتِ ئُو ىُماياُُّ
ُاوُّٓ طُكًًاْ كُ مَكَكيَلِ مؤكياْ بًًِىَ و ئًشتًاداتِ ئُهاهِ بُ تايبُتِ ًتُ طُوكَكاْ هُبُكٓاو
بطليّ ,بُ تايبُتِ هُ ىُماّ ًًُُٓٔايَ كُ ئًَوتا ثلؤفَيُكِ طُوكَّ ئاو ُٓيُ و كؤّ طىفًُّ 95
ثلؤفَ كُ هُ ىُماّ ًًُُٓٔايَ ؿاْ ً 282وًاك ؿيِاكَ ,كُ  ّ 95بؤ تُكػاْ كلاوَ هُُٓك ًُٓىوياْ هُ
كؤّ طىفًُّ ً 282وًاك ,هُ ثًًٌَِاك كلاوَكاًٍُ ؿا  12ثلؤفَياْ ُٓيُ بُ طىفًُّ ً 7وًاك و تُكػاْ
كلؿُِ ً 11وًاكُٓ ,كوَٓا هُ ثلؤفَّ ػنًُتطىماكّ بُكِاويَق كُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ػؤّ ثًَِ ُٓهَـَهتَِ,
ئًُُ هاهَِ هًًًَُُ كُهُ ً 16ىيَِِ دًادًاّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ دَِ بُدَِ ؿَكليَّ ,ؿوو ثلؤفَ بؤ
ًًُُٓٔايَ ُٓيُ كُ هُُاو هًوتُكاُِ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ؿايُ كُ ئَُ ؿوو ثلؤفَيَُ بليتري هُ باػُّٔ
هاواياْ و ؿكوهت كلؿُِ ثاككًَم بؤ ًًُُٓٔايَ ,بُ ِكيَنياْ كًٌَُيُكِ تلّ باي كلؿ هُهُك ًُهُهُّ ئُو
ٓاووكتًاُُّ كُ بًتاىُّ ئُكماىِ ػؤياْ طىاهتىََتُوَ بؤ كُكوكىون ياْ بؤ ,بُ تايبُتِ بؤ كُككىون كُ
ًٌُتُدَِ ّ ًًُُٓٔاهَّ كُ ئًَُُ ئًِعلاي ؿَكاتُ هُك فًاكَّ ؿاًٌُتىاْ بُو ًلوُّ كُ ًىًلًُِ بُ
ثًَِ ِكيَقَّ ؿاًٌُتىاْ كُ ثلؤفَ ؿابَُ ؿَكليَت ئُواْ ًُ ـوك بّ ,ئًٌَُ بؤ ئُو كًٌَُيُ بُ تايبُتِ ُٓك
ئُوَُـًَاْ ثَِ ؿَكليَت كُ ئُو سُىًقُتًُاْ ؿائًٌُْ هُبُكٓاو بَِ و ِكيَقَ و ًُوبُتِ ثلؤفَكاْ هُ
ًًُُٓٔاهَـا هُ ئاهتًَلِ ًىُاهب ؿابَِ ,ئُطًِا ُٓكوَكى ػؤتاْ ؿَماُّ ًُهُهُّ ُُىىَ كلؿُِ بًتاىُّ
ئُكماق بُ تايبُتِ بؤ ػُهَلِ كُككىون كُ بًتاىُياْ ُُىىَ كلؿووَ ياْ كُ ًُودىؿْ ئُوَ كًٌَُيُكُ هُ
ُاو بىؿدُؿا سُي ُابَُِٓ ,كُُٓـَ دُُابًاْ ُٓك ًتابُعُياْ كلؿووَ ,هاكُِ ثًٌَاليٍ ُٓكوَكى باهٍ
كلؿ ئُوَّ كُ ئًَوتا هُبُكٓاو طرياوَ هُ كؤّ طىفًُّ ئُطُك ًىىاكَُُّ طىفًُ بلُيُُّ ,ن تُكػاْ
كلاوٓ ,ىُلُ تُكػاْ كلاو ًىًلًُِ فًاكَكُ مؤك ؿووك ًُُ هُ واىعِ ئُو كَىًُُّ كُ ئًٌَُ هُبُكٓاوًاْ
طلتىوَ هُ تُكػاْ كلؿُِ ثاكَّ ئًُواهَِ  ,3112بُكَ هُ كؤّ طىفًُّ ً 282وًاك كُ بؤياْ ؿاُلاوَ
هُطُيَ ُُٓـَّ ىُماّ تل باًاليٌُ ,بُ ِكيَن ثُياَ ػاْ ثًًٌَِاكّ سلىًُت بُ تايبُتِ وَماكَتِ ثالُـاُاْ و
وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكّ طلُطِ بُبىاكّ فُاْ بـَْ وُٓكوَٓا طلُطِ بُ ئُجنىًُُِ باكّ كاكوباكّ
ػاصياْ بـَْ ,وَكَ /ئًٌَُ وَكى وَماكَتِ ثالُـاُاْ بُ ٓاوكاكّ ِكيَلؼلاوَكاُِ هُك بُ ُُتُوَ
يُكطلتىوَكاْ بؤ هاهَِ  3112هَِ ثلؤفَّ ٓاوبُمشاْ ُٓيُ بُ بلِّ ُنيلُّ ً 1وًؤْ و ًُى ؿؤالك كُ
طٌت ماًُاكيُكاْ هُػىاكَوَ ٓاتىوَ وهُُٓكهَِ ثلؤفَكَُ ؿا ئُجنىًُُِ باكّ كاكوباكّ ػاصياْ كِؤهًََلِ
هُكَكِ و كاكيطُكّ ؿَبًَت ,ئًُُ تُُٔا ئُو ثلؤفاُُْ كُ با بوًََري وَكى ًاُـَيتِ ئُو ئُجنىًُُُ ئُواْ
بًًَُىَيُكِ ًىباًل تُكَفّ ,وابنامن ثلؤفَكاُِ تليٍ بؤ ًُٓىو ٓاووكتًاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بُ
ُٓكؿوو كَِطُميٌُوَ ,ئُو هَِ ثلؤفَيُّ كُ ُاوَ زيَ ًَِٓاْ يُكًَلًاْ ثًَِ ؿَهًََّ (هُُتُك ئؤف ئًلووَى
ئؤكدِـَكّ كىاهًتِ) كُ بؤ كؤًُهَُ بابُتًَم كُ ئُجنىًُُِ باكّ ػاصياْ ػُكيلًُتِ ,ؿووََ /طؤكِيُِوَّ
ماًُاكّ هُ ثًَِاو وًًاككلؿُُوَّ مياتل هُهُك ػُتُُُ كلؿُِ ئافلَتُ ,ئُويٍ ثلؤفَيُكُ ,ثلؤفَّ
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هًًََُ بًَُٓن كلؿُِ ئافلَت هًَُُىاْ باكّ كؤًُكيُتِ و ئابىوكّ بُ تايبُتِ بؤ كٔاْ هُ ُاوُٓ
ًاكهتاًُُكاُِ ؿَوكوبُكّ هَِ ًاكّ ُٓكيٍَ ,بُ ِكيَن كان ثًٌَُوا تىفًق ,ثلهًاك ؿَكات بىؿدُّ
وَماكَتُكاُِ ثُكوَكؿَ وػىيَِـُِ باكو كاكَبا هُهاهَِ ثاك كًُالياْ بؤ تُكػاْ كلاوَ؟ وَكَ /هُ هاهَِ
 3112وَماكَتِ ثُكوَكؿَ بلِّ ً 352وًاك ,وَماكَتِ ػىيَِـُِ باك بلِّ ً 115وًاك ؿيِاك ,وَماكَتِ
كاكَبا ً 31وًاك ؿيِاكياْ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,ئُطُك ًىىاكَُُيُكِ بُهًت بلُيّ هُطُيَ  3113وَكى
بُ ِكيَنياْ ئاًافَّ ثًَـاوَ ,وَماكَتِ ثُكوَكؿَ هُ تُكػاْ كلاوّ ً 361وًاكّ ثاكياْ ُنيلُّ 179
ًوًاكياْ ػُكز كلؿووَ بُ ِكيَقَّ ُٓ ,%69كوَٓا وَماكَتِ ػىيَِـُِ باك هُ ً 168وًاكَكُُّ ,نيلُّ
ً 151وًاكّ ػُكز كلؿووَ ,هُ  3113وَماكَتِ كاكَبا هُ ً 775وًاك ً 515وًاكّ ػُكز كلؿووَ,
ئًٌََُ ئًُوايَ كُ مووتل بىؿدُ ثُهُُـ بللَّ ,ئُواْ ًاوًًَاْ مياتلَ هُ ئَُ بىؿدُيُ كُ بؤياْ
تُكػاْ كلاوَُُ ,ن  %69و  %71بُهَلى ُٓ %111ك ًُٓىوّ ػُكز بلُْ ,ثلهًاكيَلِ تلّ بُ ِكيَن كان
ثًٌَُوا تىفًق ,بؤِٓ وَماكَتِ ًاكَواُِ ثلؤفَّ ُىيَِ ًُُ هُ ُاسًُّ ثريًَُطلووْ و ػُهُكاْ و بِطلؿ
و ػـكاْ هُ ىُماّ ؿؤكاُّ كُ ثًَِر ُاسًُْ و ًُ ـوكْ هُ ثلؤفَكاْ ,هُ وَكًـا ئًٌَُ ؿَهًََري ُٓكوَكى هُ
دُهوُّ بُياًٍُ ئاًافًَاْ ثًَـا كُ وَماكَتُكاْ ػؤياْ هُكثٌم بىوْ هُ ؿابَُ كلؿُِ بىؿدُ ,بُكَ
ئُطُك ثلؤفَّ ثًَىيوت ُٓيُ هُ ِكيَطُّ وَماكَتُوَ بؤًاْ بًَِلْ ,هُ ِكيَطُّ وَماكَتِ ًاكَوآُِ ,ىُلُ
ئًٌََُ تُعقًبِ ئُوًَاْ كلؿ ,ئَُ تًَبًًُِ بُ تايبُتِ هُ يُن ,ؿوو ُاسًُ ئُطُك ثلؤفَ بًَت هُكيَطُّ
وَماكَتِ ًاكَواًُُوَ تُبُُاّ بلُْ ,ئًٌَُ ؿاػوِ هًوتِ ثلؤفَكاُِ ؿَكُيّ ,ئًَوتا ؿيٌَُ هُك ئُوَّ هُ و
ًىيًََِلُوَ ؿَتىاُري دًًَاْ بؤ بلُيُِوَ ,ثلهًاكيَلِ تلّ كان ثًٌَُوا ً 16وًاك بؤ ثلؤفَكاُِ ٓىاك
ُاوُّٓ ثًٌُهامّ ُٓوهًَل و هوًٌَاُِ و كُالك و ؿٓؤن ؿاُلاوْ ,بُكَ ُُ ثلؤفَكاْ ًاوْ و ُُ ثاكَكَُ
تُؿويل بىوَ بؤ  3112ثاكَكُ هُكف ُُبىوَ ,تُبًعِ ئُطُك ثلؤفَكُ ئُجناَ ُُؿكابَِ ,ثاكَكَُ هُ
وَماكَتِ ؿاكايًُ وَكى باهٍ كلؿ ,ئَُ ٓىاك ُاوُٓيَُ بُ ُىوهلاويَلِ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ
بُ فًاكَ  1712هُ  3113/7/13هُ بىؿدُّ وَماكَتِ ثًٌُهاميُوَ طىيَنكاوَتُوَ بؤ هُك بىؿدُّ
ثاكيَنطاكاُِ ُٓوهًَ ل و هوًٌَاُِ و ؿٓؤن و ئًـاكَّ طُكًًاْ ,هُهُك هًوتِ وَماكَتِ ُاوػؤ و طىفًُّ
طٌتِ ُٓك ثلؤفَيُكًٍ طىفًُكُّ ً 25وًاكَ ,ثلهًاكيَلِ تل ,بُ ِكيَن كان ثًٌَُوا ؿَهًََت باهِ ئُوَ
ُاكَُ كُ ُاعُؿاهُتِ ُٓيُ هُ ؿابَُ كلؿُِ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ هُهُك وَماكَتُكاْ بؤ صيىوُُ ,ثلهًاك/
وَماكَتِ ًاكَواُِ  1تلهًؤْ و ً 28وًاك ؿيِاكَ ,بُكَ وَماكَتِ تُُـكوهتِ ً 323وًاكَ ,وَكَ /ثلؤفَّ
ًاكَواُِ مياتل ئاو و ئاوَكِؤْ كُ كِاهتُوػؤ ثُيىَُـياْ بُ تُُـكوهتًٌُوَ ُٓيُ ,ثلهًاك /وَماكَتِ
ثالُـاُاْ ً 217وًاك ,بُكَ وَماكَتِ كٌتىكايَ ً 321وًاكَُٓ ,كوا وابنامن ؿواتليٍ ثلهًاك هُهُك ئُوَ
ٓاتىوَ كُ ئُو بىؿدُيُّ كُ هُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ؿاُلاوَ بؤ ثلؤفَ ُُٓىوكُيًُكاْ ئُوَ ًُعِاّ ًُٓ؟
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ ئًٌَُ ئًُوايَ ٓؤْ هًوتٌِ ؿابَُ كلؿُِ ثاكَ بُهُك وَماكَتُكاْ ًًَىاميَلِ
ُىيٌَاْ طلتُ بُك بؤ ئُوَّ كُ مياتل ماُوتًاُُ و مياتليٍ بُكٓاو كِووًُُكِ باَ هُبُكؿًَِ ًُٓىو
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وَميلَ بُ ِكيَنَكاْ ُٓبًَت ,بًُُٓاْ ًًَىَ ئًُوايَ بلِياكًاْ ؿا كُ بىؿدُيُكِ يُؿَط هُ هًوتِ ثلؤفَكاْ
هُالّ وَماكَتِ ثالُـاُاْ بَِ ,كُ كؤًُهًََم طريوطلفت كُ هُ ئُهِاّ بُؿكيَقايِ هاهَـا ؿيَُِ ثًٍَ هُ
وَماكَتُ دًا دًاكاْ ئًٌَُ بتىاُري ٓاكَهُكّ بلُيُّٓ ,ك بؤ ئُوََ بُ ًُٓاْ ِكيَقَّ ؿاًٌُتىاُِ ُٓك
هَِ ثاكيَنطاكُ و ئًـاكَّ طُكًًاْ ئًٌَُ ئُو بلَِ ثاكَيًُاْ بُهُك هًوتِ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ؿاُاوَ,
كؤًُهًََلِ مؤك كًٌَُ بُوَ ٓاكَهُك ؿَبَِ ,ئُطُك ًُباهلِ طُوكَ ُُبًَت ,كؤًُهًََم تًَبًِِ ُٓك هُ ٓؤهَِ
ثُكهًُاًٍُ ؿا هُ ئُهِاّ ًىُاىًُُ كلؿُِ بىؿدُ ,كؤًُهًََم ًت ؿيَتُ ثًٌَُوَ كُ ئًٌَُ بُؿواؿآىوُِ
بؤ ؿَكُيّ وُُٓـيَلًاْ ثًَىيوتِ بُ ٓاكَهُكيُ ,ئًٌََُ بؤ ئُوَّ ٓاكَهُكّ بؤ بلُيّ بؤ ئُوَّ
ُُكُويُِ ًىُاىُالت هُو ثلؤفاُُ هُ ًىيًََِلُوَ بؤ ًىيًََِلِ تلُ ,وُبُكاًٍُ تًَم ُُؿَيّ ,ثًَىيوتٌاْ
بُوَيُ كُ ًتًَلِ وا ُٓبًَت ,ئًَُُ تُعيًُِ و هُ هًوتُكاُـا ُٓيُ ,كًٌَُّ ثَِ ٓاكَهُك ؿَبًَت,
وابنامن هُ بُكفَوَُـّ طٌتًٍ ؿاؿَبًَت ,هُبُكئُوَّ ًىىاكَُُ كلؿُِ ئُوَّ كُ هُالّ وَماكَتِ
ثالُـاُاُُ بُ وَماكَتِ كٌتىكايَ ئًشتٌاهُ مؤك عوٌِ ُُبًَت ,ئُطُكُا ئًشتٌاهُ ئًٌَُ هَُ كِؤفاُُ هُطُيَ
وَماكَتِ كٌتىكايَ كُ ئًٌَُ ئُهاهِ ثاكَّ تُكػاْ كلاوّ ئُواصياْ هُهُك ػُكدًاتِ  3111ؿاُاوَ,
ئُطُك مياتلياْ ػُكز كلؿ ,ئُطُك هُو طىفًُ تُكػاُللاوَّ كُ بؤياْ ؿاُلاوَ تُداومياْ كلؿ ئًٌَُ ئُو
كاتُ ؿَتىاُري بُ بَِ ئُوَّ ثُُا ببُيّ بؤ وَماكَتِ ؿاكايِ و بوًََري ئًٌَُ ًُبوُ ًَلٌاْ ُٓيُ هُ وَماكَتِ
ثالُـاُاْ ًىًلًُِ ئُو ثاكَيُ مؤكبُّ ُٓكَ مؤكّ بؤ وَماكَتِ كٌتىكايَ بًَٔتُوَ ,اٌُاْ اهوُ هُ
كِاثؤكتُكاُِ وَكميٍ ئُثـَيتتاْ ثَِ ؿَطات كُ تُفاهًوَِ تُكًٌوُ كلؿْ ياْ با بوًََري ياكًُتِ ؿاُِ
هًَلتُكَكاُِ تل بُ و ًًَىاميم بُ واهتُّ ئُوَوَ ؿَكليَت ,ثلهًاك /وَماكَتِ ُاوػؤ ً 8وًاكَ ,بُكَ
وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ ً 17وًاكَ ,ئًَُُ ثلهًاكَ هُاليُْ بُ ِكيَن كان ثًٌَُوا ,وَكَُ /اوَُـّ ثاكيَنطاكاْ
هُطُيَ ىُماكاْ و ُاسًُكاُِ هُك بُ وَماكَتِ ُاوػؤْ و ًُٓىو بًِاكاُِ ثؤهًى و ؿيفاع ًُؿَُِ و
ئاطلكىفاُُوَ و ئُواُُ ًُٓىوياْ هُك بُ وَماكَتِ ُاوػؤْ ,ثًَـاويوتًُكاًُاْ ئًشتٌاهُ مؤك هَُ
ًُبوُ َُ مياتل بَِ ,هُبُكئُوَ ًىىاكَُُ كلؿُِ وَماكَتِ ُاوػؤ هُطُيَ وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ هُ ًُهائًوِ
ثلؤفَؿا ؿوو ًتِ دًاوامْ ,ثلهًاكيَلِ تل بؤ وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ و كاكَبا ثلؤفَّ ثًًٌَِاك كلاوياْ ًُُ,
تُُاُُت ئُطُك ًُبوُ ِ وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ كًًٍُ بًَت هُ ًُهائًوِ ًًُاكيد ؿاو هُ ثلؤفَكاْ ؿآِ ,
وَماكَتِ كاكَبا مؤكيٌُ ,بُكَ هُُٓكؿوو ساهَُتـا ئُطُك ئًوتناًاتِ ثلؤفَّ بُكؿَواًًاْ ُٓبًَت ,سُشيُْ
ثلؤفَّ ثًًٌَِاكياْ ًُُ ,ئُػيا ُابَِ ,يُعِِ مؤك كَُ ؿَبًَت ,ئُوََ ثًٌَال بامساْ كلؿ ,ثلهًاكيَلِ تلّ
باهِ ئُوَ ُاكَُ ُايُكواُِ ُٓيُ هُ ؿابَُ كلؿُِ بىؿدُّ ثلؤفَكاْ بُهُك ًاك و ىُما و ُاسًُكاْ و
طىُـَكاْ ًّ ُاهًٍََ دًاوامّ بلُْ ,بُكَ با يُكواُِ ُٓبَِ ,ياْ ثًَىَكيَم ُٓبَِ؟ بؤ صيىوُُ هُ وَماكَتِ
ًاكَواُِ كُ بلِّ ؿاُلاو  1تلهًؤْ و  ...........ببىكْ ًٓالن بىويّ ,ئُطُك بُعنَّ فًاكََ ُهُت بلُيّ
هًٌَاْ ًُطلْ 1 ,تلهًؤْ و ً 28وًاك ؿيِاك بؤ وَماكَتِ ًاكَواُِ ؿاُلاوَ ,ىُماّ كِاًُُ كُ فًاكَّ
ؿاًٌُتىاُِ مؤكَ بُ ٓىاك ُاسًُوَ كُ ً 18وًاكّ بؤ ؿاُلاوَُ ,نيلُّ ً 19وًاك ,بُكَ ىُماّ ماػؤ
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ُىوهلاوَ كُ ِكيَنًاْ ُٓيُ ً 28وًاكّ بؤ ؿاُلاوَ ,وَكَ /ئًُُ تُبعُْ باهِ ثًًٌَِاكَ ئُو تًَبًُِّ
بُ ِكيَنياْ وَالًَِ ئُطُك بُكاوكؿّ ًُٓىو ثلؤفَكاُِ سلىًُت بلُيّ هَُ ؿوو ىُمايُ ,كِاًُُ113 ,
ثلؤفَّ ُٓيُ كُ تُكػاْ كلاوّ ً 111وًاك ؿيِاكَو فًاكَّ ؿاًٌُتىاُِ كِاًَُُ ُٓ 315ماك كُهُ ,ماػؤ
 112ثلؤفَّ ُٓيُ تُكػاُللاوّ ً 135وًاكَ ,فًاكَّ ؿاًٌُتىاُِ ُٓ 356ماك كُهُ ,كُواتُ ئًٌَُ ُاهًََري
كُ كِاًُُ مؤكّ بؤ ؿاُلاوَ ,ياْ كًُِ بؤ ؿاُلاوَ ,ئًٌَُ ؿَهًََري ًُٓىو كىكؿهتاْ كًُِ بؤ ؿاُلاوَ ,ثًَىيوتِ
بُ مياتل و مياتل ُٓيُ ,تا ىُكَبىوّ ئُو هاهَاُُ بللَّ بُ تايبُتِ بؤ كِاًُُّ ػؤًُويوت ُُ ,بىؿدُّ
ئًَوتا و ُُ هُ ًىهتُىبُهًٍ ًىًلري ًُُ تُعىينّ كًٌَُكاًُاْ بلات ,بُكَ ؿيواُُوَ ؿَيوًٍََ ئًٌََُ ئُو
تًَبًًُِ هُبُكٓاو وَكؿَطليّ ,بُ ِكيَن عبـاهلل حمٌـ اًري ,ثلهًاك /ؿابَُ كلؿُِ بىؿدُ بؤ ُاوُٓكاْ
ُاعُؿاهُتِ تًَـايُ ئُطُك بُكاوكؿّ ىُماّ ثٌـَك بلُيّ كُ ثًَلٔاتىوَ هُ ُ 5اسًُ و ًُككُمّ ىُكؿمَّ ,
كُ ًىىاكَُُيُكِ كلؿووَ ,وابنامن وَكًِ ئُو ثلهًاكَ ؿكاوَتُوَ وَكًًاْ وَكطلتىوَ ,ثلهًاكّ ؿووََ/
سلىًُت ُُ بُ ِكيَقَو ُُ كىاهًتِ بُكم ئَُ ثلؤفاُُّ دَِ بُد َِ ُُكلؿووَ ,بىوَ بُ ٓؤّ بُ ُٓكؿَكؿاُِ
هاًاُِ طٌتِ هُ بىؿدُ ,وَكى ُُػؤًؼاُُّ  211ىُكَويَوَُيِ هُ هوًٌَاُِ و ئاوّ ػاي هُ ىُكؿمَّ و
ثلؿّ ؿَكبُُـ هُ كِاًُُ و كاكطُّ ًُكًُِكِ هُ ًاوَت ,وَكَ ,ثلؤفَّ ُُػؤًؼاُُّ  211ىُكَويَوَُيِ هاهَِ
 3112تُواو ؿَبَِ ,كُ هُاليُْ ؿَهتُيُكِ ُىيَىَ هُكثُكًتِ بؤ ؿَكلا هُ ُٓكؿوو وَماكَتِ
ئاوَؿاُللؿُُوَ و تُُـكوهتِ ,ثلؤفَّ ئاوّ ػاي هُ ىُكؿمآ ؿووداك طىفًُّ مياؿّ بؤ تُكػاْ كلاوَ,
هُكباكّ كُ طىفًُكُّ هُ ً 31وًاكَوَ بؤ ً 23وًاك ,ئًَوتاَ كاك تًًَـا بُكؿَواًُ و ثلؤفَكَُ بُكَو
كؤتايِ ؿيَت ,ثلؿّ ؿَكبُُـّ كِاًُُ ؿينايُِكُّ تُواو بىوَ و ثلؤفَكَُ ئًُوايَ ؿَكُويَتُ بىاكّ دَِ
بُدَِ كلؿْ بُ طىفًُّ ً 11وًاك ؿيِاك ,ثلؤفَّ كاكطُّ ًُكًُِكِ هُ ًاوَت طريوطلفتِ هُطُيَ كؤًجاًُاّ
دَِ بُدَِ كاك بىوَ ,كاكَكُ وَهتًَِلاوَ و هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاُِ زيَ ئاطاؿاك كلاوَتُوَ ,هُ
ًاوَّ هَِ هاهَِ كِابلؿوو سلىًُتِ ُٓكيٍَ ُُيتىاًُىَ ثًَـاويوتِ ُٓهَطلتِِ يُؿَط هَُ بىاكاُُؿا ئاًاؿَ
بلات ,يُؿَطِ ئاوًاْ ًُُ بُٓؤّ ؿكوهت ُُكلؿُِ ئاوّ بُُـاوَوَ ,وَكَ /ثًٌَال باهِ كؤًُهًََم
بُُـاوًاْ كلؿ ,يُؿَطِ ػؤكاكٌاْ ًُُ بُ ٓؤّ ؿكوهت ُُكلؿُِ هايوؤ ,ؿكوهت كلؿُِ هايوؤ ؿواكُوتىوَ
ئُطًِا هُبُكُاًُ ؿآُيُ ,يُؿَطِ هىوتًُُُِ ًُُ ,بُٓؤّ ُُبىوُِ عًُباكّ هىوتًًُُُُوَ ,ئُويٍ
هُبُكُاًُ ؿآُيُ ,بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ثلهًاكَكاُِ كان عبـاهلل حمٌـاًري ,سُم ؿَكُّ
هُيُكًُُوَ ُٓك ًُٓىوياْ كُ ثُيىَُـّ بُ وَماكَتِ تُػتًت ُٓيُ ,ئُطُك ثلهًاكّ تل ُٓيُ ثُيىَُـّ
بُ بىؿدُّ تًُلًوِ ُٓيُ و عالىُّ بُ ًّ ًُُ ,دُُابت ىُكاك بـَ بًاخنىيٌَُِوَ ياْ ُا؟ بُ ِكيَن ثُكويّ
عبـاهلظيّ ؿاواّ زيَ بىكؿْ ؿَكَُ ,ثلهًاك /هُ ِكيَطُّ ثلؤفَّ ئًوتوٌاكيُوَ ثلؤفَّ ؿكوهت كلؿُِ ًىىُ
و ػاُىو بـكيَتُ واكهِ ًًُٓـاْ بُبَِ ىاماُر ,وَكَ /وَماكَتِ ًًُٓـاْ بُكؿَواَ ػاُىو بؤ وكاهِ
ًًُٓـاْ هُاليُْ وَماكَتِ ًًُٓـاْ ؿكوهت كلاوَ ,تُئؼري بىوًَُلًٌِ ثًَىَيُ ,هاكُِ ؿآاتىو ئُو
ِكيَقَيُ مياتل ؿَكُيّ ,بُ تايبُتًٍ كُ ؿَهت كلاوَ بُ هًوتٌِ ػؤكلؿيٍ كُ ياكًُتًـَك بًَت ,ثلهًاك/
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طىُـّ ًاَ ٓؤ اْ هُك بُ ُاسًُّ كُهُِماْ ً 151اهَِ هًًَُ و فًاكَّ ػىيَِـكاكاُِ مؤكَ و
ىىتاواُُكًًُاْ بٔىوكُ بؤ ػىيَِـُِ ُاوَُـّ ؿَُِٓ طىُـيَلِ تل ,وَكَ /ئًٌَُ ئَُ ثًًٌَِاكَ بُ ُُٓـ
وَكؿَطليُّٓ ,ك ؿيواْ ًىًلًُِ هُهُك ئُو بىؿدُيُّ ئاًافًَاْ ثًًَـا ٓاكَهُكّ بؤ بـؤميُِوَ ,بُ
ًُكدًَم وَماكَتِ ثُكوَكؿَ بُ كَِمسِ ؿاواّ ئُو ثلؤفَيُ بلات ,بؤ ئُوَّ كُ تُُٔا ؿكوهت كلؿُُكُ
ُُبَِ ,بُهَلى بُ ِكيَىَبلؿُُكًُِ ,ثلهًاكيَلِ تل ؿاواكاكَ هُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ كُ بُيُن وَدبُ ثاكَّ
ًًُٓـاْ بـكيَتًُ ,بُهتِ هُ ؿكوهت كلؿُِ ػاُىوَكاْ ,هُوَكًـا ؿَهًََري ثاكَكُ الّ ئًٌَُ ًُُ ,هُ
وَماكَتِ ثالُـاُاُُ هًوتٌِ ثاكَ ؿَفد كلؿُُكَُ ؿياكَ كؤًُهًََم ئاهًات ُٓيُ كُوَماكَتِ ًًُٓـاْ و
وَماكَتِ ؿاكايِ ئًتفاىًاْ هُهُك كلؿووًَٓ ,ض كاتًَلًٍ سُهُب ًُعوىًاتِ ئًٌَُ هُهُك ُُبىوُِ ثاكَ و
بىؿدُ تُُفًنَكُ تُئؼري ُُبىوَ ,بُ ِكيَن ثُضياْ عبـاهلليٍ ,هَِ هاهَُ سلىًُت ثاكَ تُكػاْ ؿَكات131 ,
ًوًاك بؤ ىىتاواُُكاْ بُكَ تاوَكى ئًَوتا هُ كؤّ  168ىىتاواُُ  28ىىتاواُُ تُواو بىوَ ,ئًُُ دًَطاّ
كَِػُِيُ ,وَكَ /هُ كؤّ طٌتِ ئَُ بىؿدُيُّ كُ تُكػاْ كلاوَ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ هًُواهَـا ئَُ
بىؿداُُ ئًَوتا  612ثلؤفَّ ثُكوَكؿَ هُ دَِ بُدَِ كلؿْ ؿاْ ,هَُ فًاكَيُؿا كُ بامساْ كلؿ ئُواُُّ كُ
ػىيَِـًاُُوَ بُياُِ ئُواُُْ كُ تُواو بىوْ و هًوتًَلِ تليٍ هُواُُّ كُ تُواو بىوْ ئاًافًَاْ ثًَـاْ
 128بًَذطُ هُواُُّ تل هُهُك ثلهًاكّ بُ ِكيَن ئُُـاًِ ثُكهًُاْ تُهوًٌٌاْ كلؿْ ,كُ ئًُاُُْ كؤّ
طٌتِ هُ ُٓهٌَُتِ ؿكوهت كلؿُِ ىىتاواُُ و َُٓ هُواُُّ تلً ,ىًلًُِ هُ تُُفًنّ ُُٓـيَلًًٌاْ ؿا
ُُٓـَّ تُئؼري ُٓبَِ ,بُكَ ثلؤفَكاْ كُهُفيَل تُُفًن ؿاْ ,ئُواُُ دًَِ ؿهَؼؤًًُٓ ,ىُلُ ًىؿَّ تُُفًن
كلؿُُكُياْ كًُُ ,ئُواُُّ كُ ُُكُوتىوُُتُ بىاكّ دَِ بُدَِ كلؿُُوَ كاكياْ هُهُك ؿَكُيّ كُ تُُفًن
بلليَّ و ؿَهت بُكاكبّ ,بُعنَّ ثلهًاك ُٓيُ ًىكُكَِكَِ ًُ ًّ ,بُهتٍ ًٓض ًُُ ,ئُطُك هُبُك ًُهُهُّ
كاتٓ ,ىُلُ ًُٓاْ ثلهًاكَ وٓاتىوَتُوَ ,بُكَ ئًٌَُ وَكى ػؤّ ؿاواَ كلؿبىو هُ بلاؿَكامن هُ وَماكَت كُ
هىئاهُكاْ وَكى ػؤّ بِىوهُِوَ ًِٓٔ ؿَهلاكّ ُُكُْ ,هُبُكئُوَ ؿوو ثلهًاك ُٓيُ ثًَىيوت ُاكات
بًؼىيٌَُِوَ و بوًٍََ ئًُُ تًللاكًَُ ,هُهُّ هايوؤ و ًُهُهُّ بُُـاوَكاُُ ,بُ ِكيَن تاكا عبـاهلماق ,بؤ
ثلؤفَكاُِ وَماكَتِ تُُـكوهتِ ؿكوهت كلؿُِ ُُػؤًؼاُُكاْ هُ ؿٓؤن بؤ ثلؤفَكاُِ وَماكَتِ
تُُـكوهتِ بُ تايبُتِ ؿكوهت كلؿُِ ُُػؤًؼاُُكاْ هُ ؿٓؤن ؿواؿَكُويَت؟ُُ ,ػؤًؼاُُّ ًًَلثُجنُ
هُ ؿٓؤن ,طىفًُّ ً 31وًؤْ ؿيِاكَ و كًُال بُ ً 21وًاك بىوَ ,بؤ وكؿبًِِ هُ ثلؤفَكاْ ُاكليَت؟ ػؤّ
وكؿبًِِ ؿَكليَت ,بُكَ هُ كاتًَم كُ بىؿدُ ثُهُُـ ؿَكلَّ ياْ فًاكَيُن بؤ ثلؤفَيُن ؿاؿَُـكيَت
تُػوًى ؿَكليَت ,ؿَبًِِ هُو كاتاُُؿا ؿائريَّ ًُعِِ ياْ وَماكَتِ ًُعِِ ثلؤفَكُ تُوهًعُ ثَِ
ؿَكات ,ؿاواّ طىفًُّ ئًنافِ ؿَكات ,ئُو ًتُّ كُ تُىـيلياْ كلؿووَ هُ ئُهاي ؿا ًىًلًُِ و بُ
تايبُتِ هُو وَماكَتاُُّ كُُُٓـَهِ ُري بُ تايبُتِ ئُو كًٌَُيُ ؿيَتُ ثًٌَُوَ ,بُُٓكسايَ ئًَوتا ئُوَ
ٓاكَهُك كلاوَ ,ؿوو ,هَِ هُ ثلؤفَّ ُُػؤًؼاُُ هُ ثاكيَنطاّ ؿٓؤن و ؿوواًٍُ هُ ُٓوهًَل و ؿواًٍُ هُ
هوًٌَاُِ ئًشاهُ كلاوًُْ ,هئُهُّ ًُبوُ ِ ًىػُهُهًاْ ٓاكَهُك كلاوَ و ؿَهت بُكاكؿَبّ ,ثًًٌَِاك
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ؿَكَُ هُ بىؿدُّ تُواوكاكّ ياْ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ بؤ هاهَِ ً 3112اكيَلِ ئؤهؤًجِ ؿكوهت بلل َّ
هُ ثايُتُػتِ ُٓكيٍَ كُ تًَٔىوّ ئَُ ثلؤفَيُ ً 211-251وًؤْ ؿؤالكّ تَِ ؿًََٓت ,ئًٌََُ هُ وَكًـا
ؿَهًََري كَِٓاوّ ئَُ ثًًٌَِاكَ ؿَكُيّ و هُ هاهَِ ؿآاتىو بُ ُُٓـ وَكّ ؿَطليّ ,ئُطُك ئُو تىاُايُ ُٓبىو,
بُ ِكيَن كان دالي ثلهًاكّ ُٓيُ هُهُك ؿابري كلؿُِ بىؿدُّ ثًَىيوت بؤ ثلؤفَكاُِ ئاوؿيَلّ ,وَكى
ثلؤفَّ ئاوؿيَلّ ًًُاًم و تُق تُق و كؤيُُٓ ,كوَٓا ثلهًاكّ ُٓيُ هُهُك تُػوًى كلؿُِ دىمئًَم
هُ بىؿدُّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ كُ هاكُُ هُبُكؿَهتِ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطا و ثاكيَنطايُ ,تُػوًى
بلليَت بؤ ثلؤفَكاُِ كٌتىكايَ ,بًُِ يُكَُُُٓ ,ـيَم هُو ثلؤفاُُّ كُ بُ ِكيَنياْ ئاًافَياْ ثًًَـا ,هُ
ُاسًُّ ًًُاًم و تُق تُق ئُواُُ ثاكَّ ؿينايًِاْ بؤتُػوًى كلاوَُ ًّ ,امامن هُوَ مياتلٓ ,ىُلُ
ئًٌَُ ُُٓـيَم هُواُُ كُ سلىًُت ًُامّ ئُوَّ ُٓيُ كُ ئُو ثلؤفَ طُوكاُُ ياْ بُ ىُكم ياْ هُ ِكيَطُّ
وَبُكًَُِٓوَ تُُفًنّ بلات ,بًُِ ؿووََ دُُابًاْ كُ ئُو ثًًٌَِاكَياْ كلؿ ,ثًًٌَِاكَكُ هاهَِ كِابلؿووَ
كلؿّ ,ئًٌَُ ثٌتطريّ ؿَكُيّ و ُٓك كِؤفّ ؿواتليٍ هُ ُ 3/2ىوهلاوًاْ كلؿووَ بؤ ثاكيَنطاكاُِ ُٓوهًَل
و ؿٓؤن و هوًٌَاُِ و ئًـاكَّ طُكًًاْ ,كُ ًً ّ%5ناًُُ كُ دُُابًاْ ثًًٌَِاكّ  %2كلؿبىو ,بُكَ ئًٌَُ
وَكى تُفآىًِ ًُٓىوًاْ ثًَلُوَ بؤ ًُهُهُّ ؿَعٌِ كُكتِ كٌتىكاهَِ ,ئًٌَُ كلؿووًاُُ بُ ًُكدًَم كُ
ثلؤفَكاًُاْ ثُهُُـ ؿَكُيّ ِٓ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ كُ  ّ %5بؤ كُكتِ كٌتىكايَ و ئاوؿيَلّ
تُػوًى بللَّ ,ئُوََ ُىوهلاوَكُيُ كُهُهُك ًاًُ ؿاًاْ ُاوَُ ,ىوهلاوَكُ تُىليبُْ  2كؤفَ
ؿَكٓىوَ ,بُهََِ هُ ئُهِاّ ًىُاىًُُّ بىؿدُ بىو هُهُك ثًًٌَِاكّ هًقُُّ كٌتىكايَ و ئاوؿيَلّ بُ ِكيَن
كان دالي هاهَِ ثاكيٍ ُٓك عُيُِْ ًُٓاْ ثًًٌَِاكّ ُٓبىو ,بُ ِكيَن كان ػوًى لثُإ ,سلىًُتِ ُٓكيٍَ
بؤ دَِ بُدَِ كلؿُِ ثلؤفَكاْ هُو ُاوٓاُُّ كُ باكاْ و بُفلياْ مؤك زيَ ؿَباكَّ بُ تايبُتِ ُاوُٓ
هِىوكيُكاْ ,ؿَبَِ ًاوَّ دَِ بُدَِ كلؿًُاْ مياتل بـكيَتَِ بؤ ثلؤفَكاْ ,وابنامن ئًُُ ُٓك ثلؤفَيُن كُ
كؤًجاًُايُن وَكّ ؿَطليَت ًاوَّ ثًَىيوت ؿياكّ ؿَكليَت بؤ تُواو كلؿُِ ثلؤفَكُ و هُ كاتِ دَِ بُدَِ
كلؿُِ ثلؤفَكَُ ًاوَّ مياؿ بؤياْ ئُفًاك ؿَكليَت هُبلّ كِؤفاُِ باكاْ و بُفل و هُكًاوهؤهَُؿا بُ
فُكًاُ َِ دًَطري ؿَكليَت كُهُ هُكسًُتِ وَميلَ بُ ثًَِ كِاثؤكتِ كًُِاهِ ئُو ثاكيَنطايُ ,ئُوَ ٓاكَهُك
كلاوَ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ثلهًاكيَلِ تل ثاكَّ باَ تُكػاْ بلات بؤ يُكُّ ًٌُتُدَِ كلؿْ بؤ ػُهَلِ
ُٓفاك و كًُـَكاًُت ,بامساْ كلؿ ,ثلهًاك هُهُك بُُـاوَكاُُ وَكػياْ ؿاوَتُوَ ,بُ ِكيَن كان بالي هوًٌاْ
ثلهًاك ؿَكات بؤِٓ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ثًَـاطريّ ُاكات هُهُك ئُجناًـاُِ هُكفًًَلّ طٌتِ ,ئًٌَُ
هُوَكًـا ؿَهًََري ئًٌَُ ثًَـاطريضياْ كلؿووَ بُ ُىوهلاوّ كَِمسِ و كؤًُهًََم ؿؤكًؤًًَِت ُٓيُ ؿَتىاُري
عُكمّ بلُيّ ,بُي ثًَىيوت ُاكات ,وابنامن هُ ًًـياكاًٍُ مؤكبُّ ػُهَلِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئاطاؿاكَ
كُ ُٓكيٍَ ؿاواّ ئُجناًـاُِ هُكفًًَلّ طٌتِ ؿَكات ,ئًُُ وَكى ُُٓذًَلُ ُٓتا ئُطُك كِيقَّ فًاكّ
بُ ُٓك ِكيَقَيُن ؿَكَِٓ هُ عرياىـا ,بُكَ ئُجناًـاُِ هُكفًًَلّ
ؿاًٌُتىاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ
كؤًُهًََلِ مؤك كًًٌَُاْ بؤ ٓاكَهُك ؿَكات هُ بىاكَ كؤًُكيُتِ و ئابىوكّ و بُكَوثًٍَ بلؿُِ وكتـا,
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ُُبىوُِ فًاكَ بُ تايبُتِ الّ ئًٌَُ هُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ُُبىوُِ فًاكَّ ؿَىًق ,ئًٌَُ فًاكَكاُِ
سُهل و تُكىًٌٌاْ ُٓيُ ,بُكَ هُكفًًَلّ ئُجناَ ُُؿكاوَ ,بُكَ ُٓك ؿيواْ بؤ وَكًـاُُوَّ ئُو
ثلهًاكَ ؿَبَِ ئُوََ بوًٍََ بُ ثًَِ ؿَهتىوكّ عرياق ًاؿؿَّ  111ػاهَِ  9ثلؤهُّ ئُجناًـاُِ
هُكفًًَلّ يُكًَلُ كُ وا تُعليف كلاوَ كُ ؿَبَِ هُ ًُٓىو عرياق ئُجناَ بـكَّ ,بُكَ ياهاًِ ثَِ
ؿَكٓىوَ كُ ياهاّ فًاكَ  ّ21هاهَِ  3118هُ ثُكهًُاُِ عرياق كُ ياهاّ (ىاُىْ تعـاؿ اهولاْ)َ ,بُكَ
ئُطُك ئُوَ هُاليُن ؿابًٍَِ و بًَري بوًََري هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ با هُكفًًَلّ بللَّ كُ ًّ ػؤًٍ و
وَماكَتِ ثالُـاُاًٍُ يُكًَلّ هُواُُّ كُ ئُو ؿاوايُ ؿَكُْ ,ئُو كاتُ بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ ؿَبًَت
ياهايُن هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُُوَ ؿَكبَِٔ بُُاوّ ياهاّ هُكفًًَلّٓ ,ىُلُ هُكفًًَلّ ثلؤهُيُن ًُُ
كُ ئًٌَُ ًُهُهُْ هُالّ ػؤًاُُوَ ىُكاك بـَيّ هُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ و ؿَهتُّ ئاًاك و بّٔ ئُجناًِ
بـَْ ,هُكفًًَلّ ؿَبًَت باطلاوُـ و ػُهفًُتِ ىاُىُِ ُٓبَِ بؤ ئُوَّ ًُكعًُت وَكبطلًَُّ ,هُهُّ
ؿَهتىوك ئُوَ بؤ ًىػتُهُكاْ بُدَِ ؿيَوٍَ ًّ ,ػُبريًٍُ هُ ًُهائًوِ ىاُىُِ ؿا ,بُكَ ئُطُك ٓاتى بلِياك
ياْ بؤٓىوًَُم ُٓبَِ كُ ثلؤهُّ هُكفًًَلّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَكبًَٔت يُكَُ ًت كُ ؿَبَِ بللَّ,
ؿَبَِ ياهايُن هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُُوَ ؿَكبَِٔ و عًُُهًُكُ تُُنيٍ بلات بؤ ئُوَّ ئُو ثلؤهُّ كُ
ئُجناًِ ؿَؿكيَت ًُكعًُتِ ُٓبَِ و تُعِِ زيَ ُُؿكَّ ,ثلهًاكيَم كُ بُ ِكيَن كان بالي هوًٌاْ هُ كِاثؤكتِ
وَماكَتِ ؿاكايِ الثُكَِ  17وَماكَتِ ؿاؿ ًٓض ثلؤفَيُكِ بُكؿَواًًاْ ًُُ ,بُكَ هُ ػٌتُّ ثلؤفَ
بُكؿَواًُكاْ ًَُ ثلؤفَ تؤًاك كلاوَ ,ؿاواكاكيّ كِووُللؿُُوًَاْ بـََُِ ,وَكَ /وَماكَتِ ؿاؿ ًَُ
ثلؤفَّ بُكؿَواًِ ُٓبىو هُ ُٓوهًَل و ؿٓؤن ُٓكيٍَ بُ ُىوهلاوياْ  5179هُ ِكيَلُوتِ 3113/11/11
ؿاواّ طىاهتُِوَّ هَِ ثلؤفَكُياْ كلؿ هُ ُٓوهًَلو  3هُ ؿٓؤن بؤ هُك بىؿدُّ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ
و ئًٌََُ بُ ُىوهلاوًاْ  6223هُ ً 3113/11/31ىُاىُهُكًُاْ ئُجناَ ؿاوَ ,ثلهًاكيَلِ تلّ هُ
ػٌتُّ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ ؿا  122ثلؤفَ تؤًاك كلاوَ وؿَهت بُكاك ُُبىوَ هُ ُٓوهًَل و هوًٌَاُِ و
ؿٓؤنُٓ ,كوَٓا  733ثلؤفَ بُ بؤًايِ بُدَِ ًَٓوَـكاوَ هُ ُٓك هَِ ثاكيَنطاكُؿا ,ئًُُ بؤِٓ و ٓؤْ
ثُكهًُاْ ؿَتىاَُِ ٓاوؿيَلّ ئُو ثلؤفاُُ بلات؟ هُ كاتًَم ؿا كُ دَِ بُدَِ ُُبىوُِ ؿياك ًُُُُٓ ,ـيَم هُ
ثلؤفَكاًٍُ ُىوهلاوَ ؿَهت بُكاك ُُبىوَ ,هُوَكًـا ئًٌَُ ؿَ َهًَري مؤكبُّ ئُو ثلؤفاُُّ كُ ػُكدِ
هُهُك ُُكلاوَ ,بليتري هُو ثًًٌَِاككلاواُُّ كُ هُ هاهَِ  3113ثُهُُـ كلاوْ ,ؿواكُوتىوْ ,ثًٌَاليٍ
ًُكظياْ ؿا تُومحيُكُّ هُ ثُهُُـ كلؿُِ بىؿدُّ هاهَِ  3113هُ ًاُطِ َ 7وَ ًُٓىو ئُهبابُكاُِ
تل هُ ُُٓـيَلِ تليٍ كًٌَُّ مَوّ و ؿينايّ ُٓيُ ,كُ ثاكًَِ هُهُك ػُكز ُُكلابًَت ,ثاكَ هُكف
ُُبىوَ ,ثلهًاكيَلِ تل ؿوو هاهَُ باي هُ ثًَىَكّ ميلَن ؿَكلَّ كُ طىايُ وَن ٓاكَهُكيَم بؤ ِكيَلؼوتِِ
بُكًُِٓ كاكَبا ,بُكَ تا ئًَوتا دَِ بُدَِ ُُكلاوَ ,ئًُُ كِاهتُٓ ,ىُلُ ُُٓـ بؤٓىوًَُم ُٓبىوَ و
ُُٓـ حماوَهُيُن كلاوَ بؤ ؿاُاُِ ثًَىَكّ ميلَن ,تُبًعِ ئًَُُ هُ ًُهوَُسُتِ سلىًُتِ ُٓكيٌَُ كُ
بُ مووتليّ كات ؿابِـكيَت بؤ ئُوَّ ًُهُهُّ دًبايُّ كاكَبا بُ ًلوًَلِ ِكيَم و ثًَم و ًىُتُمََ
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بلليَت و يُكًَلًٍ هُو ئُٓـافاُُّ كُ هُ ثلؤفَ ياهايُكُ ٓاتىوَ ياْ هُ كِاثؤكتِ وَماكَتِ ؿاكايِ و
ئابىوكّ ؿآاتىوَ كُ ؿآاتِ كىكؿهتاْ بُكم بلليَت ,ئًُُ يُكًَلّ هُو ِكيَطاياُُّ كُ بُفريِؤؿاُِ تاىُّ
كاكَبا كُ هُ ُُٓـَّ ساهَُتـا وايُ دًبايُكَُ بُ ِكيَم و ثًَلِ ُاكلَّ ,هُ ُُٓـَّ ًىيًََِم دًبايُ ؿَكلَّ,
بُكَ ًىًلًُِ بُعنيَم ػُهَم تًَبًِِ هُهُكّ ُٓبًَت ,ثلؤفَكُ ؿواكُوتىوَ ,ثلؤفَّ وَماكَتِ كاكَبا,
ئًَوتا هُكىاهَِ ئُوَْ كُ بَُ ُنيلاُُ بُكُاجمُكُياْ وُُُكِوو و بُكُاجمًَلِ طٌتطري بًَت و
تُُوًقًَلًًٌاْ كلؿووَ هُ ُاسًُّ فًُُُوَ تًُُوًقًَلًاْ كلؿووَ هُطُيَ وَماكَتِ ًاكَواُِ بؤ ئُوَّ
كُ ؿوو كاك ثًَلُوَ ئُجناَ ُُؿكيَت كُ ثًَىَكَكُ بؤ ئاويٍ و بًَت و بؤ ًُهُهُّ كاكَباَ و كؤُالؤهَللؿُِ
كاكَبا بًَت و بُكَ بؤ ئاويٍ بتىاُّ هىوؿّ زيَ ببًِّ هًوتًٌَلِ تل ؿاًُُُمكَّ ,بُ ِكيَن ؿ.دًٔاْ امساعًى,
بىؿدُّ ثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ بؤ وَماكَتِ تُُـوهتِ كًُُ ,وابنامن مؤكداك بامساْ كلؿووَ ,ثلهًاكيَلِ
تلّ طىفًُّ طٌتِ ثلؤفَّ ؿكوهت كلؿُِ ُُػؤًؼاُُّ هُ ؿايم بىوْ هُ ؿٓؤن ًُبُهتِ كًُُ ,كُ
ئًَُُ ؿَبًَتُ ٓؤّ ؿواكُوتِِ دَِ بُدَِ كلؿُِ ئَُ ثلؤفاُُ تلايُ كاك هُهُك مياؿ كلؿُِ طىفًُكاًُاْ
بللَّ ,وَكَ /وَماكَتِ تُُـكوهتِ ؿاواّ كلؿووَ و هُ ُُػؤًؼاُُّ هُ ؿايم بىوْ ئًَوتا هُ ئًشاهُ ؿايُ,
بلِّ ثاكَكًُِ مياؿ كلاوَ ,هُو بلَِّ كُ داكّ يُكَُ ؿاواياْ كلؿبىو ,ثلؤفَكُ هُ ثاكيَنطاؿا هُ ئًشاهُ
كلؿُـايُ ,ثلؤفَّ ؿكوهت كلؿُِ ُُػؤًؼاُُّ ًًَلثُجنَُ ًٌَٓتا ًاوَ كُ ئًشاهُ بللَّٓ ,اكَهُكّ
ًُهُهُّ طىفًُكُّ بلُيّ ,بُ ِكيَن طىهًَناك ىاؿك ثلهًاك ؿَكات هُ ىُماّ ؿوكاْ ُاسًُّ بِطلؿ تا ئًَوتا
ًًٓٔاْ بؤ ُُكلاوَ ,بُتايبُتِ طىُـّ كاُِ تى كُ داؿَ و ِكيَطاوباًُاْ ًُُ ,وَكَ /هُثلؤفَ بُكؿَواًُكاُِ
 3112بؤ ُاسًُّ بِطلؿ  2ثلؤفَ هُ هًوتُكاْ ؿا ُٓيُ كُ بليتري هًُاُُ ,ثلؤفَّ يُكَُ /ىريِتاوكلؿُِ
ِكيَطاّ بِطلؿ ,طىُـّ كاُِ تى بُ ؿكيَقّ 23كٍ ,بُ طىفًُّ ً 3وًاك و ً 611وًؤْ ؿيِاكُ ,امامن ئُوَ
فاكينَيُ ياْ ُا؟ بُي بُُٓكسايَ طىفًُكُّ ً 3وًاك و ئُوَُـَ كُ ثلؤفَّ يُكًًُاْ ىريتاوكلؿُِ ئَُ
ِكيَطايُيُ ,بُ ً 3وًاك و ً 611وًؤْ ؿيِاك ,ثلؤفَّ ؿووََ /ىًَلتاوكلؿُِ ِكيَطاّ طىُـّ ًاكهتًَّ ُاسًُّ
بِطلؿ بُ ؿكيَقّ 7كٍ هُ ىؤُا ِ يُكَُ بُ طىفًُّ ً 1وًاك و ً 211وًؤْ ؿيِاكَ ,ثلؤفَّ هًًََُ/
تًَلُهَ ِليَق كلؿُِ ِكيَطاّ طىُـّ هًَـَك هُ بِطلؿ بُ ؿكيَقّ 2كٍ بُ طىفًُّ ً 213وًؤْ ؿيِاكَ ,ثلؤفَّ
ٓىاكََ /تًَلُهَ ِليَق كلؿُِ ُٓواكَ بُكمَ هُ بِطلؿ بُ ؿكيَقّ 6كٍ بُ طىفًُّ ً 282وًؤْ ؿيِاكَ,
ثلهًاكيَلِ تلّ هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ ؿا ٓاتىوَ ؿكوهت كلؿُِ ثلؿّ كآلوهىوكاْ ,ثلهًاكَكُ ئُوَ بىو
كُ ئَُ ثلؿَ هُ كىيًَُ ,ؿكوهت كلؿُِ ثلؿّ طىُـّ كآلوهىوكاْ طىفًُّ ً 875وًؤُُ ّ785 ,بؤ ػُكز
كلاوَ ,كِؤفّ ؿَهتُبُكاكبىوُِ  3111/13/15يُ ,ثلهًاكيَلِ تلّ ثلؿّ هُككُثلاْ ,ثاكيٍ هُ ثلؤفَ
بُكؿَواًُكاْ ٓاتىوَ ,بُكَ تا ئًَوتا ؿَهتِ ثَِ ُُكلاوَ ,ئَُ ثلؤفَيُ كِؤفّ  3113/11/31طليَبُهتِ
بؤ كلاوَ ثاَ طؤكِيِِ ؿينايُِكُّ هُ  َ311ؿكيَقّ بؤ  َ351ؿكيَقّ كُ ثًَىيوتِ بُ فُكًاُِ طؤكِيّ و
كَِماًُُـّ ُٓبىوَ كُ ؿيواُُوَ ئًُُ ًُهُهُّ تُ ريّ ؿينايُِ ,ئًَوتاَ ػُكدِ هُهُك كلاوَ بُبلِّ
ً 622وًؤْ ؿيِاك ,ثلهًاكيَلِ تل ٓان كلؿُِ ِكيَطاّ ثوًَِطاْ ع هُككُثلاْ تُواو بىوَ بؤِٓ ؿووباكَ
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بىوَتُوَ ,وَكَِ /كيَطاّ هُككُثلاْ طىفًُكُّ ً 128وًؤْ ؿيِاكَ بلِّ ً 115وًؤُِ زيَ ػُكز كلاوَ,
ثلؤفَكُ تُواو بىوَ و ثاكتاوّ ؿاكايِ ُٓيُ ,بُ ِكيَن بُياْ اظيـ ثاككِ طٌتِ هُ ماػؤ و ئاًًَـّ بؤ تُواو
ُُكلاوَ؟ وَكَ /ئَُ ؿوو ثلؤفَيُ هُهُك وَماكَتِ ُاوػؤ و ثاكيَنطاّ ؿٓؤن هُ دَِ بُدَِ كلؿْ ؿاْ ,هُ
َ 11/1وَ ؿَهت بُكاكبىوْ هُاليُْ ؿوو كؤًجاًُاوَ و ػُكدًًٌاْ هُهُك كلاوَ ,ؿوايِ هُبُكثًَىيوتِ
ثلؤفَكُ طىفًُّ طٌتِ ثاككِ ماػؤ هُ ً 5وًاك و ً 271وًؤْ ؿيِاك كُ ػُكدِ ً 2وًاك و ً 852وًؤْ
ؿيِاك هُ َ 11/1وَ ؿَهت بُكاكبىوَ و ثاككِ ئاًًَـيٍ هُ ً 2وًاك و ً 225وًؤُُوًَ 2 ,وًاك و 986
ًوًؤْ ؿيِاكّ زيَ ػُكز كلاوَ و طىاهتُِوَّ طىفًًًُاْ بؤكلاوَ و هُ هاهَِ  3112ؿا تُواو ؿَبّ,
ثلهًاكيَلِ تلّ بُ ِكيَن بُياْ اظيـ ,ثلؤفَّ بُُـاوّ طُزي مَُتُ و طوًَُِ و طُزي باهَِـَ هُ  3111ؿا
ُٓبىوْ هُ هًوتُكاُِ هاهَِ ُٓ 3111بىوْ ,بؤِٓ ئًَوتا ؿووباكَ بىوُُتُوَ؟ ,بُُـاوّ طوًَُِ ؿَهت
بُكاكبىوَ هُ هُكَتاّ  3113ؿا هُاليُْ كؤًجاًُاّ ماًُُِوَ تُُفًن ؿَكلَّ و ئَُ ؿوو ثلؤفَيُّ تل
وَكًُكاُِ ُابًٌُِوَ ؿوايِ كُ ؿيتٌُوَ وَكًِ ؿَؿًَُوَ ,كُ هبُيَِِ ٓاتًُِوَ تُكًٌوُّ ئُو هىئاهُ
ؿَكُيّ ,ثلهًاكيَلِ تل مياؿكلؿُِ طىفًُّ ُُػؤًؼاُُّ ًًَلثُجنُ هُ ؿٓؤن ,ئًَوتا كاكّ هُهُك ؿَكُيّ,
ًّ ؿوايِ ؿيٌَُوَ هُك تُكًٌوُ كلؿُِ ثلهًاكَكاُِ بُياْ ػاْ ,بُ ِكيَن هُكطىيَ رضا بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ
هُ بُ ـا كُ تُهـيق كلاوَ ,بُ  5تلهًؤْ و ً 211وًاك  827ؿيِاكَ ,بُكَ هُ كىكؿهتاْ كلاوَ بُ 5
تؤهًؤْ و ً 222وًاك ,يُعِِ كُ كًُالَ هُو بىؿدُيُّ كُ هُبُ ـا ًىهاؿَىُّ هُهُك كلاوَ ,هُ
سُىًقُت ؿا ًّ بَُ بُساهَِ ػؤَ هُ ًاُطِ  11هاهَِ  3113كُ ٓىويّ بؤ بُ ـا بؤ ًىتابُعُ كلؿُِ
ًُهُهُّ كًٌَُّ بىؿدُّ ُٓكيٍَ هُطُيَ بُ ـا و هُطُيَ بُ ِكيَن دًَطلّ هُكؤكِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ و
بُ ِكيَن وَميلّ هاًاُُ هلوًتًُكاْ كُ ؿاًٌُتري هُطُيَ ئُواْ ًّ ئًَوتاَ تَِ ُاطَُ كُ هُ بىؿدُّ
سلىًُتِ عرياىِ فًـكِايَ ؿا بؤِٓ ىُكاك ؿَؿكيَت ياْ بؤِٓ فًاكَّ كَىًُِ ًىػُهُي بؤ ًًُاكيد هُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُوَّ هُ بىؿدُّ عرياق ؿا ؿيَت ًّ تَِ ُاطَُٓ ,ىُلُ ًٓض ًُُتقًَلِ تًَـا ًُُ و ًٓض
سًلٌُتًَلِ تًَـا ًُُ ُُ ,تُفاهًوَِ كاكَكاْ با بوًََري هُ هًوتِ ثلؤفَكاْ و ئُواْ ئُواْ كُهًاْ
ًىتابُعُّ ؿَكُْ هًَلَ ُُئًٌِ ئُواًُُُ و ُُتُعليفِ ئاهًُتًٍ وايُ ,كؤّ طٌتِ ئُواْ هُ ًُٔايُت ؿا و
بىؿدُّ تًًُلًوِ َُٓ بىؿدُّ ًًُاكيد و َُٓ بىؿدُّ تُصيًُّ ئُىاهًٍ ئُواْ ُٓك ًُٓىوّ كُ
ؿَيًَِلْ بؤ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بُ يُن ًت و بُ يُن ًُطيىع ًُٓىوّ ثًَلُوَ ؿًََُلؿكيَت ,ئًِذا ئًٌَُ
هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ًُٓىوّ بلُيّ بُ ًًُاكيدًُٓ ,ىوّ بلُيّ بُ ًُعاًات و ًُٓىوّ بلُيّ بُ
تًُلًوِ ,ئًُُ بلِياكيَلُ كُ هًَلَ ؿَؿكيَت ,هُبُكئُوَ كُ ئُو ئًؼتالفُ هُ ئُو كَِىًُُّ كُ ئُواْ
ؿايـًََُّ و ًّ ػؤَ ئُو ثلهًاكََ هُ وَميلّ ؿاكايِ عرياق كلؿ ئُوَّ ئًَوتا ,طىمت ئًَىَ بؤ ؿَيلُْ؟
طىتِ وَهَآل ئًٌَُ ئُوَ ُُٓـ هاهًََلُ ُٓك كلؿووًاُُ و ُٓك بُو ًًَىامَ ,ومت ػؤ ئُوَ ًُهوَُسُتِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئًشتٌاهُ ئًٌَُ ًُٓىوّ بلُيّ بُ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطا ,واّ زيَ بًَُِ ,هُهُْ بوًََري بُو
ًًَىامَ باًالَ ,بُُٓكًًَىاميَم بَِ ,هُبُكئُوَ ئُوَ مؤك كًٌَُ ًُُ كُ هُ كَِىًُِ ئُواْ ِٓ ٓاتىوَ هُ
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كَىًُِ ئًٌَُ ئًَوتا ِٓ ٓاتىوَ؟ ,سواباتِ ػتاًًٍ ئًُاُُ سُي و فُهىَ ؿَكات ,ئًٌَُ ًٓىاؿاكيّ
ئًُوايَ بتىاُري ب ِليَلِ مياتل هُ ًًُاكيد هُكف بلُيّ بُٓؤّ ئُوَّ كُ بىؿدُ مووتل ثُهُُـ بللَّ ,هُ
ثلهًاكيَلِ تلّ بُ ِكيَن هُكطىيَ ػاْ هُ كاتِ ؿاُاُِ بىؿدُ بؤثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ و ؿياكّ كلؿُِ
دؤكّ ثلؤفَكُ ثًَىيوتُ ئُوهُويُت بـكيَتُ ػىؿّ وَماكَتِ ثُيىَُـيـاك ُُن وَماكَتِ ثالُـاُاْ,
وابنامن هُ ًُكسُكُّ كُ كلؿًاْ ئًُلِؤ بُياُِ ػىؿّ وَماكَتِ ثُيىَُـاك بُ تايبُتِ ئًُوايَ بُثًَِ
ئَُ ًًلاًُنًُ مؤك مياتل هاسب ىُكاك بىوَ ,ئُطُك ىُكاكَكاًُاْ با بوًََري ئُواُُّ كُ تُىـضيِ ئًٌَُياْ
كلؿووَ ,هُباكَت بُ ثلؤهُّ تىاُاهامّ ,كؤًُهًََم ثًًٌَِاكياْ تُىـيٍ كلؿووَ بُ ِكيَنياْ الؿاُِ ًُكدِ
بُؿَهتًَِٔاُِ صيلَّ ًَُ بؤ مًآْ ,ىُلُ مؤكيَم هُ ماُلؤكاُْ .....امامن ئًُُ مؤك ًىفُهُهَُ ,بُكَ
ئُطُك ثًَعتاْ باًُ ًُٓىوّ ؿَػىيٌَُِوَ ,هُباكَت بُ ثلؤهُّ تىاُاهامّ ثًًٌَِاك ؿَكُيّ ,بُكَ ئًُُ
ثًًٌَِاكَ و ثًًٌَِاكَكَُ كلاوَ ,بُكَ ئُطُك وَكًُكُّ بـًَُوَ باًال بَِ هُوَّ كُ ًُٓىوّ
وىيٌَُِوَ ,ئًٌَُ ُُٓـَّ هُو ثًًٌَِاكاُُ بًًَُلًاْ ثُهُُـْ هُالّ ئًٌَُ ,ئًٌََُ ئَُ ثًًٌَِاكاُُ هًقُُّ
باكّ تىُاهامّ ُٓيُ كُ تُعوًٌاتُكاْ ؿَكؿَكاتًُٓ ,ىو ًُكدُكاْ وئُواُُ ,ئًَوتاَ ئًٌَُ هُكىاهَِ مياتل
ئُوَيّ كُ ئًُاُُّ كُ ًاوْ و ئًوتشاىًاْ ُُكلؿووَ با بوًََري ُاوياْ ؿَكٓىوًَُ ,ػوُؿَ ُُن كُهًَلِ
تامَ كُ وَكبطريَّ ,ئًُاُُّ كُ ئًَوتا ُْٓ ئًٌُكاًُاْ ِكيَم وُيّ و ؿَهت بُكاكبّ ئًُُ ئُوهُويُتِ
كَىَُ يُكُ ,ئًِذا ؿووََ ,ئًُاُُّ كُ ٓىوْ و ُُٓـيَم كًٌَُياْ ُٓيُ كًٌَُّ ئُواًٍُ ٓاكَهُك بلُيّ,
بُ ِكيَن كان سًُُهعًـ ؿَهََِ ُا ٓاوهُُطِ هًَُُىاْ بىؿدُّ ِكيَقَّ وَبُكًَِٓاْ و وَطُكِػوذي ُٓيُ هُ
وكتُ ثًٌَلُوتىوَكاُـا وَطُكِػوذي َ %21و وَبُكًَِٓاْ  ,%61ئًٌََُ هُوَكًـا ؿَهًََري ًىًلًُِ وابًَت,
بُكَ هُ وكتُ ثًٌَلُوتىوَكاْ بىًُُّ تُستًاْ تُواوَ ,هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بىًُُّ تُستِ مؤك ػلاثُ
ياْ ؿكوهت ُُكلاوَ ,ئُوَّ كُ َُٓ بىوَ تًَم ؿكاوَ ,هُبُكئُوَ فُكىٌاْ ُٓيُ هُ طُيَ ًىيَِِ تل,
ثلهًاكّ ؿووََ /ئاًاك و ؿاتا هُهُك بًَلاكّ هُهاكُِ كِابلؿوو ُُٓـَ و ٓؤُُ؟ِ ,كيَقَّ بًَلاكّ ُُٓـَ؟
كاككلؿْ بؤ كَُ كلؿُُوَّ ئَُ ِكيَقَيُ ُُٓـَ؟ ِكيَقَّ ئاهتِ كَُ كلؿُِ ُُٓـَ؟ ِٓ كلاوَ و ِٓ
ؿَكلَّ و ؿَيُٓا ثلهًاكّ تل ًّ ,ئًُُّ بًُِ يُكًُُ كُ دىاب ؿَؿًَُوَ ,بًَلاكّ هُ هاهَِ  3115و
َ 3116وَ هُ  %15هُُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿابُميىَ ئًَوتا بؤ ُنيلُّ  ِٓ ,%7كلاوَ؟ تُبعُْ مؤكًت
كلاوَ تُبعُْ ئًَُُ دًَطُّ ؿهَؼؤًًًُٓ ,ىامشاْ وايُ كُ بتىاُري مياتليٍ بلُيّ َُٓ ,هُ ِكيَطاّ
بىؿدُّ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُوَ َُٓ هُ ِكيَطاّ ُٓهَؼوتِِ ُٓزي كاك بؤ ػُهَلِ هُ كُكتِ
تايبُتًٌُوَ ,وابنامن بُياًٍُ بُ تُفوًىَ باهِ ئُو ًتاًُُاْ كلؿ ,بُ ًُوبُتِ بَِ كاكيٍ ُٓكوَكى
هُهاكُِ كِابلؿووَ بامساْ كلؿووَ ,بًَذطُ هُ تُعًِات و بًَذطُ هُو بىاكاُُّ كُ هُ ُاو بىؿدُّ تًُلًوِ
ؿآُيُ ,ػُكز كلؿُِ ُٓك يُن ًوًاك ؿؤالكيَم و ُٓك  1,3تلهًؤْ ؿيِاكيَلِ عرياىًٍ هًُُهُهُّ
ًًُاكيد ُنيلُّ ُٓ 21ماك ُٓزي كاك ؿَكَِػوًََِِ ,هُبُكئُوَيُ كُ بًَلاكّ كَُ بىوَٓ ,ىُلُ هُ هاهَِ
ُٓ 3116تا ئًَوتا َُٓ ًًناًُُّ سلىًُتِ ُٓكيٍَ مياؿّ كلؿووَ ,ػُكز بىوَ َُٓ ,وَبُكًَِٓاًٍُ
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ُٓبىوًَٓ ,ىاؿاكيّ كُ باًاليٌِ زيَ بَِ ,ثلهًاكيَلِ تل ثلهًاك و ؿاواكاكّ و ثًًٌَِاك ,ىُماّ ًاكَمووك و
هُيـ هاؿق ًِٓٔ بؤ ُُكلاوَ ,وَكَ  59ثلؤفَّ بُكؿَواَ بُ طىفًًُّ 81وًاك و ً 711وًؤْ ؿيِاك ئًُُ
وَكى طىفًُ و وَكى تُكػاْ كلاوّ ً 25وًاكً 311 ,وًؤْ بؤ ئًُوايَ كلاوَُٓ ,كوَٓا هُ ثلؤفَ
بُكؿَواًُكاُـا بؤ ئًُوايَ  9ثلؤفَّ ثًًٌَِاك كلاو بُطىفًُّ ً 32وًاك و ً 311وًؤْ ؿيِاك تُكػاْ
كلاوّ ً 8وًاك ؿيِاك كلاوَ 2 ,ثلؤفََ هُ بُكُاًُّ ػنًُتطىماكّ بُكِاويَق ُٓيُ بُ بلِّ ً 1وًاك و 511
ًوًؤْ ؿيِاك ,هُطُيَ ئُوًَـا بُ تايبُتِ هُ وَماكَتُ ػنًُتطىماكيُكاْ ئُطُك ثلؤفَيُكِ ُُٓىوكُيِ
ُٓبًَت وَكى ئُوَّ كُتُعليفٌاْ كلؿووَ ,ئًٌَُ ئاًاؿَيّ كُ مياتليٍ تُػوًى بلُيّ هُ هاهَِ 3112
ؿا ,ثلهًاكيَلِ تل ئَُ ثلؤفاُُّ كُ طُوكَْ وطىفًُياْ مؤك بؤ تُكػاْ كلاوَُ ,ابَِ بًًَُىَّ كِاهتُوػؤ
دَِ بُدَِ بللَّ ,ئُوَ ؿَكُويَتُ هُك وَماكَتِ ثُيىَُـاك كُ ىُكاك هُهُكئُوَ بـَْ ,عاؿَتُْ ثلؤفَ
طُوكَكاْ كِاهتُوػؤ دَِ بُدَِ ُاكليَّ ,ئًوال ًُطُك كًٌَُّ تًَلُوت ياْ اليُُِ ثُيىَُـاك ياْ كؤًجاًُاّ
دَِ بُدَِ كاك كًٌَُّ ُٓبىو و ُُيتىاُِ ئُوَ بلاتٓ ,ىُلُ ثلؤفَكاًٍُ و ئُواُُّ كُ كِاهتُوػؤ
ؿَكليَّ ُُٓـ ًُكدًَلِ ىاُىًُاْ تًَـآُيُ ,يُكَُ ًت ئُوَيُ كُؿووداك باُطًٌَٔتِ بؤ بلليَت و كُي
تُُـَك وَكُُطلًَُّ ,كدِ ؿووََ ئُوَيُ كُ يُن اليُْ بتىاَُِ ئَُ ػنًُتطىماكيُ ثًٌَلَُ بلات واتُ
ًىُافوِ ُُبَُُِٓ ,ـَّ هُ ثلؤفَكاْ مؤك ؿواكُوتىوْ و ُُٓـ داك طىفًُّ ئًنافِ تلياْ بؤ تُكػاْ
كلاوَ ,بًَُُ هُ كؤتايِ ؿا بىؿدُّ طٌتِ بؤ بىوَ بُ ُُٓـ ىاتِ طىفًُّ بُِكَِتًُكُّ تُواو بىوَ و هُ
ػٌتُّ ثلؤفَكاُـا ُٓهَُّ تًَـايُ و تُُاىىمات ُٓيُ هُ طىفًُّ طٌتِ و بلِّ ػُكز كلاو دًاوامّ هُ
ػٌتُّ وَماكَتِ ثالُـاُاْ و وَماكَتِ ثُيىَُـاكُٓيُ و دًاوامّ كُ ُٓبًَت يُن ًىيَّ ئُهاهُ و
كَِئًوُ ئُويٍ ػُميُِيُ و ئُو تُىليلَ ًاهًُيُ كُ ئًٌَُ ئاًاؿَّ ؿَكُيّ بُ ًُوبُتِ ِكيَقَّ
ػُكدًُكاْ ُامامن اليُُُكاُِ تل هُدًاواميُكاُِ ػُكدًُكاْ ٓري ,ػؤّ كُ ػُكدِ ؿَكليَت هُ
ًىيًََِم بُ ثلؤهُيُن ؿا ئُو ًُعوىًُيُ ؿيَت ُٓتا ؿَطاتُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ًىًلًُِ هُ يُن كاتـا
ُُفوِ ًُعوىًُ هُوَّ ُُبًَتً ,ىؿَتًَلِ ثَِ بىيَت تا ًُعوىًُكُ بطات ,ئًشتٌاهُ ًُػوُؿّ بُ ِكيَنياْ
ئُوَ بىوبَِ ,ثلهًاكيَلِ تلّ ُٓبىو هُهُك ُٓك ؿوو بىؿدُّ تًُلًوِ و بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ ,ئُويٍ
بُ ِكيَنياْ ئاًافَّ بُ ئُوَؿا ًُهُهُّ كِاثؤكتِ ِكيَلؼلاوّ ًُفافًُتِ ًَُىؿَوهَُتِ (تلاُوجلًَُوِ
ئًِتُكُاًًىُايَ) ُامامن بُ ِكيَنياْ طىتِ كُ ئاًافَياْ بُوَ ؿاوَ كُ طُُـَهَِ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿا كِؤف
بُكِؤف مياتل ؿَبَِ ,ئًٌَُ بَُ بُساهَِ ػؤًاْ ثُيىَُـّ كلؿْ هُطُيَ ِكيَلؼلاوَ بًاًُُكاْ ئُواُُّ كُ هُ
كؤًُهًََم ئًٌِ ئًـاكّ و ثُكَثًَـاْ كاكؿَكُْ ,بُ ثًَِ ياهاّ فًاكَ  ّ 7هاهَِ ًُ 3116هئىهًُتِ
وَماكَتِ ثالُـاُآُُُ ًّ ,ك ئُوَُـَ هًَلَ ؿَهًٍََ كُ ِكيَلؼلاوّ (تلاُوجُكَُى ئًِتُكُاًًىُايَ)
ًُفافًُتِ ًَُىؿَوهَُتِ ًٓض كِاثؤكتًَلِ ؿَكُُكلؿووَ هُهُك ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُهُك عرياق تُىًًٌَلًاْ
بؤ ؿاُاوَ كُ هُ ثوُّ ػىاكَوَيُ ,ئؤفًوًًٌاْ ًُُ هُ عرياق تُبًعِٓ ,ىُلُ هُ سلىًُتِ عرياىِ فًـكِايَ
ىبىهَِ ُُكلؿووَ كُ ئؤفًى بلُُُوَ ,ئًٌَُ ػؤًاْ ؿاوامشاْ زيَ كلؿووْ هُواًٍُ و هُ ػُهَلِ تليٍ كُ
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تُىًٌِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بلُْٓ ,ىُلُ ئُوَ هُ هاهَشِ ئًٌَُؿايُ كُ تُىًٍ بللَّ و ئُطُك ًتًٍ ُٓبَِ,
ٓىُلُ ِكيَلؼلاوّ ًُفافًُتِ ًَُىؿَوهَُتِ كُ تُىًٌُكُ ؿَكات كؤًُهًََم تُوهًاتًٍ ؿَؿات ,يُعِِ
ًُبُهتُكُ ُٓك ئُوَ ًُُ ًُهُهُْ يُكًَم وليَتُ هًوتِ كًَُِوَ و ياْ ئُوَوَ ,وَكى ًُهائًوِ تليٍ,
كؤًُهًََم تُوهًات ُٓيُ كُ ؿَكلَّ هىوؿّ زيَ ببًِري ,بُكَ ئُواْ وَكًٌ ئًُُياْ ؿاوَتُوَ كُ بُ ًٓض
ًًَىَيُن ئُواْ هُػاكدِ ئًتاكّ عرياق ُاتىاُّ ًٓض كؤًًَِتًَلِ تل بـًَْٓ ,ض كِاثؤكتًَلًًٌاْ ًُُ هُهُك
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُباكَت بُ ثلهًاكيَلِ تلّ بُ ِكيَنياْ كُ ؿَهََِ ئُو كؤًجاًُاياُُّ كُ ػلاوُُتُ
هًوتِ كََِ هُ ئُجناًـاُِ ثلؤفَكاْ ئُؿاياْ ػلاثُ ِٓ ,تل ثلؤفَياْ ثَِ ُُؿكٍَ ,تُبًعِ ئًُُ كِاهتُ و
فعوُْ ثًًٌَِاكيَلُ هُ دًَِ ػؤيُتِ ,ػؤّ هُُاو ًُناًِ ثؤهري كلؿْ و ًُناًِ تُهًِفِ ًقاوهري فًاكَّ
 ّ1هاهَِ  3117ئَُ بابُتُ باي كلاوًَ ,ىًلًُِ مؤك ًُؿيـ ُُبًَت ,وَكى ثًًٌَِاكّ دُُابًاْ ئُوَ
باًال بَِ كُ يُعِِ عقىبُكُ مياتل بَِ هُوَ ,بُكَ ئُوَّ كُ ُٓيُ بُ ثًَِ ًاؿؿَّ  35ئُو كؤًجاًُا و
بُهًََِـَكاُُّ كُ كَُ تُكػًُّ هُ دَِ بُدَِ كلؿُِ طليَبُهتُكاًُاْ ؿَػليَُِ هًوتِ كًَُِوَ بؤ ًاوَّ
 3هايَ ,يُعِِ ًُطنضيُْ ؿوو هايَ ,ئًَُُ هُهُك ؿاواكاكّ وَماكَت و اليُُُكاُِ ُُبُهالاو بُ وَماكَت
بَِ ,ؿواّ تُواوكلؿُِ ًاوَكُ ,ؿووباكَ هُهُك ؿاواكاكّ وَماكَت واليُُُكاُِ ُُبُهالاو بُ وَماكَت ,يُعِِ
ًىئُهُهاتِ سلىًِ ,كؤًجاًُاو بُهًََِـَك هُ هًوتِ كََِ ؿَكؿًََِٓليَت ئُطُك ؿيواُُوَ ئًوتئِافُكُياْ
ىبىيَ كلا هُاليُْ ئُو وَماكَتُوَ ,ثوُّ ثؤهًًًٌِاْ يُكُ ثوُ ؿاؿَبُميَت بؤ ًاوَّ  3هايَ ,بؤ ماًُاكّ
بُ ِكيَنيٌتاْ ئًٌَُ هُ هاهَِ ثاك ُنيلُّ  6كؤًجاًُاًاْ ػوتؤتُ هًوتِ كًَُِوَ ,كؤّ طٌتِ ئَُ ؿوو هاهََُ
 27كؤًجاًُا بىوْ ,ئُطُك داكيَلِ تل كؤًجاًُا كُوتُ هًوتِ كًَُِوَ ,يُعِِ داكيَم و ؿواّ ؿوو هاهَُكُ
ئًعفا كلاو ٓاتُوَ ؿَهت بُكاكبىو داكّ ؿووََ ئًال ُاهِاًُّ تُهًِفًاْ زيَ وَكؿَطريَّ ,ئًال ثؤهري
ُاكليَُِوَ و ئُوَ سُىِ كاكياْ ُابًَت ,بُ ِكيَن كان هاالك حمٌىؿ ئاًافَّ بُوَؿا كُ ِكيَقَّ تُصيًُّ
ئُىاهًٌِ ئًـاكَّ طُكًًاْ هُ  11,7كُ ؿاُلاوَ هُ كاتًَم ؿا كُ بُ ثًَِ ئًوتشقاىات  % 13,3ؿَكات,
هًَلَؿا ً 2وًاك كُ بُ ِكيَنياْ سوابِ كلؿووَ كُ ئًُُ ؿَبًَتُ ٓؤّ ئُوَّ كُ ُنيلُّ ً 2وًاك ؿيِاك هُ
بىؿدُّ ئًـاكَّ طُكًًاْ كًُال ؿَبًَت بُ ثًَِ ئَُ سواب كلؿُُّ كُ سواب ؿَكلَّ ,ؿَهََِ ثًَىيوتُ ئَُ
ػاهَُ بُٔهجًَِلَّ و بطُ ِكيَتُوَ بؤ طُكًًاْ ,تُبعُْ ئًـاكَّ طُكًًاْ كُ َُٓ سوُياْ هُ بىؿدُّ
وَماكَتُكاْ وَُٓ هُ تُصيًُّ ئُىاهًٍ ئُفًاك ؿَكُيّ ,وَكى هُ ثلَهِتُيٌُِكَُ ئاًافََ ثًًَـآُُ ,ـ
هُكٓاوَيُن ُٓيُ هُبُكؿَهتٌاْ كُ كاكّ ثَِ بلُيّ ,ئًُُ بًتاىُّ ئُكماىُ تُعقًـاتِ تًَـايُ ,ئًُُ
ُُتائًذِ سُهلو تُكىًٌُ كُ ئًٌَُ كلؿووًاُُ هُالًاْ ًُبُهتُ كُئُو ببًَتُ ئُهايَ 11,7 ,كُ هُهُك
ئُهاهِ ئًُليَلِ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاُُ كُ بؤًاْ ٓاتىوَ ,هُ كابًُِّ ثًٌَاليٍ هُ كابًُِّ
 6بؤًاْ ٓاتىوَ و كاكّ هُهُك ؿَكُيّ ,ئًَوتاَ ًّ ُٓك بُواهتُّ ئَُ ثلهًاكَوَ ئَُ بابُتُ ؿَػًُُ
بُكؿَهتِ ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن كُ ُٓتا ئُطُك هُؿواّ ًُهُهُّ ثُهُُـ كلؿُِ بىؿدَُ بًَتً ,ىًلًُِ 2
ًوًاك ؿيِاك كَِىًًَُلِ طُوكَيُ تُبعُْ ,بُكَ هُُاو ئَُ ًىعاؿَالتاُُّ كُ باهِ ؿَكَُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ
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كُ ثُكهًُاُِ بُ ِكيَن ئَُ بابُتُ بُاليُن ؿا ٓاكَهُك بلاتًُ ,هُهُْ ئًٌَُ ئُكىاًِ سُهل و تُكىًٌٌاْ
ُٓيُ ,ئُطُك ثُكهًُاًٍُ ثٌتطريّ ئُوَ بلات و ثُهُُـّ بلاتًُ ,هُهُْ هُهُك ئُوَ ُامامن ئُو وَػتُ
بُ ؿَىًقِ و ئًؼتالفًَم هُطُيَ ئًُاُُ ؿَبًَت ,ئًشتٌاهُ بؤ َ 13,2كُ بٔري ,بُكَ ُٓتا بؤ ًىيَُِكاُِ
تليٍٓ ,ىُلُ ئًُُ هُكفًًَلّ هُ عرياق ُُكلاوَ و ئًٌََُ هُكفًًَلضياْ ئُجناَ ُُؿاوَ ,ئًٌَُ ئُو
كَىًُُّ كُ ئًَوتا هُبُكؿَهتٌاُُ بؤ ئًـاكَّ طُكًًاْ  َ 11,7كُ بُفُكًاُِ كَِمسِ بؤًاْ ٓاتىوَ,
هُهاهَِ  3113ؿا بُو ًلوُ تُعاًىغياْ كلؿووَ ,ئًَوتا ئُطُك هُيلّ دًُعُكُ بلُْ ,بىوَتُ تُىليبُْ
 13,3و بُُٓكسايَ بؤ تُهبًت كلؿُِ ئَُ بابُتُ ئًُُ هُُاو بىؿدُّ ئًَوتاؿا باوَكُِاكَُ ئًٌَُ بتىاُري
ٓاكَهُكّ بلُيّ ياْ ؿَهتلاكّ بلُيّ بُو ًًَىَيُ ,ئًوال ًُطُك فعوُْ ثلؤفَيُكِ ئُوَّ كُ ثًَِ ؿَهًََّ
ثلؤفَيُكِ ُُٓىوكُيِ ياْ ًتًَلِ ئُوَ ُٓبَِ كُ ثُيىَُـّ كِاهتُوػؤّ بُ فياُِ ػُهَلًُوَ ُٓبًَت كُ
ؿَبَِ ٓاكَهُك بللَّ و ئُو وَػتُ سُشيُْ ٓاكَهُكّ ؿَكُيّ ئُطُك هُ ػاكدِ ئَُ ًُوبُيَُ بَِ,
ثلهًاكيَلِ تلّ بُ ِكيَنياْ بُُـاوّ بُُـَهىوك هُهُك ئاوّ هريواْ ؿينايِِ بؤ كلاوَ ,ئَُ ثلؤفَيُ و
ُُٓـ بُُـاويَلِ تل ؿينايًِاْ ُٓيُ ,بُكَ بؤ دَِ بُدَِ كلؿُِ هُكيَطُّ بًؤتًُوَ و هُ ِكيَطُّ
وَبُكًَُِٓكّ كُكتِ تايبُتُوَ ثًَىيوتِ بُ تُفاهًوَِ تل ؿَبَِ ,بُكَ ًىًلًُِ ئُو وَػتُ هُهُك بىؿدُ
ُُبًَتُٓ ,ك هُهُك وَبُكًَُِٓك بًَت ,ئُطُك ٓاتى ئَُ ؿينايِِ يُكًُُ ئًُُّ كُ تُىـيليَلِ كىهفُ
كلاوَ ,بناُري وَبُكًَُِٓك بُ و ًًَىاميَم ئًتفاق هُطُيَ سلىًُت ؿَكات بؤ ًُهُهُّ بًؤتِ ,يُعِِ و
هىوؿيَلِ ؿَبًَت بؤ سلىًُت هُ ُاسًُّ بُكًُِٓ ئَُ بُُـاوَ ,ػُهَىَتطُّ ثريّ و ؿايُُطُ هُ طُكًًاْ
ًُُ ؿاواكاكيّ سلىًُت ئَُ ًُهُهُ ئًِواًُُ بُُُٓـ وَكبطلَّ ,ػُهَىَتطُّ ثريّ و ؿايُُطُّ طُكًًاْ
ًُُ ؿاواكاكيّ سلىًُت ئَُ ًُهُهُ ئًِواًُُ بُ ُُٓـ وَكبطلَّ ,ئًٌَُ هُ وَماكَتِ كاكوباكّ كؤًُكيُتِ
وَكى اليُُِ سلىًُت ؿَبَِ ئَُ ثلؤفَيُ هُ ئُهتؤ بطليَت كُ ًٓض ؿايُُطُيُن ُُبًَتً ,ىًلًُِ مَكوكّ
بًَت كُ يُكًَم ُٓبًَت ,ئُطُكُا بًًَُىَيُكِ طٌتِ ًىًلًُِ تًُذًد كلؿُِ ُٓبىوُِ ئُو ًىيَِاُُ بؤ
ثرياْ هُ ُاو ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ و هُُاو كؤًُهَطاّ ئًٌَُؿا ًتًَلِ مؤك باَ ُُبًَتٓ ,ىُلُ ئُوَّ كُ تا
ئًَوتاَ ُٓيُ ػاُُواؿَكاْ ػؤياْ ػنًُتِ كُهىكاكّ بُهاكٓىو ؿَكُْ كُئًُُ ًىًلًُِ باًال بًَت,
بُكَ بُُٓكسايَ ئًشتٌاهُ ساهَُتًَم ُٓبًَت كُثًَىيوتِ بُو ًىيَُِ ُٓبًَت ,ئُطُك وَماكَتِ كاكو كاكوباكّ
كؤًُكيُتِ ؿَكدًٌِ بللؿبا ئًٌََُ ثُهُُـًاْ ؿَكلؿ ,ئًَوتاَ ئُطُك ؿَكدِ بلات ثُهُُـّ ؿَكُيّ,
ئُطُك ئًَوتاَ ُىوهلاوًاْ بؤ بلات ثُهُُـّ ؿَكُيّ ,ثلهًاكيَلِ تل كُ بىؿدُيُكِ تايبُت بؤ
ُؤفَُللؿُُوَّ تىًَُوِ ؿَكبُُـخياْ ؿابِـكيَت ,وَكَُ /ؤفَُللؿُُوَ هُُاو هًاُُ و ًًناًُُّ تًُلًوِ ؿا
و بىؿدًُِ بؤ ؿاُلاوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
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هُبُكئُوَّ وَميلّ ثالُـاُاْ بُياُِ و ئًَىاكَ وَكًِ كؤًُهََِ و ثلهًاكّ ؿاوَ و كؤًُهََِ كِووُللؿُُوَّ
ؿا كُ هُ كؤبىوُُوَّ ئُجنىًُُِ وَميلاًٍُ بًُـاكّ كلؿبىو هُعات  2ئًٌَُ بُ ٓاكٌاْ ماُِ ؿاًٌُتِِ
ئًَوتاًاْ كؤتايِ ثَِ بًَِري ,تا هُعات  ّ11ثًٍَ ًُىَكِؤّ بُياُِ بُػىاتاْ ؿَهجًَليّ.

فلهت اظيـ عبـاهلل
هللتًَلٍ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق

ؿ.سوّ حمٌـ هىكَ
دًَطلٍ هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق
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ؿ .اكهالْ باين امساعًى
هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ  -عًَلاق
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ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ()22
ثًَِر ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102\4\7
ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()22
ثًَِر ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102/4/7
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كاتععقًًَل ( ٍ)11ث عًٍَ ًُععىَكِؤٍ كؤفٍ ثًَععِر ًععُػيُ كيَلععُوتٌ  3112/3/7ثُكهععًُاٌُ كىكؿهععتاْ -
عًَلاق بُ هُكؤكايُتٌ ؿ.اكهالْ باين امساعًى هُكؤكٌ ثُكهًُاْ و ,بعُ ئاًعاؿَبىوٌُ بعُ ِكيَن ؿ .سوعّ حمٌعـ
هىكَ دًَطلٍ هُكؤن و ,بعُ ِكيَن فلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعللتًَلٍ ثُكهعًُاْظ ؿاًٌُعتين فًعاكَ ( ٍ)22ػعىهٌ
هًًََُظ هاهٌَ ( ٍ )3112ػؤٍ بُهت.
بُكُاًٍُ كاك:
بُثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ ( )31هُ ثُي ِلَوٍ ُعاوػؤٍ فًعاكَ (ٓ ٍ)1عًُىاككلاوٍ هعاهٌَ ٍ1993
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاقظ ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿكا ؿاًٌُعتين فًعاكٍَ ( ٍ)22ػعىهٌ
هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ هُ كات ( ٍ)11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ ثًَِر ًُػيُ كيَلُوتٌ  3112/3/7ؿا بَُ ًًَىَيُ
بًَت:
بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤ كلؿُِ ثلِؤفَو ياهعاّ بىؿدعُّ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُِ ععرياق بعؤهاهَِ .3112
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُُاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًًٔلَباْ.
بُُاوّ طُزي كىكؿهتاْ .ؿاًٌُتِِ ئًُلِؤًاْ ؿَهت ثَِ ؿَكُيّ ,ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,ػىزي هًًًَُِ
ُٓهَبقاكؿْ ,هاهَِ ٓىاكََ ,ػىزي طليَـاُِ يُكَُ ,فًاكَّ ؿاًٌُذي ( )22كِؤفّ ؿاًٌُذي .3112/3/7
بُكُاًُّ كاك:
بُثًَِ سىكٌُكاُِ بلِطُ (ً ّ )1اؿؿَ ( )31هُ ثُيلَِوّ ُاوػؤّ فًاكَ (ًُٓ ّ )1ىاك كلاوّ هاهَِ
 ّ 1993ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُِ عرياق ,ؿَهتُّ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ بلِياكيـا بُكُاًُّ كاكّ ؿاًٌُتِِ
فًاكَ ( ّ)22ئاهايِ ػىزي هًًًَُِ ُٓهَبقاكؿْ ,هُ كات ( )11ثًٍَ ًُىَكِؤّ كِؤفّ ثًَِر ًُػيُ ِكيَلُوتِ
( )3112/3/7بَُ ًًَىَيُ بَِ:
بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤ كلؿُِ ثلِؤفَو ياهاّ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ عرياق بؤهاهَِ  .3112فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُكيَن ؿ.عوٌ هِـٍ_وَميلٍ ثالُـُاْ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
بُكؿَواَ ئُمب هُهُك وَالََ ؿاُُوٍَ ثلهًاكَكاْ ,بُكيَن مَكًُ ػاْ ثلهًاكيَلٌ ُٓيُ هُطُيَ ُُٓـ
ثًًٌَِاكَن ,ئايا بؤٌٓ ًًلاًُنًًَت ئُظوايَ ثال ؿَهتُالَت ؿايُ ؿَهدَ ثُيىَُـيـاك كى وؤ بلِياكٍَ ػؤ
بـَْ؟ ُُٓـَن ثًًٌَِاكيَت ؿايُِتُ ًُ ي هُك ِكيَقا ثاكٍَ تُكػاْ كلٍ بؤ كٌتىكايَ ,بتايبُتٌ بؤ
ثاكيَنطآٌَ ؿٓؤكٌَ ,وَكٌ ًُ بُسى كلٍ بُكٍ ئُظُ ًىًلًُِ بًَتُ ًىعاهُدُ كلْ ي هُك ئُو ثاكٍَ
وَكٌ ئًشتًات كؤ ًُ ؿاُاٍ ,ئُطُك تٌتُكٌ ي وَماكَتا ًُعين ؿابذي ,تُبًعٌ ًُهُال كِيقا ي ًٌُٓ
هًَلتُكا وَكٌ يُن ُاؿَككُظٌ ,بُي يا ًىًٍٓ كى ئُوَ ًُوبُتا ُٓك ثاكيَنطآُكٌ كِيقا ويًَا هُكَكٌ,
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يُعين ًُطيىعٌَ ُٓك ًٌُٓ وَماكَتا ًُوبُتًَم ؿَككُظٌ كى ًِاهب بًذي ؿطُي فًاكَ ًٌُتُدًًَت و َ
ٍ
ثاكيَنطآٌَ ,ثٌتطرييا ثًًٌِاكا بُهتِا كؤُفلاُوُكٌ بؤ ؿيغ ٓىوُا ثلؤفَيُت ؿكُيّ ,ئاكاهتُ كلؿُا
ثاكيَنطآاْ بؤ ؿَكًِٓاُا ِكيَقَيُكٌ ف بىؿدُ ثُكَثًَـاُا ثاكيَنطآاْ ف بؤ كٌتىكاهٌََ و فيَـَكيّ ئاظًٌُ ,
ٓاكَهُك كلٍ ,ظٌَ طاظٌَ ؿآاتٌَ وَماكَتٌَ كًٌَُ ,ئُظُ ثُيىَُـٍ كى ؿآاتٌَ واْ بؤػؤ بذي ,ثُيىَُـٍ ب
ًًناًُا تًُلًوٌ ٍُٓ ,ثًًٌَِاكا ُُٓـٍَ ؿكات كى بِلُيٌَ كِؤًِبريٍ ي ُاظٌَٔ كىكؿهتاًُُْ ؿَكظٌَ ُٓكيٌٌََ
وَكٌ ًِطاك و مووًاك و كُككىون و ئُواُُ بًَتُ ؿآًِاْ ,ئًُقٍ ثٌتطرييُت ؿكُيّ ,ثًًٌَِاك ؿكَُ
ًُبوُ ٌَ تُكػاْ كلٍ ٌَٓ وَمكاتا كِؤًِبريٍ بؤ ؿآًَُِكا ِكيَقَيُن بؤ ُاوًَّٓ كىكؿهتاًُُت ؿَكظًَت
ُٓكيٍَ ,ثًًٌَِاك ؿكَُ هِـوىُكا ُُتُوَيٌ بؤ ثاهَجٌتًا ثلؤفيَّ ُُتُوَيٌ بًَٔتُ ؿاُاْ بؤ ُُٓـٍَ ٓاكيلاك
بٌَ بؤ واْ كُهًَت ي ؿَكظٌَ ُٓكيٌٌََ ُاوًَٓت ؿَكظٌَ ُٓكيٌٌََ ,كاك ؿكُْ ئَُ فٍ ثٌتطرييا ؿكُيّ ,بُكيَن
ىاؿك اظيـ ,ثلهًاكٍ يُكَُ ,ثلؤفٍَ طُياُـٌُ كاكَبا بؤ ثلؤفٍَ كِاًٍُُ ُىٍَ هُ بىؿدٍُ ٍ 3112
ؿَهتٍُ وَبُكًَِٓاْ ُٓيُ و ثاكَكٍُ ؿياك ًُُ وًاوٍَ ثلؤفَ ؿياكٍ ُُكلاوَ ,كِووْ كلؿُُوًَاْ ئُوٍَ,
وَالََ ,ئَُ ثلؤفَيُ هُطُيَ ثًَِر ثلؤفٍَ تل هُ يُن ؿَهتُ ٓاتىوْ كُ طىفًٍُ ُٓك ًَُ ثلؤفَكُ بًوت
ًوًاك ؿيِاكَ و تُكػاْ كلاوياْ يُن ًوًاك و هٌَ هُؿ و هٌ ؿيِاكًَ ,اوٍَ دٌَ بُدٌَ كلؿٌُ ثلؤفَكاْ
 731كِؤفَ ,هُ ثريؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاٌُ ؿَهتٍُ وَبُكًَِٓاُُ ,هُ ػنًُتطىماكٍ ِكيَطا و ئاو و ئاوَكِؤ و
كاكَبا ثًَم ٓاتىوَ ,بُكيَن هًُريَ عبـاهلل ثلهًاك ,ثًَىيوتُ ثالًَُلٌ هالاتًذٌ ُٓبٌَ بؤ ُٓهٌَُتٌ ؿكوهت
كلؿٌُ  3111ىىتاواُُ ,هُطُيَ ؿكوهت كلؿٌُ ُُٓـ كؤًُهَطايُكٌ ثُكوَكؿَيٌ هُ ًاك و ًاكؤٓلُكاْ,
وَالََ ,وابنامن ئُو ًُكسٍُ ؿاًاْ ثًٌَاليٍ هُهُك كُكتٌ ثُكوَكؿَ كُ ئًَوتا ُنيلٍُ  511ىىتاواُُ هُ
فيَل ؿكوهت كلؿُـاْ ,و سُشيُْ ُٓؿَفُكُ ئُوَيُ ئُو بؤًايًُ ثلِ بلليَتُوَ ,ثلهًاكٍ ؿووََ ,ؿاوا
ئُكُيّ بُ ؿابري كلؿٌُ كِيَقٍَ  %2هُ بىؿدٍُ ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطاكاْ بؤ كُكتٌ كٌتىكايَ ,ئُوَ ٓاكَهُك
كلا ,ثلهًاكيَلٌ تل هُهُك هايوؤٍ كُالك و هوًٌَاٌُ وبُكؿَكََِ ,تا ئًَوتا ًٌٓٔ بؤ ُُكلاوَ ,مؤك باي كلا,
ئُوٍَ ُٓوهًَل تُواو بىوَ ٌٓ ,هوًٌَاٌُ هُ فيَل دٌَ بُدٌَ كلؿُـايُ هُ ِكيَطٍُ وَبُكًَُِٓك و ُُٓـ
هايوؤيُكٌ تليٍ ًىيَُِكاًُاْ طؤكِاوَ ,بُ تايبُتٌ ئُوٍَ وَبُكًَُِٓك وَكيطلتىوَ طىيَنكاوَتُوَ بؤ
ًىيَين تل ,كًٌَُكاًُاْ هُ ٓاكَهُك بىوُُ ,و بُو ُنيلاُُ ؿَهت بُكاك ئُبّ ,بُكيَنهُكؿاك كًًـ ئًُاٍُُ
ُُٓـيَم تُبد ُُكلاوُْٓ ,كُُٓـَ ؿَهت و ػُتٌ بُكيَنيًٌاْ ػؤًُ ,بُالََ الٍ ًّ وكؿَ ,بُكؿَواَ بىوْ
هُهُك ُٓهٌَُتٌ ؿكوهت كلؿٌُ ,ئًُُ ثًًٌَِاكَ ,ثٌتطريٍ هٌَ ئُكُيّ ,ياكًُتٌ ؿاٌُ مياتلٍ ُاوُٓكاٌُ
بُك كاوهلاكٍ مًَاٌُ بُعى كُوتىوْ ,و طلُطٌ ؿاٌُ مياتل بُ كُكتٌ كٌتىكايَ ,ثٌتطريٍ ئُكُيّ ,بُكيَن
ؿكتؤك هُكوَك عبـاهلظيّ ,هٌَ هاهَُ هُ بىؿدُ بلِياكٍ ؿكوهت كلؿٌُ هٌَ كؤًُهَطاٍ ثًٌُيٌ ؿكاوَ731 ,
كِؤف بؤ دٌَ بُدٌَ كلؿٌُ ؿاُلاوَ و ُٓكيُكُ بًوت ًوًاك ؿيِاكٍ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,بُ ثًٌَ ئَُ ياها و
بلِياك و ثالُُ ئُبىايُ ئًُوايَ ؿَواًٌ تًَـا بللابايُ ,بُالََ ئًُواهًٍَ ؿيواْ ٓاتؤتُوَ ,ثلهًاكيَلٌ تليٌٌ
هُهُك ًُهُهٍُ ىىتاواٍُُ ٓىاك ثؤهًُ كُ هُكؿََ و باوٍ ًُُاوَُٓ ,كوَٓا ًُهُهٍُ ئُو 1111
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ىىتاواٍُُ كُ هُ ىىكِ ؿكوهت كلاوَُ ,امامن بُكيَنياْ وابنامن وَالًَُكاٌُ وَكطلتىوَ ,ياْ وَالًَُكاْ
وىيٌَُِوَ؟ ئًٌَُ هُ كؤٍ طٌد ئًَوتا كُ ُنيلٍُ  6111ىىتاواًُُُ ,طيىعُيُن ُْٓ بُ تايبُتٌ
ئُواٍُُ ٌٓ كؤُّ كُ ئُبٌَ بلِوػًَِليَّ و ؿكوهت بلليَُِوَ ,يُعين ُُىوٌاْ ُٓيُ هُ ىىتاوآَُُُ ,
ىىتاواُُمشاْ ُٓيُ كُ ئُبٌَ بًِايُكٍُ بطؤكِؿكٍَ ,مائًـَْ ئُواٍُُ هاالَُُ تُعٌرياتًَلًاْ ئُوٍَ,
بُكيَنياْ ئاًافٍَ بُوَ ؿاوَ ئُواٍُُ هُ ىىكِ ؿكوهت كلاوْ ,ًُُ 1111 ,ُْٓ ,ئُكلٍَ بُ هًوتًَم تُىـيٍ
بللًٍَ ,ىًلًُِ  311بّ ,بُ ُٓكسا َي ئُواَُُ هُ بُكُاًُؿاْ كُ هُو ًىيَِاُُ بطؤكِؿكٍَ ,ؿووًََُ ,هُهٍُ
ًُؿكَهٍُ ٓىاك ثؤهٌ ,ىُكاكَكُ مياتل ئًشتًٌاهُ ُٓك ػؤًًاْ وَكى هًقٍُُ ثُكوَكؿَ و ػىيَِـٌُ باالَ
هُطُيَ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ ئُماُّ كُ ئًؼتًاك كلؿٌُ ُٓبىوٌُ ٓىاك ثؤهٌ و ًُٓت ثؤهٌ و ُؤ ثؤهٌ و
ُٓفؿَ ثؤهٌ ئُهبابٌ ػؤٍ ُٓيُ ,ئُوَ ًُُ كُ هُطُيَ هُكؿََ ئُطىجنٌَ ياْ ُا؟ ,ئُوٍَ ُٓيُ ئُطُك
طىُـيَم  11ىىتابٌ ه ٌَ بىو و ؿووك بىو هُ ُنيم تليّ ًُؿكَهُ ,و بلِياك ؿكا كُ ًُؿكَهُيُكٌ بؤ ؿابِلٍَ,
ئًشتًٌاهُ ًُؿكَهٍُ ٓىاك ثؤهًاْ بؤ ؿابِلٍَ ,ئُطُك ئُوكات ًُؿكَهُيُكٌ ُٓفؿَ ثؤهٌ ؿابِلٍَ
ئًشتًٌاهُ ُٓك ًُٓاْ كَِػُِ بطرييَتُوَ و بوٌََ تؤ بؤ  2ىىتابٌ ًُؿكَهٍُ  18ثؤهٌ ؿائًًٌَُُُ ,هُهٍُ
ثلهًاكٍ هًًًٌَُ هُهُك ًُؿكَهُ ثًٌَُيُكاْ بىو كُ ؿوا كُوتىوْ ,كُ ئُبىايُ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ
ئُجناًًاْ بـات ,بُالََ هُ ًُٓاْ كات ثلؤفَكُ مؤك طُوكَتل بىوَ ,ئًَوتاَ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ ئًتًفاىٌ
هُطُيَ ِكيَلؼلاوٍ (ز ,ئاٍ  ,م) ئُهٌَاٌُ كلؿووَ ,كُ ِكيَلؼلاويَلٌ ًٌُُٔ سلىًًُ ,هُ ِكيَطاٍ هُفاكَتٌ
ئُهٌَاًُُوَ هُ عًَلاق كُ ًًُلوعُكُ هُ بًوت ًوًاك هُ ُٓك ثاكيَنطايُن بؤتُ هُؿ ًوًاكُُ ,ن تُُٔا
ًُؿكَهٍُ ثًٌُيًُ ,وَكى جمًُُعُيُكٌ مؤك طُوكَيُ ,ئًَوتا بلِياك وايُ هُ ًاُطٌ ه ٌَ ؿينايين
ًىدًُُعًَلٌ تُواو بٌَ ,ؿواكُوتىوَ ,بُالََ ػىؿٍ ثلؤفَكَُ طؤكِاوَ ,دًُٔتٌ ًىُُفًن بلِياك وابىو
ػىؿٍ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ ؿكوهد بلات ,و كؤًُهًََم بُكُاًر هُوٍَ تُتبًق بلات ,ئًَوتا بلِياك وايُ كُ
هىوؿ هُ ئُمًىوٌُ والَتٌ ئُهٌَاًُا وَكطريٍَ ,ئُو ِكيَلؼلاوَ هُكثُكًد بُكُاجمُكاًٍُ بلات ,بُكيَنياْ
ئاًافٍَ بُ ثًَِر ًوًاكيَم ؿا ,وابنامن ًُبُهد هُ ثُكوَكؿَ ُُبىوٓ ,ىُلُ وابنامن تُومحيُكًٌُ
وَكطلتؤتُوَ ,بُكيَن ًوًَل ػاْ ثلهًاك ,بىؿدُيُن تُكػاْ بللٍَ هُ ثلؤفٍَ تىاُاهامٍ بؤ كِآًَِاٌُ
كاكًُُـاْ و فُكًاُبُكاْ و ًاًؤهتاياْ و بُ ِكيَىَبُكٍ ىىتاواُُكاْ ,ثًًٌَِاكَكُ ئُػُيُِ بُكؿَهد
هًقٍُُ باالَ ,وابنامن مؤك هُ دًٌَ ػؤيُتٌُٓ ,كُُٓـَ ًىتُئُكًـَ هُهُك فُُى و ئُبىابُكاٌُ ًًناًٍُُ
تًُلًوٌ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ ,ئُو ؿَكطاياَُُ ُٓيُ ,بُالََ هُ دًٌَ ػؤيُتٌ ,هُ ثلؤفٍَ تىاُاهامٍ
كَٓاوٍ ثوجؤكٍِ ُُكلاوَ ,ػؤٍ ثلؤهُيُكُ ًُكسُهُ بُ ًُكسُهُ ُُٓـٍَ ًت ئُكُوٍَ ,بُتايبُتٌ كُ
سُطيُكٍُ مؤكَ ,هُبُك ئُوَ هُكَتا وابىو كُ ُٓك ىىتابًُن ػؤٍ بؤ ػؤٍ ثوجؤكِيُكٌ ًىعُيُْ بلات,
بُ تايبُتٌ ئُواٍُُ هُ وَماكَتٌ ػىيَِـٌُ باالَ بىوْ ,ئُطُكُا ئُواٍُُ هُ وَماكَتٌ ثالُـُاْ بىوْ بُ ثًٌَ
ئًؼتًِاٌُ ػىؿٍ وَماكَتُكُيُُ ,اكلٍَ ئًؼتًِاًَُلٌ تل بٌَ ,بُالََ ثًًٌَِاكَكُ بُ ُُٓـ وَكئُطليّ,
ثلهًاكيَلٌ تل هُهُك ىىتاواٍُُ ٓىاك ثؤهٌ و ًَُ ثؤهٌ كَُ بلليَتُوَ و  18ثؤهٌ و  37ثؤهٌ مياتل
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ؿكوهت بللٍَ ,ثًٍَ ئًَوتا تُومحيٍ ؿا ,ثًًٌَِاكَكُ مؤك ًُُتقًُ ,بُالََ هُ ُُٓـٍَ ًىيَّ ًىًلري ًُُ,
ثًًٌَِاكيَلٌ تلٍ ُٓيُ كُ  %5تىاُاهامٍ بـكٍَ بُ كىكِ و كٌٔ ًًُٓـ,ئًٌَُ هُ وَدبٍُ ئُػري بُ ُىىات
ئُوًَاْ ًىعاهُدُ كلؿ ,كُ كىكِ و كٌٔ ًًُٓـ و ئُُفاي ئُفنَهًُتًَلًاْ ُٓبٌَ ,بُالََ ئُطُك وَدبٍُ
تامَ وَكطريا ئُكلٍَ ئَُ بابُتُ مياتل باي بللٍَ ,بُكيَن كان ًعاْ ئُظ ثًًٌَِاك ػؤ فظاُـٍ كى دُُابٌَ وٍ
بٌُٓ ,كوَها ثًًٌَِاكَكا ؿٍ ٍُٓ ي هُك ؿكوهت كلُا ؿوو ُُػؤًؼاًَُّ ًًُٓـا ,ي ُٓوهًَل و ؿٓؤن,
دُُابٌ كان ًعاْ ثاك فٍ ئُظ ًىىتُكَسا كل ,تُبعُْ ئُظ ثًًٌَِاكَ وَػدَ ؿئتُ كلٌَُ يُعين تٌتُكٌ
وَكٌ ُُػؤًؼاُُ ظًَت فُكًاُطُٓا تُُـكوهتًُت ثاكيَنطآا ؿٓؤكٌَ و وَماكَتا هاػوًًٌَُ ,ئُظقٍ ي
ئُهتؤيٌَ ػؤ ظُ بطليذي ,ثًًٌَِاكَكا باًُ ,بُي دٌَ بُدٌَ كلُا وٍ ُُن تُُٔا بًِايُتُ ,ئُو دًُٔتٌَ كى
بُ ِكيَعُ بًذي ياْ ئًُا وَماكَتا ًًُٓـاْ و ئُُفاهُ كى ب تُُوًقُكا ؿكاتّ ؿطُي وَماكَتا تُُـكوهدَ ,ياْ
ئُو وؤ بُ ِكيَعا بذي ,وَماكَتٌَ تُُـكوهتًٌَ ؿاػاما ُُٓـٍَ بلاتّ ,ئُطُكُا ثًًٌَِاكَكا باًُ ,بُكيَن كان
ًىاْ كليٍ ,ثلهًاك ,ؿابري كلؿٌُ كؤٍ تًَٔىوٍ ثلؤفٍَ كِاؿاكٍ فلِؤكُػاٍُُ هوًٌَاٌُ بًوت و ؿوو
ًوًاكَ؟ ئُوَ ٓاكَهُك كلاوَ ,ئًذلائاشياْ كلؿووَع كاهتُ وابىو ,بُكيَن كان هُكُُٓط ,ثلهًاك
فلؤكُػاٍُُ ُٓوهًَل بؤُا ,ئًَوتا ئًوتالَ ُُكلاوَ؟ وَالََ ,ؿووًاُط مياتلَ كُ كؤُىوهٌ بؤ ُىوهلاوَ بؤ
وَكطلتين فلِؤكُػاُُ هُ كؤًجاًُاٍ دٌَ بُدٌَ كاك ,هُ اليُْ هًقُُيُكٌ تايبُشيُُـَوَ كُ هُ  31كُي
ثًَلٔاتىوَ ,كًُىكلِيُكاًٍُ كُ ُٓيُ هُ ئًوتًالًُكُ ؿَهت ًٌُاْ كلاوَ ,بؤ ئُوٍَ ٓاكَهُك بللٍَ,
ئًَوتاَ كؤُىوهُكُ هُ هُكؤكايُتٌ ئُجنىًٌُُ وَميلاُُ بؤ بلِياك ؿاْ هُهُكٍ ,ثلهًاكيَلٌ تلٍ ,بؤ
ؿاًٌُتىاٌُ هُيـهاؿق كُ ُٓ 75ماك كُهُ بلٍِ ٓىاك ًوًاك و ؿووهُؿ و هٌ ًوًؤٌُ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,بؤ
ؿاًٌُتىاٌُ ًاكَمووكيٍ ُٓ 61ماكَ ,بلٍِ هٌَ ًوًاك و ُؤهُؿو هٌ ًوًؤٌُ بؤ ؿاُلاوَ ,وَالََ ,هُ ىُماٍ
ًاكَمووك  31ثلؤفٍَ بُكؿَواَ ُٓيُ بُ طىفًٍُ ً 13وًاكٓ ,ىاك ثلؤفٍَ ثًًٌَِاكيٍ ُٓيُ بُ طىفًٍُ
ٓىاك ًوًاك ُٓكوَن دُُابًاْ ثلهًاكياْ كلؿ ,فًاكٍَ ؿاًٌُتىاًٍُ بُ ثًٌَ ؿَهتٍُ ئاًاك ٌٓ هاهٌَ
 3111ثُجنا و ًُٓت ُٓماك كُهُ ,هُيـهاؿق  29ثلؤفٍَ بُكؿَواًٌ ُٓيُ بُ تُكػاْ كلاوٍ ً 32وًاك
ؿيِاك ,و هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاككلاوَكاًٍُ ثًَِر ثلؤفٍَ ُٓيُ بُ تُكػاْ كلاوٍ ثًَِر ًوًاك و تُكػاْ كلؿٌُ
بىؿدُ بؤ ُٓك ىُمايُن بليتًُ هُو طىفًٍُ كُ هُ بىؿدٍُ طٌد بؤٍ تُكػاْ ئُكلٍَ بُ بُكؿَواَ و
ثًًٌَِاك كلاو ,بُ ثٌَ فًاكٍَ ؿاًٌُتىاًٍُ ,بُالََ ئًٌَُ ئُبٌَ ئُوَ بوًََّ ئُو تًَبًًٍُِ دُُابًٌتاْ تُواوَ,
ئُطُك بُ ًلوًَلٌ عاَ ًىىاكَُُ بللٍَ ًىًلًُِ ئُو ؿوو ًىيَُِ هُواُُ بّ كُ بُ ًُوبُتٌ ثلؤفَكاْ
ُنًًُن ُٓبٌَ هُطُيَ ئُواٌُ تل ,هُبُك ئُوَ ئًٌَُ ًىافقري كُ ٓاكَهُكٍ بلُيّ هُو ئًشتًاتٍُ ُٓيُ ,بُ
ًُكدٌَ ثلؤفَكاْ فًعوُْ ثلؤفٍَ وابّ كُ ػنًُتٌ ًىباًل بُ ٓاووهَاتًاْ بطُيُُّ ,و هُ ِكيَطٍُ ئُو
وَماكَتٍُ ثًٌَ ُٓهَـَهدَ ًىافق بٌَ هُهُك ئُجناًـاٌُ ,بُالََ ئًٌَُ ئُو تًَبًًًُِاْ ال طلُطُ ,هُ ػٌتٍُ
ثلؤفَ ثًًٌَِاككلاوَكاٌُ وَماكَتٌ كٌتىكايَ ٓاتىوَ ,با بٌُٔوَ هُك ئُو ثلهًاكًَ ,ىًلًُِ بتىاُري
ػؤمشاْ ؿيلاهُشياْ كلؿووَ بتىاُري تا بلٍِ ؿَ ًوًاك ؿيِاك ثلؤفَكاًُاْ مياؿ بلُيّ ,بُ ًُكدٌَ هُ ِكيَطٍُ
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وَماكَتُكاُُوَ بٌَ و هىوؿ بطُيٌَُُ بُ ػُهَلٌ ,هُ ػٌتٍُ ثلؤفَ ثًًٌَِاككلاوَكاٌُ وَماكَتٌ كٌتىكا َي
ٓاتىوَ بُ كلِيين  51ئؤتؤًبًَوٌ تايبُت بؤ تاىًطا ,و ُٓهًٌََُتُكاٌُ ظًتُكُُكٍ بُ طىفًٍُ ً 3وًاك ؿيِاك,
ُامامت ثلهًاكَكُ هُهُك ًُٓ؟ ئُطُك هُهُك ئُوَيُ كلِيين هُياكَ مؤكَ ,تُُُوك ئُكَُ مؤكبٍُ بُكيَناْ
ؿَعىاٍ ئُوَياْ كلؿ كُكتٌ كٌتىكايَ كُ بُيتُكَ و ظًَتُكُُكيٍ بًًَُلُ هُو كُكتُ ,و ئًُُ ًُهُهٍُ
تُهقًشاتُ ,ؿاػىامياْ كلؿ ثاكٍَ وَماكَتٌ كٌتىكايَ مياؿ بللٍَ ,هُبُك ئُوَ مؤك ًُُ ,ئُطُكيٍ ئُوَيُ
ئُبٌَ ئَُ كلِيُِ هُهُك ًًناًٍُُ تًُلًوٌ بٌَ ُُن ئًوتًوٌاكٍ ,ػؤ ثاكَ ُٓك ٌٓ سلىًُتُ ,با هُوٍَ
بطىامكيَتُوَ بؤ ًًناًٍُُ تًُلًوٌ ,ئًٌَُ ًاُعٌاْ ًُُ ,بُالََ ئُطُك وَماكَتٌ كٌتىكايَ كُ بؤ ئًٌٍَُ ًَِٓا
ًُٓىوٍ وَن يُن ثلؤفَ ًَِٓاوَ ,ئًٌََُ بُ ؿكوهتٌاْ ماًُىَٓ ,ىُلُ يُن وَدبُيُ ,كلِيين تان تاكٌ
هُياكَ بؤ ئَُ ؿائريَ و ئَُ ؿائريَ ًُُ ,ثلؤفَيُكٌ ًىتُكاًًوُ ,بُُٓكسايَ ئُطُك ثُكهًُاْ ثًٌَ باًُ
بطىامكيَتُوَ بؤ هُك ًًناًٍُُ تًُلًوٌ ,بُي بُ ًُكدٌَ كُ ٓىوَ ئُوٍَ ًُموعٌ كلِيين هُياكات ُُبٌَ,
بوًََّ ئًَُُ ؿًََٓتُ ًُوموعٌ كلِيين هُياكات و ؿوايٌ ئًَىَ كُ بُ ًُامْ ثًًٌَِاك بلُْ كلِيين هُياكَ
ياْ ًت كَُ بلليَتُوَ ,ئًُُ ئُبٌَ ػِىًُُتٌ ػؤٍ ُٓبٌَ ,با هُهُك تًُلًوٌ بٌَ ,ثلهًاكًُ ,تاكٍ
ُٓوهًَل و هوًٌَاٌُ ئاًًَلٍ ًٌُتُِوٍَ فلِؤكُ ُٓك ً 2اُط داكيَم ئُبٌَ ًُكيلاتٌ تايبُت ُىيٌَ بلُُُوَ,
ئُهٌََ ئَُ ًُكيلاٍُُ ؿيَّ بؤ ئُوٍَ ئَُ كاكاُُ بلُْ هُ ُٓكيًٍَُ ,بُهت ًُكيلاتٌ بًاًُُ كُ ؿيَّ كاكَكُ
بلُْ ؿاواياْ هٌَ ئُكلٍَ كُ تؤًاك بلليَّ و باز بـًَُْ ,كيلاتًٍ هُبُك ئَُ كِؤتًُِ ُُٓـٍَ داك ُايُْ,
وَالََ ,ئًٌَُ بُ ثًٌَ ياهاٍ تؤًاك كلؿٌُ كؤًجاًُاكاْ ياهاٍ فًاكَ  ٍ 31هاهٌَ  97كُ ًُٓىاك كلاوٍ هاهٌَ
 َ 62هُ ُٓ ,3112ك كؤًجاًُايُن هُ ُٓكيٍَ كاك بلات ئُبٌَ تؤًاك بللٍَ و كِهىًاتًٍ بـاتًُ ,هُهُكُ
ىاُىًُُ ,بُكيَن هًىَيى ػاْ ثًًٌَِاكٍ يُكَُ ئُوَ بىو كُ فلِؤكُػاٍُُ ًَُىؿَوهَُتٌ ؿٓؤن ؿكوهت
ُُكلٍَ ,ؿينايين تُواو بىوَ ,ػُكيلٌ ًفاوَماتّ هُطُيَ اليٌُُ دٌَ بُدٌَ كاك ,ثلهًاكيَلٌ تلٍ ُٓيُ
هُهُك بُُـاوٍ تُىتُق ,و هًوتًَلًٌٌ ًَِٓا وتٌ ئَُ ثلؤفَيُ ُٓبىوَ ثًٌَال ,و هًوتُكُ ٌٓ  3113يُ,
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ ,ئُو هًوتٍُ كُ هُ طفتىطؤؿايُ ئُوَيُ كُ ًَِٓاوًاُُ ,ئُوَ ئُُوُكُيُ ,كاهتُ
كاتٌ ػؤٍ فًللٍَ وا ُٓبىوَ ,و تُُاُُت كِينبُُـيٍ كلابىوٓ ,ىُلُ ؿينايًَِلٌ يُكًًٌٌُ بؤ كلا ,بُالََ
هُو ئُػريَ كىهفٍُ ػىؿٍ ثلؤفَكُ مياتلَ هُ ُؤهُؿ و ثُجنا ًوًاك ؿيِاك ,هُبُك ئُوَ هُ هُكؤكايُتٌ
ئُجنىًٌُُ وَميلاْ ئًَوتا ئُو بابُتُ ًىُاىًُُ ئُكلٍَ ,و ئَُ ثلؤفٍَ بُُـاواُُ كلاْ بُ ؿوو
ًُطيىعُ ,ئُو ًُطيىعٍُ كُ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ ًىًلًُِ ئًُوايَ ياْ هُ هاالٌَُ ئايِـَ ؿَهت بلات بُ
ؿكوهت كلؿٌُ ؿينايّ و بُ دٌَ بُدٌَ كلؿًًٍُُ ,طيىعُيُكٌ تليٍ كُ تُىتُىًٍ يُكًَلُ هُواُُ,
ئُبٌَ بري هُ ىُكمٍ ؿكيَقػايُْ بللٍَ ,ياْ بري هُ ًُهُهٍُ وَبُكًَُِٓك و ئُو ًتاُُ بللٍَ ,هُبُك ئُوَ
ئًَوتا هُ هًود ثلؤفَكاْ ًُُٓ ,ىُلُ بُ سًواب هُ بُكُاًٍُ سلىًُت ٓؤتُ ؿَكَوَ ,بُكيَن ثُضياْ
عناهـيّ ئُهٌََ الهُُطًُكٌ مؤك هُ ًَُىاْ ثلؤفَ بُكؿَواَ و ثًًٌَِاك كلاوَكاْ ُٓيُ ,و مؤكبٍُ
وَماكَتُكاًٍُ ُٓيُ ًُٓت ئُوَُـٍَ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاًُُتٌ ,و هُ ُُٓـٍَ  12ئُوَُـٍَ ثلؤفَ
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ثًًٌَِاك كلاوَكاُُ ,كاهتُ هُواُُيُ مياتليٍ بٌَ هُ  12و ئُواُُ ,ئُطُك بُكاوكؿٍ ًَُىاٌُ وَماكَتُكاًٍُ
بلُيّ ,بُالََ ئُوَ ٓؤكاكٍ ػؤٍ ُٓيُ ,ئُوٍَ كُ ئًوتًناًاتًٍ ُٓبٌَ هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ ئُوَيُ
ٓؤكاكَكاْ كُ يُكًَم ئًوتًناًاتٌ مؤك بٌَ هُ ًُهُهٍُ ثلؤفَكاْ هُواُُيُ ,ئًٌَُ هُ ؿاًٌُتُِكاًٍُ هُطُيَ
وَماكَتُكاْ كُ تُومحيٌاْ ئُؿا ثًٌَاْ ئُوتّ كُ باكٍ ػؤتاْ هُوَ مياتل ئُوَ ًُكُْ ,بُ ًلوًَلٌ عًُُهٌ
بري بلُُُوَ ,ئُوٍَ ئًوتًناًاتٌ مؤك بٌَ هُ ثلؤفٍَ بُكؿَواَ ئُبٌَ ًتًَلٌ كَُ ؿابينَ ,ئُوٍَ كُ
ثلؤفَيُن هُ كُكتًَلٌ وا ؿايُ كُ ئُماُّ كُ ؿَهت بُكاك بىو بُ  261كِؤف و تُُفًن ئُبٌَ ,ئُوَ ىُيِا
ئًوتًناًٌ تل بؤ ػؤٍ ؿكوهت بلاتٓ ,ؤكاك ئُوَيُ ,بُكيَن كان عُؿُاْ ُُٓـ ثًًٌَِاكيَلٌ ُٓبىو هُهُك
ثًَـآىوُُوٍَ ًُهُهٍُ ًىوُُُٓٓ ,ـ بُكيَنيَلٌ تليٍ باهًاْ كلؿ ,ئُوَ مياتل تُودًٌٔ وَماكَتٌ
ًاهًُ كلابىوُٓ ,ك وَن باهٍ كلؿ ًًٍِ ثًًٌَِاكٍ ئُوَ ئُكَُ ئُطُك كِؤفيَمٓ ,ىُلُ هُ ُاو ثلؤفٍَ
ياهاٍ بىؿدُ سُشيُْ ًُهُهٍُ تُعـيوٌ كَِواتب و ئُواُُ ُاكلٍَ ,بُالََ ئُطُك كِؤفيَلٍ باي كلا بُ
يُكذاك بللٍَ ,بؤ ئُوٍَ اليٌُُ ًَُطُتًعٌ ئابىوكٍ ئَُ تُعـيالتُ بُ ًُكاسى ُُبٌَ ,ػُهَم هىوؿٍ هٌَ
ببًينًَُ ,هُهٍُ ًىكادُعُ كلؿُُكُ ئًٌََُ ثٌتطريٍ هٌَ ئُكُيّ ,ثلهًاكٍ تلٍ ُٓيُ ,بُ ؿووهايـ
كلؿٌُ ِكيَطاوباُُكاْ هُ بىؿدُ و ؿآاتُكاٌُ تل ,ئُويٍ مؤك باًُ ,هُ بُكُاًٍُ وَماكَتٌ ئاوَؿاْ كلؿُُوَ
و ًٌُتُدٌَ كلؿُُ ,ثًَِر ًوًاك ؿؤالك ئُوٍَ بُي بؤ بُ ؿووهايـ كلؿٌُ ًُٓىو داؿَكاٌُ ُٓكيٍَ ,ئًٍُُ
ئًَوتاَ هُ فيَل دٌَ بُدٌَ كلؿُُ هُ ُٓكهٌَ ثاكيَنطا و ئًـاكٍَ طُكًًاْ ئًُاٍُُ ػىاكَوَْ ,بُ ؿووهايـ
كلؿٌُ داؿٍَ كؤكٍَِ و ًُىالوَ و ىُُـيى بُ طىفًٍُ ً 362وًاك ,بُ ؿووهايـ كلؿٌُ ِكيَطٍُ ُٓوهًَل و
كؤيُ بُ ُٓكؿوو ىؤُا ٌ بُ ً 372وًاك ؿيِاك ,بُ ؿووهايـ كلؿٌُ ِكيَطٍُ ُٓوهًَل و ًُعيىوك بُ ُٓكهٌَ
ىؤُا ًُوَ بُ طىفًٍُ ً 25وًاك ؿيِاكِ ,كيَطٍُ ٓؤًاْ و سادٌ ئؤًُكاْ بُ طىفًٍُ ً 22وًاك ؿيِاك ,بُ
ؿووهايـ كلؿٌُ ؿوكاْ و ٓىاك ىىكُُِ بُ طىفًٍُ ً 51وًاك ؿيِاك ,بُ ؿووهايـ كلؿٌُ داؿٍَ ؿَكبُُـخياْ
و مَكِايُْ بُ طىفًٍُ ً 28وًاك ؿيِاك ,بُ ؿووهايـ كلؿٌُ ِكيَطٍُ هوًٌَاٌُ و عُكبُت بُ طىفًٍُ 36
ًوًاك ؿيِاك ,بُ ؿووهايـ كلؿٌُ داؿٍَ هُيـ هاؿق و ثًَِذىيَّ بُ طىفًٍُ ً 51وًاك ؿيِاك ,بُ ؿووهايـ
كلؿٌُ ِكيَطٍُ كفلٍ و كُالك بُ طىفًٍُ ً 11وًاك ؿيِاك ,بُ ؿووهايـ كلؿٌُ ِكيَطٍُ ؿَكبُُـخياْ و كُالك
ىؤُا ٌ يُكَُ بُ طىفًٍُ ً 65وًاك ؿيِاكُُٓ ,ـٍَ هُواُُ تُواويٍ بىوْ ,و ثاكتاوياْ ًاوَ ,و ُاوياْ هُ
ًُِٓكاْ ؿَكبٌَٔ ,بُالََ بُ ُٓكسايَ ئُواُُ ًُٓىوٍ ئًشتًاداتٌ كىكؿهتاْ ُري ,ئًشتًاداتٌ كىكؿهتاْ
مؤك مياتلًَُ ,فلومَ ًٓض داؿَيُكٌ يُن هايـٍ ًًَُُينَٓ ,ىُلُ بُ تايبُتًٍ فًاكَيُكٌ مؤك هُياكَ
ُٓيُ ,بُكيَن كان عبـاهلل ًُال ُىكٍ ثلهًاكٍ ُٓيُٓ ,ىاك هاهٌَ كِابلؿوو وَماكَتٌ ثًٌُهامٍ هُ  32ثلؤفَ
تُُٔا يُن ثلؤفٍَ بؤ ئُجناَ ؿكاوَ ,ئُويٍ ُاوٍ وَماكَتُ ,هُ وَماكَتٌ ثًٌُهامٍ ُُيتىاًُىَ ثلؤفَكاٌُ
ػؤٍ ئُجناَ بـاتٓ ,ؤكاكَكاًٍُ ُُٓـَهٌ و فٌُُ بىوْ ,هُبُك ئُوَ ثلؤفَكاًُاْ طىيَنكاوُُتُوَ بؤ هُك
وَماكَتٌ ئاوَؿاْ كلؿُُوَ و ثاكيَنطاكاْ ,و ثًٌَاليٍ باهٍ كلؿ هُ ًُهُهٍُ هايوؤ و ًُُاتًقٌ هِاعًٍ,
ُُٓـٍَ هُ ثلؤفَكاْ بىوُُتُ طلٍَ بُ بىؿدٍُ سلىًُتُوَ ,وَن داؿٍَ ؿووهايـٍ ُٓهَُجبُ ,وَن ئاوٍ
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ػاهٌَ ,وَكى ثلؤفٍَ  211ىُكِويَوَُيٌ ُُػؤًؼاٍُُ هُ هوًٌَاٌُ و ٌٓ تليٍ ,وَالََ ,ثلؤفٍَ ؿووهايـٍ
ُٓهَُجبُ و هُيـهاؿق بُ ؿكيَقايٌ  39كًوؤًُتل هُ فيَل دٌَ بُدٌَ كلؿُـايُ ,ػُكدٌ تا ئًَوتا ً 7وًاكَ,
طىفًٍُ طٌتًُكًٌُ ً 26وًاكَ ,ئاوٍ ػاي هُ ىُالؿمٍَ  2داك تا ئًَوتا ئًُلٍ تُ ريٍ بؤ ٓاتىوَ,
طُوكَتل كلاوَ ,ئُو ؿينايٍُِ كُ ُٓيُ ,و ؿينايُِكًٌُ بُ تُواوٍ طؤكِاوَ ,طىفًُكٍُ هُ ً 31وًاك طؤكِاوَ
بُ ً 23وًاك ؿيِاك ,ثلؤفٍَ ػُهتُػاٍُُ  211ىُكِويَوَُيٌ ثًٌَاليٍ وَالَػياْ ؿاوَ ,بلِياك وايُ هُ 3112
بلُويَتُ كاك ,وابنامن هُ ػًالهٌ ُُٓـ ًاُطٌ ؿآاتىوَ ئًوتًالًٌ ًُٔائٌ ئُكلٍَ و تُواو ئُبٌَ,
ثلهًاكيَلٌ تلٍ هُهُك ثؤُـٍ طىُـٍ كَِموا ,كُ ثًَِر هُؿ ًوًؤْ ؿيِاكٍ بؤ تُكػاْ كلاوًَ ,ىيَُِكٍُ
ػلاثُ ,بُ ىوٍُ ػُهَلٌ ُاوُٓكُ ,ئًَوتاَ  %21ثلؤفكُ تُواو بىوَ ,كٌُٓ ثلؤفَكُ هُىُتُ ,ؿاوا
ئُكُيّ ًىيَُِكٍُ بطؤكِؿكٍَ ثًٍَ ئُوٍَ بُ تُواوٍ ًلوت بًَينَ ,كٌُٓ ئُوتلٍَ ِكيٌَِايُكاْ ئاواْ ,وَالََ,
ثؤُـٍ طىُـٍ كَِموا ثًَِر هُؿ ًوًؤْ ؿيِاكٍ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,كاهتُ  ٍ %21تُواو بىوَ ,بُ ثًٌَ
ؿيلاهاتٌ اليٌُُ ثُيىَُـٍ ؿاك ئُو ًًَىيٍَُِ كُ ثؤُـَكٍُ هٌَ ئُكلٍَ ًىُاهًب تليّ ًىيَُِ ,بُالََ
ػُهَلٌ ًىيَُِكُ ؿاوا ئُكُْ هُوٍَ ُُبٌَ و بطىامكيَتُوًَُ ,هُهُ ِكيٌَِايٌ ًًُُُ ,هُهُ دًؤهؤدًُ,
ُٓكوَن ثًٌَاليٍ باي كلا ُُٓـٍَ ٓؤ هُ ؿواكُوتين ثلؤفَكاْ ئُهبابٌ ًىػتُهًفُ ,ئًَُُ يُكًَلُ هُو
هُبُباُُ ,بُكيَن عُمضيُ ػاْ ,ؿكوهت كلؿٌُ  131يُكٍُ ًٌُتُدٌَ بىوْ بؤ ٓاووالَتًاٌُ كًُـَكاًُت
هُ ًًُُٓٔايَ هُ هاهٌَ ُُ 3113بىوَ ,ئًُوايَ هُ  3112و طىفًٍُ يُن ًوًاك و ثًَِر هُؿ ًوًؤٌُ بؤ
تُكػاْ كلاوَ ,وَالََ ,ثلؤفٍَ يُكٍُ ًٌُتُدٌَ بىوْ هُو هِىوكَ كُ هاهٌَ ِ 3113كينبُُـ كلابىو ,هُ
ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ بُ طىفًٍُ ً 76وًاك و تُكػاْ كلاوٍ ً 11وًاك ؿيِاك ,بُالََ بؤ هاهٌَ  3112بؤ
هُك ًُٓىو ىُمايُكاْ ؿابَُ كلاوَ ,و ثلؤفٍَ يُكٍُ ًٌُتُدٌَ بىوٌُ كًُـَكاًُت يُكًَلُ هُو
ثلؤفاُُ ,ثلؤفٍَ ؿكوهت كلؿٌُ  28يُكٍُ ًٌُتُدٌَ بىوْ هُ هُُطا و هُ ًًُُٓٔايَ ,هُ ثلؤفَ
بُكؿَواًُكاٌُ ُ 3112اوٍ كؤًجاًُا و ؿَهت بُكاك بىوٌُ ًُُ ,ئَُ ثلؤفَ هُ ؿواٍ ُىٍَ كلؿُُوٍَ
ماًُاكٍ هُ  13/21كُوتؤتُ بىاكٍ دٌَ بُدٌَ كلؿْ هُ كِؤفٍ ؿَهت بُ كاك بىوًٌٌُ  3113/11/36يُو
كؤًجاًُاٍ ئاكاك دٌَ بُدًٌَ ئُكات ,ثلهًاكٍ تلٍ ,ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ ُاوٍ كؤًجاًُا و بُكواكٍ ؿَهت
بُكاكبىوْ و ًاوٍَ ثلؤفَ ؿياكٍ ُُكلاوَ ,وَالََ ,ئُطُك ُٓك ثلؤفَيُن ئًشاهُ ُُكلابٌَ بؤ كؤًجاًُاُ ,اوٍ
كؤًجاًُا ُابٌَ ,بُكواكٍ ؿَهت بُكاك بىوًٌٌُ ُابٌَ ,بُالََ ًاوٍَ ًُمُـَ كلاو بؤ ثلؤفَكاْ ؿاؿَُلٍَ
ٍ ثلؤفَ تُواو بىوَ ,داكيَلٌ تل ثاكٍَ بؤ تُكػاْ كلاوَتُوَ ,وَكى بامساْ كلؿ
هُهُكَتاٍ ثلؤفَكُُُٓ ,ـ َ
ثًٌَالُٓ ,ك ًُهُهٍُ ثاكتاوٍ ؿاكايًُ ,ئُطُكُا ثاكٍَ بؤ ؿاُاُليَتُوَُ ,ؤفَُـكلؿُُوٍَ باالَػاٍُُ
كتًَبؼاٍُُ طٌد ُٓوهًَل و ؿكوهت كلؿٌُ هٌَ هُُتُكٍ طُجناْ هُ هؤكاْ ,ئَُ ثلؤفَيُ كُ طىفًٍُ هٌَ
ًوًاك و ٓى و ًَُ ًوًؤْ ؿيِاكَ ,و ػُكدٌ ؿوو ًوًاك و ًُٓت هُؿ و بًوت و هٌَ ًوًؤْ ؿيِاكَ ,بلٍِ
ًاوََ ؿوو هُؿ و بًوت و ه ٌَ ًوًؤُُ ,كاهتُوػؤ هُ اليُْ ثاكيَنطاٍ ُٓوهًَل ئًـاكٍَ ًُسُهٌ دٌَ بُدٌَ
ئُكلٍَ ,ثلؤفَكُ تُواو بىوَ و ؿَكػوتُيُكٌ مياؿٍَ ُٓبىوَٓ,اوَكِواٌُ كَِماًُُـٍ ؿاكايٌ ئُكُْ بؤ

138

ثاكتاو كلؿٌُ يُكذاكٍ ,ثلؤفٍَ هُُتُكٍ طُجناْ هُ هؤكاْ طىفًُكٍُ ً 189وًؤُُ هُ 3113/13/21
ؿَهت بُكاك بىوَ ,بُ كاهتُوػؤ دٌَ بُدٌَ ئُكلًٌٍََٓ ,تاْ هوفٍُ هُهُك هُكف ُُكلاوَ ,هُ ثلؤفَكاٌُ
وَماكَتٌ ئاوَؿاْ كلؿُُوَيُ ,بؤ ثاكيَنطا طىيَوالاوَتُوَ ,ثلؤفٍَ ؿكوهت كلؿٌُ بريٍ ئاو بؤ طىُـٍ
ًُٓوىوك هُ ىاؿك كُكََ ُاوٍ كؤًجاًُا ؿياك ًُُ ,ئَُ ثلؤفَيُ هاهٌَ ًُٓ 3112تاو ًُٓت ًوًؤٌُ بؤ
ؿاُلاوَ و ؿَهت بُكاك ُُبىوَ ,ئَُ ثلؤفَيُ هُ تُُـَكًٌََٓ ,تاْ ئًشاهُ ُُبىوَ بؤ ًٓض كؤًجاًُايُن,
ئًََوتا هُ تُُـَكَ ,ثلهًاك ,ؿكوهت كلؿٌُ  28يُكٍُ ًٌُتُدٌَ بىوْ بؤ ٓاووالَتًاٌُ كًُـَكاًُت ,هُ
هُُطاو دىاب ؿكاوَتُوَ ,تًَلُهَُ ِكيَقكلؿٌُ ِكيَطاٍ بايِذاٌُ بٔىون هُ تُُـَك ؿايُ؟ ثلهًاكَكُ هُهُك ئُو
ِكيَطايُ بىو ,ئُو ِكيَطايُ هُ باُطُوامؿايُُ ,اوٍ كؤًجاًُا ًُُ ,ثلهًاك ,ىريتاو كلؿٌُ ِكيَطاٍ طؤثتُثُ -
ىُكَُاو ُاوٍ كؤًجاًُا ًُُ ,ئَُ ثلؤفَيَُ هُ ثُهِـ كلاوَكاٌُ  3113يُو ,ؿابَُ بىوَ بُهُك ؿوو
ىؤُاغ ,طىفًٍُ يُكَُ ؿوو ًوًاك و ُؤهُؿ و هٌ و ُؤ ًوًؤُُ ,ئًشاهُ كلاوَ بؤ كؤًجاًُا ,ىؤُا ٌ ؿووًًٍَ
بُ طىفًٍُ ثًَِر ًوًاك و ؿووهـ و ٓى ًوًؤُُ ,ؿكيَق كلؿُُوٍَ ئاوَكِؤٍ هِـوىٌ بؤ ؿَكَوٍَ ًاكَواٌُ
ىُكَُٓجنريُ ,اوٍ كؤًجاًُا ًُُ ,ؿَهت بُكاكيٍ ُُبىوَ ,كاهتُ ,هُ باُطُوامَ بؤيُ ,كُ ئًشاهُ بىو هُ
ئُبـَيد تامَ كُ بؤتاْ ئًَُُليّ ًٌُاْ ئُؿكٍَ ,ثلهًاك ,ثُكَثًَـاٌُ ئاوٍ ؿوكاْ ,تاهوىدًًُُُٔٓ ,ايَ,
كؤًجاًُاٍ كاهتُوػؤ ئُجناًٌ ئُؿاتً ,اوٍَ  131كِؤفَ ,طىفًٍُ ً 59وًاك و ٓىاك هُؿ و هٌ ًُٓت
ًوًؤْ هُ  ,3113و ٓى و ًَُ ًوًاك هُ  ,3112و هُ  3119/5/19ؿَهت بُ كاك بىوَ,ع ئَُ ثلؤفَيُ
طىفًٍُ ً 59وًاك و ٓىاك هُؿ و هٌ و ًُٓت ًوًؤُُٓ ,ى و ٓىاك ًوًاك تا ئًَوتا ػُكز بىوَ ,هًَنؿَ
ًوًاك و ٓىاك هُؿ و هٌ و ًُٓت ًوًؤٌُ ًاوَ ,و بُكؿَواًُ هُ اليُْ هًقٍُُ تايبُت دٌَ بُدٌَ ئُكلٍَ
كاهتُوػؤً ,اوٍَ ؿَهت بُكاكبىوًٌٌُ  3119/5/19يُ ,كاكٍ ثٌلًًِين ىُالٍَ ًًُُٓٔايَُ ,اوٍ
كؤًجاًُا ًُُ ,و هاهٌَ ثاك و ثًَلاك ُاوٍ هُ هًوتُكاْ ٓاتىوًَ ,اوٍَ ؿَهت بُكاك بىوٌُ ًُُ ,ئَُ ثلؤفَيُ
كُ ثلؤفَيُكٌ ًىيَُِواكَ ,طىفًُكٍُ ؿووهُؿ ًوًؤْ ؿيِاكَ ,بلِياك ؿكاوَ كُ بُ ًًَىامٍ كاهتُوػؤ دٌَ
بُدٌَ بللٍَ ,كلِيين ًُواؿ و تُعقًٌٌ ئاوٍ طُكًًاْ هُهُك ًًُُٓٔايَ ُىوهلاوَ 311 ,كِؤف ,طىفًُكٍُ
يُن ًوًاكَ هُ  ًٌٔٓ ,3113هُكف ُُكلاوَ ,هُ  3112هُ تُُـَك ؿايُ و ُاوٍ كؤًجاًُا ًُُ ,ىُماٍ
ًًُُٓٔايَ هُهُكَتا هُهُك ئًـاكٍَ طُكًًاْ بىو ,بُالََ ؿوايٌ وَكى كَمسًات ٓاتُ هُك هوًٌَاٌُ ,بؤيُ
ثلؤفَكُ ٌٓ ىُماكُ بىوَ ,بىوَ كُالك ُُن ًًُُٓٔايَ ,ؿينايين ثلؤفٍَ ثاالَوتين ػايَ ػاالَْ ُاوٍ
كؤًجاًُا ًُُ ,ئُوَ هُ باُطُوامَ ,طىفًُكٍُ ً 81وًؤْ ؿيِاكَُٓ ,هَلُُـٌُ  2بريٍ ئريتًىامٍ هُ
ىُكَُٓجنريُ ,اوٍ كؤًجاًُا ًُُ ,هُ ُٓ 3113بىوَ ,ئَُ ثلؤفَيُ كاهتُوػؤ دٌَ بُدٌَ ئُكليَت و ثُجنا
ًوًؤٌُ بؤ ػُكز كلاوَ و بُكؿَواًُ ,ثلؤفٍَ ئاوَكِؤ و ِكيَطاهامٍ هُ طُكَِكٌ ئاًد و ًًُٓـاْ هُ
ئا ذُهُكُ ,اوٍ كؤًجاًُا ًُُ ,ئَُ ثلؤفَيَُ هُ تُُـَكَ ,طىفًُكٍُ ًُهُؿ و ثُجنا ًوًؤُُ ,ؿكوهت
كلؿٌُ باػُٔيُن هُ تُكًٍُ دُباكٍُ ,اوٍ كؤًجاًُا ًُُ ,هُ 3113وَ ُٓيُ ,ئَُ ثلؤفَيُ هُ ُىٍَ
كلؿُُوٍَ ماًُاكٍ هاهٌَ  3113ؿا ئًشاهُ بىوَ ,بؤ كؤًجاًُاٍ كُيىاْ ,هُ طليَبُهتُ بُ طىفًٍُ 161
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ًوًؤْ ؿيِاكَ ,ؿكوهت كلؿٌُ ئاوَكِؤ بًٌُ ً ,3اكَواٌُ تُكًٍُ دُباكٍ هُ هاهٌَ ُٓ 3113بىوَُ ,اوٍ
كؤًجاًُا و ؿَهت بُكاك بىوٌُ ؿياكٍ ُُكلاوَ ,ئَُ ثلؤفَيُ طىفًُكٍُ ؿووهُؿ ًوًؤُُ ,بُ ًًَىامٍ
كاهتُوػؤ دٌَ بُدٌَ ئُكلٍَ ,بلِياكٍ تُُفًنٍ ًىباًل ؿكاوَ ,بُالََ ًٌَٓتاْ ػُكدٌ هُهُك ُُكلاوَ,
ثلؤفٍَ ئاوٍ طؤثتُثًًُُُٔٓ ,ايًَ ,اوٍَ ثلؤفَ  711كِؤفَ ,طىفًٍُ ً 121وًاك ؿيِاكَ ,ؿَهت بُكاك
بىوْ ًُُ ,كؤًجاًُا ًُُ ,ئَُ ثلؤفَيُ هُ ثُهِـ كلاوَكاٌُ  3113يًٌَُٓ ,تاْ ؿَهت بُكاك ُُبىوَ,
ئًُواهًٍَ كُ ً 11وًاكٍ بؤ تُكػاْ كلاوَ تُُٔا ًُبُهت ٓؤْ بُكؿَواًُ؟ ًُبُهت تُمسًٌُكُيُتٌ كُ
ثاك ثُهِـ كلاوًَ ,ىًلًُِ ئُو تُمسًٌَُ ؿكوهت ُُبٌَ ,بَُ بُ ساهٌَ ػؤَ ثاكيٍ باهٌ ئُوََ كلؿ,
بُالََ ُامامن كٌَ بلِياك هُهُك ئُو تُمسًٌاُُ ئُؿاتٓ ,ىُلُ ئُطُك ئًُوايَ ًتًَم ثُهِـ كلا بؤ هاهٌَ
ئايِـَ كُ ٓاتًُِ ئًَلَ ًٌَٓتاْ ؿَهت بُكاك ُُبىوبٌَ ُامامن ُاوٍ هٌَ ئُُـكٍَ بُكؿَواَ ,ئُطُك هفليٍ بٌَ,
ئَُ ًىهتُهُسُ و ئَُ تُمسًُ ثًَىيود بُ ٓاكَهُكَ ,ؿكوهت كلؿٌُ يُن ىىتاواٍُُ ًَُ ثؤهٌ
ئا ذُهُك ؿَهت بُكاك و تُُـَكٍ ئا ذُهُك ,ئَُ ثلؤفَيُ ئًشاهُ كلاوَ ئًَوتاُ ,اوٍ كؤًجاًُآ ,اوؿَُطٌ
ُىٍَ ,هُ طليَبُهت ؿايُ ,طىفًُكٍُ ً 211وًؤْ ؿيِاكَ ,ؿكوهت كلؿٌُ بًِاٍ هلىهٌَ ثُكوَكؿَ هُ
ًًُُٓٔايَ كُ طىفًُكٍُ ًَُ ًوًاك ؿيِاكَ هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاٌُ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ هُ بىدٍُ
وَبُكًَِٓاْ ,كؤًجاًُاٍ كؤهلَت دٌَ بُدًٌَ ئُكات ,كِؤفٍ  3113/9/9ؿَهت بُكاك بىوَ ,ػُكدٌ 556
ًوًؤْ ؿيِاكٍ بؤ تُكػاْ كلاوَ هُ  ,3112ئًَوتاَ ئَُ ثلهًاكَ ؿوايٌ وَالََ ئُؿًَُوَ ,هُبُك ٓاوَ وامغ
ًُُ ,بُكيَن فُكًاْ عناهـيّ ,ؿهتٍُ وَبُكًَِٓاْ ؿوو ًوًاك و ؿووهُؿ و ثًَِر ًوًؤٌُ بؤ تُكػاْ كلاوَ بؤ
ُؤفَْ كلؿُُوٍَ بًِايٍُ ؿَهتُكُ ,ئًُواهًٍَ ؿووهُؿ و هٌ و ثًَِر ًوًؤٌُ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,ثلؤفٍَ
ئاًافَ ثًَللاو هُ ثلؤفَ تُواو بىوَكاٌُ هاهٌَ  3113يُ ,ئًُوايَ ًٓض ثاكَيُكٌ بؤ تُكػاْ ُُكلاوَ ,هُ
هًود ثلؤفَكاْ كُ بؤ ثُكهًُاْ ًَُلؿكاوَ بؤ هاهٌَ ًٓ 3112ض ثاكَيُكٌ بؤ تُكػاْ ُُكلاوَ هُ هًود
ئُو ثلؤفاٍُُ ُاكؿووًاُُتُ ثُكهًُاْ ,ثلهًاكيَلٌ تلٍ ,طُياُـٌُ ػنًُتطىماكٍ كاكَبا بؤ ىُكيٍُ ئًتاهٌَ
ً 182وًؤٌُ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,ئًَوتا ػنًُت طىماكٍ كاكَباٍ ُٓيُ ,ئُطُك ئَُ ػنًُتطىماكَيُ ُٓيُ
ئَُ تُكػاْ كلؿُُ بٌَ بًُِايُ بؤٌٓ؟ بُ ثًٌَ ياهاٍ وَبُكًَِٓاْ طُياُـٌُ ػنًُتطىماكٍ تا هِىوكٍ
ثلؤفَكُ هُ ئُهتؤٍ سلىًُت ؿايُ ,و ػنًُتطىماكٍ ُاوػؤ هُ ئُهتؤٍ وَبُكًَُِٓكَ ,بُ ًًَىَيُكٌ كاتٌ
وَبُكًَّٓ ئُو كًٌَُيٍُ هُ ئُهتؤٍ ػؤٍ طلتىوَ بؤ ئُوٍَ ثلؤفَكٍُ بُ ِكيَىَبٌَٔ ,و تُسًُىهٌ تُكوًفٌ
كاكَباكٍُ كلؿووَ ,وَبُكًَُِٓك كاكَباكٍُ ؿكوهت كلؿووَ هُ دًاتٌ ؿائريٍَ كاكَبا ,و ئَُ ًتَُ
كِووؿَؿات هُ ُُٓـٍَ ثلؤفٍَ تليٍ ,كُ ًتًَلٌ ثُهُ ُٓبىو ئُو تًُىيوٌ ًًُلوعٌ كاكَبايُكُ ئُكات
ئُبٌَ ثاكَكٍُ بـكيَتُوَ ,تُكػاْ كلؿُُكَُ ٌٓ ئُوَيُ ,ئُطُكُا كاهت ئُكات ,ػؤٍ كاكَباكُ ُٓيُ
ئًَوتا ,بُالََ با هاهٌَ ثًٌَال هُيل بلُْ و بناُّ ئُو ثاكَيُ ؿكاوَ داكيَلٌ تل ياْ يُكُجماكَ؟ ئًَوتاَ كُ
ثاكَ بؤ طُياُـٌُ كاكَبا تا ؿَكطاٍ ًًُلوعُكُ ُٓيُ ,يُكذاك ؿاُلاوَُُ ,بىوٌُ ئاوَكِؤ هُ ثايتُػد
ُٓكيٍَ هًٌاٍ ًاكَكٍُ ُاًريْ كلؿووَ و ُٓك ؿهَؤثُ باكاًَُم بباكٍَ ًُىاَ و طُكَِكُكاْ فيَل ئاو ئُكُوْ,
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هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاٌُ ئًَوتا ؿكوهت كلؿٌُ ئاوٍ ئاوَكِؤٍ ىىكي هُ ًاكٍ ُٓوهًَل ,ىؤُا ٌ يُكَُ
ِكيَنبُُـ كلاوَ ,و ثُيىَُـيٍ كلاوَ بُ ُُٓـيّ كؤًجاًُاٍ ئُوكِوثٌ كُ ًاكَماٍ تُُفًن كلؿْ بُ ًًَىامٍ
ىُكمٍ ؿكيَقػايُْٓ ,ىُلُ ثلؤفَكُ مؤك طُوكَيُُٓ ,تا ئُطُك بُ ًُكاسوًٍ بلليَذي تُُٔا يُن ىؤُا ٌ
ً 311وًؤْ ؿؤالكٍ ئُوٍَ ,و ئًَوتاَ وَماكَتٌ ًاكَواٌُ هُ طفتىطؤؿايُ هُطُيَ ئُو كؤًجاًُاياُُ ,و
هُُُٓـ ًىيًََِلًٍ هُ طُكَِكُكاٌُ ُاو ُٓوهًَل وَكى طُكَِكُكاٌُ ثٌت ُُػؤًؼاٍُُ كِمطاكٍ تاكى كُُـٍ
ُٓوهًَل بُ ؿكيَقايٌ  13كًوؤًُتل ُُٓـيّ ئاوَكِؤٍ هِـوىٌ هُ دٌَ بُدٌَ كلؿُـاْ ,ثلهًاكيَلٌ تل ,ئُبٌَ
طلُطٌ مؤك بـكٍَ بُ اليٌُُ تُُـكوهدُٓ ,كوَن ثاكهايَ ثًًٌَِاكًاْ كلؿ كُ ُُػؤًؼاٍُُ تامَ بُ
هتاُـاكؿٍ دًٔاٌُ ؿكوهت بللٍَ ,هُ ثلؤفَكاٌُ تُُـكوهد بامساْ كلؿ ,ئًَوتا ُُػؤًؼاُُيُكٌ 211
ىُكويَوَُيٌ ئًشاهُ بىوَ هُ كِؤفئاواٍ ُٓوهًَل ,و ُُػؤًؼاُُيُكٌ هُ ؿايم بىوْ  311ىُكِويَوَُيٌ ئُويٍ
ئًشاهُ بىوَ ,تُبًعٌ ئُبٌَ ُُػؤًؼاٍُُ تليٍ بلليَّ ,هُ ؿَكَوٍَ ًُككُمٍ ُاوَُـيٍ ُُٓـ ثلؤفَيُن
ُٓيُ ,هَُ ئُػريَ ثلؤَيُكًٍ بُ ُاوٍ ؿكوهت كلؿٌُ ُُػؤًؼاٍُُ ئًٌَلدِوٌ ُٓبىو ,و هُهُك ؿاواٍ
وَماكَت بؤ ؿوو ىُماٍ ؿَكَوٍَ ًاك تُسىيى كلاوًََٓ ,تٌاْ ئشاهُ ُُبىوْ تُبًعٌ ,ؿينايين تلاَ هُ
ُٓوهًَل هُ ىؤُا ٌ يُكًٌُ تُواو بىوَ ,ثلهًاك ئايا بري هُوَ كلاوَتُوَ بىؿدٍُ بؤ تُكػاْ بللٍَ و
بلُويَتُ بىاكٍ دٌَ بُدٌَ كلؿْ؟ بريٍ هٌَ كلاوَتُوَ ,بُالََ بُ يُن ثاكًَذٌ طُوكَ بريٍ هٌَ كلاوَتُوَ
ًُبوُ ٌ مؤكَ ,كُ ئًتًواي بُ وَبُكًَُِٓك و ئُواُُ كلاوَ ,تا ئًَوتا ئؤفُكيَلٌ ًُعقىي ُآاتؤتُ ثًٌَُوَ,
ُٓبىوَ ,بُالََ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ بري هُ ٓاكَهُكٍ كًٌٍَُ ٓاتىٓؤ ئُكاتُوَ ,ياْ ئُبٌَ ُُٓـٍَ وَهائًوٌ
ُىٍَ هُبُك ٓاو بطريٍَ ,وَكى ًُهُهٍُ تلاَ ,كُ ئًَوتا هُبُكُاًُؿايُ كُ بُ ًًَىامٍ ثُبوًط ثلايعت
ٓاكَهُك بللٍَ ,هُبُك ئُوٍَ كىهفٍُ مؤكَ ,ثلؤفٍَ باهَُػاٍُُ كِاطلايُتٌ هُطُيَ  13ثؤهٌ ػىيَِـْ هُ
ثُضياُطاٍ تُكًِلٌ ٓؤًاْ ئُجناَ ُُؿكاوَ ,هُبُك ئُوََ ثلؤفٍَ بُكؿَواًُ ,ئَُ ثلؤفَيُ ئُجناَ ُُؿكا و
طىامكاوَتُوَ بؤ ُٓوهًَل ,بؤيُ ؿاوا ئُكَُ ئَُ ثلؤفَيُ بطُ ِكيَتُوَ بؤ ًىيَين ػؤٍ ,بُ ثًٌَ ُىوهلاوٍ
ؿَهتٍُ تُكًِلٌ ُٓوهًَل فًاكَ  295هُ  3113/11/5و وَماكَتٌ ػىيَِـٌُ باالَ  32233هُ
 3113/13/5ؿاواٍ طىاهتُِوٍَ ثلؤفَكُياْ كلؿووَ بؤ هُكؤكايُتٌ ماُلؤٍ ثؤهٌ تُكًِلٌ ُٓوهًَل
هُبُك ُُبىوٌُ مَوٍ هُ ٓؤًاًْ ,ىًلري ًُُ مَوٍ ُُبٌَ ,بُالََ ؿياكَ ِكيَلُِكُوتىوْ ,ئُطُك كًٌَُكُياْ
ٓاكَهُك بىو ًّ بُهًََّ ئُؿََ هُ ئًشتًات ئًُُ ٓاكَهُك بلُيّ ,ؿياكَ ئُواْ بُ ؿواؿآىوًُاْ كلؿووَ,
بُالََ ئُطُك كًٌٍَُ مَوٍ ُٓبٌَ ئُوَ ثُيىَُـٍ بُ ػُهَلٌ ُاوُٓوَ ُٓيُ ,ثُيىَُـٍ بُ هاسًبُوَ ُٓيُ,
ثلهًاكٍ تلٍ ,وَماكَتٌ ثاالُـاُاْ يُؿَطٌ بؤ ثلؤفَ ُُوتًُكاْ ؿاُاوَ ,ثلهًاك ,يُؿَط كاًُْ تا بناُري
ثلؤَفكاًُاْ ٓري؟ وَالًَُكٍُ ئُوٍَ ثًٌَال ٌٓ ٓؤًاْ ,ئُطُك ٓاتى كًٌَُكُ سُي بىو و ًىيَُِكُ
مَكِووكٍ بٌَ بؤ ىىتابٌ و ُُٓـيّ ًًواهٌ تلًاْ باي كلؿ ,ؿواٍ ئُوَ يُؿَط ًُبُهت دلُ هُواٍُُ
بًَري ػىكؿٍ بلُيُِوَ و بًلُيّ بُثلؤفَ ,ئُطُك هُ ثلؤفَيُكٌ ًىعُيًٍُُ كًٌَُ ُٓبىو بؤ ئُوٍَ
ًلوُُتًَم ُٓبٌَ كُ بتىاُري كًٌَُكاْ ٓاكَهُك بلُيّ ,ػؤ ئًُاُُ ًُٓىوٍ تُعيًِّ ,ئُو يُؿَطَُ كُ
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هُبُكٓاو ئُطليّ ؿيواْ تُعيًُِ ,و ئُكلٍَ هُ ػًالهٌ كِاثؤكتُ وَكميُكاْ ًىتابُعٍُ ئُوَ بلُْ,
ئًَُُ سُشيُْ بُ ثًٌَ ئُو هًوتَُ و ِكيٌَِايًٍُ كُ سلىًُت هُهُكٍ ئًَُٓت ,بُالََ ئُوَ مؤك بُ
مَكِووك ئُماُري بؤ ئُوٍَ ُُٓـٍَ هُو كًٌَاُُ ٓاكَهُك بلليَّ ,ئُطُكُا ئُو كًٌَاٍُُ باهٍ كلؿ ًًَٓٔلًاْ
ىابًوٌ ٓاكَهُك ُري ,ئُوٍَ كُ هُ ثلهًاكَكاٌُ بُكيَنياْ ٓاتىوَ ,ؿينايّ كلؿْ و ئاًاؿَكلؿٌُ ًاهتُك
ثالْ بؤ كًُجٌ ماُلؤٍ ُٓوهًَلٍ ثنيٌلٌ ,بُالََ بُ ًٓض ًًَىَيُن ُاوٍ ُُػؤًؼاٍُُ تًَـا ُُٓاتىوَ كُ
بُكيَنياْ ؿياكَ ًىتابُعٍُ كلؿووَ ,ػؤٍ ًُٓىو كًُجُكُ وَكى يُن ثاكًَر ُُػؤًؼاٍُُ تًَـا ئُبٌَ,
بُالََ ئًَوتا كًٌَُ هُكَكًُكُ ُٓك ئُوَ ًُُ ,بًِاياتٌ ئُهاهٌ كًُجٌ ماُلؤيُكُيُ ,هُبُك ئُوَ كُ باهٌ
كًُجُكُ ئُكلٍَ بُ يُن ثاكًَر هُ ًُهُهٍُ ؿينايّ و ئُواٍُُ تُفاًُوُكاٌُ تًَـايُ ,بُالََ ُُػؤًؼاُُ
كُ ًُتوَُبُ هُ الٍ ماُلؤٍ ثنيٌلٌ سُتًُُْ كُ كًُجُكُ ئُوَبىو ئُوٍَ هُطُيَ ئُبٌَ ,بُكيَن بًالي
هوًٌاْ ,هُ بىاكٍ ثُكوَكؿَ ىىتاواُُكاٌُ ُاوُٓكاٌُ طُكًًاْ مؤكياْ ثًَىيوتًاْ بُ ُؤفَُللؿُُوَ ُٓيُ,
ُاوُٓكُ ثًَىيود بُ ىىتاواٍُُ ُىٍَ ُٓيُُٓ ,كوَٓا ىىتاواُُكاْ كًُىكىكٍِ مؤكٍ ُٓيُ هُ ئاًًَلَكاٌُ
كؤًجىتُك و تاىًطُكاْ ,وَالََُ ,ؤفَُـكلُُوٍَ ىىتاواُُكاْ هُ ُاوٍُٓ طُكًًاْ و ُاوُٓكاٌُ تليٍ بُ
ُُٓـ وَكئُطريٍَ ,هُهاهٌَ  3112ؿا ئُطُك بُ ًلوًَلٌ ؿَىًق بًٌَُ ,هُهُْ وَن ثًٌَاليٍ بامساْ كلؿ,
ُُٓـٍَ ىىتاواُُ ُٓيُ ىىكَِ ,ئُطُك ًُبُهت ًىيًََِلٌ ًىعُيُُُ كُ هُ هًود ثلؤفَكاْ ُُٓاتىوَ و
بُهُك ئًٌَُ تًَجُكِ بىوَ ,دُُابًاْ بُ ًىسُؿَؿٍ هُ ِكيَطٍُ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَوَ بًوًََّ ئًٌَُ ٓاكَهُكٍ
ئُكُيّٓ ,ىُلُ بُ ُاويَلٌ ًىفُُُيَ ًُُُٓ ,كئُوَيُ كُ هُ بىاكٍ ثُكوَكؿَ و ُاوُٓكاٌُ طُكًًاْ
مؤكياْ ثًَىيوتًاْ بُ ُؤفَُـكلؿُُوَ ُٓيُ ,هُ بىاكٍ ػىيَِـٌُ باالَ كفلٍ وَكى ًاكيَلٌ ؿيَليّ ثًَىيود
بُوَيُ كؤهًَقيَلٌ هٌَ بلليَتُوَ ,ؿاوا ئُكَُ ئَُ كؤهًقَ هُك بُ ماُلؤٍ طُكًًاْ بلليَتُوَ ,تُبعٌ ئُوَ
ثُيىَُـٍ بُ وَماكَتٌ ػىيَِـٌُ باالَوَيًُُ ,هُهُكُ ُٓك بًِايُت ًُُ ,و ئُطُك ًُتوَُبًٌُ ئُوَ
تُودًٌٔ ئُواْ بلُْ ,ئًِذا ئُبًَتُ ًُهُهٍُ ؿكوهت كلؿٌُ بًِايُ و تُعري كلؿٌُ ػُهًََم و
ثُيـاكلؿٌُ هتاف ,بِلٍُ ثؤهًوٌ كفلٍ مؤك كؤُُ ,ؿاوا ئُكَُ بِلُيُكٌ ُىٍَ ؿكوهت بللٍَ ,ئًٌَُ بُ
ُُٓـٍ وَكئُطليّ ,هُ ثلؤفَكاٌُ ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطاكاْ ًُساوَهُ ئُكُيّ ٓاكَهُكٍ بلُيّ ,كفلٍ
ثًَىيود بُ ؿكوهت كلؿٌُ ثاككًَم ُٓيُ كُ تا ئًَوتا ثاككًَلٌ ػًَناٌُ تًَـا ًُُ ,تُبًعٌ ئُكلٍَ تُودًٌٔ
سلىًُت بللٍَ ياْ كُكتٌ تايبُت ئُطُك ًاكٍ ياكٍ بٌَ ,هُ ثلؤفَ ػنًُتطىماكيُكاْ هُ ثاكن و ياكٍ
ًِـاالَْ هُ كفلٍ يُكًَم هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاككلاوَكاٌُ هاهٌَ  3112ثاككًَلُ بُ طىفًٍُ ًوًاكيَم و ثًَِر
هُؿ ًوًؤْ ؿيِاك ,بُكيَن ُُهليّ طياي ,ؿكوهت كلؿٌُ عًُباكٍ هىوتًٌُُُ بامياْ كُ طىفًٍُ ًَُ
ًوًاك ؿيِاكَ تا ئًَوتا هُ تُُـَك ؿايُ ,كاهتُ طىفًٍُ هُكَتايٌ ًَُ ًوًاكَ ,بُالََ ثاَ ؿينايّ و ئاًاؿَ
كلؿٌُ تُُـَك ؿَككُوت كُ ًُبوُ ُكٍُ ؿووىات بىوَ ,ؿاواَ هُ ئًٌَُ كلاوَ ,ئًٌََُ ًىافُىُشياْ
كلؿووَ ,ثلهًاكيَلٌ تل ,ثلؤفٍَ كاكطٍُ ًُكِ ًُكٍِ ًاوَت هُكؿاصياْ كلؿووَ ,بُالََ تُواو ُُبىوَ ,وَالََ,
يُكًَم هُو ثلؤفاُُ بىو هُهاالٌَُ ثًٌَىو ئُطُك هُبريتاْ بٌَ هُ ثلؤفَ ؿواكُوتىوَكاْ كُ ُاوًاْ هٌَ ئُُا بُ
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هًوتًَلٌ دىؿا ٌٓ ,وَماكَتٌ ثًٌُهامٍ و بامكطاٌُ بىو كُ هُطُيَ كؤًجاًُاٍ دٌَ بُدٌَ كاك ,ئًتاهٌَ بىو,
كًٌٍَُ ؿاكايًاْ ُٓيُ ئًَوتا ,هَُ ًاوَيُؿا وَماكَت هُطُيَ كؤًجاًُاٍ ُاوبلاو هُ طفتطؤؿاْ بُ ًُبُهد
ٓاكاهُك كلؿٌُٓ ,اوَكِواٌُ وَالًٌَ كؤًجاًُاكُ ئُكُيّ ,بُكيَن كاوَ حمٌـ اًري ,ثلهًاك ,ثلؤفٍَ طُوكَ و
هالاتًذٌ هُ ُٓكؿوو كُكتٌ ثًٌُهامٍ كٌتىكايَ ئايا سلىًُت ًٓض ثالًَُلٌ ُٓيُ هُ هاالٌَُ ؿآاتىو
بتىاٌَُ ثٌتًىاٌُ ئَُ ؿوو هًَلتُكَ طلُطُ بلات؟ بُهٌََ ,بامساْ كلؿ ئًٌَُ َُٓ بري هُ تًُىيوٌ سلىًًٍ
ئُكُيُِوَ ,و حماوَهٍُ تًُىيوٌ ًُُاؿكٍ تليٍ ئُكُيّ ,ئُوٍَ وَن فللَ ُٓيُ ,بُكيَن كان كاوَ
ثلهًاكٍ هُهُك كُكتٌ كٌتىكايَ ُٓبىو كُ ئايا ُٓيُ بؤ هاالٌَُ ؿآاتىو بؤ ئَُ بىاكَ؟ ئًٌَُ ُُٓـٍَ
ثلَمَُتًٌٌِاْ تُىـيٍ كلؿ ,بُالََ واَ ئًشوا كلؿ كُ ؿووك و ؿكيَق بىو هُ اليُْ ُُٓـٍَ بُكيَناُُوَ ,هُبُك
ئُوَ تُكًٌوَُ ُُكلؿ ,ئُطُكُا بؤ كُكتٌ كٌتىكايَ وَالًٌَ مؤك ًىفُُُهٌَ ُٓيُ ,وَن هُهُك ئَُ ًاًُيُ
ئُيبًِّ ئًَوتا هُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ دطُ هُ كِووباكٍ ؿجيوُ هُ ُٓك ثًَِر كِووباكَكٍُ (ػابىوكَ ,ميٌَ
طُوكَ ,ميٌَ بٔىون ,هريواْ ,ئاوَ هجٌ) هُ ُاو ُٓكيٍَ بُ ؿكيَقايٌ ُنيلٍُ  1811كًوؤًُتلْ ,ىُباكٍَ
ئاوَكًٌُ ُاهًٍََ ُٓك ًُٓىوٍٓ ,ىُلُ هُ ًُُ %25اؿيلٍ ئاوياْ هُُاو ػىٍ ُٓكيٌَُ ,و تا ئًَوتاَ ئًٌَُ
بؤ ػىاكؿُُوَ و ميلاعُتًٍ هىوؿٍ هٌَ وَكطرياوَ ,بُالََ ئُوٍَ ئًَوتا هُبُك ؿَهتٌاُُ هُهُك ئَُ هاليـَ
ثلؤفٍَ ؿكوهت كلؿٌُ  65بُُـاو هُ ئاكاؿايًُُٓ ,تًاْ تُواو بىوُُ ,ىُباكَكُياْ ُنيلٍُ ً 11وًاك هًال
هًَذايُ ,ئُواٍُُ هُ فيَل دٌَ بُدٌَ كلؿُـاْ ,بُالََ سُطيًاْ مؤك طُوكَ ًُُ ,ىُباكَياْ ُنيلٍُ 12
ًوًؤْ هًال ًىكُعُبُ ,ئُواٍُُ هُ ثلؤهٍُ تُُـَكيِطّ ,َْ 13 ,ئُواٍُُ هُ فيَل هًَلؤهًَُِوَْ ,ْ 38
ُٓيُ ؿينايين تُواو بىوَُٓ ,يُ تُواو ُُبىوَُٓ ,يُ بريؤكٍُ هُهُك ُٓيُ ,ئُطُك بتاُُوٍَ ئُتىاُري بُ
هاليـات و بُ ًُكسًٍ بًُِٔ هُكياْ ,و ئُطُك ئُواٍُُ ئًَوتا دٌَ بُدٌَ بلليَّ ئُوَ كؤٍ ًُٓىو
كِووبُكٍ مَوٍ هُ ُٓكيٍَ بؤ كٌتىكايَ ,ئًٍُُ ػىاكَوَ ئُو كِووبُكَيُ كُ ئًعتًٌاؿ هُهُك باكاْ ئُكات,
ئًٍُُ تل ئُوَيُ كُ ئُو ًُهاسٍُ عُكمٍ ئاوٍ ,كُ ُنيلٍُ ُٓ 331ماك ؿؤصيُ ,ئًُُ ُٓك ًُٓىوٍ
ئُطُك بُ ؿؤمن ياْ كًوؤًُتل سًواب بلُيّ ُنيلٍُ ُٓ 22ماك كًوؤًُتلٍ ؿوودايُ ,ئُطُك بُ ؿؤمن
سًواب بلٍُ ُنيلٍُ ُٓ 17ماك و  211ياْ  211ؿؤمن ئُكات ,ئُطُك ئَُ بُُـاواٍُُ ئاًافًَاْ ثًَـا
ئُطُك ٓاتى ئًٌَُ ًىَفُق بىويّ ئُو سُطيُ تُُفًن بللٍَ ,و كؤٍ ئُو ئاوَ َُٓ بؤ ئاوؿيَلٍ و ًًٍُٓ
بؤ كاكَبا بُكاكبٌَ ئًشتًٌاهُ سُطيٌ  2ياْ  2بُكاًبُك ئُبٌَ ,دطُ هُ ًُهائًوٌ تلٍ ػُمٌُ ئاو و ًد
تل ,بُُـاوَكاْ ُاوَكاًُاْ ُٓيُ ,ثلهًاك ,ثًًٌَِاك ئُكَُ كُ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ هُ ِكيَطٍُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و
ثالُـُاْ و ؿَهتٍُ وَبُكًَِٓاْ هىوؿ هُ ثلؤفَكاٌُ ػاُىو و ًىىُكاْ كُ ؿكوهت ئُكلٍَ وَكطريٍَ بؤ
كُي و كاكٍ ًًُٓـاْ و ئُُفاي كلاواْ ,بُ ُلػًَلٌ طىجنا و ُٓكماْ بؤ ُُٓـٍَ هُ ػاُُواؿَيٌ ًًُٓـاْ,
بُدًًَُ ,ئُخيُيُِ بُك ؿَهد ئُجنىًٌُُ وَميلاْ و هًقٍُُ باالٍَ وَبُكًَِٓاْ ,و ثلؤفَ ياهايُكَُ هُ
ِكيَطايُ بؤ ئُوٍَ الٍ بُكيَنتاْ طفتىطؤٍ هُهُك بللٍَ بؤ ئُوٍَ ًُٓىاك بللًٍَُ ,هُهٍُ سًوُيُن هُ
يُكُكاٌُ ًٌُتُدٌَ بىوْ بؤ ًًُٓـاْ ,بُكيَن عُوٌُ بُمام ,ئايا بؤٌٓ ًُٓآُُطٌ و ثالْ ًُُ هُ دٌَ
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بُدٌَ كلؿٌُ ثلؤفَكاْ؟ وَالًََُٓ ,آُُطٌ باَ ُٓيُ هُ ًَُىاْ وَماكَتٌ ثالُـاُاْ و وَماكَتُكاٌُ تل,
ثًٌَاليٍ ًُكظياْ كلؿ ,ئُو ثلؤفاٍُُ دٌَ بُدٌَ ُُكلاوْ ُُٓـْ؟ ًُُريياْ ٌٓ هًَـٍَ؟ ئُو ثلؤفاُُ
كاتًَم هًود ثلؤفَكاصياْ ُاكؿَ ثُكهًُاْ ًاُطٌ ُ 3113/11نيلٍُ  711ثلؤفَ بىوْ ,هُ ؿواٍ ئُوَ هُ
 13/21ئُواٍُُ ؿَهت بُكاك ُُبىوْ فًاكَكُ كَُ بؤوَ بؤ  511و كُهليَم ,ئًَوتاَ ًىًلًُِ كًُال
ببًَتُوَ ,ثلؤهُيُكٌ بُكؿَواًُ ,ؿَهت بُكاك ئُبّ هُ ؿآاتىو ,ثًًٌَِاكيَلٌ تل طلُطًـاْ بُ كُكتٌ
كٌتىكايَ و ثًٌُهامٍ و طًُت و طؤماك ,بامساْ كلؿ,ئايا ُُٓـ يُكٍُ ًٌُتُدٌَ بىوْ ؿكوهت كلاوَ و
ُُٓـ كُي هىوؿ ًُُـ بىوْ؟ بُ تُفًِوٌ باهٍ كلؿ ,بُكيَن كان ُباغ بًت هلل ثلهًاكا ُُػؤًؼاُُ و
هايوؤيُ بُكؿَكََِ كلُُ ,ػؤًؼاُُ بُكؿَكََِ سُهُب ًُعوىًاتًَت ًّ يٌَ سُفتًا ٓىوٍ يا ٓاتًُ
ئًشاهُ كلْ بؤ ,ئُهاهُْ ئُظُ ٓاتُ ثًٌَلَُ كلْ كُ  51ىُكِويَوُيٌ بٌَ ,ثٌد ِٓطٌَ ي هُك ؿَعىا
بُكيَن ىائًٌقاَ و ػُهَلٌَ ؿَظُكٍَ بًُ  111ىُكويَوُيٌ ,ف بُك ئُظُ ؿيَتُ ئًشاهُ و تُُفًن كلٌَُ ,و هايوؤ
فٍ ُٓكوَها ,بُكيَن كِاماو حمٌىؿ فُكَزُُ ,ػؤًؼاٍُُ  81ىُكِويَوَُيٌ ًًَلثُجنُيٌ هُ هوًٌَاٌُ هُ
كؤًُهَطاٍ ثنيٌلٌ ىلِطُ بلُويَتُ بىاكٍ دٌَ بُدٌَ كلؿْ ,وَالََ ,ئَُ ثلؤفَيُ ئًَوتا ؿينايُِكٍُ الٍ
كؤًجاًُايُن ُاوٍ ٓاتىوَ هًَلَ دٌَ بُدٌَ ئُكلٍَ ,و ُٓككات تُواو بىو ئُكلٍَ باُطُوامٍ بؤ بللٍَ ,و
ئُطُك ًُهُهُ كًٌٍَُ ثاكَ بٌَ ئُوكاتٓ ,ىُلُ وَماكَتٌ تُُـكوهد ئًَوتا طىفًٍُ ثلؤفَكاٌُ هُ فيَل
تُُفًن ؿايُ هُ ً 711وًاك ؿيِاك مياتلَ ,هُ ُاو وَماكَتٌ تُُـكوهد ئُكلٍَ بُ ًىُاىُهُ ٓاكَهُك بللٍَ,
ٓىُلُ ثلؤفَياْ مؤكَ و ًُبوُ ُكاًًٌُاْ مؤكَ ,ثلهًاك ,ؿياكٍ كلؿٌُ بىؿدُيُن بؤ ثايتُػد كِؤًبريٍ
هوًٌَاٌُ ,واتُ دٌَ بُدٌَ كلؿٌُ بلِياكَكُ ,وابنامن ئَُ ثلهًاكَ ثًٌَاليٍ بامساْ كلؿ ,هُطُيَ ثًًٌَِاكٍ
ُُٓـٍَ بُكيَنٍ تليٍ ٓاتبىو ,وابنامن بُكيَن هؤماْ ػاًٍُ بىو ,وشياْ كُ ئًٌَُ هُطُيَ هًقٍُُ ؿاكايٌ و
ئابىوكٍ هُ كؤتايٌ ًىُاىًُاتُكاْ ئًتًفاق هُهُك ئُوَ ئُكُيّ كُ ب ِليَم ثاكَ هُو ًتاٍُُ ُاوًاْ هٌَ ُا
ئًشتًات تُػًِّ بلُيّ ,و وليَتُ بُك ؿَهد هًقُُيُن بُ هُكثُكًد ثاكيَنطاك ياْ اليٌُُ
ثُيىَُـيـاك هُ ثاكيَنطاٍ هوًٌَاٌُ بؤ ئُوٍَ ُُٓـ ًتًَم تايبُت كُ ثُيىَُـيـاك بٌَ بُ ًُهُهٍُ بلِياكٍ
بُ ثايتُػت كلؿٌُ هوًٌَاٌُ بُ ثايتُػد كِؤًِبريٍ ,بُكيَن ؿكتؤك هائري ثلهًاك ,بُكيَن دُُابٌ وَميلٍ
ثالُـاُاْ تاكٍُ كَِٓاوٍ فيَلػاٌُ وَكمًٌ ىىتاواُُكاْ و ثُضياُطاكاٌُ وَكمًٌ و كؤهًقَ وَكمًًُكاْ
ُاكلٍ؟ وَالََ ,بُ ًُوبُت فيَلػاٌُ وَكمًٌ ًُبُهد بُكيَنياْ ئًشتًٌاهُ ًتًَم ًىعُيُْ بٌَ ,ئُطُكُا
هُيلٍ هًود ثلؤفَكاْ بلُيّ ئُوٍَ ئًَوتا ُٓيُ بُ تايبُتٌ ؿويًٍََِ ئاًافََ ثًَـا هُ كؤهًقَكاْ و
ماُلؤكاْ كُ هُكبُػىيَِـٌُ باالَُُْٓ ,ـيّ ًُهُواُطُ و ٓؤهٌَ وَكمًٌ هُ فيَل دٌَ بُدٌَ كلؿُـاْ بَُ
ًًَىٍَ ػىاكَوَ ,ماُلؤٍ ُالسُؿيّ طىفًٍُ طٌد ًَُ ًوًاك و هُؿ ًوًؤْ ؿيِاك ,و تُكػاْ كلاوٍ يُن
ًوًاك بؤ ئًُوايَ ,ماُلؤٍ كؤيُ طىفًٍُ طٌد ؿَ ًوًاك و هُؿ و هٌ و ًُٓت ًوًؤْ ؿيِاك ,و تُكػاْ
كلاوٍ هٌَ ًوًاك ؿيِاك و ثًَِر هُؿ ًوًؤْ ؿيِاك بؤ ئًُوايَ ُٓيُ ,ئًُاُُ بُي بؤ ٓؤهٌَ وَكمًٌ و
ًُهُواُطٍُ ؿاػلا و ئُواُُْ ,ماُلؤٍ هؤكاْ طىفًٍُ طٌد هٌَ ًوًاك و سُوت هُؿ ًوًؤْ ؿيِاك ,تُكػاْ
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كلاوٍ يُن ًوًاك و ثًَِر هُؿ ًوًؤْ ,كؤهًقٍ ثُكوَكؿٍَ وَكمًٌ ػاُُىري بُ طىفًٍُ طٌد ًَُ ًوًاك
و ثًَِر هُؿ ًوًؤْ و تُكػاْ كلاوٍ هٌَ ًوًاك ؿيِاكٓ,ؤهٌَ وَكمًٌ ؿاػلاو هُ ماػؤ بُ طىفًٍُ طٌد
ثًَِر ًوًاك و تُكػاْ كلاوٍ ؿوو ًوًاك و سُوت هُؿ و ثُجنا ًوًؤْ ؿيِاك ,ثًًٌَِاك ئُكات كُ ًاكيَلٌ
ئؤهًُجٌ ئُطُك ؿكوهتًٍ ُُكلٍَ هُ ُٓوهًَل ًىافُىُ بللٍَ ؿينايين بؤ ئاًاؿَ بللٍَ ,ئًٌَُ ًىافقري
هُهُكٍ ,ثلهًاكٍ تلٍ ئُوَيُ بؤٌٓ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاٌُ وَماكَتٌ كِؤًِبريٍ و وَكمَ و الواْ بؤ
هاهٌَ  3112كًُُ ,وَالََ ,ؿابَُ كلؿٌُ بىؿدٍُ تُكػاْ كلاوٍ وَماكَتٌ كِؤًِبريٍ و وَكمَ و الواْ
ػؤٍ هُكثٌم كلاوَ بُ ثًٌَ ئُو ًىعاؿَهٍُ بامساْ كلؿ ,و ئًوتًناًاتٌ ُٓياْ بىو بؤتُ ِكيَطل هُوٍَ
بتىاُّ ثلؤفَيُكٌ مؤك وَكى ثًًٌَاك تُىـيٍ بللٍَ ,بؤ ئَُ ًُبُهتَُ هُ هاهٌَ  3112ئُواْ بُ طىفًٍُ
ً 128وًاك ؿيِاك و تُكػاْ كلاوٍ ً 76وًاك بؤياْ تُكػاْ كلاوَ و هُهُك ًُٓاْ ٓاوكًٌَُ ًُكظياْ
كلؿ ,بُ ثًٌَ تُوميعًَلٌ هىكاٌُ ًُعقىي ,بُكيَن كان مسري هوًٍ ,ثلهًاك ,بُ و ثًَىَك و بًُِايُن
بىؿدٍُ وبُكًَِٓاْ تُكػاْ ئُكلٍَ؟ هُ كاتًَلـا سلىًُت تىاُاٍ دٌَ بُدٌَ كلؿٌُ ًُىٍَ ئَُ بلَِ ثاكٍَ
ُٓيُ؟ وَالََ ,كُ ئَُ بىؿدُ تُكػاْ ئُكلٍَ ئًُُ تُعيًُِ ,و شيىسٌ ئًٌَُيُ كُ ُاتىاُري ًُٓىوٍ
تُسقًق بلُيّ ,كاهتُ ,بُالََ ِكيَقٍَ  ٌٓ %51هاالٌَُ كِابلؿوو ئًَوتا طؤكِاوَ و هُ هاهٌَ ُ 3113نيلٌ %71
بىوَ ,هُبُك ئُوَ ئًٌَُ ئُبٌَ هُىفًَلٌ باَ ؿابًَِري ,و ًُساوَهُ بلُيّ بطُيُِ  ,%111ئًَوتا هُ %51
طُيٌتىويُِتُ ً %71تًَلٌ باًُ ,ثلهًاك ,ئَُ ثلؤفاٍُُ هاالٌَُ ثًٌَىو دٌَ بُدٌَ ُُكلاوْ كاًاُُْ و هُ
كىيَّ؟ ئُوَ هُ هًود ثلؤَكآًَُِّ ,اوًاُُ ,ئَُ ثلؤفَيُ ػُكدٌ هُهُكٍ هفلَ ,ئُطُك ثلهًاكَكُ
ئُوَبٌَ ئَُ ثلؤفاٍُُ هاالٌَُ ثًٌَىو ُاوياْ بُ فُكم كلاويُ ئُتىاُري بًاُـَيينَ ,بُكيَن ُاهم تىفًق,
ثلهًاك ,هُ باكٍَ ؿكوهت كلؿٌُ عًُباكٍ ُُوت بُ ىُباكٍَ ً 31وًؤْ هًال ُُوت هُ ًاكٍ ُٓهَُجبٍُ
ًًُٓـ و كُالك و ئاكلٍَ و كؤيُ و هؤكاْ كُ وَماكَتٌ هاًاُُ هلوًتًُكاْ ثًٌَ ُٓهَـَهدَ طىفًٍُ ػُكز
كلاوياْ ُٓيُ هُ  3113ئَُ ثاكاُُ بؤ كىٍَ ٓىوْ كُ طىفًٍُ ػُكز كلاو تا  3112/31/21ئُطاتُ
ٓىاك ًوًاك و ؿووهُؿ و ثُجنا ًوًؤْ ؿيِاك كُ مياتل هُ ً 251وًؤْ ؿَفتُك ؿؤالك ئُكات ,ؿكوهت كلؿٌُ
عًُباكَكاٌُ هىوتًٌُُُ هُ اليٌُُ وَماكَتٌ هاًاُُ هلوًتًُكاُُوَ ؿكوهت ئُكلٍَ هُ ًاكَكاٌُ
ُٓهَُجبُ و بامياْ و ئاكلٍَ و كؤيُ و هؤكاْ ئُطليَتُوَ ,ثًٌَاليٍ بامساْ كلؿ ,طىفًٍُ طٌتًاْ ًَُ
ًوًاك ؿيِاك بىوَ بؤ ُٓكيُكُياْ ,بُالََ ثاَ ؿينايّ و تُُـَك طىفًُكٍُ بُ ً 13وًاكَ ؿكوهت ئُكلٍَ ,بؤ
ُٓكيُكُياْ ,دًاوامٍ هُ بلٍِ ثاكَكُ ُٓيُ ؿواٍ ئُوٍَ ؿينايّ طؤكِاوَ ,ئًَوتاَ ػُكيلٌ ٓاكَهُك كلؿٌُ
ئُو كًٌَُيّ ,ؿاواًاْ هٌَ كلاوَ ,و ثًٌٌَ ئُوٍَ ًىُاىًُات ؿَهت ثًٌَ بلات ئُو ًُموعُ ٓاتُ الًاْ بؤ
ٓاكَهُك كلؿٌُ ,بُكيَن ٓاوكِام ػؤًِاوُُٓ ,ـٍَ هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاٌُ كُ ثاًال بىوْ بُ بُكؿَواَ,
بُالََ ؿواتل ًُُاوْ بٌَ ًٓض كِووْ كلؿُُوَيُن ,وَن ُُٓـٍَ بِلٍُ تُُـكوهد كُ دُُابًاْ ُاوياٌُ
ًَِٓاوَ ,هُ ُٓوهًَل ,بُهٌََ ئًَوتاَ باهٍ كلؿ ,ئُو ًتُ ًىًلًُِ ,دا ئُطُك بُ ًُػِىْ ٓؤكاكٍ ئَُ
ثلؤفَيُ ياْ ثلؤَفَيُكٌ تل ًُتوُب بٌَ ئُتىاُري بُ ُىوهلاو وَالََ بـَيُِوَ ,ثًٍَ تؤميَم باهٌ
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ُُػؤًؼاٍُُ ئًٌَلدِوًٍ كلؿ ,كُ ؿووداك ؿاُلاوَ تا ئًَوتا ,داكيَم هُ  3111بىو ,داكيَلٌ تل هُهُك
ؿاواٍ وَماكَتٌ تُُـكوهد ؿواتل كلؿياْ بُ ثلؤفَيُكٌ تل ,ئًُواهًٍَ بؤ ًاوَيُن هُو هًوتاٍُُ ٓاتُ
بُك ؿَهد ثُكهًُاْ تًَـا بىو ,ؿواتل هُ ًاوٍَ ػًالهٌ ًاُطٌ كِابلؿووؿا وَماكَت الياْ ًُبُهت بىو كُ
بُِٔ ؿَكَوٍَ ًاك مياتل ,ؿوو ىُماياْ ئًؼتًاك كلؿووَ ئًَوتا ,كُ ؿوو ػُهتُػاٍُُ  51ىُكِويَوَُيٌ
ؿكوهت بلُْ ,ئًَُُ هُهُك تُهَُبٌ ئُواْ بىوَ ,ثلؤفَكُ هُ هًوتُكُ ُٓبىوَ ,هاهٌَ يُكَُ ًىُاؿَىٍُ
هُهُك كلاوَ ,هاهٌَ ؿووََ ػُكدًٌٌ هُهُك ًُُ ,بُالََ ُاوٍ بىوَ بُ ثلؤفٍَ بُكؿَواَ ,ئُوَ ًُوموعًَلُ
عًالىٍُ بَُ هًوتًٍُُ طفتىطؤٍ ثُكهًُاْ و سلىًُت ُٓيُ ,ئُواٍُُ كُ ثُهِـ ئُكليَّ و هاهٌَ
ئايِـَ ػُكدًاْ ُٓك هفلَ ,با ُاوياْ بُكؿَواَ ُُبٌَ ,با ًتًَلٌ تل بٌَ ,ثاكيٍ ئُو ئًقترياسَُ كلؿ,
ٓىُلُ تُعبريَكُ هُطُيَ ًُمًىوُُكُ ًىتابق ًُُُ ,اوٍ ثلؤفَكُ بُكؿَواًُ ,ػُكدٌ هفلَ ,ثُهِـ
كلاوَ ,ؿَهت بُكاك ُُبىوَ ًًٌٌٔٓ ,بؤ ػُكز ُُكلاوَ ,با بطؤكِيّ ُاوَكٍُ ,ثلهًاكيَلٌ تل ,هُ ثلؤفَ
ثًًٌَِاك كلاوَكاٌُ هاهٌَ ُٓ ٍ 3112وهًَل تُُٔا يُن ثلؤفٍَ ُٓيُ بؤ كُكتٌ تُُـكوهد ,ئُو
ثلؤفَيَُ ئُوَ بىو كُ باهٍ كلؿ ,ئًَوتا ئُبًَتُ ؿوو ثلؤفَ ,ثلؤفَ بُكؿَواًُكاٌُ وَماكَتٌ تُُـكوهد
هُ كؤيُ ,ؿابري كلؿٌُ ئاًًَلٍ ػنًُتطىماكٍ و ثنيٌلٌ و ُىوهِطُيٌ بؤ ُُػؤًؼاُُ  51ىُكِويَوَُيٌ
ًٌَٓتاْ بىوٌُ ًُُ ,و ًٌَٓتاْ هُ ىؤُا ٌ باُطُوامؿايُ ,وابنامن ئُو ثلؤفَيُ ثًٍَ ُُٓـ كِؤفيَم ئًفتًتاغ
كلا ,يُعين ئُو دًٔاماُُ ,ئَُ ثلؤفٍَ ؿابري كلؿٌُ ئاًًَل و ػنًُتطىماكٍ و ثنيٌلٌ بؤ ُُػؤًؼاٍُُ
 51تُػتًُ هُ كؤيُ ,كاهتُ ,ئُوَ ُٓهَُيُن بىو ,بُالََ ئاًًَلَكاْ سُىًقري ,بُي بؤ ئَُ ُُػؤًؼاُُيُ,
ئُوََ بىو ئًفتًتاغ كلا ,بُكيَن دًَطلٍ هُكؤكٌ ئُجنىًٌُُ وَميلاْ وَميلٍ تُُـكوهد و ئًٌََُ
ؿَعىَت كلابىويّ بٔري ,بُالََ هُبُك ئُو طفتىطؤياُُ ًُُاُتىاٌُ ,بُكيَنحمٌـ ًاكَمووكٍ ,ثلهًاك,
كلؿُُوٍَ ُُػؤًؼاُُ هُ ثاكيَنطاٍ ُٓوهًَل و ؿٓؤن ,وَن ُُػؤًؼاٍُُ ًؤكَِ هُ هوًٌَاٌُ بؤ ٓاكَهلٍ
ُُػؤًٌ كُي و كاكٍ ًًُٓـاْ بٌَ بُكاًبُك ,ئًٌَُ طلفتٌاْ ًُُ ,بُي دًُٔتٌ ًُعين كُ وَماكَتٌ
تُُـكوهتًُ ,ئُطُك هُك بُ وَماكَتٌ ًًُٓـاْ بٌَ ,هُك بُ كىٍَ بٌَ كان ؿكتؤك؟ ئُبٌَ دًُٔتًَم تُبُُاٍ
بلات و ببًَتُ ثؤمَهًَلٌ ًىتُكاًًى ,وَكى عًِىاْ و ػنًُتطىماكٍ ئًٌََُ ثًٌَاْ باًُ,وَماكَتٌ
ثالُـاُاٌُ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ بُيُن وَدبُ ػُكدٌ ػاُىوٍ ئُو ثلؤفاٍُُ وَماكَتٌ ًًُٓـاْ و ئُُفاي
هُ تىاُاياُـايُ هُ يُن ها َي تُواوياْ بلُْ ػُكز بلاتُُ ,ن بُ ؿوو ها َي ياْ ه ٌَ هايَ ئُويٍ ئُبًَتُ ٓؤٍ
ؿواكُوتين ثلؤفَ ,ثًٌَاليٍ بامساْ كلؿ هُ باهٌ يُكٍُ ًٌُتُد ٌَ بىوْ ,ثلؤفَكاٌُ ؿكوهت كلؿٌُ ػاُىو
هُ وَماكَتٌ ًًُٓـاْ ئُُفاي بُ ؿوو ًًَىام كلاوْ ,ياْ ؿكاوْ بُ ًقاوي ياْ بُ هًوتًٌُ ػؤ كلؿكلاوْ,
هُواٍُُ كُ ؿكاوْ بُ ًىىاوي تُئؼري بىوٌُ تًَـا بىو ,بُ تايبُتًٍ هُ ؿوو هاهٌَ كِابلؿوو ,ئًَوتا ػُكيلُ
ٓاكَهُكٍ ئُكُْ ,بُ تايبُتًٍ كُ هًوتًٌُ ػؤ كلؿياْ ؿَهت ثًَللؿووَ ,يُعين كُ ثاكَكُ ئُؿكٍَ بُ
هاسًيب يُكُكُ كُ ػؤٍ تُُفًنٍ بلات ,ئُوَ ئُبٌَ هُهُك وَدًات بٌَُ ,اكلٍَ هُهُك ًُٓىو ثاكَكُ بُ
يُكذاك بـكٍَٓ ,ىُلُ ًُبُهت هًٌَ ئُوَيُ ئُو ُٓؿَفُ تُسقًق بًَت و ئُو يُكاُُ ؿكوهت بللٍَ,
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ًىتابُعًٌُ ئُكُيّ ,ئُطُك ُٓك تُئؼري بىوًَُلًٍ ُٓبٌَ ئُوَ ئُو ًىالسُمَيُ بُ ُُٓـ وَكئُطليّ,
بُكيَن كان عبـاهلظيّ سوري ,ئُو ثلهًاكَ دُُابًَتُ ٍُٓ ثًٌَال وَالََ ٓاتُ ؿآْ ,ىُلٌ ثلهًاكا وٍ ي
هُك ثلؿٍَ ؿَالي بٌ بؤ ُؤفَْ كلؿُا ظاْ هاهَُ بىؿدُ بؤ ٓاتًُ تُكػاْ كلْ ,بُي وَالََ بـًُظُ داكَكا
ؿٍٓ ,ىُلُ ئُو ثلهًاكَ دُُابٌ وٍ ًُ ًُكغ كلًُ ,وموعٌَ ثلؿٍَ ؿَالي وَكٌ دًًََٔلٌ ًىيَُِواك ئُو
كُهًَت و ئُو كؤًجاًُا ؿظًَت ُؤفَُللؿُُوَ بلُت المًُ مؤك تُػُُىٌُ بذي ,و ئُو ًُواؿيَت ؿيَُِ
ئًوتًعٌاي كلْ ؿظًا مؤك تايبُشيُُـبّ ,ؿاكى كِوػواكٍَ وٍَ دًَّ ُُيُتُ طؤكِيّ ,ؿياكَ ئُو كؤًجاًُا كى
ؿايينَ داكا ئًَلٌَ ًىَفُق ُُبٌ تًَـا ,فبُك ُُٓـٍَ ُاظٌَ كىًجاًُا ُْٓ ,و ئًذلائاتًَت ىاُىٌُ ؿطُي كليّ ,و
ظٌَ طاظٌَ وَماكَتا بافيَلظاًٌَُ ؿ ِكيَطا هًقُُكا تايبُشيُُـٍَ ي ًٓعًُِ كى ًلوُكٌ كاهتُوػؤ ئُجناَ بـَْ..
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
تا هُعات  3,21بُ ػىاتاْ ئُهجًَليُّ 1,21 ,اْ سامكَ ,بُالََ  3,21ؿاؿًًٌَُُِوًَ ,ا َي ئاوا
ؿواٍ ثٌىو

بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
بُكؿَواَ ؿَبري هُهُك ؿاًٌُتُِكًُاْ ,فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُكيَن ؿ.عوٌ هِـٍ-وَميلٍ ثالُـُاْ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
بُكيَن كان فامي بًُاكَتٌ ثلهًاك ,ؿَبٌَ مياتل بايُؾ بُ ًاكٍ ُٓهَُجبُ بـكيَت ,بُ تايبُتًٍ هُ كِووٍ
ِكيَطُو باُُوَ ,وَالََ ,ثًًٌِاكَكُ هُ دًٌَ ػؤيُتٌ ,و ئُوٍَ كُ ئًَوتا ُٓيُ ,ؿكوهت كلؿٌُ هايـٍ
ؿووًٌَ ُٓهَُجبُ-هُيـهاؿىُ بُ ؿكيَقايٌ  39كًوؤًُتل ,كُ كؤًجاًُاٍ (ئًلًٔوُك) بُ طىفًٍُ ً 26وًاك
ؿيِاك دٌَ بُدٌَ ئُكاتً 7 ,وًاك ؿيِاك ػُكدًُتٌ ,و ً 11وًاكٍ تليٍ بؤ ئًُوايَ ؿاُلاوَ ,و ثٌتطريٍ
ثًًٌَِاكَكًٌُ ئُكُيّ ,بُكيَن كان عٌل عبـاهلظيّ ,ثلهًاك و ثًًٌَِاكَ ,هُ ًُٓاْ كات ئُهٌََ ُٓويَ بـَْ
بُ مياؿ كلؿٌُ بىؿدٍُ وَماكَتٌ ئاوَؿاْ كلؿُُوَ و ًٌُتُدٌَ كلؿْ بُ ًُبُهد ؿكوهت كلؿٌُ يُكٍُ
ًٌُتُدٌَ بىوٌُ مياتل بؤ كًُـَكاًُتُكاْ ,وابنامن هُ ُُٓـ كِؤفٍ كِابلؿوو مؤك باهٌ ئُوَ كلاوَ ,و هُ
سُىًقُتـا بىؿدٍُ وَماكَتٌ ئاوَؿاْ كلؿُُوَ و ًٌُتُدٌَ كلؿْ يُكًَلُ هُو وَماكَتاٍُُ كُ ًُوبُتًَلٌ
باًٌ بُككُوتىوًَ ,ىىاكَُُتُْ ُُن بُ ئًشتًاداتٌ ُٓكيٍَ ,بُهَلى ًىىاكَُُِتُْ بُ ِكيَقٍَ وَماكَتُكاٌُ
تل كُ هُُاو هًود ًُٓىو ًًُاكيعُكاْ وَماكَتٌ ئاوَؿاْ كلؿُُوَ  15,8بُككُوتىوَ ,و فًاكَ يُكُكاٌُ
ًٌُتُدٌَ بىوًٍُ كُ هُ فيَل دٌَ بُدٌَ كلؿُّ ئًَوتا هُ هًود ثلؤفَ بُكؿَواًُكاُّ 5311 ,يُكُْ ,بُ
طىفًٍُ ً 211وًاك ؿيِاك ,و هُ ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاٌُ  5111 َ 3112يُكُ ثًًٌَِاك كلاوَ ,بُ
طىفًٍُ ؿوو هُؿ و ثُجنا و سُوت ًوًاك ؿيِاك ,و ًٓىاؿاكيّ بتىاُري مياتليٍ بٌَ ,بُ تايبُتٌ ئُو

127

ثًًٌٍَُِ ؿاًاْ هُهُك ًُهُهٍُ هىهفٍُ عُىاك و كَِبت كلؿٌُ بَُ ًُوموعُ ,بُكيَن كان ًًَلؿ َي
تُسوري ,ثلهًاك ,هُ بىؿدٍُ ًٓ 3112ض بىؿدُيُن بؤ وَكمَ تُكػاْ ُُكلاوًَُ ,وبُتٌ بىؿدٍُ
وَكمًٌ ُُٓـ بىوَ؟ وَالََ ,ئًٌَُ ئُو ثلؤفاٍُُ هُ بىاكٍ وَكمًٌ ثًٌَاليٍ ئاًافًَاْ ثًَـا ,ئُطُك تُُٔا
باهٌ ئُو ثلؤفاُُْ كُ هُ ياكيطا و ًُهُواُطٍُ ؿاػلاو و ئُواٍُُ هُكبُ وَماكَتٌ ػىيَِـٌُ باالَ,
ماُلؤكاْ و كؤهًقَكاٌُ تُكبًُ كِيامَْ ,ئُواُُ ػىيَِـكايُوَ ,ئُطُكيٍ تُُٔا ًُبُهت وَماكَتٌ كِؤًِبريٍ
و الواُُ كُ طىفًٍُ ثلؤَكاًُاْ بؤ ئًُوايَ هُؿ و ٓى و ًُٓت ًوًاك و ٓىاك هُؿ و ٓىاك ًوًؤُُ,
تُكػاْ كلاوٍ ثلؤفَكُ سُفتاو ًَُ ًوًاك و ؿووهُؿ و ثُجنا ًوًؤْ ؿيِاك ,بُ كؤٍ طٌد  69ثلؤٍَ
بُكؿَواَ و ثًًٌَِاكَكاْ ُٓيُ ,ػؤًًاْ هُكثٌم بىوْ هُوٍَ كُ ثًًٌَِاكَكاْ كاًُياْ ُٓهَبقيَلْ ,و
ئًٌََُ الكضياْ ُُؿَبىو ,بُ ًُكدٌَ ئُو ثلؤفاٍُُ كان ًًَلؿيَ باهٌ ئُكات ,تُُُوك ئُكَُ هُ سـوؿٍ
ئَُ ئًٌلاًُُتُ مياتل بٌَ ,هُ ثلهًاكيَلٌ تليٍ ,ثلؤفَ ثًًٌَِاك كلاوَكاٌُ وَماكَتٌ كِؤًِبريٍ و الواْ بؤ
هاهٌَ ُ 3112امامن ٓؤْ ئَُ ثلؤفاُُ ؿاُلاوْ و ٓؤْ ؿابَُ كلاوْ؟ فًاكَكامن ػىيَِـْ ,طىفًُ و
ًتُكآْ ,ؤًُُتٌ ئًؼتًاك كلؿًُاْ ,ئُو ثلؤفاُُْ كُ ثُيىَُـٍ بُ وَماكَتُوَ ُٓيُ ,وابنامن تًَبًين
بُكيَنياْ ُٓك هُهُك ئُوَيُ كًُُوبٍُ ثلؤفٍَ وَكمًٌ هُ كؤٍ طٌد كًُُ ,بُالََ وَن باهٍ كلؿ
ئُوهُويُت ئًُوايَ تُؿاػىغياْ كلؿووَ ,بُالََ كًُال بىوَ ,مياتل ػىؿٍ وَماكَت ؿايِاوَ ,و هُ مًين
ثلؤفَكاْ ؿكوهت كلؿٌُ بًِايٍُ هًقٍُُ ئؤهًُجٌ ؿينايين كُ بؤ كلاوَ و تُكوًفٌ ًُمُـَ كلاوَ و تا
ئًَوتاَ ؿيواْ هُ هًوتُكاْ ُٓيُ ,ئايا ُلػٌ كليَلاك و ًُواؿ طلاْ ُُبىوَ هُو ثلؤفَيُ كُ ً 2وًؤْ
ؿؤالكٍ بؤ تُكػاْ كلاوَ؟ ئُهٌََ ثًٍَ باًُ ثاكَكُ مياؿ بلليَت ,وَالََ ,ثلؤفٍَ ؿكوهت كلؿٌُ بًِايٍُ
هًقٍُُ ئؤهًُجٌ كىكؿهتاْ هُ ثلؤفَكاٌُ هُكؤكايُتٌ ئُجنىًٌُُ وَميلاْ هُ هاهٌَ  ,3113يُعين هُ
هًوتُكاْ ؿاُلابىو ,طىاهالاوَتُوَ بؤ ثاكيَنطاٍ ُٓوهًَل ,هُهُك هًود ثلؤفَكاٌُ ُاوػؤ ,بُ ًُبُهد
تُُـَك و باُطُوام و دٌَ بُدٌَ كلؿٌُ ,تُكػاْ كلاوٍ ئًُواهًٌٌَ يُن ًوًاك ؿيِاكَ ,و ؿاواٍ ًٓض
ثاكَيُكٌ مياتلياْ ُُكلؿووَ تا طىاهتُِوٍَ بؤ بللٍَ ,ئُطُكيٍ ؿاوا بللٍَ ًًَىامٍ ىاُىٌُ ػؤٍ ُٓيُ و
دٌَ بُدٌَ ئُكلٍَ ,بُكيَن ؿكتؤك ِكيَبام ُُٓـ ثلهًاكيَلٌ ُٓيُ هُهُك كُكتٌ تُُـكوهد ,ثلهًاكٍ ُٓيُ
هُهُك ئًٌلاًُاتٌ ُُػؤًؼاٍُُ هوًٌَآٌُُ ,كوَٓا ئايا هوًٌَاٌُ بُ يُن ُُػؤًؼاٍُُ فلياكُوتّ بُ ِكيَىَ
ئٌَُٓ؟ هًًََُ ,ثلهًاكٍ ئُوَيُ هُ ُٓوهًَل تًَبًين هُهُك ُُػؤًؼاٍُُ كؤًاكٍ ُٓيُُٓ ,كوَٓا ثلهًاكٍ
تلًٌ ُٓيُ ,بؤٌٓ تا ئًَوتا فْ هُ ًاهًََلٌ ُا ًىعُىَُ و هُبُك ؿَهد كُهًَلٌ ُاًاكَما ًِاهٌَ ئُب ٌَ هُ ُاو
ُٓوهًَلُٓ ,كوَٓا هُ ؿيًَُكاْ؟ وَالََ ,يُكَُ هُباكَت بُ ئُواٍُُ وَماكَتٌ تُُـكوهد ؿاواٍ كلؿووَ
وابنامن ئُواُُ كؤٍ طٌتُيُ ,بُالََ ؿيٌَُ هُك ثلهًاكَكاٌُ بُكيَنياْ ,هُ ثلؤفَكاٌُ تُواو كلؿٌُ
ُُػؤًؼاٍُُ  211ىُكِويَوُيُكُيُ كُ ئًُوايَ تُواو ئُبًٌَٓ ,ىاؿاكيّ بتىاٌَُ بًًَُم هُ كًٌٍَُ
فلياكُوتًٍِ ٓاكَهُك بلات ,ئُطُكُا ًىًلًُِ بؤ هاالٌَُ ئايِـَ ُٓك ثًَىيوت بلات ُُػؤًؼاُُيُكٌ
تلٍ فلياكُوتّ ؿكوهت بللٍَ ,هُ هوًٌَاٌُ ُُػؤًؼاٍُُ ًِايَ و ًِايَ بىوْ بُ طىفًٍُ ً 27وًاك ؿيِاك ,و
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تُكػاْ كلؿٌُ ً 11وًاك ؿيِاك بؤ ئًُوايَ ئًشاي بىوَ ,هُ ًاُلٌ ئايِـَ ؿَهت بُكاك ئُبّ ,ؿكوهت كلؿٌُ
ُُػؤًؼاٍُُ كؤًاُتًنَ و ٓاكَهُكٍ ُُػؤًٌ هلوًد  311تُػتُيٌ بُ طىفًٍُ ً 27وًاك ؿيِاك,
تُكػاْ كلؿٌُ ً 11وًاك ؿيِاك ُٓيُ ,ؿكوهت كلؿٌُ ُُػؤًؼاٍُُ ًًَلثُجنُ  81تُػتُيٌ هُ هوًٌَاٌُ
ثلؤفَيُكٌ تلَ كُ هُ ئاكاؿايُُُ ,ػؤًؼاٍُُ سىًُياتٌ  51تُػد ,و هُ ثاكيَنطاٍ ُٓوهًَل هُباكَت بُ
ًُهُهٍُ ًِايَ و هُ ؿايم بىوْ ,ثلؤفٍَ ُُػؤًؼاٍُُ ويالؿٍَ تامَ بُ طىفًٍُ ً 39وًاك ؿيِاك و
تُكػاْ كلؿٌُ ًَُ ًوًاك ؿيِاك ,وابنامن ئُويٍ ئًشاهُ بىوَ ,و ُُػؤًؼاُُيُكٌ  221تُػد كُ بًٌُ
فلياكُوتًٍِ هُ ػؤٍ ئُطلٍَ ,ئُويٍ ؿيواْ وَكى تُكًٌوٍُ ئُو فلياكُوتٍُِ ُٓيُ ,بُ طىفًٍُ 65
ًوًاك ؿيِاك ؿَهت بُكاك بىوَ ,ثلهًاكيَلٌ تل ,هُ طُكًًاْ هُطُيَ ئُوٍَ مؤك ؿووكَ هُ هوًٌَاٌُ ,بُالََ تا
ئًَوتا ُُػؤَ بؤ ُُٓـٍَ ٓاكَهُكٍ بُِٔ هوًٌَاٌُ ,كاهتُ ,وابنامن ئُو ثلؤفاٍُُ كُ هُ مًين ئُو
كؤًجاًُا ُُوتًُ كُ ثلؤفَيُن ُٓبىو هُ ُُٓـ هاهٌَ كِابلؿوو ,وابنامن ئًَوتاَ بُكؿَواًُ ,ب ِليَم ثاكَ هُ
كؤًجاًُايُكٌ ُُوتُوَ ,بُ سـوؿٍ وابنامن ً 311وًؤْ ؿؤالك بىو ,كؤًُهًََم ًت بؤ ُاوٍُٓ طُكًًاْ
ؿكوهت كلا ,يُكًَم هُواُُ ئُطُك ُهُت ُُمب ؿكوهت كلؿٌُ ُُػؤًؼاُُيُ ,بُ طىفًٍُ ُنيلٍُ 17
ًوًاك ؿيِاك ,ئُوَياْ هُ ئاكاؿايُ ,بُالََ دطُ هُوََ بًًَُىَيُكٌ طٌد سُشيُْ ُاوُٓيُكٌ بُكفلاواُُ,
ئُطُك وَماكَتٌ تُُـكوهد وَكى ئُوهُويُت ُُػؤًؼاُُ ثًًٌَِاك بلات سُشيُْ ؿاػًى ئُبىو ,بُالََ
ئُوٍَ ئًَوتا ُٓيُ ,هُهُك ًاًَُ عُكمَ كلؿووَ ,كؤٍ تُكػاْ كلاو بؤياْ بُ بُكؿَواَ و ثًًٌِاكَوَ
ً 323وًاكَ ,و ثلؤفَيُكٌ مؤكٍ بُكؿَواًًًٌاْ ُٓيُٓ ,ىُلُ هُ ًاوٍَ ئًُوايَ و هاهٌَ كِابلؿوو و هاهٌَ
ثًٌَىوتل مياتل هُ ُُ 12ػؤًؼاٍُُ طُوكَ هُُاو ثلؤفَكاًُاْ ُٓبىوَُُٓ ,ـيَلًاْ هُبُك ُُبىوٌُ
ئًٌلاًُاتٌ ُُٓـَهٌ كاؼي تؤميَم ؿواكُوتًِاْ ثًَىَ ؿياكَ ,بُالََ ٓاكَهُك ئُبُُّٓ ,ـيَلًاْ تُواو بىوْ ,بؤ
صيىوُُ ٌٓ هؤكاْ و ماػؤُُٓ ,ـيَلٌ تليٍ ٓاكَهُكٍ بؤ كلاوَ ,ئُوٍَ  211ىُكِويَوَُيٌ ,هُ ُاوٍُٓ
طُكًًاًٍُ ئُطُك ثًًٌَِاك بللابا ؿاػًى ئُكلا ,بُالََ ئُوََ ُاطُيٌَُُ كُ ئًٌَُ باهٌ ُُػؤًؼاُُ
ئُكُيّ باهٌ ًُكاسًوٌ ٓاكَهُكٍ تُػُُىٌُ ئُكُيّ ,ئُطُك ُٓك هُيلٍ هًَلتُكٍ تُُـكوهد
بلُيّ بُ طٌد ,ئًَوتا فًاكٍَ ُُػؤًؼاُُ بُ طٌد  62ؿاُُيُ هُ هاهٌَ  ,3113و ُُػؤًؼاٍُُ
تايبُتًٍ مؤك بىوَ ,فًاكٍَ تُػد ُُػؤًؼاُُكاًٍُ طُيٌتؤتُ  ,6611و فًاكٍَ ئُو ٓاووالَتًاٍُُ
هُكؿاٌُ ُُػؤًؼاُُياْ كلؿووَ هُ هاهٌَ  ,3111ئُطُك  3113بُ ًُٓاْ كَِىَُ وَكطليّ ُنيلٍُ 11
ًوًؤْ كُهُ ,كؤًُهًََم ئاًاكيٍ هُهُك بِلُ تُُـكوهتًُكاْ و هُكَتايُكاْ ُْٓ هُهُك ًاًُ ,وابنامن
ثًَىيوت ُاكات ًُٓىوياْ وىيٍَِ ,هُطُيَ فًاكٍَ ثنيٌلاْ و ثوجؤكاْ  ,ئًَُُ بُ ًًَىَيُكٌ طٌد
ُُتائًذٌ ئُوَ بىوَ كُ هُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ بُ ُاوٍُٓ طُكًًاًٌُُوَ و ًُٓىو ُاوُٓكاٌُ تليٍ
كِيعايٍُ هُسٍُ ئُوَهٌ تا سُؿيَلٌ باَ ًىَفُق بىوَ ,ئُوَيُ ٓؤكاكٍ ًلؿٌُ ًِـاهٌَ  5هايَ و  6هايَ,
ُٓكوَن هَُ ػٌتُيُ ؿياكَ كُ ًىعُؿَهٌ كِيعايٍُ هُسٌ هُ ُٓكيٍَ ًتًَلٌ مؤك طلُلُ ,بًًَُلٌ طلُطُ,
طُيٌتؤتُ مياتل هُ  ,%71و كؤًُهًََم ئًشتًاداتٌ تليٍ ًاوْ ,ئُوٍَ ًاوََ ئُبٌَ هُ هاالٌَُ كِابلؿوو
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ئُبٌَ ٓاكَهُك بللٍَُُ ,ػؤًؼاٍُُ ئًٌَلدِوٌ هُو ثلؤفاٍُُ كُ ثًًٌَِاكًاْ كلؿووَ و هُ هًوتُكُ
بىوٌُ ُٓيُ ,ئُو ثلؤفَيُ ؿيواْ هُهُك ؿاواٍ وَماكَتٌ تُُـكوهد ئُوهُويُتًَلٌ تلياْ ُٓبىوَ ,طؤكِاوَ
بُ ؿوو ُُػؤًؼاٍُُ  51ىُكِويَوَُيٌ ,هُ ؿَكَوٍَ ًاكٍ ُٓوهًَل هُ ؿوو ىُماٍ تل ,بُكيَن كان سامَ
حتوريُُٓ ,ـٍَ ثًًٌَِاكيَت ٍُٓ ,و ُُٓـَن ؿاواكاكيَت ٍُٓ ,ب تايبُتٌ هُباكَت ب ثلؤفيَت تُُـكوهد
و ثُكوَكؿٍَ بؤ ؿَظُكا ًِطاي ,طُهُن دٌَٔ ػؤ ؿايُ ,بُكٍ ؿوو كِؤفا ًُ ي ٓؤهَُ ثُكهًُاْ ًُ ُُٓـَن
هًوت ػاُـْ ,ئُو ثلؤفيَت كى ي ُاوًَٓت كىكؿهتاًًَُّ ي ؿَكظًَت ُٓكيٌٌََ ؿيَُِ ئُجناَ ؿاْ ,بُي
سُشيُْ ئَُ تُئًـا وٍَ ؿكُيّ ,ئًشتًادا ؿَظُكيَت ًِطاي طُهُن مياتلَ ,و ئَُ فٍ حماوَهُ ؿَكُيّ ُٓك
ئًٌلاًُُتُن كى ي بُك ؿَهت بًذي ئُوٍَ ُويبَ ميَـَ تل بلُيّ ,ب تايبُتٌ ي ؿوو هًَلتُكٍَ ئاظٌَ و داؿَ
و ثٌدَ ِٓطٌَ تُُـكوهتًٍ ُٓكوَهآُُ ,ـَن ثًًٌَِاكيَت ٍُٓ كى ثُيىَُـٍ ب كاكٍَ ُٓكؿوو وَماكَتا
ؿاكايٌ و ثالُـاُاًَُت ٍُٓ ,و ئُو فٍ كُ بُكيَن كان سامَ حتوري بًَقيذي ئُم ػؤ هًقُا ئُوىافًٌَُ ,و ًٓض
ثلؤفَن ُُٓاتًُ ؿآًِاْ ,و ًٓض ثلؤفَن كُهُن ثًًٌَِاكا ًُ ُُكليُ ,وَماكَتٌَ ئُوىاؼيَ ,ئَُ فٍ
ثٌتطرييا ُُٓـيَت ؿكُيّ ,بُي ئُطُك اليُُُن ب ئُهتؤيٌَ ػؤ ظُ بطليذي بؤ تُُفًنٍَ ,كى ي ؿيغ ًُ
بُي تُُٔا ًُهُهُ كِينبُُـ كلؿًًَُُ ,وَكطلتِا ًىافُىتا ثُكهًُاًًَُُ ي هُك هًوتا ثلؤفَ ,ؿبٌ دًُٔتُن
ُٓبًذي كى تُُفًن بلات ,ئُطُكُا ئَُ فٍ تُئًـ ؿكُيّ ,بُكيَن ئاًًُِ مكلٍ ,ثلهًاك ,كؤًُهًََم ثًًٌَِاك و
ؿاتاٍ ئاًاؿَ كلٍ ,ئَُ فٍ سًٌُ تٌتا وٍَ ثُهِـ ؿكُيّ ,بُكيَن ُُكضياْ عبـاهلل ,ثلهًاكٓ ,ؤٍ ًُٓ
وَماكَتٌ ُاوػؤ ثلؤفَكاٌُ  ٍ %51ثلؤفَكاٌُ وَماكَتُكاٌُ تل دٌَ بُدٌَ ئُكات ,كٌُٓ ػؤٍ هُ
ثلؤفَكاٌُ ػؤٍ كًُىكىكٍِ مؤكٍ ُٓيُ ,وَالََ ,ثاكيَنطاكٍ ُٓوهًَل هُ ُاسًٍُ ئًـاكٍ و كاكطًَلٍِ ُاوػؤ
هُك بُ وَماكَتٌ ُاوػؤيُ وَكى ُٓيلُهًُت ,هتاؼي ٓىُُكٍ و ئُُـامياكٍ مؤكياْ ُٓيُ ,بؤ بُ ِكيَىَبلؿْ و
هُكثُكًد كلؿٌُ ثلؤفَكاْ هُ ًُٓىو بىاكَكاْ ,و ُُٓـٍَ هُ ؿاًىؿَمطاكاٌُ سلىًُت ئُو ئًٌلاًُُتُياْ
ًُُ بؤ دٌَ بُدٌَ كلؿٌُ ثلؤفَكاًُاْ ,و ئُو بًٍُُ ثاكيَنطاَ ئاًاؿَيٌ ػؤٍ ًٌُاْ ؿاوَ بؤ ئُوٍَ
ئًٌُكاٌُ دٌَ بُدٌَ بلات هُ ئًعالْ و تُُـَك ,وَن ثلؤفَكاٌُ ؿكوهت كلؿٌُ ؿاؿطا و بًِايٍُ وَكمًٌ و
دطُ هُ ثلؤفَكاٌُ هُهُك ثُكَثًَـاٌُ ثاكيَنطاكاْ ُٓيُ ,ثلهًاكيَلٌ تلٍٓ ,ؤٍ ًُٓ هُ كاكَكاٌُ تُواو
بىوُاْ ؿا ُىوهلاوَ ؿَهت بُكاك ُُبىوَ ,ياْ هُ تُواو بىوَكاٌُ ُاوػؤؿا ٓىاكياْ تُواو بىوَ33 ,
ثلؤفَياْ ٓاكَُىوهٌ ُُُىوهلاوَ؟ و هُ ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ ُىوهلاوَ تُُـَكيّ و طليَبُهت ,كُ 38
ثلؤفَْ ؿَهت بُكاك ُُبىوْ؟ ئَُ ثلؤفَ تُواو بىواُُ طىفًُكاًُاْ كَُ بىوَ هُ كاتٌ ئاًاؿَ كلؿًُاْ,
ئُواٍُُ كُ با بوًََري كَِىًًُاْ طؤكِاوَ ,وَماكَتٌ ثُيىَُـيـاكُ ,اوػؤ ,بُ تُوَىىعٌ ػؤياْ هُ بًـايُت
ػًُوًََِلاوياْ ؿاوا كلؿووَ ,ؿوايٌ هُ تُُـَك ئًؼتًالؼي تٌَ كُوتىوَ ,بُ ًًَىَيُكٌ كَمسٌ و ىاُىٌُ ئُطُك
ًُبوُ ُكاًُاْ بؤ مياؿ كلا ,ئُو هًوتٍُ هُ ًاُطٌ  11وَ ُاكؿووًاُُ ,هُ  3111ئُواٍُُ تُواو بىوْ ,و
هوفٍُ ئُػريياْ ًُُاوَ ,ياْ تُئًٌِاتًاْ ًُُاوَ ,ئَُ بًٍُُ يُكًٌُ هىئاهٌ بُكيَنياْ 31,ثلؤفَْ38 ,
ُىوهلاوَ و ؿَهت بُكاك ُُبىوَ ,ئًُُ وامغ ًُُ ,ؿوايٌ هُ ػؤٍ ئُثلهري ,وَالًًٍَ ئُؿَيُِوَ ,بُكيَن
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هُكؤكٌ ثُكهًُاْ ئًذامَ ُٓيُ؟ ٓؤْ ُىوهلاوَ ئُوَ ئُػىيٌَُِوَ 31 ,ثلؤفَْ 38 ,يٍ ؿَهت بُكاك
ُُبىوَ ,هُ هًود ئُبـَيد تامَ ئاًاؿَيُ و ُُٓـ كِؤفيَلٌ تل بؤتاْ ئًَُُليّ ,ئُوَ وَالًَُكٌ تًَـايُ,
بُكيَن امساعًى حمٌىؿ ,ؿووهايـٍ ٓؤًاْ-سادٌ ئؤًُكاْ مؤك بُ هود كاكٍ تًَـا ئُكلٍَ؟ ٓؤكاك ًُٓ؟
ُُٓـ كًوؤًاليَلًٌُ ,بُكيَناْ ػؤ ُُٓـ كًوؤًُتليَم كَُ ًُُ ,بُ تايبُتٌ ئُطُك ُاوُٓكُ ًاػاوٍ بٌَ,
هُػت بٌَ 18 ,كًوؤًُتلَ و بُ طىفًٍُ ٓى و هٌَ ًوًاك و ؿووهُؿ ًوًؤْ ؿيِاكَ ,تُكػاْ كلاوٍ هاهٌَ
 ًٌ 3112ثًَِر و ًُى ًوًاك ؿيِاكَ ,ؿَهت بُكاك بىوَ ,ػُكدًٌٌ هُهُك كلاوَ بُ بلٍِ هٌَ ًوًاك و
ؿووهُؿ ًوًؤْ ؿيِاك ,كؤًجاًُاٍ ًاككؤ ئُهًلى دٌَ بُدًٌَ ئُكات ,بؤ طُكِاُُوٍَ ثُضياُطاٍ تُكًِلٌ بؤ
ٓؤًاْ بؤ ئَُ ًىيٍَُِ كُ بلِياكٍ ئُوَهٌ بؤ ؿكابىو ,وَالََ ,ئُطُك ئًُُ ُٓك ئُو ثلهًاكَ ُُبٌَ كُ
وَالَػياْ ؿايُوَٓ ,ىُلُ تُومحيٌاْ ؿا كُ هُهُك ؿاواٍ وَماكَتٌ ػىيَِـٌُ باالَ بُ ُىوهلاوياْ فًاكَ
 32233هُ  3113/13/5ؿا ؿاواٍ طىاهتُِوٍَ ئَُ ثلؤفَياْ كلؿووَ ,وَماكَشياْ بُ ُىوهلاوٍ فًاكَ
 6922هُ  3113/13/9كَِماًُُـٍ بؤ كلؿووْ ,هُبُبُكَُ ُُبىوٌُ مَوٍ بىوَ ,بُكيَن كان امساعًى,
ؿاواكاكَ ثاكَيُن بؤ ُٓهَطلتُِوٍَ ًري تُكػاْ بللٍَ بؤ ىُماٍ ٓؤًاْ بُ ٓؤٍ بىوٌُ ًُكٍِ عًَلاق و
ئًَلاْ ئَُ ؿَظُكَ ًري ِكيَق كلابىو ,دىتًاكَكاْ ُاتىاُّ هىوؿ هُ ُاوُٓكاًُاْ وَكطلْ ,وَالََ ,طىفًُيُن
ؿاُلاوَ بؤ ثلؤفٍَ ًري ثاكٌ هُ سادٌ ئؤًُكاْ_ٓؤًاْ كُ بلَِكٍُ ثًَِر ًوًاك ؿيِاكَ ,هُ ثلؤفَ
بُكؿَواًُكاٌُ ؿَمطاٍ ًري هُ ثاكيَنطاٍ ُٓوهًَل ,مجنريَ  ,6بُكيَن ئآُُط ػاْ ثلهًاك ئُكات ,ئايا هُهُك
و بًُِايُن و هالاتًذًُتًَم وَميلٍ ثالُـاُاْ ئُهٌََ بؤ دٌَ بُدٌَ كلؿٌُ ثلؤفَكاْ تاكى هاهٌَ 3112
ثًَىيوتٌاْ بُ ً 21وًاك ؿؤالك ُٓيُ؟ وَالََ ,ئًشتًٌاهُ ئُو بلاؿَكاٍُُ هُ كِينٍ ثًٌَُوَْ باًال ئُيبًِّ,
ًّ ئَُ ًتَُ باي كلؿووَ ,ئُويٍ بُ ثًٌَ كِاثؤكتًَم ًُكسٍ كلؿ ثًٌَال ًّ ,ومت كُ ئًٌَُ هُ هاهٌَ
 3113بُ ياكًُتٌ ِكيَلؼلاوٍ (يىُايتـ ُُيٌّ ؿيعوؤًجًٌَِت ئُجيِوٌ يىئًَّ ؿيجٌ) تًًٌََلٌ ثوجؤكٍِ
بًاٌُ هُ بىاكَ دًادًاكاْ تُهَُسياْ كلؿ ػُهَلًَلٌاْ بؤ تًُؼًّ بلُْ ًُٓىو ئًشتًاداتٌ بىًٍُُ
تُسد ئُهاهٌ بؤًاْ بجًىْ هُ ُاسًٍُ هًَلتُك بُ هًَلتُك ,هُ ُاسًٍُ كىهفُ ,و ئُو ًتاٍُُ ئًَوتا هُ
ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ ًُُُُ ,ن ًد كًُاهًات ,ئًشتًٌاهُ شيىظياْ مؤك بًًَُ ,بُالََ ئُو ًتاٍُُ ُُٓـ هًالٍ
ئاوٍ ػاويَّ ثًَىيوتُ بؤ ُٓك ٓاووالَتًُن؟ ُُٓـ ُٓيُ؟ ُُٓـ ُىىوتاُُ؟ ُُٓـ تُكوًف ئُكات؟ بُ
ًًَىاميَلٌ عًوٌٌ ,و ببًَتُ ؿؤكًؤًًَِتًَلًٍ  ,كُ ىوُ ئُكُيّ هُ ُاو ُٓكيٍَ ياْ هُؿَكَوٍَ ُٓكيٍَ ,كُ
حماوَهٍُ ىُكم ئُكُيّ ,ئًٌَُ كِاثؤكتًَلٌاْ ُٓبٌَ كُ ًُوهىق بٌَ ,كُ ثًٌَ ئُهًََّ كِاثؤكتٌ فُكا ٌ بىًٍُُ
تُسد فيَلػاٌُ ئابىوكٍ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ ,وَكى وَهًقُيُن ُٓبٌَ ,تُواو بىَوَ ,ثًٌَاليٍ باهٍ كلؿع,
ؿواٍ ئُوٍَ هُ كاكوباكٍ بىؿدُ تُواو بىويّ ئًعالًٌٌُ ئُكُيّ ,هَُ كِاثؤكتُ تُفاًُوٌ مؤكَ ,ئًٍُُ
يُن هاليـَ كاهتُ ًُكسٌ ئُوٍَ ,ئًُُ ًُٓىو تُفاًُوُكُيُتٌ ,بُ ثًٌَ ئَُ كِاثؤكتُ كُ تُُٔا ىوٍُ
ئًٌَُ ًًُُُ ,بُهتٍ سلىًُتٓ ,ىُلُ ًُٓىو فُكًاُطُكاًٍُ بًُـاكْ ,هُطُيَ ئُو ِكيَلؼلاوَ ,هُطُيَ ئُو
تًٌُ ثوجؤكيُ ,كُ ؿؤكًؤًًَِتًَلًٌُ هُ ُُتُوَيُكطلتىَكاًٍُ كُ ئًٌٌ كاكوباكٍ عًَلاق ئُكُْ,
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ئًشتًاداتٌ بىًٍُُ تُسد ُٓكيٍَ ئًَوتا ً 21وًاك ؿؤالكَ ,بُالََ يُكَُ ,ئًَوتا ً 21وًاك ؿؤالك سامك ًُُ,
ؿووًََُ ,هُهٍُ وَىتًٍ بُكُاًُيُكٌ ئُوًٍَُٓ ,ىو تُفاًُوٌ ئُوٍَ بُكيَنت ئُهًٌََ كُ بؤ هاالٌَُ
ئايِـَ ٓؤْ ٓؤٌُ ئًٌُكاْ بُ ِكيَىَبٌَٔ هُ ُاو كِاثؤكتُكُ ُٓيُ ,كُ ػىكؿ كلاوَتُوَ ًىًلًُِ ُُٓىوبًَتُ
هُك ئُوٍَ كُ تؤ ب وًٌََ كاًُ ثلؤفَ هُ كاًُ هايَ ئُجناَ ئُؿكٍَ ,كاًُ ثًٍَ كاًُ ئُكُوٍَ ,بُ ثًٌَ هًَلتُك,
بؤٓىوٌُ ئُواْ ئُهًََّ ئاو ئُبٌَ كَِىَُ يُكٌ ثٌَ بـكٍَُٓ ,كُُٓـَ هُ ئاو ًُبُهت تُُٔا تُوهًـ كلؿٌُ
ئاويٍ ًًُُُ ,بُهت دىمئًَلٌ بُ ِكيَىَبلؿٌُ ئاوَٓ ,ىُلُ بُ ثًٌَ ًُٓاْ ماًُاكٍ ػؤياْ ئًشتًاداتٌ ئاو
هُ ُٓكيٍَ بُ ُُٓـ ًًَىَيُن عُكم كلاوْ ,بؤ صيىوُُ كؤٍ طٌد ئًشتًادٌ ُٓك تاكًَم هُ ُٓكيٍَ بؤ ئاو
ؿوو تُعليفٌ ُٓيُ ,يُكًاْ ِكيَلؼلاوٍ هُسٍُ عاهًًُُ ,كُ ئُهٌََ ُٓك تاكًَم ئًشتًادٌ بُ  311هًالَ هُ
يُن كِؤف ,هتاُـاكؿٍ باُلٌ ًَُىؿَوهَُتًٍ كُمياتل سُؿٍ ئُؿُاٍ ئًشتًاز باي ئُكات بُ تايبُتٌ هُو
والَتاٍُُ وَمعًاْ ػلاثُُُٓ ,ـٍَ داك ئًشتًاز طُيٌتؤتُ  275هًال ,بُالََ بُ فريِؤؿاًٌُ ئاويٍ ُٓك مؤكَ,
هُبُك ئُوَ كُ ئُهًََري كًٌٍَُ ئاوًُ ,عِاٍ تُوهًـٍ ئاو ًُُ تُُٔاً ,ىًلًُِ ًُبُكُكُ ػلاخ بٌَ,
ًىًلًُِ ًًَىامٍ بُ ِكيَىَبلؿًٌُ ,ىًلًُِ ئاو كُ بُالًُ و ًٓض ىًىؿيَلٌ هُهُك ًُُ ,ئُطُكُا ئًٌَُ هُ
بريًاُُ ُُٓـ هاهًََم ثًٍَ ئًَوتا ئاو ُُبىو ,ئُمًُيُكٌ تُواو بىو ,ئًَوتا ئاو ُٓيُ ,هُ كِاثؤكتُكُ ئاًافَ
بُوَ ئُؿات كُ بُ ِكيَىَبلؿٌُ ئاو ئُبٌَ ثاكٍَ هُهُك ػُكز بللٍَ و بُكُاًٍُ بؤ ؿابِلًٍَ 21 ,وًاكَكٍُ
باهٍ كلؿووَ هُوٍَ ٓاتىوَ ,و ًُداهٌ ئُوََ ؿكاوَ هُو ً 21وًاكَ ً 6وًاك بُ وَبُكًَِٓاْ ٓاكَهُك
بللٍَ ,بُكيَن هامل تؤًا ,وَالَػياْ ؿاوَ ثًٌَال ,بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ ,ئَُ ثلهًاكاٍُُ كؤَ كلؿُُوَ ٌٓ
بُكيَناْ ثُكهًُاُتاكاْ بىوْ ,هُ ػًالهٌ  13هُعاتُ 12 ,هُعاتًُُٓ ,ىوٍ وَالََ ؿكاوَ بُ ثًٌَ ئًٌلاْ,
بُ ُىوهلاويٍ ؿواتل تؤميَم تُُنضيٌ ئُكُيُِوَ ,و ثًٌَلًٌُ ئُكُيّ بُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ ,و ئُطُك
ًىؿَكَُ ؿكيَق بىوَٓ ,ىُلُ ثلهًاك كىكتُ و وَالََ ؿكيَقَ ,و كؤًُهًََلٌ مؤكٍ هاليـيٍ ُٓيُ كُ
ثُيىَُـيـاكْ بُ ثلهًاكَكاْ ,بُالََ وابنامن ئُطُك ثًَتاْ باَ بٌَ عُكمٍ ئُكَُ ,هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين_هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
تا هُعات  ٍ11كِؤفٍ يُن ًُػيٍُ ؿآاتىو بُ ػىاتاْ ئُهجًَليّ.

