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 من الصومال ىلع البريد اإللكترونيرسالة 

 

 
 

حسذذجمللةر ذذ مل ح رهذذةململع ذذب  لة ذذجمللة  اذذجملقزية كتبذذجمل    ذذةململهذذ املقالة ذذجملة ل ذذجملامل
مل.،ملإثك لكةيةلكلملل رقية،ملمجملقط ال

مل

مذذجمليذذببيملعتبذذتمل امكذذلمل ذذةليمل مل ذذةجملململململململر ذذة جملاملق   بذذبملقر ن   يذذ ململة لكذذ مل
لة  أ كذذبملي  ذذ ملق ات ذذكة ململململ هذذ مل،ع ذذب  إيذذ مل،ملق فكذذبرق  مل مليسبذذامليلةلذذةملململ" ذذة ك  "

.مل ةيذذ ملاذذةةع  مل ةلذذ قامل ة ةطفذذ مل ملة ذذاملق ف ذذ  ملق  ذذ ملقةل   ذذةاملقرطذذ  ململحك بذذج
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يذذ مل ذذة مليذذةسر مللذذكجمليذذتالنملق سذذةج.ملاملق ذذ   ملمذذجمليملقذذب  ل  ذذ ملم ذذ ململقذذب قذذ  ملإرقسةذذ مل
،ملإالملييذذ مل ذذة ملحذذ قدملم ذذلملق ذذ بل.مل لذذبملير ذذلملهذذ قملق   بذذبململململململمح ذذ رقدملسق ذذلملي ذذ قرملمح ذذ جململ

مل.ي ملمجملق   مةلقر ن   

مل:هةمله ملق   ببملقر ن   ي  

 ملي مل  ذذ مليرنذذ ملمط لدذذةملململ،اذذةم ة مل ملق حكذذة ملب ذذ  مليحذذبمل كذذ  ملامليلذذبدقملي ململة قذذ  ذذ ملي
ق ن ةلذذجملع  ذذة.ملع ذذبمةمل،مل مذذ ملت ذذاملرلذذبملطي ذذ ملم ذذ ملج ذذ ة ملم   ذذملماذذةم قة ملتق ملةنذذ  

ة  رذ مللنذلملململ،مل سذمل   ملم قهلدة،مل ذ ملي ذجمليعذ لملق ن كذ ملعذجملقر ذ  ،مل نذجمل ذ لملر ذ  ملح ملململململململململ
ق  نةمذذلملثذذ مل،ملجق   حكذذملق ةذذ ،مل  مفةهك ذذ ملقزلكذذج،ملق  ظك ذذجقر ذذ  ململم ذذةي قم  ذذة ملامل
،ملقذذ ي مل".مل ملمن  ذذجملق سذذةج"ق  ذذ ملي  ذذ مل:لةياذذ قومل ييذذةمليقذذ ل،ملقع  لذذ مل  ذذ قملق ذذببجملق   كذذ  

  سذ جملمذجملقزرنذةرمل  ذة ملت ذاملق لطذةرملهذ ملق ذ  ملسر  ذ ملإ ذ ململململململململململململ عجملقر   مللكبدقمل يط ل
يضذذةنملقر ذذ  مليهذذبقلملحكذذةة مل لذذبسملقافذذةهك ملقااذذ هجملق  ذذ ملةذذ ملململململململلن  ذذة ،ق ح  ذذج.مل

،ملق اذذ ب ج.مل لذذبمليسر ذذ ،ملاملقزقذذلمل ملته ذذ ململيظذذة مللاذذأ  كذذ ملسقكذذيململحف هذذةمللاذذنل
،ملر ةذذ سملق    كذذتملاملل قيذذ ململ ذذ  ملبن ذذجمل مليع ذذيملم ذذةي ملق لذذ   ملململي مل ذذ ملر ذذ ملقرمل
مل.لة فضك جب  بملإحسة دةملاقئفدةململمة س ملمجملم ةيك ة،ملطل   ملم لملق    

مل مل ذذ كلملق  ذذ  ةيذذ ملرح  ذذ ملحذذ لملق  حذذ ملعذذجملمذذ تمل ملمنذذة ملالملب   ذذ ملركذذ ملق ذذ ع ملململ
،ملإ كذ ملجملق  ح ذملقاتذةط ملق  ذ ملةحذ ملململململ،ة  اذةلملم ذلملهذ قملقانذة ململململلملق اذا مل.مل لذبملةةذة املململةل م

