
عنوان الكتاب

املؤلف

دعدمابراػقمماالسظؿيجرائمماظؿعاونمععماظعدوميفمزعنماحلرب

رذديمخاظداتػاضقاتماظؿعاونماظؼاغوغيمواظؼضائيميفماظعراقمواظدولماالخرى

صاحلمجوادماظؽازمعؾاحثميفماظؼاغونماظدوظي

صالحماظدؼنمساعراظؼاغونماظدوظيماجلدؼدمظؾؾقار

حلنماهلداوياجلـلقةموعرطزماالجاغبمواحؽاعفاميفماظؼاغونماظعراضي

حؽؿتمذرباظؼاغونماظدوظيماظعام

دؾعاويمابراػقمماحللن

براءمعـذرمطؿالاظـظامماظؼضائيمظؾؿقاطؿةماجلـائقةماظدوظقة

غؾقلماريدمحؾؼياظؿوضقفمطودقؾةمدؾؿقةمحللمادلـازسات

صكريمرذقدمادلفـاادلـظؿاتماظعربقة

سؽاذةمربؿدمسؾدماظعالاحؽامماجلـلقةماظؾؾـاغقة

صكريمرذقدمادلفـااظـظامماظؼاغوغيمظؾؿالحةميفمادلظاؼق

اريدمزطيمبدوياالحؽاممادلـظؿةمظؿشغقلمادلراةميفمتشرؼعاتماظعؿلماظعربقةماظدوظقة

حػقظةماظلقدماحلدادعدىماخؿصاصماظؼضاءماظورينممممممم

حػقظةماظلقدماحلداداالجتاػاتمادلعاصرةمبشانماتػاقماظؿقؽقم

ادارةمعلؿوؼاتماظعؿلاالجازاتميفمتشرؼعاتماظعؿلماظعربقةمواالجـؾقة

اظؾفةماالدؿشارؼة/وزارةماخلارجقةاظـزاعماظعراضيماالؼراغيميفماظؼاغونماظدوظي

سؾدماظواحدمطرماالحوالماظشكصقةميفماظؼاغونماظدوظيماخلاصماالردغي

جونمغقفاحلربمواظؿؼدمماظؾشري

خاظدمحييماظعزيعشؽؾةمذطماظعربميفمزلمادلعاػداتمواظؼاغون

دفقلمحلنيماظػؿالويضاغونماحلرب



صكريمرذقدمادلفـاادلـظؿاتماظعربقة

ربؿدمابراػقممسؾياظؼواسدماظدوظقةماالعره

ػاذممخاظداظؿـازعماالغؿؼاظيميفمتـازعماظؼواغني

رائدمريودماجلزائريتـػقذماالحؽامماالجـؾقةميفماظؼاغونماظدوظيماخلاص

خؾدونمحلناظوحدةماظعربقةمسؾىماسؿابماظؼرنماحلاديمواظعشرؼن

راػرمخؾفماظؾؽاءصؾلطنيمعنماظؿؼلقمماديماودؾو

سدغانمسؾدماظعزؼزدؾطةمذبؾسماالعنماظدوظيميفمادباذماظؿدابريمادلؤضؿة

ؼوغسمريدماظلاعرائياظعراقمواظؼضقةماظػؾلطقـقة

حػقظةماظلقدماحلداداظطعنمباظؾطالنمسؾىماحؽامماظؿقؽقم

ضاريمرذقدماظلاعرائياظػصلمواظؿؿقزماظعـصريميفمضوءماظؼاغونماظدوظيماظعام

سؾدماهللمسؾدماجلؾقلاظـظرؼةماظعاعةميفماظؼواسدماالعرهميفماظؼاغونماظدوظي

تقلريماظـابؾلياالحؿاللماالدرائقؾيمظالرضماظعربقة

ربؿدماحلاجمربؿوداظـظامماظؼاغوغيمظؾؿالحةميفمعضققمػرعز

سؾدماظواحدمطرماالحوالماظشكصقةميفماظؼاغونماخلاصماظعراضي

االعممادلؿقدةاالتػاضقاتماظدوظقةمالزاظةمطاصةماذؽالماظؿؿقزماظعـصري

اظؾفـةماظدوظقةمظؾصؾقبماالريراظربوتوطوالنماالضاصقانماديماتػاضاتمجـقفمادلعؼودة

ػاديمرذقدماجلادذؾياظوضعماظؼاغوغيمظالجاغبميفماظعؾراق

ػشاممخاظداطؿلابماجلـلقةمبؾؿقالدمالبمورين

سالمسؾدمادلـعم/مدؾقؽؾقوداظودارةميفمحلماظـزاسات

سادلمسؾيمادلـداوياظؼاغونماظؾقري

ربؿدمغصرمعفـاعدخلماديمسؾمماظعالضاتماظدوظقةميفمساملمعؿغري

ذبقدمريقدماظعـؾؽياظؼاغونماظؾقريماظعراضي

غعؿةمسؾاسماخلػاجيغظرؼةمادلـظؿةمعدخلماظؿصؿقم



ػشاممخاظداثؾاتماظؼاغونماالجـيبميفماظؼاغونماظدوظيماخلاص

خاظدمربؿدماظؼاضيعودوسةماظؿقؽقمماظؿفاريماظدوظي

حػقظةماظلقدماحلداداظعؼودمادلربعةمبنيماظدولمواالذكاصماالجـؾقة

ػشاممخاظداظؼاغونماظؼضائيماخلاصماظدوظي

سؾدماظعزؼزمبنمغاصرماحلصاغاتمواالعؿقازاتماظدبؾوعادقةمواظؼـصؾقةميفماظؼاغونماظدوظي

عـريمزؼنمحلندورماظؼضاءماظدوظيميفمتلوؼةمادلـازساتماظدوظقة

ابراػقممخؾفماظعؾقدياالحواز

ضادممسؾدماحلؿقدادرتدادماجملرعنيموتلؾقؿفمميفماظعراق

حلنيمسؾيتارؼخماظعالضاتماظلقادقةمواالضؿصادؼةمبنيماظعراقمواخلؾقجماظعربي

ممدوحمسؾدماظؽرؼماظؼاغونماظدوظيماخلاص

سؾدماالعريمحلنيتلؾقمماجملرعنيميفماظعراق

صالحماظدؼنماريداظعدوانميفمضوءماظؼاغونماظدوظي

ربؿدمدعقدماخلطقباظؼاغونماظدوظيمواحلقماظعربيميفمادلالحةماادرائقؾقة

سؾدماحلؿقدمسؿرواظؼاغونماظدوظيماخلاصميفماظعراق

دؾعاويمابراػقمماحللنحلماظـزاساتمبنيماظدولماظعربقة

ذيعقةماهلاللماالريراتػاضقاتمجـقفمحلؿاؼةمضقاؼاماحلرب

حلنيمغدامحلنياالػؿقةماظلرتاتقفقةمواظـظامماظؼاغوغيمظؾطرؼقمادلالحيماظؾقريميفماخلؾقجماظعربي