فلهت اظيـ عبـاهلل
هللتًَلٍ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق

ؿ.سوّ حمٌـ هىكَ
دًَطلٍ هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق
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ؿ .اكهالْ باين امساعًى
هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ  -عًَلاق
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ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ()25
ؿوو ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102\4\00
ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()25
ؿوو ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102/4/00
كاتقًًَل ( ٍ)11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ ؿووًُػيُ كيَلُوتٌ  3112/3/11ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاق
بُ هُكؤكايُتٌ ؿ.اكهالْ باين امساعًى هُكؤكٌ ثُكهعًُاْ و ,بعُ ئاًعاؿَبىوٌُ بعُ ِكيَن ؿ .سوعّ حمٌعـ هعىكَ
دًَطلٍ هُكؤن و ,بُ ِكيَن فلهت أظيـ عبـاهلل هعللتًَلٍ ثُكهعًُاْظ ؿاًٌُعتين فًعاكَ ( ٍ)25ػعىهٌ هعًًََُظ
هاهٌَ ( ٍ )3112ػؤٍ بُهت.
بُكُاًٍُ كاك:
بُثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ ( )31هُ ثُي ِلَوٍ ُعاوػؤٍ فًعاكَ (ٓ ٍ)1عًُىاككلاوٍ هعاهٌَ ٍ1993
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاقظ ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿكا ؿاًٌُعتين فًعاكٍَ ( ٍ)25ػعىهٌ
هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ هُ كات ( ٍ)11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ ؿوو ًُػيُ كيَلُوتٌ  3112/3/11ؿا بَُ ًًَىَيُ
بًَت:
 -1بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤكلؿٌُ ثلؤفَو ياهاٍ بىؿدٍُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ – عًَعلاق
بؤ هاهٌَ .3112
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُُاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًًٔلَباْ.
بُُاوٍ طُهٌ كىكؿهعتاْ ,ؿاًٌُعتين ئعًُلِؤًاْ ؿَهعت ثع ٌَ ؿَكعُيّ ,ثُكهعًُاٌُ كىكؿهعتاْ ػعىهٌ هعًًًَُِ
ُٓهَبقاكؿْ ,هاهٌَ ٓىاكََ ,ػعىهٌ طليَعـاٌُ يُكعَُ ,فًعاكَّ ؿاًٌُعذي ( ,)25كؤفّ ؿاًٌُعذي ,3112/3/11
بُكُاًُّ كاك:
بععُثًٌَ سىكٌععُكاُِ بلِطععُ (ً ٍ)1ععاؿؿَ ( )31هععُ ثععُيلَِوّ ُععاوػؤّ فًععاكَ (ٓ ٍ)1ععًُىاك كععلاوّ هععاهٌَ
 ّ1993ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ع عًَلاق ,ؿَهعتُّ هعُكؤكايُتِ ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ بلِياكيعـا ,بُكُاًعُّ
كاكّ ؿاًٌُتِِ فًاكَ ( ّ)25ئاهايٌ ػىهٌ هًًًَُِ ُٓهَبعقاكؿْ هعُ كعات ( ّ)11ثعًٍَ ًُعىَكِؤ ,كِؤفّ ؿوو
ًُػيُ ِكيَلُوتٌ  3112/3/11بَُ ًًَىَيُ بًَت:
 -1بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤكلؿٌُ ثلؤفَو ياهاٍ بىؿدٍُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ – عًَعلاق
بؤ هاهٌَ .3112
بععُػًَل ٓععاتين بععُ ِكيَناْ وَميععلٍ ؿاكايععٌ و ئععابىوكٍ و وَميععلٍ ٓععُكيٍَ بععؤ كاكوبععاكٍ ثُكهععًُاْ و وَفععـَ
ياوَكَكُياْ ؿَكُيّ بُػًَل بًَّ.
بُ ِكيَناْ ,ػؤتاْ ؿَماُّ ئًٌَُ هُو ُُٓـ كؤفاٍُُ كابلؿوو طفتىطؤيُكٌ تًَلو تُهُي كلاو ؿَكطاًاْ كلؿَوَ
بؤ ًُٓىو ثُكهًُاُتاكَ بُ ِكيَنَكاْ ,بؤ ئُوٍَ بُ ئاكَمووٍ ػؤياْ ىوُ بلُْ ,تُعبري بلُْ ,ثلهًاك بلعُْ,
سلىًُتٌ ُٓكيًٌٍَ وَالًَُكاٌُ ؿايُوَ ,بعُالََ ٓعُُـ فلاكوعًؤًَُم ؿواتعل وَكعى ياؿاًعت ًعتًَلًاْ ُىوهعٌ
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ؿاواياْ كلؿ ئاكاهتٍُ سلىًُت بلليَت بُ كَمسٌ ,ئًٌََُ ئاكاهتٍُ سلىًُشياْ كعلؿو ؿواتعل ؿاوايعاْ كعلؿ
بُ كَمسٌ وىيَِـكيَتُ هُ ٓؤهٌَ ثُكهًُاْ ,ئُطُك ٌٓ بُثًٌَ ثُيلَِوٍ ُعاوػؤ و ثلؤتؤكعؤي ُابًَعتٓ ,عىُلُ
ئُواْ ثلهًاكَكاًُاْ ئاكاهعتٍُ سلىًعُت كعلؿ بعىو بعُ تعُسليلٍ و بعُ ُىوهعريٓ ,عُك ؿَبىايعُ ٓعُك بعُو
ًًَىَيَُ وَكطريا بىايُ ,بُالََ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بؤ كاك ئاهاٌُ و بؤ بُ ِكيَىَبلؿٌُ ئًٍ و كاكَكاْ بعُ
ٓاكٌاْ ماٌُ ياؿاًتُكُ وىيَِِعُوَ ,واتعا كامٍ بعىويّ هُهعُك ئعُوَ ,سلىًعُتًٍ ؿوايعٌ ؿَتىاًَُعت وَالًَعٌ
ػؤٍ بـاتُوَ ,فُكًىو كان كاكؿؤ بؤ ػىيَِـُُوٍَ.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاٌُ ثُكهًُاْ.
ئًَوتاَ ياؿاًتُكُ ؿَػىيٌَُِوَ.
بُكيَناْ /هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ و فلاكوًؤُُ بُ ِكيَنَكاْ
بابُت  /ياؿاًت و ثًًٌَِاك هُباكَت بُ بىؿدُ
ثاَ هآلو وكيَن.
ئًٌَُ فلاكوًؤُُكاُِ ئؤثؤمهًؤْ هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,هُ ثًَِاو باًال كلؿُِ بىؿدُّ ئًُواهَِ,3112
بؤ ئُوَّ وليَتُ ػنًُتِ كؤًُكُِ ػُهَلِ كىكؿهتاْ و ,بتىاًَُت كِؤهًََلِ ٓعُبًَت هعُ باًعالكلؿُِ فيعاُِ
ٓاووكتًآُْ ,كوَٓا بؤ ئُوَّ ئًٌََُ بتىاُري بُ ئُككِ ثًٌُيِ و ياهايِ ػؤًعاْ ُٓهعتري و ؿَُطعِ ثعَِ
بـَيّ ,ؿاواّ ئُجناًـاُِ ئَُ ٓاكواميًاُُ هُ ثلؤفَكُؿاو ,هُكُر ؿاُُ ئَُ كؤًُهَُ تًَبًًًِعُو ,دًَبعُدآ
كلؿُِ ئَُ ُُٓـ ؿاواكاكّ و ثًًٌَِاماُُ ؿَكُيّ ,كُ هَُ تُوَكاُُؿا ؿَياخنُيُِكِوو:
تُوَكّ يُكَُ /ؿآات:
هُبُك ئُوَّ بًًَُلِ مؤك هُ ؿآاتُكاُِ ُٓكيٍَ ُاؿياكْ وُُ ,ػلاوُُتُ ًَُى ثلؤفَ ياهاكُوَ ,ؿاواكعاكيّ هعُ
ًاوَيُكععـا كععُ هععُ ُٓفتُيععُن ت عٌَ ُُثععُ ِكيَت هععُكدًُِ ئععُو ؿآاتععُ ُاوػؤياُععُ كِاطُيععُُليَّ و ,وليَِععُ
بُكؿَهتِ ثُكهًُاُتاكاْ و ,ئَُ بلِطاُُ هُ ًَُى ياهاكُؿا دًَطري بلليَّ:
 -1ثاكَّ فلِؤًِ ُُوتِ ُاوػؤ:
أ -بُثًَِ ثلؤفَ ياهعاكُ ,هعُ ًعاؿؿَّ ( ,)1بلِطعُّ ( ,)2بعلِّ ً 311وًعاك ؿيِعاكّ بعؤ ثعالؤ ؿؤالكّ ُعاوػؤّ
ُٓكيٍَ ؿاُعلاوَ ,كعُ ؿَكاتعُ ً 311وًعؤْ بعُكًًى ,ؿاوا ؿَكعُيّ بعلِّ ؿآعاتِ ئعُو فًعاكَ بُكًًوعُ ُُوتاُعُ
كابطُيُُليَت.
ب -بلِّ ؿآاتِ ُُوتِ ػاو بُ هًوتًَلِ ٓاوثًَض بًَتُ ثُكهًُاْ و ٓؤًُُتِ ػُكدللؿٌُِ ثُهِـ بلات.
 -3ؿآاتِ ئاهَىطؤكِّ بامكطاُِ:
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بععُثًَِ هًَـواُععُ فُكًًًععُكاُِ ُىيَِععُكاُِ سلىًععُتِ ٓععُكيٍَ بععؤ ًًععـياكاْ ,ميععاتل هععُ (ً 16وًععاك ؿؤالك)
ىُباكَّ ئاهَىطؤكِّ بامكطاُِ ُٓكيٍَ و ؿَكَوَيُ ,كُ  %5ئَُ ئاهَىطؤكَِ ؿَبًَتُ ؿآاتِ ُاوػؤيِ بؤ ُٓكيٍَ ,كُ
ؿَكاتُ (ً 811وًؤْ ؿؤالك).
ُُ -2فُىاتِ ساكًٌُ:
بُثًَِ كاثؤكتُكُّ وَماكَتِ ؿاكايِ %51-%31وَكؿَطرييَت هُو ُُفُىاتُ ,ئًُعُ دطعُ هعُ ثعاكَّ ؿَكًعاْ و
فؤكًِ ػؤكانظ كُ هُ  %85بعُكَو هعُكَوَيُو وَكؿَطرييَعت .بعؤ صيىوُعُ وَماكَتعِ كاكَبعا ؿَهًََعت :ميعاؿ هعُ
ً 211وًاك ؿيِاكّ ُُفُىاتِ ساكًٌُّ وَكطلتىوَ.
ٓععُكوَٓا بععؤ ػُكدًًععُكاُِ ُٓهَبععقاكؿْ و ,هععُكفًًَلّ ؿاًٌُععتىاْ و ,بععاكبىوّ دىتًععاكاْ وٓ ,ععاوؿيَليِ
كؤًُكيُتِ وظ ُٓهَطلتُِوَّ ًري وظ ػُكدًًعُكاُِ سعُز و ععىًلَ ,ئُطعُك تعُُٔا %21بعؤ ٓعُكيٍَ ػعُكز
بلليَتظ ئُوَ ُنيلُّ ً 311وًاك ؿيِاك ؿَكاتظ (ً 618وًاك* ً 185,211 =%21وًاك).
 -2هِـووىِ ػاًٌُُُِِ:
ئُطُك بؤ ُٓك فُكًاُبُكيَم ُنيلٍُ ُٓ 51ماك ؿيِاك بربِؿكيَت ,ئُوَ بعؤ هعاهًََم ؿَكاتعُ 211,269,211
ؿيِاكُٓ 51( .ماك* 667,829 *13فُكًاُبُك)
 -5ثاكَ ُُطُكِاوَكاُِ وَماكَتُكاْ:
ثععاكَ ُُطُكِاوَكععُّ وَماكَتععُكاُِ ُععاوػؤو ًععاكَواُِ و تُُـكوهععتِ و كاكَبععا بععؤ ػُميَِععُّ طٌععتِ ,كععُ بععُ
ًًَىَّ كِاهتُوػؤ هُ اليُْ وَماكَتُكاُُوَ ػُكز ؿَكليَعّ ,بُ ُنيلُّ ( 3تلهًؤْ ؿيِاك) ؿَػًُوًََِعـكيَت,
ئُطُك تُُٔا سًواباتِ ػًتاًِ  3111بُ ثًَىَك وَكبطليّ.
 -6ؿآاتِ ُاوػؤيِ:
بُثًَِ سًواباتِ ػًتاًِ ؿآاتِ ُاوػؤ هُ هاهَِ 3111ؿاظ (يُن تلهًؤْ و ً 121وًاك ؿيِاك) بعىوَ ,بعُكَ
بُثًَِ ًاؿؿَ ( ّ)1بلِطُ ( )2هُ ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُّ ئًُوايًَ 651( ,وًعاك وً 112وًعؤْ ؿيِعاك)َ .واتعُ
ُنيلًُّ 511وًاك ؿيِاكّ كَُ ػًُوًَِلاوَ.
ُُٓ -7ـ هُكٓاوَيُكِ تلظ وَن:
ئًوتشقاىاتِ ُٓكيٍَ هُ بُ ـا( :ثٌلِ ثًٌٌَُكطُ ,ؿآاتُ هِىوكيًُكاْ ,ثاكَّ كؤًجاًُاكاْ ,ثعاكَّ ميعاؿَّ
ُُوت ,بىؿدُّ تُكًٌوِ) ئًُُ بًًَُلُ هُ ئُككِ سلىًُتِ ُٓكيٍَظ ؿَبًَعت بُكثلهعًاكيَتِ ٓعُهَبطليَت وظ
هُطُ َي اليُُُ ٓاوثُضياُُكاًُعـا هعُ بُ عـا بعُمووتليّ كعات ٓاكَهعُكّ بلعات و ,ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ هعُ
وَكطلتِِ ئُو ؿآاتاُعُ ئاطعاؿاك بلليَتعُوَ .ثًَىيوعتُ ئعُو كًٌَعاُُ هعُ ِكيَطعُّ ياهعايًُوَُ ,عُن كيَللعُوتِِ
هًاهِ ٓاكَهُك بلليَّ.
تُوَكّ ؿووََ /هُباكَت بُ ػُكدًًُكاْ:
ئَُ ثًًٌَِاكاُُ ؿَكُيّ بؤ كًُللؿُُوَّ ػُكدًًُكاْ:
 -1كًُللؿُُوَّ مياؿَكَِويِ هُ ػُكدِ طٌتًـا بَُ ًًَىَيُّ ػىاكَوَ:
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هعععُ بًُعععُكاُِ (مشعععُن) و (ػعععـًات) و (ٓعععاكللؿُُوَ) و ( بُػٌعععري) و (هعععىوؿَ كؤًُكيُتًعععُكاْ) و
(تًَٔىوَكاٌُ ؿيلُ) و (ُٓبىوَ ُاؿاكايًُكاْ) ,ػُكدًًُكاْ هُ ٓعاو هعاهَِ ثعاكؿا ,بعلِّ (ً 911وًعاك و177
ًوًعؤْ ؿيِععاك) مياؿيعاْ كععلؿووَ .ثًَىيوععتُ بعُطىيَلَّ هععالاتًذًُتٌ سلىًعُت ػععؤّظ كععُ هعُ بلطععُ ثًَِذععِ
كاثععؤكتِ ئًُوععاهَِ سلىًُتععـا بععاي هععُ تُكًععًق ؿَكععات ,ئععَُ بعلَِ مياؿَيععُ بربِؿكيَععت و ,بًُعًَم هععُ كععىكت
ًَِٓاُُكُّ ثآ ث ِل بلليَتُوَ.
 -3ثاكَّ ػُكز ُُكلاوّ ثلؤفَكاْ:
هُكباكّ ئُوَّ ئًٌَُ ثًَـاطليِ ؿَكُيّ هُهُك هُكفللؿُِ هُكدَُ بىؿدعُّ وَبعُكًَِٓاْ بعؤ ثلؤفَكعاْ,
بُكَ بُطىيَلَّ سًوعاباتِ ػًتعاًِ  3111و ,ئاًافَكعاُِ هعاهَِ  ,3113كعًُال هعُ ًُعىَّ ئعُو بىؿدُيعُ
هُكف ؿَكليَت ,بؤيُ هًَلَؿا ؿاواكاكيّ هُ ساهَُتِ هُكف ُُكلؿًُـا ئعُو بعلَِ ثاكَيعُّ كعُ ؿًًًَََِتعُوَ هعُ
سًوععابًَلِ تايبععُت ٓععُهَبطرييَت و وليَتععُ ػنًععُت ثلؤفَكععاُِ وَبععُكًَِٓاْ ,هععُ ئُطععُكّ دًَبععُد ٌَ
ُُكلؿًُـا هًَجًًَُِٔوَّ ياهايِ بلليَت.
 -2بلِطُّ ثاؿاًت:
هُ بىؿدُّ 3112ؿا (ً 116وًاك ؿيِاكو ً 973وًؤْ ؿيِاك) تُكػاْ كلاوَ بعؤ ثاؿاًعتِ ( عري ًِتوعبري)ظ
ثًًٌَِاك ؿَكُيّ ئًُُ تُكػاْ بلليَت بؤ ٓاكَهُك كلؿُِ كًٌَُكاُِ ػىيَِعـكاكاُِ ماُلعؤ بعُ ميعاؿ كلؿُعِ
ؿَكًاهَُو ىُكمّ ػىيَِـْ.
 -2ثًًٌَِاك بؤ كيَلؼوتِِ ؿآات وػُكدِ:
أ -ثًًٌَِاك ؿَكُيّ ثُهِـ كلؿُِ ؿَهُكتِ ػُكدللؿُِ ؿآات تُُٔا هُ اليُْ ثُكهًُاُُوَ بًَت.
بٓ -ععُكوَٓا ؿَهععُكتِ ػععُكدِ كاهععتُوػؤَ هععُ اليععُْ وَماكَتُكاُععُوَظ بععؤ ئععُو ؿآاتاُععُّ ُايُُععُوَ
ػُميَُِّ طٌتِظ ًَُُٓوََـكيَتٓ ,ىُلُ ؿَهُكتـاُِ كَِٓا بؤ ؿآاتًَلِ ُاؿياكظ يُكًَلُ هُ ؿَكوامَكعاُِ ػعلاخ
ػُكز كلؿُِ ؿآات.
تُوَكّ هًًََُ /ثًًٌَِامَكاْ:
 -0دًَبععُدآ كلؿُععِ ئععُو كؤًُهَععُ بلِطععُو ياهععا طلُطاُععُّ ثُيىَهععذي بععُ بىؿدععُوَو تععا ئًَوععتا دًَبععُدآ
ُععُكلاوْ هععُ ًاوَيُكععـا كععُ هععُ ً 3ععاُط تعٌَ ُُثععُ ِكيَتظ وَن :ئُجنىًععُُِ كافَ ,ؿيععىاُِ ٓععاوؿيَلّ ؿاكايععِ,
ثًَلًَِٔاُِ ؿَهتُّ ُُمآُ ,ؿاُاٌُ هِـووىِ ػاًٌُُُِِ.
 -3ثًَىيوععتُ ًًالكععاتِ ؿَمطععا هععًاؿّ و ئًًًُِععُكاُِ وَن( :هععُكؤكايُتِ ٓععُكيٍَ ,ثُكهععًُاْ ,ئُجنىًععُُِ
وَميلاْ ,ؿَمطا ئًًًُُِكاْ ,وَماكَتِ ُاوػؤو ثًٌٌَُكطُ)ظ وَن وَماكَتُكاُِ تل هُ ِكيَطاّ فعؤكَ و هًقُعُّ
ؿاًُمكاُـُُوَ ؿياكّ بلليَّ.
 -2ئُككِ ثلِكلؿُُوَّ دًَطاّ فُكًاُبُكَ ػاٌُُُري كلاوَكاْ بـكيَت بعُ ٓعًُاْ هًقُعُّ ؿاًُمكاُعـْ و,
هُ ؿَكَوَّ ئُواْ ًٓض دؤكَ ؿاًُمكاُـًَُم ُُكليَت بؤ ثلِ كلؿُُوَّ بؤًايًُكاْ.
 -2مياؿكلؿُِ (ًىوُٓو ؿَكًاهَُ) ,اليُُِ كَُ بَُ ًًَىَيُ:
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بؤ فُكًاُبُك ُٓ 611ماك ؿيِاك كًُال ُُبًَتُٓ .كوَٓا بؤ ػاٌُُُري ُٓ 251ماك كًُال ُُبًَت.
 -5ئُو ػاوَْ ثًَـاويوتًًُ تايبُتُّ ًٓض دؤكَ ًىوُٓو ٓؤيُكِ بقيَىّ تلّ ًُُظ ثًَىيوتُ ًىوُٓيُكِ
بؤ بربِؿكيَتُوَ كُ هُ ُٓ 511ماك ؿيِاك كًُال ُُبًَت.
 -6ؿكوهت كلؿُِ هِـووىِ بًٌُّ كؤًُكيُتِ و ,تعُكػاُللؿُِ ثعاكَّ تعؤكِّ كؤًُكيعُتِ (كعُ بلَِكعُّ
ً 216وًاك ؿيِاكوً 311وًؤُُ) بؤ ئُو هِـووىُظ بُ ًُبُهتِ ٓاكَهُك كلؿُعِ كًٌَعُّ ئعُو ػًَناُاُعُّ
هُ ػىاك ًَٓوََِ ُٓفاكيـاْ وظ تُكػاْ كلؿُِ ب ِليَم ثاكَ بؤ ًِـاهَُ ُٓفاكَكاْ.
 -7ثاهَجٌتِ ؿاكايِ باُقُكاْ بؤ ؿواُُكُوتِِ ًىوُّٓ فُكًاُبُكو ػاًٌُُُِاْ.
ٓ -8اوتاكلؿُِ ًىوُٓ و ؿَكًاهَُّ ثًٌٌَُكطُ هُطُيَ ٓاوتاكاًُاْ هُ هىثاّ عًَلاىـا.
 -9ؿاُاُِ ثًَىَكيَلِ ؿاؿثُكوَكاُُ بؤ ًىوُّٓ ًًُٓـاْ.
ُ -11ابًَت ًٓض ثلؤفيُكِ وَماكَتُكُ هُاليُْ وَبُكًَِٓاْ وليَتُ هُك وَماكَتًَلعِ تعل كعُ تايبُشيُُعـّ
وَماكَتُكُ ُُبًَت و دآبُدآ بلات.
هُ كؤتايًـا ئًٌَُ ثًٌَاُىايُ بُكَِٓاوكلؿُِ ئعُو هعُكُر و تًَبًًًِاُعُو ,دًَبعُدًَللؿُِ ئعُو ثًٌَعًِاماُُّ
هُكَوَ كُ ثىػتُو كىكتللاوَّ ًىؿاػُهعُو ىوعُّ ثُكهًُاُتاكَكاصياُعُ ,هعُكاتِ طفتىطعؤ هُهعُك كِاثعؤكتِ
وَماكَتِ ؿاكايِ و كِاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ مؤك بُ ئاهاُِ ؿَتىاُلَّ ٓاكواميِ هُ بىؿدُكُؿا بلل َّ و ,ئعُو
بلَِ ًىوٓاَُُ مياؿ بلليَّ بُب َِ ئُوَّ ىىكهايًُكِ ئُوتؤ هُهُك بىؿدُ ؿكوهت بلات.
ؿياكَ ئعَُ ئعاهَىطؤكِو ٓاكوعاميًُ هعُ بىؿدعُّ ئًُوعاهَـا بُكثلهعًاكيَتِ هُكًعاُِ ٓعًُىو فلاكوعًؤُُكاْ و
هُكؤكايُتِ ثُكهًُاُُو ,هُ ئُطُكّ طىيَُِؿاْ بَُ ثًًٌَِاكو ؿاواياُعُ ,ئًٌَعُ ؿهًَِعايّ بىؿدعُّ ئًُوعاهًٍَ
وَن هاالَ ُِ تل ؿوٓاكّ ٓعُُـيّ طلفعت ؿَبًَتعُوَٓ ,عُك هعُ ؿواكعُوتِِ ثلؤفَكاُعُوَ ,تعا كىكتًَِٔعاْ و ,تعا
طوُيِ ٓاووالَتًاْ و ,تا ؿَطاتُ ىىوهَبىُُوَّ مياتلّ ُاكؤكًِ هُطُيَ سلىًُتِ فًـكاهٌَ عرياق وٓ..تـ.
بؤيُ ئًٌَُّ فلاكوًؤُُكاُِ ئؤثؤمهًؤْ ئَُ ؿَهتجًٌَؼُكيًُ ؿَػُيُِكِوو ,تا بىؿدُكُ مياتل كِووْ بعَِ و,
مؤكتععليّ ؿاؿثععُكوَكيِ و ٓاوهععُُطًِ تًَععـا بًَععت .ؿواتععل ٓععًض كععاَ هععُو ًُهععئىوهًُتاُُ ُاطليِععُ ئُهععتؤو,
ًُٓى وّ هُ ئُهتؤّ سلىًُتِ ُٓكيٍَ و ؿَُطعُكاُِ مؤكيِعُّ ثُكهًُاُعـا ؿَبًعِري ,ئُطعُك ئعُو هعُكُر و
تًَبًًًِاُُ بُ ُُٓـ ُُطرييَّ و ,بىؿدُكُ بَُ ًًَىَيُّ ئًَوتاّ ؿَُطِ ث َِ بـكَّ.
فلاكوععًؤْ طععؤكِاْ ,يععُكطلتىوٍ ئًوععالًٌ ,كؤًععُهٌَ ئًوععالًٌ ,ئايِععـًَٓ ,ععىاؿاكَ ئًُععُ وليَتععُ ؿَُطععـاْ و
ثُكهًُاُتاكاْ ؿَُطٌ ث ٌَ بـَْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
مؤك هىثاي ,ئًَوتا ئُطُك سلىًُت وَالًًََلٌ ُٓيُ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن هعـ ػاهـ /وَميلٍ ُٓكيٍَ بؤ كاكوباكٍ ثُكهًُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
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هععُباكَت بععُو ياؿاًععتٍُ كععُ بععلاٍ بععُكِيَنَ كععان كععاكؿؤ ػىيَِـيععُوَ هُاليععُْ فلاكوععًؤُُكاٌُ ئؤثؤمهععًؤْ
ؿَكباكٍَ ثلؤفَ بىؿدٍُ هاهٌَ  3112ئاكاهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ كلا بىو و ,هُ كيَطٍُ هعُكؤكايُتٌ
ثُكهعًُاْ ئاكاهعتٍُ هعُكؤكايُتٌ ئُجنىًععٌُُ وَميعلاْ كعلا ,ئًٌَعُ ه ًَععلَ تُئلًعـٍ ؿَكُيِعُوَ ُٓكٓععُُـَ
هُكُر و ثلهعًا كَكاٌُ ٓعاتىو هعُ ياؿاًعد ػىيَِعـكاوَ ٓعًُىوٍ ؿووبعاكَْ و وَالََ ؿكاوُُتعُوَ هعُ ًًاُعٍُ
ؿاًٌُتُِكاٌُ ثُكهًُاْ هُاليُْ ُٓكؿوو وَميلٍ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ و وَميعلٍ ثالُعـاُاْ ,هعُكَكِاٍ ُعاكؿٌُ
وكؿَكععاكٍ ػٌععتٍُ ماًُععاكٍ و فًععاكٍَ ثًَىيوععت هععُ ٓىاكٓ عًَىٍَ كاثععؤكتٌ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ و ئععابىوكٍ و
كاثؤكتًَلٌ ًًلاكٍ هُباكٍَ بىؿدُ بُ طٌعد بعؤ بعُكؿََ ثُكهعًُاٌُ كىكؿهعتاْ ,بعُكَ بعؤ بُكٓعاو كووُعٌ
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ و ًُٓىو اليُن داكيَلٌ تل وَالًَِ ثلهًاكو هُكُر وثًًٌَِاكَكاْ ؿَػُيُِكِوو.
وَكًٌ ياؿاًت و ثًًٌَِاكَكاٌُ فلاكوًؤُُكاٌُ ئؤثؤمهًؤْ هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ؿَكباكَّ ثلِؤفَ
بىؿدُّ هاهَِ 3112
تُوَكٍ يُكَُ
ؿآات
سلىًُتٌ ُٓكيٍَ بًًَُىَيُكٌ كِووْ و ًُفاف ػٌتٍُ وكؿَكاكّ ؿآاتُكاٌُ ػوتؤتُ كوو ,بًٌُ يُكًٌُ
ثلؤفَ ىاُىٌُ بىؿدُ تايبُت كعلاوَ بعُ ؿآاتعُكاْ ,كعُ تًايعـا (بًُعٌ ٓعُكيٍَ هعُ بىؿدعٍُ طٌعد عًَعلاق,
ؿآاتُ ُاوػؤيُكاْ كُ ؿَُِٓ ػُميٍَُِ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ و ؿآاتِ ثالؤ ؿؤالك بؤ هعاالَُِ ثًٌَعىو
و ػًُوًََِلاوّ هاهَِ  )3112ؿياكٍ كلاوْ.
وَكى هُ ثلِؤفَ ىاُىُُكًُـا ٓاتىوَ بًًَُلٌ ؿآاتٌ ُاوػؤ ؿَؿكيَتُوَ ػعىؿٍ وَماكَتعُكاُِ (تُُـكوهعد,
كاكَباً ,اكَواًُُكاُْ ,اوػؤ ئُوَّ ثُيىَُـيـاكَ بُ ؿآاتِ كهىًات و هناّ ٓاتىٓؤ) ,هُباكَت بُ ؿآاتٌ
ػاهَُ هِىوكيُكاًٍُ بُثًٌَ ؿَهتىوكٍ عًَلاق ؿَطُ ِكيَتُوَ ػُميٍَُِ سلىًُتٌ فًـكاهٌَ.
ؿآاتٌ ثالؤ ؿؤالك:
هُباكَت بُ ثالؤ ؿؤالك ,كووُِ ؿَكُيُِوَ سلىًعُتٌ فًعـكاهٌَ عًَعلاق بعؤ هعاهٌَ  ,3112تعُُٔا ً 23وًعؤْ
ؿيِعاكٍ وَن ثعالؤ ؿؤالك بعؤ ٓععُكيٌٌَ كىكؿهعتاْ تعُكػاُللؿووَ ,بعُكَ ؿاوا هععُ ٓعُكيٍَ ؿَكليَعت كععُ 351
ُٓماك بُكًًى ُُوت كؤفاُُ ُُٓاكؿَ بلات.
هُ كاتًَلـا بُثًٌَ كيَللُوتِاًٍُ ًَُىاْ سلىًعُتٌ ٓعُكيٍَ و سلىًعُتٌ فًعـكاهٌَ هعُ  3113/9/12كعُ بعُ
بلِياكّ ئُجنىًُُِ وَميلاُِ بُ عـا ثُهعِـ كعلاوَو بؤتعُ بًُعًَلًٍ هعُ ثعلِؤفَ ىعاُىٌُ بىؿدعٍُ عًَعلاق,
ٓععُكيٌٌَ كىكؿهععتاْ ًععاؼي  ّ%17كععؤٍ ئععُو ُُوتععُ ػععاوٍَ ُٓيععُ كععُ هععُ ٓععًُىو عًَلاىععـا بععؤ ؿابًِللؿُععِ
ثًَـاويود ُاوػؤ هُ بُكًُُٓ ُُوتًُكاْ (ًٌتقات) بُكاكؿًََِٓـكيَت ,بَُ ًعًَىَيُ ٓعُكيٍَ ًىهعتُسُىٌ
ثععالؤ ؿؤالك ؿَبًَععت بُكاًبععُك ُععُوتٌ ٓععُُاكؿَكلاو هععُ ِكيَطاّ سلىًععُتِ ُاوَُععـو بععُكاكٓاتىوٍ ُععاوػؤ هععُ
كًَوَطُكاُِ ُُوتِ ُٓكيٌَُوَ ,هُبُك ئُوٍَ سلىًُتٌ فًـكاهًٍَ تا ئًَوتا  ّ%17بًُِ ُٓكيٍَ هُو ُُوتعُّ
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بؤ بُكًُُٓ ُُوتًًُكاْ ؿاُلاوَ ُُؿاوَتُ ُٓكيٍَ ,بؤيُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ بُ ًاؼي ػعؤٍ ماًُعىَ هعُ ئاهعد
ُاوػؤ ئُو كيَقَيُ ثلِ بلاتُوَ.
ػىًم و بلاياٌُ بُ ِكيَن.
هُهُك بًُِاّ كِووُللؿُُوَّ هُكَوَ ,كؤٍ ؿآاتٌ ثالؤ ؿوالكيٍ هُ ثلِؤفَ ىاُىٌُ بىؿدُّ هعاهَِ 3112
بُ بلِّ ً 311وًاك ؿيِاك ػًُوًََِـكاوَو ئُو بلِطُيُّ ثلِؤفَ ىاُىُُكعَُ كعلاوَ بعُ ؿوو بًُعُوَ ,بًُعِ
يُكععَُ بليتًًععُ هععُ (ً )131وًععاك ؿيِععاك كععُ ًىهععتُسُىاتِ ثععالؤؿؤالكّ سلىًععُتِ ُٓكيٌَععُ بععؤ هععاكُِ
( )3113 ,3111 ,3111كُ تا ئًَوتا سلىًُتٌ فًـكايَ ُُيـاوَُٓ ,ك بؤ صيىوُعَُ تعُُٔا هُهعاهَِ 3111
ثاكٍَ ثالؤ ؿؤالك بُ (ً )215وًاك ؿيِاك ػًُوًََِلابىو ,بُكَ سلىًُتِ فًـكِايَ ًٓض هُو ًىهتُسُىاتاُُّ
بؤ ُٓكيٍَ ُُُاكؿووَ.
ُٓكِٓ بًُِ ؿووًَُ كُ بُ بلٍِ (ً )81وًاك ؿيِاك ؿياكيللاوَ ,ئُوَ بليتًُ هُ ؿآاتٌ ػًُوًََِلاوّ ثعالؤ
ؿؤالك بععؤ هععاهَِ3112و بععُٓؤّ ثابُُععـ ُععُبىوُِ سلىًععُتِ فًععـكِايَ بععُ ِكيَللُوتِاًععُّ ئاًععافَ ثًَععـكاو,
وَماكَتِ هاًاُُ هلوًعتًُكاْ بُكثلهعًاكيَتِ وَكطلتعىوَو ,ثًٌَعبًِِ ؿَكليَعت هعُ هعاهَِ  3112ئعُو بعلَِ
ثاكَيُّ ثالؤ ؿؤالك ؿابري بلات.
ؿَكباكٍَ ُُوتٌ ػاويٍ ,تا ئًَوتا سلىًعُتٌ ٓعُكيٌٌَ كىكؿهعتاْ دطعُ هعُو ُُوتعٍُ هُكيَطعٍُ كؤًجاًُعاٍ
هؤًؤٍ عًَلاىًُوَ ؿَفلِؤًليَت و ؿآاتُكًٌُ ؿًََٓتُوَ ػُميٍَُِ سلىًُتٌ فًـكايًَٓ ,ض ُُوتًَلِ ػعاو
ُافلِؤًعًَت ,تععًُُا ئععُوَ ُععُبًَت كععُ ؿَؿكيَتععُ ثاكوطععُكاْ بععؤ بُكٓععًًَُِٔاُِ هععىوتًُُُِ بععؤ ؿابًِللؿُععِ
كاكَباو ,ؿابًِللؿُِ هىوتًُُُِ بؤ كاكطعُكاْ و ,ثٌعتًىاُِ كعُكتِ تايبعُت و ,ؿابًِللؿُعِ ُعُوتِ هعجِ و
بُُنيّ بؤ بُكاكًَِٓاُِ ٓاووكتًاْ بًًَُىَيُكٌ طٌد.
ؿآاتٌ ئاهىطؤكٍِ بامكطاٌُ:
بُثًٌَ ىاُىٌُ طىًلطِ فًـكاهٌَ ( )%5كَِهعٍ وَكؿَطرييَعت هعُ بُكاًبعُك ٓاتِعُ ُعاوَوٍَ مشعُن وكُهىثعُي
هععُؿَكَوَ بععؤ ُععاو عًَععلاق ,هععُ ػاهَععُ هععِىوكيُكاٌُ ٓععُكيٌٌَ كىكؿهععتاًٍُ بععؤ ٓععًُاْ ًُبُهععت ٓععًُاْ بعلِ
وَكؿَطرييَت ,بُو ثًًٍَُ بُطىيَلٍَ ؿَهتىوك كَمسٌ طىًلطٌ هُ ؿَهُالَتٌ سلىًُتٌ فًـكاهَُو ؿآاتُكًُِ
ُٓك بؤ ئُواُُ ,بؤيُ هاكُُ ُٓكيٍَ ئُو كَمسٍُ وَكيـَطليَت كَواٍُُ ػُميٍَُِ وَماكَتٌ ؿاكايٌ فًعـكاهَِ
ؿَكاتُٓ ,ك بؤ صيىوُُ هُ هاكُِ  3112تا  3111بعلٍِ  1تليوًعؤْ و ً 961وًعاك ؿيِعاك كَِمسعِ طعىًلطِ
ؿكاوَتُ ػُميٍُِ طٌد عًَلاق.
ُُفُىاتٌ ساكًٌُ:
بُطىيَلٍَ كيَللُوتين ُٓكؿووالو بُثًَِ ػٌتُكاُِ ُُفُىاتِ ساكًٌُّ ٓاوثًَِٔ ىاُىُِ بىؿدُّ عًَلاىِ
فًـكايَ ,بًٌُ ُٓكيٍَ هُ ُُفُىاتٌ ساكًٌُ بُ ِكيَقَّ  % 17بُ فًاكَ ؿيعاكيللاوَظ كعُ هعُ هعاكٌُ (3115
تاوَكى ً )3112ىهتُسُىاتِ ُٓكيٍَ هُ ُُفُىاتِ ساكًٌُ ؿَكاتُ بلِّ  12تليوًؤْ وً 211وًاك و113
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ًوًععؤْ ؿيِععاك ,كععُ هععُ ٓىاكٓ عًَىَّ بىؿدععٍُ وَماكَتععُكاٌُ عًَلاىععٌ فًععـكايَ تععُكػاُللاوَظ هععَُ ػاكُععُّ
ػىاكَوًَـا ئَُ بابُتُ مياتل كِووُـَكُيُِوَ:
أ -بُكُاًععُّ ؿابًِللؿُععِ ػععؤكان بععؤ ٓاووكتًععاْ ,كععُ هععُ اليععُْ وَماكَتععٌ بامكطععاٌُ فًـكِاهَععُوَ بُكُاًُكععُ
دًَبُدٌَ ؿَكليَت و ًٓض تُكػاُللاويَلِ ُُىـّ ُايُتُ وَماكَتِ ؿاكايِ وئابىوكّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ.
ب -تُكػاُللاوٍ ُُفُىاتِ ساكًٌُ بؤ كلِيِِ ؿَكًاْ هُ وَماكَتٌ تُُـكوهد فًـكِايَ دًَبُدٌَ ؿَكليَت و
ًٓض تُكػاُللاويَلِ ُُىـّ ُايُتُ وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ.
ز -هععُباكَت بععُ تععُكػاُللاوٍ ٓععاوكؿَكلؿُِ ومٍَ كاكَبععا وؿابًِللؿُععِ هععىوتًٌُُُ بععؤ ويوععتطُكاٌُ
بُكًًَُِٓٔاُِ كاكَبا هُ بىؿدُّ وَماكَتٌ كاكَبا ٓاتىوَ ,كعؤٍ طٌعد ئعُو ثاكَيعُّ كعُ بعؤ ٓعُكؿوو هعاهَِ
 3111و  3113طُيٌععتؤتُ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ ؿَكاتععُ ً 616وًععاك و ً 561وًععؤْ ؿيِععاك ,هععُباكَت بععُ
ٓؤًَُتِ ػُكدللؿُِ ئَُ بلَِ ثاكَيعُ هعُ اليعُْ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُُوَ هعُ سًوعابٌ كؤتعايٌ هعاهٌ 3113
بُكِووُِ بىاكَكاُِ ػُكدللؿُِ ؿياك ؿَكليَت.
ؿ -ثاكَّ تُكػاُللاو بؤ ثٌتطريٍ دىتًاكاْ هُ تُكػاُللاوَكاُِ وَماكَتٌ كٌتىكاهَِ سلىًُتِ فًـكِاهَُ.
بُثًٌَ ىاُىُِ بىؿدُّ فًـكِايَ ,ػُكز كلؿٌُ بعلَِ ثاكَكعاُِ ُُفعُىاتِ ساكًٌعُ هعُ وَماكَتعُكاٌُ هعُكَوَ
ؿَبٌَ بُ ًُٓآُُطٌ هُطعُيَ وَماكَتعُكاٌُ ٓعُكيٌٌَ كىكؿهعتاْ ػعُكز بلليَعتظ بعُكَ ئًُعُ وَن ثًَىيوعت
دًَبُدٌَ ُُكلاوَ ,بؤيُ وَماكَتعُكاٌُ سلىًعُتٌ ٓعُكيٍَ كيَعقٍَ ػعؤكان وؿَكًعاْ و ثٌعتطرييِ دىتًعاكاْ
ؿَماُّ ُُٓـ طُيٌتؤتُ ُٓكيٍَ ,بُكَ ُاماُّ ئُو بلَِ ثاكَيٍُ كُ تُكػاْ كلاوَ هعُ وَماكَتعُكاٌُ عًَلاىعٌ
فًـكايَ بؤ ُُفُىاتِ ساكًٌعُ ٓعًُىوٍ ػعُكز كعلاوَ يعاْ ُعا بعُ بًُعٌ ٓعُكيٌٌَ كىكؿهتاًٌُعُوَ؟ ٓعىُلُ
ئُوٍَ ػُكز ُُكلاوَ تاكى ئًَوتا ًٓض ُُطُكِاوَتُوَو ,ؿهًَِايّ ًُٓىوٍ ػُكز ُاكليَت و ,ؿَبًَت ئًُعُ هعُ
سًواباتٌ كؤتايٌ سلىًُتِ فًـكايَ ًُٓىو هاهًََم ؿياك بلليَت و هُاليُْ ؿيىاٌُ ٓاوؿيَلٍ ؿاكايٌ بُ ـاوَ
وكؿبًِِ بلليَت.
هِـووىٌ ػاًٌُُُين:
هُبُك ئُوٍَ تا ئًَوتا بُثًَِ ىاُىْ هِـووىٌ ػاًٌُُُين ثًَم ًَُُِٓلاوَ ,بؤيُ سًوعابًَلٌ بعاُلٌ بعُُاوٍ
ػاًٌُُُين فُكًاُبُكاْ هُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ كلاوَتُوَ بؤ ػعُكز كلؿُعٌ ًىوٓعٍُ ػاٌُُُعًين
و ,ئَُ سًوابَُ هَُ هُكٓاواُُوَ تًُىيى ؿَكليَت:
أ -هُكٓاوٍَ يُكَُ بليتًُ هُ وَكطلتين تىىًفاتٌ تقاعىؿٍ بُ كيَقٍَ ً ٍ%7ىوٍُٓ بُِكَتٌ ًاُطاُعٍُ
فُكًاُبُكاْ ,كُ بؤ هاهٌَ  3112بُ بلِّ ً 179وًاك ؿيِاك ػًُوًََِـكاوَ.
ب -هُكٓاوٍَ ؿووََ بليتًُ هُ ثاهَجٌد سلىًُت هُ بىؿدُّ طٌتِ بُ كيَقٍَ ً ّ%13ىوٓعُّ بِعُكَِتِ
بؤ (تىىًفاتٌ تقاعىؿٍ فُكًاُبُكاْ) كُ بؤ هاهٌَ  3112بُبلِّ ً 217وًاك ؿيِاك ػًُوًََِـكاوَ.
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بععَُ ًعًَىَيُ كععؤٍ طٌععد ثععاكٍَ ٓععُكؿوو هُكٓععاوٍَ هععُكَوَ ,ؿَكاتععُ بعلِّ ً 286وًععاك ؿيِععاك ,دطععُ هععُو
ثاكَيُّ هُكَوََ تُواو كلؿٌُ ًىوٍُٓ ػاًٌُُُِاْ بُ طٌد ثًَىيود بُ بلِّ  1تلهًؤْ و ً 112وًاك
ؿيِاك ُٓيُ.
فًاكٍَ فُكًاُبُكاُِ سلىًُتِ ُٓكيٍَ بؤ هاهَِ  3112بليتًًُ هعُ ٓ 683عُماكو  829فُكًاُبعُكُ ,عُن
ُٓ 667ماك  829فُكًاُبُك ,بَُ ًًَىَيُ بلِّ تىىًفات تقاعىؿٍ بعُبلٍِ  3تلهًعؤْ و ً 557وًعاكو 253
ًوًؤْ ؿيِاك ؿياك كلاوَ بُ ُٓكؿوو ِكيَقٍَ (ً ّ%7ىوُّٓ بِعُكَِتِ فُكًاُبعُكاْ ػؤيعاْ ِ +كيَعقَّ ّ%13
ثٌتًىاُِ سلىًُتِ ُٓكيٍَ) كُ هُ (فصٌ عٜٛطات امل ٛفني) ئاًافَّ ثًَـكاوَ.
بؤ ماًُاكّ مياتليٍ ئُوَ كِووْ ؿَكُيُِوَ كُ ػٌعتٍُ ًًالكعِ فُكًاُبعُكاُِ سلىًعُتِ ٓعُكيٍَ ؿابعَُ
ؿَبًَت هُهُك  13ثوُ ,كُ  11ثوُّ وَميفِ طٌتًًُ هُطُيَ ثوعُّ تايبعُتِ (أ,ب)ً ,ىوٓعٍُ بِعُكَِتًٍ هعُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ ُٓ 121ماك ؿيِاكَوَ ؿَهت ثًَـَكات بؤ ً 3وًؤْ وُٓ 212ماك ؿيِاك ,بعُكَ ئعُوَّ
دًَِ هُكجنُ هُ ياؿاًتِ فلاكوًؤُُكاُِ ئؤثؤمهًؤْ ئاًافَ ؿكاوَ بُوَّ كعُ ٓعُك فُكًاُبعُكيم بعلِّ 51
ُٓماك ؿيِاك وَن تىىًفاتِ تقاعىؿّ ًاُطاُُ هعُ ًىوٓعُ بُِكَِتًًُكعُّ ؿَبلِؿكيَعت ً X13عاُط 829X
 667فُكًاُبُك بَُ ًًَىَيُ ئاًافَياْ ؿاوَ بُوَّ كُ ؿَكاتُ ً 211وًاك ؿيِاك .
بُكَ وَكى هُ هُكَوَ كِووصياْ كلؿؤتُوَ بلِيين ِكيَقَّ  %7هُ ًىوٍُٓ بُِكَِتٌ فُكًاُبُك كعُ ًُبوعُ ٌ
(اشأأتكطاع) بطاتععُ ٓ 51ععُماك ؿيِععاك تععُُٔا ئععُو فُكًاُبُكاُععُ ؿَطليَتععُوَ كععُ هععُ ثوععُكاٌُ ( )3 ,1و ثوععٍُ
تايبُت  /أظب و بًًَُم هُ ثوٍُ وَميفِ  2ؿَطليَتُوَ ,كُ بُثًَِ ػٌتٍُ ًًالن ٓاتىو هُ بىؿدعُّ هعاهَِ
 3112فًاكَّ ئُو فُكًاُبُكاُُ ؿَكاتُ  25 122فُكًاُبُك ,بؤيُ كِاهتًًُكًُِ بَُ ًًَىَيُّ ػعىاكَوَ
ؿَبًَت:
 25 122فُكًاُبُك ُٓ 51 Xماك ً 13 Xاُط ئًَُُ ؿَكاتُ ً 37وًاك ؿيِاكُُ ,ن ً 211وًاك ؿيِاك.
ثاكَ ُُطُكِاوَكاٌُ وَماكَتُكاْ:
أ -بِعععًُاٍ ىعععاُىٌُ تُكػاُللؿُعععُوٍَ ؿآعععاتٌ وَماكَتعععُكاٌُ (ُعععاوػؤ /بعععؤ كَِهعععٍ و هعععناكاُِ ٓاتىٓعععؤ,
تُُـكوهد ,كاكَباً ,اكَواًًُُكاْ) بليتًًُ هُ ىاُىٌُ بىؿدعٍُ ٓعُكيٍَ كعُ بعُ ًاؿؿَيعُكِ هعُكبُػؤ هعُ
ياهاّ بىؿدُ ؿَهُكتٌ ػُكدللؿْ ؿكاوَتعُوَ بعُ ػؤيعاْ بعؤ ئُجناًعـاٌُ ثعلِؤفَ ػنًُتطىماكيعُكاًُاْ و
كايًللؿٌُ كاكَكاٌُ ػؤياْ ,كُ بؤ هاهٌَ  3112بعُ ً 288وًعاك ؿيِعاك ػًُوًََِعـكاوَ ,وكؿَكعاكّ بىاكَكعاُِ
ػُكدللؿُِ ئُو ثاكاَُُ هُسًواباتِ ػتاًِ هاكُُ بُ تُواوّ كووُـَكليَتُوَ.
ب -هُباكَت بُ ؿآاتٌ (باُم وًاكَواًُُكاْ وفلِؤكُػاُُو فُكًاُطُكاٌُ ؿابًُللؿٌُ ُُوت) كُ بعؤ هعاهٌَ
 3112بعُبلٍِ  1تليوًععؤْ و ً 191وًعاك ؿيِععاك ػًُوًََِعـكاوَ و هععَُ ػٌعتُيُّ ػععىاكَوَ ٓعاوثًَض كععلاوَو
وَميلَ بُ ِكيَنَكاًٍُ هُ ػًالهٌ وَالًَـاُُوَ كووًُعاْ كعلؿَوَو بعُ وكؿٍ و بعُ فًعاكَ كووُللاوَتعُوَ ,كعُ
ٓؤْ ًاًُهَُ هُطُيَ ئُو ؿآاتاُُؿا ؿَكليَت.
ُٓوهَُكاُِ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بؤ بُؿَهتًَِٔاُِ ًافُ ؿاكايًُكاُِ هُ بُ ـا:
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بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
ػىًم و بلاياٌُ بُ ِكيَن.
هُباكَت بُ ُٓوهَُكاُِ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بؤ بُؿَهتًَِٔاُِ ًافُ ؿاكايًُكاُِ هُ بُ ـآ ,اوثًَض
هُطُيَ ثلِؤفَ ىاُىٌُ بىؿدُيٍ هاهٌَ  3112بُ كاثؤكتًَم ُٓوهٌَ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ بؤ وَكطلتُِوٍَ ًافُ
ؿاكايًعُكاٌُ هععُ سلىًععُتٌ فًعـكايَ كووُللاوَتععُوَ ,كععُ تًايععـا ويَِعٍُ ُىوهععلاوَكاٌُ سلىًععُتٌ ٓععُكيٍَ و
كؤُىوهٌ كؤبىوُُوَكاْ هُطُيَ ُىيَُِكاٌُ سلىًُتٌ فًـكايَ ًَُلؿكاوَ بعؤ ثُكهعًُاٌُ كىكؿهعتاْ ,هعُكَكِاٍ
تُكػاُللؿٌُ بًُعًَلٌ كاثعؤكتٌ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ و ئعابىوكٍ بعؤ كووُللؿُعُوٍَ ئعُو كًٌَعاُُو كاكيطعُكٍ
هُهُك بىؿدُ.
دطُ هًُاَُُ بريٍ ًُٓىو اليعُكٌ ؿَػُيِعُوَ كعُ سلىًعُتٌ ٓعُكيٍَ ؿَهتجًٌَعؼُكٍ كعلؿ بعُ ثًٌَعلَُ
كلؿُععٌ بريؤكععٍُ ثًَلًَِٔععاٌُ ؿَهععتُكٌ تايبععُت بُؿاُىوهععتاْ هُطععُيَ سلىًععُتٌ فًععـكايَ بععُثًٌَ ىععاُىْ و
بُؿَُطٌ ئُُـاًاٌُ ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ.
ؿآاتٌ ُاوػؤيٌ:
هُباكَت بُو ثلهًاكٍَ كعُ طىايعُ ؿآعاتٌ ُعاوػؤٍ هعاهٌَ  3112كعًُال ػًُوًََِعـكاوَ هعُ هعاكٌُ ثًٌَعىو,
كووًُـَكُيُِوَ كُ ؿآاتٌ ُعاوػؤٍ هعاهٌَ  3111بعُ بعلٍِ ( )1تلهًعىْ و (ً )55وًعاك ؿيِعاك ػًُوًََِعـكا
بىو ,بؤ هاهٌَ  3113بُ بلِّ ( )3تلهًىْ و (ً )221وًاك ؿيِاك ػًُوًََِـكا بىو ,بعؤ هعاهٌَ  3112بعُ بعلِّ
( )3تلهًىْ و (ً )679وًاك ؿيِاك ػًُوًََِـكاوَ وَن هُ ُٓكؿوو ػٌتٍُ فًاكَ ( )1و (ٓ ّ)3اوثًَض هُطُيَ
ئَُ كاثؤكتُ ؿياكٍ كلاوَ ,ئًَُُ ًٌُاُُّ ئُوَيُ كُ ؿآاتِ ُاوػؤ هاكُُ مياؿٍ كلؿووَُُ ,ن كَُ.
تُوَكٍ ؿووََ
ػُكدًًُكاْ
ثًًٌَِاكّ فلاكوًؤُُكاُِ ئؤثؤمهًؤْ بؤ ؿاًلاُـٌُ  ٍ %31,28بىؿدٍُ بُكاكبلؿْ:
هُ ياؿاًتُكُؿا ثًًٌَِاككلاوَ بُ ؿاًلاُـٌُ بلٍِ (ً )911وًاكو (ً )177وًؤْ ؿيِاك كُ ِكيَقَكعٍُ ؿَكاتعُ
 َ%31,28هععُ بىؿدععٍُ بععُكاكبلؿْ (فُهععوٌ 3/مشععُن وػنًععُتطىماكٍ وٓععاكللؿُُوَو بُػٌععري وهعىوؿَ
كىًُكيُتًُكاْ وػُكدًُكاٌُ تلو ُٓبىوَكاٌُ ؿاكايٌ)ظ تُئلًعـ ؿَكُيِعُوَ ئعَُ بلِيِعُ كاكيطعُكٍ هعويب
ؿَكاتعععُ هعععُك كعععاكو ٓعععاالكًُكاٌُ وَماكَت و ؿاًعععُمكاوَكاٌُ سلىًعععُتٌ ٓعععُكيٌٌَ كىكؿهعععتآْ ,عععىُلُ
تُكػاُللاوَكاُِ ئُو فُهوُ مؤك بىاكٍ طلُط هُ ثلِؤفَو ػنًُتطىماكيُكاْ هُػؤ ؿَطليَعت كعُ كاهعتُوػؤ
ثًٌَلَُ بُ ٓاووكتًاْ ؿَكليَّ ,هُواُُ:
أ -ثاكٍَ طليَبُهد ثاكللؿُُوٍَ ًاكوًاكؤٓلُو ُُػؤًؼاُُكاْظ كلِيين ؿَكًاْ بؤ ثًَـاويوتِ ٓاووكتًعاْ
بُٓؤّ كًُِ ئُو بلَِ ؿَكًاُُّ هُ بُ ـاوَ ؿيَتظ هعىوتًٌُُُ ,ػعىَكاكٌ ُعُػؤَ ,ميِعـاًُاْظ ثًٌَعٌُكطُ,
دوىبُكطٌ ثىَهًى و ثًٌٌَُكطُو ئاهايٍظ كاكًُُـاٌُ تُُـكوهدٓ ,اثللؿٌُ كتًَب و ىلتاهًُظ كليَعٌ ئعاو
وكاكَبا.
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ب -بُكُاًٍُ تىاُاهامٍظ ؿَكًاهٍَُ ىىتابًآْ ,االكٌ ؿيـَواٌُ وَكمًٌ و ىىتاواُُكاْ.
زٓ -ععاوؿيَلٍ ػًَععناْ ,تععؤكٍِ ثاكاهععتين كؤًُكيععُتٌ (ُابًِععاظ كىكتععُباالَظ ُابًوععتظ تاالهععًٌاظ ًٌٓىفًوًععاظ
كًُئُُـاَظ ئؤتًنَظ ًُُطؤيظ ئًفوًذٌ ؿًَاغ).
ؿ -ثًًٌٍَُِ ثاكت و كيلؼلاوَكاْ و ىُكَبىو.
ه -كليَِ باهَُػاُُظ ئُُتُكًَُتظ ثًَىَكٍ ؿياكٍ كلؿٌُ مَوٍ.
وٓ -اكللؿُُوٍَ ِكيَطا ,ثلؿظ بُُـاوظ باهَُػآُُ ,اكللؿٌُ ًىيَُِواكٓ...تـ.
م -كلِيين ياْ ؿكوهت كلؿٌُ باهَُػاُُظ كلِيين ثًَـاويوتًُكاٌُ فُكًاُطُكاْ.
غ -كيَنهًَِاٌُ كؤفُاًُُىويظ وَكمَ كاكظ ٓىُُكًُُـاْ.
ط -ثٌعتًىاٌُ وَماكَتعٌ تُُـكوهعد بؤُعُػؤَظ بُػٌعًين ميِعـاًُاٌُ هًاهعٌ و بُػٌعًين ٓاوهعُكطريٍ
كىكِو كٌٔ ًًُٓـ.
ٍ -ثًٌتطريٍ دىتًاكاْ.
هععُباكَت بُكاكيطُكيععُ هععوبًُكاٌُ ؿاًععلاُـٌُ ئععَُ كيَقَيععُ هععُ بىؿدععٍُ بععُكاكبلؿْ هُهععاهٌَ كابععلؿوو هععُ
كاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ئابىكٍ بُ كووٌُ ئاًافَياْ ثًَلعلاوَو ُٓكٓعُُـَ سلىًعُتٌ ٓعُكيٍَ ثًَعٌ وايعُ
بىؿدٍُ بُكاكبلؿْ هُ ٓعاو بىؿدعٍُ وَبعُكًَِٓاْ ميعاتلَو ئعَُ كًٌَعُيَُ ثًَىيوعد بعُ ٓاكَهعُك ُٓيعُ
بُثًٌَ ثالْ و بُكُاًٍُ ؿيلاهُكلاوُُ ,ن بُ ؿاًلاُـُِ ِكيَقَ هُ بىؿدُكُ.
ثاكٍَ ػُكز ُُكلاوٍ ثلؤفَكاْ:
ئُوٍَ ثُيىَُـٍ بُػعُكز ُعُكلؿٌُ ثعاكٍَ ثلؤفَكعاٌُ هعاكُِ  3111و ُٓ 3113يعُ كِووًُـَكُيِعُوَ
بُثًٌَ ىاُىْ ثاكٍَ ػُكز ُُكلاو هُ هاهَِ ؿاكايًـا بؤ هاهَِ ؿواتل تُؿويل ُابًَتُوَ ,ئُوََ هُهُك بِعًُاّ
ئُو ىاعـَيٍُ كُ ؿَهًََت( :اشتدداّ االلتُادات املصادم لًٗٝا يف ايكاْ ٕٛيػاٜأ 13/21 ١يًصأٓ ١املايٝأ ,)١بعَُ
ً عًَىَيُ ٓععُك تععُكػاُللاويَم ئُطععُك تععا ئععُو بععُكواكَ ػععُكز ُععُكلا ئععُوا كؤتععايِ ثًَععـيَت ,هععُباكَت بععُ
ٓاكَُىوهععِ ثععاكَّ ًععاوَ هععُ تععُكػاُللاوٍ ثلِؤفَكععاُِ  3111هععُ ٓىاكٓ عًَىَّ بىؿدععُّ وَبععُكًَِٓاْ هععُ
سًواباتِ ػًتاًِ ًُٓاْ هاهَـا كِووُللاوَتُوَو هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهعتاْ ثُهعِـ كعلاوَ ,بعؤ هعاهَِ 3113
ئُوا بُ ًُٓاْ ًًَىَ هُ سواباتِ ػًتاًِ بؤ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ كِووْ ؿَكليَتُوَ.
بلِطٍُ ثاؿاًت بؤ فُكًاُبُكاُِ (غ َٓتصبني):
هُباكَت بُ بلٍِ (ً )119وًاك ؿيِاك كُ تُكػاْ كلاوَ بؤ ثاؿاًتِ ( ري ًِتوبري) ,ؿابَُ ؿَبًَت بعؤ ؿوو
بععىاكّ ػععُكدللؿْ بععَُ ًععًَىَيُ :بععلٍِ (ً )38وًععاك ؿيِععاك بععؤ ثاؿاًععد ؿَكَوٍَ هععُكدَُ وَماكَت و
فُكًاُطُو ؿاًُمكاوَكاُِ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ,كُ ئُو فُكًاُبُكو كاكًُُـاُُ ؿَطليَتُوَ كعُ ػنًعُتطىماكّ
و ئُكن و ٓاالكًًاْ بُثًَِ تايبُشيُُـيًاْ بؤ فُكًاُطُيُكِ تلّ سلىًُتُ ,ياْ ٓاووكتِ ؿَكَوَّ بىاكّ
وَميفري و ػنًُتطىماكّ ثًٌَلَُ بُ ؿاًُمكاوَكاُِ سلىًُت ؿَكُُْٓ ,كِٓ بًُِ ؿووًَُ كُ بعُ بعلٍِ
(ً )81وًاك ؿيِاك ػًُوًََِـكاوَ ,ؿاُلاوَ بؤ ثاؿاًد ًىػبري و ًىتُعاوْ بؤ ئُكن و ٓاالكًًُكاُِ ئاهايٍ
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و ثًٌٌَُكطُو ثؤهًى و ًَٓنَكاُِ ئاهايٌِ ُعاوػؤ ,بعُ كَِٓعاوكلؿُِ بىاكَكعاُِ ػعُكدللؿُِ ئعُو ثاكاُعُو
طلُطِ ئُو ئُكن و ٓاالكًاُُّ هُ بُكاًبُك ئُو ثاؿاًتُ دًَبُدٌَ ؿَكليَّ مؤك ًًُُ.
تُوَكّ هًًََُ
ثًًٌَِاكَكاْ بؤ كيَلؼوتين ؿآات و ػُكدٌ
 -1هععُباكَت بععُ ثًٌَععًِاكّ ئععُوَّ كععُ ثُهععِـ كلؿُععِ ؿَهععُالَتٌ ػععُكدللؿٌُ ؿآععات تععُُٔا هععُ اليععُْ
ثُكهًُاُععُوَ بًَععت ,بععؤ ٓععًُىو اليععُن كِووْ ؿَكُيِععُوَ كععُ بععىاكو ؿَهععُكتُكاُِ ػععُكدللؿْ بععُكِووُِ و
ئاًللايِ هُ ثلِؤفَ ىاُىُِ بىؿدعُّ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ ؿيعاكيللاوَ كعُ ثُكهعًُاْ ػعؤٍ هعاكُُ ثُهعِـٍ
ؿَكات و تًايـا ؿَهُكتُكاُِ ُٓكؿوو وَميلّ ؿاكايِ وئابىوكّ و ثالُـاُاْ و وَميلَكاُِ تعل بعُ طٌعد و
هععُكؤكِ اليُُععُكاُِ ُُبُهععالاو بععُ وَماكَت ؿيععاكيللاوَ ,هععُ ٓععًُاْ كاتًٌععـا ٓععُك بععُثًٌَ ىععاُىٌُ بىؿدععُ
ؿَهُكت ؿكاوَ بُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ بعؤ ؿابُماُعـُِ ؿَهعُكتِ ػعُكدللؿْ بعؤ ئاهعتُكاُِ ػعىاكَوَ بعؤ
بليلععاكّ وَماكَتععُكاْ و بُ ِكيَىَبععُكَ طٌععتًًُكاْ و ثاكيَنطععاكو هععُكؤكِ يُكععُ ئًـاكيًععُكاْ ,ؿَكبععاكَّ
ؿَهععُكتِ ػععُكدللؿُِ ؿآععاتِ ُععاوػؤيِ وَماكَتععُكاُِ (كاكَبععا ,تُُـكوهععتًِ ,ععاكَواًًُُكاُْ ,ععاوػؤ -
كَمسِ تؤًاكّ ئؤتؤًبًَى و هناكاُِ ٓاتىٓؤ) ًُٓىوّ هُ ٓىاكًَٓىَّ ياهعاو ِكيٌَِايًعُ ؿاكايًعُكاْ ئعُجناَ
ؿَؿكيَت و بًُِاّ ىاُىُِ ئُو ؿَهُكتاَُُ هُ كِاثؤكتِ وَماكَتِ ؿاكايِ وئابىوكّ بُ كِووُِ ؿياكيللاوَ.
 -3هُباكَت بُ دًَبُدٌَ كلؿٌُ ئُو كؤًُهَُ بلِطُو ياها طلُطاٍُُ ثُيىَهذي بُ بىؿدُوَ وَن ثًَلًَِٔاٌُ
(ئُجنىًٌُُ كافَ  ,ؿيىاٌُ ٓاوؿيَلٍ ؿاكايٌ ,ؿَهتٍُ ُُمآُ).
ؿَكباكَّ ؿاًُمكاُـٌُ ئُجنىًٌُُ كافَ ,يُكًَم هُ كؤبىوُُوَّ ئُجنىًُُِ وَميلاْ هُ هاهٌَ  3113بلِيعاك
هُهُك ؿاًُمكاُعـُِ هعُكؤكِ ئُجنىًعُُِ كِافَ ؿكا ,بعُثًَِ ياهعاّ ئُجنىًعُُِ كِافََ ؿَبًَعت باُطعُوام بعؤ
ثلِكلؿُُوَّ ئُو ثؤهتُ بلليَتُٓ ,ك هُ ؿواٍ ئَُ كؤبىوُُوَيُ هُ يُكًَم هُ كؤفُاًُ كَمسًُكاْ باُطُوام
كلاوَ ,بؤ ئُوٍَ بُثًٌَ كيَلاكَ ياهايًُكاْ و ,بُثًٌَ ًُكدُكاْ ُٓك كُهًَم بعىاكٍ ئعُوٍَ ٓعُبًَت هعًعٌ
ػؤٍ تُىـيٍ بلات بؤ ئَُ ثؤهتُ.
هُباكَت بُ ؿاًُمكاُعـُِ هعُكؤكِ ؿيعىاٌُ ٓعاوؿيلٍ ؿاكايعٌ ئعُو ؿاًُمكاوَيعُ وابُهعتُيُ بعُ ثُكهعًُاُِ
كىكؿهععتاُُوَ ,بععؤ ؿَهععتٍُ ُُمآععَُ ؿاًُمكاُععـُِ هععُكؤكِ ؿَهععتُّ ُُمآععُ هععُ اليععُْ ئُجنىًععُُِ
ؿاؿوَكيًُوَ باُطُوامّ بؤ كلاوَو فًاكَيُن هُ ٓاوو َالتًاْ فؤكًًاْ بؤ ئُو ًُبُهعتُ ثلِكلؿؤتعُوَو ئًَوعتا
ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكيِ هُكىاهَِ وكؿبًِِ و ؿَهتًٌِاُللؿُِ كاُـيـَ بؤ ئُو ًُبُهتُ.
 -2ؿَكباكَّ مياؿ كلؿٌُ (ًىوُٓو ؿَكًاهَُ) بعؤ فُكًاُبعُكاْ و ميعاؿ كلؿُعِ ًىوٓعُّ ػعاوَْ ثًَـاويوعد
تايبُت و مياؿ كلؿُِ ًىوُّٓ ػاًٌُُُِِ و ثًًٌَِاكّ ٓاوتا كلؿٌُ ًىوُٓو ؿَكًاهٍَُ ثًٌٌَُكطُ هُطعُيَ
بُ ـا.
ئًَوتا ِكيَقٍَ ًىوٍُٓ فُكًاُبُكاْ هُ بىؿدٍُ طٌعد بليتًعُ هعُ  ,%61كعُ بعلٍِ ( )7تليوًعؤْ و()611
ًوًاكو (ً )615وًؤْ ؿيِاك كاهتُوػؤ بؤ ً 1وًؤْ و (ُٓ )221ماكو (ً )558ىوُٓ ػؤك ػُكز ؿَكليَت
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و كيَقَكٍُ ؿَكاتعُ  ٍ%65,57بىؿدعٍُ بعُكاكبلؿْ ,ئًُعُ هُكاتًَلـايعُ بعاي هعُ كعىكت ًَِٓعاٌُ بىؿدعُ و
مؤكّ بىؿدُّ بُكاكبلؿْ ؿَكليَت بعُ بعُكاوكؿ بعُ بىؿدعُّ وَبعُكًَِٓاْ ,كعُ بعٌَ طىًعاْ بعُ ميعاؿ كلؿُعِ
ًىوُٓو ؿَكًاهَُ ئَُ كًٌَُيُ ىىهَال ؿَبًَتعُوَو ئًُعَُ ؿفيعُكِ ؿكوهعت ؿَكعات هعُ ًَُعىاْ ؿوو ثًٌَعًِاكّ
ئؤثؤمهًؤْ بُ كًُللؿُُوَّ بىؿدُّ بُكاكبلؿْ و مياؿ كلؿُِ ًىوُٓو ؿَكًِاهَُ هًُُٓاْ كاتـا.
 -2هُباكَت بُ ؿاُاٌُ ثًَىَكيَلٌ ؿاؿثُكوَكاُُ بؤ ًىوٍُٓ ًًُٓـاْ ,ثًَىَكٍ ؿاؿثُكوَكاُُو مَوابتِ ؿيعاك
ثُيلَِوكلاوَ وَن هُ ياهاّ ئًٌتًاماتِ كُهىكاكّ ًًُٓـاْ وئُُفاهللاواْ و ِكيٌَِايًعُكاُِ ئعُو ياهعايُ بعُ
كِووُِ ؿياكيللاوَ.
 -5ؿَكبععاكَّ ئععُوَّ كععُ ُابًَععت ٓععًض ثلؤفَيععُكٌ وَبععُكًَِٓاُِ وَماكَتععُكاْ هُاليععُْ وَماكَتًَلععٌ تععل كععُ
تايبُشيُُـٍ ُُبًَت دٌَ بُ دٌَ بلات ,ئًُُ ُُٓـ ساهَُتًَلِ ثًٌَىو بىوَ هُ ثلِؤفَ كؤُُكاْ ,بُالََ ئًَوعتا
ئًُُ ٓاكَهعُككلاوَو هعُ ؿآاتىوًعـا ؿووبعاكَ ُابًَتعُوَو ,ئُطعُك ٓعُبًَت ثلؤفَكعاٌُ كعؤُّ و هعُ ىؤُعا ٌ
كؤتايـاْ.
ؿكوهت كلؿٌُ هِـووىٌ بًٌٍُ بًَلاكٍ:
سلىًععُتٌ ٓععُكيٍَ هُكيَطععٍُ وَماكَتععٌ كععاكو كاكوبععاكٍ كؤًُكيُتععُوَ ًىوٓععٍُ ًاُطاُععُ هععُ ٓىاكٓ عًَىٍَ
ثاكاهتين كؤًُكيُتٌ ؿَؿاتُ ئَُ ٓري و تىيَقاُُ :كًُئُُـاَ ,تاالهًٌاُ ,ابًوعتاُْ ,ابًِايعاْ ,كىكتعُباككاْ,
ًععًنؤفليًِآ ,ععاوؿيَلٍ ػًَععناْ بععؤ بًَىَفُععاْ ,تُكىععـكاواْ ,فُععاٌُ دًًٌََٔععالاو هُاليععُْ ٓاوهععُكَكاًُاُُوَ,
ًِاهٌَ بٌَ ؿايم و باون ,ئُو طُوكَ كٔاٍُُ بُػًَىكُكياْ ًًُُ ,ػًَناٌُ سىكٌـكاواْ هُ ٓاكواميُكاْ ,ئعُو
ػىيَِـكاكاٍُُ ػًَناُـاكْ و ًىوٍُٓ تلياْ ًًُُ ,بُهاكٓىوٍ ثُكلُوتُ كعُ ٓعًض ًىوٓعُيُكًاْ ًًُعُو,
بُثًٌَ ئاًاكٍ وَماكَتٌ كعاك وكاكوبعاكّ كؤًُكيعُتِ هعىوؿًُُـاٌُ ٓعاوؿيَلٍ ػًَعناْ ٓ 75عُماك و 152
كُهّ بُ بىؿدٍُ ً 125وًاكو ً 377وًؤْ ؿيِاك هاكُُ هىوؿًُُـْ ,كًُئُُـاًاًٍُ بُبلٍِ ً 311وًاك
ؿيِاك هىوؿًُُـْ هاكُُ بؤ ُٓ 132ماكو  858كُيُٓ ,كٓعِ بًٌعُّ بًَلاكيٌعُ ئعُوا ٓ 21عُماكو 711
كُي هىوؿًُُـ ؿَبّ بُ بلِّ طٌتِ ً 38وًاك و ً 529وًؤْ ؿيِاك بؤ ًاوَّ ً 6اُط.
ثاهَجٌد ؿاكايٌ باُقُكاْ بؤ ؿواُُكُوتين ًىوٍُٓ فُكًاُبُكو ػاًٌُُُِاْ:
وَن ئاًللايُ باُلٌ ُاوَُـّ عًَلاق مياتل هُ ( ً )65وًاك ؿؤالكٍ يُؿَطِ ُٓيُ هُ ُاو باُعم كعُ بليتًًعُ
هُ ( ٍ )%85ئُو ثاكَيُ هُ دًاوامٍ ُلػٌ بُكًًوٌ ُُوت هاالَُُ تقـيل ؿَكليَت بُ دًاوامٍ هُ فلِوًتين
ُُوتٓ ,عُك بعؤ صيىوُعُ بعؤ هعاهٌَ  3112تُىعـيلٍ ؿؤالك كعلاوَ بُكاًبعُك ؿيِعاك بعُ بعلِّ ( )1166ؿيِعاك
ؿَفلِؤًععليَتُوَ هععُ هععُكَوٍَ ( )1311ؿيِععاكظ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ ؿاواّ كععلؿ بلِيععم بععُ ِكيَععقَّ ( )%5هععُ
يععُؿَطِ بععاُلِ ُاوَُععـيِ بـكيَتععُ هقععُكاٌُ بععاُلٌ ُاوَُععـّ عًَععلاق هععُ ٓععُكيٍَ ُععُوَن ِكيَععقٍَ ()%17
هُبُكاًبُك مًَاُُتًَم بؤ كاكئاهاُِ و كًُللؿُُوَّ ىىكهايِ ؿاكايِ هُهُك وَماكَتٌ ؿاكايعٌ ٓعُكيٍَ وَن
(ىُكمٍ ػاُىوبُكَظ كٌعتىكايظ ثًٌُهعامٍظ ثًٌَعًٍُِ ٓاوهعُكطرييِ و ىعُكمَكاٌُ تعل وئاهعاُلاكيًُكاْ بعؤ
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كُكتٌ تايبُت وٓ.......تـ) ,بُالََ بُٓؤّ ُُبىوُِ ئعُو ئاهعاُلاكيًاُُ كًٌَعُ كووبعُكِووّ وَماكَتعِ ؿاكايعِ
وئابىوكّ ُٓكيٍَ بؤتُوَ.
ػٌتُّ فًاكَ ()1
بلٍِ ثاكَ بُ ًوًاك

كووُللؿُُوَ

3113

3112

276

651

ؿآات هُ هعُك ئاهعد وَماكَتعُكاْ كعُ ثًٌَعًِاك كعلاوَ بعؤ هعاهٌَ  3113هعُ ويَِعٍُ
ٓاوثًَض كووُللاوَتُوَ

56

52

ؿآاتٌ بُُلُكاْ

27

23

ؿآاتٌ فلِؤكُػاُُ

1175

1163

ؿآاتٌ هاًاُُ هلوًتًًُكاْ

67

23

ؿآاتٌ ًاكَواٌُ

11

8

ؿآاتٌ وَماكَتٌ تُُـكوهد

183

351

ؿآاتٌ وَماكَتٌ كاكَبا

138

121

ؿآاتٌ وَماكَتٌ ُاوػؤ (ٓاتىٓؤ)

211

251

ؿآاتِ طىًلط و بادُكاْ بؤ وَماكَتٌ ؿاكايٌ سلىًُتٌ فًـكايَ كَواُُ ؿَكليَت هعُ
هاهٌَ 3113

3221

3679

كؤٍ طٌد
ػٌتُّ فًاكَ ()3

159

دًعاوامٍ هععُ ػُكدًًععُكاْ و ؿآععات
بُ كىكتًَِٔاْ (اهعذن)
ؿاػوَععععٌ بىؿدععععُ ؿَكليَععععت بععععُثًٌَ
ثاًلىٍَ فًاكَ ( / )1أ
هعععععُ كِاثعععععؤكتِ وَماكَتعععععِ ؿاكايعععععِ
ؿياكيللاوَ
بُثًٌَ ًاؿؿٍَ  2بلِطُ  1و  3هُ
ثعععلِؤفَ ىعععاُىٌُ بىؿدعععُ ؿآاتًعععاْ
ؿَػليَتُ هُك بىؿدٍُ ػؤياْ
هُ سًواباتٌ ػًتاًٌ

ؿآاتِ ُاوػؤّ ؿَهتٔاتىو
بُ فًعوِ هُ سواباتِ ػتاًِ هاهَِ 3111

ؿآاتِ ُاوػؤيِ ػًُوًََِـكاو
بؤ هاهَِ 3111
بلِ

بىاك

بلِ

بىاك

251

كَِمسِ طىًلطِ

559

بادُكاْ

211

ؿآاتِ ُاوػؤ/كٌاكن

81

ًوآٌات ادتٌاعًُ

215

ثالو ؿؤالك

287

ايلاؿات اػلّ

5

بًد اغيىدىؿات

1155

كؤٍ طٌد

1121

كؤٍ طٌد

بُ ِكيَناْ ,ئُوٍَ كُ ػىيَِـكايُوَ ؿَىٌ ئَُ وَالًَُ بعىو هُبُكاًبعُك ياؿاًعد اليُُعُكاٌُ ئؤثؤمهعًؤْ ,مؤك
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
كىيَوتاْ ػاْ ُىىتٍُ ًُناًًُ؟ تلايُ ( )93كُي ىوٍُ كلؿووَ ,ئُطُك كيَطا بُ تؤ بعـََ ؿَبًَعت كيَطعا بعُ
كؤًُيَ بـََ ,هًود كؤًُهٍَُ ئًوالًٌ ,كيَطا بُ يعُكطلتىوٍ ئًوعالًٌ بعـََ ,ؿوايعٌ كيَطعا بعـََ بعُ هًوعد
كىكؿهتاٌُ ,ئًَىَ ( ) 27هُعات ىوعُتاْ كعلؿووَو ًىُاىًُعُتاْ كعلؿووَ ,بعلاؿَكٍ وا ٓعُبىوَ ,ػىًعلٌ وا
ٓعععُبىوَ ( )21ؿَىًقعععُ )51( ,ؿَىًقعععُ ,تعععا هعععُعاتًَم ىوعععٍُ كعععلؿووَ ,تُىليلَكعععٍُ فلاكوعععًؤُُكاٌُ
ئؤثؤمهًؤًٍُ ؿَهًََت هُكؤتايًـا ئًٌَُ ثًٌَاُىايُ بعُ كَٓعاو كلؿُعٌ ئعُو هعُكُر و تًَبًًِاُعُو دع ٌَ بعُد ٌَ
كلؿٌُ ئُو ثًًٌَِاماٍُُ هُكَوَ كُ ثىػتُو كىكت كلاوٍَ ًىؿاػُهُو ىوٍُ ثُكهًُاُتاكاصياُُ ,تُواو ,كعُ
ٓعععًُىوتاْ ىوعععُتاْ كعععلؿووَ ,دعععاكيَلٌ تعععل ثىػتُكًُعععتاْ طىتؤتعععُوَ ,كُواتعععُ تعععُواو ,ئًَوعععتا ٓعععُُـ
ثُكهععًُاُتاكيَلٌ بععُ ِكيَن ؿاواٍ كععلؿووَ ئععَُ بىؿدُيععُ بطُ ِكيَتععُوَ بععؤ سلىًععُت ,ئًَوععتا ئععُوَ ؿَػُيِععُ
ؿَُطـاُُوَ ,ك ٌَ هُطُ َي ئُوَؿايُ ئَُ بىؿدُيُ بطُ ِكيَتعُوَ بعؤ سلىًعُت ؿَهعد بعُكم بلاتعُوَ؟ تعًُُا ؿوو
كُي ؿَهد بُكم كلؿؤتُوَ بؤ طُكِاُُوٍَ بؤ سلىًُت ,مؤك هىثاي ,تلايُ ًىؿاػُهُ ًُُا ,ئُطُك كيَطا بُ
ئًَىَ بـََ ,ؿَبًَت كيَطا بُ ًُٓىو هًوتُكاٌُ تليٍ بـََ ,داكيَلٌ تل ؿَيوًٌََعُوَ ,كعٌَ هُطعُيَ ئُوَيعُ ئعَُ
بىؿدُيُ بطُ ِكيَتُوَ بؤ سلىًعُت تلايعُ ؿَهعد بعُكم بلاتعُوَ؟ ( )13كعُي هُطُهَـايعُ ,مؤك هعىثاي ,كعٌَ
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هُطُهَـا ًًُُ ؿَهد بُكم بلاتُوَ؟ ( )52كُي هُطُهَـا ًًُُ ,مؤك هعىثاي ,بُمؤكيِعٍُ ؿَُعط ُاطُ ِكيَتعُوَ
بععؤ سلىًععُت بععُكؿَواَ ؿَبععري هُهععُك ًىُاىًُععُ كلؿُععٌ ,ئًَوععتا ئععُوَ ؿَػُيِععُ ؿَُطـاُععُوَ ,ئايععا ئًٌَععُ
ئًِتًقاي بلُيّ بؤ ًىُاىًُُ كلؿٌُ ياهاٍ بىؿدُ تلايُ كٌَ هُطُهَـايُ ؿَهد بُكم بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي,
ك ٌَ هُطُهَـا ًًُُ ؿَهد بعُكم بلاتعُوَ؟ مؤك هعىثاي ,بُمؤكيِعٍُ ؿَُعط ثُهعِـ كعلا ئًِتًقعاي بلعُيّ بعؤ
ثلؤفَ ياهاٍ بىؿدُ ,ؿاًٌُتُِكًُاْ ُٓهَـَطليّ تعا هعُعات ( ٍ) 2ثعاَ ًُعىَكِؤ ,تعا ئعُو كاتعُ بعُ ػىاتعاْ
ؿَهجًَليّ.

ؿاًٌُتين ؿووََ

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئَُ كاتُتاْ باَ ,ئًَوتاَ بُكؿَواَ ؿَبري هُهُك ؿاًٌُتُِكًُاْ ,فُىُكَّ ئًَوتا ًىُاىًُعُكلؿُِ ياهعاٍ
بىؿدُيُ ,بؤيُ ؿاوا ؿَكعُيّ هعُ هًقُعُّ ياهعايِ و هًقُعُّ ؿاكايعُِ ,ىيَِعُكياْ بفعُكًى َّ بعؤ هعُك هعُكؤّ
هًقُُكاْ ,فُكًىوْ هًقُُّ ياهايِ ًاؿؿَ بُ ًاؿؿَ بًؼىيَُِِوَ
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ياهايِ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُك ًاؿؿَكُ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ و ئابىوكّ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هًقُُّ ؿاكايِ و ًٓض هًقُُيُكِ تل تًَبًِِ تؤًاك ُُكلؿووَ هُهُك ئَُ ًاؿؿَيُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتاَ ُاوّ ئُو ثُكهًُاُتاكَ بُ ِكيَناُُ ؿَُىوهري ,ئُطُك بًاُُويَت ىوُ بلُْ ,بُالََ وَكى هاهَِ ثاك ُٓك
ثُكهًُاُتاكيَم  2ؿَىُ ىوُ ؿَكات ,كَِ ؿَيُويَت ُاوّ بِىوهليَت؟ تا ُاوّ بِىوهري ,ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاويعاْ
ُىوهلاوَ (كىيَوتاْ ػاْ -كان كاكؿؤ -كان عبعـاهلل -كعان ئعاكاَ -كعان عبعـاهقاؿك -كعان ؿكتعؤك اظيعـ وَكتعِ-
ًاًؤهتا عٌل -سادِ بًالي -كان هاالك -ثُياَ ػعاْ -كعان ثًٌَعُوا -كعان عبعـاهلل ًعُال ُعىكّ -ثعُضياْ ػعاْ-
هًىَيى ػاْ -كان هُكُُٓط -كان سًُُ هعًـُ -اهم ػاْ -كان ُُكضياًْ -اًؤهتا فُكًاْ -لظُٝأ ١ػعاْ-
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كان هقٌعاْ -ؿكتعؤك عٌعل ُعىكَؿيِِ -كعان مسعري) فعُكًىو كىيَوعتاْ ػعاْ ,بعُي تلايعُ هعُ ًعُوموع ُُٓعُِ
ؿَكَوَ 2 ,ؿَىَُ سُىتاْ ُٓيُ.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ىوُكامن هُهُك بلِطُّ ؿووََ هُ ؿآاتِ ُاوػؤ ,ثًٍَ وايعُ ئعُو ؿآاتعُ مؤك كًُعُو ثًَىيوعتُ ؿآاتعُكاْ
ئاًللا بلليَت ,بؤ ثُكهًُاُتاكاْ و ػُهَلِ كىكؿهتاْ بُتايبُتِ ُُوتُُ ,وت بُ ِ 7كيَطا ثعاكَ وَكؿَطرييَعت,
ُععُوتِ ػععاو ئععُوَّ كععُ بععُ ِكيَن وَميععلّ هععاًاُُ هلوًععتًُكاْ ئععَُ ُٓفتُيععُ ؿَهًََععت  5هععاهَُ ُععُوتِ ػععاو
ؿًََُليّ بؤ ئرياْ و تىككًاً ,رييِِ طليَبُهتُ ُُوتًُكاْ ,فلؤًتِِ ُُوت و ام ,بُكًُُٓ ُُوتًُكاْ ,كُ
ًّ هُ ُاًُيُكـا بؤ بُ ِكيَن هُكؤكِ سلىًُمت ُىوهًىَ ,هُكؤكِ سلىًُت ؿَهَع ٌَ ئًُعُ وَالًَُكُيعُ ؿوايعِ
ؿَكليَت بًؼىيٌَُِوَ ,ؿَهٌََ ئُو ثاكَيُّ كُ هُ بُكًُُٓ ُُوتًُكاصياْ بُؿَهت ٓاتىوَ ,هُ سًوابِ هاًاُُ
هلوًععتًُكاْ ٓععىوَتُ هععُك سًوععابِ وَماكَتععِ ؿاكايععِ ,كُواتععُ سًوععابًَم ُٓيععُ هععُ وَماكَتععِ ؿاكايععِ بععؤ
فلؤًتِِ بُكًُُٓ ُُوتًُكاْ ,تلايُ با ئُو سًوابًُاْ بؤ ئاًللا بلات ,ثاكَكًُاْ ث ٌَ بوًََت ,ئعُوَ ىوعُّ
بُ ِكيَن هُكؤكِ سلىًُت ػؤيُتُِٓ ,كوَٓا ثاكَّ تُكػاْ كلاو هُاليُْ كؤًجاًُاكاُِ ُعُوت بعؤ ثاكاهعتِِ
فيِطُ ,بادُكاُِ مَوّ و بادِ ؿَكاًُت ,كَمسِ طىًلط ,كُ وَكؿَطرييَت هُ كؤًجاًُاكعاْ ,هعُ  %31ثٌعلِ
كؤًجاًُاكاُِ كىكؿهتاْ بؤ ؿؤميُِوَّ بُكًُُٓ ُُوتًُكاْ ,ئًُعَُ ٓعُك بعُثًَِ طليَبُهعتُكاْ ُٓيعُ2 ,
ثاالَوطُّ ُُوت ُٓيُ هُ بامياْ ,ماػؤ ,ػُبات كؤفاُُ ُٓ 85ماك بعُكًًى ُعُوت ؿَثعاهًََىْ ,ئًُعُ ؿآعاتًَلِ
مؤك مؤكَ ,كُ ئًٌَُ ثًٌَاْ وايُ ُُٓـ تليوًؤًَُم ؿَكات ,ثًَىيوتُ ئُوَ ئاًللا بلليَت بؤ كؤًُالَُِ ػعُهَم,
ُٓكوَٓا ثًَىيوعتُ ؿآعاتِ طىًلطعُكاْ كِووُعال و ئاًعللاتل بًَعت ,ئعُو ثاكَيعُ مؤك ميعاتلَ هعُوَّ كعُ هًَعلَ
ئًٌععاكَتِ ثًَععـاوَ ,ؿآاتععُ سُىًقُكععًُاْ ث ع ٌَ بطىتليَععت ,ثععاكَّ طععُكِاوَ بُتايبععُتِ ثععاكَّ ثععلؤفَ طععُكِاوَ
دًَبُدٌَ ُُكلاوَكاُِ هاهَِ  ,3113كُ  3تليوًؤْ و ً 713وًاك و  ,596ثًَىيوتُ ئعُو ثاكَيعَُ بًَتعُوَ
هُك بىؿدُٓ ,ىُلُ ئُوَ ثاكَّ طُكِاوَيُ ,ثعاكَّ ػاٌُُُعري ,ؿًَعُويَت هًَعلَ ئعُوَ بعاي بلعَُ كعُ ثعاكَّ
بلِيِِ ػاًٌُُُِِ هُ  % 7مؤك مؤك هُوَ مياتلَ ,كُ هعُ كاثؤكتُكعُّ سلىًعُت ٓعات بعىوٓ ,عىُلُ بعُ تعُُٔا
ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ و وَميلَكاْ ,كُ بُثًَِ ئُو بُهَطاُُّ هُبُكؿَهتِ ػؤًاُـا ُٓيُٓ ,عِ  111ئُُعـاَ
ثُكهًُاْ  ,ئُوَّ بُ ثوُّ وَميلَ هُ سلىًُت  ,122كُ ُٓك يُكًَم هُواُُ ُٓ 299ماكّ ه ٌَ ؿَبلِؿكيَعت,
ُٓكوَٓا بُثًَِ كاثؤكتُكُّ ػؤيعاْ  1163ثوعُّ تعل ُٓيعُ ,كعُ ًعىؿيل ععاَ و ًىهتًُعاك و ئُواُعُْ ,كعُ
ئُواُُ ئُطُك ًىوُٓكاًُاْ ً 3وًؤْ و ًُىيٍ بًَت ,كُ مؤك هعُوَ ميعاتلّ تًَـايعُُٓ ,كيعُكَِ هُواُعُ 185
ُٓماكّ ًاُطاُُ هًَِ ؿَبلِؿكيَت ,دطُ هُوَّ كُ فًاكَيُكِ مؤك ّ دًَطلّ ًىؿيل عاَ و ػُبري و كؤًعُهًََم
ثوُّ تل ُٓيُ كُ ئُواَُُ بُ ُنيلِ هُ ُٓ 111ماك هُ  %7ه ٌَ ؿَبلِؿكيَت ,ثًَىيوعتُ ٓعًُىو ئعُو ؿآاتاُعُ
ئاًللا بلليَّ ,بؤ كؤًُالَُِ ػُهَم و بؤ ثُكهًُاْ ,ؿواتل بًُِٔ هُك بابُكاُِ تل ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكَتا ؿًَُويَت ئُوَ ب َوًٍَ هًقُعُّ ياهعايِ ,ئًٌَعُ تًَبًًٌِعاْ ٓعُبىوَ ,يعُعِِ ئعُوَ ؿَبًَعت ئاًعافَّ ثع ٌَ
بلليَععت ,واًُععُ كععُ ٓععًُىو كَِماًُُععـ بععىوبّ هُهععُك كاثؤكتُكععُ ,ؿًَععُويَت بوَعًٍَ ثٌععتًىاُِ بؤٓععىوُُكاُِ
كىيَوتاْ ػاْ ؿَكَُ ,هُباكَت بُ ؿآات ,ؿآاتِ ػًُوًََِلاو ثًَىيوتُ ُنيم بًَت هُ ؿآاتِ فُكًِ ,بُثًَِ
ثًَىاُُكاْ ؿَبًَت ؿآعاتِ ئًُوعا َي ميعاتل بًَعت ,ئُطعُك تًُاًعاّ  3111بلعُيّ ,تًُاًعاّ ؿؤػعِ ئعابىوكّ,
طًُُّ بامكطاُِ ,طًُُّ ئابىوكًُّٓ ,ىو ئُواُعُ ثًٌَعاْ ؿَهَعٌَ ؿَبًَعت ؿآعاتِ  3112مؤك ميعاتل بًَعت هعُ
ؿآاتِ  ,3111كُٓعِ بعُ ثًَٔعُواُُوَ ًُعى ئُوَُعـَّ ؿآعاتِ 3111يعُ ,ئًُعَُ ؿَكػعُكّ ئُوَيعُ كعُ
هًاهععُتِ سلىًععُت هععُ ئععُؿاّ ػععؤّ الوامَ وُ ,اؿيععاكّ و ُاًععُفافًُت هععُ ؿآاتُكاُععـا ُٓيععُ ,بؤئععُوَّ
ىوُكاصياْ ؿياكيللاوبًَت سلىًُت ػؤّ ؿَهًََت  3سًوامب كلؿووَتُوَ ,هُ سًوابِ ؿآعاتِ ُعُوت ,ؿَبًَعت
بؤًاْ كِووْ بلاتُوَ ؿآاتعُكاْ كُهعُو ؿوو سًوعابُ ٓعُُـْٓ ,عؤُّ؟ ئًُعُ ػا َهًَلًعاْ ,ػعا َهًَلِ تعل بعُ ِكيَن
وَميلّ هاًاُُ هلوًتًُكاْ هُ كؤُطلَيُكِ كؤفُاًُ ُىوهِ هُ كؤفُاًُّ ُٓوهًَل ,ؿَهٌََ ئًٌَُ هاالَُُ  2تا
 2تليوًؤْ ًوًاك بؤ هىوتًُُُِ كاكَبا هُ ؿآاتِ ُُوت ػُكز ؿَكليَت ,بُثًَٔعُواُُّ كاثعؤكتِ سلىًعُت,
ثًٌَاْ ػؤًُ كِووُللؿُُوَ هُو ٓاوؿفيُ كُ هُ هًَـواُُكاًُاْ هُباكَت بُ ؿآات بـَْ ,دطعُ هعُوَّ بعُ ِكيَن
كىيَوتاْ ػاْ باهِ كلؿ ,بؤيُ ثًَىيوتُ ثًٍَ ئُوَّ بًُِٔ هُك ًاؿؿَكعاُِ  ,كعُ ثُيىَُعـّ بعُ ػُكدًعُ,
ؿآاتُكاْ بُ كِووُِ ؿياكّ بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عبـاهلل.
بُ ِكيَن عبـاهلل حمٌـاًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًًٍِ ًىالسُمََ هُهُك ؿآات ُٓيُ ,ؿآاتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَكليَتعُ  2بًُعُوَ ,بًُعًَلِ هعُ بُ عـا
دٌَ ؿًًًَََِت و ُايًَتُ كىكؿهتاْ ,كُ هُ  %7ؿَبًَت بُ ُنيلُّ ,ئًُعَُ بعُٓؤّ كًُعُهًََم كًُىكىكِيعُوَ,
كُ ثُيىَُـيعـاكَ بعُ سلىًعُتِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُُوَ ,بعُٓؤّ ئعُو كًُىكىكِياُعُّ ٓعَُ بعُٓؤّ ىعاُىُِ
كَىابُّ ؿيىاُِ كَىابُّ ًازي ًُُ ,ؿَهتُّ ُُمآُ ًُُ كُ كَىابُّ ًازي بُ عـا بعٌَ بعُ ٓاوكعاكّ تعُؿىًقِ
تًَـا بلُْ و ,ثالؤ ؿؤالك و كؤًُهًََم ؿآاتِ تلَ بًَِليَت بؤ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ؿووًًًٍَِ ؿآاتِ ُُوتعُ
كُ هُُاو ثلؤفَّ بىؿدُؿا ئاًافَّ ث ٌَ ُاكليَت ,واتُ هُ  2بًُِ ؿآات  1بًُِ ؿآات هُُاو ثلؤفَؿا ُٓيُ,
كعُ هعُ ثععلؤفَّ بىؿدعُؿا ئاًعافَّ ثًَلععلاوَ ,بؤيعُ ًعّ هععُكاتِ ًىُاىًُاتًٌعـا ,هعُ هًقُععُّ ياهعايِ هُهععُك
ًُسنَكَكعععُ ُىوهعععًىًُ ئعععُو ؿآاتعععُ ,ؿآعععاتًَلِ كاهعععتُىًُِ ًُعععُ ,بؤيعععُ ًىُاىًُعععُكاًْ ,ىُاىًُعععاتًَلِ
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كًُىكىكتّ تا ئُو كاتُّ ًُٓىو ؿآعاتِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ ,هعُ ثعلؤفَّ بىؿدعُؿا ئاًعافَّ ثع ٌَ ؿَكليَعت,
ئُوكاتُ سُىِ ػؤيُتِ ثُكهًُاْ طفتىطؤّ هُهُك بلات ,ؿَُطِ هُهُك بـات ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ئاكاَ فُكًىو.
بُ ِكيَن ايىب ُعٌت ىاؿك (ئاكاَ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئ ُوَّ ًّ ؿًَُويَت دُػتِ هُهُك بلًُُوًَُ ,هعُهُّ ؿآعاتِ ُُوتعُ ,كعُ بعُثًَِ ياهعاٍ ُعُوت و عامّ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ كؤًُهًََم ؿآاتِ ُٓيُ ,بُالََ ئُو ؿآاتاُُ ثًَىيوتُ وليَُِ ئَُ ػاُُوًَُ ,هعُهُّ
ًىهَلاُُ ,بادُ ,كهعىًاتُٓ ,عُكوَٓا كؤًُهَعُّ هعِـووىِ فيِطُيعُٓ ,عُكوَٓا ثعاكَّ فلؤًعتِِ ُُوتعُ ,ئعُو
ًاؿؿَيَُ كُ ٓاتىوَ هُ ثلؤفَ ياهاكُؿا كُ هُ سًوابِ تايبعُت ؿاُعلاوَ ,ئعُوَ ُابًَتعُ بُهَطعُ بؤئعُوَّ كعُ
ئًٌَُ هَُ ؿآاتُ ,باي هُ ؿآاتِ ُُوت ُُكُيّٓ ,ىُلُ هُ ياهاٍ فًاكَ  ّ5هاهَِ  ّ3111وَماكَتِ ؿاكايِ,
باي هُوَ ؿَكات ؿاُاُِ بًُِِٔ طٌتًُكاُِ بُ ِكيَىَبلؿْ ,كيَلؼوتِِ ؿَكاًُتِ ؿاكايِ ,ئابىوكّ ,واتُ ؿَبًَت
ئُو سًوابُ تايبُتعُ هعُفيَل هُكثُكًعتِ وَماكَتعِ ؿاكايعِ بًَعت و ئاطعاؿاك بًَعتٓ ,عُكوَٓا هعُ ًعاؿؿَ ّ17
ياهاكُؿا ,ياهاّ ُُوت و ام ,كاكَكاُِ هِـووىِ كىكؿهتاْ بؤ ؿآاتُ ُُوتًُكاْ هُفيَلٓاوؿيَلّ ثُكهعًُاْ
ؿَبًَععت ,كُواتععُ ؿَبًَععت بععناُري ئععُو هععِـووىُ ٓععُُـّ تًَـايععُ؟ِ ,كيَقَكًُععِ ؿيععاكّ بًَععت ,بؤئععُوَّ هًَععلَ
ثُكهًُاْ ثُهُُـّ بلاتُٓ ,كوَٓا وَماكَتِ ؿاكايٍ ئاطاؿاك بًَت ,ػعاهَِ ؿووََ هعُباكَت بعُ ُُفعُىاتِ ساكًٌُيعُ,
كُ هُ كاثؤكتُكُّ وَماكَتِ ؿاكايِ ؿا ٓاتىوَ ,كُ ػؤّ تُعيًِِ كعلؿووَ بؤئعُوَّ كعُ هعُ  %31بعؤ هعُ  %51ؿيَعت,
بُالََ ثًَىيوتُ تُعيًًَِم ؿابِليَت بؤ ئُو ُُفُىاتُ ساكًٌُيُُ ,ابًَت كِاهتُوػؤ كِيَقَكُ كَُ بلليَتُوَ ,بطىتليَعت
ُُفُىاتِ ساكًٌُ ئًُُ ًٓض ُاطات بُؿَهت سلىًُتِ ُٓكيٍَ ,بُهَلى ؿَبًَت وَماكَتِ ؿاكايِ تعُعيًًَِم ؿابعينَ هعُ
ؿآاتُكاُِ ٓ ,3112ىُلُ ًُٓىوّ ُٓك تُعيري ًُُ ,ئُواُِ تليٍ بُ تُعيري ؿابِلٍَ ,ئًِذا ئُو كاتُ بؤئعُوَّ
ثُهُُـ بٌَ و ,ؿآاتُكاْ ئُوكاتُ بُكِووُِ وليَتُ بُكؿََ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,مؤك هىثاي.

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهقاؿك فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهقاؿك اكلاَ طيًى:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُ ؿآاتِ ػؤًاهَِ ُٓكيٍَ ,تعُبًعِ ٓعًُىوًاْ ؿَماُعري ئعُو ؿآاتعُ ً 651وًعاك و ً 112وًؤُعُ,
ئًَُُ ؿآاتًَلِ مؤك كًُُ ئُطُك بُكاوكؿّ بلُّ هُطُ َي والَتعاُِ تعل ,يعُعِِ ؿَبًَعت ئعُو ػاالَُعُ كَِٓعاو
بلُيّ بؤ هاالَُِ ؿآاتىوؿا.يُكًًُاْ :طلتُِبُكّ كٍَِ و ًىيًََِلِ تامَو ثؤمَتًغ ,بؤ كؤكلؿُعُوَّ ؿآعاتِ
ػؤًاهَِٓ ,ىُلُ دؤكّ وَكطلتِِ باز و ئىدلَتِ كاكَباو كليَِ ئُو ًىيَِاُُّ ,كُ سلىًُت كليَِ ؿاوْ هُ
ؿوكاْ و ئُكامّ مكاعِ و ,ئُكامّ هِاعِ وِ ,كيَطايُكِ ًىُتعُمَ و كِاهعت ًُعُ ,بعُهَلى ًعًَىَّ كؤكلؿُعُوَّ
ئَُ ؿآاتاُُ  % 111ثؤمَتًغ ًُُ ,ؿووًًَعاْ :يعُعِِ ؿَبًَعت سلىًعُتِ ٓعُكيٍَ بايعُؾ بعُ بعىاكّ هعًاسُ
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بععـات ,يععُعِِ هععُ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتآْ ,ععىُلُ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ دًَطايععُكِ طىجنععاو و ًععًاوَ بععؤ ئععَُ
ًُبُهتُ ,تُبًعِ مؤك هُ ؿَوهَُتاُِ تليٍ ُٓكوَكى (هبِاْ و تىككًا) ُٓيُ ,يُعِِ بعُ هعُكاسُت ئُواُعُ
ؿَوهَُتًَم بُػًَى ؿَكُْ هُهُك ئَُ ؿآاتاُُ ,هًًًًَُاْ :بايُػعـاْ بعُ بعىاكّ كٌعتىكاهَِ و بعُػًَى كلؿُعِ
ئافَيَ ,يُعِِ ئًٌَُ ئُطُك هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا...
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهقاؿك ئُوَ عًالىُّ بُو ًاؿؿَيُوَ ًًُُٓ ,عاوَكَُ ,ئعُوَ باهعِ هعًاسُو كٌعتىكا َي و ميعاؿكلؿُِ
ئُوَيُ ,وَكَ هُك ًُوموعُكُ تلايُ.
بُ ِكيَن عبـاهقاؿك اكلاَ طيًى:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَالِٓ ئُوَكَُ ئُوَُـَيُ ,يُعِِ بًُُوبُت فُىُكَّ هًًََُ ئُوَُـَيُ ,يُعِِ ئًٌَُ ؿَتىاُري ؿآاتِ
ػؤًععاهَِ ميععاؿ بلععُيّ ,ئُطععُك ميععاتل ئًٔتٌععاَ بععـَيّ بععُ كٌععتىكايَ ,يععُعِِ هععُدًاتِ ًَِٓععاُِ بععُكوبىوًِ
كٌتىكاهَِ ,ئًٌَُ ؿَتىاُري كٌتىكايَ و ئُو ًتاُُ ػُمْ بلُيّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ .اظيـ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ .اظيـ ابلآًٍ عوِ (وَكتِ):
بُُاوّ ػىاّ طُوكَ.
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُ ًاؿؿَّ يُكَُ ,بُ ؿآاتِ ػًُوًَِلاو و ثاًاْ ؿآاتِ فًعوعِ بعُ ؿَهعت ٓعاتىو ,ثًٌَعال هعُكاتِ
ًىُاىًُععُكاُـا مؤك ىوععُّ هُهععُك كععلا ,كععُ ئععُوَ هععُ ياهععاّ بىؿدععُّ ثاكيٌععـا سلىًععُت ثًٌَععال ُُٓععـٍَ
تُفاهًوِ ؿ آاتُكاُِ بُ دًا ُاكؿ بىو ,بُالََ ئًُوا َي ئعُو تُفاهعًوُ بعُو ًعًَىَيُ بعىو هعُ ٓعاو ثعاك كعُ هعُ
ػاهَُكاُِ باهِ كلؿ بىو ,ػاهَِ هًًََُ بلِطُّ يُكَُ هُ ًاؿؿَكُ ,كُ ؿَهًََت يُكَُ بًُِ ُٓكيٍَ بُطىيَلَّ
ياهاٍ بىؿدُّ طٌتِ ئًتًشاؿّ كؤًاكّ عرياق ,بؤ هاهَِ ؿاكايِ  3112ؿَكاتُ  12تليوًؤْ و ً 216وًاك و
ً 725وًؤْ ؿيِاك ,ؿياكَ بُثًَِ ياهاّ بىؿدُّ ئًتشاؿيٍ ئًَوتا ثُهُُـ ُُكلاوَُ ,لػعِ ٓعُك بعُكًًوًَم
ًُعُؿَهُكُّ بُ  91ؿؤالك سًواب كلاوَ ,ثلهًاكَكُ هًَلَؿا ئُوَيُ ئُطعُك ئعَُ هعًعلَ ئعاهَىطؤكِّ بُهعُك
ؿآات ,ئَُ بلَِ كُ بؤ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاًٍُ ُٓهَبُتُ هُهُك ئُوَ سًوابُ ,كُ هُهُك ئُو ئُهاهُ سًوعاب
كلاوَ ,طؤكِاُلاكّ بُهُك ؿاؿيَت ياْ طؤكِاُلاكّ بُهُك ؿاُايُت؟ مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاًؤهتا عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين بٗا٤ايد:ٜٔ
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بوٍ اهلل اهلظيّ اهلسًٍ
بُكِيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُ ًاؿؿَّ يُكَُ كُ  2بلِطُيُ ًّ ,ئُو ثًًٌَِاكاُُ ؿَكَُ بُثًَِ ئعُو ماًُاكياُعُّ كعُ هُالًاُعُ
ئُو ؿآاتُ ,هىثاي بعؤ ػعىا ؿآعاتًَلِ باًعُ  15تليوًعؤْ و ئُوَُعـَ كعُ هًَعلَ ُىوهعلاوَ ,بعُالًَََ وا ؿَمامن
بًٌَُ هَُ ؿآاتُ ؿياكّ ُُكلاوَ ,كُ طىا يعُ هعُو ًاؿؿَيعُ ئًنافعُ بلليَعت ,يُكعَُ :ثعاكَّ ئعُو ً 911وًعؤْ
ُُوتُّ كُ هُ بلِطُّ  2ػؤّ ئاًافَّ ثٌَ كلؿووًَ 811 ,وًؤْ ؿؤالكّ ؿآاتِ ئاهَىطؤكِّ بامكطاُِ كُ ئًٌَُ
ىُُاعُشياْ ُُبىوَ كعُوا ُعُبًَتًُ ,هعُهُّ ئعُو بعلَِ ػعًُوًَِلاوَّ هعُ ُُفعُىاتِ ساكًٌعُ كعُ ُٓكٓعُُـ
ُٓيًُ 211 ,وًاك و ًُىّ هِـووىِ ػاًٌُُُِِ ,كُ ئُويٍ ٓعُك (اليعناي) ئًٌَعُ ٓعُك هًَعِ ًُهعئىهري كعُ
ؿَبًَععت ئًنافععُ بلليَععت ,دطععُ هععُ  3تليوًععؤْ ؿيِععاك ثععاكَّ ُُطععُكِاوَكاُِ وَماكَتععُكاْ ,ئًُععُ دطععُ هععُ
ؿآاتععُكاُِ ُععاوػؤ ,ئععُوَ بًُُوععبُت ئًنافاتععُوَ وا ؿَمامن هععُو ًاؿؿَيععُ ٓاكَهععُك بلليَععت ,بًُُوععبُت
سًواباتِ ؿآاتِ ُُوتُوَ ئُو ؿوو سًوابُّ كُ بُ ِكيَناُِ هعُ وَماكَت باهعًاْ كعلؿً ,عّ ثٌعتطريّ هعُ كِاّ
بلاو ػىًلاُِ ثًٍَ ػؤَ ؿَكَُ ,كُ ثًَىيوتُ ثُكهعًُاْ هعُ وكؿَكاكيعُكاُِ ئاطعاؿاك بلليَتعُوَ ,بًُُوعبُت
ب ِليَلِ تلًاْ كُ هُالّ سلىًُتِ عرياىُ ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ كُ ئعُويٍ ُُٓعري بُهعُكيـآ ,عىُلُ ئًَعلَ
دًَطايععُتِ كععُ ثُكهععًُاُِ كىكؿهععتاْ بلِيععاكيَلِ دععـّ بععـات بععؤ طًَلِاُععُوَّ ًىهععتُسُىاتِ ثًٌَععٌُكطُو
ئاهايٍ ,ئُو بلَِّ ًُبُهت ئُو  7تليوًؤُُّ كُ (اليناي) كُهَُكعُ بعىوَ هعُ بُ عـا ,ؿَبًَعت ٓاكَهعُكيَلِ
بلُيّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ هُ ًىُاىًُُّ ب ىؿدُ هعُ بلِطُيُكعـا ئعُوَ بلعُْ بعُ بلِياكيَعم ,ئًوناًعِ سلىًعُت
بلُْ كُ سًوابًَلِ دـّ بؤ بلات ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان سادِ بًالي فُكًىو.
بُ ِكيَن اظيـ هوًٌاْ عبـاهلل (بًالي):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بوٍ اهلل اهلظيّ اهلسًٍ
هُباكَت بُ ؿآات بلِطُّ ؿووََ ,ثًٌَُكِ ثٌتًىاُِ هُ ئعُو بعلاو ػىًعلاُُ ؿَكعَُ ,كعُ باهعًاْ هعُ ٓعُُـ
بابُتًَم كلؿ بُتايبُتِ هُ ؿآاتِ ُُوت ,كُ ئُو ؿوو سًوابُّ كُ سلىًُت ػؤّ ؿَهًََت  3سًواب ُٓيُ,
بععُالََ ثاكَكععُّ هًَععلَ ٓععًض ؿاػًععى ُععُكلاوَ ,ؿاوا ؿَكععُيّ ئععُو سًوععابُ ؿيععاك بًَععت ٓععُُـَ؟ بععُ ٓععًُىو
وكؿَكاكيُكاًُعُوَ كعُ كىيَوعتاْ ػععاْ باهعِ كعلؿ ُاًععُويَت بٔعٌُوَ هعُكّ ,دطععُ هعُوَ بىؿدعُّ هععًاؿّ و
بىؿدُّ ساكًٌُ ,كُ بُ تُعيًُِ ًِٓٔ بؤ ؿياكّ ُعُكلاوَ ,ثًَىيوعتُ ؿياكبًَعت ئعُو تُعيًِعُ ٓعُُـَ كعُ
ؿَطُ ِكيَتُوَ بؤ ئًٌَُ هُ هاهَِ 3112؟ ؿياكَ ؿآاتُ ُاوػؤيُكاًٍُ ئُطعُك ٓعِ ًعتًَلِ كعًًُاْ باهعللاوَ,
ثًٍَ وايُ ًتًَلِ دىمئًُ باي كلاوَ ,ئُطُك ُا ؿَبىوايعُ ٓعىوْ بعُ ٓعًُىو تعُعيًًَِم ؿآعاتِ كاكَبعا مؤك
هُوَ مياتلًَ ,اكَواًُُكاْ ,وَماكَتِ ُاوػؤًُٓ ,ىو ؿآاتُكاْ مؤك هُوَ ميعاتلْ و ,دطعُ هعُوََ كعُ ؿيعاكَ
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َُٓ وَماكَتِ ؿاكايِ ػؤّ هُ كاثؤكتُكُؿا ُاكؿوويُتِ ,هُ ػٌتُّ فًاكَ  3الثعُكَِ  86بعُكِووُِ ُُٓعـيَم
ًتِ ُىوهًىَ ثًَٔعُواُُ هُطعُ َي ياهعاكُيُ ,هُويَعـا ؿآاتعُكاُِ كِووْ كلؿوَتعُوَ كعُ ؿآعاتِ باُلعُكاْ 52
ًوًععاكَ ,ؿآععاتِ فلؤكُػاُععُكاْ ً 33وًععاكَ ؿآععاتِ هععاًاُُ هلوًععتًُكاْ  1تليوًععؤْ و ً 63وًععاك ,ؿآعاتِ
ًاكَواُِ ً 23وًاك ,ؿآعاتِ وَماكَتعِ تُُـكوهعتِ ً 8وًعاك ,ؿآعاتِ وَماكَتعِ كاكَبعا ً 351وًعاك ,ؿآعاتِ
وَماكَتععِ ُععاوػؤ ً 121وًععاك ,ؿيععاكَ بععُ طٌععتِ ؿآععاتِ طععىًلط و بادععُكاًٍُ ً 651وًععاك ,بععُ طٌععتِ 3
تليوًؤْ و ً 679وًاك ؿيِاكَ ,بُالََ هًَلَؿا تُُٔا ً 651وًاك ؿيِاكّ ؿاػًى كلؿووَ ,ثًَىيوتُ ئُوَ ؿاػًعى
بلليَععت و ,ئععُوَ كِووْ بًَععت هععُالًاْ كععُ ثًَىيوععتُ ئععُو ؿآاتاُععُ وليَِععُوَ هععُك بىؿدععُ و ,ؿيععاك بًَععت هععُ
بىؿدُؿا ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هاالك فُكًىو.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ ًلاؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُُـاًاُِ بُ ِكيَن ,هُكِاهتًـا ئَُ ثلهًاكَّ ًّ هُباكَت بُ ًاؿؿَّ يُكَُ ثُيىَهتُ بُ ًُهُهُّ ؿآاتِ
ُاوػؤيِ ,هُ ثلهًاكَكاُِ كاتِ ػؤٍ ,كُ ؿَكفُمت ُٓبىو ىوُ بلَُ ,وَالًٍَ وَكُُطلتىوَتُوَ ,ئايا ؿآعاتِ
ئًُوععاهَِ ُععاوػؤيِ بععُ بععُكاوكؿ بععُ ثععاك و ثًَععلاك بععؤ كععَُ كععلا؟ كِاهععتُ تُعيًًِععُ ,ئايععا ثُيىَهععتُ بععُو
ًُهُهُيُّ كُ بًًَُم هُ ؿآات و ئُو باداُُّ هُ ِكيَطعاّ وَماكَتعِ ُعاوػؤ هعُ  %51يعاْ ؿَؿكيَتعُوَ ,يعاْ
ئُهبابِ تل ُٓيُ؟ بؤئُوَّ وَالًًََلِ ًىىًِد بـَيُِوَ ,ئُوَّ ثُيىَُـّ بُ ؿآاتُوَ ُٓيعُ هعُ ٓعُكيٌَِ
كىكؿهتاْ ,ثًَىيوت ؿَكات هالاتً ذًُكِ ئعابىوكّ هعُكبُػؤ ؿاب ِليَقكيَتعُوَٓ ,عىُلُ ئعُوَّ بعاي ؿَكليَعت
بلِيِِ ًىهتُسُىاتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ بُ ـا ,ئُطُكّ مياتلّ ُٓيُُٓ ,كُُٓـَ طىيٍَ هُ ؿَُطًَلعًٍ
بىو ئُو ئُطُكاُُ و ,ئُو بلِيِاُُ ؿَػليَُِ هُك ئُهتؤّ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُكاتًَلعـا كعُ بعُو
دؤ كَ ًُُ هُكِاهتًـا ئًٌَُ ؿَبًَت ئُوَ بعناُري ,كعُ ئًَوعتاكُ بعُ بُكُاًعُ هعُ ثُكهعًُاُِ عرياىعُوَ كعاك بعؤ
بلِيِِ مياتل ؿَكليَت و ,دًَطاّ ػؤيُتِ ,هُباكَت بُ ؿآاتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَهت ػؤًعِ هعُ ٓعًُىو
فلاكوًؤُُكاُِ ئُجنىًُُِ ُىيَُِكاُِ عرياق بلليَت ِٓ ,كىكؿهتاًُُكاْ كُ يعُن :تىاًُىياُعُ ئعَُ بابُتعُ
بُكطلّ هٌَ بلُْٓ ,ىُلُ هُ بُكاًبُكؿا ًُ ِكيَلِ طُوكَ ُٓيُ و ,ئًٌَعُ هعُ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُـا هُكِاهعتًـا
ثًَىيوتٌاْ بُوَ ُٓيُ كُ ئُو هالاتًذًُ ُٓوهًَـا ًُٓىو ؿآاتُ ُاوػؤيًُكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بًَتعُوَ
يُكُ دًَطا و ,ؿواداك هُكف بًَتُوَو ؿابَُ بلليَت بُهُك اليُُُكاْ ,ئُطًِا بَُ ئاهًُتُ ثًٌَاْ وايعُ ئعَُ
ثلؤهُيُ هُفيَل باكّ كَػُِ ُآًَتُ ؿَكَوَ ,ئُوَّ ثُيىَُـّ بُ ؿآعاتِ ُُوتًٌعُوَ ُٓيعُ هُكِاهعتًـا بعُ
سىكٌِ ئُوَّ هُهُك ًُهُهُّ ؿآاتِ ُُوت ثلؤفَ ػنًُتطىماكيُكاْ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُ هًَلتُكَ
دًا دًاكعاْ ؿَكليَعت ,بؤئعُوَّ هعُفيَل كَىابعُ و ٓعاوؿيَلّ ثُكهًُاُعـا بًَعت ,سُىعُ بًُعـاكّ ثُكهعًُاُِ
كىكؿهتاْ بلليَت هُو ؿآاتُو ,هُو ثلؤهُيُ ,هىثاهتاْ ؿَكَُ.
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بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري ىاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُهُك ؿآات ,ئُطُك بىؿدُ يعُن بُهَطُُاًعُ بًَعت ,ؿَبًَعت ٓعًُىو ؿآاتعُكاْ هعُ يعُن بُهَطُُاًعُ دًَطعاّ
بلليَتُوَ ,دًاكلؿُُوَّ ئُو ؿآاتاُُ كُ ئًُلِؤ ُىيَُِكّ سلىًُت وتِ ؿآعاتِ ئًٌَعُ مؤك ميعاؿّ كعلؿووَ
هُٓاو  3112 ,3113هُكووّ  3تليوؤُِ باي كلؿ ,بعُالََ ثعًٍَ بوَعًَّ بؤٓعِ ئعُو ؿآاتعُ بعُ كعؤّ طٌعتِ
ؿآات بُ ؿآاتِ فلِؤكُػاُُ ,باُلُكاْ ,هاًاُُ هلوًتًُكاْ بؤِٓ وَن ؿآات ؿَكز ُاكليَت؟ ثاًاْ ثًًَاْ
بـكيَتُوَ ,ئًُُ ثلهًاكيَلًاْ ,ؿوو :بؤ ؿياكيللؿُِ ؿآات ئُو وَماكَتاُعُّ كاهعتُوػؤ هعُكفِ ؿَكُُعُوَ,
ؿياكيللؿُِ ؿآاتُكاْ وَن فًاكَُٓ ,كوَكى وتتاْ ئًٌَُ ؿاوا ُاكُيّ بعُ طىًُعُ ثاكَكعُ بًَعِّ هًَعلَ ؿابِعًَّ,
فًاكَكًُاْ ث ٌَ ب َوًَّ ؿآاتِ ئُو وَماكَتاُعُّ كعُ بؤيعاْ هعُكف ؿَكليَتعُوَ ,سُىعُ هًَعلَ بعُ فًعاكَ ؿيعاكّ
بلليَعت وَن ؿآعاتِ طٌعتِ ,بعُثًَِ ياهعاكُ كعُ ئععُو وَماكَتاُعُ بؤيعاْ ػعُكز ؿَكُُعُوَ ث ًًَعاْ بـكيَتععُوَ,
هُبُكئُوَ ئُطُك هُ بىؿدُ كُ يُن بُهَطُُاًُ بًَت ,ؿآاتُكاْ هُ يُن بُهَطُ ُاًُ دًَِ ببًَتُوَ ,بُكِاهتِ
ًىتُُاىنَ هُطُيَ ًعًاكّ بىؿدُ ُاطىجنًَت ,ؿآات هُ ً 2 ,2ىيَّ ؿاُلابًَت ,دطُ هُوَّ ئعُو ؿوو سًوعابُ
تايبُتًُّ كُ بؤ ؿآاتِ ُُوت ؿاُـكاوَ ,كُ ؿَبًَت بُ سًوابًَلِ ًىبُق هُ ُُٓـ َّ ًىيَِِ ؿوًُا سًوابِ
ػععاْ ُٓيععُ ,بععُ سًوععابًَلِ بًَتععُ ثُكهععًُاُِ كىكؿهععتاْ ,بععناُري ؿآععاتِ ُاوػؤيًععُكاْ بععُ ك عٌَ ؿَؿكٍَ.
هُكاتًَلـا وَميلّ هاًاُُ هلوًعتًُكاْ ػعؤّ ئًقعلاك ؿَكعات هعُ ٓعاو ثًَلعُوتِِ تُهعُفنيؤُِ ,ؿَهَع ٌَ ئًٌَعُ
ُنيلُّ  5 ,2هاهَُ ُُوت ؿًََُليّ بؤ تىككًا ,بؤ والَتاُِ تل دطُ هُوَّ كُ هُ ِكيَطاّ هؤًؤوَ ؿَكِوات ,بؤيعُ
ؿآاتِ ئُواَُُ ؿَبًَت ؿياكٍ بلليَت هُو ؿوو سًوابُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ثُياَ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُياَ اظيـ حمٌـاًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هًَلَ ثلهعًاَ ُٓيعُ بعؤ ٓعُكؿوو هًقُعُو هُطعُ َي وَماكَت ,ثلهعًاكَكَُ ئُوَيعُ بعؤ تعاوَكى ئًَوعتا ئًٌَعُ
ىاُىُِ (بوىؿ) بُكاكؿًََِٓري هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ,كُ وَكعى ؿَماُعري سلىًعُتِ فًعـكاي ىعاُىُِ (االدار٠
املاي ِٓ )١ٝعاًِ فًاكَ  3112 ,92ثُيلَِو ؿَكليَت بؤ كيَلؼوتِِ ثلؤهُّ فًًَلياكّ هُ عرياق بعُ طٌعتِ
و هُ ُٓكيًٌٍَ ,ؿواتل ئُو ىاُىُُ ٓعاوؿيَليُكِ بعاَ ؿَكعات هعُكِووّ ؿآاتعُ ُاوػؤيًعُكاْ و ؿَكَكًعُكاْ,
ٍ ًٌُاُـَكيَلِ باًعُ بعؤ ًىامَُعُّ عاًعُ ,ئعَُ ياهعايُ
ُٓكوَٓا هِىوكيَم ؿاؿًََُت بؤ وَماكَتِ ؿاكايِ و كِ َ
بُكاكؿًََِٓليَت بؤ ثاكاهتِِ ؿياكَ ٓعًُىو هعاًاُِ طٌعتِ و تُكًعًـ كعلؿْ و ػعُكز كلؿُعِ و ,هعِىوكيَم
ؿاؿًََُّ بؤ ػلوىاتُكاْ ,ثلهًاكّ ًّ ئُوَيُ بؤ تاوَكى ئًَوتا ئُو ياهايُ بُكاكؿًََِٓري؟ مؤك هىثاي.
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بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ثًٌَُوا فُكًىو.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
تًَبًِِ ًّ بًُُوبُت ؿووََ هُ ًاؿؿَّ يُكَُ ئُوَيُ ,كُ دطُ هُ ؿآاتِ ُاوػؤ ً 851وًاك كُ ؿاتاْ ُاوَ
ؿآاتًَلِ تل ُٓيُ ٓعُكوَكى بُهَطُيعُكِ بعُ ِكيَن بليلعاكّ وَميعل ,ئعُوَّ كعُ ؿآعاتًَلِ تعليٍ ئعُو ؿآاتعُ
وَكطلتِِ ثاكَيُ بُبٌَ ثوىوهُ هُ ػُهَم ,ئًَوعتا ػؤًعاْ ؿَماُعري هعُ كىكؿهعتاْ كعاكتِ وَكطلتِعِ بعُُنيّ
ؿكوهت ؿَكليَت بؤ ئىتىًبًَوُكاْ ,بُطٌتِ ًُٓىو هاهًََم ؿووباكَ بىوَتُوَ ,كُ ئًُُ بُهَطُيُ بؤئُوَّ كُ
بًؼُُُ كِوو كُ بُب ٌَ ثوىوهُ ثاكَ هُ ػُهَم وَكُاطليَت ,ئُو ؿآاتُ ؿًََٓتُ كعىَّ؟ ,ئًَعىَ ئاطعاؿاكْ؟ ئُطعُك
ئاطاؿاكْ بؤ ئاًافَّ ثًَُِؿكاوَ؟ ئًُُ يُن ,بًُُوبُت كاثؤكتُكًُتاْ هُ ؿآاتِ ُُوت الثُكَِ  25هًقُعُّ
ؿاكايِ و ئابىوكّ باهتاْ هُوَ كلؿ ,كُ ئُجنىًعُُِ ٓعُكيٌَِ بعؤ كاكوبعاكّ ُعُوت و طعام بعُثًَِ فًعاكَ ,33
هععاهَِ  3117بلِيععاكّ ؿاوَ كععُ ؿوو سًوععابِ دًععاوام كععلاو هععُ وَماكَتععِ ؿاكايععِ و ئععابىوكّ ,بععؤ فلؤًععتِِ
بُكًُُٓ ُُوتًُكاْ و بُػًٌٌِ طليَبُهتُ ُُوتًعُكاًْ ,عّ هعُ ئًَعىَ ؿَثلهعٍ ئُطعُك ئعُو ؿوو سًوعابُ
هُكِووّ ئُوَ كلاوَتُوَ هُك بُ وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكيُ ,ثًٌَاْ بوًََّ ُُٓـّ تًَـايُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهلل فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلل حمٌـ ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ يُكَُ هُ  2بلِطُ ثًَم ٓعاتىوَ ,بعلاؿَكاْ باهعِ هُكٓعاوَكاُِ ُعُوتًاْ كعلؿً ,عّ تعُُٔا ؿًَعُويَت
ثًًٌَِاميَلِ عًُُزي وًُُ بُكٓاوّ بُ ِكيَنتاْ و ئىًًَـ ؿَكَُ كاكّ هُهُك بلليَت ,هُ بلِطُّ ً 21اؿؿَّ
يُكِ ياهاّ ُُوت و طام ,دؤكَكاُِ ؿآاتِ ُُوت ؿَهت ًٌُاْ كلاوَ ًّ ,ثًٌَعًِام ؿَكعَُ بلِطعُّ ٓعىاكََ
بؤ ئَُ ًاؿؿَيُ مياؿ بلليَت بَُ ًًَىَيُ ,بلطُّ ٓىاكََ ( ٓعًُىو ئعُو ؿآاتاُعُّ ُعُوت و طعام كعُ بعُثًَِ
بلطُّ  21هُ ًاؿؿَّ يُكِ ياهاٍ ُُوت و طعامّ ٓعُكيٍَ فًعاكَ  33هعاهَِ  ,3117تعا ئًَوعتا وَكطعرياوَ هعُ
ًاوَّ  21كؤفؿا بُ هًوتًَم كَِواُُّ ثُكهًُاْ ؿَكليَت) ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ثُضياْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُضياْ عناهـيّ عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُطُك ئًٌَُ هُ كؤّ طفتىطؤكاُِ ئُو ُُٓـ كؤفَّ ثًٌَىو هُهُك ؿآات ,طلضياُُيُن ؿابًَِري ئعُو ىوعاُُّ
كُ ٓاو ِكيًَاًٌٍُ ثًٌَال باهًاْ كلؿ ,ئُو ؿآاتاُُّ تل بابوًََري ىوُّ هُهُك ُُكلاوَ و ,ئًٌَُ بُ تعُُٔا ىوعُ

169

هُهُك ئُو ؿآاتُ ؿَكُيّ ,كُ سلىًُت بؤّ ُاكؿوويُّٓ ,ك بؤ ػؤّ ثلؤفَ ياهاكُ هُطعُيَ كِووُللؿُعُوَّ
كاثؤكتِ سلىًُت هُطُيَ ؿواتل ئُو وَالًَاُُّ سلىًُت ,كُ هُ وَماكَتِ ؿاكايعِ ثًٌَعاْ طُيٌعتىوَ بؤػعؤّ
ؿًَاْ ػاتُ طىًاُُوَ ,هُوَّ كُ ئًقلاكّ ئعُو ًاؿؿَيعُ بلعُيّ وَكعى ئعُوَّ كعُ ٓعاتىوَ بعؤ؟ هُبُكئعُوَّ
بُثًَِ ثلؤفَ ياهاكُ كؤّ ؿآاتُ ُاوػؤيًُكاْ بُ ُُوت و طام و ,با بوًََري بُ ؿووََ و هًًًًٌَُُوَ ؿَكاتعُ
ً 851وًععاك و ً 112وًععؤْ ,هُكاتًَلععـا كععُ ٓععُك هععُ الثععُكَِ  39وَالًَععُكاُِ سلىًُتععـا وَالًَععِ ئُُععـاًاُِ
ثُكهًُاْ كُ ٓاتىوَتُوَ ,ؿآاتُ ُاوػؤيًُكاْ كُ ُُوت و طام و با بوًََري ؿآاتِ هُكٓعاوَ هلوًعتًُكاْ و
ِٓ هاًاُُ هلوًتًُكاًٌُِ تًَـايُ ,بُ  3تليوًؤْ و ً 679وًاك ػًُوًََِلاوَ ,يُعِِ ٓعُك بعؤ ػعؤّ هًَعلَ
ئَُ طىًاُُ ٓؤْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ بطُُُ ىُُاعُت ,هًَُُىاْ ؿوو كَىًُـا ,كُ ُٓكؿووكِ ِٓ سلىًعُت
بعىوَ بععُ ئًٌَععُّ ثًٌَععلَُ كععلؿووَ؟ ,يععُكًَلِ هعُثلؤفَ ياهععاكُؿايُ و يععُكًَلِ هععُو وَالًَاُععُّ كععُ وَالًَععِ
ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ؿكاوَتُوَ ,كُ دًاواميُكِ ئًَذطاك مؤك ُٓيُ هًَُُىاْ ئعُو ؿوو كَىًُعُؿا ,ئًٌَعُ ٓعؤْ
تُهـيقِ ئُوَ بلُيّ هُكاتًَلـا كُ هُ وَالًَُكاُـا كَىًًَُلِ تلًاْ ؿَهت كُوتىوَ؟ ,دطعُ هعُوَّ ئعُوَّ
كُ طىًاُِ مياتل بؤ ئًٌَُ ؿكوهعت ؿَكعات واًعاْ هع ٌَ ؿَكعات ُعُتىاُري بُٓعاو كِووًُعُوَ ؿَُعط هُهعُك ئعُو
ًاؿؿَيُ بـَيّ ,ئُوَيُ هُالثُكَِ  12وَالًَُكاُِ سلىًُتعـا ,هعُ وَالًًََلعِ ثلهعًاكيَلِ هًقُعُّ ؿاكايعِ كعُ
ؿَهًََت ئُوَّ تًَبًِِ ؿَكليَت ِكيَقَّ ؿآاتِ ػًُوًََِلاوّ وَماكَتِ هاًاُُ هلوًتًُكاْ بليتًُ هُ ,%8,2
كُ ِكيَقَيُكِ ُنًُ بُكاًبُك كاكو ٓاالكًُكاُِ وَماكَتِ ُاوبلاو ,بؤيعُ ؿاوا هعُ بعُ ِكيَن ُىيَِعُكّ سلىًعُت
ؿَكُيّ ,كُ كِووُللؿُُوَ بـات ,وَالًَِ سلىًُت بُ تُُٔا ئُوَيُ كِاهتُ و هُدًًَُ ,كُواتُ سلىًُت ػؤّ
طىًاُِ ُٓيُ هُوَّ كُ ؿآاتِ هُكٓاوَّ هاًاُُ هلوًتًُكاْ ؿآاتًَلِ كًُُ وُ ,ابًَت بعُو دعؤكَ بًَعت,
بؤيُ بُكِاّ ًّ ُٓتا ئًٌَُ ؿهًَِايِ تُواو ؿَكُيّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُو ًاؿؿَيُ ُٓهَجُهًَليَت بُ ًىعُهعُىِ
سيًًََِتُوَُٓ ,تا كؤّ ؿآاتُكاْ ؿَػليَتُ بُكؿًَِ ثُكهًُاْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًىَيى ػاْ فًُىو.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُوَتُّ ئُو ػىهُّ ثُكهًُاْ ,كُ ٓىاكََ داكَ ًىُاىًُُّ بىؿدُ ؿَكُيّ ,كُ ًىُاىًُُ ؿَكُيّ هعاالَُُ
هايَ بُ ها َي ًًناًُُ مياؿ ؿَكات ,كُِٓ ها َي بُ هاهًٍَ ؿَبًِري ؿآات كعَُ ؿَكعاتّ وَكعى ػعؤّ ,سُىىايعُ
ئُطُك بُ ًىعاؿَهُ هًَلِ بـَيُوَ تُكؿّ و عُكوًُ ,بؤ ػؤّ كُ بىؿدُ مياؿ ؿَكات ؿآاتًٍ مياؿ ؿَكعات,
ٓىُلُ ؿآات هايَ بُ هاهَِ ًت طلاْ ؿَبًَت (كليَِ ؿوكاْ و باماكِ و ثًٌَاُطا و ٓ...تـ) ,كُِٓ ؿَبًِري ئُو
هايَ ؿآاتُكُ كًُُ هُ ٓاو هاالَُِ ثًٌَىوتل ,دطُ هُوَ ؿآات ُٓيُ بؤ صيىوُُ ُُٓـيَم هعُ وَماكَت ُٓيعُ
ؿَهٌََ ًّ ؿآامت ئُوَُـَيُ ,كُِٓ وَماكَتِ ؿاكايِ ؿَهََِ ُُػًَل ؿآاتُكُت ئُوَُـَيعُ 2 ,3 ,وَماكَت بعُ
صيىوُُ ؿَهًٍََ ًاكَواُِ ؿَهٌََ ؿآامت ً 211وًؤُُ ,كُِٓ ؿاكايِ ؿَهٌََ ً 211وًؤُُٓ ,عُك ؿاكايعِ بعؤ ػعؤّ

171

ؿَهٌََ ؿآامت ً 361وًاك و با بوًََري ُُٓـ ًوًؤًَُلُُٓ ,ك بؤ ػؤًِ ؿَهٌََ ً 371وًاكَ ,ؿوايعِ دطعُ هعُوَّ
ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,هاًاُِ هلوًتِ ,طىاهتُِوَ و طُياُـْ ,ؿآاتُكاًُاْ ؿاكايِ فُكىِ ؿَكات ,كُِٓ كُ
ؿَخيًُوًََِّ ؿآاتُكاْ مؤك دًاوامّ ُٓيُ ,دطُ هُوَ باي هُ ؿآاتِ ُُوت و كاكَبا و وَماكَتِ ُاوػؤ ,كعُ
ؿآاتًَلِ ئًَذطاك مؤكّ ُٓيُ ,هعِىوكّ ئُواُعُ بعاي ُاكعَُ ,هُبُكئعُوَّ ثٌعتطريّ هعُ ىوعُكاُِ ٓاوكعاكامن
ؿَكَُ كىيَوتاْ ػاْ ,كان كاكؿؤ ,كان عٌل و ئُواُُ ,دطُ هُوَ تامَ كان ثًٌَعُوا باهعِ هعُ ؿآعات كعلؿ كعُ
بُبٌَ وَهىَ ثعاكَ وَكؿَطرييَعتًِ ,عًٍ صيىوُُيعُكِ بعا بًَع ٍِ هعُ ميِعـاًُاُِ هًاهعِ بعؤ ػعؤَ هعُو َّ بعىوَ,
ثاكَياْ هُ ميِـاًُاُِ هًاهٌ وَكؿَطلت ,بُالََ ًٓض وَهوَُكًاْ ُُؿَؿاُُوَ ,هًٌٍَ ثلهري ومت ئُو ثاكَيُّ
ميِـاًُاُِ هًاهِ وَكؿَطلْ ,ئُو ثاكَيُ ِٓ ئُوَّ ًُُ بوًََّ ُٓويُكِ ثٌَ ؿكوهعت ؿَكعُيّ ,وتًعاْ ئًٌَعُ
ُاماُري كَِواُُّ ؿَكُيّ و ُاماُري ِٓ هٌَ ؿيَت ئُو ثاكَيُ و ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هُكُُٓط فُكًىو.

بُكيَن هُكُُٓط فلز حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُُـاًاُِ بُ ِكيَن ًّ ,ثٌتًىاُِ ىوُّ ٓاوكاكامن ؿَكَُ هُهعُك ًُهعُهُّ ؿآعاتِ ُعُوت ,ثًَىيوعتُ ؿآعاتِ
ُُوت بُ كِووُِ و بُ ًُفافِ هًَلَ ؿياكٍ بلليَت بؤ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,ئُوَّ كُ هُبُك ؿَهتِ ئًٌَعُ ؿا
ُٓيُ ,ئُوَيُ كُ ً 651وًاك و ً 812وًؤْ ؿيِاك وَكى ؿآاتِ ُاوػؤ ؿيَتُ ُاو هِـووىِ ؿآاتُوَ ,ئعُوَّ
تل كُ باي ؿَكليَت ًُهُهُّ  3تليوًؤْ و ئُواُُ كُ ؿَكليَت بُ ػعُكدِ ,ئعُوَ ىوعُيُكِ ًىىًِعد ًُعُ
بُكِاهتِ بؤ ئًًٌَُُ ,هُهُّ ؿآاتُ ػاهَُ هِىوكيُكاْ ,تُبليليَم ؿًََُِِٓوَ كُ ؿآاتِ ػاهَعُ هعِىوكيُكاْ
بُ تُواوّ ئاًللا ُاكليَت بعؤ بُ عـا ,بؤئعُوَّ ُاتاُعُويَت ٓعًُىوّ بًَِعلْ ,ئعُوَّ كعُ ؿَيًَِعلْ ٓعُُـَ,
ئُوَّ كُ ؿًًًَََِتُوَ ُُٓـَ؟ ًُوموعًَلِ تل ُٓيُ ًُهُهُّ ؿآاتِ طُياُـُُ هُ ؿوًُا ًّ ,باهًٌٍ كلؿ
ؿآاتِ طُياُـْ ؿواٍ ؿآاتِ ُُوت ؿيَت ,ؿآاتِ طُياُـْ ٌٓ كؤًجاًُاكاُِ طُياُـْ ُُٓـَ هعُُاو ٓعُكيٌَِ
كىكؿهتاْ؟ سلىًُت هُطعُ َي ُُٓعـيَم كؤًجاًُعا ًعُكاكُتِ ُٓيعُ ,بًُعِ ُٓيعُ ,ئعُو بًُعاُُ ٓعُُـَ؟ بعؤ
ػلاخ تُعاًىي هُطُيَ طُياُـْ كلاوَ؟ هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان سًُُ هعًـ فُكًىو.
بُ ِكيَن سًُُ هعًـ سًُُ عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ؿآاتِ ُُوت ُٓك بُ ِكيَن بليلاكّ وَماكَتِ ؿاكايِ ػؤّ ثًٍَ  31كؤف كِايطُياُـ ,كُ ئًُوايَ تليوًؤًَُعم و
ً 121وًاك ؿآاتِ ُُوتًاْ بُ ُىوهلاويَلِ هُكبُػؤ ُاكؿووَ بؤ ثُكهًُاْ و ,ئُوَ ُآًَتُ ُعاو بىؿدعُوَ,
ئُو ؿآاتُ ٓؤُُ ئايا ًَُلؿكاوَ بؤ ثُكهًُاْ و هُكفُكُّ ٓؤُُ؟ ئُوَ ػاهًََعم ,ػعاهًََلِ تعليٍ فووكَكعاُِ
تلّ ؿآاتِ ُُوتً ,رييِِ طليَبُهتُكاْ هُ هاهَِ ً 5 , 3119وًاك بىو ًوًاكيَلِ ػُكز كعلاوًَ 2 ,وًؤُعُ
ؿؤالكَكُّ تلّ ِٓ هٌَ ٓاتىوَ ,طليَبُهتُكاُِ ؿواّ هاهَِ ()3119عٍ بلَِكُّ ُُٓـَ؟ ػاهًََلِ تل بعادِ
ًُكيلات بُثًَِ ئُو ياهاّ ُُوت و امَ ًعُكيلات بعاز ؿَؿَْ ,بادُكعُ ٓعُُـَ؟ ٓعُكوَٓا ًعُكيلات ثعاكَ
ؿَؿَْ بؤ فيِطُ و ,فلؤً تِِ ُُوت بعُثًَِ كاثعؤكتِ سلىًعُت بعؤ ياؿاًعتُكُّ ئؤثؤمهعًؤْ ػؤيعاْ ؿَهَعًَّ
تُُٔا ئُو ُُوتُ ؿَفلؤًري ,كُ بؤ هىوتًُُُِ كاكَبا ,هىوتًُُُِ بؤ كاكطُكاْ ,ثٌتًىاُِ كُكتِ تايبعُت,
ؿابري كلؿُِ ُُوتِ هجِ ,بُُنيّ بؤ بُكاكًَِٓاُِ ٓاووالَتًاْ ,ئعُوَياْ فلؤًعتىوَ ,ئعُوَ ثاكَكعُّ ٓعُُـَ
مَظيُت ُُبًَت؟ بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ فُىُكَيُن مياؿ بلليَت ,ػاهًََلِ تل ؿآاتُ هِىوكيُكاْ ,كُ ػؤيعاْ
ؿَهًََّ تا هاهَِ  3111تليوًؤًَُعم و  961ئُوَُعـَياْ ؿاوَ بعُ سلىًعُت ,كُواتعُ هعُ %17يعاْ بعؤ ػؤًعاْ
ًٌَٓتىوَتُوَ ئُوَ ِٓ  %82ؿاياُُ بُ سلىًُت ,ئُو هُ ً 222 , %17وًاك ؿيِاك و ً 311وًؤُُكُ ٓؤُُو
بؤ ؿاػى ُُكلاوَ؟ ػاهًََلِ تل ىُكمَ طُكِاوَكاُِ ثًًٌَُِكاْ ,كُ ٓعُُـيّ دعاك بعاي ؿَكعليَّ ؿَهَعًَّ بعُهََِ
ُٓيععًُُ ,بوععُ ِ ٓععُُـَ؟ ػععاهًََلِ تععل ثععاكَّ ػععُكز ُععُكلاوّ ثلؤفَكععاُِ وَبععُكًَِٓاْ بععُ ِكيَن هععُكؤكِ
سلىًُت ,دًَطلّ هُكؤكِ سلىًُت ثًٍَ  11كؤف هًُُو ثًٍَ كِايطُياُـ وتِ ثاكَّ ثلؤفَّ وَبُكًَِٓاْ
ػُكز ُُكلاوَ ,ئًُوايَ ػُكدِ ؿَكُيّ ُُٓـَ؟ كُ  3تليوًؤْ و ً 275وًؤْ ؿيِاكَ ,ؿآاتِ ػاًٌُُُِِ
كُ هُ الثُكَِ ًًُِ ػؤياْ ؿَهًََّ ؿآاتِ ػاٌُُُعًِِ ً 286وًعاكَ بعؤ ؿاػعى ُاكليَعت ,بعؤ باهعِ ُاكليَعت؟
ثاكَّ هىوتًُ ُُِ كاكَبا كعُ سلىًعُت ؿَيعـات ثاكَكعُ ؿَؿات ,ػعؤ ؿَبًَعت بعُ ؿآعات بعُ هعُكيَلِ تعل بعؤ
سلىًُت ,كُ ُٓك ئًُوايَ 616ياْ هُ بُ ـا وَكطلتىوَ 211 ,ػؤًًاْ هُكفًاْ كلؿووَ ئُوَ ًوًاكيَم و,
هاالَُُ ُنيلُّ  2تليوًؤًُاْ هُكف كلؿووَ ,مَظيُت ُُبًَت ئُوَ بؤ ُابًَعت بعُ ؿآعات و هعُكفِ ُاكعُْ؟
بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ؿوو بلِطُ مياؿ بلليَت بؤ ئَُ ًاؿؿَيُ ,بلطُيُكًاْ بؤ ؿآاتِ ُعُوت ,بلطُيعُكًاْ بعؤ
ؿآاتُكاُِ ئُو دؤَ ؿآاتاُُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ُاهم ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُاهم تىفًق عبـاهلليٍ:
بوٍ اهلل اهلظيّ اهلسًٍ.
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريّ ىوعُكاُِ ػىًعم و بلايعاُِ ثعًٍَ ػعؤَ ؿَكعَُ ,بُتايبعُتِ ئعُو وكؿَكاكيعُّ ػلايعُ كِوو هعُ
ًُهُهُّ هُكٓاوَكاُِ ؿآاتِ ُُوت ,كُ  9بابُ ,بُكِاهعتِ ًعّ ثعًٍَ وايعُ ئعَُ ؿوو كَىًُعُ سًوعابًُ بعُ
وامسِ ؿيعاك بًَعت هًَعلَ ,ئًٌَعُ هعُ ًعاُطِ ُ 11ىهعؼُيُن يعاْ بعا بوَعًَري ئعَُ ُىوهعلاوَ ٓاتعُ هًقُُكعُ بعُ
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تليوًؤًَُم و ً 123وًاك ؿؤالك ٓاتُ ُاو ثُكهًُاْ ٌٓ ,هُكفًاتِ ُُوت ,يُكًَم هُو باباُُّ كُ بؤّ ػُكز
كلؿووَ ,ئُو ُُوتُ ػؤكِايًُ كُ ؿكاوَ بُ ٓاووالَتًِ 353 ,وًاكّ هُكف كلؿووَ بؤ ئُو بُكًًوُ ُُوتُ ,كُ
مؤك كُي ؿَهًََّ ُٓوكَو ػلاثُُٓ ,ك بُكًًوًَلِ ُعُوت ٓ 381عُماكّ كعُوتىوَ هُهعُك ٓعاووالَتِ ,يعُعِِ
هُبُكئُوَ ثًَىيوت ؿَكات ئَُ ؿآاتُّ ُُوت ًُٓىوّ بًَتُ ئُو ثُكهًُاُُ ,ؿوايِ ئُو ودُٔتًُِ كُ بؤّ
هُكف ؿَكليَت هًَلَ ئًقلاكّ بلُيّ هُِٓ ػُكز ؿَكليَت ,سلىًُت ثاهاوَكُّ بؤ ئُوَيعُ كعُ ُائًًََِتعُ
ُععاو ثُكهععًُاْ و وامغ ُاخياتععُ بُكؿَهععتٌاْ ,هُبععُك ػععاتلّ ُاوَُععـَ ىُيِاكععُ بععا كؤبىوُُوَيععُكِ ًَُِٔععِ
ثُكهًُاْ ػاْ بًَت بؤ ؿآاتِ ُُوتًُٓ ,ىوّ بًَتُ ئُو ثُكهًُاُُ و بُ وامسِ هُكف بلليَعت ,ؿواتعليٍ
وليَتُ ُاو ػُكدًُكاْ ,بؤئُوَّ ئًٌَُ بعناُري ؿآاتعُكاْ هعُ كىيًَعُ و هُٓعِ ػعُكز ؿَكليَعت؟ ,هعُباكَت
بُوَّ كُ هُ وَالًَُكاُِ ئعًُلِؤ ,كعُ كاثعؤكت ػىيَِـكايعُوَ ئعُو وَالًَاُعُّ كعُ سلىًعُت ؿايعُوَ ,ؿَ َهًَعت
واًُُ كُ ئًٌَُ ؿَهًََري ؿآات كَُ ؿَكات ,بًوفًعى ؿَهًََت ؿآاتِ  3112مياؿّ كلؿووَ بىوَ بُ  3تليوًعؤْ
و ً 679وًاك ؿيِاكّ ُاوػؤ ,بُالََ ً 651وًعاكّ ُىوهعلاوَ هعُُاو ئعَُ ثعلؤفَ ياهعايُ ,بؤئعُوّ تعلّ 251
ًوًاكّ طُكِاوَتعُوَ بعؤ بُ عـا ,بعُالََ  1تليوًعؤْ و ً 6وًعاكّ ؿًًًَََِتعُوَ ,يعُعِِ ئعَُ تليوًؤُعُ و 611
ًوًعاكَ ,ؿيوعاْ هعُكف بىوَتعُوَ هعُُاو وَماكَتُكاُعـا ,ئايعا ئًَعىَ ؿَماُعّ  2تليوًعؤْ و ً 295وًعاك هععُكف
ؿَكليَععت بععؤ (غأ عٜٛطأأات املأأ ٛفني)ٓ ,ععىُلُ  7تليوًععؤْ و ئُوَُععـَ ؿاُععلاوَ بععؤ ( عٜٛطأأات املأأ ٛفني)
يُعِِ ئًٌَُ ُنيلُّ  6تليوًؤْ ؿيِاكهَُ ُٓكيٌَُؿا هُكف ؿَكليَت ,بؤ ئُو باباُُّ وَكى (ًِاكيف اػلّ,
الاْ )١ئايا ئُوَ ٌٓ ئعُوَ ًُعُ ًىكادُععُّ بلُيِعُوَ ,ئعَُ ؿآاتاُعُ ئعَُ  1تليوًعؤْ و  611باهعِ ئعُوَ
ُاكَُ كُ ٓىوَ بعؤ بُ عـآ ,عىُلُ بُكِاهعتِ دُؿوَهُكعُ وامسعُ بًوفًععى ؿآعاتِ  3112ميعاؿّ كعلؿووَ,
ئُوَّ هُبُكؿَهتِ ئًٌَُ ُٓيُ بؤيُ كًُِ كلؿووَ ئُوَُـَ ؿاُُُلاوَ 351 ,ؿاُـكاوَ ئُوَ كًُِ كعلؿووَ,
بععُي ئععُوَّ كععُ سلىًععُت وَالًَععِ ؿاوَتععُوَ ؿَهًََععت  3تليوًععؤْ و ئُوَُععـَ ,ؿَبًَععت ئععُوَ ؿاػععى بلليَععت
بًوفًعى ؿآاتِ  3112مياؿ ؿَكات ,بُالََ بؤ ؿاػى ُاكليَت؟.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ُُكضياْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُُكضياْ عبـاهلل ىاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهع ًُآْ ,عُك ياهعايُن كعُ ثًٌَعًِاك ؿَكليَعت هعُ ٓعُك والَتًَلعـا ,ؿيعاكَ بعؤ ٓاكَهعُك
كلؿُِ بابُتًَلُ بؤ كِووْ كلؿُُوَيُتِ ,بؤ ؿاُاُِ كٍَِ و ًىيَُِكاًُُتِ ,بؤئُوَّ بُ كِووُعِ ٓاكَهعُكَكاْ
بـؤميَتُوَ ,ئَُ ثلؤفَ ياهايَُ كُ ٓاتىوَتُ ثُكهًُاْ ؿياكَ بُكِاهتِ ؿَبًَت بُو ًًَىَيُ بًَعت ,هُبُكئعُو
تععُعاًىي كلؿُععُ هُطععُ َي فًععاكَ ,فًععاكََ ؿَبًَععت كِووْ بًَععت هععُوَّ كععُ بُؿَهععت ؿيَععت ,هععُوَّ كععُ ػععُكز
ؿَكليَت ,هًًَُىَّ بُكاكًَِٓاُُكًُِ ,بؤيُ بُكِاهعتِ بلطعُّ يعُن بعاي هعُ ؿآاتعُكاْ ؿَكعات هعُ ٓعُكيٌَِ
كىكؿهتاْ ,كُ ئًٌَُ ياهاّ بؤ ؿاؿًََُري ,ثًَىيوتُ مؤك بعُ كِووُعِ و بعُ ًعُفافًُت ئاًعافَ بعـات بعُ ٓعًُىو
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فًاكَكععاْ ,ئُطععُك ئععُو فًاكاُععُ بععُ دؤكيَععم هععُ دؤكَكععاْ هععُكف ؿَكليَتععُوَ بععؤ كععُكتًَم هععُ كُكتععُكاْ,
هًَلتُكيَم هُ هًَلتُكَكاْ ,ؿَبًَت هُ بُكؿًَِ ثُكهًُاُـا كِووُللؿُُوَّ هُهُك بـكيَت و ,ؿيعاكّ بلليَعت
بؤ صيىوُُ ئُو ِكيَقَيُّ كُ ؿاُـكاوَ بؤ ؿآاتُكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بُكِاهتِ بُ ىُُاعُتِ ًّ مؤك مؤك
كًُُ ,كُ ً 651وًاك ؿاُـكاوَ ,ئُطُك بُكاوكؿّ بلُيّ بُ بىؿدُّ هاهَِ ثاك ,بُ ؿآاتِ هاهَِ ثاك ,بُ ًُعىَ
ؿيَتُوَ و ,ئُو ؿآاتاَُُ كُ باي كلاوَ هًَلَ هُ وَالًَِ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بعؤ ؿآاتعُكاْ ,ؿاُعِ
ُا بُوَّ كُ  3تليوًؤْ و ً 679وًاكَُُ ,ن ئُو فًاكَيُّ كعُ ٓعاتىوًَ ,عّ ؿَثلهعٍ ئعُو ياهعايُ ,ياهعاَ
ؿَبًَت مؤك كِووْ بًَتٓ ,عؤْ ؿيَتعُ ُعاو ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتآْ ,عؤًٍُ ػعُكز ؿَكليَعت؟ باًعُ بؤٓعِ ئًٌَعُ
ئاًافَ بُ  651ؿَؿَيُّٓ ,كوَٓا هُ بابُتِ ػاٌُُُري و ئُو ثاكَيُّ كُ ؿَطُ ِكيَتُوَ ,ؿاًُاْ ُا بُوَّ كعُ
ً 282وًاكَ هُكاتًَلـا هًَلَؿا ًَُُُلؿكاوَتُوَُٓ ,كوَٓا هُ ثالؤ ؿؤالك بُ ِكيَناْ تُُٔا ُُوت ًُُ ,بُهَلى طامّ
هلوًتًٍ ؿَطليَتُوَ كُ ًُ 151تل ًىكُعُب ,ؿؤالكيَلِ بؤ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُُ بُؿاػعُوَ بعؤ ئاًعافَّ
ثٌَ ُُكلاوَ؟ ًّ هًَلَؿا ثٌتطريّ هُ عبـاهلل ّ ًُال ُىكّ ؿَكَُ ,بؤ ئًنافُ كلؿُِ ئُو بلطُيُّ كعُ باهعِ
كلؿ هُ ؿآاتُكاُِ ُُوت ,كُ هًُاوَيُكعـا بًَتعُ ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاًْ ,عّ ؿاواّ ميعاؿ كلؿُعِ بلِطُيعُكِ
تليٍ ؿَكَُ ,بؤئُوَّ بًلُيّ بُ بلِطُّ ثًَِذًَُُٓ ,ىو ؿآعاتِ وَماكَتعُكاْ ثًَىيوعتُ بًَتعُ ثُكهعًُاُِ
كىكؿهععتاْ ,هععُ ِكيَطععاّ ثُكهععًُاُِ كىكؿهععتاُُوَ بطُ ِكيَتععُوَ و ,دععاكيَلِ تععل ػععُكز بلليَتععُوَ بععؤ ئععُو
وَماكَتاُُّ كُ ؿآاتًاْ ُٓيُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاًؤهتا فُكًاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن فُكًاْ عناهـيّ حمٌىؿ:
بُكِيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ بىؿدُّ هعاهَِ  3113هُبعُك ًعاوَ كعًُِ يعاْ ٓعُك ٓؤكعاكيَلِ تعل بًَعتُ ,عُتىاُلا ئعُو ثاكَيعُّ كعُ
تُكػاْ كلا بىو بؤ ٓاالكًُ ئابىوكيُكاْ و ,ثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ ػُكز ُُكلاْ ,بُالًَََ هُ بىؿدُّ هعاهَِ
 3112بعُ ٓعًض ًعًَىَيُن ئًٌعاكَ و ئاًعافَ بعُو بع ِلَ ثاكَيعُ ُعُكلاوَ ,كعُ هعُ بىؿدعُّ ً 3112اوَتعُوَ
بًًَُىَّ (كًُـ اغيـوك) ,ئايا ئُو ثاكَيُ ِٓ بُهعُك ٓعات؟ ػعا َهًَلِ تعل ؿآاتعُكاُِ ُعاوػؤ ؿيعاكَ مؤكبعُّ
بععلاؿَكاْ و ٓاوكععاكْ باهععًاْ كععلؿ ,بُكِاهععتِ مؤك كًُععُ و بًُععًَىَيُكِ مؤك ُاًععُفافُ ,ؿيععاكَ ٓععُكيٌَِ
كىكؿهتاْ ثٌت بُو ؿآاتُ ؿَبُهتًَت كُ هُ بُ ـاوَ بؤّ ؿيَت ,بُكِاهعتِ ئُطعُك ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ بعُو
ًًَىَيَُ بىؿدُّ ُاوػؤُ ,امامن و وًُيُن بُكاكبًٍَِ بُو ًًَىَيُ كؤبلليَتُوَُ ,اًُفاف بًَت و ًُىَ بُ
ًُىَّ ؿياك ُُبًَت ,هُ ؿوو كاثؤكتِ سلىًُتِ كىكؿهتاُُوَ ئُوَ ٓاتىوَ  2بُ  1ثاكَكُ كعًُالَ ,بُكِاهعتِ
ئُوََ ؿياكَ ؿهَُ كِاوكع َِ الّ ػعُهَم ؿكوهعت ؿَكعات ,ئُطعُك ٓعاتى بعُ ٓعُك ٓؤكاكيَعم بًَعت ,ئًٌَعُ ئعُو بعلَِ
بىؿدُّ كُ هُ بُ ـاوَ بؤًاْ ؿيَت ,دؤكيَم هُ دؤكَكاْ كًٌَُّ تًَـا بلُويَت ,ؿياكَ ئًٌَعُ هًَعلَؿا تىوًعِ
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ىُيلاًَُلِ ئابىوكّ ؿيَريُٓ ,كوَٓا ثٌتًىاُِ هعُ ٓاوكعاك َ كعان عبعـاهلل ّ ًعُال ُعىكّ ؿَكعَُ ,بؤئعُوَّ هعُ
ًاوَّ ً 1اُطـا ؿآاتِ ُُوت بُ هًوتًَم بًَِٔـكيَتُ ثُكهًُاْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
لظ ١ُٝػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن لظ ١ُٝجنٍ اهـيّ سوّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًّ يُن ىوُ و ي ُن ثلهًاكَ ُٓيعُ ,هعُباكَت بعُ ؿآعاتٓ ,عىُلُ ؿآعاتِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ ُعُن
تععُُٔا ئؤثؤمهععًؤْ هًَععٌ بُكثلهععًاك بًَععت ,كععُ ؿاواّ ئاًععللا كلؿُععِ ئععُو ؿآاتععُ ؿَكععُيّ ,كععُ ُاؿيععاكَ هععُ
سًوابًَلِ تايبُتًُ و ,ئُجنىًُُِ باالَّ ُٓكيٌَِ بؤ كاكوبعاكّ ُعُوت ,تعا ئًَوعتا ئعُو بعلَِ ثاكَيعُّ ئاًعللا
ُُكلؿووَ ًّ ,هًَلَ ثلهًاكيَم ئاكاهتُّ وَميلّ ؿاكايِ ؿَكَُ ,كُ ئُُـاًِ ئعُو بؤكؿَيعُ ,ئعُو ئُجنىًعُْ
باالَيُيُ ,بؤئُوَّ كُ ؿآاتِ ُُوت بًًَُىَيُكِ ًُفافاُُ و ئاًللا بعؤ ئُُعـاًاُِ ثُكهعًُاْ و بعؤ ٓعًُىو
ػُهَلِ كىكؿهتاْ بًًَُىَيُكِ ياهايِ و ئاًللآً ,ض طىًاًَُم ُعًًًََُِت هُهعُك ؿآعاتِ ُعُوتً ,عّ هًَعلَ
ؿاوا ؿَكَُ ئُو ؿآاتُّ كُ ُاؿياكَ هُ سًوابِ تايبُتِ ؿايُ بُ ب ِليَم ثاكَّ ؿياكيللاو ُاياهايِ هُ ؿَكَوَّ
ثُكهععًُاْ ,بؤئععُوَّ كععُ ئععَُ بُكثلهععًاكيُتًُ طععُوكَ ,ئععُػالىِ و ًٌُععتٌاُِ و ويقؿاًُععُ الّ ٓععًُىوًاْ
دًَطريبًَت ,بؤيُ ًّ ؿاواّ ئاًللا كلؿُِ ئُو سًوابُ تايبُتُ ؿَكَُ ,بًًَُىَيُكِ ياهايِ بؤئُوَّ ؿَُعط
بُ ؿآاتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بـكيَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هقٌاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هقٌاْ هوًٌاْ سوّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثٌتطريّ هعُ هعُكُر و تًَبًِع ِ ٓاو ِكيًَعامن ؿَكعًَُِ ,عًٍ ٓعُكوَٓا تًَبًِعًٍ هُهعُك ؿآعاتِ ُعاوػؤ ُٓيعُ,
ؿآاتِ ُاوػؤ كُ بلَِكُّ مؤك كَُ ُىوهلاوَ هًَلَؿاً 651 ,وًاك و ً 112وًعؤْ ؿيِعاكَ ,ئًُعَُ بُكِاهعتِ
ب ِليَلِ كًُُ ,ؿآاتِ تُُـكوهعتِ ,ؿآعاتِ كاكَبعا ,ؿآعاتِ طىًلطعُكاْ و ,هعُ ًُٓىوًعًاْ طعليِطال ؿآعاتِ
ُُوت ,كُ ُُٓـَ هًَلتُكيَلِ طليِطُ ,بُالََ مؤك تاكيم و ُاكِووُُُ ,اكليَت هُ بىؿدُؿا ؿآعاتِ ُعُوت ؿيعاك
ُُبًَتٓ ,اووالَتًعاْ بُتايبعُتِ ئُُعـاًاُِ ثُكهعًُاْ ٓعًض ئاطايعاْ هع ٌَ ُعُبًَت ,ؿَبًَعت ٓعًُىو ؿآعاتًَلًٍ
وليَتُ بىؿدُوَ ,بُكِاّ ًّ ُابًَت هُ بىؿدُؿا ؿياك ُُكليَت و يُكوُك هُكف بلليَت ,هُ وَالًَِ ئعًُلِؤّ
سلىًُتـا طىيٌَاْ هُوَ بىو ,كُ ؿآاتِ ُٓكيٍَ  3تليوًؤْ مياتلَ ,بُالََ ئُّ بؤ هُ بىؿدُؿا ؿياكّ ُاكليَعت
و ُاًُفافُ بُكِاهتِ؟ ُٓكوَٓا ثٌتطريّ هُ ثًًٌَِاكَكُّ كان عبـاهلل ّ ًُال ُىكّ ؿَكَُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿكتؤك عٌل فُكًىو.
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بُكيَن ؿ .عٌل ظيـاًري ػـك (ُىكَؿيِِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بععُ ِكيَناْ ئُُععـاًاُِ ثُكهععًُاْ ,ؿيععاكَ ىوععُ و بععاي مؤك هُهععُك ئععُو بلطُيععُّ كععُ ثُيىَُععـّ بععُ ؿآععاتِ
ُاوػؤيًُوَ ُٓيُ ,كلا ,هُكِاهتًـا ئُطُك بطُ ِكيًَِعُوَ بعؤ كاثعؤكتِ وَماكَتعِ ؿاكايعِ الثعُكَِ  ,86هعُوَّ بعُ
ػٌتُيُن ًُٓىو ؿآاتِ ُاوػؤيًاْ كِووْ كلؿووَتُوَٓ ,عُكوَٓا هعُ وَالًَعِ ػؤيعاْ بؤئعُوَّ كعُ ئعًُلِؤ
ثًٌَلًًُاْ كلؿ ,سلىًُت ؿيواْ هُوَّ ػٌتُيُكًاْ ًٌُاْ ؿاوَ ,هُويٌَـا ئاًافَ بعُوَ ؿكاوَ كعُ ؿآاتُكعُ
 3تليوًؤْ و ً 679وًاك و ئًال ئُوَُـَيُ ,بُالََ هُيلّ ياهاكُ ؿَكُيّ ًُهُهُْ بًُعًَىَيُكِ تعل 651
ًوًاكَ ئُوَ بؤ؟ ئًُُ هَُ ؿآاتِ ُاوػؤيُ كُ بُ كِووْ و ئاًللايِ هُ كاثؤكتِ سلىًُتـا بًًَُىَّ ػٌعتُ
ًٌُاْ ؿكاؤًًَُُِ ,لاوَتُوَ ,بًًَُلِ ئَُ ؿآاتُ بعؤ وَماكَتعُكاْ و ًىئُهُهعات ػعؤّ هعُكف ؿَبًَتعُوَ,
كُواتُ ُايًَتُ ُاو طُجنًُِّ طٌتِ ؿآاتُوَ ,كُ ؿيواْ داكيَلِ تل سلىًعُت بُهعُك وَماكَتعُكاْ ,بًلاتعُ
ػُكدِ و بًلاتُ ثلؤفَّ وَبُكًَِٓاْ ,هُوَ تُُٔا ً 651وًاكّ ؿيَتُ ُاو طُجنًُِّ طٌتًُوَ ,ئُوَكُّ تل
ػُكز ؿَكليَتُوَ بؤ وَماكَتُكاْ ,بؤيُ هعُكِووّ فًُُعُوَ بًٌُعًَىَيُ ئاًعاؿَ ؿَكليَعت ,بًٌُعًَىَيُ ًٌُعاْ
ؿَؿكيَت ,هُكِاهعتًـا ًُُعًَِٔلاوَتُوَ ,سلىًعُت ػوعتىويُتُ كِوو ,هعُباكَت بعُ ؿآعاتِ ُعُوت ,سلىًعُتِ
ُٓكيٍَ ثلؤفَيُكِ ُاكؿووَ ,ئُوَّ تايبُتعُ بعُ ياهعاّ هعِـووىِ ؿآاتعُ ُُوتًعُكاْ ,بؤئعُوَّ كيَلؼوعتِِ
ىاُىًُاُُ بؤ ثلهِ ؿآعاتِ ُعُ وت بلليَعت ,ثًٌَعًِاك ؿَكعُيّ كعُ هعُُاو ياهعاٍ بىؿدعُؿا ؿَىًَعم بًَعت ,كعُ
ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُ فُهوَِ تًُليعِ تامَّ ػؤيـا ئَُ ىاُىُُ ؿَكؿَكعات ,ئعَُ كيَلؼوعتُِ بُوًعًَىَيُ
ِكيَم ؿَػليَعت ,ثًٌَعًِاكيَلِ تعلَ ًعاوَ هعُباكَت بعُ ًُهعُهُّ ئعُو ؿآاتعُّ كعُ هعُ بُ عـا ُٓيعُ ,بعُ ِكيَن
ًاًؤهتا عٌل عبـاهعنين ئاًافَّ ثًَـا ًّ ,ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكَُ كُ ئُو ًاؿؿَيعُّ كعُ هعُ بىؿدعُّ هعاهَِ
كِابلؿووؿا ئًٌَُ هُُاو ياهاؿا ًَِٓابىوًاْ ,كُ هُهُك سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُ ًُٓىو كيَلعاكَ ياهعايِ و
ؿَهععتىوكيُكاْ بطليَتععُ بععُك ,بععؤ وَكطلتِععُوَّ ئععَُ ؿآاتععُ دععاكيَلِ تععل هععُُاو ىععاُىُِ بىؿدععُّ ئًُوععايَ
ؿابًَعتُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ وَكى سلىًعُت و وَكعى وَماكَتعِ ؿاكايعِ و ئعابىوكّ ,كعُ يُكعُجماك بىؿدعًُاْ كَِواُعُ كعلؿ ,مؤك بعُ
تُفوًى و مؤك بُ ًُفافاُُ باهِ ًُٓىو ؿآات و ػُكدًُكاصياْ كلؿووَ ,هُ كاثعؤكتِ وَماكَتعِ ؿاكايعِ و
ئعععابىوكّ و ,ؿواّ ئعععُوَّ كعععُ هًقُعععُّ ؿاكايعععِ ثلهعععًاكٍ كعععلؿ و هًقُعععُكاْ ثلهعععًاكياْ كعععلؿو ,وَالًًََعععِ
ثُكهععًُاُتاكاصياْ ؿايععُوَ بععُ ٓععًُاْ ً عًَىَ ئععُو تُومحياُععًُاْ ؿا ,دععاكيَلِ تععل بُتايبععُتِ هُهععُك ؿآععات
ًىمَكُكَيُن تُىعـضيِ هعُكؤكايُتِ ثُكهعًُاْ كعلاُ ,عاكؿكا بعؤ سلىًعُت و ,سلىًعُت ئًُلِؤكعُ وَالًَعِ
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ٍ وَكؿَطرييَعت ,بًُُوعبُتِ
ؿايُوَ و ,بُ تُفوًى باهِ ئُو ٓعًُىو ؿآاتاُعُّ كعلؿووَ ,كعُ ٓعؤْ و هعُ كعى َ
ؿآاتععُوَ ًععّ تلععاَ وايععُ ئععَُ ًُوموعععَُ ًععُكغ كععلؿ ,ئًَععىَ سًوععاباتِ ػًتععاًِ كَبععت ؿَكععُْ  3111بععُ
ئًَوتاوَ ,سًواباتِ ػًتاًِ ِٓ  3111ؿآاتُكُّ تُومحيٍ ؿا ,بلاكامن ,ػىًلُكامن ئُو ثاكَيُّ كُ ئًٌَُ
بُ ؿآات وَكًاْ طلتىوَ ,بُ فًعوِ تُسُىىىِ كلؿووَ هُُاو سًواباتِ ػًتاًِ  ,3111بًُِ طىًلطُكاْ
كُ ً 715وًاك ؿيِاكَ هُ  3113هًٌَاًُاْ بلِيىَ ,ئُطُك ئُوَ ؿَكبلُّ ؿَبًِِ ٓعًُىو فًاكَكعاْ تُىعـيلّ
هُطُيَ فًعوِ ,ؿَبًِّ ُنيلّ هُ يُكالَوَ و ,ؿووك ُري ,ئًٌَُ بُ تُفوًى بُ ؿوو دُؿوَهًٍ ؿاوًاُعُ هعُُاو
تُىليلَكاُِ ػؤًاُـا ,كُوا ؿآاتُكاْ مياؿّ كلؿووَ هاالَُُُُ ,ن كًُِ كلؿووَ ,تلاَ وايعُ ئعُو ًُوموععُ
ئُطُك يُكًَم بلِواّ بُوَ ًُُ كُ ثاكَكُ بلؿكاوَ ,ػؤ مؤك ئاهاُُ ًىدُكَِؿ هُالّ ػؤتُوَ ئًًٌَوًَعم بلعُْ
بؤ وَماكَتِ ًاهًُّ عرياىِ ,بوًََّ هُ  3113ئُو ثاكَّ طىًلكتاْ بلِيىَ بُ ًُىاهعُ يعاْ ُعا؟ ,ئعُو وَػتعُ
ؿَكؿَكُويَت كُ سلىًُت كِاهت ؿَكات ياْ ُا؟ ًّ ثًٍَ هُيلَ بعُعنيَم دعاك هعًًًَُري دعاك وٓ ,عىاكًَري
داك ُٓتا ًّ ئُو ًُوموعَُ هُطُ َي بُ ِكيَنتاْ ًًللؿَوَ ,ثًَتامن وت ًىُاىًُُكاًٍُ ٓؤْ بىوْ ,ػىًم و
بلايعُ ئامينَكعامن يعُعِِ بُكِاهععتِ ئعُوَ سُىًقُتعُ ,ئُطعُك سُىًقععُت ُعُبًَت ًعّ هًَعلَوَ ًُهععئىهًُتِ
ىوُكُ ّ ػؤَ ُٓهَـَطلَ ,كُ ئًَوتا هًَلَؿا ؿَيلَُ ,بؤيُ ؿَبًِِ ئُو دُؿاويالُُّ كُ تُىـضياْ كعلؿووَ و,
ًُودىؿَ ئًَوتاكُ هُالتاْ ؿَبًِِ هاالَُُ مياؿّ كلؿووَ ,ثاك هايَ ً 276وًاك ؿيِاك بىوَ ,ئًُوعاهَُكُ 651
ًوًاك ؿيِاكَ ,ئًَُُ ًىىُؿَكَ ً 651وًاك ؿيِاكَكُ ,يُعِِ تُسُىىىِ ُُكلؿووَ تا بعناُري ئعُوَ ٓعُُـ
ؿَكؿَٓ عًَت ,سععُم ؿَكععَُ بععناُّ بًُُوععبُتِ ؿآاتععُوَ كععُ دععُُابتاْ ؿَهَ عًَّ بععُهَ َِ كِاهععتُ ,بععُ ًععُكدًَم
تُبًعُتِ ئُو سًواباتاُُ واُُبًَت ,بُالََ تُبًعُتِ ئُو سًواباتاُُّ كُ ًعّ ثًٌَعاليٍ ًعُكسٍ كعلؿووَ,
ئًَوتاَ ًُكسِ ؿَكًُُوَ بؤ بُ ِكيَنتاْ ,ي ُعِِ ئُو بًُعُّ كعُ طىًلطعُ ,ؿآعاتِ طىًلطعُ ؿَكِواتعُوَ بعؤ
طىًلط و ؿَيربِْ و ًُودىؿَ بُ وهىالَت ,بلِؿكاوَ و ؿَيبُُُوَ بؤ ػؤياْ هاالَُُ ًُىاهعُّ ثع ٌَ ؿَكليَعت و
ؿَكِوات ,ؿَتىاُّ تُئلًـ بلُْ ,بًًَُلِ ُٓيُ هعُُاو ًًِشايعُ ,ئًٌَعُ هعُُاو ًًِشعُ ؿياكضيعاْ كعلؿووَ وَكعى
ؿآات ,وَكى ػُكدًُكاْ ,وَكى ؿَعٌُكًُِ ,فُكىُكُّ ؿَبًَتُ ؿَعٍ ,تُبًعُتِ ئُو سًوعاباتاُُ كعُ بعُو
ًًَىَيُيُ ُُن هًَلَ ,بُهَلى هُ عرياىًٌعـا بعُو ًعًَىَيُيُُ ,آعًَتُ ُعاو ؿآعاتِ طٌعتًُوَ ,بًُُوعبُتِ ئعُو
وَماكَتاُُّ كُوا بُ ِكيَنتاْ هًَلَوَ هَُ ىاعُيُ ,هُ ثُكهًُاُـا هاالَُُ بلِياكتاْ بؤّ ؿاوَ كعُوا ئعُو ؿآاتاُعُ
بؤ ػؤياْ بًَت وَماكَت ,كُ بؤ ػؤياْ بًَعت ئعًال دعاكيَلِ تعل ئعُوَ هعُالّ ػؤياُعُوَ بعُ وهعى َالًَتِ كَمسعِ
وَكؿَطرييَت و ,كُ وَكؿَطرييَت هُكف ؿَكليَت بُ ًىهتُُـاتِ كَمسِ و ,هُ ئاػريؿا ُُتًذُكًُِ ؿًََٓتُ
ُاو سًواباتِ ػًتاًًُوَ ,ئُوَ بًُُوبُتِ طىًلطُوَ ,بًًَُلِ تليٌِ ئُوَيُ كعُ بليتًعُ هعُو  651كعُ
ًىىُؿَكَ ُُٓـّ تُسُىىق بلات ؿًََٓتُ ُاو ًىامُُّ سلىًُتُوَ ,ئًَُُ بًُُوعبُتِ ؿآاتعُوَ ,ؿيعاكَ
باي هُوَ ؿَكليَت كُ بؤِٓ ىاُىُُكاْ دًَبُد ٌَ ُاكُيّ؟ ,سُمؿَكَُ بُ ِكيَنتاْ بعناُّ ئًٌَعُ ئًَوعتا هُهعُك
ىاُىُِ ئًـاكَّ ًازي و ؿَيِِ عاَ ؿَكِؤيّ ,ئُطُك هُ ىاُىُِ ؿَيِِ عاَ و ئًـاكيُّ ًاهًعُ ُعُبًَت ,ىعاُىُِ
ئوععىزي ًُساهععبات ُٓيععُ هععُ عُيِععُْ كاتععـآُ ,كٓععُُـَ ىععاُىُِ ؿَيِععِ عععاَ ئًَوععتاكُ بُؿيوععُ بععؤ ىععاُىُِ
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ًىساهُبات ,ئًٌَُ ئُوَ دًَبُدٌَ ؿَكُيُُّٓ ,ـيَم هعُ ػىًعم و بلايعاْ بعاي هعُوَ ؿَكعُْ كعُوا ثعاكَ بع ٌَ
وَه َى وَكؿَطرييَت ,وَهَالِٓ ًّ وَكى وَميلّ ًاهًُ هعُو بعاوَكََِ هعتافُكُّ كعُ هُطُهًٌَعٌاْ ؿايعُ ئاطايعاْ
هُوَ ًُُ ,ئُو كؤفََ ػىًلًَلِ تل ئُوَّ باي كلؿ ًّ ,تلاَ وايُ ئُوَ ئُطُك ًىالسُمَيُكُ ٓاوكاكضيعاْ
بلُْ ,ياكًُتًٌاْ بعـَْ ئًَعىََ الّ ػؤتاُعُوَ ثًٌَعاْ بوَعًَّ ,ئعُو ؿَهَع ٌَ هعُ ميِـاُعُ هًاهعًُكاْ ًعّ ٓعًض
ثاكَيُن هُ ميِـاُُ هًاهًُكاْ وَكُاطلَ ,تا ئرياؿّ بلًُُوَ بؤ سلىًُت ,ئًال ئُوَ سُىعُ ,بع ٌَ مَظيعُت
ئُطُك هىتف بلُْ ثًٌَاْ ب َوًَّ بؤئُوَّ ئًٌَعَُ بُؿواؿآعىوُِ بعؤ بلعُيّ ,بًُُوعبُتِ ئعُوَّ طؤكِاُلعاكّ
هُهُك بىؿدُ ,فًعوُْ كَُِطُ طؤكِاُلاكّ هُهُك بىؿدُ بلليَت بُ كًُِ ,بُ ميعاؿّ ,بعُالََ ئعُوَ ؿَبًَعت بعُ
ًاؿؿَيُن هُ ًاؿؿَكاُِ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُـا عًالز بلليَعت ,ئُطعُك كعَُ بلعات ٓعؤْ دًَبعُد ٌَ بلليَعت,
ئُطُك مياؿ بلات ٓؤْ مياؿ ؿَكليَت؟ ئُطُك ئُواْ بىؿدًًُاْ ًىهاؿَىُ ُُكلؿ و ,طُكِاُُوَ هُك تُىوعًٍ
 ,13يُعِِ ئُواُُ ًُٓىوّ ؿَبًَت ئًٌَُ عًالدِ بؤ بلُيّ ًّ ,هًَعلَوَ تلعاَ وايعُ ئعُو ًعُوموعِ يُكعَُ

ؿآاتُكععُ بععُو ً عًَىَيُ ئععُوَ وايععُ ,وَكععى ثًَتععامن وت ٓععًُىو ًععتًَم ىابًوععُ بؤئععُوَّ بُؿواؿآععىوُِ بععؤ بلليَععت,
بًُُوبُتِ ؿآاتُكاْ بُ طٌتِ داكيَلِ تل ؿَيوًََ ٍ ًُٓىوّ ًعُكغ كعلاوَٓ ,عُك ئُوَُعـَ دعىابِ هعىئاهُكامن ثًًَعُ,
هىثاهتاْ ؿَكَُ.

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٍَ ئُوَّ ئاػري هًا ُّ ًاؿؿَكُ وىيٌَُِوَ ,كِووُللؿُُوَيُكٍ ُٓيُ هُباكَت بُ ىوُكاُِ بلاّ
بُ ِكيَنَ كان كاكؿؤ ,كُ ؿَهًََت ئًٌَُ ًٓض هُطُيَ ئُوَّ ؿاُُبىوضيُ ,كان كاكؿؤ هُ ًُٓىو كؤبىوُُوَكاُِ
هًقًُُاْ ئاًاؿَ بىوَ ,ىوُكاُِ ػؤّ كلؿيُ تُُٔا و تُُٔا ئاػريّ كُ كاثؤكتُكُ ئاًاؿَكلا وافووّ ُُكلؿ
و ,هُ كاثؤكتُكًُاْ ُىوهلاوَ ,هًا ُّ ًاؿؿَّ يُكَُ بُوًًَىَيُيُ:
ايفصٌ األٍٚ
(اإلٜرادات)
املاد ٠األٚىل:
كدر إٜرادات املٛازْ ١يًصٓ ١املاي 3112 ١ٝالقً ِٝنٛردشتإ أ ايعرام مببًؼ ()15.357.829.111.111
مخص ١لعر ٠ريَٚ ٕٛٝا٥تإ ٚشبعٚ ١مخصًَٝ ٕٛار ٚمثإ َا ٚ ١٥صعٚ ١أربع ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓار ذصب َا ٖٕٛ
َبني أدْا:ٙ
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أٚالً :ذص ١االقً ِٝذصب قاْ ٕٛاملٛازْ ١ايعاَ ١االحتاد ١ٜدتُٗٛر ١ٜايعرام يًصٓ ١املايٚ 3113 ١ٝايبايػ١
( )12.216.725.111.111اربع ١لعر ريٚ ٕٛٝأربعُاٚ ١٥شتًَٝ ١ار ٚشبعُاٚ ١٥مخصٚ ١ريالريًَٕٛٝ ٕٛ
دٜٓار
رياْٝاً :االٜرادات احملًٚ ١ٝايبايػ )651.112.111 111( ١شتُاٚٚ ١٥اذد ٚمخصًَٝ ٕٛار َٚاٚ ١٥أربع ١لعر
ًَ ٕٛٝدٜٓار
ريايثاًَ :بًؼ ايبرتٚدٚالر يًُصتًٗو ستًٝاً لٔ ايٓفط ارتاّ املٓتخ يف االقًَٚ ِٝهرر يف َصايف االقًَٓٚ ِٝتخ َٔ
ايػاز ايطبٝع ٞيف االقًٚ ِٝناآل :ٞ
 )81.111.111.111( -1مثاْ ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓار يًصٓ ١املاي3112 ١ٝ
َ )131.111.111.111( -3اٚ ١٥لعرًَٝ ٕٚار دٜٓار ملصتركات االقً َٔ ِٝايبرتٚدٚالر يًصٓٛات املائَ ١ٝ
شٓ 3111 ١اىل شٓ3113 ١
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بُو هًلُّ كُ ػىيَِـكايُوَ ًاؿؿَّ يُن ,بُ كىكؿّ ُٓتاُُ؟.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
تُكدىًُّ كىكؿضياْ ُٓيُ ,بُالََ ؿياكَ بلاؿَكاْ طوُيًاْ هُهُك تُكدىًُكُ ُٓيُ ,ئُطعُك ثًًَعاْ باًعُ بعا
بًؼىيًَُِِوَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ بًؼىيَُِِوَ ,بُالََ عُكَبًُكُ ؿَكُيُِ ئُهاي ,فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق حمٌـ ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُِ يُكَُ
ؿآاتُكاْ
ًاؿؿَّ يُكَُ
ؿآاتُكاُِ بىؿدُّ هعاهَِ ()3112ععِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ  -ععرياق ,بعُ بعلِّ 15.357.829.111.111
ؿيِاك ؿَػًُوًََِليَت بُطىيَلَّ ئُوَّ هُ ػىاكَوَ كِووُللاوَتُوَ
يُكَُ :بًُِ ُٓكيٍَ بُطىيلَِّ ياهاٍ بىؿدُّ طٌتِ ئًتشاؿّ كؤًاكّ عرياق بعؤ هعاهَِ ؿاكايعِ  3112كعُ
ؿَطاتُ ( )12.216.725.111.111ؿيِاك.
ؿووََ :ؿآاتِ ػؤًاهَِ (ُٓكيٌَِ) كُ ؿَطاتُ ( ) 651.112.111.111ؿيِاك.
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هًًََُ :بلَِ ثاكَّ ثالؤ ؿؤالك ئُوَّ هُ ُعاوػؤ بعُكاكًَِٓلاوَ هعُ ُعُوتِ ػعاوّ بُكٓعًًَُِٔلاوّ ٓعُكيٍَ و,
ثاالَوتُ كلاوّ ثاالَوطُكاُِ ُٓكيٍَ و بُكًًَُِٓٔلاوّ طامّ هلوًتِ ُٓكيٍَ وَن ئُوَّ هُ ػىاكَوَ ؿيَت:
 )81.111.111.111( -1بؤ هاهَِ ؿاكايِ 3112.
 )131.111.111.111( -3بؤ ًايوتُكاُِ ُٓكيٍَ هُ ثالؤ ؿؤالك بؤ هاهَُ ؿاكايًُكاُِ ًَُىاْ هعاهَِ ؿاكايعِ
 3111تاوَكى هاهَِ ؿاكايِ .3113
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهلل هُ ًاؿؿَّ ً 26ىعاهُدُ كلاوَ ئُو ثًًٌَِاكَّ ئًَىَ ,هُ ًاؿؿَّ  26تًُاًا بلعُْ ًىعاهُدعُ
كلاوًَ ,اؿؿَّ يُكَُ بُو هًلُّ كُ ػىيَِـكايُوَ بُ عُكَبِ و كىكؿّ ,تلايُ كٌَ هُطعُيَ ؿايعُ؟ بعا ؿَهعت
بُكم بلاتُوَ 58 ,كُي هُطُيَ ؿايُ ,كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟  21كُي هُطُيَ ؿاًُُ ,بُ مؤكيُِّ ؿَُط ثُهعُُـ
كلا ,ئُوَ ؿوايِ كان عبـاهلل كُ طُيٌتًُِ ئُو ًاؿؿَيعُ ثًٌَعًِاكَكُت ؿَػُيِعُ ؿَُطعُوَ ,هعُ مًِعِ ئًَعلَ
ًُُ ,ئاػُك باًُ ئُوَ هًقُُّ ىاُىُِ ؿَهٌََ هُ مًِِ ئُوَّ ًًُُ ,ىيَِِ ػؤّ ُٓيُ ,هًقُُّ ىعاُىُِ تىػعىا
دىابِ بـَُُوَ ,هًقُُّ ؿاكايِ و ئابىوكّ دىابِ بـَُُوَ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثاْ:١ٝ
أٚالً :كٝد مجٝع إٜرادات ايدٚا٥ر املُٛيَ ١رنسٜاً إٜرادًا ْٗاٝ٥اً يًدس ١ٜٓايعاَٜٚ ١تِ إ ٗارٖا يف َٛاز ٜٔاملراجع١
ايعٗر١ٜ
رياْٝاً :إشتثٓاً٤ا َٔ ذهِ فكر( ٠أٚالً) ألال ،ٙلًٚ ٢زٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد:
 -1إضافَ ١بايؼ االٜرادات ايعٗر ١ٜاييت حتككٗا ٚزار ٠ايصر ١بهاف ١دٚا٥رٖا اىل َٝساْٖ ١ٝا ٙايٛزار ٠ألغراض
ظرا ٤األدٚ ١ٜٚاألجٗس ٚ ٠دارى ْفكات ايصٝاْ ١بثْٛالٗا ٚذصب طًب ايٛزارَ ٠عفٛلاً ظدا ٍٚاالٜرادات
املتركك ١فعالً ٚاألٚج٘ املكرر ٠يصرفٗا
 -3اضافَ ١بايؼ االٜرادات ايعٗر ١ٜاييت حتككٗا ٚزار ٠ايهٗربا ٤بهاف ١دٚا٥رٖا اىل َٝساْٖ ١ٝا ٙايٛزار ٠ألغراض
(حتصني  ٚطٜٛر ٓ ٚفٝا َعارٜع ايطاق ١ايهٗرباٚ )١ٝ٥ذصب طًب ايٛزارَ ٠عفٛلاً ظد ٍٚاالٜرادات املتركك١
فعالً ٚاألٚج٘ املكرر ٠يصرفٗا
 -2اضافْ ١صب َٔ )%51( ١زتُٛع اٜرادات رش ّٛاالجازات ٚرش ّٛايتصحٚ ٌٝايػراَات اييت صترصًٗا ٚزار٠
ايداخً ١ٝاىل َٝساْٖ ١ٝا ٙايٛزار ٠يػرض اشتدداَٗا ٚإْفاقٗا َٔ أجٌ ايصالَ ١املرٚر ٚ ،١ٜيو ذصب املاد٠
( َٔ )11قاْ )26( ٕٛيصٓ 3117 ١قاْ ٕٛإْفا قاْ ٕٛاملرٚر االحتاد ٟاملرقِ ( )68يصٓ 3112 ١يف اقًِٝ
نٛردشتإ -ايعرام
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َ -2رالا ٠أذهاّ املاد ٠ايثاْٚ ١ٝاألربع َٔ ٕٛقاْ ٕٛإدار ٠بًدٜات اقً ِٝنٛردشتإ رقِ ( )6يصٓ1992 ١
ٚايصالذ ١ٝاملُٓٛذ ١يٛزٜر ايبًدٜات ٚايصٝاذ ١ذصب ايفكر ٠ايرابع َٔ ١املاد ٠ايصابع ١لعر َٔ ٖاا ايكإْٛ
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَىَ تًَبًًِتاْ ُٓيُ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هعُباكَت بعُ ًععاؿؿَّ ؿووََ ,ئًٌَعُ وَكععى هًقُعُّ ياهععايِ ثٌعتطريّ ًاؿؿَكععُّ ؿَكعُيّ بععُ تعُواوّ ,تععُُٔا
ؿاواًاْ كلؿيُ بلطُّ ٓىاكََ البـكيَت هُ ًاؿؿَكُٓ ,ىُلُ ىاُىُُكعُ ىعاُىًَُلِ عاًعُ ,كعاكّ ثع ٌَ ؿَكليَعت,
ئًذابِ ئُوَّ ُاكات هُ ىاُىُِ بىؿدُ ئُو ًاؿؿَيُ ُٓبًَذي ,هُبُكئُوَّ ثًًٌَِاكًاْ كلؿيُ ئعُو ًاؿؿَيعُ
ًًًََُُِت.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك ٌَ تًَبًِِ ُٓيُ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ؟ با ُاوّ بِىوهري ,ئُو بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ (ٓاوكِام ػعاْ -كعان
سًُُ هعًـً -وًَل ػاْ -كان امساعًى -هؤماْ ػاْ -كان ُُكضياًْ -اًؤهتا فعُكًاْ -كعان هعُكُُٓط -كعان
ؿهٌَاؿ -ظًاْ ػاْ -ؿ .كيبام -كان ثًٌَُوا -ثُياَ ػاْ -كان كاكؿؤ -كان عبـاهللً -اًؤهتا عٌعل -كعان هعاالك -ؿ.
عٌل) فُكًىو ٓاوكِام ػاْ.
بُ ِكيَن ٓاوكِام ًًؽ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُ ًاؿؿَّ ؿوو ,هُ بلِطُّ ؿوو ػاهَِ ه ٌَ ًّ تًَبًًٍِ هُهعُك ئعُو ػاهَعُ ُٓيعُ ,ؿيعاكَ ئًٌَعُ كعات ٌَ
كاثؤكتُكاصياْ ثًٌَلَُ بُ هًقُُّ ؿاكايِ و ئابىوكّ كلؿ هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهعتاْ ,ػاهًََلٌعاْ تًَعـا دعًَطري
كلؿ بىو ,ئُويٍ بامساْ هُوَ بىو كُ ًاؿؿَيُن مياؿ بلليَت ,بُوَّ ئًٌَُ ؿياكَ كُ ياهاّ فًعاكَ ()11ععِ ,
 3113كؤًُكِ بؤ تىوَ بىواُِ ًًَلثُجنًُاْ هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ؿَكٓىواُـ ,ؿاواًاْ كعلؿ بعىو كعُ
ًاؿؿَيُن مياؿ بلليَت ,بُوَّ  ّ% 5ؿآعات و كهعىًاتِ ًؤهَعُت ؿاُعِ كعُ هًَعلَ ػعاهَِ هعًًََُ باهعِ ئعُوَّ
ؿَكععات ,كععُ باهععِ ِكيَععقَّ  %51كععؤّ طٌععتِ ؿآععاتِ كهععىًاتِ ًؤهَععُت ؿاْ ,كهععىًاتِ تؤًععاك كععلؿْ ,ئععُو
ُكاًاتاُُّ كُوا وَماكَتِ ُاوػؤ وَكياْ ؿَطليَت ,ؿياكَ بامساْ هُوَ كلؿ بىو ًاؿؿَكُ وا ٓعاتىوَ ,كعُ %5
ئُو ؿآاتاُُ بؤ هِـووىُكُ ؿابِليَت ,هِـووىِ تىوَ بىواْ بُ ُُػؤًِ ًعًَلثُجنُ ,هُبُكئعُوَ ًعّ ؿاوا
ؿَكَُ هًَلَ بلطُيُن ياْ ًاؿؿَيُن ؿابِليَت ,كُ ئَُ ٓ %5ىُلُ ئُو هِـووىُ بُكِاهعتِ بؤئعُوَّ بٔعًَتُ
بىاكّ دًَبُدٌَ كلؿْ ,ؿَبًَت يُكُجماك هُ بىؿدُؿا ثاكَكُّ بؤ تُسـيـ بلليَت ,تعاوَكى ؿوايعٌَ ىاُىُُكعُ
ؿًََٓتُ بىاكّ دًَبُدٌَ كلؿْ و ئاهايِ دًَبُدٌَ بلليَت ,يُعِِ ئًُوايَ ئُطُك هُ بىؿدُؿا ئَُ  %5ثعًٍَ
وايُ ؿياكّ ُُكليَت ,ؿوايٌ ُآًَتُ بىاكّ دًَبُد ٌَ كلؿُُوَُ %5 ,آًَتُ ئعُو هعِـووىُ ,بؤيعُ ؿاوا ؿَكعَُ
هًَلَ ًاؿؿَيُن مياؿ بلليَت و  %5ؿياكّ بلليَت ,هىثاي.
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بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان سًُُ هعًـ فُكًىو.
بُ ِكيَن سًُُ هعًـ سًُُ عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئَُ بلِطاُُ كُ باهِ هُكف كلؿُِ ًاؿؿَّ وَماكَتِ كاكَبا و وَماكَتعِ هعُسُ ؿَكعاتٓ ,عُكوَٓا وَماكَتعِ
ُاوػؤ و ,وَماكَتِ بُهُؿيات ,ؿَهًََت ( ذصب طًب ايٛزارَ ٠عفٛل َا ظدا ٍٚاالٜرادات املتركك ١فعالَ ٚاالٚجٗ١
املكأأرر ٠يصأأرفٗا ) ئععُوَ يُكععَُ ُععًَُُلؿكاوَ ,ئُطععُك هععُالّ وَماكَتععُكاْ ػؤًععًاْ ُٓيععُُ ,ععًَُُلؿكاوَ بععؤ
ثُكهًُاْ ياْ بؤ هًقُُّ ؿاكايِ ,هُ بىؿدُّ هاالَُِ ثًٌَىوؿا ئُوَ ُىوهلاوَ ,بُالََ ًَُُُلؿكاوَ ,بؤيعُ هًَعلَ
ؿاواؿَكَُ بؤئُوَّ كُ سلىًُت ئًوناَ ببًَت ,ئُو ثاكاُُّ كُ ًىتُسُىًق بىوْ و هُكفُكًُِ بِىوهري ,
بؤئُوَّ ثُكهًُاْ ًٓض ُُبًَت ئاطعاّ هعُ ؿآعاتِ وَماكَتعِ كاكَبعا و هعُسُ و ُعاوػؤ و بُهُؿيعُ ٓعُبًَت,
ؿواتلٍ هُكفُكًُِ بًَِليَت ًّ ,ئاطاؿاك ًٍُ هُطُيَ ئُو  2هعاهَُّ ثًٌَعىو و ئًُوعاهًٍَ ٓعًض دعُؿوَهًَلٍ
ُُؿيىَ ,كُ باهِ هُكفِ ؿآاتُكاْ و هُكفُكًُِ بلات ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًوًَل ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًوًَل حمِ اهـيّ ُاحل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ئُو ًاؿؿَّ  ًّ , 3بعُي هُهعُك ٓعىاكَكُّ ىوعُ ؿَكعَُ ,باهعِ ىعاُىُِ ئًعـاكَّ بُهعُؿيات بعؤ
يُكُجماك ئَُ ًاؿؿَيُ ؿاػى كلاوَ ًّ ,ؿَهت ػؤًِ هُو كُهاُُ ؿَكَُ كُ ؿاػوًاْ كلؿٓ ,ىُلُ بُكِاهتِ
ئُوَ ًىعاُاتًَلِ مؤكّ بؤ وَماكَتعِ ًعاكَواُِ و ًع اكَواًُُكاْ ؿكوهعت كعلؿ بعىو ,كعُ بعُ ٓعًض ًعًَىَيُن
هُالَسًُتِ ئُوَياْ ُُبىو ,بُالََ ؿاوا ؿَكَُ كُ ئُطُك ئُو ًاؿؿَيُ تُتبًق كعلا ,ؿيَليَلعِ بعؤ ميعاؿ بلليَعت
ب ٌَ ئُوَّ بطُ ِكيَتُوَ بؤ وَماكَتِ ؿاكايِٓ ,عىُلُ ئعُوَ ٓعُك ؿَهعُالَتِ ػؤياُعُ ,ئُطعُك ئعُو ؿَهعُالَتُياْ
ُُبًَت ُاًتىاُّ ئُوَ وَكى ػؤّ دًَبُد ٌَ بلُْ و ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان امساعًى فُكًىو.
بُ ِكيَن امساعًى حمٌىؿ عبـاهلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُ ًاؿؿَّ  3تًَبًًٍِ هُهُك بلِطُّ ُٓ 3 ,1يُ ,هعُ بلِطعُّ  1ؿَهًََعت ئعُو ثاكَيعُّ ؿآعاتِ ًاُطاُعُّ
وَماكَتِ تُُـكوهتِ بلَِ ثاكَكُ ُُٓـَ؟ يُعِِ ئُطُك بُ تُعيًًٍِ بًَت سُىُ ؿَهت ًٌُعاْ بلعليَذي,
هُ بلِطُّ  3بًُُٓاْ ًًَىَ ؿَهًََت ئُو بلَِ ثاكَيُّ كُ ؿآاتِ ًاُطاُُّ وَماكَتِ كاكَبايُ ,بلَِكعُ ئُطعُك
تُعيًًٍِ بًَت سُىُ ؿَهت ًٌُاْ بلليَتٓ ,ؤْ هُ بلِطُّ ِ ,2كيَقَّ  %51كؤّ طٌتِ ؿآعاتِ كهعىًاتِ
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ًؤهَُت ؿاُُ و ؿَهت ًٌُاْ كلاوَ ,سُىُ بؤ ئُو  3وَماكَتَُ ئُطُك بُ تُعيًًٍِ بًَت ,بلَِكُّ ؿَهعت
ًٌُاْ بلليَت ,يُعِِ ئُو بلَِ ثاكَيُ ُُٓـَ؟ مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هؤماْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هؤماْ ًٔاب ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًعّ ٓعاوكِاَ هُطععُيَ بعلاّ بععُ ِكيَنَ كعان امساعًععى ,هعُ  3 ,1هععُ ٓ ,2عىُلُ ئًٌَععُ بعاي هععُوَ ؿَكعُيّ ئُواُععُ
ئرياؿاتُ ,هُو دُؿوَهُّ كُ سلىًُت ُاكؿوويُتِ تُعيًِِ كلؿووَ ,كُ ئًُاُُ ؿآاتُكاًُاْ ُُٓـ ؿَبًَت,
بؤئُوَّ هىوكَتُكُ ؿَككُويَت هُالّ ًُٓىوًاْ ,كُ ً 8وًاكَ ًُهُهُْ ًاؿاَ ئًَىَ تُعيًِتاْ كلؿووَ بُ
ً 8وًاك ,هَُ ًاؿؿَيُ باهِ ؿَكُُُوَ ,كُ ئُو ثاكَيُ بطلَ هعُ هعُكوو ئعُو ثاكَيًُعُوَ ,سلىًعُت هعُكفِ
ؿَكات بؤ وَماكَتِ تُُـكوهتِ ,بؤ كلِيِِ ؿَكًاْ و ئُدًٔنَو هًاُُ و ئُو ًتاُُ ,هُ ػاهَِ ً 351 ,3وًاك
ؿيِاكتاْ ئًَىَ تُعيري كلؿووَ ,وَماكَتِ كاكَبعا وتعلاوَ ؿَهَع ٌَ ئعُوَ (َعأفٛل َا ظأدا ٍٚاالٜأرادات املترككأ)١
يُعِِ ئُواْ بُ دُؿوَي ؿَيًَِلْ بؤ الّ ئًَىَو بؤ ػؤياْ بُكاكّ ؿًََِّٓ ,وَماكَتِ ُاوػؤ هُ  %51ئعُوَ
سُىُ بعاي بلليَعت و ,وتىوتاُعُ وَماكَتعِ ُعاوػؤ ً 125وًعاك ؿآعاتِ ؿَبًَعت ,هعُ  %51ؿَكاتعُ ً 65وًعاك
ؿيِاك ًّ ,هُطُ َي ًُٓىو ِكيَنيَلٍ بعؤ ئعُو ثًٌَعًِاكَّ هًقُعُّ ىعاُىُِ ,بعُالََ ًعّ ٓعَُ ؿيوعاْ دعاكيَلِ تعل
هًَلَؿا باهِ ؿَكًُُوَ ,كِاهتُ ئُوَ ياهاّ بوًََري فًاكَ يعُكِ هعاهَِ  1992هعُ ىعاُىُِ ئًعـاكَّ بُهعُؿياتا,
باي هُوَ ؿَكات ؿآاتُكُّ ػؤياْ بؤ ًاكَواًُُكاْ بًَت ,ئُوَ سيًًََِت باًالَ وَكى ئُواُِ تليٍ داكيَلِ
تل بًوًًََُِوَ ,ئُو تُعيري كلاوَّ كُ بؤ ئُواْ ؿاُـكاوَ ً 23وًاكَُٓ ,ك هًَلَؿا باي بلليَت ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ُُكضياْ فُكًىو.
بُكِيَن ُُكضياْ عبـاهلل ىاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهععتًـا ًععّ ثًٌَععًِاك ؿَكععَُ ,كععُ ًععاؿؿَّ ؿووََ بًُ عًَىَيُكِ طٌععتِ ئًولععا بلليَتععُوَ ,بُكِاهععتِ ئععُو
ؿَهُالَتُ ًىفلَؿَّ كُ ؿكاوَ بُ وَماكَتُكاْ ,ؿَكطايُكِ طُوكَّ كلؿووَتُوَ بؤ ؿكوهت بىوُِ طُُـَهَِ,
هُبُكئُوَ ئَُ وَماكَتاُُ بُ ًٓض ًًَىَيُن هًوتِ ؿآاتُكاًُاْ و ًًَىَّ ػُكز كلؿْ و بُكاكًَِٓاٌُ ئُو
ثاكَيُ ,تاوَكى ئًَوتا ئُوَ بعؤ  2هعاهَُ ُُطُكِاوَتعُوَ ُعاو ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ ,ئًٌَعُ ػؤًعاْ هعُ هًقُعُّ
ُاوػؤ  2هاهَُ ؿاوا ؿَكُيّ هُ وَماكَتِ ُاوػؤ ,تاوَكى ئًَوتا ثًٌَاْ بوٌََ ؿآتُكًاْ ُُٓـَ و ٓؤْ هُكفًاْ
كلؿووَ ,بُ ِٓ هُكفًاْ كلؿووَ؟ ُُياْ ؿاوَ بُ ئًٌَُ ,بؤيُ بُكِاهتِ ئُوَ ؿَكطايُكِ ػلاثِ كلؿوَتعُوَ,
ئُطُك ئًٌَُ ًُبُهتٌاُُ ئُو وَماكَتاُُ ػنًُت بلُيّ ,بُ وَماكَتِ سُهاهًاْ ؿَماُري ,بعا بىؿدعُكاًُاْ
بًَتععُ وَماكَتععِ ؿاكايععِ ,هععُويَىَ بًَتععُ ثُكهععًُاُِ كىكؿهععتاْ ,بععُ هًوععتًَم ًععًَىَّ ػععُكز كلؿُُكععُ و
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ؿَهُالَتُكُّ بـكيَتُوَ ثًًَعاْ ,بؤئعُوَّ بعؤ ثُكهعًُاُتاكاْ و هًقُعُكاْ ِكيَطعا بلليَتعُوَ ,كعُ بُؿواؿآعىوْ
بلُْ ,بعناُّ ٓعُُـَو ٓعؤْ هعُكف ؿَكليَعت؟ بُكِاهعتِ ًعّ ثًٌَعًِاك ؿَكعَُ ًاؿؿَكعُ ئًولعا بلليَتعُوَ بعُ
تُواوَتِ ,ئُطعُك ُعا ,هعُ بلِطعُّ يُكعَُ ًعاؿؿَّ ؿووََ هعُ كؤتعايِ بلطعُّ يُكًُُكعُ ,بطىتليَعت ثًَىيوعتُ
وَماكَتِ ؿاكايِ بُ هًوتًَم هُكدَُ ؿآات و ػُكدًُكاُِ ئُو وَماكَتاُُ واتُ بُك ؿَهتِ ثُكهًُاْ بعؤ
ثُهُُـ كلؿُِ ,بؤيُ بُكِاهتِ ئُوَ ؿَكطايُكِ ػلاثِ كلؿووَتُوَ ,بؤ ػلاخ بُكاكًَِٓاُِ ئعُو ؿآاتاُعُّ
كُ ئعُو وماكَتاُعُ ؿآاتًعاْ ُٓيعُ ,ؿَطُ ِكيَتعُوَ بعؤ ػؤيعاْ بعُب ٌَ سًوعاب و كتعابِ كعُ ثُكهعًُاْ ؿَٓعًَتُ
ؿَكَوَّ كاكّ ٓاوؿيَلٍ و ,كَىابُّ ثُكهًُاْ ًّ ,ؿاواّ ئُو ؿوو ػاهَُ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاًؤهتا فُكًاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن فُكًاْ عناهـيّ حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.

ؿياكَ ؿآاتِ طٌتِ ,ؿآاتِ ئَُ ًُٓىو وَماكَتاُُيعُ كعُ هعُ كؤتعايٌ ؿَبًَتعُ ؿآعاتِ كؤتعايِ ,هعُكَتا بعلاؿَكاْ مؤك
ًىؿاػُهُياْ هُو ػاهَُ كلؿ ًًٍِ ,هُهُك ئُوََ ,كُواتعُ ؿَٓعًَتُ ػُميَِعُ ,بعُالََ ئعُو ؿآاتعُ كعُ ؿَب ًَتعُ ؿآعاتِ

كؤتايِ ُآًَتُ ػُميَُِ % 51 ,ئُواُعُّ كعُ هعُ ثعلؤفَّ ياهعايُكاْ ؿَط ًَلِؿكيَتعُوًَُ ,هعُهُْ بعؤ صيىوُعُ وَماكَتعِ
ُاوػؤيِ ,كُ ًُٓىوّ بُ تُفاهًى ئُو ؿآاتُّ كُ ُٓيُتِ كَِواُُ ُاكلٍَ و ,ئُطُك كَِواًٍُ بلعلٍَ بُكِاهعتِ ئًٌَعُ
هُ ثُكهًُاْ بؤًاْ ُُٓاتىوَ ؿآاتِ وَماكَتِ ُاوػؤ ُُٓـَُٓ ,كوَٓا ٓؤُُ ئُو بعلَِ ثاكَيعُّ كعُ هعُكفِ ؿَكعاتّ
ٓؤْ هُكف كلايُ؟ ,بُكِاهتِ ئُوََ ؿياك ُعُبىوُِ ٓعؤًُُتِ هعُكف كلؿُُكعُّ كَُِطعُ ِكيَطايعُن بًَعت ,بؤئعُوَّ
مياتل ميَـَكِؤيٌ بلليَت هُهُك ئُو ػُكدًاُُّ كُ ئُو وَماكَتاُُ بؤ ػؤياْ ؿَيلُْ ,هىثاي.