 جمل  اذذذ ب جمل   ذذذ مليع ذذذ ملي ملاذذذ ق ملق  ةيذذذ مل ذذذجملب ذذذبيملإالمل ملقزرقضذذذ ملق تةضذذذململململ
جملقاتذذةل ق ملقرثك لكذذجملالملب نذذجملق    ذذ ملل ذذةملامل  اةبذذجملز مل  ة ذذملققر ذذ مكج.مل  ذذ ملم ذذ ة 

 ةةذذ  ململق  اذذف مل ذذلملقزارقرملق ح ذذ قنملق  ذذ ملة كذذ مل ضذذ  ةملململململلأيذذاملقع لذذةس ق ذذ   ملمذذجململ
إ ذذ ملإل ذذةس ملعذذجملق ةذذ قئ ملقا ذذة جمللاذذنلمل ذذةط مل ق  ذذ ملالملململململ  ب ك ذذمل .ملإي ذذقه  ةم ذذة

ملق  ذ مةلململ"قااذ   ملل ذ ملقا  ذةس  ".ملييذةمل ملململململي  ذلململ ل سمل  ذةمل ملق ن ذ ملق لةي يكذجملزي ذةململململ
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ييذذةململلذذلمل،،ملاملقرطذذ  ق ط بذذيبلطذذ ملحكذذ ملق اذذ ب جملهذذ ملقز ذذ  ،مل ذذكاملزي ذذ ملعذذبقنململ
 . ملم  ج

ثك ق مل،مل ق  ذذأ  ذذ مةلملس  ذذجملرهك ذذجملق    ذذ ملق ل  ذذ ،مل قا ذذة لملق ات ذذكجملق اذذببب ملململململململق
ململماذذة لملق  ذذ مةلمللذذةا   ملقالق  ذذةس ململ،مل نذذجملل ذذنملق  ذذةنملبذذ س  ملة ذذ ب ململململق تةرلكذذج
.مل ملقاةةهذذببجملق اذذ ة ملح  ذذجملإ ذذ ملياذذ  مللاذذنلمل سذذ  ملاليضذذ ة ملق اذذ ةململ، ق فلذذ 
ة  مللاذذنلملم ةاذذ ملل ذذب ململ،ملق  ذذ مةلمليرمملمتسهذذ  مل ق  ذذ  لة ملقاة كذذجمليمذذ ملمذذ ملململقالةلذذل

قر ذذ  ملةحذذ ملق سذذةةس .مل،مل نذذجملق سذذ  ملق ةذذ ر ملهذذ ملي ملق  ذذ مة ككجمل ضذذ  قمل فذذةن ملاذذ   ة
ق ذذ بجمل،مل ذذكاملرلذذ ملق ة ذذة ملململي ذذلط ملقزمذذجمللأ ذذ هةململ.ملق   حذذ  ذذ قملق  فذذ ب ململي كةذذجمل 

ملإاذذةرق ،ملةذذةر كجمل رقنهذذ ململلذذ ملم ذذةال ملقملت ذذامل،مل  نذذجمليبضدذذةملي  لذذاملق ذذ بجملرقق ذذ ململ ذذلط هةي
ةح ب بذذجمل يلكذذةلملق لةسمذذج.ملهذذ قملقاذذأا ملم لذذبملزيذذ ملبتفذذ ملي  ذذ مللن كذذ ملم ذذةملبناذذ ململململململ

،مل يذ ململهبمل  ب ذج.ملل ذةندملاملقذ قن مل ةطلذجململململلانلمل ذة ملز  لذاملق ذ بجملباذةهب ي ملل اذةملململململ
،ملرلذبململالملب نذجملع لذ ملإالمللابذة ملق  يكذج،مل لة  ذة  ململململململق ا  ملعجمل كذ ملع ذ ملس قندملم ك دذةملاذ مململململ

.ملهذذ قملهذذ ملق سذذ  مل ملي ملق  ذذ مةلملطذذ بلملق فذذ ق ململق  ذذ  ملمس   ذذكةملاييذذ لملقاذذ ممل
مل. ف   ملط ب ج

ماذذ   مل،ملالملب لذذبملاذذ نملبذذب مللذذ نملق ل  كذذجملمذذةتقملب  ذذ ملي إتقملع    ذذةملق حذذ   ملقزه كذذجمل
ةملق ةذذبب مللذذكجملق سذذنة .مل،مل هذذ ملمسذذأ جمل ذذ ملةحذذ مللةه  ةم ذذمللذذكجملق  ذذ مة ككجمل ذذ نملقزتق 
نذذجملق  ة لذذجمليبلظذذ ململ،مل  ملت ذذاملي ذذةئرمل ةرثكذذجملاملق ن كذذ بجمل ذذة مل  ضذذط ق ملق ذذ  مليعلذذمل