سالءمعودىاجلاععةماظعربقةميفمتؼارؼرماظدبؾوعادقنيماظربؼطاغقني

سوغيمربؿدماظػكرياظؿـظقمماظؼاغوغيمظشرطاتمعؿعددةماجلـلقةمواظعودلة

طؿالماظلاعرائيضواغنيماجلـلقةمواالضاعةمواظلػر

اريدماظشاجليتوحقدماحؽامماالػؾقةماظؿفارؼة

جابرمابراػقمماظراويميفمضوءماظؼاغونماظدوظي1975اظغاءماالتػاضقةماظعراضقةماالؼراغقةمظعامم

عـشوراتماظعاملماظعربيسدمماالسبقازمعنمبؾغرادماديمبغداد



سؾدماظؼادرماظدبوغيادسمتوحقدماظؼواغنيماظعربقة

خؾقلمسؾدماحللناظؿعوؼضاتميفماظؼاغونماظدوظيموتطؾقؼاتفامسؾىماظعراق

خؾقلمامساسقلماحلدؼـياظـظامماظعربيمواصالحمجاععةماظدولماظعربقة

عـؿصرمدعقدمريودةاالغرتبولمظؾشررةماجلـائقة/ادلـظؿةماظدوظقةم

ذاطرمغاصرمحقدرعؾادىمادادقةميفماجلـلقة

راظبمحلنمعودىاظؼاغونماجلويماظدوظي

بشارمدؾعاويمابراػقماغؿفاءمادلعاػداتماظدوظقة

ػشاممخاظدعاػقةماظعؼدماظدوظي

جابرمجادمسؾدماظرريناظؼاغونماظدوظيماخلاص

شاظبمسؾيماظداودياظؼاغونماظدوظيماخلاص

طؿالمعظفرماريداضواءمسؾىمضضاؼامدوظقةميفماظشرقماالودط

ربؿدمابراػقمماظؿقؽقمماالظؽرتوغي

سؾيمشاظبماظعاغي/صاحلمجوادماظؽازماالغظؿةماظلقادقة

وزارةاخلارجقةاظؿشرؼعاتماخلاصةمباجلـلقةمواظلػرمواالضاعةمواظؿعؾقؿاتماظصادرةممبوجؾفا

سؾدماالعريماظعؽقؾياظـظامماظؼاغوغيمظالدساءماظعامميفماظعراقمواظدولماظعربقة

ػشاممخاظدعاػقةماحلؽمماظؼضائيماالجـيب

عصطػىمؼادنيمربؿدحقماالجاغبميفماظؿؿؾقكميفماظؼاغونماظدوظيماخلاص

بولمروغقهاظؿـظقؿاتماظدوظقة

ريقدةممسقلممغظرؼةماظرايماظعام

جابرمجادمسؾدماظرريناظؼاغونماظدوظيماخلاص

عػقدمربؿودمذفابادلـظؿاتماظدوظقة

عرطزمدراداتماظعاملماظـاظثاظعالضاتماظدوظقةمالؼران

اهلقؽةماظؼضائقةاظوثائقماالدادقةمظؾفقؽةماظؼضائقةمدلـظؿةماالصطارماظعربقةمادلصدرةمظؾؾرتول



