




َّ مج٢ ئُّخلُّحت دًْألُّآ:جبَّحتمج[ مجُّألحبَّئ ي[خّئ ّىُّ:جلْْ جنر جبقًةختحخل“
خ�[ذُّ خلُّحتسُّال إلٌُُّّ ٌّخ ط[َّْجبَّة[زآ زُّألإل[ألُّة[آل جبٌىر[ذحتَّ ْ ألٌ ً ّ جن

خلرُّؤى[حتٌّ“
طُّهذًآل
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ّر جبَّخ ّ�ًؤ[آل: خ ٌرآ خىخت هُّئجمُّهُّ جتٌّْْ ّ ؤ ْ هُّئجمُّهُّ ئُّ خ[خم: مجُّحت
فحت ْ خحلحألف: هُّئجمُّهٌُُّّ طُّْ خلُّحتني[ٌَّّْ خُّ ةآل أل[ألٌ هُّئجمُّهٌُّّ
هُّئجمُّهٌُُّّجبح طُّْ ئُّأل[ْ طُّحتخلراجي ْ طُّهذًآل أخلًيختحزآ ئُّ إلُّحتٌُّةُّ

خحلحألف. طُّؤخت�جي خلُّحتني[ٌَّّْ ْ هُّئجمُّهُّ أل[ني خُّجبحتْجن[َّْذختٌآل
ةُّ ل[ٌُّذؤخت جتٌّْْ ّ ؤ هٌُّئُّخلًهُّة[أل مجُّْحتَّذختٌآل ئُّ ّىُّ ٌُّة طُّهذًآلآ
ٌألحبة[حتٌّ ضً رُّ ّ جبَّخ ْ ّر طُّخلّأل[:ئُّجبحٌىحبَّخ جبْحتمجٌُّّ ئُّ س.جلا أ428 ئُّخل[ف
ٌألّ[آل ٌخت� جل ىّ يأل[ن ّىّ[آل :خُّإلُّحتخل طُّحتخلرآ ؤ[ؤخلر[ٌّ جبْحذختٌخن خلًيختحزآ

أل[. ّ ىإل ّ ز هُّئجمُّهُّجبح جتٌّْْ ّ ؤ ئُّ
أطُّخجمرؤئخبٌ[إ خًححتَّة[أل ئُّ خًْآلآ سّ[ْحجلذخت ة[حتَّة[أل:طُّهذًآل خُّال
مجُّْحتٌَّ[آل ْ ٌْْجت ّ ؤ فحت خلّ[خلّحبحا هُّئجمُّهٌُّّ ؤّر[هّحلٌى[إطّجمر[ذّى[ْ

.خُّذ[ٌدُّذ طُّْحتْز[جبح سّإل[آل:ْ مجحنر ئُّخلُّحت إلُّخًَّْآ
خختحْ جبْْ طُّهذًآل جبَّةضضُّآلآ ئضضَُّّْ خضض[خم جتٌُّّْْة[آل ّ ؤ خلضضُّحتنيضض[َّْ
خُّأل[ٌّْ ةُّ ّحماَّ أطُّحتٌرجمةئ حتحخلرُّيّألُّجن أل[ٌّْ إلُّخًَّْْ ىّ ضًجنى

ألختحَّْ. أل[ْ خ[ز٢ََّّْ
أ399س.جلا ئُّخل[ف ةُّ جبَّةضض[ز ئَُّّْ خ[خم طُّهذًآل خبٌ[أل جتٌّْْ ّ ؤ
�[حتح ّ ؤ خ[ةًحتٌّ: خ حتحجبَّةضض[ز طُّخلّأل[ ئُّ خلًيختحز ؤختجبأل جبْحٌّ طُّهذًآل

طُّْحتْز[َّْ. أل[َّْحت�حخلر ذُّحتإلض رُّ ّ جبَّني خُّ:مجُّجنر جبْحذخت ئُّطُّهُّحتٌي[:ْ
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حبح ّخل[ئ نيئ: ئُّذُّؤُّأل ةُّ ئَُّّْجبَّة[ز: خ[خم شُّْذُّؤحبح: أل[ؤٌُّّ :د ّ ئُّةر
ٌر خوختجنخت ةٌئُّ َّْةضضً: ٌضضر جبَّجبحت ٌ[حت خخت� جبْحذضضخت خضضُّال: [آ ّطّر[ئ نيًَّْذُّ
جبْحذختٌخن ْ خل٢حةًخم:ئُّخلّجمّئ َّْحٍ هُّحتؤ[ألخت� ٌُّةُّال ئٌُُّّآلأجبٌألًخلًّخما
ٌحبح خبٌ[أل:ئُّْ جلحتخٌُّّ ةُّ ّر ٌأل جبحجبَّؤُّجلحت طُّة[جبقّ[ٌُّء أ387:س.جلا خل[ف ئُّ

ٌر. جبَّؤخت حبح ّخل[ئ أ81ا ذُّؤُّأل ئُّ جلا س. أ347 ئُّخل[ف ذ[ جبَّخ[زآ خُّخلُّحت
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::
ٌّض جبْحٌّ :هٌُّئُّخلًه جلحت ئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ طُّهذًآل ئٌَُّّّْ سّ[:
ٌخت خب ةُّْذًَّذُّ ٌّض ّحن١ٌخن ز ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح جبٌى[حتزا :ْ ة[ألر إلُّخًَّأ
شًةؤ جلا أ399س. خل[ف َّْء:أخلًيختحز:ةُّئُّ هٌُّئُّخلًه ة[حتٌ�ُّحتٌّ:جلحت
خلُّحت:جلٌَّّْ جبحجبزُّحتَّْحتٌّ زّ[ٌّْ خُّذ[يُّ طُّْ طُّهذًآل جبحتحآ خُّخلُّحتجبح ؤُّحتمج
ْحخًَّْ خ[َّْحت��ٌّ ةُّ إل٢حةئّرحم ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت خب ةُّْذًَّذُّ إلُّحتَّْإل[ ّرآ جبحجبَّأل
ٌ حت ىّ حأل مجحت� ئُّ جبْألّ[جي: ٌُّةُّؤّألُّْ خلُّحتني[ٌَّّْ ؤ[جبٌَُّّ:ْ ٌُّةُّؤف ط[مجخت:
ئَُّّْجي سّ[ ٌأل[ألُّّآ ؤّر[هّحلٌى[ٌّ ألُّحتحألٌ جبحؤُّجلحت ئُّ ْ ٌحبَّة[ز حت ىحبح ّ ْز
ىّ ةُّئُّهٌُّئُّخلًه ئُّخلُّحتَّآ جلٌألآلاٌّ ْ ٌحم ة[حتٌ�ُّحتٌّأز[حتؤّألحب طُّهذًآل
ُّئُّمج جبْحَّْْ: :ُّسًْئ ّىرّى[ألٌُّّ جبٌ[ئ خلختْجنر جبَّحتخ[حتٌَّّ ٌأل[ألآل: مجُّْحتٌَّّ:
خًْ. ألحلٌ طُّهذًآل نيًألُّة[ألخ ٌ]ؤّر[هّحلٌى ر ّ ٌُّة ئُّخلُّحت ٌجمحبح ألحب ّ ز[حتؤ
خلًيختحذحبح ٌختة[حتٌ�ُّحتٌّ خب ئُّ جلحت ال:طُّهذًآل ّ خئ طَُّّْ: جبَّخخ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ
ةختجبَّْذُّ :خلًيختحذ جبٌ[ئمجُّة[ألّحبح جلحتخضضٌُّّ: ئُّ ةُّ ًٌَُّّّء جن خُّ خضضًَّْآ
ّ مجُّئ طُّهذًألحبح مجُّة[ألجبٌ[ئ ئُّ خألُّحت�َّذ يجمُّةُّحتٌّ ْ خلُّحتَّة ة[حتحةرُّحتٌّ

جبَّضُّألُّ:حتْْ. هُّئجمُّهُّ مجختهرُّ:خألُّحت�َّذُّّة[أل
أأحتَّذىختجبألٌَُّّّْ إل[ذًَّْ: جبٌ[ئمج[ألُّجبح: ئُّ :ّ ٌُّة ئُّ: ئُّؤد[حتٌََُّّّْ
ضختحزُّ ٌ[آل ط[جلححتجبحآل:خُّط[جلححتجبحآل َّْؤحبحألٌَُّّّْ ضختحزُّآ خُّ ضختحزُّ َّْؤحبحألٌَُّّّْ
طُّضيُّّ ىّ ٌجمر ًإلُّئ طُّؤُّجي ٌُّةُّالاا. د ّ ةر ةؤ[حت ضختحزُّأةختٌجمرآلإ خُّ

ٌرَُّّْاا. :جبَّأل[خلخت ز ذًألطُّه ةُّ
جبَّخّألف ئُّأل[ْ:جبَّيُّة[ألحبح خل[ٌىئخبٌَُّّْ حتٌّْْ طُّهذًآل:ئُّ سّ[ئُّؤُّجي

ث جبَّف ٌألىحبح جنً ئُّ
ةُّخم إلُّؤًْ نيًألىُّ ٌرآ جبَّةخت ألُّجلحأل خُّ ضختحزُّة[حتٌُّّء “إلُّؤًْ
ئُّ:جبٌ[ئمج[ة[ألحبح سّ[:ئٌَُّّّْ زختذ[مجحتحخما أ ةُّ:ني[ةُّ طَُّّْ:جبَّة[ز ط[حتَّجلٌّْْ