،مل قزهذ ملمذجملت ذامليي ذةملق  حضذ  ملق حةلذجملإ ذ ملرقلطذجملململململململململق لبرق ملق تفكج،مل يذل  ملق حذ قنململ
س ملق حكذذة ملإ ذذ ملط ك   ذذةملم حذذب ملمحةبذذب .مل لذذبمل ذذة ملقر ذذ  ملهذذ ملق ذذ  مللذذةنمل  يلذذةتمل عذذة

قزرمملق  ذذذ ملقاذذذ    مللةي ذذذبق ملق لذذذةي  .مل نذذذجملق اذذذ لككجمل ق ح فذذذةنململ،مل هذذذ ع ذذذ ملقزرم
 ذذةرع قملإ ذذ ملةلذذ بنملقااذذ   ملق ذذبب  ملمذذجمل ذذ لملق  اذذنكامل ملاذذ عك  مل ةاذذ ب  ململململململ

ح  ذذجملقرع مكذذذجململ،مل نذذجملقااذذذ   ملقاسهذذ ملاملق ذذ   ملمذذذجملق ذذ   قرملق ململململع ملم فلذذجملل ذذتقمل
إ ضذذذة ململ ببذذذب مل كذذذ ملر ة ذذذجمل ،مل ةيذذذ ملقاحذذذة ال ملق  سذذذن بجملق ق سذذذ  كج.مل لةا ذذذل
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ق اذذ ب جمل ة  ذذةرمل ملق  اذذك مل ملل كذذ ملييحذذةنملململململيظذذة ،ملقي اذذ ملقاسذذ  ،مل ملقالةلذذلمل
ق  ذذ مةل.مل ذذة ملهذذ قملقالي  ذذةرملر بذذبدقمل م  كذذتدقملمذذجمليذذ قواملعببذذب ملزيذذ ملررذذ ملق ذذ  وملقا   بذذجململ
 يسنملإ ذذ ملو ذذ رملق ةعذذجمللببذذب مللذذأ ملق اذذ ب جملقةل ذذجمل   حلكذذيملاملق ذذ   ملمذذجملررذذنململململ

 .ق ا  

نذذ مل ملة لكذذ ملق ة ذذةهك ملللذذ قيكجملمسذذ  ب ملمذذجمليرنذذةره ململململب   ذذلملق اذذنلملق ا لذذ مل  حمل
ق فن بذذذجملق تةيذذذجملق  ذذذ ملة  ذذذةرمملل ه بدذذذةملمذذذ ملعذذذةسق ملق حكذذذة ملق ط ك كذذذجمل ح  ةة ذذذةململ

،ملبةذذذ ملي ملةنذذذ  ملل كذذذ ملق لذذذ قيكجمل ملإطذذذةرمل"ق فطذذذ  ملململكنكذذذج،مل ل  ذذذةر ملي ذذذ نملق بب ةم
ملب طذذلمللاذذنلملقذذةط ملي ملم ذذةبك ملحكذذة ملململ هذذ ق ملق  ل كذذجملقزيةيكذذج،ململجج"ملم ا سذذق سذذ ك 

ب جمل ةضذذ جمل ذذةر ملقاذذبقرملق  لذذة ملق ا لذذ .مل ذذجملة ةذذ ملي مليمذذجملمسذذ  جملإتقمل ةيذذ ملق اذذ ملململململ
،مل  ذذ لملة  ذذةرمل ملي ةبذذجملقاطذذةلملم ذذلمللكذذ ملمذذجمل ر ملس  ململململ لذذ قيكجمليذذ   ةملقريسذذة مل

ق حةلذذجملإ ذذ ملمسذذةعب ملل ذذة مليل  كذذجملح ذذ مل ذذ مل ةيذذ ملق  ذذ   مل ملم  ذذة لملق كذذبمللن ذذ  .ملململململ
ق طذذ  ملق  ذذ ملةاكذذ ملل ذذةملقزمذذ ق ململبن ذذجملل سذذةطجمل ململقر ذذ  ملم ذذلملق  حذذ ملحكذذ ملل ة ذذ مل