سؾدماظؾاضيماظـعؿةعؽاصاةمادللاسدةمواالغؼادموصؼامدلشروعماظؼاغونماظؾقريماظعراضي

بشريماظعالقاالسالنماظدوظي

اريدمسؾدماظرحقماظوالؼاتمادلؿقدةموادلشرقماظعربيم

ربؿدماريدماظلاعرائيدؾلؾةماصاق

وزارةماالسالمسربلؿانمضطرمسربيماصقل

داعيماريدمخؾقلاظعؿالماظعربمواالجاغب

وزارةماالسالماظوجهماالخرمالؼران

جاععةماظدولماظعربقةاغظؿةماالعاغةماظعاعة

خؾقلمامساسقلماظودقطميفماظؿـظقمماظدوظي

االعممادلؿقدةعؤمترماالعممادلؿقدةماظـاظثمظؼاغونماظؾقار

ظقثماظزبقديادلضاعنيماظلقادقةماالجؿؿاسقةمظؾـظامماظدوظيماجلدؼد

دعديمبلقلواظؼاغونماظدوظيماظعام

ربؿدمظؾقباتػاضقاتموسؼودماظؾرتولميفماظؾالدماظعربقة

عؤمترمبغدادماظدوظيمالداغةموذبابفةماظعدوانماظصفقوغي

رؼاضمصاحلمابوماظعطااظؼاغونماظدوظيماظعام

سؾدماظوػابمسؾدماظلؿاراحملقطماهلـديموتاؼرهميفماظلقاداتماظدوظقةمواالضؾقؿقة

ػدفماجلؿقع/االغؿاجقةماظؼصوىم

صربيمصاحلماحلؿديمدراداتميفمتارؼخماعرؼؽاموسالضاتفاماظدوظقة

ربؿدمسؾدماظعزؼزاالضؿصادماظدوظي

جابرمابراػقمماظراوياظؼاغونماظدوظيماخلاصميفماجلـلقة

ربؿدمصاحلمادللػرخؾػقاتماظـشاةموادلؾادى_عـظؿةماالعممادلؿقدةم

صضقلمسؾدماهللرياؼةماالرػالميفماظؼاغونماظدوظيماالغلاغي

سارفمخؾقلمابومسقداظعالضاتماظدوظقةميفماالدالمم



سؾاسمذوعاناظعالضاتماظدوظقةميفماظشرؼعةماالدالعقة

ساعرماريدمشازياظؾقؽةماظصـاسقة

جابرمابراػقمماظراويادلـازساتماظدوظقة

زػريماظزبقدياالخؿصاصماجلـائيمظؾدوظةميفماظؼاغونماظدوظيم

سالءماظدؼنمحلنيادؿكدامماظؼوةميفماظؼاغونماظدوظي

ربؿدمريدماظعلؾؾيادلرطزماظؼاغوغيمالدرىماحلرب

صارؿةمذقاتهماريدعرطزماظطػلميفماظؼاغونماظدوظي

سؾدماظػؿاحمعرادعودوسةماظؼاغونماظؾقري

ربؿدمداعيمسؾدماحلؿقداظؿـظقمماظدوظي

ربؿدمداعيمسؾدماحلؿقداظؼاغونماظدوظيماظعام

طؿالمريدياذكاصمادلالحةماظؾقرؼة

حلـنيماحملؿديشزوماظعراقمبنيماظؼاغونماظدوظي

عودىماظؼددياتػاضقةمجـقفماظرابعة

صؾقيمربؿصاغياظؼاغونمواظعالضاتماظدوظقةميفماالدالم

عودىماظؼددياحلؿاؼةماظدوظقةمظؾشعبماظػؾلطقين

حلنمربؿدمػـداظـظامماظؼاغوغيميفمحرؼةماظؿعؾري

عـؿصرمدعقدمريودةاحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقة

دوزانمسؾيمحلنياظؿشرؼعاتماظلقاحقةمواظػـدضقة

دوزانمسؾيمحلنياالجفزةموادلـظؿاتماظلقاحقة

ربؿودمربؿدمؼاضوتحرؼةمادلؿعاضدؼنميفماخؿقارمضاغونماظعؼدماظدوظي

اريدمرصعتمعفدياالثؾاتماعامماظؼضاءماظدوظي

ربؿدمابومزػرةاظعالضاتماظدوظقةميفماالدالمم

ربؿودمذرؼفمبلقوغياجلرميةمادلـظؿةمسربماظورـقة



ربؿودمذرؼفمبلقوغيعدخلمظدرادةماظؼاغونماالغلاغيماظدوظي

وػؾةماظزعقؾياثارماحلربميفماظػؼهماالدالعي

ربؿودمذرؼفمبلقوغياحملؽؿةماجلـائقةماظعراضقةمادلكؿصةمباجلرائممضدماالغلاغقة

سؾدمادلطؾبمسؾدماحلؿقداجلاتمواظقاتمعـظؿةماظؿفارةماظعادلقة

اظؾفـةماظدوظقةمظؾصؾقبماالريراظؼواسدماالدادقةمالتػاضقاتمجـقفم

ربؿدمخؾقلاظوزقػةماظؼضائقةمظؾؿـظؿاتماظدوظقة

راظبمحلنمعودىضاغونماظؿفارةماظدوظقة

حلنماهلداويحقماجلـلقةميفماظددؿورماظعراضيمادلؤضت

حلنماجلؾيباظؼاغونماظدوظيماظعام

حلنماهلداويتـازعماظؼواغنيمواحؽاعهميفماظؼـونماظدوظيماخلاص

اعريمصرجمؼودفاحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقة

اعقـةمخؾابةاظؿقؽقمماالظؽرتوغيميفماظؿفارةماالظؽرتوغقة

ابراػقممربؿدماظعـاغياحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقة

ذؾؽةماظعؿلمعنماجلمحؼوقمادلرأةمتؼققمموضعمادلراة

حلنماهلداويماطؿلابماجلـلقهماظعراضقهمعنمضؾلمادلوظودمعنمابماجـيبميفماظعراقم

عاجدمراشبماحلؾومحرؼةماالسالممواظؼاغون

صربيمصاحلماحلؿديمضضاؼامتارخيقهمسربقهمومدوظقهم

غزؼهمغعقممذالالاالرػابماظدوظيمواظعداظهماجلـائقهم

سؽاذةمربؿدمسؾدماظعالتـازعماظؼواغنيم

اريدمربؿودمذيعةتطؾققماحؽامماظؼاغونماخلاصمسؾىمعؿـازساتماظؼاغونماظعام

دودنممترخاناجلرائممضدماالغلاغقهم

دعدمحؼيمتوصققمعؾادئماظعالضاتماظدوظقةم



بدرماظدؼنمسؾدمادلـعممذوضيماحؽامماجلـلقةموادلوارنم

عصطػىماريدمابوماخلرياظـظرؼةماظعاعةمظالحالفماظعلؽرؼة

حلنيمحـػيمسؿراحلؽمماظؼضائيماظدوظي

اريدمخؾقلضواسدماظؿقؽقم

حػقظةماظلقدماحلدادادلوجزميفماجلـلقةموعرطزماالجاغب

رذامسارفماظلقداظودقطميفمادلـظؿاتماظدوظقة

حلنيمذؽرماظػؾوجياتػاضقةمجـقفماظـاظـةمبشانمععاعؾةمادرىماحلرب

حلنيمذؽرماظػؾوجياتػاضقةمجـقفماظرابعةمبشانمرياؼةماالذكاصمادلدغقنيميفموضتماحلرب

ربؿدماظؾزازرياؼةماظؾقؽةماظؾقرؼة

صؤادمسؾدماظعؾواغيضضاؼامضاغوغقة_اظؿاعنيماظؾقري_دراداتميفماظؼاغونماظؾقري

دعدمؼودفماظؾلؿاغيادلرطزماظؼاغوغيمظالجاغبمواظعرب

سوغيمربؿدماظػكريمبشانماظؼاغونمواجبماظؿطؾققمسؾىماالظؿزاعاتماظؿعاضدؼة1980اتػاضقةمروعامظلـةم

زطيمربؿودمػاذماظعالضاتماظعاعةمادلػاػقممواالدسماظعؾؿقة

سؽاذةمسؾدماظعال/داعيمبدؼعمعـصوراظؼاغونماظدوظيماخلاص

ربؿدمسادلمربؿددرادةميفماظؼاغونماظدوظيماظعاممواظؼاغونماجلـائي/اظؿطفريماظعريف

اريدمربؿدمرصعتاظؼاغونماظدوظيماالداري

دعقدمداملمجوؼؾيررقمتلوؼةمادلـازساتماظدوظقةمظؾؾقؽة

اريدمذرفماظدؼن(مناذجمسؼودماظػقدؼك)سؼودماالغشاءاتماظدوظقةميفماظدولماظعربقة_تلوؼةمادلـازساتم