ىحبحْألُّذَُّّْ. ّ طُّزجمرؤئخبٌّ:ئ ْ:ط[ٌأل ٌجمر ًإلُّئ
ٌرَُّّْأذّحتٌّ ّحبَّأل[خلخت ّ ز :ذًألطُّه ئُّْألًخلّأل[ألٌُّّ ذخت ىّ ٌُّة
ّر“ ةختجبَّْآ:ذ[:جبَّئ خخلُّحتْ:إلُّخلر:أهحتؤُّة[آلا ط[ؤ[خبٌَّّ هحتؤُّة[آلا:َّآ:ةُّ
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َّْةً ًٌَّّّ إل[ْجن خُّحتجب جبححتْ قًْألُّ خ خُّحتإلُّخلرُّة[آل جبٌ[حتٌىختحَّْة[آلآ جنرُّ ةُّ
سُّْإلُّحتٌّ ًٌَُّّةّ جن خُّ ٌْخُّذُّْح مجحت�حآل خ ْ ٌ]خُّحتَّإل ةُّ إلٌُُّّآ ضٌ[آل

ّىحبَّنيآل“ ئ
ئَُّّْ خ[خم إلًألُّحتٌُّة[آل ئُّة[حتَّ: طُّهذًآل خُّحتَّضألُّمجختذأل خلُّخ[حتَّز
خل[ٌّىختجبألَُّّْ إلًألُّحتٌّ ئُّ حتَّضألُّ طُّهذًآل ةؤ[حتجبح ئُّ ةُّ ٌرآ جبَّةخت
إلًألُّحتؤُّألحبَّة[آلأ جن[م٢ْ جلحتخٌُّّ ةؤ[حتجبحآ دّ ةر ئُّ ٌُّإلُّحتخ ٌرآ جبَّمجخت
خل[ٌّىُّحتََّّْ خُّ إلُّؤًٌْ[آل جبَّحتََّّْآ ٌألُّ جبَّةخت ة[ئّسئّحما أل[ٌ[ذإ ُّذئُّش[ئ

.ْحيّن ْ ه[ةر ألُّء يُّئُّؤحبَّجبحز ئُّ
ئُّأضًحآلاأه[ٌحبحتْخلحبحا ةُّ طُّهذًآل ألًْخلّألُّة[أل ئُّ ذخت ىّ ٌُّة
جبْْ طُّْ: ٌحنٌُّّ طُّألحب ئُّ خ[خم ةُّ طضض٢خماَّ أذّحتٌّ: ًَّّجبَّة[ز ئ خ[خل
حتحجبٌٌَُّّّ خٌُُّّة١ٌّآ:ذ[:طُّ جبَّخآل جبَّةُّآلآ ذُّْحْ ٌُّة١ٌّ ةُّ ضجنٌُّْجمرٌُّّّ
جبَّة[ز مُّجني خ[خل ط[ْح ٌُّجلجبحألّ[ألُّا ر ّ أجن ؤُّجلأل١ٌآل ةختحَّْ:خُّ جنٌُّْجمرض
ٌؤخت جبَّخلرىُّْذ زُّحت�ٌّ طُّْ ْ خوخت�آل خلختْجنر ط[خلر خُّحتجلذختٌآل خُّحتَّْ أأةُّ

اا. خُّجبَّخلردإلألف
ًحآل ّ أل ئضضُّ حتحخلضضرضضُّْضضضآ حتحخلرُّيّألٌُّّ ىجمّ خل زضضٌُّضضًَّألضضحبٌّ خضضُّال
ئُّ ط٢ذّى[ألُّ مجًجلححتجنر إلًجبَّة[أل ّ خ ْ ألحلال هحتؤُّ خُّ ضجنٌُّْجمر[ألحبح
ّرآ ألُّخ خمجُّألدًْآل ْ مجُّألحبَّف ْ جبححت�ؤضض[آل ذًجن ط٢خم: ذ[ يُّئُّؤحبَّجبحز.
حتؤه ةُّئُّ خ[َّْآ ىّ ؤُّخُّخلر أل[ْ رُّ ّ خىل جنٌُّْجمرض ّحلْ إل ًٌجمرُّ ّ ز

ّر. جبَّخ خُّحتسُّخلرُّ سًحألّحبح
ًحٌُّ ّ ضجنٌُّْجمر:ز ْ مُّجني جبٌ[ئمجُّة[آل:طُّهذًآل:خلُّخ[حتَّز:خُّ ئُّجبْحٌف
ْ جنجتْضّ ني آل:خ]ٌض ذُّحتض[ألىختجبألض خُّ ضُّئى:خُّجبحضَُّّْ جلحتخٌُّّ “
ه٢ خُّ ضجنٌُّْجمر حتحخلرُّيّألٌُّّ: ْجلٌَّّ سُّخلرٌُّآ :سًحأل ئُّجلَّذُّة[أل

جبَّجبَّآل“
أطُّخجمرؤئخبٌ[آ خ[خُّذ جلحت: ئُّخلُّحت هٌُّئُّخلًي:يجمٌُّّ َّْةً طُّهذًآل
طّجمر[ذّى[ا :ْ طّرّ هحتالآ ةؤُّئأل[خلآ: :جلحألجمر طضضُّجبَّذآ ؤّر[هّحلٌى[آ
خُّحتني[ٌّْ فحت خلّ[خلّحنحبح هُّئجمُّهٌُّّ خًححتٌّ ئُّ ئُّؤ[ألُّ سّ[ خُّال ةختجبَّْآ:

إلُّخًَّْ.
طُّهذًآل ضضر“ ّ جبَّئضض :طُّْحتْز ألًْخلُّحتحأل ئُّ: ّ ٌُّة ًٌَُّّّء جن خُّ
جلحتٌ[آل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ط[ٌحبٌ[ة[أل خًَّْآ: جبَّحتةُّْذً: خلّ[خل ىّ هٌُّئُّخلًه
ئُّخلُّحت ئُّة[حتٌ�ُّحتٌّ سّ[ إلُّخًَّْآ ٌّض جبْحٌّ خلّ[خلُّّة[أل ذّحتَّ ئُّخلُّحت
خلّ[خل إلحلحتْ ئُّخلُّحت خُّحتني[ٌّْ: ة[حتٌ�ُّحتٌّ: إلُّخًَّْْ: :طُّحتخلر هُّئجمُّهُّةٌُّّ
جبحقُّجلحتحألحبآ أ385:س. جلا ئُّخل[ف ةُّ طُّة[جبقّ[ٌٌُّّ طُّْ ذ[ إلٌُُّّآ ٌحتط[ْحض
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جبْحٌّ طُّْحتْز[ٌّ ئُّ ٌجلحألى ألحبألٌ ضً أل[نُّة[ألي ْجلحألى خ ّ ٌئ ؤجب خُّ خًْ
.ٌّض

جبحتْخلرآ ْ طُّيألّ[ألُّ خلّ[خل خلّجمرؤ أأخ[جن١ٌآل ّر جبَّئ خٌُّ:طُّهذًآل
ٌَُّّْإل خُّْ ْ جبحخّألدى[ز ُّ�ؤُّئة:ألّّ[ألُّ:خإل[حتؤ ٌُّةُّّذُّّة ّىُّ خلّجمرؤ

خى[زاا. مجُّجنُّ خُّجنُّة[أل ئُّ ّ خُّجن إلُّؤًْ
ٌجن[حتَّجلح ذضضُّحتجلٌّ جبَّذضضًحألضض ذ[: ألمُّي خلّجمرؤِ ؤُّخُّخلر ْحذضض[
خُّ خلُّخ[حتَّز طُّهذًآل ْحألّأل� ذ٢ ئُّ ٌرآ خىخت زختحةرّحلَّ جبقًةختحخلّ[ألُّ ْ
ئّ�[حتٌحنط ْ ضختحس خلّ[خل:خلّجمرؤ ئُّ ألّ�ُّحتحآل: ْ خلّ[خل هُّئجمُّهٌُّّ
ّرآ حتجلمج[حتٌّ:أل[خ ئُّْ:ضختحز[ألُّ إلُّحتمجّحل ؤختل ةُّ:أأحتَّمجُّجلٌّ ًٌحٌُّ طُّهذًآل:خ[َّْحت�
ْ جبَّخلر خلّ[خل:خ�ختألُّ ذُّجبَّخل هٌُّئُّخلًهآلآ حتحخلر خُّ طُّْحألٌُّّ ؤُّمجُّحت
ضًْخحبَّألُّ ضٌ[آل جن[حتآ ذحبححتحألُّجبَّخل ْ َّْحٌ[آل هُّحتؤ[ألخت� ٌ[آل َّْحآ هُّحتؤ[ألخت� خدألُّ