،مل هذذ قملهذذ ململ تةرلكذذجمل   تبذذتملح  ةة ذذةملق ط ك كذذجملململمظ  هذذةملس  ملمسذذةعب ملمذذجملقاذذ قسملقملململ
ع  ذذ ملق  لذذةنملق ذذ  ملبة   ذذةملرقئ ذذجمل ق بذذج.ملب فذذيملل كذذ ملقاسذذ  كجملاملي ملق حةضذذ ململململململململ
ق فة ذذبملالملب نذذجملة ذذحكح ملإالملمذذجمل ذذ لملمحة ذذة مليبذذة ملق   ذذ ملسيذذ  ملق  ذذ ملع كذذ مل  ذذ   ململململ

مل.  حلكيمله قملق  لةنملق   ح عجملط بيملق ة ةسمل

،ملابذذةر ملمحن ذذجملق اذذ ب جمل ملقابب ذذجملململ،مل ةيذذ مل ذذب ملرنذذ  ملعذذجململتق ملبذذ  ،مل ملق  ذذ مةلمل
،مل ةاذذك ملقاة  ذذة ملق سذذن كجملقاتسهذذ  ملحذذبب دةملمذذبم مل هذذ ملل ذذب مل ةيذذ ملةتذذ  ملمذذجملمذذةما
،مل  ذذةملي ملقاسذذةبملقااذكبملحذبب دةملرذ  مل ذلملاذ نملململململإ ذ ملةط رهذةملقالق  ذةس .ملقرةف ذ ملق ذجململململململ

جملمسذذةرجملل كذذب .ملع ذذبملمذذب لململململقا  نسذذجملع ك ذذةملةة  ذذ ملم ئكدذذةملمذذملململياذذ جملق اذذ اململ
،مل هذذ ملق اذذ ةس ملتقة ذذةملبملق سذذ سقنملم ر عذذجمللة ة  ذذةملق تة ذذب،مل ةيذذ ملرقبذذجملق   حكذذقاحن ذذج

ق  ذذ ملرر ذذ ملق  اذذ بجملمذذجملق ظ  ذذجملقاط لذذجملإ ذذ ملق ل ذذجملعذذجملط بذذيملياذذنةلملقل  ةعكذذجململململ
ب  ظذذ   ملس  ململيا.ملمذذ ر ملع ذذ ملم طلذذجملقال ذذ ل ةلملحكذذ مل ذذة ملعذذبسملق كذذلملمذذجملقزرذذ قسململ
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،مل ةسذذةن  ملعذذجمل"ق سذذ  ملع ذذكن مل رح ذذجملق  ذذ مل ل  ةةذذ "ق  ذذ ق .ملة ةس  ذذةملق  حكذذجملقر ذذ مكجمل
  ملر ذذ ملق  ذذكظمل ملوذذ  لمليذذ  ج.مل كذذ ملب نذذجملي ملبنذذ  مل ذذ لملت ذذا ملململئم ذذبرملهذذب 

،مل ق ظذذ  لملق ل ذذ نملة  لكذذب ملقر ذذ مكجرطذذ  ملم أيذذ جمللمذذجململق سذذنك جرل ذذةملح ذذ  قملامل
مل.ل     ملل سةطجملب ضة  ملرن بة

 .مل ةيذذ ملقاحن ذذجمل ملل سذذجمل  ةيذذ ملق ذذبع نملسعذذ نملقضذذةئكجمللت ذذ  ملل ذذلملمك ذذملململململململ
.مل ذذ ملع ذذةر ملة تذذكملق ن كذذ مل ةذذبر مل  رةكذذةوملق  فسذذ ملب نذذجمل   ذذ نملي ملبسذذ  مل"لسذذ ملق  ذذ "ململ

بنجملق ت لمللكجمليحذبمل  ذةرملق سذجملحذ لملهذ املقاسذأ جمل ذ قدملزيذ مل ذ  ملب ظذ ملإ ذ ملل ك ذكجملململململململململململململ
 ذذة مل،مل مذذ ملت ذذاملةةتلكذذجملق   كلذذجة ملب   ذذ ملل ظ ذذ ملق م ذذأ ل كج.ملاملق ذذ   ملمذذجملييذذ مل ذذمل
،مل  ةيذذ ملقالل سذذةمجملق  قكلذذجملق  ذذ ملي ذذف  ملعذذجمليرنذذةرململململحسذذ ملق فنذذةه ملالملبذذتقلملم لذذ سدقمل

.ملق ذذ بع ملقا وذذ ملق حة ذذجملق  ة كذذجملمذذجملق حذذةرنملق ذذ  ملرسسمل قضذذلم  ل لذذجملم ئكذذجمللاذذنلمل
ب ملهذ ملر ذ ملق  ذ ر ململململي ظذةر.مل ذ لمل  ذةمللة ذب  ل.مل ذة ملل ذململململململق   ةرق ملق بقكلذجمل مل  رذجملقالململ