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هُكُُٓط فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكُُٓط فلز حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُ بلِطُّ هًٌَ ئُو ًاؿؿَيُ ,كُ ِكيَقَّ هُ  %51كؤّ ؿآاتِ طٌتِ كهىًاتًِ ,عّ ثٌعتًىاُِ ئعُو
ثًًٌَِامَّ ٓاوكِام ػاْ ؿَكَُ ,بُ بريّ ًُٓىو ئُُـاًاُِ بُ ِكيَنيٌِ ؿًٌََُِٓوَ ,كُ ئًٌَُ ياهاٍ هعِـووىِ
ًعًَلثُجنًُاْ ؿَككععلؿ هععُُاو ياهععاكُ بلِيععاكؿكا هععُ  %5ؿآععاتِ ععُكاًاتِ ًععلوكّ بععؤ ئععُو هععِـووىُ بًَععت
بُكِاهععتِ ,ثععًٍَ ػؤًععُ هًقُععُّ ياهععايٌ ثًٌَععاْ بوَععًَّ ٓععؤْ هًَععلَ ًىعاهُدععُ ؿَكليَتععُوَٓ ,ععؤْ دًَطععاّ
ؿَكليَتععُوَ؟ ًُهععُهُّ بلِطععُّ ٓععىاكًًٍَ ؿَهَ ع ٌَ كَِٓععاوكلؿُِ ًععاؿؿَّ  ّ23ياهععاّ بععُ ِكيَىَبلؿْ ,ىوععَُ
هُهُك ئُوَيُ كُ هُ ًُهُهُّ ئُوَّ ؿَهًََّ ًاكَواُِ با ؿآاتِ بؤ ػؤّ بًَعت ,باهعِ ياهعاٍ فًعاكَ ًًُعِ
 92ؿَكُْ ,كُ ؿَهٌََ بُ ًىكاعاتِ بلِطعُّ فًعاكَ ًعاؿؿَّ  23ياهعاّ فًعاكَ ًًُعِ هعاهَِ  ,92بعُي ئًُعُ
ًاؿؿَّ  ّ23ياهاّ ًًُِ هاهَِ  92يُ ,بُ ًٓض ًًَىَيُن باهعِ ئعُوَ ُاكعات هعُ كعى َّ باهعِ ئعُوَ كعلاوَ؟
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ًُهُهُْ ًاكَواًُُكاْ ؿآاتُكاًُاْ بؤ ػؤياْ بًَت ,بُي ؿَهَعٌَ ( بأدا ايصأٓ ١املايٝأ ١يًبًدٜأ ١يف  1نأاْ٢ْٛ
ايثاْ )٢تُواو ؿَبًَت هُ  21كاُىُِ يُكَُ ,باهِ ئُوَ ؿَكات واكيـاتِ ًىػًًُُُْ ,هعلوفاتِ ًىػًُعُْ,
ًُودىؿاتِ ُُىـٍ ,يعُعِِ هعُ و بلِطُيعُكِ ئعَُ ياهعايُ هعُ و ًاؿؿَيُكعـا ٓعاتىوَ ,كعُ هعُالَسًاتِ ئعُوَ
ؿَؿات كُ ًاكَواًُُكاْ ؿآاتًاْ بؤ ػؤياْ بًَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري ىاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ ؿووََ بلِطُّ يُكَُ ؿَهٌََ طٌت ؿآاتُكاُِ ئُو فُكًاُطاُُّ هُ ُاوَُعـَوَ تعًُىيى ؿَكليَعت ,وَن
ؿآععاتًَلِ كؤتععايِ بععؤ طُجنًِععُّ كؤتععايِ ئععُفًاك ؿَكععليَّ هععُ بىؿدععُّ ثًَـآععىوُُوَّ ًاُطاُععُ بععُ ؿيععاك
ؿَػليَتًُ ,بُهتِ ئُو ثاكَيُّ كُ هُ ُاوَُـَوَ هُ سلىًُتِ فًـكاهُوَ ؿابري ؿَكليَت ,ئُطُك ًُبُهتِ
ئُوَ بًَت ؿَبًَت هُ سًوابِ ػًتاًًٍ ؿياكّ بلليَت ,كُ ئُوَ ئًنافُيُن ,ئًنافُيُكِ تل ؿَبًَت ُُفوعِ
ًت كُ بؤ عرياق ئًٌَُ ؿاواًاْ كلؿووَ ,ؿَبًَت بوَعًَري طٌعت ؿآاتعُكاُِ ئعُو وَماكَتعُو فُكًاُطعُكاُِ كعُ
ُُهلًَِلاوْ بُ وَماكَتُكاُعُوَ وَن ؿآعاتِ كؤتعاٍ ؿيعاكّ بلليَعت ,يعُعِِ بؤئعُوَّ ئًٌَعُ ؿآعاتِ كؤتعايِ
ؿيععاكّ بلععُيًّ ,ععّ يععُن ثلهععًاك ؿَكععَُ ئ ًَععىَ بععُثًَِ كؤًععُ َهًَم ياهععا هععُ بلِطُكاُععـا ؿآععاتِ وَماكَتععِ
تُُـكوهتِ ,كاكَباً ,اكَواًُُكاْ بؤ ػؤّ ػُكز ؿَكاتُوَ بُي ثًٍَ بوًََّ بُثًَِ و ياهايُن ئًَعىَ ؿآعاتِ
باُلُكاْ بؤ ػؤياْ ػُكز ؿَكُُُوَ ,بُثًَِ و ياهايُن ؿآاتِ فلِؤكُػاُُكاْ ؿَؿكيَتُوَ بُ ػؤياْ ؿوايعِ
تًُىيوًاْ ؿَكُْ ,بُ و ياهايُن ؿآاتِ بُ ِكيَىَبُكايُتِ هعُك بعُ هعاًاُُ هلوًعتًُكاْ ػعُكز ؿَكُُعُوَ,
ًاؿؿَيُكِ ياهايِ ًُُ ٓؤْ ئًَىَ بعُثًَ ِ ئعَُ ياهعايُ ؿآعاتِ تُُـكوهعتِ و ًعاكَواُِ و كاكَبعا ؿَؿَُعُوَ,
بُالََ بُثًَِ و ياهايُن ئَُ ؿآاتاُُ هُ ػؤياُُوَ ػُكز ؿَكُُُوَ ؿوايِ بُ ًًُِغ تًُىيوًاْ ؿَكُُعُوَ؟
بؤيُ ًّ كِاَ وايُ ئًٌَعُ ئعُو ًاؿؿَيعُ ميعاؿ بلعُيّ ,يُكعَُُٓ :كٓعؤْ هعُ بُ عـا ميعاؿ كعلاوَ هًَعلََ طٌعت
ؿآاتُكاُِ ئُو وَماكَتُو فُكًاُطاُُ ًُٓىوّ وَن ؿآاتِ كؤتايِ هُ سًوابِ ػًتاًِ ؿيعاكّ بلليَعت ,هعُ
ًىامُععُّ هععاهَِ ؿآععاتىوَ ؿيععاكٍ بلليَععت ثاًععاْ بععُثًَِ ياهععاكاْ بـكيَتععُوَ بععُ وَماكَتععُكاْ و ,بُتايبععُت
ؿآاتععُكاُِ باُلععُكاْ و فلِؤكُػاُععُكاْ و هععاًاُُ هلوًععتًُكاْ ؿَب عٌَ ٓععُك ؿيععاكّ بلليَععتٓ ,ععىُلُ ٓععًض
ياهايُن ًُُ كُ بؤ ػؤياْ ػُكدِ بلُُُوَ ,مؤك هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ظًاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ظًاْ عبـاهلسًٍ عبـاهلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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بًُُوععبُتِ ًععاؿؿَّ ؿووََ ؿيععاكَ باهععِ ئععُو وَماكَتاُععُ كععلاوَ ,كععُ ؿآاتععُكاًُاْ بععؤ ػؤياُععُ ,كععُ ػععؤّ
ؿَطليَتععُوَ هععُ وَماكَتععِ كاكَبععا و تُُـكوهععتِ و ًععاكَواُِ ,بععُالََ ئععُوَّ ئًٌَععُ تًَبًًٌِععاْ كععلؿووَ ؿيععاكَ
بىؿدععُ ًاًُهَععُ كلؿُععُ هُطععُ َي فًععاكَ ,ؿَبىوايععُ ؿآععاتِ ئععُو وَماكَتاُععُ كععُ ثًٌَععال وَماكَتععِ ؿاكايععِ بععُ
ثاًلؤيُن ُاكؿوويُتِ بؤ ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ ,ؿآعاتِ وَماكَتعِ كاكَبعاّ بعُ ً 351وًعاك ػًُالَُعـووَ,
تُُـكوهتِ بُ ً 8وًعاكً ,عاكَواُِ ً 23وًعاك ,ؿَبىوايعُ هعُو بلِطاُعُ كعُ بعاي هعُو وَماكَتاُعُ كعلاوَ بعلِّ
ؿآاتُكُّ هُطعُ َي ػعؤّ بِىوهعلابا ,بؤئعُوَّ ئًٌَعُّ ئُُعـاًاُِ ثُكهعًُاْ ٓعاوًاْ كِووْ بًَعت ,بؤئعُوَّ
بناُري ئَُ ؿآاتُّ كُ وَماكَتِ ؿاكايٌ بؤ ئًٌَُّ ػًُالَُـووَ ُنيلُ هُ كِاهتًُوَ ياػىؿ ُا؟ ئُوَ تًَبًِِ
ؿَكليَت ؿآاتِ وَماكَتِ كاكَبا كُ بُ ً 351وًاك ػًُوًََِلاوَ ُٓك بُثًَِ كاثؤكتِ وَماكَتِ ؿاكايعِ ئعُوَ
بؤ ئًٌَُ كِووْ كلاوَتُوَ ,كُ ؿَهٌََ هُ  %31بؤ هُ ُُ %51فاىاتِ ساكًٌُ ؿَطليَت وَماكَتِ ؿاكايِ ,دًا هعُ
ثاكَّ ؿَكًاْ و فؤكًِِ ػؤكان ئُطُك بُ صيىوُُ بًًًَُِِٔوَ وَماكَتِ كاكَبا مياؿ هُ ً 211وًاك ُُفُىاتِ
ساكًٌُّ وَكطلتىوَ ئًُُ هُ كىيَِ بىؿدُ دًَطاّ بؤ ؿَكليَتُوَ؟ ًّ ؿًَُويَت هُطعُ َي ئعُو ًاؿؿاُعُّ كعُ
باي كلاوَ ثٌتطريّ ئُو ثًًٌَِاكَّ ٓاوكِام ػاْ بلَُ هُباكَت بُ ػعاهَِ هعًًََُ ,ؿواتعليٍ ؿَكليَعت يعُن
ثًًٌَِاك بلَُ كُ وَن ئًنافُ ػاهَِ تل مياؿ بلليَت بؤ ئَُ ًاؿؿَيُ ,هُباكَت بُ ؿآاتِ وَماكَتِ كٌتىكايَ
كُ ثًَىيوتُ وَماكَتِ كٌتىكاهًٍَ ؿآاتُكُّ بؤ ػؤّ بًَت ,هُ فؤكًِِ بىؿدُ بعؤ ئًٌَعُ ٓعاتىوَ ً 8وًعاك و
ً 776وًؤُععُ ,ؿيععاكَ ئععُوََ ثًَىيوععتُ ؿآععاتِ وَماكَتععِ كٌععتىكايَ و هُكٓععاوَكاُِ ئععاو بععؤ ػؤيععاْ بًَععت,
ئًَُُ ؿياكَ ػؤّ ؿَبًًَِتُوَ هعُ ػعُكز كعلؿْ ,هعُ بعىاكّ كلِيِعِ ؿَكًعاْ و فاكوعري و ئعُو ثًَـاويوعتًُ
كٌتىكاهًَاُُّ كُ ثًَىيوتُ بؤ دىتًاكاْ فُكآَُ بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ .كيَبام فُكًىو.

بُ ِكيَن ِكيَبام فتاغ حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ  3تًَبًًٍِ ُٓبىو ُٓكؿوو تًَبًًُِكَُ هعُ كاثعؤكتِ هًقُعُّ تُُـكوهعتِ ٓعاتىوَ ,بعُالََ ُعامامن ؿواتعل
ٓؤْ تُعاًىي هُطُيَ ثًًٌَِاكّ هًقُُكاْ ؿَكليَت؟ ,يُكًاْ ئُوَيُ كُ ئًٌَُ ؿاواًاْ كلؿ بىو بعلِّ ؿآعاتِ
وَماكَتِ تُُـكوهتِ ؿياكّ بلليَعت هعُُاو ثعلؤفَ ياهعاكُ ,ؿواتعل ئاطعاؿاك كلؿُعُوَّ هًقُُكعَُ بًَعت ٓعُك
ئاطععاؿاك كلؿُععُوَ ٓععُبًَت هععُ ً عًَىامّ هععُكفُكُٓ ,ؤكاكَكًُععِ ئُوَيععُ كععُ ئععَُ ب علَِ ثاكَيععُ ؿَطُ ِكيَتععُوَ
وَماك َتعِ ؿاكايعِ ,ئُُعوَِ ئعَُ ًاؿؿَيعَُ يععاػىؿ ئعَُ بلِطُيعُ وا ؿاُععـكاوَ كعُ ئعُو ثاكَيععُ هعُكَكِاّ ئععُو
ثاكَيُّ كُ ؿاُـكاوَ بؤ وَماكَتُكُ هُكف بلليَت ,بُالََ هُكِاهتًـا وَماكَتُكُ بؤ ػؤًِ ُاماًَُعت كعُ ئايعا
ئًُععُ هععُكَكِاّ ئععُوَ هععُكف ؿَكليَععت يععاْ هًَععِ ؿَكؿَكليَععت ,يععُعِِ ئععُواًٍُ ماًُاكيععاْ ًُععُ ,مؤكيععٍ
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ويوتىوًاُُ ئُو ُُتًذُيًُاْ ؿَهعت بلعُويَت ,بعُالََ بعؤ ػؤًعًاْ ُعايناُّ ُعُن ئًٌَعُ ,بؤيعُ هُهعُك ئعُو
ٍ هعُ ئُُعـاًاُِ تعليٍ باهعًاْ
بًُِايُ ئُو ثًًٌَِاكًَاْ كلؿووَ ,يعُكًَلِ تليٌعًاْ ٓعاوكِام ػعاْ و ُُٓعـ َ
كلؿ ,دًَبُدٌَ كلؿُِ ياهاّ هِـووىِ ٓاوكاكّ ُُػؤًاُِ تىوًبىواُِ ًًَلثُجنُ بىو ,كُ وا بلِياك بىو هُ
ياهاكُ هُ  % 5ؿآاتِ وَماكَتِ ُاوػؤ بؤ ئُواْ بًَعت ,بؤيعُ ثاهَجٌعتِ هعُو ثًٌَعًِاكَ ؿَكعَُ كعُ ؿاواّ ئعُوَ
ؿَكات هًَلَ ئُو بلَِ ؿياكّ بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ثًٌَُوا فُكًىو.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿيععاكَ ئًٌَععُ هععُ هًقُععُّ كٌععتىكايَ و ئععاوؿيَلّ ئععُو ثًٌَععًِاكًَاْ كععلؿ ,هععُ كاثؤكتُكععُّ هًقُععُّ ؿاكايععِ و
ئابىوكيٍ ػلاوَتُ كِوو كُ ئُو ثًًٌَِاكَ وَكى ًاؿؿَيُكِ تامَ ئًنافعُ بلليَعت هعُُاو ىاُىُُكعُ ,بؤيعُ ًعّ
هًَلَوَ وَكى ئُُـاًًَلِ هًقُُ ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكَُ كُ ػاهًََم مياؿ ببًَت ,بًًٌَُىَيُ طُكِاُعُوَّ ؿآعاتِ
كٌتىكايَ و هُكٓاوكاُِ ئاو بؤ ػؤياْ ,بؤ ػُكز كلؿُِ هُ بعىاكّ كلِيِعِ ؿَكًعاْ و فاكوعري و كُكَهعتُّ
تاىًطُكاْ بؤ بًُِ ظًَتُكُُكّ ,هاًاُِ ئافَيَ و ثًَـاُِ ؿاكهتاْ و باؾٓ ,ىُلُ ئًٌَعُ ؿَماُعري كٌعتىكاهًٍَ
ًِٓٔ كًُال ًُُ هُ وَماكَتُكاُِ تُُـكوهعتِ و كاكَبعا وٓ ,عُكوَٓا ًعاكَواُِ و ُعاوػؤ ,بًُُوعبُت ػعاهَِ
هعًًًَُُوَ ئععُو ِكيَقَيععُّ كععُ ؿاُععـكاوَ هععُ  %51كععؤّ طٌععتِ ؿآععاتِ كهععىًاتِ ئععُوَّ كععُ ثُيىَُععـّ بععُ
وَماكَتِ ُاوػؤوَ ُٓيُ ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ تُُٔا هُثًَِاو هعُالًُتِ ٓاتىٓعؤيـا هعُكف ُعُكليَتٓ ,عىُلُ
مؤك بىاكّ تل ُٓيُ ثُيىَُـّ بُ وَماكَتِ ُاوػؤوَ ُٓيُ ,بعا هعُو ًُبوُ عُّ كعُ ؿَطُ ِكيَتعُوَ بعؤ ػؤيعاْ
ؿَهت كلاوَ بّ بؤ ًتِ تليٍ دطُ هُ بىاكّ ٓاتىٓؤ بُكاكّ بًَِّٔ ,بًُُوبُت ػاهَِ ٓعىاكًَُوَ ًِعًٍ
ثٌععتطريّ ؿَكععَُ ؿَهععُالَتًَلِ ميععاتل بععـكيَت بععُ وَميععلّ ًععاكَواُِ و ًععاكَواًُُكاْ ,ؿيععاكَ هععُ ًععاؿؿَّ 2
ئاًافَّ بُوَ ؿاوَ كُ هُبلِطُّ ٓىاكًَِ ًاؿؿَّ  ّ17ياهاٍ فًاكَ ًًُِ هاهَِ  ,92كُ ؿَهعُالَت بعـكيَت
بععُ وَميععلّ ًععاكَواُِ و طًُععتىطىماكً ,ععّ ثًٌَععًِاك ؿَكععَُ ئععَُ فُىُكَيععُّ بععؤ ميععاؿ بلليَععت ,ؿآاتععُكاُِ
وَماكَتِ ًاكَواُِ وليَتُ هُك بىؿدُّ ئَُ وَماكَتُ ,بُ ًُبُهتِ بُكاكًَِٓاْ و ػعُكز كلؿُعِ هعُثًَِاو
ػنًُت كلؿُِ ٓاووالَتًاْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ثُضياْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُضياْ عبـاهلليٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ًاؿؿَّ ؿووََ ًًٍِ ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكَُ ,كُ بُؿَك هُو  2وَماكَتُّ ُاوّ ٓاتىوَُٓ ,كيعُن
هعُ وَماكَتععِ تُُـكوهععتِ و كاكَبعا و ُععاوػؤ و ًاكَواًُُكاًٌُععُ ,ثًٌَعًِاكّ ئععُوَ ؿَكععَُ كعُ بعلِّ ؿآععاتِ
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ٓعًُىو وَماكَتععُكاْ و الياُععُ ئًـاكيعُكاْ بععابوًََري ئًـاكيععُكآْ ,عًُىوّ بععُ هًوععتًَم و ػُكدًُكاًٌُععًاْ
بطاتُ ثُكهًُاْ ,تاوَكى بتىاُري ئًٌَُّ ثُكهًُاُتاكاْ با بوًََري هُ كاتِ ؿابري كلؿُِ بلَِ ثعاكَ هعُ بىؿدعُّ
تُكػاُللاوّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بتىاُري بُالّ كًُِ ٓاوهُُطًُكِ بؤ بلُيّ بُكاًبُك ئُو ؿآاتعُّ كعُ
ُٓيُتِ و ئُوَّ كُ تعُكػاْ ؿَكليَعت ,بتعىاُري ٓاوهعُُطِ بعؤ بلعُيّ و بعُطىيَلَّ ثًَـاويوعتًُكاُِ بعلَِ
ثاكَكععُ كَِماًُُععـّ ؿَكبعربِيّ هُهععُك بعلَِ ثاكَكععاُِ ,دطععُ هععُو  2ؿَهععتُيُ يععاْ ئععُو وَماكَتععُّ يععاْ ئععُو
ًىيَُِّ كعُ ؿَهعت ًٌُعاْ كعلاوْ ,ثًٌَعًِاكّ ئعُوَ ؿَكعَُ كعُ ٓعُك يعُن هعُ وَماكَتعُكاُِ ثعُكوَكؿَ ,كعُ
كؤًُهًََم ىىتاواُُّ تايبُت و فلؤًطاّ تايبُتِ ُٓيُ ,كُ بُ تُُعـَكيّ ؿَؿكيَعت بعُ فلؤًعًاكَكاْ ,ئعُوَ
ؿَهت ًٌُاْ بلليَت هًَلاُعُٓ ,عُكوَٓا وَماكَتعِ ػىيَِعـُِ بعا َال كعُ كؤًعُ َهًَم ماُلعؤ و ثعُضياُطاّ تايبعُتِ
ُٓيُ ,بًَذطُ هُ فلؤًطايُكاْ و ُُواؿّ و ُامامن ِٓ كُ ػؤّ ُٓيُتِ و ,ياًٍُ ئُو فلؤًًاكّ ًُهنًَعُو
كتًَب و ئُواُُّ كُ هُُاو ػؤياْ ؿاؿَكليَت ئُواُُ ًُٓىوّ ؿَهعت ًٌُعاْ بلليَعتٓ ,عُكوَٓا ثٌعتطريّ هعُ
ٓاوكاكامن ؿَكَُ ,كُ بًُُوبُت وَماكَتِ كٌتىكايَ كُ بتىاًَُت ئُوَّ بُؿَهتِ ؿًًَََِٓت هُ ػؤّ هعُكفِ
بلات بؤ ثُكَثًَـاُِ با بوًََري ثًَـاويوتِ دىتًاكاْ و ,ؿابًِللؿُِ ئُو ًتاُُّ كُ ثًَىيوتُ بؤ ثُكَثًَـاُِ
كٌتىكايَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكَتا ُىىتُ ًُناًًَلٍ ُٓيُ ,ئًٌَُ هُ طفتىطؤكاُِ ػؤًاُـا بؤ ُٓك ثًًٌَِاكيَم  2كُي ثًًٌَِاك بلات,
ئًِذا وليَتُ ؿَُطُوَ ,يُعِِ ئُوَ ًٓض ئُوًَاْ ًُُ ؿَبًَت ئُوَ ثُيلَِو بلُيّ هُ ثلؤفَ ياهاكُ ,كُ
ئًَوتا ُُكلا ,ػاهًََلِ تل ًّ بُ طٌتِ هُ ًاؿؿَّ ؿووََ هُطُيَ ئُوََ ُاُاوَُـيُتِ ُٓبًَت ,تُبعُْ ئُوَ
ػنًُتِ بُكَو ثًٍَ ٓىوُِ ئُو وَماكَتاُُ ؿَكات ,كُ ؿَهتًاْ كلاوَ بًَت ,بُالََ هُ كىكؿهتاُـا هُ
سُىًقُتـا ئُوَ دًَبُدٌَ ُاكليَت ,يُعِِ ئًٌَُ بؤيُ تُئلًـ ؿَكُيُِوَ كُ ئُو ؿآاتُّ ثُيىَُـّ بُوَ
ُٓيُ بًَتُوَ ػُميَُِ و ,ؿياكّ بلليَت هُ ؿآات ئًِذا بًاُـكيَتُوَ ,يُعِِ طلفت ًُُ هُوَّ ؿَياْ
ؿكيَتُوَ ,بُالََ بُ كِووُِ وًُوًََِليَت بًَتُوَ ػُميَُِّ طٌتِ ,ئًِذا بؤياْ ػُكز بلليَتُوَ ,هُبُكئُوَّ
بُ تُئلًـ كلؿُُوَ هُ ثًًٌَِاكّ ٓاو ِكيَلامن ,تا ئًَوتا هُكِووّ عًُُزي هًًَاْ ؿَثلهري ئُو سُىًقُتُ ًُُ
هُ هُكف كلؿْ ئُوٓا ؿَهُالَتًاْ ُٓبًَت ,دطُ هُوَّ ئُو ثًًٌَِاكَّ كُ ثُيىَُـّ يُعِِ ًّ ؿًَىيوت
ثًٌَُكِ ئُوَ بوًٍََ ُُٓـَّ ياهاًاْ هًَلَ ؿَككلؿووَ ,يُعِِ سلىًُت ؿَبٌَ ئًوناًِ بلات كُ تًُىيوِ
بلات بؤ صيىوُُ ئُوَّ ًًَلثُجنُ ,ئُوَّ فيِطُ ,ئُوَّ تىُـو تًقّ بُكَُطاكبىوُُوَّ فُآُُْ ,ـيّ
ياهاًاْ ؿَككلؿووَ سلىًُت ؿياكًُُ تًُىيوِ كلؿووَ ,بؤيُ تُئلًـ هُوَ ؿَكَُ كُ بؤئُوَّ ًًَلثُجنُ
هًَلَ ئُو بلَِّ كُ بلِياكَ بربِؿكيَت ؿياكّ بلليَت ,بؤئُوَّ هِـووىُكُ كاكّ ػؤّ بلات ,هىثاي.
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بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاًؤهتا عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين بٗا٤ايد:ٜٔ
بُكِيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ  2تًَبًًٍِ ُٓيُ ,ئُوَهُْ ئُو ًاؿؿَّ  3ئُطُك بلاياُِ هًقُُّ ياهايٌ ٓاوكِا بّ 13 ,ؿيَلّ بؤ
تُكػاْ كلاوَ ًّ بُبٌَ ئُوَ هُ دُوُٓكّ ياهاكُ يُن بلِطَُ سُمف بلَُ ,هُ  2ؿيَل كؤتايٍ ثٌَ ًَِٓاوَ,
ؿوايِ ؿَىُكًًُاْ ؿَؿًٌََ ,كَُِطُ كِاو هُكجنِ ُُٓـٍَ هُ ثُكهًُاُتاكاًٌُِ تًَـا بًَت ,ويَلِاّ ثٌتطرييٍ بؤ
ئُو فللَّ هُ ُُ %5ػؤًاُُّ تىوًبىواُِ ًًَلثُجنُ ,ثٌتطريّ هًقُُّ ياهايٍ ؿَكَُ كُ ئُو بلطُ
ٓىاكَّ ثًَىيوت ًُُ ئاًافَّ ثٌَ بلُيّٓ ,ىُلُ ياهاٍ بُ ِكيَىَبلؿُِ ًاكَواًُُكاْ ياهايُكِ ُافًنَ ,ئَُ
ُُكيتُ البُيّ هُ ياها ,تُئلًـ هُهُك ياهايُكِ تل بلُيُِوَ ,ئُوَ ًتًَلِ دىاْ ًُُ ؿَبًَت بُؿواؿآىوْ
بلُيّ ,وَكى ثُكهًُاْ بُؿواؿآىوْ بلُيّ ,ئَُ ياهايُ ُٓيُ بؤِٓ دًَبُدًَِ ُاكُيّ؟ هُبُكئُوَ
ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُو  19ؿيَلَِ بلليَت بَُ  2ؿيَلَِ ,وابنامن ًُٓىوّ ؿَطليَتُوَ بُكَِئِ ػؤَ تُبعُْ ,بلِّ
ؿآاتِ وَماكَتُكاُِ تُُـكوهتِ و كاكَبا هُ  %51ؿآاتِ كهىًاتِ ًؤهَُت ؿاْ و تؤًاك كلؿْ و ُكاًات,
ثاَ ئاطاؿاك كلؿُُوَّ ثُكهًُاْ وليَتُ هُك بىؿدُّ ػؤياْ بؤ ؿابًِللؿُِ ثًَـاويوتًُكاًُاْ ,ئَُ
ًُٓىو تُفوًوُّ بؤًُٓ و ,فًعوُْ بؤئُوَّ ؿَهت كلاوََ بري ئًٌَُ بؤ تُسـيـّ بلُيّ بؤ ئَُ بىاكَ,
ػؤياْ ئُوهُوياتِ و ػُكز و ثًَـاويوتِ ػؤياْ ؿَماُّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هاالك فُكًىو.

بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ ًلاؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهتًـا ئُو بابُتُ بابُتًَلِ فًُُُُ ًّ ,اًُوَّ ىوُّ مؤك بلَُ ,بُالََ تُُٔا تُئلًـ ؿَكًُُوَ هُك
ئُو هالاتًذًُّ كُ داكّ ثًٌَىو ئاًافََ ثًَللؿ ,كُ ًُٓىو ئُو ؿآاتاُُّ هُُاوػؤ وَكؿَطرييَت بًَٔتُ
دًَطايُكِ تل و ؿواداك ؿابَُ بلليَُِوَُٓ ,كُُٓـَ بُثًَِ هًوتًُِ عرياق و ,بُثًٌَ ئُو دُؿاوالُُ
ُٓيُ هُواُُيُ تُماكوب بلات ,بُالََ ئُوَ بؤٓىوًَُلُ و ,ػاهًََلِ تل داكيَلِ تل تُئلًـّ هٌَ ؿَكًُُوَ,
كِاهتُ ؿآاتِ طىًلطُكاْ ؿَطُ ِكيَتُوَ بؤ سلىًُتِ ئًتشاؿّ ,بُالََ ئايا ُاكليَت بًٌَُ هُو ؿآاتاُُ
ثًَـاويوتًُكاُِ ئُو طىًلكاُُ ,يُعِِ ئُطُك بًِايُيًُ ,ىيَُِ ,ػنًُت طىماكيُ بؤياْ ؿابري بلليَت,
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صيىوُُّ ثُكويَن ػاصياْ مؤكداك باي كلؿووَتُوًَٓ ,ىاؿاكاَ هُو باكَيُوَ هُكتاْ ُُيًًَُِري ,هىثاهتاْ
ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ .عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ .عٌل ظيـاًري ػـك (ُىكَؿيِِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُ ؿآاتِ ػًُوًََِلاوّ ًاُطاُُّ وَماكَتُكاْ ,كُ ؿَهُالَتًاْ ثًَـكاوَ ًًٍِ ,هُطُيَ ئُوََ كُ
ػؤًِ سلىًُت ُاكؿوويُتِ ,كُ بُ ػًُوًََِلاوّ ُُٓـَ؟ ,بؤيُ ؿَكليَت هًَلَؿا ئاًافَّ ثٌَ بلليَت كُ
بلَِكُّ بُ ػًُوًََِلاوّ ًُهُهُْ وَماكَتِ تُُـكوهتِ ئُوَُـَيُ ِٓ ,وَماكَتِ كاكَبا ئُوَُـَيُ,
هُباكَت بُ ثًَـاُِ هُالَسًاتًٍ هُكِاهتًـا ئًُُ طليِطُٓ ,ىُلُ ًُٓىوًاْ هُ كِابلؿوو و هُ ئًَوتاًـا
ثًًٌَِاكّ ئُوًَاْ كلؿووَ ,ثًٌَاْ هُهُك ئُوَ ؿاطلتىوَ كُ ؿَهُالَت بـكيَت بُ وَماكَتُكآْ ,ىُلُ ئًُُ
هُطُيَ ًُبـَئِ ئًـاكَّ الًُككُمّ ؿَطليَتُوَ ,ئُطُك هُكجنًَلًٍ ُٓبًَذي ؿَكليَت ُٓك هًقُُيُن
هُطُيَ وَماكَتِ ػؤّ ًىتابُعُّ بلات ,هُوَّ ُٓويَ بـَْ ئُطُك ئًٌلاهًُتًَم ُٓبًَذي ٓاكَهُكيَم بلليَذي,
هُباكَت بُ بلِطُّ ٓىاكيٍ ًًٍِ بُ ًُٓاْ ًًَىَ تُئًـّ بؤٓىوُُكُّ هؤماْ ػاْ ؿَكَُ ,كُ ثًَىيوتُ
سيًًََِتُوَ ,كِاهتُ ئُوَ ىاُىًَُلِ ُافًنَ ,بُالًَََ هُبابِ تُئلًـ كلؿُُوَّ ئًذابُِٓ ,كوَٓا كَبت كلؿُِ بُ ًاؿؿَّ
 17فُىُكَّ  ,2كُ هًَلَبُؿوا ؿَهُالَت ؿكاوَ بُ وَميلّ ًاكَواُِ ,بؤيُ ًاُُوَّ باًالَ ,هىثاي.

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ًريماؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًريماؿ لبداذتافظ ًليف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
واؿياكَ ىوُكاُِ ًّ كلا ,بُالََ ًّ ُٓك ؿًَُويَت تُئلًـ هُوَ بلًُُوَ ئُو ىوُّ كان فُكًاْ و كان
ُُكضياْ ,كُ ئُو ؿآاتُّ بؤ ئُو  2وَماكَتُّ ؿيَت ًُٓىوّ بطُ ِكيَتُوَ بؤ وَماكَتِ ًاهًُ ,ؿواتل
ؿَتىاُليَت بُهُكياْ ؿابَُ بلليَت ًّ ,ثًٍَ وايُ ئُو وَماكَتاُُ ثًَىيوتًاْ بُو ثاكَيًُُ ,بُالََ بُو
ًًَىَيًًَُ ,ىَيُكِ ئوىهَِ ػؤّ وَكؿَطليَتُٓ ,كوَٓا ثٌتطريّ هُ ثًًٌَِاكَكُّ ٓاوكِام ػاْ و كان
هُكُُٓط و كان كيَباميٍ ؿَكَُ ,ئُو هُ  %5كُ باي كلا بىو بؤ ُُػؤًًُكاُِ ًًَلثُجنُ تُئلًـ
بلليَتُوَ ,هًَلَ هُ ياهاكُ كُ ؿَبًَت ئُوَ بلليَت ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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يُكَُ :بًُُوبُت هِـووىِ ًًَلثُجنُ كُ باهِ  %5ؿَكليَت ,وَكى وايُ ىاُىُُ ئُو ىاُىُُ فًعوُْ كُ
ٓاتىوَ ئًٌَُ ًٓض الكضياْ ًُُ ئُطُك ئًنافُ بلليَت ياْ ُُكليَت ,بُالََ كُ هُ ىاُىُُكُؿا ؿَهت ًٌُاْ
كلابًَت ًُفلومَ دًَبُدٌَ بلليَت ,ئُوَّ ًًٍِ ئاطاَ هًًَُتِ سلىًُت ُُٓطاوّ ُاوَ فًعوُْ بؤ
دًَبُدٌَ كلؿْ و بؤ تًُىيى كلؿُِ ,ؿوو :ئُو وَماكَتاُُ بُ عاَ داكيَلِ تل تُئلًـ ؿَكًُُوَ,
سًواباتًاْ كُ ثاكَكاْ بؤ ػؤياْ هُكف ؿَكُُُوَ هُ سًواباتِ ػًتاًًا ُُتائًذُكاْ ؿَكؿَكُويَت ,كُ
بُفًعوِ تُسُىىق ؿَكات ,بًُُوبُتِ ًاكَواًُُوَ ىاُىُِ كَىَُ  ,6ئَُ ىاُىُُ ُافًن ًُفعىهُ هُ ًُٓىو
عرياىـا وًُٓ ,ىو ًاكَواًُُن ًُػوًُتًَلِ ًُعُِوّ تايبُتِ ُٓيُ و ,ئُو ىاُىُُ واّ هًَللؿووَ كُ
يُعِِ ؿآاتُكُّ بؤ ػؤّ بًَت ,ػؤّ ُٓك هُ ػؤيا كُ ًُػوًُتًَلِ ًُعُِوّ تايبُتِ ُٓبًَت ,ؿَتىاُّ
بؤئُوَّ دُُابتاْ تُئلًـ بلُْ كُ ئُوَ وايُ ياْ ُا؟ ,بُهُؿيُّ ًُعيىك كُ هُ فيَل ؿَهُالَتِ
ػؤًاُـايًُ ,اكَواُِ ًُعيىك هًَِ بجلهّ ,بوًََري ئًَىَ ٓؤْ هُطُيَ ؿآاتُكاُتاْ بًُُوبُتِ ػؤتاُُوَ
ُٓهَوىكُوت ؿَكُْ ,ياػىؿ ًاكَواُِ كُككىونُُ ,ػًَل ئُوَ ياهايُ وً ًّ ,ؤمَفِ ًاكَواُِ بىووًُ و,
ياهايُ دًَبُدٌَ ؿَكليَت و ,هُوَتُّ ُٓيُ ًاكَواُِ  3سًوابِ تًَـا ُٓبىوَ ,سًوابًَلِ ًُككُمّ
ُٓبىوَ ,كُ سلىًُت تًُىيوِ ؿَكات ,سًوابًَلِ ًاكَواُِ ػؤًًاْ ؿآاتِ ػؤياْ ُٓبىوَ و ,سلىًُت
ؿَعٌِ ؿَكات ,بًُُوبُتِ ًاكَواًُُكاُُوَ ,بًُُوبُتِ وَماكَت و ًىؿيلياتِ عاًُكاْ و ,ؿَوائريَوَ
ئُواُُ ًُٓىوياْ سًواباتِ تايبُتِ ػؤياْ ُٓيُ هُُاو ًىامُُّ عاًُؿا ,ئُو ؿآاتاُُّ كُ باي ؿَكليَت,
ُُٓـيَم ػىًم و بلاّ ثُكهًُاُتاك ًلًاْ ُٓيُ هُو ؿآاتاُُ ,كُ ُايُتُوَ هُ ًىهتُىبُهـا ,ياػىؿ ؿوايِ
هُ ُ %51ايُتُوَ ُاو بىؿدُ ياػىؿ واًُُ ,بُياْ ُاكليَت وَكى ػؤًُّ ,فلومَ كَىابُّ ًازي و تُؿىًقِ
ًُككُمّ و ئُو تُؿىًقاُُ بلليَت و ,بُؿَك بلُويَت يُعِِ ئُوَ ئًٌِ ئُواُُ كُ ئُوَ بلُْ ,بًُُوبُتِ
باُقُكاُُوًَُ ,هاكيف ,باُم ًُهُهُّ كَئى ًازي ُٓيُ ,كبض و ػُهاكَّ ُٓيُ ,ئُو باُلاُُ تًذاكيّ و,
هُ ًُٓىو عرياق و هُ ًُٓىو ؿوًُاًـا وايُ ,هُبُكئُوَ سُم ؿَكَُ بناُّ كبض و ػُهاكَياْ ُٓيُ ,كَئى
ًازي ػؤياْ ُٓيًُُ ,هاكيفِ تًذاكيٌّ ,بؤيُ بُوًًَىَيُ تُعاًىي ؿَكُْ ,بؤيُ ًًناًُُكُياْ بُو ًًَىَيُ
ؿاؿَُليَت ,ئًٌَُ وَكى سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَعًٌاْ ؿَكُيّ ,ؿآاتِ كاكَبا كُ باي هُوَ ؿَكليَت
ً 611وًاك ؿيِاك ,بُهََِ ئُوَ كِاهتُ ئًٌَُ ػؤًاْ بُياصياْ كلؿووَ هُ وَالًَُكاْ ,بُالََ ئًُُ هُ هاهَِ
 3113ئًَوتآ ,ىُلُ هُ  11و  13وَكطرياوَ ؿَبًِّ هُ هاهَِ  3113هُ سًواباتِ ػًتاًًا ؿَككُوتىوَ,
باهِ ؿآاتِ طىًلن ؿَكُْ و ,ئايا ؿَتىاُّ بًًَُلِ هٌَ هُكف بلُيّ ,سُم ؿَكَُ بُ ِكيَنتاْ ئُوَ بناُّ
ؿآاتِ طىًلن بُ وَهوَِ ( ,27أ) وَكّ ؿَطليّ ,سلىًُتِ عرياىِ كُ سًواسياْ هُطُيَ ؿَكات ,هُهُك
سًوابِ ئُو ؿآاتُ سًواسياْ هُطُيَ ؿَكات ,ؿآاتُكُّ ػؤّ سًواب ؿَكات هُ ًًناُِ ًىكادُعُكاُـا
ربيَت ئًال ًٓض ًُهُكفًَلِ ُُؿاوَتُوَ بُ ئًٌَُ,
ٓاتىوَ ,يُن ًُىاهُّ ثٌَ ؿَكات ,هُ هُكّ هاهَـا ؿَي ِ
ئُوَبىو (عوِ اهاي) ؿآاتُكاُِ سـوؿّ بؤ ػؤًاْ بٌَ و ,بتىاُري ئُو دؤكَ تُهُكوفاتاًُُِ تًَـا بلُيّ
و ,بؤ ًُسافُماتًٍ ,بُالََ ُٓك ئُوَ بىو ثًٌَىو تليٍ ئًٌَُ بُ تُفوًوِ بامساْ كلؿ ,ئُوًًَاْ ُُؿا
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ثًٌَاْ ,بؤيُ ئًَوتاكُ ؿَبًًِت ًُٓىو ئُو ًُكمَ سـوؿيُّ كُ ئًَوتا بَُ ًًَىَيُ ؿَياْ بًُُِّٓ ,ـيَم
تامَ ؿَهتِ ثًَللاوَُُٓ ,ـيَم تُواو بىوَُُٓ ,ـيَم ئًٌِ هٌَ ؿَكليَتًُٓ ,ىو ئُو ثاكاُُ هُُاو ًًناًُُّ
سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا هُكف كلاوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُو ثًًٌَِاكَّ كُ بلاؿَكاْ باهًاْ كلؿ ,بًُُوبُت ياهاٍ ًاكَواُِ فًاكَ ًًُِ هاهٌَ ّ1992
ًُٓىاك كلاو 6 ,داك ًُٓىاك كلاوَتُوَ ,وابنامن هُ يُن ًاؿؿَكاُِ ًُٓىاك كلاوَ ,باهِ ًاؿؿَّ  23ؿَكات,
كُ ؿَهًََت ؿآاتُكاُِ ًاكَواًُُكاْ بؤ ًاكَواًُُكاْ ؿَبًَذي ,ئًَوتا هُ بُك ؿَهتٌاْ ًُُ ؿوايِ ؿَتىاُري
ثًٌاُتاْ بـَيّ ,كُ ًُٓىاك كلاوَتُوَ ,هُباكَت بُ ثًًٌَِاكَكاْ كُ كلا بؤ البلؿُِ بلِطُّ ٓىاكًَِ
ًاؿؿَّ ؿووًَُ كُ ئًٌَُ هىوكيّ هُهُك كَِئِ ػؤًاْ كُ البًَٔذي بُتايبُتِ هُ ًاؿؿَّ ؿوايًـا ًىعاهُدُ
كلايُ ,ئُطُك ًايٌُوَ ئُوَ كَِئِ ئُُـاًاُُ كُ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,ئايا سيًًَِتُوَ ياْ ًًًَُُِتُوَ؟.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ كان فلهت هللتًَلّ ثُكهًُاْ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن فلهت اظيـ /هللتًَلّ ثُكهًُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ ًُناًِ ؿَوهَُت ًُطيىعُّ وَسـاتِ الًُككُمياْ ُٓيُ ,ئُو وَسـاتاُُ ؿوو كَُِطّ ,ياْ وَسـَّ
الًُككُمّ ئًـاكيُ ,ئُويٍ ًىئُهُهُيًُُ ,هوُسُيُ ,ياًٍُ وَسـَّ الًُككُمّ ئًقوًًٌُ وَن
بُهُؿيات ,يُن هُ هًٌاتِ ئُو وَسـاتاُُّ الًُككُمّ ُٓتا بريّ بلاؿَكاًٍُ بًَذي ,هُ ىاُىُُكاْ ؿَهًََّ
( تُتع باشتكالٍ َايٚ ٞادار ,)ٟمًُّ ًازي ػاهِ ػؤّ ُٓيُ ,بُهُؿيات ًُدوًوِ بُهُؿيُ تُهـيقِ
ًًناًُُ ؿَكاتً ,ىسافنيٍ وَىتًَم تُهـيقِ ؿَكلؿ ِٓ ,تل يُن هُ هًٌاتِ ئُواُُ ,ئُطُك بًَتى ئًٌَُ
واّ هٌَ بلُيّ مًُّ ًازي بؤ ًَُُٓوًًًََّ ,ناًُُّ بؤ ًَُُٓوَري ,سىكيُتِ تُهُكوف بُ ًُواكيـّ ػؤياْ بؤ
ًَُُٓوَريًٓ ,ض هًٌاّ الًُككُمّ هُالّ ُاًًًََِت ,بًُُوبُتِ ًىئُهُهات و ًىٌُُئات و ُٓيئات ,ؿيواْ
ُُفوِ هًفُتِ ُٓيُ ُُ ,ئًوتقالهًُكِ كاًىٓ ,ىُلُ هُ ُُٓـيَم ىُواًٍُِ ؿيتىَ ,هُ ؿَوهَُتُكاُِ تليٍ
ًُوبُيُن هُ ًُواكؿ ؿًََٓتُ وَماكَتِ ًازيًُ ,وبُيُكِ مؤكيٍ ئًشتفامّ ثٌَ ؿَكُْ ,ؿوايَِ وَماكَتِ
ًازي تًُىيوًاْ ؿَكاتٓ ,ىُلُ ؿووك ًُُ ًُواكيـياْ بَُ ُُكات ,ؿوو :مؤك هُو ىُواًُُِكاْ ًُهُهُْ
ؿَهًََّ ًًناًُُّ ًىهتُىًوُ ,باًُ ئُطُك ًًناًُُّ ًىهتُىًى بًَذيٓ ,ؤْ ؿَبًَت واكيـاتِ ئُو
ًىٌُُئُيُّ ياْ ئُو بُهُؿيُ بًَت ,ؿاػًوِ ًًناًُُّ عاًِ ؿَوهَُت بًَت؟ مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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ئُطُك ئُو ًىالسُمَيُ وَكطليّ ؿيواْ ؿَكُويُِ ُاو ًىُاىًُُّ تل ,هًقُُّ ياهايِ تلايُ ثًًٌَِاكَكاُِ
ثُكهًُاُتاكَ بُ ِكيَنَكاْ بناُُ ٓؤْ تُعاًىزي هُطُيَ ؿَكُْ؟ ,فُكًىو كان ػىكًًـ.
بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت (قاْ ٕٛصٓدٚم الاَْ ١رض ٢ايصرطإ) ،ئُطُك بًًَُِ ًاؿؿَّ ( 2تتلىْ اغيىاكؿ اغياهًُ هوِِـوق)
هُ  3بَُ ثًَم ؿيَت ,بًًَُم (َاختصص٘ ذه ١َٛاالقً ِٝشٜٓٛاَ ضُٔ املٛازْ ١ايعاَ ١هالىوًٍ) ,ئَُ بًُُ
هُُاو بىؿدُؿا ُُٓاتىوَ ,بُالََ بُتًُايّ هُ بابِ ُُفُىات عًالدِ ئُو ًُوموعُ بلُيّ ئًُُ يُن ,ؿوو:
بًُُوبُت ُكاًات ِ 5كيَقَّ ُٓيُ (ْصب َٔ %5 ١ايطرٜب ٚ ١ايرش ّٛاملفرٚض ١لً ٢املٛاد ٚاملٓتحات ايطار٠
بايصر ١املصتٛرد ٠ا ٚاملٓتح ١ستًٝا  ٚصتٛف ٢ملصًر ١ايصٓدٚمْ ,صب َٔ %51 ١ايػراَات املصتٛفا ٠لٔ املٛاد
ٚاالغا ١ٜاملدايف ١يًعرٚط ايصرْ ,ٞصب َٔ %35 ١ايػراَات اييت صتٛف ٢مبٛجب قاْ ٕٛايرقاب ١ايصر,١ٝ
ْصب %5 ١اىل رشِ صح ٌٝاملرنبات ْٚكٌ ًَهٝتٗا ٚةدٜد ايصٓ ٚ ١ٜٛصتٛف ٢الغراض ايصٓدٚمْ ,صب%5 ١
َٔ ايػراَات املصتٛفا ٠لٔ املدايفات املرٚر ,)١ٜئًُُ ياهايُ ؿَبًَت دًَبُدٌَ بلليَت ,ثًَىيوت ُاكات هُُاو
ياها ؿووباكَ باهِ بلُيّ ,بُالََ ئُوَّ ثُيىَُـّ بُ سلىًُتُ ,كُ سلىًُت ؿَبًَت هاالَُُ ثاكَيُن
تُكػاْ بلات بؤ ئُو هِـووىُ ,ئًُُ هُ بابِ ُُفُىات ًىعاهُدُّ ئُو ًُوموعُ ؿَكُيّ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عىُِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
تُومحيِ ئاػريًاْ بًُُوبُت بلِطُّ هًًًَُِ ًاؿؿَّ ؿووََ ,هُ ىاُىُِ ًلوكّ فًاكَ  86هاهَِ ,3112
بُ وامسِ هُ ىوٌِ  11كُ هُ ىاُىُِ بىؿدُ ئًٌاكَتِ ثًَـكاوَ ,ؿَهٌََ (ختصص ْصب َٔ )%51( ١زتُٛع
اٜرادات رش ّٛاالجازات ٚرش ّٛايتصحٚ ٌٝايػراَات املٓصٛص لًٗٝا يف ٖاا االَر ملٛازْٚ ١زار ٠ايداخً ١ٝيػرض
اشتدداَٗا ٚإْفاقٗا َٔ أجٌ ايصالَ ١املرٚر ،١ٜاَا ْصب %51 ١املتبك ٞفتدصص يالٜرادات ايعاَ ١يٛزار٠
املاي ،)١ٝمؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ئُو ًُٓىو ًىؿاػُهُو ,ئُو ًُٓىو ُىىتُ ًُناًاُُ ,ئاػُك باًُ ئُوَ هًقُُّ ؿاكايِ و هًقُُّ
ياهايِ ؿاًٌُتىوْ ,ئُواْ ؿَبًَت ًىعاهُدُّ ئُو ًُهُالُُ بلُْ؟  1كُي وَكؿَطليّ ,فُكًىو كان
هُكُُٓط.
بُ ِكيَن هُكُُٓط فلز:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.

192

ويَلِاّ ثٌتًىاُِ كلؿْ بؤّ ,كُ ُٓك ثًًٌَِاكيَم كلابًَت ,ؿَبًَت  2كُي ثٌتًىاُِ كلؿبًَت ,ؿَبًَت وليَتُ
ؿَُطـاُُوَ ,يُعِِ ئُوَ ُُٓـ داك ًىتُبُع بىوَ هُ ثُكهًُاْ ,ثًٍَ هُيلَ ئًَوتا ثٌت طىَّ ؿَػليَت,
ًُهُهُّ ُكاًاتِ ًلوكّ ئُوَ بُ وامسِ هُ ياهاكُ ٓاتىوَ ًّ ,ثًٌَىايُ هُو فُىُكَيُ عًالز بلليَت
ئُوَ يُكَُ ,ؿووًََُ :هُهُّ ًُٓىوًاْ ؿاواًاْ كلؿووَ ُُٓـ هايَ هُو ثُكهًُاُُ كُ ًُبـَئٌ
الًُككُميُت ثُيلَِو بلليَت ,بُالََ ًُهُهُّ وَالًَـاُُوَكُّ ئًٌَُ بؤ ئُوَّ ًاكَواًُُكاْ بُ (هُواُُ)
ُابًَت ,يُعِِ وامسُ بُ و بلِطُيُكِ ياهايٍ ًاكَواًُُكاْ ؿآاتِ ػؤياْ بؤ ػؤياُّ هُكفِ ؿَكُُُوَ,
هُ ًىؿاػُهُكُّ كان فلهُتًٌـا ُُ ,ئُجنىًُُِ ًاكَواًُُكاْ ؿآاتِ ػؤياْ ًىُاؿَىُ ؿَكُِْٓ ُُ ,
ًُسافُمَكاًٍُ ,الًُككُميُتُ ,هُ كىيًَُ؟ ئُطُك الًُككُمّ ُٓبًَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
ًُفافًُت هًَلَؿايُ كُ ئًـاكَّ ًُككُم ,هُوَ ؿايُ الًُككُميُت ئُجنىًُُِ ًاكَواًُُكاْ ػؤياْ
بىؿدُكُّ ػؤياْ تُهـيق ؿَكُْ وًُ ,ػوًُّ ًُعُِوياْ ُٓيُ ,ػؤياْ ئًذلائاتُكاُُ تُىـيٍ ؿَكُْ,
ئًوتقالهًُت هُوَؿايُ ,الًُككُميُت هُوَؿايُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هُو طُكَِكَُ يُكًَم وَكؿَطليّ ,كاًُتاْ؟ فُكًىو كان مسري.
بُ ِكيَن مسري هوًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهتِ ئُطُك ًُهُهُّ ًاكَواًُُكاْ هُهُك ئُهاهِ الًُككُمّ ,ئًقوًًٌَم كُ بُ ِكيَن هللتًَلّ
ثُكهًُاْ تُفوريّ كلؿ ,ؿَبًَت بًَٔتُ ؿآاتِ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاوَٓ ,ىُلُ هُؿواّ ئُجنىًُُِ
ثاكيَنطاكاْ ,ئُجنىًُُِ ًاكَواًُُكاْ تُطيًـ كلاوَ و ًُُاوًَ ,ىكادُعُ كلؿُُوَّ ياهاّ ئُجنىًُُِ
ثاكيَنطاكاْ هُويٍَ تُعـيى كلاوَ ئًٌٌاْ هُهُك كلؿووَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ٓاوبَُ فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُوَُـَّ ئًٌَُ ئاطاؿاك بري َُٓ بؤ ًاكَواًُُكاًُْ َُٓ ,دوًوِ ًىسافُمََ بُ ىاُىْ ًاوَ ,بُالََ ئُوَّ
كُ بُ ِكيَن ًاًؤهتا مسري باهِ ؿَكات ,ئًٌَُ هُ تُعـيوُكُ بُ ًُام بىويّ كُ ًاكَواًُُكاْ ًَُُٓوًََّ ,يُعِِ
هُ ئًَوتاوَ كاك ؿَكُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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ؿ .كيَبام فُكًىو.
بُ ِكيَن كيَبام فتاغ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُطُك ىوُكُّ ًّ ُىىتُّ ًُناًِ ُُبىو بًولُُِوَ ,بُالََ ئُو ؿآاتُّ هُ وَماكَتِ ُاوػؤ بُ ؿَهتٌاْ
ؿيَت ,هُ ()%51عٌاْ ػوتىوَتُ هُك ؿآاتُ طٌتًُكاْ ,تُوميعٌاْ كلؿووَ بُهُك وَماكَتُكاُـا ,هُ
ً%51اْ ؿاوَ بُ ػؤّ ,ئُو هُ ()%5عُ كُ بؤ هِـووىِ ًًَلثُجنُيُ ,ؿَبًَت ئُو هُ  ّ%51وَماكَتِ
ربيَتٓ ,ىُلُ ئُوّ تل تُوميد كلاوَ ,ئُّ ٓؤْ ؿَيـَّ بُ وَماكَتِ تُُـكوهتِ؟ يُعِِ ؿَبًَت
ُاوػؤ ب ِ
هُ  %25بؤ وَماكَتِ ُاوػؤّ بًَت ,هُ  %5بؤ هِـووىِ ًًَلثُجنُ بًَتٓ ,ىُلُ هُ  %5هُ طٌتًُكُ ,هُ
 %51كُّ تل تُوميد كلاوَ ,تؤ هُ  ّ%51ؿَؿَّ بُ وَماكَتِ ُاوػؤ ,ئُّ هُ كىَّ ؿَئًَِِ بؤ
هِـووىُكُ؟ هُبُكئُوَ ئُو سًوابُ ,سًوابًُْ ُهَُتُ ؿَبًَت ئُو هُ  %51بلليَتُ هُ .%25
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿوا كَِئِ و ؿوا هًا ُتاْ هًقُُّ ياهايِ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاكّ ئُوَ كلا كُ بلِطُّ  2سيًًََِتُوَ ,ئايا ؿَػليَتُ ؿَُطـاُُوَ ياْ ُا؟ ٓىُلُ ثًًٌَِاكيَلُ ئًٌَُ
هًقُُّ ياهايِ كلؿ بىوًاْ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ ؿَهًََّ ئًٌَُ  2 ,2كُي ثًًٌَِاكيَلٌاْ ُٓبىو ,بناُري ثًًٌَِاكَكُياْ ًُٓ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُُٓـٍَ ثًًٌَِاك كلايُ تُبعُ بُ ىاُىْ ,بُ ثُيلَِوّ ُاوػؤّ ثُكهًُاْ دائًن ًُُ ئُو ثًًٌَِاكاُُ وليَتُ
ؿَُطـاُُوَ ,هُبُكئُوَّ ًىػاهًفِ بًُِاكاُِ ىاُىُُ ,كُ هُ ثُكهًُاْ كاكّ ثٌَ ؿَكُيّ ,واتُ ُٓك
ثًًٌَِاكيَم ًىػاهفِ ىاُىُِ بًَت ,ياْ ًىػاهفُّ ًاؿؿَكِ ثُيلَِوّ ُاوػؤ بلليَت ,ئًٌَُ بًؼُيُِوَ
ؿَُطـاُُوًَُ ,عِاّ ىاُىُُكاصياْ ؿَبًَت تُعـيى بلُيُّ ,ابًَت ثًًٌَِاكَكاْ ىبى َي بلليَت
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو بًؼىيَُِوَ.
بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثاْ:١ٝ
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أٚالً :كٝد مجٝع إٜرادات ايدٚا٥ر املُٛيَ ١رنسٜاً إٜرادًا ْٗاً ٝ٥ا يًدس ١ٜٓايعاَٜٚ ١تِ إ ٗارٖا يف َٛاز ٜٔاملراجع١
ايعٗر١ٜ
رياْٝاً :إشتثٓاً٤ا َٔ ذهِ ايفكر( ٠أٚالً) ألال ،ٙلًٚ ٢زٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد:
 -1إضافَ ١بايؼ االٜرادات ايعٗر ١ٜاييت حتككٗا ٚزار ٠ايصر ١بهاف ١دٚا٥رٖا اىل َٝساْٖ ١ٝا ٙايٛزار٠
ألغراض ظرا ٤األدٚ ١ٜٚاألجٗس ٚ ٠دارى ْفكات ايصٝاْ ١بثْٛالٗا ٚذصب طًب ايٛزارَ ٠عفٛلاً
ظدا ٍٚاالٜرادات املتركك ١فعالً ٚاألٚج٘ املكرر ٠يصرفٗا
 -3اضافَ ١بايؼ االٜرادات ايعٗر ١ٜاييت حتككٗا ٚزار ٠ايهٗربا ٤بهاف ١دٚا٥رٖا اىل َٝساْٖ ١ٝا ٙايٛزار٠
ألغراض (حتصني  ٚطٜٛر ٓ ٚفٝا َعارٜع ايطاق ١ايهٗرباٚ )١ٝ٥ذصب طًب ايٛزارَ ٠عفٛل ًا ظدٍٚ
االٜرادات املتركك ١فعالً ٚاألٚج٘ املكرر ٠يصرفٗا
 -2اضافْ ١صب َٔ )%51( ١زتُٛع اٜرادات رش ّٛاالجازات ٚرش ّٛايتصحٚ ٌٝايػراَات اييت صترصًٗا
ٚزار ٠ايداخً ١ٝاىل َٝساْٖ ١ٝا ٙايٛزار ٠يػرض اشتدداَٗا ٚإْفاقٗا َٔ أجٌ ايصالَ ١املرٚر ٚ ،١ٜيو
ذصب املاد َٔ )11( ٠قاْ )26( ٕٛيصٓ 3117 ١قاْ ٕٛإْفا قاْ ٕٛاملرٚر االحتاد ٟاملرقِ ()68
يصٓ 3112 ١يف اقً ِٝنٛردشتإ -ايعرام
َ -2رالا ٠أذهاّ املاد ٠ايثاْٚ ١ٝاألربع َٔ ٕٛقاْ ٕٛإدار ٠بًدٜات اقً ِٝنٛردشتإ رقِ ( )6يصٓ1992 ١
ٚايصالذ ١ٝاملُٓٛذ ١يٛزٜر ايبًدٜات ٚايصٝاذ ١ذصب ايفكر ٠ايرابع َٔ ١املاد ٠ايصابع ١لعر َٔ ٖاا
ايكإْٛ
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بُ كىكؿيُكُّ فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ :3
يُكَُ :طٌت ؿآاتُكاُِ ئُو فُكًاُطاُُّ هُُاوَُـَوَ تًُىيى ؿَكليَّ ,وَن ؿآاتًَلِ كؤتايٌ بؤ
طُجنًُِّ طٌتِ تؤًاكؿَكليَّ ,هُ بىؿدُكاُِ ثًَـآىوُُوَّ ًاُطاُُ بُؿياك ؿَػليَّ.
ؿووََ :بُؿَك هُ سىكٌِ بلِطُ ,بلِطُّ يُكًُِ هُكَوَ ثًَىيوتُ هُهُك وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
 -1ئُو بلَِ ثاكَيُّ ؿآاتِ ًاُطاُُّ وَماكَتِ تُُـكوهتِ بُطٌت فُكًاُطُكاًُُوَ ؿَهُبُكّ ؿَكات
واتُ هُك بىؿدُّ ئُو وَماكَتُبُ ًُبُهتِ كلِيِِ ؿَكًاْ و ئاًًَل و ثٌَ كِاطُيٌتِِ ػُكدًُكاُِ
ٓاكللؿُُوَ بُ ًُٓىو دؤكَكاًُُوَ ,بُطىيَلَّ ؿاواكاكّ وَماكَت بُ ٓاوثًَِٔ ػٌتُّ ؿآاتُ كاهتُىًُِ
ؿَهتُبُككلاوَكاْ و ئُو ِكيَطاياُُّ كُوا بلِياك ؿكاوَ بؤ ػُكز كلؿًُاْ.
 -3ئُو بلَِ ثاكَيُّ ؿآاتِ ًاُطاُُّ وَماكَتِ كاكَبا بُ طٌت فُكًاُطُكاًُُوَ ؿَهتُبُكّ ؿَكات واتُ
هُك بىؿدُّ ئَُ وَماكَتُ بُ ًُبُهتِ ٓاكللؿْ و ثًٌَؼوذي و دًَبُدٌَ كلؿُِ ثلؤفَكاُِ ومَّ
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كاكَباو بُطىيَلَّ ؿاواكاكّ وَماكَت بُ ٓاوثًَِٔ ػٌتُّ ؿآاتُ كاهتُىًُِ ؿَهتُبُككلاوَكاْ ئُو
ِكيَطاياُُّ كُوا بلِياك ؿكاوَ بؤ ػُكز كلؿًُاْ.
ِ -2كيَقَّ هُ  ّ%51كؤّ طٌتِ ؿآاتِ كهىًاتِ ًؤهَُتـاك و كهىًاتِ تؤًاككلؿْ و ئُو ُكاًاُُّ كُ
وَماكَتِ ُاوػؤ وَكياْ ؿَطليَت واتُ هُك بىؿدُّ ئُو وَماكَتُ بُ ًُبُهتِ بُكاكًَِٓاْ و ػُكو
كلؿُِ هُثًَِاو هُالًُتِ ٓاتىٓؤ ئُويٍ بُطىيَلَّ ًاؿؿَّ  ّ11ياهاّ فًاكَ  ّ26هاهَِ ( 3117ياهاٍ
ثًاؿَكلؿُِ ياهاٍ ٓاتىٓؤّ ُاوَُـ فًاكَ  86هاهَآ  3112هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ-عرياق).

 -2كَٓاوكلؿُِ ًاؿؿَّ  23ياهاٍ بُكِيَىَبلؿُِ ًاكَواًُُكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ فًاكَ  ّ6هاهَِ  1992ئُو
ؿَهُالَتُّ بلِطُّ ٓ ىاكًَِ ًاؿؿٍَ سُظـًَُِٓ ئَُ ياهايُ بُ وَميلّ ًاكَواٌُ و طًُتىطىماك بُػٌلاوَ.

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عىُِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
تًَبًًُِكٍ ُٓيُ  ,كِووُللؿُُوَيُن هُهُك بلِطُّ هًًًَُِ ًاؿؿَّ ؿووََ ,هُ ؿ َيلِّ ئاػريّ ًاؿؿَكُ
( ٚيو ذصب املاد َٔ )11( ٠قاْ )26( ٕٛيصٓ 3117 ١قاْ ٕٛإْفا قاْ ٕٛاملرٚر االحتادًًَ ,)ٟىَكُّ
ؿَبًَت بُو ًلوُّ بًَت (ٚفكاَ يًُاد َٔ 11 ٠قاْ ٕٛاملرٚر االحتاد ٟرقِ  86يصٓ ،3112 ١ايٓافا يف االقًِٝ
مبٛجب قاْ ٕٛرقِ  26يصٓ 3112 ١قاْ ٕٛاْفا  ،قاْ ٕٛاملرٚر احتاد)ٟ
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُو ًاؿؿَيُ بُو ًًَىَ عُكَبًُ و كىكؿيُكُّ كُ ػىيَِـكايُوَ ,كَِ هُطُيَ ؿايُ؟ تلايُ ؿَهت بُكم
بلاتُوَ ,كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟ بُ مؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىو كان كاكؿؤ ىوُ بلُ ,فُكًىو
ًىالسُمَكُّ ػؤت بوٌََ.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُثًَِ ثُيلَِوّ ُاوػؤ  1ثُكهًُاُتاكيٍ ثًًٌَِاك بلات ,ؿَهًََت كاكُ هُبُكئُوَّ  2كُي ُُبىو
ثًًٌَِاكَكُ ُاػليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,كُ بىوَ  2كُي مياتل وَن فلاكوًؤْ ثًًٌَِاك ؿَكات ؿَهًََت كاكُ با
ؿَُطٌ ُُؿَيينَ ,ؿَهٌََ كاكُ ثًًٌَِاكيَم ُٓيُ بًؼُيُُُ ؿَُطـاُُوَُ ,ىوهلا بًَت كُ ؿَُطِ ًَُُِٓا ,مؤك
مؤك ئاهايًُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ىاُىُِ سُىُ ًىعاهُدُّ ئُو ًُهُهُيُ بلُْ ,ياْ دىابِ ىاُىُِ بـَُُوَ ,ياْ ؿَبًَت ًىعاهُدُ
بلُْ ,تؤ هُ ًىيَِِ ػؤت ؿاًٌُُ كاكُ ,بلاَ هُ ًىيَِِ ػؤت ؿاًٌُُ ,فُكًىو ُاهم ػاْ.
بُ ِكيَن ُاهم تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ئًَوتا ثًًٌَِاكيَم كلاوَ ُُٓىوَتُ ىاهبِ هًاهِ ,ؿَهًََت هُ ٓ %5اتىوَ كُ ٓاوكِام ػاْ ثًًٌَِاكّ كلؿ6 ,
ثُكهًُاُتاك ثٌتطريّ كلؿ ,بُي تًَِاطَُ بؤ ُاخيُُُ ؿَُطـاُُوَ ,ئُوَ ببًَت بُ بلِطُيُن ئُهوَُْ ئُو هُ
 %5هُ كؤّ ؿآاتِ وَماكَتِ ُاوػؤ بًَت ,هُ  %5هُهُكَوَ ؿاؿَُليَت.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عٌل فُكًىو وَالََ بـَوَ ,وَالًَِ ئُو بلاؿَكاُُ بـَُُوَ.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كِاهتُ ئُو ًىىتُكساُُّ كُ ئُو بُ ِكيَناُُ ثًٌَلًًُاْ كلؿ ,كؤًُهًََم ًىىتُكسّ واكيـَو ىاُىُُْ ,ئُطُك
ُُبًَت هُ ياهاكاُِ تل ,ؿَبًَت بُ ُُمَك ئًعتباك وَكبطرييَت ,هًَلَوَ وليَتُ كاكَوَ ,بُالََ وَكى ئُو
ًىىتُكساُُ ىوًٌَلِ ُٓيُ ,بًُُوبُت ئُوَّ كُ هُ ًُ %51طيىعِ كهىًات و ُكاًات ,كهىًاتِ
تُهذًوِ وَماكَتِ ُاوػؤ كُ بؤ هِـووىِ هُكَتاْ بُكاك ٓات ,ئُوَ هُ ياهاٍ هِـووىِ هُكَتاُـا باهِ
هُهُك كلا ,ئُو هُ  %51يُن فًئُ ُاطليَتُوَ ,كَمسُ ,كَمسِ تُهذًوُُ ,كاًاتُ ,بُ ًُٓىو ًًَىَكاًُُوَ
كُ هُ ياهاكُ تُىليبُْ  7 ,6فُىُكَ باهِ هُهُك كلاوَ ,كِاهتُ كان عٌل ثًٌَال تُومحيِ كلؿً ,ىىتُكسِ
ئُو بلاؿَكاُُ ,كُ تُىـضيًاْ كلؿووَ مؤك تُواوَ ,بُالََ ئًٌَُ هًَلَ هُو ياهاٍ بىؿدُيُ بُ عٌىًًات
ٓاتىوَ ,ؿَهًََت هُ  %51هُ كهىَ و ُكاًاتًُٓ ,ىو كَمسُكاُِ ؿائريَّ ًلوك ,وَماكَتِ ُاوػؤًُٓ ,ىو
ُكاًاتُكاُِ وَماكَتِ ُاوػؤ كُ هُ هُكّ وَكؿَطرييَت ,ئُو ًىىتُكسُ ئًٌٔاي ُُكلاوَ ِكيَنّ بؤ
ؿاُـكاوَ ,هُ ياهاكًُـا باهِ هُهُك كلاوَ ,بًُُوبُت فُىُكَ ٓىاكَكَُ كُ باهِ هُهُك كلا هًقُُّ
ياهايِ ,كُ باهِ هُوَ كلؿ بىو ئَُ فُىُكَ ٓىاكَ كُ هُهُك ىاُىُِ ئًـاكَّ بُهُؿيات ُٓهَبطرييَت,
ًىىتُكغ كلا  2 ,3هُو بلاؿَكَ بُ ِكيَناُُ كلؿياْ ئُوَ سيًًََِتُوَُٓ ,ؿَفِ ئُواًٍُ كُ وَكى كان فلهُت
باهِ كلؿ ,باي هُ ًُككُميُتِ ئُو ًىيَِاُُ كلا و ,كان كاكؿؤَ ىوُّ هُهُك ئُوَيُ كُ دؤكَ
الًُككُميُكِ ثٌَ بـكيَت ,فًعوُْ ئُوَيُ كُ دؤكَ الًُككُميُكِ ياهايِ ؿَؿكيَت بُو وَماكَتاُُ ,كُ بؤ
هُكف كلؿُِ ئُو ئرياؿاتاُُّ ػؤياْ بؤ ػؤياْ و ,ئُوَ بُعُكوُوَ ًتًَلِ مؤك باَ ٓاتىوَ تُئلًـيَلِ
باَ ؿَكاتُوَ ,كُ ئرياؿّ واكيـاتِ بُهُؿيات بؤ ػؤياْ بُ الًُككُميُت هُكف بلُُُوَ بؤ ػؤياْ و ,ئُوَ
ؿَهتِ وَميلّ بُهُؿيُ واالَتل ؿَكات ,بُ كَ ٌِ ئُوَّ كُ هُ ًاؿؿَّ  17هُ فُىُكَ  2باهِ هُ
هُالَسًُتِ هُكفِ وَميل كلؿووَ ,سُهل كلاوَ بُ ً 251وًؤْ ,بُالََ هُ فُىُكَ  2باي هُ ًُهُهُكُ
ؿَكات و ؿَهًََت ئُوَ هُالَسًُتِ هُكفُكُ ئًوتوِايُ هُو  ,251بُ واتُ الًُككُميُكِ تُواو ؿكاوَ بُو
ًىئُهُهُيُ ,بؤ هُكف كلؿُِ واكيـاتُكُّ ,ئُو ًىىتُكساتاُُ ًُٓىوّ ًىىتُكسِ واكيـْ ,بُالََ هُ
ياهاكُ ُْٓ بؤيُ كُ ئًٌَُ بُو ُُهُ ,بُو ًلوُ دىاسياْ ؿاُُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كىيَوتاْ ػاْ فُكًىو.
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بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.

هًقُُّ كٌتىكايَُٓ ,كوَٓا ئًَوتاَ كؤًُهًََم هُ ٓاوكِيًَامن ثًًٌَِاكياْ كلؿ ؿآاتِ وَماكَتِ كٌتىكايَ بطُكِيَتُوَ
بؤ ػؤّ ئُوَ يُن ,بًَذطُ هُوَ هُ كاتِ بىؿدُ مؤكبُّ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ئَُ ثًًٌَِاكَياْ ىبىيَ بىو ,هاالَُِ
كِابلؿوو وَماكَتِ ُاوػؤ ,وَماكَتِ هُسُ ,ئُواُُ بُ ؿَُطـاْ هُبُكؿًَِ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ؿَُطٌاْ هُهُك ؿاوَ
ؿآاتُكُّ بطُكِيَتُوَ بؤ ػؤًّٓ ,ض ُاىاُىًُُن ُُبىوَ ,بؤ ئًُلِؤ ئُوَّ كٌتىكايَ ئُطُك وليَتُ ؿَُطُوَ

ُاىاُىًُُ ,با كان عىُِ بؤًاْ كِووْ بلاتُوَ ُاىاُىًُُكُّ وٓ ,ؤْ كِيٌَ ؿاوَ هاالَُِ كِابلؿوو ئَُ ُاىاُىًُُ بلُيّ,
ئُطُك ُاىاُىًُُ ثاك ُاىاُىًٌُاْ كلؿووَ ,ئُطُك ُاىاُىُِ ًُُ بؤ ُُخياتُ ؿَُطُوَ؟.

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عىُِ ئُو ثلهًاكاُُ وَالََ بـَوَ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ئُو ثًًٌَِاكاُُ فًعوُْ وَكى كان عٌل تُومحيُكِ باًِ ؿا ,بُ باًِ ؿَماُري و ىبىهٌَاُُ ,بُالََ ؿوايٌَ
ئًٌَُ هُ ًاؿؿَّ تل ,هُ ًاؿؿَكاُِ ئاػريّ وَكًاْ طلتىوَ و ,تُهبًتِ ؿَكُيّ بُ ًاؿؿَيُكِ ىاُىُِ
هُكبُػؤُ ,ا هًَلَؿاًُ ,كز ًُُ ئًال هًَلَ بًَت ,هُ ئُسلاًِ ػًتاًِ ؿَتىاُري باهِ بلُيّ ,ياْ ثًًٌَِاك
بُو وَمعُّ بٌَ هًا ُمشاْ ئاًاؿَ كلؿووَ ,كَِٓاوّ ئُوًَاْ كلؿيُ ئُو ثًًٌَِاكَّ كُ وَكطريا هُ كاثؤكتِ
كٌتىكايَ ٓاتىوَ و ,ئًٌَُ ػؤمشاْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ئُو ثًًٌَِاكاُُياْ تُىـيٍ كلؿووَ ,بُ ًاؿؿَكِ
ىاُىُِ ئًنافُ بلليَتُ هُك ىاُىُُكُ و ,ؿوايِ ًاؿؿَكاْ كُ هًا ُّ ؿَكُيّ ,دًَطريّ ؿَكُيّ هُ
ًاؿؿَيُن هُ ًاؿؿَكاُِ ثلؤفَكُؿاو ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئٌَ كاكُ وامسُ وَكياْ طلتىوَ ,بُالََ هُ ًىيَِِ تل دًَطاّ ؿَكُُُوَ ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَّ ً ,2اؿؿَّ 3
بُو هًا ُّ كُ ػىيَِـكايُوَ بُ عُكَبِ و بُ كىكؿٍ تلايُ كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ ؿَهت بُكمبلاتُوًَ ,اًؤهتا
عٌل وَكياْ طلتىوَ هُ ًىيَِِ تل دًَِ ؿَكُُُوَ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ياكًُتِ بلا و ػىًلاُِ بُ ِكيَنَ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,تا ئًَوتا ئًٌَُ هُ ًاؿؿَّ ً ًّ ,3ىئًُليَلِ
ُائًذابِ ؿَبًٍِ بُكِاهتِ ,وا ؿَبًٍِ ىُكاك ؿكاوَ ًٓض ثًًٌَِاكيَم ُُػليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,ؿاواّ كوػوُت
ؿَكَُ با ىوُكامن تُواو بلَُ بُ ِكيَناْ ,ئُطُك بُكِاهتِ ئاوا ؿَكِوات ئًٌَُ ئاهِِ هاكؿ ؿَكىتري هًَلَ ػؤًاْ
ًاُـوو ؿَكُيًُّ ,عِاّ ًُُٓ ,ىُلُ هىعبُتًَلٍ بًوت هُ ئُُـاًًَلِ بُ ِكيَنّ فلاكوًؤُِ كىكؿهتاُِ ,كُ
وتِ ػؤتاْ ًاُـوو ؿَكُْ ٓؤْ ٓاتىوَو وا ؿَكِوات ًّ ,ؿاواتاْ هٌَ ؿَكَُ ُٓك ًاؿؿَيُن هًقُُّ ياهايِ
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بُ ِكيَن و هُكؤكايُتِ بُكِيَنُٓ ,ك ثًًٌَِاكيَم ُاىاُىًُُ ًُخيُُُ ؿَُطـاُُوَُٓ ,ك ثًًٌَِاكيَم ىاُىًُُ
بًؼُكَ ؿَُطـاُُوًَُ ,تلهُ هُوَّ ؿَُط بًًََِٔت ياْ ًًََُُِٓت ,با ؿَُط ًًََُُِٓت كاكُ ,ئُو ثًًٌَِاكاُُ
تا ئًَوتاوَ ئُوَ  2ثًًٌَِاك ,باهِ ؿآاتِ ُُوت بلِطُيُن بىو ,كان عبـاهلل ئًنافُّ كلؿ ُُػلا ,ئُوَّ
ٓاوكِام ػاْ باهِ ُُكلا ,ئُوَّ ؿآاتِ كٌتىكايَ ,يُعِِ ًىبُكَِك ًُٓ؟ با وليَتُ ؿَُطـاُُوَ هًَلَ بًَت
ياْ هُ ًىيَِِ تل بًَتُٓ ,تا ئُوََ ؿَبًَت بُ ؿَُطـاْ ئُوَ سُهٍ بلليَت ,كُ ؿواوليَت ياْ ثًٍَ
وليَت.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ .عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ .عٌل ظيـاًري ػـك(ُىكَؿيِِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهتًـا ئًٌَُ وَن فلاكوًؤُِ كىكؿهتاُِ هُطُيَ ئُوَيّ ,كُ ثُيلَِوّ ُاوػؤ ٓؤْ ًاًُهَُ هُطُيَ
طفتىطؤّ ىاُىْ و ثًًٌَِاكّ ىاُىُِ ؿَكات ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ ًاًُهَُياْ هُطُيَ بلليَت و تُعاًىهًاْ هُطُيَ
بلليَت ,ئُوََ كِووْ ؿَكًُُوَ كُ ئُطُك بُ ِكيَنيَم ,ئُُـاًٌ ثُكهًُاْ هُ فلاكوًؤُِ كىكؿهتاُِ كَُِطُ
هُ بابِ طفتىطؤّ البُال و كَفًقاَُُ ًتًَلِ هُو بابُتُّ وت بًَت ,ئًُُ ُٓهَىيَوتِ فلاكوًؤُِ
كىكؿهتاُِ ًُُُٓ ,هَىيَوتِ فلاكوًؤُِ ئًٌَُ ئُوَيُ كُ ثًٌَال ئاًافََ ثًَـا ,بُالََ ؿواّ ئُوَّ كُ هًقُُّ
ىاُىًًٍُ ,ىبُكَكاتِ ىاُىُِ ,ثاهاوّ ىاُىُِ ,بىؿدُّ ىاُىُِ ؿَػاتُ كِوو ,بُكِاهتِ ئًٌَُّ ئُُـاًاُِ
ثُكهًُاًٍُ ؿَبًَت بلِواًاْ بُ تُفوري و ,بُ تُومحيِ ئُواْ ُٓبًَت ,ئًذامََ بـَْ با بؤٓىوُُكَُ تُواو
بلَُ بُ ِكيَناْ ,هُباكَت بُ ًُهُهُّ ثًًٌَِاكَكاْ كُ بُكِيَناْ وتًاْ وَكياْ طلتىوَ ,ؿَهتًاْ ػؤَ بًَت
هُ ؿآاتىوؿا ئُوَّ وَماكَتِ مكاعُ ثًَىيوتُ دٌَ بلليَتُوَ ,هُطُيَ ئُوًَـا ؿَبًِري كُ هُ وَالًَُكاُِ
سلىًُتـا ئُوَياْ كِووْ كلؿووَتُوَ ,كُ بلِياكياْ ؿاوَ هُ  ّ%5ئُو ثاكَيُّ كُ بؤ ثُكَثًَـاُِ
ثاكيَنطاكاْ ؿاُـكاوَ ,ؿَبًَت بؤ ثلؤفَّ كٌتىكاهَِ تُكػاْ بلليَت ,كُ بُهُك يُكُوَ مياتل هُ ً 51وًاك
ؿَػليَتُ هُك ئُو ثلؤفاُُّ كُ هُ بىاكّ كٌتىكايَ ؿاُـكاوْ ,بَُ ًًَىَيُ ؿَبًِري سلىًُتِ ُٓكيٍَ هُ
ئًَوتاوَ ئًذلائاتِ كلؿووَ ,كُ ئُو ثاكَيُّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ُٓيُ بؤ بىاكّ كٌتىكايَ ئًذلائاتِ
كلؿووَ ,بَُ ًًَىَيُ ثاكَيُكِ مؤك مياتل بُ بُكاوكؿ هُطُيَ هاالَُِ كابلؿوو بؤ بىاكّ كٌتىكايَ ؿاُـكاوَ,
مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان دالي فُكًىو.
بُ ِكيَن دالي عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ػىًم و بلاياْ بُكِاهتِ مؤك ؿهَؼؤًٍ كُ كؤًُهًََم ئُُـاَ ثُكهًُاْ ثٌتطريّ هُ ثًًٌَِاكَكاصياْ ؿَكات,
بُالََ ئًٌَُ ثًًٌَِاكًاْ كلؿ كُ ؿآاتِ وَماكَتِ كٌتىكايَ ً 8وًاكَ ,بطُ ِكيَتُوَ بؤ وَماكَتِ كٌتىكايَ
هُكف بلليَت ,بؤًُهُهُّ ظاكوري و ثًَـاويوتِ ظًَتًَلُُكّ و ؿاكهتاْ و باغ ,بُالًَََ بُ هىثاهُوَ
وَماكَتِ ثالُـاُاْ ُىوهلاويَلِ كلؿ بؤ ُٓك ً 2ىسافُمَكُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُ  %21كُ ئًٌَُ
ؿاواًاْ كلؿ بىو ,بىو بُ  %5واتُ ً 18وًاك هُ ًىسافُمات ,هُ تُصيًُّ ًىسافُمات بؤ كٌتىكايَ ؿَبًَت,
دطُ هُوََ ثًًٌَِاكًاْ كلؿووَ دًَِ بلليَتُوَ هُ ًاؿؿَّ  12ؿوو بؤ هٌَ ًاؿؿَ ىاُىُِ بؤ ًُهُهُّ
ثٌتطريّ كٌتىكايَ و ئاوؿيَلّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
تُومحيًَم بؤ ىوُّ دُُابِ كان عٌل عبـاهعنين و طُهًَم هُو بلا بُ ِكيَناُُ ,كُ ًىىتُكساتُكاْ ًّ
تُئلًـّ هُهُك ؿَكًُُوًَ ,ىىتُكسُكاْ هُ ًُتاىِ ياها بّ ًُٓىوّ ثريؤمًَُٓ ,ىوّ بُ ِكيَنَ ,بُالََ
ئُوَّ كُ باي هُ ؿآاتُكاْ ؿَكات ,ؿياكَ ئَُ ياهايُ كَُِطُ باَ ُُػىيَِـكابًَتُوَ ,با بطُ ِكيًَُِوَ هُك
ًاؿؿَكاُِ  ,26هُوَّ باي هُ ؿآاتِ ُُوت ؿَكات ,با بطُيُُُ هُك ئُوَّ هُوَّ ئُو ًاؿؿَيُّ كُ
ػىيَِـكايُوَ تُومحياتِ هُهُك ؿَكُيًّ ,ىىتُكساتِ ياهايِ هُهُك وَكؿَطليَت ,كَِ ؿَهٌََ ئُو ًاؿؿَيُ
طؤكِاُلاكّ بُهُك ُايًَت ,كَِ ؿَهًََت وَكى ػؤّ ؿًًًَََِتُوَ؟ ,هُبُكئُوَ ئًٌَُ وَن هًقُُّ ياهايِ
ًىىتُكساتُكاصياْ بُ ُُمَك ئًعتباك وَكطلتىوَ ,ئًٌٔاهًٍ ُُكلاوَ و ,ئًٌٔاهًٍ ُاكليَت و ,هُكاتِ ًاؿؿَّ
ػؤّ بُكاكّ ؿًََِٓري ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئاػري كُي كان ثًٌَُوايُ ,فُكًىو.

بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثًًٌَِاكًاْ كلؿ ئًَوتا ببًَت بُ ػاهًََمُُ ,ن ًاؿؿَيُكِ ئًنافِ ؿوايِ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,سُىُ
ئًَوتا وَالًَِ ئُوَتاْ ؿابايُوَ ,ئًٌَُ ؿَماُري هُ ؿوايٌ ؿَكليَت بلليَت بُ ًاؿؿَ ,ئًٌَُ ؿًَاُُويَت 2,
كُي ؿاواًاْ كلؿ ,كُ بلليَت بُ ػاهًََم ,ػاهَِ ثًَِذَُ ؿآاتُكاُِ وَماكَتِ كٌتىكايَ بطُ ِكيَتُوَ بؤ ػؤّ,
ئُوَ يُن ,بًُُوبُت ئُوَوَ ئُطُك ىوُ هُهُك ئُوَيُ ؿآات ًتًَلُ ًُٓىوًاْ ؿَماُري ,ئُوَّ هُ
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بىؿدُّ ئًوتوٌاكّ و ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطا تُكػاْ ؿَكليَت بؤ كُكتِ كٌتىكايَ ًتًَلِ تلَ ,ئُطُك وايُ
ئ ٌَ ؿَفُكًىوْ ئُوَّ وَماكَتِ تُُـكوهتِ و كاكَباو ُاوػؤَ بربِْٓ ,ىُلُ ئُواًٍُ هُ ثُكَثًَـاُِ
ثاكيَنطاكاْ بؤياْ تُػوًى ؿَكليَتُُ ,ن ِكيَقَّ هُ  %5هُواُُيُ ِكيَقَّ مياتل هُ  %11و  ,%31بؤيُ ًّ
ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُطُك هُكؤكِ هًقُُّ كٌتىكايَ و ئُُـاًاُِ تلّ هًقُُّ كٌتىكاهَِ ثًًٌُاْ بىويُِتُوَ
هُ وافووّ ػؤياْ ,هُهُك ئُوَّ كُ ؿآات وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ئُوَ ًتًَلِ تلَ ,بُالََ ئًٌَُ  2ئُُـاَ
ؿاواًاْ كلؿووَ ,بؤيُ ؿاوا ؿَكَُ ئًَوتا وَكى ػاهًََلِ ئًنافِ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ٓاوبَُ فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ؿاكايِ و وَكى هًقُُّ ٓاوبًُِ ئًَلَُٓ ,كوَكى ًُٓىوًاْ ُٓك هُ بًـايُتُوَ ئَُ
ثلؤفَيُ ٓاتىوَتُ ثُكهًُاُْ ,نيلُّ  37كؤف هُُاو هًقُُكاْ بىوَ ,ثاَ ئُوَ ُنيلِ  21هُعات بُكَو
هُك طفتىطؤ بىوَ هًَُُىاْ بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,بُ ِكيَناْ ُىيَُِكّ سلىًُت ,فًاكَيُكِ مؤك
ثًًٌَِاك ُٓبىوَ ًّ ,ئُوَُـَّ ًىالسُمََ كلؿووَ و ئُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ هُالّ ػؤَ تؤًاكَ كلؿووَ وَكى
ئُُـاًًَلِ هًقُُّ ؿاكايِ ,مؤكيُِّ ثُكهًُاُتاكاْ ئاًافَ بُوَ ؿَؿَْ ,كُ ثًَىيوتِ ُٓك يُن هُو وَماكَتُ
و ًىئُهُهاتاُُّ كُ ُْٓ هُُاو ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,مؤك مياتلَ وَن هُ ؿآاتُكاْ كُ ًُٓاُُ ,بؤيُ ئًٌَُ
وَكى هًقُُ تُىـيلّ ئُوًَاْ كلؿووَ ,ئًٌلاُُ بتىاُري بًًَُم هُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ ُْٓ ثُيىَُـيـاكْ
بُ كُكتًَم هُو كُكتاُُ ,بًًَُلِ ؿَتىاُِ هًَلَ ٓاكَهُكّ بلُيّ ,بًًَُلِ تل بؤ كُكتًَلِ تل بًَت,
يُعِِ ُاكليَت ئًَوتا بوًََري ئًال ئُوَّ ثُيىَُـيـاكَ بُ وَماكَتِ مكاعُوَ ,وَكى ئُوَّ كُ هُُاو كاثؤكتِ
ػؤياْ ُٓبىو ًُٓىوّ ثُهُُـ بلليَتٓ ,ىُلُ تىاُاّ سلىًُت ُٓكوَكى ٓاتىوَ هُُاو كاثؤكتُكاْ ,تُُٔا
بؤ ًىامَُُّ تًُلًوِ ُنيلِ ً 33وًاكًاْ ثًَىيوتُ ,بؤ ثالُـاُاْ و بؤ هُكًايُطىماكّ ُنيلُّ ً 21وًاك
ؿؤالكًاْ ثًَىيوتُ بؤ ئًُوايَ ,بُالََ بؤ ئًُوايَ تُُٔا ً 16وًاك ؿؤالكًاْ ُٓيُ ,يُعِِ  16تليوًؤْ
ؿيِاكًاْ ُٓك هُبُك ؿَهت ُٓيُ ,بؤيُ كُ ؿابَُ ؿَكليَت بُهُك كُكتُكاْ و وَماكَت و فُكًاُطُكاُـا
تُىـيلّ ئُوَ ؿَكليَت ,كُ ثًَىيوتًُكُ مؤك هُوَ مياتلَ ,بُالََ ئُوَّ كُ هُبُك ؿَهتُ ُٓك ئُوَُـَيُ,
بؤيُ تُىـيلّ ئُوَ بلُْ ,بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ كُ ئًٌَُ وَكى هًقُُ هًَلَ ؿاًٌُتىويًُّٓ ,ىو ئُو
ثًًٌَِاكاُُّ كُ هُاليُْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاُُوَ ػلاوَتُ كِوو ًّ ,ؿهًَِاَ هُ ؿهَوؤمّ ػؤياُا بؤ ُٓكيُن
هُو كُكت و ,بؤ ئُو فُكًاُطاُُّ كُ ُٓيُ بُ ُُمَك ئًعتباك وَكًاْ طلتىوَ ,بُالََ ئُوَّ كُ ًىًلري بًَت
ئًٌَُ ئًٌِاهلل هُ ؿآاتىو هًَلََ دًَطاًاْ كلؿووَتُوَ ,بُ ِكيَن كان عبـاهلل ّ ًُال ُىكيٌٍ ئاطاؿاك كلؿ
بىوَوَ ,بُ ُاًُيُكًٍ بؤَ ُىوهِ ,ئُوَّ كُ ثُيىَُـيـاكَ بُ هِـووىِ ؿآاتُ ُُوتًُكاُُوَ َُٓ ,هُ
ثلؤفَكُ ٓاتىوَ ًًٍُٓ ,ؿواتل ٓىُلُ كَىًُِ هُطُيَ ًًُُٓ ,ض ب ِليَلِ ؿياكيللاوّ هُطُيَ ًُُ ُُ ,هُُاو
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ثلؤفَ ئُهوًَُكُ ُُ ,كُ ئُوَّ بُ ِكيَن كان عبـاهلل ّ ًُال ُىكيٍ ػوتًُ كِوو ,بؤيُ ُاتىاُري هًَلَ ؿَكدِ
بلُيّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُوَ ًُٓىو ًىالسُمَتُكاْ بىو تُهذًوًاْ بلُ ,كَِ هُطُيَ ؿايُ؟ ؿَهت بُكمبلاتُوَ 38 ,كُي هُطُيَ
ؿاًُُ ,بُ مؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىو بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثايث :١كٝد َبايؼ ايتربلات اييت متٓح يًٛزارات ٚايدٚا٥ر غ املر بط ١بٛزار ٠بعد قبٛهلا َٔ قبٌ
ٚزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد اٜرادًا ْٗاً ٝ٥ا يًدس ١ٜٓلً ٢إٔ ٜك ّٛايٛزٜر بتدصٝصٗا ضُٔ التُادات ايٛزار ٠أ ٚادتٗات
غ املر بط ١بٛزار ٠يصرفٗا لً ٢األغراض اييت َٓرت َٔ أجًٗا
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَىَ ًٓض تًَبًًِتاْ ًُُ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىٌُ كٌاي هعًـ بنام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌُ وَكى هًقُُّ ياهايِ ًٓض تًَبًًٌِاْ ًُُ و ,ثٌتطريّ هٌَ ؿَكُيّ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ (ؿ .اظيـ -كان بلٓاْ -ئآُُط ػاْ -لظ ١ُٝػاْ -ؿ.
هُكوَك -ثُياَ ػاْ) فُكًىو ؿ .اظيـ.
بُ ِكيَن ؿ .اظيـ ابلآًٍ وَكتِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكَتا ثًًٌَِاكيَلٍ ُٓيُ ؿَىِ كىكؿٍ ثًٍَ باًُ ,هُ كاتَِ كُ ًاؿؿَكاْ بُ ؿَىِ عُكَبِ ؿَػىيَِـكيَتُوَ,
ثًَىيوتُ ؿَىُ كىكؿيُكَُ وىيَِـكيَتُوَ هُ ئُوَهُوَُُ ,ن ُٓك تُُٔا هُ ئاػري ئُوَ يُن ,هُباكَت بُ
ًاؿؿَكُ ؿَهٌََ بلَِ ثاكَّ ئُو بُػًٌِاُُّ ؿَبُػٌليَُِ وَماكَت و فُكًاُطُّ بُ وَماكَت ُُهلاوًّ ,
ثًًٌَِاك ؿَكَُ كُ دطُ هُ فُكًاُطُ ؿَهتًُِ بؤ مياؿ بلليَتٓ ,ىُلُ ئًٌَُ ؿَهتًُاْ ُٓيُ,
فُكًاُطُمشاْ ُٓيُ ,بلَِ ثاكَّ ئُو بُػًٌِاُُّ ؿَبُػٌليَُِ وَماكَت و ؿَهتُ و فُكًاُطُكاُِ بُ
وَماكَت ُُهلاو َُٓ ,ؿَهتُ َُٓ ,فُكًاُطُ ,ثلهًاكيَلٍ هُ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ ُٓيُ ,كُ ئايا هُ هاهَِ
كابلؿووؿا ًٓض بُػًًٌَِلِ هُو دؤكًَاْ ُٓبىوَ ,كُ ؿكابًَت بُ وَماكَت و ؿَهتُ و فُكًاُطُكآْ ,ؤْ
ًاًُهَُّ هُطُيَ كلاوَ؟ مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان بلٓاْ فُكًىو.
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بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿَكباكَّ ًاؿؿَّ هًًََُ كُ باي هُ بُػٌري ؿَكات ,كُ ؿَؿكيَت بُ وَماكَت و فُكًاُطُكاُِ كُ بُ
وَماكَت ُُهلاوَ (دٚا٥ر غ َر بط ١بٛزار )٠او (جٗ ١غ َر بط ١بٛزارُ ًّ ,)٠امامن هُوَتُّ ئُُـاَ
ثُكهًُامن ئَُ ًاؿؿَيُ ودىؿّ ُٓيُ هُ ًُٓىو ياهايُكِ بىؿدُؿا ,بُي تا ئًَوتا ُُٓاتُ بُكؿَهتٍ هُ
تُىليليَلِ وَماكَتِ ؿاكايِ و هًقُُّ ًاهًُ ,بوٌَ ئُوَُـَ تُبُكوعات و ئُوَُـَ ًٓبُ ُٓبىوَ ,هُالّ
ئًُؼاهِ ُاوػؤ و ًىُُمًَاتِ ؿَوزي ياْ ؿوَزي ًاًُشُ و ,بُثًَِ ؿَهتىوكّ عرياق كُ ؿَبٌَ ُٓيئُتِ
ىلوم و ئُواْ ؿكوهت بلليَت ئُو ًًِشاُُّ ؿَؿكيَت بُ عرياق ,تا ئًَوتا ئُو ُٓيئُتُ هُ عرياىًٌـا
ؿكوهت ُُكلاوَُٓ ,كيٍَ بًُِ ػؤّ وَكبطليَت ,كُ بُثًَِ ؿَهتىوك ثًَىيوتُ ياهايُكِ هُكبُػؤّ هُ
عرياق بؤ ؿَكبًَٔت ,يُعِِ ُامامن ئُو ًاؿؿَيُ ُُ ًٓض ئًوتفاؿَيُكِ ُٓيًُٓ ُُ ,ض ؿآاتًَلِ ؿياكّ ُٓيُ
وَن هاالَُِ كابلؿوو ,ئُوَ ًُٓ ًُٓىو هاهََِ ًىُاىًُُ بلليَت و وليَتُ ؿَُطـاُُوَ؟ هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئآُُط ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف رؤٚف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُتِ تُبُكوعات ًّ ثلهًاكيَلٍ ُٓيُ ,ؿَهًََت (تقًـ ًباهغ اهتربعات) تُبُكوع بُي ًُبوُغ ًُُ
ئُوَ يُن ,تُبُكوع ًىستًُُهُ ثاكَ ُُبًَت بُ تُُٔاً ,ىستًُُهُ ئًًُاًِ تًَـا بًَتٓ ,ىُلُ ئُوَ
عًالىُّ ُٓيُ بُ مؤك كُهتىكو مؤك ًتِ تل هُ عاهَُ ُٓيُ ,فُيُماُات كُ ؿَبًَت تُبُكوع بُ تُُٔا
ًُباؿئ ًُُُ ,ىىتُّ ؿووََ كُ ؿَهًََري تُبُكوعات ئايا و ُُوعُ تُبُكوعًَم ,ػاكدًُ و ؿاػوًُ؟ هُ
ؿاػوًَُ ئايا ئُوَّ هُ عرياىًٍ ؿيَت ,ياْ بُي ئُو تُبُكوعُ هُ ُٓكيٍَ ُٓيُ؟ٓ ,ىُلُ ئُواُُ ًُٓىو
بابٌ ػؤّ ُٓيُ ,تُبُكوع ُٓيُ ئًُلِؤ هُ ؿوًُايَِ عايـَ بُ فُْ و ذطار ًّ ,٠ئىتًَوًَلِ ؿَكَُ ئًُلِؤ,
ىُالَت تُعٌري ؿَكليَتُوَُُٓ ,ـَّ ًُواؿّ كُهُثىوكَ ُٓيُ ,ؿٍَٓ هُ ىُالَتِ ؿاؿًًٍََُ ,اكّ هوًٌَاُِ
ؿَكليَتُ ًاكّ كؤًِبريّ ,هًًُِايُكِ هٌَ ؿَكليَتُوَ ,ئًِتادِ فوًًٌَلِ ًىًٌِٓ هٌَ ؿَكليَتُُٓ ,ـٍَ ًت
ُٓيُُُٓ ,ـٍَ ؿؤكًىًًَِت ُٓيُ ,ئُوَ هُ بابِ تُبُكوعات ؿاؿَُليَت ,بُالََ ئًُّ ئُطُك ًت بًَت عايـ بُ
ًنا بًَتً ,ىستًُُهُ ئًُلِؤ ُٓك هُ وَماكَتِ كٌتىكايَ مؤك ئُكمّ مكاعًٌاْ ُٓبٌَ ,ئىًَُ ًىتُسًـَّ
ئًَوتا بؤئُوَّ تُبُكوع ؿَكات ,ساهًُْ ئًَوتا هُ ًُبوُ ًَلِ ػؤّ بؤئُوَّ ًُداعُ هُ عاهَُ ًَُُٓوًََت,
هُ ئُكينؤُاّ ئُكمّ طلتًُ كٌتىكايَ (طُمن و دؤّ) هٌَ ؿًًَََِٓت ,ئايا ئُطُك هبُّ ًتًَم هُ كىكؿهتاْ
ػىاُُ ػىاهتُ ئافاتًَلِ مكاعِ بىو ,ئُو تُبُكوعاُُ بُ تُُٔا بُ ًُباهغ ؿَبًَت ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُو
تُبُكوعاُُ بُي ًُباهغ ؿاُُُليَت ,تُبُكوع ُٓيُ ثاكَيُ ,تُبُكوع ُٓيُ ثاكََ ًُُ ,ئُطُك ؿاًِلا بُ
ًُباهغ ,ؿَبًَت ػاكجيِ و ؿاػوًٌِ تُسـيـ بلليَت ,بؤئُوَّ بناُري كاًُ عايـ بُ ذطار ٠و فُُُكُ,
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كاًُيُ عايـ بُ ئًُّ و ًنآ ,ىُلُ ئُوَ مؤك وَماكَتًٍ ؿَطليَتُوَ ,وَماكَتِ ريكاف ١ؿَطليَتُوَ ,بُهُؿيات
ؿَطليَتُوًًَُٓ ,ـ و ئُُفاي ؿَطليَتُوَ ,وَماكَتِ هُسُ ؿَطليَتُوَ ,كاكَباّ ؿَطليَتُوًَُٓ ,ىو ُُوعُ
تُبُكوعاتًَلِ ؿَطليَتُوَ ,ئُو ًاؿؿَيُ ُٓكوَكى كان بىكٓاْ وتِ واميض ًُُ ,هًا ُكُّ مؤك وامغ بلليَت,
ًىتُئلًـَ ثلؤفَكُّ ؿَوهًَُُُـ ؿَكات ,مؤك هىثاي.

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
لظ ١ُٝػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن لظ ١ُٝجنٍ اهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئُو بلَِ ثاكَيُّ كُ ئُو بُػٌٌاُُّ كُ ؿَبُػٌليَتُ وَماكَتُكاْ ,ئُوَّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ تا
ئًَوتا ئًٌَُ بًًِىًاُُ ٓاتىوَتُ بُكؿَهتٌاْ ,هُ بلِّ ئُو ثاكَ ؿياكيللاوَ كُ هُ ثاكَّ ُُوتُ ,ئُوَّ كُ
ئًُوايَ و ئُواُُّ هاالَُِ ثًٌَىوَ كُ هُ ثاكَّ ُُوت ؿكاوَ بُ وَماكَتُكاْ ,ئُوَ وَكى بُػٌٍ و
ياكًُتِ بُ ُٓك ًًَىَيُن ؿكابًَت ثًًَاْ ُُطُكِاوَتُوَ بؤ ثُكهًُاْ ,بُالََ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُِ بُ
ُىوهلاويَم هًٌَ ئاطاؿاك كلاوَتُوَ ,بلِّ ثاكَّ ؿياكيللاو ؿكا بُ فالَْ وَماكَت ,بؤيُ هًَلَ ًّ ثًًٌَِاك
ؿَكَُ ئُو بلَِ ثاكَو بُػٌٌاُُّ كُ وَماكَت و فُكًاُطُّ بُ وَماكَت ُُهلاو ,ثًٍَ ئُوَّ كُ بًَٔتُ
وَماكَتِ ؿاكايِ و كَِماًُُـّ وَماكَتِ ؿاكايًِٓ ,ض ُُبًَت بًَتُ ُاو هًقُُكاُِ ثُكهًُاُُوَ ,بؤئُوَّ
هًقُُكاُِ ثُكهًُاْ هًَِ ئاطاؿاك بًَت ,كُ بلِّ ثاكَّ ؿياكيللاو هُ ثاكَّ ُُوتُ ,هُ ثاكَّ ُٓك ًىيًََِلُ
هًقُُكاُِ ثُكهًُاْ كَِماًُُـّ هُهُك بـات ,ئًِذا وَماكَتِ ؿاكايِ بطُ ِكيَتُوَ بؤ طُجنًُِّ طٌتِ ,بُالََ
بُبٌَ طُكِاُُوَ بؤ ثُكهًُاْ ,بُبٌَ ئاطاؿاكّ ثُكهًُاْ ئًٌَُ هُ بلِّ ثاكَّ ؿياكيللاوّ هاالَُِ كابلؿووّ
ُُوت ,كُ ًّ ػؤَ هُ هًقُُّ ثُكوَكؿَ و ,هُ هًقُُّ وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالََ ئُو ً 125وًؤْ ؿؤالكَّ
كُ ؿكاوَ بُ وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَ ,ئًَوتاَ ُاماُري ئُو ثاكَيُ ٓؤْ بُؿواؿآىوُِ بؤ بلُيّ ,ؿكاوَ بُ
كٌَ؟ تُُاُُت وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَ يُن ُىيَُِكياْ هُُاو ئُو هًقُُيُ ُٓبىوَ ,كُ ئُو بؤكؿَّ وَماكَتِ
ثالُـاُاْ و وَماكَتِ ؿاكايِ  ,وَماكَتِ هاًاُُ هلوًتًُكاْ بُػًٌىياُُ ,بؤيُ ثًَىيوتُ هًقُُكاُِ
ثُكهًُاُِ ه ٌَ ئاطاؿاك بلليَتُوَ ,ئًِذا كَِماًُُـّ وَماكَتِ ؿاكايِ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ .هُكوَك فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ .هُكوَك عبـاهلظيّ عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ؿَهت ػؤًِ هُ بىوُِ ئُو ًاؿؿَيُ ؿَكَُ ,بُكِاهتِ ًاؿؿَيُكِ باًُ بؤئُوَّ كُوا هُكدَُ
بُػًٌُِكاْ ,كُ بًًَُم بّ هُ ؿآات ,بُالََ ئايا بُػٌري ًّ ُاهًٍََ ًُٓىو ؿآاتِ ُُوت ؿًََٓتُ بىاكّ
تلَوَ ,بُالًَََ بًًَُم هُوَّ هُ ؿآاتِ ُُوت كُ ُٓيُ بؤ ُُهُكاُّ ,ئايا ثلهًاكّ ًّ ئُوَيُ بؤ ُُهُكاْ
كُ وَكؿَطرييَّ ُآًَتُ بىاكّ بُػًٌُِوَ؟ ئُطُك ؿًََٓتُ بىاكّ بُػًٌُِوَ سُىُ ئُوَ ؿَهت ًٌُاْ
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بلليَت هًَلَ ,ئُطُك ُآًَتُ بىاكّ بُػًٌُِوََ بؤ ئُو ُُهاُُّ كُ وَكؿَطرييَت ,سُىُ ُاويَلِ تلّ ه ٌَ
بِليَتٓ ,ىُلُ وَكطرياوَ ,كُ وَكطرياوَ سُىُ ئُوَ ؿَهت ًٌُاْ بلليَت ,ػاهًََلِ تلياْ ؿَهتُوافَيُكِ
تًَـايُ ؿَهًََت بُ ًُكدًَم وَميل ُٓهَبوتًَت بُ تُكػاْ كلؿُِ ئُوَو تا ؿوايِ ًّ ,ئُو ؿَهتُوافَيُ بُ
ًًاو ُابًٍِ هُُاو ئُو ًاؿؿَيُؿآ ,ىُلُ ئُو ًُهُالُُ ثًَىيوتُ بُ كيَلاكَّ ٓاكَهُك كلابًَت ,ئُطُك بُ
ياها ٓاكَهُك كلاوَ ,ثًَىيوت ُاكات ًُكدِ بؤ ؿابًَِِ بؤ وَميل ,ئُّ كُ ًُكدِ بؤ ؿاؿًََُِ ,ئُّ ئُطُك
وَميل ُٓهَُِهتا بُوَ ِٓ هٌَ ؿَكُْ؟ ِٓ ؿَبٌَ ئًذلائات بُكاًبُك بُوَ؟ بؤيُ ًًٍِ ُٓهت ؿَكَُ ئُو
ًاؿؿَيُ بىوُِ مؤك باًُ ,بُالََ سُىُ ؿاب ِليَقكيَتُوَ هًا ُكُّ مؤك باَ ؿياك ًُُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ثُياَ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُياَ اظيـ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ  2ؿَهٌََ (تقًـ ًباهغ اهتربعات) تاوَكى اٜراداً ْٗاٝ٥اً يًدس ,١ٜٓئايا ئَُ ػُميُِيُ ػُميُِّ ئًقوًٌُ
ياْ ػُميُِّ ئًتشاؿيُ؟ ئُطُك ػُميُِّ ئًقوًٌُ بؤ ؿياك ًُُ ئُو ػُميُِيُ ُُٓـ ثاكَّ تُبُكوعاتِ
بؤ ٓاتىوَ؟ ,ئايا ئُو تُبُكوعاتُ ئُطُك ًازي بًَت ,ئُطُك ًتىًُن بًَت؟ كَِ ٓاوؿيَلّ ئُو ػُميُِيُ
ؿَكات؟ يُعِِ تاوَكى ئًَوتا ئًٌَُ ئُوَ  2هاهَُ هُ ثُكهًُاُري ,ئُو ػُميُِيُ هُ ًٓض ًىيًََِم ًُُاْ
بًوتىوَ ئُوَُـَ ثاكَّ تًَـايُ ,بُو ُُوعُ ػُكز كلاوَ ,ئُو دًُٔتُ ٓاوؿيَلّ ؿَكات ,بؤيُ ثًَىيوتُ هُو
ًاؿؿَيُؿا مؤك بُ ِكيَلِ و بًًَُىَّ ياهايِ ؿاب ِليَقكيَتُوَُٓ ,كوَٓا ئُو كُهاُُّ كُ كًُتُكػَُ بّ هًَلَؿا
بًًَُىَيُكِ ياهايِ تؤ كُ ؿَهًََِ وَميل تُػوًوِ ؿَكات ,ئايا وَكى ؿكتؤك هُكوَك وتِ ئُطُك وَميلَكُ
ُٓهَُِهتا ,تؤ هًَلَؿا ًُكتًَلِ بؤ ؿاؿًََُِ ِٓ بلُّ هُطُيَ ئُو وَميلَ؟ بؤيُ ؿَبًَت مؤك كِووْ بلليَتُوَ,
ٓىُلُ وَكى ؿَبًِري هُو تُبُكوعاتاُُ مؤك ًت ؿَكليَت بُُاوّ تُبُكوعاتُوَ ,بُالََ كُي ئاطاّ هٌَ ًُُ,
مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
يُكَُ هًَلَؿا ٓاتىوَ بُ ( كٝد َبايؼ ايتربلات) ,ئًُُ هًَلَ ىُهـّ ًُباهلِ ُُىـّ تُبُكوعاتُ تايبُتُ بُ
وَماكَتِ ؿاكايِ ,وَكى ًُبوُ ًَلِ تُبُكوعات ؿيَتُ ُاو وَماكَتِ ؿاكايًُوَ ,بؤ ًُعوىًاتِ بُ ِكيَنتاْ تا
ئًَوتا ؿَكَكِ و ُاوَكِ فووًَم تُبُكوعاشياْ بؤ ُُٓاتىوَ وَكى ًُبوُغ ,ئُوَ تُبُكوعاتِ ئًٌَُ هُ
هِـووىِ ُُوتـا ؿَكؿَكُويَت ,وَالًَُكاُِ ئُواًُُاْ ؿاوَتُوَ ,ئًُُ بًُُوبُتِ ئُوّ تلَوَ ئُوَ وَكى
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ُُىـيُ ,ئُوَّ كُ ثُياَ ػاْ و ًُٓىو كُهًَم باي ؿَكاتُٓ ,ك تُبُكوعاتًَلِ تل هُ ُٓك ًًَىَيُكِ تل
بًَت تايبُشيُُـَ بُ وَماكَتُكاُِ تل ,ئُطُك ًُواؿّ بًِا بًَت هُ هذوِ (الالٕ خط )١ؿياكّ ؿَكليَت,
ئُطُك ئُهاي و ًُفلوًات بًَت هُ هذوِ تايبُت بُ ًُػامْ ؿاػى ؿَكليَت ,ئُطُك ًُواؿّ ًنائِ بًَت
ئُوَ هُ وَماكَتِ هِاعُو تًذاكَ ,هُ ؿَوائريّ ًُواؿّ ًنائِ ؿاػى ؿَكليَتُٓ ,كوَٓا ًُٓىو ًتًَم هُ
وَماكَتُ ًىػتُهُكاُُ ؿاػى ؿَبًَت ,وَميلّ ًاهًُ بًُُوبُتِ ًُباهلِ ُُىـيُوَ ,وَميلَكاُِ تل
بًُُوبُتِ ئُو ًُباهلُ ئُو ًتاُُّ كُ بًًَُىَكاُِ تل كُ بؤًاْ ؿيَت ,تُهُكوفِ تًَـا ؿَكُْ ,ئُػيا كٌَ
تُؿىًقِ ػُميُِ ؿَكات ,سُم ؿَكَُ بنامن كَُِطُ ُٓك ُُٓـيَم هًَلَ هُالّ دُُابتاْ ئًَوتاكُ كَئًوِ
ؿيىاُِ كَىابُّ ًازي ُُبًَت ,بُالََ ُٓيئاتِ تُؿىًقِ ػُمائًِِ ئًٌَُ تُؿىًق كلاوَ ,دىابُكاصياْ بؤ
ٓاتىوَتُوَ و ,وَالَػياْ ؿاوَتُوَ و ,بًَذطُ هُوََ ُٓيئاتِ تُفتًٌِ ؿاػوِ ػؤًاْ ُٓيُ تُؿىًقِ ؿَكات,
ًُٓىو وَماكَتًَلًٍ ًىؿيلياتِ كَىابُو تُؿىًقِ ؿاػوِ ػؤّ ُٓيًُ ,ىؿَىًقِ ُٓيُ ثًٌَِ هُكف
تُؿىًق ؿَكات وُٓ ,يئُّ كَىابُّ ًازي ػؤّ ُٓيُ هُؿواّ هُكف ,تُؿىًقُ ئُكا ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثٌتطريّ هُ ىوُكاُِ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ ؿَكُيّ ,ئُو تُومحياتُّ كُ ؿاّ ,واتُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكَُ
ؿَكُيّ وَن ػؤّ سيًًََِتُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿواهًا ُ وىيَُِِوَ بُ كىكؿّ و بُ عُكَبِ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثايث :١كٝد َبايؼ ايتربلات اييت متٓح يًٛزارات ٚايدٚا٥ر غ املر بط ١بٛزار ٠بعد قبٛهلا َٔ قبٌ ٚزٜر
املايٚ ١ٝاالقتصاد اٜرادًا ْٗاً ٝ٥ا يًدس ١ٜٓلً ٢إٔ ٜك ّٛايٛزٜر بتدصٝصٗا ضُٔ التُادات ايٛزار ٠أ ٚادتٗات غ
املر بط ١بٛزار ٠يصرفٗا لً ٢األغراض اييت َٓرت َٔ أجًٗا
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بُ كىكؿيُكُّ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ هًًََُ :بلَِ ثاكَّ ئُو بُػًٌِاُُّ ؿَبُػٌليَُِ وَماكَت و فُكًاُطُّ بُ وَماكَت ُُهلاو
هُؿواّ كَِماًُُـّ وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكيُوَ وَن ؿآاتًَلِ كؤتايِ طُجنًُِ تؤًاكؿَكليَت بُ ًُكدًَم
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وَميل ُٓهَبوتًَت بُ تُكػاْ كلؿُِ هًَُُى ثاكَ ؿاُـكاوَكاُِ وَماكَت ياْ اليُُِ بُ وَماكَت ُُهلاو بؤ
ػُكز كلؿُِ هُو ًُبُهتاُُّ بؤياْ بُػًٌَِلاوَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ تلايُ ؿَهت بُكم بلاتُوَ ,كٌَ هُطُيَ ؿاًُُ؟  16كُي هُطُيَ ؿاًُُ بُ مؤكيُِّ ؿَُط
ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايرابع :١تٛىل ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد القً ِٝنٛردشتإ أ ايعرام مت ٌٜٛذصابات ايٛزارات ٚاالدارات ٚفل
املٛارد املاي ١ٝاملتاذٚ ،١مبٛجب ايكٛاْني ٚاألْظُٚ ١ايتعًُٝات املرل١ٝ
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بُ كىكؿيُكُّ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ ٓىاكََ :وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ -عرياق ًايُثًَـاُِ (شيىيى) فًًَلَّ
وَماكَت و كاكطًَلِيُكاْ بُثًَِ ؿآاتُ ؿاكايًُ بُكؿَهتُكاْ هُ ئُهتؤ ؿَطليَت ,بُثًَِ ياهاو ثُيلَِوو
كِيٌِايُ كَٓاو كلاوَكاْ.
بُكِيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ياهايِ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَن ػؤّ كُ ٓاتىوَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟  3كُي فُكًىو كان بلٓاْ.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ؿَكباكَّ ئُو ًىهتُهُسُّ ,كُ ؿَهًََت بُثًَِ ؿآاتُ ؿاكايًُ بُكؿَهتُكاْ(اغيىاكؿ) ًّ ,تُسُفىمَ
هُهُك ئُو كُهًٌُيُ ُٓيُُ ًّ ,امامن كُ باهِ تًُىيى ؿَكات ًُبُهتِ هُ ثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاًٌُُ,
هُبُكئُوَّ ئًٌَُ ئُو ًىًلًوُيًُاْ ُٓيُ ,ئًَوتا ئًُلِؤ طُكًاليّ ُٓوايَ ئُوَيُ ,كُ باُلُكاْ ثاكَّ
بُهًََِـَكاْ ُاؿَْ ,بُهًََِـَكَكاْ مدُيُكًاْ ُاوَتُوَ بُياُِاًُياْ ؿَككلؿووَ ,ئَُ كُ ؿَهًََت بًاُىوّ
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ئُوٍَ ًىبُككيَلِ ًُكعًٍ ُٓيُ بُثًَِ ًاؿؿَيُن كُ هُبُك ؿَهتٌاْ ُُبىو ,يُعِِ هُبُكؿَهت ؿاًُُ,
باًُ ئُطُك تؤ هًوتًُِ باُلًت ُٓيُ هَُ والًََتُ ,باُم ؿَبُّ بُ ِكيَىَُ ,ابًَت ًٌىكّ هًىهُ وؤيتُ ,ابًَت
ُٓن بفلؤًًتُوَ بُ ُُٓـيَم ؿَوهًَُُُـّ ُاوػؤ و ؿَكَوَ ,تاوَكى ًُواكيـ ثُيـا بلُّ بؤ ثلؤفَكُ,
هُبُكئُوَ ئُو (سوب املٛارد املتاذ )١ثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاُِ با هٌَ ؿَكبلليَتًٓ ,ال ئُو والَتُ بُٓؤّ
ُُبىوُِ (ًىاكؿ ًتاسُ) ,هُ  %15ثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ دًَبُدٌَ ؿَكليَت ,كُ ًُٓىو هاهًََم ئًٌَُ هُ
 %21هُ ً %21اْ بلِياك ؿاوَ ,ئُوَ ئًٌِ باُلُ ,ئًٌِ ئُواْ ًُُ ,هًوتًُِ باُلِ ؿَبُْ بُ ِكيَىَ هُو
والَتُ ,ئايا ُٓن ؿَفلؤًًَتُوَ بُ ؿَوهًَُُصيـَ ُاوػؤيُكاْ و ؿَكَوَ؟ًُ ,واكيـ ثُيـا ؿَكات بؤ ثلؤفَكاْ,
ثلؤفَكاْ ثُكِ ُُكُويَت ,بُهًََِـَكَكاْ ئًُلِؤ ًُٓىو هُبُك باُم ًىمآُكَ ؿَكُْ ,بُياُِاًُ بوَِـ
ؿَكُْ ,ئُطُك بَُ ًًَىَيُ ُاتىاًَُت بلِوات ,يُعِِ ئَُ والَتُ هًوتًُِ باُلِ تًَـاًُُ ,هًوتَُ يُعِِ
والَتِ هًىهُّ ُُىـّ هُبُكؿَهت ُُبىو بؤ ثلؤفَكآُِ ,ؤْ ؿَتىاُِ سًُوُّ ئاوا ؿَعٌِ ػؤّ بلات ,با
ئَُ ًاؿؿَيُ ثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاُِ هٌَ بُؿَك بلُويَت ,ئًُُ ًُهوُسُتًَلِ وَتُُِ ًُٓىو اليُكُ,
ثُيىَُـّ بُ ًٓض سنب و طلوثًَلُوَ ًُُ ,ئَُ ًُوموعُ بَُ ًًَىَيُ سيًًََِتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاًؤهتا فُكًاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن فُكًاْ عناهـيّ حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ هُهُك فُىُكّ ئاػريّ تًَبًًُِكٍ ُٓيُ ,بُثًٌَ ياها ,ياهايُكُ سيًًََِت ,بُالََ ثُيلَِوو ِكيٌَِايًُكاْ
كَٓاو بلليَت ,ؿياكَ بُكِاهتِ مؤك كات كِيٌَِايًُكاْ ؿَبُِ ِكيَطل هُثًَِاو ثًَـاُِ ثاكَ بؤ ئُو ثلؤفاُُّ ,كُ
ئًٌَُ ثًًَاْ ؿَهًََري ثلؤفَّ ثًٌُهامّ بٔىون ياْ ثًٌُهامّ هُُطري ,ؿياكَ مؤكّ ِكيٌَِايِ بُ ًاُاّ ًُٓ,
بُ ًاُاّ ِكيَطل هُبُكؿََ ثًٌَلَُ كلؿُِ مؤكتليّ تُ تًُّ ؿاكايِ بؤ ئُو كؤفاُُّ ,بُكِاهتِ هًَلَ
ثًًٌَِاكؿَكَُ ئُو ثُيلَِو كِيٌَِايًاُُ البّٔ ,تُُٔا ياهايُكُ سيًًََِت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
سلىًُتِ عرياىِ بُ ًُٓىو ىىَتِ ؿاكايِ ػؤيُوَ ,بُو وَمعُّ كُ ئًَوتاّ تًَـايُ ,بُو ًُٓىو
ئًشتًاتُّ كُ ُٓيُتِ ئَُ ًاؿؿَيُّ ؿاُاوَ ,تًُىيوِ ئًٌَُ  %96بُكَو فووك هُ عرياىُوَ ؿيَت,
ُُٓـداكيٍ هًَلَ هَُ ٓؤهَُوَ ئًٌَُ ئًعالصياْ كلؿووَ بُ ئُىوات بٌَ ,كَُِطُ ئُو ىوتُ ؿوا بلُويَت ,بُالََ
ًىًٍٓ ئُوَيُ ىُت ثاكَّ ئُوَ ًُُ ,كُ بفُوتًَت و ُُبًَت ثًًَاْ ,ئُطُك هُ ًاوَيُكِ مؤك كَُ ُُبًَت,
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ئًال ئًٌَُ ئُو ثاكَيُّ كُ ؿيَتُ ؿَهتٌاْ يُكوُك هُكفِ ؿَكُيّ ,ئًٌَُ بُؿَهت ػؤًاْ ًُُ ثاكَ ًَِٓاْ هُ
بُ ـاوَ بُ يُن ىوت و ُٓك ًُٓىوّ بًَِٔري و بًؼُيُِ باُلُكاصياُُوَ ,يُن هُؿوايُن ثاكَهُكف
بلُيّ ,بُ ئُىوات بؤًاْ ؿيَت ,تُىوًٌِ  13ؿَكليَت13 ,كَُ ُٓكداكّ بُ  2ىوت ؿيَت ,هُ هاهًََلـا بُ
 26ىوت ؿيَت.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئَُ ًاؿؿَيُ هُكِاهتًـا بُكِاّ هًقُُّ ؿاكايِ مؤك هُ بُكفَوَُـّ وَماكَت و فُكًاُطُكاُُ ,ئُو
ػُكدًاُُّ كُ ثًَىيوذي هُ هاهٌَ  3112مؤك ثًَىيوتُ سيًًََِتُوَ ,هُبُك ِٓ؟ هُبُكئُوَّ وَماكَتِ
ؿاكايِ ًىهنََ ؿَكات بُوَّ بُثًَِ ىُواُري و ئُو كِيٌَِايِ و بلِياكاُُّ كُ ُْٓ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا
تًُىيوِ ئُو سًواباتاُُ بلُْ ياْ ئُو ػُكدًاُُ بلات ,كُ ثًَىيوذي بؤ وَماكَتُكاْ ,ياْ ئُو
فُكًاُطاُُّ كُ ُُبُهالاوْ بُ وَماكَتُكاُُوَ ,كُ ُٓك ٓاالكًُكًٌِ ُٓبًَت بُثًَِ ىُواًُِِ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ ,يُعِِ ؿيىَ ثًَُٔواُُكُّ وىيًَُِِوَ هُكاتًَلـا كُ وَماكَتِ ؿاكايِ ثاكَّ هُبُكؿَهت ؿا بىو,
ثًَىيوتُ ئُو بابُتُ بُ ُُٓـ وَكبطليَت ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ُىىتُ ًُناًًُكُت ًُٓ؟
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ًُُاْ وتىوَ ًاؿؿَكُ وَن ػؤّ سيًًََِتُوَ ياْ ًًًََُُِتُوَ ,وَن بُ ِكيَن كان عٌل وا ؿَهًََت ,ئًٌَُ
وتىوًاُُ تُعـيوِ تًَـا بلُْ ,مشىزي ثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ ُُكات ,ئًٌِ هًوتًُِ باُلِ و ئُواُُيُ ,كُ
هًوتًُِ باُلِ ئَُ والَتُ ؿَبُْ بُ ِكيَىَ هُ ِكيَِ ُٓن و هُفتُدُو ىلومّ ؿاػوِ و ػاكدًُوَ ,هًىهُّ
ُُىـّ بؤ ئَُ ُٓكيٌَُ ثُيـا بلُْ ,ثلؤفَكاًُاْ ثُكِ ُُكُويَت ,ثلؤفَّ وَبُكًَِٓاُِ ه ٌَ بُؿَككليَت.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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تُبعُْ دىابِ بُ ِكيَنياْ ُاؿًَُوَ ,بُالََ ػؤ تُُٔا يُن ثلؤفَ ًُُ ,تُُٔا ًًُاكيعِ ئًوتوٌاكّ هُاليُْ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُوَ تًُىيى ُاكليَت ,دؤكَٓا ٓاالكًٌاْ ُٓيُ ,دؤكَٓا سًواباشياْ ُٓيُ ,بُي تُُٔا
ئُوَُـَ بوًََري تُعىيناتِ ًؤمَفري.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿوا هًا ُتاْ هًقُُّ ياهايِ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايرابع :١تٛىل ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد القً ِٝنٛردشتإ أ ايعرام مت ٌٜٛذصابات ايٛزارات ٚاالدارات ٚفل
املٛارد املاي ١ٝاملتاذٚ ،١مبٛجب ايكٛاْني ٚاألْظُ ١ايتعًُٝات املرل١ٝ
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بُ كىكؿيُكُّ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ ٓىاكََ :وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ -عرياق ًايُثًَـاُِ (شيىيى)
فًًَلَّىَماكَت و كاكطًَلِيُكاْ بُثًَِ ؿآاتُ ؿاكايًُ بُكؿَهتُكاْ هُ ئُهتؤ ؿَطليَت ,بُثًَِ ياهاو
ثُيلَِو و كيٌِايُيُ كَٓاو كلاوَكاْ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ تلايُ ؿَهت بُكمبلاتُوَ ,كٌَ هُطُيَ ؿاًُُ؟  9كُي هُطُيَ ؿاًُُ ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.

بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.

ايفصٌ ايثاْٞ
(ايٓفكات ٚايعحس)
املاد ٠ارتاَص :١أٚالً :ايٓفكات:
ٜرصد يٓفكات ايصٓ ١املايَ 3112 ١ٝبًؼ قدر )16.923.729.111.111( ٙشت ١لعر ريٕٛٝ
 ٚصعُاٚ ١٥اريٓإ ٚاربعًَٝ ٕٛار ٚشبعُا ٚ ١٥صعٚ ١اربع ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓار ٜٛٚزع ناآل :ٞ
َ -1بًؼ قدر )11.618.958.111.111( ٙاذد ٣لعر ريٚ ٕٛٝشتُاٚ ١٥مثاًَْٝ ١ٝار  ٚصعُا١٥
ٚمثاْٚ ١ٝمخص ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓار يًٓفكات ايتعػٜٛٚ ١ًٝٝزع ناآل :ٞ
أَ -بًؼ قدر )11.517.171 111.111( ٙاذد ٣لعر ريٚ ٕٛٝمخصُاٚ ١٥شبعًَٝ ١ار َٚا١٥
ٚٚاذد ٚشبع ًَٕٛٝ ٕٛيًٓفكات ايتعػ ١ًٝٝذته ١َٛاقً ِٝنٛردشتإ
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بَ -بًؼ قدر)55.111.111.111( ٙمخصٚ ١مخصًَٝ ٕٛار دٜٓار يٓفكات برملإ اقًِٝ
نٛردشتإ
تَ -بًؼ قدر )26.787.111.111( ٙشتٚ ١أربعًَٝ ٕٛار ٚشبعُاٚ ١٥شبعٚ ١مثاْ ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓار
يٓفكات زتًض ايكطا٤
َ -3بًؼ قدر )5.222.791.111.111(ٙمخص ١ريٚ ٕٛٝريالمثاٚ ١٥ريالريٚ ١ريالريًَٝ ٕٛار ٚشبعُا١٥
ٚٚاذد  ٚصع ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓار يًٓفكات االشتثُارٜٛٚ ١ٜزع ناآل \:ٞ
أَ -بًؼ قدر )2.219.293.611.111( ٙاربع ١ريٚ ٕٛٝاربعُا ٚ ١٥صع ١لعر ًَٝار ٚاربعُا١٥
ٚاريٓإ  ٚصعٚ ًَٕٛٝ ٕٛشتُا ١٥ايف دٜٓار يٓفكات املعارٜع االشتثُار١ٜ
بَ -بًؼ قدر )912.398.211.111( ٙصعُاٚ ١٥اربع ١لعر ًَٝار َٚا٥تإ ٚمثاْ ٚ ١ٝصعٕٛ
ًَٚ ٕٛٝاربعُا ١٥ايف دٜٓار إللُار َ ١ُٝٓ ٚعارٜع احملافظات ٚاألقطٚ ١ٝايٓٛاذٚ ،ٞلً٢
احملافظ كد ِٜخط ١الُار احملافظٚ ١االقطٚ ١ٝايٓٛاذ ٞايتابع ١هلا املصادم لًٗٝا َٔ قبٌ
زتًض احملافظ ١اىل ٚزار ٠ايتدطٝط يػرض دراشتٗا ٚاملصادق ١لًٗٝا ،لً ٢إ رال ٢املٓاطل
األنثر طرراً داخٌ احملافظٚ ١لدد شهاْٗاٚ ،خيصص َبًؼ (َ )151.111.111.111ا١٥
ٚمخصًَٝ ٕٛار دٜٓار يدلِ ٚصٝاْ ١املعارٜع ايهٗربا َٔ ١ٝ٥ختصٝصات ُٓ ١ٝاحملافظات ٚحتدد
ذص ١نٌ ستافظ ١ذصب نثاف ١ايصهإ
رياْٝاً :ايعحسٜ :كدر ايعحس املدطط بأ(ٚ )1.682.911.111اذد ريٚ ٕٛٝشتُاٚ ١٥اربعٚ ١مثاًَْٝ ٕٛار
 ٚصعُا ًَٕٛٝ ١٥دٜٓار ٜٚػطٖ ٞاا ايعحس َٔ:
 -1املبايؼ املدصص ١يٛزار ٠ايبٝعُ١رن َٔ ١املٛازْ ١ايتعػ ١ًٝٝاالحتاد ١ٜذترط االقً ِٝضُٔ ختصٝصات
ٚزار ٠ايدفاع االحتاد ١ٜذصب قٛاْني املٛازْ ١االحتاد ١ٜيًصٓٛات املاي 3117( ١ٝاىل )3113
 -3رظٝد االْفام ٚزٜاد ٠جبا ١ٜاالٜرادات
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ(بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثٌتطريّ هُ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَن ػؤُّٓ ,كُُٓـَ ثًًٌَِاكًاْ كلؿ بىو كُ بلِطُّ  ( 3رظٝد
االْفام ٚزٜاد ٠جبا ١ٜاالٜرادات) البـكيَت ,بُالََ ثاَ ئُوَّ طفتىطؤًاْ كلؿ ,ثًٌَاْ باًُ وَن ػؤّ
سيًًََِتُوَ ,وَ ؿَبَِ سلىًُت ئًوناَ بلليَت كُ بُ هًاهُتِ تُكًًـ ئًِفاق و مياؿَّ ئرياؿات بُو
بُكُاًُيُّ كُ سلىًُت ػؤّ ؿايِاوَ بؤ بىؿدُّ ئًُواهَِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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ك ٌَ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ئَُ بُ ِكيَناُُ (ًاًؤهتا عٌل -كان امساعًى -هؤماْ ػاْ -ؿ .بٌري -كان عبـاهلل -كان
بلٓاْ -كان كاكؿؤ -كىيَوتاْ ػاْ -كان ًًَلماؿ -كان ثًٌَُوا -ظًاْ ػاْ -تاكا ػاْ -كان طياي -كان هاالك-
كان ػوًى -ؿ .اظيـ -كان ؿهٌَاؿ -كان سًُُ هعًـُ -اهم ػاْ -كان عبـاهلظيّ -كان كاكوآْ -افَ ػاْ-
ثُضياْ ػاْ -كان عبـاهلل -ثُضياْ ػاْ -هًىَيى ػاُُْ -هليّ ػاْ -كان ُلضياًْ -اًؤهتا فُكًاْ),
فُكًىو ًاًؤهتا عٌل.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين بٗا٤ايد:ٜٔ
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَالِٓ ًّ بُ وكؿّ هُيلّ ئُو طىفًُ تُكػاُللاواَُُ كلؿووَُٓ ,كوَٓا هُيلّ ًىامَُُكُمشاْ
كلؿووَُ ,آٌُ هُك تُفوًالت و وكؿَكاكيُكاْ ,بُي ثًًٌَِاكيَم ؿَػًُُ كِوو ,بًُٓىاّ ئُوَّ هًقُُّ
ياهايِ تؤًاكّ بلات ,بؤئُوَّ هُكاتِ ؿَُط ثًَـاُـا سًوابًَم بؤ ثًًٌَِاكَكُ بلُْ ,ثًًٌَِاكَكُ ئُوَيُ
ًّ ثًٍَ وايُ بُ تُكغ و دًُعًَلِ ئاهايِ ؿَتىاُري سـوؿّ ً 911وًاك مياتل ,يُعِِ ػؤّ هُ 911
ًوًاكؿا مياؿَكِؤيِ هُ ػُكدِ هُكؤكايُتًُكاْ ,ػُكدِ ئُوَّ ُاوُلاوَ مشُن و ػُؿًَات و ٓان
كلؿُُوَو بُػٌري و هىوؿَ كؤًُالَيُتًُكاًُْ ,هلوفاتِ تلًُ ,ودىؿاتِ تل ,ثًًٌَِاك ؿَكُيّ ً 911وًاك
و كُهليَم كُ تُكػاْ بلليَت بؤ ئُو  2 ,2بؤُُّ ػىاكَوَ:
ً -1ىوُّٓ فُكًاُبُكاْ بُكم بلليَتُوَ ,كُ بُاليُُِ كَُ كًُاليّ ًىوُٓ ُٓ 611ماك بٌَ.
ٓ-3اوتاكلؿُِ ًىوُّٓ ثًٌٌَُكطُ هُطُيَ عرياق ,كُ واؿَماُري بُوَ ٓاكَهُك ؿَبٌَ.
ً -2ىوُّٓ كُي و كاكّ ًًُٓـاْ ثًَـآىوُُوَيُكِ ثٌَ بلليَت ,وَكى هُ ثًًٌَِاكَكاًٌُـا بامساْ
هًَللؿ ,كُ ثًَىَكيَلِ عاؿيالُُ تل ؿابِليَت ,بُثًَِ ئُو ثًَىَكَ ًىوُٓكاْ ؿياكّ بلليَت.
 -2كَُ ئُُـاًاْ بُاليُُِ كَُ بلليَتُ ُٓ 511ماكٓ ,ىُلُ ئُوَ الّ كًُِ بقيَىّ ئُطُك ؿياكّ بلات,
ُٓكوَٓا ػاًٌُُُِاًٍُ بُاليُُِ كَُ ُٓ 251 ,211ماكياْ بؤ بلليَت ,ئُطُك ًتًَم ًايُوَ ,بُثًَِ ئُو
سًواباتُّ كُ هُيلّ ؿَكُّ ,ؿَتىاُري ُٓتا هِـووىِ بًٌُّ بًَلاكّ ثٌَ ٓاكَهُك بلُيًّٓ ,ىاؿاكَ ئُو
ثًًٌَِاكاُُ ئُطُك تُهًُِ كلا ,بُ ُُمَك ئًعتباك وَكبطرييَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان امساعًى فُكًىو.

بُ ِكيَن امساعًى حمٌىؿ عبـاهلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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هُباكَت بُ بًُِ ؿووًََ ,اؿؿَّ ثًَِذَُ ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ هُ ُٓك  2هُكؤكايُتًُ كلؿُُكاْ و ,هُطُ َي
هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ و سلىًُت و ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,ؿاؿوَكّ,
ئُجنىًُُِ ئاهايٍ طٌتًُِ ,بوُ ِ ً 111وًاك ؿيِاك هُو ً 2ىئُهُهُيُ بربِيَت ,بؤئُوَّ ئًٌَُ هُ
كؤفاُِ ثًٌَىوؿا بامساْ هُوَ كلؿ كُ مؤك ًىيَّ ُٓيُ ,كُ ثًَىيوتُ ثاكَيُكٌ بؤ ؿَهت ًٌُاْ بلليَت,
بُتايبُتِ ىوُ هُهُك ًَٓنّ ثًٌٌَُكطُّ كىكؿهتاْ مؤك كلاًُ ,بوُ ًَم ؿَهت ًٌُاْ بللٍَ ,كُ هُ 35
تاً 21وًاك كًُال ُُبٌَ بؤ ًَٓنّ ثًٌٌَُكطُّ كىكؿهتاْ ,بُتايبُتِ بؤ ًَٓنّ يُكُّ  71و يُكُّ ,81
كُ ئًَوتا هُك بُ وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُْ ,ثاكَيُن هُو ثاكاُُ ؿَهت ًٌُاْ بلليَت بؤ كُي و كاكّ
ًًُٓـاْ ,بؤ ؿكوهتللؿُِ ػاُىوبُكَو بؤ ًاهَُ ًًُٓـَكاصياًُْ ,بوُ ًَم ثاكَ ؿَهت ًٌُاْ بللٍَ ,كُ
ثًٌَاليٍ ًّ ثًًٌَِاكَ كلؿ بىو بؤ ئُو ىُما و ُاسًاُُّ كُ بُ بُك ًاالَوّ كِاطىامتّ كُوتىوْ ,ثًَىيوتُ
ًُبوُ ًَم ثاكَ هُو ثاكَيُّ كُ ؿَب ِليَت هُو ُُٓـ هُكؤكايُتًُ بؤ ئُواُُ ؿَهت ًٌُاْ بللَّ ,تا بتىاُّ
ىُماو ُاسًُ كِاطىيَنكاوَكاْ هىوؿّ هٌَ وَكبطلْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هؤماْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هؤماْ ًٔاب ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًَطىًاْ ئُطُك ئًٌَُ ؿاواّ ُٓكٌٓ ػُكدًُكِ مياؿَ بلُيّ ,هُو ًىيَِاُُّ كُ وتىوًاُُو وَكى ئُُـاَ
ثُكهًُاْ ُٓهتٌاْ ثًَللؿووَ ,كُ ثًَىيوتُ ُٓك كًُىكىكِيُن ُٓيُ ثلِ بلليَتُوَ ,ؿَبٌَ ؿياكّ بلُيّ هُ
كىٍَ بربِيّ ,بؤيُ ئًٌَُ وَكى هًوتِ كىكؿهتاُِ ئَُ ثًًٌَِاكَ ؿَػُيُِ بُك ؿَهتِ هًقُُّ ياهايِ و
هًقُُّ ؿاكايِ و ,وَماكَتِ ؿاكايِ  ,مؤك بُ كِووْ و ئاًللايِ ؿَهًََري وَماكَتِ ؿاكايِ هُهُكيُتِ ًُبوُ ِ
ً 111وًاك ؿيِاك هُ تُػوًواتِ ئَُ الياُاُُ كؤبلاتُوَ,
 -1هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ.
-3ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ.
 -2هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ.
 -2ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ.
 -5ئُجنىًُُِ باالَّ ئاهايٍ.
 -6ئًشتًاتِ وَماكَتِ ؿاكايِ.
هَُ ُُٓـ ًىيَُِ بُ ُٓك ًُٓىوّ ئًَىَ ؿاؿًٌَُّ بُ ئًتفاق هُطُهًَاُـا ,ئُو بلَِ ثاكَيُّ كُ كؤّ
ؿَكُُُوَ ًُطيىعُكُّ ً 111وًاك ؿيِاك بٌَ ,كُ بَُ ًًَىَيُ ئًٌَُ ؿاواكاكيّ تُكػاْ بلليَت:
ً 35 -1وًاك ؿيِاكّ بؤ ًَٓنّ ثًٌٌَُكطُّ يُكُكاُِ  71و  ,81كُ بُ بلِياكّ هُكؤكِ ُٓكيٍَ ػلاُُ
هُك وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ.
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ً 11 -3وًاك ؿيِاكّ ئًنافُ بلليَت بؤ ئُو بلَِ ثاكَيُّ كُ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ,وَماكَتِ ًًُٓـاْ ؿاياْ
ُاوَ ,بؤ ؿكوهتللؿُِ ػاُىوّ ًًُٓـاْ ,هُو كِيًَُوَ فًاكَّ ػاُىوّ ًًُٓـاْ مياؿ ؿَبًَت,
ً 31 -2وًاك ؿيِاك مياؿ بلليَت بؤ تُػوًواتِ وَماكَتِ كؤًِبريّ و وَكمَ و الواْ ,بؤئُوَّ ئًٌَُ هًَلَ
بلِياكيَلٌاْ ؿَككلؿ ,بلِياكّ فًاكَ ( 3113 ّ)12كُ ًاكّ هوًٌَاًٌُاْ بُ ثايتُػتِ كؤًِبريّ ُاهاُـ,
ثًَىيوتِ بُ فيَلػاُِ كؤًِبريّ ُٓيًُ 31 ,وًاك وليَتُ هُك وَماكَتِ كؤًِبريّ ,بؤ دًَبُدٌَ كلؿُِ
ئُو بلِياكَّ كُ ثُكهًُاْ ؿَكيللؿووَ.
ً 11 -2وًاك ؿيِاك بؤ هِـووىِ هُكَتاْ ,كُ بُثًَِ ياهاّ فًاكَ ( 3113 ّ)11هَُ ثُكهًُاُُ ثُهُُـ
كلاوَ ,ؿَبىوايُ سلىًُت هُُاو ياهاكُ ًُبوُ ِ دًاوامّ بؤ ؿابِا بىوايُ.
ً 31 -5وًاك ؿيِاكّ بؤ تُُفًنّ بؤ ئُو ىُماو ُاسًُ كِاطىيَنكاواُُّ كُ كِاهتُوػؤ كِاطىيَنكاوُُتُوَ,
ويَلاْ بىوْ.
ً 5 -6وًاك ؿيِاكّ بؤ ؿَهتُّ ًافِ ًلؤظ.
ً 5 -7وًاك ؿيِاك بؤ ئُو ىىتاواُاُُّ كُ ئًنافُّ ؿَكُيّ بؤ ئُو بلَِ ثاكَّ كُ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ
ؿايِاوَ ,بؤ ُؤفَُللؿُُوّ ىىتاواُُكاْ ؿَبٌَ ً 5وًاك ؿيِاكّ تلّ بًَٔتُ هُك ,بؤئُوَّ عًُُهًُتِ
ُؤفَُللؿُُوَّ ىىتاواُُكاْ مياتل هُكيد تل بًَت.
ً 5 -8وًاك ؿيِاكّ ؿاوا ؿَكُيّ بؤ ئُجنىًُُِ ػاصياْ و بؤ فيِطُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ .بٌري فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ .بٌري ػوًى سـاؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ويَلِاّ ثٌتطرييٍ هُ كِاّ ٓاوكاكامن هُ بلِيِِ ئُو بلَِ ثاكَيُّ ,كُ ؿَهت ًٌُاًُاْ كلؿ هُو ؿَكوامَو
باباُُّ كُ هُ بىؿدُّ بُكاكبُك ٓاتىوَ هُ ُيلّ تُعىيناتِ ًؤمَفري ,ثٌتطريّ هُ بلِيِِ بلَِكُ ؿَكَُ
بؤ ئُو ًىيَِاُُّ كُ باهًاْ كلؿ ,هُاليُكِ تليٌُوَ ًّ هًَلَؿا ثًًٌَِاكّ ًاؿؿَيُن ؿَكَُ ,كُ ًاؿؿَيُن
هُثاَ ئُو ًاؿؿَيُ ثًًٌَِاك بلليَت ,ؿابِـكيَت بُ  3ػايَ ,ػاهَِ يُكَُ :هُ ًاؿؿَكُ باهِ ئُوَ بلا كُ بوََِ
هًقُُّ ثًَلٔاتىو بؤ ثًَـآىوُُوَ بُ ؿَكًاهًُكاْ ثًَىيوتُ هُ هاهَِ  3112ؿاكايِ ؿَكًاهَُكاْ بًًَُىَيُكِ
ؿاؿثُكوَكاُُ كيَم واتُوَ.
ػاهَِ ؿووًََ :ىوُّٓ ًاًؤهتاياُِ ئايِِ مياؿ بللٍَ بُ كِيَقَّ هُ  %31هُ ِكيَقَّ بُِكَِتِ ,هُبُكئُوَ هُ
بُ ـا ئًَوتا ًاوَيُكُ ئَُ بلِياكَ ؿكاوًَ ,ىوُّٓ ًاًؤهتاياُِ ئايِِ هُ  %31مياؿ كلاوَ ,وَماكَتِ
ئُوىاف و يُكًُتِ ماُاياًٍُ ُُٓـيّ ُىوهلاوياْ كلؿووَ بؤ سلىًُتُٓ ,كوَٓا بؤ وَماكَتِ ؿاكايِ
بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ بؤػؤًِ كَِماًُُـّ هُهُك ؿاوَ ,كُوا الكّ ًُُ هُ هُكف كلؿُِ ئُو هُ ّ%31
بُ ـا بؤ ًاًؤهتاياُِ ئايِِ ,هُو كتابُّ كُوا هُهُكّ ُىوهًىَ ,بؤيُ ؿاوا هُ بُ ِكيَناْ ؿَكَُ كُوا
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ثٌتطريّ هُو بؤٓىوُُ بلُْ بُ مياؿكلؿُِ ًاؿؿَيُن ,بُ مياؿكلؿُِ ًىوُّٓ ًاًؤهتاياْ ,ثاكَكًُِ
هًَلَ ؿياكّ بللٍَ ,كُ ئُو بُ ِكيَناُُ باهًاْ هُ كَُ كلؿُُوَّ ئُو بًُاُُ كلؿ ,هًَلَؿا ئًُُ مياؿ بللٍَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهلل فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلل ظيـاًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ مؤك ػؤًشاهٍَ ,كُ كؤًُهًََم ٓري و تىيَق ُٓيُ هُ كؤًُهَطُّ ئًٌَُ مؤك ًُ ـوك بىوَ ,هُ هاالَُِ
كابلؿوو ػُكيلُ ئًَوتا طفتىطؤ ؿَكليَت هُهُك باك و طىمَكاْ و فياًُاْ ,ؿَُطًَم ؿكوهت ؿَبٌَ ,بؤئُوَّ
بري هُ فياُِ ئُو ػُهَلاُُ بلليَتُوَ ,ػؤمطُ ئَُ طفتىطؤيُو ئُو بريػوتُِوَيُ هُ هاهَِ يُكًُِ كابًُِّ
ػىزي ئُو ثُكهًُاُُ ُٓبىوايُ ,بُالََ ئًَوتاَ ؿكَُط ًُُ ,يُكٌَ هُ هالاتًذًُكاُِ ئاًاؿَكلؿُِ بىؿدُّ
ئًُوايَ بليتًُ هُوَّ ػُكدًُكاْ كَُ بلليَُِوَ ,ؿاوا ؿَكَُ هُ ئًوتٌاكَّ بىؿدُؿا ًُٓىو بابُكاْ مياؿ
كلاوَ بُ ُنيلُّ ً 911وًاك ,بىؿدُّ تًُلًوِ مياؿ كلاوَ ًّ ,ؿاوا ؿَكَُ ئُو مياؿ كلؿُُيُ بلليَت و,
مائًـَْ هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ,هُكؤكايُتِ سلىًُت ,ثُكهًُاْ ,ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ ,ئُجنىًُُِ ئاهايٍ,
ئُو بلَِّ كُ بؤياْ تُكػاْ كلاوَ بُ ِكيَقَيُن ؿابٌلًَِلٍَ ,بؤئُوَّ ئًٌَُ بتىاُري كؤًُهًََم ًىيَّ كُ مؤك
ٍ بؤ
مَكوكَ ,كؤًُهًََم فًئُ هُ كؤًُهَطاّ ئًٌَُ ُٓيُ فياْ و طىمَكاًُاْ مؤك ػلاثُ ,ئَُ بلِاُُ تُكػاْ بلل َ
ئُو هًَلتُكاُُ ,كُ بَُ ًًَىَيُ ئاًافَّ ثٌَ ؿَكَُ:
ً -1ىوُّٓ هُكدَُ فُكًاُبُكاُِ ُٓكيٍَ بُكم بلُيُِوَ بُدؤكيَم ًٓض فُكًاُبُكيَم ًىوُٓكُّ هُ
ُٓ 611ماك ؿيِاك كًُال ُُبًَت.
ً -3ىوُّٓ ثًٌٌَُكطُ مياؿ بلليَت و بًًَُىَيُن كًُال ُُب ٌَ هُطُيَ ًىوُّٓ ٓاوتاكاًُاْ هُ هىثاّ
عرياق.
ً -2ىوُّٓ كُي و كاكّ ًًُٓـاْ مياؿ بلليَت بًًَُىَيُكِ ؿاؿثُكوَكاُُ ؿابَُ بلليَت ,هُ ئاهتًَم
بقيَىّ فياًَُلِ هُكبُكماُُياْ بؤ ؿابري بلات.
 -2ػاوَْ ثًَـاويوتًُ تايبُتُكاْ و كَُ ئُُـاًاْ تا ثًَـآىوُُوَّ ياهاكُياْ ؿَكليَتً ,اُطاُُ
ًىوُٓكاًُاْ اليُُِ كَُ بؤ بلليَتُ ُٓ 511ماك ؿيِاك.
 -5ػاصياُِ ًاهَُوَ ًىوُٓيُكًاْ بؤ ؿابري بلليَت ,بُ كَٓاو كلؿُِ ثًـاويوتًُكاُِ ًا َي و ًِـايَ.
ً -6ىوُّٓ ػاًٌُُُِاُِ مياؿ بلليَت و ,كًُاليّ ًىوُٓياْ هُ ُٓ 251ماك ؿيِاك كًُال ُُبًَت.
 -7ؿكوهتللؿُِ هِـووىِ بًٌُّ كؤًُالَيُتِ بُ ًُبُهتِ ٓاكَهُككلؿُِ كًٌَُّ ئُو ػًَناُاُُّ هُ
ػىاك ًَٓوٌَ ُٓفاكّ ؿاْ و ,تُكػاُللؿُِ ب ِليَم ثاكَ بؤ ًِـاهَُ ُٓفاكَكاْ.
 -8ثاكَّ ًاوَّ ثلؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ بُثًٌَ ياها ُابًَت بؤ ػُكدِ بُكاكبلؿْ هُ سًوابًَلِ تايبُت
ؿابِـكيَت و بوىوكِيَتُوَ بؤ هاهَِ ؿآاتىو.
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بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان بلٓاْ.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
داكٍَ ثًٍَ ًُٓى ًدَ :هُكَتايُن بؤ ئُو ًاؿؿَ ,بًُِ يُكَُ ػُكدًُكاًُُتِ ,بُكِاهتِ ًّ بُباًِ
ؿَمامن وَكى هاهَِ ثاك ىُكاك ؿاْ هُهُك ئَُ ًاؿؿَيُ تُئذًى بلليَت ,بؤئُوَّ تاوَكى ُٓتا ًاؿؿَكاُِ  8بؤ
 12يُن اليِ بلليَتُوَ ,كُ ثاكَّ تُػوًى كلاوَ بؤ ئُو بىاكاُُّ كُ فلاكوًؤُِ كىكؿهتاُِ,
فلاكوًؤُِ طؤكِاًٍُ و يُكطلتىو و كؤًُهًٍَ ثًًٌَِاكياْ ُٓيُ ,تاوَكى ئُواُُ يُن اليِ ؿَبًَتُوَ
ًاؿؿَكاُِ  8بؤ  ,12هُبُكئُوَّ تؤ ئًَوتا بًًٌَُىَيُ ئًقلاكّ ؿَكُيت ,ػؤ ُايُيت داكيَلِ تل
ًىُاىًُُّ ًاؿؿَيُكِ تل بلُيتُوَ ,هُبُكئُوَ ًّ بُباًِ ؿَمامن تُئذًى بًَت ,تاوَكى ًاؿؿَكاُِ  8بؤ
 12ئُطُك هُيلّ ثلؤفَكُ بلُْ يُن اليِ ؿَبًَتُوَ ,بُي ًاؿؿَّ  26باهِ ؿآاتُو داكيَلِ تليٍ
ًىُاىًُُ ؿَكليَتُوَ ,ئُو وَػتُ ؿَتىاُِ ىُكاك بـَّ هُهُك ئُو ًُبوُ اُُ ,ثاكيٍ ُٓكواًاْ كلؿ,
تُئذًوٌاْ كلؿ ًّ ,وَكى ئًقالاسًَلًٍ ؿاواًٍ وايُ هُ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ,كُ ئُو ًاؿؿَيُّ تُئذًى
كلؿِ ,كيَطا بـات بُ ُٓك  2فلاكوًؤْ و ًَٓنَكُّ ثُكهًُاْ ػؤياْ ؿابًٌِّ ,هُهُك كؤًُهًََم ًىىتُكسات
كيَم بلُوْ ,بؤئُوَّ ببًَت بُ ؿَهتلُوتِ ًُٓىواْ ,بؤ ػُهَلِ كَُ ؿَكاًُت و ئُو ػُهَلاُُّ ثًَىيوتًاْ
بُ ٓاوكاكيُ ئُوَ يُكَُ ,ئُطُك ًىُاىًُُّ ًاؿؿَّ ثًَِذًٍ بلليَت ,بُكِاهتِ هُ ًاؿؿَّ ثًَِذـا هُ
بًُِ يُكَُ باهِ ًًناًُُّ هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ُُكلاوَ ,هُكاتًَلـا بُثًَِ ىاُىُِ كَىَُ يُكِ هاهَِ
 3115كِاهتُ بُثًَِ ىاُىُِ كَىَُ يُن هُكؤكِ ُٓكيٍَ بُكثلهِ يُكًُِ ؿَهُالَتِ دًَبُدٌَ كلؿُُ,
واتُ بًًَُلُ هُ ؿَهُالَتِ دًَبُدٌَ كلؿْ ,بُالََ ئُطُك هُيلّ ئُو دُؿوَهُّ ًىامَُُّ تُعيًًِاُُ
بلُيّ ,كُ هُ وَماكَتِ ؿاكايًُوَ ًَُلؿكاوَ ,بُ دُؿوَهًَلِ ًىامَُُّ تُعيًِِ هُكبُػؤ ًَُلؿكاوَ ,بؤيُ
ثًَىيوتُ هُوََ ئُوَ بُ دًا ؿَهت ًٌُاْ بلليَت ,ؿووََ ًت باهِ ىُما ؿَكليَت بُؿاػُوَ هُ ًُٓىو
فلاكوًؤُُكاْ ًّ طىيٍَ هٌَ بىو باهِ كَُ كلؿُُوَّ ثاكَّ ىُما ؿَكلٍَ ًّ ,هُ ً 5/33ىمَكُكَيُكٍ بؤ
دُُابتاْ ُاكؿ كُ ئًشاهُّ هًقُُّ ؿاكايِ و هًقُُّ ىاُىًُتاْ كلؿووَُٓ ,كؿووكًاْ ثٌتطريّ ىوُكاْ
ًًِاْ كلؿووَ ,كتابِ بؤ كلاوَ بُ ئًٌناّ بُ ِكيَنت بؤ هُكؤكايُتِ سلىًُت ,كُ طريوطلفتِ كَُ ساكٌِ و
ًىؿَعِ عاػياْ ُٓيُ ًّ ,هُطُيَ ئُوََ ُُن ثاكَّ هٌَ كَُ بلليَتُوَ ىُما ,بُهَلى ًُبوُ ًَلِ بؤ تُعري
كلؿُِ بُثُهُّ فًاكَيُكِ مؤك ساكٍ ,هُبُكئُوَّ هُ ؿَوهَُتًَلِ ئُوكوثاّ ًُكىِ وَن ًٓم بُ 6111
كُي ساكًٌَم و ُائًبًَم و ًىؿَعِ عاًِ بُكؿَكُويَتًُ ,عقىي ًُُ هوًٌَاُِ بُ  87ساكٍ بلِوات بُ ِكيَىَ
كُ ثاك ُٓ 131ماك ؿَعىاّ ُٓبىوَ ,ساكٌٍ ؿيىَ كؤفّ وتىويُتِ ئًُلِؤ مياؿ هُ  351ؿَعىاَ بًًِىَ ,كٌَ
ؿَتىاُ َِ هُ كؤفيَلـا  351فايى وىيًََِتُوَ ,ئايا كُي ُٓيُ هُ ئًٌَُ بتىاَُِ؟ هُبُكئُو ًّ ئُوَ ؿًََُلًُوَ
بُكؿَهتِ دُُابت ,ؿاواكاكَ ًىُاىًُُّ بلليَت ؿوايِ ىوُكامن ,هُبُكئُوَّ هولِ ىُما هُ ُٓك والَتًَلـا
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بُ ئًوالسِ ىاُىُُكُّ ؿَكليَت ,بُ هُكبُػؤيِ ًازي ًىئُهُهُكُ ؿَكليَت ,بُ ٓان كلؿُِ بقيَىّ
ساكٌُكاْ ؿَكليَت ,بُ كُفائُتِ ساكٌُكُ ؿَكليَت ,بَُ ٓىاك ًتُ ًّ ,وَكى ىاُىًُُن هُطُيَ ِكيَنَ
هُُطًُ ئُطُك ًّ ًُدوًوِ ىُما ؿاوا بلَُ ,سلىًُت هُياكََ بؤ ؿَك ِليَت ,ساكٍ و ًىؿَعِ عاَ هُياكَّ
ُٓبٌَ ,سًٌايُّ ُٓبٌَ ,وَكى بُكيتاًُا سُىِ ُٓبٌَ ,كاكتِ ًُفتىسِ ُٓبٌَ بًَٔتُ ًاككًَتًَم ًت ؿَكلٍِ,
ًِـاهَُكُّ هُ باًاليّ ًىيَّ ؿابًَت ,ئًٌَُ ئُطُك تىاًٌُاْ بقيَىّ فياْ و هُكبُػؤيِ ىُما ٓان بلُيّ,
ئُوَ تىاًُىًاُُ والَتُكًُاْ هُ بىاكّ ىُما ثًٍَ وُيّ ,هُبُكئُوَ ًّ ُُن هُ كَُ كلؿُُوَّ ىُمايا ًٍُ,
ًّ ئُوَ ؿًََُلًُ بُكؿَهتِ دُُابتاًْ ,اؿاَ هًقُُّ ؿاكايِ و هًقُُّ ىاُىُِ ثٌتطريياْ كلؿووَ,
ًًناًُُيُن ؿابًَِّ ,ئُطُك ؿَهًََّ ًُعُٔؿّ ىُمايِ ُٓيُ ,ئُطُك ؿَهًََِ ًُعُٔؿّ ىُمايِ  21تُهُبُّ
وَكطلتىوَ ,ئايا ئُو  21بُ  3هايَ 2 ,هايَ ػىيَِـْ تُواو ؿَكات بًُِ ُٓ ًىو كىكؿهتاْ ؿَكات,
هُبُكئُوَ ؿاواكاكَ ًُبوُ ًَم ؿابِـكيَت بؤ تُعًًِات بُ ثُهُ ,ؿَكباكَّ تُػوًوِ ثاكَ ًّ كَِئًٍ وايُ
ثًَىيوتُ ًىوُّٓ ًُٓىو ثًٌٌَُكطُ ٓان بلليَت ,ػاًٌُُُِِ ًَٓنَكاُِ ثؤهًى و ئاهايٍ بلليَت بُ هُ
ً ,%81ىوُّٓ ػُهَلِ ػاوَْ ثًَـاويوتِ تايبُت كُ ئُواُُ ٓان بلليَعت ًىوُّٓ ًًُٓـَكاْ بُ
ًًُٓـّ ٓاووالَتًاًٌُُوَ ,ػاُىو بؤ ػُهَلِ كَُ ؿَكاًُت و سًُوُّ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُوً ,ىوُّٓ
ًُالكاًْ ,ىسُىًق عُؿهًُكاْ ,ئُواُُ ثًَىيوتًاْ بُ ٓان كلؿُُ ,بؤيُ بُو ًًَىَيُ ًُبوُ ًٍ بُ ًُوبُ
ُاب ِليَت هُ هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ,هُ ئىًُُاو ىُما بًُُوبُتِ ئُوَُـَ و بربِيَت ,ثًَىيوتُ ئُوَ هًقُُيُن
ربيَتُُ ,ن بًَت هُ ًُعاًِ ًؤمَف
كؤببًَتُوَ ,ئُواُُّ ًُهلوفاتِ مائًـَيُ هُٓاو ثاك هُو ًىيَِاُُ ب ِ
ربيَت ,هىثاي.
ب ِ
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ ثًَِذَُ كُ ثُيىَُـّ بُ ػُكدِ و كىكتًَِٔاُُوَ ُٓيُ ,هُ بًُِ يُكَُ ًّ ,هُكَتا ثٌتًىاُِ
ىوُكاُِ كان بلٓاْ ؿَكَُ ,كُ ثُيىَُـّ بُ ؿواػوتِِ ئُو ًاؿؿَيُ ُٓيُٓ ,ىُلُ ئُطُك هُ ًاؿؿَكاُِ
تل سياُُويَت تُهبًتِ ُُٓـيَم بلِياك بلُيّ ,تُئوري هُهُك ػُكدًُكُ ؿَكات ,بؤيُ تُئذًى كلؿُِ باًُ,
بُالََ ئًٌَُ ثًٌَاْ وايُ سلىًُت هُكَكِاّ ئُوَّ ئُطُك تًُاًاّ ؿآات بلُّ ,بُ ()%17كًًُُوَ هُٓاو
هاالَُِ كابلؿوو مياؿّ كلؿووَ ,ئُو مياؿ كلؿُُ ػلاوَتُ هُك ًتُ ُاثًَىيوتًُكاْ ,بؤ صيىوُُ ٓاكللؿُُوَو
ػنًُتطىماكّ ,بؤ ؿاكايًُكاْ ,تًَٔىوَكاُِ تل تا ؿَطاتُ ئُوَّ كُ ً 911وًاك مياتل سلىًُت ئًنافُّ
كلؿيتُ هُك ًتُ ُاثًَىيوتًُكاْ هُكاتًَلـا ئًٌَُ باي هُ بىؿدُّ بُكاكبلؿْ ؿَكُيّ ,ؿَهًََري مياؿّ كلؿيُ
بًًَُىَيُن ٓاوهُُط ًُُ هُطُيَ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ ,بىؿدُّ وَبُكًَِٓاًٍُ كُ ًُىَّ دًَبُدٌَ
ؿَكليَت ,ئًٌَُ هُ كىكؿهتاُـا هُ  %85بىؿدُّ تًُلًوًُُُ ,ن وَكى ئُوَّ كُ ؿياكيللاوَ ,بُالََ كُ ئُوَ
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كلاوَ ؿًَاُُويَت ئُو ًتاُُّ كُ ُاثًَىيوذي وليَتُ ػنًُت ئُو تىيَقاُُّ ,كُ ثًٌَاْ وايُ ثًَىيوتُ
بىؿدُكُ هُ ػنًُتِ ئُواْ ؿابًَتُُ ,ن هُ ًتِ ُاثًَىيوت ,وَكى ٓاو ِكيًَامن باهًاْ كلؿ ًىوُّٓ
هُكدَُ فُكًاُبُكاُِ ُٓكيٍَ بُكم بلليَتُوَ ,بُدؤكيَم ُٓك فُكًاُبُكيَم ًىوُٓكُّ هُ ُٓ 611ماك
ؿيِاك كًُال ُُبًَتً ,ىوُّٓ ثًٌٌَُكطُ مياؿ بلليَت بًًَُىَيُن كًُال ُُبًَت هُطُيَ ًىوُّٓ
ٓاوتاكاًُاْ هُ هىثاّ عرياق ,كُي و كاكّ ًًُٓـاْ ًىوُٓكُياْ بًًَُىَيُكِ ؿاؿثُكوَكاُُ ؿابَُ
بلليَت ,بُ ئاهتًَم بقيَىّ فياًَُلِ هُكبُكماُُياْ بؤ ؿابري بلُْ ,ػاوَْ ثًَـاويوتِ تايبُت و كَُ
ئُُـاًاْ تا ثًَـآىوُُوَّ ياهاكاًُاْ ًاُطاُُ ًىوُٓكاًُاْ اليُُِ كَُ بلليَتُ ُٓ 511ماك ,ػاصياُِ
ًاهَُوَ ًىوُٓياْ بؤ ؿابري بلليَت بُ كَٓاوكلؿُِ ثًَـاويوتِ ًايَ و ًِـايًَ ًًَُُ ,ىوُّٓ ػاًٌُُُِاْ
مياؿ بلليَت و كًُاليّ ًىوُٓياْ هُ ُٓ 251ماك ؿيِاك كًُال ُُبًَت ,سُوتَُ :ؿكوهتللؿُِ هِـووىِ
بًٌُّ كؤًُالَيُتِ ,بُ ًُبُهتِ ٓاكَهُككلؿُِ كًٌَُّ ئُو ػًَناُاُُّ هُ ػىاك ًَٓوٌَ ُٓفاكّ ؿاْ,
تُكػاُللؿُِ ب ِليَم ثاكَ بؤ ًِـاهَُ ُٓفاكَكآًُْ ,تَُ :كُ ئًٌَُ بُالًاُُوَ طليِطُ بؤ ثلؤفَّ
وَبُكًَُِٓكاْ ,كُ بُثًَِ ياها ؿياكيللاوَ ,ئُو ثاكَيُّ كُ هُكف ُاكليَت ياْ ػُكز ُاكليَت ؿابِـكيَت و
ًـَوَك بلليَت بؤ هاهَِ ئايِـَو ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
وَهَال سُمؿَكَُ ًُٓىوتاْ تًَبًِِ بلُْ ,ئُو ػىًم بلاياُُ ًُٓىوياْ ىوُكاًُاْ ؿووباكَ بىو ,بوًََري
تُئًـّ ىوُكاُِ بلاؿَكاصياْ ؿَكُيّ ,ئُو ًُٓىو ؿووباكَيُ سُق ًُُ ,كىيَوتاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئًٌَُ ثاكَ بُ ئًتفاىِ ًُٓىواليُن ,هُ بىؿدُّ تًُلًوِ دطُ هُ ًىوُٓ ,هُ ً%15اْ بلِّ هُ
وَماكَتُكاْ  ,ثًٍَ وايُ هُ  %11هُ هُكؤكايُتًُكاْ ,بُالََ ئًُوايَ بُبٌَ بلِيِِ ئُو ثاكَيُ ٓاتىوْ هُ
 %35مياؿّ كلؿووَ بىؿدُّ تًُلًوِ ,كُ ئًٌَُ كؤًاْ كلؿووَتُوَ ئُو ثاكاُُّ كُ هُ مياؿَكِؤيِ هُ
ػُكدًُ ُاثًَىيوتًُكاْ ُٓيُ ً 911وًاك و ً 177وًؤُُ ,بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكُيّ كُ مياؿَكِؤيِ هُ
ػُكدِ ثًَىيوت و ػُكدًُكاُِ هُكؤكايُتِ بربِيَت بُ بلِّ ً 911وًاك و ً 177وًؤْ ؿيِاك ,ئُو
ثًًٌَِاكاُُّ كُ ًاًؤهتا عٌل و كان عبـاهلل و كان كاكؿؤ باهِ كلؿ بؤ ٓاكللؿُِ فياْ و طىمَكاُِ
فُكًاُبُكاْ و ػاًٌُُُِاْ و كَُ ئُُـاًاْ و فُاُِ ًاهَُوًًَُٓ ,ـاْ و ثًٌٌَُكطُ ًُٓىو ئُواُُ ثٌتطريّ
ؿَكَُ ,هُطُيَ ػاًٌُُُِاْ ,هُطُيَ ئُوَّ ثٌتطريياْ ؿَكَُ بؤ ًـَوَك كلؿُِ ثاكَّ ثلؤفَكاْ ,بؤئُوَ
داكيَلِ تل ُُػليَتُ هُك بىؿدُّ تًُلًوُِٓ ,كوَٓا ثًًٌَِاكيَلِ مياؿَ ُٓيُ ئُويٍ ئُوَيُكُ هُكاتِ
ىُكَبىوّ ئُو فُكًاُبُكاُُّ هوًٌَاُِ و ُٓوهًَل ,ىُكَبىوكلاُُوَ هُ هاالَُِ كابلؿوو كُ دًاوامّ ُٓبىو
هُ ًىوُٓكاًُاُـا ,بُالََ ئُو فُكًاُبُكاُُّ كُ هُ ًاكّ كُككىون هُهُك ئًـاكَّ ثًٌَىوّ هوًٌَاُِ
ؿاًُمكاوْ ,ئَُ ىُكَبىو و ئَُ مياؿ كلؿُُ مشىزي ُُكلؿووْ ,بُ سىكٌِ ئُوَّ ئُواُُ هُهُك ًًالكِ
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ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُّ هًَلَوَ ًىوُٓ وَكؿَطلًُْٓ ,اْ ًافًاْ ُٓيُ ,بؤيُ ؿاوا ؿَكَُ كُ ئُواًٍُ
ًىوُٓكاًُاْ مياؿ بلليَت و ىُكَبىو بلليَُِوًَُٓ ,ىو ئُو ياهاياَُُ كُ ثًٌَال ثُكهًُاْ ؿَكّ كلؿووَو,
تُبُعاتِ ًازي ُٓيُ ,كُ ؿاواًاْ كلؿووَ ثاكَياْ بؤ ؿابِـكٍَٓ ,ىُلُ ُاكليَت تؤ ياهايُكت ؿَككلؿووَ هُ
ثُكهًُاْ ؿاوا ؿَكُّ ثاكَّ بؤ ؿابِـكيَت ,بُالََ هُ بىؿدُؿا ًٓض بلَِ ثاكَيُكِ بؤ ؿَهت ًٌُاْ ُُكلابًَت,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ًًَلماؿ.
بُ ِكيَن ًًَلماؿ لبداذتافظ ًليف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًّ هُثًٌَـا تُئًـّ ئُو بلاؿَكاُُ ؿَكَُ ,كُ ئُطُك بلليَت ئُو ًاؿؿَيُ تُئذًى بلليَت و وليَتُ
ؿَُطـاُُوَ ,بؤئُوَّ ئُوَُـَ ىوُّ هُهُك ُُكُيّ و وَىتًٍ ُُكىفيّ ,ئُطُك ثًَتاْ باًُ ,ئُطُك
ثًٌَتاْ باَ ًُُ ىوُكامن ؿَكَُٓ ًًٍِ ,اوكِاَ هُطُيَ كان كاكؿؤ و كىيَوتاْ ػاْ هُهُك ئُو مياؿاُُّ كُ
بؤ ئُو ٓري و تىيَقاُُ باهللاْ ,كُ ًًٍِ ؿووباكَّ ُاكًُُوَ ,بُالََ ئُوَّ ؿًَُويَت باهِ بلَُ بؤ
تُصيًُّ ًىسافُمات ,كُ هًَلَ باهللاوَ ئُو ًُبوُ ُّ بؤ ؿاُـكاوَ ,ؿياكَ ًّ ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكَُ ئُطُك
بلليَت مياتليٍ بلليَت ئُوَ يُن ,ؿووََ :بؤياْ ؿَهت ًٌُاْ ُُكليَت كُ ئُو ثاكَيُّ هُ كىَّ هُكفِ
ؿَكُْ ,كُ ئُواْ ًىسافُمَكاْ مؤك هُ سلىًُت باًال ؿَماُّ هًُٓـا هُكفِ ؿَكًُْ ,ىسافُمَكاْ
ثًَىيوتًاْ بًُُُٓٓ ,كوَكى ثًٌَاليٍ باهِ ًاكّ ًًُُٓٔاهٍَ كلؿ ,كُ ومت ثًَىيوتًاْ بُو ًتاُُيُو,
بُالََ بؤياْ ُُكلاوَ ,ئُوَّ تل كُ ؿًَُويَت باهِ بلَُ ,وَماكَتِ ؿاكايِ تا ئًَوتا ىُكَبىوّ ئُو
فُكًاُبُكاُُّ ُُكلؿووَ ,كُ هُُاوُٓ ؿابلِاوَكاُّ ,كُ هُك بُ هوًٌَاُري بابوًََري ًىوُٓياْ هُ هوًٌَاًُُ,
ئُواُُ تا ئًَوتا كُ هُُاوُٓ ؿابلِاوَكاُّ بؤياْ هُكف ُُكلاوَ ,بؤيُ ؿاواكاكَ هُوَ كُ ئُواًٍُ وَكى
ئُواُُّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُّ بؤياْ هُكف بلليَت ,ئًُلِؤ ػُبُكيَلٍ بًوتىوَ ؿوايٌَ تُئلًـيٌٍ
كلؿَوَ هًَِ ,كُ ؿفَتريؤكّ هوًٌَاُِ تا ئًَوتا ىُكَبىو ُُكلاوُُوَ ,وَكى ئُوَّ ؿفَتريؤكّ ُٓوهًَل
ىُكَبىوكلاوُُتُوَ و ًىوُٓكًًُاْ مياؿّ كلؿووَ ,بؤيُ ًّ ؿاوا ؿَكَُ ئُوًًَاْ بؤ مياؿ بلليَت ,بؤيُ
ُٓكوَكى يُن تًُاًا بلليَّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ثًٌَُوا.

بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ربيَت ,تُُٔا ُُٓـيَم ًت ؿًٌََُِٓوَ,
ًّ ؿاواُاكَُ هُ ًُٓىو ئُو مياؿاُُّ كُ ثًٌَال ؿاُـكابىوْ ب ِ
سُمؿَكَُ بليلاكّ وَماكَت دىامب بـاتُوَ ,هُمشُن و ػنًُتطىماكّ و ٓاكللؿُُوَ ,كُ  1تليوًؤْ و
ً 911وًاك ؿاُـكاوَ ,تُُٔا هُو ًتاُُّ كُ ًّ باهِ ؿَكَُ هُواُُ بًربِْ ,كُ ثًَىيوت ًُُ ً 175وًاك,
ًالبى اػلّ ,اغا ١ٜاػلّ ,هىامَ اػلُّ ,فقات اػلّ ,اداكات اػلّ ,اهتٌاكات اػلّ ,ادٔنَ ًلتبًُ
اػلّ ,ػـًات اػلّ ,هًاُُّ وهائًتِ ُُىوِ اػلّ ,هًاُُّ وَهائًتِ تُهذًى اػلّ ,ئُوَ ً 175وًاك,
هُ ًُهلوفاتِ اػلّ كُ ً 815وًاك ؿاُـكاوًَ 3 ,ىيَّ ُٓيُ بؤ ئُوَّ كُ ثًَىيوت ًُُ ؿَتىاُّ بًربِْ,
ًًُِغ و تُسىيالتِ اػلّ ً 352وًاكَ ,ياْ هُ ئًشتًاتِ وَماكَتِ ؿاكايِ ً 323وًاكَ ,ؿاوا ؿَكَُ 55
ربيَت ,هُ ًُودىؿاتِ ري ًازي بؤ كلِيِِ هُياكَ و ئُهاي كُ ً 353وًاك و ً 811وًؤْ ؿيِاك
ًوًاك ؿيِاك ب ِ
ؿاُـكاوَ ,ؿاوا ؿَكَُ ً 55وًاك ؿيِاك بربِْ ,بُالََ ئُو بلِيِاُُ بًؼُُُ هُك كىٍَ؟ ,بًؼُُُ هُك ًىوُّٓ
وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ ,ئُو ثًَىيوتًُّ كُ ئًَىَ ُاكؿووتاُُ ُٓ 118ماك ً 623ىوُٓ ػؤك ُٓيُ هُ
وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ ,ئُطُك ُٓك ًىوُٓ ػؤكيَم ًّ ُاهًٍََ  711و ُ ,811اًوًٍََ ٓاوتاّ بلُْ هُطُيَ
عرياقٓ ,ىُلُ  2هاهَُ ئُوَ ؿَهًََري و ٓاوتا ُاكلٍَ ,ؿهًَِاَ بُ  3و  2هاهَِ تليٍ ٓاوتا ُاكليَتُٓ ,ك
فُكًاُبُكيَم ياْ ًىوُٓػؤكيَم هُ وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ ُٓ 311ماك ؿيِاكّ بؤ وُُُ هُك ًىوُٓكُّ,
ئُوَ بؤ يُن ًاُط ُٓ 32ماك ًوًاك ؿَكات ,كُ بؤ هاهَُكُ ً 385وًاك ؿَكات ,ؿاواؿَكَُ بلِطُيُن مياؿ
بلليَت ,بؤئُوَّ كُ طىفًُّ هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ً 123وًاك ؿيِاكَ تُهبًت بلليَت هُُاو ياهاكُ,
بؤئُوَّ كُ ػُكدِ ًُفتىغ ؿياكّ ُُكليَت هُُاو ئُجنىًُُِ وَميلاْ بؤ ػُكدًُكاُِ هُكؤكايُتِ
ُٓكيٍَ ,بُهَلى بُ ياها ئُوَ ئاًافَّ ثٌَ بـكيَت ,هُ طىفًُّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ ثًًٌَِاكؿَكَُ هُ ئاػري
ؿيَلَوَ ئُوَّ بؤ مياؿ بلليَت ,كُ تُكػاُللؿُِ ِكيَقَّ هُ  %5هُو بىؿدُيُ بؤ بىاكّ كٌتىكاهَِ ,هُ
ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ تُكػاْ بلليَت ,كِاهتُ وَميلّ ثالُـاُاْ باهِ كلؿووَ ,بُالََ ؿاوا ًتًَلُ ,ئُطُك
ئًٌَُ تُهبًت بلُيّ و ىىَيُكِ ىاُىُِ ؿَبًَت و ,ئُواْ ًىهنََ ؿَبّ بُوَّ كُ ئُو ِكيَقَيُ ؿياكّ
بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ظًاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ظًاْ عبـاهلسًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ بًُُوبُت ًاؿؿَّ ثًَِذًُُوَ ,ؿواّ ئُوَّ كُ ٓاوكاكاُِ بُ ِكيَنَ باهًاْ هُ  5ؿَكوامَ كلؿ ,كُ ؿياكَ
بُبُكاوكؿ كلؿْ هُطُيَ هاالَُِ كابلؿوو ً 911وًاك و ً 177وًؤْ ؿيِاك مياؿّ كلؿووَ ,ؿاواياْ كلؿ كُ بؤ
ُُٓـ بىاكيَلِ تل تُػوًى بلليَت ,بُالََ ًّ دطُ هُوَ كؤًُهًََم تُمسًُ ياػىؿ ُاوّ تل ُٓيُ هُُاو
ئًوتٌاكَّ بىؿدُّ  ,3112بُبلِواّ ًّ بُ ثًَىيوتِ ُامامن و فًاكَيُكِ مؤك ياػىؿ ًُبوُ ًَلِ مؤكيٍ
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هُ بىؿدُياْ بؤ تُكػاُللاوَ ,ئُطُك ًّ ئًنافُيُن بلَُ بؤئُوَّ كان ثًٌَُوا ,كُ ئُو كؤًُهًََم ُاوّ
وت ,ئًنافُّ ئُوَيٍ ؿَكَُ و ؿواتل ًُبوُ ُكُ ؿَػىيٌَُِوَ ,دى و بُكطِ ؿيلُ ,ػىاكؿُِ ؿيلُ,
هُوامًِ ؿيلُ ,ػُكدِ ؿيلُ ,ؿياكَ  2ػُكدِ ؿيلُ هُ  3ثُكَِّ ئَُ ؿيى ئُو ؿيى ؿووباكَ بىويتُوَ,
ػُكدِ ؿيلُ ,ػُكدِ ؿيلُ ,ػُكدِ ؿيلُ ,ئًذاكاتِ ؿيلُ ,ئًذاكاتِ ؿيلُ ,ئًوتوٌاكّ ؿيلُ ,ػُؿًَاتِ
ؿيلُ ,هًاُُّ وَهائًتِ ُُىى اػلّ ,هًاُُ وَهايتِ تُهذًوِ اػلّ ,اعاُات اػلُّ ,فقات اػلّ ًتِىعُ,
ًًُِغ و تُسىيالت اػلّ ,ئًٌِائات اػلّ ,ارياث اػلّ ,ارياث نب  ٠اػلَّٛ ،لدات آَ ١ٝاػلًّ ,ليلات
اػلَّٓ ,ظُات اػلّ ,ؿياكَ ًُٓىو ئُواُُ كُ ػؤّ هُ  31اػلّ ؿاؿَبًُِِوًَ ,ىافُىُتِ وَماكَتِ
ؿاكايِ ,كُ ًىافُىُتِ كلؿووَ بؤ بىؿدُّ هُكدَُ ئَُ ُ 31اوَّ ,كُ ًّ ًَِٓاَ  1تليوًؤْ و ً 239وًاك
و ً 525وًؤْ ؿيِاكَ ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ كؤًُهًََم ػُكدِ مياؿَيُ بُبلِواّ ًّ ,كُ ثًَىيوتِ ؿَكلؿ ئُواُُ
هُ كؤًُهًََم بىاكّ تلؿا وليَتُ بىاكّ ػُكز كلؿُُوَ ,دطُ هُوَّ كُ ٓاوكاكامن باهًاْ كلؿ ,ثٌتطريّ
تُواوّ ؿاواكُّ ئُواْ ؿَكَُ ,بُتايبُت بؤ مياؿكلؿُِ ًىوُّٓ كُي و كاكّ ًًُٓـاْ و ىىكباًُاُِ
دًِؤهايـ ,كُ ًّ ؿفّ ئُوََ ,بًُُوبُتِ مؤك كَُ هاالَُُ ًىوُٓكاًُاْ ُٓ 151 ,111ماك بؤياْ مياؿ
بلليَت ,ؿَبًَت ئاهتِ بقيَىّ فياُِ كُي و كاكّ ًًُٓـ و ىىكباًُاُِ دًِؤهايـ بلليَت بُ ثًَىَك ,بؤ
مياؿكلؿُِ ًىوُٓكاًُاْ ,بًُُٓاْ ًًَىَ ًىوُّٓ ًَٓنَكاُِ ثًٌٌَُكطُ بُ ئاهتًَم بًَت ,كُ هُطُيَ ئاهتِ
بقيَىّ فياًُاْ ياػىؿ هُطُيَ ًوتُواّ فياُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بطىجنًَت ,ياػىؿ ٓاوتاكاًُاْ هُ سلىًُتِ
عرياىِ ,يُكًَم هُ ؿاواكاُِ تل هُو طىفًُّ ً 912وًاكَّ كُ بؤ طًُُثًَـاْ و تُصيًُّ ئُىاهًٍ ؿاُـكاوَ,
ِكيَقَّ هُ  %5هُو بىؿدُيُ تُكػاْ بلليَت بؤ بىاكّ كٌتىكايَ ,ػاُىو بؤ ػُهَلِ كَُ ؿَكاًُت بُبٌَ
بُكاًبُك ,كُ هاالَُِ ثًٌَىوَ ئًٌَُ بىؿدًُاْ بؤ تُكػاْ كلؿ ُُٓىوَ بىاكّ دًَبُدٌَ كلؿُُوَ,
مياؿكلؿُِ ًىوُّٓ ًُال و ًىسُىًق عُؿهًُكاْ و ,ثٌتطريّ ؿَكَُ كُ ئُو مياؿكلؿُاُُ ػىًم و بلاّ
ًًُٓـ و ىىكباًُاُِ دًِؤهايـيٍ بطليَتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تاكا ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن تاكا حتوري ئُهعُؿّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهتِ ًّ ُٓك هُو ًاؿؿَيُ ئُوَّ ؿًَُوٍَ بًوًٍََ ,كُ ئُو ثاكاُُّ بؤ ػُكدًُكاْ ؿاُـكاوَ ,كُ بؤ
ػُكدِ بُكاكػوذي ,كُ ُُفُىاتِ تًُلًوًُ و ,هُطُيَ ُُفُىاتِ ئًوتوٌاكٍ ,ؿَبىوايُ طليِطِ ًٌَٓتاْ
كُ ُُٓـ ؿاويُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ تا ئًَوتا ,ؿَبىوايُ ًٌَٓتاْ مياتل طليِطِ بُ وَبُكًَِٓاْ بـكيَت ,هُو
بىاكَوَ كُ ًّ ثٌتطريّ تُواوّ ػؤَ بؤ ًُٓىو ئُو بلِطُ و بابُتاُُّ ,كُ ٓاوكاكَ هؤماْ ػاْ ئاًافَّ
ثًَـا ,كُ بلِيِِ اليُن هُو ثاكَيُ ,كُبُ ً 111وًاك ػؤّ ؿَبًًَِتُوَ ,هُ ُٓك  2هُكؤكايُتًُكُ بُ
ًُبُهتِ ئُوَّ كُ ئُو تُعىيناتِ ًؤمَفًاُُّ كُ ُٓيُ ؿَتىاُري هُو مياؿَكَِويُّ كُ هُ ًىوُّٓ بُكم
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ؿاؿَُليَت َُٓ ,هُ ػاًٌُُُِِ َُٓ ,هُ تُعري كلؿُِ مؤك ,هُو تُعىيناتُ ًؤمَفًِاُُ كُ ؿَيبًِري
ؿَتىاُري الّ ببُيّ ئُو ثاكَيُ ,كُ ئُو ثاكَيًُاْ الؿا بُثًَِ طليِطِ ئُو بابُتاُُّ كُ ئاًافَّ ثًَللا,
ًًٍِ ثٌتطريّ هًَـَكَُ ,هُطُيَ ئُوَؿا ؿًَُوٍَ ئًنافُّ ئُوَ بلَُ ,كُ ً 5وًاك هًَلَ ؿاُـكاوَ بؤ ؿَهتُّ
ًافِ ًلؤظ ,ؿَتىاُري ُٓك هُو بىاكًَُوَ كُ ئًٌَُ ً 1وًاكّ هٌَ البـَيّ ,بؤ كؤًُن كلؿُِ ًًٌُُٓيِ بؤ
كَُ ئُُـاًاُِ هُُطُك ,كُ بُكِاهتِ بايُػـاْ بُ ئُواْ و  ,بُ كىكِ و كِٔ ئُواْ ؿاُِ ًًِشُ بؤياًّْ ,
مؤك بُ مَكوكّ ؿَمامن ,كُ مياتل بايُؾ بُو كُهاُُ بـكيَت ,كُ هُُطُكياْ طلتىوَ هُثًَِاوّ ئَُ ًًووُتُ,
كُ ٓاوكاكّ مياتلياْ بلليَت وُٓ ,كوَٓا بؤ ًَِٓاُُوَّ كوفاتِ ئُُفاهُكاْ ,بُكِاهتِ كُ ثلؤهُيُكِ مؤك
ؿووكو ؿكيَقَ ,ئُطُك بًَتى هُويٍ بلَِ ثاكَيُن تُكػاْ بلليَت بؤ ًَِٓاُُوَياْ ,بُ ؿووكو ؿكيَقّ ُُبًَت و
كاتًَلِ تل بتىاُليَت كاك بلليَت ,واتُ هُوَّ كُبؤ ٓاكللؿُُوَّ ىىتاواُُكاْ ُُٓـيَلِ بؤ ئُو بىاكَ
تُػاْ بلليَت ,ئًقالاسُكُّ تليٌٍ كُ هُ ًافِ ًلؤظُ بؤ كَُ ئُُـاًاُِ هُُطُك تُكػاْ بلليَت,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان طياي فُكًىو.
بُ ِكيَن طياي طاٖر:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كُ ئًُلِؤ بُياُِ سلىًُت وَالًَِ ُٓبىو ,هُهُك ياؿاًتًَم ؿياك بىو ,كُ ئُوَ بلَِ ثاكَّ ؿاواكلا بىو,
ؿاًلاُـُِ ثٌَ بلليَت سُشيُْ تُئوري هُ بىاكاُِ تل ؿَكات ,ياْ ًُداالتِ تلَ كُ بؤياْ ًّ وا ؿَبًٍِ
تُُٔا ئُو ً 111وًاكَّ ٓاو ِكيٍَ ػىًلُ هؤماْ ثًًٌَِاكّ كلؿ ,ئُو ً 111وًاكَ هُو دًُٔتاُُ ؿاببُميَذي
و ؿووباكَ تُوميد بلليَذي وَكى ئاًافَثًَللاو ,ئًٌَُ هًَلَ ؿَبًٍِ ًُٓىوًاْ تُئلًـ هُوَؿَكُُُوَ ,كُٓؤْ
ػُكدًُكاْ ,بُالََ كُهًَم باهِ عُدنّ ُُكلؿُ ,امامن كُ ئُو عُدنَ ٓؤْ ًىعاهُدُ ؿَكليَت؟ ,ؿَبًٍِ
هًَلَ ًُٓىوًاْ تُككًنًاْ هُوَ كلؿ ,بابوًََري كَىَُ وتّ و بؤ باماكِ بلِؤُُْ ,ن بوًََري ًتُكُ عوًٌاُُ
ٓاكَهُك بلليَت ,بؤيُ ًّ ؿًَُوٍَ ػاهَِ ؿووََ (اهعذن)ٓ ,ؤْ ياكًُتِ سلىًُت ؿَؿَيّ؟ ئُو عُدنَ
ٓؤْ ٓاكَهُك بلليَت؟ هًَلَ بُي باهِ ئُوَ ؿَكاتّ ًىهتُسُىاتِ ثًٌٌَُكطُ ,ئايا ئًوتشقاىاتِ
سلىًُتِ ئقوًٍ هُطُيَ بُ ـا ,تُُٔا ئًوتشقاىاتِ ثًٌٌَُكطُيُ ُُػري ,واًُُ ,ئًوتشقاىاتِ تلًاْ ُٓيُ,
بُالََ هُواُُيُ هُبريًاْ ٓىوبًَت ياْ ُاتىاُري بُؿَهتِ بًَِّ ,بؤ صيىوُُ بىؿدُّ عرياق  128تليوًؤْ و
ً352وًاك و ُٓ 136ماك ؿيِاكَِ ,كيَقَّ  18تليوًؤْ ً 957وًاك و كُهل ئُوَ عُدنَ ,سوُّ ُٓكيٍَ هَُ
عُدنَ ,ئَُ عُدنَ بىؿدُّ ُٓكيٍَ دىمئًَلُ هُ بىؿدُّ عرياق ,ئَُ عُدنَ كُ هُ عرياق ُٓيُ ,ئُوَ
كىكؿهتاًٌُِ بُكؿَكُويَعت ًُوبُيُن  2تليوًؤْ و ً 311وًاك هُهُك كىكؿهتاْ عُدن سًواب كلاوَ,
بؤيُ ًّ ؿَبًٍِ ثاَ (اغيباهغ) ؿَهًََت (ٜٚػطٖ ٢اا ايعحس)ئًُّ دىًوُكُّ ًُٓىو ُاػىيٍَِ ,ئُوَ
ًىامَُُّ تُكًٌوًٍ بُػؤ ؿَطليَذي بُ عُدنً ,ىثاي.
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بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هاالك فُكًىو.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ربيَتٓ ,ىُلُ هًَلَوَ ؿَتىاُري
هُكِاهتِ ًّ ثٌتطريّ ئُو ًُباهلاُُ ؿَكَُ ,كُ هَُ هًَلتُكاُُؿا ب ِ
ؿَهتللاوَ بري بؤ ثلِكلؿُُوَّ ئُو كُهًًََِاُُّ ,كُ ثُكهًُاُتاكاْ مؤك هُ هًَلتُكَ دًادًاكاُـا ئاًافَياْ
ثًَللؿ ,بُالََ ؿَكليَت ئُو ثلهًاكََ بلُيّ ,ئايا ئُو تُكػاْ كلاوَ هُ ئُهاهـا هُهُك بًُِايُكِ ماُوتِ
بىوَ ,كُ ئًَوتا ئًٌَُ هًٌَ ؿَبلِيّ؟ ئايا ئًٌَُ ٓؤْ بؤًاْ ؿَكؿَكُويَت هُ ُُتًذُيا كاكيَلِ بامشاْ كلؿووَ,
بُودؤكَ هُو هُكؤكايُتًاُُ ؿَبلِيّ كُ ًّ ؿَهت ػؤًِ هُ ثًًٌَِاكَكُّ هؤماْ ػاْ ؿَكَُ ,ثًٌٍَ وايُ
ئُو ً 111وًاكَ كًُُ ,ئُطُك بلليَت مياتل بًَت ئُوا باًال ,هُو بابُتاُُّ كُ ئاًافَّ ثًَللا ثلِبلليَتُوَ,
ًىوُّٓ ثًٌٌَُكطُٓ ,ىُلُ ُٓكَ مؤكيُِّ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ئَُ بابُتُياْ تُئلًـ كلؿووًَُ ,هُهُّ
ًٌُتُدًَبىوْ بُتايبُتِ ػاُىو بؤ كُي و كاكّ ًًُٓـ و ئُُفاي كلاواْ ,بابُتًَلِ مؤك طليِطُ ,ئُوَّ
ثُيىَُـّ بُ ًىوُّٓ كُي و كاكّ ًًُٓـ و ئُُفاهللاواْ و ىىكباًُاُُوَ ُٓيُ ,بابُتًَلِ دـّ و
بُدًًَُُ ,ىيَُِكّ سلىًُت هُ ئًَوتاؿا هًَلَيُ ئُوَ ياهايُّ كُ هُ ئُجنىًُُِ ًىكاَ طُكِاوَتُوَ,
ًٓىاؿاكيّ تُئلًـ بلليَت ؿواّ بىؿدُ ,بُموويِ بًَتُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,بؤئُوَّ ىوُّ هُهُك
بلُيًُّ ,هُهُّ ًىوُّٓ ثًٌٌَُكطُ ,تُهُوكَ وايُ ُاتىاُري ئُو سُىُّ كُ ثًَىيوتُ بًاْ ؿكيَتآ ,هَُ
بلِيِاُُ بؤياْ دًَبُدٌَ بلُيّ ,بؤيُ ؿاػىامضياْ هُ ُىيَُِكاُِ سلىًُت ئُوَيُ ,ثٌتًىاًٌُاْ بلُْ ئُو
ياهايُ بُموويِ بًَتُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,ػاهًَلِ تل ثُيىَُـّ بُ ًُهُهُّ ئُو ُاوُٓ هِىوكياُُوَ
ُٓيُ بُتايبُتِ ىُماو ُاسًُ كاوهللاوَكاْ ,طىفًُيُكِ باًِ بؤ تُكػاْ بلليَت ,هُ ؿَهتُّ ًافِ ًلؤظ
ئُطُك طىفًُيُن مياؿ بلليَت ًّ ,ؿَهت ػؤًِ هُو بؤٓىوُُّ هؤماْ ػاْ ؿَكَُ ,ئُوَ هًَِ كَُ
ُُكليَتُوَ ئُوَّ ػؤياْ ؿاواياْ كلؿووَ ,ؿَهتُكُ ؿاواّ كلؿووَ ً 11وًاك ئُوَ تُهبًت بلليَت ,ػاهَِ
ؿووََ ئُوَّ ثُيىَُـّ بُ ًُهُهُّ وَبُكًَِٓاُُوَ ُٓيُ ,ئُو ثاكَيُّ كُ تُكػاْ كلاوَ ُٓويَ بـكيَت
بًًَُلِ هُ ها للؿُُوَ ًىهَلُكاْ و ,ئُو مَوياُُّ كُ يُن الُُكلاوُُتُوَٓ ,ىُلُ بًًَُلِ مؤك هُو
تُكػاُللاواُُّ كُ ؿاؿَُليَت ,هُ ُُتًذُؿا دًَبُدٌَ ُابًَتٓ ,ىُلُ كًٌَُّ مَوّ و ًىهَم و ًىهَلـاكّ
ؿيَتُ ثًٌَُوَ ,ئُطُك بلليَت ئُوَ بًُِايُكِ بؤ ؿابِـكٍَ ,بؤ ًىعاهُدُ كلؿْ ,بؤئُوَّ هايَ بُ هايَ
ثلؤفَ بُكؿَواًُكاْ مياتل بّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ػوًى فُكًىو.
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بُ ِكيَن ػوًى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ويَلِاّ ثٌتطريّ هُ ثًًٌَِاكَكاُِ ٓاوكاكامن ,هؤماْ ػاْ و كان امساعًى و بلاؿَكاْ  ,كُ ئُو ثاكَيُ هُ
ربيَت ,وليَتُ هُك كؤًُهًََم هًَلتُكّ تل ,هُواُُ ٓاكللؿُِ فياْ و طىمَكاُِ
هُكؤكايُتًُكاْ ب ِ
ثًٌٌَُكطُ ,بُتايبُتِ ًَٓنَكاْ ُٓ ,81 ,71كوَٓا ئُوَّ كُ بؤ فيَلػاُِ كؤًِبريّ ًاكّ هوًٌَاُِ
بًًَُلِ تُكػاْ بلليَت ,دطُ هُوَّ بؤ هِـووىِ هُكَتاْ و بؤ ُاوُٓ كاطىيَنكاوَكآُْ ,كوَٓا بؤ
ُؤفَُللؿُُوَّ ػىيَِـُطاكآًْ ,ىاؿاكاَ بتىاُري ئُوَ دًَبُد ٌَ بللٍَ ,ػاهًََلِ تل ئًٌَُ وَكى هًقُُّ
ئاوَؿاُللؿُُوَ بُؿاػُوَ هًقُُّ ؿاكايِ ئُو هُكجنُّ ئًٌَُ كُ هُ كاثؤكتُكُ ؿاُـكابىو ,بُالََ
ُُياخنىيَِـَوَ ,بؤيُ بُ ثًَىيوتِ ؿَمامن هًَلَ باهِ بلَُ ,ئُويٍ ُٓك هُو ػاهَُيُ ئُو ثاكَيُّ كُ بؤ
ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ ؿاُـكاوَ ,ؿياكَ ئًَوتاكُ كيَلُوتًَِم هًَُُىاْ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَو ئُجنىًُُِ
ثاكيَنطاكاْ ,وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ تُُٔا ِكيَطاوباُِ ُاو ًاكَكاْ دًَبُدٌَ ؿَكات ,ئُو ِكيَطاياُُّ كُ
هالاتًذِ طُوكَِْ ,كيَطاّ طىُـَكاْ كُوتىوَتُ هُك بىؿدُّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ ,بؤيُ ئًٌَُ ؿاواًاْ
كلؿ بىوهًَلَ بُ ُُهًَلِ هُكيض بًَت ,هُو ثاكَيُّ كُ بؤ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ تُكػاْ كلا بىو,
بُتايبُتِ هُ ػاهَِ ؿوو (ب) ,كُ ؿَهًََت (ًبوغ قدر ٙئُوَُـََ ١ُٝٓ ٚ ...عارٜع احملافظات ٚاألقط١ٝ
ٚايٓٛاذٚ ،ٞلً ٢احملافظ كد ِٜخط ١الُار احملافظٚ ١االقطٚ ١ٝايٓٛاذ ٞايتابع ١هلا املصادم لًٗٝا َٔ قبٌ
زتًض احملافظ ١اىل ٚزار ٠ايتدطٝط يػرض دراشتٗا ٚاملصادق ١لًٗٝا ،لً ٢إ رال ٞاملٓاطل األنثر طرراً
داخٌ احملافظٚ ١لدد شهاْٗا) ,هًَلاُُوَ ؿًَاُُويَت ئًٌَُ بلِطُيُن مياؿ بلٍُ ياْ بًًَُلِ بؤ مياؿ بلُيّ
ئُويٍ بُوًًَىَيُ  ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ويَلِاّ ثٌتطرييٍ هُ ثًًٌَِاكّ ٓاو ِكيَلامن ,هُ بلِيِِ ئُو ثاكاُُو بُػًٌِِ بؤ ثلِكلؿُُوَّ ًىوُّٓ
فُكًاُبُكاْ و ثًٌٌَُكطُ ,بُالََ ًٓىاؿاكَ ًَٓنّ ثًٌٌَُكطُ ئًٌَُ دًاياْ ُُكُيُِوَ ,يُن ًَٓن بًَتًُٓ ,ىو
ًَٓنَكاْ ثًٌٌَُكطُ بُيُكُوَ بطليَتُوَ ئُو ًىوُٓيُُُ ,ن تُُٔا ُُٓـ يُكُيُنٓ ,ىُلُ ئُواَُُ هُ
ؿآاتىو كيَم ؿَػليَُِوَ ,ثًَىيوت ؿَكات ًُٓىوّ بطليَتُوَ ,ؿووََ دطُ هُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ كلاًّ ,
هُهُك كىكتًَِٔاْ ىوُيُن ُٓيُ ,ؿَهًََّ ئًٌَُ ئُو كىكتًَِٔاُُّ ٓؤْ ثلِبلُيُِوَٓ ,اوكاكامن ُُٓـٍَ بلاؿَك
باهًاْ كلؿ ,ؿاواكاكَ ئُو كىكتًَِٔاُُ دطُ هُو ػاهَِ يُكَُ و ؿووََ ؿاُـكاوَ بؤ كىكتًَِٔاُُكُ ,هًًََُ ئُو
كىكتًَِٔاُُ ؿاواكاكَ هُ ؿآاتِ ُُوتِ ُاوػؤ دطُ هُوَّ هُ ِكيَطاّ هؤًؤوَ ؿَكِوات ,ئَُ كىكتًَِٔاُُّ ثًَِ
ثلِبلليَتُوَ و ,ئُو ثًَـاويوتًاُُّ بؤ تُكػاُللؿُِ ًىوُٓ ئُطُك ثًَىيوتِ بُ ثاكَّ تل ُٓبىو ,هُ
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ؿآاتِ ئُو ُُوتُ ثًٌَ ثلِبلليَتُوَ ,ئُطُك بًَِ هُيلّ ػُكدًُكاْ بلُّ هًَلَ  16تليوًؤْ ؿاُـكاوَ,
بُالََ بُثًَِ ٓاوثًًََٔم هُ كاثؤكتِ وَماكَتِ ؿاكايِ  18تليوًؤْ و ئُوَُـَ ؿاُـكاوَ ,هُبُكئُوَّ
باُلُكاْ و فلِؤكُػاُُكاْ و هاًاُُ هلوًتًُكاْ و ًاكَواًُُكاْ بُ دًا ػُكدِ و ؿآاتُكاًُاْ
ؿياكيللاوَ ,بؤيُ ئُطُك ؿآاتُكاْ هُ ًاؿؿَّ ثًٌَىو ؿاػًى بللؿبا هُ كؤّ ؿآاتُكاْ ,ئًَوتا ػُكدًُكاْ
ؿَطُيٌتُ  18تليوًؤْ ,بؤ ًوُهُّ ثلؤفَّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ بُكِاهتِ ُُٓـٍَ كؤتًِات ُٓيُ هُ
ثلؤفَّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ ئُويٍ دؤكيَم هُ ًُككُميُتِ تًَـايُ ,هُ بلِطُّ (ب) دطُ هُو طىفًُّ
بؤّ تُكػاُللاوَ ,هُاليُْ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاوَ ثُهُُـ كلاوَ ,ثًٌَلًُِ وَماكَتِ ثالُـاُا ؿَكليَت بُ
ًُبُهتِ هًَلؤهًَُِوَو ثُهُُـ كلؿًُِٓ ,ىاؿاكَ بؤئُوَّ ئُو ًُككُميُتُ ًًَُُينَ الًُككُميُت ثًاؿَ
بلليَت هُ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاكاُـا ,ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاكاْ ثًٌَال بُ ِكيَىَبُكاتًِ طٌتِ ثالُـاُاُِ
ثاكيَنطاكاْ بلليَت ,بؤ ثُهُُـ كلؿْ و هًَلؤهًَُِوَُُ ,ن وَماكَتِ ثالُـاُآْ ,ىُلُ مؤكيُِّ ثلؤفَ ُٓيُ
ً 6اُطُ هُ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاكاْ ًَُلؿكاوَ بؤ وَماكَتِ ثالُـاُآًٌَْ ,تا هُٓىاكًَٓىَّ طٌتِ دًَطاّ
ُُكلؿووَتُوَ ,كؤًُهًََم كؤتًِات بىويتُ ِكيَطل هُبُكؿًَِ ثلؤفَكاُـا ,هُكَكِاّ ئُو بلِيِاُُ بؤ
بُكمككلؿُُوَّ ًىوُّٓ ثًٌٌَُكطُ بؤ فُكًاُبُكاْ ,بؤ ػاًٌُُُِاْ ,بؤ ئُواًُُ ,تًَم ُٓيُ كُ هُبريًاْ
ًَُُٓت هِـووىِ ٓاوؿيِلّ كؤًُالَيُتِ ياْ هؤهًاي ,ئًٌَُ ؿاواكاكيّ كُ سلىًُت ئُوَ ؿاَُِ و ب ِليَلِ بؤ
تُكػاْ بلاتٓ ,ىُلُ ئًٌَُ ئُطُك هُ ًوًؤًَُم ػًَناْ ,ئُطُك ُنيلُّ ُُٓـ ػًَناْ هُػىاك ًَٓوَِ
ُٓفاكيُوَْ ,ؿَبًَت سًوابًَم بؤ ئُواُُ بللٍَ ,دطُ هُواُُّ كُ فُكًاُبُكْ ياْ فُكًاُبُك ُري ,بتىاُّ
هىوؿًُُـ بّ هُ ًىوُٓكآًْ ,ىاؿاكَ ًُٓىو ئُو ثًًٌَِاكاُُ وليَتُ ؿَُطُوَ ,وَماكَتِ ؿاكايِ بؤ
دًاكلؿُُوَّ ,كُ ئًٌَُ بُثًَِ ًُباهغ دًاًاْ كلؿووَتُوَ ,ئُطُك دًَطاّ تليٍ ُٓبًَت ؿَتىاُري ثُُا بؤ
ؿآاتِ  3سًوابُ ُُوتًُكُ بُكيّ ,كُ ُاماُري كَىًُُكُّ ُُٓـَ؟ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان سًُُ هعًـ.
بُ ِكيَن سًُُ هعًـ سًُُ عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًَطىًاْ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هُ  ّ%31ئُو باباُُّ وَكى ًتىًُن و ػنًُتطىماكّ ,باكبى ,بُػٌري ,هىوؿَ
كؤًُالَيُتًُكاْ ,ػُكدًُكاُِ تلُٓ ,بىوّ ُاؿاكايِ هُ  ّ%31بربِيَت ,كُ تُىليبُْ ُنيلٍُ تليوًؤًَُلُ
هُهُك  3بًُِا ,بًُِايُكًاْ ًُٓىو ؿاَ و ؿَمطاو وَماكَتُكاْ تا ًُىَّ هايَ ئُطُك بًلُيّ بُ ثًَىَك تا
 3113/6/21هُ كوبد كًُالياْ ػُكز كلؿووَ ,كُواتُ ؿياكَ تىاُاّ ئُو وَماكَت و فُكًاُطاياُُ بؤ
ػُكز كلؿُِ ئَُ ًُداالُُ تىاُايُكِ كًُُ ,ػؤياْ كوبعًَلًاْ ػُكو كلؿووَ ئُوَ ػاهًََم ,بًُِايُكِ تل
ؿيواْ كاتًَم كُ ثًًٌَِاكياْ كلؿووَ بؤ هاهَِ  ,3112وَماكَتِ ؿاكايِ ًُٓىوّ كَُ كلؿووَتُوَ بؤ كوبد,
كُواتُ بًُِاكُ ًُٓ؟ ئُواْ ؿاواّ ً 33وًاكياْ كلؿووَ ,ئُو كلؿوويُتِ بُ ً 11وًاك بُِٓ تُعىيناتِ
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ًؤمَفًُِوَ ,كُواتُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هُ  %31كَُ بلليَتُوَ ,بًَذطُ هُ تُعىيناتِ ًؤمَفري ئُوَ
ػاهًََم ,ؿيواْ هُكؤكايُتًُكاْ ,ئُو  2هُكؤكايُتًُّ كُ باي كلا ,هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ,هُكؤكايُتِ
ثُكهًُاْ ,هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ ,هُكؤكايُتِ ًُدوًى وَماكا ,ؿيواْ ئُطُك هُيلّ
ًُهلوفاتُكاًُاْ بلُْ ئُو ػٌتُيُ كُ وَماكَتِ ؿاكايِ ُاكؿوويُتِ ,هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ً 29وًاك و
ً 991وًؤُِ بؤ ؿياكيللاوَ ,يُعِِ هُ  18 ,51ػُكز كلؿووَ ,كُواتُ هًًَُكِ كًُالَ 59 ,بؤ ثُكهًُاْ,
 ّ17ػُكز كلؿووًَُ ,دوًوِ ىُما  ّ 19 ,51ػُكز كلؿووَ ,ئُجنىًُُِ وَميلاْ  ّ21 ,197ػُكز
كلؿووَ ,كُواتُ ئُطُك هُيل بلُّ تىاُاياْ بؤ ً 6اُطِ يُكَُ ػُكدللؿُِ كًُُ ,كُواتُ ثًَىيوتًاْ
كًُُ ,بؤيُ ئُواًٍُ هُ  %31كَُ بلليَُِوَ ,ئُو كَُ كلؿُُوَيَُ بُو ًًَىَيُ كُ بُ ِكيَناْ ثٌتطريّ
ؿَكَُ ,بؤ مياؿكلؿُِ ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ ,بُؿاػُوَ فُكًاُبُكاْ و ثًٌٌَُكطُو ئاهايٍ ئًٌَُ ؿاواًاْ
كلؿووَ وَكى بُ ـاّ هٌَ بلليَتٓ ,اوتا ُُكلاوَ ئُوَ ؿوو هاهٌَ ثًٌَىوَ ,بُالََ ئًَوتا هُكف بلليَت ,بؤ
ماُاياُِ ئايِِ هُ ً %35ىوُٓكاًُاْ مياؿ بلليَت ,عُفىوَ بلُ يُن ػايَ  ,هُو ثاكَيُ ً 51وًاك ؿيِاك
ؿابِـكيَت بؤ  3بىاك ,ئُو ىىتابًاُُّ كُ تىاُاهامّ ُاياُطليَتُوَ بُ هىهفُ ياْ بُػٌري ياْ ىُكم
بًاُـكيَتَُِٓ ,كوَٓا بؤ ؿَكًاهََُّ ىىتابًاْ كُ ؿَكًاهَُكاًُاْ ُٓ 61ماكَ ,ىىتابًاًَُم كُ هُ ماُلؤًُ ,عُٔؿ
وىيًََِت بًًُاْ ُاكات ,بًُُ ُاوػؤيًُكاًُاْ ئُوَتا تىوًِ كاكَهات ؿَبّ ,بًُُ ُاوػؤيًُكاًُاْ ثٌَ
ٓان بلليَت ,بؤ ًىوُّٓ ػاًًٌُُُِِ ,ىوُّٓ ػاوَْ ثًَـاويوتِ و كَُ ئُُـاَ ,كُ ُُٓـيّ ؿاواكاكياْ
كلؿووَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ُاهم ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُاهم تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًّ ثٌتطريّ ئُو ثًًٌَِاكَ ؿَكَُ ,كُ ئًُوايَ هُٓاو ثاكؿا ئُو بلَِّ كُ ؿاُـكاوَ بؤ مشُن و
ًُهلوفات اػلّٓ ,اكللؿُُوَو ػُؿًَات ً 911وًاك بُكَو هُك مياتل هُثاك ,ئًٌَُ ثاكيٍ ؿًَاْ وت
ئُوَ مؤكَ بؤئُو ئُبىابآُُ ,ىُلُ ًّ ثًٍَ وايُ هاهًََم ىُُُفُت كلٍِ 3 ,هاهَِ ؿآاتىو بؤ ؿَيللٍِ,
ئًُوايَ ٓاكللؿُُوَت ُٓيُ ,ئَُ بلَِ بُهُ ؿاُـكاوَ بؤ ٓاكللؿُُوَ بؤ ئًُواهًٍَ ,هُبُكئُوَ ئُو 911
ًوًاكَ كُ ًاًؤهتا عٌل عبـاهعنين و كىيَوتاْ ػاْ و ٓاوَالَُِ ثًٍَ ًّ ئًٌاكَتًاْ ثًَـا ًًٍِ ,ثٌتطريّ
ؿَكَُ ,ؿواتل وابنامن ئًٌاكَتًاْ ثًَـا ئُبىابًَم ؿابِـكٍَ ,بُكِاهتِ ًّ سُم ؿَكَُ هًَلَ ئًٌاكَت بـََ بُ
ػاهًََلِ تل ,كُ ئًٌَُ ًُٓىو هاهًََم ب ِليَم ثاكَ ؿاؿَُليَت هُ بىؿدُّ تًُلًوِ هُ بُ ـا ,تُُٔا بؤ ئُو
فًاكَ فُكًاُبُكاُُّ كُ تامَ تُعري ؿَبٌَ ,بُالََ ًُٓىو هاهًََم ؿًََٓتُ هاهَِ ؿآاتىوُٓ ,تا ئًَوتا 17
ُٓماك تُعًُِكُّ كُ بؤ  3113مياتل هُ تليوًؤًَُلِ بؤ ؿاُـكابىو ,ئُوَ ًاُطِ ؿووَ تامَ ػُكيلِ
ًىعاًالتِ تُعًًٌَِّٓ ,تا يُن ؿيِاكياْ وَكُُطلتىوَ ,كُواتُ ئُطُك ئُو تليوًؤَُُ مياؿ بىوبٌَ بًبُْ
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عذنّ ثٌَ ثلِبلُُُوَ ,ػؤ ئُو  911مياؿَيُ ؿَتىاُري ؿايبًَِري بؤ ئُو بىاكاُُّ كُ باهللاوَ ,هُبُكئُوَ
ًّ داكيَلِ تل هُكتاْ ُائًًٌٌَُِوَ و ُايوًٌََُوَ ,ثٌتطريّ ًُٓىو ئُو ػاالَُُ ؿَكَُ ,كُ كىيَوتاْ ػاْ و
ئُواْ وتًاْ ًّ ,ثاك ًاُطِ  3113/2/2ياؿاًتًَلٍ بُكم كلؿَوَ بؤ طليِطِ ؿاًَُلِ تايبُت بُ ًاكّ
ُٓهَُجبُو ُٓوكاًاْ و هُيـ ُاؿق ,كُ عايـّ ئُو ًاكَ بىوْ ,بُ هىثاهُوَ بُ ِكيَنت بُكمت كلؿَوَ بؤ
هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,ئُويٍ ئاكاهتُّ  6وَماكَتِ كلؿووَ ,يُكًَم هُو وَماكَتاُُ وَماكَتِ
ؿاكايًُ ,تا ئًَوتا وَالًًَاْ ُُبىوَ ,يُعِِ ئُوَ ً 3اُط و ًُىَ ,سُمؿَكَُ ئُو  3ػاهَُّ كُ عايـّ
وَماكَتِ ؿاكايًُ ئُطُك تؤميَم طىيٍَ هًَبطلْ كُ بُكِاهتِ ئُوَ وَكى بُكٓاو كؤًًَِم وايُ بؤ سلىًُت,
ٓىُلُ ئُو ًاكَ ًاكّ ُٓهَُجبُو ئُتلافُكاُِ هُوكاتُّ كُ كًًٌايِ كِوويـاوَ كؤًُهًََم ئافلَت هُ
ػىيَِـْ ؿابىوْ ,بُالََ ؿابلِاْ هُ ػىيَِـْ ,ؿواتل هُبُكئُوَّ هُبُكُُبىوُِ ياْ ُُػؤًِ ياْ ٓاوهُكطريّ
ُُيتىاًُىَ ػىيَِـْ تُواو بلات ,ئًَوتا بىوَتُ فُِ ًاهَُوًَٓ ,ض ئًٌلاًُُتًَلِ ًازي ًُُ ,هُبُكئُوَّ هُ
وَمعًَلِ ئًقتِاؿّ ُاباًا ؿَفّ ,ئًٌَُ تُكظياْ كلؿ بىو كُ هُ هِـووق ,كًًٌُّ ٓىُلُ تؤ ؿَكِؤٍ
ئُوَّ ًىاهًـّ ئُو ىُمايُيُ ,ىُما بُ فؤتؤ لافُكُّ ثًٍَ كًًٌايًُكُ بُ هًـ ُاؿق و ُٓوكاًاُُوَ,
ًىاهًـّ ػىاك ًُٓتاكاْ ؿَكات ,ئُطُك ئًشوايُكِ وكؿ بلليَت ,عُؿَؿَكُّ مؤك كًُُ هُ بًٌُّ بًَلاكّ
ًتًَم تُكػاْ بلليَت بؤ ئُو ػُهَلُ ,وَكى ىُكَبىويُكِ ػاي بؤ ئُو ًاكَ ,ػاهًََلِ تل
ىُكَبىوكلؿُُوَكُّ ئاواكَكاْ ,ئًُوايَ ً 51وًاك ؿاُـكاوَ ,ئَُ ئاواكاُُ تامَ ػلاوُُتُ هُك ػُت,
ُىوهًِطُّ كؤو و كؤٓبُكاْ هُبُك كؤتًًَِلِ مؤك تامَ ً 5وًاكَكُّ  3111هُكف كلؿووَ111 ,
ًوًاكَكُّ ً 3111اوَ ,بُالََ بُكِاهتِ ً 51وًاك كًُُٓ ,ىُلُ ُٓ 21ماك ئاواكَ ُاوّ ُىوهًىَ ,ػُهَلًَلِ
مؤك هُو ًاكَ كُوتىوَتُ كٍَِ بؤ ئًَلاْ ,بؤئُوَّ بًَٔت بُهَطُ بًًََِت كُ ئاواكَ بىوَ ,هُبُكئُوَ ًّ ثًٍَ
وايُ ئُو ػاهَُ َُٓ كؤتًِِ هُهُك كَُ بلليَت َُٓ ,بلِّ ئاواكَكاْ مياؿ بللٍَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عبـاهلظيّ.
بُ ِكيَن عبـاهلظيّ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهتِ ًًٍِ ؿَكباكَّ ًاؿؿَّ ثًَِذَُ ,كُ ػُكدًُكاْ و كىكتًَِٔاُّ ًًٍِ ,ثٌتطريّ ٓاو ِكيَلامن
ؿَكَُ ,كُ هُثًٍَ ًّ ىوُياْ كلؿووَ ,ئُو بلَِ ثاكاُُ بربِْ هُو هُكؤكايُتًُّ كُ ئاًافَياْ ثًَـاوَ ,بؤ
صيىوُُ هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ,هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ,هُكؤكايُتِ
ئُجنىًُُِ ئاهايٍ ,هُكؤكايُتِ ؿاؿوَكّ ئًشتًاتِ وَماكَتِ ؿاكايِ ,ئُواَُُ ػُكز بلليَت بؤ
ثًٌٌَُكطُو فياًُاْ ػؤَ بلليَتً ,ىوُٓياْ مياؿ بلليَتٓ ,ىُلُ هُواُُيُ ئًَوتا ئُواْ هُفيَل ُايوؤْ
بقيّ ,هُثًٌَِ دُبُُُٔ وَن بوًََِ ؿيفاع هُ ئًٌَُ بلُْ ,فياًُاْ مؤك ُا ِكيَم و ُاباًًُ ,ىوُٓياْ كًُُ,
ؿاواؿَكَُ ب ِليَلِ باَ بؤ ئُواْ ؿابًَِّ ,ب ِليَلًٍ ؿابِـكيَت هُو ثاكَيُ بؤ ػاًٌُُُِِ ,كُ ًىوُٓياْ هُ
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 331تا ُٓ 351ماك ؿيِاكَ ,هُوباكَيُوَ كُ ئُواَُُ فياًُاْ مؤك ُاكيَلُ ب ِليَلًٍ بؤ ئُواْ ػُكز
بلليَت ,ب ِليَلًٍ بـكيَت بُ ًاكّ هوًٌَاُِ ئًٌَُ هًَلَ ػؤًاْ بلِياكًاُـا ببًَت بُ ثايتُػتِ كؤًِبريّ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بىؿدُيُن هُو ثاكَيُ بؤّ تُكػاْ بلليَت ,كُوا ئُواًٍُ هُػؤياْ ببًِّ و بتىاُّ
مياتل ئًٍ بلُْ ,ؿيواْ هُكؤكِ ُٓيئُّ ًىهتُىًوِ ًافِ ًلؤظ ,ػؤّ ؿاواّ كلؿووَ وتِ بىؿدُّ ًّ
كًُُ ,ئُطُك بؤًّ مياؿ ُُكُْ ئُوا ُاتىامن ؿَهت بُكاكمب ,هُواُُيُ ؿَهت بُكاكيٍ ُُبىوبًَت,
ؿاواؿَكُيّ ب ِليَلًٍ بؤ ئُواْ مياؿ بلليَت و بىؿدُيُن هُو ثاكَيُ بؤياْ تُكػاْ بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ؿ .اظيـ.
بُ ِكيَن ؿ .اظيـ ابلآًٍ وَكتِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًِععًٍ ٓععُك ثٌععتطريّ هععُ كِاّ ٓاوكععاكمن ؿَكععَُ ,بُتايبععُتِ هععُ بىؿدععُّ هععُكؤكايُتًُكاْ ,ثًٌَععاليٍ ًععّ
ثًٌَععًِاكَ كععلؿ بععىو ,دطععُ هععُ تععُعىينّ ًععؤمَفري ,بععُ بععلِّ هُهععُؿا  %11كععَُ بلليَتععُوَٓ ,ععُكوَٓا
تُكػاُللاوّ هعىوؿَ كؤًُالَيُتًعُكاُِ  2هعُكؤكايُتًُكُو وَماكَتُكعُ ,دطعُ هعُوَماكَتِ كعاكو كاكوبعاكّ
كؤًُالَيُتِ ُٓهَبطرييَّ و %11 ,هُ كؤّ بىؿدُّ وَطُكِػوذي بًَذطُ هُ ىُكَبىوّ فُكًاُبُكاْ و ثعاكَّ
ثلؤفَكاْ ؿابٌلًَِـكيَت ,مائًـَْ ثاكَّ ئُو ثلؤفَيُّ كُ تُكػاْ كعلاوَ هعُ فًعاكَ يعُكِ ثعلؤفَ ثًٌَعًِاك
كلاوَكعاُِ وَماكَتعِ ًععاكَواُِ و طًُعتىطىماك ,ثُكَثًَععـاْ و ثًٌَؼوعتِِ ,طًُععتىطىماكّ ئعايًُِِ ,كىععُؿّ
كابععُكّ ئععايِناّ بُٓايًععُكاْ هععُ ُاوٓععُّ هععُكطُهَىً ,ععّ ث عًٍَ باًععُ ئععُو ثلؤفَيععُ ٓععُهَبطرييَت ,ثاكَكععُّ
بطىيَنكيَتُوَ بؤ ئُو تُكػاُللاواُُّ كُ هًَلَ بؤّ تُكػاْ ؿَكليَت ًًٍِ ,ثٌعتطريّ هعُو بعُ ِكيَنَ ؿَكعَُ,
كُ ثًًٌَِاكّ كلؿ ًُدوًوِ ىُما ًٓض ثاكَّ كَُ ُُكليَتُوَٓ ,ىُلُ ئُواْ ؿاواياْ كلؿ بىو كُ ثاكَكعُياْ
مياؿ بلليَتُُ ,ن كَُ بلليَتُوَ ,ثًٍَ باًُ هُو ثاكاُُّ كُ هًَلَ تُكػاْ ؿَكليَت ,ثًًٌَُِّ ػاُىوبُكَ بعؤ
طىُـَكاْ ً 21وًؤْ و  ,بؤ ًاك و ىُماكاْ ً 35وًؤْ بًَت ,هعىهفُّ مَوادعًٍ بلعل ٍَ بعُ ً 7وًعؤْ111 ,
ًوًاكيٍ بؤ ئُو ىُماو ُاسًاُُّ وَكى كان امساعًى باهِ كعلؿ تعُكػاْ بلليَعت ,كعُ مَكَكًُُعـ بىوُعُ و,
ُٓكوَٓا ثًًٌَِاكؿَكَُ كُ ئعُو ثاكَيعُّ ً 61وًاكيَلعُ بعؤ ئاواكَكعاْ ؿاُعـكاوَ  ,بلليَعت بعُ ٓ ,111عىُلُ
كًُُ ًّ ,هُكاتِ طفتىطؤكاُِ كاثؤكتِ وَماكَتِ ؿاكايٍ ,ئعُو ثلهعًاكََ ئاكاهعتُّ بعُ ِكيَن وَميعلّ ؿاكايعِ
كلؿ ,بُالََ وَالًَُكَُ وَكُُطلتُوَ ,ئُوَّ كُ هعُ هعاهَِ ً 3111وًاكَكعُ وٓ ,عُكوَٓا ً 111وًعاكّ هعاهَِ
 ,3113ئايععا ٓ 3111ععؤْ هععُكف كععلاوَ؟ ث عًٍَ بععاَ بععىو كععُ تععُومحيًَلِ ئععُوًَاْ بععؤ بععـات ,ئاواكَكععاُِ
طُكِاوَّ ئرياْ و تىككًا هاهَآ ً 11 3111وًاك ,هاهًَِ 111 3111وًعاك ؿيعاكيللا بعىو ,ئعُو ثاكَيعُ ٓعؤْ
هُكف كلاوَُُٓ ,ـ ػُهَم هًَِ هىوؿًُُـ بىوَ؟ ,كُ بُو ًًَىامَّ ئًَوعتا ثاكَكعُياْ ثعٌَ ؿَؿكيَعت ,بعُ 11
هاهَِ تعل ُعاتىاُّ ٓعًُىوياْ ىعُكَبىو بلُُعُوًَ ,اًؤهعتاياُِ ئعايِِ ,ثٌعتطريّ هعُ ثًٌَعًِاكَكُّ ؿ .بٌعري
ؿَكَُ ,كُ ثاكَياْ بؤ مياؿ بلليَت ,بؤ ًىسُىًق عُؿهًُكاْ و فًًَلياكاْ.
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بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
وَهَالِٓ ئُطعُك هىتعف بلعُْ ,ؿوايعِ تًُاًعا بلعُْ ئعُو ٓعًُىو ثاكَيعُ بعؤ فعالَْ ًعىيَّ و فعالَْ تُػوعًى
بلليَت ,بناُّ ًُٓىو بىؿدُكُ بَُ ؿَكات ,كان كاكواْ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكواْ ُاحل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَععال ًععّ ثٌععتًىاُِ هععُو كَِئًععُ كَُِطععاو كَُِطععُ ؿَكععَُ ,وابععنامن ٓععًُىوياْ ًىتُفععُىّ هُهععُك ميععاؿكلؿُِ
ًىوُٓو ,مياؿكلؿُِ ؿَكًاهَُو ًُٓىو ئُواُُ ,تُبععُْ ًعّ هعُواْ ميعاتل بعُ ؿهَوعؤميُوََ ؿَهَعًٍَ ثًَىيوعتُ
ًىوُٓ هُ ً 3وًؤًٍُ كًُال ُُبًَت ,بُالََ ئعُو ثاكَيعُ هعُ كعىَّ ؿًََٓعِري؟ ًعّ سعُمَ ُٓيعُ دًَطعاّ ئعُو
ثاكاُُ بلًُُوَ ,ئُطُك كوػوُمت بعـََُِ ,دًَطعاّ ئعُو ثاكاُعُ بعُ ً 2عت ؿَكليَتعُوَ ,يعُكًَلًاْ سلىًعُت
ؿَبًَت هُ ًُوؿوا سلىًُت ًُو و كؤف ؿَواَ ؿَكات ,عىتالًٍُ ؿَواَ ؿَكاتً ,ىُاهُباًٍُ ؿَواَ ؿَكعُْ,
هُ بؤ طىاهتُِوَ ًُٓىو هُياكَكاُتاْ ًُٓ ,ىو كُي و ثُهُكاُتاْ هُ ػنًعُتِ بُكفَوَُعـّ تايبُتعُ ,هعُوَ
تُىًُىف بلُْ ,بُ ؿَياْ ًوًاك هُهًاُُو هُ ًت و ًُكِ تل و ,هعُ ٓعِ ؿيلعُ هُواُعُ بطًَلُِعُوَ ,بؤئعُوَّ
ئُو بىؿدُيُّ ثٌَ ٓان بلُْ ًّ ,ثًٌٍَ وايُ ثًَتاْ ؿَكليَت  ,ئُطعُك بًلعُْ ,ؿووًًَعاْ سنبعُكاْ هُطعُيَ
ِكيَنَ بؤ ثًَلٔاتُكاْ هًَلَ ًُودىؿْ ,مؤكبُياْ ئُواُُّ بىؿدعُّ سنبعُكاْ وَكؿَطعلْ ,بُكِاهعتِ سُىىايعُ
ئُواًٍُ هُؿا  %51بًلُْ و ,بًـَْ بُ ًىوٓعُّ ثًٌَعٌُكطُو ٓاووالَتًعاْ و كعَُ ؿَكاًعُت و ,ميِعـاًُاُِ
هًاهِ و ,ئُواُُّ تل ,ئعُوَ ؿوو ياؿاًعتٍ هُبعُك ؿَهعتُ ,يعُكًَلًاْ ٓعُك ٓعىاك اليعُُِ ئؤثؤمهعًؤْ ,تعُُٔا
ًىالسععُمَ هُهععُك سنبععُكاْ ,ئععُوََ وَالًَععِ سلىًععُت ,ئًَععىَ كيَلععّ هُهععُك ئععُوَّ بىؿدععُّ سنبععُكاْ
بُيُكُوَ وؤْ ,ئُو ً 311وًاكَ بطًَلُُِوَ بًُِ ًُٓىوّ ؿَكات ,دُُابِ سلىًعُت ئًَعىََ ً 111وًعاك
تُىًُىف بلُْ ,هُو ًُهلوفاتُ مياؿآًُُُ ,ىو ئًٌعُكاْ ثًَعم ؿيَعت ,ئعُو ئًوعتقتاعُتاُُّ ئًَعىَ ؿَيوَعًَّ
هًَلَؿا ً 211وًاكتاْ ؿيَتُ بُكؿَهعت ,ؿَتعىاُّ ًىوٓعُّ ثًٌَعٌُكطًُ ,ىوٓعُّ فُكًاُبعُك ,كعُي و كعاكّ
ًععًُٓـ ,ئععُُفاهللاو ,ميِععـاُِ هًاهععِٓ ,ععًُىوّ ٓععان بلععُْ بععُب ٌَ ئععُوَّ كُهععتاْ تععىوكَ بًَععت%51 ,
بطًَلُُِوَ ,بؤ ُاهًََري ُُٓـ وَكؿَطليّ ,ؿَ دىكئُت بلُْ ُٓك كُهًَم هُ ًىيَِِ ػؤّ ُٓهعتًَت ,ئُواُعُّ
بىؿدُّ سنب وَكؿَطلْ فُكًىوْ ُُٓـّ وَكؿَطلْ؟ ُُٓـ ًوًاك وَكؿَطلْٓ ,عُُـ ًوًعؤْ وَكؿَطعلْ؟,
بععؤ ئععُوَ ُععا َهًَّ هععُوَّ ًععُفافال,كُ هععُ ٓععًُىو ًععتًَم ؿاواّ ًععُفافًُت ؿَكععُْ ,سععُق وايععُ هععُ ٓععًُىو
ًُهُهُكاْ مياتل ,كُ ئعُوَ ّ ؿاواّ ًعُفافًُت ؿَكعات بعا بٌع َوًَت ٓعُُـ وَكؿَطعلَ هعُو سلىًُتعُ؟ ,ؿَبع ٌَ
هًَلََ دًَطاّ ئُوَ بلليَتُوَ ,كُ ئُو ثاكاُُّ ؿَكِوات بُبٌَ ئُوَّ كُ كُي بناٌَُ ٓؤْ هعُكف ؿَكليَعت,
هُوَ بطًَلِؿكيَتُوَ ئُهوَُْ ئُوَ ُاًُفافًُتُ ,ئعُو مياؿَكِؤيًعُ هُهعُك سًوعابِ ػعىيَِِ ػعُهَم و ئاكَىعُو
فلًًَوععلِ ػععُهَم ,ئععُو ثاكَيععُ بطًَلُِععُوَ بععؤ ػععُهَم ,ئععُو هععايَ تُىًُععىف بلععُْ ,ئععُو هععايَ يععُؿَط بععؤ
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سلىًُتُكُ مياؿ بلُْ ,بؤئُوَّ سلىًُت ئُو كات بتعىاُ ٌَ ًعىهنًَِ بلعات ,هُهعُك ئعُوَّ ميعاتل بتعىاُ ٌَ
ػنًُتِ ًًُٓـ و ثًٌٌَُكطُو ًؤمَف و ًُٓىو فُكًاُبُك وًُٓ ,ىو ثلؤفَكاْ بلاتً ,عّ ثعًٍَ وايعُ ىوعُ
مؤكَ هُهععُك ئععُوَ كععُ بًلععُيّ ,بععُالََ كععُ طُيٌععتًُِ ًععاؿؿَّ  8هُهععُك بىؿدععُّ سنبععُكاًْ ,ععّ ؿاوا هععُ
ًُٓىوتاْ ؿَكَُ بُ ويقؿاُِ ػؤتاُُوَ ئُو بىؿدُيُ كِابطلْ ,ئُو بىؿدُيُ بلُُعُ ػنًعُتِ ميعاؿ كلؿُعِ
ًىوُّٓ ثًٌٌَُكطُو ٓاكللؿُِ ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ٓافَ ػاْ.
بُ ِكيَن ٓافَ هوًٌاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿَكبععاكَّ ػُكدًععُكاْ ًععّ ٓععُُـ ثًٌَععًِاكيَلٍ ُٓيععُ ,هُواُععُ هُهععُك ًُهععُهُّ ميععاؿكلؿُِ ًىوٓععُّ
فُكًاُبُكاُِ ثوُ ُنَ ًّ ,ثًٌَاليٍ هُ طفتىطؤكاصيـا ئاًافََ بُوَؿا ,كُئُو فُكًاُبُكاُعُّ كعُ ثوعُكاًُاْ
ُنَ و ًىوُٓكاًُاْ مؤك كًُُ ,بُ بُكاوكؿ هُطُ َي ُلػُكاُِ باما ِك ُاطىجنًَت ,بؤيُ ؿَكليَت وَكعى سعُىوًَم
هُُاو سُىوِ كاتبـا بُُاوّ ( الْ اغيعًٌُ)ً ,تًَلًاْ بؤ مياؿ بلليَت ,بؤئُوَّ بتىاُّ فياًُعاْ طىجنعاو بًَعت
هُطُيَ طىمَكاُِ باماكِ ,ػاهًََلِ تل ثًًٌَِاكؿَكَُ كعُ بعلِّ ً 51وًعاك ؿيِعاك هعُ ئًشتًعاتِ وَماكَتعِ ؿاكايعِ
تععُكػاْ بلليَععت بععؤ ٓاوكععاكيللؿُِ ئاواكَكععاُِ ,كععىكؿاُِ كؤفئععاوا ,كععُ ثًٌَععاليٍ ئاًععافََ ثًَلععلؿٓ ,ععىُلُ
بُكِاهععتِ ئععُوََ ًععتًَلِ ئًشتًاتععُو ,وَكععى بُكثلهععًاكيُتًَلِ ُُتععُوَيِ و ًٌُععتٌاُِ ,ؿَكليَععت ئًٌَععُ هععُ
ئًشتًاتِ وَماكَتِ ًاهًُ ئعُو بعلَِ تعُكػاْ بلعُيّٓ ,عىُلُ باكوطىمَكاًُعاْ مؤك ػلاثعُ ,ئًٌَعُ هعُكؿاصياْ
كلؿووْ و ئاطاؿاكيّ هُ فياْ و طىمَكاًُاْ ,ػاهًََلِ تل ئًٌَُ ثًٌَال ً 111وًاك ؿيِاكًعاْ تعُكػاْ كعلؿ بعىو
بؤ ئُو ىُما و ُاسًاُُّ هُك هِىوكْ و ,مياًُاُّ بُككُوتىوَ ,ؿياكَ بُثًَِ ثًَىَكَكاْ مؤك بُباًِ ؿابَُ
ُُكلاوَ بُهُك ىعُماو ُاسًعُكاْ ,بعُالََ ؿَكليَعت ئًٌَعُ ئًُوعاهًٍَ ئعُو بعلَِ تعُكػاْ بلعُيّٓ ,عىُلُ مؤك
هىوؿًُُـ بىوْ هُو بلَِ ثاكَيُّ كُ ثاك بؤياْ تُكػاْ كلا بىوُٓ ,كُُٓـَ هعُ بلِطعُّ (ب)ؿا ٓعاتىوَ ,كعُ
ؿَهًََت بُ ًُكدًَم كَٓاوّ ئُو ُاوٓاُُ بلليَت ,ئُو طىفًُيُّ كُ هُ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ ؿياكيللاوَ,
بععُالََ وا باًععُ كععُ ئععُو بلَِيععاْ بععؤ تععُكػاْ بلليَععت بععُ ؿيععاكيللاوّ ,ثٌععتطريّ هععُ ٓاوكععاكامن ؿَكععَُ ,بععُ
ميععاؿكلؿُِ تععُكػاُللاوّ ؿَهععتُّ ًععافِ ًععلؤظ ,كععُػؤياْ ؿاواّ ً 11وًاكيععاْ كععلؿووًَ 5 ,وًاكيععاْ بععؤ
تُكػاُللاوَ ,بلليَتُوَ بُ ً 11وًاك ,ؿَكباكَّ كىكتًَِٔاْ ؿياكَ ئًُوايَ بلِّ كىكتًَِٔاُُكُ كًُالَ هُ ثاك,
ؿوو ػاهًٍَ هًَلَ ؿَهت ًٌُعاْ كعلاوَ ,كعُ ٓعؤْ تُ تًعُ كعلاوَ ًُهعُهُّ كىكتًَِٔاُُكعُ ,بعُالََ هعُ ػعاهَِ
ؿووًَـا ؿَهًََت ِكيَِىيَِِ كلؿُِ ػُكدِ و ميَـَكلؿُِ كؤكلؿُُوَّ ؿآات ,ميَـَكلؿُِ كؤكلؿُُوَّ ؿآات
ُاماُري ًُبُهتُكُ مؤك كِووْ ًُُ ,ئايا ؿآاتِ طٌتِ يُعِِ هُهُك ًُٓىو ؿآاتُكعُ ,يعاْ تعُُٔا وَماكَتعِ
ثًٌٌَُكطُ؟ ئُطُك ئُوَ كِووْ بلُيتُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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ثُضياْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُضياْ عناهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهتًـا ئًٌَُ مؤكداك هُ دُُابتاُُوَ طىيٌَاْ هٌَ بىوَ ,كُ ئًُوايَ  93ئُُـاًِ ثُكهًُاْ  27هُعات
ىوُياْ كلؿووَ ,هُهُك بىؿدُ ئًُُ ىوُيُكِ تُواوَ ,بُالََ كؤّ ئُو ىواُُ هَُ ًاؿؿَيُ ؿايُ ,كُ ئُو
ىواُُ ,دُوُٓكّ ئُو ىواُُ ,كلؤكِ ئُو ىواُُ هُُاو ئُو ًاؿؿَيُ ؿايُ ,كُ ؿَبًَت دًَِ بلليَتُوَٓ ,ىُلُ
ىوُ هُهُك ؿابًُللؿُِ عُؿاهُتِ بىؿدُيُ ,كُ هُ بىؿدُّ تًُلًوِ ؿايُ ,هًَلَوَ بُكِاهتِ ًُُتًَلِ مؤك
باَ ُٓيُ هُوَّ كُ يُكَُ كُي ًاًؤهتا عٌل ثًًٌَِاكيَلِ كلؿ ,كُ ئُوَ ثًًٌَِاكّ كؤّ ئؤثؤمهًؤُُ بؤ
ؿاًلاُـُِ بلِيَم و ,تُػوًى كلؿُِ هُ ًُداهًَلِ تلؿا ًّ ,ثٌتًىاُِ تُػوًواتُكاْ ؿَكَُ ,هُاليُْ
فلاكوًؤُِ كىكؿهتاًٌُُوَ ؿيواُُوَ ًُُتِ ؿاًلاُـْ ُٓبىو ,كُ ئُوَ بؤ ػؤّ كؤؿَُطًُ هُهُك ئُوَّ
كُمياؿَكَِويُن ُٓيُ و ,هُبُكاًبُكيٌـا ُاعُؿاهُتًُن ُٓيُ ,كُ ؿًَاُُويَت ,كؤؿَُطري هُهُك ئُوَّ ئُو
مياؿَكَِويًُ بربِيّ ,ئُو ُاعُؿاهُتًاُُّ ثٌَ ثلِ بلُيُِوَ ,بُالََ ًّ هُهُك  3ػايَ ىوُ هُهُك ئُوَ ؿَكَُ,
يُكًًُاْ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هًقُُيُن ثًَم بًَِٔـكيَت ,بؤئُوَّ ئُوَ ًُعاًُهُ ًُُ هًَُُىاْ ئؤثؤمهًؤْ و
فلاكوًؤُِ كىكؿهتاًُُِ ,عاًُهُ بلُيّ هًَُُىاْ ُُٓـ ًوًاك ؿابٌلًَِـكيَت ,ئُوَ بىؿدُيُ و ,كَىًُُ و,
سًوابُ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ هًقُُيُن ُٓك ئُو هًقُُ ٓاوبًُُ ,ئُو مياؿَكِؤيًاُُّ كُباي كلاوَ و ,ئُو
ربيَت ,ئَُ هًقُُيُ فًعوُْ تُىًٌِ بلُْ و بًؼُُُوَ بُكؿًَِ ئًٌَُّ ئُُـاًاُِ
ثاكاُُّ كُؿاوا كلاوَ ب ِ
ثُكهًُاْ ,بؤئُوَّ بناُري وَكى ئُوّ دُُابت وتت ,ئَُ تُػوًواتُّ ؿَيلُيّ هُكىيَىَ ثاكَكُّ
ؿًََِٓري ,بناُري ُُٓـَ مياؿَكِؤيًُكُ ,بؤئُوَّ بناُري ٓؤْ تُػوًوِ بلُيّ ,مائًـَْ ًّ ئًنافُّ ئُو
تُػوًواتاُُّ ,كُ ًاًؤهتا عٌل و بلاؿَكاُِ ئًٌَُ هُ فلاكوًؤُِ طؤكِاْ باهًاْ كلؿ ,ئًنافُّ ئُوَ ؿَكَُ,
كُ كًُئُُـاًاُِ ُٓهَطلتُِوَّ ًًًٍِ يُكًَم بّ هُواُُّ كُهُ تُػوًواتُكاُـا ًىوُٓياْ مياؿ بلليَت,
ٓىُلُ ئُواُُ ًًٓٔاْ كًُال ًُُ هُو ثًٌٌَُكطاُُّ كُ طًاًُاْ فًـا كلؿووَٓ ,ىُلُ ئُواًٍُ ؿيواُُوَ
ئًٌَُياْ هُ ًُتلهِ ثاكاهتىوَ ,ػاهَِ ؿووََ كُ ؿًَُويَت ىوُّ هُهُك بلُيّ ,ئُوَيُ كُ ئًٌَُ هُ
مياؿكلؿُِ ًىوُٓكاْ و تُػوًوُكاُـا ,داكيَلِ تل ئاطاؿاك بري ُاعُؿاهُتِ ؿكوهت ُُكُيّ ,بُ صيىوُُ
ئًٌَُ ؿَهًََري ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ مياؿ بلليَت ,بُالََ كاَ فُكًاُبُكاُُ؟ ,يُعِِ ئًٌَُ ًُفلومَ هًَلَ
تُئلًـ هُوَ بلُيُِوَ ,كُ فُكًاُبُكّ سُىًقِٓ ,ىُلُ ًّ يُن صيىوُُتاْ بـًٌََ هُُاو فُكًاُبُكاُـا
بُ تُُٔا ؿائريَّ كيلؼلاوَكاُِ هوًٌَاُِ ئًَوتا ؿواّ ػاٌَُُُري كلؿُِ كؤًُهًََم هُ فُكًاُبُكاُِ سنب,
ئًَوتا ً 5611ؤمَف كؤّ سنبُكاُِ تًَـايُ ,كُ كاؿيلّ سنبّ و ,هُوَّ ثاكَ وَكؿَطلْ و ,كًُاليّ
ًىوُٓياْ ُٓ 226ماك و  651ؿيِاكَ ُٓتاكى ًوًؤًَُم و ُٓ261ماك ؿيِاكَ ,ئُوَ ئُطُك ًُوبُّ
ًىعُؿَزي ُاوَكِاهتًًٌاْ وَكبطليّ مياتل هُ ً 2وًاك ؿيِاك ؿَكات ,ئُوَ هُ ثاكَّ ًؤمَفًِـايُ ,وَػتًَم
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ئًٌَُ كُ ىوُ هُهُك مياؿكلؿُِ ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ ؿَكُيّ كًُاليِِ بًَت ,ئًٌَُ ئاطاؿاك بري ؿيواُُوَ
ُاعُؿاهُتِ ُُثاكيَنيّ ,ياْ كُ ىوُ هُهُك ًَٓنَكاُِ  71و  81ؿَكُيّ ,فًعوُْ ًَٓنَكاُِ  71و 81
ثًٌٌَُكطُْ و ,هُبُكَكاُِ ثًٌَُوَْ ,بُالََ هُُاو ئُوثًٌٌَُكطاًُُـا كؤًُهًََم ثًٌٌَُكطُّ تًَـا ُٓيُ,
كؤًُهًََلِ مؤك كُ ثاهُواُِ سنبّ ,كُئُواُُ ًُفلومَ بًَٔتُوَ ُاو ئُو بىؿدُيُّ كُ كان كاكواْ باهِ
كلؿ ,كُ بىؿدُّ ئُسنابُ ,هُ كؤّ بىؿدُكُ سنبًٍ ٍُٓ بًَت ,ؿواتليٍ هُُاو بىؿدُكًُـا بُ
ئًٌالاكِ كؤفُاًُكاًٌُُوَ ,ئًٌالاكِ كؤفُاًُّ سنب بًَت ,كؤفُاًُكاًًٌُاْ هُهُك بىؿدُّ طٌتِ هاغ
بلُُُوَ ,ئاػري ًت ؿووثاتِ ئُو ثًًٌَِاكَ ؿَكًُُوَ ,كُ هًقُُيُن ثًَم بًَِٔـكيَت ,بؤئُوَّ ًُٓىو
مياؿَكِؤيًُكاْ بُ عُؿاهُتُوَ ,بُ ًُُتقِ ئًٌَُ كَهـّ بلُيّ هًَلَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًٌَُ مؤكًاْ ثٌَ ػؤًُ ؿابًٌِّ بُيُكُوَ ,ػىا ؿَكات ئًَىَ بطُُُ هًلُيُكِ ًىًتُكَن ,ؿوعاًتاْ بؤ
ؿَكُيّ و كاكئاهاًٌُتاْ بؤ ؿَكُيّ ,بؤ ئًٌََُ مؤك باًُ ,ئًٌُ تًُذًعِ ئًَىَ ؿَكُيّ ,ئُطُك ئًَىَ
هًَُُىاْ ػؤتاْ بطُُُ هًا ُيُن ,ئُوَ كُيفِ ػؤتاُُ ,كان عبـاهلل ّ ًُال ُىكّ فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلل حمٌـ ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتًىاُِ ئُو ثًًٌَِاكَّ ػاتىو ثُضياْ ػاْ ؿَكَُ ,وَكى ئُو وتِ بىؿدُّ ػُهَلًُٓ ,ىاؿاكَ
هًقُُيُكِ ٓاوبَُ ؿكوهت ببًَت هًَُُىاْ فلاكوًؤُُكاُـا ,ياػىؿ ئُو ؿَهُالَتُ بـكيَت بُ هًقُُّ ؿاكايِ,
بؤئُوَّ ًُٓىو ئُو ثًًٌَِاكَ هؤدًلًاُُ ياػىؿ ًُُتقًاُُّ ,كُ هَُ ٓؤهَُ ػلاوَتُ كوو بًًَُىاميَلِ باَ
هُ بُكفَوَُـّ ػُهَم ؿاب ِليَقكيَتُوَ ,بُتايبُت ب ِليَلِ باَ هُ بىؿدُ ُاثًَىيوتُكاُِ بُكاكبلؿْ
ؿابٌلًَِـكيَت ,بؤ ػنًُت كلؿْ ,ياػىؿ بؤ باًال كلؿُِ فياُِ ئُو ٓري و تىيَقاُُّ كُبلاؿَكاْ ُاوياْ
ًَِٓا ,فُِ ًاهَُوَيُ ,ثًٌٌَُكطُيُ ,ػُهَلِ بًَلاكو  ,ػُهَلِ ُٓفاك و ُُػؤَ و ئُواُُيُ ,كُ ًّ ُاوياْ
ُآًٍَِ ,ثًٌتىاُِ ئُو كَِئًُ ؿَكَُ ,ئىًًَـ ؿَكَُ كاكّ هُهُك بلليَتٓ ,ىُلُ هُ بُكفَوَُـّ ػُهَلُ و بؤ
ًُٓىو اليُكٌآُُُ ,ك هُطُيَ ئُوًَـا ئُطُك كلا ,هًقُُيُن ؿكوهت كلا بؤ ئُو ؿاًلاُـُُ ,مؤك
بُالًاُُوَ ًُبُهتُ ,ئًٌَُ  61 , 3111ثُكهًُاُتاكّ ئًَلَ ثلؤفَيُكٌاْ ثًٌَلَُ كلؿووَ ,كُ ثًَـاُِ
ىُكم بُو ػُهَلاُُّ كُ ؿَػىيَِّ هُ ؿَكَوَ ,ياْ هُُاوػؤ بؤ ًاهتُك ,ؿكتؤكا ,ياػىؿ بُكاهؤكيؤي هُهُك
سًوابِ ػؤياْ ,ئًُاَُُ ثاكَيُكًاْ ثٌَ بـكيَت ,بؤئُوَّ هُ ًاوَّ  31هاهًََلـا بتىاُّ بًـَُُوَ بُ
سلىًُت ,ئُوَ ثٌتًىاًَُلِ باًُ بؤ ًُهُهُّ بلَو ؿاْ بؤ ؿكوهتللؿُِ كاؿك و ئُو بابُتاُُّ تلُٓ ,ك
هُثايَ ئُوًَـا كؤًُهًََم ػُهَلِ تلًاْ ُٓيُ ؿيجؤكت كلاوُُتُوَ ,ثًٌَاليٍ باهٍ كلؿُٓ 11 ,ماك كُي و
طُجنِ ئُو والَتُ كووبُكِووّ كًٌَُ بىوُُتُوَ ,بُمؤك ًَُلؿكاوُُتُوَٓ ,ىُلُ تىوًِ كًٌَُّ ؿَكوُِ و
ىُكم و ئُواُُ بىوُُتُوَ ,ئًَُُ ئُككِ سلىًُتُ ٓاوكاكيًاْ بلات ,ؿوا ثًًٌَِاكّ ًّ ئُوَيُ كُ
ئًَُُ ُٓك بلِطُيُكِ تلَ ,ثًٍَ وايُ بلِطُيُكِ عًُُهًُ مؤك مووتل كاكّ هُهُك بلليَت ,بُتايبُت هُ