سادلمربؿدمخريسؼودماظؾقعماظدوظيمظؾؾضائعمعنمخاللماتػاضقةمصقـاموجفودمجلـةماالعممادلؿقدةمظؼاغونماظؿفارةماظدوظيمواظغرصةماظدوظقة

سؾدمادلـعممادلراطيباظؿفارةماظدوظقةمودقادةماظدوظةم

ابراػقممربؿدماظػاغياظؾفوءماديماظؿقؽقمماظدوظي

ععؿرمرتقبمربؿداتػاضقةمبازلمودورػاميفمرياؼةماظؾقؽةمعنماظؿؾوثمباظـػاؼاتماخلطرة

سارفمربؿدماظػؼياظؿقؽقمميفمادلـازساتماظؾقرؼة



ابراػقممربؿدماظدشؿةاظؼاغونماظدوظيماجلدؼدمظؾؾقار

سؾدمادلعزمسؾدماظغػاراالجتاػاتماحلدؼـةميفماظؼاغونماظدوظيماجلدؼدمظؾؾقار

رارقمسؾدماظعزؼزادللؤوظقةماظدوظقةماجلـائقةموادلدغقةمسنمجرائمماالرػابماظدوظي

دعقدمسؾدماظؾطقفاحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقة

اريدمابوماظوصا(2005_2001)ضضاءمربؽؿةماظعدلماظدوظقةم

اريدمابوماظوصااظـظرؼةماظعاعةمظؾؼاغونماظدوظيماالغلاغي

صاحلمربؿدمربؿوداالظؿزامماظدوظيمحبؿاؼةماظؾقؽةمعنماظؿؾوث

صالحماظدؼنمساعرعؼدعةمظدرادةماظؼاغونماظدوظيماظعام

حلنمدعدمدـداحلؿاؼةماظدوظقةمحلقماالغلانميفماظلالعةماجللدؼة

حقدرمسؾدماظرزاقتطورماظؼضاءماظدوظيماجلـائيمعنماحملاطممادلؤضؿةماديماحملؽؿةماظدوظقةماجلـائقةماظدائؿة

علعدمسؾدماظرريناالرػابميفمضوءماظؼاغونماظؼاغونماظدوظي

ععؿرمرتقبمربؿداظؼاغونماظدوظيمظؾؾقؽةموزاػرةماظؿؾوث

اذرفماظؾؿلاوياحملؽؿةماظدوظقةماجلـائقة

عقشقلمذودوسودلةماظػؼرمتاثريماصالحاتمصـدوقماظـؼدمواظؾـكماظدوظقني

اداعةمسؾدماظررين1945_1939االعرؼؽقةميفمدـواتماحلربماظعادلقةماظـاغقةم_اظعالضاتماظعراضقة

سؾيمسؾدماظؼادرماظؼاغونماظدوظيماجلـائي

سؾدماجملقدمبوطرطبضؿاغاتماضرارماظلالمم

جابرمابراػقمماظراوياظؼاغونماظدوظيمظؾؾقار

خؾقلمامساسقلماحلدؼـيادلعاػداتماظغريمعؿؽاصؽةمادلعؼودةموضتماظلؾم

دفقلمحلنيماظػؿالويادلـازساتماظدوظقة

جـانمذيقلمدؽرربؽؿةماظعدلماظدوظقة

دفقلمحلنيماظػؿالويعؾادىماظؼاغونماظدوظيماالغلاغي

غازممسؾدماظواحدماجلادوراالوربقةمسؾىمضضاؼاماالعةماظعربقةمحؼؾةمعابعدمغفاؼةماحلربماظؾاردة_تاثريماخلالصاتماالعرؼؽقة