،مل ق  يذذ لملإ ذذ ملمسذذ  نملم ذذكجملمذذجملململةملهذذ ملق اذذ ب جملع  كدذذةمل  ظذذة ملقضذذةئ ململاذذق  ةمذذجمل
مل.قاليف ةلملعجملق ة  كة ملقزل  كجملق سةللج

قةذذ مللذذبقئكدةمل  اةبذذج.ملطة  ذذجمل اذذ كج،مل ملةعذذبملامل ذذة ملق   ذذ ك ملقرياذذةئ مل  ف ذذةنمل ةة كت
،مل  ذذةةس ملرقكلذذجملق ط لذذة ملةاطذذ ملقزرممل يةرذذ  ملهذذ ملململطذذ لملق ةذذبقر،مل رلمل  ذذ مليذذاك مل

؛مل جمللاذذنلملم حذذ لمللة ذذ   بة ملقاةضذذكجململا طلذذجملقالي ظذذةر.مل ةيذذ ملق ا رذذجملماذذ ملململل قلذذجمل
م فة ملمنب ذجملرل ذةملةح ذ  ملامللحذ ملعذجملق  بق ذجملع ذبمةملب ذلملق  فنكذ ملق  اذ  ملإ ذ ململململململململململململ

،مل إسرق ملق  بق ذذجمل ملةمللسذذ  ملمذذةملهذذ مل كذذ ملم  قذذ مل،مل ماذذةع ملالملحذذب سمل  ذذط بذذيملمسذذب س
مل.ق ن  ملرل ملإتقمل ةي ملق ةبرق ملقةسر ملامل-ق  ظ  ملقريسةيكجمل

،ملتق ذذ  ملةح ذذ  ملاملمذذ قسمل كذذ ملالئلذذج،مل ذذة ملب ةذذب ملق ذذككململقاذذ   ملق ذذ  ملقة ذذ مللحكذذةا ململ
،ملةةئ دذةململرذجمل  ب ذج.مل ذة ملم تعةدذةمللاذنلمل قضذلململململململ ه مل  ذةنملإ ذ م مللسذك ملالملب  ذ ملي ملثلةململململ

 ملةفنكذذ ملع كذذيملرل ذذةمل ذذة ملب ذذللمليرنذذةرا.مل ذذةر ملق لةضذذ ملإ ذذ ملت ذذ ملق ذذ  مل قالسعذذةنململململململ
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مل"ملق ذلمل ذ مل،ملة ذ  ملل سذةطجململ"ملق ذ ق   ململململري ذ ململطذأ ملطأبحب ملرك مللاذنلملماذن  ملركذ .ملمذ ملململململ
،مل هذذ ملرلذذلملم ذذ لملم ةذذت .مل ذذة ملق لةضذذ ي ملةح ذذلململ ي ملب  قلذذ ملإ ذذ ملق  ذذ  مل لذذةسر ملة  ذذ

 ذذبةكجملة  ذذ ة مليظذذ  ملململ ملم   ذذ ملق   ذذ ملم   ذذ ملق ةسذذ ملت ملعك ذذكجملثذذةق  كجملم ةملململململ
حذاململ،ملاذبببدقمل ملإسقي ذ ملمذجمل ذ لملق ذ تبق مل بذة ملق  يكذجمللةرضذةرجملإ ذ ململململململململململلةس ملالملةي س 

م  ر ذ ملةاذك ملإ ذ ملييذ ململململململب حذب ملل ف بذجمل ط قذج،ململململ ذبقنمل كذ ململكذب.مل ذة ململململ   أثك مللملةه رن
مل. ة ملاملسرقبجمللةا  جملقا لب ملق   ملي    ملإ ك 

 ذذة ملقح  ذذةلملق ة ذذبملق    ذذ ملمح   دذذة،ملرلذذبملاقسملق  ذذ ة ململ ذذة ملق ذذيملقاذذبع ملع كذذ ملحلكلكدذذة.مل
ضذ ملقذبملق  فسذ ململململمذجمليلذلملي ةبذجمل ذ كب .مل ذة ملق لةململململململسعذ  ملق  ذ ململ،ملقزل قن،مل  ملة ذةطف مل

لفضذذ لملعذذجملحة  ذذ ملقالل  ةعكذذجمل"هذذلملييذذ ملم ذذت   "مللك  ذذةمل ذذة ملبذذبقع مل حك ذذ ملق ط ب ذذجململ
قا ذ   جمللة ح ذةنملةحسذذ ةمل  لةلذج.ملةة ذذ ملقاذبع ملع كذذ ملقالة ذةلمللذذة  كج،ملل سذةطجملهذذتملململململململ