322

ػاهَِ ؿووًَـا كُ كىكتًَِٔاُُ ,هُ  2ػايَ ثًَلٔاتىوَ ,بلِطُّ ؿووََ كُ كىكتًَِٔاُُ هُ  3ػايَ ثًَلٔاتىوَ,
ًٓىاؿاكَ ػاهَِ هًًًَُِ بؤ مياؿ بلليَت و  ,بلاؿَكاْ كُ ًاوُُتُوَ ثٌتًىاُِ ئَُ بلِطُيَُ بلُْ ,كُ ًّ
ثًٍَ وايُ سلىًُت هُ كابلؿووؿا كًُتُكػًُِ كلؿووَ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُو بلِطُيُ مياؿ بلليَت ,ثًَىيوت
ؿَكات هُهُك سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ ًاوَيُكـا كُ هُ  25كؤف تًَجُكِ ُُكات ,ثٌت بُهذي بُ
ًاؿؿَّ  92هُ ؿَهتىكّ عرياىِ فًـكاي ,كُ ؿَهُالَتُكاُِ ؿاؿطاّ فًـكازي باالَّ ؿياكٍ كلؿووَ ,هلاالَّ
ياهايِ هُهُك سلىًُتِ فًـكاي بُكمبلاتُوَ ,بُ ًُبُهتِ وَكطلتُِوَّ ًُٓىو ئُو ًافُ ؿاكايًاُُّ ,كُ
سلىًُت ُُيـاوْ ياػىؿ ؿَهتِ بُهُك ؿاطلتىوْ ,ئًٌَُ ئُطُك ثًٌَاْ وايُ ئُوَ كؤتايِ ُىىتُ بابوًََري,
ئُطُك ثًٌَاْ وايُ ًافًُ ,افِ ؿَهتىوكيُ و مَوت كلاوَ ,ؿاؿطاّ باالَّ فًـكازي ُٓيُ ,تا ئًَوتا ثُُاّ بؤ
ُُبلاوَ و ُٓوهَِ هًاهِ ُٓيُ ,ئَُ كاكتَُ ,ئَُ ِكيَطا ئوىهَِ و ياهايَُ با بطليَتُ بُك ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ثُضياْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُضياْ عبـاهلليٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ويَلِاّ ثٌتطريّ كلؿمن هُ بؤٓىوُِ ُٓك ٓاو ِكيًَُن بؤ كَُ كلؿُُوَّ ػُكدِ ُٓك هٌَ هُكؤكايُتًُكاْ,
ُٓكوَٓا كَُ كلؿُُوَّ ػُكدِ هُ ؿَكوامَكاُِ ػُكدِ ؿيلُ ,ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكَُ تُبعُْ
ثًًٌَِاكَكاُِ بلاؿَكاْ ًُٓىوّ مؤك ًُعقىهُُٓ ,كوَٓا ئُوَّ مياؿّ ؿَكَُ هُهُكّ مياؿكلؿُِ ؿَكًاهَُّ
ػىيَِـكاكاْ ,ػىيَِـكاكاُِ ماُلؤ ,مؤكداك ئًقالاظياْ كلؿووَ هُ هًقُُّ ثُكوَكؿََ ,بُالََ ػؤًشايَ
ؿَبري كُ ئُجماكَ وَماكَتِ ؿاكايِ بُ ُُٓـّ وَكبطليَت ,ئُو بابُتُ طليِطِ ثٌَ بـكيَت ,ؿووًًَاْ :مياؿ
كلؿُِ ًىوُّٓ ثًٌٌَُكطُ ,هًًََُ :بُكمكلؿُُوَّ ئاهتِ بقيَىّ فُاُِ ًاهَُوَُٓ ,كيُن هُ فُاُِ ًاهَُوَ,
فُاُِ بٌَ ٓاوهُك ,تُالَىـكاوآُْ ,كوَٓا ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكَُ كُ ًاكّ ُٓوهًَل بؤ ثايتُػتِ طًُتًاكّ
 3112ئاًاؿَ كلاوَ ,هًَلَؿا بلَِ ثاكَيُكِ بؤ تُكػاْ بلليَت ,بؤ مياتل ثُكَثًَـاْ بُ ُُٓـَّ ثلؤفَّ
طًُتًاكّ ,كُ بُكِاهتِ ًايُُِ ئُوَبًَتُٓ ,وهًَل و كىكؿهتاْ بًًَُىَيُن ثًٌاُِ طًُتًاكاْ بـات ,كُ
ػاوَُِ ُُٓـَٓا وَكى بوًََِ كِووؿاوّ ًًَقوويِ طليِطُ وَن ئُوَّ هُ ثاُؤكاًاّ ئُهتًُبؤي ُٓيُ ,وَن
ئُوَ هُ والَتاُِ ؿوًُاؿا ُٓيُ ,كُ تاكخيِ ػؤياْ هُُاو هُوسُيُن ثًٌَلًُِ طًُتًاكاْ ؿَكُْ ,بًُُوبُت
ثلؤفَكاُِ تُكػاُللاوّ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطا ,ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكَُ ,كُ هًَلَ بابوًََري ثاكَّ تُكػاُللاو
بؤ ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطا ,ب ِليَلِ بُكٓاو ُنيلُّ ً 31وًاكيَم ُٓبٌَ ,بؤ ٓاكللؿُُوَّ ياْ بؤ بايُػـاْ بُ
فيَلػاُِ ثُكوَكؿَيِ و ماُلؤيِ بـات ,هُ ُٓكيُن هُ ُؤفَُللؿُُوَو ٓاكللؿُِ هًوتًُِ ئاوو ئاوَكِؤيِ
ىىتاواُُكاْ ,ثؤهُكاُِ ػىيَِـْ و كلؿُُوَّ ػُزي كِآًَِاْ بؤ طٌت ًاًؤهتاو فُكًاُبُكّ وَماكَتِ
ثُكوَكؿَ ,ئًُُ دطُ هُوَّ ٓاوػٌاُـُُوَ بُ ؿَكًاهَُو ًىوُّٓ ًاًؤهتاياْ و  ,ؿابًِللؿُِ يُكُّ
ًٌُتُدٌَ ,ئُطُك ُُبًَت ؿابًِللؿُِ يُكُّ ًٌُتُدٌَ بؤ ًاًؤهتاياْ و ,ؿايُُطاّ ثًَىيوت بؤ ئاهاْ
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كلؿُِ وَمعِ طىمَكاًُاْ ,وَمعِ ػًَناًُآُْ ,كوَٓا تُكػاْ كلؿُِ ب ِليَم هُو ثاكَيُ بؤ ثُكَثًَـاُِ
ثاكيَنطا ,بؤ ٓاكللؿُُوَّ وَماكَتِ ػىيَِـُِ باالَ ,بُتايبُتِ بًُُ ُاوػؤيًُكاْ ,كُ هًَلَ بُؿواوَ ئًُُ
ثاَ ئُوَّ ىىكباًٌُاْ ؿا ,ؿَبٌَ ئُو بابُتُ هُاليُْ سلىًُتِ ُٓكيٌَُوَ بُ ُُٓـ وَكبطًَليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًىَيى ػاْ.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
باي هُ مياؿَكِؤيِ و مياؿَّ ئُو ثاكاُُ كلا ,هُ ػُؿًَات و ًًُِغ و ًُهلوفات اػلّ ,صيىوُُيُن
بًَِٔري هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ هاهَِ ثاك ,بابوًََري ُٓك ً 13اُطِ ً 26وًاكّ هُكف كلؿيُ ,كُِٓ ً 23وًاكّ
هُ بؤ ؿاُـكايًُ 11 ,وًاكّ تُُٔا بؤ كاكّ ػًَلػىامّ و ٓاالكِ و ئايِِ بىوَ ,ئًُّ ٓىاكًَري هاهٌَُ هُ
ثُكهًُاْ ًُُناًُُ ئَُ كاكَ ُٓبٌَ ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ هُ ثُكهًُاًٍُ ً 22وًاك ً635وًؤُِ هُكف كلؿيُ,
ً 3وًاكيٍ هُ بؤ ؿاُـكايُ هُ بؤ كاكّ ػًَلػىامّ و ٓاالكِ ئايِِ ,بُياُِ بًوتٌاْ ئُو ىواُُ ,ئُجنىًُُِ
ؿاؿوَكّ ً 26وًاكّ هُكف كلؿيُُٓ ,يئُّ ئًوتوٌاك ً 6وًاكّ هلف كلؿيًُ 35 ,وًاكّ هُ بؤ تُكػاْ
كلايُ ,ثٌتًىاُِ هُ ٓاوكاكامن ؿَكَُ ,ئُطُك مياؿَ ؿَكليَت هُ ًىوُّٓ ُٓك ٓري و تىيَقيَم بًَتًّ ,
ُاوَكاًُاْ ُايٍِ ,ؿكيَقَّ ثٌَ ُاؿََ وَن باهٍ كلؿ ئُطُك فلاكوًؤُُكاْ هًَُُىاْ ػؤياْ كيَم بلُوْ و ئُو
ثاكَيُّ تُػوًى بلُْ ,ثًٍَ باًالَ ,يُن ,ؿوو ثًًٌَِاكَ ُٓيُ ,ىُكَبىوّ فُكًاُبُكاُِ ُاوُٓكاُِ
ؿَكَوَّ ُٓكيٍَ كُ ثًٌَال هُ ئًـاكَّ هوًٌَاُِ بىويُُّ ,ىوِ ُاوُٓكاُِ تل وَن كُككىون و ئُو ًىيَِاُُ
كلايّ ,وَكى ٓاوكاكَ كان ًًَلماؿ باهِ كلؿ ىُكَبىو بلليَُِوَ بآًُ ,اوتاكلؿُِ ًىوُّٓ فُكًاُبُكاُِ
هوًٌَاُِ و ُٓوهًَل و ؿٓؤن تاكى ئًَوتا ًىوُّٓ فُكًاُبُكاًْ ,اًؤهتاياُِ ُٓوهًَل و ؿٓؤن كًُالَ هُ
ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ و ًاًؤهتاياُِ هوًٌَاُِ ئُطُك ٓاوتا بلليَّ ,ثًًٌَِاكيَلِ تليٌٍ ُٓيُ كِاهتِ
ميِـاًُاُِ هًاهِ ئًٌِ هُ بؤ كلايُ ,بُالََ كاكَكاًُاْ مؤك بُ هوتِ ؿَكِواتّ ,يُن سًواب ُُكلايُ هُ بؤ
ميِـاًُاُِ هًاهُِ ,اوػؤ ئُطُك بلليَت ,بًُُوبُت كىكتًَِٔاُُوَ ,كىكتًَِٔاْ ؿَتىاُري هُ ؿآاتِ ُُوت ثلِ
بلليَتُوَ ,وابنامن كىكتًَِٔاًٌٌُاْ ًىػُتُتُو فًعوِ ًُُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ُُهليّ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُُهليّ طياي.
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًّ هُكَتا ثٌتًىاُِ ثًًٌَِاكَكاُِ ًاًؤهتا عٌل و كان كاكؿؤ ؿَكَُ ,هُكِاهتًـا بلِّ ً 911وًاك
مياتل ,ئُطُك ئًٌَُ ثًَـآىوُُوَّ ثٌَ بلُيّ مياؿَكِؤيِ ُٓيُ هُهُك ًُهُهُّ ًُهُكفِ هُكؤكايُتِ و
بُػٌري و ئُواُُ ,ئُوَ ب ِليَلِ مؤكَ كُ ؿَكليَت بًًَُىَيُكِ عاؿيالُُ ؿابَُ بلليَت بُهُك ئُو ٓري و
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تىيَقاُُّ ,كُ بلاؿَكامن ئاًافَياْ ثًَـا ,ػاهَِ ؿووََ ًّ ؿًَُويَت ثٌتًىاُِ ثًًٌَِاكَكُّ كان بلٓاْ
بلَُ ,هُكِاهتًـا ئًٌَُ ُٓتاوَكى ًاؿؿَّ  8هُ بؤ  ,12كُ ئُوَ ِكيَقَيُن ثاكَ هُػؤ ؿَطليَت دطُ هُ
ًُهُهُّ ثًًٌَُِّ ٓاوهُكطرييُ ,هُ  8بؤ ً 965 ,12وًاك ؿيِاكَ ُٓتا ئًٌَُ ئُو ً 965وًاك ؿيِاكَ يُن
الّ ُُكُيُِوَ هُ ًاؿؿَكاُِ تلُ ,اتىاُري ؿَُطـاْ بـَيّ هُهُك ًُهُهُّ ػُكدِ و كىكتًَِٔاْ ,ػاهًََلِ
تل كُ ؿًَُويَت ئاًافَّ ثٌَ بـََ ثٌتًىاُِ كلؿُِ كىيَوتاْ ػاْ و كان ًًَلماؿَ ,هُكِاهتًـا ئُو
فُكًاُبُكاُُّ كُككىون و ُاوُٓ ؿاب ِليَِلاوَكاْ ,تا ئًَوتا ًىوُٓياْ ُٓك هُهُك ئًـاكَّ هوًٌَاُِ
وَكؿَطلت ,بؤيُ ؿَبًَت هًَلَوَ ئًـاكَّ هوًٌَاُِ ثًَـآىوُُوَّ بؤ بلات ,بؤ ىُكَبىوكلؿُُوَّ ئُوَ
فُكًاُبُكاُُّ كُككىون ُاوُٓ ؿاب ِليَِلاوَكاْ ,بؤئُوَّ عُؿاهُتًَم ُٓبًَت هًَُُىاْ ًىوُٓكاًُاُُوَ,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ُُكضياْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُُكضياْ عبـاهلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ٓاوكِاَ هُطُيَ ئُو ٓاو ِكيًَاَُُ ,كُ ؿاواّ كَُ كلؿُُوَّ بىؿدُّ طٌتِ هُكؤكايُتِ ؿَكُْ,
هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ,ثُكهًُاْ ,سلىًُت ,كُ كَُ بلليَتُوَ بُ ِكيَقَّ ُٓ ,%11كوَٓا ئُطُك بُكاوكؿ
بلُيّ بُ هاهَِ ثاك ً 911وًاك مياؿَّ ػُكدِ ُاثًَىيوت ُٓيُ ,كُ بؤ مشُن و ًُهلوفاتِ اػلّ,
ُاؿاكايًُكاْ و ًًُِغ ,كُ مياؿّ كلؿووَ هُ هاهَِ ثاك ئُواُُ بطُ ِكيَتُوَُٓ ,كوَٓا هُ ثاكَّ بىؿدُّ
تُكًٌوِ كُ ًُٓىو هاهًََم ؿيَتُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ ئُويٍ هُ مياؿبىوُِ هًعلّ ُُوتُوَ ؿيَتُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُو بىؿدُيُ و ,ئُو  3سًوابَُ كُ بُ ِكيَناْ وَماكَتِ ؿاكايِ ئاًافَياْ ثًَـاوَ ,كُ
كلؿووياُُتُوَ بؤ ؿآاتُ ُُوتًُكاْ ,كُ تائًَوتا ُُكلاوَتُوَو كُي ُاماَُِ ِٓ تًَـايُ ,ئًٌَُ ؿَتىاُري بُو
بلَِ ثاكَيُ دًٌَ بلُيُِوَ بؤئُوَّ بتىاُري كؤًُهًََم ػنًُتطىماكّ باًالّ ثٌَ بلُيّ ,بؤ صيىوُُ
ًىوُّٓ ثًٌٌَُكطُ بُ طٌتِ ,بُ هًىاكاْ و بُ ًَٓنَكاُِ  71و ًُ81وَ ,ئًٌَُ ئُوَ ٓىاك هاهَُ ًاؿؿَيُكِ
ياهايِ فُكم ؿَكُيّ بُهُك سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ,ؿَهًََري ثًَىيوتُ ًىوُٓكاْ يُكواْ بلاتُوَ
بُ ٓاوثًٌُكاًُاْ هُ هىثاّ عرياىِ ,بُؿاػُوَ تا ئًَوتا ُُكلاوَ ,بُكِاهتِ ئًٌَُ ؿَبىوايُ هًَلَ
هًَجلهًُِوًَاْ بللؿبا هُ وَماكَتِ ًُعِِ كُ تا ئًَوتا ُُيللؿووَ ,هُكاتًَلـا ًُٓىوًاْ ٓاوكِايّ هُطُيَ
ئُوَ ,تلا ؿَكَُ كُ ئًُوايَ بًَٔتُ بىاكّ دًَبُدٌَ كلؿُُوَ ًىوُٓكاًُاْ ًُٓىو يُكواْ بلليَتُوَ,
ُٓكوَٓا ًّ ٓاوكِاَ هُطُيَ ئُو بُ ِكيَناُُّ كُ باهِ باَ كلؿُِ ًىوُّٓ كَُ ئُُـاًاًُاْ كلؿ ,ئُواُُّ
كُ ًٓض ؿَكاًُتًَلًاْ ًُُ و ,تىاُاّ بُ ِكيَىَبلؿُِ ئًٍ و كاكَكاُِ ػؤياْ ًُُ ,كُ هُ ُٓ 511ماك كًُال
ُُبًَت ًّ ,ثلهًاكيَلًٌٍ كلؿ ,كُ وَالًٍَ وَكُُطلتُوَ ؿووباكَّ ؿَكًُُوَ ,ئًٌَُ هُ ًَٓنَكاُِ ئاهايٌِ
ُاوػؤ بُتايبُتِ ياهاّ ػنًُت و ػاًٌُُُِِ ,كُ هَُ ثُكهًُاُُ بلِياكّ هًَـكا ,ثًٍَ ئُو ياهايُ
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سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بُ ُىوهلاوّ وَماكَتِ ؿاكايِ و ئُجنىًُُِ وَميلاْ ً %81ىوُٓو
ًىػُهُهاتِ ثًٌَال ؿَؿا بُ ئُواُُّ كُ ػاٌُُُري ؿَبّ هُو ًَٓناُُ ,بُالََ بُؿاػُوَ ئُو ياهايُ
طُكِاُـيُوَ بؤ  %81تُُٔا ًىوُّٓ ئًوًٌِ ,ىوُّٓ ئًوٌِ ًَٓنَكاْ مؤك كًُُ ,ئُوَّ كُ تؤمَّ
ًىوُٓكاُِ مياؿ كلؿووَ ,بُكِاهتِ ًىػُهُهاتُكُيُ ًّ ,ؿَيوًٍََ ُٓيُ ؿوا ًىوُٓياْ ئُواُُّ كُ
بٔىوكاليّ ًىوُٓياْ هُو ًَٓنَكاُُ ُٓ 162ماكَ ,كُ ؿاؿًَُمكيَت ,ػاٌُُُري كلؿْ بُ ُٓ 162ماك هُؿا
()81كُّ ِٓ ؿَكات؟ بؤيُ ؿاوا ؿَكَُ وَماكَتِ ؿاكايِ ًٓال ِكيَطلّ ُُكاتُٓ ,كوَٓا ًّ ثٌتطريّ ؿَكَُ
هُ ؿابًِللؿُِ ًىوُٓيُن بؤ ئُو ًِـاالَُُّ كُ هُفيَل ًَٓوَِ ُٓفاكّ ؿاْ ,كُ هُ ُٓ 311ماك كًُال ُُبًَت
و ,ىُكَبىوّ ئُو فُكًاُبُكاُُ ؿووباكَ ؿَكًُُوَ كُ هُ هِىوكّ كُككىون و ,هُهُك ًًالكِ ُٓكيٌَّ كُ
ىُكَبىو ُُكلاوَتُوَ ,بُكِاهتِ ًّ ثًًٌَِاكيَم ؿَكَُ كُ بىؿدُّ كفلّ مؤك كًُِ بؤ ؿاُـكاوَ ,كُ
يُكًَم هُو ىُماياُُّ كُ مؤك ًُُلىبُ ,هُ ثلؤفَكاًٍُ مؤك ًُ ـوكَ ,تلايُ با ئًٌَُ بىؿدُيُكًاْ بؤ
تُكػاْ بلُيّ ,كُ ؿَهتُكاْ باي كلاوْ ,كُ ؿاًُمكاوْ ًّ ,ثٌتطريّ ئُواُُ ؿَكَُ كُ ؿاوا كلا ًىوُٓياْ بؤ

ؿابِليَت ,ؿَهتُّ ًافِ ًلؤظ ًٍ ؿاًُمكاوَ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُوكاتُّ كُ بىؿدُ ٓاتىوَتُ ئًَلَ بىؿدُّ بؤ
تُكػاْ ُُكلاوًَُٓ ,ىوًاْ ؿَماُري كُ ُُٓـ طليِطُ بؤ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ؿَهت بُكاكبىوًُاْ و بؤئُوَّ
بتىاُري بًًَُىَيُكِ باًال ئًٍ بلُيّ ,وَمعِ تُُـكوهتِ هُ ُٓكيٍَ ؿَماُري ُُٓـ هُ ئاهتًَلِ ػلاخ ؿايُ.

بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ًاًؤهتا فُكًاْ.
بُ ِكيَن فُكًاْ عناهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكَتا ثٌتطريّ هُ ًاًؤهتا عٌل و ُاهم ػاْ و كان كاكؿؤ و كان عبـاهلل و كىيَوتاْ ػاْ ؿَكَُ ,بؤ ئُو
ثًًٌَِاكاُُ ,ثٌتطريّ هُ ثًًٌَِاكَكُّ كان عبـاهلل ّ ًُال ُىكّ ؿَكَُ ,بؤئُوَّ هلاالَ هُ ُاوَُـ بلُيّ
بُكاًبُك بُو ًىهتُسُىاتُّ كُ ُٓيتٌاْ بطُ ِكيَتُوَ ,ؿياكَ بلاؿَكاْ باهًاْ هُوَ كلؿ ًّ ,تُُٔا باي هُ
كىكتًَِٔاْ ؿَكَُ ,ؿياكَ كىكتًَِٔاُُكُ كُ هُ ُٓكيٍَ ؿايُ ,كىكتًَِٔاًَُلِ ُُػٌُ بؤ ؿاكِيَقكاوَ ,بُالََ ئايا
ئُو ُُٓطاواُُّ كُ هُ كاثؤكتُكُؿا ٓاتىوَ ؿَهت ًٌُاْ كلاوَ ,بؤ ٓاكَهُككلؿُِ ئُو كىكتًَِٔاُُ ,دؤكيَم
هُ ُاكِووُِ ثًَىَ ؿياكَ ,ئُطُك وَماكَتِ ؿاكايِ ئُوَ كِووْ ًُُ هُكَتا بُو هًاهُتُّ كُ ُٓيُتِ ,بُ ًٓض
ًًَىَيُن ُاتىاًَُت بُكِاهتِ ػُكدًُكاُِ كَُ بلاتُوَ ,هُبُكئُوَّ ػؤّ هُ هًاهُتِ ؿاكايِ ئًَوتا ئًٌَُ
الًاْ ُٓيُ ػُكدًُكاْ وكؿَ وَكؿَ مياؿ ؿَبٌَ ,ئًٌَُ كُ ؿاوا ؿَكُيّ ئُو ػُكدًاُُ هُو مياؿَيُ كُ
دًاوامّ ًَُىاْ هاهَِ  3113و ,3112بُالََ هًَلَ ِكيٌَِاضياْ ؿَكات ػُكدًُكاْ ٌٓ هٌَ ؿَكُْ ئُوَ يُن,
ؿ وو :ميَـَكلؿُِ ؿآاتُكاْ ,ميَـَكلؿُِ ؿآاتُكاْ ئايا هُ كؤكلؿُُوَّ ئُو ؿآاتاُُيُ كُ هُ ؿآاتُكاُِ
ُاوػؤيُ؟ يُعِِ ئُواْ ِكيَقَكُياْ مياؿ ؿَبًَت ,بؤئُوَّ ئُو كىكتًَِٔاُُّ ثٌَ ثلِ بلليَتُوَ ًّ ,ثًٍَ وايُ
كىكتًَِٔاْ بُ يُكًَم هُو كِيَطاياُُ ثلِ ؿَكليَتُوَُٓ ,كُُٓـَ ؿًَوًٍََ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ يُكًَم هُو
ؿَهُالَتاُُّ ًُُ ,يُكَُ ؿَبىوايُ ئُطُك بًبىوايُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ يُؿَطِ ُٓبىوايُ ,و ثاكَ بىوايُ,
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ياػىؿ ميَلِ بىوايُ ,كُ يُؿَطُكُّ بفلؤًتبا ,بًتىاًُبا دؤكيَم هُ كىكتًَِٔاُُكُّ ثلِكلؿباوَ ,ثاًاْ ئُطُك
ٓاتى ىُكم ,ىُكمَكاْ ئُطُك ُاوػؤيِ بًَت ياْ ؿَكَكِ بًَت ,داكيَم بُ ًٓض دؤكيَم ًتٌاُُ ؿكوهت
ُُبىوَ هًَُُىاْ باُلُكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ و ػُهَلِ كىكؿهتاْ ,بؤئُوَّ ئُو ًُٓىو ًوًاك ؿيِاكَ بُ
ُُٓـ كؤفيَم بىوُُ ًوًاك ؿيِاكو ,بُ ُُٓـ هاهًََم بتىاُري ىُكمياْ هٌَ بلُيّ ,بؤ ثلِكلؿُُوَّ ئُو
كىكتًَِٔاُُ ,ثاًاْ ىُكمّ ؿَكَكِ ,بُكِاهتِ هُ ىُكمّ ؿَكَكِ هُبُكئُوَ ئًٌَُ ُاتىاُري ىُكمّ ؿَكَكِ
بلُيّ ,هُبُكئُوَّ ئُو كُهُّ كُ ىُكمّ ؿَكَكِ ثُيىَُـَ بُ هِـووىِ ؿكاوّ ًَُىؿَوهَُتِ ,كُ هُطُيَ
سلىًُتِ ًُككُمّ ًاًُهَُ ؿَكات ,ػاهَِ تلًاْ ُٓيُ بؤ ثلِكلؿُُوَو كىكتًَِٔاْ و ياػىؿ هُك ِكيَق كلؿُِ
ئُو تُكاموو ثاكَؿاُُّ كُ بُكؿَواَ الّ ئًٌَُ كىكتِ ًَِٓايُٓ ,اخ كلؿُِ ثاكَ ؿياكَ ئًٌَُ ُاتىاُري ثاكَ
ٓاخ بلُيّ ,هُبُكئُوَّ هُ ًُككُمَوَ ثاكَ ٓاخ ؿَكليَتًٓ ,ىاؿاكَ دىاسياْ بـَُُوَ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
لظ ١ُٝػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن لظ ١ُٝجنٍ اهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿيعاكَ ًِعًٍ كعؤؿَُطٍ هُطعُ َي ثًٌَعًِاكَكاُِ بلاؿَكَكاصيعا ,هعُ بلِيِععِ ئعُو بعلَِ ثاكَيعُّ كعُ هعُ ٓعُك هع ٌَ
هُكؤكايُتًُكُيُ بؤ ئُو هٌَ ًُبُهتاُُّ ػىاكَوًٍَ -1 :ىوٓعُّ هعُكدَُ فُكًاُبعُكاُِ ٓعُكيٍَ بعُكم
بلليَتُوَ ,بُدؤكيَم كعُ ٓعًض فُكًاُبعُكيَم ًىوٓعُكُّ هعُ ٓ 611عُماك ؿيِعاك كعًُال ُعُبًَتً ,ىوٓعُّ
ثًٌٌَُكطُ مياؿ بلليَت ,بًًَُىَيُن كعًُال ُعُبًَت هُطعُ َي ًىوٓعُّ ٓاوتاكاًُعاْ ,كعُي و كعاكّ ًعًُٓـاْ
ًىوُٓكاًُاْ بًًَُىَيُكِ ؿاؿثُكوَكاُُ بـكيَت ,كعُ بعُو ًعًَىَيُّ ئًَوعتا ميعاؿ كعلاوَ ًعايُْ بعُ كعُي و
كاكّ ًًُٓـاْ ًُُ,ىُكَبىوكلؿُُوَّ فُكًاُبُكاُِ هُك بُ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ,ئُواُُّ كُ هُ كعُككىوكّ,
كُ وَػتِ ػؤّ هُ هوًٌَاُِ ؿاًُمكاوُْٓ ,تا ئًَوتاكَُ ُُٓـداكيَم هعُكؿاُِ وَميعلّ ؿاكاضيعاْ كعلؿووَ,
بؤ ىُكَبىوكلؿُُوَّ ئُو فُكًاُبُكاُُّ كع ُ ٓعىوُُتُوَ هعُك ئًعـاكَّ ٓعُوهًَل ,ػعا َهًَلِ تعل ًعّ هُطعُ َي
ئُوَ ؿاَ كُ ب ِليَم ثاكَ هَُ مياؿَيُ ؿابِعـكيَت ,بعؤ ؿؤميِعُوَو ًَِٓاُعُوَّ تعُكًِ كوفعاتِ ئُُفاهعُكاْ ,كعُ
ئًٌَُ هُؿواّ  31ها َي ًُُاْ تىاًُىَ هعُ بىؿدعُّ هعاالَُُّ ػؤًاُعـا ب ِليَعم ثعاكَ ؿابِعـكيَت بعؤ ؿؤميِعُوَو
ًَِٓا ُُوَّ كوفعاتِ ئعُُفاي كلاوَكعاْ ,بؤيعُ ئعُككِ سلىًعُتِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُُ ,كعُ ٓعًال ٓعاوَكِواُِ
ًىاًَُلِ عُكَب ُُكات ,كُ طؤكَِكاُِ بؤ بـؤميَتُوَ بؤ كُي و كاكّ ئُُفاهُكاْ ,ئُككِ سلىًُتُ ,ئعُككِ
ثُكهًُاُُ كُ ؿاكؤكِ هُوَ بلات ,هاالَُُ ب ِليَم ثاكَّ ؿيعاكيللاو بعؤ ؿؤميِعُوَّ ىىكباًُعاُِ ئعُُفاي ؿيعاكّ
بلليَت ًّ ,هُطُيَ ئُوََ كُ ب ِليَم ثاكَ ؿابِـكيَت بؤ ىُكَبىوكلؿُعُوَّ ؿيجعؤت كلاوَكعاْ ,ئعُو طُجناُعُ,
ئُو كض و كىكِاُُّ كُ ؿيجؤت كلاوُُتُوَ ؿياكَ سُىِ ئُوَياْ ُٓيُ هَُ والَتُؿا داكيَلِ تل فيعاْ ؿكوهعت
بلُُُوَ ,ب ِليَم ثاكَّ ؿياكيللاوياْ بـكيَتآ ًّ ,هُطُ َي ئُوََ كُ ب ِليَم ثاكَّ ؿيعاكيللاو بعؤ ػاُىوبعُكَو
بؤ كُي و كاكّ ًًُٓـاْ ,هُطعُ َي ًىوٓعُّ ػاٌُُُعًِاْ ميعاؿ بلليَعت بعُ كعًُاليّ ًىوٓعُ كعُ هعُ 251
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ُٓماك كًُال ُُبًَت ,ػاوَْ ثًَـاويوتِ تايبُت و كًُئُُـاًاْ تا ثًَـآىوُُوَّ ياهعاكُياْ ًىوٓعُكاًُاْ
اليُُِ كَُ بلليَتُ ُٓ 511ماك ؿيِاك ,ؿكوهتللؿُِ هِـووىِ بًٌُ بُ ًُبُهتِ ٓاكَهعُككلؿُِ كًٌَعُّ
ئُو ػًَناُاُُّ كُ هُ ػىاك ًَٓوَِ ُٓفاكيّ ,تُكػاُللؿُِ ب ِليَم ثاكَ بؤ ُٓفاكاْ و فُاُِ ًاهَُوَ ,ب ِليَعم بعؤ
ىُكمّ ػىيَِـْ ؿابِـكيَتُٓ ,كوَٓا ؿَكًاهَُّ ػىيَِـكاكاْ مياؿ بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ثُكويّ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُكويّ عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ُٓك يُكًَم هُ ئًٌَُ هُوثُكِّ بُكثلهًاكيُتًُوَ هُباكَت بُ كؤًُالَُِ ػُهَلِ ئًٌَُ ُٓهَـَهدَ بُ
ؿَكبلِيِِ ئُو كِاو ثًًٌَِاكاُُ ,بؤيُ ًّ ثٌتطريّ تُواوَ ُٓيُ بؤ ًُٓىو ئُو بلِطاُُّ كُ هؤماْ ػاْ و
كان امساعًى ئاًافَياْ ثًَـا ,هُباكَت بُ بلِيِِ ً 111وًاك ؿيِاك هُ بىؿدُّ ُٓك  5هُكؤكايُتًُكُ و,
ؿابَُ كلؿُِ بُهُك ئُو الياُاُُّ كُ باهًاْ كلؿ ,بُتايبُتًٍ ئُوَّ كُ ثُيىَُـَ بُ مياؿكلؿُِ
ًىوُّٓ يُكُكاُِ  71و  ,81مياؿكلؿُِ فًاكَّ ئُو ػاُىواُُّ كُ بؤ كُي و كاكّ ًًُٓـاْ ؿاؿَُليَت,
هُبُكئُوَّ ئُو  ,ًُِٓ 3ئُوَّ كُ ئًٌَُ ؿَيبًِري ؿوو ًِِٓ مؤك ًىمَسري هُ ُٓكيٌَُكًُاْ ,بؤيُ
ثٌتطريّ تُواو بؤ ئُو ػاالَُُ ؿَكَُُٓ ,كوَٓا ئُو بلَِ ثاكَيُّ كُ تُكػاْ كلاوَ بؤ هِـووىِ ٓاوكاكّ,
ُُػؤًِ ًًَلثُجنُُٓ ,كوَٓا ئُو بلَِ ثاكَيُّ كُ بؤ ُاوُٓ كِاطىيَنكاوَكاُُ ,ئُو طىُـ و ُاسًاُُّ كُ
كِاطىيَنكاوْ ,ؿياكَ ئُو ُاوٓاُُ مؤك طليِطّ ,بؤيُ ثًَىيوتُ سلىًُت بُدـّ ئاوكِياْ هٌَ بـاتُوَُٓ ,كوَٓا
ؿاواكاكيُكِ تليٌٍ ُٓيُ هُ سلىًُت ,ؿياكَ ئًٌَُ كىكِ و كِٔ ًًُٓـًاْ ُٓيُ هُ ماُلؤ ئُٓوًُكاْ
ؿَػىيَِّ ,ثًٌَاليٍ ًّ ئاًافََ ثًَـا ,ثاكَكَُ هُ بىؿدُ ئاًافََ ثًَـا ,ؿياكَ ئُواُُ ؿَكًاهَُّ ًاُطاُُ
ئُوَّ كُ هُ ماُلؤ سلىًًُكاْ ؿَػىيَِّ ,ؿَكًاهَُّ ًاُطاُُياْ ُٓيُ ,بُالََ ئُوَّ كُ هُ ماُلؤ ئُٓوًُكاْ
ؿَػىيَِّ ؿَكًاهَُياْ ًُُ ,بؤيُ ًّ ؿاواكاكَ هُ سلىًُت بتىاًَُت ثاكَيُن تُػوًى بلات ,بؤ ؿابًِللؿُِ
ؿَكًاهَُ بؤ كىكِ و كِٔ ًًُٓـ كُ هُ ماُلؤ ئُٓوًُكاْ ؿَػىيَُِّٓ ,كوَٓا ؿابًِللؿُِ ؿاػًوِ بؤ ئُواُُ,
ئًَُُ بُ كيَلاك ؿَكليَذي ,هُبُكئُوَّ ئُواُُّ كُ هُ ماُلؤ ئُٓوًُكاْ ؿَػىيَِّ ,ؿياكَ سلىًُت ؿَتىاَُِ
ياْ ئُوَتا كليَِ ؿاػوًُكُياْ واتُ هُك تًَٔىوّ هاالَُُّ ػىيَِـًُاْ ,ياػىؿ تُُوًق بلات هُطُيَ
هُكؤكايُتِ ماُلؤكاْ ,بؤ ؿابًِللؿُِ ؿاػوًُكاْ بؤياْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًوًَل ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
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ثٌتطريّ ئُو ىواُُ ؿَكَُ كُ هؤماْ ػاْ كلؿّ ,بُالََ يُن ػايَ ُٓيُ بًُُوبُت ئًٌَُ ,بؤئُوَّ
ثلؤفَكاُِ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ و ثُكَثًَـاُِ ثاكيَنطاكاْ بُباًِ بلِوات كُ بايِ  5تليوًؤْ و 211
ًوًاكَ ,ئُطُك سياُُويَت دًَبُدًَِ بلُيّ ,كًٌَُيُكِ طُوكًَاْ ُٓيُ هُ ًاكو ًاكؤٓلُكاْ ,ئُويٍ
كًٌَُّ ًىهَلـاكيُ و ,ئُواْ ئُطُك بًَتى ئُو ىُماياُُّ كُ باهِ كلؿ ,كُ ب ِليَم ثاكَ ؿاُـكاوَ ُٓك بؤئُوَ
ؿايبًَِري كُ بتىاُّ بُ كيَم وثًَلِ ئُو كًٌَاُُ ٓاكَهُك بلليَتٓ ,ىُلُ ئُطُك ئُو كًٌَُيٍُ ًىهَلـاكيُ,
ئًٌَُ  3كًًٌَُاْ ُٓيُ هُ بُ ِكيَىَٓىوُِ ثلؤفَكاْ ,يُكًَلًاْ ئُوَيُ كُمَويُكاْ ًُٓىوّ كًٌَُّ ػُهَلِ
هُهُكَ ,ؿووًًٍَ كًٌَُيُكٌاْ ُٓيُ كُ تايبُتُ بُ ؿينايِِ ثلؤفَكاْ ,ئًٌَُ ئُطُك بًَتى هَُ بىؿدُيُ
ثاكَيُن بؤ ئُوَ تُكػاْ بلُيّ ,بؤئُوَّ وَماكَتِ ًاكَواُِ بتىاٌَُ بُ كيَم و ثًَلِ ئًٌُكاُِ ػؤّ بلا,
ُٓكوَٓا وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ ًّ ,بُ ًٓض ًًَىَيُن هُطُيَ ئُوَ ًٍُ هُ ػُؿًَات و هًاُُ ثاكَ كَُ
بلليَتُوَ ,هُبُكئُوَّ بؤ يُكُجماكَ ئًُوايَ ً 81وًاك بؤ ٓاكوامّ و ِكيَطاو باُُكاْ ؿاُـكاوَ ,وَماكَتِ
ئاوَؿاُللؿُُوَ مؤك ثًَِ ػؤًُ كُ ئُو ئًٌُ بُ كيَم و ثًَلِ بلات ,هُبُكئُوَّ ُٓك ب ِليَم كَُ بلليَتُوَ
تُئورييٍ ؿَكاتُ هُك ئُو ,هُ ًًُِغ بًُٓض ًًَىَيُن كَُ ُُكليَتُوَٓ ,ىُلُ ثاك تىوًِ ًىًلًوًُن
بىويّ بؤ ًاكَواًُُكاْ ,ؿًَُويَت ثاكَيُن بؤ ئُو بُهًََِـَكاُُّ كُ مَكَكًُُـ بىوْ هُهاهَِ  3112و
 ,3112هُ ُُتًذُّ ؿابُميِِ ُلػِ ؿؤالك و ,ئًَوتا ُىوهلاوَكُياْ هُ ئُجنىًُُِ وَميلاُُ وًُٓ ,ىو ئُو
ثاكَيُّ كُ بؤ تُعىينّ ئُواُُ كُ مؤكبُياْ ئًفالهًاْ كلؿووَ بُ ُاسُقًُٓ ,ىوّ ً 5وًاك ؿيِاكَ ,تلاَ
وايُ كُ ئُوَياْ بؤ بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ثُياَ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُياَ اظيـ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًّ ئًُلِؤ ػؤًشاهٍَ كُ ًُٓىوًاْ ًىتُفقري هُهُك ئُوَّ مياؿَكِؤيِ ُٓيُ و ,ئًٌَُ ؿَبًَت سُزي
ئُو مياؿَ كِؤيًُ بلُيّ و ,ػُكز بلليَت بؤ ئُو بًُاُُّ كُ باهًاْ كلؿ ,ثٌتطريّ هُ ىوُكاُِ ًاًؤهتا
عٌل و كان كاكؿؤ و كىيَوتاْ ػاْ ؿَكَُ ,تُئلًـ ؿَكًُُوَ هُهُك ئُوَّ كُ ىُكَبىوّ ئُو ًاًؤهتاياُُ
بلليَت ,كُ هُ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَّ(ُاوُٓ ؿابلِاوَكاْ)ٓ ,ىُلُ ئُواًٍُ ُٓك هُهُك هوًٌَاُِ ُٓوهًَل
ؿاًُمكاوْ ,بُالََ ىُكَبىو مشىهًاُِ ُُكلؿووَُٓ ,كوَٓا ثٌتطريّ ؿَكَُ هُ ُؤفَُللؿُُوَو فيَلػاُِ
ثُكوَكؿَو ماُلؤ وًُ ,وبُتِ  %5تُكػاْ بلليَت بؤ كُكتِ كٌىكايَ ,ؿواتليٍ ثٌتطريّ ؿَكَُ كُ
ًُوبُتًَم ؿابِـكيَت بؤ فُاُِ ًاهَُوَ بؤ ٓاوكاكّ كلؿًُاْ ,ئُو ئُكمَّ كُ ُٓمشاُُ ثٌتطريّ
بؤٓىوُُكُّ كان ؿهٌَاؿ ؿَكَُ ,كُ هُ ُُوتِ ُاوػؤ ئُو كىكتًَِٔاُُ ثلِ بلليَتُوَ ,تايبُت بُ (رياْٝاً:
ايعحس) ؿووًًَاْ ؿَهٌََ( رظٝد االْفام ٚزٜاد ٠جبا ١ٜاالٜرادات) ،هًَلَؿا كِووْ ًُُ ئُو ثلؤفَ ياهايُ ٓؤْ
ٓؤُِ دًَبُدًَِ ئَُ ياهايُ ؿَكليَت؟ُٓ ,كوَٓا ًُبُهتِ ًُٓ؟ ,هًَلَؿا (مياؿَ دبايُو تلًًـ) و
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ئاهًُتًَلِ بؤ ؿاُاوَ؟ ؿياكَ هًَلَ ثلهًاكيَم ؿكوهت ؿَبًَت ,سلىًُت و ئاهًُتًَم و و ًًَىَيُكِ ؿاُاوَ,
بؤئُوَّ تُكًًـ بلاتُّٓ ,كوَٓا دبايُتُكاْ مياؿ بلات ,ؿَكليَت ئُوَ بُكِووُِ هًَلَؿا باهِ بللؿباو ئُو
ئاهًُتُّ ثًٌاْ ؿابا ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كان هُكُُٓط فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكُُٓط فلز:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَال ًّ هُكَتا بُ (عذن) ؿَهت ثٌَ ؿَكَُ ,بلاؿَكيَم باهِ عذنّ كلؿ وَماكَتِ ؿاكايِ مؤكّ ثٌَ ػؤَ
بىو ,كُ باهِ عذن ؿَكليَت ,بُ سُىًقُت عذنَكُ ًّ ؿَثلهٍ ئُطُك عذن ُٓبىو تُبعُْ تُكًًـ
ؿَكليَت ,يُعِِ مياؿَ ًُهلَفِ ُاكليَت ,بُالََ ئًٌَُ ًُٓىو بلاؿَكَكامن و ٓاو ِكيَلامن هُ ًىُاىًُُّ
بىؿدُ باهِ ئُو ً 911وًاكًَاْ كلؿ ,كُ هُ بابُكاُِ دطُ هُ تُعىيناتِ ًؤمَفري مياؿّ كلؿووَ ,ئُطُك
عذن ُٓيُ ٓؤْ ئَُ مياؿَيُ كلاوَ؟ هُكاتًَلـا ئَُ مياؿ كلؿُُ بُكِاهتِ عًالىُيُكِ عُكوِ ُٓبىوَ,
ئُطُك ئَُ مياؿكلؿُُ بؤ بُكَو ثًٍَ بلؿْ و بؤ ٓاالن كلؿُِ ئًٍ و كاكّ وَماكَتُكاْ ُٓبىوبٌَ ,ئُوَ
ثلؤفَكاْ هُ  ّ%29دًَبُدٌَ كلاوَ هاهَِ كِابلؿوو ,يُعِِ عًالىُيُكِ عُكوِ ُٓيُ ,ئُو ً 911وًاكَو
هُطُيَ ئُواُُّ كُ بلاؿَكاْ باهًاْ كلؿ ,ثًٍَ باًُو ثٌتًىاُِ ئُو ثًًٌَِاكاُُ ؿَكَُ ,كُ ٓاو ِكيَلامن
كلؿووياُُ بؤ مياؿ كلؿُِ ًىوُّٓ ًؤَمَفُ كَُ ؿَكاًُتُكاْ (ثًٌٌَُكطُ -ميِـاًُاُِ هًاهُِ -اوػؤ
بُتايبُتِ -كًُئُُـاًاْ -ػاًٌُُُِاًْ -اًؤهتاياْ ئايِِ -فًًَلياكاْ -كاباُِ ًايَ -فُكًاُبُكاُِ ُاوُٓ
ؿابلِاوَكآُْ -كوَٓا ئُو بُهًََِـَكاُُّ كُ ًاوَيُن هًُُو ثًٍَ ٓاتُِ ُىوهًِطُّ هوًٌَاُِ ثُكهًُاُِ
كىكؿهتاْ) ؿاواّ ىُكَبىوياْ كلؿووَ ,ئُوَ سُىًَلِ ًُكعِ ػؤياُُ ,باهِ بىؿدُّ ئُسناب كلاوَ ,بُالََ
ًّ ثًٍَ ػؤَ بىو كُ باهِ ئُو ًُوموعُ كلا ,ئًٌَُ هُُاو ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ؿووََ فلاكوًؤُري وَكى
ًَٓنّ هًاهِ هًًًَََُٓ ,نّ هًاهِ هُُاو ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُـا ًاُطاُُ وَكى بنووتُِوَّ طؤكِاْ 581
ًوًؤْ ؿيِاك وَكؿَطليّ ,كُ كًُالَ هُ ًُى ًوًؤْ ؿؤالك ,ئُطُك ئًٌَُ ً 7وًاكيٍ هُو ً 311وًاكَ
وَكطليّ ,ئُوَ ً 192وًاكّ ؿًًًَََِتُوَ ,ؿايٍ ؿاواًاْ كلؿووَ بؤ كيَلؼوتِِ ؿاكايِ ئُسناب بُثًَِ
كىكهِ ,بُثًَِ فًاكَّ ؿَُط ُٓكُُٓـ ُٓيُ ,طليِط ئُوَيُ ياهايُن ُٓبًَت ئُو ثاكَيُ تُكػاْ بلات
بؤ سنبُكاْ ًّ ,ثًٍَ باًُ ئُو ًُوموعُ ئًٌَُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ يُن اليِ بلُيُِوَ ,ثًَىَكيَم ُٓبًَت
بؤ تُوميد كلؿُِ ئُو ثاكَيُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هقٌاْ فُكًىو.
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بُ ِكيَن هقٌاْ هوًٌاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثٌتطريّ هُ ىوُكاُِ كان ُُكضياْ ؿَكَُ ,كُ ُاوُّٓ كفلّ بًُِ هُ بىؿدُّ تُكػاُللاو كًُُو
ثلؤفَكاُِ كًًُّٓ ,ىاؿاكَ ثلؤفَكاُِ مياؿَ بلليَتٓ ,ىُلُ بُكِاهتِ ُاوُٓيُكِ ًُ ـوكَُٓ ,كوَٓا ئُو
ثًًٌَِاكَّ تلّ كان ُُكضياْ بؤ ًىػُهُهاتِ ًَٓنَكاُِ ُاوػؤ هُكاتِ ػاٌُُُري كلؿُـآُ ,كوَٓا
ثٌتطريّ هُ ىوُكاُِ كان عبـاهلل ؿَكَُ ,كُ سلىًُتِ ُٓكيٍَ هلاالَ هُهُك سلىًُتِ عرياق تؤًاك بلات,
بؤ ًىهتُسُىاتِ ػُهَلِ كىكؿهتاْ هُ ؿاؿطاّ فًـكازي عرياق ,ويَلِاّ ثٌتطريّ كلؿمن هُ وتُّ ٓاو ِكيَلامن
بؤ كَُ كلؿُُوَّ ُُٓـَّ ػُكدِ ُاثًَىيوت ,ؿاوا ؿَكَُ ًىوُّٓ ثًٌٌَُكطُ ٓاوتاّ عرياق بلليَت,
ٓىُلُ ًُٓىوًاْ ؿَماُري ثًٌٌَُكطُ و ئُككًَم ئُجناَ ؿَؿات ,كُ ثًَىيوت ُاكات هًَلاُُ ؿووباكَّ
بلًُُوَُٓ ,كوَٓا ؿاوا ؿَكَُ ؿَكًاهَُ و ًىوُّٓ فُكًاُبُكاًٍُ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ٓاوتاّ
فُكًاُبُكاُِ عرياىِ ه ٌَ بلليَت ,ئُوَّ كُ هُ فُكًاُبُكاُِ عرياق ًىوُٓياْ كًُالَ ,بؤ صيىوُُ كؤًُهًََم
فُكًاُبُكو كاكًُُـاُِ وَماكَتِ كاكَبا هلاالَّ ئُوَياْ ُٓيُ ؿَكًاهَُّ ًُتلهِ ,واتُ ًىػُهُهاتِ
ػتىكَياْ هُ ًىيَُِكاُِ تلّ عرياق كًُالَ ,هلاالَكُياْ ئُوَيُ كُ ًىػُهُهاتِ ػتىكَّ كاكًُُـاُِ
كاكَبا هُ بًُُكاُِ تلّ عرياق هُ %75عُ ,بُالََ هُ كىكؿهتاْ ئُو ًىػُهُهات و ػتىكَيُ هُ %21عُ,
ُُٓـيَم فُكًاُبُكّ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ُْٓ كُ ؿاًٌُتىوّ ُاوُٓ ؿاب ِليَِلاوَكاُّ ؿاوا ؿَكُْ ثًًٌَُِّ
ػاُىوبُكَ بًاْ طليَتُوَ ًّ ,ئُوَّ مؤك بُ طليِطِ ؿَمامنٓ ,ىُلُ بُكِاهتِ ثٌتًىاُِ كلؿُِ ُٓك
كىكؿيَم هُ ُاوُٓ ؿابلِيَِلاوَكاْ ,كُ ػاُىويُن ؿَكات ئُككًَلِ ُُتُوَيِ و ًٌُتٌاُِ طليِطُٓ ,ىُلُ
طليِطُ كىكؿيَم هُ ُاوُٓ ؿاب ِليَِلاوَكاْ ػاُىويُن بلات ,ػاًٌُُُِاُِ ُُٓـيَم ُاوُٓ وَكى ُاوُّٓ
طُكًًاْ ًىعاُاتِ ئُوَياْ ُٓيُ ,كُ ًىوُٓكُياْ هُ ًاكَكاُِ تلّ عرياق وَكؿَطلْ ,ؿاواكاكَ
بًًَُىَيُن هُ ًًَىَكاْ ئُوَ ٓاكَهُك بلُْ و ً ,ىوُٓكُياْ هُ ًاكَكاُِ كىكؿهتاْ و هُ ًىيَِِ
ًٌُتُدًَبىوُِ ػؤياْ وَكطلْٓ ,ىُلُ ًافِ كَِواّ ػؤياُُ ,ؿواّ ئُو ًُٓىو هاهَُّ ػنًُتًاْ و ,بُ
تًُُُِ ثريياْ ًىوُّٓ ػاًًٌُُُِاْ هُ ًاكّ ػؤياْ وَكطلُُْ ,ن ِكيَطاّ ًُتلهِ و ؿووكّ ًاكَكاُِ
تلّ عرياق بطلُُ بُك ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
سادِ بًالي فُكًىو.
بُ ِكيَن اظيـ هوًٌاْ ( بًالي):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاواّ هًَبىوكؿْ ؿَكَُ ئُطُك  3ؿَىُيُن مياتلَ بـَيتَِ ,هُبُكئُوَّ ًّ بُ ُاوّ فلاكوًؤُِ كؤًُهَُّ
ئًوالًًُوَ ىوُ ؿَكَُ بُ طٌتِ ,ثًٌَُكِ هُباكَت بُ بلِطُيُن كُ ثًٌال هُ كاثؤكتُكُّ سلىًُت ٓات
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بىو ,طىايُ ئؤثؤمهًؤْ بلِطُيُكِ ؿفيُكِ ُٓيُ ,هُاليُن ؿاوا ؿَكات بىؿدُّ تًُلًوِ كَُ بلليَتُوَ,
هُاليُكِ تليٌُوَ بىؿدُّ تًُلًوِ مياؿ كلؿَوَ ,سُم ؿَكَُ ئُوَ كِاهت بلًُُوَُُ ,ػًَل ُٓك بىؿدُّ
تًُلًوِ بؤ بىؿدُّ تًُلًوِ ئاهؤطؤكِّ ثٌَ بلليَت و ًىُاىُهُّ ثٌَ بلليَت؟ُُ ,ن هُ بىؿدُّ تًُلًوِ
ياْ هُ ئًوتوٌاكّ ُٓهَبطريٍَ بؤ تًُلًوِ ,سُمَ كلؿ ئُوَ كِاهت بلًُُوَ ,هُباكَت بُ كَُ كلؿُُوَّ,
ثًًٌَِاك ؿَكُيّ كُ بلِّ ً 911وًاك ؿيِاك هُ مشُن و ػُؿًَات و بُػٌري و هىوؿَ كؤًُالَيُتًُكاْ و
ًُهلوفاتِ تل و ًُودىؿاتِ ُاؿاكايِ كَُ بلليَتُوَ ,بلِّ ً 116وًاك ؿيِاك هُ ثاؿاًتِ ري ًىُتُهًبري
كَُ بلليَتُوَ ,بلٍَِ ً 111وًاك ؿيِاك هُ بىؿدُّ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ و هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ و
ئُجنىًُُِ ئاهايٍ و ,هُ ُٓك ًىيًََِلِ تليٍ كُ وَماكَتِ ؿاكايِ ثًَِ وايُ ؿَكليَت هًَِ كَُ بلليَتُوَ,
هًَِ كَُ بلليَتُوَ ,بؤ ئُو ًًَىُاُُّ ػىاكَوَ -1 :مياؿكلؿُِ ؿَكًاهَُّ ىىتابًاْ بًًَُىَيُن كُ هُطُيَ
طلاُِ باماكِ بطىجنًَت .بُكمكلؿُُوَّ ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ بًًَُىَيُن كُ هُ ُٓ 611ماك ؿيِاك كَُ تل
ُُبًَت ,بُكمكلؿُُوَّ ًىوُّٓ ػاًٌُُُِاْ كُ هُ ُٓ 251ماك كًُال ُُبًَتً ,ىوُّٓ كًُئُُـاًاْ كُ
هُ ُٓ 511ماك ؿيِاك كًُال ُُبًَت ,بُتايبُتِ ئُواُُّ كُ ًٓض ًىوُٓيُكِ تلياْ ًُُٓ ,اوكاكّ بؤ ئُو
ػًَناُاُُّ كُ هُفيَل ًَٓوَِ ُٓفاكيـا ؿَفيًّ ,ىوُّٓ ًاًؤهتاياُِ ئايِِ وَكى بلاّ بُ ِكيَنَ ًاًؤهتا بٌري
باهِ كلؿ ,كُ مؤك ًُ ـوكْ ,هًَلًَُوَ كان هاالك ئًُِِ كلؿَ وَكًى ,كُ هُكاتِ ػؤّ باهِ ُُكلؿووَ,
بُالََ ثٌتًىاُِ هُ ثًًٌَِاكَكُّ كلؿ ,ؿاواؿَكَُ كُ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,اليُُِ كَُ ًاُطاُُ بؤ
ًاًؤهتاياُِ ئايِِ بلِّ ُٓ 311ماك ؿيِاك مياؿ بلليَتً ,ىوُّٓ ػاُُواؿَّ ًًُٓـَكاْ مياؿ بلليَت
بُتايبُتِ كُ هُطُيَ ميِـاًُاُِ هًاهِ الُِ كَُ وَكى ئُواْ وَكبطلْ ,هُ ًىوُٓو هُ ئًٌتًامات ,ئُو
ثاكَيُ بطُ ِكيَتُوَ بؤ ُُٓـ ثلؤفَيُن ,كُ ثًٌَال هُ ثُكهًُاْ ىوُّ هُهُك كلاوَو و ,ثُكهًُاْ ؿاويُتِ
بُ سلىًُت و ,سلىًُتًٍ ثًَِ باَ بىوَ و ,ؿاواكاكّ ُُٓىوكُيِ ٓاووالَتًاْ بىوَ ,ئُو ثلؤفاُُّ ثٌَ
دًَبُدٌَ بلليَت ,هًوتِ ثلؤفَكامن هُاليُ ئُطُك ىبىيَ كلا ,هًوتُكُ ئُوكاتُ ثًٌَلَُ ؿَكُيّ كُ
ًُٓىوياْ سلىًُت ىبىهَِ كلؿووَ كاتِ ػؤّ ,ؿياكَ كؤًُهٌََ بُهًََِـَكيٍ بُٓؤّ بُكمبىوُُوَ و ُنَ
بىوُُوَّ ؿؤالك مَكَكياْ كلؿووَ ,ؿاوا ؿَكُيّ كُ ئُواًٍُ ىُكَبىو بلليَُِوَ بُثًَِ تىاُا و ,ثٌتًىاُِ هُ
ثًًٌَِاكَكاُِ بلاّ بُ ِكيَنَ كان كاكؿؤ و ًاًؤهتا عٌل و كان امساعًى حمٌىؿ ؿَكًَُٓ ,ىاؿاكاَ ًُٓىو ئُو
ثًًَِاكاُُ وليَُِ ؿَُطـاُُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابِ وَميل.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئُواُُّ ئًَوتا باي كلاْ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ ,مؤكّ ؿووباكَ بىو هُ ثلهًاكَكاْ و هُ
بؤٓىوُُكاًٌُـا وُٓ ,كوَٓا ئُواُُ ئًُلِؤ كُ ئُو ًاؿؿاُُ ُٓك ًُٓىوّ ,بُتايبُتِ باهِ ئَُ ًاؿؿَيُ بُ
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ؿووكوؿكيَقّ سلىًُت وَالًَِ هُهُك ؿاوَتُوَ ,بُكِووْ و ئاًللايِ كِاٍ سلىًُت بىو هُو باكَيُوَ ,بؤيُ
ًّ ُاتىامن ئًَوتا هًَلَ بًُٓض ًًَىَيُن بوًٍََ ئًٌَُ هُهُك ًُهُهُّ ً 911وًاك ؿيِاك ,كُ مياؿَ ,كًُِ
بلُيُِوَ ياػىؿ ًىُاىُهُّ تًَـا بلُيّٓ ,ىُلُ كاكَهاتًَلِ تل ؿكوهت ؿَكات ,وَكى هاالَُِ تل ؿكوهتِ
كلؿ بىو ,بؤ ًُعوىًاتِ بُكِيَنتاْ سلىًُت بُ  11فُىُكَ دىابِ ئُوَّ ؿاوَتُوَ ,ؿياكَ هُبُك ؿَهتاْ
ؿايُ وَالًَُكاًٍُ ًّ ,ؿوايِ ؿيٌَُ هُك ً 111وًاكَكُو ئُوَّ ؿابُميُِكُّ تل ,كُ بلاّ بُ ِكيَنَ كان
امساعًى و ػىًلِ بُ ِكيَنَ هؤماْ ػاْ باهًاْ كلؿ ,بًُُوبُت ًىػُهُهات بؤ ًاًؤهتاياُِ ئايِِ كُ
ؿكتؤك باهِ كلؿ هُ  ,%31ئُوَ فًعوُْ ئًٌَُ هُهُك ئُو ئُهاهُ ًىافُىُشياْ كلؿووَٓ ,ىُلُ بلِياكّ
ثُكهًُاُِ هُهُكَ ,كُ ًىػُهُهات و ًىوُٓ ؿَبًَت وَكى بُ ـا بًَت ,بؤيُ ئُطُك هُ بُ ـا ُٓبًَت ئًٌَُ
ُابًَت بوًََري ُآ ,ىُلُ ًىافقري ,باي هُ (اػلّ و اػلّ) ُاو ؿَكليَت ,بُكِاهتِ ئُو ًُٓىو (اػلّ)ياُُّ
باي ؿَكليَتُٓ ,ك ًُٓىوّ ًُودىؿَ ,هُ ًُٓىو ًتًَم هُ ىاعًـَ ؿَكٓىوُِ تًَـايُ ,ؿكوهتٌاْ
ُُكلؿووًَُ ,ودىؿَ ئُو ًُٓىو (اػلّ)ياُُ ,ؿَهًََّ هُهُك و بًُِايُن ئُو بىؿدُيُ ؿاُـكاوَ ,ئايا
ؿَتىاُليَت كَُ بلليَتُوَ؟ ,وَهَالِٓ ثًٌَال مؤك بامساْ كلؿ ,ئًُُ ئًتفاىِ وَماكَتِ ًاهًُيُ هُطُيَ
وَماكَتُكاُـا ,هُ ًاوَيُكِ ئًَذطاك مؤك ئًٌَُ ًىُاىًًُُاْ كلؿووَ ,بُتايبُتِ ُُٓـيَم وَماكَت ُٓيُ,
ئًٌَُ وَميلَكاًٌٌُاْ باُط كلؿ ,وَميلَكاًٍُ هُ ُُٓـ هىداًَُم ئاًاؿَ بىوْ هُو ًىُاىًُُيُ ,بُكِاهتِ
ُامامن ٓؤْ هُهُك بًُِاّ ماُوتِ ًُُ ,ئًوتًٌاكات هِـووىِ ُُىـّ ؿوَهٌ تُوميعِ كلؿووَ بُهُكًاُـا,
ئُوَّ هُ عرياق ؿَكليَت هًَلََ ؿَكليَت وُٓ ,كوَٓا ئًتًفاق هًَُُىاْ ئًٌَُو وَماكَتُكاُـا ؿاواكاكّ ئُواْ,
بُالََ ؿاواكاكّ وَماكَتُكاْ مؤك هُ ؿاواكاكّ ئًٌَُ مؤكتلَ ,ئًٌَُ ًُدبىك بىويّ بُثًَِ ئُو بىؿدُيُ كُ
ؿاُـكاوَ و ,هُطُيَ ئُو عُدنَّ كُ ئًنافُ كلاوَ بُثًَِ ئُوَ تُوميعِ بلُيّ ,ػؤ ُاتىاُري هُوَ ؿَكبٔري,
بؤيُ ؿَبًِِ بؤِٓ ئًَوتا ئُو ًًناًُُيُ بَُ ًًَىَيُ ؿاُـكاوَ ًًناًُُّ تًُلًوِ كُ هًَِ كَُ بلليَتُوَ,
ئًَوتا ئُواْ ساهًُْ هُ ًًناُُكُياْ كِاميُّٓ ,تا ئًٌَُ بًَري داكيَلِ تل هًَِ كَُ بلُيُِوَ ,بًُُوبُت
ئُواُُّ كُ دُُابِ ؿكتؤك باهِ ئاواكَكاْ ؿَكاتُٓ ًّ ,ك ُُٓـيَم ثًٍَ وايُ ئُو بلاؿَكَّ كُ وَالََ
ؿَؿاتُوَ ئًٍ و كاكّ ثُكهًُاْ ,ئُوَ هُ تًٌُُتٍ ؿاًٌُتىوَ ,ئًٌَُ كاتِ ػؤًِ ثلهًاك كلا وَالَػياْ ؿاوَ,
ئَُ ًُوموعُ هُ وَماكَتِ ُاوػؤ و ,هُوَّ هًذاُِ تايبُتِ ُٓيُ ,وَماكَتِ ؿاكايِ تُُٔا يُن ًىًُهًوِ
ُٓيُ هُوٍَ و ,ئًٌَُ تًُىيوِ وَماكَتِ ُاوػؤًاْ كلؿووَ بُو ثاكَيُ و ,ؿَتىاُليَت هُؿواّ ئُوَّ بجلهري
هُ وَماكَتِ ُاوػؤ كُ ُُٓـَو ٓؤُُ؟ ,بؤئُوَّ دُُابِ ؿكتؤكّ بًَِلْ ,بًُُوبُت ًىوُٓو
ًىػُهُهات يُكَُ :ئًٌَُ ًىوُٓو ًىػُهُهات وَكى ثًٌَىو تليٍ باهٍ كلؿ ,ئًٌَُ هُطُ َي بُ ـاؿا
ئُوَّ ؿَككٌاْ ثًَللؿبًَت واًاْ كلؿووَ ,بُالََ هُ ُُٓـيَلذاك بًُُوبُتِ تُعىينّ ًؤمَفًُِوَ بُ كؤًُيَ
وَكى كؤًُهًََم ,وَكى ؿائريَيُن بُطٌتِ ,وَكى ئُواُُ ئًٌَُ كُمساْ ًُُاوَ ًُٓىوًاْ كلؿووَ ,بُالََ هُ
بُعنٍَ داك ُُٓـٍَ كُي ُٓيُ ئًعاؿَّ ُُمَكّ ؿَويَت داكيَلِ تل ,ياػىؿ ئُو ػؤّ بُ ًُ ـوك ؿَماًَُت
و ,ئًٌَُ ئًعاؿَّ ُُمَكًاْ كلؿووَ كُ ًُ ـوك ًُُ ,ئُواْ ُٓيُ ؿيَعتُوَ الّ دُُابتاْ ,كُ ؿًََٓت هُ
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ئُجنىًُُِ وَميلاْ ؿاوا ؿَكاتُوَ و هلاالَ تُىـيٍ ؿَكات سُىِ ػؤيُتِ ,ئُوَ ِكيَطاياْ بؤ ؿاُـكاوَ ,بؤياْ
ُٓيُ هُ ِكيَطاّ ثُكهًُاُِ بُ ِكيَنَوَ داكيَلِ تل ؿاوا بلُُُوَ ,كُ ؿاوا هُ ئًٌَُ ؿَكُْ كُ ُُطُُُ ىُُاعُت,
ئًٌَُ بُ تُعوًٌات ؿَكًاْ كلؿووَ بؤياْ ُٓيُ بّٔ هُ ًُسلًُُّ ئًـاكّ ًلات هُ وَماكَتِ ؿاكايِ
بلُْ ,ئُو وَػتُ ًُسلًُُّ ئًـاكّ ئُوَ يُن الؿَكاتُوَ ,بًُُوبُتِ ئُواُُّ كُ هُ كُككىوكّ و ,ياْ
ئًَوتا هُ ًُُتًقُّ ُاوُٓكاُِ كىكؿهتاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَّ ,ئُواُُ بُهََِ فًعوُْ ُٓيُ تًاياُـا و ,
بُتايبُتِ ُُٓـٍَ ُْٓ هُهُك هوًٌَاُِ وَػتِ ػؤّ تُعري بىويُِ ,تُُوًب كلاوْ بؤ كُككىون بابوًََري,
بُالََ ؿوايِ ًىوُٓكاًُاْ ٓاتىوَ هُهُك ػُميُِّ ؿيىاُِ وَماكَتُكاْ ئًَوتا هُ ُٓوهًَلؿا هُكف ؿَبًَت,
ُُٓـيَم هُواُُ ئُو ًًُاكًوُياْ ُٓيُ ,بُالََ ئُوَو ئُوَ ُُبًَت ,بُ كؤًُيَ بًَت ,ئُواُُ تان ,تاكّ
ٓاتىوُُتُ الّ ػؤَ ,هُالّ ًًٍِ و هُالّ بلاؿَكاًٍُ ئًَوتاكُ هُ ًًالكات ,هُ بىؿدُّ طٌتِ تًُاًاّ
ئًٌُكاًُاْ ؿَكُْ ,بًُُوبُت ػاًًٌُُُُِوَ بُكِاهتِ ًُوموعِ  %81يُّ وَكى كان ُُكضياْ باهِ كلؿ,
ئًٌَُ ػؤًاْ هُطُيَ ئُوَؿابىويّ ئُو  %81يٍُ هُكف كلؿووَ ,ئًٌَُ هُبُب ًُُِ كُ ئًَوتاكُ كًُِ
كلؿووَ ,ىاُىُُكُّ كُ بُكِيَنتاْ ؿَكتاْ كلؿووَ هُبُبُ ,ئُّ بؤ ُاطُ ِكيَُِوَ هُك ىاُىُُكُّ ػؤتاْ؟
ئًَىَ بُ ىاُىْ ئًٌَُ ُابُهتُِوَ ُاهًََّ ىاُىْ دًَبُدٌَ ُاكُْ ,يُعِِ ئُوَ هُويَىَ ٓاتىوَ ,باهِ ئاهًُتِ
تُكًًـ ؿَكليَتٓ ,ؤًُُتِ تُكًًـ ,وَهَالِٓ كُّ بلِطُكُ هُهُكّ ًىافُىُت كلا ,كُ ئًٌَُ تُكًًـيٍ
ؿَكُيّ و ئاهًُتًٌِ بؤ ؿاؿًََُري و ,ئاطاؿاكتاْ ؿَكُيُِوَ بُ ُىوهلاويَلِ كَمسِ كُ ٓؤْ ؿَهت ثٌَ
ؿَكُيّ هُو تُكًًـَ ,كَُِطُ ئًٌَُ ُٓهت بُ ُُٓـيَم ًت بلُيّ ,كُ ثًَىيوت ؿَكات ئًَوتا هًُُوؿوا ئُو
ِكيَطاياُُ بطليُِ بُك ,بؤئُوَّ تُكًًـ بلُيّ ,باي هُ ًُوموعِ عُدن ؿَكليَت و ؿَهًََّ ئًٌَُ ئًَوتاكُ
ئُو عُدنَّ كُ بُهُكًاْ هُثًَِلاوَ ,ئًُُ ئُوَ ُُبًَت هُػؤًاُُوَ ئُو عُدنَ بًَِري و هُ ػؤًاُُوَ
ؿكوهتِ بلُيّ و ؿايبًَِري ,ؿياكَ عُدن ًتًَلُ هُ ًُٓىو والَتًَم ُٓيُ ,هُ ئًُُكيلا ُٓيُ عُدن ,ئَُ
عُدنَ ئًٌَُ ئًَوتاكُ ؿَهت ًٌُاصياْ كلؿووَ ,ئًَىَ بؤِٓ باي هُوَ ُاكُْ عُدنَكُ كًُِ كلؿووَ,
مياؿّ ُُكلؿووَ؟ يُعِِ ُٓك ٓؤكاكيَم بًَت ًُعِاّ وايُ تُكًًـيَلٌاْ كلؿووَ ,بؤيُ عُدنَكُ كَُ
بىوَتُوَ و ,ئىًًَـَواكيّ كًُاليٍ ببًَتُوَ ئُو عُدنَ ,بُالََ ؿَهتلاكّ كلؿُِ ئُو عُدنَ بُ كَُ
كلؿًُُوَ ؿَبًَتُٓؤّ ئُوَّ مياؿَكِؤيِ بلليَت ,ئًَوتا مياؿَكِؤيِ ُٓبًَت مياتل ؿَكليَتُٓ ,كوَٓا يُعِِ
ُٓك كَُ كلؿُُوَيُن بُو ًُوبُتاُُّ كُ بُ ِكيَنتاْ ؿَهًََّ داكيَلِ تل َُٓ ؿيواْ ؿَيبًِري هُ ػًتاًِ
 3111ؿَبًِّ مياؿَكِؤيِ ؿكوهت ؿَبًَتُوَ ,ثًًٌَُِّ ػاُىوبُكَو مياؿكلؿُِ بُكِاهتِ يُعِِ ئًَوتاكُ
يُكًَم هُ ئُهبابِ كَئًوِ ,ئًَوتا كَُ بىوُِ ثاكَ هُُاو باُلُكاُـا ئُو ُُىـيُيُ ًّ ,يُن ًتاْ بؤ باي
ؿَكَُ ئًَوتا بىؿدُتاْ هُبُك ؿَهتـايُ ,فُكًىوْ ئُو ىُكماُُ هُو بابًَلُوَ ٓاتىوَ ,هُ و فُهىَ و
ًاؿؿَيُكـا ُٓيُ؟ تُُٔا هُ ياهاكُؿا ؿَكؿَكُويَت ,ئُّ ثاكَكُ هُ كىٍَ هُكف ؿَبًَت؟ ُيل ُُىـيُ,
يُعِِ دُُابتاْ ئًَوتاكُ كُ باي هُوَ ؿَكُْ ,كُ ئًٌَُ ئًَوتا بًَري مَودًُ مياؿ بلُيّ ,ياػىؿ عُىاك
مياؿ بلُيّ ,ئايا ئُوَ تُبًعًُ ئُو ساهَُتُ؟ بُهََِ ئًَىَ ؿَتاُُويَت مياؿ بلليَت ,ئُُـاَ ثُكهًُاُّ ؿَتاُُوَّ
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ئُو ًُوموعُ باي بللٍَ ,وادبِ ػؤتاُُ و ُٓوهَِ بؤؿَؿَْ ,ئُّ باًُ ئًَىَ الّ سلىًُتُكُّ ػؤتاْ
ُاطلْ ثاكَكُ هُ كىٍَ هُكف بلليَت ,هُ كىيَىَ بًًِٔري؟ ُُٓـ كؤفَ باهِ ُُىـيُو باهِ تُداوم ؿَكُْ
هُطُيَ ئًٌَُ ,باي هُوَ ؿَكليَت كُ ػاًٌُُُُِكاُِ ًُُتًقُّ بابوًََري بُ ـاو ٚاشط و دِىب و ئُواُُ,
ئًٌَُ ثاكَكاًُاْ هًَلاُُ هُكف ُاكُيُُّ ,ن ػاٌُُُريً ,ؤمَفًَم ئُطُك بًُويَت هُ بُ ـاوَ ُُىوِ ئًَلَ
بًَت ,سلىًُتِ عرياىِ ًىهتُعًـ ًُُ ثاكَكُّ بُثًَِ ًُٓاؿَّ ئاػري كاتبُكُّ تُسىيى بلات بؤ ئًٌَُ,
ُُن ئُوَّ ثاكَكُّ تُُاُُت ثوُكًُِ ُاؿات ,ئُطُك ثوُكُّ كاتبًٍ بًَت ,كُ ئُؿُا ؿَكَدُّ وَميفًُ
ثوُكُّ تُسىيى ُاكات بؤ ئًٌَُ ,ؿَبًَت هُهُك ثوُّ سلىًُتِ كىكؿهتاْ بًَت ,ئًال ػاًًٌَُُُِم كُ هُ
كىكؿهتاُـآ ,اووالَتِ كىكؿهتاُُ سُىِ ػؤيُتِ هُهُك ئًٌَُُٓ ,ك وَػتًَم بىؿدُّ ئًٌَُو ئًٌلاًُُتِ
ئًٌَُ و بتىاُليَت ئُوَ دًَبُدٌَ بلاتًُ ,فلومَ يُكَُ كُي ئًٌَُ ػنًُتِ ئُواُُ بلُيّ ,وَماكَتِ
ؿاكايِ و ئابىوكّ بُكِاهتِ سُمؿَكَُ بناُّ ئًٍ كلؿْ هُُاويـا مؤك مؤكَ ,يُكًَلُ هُو وَماكَتاُُّ كُ
ًُوو كؤف ئًٍ ؿَكات ,ػؤًِ بُ ػنًُتلاكّ ًُٓىو ٓاووالَتًُن ؿَماًَُت ,هُبُكئُوَ ئًٌَُ ىُؿ تُىوري
ُاكُيّ ,ئًٌَُ هُطُيَ ئُوَؿايّ ئًَوتا عُىاكّ ببًَتُ ؿَ ئُوَُـَٓ ,اوهُكطريّ ببًَتُ ؿَ ئُوَُـَ ,بؤئُوَّ
تُئىيوِ ىوُكَُ بُ ُُوعًَلِ تل ُُكليَت ,بُالََ ئايا ئًَىَّ ثُكهًُاُتاكّ بُ ِكيَن ئُوَ ًًناًُُكُيُ
هُبُكؿَهتاْ ؿايُ هُ كىَّ ؿَكيـيًََِت؟ ئُطُك ئًٌَُ ُُيناُري و ًُُاكَما بريً ,ىهتًُاكَكاصياْ و
ػُبريَكاُِ وَماكَتِ ؿاكايِ ,ئُواَُُ كُ ثلهًاْ ثٌَ ؿَكُيّ و ٓاوكاكًاُّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كِووُللؿُُوََ ُٓيُ هُهُك تُبعُْ ُُٓـيَم وًُ كُ ٓات ,بُ سىكٌِ ِٓ ئُو كِووُللؿُُوَيُ ؿَؿََ ,بُ
سىكٌِ ئُوَّ ؿواتل بؤئُوَّ بناُّ ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ؿاكايِ ٓاوكاكّ هًقُُّ ياهايري بؤِٓ ئُو
ثًًٌَِاكاُُ بُو ًًَىَيُ تُهًِف ؿَكُيّ؟ ِٓ وَكؿَطرييَت و ِٓ وَكُاطرييَت؟ ,ئًٌَُ ئُطُك تًُاًاّ
ًىامَُُّ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بلُيُّٓ ,كوَكى بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايٍ وتِ ,تُبعُْ ئَُ
ئًوتٌاكَيُ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿايُُِاوَ بُ تُُٔا ,بُ ٓاوكاكّ ُُٓـ ًىئُهُهُيُكِ
ًَُىؿَوهَُتِ ؿاُـكاوَ 7 ,سًوابِ كَئًوًٌاْ ُٓيُ ,يُكًَم هُ سًوابُ كَئًوًُكاْ كُ هُ ػىاكَوَيُ
ُىوهلاوَ ػُكدًُكاُِ تل ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ ُيلّ ئُو سًوابُ كَئًوًُ ؿَبًِِ ُُٓـيَم سًواباتِ تل,
هُ  6سًوابُكُّ تل داكيَلِ تل ُاوًٌُاُِ ػُكدًُكاُِ تل ٓاتىوَ ,ئَُ بابُتُ بؤًُٓ؟ هُكِاهتًـا ئَُ
بابُتُ بؤ ئُوَيُ دؤكيَم هُ ٓاالكِ ,ئًـاكّ ,ياْ ًازي هُ عرياىـا ئُجناَ ؿَؿكيَت هُاليُْ ًىئُهُهُكاْ
ياْ وَماكَتُكاُِ عرياىِ ,ياْ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ئًٌلاُُ هُ والَتًَلِ تل ُُبًَت ,بُ صيىوُُ ئُو
ػُكدًاُُّ كُ ثُيىَُـاكْ بُ ئُجناًـاُِ ُٓهَبقاكؿُُكاْ ,ئًٌَُ هُبُكئُوَّ ؿاًُمكاوَيُكٌاْ ُٓيُ ثًَِ
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ؿَوتليَت ؿاًُماكوَّ كؤًوًؤُِ باالَّ ُٓهَبقاكؿُُكاْ ,هُبُكئُوَّ هُ عرياق ئُو ًىئُهُهُيُ ئَُ بابُتُ
بُ ِكيَىَ ؿَبات ,بؤيُ ؿَبًَت تُػوًواتِ ًازي ُٓبًَت بؤيِ ,بُالََ ئًٌلاُُ هُ والَتًَلِ تلّ ئُوكوثِ ياْ
كؤفئاوا هُاليُْ وَماكَتِ عُؿي ياْ هُاليُْ وَماكَتِ ُاوػؤوَ ُٓهَبقاكؿُُكاْ بُ ِكيَىَ ؿًََٓت ,تُػوًوات
بؤ ئُو وَماكَتُ ؿَكليَت ُُن بؤ ئًُُ ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ بؤ ػُكدًُكاُِ تل ,ئُطُك تًُاًا بلُيّ ؿوو
صيىوُُ ؿًٌََُِٓوَ بؤئُوَّ كِووْ بًَت ,ئُوَّ ثُيىَُـيـاكَ بُ ػؤكانُ ,ىوهلاوَ ػىاكؿُِ ئُواُُّ كُ
ًُوىىفّ و ,هُ هذُِكاُـاْ ,ػىاكؿُِ هُسِ ,ػىاكؿُِ ىىتاواُُكاْ ,ػىاكؿُِ ؿيلُ ,بُ تًُاًاكلؿْ و
وكؿبىوُُوَ هَُ ؿوو دُؿوَهُّ كُ هُبُكؿَهتِ ئًٌَُيُ ئُوَ يُن ,ئُويٍ ؿووُ ,يلّ ئُوَّ كُ 35
بُكطِ تلًاْ ُٓيُُٓ ِٓ ,ك  53ؿاُُ ؿاًُمكاوَكُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُ ,بؤًاْ كِووْ ؿَبًَتُوَ كؤًُهًََم
ًىيَِِ تل ُْٓ ػىاكؿْ ؿَؿَْ بُو كاكًُُـاُُّ ,ياْ ئُو بُ ِكيَناُُّ كُ هُوَّ كاكؿَكُْ ,بؤصيىوُُ
وَماكَتِ ثًٌٌُكطُ ,بؤ ئُواُُّ كُ هُ وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُْ كؤفاًُُُ ,واُُ وادباتِ ػؤياْ ؿَطلْ,
ػىاكؿًُاْ ثٌَ ُاؿكيَت؟ًُ ,هلوفاتًاْ ًُُ؟ ؿياكَ هُبُكئُوَّ هُ ُ 5اوًٌُاُُكُّ تل دًَطاّ ُابًَتُوَ,
ثًَىيوت ؿَكات سُىوًَلٌاْ ُٓبًَتُٓ ,كئاواَ ٓاتىوَ َُٓ هُ عرياق َُٓ ,هُ كىكؿهتاًٍُ ,ثًَِ ؿَوتليَت
ػىاكؿُِ ؿيلُ ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ بؤ كىهًُّ ًىكتُ ,ئُو ػىاكؿُاُُّ كُ ُْٓ ؿًََٓتُ ئُوَّ ,بؤ ميَلَِظاُِ,
بؤ ئُو ًىيَِاُُّ تليٍ كُ ػىاكؿْ ؿَؿَْ بُ كاكًُُـَكاُِ ػؤياْ ؿًََٓتُ فيَل ئَُ ػٌتُيُوَ ,ئُطُك
ئًٌَُ سياُُويَت بُباًِ تًَبطُيّ ,تًُاًاّ ئُو ػٌتًُ بلُيّ هُطُيَ ئُوَؿا هُ ئاهتِ وَماكَت و ,هُهُك
ئاهتِ ُُوعِ ٓاالكًُ ئابىوكيُكَُ تُػوًى كلاوَ و ,كِووُللاوَتُوَ بؤًاْ ,ئُوَّ كُ ثُيىَُـيـاكَ بُ
دى و بُكطِ ؿيلُ ,هًَلَ ُىوهلاوَ دى و بُكط بؤ فُكًاُبُكاْ ,دى و بُكط بؤ كاكًُُـاُِ ئاهايٍ و
ُاوػؤ ,دى و بُكط بؤ هُكبامَكاْ ,دى و بُكط بؤ ُُػؤًُكاْ ,دى و بُكطِ ؿيلًُُ ,بُهت ًُٓ هُ
دى و بُكطِ ؿيلُ؟ كؤًُهًََم وَماكَتً ,ىئُهُهاتِ تلًاْ ُٓيُ ثًَىيوتًاْ بُ دى و بُكطًُُ ,طُك ئًٌَُ
ئاطاؿاك ُري ياْ ئاطاًاْ هُوَ ًُُ وَماكَتِ كاكوباكّ كؤًُالَيُتِ كؤًُهًََم دى و بُكط بؤ ئُواُُّ هذّ
كلاوْ ,ياْ ئُواُُّ كُ ئًـاكَّ هذّ ؿَكًُُْ ,طُك دى و بُكطًاْ بؤ ُاك ِليَت هاالَُُ ياْ ًاُطاُُ؟ ئُوَ
ؿَكِواتُ فيَل ئُو تُػوًوُ كُ ثًَِ ؿَوتليَت (ًالبى اػلّ) ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ بؤ وَماكَتِ كاكوباك و بؤ
وَماكَتُكاُِ ئُوَّ كُ ثُيىَُـيـاكَ بُ ػُكدًُكاُِ ٓاالكِ وَكمًِ و ؿيَـَواًُُوَ ,كِووُللؿُُوَّ تل
ئُوَّ كُ ثُيىَُـيـاكَ بُ بلِيُِكاْ ,هُكِاهتًـا ىوُكلؿْ هُ ًُهُهُّ بىؿدُ مؤك بُ سًوابُ ,تُُٔا 4
ربيَت ,ياْ ُٓك فًاكَيُكِ تل ,هُ
سًواب بُ صيىوُُ ؿًٌََُِٓوَ ,هُ  %42ئًعاُات ,هُ ًُ %42هىكفاتِ تل ب ِ
ًُهلوفاتِ اػلّ ثلهًاك هُ ػؤًاْ ؿَكُيّ و ,هُو دُؿاوالُُّ كُ ُْٓ ِٓ تًَـايُ؟ يُكًًُاْ ؿَكًاهَُّ
ىىتابًاُُ ,ك ٌَ هُ ئًٌَُ هُطُيَ ئُوَيُ كُ ؿَكًاهَُّ ىىتابًاْ كَُ ببًَتُوَ؟ تىاُاهامّ ً 342وًاك ؿيِاكّ بؤ
تُكػاُللاوَ ,ئُطُك ئًٌَُ ُنيلِ هُ  %42هٌَ كَُ بلُيُِوَ ,واتُ ً 46وًاك ؿيِاكّ هٌَ كَُ ؿَكُيُِو بؤ
تىاُاهامّ ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ بؤ يُؿَط ,ئُوَّ ثُيىَُـيـاكَ بُ ئًعاُات ,هُ سًوابِ ئًعاُات ئًٌَُ 4
تُػوًواشياْ ُٓيُ تُُٔا بؤ ئُو ُاوٓاُُّ كُ ؿابلِاوُْ ,اوُٓ كىكؿهتاًُُكاْ هُ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَِ
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كىكؿهتاْ ,بؤ وَماكَتِ مكاعُيُ ,ئُطُك ئًٌَُ هُ  %42تُػوًواتِ ئًعاُات بربِيّ واتُ ُنيلِ ً 32وًاك
ؿيِاك هُو تُػوًوُّ كُ ؿاُـكاوَ بؤ ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاْ هُ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَبلِيّ,
ُنيلِ ً 34وًاك و ً 722وًؤْ ؿيِاك هُ ئًعاُاتِ مكاعٌ ؿَبلِيّ ,كُ ًُى هُعات هًُُو ثًٍَ ًُٓىوًاْ
ًُكًِاْ هُهُك ئُوَ بىو ,كُ ً 32وًاك بؤ ئُو وَماكَتُ مياؿ بلُيًُّٓ ,ىو كِووُللؿُُوَكاْ ًُبُهت
ًُٓ؟ بؤئُوَّ ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ًازي ؿواتل وشياْ ئُو ثًًٌَِاكَ هُ دًَطاّ ػؤيُتِ ياْ هُ دًَطُّ ػؤّ
ًًُُُ ,بُهتٌاْ ئُوَيُ كُ بًُِاكُّ بَُ ًًَىَيُيُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تا بُياُِ هُعات  11ثًٍَ ًُىَكِؤ بُ ػىاتاْ ؿَهجًَليّ.

فلهت اظيـ عبـاهلل

ؿ.سوّ حمٌـ هىكَ

ؿ .اكهالْ باين امساعًى

هللتًَلٍ ثُكهًُاٌُ

دًَطلٍ هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ

هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ

كىكؿهتاْ – عًَلاق

كىكؿهتاْ – عًَلاق

كىكؿهتاْ  -عًَلاق
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ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ()26
ه ٌَ ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102\4\04
ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()26
هٌَ ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102/4/04
كاتععقًًَل ( ٍ)11ث عًٍَ ًُععىَكِؤٍ كؤفٍ ه عٌَ ًععُػيُ كيَلععُوتٌ  3112/3/13ثُكهععًُاٌُ كىكؿهععتاْ -
عًَلاق بُ هُكؤكايُتٌ ؿ.اكهالْ باين امساعًى هُكؤكٌ ثُكهًُاْ و ,بعُ ئاًعاؿَبىوٌُ بعُ ِكيَن ؿ .سوعّ حمٌعـ
هىكَ دًَطلٍ هُكؤن و ,بعُ ِكيَن فلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعللتًَلٍ ثُكهعًُاْظ ؿاًٌُعتين فًعاكَ ( ٍ)26ػعىهٌ
هًًََُظ هاهٌَ ( ٍ )3112ػؤٍ بُهت.
بُكُاًٍُ كاك:
بُثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ ( )31هُ ثُي ِلَوٍ ُعاوػؤٍ فًعاكَ (ٓ ٍ)1عًُىاككلاوٍ هعاهٌَ ٍ1993
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاقظ ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿكا ؿاًٌُعتين فًعاكٍَ ( ٍ)26ػعىهٌ
هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ هُ كات ( ٍ)11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ هٌَ ًُػيُ كيَلُوتٌ  3112/3/13ؿا بَُ ًًَىَيُ
بًَت:
بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِ كِوو و طفتىطؤ كلؿٌُ ثلؤفَ و ياهاٍ بىؿدٍُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاٌُ عًَلاق بؤ
هاهٌَ 3112
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُُاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًًٔلَباْ.
بُُاوٍ طُهٌ كىكؿهتاْ ,ؿاًٌُعتين ئعًُلِؤًاْ ؿَهعت ثعٌَ ؿَكعُيّ ,ثُكهعًُاٌُ كىكؿهعتاْ ,ػعىهٌ هعًًًٌَُ
ُٓهَبععقاكؿْ ,هععاهٌَ ٓععىاكََ ,ػععىهٌ طليَععـاٌُ يُكععَُ ,فًععاكٍَ ؿاًٌُععذي  ,26كِؤفٍ ؿاًٌُععذي ,3112/3/13
بُكُاًٍُ كاك ,بُ ثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ  31هُ ثُيلَِوٍ ُاوػؤٍ فًاكَ (ًُٓ ٍ)1ىاك كعلاوٍ
هاهٌَ  ٍ 1993ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاٌُ عًَلاق ,ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿا بُكُاًعٍُ كعاكٍ
ؿاًٌُتين فًاكَ  ٍ 26ئاهايٌ ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ هُ كات  ٍ 11ثًٍَ ًُىَكِؤٍ كِؤفٍ هٌَ ًُػيُ
ِكيَلُوتٌ  3112/3/13بَُ ًًَىَيُ بًَت:
بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِ كِوو و طفتىطؤ كلؿٌُ ثلؤفَ و ياهاٍ بىؿدٍُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاٌُ عًَلاق بؤ
هاهٌَ 3112
بُػًَلٓاتين بُكيَن وَميلٍ ؿاكايٌ و وَفـَ ياوَكَكٍُ ئُكُيّ ,ؿاوا هُ هًقٍُُ ياهايٌ و هًقُعٍُ ؿاكايعٌ و
ين ًععاؿؿٍَ ً 5ىُاىًُععٍُ
ئععابىوكٍ ئُكععُيّ بفععُكًىوْ بععؤ هععُك هععُكؤٍ هًقُععُكاْ ,بععُكيَناْ ؿيععاك ؿويَ ع َ
تًَلوتُهُهٌ هُهُك كعلآُُ ,عـٍَ ثًٌَعًِاك ٓعُبىو ,دعُُابٌ وَميعليٍ تعُومحياتٌ ػعؤٍ ؿا ,ئًَوعتا ؿاوا هعُ
هًقُععٍُ ياهععايٌ ئُكععُيّ بععناُري ئععُو ثًٌَععًِاكاُُ ٓععؤْ ئاًاؿَيععاْ كععلؿووَ بععؤ ئععُوٍَ بًؼُيِععُ بععُكؿًٌَ
ثُكهًُاُتاكاْ ,فُكًىو.
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بُ ِكيَن عىٌُ كٌاي هعًـ بُمام:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
هُ كؤبىوُُوٍَ ؿويَينَ ىوٍُ مؤك هُهُك ًعاؿؿٍَ ًَ 5عٌ ثعلؤفٍَ ياهعاكُ كعلا ,و ثًٌَعًِاكٍ مؤك ثًٌَعلَُ
كلا ,هُواُُيٍ ؿوو ثًًٌَِاكٍ بعُ طٌعد يُكعَُ ,بعلِيين ُؤهعُؿ و يعُن ًوًعاكو ُعؤ هعُؿو سعُوفتاو سعُوت
ًوًععؤْ ؿيِعععاك هعععُ ميعععاؿَ كَِوٍ ػعععُكدٌ طٌععد مشعععُن ,ػنًعععُتطىماكٍ ٓعععاكلؿْ ,هعععىوؿٍ كؤًُهَايعععُتٌ,
ػُكدًُكاٌُ تلًُ ,ودىؿاتٌ ُاؿاكايٌ  ,ثًًٌَِاكٍ ؿووََ ,بلِيين هُؿ ًوًاك ؿيِاك هُ بىؿدٍُ وَطُكِػوذي
و هععُو بىاكاُععٍُ كععُ هععُ ثًٌَععًِاكَكاْ ٓععاتبىو ,هًَععلَوَ ثعًٍَ ئععُوٍَ ؿاػًوععٌ فععُكم كلؿُععٌ وكؿَكاكيععُكاٌُ
ثًًٌَِاكَكاْ بلُيّ ,ثًٌَاْ باًُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ ئُو ؿوو ثًًٌَِاكَ واتُ ؿَُطـاْ ,كاًُ ؿَُطٌ ًَِٓا
تا بتىاُري بُ طىيَلٍَ ئُو ًُا ٍُ ًاؿؿَكاْ بلُيّ.
بُ ِكيَنؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
كاكُ ئُوَ ؿوو ثًًٌَِاكَ ,يُكًاْ ُؤهُؿ ًوًاك ؿيِاك هَُ ًتاُُ بربِؿكٍَ ,فُكًىو بنامن ًُٓ؟
بُكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ثًًٌَِاكيَم ُٓ بىو كُ ؿووكتعليّ ثًٌَعًِاكَ ,سُىعُ ئعُو وليَتعُ ؿَُطعـاْ ,ؿاواٍ ؿواػوعتين ئعُو ًاؿؿَيعاْ
كلؿ ,بؤ ئُوٍَ دؤكيَم هُ طفتىطؤٍ هُهُك بللٍَٓ ,ىُلُ ًُٓىوياْ باي هُ بلِيّ ئُكُْ
بُ ِكيَنؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ين ُٓككعُي بعُ ؿهَعٌ ػعؤٍ ىوعٍُ كعلؿ ,فعُكًىو كعان كعاكؿؤ,
ئاػل ئُو ًُٓىو ُىىتُ ًُناًًُ ُاكلٍَ ,ؿو َي َ
ئاػري كُي.
بُكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ؿويَينَ ُُٓـيّ ثًًٌَِاك ُٓبىو ,كاهتُ ,ثًَىيوتُ ثًًٌَِاكَكاْ وليَُِ ؿَُطـاُُوَ ,ئُوٍَ ؿووكَكاْ ثًٌَعال,
ػا َهًَلٌ تل ,ئًٌَُ وَكى ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ ئًَوتا يعُك ٌَ هعُ كًٌَعُ طعُوكَكاصياْ ًُهعُهٍُ بىؿدُيعُ هُطعُ َي
بُ ععـا ,ئًَوععتا ٓععًُىو هًوععتُ كىكؿهععتاًُُكاْ هععُ بُ ععـا بععُ هًَ عربِاوٍ بععُكطلٍ ئُكععُْ هععُ ئًوععتًشقاىاتٌ
ؿَهتىوكٍ ,ثًَىيوتُ هُ كىكؿهتاْ بُ كَِٓاو كلؿٌُ ئُو ئاًاجنُ ٓاوبًٍُُ كُ ثُيىَُـٍ بُ ئًوتًشقاىاتٌ
ُُتُوَيٌ و ؿَهتىوكٍ و ؿاكايٌ ُٓيُ ,هُ كىكؿهتاًٍُ بُ تايبُت هًود مؤكيُِ كَِٓاوٍ ئُوَ بلات ٓعؤْ
هُ بُ ـا ؿيفاع ئُكُيّ ,هًَلََ بُ ٓاوبًٌُ ؿيفاع هُو ثًًٌَاكاُُ بلعُيّ كعُ هعُ ػنًعُتٌ ٓاووهَعاتٌ ؿايعُ,
هععُو ًًلاًُنًاُععٍُ ًععُفافًُت ئُػاتععُ بىؿدععُ ,بععُ ًعًَىَيُن ئععُب ٌَ كَِماًُُععـٍ ٓععًُىو اليععُن و هععاماٌُ

353

ًُٓىو اليُكٌ تًَعـابٌَ ,بؤيعُ تعُئذًى كلؿُُكعُ مَكووكيعُ ىوعٍُ هُهعُك بلعُيّ ,ئُطُيِعُ ئعُو ُُتًذعٍُ
ثًَلُوَ ثًًٌَِاكَ طىجناوَكاْ ىبىيَ ئُكُيّ ,ئُوكات بًؼُيُِ ؿَُطُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَنؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ثًًٌَِاكيَم ُٓيُ ئُهٌََ ئَُ ًاؿؿَيُ ؿوا ولٍَ تا ًاؿؿَكاٌُ تل ًىُاىًُُ بلعلٍَ ,كَِئًعُكٌ تعل ُٓيعُ
ٍ ئًِذا بًُِٔ هعُك ًاؿؿَكعاٌُ تعل ,ئًَوعتا ئعُوَ ئُػُيِعُ ؿَُطعُوَ ,كع ٌَ
ئُ َه ٌَ ئَُ ًاؿؿَيُ ًىُاىًُُ بلل َ
ئُهٌََ ئَُ ًاؿؿَيُ ؿوا ولٍَ؟  37ؿَُط ئعُ َه ٌَ ؿوا وعلٍَ ,كع ٌَ هُطعُ َي ؿايعُ ًىُاىًُعٍُ بلعُيّ؟  53كعُي
هُطُيَ ئُوَيُ ًىُاىًُُ بللٍَ ,ؿوو ثًًٌَِاك ُٓيُ ,ثًٌَاْ ػؤًعُ كَِئعٌ سلىًعُتًٍ وَكطعليّ ,ثًٌَعًِاكٍ
يُكَُ وىيَُِوَ كان عىٌُ
بُكيَن عىٌُ كٌاي بُمام
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ثًٌَعًِاكٍ يُكععَُ ,بعلِيين ُؤهععُؿ و يععُن ًوًعاكو ُععؤ هععُؿو سعُوفتاو سععُوت ًوًععؤْ ؿيِعاك هععُ ميععاؿَ كَِوٍ
ػُكدٌ طٌد مشُن ,ػنًُتطىماكٍ ٓاكلؿْ ,هىوؿٍ كؤًُهَايُتٌ ,ػُكدًُكاٌُ تلًُ ,ودىؿاتٌ ُاؿاكايٌ
بُكيَن باين تاهَُباٌُ-وَميلٍ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ؿياكَ ًّ ؿويًٍََِ وَالًٌَ ئُو ؿوو ًىىتُكَسَُ ؿايُوَ ,ئًَوتاَ بُ ًُٓاْ ًًَىَ ,ئًُُ ئُطُك بَُ ُُوععُ
ئَُ ًُبوُ ُ بربِؿكٍَ ؿياكَ ئًٌَُ تُدلوبًُاْ ُٓيُ هُطُيَ ثاك و ثًَلاك كُ بىؿدُ مؤك واٍ هًَعـٍَ ُعاتىاُري
ئععًٍ و كاكَكععاٌُ ػؤًععاْ د عٌَ بععُد ٌَ بلععُيّ ,هععُو بىاكاُععٍُ ثُيىَُععـٍ ُٓيععُ بععَُ ُؤهععُؿ و يععُن ًوًععاك
ؿيِعاكَ وَ ,و كعاكيَلٌ مؤك هعويب ئُػاتعُ هعُك بىؿدعُ ,و ٓعاالكًُكاٌُ وَماكَت و ؿاًعُمكاوَكاٌُ سلىًعُتٌ
ُٓكيٍَ ,ؿياكَ هُ كِاٍ سلىًُتًٍ ,بًُُٓاْ ًًَىَ ؿويَينَ سلىًُت ًُٓاْ كِاٍ ُٓبىو ,و وَالًٌَ ؿايعُوَ كعُ
كِاٍ ئُوَيُ ,ئًُُ تُُٔا مؤك كاكيطُكٍ ُٓيُ هُ هُك مؤك ًت ,هُواُُ ثاكٍَ طليَبُهد ثاكلؿُعُوٍَ ًعاك و
ًاكؤٓلُُُ ,ػؤًؼاُُكاْ ,كلِيين ؿَكًاْ ,و ثًَـاويوعد ٓعاووالَتٌ بعُ ٓعؤٍ كعًٌُ ئعُو بعلَِ ؿَكًاُعٍُ هعُ
بُ ععـاوَ ؿيَت,هععىوتًٌُُُ ,ػععؤكاكٌ ُععُػؤَ ,ميِععـاًُاْ ,ثًٌَععٌُكطُ و دوىبععُكطٌ ثععؤهًى و ئاهععايٍ و
كاكًُُععـاٌُ تُُـكوهععد و ٓععان كلؿُععٌ كتًَععب و كليَععٌ ئ عاو و كاكَبععا ,بُكُاًععٍُ تىاُاهععامٍ و ؿَكًاهَععٍُ
ىىتابًاْ و ٓاالكٌ ؿيَـَواٌُ وَكمَ و ىىتاواُُكآْ ,اوؿيَلٍ ػًَناْ و تؤكٍِ ثاكاهتين كؤًُالَيُتٌ ُابًِا,
كىكتُباالَُ ,ابًوت ,تاالهًًٌا ,كَُ ئُُـاَ ,ئؤتًنًَُُ ,طؤي ,ئًفوًذٌ ؿًَاغ ,ثًًٌٍَُِ ثاكت و ِكيَلؼلاوَكاْ
و ىُكَبىو ,كليٌَ باالَ ػاُُ و ئًِتُكًَُت و ثًَىَكٍ ؿياكٍ كلؿٌُ مَوٍٓ ,ان كلؿُُوٍَ ِكيَطا ,ثلؿو بُُـاو
و باالَػاُعععُ و ٓعععاكلؿُُوٍَ ًعععىيَُِواك و تعععاؿوايٌ ,ؿكوهعععت كلؿُعععٌ باالَػاُعععُ ,كع علِيين ثًَـاويوعععتًُكاٌُ
فُكًاُطععُكاِْ ,كيَنهًَِععاْ ,كِؤُاًععُ ُععىوي ,وَكمًععلاكٓ ,ىُُكًُُععـاْ ,ثٌععتًىاٌُ وَماكَتععٌ تُُـكوهععد بععؤ
ُُػؤَ ,بُػًٌين ميِـاًُاٌُ هًاهٌ ,بُػًٌين ٓاوهعُكطريٍ كعىكِ و كٔعٌ ًعًُٓـ ,ثٌعتطريٍ دىتًعاكاْ,
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ئًُاُُ ًُٓىوٍ ئُطليَتُوَ ,و كِاٍ سلىًُتًٍ مؤك بُ وامسٌ ٓاتىوَ ,هُ ًىمَكُكَكٍُ ؿويَينَ كعُ وَالًَعٌ
ؿاوَتُوَ ,بؤيُ ُاتىاُري ئًٌَُ وَكى سلىًُت بلِ يعاك هُهعُك ئعُوَ بعـَيّ ئعُو ُؤهعُؿ و يعُن ًوًعاك ؿيِعاكَ
بربِؿكٍَ,
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ئًَوتا ئُخيُيُِ ؿَُطُوَ ,ئُوٍَ ؿاوا كلاوَ ُؤهُؿ و يُن ًوًاك ؿيِاك بربِؿكٍَ ,وَميعليٍ كَِئعٌ ػعؤٍ ؿاوَ,
كٌَ هُطُيَ ئُوَيُ ئُو ًُبوُ ُ بربِؿكٍَ؟  32كُي هُطُيَ ئَُ ثًًٌَِاكَيُ ,كٌَ هُطُيَ ًُُ؟  56كُي كَِتٌ
ئُكاتُوَ ,كُواتُ ئَُ ثًًٌَِاكَ ىُبىيَ ُُكلا ,فُكًىو بىَ ثًًٌَِاكٍ ؿووََ
بُكيَن عىٌُ كٌاي بُمام
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
بلِيين هُؿ ًوًاك ؿيِاك هُ بىؿدٍُ وَطُ ِك ػوذي ,و ئاكاهتُ كلؿُعٌ بعؤ ئعَُ بىاكاُعٍُ كعُ ؿوايعٌ ئاًعافٍَ
ثًَـَؿَيّ
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
دُُابٌ وَميل كَِئًت؟
بُكيَن باين تاهَُباٌُ-وَميلٍ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
دطُ هُ ًاٍُُ ػىيَِـًُوَ ئُطُك هُ ًىيًََِلٌ تل ًُداي ُٓبٌَ بتىاُري ئُو ثاكَيُ ؿابري بلُيّ و بًربِيّ,
ئًٌَُ ًاُعٌاْ ًُُ هُهُك بلِيين ,بُ ًُكدًَم تُئوري ُُكاتُ هُك بىؿدٍُ وَطُكِػوتين ئًٌَُ
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ئُو ثًًٌَِاكَ كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟  52كُي هُطُ َي ئعُو ثًٌَعًِاكَ ؿايعُ ,كُواتعُ ثُهعِـ كعلا ,كعان كعاكؿؤ ئعُو
ثًًٌَِاكَ ٌٓ تؤ ًُُ ,كؤًُهًََم ثُكهًُاُتاكٍ تل كلؿووياُُ ,فُكًىو
بُكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ٍ ئُب ٌَ ثٌتًىاٌُ ٓعُب ٌَ بعُ ثًَعٌ ثعُيلَِو ,هعُ وَميعلٍ بعُكيَن ئُثلهعٌ ئعُ َهًٌَ كِووْ
ُٓك ثًًٌَِاكَن ئُكل َ
كلؿُععُوَ بععـَ هُهععُك ئععُو بلِيِععُ ,ئععُهًٌََ فععُكًىو ئععُو هُكٓععاوَيَُ ث ع ٌَ بوَ عٌَ كععُ ئًَععىَ ئععُئًَِّ ,دععىاب
ُاؿكيَتُوَ ,ئًُُ ثًَُٔواٍُُ ثُيلَِوٍ ُاوػؤيُ ,دطُ هُوَ ئُطُك وايُ بُ دـٍ هعُ ُعاػٌ ؿهَعُوَ ئعُهًٍََ بعؤ
ًىُاىًٍُُ ئُكُيًُّٓ ,ىو ثلؤفَ ياهعاكُ وُُعُ ؿَُطعُوَ ,يعُكذاك ؿَُطعٌ بعؤ ئعُؿَيّٓ ,عىُلُ ُعايطؤكِْ,
ئُطُك ئًتًفاىٌ هًاهٌ ًُُ بؤ وَميل ئًٌَُ وَكى ئُوَ ئُفًًَلٍَ ,ئُوَ ئُبلٍِ هُ كاتًَم ئًٌَُ وتىوًاُعُ هعُ
مياؿَ كَِوٍ ,هُ ٓاكوامٍ ,هُ تًَٔىوَكاٌُ تل ,هُ ُٓبىوَ ؿاكايًُكاْ ,ئُهًََري سلىًُت بعُ ًىىاكَُِعُ هُطعُيَ
ثععاك ميععاؿَ كَِوٍ كععلؿووَ ,ئععُو ئُٓ عٌَ ٓععًُىو ئععُو ُُػؤًععؼاُُيُ هُبععُك كععلؿووَ كععُ ٓ 211ععُماكَ ,ئععُو
ربٍَ ,وتىوًاُعُ هعُ ًعتُ
ُُػؤًؼاُُيُ ؿووباكَ ئُكُُعُوَ ,ئًَ ٌعُ باهعٌ ئعُوًَاْ ُعُكلؿووَ هعُ ُُػؤًعٌ بع ِ
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ُاثًَىيوتُكاْ بربٍَِ ,بُ ويقؿاُُوَ ئُطُك ئًٌَُ بلِياكًاْ ؿاوَ و ًٓض ُُطؤكٍَِ ,ئعًال ئعُو ًاُـووبىوُعٍُ بعؤ
ًُٓ؟ ئًَوتا ًُٓىوٍ وُُُ ؿَُطُوَ و ئًٌَُ ؿَكئًُُِٓ ؿَكَوَ و تُواو ,هىثاي.
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ٓععُك طلوثًَععمُٓ ,كٓععُُـ ثُكهععًُاُتاكيَم كععُ بععُكَمسٌ ثًٌَععًِاكياْ كععلؿ ,ػععؤٍ ًُهععئىهُ هععُ ٓععؤًُُتٌ
ثًٌَععلَُ كلؿُععٌ ثًٌَععًِاكَكُُ ,ععاتىاٌُ بُكاًبُكَكععٍُ بًطععؤكٍَِ ,ػععؤٍ واٍ ؿاوا كععلؿووَ ,هًقُععٍُ ياهععايٌ
فُكًىو
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ثاَ ؿَُطـاْ هُهُك بلِيين هُؿ ًوًاك ؿيِاك هُ ًعُطيىعٌ ًىامَُعٍُ تًُعلًوٌ ثًٌَعًِاكَكُ بعَُ ًعًَىَيُ,
ئًَوتا بؤتاْ عُكم ئُكَُ ,بُ عُكَبٌ (خيِّ اغيبوغ اعالَ هوذٔات) ًُبُهت هُؿ ًوًاكَكُيُ
-1اضافًَٝ 35 ١ار دٜٓار اىل ختصٝصات ٚزار ٠ايبٝعأُرن ١يتأدارى ايسٜأاد ٠املكأرر ٠يف ايرٚا أب االدْأ ٢يكأٛات
ايبٝعُرن١
-3اضافَ ١بًؼ قدرًَٝ 11 ٙار دٜٓار اىل ختصٝصات بٓا ٤ايدٚر ايصهٓ ١ٝيا ٟٚايعٗدا٤
 -2ختصٝص َبًؼ ًَٝ 31ار دٜٓار يٛزار ٠ايثكافأٚ ١ايعأباب يتٓفٝأا َتطًبأات ايكأرار رقأِ  12يصأٓ3113 ١
ارتاص ظعٌ َد ١ٜٓايصًُٝاْ ١ٝايعاصُ ١ايثكاف ١ٝيالقًِٝ
-2ختصٝص َبًؼ قدرًَٝ 11 ٙار دٜٓار يًصٓدٚم ارتاص مبرض ٢ايصرطإ يف االقًٚ ِٝفأل ايكأاْ ٕٛرقأِ 11
يصٓ3113 ١
-5ختصٝص َبًؼ ًَٝ 31ار دٜٓار يتٓفٝا َعارٜع خدَ ١ٝيف االقطٚ ١ٝايٓٛاذ ٞاييت عرضت ذتُالت ايتٗح
ٚايرتذ ٌٝايكصر َٔ ٟقبٌ ايٓظاّ ايبا٥د
 -6اضافَ ١بًؼ قدرًَٝ 5 ٙار دٜٓار يتدصٝصات اهل ١٦ٝاملصتكً ١ذتكٛم االْصإ
 -7اضافَ ١بًؼ قدرًَٝ 5 ٙار دٜٓار اىل ختصٝصات ٚزار ٠ايرتب ١ٝاللاد ٠رَ ٚ ِٝصٝاْ ١املدارط املتطرر٠
 -8اضافَ ١بًؼ ًَٝ 5ار دٜٓار اىل ختصٝصات ٖ ١٦ٝمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝاجملًض االلً ٢يعؤٕ املراْ٠
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
كان امساعًى ُىىتٍُ ًُناًت ُٓيُ؟ فُكًىو
بُكيَن امساعًى حمٌىؿ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ٍ هعُ ُُتًذعٍُ طفتىطعؤٍ ئُُعـاًاٌُ ثُكهعًُاْ ,كعُ
رب َ
ين ثًًٌَِاكٍ ئُوًَاْ كلؿ كُ ثاكَيعُن بع ِ
ئًٌَُ ؿو َي َ
ُُٓـٍَ ًىيَّ ُٓيُ ثًَىيود ثًًَُ ,وَكى ًَٓنٍ ثًٌٌَُكطًُ ,عًُٓـاْ ,ىعُماو ُاسًعُكاْ ,ؿاواًعاْ كعلؿ ئعُو
ثاكَيععُ بععربٍَ ئُطععُك تُئوععري ُععُكا ,بععُ تايبععُتٌ ثًٌَععًِاكٍ ئععُوََ كععلؿ كععُ هععُ ُٓكهعٌَ هععُكؤكايُتًُكُ و
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ٍ و ؿابعَُ
رب َ
ئُجنىًٌُُ ؿاؿوَكٍ و ئُجنىًٌُُ ئاهعايٍ ئُطعُك تُئوعري هعُ ًىوٓعُكُياْ ُعُكات هًًَعاْ بع ِ
ٍ بُهُك ئُو هًَلتُكاُُ ,هىثاي.
بلل َ
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ٍ ُايُتععُوَ ,ئًَوععتا فًاكَيععُن هععُ
كاكععُ ئععُوَ ػلايععُ ؿَُطععُوَ ,هُبععُك ئععُوَ ًععتًَم تُهععىيد هُهععُك بلععل َ
ثُكهععًُاُتاكَ بععُكيَنَكاْ ؿاوا ئُكععُْ فُىععُكَ ,فُىععُكَ وليَتععُ ؿَُطععُوَ ,ئُخيُيِععُ ؿَُطععُوَ ,كاكععُ ئععُو
ثًًٌَِاكٍَ ئًَىَ ؿَُطٌ ًَُُِٓاوَ ,فُكًىو كان ؿهٌَاؿ
بُكيَن ؿهٌَاؿ سوري
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ٍ ئعُيربِيّ و بعؤ كىيًَعُ؟ ؿووََ ,ئًٌَعُ ؿَُطٌعاْ
ٍ ئُب ٌَ بناُري هعُ كعى َ
بُثًٌَ ثُيلَِو ُٓك ىُتعًَم كُ ئُكل َ
هُهععُك ئععُو ًُبوُ ععُ ؿا كععُ ب عربٍَِ ,بععُالََ ثًٌَععًِاكيَلٌ تععل ُٓيععُ هععُ ًىىععابًوٌ ئععُو ثًٌَععًِاكاُُ كععُ ئًٌَععُ
كلؿوو ًاًُُ ,ىوٓعٍُ فُكًاُبعُكاْ ئعُب ٌَ يعُن يعُن ئعُو ثًٌَعًِاكُُ وليَِعُ ؿَُطعُوَ ,ئًٌَعُ وتىومشاُعُ,
ئُطُك ئُوَ ُُبلِا ئُكلٍَ هُ ثاكٍَ سًوابُ ػاُُكٍُ ُُوت ئُو ثاكَ وليَتُ هُك بىؿدُ بعؤ ئعُوٍَ ئعُو
ثًًٌَِاكٍَ ئًٌَُ دٌَ بُدٌَ بللٍَ ,يُعين ئًٌَُ ئُوَمشاْ دعٌَ كلؿؤتعُوَ ,بؤيعُ ٓعًُىو ثًٌَعًِاكَكاْ ٓعٌ
ئًٌََُ و ٌٓ ئُواًٍُ ئُبٌَ وليَتُ ؿَُط يُن يُن
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
كان سًُُ هعًـ فُكًىو
بُكيَن سًُُ هعًـ ظيُ عوٌ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
بًَطىًاْ ئُبٌَ ئُوََ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ كُ هُكىٍَ ئَُ ثاكَيُ ئُب ِليَت؟ ؿوو ,ثٌتطريٍ ثًًٌَِاكَكٍُ كان
ؿهٌَععاؿ ئُكععَُ ,هعَِ ,بُكاهععد ئًٌَععُ ئععُو ُؤهععُؿ ًوًععاكَ ُععًُاُىوت هُواُععُ بعربٍَِ كععُ دععُُابٌ وَميععل وتععٌ,
ئُواًُُاْ ُُوتىوَ ,ئُو ًَِٓاٍ بؤ كَِت ؿاُُوٍَ ئًٌَُ ئُو ُاواٍُُ وت ,ئًٌَُ وشياْ هُ ًَُىاْ هاهٌَ  3113و
ُ 3112ععُوَؿ ًوًععاك ميععاتل ؿاُععلاوَ ,و ئععُواًٍُ كوبعًَلًععاْ ػععُكز كععلؿووَ ,بؤيععُ ئععُو ُؤهععُؿَ مياؿَيععُ,
ػاهًََلٌ تل ,ئًٌَُ ؿاوا ئُكُيّ ػايَ بُ ػايَ ئُواٍُُ ئًٌَُ وليَتُ ؿَُطـاُعُوَ ,هعُ ميعاؿٍَ ُُوتعُ ,هعُ ٓعُك
ؿآاتًَلٌ تلَ ًَُ ,هُؿ ُٓماك بؤ فُكًاُبُك كًُال ُُبٌَ ,بؤ ػاٌُُُري ,بؤ كًُئُُـاَ ,بؤ ثًٌٌَُكطُ ,بؤ
ًُٓ ًـ ,بؤ ًعُال ,بعؤ ٓعًُىوياْ ,ئُواُعُ يُكعُ يُكعُ وُُعُ ؿَُطعـاْ ,ئعُوَ تُهعًٍُِ هُهعُك ئُكعَُ ,ؿاوا
ئُكُيّ يُكُ يُكُ وليَتُ ؿَُط
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ؿكتؤك اظيـ  3ؿَىُ فُكًىو
بُكيَن ؿ.اظيـ وَكتٌ:
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بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ؿويَينَ فًاكَيُن هُ ئُُـاًاٌُ ثُكهًُاْ ثًًٌَِاكًاْ كلؿ كعُ ًىوٓعٍُ ًاًؤهعتاياٌُ ئعايين ميعاؿ بلعلٍَ ,و
مؤك هُ ئُُـاًاٌُ ثُكهًُاْ تُهعًُِياْ كعلؿ هعُوٍَ ؿَكًاهَعُ ؿيعاكٍ بلعلٍَ ,هعُو تُػًِِعاتُ ًٓٔعًاْ بعؤ
ؿيععاكٍ ُععُكلاوَ ,هُطععُ َي ئععُو تُػًِِععاتاٍُُ هًَععلَ كععلاوَ ؿاوا ئُكععَُ ًععىيَين ئععُوَ بلليَتععُوَ ,و ئععُو
ثًًٌَِاكٍَ كان امساعًوًٍ باهٌ كلؿ ئُكلٍَ مائًـَْ هُهُك ئُو هُؿ ًوًاكٍَ هًَلَ ؿَُطٌ هُهعُك ؿكا ,هعُ
هُكؤكايُتًُكاْ ب ِليَلٌ تل بربِؿكٍَ بؤ ئُو تُكػاْ كلاواٍُُ كُ هُ اليُْ ئُُـاًاٌُ ثُكهًُاُعُوَ ثًٌَعًِاك
كلاوَ ,هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
فُكًىو ئآُُط ػاْ
بُكيَن ئآُُط عاكف
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ٍ هُهُك بىؿدعُ ,ئًٌَعُ عُؿك هعُ بىؿدعٍُ ئُكعُيّ ,ئعُو ثًٌَعًِاكٍ بعلِيّ و
بُهُكاسُت ئُو ًتٍُ ئُكل َ
ٍ ئعُوٍَ كعان ًعًَؽ وتعٌ
ًَِٓاْ و بلؿْ ,بُ ىُكاكٍ ىُتعٌ بىؿدعُ ئُطعُك هُهعُك ئُهاهعٌ ًفعاوَمات بلعل َ
ًفععاوَمات هُطععُيَ وَميععلَ بععُكيَنَكاْ ,ئععُو بىؿدععُ بععُ فيععاٌُ دععُؿواٍ ئًقتًِععاؿٍ ػععؤٍ ُععابٌَٓ ,ععىُلُ
ٍ بىًُعٍُ تعُسد هُهعُك ؿيلاهعات و هُهعُك هعالاتًذًُت ئعُكلٍَ,
ئُهاهُْ كعُ بىؿدعُ ًىُاىًُعُ ئعُكل َ
ئُهًٍََ كُ ًتًَم بربٍَِ ,ػؤَ ًُػًُِْ تُئًـٍ ئُوَ ُاكَُ ئُوٍَ ًًَؽ ئُو فًاكاٍُُ فًاكؿ هُوٍَ بربٍَِ و
هُوٍَ بربٍَِ ,ئُوَ بُ فياٌُ هُطُيَ ئُوَ ُري ًُعاًعٌ كعُي بعربًٍَِ ,عّ ىعُت ُعاهًٍََ هعُ بىؿدعٍُ تًُعلًوٌ
تععىكِق بعربٍَِٓ ,ععىُلُ ئععُمامن ًىهععًبُتٌ دوععلَكاْ ٓععًُ ,ئععُودا ٓععىُلُ ئععُو بىؿدُيععُ تُسـيععـَ هُهععُك
ئُهاهٌ ًىفاوَمات و ًىمايعُؿٍَ هًاهعٌ كلايعُ ,تلايعُ ثًٌَعًِاكٍ بلِيِعُكاْ ئعُب ٌَ وابع ٌَ بعُ ؿَُطعـاْ بعٌَ,
ئُوٍَ كان سًُُ هُعًـ وتٌ ئُوَ ئُبٌَ تُسـيـ بللٍَُ ,عاب ٌَ بلليَتعُ هعُؿ ًوًعاكٍ يُكعُكٌ و ؿوو هعُؿ
ًوًاكٍ يُكُكٌ تل ,ئُوَ ئُبٌَ مؤك بُ دىاٌُ بؤٍ بلِؤٍ ,ئُطُك ئُواٌُ تعليٍ هُهعُك ئُهاهعٌ ًفعاوَمات
كِؤيٌتيب ئُوَ ئُب ٌَ هُهُك ؿيلاهُ بلِوات ,هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
كان ًًَلؿيَ ؿًًََلُ ؿَهت بُكم ئُكُيتُوَ ,فُكًىو
بُكيَن ًًَلؿيَ حتوري
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ػؤٍ هُ ػؤٍ بلِيين ئُو ثاكَيُ هُ هُكؤكايُتًُكاْ و هُ ئاهايٍ مؤك ًتًَلٌ باَ ًُُ ,سىكيُتٌ ئًِواْ
هُ كىٍَ ؿَهت ثٌَ ئُكات؟ هُ ئًُّ و ئاهايٍ ,تعُبًعٌ ًُٓاُعُ ,ساكًٌعُكاْ طوعُيٌ ئُكعُْ ثاكَيعاْ كًُعُ,
ئًٌَُ هًًَاْ ئُبلِيّ ,با ئًٌَُ ئُو هُؿ ًوًاكٍَ ىُكاكًاْ هُهُك ؿا بعا سلىًعُت ػعؤٍ تُهعُكوؼي ثع ٌَ بلعات,
بُػؤٍ هُ دًَطايُكاٌُ تل بربٍَِ و بًـات بُوٍَ ًّ ,هُطُ َي ئُوَ ًٍُ ,هىثاي
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بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
كان هُكوَك فُكًىو.
بُكيَن ؿ .هُكوَك عبـاهلظيّ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ًّ بُوَ ؿَهت ثٌَ ئُكَُ بُ ثًٌَ ًاؿؿٍَ  82كُ هُ ثُيلَِوٍ ُاوػؤ ئُهٌََ ثًًٌَِاكٍ مياؿ كلؿٌُ ػعُكدٌ
ٍ ئُطعُك ثًٌَعًِاكَكُ ِكيَطعٍُ ئعُجناَ ؿاُعٌ
ٍ و ياْ ؿابُماُـٌُ ؿآعات ىعُبى َي ُعاكل َ
ياْ ًَِٓاٌُ ػُكدٌ ُى َ
كِووْ ُُكاتععُوَ ,هًَععلَ ؿوو ثًٌَععًِاك ػلايععُ ؿَُطععُوَ ,يععُكًاْ بعلِيين ُؤهععُؿ ئُوَُععـَ ًوًععاكَ بُطٌععد هععُ
بىؿدععٍُ تًُععلًوٌ ,ئععُوٍَ تععل هععُؿ ًوًععاك بععىوٓ ,ععُككًاْ ب عٌَ ثًَىيوععتُ كِووْ بلليَتععُوَ ,ئععُوٍَ ؿويَ عينَ
طفتىطؤٍ هُهُك كلا ئُو هُؿ ًوًاكَ ,ثًٍَ وا ًُُ هُ بىؿدعٍُ تًُعلًوٌ ئُطعُك بًعربٍِ وَكعى هعاهٌَ ثعاك ًعّ
بَُ بُ ساهٌ ػؤَ وَكى ئُوٍَ ئآُُط ػاْ باهٌ كلؿ ,هُكىٍَ كاكَهات ؿكوهت ئعُبٌَ؟ ًِعًٍ ئعُهًٍََ هعُ
ثُكوَكؿَ و ػىيَِعـُ ٌَ بعا َال و وَماكَتعٌ كِؤًعِبريٍ ,بؤيعُ هعُو هعُكؤكايُتًاٍُُ تعُكغ كعلاوَ ,هعُكؤكايُتٌ
ٓععُكيٍَ ,ثُكهععًُاْ ,ئُجنىًععٌُُ وَميععلاْ ,ئُجنىًععٌُُ ئاهععايٍ ,هُواُععُ ثاكَكععُ ميععاتلَ ,و بععُ ثًَععٌ ئععُوٍَ
بًًِىًاُُ هعُكؤكايُتٌ ئُجنىًعٌُُ ؿاؿوَكٍ ثاكَكعُياْ بًُعًَلٌ ًاوَتعُوَ ,ئعُو ثًٌَعًِاكَ ثعًٍَ باًعُ كعُ
ػلايُ ؿَُطُوَ هُكَتا بربٍَِ ,بُهٌََ ػلايُ ؿَُط ,بُالََ ئُجماكَ ئُوََ ث ٌَ باًُ ئعُوَ وليَتعُ ؿَُطعُوَ كعُ
ٍ بربٍَ ,ئايا هُ تًُلًوٌ ياْ هُكؤكايُتًُكاْ؟ هىثاي
هُ كى َ
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
فُكًىو ؿكتؤك عىًُك
بُكيَن ؿ.عٌل ُىكَؿيين
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
هُ كاهتًـا ئُوٍَ هًَلَ ئُُوُ كعُ ؿوو بؤٓعىوْ ٓعُبىو هعُباكَت بعُ بعلِيّٓ ,عُكؿووكًٍ تُئلًعـ هُهعُك
ئُوَ ئُكُُُوَ هُ بًٌُ تًُلًوٌ بٌَ ,كُواتُ يُكًًُاْ بلِيُِ ,بُي ًُوبُتُكٍُ دًاوامَُٓ ,كؿووياًٍُ
ئُهًََّ هُ تًُلًوٌ ,بؤيُ هُكٓاوَكُ ؿياكَ ,بؤيُ بُكاهد دؤكٍ بلِيُِكعُ بعَُ ًعًَىَيُ ٓعًض تعُُاىىميَلٌ
هُطُيَ ثُيلَِوٍ ُاوػؤ ًُُٓ ,ىُلُ تؤ ئُهًٌََ هُ بىؿدٍُ تًُلًوٌ و ًاعُؿاَ ,واتُ بُ ًعًَىَيُن تُئوعري
ُُكاتُ هُك ًُهُهُْ ًىوٍُٓ فُكًاُبُكاْ ,ؿَكًاُُْ ,ػؤًٌ ,بَُ ًًَىَيُ ئًال ًُا ُكُ كعُ ثًٌَعًِاكٍ
ؿووََ ؿَُطٌ ًَِٓاوَ بُكيَناْ ًُا ُيُن ئاًاؿَ ئُكُْ كُ ئَُ ثاكَيُ وَماكَتٌ ًاهًُ ,ياْ سلىًُت ػعؤٍ
هُ بىؿدٍُ تًُلًوٌ كًٌُ ئُكُُُوَ و بؤ ئُو ًُداالُُ تُػِعًّ ئُكعُْ ,كُواتعُ بلِيِعُ ,هعُ بىؿدعٍُ
تًُلًوًُٓ ,ؤًٍُ ئاكاهتُ ئُكلٍَ؟ ئُطُك هُيلٍ بلُيّ ئُبًِري هُ ثًًٌَِاكٍ ٓعُكؿووال دًعاوام ئُوَيعُ
ًُوبُتُكُيُ ,ئُطُكُا ئاكاهتُ كلؿُُكُ ػاهٌَ ٓاوبًٌُ تًَـايًُُ ,هُهّ هُ ُٓكؿوو ال ٓؤْ ئاكاهتُ بللٍَ
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ػاهٌَ ٓاوبَُ هُوَيُ كُ بلِيُِكُ ٓؤْ تُهُكوؼي ثًَىَ بللٍَ ,هًا ُيُكٌاْ بؤ بلُْ ًُهُهُكُ ٓاكَهُك
ئُبٌَ ,هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
فُكًىو كان ئاكاَ
بُكيَن ايىب ُعٌت(ئاكاَ)
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ئُوٍَ كان ؿكتؤك هُكوَك و ُُٓـٍَ هُ ٓاوكاكْ وتًاْ ئُوَ ياهعايًُ كعُ ثًَىيوعتُ هُكٓعاوٍَ بلِيُِكعَُ
ؿَهت ًٌُاْ بللٍَ ,و دًاوامٍ ُٓيُُٓ ,كؿووكٌ تًُلًوٌ ًُُٓ ,ىُلُ تًُلًوٌ ؿَكوامَ ؿَكوامَيُ ,ئُوٍَ
كُ ؿاواًاْ كلؿووَ دًا بلليَتُوَٓ ,ىُلُ ئُطُك بًَتى بَُ ًًَىَيُ بٌَ وَكى ئُوَيُ هُ ُُػؤًٌ تُالهعًًٌا
بًربِيت و بًـَيت بُ ًًَلثُجنُ ,هُبُك ئُوَ ثًَىيوتُ ؿَكوامَكاْ دًا بلليَتُوَ ,هٌُٓ ئُبلٍَِ و بؤًٌُٓ؟
هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عـُاْ بُي ؿوو ؿَىُ
بُكيَن عـُاْ لثُإ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ًّ ئًُُوٍَ ُُػتًَم ئًٌُكُ فؤكًُهُيُكٌ تلٍ بلُيّ ,يُعين ئَُ ؿوو ًُوموعُ هُيُن دًعا بلُيِعُوَ,
ًُوموعٌ بلِيُِكاْ ئُكلٍَ ئًٌَُ هًقٍُُ ؿاكايٌ يعاْ هعُكؤكايُتٌ فلاكوعًؤُُكاْ هُطعُيَ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ
هُهُك ئُو بلٍَِ ِكيَلئُكُويّ بًَري بناُري بُ طعىيَلٍَ سًوعاباتٌ ػًتعاًٌ  3111و ًُهعلوؼي فًعوعٌ ثعاك
 3113بتىاُري ُُٓـٍَ بلِيّ بلُيّ كُ تُئوري هُو فُىُكاُُ ُُكات كعُ بعاي كعلا ,ىوعُكُ هُهعُك ئُُعوٌ
ٍ هعَُ بىؿدُيعُ بعُ دًعا
ًُموعٌ ئًٌَُ وَكى فلاكوؤٌُ طؤكِاْ و ئؤثؤمؤهًؤْ هُهُك ئُوَيُ ئًٌَُ ئًُاُُو َ
هععُ بعلِيّ و تُئوععري كلؿًَُلععٌ هععويب هُهععُك وَماكَتععُكاْ و كععاكٍ وَماكَتععُكاْ ٓععؤْ بتععىاُري بععُ طععىيَلٍَ
بىؿدٍُ ئًُوايَ تُئورييَلٌ ئًذابٌ هُهُك فياْ و ًُعًٌُتٌ ػُهَلُكُ ُٓبٌَ ,هُكَتا ىوٍُ ئًٌَُ هُهُك
ئععُوَ بععىوَ ٓععؤْ بتععىاُري بععُ بىؿدععٍُ ئًُوععايَ بععُ طععىيَلٍَ تُػًِِععات ب عٌَ ,بتععىاُري فيععاٌُ ئُواُععٍُ
ًىوُٓياْ كًُُ ,ئُوٍَ كًُئُُـاًُ ,ئُوٍَ هُ فيَعل ٓ ًَوَعٌ ُٓفاكيعُ ,ئُواُعٍُ ىوعًُاْ هُهعُك كعلؿ ٓعؤْ
ئُتىاُري هُ بىؿدٍُ ئًُوايَ ئًُُ هُ ئاهتًَلـا ئُبُيُِ هُكَوَ اليٌُُ كًٌُ ًوتُواٍ ًُعًٌعًاْ بلعات,
بؤيُ ًُفلوم وايُ ثًٍَ ئُوٍَ ىوُ هُهُك ًُهُهٍُ بلِيّ بٌَ ,ىوُ هُهُك ئُوَ بلُيّ ئًُاُُوٍَ ًىوٓعُ
مياؿ بلُيًّ ,ىوٍُٓ كًُئُُـاَ ,ثًٌٌَُكطُ ,ئُواٍُُ هُ ئاهد ػىاك ٓعُفاكيّ ,كعُ طُيٌعتًُِ ئعُوَ ,ثعًٍَ
وايععُ ئععُوكات هًقُععٍُ تايبُشيُُععـ ئععُتىاٌَُ هُطععُ َي وَماكَت ئععُو ئًوععتًقتاعاتاٍُُ ثًَىيوععتُ هععُ ًععتًَم و
ًُداهٌ تًَـايُ بًلُيّ
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
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فُكًىو كان ًىاْ.

بُكيَن ًىاْ كليٍ كاباْ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ًّ هُطُيَ سىكًُتٌ مؤكَ بؤ هُكؤكايُتٌ و بؤ هًقٍُُ ٓاوبَُ ئَُ ًىُاىًُُ هُكباكٍَ ئًَوتا ئُكلٍَ هُ
ُاؿَىًقٌ ػوتُِ طُُم و ًُا ٍُ ًىىتُكَسُكاُُوَيُ ,ؿويَينَ ؿوو ًُىتعُكَسٌ بِعُكَِتٌ ٓعُبىو هُطعُيَ
ُُٓـ ًىىتُكَسًَلٌ تلٍ ػىًم و بلاياٌُ ثُكهًُاُتاك ,يُكًاْ ُؤ هُؿ و يُن ًوًاكَكعُ و تعىميعًَلٌ بعؤ
كلابىو ,يُكًاًٍُ هُؿ ًوًاك كُ هُ هٌَ هُكؤكايُتٌ و ئُجنىًٌُُ ئاهايٍ بربِؿكٍَ ,ئُتىاُّ بٔعُِوَ هعُك
ثلؤتؤكؤي ,واميض بىو ؿويَينَ ,بلِيُِكُ هُ كىيًَُ؟ بؤٌٓ تُوميد ئُكلٍَ؟ ُٓكؿووكٌ ,ئًَوعتا هعُؿ ًوًاكَكعُ
ين كعُ ئعُو 6 ,5
كُ ؿَُطٌ ًَِٓاوَ وامحيُ ,ئُطُك مؤك وامغ ًُُ و التعا ْ ؿَىًعق ًُعُ ئعُوَ ثلؤتؤكعؤهٌ ؿويَع َ
بُكيَنٍَ كُ ًىىتُكَسُكُياْ كلؿووَ ,تُئًـيًٌاْ كلا هُ اليُْ ُُٓـ بُكيَنيَلٌ تلَوَ ,مؤك وامسُ ئعُهٌََ
هُ كىٍَ بربِؿكٍَ؟ هُ ه ٌَ هُكؤكايُتًُكُ و ئُجنىًٌُُ ئاهعايٍ ,ؿواٍ ئعُوَ ؿوو تعُوميد كعلاوَ ,يعُكًاْ هعُ
ٍ ثاكَكعُ تعُوميد بلليَتعُوَ بُهعُك
ُؤهُؿ و يُن ً وًاكَكُيُ ,ئُويال بؤ هُؿ ًوًاكَكُ ,دعاكيَلٌ تعل ُعاكل َ
ٌٓ و بُهُك كىٍَ؟ هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
فُكًىو كىيَوتاْ ػاْ
بُكيَن كىيَوتاْ حمٌـ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ين بُكيَن هؤماْ ػاْ ,هُكؤكٌ فلاكوؤٌُ كىكؿهعتاٌُ ئًٌعاكَتٌ
وَكى كان ًىاْ باهٌ كلؿ مؤك وامحيُ ,ؿويَ َ
ربٍَ ,هُ ه ٌَ هعُكؤكايُتًُكُ ,ئُجنىًعٌُُ ؿاؿوَكٍ هُطعُ َي ئُجنىًعٌُُ ئاهعايٍ ,هُبعُك ئعُوَ
ثًَـا هُ ٌٓ ب ِ
ئًُعُ ًىُتًًُٓععُ كععُ ئععُب ٌَ هُواُععُ بعربٍَِ ,ؿووََ ,ئًٌَععُ دطععُ هععُوٍَ وتىوًاُععُ هععُ كععىٍَ بعربٍَِ ,باهععٌ هعٌَ
هُكؤكايُتًُكُ و ُُوتًٌٌاْ كلؿووَ ,بؤيُ ئُبٌَ ثًًٌَِاكَكاٌُ ئًٌََُ وليَتُ ؿَُطُوَ ,هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
فُكًىو كان هاالك
بُكيَن هاالك حمٌىؿ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
بًَطىًاْ هُ ًاوٍَ كِابلؿوو ئًٌَُ ؿوو ئاكاهتًُاْ بًين هُ ًًَىٍَ تُىًُىف كعلؿْ ,ئعُوٍَ كعُ بعُكيَناْ هعُ
فلاكوؤُُكاٌُ ئؤثؤمؤهًؤْ تُكسًاْ كلؿ وَالًٌَ ػؤياْ وَكطلت دا بُؿهًَاْ ب ٌَ ياْ ُا ,ئُوًَعٌ ئًٌَعُ بعُ
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ثًٌَ بُكُاًٍُ ػؤًاْ ؿَكؿًًَُاْ كلؿ وَىعُكاك بعىو هُهعُك ئعُو بًُِايعٍُ كعُ هعُكؤكايُتًُكاْ كعُ ُعاو
ًَِٓـكاْ ,و هُ ثلؤتؤكؤهًٍ تُهذًى بىوَ ,ئًٌَُ ػؤمشاْ سًُوٍُ ئًعالًًٌاْ بؤ كعلؿ كعُ ئعُوَ تُهعبًت
ٍ هُهُك ععاًٌ تًُعلًوٌ ,باًعُ
بيبَ ,ئُطُكُا و هُ هُكؤكايُتًُكاْ ُابلٍَِ ,و هُ ساهَُتًَلِ تل ثُيلَِو ئُكل َ
با ئُوَ ُٓك ُُكلٍَٓ ,عىُلُ هعُ ًعاؿؿٍَ  ٍ 16ياهعاكُ و بعُ ثًَعٌ بلِطُكعُ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ سعُىٌ ُٓيعُ
ًىُاىُهععُ هععُو بابُتاُععُ بلععات ,بؤيععُ ئًٌَععُ ئًوععلاك ئُكُيِععُوَ هععُك ئععُو ًُبـَئععٍُ ئًتًفاىٌععاْ هُهععُكٍ
كلؿ,ئععُو هععُؿ ًوًععاكَ هععُو باباُععُ بعربٍَِ بععؤ ئععُو ثًَىيوععتًاٍُُ كععُ بععُكيَن هععُكؤكٌ فلاكوععؤٌُ كىكؿهععتاٌُ
ئاًافٍَ ثًَللؿ ,هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
فُكًىو ثُضياْ ػاْ
بُكيَن ثُضياْ عناهـيّ
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ًّ هُهُك ؿووػايَ ىوُ ئُكَُ ,يُكَُ ئُوَيُ هُ هُكَتاٍ ىوُ كلؿْ بلاؿَكيَم كُ باهٌ طؤتلٍَ كعلؿ مؤك
ًُطععُكاْ بععىوْ ,بًُ عًَم هععُ ئُُععـاًاٌُ ثُكهععًُاْ ًُطععُكاْ بععىوْ هععُ وًععٍُ طععؤتلَ ,ئًَوععتا ئًٌَععُ فًعوععُْ
ين ميعاتل هعُ 2
ٍ بعُوٍَ كعُ ئًٌَعُ ؿويَع َ
هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ ِكيَطٍُ ؿا بُوٍَ كُ ئُو ًُبـَ ئُ ثًاؿَ بلعل َ
ئُُـاَ ثٌتطريٍ ثًًٌَِاميَلٌاْ كلؿ كُ هًقُُيُن ثًَلبًَِٔلٍَ بؤ ئُوٍَ ًُهُهٍُ ثُكفيِعُكاْ طؤتلَكعاكٍ
ُُبٌَ ,ئُو هًقُُيُ بناٌَُ ُُٓـَ مياؿَ كَِوٍ ُٓيُ ئُوَُـَ بربٍَِ ,ؿوو ,هُ كاتًَلـا كُ ئُو ًُبـَئعُ هعُكٍ
ٍ بُٓعٌ؟ يعُعين
طلت و ؿَ ُطٌ هُهُك ؿكا ,ؿَُط هُهُك بلَِكعُ ؿكاوَ كعُ هعُؿ ًوًعاكَ ,بعُالََ ئعُوٍَ بعـك َ
ًُكدُ ئُو اليٍُُُ ثًًٌَِاكٍ كلؿووَ هعُؿ ًوًعاك بعربِؿكًٍَ ,عاؿاَ هعُؿ ًوًاكَكُيعُ ئعُب ٌَ بعؤ ٓعًُىو ئعُو
تُػًِِعَُ بع ٌَ كعُ ئعُو ىوعٍُ هُهعُك كعلؿووَ ,بؤيعُ ًعُفلومَ بعُ ثًَعٌ ثعُيلَِوٍ ُعاوػؤ ٓعًُىو ئععُو
ثًًٌَِاماٍُُ كلاوَ بُواٍُُ ئؤثؤميؤهًؤْ و بُواٍُُ ؿَهتُالَتًٌُوَ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ هُهُك ئعُو هعُؿ
ًوًاكَ ئًِذا بناُ ٌَ بؤٌٓ تُػًِّ ئُكلٍَ ,هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ثععُضياْ ػععاْ ,وَميععلٍ تععُػتًت  2 ,2ؿاُععُ هععُعات بععُ ًاًععُيُكُوَ ئععُو ٓععًُىو ئ عُكىاَ و ػُكيتععُ و
ُُػٌعُيٍُ ثًٌعاْ ؿا ,تىػععىا ئًُعُ ٓععٌ طعؤتلَ بععىو؟ ؿووََ ,هعُكؤكايُتٌ ثُكهععًُاْ ئًعـاكٍَ دُهوععُكاْ
ئُكات ,ئًٌَُ ئًـاكٍَ ًُٓىو اليُن ئُكُيّ ,ثًًٌَِاكَكاٌُ ئًَىًَاْ وَكطلتعىوَ و ػوعتىوًاُُتُ ؿَُطعُوَ,
ثًًٌَِاكٍ فلاكوؤٌُ كىكؿهتاًٌُاْ ػوتُ ؿَُطُوَ ,ئًَوعتا فلاكوعًؤُُكاٌُ يعُكطلتىو ىوعٍُ كعلؿ ,كؤًعُيَ
ىوععٍُ كععلؿ ,تىككٌععاْ ىوععٍُ كععلؿٓ ,ععُك ئععُتىاُري ئًععـاكٍَ ئععُوَ بععـَيّ ,ؿاواٍ هًقُععُتاْ كععلؿووَ ,ئًٌَععُ
ًىكُهُف ُري هُوَ ,ئًٌَُ بُ ثًٌَ ثُيلَِوٍ ُاوػؤ ًىكُهُف ُري تُُٔا ئُب ٌَ مَػت بلُيّ كُ هًقُُتاْ بعؤ
ؿكوهت بلُيّ ,ػؤتاْ ث ٌَ بطؤكِْ ػًَعلٍ ععُال ػًَعل ,ؿويَِعًٍَ ثًٌَعاْ وتعّ بعؤ ػؤتعاْ ثًَعم وَكْ ,ؿاًٌُعّ
بُهُكٓاواْ ,ئاػري كُي فُكًىو كان سادٌ بًالي ,ؿوايٌ ئُخيُيُِ ؿَُطُوَ
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بُكيَن اظيـ هوًٌاْ(بالي):
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ًّ ؿويًٍََِ ئًٌاكََ كلؿ ,كؤًُهًََم ثًًٌَِاك كلاوَ ,ئُو ثًًٌَِاكاُُ بُكاهد ُاكلٍَ بعُ ُُٓعـ وَكُعُطريٍَ,
ئُطُك كؤًُهًََم كُي ثًًٌَِاكٍ كلؿ وتًاْ يُن كُي ,ؿوو كعُي ,كعىكَِ هعٌَ كعُي  ,ؿَ كعُي ,ثًٌَعًِاكٍ
كلؿ ُاكلٍَ بُ ُُٓـ وَكُُطريٍَِ ,كيَنَ بؤ ىوُكٍُ دُُابٌ وَميل ُٓيُ ,كؤًُهًََم ًد بؤ ئًٌَعُ كِيعن كعلؿ,
ًُٓىوٍ تًَلُيَ كلؿ ,بُ ًُعِاٍ ُُوعًَم هُ ُٓواًُكاكٍ بىو بُكاهدٓ ,عىُلُ ئًٌَعُ ُعًُاُىتىوَ هُواُعُ
بربٍَِ ,وتىوًاُُ ُامامن طىيٌَ هعٌَ ُعُبىو ,وشيعاْ هعُ هعاهٌَ ًُ 3113هعلَؼي  3113ئًُوعايًََ ميعاؿَ ًُهعلَؼي
ػلاوَتُ هُك ,مياؿَ ًُهلَفُكُ ُؤهعُؿو يعُن ًوًعاكَ ,ؿَهعتتاْ ػعؤَ بع ٌَ ؿَُطتعاْ ثع ٌَ ُُؿا,بعُالََ ئًٌَعُ
ٍ هُ ثاؿاًد ًَل ًىُتُهًبري,
ثًًٌَِاكٍ ؿووَػياْ كلؿووَ ,ئُوَ بىو بلٍِ هُؿ و ًَُ ًوًاك ؿيِاك بربِؿك َ
ئععُو ثاؿاًععتُيُ هععُؿ و ًععَُ ًوًاكَكععٍُ ه عٌَ ب عربِؿكٍَ و بععـكٍَ بععُو فُىُكاُععٍُ كععُ بامسععاْ كععلؿ ,وَكععى
ًاًؤهتاياٌُ ئايين كُ ًُ ـوك تليّ ًِّٓ ,وَكى ػاُعُواؿٍَ ًعًُٓـاْ ,ثًٌَعٌُكطُ ,كًُئُُعـاَ ,ئُواُعٍُ
ًىوُٓياْ مؤك هُ ػىاكَوَيعُٓ ,عًُىو ئُواُعُ ًُ عـوكْ ,ؿاوا ئُكعُيّ يُكعُجماك ئعُو كُهعاٍُُ ثًَىيوعتُ
ٍ وليَتُ ؿَُطـاُعُوَ ,ؿوايعٌ ئُطعُك ؿَُطعٌ ُعًَُِٓا ثًَىيوعت ُاكعات ًىوٓعُكاًُاْ
ًىوُٓياْ بؤ مياؿ بلل َ
بربِيّ ,ئُطُك ًَِٓاًٌ ئُوَ ًُعٌُالَ ,هىثاي.
بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ُىىتٍُ ًُناَ ًُُاوَ ,يُن هاًَُُ ًُُ ,ؿوو ثًًٌَِاك ُٓبىو ,يعُكًاْ ؿاواٍ ُؤهعُؿ ًوًعاكٍ كعلؿووَ بعربٍَِ
ئُوَ ؿَُطٌ ًَُُِٓا ,ئُوٍَ تل ؿاواٍ هُؿ ًوًاكٍ كلؿبىو ؿَُطٌ ًَِٓعا ,ئًَوعتا ئًُاُعُوٍَ بعناُري ئعُو هعُؿ
ًوًاكَ ٓؤْ هُكف ئُكلٍَ ئُوَ ئُػُيُِ ؿَُطُوَ ,فُكًىوُ ,ؤهُؿ ًوًاكَكعُ ؿَُطعٌ ُعًَُِٓاوَ بؤيعُ ٓعًض
ين تُسـيعـياْ كعلؿ,
ُايطليَتُوَٓ ,ىُلُ ؿَُطٌ ُعًَُِٓاوَ ,فعُكًىو بًؼىيَِعُوَ ,كاكعُ هُكٓاوَكًُعٌ ؿويَع َ
ئُوَ ثًًٌَِاكٍ ػؤياُُ ٌٓ ئًَىَ ًُُ,
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
(خيِّ اغيبوغ اعالَ هوذٔات)
-1اضافًَٝ 35 ١ار دٜٓار اىل ختصٝصات ٚزار ٠ايبٝعُرن ١يتأدارى ايسٜأادا ٠املكأرر ٠يف ايرٚا أب االدْأ ٢يكأٛات
ايبٝعُرن١
بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ك ٌَ هُطُيَ ؿايُ ئُو ًُبوُ ُ بؤ ثًٌٌَُكطُ تُػًِّ بللٍَ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ بُ كؤٍ ؿَُط ىُبىيَ كلا,
فُكًىو بؤ ػاهًََلٌ تل
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
-3اضافَ ١بًؼ قدرًَٝ 11 ٙار دٜٓار اىل ختصٝصات بٓا ٤ايدٚر ايصهٓ ١ٝيا ٟٚايعٗدا٤
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بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئُو ثاكَيُ تُػًِِّ كلاوَ بؤ ًًُٓـاْ كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟
بُ كؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا ,فُكًىو بؤ ػاهًََلٌ تل.
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
 -2ختصٝص َبًؼ ًَٝ 31ار دٜٓار يٛزار ٠ايثكافأٚ ١ايعأباب يتٓفٝأا َتطًبأات ايكأرار رقأِ  12يصأٓ3113 ١
ارتاص ظعٌ َد ١ٜٓايصًُٝاْ ١ٝايعاصُ ١ايثكاف ١ٝيالقًِٝ
بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ ك ٌَ هُطُ َي ؿا ًُُ؟ يُن كُي هُطُ َي ؿا ًُُ ,بعُ مؤكيِعٍُ ؿَُعط ثُهعِـ كعلا ,فعُكًىو بعؤ
ػاهًََلٌ تل
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
-2ختصٝص َبًؼ قدرًَٝ 11 ٙار دٜٓار يًصٓدٚم ارتاص مبرض ٢ايصرطإ يف االقًٚ ِٝفأل ايكأاْ ٕٛرقأِ 11
يصٓ3113 ١
بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ك ٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ بُ كؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا ,فُكًىو بؤ بلِطُيُكٌ تل.
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
-5ختصٝص َبًؼ ًَٝ 31ار دٜٓار يتٓفٝا َعارٜع خدَ ١ٝيف االقطٚ ١ٝايٓٛاذ ٞاييت عرضت ذتُالت ايتٗح
ٚايرتذ ٌٝايكصر َٔ ٟقبٌ ايٓظاّ ايبا٥د
بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ك ٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ بُ كؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا ,فُكًىو بؤ ػاهًََلٌ تل
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
 -6اضافَ ١بًؼ قدرًَٝ 5 ٙار دٜٓار يتدصٝصات اهل ١٦ٝاملصتكً ١ذتكٛم االْصإ
بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ك ٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ بُكؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا ,فُكًىو بؤ بلِطُيُكٌ تل
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
 -7اضافَ ١بًؼ قدرًَٝ 5 ٙار دٜٓار اىل ختصٝصات ٚزار ٠ايرتب ١ٝاللاد ٠رَٚ ِٝصٝاْ ١املدارط املتطرر٠
بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ك ٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ بُ كؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
 -8اضافَ ١بًؼ ًَٝ 5ار دٜٓار اىل ختصٝصات ٖ ١٦ٝمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝاجملًض االلً ٢يعؤٕ املرأ٠
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بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ك ٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ بُ كؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا .ئًَوتاَ تؤميَم ثٌىو ؿَؿَيّ.

ؿواٍ ثٌىو
بُكيَن ؿ .اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتاَ بُكؿَواَ ئُبري هُهُك ؿاًٌُتُِكًُاْ ,ؿاوا هُ هًقٍُُ ياهايٌ و هًقُعٍُ ؿاكايعٌ ئُكعُيّ فعُكًىو
بؤ هُك هُكؤٍ هًقُُكاًًَْ ,ؽ باين فُكًىو
بُكيَن باين تاهَُباٌُ-وَميلٍ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
كان سادٌ بًالي هُ ىوُكاٌُ ئُهٌََ وَميل بؤ ُٓواًُكاكٍ ئُو ىواٍُُ ػىيَِـَوَ ,ئايعا ئُطعُك ئعُو هعُفنَ
هُ ؿًٍَ ؿَكبٌَٔ بُكاًبُك بُ يُكٌَ هُ ثُكهًُاُتاكاْ ئُوََ هٌَ ىبىيَ ئُكليَّ ُعامامن بعؤ ئًذلائعات ُعُكلا؟
بؤ ُُهلِايُوَ؟ هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان بًالي
بُكيَن اظيـ هوًٌاْ (بالي):
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
هُباكَت بُو وًُ ًُبُهعتٍ ئعُوَ ُعُبىوَ ػعىا ُُػىاهعتُ كعان ًعًَؽ ًُبُهعد ًعتًَلٌ ػعلاخ بعٌَٓ ,عُك
ًًَؼًٌُ ًّ ,كيَنيٌٍ بؤٍ ُٓيُ ,بُي ًُبُهعتٍ ئعُوَ بعىو ًعتُكٍُ هع ٌَ تًَلعـايّ ,ئُطعُك وابع ٌَ ؿاواٍ هع ٌَ
بىكؿْ ئُكَُ ,هىثاي.
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان بلٓاْ.
بُكيَن بلٓاْ كًًـ سوّ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ُٓكُُٓـ ئُوَ ئًٍ ًّ ًُُ ,بُالََ مؤك ثلهًاكًاْ كلؿ وَميلٍ ؿاكايعٌ وَالًَعٌ ُُؿايعُوَٓ ,عؤْ بىؿدعٍُ
سًنبُكاْ و هُُتُكَ كِؤؤًِبرييُكاْ تُوميد كلؿووَ؟ هُبُك ئُوَ كَُِطعُ بؤيعُ واٍ طعىتيبَ ,هُبعُك ئعُوٍَ
ٍ وًُ ُٓيُ....
ُُٓـ َ
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
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تىػىا ئُوَ ُىىتٍُ ًُناًعُ؟ فعُكًىو ؿاًٌُعُ ,بعُكيَناْ هعُ ؿايٌعتين ثًٌَعال ؿوو ثًٌَعًِاك كلابعىو ,يعُكًاْ
ؿَُطععٌ ًَِٓععا ,ئًَوععتا ثًٌَععاْ باًععُ ُععًا ُكٍُ وىيًَِِععُوَ و بععناُري ٓععؤُُ بععؤ ئععُوٍَ بًؼُيِععُ ؿَُطععُوَ,
فُكًىو ,فُكًىو كان ئاكاَ يُن ؿَىُ.

بُكيَن ايىب ُعٌت(ئاكاَ)
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ين ػىيَِـكاوَتعُوَ و تُهعًُِ كعلاوْ
ثًٍَ ئُوٍَ ًاؿؿَ ىاُىًُُكُ وىيًََِتُوَ ئعُو ثًٌَعًِاكاٍُُ كعُ ؿويَع َ
ئُواُُ ئُبٌَ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ با ؿَُط ًَُُٓينَ ئُوكات ئُو ًُا ُ ,ئُوٍَ كعُ فُكًاُبعُكاْ ًىوٓعُياْ
با هُ  611111كًُال ُُبًٌَ ,ىوٓعٍُ ثًٌَعٌُكطُ ميعاؿ بلعلٍَ ,و ٓعُكوَٓا كًُئُُعـاًاْ هعُ  511كعًُال
ُُبًٌَ ,ىوٍُٓ ػاٌُُُري هُ  251كًُال ُُبٌَ ,با ئُواُُ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ئاػل ئُوَ ًُكِبىت بىو بُ ئًوتًقتاعاتٌ ُؤهُؿ ًوًاكَكُ ,ئًَوتا ؿَُطٌ ُعًَُِٓا ,باًعُ ئُطعُك ئعُو ُؤهعُؿ
ًوًاكَ ؿَُطٌ ًَُُِٓا ٓؤْ تُئًٌين ئُو ًتاُُ ئُكٍُ؟ كان عُؿُاْ فُكًىو
بُكيَن عـُاْ لثُإ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ئُطُك هُ ثلؤتؤكؤهًٍ بًولُُِوَ ئاهايًُ ًّ ,ئًُُوٍَ دُويَلٌ ًٌَّٓ تل و ئاهايٌ تل ىوُ بلُيّ ,ئُُوٌ
ًُموع بُ ًٓض ًًَىَيُن عًالىٍُ بُ ئًوتًقتاعُوَ ًُُ ,عًالىٍُ بُ ؿَُطـاْ هُهُك ُؤهُؿو هعُؿ ًُعُ,
هُهُك ًُٓت هُؿ و ؿوو هُؿ ًُُ ,ىوٍُ ئًٌَُ هُهُك ًُطيىعُيُن ثًًٌَِام بىو ,كُ ئَُ ثًٌَعًِاماًُُاْ
تُىـيٍ كلؿوو َ هُبُك ئُوٍَ ؿَىًَلٌ ياهايٌ ُٓيعُ ,ئعُ َه ٌَ كعُ تعؤ ًُطيىعُيعُن ثًٌَعًِام بعؤ ػُكدًعُن
ئُكععٍُ ثًَىيوععتت بُوَيععُ كععُ ًععىيَُِكٍُ بععؤ بـؤميععُوَٓ ,ععؤْ ثعلٍِ ئُكُيععُوَ؟ وشيععاْ ئُطععُك كؤًععُهًََم
تُىًُىف بللٍَ ئًشتًٌاي ُٓيُ ثًًٌَِاكٍ ُؤهُؿ ًوًاك هُبُك ؿَهد ثُكهًُاْ بٌَ ,كاكُ با ُؤهُؿ ُُبٌَ و
هٌَ هُؿ بٌَ ,ئًٌَُ ثًًٌَِامَكاصياْ ال طلُطُ ,ئَُ ثًًٌَِاماُُ بُ ؿوو هُؿ ًوًاك تُواو ئُبٌَ ,بعُ هعُؿ ًوًعاك
تُواو ئُبٌَ ,بُ هٌَ هُؿ ًوًاك تُواو ئُبٌَ ,طلُط ثًٌَعًِامَكاصياُُ ,بلِياكًعاْ ؿاوَ و هعىيَِـًاْ ػعىاكؿووَ
كُ ئُبٌَ ُٓك ُؤهُؿ ًوًاك بٌَ ,بؤيُ تلاَ وايًُٓ ,ض ؿووك و ُنيم عًالىٍُ بعُ ُؤهعُؿ ًوًعاكَوَ ًُعُ ,ئعُو
ٍ بعؤ
ين ٓاوكعاكامن ثًٌَعًِامياْ كعلؿ ئعُكل َ
ثًًٌَِاماٍُُ ئًٌَُ ئُطُك بُ ؿووهُؿَ ,ئُطُك بُهع ٌَ هعُؿَ ,ؿويَع َ
ثلِكلؿُُوٍَ ئَُ بؤًايٍُ كُ ؿكوهت ئُبٌَ هًقُُيُن ,ئُطُكُا با ُٓك ػىؿٍ هًقٍُُ ؿاكايٌ ؿاًٌُعٌَ ئعُو
بؤًايًاُُ ث ِل بلاتُوَ ,بؤيُ ئًٌَُ ًُطيىعُيُن ئًقترياسات....
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
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كاكُ عُؿُاْ ,كُ تؤ ئُ َهًٌَ ًُعاًٌ فالَْ ًىيَّ مياؿ ب ٌَ ئُب ٌَ هعُ ًعىيًََِم بعؤٍ تعُئٌري بلعٍُ ,ئُطعُك تعؤ
ُُتىاٌُ بؤٍ تُئٌري بلٍُ و ئًوتًقتاعاتٌ بؤ بلٍُ ٓؤْ ئُو ًتاُُ ئُكٍُ؟ فُكًىو هؤماْ ػاْ
بُكيَن هؤماْ ًٔاب:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ين كعُ ىوعَُ كعلؿووَ هُهعُك ئُهاهعٌ ًعاؿؿٍَ  ,82كعُ
ًاؿؿٍَ  82يلَُ مؤك واميض و هُكحيُ ,و ًّ ؿويَع َ
وتىوًُ ثًٍَ باًُ بلِيّ بللٍَ هَُ ًىيَِاُُ بؤ ئُوٍَ ئَُ تُكػاُاٍُُ ثع ٌَ بلليَععًُٓ ,ىوًعٌ ُآعًَتُ هعُك
بىؿدٍُ تًُلًوٌ ,و ؿاواَ ُُكلؿووَ بىؿدٍُ تًُلًوٌ مياؿ بللٍَٓ ,عىُلُ ئعُمامن ٓعًُىو ميعاؿ كلؿًَُلعٌ
بىؿدٍُ تًُلًوٌ ئُبًَتُ ٓؤٍ كعَُ كلؿُعُوٍَ بىؿدعٍُ وَبعُكًَِٓاْ ,بؤيعُ بطُ ِكيًَِعُوَ بعؤ ًعاؿؿٍَ 82
ئُهٌََ (ال يقبى اىالاغ مياؿَ اهِفقات او اذداث ْفكأات جدٜأد ٠ا ٚختفأٝا ٚاردات جدٜأدَ ٠أاي ٜهأٔ املكأرتد
َعفٛلا ببٝإ ٚشا ٌ٥حتكٝل املكرتح) ،كات ٌَ بعُياٌُ ,ئعَُ ُىىتُيعُن مؤك ًُناًًعُ ,كعات ٌَ بعُياٌُ ؿَُعط ؿكا
هُهُك ُىَهُؿ ًوًاكَكُ ,و ؿَُطٌ ًَُُِٓا ُؤ هُؿ ًوًاكَكُ ,ئُوٍَ هُ ُاو ُؤهُؿ ًوًاكَكُيُ ئُو ؿاواكاكياُُ
بُ ثًٌَ ئُو ًُبوُ ُ ثاكَيٍُ كُ ؿاوا كلاوَ بربٍَِ هُهُك ئُو ئُهاهُ تُكػاْ كلاوَ ,بُالََ ًّ سُم ئُكَُ
بعععُكيَناٌُ ئعععُو هًوعععتاَُُ ئاطعععاؿاك بعععًّ ,عععد ًىًعععتُكَكٌ تًايعععُ ,ئًَعععىَ ؿاواٍ ميعععاؿ كلؿُعععٌ ًىوٓعععٍُ
ٍ ميعاؿ كلؿُعٌ ًىوٓعُتاْ كعلؿووَ ,ئعُو
ثًٌٌَُكطُتاْ كلؿووَ ,ئًٌََُ ؿاواًاْ كعلؿووَ ,ئًَعىَ ؿاواٍ ُُٓعـ َ
ٍ ئًٌَعُ هعُ كؤتعايٌ بىؿدُكعُ ًاؿؿَيعُن
ٍ تُسقًق بللٍَ ,بعُالََ ئعُكل َ
مياؿ كلؿُُ هُو هُؿ ًوًاكَ ُاتىاُل َ
ئًنافُ بلُيّ و بوًََري هُ بىؿدٍُ تُكًٌوٌ ياْ ُٓكٌٓ ؿآاتًَلٌ مياؿَ ,سلىًُت بتىاٌَُ بُكاكٍ بعًَينَ بعؤ
ٓاوكاكٍ كلؿٌُ ئُو ػُهَلٍُ كًُـَكاًُتًُُ ,كت ًُُ ٓاوكاكٍ تُُٔا ًىوُٓ بٌَ ,ؿكوهت كلؿُعٌ ػعاُىوَ,
وَهائًوٌ تُُـكوهتًُ ًّ ,ىوُكَُ ئُوَيُ ,ػاهٌَ ًىًتُكَكٌاْ ُٓيُ ,با داكٍَ ئًٌَُ ؿَُط بعـَيّ هُهعُك
ػاهَُ ًىًتُكَكُكاصياْ ئُواٍُُ كُ ُٓيُ ,هُ ؿوايٌ ئُتىاُري بوًََري سلىًُت هُهُكيُتٌ هُ كاتٌ بىؿدٍُ
تُكًٌوٌ ئُو ثًَـاويوتًاُُ دٌَ بُ د ٌَ بلات ,هىثاي
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
كاكُ ىوُتامن كلؿًُٓ ,ىوتاْ وتاْ كان عـُاْ ,ىوٍُ كعلؿِ ,كيَطعٍُ يعُن كُهعٌ تعل ئعُؿَيّ ,ؿاًٌُعُ كعان
بىكٓاْ ,ؿياكٍ ئُكلٍَ ,ؿَُط هُهُك هُؿ ًوًاكَكُ ؿكاوَ ,هُهُك ُؤهُؿ ًوًاكَكُ ُُؿكاوَ ,فُكًىو
بُكيَن عىٌُ كٌاي بُمام
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
هُ ئُجناًٌ ئُو طفتىطؤيُ ثًٌَاْ باَ بىو كُ ًاؿؿٍَ  82هُ ثُيلَِوٍ ُاوػؤ ثُيلَِو بلُيّ هعُو ًاؿؿَيعُ,
ثًٌَُكِ ًاؿؿَكُ بعُو ًعلوٍُ ػىاكَوَيعُ( ,لًأٚ ٞزار ٠املايٝأ ١يف االقًأ ِٝاشأتكطاع َبًأؼ قأدرًَٝ 111 ٙأار
دٜٓار َٔ زتُٛع املٛازْ ١ايتعػً ١ٝلدا عٜٛا امل ٛفني ،يرا٥اشات االقً ،ِٝبرملأإ نٛردشأتإ ،ر٥اشأ ١زتًأض
ٚزار ،٤زتًض ايكطا ،٤اذتٝاطٚ ٢زار ٠املايٚ ١ٝخيصص املبًؼ يًحٗات اال  ،)١ٝػىيَِـكايُوَ و ؿَُطٌ هُهُك ؿكا
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
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كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطعُيَ ؿا ًُعُ؟ كعان ععُوٌُ كعُ ػوعتُ ؿَُطعُوَ هُكٓعاوَكاْ ُُٓعـيَم وامغ ُعُبىو,
ىاعُكُ ُُٓـيَم ًٌَّٓ ُُبىو ,هُكٓاوَكاْ بوًََىَ ,تُهىيد وَكطلتىوَ ,بُالََ بًؼىيَُِوَ هُكٓاوَكاْ.
بُكيَن عىٌُ كٌاي بُمام
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
هُٓاوَكاْ :هُهُكؤكايُتٌ ُٓكيٍَ ,ثُكهًُاٌُ كىكؿهعتاْ ,هعُكؤكايُتٌ ئُجنىًعٌُُ وَميعلاْ ,ئُجنىًعٌُُ
ؿاؿوَكٍ ,يُؿَطٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ
بُكيَنؿ.اكهالْ باين_هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ئًُُ هُكٓاوَكاْ ,ئُو ثاكَيٍُ هًود كىكؿهتاٌُ ثًًٌَِاكٍ كلؿ هعُؿ ًوًاكَكعُ هعُو هُكٓعاواُُ ئعُبلٍََِ,
تُهىيد هُهُك كلاوَ ,فُكًىو بؤ ًاؿؿَيُكٌ تل ,ئًنافُتاْ ُٓيُ؟ فُكًىو
بُكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
بُكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
ًععاؿؿٍَ ( 5ب)ً( :بوععغ ىععـكَ ً 921وًععاك ؿيِععاك ً 398وًععؤْ ؿيِععاك اللُأأار ُٝٓ ٚأأَ ١عأأارٜع احملافظأأات
ٚاالقطٚ ١ٝايٓٛاذٚ ،ٞلً ٢احملافظ كد ِٜخط ١اِلُار احملافظٚ ١االقطٚ ١ٝايٓٛاذ ٞايتابع ١هلا املصادم لًٗٝأا
َٔ قبٌ زتًض احملافظ ١اىل ٚزار ٠ايتدطٝط يػرض دراشتٗا ٚاملصادق ١لًٗٝا لً ٢إ رال ٢املٓاطل املتطأرر٠
داخأأٌ احملافظأأٚ ١لأأدد شأأهاْٗاٚ ،خيصأأص َبًأأؼ ًَٝ 151أأار دٜٓأأار يأأدلِ ٚصأأٝاَْ ١عأأارٜع نٗرباٝ٥أأَ ١أأٔ
ختصٝصات ُٓ ١ٝاحملافظاتٚ ،ختصٝص  َٔ %5ذص ١نٌ ستافظ ١يدلِ املعارٜع ايسرالٝأ ١يًُرافظأ ،)١ئعُو
ثًًٌَِاكَ.
بُكيَن ؿ.اكهالْ باين-هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ ئُو ثًًٌَِاكَ و ًُٓىو ًاؿؿَكُ كٌَ هُطُيَ ؿايُ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُعُ؟ بعُ
مؤكيٍُِ ؿَُط ثُهِـ كلا ,هىثاهتاْ ؿَكُيّ ,تا هبُيين بُػىاتاْ ؿَهجًَليّ.

فلهت اظيـ عبـاهلل
هللتًَلٍ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق

ؿ.سوّ حمٌـ هىكَ
دًَطلٍ هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق
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ؿ .اكهالْ باين امساعًى
هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ  -عًَلاق
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ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ()27
ٓىاك ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102\4\02
ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()27
ٓىاك ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102/4/02
كاتععقًًَل ( ٍ)11ثعًٍَ ًُععىَكِؤٍ كؤفٍ ٓععىاك ًععُػيُ كيَلععُوتٌ  3112/3/12ثُكهععًُاٌُ كىكؿهععتاْ -
عًَلاق بُ هُكؤكايُتٌ ؿ.اكهالْ باين امساعًى هُكؤكٌ ثُكهًُاْ و ,بعُ ئاًعاؿَبىوٌُ بعُ ِكيَن ؿ .سوعّ حمٌعـ
هىكَ دًَطلٍ هُكؤن و ,بعُ ِكيَن فلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعللتًَلٍ ثُكهعًُاْظ ؿاًٌُعتين فًعاكَ ( ٍ)27ػعىهٌ
هًًََُظ هاهٌَ ( ٍ )3112ػؤٍ بُهت.
بُكُاًٍُ كاك:
بُثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ ( )31هُ ثُي ِلَوٍ ُعاوػؤٍ فًعاكَ (ٓ ٍ)1عًُىاككلاوٍ هعاهٌَ ٍ1993
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاقظ ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿكا ؿاًٌُعتين فًعاكٍَ ( ٍ)27ػعىهٌ
ه عًًًٌَُ ُٓهَبععقاكؿْ هععُ كععات ( ٍ)11ث عًٍَ ًُععىَكِؤٍ كؤفٍ ٓععىاك ًععُػيُ كيَلععُوتٌ  3112/3/12ؿا بععَُ
ًًَىَيُ بًَت:
 .1بُكؿَواَ بىوْ هُ هُك ػوتُِ كِوو و طفتىطؤكلؿُِ ثًًٌَِاكّ ثلِؤفَ وياهاٍ بىؿدُ.
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُُاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًًٔلَباْ.
ئَُ كاتُتُاْ باَ ,بُُاوّ ػىؿاّ طُوكَ و ًًٔلباْ ,بُُاوّ طعُزي كىكؿهعتاْ ,ؿاًٌُعتِِ ئعًُلِؤًاْ ؿَهعت
ث ٌَ ؿَكُيّ ,ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ ػىهٌ هًًًَُِ ُٓهَبقاكؿْ هاهٌَ ٓىاكََ ,ػىهٌ طليَعـاٌُ يُكعَُ فًعاكَّ
ؿاًٌُتِِ ( )27كِؤفّ ؿاًٌُذي  ,3112/3/12بُكُاًُّ كاك :بُثًٌَ سىكٌُكاُِ بلِطُ يُكِ ًعاؿؿَ ()31
هُ ثُيلَِوّ ُاوَػؤّ فًاكَ يعُكِ ٓعًُىاككلاوّ هعاهٌَ  ّ1993ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ ع عًَعلاق ,ؿَهعتُّ
هععُكؤكايُتِ ثُكهععًُاُِ كىكؿهععتاْ بلِيععاكّ ؿا ,بُكُاًععُّ كععاكّ ؿاًٌُععتِِ فًععاكَ ( ّ)27ئاهععايٌ ػععىهٌ
هًًًَُِ ُٓهَبقاكؿْ هُ كات ( ّ)11ثًٍَ ًُىَكِؤ ,كِؤفّ ٓىاكًعُػيُ ِكيَلعُوت  3112/3/12بعَُ ًعًَىَيُ
بًَت,
 .1بُكؿَواَ بىوْ هُ هُك ػوتُِ كِوو و طفتىطؤكلؿُِ ثًًٌَِاكّ ثلِؤفَ وياهاٍ بىؿدُ.
فُكًىو كان ئاكاَ.
بُ ِكيَنايىب ُعٌت ىاؿك (ئاكاَ):
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كِدا ؿَكَُ ئُوَ بلَِ بًَتُ هُك ئُو ًاؿؿَيُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ػوًى.

بُ ِكيَن ػوًى لثُإ ظيـ اًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَالَ هُباكَت بَُ ًاؿؿَيُ ًّ هُطُيَ ؿَىٌ ئُوََ كُ هًقُُّ ياهايٌ هًا ُّ كلؿووَ ,بُتايبُتِ بلِطُّ
ؿووًَِ ًّ ئُوَّ كُ تايبُتُ بُ يُكُّ ؿكوهتللؿُِ ًٌُتُدًَبىوْ ,ؿًَُوَّ ىوُّ هُ هُك بلَُ ,هُطُيَ
ؿَىٌ ئُو ًاؿؿَيَُ ,بُكَ ًٓىاؿاكَ كُ ؿوو ,هَِ ٓري ُٓيُ ,بؤّ مياؿ بللَّ ,ئُويٍ بُو ًًَىَيُ:
(األشتُرار يف دلِ صٓدٚم األشهإ يًُٛاطٓني َٔ  ٟٚايدخٌ احملدٚد يف ٚزار ٠األلُار ٚاألشهإ بايعهٌ اياٟ
ٜؤد ٟاىل دمي ١َٛبٓا ٤ايٛذدات ايصهٓ ١ٝيف احملافظات ٚاألقطٚ ١ٝايٓٛاذ )ٞبؤ ئُوَّ بُكِاهتِ ئًُُ
ُاسًُكاًٍُ بطليَتُوَ ,و بُ ًَُُُلِ هُكيد بًَت ُاسًُكاًٍُ بطليَتُوَ ,تُُٔا هُ هُُتُكّ ًاكَكاْ
ُُبٌَ ,ػاهًََلِ تل هُباكَت بُ ؿياكيللؿُِ بلِّ ئُو ثاكَيُ ,ؿياكَ ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ئاوَؿاُللؿُُوَ
بُكِاهتِ مؤك ؿاكؤكًٌاْ هُوَ كلؿ كاتِ ػؤّ هُ هًقُُ كُ ئَُ بلَِ ؿياكّ بللَّ ,بُكَ ؿياكَ وَماكَتِ
ئاوَؿاُللؿُُوَ شيىسٌ ئُوَّ ُٓيُ ,ئُطُك ثاكَ ُٓبٌَ ؿكوهتللؿُِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ هُ ٓىاكًَٓىَّ
ُٓهٌَُتًَلِ ًٌُتًٌاًُـا هُاليُْ سلىًُتُوَ هُيل بللَّ ,بًَُُ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ ثابُُـ ُُبٌَ
بُو بلَِّ كُ بؤّ ؿياكٍ كلاوَ ,بُهَلى ئُطُك بللَّ هُ ٓىاكًَٓىَّ ُٓهٌَُتًَم ؿابٌَ مياتليٌِ بؤ ؿابِلَّ,
يُعِِ بُثًٌَ ئُو ئًٌلاًُُتُّ كُ هُبُك ؿَهتِ سلىًُت ؿايُ ,ئُطُك سلىًُت ئًٌلاًُُتِ مياؿَّ
ُٓبٌَ بُتايبُتِ ئُو ثاكاُُّ كُ بُتًُاْ وَكبطرييَتُوَ هُ ثٌلُكاُِ ئًٌَُ هُ بُ ـا ئًُُ ىوُّ وَميلّ
ئاوَؿاُللؿُُوَيُ ؿَهٌََ ئًٌَُ شيىسٌ مؤك مؤك مياتلًاْ ُٓيُ هُو بىاكَيُوَ ,و ُٓك بُو بؤُُيًُُوَ
ئُوَُـَّ ئاطاؿاك بري سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُكىاهَِ ؿكوهتللؿُِ ؿاًُمكاوَيُكُ ,بُُاوّ
ؿاًُمكاوَّ ًٌُتُدًَللؿًْ ,ىئُهُهُّ ئًولاْ ؿَيُوَّ ًُٓىو ئُو ثلؤهاُُّ كُ ثُيىَُـّ بُ
ًُهُهُّ ًٌُتُدًَللؿُُوَ ُٓيُ ,و هُ ؿَهتُّ وَبُكًَِٓاْ ,و هُ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ ,و هُ
هُكدَُ وَماكَتُكاْ كُ دًَبُدًٌَ ؿَكُُْٓ ,تا ًُهُهُّ ؿابًُللؿُِ مَوّ بُ هُك ٓاووكتًاُـا
بًًََِٔتُوَ بُك ؿَهتِ ئَُ ًىئُهُهُيُ ,بؤيُ ًّ بُكِاهتِ طلُطٌ ثًَـاًَُم هُاليُْ سلىًُتِ ُٓكيٌَُوَ
ؿَبًٍِ بؤ ئُو بىاكَوَ ًايُّ ؿَهت ػؤًًُ بُكِاهتِ ,بؤيُ ويوتٍ ئُو هُكجناُُ بـََ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ٓافَ ػاْ..
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بُ ِكيَن ٓافَ هوًٌاْ َصطف:٢
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ؿياكَ هُ هُك ػاهٌَ ؿووََ ,ياػىؿ بلِطُّ ؿووََ تًَبًًٍِ ُٓيُ ,ئُويٍ تًَبًًُِكِ ًلوًُ ًّ ,بُ
ثًَىيوتِ ؿَمامن كُ ئُو بلِطُّ ؿووََ بلليَتُ ًاؿؿَيُكِ هُكبُػؤٓ ,ىُلُ هُ بلِطُّ ؿووًَـا باي هُ
كًٌَُّ ًٌُتُدًَبىوْ ؿَكات ,بُ ًُٓاْ ًًَىَ هُ ًاؿؿَّ ُؤيَُ :باي هُ ىُكمّ ػاُىو بُكَ و ًايُ ثًَـاُِ
ُِـوىِ ًٌُتُدًَبىوْ ؿَكات ,بؤيُ ًّ بُ ثًَىيوتِ ؿَمامن كُ ئُوَ بلليَتُ ًاؿؿَيُكِ هُكبُػؤ,
بلليَتُ ؿوو بلِطُ ,بلِطُّ يُكًًُاْ باي هُوَ بلات كُ سلىًُت بُكؿَواَ ؿَبًَت هُ كؤًُكِ ُِـوىٌ
ًٌُتُدًَبىوْ ,بلِطُّ ؿووََ باي هُ ىُكمّ ػاُىو بُكَ بلات كُ ئُويٍ ثُيىَُـّ بُ كًٌَُّ
ًٌُتُدًَبىوُُوَ ُٓيُ ,ئُويٍ ؿياك بلليَت ,كُ (ً )31وًؤْ بؤ ًاك و ًاكوٓلُكاْ ,و (ً )35وًؤًٍُ بؤ
طىُـَكاُُ ,هُ كِووّ ًُمًىًُُوَ هُ هُك بلِطُّ ؿووََ ًّ بُ ثًَىيوتِ ؿَمامن كُ بُكِاهتِ ئُو فؤكًِاُُّ
كُ ؿابًُللاوْ بُ هُك ئُو كُهاُُّ كُ ئُو ياهاياُُ ؿَياُطليَتُوَ ,ئاهًُتِ ؿابًُللؿُُكُ ثًَىيوتُ ئًٌَُ
ًىتابُعُّ بلُيّٓ ,ىُلُ بُكِاهتِ ُُٓـَّ كُي ُٓيُ بُتايبُتِ ًاًؤهتاكاْ كُ فؤكًُِكاًُاْ بُ هُك
ؿابًُللاوَ كَِٓاوّ ئُوَ ُُكلاوَ كُ ئُو كُهُ ُُٓـ ُىىتُّ تًَـا ُٓيُ كُ ًىهتُفًـ ُُبىوَ هُ
سلىًُت ,بؤيُ ثًَىيوت ؿَكات ئًٌَُ ًىتابُعُ بلُيّ هُو كِووَوَ ,هُ كِووّ ًُمًىوُُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ثًٌَُوا.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق ًلـيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثًٍَ وايُ ًُٓىو ئُو ًاؿؿاُُّ كُ ئًٌَُ ئًَوتا ًىُاىًُُياْ هُ هُك ؿَكُيّ ,هُ ًاؿؿَّ ًًُُوَ تا
كؤتايٌ ثُيىَُـيُكِ كِاهتُػؤياْ بُ ًاؿؿَّ ثًَِذًُُوَ ُٓيُ ,كُ ئًٌَُ بُ مؤكيُِّ ؿَُط بلِياكؿكا ؿوا
ولَّ ئُو ًاؿؿَيُ ,بؤيُ ًّ ئُهاهِ ؿواػوتِِ ئُو ًاؿؿَيُ ئُوَيُ كُ هًوتُكاُِ ئؤثؤمهًؤْ و هًوتِ
كىكؿهتاُِ كؤًُهًََم ثًًٌَِاكياْ ُٓبىوَ ,بؤ ئُوَّ كُ هُ بىؿدُّ تًُلًوٌ بربِؿكَُّٓ ,ك هُ ُاو بىؿدُّ
تًُلًوٌ بؤ ػنًُتِ كؤًُهًََم ٓري و تىيَق تُكػاْ بلليَت ,بؤيُ بُ ثًَىيوتِ ؿَمامن بُ ِكيَنتاْ ؿاوا هُ
هًقُُّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ بلُْ كُ ُىيَُِكّ ُٓكؿوو هًوتُكاُِ ئؤثؤمهًؤْ و كىكؿهتاُِ تًَـايُ ,هُ
ًاوَيُكِ كىكت ؿيلاهُّ ئُوَ بلُْ ,بؤ ئُوَّ كُ بُمووتليّ كات ئُوَ ُُبًَتُ ٓؤكاكيَم بؤ ؿواػوتِِ
بىؿدُٓ ,ىُلُ ئُو ًاؿؿاُُّ كُ ؿيَّ ثُيىَُـيُكِ كِاهتُػؤٍ ثًَىَ ُٓيُ ,بًُُوبُت ئُو ًاؿؿَيُ ًّ
ثًًٌَِام ؿَكَُ ئُوَّ كُ بلِطُّ يُكَُ ,ئُو بلَِ تُسـيـ بللَّ ,ئُطُك هُكٓاوَكُّ هُ كىيًَُ ,بؤ ئُوَّ
هُ سًواباتِ كؤتايٌ بؤ ثُكهًُاْ كِووْ بًَتُوَ ,ئُوَّ كُ ؿاُلاوَ ُُٓـَ؟ ئُوَّ كُ ػُكدللاوَ,
ُُٓـَ؟ بؤ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ ,بًُُوبُت ػاهٌَ ؿووًًٌَُوَ ئُوَّ كُ هؤماْ ػاْ باهٌ كلؿ,
(ً )311وًاك ؿيِاك هُ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ ئُطُك ئًُُيُ ئُوَ ثًَىيوتُ ئاًافَّ ثٌَ بـكَّ ,بُكَ ئُطُك
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بُؿَك هَُ (ً )311وًاك ؿيِاك ثاكَيُن ُٓيُ ,ثًَىيوتُ ِكيَقَكُ ئاًافَّ ثٌَ بـكَّ ,و هُكٓاوَّ ئَُ ثاكَيُ
هُ كىيًَُ؟ سُم ؿَكَُ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايٌ كُ ُىيَُِكّ سلىًُتُ ,وَكًِ ئُو ثلهًاكَ بـاتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ثُياَ ػاْ..

بُ ِكيَن ثُياَ حمٌـ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ هُ هُك ئَُ ًاؿؿَيُ ٓاوكاكامن مؤك باهٌ ئُوَياْ كلؿُٓ ,ك تُئلًـ هُ هُك ئًُُ ؿَكًُُوَ كُ ُٓك
ؿَبٌَ ئُو بلِاُُ ؿياكّ بللَّ ,هُ ػاهٌَ يُكًُـا ,ئُو بلَِ ثاكاُُ ؿياكّ بللَّ ,بؤ ئُو سًُوُيُّ كلاوَ ,بؤ
ؿكوهتللؿُِ ػىيَِـُطاكاْ ,ؿووََ ئُو ؿَعٌِ ُِـوىٌ ئًولاُُ وَكى ئُوَّ هؤماْ ػاْ وتِ ئُطُك ئُو
(ً )311وًاك ؿيِاكَ هُ وَماكَتِ ئاوَؿاُللُُوَ ؿاُلاوَ ,هُ بىؿدُّ وَبًَُِٓاْ ,ئُوَ هًَلَؿا ؿياكّ بللَّ
ئُو (ً )311وًاكَ ياْ ؿَبٌَ ُوبُيُكِ تلّ بؤ ؿياكّ بللَّ؟ ٓىُلُ مَكووكَ ؿَبٌَ ئًٌَُ بناُري ئُو
ُوبُتُ ُُٓـَ؟ بؤ ُٓكؿوو ػاهَُكُ بؤ ئُوَّ هُ سًوابٌ ػًتاًًـا بؤًاْ ؿَككُوَّ ,كُ ُُٓـ
هُكفللاوَ؟ كُ ُُٓـيٍ ًاوَتُوَ؟ هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو لظ ١ُٝػاْ.
بُ ِكيَن لظ ١ُٝجنٍ اهـيّ سوّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًًٍِ ثٌتطريّ ٓاوكِيَلامن ؿَكًَُُٓ ,ىو ئُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ ُٓبىو بؤ ؿياكيللؿُِ بلِّ ثاكَّ
ؿياكيللاو بؤ ُٓكؿوو بلِطُكُ ,بلِطُّ يُكَُ و ؿووََ ,ئُوَّ كُ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثابُُـ
ُُبٌَ بُكؿَواَ بىوْ هُ ُٓهٌَُتِ ًٌُتًٌاُِ ثًَىيوتُ بلِّ ثاكَكُ ؿياكيللاو بٌَ ,و ُٓكوَٓا ػاهٌَ ؿووََ,
بؤيُ ًّ هًَلَ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هُبُك ئُوَّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا طُوكَتليّ كًٌَُّ ىىتاواًُُاْ ُٓيُ,
ُُن (ً )131وًاك ؿيِاك هُ بلِّ هاكُُ ؿياك بللَّ ًّ ,ؿاواكاكَ ؿوو هُؿو بًوتِ تل ,كُ (ً )321وًاك
ؿَكا ,هُطُيَ ( )22ثلِؤفَّ بُكؿَواًِ تلّ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ,بؤ ئُوَّ كُ هُ ًاوَّ ( )11هاهَُ
( )3111ىىتاواُُ ؿكوهت بللَّ ,هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ,و ثًًٌَِاكَكٌ تليٌٍ ُٓيُ بؤ ئُوَّ كُ
وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُ ياْ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ئُو ىىتاواُُ ٓىاك ثؤهٌ و ًَُ ثؤهًاُُّ كُ هُ ثلِؤفَكاُـا
ُٓيًُُٓ ,ىو ئُواُُ ؿَكبًَِٔـكَّ هُ ًَُىاْ ُُٓـ طىُـيَم ؿا ,و ًِـاهَِ الؿيَلاْ و ُاسًُكاْ و ًاياُِ
ىىتاواُُّ ِكيَم و ثًَم و باًّ ,كُ بؤياْ ؿكوهت بللَّ ,بؤيُ ًٓىاؿاكَ ئَُ ىىتاواُاُُ بًًَُىَيُكِ
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صيىوُُيٌ ؿكوهت ؿَكليَّ ئُو ًىيَُِ ؿووكاُُ بطليَتُوَ ,تُُٔا ُاو هُُتُكّ ًاكَكاْ و ىُماكاْ
ُُطليَتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًىَيى ػاْ.

بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ُٓكؿوو بلِطُ ًًٍِ ثٌتًىاُِ هُ ىوُكاُِ كىيَوتاْ ػاْ و كان كاكؿؤ ؿَكَُ ,كُ بلَِكُّ
ؿياكّ بللَّ ,و ثٌتًىاُِ هُ ىوُّ كان ػوًى ؿَكَُ كُ ئُطُك وَسـَّ هُكُُِ ؿكوهت ؿَكلَّ هُ ىُماو
ُاسًُكاًٍُ ؿكوهت بللَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ًاًؤهتا فُكًاْ..
بُ ِكيَن فلًاْ عناهـيّ حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ بُكؿَواَ بىوُِ ُٓهٌَُتِ ًٌُتًٌاُِ بؤ ؿَكٓىوُِ ىىتاواُُكاْ كاكيَلِ مؤك باًُ بُكؿَواَ بًَت,
بُكَ بلَِ ثاكَكُّ بُكِاهتِ ؿَبٌَ ؿياكّ بللَّٓ ,ىُلُ ئًوتًناَ ئًَوتا هُ هُك سلىًُت ُٓيُ ,بُكَ
ئًوتًناًًَلِ كلاوَ ُٓيُ ,مًَاُُت ًًُٓ؟ ئُو بلَِ ثاكَيُ هُو ئاهتُيُ كُ بؤ ىىتاواُُكاْ ؿياكّ بللَّ,
كُ هُ هاهَِ كِابىكؿووتُكػاْ كلاوَ ,هُبُك ئُوَّ ئًَوتا هُؿاْ ىىتاواًُُاْ ُٓيُ ىىكَِ هُ كابًُِ ؿايُ
بُكِاهتِٓ ,ىاك ثؤهًٌاْ ُٓيُ ,ؿياكَ ثاكَكُ ؿياكّ بللَّ ,ئُطُك ثاكَكُ ئًَوتا ؿياكّ بللَّ ,ثاكَكُ كَُ بٌَ,
ئًَوتا هُ ٓؤهَِ ثُكهًُاْ ئًٌَُّ ثُكهًُاُتاكاْ ُٓوهَِ ئُوَ ؿَؿَيّ ثاكَكُ مياؿ بلُيّ ,بُكَ بًًَُىَيُكِ
كلاوَ ثاكَكُ ؿياكّ ُُكلَّ ,بُكِاهتِ ئًوتًناًًَلِ وا ُُكُويَتُ هُك سلىًُت بُياُِ بطاتُ ئُو كِاؿَيُّ,
كُ ثًَـاويوتِ هُ ػىيَِـُطاكاْ ثلِ بلليَتُوَ ,بؤيُ بُكِاهتِ ؿاوا ؿَكُيّ ئُو بلَِ ثاكَيُ ؿياكّ بللَّ ,بؤ
ئُوَّ ئًوتًناًُن ؿكوهت بٌَ هُ ًابُيين ؿكوهتللؿُِ و ؿكوهت ُُكلؿُِ ,و ُٓكوَٓا بُؿواؿآىوْ
بلل َّ بؤ ئُو بلَِ ثاكَيُ ئايا ٓؤْ هُكف ؿَكلَّ؟ ٓؤْ ثٌَ ؿكوهت ؿَكلَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ُُكضياْ.
بُ ِكيَن ُُكضياْ عبـاهوُ ىاؿك:

375

بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ كِاهتًـا ُٓك ياهايُن كُ ؿاؿَُلَّ ؿَبٌَ مؤك كِووْ و ئاًللا بٌَ ,و كًُاليّ ًُداي بًَٔوًََتُوَ بؤ
ئًذتًٔاؿ ًّ ئَُ ياهايُ ؿَبًٍِ بُ ًًَىَيُكِ وَٓا ؿاُلاوَ ًُداهًَلِ مؤكّ ًٌَٓتؤتُوَ بؤ ئًذتًٔاؿات كُ
سلىًُت بًلات ياْ ُُيلات؟ ئًٌَُ ُٓك هُ هُكَتاّ ًاؿؿَكُ بلِطُّ يُكًُِ ًاؿؿَّ سُوتَُ باهٌ هُ
ُٓهٌَُتِ ًٌُتًٌاُِ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ كلؿووَ ,ئًٌَُ هاكُِ ثًٌَاليٌٌاْ بىوَ و تُسـيـمشاْ
كلؿووَ ًّ ,ثًٍَ وايُ ئًَوتاَ تُسـيـكلُُكُّ وَكى بُكؿَواَ بىوُُن مؤك ثًَىيوتُ ,وَكى بُ ِكيَناْ
كىيَوتاْ ػاْ و كان كاكؿؤ ُُٓـيَم هُ ٓاوك ِكيَلامن ثٌتطريّ ؿَكَُ كُ تُسـيـ بللَّ ,و ئَُ ًاؿؿَيُ
بلِطُّ ؿووََ ًّ ثًٍَ وايُ ئًُُ ًاؿؿَيُن بىوَ هاهٌَ ثاك ُٓبىوَ ,و ًّ هُوَّ ثٌتطريّ هُ هؤماْ ػاْ
ؿَكَُ كُ ئُو (ً )311وًاكَّ كُ ؿَهت ًٌُاْ كلاوَ ,هًَلَ تُسـيـ بللَّ ,هُبُك ئُوَ ًُدازي كًُال
سيًًََِتُوَ بؤ ئًذتًٔاؿات ,و ًّ هُو ًاؿؿَيُ ئُوَ ؿَبًٍِ كُ وَماكَتِ ؿاكايٌ ئًُوايَ ئًولاّ كلؿؤتُوَ كُ
ىُكمّ ػاُىوبُكَ بـات بُ ٓاووكتًاْ ,كُ هُ هاهَِ ثاك (ً )31وًؤصياْ بؤ ًىسافُمات و ىُما و ُاسًُكاْ,
و (ً )35وًؤًٌٌُاْ ؿاُاوَ بؤ الؿيَلاْ ,هُكاتًَلـا هُ هاهٌَ ثاك ئًٌَُ تُسـيـًاْ كلؿووَ ,ئًُوايَ ُُٓاتىوَ,
بؤيُ بُكِاهتِ ئُطُك وَماكَت ًُبُهتِ هُوَيُ هَُ ًاؿؿَيُ ًِِٓ تًَـا بٌَ ,ؿَبٌَ ئَُ ًاؿؿَيُ تُسـيـ
بللَّ بؤ ًىسافُمات و ىُما و ُاسًُكاْ ُُٓـَ؟ بؤ الؿيَلاْ ُُٓـَ؟ وَكى هاهَِ ثاك ,بؤيُ ئُطُك ئُوَ
ُُكُْ ثًٍَ وايُ كلاوَيُ ,و ئُوكاتُّ هُواُُيُ ُُيلُْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ثُضياْ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُضياْ عبـاهلليٍ عبـاهقاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريٍ تُواوّ ًاؿؿَّ سُوتَُ ؿَكَُ هُ بلِطُّ يُكَُ كُ بُكؿَواًبىوُُ هُ ُٓهٌَُتِ ًٌُتًٌاُِ
ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ ,بُكَ ثًَىيوتُ بلَِكُّ هًَلَ ؿياك بللَّ ,و ُٓكوَٓا بًذطُ هُ بلَِكُّ
ٓؤًُُتًُكًُِ ُامامن ,ؿَبٌَ ُٓكًىيَِِ بلُيُِوَ ,كُ هًَلَ بُؿواوَ ُٓك ُُٓـَ ئًٌَُ هُطُيَ وَماكَتِ
ثُكوَكؿَ ِكيَللُوتري كُ كىاهًَتًُكاْ بُكمكُيُِوَ كُ وام هُ ؿكوهللؿُِ ىىتاواُُّ ٓىاك ثىهٌ و ًَُ
ثىهًٍ بًَِٔـكَّ ,بُكَ ؿَبٌَ بُكِاهتِ ُُٓـيَم ئًوناَ وليَتُ هُك وَماكَت ثًَىيوتُ ؿَهت ًٌُاْ بللَّ,
بًُُوبُت ػاهَِ ؿووََ ,بٌَ هُوَ كُ ؿَهت ًٌُاْ بلُيّ ئُو ئًوتًناًاتُ عُؿاهُتًَم ؿكوهت بلُيّ هُ
بُيِِ ًاك و ًاكؤٓلُ و طىُـ و ًُٓىوّ سوُّ ُٓبٌَ هُو ىىتاواُُ ُىيًَاُُ كُ بُ ؿينايِِ ُىٍَ و بُ با
بوًََري هوتًًَُلِ ُىَّ ؿكوهت ؿَكلَّ كُ ًايوتُ بٌَ بؤ ئُو ػىيَِـُُّ كُ ئًٌَُ ؿًَاُُوَّ بايُػٌ ثٌَ
بـَيّ ,بًُُوبُت ػاهٌَ ؿووََ كُ بُكؿَواَ بىوُُ هُ كؤًُن كلؿُِ ُِـوىٌ ًٌُتُدًَللؿُِ ؿاًٌُتىاُِ
كًُـَكاًُت ئُو هًَلََ ُٓك ثًَىيوتُ بلَِكُّ ؿياكّ بللَّ ,و ُٓتا ئًَوتا ئًٌَُ ُاماُري ئاهًُتِ وَكطلتِِ
ئُو ػاُىواُُ ٓؤُُ؟ ياْ ئُو يُكُّ ًٌُتُدًًَاُُ ٓؤُُ؟ و ُٓكوَٓا ؿاُُوَّ ىُكمَكُ ٓؤُُ؟ كِاهتُ
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ئاهاُلاكّ مؤكّ تًَـايُ بؤ ػُهَلِ كًُـَكاًُت ,بُكَ يُعِِ تا كِاؿَيُ ئًوتلالزي تًَـايُ ,ػُهَلِ تل
هىوؿّ هٌَ وَكؿَطلَّ ,ثًَىيوتُ يُعِِ بُ اليُُِ كَُ ٓاو هُ وكتًَم هُ وكتاُِ دًٔاْ بلُيّ ,كُ
بُاليُُِ كَُ هُو بلَِ ثاكَيُّ كُ وَكؿَطرييَتُوَ ,ئًَوتا وكتٌ تىككًا بُ ىُكميَلِ مؤك ؿكيَق ػايُْ كُ
ًاُطاُُ ُنيلُّ تُُٔا ( )111هريَ هُ ٓاووكتًاْ وَكؿَطليَتُوَ ,كُ هىوؿًُُـ ؿَبّ ,و بُتايبُتِ
كاكًُُـَكاْ ,فُكًاُبُكَكاْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ًُومن ػاْ.
بُ ِكيَن ًُومن حمٌـ ليب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
هُ كِاهتًـا بًُُوبُت بلِطُّ يُكَُ كُ ثُيىَُـَ بُ ُٓهٌَُتِ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُكاُُوًًٍَِ ,
ًُٓاْ كِاّ ئُو ٓاو ِكيًَاَُُ ُٓيُ ,ثًَىيوتُ بلِّ ثاكَكُ ؿَهت ًٌُاْ بللَّ هًَلَ ,و ثًٍَ باًُ بلِطُيُكِ
تليٍ ئًنافُ بللَّ ُٓك هًَلَؿا بُثًٌَ ثًَـاويوتِ ًاكَكآْ ,ىُلُ ئُطُك ًىىاكَُُ بلُيّ بُثًَِ ئُو
ًُعوىًاتُّ الًُ ُُٓـيَم هُ ًاكَكاْ وَمعِ ىىتاواُُكاْ كَُِطُ هُوّ تل باًال بٌَ ,هُبُك ئُوَ ثاكَيُن
تُػوًى ؿَكلَّ ,ثًَىيوتُ كَِٓاوّ ئُوَ بللَّ و ًاكيَم هُ كىكؿهتاُـا مياتل ثًَىيوتِ ثًًَُتِ و وَمعِ
ىىتاواُُكاُِ ػلاثالَ ,بلِّ بىؿدُكُّ بؤ ؿَهت ًٌُاْ بللَّ ,بًُُوبُت ؿووََ ,بلِطُّ ؿووََ كُ
ًٌُتُدًَبىوُُ هُ كِاهتًـا هَُ بلِطُيًُـا ثًَىيوتُ بلَِكُ ؿَهت ًٌُاْ بللَّ ,بؤ ئُوَّ بتىاُلَّ كاكّ
تُواو دـّ هُ هُك ئَُ بابتُ بللَّ ,و ًىتابُعُ بلل َّ هُاليُْ ئُُـاَ ثُكهًُاُُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان فاضٌ.
بُ ِكيَن فاضٌ حمٌـ ىاؿك (بًُاكَتِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ؿَهت ػؤًِ هُ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ؿَكَُ كُ ؿياكَ ئًُوايَ بُ ِكيَقَيُكِ باَ بلِياكّ ؿاوَ بؤ
ؿكوهتللُِ ىىتاواُُ هُ كىكؿهتاْ ,بُكَ ئُوَّ كُ ئُو بُ ِكيَناُُ باهِ ؿَكُْ باهٌ كِيَقَّ ثاكَكُ بللَّ,
ئُوَياْ ُامامن ثًٍَ وايُ ؿَطُ ِكيَتُوَ بؤ هُالسًُتِ سلىًُت ُٓك هُ ًاؿؿَّ سُوت ثًٍَ وايُ بُ ِكيَن
هُكؤكِ ثُكهًُاًْ ,اؿؿَّ سُوت و ُؤ يُن ًُفٔىَ ؿَبُػٌَُِٓ ,كُُٓـ ُامامن ئُُـاًاُِ هًقُُّ
ياهايٌ كَِئًاْ ًًُٓ هُ هُك ئُوَّ كُ بللَّ بُ يُن ًاؿؿَ؟ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ بللَّ بُيُن ًاؿؿَ,
ٓىُلُ باهِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ و ىُكمّ ػاُىوبُكَ و ئُواُُ ؿَكات ,يُن بُكٓاو كِووُِ ؿَػًُُ
ثًٍَ ٓاو ,ؿياكَ سلىًُت هُثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُ هاكُِ كِابىكؿوو بلِياكيَلِ مؤك باًِ ؿَككلؿ ,و
هُككُوتىو بىوًَُ ,هُهُّ ثًَـاُِ ىُكمّ ػاُىوبُكَ و ؿكوهتللؿُِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,بُكَ
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كِاهتًُكُّ ئُوَ ًتًَلِ مؤك باًُ ,بُكَ هُ ًُٓاْ كاتـا ؿَتىامن بوًٍََ سلىًُت هُكفُكُّ كلؿووَ ,بُكَ
وَكى ثًَىيوت هىوؿّ هٌَ ُُبًِلاوَ ,هُبُك ئُوَّ بُ سُىًقُت ُُٓـَّ دًَطا ُٓيُ ؿوو ًاهٌَ تًَـا
ؿكوهتللاوَ ,ئُو ؿوو ًاهَُ ُُيتىاًُىَ تًٌَ بَِٔ هىوؿّ هُ ئُو ثاكَ وَكطلتُِ بلات هُبُك ئُوَّ
ىىتاواُُّ ًُُ ,داؿَّ ًُُ ,كاكَباٍ ًُُ ,ػاُىوَكُّ ؿكوهتللؿووَ ,ئًٌلاًُُتُكُّ هُ سلىًُت
وَكطلتىوَ ,بُكَ ُُيتىاًُىَ ًٌُتُدٌَ ًٓىاؿاكَ ,و ثًًٌَِاك ؿَكَُ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثُُا
بُكَّ بؤ ؿكوهتللؿُِ طىُـّ هُكؿًًَاُُ هُ ِكيَطُّ ئُو ىُكمّ ػاُىوبُكَو يُكُّ ًٌُتُدًَبىوُُ هُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ؿكوهت ؿَكلَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ؿ .لُر.
بُ ِكيَن ؿ .عٌل ظيـ اًري ػـك (ُىكَؿيِِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ بُطٌتِ ثٌتًىاُِ هُو ًاؿؿَيُ ؿَكَُٓ ,ىُلُ َُٓ فُىُكَّ يُن و َُٓ فُىُكَّ ؿوو ,ؿوو بىاكّ
طلُطّ ,كُ سلىًُت ػؤّ ًىهنََ كلؿووَ ,بؤ ئُوَّ كُ ثاكَياْ بؤ تُكػاْ بلا و هَُ بىاكَؿا
ػنًُتطىماكّ ثًٌَلَُ بلا ,هُباكَت بُ بلِطُّ يُكَُ ئُويٍ ثابُُـبىوُِ سلىًُتُ بُ ُٓهٌَُتِ
ًٌُتًٌاُِ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ كُ ئًُوايَ ثاكَّ بؤ تُكػاْ ُُكلاوَ ,هُ كِاهتًـا هاهَاُِ كِابىكؿوو
ب ِليَم ثاكًَاْ بؤ تُكػاْ كلؿبىو كُ (ً )131وًاك بىوَ ,بُكَ ئًُوايَ هُيل بلُيّ سلىًُت هُ
ثلِؤفَكاُـا ئُوَّ كِووُللؿؤتُوَ كُ هُ ؿوو ئاكِاهتُؿا ئًُوايَ ئَُ ُٓهٌَُتُ بُكؿَواَ ؿَبٌَ ,يُكًَلًاْ
ئُوَيُ كُ ئًَوتا ٓاتىوَ هُ فيَل ؿَهتٌاُُ ئُويٍ ( )261ثلِؤفَ بؤ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ كُ مؤكبُياْ
ىىتاواُُْ هُ ثًًٌَِاكَكاْ و هُ بُكؿَواًُكاْ ,ئًُوايَ ؿَكُوُُ بىاكّ دًَبُدًَللؿُُوَ ياْ هُ
دًَبُدًَللؿْ ؿاْ ,بُهُك يُكُوَ مياؿ هُ (ً )131وًاكّ بؤ ؿاُلاوًَ )322( ,وًاكّ بؤ ؿاُلاوَ ,كُواتُ
ثاكَّ مياتلّ بؤ ؿاُلاوَ ,كُ هُ ُاو ثلِؤفَكاُـا هُ ُاو بىؿدُؿا ,ئُوَ كِووُللاوَتُوَُٓ ,كوَٓا سلىًُت
بُكُاًُيُكِ تليٌِ ُٓيُ ,ئَُ ًاوَيُ ئًعالُِ كلؿووَ َُٓ ,هُ ًُوىًعٌ ئُهًلالؤُِ ئُجنىًُُِ
وَميلاْ َُٓ ,وَماكَتِ ثُكوَكؿَ كُ هُ ئايِـَ ؿا دطُ هُوَّ كُ ئًَوتا ًَُلؿكاوَ )511( ,ىىتاواُُّ
تليٍ ؿكوهت ؿَكا ,ئًعالًًٌُاْ كلؿووَ ,ئًعالُُكُ تا ًاُطِ هَِ بُكؿَواَ ؿَبٌَ هُ ُُٓـَّ كؤًجاًُا تا
ئُو كِاؿَيُ ئًٌَُ ًىتابُعًُاْ كلؿبٌَ ٌٓ ,فُكَُوِ ٌٓ ,كؤكّ ٌٓ ,ئًتاهٌَ عُكميًٌاْ كلؿووَ ,بؤيُ بَُ
ئاكِاهتُيُؿا ُٓهٌَُتُكُ بُكؿَواَ ؿَبٌَ ,كُواتُ ؿَبًِري ئُو بلَِّ كُ بؤّ تُكػاْ ؿَكلَّ ,بؤ ئَُ
ُٓهٌَُتُ مؤك مؤك مياتلَ هُ ( )111و هُ (ً )311وًاكيٍ ,بؤيُ تُسـيـكلؿُِ ًُبوُ ُكُ بَُ ًًَىَيُ
كُ ُُٓاتىوَ ,هُ بابٌ ئُوَيُ بايُػٌ مياتل ثٌَ ؿَؿكَُُّ ,ن ًُبوُ ُكُ كَُ بًَتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
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فُكًىو كان ؿ .هُكوَك.
بُ ِكيَن ؿ .هُكوَك عبـاهلظيّ عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًايُّ ػؤًشاهًَُ كُ ئًُواهًٍَ سلىًُت ثابُُـَ بُ ًُهُهُّ بُكؿَواَ بىوْ هُ هُك ُٓهٌَُتٌ
ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُكاْ ,بُكَ ئُوَّ تًَبًين ؿَكُيّ هًَلَؿا ؿياكَ ئًٌَُ مؤك بامساْ هُو ساهَاتاُُ
كلؿووَ ,كُ هُ بىاكّ ثُكوَكؿَ ؿا ئُطُك سياُُوَّ كًٌَُكاْ ٓاكَهُك كُيّ طُوكَتليّ كًٌَُّ ئًٌَُ
ُُبىوُِ بًِايٍُ ػىيَِـْ ,ياػىؿ وَكى ثًَىيوت ُُبىوًُُتِ ,كان ؿ .عٌل هُكؤكِ هًقُُ ئُوَّ كِاطُياُـ
كُ فًاكَّ ئُو ىىتاواُاُُ ؿَكلَّ ,بُهََِ ًّ ُاًُوَّ ؿووباكَّ كًُُوَ مؤك ُُٓطاويَلِ باًُ ,بُكَ ؿَكلَّ
ئًٌَُ كاكيَم بلُيّ اليُُِ دًَبُدٌَ كاك ئُكتًغ تل بٌَ ,و ياػىؿ باًال بُؿواّ ئًٍ و كاكَكاُِ بَِٔ ,بؤ
صيىوًُُ ًّ ,ىيًََِم بُ صيىوُُ ؿًٌََُِٓوَ ,كُ ئًُلِؤ ئَُ ساهَاتُ الًاْ بىوً ,اكّ كِاًُُ ,هُ كِاًُُؿا ؿوو
ىىتاواُُ ُٓيُ كُ ؿَكِووػًَِـكيَّ و ؿَياُُو َّ بًِاكاُِ بُكداؿَ ؿَكُوٍَ و مَويُكُّ بفلؤًَُِٓ ,كُُٓـ
ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ثُيىَُـيـاك بُ ؿوايُوَيّ كُ ؿًَاُُوَّ ئًُُ ىبىيَ ُُكُيّ ؿوو ىىتاواُُ هُ
هُُتُكّ ًاكؿا كَُ بًَتُوَ ,بُكَ ئُوَتا بًُُٓاْ ًًَىَ بًُِ بًِاهامّ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ الًاْ بىوْ,
ًّ ئُو ثلهًاكَ ؿَكَُ هُوَّ كُ ئُو ىىتاواُُ كَُ ؿَبًَتُوَ ,بُكَ ىىتاواُُيُكِ ( )18ثؤهٌ كُ هُ
هاهَِ  3111ؿَكٓىوَ بؤ ئُوَّ ثاكًَِ بؤ هُكفللاوَ ,بُكَ بُ ِكيَىَبُكّ بًِاهاميُكُ ؿَبٌَ ئًُوايَ تُواو
بٌَ بُثًٌَ ئُو سًواباتُّ هًَلَ ُٓبىوَ ,ثلِؤفَ بُكؿَواًُكاُُ كُ تُواو ؿَبًَت ,بُكَ ًٓض ًتًَلِ بؤ
تُكػاْ ُُكلاوَ ,تُُٔا مَويُكُيُ ,بًُُٓاْ ًًَىَ هُ بىاكّ تليٌـا ئًٌَُ ئُو كًٌَاًُُاْ ُٓيُ ًّ ,ئُو
كِؤفَ ثلهًاكيَلٍ كلؿ هُ بُ ِكيَن وَميلّ ثالُـاُاًٍُ هُويًَُ ئًٌتًبآًَم الّ ًّ ُٓبٌَ كاتًَم باهٌ
ىىتاواُُ ثًٌُيًُكامن كلؿ ,بُكَ هُويًٌاُـا ئًُُ هُو هًوتُؿا كُ دُُابٌ باهٌ كلؿ بُؿواؿآىوْ كلاوَ,
وَكًُكامن ثًَطُيٌتىوَ ,بُهََِ ئُو (ً )5وًؤْ ؿؤالكَ ثاكَّ ماُلؤ بىو ,ػىيَِـُِ باك بىو ,بُكَ هُوَياُـا
بُ ِكيَناْ (ً )2,5وًاك و ًُى ؿيِاك هُكفللاوَ بُثًٌَ ئًُُ ,بُكَ وَماكَت ؿَهٌََ هُكفٌاْ ُُكلؿووَ ,بُُٓك
سايَ ىىتاواُُّ ٓىاك ثؤهٌ تًَـا بىوَ وتىوًاُُ ًًَُُينَ ,وَماكَت ػؤًِ وتِ ,بُكَ ؿَبًِري تًايـا ًاوَ,
ئُوَّ طلُطُ هًَلَؿا ًّ ثًٍَ وايُ ثًَىيوتُ بلِّ ثاكَكُ ؿَهت ًٌُاْ بللَّ ,هايَ بُ هايَ بُثًٌَ ئُو
فًاكَيُّ ىىتابًاْ ,ػىيَِـكاكاًِْ ,ـاهَاْ ؿَُِٓ بُك ػىيَِـْ ثًَىيوتٌاْ بُ ىىتاواُُّ مياتلَ ,تُُٔا
هًُواهَـا بُثًٌَ ساهَُتِ تُبًعٌ ثًَىيوتٌاْ بُ ( )311ىىتاواُُ ُٓيُ ,تُُٔا بؤ ئُو (ُٓ )51ماك
ػىيَِـكاكَّ بُ بُكاوكؿ هُطُيَ هاهَِ ثاك مياؿ بىوَ ,دطُ هُ ىىتاواُُّ ؿوو ؿَواًِ و هَِ ؿَواًِ كُوا
ئًٌَُ ًُٓاُيبَ ,بؤيُ ًّ ثًٍَ وايُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ بُالّ كًُُوَ بؤ ئُوَّ سلىًُت ًىهنََ بٌَ
بُدًَبُدًَللؿُِ بلِّ ثاكَكُ ؿَهت ًٌُاْ بللَّ ,و هُ (ً )151وًاك ؿيِاك كًُال ُُبٌَٓ ,ىُلُ ئًٌَُ
ثًٌَال (ً )151اْ ؿَهت ًٌُاْ كلؿبىو ,هُ دًاتِ ئُوَ ,ئًُُ مياؿ بٌَ ,بؤٌٓ كَُ بًَتُوَ ,بيبَ بُ
( ,)131و ئُطُك بًَت و ئُو ُُٓطاوَّ كُوا سلىًُت ؿَيينَ هُ ثايَ ئُوَؿا مياتل بتىاًَُت هُ ثاكَّ ُُوتـا
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ياػىؿ هُ ثاكَّ بىؿدُّ تُكًٌوًُ مياتل ًًُاكيعِ تليٍ بُ ًُٓاْ ًًَىَ دًَبُدٌَ بلات ,هُباكَت
بُوَّ ًُهُهُّ ؿكوهتللؿُِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ هُويٍَ ًّ ُٓك ثًٍَ وايُ باًالَ بؤ ئُوَّ سلىًُت
ثالُِ ؿياك بًَت و بُكٓاوّ كِووْ بًَت ,بلِّ ثاكَكُ ئُو ثاكَيُّ كُوا بؤٍ تُكػاْ ؿَكلَّ ؿَهت ًٌُاْ
بللَّٓ ,ىُلُ ًُٓىوًاْ ؿَماُري ًُهُهُّ ًىامَُُ كَِىًُُ ,هًًًُُاْ ئُطُك بًَت و ؿَهت ًٌُاْ
ُُكلَّ ,ئاػؤ ٓؤْ بُ ِكيَىَ ؿََِٓ؟ و ياػىؿ ثالُُكاُِ تا ُُٓـ ؿَتىاٌَُ هُككُوتىو بًَت ,و ياػىؿ بُكٓاو
كِووًُُكِ ئُوتؤّ ُابٌَ ,هىثاي,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ًوًَلػاْ.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
بًُُوبُت ًاؿؿَّ سُوتَُ ,بُكِاهتِ بؤيُ سلىًُت ثاكَ تُكػاْ ُاكات بلَِكُّ سُىًُتِٓ ,ىُلُ
بُتًُُا ئَُ ًاؿؿَيُ هُطُيَ ًاؿؿَّ ( )13كَِبتِ بُ بىؿدُّ ئًوتًوٌاكيُوَ ُٓيُ ,هُبُك ئُوَ ثًَىيوت
ُاكات ثاكَّ بؤ تُكػاْ بللَّ ,هُبُك ئُوَّ ًُكتُبُكاْ ًُٓىوّ هُ ثلِؤفَ بُكؿَواًُكاْ و
ثًًٌَِاككلاوَكاْ ثاكٍَ ُٓيُ ,ئُطُك بؤ ثًًٌَِاك باي ؿَكُْ ,بًُُوبُت ًاؿؿَّ ؿووََ ئًٌَُ تُبعُْ
ثُكهًُاْ ػؤّ تُفعًوِ ىاُىُِ كَِىَُ سُوتِ كلؿ كُ ئُوَ بىو ىاُىُِ كَىَُ ( )16ؿاُلا ,هَِ هاهَُ هُ
هُك يُن ,يُكَُ هايَ (ً )29وًاكَكُ كُ ٓؤتُ بىاكّ دًَبُدًَللُُوَ ُٓتا ئًَوتا يُعِِ هُ ثلِؤفَ
بُكؿَواًُكاُـا ؿياكَ ,و ُٓكوَٓا هاهَِ  3113ئُوَبىو (ً )111وًاكّ بؤ ؿاُلا مؤكبُّ تامَ ئًشاهُ
ؿَكلَّ ,هُبُك ئُوَّ ػؤتاْ ؿَماُّ كًٌَُّ ئًشاهُكلؿُِ ئًٍ مؤكبُّ كَِبتِ بُ ًىيَِِ ثًَطُّ ثلِؤفَ و
ئُواُُ ُٓيُ كُ ئًَوتا بؤ ىُماكاًٍُ ؿاُلاوَ ,بًُُوبُت ثلِؤفَكاُِ ؿيلُ هُ ثًًٌَِاككلاوَكاُِ هاهٌَ
3112ؿا ئُوَيُ كُ ئُو (ُٓ )5ماك يُكُّ ًٌُتُدًَبىوُُ ؿَكا ,هُبُك ئُوَ ئَُ ًاؿؿَّ سُوتُ ,تلا
ؿَكَُ ئًُُ عًالىُّ بُ بىؿدُّ وَطُكِػوتُِوَ ًُُ ِٓ ,بىؿدُّ ئًوتًوٌاكيُ هُبُك ئُوَ ُابٌَ بلِّ
بؤ ؿابِلَّ ,هُبُك ئُوَ وَكى ًًُاكيعٌ ثًًٌَِاككلاو ػؤّ سلىًُت ئًوناَ كلاوَ ,بُهُ بؤ ئًٌَُ ًُٓىو
هاهََِ تُئلًـ بلُيُِوَ كُ ( ًتسّ اذتكٛم) هُ ُٓكؿووكًاْ هُ ًُكتُبُكاًٍُ و هُ يُكُكاًٌُُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو تاكا ػاْ.
بُ ِكيَن تاكا حتوري ئُهعُؿّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
بُكِاهتِ يُكًَم هُ كاكَ ُٓكَ طلُطُكاْ كُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ و سلىًُتُكُّ بايُػٌ ثٌَ ؿاوَ ,ئُوَيُ
كُ ثًٌِـاٌُ بايُػـاْ هُاليُُِ ئُو ًٌُتُدًَبىوُاُُ ياْ بوًََري ئُو يُكاُُّ كُ ؿكوهتللاوَ بؤ ػُهَلِ
كَُ ؿَكاًُت كُ دًَطاّ ػؤًشاهًَُ كُ ئُطُك بًَتى ُٓك هُ هاكُِ مووَوَ كُ بوًََري هُو كاتُّ كُ ياهاكُّ
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هٌَ ؿَكٓىوَ كُ هاهَِ  3118بىوَ ,و هُ ًُٓىاككلًٌُِ  3111كُ ئُطُك ( )1273يُكُ بًَت ,و تا ئًَوتا
فًاكَكاُِ مياؿ هُ (ُٓ )31ماك يُكُ كلاوَ بُ طٌتِ ,بُكَ بؤ كًُـَكاًُت ؿَبًِري ب ِليَلِ باًِ بؤ
ؿاُلاوَ ؿَيبًِري هُواُُّ تاكى ئًَوتا دًَبُدًَللاوَ ,بُكَ ًّ وا ئُبًٍِ كُ دؤكيَم هُ تُُوًقِ مياتل
بيبَ كُ ُٓك يُكُيُن كُ ؿَكلَّ ,كِاهتُ ػنًُتِ ًًَِٓم و بىاكيَم ؿَكات ,بُكَ بؤ مياتل تُئلًـكلؿْ كُ
ػؤٍ ؿَيلا بؤ كَُ ؿَكاًُت بٌَٓ ,ىُلُ ياكًُتِ ُٓفاكاْ ,ياكًُتِ كُهاْ هُوَ ُابٌَ كُ تؤ بلٍَِ ثاكَّ بؤ
ربيَتُوَ ,بُكِاهتِ ئُو يُكُّ ًٌُتُدًَبىوُاُُ طُوكَتليّ ياكًُتًُ كُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثًٌَلًُِ
ب ِ
ئُو ػُهَلاُُّ كُ هِىوكؿاكْ هُ ِكيَطاّ ؿَكاًُتًاُُوَ كُ ئًٌَُ ياكًُتًاْ بـَيّ بُبٌَ ثًٌَُكِ بُمووتليّ
كات بؤياْ ؿَهت ًٌُاْ بلُيّ دًَطاّ ػؤًشاهًَُ ,و ئُو كِووُللؿُُوَيُّ كُ ًوًَل ػاْ بُكِاهتِ هًَلَ
كِووُِ كلؿَوَ ؿَهت بُهتُِوَّ سلىًُت ُُبٌَ بُ ب ِليَلِ تايبُتٓ ,ىُلُ ًىهنًَُ سلىًُت كُ ػؤّ
ػوتىويُتًُ هُك ًاُِ ػؤّ هاكَُُ ئاًاكَكاْ هُبُك ؿًَاْ ؿايُ كُ هاكُُ ًت ؿكوهت ؿَكات بؤ ئَُ
ًُِٓ كَُ ؿَكاًُتُ ,هُاليُْ ىىتاواُُكاًٌُُوَ بُثًٌَ ثًَىيوت ؿَبًٌَ ,ىًلًُِ ئُطُك ؿاُاُِ ب ِليَلِ
تايبُت واّ هٌَ ؿَكات ثًَىيوتًُكاْ مياتل دًَبُدٌَ ُُكات هُوَّ كُ ؿَهت واهَا بًَت بُثًٌَ ثًَىيوت ًاكو
ًاكؤٓلُكاْ ,و ًّ سُم ؿَكَُ ئُوََ بوًٍََ كُ ؿَهًََّ ُٓك هَِ ثاكيَنطا ,ثاكيَنطاكاْ الؿيَلاًٍُ ؿَطليَتُوَ,
ًىيَُِكاُِ تليٍ ؿَطليَتُوَ ,هُبُك ئُوَ ًُكت ًُُ ئًٌَُ بوًََري ؿَبٌَ بؤ طىُـَكاًٍُ بللَّ ,ػؤّ بٌَ
ئُوَّ بوًََري بؤ طىُـَكاًٌُُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ حمٌـ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ؿياكَ باي هُ ئَُ ًُوموعُ كلا ,مؤكبُّ مؤكّ باهللا ,ئُواُُّ كُ ثُكهًُاُتاكاْ كُ باهًاْ كلؿ
ًُعوىًاتًاْ ُٓبىو تا سُؿيَم هُ هُك ئُو ًُوموعُ ,بُكَ ًّ ؿًَُوَّ ئُوَ باي بلَُ يُكَُ :عًالىُّ
بُ ثلِؤفَكاُُوَ ُٓيُ ,و عًالىُّ بُ وَبُكًَِٓاُُوَ ُٓيُ ,بؤيُ بَُ ًًَىَيُ ُُُُكُ ٓاتىوَ كُ ؿَبٌَ
بُكؿَواَ بريُٓ ,ك وَكى ًُٓىو ًًُلوعُكاُِ تل ,ؿووََ :ئًٌَُ ػؤ (ً )311وًاك ؿيِاكًاْ تُػوًى
كلؿووَ بؤ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ ,و ثاكَكُ هُ ُاو ًًناًُُ ٓاتىوَُٓ ,كوَٓا كُ ؿَبًِري ئًَوتا كُ
(ًُ )237كتُب هُ فيَل تُُفًن ؿايُ )22( ,ئًَوتا ؿَكليَت ,ئًُُ ( )261هُ ُاو ًًناًُُ ؿا ٓاتىوَ,
(ً )352وًاكّ بؤ تُػوًى كلاوَ ,ئًُاُُ ًُٓىوّ تُػوًوّ ,بُكَ ئًُُ هُكَكِاّ ئًَُُ ؿَبٌَ ئًٌَُ
ُٓك بُكؿَواَ بري هُ ئًٌُكاصياُـاُ ,اماُري يُعِِ ُُٓـ ئًِذام ؿَبًَتً ,ايُّ ئًِذامَكَُ هًوُف
بُكؿَواَ ؿَبٌَ ,بًُُوبُتِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوُُوَ تُبًعِ تاكى ئًَوتا ئُوَ ( )5111يُكُّ
ًٌُتُدًَبىوْ وا ئًَوتا هُ فيَل تُفًن ؿايُ ,و تاكى ئًَوتا ()31882يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ تُواو بىوَ,
ُٓكوَٓا ئُو ػاُىواُُّ كُ بؤ كًُـَكاًُت كلاوَ ,ئُوَ ئًَوتا وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ بُثًٌَ ياهاكُ
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دًَبُدًَِ ؿَكات ,و ؿابًُِ ؿَكات هُ عُيِِ وَػت ,بؤيُ ًّ تلاَ وايُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ,
كُ هُ تُعـيوُكُّ بًُِ بلاؿَكاُِ ياهايًـا ٓاتىوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ٓاوبَُ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
مؤكبُّ مؤكّ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ثًًٌَِاكّ ئُوَياْ كلؿ ,كُ ًُبوُ ًَلِ ًىسُؿَؿ هُ ىاُىُُكُ ؿياك
بللَّ ,هُباكَت بُكؿَواَ بىوْ هُ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ و ػىيَِـُطا ,و ُٓكوَٓا ؿابًِللؿُِ يُكُّ
ًٌُتُدًَبىوْ بؤ ٓاووكتًاُِ كىكؿهتاْ ,بُكَ تًَبًين ئُوَّ ؿَكُيّ كُ هُ بىؿدُكُ ؿا بًًَُىَيُكِ
طٌتِ ًُبوُ ُكاْ ؿياك كلايُ ,هُ ثلِؤفَكاْ ,ثلِؤفَكاُِ بُكؿَواَ ياْ ثلِؤفَكاُِ ثًًٌَِاككلاوَكاْ ,و
ُٓكوَٓا هُ ئًوتًوٌاكَكُؿا ,هُباكَت بُ ىاُىُِ تُئًٌِِ هُكُْ فًاكَ ( ّ)7هاهٌَ  ,3118و
ًُٓىاككلؿُُكُّ هاهَِ  3111كُ بُ فًاكَّ ( )16بىوً ,اؿؿَّ تًَـايُ ؿَهًٌََ (:تسّ ٚزار ٠االلُار
ٚاالشهإ ببٓا ٤ايٛذدات ايصهٓ ١ٝايعكل يف َرانس احملافظات ٚظكل ٚدٚر شهٓ ١ٝيف األقطٚ ١ٝايٓٛاذٚ ٞ
صًُٗٝا خالٍ َد َٔ ٠ثرٜذ املباظر ٠ببٓا ٤ايٛذدات ايصهٓ )١ٝواتا ئًٌَُ هُطُيَ ئُوَ ؿا ُري كُ ثاكَكُ
تُسـيـ بللَّ هُو ًاؿؿَيُ ,بؤِٓ؟ يُكَُ :ىاُىُُكُّ ؿياكّ كلؿووَ ,و هُ بىؿدُكُؿا ٓاتىوَ ,ؿوو:
ئُطُك ًاؿؿَكُّ تُسـيـ بلُيّ ثاكَكُ تُسـيـ بللَّ بؤ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ ياْ ُٓكوَٓا بؤ
ؿكوهتللؿُِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,واتا سلىًُت ئُو كاتٌ ًىهتُميٍ ُابٌَ بُدًَبُدًَللؿُِ بُ بُكؿَواَ
بىوْ ,ثاكَكُ كُُطِ تُواو ؿَبًَتُوَ ,ؿَهٌََ ئُو ثاكَيُ ثُكهًُاْ تُػوًوِ كلؿ بُو كَِىًُُ ثاكَكُ تُواو
بىو ًّ ,هُالسًُتِ ئُوََ ًُُا ثاكَّ ئًنافُ بلَُ ,بُكَ ئُطُك بُو ًًَىَيُ بًَت كُ كلاوَ بًَت ,ئُوا
سلىًُت ًىهنًَُ بُ ؿابًِللؿُِ ىىتاواُُ و بُكؿَواَ بىوْ هُ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ ,و ُٓكوَٓا
بُكؿَواَ بىوْ هُ ؿابًِللؿُِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ بؤ ٓاووكتًاُِ كًُـَكاًُت ,ياهاكَُ بُو ًًَىَيُ
تُسـيـّ كلؿووَ ,ثلهًاكيَم هُاليُْ بُ ِكيَنيَم هُ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ثًٌَلَُ كلا؟ ؿَهٌََ ئاهًُتُكُ
ؿياك ًُُ هُ ٓؤًُُتِ ؿابًُللؿُِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ؟ ئُطُك تًَبًين ياهاكُ بلٍُ ئاهًُتُكُ مؤك
وامحيُ ,و بُتايبُتِ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ ِكيٌَِايٌ فًاكَ ( ّ)1هاهٌَ  ّ3111ؿَككلؿ هُ وَىائًعِ
كىكؿهتاْ ,بُفًاكَ ( )129بوَاوبؤتُوَ ئاهًُتِ تُوميد كلؿُُكُ ٓؤُُ؟ ئُو كُهاُُّ كُ كًُـَكاًُتّ بُ
و ًًَىاميَم هىوؿّ هٌَ وَكؿَطلْ ,و فؤكًُِكُ ٓؤْ ثلِ ؿَكليَتُوَ ثًٌَلَُ ؿَكلَّ,ئُُـاَ ثُكهًُاًَُلِ تل
ثًًٌَِاكّ ئُوَّ كلؿ كُوا ُٓكؿوو ًاؿؿَّ ( 7و  )9ؿًَر ببًَتُوَ,ئُطُك تًَبًين بلُيّ بابُتُكاْ
دًاوامًَ ,اؿؿَّ ( )7ثُيىَهتُ بُ ؿكوهتللؿُِ ىىتاواُُ ,و يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,و ًاؿؿَّ ()9
ثُيىَهتُ بُ ؿاُُوَّ ىُكم بؤ ًًُاكيعِ مكاعٌ و ُِاعٌ و هًاسٌ ,واتا بابُتُكاْ دًاوامَ
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يُكطلتُِوَياْ واكؿ ًُُ ,وَن ػؤّ سيًًََِتُوَ ,و هُ كؤتايٌ ىوُكامن بلاؿَكاْ هُ هًقُُّ ؿاكايٌ وا ؿياكَ
بًُُامْ ئُواًٍُ تًَبًًِاْ ُٓيُ,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ؿاكايٌ.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق حمٌـ (ُٓوكاًِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ًُٓىوًاْ ئاطاؿاكيّ بُوَّ كُ ثلِؤفَّ بىؿدُ تُُٔا ياهاكُّ ًُُ ,ئًٌَُ هُطُيَ ثلِؤفَ ياهاكُ ػٌتًُاْ بؤ
ٓاتىوَ بًًَُلِ ثُيىَُـاكَ بُ بىؿدُّ تًُلًوٌ ,بًًَُلِ تلّ ثُيىَُـاكَ بُ بىؿدُّ ئًوتًوٌاكّ ُٓك
يُن هُو ؿوو ػٌتُيُ بىؿدُّ ئًوتًوٌاكّ ,و بىؿدُّ تًُلًوٌ بُ وكؿّ بلِّ تُكػاُللاوّ ثاكَ بؤ
ُٓك يُن هُو ثلِؤفاُُّ ُْٓ تُكػاُللاوْ ,بُكَ كُ ؿيًَُِ هُك ياهاكُ ,ياهاكُ ٓىاكًَٓىَّ طٌتِ
ًاًُهَُكلؿُِ سلىًُت ياْ ؿَهُكتِ دًَبُدًَللؿْ ياْ ُٓك يُكًَم هُو ًىئُهُهاُُ ؿَهت ًٌُاْ ؿَكات
واتُ ُايُتُوَ وَماكَت بؤ وَماكَت ئُوَّ كُ تُكػاُللاوَ بؤ بىؿدُّ ئًوتًوٌاكيُكاُِ ُُٓـَ؟ هًَلَ هُ
ياهاكُ ؿووباكَّ بلاتُوَ ,بُكَ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ هاهَاُِ كِابىكؿوو ,و ثُكهًُاًٍُ طلُطِ
بُو بابُتُّ كُ ؿاويُتِ هُبُك ئُوَّ كًٌٍَُ هُ ُاو ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا ؿوو كًًٌَُاْ ُٓيُ ,يُعِِ بُ
مَىٌ بًِلاوْ ,يُكَُ :كًُِ ػىيَِـُطا و ىىتاواُُ ,ؿوو :كًُِ يُكُّ ًٌُتُدًَبىوْ ,بؤيُ
تُئلًـكلاوَتُوَ هًَلَ هُ ُاو ياهاكُؿا ًَِٓلاوَ ,ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ؿاكايٌ ثًٌَاْ باَ ًُُ ًٓض ب ِليَم
ؿَهت ًٌُاْ بللَّٓ ,ىُلُ ئًٌلاُُ ُٓك ئًٌَُ ؿواتل بُ ُٓهَُؿا بًُِٔوَ ,تًُاًا كُْ ئُطُك ئًٌَُ
بِىوهري (ً )131وًاك بؤ ىىتاواُُ و ػىيَِـُطاكاْ ,ؿَبًِري بلِّ تُكػاُللاوّ وَماكَتِ تُكبًُ ()352
ًوًاك و (ً )22وًؤْ ؿيِاكَ ,بًُُٓاْ ًًَىَ ئُوَّ كُ ثُيىَُـاكَ بُ وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ و
ًٌُتُدًَللؿُُوَ ,بلِّ (ً )666وًاك (ً )298وًؤْ ؿيِاكّ بؤ تُكػاُللاوَ ,كُ بًًَُلِ ثُيىَُـاكَ بُ
ٌٓ؟ بؤ ئُو يُكاُُّ كُ ؿكوهت ؿَكليَّ بؤ ػُهَلِ كًُـَكاًُت بؤيُ بُ باوَكِّ ئًٌَُ وَكى هًقُُّ
ؿاكايٌ بلِّ تُكػاُللاوَكاْ هُ ُاو ػٌتُكاُـا ُْٓ ثًَىيوت ُاكات هُ ُاو ياهاكاُـا بًَتُوَٓ ,ىُلُ ياهاكُ
ٓىاكًَٓىَ طٌتًُكُ ؿَهت ًٌُاْ ؿَكا ,بؤ سلىًُت و بؤ ثُكهًُاْ بؤ ئُوَّ ٓؤْ ًاًُهَُّ ثًَىَ بلُْ,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ثًًٌَِاكيَم ُُٓـ بلاؿَكيَمُُٓ ,ـ ػىًلًَم ثًًٌَِاكياْ كلؿ كُ تُسـيـ بللَّ ,بابُ ُىىتُّ ًُناَ
يُن ,ؿوو ,هَِٓ ,ىاك ,ثًَِر ,ؿَ ُُٓـ ُىىتُّ ًُناَ؟ ًُُ ُىىتُّ ًُناَ؟ ثًًٌَِاكَكاًُاْ ُُٓـَ بًؼُُُ
ؿَُطُوَ ,ؿَُطِ ًَِٓا باًُ ,ؿَُطِ ًَُُِٓا تُواو ,فُكًىو كان عىُِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
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ثًًٌَِاكّ ئُوَ كلا كُوا ًُبوُ ُكاْ تُسـيـ بللَّ ,بؤ ُٓكؿوو بلِطُ .ئُوَ وليَتُ ؿَُطـاْ,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ثًًٌَِاكيَم ئُوَيُ كُ ؿَهٌََ ًُبوُ ًَم تُسـيـ بللَّ ,كَِ هُطُيَ ؿايُ تُسـيـ بللَّ ؿَهت بُكمكاتُوَ؟
()38كُي هُطُيَ ؿايُ تُسـيـ بللَّ ,كَِ هُطُيَ ؿايُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ؿَهت بُكمكاتُوَ؟ ()26
كُي هُطُ َي ؿايُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ؟ فُكًىو ًاًؤهتا عٌل
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين بٔاْ اهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ببىكْ تامَ ؿَُطِ بؤ ؿكا ,بُي ًّ ثلهًاكيَم ئاكِاهتُّ بُ ِكيَناْ هُ هًقُُ ئُكًُُوَ ,و بُ ِكيَن وَماكَتًٍ,
ئًٌَُ يُكًُاْ ثًٌَال ئًًُُاْ ؿياكّ كلؿووَ ,ثلهًاكّ ًّ ئُوَيُ ئُطُك هُ ثلِؤفَّ تًُلًوٌ و
ئًوتًوٌاكّ ثلِؤفَكاْ بُ تُفوًالت ٓاتىوَ ,هًَلََ تُسـيـٍ ُاكُيّ هاهَاُِ تليٍ كلؿووًاُُ,
فُهوُفُّ ئُو ًاؿؿَيُ ًًُٓ هًَلَ بُي ئُوَيُ ثلهًاكَكَُ؟
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
املاد ٠ايثآَ :١أٚالً :خيصص َبًؼ قدرًَٝ )185(ٙار دٜٓار يدلِ االذسابٜٚ ،تِ ايصرف َٔ ٖاا ايتدصٝص
مبٛجب اجرا٤ات َؤقت َٔ ١قبٌ زتًض ايٛزرا ٤لً ٢إٔ تِ صَ ١ٜٛبايؼ ايصًف املصتًُ َٔ ١قبٌ االذساب
خالٍ شٓيت ( )3113 ، 3111ذتني اصدار قاْ ٕٛايدلِ املاي ٞيألذساب
رياْٝاً :خيصص َبًؼ قدرًَٝ )15( ٙار دٜٓار يًُٓظُات غ اذتهٚ ١َٝٛفل قاْ ٕٛاملٓظُات غ اذته١َٝٛ
رقِ ( )1يصٓ3111 ١
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهَُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئًٌَُ ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
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ئًٌَُ تًَبًًٌِاْ ًُُ هُ هُك ًاؿؿَكُ ,تُُٔا مًاُُواُِ ُُٓـيَم ُاسًُّ ىُواعًـّ ُهُتِ تًَـا بىو
ٓ,اكٌاْ كلؿووَ,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ؿاكايٌ.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئًٌََُ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ك َِ ؿَيُو َّ ُاوّ ػؤّ بِىوهَِ؟ (ُُكضياْ عبـاهوُُ ,اهم تىفًق ,عٌل عبـاهعنين ,هُكُُٓط فلزُُ ,هليّ
طياي ,ثُضياْ عناهـيّ ,ؿهٌَاؿ سوري ,هًىَيى لثُإ ،فرَإ لسايد ،ٜٔبرٖإ رِظٝد ،ثًٌَُوا ٛفٝلً ،عاْ
اظيـ ,كاكؿؤ حمٌـًًَ ,لماؿ لبداذتافظ ,اظيـ هوًٌاْ ,عوٌ سوري ,ؿ .هُكوَك عبـاهلظيّ ,ئآُُط عاكف,
عبـاهوالَ َصطف ,٢امساعًى حمٌىؿ ,ؿ .عٌل) تا هُعات ثًَِر بُ ػىاتاْ ؿَهجًَليّ و ُٓك بقيّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئَُ كاتُتاْ باَ ئًَوتا ؿَهت بُ ؿاًٌُتُِكًُاْ ؿَكُيُِوَ فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ ًاؿؿَّ ()11
وىيَُِوَ,
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
املاد ٠اذتاد ١ٜلعر :٠خيصص َبًؼ قدرًَٝ )51( ٙار دٜٓار يكطاٜا اهلحرٚ ٠املٗحرٜٔ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ كَِئًٌ ػؤتاْ هَُ باكَوَ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئًٌَُ ًٓض تًَبًًٌِاْ هُ هُك ًاؿؿَكُ ًُُ ,ثٌتطريّ ؿَكُيّ وَكى ئُوَّ كُ ٓاتىوَ,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ؿاكايٌ.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئًٌََُ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُ هُك ًُُ,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
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بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئًٌََُ ؿاوا ؿَكُيّ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ًاؿؿَكُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
كٌَ ؿَيُوَّ ىوُّ هُ هُك بلا؟ ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ ( كىيَوتاْ حمٌـ ,امساعًى حمٌىؿ ,عوٌ
سوري ,هُكؿاك كًًـ ,تاكا تُسوري ,ثُكويّ عبـاهلظيُُّ ,فاؿ عنين ,عبـاهوُ حمٌـ ُىكّ ,فلًاْ
عناهـيّ ,ثُضياْ عناهـيّ ,لظ ١ُٝصتِ ايد)ٜٔ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كىيَوتاْ ػاْ.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ عبـاهوُ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئًُُ بللَّ بُ (ً )61وًاك ؿيِاكً )11( ,وًاك ؿيِاكّ بـكَّ بُ كىكؿاُِ كِؤف ئاوا كُ
ئًَوتا هُ باكوؿؤػًَلِ مؤك ػلاخ ؿاُْ ,اكلَّ ئُواُُ بُ ٓاوكاكّ و كؤًُكِ ػُهَم فياْ بُهُك بُكْ كُ
ًُٓىوًاْ ؿَماُري هَُ مهتاُُ ؿا كُ ٓؤْ وَمع و طىمَكاْ بُ ِكيَىَ ؿَبُْ ,ؿووََ :يُن وًُّ بؤ مياؿ
بللَّ ,ثلهِ كؤو كلؿْ و كؤو ثًَللاواْ و ؿيجؤكِتللاوَكاْ ,ئًٌَُ ًُٓىوًاْ ؿَماُري ؿيجؤكِتللاوَكاْ,
ُُٓـ هاهًََلُ هُ عًَلاق ُٓك كُهًَم ؿيجؤكِت ؿَكليَتُوَ ثاكُٓيُن عُكم و ثًَِر ًوًؤْ ؿيِاكّ ؿَؿكيَتَِ,
بؤيُ ؿاوا ؿَكُيّ هًَلَ ؿيجىكِتللاوَكاًٌٌُ بؤ مياؿ بللَّٓ ,ىُلُ ئُواَُُ كُ ؿَطُ ِكيَُِوَ ًُٓىو
ًتًَلًاْ هُ ؿَهت ؿاوَ ,بؤ ئُوَّ بتىاُّ فياُِ ػؤياْ ؿَهت ث ٌَ بلُُُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان امساعًى.
بُ ِكيَن امساعًى حمٌىؿ عبـاهوُ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
هُباكَت بُ ًاؿؿَّ ( )11هاهٌَ ثاك (ً )111وًاكياْ بؤ ؿاُلا ,بُكَ بُٓؤٍ ئُوَّ كُ ُىوهًِطُّ كؤو و
كؤٓبُكاْ ئُكتًغ ُُبىو ُُياُتىاُِ ئًوتًفاؿَ و هىوؿ هُو (ً )111وًاكَ بلُْ ,بُ ئًُاُُتُوَ ثاكَ
بطاتُ ؿَهت طُكِاوَكاْ ًّ ,بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ,و ثٌتًىاُِ هُو ًاؿؿَيُ ؿَكَُ كُ بُ ؿَهت ًٌُاْ
كلؿُِ ئُو (ً )51وًاكَ ,بُكَ ًّ هُ كؤبىوُُوَكاُِ ثًٌَاليٍ وَكى ثًًٌَِاك ,ثًًٌَِاكَ كلؿ بؤ ئُوَّ كُ
ئُجنىًُُِ وَميلاْ تُعوًٌاتًَم ؿَككا بُ تُعوًٌات ئُوَ بلِوا ,هُبُك ئُوَ مؤك بُ هوتِ ؿَكِوا ئُطُك ئَُ
هاهًٍَ تُعوًٌاتِ ُُبًَت ُىوهًِطُكُ ُاتىاًَُتُ ,ىوهًِطُكُ ؿَبٌَ ئُكتًغ بلليَت هُاليُْ ئُجنىًُُِ
وَميلاُُوَ كُ بتىاَُِ ئُو ثاكَيُ بُ ئًُاُُتُوَ بطاتُ ؿَهتِ ػُهَلِ ,هىثاي.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ئاوام ػاْ.
بُ ِكيَن ئاوام عبـاهىاسـ خطر:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
وي لِاّ ؿَهت ػؤًِ هُ سلىًُتِ ُٓكيٍَ بؤ ؿابًِللؿُِ ئُو بلَِ ثاكَيُّ بؤ ىُكبىو كلؿُُوَّ كؤو و
كؤو بُكاْ ,بُكَ هاهٌَ ثاك (ً )111وًاك ؿاُلابىو ,ؿياكَ ئَُ هايَ ًُبوُ ُكُ كًُال كلاوَتُوَ ,ئُطُك
بللابُ مياتل بللَّ ,سلىًُت هُ تىاُاّ ؿاب ٌَ باًالَ ,دطُ هُوَّ كان امساعًى باهِ كلؿ ,ئَُ ُىوهًِطُيُ
ُُهليُيُكِ ئُوتؤّ هُبُك ؿَهت ؿاًُُ ,ئًٌَلاًُُتِ ًُُ ,ئُو كِؤفَ ػؤًاْ كُ ًُيـاًُُْ هُكؿاصياْ
كلؿْ هُطُيَ ئُوَّ كاكًُُـاًُاْ تا هُعات ثًَِذِ ئًَىاكَ ؿًًََُِِوَ ,بؤ ىُكَبىوكلؿُُوَّ ئُو ػُهَلُ
ُٓتا ثاكَّ كاكتِ ًىبايى و ُاْ ػىاكؿًًٌُاْ ُُبىو كُ بًـَْ بُواْ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُطُك وَماكَتِ
ؿاكايٌ هًَلَ ئاهاُلاكيًُن بلات ُٓكوَكى (اشتثٓا )٤ئَُ ًاوَيُ ُُهليُيُكًاْ هُبُك ؿَهت ؿابينَ ,تا وَكى
بتىاُّ ئُكتًغ تل كاك بلُْ ئُو ثاكَيُ مووتل بطاتُ ؿَهت ػُهَلُكُ ,ئًًٌَلِ باَ ؿَبًَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عوٌ.
بُ ِكيَن عوٌ سوري حمٌـ (فُيوِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
تًَبًًُِكٍ ُٓيُ هُ ثاًلؤّ فًاكَ ( ّ)2هُالثُكَّ ( )87بلِّ طىفًُّ كُ ؿياكيللاوَ بؤ كؤو و كؤو
بُكاْ ُىهلاووَ (ً )61وًاك ,و هُ ثلِؤفَ ياهاكُ ُىوهلاوَ (ً )51وًاك تُهُوك ؿَكَُ ُٓهَُيُكِ فًاكَواُِ
ُٓبٌَ هُو ًُهُهُيُ ,هُ الثُكَِّ ( )87هُ ثاًلؤّ فًاكَ ( )2هُ كِاثؤكتِ وَماكَتُكُتاْ ,ئُوَ
فُىُكَيُن ,بؤ تُئًـّ ٓاوكاكامن كان امساعًى و ئاوام ػاْ ًًٍِ ئُهًٍََ هاهٌَ ثاك طىفًُيُكِ باَ ,واتُ
(ً )111وًاك تُكػاْ كلا ,بُكَ بُؿاػُوَ هُبُك ئُو كِيَلاكاُُّ بؤ تُفعًوِ ئُو هًقُُيُ ُُتىاُلا ئُو
ثاكَيُ بُكاك بًَِٔلَّ هُ ساهَُتًَم ؿَػًُُ بريتاْ ,ئًٌَُ هُ ساهَِ سامك (ُٓ )21ماك ػًَناْ بٌَ ثؤهري
كلؿْ ,واتُ طُكِاوَّ ئًَلاْ و تىككًا و هىكياًاْ ُٓيُ ,ئُو طىفًُيُّ كُ ئَُ هايَ تُكػاْ كلاوَ ,و بؤ
ُٓك ػًَناًَُلًٍ وَن ثًَىيوتُ (ً )31وًؤْ ؿيِاكّ بؤ تُكػاْ بللَّ ,واتُ ( )3511ػًَناْ هُو طىفًُيُ
بٌَ بَُ ؿَبّ ,هُ ساهَُتًَم فًاكَكُ طُهًَم مؤكتلَٓ ًًٍِ ,اوكِاَ هُطُيَ ٓاوكاكَكامن كُ ؿَبٌَ ئُو
هًقُُيُ تُفعًى بللَّ ,تاكى بتىاُّ مياتل بؤ ئُو ًُهُهُيُ كِا بلُْ ,و تُهُوك ؿَكَُ ئُطُك ًُداهٌ
ُٓب ٌَ ئُو (ً )51وًاكَ مياؿ بللَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان هُكؿاك.
بُ ِكيَن هُكؿاك كًًـ حمٌـ:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ؿياكَ هُباكَت بَُ ًاؿؿَيُ كُ ثاك (ً )111وًاكٍ بؤ ؿاُلابىو ًًٍِ ,ثٌتًىاُِ ٓاوكِيامن ؿَكَُ كُ
ئًُوايَ هُ كِاهتًـا هُبُبٌ كًُللؿُُوَكُّ ًّ ثًٍَ وايُ ئُو هًقُُيُ ئُكتًغ ُُبىو ,و ُُيتىاُِ وَكى
ثًَىيوت كاكَكاُِ ػؤّ دًَبُدٌَ بلات ,و طلفتِ مؤكّ ؿكوهت كلؿ ,بؤ صيىوُُ هُ هوًٌَاُِ ؿا ئُواُُّ
بؤياْ هُكفللاوَ هُ ثُجنُّ ؿَهت تًَِاثُكِْ ,الَ وايُ مؤكيَم هُو بلاؿَكاُُ ئاطاياْ هُوَ ُٓيُ ,بؤيُ ًّ
ؿاواكاكَ وَن ٓاوكاكامن سلىًُت ِكيٌَِايٌ ُىَّ ؿَكبلات بؤ ئاهاُلاكّ بؤ ئُواُُّ كُ بُكِاهتِ بُ مؤك
كؤًٓاْ ثًَللاوَ بؤ صيىوُُ وَكى ًاكيَلِ وَكى ُٓهَُجبُ ئُوَّ ًّ ئاطاَ هًٌَ بٌَ تُُٔا هَِ كُي هُ
ُٓهَُجبُ ًىهتُفًـ بىوَ ,كُ ًُٓىو ُٓهَُجبُ بُكِاهتِ هُ ؿواّ كًٌاوّ ٓىوُُتُ ؿيىّ ئًَلاْ و
طُكِاوُُتُوَ ,ئًَوتا ؿاواّ ئُوَياْ هٌَ ؿَكلَّ بُثٌَ بلِؤْ بؤ ئًَلاْ و بًَُِوَ ,ؿَُِٓ تُٓلاْ و ؿيَُِوَ,
بًُٓض ًلوَِ بُكِاهتِ ثٌتطريياْ ُاكُْ ,بؤيُ ًّ ؿاوا ؿَكَُ سلىًُت ئاهاُلاكياْ بؤ بلات ,بؤ ئُوَّ
بُكِاهتِ ئُو طلفتَُ ٓاكَهُك بيبَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو تاكا ػاْ.
بُ ِكيَن تاكا حتوري ئُهعُؿّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
بُكِاهتِ هَُ ًاؿؿَيُ ًّ ثٌتطريّ هُ كىيَوتاْ ػاْ ؿَكَُ هُو فُىُكَيٍُ كُ ؿَهًََت كىكؿَكاُِ كِؤفئاوا
ئًُلِؤ ثًَىيوتُ هَُ بلِطُيُؿا بتىاُري بًًَُلِ تُواوّ بؤ ئُواْ ؿابِلَّ ًّ ,ئُطُك بُ بلِطُيُكٌ دًاوام
هُ ًاؿؿَكاُِ تل بتىاُري وَكى ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُ ًُٓىو ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ثًًٌَِام ؿَكَُ كُ
ب ِليَم هُ ثاكَ بلليَت بُ ٓاوكاكّ بؤ ئُواْ بُُاوّ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,كُ وابنامن ئُوَ هُ ػىهٌ
ثًٌَاليٍ ئُوَ كلاوَ بؤ بِاكّ ىُُـيى كاتًَم كُ تىوًِ ئُو ىُهف و ًتاُُ بىوْ و تىاُلا بللَّ ,ئُطُك
ُا ًّ بنامن ثاك (ً )111وًاك بىو ,ئًُوايَ بؤ بؤتُ (ً )51وًاك ,ئايا ئُو تُوميعُّ كُ ؿاؿَُليَت هُ هُك
و بًُِايُن ؿاُلاوَ؟ هُ هُك بًُِاّ تاكُ؟ ياْ هُ هُك ئُهاهٌ ػًَناُُ؟ ياْ كًًَُ ئُو كُهُّ ًُهئىوهُ
بؤ تُوميد كلؿْ؟ بُكِاهتِ تُوميد كلؿُُكُّ بًًَُىَيُن هوت بىو كُ هًقُُكاُِ ُاو ثُكهًُاْ و
بُتايبُتِ بُؿَهت ػؤًًُوَ هًقُُّ ُاوَػؤ مؤك بُؿواؿآىوًُاْ كلؿووَ بؤ ئَُ ًُهُهُيُ ,يُعِِ وَكى
ٓؤْ هىاهًََم بلليَت بُو ًًَىَيُ ويوتىوياُُ بؤ ئاواكَِكاُِ ئًَلاْ و تىككًآً ,ىاؿاكيّ ئًُوايَ ًىيًََِلِ
تل بـكيَتُ بُك ,و سُميٍ ؿَكَُ ئَُ ثلهًاكََ وَالََ بـكيَتُوَ ,بؤ كَُ بىويتُوَ؟ هُبُك ٌٓ هوت بىو؟
ئايا ئُطُك ُٓك بؤ باهللؿُِ ئًعالَ بٌَ ئًٌَُ ئاواكَكاُِ تىككًا و ئًَلاْ و هىكيا ئُكُيّ وَهَالِٓ با ئُو
ًاؿؿَيُ هُ ئًَوتاوَ ُُبٌَ ,ئُطُك ُا بُ ِكيَم و ثًَلِ ئًٌِ هُ هُك بلليَت ,و ئًقترياسُكًٍُ بؤ ئُُـاًاُِ
ثُكهًُاْ ئُطُك ىبى َي كلا ئُوََ ثًٍَ باًُ بؤ كِؤفئاوا بُُاوّ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,هىثاي.
بُكِيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
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فُكًىو ثُكويّ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُكويّ عبـاهلظيّ عبـاهوُ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ؿياكَ دًَطاّ ؿَهت ػؤًًُ كُ ئًُوايَ سلىًُتِ ُٓكيٍَ بلَِ ثاكَيُكِ مياتلّ ؿاُاوَ بؤ ىُكَبىوكلُُوَّ
ئُو ئاواكاُُّ كُ هُ تىككًا و هىكيا و ئًَلاْ ٓاتىوُُتُوَ ,بُكَ ئُوَّ دًَطاّ باهللؿُُ ؿياكَ بُٓؤّ
ُُبىوُِ ئُو ُىوهًِطُّ كؤو و كؤو بُكاُُوَ طوُيًُكِ مؤك ُٓبىوَ هُباكَت بُو ػُهَلاُُّ ُُٓـيَم
ًىيَّ مؤك بُٓاكِ ىُكَبىوكلاوُُوَ ,بُكَ ُُٓـيَم ًىيَّ ُٓتا ئًَوتا ئاوكِّ هٌَ ُُؿكاوَتُوَ بؤ
ىُكَبىوكلؿُُوَ ,بؤيُ ًّ ؿاواكاكَ ِكيٌَِايٌ تايبُت و مؤك بُثُهُ هُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ؿَكبَِٔ بؤ
ئُوَّ ًُٓىو اليُن ىُكَبىو بلليَُِوَ بُ ٓاكِ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ًاًؤهتا فرَإ.
بُ ِكيَن فلًاْ عناهـيّ حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكَتا ثٌتًىاُِ هُ ثًًٌَِاكَكُّ كىيَوتاْ ػاْ ؿَكَُ ,ؿياكَ ثاك وَكى بلاؿَكاْ باهًاْ كلؿ (ً )111وًاك
بىو ئًَوتا بؤتُ (ً )51وًاك ًَٓىاؿاكَ ئُو ِكيَقَ مياؿ بللَّ ,هُبُك ئُوَّ بُكِاهتِ فًاكَيُكِ مؤك هُ
ثُُابُكاْ ُٓيُ بُتايبُتِ ئُواُُّ كُ هُ ئًَلاْ ؿَطُ ِكيَُِوَ ,و ُٓتا ئًَوتا فًاكَيُكِ مؤككَُ هىوؿًُُـ
بىويُِ هُو بلَِ ثاكَيُّ كُ (ً )31وًؤُُ ,بُكِاهتِ ٓؤكاكَكًُِ ؿَطُ ِكيًَُِِوَ بؤ ئُوَ ,ئُو فُكًاُطاُُّ
كُ ُٓهَـَهذي بُ ؿاُِ ئُو بلَِ ثاكَيُ بُكِاهتِ دؤكيَم هُ ثًٌَطريياْ هًَـَكلَّ ,بُ ًاُاّ ئُوَّ
ؿَهُكتًاْ ًُُ ,ئُو كِيٌَِايًاُُّ كُ ؿاُلايُِ ,كيٌَِايًُكاْ مؤك مؤك كِووْ و ئاًللايُ ,كُ ُٓك يُكًَم هُ
ئًَلاْ ؿَطُ ِكيَتُوَ ياْ طُكِايتُوَ ,ػؤّ ؿَبٌَ بًوُغيًَِِ كُ ئُو هُ ئًَلاْ طُكِايتُوَ ,بُكِاهتِ ؿَكلَّ مؤك
بُ ئاهاُال بللَّ هُوَّ كُ ئًَوتا ؿَكلَّ ,كؤًُهًََم ئاهَؤمّ و تُعقًـات ُٓيُ هُ ثًَـاُِ ئُو بلَِ
وَُٓكوَٓا فًاكَكُّ مؤك كًُُ ُٓتاكى ئًَوتا بُ ئاًللا بىوَ ,ئاوام ػاًٍُ وتِ فًاكَّ ( )91كُي ُٓتا
ئًَوتا هُو فًاكَّ كُ ؿَياْ ُٓماك كُهُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ثُضياْ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُضياْ عبـاهلليٍ عبـاهقاؿك
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ًاؿؿَّ ( )13ويلِاٍ ثٌتطريٍ كلؿمن هُ كىيَوتاْ ػاْ ,كُ تُكػاُللؿُِ طىفًُيُن بىو بُ
بلِّ (ً )51وًاك ,بُكَ ًّ بُ ًُٓاْ ًًَىَ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُو (ً)51وًاكَ بللَّ بُ (ً )61وًاك ,يُعِِ
بُ ُوبُيُكِ كَُ وَكى بوًٌََ كُ مياؿ بللَّ ,كُ مؤك كًُُ بًُُوبُت ئُوَّ وَكى ثاك تُكػاْ كلابىو
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(ً )111وًاك بىو ,ئُو (ً )61وًاكََ ُٓك هُ كِاثؤكتِ وَماكَتِ ؿاكايٌ ػىَّ ٓاتىوَ ,و ٓؤًُُتِ
ػُكدللؿُُكُّ بؤ ثلهٌ كؤو كلؿْ و كؤو ثًَللاواْ ,و ُٓكوَٓا هُطُيَ مياؿبىوُِ ثُُابُكاُِ كىكؿاُِ
كِؤف ئاوا ,و ُٓكوَٓا ػُهَلِ تلّ ثُُابُكّ با بوًََري هىكيا هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئُو ِكيَقَيُ هُبُك ٓاو
بطريَّ ,ويلِاّ ئُواُُّ كُ ؿيجؤكِت ؿَكليَُِوَ هُ وكتاُِ ئُوكوثا ئُواًٍُ بُ ُُٓـ وَكبطرييّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو لظ ١ُٝػاْ.

بُ ِكيَن لظ ١ُٝصتِ اهـيّ سوّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريّ ًُٓىو ىوُكاُِ كىيَوتاْ ػاْ ؿَكَُ ,هُطُيَ ئُوَؿاَ كُ ئُو بلَِ ثاكَيُّ ؿاُلاوَ,
ؿيجؤكِتللاوَكاًٍُ بطليَتُوَ ,و ُٓكوَٓا (ً )11وًاك ؿيِاكيٍ ؿابِلَّ ,بؤ ئاواكَكاُِ هىكيا ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ؿهٌَاؿ.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري ىاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
بُثًٌَ ئُو بلِطُيُ داكَّ ًّ كىكؿيُكَُ هُبُك ؿَهت ؿايًُ )51( ,وًاك بؤ ثلهٌ كؤو و كؤو ثًَللاواْ
تُكػاْ ؿَكلَّ ياْ بؤ ٓاوكاكّ؟ ثًًٌَِاك ؿَكَُ بللَّ بُ ٓاوكاكّٓ ,ىُلُ ىُميُ يُعِِ ًًُٓ؟ ؿيلاهاتُ,
ٓىُلُ ىُميُ مؤك ًت ؿَطليَتُوَ ,بُي ٓاوكاكّٓ ,اوكاكّ ًاؿؿّ ؿَطليَتُوَ ,ؿووً :اؿاَ كؤو و كؤو
ثًَللاواُُ كِاَ وايُ ؿيجؤكِتللاواْ هًَلَ دًٌَ ؿَبًَتُوَ بُتايبُتِ ئُو ؿيجؤكِتللاواُُّ كُ بُ مؤك
ًَُلؿكاوُُتُوَ ,كُ مؤكياْ هُ وَميعًَلِ ُُفوِ ؿاْ ,و ػُهَلًٍ ُٓيُ هُ كِاهتِ ثاكيٍ ئًٌَُ هُ بىؿدُّ
 3113هُ هًقُُّ ياهايٌ ,هُ هًقُُّ ًىًتُكَن ئُو ًاؿؿَيًُاْ ؿاػى كلؿ ,بُكَ هُ هًا ُ كلؿُُوَ
ُُُىوهلايُوًَُٓ ,ىو فلاكوًؤُُكاْ هُ هُكّ ثاك كؤن بري كُ ئُواًٍُ ًُمشىي بّ بُ ٓاوكاكيُن بؤ
ئُوَّ بلُوُُوَ هُك كاك و هُ فياُِ كؤًُكيُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئُواًٍُ ٓاووكتِ ئَُ وكتُْ و
ثًَىيوتُ ٓاوكاكياْ بلليَّ بؤ ئُوَّ هُ فياُِ كؤًُكيُتًاْ ئًِـضياز بلليَُِوَ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان فاضٌ
بُ ِكيَن فاضٌ حمٌـ ىاؿك بًُاكَتِ:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
وَهَال ًّ هُ هُك ئَُ ًاؿؿَيُ ىوُ هُ هُك ًُهُهُّ عُؿَؿّ ثاكَكُ ُاكَُ ,بُكَ ىوُ هُ هُك ئُوَ ؿَكَُ
وَكى ًىالسُمَيُن كُ ؿَهٌََ (ً )51وًاك ؿيِاك بؤ ثلهٌ كؤو كلؿْ و كؤو ثًَللاواْ ًّ ,ثًٍَ وايُ
ًُهُهُّ كؤو كلؿْ و كؤو ثًَللاواْ ُُٓـ ًًَىَيُكُ ,يُعِِ يُن ًًَىَ ًُُ ,بُي ُامامن هًَلَ
بُكِاهتًُكُّ بُ ًُى ؿيَلِ ئَُ ًاؿؿَيُ ٓاتىوَ ,و ثًٍَ وايُ طُوكَتليّ كاكَهات و ًًشُِتِ ػُهَلِ
كىكؿهتاًٌُِ تًَـا ؿكوهت بىوَ ,بؤيُ بُ سُىًقُت ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئًُُ دىؿا بلليَتُوَ ,ئُطُك
ًُهُهُ ئًٌتًامات بٌَٓ ,ىُلُ ػُهَلًَم ُٓيُ بُتايبُت هُ كُككىون و ُُٓـيَم هُ ُاوُٓكاُِ طُكًًاْ و
ػاُُىري و كىكؿاُِ فُيوِ هُ ًُُتًقُّ ًُُـَزي ئًُاُُ ؿَهتًاْ طرياوَ و ؿَككلاوْ ,يُعِِ ًُٓىو ًايَ و
ًىهَلًًٌاْ سًذن كلاوَ ,ػُهَلًٍ ُٓبىوَ ,بُكَ هًَلَ ًُبُهتُكُّ ًّ ئُوَ ًُُ ػىاُُػىاهتُ كُي
ًُسلوَ بللَّ هُ ئًٌتًاماتِ ؿَككلؿْ ئُطُك بؤ يُن كِؤفيٍ ًاهٌَ ػؤّ بُدٌَ ًٌَٓتىوَ بُكِاهتًُكُّ
ًُفلومَ سلىًُت ئاوكِّ تُعىين ؿاُُوَّ هٌَ بـاتُوَ ,بُكَ هًَلَ ًُبُهتُكُ ئُوَيُ هُ هُك سًوابٌ
ُاوُٓيُنُ ,اوُٓيُكِ تلّ ثٌَ تُىىيُ ُُكلَّ ,ئًُُ بُكِاهتًُكُّ مؤك طلُطُ هُيُن دىؿا بلليَُِوَ,
ٓىُلُ ػُهَم ُٓيُ طُوكَتليّ مَكَكًُُـ بىوَ ,وَكى ئًٌاكَمت ثٌَ ؿا هُ كُككىون و كىكؿاُِ ًُُـَهٌ و
ًُُتًقُّ ُُٓـيَم هُ ُاوُٓكاُِ طُكًًاْ ًُُٓ ,بؤ هايَ و ًَُ ًاُط كؤِٓ ثًَللاوَ و ؿَككلاوَ ئًُُ
دًاوامَ ,بؤيُ هُ ًُهُهُّ ئًٌتًاماتًٍ ؿا ًُفلومَ ئُو دىؿايًُ بللَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
يُكَُ :ئُوَّ كُ ئَُ ئًٌُ ؿَكات هُ وَماكَتِ ُاوَػؤيُ كُ ُٓهَـَهتِ بُ تُوميد كلؿُِ ,ئُو ثاكاُُ,و
ئُو ُىوهًِطُيُ ُُهليُّ تايبُتِ ػؤّ ُٓيُ هُ ًًناًُُّ  3113ؿاً )235( ,وًؤْ ؿيِاكياْ ُٓبىوَ ,و
ئًُواهًٍَ كُ ئًَوتا كُ ًًناًُُّ ؿوايٌ تُوميد ؿَكليَتُوَ هُاليُْ وَماكَتُكاُُوًَُ ,عوىَ وَماكَتِ
ُاوَػؤ ثاكَياْ بؤ ؿاؿََُِ ,و هُ عُيِِ وَػت وَميلّ ُاوَػؤ ػؤّ ؿَهُكتِ ُٓيُ وَكى هُ ثُكهًُاْ
تُسـيـكلاوَ كُ ُُٓـ ثاكَ ؿَتىاَُِ بُ ثاؿاًت بًاْ ؿاتَِ ,بًُُوبُتِ ئُو ثاكَيُ كُ ئًَوتا هًَلَ ٓاتىوَ,
ؿَهٌََ طخيصص َبًؼ (ًَٝ )51ار دٜٓار يكطاٜا اهلحرٚ ٠املٗحرٜٔص ,هًَلَ ٓذلَ و ًىُٓدُكيّ ئًال ئَُ ٍُُ
وتىوَ ئًُُ ِٓ ئًَلاُُ ,ئًُُ ِٓ تىككًايُ ,ئًُُ ِٓ هىوكيايُ ,ئًٌُ (ً )51وًاكَكُ هُ طؤتلَ ؿاًاْ
ُُُاوَ كِدائُْ ,ئًٌَُ تًُاًاًاْ كلؿووَ ,تُبًعِ بُ ئًتًفاىِ ئًٌَُ و وَماكَتِ ُاوَػؤ ؿاُلاوَ ,و هُ ًَُ
ًاُطِ يُكَُ ؿا ًًٓٔاْ هُكف ُُكلؿووَ ,فًعوُْ هوتِ ُٓيُ بًُُوبُتِ هُكؼي ئُو هًقُُيُوَ ,و ئًٌَُ
هُ كاتِ ػؤٍ ؿا ئًًُُاْ ؿاواكلؿووَ هًًَاْ ,و ثًَاصياْ وتىوَ ,و هُطُيَ ئُجنىًُُِ وَميلاًٍُ ؿا ىوًُاْ
كلؿووَ ,ئًَوتا داكيَلِ تل ئًٌَُ ئُو ؿاواكاكّ هوتِ ئَُ هًقُُيُّ كُ ُٓهَـَهتًَت بَُ ئًٌُ
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ئُيطُيًُُُِوَ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,و بؤ ًُعوىًاتِ بُ ِكيَنتاْ وَماكَتِ ًاهًُ تُُٔا يُن ًىًُهًوِ
ُٓيُ هُوَّ ,كُهٌ ؿيلُّ ًُُ ,بؤيُ ًّ ؿاواَ وايُ ئَُ ًاؿؿَيُ وَكى ػؤٍ سيًًََِتُوَ ,بُي يُن ئُوَ
ُٓبىو ,ؿياكَ ئًٌَُ هُالّ ػؤًاْ وَػتِ ػىّ ُُٓـ ُىهؼُيُن ؿا تُهشًض كلاوَ ,ئُوَّ كُ ثًٌَ ؿَوتلا
بُ (ً )81وًاك ػؤّ (ً )51وًاكَ ,و ئًَوتا هَُ ُىهؼاُُّ الّ ئًٌَُ تُهشًض كلاوَ هُطُيَ ُُٓـ
تُهشًشٌ تلؿا ,هىثاي
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.

بُ ِكيَن ئُظري عٌل اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ؿياكَ ثًًٌَِاكيَم كلا ,وثٌتطريّ مؤك كلا تُىليبُْ ثًَِر كُي مياتل ثٌتطريّ كلؿ ,بُكَ ئًٌَُ وَكى
هًقُُّ ٓاوبَُ هًَلَ ئُطُك بًَتى ئًٌَُ تًُُِفِ دؤكيَم هُ دؤكَكاْ بلُيّ ياػىؿ ُاوّ دىَكيَم هُ
ئاواكَكاْ بًَِري ,ئُبٌَ ًُٓىوياْ بُيُكُوَ باي كلَّ ,بُكَ كُ ؿَهٌََ ًٓذلَو ًىُٓدُكيّ ًُٓىوياْ
ؿَطليَتُوَ بُبٌَ تًُُِف كلؿْ ,بؤيُ ثًٌَاْ باًُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ,بُبٌَ ئُوَّ تًُُِف بللَّ ,كُ
ُاوّ اليَُُِ بًَين ,ؿووََ :ئًُلِؤ ئًُواهَُ ًُٓىوّ هُبُك ؿَهت ؿايُ بؤ هاهَُكُ ًُٓىويُتِ ئُطُك ئًُلِؤ
باهٌ ئاواكَّ كِؤفئاوا ؿَكُّ هبُّ هُوَيُ ساهُتًَلِ تامَتلت بًَتُ ثًٍَ ,ئُوَّ ٓؤْ ؿاػى ؿَكُّ ,ئًِذا
بؤيُ ئُطُك بًًَُىَيُن كُ ػؤّ ٓاتىوَ سيًًََِتُوَ ,ئُوَ ًىتوُىُ ًُٓىو كُهًَم ؿَطليَتُوَ ,كُي
ُاتىاَُِ كُهٌ تل تُػوًى بلات و ياْ تُهًِفِ دؤكيَم هُ دؤكَكاْ بلات,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُ ًىتوُىِ سيًًََِتُوَ باًالَ كُ تؤ ُاوّ يُكًَلت ًَِٓآً ,ض تُوميض ًُُ بُكِاهتِ بؤياْ وُ ؿَُطُوَ,
فُكًىو ئُظري ػاْ
بُ ِكيَن ئُظري عٌل اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ثًًٌَِاكيَم كلا كُوا بلَِكُ مياؿ بلل َّ بؤ (ً )61وًاك ؿيِاك.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ؿاكايٌ (ً )51وًاكَ ياْ (ً )61وًاكَ؟ فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
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(ً )51وًاكَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ
فُكًىو كان عٌل.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئًَوتا ئُطُك ئًٌَُ ُٓك طؤكِاًَُم بلُيّ هُ بلٍِ تُكػاُللاو كُ (ً )51وًاكَكُيُ بُكَُ بٌَ؟ ياْ بُ مياؿ,
طىكِاُلاكّ كِووؿَؿات هُ دُؿاوزي ئًوتًٌاكَّ ئًعـاؿّ ًىامَُُ ,بؤيُ ُاتىاُري هًَلَ طىكِاُلاكّ بُهُك ؿا
بًَِري ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئُوَّ كُ كان كاكؿؤ ثًٌَاُِ ًٌُاْ ؿاوَ بًًَُلِ ًىػتاكَكاْ و ئُواُِ تلو بًًَُلًٌِ ئًُُيُ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
يُن ثًًٌَِاك ُٓيُ ,ثًًٌَِاكَكاًُاْ وُ ؿَُطُوَ ,ئُوَّ ىاُىًُُ بًؼُ ؿَُطُوَ ,ئُوَّ ىاُىُِ ًُُ ًُخيُ
ؿَُطُوَ.دُوابًاْ ؿايُوَ ؿَهًََّ ئُوَ ًًًَُُ ,ؽ باين تُوميض بـَ مياتل ,فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
بُػىا تاب ًعًُاْ ثٌَ ًُُ ,و كىًجًىتُكيٌٌاْ ثٌَ ًُُ ,با هَِ كُي بٌَ بًؼىيًَِتُوَ ئُطُك ئُوَ
دُؿوَهُكُيُُُ )51( ,بىو ًٌٓاْ ث ٌَ ؿَهًََّ بوًََري,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
خيصص َبًؼ قدرًَٝ )51( ٙار دٜٓار يكطاٜا اهلحرٚ ٠املٗحرٜٔ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
تلايُ كِ هُطُيَ ؿايُ ؿَهت بُكم كاتُوَ؟ ( )55كُي هُطُيَ ؿايُ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ ثًًٌَِاكَكُ ئُوَتا
بؤتاُِ تُُوًض كلؿووَ ,تُواو بىوَ ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُ كِ تلُٓ ,ك داكَّ هَِ داك ىوُ ؿَكُُُوَ,
ٓىاك داك ىوُ ؿَكُُُوَ كاكُ ُاكل َّ بلاَ ,فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثاْ ١ٝلعر :٠اضاف ١اىل ختصٝصات املٛازْ ١االشتثُار ١ٜيًُٓاطل ايهٛردشتاْ ١ٝخارد االقً ،ِٝخيصص
َبًؼ قدرًَٝ )51(ٙار دٜٓار يتًو املٓاطل
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ كَِئًتاْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَن ػؤّ كُ ٓاتىوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ؿاكايٌ.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ُٓك ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ و هُطُهٌَ ؿايّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ك َِ ؿَيُوَّ ىوُ بلا؟ ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ ,ئُوَّ ُاوّ ُُُىوهلابىو ثًٌَاْ بوًََّ بؤ ئُوَّ ُاوّ
بِىوهري ( ,كان كاكؿؤ ,كان عبـاهوُ ,كان ىاؿك ,كان عوِ ,كان عبـاهلظيًّ ,وَري ػاْ ,ثُضياْ ػاْ ,كان
ؿهٌَاؿ ,ئآُُط ػاْ ,كان ُباغ ,كان ثًٌَُوا ,ثُياَ ػاْ) فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
بؤ ئُوَّ كُوا بلاؿَكاْ ؿياكَ مؤك ئًوتًٌاكَكاًُاْ بُ ؿَهتُوَيُ هُ هُك ًوتُواّ عاَ وَكياُطلتىوَ ,كُ
ؿَكاتُ (ً )61وًاك ؿيِاكً )61( ,وًاكَكُ (ً )51وًاكّ ِٓ ئُوَيُ (ً )11وًاكيٍ ِٓ ًىوُّٓ ًىػتاك و
ئُواُُيُ ,و هُ هُك ئُهاهُكُّ تل كُ وَكٍ ؿَطليّ ئُوَّ ئًَوتا هُ دُؿاويوُكاُِ تلؿا كُ بُ تان تان
وَكطرياوَ ,ؿَبًِري بُ تًُُا (ً )51وًاكَكُ بؤ ئُوَّ ؿاُلاوَ ,ئُوَ كؤٍ فُُوَُكُيُ ئُو دُؿوَالُُ هُ
ؿَهتِ ئًَىَ ؿايُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
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فُكًىو كان كاكؿؤ.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكَتا ؿًَُوَّ ئُوَ بوًٍََ بُكِاهتِ با ًُُُِٓوَ هُك ػاهٌَ هفل ,ئًٌَُ ىُكاكًاْ ؿا ُٓك ثًًٌَِاكيَم بٌَ
وليَتُ ؿَُطـاْ ,ئًُُ يُكًاْ ,بُ ِكيَنتاْ وتت كاكُ با عاَ بٌَ باًالَ ,ئُوَ بُ ًىًُػُهٌ ُىوهلاوَ بؤ
ئًَلاْ و تىككًا ,طىشياْ كاكُ واّ هٌَ بلُْ كُ ًُُتِ ًىًُكيد هًَلَ ًُبُهتِ عاًُُ ,اُ ,ا؟ ئاػل ؿَبٌَ
ثًًٌَِاكَكاْ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,بُ ًاُاّ كىكؿهتاُِ كِؤفئاوا ؿَطليَتُوَ ,يُعِِ (ً )11وًاكَكُ بؤ
ئُواًٌُُ بؤ ئاواكَكاْ ,هُباكَت بُ ًاؿؿَّ ( )13هُكباكّ تُكػاُللاوَكاُِ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاُِ
ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٍَ طىفًُيُن بُ بلِّ (ً )51وًاك ؿيِاك بؤ ئَُ ُاوٓاُُ تُكػاْ
بللَّ ,بُكِاهتِ ئًٌَُ بُالًاُُوَ طلُطُ بناُري كَِ ؿَهُكتِ هُكفللؿُِ ئُو ثاكَيٍُ ُٓيُ ,ئًُُ
ػاهًََلًآْ ,ىُلُ هُ هاهٌَ 3111ؿا ,و هاهٌَ 3113ؿا ئُو بلٍَِِّ تُكػاُللاو بىو بؤ ئُو ُاوٓاُُ ()71
ًوًاكً )51( ,وًاك هُ سًوابٌ ػًتاًِ ػُكدللؿًُاْ هفل بىوَ ,با بناُري بؤ كاَ ثلِؤفَ هُكفللاوَ؟
بؤٌٓ هُكفللاوَ؟ بؤِٓ هُكف ُُكلاوَ؟ تلايُ با وَميلّ ؿاكايٌ بؤًاْ كِووْ بلاتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ىاؿك
بُ ِكيَن ىاؿك اظيـ مسايى:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُو ُاوٓاُُّ كُوتُِتُ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بُ
سىكٌِ هًاهُتِ ثًٌَىوّ كِفيٍَ ,ئَُ ُاوٓاُُ هُ بىاكّ مًاُِ ػىيَِـْ بُ مًاُِ كىكؿّ بُ بلِواّ ًّ هُ ئاهتًَلِ
باَ ؿا ُري ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هُو بىؿدُيُ تا ئاهتًَلِ باَ بؤ ؿكوهتللؿُِ ػىيَِـْ و بىاكّ ثُكوَكؿَ
تُكػاْ بللَّ,

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عوٌ.
بُ ِكيَن عوِ سوري حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُطُيَ تُئًـّ ىوُكاُِ كان ىاؿك بؤ ثُكَ ثًَـاْ بُ مًاُِ كىكؿّ ,تُهُوك ؿَكَُ ئُوهُوَيُت هُو
طىفًُيُ بـكيَت بؤ ًُهُهُّ ؿكوهتللؿُِ ػىيَِـْ و ػىيَِـُطاكاْ ,بُكَ هُطُيَ ئُوََ تُهُوكِ ؿَكَُ
بُسىكٌِ ئُوَّ كُ هُ ُُٓـ ًاؿؿَيُكِ تل ئًٌاكَشياْ ؿا بُ ًُوموعِ كىكؿَ فُيوًُكاْ ئُطُك ًُداي
بـكَّ ,هًَلَ بُ تُسـيـ هَُ بىؿدُّ ئًوتًوٌاكيُ ًُبوُ ًَلِ ياْ طىفًُيُن تُػوًى بللَّ ,هًَلَ بؤ
ًًُاكيد كُ تايبُت بُو ثًَلٔاتُيُ بًَت,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
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فُكًىو كان عبـاهلظيّ.
بُ ِكيَن عبـاهلظيّ سوري ابابلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهتِ ًًٍِ ُٓك وا ثٌتطريّ كان عوِ ؿَكَُ بلِيَم هَُ ثاكَيُ ( 31ياْ ً )35وًاك ؿيِاك تُػوًى
بللَّ بؤ بلا فُيوًُكاْ ,هًَلَ دًَطُيُكِ بؤ ؿَهت ًٌُاْ بللَّ ,و طىُـ بٌَ ,و ًاك بٌَ ,و ُٓك دًَطُيُن
بٌَ ,ئُو ثاكَيُ بؤ ئُواْ تُػوًى بللَّ ,تا هُ بُ ـا بًَُِوَ ,مؤكبُياْ ويوتًاْ بًَُِ ُاو ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ ,بُكَ دًَطا ًًُُ ,ىيَّ ًُُٓ ,اوكاكّ ًُُ ,ؿاوا ؿَكَُ ئَُ ثاكَيُ ب ِليَلِ هٌَ تُػوًى بللَّ بؤ
ٓاوكاكّ بلا فُيوًُكاْ ,تا بطُ ِكيَُِوَ هُك وكتِ ػؤّ و دًَطاّ ػؤٍ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ًوًَل ػاْ.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
بُكِاهتِ ًاؿؿَّ ( )13كُ ؿَهٌََ (اضاف ١اىل ختصٝصات املٛازْ ١االشتثُار ١ٜيًُٓاطل ايهٛردشتاْ ١ٝخارد
االقً ،ِٝخيصص َبًؼ قدرًَٝ )51(ٙار دٜٓار يتًو املٓاطل)ػؤّ ئًٌَُ بُثًٌَ ئُو هًوتاُُّ كُ هُالًاُُ هُ
وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ مؤك هُ ثلِؤفَكاْ هُوَ كلاوَ ,بُي ًّ ثلهًاك ؿَكَُ هًَلَ؟ ئَُ (ً )51وًاكَهُ
بىؿدُّ وَطُكِػوتُِ ,بىؿدُّ ئًعتًاؿيُ ,باًُ ئُّ ئًٌَُ ُٓك هُ تُهلحياكاُِ كُ ؿائًٌُْ كُ ػنًُتِ
ُاوُٓكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَكلَُّٓ ,ك (ً )511وًؤْ ؿؤالك ثاكَّ كاكَبايُ بؤ ؿَؿكيَت ,ئُوَ
هُ ثاكَّ وَماكَتِ كاكَبايُ ياْ ئَُ (ً )51وًاكَ سُم ؿَكَُ ئُطُك دُُابٌ وَميل بؤًاْ كِووْ كاتُوَ هُ
دٌ ؿا هُكف ؿَكلَّ؟ هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ثُضياْ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُضياْ عبـاهلليٍ عبـاهقاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
بًُُوبُت ًاؿؿَّ ( ًّ )13ثًٍَ باًُ ئُو بلَِ ثاكَيُّ كُ تُكػاْ كلايُ ,ئُو طىفًُيُ كُ تُكػاْ
كلايُ (ً )51وًاك ؿيِاك بؤ ئَُ ُاوٓاُُ بًَطىًاْ ُاوُٓكاْ مؤكْ ,ئُو (ً )51وًاكَ ُٓكوا ُاكلَّ هُ طؤتلَ
(ً)51وًاك تُكػاْ بللَّ ,سُق وايُ ُٓك ُاوُٓيُن بلٍِ ػؤّ بؤ مياؿ كليَتُوَ ,و ئًٌَُ ماًُاكضياْ ُٓبٌَ
و هُ هُكؿاُُكاصياْ ئُو ُاوٓاًُُاْ بُهُك كلؿبًَتُوَ ,ئُوَ ُُٓـ هاهَُ ثاكَياْ بؤ تُكػاْ كلاوَ ,كُِٓ
ئاهتِ فياْ ُٓك وَكى ئُو كاتاُُيُ كُ ؿابلِابىوْ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُ ػىيَِـْ ,هُ ثلِؤفَ
ػنًُتطىماكيُكاْ ,هُو طىُـاُُّ كُ كِاطىيَنكابىوْ ,بُكِاهتِ يُعِِ ؿياك ًُُ ,بؤيُ بُثًَىيوتِ ؿَمامن ئُو
ثلِؤفاُُّ بؤياْ تُكػاْ ؿَكلَّ ,هُو بلَِ ثاكَيُ ثلِؤفَكاْ ؿياك بٌَ ,و اليُُِ هُكثُكًتًاك كًًَُ؟ ئُوَ
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ئاًللا بٌَ هُ بؤ ثُكهًُاْ ,تاوَكى ئًٌََُ بتىاُري ئُو ثلِؤفاُُ بُهُك بلُيُِوَ و اليُُِ كَُ
تُكػًًٍُ هًَلَ ؿَهت ًٌُاْ بلُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ؿهٌَاؿ.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري ىاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًَىطٌاْ دطُ هُوَّ كُ هُ ئًعـاؿّ ًىامَُُ هُ ىائًٌُّ (بِىو) ؿا ُٓيُ ,ئُوَّ كُ تُبعُْ يُن فُهى
تُكػاُللاوَ ,ػاْ بؤ ئًُُ (ً )51وًاكّ بؤ ؿاُلاوَُُٓ ,ـ هاهَُ بؤّ ؿاؿَُلَّ ,ئًٌَُ ؿَماُري هُ بىؿدُّ
وَبُكًَِٓاُِ ُٓكيٍَ ِٓ ُاوُٓ ؿابلِاوَكاُِ تًَـايُ ,ئُماُري هُ بىؿدُّ تًُلًوِ تُكبًُ هُك بُ وَماكَتِ
تُكبًُ ًىوُٓ وَكؿَطلَُّٓ ,ك ٌٓ فُكًاُطُكاْ ُٓيُ هُك بُ فُكًاُطُكُْ ًىوُٓ وَكؿَطلْ ,ئاهايٍ,
ثؤهًى ُٓك ًُٓىوّ ئُواُُّ هُك بُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُّ ,ئَُ (ً )51وًاكَ ,ؿَبٌَ وَميل بؤًاْ ؿياكّ
بلا ,بؤكًًَُ؟ بؤ ًًُٓ؟ ٓىُلُ ئُو (ً )51وًاكَ ؿاُلاوَ ,ئُوَ ُُٓـ داكيَم ؿووباكَ ؿَبًَتُوَ ,و فُهوًََلٌ
بؤ مياؿكلاوَ ,ؿووك هُ ىاعًـَ عاًُكُّ ئُو ىاعًـَّ ئًعـاؿيُّ كُ كلؿووتاُُ يُن فُهوتاْ بؤ مياؿ
كلؿووَ ,ئًُُتاْ بؤ ؿاُاوَ ,ئًُُ ؿياك ًُُ بؤ كًًَُ؟ ئًُُ دًَطُّ طىًاُُ ,و بلِواَ وايُ ئًُُ مؤك ػاهُ,
ُامامن بؤٌٓ هُكف ؿَكلَّ؟ وَكًاْ بـَُُوَ ,ؿَهًََّ ئُو (ً )51وًاكَ بؤِٓ هُكف ؿَكلَّ؟ تًُلًوِ هُ
تًُلًوِ ُٓيُ ,ئًوتًوٌاك هُ ئًوتًوٌاك ُٓيُ ,يُعِِ ًُٓىو ًتُكاْ هُ ُاو بىؿدُّ تًُلًوِ و
ئًوتًوٌاكيٍ ُٓيُ ,ئُطُك ًُبُهتاْ ؿَهتُّ دٌَ ُاكؤكُكاًٍُ بٌَ ,ئُويٍ (ً )52وًاكّ هُ تًُلًوٌ
ُٓيُ ,ئَُ (ً )51وًاكَتاْ بؤ ًًُٓ؟ هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ئآُُط ػاْ.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف رؤٚف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئُو ثاكَيُّ كُ تُػوًى ؿَكلَّ بؤ ًُُاتًقُ ؿابلِاوَكآُْ ,هَبُتُ مؤك مؤك مَكوكيُ ,بُكَ ًّ تُوامًَُلِ
هٌَ ُابًٍِ هُوَّٓ ,ىُلُ مؤك داك ئًٌَُ كُ هُكؿاُِ ُُٓـيَم ِكيَطاوباصياْ كلؿووَ ,ؿَبًينَ ئًٌَُ ُُٓـيَم
ئًوتًناًاْ كلؿووَ ,تا سُؿّ سـووؿّ ئُواْ ,بُكَ ُاوُٓ ؿابلِاوَكاًُْ ,هُهُْ بوٌََ ًىسافًنّ
كُككىوكَِ ,ياْ ًىسافنيَلِ ؿّ ثالًَُلِ ًُُ ,بؤ ئُوَّ هُ عُيِِ وَػت ًًُلوعُكُّ ًّ ياْ ثاكَكُّ
تُػوًوِ ًّ تُواو بلا ,بؤيُ بؤيٌ ئُو ثاكَيُ وَكى بوًٌََ هُ كِيلالًًَم ؿٌَٓ ,يُعِِ ؿَبٌَ ئُوَ ثالًَُلِ
زي بلُْ,
ُٓبٌَ ,بؤ ئُوَّ سُؿّ تُكًٌوُّ ُٓبٌَ ئُو ثاكَيَُ بُ ػُهاكَت ٌَُُٓ ,ئُواًٍُ ئًوتًفاؿَّ َ
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
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فُكًىو كان ُباغ.
بُ ِكيَن ُباغ بًت اهلل ًللّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُم ؿَهت ػؤًًُ ي سلىًُتُ ُٓكيٌَُ كىكؿهتاُِ ؿ كَُ بؤ تُكػاُللُا ئُظَِ طىفًَِ كى (ً )51وًاك
ؿيِاكَ ,بؤ ؿَظُكيَت كىكؿهتاًُُ ؿَكَظُّ ُٓكيٌََِ ,ي بُك و؟ ٓىُلُ هُكؿًٌََ كِفيٌَُ بُعى ,و ثٌتِ
ُٓكفًُِ كِفيٌَُ بُعىًٓ ,ض طلُطًُن ظاْ ؿَظُكَ ُُٓاتًُ ؿاْ ,ئُوَ كى ثٌَ ٓاتًُ ؿاْ سلىًُتا ُٓكيٌَا
كىكؿهتاًُُ ,كُ ؿَهتِ ياكًُتًُ و ٓاكيلاكيُ بؤ ؿكيَق كلٍ ,صيىوُُ بُكّ عُياًُكِ ئَُ ُُٓـيّ ئُُـاَ
ثُكهًُاُِ كىكؿهتاَُِ ًُ هُكؿاُُ ؿَظُكَ ًِطاي كل ,ؿَظُكَ ًِطاي ِٓـَن دًَٔت واْ (ٓ )21ناك و()21
ٓناك ُفىوهُّٓ ,تا ظًَطاظَِ ئاظَِ ب تاُلُكَ بؤ ؿ بُْ ,هُ وا دٌَٔ ؿَهت ػؤًًُ كُ ثاك ٓاتًُ ؿاُاْ ,و ئُم
ؿاػامّ ؿ كَُ ئُوَي ؿَهتِ سلىًُتَِ بًَذي كُ باهٌ ظاْ ؿَظُكَ ُُكُتّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ثًٌَُوا.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق ًلـيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَال ًّ ثًًٌَِاك ُاكَُ ,هُبُك ئُوَّ دُُابت و هًقُُ ثُيىَُـاكَكاْ ُاخيُُُ ؿَُطـاُُوَ ,بُي ثلهًاك
ؿَكَُ هُ بُ ِكيَناْ وَميلّ ؿاكايٌ و بليلاكّ وَميلّ ؿاكايٌ ,ؿياكَ ًاؿؿَّ ( 13و  )12يُن ًتُ,
ثُيىَُـّ بُ ئًعاُاتُوَ ُٓيُ ,كُ ئُو هايَ (ً )115وًاكّ بؤ ؿاُلاوَ ,كان ًًَؽ سُم ؿَكَُ طىيٍَ هٌَ
بطلْ ئُطُك ثلهًاكتاْ هٌَ ؿَكَُ بؤِٓ تُُٔا ئًعاُات مياؿّ ُُكلؿووَ ئًُوايَ ,تُُٔا ئًعاُات ()115
ًوًاك بىوَ ثاكيٍ ,بؤٌٓ مياؿّ ُُكلؿووَ ,بُطلُطتاْ ُُماًُىَ هُ ٓاو بابُكاُِ ؿيلُ هىوؿّ كؤًُكيُتِ
و ئُواُُ ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ُٓكؿووكِ وليَتُ يُن ,بُكَ ئُوَ ًتًَلِ ؿيلُيُ ,بًُُوبُت ئُو
(ً )51وًاك ؿيِاكَ باهتاْ كلؿووَ كُ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاُُ بؤ ُاوُٓ دٌَ ُاكؤكُكاُُ ثلِؤفَكاُُ ,بُي
كَِ ؿَهُكتِ دًَبُدًَللؿُِ ئُو ثلِؤفاُُ و ئًعالُللؿُِ ُٓيُ ,و سًلٌُت هُوَ ًًُٓ؟ ئًَىَ كلؿووتاُُ
بُ ؿوو بَُ ًُهُهُْ هُبىؿدُّ تًُلًوِ ئُو ًُبوُ ُتاْ ؿاُاوَ ,هُو الَ هُ وَبُكًَِٓاْ كؤًُهٌََ
ثلِؤفَتاْ ًَِٓاوَ بُ ُاو ؿياكيتاْ كلؿووَ ,ثًٍَ بوًََّ سًلٌُتِ ئُوَ دًًُ هُو ًُبوُ ُ؟ هىثاي .فُكًىو
ثُياَ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُياَ اظيـ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ًاؿؿَّ ( )13ؿياكَ دًَطاّ ؿَهت ػؤًًُ و ؿهَؼؤًًُ ,ئًٌَُ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثاكَيُن ؿياكّ ؿَكُيّ
بؤ ُاوُٓ ؿابلِاوَكآْ ,ىُلُ ئًٌَُ ؿَماُري ئَُ ُاوٓاُُ ُُٓـ ًُ ـوكُُْٓ ,ـ ثًَىيوتًاْ بُ ٓاوكاكيُ,
ُُٓـ ثًَىيوتًاْ بُوَيُٓ ,ىُلُ ئُواْ ئًَوتا بىويُِ ثٌتًًَُِكِ ئًُِِ بؤ ئًٌَُ ,ثًَىيوتُ تا بتىاُري
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ئًٌَُ ػنًُتِ ئُو ُاوٓاُُ بلُيّ ,بُكَ ؿياكَ ئُو ثاكَيُّ كُ ؿاُلاوَ ئًٌَُ ؿَماُري وَماكَتِ ؿاكايٌ
ػُكدِ ؿَكات ,ئايا بؤ ُاػليَتُ هُك ؿَهتُ دٌَ ُاكؤكُكاْ ,ؿوو :ئُو دًُٔتُّ دًَبُدًٌَ ؿَكات ,يُعِِ
ئُو دًُٔتُ كُ ئُو ًًُاكيعاُُ و ئُو ثلِؤفاُُ دًبَُدٌَ ؿَكات ,بؤ ؿياكّ ُاكلَّ ,صيىوُُيُن ؿًٌََُِٓوَ
ئًٌَُ هُو ثلِؤفاُُّ كُ ؿاُلاوَ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ؿايِاوَُ ,ىوهلاوَ ًًُاكيعِ دُهُوال و هُعـيُ ,كاَ
ًًُاكيد؟ هُ و ًىيًََِم؟ هُ و دًُٔتًَم؟ يُعِِ بؤيُ ؿَبٌَ ئًٌَُ هًَلَؿا ًىيَُِكاْ ؿياكّ بلُيّ ,ئُو
دًُٔتُّ تُُفًنّ ؿَكات ؿياكّ بلُيّ ,بؤ ئُوَّ ئًٌَُ بناُري ؿواتل هُطُيَ سًواباتِ ػًتاًًـا هُطُيَ
ك ٌَ ؿا سًواب ؿَكُيّ؟ ٓىُلُ وَكى ؿَككُوتىوَ هُ  3111ؿا هفلَ ,هُ ً ًَُ 3113اُطِ يُكَُ ُٓك
هفلَ ,كُواتُ هُ كىَّ ػُكدللاوَ؟ بؤ ػُكز ؿَكلَّ؟ ثًَىيوتُ ئُوَ كِووْ بلليَتُوَ و بؤًاُِ ؿياكّ
بلُْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ؿياكَ ئًَوتاوَماكَتِ ثالُـاُاْ ًُهئىهُ هُوَ ,هُ ِكيَطاّ وَماكَتُكاُِ ئاوَؿاُللؿُُوَ و وَماكَتِ تُكبًُ و
وَماكَُِ ثُكوَكؿَ و ئُواُُوَ ,و ًُعوىًًٌُ ,بؤ ًُعوىًاتِ بُ ِكيَنتاْ هُ هاهَِ  3113ؿا هُو ()51
ًوًاكَ (ً )23وًاكّ ؿكاوَتُ تُكبًُ بؤ ًُؿاكيى بؤ ًُكتُب ,و هايَ ً )71( 3113وًاكَكُ بؤ ثلِؤفَ
ؿَهت ًٌُاْ كلاوَ ,و ئُوَّ كُ باي ؿَكليَت هُبُك ئُوَّ ئُو ئًٌاُُ ًُٓىوّ ًىهتًُري بىوَ ,ؿَبًِري
هُ  3113ؿا هُ ػًتاًِ ئُوَّ كُ تُواو ؿَبٌَ ئُوَّ ؿَكؿَكُوَّ هُ سًواباتِ ػًتاًِ ؿا ,ئًُُ
ئًنافُتُْ ئُطُك ًاؿؿَكُ ػؤًِ وىيًَِتُوَ ئًنافُتُْ (اىل ختصٝصات املٛازْ ١األشتثُار )١ٜئَُ ()51
ًوًاكَ هُكف ؿَكلَّ ,و ئًٌَُ وشياْ هُ سـوؿّ (ً)511وًاكّ تليٌـا هُكف ؿَكُيّ ,بؤ ثاكَّ طاموايى
وكلِيِِ كاكَبا بؤ كُككىون و ُاوُٓ ؿابلِاوَكاْ ,و ئًُُ ُُٓـ داكيٌُ ىوًُاْ كلؿووَ ,و ئًٌَُ بًَذطُ
هًُاُُ ًُعاًِ مياتل هُ (ُٓ )21ماك كُي هُ ُاوُٓ ؿابلِاوَكاْ ؿَؿَيّ ,هُ كاتِ ػؤيـا ًُٓىوَ بُ
دُؿاوي ًَِٓا ,و بؤتامن ػىيَِـَوَ ,بؤ ئُوَّ بُ بري بُ ِكيَنتاْ بًٌَُِوَ ,بُ ًِتاْ وت ,وتتاْ ئُوَ ؿيعايُيُ
ؿَيلات ,بؤيُ ؿَخيىيًََِتُوَ ,ئُطُك بٌطُكِيَتُوَ هُك كؤُالِؤهًٍَ ًُعوىًُ ئًَوتا كُ ُٓتا ىبىهًَاْ ُُكلؿ
بًؼىيٌَُِوَ بُ تُواوّ ,ئًَوتا بًُُوبُتِ هايَ  3112بُ طٌتِ ()52,611بىؿدُكُياْ)51( ,
ثلِؤفَكاُُ ,بُي كان عبـاهلل ثلهًاكيَلِ كلؿ ,ؿياكَ ُٓك ئُوَُـَ ثًَىيوتِ كلؿووَ ,بؤيُ مياؿّ ُُكلؿووَ,
بؤيُ ؿاوا ؿَكَُ ًاؿؿَكُ ُٓك وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ تلايُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل اظيـ:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ؿياكَ ًٓض ثًًٌَِاكيَم ُُبىو تُُٔا و تُُٔا ثلهًاك بىوْ تُودًِٔ دُُابٌ وَميل كلا ,و ًٓض ًتًَم ًُُ
ئًَوتا بًؼُيُِ ؿَُطـاُُوَ تُُٔا ئُوَ ُُبٌَ,
املاد ٠ايثاْ ١ٝلعر :٠اضاف ١اىل ختصٝصات املٛازْ ١االشتثُار ١ٜيًُٓاطل ايهٛردشتاْ ١ٝخارد االقً ،ِٝخيصص
َبًؼ قدرًَٝ )51(ٙار دٜٓار يتًو املٓاطل
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
تلايُ كَِ هُطُيَ ؿايُ؟ كَِ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ يُن كُي هُطُيَ ؿا ًُُ ,بُمؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا,
فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.

بُ ِكيَن ئُظري عٌل اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثايث ١لعر :٠خيصص َبًؼ قدرًَٝ )65(ٙار دٜٓار نالاْات زرالٜٚ ١ٝه ٕٛيٛزٜر ايسرالٚ ١املٛارد
املا ١ٝ٥صالذ ١ٝصرف املبايؼ املدصص ١يػرض ػط ١ٝاذتٝاجات االقً ِٝلً ٢إٔ ال تِ املٓاقً َ٘ٓ ١ألغراض
أخر٣
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَنعٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَكى ػؤّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ؿاكايٌ.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَكى ػؤّ.
بُكِيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
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ئًٌَُ ؿاواكاكيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ (فاضٌ حمٌـ ,عبـاهوُحمٌـ اًري ,دالي عوٌ عبـاهلل ,ىاؿك اظيـ مسايى,
ًًَلماؿ لبداذتافظ) ,فُكًىو كان فاضٌ
بُ ِكيَن فاضٌ حمٌـ ىاؿك بًُاكَتِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ؿَهت ػؤًِ هُ سلىًُت ؿَكَُ ئَُ ثلِؤفَّ ئًُوايَ ػؤًبُػتاُُ مؤك باهٌ ئًٌتًامّ كٌتىكاهَِ
دىتًاكاُِ تًَـايُ ,بُكَ ًٓىاؿاكَ بًَٔتُ بىاكّ دًَبُدٌَ كلؿُُوَ ,ئُوَُـَّ ًّ ئاطاؿاكَ بُكِاهتِ هُ
هاهَاُِ كِابىكؿوو مياًَُلِ مؤك طُوكَ بُ دىتًاكاٌُ كىكؿهتاْ بُتايبُتِ دىتًاكاُِ ُاوُّٓ ًاكَمووك كُ
ًّ ػؤَ هُطُهًَاْ ُٓهَى و كُوت ؿَكَُ ,مياُِ مؤكياْ بُككُوت ,و كٌتىكاهًَاْ ,و بُكووبىوًِ باػًاْ,
بُسقًقُت ًٓض دؤكَ تُعىينيَم ُُكلاْ ,يُعِِ ئَُ ًُهُهُّ ؿَهٌََ وَن ثًتاكٌ كٌتىكاهَِ يُعِِ
ثًتاكُكُ ؿياكّ بللَّ ,ئايا ىُكَبىوّ دىتًاكاُِ مَكَكًُُـ ؿَكليَتُوَ ياْ ؿَؿكيَتُ كُكَهُّ دىتًاكّ
بؤ دىتًاكاُِ ُاوُٓكُٓ ,ىُلُ تا ئًَوتا ئُوَُـَّ ئاطاؿاكيّ كُكَهتُّ دىتًاكّ كُ بُ ؿَهت دىتًاكاُِ
ُاوُٓكاُِ كىكؿهتاُُوَ بٌَ ًُُ ,بؤيُ ؿاواكاكَ ئُوَ كِووْ بلليَتُوَ ,ياْ بلليَتُ ىُكَبىوّ ئُو
دىتًاكاُُّ كُ مَكَك ؿَكُْ هُ كٌتىكايَ و هُ باػـاكّ ياْ بـكيَتُ كُكَهتُّ دىتًاكّ ,كُ دىتًاكاْ
ئًوتًفاؿَّ ه ٌَ بلُْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عبـاهلل.
بُ ِكيَنعبـاهوُ حمٌـ اًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئاًاُر هُ باكبؤ و ئًعاُات بليتًُ هُوَّ كُ َُٓ تُوميفٌ هًَلتُكّ كٌتىكاهَِ بللَّ ,و َُٓ
ؿَكفُتِ كاك بؤ ٓاووكتًاْ بلَِػوًَِـكَّ ,ئُوَّ كُ ئًٌَُ تًَبًين ؿَكُيّ دًاوامّ ُٓيُ هُ بُيِِ
ُاوُٓكاْ ,بؤ صيىوُُ ئُو ًىيَِاُُّ كُ ُنيم ثاكيَنطاكاًُُّ ,كيلاتٌ ئًوتًوٌاكّ و مكاعٌ و ئًُاُُ
كِووّ تٌَ ؿَكا ,هُبُك ئُوَّ كؤًُهًََم عُواًوِ ثٌتًىاٌُ ئًقتًواؿّ كُ وا ؿَكا هُوَّ ثلِؤفَكاُِ ػؤّ
ؿابُميََِِ ,و ئًوتًفاؿَ هُ كاكَكاُِ ػؤّ بلات ,بُكَ ُاوُٓ ؿووكَ ؿَهتُكاْ ًُكيلاتٌ ئًوتًوٌاكّ و
مكاعٌ كًُال كِووّ تٌَ ؿَكا ,بؤيُ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كاتًَم كُ بابُتًَلِ هُو ًًَىَّ ُٓيُ,
ؿَبٌَ ئًعاُات وَكى ئاهًُتًَم بُكاكبًَٔينَ بؤ ئُوَّ كُ تُواموُِ ئًقتًواؿّ ؿكوهت بلات ,مياتل ُٓويَ
بـات ًُعايل ؿابِ َِ هُ ُاو ىاُىُُكاُـا ,ئَُ ئًعاُاتُ مياتل بُكَو ئُو ىُماو ُاسًاُُ بٌَٔ كُ هُك هِىوكيّ
و ًُكيلاتِ ئًوتًوٌاكّ مكاعٌ كِووّ تٌَ ُاكا ,سلىًُت بُو ٓاوكاكّ و بُو ؿَعٌاُُ ٓاُِ ػُهَم ؿَؿات
كُ ًىًاكَكُ بلات َُٓ ,بؤتُوميفٌ هًَلتُكّ مكاعِ َُٓ ,بؤ ئُوَّ كُ ؿَكفُتِ كاك بؤ ٓاووكتًاْ
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ؿَهتُبُك بٌَ ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِام ؿَكَُ كُ هُطُيَ بلِطُكُؿا ئُوَ ئًنافُ بللَّ ,كُ ئُوهُويُت بـكَّ بُو
ُاوُٓ ؿووكَ ؿَهتاُُّ كُ َُٓ مياًُاْ بُك كُوتىوَ َُٓ ,هُ ثاكيَنطاكاًٍُ ؿووكْ ,بؤ صيىوُُ ىُماّ
ثٌـَك كُ سلىًُتِ بُعى كاتٌ ػؤّ بُ ىاُىْ ويوتىويُتِ كؤًُهًََم كًٌَُّ مكاعٌ ؿكوهت بلا َُٓ ,بؤ
مَويُكاًُاْ َُٓ بؤ ئُوَّ كُ ػُهَم ؿووك بلُويَتُوَ هُ ئًٌللؿُُكُ ,هُبُك ئُوَ ًّ بُ طلُطِ ؿَمامن ,و
بلاؿَكاًٍُ ئَُ ًُهُهُيُ مؤك بُ طلُط تًُاًا بلُْ ,و هُ مؤكبُّ ىُماو ُاسًُكاًٌُُوَ ئَُ كًٌَاُُ
ٓاتىوَ بؤ ثُكهًُاْ كُ ػُهَم بُكِاهتِ ؿاواّ ئُوَ ؿَكات َُٓ ًىًلًوُ مكاعًُكاًْ ,ىًلًوُ مَوّ و
ماكَكاًُاْ بؤ سُي بللَّ َُٓ ,ؿَعٌِ مكاعًاْ مياتل بللَّ ,هُبُك ئُوَّ تًُُا ِكيَطُّ ئًٌللؿْ هُو
ُاوٓاُُ بليتًُ هُ كٌتىكايَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان دالي.

بُ ِكيَن دالي عوٌ عبـاهوُ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُطُك كيَطَُ ثٌَ بـَّ تُومحيًَم بـََ ,ثٌتطريّ دىتًاكاْ ئَُ ػاهَاُُّ ػىاكَوَ ؿَطليَتُوَ .1 :بُِ تؤّ
دىتًاكاْ  .3ثُيّ  .2ىلِكُك و ؿَكًاْ و ظاكوري و ُٓهٌَُتِ كؤُالِؤهللؿُِ ُُػؤًًُكاْ .ئاهًلِ ئافَيَ و
ثُهُوكّ ًاهٌ ,ؿَعٌِ بُ باماكِكلؿُِ بُ بُكوبىوًِ دىتًاكاْ ,ثُكوَكؿَّ ًًٍَ ُُٓطىيّ ,ػاُىوّ
ثالهتًلِ ,باػِ صيىوُُيٌِ ,كيٌَِايٌ كٌتىكاهَِ ,بُكاكًَِٓاُِ ئاًًَلَ كٌتىكاهًَُكاْ ,ثاهَجٌتِ بُكوبىوًُ
هالاتًذُكاْ ,وَن ثُتاتُ ,طُصيُ ًاًِ ,طىهَُبُكِؤفَ ًّ ثًًٌَِاكَكٍ ُٓيُ بؤ يُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايٌ و
ئابىوكّ ,ؿياكَ ئَُ ؿَعٌُ مؤك هًَلتُك هُواُُّ كُ باهٍ كلؿ ( )%111ؿَعٍ ُاكلَّ ,بلِّ هُو ثاكَيُ
ؿَطُ ِكيَتُوَ بؤ وَماكَتِ كٌتىكايَ ًّ ,ثًًٌَاك ؿَكَُ كُ ًتًَم ئًنافُ بللَّ ,ئُطُك دُُابٌ ًىافًق بٌَ
بىتلَّ(  ٚصرف املبايؼ املصترصً َٔ ١ق ١ُٝااللاْات اذتٝاجات ٚزار ٠ايسرال َٔ ١االلاْات ايسرال،)١ٝ
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ىاؿك.
بُ ِكيَن ىاؿك اظيـ مسايى:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كٌتىكايَ ًّ هُ ًىؿاػُهُكاُِ ثًٌَاليٍ باهٍ كلؿ هُ هُؿاْ هاهٌَ كِابىكؿووَوَ يُكًَم بىوَ هُ ٓؤكاكَ
بُِكَِتًُكاُِ فياْ و طىمَكاُِ ػُهَلِ كىكؿهتاْ ,بُؿاػُوَ هَُ ُُٓـ هاهَُّ ؿواّ كِاثُكِيُِوَ كٌتىكايَ
هُ ئاهتًَلِ باَ ؿا ًُُ ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ بؤ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُو ثاكَيُّ كُ ؿاُلاوَ,
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ُُٓـ ُاوُٓيُن ُٓك هاهَُ بُ صيىوُُ وَكبطلَّ ,بؤ صيىوُُ ؿًَتِ ًاكَمووك ,ؿًَتِ بتىيَّ ,ؿًَتِ ئاكلَّ,
كُ هٌَ ُاوُّٓ فلاواُّ بؤ كٌتىكايَ ,سلىًُت ئُو ُاوٓاُُ ُٓكيُكُياْ صيىوُُياْ هُ كٌتىكايَ تًَـا
بُكَُٓ بًَينَ ,و بُثٌَ تُكُِهؤدًاّ تامَو هًُاؿّ كًًٌاوّ و ثًَـاويوتًُكاُِ كٌتىكايَ ؿَعٍ بللَّ ,وَن
صيىوُُيُن بؤ ئُوَّ بناُري ًًَىامّ كٌتىكايَ هُ كىكؿهتاُـا هُو ًًَىامَ تُىوًـيُّ بًَٔتُ ًًَىاميَلِ تل,
و ئاهدَ بُكوبىوًِ دىتًاكاًٍُ بُكَو ثًٍَ بَِٔ ,ؿابًِللؿُِ ثًَـاويوتًُ كٌتىكاهًَُكاْ بؤ كىكؿهتاْ هُ
تُكُِهؤدًاكُ ٓؤكاكيَلِ باَ ؿَبٌَ يُكًَم هُ هُبُبُكاُِ كُ هُ كىكؿهتاْ دطُ هُ طُمن ًتِ تل ُاكلَّ,
ٓؤكاكّ ئُوَيُ كُ ئاهُت و تُكُِهؤدًاّ تامَ ُايُتُ بُكَُٓ ُُٓاتؤتُ كىكؿهتاْ ,تا بتىاُري بُكوبىوًِ
ثُتاتُ ,بُكوبىوًِ طًَنَك ,بُكوبىوًِ ًًَىامَكاُِ تلّ ثٌَ بًَِٔري ,و هُ كىكؿهتاُـا ًًَىامّ كىكؿهتاْ
بُكَو باًال ببُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ًًَلماؿ.
بُ ِكيَن ًًَلماؿ لبداذتافظ ًليف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئَُ ًاؿؿَيُ بُكِاهتِ ًاؿؿَيُكِ مؤك باًُ ًّ ؿَهت ػؤًِ هُ سلىًُت ؿَكَُ ,بؤ
ئاوَؿاُللؿُُوَّ طىُـَكاْ كاكيَلِ مؤك مؤك باًُ ,بُكَ ئُوَّ كُ ؿاوا ؿَكَُ ,ئُوَّ كُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ,
اليُُِ ثُيىَُـيـاك ئًذباك بلُيّ بُوَّ كُ ئَُ ثاكَيُ بُي هُو ًىيَِاُُ هُكف بللَّ ,بؤ ئُو دىتًاكاُُ
بلُيّ كُ ئًِتادًاْ ُٓيُ ,بؤ باغ و ًتِ وا هُكف ُُكلَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهَُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ؿياكَ كان دالي ئُواُُّ باي كلؿ كُ ؿَعٍ ؿَكلَّ ,بُكَ ئًٌَُ ؿياكَ وَكى سلىًُت بًًَُم هُو ثاكَيُ
ؿَؿَيّ ,بؤ صيىوُُ ئُطُك هًُاؿ بللِيّ هُؿ تُْ بًَت ًقاويوًَم بًًًََِٔت ,ئًٌَُ بًُُوبُتِ فُالسُوَ هُ
( )%81ئُطُك تُسًُىي بلُيّ ,فُالسُكُ ػؤّ هُ ( ّ)%31تُسًُىي ؿَكا ,بُكَ هُ _)%111كُ ؿَؿكَّ
بُ ًقاوي ,و هُبُك ئُوَّ ئُو ًُوموعُ ًًِشُ ًُُ ,كُ ًُٓىوّ بُداكيَم بـكَّ بُ فُالسُكُ هُالّ
ئًٌَُوَ ياْ بؤّ هُكف بلليَت ,هُبُك ئُوَ ئًُُ ئًعاُاتُ بؤيُ سلىًُت ؿَعٌِ ؿَكاتُُ ,ن وَكى ًًِشُ
هُكفِ بلات ,ئًًُُاْ وَػتِ ػؤّ بؤ ًُكغ كلؿووَ ,و ئًَوتاَ ًُكسِ ؿَكُيّ ,هُ هُك ئًٌَُ ئُوَيُ
(ً )65وًاكًاْ ؿاُاوًَ)65( ,وًاكّ ػؤًاْ ؿَؿَيّ ,بؤ ئُواُُّ كُ باهت كلؿووَ ,و ئًَوتا باهت كلؿ ,هُ
مًِِ ئُو (ً )65وًاكَ ئًٌَُ ثاكَ هُكف ؿَكُيّ وَكى ئًعاُات بؤ وَماكَتِ مكاعُ ,و ستِ ئُطُك
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بُتًُىيى بًَت بُ تًُىيوُكاًُاْ بُتًُىيى ؿَياْ ؿَيَِِ با بلِؤا بؤ الّ ػؤياْ ,ػؤياْ تُهُكوؼي تًَـا
بلُْ ,بُكَ هُ هُكووّ (ً )65وًاكَكُوَ وَكى ئًعاُات ُاتىاُري ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَنعٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
خيصص َبًؼ قدرًَٝ )65(ٙار دٜٓار نالاْات زرالٜٚ ١ٝه ٕٛيٛزٜر ايسرالٚ ١املٛارد املا ١ٝ٥صالذ ١ٝصرف
املبايؼ املدصص ١يػرض ػط ١ٝاذتٝاجات االقً ِٝلً ٢إٔ ال تِ املٓاقً َ٘ٓ ١ألغراض أخر٣
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكمكاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ بُ كؤّ ؿَُط ثُهُُـ كلا فُكًىوْ بؤ
ًاؿؿَيُكِ تل,
بُ ِكيَنعٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ايفصٌ ايثايث
(ايصالذٝات)
املاد ٠ايرابع ١لعر:٠
أٚالًٜ :تِ ايصرف َٔ التُادات اذتصابات ايرٝ٥ص( ١ٝايرٚا ب ،ايصًع ٚارتدَات ،ايصٝاْ ،١االلاْات ،املٓح،
املصرٚفات االخر ،٣ايٓفكات االشتثُار )١ٜضُٔ َٛازْ ١اقً ِٝنٛردشتإ أ ايعرام َٔ قبٌ ٚزار ٠املاي١ٝ
ٚاالقتصاد
رياْٝاً :جملًض ايٛزرا ٤خت ٌٜٛايٛزراٚ ٤رؤشا ٤ادتٗات غ املر بط ١بٛزار ،٠يًٛزٜر خت ٌٜٛاحملافظني ٚٚنال٤
ايٛزارات ٚاملدرا ٤ايعاَٝني صالذ ١ٝايصرف َباظر ٠يف ض ٤ٛايتدصٝصات املعتُد ٠ضُٔ َٛازْتِٗ ايصٓ١ٜٛ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ كَِئًتاْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَن ػؤّ كُ ٓاتىوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ؿاكايٌ.
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بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَكى ػؤّ بُ ُٓكؿوو بلِطُكُيُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهَُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئًٌَُ ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ك َِ ىوُّ ُٓيُ؟ ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ (كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ ,عبـاهوُ حمٌـ اًري ,ثًٌَُوا تىفًق
ًلـيـ ,هًىَيى لثُإ امحد ,ئآُُط لارف رؤٚف) فُكًىو كان كاكؿؤ.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
هُباكَت بُ ؿَهُكتُكاْ ًاؿؿَّ ٓىاكؿََ :يُكَُ بُكِاهتِ ًّ ؿًَُوَّ ئُوََ بؤ كِووُلليَتُوَ,
ثًًٌَِاكيٌٍ ُٓيُ كُ بُ طٌتِ ئُو ؿَهُكتُّ كُ ؿكاوَتُ وَماكَتِ ؿاكايٌ يُن ُاوَُـيَتِ ؿكوهت كلؿيُ
هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ كًٌَُ و طلفتُكِ مؤكّ بؤ دًَبُدًَللؿُِ ثلِؤفَكاْ ياْ ئُو تُكػاُللاواُُّ
كُ بؤ وَماكَتُكاْ ؿاؿَُليَت ,يُعِِ ئًٌَُ ًُيـاُِ ٓىويُِتُ وَماكَتُكاْ ,ؿَهًََّ بُ ًٓض ًًَىَيُن
تىاُاّ هُكف كلؿُِ (ُٓ )111ماك ؿيِاكًاْ ًُُ ,ئُطُك وَماكَتِ ؿاكايٌ كِامّ ُُبٌَ ,ئُوَ هًقُُّ ياهايٌ
هًَلَْ ُٓك ُُن وَماكَتُكاْ ,ؿَهُكتِ ىُمائِ وتًاْ ئًٌَُ ؿَهُكشياْ ًُُ ,هُ كاتًَلـا ثُكهًُاْ و
ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ ئُواُُ بىؿدُّ هُكبُػؤياْ ُٓيًُٓ ,ض ثًَىيوتًاْ بُ وَماكَتِ ؿاكايٌ ًًُُُٓ ,ىو
ؿَهُكتُن هُ ؿَهت ػؤياُُ ,بؤيُ ؿَبٌَ ئًٌَُ بُكِاهتِ ئَُ ؿَهُكتُ ًُككُميُ بُ ثًًٌَِاكّ ئُوَّ ئُو
ت ُػوًواتاُُّ ؿَكلَّ هُ ؿَهُكّ وَماكَتُكاْ ,و ؿاًُمكاوَكاْ ػؤياْ بٌَ هُكف بلُْ ,بؤ ؿَهُكتِ وَماكَتِ
ؿاكايٌ ُُبٌَ كُ بُ ئرياؿَّ ػؤّ كِيًَاْ هٌَ ؿَطلَّ ؿَيىت تىاُاّ كلِيِِ ثىغياْ ًُُ بؤ ؿَعىاكاْ هىثاي.

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عبـاهوُ.
بُ ِكيَن عبـاهوُ حمٌـ اًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًًٍِ كَِػَُِ هَُ ًاؿؿَيُ بُكِاهتِ كؤكلؿُُوَّ ؿَهُكتُ هُ دًاتِ ئُوَّ ًُبـَئٌ الًُككُميُت
ثُيلَِو بللَّ و تُوميعِ ؿَهُكت بللَّ ,يُعِِ ًُُتق ًُُ ؿَهُكتًَلِ وَكى ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ كُ
يُكًَلُ هُ هَِ ؿَهُكتُكاْ هُالسًُتِ هُ فيَل ؿَهتِ وَماكَتِ ؿاكايٌ بٌَ بؤ هُكؼي ٓاكلؿُُوَّ
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بُهىعُيُن ,يُعِِ ئًُُ ُاكؤكُ هُطُيَ فُهوُفُّ الًُككُميُت ,بؤيُ ًّ ثًَُٔواُُّ ئُو ًاؿؿَيُ ؿَهًٍََ
ؿَبٌَ ئُوؿَهُكتاُُ هُ ؿَهتِ وَماكَتِ ؿاكايًُوَ تُوميد بللَّ بؤ وَماكَتُكاْ و ؿَهُكتُكاُِ تلّ وَكى
ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ بُ ىُؿَك ئُوَّ كُ ئًٌلاُُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ثًٌَُوا.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق ًلـيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ًاؿؿَّ ثًٌَىوتل ؿَُطٌاْ هُ هُك ئُوَ ؿا كُ ؿَهُكشياْ ؿاوَ بُ وَميلّ مكاعُ بؤ هُكف كلؿُِ
ئًعاُاتِ مكاعِ ,كُِٓ هُو ًاؿؿَيُ ئُو ؿَهُكتُّ هٌَ وَكؿَطليُِوَ ,ثًٍَ واب ٌَ ئًُُ ؿف يُكًَم ُٓيُ ئُو
ؿوو ًاؿؿَيُ هُطُيَ يُكال ,بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هًقُُّ ياهايٌ ًىعاهُدُّ ئُوَ بلًُْ ,اؿؿَّ ثًٌَىوتل
ؿَهُكشيامن ؿا بُ وَميلّ كٌتىكايَ كُ هُالسًُتِ هُكؼي ُٓبٌَ هُ هُك ئًعاُاتِ مكاعٌ ,بُكَ هًَلَ ئُو
ؿَهُكتُّ هٌَ وَكؿَطليُِوَ ,بًُُوبُت ؿووََ ئُجنىًُُِ وَميلاْ بؤٍ ُٓيُ وَميل و هُكؤكِ اليُْ بُ
وَماكَت ُُهلاو كِابوجًَليَت ,وَميليٍ بؤٍ ُٓيُ ثاكيَنطاك و بليلاكّ وَماكَت ,هًَلَ ًّ باهٌ ؿوو ئًـاكَ
ؿَكَُ كُ ئًَوتا ئُجنىًُُِ وَميلاْ بُ فُكًِ ًاًُهَُّ هُطُيَ ؿَكا ئًـاكَّ طُكًًاْ و ئًـاكَّ كِاثُكِيّ,
ثًَىيوتُ ئُو ئًـاكاَُُ بؤ ئُوَّ ال ًُككُميُت ًؤكِبًَتُوَ ؿَهُكتًاْ ثٌَ بـكَّ ,سُىُ هًَلَ ئًنافُّ
ئُوَ بللَّ كُ بُكثلهٌ ئًـاكَ هُكبُػؤكاْ كُ ؿوو ئًـاكَيُ ,ئًـاكَّ طُكًًاْ و كِاثُكِيًٍِ
ئُجنىًُُِ وَميلاْ ؿَهُكتًاْ بؤ ًؤكِبلاتُوَ بؤ ئُوَّ هُالسًُتِ هُكفًاْ ُٓبٌَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًىَيى ػاْ.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ئُو ًاؿؿَيُ :رياْٝاً :جملًض ايٛزرا ٤خت ٌٜٛايٛزراٚ ٤رؤشا ٤ادتٗات غ املر بط ١بٛزار ،٠يًٛزٜر ختٌٜٛ
احملافظني ٚٚنال ٤ايٛزارات ٚاملدرا ٤ايعاَٝني صالذ ١ٝايصرف َباظر ٠يف ض ٤ٛايتدصٝصات املعتُد ٠ضُٔ َٛازْتِٗ
ايصٓ ١ٜٛوَن ٓاوكاكَ باهٌ كلؿ ئُؿّ ئًـاكَّ هُكبُػؤ ئًٍ و كاكياْ ًًُٓ؟ ئُطُك ثُيىَُـّ تُُٔا بُ
ثاكيَنطاك بٌَ ,ئُوَ يُن ,ؿوو :ثًٍَ باًُ (يًٛزٜر خت ٌٜٛرؤشا ٤ايٛذدات األدار )١ٜباًالَ ئُو كاتِ الًُككُميُت
مياتل ؿَبٌَ ,هىثاي.

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ئآُُط ػاْ.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف رؤٚف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ًّ هُ هُك ئُو ًاؿؿَيُ يُن كؤًًَِتٍ ُٓيُ ,ئُو ًاؿؿَيُ تُؿاػىهُكِ ُٓيُ هُ فُىُكَ ؿووًَِ هُطُيَ
بلِطُّ ( )17 ,16 ,15وا ؿَكا ئًِطوًن طؤتُُِ (ًى ئاُـكوهتاًُم) (ش ٤ٛفُٗو) طًَقاوَن ثُيا بيبَ هُ
ًابُيِِ هُالسًاتُكاْ ,و ًّ بُػؤَ بؤٓىوًَُلِ تايبُمت ُٓيُ بؤ هُالسًاتٓ ,ىُلُ هُالسًات بُ
ئًعتًقاؿّ ًّ ًّ ,كُ ًىُُٓـيوٍ تُػىيى ُاكلَّ ,هُالسًات (تًَلَ ئؤفلفليَِوُ) ًّ ئُُـاًٌ
ثُكهًُامنً ًّ ,ىٓىُـيوًُُ ًّ ,وَميلَ هُالسًاتٌ ًّ هُ بًـايُتِ كِؤفّ كُ تُعري ؿَكليٍَ ئُوَيُ ,بؤ
ئُوَّ ًّ بتىامن مؤك مؤك بُ تُوامْ ئىًىكّ وَماكَتُكُّ ػؤَ ,ياْ ئىًىكّ ؿائريَكُّ ػؤَ ,ياْ ئىًىكّ
ًىعبُّ ُُٓـَهًُكُّ ػؤَ مؤك بُ ؿَهت فلاواُِ بُ ِكيَىَّ ببَُ و بتىامن ًّ و ثاكََ هُكف كلؿووَ و
ُُبٌَ ,بؤيُ ئُو هُالسًُتاُُ كُ هًَلَ تُػىيى ؿَكلَّ ,بؤ ُُٓـيَم وَميل و تُػىيى ُاكلَّ بؤ ُُٓـيَم
وَميل ,تًَلُهَِ ُٓيُ هُطُيَ فُىُكَّ ( )17 ,16 ,15وابنامن ئُوَ ِكيَطليُ و (ش ٤ٛفُٗ٘) ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهَُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ
ئُطُك بَُ ًًَىَيُ ًُٓىو ؿَهُكتُكاْ وَميلّ ؿاكايٌ بُهتىويُتًُوَُُ ,يـاوَ بًُٓض وَميليَم و بُ
ًٓض كُهًَم ,و ئَُ ًُٓىو ؿَهُكتُْ ئًَوتا كُ ؿابُميىَ ,و بُتايبُتِ هُ هاهَِ  3113ؿا بُكِاهتِ ئُوَ
ًُعِاّ ئُوَيُ ًٓض ُُكلاوَ ئًَوتا هُ وَماكَتُكاْ ,كُي ُُيتىاًُىَ ئًٍ بلا ,و ًٓض عاُُيُكًٌِ تًَـا
هُكف ُُكلاوَ ,ئُوَ يُن ,ؿووََ :ئُطُك فُىُكَّ ؿووََ وىيَُِِوَ ػؤّ هُوٍَ ؿا ًُدوًوِ ومَكا
تُػىيى ؿَكات ,تُػىيوِ ًُٓىو وَماكَتُكاْ و ًىيَُِكاُِ تليٍ ؿَكات كُوا هُ ؿووًَـا بُ ًُٓىو
دًٔاتِ ُيل ًىكتُبُتُ بُ وَماكَتُكاْ ,بُ ػُميُِكاْ ,بُ ًُٓىو ًىيَُِكاْ ,يُعِِ بُكِاهتِ ًّ ُامامن
ئُّ باًُ هُيلّ ًىامَُُّ عًَلاىتاْ كلؿووَ ,بناُّ ُُفوٌ ًاؿؿَ بُ ًُٓاْ ًًَىَ ؿاُُبُميىَ هُوَّ ,هُ
وَتُّ ًّ هُ وَميفُؿاَ هُ هاهٌَ (َ )68وَ ئَُ ًاؿؿَيُ ًُٓىو هاهًََم بَُ ًًَىَيُ ؿيَت ,ئًال ئًُُ
ؿَهُكتًٍ ؿَهُكتِ ثُكهًُاُُ ,ئُطُك ئًَىَ طُيٌتىوُُتُ ئَُ ىُُاعُتُ وَهَال فًعوُْ سُىُ هُ وَماكَتِ
ًاهًُ ًُٓىو ًتًَلِ ه ٌَ بوًَُِِوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ٓاوبَُ.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَماكَتِ ؿاكايٌ هُبُك ئُوَّ ئًعتًباك ؿَكلَّ ػُميَُِّ ؿَوهَُت ,و ئىًىكّ ًاهٌ ئُوَّ ثُيىَُـاكَ بُ
ودىؿّ ُُىـيُوَ بُ هُكفللؿْ ئُو ًُهئىهُ هًٌَ ,بؤيُ ثًَىيوت ؿَكات تُوامْ كِاطلَّ هُ ًابُيِِ
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وَماكَتُكاُـا ,ئًٌَُ ئُطُك تُُٔا تًُاًاّ ئُو ًاؿؿَ بلُيّ مؤك كِاهتُ ؿَتىاُري بوًََري ًُككُميُتِ
تًَـايُ ,بُكَ ئُطُك ًاؿؿَكاُِ ؿواتلّ وىيَُِِوًَ ,اؿؿَّ ( ,)18 ,17 ,16و مائًـَْ هُ فُىُكَّ
ؿووًَِ ًُٓاْ ًاؿؿَ ٓاتىوَ كُ هُالسًُت ؿكاوَ بُ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلآُْ ,ك ًىيًََِم كُ
ثًَىيوتِ بىو ئُوهُويُتِ كاكّ كىَّ بىو هُالسًُتِ ثٌَ ؿَؿات ,بُ ًُٓاْ ًًَىََ وَماكَتُكاًٍُ بؤ
ُٓك ػُكدًُن (ً )251وًؤْ ؿيِاكياْ هُالسًُت ثٌَ ؿكاوَ ,بُبٌَ طُكِاُُوَ بؤ وَماكَتِ ؿاكايٌ ,بُكَ
ئًُُ هُبُك ئُوَّ باي هُ كؤّ ػُكدِ ؿَوهَُت ؿَكا ,ئُوَ وَماكَتِ ًاهًُ هًٌَ ًُهئىوهُ ,ثًَىيوت ؿَكات
ئَُ ًاؿؿَيُ سيًًََِتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
كاكُ تلا ؿَكَُ ىوُّ ػؤت كلؿ ,فُكًىو.

بُ ِكيَن عبـاهوُ حمٌـ اًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُو بلِطُّ ؿووًَُّ كُ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايٌ و هًقُُّ ؿاكايٌ ئاًافَياْ ثًَللؿ ,ئُجنىًُُِ وَميلاْ
ؿَهٌََ بؤّ ُٓيُ ,يُعِِ ؿَتىاَُِ ئَُ تُػىيوُ بلات ,و ؿَتىاَُِ ُُيلات ,ئًُُ يُن ,ؿوو :كُ هُ (َ)68وَ
بُو ًًَىَ بىوَ ئًُُ ًُككُميُتُكِ تىُـ بىوَ ئًـاكَّ كىًتىوَ هَُ وكتُ ,هُبُك ئُوَ ئًٌَُ ئُطُك
سياُُوَّ ئًُُ بطؤكٍيّ ,ؿَبٌَ بُكِاهتِ هُ فُهوُفُّ سىكٌلِاًُُكُوَ بًطؤكِيّ ,هُ فُهوُفُيُكِ تىُـَوَ
بًلُيّ بُ ًتًَلِ ُُكَ ,ئًٌَُ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ بلاؿَكاُِ هًقُُّ ىاُىُِ ئاطاؿاكْ ٓاتىوْ بؤ الٍ ئًٌَُ
ثًًَاْ وتري ,وتًاْ ئًٌَُ ؿَهُكتري ,كُ وَماكَتًٍ ُري كُ هُكؤكُكُياْ ئاًاؿَ ًُُ هُطُهٌَاْ ؿاًٌُِ,
هُبُك ئُوَّ ثًٌَ وايُ ًوتُواّ طُوكَتلَ ,بُكَ هُالسًُتِ ئُوَّ ًُُ كُ بؤ ٓاكلؿُُوَيُكِ بُهًت
هُالسًُتِ هُكفِ بٌَ ,هُبُك ئُوَ ؿَبٌَ بطُ ِكيَتُوَ بؤ وَماكَتِ ؿاكايٌ كُ ئًُُ بطؤكِؿكَّ ئَُ دؤكّ
ئًـاكَيُ ؿَب ٌَ هَُ ًاؿؿَيُ ؿَهتِ ث ٌَ بلُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عبـاهوالَ.
بُ ِكيَن عبـاهوالَ َصطفُ ٢ـيق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ىوُيُكِ كَُِطُ ًُى كَِق بلَُ ,ػؤمطُ ُٓك يُكًُاْ بنَبت هُو هًوتًًُُاْ بناًُبايُ ثاًاْ ىوًُاْ
بللؿايُ( ,ايصرف َٔ التُادات اذتصابات ايرٝ٥صًٓ ،)١ٝض عًالىُّ بُ هُالسًُتِ هُكؼي ًُٓىوًاْ بامساْ
كلؿ ُٓيُ ,ئُو ًتًَلُ ,و ئُو ئُواًلَّ هُكف و هُالسًاتِ كُ هُ ًاؿؿَكاُِ تل ؿايُ ,كاكُ ئُوَ ثاكَكُ
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هُ ػُميُِيُ ,ئُوَ ُُ ئًَُٓتُ ئُبىابِ ػىاكَوَ( ,اذتصابات ايرٝ٥ص ،١ٝايرٚا ب ،ايصًع ٚارتدَات ،ايصٝاْ،١
االلاْات ،املٓح) ئُواُُ ئُكىاًّ هُ هُكَوَ ,ػىاكَوَ ئًٌَُ ؿيّ ُٓتاكى هُ دُؿوَهُكُ هُ ًُكتُبُّ
ًًَُُ ,ئُوَ يُن ,ؿوو :هًَلَ ئُجنىًُُِ وَميلاْ تُػىيوِ وَميل ؿَكات ئُوَّ ؿاواكلا هُ ؿووََ ًُٓىوّ
ُٓيُ وَميل ئُواُُّ ػىاكَوَ تل ؿاوا ؿَكات ًّ ,وابنامن ًاؿؿَكُ مؤك مؤك وامحيُ ئُهوُْ ثًَىيوت ُُبىو
ًًٍِ ىوُ بلَُ هُ هُكّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ًاؿؿَكُ مؤك بُ وامغ ؿَماُري ,و ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ ,ؿاوا ؿَكُيّ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ,
املاد ٠ايرابع ١لعر :٠أٚالًٜ :تِ ايصرف َٔ التُادات اذتصابات ايرٝ٥ص( ١ٝايرٚا ب ،ايصًع ٚارتدَات ،ايصٝاْ،١
االلاْات ،املٓح ،املصرٚفات االخر ،٣ايٓفكات االشتثُار )١ٜضُٔ َٛازْ ١اقً ِٝنٛردشتإ أ ايعرام َٔ قبٌ
ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد
رياْٝاً :جملًض ايٛزرا ٤خت ٌٜٛايٛزراٚ ٤رؤشا ٤ادتٗات غ املر بط ١بٛزار ،٠يًٛزٜر خت ٌٜٛاحملافظني ٚٚنال ٤ايٛزارات
ٚاملدرا ٤ايعاَٝني صالذ ١ٝايصرف َباظر ٠يف ض ٤ٛايتدصٝصات املعتُد ٠ضُٔ َٛازْتِٗ ايصٓ١ٜٛ
ثًٍَ باًُ كُ كان عبـاهوُ ثًًٌَِاكَكُّ كلؿ با هًا ُكٌاْ بؤ بِىوهًَت ُٓتا بتىاُري ئًٌِ هُ هُك بلُيّ,

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عبـاهوُ.
بُ ِكيَن عبـاهوُ حمٌـ اًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُو بلِطُّ ؿووًَُّ كُ ؿَهٌََ ئُجنىًُُِ وَميلاْ بؤّ ُٓيُ ,بوٌََ هُ هُكيُتِ ,يُعِِ هُ ساهَُتِ دىامّ
بلليَتُ ودىبٌَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ثًًٌَِاكيَم ُٓيُ ,ئُواْ وَكّ ُاطلْ ,فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٍَ باًُ كَِئِ سلىًُت وَكبطري َّ هُو ًُوموعُٓ ,ىُلُ ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ىاُىُِ و هًقُُّ ؿاكايٌ
هُطُيَ ؿا ًًُُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
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ئُوَ بوًََري (عوِ) فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهَُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًّ هُ ثًٌَُوَ باهٌ ئُوََ كلؿ كُ ًاؿؿَكُ وَن ػؤّ سيًًََِتُوَ ,بُالّ ًُِوَ كُ ًُُت ثان بًَت
(عوِ) بًَت و (ال هوىميل) بًَت ًٓض فُكىًَلِ ًُُ ئُوَ ,يُعِِ ئًُُ كُّ ًىًلًوُيُ ,و بؤ ًُعوىًاتِ
بُ ِكيَنتاْ سُم ؿَكَُ ئُوََ بناُّ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ًُٓىو ؿَهُكتُكاُِ الّ ػؤيُوَ ؿاطلتؤتُ
ػىاكَوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ؿوو ثًًٌَِاك ُٓيُ ,يُكًاْ ؿَهٌََ (جملًض ايٛزرا )٤ئُوّ تلياْ ؿَهََِ (لً ٢زتًض ايٛزرا)٤كَِ هُطُيَ
ئُوَ ؿايُ كُ بوٌََ (لً ٢زتًض ايٛزرا)٤؟ ( )21كُي هُطُيَ ؿايُ ,كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ ( )25كُي هُطُيَ ؿا
ًُُ ,كُواتُ وَكُُطريا ,فُكًىوْ ًاؿؿَكُ وىيَُِِوَ,
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايرابع ١لعر :٠أٚالًٜ :تِ ايصرف َٔ التُادات اذتصابات ايرٝ٥ص( ١ٝايرٚا ب ،ايصًع ٚارتدَات ،ايصٝاْ،١
االلاْات ،املٓح ،املصرٚفات االخر ،٣ايٓفكات االشتثُار )١ٜضُٔ َٛازْ ١اقً ِٝنٛردشتإ أ ايعرام َٔ قبٌ
ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد
رياْٝاً :جملًض ايٛزرا ٤خت ٌٜٛايٛزراٚ ٤رؤشا ٤ادتٗات غ املر بط ١بٛزار ،٠يًٛزٜر خت ٌٜٛاحملافظني ٚٚنال٤
ايٛزارات ٚاملدرا ٤ايعاَٝني صالذ ١ٝايصرف َباظر ٠يف ض ٤ٛايتدصٝصات املعتُد ٠ضُٔ َٛازْتِٗ ايصٓ١ٜٛ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُيَ ئُوَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكمكاتُوَ؟ ( )52كُي هُطُيَ ؿايُ ,كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ ( )15كُي
هُطُيَ ؿا ًُُ ,كُواتُ بُ مؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل,
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ارتاَص ١لعر :٠أٚالً :يرٝ٥ض برملإ نٛردشتإ أ ايعرام إجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ االلتُادات املدصص ١يًربملإ
رياْٝاً :يرٝ٥ض زتًض ايكطا ٤يف االقً ِٝاجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ االلتُادات املدصص ١جملًض ايكطا٤
ريايثاً :يٛزٜر ايتدطٝط ٚبٓا٤اً لً ٢طًب ايٛزار ٠املعٓ ١ٝاجرا ٤املٓاقالت ايالزَ ١يًُعارٜع االشتثُار ١ٜضُٔ
املٛازْ ١االشتثُار ١ٜضُٔ املٛازْ ١االشتثُار ١ٜيٓفض ايٛزارٚ ٠يف ذدٚد احملافظ ١ايٛاذدٚ ٠الالّ ٚزار ٠املاي١ٝ
ٚاالقتصاد بايو
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رابعاً :يٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد ٚبايتٓصٝل َع ٚزار ٠ايتدطٝط ٚايٛزارات املعٓ ١ٝاجرا ٤املٓاقالت ايالزَ١
يًُعارٜع االشتثُار ١ٜبني ايٛزارات ٚيف ذدٚد احملافظ ١ايٛاذدٚ ٠ضُٔ املٛازْ ١االشتثُار ١ٜاملصدق١
خاَصاً :خيٚ ٍٛزٜر ايبًدٜات ٚايصٝاذ ١صالذ ١ٝاجرا ٤املٓاقً ١بني املٛارد اياا  ١ٝملٛازْات َؤشصات ايبًد١ٜ
ضُٔ احملافظ ١ايٛاذدٚ ٠اجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ ذصاب ايصًع ٚارتدَات ٚايصٝاْ ١يهٌ َؤشص ١بًد١ٜ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ياهايٌ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكُيّ تُُٔا (ٚايكطا )٤ا( ٚايكطا ٤ايٛاذد) تُُٔا ئُوَ ئًنافُ بللَّ هُ هُك بلِطُّ
ٓىاكََ ,واتا بُو ًلوُّ ؿَبًتُوَ:يٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد ٚبايتٓصٝل َع ٚزار ٠ايتدطٝط ٚايٛزارات املعٓ١ٝ
اجرا ٤املٓاقالت ايالزَ ١يًُعارٜع االشتثُار ١ٜبني ايٛزارات ٚيف ذدٚد احملافظ ١ايٛاذد ٠ا ٚايكطا ٤ايٛاذد
ٚضُٔ املٛازْ ١االشتثُار ١ٜاملصدق١
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًقُُّ ؿاكايٌ.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ هُطُ َي بؤٓىوُُكُّ هًقُُّ ياهايٌ ؿايّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهَُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ كِاميّ هُ هُك ئُو تُعـيوُّ كُ هًقُُّ ياهايٌ كلؿوويُتِ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ك َِ ىوُّ ُٓيُ؟ هَِ كُي ىوُّ ُٓيًُ( ,وًَل ػاْ ,ئآُُط ػاْ ,هًىَيى ػاْ) ,فُكًىو ًوًَل ػاْ.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ئَُ ًاؿؿَيُ ,ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ئاوَؿاُللؿُُوَ هُ تُىليلَكُّ هًقُُّ ؿاكايٌ بُُُٓـ وَكطريا
كُ وتىوياُُ هُ هُك ئَُ ًاؿؿَيُ هًقُُّ ئاوَؿاُللؿُُوَ ئَُ هُالسًُتُ ؿَهٌََ:
يٛزٜر ايتدطٝط ٚبٓا٤اً لً ٢طًب ايٛزار ٠املعٓ ١ٝاجرا ٤املٓاقالت ايالزَ ١يًُعارٜع االشتثُار ١ٜضُٔ املٛازْ١
االشتثُار ١ٜيٓفض ايٛزارٚ ٠يف ذدٚد احملافظ ١ايٛاذدٚ ٠الالّ ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد بايو
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بُ ِكيَناْ ئَُ كًٌَُيُ بُكِاهتِ ئًٌَُ هُطُيَ ُٓكؿوو وَميلَكُ ىوًُاْ كلؿ ,ئُواْ ؿَهًََّ ئُطُك بًَتى ئَُ
بلِطُيُ مياؿ بللَّ بؤ ئًٌَُ هُ مًِِ ًًُاكيعُكاُِ ػؤًاْ كُ مؤك داك ؿَب ٌَ ًىُاىُهُ بلُيّ ئُطُك بُواْ
بىتلَّ بُ ًىكِاهُالت داكّ وايُ هَِٓ ,ىاك ًاُطِ ثٌَ ؿََِٓ ,بُي ئًٌَُ ئُطُك هُ ثُكهًُاُُوَ ئَُ
ؿَهُكتُياْ بـَيَِِٓ ,ىُلُ ئُواْ ُٓك بؤ عًوٍ ؿَيـَُُوَ بُ ُٓكؿوو وَميلَكُ هُبُك ئُوَ ئًٌُكاْ
مؤك هُكيد تل ؿَكِوات بًُُوبُت ثلِؤفَّ وَبُكًَِٓاْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ئآُُط ػاْ.

بُ ِكيَن ئآُُط عاكف رؤٚف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثٌتطريّ هُ بُ ِكيَن ًوًَل ػاْ ؿَكَُ فًعوُْ ئُوَ ئًقترياسٌ هًقُُّ ئاوَؿاُللؿُُوَ بىو ,و بُ ِكيَن وَميلّ
ئاوَؿاُللؿُُوَ ًىعاُاتِ ُٓبىو هُوَّ كُ هُالسًاتِ ئُوَّ ًُُ ًىُاىُهُ بلات ,ؿَبٌَ هُ ِكيَطاّ وَماكَتِ
تُػتًت بٌَ ,ئًٌَُ ؿاوا ؿَكُيّ وَميلّ بُهُؿيُو وَميلّ ئًعٌاك هُالسًُتًاْ ُٓبٌَ ,وَكى وَميلّ
تُػتًت بُ ئًعالًِ تُبعُْ ئاطاؿاكّ وَماكَتِ بُهُؿيات ؿَكُُُوَٓ ,ىُلُ بُكِاهتِ ػىتُّ ئًوتًوٌاكّ
و ًًُاكيعِ ئًوتًوٌاكّ بتُوَّ و ُُتُوَّ بُ كؤيَ ئُو وَميلَيُ مياتل هُ وَماكَتُكاُِ ؿٍ ,بؤيُ ؿَبٌَ
ؿَهتًاْ بلُيُِوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو هًىَيى ػاْ.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُٓكُُٓـَ ئًٌَُ ثًًٌَِاك ؿَكُيّ ئُطُك ؿوو ,هَِ كُهًٍ ثًًٌَِاك بلا ,ثٌتًىاٌُ يُكاليٍ بلُيّ ,بُي
وابنامن ُاخيُُُ ؿَُطـاُُوَ ,وَهَالِٓ ىوُّ ػًَلَ ,ثٌتًىاُِ هُ ىوُكاُِ ًوًَل ػاْ و ئآُُط ػاْ ؿَكَُ
ؿووباكَّ ُاكًُُوَ ,ثًٍَ باًُ (قطا ّ)٤بؤ مياؿ بللَّ ,وَن هًقُُّ ياهايٌ كُ باهًاْ كلؿ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ًاًؤهتا عٌل.
بُ ِكيَن عٌلعبـاهعنين بٗا ٤ايد:ٜٔ
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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وَهَال ًّ تًَبًًُِن ؿَهًٍََ ؿواّ ئُوَ ثًًٌَِاكيَم ,يُكَُ ئًٌَُ كُمساْ ئًقلاكّ ئُوَ ُُكُيّ كُ هًَلَ
ثًًٌَِاك ُابٌَ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ بُ ىُكاكّ ىُتعِ ثًًٌَِاك بُثًٌَ الئًشُ و بُثًٌَ ثُيلَِوّ ُاوَػؤ و
بُثًٌَ ياها ؿَبٌَ ًُٓىو ثًًٌَِاكيَم وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,ئُطُك ًلوتِ ىاُىُِ تًَـا بىو ئُوَ ئًقلاك
ُُكُيّ كُمساْ هُ هُك ئُو ًُُُهُيُ ثًًٌَِاك ُابٌَ وليَتُ ؿَُطـاْ ,ياْ ُا عًُُهًُْ ُابٌَ بللّ ,و
ؿاًٍُ بُوَ ؿا ًَُُُّ؟ ئُوَ يُن ,ؿوو :بًُُوبُت ئُو ًاؿؿَيُوَ ؿوو تًَبًين بُهًتٍ ُٓيُ ,ئايا
ًُهُهُّ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطا بؤ ًُهُهُّ ئاطاؿاك بىوْ بؤ ئاهَىطؤكِ و ًىُاىُهُيُ ,ثًَىيوت ُاكات هُ ػاهٌَ
هًًًَُـا ئًٌَُ ئاًافَّ ثٌَ بلُيّ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطا ياْ ػىؿّ ثاكيَنطا ئُوَ يُن ,ؿووََ :هُ عُكَبًُكُ
ؿا ؿاوا هُ هًقُُّ ياهايٌ ؿَكَُ ئُو كُهًٌُّ (ْفض ايٛزار )٠ئُواُُ ًُٓىوّ بللَّ (ايٛزارْ ٠فصٗا) ُُن
(ْفض ايٛزار )٠ئَُ تًَلُهَُ ُهَُتًُ ,ائًعُكاْ كُ هُ ُاو عُكَبًـا بُكاكؿيَّ( ,هوىماكَ ُفؤا) ئًِذا ًّ
ثًًٌَِاك ؿَكَُ ًىسافُمَّ بؤ مياؿ بلُْ ,ياْ هُ ئًعالًُكُ ؿواّ وَماتِ ؿاكايٌ و ئابىوكّ ئاطاؿاك بللَّ,
ياْ ُٓك هُ تُُوًقُكُؿا ئُواًٍُ ئاطاؿاك بّ,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو سادٌ بالي.
بُ ِكيَن اظيـ هوًٌاْ عبـاهوُ (بالي):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَال ًّ ؿوو تًَبًًٍِ ُٓيُ ,تًَبًين يُكَُ هُ ػاهٌَ هًًََُ ,كُ باي هُ وَميلّ ثالُـاُاْ ؿَكا ,هُ هُك
ؿاواكاكّ وَماكَتِ ثُيىَُـيـاك بؤٍ ُٓيُ طىاهتُِوَّ ثًَىيوت بؤ ثلِؤفَكاُِ وَبُكًَِٓاْ هُ ًَُى بىؿدُّ
وَبُكًَِٓاْ ًُٓاْ وَماكَت هُ هِىوكّ يُن ثاكيَنطاؿا ئُجناَ بـات و وَماكَتِ ؿاكايٌ و ئابىوكّ هٌَ
ئاطاؿاك بلاتُوَ ,ئًٌَُ هُ هًقُُّ ًاكَواُِ هُ هُك ؿاواّ وَميلّ ًاكَواُِ ؿاواًاْ كلؿبىوَ كُ هَِ ثلِؤفَ
با بوًََري هُ هِىوكّ ثاكيَنطاّ ُٓوهًَلْ بطىامكيَُِوَ بؤ ؿَكَوَّ ثاكيَنطاّ ُٓوهًَل ,وَميلّ ثالًٍُ ًاُعِ
ُُبىو ,ئًَوتا هًَلَ ٓؤْ عًالز ؿَكلَّ ,ئُطُك بَُ ًًَىَيُ ثُهُُـ بللَّ ,ئُو طىاهتُِوَيُ ُاكلَّ ئًُُ
كًٌَُيُكُ ,ئًُُ هَِ ثلِؤفَيُ تُىليبُْ بايِ (ً )5وًاكو ىوىكَ ,ئَُ هَِ ثلِؤفَيُ ئًٌَُ ؿاواًاْ كلؿووَ
كُ بطىامكيَتُوَ ,بُكَ ئَُ ًاؿؿَيُ هًَلَ وا ثُهُُـ بللَّ ,ئُوَ ِكيَطل ؿَبٌَ ٓؤْ ئًُُ عًالز ؿَكلَّ؟
ئًُُ يُن ,ؿووََ :هُباكَت بُ ٓىاكََ وَميلَّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ بُ ًُٓآُُطِ ,ئًُُ تا ئاػري كُ

ٓىاكًَُ ,ئًٌَُ هًَلَ هُ هًقُُّ ًاكَواُِ كُ بُؿواؿآىوصياْ كلؿووَ هُ ئُجناًِ ئًٌِ عًُُهٌ ؿآُُ ,ـ
طلفتًَلٌاْ هُو بىاكَ ٓاتؤتُ ثًٍَ ,كُ وَماكَتِ ًُعِِ هُطُيَ وَماكَتِ ؿاكايٌ طىاهتُِوَياْ هُ ثلِؤفَيُكـا

كلؿووَ ,بؤ صيىوُُ ئًٌَُ هُىُكؿمَّ بُؿواؿآىوصياْ بؤ ثلِؤفَيُن كلؿووَ ,كُ ثلِؤفَّ بُ ؿوو هايـكلُِ ُاو ًاكّ
ىُهَاؿميًَُ كُ بايِ (ً )2وًاك ؿيِاكو ىوىك بىو ,ثلهًاكًاْ كلؿ ,ئُهوَُْ ُُ ىائًٌقاَ ُُ ًاكَواُِ كُي ئاطاّ هٌَ
ُُبىو ؿَياْ وت ُٓك ثلِؤفَّ واًاْ بؤ ؿَكُُٓىوَ ,هُ كاتًَلـا كُ هُ ثلِؤفَكاُـا ُٓبىو ,ؿوايٌ ثلهًاكًاْ كلؿ,
وتًاْ ًىُاىُهًُاْ ثًَللؿووَ ,بؤ كىيًَاْ ثًَللؿ؟ ئًَوتاَ ًُُاماُِ بؤ كىيًَاْ ثًَللؿووَ؟ ُاكلَّ ئًُُ ,ؿووُٓ :ك
بًُُٓاْ ًًَىَ ٓىويُِ هُيـ هاؿق ثلِؤفَيُن كُ ثلِؤفَّ ئاو و ئاوَكِؤّ ُاو ًاكّ هُيـ هاؿق بىو,
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بُؿواؿآىوصياْ بؤ كلؿ ثلِؤفَكُ ودىؿّ ُُبىو ,ؿوايٌ كُ ثلهًاكًاْ كلؿ وتًاْ ًىُاىُهُّ ثًَللاوَ ,بؤ كىَّ
كلاوَ؟ ئًَوتاَ ًُُاْ ماُِ بؤ كىَّ كلاوَ؟ بؤيُ ثًَىيوتُ ئَُ ًىُاىُالُُ كُ ؿَكلٍَ ثًٍَ وَػت ثُكهًُاُِ ه ٌَ
ئاطاؿاك بلليَتُوَٓ ,ىُلُ ئُو ثلِؤفاُُّ هُبُك ؿَهتِ ئًٌَُيُ ,ئًٌَُ بُؿواؿآىوْ بؤ ئُواُُ ؿَكُيّ ,كاتًَم كُ
ؿَٓري ًُُ سُىٌ ػؤًاُُ بجلهري ِٓ هٌَ ٓات؟ هُبُك ئُوَ ثًَىيوتُ هُ ًاؿؿَكُ بِىوهلَّ ثًٍَ وَػت
ثُكهًُاُِ هٌَ ئاطاؿاك بلليَتُوَ و هًقُُّ ًُعًٌِِ هٌَ ئاطاؿاك بلليَتُوَ ,هىثاي.

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابٌ وَميل.
بُ ِكيَن باين هعًـ تاهَُباُِ/وَميلّ ؿاكايٌ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًىُاىُالت بُ ئُواًريّ تايبُت ؿَكليَت ,و هىكَت بُ ًُٓىو ًىيًََِلِ هاسًب عًالىُ ؿَؿكيَت ,و
ًُفلومَ وابًَت ًّ ,بُكِاهتِ ُامامن ًُعِاّ ئُوَيُ ًىُاىُهُ ُُكلاوَ ئُطُك بًَتى ئُواْ ئاطاؿاك ُُبّ,
ًُعِاّ وايُ ُُكلاوَ هُ ئُهوَـا ,و ئُطُك كلابًَت ًُفلومَ ُىهؼُيُن هُو ًىُاىُهُيُّ بؤ كِؤيٌتبًَت ,و
عاؿَتُْ ًىُاىُهُ بُ ئًتفاق و هُ هُك تُهَُباتِ ؿائريَكاْ ػؤياْ ؿَبًَت ,وَماكَتِ ثالُـاُاْ ؿياكَ ئًٍ و
كاكّ ئُوَيُ هُكثُكًتِ ثلِؤفَكاْ و دًَبُدًَللؿُِ ثلِؤفَكاْ ؿَكا ,بُكَ وَماكَتِ ًاكَواُِ ياهاٍ
تايبُتِ ػؤّ ُٓيُ ,وَكى ُُٓـ كِؤفيَم بُك هُ ئًَوتا بامساْ كلؿ و ياهاٍ كَِىَُ ًَُ و ئُوَ ػؤياْ
ؿَهُكتِ ػؤياُُ ُُٓـيَم ئًٍ ُٓيُ ػؤياْ ؿَيلُْ ,ئًٌَُ ثًٌَاْ وايُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤٍ سيًًََِتُوَ
ؿَهتلاكّ ُُكليَت,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايٌ ثًًٌَِاك ُٓبىو؟ ئًَىَ فُكًىوْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ (بُمام):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثاَ ئُوَّ بُكَِٓاوكلؿُِ ئُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ ئًَوتا ثًٌَلًُللا هًا ُكًُاْ بَُ ًًَىَيُ
ؿاكًِتىوَ :ئًَوتا ؿَخيىيٌَُِوَ ئُطُك ئُُـاًاْ كِامٍ بىوْ ئُو وَػتِ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ,
املاد ٠ارتاَص ١لعر :٠أٚالً :يرٝ٥ض برملإ نٛردشتإ أ ايعرام إجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ االلتُادات املدصص ١يًربملإ
رياْٝاً :يرٝ٥ض زتًض ايكطا ٤يف االقً ِٝاجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ االلتُادات املدصص ١جملًض ايكطا٤
ريايثاً :يٛزٜر ايتدطٝط ٚبٓا٤اً لً ٢طًب ايٛزار ٠املعٓ ١ٝاجرا ٤املٓاقالت ايالزَ ١يًُعارٜع االشتثُار ١ٜضُٔ
املٛازْ ١االشتثُار ١ٜيًٛزارْ ٠فصٗا ٚيف ذدٚد احملافظ ١ايٛاذدٚ ٠الالّ ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد بايو
رابعاً :يٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد ٚبايتٓصٝل َع ٚزار ٠ايتدطٝط ٚايٛزارات املعٓ ١ٝاجرا ٤املٓاقالت ايالزَ ١يًُعارٜع
االشتثُار ١ٜبني ايٛزارات ٚيف ذدٚد احملافظ ١ايٛاذد ٠ا ٚايكطا ٤ايٛاذد ٚضُٔ املٛازْ ١االشتثُار ١ٜاملصدق١
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خاَصاً :خيٚ ٍٛزٜر ايبًدٜات ٚايصٝاذ ١صالذ ١ٝاجرا ٤املٓاقً ١بني املٛارد اياا  ١ٝملٛازْات َؤشصات ايبًد١ٜ
ضُٔ احملافظ ١ايٛاذدٚ ٠اجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ ذصاب ايصًع ٚارتدَات ٚايصٝاْ ١يهٌ َؤشص ١بًد١ٜ
شادشاً :يٛزٜر ٟاأللُار ٚاألشهإ ٚايبًدٜات اجرا ٤املٓاقً ١ايالزَ ١يًُعارٜع ارتاص ١بايٛزار ٚ ٠ضُٔ املٛازْ١
ٚيف ذدٚد احملافظ ١ايٛاذد ٠ا ٚايكطا ٤ايٛاذد ٚالالّ ٚزار  ٞاملايٚ ١ٝاألقتصاد ٚايتدطٝط بايو
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكمكاتُوَ؟ كٌَ هُطُيَ ؿا ًُُ؟ بُ تًَللاّ ؿَُط ثُهُُـ كلا,ؿاًٌُتِِ
ؿآاتىوًاْ هُعات ( ٍ)11بُياًُُ ,تا ئُو كاتُ بُػىاتاْ ؿَهجًَليّ ,هىثاي.
فلهت اظيـ عبـاهلل
هللتًَلٍ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق

ؿ.سوّ حمٌـ هىكَ
دًَطلٍ هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق

ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ()28
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ؿ .اكهالْ باين امساعًى
هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ  -عًَلاق

ثًَِر ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102\4\02
ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()28
ثًَِر ًُػيُ كيَلُوتٌ 4102/4/02
كاتععقًًَل ( ٍ)11ثعًٍَ ًُععىَكِؤٍ كؤفٍ ثًَععِر ًععُػيُ كيَلععُوتٌ  3112/3/12ثُكهععًُاٌُ كىكؿهععتاْ -
عًَلاق بُ هُكؤكايُتٌ ؿ.اكهالْ باين امساعًى هُكؤكٌ ثُكهًُاْ و ,بعُ ئاًعاؿَبىوٌُ بعُ ِكيَن ؿ .سوعّ حمٌعـ
هىكَ دًَطلٍ هُكؤن و ,بعُ ِكيَن فلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعللتًَلٍ ثُكهعًُاْظ ؿاًٌُعتين فًعاكَ ( ٍ)28ػعىهٌ
هًًََُظ هاهٌَ ( ٍ )3112ػؤٍ بُهت.
بُكُاًٍُ كاك:
بُثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ ( )31هُ ثُي ِلَوٍ ُعاوػؤٍ فًعاكَ (ٓ ٍ)1عًُىاككلاوٍ هعاهٌَ ٍ1993
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاقظ ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿكا ؿاًٌُعتين فًعاكٍَ ( ٍ)28ػعىهٌ
ه عًًًٌَُ ُٓهَبععقاكؿْ هععُ كععات ( ٍ)11ث عًٍَ ًُععىَكِؤٍ كؤفٍ ثًَععِر ًععُػيُ كيَلععُوتٌ  3112/3/12ؿا بععَُ
ًًَىَيُ بًَت:
بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤ كلؿُِ ثلؤفَ و ياهاّ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ ععرياق بعؤ
هاهَِ .3112
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُُاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًًٔلَباْ.
بُُاوّ طعُزي كىكؿهعتاْ ,ؿاًٌُعتِِ ئعًُلِؤًاْ ؿَهعت ثع َِ ؿَكعُيّ ,ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ ,ػعىزي هعًًًَُِ
ُٓهَبععقاكؿْ ,ػععىزي ٓععىاكََ ,ػععىزي طليَععـاُِ يُكععَُ ,فًععاكَّ ؿاًٌُععذي  ,28كِؤفّ ؿاًٌُععذي ,3112/3/12
بُكُاًُّ كاك ,بُ ثًَِ سىكٌُكاُِ بلِطُ ً ّ1اؿؿَّ  31هعُ ثعُيلَِوّ ُعاوػؤّ فًعاكَ ٓ ّ1عًُىاك كعلاوّ
هاهَِ  ّ 1993ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُِ عرياق ,ؿَهعتُّ هعُكؤكايُتِ ثُكهعًُاْ بلِيعاكّ ؿا بُكُاًعُّ كعاكّ
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ؿاًٌُتِِ فًاكَ  ّ28ئاهعايِ ػعىزي هعًًًَُِ ُٓهَبعقاكؿْ ,هعُكات  ّ11ثًٌَعًَِىَكِؤّ كِؤفّ ثًَعِر ًعُػيُ,
ِكيَلُوتِ  3112/3/12بَُ ًًَىَيُّ ػىاكَوَ بًَت:
بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤ كلؿُِ ثلؤفَ و ياهاّ بىؿدُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ ععرياق بعؤ
هاهَِ .3112
بُػًَلٓاتِِ بُ ِكيَناْ وَميعلّ و ؿاكايعِ و وَ ميعلّ ٓعُكيٍَ بعؤ كاكوبعاكّ ثُكهعًُاْ ؿَكعُيّ هُطعُ َي وَفعـَ
ياوَكَكُياْ ,ؿاوا هُ هًقُُّ ياهايِ و ؿاكايِ ؿَكُيّ فُكًىوْ بؤ هُكؤّ هًقُُكاْ ًُٓ ,هؤماْ ػعاْ بعَُ
بُياًُُ مووَ ؿَهت بُكم ؿَكُيتُوَ ػًَلَ اٌُاهللًٌَٓ ,تا ىوًُاْ ُُكلؿووَ ُىىتُّ ًُناًِ ًٓت ؿَويَت؟
فُكًىو.

بُ ِكيَن هؤماْ ًٔاب ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بععُ ِكيَناْ ئُُععـاًاُِ ثُكهععًُاْ ,كِؤفّ ػؤًُويوععتًتاْ ثععريؤم ,بُبؤُععُّ ئععَُ كِؤفَوَ ئًٌَععُ وَكععى هًوععتِ
كىكؿهتآُِ ,عُثل َِ طعىهَِ ػؤًُويوعتِ ثًٌَعلَُ بعُ ئؤثؤمهعًؤْ ؿَكعُيّ ,ئُطعُك ُٓكٓعًُن بعىوب َِ هعُ
زي بعىكؿْ ؿَكعُيّٓ ,عىُلُ
بُيٌِاُـا هَُ فُتلَيُ بُ تايبُتِ هَُ كاتِ ًىُاىًُُكلؿُِ بىؿدُيعُؿا ؿاواّ َ
ئًُُ كاكَ ,كاكيٍ ثًَم ُٓهَجقاُِ تًا ُٓيُ ,بعُكَ يعُن طعىهَِ ػؤًُويوعتِ ثًٌَىايعُ ًُعِاكعُّ مؤك هعُوَ
طُوكَتل ؿَبَِ و ًّ مؤك هىثاهت ؿَكَُ بؤ ئَُ ِكيَطُ ثًَـاَُُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئُك َّ ًىعاكَمَ ػؤًُويوتِ ىُبىيَ ؿَكُْ؟ تلايُ ب َِ ؿَُطِ ,كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُو كِؤفَؿا ئًٌَُ هىثاهِ ُٓهَىيَوتِ هًوتِ كىكؿهتاُِ ؿَكُيّ ,ئًٌَُ تُئلًعـ ؿَكُيِعُوَ هُهعُك ِكيَنؿاُعاْ
بؤ كاكّ ثًٌُيًٌاْ و بؤ هُكدَُ ثُكهًُاُتاكاْ و ِكيَنؿاُاْ هُ دًاواميُكاصياْ ,ئًٌَُ هعُكَكِاّ ئعُوَّ كعُ
ُٓك ًتًَلٌاْ ُٓبَِ كُ بُكطلّ ب َِ هُ ثلًَُوجُكاْ ثُيىَُـّ بُ كاكّ ثُكهًُاُِ بَِ و هُ ًافُكاصياْ بعَِ
هُو كِؤفَؿا ؿاواّ ؿَكُيّ ؿكيَقَؿاُُ بُ كاكّ ثًٌُيًٌاْ بعُ ًتٌاُعُبىوْ ,يعُعِِ ئًٌَعُ ؿاواّ ًتٌاُعُبىوْ
ؿَكُيِّ ,كيَنطلتّ هُ دًاواميُكاصياْ ؿَكُيّ ,هُ ًُفافًُت و كاكّ ثُكهًُاُِ ؿَكُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هؤماْ ػاْ سُمؿَكُّ دُُابت ؿاًٌُُ بًـَ بُ ػىًلُ ًُكًري با ئُو تُوميعِ بلات ,فُكًىو هُ ًىيَِِ
ػؤت ؿاًٌُُ ,هًقُُّ ياهايِ فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَّ تامَ ,كان عىُِ فُكًىو.
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بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايصادش ١لعر:٠
أٚالً :يٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد صالذ ١ٝاجرا ٤املٓاقً ١بني التُادات ايباب ايٛاذد باشتثٓا ٤فصٌ ايرٚا ب ذٝث
جيٛز ايٓكٌ ايٚ ٘ٝال جيٛز ايٓكٌ َٓ٘
رياْٝاً :يٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد اجرا ٤املٓاقًأ ١بأني التُأادات ابأٛاب املٛازْأ ١ألغأراض أٛف اَهاْٝأات ايصأرف
يالدارات اييت ٜتكرر فو ار باطٗا َٔ ٚزارٚ ٠اذتاقٗا بٛزار ٠اخرٚ ٣يًٛزٜر املدتص اجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ ايكصِ
ايٛاذد ٚٚذد ٠ايصرف ايٛاذد٠
ريايثاً :ال جيٛز اجرا ٤أَٓ ١ٜاقً ١بني احملافظات ضُٔ ختصٝصات (َعارٜع الُار  ١ُٝٓ ٚاالقًٚ ِٝاحملافظات)
رابعاً :ال جيٛز اجرا ٤املٓاقً َٔ ١ختصٝصات ْفكات املعارٜع االشتثُار ١ٜا ٟختصٝصات (املٛازْ ١االشأتثُار)١ٜ
اىل ختصٝصات ايٓفكات ايتعػ ١ًٝٝأ ٟختصٝصات (املٛازْ ١ادتار)١ٜ
خاَصاً :صتددّ االلتُادات املصأادم لًٗٝأا يف ٖأاا ايكأاْ ٕٛيػاٜأ 31 ١نأاْ ٕٛاألَ ٍٚأٔ ايصأٓ ١املايٝأ3112 ١
 ٚكٝد االٜأرادات املترككأ ١يػاٜأ 3112/13/21 ١أَأا االٜأرادات املكبٛضأ ١بعأد ْٗاٜأ ١ايصأٓ ١املايٝأ3112 ١
فتكٝد اٜراداً ملٛازْ ١ايصٓ ١املاي3112 ١ٝ
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ياهايِ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَكى ػؤّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ؿاكايِ ,كان حمٌـ فُكًىو.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَكىػؤّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
فُكًىو دُُابِ وَميل.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كعَِ تًَبًِععِ ُٓيععُ تلايععُ؟ ئععَُ بُ ِكيَناُععُ ُاويععاْ ُىوهععلاوَ ,كععان هععُكُُٓط ,كععان ؿهٌَععاؿُُ ,هععليّ ػععاْ,
كىيَوتاْ ػاْ ,كان ئاكاَ ,كان هُكُُٓط فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكُُٓط فلز:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُُععـاًاُِ بععُ ِكيَن ,وَهَععآل ىوععُّ ًععّ هُهععُك ئععَُ ًاؿؿَيععُ هُهععُك بلِطععُّ ( 2الجيأأٛز اجأأرا ٤املٓاقًأأَ ١أأٔ
ختصٝصات ْفكات املعارٜع االشتثُار ١ٜا ٣ختصٝصات املٛازْ ١االشتثُار ١ٜا ٣ختصٝصات ايٓفكات ايتعأػ)١ًٝٝ
ئًُُ بلِطُيُكُ ئًٌَُ ًُٓىو هاهًََم هُُاو ئَُ ياهايُ ؿاّ ؿًًََُُِوَ ,بُكَ ثلهًاكَكُ ئُوَيُ ًُٓىو هاهََِ
ثًًٌََولاكّ ؿَكل َّ هَُ بلِطُيعُ ,ئايعا وَماكَت و سلىًعُت تىاُعاّ دع َِ بعُد َِ كلؿُعِ ئعَُ بلِطعُ ياهعايًُّ
ُٓيُ ياْ ُا؟ ئُطُك ًُعُتِ و ئعَُ هعاهًٍَ وَكعى هعاهَُكاُِ تعل ثًٌَعًَى ؿَكليَتعُوَ بؤٓعِ ؿابِعـك َّ هًَعلَ؟,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.

بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ ًعاؿؿَّ  16ؿَهعُكتِ ًىُاىُهعُ هُيعُن ؿَكوامَ ئُجناًعـاْ كعُ ؿكاوَ بعُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ و ئعابىوكّ,
بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ ؿَماُ َِ كُ ئًَوتا ثؤيِت ُعًُاوَ هعُ ىوعٌُكاُـا ,بؤيعُ مؤكدعاك ؿَبًعِري ئًُعلاهًُتِ
كِؤتًًِععات بععؤ وَماكَتععُكاْ ؿكوهععت ؿَبعَِ ,بؤيععُ ؿاواكععاكّ هًَععلَ وَماكَتععِ ؿاكايععِ هععُ ٓىاكٓعًَىَّ ػؤيععاْ
ؿَهُ كتِ ًىُاىُهُ هُ بُيِِ ئُىواًُكاْ بـاتُ وَماكَت ػعؤّ بعؤ ئعُوَّ ئعُو كِؤتًِاتاُعُ ؿكوهعت ُعُبّ,
ُٓكوَكى باهٍ كلؿ كاتًَم ًـيليُتًَم ؿاواّ ًىُاىُهُ ؿَكات كُ ثؤيِتُكُّ ًاوَٓ ,ىُلُ يُعِِ ًوًؤًَُم
هُ ىوعًٌَم ؿاؿَُعاُلَّ ,بؤيعُ كعات َِ ؿاواّ ًىُاىُهعُ ؿَكعات ؿَبع َِ وَميعل ًىافُىعُ بلعات هعُ كؤتعايِ ؿا ٓعُك
زي ؿَكعات ًُهعاكيفِ ػعُكز كلؿُعِ ئعُو
وَميلّ ؿاكايِ ًىافُىُ ؿَكات ,بُكَ ئعَُ كؤتًِاتعُ ئًـكايعُ واّ َ
ًىُاىُهُ بُ ئًفاؿ و بُ ٓاتِِ ًىساهبُكُ بؤ ُٓوهًَل و طُكِاُُوَّ بُىعُؿَك ثاكَكعُ ػعؤّ تعَِ ؿَٓعَِ ,بعؤ
ئُوَّ َُٓ ثاكَ بطُ ِكيَتُوَ هُ كِؤتًِعات ؿا ٓ ,عَُ ؿَهعُكتِ الًُككعُمّ بعـك َّ بعُ وَماكَتعُكاْ ,بؤيعُ ثعًٍَ
باًُ هًَلَ ؿَهُكت بـك َّ بُ وَميل هُ ٓىاكًَٓىَّ وَماكَتُكُّ ػؤّ و هُ ٓىاكًَٓىَّ فُهوَُكاْ دطُ هُ
فُكًاُبُكاْ ,ؿَهُكتِ ًىُاىُهُّ ث َِ بـك َّ بُ ىًوٌُكاْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ُُهليّ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُُهليّ طياي:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًّ هُكَكِاّ ثٌتًىاًٍُ بؤ كان هُكُُٓط و كان ؿهٌَاؿ ,ثًٍَ باًُ يُن بلِطُ مياؿ بلعلَّ ,بلِطُكعَُ
هُؿواّ  2ببَِ بُ بلِطُّ  5وَماكَتِ ؿاكايِ هِـوىًَم ؿابَِِ بؤ ثاكَّ ئُو ثلؤفاُُّ كعُ ٓعىوُُتُ بعىاكّ
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د َِ بُد َِ كلؿُُوَ ,يُعِِ ثاكَّ ئعُو ثلؤفاُعُّ كعُ تعا ئًَوعتا ُُٓعىوُُتُ بعىاكّ دع َِ بعُد َِ كلؿُعُوَ,
وَماكَتِ هِـوىًَم ؿابَِِ ئُو ثاكاُُ هُو هِـوىاُُ ؿابًًَِت و بؤ تُواوكلؿُِ ثلؤفَكاُِ بعُكاكّ بًَِعَِ و,
مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ظًاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ظًاْ عبـاهلسًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ثٌتًىاُِ ئُو كِايُّ ُُهليّ ػاْ ؿَكَُ ,بلِطُّ  2كُ ثًَىيوتُ هعُ هعُُـوىًَم ؿا سفعن بلعل َّ ئعُو
ثاكَيععُ بععؤ ئععُوَّ ُععُكِوات بععؤ بععُكابلؿْ ,بععُ ًُوععبُت ًععاؿؿَّ  16هععُباكَت بععُ ًىُاىُهععُ ئًٌَععُ هععاكُِ
كابلؿووَ ؿاواًاْ كلؿووَ هُ وَماكَتِ ؿاكايِ ُُٓـ داك ؿَكليَت ,ثًَىيوتُ بُ ُىوهلاوّ كَِمسعِ هًقُعُّ
ؿاكايِ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُوَ ئاطاؿاكبلليَتُوَ كُ ُٓك ًىُاىُهُيُن ؿَكلَّ ,ثًٌَاْ بىتلَّ بؤ ؿَكعلَّ و
بؤِٓ ؿَكلَّ؟ ؿَبليَتُ كعى َّ يعاػىؿ بعؤ و ًعتًَلِ تعل ؿَكعلَّ ,بعؤ ئعُوَّ ئًٌَعُ بتعىاُري هعُ كاتًَعم ؿا كعُ
سياُُوَّ بُؿواؿآىوْ ياػىؿ هًَجلهًُِوَ بلُيّ بناُري هعُكىَّ هًَجلهعًُِوَ ؿَكعُيّ و هُطعُ َي كًٌَعـا ئعَُ
هًَجلهععًُِوَ ؿَكليَععتٓ ,ععىُلُ ئًٌَععُ ؿَماُععري كؤًععُ َهًَم ؿَمطععا ُٓيععُ هععُ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ ؿا ؿَهععت
بُكاكُُبىوَ تاكى هُ ِكيَطعُّ ئُواُعُوَ بعن اُري هًَجلهعًُِوَ كعلاوَ هعُ ئُكىاًعُكاُِ وَميعلّ ؿاكايعِ يعاػىؿ
ؿَهتُّ ُُمآُ هًقُُّ ُُمآُ كُ هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ًٓض ؿَهت بُكاكُُبىوَ تعاكى ئًٌَعُ كؤًعُهًََم
وكؿَكاكّ ياػىؿ كؤًُهًََم هُ ِكيَطُّ ئًُاُُوَ ئًَوتا داكيَلِ تل ئُويٍ ؿَيوًٌََُوَ كعُ ٓعُك ًىُاىُهُيعُن
زي ئاطاؿاك بلليَتُوَ.
ؿَكل َّ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ َ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كىيَوتاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُوَّ كُ هُ سوابِ ػتعاًِ ٓ 3113اتعُ بُكؿَهعتٌاْ بعُ ثًَعِ بُؿواؿآعىوُُكاصياْ هعُ بىؿدعُّ 3113
تًَبًًٌِاْ كلؿووَ كُ هاكُُ كعًُال هعُ  ّ% 51ثعاكَّ تعُكػاْ كعلاو بعؤ بىؿدعُّ وَبعُكًَِٓاْ كعُ ؿَكاتعُ
 ّ16بىؿدععُّ طٌععتِ ,ؿَٓ عًَتُ بععىاكّ د عَِ بععُدَِ كععلؿْ و ؿوايععِ ثاكَكععُ ًىُاىُهععُّ ث عَِ ؿَكععلَّ%51 ,
كًُالّ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ  ّ %16بىؿدُّ طٌتِ  15ع 18ئعَُ ثاكَيعُ ؿواتعل ًىُاىُهعُّ ثعَِ ؿَكعلَّ,
ُٓكوَكى وَميل عذنّ ثَِ ثلِؿَكُُُوَ ؿَخيُُُ هُك بىؿدُّ بُكاكبلؿْ و ئُواُُ ,بؤيُ ًّ ثٌتطريّ ئُو
كِايُّ ُُهليّ ػاْ ؿَكَُ بؤ ئُوَّ ئَُ ثاكَيُ ًىُاىُهُّ ثَِ ُُكلَّٓ ,ىُلُ ئًُعُ كِاهعتُ بعُ بلِطُيعُن
هَُ ًاؿؿَيُ ُىوهلاوَ و ًىُاىُهُّ ثَِ ُاكلَّ ,بُكَ ؿواداك ؿَيلعا وَماكَت ,بعؤ ئعُوَّ كعُ ئًُعُ ُعُكلَّ,
ثٌتطريّ ئُو كِايُّ ُُهليّ ػعاْ ؿَكعَُ كعُ هعِـوىًَم ؿكوهعت بلعل َّ هعُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ ٓعًُىو ثعاكَ
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طعععُكِاوَكاُِ ثلؤفَكعععاُِ وَبعععُكًَِٓاْ وليَتعععُ ئعععَُ هعععُُـوىُ و تعععُُٔا بعععؤ ثلؤفَكعععاُِ وَبعععُكًَِٓاْ
بُكاكبًَِٔـك َّ و بلليَتُ بلِطُّ  ,5بلِطُّ  5يٍ بلل َّ بُ بلِطُّ  6و هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ئاكاَ فُكًىو.
بُ ِكيَن ايىب ُعٌت (ئاكاَ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًًٍِ ٓعُك هعُ ٓىاكٓعًَىَّ ئعُوَّ كعُ ؿاُعاُِ سوعابًَلِ تايبعُت بعؤ ئعُو ثاكَيعُّ كعُ ثلؤفَكعاْ هعُكف
ُُكلَّ ,هُ ثلؤفَّ بىؿدُّ هعاكُ ِ كِابعلؿووَ ؿا ئعُو ًاؿؿَيعًُاْ دعًَطري كعلؿووَ ,بلعل َّ بعُ بلِطُيعُن,
بُكَ ُُن ًاؿؿَيُكِ هُكبُػؤ كُ ئُو ثاكَيُ ئعُو ثلؤفاُعُ تعُواو ُعُب َِ بلليَتعُ سوعابًَلِ تايبُتعُوَ و
ًٓض ًىُاىُهُيُكِ ثَِ ُُكلَّ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ ًٓض وَػتًَم ؿا ًىُاىُهُيُكِ كَِمسِ ُُكلاوَ هُ وَبُكًَِٓاُُوَ بؤ بىؿدُّ تًُلًوِ ,ئًُلؤِ بعَِ يعاْ
بُياُِ بَِ ,بُ تُئلًـ كَِىابُّ ًازي ًُودىؿ ؿَبَِ و تُؿىًق ؿَكات و ئُو وَػتعُ ئُطعُك ًىػاهُفعُّ تًعا
كلابَِ ,سُشيُْ ؿَُىوه َِ بؤ ثُكهًُاْ و ئًَىََ ئًتالعتعاْ ؿَبعَِ ,ئًُعُ يعُنً ,ىُاىُهعَُ ُعاكلَّ ,بعُكَ
ىاُىُععُكاْ مؤك وامسععّ( ,توععتؼـَ) ٓععًُىو تُػوًو عًَم هُٓععُك ًىامَُُيععُن ؿاب عَِ ,تًُععلًوِ ب عَِ ,يععاػىؿ
ئًوتوٌاكّ بَِ بُ ثًَِ ىاُىْ (توتؼـَ هلايُ  ّ 13/21ئُو هاهَُ) ئعُو وَػتعُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ بعُ ثًَعِ
ئًٌُكاُِ ػؤّ ثًَىيوتًُكاُِ ػؤّ تُهُكوف ؿَكات و ًٓض ثاكَيُن ُعاػىكَّ ,بعُكَ تعؤ ئُطعُك ععُدنت
ُٓبَِ ,عُدنّ فعوًت ُٓبًًَِ ,ناًُُّ تُكًٌوِ ُُبَِ ثاكَت بؤ ُُيُت ئعُّ باًعُ ,ئعُّ كعُ ثعاكَت ُعُبَِ
ُيل عُدنّ فعوًت ُٓبَِ ثاكَت ًُُ ٓؤْ ثاكَ ؿائًَُُِ هعُ هعُُـوىًَم ؿا؟ ,كداتعاْ زيَ ؿَكعَُ ئًَعىَ ئعَُ
ًُوموعُ بجلهّ و تُئلًـ بلُْ ئعُوَ ىاُىُعُكاصياْ ثًًَعُ و ئعُوََ بُ عـا و ئعُوََ ىاُىُعُكاُِ بُ عـا
بناُّ ٓؤْ تُهُكوف ؿَكلَّ؟ ,ئًٌَُ ثاكَ ُاػؤيّ ,ئًٌَُ ثاكَ هُُاوُابُيّ ,ئًٌَُ ئعُو ثاكَيعُّ كعُ ئًَوعتاكُ
ؿائُُلَّ بؤ ئًٍ و كاكّ ئَُ سلىًُتُ هُكف ؿَكلَّ ,ئًَىَ ًُٓىوتاْ ؿَبًِّ كعُوا هعُ سوعاباتِ ػًتعاًِ
بَِ هُ ًُٓىو سواباتًَلِ تلؿا ؿَبًِّ تُداوم ُٓيُ ,كُ تؤ تعُداومت ٓعُبَِ ٓعؤْ ؿَتعىاُِ ثعاكَّ ُُىعـّ
وُيتُ هُُـوىًَلُوَ ,ئايا ئَُ هُُـوىُ هُ و وَػتًَم ؿآُبىوَ ,هُ و ؿَوهَُتعُكاُِ ؿكاوهًٌَعٌاْ ؿا ئعُوَ
ُٓيُ ,ئُوَ ىاُىُُكاْ هُ ؿوو ,هَِ ًىيَّ ُٓيُ هُالَ هىثاهتاْ ؿَكَُ ,بؤيُ ؿاوا ؿَكَُ ئعَُ ًاؿؿَيعُ وَكعى
ػؤّ سيًًََِتُوَ تلايُ.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ياهايِ ,كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًُهُهُّ ًىُاىُهُ ئًٌَُ هُ ًاؿؿَّ  15كُؿَُطِ هُهُك ؿكاوَ ,باي هُوَ كلا كُ وَميلّ تعُػتًت هُهعُك
تُهَُبِ وَماكَتُ ًُعًُِكاْ ئُو ًىُاىُالُُ ؿَكلَّ كُ ثًَىيوتُ بؤ ُُفوِ ئُو وَماكَتعُ هعُ سعـوؿّ ئعُو
حمافُمَيُّ كُ ئُو ثلؤفَيُّ كُتًا ئُجناَ ؿَؿكَُّٓ ,كوَٓا هُ بلِطُ  2باي هُوَ كلا كُ وَميلّ ًاهًُ و
ئًقتواؿ بعُ تُُوعًق هُطعُ َي وَماكَتعِ تعُػتًت و وَماكَتعُ ثُيىَُعـاكَكاْ ًىُاىعُالت ئعُجناَ ؿَؿَْ هعُو
ثلؤفَ ئًوتوٌاكياُُّ كُ هُ بُيِِ وَماَتُكاُُ هُ سـوؿّ حمافُمَيُن ب َِ و مًِِ ًىامَُُّ ئًوتوعٌاكّ
بَِ ,هُ ًاؿؿَّ  16ئَُ ًاؿؿَ  15يُ ىىكباْ ؿَُطِ هُهُك ؿكاوَ ,بُ ًُوبُت ٓؤًُُتِ ًىُاىُهُ كلؿْ هعُ
وَماكَت بُ تًُُوًق هُطُيَ وَماكَتِ تُػتًت و وَماكَتِ ًاهًُ و ئًقتواؿ ,هُ ًاؿؿَّ  16ئُطُك هعُيلّ
فُىُكَ َ 3كُّ بلُيّ ,باي هُوَ ؿَكات كُ ٓؤًُُتِ هُطُ َي وَماكَتِ ًاهًُ و ئًقتواؿ ئًذعلاّ ًىُاىُهعُ
ؿَكات هُ بُيِِ ئُو ئًعتٌاؿاتاُُ و بؤ وَميلّ ًىػتُي ,يُعِِ ئُوَّ كُ ؿاواكلا كُ وَميعل هعُكسًُتِ
ًىُاىُهُّ ُٓبَِ ,سُىِ ؿكاوَتَِ و ؿَهََِ (يٛزٜر املدتص اجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ ايكصِ ايٛاذد ٚ ٚذد ٠ايصرف
ايٛاذد )٠بُ واتا ئُو هُكسًُتُ هُ ًاؿؿَّ  6ؿا تُسـيـ كلاوَ و تُوميد كلاوَ و ؿكاوَتُ ؿَهعت وَميعلّ
ًىػتُي ,هُبُكئُوَ ئًٌَُ ًٓض هُكجنًَلٌاْ ًُُ و ؿواتل بؤ ئُُـاًُ بُ ِكيَنَكاْ ,بُ ِكيَن دعُُابِ هعُكؤكِ
ثُكهًُاْ بُ ًُوبُت ئُو ًىىتُكَسُّ كُ ئًَوتا ئًٌَُ تُومحيًَلٌاْ هُهُكّ ؿا ئُوََ بليتًُ هُوَّ كعُ
وَميل ؿَهُكتِ طىاهتُِوَّ ُٓبَِ هُ ًَُىاْ ئًعتٌاؿاتِ يُن فُهوَـا ,هُ ٓىاكٓعًَىَّ ئعُو بىؿدُيعُّ كعُ
ُٓيُتِ ,دا ئًٌَُ ثًَىيوعت ؿَكعات ؿاوا ؿَكعُيّ دعُُابِ وَميعلّ ؿاكايعِ و ئعابىوكّ وَكًعِ ئعُو ثلهعًاكَ
بـاتُوَ و بناُري تا ُُٓـ بُ طىيَلَّ تُعوًٌاتِ ًازي كَِوايُ ئُوَ؟.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ئَُ ؿَهُكتًُاْ ؿاوَ بُ ًُٓىو وَميلَكاُِ تل ,كُ هُُاو فُهوًََم ؿا ًىُاىعُالت بلعات ,ئًُعُ ثًٌَعال
ؿكاوَو ُُٓـ هاهَُ هُطُ َي ئًُُؿا تُعاًىي ؿَكلَّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئُظري ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ثًًٌَِاكيَلِ تل كلا هُاليُْ بُ ِكيَناْ ُُهليّ ػعاْ و ظًعاْ ػعاْ و كىيَوعتاْ ػعاْ و كعان ئعاكاَ ,بعُكَ كعان
ئاكاَ بًُعًَىَيُكِ تعل بعىو كعُوا بلِ طُيعُن ميعاؿ بلعل َّ بعؤ ئعُوَّ هعُُـوى َِ ؿاُعل َّ ئعُو ثاكَيعُّ كعُ هعُ
ئًوتًوععٌاكّ ؿًًًَََِتععُوَ و ئععُو ثلؤفاُععُّ د عَِ بععُدَِ ُععاكليَّ ُععُى َى بلععلَّ بععؤ ئععُو هععُُـوىُ و هععُوَّ
ؿَهتلاكّ ُُكلَّ و ًىُاىُهُّ زيَ ُُكلَّ ,بُكَ ًُٓىوًاْ ؿَماُري ئُطُك هُُـوق ؿكوهت بلل َّ ئُب َِ بعُ
ياهايُن هُُـوىًَم ؿكوهت بللَُّ ,اكلَّ ُٓك وا ئًٌَُ ئًَوتا هًَلَ بلِياكيَم بـَيّ بُ يُن بلِطُ هُُـوىَِ
ؿكوهت بلُيّ بؤئُوَّ ئُو ثاكَيُّ تًا ؿابًَِري.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل بؤ ئُو هُُـوىُ ؿَهًََّ ِٓ؟ فُكًىو.

بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُو ًُوموعِ هُُـوىُ ئُهوَُْ ىاُىُِ ًُُ ,بُكَ هًَلَ كلا بعُ ىعاُىُِ ئعُو هعاهَُ و ئعُوَتاُ َِ ئًٌَعُ وَكعى
سلىًُت ُُ ئُوًَاْ ثَِ باًُ ئُو هُُـوىُ ُٓبَِ و ُُ ثًٌٌَاْ باًُ ئُوَُـَ ىًىؿ هُهُك ئَُ ًُوموععُ
ؿابًَُِّٓ ,تاوَكى ئًٌَُ عُدن و تُداومًاْ ُٓب َِ ُاب َِ ئُو ىًىؿًَاْ هُهُك ؿابِليَت.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ كُ ياهايُكُ هًَلَ ؿاؿًََُري سلىًُت ػؤّ ثالُِ بؤ ؿاُاوَ بعُ صيىوُعُ ئًُعُ هعاكُِ كِابعلؿووَ ئعُو
ًىُاىًُُيُ كلاوَ و ثًًٌَِاك كلا و ىبىيَ كلا ,بلَِ ثاكَيُن ؿاؿَُـكَّ بعؤ بىؿدعُّ وَبعُكًَِٓاْ بعؤ وَميعل
ًُُ ًىُاىُهُّ تًَـا بلات بؤ بىؿدُّ تًُلًوِ ,باهِ مياؿَكَِوّ ؿَكات ,بُ و سُىًَم ميعاؿَكَِوّ ؿَكعات؟
زي بلعلَّ بعؤ بىؿدعُّ
هًَلَ بؤّ ؿاُلاوَ ,هُبُكئُوَ ئًٌَُ ثًٌَاْ وايُ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ ُاب َِ ًىُاىُهُّ َ
بُكاكػوععذي ,ؿَبعَِ ٓععُهَبطريَّ و ًععىؿَوَك هًَععلَ وُععُ هععاكُُ ئًٌَععُ تىوًععِ ئععُو كًٌَععُيُ ؿَبًِععُوَ ,ئًِذععا
ٓاكَهععُكَكُّ بععُ هععُُـوىُ بلِيععاك ؿَؿَيععّ و ؿوايععِ ياهععايُكُّ بععؤ ؿَكؿَكععُيّ ,بععُالّ ئًٌَععُوَ كًٌَععُ
هُُـ وىُكُ ًُُ ,كًٌَُ ًاُُوَّ ثاكَكُيُ و بُكاكُعًَُِٓاُِ بعُ ميعاؿَكَِوّ يعاْ طىاهعتُِوَّ بعؤ بىؿدعُّ
تًُلًوِ ياْ ػؤّ ًُٓىو هاهََِ ؿاْ ثًَـاؿََُِ و وَميلّ ؿاكايِ ؿَهََِ بعُهََِ ئًٌَعُ ؿَخيُيِعُ هعُك بىؿدعُّ
تًُلًوِ ,بُ و سُىًَم و بُ و ياهايُن ئُوَ ؿَكُّ؟.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
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دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ داكيَلِ تل و ؿويََِِ و ئًُلِؤَ طىمت ,بطُ ِكيَُِوَ هُك ىاُىْ (توتؼـَ هلايُ  )13/21ئًُعُ ىاُىُعُ و
بُ ثًَِ ئَُ ىاُىُُ ُٓتا ُُٓـ هُكف ؿَبَِ و ئُواُِ ؿيلُ ئُطُ ِكيَتُوَ هُ هعاهَِ تعامَؿا دعاكيَلِ تعل ئًٌعِ
ثَِ ؿَكليَتُوَ ,ثاكَ ُُ ؿَػىكَّ و ُُ مياؿَكَِوّ تًا ؿَكلَّ ,هُ كاتًَم ؿا كُ تؤ ثاكَيُن كُ ئًُُ ُُىـيُّ
وَماكَتِ ؿاكايًُُُ ,ىـيُّ وَماكَتِ ؿاكايًُ ُُ ًىُاىُهُّ كَِمسِ هُهُك ؿَكلَّ و ُُ ًَِٓٔ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ياهايِ بًؼىيَُِِوَ ؿَخيُيُِ ؿَُطـاُُوَ ,ئُظري ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاكيَم ُٓيُ كُوا هُُـوىًَم ؿكوهت بللَّ بؤ ئُو ثاكاُُّ كعُ هعُ ثلؤفَكعاْ ؿًًًَََِتعُوَ وًىُاىُهعُ
ُُكلَّ بؤ بىؿدُّ تًُلًوِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئُوَّ كُ ػىيَِلايعُوَ تلايعُ كع َِ هُطعُ َي ؿايعُ ؿَهعت بُكمبلاتعُوَ؟  35كعُي هُطعُ َي ؿايعُٓ ,عُُـ كعُي
هُطُ َي ؿاًُُ تلايُ ؿَهت بُكمبلاتُوَ؟ مؤكيُِيُ وَهَآل ؿَُطعِ ُعًَُِٓا ,فعُكًىو بعؤ ئُهعوَِ ًاؿؿَكعُ ,كعان
عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايصادش ١لعر:٠
أٚالً :يٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد صالذ ١ٝاجرا ٤املٓاقً ١بني التُادات ايباب ايٛاذد باشتثٓا ٤فصٌ ايرٚا ب ذٝث
جيٛز ايٓكٌ ايٚ ٘ٝال جيٛز ايٓكٌ َٓ٘
رياْٝاً :يٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد اجرا ٤املٓاقًأ ١بأني التُأادات ابأٛاب املٛازْأ ١ألغأراض أٛف اَهاْٝأات ايصأرف
يالدارات اييت ٜتكرر فو ار باطٗا َٔ ٚزارٚ ٠اذتاقٗا بٛزار ٠اخرٚ ٣يًٛزٜر املدتص اجرا ٤املٓاقً ١ضُٔ ايكصِ
ايٛاذد ٚٚذد ٠ايصرف ايٛاذد٠
ريايثاً :ال جيٛز اجرا ٤أَٓ ١ٜاقً ١بني احملافظات ضُٔ ختصٝصات (َعارٜع الُار  ١ُٝٓ ٚاالقًٚ ِٝاحملافظات)
رابعاً :ال جيٛز اجرا ٤املٓاقً َٔ ١ختصٝصات ْفكات املعارٜع االشتثُار ١ٜا ٟختصٝصات (املٛازْ ١االشأتثُار)١ٜ
اىل ختصٝصات ايٓفكات ايتعػ ١ًٝٝأ ٟختصٝصات (املٛازْ ١ادتار)١ٜ
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خاَصاً :صتددّ االلتُادات املصأادم لًٗٝأا يف ٖأاا ايكأاْ ٕٛيػاٜأ 21 ١نأاْ ٕٛاألَ ٍٚأٔ ايصأٓ ١املايٝأ3112 ١
 ٚكٝد االٜأرادات املترككأ ١يػاٜأ 3112/13/21 ١أَأا االٜأرادات املكبٛضأ ١بعأد ْٗاٜأ ١ايصأٓ ١املايٝأ3112 ١
فتكٝد اٜراداً ملٛازْ ١ايصٓ ١املاي3112 ١ٝ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
تلايُ كَِ هُطُيَ ؿايُ ؿَهتِ بعُكم بلاتعُوَ؟  58كعُي هُطعُيَ ؿايعُ ,كعَِ هُطعُيَ ؿاًُعُ؟  18كعُي هُطعُيَ
ؿاًُُ ,بُ مؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايصابع ١لعر:٠
أٚالً :يًٛزٜر املدتص صالذ ١ٝايصرف مبا ال ٜسٜد لً )251.111.111( ٢ريالمثا٥أٚ ١مخصأًَٝ ٕٛأ ٕٛدٜٓأار
لٔ نٌ ذايٚ ١ي٘ خت ٌٜٛرؤشا ٤ايدٚا٥ر ايتابع ١يٛزار ٘ بصأرف َأا ال ٜسٜأد لًأَ )351.111.111( ٢ا٥تأإ
ٚمخص ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓار
رياْٝاً :يرؤشا ٤اهل٦ٝات غ املر بط ١بٛزار ٠صأالذ ١ٝايصأرف مبأا ال ٜسٜأد لًأ )211.111.111( ٢ريالمثا٥أ١
ًَ ٕٛٝدٜٓار يهٌ ذاي١
ريايثاًٜ :رال ٢يف أٚالً ٚرياْٝاً ألالَ ٙا :ًٜٞ
 /1إٔ ٜتِ ايصرف ٚفكاً ياللتُادات املصادم لًٗٝا يف املٛازْ ١ايعاَ ١ايصٓٚ ١ٜٛيألغراض احملدد ٠هلا
 /3ايتكٝد بااللتُادات املدصص ١يف املٛازْأ ١ايعاَأٚ ١ال جيأٛز ايأدخ ٍٛيف ايتساَأات َايٝأ ١مبأا ٜسٜأد لُأا ٖأٛ
شتصص هلا يف املٛازْ ١ايصٓ١ٜٛ
رابعاً :يٛزٜر ايبًدٜات ٚايصٝاذ ١صالذ ١ٝايصرف املباظر َٔ َبايؼ ٚاردات ايبًدٜات
ئًٌَُ وَن هًقُُّ ياهايِ ًىالسُمًَاْ ًُُ هُهُك ئُهوَِ ًاؿؿَكُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ؿاكايِ؟ كان حمٌـ فُكًىو.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُ هُهُك ئَُ ًاؿؿَيُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ك َِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ئَُ بُ ِكيَناًُُ ,اًؤهتا عٌل ,ؿ.اظيـ ,ئآعُُط ػعاْ ,كعان هعُكُُٓط ,كعان كعاكؿؤ ,كعان
ؿهٌَاؿ ,ظًاْ ػاْ ,ؿِ .كيَبام ,كان ثًٌَُوا ,كان سادِ بالي ,كان سًُُ هعًـ ,كان عبـاهوعالًَ ,اًؤهعتا عٌعل
فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَآل ًّ ثلهًاكيَلِ ئاهايًٍ ُٓيُ ,تًَبًًُِكِ واَ ًُُ ,بُكَ ثلهًاكَ هُدًاكلؿُُوَّ وَميلّ ًاكَواًُُ
بُ تًُُا بؤ هُالسًُتِ هُكف ,بؤِٓ ُٓك بُ تُُٔا ًُهُهُْ بؤ وَماكَتِ تُُـكوهتِ تًا ًُُ ,بؤ صيىوُُ
ئُو وَماكَتاُُّ كُ ؿآاتِ ػؤياْ ُٓيُ ياْ تايبُشيُُـيُكًاْ ُٓيُ بعُ تعًُُا وَماكَتعِ ًعاكَواُِ ؿيعاكّ
كلاوَ ,بُ ِكيَن دُُابِ وَميل وَكػياْ بـاتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ؿ.اظيـ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.اظيـ ابلآًٍ (وَكتِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًععّ ٓععُُـ تًَبًًِععُكٍ ُٓيععُ هُهععُك ئُوًاؿؿَيععُ ,ويَ علِاّ ئععُوَّ كُثٌععتًىاُِ هععُوَ ؿَكععَُ كععُ وَميععلّ
تايبُشيُُـ ئُو ؿَهُكتِ هُكف كلؿُِ ً 251وًؤْ ؿيِاكّ ُٓبَِٓ ,عُكوَٓا فُكًاُطعُكاُِ ً 351وًعؤْ,
هُ بلِطُّ  3كُ باهِ هُكؤكِ ئُو ؿَهتاُُ ؿَكات ًّ ,ثًٍَ باًُ هًَلَٓ ,ىُلُ ئًٌَُ هُ ًاؿؿَّ  2هُ باهعِ
بُػًٌُِكاْ باهِ ًًُِغ و تُبُكوعات كُ باهللا بُػًٌُِكاْ كُ ؿَبُػٌليَُِ وَماكَت و فُكًاُطعُكاْ
هُو َّ باهِ وَماكَت و فُكًاُطُ كلاوًَ ,عّ هعُويٍَ ثًٌَعًِاكَ كعلؿ كعُ ؿَهتًُعِ تًعا بعَِ ,بعُكَ هًَعلَ بعُ
عُكوِ ئُوَوَ هًَلَ ؿَهتُ ٓاتىوَ و فُكًاُطُ ُُٓاتىوَ ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ كُ هُكؤكِ ئُو ؿَهعتُ
و فُكًاُطاُُّ بُ وَماكَت ُُهلاوْ ؿَهُكتِ هُكف كلؿُِ ب ِليَلًاْ ٓعُبَِ كعُ هعُ ً 211وًعؤْ ؿيِعاك بعؤ
ُٓكساهَُتًَم مياتل ُُبَِ ,ئًُُ يُن ,هُباكَت بُ بلِطُّ  2كُ باي هُ وَميلّ ًاكَواُِ و طًُعتىطىماك و
ؿَهُكتِ هُكف كلؿُِ كِاهتُوػؤّ ُٓيُ هعُ بعلَِ ثعاكَّ ؿآعاتِ ًعاكَواُِ ,ؿيعاكَ ئًُعُ هعُ ًعاؿؿَّ  3ؿا
بامساْ هُوَ كلؿ كُوا ؿآاتُكاُِ وَماكَتِ تُُـكوهتِ و وَماكَتعِ كاكَبعا و ٓعُكوَٓا وَماكَتعِ ُعاوػؤَ
 ّ %51كؤّ طٌتِ ؿآاتِ كهىًاتِ ًؤهَُتعـاْ و كهعىًاتِ تؤًعاككلؿْ و ئعُو ُكاًاُعُّ وَماكَت وَكيعاْ
ؿَطلَّ بؤ ػُكز كلؿُِ هُ ثًَِاو هُالًُتِ ٓاتىٓؤ بؤ ػؤّ ؿَطُ ِكيَتُوَ ,بؤيعُ ًعّ ثًٌَعًِاك ؿَكعَُ هًَعلَ
ئًُاًُُِ بؤ مياؿ بللَّ ,واتُ َُٓ وَميلّ تُُـكوهتِ و وَميلّ كاكَبا و وَميلّ ُاوػؤَ هعُو  %51يعُ
ؿَهُكتِ هُكف كلؿُِ كِاهتُوػؤياْ ُٓبَِ و مائًـَْ ئًٌَُ هُ ياهاّ بىؿدُ و ثعاكَ ؿَهعُكتِ ئعُوَمشاْ
ؿابىو بُ وَميلّ كٌتىكايَ و هُكٓاوَكاُِ ئاو كُ ؿَهُكتِ ثًَـكاوَ بُ هُكف كلؿُِ ئُو بلِاُُّ تُكػاْ
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كلاوْ بؤ كؤًُكِ كٌتىكاهَِ و بؤ ًُبُهتِ فلياكُوتِِ هُ كاتِ طىجناوّ ػؤيـا و بعُ ًُٓآعُُطِ هُطعُيَ
وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُوًَِ بؤ مياؿ بللَّ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئآُُط ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاًْ ,اؿؿَّ  ًّ 17ئاوا وَهفِ بعؤ ؿَكعَُ (ىعاُىْ اهقًعىؿ بتىىًتعات وهًاهعات)
بنَبت ئُو عُيبُيعُ هعُ ىعاُىُِ  ّ 92ثعؤي بلضيعُك هع ُ ًُدووعِ سعىكٍ كعُ ئًَوعتا ئعُوَّ هعُ بُ عـا بعُ
ؿَهععتًُوَ ؿَُععاهًََِري ٓععًُىو ئًٌَععُّ كععىكؿ ,بنَبععت ئًٌَععُ هًَععلَ ٓاتىويِععُ و هُهععُك كٔععلُّ تًُؼًوععٌاْ
كلؿووَُ( ,السًُ اهِلف سيا الينيـ ً 251وًىْ ؿيِعاك) بعؤ وَميعل ئعُوَ ٓعُك ٓعًض ًُعًُ ,عّ ًىُُٓعـي
بىوًُ هُ ًُوىد هعُالسًاتِ هعُكف كلؿُعِ ثعاكَّ هعُ ًًُعلوع هعُوَ ميعاتل بعىوَ ,بعلاؿَكاْ ئُطعُك ئًٌَعُ
سياُُو َّ وَميلّ ئًوتوٌاك ػىتُّ ػعؤّ تعُُفًن بلعات ُعاب َِ ئعُو هًاهعُتُّ هُطعُ َي بعُكاكبًَِري ,ئعُوَّ
ؿووََ /ريايثا :ايتكٝد بااللتُادات املدصص ١ف ٢املٛازْ ١ايعاَ )١ئًُّ هُطُيَ تؤًُ ئُو ثاكَيُ بعُ وَػعت ؿ َّ
و بُ تُو ىًتُكِ ًىعُيُْ ؿيَت ,بُ ًّ ب َِ ًاُطاُُ ئًٌَعُ بعُ وَميعل بوَعًَري ئُوَُعـَ بؤٓاتعُ هعُك سوعابِ,
ؿَهتت كلاوَ بَِ با هُكف بلُّ ,بؤيُ ئُوَّ كُ هُ بُ ـا ئًٌَُ ًىعاُاتِ ثَِ ؿَكُيّ سُق ًُُ ئًٌَُ هًَلَ
تًللاكّ بلُيُِوَ و ئًٌََُ بُ ؿَهتِ بِاهًََِري هُ ًًُاكيعِ ئًوتوٌاكّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان هُكُُٓط فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكُُٓط فلز:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هَُ ًاؿؿَيُ ىوَُ هُهُك بلِطعُّ  2كعُ بعؤ وَميعلّ ًعاكَواُِ و طًُعتىطىماك ُٓيعُ كعُ ؿَهعُكتِ هعُكف
كلؿُععِ ؿآاتععُكاُِ ٓععُبَِ ,ؿآععاتِ ًععاكَواًُُكاْ كِاهععتُوػؤ ,ثلهععًاكَكَُ ئُوَيععُ بععؤ بععُ تععُُٔا وَميععلّ
ًاكَواُِ و تُبليلَكُ ًُٓ؟ ئًٌَُ ئُو كِؤفَ بامسعاْ كعلؿ هًَعلَ باهعِ ئعُوًَاْ كعلؿ هعُ ياهعاّ فًعاكَ ّ 6
هاهَِ  1992هُ ًاؿؿَّ  23وَهُو كان عىُِ هُ ؿَكَوَ ثًَِ طىمت كُ تُعـيوُكُ كلاوَ ,بعُي تُعـيوُكعُ
ًٓىاؿاكَ هًَلَ بؤًاْ وىيَِليَتُوَ بؤ ئُوَّ بُكٓاوًاْ كِووْ بَِ هُهُك ئُو تُعـيوُّ كُ ؿَهعُكتِ ؿاوَ
بُ وَماكَتِ ًاكَواُِ تىاُاّ ئُوَّ كُ ؿآاتُكاًُاْ بؤ ػؤياْ بَِ ,بُكِاهتِ باهِ ًُوموعًَلِ تعليٍ كعلا
ئععُو كِؤفَ ,هًَععلَ بععاي كععلا ,هًقُععُّ ياهععايِ طىتًععاْ ئُجنىًُُععُكاْ ئُجنىًععُُِ ًععاكَواًُُكاْ كععُ ئًَوععتا
ٓععًُىوًاْ ؿَماُععري ٓععًض ؿَهععُكتًَلًاْ ًُععُ و تععُواو ثععُكاويَن ػععلاوْ و ًععىؿَّ ُٓهَبععقاكؿًُاْ ؿًًََلععِ
بُهُكؿآىوَ ,ئُوَّ هُيل بىو هًَلَ طىتًاْ ؿَهُكتِ ؿاُاُِ ًىامَُُّ ػؤياًُاْ ُٓيُ كُ ئًُُ هُ كِاهتِ
ؿا واًُُ ,يُعِِ ئُوَ كُ بناَُِ و هُهُك ئُكمّ واىد عالىُيُكِ ُٓبَِ هُطُيَ ئُو ئُجنىًُُاُُ ؿَماَُِ كُ
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وا ًُُ ,ئُطُك ئًُُ واَ بَِ و ئُطُك ئًٌَُ ؿَعٌِ ئُو ئُجنىًُُاُُ بلُيّ كُ ئًَوتا ُْٓ و واىعًَلّ ئُب َِ
ئًُُ البُيُْ بُكِاهتِ و بًلُيّ (هوبوـيات ياْ جملاهى اهبوـيات) بؤ ئُوَّ ئًٌَعُ ثٌعتًىاُِ ئعُو ًُبـَئعُ
بلُيّ كُ ًُبـَئِ الًُككُميُتُ كُ ياهاّ ًاكَواًُُكاْ ػؤياْ ِكيَطُياْ ثًَـاوَ و تُبليليَلًٍ بعىوَ بعُ
بُكؿَواًِ كُ ئًٌَُ هُ ُُٓـ كِؤفّ كِابلؿوو ىوًُاْ هُهُك ؿآاتِ ًعاكَواًُُكاْ كعلؿووَ و طىتىوياُعُ بعؤ
ئُوَيُ كُ ًاكَواًُُكاْ ؿَعٌِ ػؤياًُاْ ُٓبَِ و بتىاُّ ثلؤفَكاُِ ػؤيعاْ بلعُْ ,يعُعِِ ئُطعُك ًعٌُٓا
كاْ سيًًََِتُوَ ؿَبَِ بوًََري (جملاهى اهبوـيات أو هوبوـيات) بعؤ ئعُوَّ ئعُو ؿَهعُكتُ ؿَهعُكتًَلًاْ ٓعُبَِ و
ثاكَيُكًاْ هُبُكؿَهت ؿابَِ كُ بتىاُّ ئًٌُكاُِ ػؤياْ ث َِ بُكِ َّ بلُْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًُلِؤ بلِياكًاْ ؿا كِؤفّ ػؤًُويوتِ بَِ ,ثًًٌَِاكَكاْ ًُٓىوّ كَِفن ُُكليَتُوَ ,وَهَآل ًّ تُئلًـ هُهُك
ئععُو ػاكُععُ ؿَكًُععُوَ كععُ ئآععُُط ػععاْ باهععِ كععلؿ ,ؿويَِعع َِ طفتىطؤًععاْ كععلؿ هُهععُك ئععَُ ًُهععُهُّ
ًُككُميُتُ و باًال كلؿُِ بؤ ئُوَّ سلىًُت بتىاَُِ ئُؿاّ بًَُٓنتل بَِ ,بُكِاهتِ ئُوَ طلفتًَلعِ مؤكَ,
ئُطُك تًُاًاَ بلُيّ ُٓك هُو ثًَِاوَ هُ  2باهِ وَميعلّ ًعاكَواُِ و طًُعتىطىماك ؿَكعا و باهعِ هعُكف
كلؿُِ كِاهتُوػؤّ ُٓيُ ,ػؤّ ئًُُ هُثًَِاوّ ًُٓ؟ هعُ ثًَِعاوّ ؿَهعت كلؿُُوَيعُتِ بعؤ ئعُوَّ بتعىاَُِ
ئُو ثلؤفَ و بُكُاًُّ ُٓيُ بُ باًال د َِ بُد َِ ّ بلات ,ئعُّ بعؤ تُُـكوهعتِ وا ُعُبَِ؟ ئعُّ بعؤ كاكَبعا
واُُبَِ؟ يُعِِ ئَُ تايبُشيُُـيُ ًُٓ؟ بُالّ ًُِوَ و ثًٌَعًِاك ؿَكعَُ وَميعل ئعُو تُػوًوعُّ كعُ بعؤّ
كلاوًَ ,اُاّ ئُوَ ًُُ كِؤهَِ وَماكَتِ ؿاكايِ ُاًًََِِ هُ تُعوًٌات و هُ ِكيٌَِعايِ ,هعُ تعُكػاْ كلؿُعِ ثعاكَ,
وَكى ئُو ىاهُيُّ كُ ُٓيُ ,بُكَ ئُو تُػوًوُّ بؤ ئُو وَماكَتعُ و بعؤ هعا َهًَم ؿاُعلاوَ وَميعل بعُ ثًَعِ
ئُو تُعوًٌاتُ سُىِ ػُكز كلؿُِ ُٓيُ ,ؿياكّ كعلاو ًُعُ ,بعُ ثًَعِ ثًَىيوعتِٓ ,عىُلُ ؿيعاكّ كلؿُعِ بعُ
ًاُاّ ؿَهتطلتِِ هُكَكِاّ ئُوَّ ًّ داكيَلِ تليٍ تُئلًـ ؿَكًُُوَ ُُن تىاُاّ  ,ًُُ ّ 251ؿهًَِاتاْ
ؿَكًُُوَ تىاُاّ يُن ًوًؤْ ؿيِاكيٍ هُكف كلؿُِ ًُُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ دطُ هُوَّ كُ ٓاو ِكيًَاْ باهًاْ كلؿ ,كُ ثٌتطريياْ ؿَكَُ ُٓك هُ الًُككُميُتِ هعُكفِ ؿاكايًعُوَ تعا
ًُككُميُت هُ ؿآاتُكاْ ,ئُو ثلهًاكََ ال ؿكوهت بىوَتُوَ بؤِٓ وَميلّ ًاكَواُِ بُ تعًُُا هًَعلَ ُعاوّ
ٓاتىوَ ,وَماكَتُكاُِ تل كُ ؿآاتُكاًُاْ بؤ ػؤياُُ و ُاوياْ ُُٓاتىوَ ,هاهَِ ثاك ئَُ بلِطُيُ وا تَِ ئُطعَُ
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ُُبىوَ هاهَِ ثاك ,ثلهًاكَكُ ئُوَيُ ئُطُك ًُبُهتٌاْ بؤ الًُككُميُتُ ؿآاتِ ًاكَواُِ ُٓك ثاكيَنطايُن
بؤ ثاكيَنطاكُّ ػؤّ بعَِ ,بعؤ ئعُوَّ بعؤ ثاكيَنطاكعُّ ػعؤّ بعَِ ,ئعُو ًُبعـَئِ الًُككُميُتعُّ كعُ بعُ ِكيَن
هللتًَلّ ثُكهًُاْ كِووُِ كعلؿَوَ كعُ ؿآعاتِ ًعاكَواًُُكاْ بعؤ ًُبعـَئِ الًُككُميعُت بعَِ ,بعُكَ هًَعلَ
الًُككُميُت ًًُُُ ,ككُمّ كلؿُُوَيُ هُ ٓىاكًَٓىَّ وَماكَت ,بعؤ ئعُوَّ ئعُو كِووُللؿُُواُعُّ بعُ ِكيَن
هععللتًَلّ ثُكهععًُاْ دعع َِ بطععل َّ كُالًُككُميععُت بععَِ ,ثًٌَىايععُ ئععُو ؿَهععُكتُ بععُ هععُكؤكِ ًععاكَواٌُ
ثاكيَنطاكاْ بـكَّ بُ ئاطاؿاكّ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاكاْ يعاْ ئُجنىًعُُِ ًعاكَواًُُكاْ بعؤ هعُكف كلؿُعُوَّ
ؿآاتُكاُِ ػؤّ ؿيعاكيٍ بلعل َّ بعؤ ثعلؤفَ ػنًُتطىماكيعُكاُْ ,عُن بعؤ بُػٌعري و ُٓؿيعُ ؿاْ و هعُفُك
كلؿْ ,بؤ ثلؤفَ ػنًُتطىماكيُكاْ تُسـيعـ بلعلَّ ,ئًُعُ الًُككعُمّ ؿَُٓهعجًََِِ ,بؤيعُ بعُ تعًُُا ُعاوّ
وَماكَتِ ًاكَواُِ ٓاتىوَ ,ثًٌَىايُ وَماكَتُكاُِ ؿيلَُ هُكفِ كِاهتُوػؤياْ ُٓيُ يعاْ ُاويعاْ بعَِ ,يعاْ
هًَلَ ئُطُك ًُهُهُ ًُبعـَئِ الًُككُميُتعُ بعؤ ًعاكَواًُُكاْ وبعؤ ثاكيَنطاكعاْ هعُ ٓىاكٓعًَىَّ ثاكيَنطعاّ
ػؤّ بَِ ئُو ؿآاتُ هُ ٓىاكًَٓىَّ ًاكَواًُُكاْ و ثاكيَنطاكُّ ػؤّ بَِ و مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ظًاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ظًاْ عبـاهلسًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ًُوبُت ئُو ًاؿؿَيُوَ ًِعًٍ هُطعُ َي كِاّ ئعُو بلاؿَكاُعَُ كعُ هًَعلَؿا ؿَهعُكتِ ىُيعـ ؿاُعلاوَ هُهعُك
وَماكَتُكاْ بؤ ئُوَّ ٓؤًُُتِ هُكف كلؿُِ ثاكَ ,بُ بلِواّ ًّ ئُو ًُبوُ عُ ٓعُك ُُُىوهعلَّٓ ,عىُلُ
تؤ هًَلَؿا وَماكَتُكاْ كِووبُكِووّ كًٌَُّ كِاثُكِاُـُِ كاكَكاًُاْ ؿَكُيتُوَ ,وَكًًٍ بؤ ئًُُ هعُ بلِطعُّ
 2ؿا ُٓك ػؤّ وَماكَت هُ ثلؤفَ ياهايُكُؿا وَكًِ ئًُُّ ؿاوَتُوَ كُ تعؤ ىُيعـ ؿاؿًََُعِ هُكِاثُكِاُعـُِ
كاكَكاُِ وَماكَتُكاْ تُُٔا وَميلّ ًاكَواُِ ئًوتوِا كلاوَ ,كُواتُ ئًُُ ػؤّ بُهَطُيُ هُهُك ئُوَّ كُ
ثًَىيوععتُ وَماكَتععُكاْ ؿَهععت كععلاوَ بععّ هُهععُكف كلؿُععِ ,بععُكَ هععُ ٓععِ هععُ مًِععِ ئععَُ ًىامَُُيععُّ
كُتُػوًى كلاوَ بؤ وَماكَتُكُ ػؤُُّ ,ن ؿاُاُِ ًُبوُ ًَم و تؤ ىُيـّ بلُّ تعُُٔا بعُو ًُبوُ عُوَ,
بؤيُ ثًَىيوتُ ئَُ ؿَهُكتُ ًؤكِببًَتُوَ بؤ ػعىاكَوَ و بعؤ هعُكدًًُاْ بعُ تايبعُت وَميلَكعاْ هعُ مًِعِ
ًىامَُُّ ػؤياْ بتىاُّ هُكسًُتِ هُكفِ تُواوياْ ُٓبَِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿِ .كيَبام فُكًىو.
بُ ِكيَن ِكيَبام فتاغ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثًًٌَِاكيَلٍ ُٓيُ هُهُك بلِطُّ  2ئُو ؿَهُكتُّ كُ ؿكاوَ بُ وَميعلّ ًعاكَواُِ ,ئُطعُك هُهعُك ئعُو
بًُِايُ ُُبَِ كُ ؿآاتُكُ بؤ ػؤيُتِ ئُو وَماكَتُ ,ئُوا وَماكَتِ تُُـكوهعتًٍ ؿآاتُكعُ بعؤ ػؤيعُتِ,
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هُبُكئُوَ ئُويٍ هُهُك ئُو بًُِايُ ؿَبَِ ئُو ؿَهُكتُّ ُٓبَِ ,ئُوَياْ ثًًٌَِاكَ ,بُكَ ثلهًاكيَلًٌعٍ
ُٓيُ ,ئُوَ ُُٓـ هاهَُ كُ ئًٌَُ هُ ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُ ئُوَ تُهبًت ؿَكعُيّ كعُ هعُكؤكِ فُكًاُطعُكاْ
ؿَهعُكتِ ً 351وًؤًُعاْ ٓعُبَِ ,بعُكَ ِكيٌَِايًعُكًٍ ُٓيعُ هعُ سلىًعُت كعُ ٓعُك بعلَِ ثاكَيعُن هععُكف
كلؿُِ هُ ً 51وًؤْ ميا تل بَِ ,هُ ثلؤفَ ياهعاّ بىؿدعَُ ئعُوَ ؿاُعلاوَ كعُ ٓعًُىو هعا َهًَم ئعُو بلِطُيعُ
ؿاُععلاوَ كععُ هععُكؤكِ فُكًاُطععُكاْ ؿَهععُكتِ هععُكف كلؿُععِ ً 351وًؤًُععاْ ُٓيععُ ,بععُكَ هععُ سلىًععُت
ِكيٌَِايًُن ُٓيُ كُ هُكف كلؿُِ ُٓك بلَِ ثاكَيُن ً 51وًؤْ مياتل بَِ ؿَبع َِ بلليَتعُ طليَبُهعت كعُ هعُ
ثاكيَنطععا طليَبُهععتُكُ ؿَكععلَّ ,دععا كًٌَععُكُ ئُوَيععُ كععُ ٓععًُىو فُكًاُطععُكاْ ثًَىيوععتُ طليَبُهععتُكاًُاْ
بًَٔتُوَ ثاكيَنطا ,يُعِِ ئًُُ كًٌَُيُكِ ؿكوهت كعلؿووَ ,تُُاُعُت هعُ وَماكَتعِ تُُـكوهعتِ بعؤ كلِيِعِ
ؿَكًاًٍُ طليَبُهتُكُ ُٓك ؿَبَِ بًَٔتُوَ ثاكيَنطا ,ئَِ باًُ ثاكيَنطا سُىِ ٓعًُ بعُ كلِيِعِ ؿَكًاُعُوَ؟,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ثًٌَُوا فُكًىو.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثلهًاكيَم ئاكِاهتُّ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ ؿَكَُ ,ئايا بُ فًعوِ ئُو ؿَهُكتُّ كعُ ئًَعىَ هعُو ًاؿؿَيعُ
ؿاتاْ ُاوَ هُ هاهَاُِ كِابلؿوو ًىًاكَهعُ كعلاوَ هُاليعُْ ئعُو اليُُاُعُوَ؟ ٓعىُلُ ٓعُكوَكى ئعُوَّ ؿِ .كيَبعام
باهععِ كععلؿ ئُطععُك هععُ ً 51وًععؤْ ؿيِععاك ميععاتل بعَِ ,ئععُواْ هععُكسًُتِ هععُكفِ كِاهععتُوػؤياْ ًُععُ وؿَبعَِ
ئًعالُِ بلُْ ,بؤ ُٓك ثلؤفَيُن كعُ هعُ ً 51وًعؤْ ؿيِعاك ميعاتل بعَِ ,ثلهعًاكيَلِ ؿيلًُعٍ ئُوَيعُ ,ئًَعىَ
ؿَهُكتتاْ ؿاوَ بُ وَميل و هُكؤكِ فُكًاُطُكاْ كُ بُ وَماكَتعُوَ هلعاوْ يعاْ ُعُهلاوْ ,هُكثُكًعتًاكّ
ئًععـاكَّ طععُكًًاْ و كِاثععُكِيًٍِ ُٓيععُ ,ئايععا ئععُواًٍُ ؿَهععُكتِ هععُكف كلؿُععِ ئععُو ًُبوُ ععُياْ ُٓيععُ,
ٓىُلُ ئُواًٍُ هُػىاك وَميلَوَْ ,بُ ثوعُّ بليلعاكّ وَميل يعاْ ُٓيعُ ئُطعُك بعُ ُٓهَعُ ُُٓعىومب ,بؤيعُ
ئُطُك ئُو ؿَهُكتُتاْ ؿاوَ بُ ئُواْ بؤِٓ هُُاو ًاؿؿَكعُ بعىوُِ ًُعُ ,ئُطعُك ُعُتاْ ؿاوَ ثًًَعاْ ,بؤٓعِ
ئُو ؿَهُكتُياْ ًُُ؟.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان بالي فُكًىو.
بُ ِكيَن اظيـ هوًٌاْ (بالي):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هىثاهِ هًوتِ كىكؿهتاُِ ؿَكُيّ بؤ ئُو طىهَُ ,بعُكَ سعُم ؿَكعَُ هًَعلَ ئعُوَ كِووْ بلًُعُوَ كعُ ئُطعُك
وَكى كُهًٌُّ ظاالُتايّ بَِ ئًٌَُ بُكِاهتِ وَكى ئًوالًِ ظاالُتايٌِاْ ثَِ دائًن ًُُ و سُكاًُ ,بُكَ وَكى
ػؤًُويوتِ و ؿؤهتِ ئًٌَُ ًُٓىو ؿََ هُطعُيَ ئعُوَ ؿايعّ هىثاهعًاْ ؿَكعُيّ و ئاًعاؿَيّ بعؤ وَكطعلتّ و

221

ئاًاؿَيّ طىهًًٌَاْ بـَيَِِ بُ بُكؿَوآًَ ,ىاؿاكَ ئُو طىيَ بُػًٌُِ ببًَتُ ًايُّ هاماْ و ثًَلعُوَفياًَُلِ
بُكؿَواَ هُ كىكؿهتاْ ,بتىاُري ًُٓىو بُ يُكُوَ وَكى طىيَ بعقيّ اٌُعاهلل ,هعُباكَت بعُ بلِطعُّ ًِ 2عًٍ
ئَُ تًَبًًَُِ ٓ ُيُ ,تًَبًًُِكُّ ًّ ئُوَيُ ًّ ثٌتًىاُِ هعُ ئعَُ بلِطُيعُ ؿَكعَُ كعُ ؿَهعُكت ؿكاوَ بعُ
وَميلّ ًاكَواُِ ,بُكَ ثلهًاكَكُّ ًّ هًَلَ ئُوَيعُ بؤٓعِ ئعَُ ؿَهعُكتُ كعُ ًعاؿاَ ُُٓعـ َّ وَماكَتعِ
تليٌععٌاْ ُٓيععُ وَكععى تُُـكوهععتِ و كاكَبععا و ُععاوػؤ ,ئععَُ ؿَهععُكتُياْ ُععُؿكيَتَِ؟ ,يععاْ بععؤ ئعُواْ ؿيععاكّ
ُُكلاوَ ,ئُطُك ؿَهُكتًاْ ُٓيُ بؤ ؿياكّ ُُكلاوَ؟ ,ئُطُك ؿَهعُكتًاْ ًُعُ كُواتعُ ئعَُ ثاكَيعُّ كعُ بعؤ
ػؤياْ ؿَطُ ِكيَتُوَ و تُئورييَلِ ُٓيعُ هُهعُك وَمععِ طؤكِاُلعاكّ هعُ وَماكَتُكعُياْ؟ ,بؤيعُ ًعّ ثًٌَعًِاك
ؿَكَُ كُ وَماكَتِ تُُـكوهتِ و كاكَبا و ُاوػؤَ بُ ًُٓاْ ًًَىَّ وَماكَتِ ًاكَواُِ هًَلَ ؿَكز بلعلَّ
و ؿَهُكتِ هُكف كلؿًُاْ ُٓبَِ هُ ٓىاكًَٓىَّ وَماكَتُكُّ ػؤياُـا و مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان سًُُ هعًـ فُكًىو.