ربلنمذػققغؼلماظؿؽـؾوجقامعنماظـاحقةماظؼاغوغقة

ربؿدمسؾيممتقماظعالضاتماظلعودؼةمادلصرؼةم

اريدمسؾدماحلؾقمادلعاػداتماظدوظقةماعامماظؼضاءماجلـائي

مسريمربؿدمسؾدماظغيناظؿعاونماظدوظيماظؾقريميفمسؿؾقاتمعؽاصقةمادلكدرات

غؾقلمسؾدماظررينعقـاقماالعممادلؿقدةموغظاممربؽؿةماظعدلماظدوظقة

ربؿدمرؾعتماظغـقؿيضاغونماظلالمميفماالدالم

صاحلمسؾدماظزػرةحؼوقماالجاغبميفماظؼاغونماظعراضي

عـريمذػققاظـظامماظدوظيماجلدؼدموخقارمادلواجفة

غؾقلمربؿدمزبؿاراظؿاعنيماظؾقري

اريدمربؿودمحلينضضاءماظـؼضماظؾقري

ػشاممخاظدادلرطزماظؼاغوغيمدلؿعددماجلـلقة

ذيالمسؾدماظـاصراظـظرؼةماظعاعةموادلـظؿاتماظعادلقةموادلؿكصصة/اظؿـظقمماظدوظي

اريدمسؾدماظؽرؼممدالعةاالصولميفماظؿـازعماظدوظيمظؾؼواغني

رذادماظلقداظؼاغونماظدوظيماظعامميفمثوبهماجلدؼد

شلانماجلـدياظؼاغونماظدوظيمحلؿاؼةماظؾقؽة

عصطػىمطؿالمرهاظؼاغونماظؾقري

اذرفمسؾدماظعؾقماظؿقؽقمميفماظعالضاتماخلاصةماظدوظقة

بادؽالمؼوغقػاسارادةماظعفزمغفاؼةماظطؿوحاتماظعادلقةمواالدرتاتقفقة

وػقبماالدربسؼدماظـؼلماظؾقري.اذكاصفا.اظلػقـة/اظؼاغونماظؾقري

اريدمسؾدماحلؽقماجلرائمماظدوظقة

اريدمسؾيمبدويادلرطزماظؼاغوغيمظالجاغبم

دعدىمربؿدماخلطقباظعوائقماعاممحرؼةماظصقاصة

عصطػىماريدمصؤاداظـظامماظؼضائيماظدوظي



رارقماجملذوب/ربؿدماجملذوباظؼاغونماظدوظيماالغلاغي

احللنيماظلادلياظؿقؽقمموضضاءماظدوظة

بلاممسارفمادلفؿارععاػدةمبروطللموتعدؼالتفا

رارقماجملذوب/ربؿدماجملذوباظؼضاءماظدوظي

سؾدمادلـعممددوضياظؿقؽقمماظؿفاريماظدوظيمواظداخؾي

دؾقممحداداظؿـظقمماظؼاغوغيمظؾؾقار

اخلريمضشياذؽاظقةمتـػقذاحؽامماحملاطمماظدوظقة

ربؿودمربؿودمادلغربييفماذؽاظقةمتؼـنيماظؼاغونماظدوظي

صوازمداملمطؾارةضاغونماظؿفارةماظدوظقة

سؾيمربؿدمجعػراالجتاػاتماحلدؼـةميفماظؼاغونماظدوظيماجلزائي

راللمحاصظمجابرسؼدماظؾقعماظدوظيمظؾؾضائع

ربؿدمصؤادمرذادضواسدمتػلريمادلعاػدات

عصطػىماريدمصؤاداصولماظؼاغونماظدوظيماظعام

صالحماظدؼنمذيالماظدؼناظؼاغونماظدوظيماخلاص

سطامربؿدمصاحلاصولماظعؿلماظدبؾوعاديمواظؼـصؾي

شاظبمسؾيماظداودياظؼاغونماظدوظيماخلاص

ربؿدمبنمدعقدمبنمربؿداظؿلوؼةماظؼاغوغقةماظدوظقةمدلـازساتماحلدود

اريدمسؾدماظؽرؼممدالعةاظؼاغونماظدوظيماخلاص

ممدوحمسؾدماظعزؼزماظعـزيبطالنماظؼرارماظؿقؽؿيماظؿفاريماظدوظي

حلـنيماحملؿدياالرػابماظدوظيمجترمياموعؽاصقه

ػاغيمربؿودمريزةاظـظامماظؼاغوغيماظواجبماالسؿالمسؾىماظعؼودماالدارؼة

دفقلمحلنيماظػؿالوياظدبؾوعادقةمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقق

ثاعرمطاعلمربؿداظدبؾوعادقةمادلعاصرةموادرتاتقفقةمادارةمادلػاوضاتم



سؾيمؼودفماظشؽرياظدبؾوعادقةميفمساملمعؿغري

سؽاذةمربؿد/مػشاممصادقاظؼاغونماظدوظيماخلاص

حلنيمحـػيمسؿردسوىماحلؿاؼةماظدبؾوعادقةمظرساؼاماظدوظةميفماخلارج

سؾيمصادقمابومػقفاظؼاغونماظدوظيماظعام

جاععةمبريوتاظؼاغونماظدوظيماالغلاغيماصاقموحتدؼات

ربؿدماجملذوباظؼاغونماظدوظيماظعام

ربؿدماجملذوباظؿـظقمماظدوظي

داعيمبدؼعمعـصورماالخؿصاصماظؼضائيماظدوظي2متـازعماالخؿصاصماظؿشرؼعيمج1ج/اظؼاغونماظدوظيماخلاص

سؽاذةمربؿدمسؾدماظعالاحؽامماجلـلقة

صراغلوازمبوذقهاظؼاعوسماظعؿؾيمظؾؼاغونماالغلاغي

صادقمربؿدمربؿدماجلرباناظؿصـقفميفماظؼاغونماظدوظيماخلاص

صراسمزػريمجعػراحلؿاؼةماظدوظقةمدلواردمادلقاهموادلـشاتمادلائقةماثـاءماظـزاساتمادللؾقة