اق بذذجملمذذجململري ذذ مل  ذذ سمل هذذ ملبنسذذ ملييذذةل  ملل  ذذ كج.ملل ذذبملي ملياذذ  مللتط ذذجمل طذذ مل ذذلململ
ق لةضذذ ملق ذذلملي ملبذذأم مللذذةرر ق ملع ذذ .مل لذذبمل قذذ ملل قحذذجململ،ملحذذ راملل قيذذ ملقز ذذ  ملق ف سبذذج

،مل،مل ب ذذبملبذذباملق ط ب ذذجمليحذذ ملق لةضذذ مل ملقم  ذذة ملقال ذذ   ةنةم  ملالملب نذذجملة ككتهذذةملعذذجمل ذذ
،ملاذذةر  ةملضذذ  كدةملق اذذ  رملململ.مللط بلذذجملمذذةمل ح ذذبملق  ذذ مل ذذ ملة ب ليقذذ مللذذة ل قرملقربةذذةل مل ململ 

ةنملقر ذذ م مللةرعةذذة مل  سذذةطجملق    كذذجمل  ضذذ ح ةملق سذذكةس .ملإ ملمف ذذ  مل   كذذجملق لضذذململململ
  ملهذذ ملق  ط كذذيملق    ذذ مل  لذذ   مل يحةسبذذ ملق   ذذ لملسيذذ  ملق  ذذ ملع كذذ مل  ذذ   مل  نذذجملسملململململ

،ملالملب نذذجمل   ذذ نملي ملبلذذبرملي ملبسذذ تب مل ذذ ط  مللاذذنلململم  رذذجملق ذذ  وملق حلكلكذذجمل   ذذ  مل
مل.م ة  

مذذجمل ذذ لملةذذ رك ملمة  عذذجملمذذجملق لذذك ملقز  قكذذجململململململق فضذذك جملق  اذذ بجملبح ذذ ملقر ذذ  ململ
ق   ذذ ملسيذذ  ملق  ذذ ملع كذذ ململ ذذ جقر  كذذجمل الملب لذذبملاذذ نمل كذذ ملم ذذ ملي ملم  ذذلمل ملق لذذ   مل 

  ذذ   .ملمذذجملقا  ذذبملي ملهذذ املقاح  بذذة مل كذذ ملق  ئلذذجملةسذذ بع ملق سذذ  مل رقنملقا ذذ ق ملململململ
مللملق  ذذ ق ةسذببجمل كذذ ملق لةي يكذذجمل ذذةر ملحذذب سملقر ذذ  مليةهكذاملعذذجملقاليحذذ لملقز  قذذ .ملقذذةململ

مل.  ََّ ملالملبيِح ُّملقْ  يْفِسِببَجَ الملَةْ ِغملقْ َفَسةَسملِر ملقَزْرِمملِإ َّملق سمل:  حةي مل ة ة  
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ق فسذذةس.مل"قاسذذ    ملمذذأم ر  مللة   ذذ لمل ملسقئذذ  ملقر ذذ  ملمذذجملململي ذذ ،ملق  ذذ ملالملبحذذ مليةاذذ 
 .  لملقالق بقنمللة    ملسي  ملق   ملع ك مل     مل ملل ك ملق ة قي 

إ ملقا ذذط حكجمل"لكذذب"مل مل" ذذك "مل ملقاة   ذذة ملق ا لكذذجململململرذذملا،املق  لذذكنملمذذجملت ذذمل
 الملب لذذبملمةذذةلمل   ذذب لملق ذذبب  مل ملقزمذذ رملق  ذذ ملململ،ب   ذذة مللة نةمذذلمل حذذامل كذذةلملق فذذ سمل
،ملمذذةملبي   ذذ ململ ةة ذذةمل ملق   ذذ .ملامل ذذ كلملقا ذذةلململة حذذبنملق  فنكذذ ملق  اذذ  ملي ملالملب نذذجملإثململ

،ملق لذك ملقز  قكذجملقا    ذجملململةرملإ ذ ململ"لكبدق"مل ملل ذبملمذةملبيح لذ مل ملل ذبمل  ذ مللسذ  ملقالر لذملململململململ
ا ذةبك ململ"مل ذكاملي  ذ ملمذجملرقلذ ملم حذبمل ي فذجمل م طلذجملرقحذج.ملرضذ ةلملقملململململململململق   ذ قيكجمل ع   مل"