بُ ِكيَن سًُُ هعًـ سًُُ عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًَطىًععاْ ئععَُ ًاؿؿَيععُ بععُ تايبععُتِ بلِطععُّ ً 2ععّ ٓععُُـ ًىالسُمَيععُكِ ػًَععلاَ ُٓيععُ ,ئًٌَععُ ٓععًُىوًاْ
تُئلًـ ؿَكُيُِوَ هُهُك ًُبـَئِ الًُككُميُت ,كُ الًُككُميُت ًتًَلِ باًُ ,ػاهَِ يُكَُ ًّ ,ثًٌَىايُ
ؿَبًَت كؤًُهًََم تُفاهًوَِ تًا بَِ ,ػاهًََلًاْ ئُوَيعُ كعُ بُكِاهعتِ وَماكَتعُكاُِ تعليٍ بًَعت ,بعُ تايبعُتِ
ُُٓـيَم وَماكَت ُٓيُ كُ ثًَىيوت ؿَكات وَكى وَماكَتِ ئاوَؿاُللؿُُوَ وكاكَبا و تُُـكوهتِ و كؤًعُهََِ
وَماكَتّ ثًَىيوت ؿَكات ئُطُك عاًِ بلُيّ ,ثًٌَىايُ باًالَ ,ػاهًََلِ تل بُكِاهتِ ئُو واكيـاتُّ كُ ؿيَتعُ
وَماكَتُوَ ًّ ,ثلهًاك هُ دُُابِ وَميلّ ؿاكايِ ؿَكَُ ,كُ ؿيَعت ئايا ئَُ واكيـاتُ ُابٌَ تعُؿىًق بلعلَّ؟,
بؤيُ بُ هًوتًَم واكيـاتُكُ ؿياكّ بللَّ ,ؿواتل هُكفُكُّ هُ مًِِ ئُو واكيـاتُ بَِ ,بؤ ئعُوَّ ؿيعاك بعَِ,
سُشيُْ ؿَمامن ًُناًِ حماهُبُ و سوابات ُٓيعُ ,بعُكَ واكيـاتُكعُ وابع َِ وَماكَتعِ ؿاكايعِ ثًَعِ بناُع َِ و
بًَِلؿك َّ بؤ هًقُُّ ؿاكايِ ثُكهًُآًٍُ ,عىُلُ وَميليَعم ٓعُُـيَم ًعُفتىغ بع َِ هُبُكؿَهعتًا ئعُو كاتعُ
ٓععًُىوًاْ ؿَماُععري هععُ ًُناًععِ ًىئُهُهعععاتًٍ ؿا كَِئًوععِ ًىئُهُهععُ هععُكسًُتِ ُٓيععُ ؿواّ ئعععُو
هُكسًُتُ ؿَبَِ هُكسًُتِ ببَِ بُ هُكسًُتِ ؿَهتُدًُعِ ,بؤيُ ًّ تُئلًـ ؿَكًُُوَ ئُطعُك بلعلَّ
وَماكَت بَِ ,يُعِِ وَميل كِاهتُ هُكسًُت هعُ وَميعل ُعابلَِ ,بعُكَ ؿَهعتُدًُعِ هًقُعُ بعًَُِ ,هعُهُْ
ٍ ؿيِعاك واكيعـاتِ بعىو ,ئايعا
ُٓيئُيُن هُ وَماكَت بَِ ,هِىوكّ وَميل ؿياكّ بَِ ,بعؤ صيىوُعُ ئُطعُك ًوًعاك َ
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وَميليَم هُكسًُتِ ُٓيُ ًُٓىوّ هُكف بلات؟ ئُوَ ثلهًاكَكًُُ و ُُٓـيَلِ ثلهًاك بىو و ُُٓعـيَلِ
ثًًٌَِاك بىو ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ػؤّ هُ ثًٌَُوَ ؿًَُوَّ ئُوَ باي بلَُ كعُ هعَُ بلِطُيعُ وَماكَتعِ ًعاكَواُِ ٓعات بعُ ئًعتبعاك وَماكَتعِ
ًاكَواُِ ػؤّ ياهايُكِ تايبُتِ ُٓيُ ,ئُويٍ ياهاّ كَىَُ  ,6بُكَ ئُوَّ كعُ ئًَوعتا ئًٌَعُ هُهعُك ئعُو
ؿاواكاكياُُ و ئُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ ئًَوتا كلا ,ئًٌَُ ًٓض ًاُعًَلٌاْ ًُُ وَماكَتِ هشُ و وَماكَتِ ُعاوػؤ و
وَماكَتِ كاكَبا و ئًُاُُ كُ ؿَكز بللَّ بُ ًُٓاْ ًًَىَ ,بُكَ ؿَبَِ ٓعًُىو اليعُن ئعُوَ بعناُّ ؿَبع َِ هعُ
مًِععِ ئًعتٌععاؿاتِ ًىػُهععُي هععُكف بلععلَّ ,هععُ ٓععًُاْ كاتععـا ؿَبعَِ تُػوععًى ٓععُبَِ ,تُػوععًى ُابًَععت
 1511وَسععـَّ سوععابِ ُٓيععُ ,بععؤ ٓععُك ساهَععُتًَم ً 251وًععؤْ ؿيِععاك هععُسب ؿَكععات ,ئُطععُك كِؤفيَععم 5
ساهَُتِ بىيَتُُٓ ,ـَٓا ساهَُت هُ سلىًُت ؿا ؿكوهت ؿَبَِ ,ئايا ئُو ُُىـيُّ كُ بُ ىوعت ؿَّ بعؤ ئًٌَعُ,
بًُِ ئُوَ ؿَكات؟ ؿَبَِ ئًٌَُ ئًُاُُ ًُٓىوّ بُ ُُمَكّ ئًعتباك وَكبطليّ ,بؤيُ ئًٌَُ سلىًُتِ ُٓكيٍَ
ئُو تُعوًٌاتُّ ؿَككلؿووَ و ئُو ؿَهُكتُّ ؿاوَ بًُُٓىو وَماكَتُكاْ ؿَهََِ هُ مًِِ تُػوًوِ ػؤتعاْ
ؿا ئًَىَ ؿَتىاُّ هُكف بلُْ ,ؿابُميىَ ئُو ؿَهُكتُُُٓ ,ـَّ داك باي هُوَ ؿَكلَّ ؿَهًََّ وَميعلّ ؿاكايعِ
ؿَهُكت بـات ,داك َّ سعُم ؿَكعَُ دعُُابتاْ بعناُّ ًىػعُوَي هعُٓى ُعاتىاُ َِ تعُػىيى بلعات ,ئُجنىًعُُِ
وَميلاْ ؿَتىاَُِ تُػىيى بلاتٓ ,ىُلُ ئُو هاسبِ ؿَهُكتِ ئُهوًَُ ,هُبُكئُوَ ًّ تعُُٔا هعُ مًِعِ ئعُو
ؿَهُكتاُُّ كُ بؤَ ؿياكّ كلاوَ هُُاو ىاُىُِ ًىامَُُؿا ؿَتىامن ئًٌِ ػؤَ بلَُ ,بُ ًُوبُتِ ئعُوَّ كعُ
باهِ ً 51وًؤْ مياتل بَِ ,بُهََِ هُ ً 51وًؤْ مياتل ب َِ ؿَكِواتُ ًىسافُمَ و بُ تُُـَكيّ ؿَكعلَّ و ئًُعُ
كل اوَ ُٓتاوَكى ئًَوتاَ كاكًاْ ثًَِ كعلؿووَ ,هعُ ععُيِِ وَػعت ؿَبع َِ ئًٌَعُ ئاطاًعاْ هعُوَ ٓعُب َِ ًعلوتِ
عاًُّ ًقاوالت ُٓيُ كُ تًايـا ؿَهت ًٌُاُِ كلؿووَ ئًٌُكاْ ٓؤْ ؿَكليَّ ,يُعِِ ُُٓـ َّ ًت ُٓيُ هُ
ؿَهُكتِ وماكَتِ ؿاكايِ ًُُ ,ئًوال ؿَبَِ بُ ئًعالْ و بُ تُُـَكيّ ,يُعِِ ئًُُ ىاُىْ واّ كلؿووَ ,ؿَبَِ
ًلوتِ عاًُّ ًىُاىُهات ئُب َِ د َِ بُد َِ بللَّ ,بعُ ًُوعبُتِ ئعُوَ سعُم ؿَكعَُ دعُُابتاْ بعناُّ ٓعًض
ًىهتُُُؿيَم ُاكلَّ و هعُكف ُعاكلَّ ,ئُطعُك ًىُعُميٍ و ًىؿَىًعق و حماهعب و ًعىؿيلّ سوعابات و ئعاًل
بوععلَف ئًٌععناّ هُهععُك ُععُكاتٓ ,ععُكوَٓا بععُ ًُوععبُتِ ؿآاتًٌععُوَٓ ,ععًض ؿآاتًَععم وَكُاطرييَععت ئُطععُك
هُكٓاوَكُّ ؿياكّ ُُكليَت ,ئُطُك تُؿىًق ُُكليَت ,ئًُاُُ ٓعًُىوّ بعُ ىًعىؿ ؿاػعىَ ؿَكعلَّٓ ,عُُـَٓا
هذى ُٓيُ ؿًََٓتُ ُاو ئُو هذالتاُُوَ ,هذوِ هُُـوق ُٓيُ ,هذوِ ًىساهُبُ ُٓيعُ ,ئعُُىاع و ئًُعلاي
هُو بابُتاُُ هذى ُٓيُ ,تُهذًى ؿَكلَّ و ًُعوىَ ؿَبَِ ,بؤيُ ئًٌَُ الكضياْ ًُُ ,ئُطُك ئُو وَماكَتاُعَُ
ؿاػى بلليَت هُطُيَ وَميلّ ًاكَواُِ ,بُ ًُوبُتِ ئًـاكاتُوَ ,كُ ؿَهًََّ ئًـاكات ؿَهُكتِ ثعَِ ؿكاوَ يعاْ
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ُا ,ئُوَّ ًّ ًُعوىًامت ُٓبَِ هُ ئُجنىًُُِ وَميلاُُوَ ئُو ؿَهُكتاَُُ ؿابُميىَ و ُىهؼَُ ؿكاوَ بُ
ئًٌَُ ,بُكَ ئًال ئُواْ ػؤياْ ؿَماُّ هُ مًِِ ئًٌلاًُُتِ ػؤياْ ئُواْ ثًٌَىايُ ئُواْ هُ ًُٓىو اليُكُوَ
ؿَهُكتِ حمافنياْ ُٓيُ بؤ هُكف كلؿْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئآُُط ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ؿًَُوَّ تُومحيُن بؤ دُُابِ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ بـََ ,بعُ ًُوعبُت هعُكسًاتِ وَميعلّ ًعاكَواُِ,
زي بلُْ ئُطعُك ئعُو هعُكسًُتَُ ُعُؿَُ َِ ئعُو ئًٌعُ ُاكعَُ,
ًّ ػؤَ ئُطُك تُكوًفِ وَماكَتِ ًاكَواًٍُ َ
بععُ ِكيَناْ وَماكَتععِ ًععاكَواُِ وَماكَتًَععم ًُععُ بععُ تععًُُا ًًُععاكيد تععُُفًن بلععات ,وَماكَتُكععُ تًُاهععِ بععُ
سُياتِ ًُٓىو فُكؿَن ُٓيُ ,ئُوَ فُيُماُُ ,ئُوَ ئاهًاتُ ,ئُوَ كَفعِ تُداومَ ,ئُوَ ئًٍ كلؿُعُ ,ئعُوَ
ًًُععاكيعُ ,ئًٌلععاُِ ًُععُ ئععُو هععُكسًُتُّ ُععُبَِ وَميععل بتععىاُ َِ ئععًٍ بلععات ,بؤيععُ تلايععُ ؿَهععتلاكّ
هُكسًاتِ وَميلّ ًاكَواُِ ًُكُْ با ئًٌُكُّ ػؤّ بلات ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ًوًَل ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بؤ يُكَُ داكَ ئُو ؿَهُكتُ ؿَؿكَّ بُ وَميلّ ًاكَواُِ ,هُبُكئُوَّ ًىعاُاتًَلِ مؤكّ ُٓيُ ,بؤ صيىوُُ
ُُٓـداك هُ هًقُُ بىوَ و بُ ئًٌَُّ وتىوَ ,وتىويُتِ ٓىوًُتُ (واكًاوَ) ًـيلّ ًاكَواًُُكُ ثعًٍَ ؿَهَعَِ
ًّ ئُوَُـَ ثاكَّ واكيـامت ُٓيُ و ُاتىاَُِ ًُُٔؤهًََم بطؤكَِّ ,هُبُكئُوَ ئُوَّ كُ ئآعُُط ػعاْ فًعوعُْ
ئًٌَُ هُ ًاكَواُِ ؿا ئًٌٌاْ كلؿووَ ,با ًتَِ بلُيّ ؿًَتؼؤًِ هُ ػؤًاْ بلعُيّ كعُ ئًٌَعُ بُكِاهعتِ ئعُو
ؿَهُكتُ بـَيّ بُ وَميعلّ ًعاكَواُِ ,فًعوعُْ ئعُو وَميعلَ ئُطعُك وابع َِ وَهَآلٓعِ ٓعُك ئًٌعُكُّ ُعُكات
زي بلُيّٓ ,ىُلُ فياْ وايعُ ٓعًُىوتاْ ؿَهَعًَّ ُعابَِ ,بؤٓعِ بعُ تعًُُا,
باًالَ ,ئُطُك ئًٌَُ ئُوَُـَ ِكيَطلّ َ
ؿَبَِ ئُو ؿَهُكتُ بـك َّ بُ وَميلّ ًاكَواُِ و ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ًُوبُت بلِطُّ  ّ2ئَُ ًاؿؿَيُ كُ باهِ هُهُك ؿَكُْ ئُُـاًُ بُ ِكيَنَكاْ كُ طىايعُ ئعُو هعُكسًُتُ
تًُُا ػاهعُ بعُ وَميعلّ ًعاكَواُِ و طًُعتىطىماك بعؤ هعُكف ,ئًٌَعُ هعُ ًعاؿؿَّ  3ئُطعُك بطُ ِكيًَِعُوَ هعُ

222

بلِطُّ  1ؿا ئًوتوِا ُُٓـ وَماكَتًَم كلاوَ هُ ئرياؿاتِ ؿَوهَُتِ ًُككُمّ ,يُك َِ هُواُعُ وَماكَتعِ هعشُ,
وَماكَتِ كاكَبا ,وَماكَتِ ُاوػؤ ,بُو ًُوبُتُّ كُ بؤّ تُسـيـ كلابعىو هعُ عُكاًات و كهعىَ و كهعىًِ
تُهذًى كُ ؿَكاتُ  %51بُ طىيَلَّ ًاؿؿَّ  ّ11ىاُىُِ ًُكيلُّ تُئٌري ,ؿواتل هعُ بلِطعُّ ٓ ّ2عًُاْ
ًاؿؿَ باي هُ هُكسًُتِ وَميلّ ًاكَواُِ و طًُتىطىماك كلاوَ بعُػاي هعُكسًُتِ ؿكاوَتعَِ ,كعُ ؿَهَعَِ
(ًد ًلاعات أسلاَ اغياؿَ ً 23عّ ىعاُىْ اؿاكَ اهبوعـيات الىوعًٍ كىكؿهعتاْ اغيععـي) بعُ واتعا ؿَهعتِ وَميعلّ
ًاكَواُِ واكيُُُ ,طرياوَ ,ئَُ ًاؿؿَيعَُ ؿَُطعِ هُهعُكؿكاوَ ,هُطعُ َي ئُوًَعـا ؿواّ ئعُو ًىىتُكَساُعُّ
ئُو بُ ِكيَناُُ ئآُُط ػاْ وكان كاكؿؤ وكان هُكُُٓط و كعان ِكيَبعام ,كؤًعُهًََم بعلاؿَكّ تعل ثًٌَلًُعًاْ
كلؿ ,ئًٌَعَُ ثًٌَعاْ باًعُ وَكعى هًقُعُّ ياهعايِ و وَكعى هًقُعُّ ؿاكايعِ هُطعُيَ فُىعُكَّ  2بعُ ئًنافعُّ
وَميععلّ بُهععُؿيات ,ئععُو وَماكَتاُععُّ تععل بععَُ ًعًَىَيُّ ػععىاكَوَ ئًنافععُ بلععُيّ ,ئععُوَ دععُُابِ وَميععل و
سلىًُتًٍ كِاياْ هُهُكيُتِ و ُلؤهًَاْ هًَِ ًُُ ,ئُو فُىُكَّ  2بَُ ًًَىَّ ػعىاكَوَ هعًا ُ بلُيِعُوَ,
(يٛزرا ٤ايبًدٜات ٚايصٝاذٚ ١ايهٗرباٚ ٤ايصرٚ ٚ ١زار ٠ايداخً ،١ٝبايٓصب ١احملدد ٠ف ٢ايفكأرَ 2 ٚ 3 ٠أٔ املأاد٠
ايثاْٖ َٔ ١ٝاا ايكاْ ٕٛصالذ ١ٝايصرف ضُٔ االلتُادات املدصص ١هلا).
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.

بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًععّ ُٓهععت ؿَكععَُ هععُو وَكًاُععُ هًَععم تعَِ ُُطُيٌععتًَِم ٓععُبىو ,ئععُويٍ ئُوَيععُ كععُي ؿاواّ ُععُكلؿ ئععَُ
هُكسًُتُ كُ بُ ثًَِ ياها ؿآاتُكاًُاْ بؤ ػؤياُُ ,ئًٌَُ ؿاواّ الًُككُميُشياْ كلؿ بعؤ ئعَُ هعُكسًُتُ,
ؿآاتِ ًاكَواُِ ثاكيَنطاّ هوًٌَاُِ و ؿآاتِ ًاكَواُِ ثاكيَنطاّ ؿٓؤن بؤ ؿَمطاّ ؿٓؤن ,ؿآاتِ ًعاكَواُِ
ثاكيَنطاّ ُٓوهًَل بؤ ثاكيَنطاّ ُٓوهًَلًُ ,بُهعتٍ ئُوَيعُ بعؤ دع َِ بعُد َِ كلؿُعِ ًُبعـَئِ الًُككُميعُت,
ئُبَِ ئًُُّ بؤ مياؿ بللَّ هُ ٓىاكًَٓىَّ ثاكيَنطاكُّ ػؤيـآ ,ؤْ هُ مؤك ًىيَِِ ؿيلُ ئعُو ًىهعتُهَُسُ
ٓععاتىوَ ,هععُ ٓىاكٓععًَىَّ ثاكيَنطا كععُّ ػععؤّ ؿا ,بععُ َه َِ هععُ ًععاكَواًُُكُّ ػؤيععـا يععاْ هععُ ٓىاكٓععًَىَّ
ًاكَواًُُكُّ ؿا ,يُعِِ ئُوَّ بؤّ مياؿ بللَّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان بالي فُكًىو.
بُ ِكيَن اظيـ هوًٌاْ (بالي):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وا ُٓهت ؿَكَُ تَِ ُُطُيٌتًَِم ُٓب َِ هُ ئُُـاًاُِ بُ ِكيَن كُ ُٓهتاْ هُهُك بلِطُّ  2ىوُياْ كلؿً ,عّ
ػؤَ يُكَُ وًَُ ئُوَ بىو كُ ثٌتًىاُِ هُ ًاؿؿَكُ ؿَكَُ ,بُكَ ئُو وَماكَتاَُُ كُ ًاؿاَ بُ ثًَعِ ياهعا
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ؿآاتُكُياْ بؤ ػؤياْ ؿَطُ ِكيَتُوَ ,با ؿَهُكتِ هُكفًاْ ُٓبَِ ,يُعِِ فعلاواُال بلعلَّ ُعُن ئًٌَعُ ثًٌَعاْ
وابَِ وَماكَتِ ًاكَواُِ ئُوًافُّ ُُبَِ ,بُ عُكوُوَ ئُوَ باًاليّ ثٌتًىاُُ ,ئُطُك مياتليٍ ُُبَِ ٓعُك
ثًٌَاْ باًُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان هُكُُٓط فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكُُٓط فلز:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًُهُهُّ ئُوَّ ًاكَواُِ ًّ ئُهوَُْ ُامامن كَِ وتِ با البلَّ ,ئُو ًىؿاػُالُُّ ئُو بلاؿَكاُعُ هُهعُك و
ئُهاهَِ بىوًُ ,وموعُكُ ئُوَيُ ؿَهُكت بـكيَتُ ػىاكَوَ ,يعُعِِ ئًٌَعُ بوَعًَري (هوبوعـيات) بعُ ِكيَناْ ػعؤ
ًُهُهُْ باهِ ئُوَكلا وَميلّ ًاكَواُِ ًُهُهُْ ٓىوَتُ واكًاوَ ,ػؤ ٓعًُىو كِؤفَّ وَميعلّ ًعاكَواُِ
ُآ عًَتُ واكًععاوًَ ,ععاكَواًُُن ُٓيععُ هععُ واكًععاوَ ًىًععلوًُّ ُٓيععُ ,هععُكّ ًععُُٔؤهًََم ًُهععُهُْ ئععُوَّ
كُباهًاْ كلؿ بلاؿَكاْ ,ئُّ ُاب َِ ؿَهُكتِ ئُوَّ ُٓبَِ ٓاكِ بلات ,ئُبَِ بًًَِليَتُوَ بعؤ ًعاكَواًُُكاْ,
ًعاكَواًُُكاْ بًًَِليَتععُوَ بععؤ وَماكَت ,وَميععل ًىافُىععُّ هُهعُك بلعات ئععُجما بلِواتععُوَ ,ػععؤ ًىًععلًوُكُ
ئًُُيُ ,ئًٌَُ ؿَهَعًَري بعا ئعُو ؿَهعُكتُ بـكيَتعُوَ بعؤ ػعىؿّ ًعاكَواًُُكاْ و هًَعلَ تُهعبًتِ بلُيِعُ ُعاو
ىاُىُُكُ بؤ ئُوَّ ئُو كِؤتًًِاتُ ًَُُٓوَ َِ بتىاَُِ تُعاًىي هُطُ َي ًُُتًقُكُّ ػؤيـا بلات ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هؤماْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هؤماْ ًٔاب ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,هَُ بلِطُيُؿا بؤيُ وَماكَتِ ًاكَواُِ بُ دًا ؿاُلاوَ ,هُبُكئعُوَّ تًُاهعِ
ًىباًلّ ُٓيُ هُطُيَ ػُهَم ؿا ًاكَواًُُكاْ واكيعـاتًاْ ُٓيعُ ,بعُكَ سعُىِ هعُكف كعلؿْ هعُو واكيـاتعُ
بُسُؿيَلععُ كععُ ئُطععُك ٓععاتى هًُُُتًقُيععُكِ وَكععى ثًَِذععىيّ بععُفليَلِ مؤك ببععاك َّ تايععُّ ًععؤف َوًَم هععُ
ًؤفوَُكاُِ بُهُؿيُ ػعلاخ بعىوب َِ ُعاتىاُ َِ ئعُو بُهُؿيُيعُ ئعُو تايُيعُ بل ِليَتعُوَ ,ئعًوال ؿَبع َِ بًُعُكادد
بطُ ِكيَتُوَ ُٓتا ئُطاتُوَ وَماكَتِ ؿاكايُِٓ ,تا ئُط اتُ وَماكَتِ ؿاكايعِ ,بؤيعُ بعُ ثًَعِ ئعُوَّ كعُ ياهعاّ
بُهُؿيات ػؤّ ياهايُكِ دًاّ ُٓيُ ,بريًعاْ ُُٓعًَتُوَ هعُكسًُتِ هعُكفِ واكيعـاتِ وَماكَتعِ هعشُ و
وَماكَتِ كٌتىكا َي و ئُو وَماكَتاُُّ تل ئًٌَُ هُُاو ئَُ ىاُىُُيا دَِ بُدًٌَاْ كلؿووَ و ؿاًاْ ُاوَ ,بُكَ
ِٓ ًاكَواُِ د ًايُ ,بؤيعُ ؿاواؿَكعَُ ٓعِ ًعاكَواُِ بعُ تعاىِ تعًُُا بعَِٓ ,عىُلُ ػنًعُتطىماكّ ثًٌَعلَُ
ؿَكات ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان هامل فُكًىو.
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بُ ِكيَن هامل تؤًا كاكؤ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بععُ ِكيَن ئُُععـاًاُِ ثُكهععًُاًْ ,ععُوموعِ وَماكَتععِ ًععاكَواًُِ ,ععُوموعِ وَماكَتععُكاُِ تععل فععُكىِ ُٓيععُ,
وَماكَتععِ ًععاكَواُِ بععُ ثًَععِ ياهععاكُّ ًُُِىوهععري ٓععُك ؿَهععُكتِ ػؤيععُتِ و ؿَتععىاَُِ بًـاتععُ هُػؤًععِ
ػععىاتل ,وَماكَتععُكاُِ تععل ئًشتٌععازي ُٓيععُ هععبُّ و ؿوو هععبُّ وَمعععِ ؿاكايًٌععاْ بععاَ بعَِ ,ئُهعوَُْ ؿَكز
ُاكليَتُوَ بؤياْ ,بُي تعُُٔا وَماكَتعِ ًع اكَواُِ ئعُو ػوىهعًُتُّ ُٓيعُ ,وَماكَتعُكاُِ تعل هعاكُُ ُعى َّ
ؿَكليَُِوَ ,هُبُك ئُوَّ ئُوَُـَ ؿَكز كلاوْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿ.عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.عٌل ُىكَؿيِِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,بامساْ هُوَ كلؿ كُ وَماكَتعِ ًعاكَواُِ بُكِاهعتِ ػوىهعًُتِ ػعؤّ ُٓيعُ,
تُعاًىي هُطُيَ ػُؿًَات وكاكوباكّ كِؤفاُُ ؿَكات ,بؤ صيىوُُ ئَُ ًاوَّ كِابلؿوو ًُهُهُّ باكاْ بعاكيّ و
الفاو ئعًال ُُٓعـ َّ كِووؿاوّ ُعُػىامكاوّ ًَِٓايعُ ثًٌَعُوَ ,ئًٌَعُ ًتابُععًُاْ كعلؿ و ثُيىَُعـضياْ ؿَكعلؿ,
هُكِاهتِ ؿا ئَُ ًىًلًوُياْ ُٓبىو وَماكَتِ ًاكَواُِ بؤ تُعاًىي هُطُ َي ئُو ًتُ ػًَلاياُعُ ًىًعلًوُياْ
ُٓبىو ,باهِ ئُوََ ؿَكُيّ كُ با الًُككُمّ ئًـاكّ بُٔهجًَِلَّ ,ئُّ وا سلىًعُت بعؤ ػعؤّ ثًٌَعًِاكّ
كلؿووَ و كَِٓاوّ ئَُ ػوىهًُتُّ كلؿووَ ,ؿَئعُوَّ الًُككعُمّ ئًعـاكّ فًعوعُْ بُٔهعجًَِلَّ ,بعا ئًٌَعُ
ؿَُطِ ث َِ بـَيّ و ُٓو َي بـَيّ كعُ ئعَُ هعُكسًاتُ بًُعًَىَيُن بع َِ كعُ ؿَهعتِ ئعُواْ بلليَتعُوَ و ئعَُ
ػوىهععًُتُّ كععُ ئععُواًٍُ ُٓياُععُ بجععاكيَنكًَّ ,اؿؿَكععُ بععؤ ػععؤّ ئععُوَّ ؿاوا كععلؿووَ ,بؤيععُ ثًَىيوععتُ
زي بلُيّ.
ثٌتًىاُِ َ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ هللتًَلّ ثُكهًُاْ ُُٓـَن تًَبًِِ ُٓيُ فُكًىو.
بُ ِكيَن فلهت اظيـ هللتًَلّ ثُكهًُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ بُكِاهتِ با ئًتذآِ ًىُاىًُات بُواليُُُؿا ُُٓعّ كاًعُ وَماكَت ًُهعئىهُ هعُ ػعُؿًَات ميعاتل هعُ
وَماكيععُكِ تععل ,بععا ُاسًععُّ ىععاُىُِ ئًٌَ عُ ًىُاىًُععُّ بلععُيّ ,وَمعععِ بُهععُؿيات فُكىععُ هُطععُيَ وَمعععِ
وَماكَتُكاُِ تل ِٓ ,بُهُؿيات ُٓك بُهُؿيُن ًًناًُعُّ ػعؤّ تايبعُتِ ُٓيعُ ,هعُفيَل ئًٌعلافِ وَميعلّ
بُهُؿياتُ ,وَماكَتُكاُِ تل تُػوًواتِ ػؤياْ ُٓيُ هُُاو ًًناًُُّ عاًِ ُٓكيٍَ هُفيَل ئًٌلافِ وَميلّ
ًاهًُيُ ,هُبُك ئُوَ ًّ هُطُ َي ئُوًَُ هعُكسًاتِ هعُكف بـَُعُ وَميعلّ هعشُ و كاكَبعا و ُعاوػؤ ,بعُكَ
ؿَجمِ ُُكُْ بُ يُن فُىُكَٓ ,ىُلُ وَمعِ ىاُىُِ ُٓكؿووكًاْ هًَم دًاوامَ ,يُكًَم بُ سىكٌِ ىعاُىْ
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هُكسًاتِ ُٓيُ كُ بُهُؿيات ًًناًُاتِ ًىهتُىًوِ ُٓيُ ,يُكًَم تُػىيى ؿَكليَت هُ وَميلّ ًاهًُ يعاْ
هُ ًُدووِ وَميل فآلْٓ ,ىُلُ ئُهوَُْ هُكسًاتِ ًُُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ًاهًُ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًععّ بُكِاهععتِ تُئًععـّ ىوععُكاُِ كععان هععامل و هععؤماْ ػععاْ ؿَكععَُ و ؿواّ ئععُوَ بععُ تُئلًععـ كععُ ئُكًععـّ
ؿَكًُُوَ كُ تُئًـ ؿَكَُ  %111ئُو ىواُُّ دُُابِ هللتًَلّ ثُكهًُاْ وتِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ياهايِ ؿوا هًا ُتاْ؟ كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿواّ ئُو ًىالسُماتاُُّ كُ وَكًاْ طلتىوَ و ئُو كِووُللؿُُواُعُّ كعُ هعُ دعُُابِ وَميعل و هعللتًَلَوَ
وَكًاْ طلت ,ثًٌَاْ باًُ بلِطُّ  2وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ؿَهتلاكّ هُكسًُتِ وَميلّ ًاكَواُِ ُُكلَّ,
بُ ئًٌاكَت هُ ًاؿؿَّ  3ؿَُطٌاْ هُهُكّ ؿاوَ بعُ طعىيَلَّ ىعاُىُِ بُهعُؿيات ,تُػوًوعاتِ ػعؤّ ُٓيعُ,
ثًٌَاْ باًُ بًلُيُِ فُىُكَّ  5و بعَُ ًعًَىَيُّ ػعىاكَوَ بِىوهعري (يأٛزرا ٤ايصأرٚ ١ايهٗربأاٚ ٤ايداخًٝأ١
ضُٔ ايٓصب ١احملدد ٠هلا ف ٢ايفكر 2 ٠رياْٝا َٔ املادٖ َٔ 3 ٠اا ايكأاْ ٕٛصأالذ ١ٝايصأرف املباظأر َأٔ َبًأؼ
ٚاردا ِٗ)
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ياهايِ وَكًتاْ كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كاكُ هُ ًاؿؿَكاُِ ثًٌَىوتل هُكسًُتِ هُكف هُ ؿَهت . ........
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئًَوتا ئُو تًَبًًُِّ كان هُكُُٓط ٓؤْ ًعاهُدُّ ؿَكُْ؟ كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًَوتا هعُ ًعاؿؿَّ  3ؿَُطعِ هُهعُك ؿكاوَو سعُي بعىوَ و كؤتعايِ ثع َِ ٓعاتىوَ ,ئًَوعتا ئًُعُ ًىىتعُكَسًَلِ
تامَيُ ,ئَُ ًىىتُكَسُ هُهُك تُهَُبِ ئُُـاًاُِ بُ ِكيَن و هُهُك تُومحيُكُّ دُُابِ وَميلَوَ ٓاتىوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
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باًُ بُو ًًَىَيُ ئُو ًاؿؿَيًُ ,وًَل ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ ىاُىُِ ئًـاكَّ بُهعُؿيات كعُ هعُ كَىعَُ  6هعاهَِ  92هعُ ًعاؿؿَّ  2بًَذطعُ هعُ َ 23كعُ ؿواّ ئعُوَّ
ًاؿؿَّ  2ئُهوَُْ ؿَهُكتِ وَميعلّ ًعاكَواُِ هعُ ًعُوموعِ هعُكف ؿا ًىىعابوِ وَميعلّ ؿاكايًعُ ,كعُ بعؤ
واكيععـاتِ ػععؤّ ,ئععُو مكوفععُ ئععُوَّ تًععا ؿَكٓععىو واكيععـاتًَلِ ُععُبىو وَماكَتععِ ًععاكَواُِ هععُوَّ بععُ عععاَ
سلىًُت ,هُبُكئُوَ ؿائًٌُْ وَماكَتِ ًاكَواُِ تايبُشيُُـّ ػؤّ ُٓبىوَ ,يُكًَم هُو ًتاُُّ كعُ ٓعُّ
بععىو ًُهععُهُْ ًععىَمَف يععاْ هععُ واكيععـاتِ ػععؤّ ئععُو كاتععُ ,هُبُكئععُوَ ؿَهععُكتًَلِ مؤكّ ُٓيععُ وَميععلّ
ًععاكَواُِ ,ؿواّ ئععُوَ ئًٌَععُ بععُ ًععاؿؿَّ يُكععًُِ ٓععُك ئًُععُ ئًٌَععُ ؿَهَعًَري ؿَهععُكت ؿابععُميًََِت ,تُبعععُْ
وَميلّ ًاكَواُِ بُي بُ ُىوهلاويَم ثًَِ ؿَهًََّ ئًٌَُ ثًَىيوتٌاْ بُوَيُ يُكوُك ًىافُىُتًاْ بعؤ بلعات,
ؿَهُكت ؿابُميىَتُ هُك هُكؤكِ ًاكَواًُُكاْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان عٌل فُكًىو.

بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثلهًاكيَم هُهُك ىوُكُّ ًوًَل ػاْ ئًٌَُ ؿَهَعًَري هعُ ًعاؿؿَّ  3هعُ فُىعُكَ يعُن بعاي هُهعُكّ كعلاوَ و
ؿَهََِ ًُٓ ىو ئُو ئرياؿاتاُُ ؿَكليَتُ ئرياؿّ ًُككُمّ بؤ ئًوتوعِاّ ئعَُ ؿائرياُعُ ,بًٌعا فًٔعا ىعاُىُِ (ًعد
ًلاعات ىاُىْ اؿاكات اهبوـيات) ,بُ واتا ئُوَّ هُ ئًـاكَّ بُهُؿياتُ ؿكاوَتُ ؿَهت بُهُؿياتُكاْ بؤ ػؤياْ
و هُكسًُتِ هُكفِ ًىباًليٍ ئا هًَلَ ٓاتىوَتُ ؿَهت وَميلّ بُهُؿيُ و هًاسُٓ ,عًض ئًُعلاهًَلِ تًعا
ًُععُ ئًُععُ بععُ ًُوععبُت وَماكَتععِ بُهُؿيععُوَ تععُُٔا ًىىتُكَسُكععُ سُهععلَ هُهععُك ئععُوَّ كععُ ؿَهععُكتِ
وَماكَتععِ هععشُ و ؿاػوًععُ و كاكَبععاَ بععـكَّ ,ئععُوا ئًٌَععُ بععُ فُىععُكَّ  5ئًنافععًُاْ كععلؿ بععَُ ً عًَىَيُّ
ػىاكَوَ:
املاد ٠ايصابع ١لعر:٠
أٚالً :يًٛزٜر املدتص صالذ ١ٝايصرف مبا ال ٜسٜد لً )251.111.111( ٢ريالمثا٥أٚ ١مخصأًَٝ ٕٛأ ٕٛدٜٓأار
لٔ نٌ ذايٚ ١ي٘ خت ٌٜٛرؤشا ٤ايدٚا٥ر ايتابع ١يٛزار ٘ بصأرف َأا ال ٜسٜأد لًأَ )351.111.111( ٢ا٥تأإ
ٚمخص ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓار
رياْٝاً :يرؤشا ٤اهل٦ٝات غ املر بط ١بٛزار ٠صأالذ ١ٝايصأرف مبأا ال ٜسٜأد لًأ )211.111.111( ٢ريالمثا٥أ١
ًَ ٕٛٝدٜٓار يهٌ ذاي١
229

ريايثاًٜ :رال ٢يف أٚالً ٚرياْٝاً ألالَ ٙا :ًٜٞ
 /1إٔ ٜتِ ايصرف ٚفكاً ياللتُادات املصادم لًٗٝا يف املٛازْ ١ايعاَ ١ايصٓٚ ١ٜٛيألغراض احملدد ٠هلا
 /3ايتكٝد بااللتُادات املدصص ١يف املٛازْأ ١ايعاَأٚ ١ال جيأٛز ايأدخ ٍٛيف ايتساَأات َايٝأ ١مبأا ٜسٜأد لُأا ٖأٛ
شتصص هلا يف املٛازْ ١ايصٓ١ٜٛ
رابعاً :يٛزٜر ايبًدٜات ٚايصٝاذ ١صالذ ١ٝايصرف املباظر َٔ َبايؼ ٚاردات ايبًدٜات
خاَصا :يٛزرا ٤ايصرٚ ١ايهٗرباٚ ٤ايداخً ١ٝضُٔ ايٓصب ١احملدد ٠هلا ف ٢ايفكرَ 2 ٠أٔ رياْٝأاَ َأٔ املأاد ٠ايثاْٝأ١
صالذ ١ٝايصرف املباظر َٔ َبًؼ ٚاردا ِٗ.
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ئُو ُٓهَُيُّ كُ هًىَيى ػاْ باهِ كلؿ ,املاد ٠ايصأابع ١لعأر ٠يأ ١جٝأا  ٢املأاد٠
ايصابع١
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ك عَِ هُطععُيَ ؿايععُ تلايععُ ؿَهععت بععُكم بلاتععُوَ؟ ك عَِ هُطععُيَ ؿاًُععُ؟ بععُ مؤكيِععُّ ؿَُععط ثُهععُُـ كععلا ,بععؤ
ًاؿؿَيُكِ تل ئُظري ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثآَ ١لعر:٠
جيب إٔ ال ٜسٜد زتُٛع املهاف٦ات ايٓكدٚ ١ٜايع ١ٝٓٝاييت دفع يًُأ ٛفني لأٔ ًَٝأ ْٞٛدٜٓأار شأٜٓٛاً يًعأدص
ايٛاذد ٚيٓفض ايعٌُ ٚضُٔ ايتدصٝصات املكرر ٠باملٛازْ ١املدتص ١يف ذايأ ١قٝأاَِٗ ببأاٍ جٗأٛد اشأتثٓا١ٝ٥
أريٓا ٤ثد ١ٜايٛاجبات ايٝ ٛف ١ٝاملًكا ٠لً ٢لا كِٜٗٚ ،صتثٓ َٔ ٢يو املهاف٦ات املُٓٛذ ١يًعأاًَني يف املعأارٜع
االشتثُارْ َٔ ١ٜصأب ١املتابعأٚ ١االظأراف َٚهاف٦أات ألطأا ٤زتأايض ايبًأدٜات ايأيت صأرف هلأِ ظأٗرٜاً ٚفأل
عًُٝات صدرٖا ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ ئًٌَُ ًٓض تًَبًًٌِاْ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ؿاكايِ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُ هُهُك ًاؿؿَكُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل؟فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ئًٌَُ ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ؿ.بٌري ,طىهًَناك ػاًْ ,اًؤهتا عٌل ,عُمضيُ ػاْ ,ؿ.بٌري فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.بٌري ػوًى:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُو ًاؿؿَيُ كُ باي هُ ًىكافُئاتِ ًىَمَفري ؿَكات ,بُكَ ئُو ًىكافُئُيُ ؿياكَ ًىتوَُق ًُعُ ًىىُيعُؿَ,
ُٓك هًُاؿؿَكَُ بؤ ػؤّ تُىًـّ كلؿووَ و ؿَهََِ (فعِ ساهعُ ىًعأًٍ ببأاٍ دٔعىؿ اشأتثٓا ١ٝ٥اريٓأا ٤تأؿيعُ
اهىادبات ايٝ ٛف ) ١ٝكُواتُ هُ ساهَعُتِ ئُطعُك ٓعاتى فُكًاُبُكَكعُ يعاْ ًىَمَفُكعُ دٔعىؿيَلِ ئًوتوعِائِ
مياؿّ كلؿ ,ياْ ًُهُهُْ ؿَواًًَلِ مياؿّ كلؿ ,ياْ هُ كاتًَلِ ىًاهِ ؿا ئًٌُكاُِ ػعؤّ تعُواو كعلؿ ,بؤيعُ
ئُوَّ ئًُلِؤ تًُاًاّ ؿَكُيّ هُ ُُٓـَّ هُ فُكًاُطُكاْ ئعُوَّ كعُ ئًٌَعُ بُؿواؿآعىوصياْ بعؤّ كعلؿووَ
ًاُطاُُ ئًُُ ؿابَُ ؿَكلَّ بؤ هُك ُُٓـ فُكًاُبُكيَم بَِ ئُوَّ هُبُبِ ؿابَُ كلؿُُكعُ ؿيعاك بلعلَّ,
بؤيُ ًّ ؿاوا ؿَكَُ هُ تُعوًٌات و ِكيٌَِايًعُكاْ ؿا ئعُوَ ميعاؿ بلعلَّ ,كعات َِ كعُ وَميعل يعاْ كعُوا هعُكؤكِ
فُكًاُطعععُ ؿاوا ؿَكعععات بعععؤ ئعععُو ًىَمَفاُعععُ هعععُكف بلعععلَّ ,ؿَبع عَِ هعععُبُبُكَُ ؿيعععاكّ بلعععلَّ ,دٔعععىؿَ
ئًوتوِائًُكُ ًُٓ كُ بؤتُ هُبُبِ هُكفُكُّ و؟ مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
طىهًَناك ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن طىهًَناك ىاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُ ًاؿؿَّ  18ئُو ؿوو ًوًؤْ ؿيِاكَّ ؿَؿكيَ ت بُ فُكًاُبعُكاْ هعاكُُ بعؤ يعُن كعُي كعُ هًَعلَ
ؿَهَآ ُٓهَواْ بعُ كَِجنعـاُِ كِاؿَبعُؿَك و دىٓعـّ ئًوتوعِائِ ,ئايعا ئعُو دىٓعـَ ئًوتوعِائًُ ٓعؤْ ؿيعاكّ
ؿَكليَت و ِكيٌَِايِ ئايا هُو باكَيُوَ ُٓيُ هُ وَماكَت ياْ هُ سلىًُت؟ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ًاًؤهتا عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَآل ًّ ثٌتًىاُِ هعُ ًاؿؿَكعُ ؿَكعَُ تًَبًًُِكعَُ بًُعًَلِ ًاًؤهعتا بًُعري ئاًعافَّ ثًَعِ كعلؿ ,ئعُويٍ
مؤكداك هُو ساهَُتاُُ ًُيى و ًُمادِ ًُػوِ و ئُواُُ ؿَوك ؿَبًََِِ ,سياُُوَّ و ًُُاُُو َّ ئًُعُ يُكًَلعُ
هُو ؿَكطاياُُّ كُ ئُطُكّ طُُـَهَِ و ئُواُعُّ تًعا واكؿَ ,بؤيعُ ًعّ ثًٌَعًِاك ؿَكعَُ هعُ ئعُػريّ ؿيَلَكعُ
بِىوهععلَّ (وفععق ًعععايري عوًٌععُ وعاؿهععُ) يععُعِِ ًععُعايليَم ٓععُبَِ بععؤ ئًُععُٓ ,ععًُ كععُ تععؤ ُععاوّ ؿًََُععِ
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(اشتثٓا٤ات) ًُهُهُْ دٔىؿّ ئًوتًوِائِ كعَِ تُسعُكىَ ؿَكعات هعُو ًُهعُهُيُ؟ ,ئايعا ًعُمادِ ًُػوعِ
يُكًُُ؟ ,هًقُُيُكُ ٓؤُُ؟ ,عُهُي ئُىُي ًتًَم ُٓبَِ بؤ ئُوَّ وَماكَت بتىاَُِ بُ ثًَِ ئعُو كُهًٌُيعُ
هُ تُعوًٌات ؿا كَِٓاوّ ئَُ ساهَُتُ بلات ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هعُ ئعُػري ؿيَعلِّ ؿا (فأ ٢ذايأ ١قٝأاَِٗ
بباٍ جٗٛد اشتثٓا ١ٝ٥اريٓا ٤ثد ١ٜايٛاجبات ايٝ ٛف ١ٝاملًكأا ٠لًأ ٢لأا كِٗ ٚفأل َعأاٜر لًُٝأٚ ١لاديأ )١ئعُو
دىًوُيُّ بؤ مياؿ بللَّ ,ؿاوا هُ هًقُُّ بُ ِكيَنيٍ ؿَكَُ ئُو كُهًٌُّ (ُفى اهعٌى) وَكى ؿويََِِ بًلُُُ
(هوعٌى ْفص٘)ٓ ,ىُلُ ئُوَ ُهَُتُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
عُمضيُ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن لظ ١ُٝجنٍ اهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
تًَبًِِ ًّ هُهُك ئَُ ًاؿؿَيُ ئَُ ثاؿاًتُ ُُػتًُِيًُ بُ كَِئِ ًّ ٓعُك ُعًًًََُِتٓ ,عىُلُ بعُ سعىكٌِ
ئًٍ كلؿُِ ئًٌَُو بُؿواؿآىوصياْ هُطُيَ فُكًاُطُكاْ و وَماكَتُكاُـا ًّ طىيٍَ زيَ بىوَ ,داكّ وآُبىوَ
وَميل وتىويُ تِ ئَُ بعلَِ ثاكَيعُ ثاؿاًعتُ ٓعًض ثًَىيوعتًُكِ ًُعُ هعُ وَماكَتعُكاْ يعاْ هعُ فُكًاُطُكاُعـا
ؿَؿكَّ ,يُكًَم هُ ؿَكطاكاْ وَكى ًاًؤهتا عٌليٍ باهِ كلؿ ئُطُكّ كلؿُُوَّ ُاعُؿاهُتِ و بُ ًًنادعِ
ًُػوِ فُكًاُطُكُ و ُٓكوَٓا طُُـَهًٌَِ تًا ؿكوهت ؿَبًَت ,بؤيُ ئًٌَعُ ؿَبع َِ فُكًاُبعُكاُِ سلىًعُت
هُ وَماكَتُكاْ و هُ ؿاًىؿَمطاكاْ بُ طًاُِ بُكثلهًاكيُتًُوَ بُ هىثاي و ثًَناُري و بعُ بُكمكلؿُعُوَّ
ثوُ و ثاؿاًتُوَ ًُعُِويُوَ ئًٌَُ بتىاُري ٓاوكاكياْ بلُيُُّ ,ن بُ ثاؿاًتًَلِ ُُػتًُِيِ كعُ دًعاوامّ
و ُاعُؿاهععُتِ هععُ ًَُععىاْ فُكًاُبععُكاْ و فُكًاُطععُكاْ ؿا هععاكؿبىوُُوَّ ُُٓععـ َّ فُكًاُبععُك بلععلَّ هععُُاو
فُكًاُطُكاُـا ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُو ً 35وًاكو  261كُ ثاؿاًتِ ُُػتًِعُيِ كعُ ً 3وًعؤْ ؿيِعاك
بععؤّ ُٓيععُ فُكًاُبععُكيَم هععُ هععاهًََم ؿا وَكّ طععلًَّ ,ععّ ؿاواكععاكَ ئععَُ ب علَِ ثاكَيععُ ُععًًََُِِ ,بععُكَ ئععُو
ًىكافُئاُُّ كُ بؤ ٓاتىٓؤ ,بؤ ًُهلَفِ ؿائريَيُ بَُ ًًَىامَّ تل سيًََِِ ,بُكَ بُ ثاكَّ ُُػتًِعُ بعَِ و
ًٓض فُكًاُبُكيَم ًًََُُِِ و هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل ئُطُك تًَبًًُِكت ُٓبَِ؟ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ وئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
دععاك َّ ًىكافععُئات هععًفُتِ ؿَضيىًععُّ ًُععُ و ُععابَِ هععًفُتِ ؿَضيىًًُععِ ٓععُبَِ ,هععُ ٓععًض وَماكَتًَععم و
ؿائريَيُن ؿا ,ىُت ؿيىاُِ كَىابُّ ًازي ئُطُك ثًٌَِ ئًَوتا تُؿىًقِ كلؿب َِ ئعُوَّ ىبعى َي ُعُكلؿووَ ,ئعَُ
ؿوو ًوًؤْ ؿيِاكَ ,ىُت ًُكت ًُُ بعـكَّ بعُ ٓعًُىو ًىَمَفًَعم و تعا ئًَوعتا ٓعًُىو ًىمَفًَعم ىعُت وَكّ
ُُطلتىوَ ,كَُِط ُٓيُ ئُوَّ كُ دُُابتاْ باهِ ؿَكُْ ,يُكًَم عاؿالُُ ؿَهتِ ثع َِ ُعُكلؿبَِ و ئًٌعُكُّ
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ث ع َِ ُععُكلؿبَِ ,بععُكَ مؤك كععُي هععُ فُكًاُبععُكاْ ثًَىيوععتًاْ بععُوَ ُٓيععُ ثاؿاًععت بلععليَّ هععُ ُُتًذععُّ
ئًٌُكاًُاْ ,بؤيُ ًّ هًَلَ ثًٍَ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ,ئُوَ يُنُٓ ,ك هَُ بابُؿا سُم ؿَكَُ
زي ؿَكعُْ بعُ ًُوعبُتِ ًاًؤهعتاياُِ ئايًًِعُوَ ئًٌَعُ بُكِاهعتِ
ًتًَم ب َوًٍَٓ ,ىُلُ ُاًَُ بؤ ؿيَعت و ؿاواَ َ
وَػتععِ ػععؤّ كععُ ٓععاتىوَ كتابُكععُ ًىافُىععُشياْ هُهععُكّ كععلؿووَ ,وَكععى وَماكَتععِ ًاهًععُ بععُ ثًَععِ ئ عُو
ؿَهُكتُّ كُ ؿكاوَ ثًٌَآْ ,ىُلُ ئُو ًىػُهُهاتُ ,ئُوَّ كُ ؿاُلاوَ بؤيعاْ هعُ بُ عـا وايعُ ئعُوَّ هعُ
بُ ـا وابًَِ ,ىػُهُهات بَِ وَياػىؿ ًىوُٓ بَِ ,ئًٌَُ بُ ثًَِ ىاُىُُكُ وَكى بُ عـاّ زيَ ؿَكعُيّ ,بؤيعُ
سلىًُت ًىافقُ هُهُك ثًَـاُِ ئُوَ ,بُهَ َِ بلِياكَ بُ ًُوبُتِ ئًٌَُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ياهايِ؟ ئُظري ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئًٌَُ وَكى هًقُُ ًٌٓٔاْ ًًُُُِٓ ,كاًٍُ تُهعًُِ ُعُكلاْ هُهعُك يعُكالّ ,بؤيعُ ُآعاكيّ وليَتعُ
ؿَُطـاًٍُ ,بؤيُ ُٓكوَكى ػؤّ ؿَػُيُِ ؿَُطـاُُوَ.
املاد ٠ايثآَ ١لعر:٠
جيب إٔ ال ٜسٜد زتُٛع املهاف٦ات ايٓكدٚ ١ٜايع ١ٝٓٝاييت دفع يًُأ ٛفني لأٔ ًَٝأ ْٞٛدٜٓأار شأٜٓٛاً يًعأدص
ايٛاذد ٚيًعٌُ ْفص٘ ٚضُٔ ايتدصٝصات املكرر ٠باملٛازْ ١املدتصأ ١يف ذايأ ١قٝأاَِٗ ببأاٍ جٗأٛد اشأتثٓا١ٝ٥
أريٓا ٤ثد ١ٜايٛاجبات ايٝ ٛف ١ٝاملًكا ٠لً ٢لا كِٜٗٚ ،صتثٓ َٔ ٢يو املهاف٦ات املُٓٛذ ١يًعأاًَني يف املعأارٜع
االشتثُارْ َٔ ١ٜصأب ١املتابعأٚ ١االظأراف َٚهاف٦أات ألطأا ٤زتأايض ايبًأدٜات ايأيت صأرف هلأِ ظأٗرٜاً ٚفأل
عًُٝات صدرٖا ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكم بلاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟ بُ كؤّ ؿَُعط ثُهعُُـ كعلا ,بعؤ ًاؿؿَيعُكِ
تل كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ايفصٌ ايرابع
(املالنات)

املاد ٠ايتاشع ١لعر:٠
أٚالً :لًٚ ٢زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد بايتٓصٝل َع ايٛزارات االخر ٣إلداد َفردات َالنات ٖ٦ٝأات االقًأ ِٝيًصأٓ١
املايٚ 3112 ١ٝاملصادق ١لًٗٝا يف ض ٤ٛنًف ايرٚا ب املصدق ١يالقًٚ ِٝايبايػأ )15.111( ١مخصأ ١لعأر ايأف
درجٝ ٚ ١فَ ١ٝصتردري ١يصٓ3112 ١
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رياْٝاً :لً ٢اهل٦ٝات ٚايٛزارات ٚادتٗات غ املر بط ١بٛزارٛ ٠زٜع لدد ايأدرجات ايٝ ٛفٝأ ١املصأتردري ١ضأُٔ
َالى شٓ 3112 ١لًَ ٢الى َؤشصات االقًٚ ِٝاحملافظات ذصب ايتعًُٝات ايصادر َٔ ٠زتًض ايٛزرا ٤ذتأني
طبٝل قاْ ٕٛزتًض ارتدَ ١ايعاَ ١يالقً ِٝرقِ ( )7يصٓ3111 ١
ريايثاً :لً ٢ايٛزارات ٚادتٗات غأ املر بطأ ١بأٛزار ٠االلأالٕ لأٔ ايأدرجات ايٝ ٛفٝأ ١املصأتردري ١ضأُٔ َأالى
 3112لً ٢إٔ ه ٕٛآيٝأ ١ايتعأٝني ٚظأرٚطٗا َٛذأدَٚ ٠عًٓأ ١يف ٚقأت ٚاذأد ذتأني عأه ٌٝزتًأض ارتدَأ١
ايعاَ ١يف االقًِٝ
رابعأاًً :تأأسّ ايأأٛزارات ٚادتٗأأات غأ املر بطأأ ١بأأٛزار ٠سٜٚأأد ٚزار ٠املايٝأأٚ ١االقتصأأاد ظأأدا ٍٚتطأأُٔ لأأدد
امل ٛفني ٚأمساٚ ِٗ٥لٓأاٚ ِٜٗٓٚدرجأا ِٗ ايٝ ٛفٝأ ١ايأا ٜٔمت عٝأِٓٗ ذصأب ايٓصأب املعأار ايٗٝأا ألأالَ ٙأع
األٚاَر ارتاص ١بايتعٝني
خاَصاً :ال جيٛز ايتعاقد يًعٌُ يف دٚا٥ر االقً ِٝإال مبٛافكٚ ١زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد  ٚعط ٢األٚي ١ٜٛيف ايتعأٝني
يًعكٛد ايٓافاٚ ٠حتتصب فرت ٠ايتعاقد خدَ ١ألغراض ايتكالد ٚيٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد ختٖ ٌٜٛا ٙايصالذ١ٝ
اىل ايٛزراٚ ٤رؤشا ٤ادتٗات غ املر بط ١بٛزار ٠ذصب اذتاج١
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ئًٌَُ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُك ًاؿؿَكُ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ؿاكايِ؟ كان ؿهًَل فُكًىو.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُكِيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُك ًاؿؿَكُ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ وئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ك َِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ٓاوكِام ػاْ ,مَكًُ ػاْ ,كان سًُُ هعًـ ,هُكطىيَ ػاُْ ,اهم ػاْ ,كان سعادِ بعالي,
كان ػوًى ,كان هامل ,كان طيايٓ ,افَ ػاًْ ,وًَل ػاْ ,ؿ.بٌري ,فياْ ػاْ ,كان ُباغ ,كان فاضًٌ ,اًؤهتا
كاوَُُ ,هليّ ػاْ ,هًىَيى ػاْ ,كان ُُك ضياًْ ,اًؤهعتا فعُكًاْ ,عُمضيعُ ػعاْ ,ثعُياَ ػعاْ ,كعان كعاكؿؤ,
ثُضياْ ػاْ ,ؿ.اظيـ ,كان ئاكاَ ,كان ًًَلماؿ ,كىيَوتاْ ػاْ ,كان كاكؿؤٓ ,اوكِام ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ٓاوكِام اظيـ:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئُو بابُتِ ًًالكاتُ هُ بًُِ ٓىاكََ بُكِاهتِ ثًٌَىايُ تًَبًِِ مؤكّ هُهُك بَِ ,هُ بلِطُّ يُكَُ ؿا
كُ باهِ ُٓ 15ماك ًًالكاتُ ,ئًُُ بؤ هاكُِ ؿيٍ بُ ؿووباكَيِ طؤكِاُلاكّ هُاليُْ سلىًُتُوَ ُامامن بُ
ًُيى و ًُماز و بُُٓكِٓ ٓؤكاكٍَ بَِ ُاوّ واهتُكاكيٌِ زيَ بًَِري ثًٌَىايُ ُٓك ؿكوهعتُٓ ,عىُلُ ئعُوَّ
ئًٌَُ هُُاو كؤًُهَطا ؿَفيّ سُىًقُشياْ هُُاو كؤًُهَطا بًًِىَ كُ هاكُُ طؤكِاُلعاكّ بُهعُك ئعُو ًًالكاتاُعُ
ؿيَعتً ,عّ ُععامامن ُٓكٓعِ كات ًَععم ئًٌَعُ ه ًَععلَ مؤك ؿاوا ؿَكعُيّ ؿاكعؤكِ هععُ وَماكَتًَعم ؿَكععُيّ كعُ ؿَ َهعًَري
ًًالكاتُكععُّ كًُععُ بععُ ٓععًض ً عًَىَيُن ئاطععاؿاكُري ,يععاْ بوَ عًَري ىوععُّ ئًٌَععُ وَكُععاطريَّ ,ؿواتععل ؿَبًععِري
طؤكِاُلاكّ ٓاتىوَ ,ئًٌَُ بُكِاهتِ ثًَىيوتُ هُو ًًالكاتاُُ ئاطاؿاك بعري كعُؿواتل ٓعُُـّ ثُهعُُـ ؿَكعلَّ و
ئععُوَّ كععُ هًَععلَ ٓععاتىوَ ئايععا ٓععُك ئُوَيععُ ,تُبعععُْ ًععّ ؿَهَعًٍَ ٓععُك ئععُوَ ًُععُ ,طؤكِاُلععاكّ بُهععُكؿاؿيَت,
زي ئاطاؿاكبلليَتعُوَ ,ػعاهًََلِ
هُبُكئُوَ ثًٍَ باًُ ئُطُك مياؿ كلؿْ ؿكوهت بىو بعؤ وَماكَتًَعم ثُكهعًُاُِ َ
ؿّ بُكِاهتِ ئًٌَُ هاكُُ ػاًٌُُُري كلؿصيعاْ ُٓيعُ ,ئُواُعُّ كعُ ػاًٌُُُعري ؿَكعليَّ ,ؿيعاكَ ؿَبع َِ ئعُو
هًقُُيُّ كُ باي ؿَكلَّ و ؿاؿًَُمكَّ بؤ ئُوَّ ؿاًُمكاُـْ بلعلَّ ,هُ ِكيَطعُّ ئعُو هًقُعُوَ ثلِبلليَتعُوَ,
ُُن بؤ ثُكهًُاًٍُ وامغ ًُُ ,بُكِاهتِ ئًُاُُ ٓؤْ دًَطاكاًُعاْ ثعلِ ؿَكليَتعُوَ ,ئعُوَ ػاهًََلعُ بُكِاهعتِ
ؿَبَِ سلىًُت بُُُٓـّ وَكبطلَّ ,يُعِِ دًَطاّ ئُو كُهاُُّ كُ ػاًٌُُُري ؿَبّ ؿَبعَِ بعُ ًعًَىَيُن
ئُو هًقُُيُ و هُ ِكيَطاّ ئُو هًقُُوَ ًىيَُِكاًُاْ ثلِ بلليَتُوَ ,ػاهًََلِ ؿّ ُامامن ئًٌَُ ياهاّ ئُجنىًعُُِ
كِافًَاْ بؤِٓ ؿاُاوَ؟ ,ئُطُك ىُكاكَ ُٓك دَِ بُدَِ ُُكلَّ ,بُكِاهتِ وَميلّ ؿاكايِ ىوُيُكِ كلؿ ثًٌَال
هُ مًِِ ىوُكاُِ وتِ سلىًُت ُُٓطاو ؿََُِ ,يُعِِ ًعّ ُعامامن سلىًعُت ٓعُُطاو ؿَُع َِ ٓعًُ؟ ئُهعوَُْ
ؿَبَِ ئًٌَُ بناُري و ًُغيىي ب َِ ًتُكُ هُالًاْ ,سلىًُت ِٓ كلؿووَ بعؤ ئعُوَّ ئعَُ ؿَهعتُّ ُُمآعُّ
ئُجنىًُُِ كِافَيُ ؿكوهت بَِ؟ً ,عّ ثًٌَىايعُ ٓعىُلُ بُكِاهعتِ ًعتٍ ُٓيعُ هُهعُك ئعَُ بابُتعُ ئعُو ًعًَىَ
ؿاًُمكاُـُُّ كُ ئَُ ُُٓـ هاهَُ كلاوَ بُكِاهتِ وَكى ثًَىيوت ُُبىوَ و طوعُيِ و ُعاكَِمايِ مؤكّ ػعُهَلِ
زيَ كُوتىوَتعُوَ ,يععُعِِ ئععُوَتاَُِ ػؤًععاْ بًًٌِععاْ هععُ ٓععُُـ ًععىيًََِم ؿا ػععُهَم ُاويععاْ ٓععاتىوَ و ثاًععال
ُاوَكاًُاْ البلؿكاوَ و ػُهَلِ تل هُ ًىيَِِ ئُواُـا ؿاُلاوَ ,هُبُكئُوَ مؤك مَكوكَ ئُو ئُجنىًُُِ كِافَيعُ
ؿَهععت بععُكاكبَِ و سلىًععُت ئُطععُك طوععُيِ هععُو ياهععاياُُيُ كععُ ثُكهععًُاْ ؿَكّ ُاكععات ,بُكِاهععتِ ؿَب عَِ
ثُكهًُاًٍُ مَػت هُهُك ئُوَ بلات كُ سلىًُت ئَُ ئُجنىًُُِ كِافَيُ ؿابَِِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
مكًُ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن مكًُ ُاحل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاك ؿكَُ كى هعَِ ؿككَِ بلِطُكا ؿّ بًَٔعتُ مياؿ كلْ بؤ واْ فُكًاُبُكيَت يُت كى عُىعـْ كعى بُهعذي,
ٓىُلى بُكِاهتِ ئُطُك ئَُ بًَٔري هُغ كُيَِِ ُُٓـ فُكًاُبعُكيَت يعُت طليَبُهعت ميَـَُعُ ًعُ ُُٓعـَن
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كُهًَت ُٓيّ كى ًقابو َِ وّ ًوتُسُىّ تعُىاعىؿ َّ فّ و ٓعُتا و َّ طعاظ َِ ُُٓاتًِعُ تعُىاعىؿ كعلْ ,ئُطعُك
ئَُ بًَٔري ثؤهًِعُكِ بلعُيّ بعؤ و اْ فُكًاُبعُكاْ ,يعاْ طليَبُهعتا ئعُوفّ هع َِ هعاك ميَعـَتل بًعت ًعىؿَي َِ
طليَبُهتا وّ بًَٔذي ًىيِا واْ تًَُِ تُىاعىؿ كلْ بًَٔتُ ؿاُاْ يُكوُك بًَٔتُ ؿاُاْ كى بًٔذي كعُ كِكابعُكيا
ئُوَّ ثلؤها ؿاًُماكُـَُِ ئُوا ُىكُ تًَتُ كلْ ي ُٓكيٌَا كىكؿهتاُ َِ ئُظُ ؿساهُتعُكِ ؿا ئُطعُك ٓعاتى ئعُو
ياهايا كِافَي َِ ُُٓاتُ د َِ بُد َِ كلْ ,يعُعِِ يُكوعُك بع َِ كىبٔعًذي فعؤكً َِ ؿاًُمكاُعـُ َِ ثلِكعُتّ بًَٔتعُ
دًَطري كلْ ,بؤ واْ فُكًاُبُكيَت تًَُِ ػاًٌُُُري كلْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان سًُُ هعًـ فُكًىو.
بُ ِكيَن سًُُ هعًـ سًُُ عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ تُئًلـ ؿَكًُُوَ هُهُك ئُو ػاهَُّ كُ ٓاوكِام ػاْ باهِ كلؿ كُ ئَُ ئُجنىًُُِ كِافَيعُ ئًٌَعُ بؤٓعِ
هُ ياهاّ فًاكَ  ّ 7هاهَِ  3113بؤ دَِ بُدَِ ّ ُاكُيّ؟ ,با ئَُ وكتعُ ببعَِ بعُ ًىئُهُهعات و بعُ ثًَعِ
ياها بَِ و ياها دَِ بُدَِ ّ بلُيّ وًىئُهُهُكُ ؿكوهعت بلعُيّ ,يعُعِِ ئُجنىًعُُِ كِافَ ثًَعم بًَعِري,
بؤيُ ًّ ؿاوا هُ بُ ِكيَنتاْ ؿَكَُ هُ فُىُكَيُن ؿا ئًٌاكَ بلُيّ كُ تا تُئلخيًَم تا  2/1تا  2/15بَِ كعُ
 2/15ب ع َِ ؿووًععاُط ؿَكععات ,هععًُاوَّ ؿوو ًععاُط ؿا ئُجنىًععُُِ كِافَ ثًَععم بًَِٔععـك َّ و بععُ ثًَععِ ياهععاّ
ئُجن ىًُُِ كِافَ تعُعًِات بلعلَّ ,ئعُوَ ػا َهًَعم ,ؿاوا ؿَكعَُ تُئلًعـ هعُو ىوعُيُّ مَكًعُ ػعاْ بلُُعُوَ و
ثٌتطريّ ؿَكَُ كُ عُىـَكاْ كُ بُكِاهتِ مؤك ٓاووكتًعاْ كعُ بعُ طليَبُهعت ؿاًعُمكاوْ و كعُ هع َِ هعا َي و
ٓىاك هاهَُ ئُمًىوًَُلِ باًِ ُٓيُ و ًاكَمايًُكِ ُٓيُ ,بؤيعُ ئًٌَعُ ُىوهًىيٌعٌاُُ ئُوهُويعُت بعُ ئعُوَ
بـكَّ ,بُكَ بًلعُيّ بعُ ًعًَىَيُكِ ئًوعناَ ,بُكِاهعتِ ئعُو طليَبُهعتاُُ ,ػعا َهًَلِ تعل بُكِاهعتِ ئُطعُك ئعَُ
ئُجنىًُُِ كِافَيُ ثًَم ًَُُِٓلاو بُ ثًَِ ئُو فؤكًعُ بعىو ًعّ ؿاوا ؿَكعَُ ئعَُ فؤكًعُ و ئعُو ثلَُوعًح و
ًعًععاك و ثًَىَكاُععُ كِووْ بلليَِعععُوَ و ثُكهععًُاْ ٓعععاوؿيَلّ بلععا و بُؿوآعععىوُِ بلععات ,فُكًاُبعععُكَكاُِ
ؿَمطاكعاُِ تعلّ وَكععى هعُكؤكايُتِ ٓععُكيٍَ و ثُكهعًُاْ و ئُجنىًعُُِ وَميععلاْ و ثًٌَعٌُكطُ و ئاهععايٍ و
ئُجنىًُُِ ئاهايٍ ئًُاُُ تا ئًَوتا بُبَِ فؤكَ ُُكلاوْ ,ئُواًٍُ با بُ ثًَِ ئُو فؤكًعُ بعَِ ,ػعاهًََلِ تعل
ثلهًاك ؿَكَُ هُ ئُجناًِ تُىاعىؿ بىوُـا ًا رييَم ؿكوهت ؿَبَِ ,ثوُّ وَميفعِ بعُؿَك هًُعُّ ئًَوعتا كعُ
 15هاهَُ ئُو ثوُ وَميفًاُُّ كُ هعُ ئعُجناًِ تعُىاعىؿّ ؿكوهعت ؿَبعّ ,بعُ ِكيَن وَميعلّ ؿاكايعِ ٓعُُـَ و
ٓؤْ ًىيَُِكاًُاْ ثلِ ؿَكليَتُوَ؟ ,ؿاواكاكَ ئُواًٍُ ُٓك بُ ثًَِ ئُجنىًعُُِ كِافَ و بعُ ثًَعِ ئعُو فؤكًعُ
ًىيَُِكاًُاْ ث ِل بلليَتُوَ و ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هُكطىيَ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكطىيَ رضا:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ًُوبُتِ ًاؿؿَّ  19كُ ًّ ثًٌَىايُ ًاؿؿَيُكِ طلُطعُ و ثُيىَُعـّ كِاهعتُوػؤّ بعُ مؤكبعُّ ٓعري و
تىيَقَكاُُوَ ُٓيًًُ ,الكاتُ ًًٍِ ,ئُو ثًًٌَِاكَ ؿووباكَ ؿَكًُُوَ كُ كعان سًُعُ هععًـ و ٓعاوكِام ػعاْ
باهًاْ كلؿ ,ئًٌَُ ياهاّ ئُجنىًُُِ كِافًَاْ ؿَككلؿ هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ طلُطِ ئَُ ياهايُ هعُوَؿابىو
كُ ًُٓىوًاْ كؤن بىويّ هُهُك ئُوَّ ؿاًُمكاُـْ بُ ياهايِ ؿَكات هعُفيَل ؿَهعتِ هًقُعُ و وَماكَتعُكاْ
ؿَكّ ؿًَََِِٓ ,بؤيُ تُئلًـ هُ ثًًٌَِاكيَلِ ًىسُؿَؿ ؿَكَُ كُ ًاوَيُن ؿابِـكَّ ئًٌَُ هُ ياهاّ بىؿدعُؿا
ئُو ئُجنىًُُُ ؿَهت بُكاكبَِ بؤئُوَّ ؿاًُمكاُـُِ  3112هُهُك ؿَهعتِ ئُجنىًعُُِ كِافَ بعَِٓ ,عىُلُ
ًُٓىوًاْ هُ كِابلؿوو ؿا ئُو ُاكَِمايِ و طوُيًُّ ػىيَِعـكاكاْ و ئعُو ؿَكٓعىواًُُاْ ئاطعا زيَ بعىوَ هُهعُك
ئُوَّ كُ هَُ ؿاًُمكاُـُُ هُ ِكيَعِ ئعَُ هًقُاُعُوَ كؤًعُ َهًَم ُاعُؿاهعُتِ كعلا و كؤًعُ َهًَم ػعُهَم هًَعِ بع َِ
بًُللاوْ هُ ًافِ تُعري بىوْ ,ػاهًََلِ تل ئًٌَُ ئَُ ؿَىًُاْ هُياهاّ  ّ 3113بىؿدُ تُهبًت كلؿ كُ
ؿَب َِ ًُٓىو ُٓيئات و وَماكَتُكاْ ئُو ؿَكَدُ وَميفًاُعُّ كعُ ُٓياُعُ هعُكِووّ ئعُو هًقُُيعُوَ بع َِ كعُ
ئُجنىًُُِ وَميلاْ تُعوًٌاتِ بؤ ؿَككلؿووَ ,ثلهًاكَكُّ ًّ هًَلَ بؤ وَميعلّ ؿاكايعِ ئُوَيعُ ,هعُ هعاهَِ
كِابلؿوو ؿا كؤًُهًََم ػُهَم تُعري كلاْ ُُٓعـَّ هعُ وَماكَتعُكاْ كعُ هعُكِؤفاُِ كِابعلؿووؿا باهعللا هُاليعُْ
زي ؿكا هعُ
ثُكهًُاُتاكاُُوَ ,بُؿَك هُ ِكيٌَِايِ ئُو هًقُاُُ بىو ,بُؿَك هعُو ًًالكعُّ كعُ هعاهَِ ثعاك بلِيعاكّ َ
ثُكهعًُاْ كعُ ػععُهَم تعُعري كعلا ,بؤيععُ ئًُعَُ ثلهععًاكيَلُ ؿَكعل َّ وَميعلّ ؿاكايععِ ًعُعوىًاتِ ٓععُب َِ و
وَكػياْ بـاتُوَ ,ؿاواّ ئُوََ ؿَكعَُ ئُطعُك ُعُتىاُلا ئُجنىًعُُِ كِافَ هعُو ًاوَيعُّ كعُ ئًٌَعُ ثًٌَعًِاك
ؿَكُيّ كُ تُهبًت بللَّ ,ئُو هًقُُّ ؿاًُمكاُـُُّ كُ هاكُُ هُ ِكيَِ ئُوَوَ ػعُهَم تعُعري ؿَكعل َّ ئعُو
ًىَمَفاُُ ياْ ئُو ًًالكاُُّ كُ ؿائُُل َّ بؤ هُكؤكايُتًُكاْ و بؤ ؿَمطاّ ئاهايٍ و وَماكَتِ ثًٌَعٌُكطُ
و ئُو وَماكَتاُُّ كُ بُؿَكبىوْ هاهَِ ثًٌَال و ئًُوا َي ئُواًٍُ هُ ِكيَِ ئُو هًقُُيُوَ ػعُهَم ؿاًعُمكيَِّ
و هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ُاهم ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُاهم تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ُٓك هُوَوَ ؿَهت ثَِ ؿَكَُ ًاُاّ ًُُ كُ ئًٌَُ بعاكتليّ ؿَهعُكتِ تًُعليعري و ؿَهعُكتِ كىابًٌعاْ
ُٓيُ ,ئًٌَُ هَُ ياهايُ بوًََري (بري طبٝل) ىاُىًَُم كُ  3111ؿَكٓىوَُ ,اكلَّ هعُ ًعاؿؿَّ ثًٌَعىوؿا بعؤ
ًتًَلِ تل وشياْ و ياهايُكِ تل بىو ُٓك عُيُِْ ًت ئاوا ,يُعِِ ًاُاّ ًُُ ئًٌَُ ًىؿَتِ ؿوو ها َي بـَيّ
بُ سلىًُت بؤ تُتبًقِ ىاُىًَُم بُ ًُكتِ ئَُ سلىًُتُ ؿَهعُكتِ تُُفًنيعُ هعُ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُـا,
ئُّ ئًٌَُ ؿوايِ ٓعؤْ ؿاوا هعُ ٓاووكتًعاْ بلعُيّ ئًوتعناَ بلعُْ بعُ ياهعاكاُِ تعلَوَ؟ًُ ,عقىهعُ ياهعايُن
ثُكهًُاْ ؿَكّ بلات هعُ َ 3111وَ ياهعايُكِ ئُوَُعـَ طعلُط كعُ بعاي هعُ ئُجنىًعُُِ كِافَ ؿَكعات و بعؤ
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تُعًِاتِ ػُهَلُ و هُبُكئُوَّ ػُهَم مؤك طلفد ُٓبىو ,ئًَوتاَ ًُٓىو وَماكَتُكاْ ؿَهَعًَّ ٓعًُىو ئعُو
تُعًِاتُ كُهَُكعُ بعىوَ بعؤ ئعُو فُكًاُبعُكَ كُهَُكعُ بعىوَّ ُٓيعُ ٓعًُىوّ ُُتًذعُّ ئُوَيعُ بعُ ًًعناز
تُعري كلاوَ هُهُك سوابِ سًنبايعُتِ ,بعُ تُمكًعُ تعُعري كعلاوَ ,هُبُكئعُوَ كؤًعُهًََلِ مؤك ,دُيٌعًَم
فُكًاُبُك ُٓيُ كعُ تعؤ ُعاتىاُِ ئًَوعتا ؿَهعلاكّ بلعُّ ,هُبُكئًُعُ ؿوو هعا َي هًُعُوثًٍَ ئعَُ ثُكهًُاُعُ
ياهايُكِ ؿَكلؿووَ بؤ ئُوَّ ئَُ ياهايًُُ ,عقىهُ ئًَوتا هُ  3111ئًٌَُ ؿيوعاْ بًٌعُكعًًَُِِوَ وبوَعًَري
(بري طبٝل اهقاُى ْ) دا ئُطُك ئًُُ سلىًعُت ئعاوا ؿوو هعا َي ىعاُىًَُلِ بعؤ تعُتبًق بلعلَّ ,بعَُ ٓعًُىو
ئًٌلاُُتععُ ًاهًععُو بًُععُكيُ هُبُكؿَهععتِ ؿايععُ ًععّ ٓععؤْ ؿاوا هععُ ٓاووكتًععُن بلععَُ كععُ ئًوتععناَ بلععا بععُ
ىاُىُُوَ ,ئَُ ؿيَلَ الببُيّٓ ,ىُلُ ؿَمطايُكِ تًُليعري ًُعقىي ًُُ ياهايُن ؿوو هاهَُ ؿَكًاْ كلؿووَ,
هُ باتِ ئُوَّ حماهُبُّ ئُجنىًُُِ وَميلاْ بلُيّ ,هُباتِ ئُوَّ ؿَهُكتِ تُُفًنّ بلُيّ ,بؤ ئعُوَّ
ؿوو هاهَُ بؤِٓ ئَُ ياهايُّ د َِ بُد َِ ُُكلؿووَ ,ئًَوتا ػؤًاْ دعاكيَلِ تعل بعُ ياهعا ثًَعِ بوَعًَري (بعري
ظبٝأأل ىععاُىْ) ,ئععُوَ يععُن ,ؿوو /ؿَكٓععىاُِ ُُٓععـَّ كىهًععات ُٓيععُ بععُ ِكيَناْ ٓععُتا ئًَوععتا ثًًَععاْ ؿَهَ عًَّ
تُعًِاتِ ئَُ ىوٌاًُُاْ ُاوَّ ,كىكؿيُ و ًًَقووَ و بُعن َّ ىوٌّ ,باًعُ ئُطعُك ئًُُُعُتاْ ُعاو َّ ًعّ ؿوو
هايَ هًُُوثًٍَ ئَُ ىوُيَُ كلؿووَ و بؤ تُُوًق ًُُ هُ بُيِِ وَماكَتُكاُـا ,بؤ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ئعُو
تُُوًقُّ ًُُ و بوََِ ئَُ كؤهًذُ بؤ ػىهًَم ؿاخيعُْٓ ,عىُلُ ًِا َهًَعم بعُ فعُىريّ و بعُ ؿاًعاوّ كؤهًذًَعم
تُواو ؿَكات ؿوايِ هُيل ؿَكات ؿَ َه َِ ثًَىيوتٍ بَُ ًِٓعُ ًُعُ ,ئُطعُك ثًَىيوعتت ثًَعِ ًُعُ ,كؤهًذُكعُ بعؤ
ؿاُاػُّ بؤ ًاوَيُن؟ ,ػا َهًَلِ تل كعُ سعُم ؿَكعَُ ئًٌعاكَتِ ثًَعِ بعـََ ,طليَبُهعتُكاُُ كعُ ئًٌَعُ دعاكّ
ثًٌَىو ,هاهَِ ثًٌَىوَ وشياْ ئُوهُويُت بـكَّ بُ طليَبُهت ,ئُوَ ئًَوتا مَكًُ ػاْ تُكسِ كلؿ و اٌُاْ هلل
ؿَػليَتُ ؿَُطـاُُوَ و مَكًُ ػاْ تُكسِ كلؿو ئًٌََُ ثٌعتطريّ ؿَكعُيّ ,ئىًًَعـَواكَ ئعَُ طليَبُهعتاُُ
ئُوهُويُتًاْ بـكيَتَِ بُي كَدائُْ هُو طليَبُهتاُُ ئُواُُ ُا كُ ؿيواُُوَ ؿَيوًٌََعُوَ بعُ ًًعناز تعُعري
بىوَُٓ ,يُ ىاُىُِ تُواو كلؿووَ وٓىاك هاهَُ هُ ؿَمطايُكُ ثًَىيوتًاْ بُ كِافَكُيُتِ ,طليَبُهتُ تا ئًَوعتا
تعُعري ُععُكلاوَ ,بععُكَ هععُ ثععا َي ئععُوَ ػععُهَلًَلِ تععل تععُعري ؿَكععل َّ ؿَهَعًَّ ياهععايُكُ ئُوهُويععُتِ ؿاوَ بععُ
طليَبُهت ,هُبُكئُوَ حماوَهُ بللَّ ئًُاُُ ٓاكَهُك بللَّ ,ػاهَِ ئُػري كُ ىوُّ هُهعُك ؿَكعَُ ,ئعُوَّ
كُ ٓاوكِام ػاْ ئًٌاكَتِ ثًَعِ ؿا ئعُو ئًوعتشـاي و ئًوعتبـاهُّ كعُ ُٓيعُ ,ئًُعُ ئًوتشـاهعِ كاكًُُعـّ
تامَيُ ,ئُّ طؤكِاُُكاْ ئُواُُّ كُ ؿَطؤ ِكيًَُّ ,هُهُ ئُوَّ ػاًًٌُُُُِ ئُوَّ تُىاعىؿَ ,ئُوَّ ئًُلَّ,
ك َِ ؿَػليَتُ دًَطُّ ئُواُعُوَ و ئُواُعُ ٓعؤْ ثع ِل ؿَكليَِعُوَ ,كع َِ تعُعًًِاْ ؿَكعات؟ ,هُبُكئعُوَ ئعُػري
ىوَُ داكيَلِ ؿيلُ ؿَيوًٌََُوَ كَدائُْ ئعُو (بعري طبٝأل ىعاُىْ) البعُْ ٓعىُلُ ععُيبًَلِ طُوكَيعُ بعؤ
ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان سادِ بالي فُكًىو.
بُ ِكيَن اظيـ هوًٌاْ (بالي):
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًًٍِ ثٌتًىاُِ هُ ٓاوكاكامن ػىًلِ بُ ِكيَن ٓاوكِام ػاْ و هعُكطىيَ ػعاْ و ُاهعم ػعاْ ؿَكعَُ ,هعُباكَت
بععُوَّ كععُ ثًَىيوععتُ ؿاًُماكُععـْ بععُ ثًَععِ ياهععا ب عَِ ,كععُ ًععاؿاَ ياهععاكًُاْ ؿَككععلؿووَ ثًٌَععال سلىًععُت
بُٓاُُيُكِ ُٓبىو كُ ؿَيطىت ياهعايُكُتاْ ؿَكُعُكلؿووَ ,بعُكَ ئًَوعتا ئًُعُ ًعاوَّ ؿوو هعاهَُ ياهعايُكُ
ياهاّ فًاكَ  ّ 7هاهَِ  ّ 3111ئُجنىًُُِ كِافَ ؿَكعلاوَ ,بعُكَ تعا ئًَوعتا دع َِ بعُد َِ ُعُكلاوًَ ,عّ ؿاوا
ؿَكَُ ئَُ ؿاًُكماُـُاُُ بُ ثًَِ ئعَُ ياهعايُ بع ًَِ ,عاؿاَ ياهعايُكًُاْ ُٓيعُ ,هُهعُك سلىًعُت وادبعُ كعُ
ئًُععُ بلععات ,ثًَىيوتًٌععُ بُكِاهععتِ ٓععًُىو هععُكؤكايُتًُكاُِ وَكععى ثُكهععًُاْ و ئُجنىًععُُِ وَميععلاْ و
هععُكؤكايُتِ ٓععُكيٍَ بًُععِ عُهععلُكّ و ًععُؿًٍَُ ٓععًُىوّ هععُ ٓىاكٓ عًَىَّ ياهععايُكُؿابَِ و بععُ ثًَععِ
ياهايُكُ ؿاسيُمكَّ ,هعُباكَت بعُ طليَبُهعتُكاًٍُ هعاهَِ كِابعلؿووَ هعُ ياهعايُكُ ًَِٓاًعاْ ,بعُكَ ئعُوَّ
كععًُّ ثلهععًاكَ كععلؿ كععًُاليّ طليَبُهععت تععىاُِ ئًوععتفاؿَ هععُ ؿاًُمكاُععـْ بلععات ,ثًَىيوععتُ ِكيٌَِايًععُكاْ
بُكِاهتِ بًًَُىَيُن بّ ,بًًَُىَيُن كُهُ ياهايُكًُـا سوابًَلِ تايبُتًاْ بؤ بللَّ كعُ هًَعلَ ُعاوّ ؿٍَ,
سوابًَلِ تايبُت بؤ طليَبُهعتُكاْ بلعلَّٓ ,عىُلُ ئعُو طليَبُهعتاُُ مؤكبعُّ مؤكّ ئًٌعًاْ ئُوَيعُ و كعُ
ؿاًُمكاوَ ؿياكَ سلىًُت ئًٌِ ثًًَاُُ ,بؤيُ ؿاضيُمكاُـووْ ,بُكَ بُ ثًَِ تىاُا ُٓويَ بـكَّ طليَبُهتُكاْ
ؿاسيُمكيَّ ,ؿوو ثلهًاكَ ُٓيُ هُ ُىيَُِكاُِ بُ ِكيَنّ سلىًُت ,ثلهًاكّ يُكعَُ /ئعُواْ هًَعلَ بعؤ ئًٌَعُياْ
ُىوهًىَ ُٓ 15ماك ثوُّ وَميفِ ,بُكَ ئُو كِؤفَ بُ ِكيَن وَميل كُ بُ وَكاهُتِ وَميلّ ثالُـاُاْ هًَلَ بىو
هُ كاتِ ػىيَِـُُوَّ كِاثؤكتُكُ وتِ ئَُ بىوَتُ ُٓ 17ماك ,ئايا بىوَ بُ ُٓ17ماك ثوُّ وَميفعِ يعاْ 15
يُ؟ ثلهًاكّ ؿووََ /بؤِٓ ياهاّ فًاكَ  ّ 7هاهَِ  ّ 3111ئُجنىًُُِ كِافَ كُ ئًَىَ ُىيَُِكّ سلىًُتّ
هًَلَ ؿاوا ؿَكَُ ئُو ثلهًاكََ دىاب بـَُُوَ بؤِٓ ئَُ ياهايُ دَِ بُد َِ ُاكُْ ,ئايا ٓؤكاكَكعُّ ئُوَيعُ
بلِواتاْ بُ ياهايُكُ ًُُ؟ ثًَتاْ باَ ًُُ؟ تًَبًًِتاْ هُهُكّ ُٓيُ؟ ياْ ِٓ؟؟ هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ػوًى فُكًىو.
بُ ِكيَن ػوًى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ بلِطُيُن مياؿ بللَّ بلِطُّ  6ئُويٍ ئُوَيُ هُىفًَلِ مًَُُِ ؿابِـكَّ بؤ ئُوَّ بؤ
سلىًُت بُكِاهتِ ئُجنىًُُِ كِافَ ثًَم بًََِِ ,يعُعِِ هعُىفًَلِ ؿيعاكّ كعلاو ٓعُبَِ و بُبلِطُيعُكًٍ هعُ
ًاؿؿَكُ ؿابِـكَّ ,ػاهًََلِ تل ؿووباكَ بُؿاػُوَ ئًٌَُ ثاكَكُ هُ ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُ ئُوهُويُتًاْ ؿاوَ بُ
عُىععـَكاْ ,بععُكَ ًععّ سععُم ؿَكععَُ وَكععى ًىالسُمَيععُن ؿووبععاكَّ بلًُععُوَ ,ػععُهَم ُٓيععُ ؿَهَ ع َِ ًععّ هععُ
ؿائريَيُن ؿاَ سُوت هاهَُ تُعري بىوَ و عُىـَ ,بُكَ ػُهَلًَم ُٓيُ ؿوو هاهَُ و ئعُو ثعًٍَ ًعّ تعُعري
بىوَ ,يُعِِ ئًُُ دؤكَّ هُ ُاعُؿاهُتِ ُٓيُ ًٓىاؿاكَ ئُو ًىئُهُهعُيُ ؿكوهعت بعَِ بعؤ ئعُوَّ ٓعًُىو
ئععُو ُاكَِمايععُتِ و ئععُو طىًععاْ و دععؤكيَلًٍ هععُ طععُوكَكلؿْ ُٓيععُ بُكاًبععُك ىُميُكععُ ٓععًُىو ئًُاُععَُ
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بلَِويَتُوَ ,ػاهًََلِ ؿيلُ بُ ِكيَن دُُابِ وَميلّ ؿاكايِ ًّ سُمؿَكَُ هُ ًُهُهُّ تُعًِات ؿا دعؤك َّ هعُ
وكؿَكاكّ و طىَّ هُ وَسـَ ئًـاكيُكاْ كِابطليّ ,يُعِِ ًّ ىائًٌقاًُكَُ ثًٍَ ؿَهَع َِ ًعّ ًعىمَفِ هعًاُُّ
كاكَباَ ثًَىيوتُ ًّ ,كاكَبعاَ ثًَىيوعتُ ,كُٓعِ ً 23عىَمَفِ ئعُوىافٍ بعؤ ٓاتىوَتعُوَ ,بعُكَ ً 3عىَمَفِ
كاكَباَ بؤ ٓاتىوَتُوَ ,يُعِِ ئًُُ ساهَُتًَلُ ًّ ثًٌَىايُ بُ ثًَِ ثًَىيوتِ ًىيَُِكاْ ,ساهَُتًَلِ ؿيلُ كُ
بُ تايبُتِ مؤك هُ ًُدازي ثُكوَكؿَؿا كِووؿَؿات ,ئًٌَُ هُ هِىوكَكُّ ػؤًاْ ثًَىيوتًٌاْ بُ ئًؼتواهعاتِ
كًًٌا و فًنيا و كؤًُهًََم بابُت ُٓيُ ,ػُكجيًِِ ػؤمشاْ ُٓيُ بؤ ؿاًُمكاُـْ ُاويًٌاْ ؿَكٓىوَ ,بعُكَ
كَِواُععُّ هععِىوكَكاُِ تععل كععلاوْ ,كَِواُععُّ ًععىيَُِكاُِ تععل كععلاوْ ,هععُ كاتًَععم ؿا ػععُكجيًِِ كععىكؿّ وَكععى
بلاؿَكاُععِ تععل وتًععاْ تععاكيؽ و ًًَععقوو و دىطلافًععا بععؤ ئًٌَععُ ٓععاتىوَ كععُ ئًٌَععُ ثًَىيوععتًٌاْ ثًَععِ ًُععًُ ,ععّ
ًٓىاؿاكَ ئَُ ساهَُتاُُ ٓاكَهُك بللَّ ,ساهَُتًَلِ ؿيلَُ ُٓيُ وَكى ئُوَّ ثاكَكعُ كِووّ ؿا ,يعا ئعُوَتاَُِ
ُاوّ ػُهَم ئًعالْ ًُكُْ بؤ ؿاًُماكُعـْ ,يعاْ كعُ ئعًعالْ كعلا دع َِ بعُد َِ بلعلَّ ,بعآلوّ ؿَكُُعُوَ وهعُ
هايتُكاُـا بآلوّ ؿَكُُُوَ وُاوّ ؿَكؿََِٓ و ؿوايِ ؿَهًََّ ئًَىَ ُاوتاْ ؿَكُُٓىوَ و ُهَُت بىوَ ,يُعِِ
ئًُُ مَدُيُكِ مؤك بؤ ئًٌََُ و بؤ ثُكهًُاُتاكاًٍُ ؿكوهعت ؿَكعات و ػعُهَلًٍ ؿهَعِ هًٌَعاْ ؿَيًُعَِ و
طععُوكَتليّ كًٌَععُ بععىوَ كععُ ثاكَكععُ كِووبععُكِوو بىوَتععُوَ بععُ تايبععُتِ هععُ هععِىوكّ ًععاكّ ٓععُوهًَلؿا و مؤك
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان هاالك فُكًىو.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,هُكِاهتِ ؿا هُهُك ئُو بًُِايعُّ كعُ ػىاهعت بعؤ ئعَُ ًاؿؿَيعُ مؤك مؤكَ ,وا
ثًَىيوت ؿَكات ثٌت ببُهتَِ بُ بًُِايُكِ عاؿالُُٓ ,ىُلُ بُ ثًَِ ئُو سُىًقُتاُُ ,بؤ صيىوُُ ثعاك هعايَ
ُٓ 17ماك ًًالن ثُهُُـ كلاوَ ,بُكَ هُؿاْ ُٓماك ػُهَم ؿاواّ كلؿبىو ؿاسيُمكَّٓ ,ؤْ بتىاُِ ئاهًُتًَم
بـؤميتُوَ تا ئاهتًَم ُٓويَ بـكَّ ؿاؿثُكوَكّ بُؿّ بًَِٔـكَّٓ ,ىُلُ ئًُُ بابُتًَلِ ًىعُىُؿَ هُكِاهعتِ
ؿآ ,ىُلُ ُاتىاُِ ُٓكَ مؤكيُِّ ػُهَم كُ ػىاهتِ ؿاًُماكُـْ ؿَكُْ ,ػىاهتُكاًُاْ بُؿّ بًَِري ,بؤيعُ
بُؿيععـّ ًععّ ًُهععُهُّ دععُػت كلؿُععُوَ هععُو ؿاوايععُّ كععُ هععُ ثُكهًُاُععُوَ ؿَكععلَّ بععؤ تععُفعًى كلؿُععِ
ئُجنىًُُِ كِافَ ؿَتىاُ َِ ئَُ طلفتُ هعُكؤ َي بلاتعُوًَ ,عّ ؿَهعت ػؤًعِ ؿَكعَُ كعُ سلىًعُت ٓعُوهَِ ؿاوَ
ئًُواهًٍَ ُٓ 15ماك ًًالن ؿاسيُمكيََِِ ,كُ ئًُُ ُٓك ًٓض ُُب َِ هَُ بىؿدُيُ ُٓ 17ماك كعُي ؿَتعىاَُِ
هىوؿًُُـ ب َِ و ؿَتىاُ َِ هُ ٓىاكًَٓىَّ ًًالن ؿا كاكّ ػؤّ كِايِ بلعات ,بعُكَ تلايعُ بعا ئعَُ بابُتعُ هعُ
ؿَكَوَّ هًوتٌُكُ ُُبَُِٓ ,كُُٓـَ ئًٌَُ ؿَماُري ئُو هًوتٌُ بَِ كًُىكىكِّ و كُهًَّ ًُُ ,بُكَ سُؿّ
ئًٌلاْ ؿَتىاُلَّ ًتًَم هُ عُؿاهُت بُؿّ بًََِِ ,ئُطُك هُو ٓىاكٓعًَىَيُ ئعُو بابُتعُ ُُٓعًَتُ ؿَكَوَ ,هعُ
بلِطُّ ً 5اؿؿَكُ ىوُ هُهُك ئُوهُويُت ؿكاوَ بُ طليَبُهعت ,هُكِاهعتِ ؿا ئًُعُ كعاكيَلِ باًعُ ,بعُكَ بعُ
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سىكٌِ ئُوَّ هُهُك بًُِاّ فؤكًًَم و هًقُُيُن ُٓيُ بؤ ًُهُهُّ ؿاًُمكاُـْ كاك ؿَكات ,وَ كؤًُهًََم
ػا َي ؿَهت ًٌُاْ كلاوَ بؤ ئُوَّ ئُوهُويُت بعـك َّ بعُ ؿاًُماكُـُعُكاْ بعُ ثًَعِ ػاهَبُُعـًّٓ ,عىاكؿاكيّ
هُُاو ئعُو ػاهَبُُـيعُ كعُ تُهعُوكَ وايعُ هعُو هًقُعُ باكيعُّ ؿاًُماكُعـْ ؿا وَماكَتعِ ؿاكايعًٍ اليعًَُُلِ
ًُعًُُِٓ ,ويَ بـكَّ بؤ طليَبُهت ُُٓـ ػ ا َهًَلِ ميعاتل ٓعُبَِ ,بعؤ صيىوُعُ ئُواُعُّ ؿيجعؤكت ؿَكليَِعُوَ,
ػاهًَاْ ُٓبَِ ,بؤ ئُوَّ بتىاُّ فلهُتِ ؿاًُمكاُـًُاْ ُٓبًَِِ ,اهَِ ًًُٓـ وئُُفاي ػاهَِ مياتلياْ ُٓبَِ
بؤ ئُوَّ بتىاُّ فلهُتِ ؿاًُمكاُـًُاْ مياتل بَِ ,ئُطُك بؤ ُٓك ؿاًىؿَمطايُكِ تل ًُهعُهُّ طليَبُهعت
بُكاتِ دؤكيَم هُ ًًالن سواب بللَّ بؤ صيىوُُ بؤ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ,ئُو ًاًؤهتاياُُّ كُ بُ واُُبًَق
ؿَكي ؿَهًََُِوَ ثًًَاْ ُاوتلَّ فُكًاُبُكّ كاتِ ,بؤ ئُواًُُِ كُ واُُبًَقْ ُٓويَ بـكَّ ػاهًَاْ بعؤ ؿَهعت
ًٌُععاْ بلععلَّ بععؤ ئععُوَّ بتععىاُّ ببِععُ ًاًؤهععتا وَكععى فُكًاُبععُك كاكيععاْ هُهععُك بلععلَّ ,بؤيععُ ئععَُ بابُتععُ
بابععُتًَلِ طلُطععُ بتععىاُلَّ تععا ئاهععتًَلِ بععاَ عُؿاهععُتِ تًععا ثععُيلَِو بلععلَّٓ ,ععىُلُ هُبُكاًبععُكؿا ئععُوَّ
ئًٌلاُععُ سلىًععُت بععؤ صيىوُععُ ٓ 15ععُماك ثُهععُُـ ؿَكععات ,ثٌععت ببُهععتَِ بععُ ىععُكاكّ ثُكهععًُاْ و 15
ُٓماكَكُ تُداوم ُُكات بؤ ئُوَّ طوُيًُكاْ مياتل ُُبَِ هُوَّ كُ سلىًُت و ئًٌَعَُ ًُبُهعتٌاُُ ئعُو
ػاهَُ وَكى ئًِذاميَم ُُتًذُّ ُٓبَِ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان طياي فُكًىو.
بُ ِكيَن طياي طاٖر:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُُـاًاُِ بُ ِكيَنُٓ ,كُُٓـَ بابُتًَت تُعًِ َِ بابُتُكِ طلُطُ و ئًشتٌاهُ ُُٓـَّ كُكتَِ سلىًُت َِ ميَـَ
بععًذي بععاكَّ سلىًععُتَِ يععا ئععابىوكّ يععاْ فّ ؿاكايععِ يععاْ ُُفععُىات ميَععـَتل زيَ بعًَّ ,ئععُم ُآععٌُ تُفاهععًوًََت
بلاؿَكيَت ًُ طؤتِ ُٓفّ ؿَُط َِ ػؤ ؿؿًَُ ؿَُط َِ واْ ثًَتعًعا سلىًعُت َِ بعُ مووتعليّ كعات تعُفعًى كلُعا
ئُجنىًَُُِ كافَ بلاتّٓ ,ىُلُ ياها ثًَتعًا ؿَككُتِ و ئُطُك بًَتى ئُظ ئُجنىًُُُ تُفعًى بًَذي ,ئًشتٌاهعُ
مؤكبُّ مؤكّ كًٌَُكاْ ٓاكَهُك ؿَبِ ,بُ ِكيَن هعُكؤكِ ثُكهعًُاَُِ كًٌَعُيُكا ؿائريَيعُت سلىًعُتَِ ئعُو
فّ كًٌَا ؿاًُمكايَِ ب عُىـَُّٓ ,كهايَ ًُ ي ىاُىُا فّ طعؤتِ ( عطأ ٢االٚيٜٛأ ١لٓأد ايأتعني) ئُطعُك بعًَري
هُيلّ د َِ بعُد َِ كلُع َِ بلعُيّ بعُك َّ ػعؤ بعـَيِ َِ واًُِعُ يعُعِِ ثؤيِتعُكِ يعا ؿوو ثؤيِتعا ؿَيِعَِ ,بعؤ
صيىوُُ ئُو َّ ها َه َِ كعُ بعًَذي ثؤيِتعُكِ ؿؿاتع َِ و هعا َه َِ ميَعـَتل ٓعُتا ؿَ هعا َي ؿوو ثؤيِتعا ؿؿَُعَِ ,ي ظًَعل َّ
بُكُاكُظّ ,وَكِ ئَُ ؿماُري هاكُُ ِكيَقَيُكًٍ ًَٓنا كاكّ ىتاعِ ععاَ ؿا تعُىاعىؿ بعًذي يعاْ ػاًٌُُُعري
بلليَت ,ئُك َّ ي ظًَل َّ ثلهًاكَن ف سلىًُت َِ ؿكعَُ ,ئُطعُك سلىًعُت بٌعًَت ًعىيِا ظعاْ ًتُىاععـا ئعُو َّ
بعُىـ تُعري بلاتّ ي ؿيغ سـوؿيَت ثًَتعِ ,ؿيغ ئُو دٔا ؿائريا ,ئُظ بابُتُ بُكّ ًعّ فّ ٓاتعُ ثًٌَعًِاك
كلْ ,ف اليُكا ب لاؿَكا وا ئُو فّ ثٌتُظاًُا ؿكعًَُ ,وعىَؿَيُن ًعا سعامك كليعُ ,ئُطعُك ثع َِ كِامّ بعّ ؿًَعُ
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هًقُا ؿاكايِ ئُطعُك وعىيَِّ( ,ملكتطأٝات املصأًر ١ايعاَأٚ ١يًرًٛٝيأ ١دٖ ٕٚأاب جٗأٛد املتعٝأٓني بعكأد بأال
جدٚ ٣ٚاشتفاد َٔ ٠ارتربات ايت ٢هصأبٗا خأالٍ فأرت ٠لكأٛدِٖ ختأٚ ٍٛزار ٠املايٝأٚ ١بايتٓصأٝل َأع ايأٛزارات
املعٓ ١ٝعٝني ْصب َِٗٓ ١لً ٢املالى ايداٚ ،ِ٥عأدٚد ْصأب ١ايأاٜ ٜٔأتِ اذأايتِٗ لًأ ٢ايتكالأد يًصأٓ ١املايٝأ١
)3112
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ٓافَ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ٓافَ هوًٌاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًُهُهُّ ؿاًُمكاُـْ هاكُُ طفتىطؤيُكِ مؤكّ هُهُك ؿَكلَّ ,ئُوَّ بؤ ئًُوايَ كعُ ئعُو ثالُعُ بعؤ
ثوُّ وَميفِ ؿاُلاوَ ُٓ 15ماك ثوُيُ ,بُكَ ًّ ؿًَُوَّ ىوُ هُهُك ئاهًُتِ ٓؤًُُتِ ؿاًُمكاُـْ بلعَُ,
ئًٌَُ ؿياكَ ؿَهُكشياْ ؿا ئُجنىًُُِ ثاكيَنطاكاْ بؤ ئُوَّ كُ ئَُ كاكَ ئُجناَ بـَْ ,ئعُواًٍُ هعُ ِكيَطعُّ
ؿَهتُّ ئاًاكَوَ ؿياكَ ,ؿياكَ ئاًاكياْ ؿَهت كُوتىوَ و وَكى بًُِايُن ئُو ئاًاكَياْ بُُُٓـ وَكطلتعىوَ
بؤ ئُوَّ كُ بتىاُّ ؿاًُماكُـْ هُهُك ئُو فؤكًاُُّ كُ هُالياُُ و ؿابًُِ بلعُْ بُهعُك ئعُو ػُهَلاُعُّ
كُ ؿَياُُوَّ ؿاسيُمكيَّ ,بُكَ هًَلَؿا بُ تُئلًـ ئًُلاي ُٓيُ هُ ٓؤًُُتِ ؿاًُمكاُـْ ,هُبُكئُوَّ ئعًٍ
كلؿُُكُ ًىَسُؿ ًُُ هُهُكتاهُكّ ُٓكيٍَ ,بؤ صيىوُُ هُُٓوهًَل و هُ ؿٓؤن و هوًٌَاُِ ُٓكيُكُ و بُدًا
ئًٍ وكاكَكاُِ ؿَكات ,بؤ صيىوُعُ ئُطعُك ئًٌَعُ بعاي هعُ ئعُو ٓ 17عُماك ثوعُ وَميفًعُ بلعُيّ كعُ بعؤ ثعاك
ؿاُلابىو تاوَكى ئًَوتا ُٓ 17ماكَكُ تُواو ُُبىوَ ًّ ,ؿواّ ئُوَّ كُ بعُ ؿواؿآعىومن بعؤّ كعلؿ ؿيعاكَ تعا
ؿوو ,هَِ ًاُطِ تليٍ ئُو ُٓ 17ماك ثوُ وَميفًُ تُواو ُابَِ ,بؤيُ ئًُعلاهُكُ هًَعلَؿا يعًُ ,عّ ثًٌَىايعُ و
وَكععى ٓاوكاكاًٌُععٍ باهععًاْ كععلؿ ,تُئلًععـ بلُيِععُوَ هععُ ؿاًُماكُععـُِ ئُجنىًععُُِ كِافَ تععا بتععىاُل َّ ئععُو
وكؿَكاكياُُّ ؿاًُمكاُـْ بُ ئُواْ بوجًَلؿكيَت و ئُواْ بُ وكؿٍ ئًٌِ هُهُك بلُُْٓ ,ك ثاكيَنطايعُن بعُ
دؤكيَم ئًٍ هُهُك ئُوَ ُُكات ,ػا َهًَلِ تل ؿًَُو َّ باهعِ بلعَُ كعُ ٓاوكاكاًٌُعٍ باهعًاْ كعلؿ ,ئعُويٍ
ئُوَيُ كُ ُُٓـَّ هُو كُهاُُّ كُ بُكِاهتِ ؿَياُُوَّ ؿاسيعُمكيَّ و ئًؼتواهعُكاًُاْ بُُُٓعـ وَكُعاطريَّ,
وَكععى ٓاوكععاكامن باهععًاْ كععلؿ ,ئًؼتواهععِ تععاكيؽ و دىطلافًععا ئععُو كُهععاُُّ كععُ ؿاواّ فععؤكًِ تععُعًًِاْ
كلؿووَ ,وتىوياُُ ئَُ ئًؼتواهاتاًُُاْ ُاوَّ ,يُعِِ ُٓيُ ٓىاك هايَ و ثًَِر هاهَُ ؿَكٓىوَ ,بُكَ ُاتىاَُِ
ؿاسيُمكَّ ,ػاهًََلِ تل كُ ثًٌَىايُ يُكًَم هُ ٓاوكاكامن باهِ كلؿ ئُويٍ ئُوَيُ كُ ئُواُُّ كُ هعُ ؿَكَوَ
ؿَطُ ِكيَُِوَ بُكِاهتِ هُبُكئُوَّ كُ تًًُُُاْ مؤكَِ ,كيَطُياْ زيَ ؿَطعريَّ كعُ تًُعًُُاْ مؤكَ وُعاتىاُّ كعُ
ئُو فؤكًُ ثلِبلُُُوَ و ئُوهُويُتًاْ ثَِ ُاؿكَّ كُ ئًَُُ بُكِاهعتِ ًعّ ثًٌَىايعُ ئًُعُ ًعتًَلِ عاؿالُعُ
ًُُ و ؿَبَِ بُو ثًَىَكاُُّ كُ ُٓيُ ًاًُهَُ هُطُيَ ئُواَُُ بللَّ ًّ ,يعُن ػعاهٍَ ًعاوَ بعُ ِكيَن هعُكؤكِ
ثُكهًُاْ هُهُك ػاهَِ  5يُن ثلهًاكَ ُٓيُ هُبُ ِكيَن وَميعلّ ؿاكايعِ ئعُويٍ ئُوَيعُ ؿَهَع َِ ُعاكل َّ بعُب َِ
كَِماًُُـّ وَماكَتعِ ؿاكايعِ و ئعابىو كّ طليَبُهعتِ كعاككلؿْ هعُ فُكًاُطعُكاُِ ٓعُكيٍَ ببُهعالَّ ,يعُعِِ
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ِكيَطلّ ًُٓ ًّ ,ثلهًاك هُوَؿَكَُ ئُطُك وَماكَتُكاْ ؿَهُكتًاْ ثَِ بـكَّ كُ ئعُو طليَبُهعتاُُ بلعُْ و
مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
تلايُ ب َِ ؿَُطِ ىاعُكُ بجاكيَنًْ ,وًَل ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ئعَُ ًاؿؿَيعُ بعلاؿَكاْ وتًعاْ بًُُوعبُت ؿاًُُُمكاُعـُِ ًُدووعِ ػـًعُ ,بُكِاهعتِ بعىوَ بعُ
كًٌَُيُكِ مؤك ُاػؤَ كُ ئًُُ ئُهعوُْ بعُثًَِ ؿَهعتىوكيٍ هعُ ًعاؿؿَّ 117ؿا مؤك تُئلًعـ كلاوَتعُوَ
هععُك ئععُوَّ كععُ ًُد ووععِ ػـًععُ ؿاسيععُمكَّ ,ؿوو هععاهَُ ؿاًععُمكاوَ و ئًٌععِ ثعع َِ ُععاكلَّ ,ئععُو وَكًععُّ
سلىًُتًٍ ًٓض ىُُاعُت بُ ئًٌَُ ُاكاتٓ ,ىُلُ بُكِاهتِ كُ هًعِ ؿاواكلاوَو ئُوَ كاكيَلِ مؤك ُاػؤًُ
بؤ ًُٓىوًاْ ,بًُُوبُت ئُوَّ كُئًٌَُ ئُوَّ كُ تُعري ؿَكل َّ فًعوُْ ئُواُُّ هُ عُىـَكاُـا ًُٓىوّ
بُكؿَكطاّ ُىوهًِطُكاُِ ثُكهًُاْ ؿَطلُعُوَو ئًٌَعَُ بُكاًبعُك ؿيىاكيَلعُوَ وَهعتاويّ كعُ ثًَعت ؿَهَعًَّ
ًُُ ,تُعري يُكًَلِ تليٍ ُٓك هُطُيَ ئُو ئًُوايَ تُػُكودِ كلؿووَ و هُيلؿَكُّ ؿَبَِ بعُ ؿائًٌعًٍ
ئُويٍ ُٓتا ًاوَ عُىـَ ,كُ تُهُوك بلُْ ئاماكّ ؿَكووُعِ ٓعُُـ بعؤ ئعُو كُهعُ ؿكوهعت ؿَبعَُُِ ,فوعِ
ػُكجيِ كىهًُيُو ئُو ه َِ هاهَُ تُعري بىوَ ئُوَّ تل ٓعًُىو ئًٌتًعاماتًَلِ ؿائًٌعِ ُٓيعُ ,ئعُويٍ ٓعُك
ؿَبَِ ئاوا بَِ ؿَهََِ ًّ ؿَهتٍ ُاطا بُ ًٓض كىيًَُن ,كاكُ ئَُ كُهًٌُيُ ُُٓـ ُاػؤًُ بؤ ئًٌَُ ,هُبُكئُوَ
ثٌتطريّ بلاؿَكاْ ؿَكَُ كُ ئُواُُّ بُكِاهتِ طليَبُهذي و ئُواُُّ هاكُِ ثًٌَىو ,بؤيُ ِكيَطعُ ُعُؿك َّ بعُ
ًٓض كُهًَم كُ وَعـ بـات بُػُكجيِ تامَ بوََِ ئًُوعايَ تعُعًِتاْ ؿَكعَُ وَكعى ئعُوَّ ثعاك كِووّ ؿا مؤك
كًٌَُّ مؤك طُوكَّ بؤ ئًٌَُ ؿكوهت كلؿ ,بُ ًُوعبُت ئعُو كؤهًذاُعُ ئًُعُ كعُ بُكِاهعتِ تعُعري ُعاكليَّ,
ُاتىاُّ هُ كُكتِ تايبُتًٍ ؿا تُػُهىهُكاًُاْ مؤكّ ويَقَيًُٓ ,عُُـ دعاكّ تعل باهعِ ؿَكعُيّ ؿاخيعُْ,
ػؤياْ ػُكجيِ دًؤهؤدري كُ بًًَُلِ عوًٌٌُ ٓاتىوْ بُ ئًٌَُ ؿَهًََّ ؿاخيُْٓ ,ىُلُ ُاتىاُري هعُ بعىاكّ
تليٍ ؿا ئًٍ بلُيّ ,ئُهوَُْ ئُو ػُهَلاُُّ كُ ئًٌَُ باهِ كٌتىكايَ ؿَكُيّ ياْ باهِ بىوفاُُوَّ طىُعـ
و ئُواُُ ؿَكُيّ با ئُواُُّ كُ هُو ًىيَِاُُوَ ؿيَّ ًٓض ًُكدِ ؿَكَدُ بُهُكياُـا تُتبًق ُُبَِ....... ,
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ًوًَلػاْ كاتُكُت تُواو بىو ,ؿ.بٌري فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.بٌري ػوًى سـاؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ًُامَ وابىو هُو ًاؿؿاُُ ياْ هُ ًاؿؿَكاُِ ؿآاتىو ئُو ثًًٌَِاكَّ ػؤَ بعُ بعري بعُ ِكيَناْ بًٌَِعُوَ كعُوا
بُ ِكيَناْ فًاكَيُن هُ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ثٌتطريياْ هًَِ كلؿ ,ئُويٍ ًاؿؿَيُن ئًنافُ بللَّ بعؤ ئعُوَّ
بىؿدععُّ ًاًؤهععتاياُِ ئععايِِ ميععاؿ بلععلَّ ,بععُكَ ًععّ ئًَوععتا ئععُو ثًٌَععًِاكَّ ػععؤَ هععُسب ؿَكًُععُوَ,
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هُبُكئععُوَّ بععُ ِكيَن وَميععلّ ؿاكايععِ بلِيععاكّ ئععُوَّ ؿا هًَععلَوَ و طععىتِ ئًٌَععُ ًىوٓععُكُياْ هُطععُيَ بُ ععـا
يُكواْ ؿَكُيُِوَ ,كُواتُ ئُوَ ًنطًًَِعُكِ طُوكَيعُ وَكعى بلِياكيَلًٌعُ كعُوا سلىًعُت ؿاّ هعُُاو ٓعؤهَِ
ثُكهًُاْ ,بُ ًُوبُتِ ئُو ًاؿؿَيُ بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,بُ ثًَىيوتِ ؿَمامن ُعُن ٓعُك هعاكُُ ئًٌَعُ
ُُٓـ ُٓماك فُكًاُبُكيَم مياؿ بلُيّ و ُٓ 17ماك و ُٓ 15ماك و ُٓ 31ماك ,هًُلليَم هُ فُكًاُبُك مياؿ
بلُيّ مؤك طلُطُ ئَُ ؿاًُمكاُـُُ بُ ثًَِ ثًَىيوت بَِ و بُ ثًَعِ ثوعجؤكيُكاْ بعَِ ُعُن ٓعُك فًعاكَ ميعاؿ
بلُيّ و تعُواو ,ػعا َهًَلِ ؿيلعُ ئُوَيعُ ئُُعـاًاُِ ثُكهعًُاْ بًُعًَىَيُكِ طٌعتِ بعُ كعَُ تُكػعَُ ؿَمامن
هُوَّ كُ بُؿواؿآىوُِ وَكى ثًَىيوعتٌاْ ُعُكلؿووَ هُهعُك سلىًعُت بعؤ ؿاًُمكاُعـُِ ئُجنىًعُُِ كِافَ,
بؤيُ ئًَوتا هًَلَ ؿاوا هُ ُىيَُِكاُِ سلىًُت ؿَكَُ كُ ئًُُ بطُيُُُِ سلىًُتُٓ ,كوَٓا ثٌعتطرييٍ هعُو
كِايُ ؿَكعَُ كعُ ًاؿؿَيعُن يعاْ هعُ ًعىيًََِم دًَطعُّ بلُيِعُوَ ,هعُىفًَلِ مًَعُُِ بعؤ سلىًعُت ؿابِعًَري
بُاليُُِ كَُ بوًََري هُ ػالزي هعاهَِ  3112ؿا ؿَبع َِ (جيعب) يعُعِِ بًُعًَىَيُكِ ودعىبِ بوَعًَري كعُ ئعُو
ئُجنىًععُُِ كِافَيععُ ثًَىيوععتُ ؿاسيععُمكَّ ,ػععاهًََلِ ؿّ ,بععُ ًُوععبُت عُىععـَكاْ و طليَبُهععتُكاْ بُكِاهععتِ
عُىـَكاْ هُ كاتِ ثًَىيوت ؿا ؿَكلَّ ,بُكَ ئًٌَُ تًُاًا ؿَكُيّ هُ ُُٓـَّ هُ وَماكَت ؿا كُ ًعّ ُاويٌعٍ
اليُ بُؿاػُوَ ئُواُُّ كُ تُىاعىؿ ؿَبعّ واتعُ ػاًٌُُُعري ؿَكعليَّ ,كُواتعُ ٓعًض ئًٌعًَلًاْ ثع َِ ُعًُاوَ,
ئًِذا ًىباًُكَتُْ و ئىَتؤًاتًلًُْ ؿيواْ بُ عُىـ ؿاؿًَُمكيَُِوَ ئًَُُ بُكِاهتِ ئُوَ كاكيَلِ ػلاثعُ
و ؿاوا ؿَكَُ ئُوهُويُت بـكَّ بُ ئُواُُّ كُ عُىـْ هُ ؿاًُمكاُـْ و ئُواُُّ كُ ًاًؤهتاّ واُُبًَقْ هُ
ىىتاواُُكآُْ ,كوَٓا هُُُواتِ هابقَُ سواب بللَّ هُ كعاتِ ؿاًُماكُعـْ ُعُن ئعُوَّ ؿَكٓعىوّ ُعىَّ
ؿاسيُمكَّ ,بُكَ ؿَكٓىوّ هاكُِ ثًٌَىو هًُاهَُوَ ؿابًٌَِِ و مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
فياْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن فياْ عٌل ًليف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هعُ ثًٌَعُكِ ؿا ًعّ ثٌعتطريّ هععُ كِاثعؤكتِ هًقُعُّ ًعًُٓـاْ ؿَكعَُ كععُ  %5ؿيعاكّ بلعل َّ بعؤ كعض و كععىكِّ
ًًُٓـُٓ ,كوَٓا بُ ًُوبُت ًًالكات ًًٍِ ,عُيُِْ ثٌتطريّ بلاؿَكامن ؿَكعَُ بعُهَ َِ كِؤفاُعُ هعُكؿاصياْ
ؿَكُْ هُ ُىوهًِطًُُٓ ,ىو بىوْ بُ ػُبري هُ ئًٌُكاُِ ػؤياْ ثًَعِر هعاهَُ عُىعـْ ئُواُعُ ,ئعُو كِؤفََ
ًّ وشيُوَ ئًُلِؤَ ؿَيوًٌََُوَ ػُبريْ هُ ؿكوهت كلؿُِ بًعىتِ ثالهعتًلِ ,ػعُبريْ هعُ ؿكوهعت كلؿُعِ
ىآِ ؿَهتللؿ بؤ كَُ ئُُـاًاْ ًّ ,بٍٔ ئًُُ ُُكَُ بُ ًًالن و يعُكًَلِ تعامَ بًَعٍِ تعا فًَعل ؿَبًَتعُوَ,
مؤكّ ثَِ ؿََِٓ ,هُبُكئُوَ ئُواًٍُ كًٌَُياْ ُٓيُ ,بًَذطُ هُوَّ كُ سُىِ ػؤيآُُ ,عُكوَٓا بعَِ بًُعّ
بًُععّ ,هععُ بععاكيَلِ ؿَكووُععِ ُععاػؤَ ؿا ؿَفيععًّ ,ععّ
هُ ًؤهَُت وهُ ئًذامات ,هُ ًىػُهُهات ؿا بَِ
ػؤمشاْ ثاك ؿَُطٌاْ ثًَِ ؿاوَ ,هُبُكئعُوَ تلعا ؿَكعُيّ كعُ ئعُجماكَ تعُككًن بلليَتعُ هعُكعُىـَكاْ ,ئعُو
ىوُيُّ ًاًؤهتا بًُعري كِاهعتُ و ًِعًٍ هُطعُهًٍَ ئُواُعُ كعُ تُىعُعىؿ ؿَبعّ و دعاكيَلِ تعل ؿَطُ ِكيَِعُوَ
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ئُواُُ ًُٓىو طُجنّ و تىاُاّ ئعًٍ كلؿًُعاْ ُٓيعُ و ػعُبريْ ,هُبُكئعُوَ ؿاوا ؿَكعَُ ئُواُعُ بلعليَّ بعُ
ًًالن و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ُباغ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُباغ بًت اهلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿَكبععاكَّ ًععاؿؿَّ  19كععُ ؿبًععِري دٔ عَِ ػؤًععشاهًَُ ئععًعالْ كلُععا ٓ 15ععُماك ثوععُيًت وَميفععِ ,ب عَِ ًععم
ؿكاكيطُكيُكا طُهعُكا ًعُمْ ٓعُبًذي ,ي كِاثؤكتعا ًعُيا هًعقُا كاكوباكيَعت ثًٌَعٌُكطُ و ًعًُٓـاْ و ىىكباًُعا
دًِؤهايـا ٓاتًُ ي ػعاك ؿَٓعَِ بًَعقيذي ؿاُاُعا ِكيَعقَيا  %5هُٓعُك وَماكَتعُن هعُ وَماكَتعُكاُِ سلىًعُتِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ وؿَهتُكاْ بؤ ؿاًُمكاُـُ َِ كعىكِو و كٔع ٌَ ًعًُٓـاْ بعُ ثًَعِ ًُكدعُكاُِ ؿاًُمكاُعـْ,
هًَلَ ؿاػامَّ ي سلىًُتَِ ؿكُيّ كُ ئُظَِ ثًًٌَِاكا هًقُا ًُ هبُك ٓاظا بطليذيٓ ,ىُلِ كَُِطعُ ئعَُ ٓعًُِ
يُن ؿَُط و يُن ُٓهَىيَوت بّ كُ ُٓك ؿَهلُظتُن و ُٓك ئًٌتامَن بُكّ ًُِٓ تٌتُكِ بعؤ كُهعىكاكٍَ
ًًُٓـا ببًذي ,ؿيوا ثٌتطريي َِ ي ثًًٌَِاكا مَكًُ ػاُ َِ ؿكعَُ بعؤ ؿاًُماكُعـُا ئعُو َّ ُُٓعـَ هعاك بعُ عقعـ
ٓاتًُِ ؿاًُمكاُـْ ,ئُوهُويات بؤواْ بًَذي ؿاًُمكاُـَُِ ؿا ,هىثاي.

بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان فاضٌ فُكًىو.
بُ ِكيَن فاضٌ بًُاكَتِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَععآل ًععّ ؿوو ًىالسععُمَ ؿَؿََ ٓععُك ؿووكًععاْ ٓععُك تُئلًععـ كلؿُُوَيععُ و يععُكًَلًاْ هُهععُك ًُهععُهُّ
طليَبُهتُكاْ ,ثاك هايَ هَُ ثُكهًُاُُ بُ ِكيَنَ بلِياكًاْ ؿا كُ هُ كاتِ تُعري بعىوْ ئُوهُويعُت بعـك َّ بعُ
طليَبُهتُكاْ ,بُكَ بُكِاهتِ ئُو بلِياكَ ثُيلَِو ُُكلا ,ؿاواكاكَ ئًُوايَ هُ ؿاًُمكاُـْ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ و وَماكَتِ ؿاكايِ ئعُو بلِيعاكَ هُبُكٓعاو بطعلَّٓ ,عىُلُ بُكِاهعتِ ػعُهَلًَلِ مؤك هعُ طليَبُهعت
ؿاُلاوْ و هاكًَُلِ مؤكيٌُ ٓاوَكٍِواْ ؿَكُْ ,دطُ هُوَّ ىُهُىِ ئُوَْ كُ بُ بُكؿَواًِ ؿاًُُعُمكاوْ و
بُسُىًقُت ًىوُٓكًًُاْ هُ ئاهتِ ثًَىيوت ًُُ ,بؤيُ ئعُوَ ؿوو طلفتعِ طُوكَيعُ ؿاواكعاكَ ئعُو طلفتعُ
ٓاكَهععُك بلععلَّ و دععاكيَلِ تععل بععُ هععُكيا ُُٓععًُِوَ ,ػععاهًََلِ تععل كععُ ًىالسُمَيععُ هُهععُك ئععُوَّ بععُ ِكيَن
هُكؤكِ ثُكهعًُاْ ًُهعُهُّ ؿاًُمكاُع ـًْ ,عّ تُئًعـّ ئعُو بؤٓعىوُُّ ُاهعم ػعاْ ؿَكعَُ كعُ بُكِاهعتِ
سلىًععُتِ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ هععُ كؤهًععق و بًُععُ ماُلؤكععاُِ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ بُكِاهععتِ ثًٌَىايععُ ئععُو
هُكفُّ هُ ماُلؤ وهُ كؤهًقَكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَيلات هُطعُيَ ًاًؤهعتا و هُطعُيَ ؿاػعى كلؿُعِ ئعُو
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ىىتابًاُُّ كُ ؿاػىَ كعلاوْ هعُ ماُلؤكعاُِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاْ و ثاًعاْ كعُ ٓعُتا ئًَوعتا ىىتعابِ  3118و
 3119هعُ ٓععُكيٌَِ كىكؿهعتاْ ًععاوْ و ؿاًُُعُمكاوْ ,ىىتععابِ  3113كعُ تُػععُكودِ كعلؿووَ ؿاًععُمكاوَ,
ئًُُ بُكِاهتًُكُّ ؿَبًَتُ موهٍَ هُوآُُ ,ىُلُ بَِ ئًُُزي هُال ؿكوهت ؿَبَُِ ,اًعللَّ بُكِاهعتًُكُّ ئعَُ
ُٓكيٌَععُ ٓععُكيٌَِ ًُٓىواُععُ و مؤكبععُّ ئععُو ػُهَلاُععُ ًِععاهَِ فععُىري و ٓععُفاكْ ,كععُ ؿَػععىيَِّ و تُػععُكوز
ؿَكُْ و ثاًاْ مشىي ُاكعا ,ئُطعُك مشعىي ُاكعات ئعُو كؤهًعقَ بعؤ ُٓيعُ؟ يعاْ ئعُو كَِجنعُ بعؤ ؿَؿكَّ؟ٓ ,عَُ
ًاًؤهتاكُ هُطُيَ ىىتابًُكُ وَُٓ ىىتابًُكُ هُطُيَ ػؤّ ,بؤيُ ًٓعىاؿاكَ ئعُو طلفتعُ ٓاكَهعُك بلعلَّ و
ػُهَم ًُسلوَ ؿَكلَّ هُ سُق و ًافِ ػؤّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئُطُك بُكؿَواَ بّ ُاوّ ًَُ كُي ؿَهًٍََ كُ ًاوَّ ؿَ ؿَىًقُيُ ثًَلُوَ ىوُ ؿَكُْ ,كان كاوَ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاوَ حمٌـ اًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهععتِ ًععاؿؿَّ ًًالكععات ًاؿؿَيععُكِ مؤك طلُطععُ ,كععُ ٓ 15ععُماك ًععًالن ئععُو هععايَ هععُ بىؿدععُّ 3112
دًَطععُّ كلاوَتععُوَ ,بععُكَ بععؤ ئععُوَّ ئععُو ًًالكاتاُععُ ماُوععتًاُُ بعع َِ و ٓععُكوَٓا ئًؼتواهععُكاْ و ثوععُ
وَميفًُكاْ بًًَُىَيُكِ ؿاؿثُكوَكاُعُ و هُهعُك ئُهاهعِ ثًَىيوعت بعَِ ,بؤيعُ ًِعًٍ ثعًٍَ باًعُ بُكِاهعتِ
هُهععُك بِٔععًُِّ ًُدووععِ ػـًععُ ب ع َِ و بععُ ث ًَععِ ىععاُىُِ ًُدووععِ ػـًععُ ؿاًععُمكيَّ بععؤ ئععُوَّ ٓععَُ
ؿاؿثُكوَكاُُ بَِ و َُٓ ماُوتِ بَُِٓ ,كوَٓا ئًٌَُ كاتِ ػؤّ وَكى هًقُُّ ًًُٓـاْ كِاثؤكتِ ػؤًاْ ؿابىو
بؤ ئُوَّ  ّ %5ثوُّ ئُو ًًالكاتاُعُ بعـكَّ بعُ ك ُهعىكاكّ ًعًُٓـاْ بعُ ًِعاهَِ ًعًُٓـاْ ,ؿيوعاْ هًَعلَؿا
ثٌتطريّ ػؤَ بؤ ؿاواكاكّ و ثًًٌَِاكَكاُِ كان ُباغ و فياْ ػاْ وٓعُكوَٓا ئُواُعُّ كعُ ؿاوايعاْ كلؿبعىو
ئُو ِكيَقَيُ بؤ ًِاكُِ ًًُٓـ هُ ؿاًُمكاُـْ بلليَت ,هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ُُهليّ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُُهليّ طياي:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ًًالكات ىوُ وباهِ مؤكّ هُهُك ؿَكلَّ ,مؤك مياتليٍ ُٓهَـَطلَّ ,هُ ًاؿؿَّ  19بًُِ يُكعَُ كعُ
باهععِ ٓ 15ععُماك ؿاًُمكاُععـْ ؿَكععات ,ئًٌَععُ ثًٌَععاْ ػؤًععُ كععُ فًاكَكععُ ميععاؿ بلععلَّ ,بععُكَ ٓععُك هًَلًَععـا
ُىيَُِكّ سلىًُت باهِ هُوَ كلؿووَ ئُو ٓ 15عُماكَ بعىوَ بعُ ٓ 17عُماك ,هعاهَِ  3113فًاكَكعُ ميعاؿّ
كلؿووَ و ُٓ 17ماكَكُ مياؿّ كلؿووَ ,هاهَِ  3112فًاكَكُ ميعاؿّ كعلؿووَ ,هعُ وَماكَتعِ ًاهًعُ ثلهعًاك
ؿَكَُ ئايا هُ ساهَُتِ ئُو مياؿ كلؿُعُ ئعُو ًىوٓعُيُّ كعُ فُكًاُبعُكاُِ كعُ ؿاؿًَعُمكيَت هعُ ٓعِ ؿابعري
ؿَكلَّ؟ ,ؿووََ ًّ /بُ باًِ ؿَمامن كِاَ وايُ هُكدَُ ئُو ؿاًُمكاُـُاُعُّ كعُ بعؤ هعُكؤكايُتِ ٓعُكيٍَ و
ئُجنىًعُُِ وَميععلاْ و وَماكَتععِ ُععاوػؤ و ئاهايٌععِ طٌععتِ و ئُجنىًعُُِ ئاهععايٍ ,ئًُععَُ بععُ ثًَععِ ئععُو

256

فؤكًاُُ بَِ كُ هُ ؿائريَّ ئاًاكَوَ ؿائعُُلَّ و ٓعؤْ ػىيَِعـكاكاُِ تعل ثعلِّ ئُكُُعُوَ و ثًَعِ ؿائًُعُمك َّ
وئععًُاًٍُ بُٓععًُاْ فععؤكَ ؿاسيععُمكيَّ و ,هععُ بلِطععُّ  2مؤك باهععِ ئُجنىًععُُِ كِافَ كععلآ ,ؤكععاكيَلًٍ
ًَِٓلايُوَ كُ ٓاوَكِواُِ هًعِ ؿَكُْ كؤؿَكليَتُوَ ,بُكَ ٓاو ِكيًَاْ ُٓك ًاوَيُن هًُُوثًٍَ ؿَهعتُيُن
ؿاًُمكا و كؤًُهََِ هًعًٍ تُىـيٍ كلابىو ,بُكَ ئُو هًعًاُُ ُُػلاُعُ كاكُاًعُوَ ,تعُُٔا بعُ يعُن هعًعِ
ؿَهعتُكُياْ ؿاًُمكاُعـ ,ئًُعَُ ؿَتععىاُّ ٓعًُاْ ًعت بلعُْ ئُطععُك هعًعًُكاْ كؤكلاوَتعُوَ يعُن هععًعِ
ُٓهَبقيَلؿكَّ و تُىـيٍ بللَّٓ ,ىُلُ ئًُُ ياهاّ تايبُتِ ػؤّ ُٓيعُ هعُ هعاهَِ  3111كِاهعجاكؿَّ فًعاكَ
 ّ11هععاهَِ ٓ 3113ععًُاْ بابععُت تُئلًععـ ؿَكاتععُوَ ,بععؤ تععاوَكى ئًَوععتا سلىًععُتِ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ
ُُيتىاًُىَ ,ئُطُك مَكوكَ بؤِٓ ئُو ئُجنىًُُُ ثًَم ُآًَِعـكَّ؟ ,ػعا َهًَلِ تعل كعُ ئًُعُو َّ ئاًعافَّ ثًَعِ
بـََ ًُهُهُّ طليَبُهتُكاُُ ,ئًُُ ًُٓىو هاهًََم ًاؿؿَّ تايبعُتِ ػؤًعِ ُٓيعُ و كِاهعجاكؿَمشاْ ُٓيعُ,
بؤ ئُوَّ كُ ئُوهُويُت بـكَّ بُ عُىـَكاْ ,ئَُ عُىـاُُ هُكِاهتِ ؿا ئُطعُك ثًَىيوعتُ هعُ فُكًاُطعُكاُِ
سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُـا بؤ ُاكليَّ بُ ؿائًٌعِ ,ئُطعُك ثًَىيوعتًٍ ًُعُ بعؤ ٓاكَهعُكيَلًاْ ُاكعُْ؟,
بُكَ ؿَبًَت ئُو طليَبُهتاُُ هُكِاهتِ ؿا بُؿَك بَِ هُ ًُسوىبًُت و ًُُوىبًُتٓ ,عىُلُ هعُ ؿائريَكاُعـا
ئُو ًُسوىبًُت و ًُُوىبًُتُ تا ئًَوتا ُٓيُ ,ثًَىيوتُ بُؿَكبَِ هُ ًُسوىبًُت و ًُُوىبًُت بُ ثًَعِ
ئُو ػاهَبُُـياُُ ب َِ كعُ ػىيَِعـكاكّ تعل و ػعُهَلِ تعلّ ثع َِ ؿائًُعُمكَّ ,بؤيعُ ًعّ هًَعلَوَ يعُن ثًٌَعًِاك
ؿَكععَُ ئُطععُك ئًٌَععُ هععاكُُ هععُ بىؿدععُّ سلىًععُتِ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاُـا ٓععُُـيّ ًععاؿؿَ و ٓععُُـيّ
كِاهجاكؿًَاْ ُٓيُ ,ئُو ًاؿؿَ و كِاهجاكؿاُُ ُآُِ بعىاكّ دع َِ بعُد َِ كلؿُعُوَ ,بؤيعُ ثًٌَعًِاك ؿَكعَُ ئعُو
ًععاؿؿَ و كِاهععجاكؿاُُ ئُطععُك ثًَىيوععت ُععري هُكِاهععتِ ؿا بععا هععَُ بىؿدُيععُ هًَععِ ؿَككععُيّ ,ئُطععُك سلىًععُتِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ثًَِ دَِ بُد َِ ُاكلَّ ,ئُطُك مَكوك ًُُ با هًَِ ؿَككُيّ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًىَيى ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ُامامن هايَ بُهايَ بىؿدُ مياؿ ؿَكات ,بُكَ ؿاًُماكُـْ كَُ ؿَكاتٓ ,ؤيُكعُّ ٓعًُ ُعامامن؟ ثًَعلاك 35
ُٓماك ؿاًُمكا ,بىؿدُ كًُال بىو ثاك ُٓ 17ماك ؿاًُمكا بىؿدُ هُ ِٓ ئُو هايَ كًُال بىو ,ئُوهايَ بىؿدُ
مياتلَ كُِٓ ُٓ 15ماك ؿاًُمكاُعـْ ُٓيعُ ,هعُكَتا هعُ ثُكهعًُاْ ؿاوا ؿَكعُيّ ُُٓعـيَم كاكًُُعـّ ُٓيعُ
كِاطُياُـُُكاْ ئُواُُّ ئًعالًًُكاْ ثًٌَال هُ تُهعُفنيؤُِ ُعُوكؤم كاكيعاْ ؿَكعلؿ ,ئًَوعتاكُ مؤك ؿهَوعؤماُُ
كععاك ؿَكععُْ فًاكَكععُياْ وابععنامن  37كاكًُُععـَ هععُ هععتؤؿيؤَ كععاك ؿَكععُْ ًععُو و كِؤف كععاك ؿَكععُْ ئععُو
كاكًُُـاُعُ ,دععاكّ وآُيعُ ئًٌععِ ثاهعُواْ ؿَكععُْ ,ئًٌعِ بُكؿَهععت ؿَكعُْ و ويَِععُطلْ وثًٌَلًُععلاكْ و
ًُٓىو ًتُكّ هُ ؿهَوؤمّ ػؤياُُ ؿَهتًاْ ػؤَ بِ ئُو ئًٌُّ ؿَكُْ ,بُكَ تاوَكى ئًَوتا يُن سوابًاْ
بؤ ُُكلاوَ. ......... ,
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ػىًلِ ًّ ئُوَ سُق ًُُ تؤ هُ ػؤتُوَ ىوُ بلُّ ,ئُواُُ هُك بُ وَماكَتِ كِؤًعِبرييّ ,هًَعلَ تُُوعًب
كلاوُْ ,ابَِ تُسقًق هُ ًُهُهُكاْ بلُّ ئًِذا ىوُ بلُّ؟ ,ػعؤ ًعىَمَفِ ئًٌَعُ ُعري ئُواُعُ ,ئُواُعُ بعُ
كاتِ ئًٍ هُالّ ئًٌَُ ؿَكُْ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثًٍَ طىتِ عايـّ تُهُفنيؤُِ ُُوكؤم بىو ,بعُكَ ٓعُتا ئًَوعتا يعُن سوعابًاْ بعؤ ُعاكلَّ ,بعا ؿَمامن بعؤ
ػؤياْ باهًاْ كلؿووَ ,ػؤ ًّ هُ ػؤًُوَ ئُو ىوُيُ ُايعُمن ,بعُ َهَِ ,بعُ ًُوعبُت طليَبُهعت باهعِ ُاكعَُ
تُُٔا ثٌتىاُِ هُ ٓاوكاكامن ؿَكَُ ,ثٌتًىاُِ هُ كان ػوًى ؿَكَُ كُ بايُؾ بـكيَتُ ؿاًُمكاُعـُِ بعا بوَعًَري
كاكًُُـّ ؿائريَ ػُؿًًَُكاْ هُواُُ ئاو و كاكَبا كُ مؤك مؤك ثًَىيوتًاْ ثًًَعُتِ ,صيىوُعُمشاْ ُٓيعُ كعُ
ُُٓـ هاهَُ ئًَوتا هُ فُكًاُطُّ ئاوّ كؤيُ كُي ؿاًُُُمكاوَ هُ كاكَبا بُ ًُٓاْ ًًَىَ ,ئُو كؤهًقاُُّ كُ
ؿَكٓىوٍ ئعُو كؤهًقاُعُ ؿاُاًعُمكيَّ سعُق وابعىو هًقُعُّ ثعُكوَكؿَ و ػىيَِعـُِ بعاك ٓعُُـ هعاهَُ هُطعُ َي
وَماكَتِ ثُكوَؿَ ىوُياْ بللؿبا بؤ ًاوَيُن ؿاّ وُْ ,ئُو ؿَكٓىواُُ مَُبًاْ ًُٓ و تاواًُاْ ٓعًُ كعُ
ؿاُاًععُمكيَّ؟ ,بععُ ًُوععبُت ؿاًُماكُععـُِ ثععُكوَؿَ سععُق وايععُ هُاليععُْ بُكيَىبُكايععُتِ ثععُكوَكؿَكاْ ب عَِ,
هُبُكئُوَّ ئُواْ باًال ؿَماُّ كًًَاْ ثًَىيوعتُ ,بعُ ًُوعبُت ؿاًُمكاُعـْ بعُ كعؤّ طٌعتِ هُهعُكؤكايُتِ
ُٓكيٌَععُوَ ٓععُتاوَكى ئععاػل ؿَهععتُ سععُق وايععُ بععُ ثًَععِ فععؤكَ بععِ ,ئُجنىًععُُِ كِافَ ئُطععُك ياهععايُكُ
ؿَكُُٓىوبا سلىًُت طوُيِ ؿَكلؿ ؿَيطىت تاوَكى ئًَوتا ياها ؿَكُُٓىوَ ُاتىاُري كُي ؿاسيُمكيَِري ,ػؤ
ئُوَ ؿوو هاهَُ ياها ؿَكٓىوَ ,بُكَ كُهًٍ ؿاًُُُمكاوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ُُكضياْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُُكضياْ عبـاهلل ىاؿك:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,هُباكَت بُ ًاؿؿَّ  19هُكِاهتِ ؿا ًّ كؤًُهًََم هُكُر و تًَبًًٍِ ُٓيُ و
ُُٓـيَلًٌِ ثلهًاكَ و كَِػًُِِ تًَـايُ ,يُكًًُاْ /ئُوَيُ كعُ ئًٌَعُ باهعِ ؿَوهَعُتِ ياهعايِ و ؿَوهَعُتِ
ؿضيىكلاتِ بىوْ و ؿَوهَُتِ ؿضيىكلاتِ ؿَكُيّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بُكِاهتِ ئًَُُ هعُ ثلاكتًلعا ؿَبعَِ
بًوُغيًَِري ,يُكًَم هُو ػاكَُُ ثُيىَُـّ بُ ؿاًُمكاُـُُوَ ُٓيُ ,بعؤ ئعُوَّ فعُكق و دًعاوامّ ُعُكلَّ
هععًَُُىاْ ٓاووكتًعععاْ ؿا و ؿاؿثعععُكوَكّ دععَِ بعععُدَِ بلعععُيّ ,ثًَىيوعععتُ بُكِاهعععتِ هعععُكؤكايُتِ ٓعععُكيٍَ و
هععُكؤكايُتِ سلىًععُت و هععُكؤكايُتِ ثُكهععًُاْ ,ئُجنىًععُُِ ئاهععايٍ و ٓععًُىو ًَٓععنَ ٓععُكـاكَكاْ بععُ
ثًٌٌَُكطُ و بُ ئاهايٍ و بُ ثؤهًوُوَ ئُواًٍُ ػامع بىوْ ,ئعُو دعؤكَ ؿاًُمكاُـُعُّ كعُ ًُؿًَُعُكاُِ
ث عَِ ؿاؿًَععُمك َّ بُؿاػععُوَ تععاوَكى ئًَوععتا د عَِ بععُدَِ ُععُكلاوَ ,ػععاهًََلِ تععليٍ بُكِاهععتِ ثُيىَُععـّ بععُ

258

ػاًٌُُُععًُِوَ ُٓيععُ ,بععُ ِكيَناْ ئًٌَععُ هععاكُُ ٓععُماكاْ كععُي ػاًٌُُُععري ؿَب عَِ هععُ سلىًععُتِ ٓععُكيٌَِ
كىكؿهتاْ كِاهتُوػؤ هُ ِكيَطعُّ بُ ِكيَىبُكايُكُيعُوَ يعاْ وَماكَتُكُيعُوَ ػعُهَم ؿَػليَتعُ ًعىيَِِ ,ئًُعُ
هًَلَ ًُسوىبًُت و ًُُوىبًُت و ُاعُؿاهُتِ ؿكوهت ؿَبعَِ ,بُكِاهعتِ ًعىيَّ ثلِكلؿُعُوَّ ئُواُعُ ؿَبعَِ
داكيَلِ تل بًَتُوَ ثُكهًُاْ و بؤ هاهَِ ُى َّ هُكسًُت بـكيَتُوَ بعُ ؿاًُمكاُعـُِ ئُواُعُ ,بؤيعُ ئًُعَُ
بُكِاهتِ ُاعُؿاهُتِ طُوكَّ تًَـا ؿَكلَّ ,بُ ِكيَناْ ًّ ؿوو صيىوُُتاْ ثًٌَاْ ؿَؿََ ,بُكِاهعتِ ًعّ واّ تعَِ
ؿَطَُ كُ بَِ هُكوبُكيُكِ تُواو هُ ياها ُٓيُ هَُ ُٓكيٌَُ بُ تايبُتِ كعُ ثُيىَُعـّ بعُ ؿاًُمكاُـُعُوَ
ُٓيُ ,تًُُُا ؿَكَُ ئَُ ؿوو ُىوهلاوَ وَكَ بـكيَتُوَ هُاليُْ سلىًُتُوَ ,يعُكًَلًاْ ثُيىَُعـّ بعُوَوَ
ُٓيُ بُكِاهتِ ؿاًُمكاُـُِ ُٓكًَُِكِ ُٓيُ ,بُؿاػُوَ كُوا ؿَهًٍََ ,هُبُكئُوَ ئًٌَُ هُ وَماكَتِ ُاوػؤ و
هُ هًقُُّ ُاوػؤ بُٓؤّ كًُىكىكتِ بىؿدُكُياُُوَ كُ ئُوَُـَ دًاوامّ ُٓبىو هُطُ َي ئُوَّ كُ ؿاواياْ
كععلؿووَ و هُطععُ َي ئععُوَّ كععُ ًىافُىععُت كععلاوَ ,طُكِاُـُععُوَ بععؤ وَماكَت عِ ؿاكايععِ و سلىًععُتِ ٓععُكيٍَ
ٓاكَهُكّ بلُْ ,وَكًِ ئًٌَُياْ ؿايُوَ كعُ ٓاكَهعُكياْ ُعُكلؿ ,وَكًعِ ئًٌَعُّ ؿايعُوَ اٌُعاْ هلل وَكًعِ
ُُؿايِايُوَ ,هُبُكئُوَ ؿَهََِ ُٓ 5ماك كُي كُ ئُوَ ُىوهلاوّ كَِمسِ ػؤياُُ بُ ِكيَناْ ُٓ 5ماك كعُي هعُ
 1/17بؤ هًقُُّ ُاوػؤ ٓعاتىوَٓ ,عًُىو ئُُعـاًاُِ هًقُعُّ ُعاوػؤ هُبُكؿَهعتًاُُ ,ئعَُ ٓ 5عُماك كُهعُ
بُؿَك هُ ِكيٌَِايًُكاْ و بُؿَك هُ ًًالكات و بُؿَك هُ ًىافُىُتِ ثُكهًُاْ ؿايعاْ ًُمكاُعـووَُ ,ىوهعلاوّ
ػؤياُععُ ,تلايعععُ ئًُععًُاْ بعععؤ كِووْ بلُُعععُوَ ٓؤكاكَكععُّ ٓعععًُ؟ ؿاًُمكاُعععـُِ ٓ 5ععُماك كاكًُُعععـ بعععؤ
فُكًاُععـَيِ ًَٓنَكععاُِ ميَلَِظععاُِ ,ؿاًُمكاُععـُِ  3711ئععُوَ ًًالكععُ ,طُكِاُععُوَ واتععُ طىاهععتُِوَ 2511
كُي ,طىاهتُِوَ دًاوامَ ,ؿيٌَُ هُك باهِ ُىوهلاويَلِ تل كُ بُ ِكيَن كعان كًعًـ تعآري تعُوىًعِ كعلؿووَ,
ئًُُ بُكِاهتِ ًٓض ًًَِٓلِ ئًـاكّ ثًَىَ ؿياك ًُُ ,سلىًِ ثًَىَ ؿياك ًُُ ,بعؤ صيىوُعُ ئًُعُ طىاهعتُِوَيُ
بُ فًاكَ  7251هُ  3113/2/32ؿَهََِ ًىوُّٓ ئُواُُّ هُ ػىاكَوَ كِووْ كلاوُُتُوَ ًىوٓعُكُياْ هعُ
وَماكَتِ ؿاكايِ وئابىوكّ ػُكز ؿَكلا ,هُك بُ فُكًاُعـَيِ م َيلَِظعاُري ,بعُ ِكيَناْ ئًُاُعُ ئُطعُك هعُك بعُ
فُكًاُـَّ ميَلَِظاُري ٓؤْ هُ وَماكَتِ ؿاكايِ ػُكز ؿَكلا؟ ,ئًٌَُ ًُٓىوًاْ ؿَماُري مياتل هُ ُٓ 55ماك
ميَلَِظاًٌُاْ ُٓيُ هُك بُ وَماكَتِ ُاوػؤيُ ,ثاًاْ ؿَهَ َِ بطىامكيَتعُوَ بعؤ هعُك فُكًاُـَيًُكعُتاْ ,ئًُعُ
بؤ وَماكَتعِ ُعاوػؤ ؿَهَعَِ ,باًعُ ٓعؤْ ًعتِ واؿَبعَِ؟ ,ثاًعاْ ؿَهَع َِ فًعاكَ  1ئعَُ بلِطاُعُ ,ئًُعُ ُاوَكاُعُ,
طىاهتُِوَّ كِافَّ  2261ثؤهًوعِ ًىتُفُكيقعُ ,ئًُعُ ٓعُك ئُواُعُْ و ُاويعاْ ُعاوَ ًىتُفُكيقعُ ,ثاًعاْ
طىاهتُِوَّ كِافَّ  1725كُي هُ هًُللّ تايبُتِ فآلْ ,باًُ ئًُُ ٓؤْ ؿَبَِ؟ ُُ دًُٔتُكعُياْ ؿاواّ
كلؿووَ و ُُ ًىافُىُتِ ئُجنىًُْ ُٓيُ ,هًَلًَُوَ ؿَهََِ ِٓ وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُّ يُكعُّ  81بعؤ كعاكّ
ثًَىيوت ,يُعِِ بُكِاهتِ ئًُعُ ُىوهعلاويَلُ ٓعًض ًًَِٓلعِ ىعاُىُِ و ياهعايِ و ئًعـاكّ ثًَعىَ ًُعُ ,تلايعُ
وَكػياْ بـَُُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ًاًؤهتا فُكًاْ فُكًىو.
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بُ ِكيَن فلًاْ عناهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ؿاًُمكاُـْ بًًَُىَّ فؤكَ بُكِاهتِ يُن هُ كاكَ ٓاكُكاْ بىو ,كُ دؤكيَم هُ ؿاؿثعُكوَكّ تًَعـابىو,
دؤكيَم هُ ؿاؿثُكوَكّ ,بُ َه َِ ُُٓـ َّ ؿاًىؿَمطعا ُٓيعُ وَكعى ٓاوكعاكامن بُكِاهعتِ ئًٌعاكَياْ ثًَعـا ثًٌَعًِاك
ؿَكُيّ و بُ ٓاكِ ؿَماُري ئُواًٍُ بًَُِ فيَل ئُو فؤكًُ بؤ صيىوُُ ئاهايٍ ُٓكوَٓا هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ
و ٓعُكوَٓا ئُجنىًععُُِ وَميعلاْ و ثُكهععًُاْ تعاوَكى ئًَوععتا ئعُواْ ؿاؿًَععُمكيَّ هعُ ؿَكَوَّ ِكيٌَِايًععُكاْ,
ؿياكَ ئُو ػُهَلاُُّ كُ هُو ؿاًىؿَمطاياُُ ؿاًُمكآُُُ ,ك ػعُهَلِ ئعُو ُٓكيٌَُُعُ ,بعؤ دًعاوامّ بلعل َّ هعُ
ًَُىاْ ئُُـاًُكاُِ كؤًُهَطا ,ثًٌَاْ ٓاكُ بُكِاهتِ و ثًًٌَِاك ؿَكُيّ ئُواُُ بًُعًَىَّ فعؤكَ وَكعى ٓعًُىو
كُهًَلِ تل هُ ُٓكيٍَ ؿا ؿاسيُمكيَّ ,ؿياكَ ئُجنىًًَُُلِ باك ثًَلٔاتبىو هُهُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ
بؤ ؿاًُمكاُـُِ ؿاًُماكاواُِ هاهَِ  ,3113هُكَتا بُكِاهتِ كؤًُهًََم طلفتِ ؿكوهت كلؿ بُتايبُتِ ئًٌَعُ
ئُطُك بًَري وكؿّ بلُيُِوَ هُاليُُِ ثُكوَكؿَوَ كؤًُهًََم طلفتِ بؤ ثعُكوَكؿَ ؿكوهعت كعلؿ ,هُبُكئعُوَ
ِكيَعنَ بععؤ ئععُو بلاؿَكاُععُّ كععُ هععُ هًقُُكععُ بىوُعُ هًقُُكععُ ثًَععم ٓععاتبىو هععُ وَماكَتععِ ؿاكايععِ و وَماكَتععِ
ثالُـاُاْ و وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ,هُطُي وَماكَتِ كاكو كاكوباكّ كؤًُكيُتِ هُطعُيَ هعللتًَلّ ئُجنىًعُُِ
وَميلاْ ,هُواُُ ثًَم ٓات بىوْ ,دا ئُواُُ بُ ُىيَُِكايُتِ ؿياكَ ُُٓـ كؤًعُهًََم ًعاكَما و ثوعتجؤكيَلًاْ
ُاكؿووَ ,بُكَ بُكِاهتِ هُ ئُجناًِ وكؿبىوُُوًَاْ ئًٌَُ هُ بىاكّ ثُكوَكؿَ ئُواُُ ُُ ًعاكَما بعىوْ و ُعُ
ثوجؤكيٍ بى وْ هُ ؿاُاُِ ِكيٌَِايًُكاْ ,بعؤ صيىوُعُ بُكِاهعتِ ِكيٌَِايًعاْ ؿاُعاوَ هعُكَتا ؿيٌَعُ هعُك ػا َهًَعم
ئُواُععُّ كععُ ؿَبععّ بععُ ًاًؤهععتا بععليتري هععُ ئُواُععُّ كععُ ثُيىَُععـياْ ؿَكٓععىوّ كؤهًععقّ ثععُكوَكؿَ و
بُِكَِتًُكاُّ و ُٓكوَٓا ثُضياُطاكاُِ ثًَطُياُـْ %111 ,ؿاُاوَ ًّ ,ؿَثلهعٍ ؿَكٓعىويُن ؿَبعَِ ثوُكعُّ
 %111بع َِ ئععُودا ؿاؿًَععُمكَّ بععُ ًاًؤهععتا ,ئععُوَ و دععؤكَ ِكيٌَِايًُكععُ؟ ئععُوَ ِكيٌَِععايِ ؿاًُمكاُـُععُ يععاْ
ِكيٌَِععايِ ؿاًُُُمكاُـُععًُ ,ععّ ؿاواكاكيععُكٍ هععُ كِععُ ؿَكٓععىويُكُ ثوُكععُّ  97ؿَكٓععىوّ يُكًُععُ هُهععُك
ثُضياُطا ؿاُاًُمكَّ ,بُ ثًَِ ِكيٌَِايًُكاُِ يُكعَُ و ؿووََ و هعًًََُ ؿَبعَِ ؿاًعُمكَّ ,هُبُكئعُوَّ ِكيٌَِعايِ
هعععاهَِ  3113ؿَبععع َِ ؿَكَدُكعععُّ  %111بعععَِ ,يعععُعِِ بُكِاهعععتِ ُعععامامن ِكيٌَِعععايِ ؿاًُمكاُـُعععُ يعععاْ
ؿاًُُُمكاُـُُ؟ ,ئُطُك وَكػياْ بـَُُوَ ,هُبُكئُوَّ وَماكَتِ ؿاكايًٍ هًَلَ ئُُـاًعُ و هعُ هًقُُكًُعُ,
ئُطُك ئًُليٍ ؿَفُكًىوْ ئُوَ ؿاواكاكّ و هلاكّ ئُو بُ ِكيَنًَتاْ بـًََِ و ئُطُك ؿاًِ ًُمكيَِّ ئعُوَ
باًال ,ػا َهًَلِ تل بُكِاهعتِ ئعُوَ ؿيوعاْ ٓعُك هعُ ِكيٌَِايًعُكاْ ؿا ٓعاتىوَُ ,عامامن ئعُوَّ ئعُو ِكيٌَِايًاُعُّ
ؿاُاوَ ٓؤًُاْ بريكلؿووَتُوَ ,ؿَكٓىواُِ هاهَِ  3118و  3119و  3111و  3111و  3113كُ 3119
ؿاًُُععععُمكاوَ كُٓععععِ  3111ؿاًععععُمكاوَ ,و فُهوععععُفُيُن هُوَيععععُ و و سًلٌععععُتًَم هُوَيععععُ3111 ,
ؿاًُُُمكاوَ 3111 ,ؿاًُمكاوَ ,ػاهَِ تلًاْ ُٓيُ ,بُكِاهتِ بعا بًًَِعُ هعُك وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ ئًٌَعُ ؿاوا
ؿَكُيّ بُكِاهتِ ؿاًُمكاُـُِ ًاًؤهتاياْ بطُ ِكيًَُِِوَ بؤ وَماكَتِ ثعُكوَكؿَ ,ػعؤّ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ
بُ ثًَِ ثوجؤكاتِ ًًالكُكاْ ؿياكّ بلات ِٓ ؿَوَّ ,كؤًُهًََم ثوجؤكيُتًَلِ بُهُك وَماكَتِ ثعُكوَكؿَ ؿا
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ؿَهُثًَِّ ,بُكِاهعتِ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ ئعُو ثوعجؤكياُُياْ ثًَىيوعت ًُعُ ,بُكِاهعتِ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ
ؿَب عَِ ػععؤّ ثوععجؤكيُكاْ ؿيععاكّ بلععات ,ػععاهَِ تلًععاْ ُٓيععُ ِكيَععقَّ ئععُو ؿاًُمكاُـُععُّ كععُ بععؤ وَماكَتععِ
ثُكوَكؿَ ؿَكٓىوَ 2511 ,فُكًاُبُك و ًاًؤهتايُ ,بُكِاهتِ ئًٌَُ ؿاوا ؿَكُيّ كِيقَكعُّ بعُكم بلُيِعُوَ
بععؤ ٓ 5ععُماك ًاًؤهععتا و فُكًاُبععُك ,بععلاؿَكاْ مؤك باهععًاْ هععُ ػاًٌُُُععري كععلؿ ,بُكِاهععتِ ػاًٌُُُععري
ػاًٌُُُري ؿَكلَّ هُبُكئُوَّ بُ ثًَِ ياها و ِكيَوايُن كُ ؿياكّ كلاوَ تًُُُِ طُيٌتُ هاهَِ ؿياكّ كعلاو
ػاًٌُُُري ؿَكلَّ ,بُكَ ئُو بُ ِكيَنَ ػاًٌُُُري ؿَكلَّ ,بُكَ هُ ًُٓاْ كاتـا طليَبُهتِ هُطعُيَ ؿَكعلَّ,
ًععّ صيىوُععَُ اليععُ بععُ ؿَكَدععُّ وَكًععى وَميععل ػاًٌُُُععري كععلاوَ ,ثاًععاْ طليَبُهععتِ هُطععُيَ كلاوَتععُوَ,
بُكِاهععتِ ئععُوَ بُٓععُؿَكؿاُِ هععُكوَت و هععاًاُُ يععُكًَم بععُ ؿَكَدععُّ وَكًععى وَميععل ػاًٌُُُععري بلععلَّ,
ثًَىيوتِ بُ طليَبُهتُ ؿووباكَ هُطُيَ ًُٓاْ ؿائريَكُّ ػؤّ بلاتُوَ و بىدُ وَكطليَتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
تععُواو كععؤُالؤ َي ًايللؤفؤُُكععُّ بلىفيَِِععُوَ ,ثًَععِر ؿَىًقععُ ىوععُت كععلؿووَ ػععىا ؿَماُععِ ,لظُٝأأ ١ػععاْ
فُكًىو.
بُ ِكيَن لظ ١ُٝجنٍ اهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئُطُك ىوُ هُهُك ؿاًُمكاُـْ بلُيّ كاتًَم كُ ئًٌَُ ئُُـاًاُِ ئؤثؤمهًؤْ ئًٌَُ بوَعًَري ُاعُؿاهعُتِ
و ُا يُكواُِ ُٓبىوَ هُ ًُهُهُّ ؿاًُمكاُـُـا ,ياْ ػلاخ بُكاكًَِٓاُِ ئُو ؿَهُكتُ كُ هُ ؿاًُمكاُـُـا
ُٓبىوَ كَُِطُ هُهُكًاْ بلُوَّ ,بُكَ ػؤًبُػتاُُ ئعًُلِؤ بعُ ئؤثؤمهعًؤْ و ؿَهعُكتُوَ ئعُو ؿَمطايعُّ
كُ سلىًُت ُُٓطاويَلِ ُا بىو كُ بًًَُىَيُكِ هًوتٌاتًلًاُُ بتعىاَُِ كعاك هُهعُك ًُهعُهُّ ؿاًُمكاُعـْ
بلات ُُيتىاًُىَ وَكى ثًَىيوت هُككُوتىو بَِ ,بؤيُ ًّ هًَعلَوَ ؿَهَعًٍَ ثًَىيوعتُ ؿَمطعاّ ؿاًُمكاُعـْ يعاْ
ئُجنىًُُِ كافَ بُ مووتليّ كات ؿاسيُمكَّ هُ ًاوَيُكِ مًَُُِ هُو ياهايُ ؿياكّ بلعُيّ كعُ ئُجنىًعُُِ
كِافَ ؿاسيُمكَّ و ًىؿَّ مًَُُِ ؿياكّ بللَّ بؤ ياهايُكُ تا ئُو كات ئًِذعا ؿاًُمكاُعـْ ؿَهعت ثع َِ بلعات,
ًّ يُن ثلهًاك هُ وَميلّ ؿاكايِ ؿَكَُ ,وَميلّ ؿاكايِ هُ ياهايُكُ ٓاتىوَ ثًَىيوتُ هُهعُك وَماكَتعِ و
ئععابىوكّ بععُ ًُٓآععُُطِ هُطععُ َي وَماكَتععُكاُِ تععل وكؿَكععاكّ ًًالكععات ؿَهععت ًٌُععاْ بلععات ,ئايععا ئععَُ
ًًالكاتاُُّ كُ هاكُُ سلىًعُت ؿَهعت ًٌُعاُِ ؿَكعات و ٓ 15عُماكَ ؿَبع َِ بعُ ٓ 31عُماكٓ 17 ,عُماكَ و
ؿَبَِ بُ ٓ 21عُماك ,ئعَُ ًًالكاتاُعُ كعُ سلىًعُت ثًَىيوعتًُتِ بعُ ًُٓآعُُطِ هُطعُ َي وَماكَتعُكاْ ئايعا
هُهُك ئُهاهِ ثًَىيوتِ وَماكَتُكاُُ ياْ سلىًُت بُ طؤتلَ ئَُ فًاكَيُّ ؿاُا ,ػاهًََلِ تعل كعُ ؿًَعُوَّ
ىوُّ هُهُك بلَُ هُهُك ًُهُهُّ ؿاًُمكاُـْ ,ئُو ه َِ ؿَمطايُّ كُ تا ئًَوتا كاكٍ كعلؿووَ هع َِ ؿَمطعاّ
مؤك دًاوام بىوُُ ًًٓٔاْ بُ ِكيٌَِايُكاْ كاكياْ ُعُكلؿووَ ,بؤيعُ ًعّ ؿَهَعًٍَ ئعُو ِكيٌَِايًاُعُ يعُن وعليَّ,
يُن ؿاًُمكاوَ و يُن ًىئُهُهُّ ؿاًُمكاُـْ ُٓبَِ كُ كاك هُهُك كعؤّ ؿاًعُمكاوَكاُِ سلىًعُت بلعات,
هُهُك ئُهاهِ ثًَىيوتِ ؿاًىؿَمطاكاْ ب َِ ُعُن وَن فعؤكًِ ػعؤكان بعُ ثًَعِ فًعاكَّ ؿاًٌُعتىاْ ؿابعَُ
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بلل َّ بُهُك وَماكَتُكاُـآ ,ىُلُ ًُهعُهُّ ؿاًُمكاُعـْ هُهعُك ئُهاهعِ ثًَىيوعتِ فُكًاُطُيعُ ,هُهعُك
ئُهاهِ ثًَىيوتِ وَماكَتُ ,هُهُك ئُهاهِ ثًَىيوتِ ُاوُٓيُكُ كُ ُُٓـّ ثًَىيوتُ بؤ ؿاًُمكاُـْ ُُن
هُهُك ئُهاهِ ًىيًََِم ُٓك ؿوو سًنب ؿَهُكتـاك بىوُُ ,بؤيُ ُاوّ ئًَُِٓري ٓعىُلُ ؿوو ئًعـاكَ بعىوَ,
ئًـاكَّ ئًَلَو ئًـاكَّ ئُوَّ ػُهَلِ تُعري كلؿووَ ,كُ فًاكَيُكِ مؤك هعُ ُُٓعـ َّ فُكًاُطعُ هعُ ُُٓعـَّ
ُاوُٓ بُ ًىَمَفِ مياؿ و فُكًاُبُكّ مياؿ كُ ُُٓـ َّ دًَطاياْ ُابًَتُوَ هُُاو فُكًاُطُكاُـا ُعُن كاكيعاْ
ُٓبَِ هُُاو ؿاًىؿَمطاكاُـا ,ئًٌَُ ؿًَاُُوَّ سلىًُتًَلِ ًىئُهُهاتِ ِكيَم وثًَم ؿاسيعُمك َّ بعؤ ئعُوَّ كعُ
كاكوباكَكععاُِ سلىًععُت بععُ باًععِ بُ ِكيَىَبععُك َّ يععاْ ؿًَاُععُو َّ ؿهَععِ ػععُهَم كِامّ بلععُيّ هععُ ًُهععُهُّ
ؿاًُمكاُـُـا هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ثُياَ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُياَ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئَُ بابُتُ ىوُّ مؤك ُٓهَـَطلَّ ًّ ,يُكَُ ػاهٍَ ئُوَيُ كعُ ئُوهُويعُت هعُ ؿاًُماكُعـْ بعـك َّ بعُ
ئُواُُّ هُُُواتِ هابًقُ ,ئُواُُّ ثًٌَال تُػُكودًاْ كعلؿووَ ,بعُكَ ؿاًُُعُمكاوْ ,تُئلًعـ ؿَكًُعُوَ
هُهُك ئُو ثًًٌَِاكَّ كُ ئُو بًُاُُّ ثًَىيوتًاْ ثٌَ ًُُ هُ ؿاًُمكاُـُعـا ,ئعُو بًُعاُُ كعُ ئًُعُ هعُمؤك
وكتاُـا ثُيلَِو ؿَكل َّ ثًَِ ؿَهَعًَّ (هعُِ اهتفعلغ) واتعُ هعاهَِ كِاطعلتّ ,يعُعِِ ئعُو هعاهَُ ئعُو بًُعُ ٓعًض
ػىيَِـكاكيَم وَكُُطل َّ بؤ ئُوَّ ئُو بًُُ بُ ؿاًُمكاُـْ ًُُ هعُو بًُعُؿا ,ثًَىيوعت ُاكعات ػىيَِعـكاكّ
بععؤ وَكطععريَّ ,ؿواتععل ًععّ ػععاهًََلٍ ُٓيععُ ثًٌَععًِاك ؿَكععَُ ئععُو ػاهَععُ كععُ ئععُويٍ ؿاًُماكُععـْ بععؤ ُاوٓععُ
كىكؿهععتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ٓععُكيٍَ ,ثًَىيوععتُ ئًٌَععُ ئععُوًَاْ هععُبري ُُٓعَِ كععُ ئععُو ػُهَلاُععُّ هععُ ؿَكَوَّ
ُاوٓععُ كىكؿهععتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ٓععُكيٌَّ بًُععًَلًاْ بععؤ ؿيععاكّ بلععل َّ هععَُ ًاؿؿَيععُؿآ ,ععىُلُ ئععُواْ
ثًَىيوتًُكُياْ مؤكَ بؤ ؿاًُمكاُـْ و ئًٌََُ ُاوًاْ ُاوَ ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاْ كُواتُ سُىِ ػؤياُُ كُ
هُ ُٓكيٌَـا بًًُاْ ُٓبَُِٓ ,ك ئعُوَ َ كعُ ئًُعُ بًُعًَلُ هعُوَ كعاكيَلِ ُُتُوَيًعُ كعُ ئًٌَعُ ؿَهعُكشياْ
ُٓيععُ ثًَىيوععتُ ػنًععُتِ ئُواًٌُععِ ث ع َِ بلععُيّٓ ,ععُك ئُواًٌُععّ كععُ ئًٌَععُ بععُٓؤّ ؿاًُمكاُـُععُوَ ئععُو
ػُهَلاُُّ هُوَّ ؿاؿًَُمكيَّ و ؿاؿَُٓهجًَّ بؤ ػنًُت كلؿُِ ئاهايٌِ ُُتُوَيِ ػؤًاُُ ,ثًَىيوتُ ئًٌَُ
هًَلَؿا ػًُِ ئُواًٍُ وؤيّٓ ,ىُلُ هاكُُ وَكى ئاطاًاْ هًًَُ ؿواتل بًًَُم ؿائُُلَّ هُوَ ثًَىيوتُ هًَلَ
ئاًافَّ ثَِ بـكَُّٓ ,كوَٓا ئُوهُويُت بـكَّ بُ طليَبُهتُكاْ ,بعُكَ ئعُو طليَبُهعتاُُ كعُ هعاكُِ ثًٌَعال
كلاوَ ,ئًَوتاَ كُ طليَبُهت ؿَكل َّ ئُب َِ بُ ثًَِ ًلوت بَِٓ ,ىُلُ بؤ ئُوَّ وَكى ٓاوكاكامن باهًاْ كلؿ
بُ واهتُ و واهتُكاكّ ُُب َِ و بعُوَ ُعُب َِ كعُ طليَبُهعت ئُوهُويعُتِ ُٓيعُ هعُ ؿاًُمكاُعـْ ,بؤيعُ بٔعري
كُهِ ػؤًاْ و ػنًِ ػؤًاْ بًَِري ئُو طليَبُهتُّ هُطُهَـا بلُيّ ثًَىيوعتُ طليَبُهعتُكاُِ بعُ ًعلوت
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بَِ ,كُ ئُو ًعلوتاُُ هُهعُكّ بُٔهعجَِ و ؿواّ ئعُوَ طليَبُهعتُكُّ هُطعُيَ ؿا بلعُْ و ئُوهُويعُت بعـكَّ
بُواُُ بؤ ؿاًُمكاُـْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاوا هُ بُ ِكيَنت ؿَكَُ كُ وَكًِ ثُكهًُاُتاكاْ ُُؿَيتُوَ بُو ًًَىَيُ. .....
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ثُكهًُاُتاك ُاوّ ئُسناب بًََِِ و ُاوّ ئًُؼاي بًََِِ ؿَبَِ وَكًِ بـكيَتعُوَ ,هعُ ٓىاكٓعًَىَّ ععاَ ىوعُ
ؿَكات بُهُكٓاو ,بُكَ بُ عاَ ىوُ ُُكات وَكًِ ؿَؿكيَتُوَ ,كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ىوُ هُهُك ًعاؿؿَّ  19ؿَكعُيّ و ثًٌَعٍ وايعُ ئعُو ُُٓطاواُعُّ ُعلاوْ بعؤ ؿاًُمكاُعـْ بعُ تايبعُتِ
ؿابععَُ كلؿُععِ فععؤكَ ٓععُُطاويَلِ ئًذابًععُ و هععُكَتايُكِ باًععُ ,بععؤ ئععُوَّ كععُ ئًٌَععُ سياُععُو َّ ؿَكفععُتِ
يُكواُِ ٓاووكتًُن بُ ثًَِ ياها بلَِػوًَِري كعُ بتعىاُري هعُ ٓعُك ًافًَعم كعُ ُٓيعُ هعُ كىكؿهعتاْ ئًُعُ
ؿَبًَتععُ ٓؤكععاكيَلًٍ بععؤ ئععُوَّ كععُ ًىئُهُهععاتُكاصياْ بُكِاهععتِ ببِععُ ًىئُهُهععاتِ ًٌُععتٌاُِ و ببِععُ
ًىئُهُهععاتِ ٓععاووكتِ و ًتٌاُُيععُن ؿكوهععت بلععات هععًَُُىاْ ؿاًععُمكاوَكاْ و ٓععاووكتٌ ,ثًَىيوععتُ ئععُو
ؿاًُمكاُـُععُ هععُكدَُ ؿاًععُمكاوَكاْ بطليَتععُوَ ,بععُ تايبععُتِ ؿاًععُمكاوَكاُِ هععُكؤكايُتِ و ئاهايٌععًٍ و
وَماكَتِ ُاوػؤَٓ ,ىُلُ بَُ ِكيَطايُ كُ ثًٌَىايُ ِكيَطايُكُ هُكِووّ ىاُىُِ ٓاكَهُك كلاوَ ,بعُكَ يعُكًَم
هُ طلفتُكاصياْ ئُوَيُ كُ ئُو ًُدووُ ياْ ئُو ئُجنىًُُِ كِافَيُ ؿكوهت بللَّ ,ئًَوتا ؿَبعَِ ئًٌَعُ ىوعُ
هُهُك ئُوَ بلُيًُّٓ ,ىو ىوُكاْ بؤ ئُوَيُ ,ئُو ُٓيئُتُ هُ ًاوَيُكِ ؿيعاكّ كعلاو ؿكوهعت بلعلَّ ,كعُ
ؿَتىاَُِ بُ ثًَِ ياها ؿَكفُتِ يُكواْ بؤ ًُٓىو ٓاووكتًُن بلَِػوًََِِ و ؿاواكاكيّ سلىًُت هًُاوَيُكِ
ؿياكّ كلاو ئَُ ؿاًعُمكاوَ ؿاًعُمكيََِِ كعُ ًعتًَلِ ىعاُىُِ ًُعُ و ؿاًُُُمكاُـًٌُعِ ثًٌَعًَولاكّ ياهعايًُ و
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ثُضياْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُضياْ عبـاهلليٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ويَعلِاّ ثٌععتطريّ كععلؿمن هععُ ٓاوكيَلععامن كععان كععاكؿؤ و ثععُياَ ػععاْ ,ػععاهًََلِ مؤك طععلُط ُٓيععُ بععُ ًُوععبُت
ؿاًُمكاُـُِ هاكُِ كِابلؿوو ,بُ تايبُتِ ؿاًُمكاُـُِ  3113هعُ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ ,تُبععُْ ئعُو ػاهَعُ
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ًُٓىو بلاؿَكاْ ئاطاياْ هًًَُ و ًُٓىو ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ئاطاؿاكّ ئعُوَْ كعُ ئًٌَعُ كِؤفاُعُ ػؤثًٌعاُـاْ
ؿَٓاتُ بُكؿَكطاّ ثُكهًُاْ ,داكيَعم ُعُبىو و ؿوو دعاك ُعُبىو هُواُُيعُ ُنيلعُّ  11دعاك ٓعُتا ئًَوعتاَ
كتابعععُكٍ بعععُكم كلؿووَتعععُوَ بعععؤ هعععُكؤكايُتِ ثُكهعععًُاْ كعععُ ػعععُهَم ُُٓعععُ و ؿاًعععُمكاوْ هعععُ ُاوٓعععُ
دؤكاودؤكَكاْ ئاػل كتاب ِٓ كؤيُيُ ,ئُواُُ ؿاًُمكاوْ ,ؿواّ ئُوَ ٓىوُُ ثعُكوَكؿَكاْ ًتابُععُ بلعُْ
و ًىباًُكَ بلُْ ُاوَكاًُاْ هُهًوت ؿَكًَِٓلاوَُٓ ,تا ئًَوتاَ كُي بُكثلهًاكيُتِ ػؤّ ثًٌاْ ُعُؿاوَ
كُ ئُو ُاواُُ بؤ ؿَكًَِٓلاوْ ,تُُاُُت وَميلّ ثُكوَكؿَ ئُو ؿَهُكتُّ ًُُٓ ,ىُلُ ؿَهََِ ؿاًُمكاُـْ هُ
ُاو وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ُُكلاوَ ,بُهَلى هُ ئُجنىًُُِ ثاكيَنطا كلاوَ ,بُكَ ئُواْ ثاهعاوَكُّ ؿَطُ ِكيَِِعُوَ
بؤ و؟ كُ ُاوّ كؤهًقَكاْ طؤكِؿكاوَ ,هُ فُكُهَتِ و هلىهَُوَ و ئعُو ُاواُعُ طعؤكِاوَ ,يعُعِِ بعُ ِكيَن هعُكؤكِ
ثُكهًُاْ ُامامن يُعِِ هعُكؤكايُتِ ئُجنىًعُُِ وَميعلاْ ؿَبع َِ ٓاكَهعُكّ ئعُو كًٌَعاُُ بلعات ,بُكِاهعتِ
ئًٌَُ هُ هوًٌَاُِ و هُ ُٓوهًَل ًُٓاْ كًٌَعُ ٓعُبىو ,يعُعِِ ُعاكلَّ ئُواُعُ بعُو دعؤكَ ؿاًُمكاُـُعُ ,بؤيعُ
ؿاًُمكاُـُِ ئُجنىًُُِ كِافَ و ؿَكلؿُِ يُن ِكيٌَِايِ بُكِاهتِ ئُو كًٌَُ طُوكَيُ ٓاكَهُك ؿَكات ,وَكى
ثُكوَكؿَ ئًٌَُ بؤ ػؤّ وَماكَتِ هُ ياهاّ بىؿدُؿا ٓاتىوَ كُ  2511ثوُّ بؤ ؿاُلاوَ ,بعُكَ ئًٌَعُ وَكعى
هًقُُّ ثُكوَكؿَ ئًقالاسِ ئعُوًَاْ كعلؿووَ كعُ ميعاؿ بلعلَّ و بلعل َّ بعُ ٓ 5عُماك ثوعُ ,ػعاهًََلِ تعل ئعُو
كُهاُُّ كُ بابوًََري ػىيَِـووياُُ ببُِ ًاًؤهتا ,كاتِ ؿاًُمكاُعـْ ئُواُعُ بُكِاهعتِ ٓعًض ٓاُوعًَلًاْ ثعَِ
ُاؿكَّ و ُاوَكاًُاْ ؿَكُآَِ هُطُيَ ئُوَّ كًُُٓىو ًىاهُفاتُكاًُاْ ُٓيُ ؿاًُمكيَّ ,بُ بًعاُىوّ ئعُوَّ
كععُ ئععُو بًُععاُُّ ئععُواْ ػىيَِـووياُععُ كععُهَلِ ؿاًُمكاُععـُِ ًُععُ ,بؤيععُ ؿاوا ؿَكععُيّ ئععُوََ بُُُٓععـ
وَكبطريَّٓ ,ىُلُ بُكِاهتِ هُ كؤبىوُُوَكاْ بامساْ كلؿووَ ُٓك كُهُ و بَِ بُكّ ػؤّ زيَ ثًٌاْ ؿايُ كُ
ُععاتىاَُِ ٓاكَهععُكّ بلععات ,بععَُ ُٓيععُ ؿَتععىاُلَّ ػىيَِـُُكععُّ تععُعوًق بلععلَّٓ ,ععُتاوَكى ؿَكٓععىوَكاُِ
ؿاسيُمكيَّ داكيَلِ تل ئًِذا ؿووباكَ ػىيَِـُُكاْ ؿَهت ث َِ بلاتُوَ ,ثًَِ ُاو َّ ُاوّ ُاوَكاْ بًَعٍِ ًًَعقوو
و كىكؿّ و دىطلافًا و ئُواُُ بُكِاهتِ فُهوُفُيُ و ئُواُعُ ؿاُاًعُمكيَّ و ُعاماُّ يعُعِِ ٓاكَهعُكيَلًاْ
ؿَب ع َِ بلععلَّٓ ,ععىُلُ ئععُوَ ؿاواكععاكّ ػُهَلععُ ,ػععاهًََلِ تليٌععٍ ُٓيععُ ثًَىَكَكععاْ مؤك عاؿيالُععُ ُععري هععُ
ؿاًُمكاُـْ ,ؿواّ ئًعالْ كلؿُِ ئُو ؿَكَداُُّ كُ وَماكَتِ ؿاكايِ ؿَهت ًٌُاُِ كلؿووَ ًُٓىو هعاهًََم
كؤًُ َهًَم ثوُّ ًا ري ؿًًًَََِتُوَ ,ئُو ثوعُ ًعا رياُُ بُكِاهعتِ بًُعًَىَيُكِ ُاعُؿاهعُتِ ؿووبعاكَ ؿابعَُ
ؿَكليَتُوَ هُك ػُهَلِ ,ئُوَّ مؤك بابوًََري ؿياكؿَيُكُ ُاوُٓكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٍَ بُ ًُوبُتِ ثُكوَكؿَ
كات َِ كُ ػىيَِـُِ كىكؿياْ تًَـايُ ,ئُواَُُ ثًَىيوتُ يعاْ ًاًؤهعتا هعُ ًعاكَكاْ بًَِعلؿكيَّ بعؤ ئعُواْ يعاْ
كَِٓاوّ ؿَكٓىواُِ ػؤياْ بللَّ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿ.اظيـ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.اظيـ ابلآًٍ (وَكتِ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ئُو ًاؿؿَيعُ ثُيىَُعـّ كِاهعتُوػؤّ بعُ فيعاُِ ػُهَلعُوَ ُٓيعُ بؤيعُ مؤك طلُطعُ بعؤ بعُ ِكيَناْ ئُُعـاًاُِ
ثُكهًُاْ مؤك ىوُياْ هُهُكّ كلؿ ,ثًَىيوتُ سلىًُت هىوؿ هُو كًُىكىكِياُعُ كعُ هعُ بعىاكّ ؿاًُمكاُعـْ
ؿآُيُ وَكبطل َّ بؤ ئُوَّ هَُ هاهَُ ؿووبعاكَ ُُبِعُوًَ ,عّ ُآعٌُوَ هعُك ٓعًُىو ئُواُعُّ كعُ ٓاوكعاكامن
باهًاْ كلؿ ,ثٌتًىاُِ زيَ ئُكَُ بُ تايبُتِ ئُوَّ كُ ثُيىَُـّ بُ مياؿَكَِويُوَ ُٓيعُ هعُو ِكيَقَيعُّ كعُ
بؤ ؿاًُمكاُـْ ؿائُُلَّ ,ثًَىيوتُ بُكَِماًُُـّ ثُكهًُاْ بَِ ,بُ طُكِاُُوَ بؤ ثُكهًُاْ ,ثٌتًىاُِ هُ كعان
ػوًى وٓاوكاكَكعاُِ تعلَ ؿَكعَُ كعُ ًاوَيعُن ؿيعاكّ بلعل َّ بعؤ ثًعاؿَ بعىوُِ ئُجنىًعُُِ كِافًَُ ,دووعِ
ػـًُ ,بُكِاهتِ ثًَىيوعتُ ثُكهعًُاْ هعُوَ بجلهعًَتُوَ كعُ ياهعاّ ؿَككعلؿووَ بؤٓعِ دع َِ بعُد َِ ُعاكلَّ؟,
يُعِِ ٓؤْ تُئلًـ ؿَكاتُوَ كُ ثًاؿَ بللَّ؟ ,هُ كاتِ ؿَكٓىوُِ ؿا كُ هاهَِ  3111ؿَبعىو دع َِ بعُدَِ
بللابايُ ,هُباكَت بُ بلِطُّ  2كُ هُباكَت بُ ؿاًُمكاُـُُ هُكِاهتِ ؿا تًَبًِِ ؿَكلَّ كُ ؿاًُمكاُـُُكُ
مؤك ؿواؿَكُوَّ ,بؤ صيىوُُ ؿاًُمكاُـُِ هاهَِ ًٌَٓ 3113تا كُ تُواو ُُبىوَ ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ كعُ هًَعلَ
ئُوَ ؿياكّ بللَّ كُ سلىًُت ًُٓىو ئُو ِكيَلاكاُُ تُواو بلات كُ بؤ ؿاًُمكاُعـْ ثًَىيوعتُ ئعُجناَ بعـكَّ
هُ ًاوَيُن ؿا كُ هُ ًاُطِ تًُىوم تَِ ثُكِ ُُكات هُ ًُٓىو هاهًََم ؿا ثًٍَ ئُوَّ كُ هاهَِ ػىيَِـُِ تامَ
ؿَهت ث َِ بلات ,هُباكَت بُ طليَبُهتُكاًٍُ ًًٍِ ُٓك ثٌعتًىاُِ هعُ ٓاوكاكَكعامن ؿَكعَُ بُكِاهعتِ مؤك
ىوُّ هُهُك كلا ,ثًَىيوتُ ئُوَ بُُُٓـ وَكبطريَّ بًًَُلِ مؤك هُ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ تُئلًـياْ هُهعُك
كلؿَوَ ,ثلهًاك هُ بُ ِكيَن دُُابِ وَميلّ ؿاكايِ ئُكَُ كُ ئايا ئًٌَُ ُُٓـ طليَبُهتٌاْ ُٓيُ هُ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ؟ ,بعُ ثًَعِ ئعُوَّ كعُ هعُ ياهعاّ بىؿدعُّ ثعاكيٍ ؿا ٓعاتىوَ ٓعُُـ ؿاًعُمكاوَ؟ُُٓ ,عـ َّ طعلفد
ؿيلُمشاْ ُٓيُ بُكِاهتِ هُ ًُهُهُّ طليَبُهعت ؿا ئعُويٍ ئُوَيعُ كعُ ُُٓعـ َّ هعُ طليَبُهعتُكاْ ًعاوَّ
تًُععُُِ ياهععايًاْ بععؤ ؿاًُمكاُعععـْ بُهععُك ٓععىوَ طُيٌععتىوُُتُ سعععُؿّ ػاٌُُُععًِِ ؿوايععِ كعععُ ؿاواّ
ؿاًُمكاُـْ ؿَكعات ؿَهَع َِ تًُعُُت بُهعُك ٓعىوَ ,بُكِاهعتِ ئًُعُ ثًَىيوعتُ ٓاكَهعُكيَلِ بعؤ بـؤمكيَتعُوَ
ثًًٌَِاكيٍ ؿَكَُ كُ ػاهًََلِ ؿيلُ مياؿ بللَّ ,ئُو ثوُ ىًاؿياُُّ كُ هُ بُ ِكيَىَبلؿْ و كِاويَقكاكَوَ بُكَو
هُكَوَ ,ئُواُعُ ئُطعُك ثوعُ وَميفًُكعُّ هعُ ياهعاّ وَماكَتُكعُّ ؿا ُعُبىو ؿاًُُعُمكا ميعاؿ هعُوَٓ ,عىُلُ
تًَبًِِ ؿَكلَّ ًّ بُ بُهَطُ الًُ ُُٓـ َّ وَماكَت بؤ صيىوُُ كِاويَقكاكياْ ؿاُاوَ و ؿاًُمكاُـووَ ,بُكَ مياؿ
هُ سُؿّ ئُو هِىوكَّ كُ هعُ ياهعاّ وَماكَتُكعُّ ؿآُيعُ ,يعُن ػعاهٍَ ًعاوَ ,ئعُويٍ ئُوَيعُ كعُ بعُ ِكيَن
دُُا بِ وَميلّ ؿاكايِ ئاًافَّ ثًًَـا بعُ ًُوعبُتِ ماُايعاُِ ئعايِِ بُكِاهعتِ ئُطعُك مًَاُعُتًَم ُٓيعُ بعؤ
ئُوَّ كُ ئُطعُك ًاؿؿَيعُكِ ىعاُىُِ ؿاُعُُل َّ هًَعلَ كعُ ًىوٓعُكُياْ ٓعًُىاك بلعلَّ ,يعاْ ؿَكًاهَعُياْ بعؤ
بلِؿكيَتُوَٓ ,ىُلُ بُ ِكيَنياْ واّ وت ًّ ,بُ ثًَٔعُواُُّ بعُ ِكيَن ؿ.بٌعري ؿاواكعُّ ػعؤَ هعُسب ُاكًُعُوَ,
ثًٍَ باًُ كُ بًُاؿؿَيُكِ ىاُىُِ هًَلَ سلىًُتِ ث َِ ئًوعناَ بلعلَّٓ ,عىُلُ ئعُو ًُٓىاككلؿُاُعُّ كعُ هعُ
بُ ـاوَ بىوَ ثًٌَاليٍ ثُكهًُاْ هًَلَ بلِيعاكّ هُهعُك ؿاوَ بعؤ ئعُوَّ كعُ ًُٓىاككلؿُعُكاْ هًَعلَ ئعُجناَ
بـكَّ ,بؤيُ ثًَىيوتُ ئُوََ بُ ًاؿؿَيُكِ ىاُىُِ بَِ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):

265

كان ئاكاَ فُكًىو.
بُ ِكيَن ايىب ُعٌت ىاؿك (ئاكاَ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتًىاُِ هُوَ ؿَكَُ كُ ئعُو ٓاوكاكاُعَُ باهعًاْ هعُ تعُعًِات كعلؿ هعُ ٓىاكٓعًَىَّ ئُجنىًعُُِ كِافَ,
بؤيععُ ثًٌَععًِاك ؿَكععَُ كععُ بععُ ِكيَناْ هععُ هًقُععُّ ياهععايِٓ ,ععىُلُ ؿَىُكععُ تُبعععُْ ُاياهععايِ تًايععُ (ذصأأب
ايتعًُٝات ايصادر َٔ ٠زتًض ايٛزرا ٤ذتني طبٝل قاْ ٕٛزتًض ارتدَ )١ئُوَ تُبعُْ ُٓك ػؤّ ُاياهعايًُ,
ٓىُلُ ئًٌَُ ياهاّ ئُجنىًُُِ ػـًُ ؿَكٓىوَ هُ ًاؿؿَّ  12كُ ؿَهََِ ؿواّ ًُهعت كِؤف بعُ تًَجعُكِبىوُِ
ئُوَّ ياها ؿَبَِ دَِ بُدَِ بللَّ ,هُبُكئُوَ ئُو ؿَىُ ُاياهعًًُٓ ,عُكوَٓا ؿَبعَِ بلِطعُّ  2ئًولعا بلعلَّ,
ٓىُلُ ًُدووِ ػـًعُ كعُ ؿَكٓعىو ُعاب َِ بعُ ثًَعِ تعُعوًٌات بعَِ ,بعُهَلى ؿَبع َِ بعُ ثًَعِ ئعُو ياهعايُ بعَِ,
بععُ ِكيَناْ ُىيَِععُكاُِ سلىًععُتًٍ بععُهًًََِاْ ؿاو و ًىفؿًَععًاْ ؿا كععُ ًُدووععِ ػـًععُ ؿَكِواتععُ بععىاكّ دعَِ
بُد َِ كلؿُُوَ ُٓكُُٓـَ وَكًًَعم ٓعُبىو ,يعُكًَم هعُ وَكًعُكاْ ئعُوَ بعىو طىايعُ هعُ ثًَطعُّ سلىًعُت
كِاطُياُـْ كلاوَ بؤ هًعًُكُ ُٓكُُٓـ مؤك طُكِاْ ًٍُُ بًُِِٓ ,كوَٓا وَكًًَلِ ؿيلًًُاْ ئُوَ بىو كعُ
ؿاواّ هًعِ ؿَكليَت و هُ كِؤفُاًُّ فُكًِ بآلوؿَكليَتعُوَ ,بعُكَ وَكًعُكاًٍُ ثًَٔعُواُُّ ياهعايُكُيُ,
ٓىُلُ ؿَب َِ هُ ًُٓىو كِاطُياُـُُكاْ بًِلاو و بًوعلاو ػعىيَِلاو بآلوبلليَتعُوَ ُعُن تعُُٔا هعُ كِؤفُاًعُّ
فُكًِ و ًٓىاؿاكَ ئَُ ؿَىُ بعُو ًعًَىَيُ بع َِ بعؤ ئعُوَّ كعُ دع َِ بعُد َِ كلؿُعِ ياهعايُكُ بعُ ًعًَىَيُكِ
ياهايِ بَِ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ًًَلماؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًًَلماؿ لبداذتافظ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ىوُكاُِ ًّ بُكِاهعتِ بعُمؤكّ كعلاْ ,بعُكَ ًعّ ٓعُك تُئلًعـ هعُوَ ؿَكًُعُوَ كعُ ئعُو ئُجنىًعُُِ
كِافَيُ بُُنيلاليّ كات كُ ثُكهًُاْ بتىاَُِ ؿايبٌُمكيًََُِِٓ ,ىو ئُو ؿاًىؿَمطا ئًًُِاُُّ كعُ ُٓيعُ هعَُ
وكتُؿا كُ ثًٌَاليٍ ئًٌَُ بامساْ كلؿووَ و ًّ ػؤًٍ هًَعلَ باهعٍ كعلؿ كعُ بعُ فعؤكَ بع َِ وَن ئعُواُِ تعل
ؿاسيععُمكيَّ بععؤ ئععُوَّ ٓاووكتًععاُِ كىكؿهععتاْ ًٓٔععًاْ ب ع َِ بععَُ ُععُبّ هععُوَ ,ئُواُععُّ كععُ طليَبُهععذي
ئُوهععُوياتًاْ ٓععُبَُِ ,وععبُيُن بععؤ كععىكِ و كٔععِ ًععًُٓـاْ ؿابِععـكَّ كععُ ثععاكيٍ ئععُوًَاْ ؿاُععا ئًُوععاهًٍَ
تُئلًـ هُوَ بلُيُِوَ كُ ئُوَ بؤياْ دَِ بُد َِ بلُيّ ,ثاكيٍ ئاهًُتُكٌاْ ؿاُعا بعؤ ئعُوَّ كًُئُُعـاًاْ
بًُععـاك بععّ هععُ ؿاًُمكاُـُُكععُ كععُ ئًُععُ كععاكيَلِ واَ ؿَكععات كععُ كؤًععُهًََم ئععُكن ه عُ كععؤيَ سلىًععُتًٍ
ؿَكاتُوَ ئُو ًىوُٓيُياْ ؿَؿات َِ و ئًال ئُوَ وام هعُو ًىوٓعُيَُ ؿًََٓعِّ ,تُئلًعـ هعُوَ ؿَكًُعُوَ كعُ
وَماكَتِ ثعُكوَكؿَ بُؿَهعت وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ ػعؤّ بعَِٓ ,عىُلُ ػؤيعاْ ؿَماُعّ ٓعًاْ ؿَوَّ؟ٓ ,عُُـ
بلاؿَك باهِ ئُوَياْ كلؿ كعُ ًعّ تُئلًعـ ؿَكًُعُوَ هعُوَ ,ثٌعتطريّ ثعُياَ ػعاْ ؿَكعَُ بعؤ ؿاًُمكاُعـُِ
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ئُواُُّ كُ هُ ؿَكَوَّ ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَّ ئُواَُُ تُئلًـياْ زيَ بلليَتُوَ و هًَلَ
فًاكَيُكًاْ بؤ ؿابِـكَّ و ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كىيَوتاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريّ بلاؿَكامن ؿَكَُ هُوَّ كُ ئُجنىًُُِ كِافَ تا  2/15ؿاسيُمكَّ ,تُئلًـ ؿَكًُُوَ هعُوَّ كعُ
فُكًاُبُكاُِ ٓعُك هع َِ هعُكؤكايُتًُكُ وؿَمطاكعاُِ ثعؤهًى و ئاهعايٍ هعُ ِكيَِ فعؤكًِ ؿاًُمكاُعـْ و ئعُو
هًوتٌُوَ بَِ كُ سلىًُت ؿايِاوَ ,ثٌتطريّ هُوَ ؿَكَُ كُ ئُوهُويُت بـك َّ بُ هاكُِ كِابلؿوو و فؤكًِ
ئَُ ها َي مؤك ُا ِكيَم و ُاعُؿاهُتِ مؤكّ تًا بىو كعُ سعُىِ هعاكُِ كِابعلؿووّ ػىاكؿبعىوًِ ,عًٍ ثٌعتطريّ
هُوَ ؿَكَُ كُ ئُوهُويُت بـكَّ بُ فُكًاُبُكاُِ طليَبُهت و واُُبًَقاُِ وَماكَتِ تُكبًُ ,ثٌتطريّ هُوَ
ؿَكَُ كُ بًًَُم ؿابِلَّ هَُ ًًالكِ ُٓ 15ماكَ بؤ ُاوُٓ ؿاب ِليَِلاوَكاْ ,ثٌعتطريّ هعُوَ ؿَكعَُ كعُ ئعُو
بًُاُُّ كُ مياؿْ وَكى كعىكؿّ و فُهوعُفُ و ئُواُعُ بعؤ ٓعُُـ هعا َه َِ كِابطعريَّ ,بعُكَ هُبُكاًبعُك ؿا ئعُو
بًُععاُُّ كععُ ثًَىيوععذي وَكععى ئًِطوًععنّ و كًًٌععا و فًنيععا و ئُواُععُّ كععُ ئًَوععتا بًُ عًَم هععُ ػىيَِععـطاكاْ
كًٌَُياْ ُٓيُ هُوَّ كُ ًاًؤهتاّ ثوجؤكياْ ًُُ ًّ ,بؤ ػؤَ ٓىوًُتُ ٓعُُـ ُاوٓعُيُن تعا ًعاُطِ 11
ُُٓـَّ ًاًؤهتاّ ثوجؤكياْ ُُبىوَ ,ػىيَِـكاك هَُ بًُاُُ مياؿ بلعلًَّ ,عّ ثلهعًاكيَلٍ ُٓيعُ هعُ وَميعلّ
زي بطلَّ ,ؿياكَ ثاك ُٓ 17ماك كُي وابلِياك بىو ؿاسيُمكَّ ,ئًُاُُ مؤكبعُّ
ؿاكايِ ئُطُك ب َِ مَظيُت طىيٍَ َ
ٓععُكَ مؤكيععاْ هععُ ًععاُطِ  11و  13ؿاًععُمكاوْ ثاكَيععُكِ مؤك كععُ ميععاتل هععُ تلهًؤًَُععم ؿيِععاك ؿاُلابععىو بععؤ
ئًُاُُ ,بُكَ ئَُ ًىوُٓيُياْ وَكُُطلتٓ ,ىُلُ  11ؿاًُمكاوْ و هعُ ً 13ىباًعُكَياْ كعلؿووَ ,هعُ 13
ؿاًُمكاوْ و هُ ً 1ىباًُكَياْ كلؿووَ ,ثاكَكُياْ ِٓ زيَ ٓاتىوَ ,ػاهًََلِ ؿيلُ دًاوامّ ُُكلَّ هعُ ًَُعىاْ
ؿَكٓىواُِ ماُلؤكاُِ ٓعُكيٍَ و ئعُو ػىيَِـكاكاُعُّ بُكَِماًُُعـّ وَماكَتعِ ػىيَِعـُِ بعاك هعُ ماُلؤكعاُِ
ُاوَكِاهت و باًىوك ؿَػىيَِّٓ ,ىُلُ ئُواًٍُ ٓعُك ؿاًٌُعتىوّ ئعَُ ُٓكيٌَعُْ ,ثلهعًاكيَلِ ؿيلعَُ ُٓيعُ
هُبعُ ِكيَن وَميععلّ ؿاكايعِ ,هععُ كععاتِ هعُكؿاُِ بععُ ِكيَن هعُكؤكِ سلىًععُت و دًَطععلّ هعُكؤكِ سلىًععُت بععؤ
ُاوٓععُّ طععُكًًاْ  311كُهععًاْ ؿاًُمكاُععـ بععُؿَك هععُ ٓ 17ععُماك ًًالكُكععُ ,بععؤ تععا ئًَوععتا ًاًُهَععُكاًُاْ
كِاطرياوَ هُ وَماكَتِ ؿاكايِٓ ,ىُلُ ثُيىَُـضياْ مؤك ثًَىَ ؿَكُْ و ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هؤماْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هؤماْ ًٔاب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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بعععُ ِكيَناْ ئُُعععـاًاُِ ثُكهعععًُاًْ ,عععّ ؿَهتؼؤًعععِ هعععُ سلىًعععُت ؿَكعععَُ هعععاكُُ ئًٌَعععُ ئعععُو فًعععاكَ مؤكَ
ؿاؿًَععُمكيَِري ,ئُطععُك بععُ كًُىكىكتًٌععُوَ ب عَِ ,بععُكَ ثلؤه عُكُ ًععّ بععُدؤكيَم هععُ عُؿاهععُتِ ؿَبًععٍِ,
هُبُكئُوَّ واهتُ و واهتُكاكّ تًا ًُُاوَ ,ػُهَم فؤكَ ثلِ ؿَكاتُوَ و بُ ثًَعِ فعؤكَ و ثؤيِتعُكاْ ػعُهَم
تُعري ؿَبَِ ,ئُطُك ًّ ُلؤهًٍَ هُوَ ُاكَُ ئُطُك كًُىكىكتِ تًا بَِ ,ياْ ساهَُتِ تَِ ُُطُيٌذي ُٓبَِ بُ
تايبُتِ هُؿواّ طؤكِيِِ ُاوّ هلىيَ وفُكُهَتِ و ئُو ًتآُُُُ ,ـيَم ُؿك كلاوَ هُ ُُٓـَّ كُي بُ ٓعؤّ
طععؤكِيِِ ُاوَكععُوَ ,بععُكَ و َي علِاّ ئععُوَ ئًُععُ ثلؤهععُيُكُ تععُعبري هععُوَ ؿَكععات كععُ عُؿاهععُت ٓععُب َِ هععُ
ؿاًُمكاُـُْٓ ,تاوَكى ئُجنىًُُِ كِافَكُ ًّ هًَلَ دُػت ؿَكًُُوَ كُ ئُجنىًعُُِ كاِفَ ؿوو هعاهَُ تعُواو
بعىوَ ياهععايُكُ سُىععُ ئعًال سلىًععُتِ ٓععُكيٍَ ئعَُ ٓععُُطاوَ بِعَِ بعؤ ئععُوَّ ئععُو ئًعالُعُ بلععات و هععًعِ
زي ُعُي َِ كُهعًَم ُعُب َِ وَكعى ٓعاوؿيَلّ ؿاكايعِ كُهعًَم
ثًٌَلَُ بلليَت و ػىابلا وَكى ؿَهتُّ ُُمآُّ َ
ُُبَِ بىيَلَّ بًَت ئُو هًعًُ تُىـيٍ بلات و بًَت و ئُو ؿَمطايُ بطليَتُ ؿَهعتً ,عّ هًَعلَ ؿًَعُو َّ باهعِ
ساهَععُت َِ بلععَُ ,ساهَععُتِ ئععُوَّ كععُ هععاكُُ ًععّ ثًٌَىايععُ ٓ 5ععُماك كععُي ػاًٌُُُععري ؿَكععليَّ هععُ ٓععُكيٌَِ
كىكؿهتاُـا ,ئَُ ُٓ 5ماككُهُ ٓؤْ ثلِبلُيُِوَ ,ئًٌَُ ؿَبَِ ئًَوتا ىوُ هُهُك ئُوَ بلُيّ كُ ئُو ثًَىَكَ
ِٓ بَِ بُ تايبُتِ بؤ ئُواُُّ كُ طليَبُهذي ًّ ,ثًًٌَِاكيَم ثًٌَلَُ ؿَكَُ ًٓىاؿاكَ هًقُُّ ىاُىُِ بُ
ُُٓـّ وَكبطليَت سلىًُت ئُطُك كَِماًُُـّ بلات ,ئًٌَُ ؿاوا بلُيّ هُو ثالُُّ كُ ػاًٌُُُري ؿَكليَت,
بُ ثًَِ ئًؼتًواهُكاْ ,تُبعُْ ًُٓىو كُهًَم وَكى يُن ًًُُُٓ ,ىو كُهًَلًٍ كُ طليَبُهتُ وَكعى ئعُو
ئًؼتًواهُ ًُُ كُ ػاًٌُُُري ؿَكليَت ,بُكَ بُ ثًَِ ئًؼتواهات ُٓك كُهًَم ًعاوَّ طليَبُهعتُكُّ هعُ
 2ها َي كًُال ُُبَِٓ ,ىُلُ تؤ هُ ًاوَّ ئُو ه َِ هعاهَُؿا ئعُو كُهعُ ػًربَيُكًٌعِ ثُيعـا كعلؿووَ ,ئعُو 5
ُٓماكَ ياػىؿ ئًُوايَ هُواُُيُ ُٓ 6ماك بًَِ ,ىعُؿَي وَكبطليّ ئُو ُٓ 5ماكَ بُو كُهاُُ ثع ِل بلليَتعُوَ
كُ طليَبُهذي بُ سُهُب ئًؼتواي ثوُكُّ ,يُعِِ ئُطُك ئُو ثوُيُ ُٓبىو و يُكًَم ػاًٌُُُري كلابىو
عُىـَكُ ئُوهُويُتِ ٓعُب َِ و تُبععُْ ئًُعُ ػعاتىو مَكًعُ ػعاًٍُ باهعِ كعلؿً ,عّ ثٌعتطريّ هعُو ػاهَعُ
ؿَكَُ و ثٌتطريّ هُوَ ؿَكَُ ئُجنىًُُِ كِافَ ؿاسيُمك َّ بُمووتليّ كات اٌُاهللُ ًّ ,اتىامن هًَلَ بوًٍََ ُٓتا
ًاوَّ  25كِؤفٓ ,ىُلُ ؿَب َِ ػُهَم ُٓب َِ ئًوتعـاؿّ تًعا ٓعُب َِ ئعُو هعًعًُ تُىعـيٍ بلعات و ئعُو ثوُيعُ
وَكطلَّٓ ,ىُلُ بُكِاهتِ ًُهئىهًُتًَلِ طُوكَيُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان هُكُُٓط فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكُُٓط فلز:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُُـاًاُِ بُ ِكيَنًٓ ًّ ,ىاؿاكَ بُ ِكيَن هُكؤكايُتِ ًُهُهُْ تُسًُىي بلُْ و بَِ اليُُِ ػؤياْ بجعاكيَنْ,
بُ هُكيعِ ُُٓـَّ ًت ؿَهًٍََ ,تُكػاْ كلاوّ ؿاًُمكاواُِ ثعاك ٓ 17عُماك كعُي ,ئُطعُك ًعًَؽ بعاين ئاطعاّ
هًَلَ بَِ ,تُكػاْ كلاوّ ؿاًُمكاواُِ ثاك هايَ كعُ ٓ 17عُماك كعُي بعىو تعا  3113/13/21كُهعًاْ ٓعًض
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ًىوُٓيُكًاْ وَكُُطلت بىو ,ؿَتىاُري بوًََري و بناُري ئُوَ هُ كىيًَُ ئُو تعُكػاْ كلاواُعُ؟ تُئلًعـ هعُو
ثًًٌَِاماُُ ؿَكًُُوَ كُ ًىئُهُهاتُكاُِ ُٓكيٍَ و هُكؤكايُتِ ُٓكيٍَ ئاهايٍ و هُكؤكايُتِ ثُكهعًُاْ
و هُكؤكايُتِ سلىًُت بُ فؤكَ ػُهَم تُعري ببَِٓ ,ىُلُ ئًُاُعُ ئُطعُك ىعُكاكَ ؿاًىؿَمطعاّ ًٌُعتٌاُِ
بّ ؿَبَِ ؿَكطاياْ كلاوَبَِ بؤ ًُٓىو ٓاوًٌُتٌاًُاْ بُكِاهتِ ,بؤ ًُٓىو ػُهَم بتىاَُِ فؤكَ تُىـيٍ بلات
بؤ تُعري بىوْ ,ػؤ ئُطُك بُ فؤكَ ُُبَِ سُشيُْ ئُوَيُ كُ هؤماْ ػاْ باهِ كلؿ واهعتُ و واهعتُكاكيُ,
طليَبُهععتُكاْ مؤك باهععللا ,بععُكَ طليَبُهععتِ ًععاكَواُِ و ئًُاُععُ ُٓيععُ بُكِاهععتًِ ,ععاكَواًُُكاْ ُُٓععـَّ
طليَبُهتًاْ ُٓيُ كليَلاكْ و ئُواُُْ كُ هُهُك ئاهًات ئًٍ ؿَكعُْ و هُهعُك ًعؤفُي و هُهعُك كابًوعُ و
ئًُاُُ مَكوكْ ,يُعِِ سُىُ بُكِاهتِ سوابًَم بؤ ئًُاُُ بللَّ ,ئُو كؤهًقاُعُّ كعُ مَكوك ًُعُ بُكِاهعتِ
ًّ سُمَ ؿَكلؿ وَماكَتِ ثالُـاُاْ هًَلَ بىوُايُٓ ,ىُلُ ئُوَ ئًٌِ ئُواُعُ ,يعُعِِ وَماكَتعِ ثالُعـاُاْ
سُق بىو هًَلَ بىوُايُ بؤ ئُوَّ ثًٌَعاْ بىتِايعُ ئعُو كؤهًقاُعُّ كعُ مَكوك ًُعُ و ؿَكٓعىوَكاًُاْ تعُعري
ُاكُْ ؿاياخنُْ ,ئُطُك ًىئُىُتًٍ بَِ ,مياؿكلؿُِ ًاًؤهتاياُِ ئعايِِ ًعّ سىكًعُمت بعؤ ًاًؤهعتا بًُعري
ُٓيُ ,ئًٌَُ ه َِ بعلاؿَك ثٌعتًىاًٌُاْ كعلؿووَ و هعُسبِ ُاكُيِعُوَ ,بعؤ تُئلًعـ كلؿُعُوَ بعؤ دع َِ بعُد َِ
كلؿُِ ًّ ,ثًًٌَِام ؿَكَُ و ئُطُك كلابَِ ثًٍَ ًعّ ثٌعتًىاُِ ؿَكعَُ كعُ ًُوعبُتًَم ؿاسيعُمكَّ  %5هعُُاو
ؿاًعُمكاواْ بععؤ كًُئُُعـاًاْ بُكِاهععتِ ,بعؤ ُُٓععـ َّ كؤًجاًُعا ئععَُ ًُوعبُتِ ؿاًُمكاُععـْ بعؤ كًُئُُععـاًاْ
ؿابَِِ ,سلىًُت بؤ ؿايَُُِِ ,ثًًٌَِامّ  %5ؿَكَُ بؤ كًُئُُـاًاْ و ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ؿ.عٌل فُكًىو.

بُ ِكيَن ؿ.عٌل ُىكَؿيِِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت بُ هًوتَُ كلؿُِ ثلهِ ؿاًُمكاُـْ هُكِاهتِ ؿا ٓعًُىوًاْ هُطعُيَ ئعُوَيّ ,بعُكَ ئُطعُك بعًَري
بُكاوكؿ بلُيّ ئًُوايَ ٓؤْ بىو هُطُيَ ثاك و ثاك ٓؤْ بىو هُطُيَ ثًَعلاك ,بعَِ طىًعاْ باًعال بعىوَ ,هعُكُر
ُٓيُ و تًَبًِِ ُٓيُ و بًًَُلِ مؤكّ ئُككِ ئًٌَُيُ ًىتابُعُ و ٓاوؿيَلّ بلُيّ كُ هُهاهَِ كِابلؿووًعـا
و ئًَوتاَ ؿَبًِري و هُيلّ بلِطُ  2ؿَكُيّ كُ سلىًُت ؿَهَ َِ هُهُك وَماكَت و ؿاًىؿَمطاكعاْ ثًَىيوعتُ
بُ ثًَِ ئاهُتًَم و ًُكدِ يُكطلتىو و ئاًللا هُ يُن كاتـا ُٓو َي بـكَّ ػُهَم ؿاسيُمكَّ ,تا ئعُو كِاؿَيعُّ
ثُيىَُـّ بُ وَماكَتِ ثُكوَكؿَوَ ُٓيُ ,ئًٌَُ هُطُيَ ئُوَيّ ؿاًُمكاُعـُِ ًاًؤهعتاكاْ و فُكًاُبعُكاُِ
وَماكَتععِ ثععُكوَكؿَ بـكيَتععُوَ بععُ ػؤيععآْ ,ععىُلُ وَكععى تًَبًًٌِععاْ كععلؿووَ هععُ ِكيَطاّ هًقُععُّ بععاكّ
ؿاًُمكاُـُِ ثاكيَنطاكاُُوَ طلفتِ مؤ ك ُٓيُٓ ,عُكوَٓا هعُباكَت بعُ ًُهعُهُّ ئًؼتوعاي ,كَُِطعُ ُُٓعـ َّ
داك ؿَكٓعىويُكِ هعاهَِ ٓ 3119عُب َِ و تعا ئًَوعتا ؿاًُُعُمكابَِ ,بعُكَ ؿَكٓعىويُكِ هعاهَِ ٓ 3113عُبَِ
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وؿاًُمكاوَ ,هُ ويَُِّ طٌتِ ؿا وايعُ ,بعُكَ كعُ ؿيَعري ًعِ ؿَكُيِعُوَ ثُيىَُعـّ بعُ ئًؼتًواهعُوَ ُٓيعُ,
ؿَكٓىويُكِ هاهَِ  3113كُ بريكاكيُ ,ؿاؿًَُمك َّ هُبُكئُوَّ ؿَياْ ىىتاواُُ و ثُكوَكؿَ ثًَىيوتًاْ بُ
ًاًؤهععتاّ بريكععاكّ ُٓيععُ ,بععُكَ ؿَكٓععىويُكِ هععاهَِ  3119كععُ ؿَكٓععىوّ كععىكؿّ بعَِ ,هُبُكئععُوَّ ؿاوا
ُُكلاوَ بؤ ئُو ئًؼتواهُ كَُِطُ ًابًَتُوَ ,كُ وكؿّ ؿَكُيتُوَٓ ,ؤكاكَكاُت بؤ كِووْ ؿَبًَتُوَ ,ؿَكباكَّ
ئُو هُكجنُّ كُ باهللا ,سُق بىو و سُق بىو و سُق بىو ُُٓـيّ داك هًقُُّ ثُكوَكؿَ باهِ كلؿبايُ
هُطُيَ اليُُُ ثُيىَُـاكَكاْ كُ ئُطُك ثًَىيوتًاْ بُ ئًؼتواهًَم ُُبَِ ئًُُ ؿاوُْ ,ئًٌَعُ وَكعى هًقُعُّ
ثُكوَكؿَ ًُٓىو ػىًم و بلاياْ ًآًـْ ُُٓـيّ داك هُطُيَ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ و وَماكَتعِ ػىيَِعـُِ
بعاك باهععِ ئععُوًَاْ كعلؿووَ كععُ ئععَُ عععُؿََ تُواموُعُ و ئععَُ ُآاوهععُُطًُ ٓعُويَ بععـَْ ٓاكَهععُك بلععُْ,
بًًَُلِ ثُيىَُـّ بُ ثلؤهُّ وَكطلتِِ ئُواُُوَ ُٓيُ كُ ؿَبّ بعُ ىىتعابِ و ػىيَِعـكاكّ ماُلعؤ ,بعُكَ
ؿَبًِري ػؤ ػىيَِـْ هُ ًُٓىو ؿوًُاؿا تُُٔا بُ ًُبُهعتِ ؿاًُمكاُعـْ ًُعًُُ ,هعُهُْ ػىيَِعـْ هعُبىاكّ
فُهوُفُ ؿا ,ػىيَِـْ هُبىاكّ ئُؿَبًات ؿا ,هُ مؤك بىاكّ تليٍ ؿا تُُٔا بُ ًُبُهعتِ ؿاًُمكاُعـْ ًُعُ هعُ
سلىًُتـا ,ئًُُ بابُتًَلِ طلُطُ و سُم و ويوتُ و ئاكَموويُ و بؤيُ ثًَىيوتُ ٓاوهُُطِ كِابطعريَّ ,بعُكَ
ئُو سُىًقُتاُُمشاْ هُثًٍَ ٓاو بَِ ,ؿَكباكَّ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ و ًاًؤهتا ئًٌَُ بُ طلُطِ ؿَماُري كُ
ئًَوتا هُؿاْ ًاًؤهتاّ واُُبًَق ُٓيُ كاتَِ ؿاؿًَُمكيَّ سُىُ سوابًَم بؤ ئُواُُ بللَّٓ ,ىُلُ هُكِابلؿوو
ؿا ػنًعععُتًاْ كعععلؿووًَ ,اًؤهعععتاّ واُُبًَعععق بعععُ طعععىيَلَّ ؿاواكعععاكّ و ثوعععجؤكيُتِ سُىعععُ ئُفنَهًَعععُت
وئُوهُويُتِ ثَِ بـكَّٓ ,ىُلُ ػنًُتِ كلؿووَُٓ ,كوَٓا ئُطُك واُُبًَق ؿاؿًَُمكيَِّ هُ هاكُِ ئايِـَؿا,
بًلُْ بُ طليَبُهت ,ؿَهُكت بـَُُ بُ ثُكوَكؿَكاْ ياْ بُ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ و بًلعُْ بعُ طليَبُهعت,
ُٓكوَٓا ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكَُ كُ هاكُُ بؤ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ ئُطعُك  111كُهعًاْ ثعَِ ؿَؿَْ و 311
كُهًاْ ثَِ ؿَؿَُْ ,وبُتُكُياْ بـََُِ ,بُكَ ؿَهُكتِ طليَبُهت بـَْ بُ ػؤياْ و بعُ ثعُكوَكؿَكاْ بعؤ
ئُوَّ كِؤتري كَُ ببًَتُوَ ,ئًُُ يُكًَم بىوَ هُ ؿاواكاكيعُكاُِ ثعُكوَكؿَكاْ و وَماكَتعِ ثعُكوَكؿََ كعُ
ئًٌَُ هُ كِابلؿوو ؿا بُؿواؿآىوصياْ كلؿووَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان عبـاهلظيّ فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلظيّ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿَكباكَّ ًاؿؿَّ  19بُكِاهتِ ئَُ ًاؿؿَيُ ثُيىَهتُ بعُ فيعاُِ كِؤفاُعُّ ػعُهَلِ ٓعُكيٌَِ كىكؿهعتاُُوَ,
ًّ كُ هاكُُ ؿَبًٍِ ب ِليَم ياْ فًاكَيعُن ؿاًُمكاُعـْ ؿاؿًَعُمكيَّ يعاْ هعُ ُعاو ياهعاّ بىؿدعُّ ٓعُكيٌَِ
كىكؿهتاْ ؿيَّ كُ ؿاؿًَُمكيَّ هُُاو ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ مؤك دًَِ ػؤًشاهًَُ ,يُعِِ ثاك هعايَ و ثًَعلاك 35
ٓععُماك ؿاًععُمكاْ و ثععاكيٍ ٓ 17ععُماك و ئًُوععاهًٍَ ٓ 15ععُماك ,ئًُععُ ًىفؿَيُكععُ بععؤ ٓ 15ععُماكػًَناُِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كُ كىكِ و كُٔكاًُاْ ؿاؿًُمكيَّ ,بُكِاهتِ دًَِ ؿهَؼؤًًُ كعُ ئعَُ ؿاًُمكاُـُعُ ٓعًُىو
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هععا َهًَم ئععاوا بععُو ًععًَىَيُ هععُ ٓععُكيٌَِ كىكؿهععتاْ ؿاؿًَعععُمكَّٓ ,ععىُلُ ئًٌَععُ هععُُاو ًُكتُبعععُكاصياْ و
ًُؿكَهُكاصياْ هاكُُ ُٓ 13ماك و ُٓ 15ماك ػىيَِـكاك تُػُكوز ؿَكعُْ ئًُعُ دًَعِ ػؤًعشاهًَُ ٓعًُىو
هاهََِ ,ؿاوا ؿَكَُ سلىًُت هاكُُ بُكؿَواَ بَِ بؤ ئَُ ؿاًُمكاُـُُ ,بُكَ ئُويٍ ٓعُتا سعُؿيَم عُؿاهعُتِ
تًا بَِ ,عُؿاهُت هُُاو ؿاًُمكاُـُِ ػىيَِـكاكَكاْ و هُُاو ؿاًىؿَمطعاو فُكًاُطعُكاُِ سلىًعُت ًُهعُهُْ
بؤ صيىوُُ ؿَهًٍََ وَماكَتِ ثًٌُهامّ هُواُُيُ ثًَىيوتِ بًُٓض ؿاًُمكاُعـًَُم ُعُبَِ ,وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ
ثًَىيوتِ هُواُُيُ مؤك بَِ ,ؿَبَِ ئُوَ كَِٓاو بللَّ ,يُعِِ مياتل فًاكَ بـات بؤ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ ,يعاْ
وَماكَتِ تُُـكوهتِ ,وَماكَتِ تُُـكوهتِ ئًَوتا مؤك ثًَىيوتًاْ بُ ًعاوُِ تىبِ ُٓيُ و بعُ ًنًًَعـَ و
ئًُُ مؤك ؿَبَِ كَِٓاوبللَّ و بُكٓاو بطلْ و مؤكبُّ ؿاًُمكاوَكاْ بـَْ بُ ئَُ ؿوو وَماكَتعُ ,وَماكَتعِ
ثُكوَكؿَ ًًٍِ ثٌتطريّ ؿ.عٌل ؿَكَُ كُ ػؤياْ ؿاًُمكيَِّ و ػؤياْ ئُو ثوعجؤكاُُّ ئعُو كُهعاُُّ كعُ
ؿَياُُوَّ ؿاًُمكيَِّ ,ػؤياْ ؿَهت ًٌُاُِ بلُُُْ ,ن هُ ِكيَِ هًقُعُوَ ,ؿَكبعاكَّ بلِطعُّ  5مؤك بعاي هعُ
ًىوُٓ كلا ,كُ مياؿ بللَّ و ُامامن ِٓ.
ًّ ثًٌَىايُ ًىوُٓ مياؿ ُُكلَّ ,بُكَ ئَُ ؿاًُمكاُـُُ مؤك ًىًٌُٓ و مؤك طلُطُ هاكُُ ُٓب َِ و مياؿيٍ
بلعلَّ ,بلِطعُّ  5باهععِ طليَبُهعت ؿَكعاتً ,ععّ ثًٌَىايعُ ثعاك وثًَععلاكيٍ ٓعُك تُئلًعـًاْ كععلؿَوَ كعُ ئععُو
طليَبُهتاُُ ؿاسيُمكيَّ ,ئَُ ها َي با كؤتايِ ثع َِ بًَعِريٓ ,عُك ٓعًُىوياْ ؿاًعُمكيَِّ ,ئعُوَّ بعُ كعُهَم ُايعُ
تُىاعىؿّ بلُْ ,بُو ًىوُٓيُّ كُ ثًَِ ؿَؿَْ با تُىاعىؿ بللَّ و بابًَٔتُ ًاهَِ ػؤّ ,ئًٌَُ ئُو كًٌَُيُ
وئُو هُكئًًٌَُ بؤًاْ ًًََُُِِ و بؤ ػُهَلًٍ ًًََُُِِ و بعؤ وَماكَتعُكاْ و بعؤ سلىًعُتًٍ ُعًًََُِِ ,ؿاوا
ؿَكَُ ًُٓىوياْ ؿاًُمكيَِّ ,هًُُوؿوا طليَبُهت ُُكُْ ,كُ ثًَىيوتتاْ بُ يُكًَلُ ؿاؿًَُمكيَِّ ػؤ بطلْ
تا هُكّ هايَ ئًُُ ؿاًُمكاُـُُ وتامَ ؿاًُمكيَِّ ,تُواو ئُو هُكئًٌَُيُ بؤ ئًٌَُ ًُٓىوًاْ ؿكوهعت ُعابَِ
و مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
دُُابِ وَميل؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ًُوبُتِ ؿاًُمكاُـُُوَ ؿياكَ هًقُُّ باك ُٓيُ و هًقُُّ بعاك كعُ ثًَعم ٓعاتىوَ هعُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ و
وَماكَتِ ثالُـاُاْ و وَماكَتِ هُىافُُٓ ,كوَٓا ًىسافنَكاْ و ُٓكوَٓا هللتًَلّ ئُجنىًُُِ وَميعلاْ و
ًىػتُهعععُكآْ ,عععُُـَٓا ًىػتعععُي و وَميعععلّ ثعععُكوَكؿََ بًُعععـاكّ كعععلؿووَ هعععُ مؤكبعععُّ مؤكّ
كؤبىوُُوَكاْ و ُٓتاوَكى ئُو فؤكًُّ كُ تايبُتُ بُ ؿاًُمكاُـُِ ًاًؤهتاوَ ػؤياْ فؤكًُكُياْ ؿاُاوَ و
ػؤيعاًٍُ ًعُكت و ًعلوتًاْ بعؤّ ؿاُعاوَ وػؤًعًاْ هُطعُ َي ًىسافُمَكاُعـا ئًتفاىًعاْ كعلؿووَ ,بؤيعُ ًعّ
هًَلَوَ ؿَهَعًٍَ هًقُُكعُ هعُكِووّ ئًعـاكٍ و هعُكِووّ ىعاُىُِ و هعُكِووّ فًُُعُوَ مؤك هًقُُيعُكِ ًىػتعُي
بىوَ ,ئُواُُّ كُ ئًًٌاْ تًا كلؿووَ مؤكبُّ مؤكياْ ًاكَما بىوُُُُ ,ن ًاكَما ُُبىوُُ.