خدألُّ:هٌُّئُّخلًه:حتحخلرُّيّألُّاا. هُّئجمُّهُّْ
ذّحتَّ طُّال خُّال: إل[زآ خلًيختحز ؤُّحتمج جبْحٌّ طُّهذًآل يجمٌٌُُّّّ طُّال
ّرآ جبحجبَّأل طًئّ�[حتٌحنُّّة[آل ْ َّمجُّألحب ذذ[ئّر[حتْ ُّ حتخبق طُّئرُّحتأل[ذّم خُّ
طُّْجبحْ ئُّخلُّحتجبَّؤ إلُّحت ْ ّر خ مجًع[ْ: ىٌ ني[حتَّخلُّحت ٌر: جبَّةخت ًّحٌُّ ّ ز
ئُّ خًْآ ضٌحبح ٌألحبة[حتٌّ ضً ٌّطُّحتخلر طُّْآ نيًألُّة[ألخ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت ئُّخب
جبحمج٢ة[حتٌّ ْ ؤّئّر[حتٌُّز جبَّخلردُّجبححتٌّ حَّْآ مجحت� ٌأل[آل خلّ[خل خلّجمرؤ
ٌخت ئُّخب ّجمر[جي ط إلُّذ[ ٌأل[آل جبْحذختٌخن حتجنألد٢ْ إلحلحتٌّ خلُّألرُّحتٌّ خًَّْ خًْآ
ئُّ:نيًححت يًذ[مل[ألٌُّّ:هُّئجمُّه خًَّْ ذ[ٌدُّز خُّ طُّهذًألحبح حلَّة[أل ّ :ذ خل[ٌٌُّّ
أئّجمّالاٌّ طُّة[جبقّ[ٌّ طُّهذًآلآ أطُّة[جبقّ[ةٌُّّ خلُّحتَّةّحبح هُّئجمُّهٌُّّ
يًذ[مل[ألٌُّّ خلرٌْحلالإ :ْ طّسىحتٌحلال خ[ضىلُّإ :هٌُّئُّخلًه[أل طُّحتخلرآ

خلرٌّألختا.
ّجمر[جي ذ[ط ةُّ خًْآلآ ٌأل[آل يًذ[مل[ألٌُّّ نيًححت مجُّْحتَّذختٌآل طُّؤ[ألُّ ْحذ[

ٌر. خلٌُّختجبَّةخت �مجختأل ْ إلحلحتٌّ جتٌُّْْة ّ ؤ َّْةً
ئُّ خلّ[خل خلّجمرؤ خ[جن١ٌآل ئُّخلُّحت طُّهذًآل ْحيّنُّّة[آل خنيًألُّ
سُّضر:ئُّخلُّحت ةؤ[حتجبح دّ ةر ئُّ خُّحتجبَّْحال ئًذىُّآ جبَّمج[ذُّ د:ةؤ[حتجبح ّ ةر
خُّإل[ٌُّة َّْةً ٌرآ خىخت جبحجبَّْحتٌّ ئُّ ةجبحة جبَّخخ ةُّ جبَّة[ذَُّّْ طَُّّْ

.خلّ[خل:خ[جن١ٌآل:خلّجمرؤ خأل[نٌُّّ مجُّحتجبْأل
خُّْحتجبٌّ أأمجُّحت ةُّ ٌر جبَّةخت أل[خلُّ: ّ ز ْح طُّهذًآل: :ٌّ جبحجبزُّحتَّْحتٌخن:
خُّئىً ألُّّّآ أل[ْجن[حت خُّحتٌَُّّة إلّمت ذ[ٌدُّذ خضضُّحتخبَّْألضضحبٌّ د�ٌُّآلآ ّ ر ّ ئ
ي[جلحع ْ خلّ[خل ٌُّّؤُّئة إلُّؤًْ: :مجحنر ني[ةٌُّّ خُّ خ[ٌُّضحبَّجبحز
ًّحٌُّ ّ ز طُّهذًآل جنضض[حتآ: خُّ جبَّجبحز رّ ٌُّة إلُّخلر إلُّؤًْحألّحنُّآ
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ّىحبحآلاا. جنُّحت�ْز ئُّحتجلْ ذختخم:ْ ْأل[ْض إلٌّ:جنُّحت�ٌّ رُّ ّ جبَّخ أل[جبحجبزُّحتَّْحتٌّ
خلّ[خل :خلّجمرؤ خُّخ[جن١ٌآل خلُّخ[حتَّز طُّهذًآل ْحألّأل� ذ٢ ئُّ إلُّحت:
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ ٌُّذُّؤة ٌحتإلُّؤُّس:حتَّني[ْةختجبأل ئُّ أأخختٌرٌُُّّّ ًّحٌُّ ّ ز
ضٌ[ألحبح:إلُّئ�ختذًآلاا ئُّ أل[ْض:خى[ز ىلُّفّ مج ّحنُّْ ة ةُّؤُّذختخل آ أل[ذُّخ[ة[آل
ؤُّذختخلُّّّة[أل ْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ ٌأل[ْض جنُّحت�ٌّ ئُّخ[حتٌَّّ خٌُّآ إلُّحت
جن[حتآ خخلُّحت ؤُّذختخلف مجُّْحتَّذختٌآل أل[ْض جنُّحت�ٌّ ْ خُّحتَّة جبْْ ّر“ جبَّئ
خُّإل[ٌُّةُّ ط[جنر طُّهذًآل ٌّ ؤُّذختخلّحبححتذختٌحنآلآ جبَّحتَّة ئُّ:جبْخبؤأل خ�ختَّ
 ؤ[حتجبح:جبَّفة ئُّ طُّْ جبَّةُّآلآ ط[حتَّجلٌّْ خلختْجنر ًٌَُّّةّ جن خُّ حتخٌُّّ:ضُّئجل
ٌُّذُّؤة:ط[جنر خُّ مجُّجنُّ ةؤٌُُّّذُّّة[ألحبح مجختْزُّ ًحآل ّ أل ئُّ ًٌجمرُّ ّ أأز

ٌراا. خحبحت
ْ ّر شىًؤُّز:أل[جلحأل حتؤه خ[جن١ٌآل خُّ جبقًةختحخل ةؤ[حتجبح ئُّ طُّهذًآل
ٌرآ جبَّمجخت ٌّض خلُّحتجبَّؤ ٌختٌّ ني[ْجب خ ٌّحتحخلرُّْض ئُّ:جبقًةختحخل حتَّضألُّ
إلُّحتةُّخم حبحٌُّآ ّ ذ جلٌ[جبَّحت�ٌّ[آل ؤُّذختخل ٌط[جلحجب ْ أأجبقًةختحخل ًّحٌُّ ّ ز طُّْ

جبَّخ[زاا. ًّق[آل ْحخى[زآ:طُّؤُّجي:خُّحتَّْ:زحن ﴿ّجنُّ ز ني
طُّهذًآل ٌّ ذ[جلَّ نيًْألخ نيُّألحبَّ جبقًةختحخل خلُّخ[حتَّز:خُّ ٌر جبَّةخت
جبَّحتمج[ مجُّألحبَّئدًْألُّآ: ي[خّئ جلْْ ّىُّ جنر أأجبقًةختحخل خ[خُّذ ئُّ خحلحألف
ةُّ إلٌُُّّ ٌّخ ْ ط[َّْجبَّة[ز زُّألإل[ألُّة[آل جبٌىر[ذحتَّ ْ ألٌ ً ّ َّجن ئُّخلُّحتمج٢

خلرُّؤى[حتٌاا. خ�[ذُّ طُّع[ال
خًَّْْ أل[ألٌ جبقًةختحخلُّّذ خ �ْحألّألٌُّّ ذ٢ طُّال طُّهذًآل مجُّحتني
خ خ[أل�ُّجنٌُّّ حلال ّئ٠ّحئ  طُّؤخت� جبقًةختحخلٌُّّّ طُّْ ُّئُّمج ّرآ سّ[ْحجلخ حتَّأل�ُّ
خُّال ٌرآ:خلُّخ[حتَّز طُّهذًألّخن:خىخت ّحلٌَّّ ذ ئُّْ فألى ٌر أل[ةخت خُّال جبَّة[زآ
ىّ جنر خًَّذُّ سّإل[ألحبح ذْ ئُّ:جلحتخٌُّّ ّجمر[ ط إلُّحت جبقًةختحخل ؤُّخلُّئٌُُّّْ

خلّ[خلُّّة[آل. خلّجمرؤُّ دًألمجُّألحبَّئ ألُّحتْ ّ ُّئُّذ إلُّظ ْ حتْةُّجي
ٌرآ طُّع[ؤحبَّجبحت ّ إلُّئدجتححتجبأل جبقًةختحخلَُّّّْآ أل[ٌّْ خُّ إلُّحت: قًْألُّ خ
ْ مجُّألحبَّئدًْآل: طُّؤُّجي ط[جلحجبٌُّآ ْ جبقًةختحخل ّىلُّْحألٌُّّ ز ط[ة[ؤُّةٌُّّ ةُّ