،ملبسذذ تبم  ملقاسذذةعبق ملقريسذذةيكجمل ق  لذذب مل ق    ذذك مل مذذةملإ ذذ ملململململقز  قكذذجملقر ذذ مكجمل
ت ذذامل ط ذذ مل  فنكذذاملقز ذذ  ملقر ذذ مكج.مل قذذبملمنذذ   ملهذذ قملق   ذذب ملمذذجملإرسذذةسمل ذذكاململململ

مل.ق فن بجمل إي ةملق ة  رملق بب كجمللانلملةبربة ملرل ملقزانةل

؛مل سذذةر مل  كذذجمل ذذ ينملة   ذذيمللتذذ  ملق  لذذبمللذذكجملق اذذ  ةنملق  ذذ ملاذذ بة ة،ملكذذجق لضذذكجملق  ة 
قاذذةل.ملقع ذذ لملقاذذبع ملع كذذ مللةاذذبع مل  سذذةه مل ةذذ ملةح بذذلملم  ذذغمل  كذذ ملمذذجملقاذذةلملململململ
إ ن   يكدذذةملإ ذذ ملحسذذة مل  لذذلملي كذذةنملق سذذن ملمذذجملق تذذةر .ملقسعذذ ملقاذذبع ملع كذذ ملي ملململململململململململ

سذذفك جملقيل  ذذ مل مل  ذذ ملقاحذذك ملق   ذذب مل سمذذ  ملل كذذ ملمذذجمل ذذةي قملاملم   ذذةملململململململق 
سقا ذذبر:ملاذذ  جملق اذذحجملس كذذ ملقاذذ م كج  .مل ذذة ملقاذذبع ملقذذبملقذذب مل ثكلذذجملقةي يكذذجملمذذجملململ

ب طذذلملضذذ  ةدملييذذ ملقذذبملمذذةملهكلذذجملقاك ذذةنملس كذذ ملمذذ م كج ملة  ذذبملي ملق لذذةر ملقا  ذذ ملط كذذيململ
 ذة ملق لضذة مل ذ قنمل ذة ملت ذامل ذبقعدةملململململململه ا.مل ذة ملقزمذ ملم    دذةمل   ذبع مل قاذبع ملع كذ ملرقململململململ

مل.عجملق بملي ملمة سملمأ ة مل ك ملم  ق ج

،ملم قذذ ملق لذذةر مل ذذةر ملعذذجملململج.ملي الد ةيذذ مله ذذة ملع قمذذلملرئكسذذكجمل ملةل بذذ ملهذذ املق لضذذكململململ
،ملالملةةذذ املاذذ ةس مل كذذ ملمذذ مجمل ململ  ذذة ملق لضذذة مل  حببذذبمل ضذذ  .ملثةيكدذذة،مل ملقر ذذ  ململق 

َ قْ َ ْاذذِ بي قملَاذذِ كَبْبِجملِمذذجململ  :ملس...قاحذذة  ملق اذذ عكجملسات ذذكدةملي مل رقكدذذة .ملقذذةلملق  ذذ ملة ذذةملململ
ملَةِضذذلَّملَي ملق اُّذذَ َبقِنملِمذذَجملَةْ َضذذْ َ ملِم َّذذجملَ قْمَ َيَةذذةِ ملَرَ ليذذٌلملَرليَ ذذْكِجملَبني َيذذةمل َّذذْ ملَرذذِإ ملۖ  رَِّلذذةِ نيْ مل
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لمل"،ملب  ذذ ملي ملهذذ النملق  لذذةململ "مل...ملرلذذة ن.مل" قا ذذط لمل  َِّ ملِإْحذذَبقهيَ ةملقْ ذذأيْ َ ن ملَر يذذَ ملِإْحذذَبقهيَ ة
،ملةنذذ  ملاذذ ةس ملقاسذذ  ملململجمل  اذذ ةس .مل ملي ذذ يملق سذذك ةرب هة ململبةذذ ملي ملبن يذذ قملمسذذ  كململ

،مل ملزيذذ مل رلدذذةمل ن ذذة مل ذذ ملإ ملل  ذذ ر ملقاتذذةس ململ   ذذجملي  ذذ ملمذذجمل كذذ ملقاذذ مجملق  ذذةسململ
...مل ذذة ملقر فذذة ملق   كذذبمل ملقالع ذذ قلمللذذة   رململململ"مل...مللبقبذذجملقر ذذ  مل:ململ"مف ذذ  ملق  مذذجمل ململ