271

بُ ًُوبُتِ ئًٌُكاُِ ًىسافنَكاًٍُ كُ ئًًٌاْ كلؿووَ ,ىائًٌقاًًَم كعُ طوعُيِ ٓعُبىوَ ًعُفلوم بعىوَ
ئععُو ىائًٌقاًععُ هُطععُ َي ًىسافُمَكععُّ ػععؤّ ىوععُ بلععات ,ئععُواًٍُ هععُ هععُك ًوععتُواّ ًىسافععُمات كَِِئععِ
ؿَوائريَكاًُاْ وَكطلتىوَ و ًعّ ئاطعاَ هعُ ؿَ وائريَكعاُِ ًاهًعُ ُٓيعُ كَِئًاًُعاْ وَكطلتعىوَ ٓعُُـ كُهعتاْ
ؿَوَّ؟ هُ و ئًؼتواهًَم ؿَتاُُوَّ؟.
بُ ًُوبُتِ ئُوَّ كُ هاكُُ ُُٓـ كعُي تعُىاعىؿ ؿَبعَِ ,ثًٌَىايعُ ئعُو كَىًُعُّ كعُ هعؤماْ ػعاْ وتعِ
ُعامامن هععُ كىيَعىَ وَكّ طلتععىوَ ,ؿيععاكَ فًعوعُْ هععُو سـوؿاُُيععُ كعًُ َِ ميععاؿ و كععًَُِ كعَُ تععُىاعىؿ ؿَبععّ,
ئًُواهًٍَ كُ باي هُوَ ؿَكعلَّ كعُ ٓ 15عُماك و بىوَتعُ ٓ 17عُماك ,ئًٌَعُ هًَعلَ بعُوامسِ بعُ ٓ 15عُماك
ًَِٓاوًاُُ و  15يُ ُُوَن ُٓ 17ماك بُ كَِمسِ تُىـضيٌاْ كعلؿووَ ,هعُباكَت بعُوَّ ًعىيَُِكاًُاْ ٓعؤْ
ثلِكلاوَتُوًَٓ ,ض ًتًَم سُم ؿَكَُ بناُّ وَميلّ ؿاكايِ ؿَهُكتِ تعُعًِِ يعُن كُهعِ ًُعُٓ ,عًُىوّ
تُعًِات ئُوَ هُ ِكيَطاّ فؤكًُوَ ؿَكلَّ ,ئُواُِ تليٍ هُ ِكيَطُّ ئُجنىًعُُِ وَميلاُعُوَ ٓعاتىوَ و كعلاوَ,
هُبُكئُوَ سُم ؿَكَُ بنامن ئُو فؤكًاُُّ كُ ؿابَُ كلاوَ هُهُك ًوتُواّ حمافعُمات مؤك بعُ ؿيقُتعُوَ
ئًٌِ تًا كلاوَ ,بُكِاهعتِ ًعّ ثًٌَىايعُ وَكعى ًعُعوىًامت ٓعُب َِ و وَكعى هًقُعُّ ؿاًُمكاُعـْ ثًٌَىايعُ مؤك
بُعاؿالُُ ئُواُُّ كُ هُو َّ ئًعالْ كلاوَ كِؤيٌتىوَ ,بعُكَ ػعؤ هعُ ِكيَطاّ كؤًجًىتُكاتعُوَ ئعُو ئًٌعاُُ بعُ
ئًشوائًاتِ ؿَىًق ؿَكٓىوَ ,بُكَ ػؤ كَُِطُ ئًَوتا ئُويٌِ تًا بَِ و ُهَُتًٌِ تًا بَِ ,ؿواّ ئُوَ هًذاُِ
تععُؿىًق ُٓيععُ و هًذععاُِ تععُسقًقًٍ ُٓيععُ هُهععُك ئععُو ًُوموعععُ تععُسقًق و تععُؿىًقِ تًععا كععلاوَ ,بععُ
ًُوبُتِ ئُوَوَ كُ ئُطُك عُؿَؿ مياؿ بلات ثاكَكُّ هُ كىَّ هُكف ؿَبَِ؟ُٓ ,ك عُؿَؿيَم كعُ ميعاؿ بلعات
بُ تُئلًـ ئُو عُؿَؿاُُ كُ ًًَىَيُكِ ئوىهَِ ػعؤّ و ىعاُىُِ ػعؤّ وَكطلتبًَعت بعُ ميعاؿّ ٓاتبًَعت و هعُ
وَماكَتِ ًاهًُ تًًٌُُ كلابَِ بؤ كاكّ ثًَىيوت هُهُك تُعىينّ ًىَمَفري هُكف ؿَبَِ و ئُطُك ميعاؿ بعَِ
هُ ًًالن ئُوَ بُ تُئلًـ ؿَبًَتُ هُبُب ئُوَّ كُ تُداومَ هُهُك ًُوعبُتُكُ ,بعُ ًُوعبُتِ ئعُوَّ كعُ
ًًالكات ُٓك هُ ػؤتاُُوَ ؿاتاْ ُاوَ ئَُ ًًالكاتاُُ و بُ طؤتلَ ,بُكِاهتِ بُ طعؤتلَ ؿاُعُُلاوَ بعُ ئًتفعاق
هُطععُ َي وَماكَتُكاُععـا ؿاُععلوَ و وَماكَتععُكاًٍُ ٓععاتىوْ ػؤيععاْ ًىُاىًُععُياْ كععلؿووَ ,ئععُواًٍُ كَِئععِ
ًىؿيليُتُكاُِ ػؤياًُاْ وَكطلتىوَ ,بُكَ كَُِطُ ُُٓـ َّ ًت ُٓيُ بُؿهَِ ئُواْ ُُبَِ ,ئُواْ مؤكيعاْ ؿاوا
كلؿووَ و ئًٌَُ كُػياْ ؿاوَ ,ئا هُوَيا بُهََِ وايُٓ ,ىُلُ عُؿَؿَكعُ ٓعؤْ ًًناًُعُ وًُبوُ ُكعُ تُسـيعـ
كلاوًًَ ,الكاتًٍ بُ ًُٓىو ًًَىَيُن تُسـيـ كلاوَ.
بُ ًُوبُتِ ُاوُٓ كىكؿهتاًُُكاُُوَُ ,اوُٓ كىكؿهتاًُُكاُِ ؿَكَوَّ ُاوُّٓ ٓعُكيٍَ بُكِاهعتِ ئُواُعُ
ًُٓىوّ سوابًاْ بؤ كلاوَ هُُاو ًًالكاتُكاْ ؿا هُهُك ًوعتُواّ ٓعًُىو وَماكَتعُكاْ و هُهعُك ًوعتُواّ
ئُوَّ ُٓيئُّ تُُوًق كُ ئًَوعتاكُ ئًعالًُعاْ تًعا كعلؿووَُٓ ,يئعُ الّ كعان حمٌعـ اسوعاُُ هُكثُكًعتِ
ئُواُُّ ُاوُٓ ؿابلِاوَكاْ ؿَكات.
بُ ًُوبُتِ كًُئُُـاًُوَ بُكِاهتِ هُ تُعًِات ؿا ًُهعُهُّ كًُ ئُُعـاَ ئعُوَّ كعُ ًعّ ئاطعاَ هًَعٌ بعَِ,
هُبُكئععُوَّ ئععُوََ هععُبري ٓععىو تععُبًعِ وَميععلّ كاكوبععاكّ كؤًُكيععُتِ ػععؤّ ئُُـاًععُ هععُ هًقُُكععُ ,مؤك
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تُئلًـّ كلؿووَ كُ ياهايُكُّ كًُئُُـاَ دَِ بُد َِ بللَّ ,ئُو ًُوبُتُ بُ ُعُمَكّ ئًعتبعاك وَكبطعريَّ,
ًُوبُتًَم وَكطرياوَ بُ ُُمَكّ ئًعتباك ئًال ًّ بُكِاهتِ ُاتىامن بُ ؿيقُتُوَ بوًٍََ بنَبت ئُوَيُ كعُ هعُ
ياهايُكُ ٓاتىوَ ,ياْ كًُالَ و َُُِٓ كًُالَ ُامامن ,بُكَ ئُوَ بُ ُُمَكّ ئًعتباك وَكطرياوَ ,بُ ًُوبُتِ
ئُوَّ كًُُدووِ ػـًعُ ,وَهَآلٓعِ ئًٌَعَُ هُطعُ َي ئعُوَؿايّ كعُ ًُدووعِ ػـًعُ تعُفعًى بلعلَّ ,بعُكَ
ئُوَّ ًّ ئاطاَ هًَِ بَِ ,وَكى ئُُـاًًَم هُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,ئاطاَ هًًَُتِ ًُهعُهُّ ًُدووعِ ػـًعُ
ئًعالْ كلاوَ ,ئًعالْ كلاوَ هُهعُكّ هعاهَِ كِابعلؿووَوَ ئعَُ ًُهعُهُيُ ئعًعالْ كعلاوَ ,بعُكَ تعا ئًَوعتا بعؤ
ُُطُيٌتىوُُتُ ُُتًذُ ئُوَياْ ًّ ُامامن ,بُي ئاطاَ هُ ًُهُهُّ ئًعالُُكُّ ُٓيعُ ,بعُ ًُوعبُتِ ئعَُ
كتابُّ الّ كان ُُكضياُُوَ ئُوَ كلاوَ ,كِاهتُ فًعوُْ وايُ ,ئًَوتا هُ ؿواّ ثلهًاك كلؿمن ؿياكَ ؿَوتلَّ بُ
ئًعامّ دُُابِ هُكؤكِ سلىًُت ئُو ئًٌُ كلاوَ و ئُواُُ ُُىوَّ ,ثًٌَال هعُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ ًُعاًعًاْ
وَكطلتىوَ و ؿوايِ طىاهالاوُُتُوَ ؿواّ يُكطلتُِوَّ وَماكَتِ ؿاكايِ هُطُيَ وَماكَتِ ُاوػؤؿا كُ ؿَهَعَِ
يُكًاْ طلتىوَتُوَ ئُو وَػتُ ُُىوٌَاْ كلؿووَ.
ًّ سُم ؿَكَُ بؤيُ ئًَوتا كَُِطُ بوًََّ ئعُّ تعؤ بعؤ هعُ  2/32ؿا كعلاوَ ,هعُ  3113/11/31ؿا وَماكَتعِ
ؿاكايِ بُكَِمسِ ئًعالصياْ كلؿ كُ يُكِ طلتىوَتع ُوَو ,بعُ ًُوعبُتِ ثعاكَّ ئعُو ًىَمَفاُعُّ كعُ تعُعري
ؿَبّ ؿياكَ ثاك و ثًَلاكيٍ ئَُ هىئاهُ كلا ,ئُوَ كُ تؤ سواباتِ ػتاًِ ؿيَتعُ ثًٌَعُوَٓ ,اتعُ بُكؿَهعتتاْ,
ئُو وَػتُ ؿَماُّ هُ تُعىينّ ًىَمَفري ؿا تؤ ُُٓـت هُكف كلؿووَ ,ئُطُك كًُت هُكف كلؿبع َِ ئعُوَ
ئُو وَػتُ ًُعوىًُ و ئُطُك مياؿيٍ هُكف ؿَكلًَُّ ,عوىًُ ئُوًَِ تًا ًُعوىَ ؿَكلَّ و ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
هًقُُّ ياهايِ؟ ئُظري ػاْ فُكًىو.

بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئُجماكَياْ ثًٌَعًِاكًاْ مؤك ُٓيعُ ,بعُكَ ئعُو بعاىِ ٓعًُىوّ ثلهعًاك بعىو دعُُابِ وَميعلّ ؿاكايعِ
وَكًِ ؿاوَتُوَ ,يُكعَُ /ثًٌَعًِاكّ ئُطعُك كوػوعُت بعـَْ ئًٌَعُ ُُٓعـ َّ ًًلاكيٌعِ هُهعُك ؿَكُيِعُوَ,
يُكَُ /ؿَهََِ ئُوهُويُت بـكَّ بُ ؿاًُماكُـُِ طليَبُهتُكاْ ,بُ ِكيَناْ ئُوَ هُ ياهاكُ ػؤّ ٓاتىوَ ,كُ هُ
 5ؿَهََِ ( ٚعط ٢االوهىيُ هوعقىؿ ايٓافا ٠وحتتوب فالَ اهتعاىـ ػـًُ ال لاض اهتقاعـ) كُواتُ ػؤّ ٓاتىوَ
كُواتُ ئًٌَُ ُاتىاُري ِٓ هُوَ مياتل ئًنافُ بلُيّ هُهُك ياهايُكُ ,هُ ًىيًََِلِ تل ُُٓـ كُهًَم باهًاْ
كلؿ كُوا ئُطُك بللَّ ئُو كُهاُُّ كُ تُىاعىؿ ؿَكعليَّ هعُ ًعىيًَِاْ ػعُهَلاًَُم ؿاًعُمكيَّ ئُواُعَُ هعُ
كىَّ ثلِ بلليَتُوَ هُواُُّ كُ طليَبُهذي هُ وَماكَتُكاْ و ؿَوائريَكاْ ,بُكَ ميعاتل هعُ  2هعايَ ػنًعُتًاْ
ٓععُبَِ ,ئًٌَععُ ًععتًَلٌاْ ُىوهععًىَتُوَ سععُم ؿَكععَُ دععُُابِ هععُكؤن بًؼىيٌَِععُوَ بععؤ ئععُوَّ وليَتععُ
ؿَُطـاُُوَ ,ئُو ثًًٌَِاكَّ كُوا ميعاتل هعُ  5كعُي ثًٌَعًِاكياْ كلؿبعىو ,ئُطعُك سعُميٍ ؿَكعُْ ُاوَكعاْ
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ؿَهًًََُِوَ مكًُ ػاْ ,كان سًُُ هعًـُ ,اهعلُ ػعاْ ,ئًُعُ ببًَتعُ بلِطُيعُكِ ئًنافعِ (ختأٚ ٍٛزار ٠املايٝأ١
ٚاالقتصاد ٚبايتٓصٝل َع ايٛزارات املعٓ ١ٝعني املتعاقد ٜٔبعكٛد َط ٢لً ٢لكٛدٖٔ انثر َأٔ ريأالث شأٓٛات
لً ٢املالى ايداٚ ِ٥بٓفض ايعدد ٚاالختصاص احملأايني لًأ ٢ايتكالأد يصأٓ ١املايٝأٚ 3112 ١مبٛجأب عًُٝأات
صدرٖا ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد) ,دُُابِ هُكؤن ئُطُك ئُوَ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكم بلاتعُوَ ,كعَِ هُطعُيَ ؿاًُعُ؟  6كعُي هُطعُيَ ؿاًُعُ ,بعُ مؤكيِعُّ ؿَُعط
ثُهُُـ كلا ,بؤ ئُوَّ تل فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاواّ ئُوَ كلا كُوا هُ ػاهَِ  3كُ ؿَهََِ (ذتني طبٝل قاْ ٕٛزتًأض ارتدَأ ١ايعاَأ ١يالقًأ ِٝرقأِ  7يصأٓ١
ًُ )3111تب بللَّ ,دُُابت ئُطُك ئُوََ وُيتُ ؿَُطـاُُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿَكل َّ البربَّ ,بُكَ سُهُب ىعاُىُِ ًُدووعِ ػـًعُ ,ئًٌَعُ تعُعًِات كلاوَتعُوَ تعا ئًَوعتا ًعُكعًُتًاْ
كلؿووَ ,ئُوَ ًُٓىوّ ُٓهَـَوًًََتُوَ ,ػُهَم ًىتُمَكك ؿَبَِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُوَّ كُ ثُيىَُـاكَ و باي هُ ٓعؤًُُتِ تًُعلًى كعلؿْ و كاكوبعاكّ ِكيَعم كلؿُعِ ئعُو ًُدووعُيُ ُعُن
تُعوًٌاتِ تُعري ,يُكًَم هُ كاكَكعاُِ ًُدووعِ ػـًعُ ؿَككلؿُعِ تعُعوًٌات و ٓعؤًُُتِ ؿاًُماكُـُعُ و
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ئاكاَ ئَُ ًُدووُ ثًَم ُُٓاتىوَ ُٓتا ثًَم ُُيُت و كُّ تُعًِات ؿَكات ,كان ئاكاَ فُكًىو.
بُ ِكيَن ايىب ُعٌت (ئاكاَ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُوَ ياهايُكُيُ ,تُبعُْ ئُجنىًُُُكُ كُ ثًَم ؿ يَعت ئعُواْ ًعُكز وٓعًُىو ًعتُكاْ دع َِ بعُد َِ ؿَكعُْ,
ئُبَِ ئًٌَُ باي هُوَ بلُيّ بُ ثًَِ ئُو ياهايُ ؿاًُمكاُـْ بللَّ ,كُ ئُوَمشاْ وت كُواتُ ؿَبَِ سلىًُت
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ئًوناَ بللَّ بُوَّ كُ ًُدووِ ػـًُ ؿاًُمكيَينَ ,بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ باهِ كلؿو وتعِ ئًٌَعُ ئًعالصيعاْ
بؤ كلؿووَ ,كُواتُ ؿاًُمكاوَ و ًٓض ئًُلاهًَلِ تًا ُاًًََِِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ئاػل كَِ ؿَهََِ تاكُّ ئُو ًُدووِ ػـًُيُ ؿاؿًَُمكَّ ,ؿوو ًاُطِ ؿيلُ و ه َِ ًعاُطِ ؿيلعُ ,ئعُو ػُهَلعُ
ِٓ زيَ ؿٍَ ؿوايِ ,ؿَهََِ كُي تُىـضيِ ُُكلؿووَ ًٌَٓتا ,هؤماْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هؤماْ ًٔاب ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُ دًاتِ كان ُُكضياْ ىوُ ؿَكَُ ,ئُو تُكسُّ كعان ئعاكاَ ئُطعُك ؿابِعًَري ُعاتىاُري ئعَُ ٓ 15عُماكَ
تُعري بلُيّ بُ ًٓض دؤكيَم ًُعِاّ ئُوَيُ كُ كُي تُىـضيِ ُُكلؿووَ ٓعُتا ئًَوعتا ,ئعُوَتا ُىيَِعُكّ
سلىًُت هًَلَيُ و ؿَهََِ ُٓتا ئًَوتا كُي تُىـضيِ ُُكلؿووَ ,تُئؼري بىوُِ ًُدووعِ ػـًعُ ئُطعُك بعُو
ُُوعُ ؿايبًَِري ًُعِاّ ئُوَيُ ئُو ُٓ 15ماكَ ئُػليَتُ الوَ ُٓتاوَكى ًُدووعُكُ ؿَبعَِ ,ئايعا ئًُعُ هعُ
ًُه عوَُسُتِ طٌععتًُ؟ يععاػىؿ ئًٌَععُ تُئلًععـ بلُيِععُوَ هُهععُك ئععُوَّ ئُواُععُّ كععُ وتىوًاُععُ وَماكَتععِ
ثُكوَكؿَ و ئُو ًُكتاُُّ كُ ؿاًاْ ُاوَ عُؿاهُتُكُّ كعُ ثعُيلَِو ؿَكعلَّ ,ئًٌَعُ بعاي هعُوَ بلعُيّ ُعُن
تُئؼريّ بلُيّ ,بُكِاهتِ ُاب َِ تُئؼري بلل َّ ًُهُهُّ تُعًِات.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ئاكاَ وَكًت ُٓيُ؟ فُكًىو.

بُ ِكيَن ايىب ُعٌت (ئاكاَ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كُ وتلا (سوب) يُعِِ ئُوَ ئُوَ ًُُ كُ بوًََِ كُ ُٓ 15ماكَكُ تعُعري ُعابَِٓ ,عىُلُ بعُ ثًَعِ ياهعايُكُ
ؿَهََِ تُُٔا  2كِؤف ,بؤ  2كِؤف كِاطُياُـْ ؿَب َِ بلل َّ هُ ًُٓىو ؿَمطاكاُِ كِاطُياُـُـا ,بُكَ ًعّ ُعًُبًًِىَ
هُ ًُٓىو ؿَمطاكاُِ كِاطُياُـْ ؿا كِاطُياُـُِ بؤ بللَّ ,ئُطُك بللَّ ػُهَم ئاًاؿَيُ بعؤ ئعُوَّ كعُ هعًعِ
ػؤّ تُىـيٍ بلاتٓ ,ىُلُ ًُٓىوًاْ ئاطاؿاكيّ مؤكبُّ هاهَُكاْ هعُ ًعاُطِ  7و  11تعُعًِات ؿَهعت ثعَِ
كلاوًٌََٓ ,تا تامَ ًاُطِ ؿووَ ,ؿَتىاُلَّ هُ ًاوَيُكِ كىكتـا ًُدووِ ػـًَُ ؿاًُمكَّ و تُعًِاتُكَُ
بُ ثًَِ ئَُ ياهايُ بَِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ئاكاَ ئًٌَُ هاكْ طوُيًٌاْ ُٓبىو ؿًَعاُطىت بىؿدعُ هعُ ًعاُطِ  7و  8ئًقعلاك ؿَكعلَّ ,ئُوهعا تعُعري
ؿَبىوْ ,ئًُوايَ ٓىُلُ بىؿدُكُ مووتل ئًقلاك ؿَكلَّ ًىُاىًًُُاْ كلؿووَ سُشيُْ تُعًِاتُكُ مووتعل
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ؿَبعَِ ,كععُ ًععاتى َي بىؿدععًُاْ ئًقععلاك كععلؿ ,بؤٓععِ ئًٌَععُ ؿواّ وععُيّ ئععُو تُعًِاتععُ و بوَ عًَري وَهَععآل ٓععُتا
ًُدووِ ػـًُ ؿاؿًَُمكًَُّ ,دووِ ػـًُ ؿَبَِ ًُدووُكُّ ؿاسيُمكَّ كُّ ؿاؿًَُمكَّ و كُّ ئعًٍ و
كاكَكاُِ ػؤّ تُُنيٍ ؿَكات ,كُّ تُعوًٌات ؿَكؿَكات ,بعؤ ئًٌَعُ ئعُوَ بلعُيّ؟ ,ئًٌَعُ ئًوشعاغ بلعُيّ هعُ
سلىًُت بُ ؿوو ًًَىَ ,يعُكًَلًاْ وَكعى تُوهعًُ ,تُوهعًُيُن بوَعًَري سلىًعُت سُىعُ ىعاُىُِ ًُدووعِ
ػـًُ دَِ بُد َِ بلات ,ئًُُ يُن ,ؿوو /كان فلهت ثًٌَعًِاكيَلِ كعلؿو ؿَهَعَِ ئًٌَعَُ وَكعى هعُكؤكايُتِ
ثُكهًُاْ ُىوهلاويَم ؿَكعُيّ بعؤ ئُجنىًعُُِ وَميعلاْ ؿَهَعًَري سُىعُ ئًوتعناَ بعُ بلِياكَكعاْ و بعُ ىعاُىْ
بـَيّ كُ هُ ثُكهًُاْ ؿَكؿََِٓ ئًوناًِ ثًَىَ بلُيّ ,سُىُ ًُدووِ ػـًُ ببًَتُ تعُُفًن ,ئعُوَ باًعالَ
بُ كَِئِ ًّ ,ػؤّ ئُوَ هًقُُّ ىاُىًٍُ باَ ؿَماُّ ,بعُكَ ئعُوَ ٓعُكوَكى تُومحيعُن بعىو بعُكَِئِ ًعّ
وابىو.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿَبَِ ئًٌَُ ئاطاًاْ هُوَ بَِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ىُكاكّ فًاكَ  7653هُ  3113 /7/11ؿَكّ كلؿووَ ثاك
ُٓ 17ماك كُي بُو ىُكاكَّ تُعري بىو ,ئُو ىُكاكَ بُكؿَواًُ ئًَوتاَ ئُطعُك ئعُو ثًٌَعًِاكَ وَكبطعريَّ
ًاُععاّ وايععُ ػُهَلععُكاْ تععُعًِات كِاؿَوَهععتِ و كععُي تععُعري ُععابٌَ ,واتععُ ًُ ععـوك ؿَبع َِ ئععُو ػُهَلععُ كععُ
فؤكًًاْ ثلِ كلؿووَتُوَ و تُىـضيًاْ كلؿووَ.,
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
عنضيُ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن لظ ١ُٝجنٍ اهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثُكهًُاُِ كىكؿهعتاْ ػعؤّ بعُ ٓعًُىو ئُُـاًُكاًُعُوَ ؿَبع َِ ؿاكعؤكِ هعُ ياهعايُن بلعات كعُ ػعؤّ ؿَكّ
كلؿووَ ,هُ ؿواّ ؿوو هايَ ئَُ ياهايُ ُُٓىوَتُ بىاكّ دَِ بعُدَِ كلؿُعُوَ ,ئًٌَعُ ٓعاوَ ِكيَِ ئعُوَ بلعُيّ
هُبُكئُوَّ سلىًُت ثًَِ ُاكلَّ و سلىًُت هُبُكئُوَّ ًاوَكُّ كًُعُ و بُكِاهعتِ ئًُعُ ئًٌعِ ئُُعـاَ
ثُكهًُاُعُ هععُُاو ثُكهععًُاْ ؿا ئًٌَععُ ؿيفععاع هععُوَ بلععُيّ ,ئًٌَععُ ؿَبعَِ ٓععًُىوًاْ ؿاكععؤكِ هععُوَ بلععُيّ كععُ
ياهايُكٌاْ ؿَككلؿووَ و ؿَب َِ ئُو ياهايُ د َِ بعُد َِ بلعل َّ و بٔعًَتُ بعىاكّ دع َِ بعُد َِ كلؿُعُوَ ,ئًَوعتا
ساهًععُْ تععُعًِاتِ  3113تععُواو ُععُبىوَ ,ئًٌَععُ ؿَتععىاُري هععُ ًاوَيععُكِ مًَععُُِ هععُ ًععاوَّ ً 2ععاُط ؿا
سلىًُت بُ مووتليّ كات كاك هُهُك ئُوَ بلُيّ كُ ئُو ؿَمطايُ ؿاسيُمكَّ و بؤ ئُوَّ ئًٍ بُوَ بلعلَّ,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
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كان ػوًى فُكًىو.
بُ ِكيَن ػوًى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًاليّ سُي ئُوَيُ ,ئًٌَُ كاكَّ بلُيّ هُ بلِطُيُن ؿا سلىًُت ًىهنََ بعَِ هعُ فُتلَيعُكِ ًىعُيعُْ ؿا
ئَُ ؿَهتُيُ ثًَم بًََِِ ,ػؤ ئُطُك ػُهَم تُىـضيِ ُُكلؿ ئُوَ سىكٌعُت طىُعاسِ ًُعُ و بعا بًُعًَىاميَلِ
ؿيلُ ثًَلِ بًَِري ,ػُهَم ئُطُك هًعِ تُىـيٍ ُُكلؿ بؤ ئعُوَّ ئًٌعِ ػعُهَم كِاُُوَهعتًَِ ,عّ ثًٌَعٌىايُ
بُكِاهتِ ئُطُك وَكى ئُوَّ كان ئاكاَ ؿَيوََِ وابلُيّ ئًٌَُ مَكبعُ هعُ ػعُهَم ؿَؿَيعّٓ ,اووكتًعاْ بعُؿَياْ
ؿَكٓىوّ ماُلؤ و ثُضياُطا و ػعُهَلٌاْ ُٓيعُ ٓعاوَ ِكيَِ ئُوَيعُ كعُ تعُعري بعَِ ,بُكِاهعتِ ئًُعُ مَكبعُ هعُ
ػُهَلُكُ و ًّ هُطُيَ ئُوَيا ًٍُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان عبـاهوالَ فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهوالَ بُكواكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بؤيُ ؿاواّ ىوُ كلؿمن كلؿ تَِ طُيٌتٍ ثًًٌَِاكيَم ُٓيُ بُ طؤكِيِِ ئُو ؿَىُ ,بؤيُ ًّ ىوُ ؿَكَُ ,ؿاواّ
ئععُوََ كععلؿً ,ععّ ثًٌَععًِاك ؿَكععَُ ئععُو ُُهععُّ ُٓيععُ وَكععى ػععؤّ سيًَِعَِ ,ئععُو ثًٌَععًِاكَّ ُٓيععُ يععُكًَلِ
ُاىاُىًُععُ كععُ بِىوهععري (سوععب) ٓععىُلُ ًُععُ ,تُسوععًىَ ساهعوَُ ,ؿووًًَععاْ بؤًععاْ ًُععُ ئًٌَععُ ػؤًععاْ بععُ
وَعـيَم كَبت بلُيّ كُوا ُاماُري دَِ بُدَِ ؿَكل َّ ياْ دَِ بُد َِ ُاكلَّ ,ػىًم كُ تؤ ىوُت كعلؿ ًعّ
ىوععَُ ُععُكلؿ ,تُسععًُىمل بلععُ ,هعًًًًَُاْ كععان عٌععل ويوععتِ ًععتًَلٌاْ بععؤ ًععُكغ بلععات ,ئععُوَ كععان ئععاكاَ
ىاُىُُكُّ بُ ؿَهعتُ ,وَكعى ًعّ هًَعِ تع َِ طُيٌعتىوًُ ئُجنىًعُُِ ًُدووعِ ػـًعُ ؿائعريَّ تعُعري ًُعُ,
كداتاْ زيَ ؿَكَُ ياهايُكُ وىيَِّ ئُو دُػتُ كلا هُهُك ؿاُاُِ ئُو ياهعايُ ,ئعُو ياهعايُ مَوابعت ؿاؿَُعَِ
ؿيلاهات ؿَكات ,ئُطُك ئَُ ًُدووُ ًُٓبًَت ئُوَ ؿائريَّ تُعري ًُُ ,بؤيُ كداتاْ زيَ ؿَكَُ ئَُ ؿَىعُّ
ُٓيُ وَكى ػؤّ سيًََِِ و ئُو ثًًٌَِاكَ كَِؿ بلُُُوَ و هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُكِيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ىوُّ مؤك هُهُك ئَُ ًُدووِ ػـًُيُ كعلا ,ئُهعوَِ ًاؿؿَكعُ تعاكى (بعري) باهعِ هُهعُك ؿَكعات( ,سوعب
اهتعوًٌات اهِاؿكَ ًّ جموى اهىمكا ) ٤بُ واتعا ئعَُ ًُدووعِ ػـًُيعُ ًٌَٓعتا ؿكوهعت ُعُبىوَ ,كعُ ؿكوهعت
ُعُبىوَ ,ئععُو ياهايًُععِ دعَِ بععُدَِ ُععاكلَّ ,هُبُكئععُوَ ًىىتععُكَسًٍ كععلا( ,بععري طبٝأأل ىععاُىْ جموععى
ايـًُ) ُٓهَطري َّ هُهُك ئًُُ و ؿواتل ًاؿؿَكُ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ بؤ ؿَُطـاْ.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ئاكاَ هَِ داك ىوُت كلؿ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن ايىب ُعٌت (ئاكاَ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُوَ ياهايُكُيُ كعُ ثُكهعًُاْ ؿَكّ كعلؿووَ ,بعؤ تعُعري كلؿُعُ ,يعُكًَم هعُ ئُككعُكاُِ بعا بًؼىيٌَِعُوَ,
يُكَُ /ئُجنىًُْ بُ ًُٓآُُطِ هُطُيَ اليُُُكاُِ ثوجؤك يعاْ ثُيىَُعـاك ئعَُ ئُككاُعُ ؿَطليَتعُ ئُهعتؤ,
يُكَُ /ؿاًُمكاُـْ وؿاًُمكاُـُُوَ ,ئُوَ يُكًَلُ هُ ئًٌُكاُِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
تلايُ بًؼىيَُِوَ ؿَخيُيُِ ؿَُطـاُُوَ ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
تُئلًـ ؿَكُيُِوَ ئُطُك فُهوَُكُ ؿاًُُُمكَّ ك َِ ياهايُكُ دَِ بُدَِ ؿَكات؟.
ايفصٌ ايرابع
(املالنات)

املاد ٠ايتاشع ١لعر:٠
أٚالً :لًٚ ٢زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد بايتٓصٝل َع ايٛزارات االخر ٣إلداد َفردات َالنات ٖ٦ٝأات االقًأ ِٝيًصأٓ١
املايٚ 3112 ١ٝاملصادق ١يف ض ٤ٛنًف ايرٚا ب املصدق ١يالقًٚ ِٝايبايػ )15.111( ١مخص ١لعر ايأف درجأ١
ٝ ٚفَ ١ٝصتردري ١يصٓ3112 ١
رياْٝاً :لً ٢اهل٦ٝات ٚايٛزارات ٚادتٗات غ املر بط ١بٛزارٛ ٠زٜع لدد ايأدرجات ايٝ ٛفٝأ ١املصأتردري ١ضأُٔ
َالى شٓ 3112 ١لًَ ٢الى َؤشصات االقًٚ ِٝاحملافظات ذصب ايتعًُٝات ايصادر َٔ ٠زتًض ايٛزرا٤
ريايثاً :لً ٢ايٛزارات ٚادتٗات غأ املر بطأ ١بأٛزار ٠االلأالٕ لأٔ ايأدرجات ايٝ ٛفٝأ ١املصأتردري ١ضأُٔ َأالى
 3112لً ٢إٔ ه ٕٛآيٝأ ١ايتعأٝني ٚظأرٚطٗا َٛذأدَٚ ٠عًٓأ ١يف ٚقأت ٚاذأد ذتأني عأه ٌٝزتًأض ارتدَأ١
ايعاَ ١يف االقًِٝ
رابعأاًً :تأأسّ ايأأٛزارات ٚادتٗأأات غأ املر بطأأ ١بأأٛزار ٠سٜٚأأد ٚزار ٠املايٝأأٚ ١االقتصأأاد ظأأدا ٍٚتطأأُٔ لأأدد
امل ٛفني ٚأمساٚ ِٗ٥لٓأاٚ ِٜٗٓٚدرجأا ِٗ ايٝ ٛفٝأ ١ايأا ٜٔمت عٝأِٓٗ ذصأب ايٓصأب املعأار ايٗٝأا ألأالَ ٙأع
األٚاَر ارتاص ١بايتعٝني
خاَصاً :ال جيٛز ايتعاقد يًعٌُ يف دٚا٥ر االقً ِٝإال مبٛافكٚ ١زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد  ٚعط ٢األٚي ١ٜٛيف ايتعأٝني
يًعكٛد ايٓافاٚ ٠حتتصب فرت ٠ايتعاقد خدَ ١ألغراض ايتكالد ٚيٛزٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد ختٖ ٌٜٛا ٙايصالذ١ٝ
اىل ايٛزراٚ ٤رؤشا ٤ادتٗات غ املر بط ١بٛزار ٠ذصب اذتاج١
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شادشا :ختٚ ٍٛزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد ٚبايتٓصأٝل َأع ايأٛزارات املعٓٝأ ،١بتأٝعٔ املتكالأد ٜٔبعكأٛد َطأ ٢لًأ٢
لكٛدِٖ انثر َٔ ريالث شٓٛات لً ٢املالى ايأداٚ ِ٥بأٓفض ايعأدد ٚاالختصأاص احملأايني لًأ ٢ايتكالأد يًصأٓ١
املايٚ 3112 ١ٝمبٛجب عًُٝات صدرٖا ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين (هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ك َِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكم بلاتُوَ؟ كآ هُطُيَ ؿاًُُ؟  11كعُي هُطعُيَ ؿاًُعُ ,بعُ مؤكيِعُّ ؿَُعط
ثُهُُـ كلا ,تا هُعات  5,21بُ ػىاتاْ ؿَهجًَليّ ,ػىاتاْ هُطُيَ.

ؿاًٌُتين ؿووََ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى/هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل ,فُكًىو ًاًؤهتا.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هىثاي بؤ ئُو كاتُّ كُ بُ ِكيَنت ثًَت ؿايّ ,بُ ِكيَناْ بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ئُُـاًاُِ بُ ِكيَنًّ ,
ُىىتُ ًُناًٍ ُٓيُ بُثًَِ ثُيلَِوّ ُاوػؤّ ثُكهًُاْ ,تًَبًًُِن عُكمّ سنوكّ ًىستُكََ ؿَكَُ,
كؤبىوُُوَّ ثًٍَ ًُىَكِؤ ,وا ئُمامن تاكُ ًاؿؿَيُن هُػًالزي ئَُ ُُٓـ كِؤفَّ ىوُّ هُهُك ؿَكُيّ ,كؤ
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ؿَُطِ هُهُك بىوبَِ هُ ثًًٌَِاكَكاْ ,ئَُ ًاؿؿَّ ( )19يُ بىو كُ ثُيىَُـّ بُ ًًالكاتُوَ ُٓيًُّ ,
ػؤَ فًاكؿَ ُىوهًىيٌٌُ ًاؿؿَكاْ ,وابنامن  31ثُكهًُاُتاك هُهُك يُن ,تُئلًـ هُ ًُٓىو فلاكوًؤُُكاْ
كُ ئًُُ يُكُجماكَو يُكَُ ًاؿؿًَُ ,هُ ًُٓىو فلاكوًؤُُكاْ ,بُ ئؤثؤمهًؤْ و مؤكيُِو بلاؿَكاُِ
تليٌُوَ ,ىوُ بلُْ هُهُك مَكوكيُتِ ُُٓـَّ بلِطُ ,كُ يُكًَم هُواُُ ئُجنىًُُِ كِافَ بىو ,يُكًَم
هُواُُ ًُهُهُّ طليِطًـاُِ دـّ بىو بُ عقىؿَكاْ و طليَبُهتُكاْ ,كُ ثاك هايَ و ثًَلاك و ثُهال ثًَلاك
ُٓك طوُيِ ئُكُْ و هًَلََ ُىوهًىًاُُ ,ئاًافَ كلا بُ مؤكيَم هُو ًُهائًالُُ ,بؤيُ ئُهًٍََ ُىىتُ ًُناًِ
دـيُ ,ئَُ بابُتُ باوليَتُ ؿَُطـاُُوَ ؿَُط ًََُُِِٓ 31 ,داك ئَُ بابُتًُاْ ؿووباكَ كلؿَوَ ,بابُتَِ
بُؿهَِ بلاؿَكاْ ًُُ هُ هًقُُّ ياهايِ ,ئُوَ ًىىًِد ًُُ بؤ ئًٌَُ ,هًقُُ ثًَِ باَ ًُُ ياْ دُُابِ وَميل
ثًَِ باَ ًًُُ ,ىالسُمََ كلؿووَ ُٓكِٓ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ وتِ ,ئًٌَُ الكضياْ هًَِ ًُُ ,ئُػليَتُ
ؿَُطـاُُوَُٓ ,كِٓ وتِ هُطُهًَـا ُري ,ئُو ىوُ ثُكهًُاُتاك ًىهنََ ًُُ ,كُ بُ ِكيَن وَميل بُ طىجناوّ
ُابًَِِ ,ياْ بُ ِكيَناْ هُ هًقُُّ ياهايِ بُ طىجناوّ ُابًِّ ًّ ,ؿاكؤكِ هُ ثُيلَِوّ ُاوػؤ ؿَكًَُّ ,
بُالًُوَ طلُط ًُُ  31داك بِىوهلَّ ,ئُجنىًُُِ كِافَ هُ ًاُطِ يُن ؿاسيُمكَّ ًّ ,ئُمامن ؿاُاًُمكَّ,
ٓىُلُ ً 31اؿؿَّ ياهايتاْ بؤ ؿيٍَِ كُ ؿاًُُُمكاوَ ًّ ,ؿيفاع هُ ثُكهًُاْ ,هُ ًىئُهُهُّ ثُكهًُاْ,
هُ الحيُّ ُاوػؤّ ثُكهًُاْ ؿَكَُ ,هُبُك ئُوَ تلاَ وايُ بُ ِكيَناْ هُهُكؤكايُتِ ,ئَُ ًُهُهُ بُهُكيـا
ُُٓري ,مآريَيُكِ ػلاثُ ,واّ هًَٔاتىوَ ثُكهًُاُتاك هُ ُائىًًَـيا ُٓهَـَهتَِ ؿَهًََت ,ػؤ ئُمامن فائًـَّ
ًُُ ,ياْ ُٓك هُهُك ئَُ ًُُُهُيُ ئُو ياؿػوتُِوَيَُ عُكمّ بُ ِكيَناْ كلؿ كُ ئَُ ىوُيُ هُؿًَِ ئًٌَُ
دىاْ ًُُ ؿَكبَِٔ ,ئُؿكَّ بُ ئًعالَ ئَُ هًَـواُآُُ ,ؤْ ئُبَِ ثُكهًُاُتاك هًَلَ وا ُائىًًَـ بللَّ بوََِ
وَهالَ ًّ بًوًٍََ و ُُيوًٍََ ُٓك وَكى يُن وايُ ,ػؤ ئُمامن ُاػليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,ئَِ باًُ ئًٌَُ ئاهِِ هاكؿ
ئُكىتري؟ ,ئًٌَُ ثُكهًُاُتاكيًّ ,ىًُكعري ,بًُِ ػؤًاْ هُ ياها ئُماُري ,هُ ًُكيعُت ئُماُري ,هُ
ىُواُري ئُماُري ,هُ ئوىهًَات ,هًُُٓىو ًُهائًوًَم ئُماُري ,ػُهَلِ هًاهري ,هُبُك ئُوَ كَداتاْ زيَ ئُكَُ
ُٓكِٓ هَِ كُي مياتل تُهًُِّ كلؿ بًؼُكَ ؿَُطـاُُوَ ,بُكُهَم ؿيَت باًُ ,بُ كُهَم ُايُت ؿَُطِ ثَِ
ُاؿَيّ ,ػؤ كَِئِ كُي بؤ كُي ًىهَنََ ًُُ ,بًوت كَِئِ ؿكاوَ هُُاو ًىعاكَمَ تُكغ كلاوَ ًّ ,ؿَُطٍ
ثًَِ ُُؿاوَ ,ئاطاَ هًًَُ بلاؿَكاُِ فلاكوًؤُِ كىكؿهتاُِ  31داك هُطُيَ ئًٌَُ ؿَُطًاْ ؿاوَ ,ئًٌَُ
ثُكهًُاُتاكيّ ًُٓىوًاْ وَكى هتافًَم ئًٍ بلُيًُّٓ ,ىوًاْ هُ ًُكعًُت و هُ ىاُىْ بلُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو بُكؿَواَ بّ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُطُيَ ًاًؤهتا عٌل عبـاهعنين ًٍُُ ,ىىتُ ًُناًًُكُّ ًىػاهفِ ثُيلَِوّ ُاوػؤّ ثُكهًُاْ بىو ,بُثًَِ
ًاؿؿَّ ( )56بلِطُّ (ٓ )3ىُلُ بابُتًَم ًىُاىًُُّ هُهُك كلاُ ,ابَِ ؿووباكَ بلليَتُوَ و ؿَبىايُ
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ىوُكاًٍُ ُُكاتُوَ ,يُن ,هًقُُّ ياهايًِٓ ,ض ثًًٌَِاكيَم ئًٌٔاي ُاكات ,تُُٔا ئُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ
ًىػاهفِ ىاُىُُ ,ئًٌَُ ثًٌَال طؤتًتٌاْ هُ دىابُكاصياْ ,ثًًٌَِاكيَم كُ ًىػاهفِ ىاُىُُ ,هُ ٓىاك ًَٓىَّ
ىاُىْ ًُُ ,واؿَكُيّ كُ ُُػليَتُوَ بُكِاهتِ .....
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ُا بابُ ئُوَ ُىىتُ ًُناًًُكُ بؤ ؿآاتىوَ ,بُهََِ فُكًىوً ,اًؤهتا بؤ ؿآاتىوَ ,كَِٓاوّ ؿَكُيّ ,كان عٌل
بلِؤْ بؤ هُك ًاؿؿَّ تامَ.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئاػل ُُٓـ فُىُكَيُكٌاْ ئًنافُ كلؿووَ ,طىُاسُ بوًََري ًىىتُكَسات وَكُُطرياوَ ,هًُاؿؿَّ  17فُىُكَ
( )6ئًنافُ كلؿ ,هُ ًاؿؿَّ ( )19فُىُكَيُكِ تلًاْ ئًنافُ كلؿ .....
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايععر:ٕٚ
لٓد املٛافك ١لًْ ٢كٌ امل ٛف رتدَا ٘ َٔ دا٥ر َٔ ٠دٚا٥ر االقً ِٝاىل ايكطاع ارتاص:
اٚالً :ترٌُ ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد ْصف را ب٘ اياٜ ٟتكاضا َٔ ٙايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا ملد ٠مخض شٓٛات
التبارًا َٔ ارٜذ ْكً٘ لً ٢إ ٓكطع لالقا ٘ َع دا٥ر ٘ ْٗاٝ٥اً
رياْٝاً :لً ٢ايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا امل ٛف صرف ايرا ب املٓصٛص لً ٘ٝيف اٚالً الالٖ َٔ ٙا ٙاملاد ٠اىل جٗ١
ايكطاع ارتاص املٓك ٍٛايٗٝا امل ٛف
ريايثاً :لًٚ ٢زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد اصدار ايتعًُٝات ايالزَ ١يتصٗٓ ٌٝفٝا اذهاّ ٖا ٙايفكرٚ ٠حتدٜد
ضٛابطٗا ٚظرٚطٗا
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى/هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىوْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هًقُُّ ياهايِ ًٓض تًَبًًُِكِ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ ًُُ ,ثٌتطريّ ؿَكات ,وَكى ئُوَّ ٓاتؤتُوَ هُ
ثلِؤفَكُؿا.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى/هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ فُكًىوْ.
بُ ِكيَن ؿ.ئاكاي سوري:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُو بًُتًَلِ باًِ ؿَماُري.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى/هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ وئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَُٓ ,كُُٓـَ تاوَكى ئًَوتاكَُ كُي ُُٓاتىوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى/هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ ,با هُو ُاوَكِاهتُ ؿَهتِ ثَِ بلُيّ ,ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ ,كان ًعاًْ ,وًَل
ػاْ ,ؿ.هُكوَك ,كان هُكؿاكًُ ,ومن ػاْ ,كان هاالك ,كان ػىكًًـ ,كان ئاكاَ ,مكًُ ػاْ ,كان بلٓاْ,
كان ؿهٌَاؿ ,ئآُُط ػاْ ,ؿ.عٌل ,تاكا ػاْ ,كان عٌل ُٓوكاًِ ,ئاوام ػاْ ,ؿاواتاْ زيَ ؿَكُيّ و كَداًتاْ
زيَ ؿَكَُ كُي ؿوايِ ُُهًََت ُاوَ بِىوهُّ ,اوّ كُي ُاُىوهٍٓ ,ىُلُ داكّ ثًٌَىو ؿوو ,هَِ كُي وتًاْ
ُاوياْ بِىوهريُ ,اوّ كُي ُاُىوهٍ ,ؿَُِٓ ؿَكَوَ ,هُكاتًَم بلِؤُُ ؿَكَوَ وَػتِ ئُوَيُ كُُاوتاْ
بِىوهلَّ ,كَدا ؿكَُ كُي ئًوشاظياْ زيَ ُُكات ,فُكًىو كان ًعاْ.
بُ ِكيَن ًعاْ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَىايُ ئُوَ هاهَِ ؿووًَُ ئُو ًاؿؿَيُ ؿيَت ,ثًٌَىايُ ئَُ ًاؿؿَيُ وَكى ًاؿؿَيُكِ ًلؿوو سًواب
ؿَكليَت ,كُ ُٓتاوَكى ئًَوتا ُُٓـ ساهَُتًَم بُ ثُجنُ بقًًَليّ ,تًَجُكُِاكات هُ ثُجنًُاْ ,ئَُ ًاؿؿَيُ
ٓؤتُ بىاكّ دًَبُدَِ كلؿُُوَ ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئَُ ًاؿؿَيُ تُفعًى بلليَت ,عًالدِ ئَُ ىىكهايًُ
هُهُك ىًتاعِ عاَ ُٓهَطليّ ,ػُهَلِ كِوو هُ ىًتاعِ ػاي بلات ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ ( تتشٌى وماكَ اغياهًُ
واالىتِاؿ) ئُو ُىهف كِاتبُ ببًَتُ كِاتبِ كاًى ,بؤ ئُوَّ ػُهَم كِوو هُ ىًتاعِ ػاي بلات ,بُ ػًالزي 5
هايَ ,بُالََ تًُُا كِاتبِ ئًوٌِ ُُوَن ًىػُهُهات ,بُُىهُف كِاتب ًٓض كُهًَم ُآًَت ,ئَُ ًاؿؿَيُ بُ
ًلؿوو ؿًًًَََِتُوَ ,ياْ بؤ تُفعًوِ ئَُ ًاؿؿَيُ ,بؤ سُيُويُت ؿاُِ ئَُ ًاؿؿَيُ ,ؿياكَ ئاكاهتُّ
دُُابتاْ ؿَكَُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى/هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًوًَل ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَكى بُ ِكيَن وَميل وتِ بُ ِكيَن كان ًعاْ ,كُ بُكِاهتِ هُ ئُجنىًُُِ وَميلاًٍُ ُٓك ثًًَاْ وتري
بُؿَطٌُْ ئُطُك ػُهَم تُىـضيِ ئًُُّ كلؿبَِٓ ,ىُلُ كُكتِ تايبُت ِٓ ئُوًَُُ كُػُهَم ئُو
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ًىدامَفُيُ بلات ,وَميفُ بُدَِ بًَٔوََِ ًُى ًُعاَ وَكبطليَت ,ئًال ُٓتا ُٓتايِ وام هُ وَميفُ بًََِِ,
هُبُك ئُوَ وَكى كان ًعاْ وتِ ئُطُك بلل َّ كِاتبُ ئًوًٌُكُ ,بُكِاهتِ ُٓك ودىؿّ ًىَمَف هُُاو ؿَوائري
ًُهلَفًَلِ مؤكَ هُهُك سلىًُت ,هُبُك ئُوَ ئُطُك ئُو فىكهُتُياْ بـَيَِِ ,ؿواّ ئُوَ ئًٌَُ هًقُُّ
ئاوَؿاُللؿُُوَ ئًقترياسًَلٌاْ كلؿُ ,ىوهلاويٌُ هُ كِاثؤكتِ هًقُُّ ؿاكايِ ,كُ ئُُـامياكاْ ًىوُٓ
وَكبطلْ و ًُفتىغ بَِ بؤياْ ,كُي هُوَ ُُتلهَِ ئًال ًىُُٓـهُكاْ ؿَوائل بُدَِ بًَٔوَّ ,ئُو
ًىُُٓـهاُُّ كُ ثوُّ كَِئًى ًىُُٓـهري ئُىـًًَاْ ُٓيُ ,ػنًُتًاْ مؤكًَ ,ىوُٓياْ و
ًىػُهُهاتًاْ ِٓ ئُوَيُ كُ ىُت ؿائريَ بُدًَِآًَوَُّٓ ,ك ئُواًُُُ مؤكّ ػًربَياْ ُٓيُ ,بُالََ ئُو
ئُُـامياكاُُّ كُ ُٓك بُي بؤ تُعري تُعري ئُبّ ,ؿواّ ئُوَ ئُبًِّ ثًًَُكِ هُؿائريَيُو ثًًَُكِ هُُاو
ًىىاوَالتُ ,كُي ُاتىاَُِ تُسُكىًِ ثًَىَ بلات ,بُ كَِئِ ًّ ئُو ًىُُٓـهاُُ ًُٓىوياْ ئًذامَّ بـوْ
كِاتبًاْ بـكيَتَِ َُٓ ئًوتًفاؿَياْ زيَ ئُكُْ و ػًربَياْ مؤك ئُبَِ ,ؿوايٍ ئُطُك طُكِاُُوَ ًىًلًوُ ُابَِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ.هُكوَك فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.هُكوَك عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَكى ٓاوكاكامن باهًاْ كلؿ ئُوَ ؿووََ هاهَُ ئُو ًاؿؿَيُ هًَلَ ؿاؿَُـكيَت ًّ ,ثلهًاكيَم ؿَكَُ هُ بُ ِكيَن
وَميلّ ؿاكايِ ,هاهَِ ثاكيٍ كُئُو ًاؿؿَيُ ُٓبىوَ ,ئايا ِكيَقَّ بُ ؿَُطُوَ ٓىوْ و ػىاهت هُهُك ئًُُ
ُٓبىوَ؟ ,ئُطُك ُٓبىوَ ُُٓـ بىوَو ٓؤُُ؟ ,ئُطُك باًُ ثًَىيوتُ ئًُُ ثُكَّ ثًَبـكيَت ,ئُطُك ُُبىوَ,
ياْ ئُوَتا ثًَىيوتُ ؿَهتلاكّ بللَّ ,ياػىؿ ًاؿؿَكُ البـكيَت ,هُ بلِطُّ ( )2ؿا ٓاتىوَ ؿَهََِ ثًَىيوتُ
هُهُك وَماكَتِ ؿاكايِ و ئابىوكّ ِكيٌَِايِ ثًَىيوت بؤ ئاهاْ دًَبُدَِ كلؿُِ سىكٌُكاُِ ئُو بلطُيُو
ؿياكّ كلؿُِ هتاُـاكؿو ًُكدُكاُِ ؿَكبلات ,ئايا كُهُهاالَُِ كِابلؿووؿا ُٓبىوَِ ,كيٌَِايِ ُُبىوَ بؤ ئًُُ,
ِكيٌَِايِ ؿاُُُـكاوَ ,ئُطُك ِكيٌَِايِ ُٓبىبًَت ثًَىيوت ُاكات هًَلَؿا بوًََري ؿَكؿَكات ,واتُ ؿَكلَّ بوًََري
بُثًَِ ِكيٌَِايًُكاُِ كُوا ؿَككلاوَ ٓري بَِ ,كُ ئًُُ وَكى ئُوَيُ يُكَُ هايَ بَِ ؿابِـكيَت ,ئُو ًاؿؿَيُ
كُ ؿَيبًِري تًايـا ,ثًَىيوتُ ؿَهتلاكّ بلليَتِ ,كيٌَِايِ ُٓبىوَ ياْ ُُبىوَ؟ ,ؿاواكًٍُ ئُوَيُ ًّ وَكى
طوُيًُن ُامامن بوًٍََ بُ ِكيَن هُ هًقُُّ ياهايًُ ياْ هًقُُيُكِ تلّ ثُيىَُـيـاكَ بُؿاػُوَ ,ئًٌَُ ثاَ
ُٓفتُيُكِ تل كِؤفّ مًاُِ ؿايم و مًاُِ فُكًًُ ,هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُـا طفتىطؤّ ثلِؤفَ ياهايُكِ
مؤك طلُط ؿَكُيّ بُ مًاُِ عُكَبًُ ,بُ كىكؿيُكُّ ُُ ؿَػىيَِـكيَتُوَو ُُ طفتىطؤّ هُهُك ؿَكليَت,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهوالَ فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهوالَ َصطف:٢
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُكَم هُو ياهايُ وامغ بىو ,هُ ثلِؤطلاًِ سلىًُت باي هُوَ كلا كُ ٓاُِ ػُهَم بـَيّ بُِٔ كُكتِ
تايبُت ,بُو ُُهُّ ٓاتىوَ ,بلاؿَكاْ كُ ثلهًاك ؿَكُْ بُكِاهتِ فًعوُْ دُُابِ وَميل ئُماَُِ كَُ كُي
ئَُ ُُٓطاوَ ئًَُُّ ,بؤ؟ٓ ,ىُلُ ئُطُك ؿَىُ وىيَُِِوَ ًىَمَف ًٓض هىوؿًُُـ ًًُُُ ,ىَّ كِاتبُكُّ
ئُؿكيَت بُ ػاوَْ كاك ,واتُ تؤ ٓاُِ ػاوَْ كاك ئُؿَّ وَكبطلَّ ,ئُويٍ ًُدبىك ًُُ ,بؤيُ ئُطُك ِكيَطاَ
بـَْ ًّ ئَُ طؤكِاُطاكيُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ,بؤئُوَّ ًُبُهتُ هُكَكًُكُّ ؿاُاُِ ئُو ًاؿؿَيُ دًَبُدَِ
بلليَت( ,املاد ٠ايععر :ٕٚبٗدف عحٝع اْتكاٍ امل ٛفني َٔ ايكطاع ايعاّ اىل ايكطاع ارتاص :اٚالً :صتُر
ايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا امل ٛف يف صرف ْصف َر ب٘ ايعٗر ٟملد ٠مخض شٓٛات اضاف ١اىل َا ٜصتًُ٘ َٔ لًُ٘
ادتدٜد) واتُ ئًًٌَم بؤػؤّ ئُؿؤميَتُوَ هُكُكتِ تايبُت ,ثاكَكُّ ئُكًـ مياتلَ هُوَّ هُ كُكتِ طٌتِ,
ًُى كِاتبًٍ وَكؿَطليَت ,ؿووً ًّ ,تًَلِ ئًنافِ ُآًٍَِٓ ,ىُلُ ئُوَ ُٓبىو هُو ئُوَ (ٜتِ ْكٌ ناف١
اذتكٛم ايتكالد ١ٜيًُ ٛف اىل ضُاْ٘ االجتُال ٞيف ايكطاع ارتاص ٚفل اذهاّ قاْ ٕٛايتكالد ٚايطُإ
االجتُال ٞيًعُاٍ رقِ ( ٚ )92عدٜال ٘ ريايثاً :وَكى ػؤّ سيًًََِت ،لًٚ ٢زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد اصدار
ايتعًُٝات ايالزَ ١يتصٗٓ ٌٝفٝا اذهاّ ٖا ٙاملادٚ ٠حتدٜد ضٛابطٗا ٚظرٚطٗا) بُ تُهُوكّ ًّ ئُوٓاّ
هًَبلُيُّٓ ,ؿَفُكُ تُسقًق بًَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هُكؿاك فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكؿاك كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,هُباكَت بَُ ًاؿؿَيُ ًاؿؿَّ ( ًّ )31ثًٌَىايُ يُكًَلُ هُ ًاؿؿَ ُٓكَ
طلُطُكاْ ,كُ ثاكيٍ هُٓؤهَِ كؤبىوُُوَ ئًقلاكًاْ كلؿ ,هُ ياهاّ مًَاْ ( ّ)29هاهَِ  1971ئاًافًَاْ
ثًًَـا ,بؤ ئُوَّ ُٓكِٓ مياتل كليَلاكاُِ كُكتِ طٌتِ ٓاْ بـَيّ ,بًَٔتُ كُكتِ تايبُت ,بُالََ بُؿاػُوَ
ئُو ُُٓطاوَ وَكى دُُابِ وَميل ئًَوتا هًَلَ ئاًافَّ ثًًَـآً ,ض ُُٓطاويَلِ ُُُاوَ بؤِٓ؟ ,ئُو بُتاهَُ
ًاكاوَّ كُئًَوتا هُؿاًى ؿَمطاكاْ ُٓيُ ,ؿياكَ بُتاهَُّ ًاكاوَ ,سيبىوكْ كُ ئُهًٍََ بُتاهَُّ ًاكاوَ ,هُ
ًُٓىو ؿوًُا ئَُ ماكاوَّ ثًَـَهًًََُّٓ ,ىو هاهًََم ئًٌَُ تُعري ؿَكُيّ ,بُتاهَُّ ًاكاوَ ئُو كُهُيُ كُ
ًىوُٓيُن وَكؿَطليَت و كاك ُاكات ,يُعِِ ثًَُٔواُُّ ئُو بُتاهَُيُ كُ بابوًََري هُكؤًُهَطا ويوتِ هُهُك
كاك ُٓيُ ,بُالََ كاكّ ؿَهت ُاكُوَّ ,بُالََ ئُوَّ ؿاًىؿَمطاكاْ ,كُ ئًَوتا ُٓيُو سلىًُت ُٓىُ مؤك
بُدـّ بريّ هًَبلاتُوَ ,ئُو ِكيَقَ مؤكَّ فُكًاُبُكاُُ كُ هًُلليَلُ هاالَُُ تُعًِِ ؿَكُيّ ,ثاكَيُن
وَكؿَطليَت و ًٓض كاكيَلِ ًُُ ,ئًٌَُ ًُٓىوًاْ ًايُتِ ئُو وَمعُيّ ,بُالََ سلىًُت بؤِٓ ُُٓاتىوَ
ُُٓطاويَلِ دـّ هُو كِووَوَ بًَِت بؤ ئُوَّ ٓاكَهُكّ ئُوَ بلات ًّ ,ثًٌَىايُ كُكتِ تايبُت ٓؤْ
ئُبىوفيَتُوَ ,يُعِِ ئُطُك بًَتى سلىًُت هُيُن ػاهَـا ئُويٍ ٓاُـاُِ هُكًايُؿاكاُُ ,تُفعًى كلؿُِ
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ياهاّ وَبُكًَِٓاُُ كُ ثًٍَ ئَُ ػىهُّ ئًٌَُ ؿَكٓىوَ ,كُ ئاهاُلاكّ مياتل ,...كُكتِ تايبُت ٓؤْ
ئُبىوفيًَِتُوَ ,كُكتِ تايبُت بُ ًلوَِ ئُبىوفيًَِتُوَ كُ سلىًُت مًَاُِ بلات ,بؤ ئُوَّ ػُهَم ئُو
هًُللَ طُوكَيُّ كُكتِ طٌتًُ بًَٔتُ كُكتِ تايبُت ,ئُطُك بًَتى سلىًُت ئُوَ ُُكات ,ئًَوتا ًّ
ؿاواياْ زيَ ئُكَُ يُعِِ بُكِاهتِ طىَّ بطلْ هُوَٓ ,اُـاُِ كؤًجاًُاكاُِ ؿَكَوَ كُ بًَُِ ُاو كىكؿهتاْ,
ٓاُـاُِ كؤًجاًُاكاُِ ُاوػؤ بؤ ئُوَّ هُكًايُكاًُاْ وُُُ طُكِ ,ئُوََ ثاك ئًٌَُ هُ ؿوو ياها ئًقلاكًاْ
كلؿُ ,ابَِ بوًََري ئُوَّ كُ ثًَِر هاهَُكُ بلُيّ بُ ًىوُّٓ تُواوٓ ,ىُلُ ُاكلَّ ,ئُكلَّ بللَّ بُ %75
ياْ ؿَكًاهَُيُكًاْ بؤ مياؿ بلُيّ ,ئُوَياْ ئُكليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًُومن ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًُومن حمٌـ ليب:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئاًللايُ ئًَوتا هُ والَتِ ئًٌَُ ساهَُتًَم ؿكوهت بىوَ كُ بَِ هًقُيًُ بُ كُكتِ تايبُت ,هُبُك ئُوَّ
ئًٔتًٌاًًَلِ وا ُُؿكاوَ بُ كُكتِ تايبُت ,كُ ػُهَلاْ بُتايبُتِ طُجنُكاْ كِوو هُكُكتِ تايبُت بلُْ,
ُٓكوَٓا ئُوَُـَ ًُكت و ًلوت ؿاُلاوَ بؤ ئُو كُهاُُّ كُئُُِٓ كُكتِ تايبُتُوَ ,ئًَُُ يُكًَلُ
هُو ساهَُتاُُّ كُ بىوَ بُ ٓؤّ ئُوَّ كُ ػُهَم مؤك بُكًُِ كِوو هُكُكتِ تايبُت بلات ,ئاًللاًُ كُ
ئًٌَُ سياُُوَّ ئَُ والَتُ بلُويَتُ هُك ثًَِ ػؤّ ,فيَلػاُِ ئابىوكّ بُكَو باًال بلِوات ,ئُبَِ ئًٌَُ بُتاىِ
تًُُا ئًعتًٌاؿ ُُكُيُِ هُك كُكتِ سلىًِ ,كُكتِ تايبُت ئُبَِ ببىوفيَتُوَو ٓاوكاكّ بللَّ هُ اليُْ
سلىًُتُوَ ,بؤ ئُوَّ مياتل كِووّ تًَبلات ,يُكًَم هُو ساهَُتاُُ بلِطُّ ًاؿؿَّ ( )31هُبلِطُكاُِ باي
هُوَ ئُكات ػُهَم ٓؤْ بًَٔتُ كُكتِ تايبُت و ٓؤْ سلىًُت ٓاوكاكّ بلات؟ٓ ًًٍِ ,اوكِاَ هُطُيَ
ٓاو ِكيَلامن هُثًٍَ ًُِوَ ىوُياْ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ كلؿ ,بُتايبُتِ ئًقترياسُكُّ كان عبـاهوالَ ,كُ
ُٓويَ بـكيَت ًىوُّٓ تُواو واتُ ًىوُٓ ئُهوًُكُ و ًىػُهُهاتًُٓ ,ىو فُكًاُبُكيَم ئًَُٓت
بؤكُكتِ تايبُت بؤ ئُوَّ مًَاُُت بلات ,بُتايبُتِ بؤ ًىُُٓـهُكآْ ,ىُلُ مؤكبُّ ًىُُٓـهُكاْ
كُُآُِ كُكتِ تايبُتُوَ هُبُك ئُوَّ ئًذامَ ًُسـوؿَ ,ئًذامَكُ كلاوَبَِ ,هُطُيَ ئُوَّ كُبؤًاوَّ
ثًَِر هايَ ئُو ثاكَيُ ئُؿكَّ ,وَكى هُ بلِطُكاُِ ئُو ًاؿؿَيُ ٓاتىوَ ,بُي ئًذامَكُ كلاوَبَِ ,بؤ
فُتلَيُكِ تُواوُُ ,وَن بؤ ؿووهايَ و ه َِ هايَ و ثًَِر هايَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هاالك فُكًىو.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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هُ كِاهتًـا ئُو ًاؿؿَيُ مؤك مؤك طلُطُ ًّ ,كِاَ وايُ ُُوَن ُٓك بؤ ئُو ياهايُ ,بؤ كؤًُهًََم ياهاّ تليٍ
طلُطُ تُعنين بَِٓ ,ىُلُ ئًُُ ثُيىَُـّ بُ فُهوُفُّ سىكٌلِاًٍُ ُٓيُ ,بريًاْ ًَُُٓت
هؤهًاهًوتُكاُِ ؿوًُا هُهُك ئَُ بابُتُ بًًَُلِ ئُػُُُ ئُهتؤّ ؿَوهَُت ,بُكثلهًاكيَتِ ؿَوهَُت,
بًًَُلِ تليٌِ ثُيىَُـّ بُ باماكِّ ئاماؿَوَ ُٓيُ ,بؤيُ ئَُ ًاؿؿَيُ ئُطُك هُ بىاكّ ثلاكتًم طلفتُكُّ
هُ كىَّ ؿايُ؟ ,تُهُوكِ ؿَكَُ سلىًُت باَ ئاطاؿاكْ ,كاك هُهُك ئُوَ بللَّ ئُو بُكثلهًاكيُتًًُ مياتل
وليَتُ ئُهتؤّ كؤًجاًُاكاْ ,سلىًُت ػؤًِ بُتايبُتِ ئُو بابُتُّ كُ ثُيىَُـّ بُتُىاعىؿّ و
مًَاُُوَ ُٓيُ بؤ ئايِـَ ,كُ ئُو كُهُ ئًَُٓتُ كُكتِ تايبُتٓ ,ؤْ بتىاَُِ ؿواّ تًَجُكِاُـُِ
تًًَُُُلًٍ ُٓك ًٓض ُُبَِ وَكى ئُو فُكًاُبُكَّ هُكُكتِ طٌتِ ؿايُ ,بتىاًَُت بُكؿَواًِ ًتًَم هُو
ؿَهتلُوت و هُو ًاُـوو بىوُُّ كُ ُٓيُ هُ ِكيَطُّ تُىاعىؿيٌُوَ وَكّ بطليَت ,ئُوَّ كُ ثُيىَُـّ بُ
تُىاعىؿيٌُوَ ُٓيُ بطىاميَتُوَ هُك كُكتِ تايبُت ,هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ػىكًًـ فُكًىو.
بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ هوًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُوَّ كِاهتِ بًَت كان عبـاهوالَ مؤك بُ ؿَىًقِ بابُتُكُ و عًوُتُكُّ تًُؼًى كلؿ ,بؤ هُ كُكتِ
طٌتِ ُآًَتُ كُكتِ تايبُت ًّ ,ئًقترياغ ؿَكَُ بُو ًلوُ بابُتُكُ بِىوهري ,ؿووباكَّ بلُيُِوَ( ,رياْٝاً
لً ٢ايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا امل ٛف صرف ايرا ب املٓصٛص لً ٘ٝيف املاد ٠اٚالً الالٖ َٔ ٙا ٙاملاد ٠اىل امل ٛف
املٓك )ٍٛئُو داكَّ ًُعاَ وَكؿَطليَت ,ئُطُك بًَٔتُ كُكتِ تايبُت و ثاكَيُن هُكُكتِ تايبُت
وَكبطليَت و ًُىَّ ًُعاًِ ػؤًِ وَكبطليَت ,ئُو كاتُ ىاماُر ؿَكات ,بُي ئُطُك ثاكَكُ بـَيُِ كُكتِ
تايبُت ,ػؤ ُٓك هُ دًَطاّ ػؤّ بًَت باًالَ ,ؿوو ,فُىُكَيُن ئًنافُ بلُيّ (حيتفظ امل ٛف املٓكٍٛ
بهاف ١ذكٛق٘ ايتكالدٚ ١ٜفل ايتعًُٝات ايت ٢صدرٖا ٚزار ٠املاي )١ٝئُطُك بابُتِ تُىاعىؿ يُن
الُُكُيُِوًَ ,ىوُّٓ كاًوًٌِ بًـَيَِِ ًىًلري ًُُ فُكًاُبُكيَم هُكُكتِ طٌتِ بًَٔتُ كُكتِ تايبُت,
ئَُ ؿوو فُىُكَ عًالدُ ,ئُطُكُا ًُٓىوهاهًَََم ئُوبابُتُ هُُاو ياهايُكُ ؿيَتًٓ ,ض كُهًَم هُ كُكتِ
طٌتِ بًَٔتُ كُكتِ تايبُت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ئاكاَ فُكًىو.
بُ ِكيَن ايىب ُعٌت (ئاكاَ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثلهًاكيَلٍ ُٓيُ هُ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ ,ػؤّ كُ باهِ هُوَ كلؿ كُ ًٓض ًىَمَفًَم هُ كُكتِ
طٌتًُوَ ُُكِؤيٌتًتُ كُكتِ تايبُت ,يُعِِ سًلٌُت ِٓ بىوَ كُ ؿيواْ داكيَلِ تل ًاؿؿَكُياْ
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بُعُيُِْ ؿَق ًَِٓاوَتُوَ هُ ياهاكُياْ دًَطري كلؿووَ ,ػاهَِ ؿووََ ,ثٌتطريّ هُ ثًًٌَِاكَكُّ كان
ػىكًًـ ؿَكَُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
مكًُ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن مكًُ هًـ ُاحل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُم ثٌتطرييا ئاػافتَِِ كان عبـاهوالًِ و كان ػىكًًـّ ؿكَُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان بلٓاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُطُك بىؿدُ تُعبري هُ فُهوُفُّ هًاهِ و ئًقتًِاؿّ ُٓكو سلىًُت و ؿَوهَُتًَم بلات ,بُكِاهتِ ًّ
هُ ًاؿؿَّ (ًٓ )31ض فُهوُفُيُكِ هًاهِ و ئًقتًِاؿّ و ىاُىُِ ًم ُابَُ ,بُ ؿَهًى ىوُكامن
ئًٌَُُِٓوَ ,ئَُ ًاؿؿَيُ هُ ؿوو ساهَُت تًَجُكِ ُاكات ,يُكًًُاْ ,ئُطُك تًُذًعِ كُكتِ تايبُت بَِ ,ئًُُ
ئًشتًٌازي يُكَُ ,ئًشتًٌازي ؿووََ ئُوَيُ بؤ كَُ كلؿُُوَّ فًاكَّ ًىَمَف بَِ ,ئُطُك بؤ تًُذًعِ
كُكتِ تايبُتُ ,كُكتِ تايبُت بًُُ تًُذًد ُاكلَّ ,كُكتِ تايبُت بُوَ تًُذًد ؿَكليَت ,ىُكمّ
ؿكيَقػايُُِ بـكيَتَِ بُ هعلو فائًـَيُكِ كَُ ,بُوَ تًُذًد ؿَكليَت ىُكمّ ؿكيَقػايُُِ بـكيَتَِ,
ُُوَن ٓىاك هاهَُ ًًُ 26لوعِ ُِاعِ تاوَكى ئًَوتا ىُكمّ وَكطلتىوَ ,ؿووََ ,بُ ئًعفاّ مَكيبِ
تًُذًد ؿَكليَت ًّ ,بُبريًُ هاهَِ ثاك ؿَوادُِكاُِ تىككًا ,كُ ؿَوادّ َُُِٓ ُِعاتًَلِ ًُسُزي
بُهًتُ هُ تىككًا ,هُ ثاكَّ ئاو و كاكَباو مَكيبُّ ؿَػى و ًُٓىوّ ئًعفا كلاْ ,هًًًَُٔاْ بُ ىاُىُِ
سًٌايُّ ًُُتىداتِ ًُسُزي سًٌايُ ئُكليَت و تًُذًد ئُكليَت كُكتِ تايبُت ,ئًُُ ؿَككُوت كُ
ُٓؿَف هًَِ كُكتِ تايبُت ًُُ ,ؿووََُٓ ,ؿَف كَُ كلؿُُوَّ ًىَمَف بَِ بؤ ئُو تُمَػىًُّ ُٓيُ هُ
فًاكَّ ًىَمَف ,ئًُُ ثًَُٔواُُّ ُُهِ ًاؿؿَّ ( )19كُ هاالَُُ فًاكَيُكِ مؤك ًىَمَف تُعري ئُكليَت,
ئُطُك ُٓؿَفِ سلىًُتًٍ هًُُ كَُ كلؿُُوَّ فًاكَّ ًىوُٓ ػؤكَكاًُُتِ ئُّ بؤ هاالَُُ ئُو فًاكَيُ
تُعري ئُكات؟ ,هُدًاتِ ئُوَّ تًُذًعِ كُكتِ تايبُت بلات ,بُو ًًَىاماُُّ كُ ومت هُدًاتِ تًُذًد
بـؤميَتُوَ دىاُال ُُبىو ًاؿؿَكُ وَن ىاُىُِ والَتُ ئُوكوثًُ ثًٌَلُوتىوَكاْ ,وَكى ىاُىُِ والَتًَلِ وَن
ئُهٌَاًُا ,كُ ىًاؿَّ هًاهِ و ئًقتًِاؿّ ئُوكوثا ئُكات ,بوًََت ُٓكو طُجنًَم ئًًٌَم بـؤميَتُوَ ئًٌَِ
ؿاَُِ ئًُُُُّ ىُكم ئُؿًًََِ ,اوَّ هاهًََلًٍ تُسًُىزي مياُُكُّ ئُكَُ ,ئُوَ باًال ُُبىو ,هُبُك ئُوَّ
ًّ ًٓض فُهوُفُيُن و ًٓض سًلٌُتًَم ,...ياْ ًًًََُُِت ,ياْ ئُوَتا بوًََري هُثايَ ئًُُ ىاُىُِ تًُذًعِ
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سًٌايُّ ًُُتىدات ًُسُزي ؿَكبًَٔت ,هُطُيَ ئُوَّ ئُو ًُىَّ ثاكَيُ ُُؿكيَت بُػاوَْ كاكَكُ ,بـكيَت
بُو كُهُّ كُ وام ئًَُِٓ َِ هُ ئًٌُكُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُطُك تؤ ثًًٌَِاكّ ئُوَ ؿَكُّ ئَُ ًاؿؿَيُ ًًًََُُِت ًّ ,تُئًـت ؿَكَُ ,فُكًىو كان ؿهٌَاؿ.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًَطىًاْ ئُو بلِطُيُ كُ ؿاُلاوَُُٓ ,ـ هايَ ,هَِ هايَ بىو ,ثاك كلؿًاْ بُ ثًَِر هايَ ,ئَُ بلِطُيُ بؤ
تًُذًعِ كُكتِ تايبُت ًُُ ,ئَُ بلِطُيُ بؤ كَُ كلؿُُوَّ ُٓالَوهاُِ فُكًاُبُكَ و بىؿدُيُ هُهُك
سلىًُت ,هُهُك ؿََ و مكوفًَم كؤًُهًََم فُكًاُبُك هُهُك سلىًُت ؿاًُمكاوَ ,ئُو فُكًاُبُكاُُ كَُِطُ
هُ فُكًاُطُكاْ ثًَىيوت ُُبّ ًّ ,ؿائريَّ بٔىوكِ وا ئُمامن ً 28ىَمَفِ تًايُ هُ فوكيَلا ,يُعِِ كَُِطُ
ثًَىيوت ُُبّ ,ئًُُ واّ كلؿووَ عًُُهًًُّ ئُكتًعِ وَميفِ مؤك كَُ بًَت و مؤك الوام بًَت ,ىًًُِ
وَميفِ و ئًٍ كلؿْ هُ ؿائريَكاْ كَُ بًَتُوَٓ ,ىُلُ بُ عُؿَؿّ مؤك ئُكتًعِ ؿائريَ ُاكليَتُٓ ,ؿَفُكُ
بؤ ئُوَيُ ,هُبُك ئُوَ ىىكهايِ باكّ ئابىوكّ هُهُك سلىًُت كَُ بلاتُوَ ,ىىكهايِ ُٓالَوهاُِ
فُكًاُبُك هُهُك ئُو هؤؿَّ هُهُك سلىًُتُ كًُِ بلاتُوَ ,ئُو ًاؿؿَ ؿاُلاوَ ,بُالََ ئَُ ًاؿؿَيُ بَُ
ًًَىَيُ بُثًَِ ئُمًىوْ كُ ؿووهاهَُ ؿووباكَ ئُبًَتُو ,دُؿواّ ُُبىوَ ,يُعِِ ُٓؿَفُكُّ ُُثًَلاوَ,
بؤئُوَّ ُٓؿَفُكُ بجًَلَِ ًّ ,ؿوو ثًًٌَِاكَ ُٓيُ ,يُكَُ ئُو ثًَِر هاهَُ ,...تُبعُْ يُكًَم هُ
ًىًلًوُكاْ ئُوَيُ ػُهَم بؤيُ ُآًَتُ كُكتِ تايبُت ,هُبُك ئُوَّ مًَاُِ ًُُ ,ئُطُك ئًٌَُ ثًٌَاْ وابَِ
ئُو ياهايُّ كُ ؿَكًاْ كلؿ ,ياْ تُعـيوٌاْ كلؿ بؤ مًَاُِ ئًذتًٌاعِ ,تىاًُىيُتِ ُٓؿَفِ ػؤّ بجًَلَِ
و هُ كُكتِ تايبُت تًُذًد بَِ ,بؤ ئُوَّ هُوَّ مًَاُِ ُٓبَِ هُ تُىاعىؿّ و هُ ًُٓىو ًتُكاْ ,ئُوَ
بًَطىًاْ ػُهَم طىًاُِ ُٓيُ هُ دًَبُدَِ كلؿُِ ئُو ياهايُ ,هُ والَتِ ئًٌَُ ئًوتًوٌاك و كُكتِ تايبُت
مًَاُِ ًُُ بؤ ئُوَّ ًىهتًُلِ بَِ ,بؤيُ ئًٌَُ هاالَُُ ئُبًِري ًُعٌُزيَ ؿائُُـكيَت و ؿواّ ؿوو هايَ
ؿائُػليَت ,كُكتِ تايبُت كاتَِ ئُهًََري كُكتِ تايبُتًُ ,بُهتٌاْ ئُوًَُُ ًُعٌُي بَِ تُُٔا كاك بللَّ,
ًّ كابلايُكٍ ئٍُٓ ؿوكاَُِ بؤػؤَ ؿائًٍَُُ ,ئٍُٓ كاهبًُكِ سىكِ ؿَكَُ ,هايُق تُكوًُتِ ئُكَُ ,بؤ
ئُوَّ ئًٌَُ هؤؿَكُ هُهُك سلىًُت كَُ بلُيُِوَ ,بؤ ئُوَّ ئُوََ كَُ بلُيُِوَ ئُبَِ ئاهًُتًَم
بـؤميُِوَ ,ئاهًُتِ يُكَُ ,تاوَكى ثًَِر هايَ تُبعُْ هُ والَتاْ ئاهًُتًَلِ تل ُٓيُ ,ئُويٍ ئُوَيُ,
سلىًُت ػؤّ عُىـ هُطُيَ كُكتِ تايبُت ئُكاتً ,ىوُٓكُ ػؤّ هُوَّ وَكّ ئُطليَت ,ؿواّ ػؤّ
ئُيـاتُوَ بُ ًىَمَفُكُ بُ مياؿَوَ ,بُي ئَُ ئاهًُتُ دًَبُدَِ ُابَِ ,هُبُك ئُوَّ ئُو مًَاُُ ًُُ,
هًَُُىاْ كُكتِ تايبُت وسلىًُت ,بُالََ بًًَُىَيُكِ تل ,يُكَُ ,سلىًُت بؤ ئُوَ فُكًاُبُكَ ثًَِر هايَ
ًُىَّ ًىوُٓكُّ ئُؿاتآ ,ؿواّ ثًَِر هايَ تُبعُْ مًَاًَُم ئُوَّ بؤ ئُو ًىَمَفُ بؤ ئُوَّ بلِوات ,ؿواّ
ثًَِر هايَ بؤّ بلليَت بُ ًؤهَُتِ بَِ ًىوُٓ ,بؤ ئُوَّ بُكؿَواَ بَِ ,هُبُكِٓ؟ ,هُبُك ئُوَّ كاتًَم
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كابلا هُ ؿَكَوَ ئًٌِ ًُُا ,كاكّ ًُُا ,تؤ ًَُ ًاُط كاكّ ئُؿَيتَِ ,ؿواّ ئُوَ ِٓ بلات ,ئُخيُيتُوَ
هُك داؿَ ,هُبُك ئُوَّ ئُو مًَاًُُِ ًُُا ,كاكّ ًُُا بًَتُوَ هُك سلىًُتً ,ؤهَُتِ بَِ ًىوُّٓ بؤ
سًواب بللَُُّ ,وَن بُو ًُكدُّ بُيُكذاكّ ؿَهت ُٓهَبطلَّ ,بؤ ئُوَّ مًَاُِ ػؤّ بلات هُ ؿآاتىو
ًىهتُىبُهُْ ,هُبُك ئُوَّ هُ كُكتِ طٌتِ ئًٌتًامات ُٓيُ ,ئًٌتًاماتِ تُىاعىؿّ ُٓيُ ,بؤ ئُوَّ بؤ
تُىاعىؿّ مًَاُِ ُٓبَِ هُهُك سلىًُتٓ ,ىُطُ ئُطُك هُوالَ تُىاعىؿ بَُِٓ ,ك سلىًُت ئُكِواتُ
فيَلباكّ ئُوَ ,بؤيُ بُ بلِواّ ًّ ئُو بلِطُيُ ئاواّ زيَ بلليَت ,ؿواّ ثًَِر هاهَُكُ بلليَت بُ ًؤهَُتِ بٌَ
ًىوُٓو ,تاػؤّ ئُتىاَُِ بُكؿَواَ بَِ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئآُُط ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ًّ ,هُهُك ٓؤّ ًاؿؿَكُ تُئًـّ كان ًعاْ ؿَكَُ ,بُالََ ئًقترياغ ؿَكَُ
بلِطُيُن مياؿ بللَّ( ,ضيِض اغئِـهىْ ادامَ ًفتىسُ بـوْ كاتب) بؤ دُُابًٌتاْ ًِ ؿَكًُُوَ كُ ئُوَ
فُىُكَ ( )7هُ كِاثؤكتِ هًقُُّ ئاوَؿاُللؿُُوَ هُكؤّ ُؤ ئُُـاَ ْ 7 ,ئًٌناًاْ كلؿووَ ًِ ,ؿَكًُُوَ
بُو ُُوعُن ُٓتاوَكى بوًََّ ئُوَ هُ ثًًٌَِاكَكاُِ بُ ِكيَن هًقُُّ ؿاكايًُ هُ الثُكَِ  ,55ئُوَُـَ
تُعقًبٌاْ كلؿووَ ؿَمامن الثُكَِكًُِ  55كُ ئُو ثًًٌَِاكَياْ كلؿووَ ,ئُطُك بًَتى ئًٌَُ ئًذامَّ
بـَيُِ ًىُُٓـي ,بؤ دُُابتاْ ًِ ؿَكًُُوَ و تُسوًوِ ؿَكَُ كُ ئُوَ ئاهاكّ سامكّ و ًىهتُىبُزي
هُهُك بىؿدُ ؿَبَِ ,بُ ِكيَناْ ئًٌَُ ئُطُك هُ وَماكَتِ ئًعٌاك ىوُ بلُيُّٓ ,كوا وَكى طىمت هُ بىؿدُّ
وَماكَتِ ئًعٌاك هُ ئًوتًٌاكَكُ ًاكَ (ًً 351 )1الكًاْ بُ ِكيَن ُىيَُِكاُِ سلىًُت ًًالكًاْ ؿاواكلؿووَ
وَماكَتِ ئًعٌاك ,ئُو ًًالكُ كُؿاوا ؿَكات سُشيُْ بُ ؿَكَداتِ وَميفِ مؤكَ ,سُشيُْ ئُواَُُ ثاكَياْ
ؿَوَّ ,ئُطُك ئًٌَُ بًَري ئًذامَّ ًُفتىغ بـَيُِ ًىُُٓـهُكاْ ئايا ئُوَ هُ بىؿدُّ تًُلًوِ ئاهاكَكِ
كَُ ُاكاتُوَُُٓ ,ـَن ثاكَ ُاطًَ ِليَتُوَ بؤ سلىًُت ,كُ ئُوَ ببًَتُ ٓاوهُُطًُن بؤ بىؿدُّ تًُلًوِ
ثُيـا بلات ,ئُوَ يُن ,ؿوو ,ئًٌَُ ؿائًٌُْ ؿَهًََري ًًُلوعِ بُكَُٓ ًَِٓاْ ,ئُو ًًُلوعُ ًٓض
بُؿواؿآىوًَُلِ هُهُك ًُُ ,ئُوَّ كُ كان ػوًى باهِ كلؿ ؿويََِِ هُ بلِطُّ ( )2ؿا ,كُ ًًُاكيعِ
بُكَُٓ ًَِٓاْ ًىُُٓـهُكاْ ُاتىاُّ ,هتافِ ُُٓـَهِ بُطىيَلَّ ثًَىيوت ًُُ كُ ئًٌلافِ هُهُك بلات,
ئُطُك بًَتى ئًٌَُ ؿَهت و ثًَِ ًىُُٓـهُكاُِ ػؤًاْ ُُطليّ ئُو طُجناُُ بُِٔ ؿَكَوَ ًِ ,بلُيُِوَو
بوًََري كاكُ بلِؤ ؿَكَوَ بؤػؤت ًُكتُبُكِ ُُٓـَهِ ؿابَِِ و ئًٌلافِ ئُو ًًُاكيعاُُّ بُكًًَُِٓٔاْ
بلُ ,ئايا ئُوَ بؤ سلىًُت و بؤ ًىُُٓـهُكاًٍُ باَ ُابَِ؟ً ,ىهتُىبُهًُْ؟ ,بُ ِكيَناْ ًّ ,بُػًالزي
تُدلوبُّ وَميفُّ سلىًُمت ؿيتًُ هُ هتافِ (يى.ئًَّ) ئًٌٍ كلؿووَ ,هُ كُكتِ تايبُتًٍ ئًٌٍ
كلؿووًَ ,ىهتُىبُهًُْ ئُو ًىُُٓـهُّ كُ فًَل بَِ هُ كُكتِ تايبُت ئًٍ بلات ,كُ فًَلّ
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ئًوتًقالهًُتِ ًازي ػؤّ بًَت ,باوَكِت ثًَِ بًَت ُُ ؿًََٓوََِ كىكِّ ػىًلِ ُُ ,ؿًََٓوًََت كىكِّ بلاّ,
ُآًَوًََت يُن هُ عائًوُّ ػؤّ تىوًِ سلىًُت بَِ ياْ ئًٍ بلات ,ياْ ببًَتُ ًىَمَف ياْ ُٓوهَِ ئُوَ
بـاتً ,ىساوَهُ ؿَكات هُ كُكتِ تايبُت هُ ئُتلافِ ػؤّ ػلِياْ بلاتُوَ ,بؤيُ كَدا ؿَكُيّ ,ئُو
ثًًٌَِاكًَاْ بؤ وُُُ ؿَُطـاُُوَ ,بؤ ئُوَّ ًىُُٓـي ئًذامَّ ًُفتىغ وَكبطلْ ,ئُوَ ثًٌَلُوتِِ
ًًُاكيعِ ئًوتًوٌاكيُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ.عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.عٌل ظيـاًري ُىكَؿيِِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ تُئًـّ بريو بؤٓىوُُكاُِ بلاّ بُ ِكيَنَ كان عبـاهوالَ ؿَكَُُٓ ,كوَٓا ثٌتًىاُِ بؤٓىوُُكُّ
ئآُُط ػاًٍُ ؿَكَُ ,بُالََ كَُِطُ ئُوَ هُ ىاُىُـا بؤ هاهًََلِ بىؿدُ دائًن ُُبَِ ,بؤيُ بُ تُوهًُ
بًَِلؿكيَت بؤ سلىًُت و سلىًُتًٍ بُ ُُمَكّ ئًعتًباك وَكبطليَت ,ئُوَّ ثُيىَُـّ بُ ئًذامَّ
ًىُُٓـهًُِوَ ُٓيُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تاكا ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن تاكا حتوري ئُهعُؿّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهتِ ئَُ ًاؿؿَيُ ؿووباكَّ ُاكًُُوَ ,ثٌتطريّ ػؤَ بؤ ػاهَِ ؿووًَِ كان عبـاهوالَ كُ هُ اليُُِ
مًَاُُكُوَ تُئًـّ ؿَكَُٓ ,ىُلُ تُئًـَكُ كُ كان عبـاهوالَ باهِ كلؿُ ,امامن ًّ ثلهًاكَكَُ هًَلَ
ئُو كُهٍُ كُ هُ كُكتِ طٌتِ ئًَُٓتُ كُكتِ تايبُتًُوَ ,كِاهتُ ًُىَّ كِاتبُكُّ ئًَُٓت ,بُي ئايا
بُبَِ ًىوُٓ ٓؤْ ئًٍ ؿَكات كُهًَم بًَٔتُ كُكتِ تايبُت ,بُي يُن ًىوُّٓ ُٓيًُُ ,ىًَِ هُ اليُْ
سلىًُتُوَ ئُؿكيَت ,هُبُك ئُوَ ػاهَِ يُكَُ ػؤّ ثًَللاوَ هًَلَ ,ئُوَّ كُ ًوًَلػاْ و ئُواْ
ئًقترياسًاْ كلؿ ,ثٌتطريّ هٌَ ؿَكَُ كُ بُ كِاتبًَلِ كاًى بَِ ئًوًٌُكُّ ,بُبَِ ؿَكًاهَُو ًت هُطُهَِ,
بُالََ ثلهًاكّ ئُػريَ بؤ وَميلّ ؿاكايًُ ,ئُطُك مَظيُت ُُبَِ ئُو ثلهًاكََ وَالََ بـاتُوَ ,ئُهًََت
كُي ُٓتاوَكى ئًَوتا ُُٓاتىوَٓ ,ؤكاكَكُّ بُ ًىسُؿَؿّ ػؤياْ وَكى ثوجؤكِيُن هُ اليُُِ ئابىوكيُوَ
بناُري بؤِٓ ُُداسُتِ ًَُُِٓاوَ؟ ,كُ ًد اهعوٍ ئًُُ كاكيَلِ باًُ كُ كلاوَ ,ئُطُك ئًٌَُ تًُذًعِ
ػُهَم بلُيّ هُ كُكتِ طٌتِ بًَٔتُ كُكتِ تايبُت ,بؤِٓ ُُبىوَ؟ ,ؿووََِ ,كيٌَِايًُكاْ ًُٓ كُ
ؿَكًَِٓلاوَ ,ؿَهًََت ( عوِ وميل اغياهًُ اُـاك تعوًٌات) ئايا ُُٓـ وَػتًَم تُعوًٌاتُكاْ بُ طٌتِ ئُوَّ
ُٓيُ هُ كُكتِ طٌتِ ,ئًَوتاكُ كُكتِ تايبُتِ ػلاوَتُ هُك ِٓ ئُو كِيٌَِايًاُُ ,سُم ؿَكَُ بؤًاْ كِووْ
بلاتُوَٓ ,ىُلُ ئًٌَُ ُٓؿَفُكُ مؤك طُوكَ بىو بؤ ؿاُاُِ ئًُُ ,ئُويٍ كَُ كلؿُُوَيُ هُهُك كُكتِ
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طٌتِ ,بُالََ بُبَِ تًُذًعِ كُكتِ تايبُتِ ,بُكِاهتِ ئًٌَُ ئُبَِ بىيَلاُُ باهِ بلُيّ ,هُهُك كُكتِ
تايبُتِ تًُذًعًَم ُٓبَِ بؤ كُكتِ تايبُتِ ,مياتل هُوَّ ًُُٓٓ ,ىُلُ ئُماُري ئًٌَُ ئاكاهتُّ
سلىًُتًٌٌاْ تًُذًد كلؿًَُلُ بؤ كُكتِ تايبُت ,بُالََ ًٌَٓتا بُثًَِ ثًَىيوت ًُُٓ ,ؤْ وا هُ كُكتِ
تايبُتِ ؿَكُّ ػُهَلاًَُم بًَتُ الّ ,ئُطُك ػؤّ ئُهوُْ ًٌَٓتا ثًَىيوتِ بُو مًَاُُ ًُُ ,هُ باتِ ؿاُِ
ئُو كُهاُُيُ كُ هُ الّ ئًٍ ؿَكات ,هُبُك ئُوَ ئُو ؿوو ثلهًاكََ هُوَميل ُٓيُ وَالًٍَ بـاتُوَ ,مؤك
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان طياي فُكًىو
بُ ِكيَن طياي طاٖر ابلآًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًُبُهت هَُ بابُتُ ئُوَيُ ,ياْ هَُ فُىُكَيُ ئُوَيُ ,تًُذًد كلؿُُ هُكُكتِ تايبُتِ بؤ كُكتِ طٌتِ
بلِواتًّ ,ىىتُكَساتِ باَ ٓاتىوَ ًّ ,هُطُيَ ئُوًَُ هُ دًاتِ ًُىَّ كِاتبِ بلليَتُ كاتبِ ئًوٌِ ,ئَُ
دىًوُيُ ئًنافُ بلُْ (ٜٚبك ٢ستتفظاً باذتكٛم ٚاالَتٝازات ايت ٢متٓح القراْ٘ يف ايكطاع ايعاّ) ػُهَلُن
ئًشتًٌاهُ بوًََت ًّ بلِؤَ بُياٌُ ثاكُٓ مَوّ بؤَ ؿَكبًَٔت ثًٍَ ُاؿَْ ,ئًشتًفام هُو سقىىاُُ بلات,
هُباكَت بُ ًىُُٓـهًًٍِ ئًقترياغ ؿَكَُ (يرٝ٥ض ايدا٥رَٓ ٠ح املٗٓدط ايفا٥ا لٔ اذتاج ١ممٔ كٌ
شٓٛات خدَت٘ لٔ لعر شٓٛات اجاز ٠بد ٕٚرا ب يًُد ٠ايتٜ ٢ر ثٜٗا املٗٓدط ٚحتتصب بايفرت ٠الالٙ
الغراض لال ٚ ٠ٚرفٝع ٚايتكالد) هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.

بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
يُكَُ ثلهًاك كلا ئُو ًاؿؿَيُ بؤ ؿاياْ ُاوَتُوَ ,بُكِاهتِ ئًٌَُ واًاْ ثٌَ باَ بىو كُ ًاؿؿَكُ داكيَلِ
تل بًَتُوَ ُاو ثُكهًُاْ و هُُاو ثُكهًُاْ ًىُاىًُُ بللَّ ,ئُوَ كَِئِ وَماكَتِ ؿاكيٌ بىوٓ ,ىُلُ هُكاتِ
ػؤّ ثُكهًُاْ ًىهاؿَىُّ هُهُك كلؿبىو ,سُغياْ كلؿ هُ ِكيَطُّ ثُكهًُاًٌُُوَ ُٓهَبطريَّ ياْ
ؿابِـكيَتُوَ ,ئُوَّ كُتاوَكى ئًَوتاكُ ئًٌَُ ًىالسُمًَاْ كلؿووَ كِاهتًُٓ ,ض كُهًَم ُُبىوَ ,هُ 3113
ُُبىوَ ,بُالََ بُؿكيَقايِ ئَُ ُُٓـ وَػتُّ كُ ئَُ ًاؿؿَيُ ٓاتىوَ هُ سـوؿّ هٌَ كُهُ ياْ ٓىاك كُهُ
ٓاتىوْ ,ثًٌٌَىايُ ئُهبابِ ئُوَيُ ؿَواَ كلؿْ هُسلىًُت هُٓى تلَ ,كَُِطُ ًىوُّٓ كُكتِ تايبُت
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كًُال بَِ ,كَُِط ُٓيُ مؤك ئُوََ ُُبًَِ ,ىَمَفُكُ وا تُهُوك بلات ئَُ وَمعُّ كُ بؤّ كَِػواوَ
بًلات ًُمًىوْ ُُبَِ ,ئًُاُُ ًُٓىوياْ ئُهبابّ هُطُيَ تُئًـَ بؤ ئُو ًىىتُكَسُّ كان عبـاهوالَ,
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ثًًٌَِاكّ دؤكاو دؤكياْ كلؿ هُباكَت بُو ًاؿؿَيُ ,يُكًَم هُو ثًًٌَِاكاُُ هُكف
كلؿُِ ًىوُّٓ تُواو بؤ ًاوَّ ثًَِر هايَ ,كِاتب ئًوٌِ تاَ ,بؤ ئُو كُهاُُّ كُ ؿاوا ؿَكُْ هُوَميفُ
ًًَُُِّ ,بطُ ِكيَُِوَ كُكتِ تايبُتِ ,ؿوو ,ئُُـامياكاْ ًؤهَُتًاْ ثَِ بـكيَت بَِ ًىوُٓ ,ثاًاْ ًُداهًاْ
بـََُِ كُ بطُ ِكيَُِوَ ؿائريَّ ػؤياْ ياْ وَميفُّ ػؤياْ ,ثًًٌَِاكّ ئُوَ كلا كُفُىُكَيُن ئًنافُ بللَّ,
ئًشتًفام بللَّ بُ ًُٓىو ًافُكاُِ ػؤّ ,كُ هُ ؿَوهَُتُ ياْ هُ سلىًُت كاكّ كلؿووَ ,بُو هًا ُيُ
(ايساّ اذته ١َٛبدفع ايتٛقٝفات ايتكالد ١ٜخالٍ املد ٠ايٛارد ٠يف ايفكر )٠واتا ثًَِر هاهَُكُ ,يُعِِ ئُو
ًىَمَفُّ ؿاوا ؿَكات هُ سلىًُت ًًًََُُِت و ُُىى بَِ بؤ كُكتِ تايبُتِ ,ئُو ًافُّ ُٓبَِ ,ثًًٌَِاكّ
ئُوََ كلا ئُو ًىَمَفُّ كُ ُُىى ؿَبَِ هُ ؿائريَ بؤ كُكتِ تايبُتِ بُو ًلوُ هًا ُكُ ببًَت (لً٢
ايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا امل ٛف صرف ايرا ب املٓصٛص لًٗٝا يف اٚالَ الالٖ َٔ ٙا ٙاملاد ٠اىل امل ٛف املٓك ٍٛاىل
ايكطاع ارتاص) هُدًاتِ ئُو هًا ُيُّ كُ هُ ثلِؤفَكُ ٓاتبىو (لً ٢ايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا امل ٛف صرف
ايرا ب املٓصٛص لًٗٝا يف اٚالَ الالٖ َٔ ٙا ٙاملاد ٠اىل جٗ ١ايكطاع ارتاص) واتُ هُ دًُٔتِ كُكتِ تايبُتِ
ئًٌتًامَكُ بـكيَتُ بؤ ًىَمَفُكُ بؤ ػؤّ ,ئُو ثًًٌَِاكاُُ ؿاوا ؿَكُيّ هُ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ يُن
يُن ئُطُك كَِماًُُـياْ كلؿ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بابناُري هًقُُّ ؿاكايِ.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُو ثًًٌَِاكاُُّ ٓاتىوْ ,ثًَىيوت ؿَكات ثًًٌَِاكَكاْ يُن يُن وليَتُ ؿَُطـاْ ,ؿواتل ًُهُهُّ
هًا ُكُّ ئًٌَُ َُٓ ئُهوَِ ًاؿؿَكُ بؤػؤّ بُكٓاو كِووُِ بُ ئًٌَُ ؿاوَ َُٓ ,كان عبـاهوالَ و ًاًؤهتا
طياي هًا ُياْ بؤ ئًٌَُ ُاكؿووَ ,كان سادِ ػىكًًـ ,بُهََِ ,مؤك هىثاي ,هُبُك ئُوَ بؤيُ ثًَىيوتُ
يُكُجماك ثًًٌَِاكَكاْ.....
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهوالَ فُكًىو ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كان عبـاهوالَ ؿَخيىيًَُِوَ ًاُعٌاْ ًُُ ئًٌَُ ًٓض ,باًُ ؿَخيىيًَُِِوَ مؤك تُبًعًُ ,ثًًٌَِاكّ كان
عبـاهوالَ بُكواكّ ؿَهًََت (املاد ٠ايععر :ٕٚبٗدف عحٝع اْتكاٍ امل ٛفني َٔ ايكطاع ايعاّ اىل قطاع ارتاص
 ٚرظٝد املالى اذته :َٞٛاٚالً :يف ذايَٛ ١افك ١امل ٛف ايتدً ٞلٔ ٝ ٚفت٘ ٚاالْتكاٍ اىل ايكطاع ارتاص
صتُر ايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا يف صرف ْصف َر ب٘ ملد ٠مخض شٓٛات اضاف ١اىل دخً٘ يف ايعٌُ ادتدٜد رياْٝاً:
ٜتِ ْكٌ ناف ١اذتكٛم ايتكالد ١ٜيًُ ٛف اىل ضُاْ٘ االجتُال ٞيف ايكطاع ارتاص ٚفل اذهاّ قاْ ٕٛايتكالد
ٚايطُإ االجتُال ٚ ٞعدٜال ٘ املعُ ٍٛبٗا يف االقً ِٝريايثاً :وَكى ػؤّ ( لًٚ ٢زار ٠املاي ١ٝاصدار ايتعًُٝات
ايالزَ ١يتصٗٓ ٌٝفٝا اذهاّ ٖا ٙايفكرٚ ٠حتدٜد ضٛابطٗا ٚظرٚطٗا).
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُو هًا ُيُ ًُٓىوّ هُػؤّ طلتىوَ ,هُ ًىيَِِ ػؤت ىوُ بلُ بنامن ًُٓ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاكَكُّ كان ؿهٌَاؿ تُُٔا ثًًٌَِاكّ كان ؿهٌَاؿ بىو ,كُي ثٌتًىاُِ ُُكلؿ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
يُن ,يُن ًتُكاْ وُُُ ؿَُطُوَ ,بؤ ئُوَّ بلِوات ,دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًًٍِ هُطُيَ ئُوَؿاَ كُ وليَتُ ؿَُطُوَ ,هُبُك ئُوَّ ٓىُلُ ثًٌَال ًّ تُئًـّ كان عبـاهوالًٍ
كلؿبىو ,ئًَوتا ئُوَّ كُ كان ؿهٌَاؿ ئُهًََت ,ئُوََ بُ ًُوبُتِ ئًٌَُوَ ئُوَّ كُ بُبَِ ًىوُٓ
وَكبطليَت ,بُالََ ئايا ؿواّ ُُٓـ ئُتىاَُِ بطُ ِكيَتُوَ ,ئُواُُ سًوابِ تًايُ ,هُبُك ئُوَّ كان عبـاهوالَ
مؤك بُ باًِ ئًٌَُ ؿيلاهًُاْ كلؿ ,هًَلَ وَكى سلىًُت و ُىيَُِكّ سلىًُت هًَلَ ,ؿيلاهًُاْ كلؿ و
تُئًـًاْ كلؿ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ؿِ .كيَبام.
بُ ِكيَن ِكيَبام فتاغ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ًّ ثًٌَىايُ بُو ػاهَُ ػؤًًُوَ و هُكدَُ ئُو ثًًٌَِاماُُّ كُ كلاُْ َُٓ ,هَُتّ َُٓ ,ؿفّ ًافِ
ًلؤظُ ,هُبُك ئُوَّ ُاكليَت ًاف بـَّ بُكُهًَم هُهُك سًوابِ كُهًَلِ تل ,ئًٌَُ ًىَمَفٌاْ ُٓيُ هُ
سلىًُت ,بُالََ ػُهَلًَلًٌٌاْ ُٓيُ ُُ هُ كُكتِ تايبُت ئًٌِ ُٓيُ ُُ ,هُ سلىًُت ئًٌِ ُٓيُ ,يُعِِ
ئُوَ ًُُ ئًٌَُ ُٓزي كاكًاْ هُُاو باماكِ مؤك بَِ ,ػُهَلًَلٌاْ ُُبَِ كاكّ ُُبَِ ,ئًَوتا سياُُوَّ ػُهَم
هُسلىًُتُوَ بُكيُِ ُاو كُكتِ تايبُت ,ئًٌَُ ؿيَري ئُو كُهُّ كُ ؿاًُمكاوَ داكَّ ًافِ ثًَـكاوَ
ؿاًُمكاوَ ,داكيَلِ تل ئُيًَِليُِ كُكتِ تايبُتً ,افًَلِ مياتلّ ثٌَ ؿَؿَيّ ,يُعِِ هُكاتًَم
ًىُافُهُيُن ؿكوهت ؿَكُيّ هُبُيِِ كُهًَم كًُٓض ُٓزي كاكّ بؤ ُُكَِػواوَ ,هُطُيَ كُهًَم كُ
ُٓهًََلِ ًافِ بؤ كَِػواوًَ ,افًَلِ مؤكّ ثَِ ئُؿَّ ,هُبُك ئُوَ ُٓهَُيُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عىُِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُطُك ؿَكفُشياْ بـَّ كان ػىكًًـ بابًؼىيًَُِِوَ ثًًٌَِاكَكُّ كان ػىكًًـ.
بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
داكَّ ئًُُ ئًوناَ ًُُ ,ئًُُ ئًؼتًاكيًُٓ ,ض عًالىاتِ بُ ًاف ًُُ ,كابلا بُ ئًؼتًاكّ ػؤّ ؿيَت
ًىيًََِم بؤ ػؤّ ؿَؿؤميَتُوَ ,ئًَُٓت ؿاواّ طىاهتُِوَ ؿَكات ,بُو ئًٌتًاماتُّ كُ هُ ثًًٌَِاكَكُؿا
ٓاتىَ ,ئًُُ و عًالىُتِ بُ ًافِ ًلؤظُ؟.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان بلٓاْ.

بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
باًُ ئُو ثًًٌَِاكَ و ئُو هًا ُيُّ هًقُُّ ىاُىُِ كلؿوويُتِ ًتًَلِ مؤك باَ و دىاُُ ,ئُو
ًىىتُكَساُُّ كُ ئًٌَُ ئًُاُُوَّ ثاكَكُ بؤ ئُو كُهُ بَِ كُ طىاهالايتُوَ ,بُالََ ئُطُك ىوُكُّ كان
ؿهٌَاؿيٍ ثًَِر هايَ ئًذامَّ بـوْ كاتب بلليَت بُ فُىُكَّ ؿووًَِ ًاؿؿَكُ ,ثًَىيوت بَُ ًُٓىو
ًىُاىًُُو ؿَُطُ ؿَُطُ ئُكات؟ً ,تًَلِ مؤك عًُُزي ,مؤك مؤك باًًٌُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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فُكًىوْ ؿوا هًا ُتاْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
با ثًًٌَِاكَكُّ كان ػىكًًـ وىيًَُِِوَ ,هُباكَت بُ ًاؿؿَكُ ,كان ػىكًًـ ؿَهََِ( رياْٝاً :لً ٢ايدا٥ر٠
املٓكَٗٓ ٍٛا امل ٛف صرف ايرا ب املٓصٛص لًٗٝا يف اٚالً الالٖ َٔ ٙا ٙاملاد ٠يًُ ٛف املٓك ٍٛرابعاً :حيتفظ
امل ٛف املٓك ٍٛبهاف ١اذتكٛم ايتكالدٚ ١ٜفل ايتعًُٝات ايت ٢صدرٖا ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد).
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ؿاكايِ تُئًـ ؿَكُيّٓ ,ىُلُ بؤ؟ ُُىى بىو هُ ػـًُّ ًُؿَُِ ٓىو بؤ كُكتِ
تايبُت؟ ,ئُبَِ ىاُىْ و ؿَهتُبُكّ كؤًُالَيُتِ مشىزي ئُكات ,ئُو سقىىُكاُِ ئُثاكيَنيَت ,هُبُك ئُوَ
ئًٌَُ ُاتىاُري بوًََري بُثًَِ ىاُىُِ تُىاعـّ ػـًُّ ًُؿَُِ ًاًُهَُّ هُطُ َي بللَّ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاكَكُّ كان ػىكًًـ ُُٓـ بلاؿَكاْ ثٌتطريياْ هًَِ كلؿ( ,رياْٝاً :لً ٢ايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا امل ٛف
صرف ايرا ب املٓصٛص لًٗٝا يف اٚالً الالٖ َٔ ٙا ٙاملاد ٠يًُ ٛف املٓك ٍٛرابعاً :حيتفظ امل ٛف املٓكٍٛ
بهاف ١اذتكٛم ايتكالدٚ ١ٜفل ايتعًُٝات ايت ٢صدرٖا ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد) فُىُكَكاُِ تل وَكى ػؤّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُيَ ئُو فُىُكاُُيُ كُ ػىيَِـكايُوَ؟ ,كَِ هُطُهَـايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,بابُ ئُو ؿَىُ
ٓؤْ ؿَكلَّ ًُٓىوّ بُ كىكؿّ ,كَِ هُطُهَـايُ ئُو فُىُكَّ كُػىيَِـيُوَ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟,
 12كُي هُطُهَـايُ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,مؤكيُِّ هُطُهَـاًُُ ,فُكًىو بؤ
ثًًٌَِاكَكُّ تل ,تلايُ طىَّ بطلْ بؤ ئُوَّ بناُري ِٓ ؿَػىيًََِتُوَ بؤ ئُوَّ ؿَُطِ هُهُك بـَيّ,
زي ُُبَِ ٓؤْ ؿَتىاُّ ؿَُطِ هُهُك بـَْ ,فُكًىو.
كُهتاْ طىيَِ َ
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هًا ُّ ًاؿؿَكُ بُو ًلوُ ؿَبًَت ,بٗدف عحع اْتكاٍ امل ٛفني َٔ ايكطاع ايعاّ اىل ايكطاع ارتاص  ٚرظٝد
املالى اذته ٢َٛاٚالً :يف ذايَٛ ١افك ١امل ٛف ايتدً ٢لٔ ٝ ٚفت٘ ٚاالْتكاٍ اىل ايكطاع ارتاص صتُر ايدا٥ر٠
املٓكَٗٓ ٍٛا يف صرف ْصف َر ب٘ (بُ كَِئِ ًّ بلليَتُ كاتبُٓ ,ىُلُ ئُو هًا ُيُ هُ ىُواًُِِ ئًٌَُ
ًُُ) ملد ٠مخض شٓٛات اضاف ً١اىل دخً٘ َٔ ايعٌُ ادتدٜد رياْٝاًٜ :تِ ْكٌ ناف ١اذتكٛم ايتكالد ١ٜيًُ ٛف
اىل ضُاْ٘ االجتُال ٢يف ايكطاع ارتاص ٚفل اذهاّ قاْ ٕٛايتكالد ٚايطُإ االجتُال ٚ ٢عدٜال ٘ املعُ ٍٛبٗا
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يف االقً ِٝريايثاً :لًٚ ٢زار ٠املاي ١ٝاصدار ايتعًُٝات ايالزَ ١يتصٗٓ ٌٝفٝا اذهاّ ٖا ٙايفكرٚ ٠حتدٜد
ضٛابطٗا ٚظرٚطٗا).
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ هُطُهَـايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ 12 ,كُي
هُطُهَـاًُُ ,كُواتُ بُ مؤكيُِّ ؿَُط ئُوَ ثُهُُـ كلا.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُطُك ًىىتُكَسُكاُِ تل وُيُِ ؿَُطـاُُوَ ,ثًَىيوتُ ئُو ًىىتُكَسُّ كان عبـاهوالَ بقًًَلؿكيَت
ُُٓـ كُي تُئًـّ كلؿُُٓ ,ـ كُي ؿفّ بىو ,بؤ ئُوَّ ئُواُِ تل كُ ئُػليَُِ ؿَُطـاُُوَ ,ياػىؿ
ئًلتًفا بُوَ بًََِِٔ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عٌل.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ وا ئُهًََري ,ئُهًََري ئُو ًىىتُكَساتاُُّ كُ ثًٌَلَُ كلاوَ ,بُهُكٓاو ئُخيُيُِ ؿَُطـاُُوَ,
ئُوَّ كان عبـاهوالَ ػلاوَتُ ؿَُطـاُُوَ ,ثًَىيوتُ....
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بُالََ ئُوَّ كان عبـاهوالَ ؿَُطُكاصياْ ُُفًاكؿووَ ,ثًَىيوتُ بقًًَلؿكيَتٓ ,ىُلُ ئًٌَُ ثًٌَاْ وابىو ئُو
ًىُتُٓاّ ًاؿؿَكُ بىوً ,ىُتُٓاّ ًاؿؿَكُ بُكاًوِ بىو ,كَدا ؿَكَُ كُهِ تل ىوُ ُُكات ,ئُوَ يُن
ؿاُُ هُعاتُ ئًٌَُ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ ىوُ ؿَكُيّ ًّ ,ثًٌَىايُ بُ  31ؿَىًقُ ئُوَ ًاؿؿَيُ تُواو ؿَبَِ,
يُن ؿاُُ هُعاتُ ِكيَطُ بُ كُي ُاؿََ بُكِاهتِ ,فُكًىو ًاؿؿَكاُِ تل وُُُ ؿَُطـاُُوَ.

بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ئُو ًىىتُكَسُّ ًىُُٓـهري ,هُ ئُهوَِ ًاؿؿَكُ باهِ ًىُُٓـهري ُُٓاتىوَ ,ئُوَ
ًىىتُكَسًَلِ ئًنافًُ ,ئَُ ًىىتُكَسُ ئًنافًُ فُكًىو بًؼُ ؿَُطـاُُوَ ,بناُُ ؿَُط ئًََُِِٓ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تلايُ طىيٌَاْ زيَ بًَت.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًنافُّ فُىُكَّ ًاؿؿَكُ بُو ًلوُيُ( ,يرٝ٥ض ايدا٥رَٓ ٠ح املٗٓدط ايفا٥ا لٔ اذتاج...... ١
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًقترياسُكُ يُن كُي بىوٓ ,ىاك ,ثًَِر كُي تُئًـياْ كلؿ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ضيِض اغئِـهري ادامَ ًفتىسُ بـوْ كاتب......
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُكَّ ئُطُك سياُُوَّ طىيٌَاْ هُيُكالّ بَِ ,ئًَىَ هُهُك و ئُهاهًَم ؿَُط ئُؿَْ ,با طىيٌَاْ هٌَ بًَت
بناُري ٓؤْ ؿَػىيَِـكيَتُوَ ,ثًًٌَِاكَكُ ًُٓ؟ ,ئًقترياسِ يُن كُي ُابَِ ,ئُو ئًقترياسُّ
ًىُُٓـهري كُ كلاوًَُ ,طيىعُيُن تُئًـياْ كلؿ وَػتِ ػؤًِ هًقُُّ ئاوَؿاُللؿُُوَ ُُٓـ كُي
تُئًـّ كلؿووَ ,ئًَوتا ُاوتاْ ؿَُىومسُوَ ك َِ ؿَيُوَّ ىوُ بلات ,تُواو ُُبىوَ ,فُكًىوْ ,كان عبـاهوالَ,
كان هُكوَك ,الُُ ػاْ ,ئآُُط ػاْ ,كان بلٓاْ ,ؿ.عٌلً ,اًؤهتا عٌل ,فُكًىو كان عبـاهوالَ.
بُ ِكيَن عبـاهوالَ َصطف:٢
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهتِ ًّ ؿاواّ ىوُ كلؿمن كلؿًُُ ,ىيوت ُىىتُّ ًُناًِ بوًٍََُُٓ ,ـ ًًُلوع بًَت ,وَميلّ ؿاكايِ
هًَلَيُ سلىًُت ئُتىاًَُت بُؿكيَقايِ هايَ ئُتىاَُِ ُٓك وَػتًَم تُعوًٌاتًَم ؿَكبلاتً ,ىَمَفًَم
ئًذامَّ بـاتَِ ياْ ُُؿاتَِ ,ئًٌَُ باهِ بىؿدُ ؿَكُيّ ,باهِ ساالَتِ عاَ ؿَكُيّ ,بؤيُ بُ كَِئِ ًّ ئُطُك
كِاهتًٍ بًَتًٓ ,ض دًَطاّ ًُُ هُ ًاؿؿَيُن هُ ًاؿؿَكاُِ بىؿدُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
الُُ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن الُُ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٍَ وَػت ًّ ثٌتطريّ هُكان عبـاهوالَ ؿَكَُ ,كُ ئُو هًا ُيُّ ثًٍَ ُُٓـيَم ػىيَِـياُُوَ ,يُعِِ
هًا ُكُّ كان عبـاهوالَ بىو ,ؿَُطًٌٌاْ بؤ ؿا ,بًُُوبُت ئُو ئًذامَّ كُ ؿاوا كلاوَ بؤ ًىُُٓـي ,بُ
كَِئِ ًّ ئُطُك هُ كِووّ واىعًٍ و عًُُهًٍ كِاهت بَِ ,كُ ًىُُٓـي ؿَهتًاْ كلابًَتُوَ ,بُي هًَلَ
هُُاسًُّ هًا ُّ ىاُىُِ ُاكلَّ تُسـيـ بلليَت ئُو فًئُ ,يُعِِ بؤ؟ ,بؤ صيىوُُ ًُهُهُْ ُٓك
فُكًاُبُكيَم ُٓك ًىَمَفًَم ئُو عايـّ تُعوًٌاتُ ,ئُطُك ًىَمَفُ بًُوَّ ئًذامَّ وَكبطليَت بـوْ
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كاتبًُ ,فلومَ تُهًٔالتِ بؤ بلليَت ,بُهَلى ئُوَ باكطلاًٍُ هُهُك كُكتِ طٌتِ ُٓهَبطلَّ ,ئًذامَّ ثَِ
ربيَقّ هُُاو ىاُىْ ئُوَ ُاكلَّ ,مؤك هىثاي.
بـكيَت ,كُ بًَِ ؿاي ِ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئآُُط ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف:
بُ ِكيَنهُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُطُك ؿاواكاكيُكُّ ئًٌَُ مؤك ُاكَِوايُ بُ ًُوبُتِ ًىُُٓـهري ,ئىًًَـَواكَ ًُٓىو ًىُُٓـهُكاْ
طىيًَاْ هًَِ بَِ ًَُ ,كُي ئًٌناّ ُُؿَكلؿ هُ هًقُُّ ئاوَؿاُللؿُُوَُُ ,ؿَبىوَ ثًًٌَِاكّ هًقُُّ
ؿاكايُِٓ ,هَبُت ؿاكايِ ُُٓطًَِِ بُياْ ؿَطىت ,ثًًٌَِاكَكُ ًىُُٓـهًُِ كَِوآًُُُ ,هَبُت ئُوَّ كُ ًًٍ
كلؿَوَ بؤ دُُابِ ًًَؽ ,ئُكَّ كان ًًَؽ ئُطُك ػُهَم ئًذامَّ وَكبطليَت بًَتُ ؿَكَّ ,بـوْ كِاتب بؤ
بىؿدُّ تًُلًوِ ػُفًف ؿَب َِ ياْ ُا هُهُكتاْ؟ُٓ ,ك ئُوَُـَ دىامب بـَوَ.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
ًُٓىو ًىوُٓ وَكُُطلتًَِم هُ هابِ بىؿدُّ تًُلًوًُ.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًًٍِ ؿَهًٍََ هايلؤهؤدًُْ وَ بُكَُٓ ًَِٓاْ ,ئُو بًُُوبُت ًىُُٓـهري ًتًَلِ مؤك باًُ ,باوَكِ بلُْ
ئُطُك  111كُي بلِوات ئًَىَ ًًُِىْ بّٓ ,ىُلُ ػُهَم ئُوَُـَ ًىتُعُهقِ ًُعاَ و مياؿَو تُكفًد و
ؿوو ؿيِاك مياؿ كلؿُُُ ,اويَلّ ؿائريَكُّ بُدَِ بًَٔوَِ ,بُالََ ئُطُك دىكئُتِ ُٓبَِ بًَتُ فووكَّ ,كُكتِ
تايبُت باوَكِ بلُْ طًُُّ ثًَـَؿات و بُكَُٓ ًَِٓاًٍُ باَ ؿَبَِ ,سلىًُتًٍ هًَلَ ؿَهت ػؤًِ زيَ
ؿَكات ًّ ,تُئلًـَ ئُوَ هًَلَ ئًقترياسِ ػؤًًاُُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عٌل.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كًٌَُ هُ بُيِِ ًىَمَف و ًىُُٓـي هًَلَ ًاؿؿَكُ ئُهوُْ بُ كُهًٌُّ ًىَمَف ٓاتىوًَ ,ىَمَف يُعِِ
ًىُُٓـهًٍ ,كُواتُ ًُٓىو فُكًاُبُك ئُّ ًىُُٓـي ًىَمَف ًُُ؟ ,ئُطُك بًُوَّ ُُىى بَِ ,هُبُك ئُوَ
ثًَىيوت ُاكات ًُكائًشِ ًىَمَفري بُ دًا دًا هًَلَ باهِ هُهُك بلليَتٓ ,ىُلُ كُهًٌُّ ًىَمَف عاًُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان بلٓاْ.
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بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُطُيَ ِكيَنَُ ًّ ,امامن ئُو ًىُاىًُُيُ هُهُك ًُٓ؟ ,هَِ ئًقترياغ ُٓبىوَ ِٓ ,يُكًًُاْ ؿَُطِ ًَِٓا,
ئًُُ هابت بىو ,ئًقترياسِ ؿووََ ئآُُط ػاُُ ئُويٍ وُُُ ؿَُطـاُُوَ ,ئًقترياسِ هًََُٔ كان ؿهٌَاؿ
كلؿّ و ًّ تُئًـَ كلؿ ,بلاؿَكيَلًٍ هُوال ئُهََِ كىزي ًىَمَفَِ ُٓىِ ُٓبَِ ثًَِر هايَ ئًذامَّ بـوْ
كاتب وَكبطليَتًُ ,ىَّ ثاكَكَُ ُاكِوات ,ببًَت بُ فُىُكَّ هًًََُ ,بًاْ ػُكَ ؿَُطـاُُوَ و كًٌَُكُ
سُي بىو ,ئُوَ وَميلّ ًاهًُيُ ثًٍَ ػؤًُ هُهُك ئًقترياسُكُ كَِئِ ػؤّ ؿَكبربَِّ ,ئُطُك ػُهَم بؤّ
ُٓب َِ ثًَِر هايَ ئًذامَّ بـوْ كاتب وَكبطلَّ ,بُكِاّ ًّ ُٓ 111ماك ًىَمَف كَُِطُ بلِوات ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ.عٌل فُكًىو ,هُؿ داك تلاًاْ كلؿووَ ,كَداًاْ كلؿووَُٓ ,ك بؤ ػؤتاْ طىيَتاْ هًُىُاىًُُكُ بَِ,
طىيَتاْ هُ كَِئًُكاْ بَِ ئُّ ٓؤْ ؿَُط ؿَؿَْ ,كُي ئاطاّ زيَ ًُُ؟ ,عوِ اهلل ؿَُط ؿَؿكيَت؟ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.عٌل ظيـاًري ُىكَؿيِِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ كِاهتًـا ئُو ىوُيُّ بُ ِكيَن كان عٌل كلؿّ ,بُثًَِ ىاُىُِ ػـًُّ ًُؿَُِ ,ؿكتؤك و ًىُُٓـي و
ًُٓىوياْ ُٓك فُكًاُبُك و ًىَمَفّ ,ئًُُ ُٓىًقُتًَلِ ىاُىًُُ ,ئًُُ يُن ,ؿوو ًّ ,هُطُيَ فللَكَُ هُ
كِاهتِ ,هُطُيَ ثًًٌَِاكَكُّ ئآُُط ػامن ئًَوتاَ ,بُالََ ًّ ؿَثلهٍ هُ هًقُُّ ىاُىُِ ئايا دائًنَ هُُاو
ىاُىُِ بىؿدُ كُ بؤ هاهًََلُ تؤ ثلهًَم تُُنيٍ بلُّ كُ ثًَـاُِ ًؤهَُتُ بُ فُكًاُبُكيَم ,بؤ ؿَهايَ و بؤ
ثاُنَ هايَ ًؤهَُتِ ؿَؿَيتَِ؟ ,بؤيُ ًّ هُطُيَ ئُوََ بُتُوهًُ بًَِلؿيَت بؤ سلىًُت و تاوَكى سلىًُت
ثاًاْ ؿيلاهُّ بلات ,ػؤّ بُ تُعوًٌات ُُوَن هُُاو ىاُىُُكُ بَِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عىٌُ.

بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
دىاسياْ بؤ كان ؿ.عٌل ُىكَؿيِِ ,ئُوَيُ ُُػًَل ىاُىُِ ًُُ ,بُالََ طوُيُكًُاْ ئُوَيُ كُ ؿَهًََّ
ثًًٌَِاكَكاْ ُاػليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,ئًٌٔاي ؿَكُْ ,هُبُك ئُوَ ئًٌَُ هُطُ َي ئُوَؿاًُُِ ئًتالىُْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ئاػري كَِئًتاْ هًقُُّ ٓاوبَُ ,فُكًىوْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاكَكُ بُو ًلوُيُ(ضيِض اغئِـهري ادامَ ًفتىسُ بـوْ كاتب) ,ؿوايِ هًا ُكُّ ٓان ؿَكُيُِوَ,
ئُطُك ىبىيَ كلا.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ هُطُيَ ئُوَؿايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ 39 ,كُي هُطُهَـايُ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُمك
بلاتُوَ؟ 26 ,كُي هُطُهَـاًُُ ,كُواتُ ؿَُطِ ًَُُِٓا ,فُكًىوْ بؤ ئاػري هًا ُ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئاػري هًا ُ وابنامن ثًٍَ ئُو ػىيَِـًاُُوَ ,ئُطُك ؿووباكَ ئُتاُُوَّ,
اغياؿَ اهعٌلوْ :بٗدف عحٝع اْتكاٍ امل ٛفني َٔ ايكطاع ايعاّ اىل ايكطاع ارتاص  ٚرظٝد املالى اذته:٢َٛ
اٚالً :يف ذايَٛ ١افك ١امل ٛف ايتدً ٞلٔ ٝ ٚفتٚ ٘ٝاالْتكاٍ اىل ايكطاع ارتاص صتُر ايدا٥ر ٠املٓكَٗٓ ٍٛا يف
صرف ْصف را ب٘ ملد ٠مخض شٓٛات اضاف ١اىل دخً٘ َٔ ايعٌُ ادتدٜد رياْٝاًٜ :تِ ْكٌ ناف ١اذتكٛم
ايتكالد ١ٜيًُ ٛف اىل ضُاْ٘ االجتُال ٢يف ايكطاع ارتاص ٚفل اذهاّ قاْ ٕٛايتكالد ٚايطُإ االجتُال٢
 ٚعدٜال ٘ املعُ ٍٛبٗا يف االقًِٝ
ريايثاً :لًٚ ٢زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد اصدار ايتعًُٝات ايالزَ ١يتصٗٓ ٌٝفٝا اذهاّ ٖا ٙايفكرٚ ٠حتدٜد
ضٛابطٗا ٚظرٚطٗا).
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُهَـايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,كآ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ 3 ,كُي
هُطُهَـاًُُ ,بُ مؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠اذتادٚ ١ٜايععر :ٕٚيًٛزٜر املدتص ا ٚرٝ٥ض ادتٗ ١غ املر بط ١بٛزار ٠اذاي ١امل ٛفني ايفا٥طني لٔ
اذتاج ١ممٔ يد ِٜٗخدَ ١فعً ١ٝال كٌ لٔ مخص ١لعر شٓ ١لً ٢ايتكالد بٓا ً٤لً ٢طًبِٗ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىوْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هًقُُّ ياهايِ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكاتًٓ ,ض تًَبًِِ هُهُك ًًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ فُكًىوْ.
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بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ و ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُكّ ًًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ ئُويٍ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ ىوُّ ُٓيُ؟ ,ئَُ بُكِيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ ,ثُضياْ ػاْ ,كان ثًٌَُوا ,كان ؿهٌَاؿ ,كان ُُكضياْ,
ثُضياْ ػاْ ,كان بىكٓاْ ,كان كاكؿؤ ,كِاماو ػاْ ,فياْ ػاُْ ,اهم ػاْ ,ؿ.اظيـ ,كان عٌل ُٓوكاًِ,
ؿ.بٌري ,عبـاهلل ًُال ُىكّ ,كُهِ تل ُٓيُ ُاوّ ُُُىوهلابَِ؟ ,ؿوايِ ُاوّ كُي ُاُىوهري ,فُكًىو ثُضياْ
ػاْ.
بُ ِكيَن ثُضياْ عبـاهلليٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ  31وَميلّ تايبُشيُُـ ,ئُو ًاؿؿَيُو ًُفٔىًِ ئُو ًاؿؿَيُ هُ الّ ئًٌَُ كِووْ ًُُ ,بُكِاهتِ ًّ
وَكى ئُُـاَ ثُكهًُاْ هُ الَ كِووْ ًُُٓ ,ؤّ ًُٓ ئُو ًىَمَفُّ كُ  15هايَ ػنًُتِ ُٓيُ ؿَتاُُوَّ
ػاٌُُُري بللَّ؟ ,هُكاتًَلـا كُ ؿَماُري ًُوبُّ ػاًًٌُُُُِكُّ مؤك كَُ ؿَبَِ ,ثًٍَ ػؤًُ وَميلّ
ؿاكايِ بؤًاْ كِووْ بلاتُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ثًٌَُوا فُكًىو.

بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ ئُو ًاؿؿَيُ ثُيىَُـّ بُ ياهاّ بىؿدُّ هاهَِ  3112وَ ُٓيُ بؤ يُن هاهَُ ,ئَُ ًاؿؿَيُ ِكيَم
ثًَُٔواُُّ ًاؿؿَّ 19يُ ,كُ ئًٌَُ ؿَُطٌاْ هُهُكّ ؿاوًَ ,اؿؿَّ  19ؿَُط هُهُك ئُوَ ؿكا ,وَماكَت و
ؿاًُمكاوَكاُِ هلاو بُ وَماكَت ,ثًَىيوتًاْ بُ ثوُّ وَميفِ ُٓيُ ,بؤيُ بلِياك ؿكا  1111ثوُّ وَميفِ
ؿاسيُمكَّ ,كُ تُُٔا وَماكَتًَم بُكّ ُُكُوتىوَ ,وَماكَتِ ثًٌٌَُكطُيُ ,ئُويٍ ٓؤكاكَكُّ ُامامن ػؤّ
ثًَىيوتِ ثًَِ ُُبىوَ ياْ وَماكَتِ ؿاكايِ ُؿكّ هًَِ كلؿووَ ,بؤيُ ثًَُٔواُُّ ئُوَيُٓ ,ىُلُ ؿَىِ
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ًاؿؿَكُ بُو ًًَىَيُ ٓاتىوَ ,وَميلّ تايبُشيُُـ ياْ هُكؤكِ اليُُِ بُ وَماكَت ُُهلاو بؤّ ُٓيُ ئُو
فُكًاُبُكاُُّ كُمياؿَْ هُ ثًَىيوت ,تؤ كاتَِ كُ فُكًاُبُكّ مياؿَت ُٓيُ ثًَىيوتًت ثًَِ ًُُٓ ,ؤْ
هًُاؿؿَّ ثًٌَىو ئًٌَُ بلِياكًاُـا كُ ُٓ 15ماك ؿاسيُمكَّ هُهُك ئُهاهِ ئُوَّ كُ ثًَىيوتًٌاْ ثًَِ
ُٓيُ ,ثًَىيوتًٌاْ ثًَِ ُٓيُ ,بؤ ؿَهًََري ثًَىيوتًٌاْ ثًَِ ًُُ ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئُو وًُيُ
البـكيَت ,ببًَت بُ وَميلّ تايبُشيُُـ ياْ هُكؤكِ اليُُِ بُ وَماكَت ُُهلاو ,بؤّ ُٓيُ ئُو
فُكًاُبُكاُُّ ؿاوا ؿَكُْ ػاٌُُُري بلليَّ ,ػنًُتِ كلؿاكياْ هُ  15هايَ كًُال ًُُ ,ؿاواّ
ػاًًٌُُُِاْ بؤ بلات ,ؿاوا هُوَماكَت و اليُُِ ثُيىَُـيـاكُ ,ىوهلاوَ مياؿَْ هُ ثًَىيوت ,مياؿَ هُ
ثًَىيوت بولُُِوَ ,ؿاواّ ػاًٌُُُِِ ؿَكَُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًَطىًاْ ئُو ًاؿؿَيَُ كُهاهَِ ثاك ؿاُلا  15هايَ و ثُجنا هايَ تًُُُِ هُطُيَ بىو ,هُ ياهاّ بىؿدُّ
 3113ثُجنا هاهَُكًُاْ البلؿ كلؿًاُُ  15هايَ ,بُالََ وَماكَتِ ؿاكايِ وَكى ًاؿؿَكُّ ثًٌَىو تل51 ,
هايَ تًُُُُكًُاْ هًَِ البلؿ ,بُي  15هايَ ػنًُتُكُّ ًايُوَ ,بُالََ وَماكَتِ ؿاكايِ ئُبَِ ثًٌٌَاْ بوََِ
ٓىُلُ وَكى ًاؿؿَكُّ تل كُي تًُذًد ُُبىوَ ,ئَُ ًاؿؿَ بُكاكبًَِٔآ و ػؤّ تُىاعىؿ بلات ,ئُطُك
تُىاعىؿ كلابَِ عُؿَؿيَلِ مؤك كًُُ ,كُواتُ ئُو ًاؿؿَيَُ دُؿواّ ًُُُٓ ,ؿَفِ ػؤّ ُُثًَلاوَ ,هُبُك
ِٓ؟ ,هُبُك ئُوَّ وَماكَتِ ؿاكايِ بُثًَِ ِكيٌَِاّ ؿاكايِ فًاكَ ( )22بؤ طٌت وَماكَتُكاْ ئُو ًاؿؿَّ
ئاوا تُعًٌٍ كلؿووَ ,ئُو كُهاُُّ كُ بَُ ًاؿؿَيُ ػاٌُُُري ؿَبّ بُثًَِ ياهاّ ػاًٌُُُِِ يُكطلتىو
فًاكَ  37هاهَِ ً ,3116اؿؿَّ  7بُثًَِ بلِطُّ  3تُىاعىؿ ؿَبّ ,بُثًَِ بلِطُّ  3واتُ ًىوُّٓ
بُِكَِتِ مَكبِ هاهَِ ػنًُت ,مَكبِ هُ  ,%3يُعِِ بُثًَِ ئَُ ساهَُتُ هُ ً %35ىوُٓكُّ بُكؿَكُويَت,
ك َِ ئاًاؿَيُ ػؤّ تُىاعىؿ بلات  15هايَ هُ ً ّ %35ىوُّٓ ئًوًٌُكُّ بـَيتَِ ,كُي ئاًاؿَ ًُُ,
هُبُك ئُوَ ئَُ ًاؿؿَيُ ًاؿؿَيُكِ تًُذًعِ ًُُ ,بؤ ئُوَّ ساهَُتُكُّ بؤ بـؤميتُوَ ,ئُطُك بُثًَِ ئَُ
ياهايُ بللَّ و بُثًَِ كِيٌَِايِ وَماكَتِ ؿاكايِ ,وَميلّ ؿاكايِ دُُابِ هًَلَيُ ُُٓـ كُي بَُ ًاؿؿَيُ
هاهًََم كلؿّ؟ُُ ,يللؿووَ ,هُبُكِٓ؟ ,ئًًٍُ تًُذًعِ ًُُ ,كُواتُ ًاؿؿَيُن ؿائُُـكيَت بؤ ئُوَّ
دُؿواو ُٓؿَفِ ُٓبآ ,كُواتُ ئَُ ًاؿؿَيُ ُٓؿَفِ ػؤّ ُاثًَلَِ ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ بُثًَِ ئُو
ِكيٌَِايًُ تُىاعىؿ بللَّٓ ,ىُلُ هُ  %35ػُهَم ئاًاؿًَُُ كُ ُٓ 511ماك ًىوُّٓ ئًوًٌُتِ بُ 151
بلِوات تُىاعىؿ بَُِ ,ايلات ,بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هًَلَ بُؿَك هًُُ بوًََّ بُ هُ ً ّ%81ىوُّٓ ئًوٌِ
كَُِطُ ػُهَم تًُذًد بَِ و بًلات بُو  15هاهَُ ,مؤك هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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كان ُُكضياْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُُكضياْ عبـاهلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ كِاهتًـا ًّ وَكى ياهايًُن ,بىوُِ ئَُ بُُـَ هُُاو ئُو ثلِؤفَ ياهايُّ بىؿدُ ًّ ,بًُىػاهُفُّ
ىاُىُِ ؿَمامن ,هُبُك ئُوَّ ئًٌَُ ياهايُكٌاْ ُٓيُ كُ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كاكثًَللاوَ ,كُ ئُويٍ
ياهاّ فًاكَ ( )7هاهَِ  ّ3116ػنًُت و تُىاعىؿّ ًىَمَفًِِ ًىَسُؿَّ ثٌَ ئُوتلَّ ,ئًُُ ٓاتىوَ بُ
ربيَقيّ
ُُي ٓاتىوَ ,كُواتُ ئًٌَُ هًَلَ ئُطُك ُٓك طؤكِاُلاكيُكًٌِ تًَـا بلُيّ ,بُُٓك دؤكيَم ؿاي ِ
ثًَُٔواُُّ ئُو ياهايُيُ ,كُواتُ ئَُ ًاؿؿَيُ كُ بؤ هاهًََلُ ,ياهايُن كِاؿَطليَت ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ ئَُ
ًاؿؿَيُ ئُهوَِ ػؤّ ُٓيُ هُ ياهاّ ػنًُت و ػاًٌُُُِِ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ثُضياْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُضياْ عناهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُتِ ئَُ ًاؿؿَيُوَ ًّ ثًٍَ باًُ كُ ببَِ بُ ؿوو ػايَ ,ػاهَِ يُكًُِ تايبُت بَِ بُواُُّ كُ 15
هاهًَاْ تُواو كلؿووَ ,ثٌتًىاُِ هُ ثًًٌَِامَكُّ كان ؿهٌَاؿ ؿَكَُ ,بُوَّ كُ ًُوبُّ ػاًًٌُُُُِكُياْ
مياؿ بللَّ ,بؤ ئُوَّ ئًٌَُ بتىاُري فًعوُْ ػاٌُُُري بّ ,هُ ػاهَِ ؿووََ ًّ ,ثًًٌَِامّ ئُوَ ؿَكَُ كُ
ئًٌَُ فًئُيُكِ تلّ ػُهَم هُبُكٓاو بطليّ ,كُ فًاكَيُكِ مؤكّ ػُهَم ُٓيُ 15 ,هاهَِ ػنًُتًاْ تُواو
ُُكلؿووَ ,بُالََ تًًُُُاْ تًُُُِ ػاًًٌُُُُِ ,بؤ صيىوُُ ,فًاكَيُكِ مؤكّ ػُهَم ُْٓ تًًُُُاْ بؤتُ
 62هايَ ,بُالََ ئُو كاتُّ كُ ؿاًُمكاوْ بُثًَِ ئُو كاتُّ كُتًًُُُاْ ؿَكئُكليَّٓ ,ىُلُ ػاٌُُُري
ُاكليَّ ,تًًُُُاْ ئُبَِ بُ  62هايَ بؤ صيىوُُ  12هايَ ػنًُتًاْ ُٓيُ ,ئًُاُُ بُ تًُُا ًىكافُئُيُكِ
ػـًُياْ ئُؿكيَتَِ ؿواتل ًٓض دؤكَ ًىوُٓيُكًاْ ًُُ ,ئًُُ فًاكَيُكِ مؤكّ ػُهَم ُٓيُ ًّ ,ثًٌَىابَِ
ئُوَ ُؿكيَلُ هُو ػُهَلاُُ ئُكُيّٓ ,ىُلُ كُهًَلُ تًُُُِ  62هاهَُ 12 ,هايَ ياْ  11هايَ ػنًُتِ
كلؿووَ هُ ؿائريَكاُِ سلىًُت ,ؿواّ ئُوَ ؿَككلاوَتُ ؿَكَوًَٓ ,ض دؤكَ ًىوُٓيُكِ ًًُُٓ ,ض دؤكَ
ًتًَلًٍ مشىزي ُاكات ًّ ,ثاكيٍ ئَُ ثًًٌَِامََ كلؿ ,ئًُواهًٍَ ئَُ ثًًٌَِامَ ئُكًُُوَ ,بلِطُّ ؿووًَِ
واّ هًَبًَت كُ ئُواُُّ تًُُُِ هاهَِ ػنًُتًاْ هُ  15هاهًٍَ كًُالَ ,بُالََ تًًُُُاْ تًُُُِ
ػاًًٌُُُُِ ,ػاًٌُُُِِ بلليَّ بؤ صيىوُُ ,ئًُاُُ بُ ِكيَقَّ هُ  %21ياػىؿ هُ ً %21ىوُٓكاًُاْ
ًُوبُيُن ؿابِـكيَت ئًٌَُ ئُوػُهَلُ هُؿَككلؿْ و ب َِ ًىوُٓيِ كِمطاك بلُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان بلٓاْ فُكًىو.
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بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُبَِ ًٓض تُعوًق و تًُٔريَّ ئُطُك ئًَوتا بُكِاّ ًّ بًَّ ئاؿََ مسًوِ ئًقتًواؿ ميِـوو بلُُُوَ ,هُ
ىُبلَكُّ ؿَكّ بًَِّ و ميِـووّ بلُُُوَ ,بُاليُُِ كَُ هَُ ًاؿؿَّ  19و  31و  31كُ ىُُاعُمت وايُ
ُاماُ َِ دىابِ باتُوَ ,كُعاهًُِ ئًقتًواؿيُو هُ ئُمًُّ ئًقتًواؿّ ئُوكوثاّ كِمطاك كلؿووَ ,هُبُك ئُوَّ
هُ ًاؿؿَّ  19ػُهَم تُعري ؿَكُّ ,هُ  31فائًن ُٓيُ ثاهَِ ثًَىَئًَُُِ ,هُ ًاؿؿَّ  31ؿَيـَيُ ػًالفِ
ىاُىُِ تُىاعىؿّ ًُؿَُِ ؿيًَت ُُهًَلِ ئًوتوِائِ ئًَُِِٓ ,هًَلَ ًُعاًُهُّ ثَِ ؿَكُّ ,ئَِ باًُ ئُطُك
هُ اليُن ثًَىيوتًت بًُىَمَفُ تُعًِِ ؿَكُيت و هُ اليُكِ تل هًَت مياؿَيُ ,ئَِ كاكُ ئًُُ دىاسياْ
بُُُوَ ,ئًُُ ِٓ فُهوُفُو سًلٌُتًَلِ هُ ثٌتُوَيُ ًّ ,تًَِاطَُ ,يُعِِ ئَُ ًاؿؿَيُ و ُُفعًَلِ
ُٓيُ ,ئُّ تؤ ئُواُُّ  35هايَ و  21هايَ ػنًُتِ ُٓيُ ,ئُواُُت تُىاعىؿ كلؿووَ ,كَِّ وًىيَّ بؤ 15
ؿائًَُُِ ,ئُطُك تؤ ًىَمَفت ثًَىيوت ًُُ بؤ تُعًِِ ؿَكُّ؟ ,هُ ًاؿؿَّ  ,19ئُطُك ثًَىيوتًٌت ًُُ
بؤِٓ هُ ًاؿؿَّ  31و  31ثاهَِ ثًَىَ ئًَُُِ؟ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ ئُوَ هَِ كُي ؿَهََِ ئُو ًاؿؿَيُ ثًَىيوت ًًُُ ,ىُاىًُُ بلُيّ ياْ ئُوَ وُيُِ ؿَُطُوَ بُكِاهتِ,
دُُابِ كان فلهت هللتًَلّ ثُكهًُاْ تُومحيُكِ ُٓيُ بابفُكًىَّ.
بُ ِكيَن فلهت اظيـ /هللتًَلّ ثُكهًُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُٓك بؤ ئُُـاًاْ بؤ ئُوَّ كِووُللؿُُوَيُكًاْ ثَِ بـَيًُّ ,فعىزي ئُو ًاؿؿَيُ بؤ هاهًََلُ ,ثاَ هاهًََم
ئُوَّ ؿاوا بلات ًُمشىي ُابَِ بُو ًاؿؿَيُٓ ,ىُلُ ىاُىُُكُ ُاًًًََِت ,ىاُىُِ ًًناًُُيُ ئًًُُُ ,فلومَ
ُُهًَلِ ئُوٓا هُ ىاُىُِ تُىاعىؿ بَِ ,هُ ىاُىُِ ػـًُ بًَت ,يُعِِ تُئًـّ ىوُّ كان بلٓاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُوَ ٓىاك كُي ئًَوتا ؿاواّ ئُوَ ؿَكُْ كُ ئُهوُْ ئُو ًاؿؿَيُ ًًًََُُِت ,ئًٌَُ ًىُاىًُُ بلُيّ و
ؿوايٌ ًاؿؿَكُ ًًًََُُِت ,يُكوُك بًؼُيُِ ؿَُطُوَ بُكاهتِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كَِئِ سلىًُتًٍ وَكبطرييَت.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل ئُطُك ئَُ ًاؿؿَيُ ًًًََُُِت و ئًٌلاي ؿكوهت ؿَكات؟ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.

212

ئًٌََُ تُئًـ ؿَكُيّ ئُو ًاؿؿَيُ ُٓهَبطريَّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ثًًٌَِاكيَلِ ٓىاك ,ثًَِر كُهِ ُٓيُ ,سلىًُتًٍ تُئًـ ؿَكات ئَُ ًاؿؿَيُ ًًًََُُِت ,كَِ
هُطُهَـايُ ًًًََُُِت تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ 13 ,كُي
هُطُهَـاًُُ ,بُمؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا كُ ًًًََُُِت ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ايفصٌ ارتاَض :االذهاّ ارتتاَ١ٝ
املاد ٠ايثاْٚ ١ٝايععر:ٕٚ
لً ٢ذه ١َٛاقً ِٝنٛردشتإ الالّ برملإ نٛردشتإ يف ذاي ١ذص ٍٛػ يف ذصَٛ ١ازْ ١االقً ِٝيصٓ١
ٚ 3112لرضٗا لً ٘ٝيًُصادق١
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ياهايِ ًٓض تًَبًًٌِاْ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ فُكًىوْ.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ًٓض تًَبًًُِكًُاْ ًُُ ,هًقُُكاُِ تليٍ تًَبًًِاْ ُُبىوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ ,كُي تًَبًِِ ًُُ ,كُواتُ كَِ هُطُيَ ئَُ ًاؿؿَيُ ؿايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,ك َِ
هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,بُكؤّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثايثٚ ١ايععر :ٕٚالجيٛز َفاحتٚ ١زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد بعثٕ طًب ا ٣ختصٝصات اضاف ١ٝبعد عرٜع
ٖاا ايكاْ ٕٛيف اقً ِٝنٛردشتإ-ايعرام
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دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ئًٌَُ ًٓض تًَبًًٌِاْ هُهُكّ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُ ,هًقُُكاُِ تليٍ ًٓض تًَبًًُِكًاْ ُُبىوَ هُهُكّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ ,تًُُا هَِ كُي ثُضياْ ػاْ و كان ػوًى و كان هاالك ,فُكًىو ثُضياْ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُضياْ عناهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ كِاهتِ ؿا ًّ ثًًٌَِاميَلٍ ُٓيُ بؤ ئَُ ًاؿؿَيُ ,بُالََ بؤ ئُوَّ بنامن ئُو ثًًٌَِامََ ثًٌَلَُ بلَُ,
طىًامن ُٓيُ هُ ماًُاكيُكُّ كًُُُٓ ًّ ,ثلهًاكيَلٍ ُٓيُ هُ بُ ِكيَنتاْ وَكى هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ,
ئُطُك وَالًَِ ئُوََ بـَُُوَ ؿواتل ًّ ثًًٌَِامَكَُ ثًٌَلَُ ؿَكَُ ,هًَلَ ئَُ ًاؿؿَيُ تايبُتُ بُوَّ
كُهُؿواّ ؿَكٓىاُـُِ ئَُ ياهايُ ُابًَت ًٓض تُػوًواتًَم ؿاوا بلليَت هُ وَماكَتِ ًاهًُ ,بؤ هُكف
كلؿُِ ,ئايا ئًُُ ًُٓىوّ ئُطليَتُوَ ,ياْ بُتًُُا ئَُ ًاؿؿَيُ بؤ ثُكهًُاًُُُ ,بُهت هُثلهًاكَكُ
ئُوَيُ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ,ئُتىاَُِ هُ ؿَكَوَّ ئَُ بىؿدُيُ ًٓض تُػوًواتًَم هُ كِووّ
ؿاًُمكاُـْ ,هُ كِووّ تُػوًواتِ تلَوَ ,بلِياكّ زيَ بـات؟.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُوَ هًقُُّ ىاُىُِ ئُبَِ وَالًَِ ئُوَ بـَُُوَ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثُضياْ ػاْ ئُطُك ؿووباكَّ بلُُُوَ.
بُ ِكيَن ثُضياْ عناهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ئَُ ًاؿؿَيُ ,بؤ ئُوَّ ئُو ًاؿؿَيُ دًَطري بَِ ًاُاّ ئُوَيُ ,كُ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاًٍُ
ُاتىاًَُت هُ ؿَكَوَّ ئَُ ثلِؤفَيُ ًٓض تُػوًوًَلِ كُ و هُ ؿاًُمكاُـْ ,و هُ ًىكافُئات و ًٓض
تُػوًوًَلِ تل و ًًُاكيعُكاْ هُ ؿَكَوَّ ئًُُ بلات و بلِياكّ هُهُك بـات؟.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُكِيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿَبَِ وابًَت ,ئًُُ وامسُ ئُسلاًِ ًاؿؿَكُ (الجيٛز َفاحتٚ ١زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد بعثٕ طًب ا٣
ختصٝصات اضاف ١ٝبعد عرٜع ٖاا ايكاْ ٕٛيف اقً ِٝنٛردشتإ-ايعرام)ىاُىُُكُ بؤ هاهًََلُ ,ثاَ تًُليعِ
ىاُىُُكُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ هللتًَل فُكًىو.
بُ ِكيَن فلهت اظيـ /هللتًَلّ ثُكهًُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ كَِئِ ًّ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ئُتىاًَُت بلِياك بـات هُفيَل هًَبُكّ ئُو ًاؿؿَيُ ,تُػوًوات مياؿ بلات,
وَماكَتِ ًاهًُ ئُتىاَُِ مياؿّ بلات هُكبُػؤ ,بُي ئُتلافِ تل ُاتىاُّ ؿاوا بلُْ ,بُ كَِئِ ًّ
هًا ُتُكُ كِاهت ًُُ بُو ًلوُ.
بُ ِكيَن ثُضياْ عناهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كُواتُ ًّ ثًًٌَِامَكَُ ثًٌَلَُ ؿَكَُ ,هُبُك ئُوَّ ئًٌَُ بُ بُكؿَواًِ ئُبًِري وَكى ًّ هُ ًاؿؿَكاُِ
تليٍ ئاًافََ ثًَِ كلؿ ,هُكؤكِ سلىًُت دًَطُّ ؿَهت ػؤًًُ ًّ ,هًَلَوَ ؿَهت ػؤًِ زيَ ؿَكَُ ,كُ
كًُئُُـاًاُِ هُ هىهفُّ مَواز بُػٌِ ,مؤكداكيٍ ُٓك بُكثلهاُِ سلىًُت هُ ؿَكَوَّ ئُو فًاكَّ
ًًالكاتُّ كُ ؿائُُـكيَت ًًالكِ تل ؿائًُُمكيَِّ ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِام ؿَكَُ ئًٌَُ بؤ ئُوَّ ئاطاؿاك بري هُو
تُػوًواتاُُّ كُ ئُكليَت ,بؤئُوَّ بناُري هُ و بًًَُلِ بىؿدُ ئُكليَت ,هُ ؿواّ ؿَكٓىاُـُِ ئَُ
ياهايُ ُابَِ بَِ وَكطلتِِ كَِماًُُـّ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُ اليُْ ئُجنىًُُِ وَميلاْ و وَماكَتِ
ًاهًُوَ ًٓض تُػوًواتًَم بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ػوًى فُكًىو.
بُ ِكيَن ػوًى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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هُباكَت بُو ًاؿؿَيُو هُ ًاؿؿَّ  َ 25ثًٌَىايُ ؿَتىاُـكيَت ئُو ؿوو ًاؿَيُ ؿًَر بلليَتً ,اؿؿَّ 25
ؿَهًََت (ال كدّ َعرٚلات ايكٛاْني ٚايكرارات ايت ٢رت ب لًٗٝا بعات َاي ١ٝاىل ايربملإ اال بعد َٛافك ١زتًض
ايٛزرا )٤بُالََ بُكِاّ ًّ ئُوَ مؤك بُ ًىتوُىِ ٓاتىوَ ,هُواُُيُ ىىَيُكِ ىآريَ بَِ ,ساهَُتًَلِ هُُاكاوبَِ,
ئَُ ثُكهًُاُُ كؤ ئُبًَتُوَ بلِياكيَم ئُؿات ,وَكى كاكَهاتًَلِ هلوًتِ ,ياْ بؤ ُٓك ساهَُتًَلِ تل,
هُواُُيُ بلِياكَكُّ دؤكيَم هُتُبُعاتِ ًازي تًابَِ ,كُ ثُكهًُاْ ًُدبىكَ ئَُ بلِياكَ بـات ,هُبُك ئُوَ
هُواُُيُ ساهَُتِ تاكئ بَِ ,بؤيُ ًّ ؿاوا ؿَكَُ ًاؿؿَكاًْ ,اؿؿَّ  32و ًاؿؿَّ  25كُ مؤك بُ ًىتوُىِ
ٓاتىوْ ,بُكِاهتِ دؤكيَم هُ ًلوُُتِ تًا بَِٓ ,ىُلُ وَكى ومت ساهَُتًَلِ ئًوتًوِائِ و ساهَُتًَلِ تاكئ
ؿيَتُ ثًٌَُوَ ,هُواُُيُ ثُكهًُاْ بًُوَّ بلِياكيَم بـات ,كؤًُهًََم ػُهَم هُواُُيُ فًاكَيُكِ مؤك هُ
ٓاووالَتًاْ مَكَكًُُـ بَِ ,ثًَىيوتِ بُ بلِياكّ ثُكهًُاْ بَِ ,ثُكهًُاْ بلِياك بـات ,بؤ ئُوَّ تُعىين
بلُُُوَ ًّ ,ثًٌَىايُ ئَُ ًاؿؿَيُ مؤك بًُىتوُىِ ٓاتىوَ ,بؤيُ ًّ ؿاوا ؿَكَُ كُ هًا ُيُكِ بؤ
بـؤمكيَتُوَ ,دؤكيَم هًُلوُُتِ تًابَِ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هاالك فُكًىو.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ًّ ,تُهُوكَ وايُ ,ثُهُُـ كلؿُِ ئَُ ًاؿؿَيُ وَكى ػؤّ هُ ئايِـَؿا ,هُ
ئايِـَّ ُنيم ئًٌلاي بؤ ثُكهًُاْ و َُٓ سلىًُت ؿكوهت ؿَكاتٓ ,ىُلُ ئًُُ مؤك بُ ًىتوُىِ ٓاتىوَ,
ُُٓـيَم بابُت ُٓيُ هُ ئايِـَؿا ئًٌَُ ثًَىيوتًٌاْ ئُبَِ ,هُ كِاهتًـا تُبُعاتِ ًازي ئُبَِ ,بؤ صيىوُُ ,هُ
ؿوو ,هَِ كِؤفّ كِابلؿووؿا ئُجنىًُُِ وَميلاْ ياهاّ ًاف و ئًٌتًاماتِ ًًُٓـاْ و ئُُفاي كلاواُِ
ًَِٓاوَتُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,ئًٌَُ هُ ًاؿؿَكاُِ ثًٌَىو تل ؿاواًاْ كلؿووَ ,سلىًُت و ثُكهًُاْ
ًُٓآُُط بّ ,بؤ ئُوَّ هُ ئايِـَيُكِ ُنيم ؿا هُ ِكيَطُّ ئَُ ياهايُ ئُو ثلِؤفَّ كُ ئًَوتا
هُبُكؿَهتٌاْ ؿايُ ثًا ٓىوُُوَّ فياْ و طىمَكاُِ كُي و كاكّ ًًُٓـ و ئُُفاي كلاواْ بلُيّ ,ياْ
ئُوَتا بُ موويِ هُ ِكيَطُّ ًُٓىاك كلؿُِ ئَُ ياهايُ ئًٌَُ فياْ و طىمَكاًُاْ بطؤكِيّ ,ئُطُك ئَُ ًاؿؿَيُ
وَكى ػؤّ ثُهُُـ بللَّ ئًٌَُ هُ ئايِـَؿا ؿَهت كلاوَ ُابري بؤ ئَُ بابُتُ ًّ ,ثًًٌَِاك ئُكَُ ئُطُك
ئُو ًاؿؿَيُ ثًآىوُُوَّ بؤ كلا ,ئُو تُكػاْ كلاواُُ هُ ِكيَطُّ ًُٓآُُطِ ًَُىاْ سلىًُت و
ثُكهًُاُُوَ بَِ و ِكيَطُ ثٌَ ؿكاو بَِ ,هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ئًٌَُ ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ ُٓك وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ٓاوبَُ ياهايِ و ئابىوكّ و ؿاكايِ ,ثًٌَاْ باًُ دُُابِ وَميل تُومحيًَلٌاْ بـاتَِ
هُهُك ئُو هًا ُيُ ,بناُري ئايا ئُو هًا ُيُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ؟.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان حمٌـ.
بُ ِكيَن حمٌـ ًاكَمووكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثلهًاكيَلٍ هُ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ ُٓيُ ,كان هاالك ئاًافَّ ثًَـا ,هُ ئُجنىًُُِ وَميلاُُوَ
تُعـيوًَم ٓاتىوًَ ,اف و ئًٌتًاماتِ كُي و كاكّ ًًُٓـاْ ,ػىيَِـُُوَّ يُكًُِ بؤ ُُكلاوَ ,كُي و
كاكّ ًًُٓـ ٓاوَ ِكيَّ ,تُبُعاتِ ًازي ئُكُويَتُ هُكّ ,ئُطُك وابَِ بُكِاهتِ ُاماُري ئًٌَُ ٓؤْ دىابِ
كُي و كاكّ ًًُٓـ بـَيُِوَ ,ياهاكُ ئًَوتا ٓاتؤتُ ثُكهًُاْ هُ ئُجنىًُُِ وَميلاُُوَ ٓاتىوَ ,ئُطُك
ئَُ ًاؿؿَيُ بًُىتوُىِ بَِ ,ئاوا ِكيَطًُاْ ُاؿات بُكِاهتِ تُعـيوِ ئُو ياهايُ بلُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عٌل.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاوا ؿَكُيّ هُ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ كِووْ كلؿُُوَ بـات هُهُك ئُو ًاؿؿَيًُُ ,بُهتٌاْ ئُوًَُُ
هُطُهًَُتِ سيًًََِتُوَ ياْ ُا؟ ,بؤ ئُوَّ ثُكهًُاُتاكاْ كاتًَم كُؿَُط ؿَؿَْ ,بُكٓاوياْ كووْ بَِ بؤِٓ
ؿَُط ؿَؿَْ ياْ ُا؟ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو دُُابِ وَميل.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًَِٓاُِ ئَُ ًاؿؿَيُ ئُوَيُ ئًٌَُ ُٓكِٓ تُػوًواتًَم و ُٓكِٓ ثاكَيُكٌاْ ُٓيُ ,بُعذن و بُوَّ
كُؿيَت ئًَوتاكُ تُوميد كلاوَ ,هُهُك فُهى و ًاؿؿَكاُِ ئًَوتا ,هُ ًُ ُٓكِٓ ًتًَلِ تل مياتل بَِ ,ئُبَِ
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ًىيًََِلِ بؤ بًَِٔـكيَتُوَ كُهُوَّ ثاكَّ بؤ ثُيـا بللَّ ,يُعِِ ئُوَيُ ًُهُهُ ,بؤيُ ئًُُ ٓاتىوَ ,ئًٌَُ
داكاْ ئًشلاز ئُكلايّ ,ئًُُ ُُٓـ هاهَُ ئَُ ًاؿؿَيُ ؿيَتًُٓ ,ىو تُػوًواشياْ تُوميد ئُكلؿ بُهُك
فُهى و ًاؿؿَكاْ ,كُِٓ ؿواّ ئُوَ بؤًاْ ؿَٓات ؿَوتلا ,ؿَبَِ ئُوَ هُكف بللَّ ,كُ هُكفِ بلُيّ
بُتُداوم ئُكِوات ,كُ تُداومًاْ كلؿ َُٓ ؿيواْ ؿيَُِوَ ًىساهُبُمشاْ ئُكُْ ,هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثايثٚ ١ايععر :ٕٚالجيٛز َفاحتٚ ١زار ٠املايٚ ١ٝاالقتصاد بعثٕ طًب ا ٣ختصٝصات اضاف ١ٝبعد عرٜع
ٖاا ايكاْ ٕٛيف اقً ِٝنٛردشتإ-ايعرام
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُهَـايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ 23 ,كُي هُطُيَ ؿايُ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم
بلاتُوَ؟ 15 ,كُي هُطُهَـاًُُ ,بُمؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايرابعٚ ١ايععر :ٕٚلً ٢ايٛزارات ٚدٚا٥ر االقً ِٝكد ِٜناف ١ذصابا ٗا ايعٗرَٛ ،١ٜاز ٜٔاملراجع ١يف َد٠
ال تحاٚز لعر ٠اٜاّ َٔ ْٗا ١ٜنٌ ظٗر اىل ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصادَ ،دٜر ١ٜاحملاشبات ايعاَ.١
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,هًقُُّ ياهايِ تًَبًِِ هُهُك ًاؿؿَكُ ًُُ و ثٌتطريّ ؿَكات.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هًقُُّ ؿاكايٍ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ,يُن كُي تًَبًِِ ُٓيُ ,كان بلٓاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ  32ؿَُطِ هُهُك ؿكابَِ و ؿَُطِ هُهُك ُُؿكابَِ ,هُطُيَ سىكًُمت ُاىاُىُِ و ًىػاهفِ ىاُىُُ,
ئًُُ ًاؿؿَّ  56ىاُىُِ ئًِتًؼاباتِ هاهَِ  ,1993ئُهََِ هُالَسًُتِ ثُكهًُاْ ياها ؿاُاُُ ,ئَُ كُباهِ
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ئُوَ ئُكاتُ ,ابَِ تُبًعاتِ ًازي مياتل بَِ ,ؿووََ ًىػاهُفُّ ىاُىُِ ,ئُطُك هُيلّ ًاؿؿَّ  71بلُّ هُ
ثُيلَِوّ ُاوػؤً ,اؿؿَّ  71كَِّ و ًىيَِِ تُىـضيِ ياهاّ كلاوَ بُ ًلوًَلِ عاَ و ًىتوُق ٓاتىوَ ,ئًُُ
يُن هًَلَ تُػوًوِ ئُكات ,بُ ىاُىًَُلِ ؿائًٌِ بُ ىاُىًَُلِ ػاي ؿيَت تُػوًوِ ئُكات ,ئًُُ
تُعتًوِ ئًُُيًُ ,اؿؿَّ  82بؤ دُُابتاْ وىيٌَُِوَ ,ئاػل بلِطُّ ًاؿؿَّ ( )82ئُهََِ ( يًُحًض بعد
االْتٗا َٔ ٤املٓاقعٚ ١اقرار َعرٚع املٛازْ ١إ ٜكرر َعرٚع قاْ ٕٛاذداث ْفكات جدٜد )٠ئُطُك تؤ ئَُ
ًاؿؿَيُ ئًقلاك ؿَكُّ بُكِاهتِ ئُبًَتُ ٓؤّ تُعتًى كلؿُِ سىكٌِ ًاؿؿَّ  56بلِطُ  ّ 1ىاُىُِ
ئًِتًؼاباتً ,اؿؿَّ  71هُ ثُيلَِوّ ُاوػؤ ,بلِطُّ  2هُ ًاؿؿَّ  ّ 82ثُيلَِوّ ُاوػؤ ,ئُطُك ئاًاؿَّ
ثُكهًُاْ تُعتًوِ سىكٌِ ئُو هَِ ًاؿؿَّ ىاُىُِ ػؤّ بلات ,تُُاموي هُو هُالَسًُتُّ ػؤّ بلات ,بُ
ُُهًَلِ ًىبُتُْ ئًُُ مؤك دائًنَ ,بُالََ هُ كِووّ ىاُىًُُوًَ ,اؿاَ تؤ هَِ ًاؿؿَّ تل ِكيَطُّ ثَِ ُُؿاوّ
ئُو ُُهُ هُ ىاُىُِ بىؿدُ هُ ًاؿؿَّ  32بِىوهليَت ,بُ ياكًُتِ ػؤت.....
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿوو ؿَىُ ,هَِ ؿَىُ ًُناًِ كُّ ثًَِر ؿَىُ ؿَبَُِ ,ىىتُ ًُناًِ يُن ؿَىُيُ ,ثًَِر ؿَىُيُ ىوُ ؿَكُّ.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًُُ ًاؿؿَّ ً 32ىتُُاىنَ هُطُيَ سىكٌِ ًاؿؿَكاُِ  71و  82ئاػري بلِطُ ,بلِطُّ  2هُ ثُيلَِوّ
ُاوػؤ ,هُطُيَ ًاؿؿَّ  56بلِطُّ  ,1هُبُك ئُوَ ُاىاُىًًُُُٓ ,ىو ؿَُطـاًَُم ئُبًَتُ ٓؤّ تُعتًى.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ويوتت ىوُ بلُّ فُكًىو؟.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ًاؿؿَّ  ًّ ,32ثًًٌَِاكَ ئُوَيُ كُ  11كِؤف مؤك كًُُ بؤ ؿائريَكاْ ؿايـًََُّ ًًناًُُّ
ًىكادُعُ ,كِاهتُ ًُٓىو ًاُط ًًناًُُّ ًىكادُعُياْ ُٓيُ ,ئُطُك ُُٓـيَم ًىؿَكُياْ مياتل بللَّ
باًالَ ,هُبُك ئُوَّ ُُٓـ بُ ِكيَىَبُكّ ؿائريَ ُٓبىوَ ,تُهُفؤُِ بؤ ئًٌَُ كلؿووَ ,ؿَهََِ هُبُك ئُوَّ
كُُُهليُكًُاْ ُُٓـيَلذاك ؿكَُط ؿَطات ,هُكّ ًاُط ؿَبَِ تُواوّ بلُيّ ,ثًٌَاْ تُواو ُاكلَّ,
ًُدبىكيّ ؿَبَِ ئًٌَُ هُ ُُ ّ%61هليُكًُاْ ئًعاؿَّ ػُميَُِ بلُيُِوَ ,داهُبُك ئُوَّ ئُطُك ئُو 11
كِؤفَ مياؿ بلُْ ,ثًًَاْ باًُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو ,ئُو ثلهًاك و كِووْ كلؿُُوَيُّ هًىَيى ػاْ.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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بُكِاهتِ ئُو ؿَ كِؤفَ ئًٌَُ ثًٌَاْ كَُ ًُُٓ ,ىُلُ ًُفلومَ وَماكَت مووتليٍ بًًًََِٔتُٓ ,ك وا ًىىُكَك
بىوَ و ًُفلوميٍ بىوَ ثًٌَىوتل ,ئُطُك ئُواُُ مووتل ُُئًَِّ ,ئًٌَُ ُاتىاُري مووتل ئًٌُكاصياْ
دًَبُد َِ بلُيّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تلايُ هًقُُّ ىاُىُِ بًؼىيَُِِوَ بؤ ئُوَّ بًؼُيُِ ؿَُطُوَ.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايرابعٚ ١ايععر:ٕٚ
لً ٢ايٛزارات ٚدٚا٥ر االقً ِٝكد ِٜناف ١ذصابا ٗا ايعٗرَٛ ،١ٜاز ٜٔاملراجع ١يف َد ٠ال تحاٚز لعر ٠اٜاّ َٔ
ْٗا ١ٜنٌ ظٗر اىل ٚزار ٠املايٚ ١ٝاالقتصادَ ،دٜر ١ٜاحملاشبات ايعاَ.١
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ هُطُهَـايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,يُن كُي
هُطُهَـاًُُ ,بُمؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ارتاَصٚ ١ايععر :ٕٚحياٍ رٝ٥ض ايدا٥ر ٠يٛذد ٠االْفام اياٜ ٣تدًف لٔ كد ِٜاذتصابات ارتتاَ ١ٝيصٓ١
 3112يدا٥ر ٘ يف َٛلد ٙاملكرر اىل ايتركٝل ٚفل االجرا٤ات ايكاْٚ ١ْٝٛايتعًُٝات ايٓافا٠
هًقُُّ ياهايِ ًٓض تًَبًًُِكِ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ ًُُ.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ثًٌَاْ باًُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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ك َِ تًَبًِِ ُٓيُ ,كُي تًَبًِِ ًُُ ,كُواتُ ؿَخيُيُِ ؿَُطـاُُوَ ,كَِ هُطُهَـايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم
بلاتُوَ؟ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,بُكؤّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ
تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايصادشٚ ١ايععر:ٕٚ
اٚالً :لً ٢مجٝع ايٛزارات ٚايدٚا٥ر غ املر بط ١بٛزارٛ ٠زٜع ايٓفكات ايتعػٚ ١ًٝٝاالشتثُار ١ٜلً ٢ستافظات
االقًَ ِٝع َرالات ايهثاف ١ايصهاْ ١ٝيهٌ ستافظٚ ١املٓاطل االنثر طرراً بعد اشتبعاد َصارٜف َرنس
ايٛزار٠
رياْٝاً :لً ٢احملافظات ناف ً١ايتٓصٝل َع ايٛزارات ٚادتٗات غ املر بط ١بٛزار ٠ايتثند َٔ ٓفٝا ايفكر ٠اٚالً
َٔ ٖا ٙاملاد ٠التبارًا َٔ ثرٜذ ايتٓفٝا ايفعً ٢يًُٛازْ١
ريايثاً :لً ٢دٜٛإ ايرقاب ١املاي ١ٝيالقً ِٝهًٝف اهل٦ٝات ايرقاب ١ٝايتابع ١ي٘ املٛجٛد ٠يف ستافظات االقًِٝ
ايتثند َٔ ٓفٝا ايفكر ٠اٚالً الالٖ َٔ ٙا ٙاملاد ٠التبارًا َٔ ثرٜذ ايتٓفٝا ايفعً ٢يًُٛازْ١
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,هًقُُّ ياهايِ تُُٔا ؿاواّ كلؿووَ كُهًٌُّ (تلوًف) هُ بلِطُّ  2ببًَتُ
(ايطًب َٔ اهل٦ٝات ايرقاب ١ٝايتابع.)١
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُكّ ًُُ ,هًقُُكاُِ تليٍ ًٓض تًَبًًِاْ ًُُ ,تُُٔا هًقُُّ ياهايِ ئُوَيُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ,هُطُيَ ئُو تُعـيوُّ بُ ِكيَن كان عىُِ فُكًىوّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ,تُُٔا هَِ كُي تًَبًِِ ُٓيُ ,كان ثًٌَُوا ,كان هاالك ,كان ًًَلؿيَ ,فُكًىو كان
ثًٌَُوا.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
تًَبًًُِكُّ ًّ تُُٔا هُهُك يُن وًُيُ ,ئُطُك هًقُُّ ياهايِ طىيٌَاْ هٌَ بطلْ بؤ تًَبًًُِكُ ,هُ ػاهَِ
يُكَُ ؿيَلّ هًًََُ وًُّ (االنثر) بُ كىكؿيُكَُ ( مياتل) ٓاتىوَ ,ؿياكَ ًُبُهتُكُّ ًّ هًَلَ ئُوَيُ
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ئُو وًُيُ البـكيَتٓ ,ىُلُ سلىًُت ئُو ُاوٓاُُّ كُ مَكَكًُُـ بىوُُو مياًُاْ بُككُوتىوَ دًاوامّ
ؿَكات هُ ًَُىاًُاْ ,واتُ هُ ؿابَُ كلؿُِ ثاكَّ وَطُكِػوذي و وَبُكًَِٓاْ ,فًاكَّ ؿاًٌُتىاُِ ُٓك
ُاوُٓيُكِ مياتل مياًُاْ بُككُوتىوَ ,ػؤّ وا باًالَ بوًََِ ئُو ُاوٓاُُّ مياًُاْ بُككُوتىوَُُ ,وَن
مياتلٓ ,ىُلُ ئًُُ فُكق و دًاوامّ ؿكوهت ؿَبَِ هُ ًَُىاْ ُاوُٓيُن و ُاوُٓيُكِ تل كُ مَكَكّ
بُككُوتىوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هاالك فُكًىو.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ كِاهتِ ؿا ئُو بابُتُّ كُثُيىَُـّ بُ ؿَهت ًٌُاْ كلؿُِ ٓلِّ ؿاًٌُتىاْ ُٓيُ ,ئًعتًٌاؿ كلؿُُ هُك
ٓلِّ ؿاًٌُتىاْ ,بؤ كؤًُهًََم ُاوُٓ طلفت ؿكوهت ؿَبآ ,بؤ صيىوُُ ,ئُو ُاوٓاُُّ كُ تًُاهًاْ ُٓيُ
هُطُيَ ُاوُٓكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٍَ و ُاوُٓ ؿابلِاوَكاْ ,بؤ صيىوُُ ,ئُطُك ئًٌَُ ًًُُٓٔايَ ياْ كفلّ و
كُالك وَكبطليّ ,ئُبًِري ئُطُك بُثًَِ ئُو ئاهًُتُ بَِ ,هُ كِاهتًـا ئُواْ ًُسلوَ ئُبّ هُكؤًُهًََم
تُكػاْ كلاو ,و هُ بىاكّ وَبُكًَِٓاْ و هُبىاكّ وَطُكِػوذيٓ ,ىُلُ ئًعتًٌاؿّ طُوكَ بُثًَِ بُكُاًُّ
سلىًُت هُهُك فؤكًِِ ػؤكاكُ ,هُ  ّ%21ؿاًٌُتىاْ فؤكًِ ػؤكاكًاْ هُُاوُٓكاُِ ؿَكَوَّ ُٓكيٌَُ,
هُو كِواُطُيُوَ هُ كِابلؿووؿا ,ئَُ بابُتًُاْ هُ ُُٓـيّ دًَطُ وكووفاُـووًَ ,ىعاهُدُ ُُكلاوَ ,ثلهًاكّ
ًّ بؤ سلىًُت ئًُُيُ ,ئايا ئًُُ تا ُُٓـ ئُتىاُـكيَت ىُكَبىوّ ئُو ًُُتًقاُُ بلليَتُوَ؟ ,ئُوَ كَِٓاو
كلاوَ ياْ ُٓك ٓلِّ ؿاًٌُتىاْ بًًَُىَيُكِ طٌتِ وَكطرياوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ًًَلؿيَ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًًَلؿيَ حتوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهتِ هًَلَ كُ باهِ ًىسافُمات ؿَكات ,هًَلَؿا كُ ُٓوهًَل ثايتُػتِ كىكؿهتآًُُ ,ض سًوابًَم بؤ
ثايتُػت ُُكلاوَ ,ػؤًاْ ؿَماُري كُ هُ ًىيَِاْ ثايتُػت سًوابًَلِ دىؿاّ ُٓيًُُ ,هُهُْ هُ بُ ـا
اًاُُ اهعاٌُُ ُٓيُ هُطُيَ ًىسافُمَ ,هُ ئُُقُكَ َُٓ ُُفوِ ًت ُٓيُ ,بؤيُ ثًٍَ باًُ كُ سًوابًَلِ
عاهًٌُ بُ دىؿا بلليَتُوَ ,ػؤًتاْ ؿَماُّ كُ ُٓ 3112وهًَل ؿَبًَتُ ثايتُػتِ طًُتًاكّ ,ؿَبَِ
بىؿدُيُكِ تايبُتِ بؤ تُكػاْ بلليَت ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
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بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُتِ ئُوَّ كُ كان هاالك فُكًىوّ كُهافُّ هىكاُِ ياْ (انثر) ئًُاُُ ًُٓىوّ ئُوَُُ كُ ئُو
سًواباُُ بللٍَ ,هُ عُيِِ وَىت ًُٓىوداكيَم ئُو ًُُتًقاُُّ ئُو باي ؿَكات بُ ُُمَكّ ئًعتًباك
وَكطرياوَ ًّ ,باوَكُِاكَُ ئُطُك ثًَىيوتًاْ ثًَِ بًَت بُ ُُمَكّ ئًعتباك وَكُُطرييَّ ,بؤيُ ثًٍَ وايُ
ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىوْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثاَ بُُُمَك وَكطلتِِ ئُو ئًعتًباكاُُ ,كُ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ثًٌَلًًُاْ كلؿووَ ,هًا ُكُّ بُو
ًًَىَيُ كُ ئًَوتا ؿَخيىيًَُِِوَ ,كَِماًُُـّ وَكطريا ؿَخيُيُِ ؿَُطـاُُوَ,
املاد ٠ايصادشٚ ١ايععر:ٕٚ
اٚالً :لً ٢مجٝع ايٛزارات ٚايدٚا٥ر غ املر بط ١بٛزارٛ ٠زٜع ايٓفكات ايتعػٚ ١ًٝٝاالشتثُار ١ٜلً ٢ستافظات
االقًَ ِٝع َرالات ايهثاف ١ايصهاْ ١ٝيهٌ ستافظٚ ١املٓاطل املتطرر ٠بعد اشتبعاد ْفكات َرنس ايٛزار٠
رياْٝاً :لً ٢احملافظات ناف ً١ايتٓصٝل َع ايٛزارات ٚادتٗات غ املر بط ١بٛزار ٠ايتثند َٔ ٓفٝا ايفكر ٠اٚالً
َٔ ٖا ٙاملاد ٠التبارًا َٔ ثرٜذ ايتٓفٝا ايفعً ٢يًُٛازْ١
ريايثاً :لً ٢دٜٛإ ايرقاب ١املاي ١ٝيالقً ِٝايطًب َٔ اهل٦ٝات ايرقاب ١ٝايتابع ١ي٘ املٛجٛد ٠يف ستافظات االقًِٝ
ايتثند َٔ ٓفٝا ايفكر ٠اٚالً الالٖ َٔ ٙا ٙاملاد ٠التبارًا َٔ ثرٜذ ايتٓفٝا ايفعً ٢يًُٛازْ١
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تلايُ كَِ هُطُهَـايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,كَِ هُطُهَـاًُُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,يُن كُي هُطُهَـاًُُ
بُمؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايصابعٚ ١ايععر :ٕٚلً ٢ذه ١َٛاقً ِٝنردشتإ ،ايعٌُ لً ٢اشتٝفاَ ٤صتركا ٗا يد ٣اذته ١َٛاالحتاد١ٜ
َٔ ايبرت ٚدٚالر يًصٓٛات  3113 ،3111 ،3111مبعدٍ دٚالر ٚاذد لٔ نٌ برَْ ٌٝفط خاّ َٓتخ يف
احملافظ ٚ ١دٚالر لٔ نٌ برَْ ٌٝفط خاّ َهرر يف َصايف احملافظ ٚ ١دٚالر لٔ نٌ َاٚ ١٥مخصني َرت َهعب
َٔ ايػاز ايطبٝع ٢املٓتخ يف احملافظ ١لً ٢إ صرف املبايؼ املصترصًَ ١صتكبالً ملٓاطل املٓتخَ.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ًٓض ًىالسُمَيُكٌاْ هُهُك ئَُ ًاؿؿَيُ ًُُ.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ,تًُُا ؿوو كُي كان عبـاهلل ًُال ُىكّ ,كان ثًٌَُوا ,فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلل ًُال ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُهُك ئَُ ًاؿؿَيُ تُُٔا ثاكَّ ثالؤ ؿؤالك و ًتٌاْ هُ الّ سلىًُتِ عرياق ًُُ ,ثاكَّ ئُوَّ ساكًٌُو
ئُو ثاكاُُّ تل كُ باي كلاوَ هُ اليُْ سلىًُتِ عرياىُوَ ؿَهتِ بُهُكؿا طرياوَ ,ئُطُك ىوُ هُهُك
ُٓوهَِ هًاهًٍ بًَت ,ثًَىيوت بُوَ ُاكات ئًٌَُ هُ ُاو ياها ئاًافَ بُوَ بـَيّ سلىًُت ُٓوهَِ هًاهِ
بـات ,ئُكلَّ هُُاو ياها ئاًافَ بُوَ بـَيّ سلىًُت ُٓوهَِ ياهايِ و ؿَهتىوكّ بـات ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِام
ؿَكَُ ؿَىُكُ بُو ًًَىَيُّ زيَ بلليَتً ,اؿؿَّ  ,37سلىًُتِ ُٓكيٍَ هُ ًاوَيُكـا كُ هُ  25كِؤف تًَجُكِ
ُُكات هُ بُكواكّ ثُهُُـ كلؿُِ ياهاٍ بىؿدُّ ُٓ ّ 3112كيٌَُوَ ,ثٌت بُهذي بُ ًاؿؿَ 92
ؿَهتىوكّ عرياىِ فًـكاي ,هلاالَّ ياهايِ هُهُك سلىًُتِ فًـكاي بُكم بلاتُوَ ,بُ ًُبُهتِ
وَكطلتُِوَّ ًُٓىو ئُو ًافُ ؿاكايًُ ؿَهتىوكياُُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ هُ اليُْ سلىًُتِ فًـكاهَُو
ُُؿكاوْ ,ياْ ؿَهتًاْ بُهُكؿاطرياوَ ,ئُطُك ًافُكاُِ ئًٌَُ ًافِ ؿَهتىوكيّ ,ئُوَ ئُبَِ هُ ِكيَطُّ ؿاؿطاّ
فًـكاهَِ باالَوَ ُٓوهَِ بُؿَهت ًَِٓاُُوَياْ بـَيّ ,ئُطُك هًاهًٌُ ثًَىيوت ُاكات هًَلَ ئاًافَّ ثَِ
بـكيَت ,بؤيُ ًٓىاؿاكَ ِكيَطُ بـَّ بُ بلاؿَكاْ ثٌتِ بطلْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ثًٌَُوا.

بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثًٌَىايُ ئُوَ تُسوًى ساهوُ ,ثًَىيوت ُاكات ئُو ًاؿؿَيُ ُٓبَِٓ ,ىُلُ ئُطُك ًاؿؿَكُ وىيًَُِِوَ
ثًَىيوتُ هُهُك سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كاك بلات ,ئُطُك ئًُُ هًَلـاُُوَّ بؤ بلليَت تا ئُو
هُسنَيُ ؿَكّ ؿَػات ,سلىًُتِ ُٓكيٍَ كاكّ ُُكلؿووَ ,ئُطُك بُو ًًَىَيُ هًَلـاُُوَ بللَّ ,بؤيُ تؤ
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ٓاتىوّ ًىهنًَِ ؿَكُّ كُ هًَلَ بُؿواوَ كاك بلات ًّ ,ثًٌَىايُ تُسوًى ساهوُ ثًَىيوت ُاكات ئُو
ًاؿؿَيُ ُٓبَِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كىيَوتاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كِاهتُ هُ ًاؿؿَّ  ,22باهِ ئُوَ ؿَكات كُسلىًُتِ ُٓكيٍَ ِكيَطُّ ياهايِ بطليَتُبُك ,بُالََ ثًَىيوتُ
ئُوَ ِكيَطا ياهايًُ بؤ ًاؿؿَّ  َ 37بًَت ,ياْ ُٓكؿووكِ بلليَت بُ يُن و ًاؿؿَّ  22بًَِٔـكيَتُ ئًَلَ,
ياْ وَكى ٓاوكِيٍَ كان عبـاهلل باهِ كلؿ ,هًَلََ باهِ ئُوَ بللَّ كُ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ِكيَطُّ ياهايِ
بطليَتُبُك بؤ وَكطلتِِ ئُو ًىهتُسُىاتاُُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاكًِتِِ ئُو ؿَىُ بؤ بُؿئًَِاُِ ًُٓىو ًافُ ؿَهتىوكّ و ياهايًُكاُِ ػؤًاُُ هُ ئاهتِ عرياق ,ئُو
ُُٓـيّ هاهَُ 3111و  3111و  3113ؿووباكَ كلاوَتُوَِ ,كيَطايُكِ عًُُزي بطليُِبُك بؤ ئُو
ثًًٌَِاكَّ كان عبـاهلل ثٌتًىاُِ ؿَكَُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثًٌَاْ وايُ ًاؿؿَكُ ُٓك وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.

بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت ئُو ثًًٌَِاكاُُّ كُ ئًوتًناَ بلُيّ بؤ ًُسلًُُّ ئًتًشاؿّ ,بؤ وَكطلتِِ ًافُكاصياْ ,ئُوَ
ًىعاهُدُ كلاوَ هُ ًاؿؿَّ  ّ 22ىاُىُُكُ ,ؿَهًََت (لً ٢ذه ١َٛاقً ِٝنٛردشتإ اختا ايطرم ايكاْ١ْٝٛ
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يترص ٌٝمجٝع َصتركات االقً ِٝيد ٣اذته ١َٛاالحتاد ١ٜذصب اذهاّ ايدشتٛر) ئُو ًاؿؿَيَُ تُبًعِ هُ
مًِِ ئًوتًشقاىاتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان بلٓاْ .
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئَُ ًاؿؿَيُ ثُيىَُـّ بُ ًُطيىعُيُن ًتُوَ ُٓيُ ,كُ ئُواُُّ ًىساًاتًاْ كلؿووَ ,كان عٌل و كان
فلهت و ئُواْ باًال ئُيناُّ ,ثًٍَ ئُوَّ تؤ ؿاوا ىُيـ بلُّ ثًَىيوتُ ًُطيىعُيُن ئُوَهًاتت ُٓبَِ
بًلُّ بُ ئُهاهِ ؿَعىاكُت ,تؤ هًَلَ فُكمّ ؿَعىا ؿَكُّ ئُوَ فُكميَلِ تلَ ,ئُو كُهاُُّ كُ هُو
بىاكَ ًىفاوَماتًاْ كلؿووَ ِٓ ,ثُكهًُاُُ كتاب بلات بؤ وَماكتِ عرياىِ ِٓ ,سلىًُتِ ُٓكيٌَُ
ًُطيىعُيُن ئُوَهًات كؤ بلاتُوَ و ؿاًٌُّ ؿيلاهُتِ بلُْ ,بناُّ ئُهبابِ ئُو بلِيِاُُ ًُٓ؟ ,هُهُك
ئُهاهِ ئُوَ ؿَعىا ىُيـ ؿَكليَت ,ساهَُتًَلِ وا ُاماُِ ؿَعىا ياْ بلاوَ ياْ ؿؤكِاوَيت ,ؿيًَت فُكمّ
ؿَكُّ كُ ؿَعىا ىُيـ بلات ,كُ ؿؤكِاّ ُٓىِ ئُوَت ُابَِ كُ باهِ بلُيت و ؿاواّ بلُيت ,ئُوَ كان
فلهت و كان عٌليٍ ئُماُّ ,هُبُك ئُوَ ثًَىيوتُ تؤ ئُو ًاؿؿَيُ وا بِىوهِ ئًذباكّ سلىًُت بلُيت
و هُكؤكايُتِ ثُكهًُاًٍُ ػؤّ بُو هًفُتُ كتاب بلات بؤ هُك وَماكَتِ ًاهًُ ,كيئاهُّ ومَكاّ
عرياىِ ,بُو ثًًَُّ كُ بُ ثًَِ ؿَهتىوكّ عرياىِ ,بُ ثًَِ ًاؿؿَكاُِ  119و 111و  111و 113و 112
وً ,112ىئُهُهُيُكِ ًُكعِ ًىعتُكَف ثًَللاوَ ,وَالًَِ بـَيتُوَ ,بناُري ئُهاهِ ئًُُ ًُٓ؟ ,ئُوَ
ئُبَِ هًقُُيُكِ بؤ ؿكوهت بللَّ ,ؿيلاهُّ ئُوَ بلات ,ئُو ؿَعىايُ ٓؤْ بلات و ٓؤْ ُُيلات؟ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان هاالك.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهتًـا ئُو ئًوتًشقاىاُُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ الّ سلىًُتِ ئًتًشاؿيًُٓ ,ض طىًاًَُم ُٓهَِاطلَّ,
بؤيُ ئُطُك طلتُِبُكّ كَِّ و ًىيَِِ ياهايٍ ئًنافُ بللَّ هَُ ًاؿؿَيُ ,ياْ هُ ًاؿؿَّ  22ؿًَر بللَّ
كاكيَلِ مؤك باًُ ,بُالََ ًّ هُطُيَ ئُوَ ًٍُ وَىت تُسـيـ بللَّ ,ياْ ئُطُك ًاُط بَِ ياْ ُُٓـ ًاُط
بَِ ,هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ فُكًىوْ.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ئُو تُومحيُّ كُ كان بلٓاْ ؿاّ كِاهتُ ,ئُوَ ُاكلَّ هُ ئًَوتاوَ ئًوناًِ سلىًُتِ كىكؿهتاْ بلٍُ بوًََِ
ئُبَِ بِٔ ًلايُت هُ سلىًُتِ ئًتًشاؿّ عرياق بلات ,بُ طىيَلَّ ئُو ًاؿؿَيُ ,بُالََ ئُكلَّ ئًُُ
ًىهتُسُىاتِ سلىًُتُكًُاُُ ؿاوا بللَّ ,تُُاموزي زيَ ُُكُيّ ,باهِ هُهُك بلُيّ ,ؿواّ ًىهتًُوُكات
و كؤبىوُُوَ ,هًُاؿؿَّ  22مؤك بُ وامسِ ٓاتىوَُٓ ,ىِ ؿاوَ بُ سلىًُت ,بُ (طرم قاْ ١ْٝٛذصب
اذهاّ ايدشتٛر ايعراق )ٞكُ وتِ ئُسلاَ ؿَهتىوك ,يُعِِ ًاؿؿَّ  ,92يُعِِ ًُسلًُُّ ئًتًشاؿّ,
هُبُك ئَُ ًاؿؿَيُ تُئلًـ هُهُك ًىهتُسُىات و سقىىِ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَكات ,هُ ًوِ
سلىًُتِ عرياق ,بؤيُ ثًَىيوتُ ئُو ًاؿؿَيُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهلل ,كان كاكؿؤ ئًَىَ ُٓك هىوكْ هُهُك ىوُكُّ ػؤتاْ ,باًُ ئُوَ كان بلٓاْ ,فُكًىو كان
عبـاهلل.
بُ ِكيَن عبـاهلل حمٌـ اًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثلهًاكَكُ ئُوَيُ ئًٌَُ ُٓىًَلِ ؿَهتىوكضياْ ُٓيُ ,سلىًُتِ ُٓكيٍَ ئُو ُٓىُ بؤ بُكاكُآًََِِ,
هُكاتًَلـا سلىًُتِ فًـكِاهَِ ؿَهًََت ئَُ ُٓىُ بؤيُ بُكاكُآًَِـكيَت ,ػُهُي ُٓيُ هُ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ ,بُكاكًَِٓاُِ ئَُ ُٓىُ ؿَهتىوكيُ هُ اليُْ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ؿوو هت تُهبًت
ؿَكات ,يُكًًُاْ تؤ تلوىِ ىاُىُِ و ؿَهتىوكّ ػؤت بُكاكؿيَِِ ,ؿوو ,وَالًَِ سلىًُتِ فًـكِاهَِ
ؿَؿَيُوَ ,كُ ػُهُي هُ تؤ ؿاًُُ و ئُوكِاىٌ تؤ ثاكُ ,ئُطُك ئُوكاىِ ئًٌَُ و ًُهُفِ ئًٌَُ ًىًلًوُّ ًُُ,
ئًٌََُ فاوهٌَاْ ًُُ وَكى بلاؿَكيَم موو وتِ ,ئُوَ ثًَىيوتُ ئَُ تُكيقُ ؿَهتىوكيُ بُكاكبًَِٔـكيَت ,ئَُ
ؿَعىايُ ىُيـ بللَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان ًىاْ.
بُ ِكيَن ًىاْ عبـاهلليٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَكى كان عبـاهوالَ ئُهََِ تؤميَم تُسًُىمل بلُْ ,هُ ًاؿؿَّ  22ئُهًََت (لً ٢ذه ١َٛاقً ِٝنٛردشتإ
اختا ايطرم ايكاْ ١ْٝٛيترص ٌٝمجٝع َصتركات ذه ١َٛاالقً )ِٝمؤك باًُ ,ئًُُّ كُ هَُ ًاؿؿَيُ ٓاتىوَ
باهِ ثالؤؿؤالك ئُكاتً ,ىهتُسُىات ًُُ ,ئًِذا كُؿيَتُوَ ئُهًََت (ذصب اذهاّ ايدشتٛر)يُعِِ ًٓض
فُكىًَم ُاكات ,كِاهتُ هُوَّ ُُٓاتىوَ ,بُالََ ؿواتل بُ ًاؿؿَيُن ٓاتىوَُٓ ,كِٓ ًىهتُُٓىات ُٓيُ,
بُثًَِ ئُسلاًِ ؿَهتىوك ؿاواّ ئُكُّ ,و ثًَىيوت ؿَكات داكيَلِ تل تؤ هُ ًىيًََِلِ تل ؿووباكَّ
بلُيتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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ئًَوتا ئُوَ ثًًٌَِاكَكُياْ ئُواْ تُُاموزي تًَـا ُاكًُْ ,اًؤهتا عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًًٍِ ثًٌَىايُ ئُو ؿوو ًاؿؿَيُ ياْ ؿًَر بللَّ ,ياْ يُكًَلًاْ مياؿَ بُكِاهتِٓ ,ىُلُ يُن ًُوموعُ
هُوَّ تلوىِ ىاُىُِ باي كلاوَ ,ئُوَّ بُ ِكيَناْ هُ هًقُُ تُومحيًاْ ؿا ,كان عبـاهلل ُٓك ئُوَّ ئُوَّ,
ٓىُلُ كُ وتلاوَ (مجٝع ايطرم ايكاْ ١ْٝٛمبا فٗٝا) ئُكلَّ تُئوًوِ بلُيّ ,كُ ُٓتا بطاتُ سُؿّ هلاالَ,
هًَلََ باهِ ثالؤؿؤالك كلاوَ ,هُبُك ئُوَ ئُو ؿوو ًُوموعُ يُكال تُواو ؿَكُْ ,ياْ ُٓهًَطلْ بؤ ئُوآ,
ياْ ئُوَّ ئُويٍَ ئُبَِ بًَتُ ئًَلَ ,بؤ ئُوَّ ًُوموعِ هلاالَكًُِ تًَلُ َي بللَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ  37ئُطُك تًَبًِِ بلُْ ,بلِطُّ ئُػريّ هُ ًُهوُسُتِ ئُو ًُُتًقاُُُُ كُ ئًِتاز ؿَكُْ,
سيًًََِتُوَ باًُ ,ؿَهًََت (لً ٢إ صرف املبايؼ املصترصًَ ١صتكبالً يًُٓاطل املٓتخ) ثًًٌَِاكَكُ ؿَهًََت,
ًاوَيُن ؿياك بللَّ بؤ  25كِؤف بؤ ئًقاًُ كلؿُِ ؿَعىا هُو ًُسلًُُّ ئًتًشاؿّ ,ئُوَ وليَتُ
ؿَُطـاُُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل ؿاواكاكيُن ؿَهًََت وَىت تُسـيـ بللَّ  25كِؤف بؤ كلؿُِ ئُو ًلايُتُ ,ئًَىَ هُطُيَ ؿَىِ
ىاُىُُكُْ ياْ هُطُ َي ئُوَْ؟.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ هُطُيَ تُسـيـّ وَىت ُري.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ثًًٌَِاكَن ُٓيُ ؿَهًََّ  25كِؤف تُسـيـ بللَّ بؤ ئُوَّ ًلايُت بللَّ ,كَِ هُطُيَ ئُوَؿايُ تلايُ
ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ 36 ,كُي هُطُهَـايُ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,بُ مؤكيُِّ
هُطُهَـاًُُ ,كُواتُ وَكُُطريا ,فُكًىو بؤ ؿَىِ ًاؿؿَكُ ,ثًًٌَِاكيَلِ تل ُٓبىو ,ؿَكلَّ ُٓكؿوو ًاؿؿَكُ
ؿًَر بلُيّ ,تُوميض بـَْ بناُّ ؿَكل َّ ياْ ُاكلَّ ,تلايُ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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بُ كَِئِ ًّ ؿَكلَّ ًٓض كًٌََُ ًُُ ,ؿوو ًاؿؿَيُ يُكًاْ ؿَكُيُِ فُىُكَّ يُكَُ ,ئُوّ تلياْ ؿَكُيُِ
فُىُكَّ ؿووََ ,بُ وَمعِ ػؤّ و مؤكيٍ تُبًعًُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ هًقُُّ ياهايِ بؤًاْ عًالز بلُْ ,ئاًًُِ ػاْ فُكًىو ىوُت ُُكلؿووَ.
بُ ِكيَن ئاًًُِ مكلّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُٓتا ُىوكُ ُُبىويُ ثًًٌَِاكَن بًَت ,طُي ؿَىَِ ًاؿؿَّ بًَٔتُ ؿَُطـاْ ,بُهَلى ئُو ؿَُطِ ُُيًِذي ,بنات
ئُو ثًًٌَِاكَ ؿَُطِ ُُيَِِ ,ف بُك ِٓـَّ فّ ئُو ثًًٌَِاكَ بلُويتُ ؿَُطـاَُِ ,ثٌتِ ُُٓطِ ؿطُي ًاؿؿَّ
ئُهاهِ بلُويتُ ؿَُطـاَُِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاكّ ئُوَّ ئُو ؿوو ًاؿؿَيُ ؿًَر بللًَّ ,اؿؿَّ  37بُ هًلُّ ػؤًّ ,اؿؿَّ  22بُ هًلُّ ػؤّ,
ئُطُك ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ىبىهًَاْ كلؿ ,ؿًَر بللًَّ ,اؿؿَّ  37ؿَبًَتُ فُىُكَّ يُكًَُ ,اؿؿَّ 22
ؿَبًَتُ ىُفُكَّ ؿووًَِ ,يُن ًاؿؿَيُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ؿ.اظيـ.
بُ ِكيَن ؿ.اظيـ ابلآًٍ وَكتِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُطُيَ ئُوًَُ كُ ُٓكؿوو ًاؿؿَكُ ؿًَر بللَّ ,بُالََ هُ ئًَوتاوَ فُكم ُُكلَّ كُُٓك وكى هًلُّ
ػؤّٓ ,ىُلُ ُٓىِ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاُُ كُ ًاؿؿَّ ً َ 22ىُاىًُُ بلُْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو كان عبـاهلل.
بُ ِكيَن عبـاهلل ًُال ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًاؿؿَّ  37و ًاؿؿَّ  22هُيُن بـكَّ ئاهايًُُٓ ,كُُٓـَ ًّ ثٌتًىاُِ ؿَىُكُّ ػؤَ ؿَكَُ كُ ًٍِٓ
كلؿ ,بُالََ ئُوَّ كُ كان عىُِ وتِ باهِ هُوَ كلؿ ئَُ ثاكَيُ وَكبطرييَتُوَو ػُكز بللَّ بؤ ئُو
ُاوٓاُُّ كُ ُُوتُكُياْ زيَ ؿَكًَِٓلاوَ ,وابنامن بلاؿَكاْ بُكٓاوياْ كِووُُ هُوَّ كُؿآاتِ ثالِؤؿؤالك هُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئُبَِ بُ ؿآاتِ طٌتِ ,وَكى يُن بؤ ُاوُٓكاْ ػُكز ئُكليَتُوَ ,بؤيُ ئَُ ؿَىُ ئُبَِ
هُ ئُهاها ُُبَِ ,يُعِِ تُُٔا ثًَىيوتًٌاْ بُ ًاؿؿَّ ُٓ 22يُ ,ئَُ ؿَىُ مياؿَ ,ئُطُك ىوُ هُهُك
ئًوتًشقاىُ ,ثاكَّ ثالِؤؿؤالك و هًاؿّ و ساكًٌُو ًُٓىو ئُواُُ وَكى يُن ئًوتًشقاىًّ ,افِ ئًٌَُْ,
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بؤيُ ًاؿؿَّ  37بُ تُواوّ مياؿَ ,ثًَىيوتًٌاْ بُ ًاؿؿَّ ُٓ 22يًُٓ ,ىاؿاكَ هًُاؿؿَّ  22ئُو ؿَىُ
ؿابِـكيَت كُ ًّ ثًًٌَِامَ كلؿ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاؿؿَّ  37ؿياكَ تُئًـّ ئُوَ ؿَكليَت كُ ئُو ًاؿؿَيُ مياؿَ ,هًقُُّ ياهايٍ تُئًـّ ؿَكُْ ,كَِ هُطُيَ
ئُوَؿايُ كُ ئُو ًاؿؿَيُ مياؿَ ,تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,هُهُك  25كِؤفَكُ ؿَُطٌاْ ؿاوَ ,هُهُك ئَُ
ًاؿؿَيُ ؿَُط ُُؿكاوَ ,ئًَوتا كَِئًُن ُٓيُ ,ؿَهًََّ ًاؿؿَّ  37و ًاؿؿَّ  22مؤك هًَم ُنيلّ و بُتايبُتِ
ًاؿؿَّ  37ثًَىيوت ًُُٓ ,ىُلُ ًاؿؿَّ  22تُعىينّ ًُٓىو ًتُكاْ ؿَكاتُوَ ,ئًَوتا كَِ هُطُيَ
ئُوَؿايُ ًاؿؿَّ ًًًََُُِ 37ت ,تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ 53 ,كُي ؿَهًََت ئَُ ًاؿؿَيُ ًًًََُُِت,
كُواتُ كَِ هُطُيَ ئُوَؿايُ كُسيًًََِت؟ 8 ,كُي هُطُهَـايُ كُ سيًًََِت ,كُواتُ بُ مؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ
كلا كُ ًًًََُُِت ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثآَٚ ١ايععر:ٕٚ
يًُرافظ ١ايطًب َٔ اٚ ٣زار ٠ذصب االختصاص ٓفٝا املعارٜع املدصص ١يًُرافظ ١لً ٢ذصاب ختصٝصات
َعارٜع الُار  ١ُٝٓ ٚاالقايٚ ِٝاحملافظات
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُآًْ ,ض تًَبًًُِكٌاْ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ ًُُ.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل هُهُك ًاؿؿَّ .38
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَاْ باًُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ,تًُُا ؿوو كُي تًَبًًِاْ ُٓيُ ,ؿواي َِ ُاوّ كُهِ تل ُاُىوهٍ ,ثُياَ ػاْ ,هًىَيى
ػاْ ,كان عبـاهوالَ ,فُكًىو ثُياَ ػاْ.
بُ ِكيَن ثُياَ اظيـ:
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بُكِيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هَُ ًاؿؿَيُ باهِ ئُوَ ئُكات ئُطُك ًىسافُمَ ؿاواكاكيُن ثًٌَلَُ بلات ,بؤ ئُوَّ ئُو ًًُاكيعاُُ
ؿياكّ كلاوَ بؤ ئُوَّ دًَبُدَِ بللَّ هُ وَماكَتُكاُُوَ ,ئُطُك ٓاتى ئُو وَماكَتُ دًَبُدًَِ ُُكلؿ,
ًٓض ًتًَم ؿاُُُلاوَ بُكاًبُك ئُوَ ,ئُطُك ٓاتى ًىسافن ؿاواّ ئُو ثًًٌَِاكَّ كلؿ بؤ ًاكَكُّ ,بُالََ
وَماكَت دًَبُدًَِ ُُكلؿ ِٓ ,ئُكليَت بُكاًبُك بُوَ ,يُعِِ ًٓض ًتًَم ؿاُُُلاوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًىَيى ػاْ فُكًىو ,ؿَهًََت وًُّ ئُىاهًٍ بلليَتُ ئًقوًٍ ,هًقُُّ ياهايِ ,كان عبـاهوالَ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُو تُومحيُّ كُ كان عبـاهوالَ ؿاّ ,هُباكَت بُ تًَبًًُِكاْ تُواوَ مؤك هُ ُاسًُّ ىاُىُِ,
املاد ٠ايثآَٚ ١ايععر:ٕٚ
يًُرافظ ١ايطًب َٔ اٚ ٣زار ٠ذصب االختصاص ٓفٝا املعارٜع املدصص ١يًُرافظ ١لً ٢ذصاب ختصٝصات
َعارٜع الُار  ١ُٝٓ ٚاالقايٚ ِٝاحملافظات
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُهَـايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,بُكؤّ ؿَُط
ثُهُُـ كلا ,فُكًىو بؤًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايتاشعٚ ١ايععر:ٕٚ
اٚالً :عف َٔ ٢ايرش ّٛايهَٛرن ١ٝناف ١ايبطا٥ع ٚايصًع املصتٛرد ٠يدٚا٥ر االقًٚ ِٝايكطاع ايعاّ ،ظرٜط ١إ
ٜتِ االشت اد بثمسٗا ٚالشتدداَٗا
رياْٝاًٜ :عٌُ االلفا ٤لً ٢ايبطا٥ع  ٚايصًع املصتٛرد ٠يدٚا٥ر االقًٚ ِٝايكطاع ايعاّ َٔ اذتهَٛات ا ٚاملؤشصات
املاضت١
هًقُُّ ياهايِ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكات وَكى ػؤّ كُٓاتىوًَٓ ,ض تًَبًًُِكِ هُهُك ًُُ.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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دُُابِ وَميل بؤ ئُوَ ًاؿؿَيُ دُُابت ؿَهًََِ ِٓ؟.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ,تًُُا يُن كُي كان طياي ,كُهِ تل ًُُ؟ كان طياي فُكًىو.
بُ ِكيَن طياي طاٖر:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُباكَت ئَُ ًاؿؿَيُ (يدٚا٥ر االقً ٚ ِٝايكطاع ايعاّ) و فُكق ُٓيُ هًَُُىاْ ؿوائل االىوًٍ ,وَ كُكتِ
طٌتِ ,كُهًٌُّ ئًقوًٍ هًَلَ مياؿَ ,بِىوهّ( يدٚا٥ر قطاع ايعاّ) ئًُُ يُن ,ػاهَِ ؿووََٜ( ,عٌُ االلفا٤
لً)٢ئُطُك ئَُ دىًوُيُ وىيَُِِوَ ,وا ؿَكؿًََٓت تًُُا ئًعفايُكُ ئُو كُهاُُ ؿَطليَتُوَ ,ياْ ئُو
بٝطال ١هوعُ ؿَطليَتُوَ كُ هُ دًٔاتِ ًاًُشُ ؿيَت ,ئُوََ ُهَُتُ ,بؤيُ ثًٍَ باًُ بلليَتُ (ٜعٌُ
االلفا ٤لً ٢اٜطاً ايصًع ٚايبطا٥ع ٚايصًع ايت ٢متٓح يدٚا٥ر ايكطاع ايعاّ َٔ اذتهَٛات ٚاملؤشصات املاضت ١خارد
االقً ,)ِٝمؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ ؿوا هًا ُتاْ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَاْ باًُ سلىًُت دىابِ ئُو ثًًٌَِاكَ بـات كُ كان طياي كلؿّ ,ئايا وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ,ياْ بُو
ًًَىَّ كُ ؿاواّ كلؿ ىبى َي بللَّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاواكاكيّ ًاؿؿَكُ ُٓكوَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ًاؿؿَكُ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ,بُو ًلوُّ كُ ػىيَِـًاُُوَ.
املاد ٠ايتاشعٚ ١ايععر:ٕٚ
اٚالً :عف َٔ ٢ايرش ّٛايهَٛرن ١ٝناف ١ايبطا٥ع ٚايصًع املصتٛرد ٠يدٚا٥ر االقًٚ ِٝايكطاع ايعاّ ،ظرٜط ١إ
ٜتِ االشت اد بثمسٗا ٚالشتدداَٗا
رياْٝاًٜ :عٌُ االلفا ٤لً ٢ايبطا٥ع ٚايصًع املصتٛرد ٠يدٚا٥ر االقًٚ ِٝايكطاع ايعاّ َٔ اذتهَٛات ا ٚاملؤشصات
املاضت١
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُهَـايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,كَِ هُطُهَـاًُُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ ,بُ كؤّ ؿَُط
ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثالري :ٕٛاالشتُرار باشتكطاع  َٔ %11رٚا ب رٝ٥ض االقًْ ٚ ِٝا٥ب٘ ٚرٝ٥ض ايربملإ ْٚا٥ب٘ ٚايصهر
ٚالطا ٤ايربملإ ٚرٝ٥ض زتًض ايٛزراْٚ ٤ا٥ب٘ ٚايٛزرا ِٖ َٔٚ ٤بدرجتِٗ ٜ َٔٚتكاض ٢را ب ٚزٜر ٚ ٚنال٤
ٚزارات  َٔٚبدرجتِٗ ٜ َٔٚتكاضَ ٢را ب ٚنٚ ٌٝزارٚ ٠املصتعارٚ ٜٔاصراب ايدرجات ارتاصٚ ١ايكطا٠
ٚالطا ٤االدلا ٤ايعاّ يػرض دلِ صٓدٚم الاَْ ١رض ٢ايصرطإ ذصب قاْ ٕٛصٓدٚم الاَْ ١رض ٢شرطإ
يف اقً ِٝنٛردشتإ املرقِ ( )11يصٓ3112 ١
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,هًقُُكًُاْ ؿاوا ؿَكات ئُو ًاؿؿَيُ ئًولا بلليَتُوَ ,بُ تايبُتِ ثاَ
ؿَكٓىوُِ ياهاٍ فًاكَ ( ّ )11هاهَِ  ,3113ثًَىيوت ُاكات ئُو ًاؿؿَيُ سيًًََِتُوَ ,تُُٔا دًَبُدَِ
كلؿُِ ياهايُكُ كًفايُتُ ,بؤ ئُو ًُبُهتُّ كُ هُو ًاؿؿَيُ ئًٌاكَتِ ثًَـكاوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ فُكًىوْ.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ وَكى هًقُُّ ؿاكايِ هُطُيَ ًاؿؿَكُ ؿايّ ,بُالََ بُ ًُكدًَم ًُٓىو ئُو ُاوًٌُاُُ وَميفًاُُّ كُ
ٓاتىوًُْٓ ,ىوياْ هًًَاْ بربِؿكيَت و ئُو ِكيَقيُّ كُ وتلاوَ هُ .%11
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل هًَلَ ئًؼتًالفًَم ُٓيُ ,هُ بُيِِ هًقُُّ ياهايِ و هًقُُّ ؿاكايِ ,هًقُُّ ياهايِ ؿَهًََّ
ئُو ًاؿؿَيُ ًًًََُُِت ,هًقُُّ ؿاكايِ ؿَهًََّ سيًًََِت بُ كؤًُهًََم تُعـيالتُوَ ,كَِئِ دُُابت و سلىًُت
ًُٓ؟.
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بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ /وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ,ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ ,تلايُ ئاطاتاْ هُ ُاوّ ػؤتاْ بَِٓ ,ىُلُ ؿواتل ُاوّ تل
ُاُىوهٍ ,ؿ.اظيـ ,كان فاضٌ ,هؤماْ ػاْ ,ؿ.هُكوَك ,كان هاالك ,كان عبـاهلظيّ ,كان ؿهٌَاؿ ,ئآُُط
ػاْ ,كان بلٓاْ ,هًىَي ى ػاْ ,ثُضياْ ػاْ ,كان عـُاْ ,كان ًًَلؿيَ ,كان ػوًى ,كان عٌل ُٓوكاًِ,
كُي ًاوَ؟ ,تاكا ػاْ و ظًاْ ػاًٍُ ئًنافُ كلاْ ,كُي ًاوَ؟ ,تُواو ,فُكًىو ؿ.اظيـ.
بُ ِكيَن ؿ.اظيـ ابلآًٍ وَكتِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَىايُ ئُو ًاؿؿَيُ ًٓض كًٌَُيُن ٓاكَهُك ُاكات ,بُ بلِيِِ ئُو هُ %11يُ ,بؤيُ ًّ ثٌتطريّ هُ كِاّ
هًقُُّ ياهايِ ؿَكَُ ,كُ ئُو ًاؿؿَيُ ُٓهَبطريَّ بُكِاهتِ ,ثًٌَىايُ ًٓض ًىيَِِ ػؤّ ُُطلتىوَ ,ئُو
دًُٔتَُ كُ بؤّ تُكػاْ كلاوَ ,ؿَهًََت بُ ًُبُهتِ ثٌتطريّ كلؿُِ هِـوىِ كؤًُكِ تىوًبىاُِ
ًًَلثُجنُ ,ئًُُ بُثًَِ ياهايِ فًاكَ ( )11هاهَِ  ,3113سلىًُت ئًوناَ كلاوَ كُ ئُو طىفًُيُ
ثًَىيوتُ بؤ ٓاكَهُك كلؿُِ ُُػؤًًُكاُِ ًًَلثُجنُ ,ؿياكّ بلات ,هُبُك ئُوَ ًّ ًٓض بُ ثًَىيوتِ
ُامامن ,ئُطُك بُكِاهتِ ًُهُهُ ئُو كُهاُُيُ كُ ًىوُٓياْ بُكمَ ,ؿَكليَت ئًٌَُ ًىعاهُدُ بُوَ بلُيّ
كُ ًىوُٓ ُنًُكاْ بُكم بلُيُِوَ ,ياْ ًىوُٓ بُكمَكاْ بًًَُِِٔ ػىاكَوَُ ,نًُكاْ بُكم بلُيُِوَ,
بُالََ ئُوَ ًٓض ٓاكَهُكّ ُاكات ًّ ,هُطُ َي ئُوَؿاًُ ًاؿؿَكُ ئًولا بلليَتُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ /دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
فُكًىو ؿ.هُكوَك.
بُ ِكيَن ؿ.هُكوَك عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُطُيَ ًاُُوَّ ًاؿؿَكُؿاَ ,بُالََ هًَلَؿا ئًٌَُ ؿَماُري ئُو هُ ؿووهاهَِ كِابلؿووؿا ئُو ًاؿؿَيُ ُٓبىو
هُو ياهايُؿا ,بؤيُ ثلهًاكيَم هُ بُ ِكيَن دُُابِ وَميل ؿَكًَُٓ ,ىاؿاكَ بُثًَِ ئُو ماًُاكياُُّ كُ الّ
بُ ِكيَنياُُ وَالَػياْ بـاتُوَ ,بُثًَِ ئُو ًاؿؿَيُ هُ ياهاكُّ هاهَِ ثاك و هاهَِ ثًَلاكيٌـآاتبىو كُ هُ
ًُٓىو ئُو ثالُُ ؿَبلِؿكيَت ُٓك هُ بُ ِكيَن هُكؤكِ ُٓكيٌَُوَ ,تاوَكى كِاويَقكاكَكاْ ,ئُوَّ ؿَكُويَتُ ئُو
ًَُىاُُوَ ,ئايا هُ كَِ بلِؿكاوَ؟ ,بُفًعوِ ياهاكُ دًَبُدَِ كلاوَ؟ٓ ,ىُلُ ئُوَّ ئًٌَُ تًَبًًٌِاْ كلؿبًَت
بُثًَِ ُُٓـيَم ماًُاكّ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاًٍُ ئُو ماًُاكياُُياْ ُٓيُ ,ؿَهُالَتِ ؿاؿوَكّ كُ يُكًَلُ هُ
ؿَهُالَتُكآْ ,ىُلُ هًُُٓىو ؿَهُالَتُكاْ ؿَبلِؿكيَت ,ئُواْ ئُو ثاكَياْ بؤ طُكِاوَتُوَ ,بىؿدُ بىؿدُّ
طٌتًُ هًَلَ هُ ثُكهًُاْ ثُهُُـ ؿَكليَت و ئُواًٍُ ؿَطليَتُوَ ,بُ و هًفُتًَم بُ و ياهايُن و بُ و
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بلِياكيَم ئُو بلَِ ثاكَيُ بؤ ئُواْ طُكِاوَتُوَ ,ئًُُ ػاهًََم ,ػاهَِ ؿووًًَاْ ئُو هِـوىُّ كُوا ثًَم
ًَِٓلاوَُُٓ ,ـّ ثاكَ تًَـابىوَ ,بُثًَِ ماًُاكّ ئًٌَُ ,ئُوَّ هاهَِ كِابلؿوو هُ  ًَُ 3113هُؿو ٓى و
سُوت ًوًؤْ ؿيِاكّ تًا بىوَ ,ئايا ئُو ثاكَيُّ كُوا بلِؿكاوَ هُو ًُٓىو ثوُيُ تُُٔا ئُوَُـّ كلؿووَ,
ػاهًََلِ تلياْ هُباكَت بُوَّ ثًَلاكيٍ بُو ًًَىَيُ ئُو ثاكٍَ كُ هًَلَؿا ؿَبلِؿكيَتً ,ىوُٓكاصياْ بؤ
ئُوَيُ ًىيًََِم بطليَت ,بُؿاػُوَ ئُوَّ بؤ كُي و كاكّ ًًُٓـاْ ؿَهت ًٌُاْ كلابىو ًىيَِِ ػؤّ
ُُطلتىوَٓ ,ىُلُ بُثًَِ بُؿواؿآىوُِ ئًٌَُ تاوَكى ئًَوتا ُنيلُّ ً 211وًؤْ ؿيِاكيَم هُوَّ كُ هُ
هاهَِ  3111ؿا بلِؿكاوَ ,هُكف ُُكلاوَ ,هُكف ُُكلاوَ بؤ كىَّ ؿََِٓ؟ ,ئايا ؿيَتُ هُك ئُو هِـوىُّ
كُوا ُٓيُ ,ياػىؿ بؤ ًُبُهتًَلِ تل بُكاكؿًََِٓـكيَت ,بؤيُ ًّ ويَلِاٍ ثٌتًطرييٍ هُو ًاؿؿَيُُٓ ,ك
ثٌتطريّ ئُوََ ؿَكَُ ئُو بلَِ ثاكَيُّ كُوا ؿَبلِؿكيَت بؤ ًُبُهتِ ٓاكَهُكّ ُُػؤًُكاُِ ًًَلثُجنُ
تُكػاْ بللَّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ /دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان فاضٌ فُكًىو.
بُ ِكيَن فاضٌ بًُاكَتِ
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًُُ ثًٌَىايُ هاهَِ هًًًَُُ ئُو بلِياكَ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ؿاويُتِ ,بؤ بلِيِِ  ,%11ثًٍَ ػؤًُ ئًَوتاو
بؤ داكيَلِ تل كَِئِ ػؤَ ئًعالْ بلًُُوَ ,هُ يُكَُ هاهَُوَ تاوَكى ئًَوتا ًّ ًىػاهفِ ئُو بلِياكََ,
ٓىُلُ ًّ وَكى ئُُـاًًَلِ ثُكهًُاْ كُ هُ %11يُكُ ؿَبلِؿيَتُٓ ,تاوَكى ئًَوتا سًلٌُتِ ئُو هُ
%11يُ تًَُِطُيٌتىوَ بؤِٓ ؿَبلِيَت ,ئُطُك هُ والَت ئُمًُيُكِ ًازي ؿكوهت بىوَ ًّ ,ئُوَ مؤك بُكَُ
ربيَت بؤ ثلِكلؿُُوَّ ئُو
ؿَمامن ,هُطُيَ ئُوَؿاَ ئُو ثوُ باالَياُُ بُ بُكؿَواَ بًًَُم هُ ًىوُٓكُياْ ب ِ
ئُمًُ ًاهًُُٓ ,كُُٓـ هًَلَ هُُاو بلِيُِكُ ُاوّ ُُػؤًاُِ ًًَلثُجنُ ٓاتىوَ ,بؤ كِاكًٌَاُِ عاتًفُّ
ئًٌَُ ,ثًٌَىايُ ًُهُهُّ عاتًفُ ,ياْ ويقؿاْ و بُمَيِ ُٓك تاكًَلِ ػُهَلِ ئًٌَُ مؤك هُوَ مياتلَ هًَلَ
باي بلليَتًُٓ ,ىو كُهًَم هُ ئاهتِ ػؤّ و هُالّ ػؤيُوَ مؤك هُوَ مياتل ٓاوكاكّ ػُهَلِ ُُػؤَ و
ثُكلُوتُ ؿَكات بُبَِ بلِياكّ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,بؤيُ بُكَِئِ ًّ ئَُ بلِياكَ كُ بًًَُم هُو وتى
ويَقَّ هُواُُّ كُ هُ %11يُكُّ زيَ ؿَب ِليَت ,بُبَِ بلِياكّ ثُكهًُاْ بلِياكَكُ كَِت كلاوَتُوَ ,ئُوَُـَّ
كُ ًّ بًوتىوًُ ُامامن ئايا هُ هُؿا هُؿ وايُ ,بلِياكَكُياْ كَِت كلؿؤتُوَ %11ياْ بؤ ئًعاؿَ كلاوَتُوَ,
ثُكهًُاْ ئُو بلِياكَّ ؿا ,كُواتُ ئُبَِ ياْ بلِياكَكُ بُ عاَ تُهىيت بللَّ ,ياْ ئُبَِ بلِياكَكُ ئًولا
بللَّ ,ئًولاَ بلليَت ًّ هُ اليُُِ ػؤًُوَ هُطُهَِ ًٍُ ,بؤيُ ئُوَّ كُ ًّ ؿَبًٍِ هَُ بلِياكَّ كُ
ؿكاوَ ,ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ؿاويُتِ ًّ ,ؿوو اليُُِ تًَـا ؿَبًٍِ ,ياْ اليُُِ سُهاؿَتُ ,بُواُُّ كُوا
ئُو ًىوُٓياْ ُٓيُ ,ثًٌَىايُ ُٓك كُهًَم ئُو ًىوُٓيُّ كُ بؤ بلِاوَتُوَ ُُ بُ تُكوًف و ُُبُ
ػًَلكلؿْ ثًَِ ُاؿكَّ ,ئُوَ ُٓىًَلُ ,ئُو ُٓىَُ هُ ًُٓىو ؿَهتىوك و ىاُىوُِ والَتِ ؿوًُا ُٓيُ ,بؤيُ