جبقًةختحخلُّّ. ْ خلّ[خل خلّجمرؤ
ذذ[ئّر[حتئّجمر خُّ :ذًألطُّه جلحتسضض[حت إلٌُُّّ ّ خنيًأل ني طُّمجُّحت
خلّ[خلّ[ألٌُّّ:طُّهذًآل ّر“جبٌحبٌّ جبَّئ ذخت ىّ خنيًْأل خُّال جبَّة[زآ ذؤُّذد[حت
طُّهذًآل ٌُّّّ ّ خُّْز ذذ[ئّر[حتآ ُّذئُّجبَّْئ سّ[ْحجلَّ جلحت حتٌُّْْةَُّّْ ئُّنيُّألحب
خلُّحتَّةُّّة[أل ئُّخُّإل[ ّىُّ ٌُّة ط[جلحجبٌّ: ةُّ حتْْألّحبَّة[ذَُّّْ: ٌ[خل[ة[ألّحبح ئُّ
ْ ط[جلحٌُّذ ٌُّّذآ:جبحأل[ٌآ إل[ْحت� جبحجبزُّحتَّْحتٌّآ زحنر�٢ٌّ ئٌَُّّّْ سّ[ ُّْ�ؤُّئة
ئُّ طُّؤ[ألُّ ةُّ ذ٢حتَّآ ٌ[آل جبْْخُّحتَّة جبخبٌّ ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح ؤّ[ألخت�ٌَّّْ:جبَّة[زآ
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ذذ[ئّر[حتَّ“ خلّجمرؤ ُّذضُّخلئ
خلّ[خل خلّجمرؤ ْ شىًؤُّز نيُّؤى خلضضُّحت ئُّ: جلٌ[ذخت طُّهذًآل:
نيّألُّ ْ:إلُّؤًْ إل[ْْذّ[آل خُّحتخبَّْألحبٌّ خ شىًؤُّز ّر“ جبَّئ ْ ّر جبََّّْخلر
خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ ًحآل ّ شىًؤُّز:ئُّأل ًٌّجمرُّ ز إل[ذًَّذُّ:ة[ٌَُّّْآ ةؤٌُُّّذُّّة[آل
ةؤ[حتجبح ُّةٌُّّ ّط[ٌحبٌ[ئ ئُّجن[حتَّ حلَّ ّ طُّال:إل خى[ز“ أل[ْخجتًٌحأل خُّمججتجبحنيًَّة[ألحبح
جبَّخخ ْحخًْ:ةُّ يُّأل[مُّذ طُّهذًآل نيًألىُّ َّْحٌ:جبَّة[زآ هُّحتؤ[ألخت� هٌُّئُّخلًي
ٌ[آل َّْحآ هُّحتؤ[ألخت� خدألُّ ْ جبخلر خ�ختَّ خلّ[خل ذُّآل:هٌُّئُّخلًهُّة[آل:جبَّخل]ٌ

هُّئجمُّهُّ“. خدألُّ ضٌ[آل ْ هٌُّئُّخلًي خدألُّ جبَّخلُّذحبححتحآل
جلحألجمر ؤّرجبٌّ ذّحتٌّ ض[َّْأل ْ جلحألجمر هٌُّئُّخلًه ززُّحت ة[حتئ
جن[حتَّ ئُّ طُّهذًآل ؤُّخُّخلر ّر“ جبَّئ طُّهذًآل خنيًألٌُّّ خُّْ خلُّخ[حتَّز
ٌُّةجم[ألّ[آل جبَّحتهُّذ ُّ�ؤُّئة :ذ[ةُّة[أل إلُّؤًْ: طٌَُُّّّْآ ط[ٌحبٌ[ئُّةٌُّحبح
ئُّخلُّحت خُّال خىُّْآلآ ة[ؤُّحتحأل جبْحٌّ: خجتٌآلآ ة[ؤُّحتحآل: طٌَُّّّْ خ ٌرآ دحبحت ّ ز

ذخت:أل[“. طُّْحأل:شجم[خ
أأ جبَّة[ز جبحجبزضضُّحتَّْحتٌّ: أل[خلٌُّّ ّ ز ْح: طُّهذًآل ةؤ[حتٌحنحبح دّ ةر ئُّ
خُّئىً حلذختألّحنّحبحٌُّآ ّ خُّإل خُّحتخبَّْألحبٌّ ئُّ حلذختٌألُّْ ّ خُّإل ؤ[ه ألُّ جبحجبزُّحتَّْحتٌّ

ذُّْحٌّْ:ةؤُّئ�ٌُُّّاا خُّحتخبَّْألحبٌّ خ[جن١ٌآل:ْ ؤ[ه
ؤَّْ حتْ﴾ا أألُّؤختٌّ ئُّ خختٌرُّّ ذختٌّ:طُّهذًآل حلَّة[أل ّ ذ ذخت:ئُّ ىّ ٌُّة
خُّجبة[حتٌّ ةُّ ألُّؤختَّآ ىّ طَُّّْ“:حتش ّال..ح“ “ؤآل:ة ِ جبَّئ ةُّ زختخلّ[حتٌَّّ طُّْ

جبَّة[ذَُّّْ“. ٌآل ض[ْ ألّى ْ جبَّة[ز مجُّألحبَّف
خلّجمرؤ خ[جن١ٌآل: ئُّخلُّحت َّْحتمجختٌآلآ: ةؤ[حت: ئُّ ذخت: قًألٌُُّّة ٌر جبَّةخت
“جبحجبزضضُّحتَّْحتٌّآ خ[خُّذ ئُّ: جبَّخلرألّحن[ألىختحَّْ ضُّخلئُّز: نيًححت ةُّ خلّ[خلآ
ًٌَُّّّ جن خضضُّْ ضضض[ئضضُّجي نيضضًححت طضضُّال :“ٌّ سضضًحؤضض٢ ْ ٌ ؤّ[ألخت� جبحألضض[ٌضضآ

جنّىختحَّْذَُّّْ.
ؤ[هُّة[أل مجحنر ز[حتحخلرأل جلحؤأل ةُّ ّرآ ٌُّةجم[أل ْحذ[ أجبحجبزُّحتَّْحتٌّ

خى[ذَُّّْ. ةؤٌُُّّذُّّة[آل مجختْزُّ إلُّؤًْ
.خلُّحتةختجبحٌُّذ ذًحألجمر أجبحأل[ٌث

ط[جلحٌُّذ خُّئىً ألُّّّآ خلُّحتخ[جلٌ[ألُّ ط[جلحٌُّذ ذُّألإل[ ٌث أسًحؤ٢
ؤُّجبَّألُّّّ.

هختحْحآل. ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� ْ ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� ط[ئمجحت�ٌّ ٌَّْث أؤّ[ألخت�
خلّ[خل هُّئجمُّهٌُّّ خ[حتٌَّّ ئُّ طُّهذًآل ْحألّّألُّة[أل� ذ٢ ئُّ ةًحتذ خُّ
خلُّحتَّحت�حٍ طُّْ ةُّ خُّذ[ٌدُّذ ةختحْخآل فألى ٌر أل[ةخت حلَّ:مجختأل�ُّة[أل ّ ذ طُّْجبحآ
خُّال خلّ[خلآ خلّجمرؤ:خ سّ[ْحجلٌّ ْحألّأل� ذ٢:ْ جبقًةختحخل ئُّ حتَّضألٌُّّ
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ط[ئمجحت�َّ ْ ٌَّْى﴿ختحٌ حت هختَّ خلّجمرؤ ٌ[خل[ْ خلضضُّحتَّْحتٌّ ئُّخلُّحت سُّضر
ْ جبَّخلضضُّز جبَّخلرىختجبأل جبَّخلر[ْ ْ َّْحٌ[آل هُّحتؤ[ألخت� ٌ]جبحأل ْ جبَّخلضضُّز
مجختْزُّة[أل ئُّ ً ّ أل ٌُّةجم[أل جبحجبزُّحتَّْحتْ ْ ؤُّجبَّأل ضحلؤُّذ�ًجلححتَّ دجتححتجبألإلُّئ
خلّجمرؤ ْ ٌختألُّة[آل ؤجب حلَّة[أل ّ ذ ذ[جلَّذختٌآل طُّؤ[ألُّجي ةُّ جبَّة[زآ ُّ�ؤُّئة

ضحتط[ْحٌّحبح. ٌُّّ�ؤُّئة ئُّ ٌختألآل ؤجب خلّ[خل
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

يجمٌُّ[آل طُّْحألٌُّّ جلحتآل “ جبَّف ةختحْآل حتٌىل[حتجب خ[خُّذأطُّهذًآلاجبحآ ئُّ
طُّهذًآل طُّْحألُّجبح ئُّأل[ْ أل[ْألختحآل:هٌُّئُّخلًيآ:خُّال ةختجبَّْْ هُّئجمُّهُّ ئُّخلُّحت
ط[مج[ٌ[ألُّ جلحت طُّْ خُّال ز[آ خحبٌَّألُّ هٌُّئُّخلًه ْجنٌُّّ ألُّّّآ خ٢ٌ[حت ٌُّةُّال

جبَّخلردحبحذُّ:هُّئجمُّهُّاا جلحألًٌُّّذ:نيآل

خلُّحتني[َّْة[آلث
ؤختةحل ألحنخت مئّ[آ ؤجمنًجب ذختقٌُّّ حخل١حذختآلآ زئ حهمجًآلآ: خ[ ٌ]أحجنأل

1380
ةختحْآلآ حتٌىل[حتجب لّشآ خ ة[حت ةحتحذ خختٌىإل[ْخمآ ذؤ[خم ألًخلّأل أطُّهذًآل.