قرسالنملب ملق لذذبر ملامل ملقز ذذ  مل لة  ذذة  ملعذذململق حلكلذذ مل   ذذ  ملس ذذك دملامل  ذذلململململ
 ".ة ا ةس ملق لةي يكجل

 ذذةملي   يذذ ملسقاذذبع ململ،مل  ن ذذجملق اذذ عكجملهذذ ملع ذذلمللذذبب مللة   ذذةنملململإ ملق   قلذذبمل ملقاح
،ملرل ذةململعذجملق  بق ذجمل ك ذلملإ ذ ملهذ املق   ذب ملململململململ،مل ذ ملب تك ذ قمليلذبدقملي مللحذ   ململململع ك مل قابع  

 ا.مل ذذبب  مل ذذ ممل  ذذ مل ذذ ملبذذبر مل ةيذذ ملقضذذكجملقاحن ذذجملمةذذ سمل ذذ  مل ق  ح ذذجملرل ذذةمل ذذة مل
،ملحن ذذجملة ةذذة املقا  رذذجملق  اذذ بجملقذذبمليراذذبة ةملإ ذذ ملهذذ اململقآل ملل ذذبملي مليظذذ  ملإ ذذ ملق ذذ رقن

مل.قاحن ج

اذذا  ملق لضذذكجمليرنذذةر مل ضذذا ملع ذذ  ملرضذذ لملالملبلذذة  مل  ح ذذ لملاملق حنذذ .ملق  لكذذ ململململ
؛ملرلذذلملح ذذ ملر ذذ مليي ذذةمل  ذذةمل  لذذةنمل ملقزرذذيلةاذذبع مللاذذنلمل كذذ ملم  قذذ مل ململ ذذ ملم

م   ذذ ملق ت سذذك كة ملمذذجملع ذذ املب   ذذاملق حن ذذجمل ل ذذ لملمذذةملقع  ذذ املقذذ قردقمل كذذ ململ س سمل مل
مةمل ذذة ملبح سذذ ملق اذذة ململ.ملع ذذبق  قذذ مليفسذذ ملمذذ ق امل بحذذةر ملاملرلةطذذجمللأاذذ مل ملململ

،ملي   يذ ملييذ ملة ذ ملةسذ بجملق لسذ ململململململ سةمجمل ذ ملةناذ ملعذجملي مليثذ مل   ذ قر ملململململقلقرةس  ملع ك مل
،مل ذذ  ومل ذذ مل  ذذةسرمل ي كذذ قديل ب ذذةملمحةسثذذجملحذذ لملم قضذذك ملمت  فذذج،مل  ذذة لملقاذذبع ملع كذذ .مل

ق  ذذة  مللأ ذذ امل ملي ةبذذجململململ ذذك  غمليذذ رملح لةةذذ ململس  ملع ذذ ملييذذ مل مليذذ ق ملا ذذتقلملسب ذذ ملململململ
مل.قاطةل

رح ذذجملق  ناذذةركجملال  اذذةرة ملململ،مل  ذذ مليع ذذ مللة  أ كذذبمليي ذذ مل  ذذ مليةذذةل ملململلة  سذذ جمل ذذ مل
ق اذ ب جمللذذكجملململيظذة مل،مل ن  ذةملرلذ مليعذةس ملإحكذذةنملمذةمل  ذ مليع رذ مللة ف ذذل:ملب سذيململململململململلببذب مل

جملق ات ذذكجملإ ذذ ملقا ذذة لملململةع مل ق فنذذ  مل  حكذذة ملق  اذذ بجملمذذجملق    كذذملململق ةةيذذ ملقالل  ذذمل
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ملق حكذذة مل  نذذجمليبضذذةملق  ضذذةلملمذذجمليلذذلملململ مل،مل  ذذكاملرلذذ ملق   لكذذ ملق    ذذ ململقاة   كذذج
،مل ق  سذذذ  ملق تكذذذ مل ملقآل ذذذ  .ملقاذذذ ب ملق ةعذذذةة ،مل قةسذذذ  مل ل ذذذجمليظذذذ  ملق   حكذذذجمل

،ملحلكلذجملم   رذجمل ةيذ مل ةم ذجمللتئكدذةململململململ،مل يبلظذ مللببذب ملمذجمليرنذةرملمأ  رذجمل ذ ملململململقيط ةعة مل
مل. ةأ ب مل ملمحن جملا عكج

 !قيض ملإ  ملق لةر ج

مل

 لل  ملع ب  

 ةح ب ملحسجمللةر  ملقط ال

مل،ملإثك لكةيةلكلملل رقية

مل

مل

مل

مل
مل

 