237

ُُٓـيَم هُو بُ ِكيَناُُّ كُ ئًَوتا هًَلَؿاْ ,مؤك هُو بُ ِكيَناُُّ كُ هًَلَؿاْ ؿَياْ هايَ ػُبات و
ثًٌٌَُكطايُتًاْ كلؿووَ ,بُبَِ بُكاًبُك تُُٔا ئُهجَِ هُ با ُهًَاْ بىوَ ,ؿاواًِ هُكُي ُُكلؿووَ ,بُالََ
ئًَوتا ئُو ُٓىُّ ُٓيُ ,ئُو هاُوؤكَ ياْ ئُو سًواباتُّ بؤِٓ ؿَػليَتُ هُكّ ,بؤيُ ًّ كُ ئُهًٍََ
سًلٌُتِ ئُو هُ %11يُ تًَُِطُيٌتىوَ ُٓتاوَكى ئًَوتا ,بُُآُىًٌِ ؿَمامن ,بؤيُ هُطُهَِ ًٍُ ,ؿاواكاكَ
ئُو ىُكاكَ ئًولا بلليَتُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ /دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هؤماْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هؤماْ ًٔاب ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,ئًٌَُ وَكى هًوتِ كىكؿهتاُِ ثٌتطريّ هًُاُُوَّ ئُو ًاؿؿَيُ ئُكُيّ,
يُكًَم بىوَ هُو بُهًََِاُُّ كُ ئًٌَُ ؿاوًاُُ بُػُهَلِ ػؤًاْ ,سًلٌُتُكُّ هُوَؿايُ تؤ هُو ًاوَيُّ هَِ
هاهَُ ئُطُك ُاعُؿاهُتًٍ ُٓبىبَِ هُؿابَُ كلؿُُوَّ ئُو بلَِ ثاكَيُ ,بُالََ بُ ئُككِ ػؤًاْ ُٓهَواويّ,
ئُوَ دًَطُّ ػؤّ طلتىوَ ,ئُطُك با ُهَِ يُن كُهِ ثلِ كلؿبًَتُوَ بؤ ئًٌَُ هُكبُكميُُٓ ,ق ًُُ ؿَهت
هُو هُك بُكميُ ُٓهَبطليّ ,هُباكَت بُوَّ كُ  ,بُهََِ ًًٍِ طوُيٍ ُٓيُ ,ثًٌَىايُ طوُيًُكُّ ػؤًٍ
طُياُـَ بُ ِكيَن هُكؤكِ سلىًُت ,ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ ,بلَِثاكَكُّ كُ هًًَاْ بلِابىو بؤياْ طًَلِايُوَ,
ئًُُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُُ بلِياكّ ؿاوَ ,بىؿدُ بىؿدُّ طٌتًُ ,هُو بىؿدُّ طٌتًُ ئًٌَُ كُ بلِياكيَم
ؿَؿَيّ ُٓق ًُُ بُ ثًَُٔواُُّ ئُو بلِياكَوَ تُهُكوف بللَّ ,بؤ فًئُيُن هُ فًئُكآًُْ ,ىوًاْ
ٓاووالَتِ ئُو والَتُيًُّٓ ,ىوًاْ ًُعاَ ػؤكّ ئُو سلىًُتُيّ ,بؤيُ هُُاو ئَُ ياهايُ كُ ئَُ بلِياكَ
ؿَكؿًََٓتًٓ ,ىاؿاكَ ئُوَّ كُثاكيٍ هًَتاْ بلِيُِوَُٓ ,كُُٓـَ ػؤياْ ثُيىَُـياْ كلؿووَ بًُُِوَ,
ثًًَاْ وتىويّ ئًُُ تُؿَػىزي ؿَهُالَتِ ئًٌَُيُ ,ئًٌَُ تُؿَػىزي ؿَهُالَتِ ؿاؿوَكضياْ ُُكلؿووَ ,وَكى ئُو
كاكَّ كُ ئُواْ ئُيلُْ ,ئًٌَُ تُُٔا هُهُك بىؿدُّ طٌتًُ كُ ئًًُُاْ كلؿووَ ,هُو %11يُ وَكى ػؤّ
سيًًََِتُٓ ,كًَُُٓم و ُٓك كُهًَم ٓؤُِ سًواب كلؿووَُٓ ,ك ًَُُٓلُ ئُطُك تاكُ يُن ؿيِاكيٍ بَِ,
ُُػؤًًَلِ ًًَلثُجنُ ,هُ ئاماكيَم بُ ؿَُلُ سُبًَم كِمطاك بلات ,ئًٌَُ ُٓىُ ًاُامّ ثًَىَ بلُيّ ,مؤك
هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ /دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ.عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.عٌل ظيـاًري ُىكَؿيِِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتًىاُِ هُ كَِئِ و بري و بؤٓىوُُكاُِ بلاّ بُ ِكيَنَ كان ؿ.هُكوَك ؿَكَُ ,كُ هُطُيَ ًاُُوَّ
ًاؿؿَكُ بىوْ بُالََ ئُو ثلهًاك و ًتاًُُِ ُٓبىو ,باهِ ئُوََ كلا كُ مياتل هُ ًَُ هُؿ ًوًؤْ
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ؿيِاكَ ,بُكِاهتِ ئُطُك ًَُ هُؿ ًوًؤْ ؿيِاك بُ باًِ هُكف بللَّ ,ؿَكلَّ بوًََري كؤًُكًَلِ ػلاخ ًُُ,
هُ كِووّ ؿاكايًُوَ ,بؤ ئُو كُهاُُّ كُ تىوًِ ُُػؤًِ هُكَتاْ بىوْ ,بؤيُ ًّ تُئًـّ ئُوَ ؿَكَُ كُ
ًاؿؿَكُ سيًًََِتُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ /دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هاالك فُكًىو.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ربيَتٓ ,ىُلُ ئُوَ بُثًَِ ئَُ
ؿياكَ سلىًُت ػؤّ ًىهبُىُْ ىلاكّ ؿاوَ ئُو هُ  ّ%11ثُكهًُاْ ب ِ
ياهايُ بَِ ئَُ ياهايُ بؤ ئًُواهَُ هُ  1/1كُوَ ُافنَ ,بُالََ ئُوَ ؿوو ًاُطُ ثُكهًُاُتاكاْ هًًَاْ ئُب ِليَت,
ًٓىاؿاكيّ ياهايُكُ هُهُك ًُٓىو اليُُُكاْ دًَبُدَِ ببًَتُٓ ,ك اليًَُُم و ُٓك ؿَهُالَتًَم ئًُُ
تُؿاػىي كلؿُُ هُ ًُئّ و هُ ؿَهُالَتِ ئُو ؿَمطايآًُُ ,ىاؿاكيّ هُ ًئىُُكاُِ تليٍ كُ تُؿاػىي هُ
ؿَهُالَتُكاًُاْ ئُكليَت ,بَِ ؿَُط ُُبّ ,هُو كِواُطُيُوَ ًّ هُطُيَ ئُوََ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ,
هُ ثاك هايَ و ثًَلاك هاهًٍَ كَِئًٍ وابىوَ ئُو ِكيَقَيُّ كُ ئُبلِؿكيَت كًُُ ,بُالََ ثًًٌَِاك ئُكَُ هُبُك
ئُوَّ ئَُ ًُبوُ ُ ئًَُٓتُ هِـوىًَلُوَ بؤ هًَلتُكّ تُُـكوهتًُ ,ئًٌََُ ًُٓىوًاْ ؿاواًاْ كلؿ
هًَلتُكّ تُُـكوهتِ ئًٔتًٌاًِ مياتلّ بـكيَتَِ ,بؤ ئُوَّ ُٓك ًٓض ُُبَِِ ,كيَقَيُن هُ ًىوُٓ بُكمَكاْ
بًَتُ ػىاكَوَ ,تؤميَم هُطُيَ ًىوُٓ ُنًُكاْ ئًٌَُ ًُٓىوداكيَم ًىَفُق ُابري ئُو ًىوٓاُُ بُكم
بلُيُِوَ ,ثوُ ُنًُكآُْ ,ويَ بـَيّ ئُواُُ بًًَُِِ ػىاكَوَ ,بؤيُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ وَماكَتِ تُُـكوهتِ
ًَُ ًاُط داكيَم كِاثؤكتًَم هُهُك ئُو هُكفُّ هُو هِـوىُ ئُيلات بًـاتُ ثُكهًُاْ ,هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ /دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهلظيّ فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلظيّ سوري ابابلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُكتا هُكّ ثٌتطريّ ىوُكاُِ كان فاضٌ ؿَكَُ ,ئُطُك بًَري هُيلّ بلُيّ ئًُُ هَِ هاهَُ ئَُ
ًاؿؿَيُ هَُ ياهايُ ؿاؿَبُمَّ ,ئًَُُ بُٓؤّ ًىمايُؿاتِ هًاهًُ هُُاو ئَُ ثُكهًُاُُ ؿَكليَت ,ئُطُك
ثًَىيوتِ ثًًَُ ئًٌَُ ثاكَ بـَيّ بؤ ًًَلثُجنُ ياْ ًُكحيُيُكِ تلّ هَُ ًىدتًُُعُ ,با ُٓك هُ ئًَوتاوَ
بوًََري ؿوو ًوًؤْ ؿيِاك هًُىوُّٓ ًُٓىوًاْ كَُ بلليَتُُ ,وَن بوًََري  ,%11ياْ  %5ياْ ُٓ ,%31ك ؿوو
ًوًؤْ با كَُ بلليَت هُ ًُٓىو ًُعاًُكاْ ًُٓىو هاهًََم ,بؤ ًُٓىو وَػتًَم و بؤ ًُٓىو هاهًََم و بؤ
ًُٓىو كِؤفيَمُُ ,وَن بوًٍََ  %11و  %5بؤ ئًُُ بًَٔت و بؤ ئًُُ بًَٔتًُ ,كحيُيُكِ وايُو ياْ وايُ,
سلىًُت ثًَىيوتِ ثًَِ ًُُ ,ئُهوُْ سلىًُت ثًَىيوتِ بُ  ّ%11بلِيِِ ئًٌَُ ًُُ ,ئُوَ ئًَوتا سلىًُت
هًَلَيُ بابوًََت ثًَىيوتِ ثًَِ ُٓيُ ,ئًٌَُ ؿوو ًوًؤْ و ٓىاك ًوًؤْ هُ ًىوُّٓ ػؤًاْ ثًَِ ؿَؿَيّ ,بُالََ
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ثًَىيوتًاْ ثًَِ ًُُ ,ئًُُ ًىمايُؿاتِ هًاهًُ هُُاو هاسُ و هُُاو ُٓكيٌَِ كىكهتاْ و هُُاو ثُكهًُاْ
ؿَكليَت ,بُكَِئِ ًّ ئُوَ مياؿَُٓ ,ك ئُو ًاؿؿَيُ البـكيَت ًًٍِ ,ثٌتطريّ هُ هًقُُّ ياهايِ ؿَكَُ ,ئَُ
ًاؿؿَيُ ًًًََُُِت ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئآُُط ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ,ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ًّ ,هُهُك ئًوتًقتاعِ  %11هُ كِاتب ,بؤٓىوُُكِ دًاوامَ ُٓيُ,
ًاعرياَُُ ُٓيُ ,ػُهَم كُ ػًَلّ ؿَكات ؿَبَِ مؤك بًُُُتُكِ هاف بَِ و ؿَبَِ ؿهًٌَت بُ تُواوّ بؤّ
بَِٔ ,ئُودا ئُو ػًَلَ بُدًَطُّ ػؤّ ؿَطات ,هُ ًُكع ُٓيُ ئُو ًتُ ,ئُوَّ كُ كان فاضٌ طؤتِ
هُُاػِ ؿَكووُِ ػؤّ تُفوريّ كلؿ ,بُكِاهتِ تُفوريَكِ ًُُتقِ و مؤك مؤك دىاْ بىو ,بُ ِكيَناْ,
ُُػؤًِ هُكَتاْ ئُطُك بٔاتبا ئُو هُ  %11ئًوتًقتاعُ ُٓتاوَكى ئًَوتا كؤ بللاباوَ ,ػُهتُػاُُكِ
هُكَتاُِ ثَِ بللابايُ ,ئًَوتا ببىايُ هُ ًُٓ %21ىو ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ؿَياُطىت بًـَُْٓ ,ك ئُوَُـَ
تُعوًقًٍُ ُٓيُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان بلٓاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
مؤك تُبًعًُ ئُطُك ٓري و تىيَقَن ثًَىيوتِ بُ ثاكَ بَِ ,ثًَىيوتِ بُٓاوكاكّ بَِ ,بُكَِئِ ًّ ئُطُك ئُو
وَػتُ هُ  %21و ً ّ %21ىوُّٓ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاًٍُ بربِيَت ,وَميلَكاًٍُ بربِيَت ُٓك تُبًعًُ,
بُالََ ئًٌَُ هاهَِ ثًَلاك ثاكَيُكِ مؤكًاْ ؿا مياتل هُ ً 611وًؤْ هَُ ثُكهًُاُُ ,بُ ُُي ُىوهًٌاْ بؤ
هِـوىِ ًًُٓـاْ ,بُثًَِ ياهاٍ هِـوىِ ًًُٓـاْ ئُبَِ بلليَت بُ ًًُلوع ,بُ ًىػاهفِ ىاُىْ وَميلّ
ًًُٓـاْ ُىوهلاويَلِ كلؿووَ ,ئُو ثاكَيُّ تُػٌاْ و ثُػٌاْ كلؿووَ ,بُبَِ ئُوَّ ًٓض دًَطُيُن
بطليَت ,هُطُيَ سىكًُمت ئُطُك هُو والَتُ ىاُىْ و ًُسلًُُ ُٓبىايُ ئُبىايُ عقىبُّ بـايُ ,هُو
ًىػاهُفُ ىاُىًُُّ كُ كلؿوويُتِ ,ثاكَيُكِ مؤكّ بُ ُٓؿَك ؿاوَ ,هُوَّ كُ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ هًَِ
ػؤَ بىوْ ,ؿواّ ئُوَ ًّ طىَّ بًوتِ ئُوَ بىوَ هُ هًقُُّ ىاُىُِ كُ ُُٓـَّ ٓري و تىيَق ًىهتُمَ
ُُبىوْ بُ تُُفًنّ ئُو ىاُىُُ ئُو يُن ,ؿوو هاهَُ ًّ ,ثًٍَ ػؤًُ وَميلّ ؿاكايِ دىاب بـاتُوَ ,ئُوََ
ُُبَِ بُ ثلهًاكَكاُِ تل ,بوََِ ًافِ ػؤًُ ,هُبُك ئُوَّ هُ ًاؿؿَّ ( )56بلِطُّ ً 6ىهنًَُ دىابِ

221

ًُٓىو ثلهًاكيَلِ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ بـاتُوَ ,هُبُك ئُوَ ًّ ؿاواكاكَ ئُو ىواُُّ كان عىًٍُ كلؿّ
تؤميَم ٌىمّ تًابىو ,ؿاواكاكَ مياتل كِووُِ بلاتُوَ ,بؤ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًىَيى ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ًُوبُت ئُو ًاؿؿَيُ ًًٍِ ثًٍَ باًُ سيًًََِتُوَ ,بُكَ بُ ًُكدًَم كُ ياها ؿَكؿَِٓ ًُبُهت ئُوَ
ًُُ ئًٌَُ تُؿَػىي هُ ئًٌِ ىُما ؿَكُيّ ياْ هُ ئًٌِ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ ,ياها ؿَكؿَِٓ هُ ثُكهًُاْ
ؿَكؿَِٓ ,ثًَىيوتُ ًّ داكيَلِ تليٍ باهٍ كلؿ ,ياها بؤ ثاًا و طُؿا وَن يُن بَِ ,بُكَ ئُو ياهايُّ كُ
ؿَكٓىوَ بؤ ًُٓىو ثوُ بُكمَكاُُ ,واًُُ بوًََري هُبُك يُكًَلِ ؿيُ ,بُكَ سُق وابىو بوًََري ئُجنىًُُِ
ؿاؿوَكيُ ياْ ُامامن ئايا وَميلَكاْ ثاكَكُّ ؿَؿَْ ياْ ُا؟ ,بُكَ ثًٍَ باًُ ئُوَ سيًًََِتُوَ و فُكميٍ
بللَّ هُهُك ُٓك ًُٓىواْ هًًَاْ بربِؿكَّ ُُن بًًَُم بًـات و بًًَُم ُُيـات ,ئُطُك واّ زيَ ؿَكُْ بُ
ئًذتٔاؿ بًت و بًُُن بًـات هًَِ بربَِّ ثاكَكُ و بًًَُم ُُيـات ًّ ,هُطُيَ كَِئِ كان فاضًِ با ئُو
ربيَت و
ًاؿؿَيُ ًًََُُِِ ,ئًٌَُ بؤ ػؤًاْ ؿَيـَيّ ,بُكَ بُ طٌتِ هُطُيَ ئُوََ كُ سيًًََِتُوَ و بلَِكَُ ب ِ
ًُٓىو وَن يُن ثاكَكُّ بـَْ و هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ثُضياْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ثُضياْ عناهـيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهتِ ؿا ًّ ىوُيُكٍ ُٓيُ بؤ هُك ىوُكاُِ ؿ.هُكوَك كُ هُ هُكَتاوَ ئُو بلاؿَكاُُّ هُ ؿواّ
ئُويٌُوَ ىوُياْ كلؿ ًّ ,كَِئًُكًٌٍ ُٓيُ كُ ئًٌَُ هَُ ًُوموعُ ؿا ثًَىيوتٌاْ بُ ئُوَ ًُُ كُ بُ ِكيَن
وَميلّ ؿاكايِ ئًشلاز بلُيّ هُوَّ كُ ثًٌَاْ بوََِ بلِاوَ ياْ ُُبلِاوَ ,ئًٌَُ هًقُُّ ياهايِ ثُكهًُاُِ
كىكؿهتاْ ؿَماَُِ بُ ُىوهلاوّ كَِمسِ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ ُٓيُ كُ ؿاواياْ كلؿووَ بُ ًًَىَيُكِ
كِاهتُوػؤ ُىوهًىياُُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ بؤّ ًُُ تُؿَػىي هُ ؿَهُكتِ ئًٌَُ بلات ُىوهلاوّ كَِمسِ
وَماكَتِ ًًُٓـاًٍُ ُٓيُ كُ ئُو ثاكَيُّ  %11هُ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ بلِاوَ طًَلِؿكاوَتُوَ بؤياْ هُ
هُُـوىِ ًًُٓـاْ ؿَكًَِٓلاوَ ,يُعِِ ئًُُ ًتًَم ًُُ هًَلَ وَميلّ ؿاكايِ بوََِ وايُ ياْ وا ًُُ ,ئًُُ
وامسُ ثًَىيوتِ بُ ؿوو ؿهَِ و طىًاْ ًُُ ُٓتا بُ ِكيَنياْ بؤًاْ كِووْ بلُُُوَ ,ئُوَّ كُ ثًَىيوتُ
ىوُيُن هًَلَ بللَّ ,ئُوَيُ كُ ئًٌَُ ىوُ هُهُك هُكبُػؤّ بىوُِ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ بلُيّ ,ئايا
ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ و ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ هُكبُػؤيًُكُّ هُ ىُكاكات و سىكٌـايُ ياػىؿ هُ تُبُعاتِ
ًاهًٍ ؿايُ ,ئُطُك وابَِ ,كُواتُ ثُكهًُاًٍُ ئًُُ ؿَهُكتِ ػؤّ ُاتىاَُِ دَِ بُدَِ بلات هُهُك ئُوَّ
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كُ بىؿدُ و بىؿدُّ طٌتِ ىوُّ هُهُك بلات و ؿَبَِ ئًٌَُ ُٓتا ئُو بًُُ بىؿدُيُّ بؤًًاْ ؿائُُل َّ
بًًَِليُِوَ بؤياْ بوًََري دُُابتاْ بُ ُُٓـّ ًُمَُـَ ؿَكُْ ,ؿَمطاّ ٓاوؿيَلّ ؿاكايِ بؤّ ُُبَِ كَىابُّ
ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ بلات ئُطُك ئًٌَُ ًُفٔىًِ تُؿَػىي ُُكلؿْ هُ ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ بًُُ وَكبطليّ,
بؤيُ يُكَُ ,ئُو ُىوهلاوَّ ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ ًٓض دؤكَ كَِوايًُكِ ًُُ و ُآًَتُ ُاو ػاُُّ تُؿَػىي
كلؿْ هُ ؿَهُكتِ ئُوَوَ ًّ هًَلَوَ ثًًٌَِام ؿَكَُ كُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُ ِكيَِ هًقُُّ ياهايًُوَ
وَكًِ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ بـاتُوَ كُ ئُواْ ؿَبَِ ئُو ثاكَيُّ ثاك ئًوتقتاعُكُياْ وَكطلتىوَتُوَ
بطلِؿكيَتُوَ بؤ هُُـوىِ ًًُٓـاْ ,ؿاوا ؿَكَُ ئًَُُ بُ هُكثًَِٔ بؤ وَماكَتِ ؿاكايِ سواب بللَّ بؤ
ئُوَّ ًىافُىُتًاْ كلؿووَ هُهُك طًَلِاُُوَّ ئُو بًُُياْ ,دطُ هُوَّ كُ ىوُيُكِ كُ ُٓيُ ,ئًُُ
ُُبَِ بُ ىوُّ كِؤفُاًُكاْ ,بُ ثًَِ هُكٓاوَيُن كُ ُُيىيوت ُاوّ ئاًللا بللَّ ئُو ئًوتقتاعُ
هُكٓاوَيُن هُ وَماكَتِ ؿاكايِ ,ئُو ئًوتقتاعُ هُ ػىؿّ ئُجنىًُُِ وَميلاًٍُ ُُكلاوَ ,كُ ئًُُياْ
ثًَىيوتُ هُبُكئُوَّ هُكٓاوَكُ ُُيىيوتىوَ ُاوّ ئاًللا بللَّ ,وَميلّ ؿاكايِ كِووُِ بلاتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عـُاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن عـُاْ لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُكَتا ثًًٌَِامّ ئُوَ ؿَكَُ بؤ ئُو هًقُُيُّ كُ هُهُك ًاؿؿَّ  5كؤبىوُُوَ ؿَكات ,با بوًََري
دؤكيَم ٓري ؿَكُْ ,هُ بىؿدُّ ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ و ئُجنىًُُِ وَميلاْ ِٓ هاكْ ِٓ ,ئُو هاكُُّ كُ
بلِياك هُهُك ئُو  111ؿكاوَ ,ثًٍَ ئُوَّ بًٌَُ هُك َ %11كُ بلِياكّ هُهُك ؿكاوَ ,هُ بىؿدُكُياْ
بربِؿكيَت ,ثًًٌَاْ بىتلَّ ئَُ ًُبوُ ُ هُ بىؿدُكُتاْ ؿَبلِؿكَّ بؤ ئُو ًُبُهتُ ؿياكّ كلاوَ و
بطُ ِكيَِـكيَتُوَ بؤ هُُـوىُكُ ,هُيلَ ؿَهُكتًَم ئاًاؿَ بَِ هُياكَ وَكبطلَّ هُ ؿَهُكتِ تُُفًنّ بُ
ُٓؿيُ ,بُكَ ئاًاؿَ ُُبَِ ئًوتقتاعُكُّ بؤ ًُبُهتًَم كُ ًُبُهتًَلِ ئًِواًُُ ئُوَ بُ تُؿَػىي
بناَُِ ,بُكَ هُياكَ و ػاُىو و ئُكمَ بُ تُؿَػىي ُُماَُِ ًّ ,ئُطُك ئًذامََ بـَْ و هُ هًاىِ ػؤّ ؿا
ىوُكَُ وَكبطلْ ,بُ تُفورييَلِ هوبِ ُُكليَت ًّ ,ئَُ ًاؿؿَيَُ ثَِ عُيبُ و بُ عُيبُّ ؿَمامن ,عُيبُ
هُكِووّ ىاُىًُُوَ ,ئًُُ دطُ هُ ًُكلوُام و دطُ هُ هؤميَم وعُتفًَم ًِٓٔ تلّ ًًُُُُ ,تقِ تًا ًُُ
تؤ بًَِ ئُطُك ثًَتىايُ ئَُ  %11هُ ًىوُّٓ ئًُاُُّ كُ ٓاتىوَ مياؿَ ؿَبَِ ىوُ هُهُك ٓاكَهُككلؿُِ
ئَُ ًُوموعُ بلُيّ ,ئُطُك ثًَتىايُ مياؿ ًُُ ئًُُ ئُيربِّ ؿَبَِ بري هُوَ بلُيتُوَ تؤ كُ ئًُُ بلِيُِ,
ئَُ بلِيَُِ تُئورييَلِ هوبِ هُهُك فياْ و ًُعًٌُتِ ئُو ػُهَلاُُ ؿَكات ,بؤيُ ئًُُ ًُٓىو هاهًََم كُ
ؿائُُلَّ دطُ هُ ًُكلوًُيُن ,يُعِِ بُ كوسًُت و بُ عُىوًَُتِ ًُكلوًُ ؿاُلاوَ ,وَكى دؤكيَم هُ
ػًَل ؿاُلاوَ ,ياْ مَكاتًَلُ ياْ ًتًَلُ ُاويَلِ تلّ ُٓيُ ,ئَُ ًٓ ًّ %11ض ًُُتقًَلِ تًا ُابًٍِ ,ئًُُ
ئُوَ ُاطُيَُُِ هُطُيَ ئُوَ ًٍُ ,بُثًَُٔواُُوَ ًّ هُطُيَ ئُوََ هُ بلّ ئُو ًاؿؿَيُ ئًٌَُ بري هُوَ
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بلُيُِوَ مَكيبُيُن ؿابًَِري ,هُهُك ؿَػوُ بُكمَكاْ ؿابًَِري بًًَُىَيُكِ تُهاعىؿّ هُ َ %11وَ ؿَهت
ثَِ بلات تا  %21يُعِِ  ّ %21ؿوا ئُوَّ بًَت ,بُكمتليّ ثوُ كُ مياتليّ ًىوُٓ وَكؿَطلَّ ,بَُ
ًًَىَيُ بُ ًًَىَّ مَكيبُ ,مَكيبُ هُهُكّ ؿَهلاكّ ًىوُٓكاْ ئُطُكُاكلَّ مَكيبُّ هُهُك ؿائُُلَّ,
ؿَئًًَِتُ ػىاكَّ تا ػىاك بُ ًًَىَيُكِ تُهاعىؿّ با بوًََري ًىُٓكاْ ئًَُُ ثًٌَىايُ ئُو هُُـوىُ مؤك
ؿَوهًَُُُـ تل ؿَكات ياْ ئُوَّ كُ وتلا ؿَتىاُِ ػُهتُػاُُّ ثَِ ؿاًَُِ ياْ ؿَتىاُِ ٓاوكاكّ دـّ
بلُّ ,ئًَُُ ًًَىاميَلِ ًُُتقِ ؿَوهَُتـاكيُُُ ,ن بُو كوسًُتُّ ًُكلوًُ كلؿُْ ,اماَُِ ئُبلِؿكَّ ياْ
ُابلِؿكيَت و ئُواُُ ,ئًُُ ًًَىَيُكِ ًىئُهُهاتًُ و ًًَىَيُكِ ؿَوهَُتـاكيُ ,ئًُُ وكؿَ وكؿَ هًوتٌِ
مَكيبَُ هُ وكتُكُّ ئًٌَُ ؿَب َِ مَكيبُ هُهُك ؿَػوِ مياؿ ,با ب َوًَري دًَطاّ ػؤًِ ؿَطليَتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ًًَلؿيَ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًًَلؿيَ حتوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريّ هُ ىوُكاُِ كان فاضٌ و هًقُُّ ياهايِ ؿَكَُ ,بُكِاهتِ ئُو بلِيُِ و تُئوري هُ ئُُـاَ
ثُكهًُاْ و هُ كُهًٍ ُاكات ,بُي ئًٌَُ بؤ ببًُِ ٓؤّ بلِيِِ كمىِ ػُهَم ئُواُُّ تل كُ وَكى
ًىهتًُاكَكاْ و وَكى ئُجنىًُُِ وَميلاْ و ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ ,ئًٌَُ با بُي هُ ثُكهًُاْ بربِيّ ,با ِٓ
ربيَت ,ئُطُك ُا ببًَتُ ئًؼتًاكّ كَِ ؿَهََِ ًّ هُ %11مياتل ُاؿََ و تُبُكوع ُاكًَُُٓ ,ىو
ثُكهًُاْ ب ِ
ًاُطَِ ,ئًٌَُ وَكى كىتوُّ تىككٌاُِ ًُٓىو ًاُطَِ ً %21اْ تُبُكوع كلؿووَ بؤ ػُهَلاُِ فُىري ,بؤيُ ًّ
ثًٍَ باًُ ئُو ًاؿؿَيُ ًًََُُِِ و ُٓهَبطريَّ مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ػوًى فُكًىو.
بُ ِكيَن ػوًى لثُإ:
بُكِيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُطُيَ ًاُُوَّ ًاؿؿَكَُ ,بلاؿَكاْ مؤكبُ باهًاْ كلؿ بُكِاهتِ ًّ هُطُيَ ئُوََ وَكى يُن ُٓك
ًُٓىوّ هُيل بللَّ ,طوُيِ هُ وَماكَتِ ؿاكايِ ُٓيُ و طوُيِ هُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ُٓيُ ,طوُيِ
هُئُجنىًُُِ ؿاؿوَكّ ُٓيُ ,يُعِِ ثًَىيوتُ ًُٓىوّ وَكى يُن بُكِاهتِ هُيل بللَّ و هُ ُٓك ًُٓىوّ
بربِؿكَّٓ ,ىُلُ ًّ ساهَُتًَلِ ؿيلًٍُ بًوتىوَ ئُوَيُ كُ ئُواُُّ كُ بُ فعوِ ُُٓـَّ هُ ًوتًُاكَكاْ
كُ ؿَواًِ فعوِ ؿَكُْ هُواُُ ُُبلِؿكاوَ و هُ ُُٓـَّ ػُهَلِ تل بلِاوَ كُ هُهُك ًًالكِ وَماكَتًَلّ و
بُكَ هُواُُيُ ؿَواًًاْ هُ ًىيًََِلِ تل بَِ ًّ ,ثًٍَ باًُ وَكى ئُو بلاؿَكاُُ وتًاْ ئَُ ثاكَيُ هُ فيَل
ٓاوؿيَلّ وَماكَتِ هشُ و هُفيَل ٓاوؿيَلّ هًقُُّ تُُـكوهتِ و ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ هُكفِ بلا و مؤك
هىثاي.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُطُيَ ًاُُوَّ ئَُ ًاؿؿَيَُ ,بؤ؟ ُُ هُبُك ئُوَّ %11ياْ  %31ياْ ُٓك ب ِليَلِ تل بربِؿكَّ هُ ثوُ
باككآْ ,ىُلُ ئًٌلاُُ ئَُ بلَِ ثاكَيُّ كُ ؿَبلِؿكَّ كَُ بًَت ياْ مؤكبَِ ,طلُط ئًُُ ًُُ ,طلُط ثاكَكُ
ًُُ بُ ًُوبُت ئُو ثوُ باكياُُوَ ,ئًُُ اليًَُُلِ تلّ ببًِري ,هُُـوىًَم ؿكوهت بىوَ بُُاوّ هُُـوىِ
ٓاوكاكٍ ئُواُُّ ُُػؤًِ هُكَتاْ ,ياْ ًًَلثُجنُْ ,ئَُ هُُـوىُ ثًَىيوتِ بُٓاوكاكّ ُٓيُ ,ئُطُك
ٓاوكاكيُكُ مؤك كًًٍُ بَِ ,طلُط ئُوَيُ بًًَُىَيُكِ ًىئُهُهاتِ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿا ٓاوكاكّ
ئَُ هُُـوىُ ؿَكلَّ ,كِاهتُ ئًٌلاُُ ُٓك يُن هُ ئًٌَُ ًاُطاُُ ياْ هاكُُ ٓاوكاكّ ػُهَلِ بلُيّ ,بُكَ
طلُط هًَلَ ُكَميَم ؿَثًَلري ,ئُويٍ ئُوَيُ بُ ًىئُهُهاتِ تؤ ٓاوكاكّ كؤًُهًََم ػُهَم ؿَكُّ كُ
ثًَىيوتِ بُو ٓاوكاكيُ ُٓيُ ًّ ,هُطُيَ ئُوََ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًََِِ و ُٓكوَٓا ئًنافُيُكًٌِ بؤ
بللَّ ,ئُوَّ كان هاالك حمٌىؿ وتِ ,بُكَ ُُٓـَّ تُفوًىَ تل بىتلَّ هًُاوَّ بُ ًُكدًَم هاكُُ ياْ 6
ًاُط داكيَم كِاثؤكتِ ػُكز كلؿُِ ئُو بلَِ ثاكَيُ كَِواُُّ ثُكهًُاْ و سلىًُت و ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ
بللَّ و مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تاكا ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن تاكا ئُهعُؿّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كِاهتِ ئَُ بلِيِِ  %11يُ هُ ُٓك اليُن كُ هًَلَؿا ؿَهت ًٌُاْ كلاوَ با ئًٌَُ ًىداًُهُّ يُكالّ
ُُكُيّ ,ػًَلكلؿْ ياْ بلِيّ باًَُم و ؿوو ُٓوا ًُُ ,ئُُـاَ ثُكهًُاْ ُٓيُ ؿًََٓتُ هُك داؿَ و هُطُيَ
ػُهَم ىوُ ؿَكات و ًّ بؤ ً 8وًؤْ وَكؿَطلَ و تؤ بؤ ئُوَُُ وَكؿَطلّ؟ ,كىكَِ تؤ ًىهتُعًـ ًُت %11
ّ ًُعاًُكُّ ػؤت بؤِٓ؟ بؤ ًًووُتًَم كُ ًُٓىوّ دًِؤهايـ و ىىكِبُهُكّ و كًًٌاباكاْ كلاوَ ,بؤيُ
تىوًِ هُكَتاْ بىوَ ًّ ,تَِ ُاطَُ ئُو  %11يُّ كُ ؿَيربِيّ ٓاوكاكيُكُ بؤ ُُػؤًًُن ياْ بؤ
ئاواكَكاُِ هىكيايُ بؤ ُٓك بىاكيَلُ ثًٌَاْ باًُ ُٓك هاهًََلِ بىؿدُ ؿا ئًؼتًاك ؿَكلَُّ ,امامن هًَلَ مؤك
كَِئِ ؿكاو و ًّ هُطُيَ ئُو كَِئًاَُُ كُ سيًًََِتُوَ ,هُبُكئُوَّ ياكًُتِ ؿاُُكُ و ٓاوكاكيُكُ ثٌتطريّ
تُوا وّ ػؤَ بؤ هؤماْ ػاْ و كان عٌل ُٓوكاًًٍ ؿَكَُ ,بؤ كان هاالكيٍ هُوَّ كُ بًوفعى بؤ
بُؿواؿآىوُِ مياتل و ؿهًَِايِ مياتل ئُطُك كِاثؤكت ُٓبَِ ئاطاؿاكضياْ ُٓبَِ ٓؤْ هُكف ؿَكلَّ ,بُكَ
ئًقالاسًَلِ تليٌٍ ُٓيُ ,ئُطُك بًَتى ثُكهًُاْ ػؤًِ هًقُُّ تُُـكوهتِ كُ ثًَِ كِاهجًَلؿكَّ كُ ئًُُ
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كاكّ ئُويٍ بَِ بؤ بُؿواؿآىوْٓ ,ىُلُ عًالىُّ بُ ُُػؤًِ ًًَلثُجنُوَ ُٓيُ وابنامن ئُوََ كاكيَلُ
ئًنافُ بللَّ بؤ هًقُُّ ثُكهًُاُِ ًتًَلِ باًُ و هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ظًاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ظًاْ عبـاهلسًٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ًُوبُتِ ًاؿؿَّ  21ؿياكَ ًّ هُطُيَ ًاُُوَّ ًاؿؿَكَُ وَكى ػؤّ و هُكدًُِ ئُو ثلهًاكاُُّ كُ
ؿ.هُكوَك كلؿّ ؿياكَ ًُٓاْ ثلهًاك ًًٍِ ئاكاهتُّ وَميلّ ؿاكايِ ؿَكَُ كُ ئًال ئُو ثلهًاكاُُ
ؿووباكَ ُاكًُُوَ و ٓاوَ ِكيَِ وَكًًٌٍ هُبُكيَن وَميلّ ؿاكايِ ,ؿياكَ ؿَبَِ ئًٌَُ ئُوًَاْ ال كِووْ بَِ كُ
ػلاخ بُكاكًَِٓاُِ ثاكَ ُابَِ ببًَت بُ ٓؤكاكيَم بؤ ئُوَّ كُ ئَُ ثاكَيُ ُُبلِؿكَّ ,كِاهتُ ئَُ ثاكَيُ,
ٓىُلُ ًُٓىوًاْ بُ ؿؤكًؤًًَِت الًاُُ كُ ئَُ ثاكَيُ هُ هاكُِ كِابلؿوو كُ  %11بلِؿكاوَ بًًَُىَيُكِ
تُُـكوهت بُكاكًَُُِٓلاوَ ,وَكى ئُو ؿَىُ ًاؿؿَيُّ ياهايًاُُ بُكاكًَُُِٓلاوَ كُ ئًٌَُ ئَُ  %11يًُاْ
بؤ بلِيىَ ,بؤ صيىوُُ ئُوَّ هُُـوىِ ًًُٓـاْ ,كُ هًُ %11اْ بؤ بلِّ بُ ُُهُ ىاُىًُُكُّ كُ هُ
وَىائًعِ كىكؿهتاًٍُ ؿَهََِ ئَُ ثاكَيُ ؿًََٓتُ هُُـوىِ ًًُٓـاْ بؤ بًِاؿُاُِ ثلِؤفَ ؿياكَ ئًُُ
يُكًَلُ هُ هُُـوىُ باًُكاْ ,ئُطُك وَماكَتِ ًًُٓـاْ بًًَُىَ ًاًُهَُيُكِ تُُـكوهتِ هُطُيَ بللؿايُ
بُ ثًَِ ئُو ياهايُّ كُ ُٓيُ ,بُكَ ئُوَّ ئًٌَُ تًَبًًٌِاْ كلؿو ؿواتل بُؿواؿآىوصياْ بؤّ كلؿ هُ
هًقُُّ ًًُٓـاْ ,ؿياكَ ًُٓىوّ ػُكز كلاوَ هُ كؤًُهًََم بؤُُ و هُكؿاْ و كؤًُهًََم ًُبوُ ِ تل كُ
ؿكاوَ بُ كُهىكاكّ ًًُٓـاْ ,بُكَ ئًُُ بىوَتُ ئُوَّ كُ ًىيًََِلِ تُواو ياػىؿ ببًَتُ ٓؤّ
ثلِكلؿُُوَّ كُهىكاكّ ًًُٓـاْ ئًال هُئاهتِ ًىوُٓ ؿا بَِ ياػىؿ هُُٓك ئاهتًَلِ تلؿابًَت ,ؿياكَ ئًٌَُ
وَكى ثًٌَال باهٍ كلؿ ػلاخ بُكاكًَِٓاُِ ئَُ  %11يُ ئًُُ ؿَكُويَتُ ئُهتؤّ سلىًُتٓ ,ىُلُ ؿَبَِ
ئُوَ بؤ ئًٌَُّ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ كِووْ بلاتُوَ ٓؤكاكّ ئَُ ػلاخ بُكاكًَِٓاُُ هُاليُْ وَماكَتُكاُُوَ
ٓؤكاكَكُّ بؤِٓ ؿَطُ ِكيَتُوَ ,ئايا كًُِ ًُبوُ ُكُ بىوَ كُ ُُتىاُلاوَ كاكَكُّ ثَِ ئُجناَ بـكَّ وَكى
ئُوَّ كُ ثًٌَال ٓاوكاكامن باهًاْ كلؿ كُ دطُ هُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ مؤكبُّ ئُو فًئاُُّ كُ ٓاوكاكامن
باهًاْ كلؿ ثاكَكُياْ زيَ ُُبلِؿكاوَ ,بُ صيىوُُ وَماكَتِ ًًُٓـاْ هُ هًقُُكُّ ئًٌَُ وتًاْ ئُجنىًُُِ
ؿاؿوَكّ بُ فُكًِ ثاكَّ ً 6اُطِ ئُو  %11يُّ كُ ؿكاوَ بُ ئًٌَُ هًًَاْ هُسب كلؿوويُِتُوَ ,كُواتُ
ؿَبَِ وَميلّ ؿاكايِ ئُوَ بؤ ئًٌَُ كِووْ بلاتُوَٓ ,ؤكاك ًُٓ كُ هُكدًُِ فًئُكاُِ تل ُاتىاُّ ثابُُـ
بّ بُ بلِيِِ ئُو  %11يُ تُُٔا ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ُُبَِ ,ئُطُك تُُٔا ثُكهًُاُُ ؿَبَِ هُ ًاؿؿَكُ ؿا
تُُٔا بِىوهلَّ بلِيِِ ً ّ %11ىوُّٓ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ و ئُُـاًاُِ ثُكهًُآْ ,ىُلُ
ُاب َِ تُُٔا ُاو بًَِٔـكَّ و كُهًٍ ثابُُـ ُُب َِ بُؿاُِ ئُو  %11يُ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ باي هُو  %11يُ ؿَكُيّ ,بُكِاهتِ ًّ هُطُيَ ئُوََ يُعِِ ًُٓىو ًتًَم بًًَُىَيُكِ ياهايِ بَِ و
ئًُُ ئُطُك بُكِاهتِ بري بلُيُِوَ و بري هُ ٓاكَهُكّ بلُيُِوَٓ ,ىُلُ ئًُُ بًًَُم بىو هُ ؿاواكاكّ
ئُوَّ كُ ُاعُؿاهُتِ ُٓيُ هُ ًَُىاْ ًىوُٓكاْ ,بؤ ئُو ُا عُؿاهُتًُ هُ دًاتِ ٓان كلؿُِ هًوتٌِ
ًىوُٓ ,ئًُُ ٓاتُ ثًٍَ ,هُكَكِاّ ئُوَّ يُعِِ بري هُ ًافِ ئًِواْ ؿَكًُُوَ ,هُو ًاوَيُ ئُو
ًىُاىًُاُُّ كُ ٓىُلُ ئُوَ ثُيىَُـّ بُػؤمشاُُوَ ُٓيُ ُُٓـ تُئلًـّ زيَ ؿَكُيُِوَ تا طُيٌتُ هُك
ئُوَّ بوًََري كاكُ ؿَبَِ ُاوَ ُاوَ كِاثؤكت بِىوهّ بؤ ئُوَّ ئًٌَُ ً %11اْ زيَ ؿَبلِؿكَّ ,هُ كاتًَم ؿا بؤ
مؤك ؿآاتِ مؤك طُوكَّ تل وَكى ُُوت ئًَوتا بًؼُيُِ ؿَُطـاُُوَ بوًََري كاكُ ً 2اُط داكيَم كِاثؤكشياْ
بؤ بِىوهلَّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دا تى هُكّ ػؤت ئُو ُىىتُّ ًُناًِ بىو؟ تى هُكّ ػؤت ياْ ئُوَ ًُهُهُيُكِ هًاهِ بىو ,كداتاْ زيَ
ؿَكَُ كُ بناُّ ُىىتُ ًُناَ ُُبَِ ؿوايِ ُٓهَتاْ ُاهتًٍَِ داكيَلِ ؿيلُ ,بؤيُ ُٓهَتاْ ُاهتًٍَِ داكّ
وآُيُ بُكِاهتُِ ,ىىتُّ ًُناَ ؿَبَِ ًُناًِ بَِ بُ تايبُتِ دُُابت كُ ىاُىُِ كان كاكؿؤ ,دُُابِ وَميل
ئُطُك وَكًت ُٓبَِ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَُكِ بُ ًُوبُتِ ئَُ ئًوتقتاعُوَ ,سُم ؿَكَُ بناُّ ؿوو ًىيَّ ُٓيُ كُ ؿَتىاُّ تُئلًـّ زيَ بلُْ
و بناُّ ثاكَ هُ وَميلَكاْ و ؿَكَداتِ ػاي بلِاوَ ياْ ُا ,ئُويٍ ئُوَيُ يُكًَم بًَِلْ ,ثُكهًُاْ ػؤتاْ
يُكًَم بًَِلْ ىائًٌُّ ًُعاًِ وَميلَكاْ و ًىهتًُاكَكاْ ببًِّ ,بناُّ ئًوتقتاعُكُّ زيَ كلاوَ ياْ
ُا؟ ,ياػىؿ بّٔ هُو باُلُ سوابًاْ بؤ بلُْ كُ ًُعاًُكُياْ وَكؿَطلُْ ,ىهؼُيُن هُ ىائًٌُكًًُاْ
هُويًَُ ,بؤيُ تُئلًـ ؿَكًُُوَ كُ هُ ػؤًُوَ كُ وَميلَ و هُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ ئُو ئًوتقتاعُ بلِاوَ,
ؿووََ بُ ًُوبُتِ ىُما و ؿاؿوَكيُوَ يُعِِ ئًُُ ئُواْ كُ ٓاتُِ الّ ئًٌَُ و ئًَوتا وا بُ ئًٌَُ ؿَوتلَّ
كُ ئًٌَُ وَكى وَماكَتِ ًاهًُ ًىىُهليّ و ئًٌَُ ىاُىُُكًُاْ دَِ بُدَِ كلؿ ,ئُواْ ٓاتُِ الّ ئًٌَُ
وتًاْ ئًٌَُ هُ َ 1/1وَ ثاكَكًُاْ بلِيىَ ,ياهايُكُ ؿَهََِ  3113/7/1ئًُُ ياهايُكُّ ًاؿؿَّ ّ 22
هاهَِ  3113وتِ ئًٌََُ وَكى ًُٓىو اليُن سُىِ ػؤًاُُ ئُو ثاكَيًُاْ بؤ بطًَلُُِوَ ,ئُواْ كتابًَلِ
كَِمسًاْ ُىوهِ ئًٌَُ وَكًِ كتابُكًُاْ ؿاوَ ,ئًوتِاؿًاْ كلؿووَتُ هُك ئَُ ًاؿؿَيُ ئًَُُ تُئلًـ
ؿَكًُُوَ ئُو ثاكاُُ ؿَبلِؿكَّ ئًَوتاكُ و ئُوََ كُ ؿ.هُكوَك ؿاواّ كلؿ ًّ سُم ؿَكَُ بؤ بُ ِكيَنتاْ
بًؼىيٌَُِوَ ,بُ ًُوبُتِ هاهَِ  3111ئُوَّ كُ وَكطرياوَ ًوًاكيَم و ً 23وًؤْ بىوَ ّ 176 ,زيَ هُكف

226

كلاوَ ّ 866 ,زيَ ًاوَتُوَ ,هُ هاهَِ  3113ؿا ًوًاكيَم و ً 811وًؤْ وَكطرياوًَُ ,عِاّ ئُوَيُ كؤّ
وَكطرياو ِٓ هاهَِ  3113با بوًََري هُطُيَ ئُوَّ كُ ًاوَتُوَ ِٓ ُٓ 3111كؿووكِ ؿَكاتُ ً 3وًاك و
ً 676وًؤْ ؿيِاك ًُودىؿ بَِ ئًَوتاكُ ئُوَّ ًُعوىًامت ُٓيُ وابنامن هشُ تا ئًَوتا ثاكَّ زيَ هُكف
ُُكلؿووَ ,هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ؟ ئُظري ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ هًَلَ بُكَِمسِ وَكى هًقُُّ ياهايِ ؿاواكاكيُكِ ئُجنىًُُِ ؿاؿوَكضياْ بؤ ٓاتىوَ ئُطُك كوػوُمت
بـَّ بًؼىيٌَُِوَ بؤ بُ ِكيَناْ ,هُ يُكًَتِ ؿاؿوَكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بؤ بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاُِ
كىكؿهتاْ بابُت /ياؿاًت ,ؿَهََِ :هآلويَلِ ؿاؿثُكوَكاُُ ,ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ بُو ثًًَُّ ؿَهُكتِ
ياهاؿاُاُُ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ و كاكّ هُكَكِ و بُكؿَواًِ ؿاُاُِ ياهايُكاُُ ,كُ ياكًُتِ و بًُـاكّ
كاكيطُكياْ ُٓيُ هُ ثاهَجٌتِ كلؿْ و دًاكلؿُِ ؿَهُكتُكاْ بُ طٌتِ و هُكبُػؤيِ ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ
هُ ُٓكيٍَ ؿا كُ يُكًَم هُو ياهاياُُ باي هُهُكبُػؤيِ ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ ؿَكات هُ ياهاّ بىؿدُّ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,كُ بُ يُكًَم هُ ُٓكَ طلُطاليّ ياهايُكاْ ؿائُُلَّ ,بُٓؤيُوَ بىؿدُ ُٓكيُن هُ
ؿَهُكتُكاْ ؿياكّ ؿَكليَت ,ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ بُ ثًَِ ياهاّ بىؿدُّ فًاكَ  ّ 8هاهَِ  3113هُ
ًاؿؿَّ  23ؿآاتىوَ بلِّ  %11هُ ًىوُّٓ ئُواُُّ كُ هُ ًاؿؿَكُ باهللاوْ بُ ًُبُهتِ ؿابري كلؿُِ
ؿَكًاهَُ و ٓاوكاكيُكاُِ ٓاكَهُك كلؿْ بؤ ئُو كُهاُُّ كُ تىوًِ ًًَلثُجنُّ ٓاتىوْ ,كُ ئُو بلِيَُِ
هُ َ 3113/7/1وَ دَِ بُدَِ ؿَكلَّ ,ئُوَّ ئاًللايُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ؿَهُكتِ طفتىطؤ كلؿْ و
كَُ كلؿْ و مياؿ كلؿُِ بىؿدُّ ُٓك هَِ ؿَهُكتُكُّ ُٓيُ ,بُكَ ُابَِ ؿَهُالَتِ ياهاؿاُاْ ثُُا ببات
بؤ بلِيِ ِ ياْ كَُ كلؿُُوَّ ًىوُّٓ ؿاؿوَكاْ و ئُُـاًاُِ ؿاواكاكّ طٌتِٓ ,ىُلُ ًىوُّٓ ؿاؿوَكاْ و
ئُُـاًاُِ ؿاواكاكّ طٌتِ يُكًَم هُ ثلَُوًجُكاُِ هُكبُػؤيِ و ؿَهُكتِ ؿاؿوَكّ هُ ًُٓىو وكتًَلـا,
ُٓكوَٓا ؿَىِ ًاؿؿَّ ّ 23ياهاٍ ئاًافَ ثًَللاو. .......
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تلا ؿَكَُ هًقُُّ ياهايِ داكيَلِ ؿيلُ كًُت ؿَػىيَُِِوًَ ,ىافُىُتِ ئًٌَُ وَكبطلْ ,بَِ ئًٌَُ ًت
ُُػىيَُِِوَ ,ئَُ داكََ بُ ًىػاهُفُ ػىيَِـتاُُوَ ,فُكًىوْ دىابِ بـَُُوَ و تُواو وامّ زيَ بًَِّ,
وَكًِ ثُكهًُاُتاكَكاْ بـَُُوَ .ئُظري ػاْ فُكًىو.

بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ئًَوتا ئًٌَُ تُُٔا ؿوو دؤك ًىىتُكَظياْ بؤ ٓاتىوَ يُكًَلًاْ ئُوَيُ كُ ئايا ئَُ ًاؿؿَيُ سيًََِِ وَكى
ػؤّ ,يُكًَلًٍ ئُوَيُ كُ ُٓهَطريَّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ثًًٌَِاكيَم ُٓيُ ؿَهََِ ئَُ ًاؿؿَيُ ًًََُُِِ ,كَِ هُطُيَ ئُوَؿايُ كُ ئَُ ًاؿؿَيُ ًًَُُِِ تلايُ
ؿَهت بُكم بلاتُوَ؟  7كُي هُطُيَ ؿايُ كُ ًًََُُِِ ,كَِ هُطُيَ ؿايُ كُ سيًََِِ ,مؤكيُِ ,فُكًىوْ
ًاؿؿَكُ وىيَُِِوَ و بؤ ئُوَّ تُهـيقِ بلُيّ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاكيَلًٍ ُٓبىو كُوا ؿَبًَت ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ كُ  2كُي مياتل ؿاواياْ كلؿ كُ ؿَبَِ ثُكهًُاُِ
كىكؿهتاْ هاكُُ تُىليليَم بؤ ٓؤًُُتِ هُكف كلؿُِ ئُو ثاكَيُ بؤ كَِواُُ ئُكلَّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ هللتًَلّ ثُكهًُاْ ُُٓـَّ تًَبًِِ ُٓيُ هُهُك ئَُ ًُهُهُيُ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن فلهت اظيـ /هللتًَلّ ثُكهًُاْ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ كَِئِ ًّ ئُطُك ىاُىًَُم ٓاتبَِ و تُُنضيِ ساهَُتًَم بلاتُ ,ابَِ ئًٌَُ ًاؿؿَكاْ ثُكت و بآلوبلُيُِوَ,
ُٓك ًاؿؿَيُن ببُيُِ دًَطايُن هُُـوق هُويًَُ ,ىاُىُُكِ تايبُتِ ػؤّ ُٓيُ و تُُنضيِ ساهَُتُكُ
ؿَكات ,بُ كَِئِ ًّ ئُو ًىىتُكَسُ ُامامن ِكيَن و ئًشالاًٍ بؤ بلاؿَكاْ ,بُي بُ كَِئِ ًّ مياؿَ ,ئُطُك
ري بّ هُهُكّ ئُوَ ًافِ ئُواُُ.
ًىه ِ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هىوكْ هُهُك ئُو كَِئًُ؟ ؿَخيُيُِ ؿَُطـاُُوَ ,ئُظري ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
جيب سٜٚد برملإ نٛردشتإ بتكرٜر شٓ ٟٛلٔ نٝف ١ٝصرف ٖا ٙاالشتكطالات.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكم بلاتُوَ؟  22كُي هُطُيَ ؿايُ ,كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟  29كُي هُطُيَ ؿاًُُ
كُواتُ ُُكِؤيٌت ,فُكًىو ئُهوَِ ًاؿؿَكُ وىيَُِِوَ ,ئُظري ػاْ فُكًىو.

بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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املاد ٠ايثالري:ٕٛ
االشتُرار باشتكطاع  َٔ %11رٚا ب رٝ٥ض االقًْ ٚ ِٝا٥ب٘ ٚرٝ٥ض ايربملإ ْٚا٥ب٘ ٚايصهر ٚالطا ٤ايربملإ
ٚرٝ٥ض زتًض ايٛزراْٚ ٤ا٥ب٘ ٚايٛزرا ِٖ َٔٚ ٤بدرجتِٗ ٜ َٔٚتكاض ٢را ب ٚزٜر ٚ ٚنالٚ ٤زارات َٔٚ
بدرجتِٗ ٜ َٔٚتكاضَ ٢را ب ٚنٚ ٌٝزارٚ ٠املصتعارٚ ٜٔاصراب ايدرجات ارتاصٚ ١ايكطاٚ ٠الطا ٤االدلا٤
ايعاّ يػرض دلِ صٓدٚم الاَْ ١رض ٢ايصرطإ ذصب قاْ ٕٛصٓدٚم الاَْ ١رض ٢شرطإ يف اقًِٝ
نٛردشتإ املرقِ ( )11يصٓ3112 ١
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟  3كُي هُطُيَ ؿاًُُ بُ مؤكيُِّ ؿَُط
ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
اغياؿَ  21لً ٢ايٛزارات ٚادتٗات غ املر بط ١بٛزار ٠ايت ٢يدٜٗا بعثات ا ٚزَاالت ا ٚاالجازات ايدراش ١ٝخارد
ايعرام االيتساّ بتٛزٜع ذصص املكالد املدصص ١هلا ذصب ايٓصب ايصهاْٚ ١ٝاالختصاص يهٌ ستافظ١
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,ئًٌَُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَكىػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقٍُُ ؿاكايٌ فُكًىو.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُكّ ًُُ و ثٌتطريّ ًاؿؿَكَُ ؿَكُيّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ هُطُيَ ئُوَيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ئآُُط ػاْ فُكًىو.

بُ ِكيَن ئآُُط عاكف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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وَهَآلِٓ ًّ ىُت كؤيَ ُاؿََ هُهُك ًىُُٓـهري و كُواؿيلّ وَماكَتِ ئًعٌاك و ئًولاْ و وَماكَتِ
بُهُؿيات ,ىُت ىُت كؤيَ ُاؿََ ,تُهَُبُكُّ ػؤًٍ ُٓك ؿَهًٍََ ئُوكِؤ طىيًَاْ زيَ ُُبَِ هبُيَِِ طىيًَاْ زيَ
ؿَبٌَ ,بُكِاهتًٌِ ؿَماُّ ,اٌُاهلل تُتبًقًٌِ ؿَكُْ ,ئًٌَُ هُو ًاؿؿَيُ ؿاواًاْ كلؿووَ وَكى هًقُُّ
ئاوَؿاُللؿُُوَ ,كُ ؿَوكاتِ تُؿكيبِ بؤ كُواؿيلّ فُُِ هُ وَماكاتِ ئًعٌاك و ئًولاْ و بُهُؿيات
بلليَتُوَ ,بُ ِكيَناْ هُبُبًٌٌاْ ُٓيُٓ ,ىُلُ تًُاًاّ ُٓؿكّ ئًُىاي ؿَكُيّ كُ بؤ (ظاكيًُّ ئؤكؿَك)
هُكف ؿَكلَّ ,بؤ ًُكيلُيُكِ ًىعُيُْ بؤ وَماكَتُكِ ًىعُيُْ كُ بُ ػؤّ ئُهاهُْ ئًٌِ
ًىُُٓـهِ ػؤًاْ ؿَكات ,بُ تُؿكيبُكِ كَُ ئُو ًىُُٓـيوُّ ػؤًاْ بًَِري هُو دًَطايُّ ؿاًَُري و
تُؿكيبِ بلات ,ئُو ثاكَيُّ بُ ًوًاكات وَكى ئًُلّ تُ ري ؿَؿَيُِ ئًٌلاف و ؿَؿَيُِ تُمسًٍ ,ئُوَ
ُُٓـَّ ؿَيِِ هًَلَ كُواؿيلّ ػؤًاْ تُؿكيب ث َِ بلُيّ و ئُو ثاكَ بُُٓؿَك ُُبُيّ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهلظيّ فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلظيّ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهتِ ًاؿؿَيُكِ مؤك باًُ و ثٌتطريّ زيَ ؿَكَُ ,بُكَ هُ ئُػريّ كُ ؿَُىوهليَت بُ طىيَلَّ ِكيَقَّ
ؿاًٌُتىاُِ بؤ صيىوُُ ؿَهََِ بًُلى طُوكَتلَ هُ ماػؤ ,بُكَ  31كُي هًَِ ؿَكٓىوَ و ميلَن و بُتىاُاُُ
و بُِٔ ؿَكَوَ ,بُكَ ماػؤ  21كُهِ زيَ ؿَكَِٓ بُ تىاُا و ميلَكّ و بتىاَُِ ئُو ٓى كُهُّ ,بُكَ 31
كُهُكُ بًَِلَّ ياْ  21كُي هُ ؿووك بًَِلَّ  11كُي هُ ماػؤ بًَِلَّ بؤ صيىوُُ ,ئُوَ ًُوًٓبُيُ و
ميلَكًُ ,بًُلى يُكًَلِ ميلَن هُ دًَطايُكِ ,هُ طىُـيَم ٓىاك ًاهَُ يُكًَلِ تل هُ ًاكيَلِ  11كُهِ زيَ
ميلَكُ ,يُعِِ بُو ِكيَقَيُ ؿابَُ بللَّ ,ؿَبَِ  21كُي هُ ًاك بّٔ ,بُكَ هُو طىُـَ ؿوو كُي زيَ
بّٔٓ ,ىُلُ طىُـَ ًّ ,ثًٌَىايُ بُ ِكيََقَّ ؿاًٌُتىاْ مؤك ُؿكَ و ؿَبَِ بُ طىيَلَّ ميلَكِ و هًَٔاتىويِ
بَِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
اغياؿَ  :21لً ٢ايٛزارات ٚادتٗات غ املر بط ١بٛزار ٠ايت ٢يدٜٗا بعثات ا ٚيسَاالت ا ٚاالجازات ايدراش ١ٝخارد
ايعرام االيتساّ بتٛزٜع ذصص املكالد املدصص ١هلا ذصب ايٓصب ايصهاْٚ ١ٝاالختصاص يهٌ ستافظ١

بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
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تلايُ كَِ هُطُيَ ؿايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟ ,بُ كؤّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ
ًاؿؿَيُكِ تل فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املادً 23 ٠تسّ ذه ١َٛاالقً ِٝب:
أٚالٓ /فٝا املعارٜع ٚفل ارتط ١املعًٓ ١ف ٢املٛازْ ١االشتثُار َٔ ،١ٜقبٌ ايٛزارات ٚذصب اختصاصٗا ٚالجيٛز
الٚ ١ٜزارٓ ٠فٝا املعارٜع خارد اختصاصٗا
رياْٝا /سٜٚد برملإ نٛردشتإ بتكارٜر َتابع ١فصً ١ٝأ ٚنٌ اربع ١اظٗر َٔ قبٌ ٚزار ٠ايتدطٝط
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ئًٌَُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيًّٓ ,ض تًَبًًٌِاْ هُهُكّ ًُُ ,تُُٔا ؿًَُوَّ
عُكمّ ئُو بابُتُّ بلَُ كُ ُُٓـيَم ًاؿؿَ هُ ىاُىُُكُ ئًولا كلا ,واتُ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاِْ ,كيٌَاْ
بـاتَِ هُطُيَ هللتاكيُتِ ثُكهًُاْ و هًقُُّ ياهايِ و هًقُُّ ٓاوبَُ هُهُك ًُُُهُ ِكيَنبُُـّ
ًاؿؿَكاْ ؿواّ ئُوَّ كُ . .....
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُكّ ًُُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاواكاكيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ تًُُا ؿوو كُي ,ئآُُط ػاْ و ؿ.اظيـ ,ئآُُط ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ًّ هُو ًاؿؿَيُ ؿَهًٍََ ,هُباكَت بُ بلِطُّ ً ّ1اؿؿَّ  23ئُوَ تًَبًِِ
كلاوَ بُ ثًَِ ػٌتُّ ثلؤفَكاْ كَِٓاوّ ئَُ ًاؿؿَيُ ُُكلاوَ ,بُ ثًَِ ػٌتُّ ثلؤفَكاْ كُ بؤًاْ ؿيَت,
بُ ِكيَناْ كَِٓاوّ ئُو ًاؿؿَيُ ُُكلاوَ ,هُهُك بلِطُّ  3كِاثؤكتِ وَماكَتِ ثالُـاُاْ ؿَبَِ ًىتابق هُطُيَ

221

ػٌتُّ كِاثؤكتِ وَماكَتُكاْ ,مؤكداك كُ بؤًاْ ؿيَت ئُوََ ًىتابق ًُُ ,عًالدُكِ زيَ بلُْ ,مؤك
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان اظيـ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.اظيـ وَكتِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُو ًاؿؿَيُ ًاؿؿَيُكِ مؤك باًُ كُ سلىًُتِ ثَِ ثابُُـ كلؿووَ بُوَّ كُ ثابُُـ بَِ بُ ئُو ثالُُّ
كُهُ بىؿدُّ وَبُكًَِٓاْ ُٓيُ ,بُكَ بُكِاهتِ مؤكداكاْ ئُو ثالُُّ كُ هُ بىؿدُ ؿياكّ كلاوَٓ ,ىُلُ
ثالُُكُ ًُٓىوّ ئُوَ ؿَطليَتُوَ كُ ًًَقووّ ؿَهت بُكاكبىوْ و دَِ بُدَِ كلؿُِ و مؤكداكاْ كُ
ثلؤفَكاْ كُ ؿًًََُِِوَ ؿَبّ بُ ثلؤفَّ بُكؿَواَ ٓؤكاكَكُّ ئُوَيُ كُ ثابُُـ ُُبىوُُ بُو ثالُُّ كُ
بؤّ ؿياكّ كلاوَ ,هًُاوَّ كاتِ ؿياكّ كلاوّ ػؤّ ؿا دَِ بُدَِ ُاكليَّ ,هُباكَت بُ بلِطُّ  3ئُو
كِاثؤكتُّ كُ هُاليُْ وَماكَتِ ثالُـاُاُُوَ بؤ ثُكهًُاْ ؿًََُلؿكَّ ,ؿياكَ هًَلَؿا ؿَهََِ بؤ ثُكهًُاْ ُُن
بؤ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاًْ ,اؿاَ بؤ ثُكهًُاُُ ؿَبَِ بـكيَتُ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ و هًقُُكاُِ ثُكهًُاْ
هًَِ ئاطاؿاك بّ ,ئُوَّ ًّ بنامن تا ئًَوتا وَماكَتِ ثالُـاُاْ هُ هاهَِ ٓ 3113ىاك كِاثؤكتِ ُاكؿووَ ,بُكَ
ًِٓٔ ُُؿكاوَتُ ئُُـاًاْ و هًقُُكاُِ ثُكهًُاْ ,تُُٔا هُ هُكؤكايُتِ ًاوَتُوَ ,بُكَ هًَلَ ؿَهََِ بؤ
ثُكهًُاًْ ,اُاّ وايُ ًُٓىو ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل ئُطُك تًَبًًِت ُٓبَِ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿياكَ وَماكَتِ تُػتًت ًُٓىو ٓىاك ًاُط داكيَم ُاكؿوويُتِ ,ئُطُك ًىتابق ُُبَِ ًُفلومَ ثُكهًُاْ
وَكًًاُِ بـابايُوَ ,بًىتبايُ ئُو فُىُكَتاْ ًىتابق ًُُ ياػىؿ باُطًاُِ بللؿبايُ بؤ ًىتابُىُ كلؿُِ,
بؤيُ ئًٌَُ ؿاوا ؿَكُيّ ًاؿؿَكُ ,وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكًُاْ كلؿ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ ,بُو ٓؤيُ و ئُهباباُُّ كُ دُُابِ وَميلّ ؿاكايِ
ػىيَِـيُوَ:
املادً :23 ٠تسّ ذه ١َٛاالقً:ِٝ
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أٚالٓ /فٝا املعارٜع ٚفل ارتط ١املعًٓ ١ف ٢املٛازْ ١االشتثُار َٔ ،١ٜقبٌ ايٛزارات ٚذصب اختصاصٗا ٚالجيٛز
الٚ ١ٜزارٓ ٠فٝا َعارٜع خارد اختصاصٗا
رياْٝا /سٜٚد برملإ نٛردشتإ بتكارٜر َتابع ١فصً ١ٝأ ٚنٌ اربع ١اظٗر َٔ قبٌ ٚزار ٠ايتدطٝط
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكم بلاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟ بُ كؤّ ؿَُط ثُهُُـ كلا فُكًىوْ بؤ
ًاؿؿَيُكِ ؿيلُ ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد :22 ٠لً ٢ذه ١َٛاقً ِٝنٛردشتإ اختا ايطرم ايكاْ ١ْٝٛيترص ٌٝمجٝع َصتركات ذه ١َٛاالقًِٝ
يد ٣اذته ١َٛاالحتاد ١ٜذصب اذهاّ ايدشتٛر
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ئًٌَُ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكُيّ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ فُكًىو.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُكّ ًُُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاواكاكيّ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ ,تًُُا هًىَيى ػاْ و ًاًؤهتا عٌل ,هًىَيى ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُو ًاؿؿَيُ ,ئًٌَُ ًاؿؿَّ ً 37اْ هًَلَ ئًولا كلؿ ,طىشياْ هًا ُيُكِ ُىَّ هُ ًاؿؿَّ  22ؿاؿَ ِكيَقيُِوَ,
كُِٓ بُ ًُٓاْ ًاؿؿَ و بُ ًُٓاْ هًا ُ ػىيَِـكايُوَ ُامامن هُبُكِٓ؟.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاًؤهتا عٌل فُكًىو.
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بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,ئَُ ًاؿؿَيُ ًاؿؿَيُكِ طلُطُ ًٓىاؿاكَ تؤمَّ بُ تُئُُِ هُهُكّ
تًَ ُِثُ ِكيَّ و ُٓكوا بلِوا بُهُكًاُـا ,ئَُ ًاؿؿَيُ باي هُوَ ؿَكات كان عبـاهلل هُ ًاؿؿَكِ تل ئاًافًَاْ
ثًَِ كلؿو بُعنيَلٌاْ هُهُكّ ىوًُاْ كلؿ ,ئًٌَُ هًَلَ ئًوناًِ سلىًُتِ ُٓكيٍَ ؿَكُيّ بُ بُؿوآىوُِ
ِكيَطُ ياهايًُكاِْ ,كيَطُ ؿَهتىوكيُكاْ ,هًَلَ ثلهًاكيَم ُٓيُ ,ئُوَهَُْ بُِٓ ؿَهت ثَِ بلات و كُّ ؿَهت
ثٌَ بلات؟ ئُو هُىفُ مًًَُُُ كُيُ؟ كُ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ؿايـََُِ بؤ سلىًُت ,هُ بُياًُُوَ ؿَهت
ث َِ بلات وُٓك ئًَوتا ؿَهت ثَِ بلات,ياْ ُٓكوا ؿووباكَ تا هاهًََلِ تل ئَُ كاتُ ئًٌَُ ؿيًَُِوَ و ؿووباكَ
ثلؤفَ ياهاّ هاهَِ  3112يٍ ؿيَتُٓ ,كوَٓا ُىوهلاوَ هُ ًاؿؿَيُكِ ؿَهتىوكّ ؿا ئَِ ًاؿؿَيُكِ
ىاُىًُُ ًّ ,ثًًٌَِاكَكُّ كان عبـاهلل ؿووثات ؿَكًُُوَع ,كُ ػؤّ ُامامن بؤ ُٓهَُِهتايُوَ ,كُ ئًوناًِ
سلىًُت بلُيّ بُ هُىفًَلِ ًىسُؿَؿُ ,ا ُا ئُوَ باهًَلِ تل ػؤ ًّ هًَلَ بىوَ بُ ِكيَن هُكؤكِ
ثُكهًُاْ ,باهِ ًاؿؿَكُّ تل بىو. .....
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ًاًؤهتا عٌل هُهُك وَىت تُسـيـ بللَّ ,كاكُ ًىُاىًًُُاْ كلؿ ؿوايًِ ,ىىتُكَسِ كان عبـاهلل بىو كُ
وَىت تُسـيـ بللَّ ,ؿَُطِ ًَُُِٓاً ,اًؤهتا عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًذامَ بـَْ با ىوُكَُ تُواو بلَُ ,ئًَوتا ئًٌَُ هُ ًاؿؿَيُكِ تامَ ؿايّ ياْ ًاؿؿَيُكِ كؤُُ؟.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئَِ بؤيُ ئُوًَاْ هُ ى كلؿَوَ ,بؤ ئُوَّ ئَُ ًاؿؿَيُ ,بُكَ هُ ًاؿؿَّ ثًٌَىو كُ كَبتِ بُ ًاؿؿَكُ
ُٓبىو كُ هُ ىًاْ كلؿَوَ ًُٓىوّ ًىُاىًُُ كلاو تُهىيتِ هُهُك كلا ,كُ وَىت ُُبًَِ ,اًؤهتا عٌل
فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُُٓكسايَ با كُي تُهًُِّ ُُكات ًّ ,ثًًٌَِاك ؿَكَُ و ًٓىاؿاكَ كُهًٍ تُهًُِّ ُُكات ,با ُٓك
ىوُيُكُ بَِ و بلِوات ,ئُوَ هًقُُّ ياهايِ ثًَِر ًَُ ,بلاؿَك ؿاًٌُتىوْ ,ئًٌَُ ثلهًاكيَلِ ًىسُؿَؿ
ئاكاهتُّ بُ ِكيَنتاْ ؿَكَُ وَكى ًىئُهُهُّ تًُليعِ و كَىابِ ئَُ وكتُ ,ئُطُك سلىًُتِ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ ئًتؼامّ تىكىِ ىاُىًُُّ ُُكلؿ ,ئًَىَ ُٓهَىيَوتتاْ ِٓ ؿَبَِ؟ ,كُّ ئًوناًِ ئَُ سلىًُتُ
ؿَكُْ؟ بًلُْ ,مؤك هىثاي.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَكى دُُابت ئاًافَت ثًَِ ؿا بُ ؿَُطـاْ ئُو ئًقالاسُ تُسـيـ كلؿُِ كِؤف ؿَُطِ هُهُك ؿكاو بُ ثًَِ
ًاؿؿَّ  56بلِطُّ  ّ 3ثُيلَِوّ ُاوػؤّ ثُكهًُاْ ُابَِ ئُو ًاؿؿَيُ ؿووباكَ ًىُاىًُُ بلليَتُوَ,
ثًًٌَِاكَكَُ ِٓ كان عبـاهلل ًُال ُىكّ بىو.
املاد :22 ٠لً ٢ذه ١َٛاقً ِٝنٛردشتإ اختا ايطرم ايكاْ ١ْٝٛيترص ٌٝمجٝع َصتركات ذه ١َٛاالقًِٝ
يد ٣اذته ١َٛاالحتاد ١ٜذصب اذهاّ ايدشتٛر
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكمبلاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟  3كُي هُ طُيَ ؿاًُُ بُ بُمؤكيُِّ ؿَُط
ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
لً ٢ذه ١َٛاقً ِٝنٛردشتإ ارشاٍ َعرٚع َٛازْ ١االقً ِٝيًصٓ ١املاي 3112 ١ٝاىل ايربملإ خالٍ َد ٠ال
تحاٚز اشبٛلني َٔ صدٜل قاَْٛ ٕٛازْ ١اذته ١َٛاالحتاد١ٜ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ئُوَ ثًٌَؼلآُ ,ك ؿًًَََِِ ئُو ًاؿؿَيُ ,ئُو ًاؿؿَيُ كَِئًُن ُٓيُ ؿَهََِ ئًولا بللَّ كَِ هُطُيَ ؿايُ
تلايُ ؿَهت بُكم بلاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿايُ سيًًََِتُوَ؟ ئًولا كلا ,دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئَُ ًاؿؿَيُ ئُطُك ئًولاّ بلُُُوَ ئًَىَ ؿيَّ بُ ثًَِ ًُناًِ ثُكهًُاْ هُطُهٌَاُـا تُعاًىي ؿَكُْ,
ًُعِاّ ئُوَيُ ؿَطُ ِكيًَُِوَ عُيِِ ًًُاكًوُكاُِ داكاْ ,بؤيُ ؿَب َِ ئُوَ ًىالسُمَ بللَّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًُُ ؿَُطِ ًَِٓا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿََيُكِ تل ,وَكى ئًَوتا كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد :25 ٠ال كدّ َعرٚلات ايكٛاْني ٚايكرارات ايت ٢رت ب لًٗٝا بعات َاي ١ٝاىل ايربملإ اال بعد اذتصٍٛ
لًَٛ ٢افك ١زتًض ايٛزرا.٤
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دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ئًٌَُ هُ هًقُُّ ياهايِ ؿاواًاْ كلؿووَ ئُو ًاؿؿَيُ ئًولا بللَّ ,هُبُكئُوَّ
ًىػاهفِ ىاُىْ و ثُيلَِوّ ثُكهًُاُِ كىكؿهتاُُ ,ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ًافِ ئُوَياْ ُٓيُ ثلؤفَ تُىـيٍ
بلُْ ,بُكَ هُكؤكايُتِ ثُكهًُاْ ؿائًٌُْ وا ًىتُبُعُ كُ ُٓك ثلؤفَيُن ئًوتناًاتِ ًازي هُهُك
ؿكوهت بللَّ ياْ ؿاًُمكاُـُِ ُٓيئات و ئُواُُ ئًشاهُّ سلىًُت ؿَكات و كَِئِ سلىًُت وَكؿَطلَّ,
ياْ كاتِ ػىيَِـُُوَّ ثلؤفَكُ ياْ ؿواّ ئُوَّ كُ ثلؤفَكُ ؿَػىيَِـكيَتُوَ ,ئًِذا كَِواُُّ سلىًُت
ؿَكلَّ ,واتُ ًاؿؿَكُ ًىدًب ًُُ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿهًَل حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُطُ َي بؤٓىوُِ هًقُُّ ياهايِ ؿايّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ئُوَ كَِئًُن ُٓيُٓ ,ىُلُ ئُطُك ًاؿؿَكُ هُ ى بللَّ ,ئَُ ًُٓىو ًىُاىًُُيُ بؤِٓ بلُيّ ,ئُوَ
ؿوو كُي و ثًَِر كُي ؿاواّ هُ ىياْ كلؿووَ ,كَِ هُطُيَ ؿايُ ئَُ ًاؿؿَيُ هُ ى بللَّ تلايُ ؿَهت بُكم
بلاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟  7كُي هُطُيَ ؿاًُُ بُ مؤكبُِّ ؿَُط هُ ى كلا ,بؤ ًاؿؿَيُكِ تل كان عىُِ
فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املادٜ :26 ٠تِ ايتعاٌَ َع املعا٥دات املصترصً َٔ ١ايعًُٝات ايٓفط ١ٝارتاص ١باذتك ٍٛايٓفط ١ٝذصب اذهاّ
ايدشتٛر ايعراقٚ ٢املاد َٔ 15 ٠قاْ ٕٛايٓفط ٚايػاز يالقً ِٝذتني اصدار قاْ ٕٛصٓدٚم نٛردشتإ يًعا٥دات
ايٓفط.١ٝ
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ئًٌَُ هُطُيَ ًاؿؿَكُيّ وَكى ئُوَّ ٓاتىوَ هُ ثلؤفَكُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ؿاكايِ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ ًُُ هُهُك ًاؿؿَكُ و هُطُهَِ ؿايّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل؟ فُكًىو.
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بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ كان عبـاهلل مؤك بُ ئُوَ ًاُـوو بىوَ با يُكَُ داك ئُو بِىوهري ,ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ
ُىوهلا ,كان عبـاهلل ًُال ُىكّ ,كان ؿهٌَاؿ ,هًىَيى ػاْ ,كان كاكؿؤ ,كان بلٓاْ ,كان عبـاهلل ,كان ئاكاَ,
كان ظيُ هعًـُ ,اهم ػاْ و ؿ.اظيـ ,كُي ًاوَ؟ كان عبـاهلل فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلل ًُال ُىكّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَن كِووُللؿُُوَيُن ,هُكَتا تُُٔا ؿًَُوَّ ئاًافَ بُوَ بـََ ,هَُ ًاؿؿَيُ ؿوو ًت ُٓيُ تًَلُيَ كلاوَ,
بابُتِ ؿآاتِ ُُوت و بابُتِ هُُـوىِ ؿآاتُ ُُوتًُكاْ ,يُعِِ ئًُُ ؿوو ًتِ دًاوامَ ,بُ ىُُاعُتِ
ًّ ئُوَّ ثُيىَهتُ بُ هُُـوىِ ؿآاتُ ُُوتًُكاْ كُ هُ ًاؿؿَكُ باهِ ًاؿؿَّ  15ياهاّ ُُوت و طامّ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَكات ,ئًُُ ًتًَلُ ؿآاتِ ُُوت ًتًَلِ تلَ ,ئُككِ ؿَكٓىواُـُِ ياػىؿ ثُهُُـ
كلؿُِ ياهاّ هُُـوىِ ؿآاتُ ُُوتًُكاْ ئًُُ ئُككًَلُ ؿَبآ ثُكهًُاْ ثًَِ ُٓهَوَِ و ئُجناًِ بـات ,ئَُ
هُُـوىُ ُٓك ؿكوهت بَِٓ ,ىُلُ ثًٌَال هُ ياهايُن ؿا ئاًافَّ ثًَـكاوَ ,ىوُّ ًّ هًَلَ هُهُك ؿآاتِ
ُُوتُ ًّ ,ؿًَُوَّ بؤ بُؿيوِ ئَُ ًاؿؿَيُ ,ئَُ ًاؿؿَيُ ثًًٌَِام بلًَُٓ ,ىاؿاكَ ؿَُطًٍ بًََِِ و ًاؿؿَّ
 26بُو ًًَىَيُّ زيَ بللَّ /1( ,سلىًُتِ ُٓكيٍَ ًُٓىو ئُو ؿآاتاُُّ وَن هُ ػاهَِ ً 21اؿؿَّ ّ 1
ياهاّ ُُوت و طامّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ع عرياق ؿياكّ كلاوَ و ُٓك ؿآاتًَلِ ؿيلُّ ثلؤهُكاُِ ُُوت كُ
تا بُكواكّ  3113/13/21وَكّ طلتىوْ ًُٓىوّ بُ هًوتًَم هُ ًاوَّ  21كِؤف ؿا هُبُكواكّ ثُهُُـ
كلؿُِ ياهاّ بىؿدُّ ُٓ ّ 3112كيٌَُوَ كَِواُُّ ثُكهًُاْ ؿَكلَُّ ,او بلِ و تًَٔىوْ و ُاوًٌُاُِ
تُواوّ ًُٓىو ئُو ثلؤفاُُّ كُ هُ هُك ؿآاتِ ُُوت تا  3113 /13/21ئُجناَ ؿكاوْ سلىًُت بُ
هًوتًَم كَِواُُّ ثُكهًُاُِ ؿَكاتُٓ /2 ,ك ؿآاتًَم كُ هُ ثلؤهُكاُِ ُُوت بُؿّ ؿيَّ ػُكز كلؿًُاْ
ؿَبًَت بُ ئاطاؿاكّ و كَِماًُُـّ ثُكهًُاْ بَِ) ,بلِطُّ  2ئُطُك ئًذامََ بـَّ تُُٔا كِووُللؿُُوَيُن
ؿَؿََ ؿآاتِ ئًٌَُ ًُٓاُُ و ًُبوُ ُكُ و هُكٓاوَكاْ باي ُاكُيّ و ًُبوُ ُكَُ كًُّ بؤ ػؤَ
بؤٓىوًَُلٍ ُٓيُ و ثًٌَىايُ مؤك مياتلَ هُ بىؿدُّ ئًُوايَ ,ئًُاُُ سُىِ ػُهَلِ كىكؿهتاُِ هُهُكَ بُ
تايبُتِ بُ كىكتِ ئًٌَُ كِاهتُ بىؿدُ بؤ ػُهَلِ كىكؿهتاْ ػُكز ؿَكلَّ ,بُكَ سُىِ ػُهَم هُهُك
ؿآاتِ ُُوتُ ,هُ مؤك وكتـا بؤ صيىوُُ هُ ُُكوير و هُ ئًُليلا هًوتٌِ دًادًا ثُيلَِو ؿَكلَّ بؤ ئُوَّ
ػُهَم كِاهتُوػؤ هُ ؿآاتِ ُُوت هىوؿًُُـ بَِ ,بؤيُ ًٓىاؿاكَ و ؿاواكاكَ ئَُ ًاؿؿَيُ هُ ياهايُكُ دٌَ
بُدَِ بللَّ بُ ًًَىاميَم بتىاُري هُ ئًَوتا بُؿواوَ ؿآاتِ ُُوت كِاهتُوػؤ وُيُِ ػنًُت ػُهَلِ
كىكؿهتاْ ,و ًىوُٓ ػؤك و و ػُهَلِ بَِ ًىوُٓ ,مؤك هىثاي.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
تلايُ ئُطُك بًًَِلّ ؿَهتاو ؿَهت سياُطاتَِ و بًًَِليّ بؤ هًقُُّ ياهايِ ,كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريّ ثًًٌَِاكَكُّ كان عبـاهلل ؿَكَُ ,ثًٌَىايُ ئُطُك ثًًٌَِاكَ كُ ئاوا ؿاُُ ِكيَقكَّ بىوُِ ئَُ
ًاؿؿَيُ هًَلَ ُاماُري مَكوكَتِ ًُٓ وَن ئُو ًًَىَيُّ كُ ُىوهلاوَ؟ ,بؤيُ ئًنافُت بؤ ئُو بلِطاُُّ كُ
كلؿّ يُن بلِطُّ ؿيلُّ بؤ مياؿ ؿَكَُ ,ئُويٍ ئُوَيُ (بؤ هاهَِ ؿآاتىو ؿآاتُكاُِ ُُوت كُ بُكيَطا
دًا دًاكاْ وَؿَهت ؿيَّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُ بىؿدُّ  3112وَن ؿآاتِ ُاوػؤ ئُفًاك بللَّ,
ؿآاتِ ُُوت بؤ ثلؤفَ بىؿدُّ  3112وَن ؿآاتِ ُاوػؤ ئُفًاك بللَّ و بًَتُوَ ثُكهًُاْ) ,مؤك
هىثاي تُُٔا ئُو ػاهَُّ بؤ مياؿ بللَّ ئًنافُتُْ بؤ ػاهَُكاُِ كان عبـاهلل.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًىَيى ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ًُوبُت ئُو ًاؿؿَيُ هُ يُكَُ كِؤفّ طفتىطؤ كلؿْ هُهُكّ ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُ ,كان عبـاهلل
ثًًٌَِاكّ كلؿ مؤكبُّ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ باهًاْ كلؿو طىتًاْ ئُوَ هُ ًاؿؿَّ ٓ 26اكَهُك ؿَكلَّ,
ئًَوتا ثًًٌَِاكَكُ ٓاتىوَتُ ئاكاوَ كان عبـاهلل ثًًٌَِاكَكُّ ػىيَِـووَتُوَ و باهِ كلؿووًًٍَِ ,
ثٌتًىاُِ هُ ثًًٌَِاكَكُّ كان عبـاهلل ًُال ُىكّ ؿَكَُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتًىاُِ هُ ثًًٌَِاكَكُّ كان عبـاهلل ؿَكَُ كُ بُكِووُِ ؿياكَ ,بُكَ ئُوَّ كُ ثُيىَُـّ بُ
ًاؿؿَكُوَ ُٓيُ ,مياتل كًُّ ثًٌَىايُ ئًُُ طلفتًَلُ كُ هاكُُ كِووبُكِووًاْ ؿَبًَتُوَ هُبُكئُوَّ
سلىًُت يُكًَم هُ بًاُىوَكاُِ بؤ دَِ بُدَِ ُُكلؿُِ ياهاّ ُُوت و طام ُاكؿُِ ثلؤفَيُ بؤ ثُكهًُاُِ
كىكؿهتاْ ,كُ طىايُ ئُطُك ئًُُ ثلؤفَ ياهايُكاُِ كُ ثُيىَُـاكْ بُ ياهاّ ُُوت و طام ثُهُُـ بلُيّ,
ئًال ئُو كًٌَُيُ ُاًًََِِ ,ؿآاتُكُ ؿًََٓتُ ئَُ هُُـوىُ هُ كاتًَم ؿا ياهاّ ُُوت و طام ؿياكّ كلؿووَ,
ؿَبَِ هُُـوىُكُُٓ ,يئتُكُ ,ؿكوهت بللَّ ,ئًِذا سلىًُت بًًَِليَعتُ ثُكهًُاْ ,تُُٔا ثُكهًُاْ
هُكسًُتًاْ و ثُهُُـ كلؿًُاْ ؿياكّ ؿَكاتُُ ,ن ثلؤفَ ياهايُكُ بُ ًُٓاْ ئُوَّ ياهاّ ُُوت و طام
كُ ؿَيًَِلَّ و ئُوَّ كُ ثُيىَُـّ بُ هُُـوىِ ؿآاتُوَيُ ,بُ ًُٓاْ ُٓك ئُو ؿَىاُُّ كُ هُ ياهاّ
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ُُوت و طام ٓاتىوَ ؿَيًَِليَتُ ثُكهًُاْ هًُىُاىًَُُ ًاوَيُكِ ؿووكوؿكيَقَ ئُو ثلؤفَ ياهاياُُ هُ
ثُكهًُاُُ بُ بَِ ئُوَّ ئًٌَُ بتىاُري ثلؤفَ ياهايُكُ ؿَكبلُيّ ,ػؤّ ياهايُكُ ُٓيُ ,بؤ كؤًجاًُاكاًٍُ
و بؤ هُُـوىِ ؿآات ,سلىًُت كُ ُٓيئُكُّ ؿكوهت كلؿ تُُٔا هُكسًُتًاْ و ثُهُُـ كلؿُِ
ُٓيئُتُكُّ ؿَبَِ بًًَِليَتُ ثُكهًُاْ ,وَكى ًُٓىو ئُو ثلؤفاُُّ كُ ُاكؿوويُتِ ثلؤفَكاْ ياهايِ ُري,
كُ ؿَياًَُلَّ بُو ًًَىَيُ ,داكيَلِ ؿيلُ ثٌتًىاُِ هُو ثًًٌَِاكاُُ ؿَكَُ بؤ ػوتًُِ ؿَُطـاًُُوَ و
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان بلٓاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ ؿوو ,هَِ هاهَُ ئَُ ًاؿؿَيُ ؿَُىوهًُِوَ هُ ًًُلوع بىؿدُّ  3111ؿا ًاؿؿَّ  17بىو و ثاكيٍ
ًاؿؿَيُكِ تل بىو هُ  ,3113ئًٌاًِ عُزي ىوُيُكِ ُٓيُ و ؿَهََِ (ال خ ف ٢ذهِ الْفا ي٘) بُكِاهتِ
ًّ ُامامن هُطُيَ سىكًُشيا ئُطُك ئُوَ بؤ ئُوَيُ كِاّ طٌتِ ثَِ ُٓهَـَػُهَُتًَِِ ياْ ًِِ ئَُ ئُُـاَ
ثُكهًُاْ ,ئُو ًاؿؿَيُ ُٓك ُُُىوهلَّ باًالَ ,هُبُكئُوَ  2هاهَُ بُ ئًٌَُ ؿَهًََّ ؿوو سواب ثاكَّ ُُوتِ
تًايُ ,ئَُ ؿوو سوابُ هُ كىيًَُ؟ ثاكَكُّ هُ كىيًَُ؟ ؿَبَِ ئًٌَُ كُ ئُُـاَ ثُكهًُاًَُلٍ هُ دُكيـَ و
طؤظاكَكاْ بًؼىيٌَُِوَ ئَُ ثاكَيُ هُ كىَّ ؿآ؟ ,يُعِِ بُكِاهتِ بلِواُاكَُ هُ ئًَوتا ؿا هُ وكتاُِ دِىبِ
ًُكىِ ئاهًا بَُ ؿَكَدُيُ ؿآات و ػُكدِ ًاكؿُُوَ ُٓبَِ ,ؿوو هاهَُ بُ كان كًًـ تآري و كان ًًَؽ
باين ؿَهًََري ػُكدِ ثاكت و سًنب و هُُتُكَكاصياْ بؤ ئاًللا بلُْ. .......
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُوَ كُّ عًالىُّ بُوَ ُٓيُ؟ ,ئُوَ باهِ ُُوت و امَ ,بؤ ؿًَُٓ هُك ًُوموعِ تل تًَلُكوّ ًُكُ,
ئَُ ًاؿؿَيُ ىوُّ ػؤتِ هُهُك بلُ و كان بلٓاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
عُالىُّ ُٓيُ ثًَىَّ كاكُ ,ؿاواّ ؿآات ؿَكُيّ ؿياك ًُُ ,هَِ هاهَُ هُهُك بىؿدُ ؿَُىوهلَّ ؿوو سواب
ُٓيُ و ثاكَكُّ وا و وا ,ئَُ ثاكَيُ ُُ بًًٌِاْ ُُٓـَ و ُُ ثًٌَاْ وتلا هُ كىيًَُ و ُُ ثًٌَاْ وتلا ٓؤْ
هُكف ؿَكلَّ و هُ دُكيـَ ؿَػىيًَُِِوَ هُياكَ بؤ ٓري و تىيَقّ ساكٌُكاْ هُ يُن كَِّ ؿا زيَ ئُؿكَّ بُ
بَِ ئُوَّ ئًٌَُّ ثُكهًُاْ ئاطاًاْ هًَِ بًَِ ,اؿؿَكُ ؿَُىوهلَّ و كُي ًىتابُعُّ ُاكات ,ثُكهًُاْ بُ
ؿَوكّ كَىابِ ػؤّ ُٓهَِاهتَِ ,ياْ ئُوَتا ئُطُك بُ تًُاْ تُُفًنّ ًاؿؿَكُ بلُْ ,بًِىوهّ ,ياْ ئُوَتا
ًُيِىوهّ كاكُ ,بُ ئاًللا بوًََّ ُايِىوهري ,بؤيُ ًّ ثٌتطريّ بلاؿَكَكامن ؿَكَُ بُكِاهتِ تُواو ًّ وَن
ئُُـاَ ثُكهًُاْ ػؤَ بَِ تاىُت بىوَ و ُُ ؿيىاُِ كَىابُ ؿكوهت ؿَكلَّ و ُُ ًُدووِ ؿَهتُّ ُُمآُ
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ؿكوهت ؿَكلًَُّ ُُ ,دووِ ئًُُ تُعًِات ؿكوهت ؿَكلَّ ُُ ,ؿآاتِ ُُوت و ُُ ثًَِ ؿَهًََّ ػُكدًُكاْ
هُ كىيًَُ؟ ,و ًِِٓ وَكى سًنب و كؤًُهَُ و هُُتُكَكاْ ثًٍَ ؿَهََِ وَهَآلِٓ ئُُـاَ ثُكهًُاْ ئُو ثاكَيُّ
ثًٍَ سُكاًُ و بلِؤًُوَ ًاهَُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عبـاهلل فُكًىو.
بُ ِكيَن عبـاهلل حمٌـاًري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ ًاؿؿَكُ ؿا ئاًافَّ بُوَ كلؿووَ كُ بُ ثًَِ ًاؿؿَّ  15هُ ىاُىُِ ُُوت و طام ؿا تُعاًىزي هُطُيَ
ؿَكلَّ ,با بناُري ًاؿؿَّ  15ؿَهََِ ِٓ (بلِطُّ  5و  ّ 6ئاًافَ بُ ؿوو ػاهَِ مؤك طلُط ؿَكات ,هُ بلِطُّ
 5ؿَهََِ ئَُ ؿآاتُ ؿَبًَتُ بًًَُم هُ ؿآاتِ طٌتِ و هُ فيَل ٓاوؿيَلّ ثُكهًُاْ ؿاؿَبَِ كُ تا ئًَوتا ئُوَ
ُُكلاوَ هُ فيَل ٓاوؿيَلّ ثُكهًُاْ ُُبىو بؤتُ بًًَُم هُ ؿآاتِ طٌتِ ,بلِطُّ  6ؿَهََِ (كَِوايُ بؤ
ٓاووكتِ ,كُ وكؿبًِِ بلات هُ ؿآاتِ ُُوت) يُعِِ ًُعقىهُ ئًٌَُ ئُُـاًِ ثُكهًُاُري و ُاماُري ئَُ
ؿآاتُ ُُٓـَ؟ ,هُ كىيًَُ و بؤ كىَّ هُكف ؿَكلَّ و ٓؤْ هُكف ؿَكلَّ؟ ,هُ ُاكاو هُ ئًعالَ ؿَبًوتري
ؿَهًََّ ؿَكطاّ سُوًُيُكِ زيَ ؿكوهت كلاوَ بُ ًُبوُ ِ ً 811وًؤْ ,هُياكَ كلِاوَ بؤ فآلْ ًىيَّ هُ
ثاكَّ ُُوت ,فآلْ وَميل هُُاكاو هُ ؿًَِ ؿَكؿََِٓ و ؿَهََِ هُ ثاكَّ ُُوتُكُ ئًًُُاْ ؿكوهت كلؿ,
يُعِِ ئًَوتا ثلهًاكَكُ هُوَؿايُ ئُطُك ثاكَّ ُُوتُكُ هُكف ؿَكلَّ بؤ بُ ىاُىْ هُكف ُاكلَّ ,بؤ بُو
ًًَىَيُّ كُ ئاًافَّ ثَِ كلاوَ هُ ىاُىُِ ُُوت و طام هُ ىاُىُِ بىؿدُ هاكُُ ئاًافَّ ثَِ ؿَكلَّ وَكى
ئُوَّ كان بىكٓاْ وتِ ئُطُك ئًٌَُ تُتبًقِ ُاكُيّ با ُٓك ُُيِىوهري وَهَآل ,ػؤ ًّ ُابَِ فايَ بطلًُوَ
و بنامن ؿاػىا ثاكَّ ُُوت ُُٓـَ و هُ كىيًَُ؟ ,ؿَبَِ ئَُ ثاكَّ ُُوتُ ,يُعِِ ئًُُ ىاُىُُ و ئًُُ
كَ بُتِ كُهًَم و ؿوو كُي ًُُ ,بًَِٔـكيَتُ ثُكهًُاْ و ئاًافَّ ث َِ بلل َّ ببًَتُ بًًَُم هُ ؿآاتِ طٌتِ
و هُو هًقُُيُّ كُ تايبُتُ بُ مياؿكلؿُِ ؿآاتِ فُكًاُبُكاْ و ثًٌٌَُكطُ و كُهىكىكاكّ ًًُٓـاْ و
بًٌُّ بَِ كاكّ طُجناْ و ئًُاُُ ,ئَُ ثاكَّ ُُوتُ ئًوتفاؿَّ زيَ بللَّ بؤ تُوميد كلؿْ بُهُك ئَُ
فًئاُُّ كؤًُكُِ ػُهَم كُ فياْ و طىمَكاًُاْ ُاهُباكَُٓ ,ك ِكيَطُيُكِ تل بطلؿكيَتُ بُك بؤ تُعاًىي
زي بلات بُ ًٓض دؤكيَم ,هىثاي.
كلؿْ هُطُ َي ُُوت ُا ىاُىًُُ و ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ُابَِ ىبى َ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ئاكاَ فُكًىو.
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بُ ِكيَن بلل كليٍ (ئاهؤ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًَىيوتُ وَميلّ ؿاكايِ ئاطاؿاك بَِ هُ ًُٓىو ؿآاتُ طٌتًُكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,هُبُكئُوَ ثلهًاكيَلِ
ًىسُؿَؿّ زيَ ؿَكَُ ,كُ ؿآاتِ ئُو سوابُ ُُٓـَ؟ ,و بًؼاتُ كِوو بؤ ثُكهًُاْ ,ئُوََ ُىوهلاويَلِ
وَماكَتِ هاًاُُ هلوًتًُكاُُ كُ باي هُ ؿآاتُكاْ ؿَكات و ُاكؿوويُتِ بؤ سلىًُتِ ُاوَُـّ,
ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ثًٍَ سلىًُتِ ًاهلًُ كُ بناَُِ ئايا ؿآاتُكُّ ُُٓـَ و بًؼاتُ كِوو بؤ ئُُـاًاُِ
ثُكهًُاْ بؤ ئُوَّ ئاطاؿاك بّ و بؤ ئُوَّ كُبتىاُري بُؿواؿآىوُِ بؤ بلُيّ ,ػاهَِ ؿووََ ثٌتًىاُِ هُ
ثًًٌَِاكَكُّ كان عبـاهلل ؿَكَُ و مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان سًُُ هعًـ فُكًىو.
بُ ِكيَن سًُُ هعًـ سًُُ عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ هُ ًاؿؿَّ ًُٓ 3ىوًاْ دُػتٌاْ كلؿَوَ هُهُك ئُوَّ كُ ؿآاتِ ُُوت ؿياكّ بللَّ ,وَعـ ؿكا كُ
هَُ ًاؿؿَيُ كُ ًاؿؿَّ  26دًَِ بلليَتُوَ ,بؤيُ ًّ ثٌتطريّ هُ ثًًٌَِاكَكُّ كان عبـاهلل و بلاؿَكاْ
ؿَكَُ ,كُ وليَتُ ؿَُطـاُُوَ ٓىُلُ ئُوَ وَعـّ هُكَتاّ ًاؿؿَّ  3يٍ بىو ,ئُوَ ػاهََِ ,ػاهًََلِ تل
ئَُ ثاهاوَ (ذتني اصدار صٓدٚم نٛردشتإ يًعا٥دات ايٓفط )١ٝبؤ ئُوَّ ئَُ ثاهاوَ هاكُُ ًَُُِٓـكيَتُوَ
تا ؿآاتِ ُُوتُكُ بٌاكيَتُوَ ًّ ؿاوا ؿَكَُ بوًََري هُ ػىزي طليَـاُِ ؿآاتىو ئَُ ىاُىُُ تَِ ثُ ِكيَِـكَّ,
ئَُ ىاُىُُ ؿَكبٔىيَِـكَّ بؤ ئُوَّ ُُب َِ بُ ثاهاو بؤ ئُوَّ كُ هُُـوق و سوابُكُ ؿواولَّ و هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ُاهم ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُاهم تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ هُكَتا ثٌتطريّ هُ ؿاكًِتُِوَكُّ بُ ِكيَن كان عبـاهلل ًُال ُىكّ ؿَكَُُٓ ,كوَكى ػؤّ ًٓىاؿاكَ
وليَتُ ؿَُطـآْ ,ىُلُ بُكِاهتِ ئَُ ُُهُ كُ ئًَوتا ؿاكِيَقكاوَ هُو ياهايُ وَكى ٓاوكاكامن ثًٍَ ًّ وتًاْ
ئُوَ هَِ وا ؿائُ ِكيَقكَّ ,ئُطُك ؿًَىتلَّ بؤِٓ ًُهُهُْ هُُاو هًقُُ ًىتابُعُ ُاكُْ ًّ ,بُ ئَُ
هاهًٌَُوَ ًُٓىو هاهََِ هُ كاتِ بىؿدُ و كاتَِ كُوَميل ٓاتبَِ كان هريواْ ػؤّ ٓاتبَِ ؿوو ًتٍ ؿاوا
كلؿووَ و وتىوًُ ئُو ثلؤفاُُّ كُهُهُك ؿآاتِ ُُوت ؿَكلَّ و بلِّ ئُو ؿآاتُّ كُ ُٓيُ و بؤ ئُوَّ
ًىتابُعُّ بلُيّ ,كُ بُكِاهتِ ئًَوتا ؿواّ ئُو ًُٓىو فٌاكاُُّ كُ وَكى هًقُُ كلؿًاْ هًوتًَم ٓاتُ ُاو
ثُكهًُاْ و هًقُُّ ئًٌَُ وابنامن ٓىوًُ بؤ هًقُُّ ؿاكايِ ,ئَُ هًوتُ باي هُ يُن ًوًاك و ً 123وًؤْ و
ُٓ 22ماك و ً 832وًاك ؿؤالك ؿَكات ,كُ ئًُُ ًُطيىعُيُن ؿآاتُ هُكف كلاوَ ,يُعِِ ؿواّ ئُوَّ كُ
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هُكف كلا ٓاتُ ُاو هًقُُ ,هُكفُكَُ باي هُ َ 3111وَ كُ ُٓتا ئًَوتا كُ ئَُ بلَِ َُٓ كًُُ و َُٓ
ُاتىاُري ًًَىامّ ًىتابُعُ كلؿُِ ًُُٓ ,ىُلُ ًُهُهُْ ؿَهََِ  125بؤ ماُلؤكآْ ًّ ,ؤْ ًىتابُعُ بلَُ
ُابَِ بنامن ُاوّ ثلؤفَكاْ كاًُيُ ,ؿاوامشاْ كلؿووَ هُ وَماكَتُكُ كُ بُ هًوت بؤًاْ بًَِلْ ,بُكَ ًٓض
دىابًَلِ ًُُ ,ئًُواهًٌَِ هُطُيَ بَِ ًّ ًُٓاْ ئُو ثلهًاكََ كلؿَوَ بؤ ًُهُهُّ ثالؤ ؿؤالكَكُ ,كُ ًّ
بُ كان هريوامن وت دًاّ كُكَوَ بؤًاْ ئَُ ؿوو هُؿ ًوًاكّ ثالؤ ؿؤالكَ ثًٌَاْ بوََِ ُُٓـّ ُُوتُ و
ُُٓـّ امَ؟ ُُٓـّ ئُوَيُ كُ هُكف كلاوَ و هُ ًىهتُٓولِ ؿاػوِ و ُُٓـّ ئُوَيُ كُ ػُكز كلاوَ؟
بُي كَدائُْ با ثًٍَ بىؿدُ بَِ بؤ ئُوَّ كًُّ ُٓهتاَ ثلهًاك هُو ًُوموعُ ُُكَُ ,بُكَ ُٓتا ئًَوتا
ئُوَمشاْ ثَِ ُُطُيٌتىوَ هُُاو هًقُُ بؤيُ داكيَلِ تل ؿَهًٌََُوَ ثٌتطريّ هُو ؿاكًِتُِّ كان عبـاهلل
ؿَكَُٓ ,ىُلُ بًنَبت ئُوَّ كُ ئُو ؿَيُو َّ ئُوَ ثًَىيوتٌاْ ثًًَُتِ و بًناُري وَكى ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ؿ.اظيـ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.اظيـ وَكتَِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهتِ ؿا ئُطُك ئُو ًاؿؿَيُ بؤ ئُوَ بَِ كُ بؤ ًاًُهَُ كلؿْ هُطُيَ سلىًُتِ عرياىِ بؤ ئُوَّ كُ
سىدُّ بُ ؿَهتُوَ ًًََُُِِ كُ ٓؤْ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ًاًُهَُ هُطُيَ ُُوت ؿا ؿَكات ,ثًٌَىايُ ئُو
ًاؿؿَيُ ًتًَلِ باًُ بؤ ئُوَّ ببًَت ,بُكَ ئُوَّ كُ ثُيىَُـّ بُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُوَ ُٓيُ ئُو
هُُـوىِ كىكؿهتاْ بؤ ؿآاتُ ُُوتًُكاْ ثًٌَىايُ ئُطُك بللَّ ئًٌَُ هُىفًَلِ مًَُُِ ؿياكّ بلُيّ ,بؤ
ئُوَّ هُ ًاوَيُكِ ؿياكّ كلاوؿا ئُو هُُـوىُ ثًَم بًَت بؤ ئُوَّ ئًٌَُ ًُٓىوًاْ هُو كًٌَاُُّ كُ
ثُيىَُـياْ بُ ُُوت و امّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُوَ ُٓيُ و ُُٓـ هاهَُ ئًٌَُ باهِ ئُو هُُـوىُ ؿَكُيّ و
هُوَ كمطاكًاْ بَِ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ هُ كاتِ ػؤيـا وَكى تُىوًـّ وَماكَتِ ؿاكايِ بامساْ كلؿووَ هُ ًُهُهُّ ؿآاتِ ُُوت و ئُطُك
ًىالسُمَ بلُْ هُ هُفشُّ  25ؿا بامساْ كلؿووَ ,ئُو ثلهًاكاًُُِ كُ هُسلىًُت كلا ,هُ ًُٓاْ كاتـا
سلىًُتًٍ وَكًِ ؿاوَتُوَ و بُ ئُوَّ كُ ئُو وَكًاُُّ ؿكاوُُتُوَ ئُوَيُ وَكًِ ئًٌَُ بُ ًُوبُتِ
ئَُ ًُوموعُوَ ,ئُطُك بتاُُوَّ سُم ؿَكُْ داكيَلِ تل ًّ بًؼىيٌَُِوَ ياػىؿ ثًَىيوت ُاكات؟ كَىًُِ
ثاكَ هُ ُاو سوابِ وَماكَتِ ُُوتـايُُٓ ,ك كاتًَم هُُـوىُكُ كُ ئُوَتا ئًٌَُ هًَلَ وتىوًاُُ سلىًُتِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئاًاؿَيٌ و ثابُُـبىوُِ ػؤّ ؿووثات ؿَكاتُوَ هُطُيَ ثُهُُـ كلؿُِ ياهاّ هُُـوىِ
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ؿآاتُ ُُوتًُكاْ و ػوتُِ بىاكّ دَِ بُدَِ كلؿُِ ,ئُوا ماًُاكّ ؿاكايِ ثُيىَهت بُ ًؤهَُتُكاْ و
طليَبُهتُكاْ و ؿآاتُ ُُوتًُكاْ ثًٌَلَُ بُ هُُـوىُ ؿَكات ,تا ؿَهت بُكاكبىوُِ ئَُ هُُـوىَُ بُ
ثًَِ بلِطُّ  5هُ ًاؿؿَّ  َُٓ 15هُ ياهاّ ُُوت و طامّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ فًاكَ  ّ 33هاهَِ 3117
ئًَوتا ؿوو سوابِ دًا بؤ ؿآاتُ ُُوتًُكاْ كلاوَتُوَ ,بُ بلِياكّ ئُجنىًُُِ ُٓكيٌَِ بؤ كاكوباكّ ُُوت
و طام ًّ ,وَكى وَماكَتِ ًاهًُ ئُوَ عًالىُّ بُ وَماكَتِ ُُوتُوَ ُٓيُ و هًًَاْ بجلهّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ ,ئًَوتا دُُابِ وَميل ىوُّ تلت ًاوَ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُُػًَل ىوُّ تلَ ًُُاوَ ,ؿاواكاكَ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ ئُو ثًًٌَِاكَّ كلؿياْ بًؼُُُ ؿَُطُوَ ,كاكُ ثًًٌَِاكتاْ كلؿووَ و ؿَػليَتُ ؿَُطُوَ بُ
ىىكباْ ,ئُّ ِٓ؟ كاكُ ئًَىَ ثًًٌَِاكيَلتاْ كلؿووَ هُهُك ئَُ ًاؿؿَيُ ,ثًًٌَِاكَكُتاْ ؿَػُيُِ ؿَُطُوَ,
تُواو ئًال ًٓتاْ ؿَو َّ مياتل ,كان ثًٌَُوا فُكًىو.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًُُ ىاُىُُ و هُو ثُكهًُاُُ ؿَكٓىوَ ,ئايا ئًٌِ ثَِ ؿَكلَّ ياػىؿ ُا؟ بُي ئَُ ثلهًاكََ ُٓيُ هُ
بلِطُّ  5ؿَهََِ ئَُ ؿآاتِ ُُوتُ ؿَبًَتُ بًًَُم هُ ؿآاتِ طٌتِ و هُ فيَل ٓاوؿيَلّ ثُكهًُاْ ؿايُ و هُ
بلِطُّ  6ؿَهََِ ٓاووكتِ بؤّ ُٓيُ ئَُ ثاكَيُ بناًَُُِ ,عقىهُ ئًَوتا ئًٌَُ ُُماُري.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ئاكاَ فُكًىو.
بُ ِكيَن ايىب ُعت (ئاكاَ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُجنىًُُِ ُٓكيٌَايُتِ بؤ ُُوت و طام يُكًاْ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايًُ ,ثًَىيوتُ ئُو سوابُ بناَُِ و
بًؼاتُكِوو بؤ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل وَكًِ تلت ُٓيُ هُوَّ مياتل وتىوتُ؟.
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بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَهَآلِٓ ئُطُك ًّ بؤ ًىهائُهُ باُط كلاوَ ئُوَ ًتًَلِ تلَ ,بُي ًّ بؤ ئُو ًُوموعُ عًالىُّ بُ
زي ؿَمامن.
ًىامَُُوَ ُٓيُ ,ئُوَّ كُ ًّ ؿَيوًٍََ ئُوَُـَّ َ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ ثًًٌَِاكَكُياْ وُُُ ؿَُطُوَ  ,ئُظري ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئُظري عٌل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًًٌَِاكيَم كلا هُاليُْ كان عبـاهلل ؿياكَ كؤًُهًََم ئُُـاَ ثُكهًُاْ ثٌتطريياْ كلؿ ,يُكَُ ,سلىًُتِ
ُٓكيٍَ ًُٓىو ئُو ؿآاتاُُّ وَن هُ ػاهَِ ً 2اؿؿَّ  ّ 1ياهاّ ُُوت و طامّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ عرياق
ؿياكّ كلاوَُٓ ,ك ؿآاتًَلِ ؿيلُّ ثلؤهُكاُِ ُُوت كُ تا بُكواكّ  3113/13/21وَكّ طلتىوْ ًُٓىو
بُ هًوتًَم هُ ًاوَّ  21كِؤفؿا هُ بُكواكّ ثُهُُـ كلؿُِ ياهاّ بىؿدُّ ُٓ ّ3112كيٌَُوَ كَِواُُّ
ثُكهًُاْ ؿَكات ,ؿووََُ ,او و بلِّ تَِ ٓىوْ و ُاوًٌُاُِ تُواوّ ًُٓىو ئُو ثلؤفاُُّ كُ هُهُك ؿآاتِ
ُُوت تا  3113/13/21ئُجناَ ؿكاوْ ,سلىًُت بُ هًوتًَم كَِواُُّ ثُكهًُاُِ ؿَكات ,هًًََُُٓ /ك
ؿآاتًَم كُ هُ ثلؤهُكاُِ ُُوت بُؿّ ؿيَّ ػُكز كلؿًُاْ ؿَب َِ بُ ئاطاؿاكّ و كَِماًُُـّ ثُكهًُاْ بَِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ئُو ثًًٌَِاكَّ كُ عبـاهلل ًُال ُىكّ كلؿّ كُ فًاكَيُكِ مؤك هُ ثُكهًُاُتاكَكاْ ثٌتًىاًُاْ هًَِ
كلؿووَ ,كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكم بلاتُوَ؟  23كُي هُطُيَ ؿايُ و كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟  28كُي
هُطُيَ ؿاًُُ ,كُواتُ وَكُُطريا ,ئُهوَِ ًاؿؿَكُ وىيَُِِوَ ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املادٜ :26 ٠تِ ايتعاٌَ َع ايعاٝ٥دات املصترصً َٔ ١ايعًُٝات ايٓفط ١ٝارتاص ١باذتك ٍٛايٓفط ١ٝذصب اذهاّ
ايدشتٛر ايعراقٚ ٢املاد َٔ 15 ٠قاْ ٕٛايٓفط ٚايػاز يالقً ِٝذتني اصدار قاْ ٕٛصٓدٚم نٛردشتإ يعا٥دات
ايٓفط.١ٝ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهتِ بُكم بلاتُوَ؟  59كُي هُطُيَ ؿايُ ,كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟  37كُي هُطُيَ
ؿاًُُ بُ مؤكيُِّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكِ تل ,كان عىُِ فُكًىو.
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بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
املاد : 27 ٠لً ٢زتًض ايٛزرا ٤اصدار االْظُٚ ١ايتعًُٝات ايت ٢صٌٗ طبٝل َاد ٠ايالَرنس ١ٜلٓد متٌٜٛ
ايٛزارات ٚفل ايصالذٝات ايٛارد ٠ف ٢ايكإْٛ
دُُابِ هُكؤكِ ثُكهًُاْ هًقُُّ ياهايِ ثٌتطريّ ًاؿؿَكُ ؿَكات بُو ًًَىَيُّ كُ ػىيَِـكايُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ؿهًَل فُكًىو.
بُ ِكيَن حمٌـ ؿهًَل حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًٓض تًَبًًُِكٌاْ هُهُكّ ًُُ و ثٌتطريّ ؿَكُيّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل ًاؿؿَّ  27كَِئًتاْ؟
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ هُطُ َي ئُو ًاؿؿَيُيّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كَِ تًَبًِِ ُٓيُ؟ تًُُا يُن كُي ,فُكًىو كان ُُكضياْ.
بُ ِكيَن ُُكضياْ عبـاهلل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ,بُكِاهتِ ًّ تًَبًًٍِ هُهُك ئُوَ ُٓيُ ,ئًُُ بلِطُيُكِ ًُتاتًُ بؤ
ئُوَّ ئًٌَُ وَىت ؿَهت ًٌُاْ بلُيّ ,هُ و ًاوَيُن ؿا سلىًُت ئُو ثلَُوًجاُُّ الًُككُميُت
ؿَكبلات ,بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ هُ ًاُطًَم ؿواّ ؿَككلؿُِ ئَُ ياهايُ ؿَكٓىوُِ و ٓىوُُ بىاكّ دَِ
بُدَِ كلؿُُوَ بُكِاهتِ كِيٌَِايًُكاُِ الًُككُميُت ؿَكبلات سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بؤ ئُوَّ
ؿَهت ًٌُاْ بَِ ,ئًٌَُ بُ ياها ؿَهت ًٌُاُِ مؤكبُّ ًتُكاْ ؿَكُيّ و دَِ بُدَِ ُاكلَّ ,بُكَ ئُو
ِكيٌَِايًاُُ ٓؤْ ؿَكؿَكل َّ ئُطُك ُٓك ئاوا كلاوَ بَِ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل ئُطُك تًَبًِت ُٓبَِ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ؿاواكاكيّ ًاؿؿَكُ ُٓك وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌََُ ُٓك ثًٌَاْ باًُ ًاؿؿَكُ وَكى ػؤّ سيًًََِتُوَ.
اغياؿَ  :27لً ٢زتًض ايٛزرا ٤اصدار االْظُٚ ١ايتعًُٝات ايت ٢صٌٗ طبٝل َاد ٠ايالَرنس ١ٜلٓد متٌٜٛ
ايٛزارات ٚفل ايصالذٝات ايٛارد ٠ف ٢ايكاْ.ٕٛ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ك َِ هُطُيَ ؿايُ تلايُ ؿَهت بُكمبلاتُوَ؟ كَِ هُطُيَ ؿاًُُ؟ بُ كؤّ ؿَُط ثُهُُـ كلا ,فُكًىوْ بؤ
ًاؿؿَيُكِ تل كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
اغياؿَ  :28عوِ وميل اغياهًُ واالىتِاؿ. .....
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كىيَوتاْ ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئَُ ًاؿؿَيُّ كًُّ ثًًٌَِاكّ ؿَكَُ ,تُبعُْ ٓاو ِكيَلاًٌٍُ ىوُياْ ُٓيُ ,بؤ ئُوَّ ببَِ بُ ثًًٌَِاك و
وليَتُ ؿَُطـاْ ,ئًٌَُ ثًًٌَِاك ؿَكُيّ كُ ًاؿؿَيُن ئًنافُ بللَّ ,بُؿئًَِاُِ يُكواُِ هُ ًَُىاْ ًىوُٓ
وؿَكًاهَُّ فُكًاُبُكاْ و ًىوُٓػؤكاْ ,ئُواُُّ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كاك ؿَكُْ ,هُطُيَ ٓاوًًَىَكاًُاْ
هُواُُّ كُ هُ سلىًُتِ ئًتًشاؿّ كاك ؿَكُْ ,بًُُكدًَم ئَُ ُُبًَتُ ًايُّ كَُ بىوُُوَّ
ؿَكًاهَُكاًُاْ ,ئَُ ًاؿؿَيُ هاهَِ ثاك هُ َ 3118وَ ؿَُىوهلَّ ًّ ,هُ ػىزي ثًٌَىو  3118و  3119و
 3111و  3111و ُ 3113ىوهلاوَ ,ئًُُ دَِ بُدًٍَ ُُبىوَ ,ئُطُك وَميل بوََِ دَِ بُدَِ كلاوَ,
ُُػًَل ئًَوتاَ كؤًُهًََم ٓري و تىيَق ُٓيُ كُ ؿَكًاهَُكاًُاْ ٓاوتا ًُُ هُطُيَ ًُككُم ,وَن وَماكَتِ
كاكَبا ,بؤيُ تلا ؿَكَُ ِكيَطُ بُ ٓاو ِكيَلاًٌٍُ بـَّ ثًًٌَِاك بلُْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بناُري دُُابِ وَميل كَِئِ ًُٓ هُو ًُهُهُيُ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
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ؿياكَ ئَُ ًاؿؿَيُ كِاهتُ هًُالوئُوال ؿَهًََّ ئُوَ دَِ بُدَِ ُُكلاوَ و ئُوَ دَِ بُدَِ كلاوَ ,ئًٌَُ بُ
طٌتِ دَِ بُدَِ ًاْ كلؿووًَُ ,باهلِ ًُهلوف ًُودىؿَ ئًَوتا ئُواُُ ًُٓىوّ تُئلًـ ؿَكات هُهُك
ئُوَّ كُ دَِ بُدًٌَاْ كلؿووَ ,بُكَ ػؤ بتُوَّ و ُُتُوَّ ئًًًََُِتُوَ بُعنَّ ًُهائًوِ تًا
ؿًًًَََِتُوَُٓ ,يُ ىاُىًُُْ ًُمشىي ًُُ و ؿيَت هًَلَ ؿاوا ؿَكاتُٓ ,يُ ُٓتاوَكى ئًَوتاكُ ًعاًُهُكاًُاْ
تُواو ُُبىوَ ,بُكَ ئُواُُ كًُّ ,ياْ ُُٓـيَلٌاْ ُٓيُ هُ سـوؿّ ًىسافُمَّ ُٓوهًَل و ؿٓؤن ًاوْ و
ئًَوتاكُ ِكيٌَِايًاْ بؤ ؿَكٓىوَ و وا دَِ بُدَِ ؿَكليَت ,ئًٌَُ ئُو ًاؿؿَيُّ كُ ٓاتىوَ هُو هاهَُؿا هُ
هاهَِ ئُو ًًناًُُّ كُ تًا تُهـيق كلاوَ ًىهنًَري بُوَّ كُ دَِ بُدَِ ّ بلُيّ هًُُوؿوا اٌُاهلل.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ كُواتُ ئُ ًاؿؿَيُ ىُبىهَُ ,سياُـََُِ و بًؼىيَُِِوَ و تُهىيتِ هُهُك ؿَكُيّ ,سلىًُت ىُبىهًَُتِ
ًاؿؿَكُ ىوُ كلؿُِ بؤ ًُٓ؟ سُهُب ئُو ًىالسُماتاُُّ كُ ئُو ؿاويُتِ ,كان عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُ هُبريًاْ َُُِٓ ًاؿؿَّ ً 5اوَ يُعِِ ؿَب َِ ثلؤتؤكؤهَُكاْ ُُػُيُِ ؿَُطـاُُوَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ُُػًَل ًاؿؿَّ  ,5كاكُ ًىًٍٓ ئُوَيُ ًُٓىو ًاؿؿَكاْ وُيُِ ؿَُطـاُُوًَُٓ ,ىو ًاؿؿَكاْ ُاػُيُِ
ؿَُطـاُُوَ ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
لً ٢ذه ١َٛاق ِٝنٛردشتإ ،حتكٝل املصاٚات بني رٚا ب ٚشتصصات ايعاًَني ف ٢االقًَ ِٝع رٚا ب
ٚشتصصات اقراِْٗ َٔ ايعاًَني ف ٢اذته ١َٛاالحتاد ،١ٜلً ٢إ ال ٜؤد ٣ايو اىل اْكاص رٚا ب ٚشتصصات
اَِٗٓ ٣
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ ًّ ثلهًاكَن ؿَكَُ ًًٍِ ,وَكى ئًَىَ سُىٍ ُٓيُ ,ئُطُك هًَلَ ًىػُهُهاتًَم ُٓبىو ,هُ بُ ـا
ئُو ًىػُهُهاتُ ُُبىو ,ئُويٍ ئًنافُ ؿَكُّ و ئُويٍ ُٓك سيًََِِ؟ ئاػل ػؤ ئًِواْ ؿَبَِ بُ
ويقؿاًٌُُوَ ىوُ بلات بُكِاهتُُِٓ ,ـَن ًىػُهُهات هًَلَ ُٓيُ و هُ بُ ـا ًًُُ ,ىػُهُهاتُكاُِ
بُ ـا ئًنافُ بلُّ ئُو ًىػُهُهاتُّ ئًَلََ سيًََِِ؟ ئاػل ًتًَم ئًنافُ بلُْ ,بؤ ئُوَّ ًىػُهُهاتِ
ئًَلَ ًًََُُِِ ,كان عىُِ فُكًىو.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ سلىًُت بُ كوئًايُكِ وامظياْ بؤ ئُوَّ بتىاُري هًا ُكُّ ؿووباكَ بِىوهًُِوَ.
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
دُُابِ وَميل بناُري ًتِ وا ُٓيُ ياْ ًُُ؟ تؤ ؿَهًََِ عُالئُهاي كَُ ُُكاتُوَ كاكُ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكِاهتِ ُٓك يُن ُُوع ًىػُهُهات ؿَبًَت هُ ًُٓىو ًىيًََِم ؿا ُاًبَِ ًىػُهُهاتًَم هًَلََ بـكيَت
ئُواُُّ ئًَلَ كَُ ُُكليَتُوَ ,ئُواُُّ بُ ـاَ بـكَّ ,ئًُُ بُكِاهتِ ُٓتا ئًَوتا كُوا كلاوَ ئًٌَُ
تُواموصياْ ثًَ ِ كلؿووَ ,بُكَ وَهَآلِٓ هُ ئًَوتا بُوالوَ ثًٌَاْ ُاكلَّ ئُوَ ,ئًٌَُ هُطُيَ ئُوَيّ كُ وَكى
يُن بَِ و تُئًـّ ؿَكُيّ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ هُ كى َّ ؿَبَِ ؿوو ًىػُهُهات وَكبطلَُّ ,ابَِ ُهَُتُ ,ؿ.عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.عٌل ُىكَؿيِِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُكِاهتِ ًُٓىوًاْ هُطُيَ ئُوَيّ كُ تا ثًٌَاْ بللَّ ,هُ ِكيَطاّ يُكواُِ و هُ ِكيَطُّ عُؿاهُتُوَ ًُهُهُّ
ًىوُٓ و ًىػُهُهات بًًَُىَيُن ِكيَم وُيّ كُ بًًَُىَّ ياها و ًاف بؤ ئُواُُ بًًَُىَيُن ِكيَم وات
كُ كُي ُؿكّ زيَ ُُكلَّ ,بُكَ ًّ ؿَثلهٍ هُ هًقُُّ ىاُىُِ ئايا ئُطُك بوًََري يُكواُِ ًاُاّ ِٓ؟
ًاُاّ ئُوَيُ ؿَبَِ ًىوُٓكًُِ يُكواْ بَِ ,ؿَكًاهَُكًُِ يُكواْ بَِ ,وايُ ياْ واًُُ؟ ئُطُك بوًََري
يُكواْ بُ ِكيَناْ ُٓ 111ماك ًاًؤهتآُ ,كوَٓا ُٓ 61ماك فُكًاُبُكّ وَماكَتِ تُكبًُ ًُٓىوياْ مَكَك
ؿَكُْ ,ؿَتاُُوَّ ؿَُطِ ثَِ بـَْ بَُ ًًَىَيُ؟ ئُوَ تُُٔا هُ هًقُُكُّ ًّ ,ئُوَّ ًّ ئاطاَ هًًَُ,
ُنيلُّ ُٓ 311ماك ًاًؤهتا و ًىوُٓ ػؤك مياًُاْ ثَِ ؿَطات ,ئُّ ًاًؤهتا؟ُٓ 111 ,ماك ًاًؤهتايُ,
ؿَتاُُوَّ ُؿكياْ زيَ بلُْ؟ ؿَتاُُوَّ مياًُاْ ثَِ بطُيُُّ؟ ثلهًاكيَلِ تلَ ُٓيُ دُُابِ هُكؤكِ
ثُكهًُاْ ًّ ,هُ وَميلّ ؿاكايِ ؿَثلهٍ ئايا ُٓك ثُكهًُاُِ عرياىِ ًىػُهُهاتًَم بُ ىاُىْ ؿَكؿَكات,
بًُِ ياهايِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُو ثاكَ بؤ ئُو ًىوُٓػؤك و بؤ ئُو فُكًاُبُكاُُّ ؿَياُطليَتُوَ
تُواوّ ثاكَكُ ؿًََُلَّ ياْ ُا؟ ياْ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئًوتناًاتِ ًازي تُسًُىي ؿَكات ,ئايا
ؿَكلَّ ُٓك هُوَّ بلِياكًاْ بؤ بـَْ و ئًوتناًاتُ ًاهًُكُ هُ بُ ـا دَِ بُدَِ ُُكاو باكطلاًُُكُ هُكِووّ
ؿكايًُوَ بلُويَتُ هُك سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كىيَوتاْ ػاْ تؤ هاسبِ ثًًٌَِاكَكُّ فُكًىو.
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بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئَُ ًاؿؿَيُ هاكُِ ثًٌَىوَ ُٓبىوَ ,تُُٔا ًاًؤهتا ًىػُهُهاتًَلِ ُٓيُ ,كُ بوًََري هُ ُاوَكِاهت و
باًىوك ًُُ ,بُ ًٓض ًًَىَيُن ُابَِ ئُو ًىػُهُهاتُّ ًاًؤهتاياْ كَُ بلليَتُوَ ,بُكَ ُاكلَّ
فُكًاُبُكاًٍُ هُ ُٓكيٍَ بُ ثوُ ُٓ 3فًاك بلليَّ ,هًَلَ فُكًاُبُك ًىوُٓكُّ ياْ ؿَكًاهَُكُّ كًُال
بَِ ,هُبُكئُوَّ ئًٌَُ فُكًاُبُكًاْ مياؿ ؿاًُمكاُـووَ ,فُكًاُبُك تاواُِ ًُٓ بادِ ُٓهَُّ سلىًُت
بـات ,هُبُكئُوَ . .........
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ ئًٌَُ ٓؤْ عًالدِ ئُوَ بلُيّ كىيَوتاْ ػاْ؟ فُكًىو.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ُٓك بُ ثًَِ ئُو ًاؿؿَيُ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
باًُ ,بُكَ ُاكلَّ ًًَِٓم ؿوو ًىػُهُهات وَكطلَّ و ًًَِٓلًٍ ًُ ـوك بَِ ,با وا بلُيّ ًٓض اليُكًاْ
ًُ ـوك ُُبّ و ًٓض اليُكًٍ مياؿَ وَكُُطلَّ ,فُكًىو.
بُ ِكيَن كىيَوتاْ حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُكَ ئًُُ تُُٔا ًاًؤهتا ًىػُهُهاتًَلِ ُٓيُ ,بُكَ بًًَُىاميَلِ ؿيلُ ًاًؤهتاياْ هُ كاتِ ئًذامَ و هُ
كاتِ ئًذامَّ ئىًىًُ و ئُوَيا ً 6ىػُهُهاتِ  151مياؿَكُّ ؿَؿكيَتَِ كُ ئًَُُ فُكىِ ُٓيُ هُطُيَ
ًُككُم ؿا ,بؤيُ ًّ تُئلًـ ؿَكًُُوَ هُو ًاؿؿَيُّ بُو ًًَىَيُ و ُاب َِ ًاًؤهتاياًٍُ مَكَك بلُْ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هاالك فُكًىو.
بُ ِكيَن هاالك حمٌىؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَىايُ سلىًُت ػؤًِ هُهُك ئُو ًُبـَئُ ًىتُفقُ ,بُكَ ئًٌَُ ؿَبَِ مؤك ؿيقُت بلُيّ و ئَُ
ؿاكًِتُِوَيُ ًُتاتِ ُُبَِٓ ,ىُلُ ًُهُهُّ يُكواُِ كِاًاْ ؿَكًٌََِ بؤ ئُو بابُتاُُّ كُ بلاّ بُ ِكيَن
ؿ.عٌل ُىكَؿيِِ وتِ ,كؤًُهًََم ًُكحيُ هُواُُيُ مَكَكًُُـ بّ ,بُكَ ًّ تُئلًـ ؿَكًُُوَ ,هُهُك ئُو
بابُتُّ كُ ؿَبَِ ئًوتوِاّ ثوُ تايبُتُكاْ بللَّ هَُ بابُتُٓ ,ىُلُ ثوُ تايبُتُكاْ هُ عرياق مؤك مياتل
هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ وَكؿَطلْ و ئًُُ ُُبًَتُ ئًٌتًاميَم بُ تايبُتًٍ هُ ًَُىاْ ثُكهًُاُِ عرياق و
ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ,ئًٌَُ ىوًُاْ هُهُك ئُوَ بىو ثُكهًُاُتاك هًَلَ ُٓويَ بـكَّ ,عُؿاهُتًَم بُؿّ بًَت
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ئًٌَُ ًُُاُتىاًُىَ ئُوَ وَكى ثًَىيوت ثوُ ُنًُكاْ بُكم بلُيُِوَ ,ثوُ بُكمَكاْ كَُ بلُيُِوَ ,بُكَ
ئًَوتاكُ ىوُ هُهُك ئُوَ ,يُعِِ ئًُُ ئُطُك ًىعاهُدُّ باَ ُُكلَّ ,ؿواداك تُفوريّ ىاُىُِ بؤ بللَّ
ئًٌتًامّ ثُكهًُاُتاكّ كىكؿهتاْ و ثُكهًُاُِ عرياىًٍ وَكى يُن بَِ كُ هُواُُيُ هُوَّ ًىماعف بَِ,
بؤيُ ُٓكيٍَ ؿَبَِ تُسـيـ بلل َّ هُو بابُتُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ُاوتاْ ؿَُىوهري ؿواّ ُاوُىوهري يُن كُهِ ؿيلُ ىوُ ُاكات ,ئَُ بُ ِكيَناُُ ُاوياْ ُىوهلاوَ ,كان كاكؿؤ,
كان بلٓاْ ,ؿ.عٌل ,كان كاكواْ ,ؿ.اظيـً ,اًؤهتا عٌل ,كان ػىكًًـُ ,اهم ػاْ ,كان ظيُ هعًـ ,كان
ًعاْ ,كان ؿهٌَاؿ ,كان هُكُُٓط ,كًَِ تل؟؟ كان ثًٌَُوا ,دُُابِ وَميل فُكًىو.
بُ ِكيَن باين تاهَُباُِ (وَميلّ ؿاكايِ و ئابىوكّ):
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئَُ ؿَكًاهَاُُّ كُ ُٓيُ ,هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿاو هُ بُ ـا ًُُ و هُ عرياق ًُُُٓ ,ك تُُٔا
ؿَكًاهَُّ ًاًؤهتاياْ ًُُ ,ؿَكًاهَُيُكِ مؤكَ ,ؿَكًاهَُّ تايبُتِ ًاًؤهتاياْ و وَماكَتُكاُِ ثُكوَكؿَ و
ئُوىاف و كِؤًِبريّ و كاك و تُُـكوهتِ بُ بلِّ ُٓ 51ماك ؿيِاك بؤ ثوُكاُِ  5و 6و بلِّ ُٓ 111ماك
ؿيِاك بؤ ثوُكاُِ  7و  8ؿَكًاهَُّ ًُتلهِ بؤ طٌت فُكًاُبُكاُِ وَماكَتِ ؿاؿ بُ ِكيَقَّ  %51ؿَكًاهَُّ
ًُتلهِ بؤ طٌت فُكًاُبُكاُِ فلِؤكُػاُُّ ُٓوهًَل و هوًٌَاُِ بُبلِّ ُٓ 511ماك ؿيِاك ,ؿَكًاهَُّ
ىىتابًاُِ كؤهًق و ثُضياُطاكاُِ وَماكَتِ ػىيَِـُِ باك بُبلِّ ُٓ 61ماك ؿيِاك بؤ ؿَكَوَ ,بلِّ ُٓ 21ماك
ؿيِاك بؤ ُاوَوَ ,ؿَكًاهَُّ تايبُت بؤ ؿَهتُّ ُاوُٓ ُاكؤكِ هُهُكَكاْ هُ ِكيَقَّ ًَُىاْ  %8بؤ  %51بُ
ثًَِ ثوُّ وَميفِ ثاهَجٌت بُ بلِياكّ هُكؤكايُتِ ئُجنىًُُِ وَميلاْ  1625هُ  3111/7/2ؿَكًاهَُّ
ٓاوهُكطريّ تُبًعِ ئُوَياْ ُاػىيٌَُِوَ سُم ُاكَُ باهِ ئُو ًُكحيُيُ بلَُ ,ؿَكًاهَُّ ئًٌلطلّ بؤ
وَماكَتِ تُُـكوهتِ ,ؿَكًاهَُّ ػىاكؿْ بؤ ثنيٌلُكاُِ ًىىًٌِ ؿَوكّ و ًىىًٍ ئُىـََ هُ
ُُػؤًؼاُُكاْ بُ بلِّ ُٓ 251ماك ؿيِاك ,ئُوداك بُ ًُوبُتِ ئُوَّ كُ باي هُوَ ؿَكُْ كُ بُ ـا
ؿَيًَِلَّ ,كُ بُ ـا تا ئًَوتا ؿوو ًُبوُ ِ بؤًاْ ُاكؿووًَُ ,بوُ ًَم ِٓ ثُكوَكؿَ بىوَُٓ ,ك مؤك بُ
كًًُُِ ,بوُ ًَلًٍ بؤ وَماكَتِ ُاوػؤ بىو ,بؤ ًُعاًِ ثؤهًوُكاْ ,ئًٌَُ يُكوُك ُٓك ئُو هاهَُ
ئُوَُـّ تلًاْ ػوتُ هُكّ ,ئًَوتا ؿوو ئُوَُـَ ئُؿَيّ و ئُواًٍُ بؤ ًاْ ُاًَُلْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان كاكؿؤ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكؿؤ حمٌـ ثريؿاوؿ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئًٌَُّ ثُكهًُاُتاكاْ ئاطاؿاكْ ُُٓـيّ هاهَُ ئُو ؿَىُ ئًٌَُ هُ ياهاّ بىؿدُ ؿووباكَّ ؿَكُيُِوَ,
ثًٌٌَىايُ بُ ِكيَن ُىيَُِكاُِ سلىًُت هًَلَْ ,ثاك هايَ هًقُُّ ؿاكايًٍ ئاطاؿاكَ سلىًُت ػؤّ هًقُُيُكِ

261

ؿكوهت كلؿ ,بؤ ٓاوتاكلؿُِ ًىوُٓ ,ؿاواًًاْ كلؿ هُ ثُكهًُاُْ ,ىيَُِكيَم ئاًاؿَ بلات هُ هًقُُّ ؿاكايِ
بؤ ٓاوتاكلؿُِ ,ػؤمشاْ ئاطاؿاكيّ ,بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ هُكَتا مؤك ثًَِ ئًذابًٍ بىو ,ثًٌَِ ئاهايِ
بىو ,بُكَ ؿواّ ئُوَّ كُ تُؿَػىالت ؿَكليَت و ًُتلهًُكاْ ؿَػليَُِكِوو كُ طىايُ ئًُُ كًٌَُيُكِ
طُوكًَاْ بؤ ؿكوهت ؿَكات تُئوري هُ تىيَقَكاُِ ؿيلُ ؿَكات ,ئُو ؿَىُّ هاكْ كُ وتىوًاُُ ئُوَّ كُ
ُٓيُ و بوًََري هُك ًافُ و ئًٌتًاماتُّ كُ هًَلَ ُٓيُ ياْ ؿَكًاهَُّ ُٓيُ ,كاكيطُكّ ُابَِ هُهُك ئُو
تىيَقاُُ ,كاكيطُكّ ُُبَِ ,بُكَ ثًَىيوتُ ٓاوتاّ ًىوُٓ بللَّٓ ,اوتاّ ًىوُٓ مؤك فلاواُالَ هُواُُّ كُ
ؿَكًاهَُياْ ُٓيُ ,ئًٌَُ ُاهًََري كَُ بًَتُوَ ,وَكى هاكْ ؿووباكَ بلليَتُوَ ,ؿاواَ هُ وَميلّ بُ ِكيَن ؿَكَُ
كُ ُُتائًذِ ئُو هًقًُُاْ بؤ ؿَكوات ِٓ زيَ ٓات ئُو هًقٍُُ كُ ؿَيىيوت ٓاوتاّ بلات ,ئُوََ بُ
ًُبُهتِ ئُوَ ًُُ ثوُ باككاْ بطليَتُوَ ,ػؤّ ئًٌَُ ثلؤفَيُكٌاْ ُٓيُ بؤ ٓاكَهُك كلؿُِ هًوتٌِ
ًىوُٓ ,ئًُُ تُُٔا بؤ فُكًاُبُكاُُ كُ ثًٌَاْ وايُ ئًُُ هُبُكفَوَُـياْ ؿايُ و ًتًَلِ طٌتًٌُ هُ عرياق
ؿَب َِ كَِٓاوّ بلات بُ ثًَِ ياها و هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان بلٓاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن بلٓاْ كًًـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
هُ ىوُكاُِ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ باهِ ؿوو ًِِٓ كلؿ هُ ًِِٓ فُكًاُبُكاُـا ُاوّ ًَِٓاْ كُ ًىوُٓياْ
ُٓيُ و هُ بُ ـا مياتلَ ,يُكًًُاْ ُاوّ ىىتابِ ًَِٓا ئُطُك هًقُُّ ىىتابِ فُكًاُبُك ًُُ ,ئًٌَُ باهِ
فُكًاُبُكاْ ؿَكُيّ هُو ًاؿؿَيُ ,ئًُُ يُكَُ ,ؿووََ /باهِ ػُهَلِ ىاُىُِ كلؿ كُ ًىػُهُهاتًاْ هًَلَ
مياتلَ تا بُ ـاُُ ,ػًَل ًىسُىقًِِ عُؿزي و ًىعاوُِ ىُمائِ هُ بُ ـا ًىوُٓياْ مياتلَ تاوَكى ئًَلَ,
بُ ِكيَنيًٌاْ ؿَماُّ ىاُىًُُكاًٍُ ًىمَكُكَياْ ؿاوَ بُ ًُدووِ ىُما و بُ سلىًُت ,باهِ ئُوَ ؿَكلَّ
كُ ًاًؤهتا مَكَكًُُـ ؿَبَِ ,باًُ ئَُ ُُهِ ًاؿؿَيُ هُ بىؿدُّ  3111و  3113يٌـا ُٓبىوَ ,هُ
 3111ئًٌَُ ؿاواّ ئُوًَاْ كلؿووَ ئُوَّ كًُُ هُ ٓاو بُ ـا مياؿ بلات ,ؿاواّ ئُوًَاْ ُُكلؿووَ مياؿَ
هُ ٓاو بُ ـا كَُ بلات ,ئًٌَُ ؿاواًاْ كلؿووَ ُُهُكُ بَُ ًًَىَيُ بِىوهلَّ ,ئُطُك هًقُُّ ىاُىُِ
ؿيقُت بـات ,بُ ِكيَن كان عىُِ و كان عٌل( ,لً ٢إ الٜؤد ٣يو اىل اْكاض رٚا ب ٚشتصصات ا،َِٗٓ ٣
ٜٚصتثٓ َٔ ٢ايو املدرا ٤ايعاَٚ ٕٛاملعُٛيني باذهاّ املاد )٠هُبُكئُوَ ئُطُك ئُو ًاؿؿَيُ بِىوهري ئُواُُّ
ؿَكًاهَُياْ هًَلَ مياتلَ هُٓاو بُ ـا كَُ ُاكات ؿَكًاهَُكُياْ ,ئُوَّ كًُُ هُٓاو بُ ـا مياؿ ؿَكات,
هُبُكئُوَ ًّ ُامامن بُ ِكيَنيَم ُٓهتاوَ و وتِ ًاًؤهتا و ئًُاُُ مَكَكّ زيَ ؿَكاتُُ ,ػًَل ئُطُك ُُهِ
ًاؿؿَكُ وَكى بىؿدُّ  3111و  3113بِىوهلًَّٓ ,ض عُيبِ ًُُ ,ئُو ًِٓاُُّ ًُمهَىًّ ,ئُواُُ
ئًوتفاؿَ ؿَكُْ و ًاًؤهتا مَكَك ُاكات.
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بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿ.عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.عٌل ُىكَؿيِِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ؿًَُوَّ كِووْ كلؿُُوَيُن هُهُك ئُوَ بـََ كُ هُباكَت بُ ؿَكًاهَُّ بلِؿكاوَ ئُوَّ كُ ثًَِ
ؿَوتلَّ (اغيؼِِات املكطٛل )١بؤ ًاًؤهتاياْ و فُكًاُبُكاُِ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ ,كِيَم وَكى ٓؤْ هُ
عرياق دَِ بُدَِ بىوَ ,بًُُٓاْ ًًَىَ بؤًاْ ًوؤطُك كلؿووْ ,بُ ِكيَناْ هُ هًقُُّ ثُكوَكؿَ و ػىيَِـُِ
باك ؿَماُّ و ُٓكوَٓا وَميلّ ؿاكايِ و وَميلّ ثُكوَكؿَ ؿَماُّ ٓؤْ ئًٌَُ كاكًاْ هُهُك ئُوَ كلؿ,
ُٓكوَٓا بؤ ئُواُُّ كُ ًؤهَُتًًٌاْ ثَِ ؿَؿكَُُّٓ ,ـ دؤك ًؤهَُت ُٓيُ ,بُ ًُٓاْ ًًَىََ بؤ ئُواصياْ
ًوؤطُك كلؿووَ ,بُ تايبُتِ ئُواُُّ ًؤهَُتِ ػىيَِـُُ و ًؤهَُتِ ؿايلايُتًُ و ئُوَّ ؿكيََقػايُُُ ,بُ
ًُٓاْ ًًَىََ بؤًاْ ًوؤطُك كلؿووْ و ئًُُ بؤ بُكٓاوّ بُ ِكيَنتاْ كُ ًٓض دًاواميُن هُوَؿا ًُُ,
ػاهَِ ؿووََ و ًًٍِ ئَُ هُكجنَُ ُٓبىو ؿًَىيوت هُ ًًَىَّ ثلهًاك ؿا بًؼًُُ كِوو ,ئُويٍ ئُوَيُ
سلىًُت بؤ دَِ بُدَِ كلؿُِ ئَُ ًاؿؿَيُ هُ كِابلؿووؿا هًقُُّ ثًَم ًَُُِٓاوَ ,ئَُ ًاؿؿَيُّ دَِ بُدَِ
ُُكلؿووَ ,كاكوباكّ هًقُُكُ هُوَؿا كُ ُُٓطاوّ ُاوَوَ و كاكّ كلؿووَ ,تا ئًَوتاَ بُكؿَواَ ًُُ و
هُكِابلؿووؿا ِٓ كلؿووَ؟ واتُ بلاّ بُ ِكيَن كان كاكؿؤَ ئًٌاكَتِ ثًًَـا كُ هًقُُ ثًَلًَِٔلاوَ و سلىًُت
كاكّ تًَـا كلؿووَ و بُكًُِٓ ُٓبىوَ و ئُّ باًُ ًاؿاَ ثلؤهُكُ بُكؿَواًُ ,ئًال تُبًعًُ.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان كاكواْ فُكًىو.
بُ ِكيَن كاكواْ ُاحل:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثًٌَىايُ سلىًُتِ عرياىِ ,بُدؤكيَم هُ دؤكَكاْ دؤكَ ًوٌالًًَُُكُ هُطُيَ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُِ
ؿَكات ,هُ ساهَُتًَم كُ بىؿدُ بُكَِّ ؿَكات بؤ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ؿواّ بىؿدُكُ ُٓهَـَهتَِ بُ مياؿ
كلؿُِ ُُٓـَّ ؿَكًاهَُ و ًىػُهُهات بؤ ئًوتفنام كلؿُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ياْ وكووفاُـُِ ًُىاًِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بؤ ئُوَّ كُ ػُهَم ؿَكُٓق بُ ئُو ُٓكيٌَُّ ئًٌَُ بلُويَتُ طوُيِ و طاماُـَ ,ئًٌَُ هُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كؤًُهًََم بُٓاوتاكلؿُِ ًىوًُٓاْ ئُجناَ ؿا ئُطُك بُكاوكؿ بلُيّ عرياق هُطُيَ
ئًَلاْ ,عرياق ئُوَُـَّ ػُكيلِ ًُهائًوِ ؿَكًاهَُ و ًىػُهُهاتُ بؤ ًىَمَفري ,ئُوَُـَ ػُكيلِ
ئًوتوٌاكات و ًًُاكيد ًُُ بُكِاهتِ ,ؿَككُوت عرياىٌاْ بُكَو ويَلاُُ ؿَكِوات ,ئًَلََ وكؿَ وكؿَ ئُو
طًُُهُُـُُ ئابىوكيُ وكؿَ وكؿَ ثًَىَّ ؿياك ؿَبَِ ,بُكَ هُ اليُكُّ تليٍ ئُطُك بًًََّ باهِ ئُوَ
بلُيّ ,هُ ؿوو هاهَِ كِابلؿوو ؿا ًَٓنّ ثًٌٌَُكطُّ زيَ ؿَكبًًَُُِ ,هُهُْ ثؤهًى و ئاهايٍ ًىُٓكاُِ و
ؿَكًاهَُكاُِ بُ ٓاوتاكلا ,ئُو هايَ ػؤًبُػتاُُ ًَٓنّ ثًٌٌَُكطَُ وَبُك ئُو بُ يُكواْ بىوُُ كُوت,
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ؿوو ٓري ُٓيُ ثًٌَىايُ ئُواًٍُ ئاو ِكيَلًاْ زيَ بـكيَتُوَ ,كُ فُكًاُبُكاُِ كَُ ؿَكاًُتّ ,وابنامن ئُوَّ
ئًٌَُ هُ هًقُُّ ُاوػؤ ًىتابُعًُاْ كلؿووَ ,ئُو ُٓ 2ماك فُكًاُبُكَّ ًُؿَُِ هُ وَماكَتِ ُاوػؤ كُ
كتابِ هُ وَماكَتِ ُاوػؤ و ئُجنىًُُِ وَميلاْ بؤ كلاوَ ,ئُوَ بُ ٓاوتا ُُكلاوَ ؿَكًاهَُكاُِ هُطُيَ
وَماكَتِ ُاوػؤّ عرياىِ ,ؿائريَّ كاكَباَ كُ بُ كَِئِ ًّ ٓاوػٌاُـُُوَيُكِ ؿَوَّ بُ ثًَِ ئُو
هًقُُيُيُ كُ دُُابِ وَميلّ ؿاكايِ باهِ كلؿ ,كُ هًَلَ  %21بؤ ػُكز ؿَكلَّ و هُ بُ ـ  %71تا %75
ّ بؤ هُكف ؿَكلَّ ,ئُوَّ تل ثًٌَىايُ سلىًُت ُُٓطاوّ هايَ بُهاهَِ باًِ ُاوَ ,ئًٌَُ بُو تُؿَكودُ و
بُو ثًًَُ ُٓك هاهََِ بتىاُري ًتًَم بُ ًتًَم بلُيّ ىُُاعُمت وايُ بُ فياْ و طىمَكاُِ ػُهَلًُوَ ؿياكَ,
يُعِِ ئًٌَُ ُاكلَّ بوًََري ُٓك ًٓض ُُكلاوَ ,بُكَ ئُواُُّ كُ ًاوْ سُىِ ػؤيُتًاْ بؤ ُُيلُيّ,
ئُوََ ُاكلَّ ئًٌَُ ًُٓىو ًتُكاْ وُيُِ هُك ئُوَّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ و ئاطاًاْ هُوََ ُُبَِ كُ
بُ ـا ُلاعًَم و ًوٌالًًَُُكِ كِاهتُوػؤ هُطُيَ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَكاتًُٓ ,ىو هاهََِ كُ بىؿدُكُ
بُكَِّ ؿَكات ,ثاَ بىؿدُ كُ هَِٓ ,ىاك ىُكاكّ مياؿ كلؿُِ ؿَكًاهَُ ؿَؿا و ُٓوهَِ ئُوَ ؿَؿات كُ بُ
فُكًاُبُكاْ و بُ ٓاووكتًاْ و بُ ًىووُٓػؤكاُِ ئُو ُٓكيٌَُ بوََِ ئُٓا هًَلَ فياْ ٓؤُُ و تا ئُو
سُؿََ ًٌَٓتا هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ فياْ و طىمَكاْ و ئًًُُِت و ػؤًطىمَكاُِ ؿَ بُكاًبُك بُ عرياق
باًالَ و هىثاهتاْ ؿَكَُ.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿ.اظيـ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿ.اظيـ وَكتِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
كان كاكواًٍُ طىتِ ؿياكَ بَِ طىًاْ ئُو بلِياكَ ُٓؿَفِ ػؤّ ثًَلاوَ هُ هاكُِ كِابلؿوو كُ ًىوُٓكاْ
سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ُُٓطاوّ ُاوَ بؤ ًُٓىاككلؿُِ ًىوُٓ و ؿَكًاهَُكاْ هُطُيَ ُٓكيٍَ و هُطُيَ
بُ ـا ؿياكَ ًُٓىوّ كُ ُُكلاوَ ,بؤيُ ئَُ بلِياكَ ثًَىيوتِ بُ ئًوتٌلاكيُت ُٓيًُ ,اؿؿَّ  21هُ ياهاّ
بىؿدُّ ثاك ؿوو فُىُكَّ هُػؤ طلتىوَ ,يُكًًُاْ /ؿَهََِ ؿَككلؿُِ ثُيلَِويَلِ يُكطلتىو بؤ ؿَكًاهَُّ
فُكًاُبُكاْ ,ئُواُُّ هُ فُكًاُطُكاُِ ُٓكيٍَ ؿا كاكؿَكُْ بُ ئاًاجنِ بُؿئًَِاُِ ًُوموعًُت و
عُؿاهُت و يُكواُِ ,فُىُكَّ ؿووََ ؿَهَآ بُؿئًََِاُِ يُكواُِ هُ ًَُىاْ ؿَكًاهَُّ فُكًاُبُكاْ ئُواُُّ
هُ ُٓكيٍَ ؿا كاكؿَكُْ و هُطُيَ ٓاوًًَىَكاًُاْ هُواُُّ هُ سلىًُتِ ئًتشاؿّ كاكؿَكُْ ,بُ ًُكدًَم
ئًُُ ُُبًَتُ ًايُّ كَُ بىوُُوَّ ؿَكًاهَُكاًُاْ ,ئُطُك سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ كاكّ هُهُك ئُو
ًاؿؿَيُ كلؿبَِ هُ هاكُِ كابلؿووُُٓ ,ـيَلِ ئُجناَ ؿابَِ ,ئُطُك ًاؿؿَّ تل ُُبَِ ئًوناًِ سلىًُت بلات,
واتُ ئُواُُّ كُ ًاوْ بَِ بَُ ؿَبّ هُو ًُٓىاككلؿُُو يُكواْ كلؿُُ ,بؤيُ ثًَىيوتُ ئَُ ًاؿؿَيُ
ؿابِـكيَتُوَ و ئًٌََُ هُ كِاثؤكتِ هًقُُّ ياهايِ ؿا هُ ثًٌَُكًُكُّ ؿا ؿاكؤكًٌاْ هُهُك ئُوَ كلؿووَ
َُٓ ئُو ثُيلَِوَ ؿَكبَِٔ ,ثُهُ بللَّ هُ ؿَككلؿُِ ئَُ ثُيلَِوَ ,ؿَكًاهَُكاًٍُ ٓاوتا بلليَّ بُكِاهتِ
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ئُواُُّ كُ ًاوْ بُ ِكيَناْ ئاًافَياْ بُ ُُٓـيَلًاْ كلؿووَ و وَكى ًىسُىقًِِ عُؿزي و وَكى ًاًؤهتاياُِ
ئايًِِ ئُواُُ بُكِاهتِ ثًَىيوتُ ؿَكًاهَُكاًُاْ و ًىوُٓكاًُاْ ًُٓىاك بلليَت و يُكواْ بللَّ ,مؤك
هىثاي.
بُ ِكيَن سوّ حمٌـ هىكَ (دًَطلّ هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ًاًؤهتا عٌل فُكًىو.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهعنين:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بلا و ػىًلاُِ بُ ِكيَن ,وابنامن كُمساْ ُلؤهًٌَاْ ًُُ هُهُك ًُبـَئِ ٓاوتاكلؿْ كُ ُنيم تلَ هُ
عُؿاهُتُوَ ,بُكَ ئُو تًَبًًُِّ كُ كان ؿ.عٌل باهِ كلؿ ,تًَبًًُِكِ دـّ و واىعًُ ,يُعِِ ًُهُهُّ
ًُسلوَ بىوُِ ًاًؤهتاياْ ,بُكَ هُ عُيِِ كاتـا ئُوََ ػؤ ُابَِ ببًَتُ ثاهاو بؤ ًُسلوَ كلؿُِ ,ئًَوتا
ًّ باهِ ٓاوتاكلؿْ ؿَكُيّ ,باهِ تُسقًقِ عُؿاهُت ؿَكُيّ ,باهِ طُكِاُُوَّ ًافِ كاكًُُـاْ و
فُكًاُبُكاُِ كىكؿهتاْ ؿَكُيّ وَكى عرياىِ فًـكايَ ,هُبُكئُوَ ًاًؤهتاياْ ًُسلوَ ؿَبّ ,ئُطُك
ٓاكَهُكّ ُٓبَِ ُابَِ ٓاووكتًاُِ تل فُكًاُبُكاصياْ ًُسلوَ بّ هُو هًَم ٓىواُـُُ ياْ هُو ٓاوتاكلؿُُ,
بؤيُ ًّ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ًاؿؿَكُ بَُ ًًَىَيُ هًا ُ بللَّ و كَُِطُ ئُوَّ هًقُُّ ياهايِ ئُطُك هًٍَ
وَكبطلْ ُٓك ئُوَّ ئُواُُ بُي بُ ًًَىَيُن ًُٓىو ئُو تًَبًًِاُُّ بُ ِكيَناًٌُِ تًا تُسقًق ؿَبَِ,
ًاؿؿَكُ ؿوو بلِطُ بَِ ,يُكًًُآْ /اوتاكلؿُِ ًىوُٓ و ؿَكًاهَُّ فُكًاُبُكاُِ ُٓكيٍَ هُطُيَ
فُكًاُبُكاُِ عرياىِ فًـكِايَ بُ ًُكدَِ هُ ًىوُٓ و ؿَكًاهَُّ ئًَوتاياْ كًُال ُُبًَتُوَ ,ئُوَ ػاهَِ
يُكَُ ,ؿووََ /ئَُ بلِياكَ ثوُ باككاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ُُطليَتُوًَُٓ ,ىو ؿاواكاُِ ػؤَ بُ كَِئِ ػؤَ
تًايا تُهبًت كلؿووَ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين ( هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ػىكًًـ فُكًىو.
بُ ِكيَن ػىكًًـ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٌَُكِ ًّ سُم ؿَكَُ ثلهًاكيَم بلَُ ئايا ؿَهلُوتِ ػُهَم هُ بىؿدُ تُُٔا ئُو ثاكَيُ كُ وَكؿَطلَّ
ياْ ًتِ تليٍ ُٓيُ ,ئُطُك بًَري بُكاوكؿيَم بلُيّ هُ ًابُيِِ بُ ـا و ئًَلَ هُكِووّ كاكَوَ ,ػُؿًَات,
ئًًُُِت ,يُعِِ ًُٓىو كَُِط و كِووّ فياْ كُ بُ ـا ئُو هايَ ؿَككُوت بُ ئًٌتًام ثًواليّ عاٌُُيُ,
باًُ ػُهَلِ كىكؿهتاْ ابٌـهلل هُكِووّ ػُؿًَاتُوَ ,ػُؿًَاتًَلِ باًِ بؤ بُكؿَهت كلاوَ ,كاكَبايُكِ
باَ و ئاويَلِ باَ و ػنًُتطىماكيُكِ باًَ ,وتًُفاّ باَ و ًُٓىو ًتًَم ,يُعِِ فُكىًَلِ مؤك
طُوكَ ,ئَُ فُكىُ هُهُك ًُٓاْ بىؿدُيُ و عُيِِ بىؿدُيُ ,ػؤ ؿوو بىؿدًُاْ ًُُ ,ئُو بىؿدُ ياْ
ؿَبَِ ًُعاَ مياؿ بلُيّ ,ياْ ؿَبًَت ػُؿًَات كَُ بلُيّ ,كاًًاْ بلُيّ ًّ ,ثلهًاك ؿَكَُ ,ئًَىَ
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ؿَتاُُوَّ كاكَبا ًًًَُُِت و ثاكَّ ػُهَم مياؿ بلُيّ ,ؿَتاُُوَّ ػنًُتطىماكّ و ئاو ُُبَِ و ثاكَ مياؿ
بلُيّ ,سلىًُتِ ُٓكيٍَ ؿَتىاَُِ يُكًَم هُو ًتاُُ بلات ,كِاهتُ ًّ هُطُيَ ئُوََ وَهَآلِٓ ًّ سُم ؿَكَُ
ئًَوتا ُٓك فُكًاُبُكيَم ؿوو ئُوَُـَ ثاكَ وَكطليَت ,بُكَ وَكى بُ عُكَبِ ؿَهًََّ (اهعري بِريَ وااليـ
ىِريَ) ئُوَّ ُٓيُ ًّ ,هُ هُفُكيَم بىوَ هُطُيَ وَفـَكِ عرياىِ كُ ئُُـاًًَلِ ثُكهًُاُِ عرياىِ هُ
هًوتِ ؿَوهَُتِ ىاُىْ بُ ًِِ طىت ئًٌَُ ؿَتىاُري ,بُ ًاوَّ ًاُطًَم سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ فًُُزي
ثَِ بًَِري ,طىمت ٓؤْ؟ طىتِ ئًٌَُ دىكئُت بُ ػؤًاْ بـَيّ ًُعاًُكاُِ بُ ـا فِ ؿوو بلُيّ ,ئًَىَ
ُاتىاُّ ئُو ثاكَ بـَْ و ػُهَم هًَتاْ ُٓهَـَهتَِ و سلىًُتِ ئًَىَ فًُُي ؿيَِِ ,ئًٌَُ ئُطُك بُ ىوُّ
بُ ـا بلُيّ كِؤفاُُ ئُو ثاكَيُ مياؿ بلُيّ و ئُوا ئُو ساهَُتُ وابنامن سلىًُت ُاتىاُِ ئًـاًُ بُ
كاكَكاْ و ػنًُتطىماكّ بلات ئُوَّ كُ ئًَوتا ُٓيُ ,هُبُكئُوَ ؿَبًَت ئًٌَُ تؤميَم بُ ئًِواف تًُاًاّ
ًتُكُ بلُيّ ,بُ عاىآلُُ تُعاًىي هُطُهَِ بلُيّ ,ئُطُك ياكًُتِ ػُهَلًٍ بـَيّ و سلىًُتًٍ بـَيّ,
مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين ( هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
ُاهم ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ُاهم تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريّ ئُو ُُهُّ كان عىُِ و ًاًؤهتا عٌل عبـاهعنين ؿَكَُ بُكِاهتِ ئُوَ وَكى ٓاوكاكامن
ئًٌاكَتًاْ ثًًَـا ,ئًُُ ؿوو هاهَُ ؿَهًََري ,ئًِذا ئًٌَُ وَماكَتِ كاكَبا و وَماكَتِ هاًاُُ هلوًتًُكاْ تا
ئًَوتا فُكًاُبُكَكاْ يُكًاْ زيَ ُُكلاوَ ,بًُُكتِ وَماكَتِ كاكَبا ػؤّ ًىافُىُّ كلؿووَ و وَماكَتِ
هاًاُُ هلوًتًُكاًٍُ ًىافُىُّ كلؿووَ ,كُ ئَُ فُكًاُبُكاُُ وَكى يُكِ زيَ بلليَتٓ ,اوكاكامن باهِ
بُعنَّ ًىيَِِ تليًٌاْ كلؿ ,ئًِذا ئَُ فُكًاُبُكاُُ ػاهُتُْ ئُواُُّ وَماكَتِ هاًاُُ هلوًتًُكاْ
ؿَهََِ هُ ًاوَّ  32هُعاتـا  525تُُلُك ُُوت ؿَكِوات ,بُكَ ئًٌَُ هُو ػُتُكياتُ ؿَفيّ و ُابَِ
كاتبُكًُاْ وَكى بُ ـاّ زيَ بَِ بًُُكتَِ وَميل ػؤّ ئًٌناّ كلؿووَ ,ئَُ تُهَُبًُاْ هُ ًاُطِ 11
طُياُـووَتُ دًَطلّ هُكؤكِ سلىًُت وتىويُتِ هًقُُ ُٓيُ بًى فعى وَكى يُكِ زيَ ؿَكلَّ و ئُوَ
ًاُطِ  3و ُٓتا ئًَوتا وَكى يُكِ زيَ ُُكلاوَُٓ ,تا ئًَوتاَ اليُماي هُ ؿويًََِىَ بُ ًُهُز ُاًُ ؿًََُلْ بؤ
ًّ و ؿَهًََّ ئًٌَُ يُعِِ بُكِاهتِ مؤك ًىهتُسُىري بُوَّ كُ وَكى بُ ـاّ زيَ بللًَُّ ,عِاّ ًُُ هُ
ػتىكَتـا هُ ثايَ ثاكوطُيُن ؿاو هُ ثايَ ُُوت ؿا ًاًُهَُ بلات و ًُٓاْ ػتىكَّ بُ ـاّ ُٓبَِ ,بُكَ
فُكًاُبُكَكُ وَكى ئُو وَكُُطلَّ ,هُبُكئُوَ ًّ ثًٌَىايُ ئُو ًاؿؿَيُ تُُٔا ًاًؤهتاًاْ ُٓيُ 151
ُٓماكّ مياؿَيُ ,ئُو فياُُّ كُ ًاًؤهتا تًايـا ؿَفّ ِٓ ئُوٍَ مياتل هُوَُُٓ ,ـيَلتاْ ًَِٓاوَ بُ بَِ
ئُوَّ ًُكتُب مياؿ بلُّ و بُ بَِ ئُوَّ ًُكتُب ٓان بلُّ و بُ بَِ ؿَواَ مياؿ بلُّ و بُ بَِ ئُوَّ
تُوميعاتِ ًاًؤهتا مياؿ بلُُّٓ ,كِٓ فٌاكَ هُهُك ئًُُ ؿكوهت بىوَ ,ئًَوتا ٓاوًاْ هُو 151
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ُٓماكَيُ بوًََري ٓؤْ ئُوَّ مياؿ بَِ و وَكى بُ ـاّ زيَ ُُكُيُُّ ,ػًَل وَكى بُ ـاّ زيَ بلُيّ بُ بَِ
ئُوَّ ئُواْ كَُ بلات.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين ( هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان سًُُ هعًـ فُكًىو.
بُ ِكيَن سًُُ هعًـ سًُُ عوِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
دُُابِ وَميلّ ؿاكايِ ؿَهََِ دَِ بُدَِ ًاْ كلؿووَ ,ئُطُك دآ بُدَِ ياْ كلؿووَ ,ئًال ئًُلاي و عذن و
ثاكَ ًُُ و ثاكًَاْ ُٓيُ ,ئًٌَُ هًَلَ تُئلًـّ ًىئُكُؿيَم ؿَكُيُِوَ ؿَهََِ دَِ بُدًٍَ كلؿووَ ,كُ دَِ
بُدَِ ّ ُُكلؿووَ بُو ؿَهًوُّ كُ ًاًؤهتاياُِ ئايًِِ ؿاوا ؿَكُْ و فُكًاُبُكاُِ وَماكَتِ كاكَبا و
فُكًاُبُكاُِ هاًاُُ هلوًتًُكاًْ ,ىسُىقِ عُؿزي ٓاتّ بؤ ُىوهًِطُّ ثُكهًُاُِ هوًٌَاُِ,
دًؤهؤدًُكاْ ٓاتُُّٓ ,ـيّ ٓري و تىيَقّ تل ٓاتّ كُ ُُكلاوَ ,ئُوَ ػاهًََم ,ػاهًََلِ تل ئًُُ ياهاّ
هاهَِ  3111يُ ئًٌَُ هًَلَ هُ ًاؿؿَّ  32باهِ فُكًاُبُكاصياْ كلؿووَ و باهِ ػاًًٌٌُُُِاْ كلؿووَ,
باهِ ثًٌٌَُكطُ و ئاهايٍ و ثؤهًى و ًُٓىوضياْ كلؿووَ ,ئُوَ ًاؿؿَّ  3111باهِ ًُٓىو
فُكًاُبُكاصياْ كلؿووَ هُ ًاؿؿَّ  21ئُوَ ياهاّ  3113ؿيواْ ئُويٍ هُ ًاؿؿَّ ً 21ري بامساْ
كلؿووَ ًّ ,ثًٌَىايُ ئُو ؿاكًِتُِّ ًاًؤهتا عٌل و بُ ِكيَناْ باهًاْ كلؿ ,كًٌَُكُ ٓاكَهُك ؿَكات ,كُ
ئُو بًاُىو و ثاهاوَّ ؿًََِٓليَتُوَ ُُن ُُٓـيَم ٓري و تىيَق مَكَكًُُـ بّ ,ػؤّ ئُوَ ثاهاوَ بؤ ئُوَّ
ُٓك ٓاوتاكُ ُُكُيّ ,ئُطًِا ئُوَتا ؿَهََِ هُهُك سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاُُ يُكواُِ هُ ًَُىاْ ًىوُٓ
و ؿَكًاهَُّ كاكًُُـاُِ ُٓكيٍَ هُطُيَ ًىوُٓ و ؿَكًاهَُّ ٓاوتاكاًُاْ هُ كاكًُُـاُِ سلىًُتِ فًـكاهَِ
وَؿّ بًََِِ ,بًُُكدآ ئًُُ ُُبًَتُ ٓؤّ كَُ كلؿُُوَّ ًىوُٓ و ؿَكًاهَُكاٌُ كُهًاْ ,هًًُُـا
بُ ِكيَىَبُكّ طٌتِ و ئُواُُّ سىكٌُكاُِ ًاؿؿَّ  36كُ ثوُ تايبُتُكاُِ ًُبُهتُ ,ئُواُُ ُاطليَتُوَ,
كُواتُ ئًٌَُ ئُطُك بوًََري بُ ًُكدًَم كاك ُُكاتُ هُك كُهًاْ و ثوُ تايبُتُكاًٍُ ُُطليَتُوًَ ,اؿؿَكُ
ئُكِواو تُواو ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين ( هُكؤكِ ثُكهًُاْ):
كان ؿهٌَاؿ فُكًىو.
بُ ِكيَن ؿهٌَاؿ سوري:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريّ ئُو ًاؿؿَيُ ؿَكَُ وَكى ئُوَّ ٓاو ِكيًَاْ باهًاْ كلؿ ,ؿوو ,هَِ ئُهباب ُٓيُ ,ػؤتاْ ؿَماُّ
ًىوُٓ و ؿَكًاهَُ و طلاُِ فياْ طؤكِاُِ بُهُكؿا ؿيَت و ًىوُٓ هُ ًُٓىو ؿًُا هايَ بُهايَ تُسـيـ ؿَكلَّ
و هُ ُٓك وكتًَم ؿا ثًَت ؿَهََِ ئًُوايَ ًىوُٓ هُُٓك كاكيَم ؿا ئًٌُكُ و ؿَكَدُّ ئُوَُـَيُ ,بؤيُ هايَ
بُ هايَ طؤكِاُِ بُهُكؿا ؿيَت ,بؤيُ بُ بُكؿَواَ ؿَبَِ ,ئَُ ًاؿؿَيُ هُ ثلؤفَ ياها بُكؿَواَ ببَِٓ ,ىُلُ
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ئًَوتا هُ بُ ـا ىُكاكَ ًىوُّٓ ػاًًٌُُُِاْ بُكم بلليَتُوَ ,يُعِِ ئًَوتا سلىًُتِ ُٓكيٍَ ًىهنََ ُاب َِ
ًىوُّٓ ػاًًٌُُُِاْ بُكم بلاتُوَ ,بؤيُ ثًٌَىايُ ئُبَِ ئًُُ بُ بُكؿَواَ ُٓبَِ ُُوَن بوََِ ئًُُ تُواو
بىوَٓ ,ىُلُ ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ ,ؿَكًاهَُ هايَ بُهايَ بُثًَِ ثًَىيوتِ فياْ طؤكِاُِ بُهُكؿا ؿيَت ,هُ
عرياىًٍ طؤكِاُِ بُهُكؿا ؿيَت ,ئُو بًاُىواُُّ عرياق بُ ًُكّ ئًٌَُ ئُكات ,بًاُىويُكِ مؤك بُ كَِئِ ًّ
ٓىُلُ ئُوَ كَِئِ ًُػوِ ػؤًُ ُاًُُتقريٓ ,ىُلُ عرياق ئًٌَُ بُ ًُوبُتِ عرياق هُ  ,%17ياْ ثًَِر
ًوًؤْ هُ ً 22وًؤْ ُآٌَ بُ عُىىَ ,ئَُ ؿكوهت كلؿُِ ًتُ وًٌَٓاُُ هُ ؿَكَوَ بؤ ئُوَّ ئًٌَُ بُكِاهتِ
ئًُُ ُاكلَّ بُ بًاُىو ,ئًُُ بًاُىوَ تُُٔا ,ثلهًاكّ ؿووًٍَ ئُوَيُ ,ئُو ثلِؤفاُُّ ُاوّ كُهٍ
ُُبلؿووَ ,ئًَىَ ُٓهَئُهذي بُُاوّ سلىًُتُوَ وَالًَِ ُٓك ًُٓىوًاْ ئُؿَُُوَ ,ئًٌَُ ىوُ ُاكُيًّّ ,
ُاوّ كُهٍ ُُبلؿووَ ,ئُهًٍََ بًاُىوَكاْ ,ئًَىَ ؿيَّ هُباتِ سلىًُت ُٓكِٓ وَالًَِ ئًٌَُ ئُؿَُُوَ ئًٌَُ
ىوُ ُاكُيُّ ,اوّ كُهًٌٍ ُُبلؿووَ ,كَِئِ ػؤًُ ,ئًُُ بًاُىوّ ُاًُعقىهّ ,ئُو بًاُىواًُُِ وَميلّ
ؿاكايِ ئُئًًََِتُوَ ,بُكِاهتِ ئًٌَُ باهِ ًىَمَف ئُكُيّ ,باهِ ؿَكًاهَُكاًُاْ ئُكُيّ ,باهِ ًىَمَفِ
وَماكَتِ كِؤًِبريّ ئُكات ,وَماكَتِ كِؤًِبريّ هُ كىَّ هُُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَكًاهَُّ ُٓيُ؟ُ ًّ ,امامن,
بُُـاوَكاْ كُ كِاثؤكتًاْ ُىوهًىَ هُ ئُجنىًُُِ وَميلاْ هُكىَّ هًَلَ بؤتاْ ٓان كلؿووْ؟ ,بؤيُ هُ هاهَِ
 3119هًُُٓىو ثلِؤفَ ياهاكاْ ٓاتىوَ ,بُكِاهتِ هُيليٌٍ زيَ ؿيَت ئًٌَُ هُباتِ ئُوَّ ئُهًََري ُٓكيًٌََلِ
باًريُٓ ,كيًٌََلِ مؤك ثًٌَلُووتىيّ ,ػؤًاْ بُ ثًٌَلُوتىو تل و دىاُال ًىىاكَُُِ ُُكُيًُّٓ ,ىو ؿََ
ؿيَّ ئًٌَُ ػؤًاْ بُ ًتِ ػلاخ ًىىاكَُُِ ئُكُيّ ,بُكِاهتِ ئُوَ ؿَهًوِ ئُوَيُ ئًٌَُ بُ ًتِ مؤك باَ
ػؤًاْ ًىىاكَُُِ بلُيّ ,بُ والَتِ مؤك باَ ,بُ فياُِ مؤك باًالُُ ,وَن بًَري ئًٌَُ ًُٓىو كِؤفَّ ػؤًاْ
بُ بُ ـا ًىىاكَُُِ بلُيّ ,كُ تاوَكى ئًَوتا ئًًُُِتِ تًا ًُُ ,يُن ئًنافَُ ُٓيُ ,بُ ئًوتًوِا ًاعُؿا
ثوُ تايبُتًُكاْ ,كُ ئُب َِ ُُيطليَتُوَ مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان هُكُُٓط فُكًىو.
بُ ِكيَن هُكُُٓط فلز:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتًىاُِ ئُو ثًًٌَِامَّ ًاًؤهتا عٌل و ئُو ٓاو ِكيًَاُُّ ػؤَ ئُكَُ ,ثًٌَىايُ ًُبـَئًُْ مؤكيُِيُن
ُٓيُ هُطُيَ تُكسُكُ ؿايُ ,بُالََ كَُِطُ ئًٌلاهًُت ُٓبَِ هُ ُُوعِ تُكغ كلؿْ ,هُ ُُوعِ ئُو
ًًلاًُنًاُُّ كُ تُكغ كلاوْ ,بُطٌتِ ئًٌَُ ئَُ ًاؿؿَيُ تُهبًت بلُيّ كَُِطُ هُ بُكفَوَُـّ ًُٓىو
فُكًاُبُكاُِ كىكؿهتاْ بَِ ,بُ تُُٔا بُكِاهتِ ُٓق ًُُ ئُوَّ ًاًؤهتاياْ و وَماكَتِ ثُكوَكؿَ بلُيّ
بُ ثاهاويَم بؤ ُُكلؿُِ ئًُُٓ ,ىُلُ ئًٌَُ هُ كِابلؿوو ,وَكى بلاؿَكَكاْ باهًاْ كلؿ ,هُ هاالَُِ كِابلؿوو
ئًٌَُ ئَُ ًاؿؿَيًُاْ تُهبًت كلؿووَُُ ,تًذًُِ ُٓبىوَ ,بُؿَهًوِ ئُوَّ كُ ُُٓـيَم مياؿ كلاوَ,
بلاؿَكَكاًٍُ تُئلًـياْ كلؿَوَ كُ ُُٓـيَلًاْ ًاوَ ,ئَُ تُئلًـ كلؿُُوَيُ بُ بلِواّ ًّ ًتًَلِ ػلاخ
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ًُُ ,هُطُيَ تُئلًـ كلؿُُوََ هُوَّ كُ ئًُُ ثوُ تايبُتُكاْ ُاطليَتُوَ ,بًُٓض ًًَىَيُنً ,ىًلري ًُُ
دًَطُّ ثوُ تايبُتُكاُِ تًا بلليَتُوَ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ًعاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ًعاْ اظيـ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ػىًم و بلاياُِ بُ ِكيَن ,هىئاهُن هًُُٓىو اليُن ؿَكَُُُ ,وَن هُ دُُابِ كَِئًوِ ثُكهًُاْ ,ئايا
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُ ًً %17ناًُُّ مياتلّ ُٓيُ هُ عرياق بؤ كىكؿهتاْ بًَت؟ 11,2 ,ؿًًًَََِتُوَ ,هُ
ًُٓاْ كات ـا ثلهًاكيَلِ تل هُ دُُابِ ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ ؿَكَُ ,ئُطُك ٓاتى ئًفتريامَْ ئُوَّ كان
ػىكًًـ باهِ كلؿ ,عرياق هبُيَِِ بلِياكَكِ ػؤّ ؿا ٓىاك بُكاًبُكّ كِاتب و ًىػُهُهاتِ ػؤّ,
ؿَهتِ ػؤَ بَِ ,ئًُُ ئُوَ بؤ كِووػاُِ ئَُ تُدلوبُيُ و ئَُ سلىًُتُيُ ,ئَُ ُٓكيٌَُيُ ,بؤيُ ئُوَّ
كُباي هُ عُؿاهُت ؿَكليَت ىوُيُكِ مؤك ػؤًُ ,مؤك وَكى ؿَهًََّ هُكُر كِاكًٌَُ و عاتفًُ ,بُالََ ؿَبَِ
ًُُتقًٍ بَِ هُ ًُٓاْ كاتـا ,ئُوَّ بطُيُِ ئُو ُُتًذُيُّ كُ ًُٓىوًاْ تًَـَكؤًري بؤّ ,بؤيُ ًّ
هُطُيَ ئُوًٍَُ ُٓىًقُتُْ ,ػوىهًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ هُؿَهت بـَيّ هُ ثًَِاو بُعنيَم ًتِ عاتفِ,
ىُت ُؿك هُ ًىَمَفري ُُكلَّ ًّ ,تًُُُِا ؿَكَُ ًىَمَفًِِ كىكؿهتاْ ؿَ بُكاًبُك ًىَمَفًِِ
ئًُليلاّ ُٓبَِ ,بُالََ بُثًَِ ئُو تىاُايُّ كُ ُٓكيٍَ ُٓيُتِ ؿَبَِ تُعاًىزي هُطُهَـا بلات ,ئًٌَُ ًىهنََ
ُري ًُٓىو ىاُىًَُلِ عرياق هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ دًَبُدَِ بلُيًّ ,اعُؿا ياها هُكوَكيُكاْ ُُبّ,
ؿَهًوًٍ بؤ ئُوَ ًُٓىو ياهايُن كُ ؿَكؿََِٓ هًَلَ ُُفامّ ؿَبًَت ,هُثاَ تُعـيوًَم ئُطُك ثًَىيوت كلا,
بؤيُ ئًٌَُ ًىهنََ ُري ,ؿَبَِ ػوىهًُتِ ػؤًاْ بجاكيَنيّ ,ئَُ ػوىهًُتَُ ئُككِ ثُكهًُاُُ ,ثًٍَ
ًُٓىو كُهًَم ؿاكؤكِ هُهُك بلات ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ثًٌَُوا فُكًىو.
بُ ِكيَن ثًٌَُوا تىفًق:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ًّ ثًٌَىايُ ًىوُٓ ػؤكاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بًُُٓىو ٓري و تىيَقَكاًُاُُوَ ئُوَُـَ ثىهُكِ و
ثاكَثُكهت و ٓاو ِٓؤن ُري ,هُ ثًَِاوّ ثاكَ ُٓهذي سلىًُتُكُّ ػؤياْ بلِووػًَِّ ,بُهَطًٍُ بؤ ئُوَ
ئُوَيُ كُ هُؿواّ  1991وَ ئَُ تُدلوبُيُ بُ ُُٓـيّ ئُمًىوُـا تًَجُكِيىَُٓ ,ك ًىوُٓ ػؤكاُِ ئَُ
ُٓكيٌَُ بىوْ هًُاًؤهتاياْ ,هُ ٓري و تىيَقَكاُِ تل كُبُبَِ ًىوُٓ بُكؿَواَ بىوْ هُكاكَكاُِ ػؤياْ,
ثٌتًىاُِ سلىًُتُكُّ ػؤياْ بىوْ ,بؤيُ ًّ بؤ ئُوَّ ئَُ ًاؿؿَيُ تُُٔا وًُ ُُبآ هُهُ وَكَىُ وَكى
هاالَُِ كِابلؿوو ,ثلهًاكيَم ئاكاهتُّ بُ ِكيَن وَميلّ ؿاكايِ و بليلاكّ وَميلّ ؿاكايِ ؿَكَُ ,بُو ثًًَُّ
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كُ ئُواْ ُنيلاليّ كُهّ ,ئاطاؿاكّ ئُوَْ ,ئًَىَ ثاك وَكى سلىًُت بُ كَِمسِ كِاتاْ طُياُـ كُ
هًقُُيُكتاْ ثًَم ًَِٓاوَ بؤ ئُوَّ كاك هُهُك ئَُ ًاؿؿَ ىاُىًُُ بلات ,بُ كَِمسِ كِاتاْ طُياُـووَ هُ
كِاطُياُـُُكاْ ,ثًٍَ بوًََّ ئَُ هًقُُيُ هُكىَّ ثًَم ٓاتىَ؟ ,كاكَكاُتاْ ِٓ بىوَ؟ ,ؿوايّ ُُٓطاو ُُتًذُّ
هًقُُكُ ًُٓ؟.
بُكِيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًىَيى ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن هًىَيى لثُإ:
بُكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
بًُُوبُت ئُو ثًًٌَِاكََ ,تُبعُْ هاالَُُ بىؿدُ ؿيَتُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بىؿدُيُكِ كًًٍُ ًُُ,
بىؿدُيُكِ باًُ ؿيَتُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ئُو بىؿدُيُّ ؿيَتُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,ئُطُك سلىًُتِ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئُو بىؿدُيُّ هُ ئاوَؿاُللؿُُوَ ,هُ ػؤَ طىمَكاُِ ,هُ ٓان كلؿُِ داؿَو باْ ,هُ
ؿكوهت كلؿُِ ُُػؤًؼاُُو ًتِ وا ,ئُّ ئُو بىؿدُيُّ و هًَبلات ,بًًَِلتُوَ بُ ـا ياْ بًؼاتُ
ػُميَُُِ ,ابَِ هُكفِ بلاتً ,افِ ٓاووالَتًاْ ًُُ ,ؿَبَِ هُكفِ بلات ئُو بىؿدُيُُٓ ,ق ًُُ ًُِت هُهُك
ٓاووالَتًاْ بلٍُٓ ,ىُلُ ئُوَ بًُِ ٓاووالَتًاًُُ ,اهَِ ًًووُتُ ُٓك تاكًَم هُُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَفَّ
ًافِ ػؤيُتِ فياُُكِ ػؤَ بقٍ ,كِاهتُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئاكاًُ هُٓاو بُ ـا ,هُ ٓاو ًىيَِاُِ تل ,با
ئًٌََُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاًٍُ بُكاوكؿ بلُيُِوَ هُطُيَ والَتاُِ ثًٌَلُوتىو ,ػؤ عُيبِ تًَـاًُُ ,ئًال ؿَبَِ
هُطُيَ والَتاْ و ؿَوكوبُكًاْ كُ ؿواكُتىوُُ بُكاوكؿّ بلُيّ ,بًُُوبُت ؿكيَقَّ ثًَِاؿََ بُ ِكيَن هُكؤكِ
ثُكهًُاْ ,ثٌتًىاُِ هُ ٓاوكاكامن ؿَكَُ ,ئُطُك ٓاوتا بللَّ ,بُكِيَن وَميلّ ؿاكايِ ؿَهًََت ٓاوتاًاْ
كلؿووَ ,ئُطُك ٓاوتاّ كلؿبَِ و هُثاكَوَ ؿَهت بُكاكبىوبّ هُ ٓاوتا كلؿُِ ًىوُّٓ فُكًاُبُكاْ ,واتُ
هُواُُيُ فُكًاُبُكيَلِ مؤك كَُ ًابَِ ,هُواُُ فُكًاُبُكاُِ وَماكَتِ هاًاُِ هلوًتِ ,وَماكَتِ كاكَبا,
عُفى يُن ػاهَِ ؿيلًٍُ ُٓيُ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان ىاؿك فُكًىو.
بُ ِكيَن ىاؿك سوّ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ئُوَّ كِاهتِ بَِ ئًٌَُ ُٓق ًُُ بًُٓض ًًَىَيُن ػؤًاْ هُطُيَ سلىًُتِ عرياق بُكاوكؿ بلُيّ,
بُتايبُتِ هُ كِووّ بىؿدُ ,هُ كِووّ ًاؿؿَٓ ,ىُلُ ًُٓىوًاْ ؿَماُري سلىًُتِ عرياق ُُٓـيّ
بُكاًبُكّ ئًٌَُ ثاكَّ هُفيَل ؿَهتُ ,دًا هُوََ سلىًُتِ عرياق ئُو ثاكَ ئًنافُكاُِ ُُوت كُ وَكّ
ؿَطلَُّ ,اؿاتُ ئًٌَُ ,هُكَكِاّ ئًُاَُُ سلىًُتِ عرياق ُُوتِ ىآاغ مؤك ؿَفلؤًَِ كُ ئًٌَُ ُٓك ئاطاًاْ
هًَِ ًُُ ,ؿواّ ئُوَ مكوفِ سلىًُتِ عرياق هُ كِووّ ئًًُُِوَ مؤك ػلاثُُ ,اتىاَُِ ًٓض ثلِؤفَيُكِ
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ػنًُتطىماكّ ثًٌَلَُ بلاتًُٓ ,ىو ئُواُُ بُ تُهُوكِّ ًّ ؿَهًوِ ئُوَْ كُ عرياق ًىمايُؿَ بُ ثاكَ
بلات ,بُ تايبُتِ سلىًُتُكُّ ًاهًلِ تُُٔاو تُُٔا ئًعتًٌاؿّ هُهُك ثاكَ كلؿؤتُوَ ,ػُهَلِ ثَِ ؿَكلَِّ
ئُفىادٌ ثَِ ؿكوهت ؿَكاتًُٓ ,ىو ًىكآُُُّ ًاهًلِ هُهُك بُكاكًَِٓاُِ ًاؿؿَيُ ,بؤيُ ًًٍِ تُئلًـ
هُهُك ئُوَ ؿَكًُُوَ ئًٌَُ ػوىهًاتِ ػؤًاْ وَكى ػُهَلِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بُتايبُتِ هُ كِووّ
ًُعُِوَّ بجاكيَنيّ ,ئًٌَُ هُ ئًَوتاوَ ُٓويَ بـَيّ تُهوًٌِ ًاؿؿيات بري ,ئُوَ ئُوَُـَّ مياؿ كلؿو ئُوَ
ٓات ,تُعوًٌاتِ ئًٌَُوَ ِكيٌَِايٌ ئًٌَُ ,باًُ بؤ ئًٌَُ ًُٓىو ياهاكاُِ سلىًُتِ عرياق هُطُيَ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ ًُٓىاك ؿَكُيّ ,كُ هُطُيَ واىعِ ػؤًاْ بطىجنَِ هُ كِووّ هًاهٌ و ئًـاكّ و كؤًُالَيُتِ و تا
ؿوايِ ,ئُوََ بُ ًُٓاْ ًًَىَ ئُوَّ ئًٌَُ ٓىاكًَٓىَّ هًاهُتًَلِ هُكبُػؤّ ئًـاكّ و ًازي و
هًاهًٌاْ ُٓبَِ ,بؤ ئُوَّ ًًٌُُٓ بتىاُري ئًعتًٌاؿ هُهُك ػؤًاْ بلُيّ ,ئُو ؿابُميّ و ُٓهَٔىوُُّ
سلىًُتِ عرياق ًٓض كاكيطُكيُكِ بُهُك ئًٌَُوَ ُُبَِ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
كان عٌل فُكًىو.
بُكيَن ؿ.عٌل ُـيق ُٓوكاًِ:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
ثًٍَ ئُوَّ كِاّ ػؤَ بوًٍََ يُن ؿوو ثلهًاك ئاكاهتُّ بُكِيَن وَميلّ ؿاكايِ ئُكَُ ,ئايا ًىوُّٓ بُِكَِتِ
ُٓكيٍَ وَكى ًىوُّٓ بُِكَِتِ ُاوَكِاهت و باًىوكّ عرياىُ؟ ,ثلهًاكّ يُكُػيُ ,ثلهًاكّ ؿووََ ,ئايا و
دؤكَ ًىػُهُهاتًَم هُ بُ ـا ؿَؿكيَت و هًَلَ ُاؿكَّ؟ ,بؤِٓ؟ ,ثلهًاكّ هًًََُ ,ئايا دؤكّ ؿَكًاهَُيُن
هُ بُ ـا ؿَؿكَّ بلِّ تُكػاْ كلاوّ ثًَىيوتِ كَِواُُّ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ئُكليَت ,بُالََ هُ ُٓكيٍَ ػُكز
ُُكليَت؟ ,يُعِِ ؿَكًاهًَُاْ ُٓيُ ئا بُو ًًَىَيُ بَِ ,هُ بُ ـا بـكَّ ثاكَّ تُػوًى كلاوّ كَِواُُّ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بللَّ ,بُالََ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بؤ فُكًاُبُكَكاُِ ػُكز ُُكات ,ئُوَ هَِ
ثلهًاكَ بىو ,ئًذامََ بـَْ بُ سىكٌِ ئُوَّ كُ ئُُـاًِ هًقُُّ ؿاكايٍ ُُٓـَّ بابُت ؿووكو ًُنيم هًَِ
ئاطاؿاكَ ,بؤ ئُوَّ ىوُّ هُهُك بلَُ ,بُ ِكيَنهُكؤكِ ثُكهًُاْ ,ػؤّ هُ ئُهوَـا ئُوَُـَّ كًُّ ئاطاؿاك
مب هُعرياق ,فًللَّ ًىػُهُهات ياْ ؿَكًاهَُ هُ ؿَكئُجناًِ ِٓ ٓات ,هُ ؿَكئُجناًِ ئُوَ ٓات كُ
سلىًُتِ عرياىِ بُ ًُٓآُُطِ هُطُيَ ثُكهًُاْ و ئُو كؤًجاًُاياُُّ كُ بًاُري ياْ ًَُىؿَوهَُتري,
ُُياُتىاُِ ىاُىُِ ػـًُّ ًُؿَُِ عرياىِ هُ ًاوَّ ٓىاك هاهَِ كِابلؿوو تُعـيى بلُُُوَ ,ىاُىًَُلِ ُىَّ
ؿَكبٔىيَِّ ,هُطُيَ باكو طىمَكاُِ ػُهَلِ بطىجنَِ ,بؤيُ ئَُ فًللَيُ ٓات ,فًللَّ ؿَكًاهَُكُ ٓات ,بؤ
ئُوَّ دؤكيَم هُتُواموْ و ؿاؿثُكوَكّ ؿكوهت بَِ هًَُُىاْ ًُكائًض و فًئاتِ سلىًُتِ عرياىِ,
بُتايبُتِ ئُوَّ كُ ثُيىَُـيـاكَ بُ فُكًاُبُكَوَ ,بُ ُٓهَُ ُُٓىومب ياهاّ فًاكَ  33ئُوَّ كُ
ثُيىَُـيـاكَ بُ ؿَكًاهَُ هُ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاًٍُ ئَُ ياهايُ ئًِفام كلاوَ ,ئًَوتا سلىًُتِ عرياىِ ياْ
بوًََري ُُٓـيَم هُ وَماكَتُكاُِ سلىًُتِ عرياىِ بُؿاػُوَ ئُتىامن بوًٍََ ُُٓـيَذاك هُ ُُتًذُّ ُُٓـَّ
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ىُكاكات كُ باًًٍ ؿيلاهُت ُُكلابّ ,بلِياك ؿَؿكَّ بُوَّ كُ ًىػُهُهاتًَم مياؿ بللَّ ,بؤ ًُكحيُيُن
ياْ فًئُيُن ,ئًٌلاُُ بُكؤّ ئُو بلِياكاُُ بًُِٔوَ كُ بلِياكؿكاوَ ,بؤ مياؿ كلؿُِ ُٓك ؿَكًاهَُيُن بؤ
يُكًَم هُ ًُكحيُكاْ ياْ فًئُكاُِ فُكًاُبُكَكاُِ سلىًُتِ عرياىِ ,ئُبًِري بًًَُلِ مؤكّ
ثُيىَُـيـاكَ بُ ُُتًذُّ كَؿ فعى ,ياْ ثلِكلؿُُوَّ ُٓهَُكاُِ ثًٌَىو ,بؤيُ ًّ هُطُ َي ئُو ٓاوكاكاَُُ كُ
ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ُُ هُهُك ئاهتِ ًىئُهُهُ ُُ هُهُك ئاهتِ ٓاووالَتًاًٍُ بُكاوكؿ ُُكلَّ بُ
ُاوَكِاهت و ػىاكوّ عرياقٓ ,ىُلُ باكو ؿؤػِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بُبُكاوكؿ هُطُيَ ُاوَكِاهت ,بُبُكاوكؿ
هُطُيَ ػىاكوّ عرياق مؤك مؤك باًالَ ,باكو ؿؤػِ ٓاووالَتًُكاًٌُِ و فُكًاُبُكَكاًٌُِ مؤك مؤك باًالَ,
بؤيُ ثًًٌَِاك ئُكَُ ,ثًًٌَِاكيَلِ مؤك ؿياكيللاوَ ُٓيُ بؤ ئَُ بابُتُ ,ؿاوا ؿَكَُ بُكِيَن وَميلّ ؿاكايِ
ثُكهًُاُتاكاًٍُ هًُُ ٓاوكاكَ بّ ,ئًٌَُ هُ ًاوَّ كِابلؿوو مؤك باهِ ئُوًَاْ كلؿ كُ سلىًُتِ ُٓكيٌَِ
كىكؿهتاْ ,هًاهُتِ ئابىوكّ ػؤّ ًىساوَهُ بلات هًاهُتِ هُكبُػؤّ ئابىوكّ ػؤّ ُٓبَِ ًّ ,باوَكِ
ؿَكَُ يُكًَم هُو ُُٓطاواُُّ كُ ئًٌَُ ئُبًِري ئُوَيُ ,سلىًُتِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ بًُُٓآُُطِ
هُطُيَ هًقُُ ثُكهًُاًُُكاْ ,بُ هىوؿ وَكطلتّ هُ ػُهَلِ ثوجؤكُِٓ ,ويَ بـَيّ هُ ًاوَّ ؿآاتىو ياهايُكِ
تايبُت بُؿَكًاهَُّ فُكًاُبُكاْ هُُاو ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ؿَكبٔىيَِري ,بًًَُىَيُن كُ طىجناوبَِ هُطُيَ
باكو ؿؤػِ ئابىوكّ فُكًاُبُك و ٓاووالَتًاُِ ُٓكيٌَِ كىكؿهتاْ ,بؤ ئُوَّ ًُٓىو هاهًََم ُُطُ ِكيًَُِوَ بؤ
بلِياكَكاُِ ُٓكيٍَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
هًقُُّ ياهايِ.
بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وابنامن ئُُـاًاُِ ثُكهًُاْ مؤك ىوُياْ هُهُكّ كلؿُ ,نيلُّ  5هُعاتُ هُوكؤبىوُُوَ ؿايّ ًّ ,بُُاوّ
هًقُُّ ٓاوبَُ ثًًٌَِاك ؿَكَُ ,كُ ؿَكفُتًَلٌاْ بـََُِ كؤبىوُُوَكُ ؿوا وليَت بؤ بُياُِ بتىاُري مياتل
ىوُّ هُهُك بلُيّ ,هًا ُكِ ....
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
ىوُ كلاو ,ئًٌَُ ًُدازي ىوُ كلؿْ ُاؿَيّ ,ئُطُك ئًَىَ ثًَىيوتًتاْ بُ هًا ُ بَِ ,ئُطُكُا ىوُ كلاوَ,
ًُدازي ىوُّ كُي ُاؿَيّ ,كُي ىوُ ُاكات بُكِاهتِ ,ئُطُك ئًَوتا ؿَتىاُّ هًا ُّ بلُْ ,ؿَخيُيُِ
ؿَُطُوَ ,ئُطُكُا وَىتاْ ؿَو َّ بؤ بُياُِ.
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بُ ِكيَن عىُِ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكِ ثُكهًُاْ.
وَىتٌاْ بـَُ َِ بؤ بُياُِ.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكِ ثُكهًُاْ:
بؤ بُياُِ هُعات  3ثاَ ًُىَكِؤ ,بُػىاتّ ؿَهجًَليّ.

فلهت اظيـ عبـاهلل
هللتًَلٍ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق

ؿ.سوّ حمٌـ هىكَ
دًَطلٍ هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ – عًَلاق
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ؿ .اكهالْ باين امساعًى
هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ
كىكؿهتاْ  -عًَلاق
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ثلؤتؤكؤهٌ ؿاًٌُتين فًاكَ ()29
ُٓيين كيَلُوتٌ 4102\4\05
ػىهٌ هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()29
ُٓيين كيَلُوتٌ 4102/4/05
كاتقًًَل ( ٍ)2ثاَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ ٓعُيين كيَلعُوتٌ  3112/3/15ثُكهعًُاٌُ كىكؿهعتاْ  -عًَعلاق بعُ
هععُكؤكايُتٌ ؿ.اكهععالْ بععاين امساعًععى هععُكؤكٌ ثُكهععًُاْ و ,بععُ ئاًععاؿَبىوٌُ بععُ ِكيَن ؿ .سوععّ حمٌععـ هععىكَ
دًَطلٍ هُكؤن و ,بُ ِكيَن فلهت أظيـ عبـاهلل هعللتًَلٍ ثُكهعًُاْظ ؿاًٌُعتين فًعاكَ ( ٍ)29ػعىهٌ هعًًََُظ
هاهٌَ ( ٍ )3112ػؤٍ بُهت.
بُكُاًٍُ كاك:
بُثًٌَ سىكٌُكاٌُ بلِطُ (ً ٍ)1اؿؿَ ( )31هُ ثُي ِلَوٍ ُعاوػؤٍ فًعاكَ (ٓ ٍ)1عًُىاككلاوٍ هعاهٌَ ٍ1993
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ  -عًَلاقظ ؿَهتٍُ هُكؤكايُتٌ ثُكهًُاْ بلِيعاكٍ ؿكا ؿاًٌُعتين فًعاكٍَ ( ٍ)29ػعىهٌ
هًًًٌَُ ُٓهَبقاكؿْ هُ كات ( ٍ)2ثاَ ًُىَكِؤٍ كؤفٍ ُٓيين كيَلُوتٌ  3112/3/15ؿا بَُ ًًَىَيُ بًَت:
 -1بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤكلؿٌُ ثلؤفَو ياهاٍ بىؿدٍُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ – عًَعلاق
بؤ هاهٌَ .3112
بُ ِكيَن ؿ .اكهالْ باين /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
بُُاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًًٔلَباْ.
بُُاوٍ طُهٌ كىكؿهعتاْ ,ؿاًٌُعتين ئعًُلِؤًاْ ؿَهعت ثع ٌَ ؿَكعُيّ ,ثُكهعًُاٌُ كىكؿهعتاْ ػعىهٌ هعًًًَُِ
ُٓهَبقاكؿْ هاهٌَ ٓعىاكََ ,ػعىهٌ طليَعـاٌُ يُكعَُ ,فًعاكَّ ؿاًٌُعذي ( ,)29كِؤفّ ؿاًٌُعذي ,3112/3/15
بُكُاًُّ كاك:
بععُثًٌَ سىكٌععُكاُِ بلِطععُ (ً ٍ)1ععاؿؿَ ( )31هععُ ثععُيلَِوّ ُععاوػؤّ فًععاكَ (ٓ ٍ)1ععًُىاك كععلاوّ هععاهٌَ
 ّ1993ثُكهًُاُِ كىكؿهتاْ ع عًَلاق ,ؿَهعتُّ هعُكؤكايُتِ ثُكهعًُاُِ كىكؿهعتاْ بلِياكيعـا ,بُكُاًعُّ
كاكّ ؿاًٌُتِِ فًاكَ ( ّ)29ئاهايٌ ػىهٌ هًًًَُِ ُٓهَبقاكؿْ هعُ كعات ( ّ)2ثعاَ ًُعىَكِؤ ,كِؤفّ ٓعُيين
ِكيَلُوت  3112/3/15بَُ ًًَىَيُ بًَت:
 -1بُكؿَواَ بىوْ هُهُك ػوتُِكِوو و طفتىطؤكلؿٌُ ثلؤفَو ياهاٍ بىؿدٍُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ – عًَعلاق
بؤ هاهٌَ .3112
بععُػًَل ٓععاتين بععُ ِكيَناْ وَميععلٍ ؿاكايععٌ و ئععابىوكٍ و وَميععلٍ ٓععُكيٍَ بععؤ كاكوبععاكٍ ثُكهععًُاْ و وَفععـَ
ياوَكَكُياْ ؿَكُيّ بُػًَل بعًَّ ,ؿاوا هعُ هًقُعٍُ ٓاوبعَُ ,هًقُعٍُ ياهعايٌ و هًقُعٍُ ؿاكايعٌ و ئعابىوكٍ
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ ؿَكُيّ فُكًىوْ بؤ هُكؤٍ هًقُُكاْ.
ؿيعععاكَ ؿويَععينَ ؿاًٌُعععتُِكاصياْ ؿواػوعععت بعععؤ ئعععًُلِؤٓ ,عععىُلُ كؤًعععُهًََم ًىًعععتُكَكات ٓعععُبىو هعععًَُُىاْ
فلاكوًؤُُكاٌُ ثُكهًُاْ ,ئًُلِؤ بُياًٍُ ُٓك هُبُك ئُوَ ؿاًٌُُُتري ,ؿياكَ طُيٌعتىوُُتُ ُُتًذُيعُكٌ
باَ و ,ئًٌَُ ثلِ بُؿيَ ؿَهتؼؤًًتاْ هٌَ ؿَكُيّٓ ,ىُلُ ئُوَ هُ بُكفَوَُـٍ ًًووُتُكًُاُعُ ,بؤيعُ ئًَوعتا

276

كيَطععا ؿَؿَيععّ بععُ هًقُععٍُ ٓاوبععَُ ,بععؤ ئععُوٍَ ؿَىععٌ ئععُو كؤُىوهععُ ٓاوبًُععٍُ هُهععُكٍ كيَللععُوتىوْ
وىيَُِِوَ ,فُكًىوْ.
بُ ِكيَن عٌل ُـيق حمٌـ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
كؤُىوهٌ كؤبىوُُوَ
ئعععًُلِؤ كيَلعععُوتٌ  3112/3/15كؤبىوُعععُوٍَ ٓاوبعععَُ هعععًَُُىاْ ُىيَِعععُكٍ هعععُكدَُ فلاكوعععًؤُُكاٌُ
ثُكهًُاٌُ كىكؿهتاْ هامؿكا بُ ًُبُهد ثًَـآىوُُوَ هُهُك ثًًٌَِاكَكاٌُ ًاؿؿٍَ ( )5ثًَِذًٌُ ثعلؤفَ
ياهاٍ بىؿدٍُ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ بؤ هاهٌَ  ,3112ثاَ طفتىطؤ طُيٌتري بُوٍَ ًاؿؿَيُكٌ ياهعايٌ ميعاؿ
بلليَت بؤ ئَُ ػُكدٌ و تُكػاُللاواٍُُ الٍ ػىاكَوَو بَُ ًًَىَيُ:
ئععَُ طىفًععُ ثاكاُععٍُ ػععىاكَوَ هععُ تععُكػاُللاوٍ (هععُكؤكايُتٌ ٓععُكيٍَ ,ثُكهععًُاْ ,ئُجنىًععٌُُ وَميععلاْ,
ئُجنىًُْ و ؿَمطاٍ ئاهايٍ ,يُؿَطٌ ؿاكايٌ و وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ) ؿَب ِليَت:
 -1مياؿ كلؿٌُ بلٍِ (ٓ )21ى ًوًاك ؿيِاك بؤ هُك تُكػاُللاوٍ وَماكَتٌ ثًٌٌَُكطُ بُ ًُبُهد ثًَعـاٌُ
بُػًًٌَِم بؤ ئُو ثًٌٌَُكطاٍُُ كُ ًىوُٓكاًُاْ هُ ( ًَُ )611هُؿ ُٓماك ؿيِاك كًُالَ.
 -3ىُكَبىو كلؿُُوَو ٓاوتاكلؿٌُ ًىوُٓو ؿَكًاهٍَُ ًَٓنَكاٌُ ثًٌٌَُكطُ وَكى ٓاوتاكاًُاْ هعُ ًَٓنَكعاٌُ
هُكبامٍ هُ عًَلاىٌ فًـكايَ ثاَ وَكطلتُِوٍَ ًُٓىو ًافُ ؿاكايًُكاٌُ سلىًُتٌ ُٓكيٍَ هُ ٓىاكٓعًَىٍَ
بىؿدٍُ طٌد عًَلاق ,بُثًٌَ ياها.
 -2مياؿ كلؿٌُ بلٍِ ( )11ؿَ ًوًاك ؿيِاك بؤ تُكػاُللاوٍ وَماكَتٌ ًًُٓـاْ و ئُُفاي بؤ ؿكوهت كلؿُعٌ
يُكٍُ ًٌُتُدٌَ بىوْ بؤ كُهىكاكٍ ًًُٓـاْ.
 -2تُكػاُللؿٌُ بلٍِ ( )31بًوت ًوًاك ؿيِاك بعؤ تعُكػاُللاوَكاٌُ وَماكَتعٌ كؤًعِبريٍ و الواْ بعؤ دعٌَ
بععُدٌَ كلؿُععٌ بلِيععاكٍ فًععاكَ ( ٍ)12هععاهٌَ  3113تايبععُت بععُ ُاهععاُـٌُ ًععاكٍ هععوًٌَاٌُ بععُ ثايتععُػد
كؤًِبريٍ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ.
 -5مياؿ كلؿٌُ بلٍِ ( )5ثًَِر ًوًاك ؿيِاك بؤ هُك تُكػاُللاوَكاٌُ وَماكَتٌ كاكوكاكوباكٍ كؤًُالَيُتٌ بؤ
ٓاوكاكٍ ئُو ػاوَْ ثًَـاويوتًُ تايبُتاٍُُ كُ كيَقٍَ كًُئُُـاًًاْ هُ ( )%29مياتلَ.
 -6ثًَىيوتُ هُهُك سلىًُتٌ ُٓكيٍَ ًىوُٓو ؿَكًاهٍَُ كاكًُُـاْ و ػاًٌُُُِاْ هُ ُٓكيٍَ ٓاوتا بلات بُ
ًىوٓعععُو ؿَكًاهَعععٍُ ٓاوتاكاًُعععاْ هعععُ سلىًعععُتٌ فًعععـكاهٌَ عًَعععلاق ,بعععُثًٌَ ياهعععا بعععُ ًعععُكدًَم ُُبًَتعععُ
كًُبىوُُوٍَ ًىوُٓو ؿَكًاهٍَُ كاكًُُـاْ و ػاًٌُُُِاْ بُؿَك هُواٍُُ ًعاؿؿٍَ ( )21هعٌ ئعَُ ياهعايُ
ُاوياْ ٓاتىوَ.
 -7تُكػاُللؿٌُ بلٍِ ( )11ؿَ ًوًاك ؿيِاك بؤ هِـووىٌ ًًَلثُجنُ هُ ُٓكيٍَ فًاكَ ( )11هاهٌَ 3113.
 -8مياؿ كلؿٌُ بلٍِ ( ) 2هع ٌَ ًوًعاك ؿيِعاك بعؤ تعُكػاُللاوَكاٌُ ؿَهعتٍُ هعُكبُػؤٍ ًافعُكاٌُ ًعلؤظ هعُ
ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ.
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 -9مياؿ كلؿٌُ بلٍِ ( )5ثًَِر ًوًاك ؿيِاك بؤ تُكػاُللاوَكاٌُ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ بؤ ُؤفَُللؿُُوٍَ ئُو
ىىتاواُاٍُُ مياًُاْ هًَلُوتىوَ.
 -11مياؿ كلؿٌُ بلٍِ ( )2هٌَ ًوًاك ؿيِاك بؤ تعُكػاُللاوٍ ؿَهعتٍُ ثاكاهعتين فيِطعُو ئُجنىًعٌُُ بعاالٍَ
ػاصياْ بَُ ًًَىَيُ:
 بلٍِ (ً )3وًاك ؿيِاك بؤ ؿَهتٍُ ثاكاهتين فيِطُ. بلٍِ ( )1يُن ًوًاك ؿيِاك بؤ ئُجنىًٌُُ باالٍَ ػاصياْ. -11ثاهَجٌد ؿاكايٌ باُلُكاْ بؤ ؿواُُكُوتين ًىوٍُٓ فُكًاُبُكو ػاًٌُُُِاْ.
 -13ثًَىيوتُ سلىًُتٌ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ ثلؤفٍَ ًُٓىاك كلؿُعٌ ياهعاٍ ًعاف و ئًٌتًعاماتٌ ػاُعُواؿٍَ
ًًُٓـاْ و ئُُفاهللاوَكاْ فًاكَ ( ) هاهٌَ () ثًٌَلَُ بلات بُ ثُكهًُاْ ,بعُدؤكيَم طىجنعاو بًَعت هُطعُيَ
تًَلؤًاٌُ ئُواْ.
 -12مياؿ كلؿُعٌ بعلٍِ ( )11ؿَ ًوًعاك ؿيِعاك بعؤ تعُكػاُللاوٍ وَماكَتعٌ ًعًُٓـاْ و ئعُُفاي بعؤ ثاهَجٌعد
ًىوٍُٓ كُهىكاكٍ ئُو ًًُٓـاٍُُ ًىوُٓياْ هُ ( ًَُ )611هُؿ ُٓماك ؿيِاك كًُالَ.
 -12هُهععُك ثُكهععًُاْ و سلىًععُتٌ ٓععُكيٌٌَ كىكؿهععتاْ ثًَىيوععتُ ياهععاكاٌُ (ئُجنىًععٌُُ كافَ ,ؿيععىاٌُ
ٓاوؿيَلٍ ,ؿَهتٍُ ُُمآُ) هُ ًاوٍَ ػىهٌ طليَـاٌُ ؿووََ هاهٌَ  3112بًَٔتُ بىاكٍ دٌَ بُد ٌَ كلؿْ.
 -15ثًَـاٌُ ؿَكًاهٍَُ ًًاو بُ ًاًؤهتاياٌُ ئايين (ثًٍَ ُىيَق ,وتاكػىيَّ).
 -16ثًَىيوتُ سلىًُت بُ بلِياكو كيٌَِايًُكاٌُ تؤكٍِ كؤًُالَيعُتٌ و بًٌعٍُ بعٌَ كاكيعـا بٔعًَتُوَ هعُثًَِاو
كًُللؿُُوٍَ كيَقٍَ بًَلاكٍ و ُٓفاكٍ.
بععُ ِكيَن هععُكؤكٌ ثُكهععًُاْ ,هععُ ثععا َي ئععَُ بلِيععاكَ ,ثًًٌَِاكيَلًٌععٌاْ ُٓيععُ ,تُوًُُكًٌععٌاْ ُٓيععُ ,ئععُويٍ
بليتًُ هُ
(سلىًُتٌ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ بلَِ ثاكَيعُن تعُكػاْ ؿَكعات بعؤ ًُبُهعد ميعاتل طًُعُ ثًَعـاٌُ فيَلػعاٌُ
طًُتًاكٍ ثاكيَنطاٍ ُٓوهًَل بؤ ئاًاؿَكاكٍ وَن ثايتُػد طًُتًاكٍ هاهٌَ .)3112
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئُو ًُلُيٍُ كُ ػىيَِـكايُوَ ,ئًُُ ئًتًفاىٌ ًُٓىو فلاكوًؤُُكاُُ ,ئًُُ ػؤٍ ًُٓىوٍ ؿواتل هًقٍُُ
ياهايًٌُٓ ,ىو ثًَلٔاتُكاْ تُُنيٍ و تُبىيب بُثًٌَ ياهاكُو بُثًٌَ تُهُهوعىي ؿَخيًُعُ ؿَُطـاُعُوَ ,كعٌَ
هُطُهَـايُ ؿَهد بُكم بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي ,كٌَ هُطُهَـا ًًُُ ؿَهد بُكم بلاتعُوَ؟ مؤك هعىثاي ,بعُكؤٍ
ؿَُط ثُهِـ كلا ,ؿَهتتاْ ػؤَ بًَت و ثريؤمبايًتاْ هٌَ ؿَكُيّ ُٓكبقيّ ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكٌ تل.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثآَٚ ١ايثالري:ٕٛ
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لًٚ ٢زٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد بايتٓصٝل َع ٚزٜر ايتدطٝط إصدار ايتعًُٝات ايالزَ ١يتصٗٓ ٌٝفٝا اذهأاّ ٖأاا
ايكاْٚ ،ٕٛيتردٜد صالذٝات ايصرف يالدارات اذته ١َٝٛخالٍ فرت ٠ال تحأاٚز ( )15مخصأ ١لعأرَٜٛ ٠أ ًا َأٔ
ارٜذ ْعر ٖاا ايكاْ ٕٛيف ادترٜد ٠ايرمس١ٝ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًُاُُ ًاؿؿٍَ ثلؤتؤكؤهري ,ثًَىيود بُ ًتًَلٌ ئُوتؤ ًًًُُ ,وًَل ػاْ ًاؿؿٍَ ثلؤتؤكؤهري ,فُكًىو.
بُ ِكيَن ًوًَل حمٌـ جنًب:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
مؤك باهٌ يُكؼوتين ؿَكًاهَُو ئُو ًتاٍُُ كُ بؤ فُكًاُبُكاُُ كلا ,بُالََ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ئعابىوكٍ هعَُ
ًاؿؿَيُ ؿَ َهًَت ؿَبًَت بُ ًُٓآُُطٌ هُطُ َي وَماكَتعٌ ثالُعـاُاْ ,بعُالََ ئعُوٍَ تًَبعًين كعلاوَ هعَُ ٓعُُـ
هاهَُ بُتايبُتٌ هُ هاهٌَ  ًّ 3113كاثؤكتُكًٍُ ؿا بُ ُٓكؿوو بُ ِكيَناْ هُكاتٌ كؤبىوُُوَؿا ,بُكِاهد ئُو
ًتاٍُُ كُ هُ ُاوَُـ ؿَكليَت هُ ؿَهتُالَتُكاٌُ وَميلٍ ثالُعـاُاْ ,هًَعلَ بعُ ٓعًض ًعًَىَيُن سًوعابٌ بعؤ
ُُكلاوَ ,كُ مؤك تُئوريٍ كلؿؤتُ هُك بُكَو ثًٍَ ٓىوٌُ ثلؤفَكاْ ,ئُطُك وَميلٍ بُ ِكيَن ثًٌَ باًُ ًعّ
ئُو هُكجناٍُُ كُ بُكِاهد مؤك ُؿك هُ بُكَو ثًٍَ ٓىوٌُ ثلؤفَكاْ ؿَكات ,ؿَبًَعت هعَُ ًاؿؿَيعُ بعاي
بلليَت بُ ًُٓآُُطٌ هُطُ َي وَميعلٍ ثالُعـاُاْ ئعُو كيٌَِايًعُ ؿَكبٔعًَت وَكعى هعُ ُاوَُعـ ؿَكٓعىوَ ,مؤك
هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
مؤك هىثاي ,ئآُُط ػاْ فُكًىو.
بُ ِكيَن ئآُُط عاكف رؤٚف:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
بُ ِكيَناْ ئُُـاًاٌُ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتطريٍ هُ ًوًَل ػاْ ؿَكَُ ًّ ,ئًنافُيُكٍ ُٓيُ هُهُك ئُو ًاؿؿَيُ ,بىؿدُ ٓاتُ كؤتايٌ ؿَهعتتاْ
ػؤَ بًَت ,هُو ًاؿؿَيُ ؿَهًََت (لًٚ ٢زٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد بايتٓصٝل َع ٚزٜر ايتدطٝط إصدار ايتعًُٝأات)
تُبعُْ ئُو تُعوًٌاتاُُ ؿَكؿيَت بؤ ئُوٍَ هًاهٍُ ًاهٌ ئُو ىاُىُعُ كَٓعاو بلليَعت مؤك مؤك باًعُ ,بعُالََ
ئععُو كؤفَ ًىُععامَكَِ ٓععُبىو هُهععُك ًًناًُععٍُ عًَععلاق بععُ عععاَ و هُهععُك ًًناًُععٍُ ٓععُكيٌٌَ كىكؿهععتاًٍُ
ؿَطليَتُوَ ,ئُو ًىُامَكَِيُ هُ هُُـَْ بىو ًُككُمٍ ئًقتًِاؿٍ ئًِالَسٌ ئًقتًِعاؿٍ كعُ ؿكتعؤك كعًُاي
بُهععري هُهععُك ًًناًُععٍُ عًَععلاق ط عىتٌ ًًناًُععٍُ عًَععلاق وا وَهععف ؿَكليَععت (ىععاُىْ اهتقًععـ باهوًاهععات
واهتىىًتات) كُوا ؿَ َهًَعت طعىتٌ بعُ ًعّ باًعُ ,بعؤ ئعُوٍَ ٓعاووالَتٌ عًَلاىعٌ هُهعُك ئعُو بىؿدُيعُ ؿَبًَعت
وَماكَتٌ ًاهًُ كىكِاهُيُن ؿابًَِت ثًٌَ ؿَهًََّ (َٛازْ ١املٛاطٔ) هُ ًىامٍَُُ ٓاووالَتٌ بؤٍ كووْ ؿَكاتُوَ
ٌٓ بُ بُك كُوتىوَو ٓؤْ ًُعاًٌ مياؿ كلؿووَو و هُهُك كاكَبعا هعُكف ؿَكليَعت ,و هُهعُك ئعاو هعُكف
ؿَكليَتٓ ,عُُـ ُعُوتٌ بُكؿَكعُويَت ,ثعاكٍَ ُُوتُكعُ ٓعًُ؟ تُبععُْ ُعا بعُو تُفاهعًوٍُ كعُ هًَعٌ هعُكف
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ؿَكليَععت هععُ كاكَبععاو ئععُو بُكًًوععُ ُُوتععٍُ ؿكايعدَ و ,ئععُو كىكِاهععٍُ ٓاووالَتًععُ وا ؿَكععات ئععُو ًًناًُُيععُ
ٓاوهععُُطًُكٌ بًَتععُوَٓ ,ععىُلُ ئععُو ًًناًُُيععُ كععُ بععُػؤٍ هععُ ػؤيععـا ئًقتًِععاؿٍ ؿايععاْ ُععُُاوَ ,هُهععُك
بًُِايُكٌ ئًقتًِاؿٍ ؿاُلاوَ ,بؤيُ مؤك ثلهًاك هُػؤٍ ؿَطليَت ,ثًًٌَِاك هُػؤ ؿَطليَت ,تًًُُُات هُػؤ
ؿَطليَت ,باك ىىكهًٌٌ هُهُك ؿَطليَت ,بؤ ئُوٍَ ٓاووالَتٌ عاؿٍٓ ,اووالَتٌ ؿَوهًَُُُعـو فعُىري هعُ ٓعًُىو
بىاكَكاٌُ فياْ ئُطُك ئُو كىكِاهُيٍُ ُٓبًَت و وَماكَتٌ ؿاكايٌ ثًًَاْ بلليَتٓ ,اووالَتٌ ثًٍَ ٓاوٍ كووْ
ؿَبًَت و بىؿدُكَُ بُ ًُفافال ؿيَتُ ثًٍَ ٓاوٍ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
مؤك هىثاي ,كان ػُهًى فُكًىو.
بُ ِكيَن ػوًى لثُإ ظيـاًري:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
ًّ ثٌتًىاٌُ هُ ثًًٌَِاكَكٍُ ًوًَل ػاْ و ئآُُط ػاْ ؿَكَُ ,ؿاواكاكَ هًقُعٍُ ٓاوبعَُ ُعًلُيُكٌ بعؤ
بـؤمُُوَو بًؼُُُ ؿَُطـاُُوَ ,مؤك هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
مؤك هىثاي ,دُُابٌ وَميل تًَبًًِت؟
بُ ِكيَن باين تاهَُباٌُ /وَميلٍ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
ُٓتاكى ئًَوتا ُٓكو كيٌَِايًُن ؿَكٓىو بًَت ,وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ و وَماكَتعٌ ثالُعـاُاْ و ؿائعريٍَ
ثالُـاُاْ و ًىتابُعُ هُ ئُجنىًٌُُ وَميلاْ و ثاًاْ ُاكؿووًاُُ بعؤ ًُدوًوعٌ ًعىكا ,بعؤ ئعُوٍَ ًىتعابق
بًَععت هُطععُيَ ىععاُىْ ,بععُو ً عًَىَيُ ؿَكٓععىوَٓ ,ععًُىو ًععتًَلٌاْ هُطععُ َي وَماكَتععٌ ثالُـاُاُععـا بععُ تُُوععًق
كلؿووَو ُٓك ًتًَلًٍ باَ بًَت وَماكَتٌ ثالُـاُاْ بُباًٌ ببًًَِت ,ئًٌَُ ئُوَ دٌَ بُدٌَ ؿَكُيّ و ,هعُ
ًٓض وَػتًَلـا ػالف ُُبىوَ هًَُُىاْ ئًٌَُو وَماكَتٌ ثالُـاُاْ هُ دٌَ بُدٌَ كلؿٌُ ثلؤفَكاْ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
مؤك هىثاي ,هًقٍُُ ياهايٌ ؿوا ًُا ُتاْ تلايُ.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايثآَٚ ١ايثالري:ٕٛ
لًٚ ٢زٜر املايٚ ١ٝاالقتصاد بايتٓصٝل َع ٚزٜر ايتدطٝط إصدار ايتعًُٝات ايالزَ ١يتصٗٓ ٌٝفٝا اذهأاّ ٖأاا
ايكاْٚ ،ٕٛيتردٜد صالذٝات ايصرف يالدارات اذته ١َٝٛخالٍ فرت ٠ال تحأاٚز ( )15مخصأ ١لعأرَٜٛ ٠أ ًا َأٔ
ارٜذ ْعر ٖاا ايكاْ ٕٛيف ادترٜد ٠ايرمس.١ٝ
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بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ؿَخيًُُ ؿَُطـاُُوَ ,كٌَ هُطُهَـايُ ؿَهد بُكم بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي ,كٌَ هُطُهَـا ًًُُ ؿَهد بُكم
بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي ,بُكؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكٌ تل.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
املاد ٠ايتاشعٚ ١ايثالري:ٕٛ
الٜعٌُ بث ٟقرار شتايف هلاا ايكاْٚ ٕٛال ترٌُ ارتس ١ٜٓأ ١ٜألباَ ٤اي ١ٝيايو ايكرار
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ؿَخيًُُ ؿَُطـاُُوَ ,كٌَ هُطُهَـايُ ؿَهد بُكم بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي ,كٌَ هُطُهَـا ًًُُ ؿَهد بُكم
بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي )1( ,كُي هُطُهَـا ًًُُ ,بُمؤكيٍُِ ؿَُط ثُهِـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكٌ تل.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
املاد ٠االربع:ٕٛ
لً ٢زتًض ايٛزراٚ ٤ادتٗات ات ايعالقٓ ١فٝا اذهاّ ٖاا ايكإْٛ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ؿَخيًُُ ؿَُطـاُُوَ ,كٌَ هُطُهَـايُ ؿَهد بُكم بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي ,كٌَ هُطُهَـا ًًُُ ؿَهد بُكم
بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي ,بُكؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكٌ تل.
بُ ِكيَن عٌل عبـاهلظيّ عوٌ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
املاد ٠اذتادٚ ١ٜاالربع:ٕٛ
ٜٓعر ٖاا ايكاْ ٕٛيف ادترٜد ٠ايرمسٚ( ١ٝقا٥ع نٛردشتإ) ٜٚعترب ْافاا َٔ 3112/1/1
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ؿَخيًُُ ؿَُطـاُُوَ ,كٌَ هُطُهَـايُ ؿَهد بُكم بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي ,كٌَ هُطُهَـا ًًُُ ؿَهد بُكم
بلاتُوَ؟ مؤك هىثاي ,بُكؤٍ ؿَُط ثُهِـ كلا ,فُكًىوْ بؤ ًاؿؿَيُكٌ تل.
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بُ ِكيَن عىٌُ كٌاي هعًـ بُمام:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
ئُهباب ًىدًبًُاْ ثًًٌَِاك كلؿووَ بؤ ىاُىُُكُ بُو ًًَىَيٍُ ػىاكَوَ:

االشباب املٛج١ٝ
بػ ١ٝاقرار َٛازْ ١إقً ِٝنٛردشتإ – ايعرام يًصٓ ١املاي 3112 ١ٝظرع ٖاا ايكإْٛ
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
ئًَوتا ئُوٍَ كُ ػىيَِـكايُوَو هُطُيَ ىاُىُُكُ هُطُيَ ئُو تُوًُاتاٍُُ كُ هُ هًقٍُُ ؿاكايعٌ و ئعابىوكٍ
و هًقُُكاٌُ ثُكهًُاْ ٓاتىوَ بؤ سلىًُت ,ئًِذا تًَلعلِاٍ ىاُىُُكعُ ؿَخيًُعُ ؿَُطـاُعُوَ ,كعٌَ هُطُهَـايعُ
ؿَهد بُكم بلاتُوَ؟ ( ) 61كُي هُطُهَـايُ مؤك هعىثاي ,كع ٌَ هُطُهَعـا ًًُعُ ؿَهعد بعُكم بلاتعُوَ؟ ()23
كُي هُطُهَـا ًًُُ ,مؤك هىثاي ,بُمؤكيٍُِ ؿَُط ثُهِـ كلا.
ئًٌَُ ؿَهتؼؤًٌ هعُ ٓعًُىوتاْ ؿَكعُيّ ,ؿَهتؼؤًعٌ هعُ ٓعًُىو ًىُاىًُعُكاُتاْ ؿَكعُيّٓ ,عًُىو كعُي
سُىٌ ُٓيُ هُ ًُهُهٍُ بىؿدُ ًىُاىًُُ بلات و كَئٌ ػؤٍ بوًََتٓ ,ىُلُ ئًُُ ىعىتٌ ػُهَلعُ ,دعا ئعُو
كَئًاٍُُ كُ ًىعاكَمََ بعىو بًَعت ,يعاْ تُئًعـيٍ بعىو بع ٌَ بعؤ بىؿدُكعُ ,يعاْ ًىُاىًُعُ بعؤ ؿَوهًَُُُعـ
كلؿٌُ بىؿدُكُ بىوًَُُ ,تٌ باَ بىوَُٓ ,كوَٓا ؿاواتاْ هٌَ ؿَكُيّ ئًٌَُ ًُٓىو بعلاٍ يعُكري ,ػىًعم و
بلاٍ يُكري ,كُهىكاكٍ يُكري ,ئُطُك ىوُيُكًٍ بُكمو ُنَ بىو ,ئُطُك يُكًَم هُ يُكًَم ُا كَسُت بىو.
ًّ ثًٍَ ًُٓىوتاْ ؿاواٍ هًَبىكؿْ هعُ ٓعًُىوتاْ ؿَكعَُ ,ئًَعىََ بعُ ؿ َهًَلعٌ هعاف ,بعُ ؿ َهًَلعٌ ثعان ,ئًٌَعُ
ًُٓىوًاْ كؤهٍَُ ئَُ ًًووُتُيّ ,هُ ػنًُتٌ ئَُ ًًووُتُيّ.
ث عًٍَ ػؤًععُ ٓععًُىو ًععتُكاْ هععَُ ٓؤهَععُ بععُد ٌَ بٔوَ عًَّ كععُ ؿَٓععًُِ ؿَكَوَٓ ,ععًُىوًاْ هععُ بُكفَوَُععـٍ
ًًووُتُكًُاْ كاك بلُيّ ,ثريؤمبايًٍ هُ ًًووُتُكًُاْ ؿَكعُيّ ,هُبعُك ئعُوٍَ بىؿدُكعُ تُُعـيق كعلاو,
ؿَهتؼؤًًٍ هُ ُٓك ًُٓىوتاْ ؿَكُيّ ,بُتايبُتٌ هًقٍُُ ياهايٌ و هًقٍُُ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ مؤك ًٓالن
بىوْ.
ُٓكوَٓا هًقُُكاٌُ تليٍ ,هىثاهٌ ًُٓىو وَميلَكعاٌُ سلىًعُتٌ ٓعُكيٌٌَ كىكؿهعتاْ ؿَكعُيّ ,كعُ هعُو
ًاوَيُ ٓاتّ هًَلَ َُٓ هعُ هًقُعُكاْ ئاًعاؿَ بعىوْٓ ,عَُ ٓاوكاكيعاْ كعلؿيّٓ ,عَُ هًَعلَ سنوكيعاْ ٓعُبىو و,
تُسًُىهٌ مؤك مؤكيًٌاْ كلؿُٓ ,كوَٓا وَفـَ ياوَكَكًٌُ كُ هًَلَْ ,بؤيُ ئُطُك وَميلٍ ؿاكايعٌ بعُُاوٍ
سلىًُتٌ ُٓكيٌٌَ كىكؿهتاْ ىوُيُكٌ ُٓبًَت با بفُكًىيَت.
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بُ ِكيَن باين تاهَُباٌُ /وَميلٍ ؿاكايٌ و ئابىوكٍ:
بُ ِكيَن هُكؤكٌ ثُكهًُاْ.
ًعّ هىثاهعٌ هعُكؤكايُتٌ ثُكهعًُاْ و هًقُعٍُ ؿاكايعٌ و ئعابىوكٍ و هًقُعٍُ ياهعايٌ و ٓعًُىو هًقُعُكاٌُ
ثُكهًُاْ و ًُٓىو ػىًم و بلايامن ئُُـاًاٌُ ثُكهًُاْ ؿَكَُ بعؤ كَػِعُكاًُاْ ,بعؤ بؤٓعىوُُكاًُاْ ,بعؤ
تُودًٔاتًاْ ,ئًٌِائُهالَ ئًٌَُ ئًوتًفاؿٍَ باًٌ هٌَ ؿَكُيّ و ,وَعـيٍ ؿَؿَيّ ئُوٍَ هُ ياهاكُؿا ٓاتىوَ
وَكى ػؤٍ بتىاُري د ٌَ بُدًٌَ بلُيّ ,هىثاي.
بُ ِكيَن ؿ.اكهالْ باين امساعًى /هُكؤكٌ ثُكهًُاْ:
هىثاهٌ ًُٓىو اليُكتاْ ؿَكُيّ ,تا ؿاًٌُتًَِلٌ تل بُ ػىاتاْ ؿَهجًَليّ ُٓكبقيّ ,ئُو ٓعُُـ كؤفٍَ كعُ
ًاوَ هُ عىتوُكُ بُ ػؤًٌ بًَت.

فلهت اظيـ عبـاهلل
هللتًَلٍ ثُكهًُاٌُ

ؿ.سوّ حمٌـ هىكَ
دًَطلٍ هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ

ؿ .اكهالْ باين امساعًى
هُكؤكٌ ثُكهًُاٌُ

كىكؿهتاْ – عًَلاق

كىكؿهتاْ – عًَلاق

كىكؿهتاْ  -عًَلاق
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