حألث:ط[ْحز:طُّقُّجبإ2005 َّْحتمج٢
ضخي[طنب هئجموُّآ خلضض٢َّآ حهمجًآلآ: حطضضختَّآ حكًخلًمُّ: أٌْىّدّحبٌ[آ

حئوىختَّ.
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خأل[نٌُّّ ئُّخلُّحت ّر أل[ٌُّةجم[أل:جبَّخ ْ أٌُّةجم[أل
ّرا خ أل[ٌُّةجم[أل ْ ٌُّةجم[أل

طُّحتخلر
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ْ أل[أل:أخلًيختحز ّ أل[ْإل : ئُّمجُّئ ٌر أل[ةخت ةُّإلُّحتمجّحل هٌُّئُّخلًهٌُّّ: طُّْ: طُّحتخلر
هُّئجمُّهُّْ:هُّئجمُّهٌُّّ خلُّحتَّذ[ة[أل خًألّ[جبمجًجلححتْ جبْْ ْ هٌُّئُّخلًي طُّهذًآلا:جبْْ

ٌر. ألُّةخت خ[خم أل[ألٌ
ئُّ ٌآل ٌخت جب طُّخلر[مج٢حٌّ أ384س.جلائُّ خل[ف طُّهذًآل ٌألحبة[حتٌّ ضً ٌّطُّحتخلر
أألّىًؤ[ضًخما خ[ْة ةني:جبْحٌىختجبآ حبح ّ أ63اخل[ئ:ذُّؤُّأل ئُّ جبحٌىدًَّْ ئُّ ٌأل[آل
طُّخلىُّألحبَّحتٌّ خ[ز٢ٌّ ْ ألؤُّمجحب ز[جبجن[ٌّ أط[ؤًألر[خما ذ[ٌدُّذ زحلٌحنى
جبحجبزضضضُّحتَّْحتٌّ خلّجمرؤ ْ ئخبٌ: خًألّ[جبألُّحتٌّ خُّ: هٌُّئُّخلًهٌُّّ مجضضُّْحتَّ.طضضُّْ
ٌر جبحجبَّألخت جبقًةختحخلّحلال :ْ طئّ�[حتجنّحلال خلّجمرؤ جبْْ: ئُّإلُّحت حتَّضألُّمجختذآل ْ
خأل[نٌُّّ ئُّخلُّحت ّر: جبَّخ أل[ٌُّةجم[أل ْ ٌُّةجم[أل ْحألّحن[ألحبَّجبحزآ :ٌّض خ[َّْحت�ٌّ ْ
ٌر. جبحخُّجندىخت خلًجبَّة[آل ًٌَُّّّجي خُّؤحن إلُّحت جبَّخ ْ ّر خ أل[ٌُّةجم[أل ْ ٌُّةجم[أل
جنّنختْ ذ[ حتْ﴾ ؤ[إلُّّذ حتٌُّّة[ألّذ ئُّ إلٌُُّّ خُّحتني[ٌّْ فحت طٌُّْحنُّ إلُّحت

إلًألُّحتْ:ضُّْآل.
حتْجبحْحألٌُُّّ طُّْ خ[خلىختجبأل جنّنخت: ًّحٌُّ“ ّ ز جنّنختََّّْ: ئُّخ[حتٌَّّ ٌُّخ إلُّحت

حتْْخحبحآل“ ئُّجبحإل[ذًْجبح ةُّجبَّجن
ٌخت ئُّخب خل[ئ إلُّجنر ئُّؤ[ٌَّّْ طُّة[جبق[ْ رُّ ّ جبَّني حبح ّخل[ئ شُّلحبَّ ئُّ:ذُّؤُّأل طُّْ
ىٌ إل[ْة[حت ْ ٌّإل[ْحت رُّ ّ جبَّخ ٌألحبآل:خًَّْآ:جبْحذخت ضً ضُّحتٌى طُّهذًألحبح ٌختٌّ ني[ْجب
خلُّخ[حتَّز سّ[ْحجلٌ[آل:إلُّخًْآ ْحألّأل� ذ٢ جبْْ ةُّ طَُّّْجنحبح ئُّمجُّئ طُّهذًآلآ �مجختأل
سُّْإلُّحتَّ خ جنرُّة[آل جبَّخ ًحخًْ ّ ز طُّحتخلر ؤ[أل[ٌٌُّّ خُّْ جلحألجمر ْ ط[ٌآل خُّ
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ْ ط[ٌحبٌ[ة[آل ْ سّإل[آل َّْةُّّة[أل ْ خىلًء جنرُّ ْحذ[ ْ:جبْْؤُّة[آلآ ٌُّةُّؤُّة[آل
ٌر. جبحخُّجندىخت هحتؤُّة[آل

جبَّخلر ئُّمجختذألُّ طُّحتخلر دُّجندًْأل ّ خ ْ طُّهذًآل ؤُّحتمج ز[جي خُّال:
ّحنر. إل ّ س طُّخلّأل[ٌّ طُّة[جبق[آ

خُّ طُّحتخلر ة[حتٌ�ُّحتخًْأل خلُّحتَّحت�حٌّ ةُّ جبَّةُّآل ئَُّّْ خ[خم ط[ؤ[خبَّة[آل إلُّؤًْ
هُّئجمُّهٌُّّ خُّ: خلُّخ[حتَّز سّ[ْحجلٌ[آل ْحألّأل ذ٢ جبْْ: إلُّحتة[ؤّ[آل خُّال طُّهذًآلآ

إلُّخًَّْ. خلّ[خل
ًَّّ جن خ[جن١ٌآل خُّ خلّ[خلُّّة[آل خلّجمرؤُّ جبًٌٌَّجمر ٌُّطُّحتخلر :إلُّحتني

يًئدًْ. جلحت طُّْ ٌُّحنرأل�ّ ذ ْ ٌآل ألخت ّ خُّة[حتخإل
خُّ ٌ[آل إلُّخًْآ خلّ[خلُّز خ ط[ٌحبٌ[ئّجمر[ألٌُّّ ىٌ جبٌحب طُّهذًألُّ إلُّحتني
ْحخًْ خ[َّْحت�ٌّ طُّحتخلر ئُّْخ[حتٌََُّّّْ: جبَّةختجب: خلٌُّختٌّ :زختحمجؤ[ذّجمر جبٌحبمج[ٌُّة
ئُّ جبحةةُّّ ْ ّ�ٌُّ[ألحبآل ز زضضُّحتَّْحتجبَّْ خلّ[خل خلّجمرؤ ْ شىًؤُّز ط[ؤ[ع
ذًذ[ئّر[حتٌُّز ْ طًئّ�[حتجن ىّ خلّجمرؤ ْ شًةال إلُّحت جبخبٌّ نيًألّحنخ ْ ؤختلُّة[آل
حتَّأل�ُّ فجبَّئ مجًحٌُّ حتحجبٌٌَُّّّ:ةُّ طُّْ ضحلؤُّذ:ةؤُّئ�ُّأل[ة[زآ:ذ[ جبٌَّحلحأل ةُّ خًْآ
َّْحٌّا هُّحتؤ[ألخت� ْ أهٌُّئُّخلًي نيُّؤى طُّهذًآل جلٌختَّةُّةٌُّّ ٌألحبة[حتَّ ضً طُّحتخلر

رَُّّْ. ّ ةختجبخ إلُّؤًححت خ[جن١ ذًألطُّه
جنٌُّْجمرض ْ مّحني خُّ: ذ[ٌدُّز: جبجلٌّ: :ئُّخ[خل ةُّ: :ٌُّطُّحتخلر إلُّحت طَُّّْ
ّر جبَّخ أزًذّ[خما م[جني ضٌحبح ٌَّمجُّْحت ىّ ذُّؤُّأل ئُّ ٌُّخ إلُّحت ْ إلٌُُّّ يجمٌُّّ
خ:ةىل[ألّخن ْ أ37اخل[ئ زّ[ْ خ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ ذُّؤُّأل خ[جن١ٌآل “ جبَّف:ٌحنض ْ
جلَّؤ[َّْألحب ضحلؤُّذى[حتٌحبح زئّحماٌّ أإل٢: ئُّمجُّئ ؤُّحتمج:طٌُّْخن ز[جي ْ: أ18اخل[ئ

. ؤألحبحئ ٌُّةُّؤف خ[ْة ْ:خًَّْ جبَّة[ز
طُّهذًألَُّّْ ؤ[ؤخلر[ةٌُّّ ّىلُّْحألٌُّّ خُّز طُّجبَّخّ[ذّخن خُّجنّنختْ خلُّخ[حتَّز
خُّإل[ٌّ ًّحخًْ ّ ز ْ إلٌُُّّ خُّحتجلٌّ ٌُّةجنى خُّإل[ْ جنّنختآ ًّحخًْ“ ّ ز طُّحتخلر خًْآ

جتْْجي:جلٌ[ذختَّ“ ّ ئُّ:ؤ جنّنخت
خلُّخ[حتَّز إلّرئُّحت ْ ألّىلُّ أل[خلّأل[ئّجمر[ألٌُّّ إلُّخلر ْحألّأل� ئُّ:ذ٢ خُّجبَّحت حتَّأل�ُّ
�ْحألّألٌُّّ ذ٢ طُّْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت ئُّخب ألُّخبحجب خ[جن١ٌآل خُّ [ألُّة[آل طُّك خُّخلٌُّختةختجبأل

خُّحتجلذختآل. ذخت ئُّإلُّؤًْ:ألُّخبحجبَّة[أل ًحخًْ:ٌأل[ألُّّة[آل ّ ز ةُّ خآل طُّحتخلرجبح
ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� : خل[ئ ّألش ز ز[جي :ْ ّر جبَّخ ٌضضجتٌَّّ: جبحت :طُّحتخلر خبٌ[أل جتٌّْْ ّ ؤ
طُّحتخلر ٌرآ: أل[جبحت ّ ز ٌّجلحألى ة[ٌُّذخلُّحت ذخت ىٌ س[حت طٌَُّّّْ ز[جي طُّخلّأل[ْ:
سّ[ْحجلٌُّة[أل جبَّحتضجمرأل أئّجمّالا:جبحتْخلرحبَّة[زآ:طُّؤُّجي خُّأل[ٌّْ ٌألحبأل�[ٌُّء ضً