اريدمابوماظوصاعـظؿةماالعممادلؿقدةموادلـظؿاتمادلؿكصصةمواالضؾقؿقة

حػقظةماظلقدماحلدادادلوجزميفماظـظرؼةماظعاعةميفماظؿقؽقمماظؿفاريماظدوظي

ربؿدمسؾدماجملقدمامساسقلسؼودماالذغالماظدوظقةمواظؿقؽقم

اظلقدماظػؼياظؼاغونماظؾقريمواجلوي

عصطػىماريدمصؤاداالعممادلؿقدةموادلـظؿاتمشريماحلؽوعقة

راظبمحلنمعودىاظؼاغونماظؾقري

اريدمبنمابراػقمادللؤوظقةمسنمتعوؼضماضرارماظـؼلماجلويماظدوظي

ربؿودمدعقدمربؿوداحلؿاؼةماظدوظقةمظالرػالماثـاءماظـزاساتمادللؾقة

عصطػىماريدمصؤاداظؼاسدةماظدوظقة/اظؼاغونماظدوظيماظعامم

صؾققةمسؾيمصداضةاظـظامماظؼاغوغيمحلؿاؼةماظؾقؽةماظؾقرؼةمعنماظؿؾوثميفماظؾقرمادلؿودط

سؿرومسقلىماظػؼياجلدؼدميفماظؿقؽقمميفماظدولماظعربقة



ابراػقممربؿدماظدشؿةاحؽامماظؼاغونماظدوظي

دفقلمحلنيماظػؿالوياظؼاغونماظدبؾوعاديم

سؾدماحلؿقدماظشورىاظوجقزميفماظعالضاتماالضؿصادؼةماظدوظقة

ربؿدمؼودفمسؾواناظؼاغونماظدوظيماظعام

دعقدمبنمدؾؿاناظـظامماظؼاغوغيمظؾؿالحةميفمادلضاؼقماظدوظقة

دعقدمؼودفاظؼاغونماظدوظيمظالدـادماظؿفارؼة

جريػاردمصانمشالناظؼاغونمبنيماالعم

ؼادنيماظلقدمراػراظوايفميفمذرحمضاغونماجلـلقةماظعراضي

ػشاممسؾيمصادقسؼودماظؿفارةماظدوظقة

دعقدمؼودفاذؽاظقةمواصاقمتطورمضاغونماجلـلقةميفمظؾـانمواظدولماظعربقة

اتػاضقةماالعممادلؿقدةمظؾـؼلماظؾقري/مضواسدمػاعؾورغ

اذرفمسؾدماظعؾقماالخؿصاصماظؼضائيماظدوظي

ػاديمغعقممادلاظؽيضطعماظعالضاتماظدبؾوعادقة

سؿرمػاذممربؿدمضؿاغاتماالدؿـؿاراتماالجـؾقةميفماظؼاغونماظدوظي

سؾيمصادقمابومػقفاظؼاغونماظدبؾوعاديم

عاجدمابراػقممسؾيضاغونماظعالضاتماظدوظقة

ظقـامحلنمصػااحلؿاؼةماظدبؾوعادقةمواظدوظقةموعلؤوظقةماظدوظةماثـاءماظـزاساتمادللؾقة

ربؿودمزبؿارمبربرياظؼاغونماجلويم

ععؿزمصقصلماظعؾادياظؿزاعاتماظدوظةماحملؿؾةماجتاهماظؾؾدماحملؿل

ادلؤمترماظعؾؿيماظـاغيمظؽؾقةماحلؼوقمجباععةمحؾواناالسالممواظؼاغون

عصطػىماريدمصؤاداظـظرؼةماظعاعةمظؾؿصرصاتماظدوظقةماظصادرةمسنماالرادةمادلـػردة

سؿقؿرمغعقؿةدعؼررةمعـظؿةماالعممادلؿقدة

ريزةماريدماحلداداظؿقؽقمميفماظؼواغنيماظعربقة



ادعونمجوفسالضاتمدوظقة

صؾاحمظطقفماظؽربوظياظزاعقةمتـػقذػاميفماظػؼهماالدالعيمواظؼاغونماظدوظي_ادلعاػداتماظدوظقة

سؾدماظػؿاحمسؾدماظرزاقمربؿوداظـظرؼةماظعاعةمظؾؿدخلميفماظؼاغونماظدوظيماظعام

عصطػىماريدمصؤاددوظقةماظصراعماظؾؾـاغي

سؾدماظلالممعـصوراظؿعوؼضمسنماالضرارماظؾقؽقةميفمغطاقماظؼاغونماظدوظيماظعام

اريدمابوماظوصااظودقطميفماظؼاغونماظدوظيماظعام

ربؿدمسؾدماجملقدمامساسقلتاعالتميفماظعؼودماظدوظقة

عصطػىماظعدوياظـظامماظؼاغوغيمظدخولمواضاعةموابعادماالجاغبميفمعصرموصرغلا

سـؿانمسؾيماظرواغدوزياظلقادةميفمضوءماظؼاغونماظدوظيمادلعاصر

عصطػىماريدمصؤادضاغونمادلـظؿاتماظدوظقة

رارقمسؾدماظعزؼزمريدياظؿؼـنيماظدوظيمجلرميةمارػابماظدوظة

ضادممربؿدمسؾدماظدظقؿي1996ععاػدةماحلظرماظشاعلمظؾؿفاربماظـووؼةمظعامم

اعاممحلاغنيمخؾقلاجلؾرائمماالرػابقة/سبوماتػاقمدوظيمظؿعرؼفماالرػابم

عاعونمادلـانعؾادىماظؼاغونماظدوظيماظعام

ربؿدمخاظدمذيالمردؿماظؿـظقمماظؼاغوغيمظؾؾقؽةميفماظعامل

سؾدماحلؿقدمادلـشاوياظؿقؽقمماظدوظيمواظداخؾي

سدغانمباضيمظطقفتـازعماظؼواغنيميفمعلائلماالػؾقةماظعاعة

عـىمؼوخـامؼاضوحؼوقماالضؾقاتماظؼوعقةميفماظؼاغونماظدوظيماظعام

اريدمابوماظوصاادلػاوضاتماظدوظقة

طؿالمرياداظـزاعمادللؾحمواظؼاغونماظدوظيماظعام

ساذورمسؾداجلوادمسؾداحلؿقدعؽاصاةماالغؼاذماظؾقري

ربيماظدؼنمامساسقلمسؾمماظدؼناغظؿةماظؿقؽقمميفمدولماخلؾقج



سؽاذةمربؿدمسؾدماظعالاالغابةماظؼضائقةميفمغطاقماظعالضاتماخلاصةماظدوظقة

سؾدماظػؿاحمسؾدماظرزاقمربؿوداالسالنمسنماظدوظة

عـؿصرمدعقدمريودةاالرػابماظدوظي

ػالظيمسؾدماظالهماريداتػاضقةمبودابلتمدلؽاصقةمجرائممادلعؾوعاتقة

سؾدماظػؿاحمبقوعيمحفازيضواسدمادادقةميفمغظاممربؽؿةماجلزاءماظدوظقة

علعدمسؾدماظررينمزؼدانتدخلماالعممادلؿقدةميفماظـزاساتمادللؾقةمشريمذاتماظطابعماظدوظي

ابوماظعالمسؾيمابوماظعالماظـؿرعشؽؾةمتؤرقماظػؽرماظؼاغوغي/جـلقةماوالدماالممادلصرؼةم

ابوماظعالمسؾيمابوماظعالماظـؿراظـظامماظؼاغوغيمظؾفـلقةمادلصرؼة

ادلرطزماظػرغليمظؾدراداتماظقؿـقةاظقؿنمواظعامل

سؾدماظلالممصاحلمسرصهادلـظؿاتماظدوظقةمواالضؾقؿقة

سؾدماظػؿاحمبقوعيمحفازياظـظامماظؼاغوغيمظؿـػقذماالحؽامماالجـؾقةميفمعصر

عاريمدوبوي_بقاراظؼاغونماظدوظيماظعام

غؾقلمربؿدمسؾاسادلطاظؾاتموربؽؿةماظؿقؽقمموضواغنيماظؿقؽقمماظعربقة

وصاءمعرزوقادرىماحلربميفماظػؼهمواالتػاضقاتماظدوظقة

عصطػىمسؾدماهللمابوماظؼادماالرارماظـظريموادلصادر/عؾادىماظؼاغونماظدوظيم

ػاغيمربؿدمدوؼدارعوجزماظؼاغونماظؾقري

داعيمجادمسؾدماظررينارػابماظدوظةميفمارارماظؼاغونماظدوظيماظعام

حاعدمدقدمربؿددؾطةماالتفاممواظؿقؼققمباحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقةماظدائؿة

عـصورماظؼاضي/صاغلانمػوزؼهادلطولميفماظعؼودمبقعماظلؾعماظدوظيم

اخلريمضشيادلػاضؾةمبنيماظودائلماظؿقاطؿقةموشريماظؿقاطؿقةمظؿلوؼةمادلـازساتماظدوظقة

اعالمسؾدماظررينمزؼدانعشاطلماظطؾبمسؾىماظصادراتماظصـاسقةمادلصرؼةميفمضوءمادلؿغرياتماظدوظقةمواحملؾقةم