خًْ. طُّحتخلر ْ طُّهذًآل ًحآل ّ أل
جبَّمجختزآ:ةُّ ط[ٌحبٌ[ف جن[حتٌّ جبَّْئُّز ئُّ حت�َّضألٌُّّ إلُّؤّحنُّ طُّحتخلر ٌُّخ إلُّحت
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طُّحتخلر نيًألىُّ خ[خلّحبَّة[زآ أةؤ[حتاجبح دّ ةر ئُّ ٌ[آل ًّحخًْ ّ ز خ[َّْحت�ٌّ طُّهذًآل
ّ ئ إل[ْْذّ[آل ىّ خُّجن خُّذُّألإل[ ّر أل[خ خُّضرَُّّْحت جن[حتٌّ جبَّْئُّز ْحخًْ خ[َّْحت�ٌّ
ْحخًْآ يُّأل[مُّذ ئَُّّْجي ّر.سّ[ خ ُّء َّءٌ: إلُّؤًحآلْ: خ جبَّخ خُّئىً خُّإلختَّؤُّألحبخآلآ
ئُّْ:جبَّخلرًحتَّجبح ني[ةجم[جلٌّ ٌرَُّّْآ خألًخلخت ضختحس ىٌ جبَّخلرًحت ّخن:طٌَُّّّْ ز جبَّخ
يًذ[مل[ألٌُُّّة خُّ خلُّحت طُّحتخلر فخئ ٌر أل[ةخت إلُّحتمجّحل طَُّّْجنحبح ئُّمجُّئ ٌرآ خىخت
مُّيئ ًّحخًْ ّ ز ْ جبَّجلحأل خألُّؤ[ خُّ خبٌىئ طَُّّْألحبٌَّّ ؤّىّ[لّئُّّآ ًٌَّّّ إل[ْجن
ة[ذُّة[أل خ[جن١ٌآل ةُّ ةُّخلٌُُّّ طُّْ ؤختل ْحذ[:ضجندُّض١ٌآل ؤختلُّ ّحلٌّ إل خُّحتجلذختٌآل

ضُّحتسحبَّة[ز. مُّيئحبح ة]ني ئُّ ٌّض
ْ ٌأل[آل ختٌألٌ جب أل[ني ئُّ طُّحتخلرآ هُّئجمُّهُّةٌُّّ خ ْحتجب ٌُّحنرأل�ّ ذ ز[جي
ْ ؤُّخلّص خ٢ٌ[حتحأل مي جبَّةختحآ ذُّؤ[جن[ ذ[ٌدُّز ىّ ذّحتخلّأل َّْةً طُّحتخلر حتؤحبح

طُّْ:جبَّحتخىلآل. حتَّة[ألّذ حلْ ّ ذ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت ئُّخب ال:ألٌُّ[ألرًحألطّجم مي
ئُّخلُّجبَّة[أل ٌُّإلُّحتخ مجٌُّحنغآ طُّحتخلر خبٌىئ ئُّ جلْْ ؤُّخلّصُّة[آل
ؤُّجلَّإلُّخُّّة[أل �ْحألّألُّ ذ٢ خ ز[ٌٌُُّّء: ةختجبَّ طُّحتخلرٌ[آل: خبٌىئ أل[َّْحت�حخلرحبح

ؤُّخلّصُّز.
طُّحتخلر هُّئجمُّهُّةٌُّّ ذّحتْ ّ[ألًحخًْ:ةُّ ّ خًْ:ز طّجمال خ٢ؤُّألحبحأل:إلُّحتني
خ[َّْحت�ٌ[آل حتْجنحبا ْ:طّغ خلّأل[ ئُّأ:طّغ ألُّّّآ:خٌُّ:إلُّحتٌُّةُّ ط[ٌحبٌ[ة[أل:طُّْحآل جبخبٌّ

شُّيّيُّز. خُّ مجٌُّحنغ ذ[ٌدُّذُّ:خ ٌّ]�ٌ طُّحتخلر:حت هُّئجمُّهٌُّّ ْحخًْ
أذؤ[خم خًْ: طُّحتخلرجبح ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت ئُّخب هٌُّئُّخلًه[ألٌُّّ ئُّْ ذخت :ىّ ٌُّة
خُّ ضٌحبح إلُّأل�[َّْة[أل ئُّة[حتةختجبأل جبَّخ مُّيئ“ ًّحخًْ ّ ز ةُّ طُّةًٌأل[خماَّ
ةُّز ٌألٌُّّ جنً طُّْ ذ[ خُّال آ ط[جلحجبخ:ٌّض نيًْألُّة[أل نيُّألحبْ خ ٌ[خل[ ٌختٌَّّ مجً

ألُّّّ“ إلّمت خ[َّْحت� خُّخ ألُّخ[ذُّ:جبَّحتآ:مُّيئ خ[َّْحت� يُّئُّؤخت�ٌَّّْ ئُّ
هُّئجمُّهٌُّّ ز[ٌُّ َّْةضضً ٌمجُّحتحطُّحتخلر ئضضٌَُّّّْ خلضضُّحتةضضُّْز طُّةًٌأل[خم:

خى[ز. ٢�ّ س ؤُّخلّص ٌُّجلجبحألأل[خل
ئّىة[خل ةُّألّجمٌُّّ ةُّ ْحٌىختجب خًْ طُّحتخلر إلُّحت:ذ٢�ْحألّألُّة[أل فخئ جبَّذًحألف
:حتحخلغآ خئ حتحلٌُّىختجب طُّةًٌأل[خم ةُّ ًٌٌَُّّّّ جن خُّْ طُّحتخلر نيُّؤىُّة[أل:ؤُّخلّص
هٌُّئُّخلًه:ذختآ جلحت ةًإلفا:ْ ئُّخلُّحت:أذؤ[خم طُّحتخلر ة[حتٌ�ُّحتٌّ ئُّ س�ُّ طُّؤُّ

طُّحتخلرجبحآل. ًحتٌُّة[أل ّ ذ ْحألف ذ٢ ة[حتٌ�ُّحتْ ٌخت ئُّخب ّر خ ئُّمجُّئحبح جمر[جنّ ط

خلُّحتني[َّْث
1380 ألحنخت:ؤختةحلإ قحلَّحٌّآ جنإلختحال ذختقُّ حخل١حذختآلآ –زئ ححتخل�ً حجنأل[ٌ:خ[ -
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ى:حتحجلحَّْ ّ ط[٣[أل جبَّةُّآلآ خلُّحتخل[ؤال خلُّؤُّحتَّ خلٌُّختْ ججبْْجنر
ئُّضًجبؤحبحح طُّضيّخن خل[ٌُّة]ٌ ْ خلُّحتال ئُّخ[آل َّ خُّطُّخلر٢

ة[ألر
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ئُّ ل أل�جمد٢ة ئُّجن[حتٌّ أ1724جلا طُّزختف ٌّ22 ئُّ ة[ألر ّئ طُّؤ[ألًط
خل[جبَّآ ىّ جبحٌى ّى:إلُّخبححتْ خ[ْة خألُّؤ[ئٌُُّّء :ئُّأل[ْ ئُّجبحٌىدًَّْآ [ألّ[ طُّك
ئُّخبٌ[ألحبح ذ[ؤ[ْال ؤآل ثح جبَّف جبحٌى:خ:جنٌُّْجمرض ْ ذ[حت�حجبٌَّّ:زُّحتخلغ خُّال

ني[ألحبح حبح ني[ةٌُّّ:ئُّجبك ْ ض٢ ٌّْذ ةٌُُّّةُّال أل[ةُّالآ ئُّخ٢ٌّ إلُّحتمجّحل
خُّخلختْجنر �مجختأل خُّئىً ألُّخًْآ ه٢ ط[ٌآل ْ طُّضة ذُّألإل[ ة[ألر
ٌجت جبحت جبْْحتْ ىٌ ٌجت خُّ:ألً يًذ[مل[ألٌُّّ خبحألحت طُّمجُّحتني جبَّجبحآ ؤُّمختٌوُّجي
ةُّإلّمت ٌرَُّّْ جبَّةُّْ ًٌَُّّّء:جبْْحت خُّجن جبْحذخت ذ[ ّحبَّةختجبآ: جبَّخلرس ّجم[ ئُّةئ

ألحلٌىدى[ذَُّّْ. ئُّط[ٌأل ّر أل[ذًحأل ّ جنر
هُّئجمُّهُّ :ئُّخُّجن طضضٌَُّّّْ خ جلحألى رُّ ّ جبَّني طضضٌَُّّّْ ز[جي ة[ألر:
ّر:خُّإلٌّ:ؤختجبأل:خ[ْةَُّّّّْ جبَّخ أل[ني[حت :أ1748جلا خل[ف خُّال ّرآ ٌأل ملً
ْ حٌَُّّْ جبح:مجُّحت� جلا أ1754 ئُّخل[ف جبْحذخت ذ[ ٌرآ خبٌ[آل:خىُّْ ًٌٌ خجت جبْحٌّ

ةختجب. خُّجلحألى ّحنىُّجي ز أئُّأل[ْط[مجختاجبح جبةرحتحةٌُّّ ْحأل[ؤٌُّّ خخت�
ذّحتٌّ خُّذ[ٌدُّذ خضضًْآ ئُّخلُّحت أألًّذآلاٌّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ جلحت: ة[ألر
خًححتَّجبح ئُّْ ألٌَُُّّّْة ّئى ّ ئ نيُّألحب ٌُّخ إلُّحت س[جلخُّّا ّحنىختجبآلإ أة
ّحلٌّ إل :خ حتحخلر ًحألٌُّّ ّ خُّز خلضضُّخضض[حتَّز خضض٢ْحت�ح ئُّخ[خُّذح ألًخلًَّّ
أ1770جلا خل[ف ط[٣[آلح ذّحتٌّ ْ مجحنر خلختْجنر جتٌّْْ ّ ؤ جلٌألحبْْح
�مجختأل هُّئجمُّهٌُُّّة ذ[:جبْحذخت ْ:ؤّر[هّحلٌىّ[آ ئخبٌ ؤ[ؤخلر[ٌّ رُّ ّ جبَّخ

حتَّضألُّمجُّحتحٌا. أهُّئجمُّهٌُّّ خُّأل[ٌّْ أل[ٌُّة[ٌَُّّْ ّ إل
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حتْْآل جبَّأل[خلختحألَُّّْ:ةُّ خَُّّْ أؤّر[هّحلٌى[ا خُّ خلُّخ[حتَّز ْحألُّة[أل:ة[ألر
ْذ[حتَّة[أل إلُّحتني ْ خ[خلّحبَّةختجب ؤّرجبٌّ ًٌَُّّةّ خُّجن خًْآل. ط[جنىختح ْ
حتْجنأل�ُّحتٌّ ط[ؤ[ع ط[ٌألُّّة[آل ؤُّخلُّئُّ ْ خُّأإلًزا خلُّخ[حتَّز ذختٌّ
خلختْذُّ خُّ خحبحز مجختأل�ُّّء ٌَُّّّْ:إلّمت ّ خ أألُّخلرا:خًْ ْحتْْخبحألحبحأل ْ طُّيئ

أزُّحتَّْحتجبَّاٌّ:خْةختحٌَُّّْ. دّ أ1823اجل:ةر ئُّخل[ف ذ[ خلًألألُّذُّّة[آلآ
ْ مُّيئ خ[حتٌّ أل[خًْآ ّ ألُّإل خبأل ّحنر[: ةُّإل حبح ّخل[ئ أ79ا ئُّذُّؤُّأل
أ80ا ئُّذُّؤُّأل ذ[ ئُّجبَّخلرحبحْ ْني[ٌّْ نيًْ ضختحز١ خُّحتَّْ ذُّألحبحتْخلر
ْذح ةُّ ْذُّجن:طُّؤُّخًْ جبْح ؤختجبآ أ1804اجبح ٌٌُّّ٠ّ ه أ12اٌّ حبح:ئُّ ّخل[ئ

خ[جنُّحخًْ. طُّؤُّ
خُّال خًْآ: ذختحخبٌحبٌّ ىٌ حتْجبحْ ة[ذُّجبح ئُّْ ة[ألر ؤختجبأل ني طُّمجُّحت:

خُّحتإلُّؤُّة[أل:خُّس[ٌْحبحأل:ؤ[ْألُّذَُّّْ.
خبٌىئ ٌُّخألىلّأل ئُّخلُّحت ذ[ خُّؤّر[هّحلٌىّ[ جبَّجبح جلحتٌّ مجختأل�ُّّة ة[ألر
خلختْجنر ئُّخلُّحت ذُّألإل[ ةُّ ًٌحخًْ خ[َّْحت� طٌَُّّّْ ٌدى[زأخلُّحتَّحت�حٌّ ذ[ْذ جلحخلر
خ[َّْ خلختْجنرُّّ ًَّّحتٌّ ز ؤئىُّني:ُّةُّ:ؤُّش[ئ طٌَُُّّّْ ؤ[أل[ٌّ ؤّر[هّحلٌىّ[ا
جبَّةُّآلآ خ ٌ:خ[أل�ُّجنٌُّّ ةُّإلُّألحب ٌر. خىخت خ٢ة[حتٌّا أهّحلٌ[آ جلحألجمرُّّة[أل
خًألّ[جبأل[أل طُّخجم١حةرا :مُّيئ أحتَّضألٌُّّ :د ّ ئُّةر ة[ألر ط[ؤ[ع
جبْح يدًئىختحآ جلحألجمر خألىلّألٌُُّّذ ئُّخلُّحت: خًْ ؤّر[هّحلٌى[ هُّئجمُّهٌُُّّة
ةُّال ُّْإلُّئ ؤّر[هّحلٌىّ[:خًْ:ئُّْ دًْأل ّض[ئ ًَّّحتَّ ئُّخلُّحت:طُّْ:ذ ط[ؤ[عّحن

جبحإل[ذًْ. خ خ[جي خُّحتأل[ؤٌُُّّة ْ حتحخختجبْْ ٌ[ألٌُّّ ةًحت� ْ
أنيآل جبحٌَُّّْ: زختخلّ[حتٌَّّ طُّْ ؤَّْ ة[ألر: ٌّض إلُّحت جبْحذخت: خُّال
طٌَُّّّْ ٌّض إلُّحت: خُّال ٌرآ َّْخلودىخت خُّجلحألجمر ؤّر[هّحلٌىّ[ ٌر جبَّذًحألخت
ّْحين مُّيئ خ خلختْجنر ط[ؤ[جبَّخ[جنُّّة َّْء ؤّر[هّحلٌىّ[ خلُّك[ألحبَّْ

ّرا. جبَّخ
نيًْألةُّخُّخ ئُّخلُّحت:خ[خُّذُّ:ؤّر[هّحلٌىُّّة[آل يجمُّةختجبآل ًّحٌُّ ّ ز ة[ألر
ط[خل[ٌُّّآ ىٌ ة[حت س[ٌْحبحألا ألُّؤختٌّآ ْ ٌخلُّحتخُّض أضًحآ ئُّ خختٌرف طُّْ
ّر أل[ذًحأل ذّحتٌّ مُّيئ ّرآ:نيًألىُّ خلختْجنر:خ ًخلّرُّّّةّ ز ّ خُّؤُّحتس
ْ ألُّخ[ز ئُّأل[ْنيًْآل خُّحتَّْ جبَّحتْْألضض ٌَُّّّْ ّ خ ّر: ٌأل خدُّجل خلألًحتَّة[أل

ّر. ألُّخ ألُّمجًع[ألحبآل ْ ذ[حتٌى ألًيؤ
خختٌرُّّ ؤّر[هّحلٌى[: خضضُّ خلضضُّخضض[حتَّز ة[ألر نيضضًْألضضخضض جبْحذضضختٌضضخن
ط[ؤ[ع�ُّحتحْ :ْ طُّألرئخبٌّ خضضًححتٌّ هٌُّئُّخلًهُّة[أل خ ئُّخلُّحتعحبحأل
ةُّ خًْآ طُّيئ�ُّحتحة[آل هٌُّئُّخلًهُّ هُّئجمُّهٌُّّ قًْألُّجي جبمجؤ[ٌُّّة[آلآ
ئُّذًحأل[ٌحبح ةُّمُّيئ طٌَُّّّْ َّْء ألآل ّ خُّة[حتجبَّإل أل[ْحضأل�ُّحتحٌا أ ٌد[جلٌّ حت
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ئُّأخ٢ةٌُّّ ٌ[آل حكًسًجبا أإلُّخًْآلإ خ إكىآلاََّّْ أحت�َّأل�ُّ ئُّ ّر إلُّخ
ضًحا ئُّخلُّحت:خًْأل ٌ[حتجبحآل خخت� خ:أ ضًحاََّّْ

ةُّأزئُّْ: طَُّّْةختجب خ خ[أل�ُّجنٌُّّ ةُّألّجمَُّّْ ْ ط[ٌآل ئُّخ[حتٌَّّ ة[ألر :
هُّحتجلَّة[أل خُّ ٌر: ألُّجبحت �مجختأل ْ ٌرَُّّْ ةُّؤدىخت ط[ٌأل :زّ[ْحأل ز[ٌٌُّّ
ىّ :نيُّخلس[ألحبأل:ط[ٌأل إلُّْف طَُّّْجنحبح ئُّمجُّئ ّجم[آ ةئ خ نيًْآل ْ خُّألحبحٌُّذ
ٌذُّيئّحب زّ[ْحأل نيًْألئُّخ ّر جبْحتخ ّ خُّؤُّحتس جبحَّْآ حتحخلر ٌضًجبح
ْ خُّحتجل طُّضيُّّ ؤٌُّئُّ خُّ ّر: خدُّخلر زحنر ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح: ْ خلًألألُّذ :ْ