ربؿودماظشربقين/ربؿدماريدمحلناظـظامماظؼاغوغيمظؾعؼدماظدوظي

بوظنيماغطوغقوسماؼوبحتدؼاتمذؾؽةماالغرتغت



عصطػىماريدمصؤاداالعاطنماظدؼـقةمادلؼددةميفمعـظورماظؼاغونماظدوظي

ربؿدمسؾدماظظاػرمحلنياحلؿاؼةماظؼاغوغقةمظالصـافماظـؾاتقةموصؼامظؾؼاغونمادلصريموادلعاػداتماظدوظقة

سادلمابومػشقؿةمربؿودسؼودمخدعاتمادلعؾوعاتماالظؽرتوغقةميفماظؼاغونماظدوظيماخلاص

بلامماحلفاراظعالضاتماالضؿصادؼةماظدوظقة

ضاريمخؾقلمربؿوداحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقة

بنمريودةمظقؾىاالدؿكدامماظلؾؿيمظؾػضاءماخلارجي

صالحماظدؼنمذيالماظدؼنتـازعماظؼواغنيم

عفـدماريدماظصاشوريدرادةمعؼارغةميفمتـازعماظؼواغني

ربؿدمدؾقؿانماالريدتـازعماظؼواغنيميفماظعالضاتماظرؼاضقةماظدوظقة

ربؿدمحلنيمعـصوراظعؼودماظدوظقة

صؤادمربؿدمربؿدمابومراظباظؿقؽقمماظدوظيميفمعـازساتماالدؿـؿارماالجـؾقة

ربؿدموظقدمادلصرياظوجقزميفمذرحماظؼاغونماظدوظيماخلاص

ربؿدمدادلانمراؼع(بقؽةمحوضماظـقل)اظصراعماظدوظيمسؾىمادلقاهم

ربؿدمسؾدمادلـعممسؾدماظغيناظؼاغونماظدوظيماجلـائي

رؼاضمصاحلمابوماظعطاادلـظؿاتماظدوظقة

اظـػاتيمزراصاتػاضقاتماودؾومواحؽامماظؼاغونماظدوظي

حلنماهلداوياجلـلقةمواحؽاعفاميفماظؼاغونماالردغي

ضقسمربؿدماظرسودجرميةماالبادةماجلؿاسقةميفماظؼاغونماظدوظي

عصطػىمطؿالمرهاظؿوحقدماظدوظيمظؾؼاغونماظؾقري

اعاغيمشازيمحرارمادلوارـةماظعادلقة

ربؿدمدعدمابومساعوداالسالممواظلقادةميفمساملمجدؼد

غلرؼنمسؾدماحلؿقدماظعؼودماظدوظقة

سؾدماجملقدمدعقدمعصؾحادارةمادلـظؿاتماظدوظقةمادلؿكصصةمبؾرتبقةمواظـؼاصةمواظعؾوم



عصطػىماريدمصؤادضاغونمادلـظؿاتماظدوظقة_اظؼاغونماظدوظيماظعامم

ربؿدماجملذوب/خؾقلمحلنماظؿـظقمماظدوظي

ربؿودمذرؼفمبلقوغياظوثائقماظدوظقةمواالضؾقؿقةمادلعـقةمباظعداظةماالجؿؿاسقة

سؾدماظواحدماظعػورياظعودلةمواجلات

دفقلمحلنيماظػؿالويعؾادىمادلـظؿاتماظدوظقةماظعادلقةمواالضؾقؿقة

ربؿودمذرؼفمبلقوغياحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقة

سؾدماهللمربؿدماهلوارياظؼرصـةماظؾقرؼةميفمضوءماظؼاغونماظدوظي

ربؿودمدؾؿانمعودىاظؿفلسماظدوظي

صاحلمربؿدمبدرماظدؼنادللؤوظقةمسنمغؼلماظـػاؼاتماخلطرةميفماظؼاغونماظدوظي

ربؿدمابراػقممعودىاغعؽاداتماظعودلةمسؾىمسؼودماظؿفارةماظدوظقة

ربؿدمسؾدماظػؿاحمتركسؼودماظؾقعماظؾقرؼةماظدوظقة

ربؿدمسؾدماخلاظقماظزسيبضاغونماظؿقؽقم

ربؿدمخاظدماظرتذياناظؼاغونماظدوظيماخلاص

سؾيمذيقلمحربغظامماجلزاءماظدوظي

خؾقلمحلنياظعالضاتماظدوظقة

اذرفموصامربؿداظودقطميفماظؼاغونماظدوظيماخلاص

ربؿدمسؾدماظعزؼزمسؾياظـظامماظؼاغوغيمظؾعؼودمادلربعةمبنيماظدوظةمواالذكاصماالجـؾقة

ربؿدمراػراحلؿاؼةماظدوظقةمظالضؾقاتميفماظؼاغونماظدوظيماظعاممادلعاصر

ؼودفمحلنمؼودفتاثريماظؼاغونماظدوظيماظعاممسؾىماظؼاغونماالدالعيماظشاعل

ؼودفمحلنمؼودفاحملاطمماظدوظقةموخصائصفا

ابومسفقؾةمساعرمدقفماظـصراجلزاءاتماالضؿصادؼةماظدوظقةممبـظؿةماالعممادلؿقدة

احلؿاؼةمعنماظؿعذؼبميفمارارماالتػاضقاتماظدوظقةمواالضؾقؿقة

رغاماريدمحفازياظؼاغونماظدوظيماالغلاغيمودورهميفمرياؼةمضقاؼاماظـزاساتمادللؾقة



ربؿدماظصرييفاظلقاداتماظؾرتوظقةميفمذبالماالصراد

ابوماخلريماريدمسطقةاحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقةماظدائؿة

خؾقلمابراػقمماالسلمعودوسةماظؿشرؼعاتماظدبؾوعادقةمواظؼـصؾقةميفماظعراق

جادممربؿدمزطرؼامعػفومماظعادلقةميفماظؿـظقمماظدوظيمادلعاصر

حلامماالريدرباطؿاتمػزتماظعامل

برػانماعرماهللحقماظؾفوءماظلقادي

سؾدماحلؿقدماظشواربياظؿقؽقممواظؿصاحلميفمضوءماظػؼهمواظؼضاء

ععؿرمرتقبمربؿدادللؤوظقةماظدوظقةمسنمغؼلماظـػاؼاتماخلطرة

بشارمربؿدماالدعدسؼودماالدؿـؿارميفماظعالضاتماظدوظقةماخلاصة

سوضمسؾدماجلؾقلماظرتداوياظرضابةماظؼضائقةمسؾىمعشروسقةمادلعاػداتماظدوظقة

عؤؼدمحاعدمسؾدماهللاظؾقؽةمواالضؿصادمواالتػاضقاتماظدوظقة

دفقلمحلنيماظػؿالوياحلصاغةماظدبؾوعادقة

سادلماريدماظطائياظؼاغونماظدوظيماظعام

سارفمصفدمادلغارؼزاحلصاغةماظدبؾوعادقةمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقق

دفقلمحلنيماظػؿالوياظؼاغونماظدوظيماظعامميفماظلؾم

بدرماظدؼنمربؿدمذؾلاظؼاغونماظدوظيماجلـائيمادلوضوسي

سؾيمؼودفماظشؽرياظؼضاءماجلـائيماظدوظيميفمساملمعؿغري

حقدرمادػمماظطائياالحؿفاجميفماظؼاغونماظدوظي

شازيمحلنمصؾارؼيناظوجقزميفمعؾادىماظؼاغونماظدوظيماظعام

عرادمربؿودمادلواجدةاظؿقؽمميفمسؼودماظدوظةمذاتماظطابعماظدوظي

بشريماظعالقاظعالضاتماظعاعةماظدوظقة

دفقلمحلنيماظػؿالوياظؼضاءماظدوظيماجلـائي

دفقلمحلنيماظػؿالويادلوجزميفماظؼاغونماظدوظيماظعام



شازيمحلنمصؾارؼيناظدبؾوعادقةمادلعاصرةم

شاظبمسؾيماظداودياجلـلقة/اظؼاغونماظدوظيماخلاص

سؾدماظؽرؼممسؾواناظودقطميفماظؼاغونماظدوظيماظعام

سؾدماظؽرؼممسؾوانادلـظؿاتماظدوظقة/اظودقطميفماظؼاغونماظدوظيماظعام

شاظبمسؾيماظداوديتـازعماظؼواغني/اظؼاغونماظدوظيماخلاص

زؼادمخؾقفماظعـزيادلعاعالتماالظؽرتوغقةمواظؼاغونماظدوظيماخلاص

ربؿدماحلاجمريوداظؼاغونماظدوظيمظؾؾقار

عشفورمخبقتماظعرميياظشرسقةماظدوظقةمدلؽاصقةماالرػاب

سؾيمسدغانماظػقلاظؿشرؼعماظدوظيمحلؿاؼةماظؾقؽة

حلنماهلداويتـازعماظؼواغني/ماظؼاغونماظدوظيماخلاص

دفقلمحلنيماظػؿالويغظرؼةمادلـظؿاتماظدوظقة,3االعممادلؿقدةم.2جاععةماظدولماظعربقةم,1عودوسةمادلـظؿاتماظدوظقةم

ساعرمربؿودماظؽلواغياجلـلقةموادلورنموعرطزاالجاغب

بادممخؾفماظعلافرياؼةماظصقػقنيماثـاءماظـزاساتمادللؾقة

دفقلمحلنيماظػؿالوياظعودلةمواثارػاميفماظورنماظعربي

ساعرمربؿودماظؽلواغيتـازعماظؼواغني/عودوسةماظؼاغونماظدوظيماخلاصم

سؾيمحلنيماظشاعياظدبؾوعادقة

زؼامذػؼانماظضرابعةاالحتادماالوربيمواظؼضقةماظػؾلطقـقة

سؾدماظلالممابراػقماظلودانمادلعاصر

اريدمبشريماظشرياريبطالنمحؽمماظؿقؽقم

دفقلمحلنيماظػؿالويصؾلػةماالدالمميفمحترؼمماالرػابموعؼاوعؿه

وزارةماخلارجقةماالعرؼؽقةضاغونمودائلماالسالم

ػدؼلمصاحلماجلـابيعلؤوظقةمادلـظؿةماظدوظقة

سؾدماظصؿدماظلوؼؾممتطورماظؿفارةماظدوظقةميفمزلماظعودلةماالضؿصادؼة



سادلمربؿدماظؼقاراظدبؾوعادقة

صؾاحمرؾعتمضدرتاظوجقزميفماظدبؾوعادقةمواظربوتوطول

حؽؿتمذرباظؼاغونماظدوظيماظعام

صالحمسؾدماظررينمسؾدماحلدؼـياظـظامماظؼاغوغيماظدوظيمحلؿاؼةماظؾقؽة

ػشاممبشرياحؿاللماظعراق

اؼـاسمربؿدماظؾفقفياالتػاضقاتموادلعاػداتماظدوظقة

دعقدمابراػقمادللؤوظقةماظدوظقةمسنماظضررماظؾقؽي

صاضلمسؾدماظزػرةادلففرونمواظؼاغونماظدوظيماالغلاغي

دالصهمرارقمسؾدماظؽرؼماحلؿاؼةماظدوظقةمظؾؾقؽةم

اؼـاسمربؿدماظؾفقفيتـازعماظؼواغنيميفماظؼاغونماظدوظيماخلاص

بشريمذيعةمسؾدماجلؾارماظؽؾقلياظضررماظعابرمظؾقدود

بشريمذيعةمسؾدماجلؾارماظؽؾقلياحلؿاؼةماظدوظقةمظؾغالفماجلوي

ربؿدمغعقممسؾوه12اظؿقؽقمماظدوظيمج/عودوسةماظؼاغونماظدوظيماظعام

ربؿدمغعقممسؾوه11اظعالضاتماظدبؾوعادقةمواظؼـصؾقةمج/عودوسةماظؼاغونماظدوظيماظعام

سدغانمباضيمظطقفتـازعماظؼواغنيميفمعلائلماالػؾقةماظعاعة

ػشاممبشريرياؼةماظؾقؽةميفمضوءماحؽامماظؼاغونماظدوظيماالغلاغي

ػشاممبشريرياؼةماظؾقؽةمواظرتاثماظـؼايفميفماظؼاغونماظدوظي

حقدرمسؾدماظرزاقتطورماظؼضاءماظدوظيماجلـائيم

دلىمسؾداظؾاضيماظعزاوياظودائلماظؼاغوغقةمالصالحمذبؾسماالعن

اريدمسقلىمغعؿةعشؽؾةماالدؽةماظؿؼؾقدؼة

ػدؼلمصاحلماجلـابيدورماالعنماظعامميفمحفماظلؾممواالعنماظدوظقني
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