ّرا. أل ّ جبَّخلُّك ضًحآ طُّْ:خًْأل ؤختلآ أل[ض جن[حتحَّْة[أل
جبْْحتةُّْذألَُّّْ ضًح ئُّخلُّحتخًْأل سُّضرىختجبألٌَُّّّْ ّحلٌّ خُّذ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ
إلًّالاََّّْآ أجبحلّحب ٌخت:ة[حتٌ�ُّحتٌّ خب ْ:ةُّْذألُّ هٌُّئُّخلًي أْئواٌّ ئُّ خًْ
خُّئ�ٌُّّ:طألرئخبٌّ ُّؤُّش[ئ ح مجختز:ةُّ:جبَّف ّحلٌَّّ:ؤّر[هّحلٌىّ[ ذ ئُّْ حتَّضألٌُّّ

ضًجبح. خًأل ئُّخلُّحت ٌآل ألحبحت ّ خجمُّك خُّحتحخلر حتْْزا أؤّر[هّحلٌىّ[ٌّ
خ ٌَّةختجب ىّ مُّيئ خُّ زحنر جبَّخ ط[ٌآل ْذح ئُّؤد[حتٌََُّّّْ ة[ألر
إلُّحت ًّحتٌّآ ذ مُّيئ خبٌىخُّئ زحنر ألُّء ّرآ خدُّخلر يطُّض إلُّخلر
ضًجبحاٌّ خلُّحتخُّضٌآ أألُّؤختٌّآ خلُّحتَّة زختَّألجمّس خل ة[ألر ٌُّخ

ةُّث حتحمجٌُّ[ألحب
ط[جلحجب ذ[: ّرآ د�ٌُُّّأل ّ خُّس خلُّحتجن[أل طُّحتةُّة[أل ّر أل[ذًحأل 1إؤختل:

ّر. ألُّخ
ّر. ألُّخ ألُّؤخت ز٢جلٌّآ:ذ[ خ�[ذُّ 2إأل[ذًحأل

ّر. ألُّخ ضًجبح مجُّْحتَّآ:مجُّحت ني[ةٌُّّ خ�[ذُّ:ط[جنر ّر 3إأل[ذًحأل
يجمٌُّّ ةُّذُّألإل[ ٌر جبَّمجخت :ط[ٌأل ئُّزّ[ْحأل حتَّضألُّ: ذخت ىٌ س[حت ة[ألر
ة�أل[َّْحت ْ مجّ[آل جبَّخ ج  جبَّف طُّْ جبَّةُّألَُّّْآ جبْْخ[حتَّ ّجم[ة[آل ةئ ْ ّد ةر
خحبجلٌألَُّّْْ ط[ٌآل ضؤ[ألحبح ئُّأل[ض: ح:جبَّخ طُّْ:جبَّف د�ٌُّألآلح ّ ذ ّحنُّة[آل ة

ٌف.ح خ�ُّحت� خُّجبْحٌحبح
ىحبحٌَُّّْ ّ ْح:ئ ضًحاٌّ ٌ[آل:ةًحت�ٌّ أؤُّخلّص ط[جبَّالاْ: ٌُّّحتْجبحٌّْ:أإلُّئ ة[ألر
جبَّئُّز جبْْؤّ[آل إلُّخلرآ ْ ٌْجمر ٌُّةُّْذأل ئُّخُّحت جبَّئُّذُّ ٌُّةُّؤّ[آل ةُّ

جبَّة[ز. أل[ك[آل يُّّة[ألطُّض ًَّّحتَّ ذُّألّ[:ئُّز
خلُّحت: رُّ ّ جبََّّْخلر ة[ألر :ْحألُّّة[أل� ذ٢ طُّهذًآل خُّ خلُّخ[حتَّز
خُّطُّع[ؤ رَُّّْ ّ خُّخل١حخ طُّضة ةُّ جبَّة[ز ئَُّّْ ش[جن[ خُّال ط٢حجبَّآ
زًٌَُّّخلغ إلُّؤًٌْ[آل جلٌ[آلا خلًجبْ ط[جلححتْ جتآ ّ أني َّْء ؤختل ةختجبََّّْة[أل

ؤختلَُّّْ. خُّأل[ض
ذختآ إلّىل ؤختلُّة[ألُّْ أل[ض ط٢حجبٌَّّ ذُّألإل[ ني[ةُّضًحجلٌّ ًّحٌُّ ّ طُّْ:ز
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ّىجمُّّة[ألّخن خل ط[حتَّْجلَّْ :خلجلْ أل[ذًحأل ني[ة﴿ًحجلَّ: ط٢حجبَّ طُّال ذُّأل[ألُّز
ّر. أل ّ محًْئ

خُّخ ضختحزٌُُّّء ني[ةُّْ إلّمت ًحٌُّ ّ ز ة[ألر نيُّؤىُّ طُّال ئُّخلُّحت إلُّحتَّْإل[
ألُّّّ. خًْأل يطُّض خل[ٌُّة]ٌ

إلُّؤًْ ئُّؤّر[هّحلٌىّ[ْ ٌر جبَّمجخت خضضُّجبْحت طُّضة ؤُّخلُّئٌُّّ ة[ألر
إلة[حتْ ألُّء ضضرآ ّ جبحجبَّألضض خُّجبٌ[حتجبَّ ؤُّخُّخلرُّة[أل خلضضجلْ إلُّخلرُّة[أل
طُّؤ[ألُّ يطُّض خل[ٌُّة]ٌ ةُّجبَّخ زحن١�حخلرحبَّة[ذَُّّْ خَُّّْ طَُّّْجي:
ّر إلُّخ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ ّر إلُّخ ط٢حجبَّز ْ أجبحتألُّةٌُّرا ًٌّجمرُّ ز ْ ٌىد﴿[ز حت
ؤ[جبٌُّّة[أل ْ ٌَّجتٌ طُّضة:ئُّخلُّحت:خألُّؤ[ْ:حت ةُّ حتَّذىختجبََّّْ طَُّّْجن ْ
ئُّخلُّحت طُّضة خُّال حتَّإل[:ألّفآ ّ�ختْ س ٌرآ:نيًألىُّ:طُّؤ[ألُّ جبحفُّجلحت ؤختل
ذ[ةُّ يطُّض ٌ[خل[ٌّ ًحٌُّ ّ ز طُّْ َّْخلر[َّْآ حتَّإل[ ّ�ختْ س خل[ٌُّة]ٌ خألُّؤ[ْ

ؤختل. ظختجبٌّ خ:ط٢حجبٌَّّ ؤُّخحبَّطُّ
جلحتٌخن ألنيخ خُّؤّر[هّحلٌىّ[آ خلُّخ[حتَّز نيًألُّة[ألخ ّىلُّْحألٌُّّ خُّز
ئُّؤد[حتٌََُّّّْ ة[ألر خ[٣[ألىختجبآ ّحن١ ز َّْةً أخلختْجنرا ئُّخلُّحت:هّحلٌ إلٌُُّّ
ئُّخلُّحت ة[حتٌّ ئٌَُّّّْ س�ُّ: أألًّذآلاََّّْآ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت: خب ةُّْذًَّذُّ جلحت
ًحآل ّ ئُّأل ّ مجًع[أل جبحتْخلرىختجبأل حبحَّْآ ّإلُّْئ ةختجب ّحنىختجبآلا أة ًّحتٌّ ذ

ئُّؤد[حتٌََُّّّْ. أٌألدرحلا ْ أجبٌى[حتزا هُّئجمُّهُّةٌُّّ
ٌ[آل إلُّخل[حتَّة[آلآ: إلُّؤًْ: ًّحٌُّ ّ ز ًَّحتة[ألّ ذ ئُّخل[جبَّذختٌآل: ة[ألر:
طُّْ ذ[ آ جبَّخبٌّ ئُّخلُّحتٌّ ئُّجبحإل[ذًْجبح ىضُّئ ٌ[آل خبٌ[َّْآ ئُّخلُّحت ىضُّئ
طُّألحبحؤ خلّجمرؤ ئُّضحتََّّْ جبْحتذختٌآل:إلُّخل[حتَّ أحتَّأل�ُّ ّرث جبَّئ حتحجبٌٌَُّّّ

ّرا. حبحخ ّ ذ ألمُّي
طًحتمج[ألُّّة[ألُّ. ؤ[جبَّ جلٌألحبََّّْحتْ ْ خبٌ[آل ؤُّخُّخلر جبٌ[حتَّ

ضختحَّْذُّ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ دُّة[أل ّ ةر ئُّجبْحٌآل ة[ألر نيًألخ طُّمجُّحتني
ث ةضضُّجبَّف إلُّؤّحنٌُّا ط[جنرخ أزضضختخبَّ د ّ ئُّةر خُّذ[ٌدُّذ حتْْآ
ّر ز[خُّألحبخ ْ ّر ةؤ[حتٌّ:خ ّ جبَّْئُّذ ئُّإلُّؤًْ جبَّخلرًحتٌّ:جن[حت ًٌّجمرُّ ز ح
أطضض[جلحجبٌّ َّْء ٌر خ�خت ئُّض مجختألل: :نيُّؤى نيُّألحب ٌىَُّّْْ خُّجبَّخلرًحت
ًحآل ّ أل ٌُّةجم[أل إل[ْخُّجيآ ْ ٌُّإلُّؤّحن ىٌ جبَّخلرًحت نيُّخلس[ألحبأل ْ

طُّألحبحؤ[أل:ةؤُّئ�ُّا
ؤ[هُّة[أل ٌألُّحتٌّ ألً جبَّذًحأل ةؤ[حتٌّآ ىٌ جبَّخلرًحت ًحٌُّ ّ ز ة[ألر
جبقًةختحخل جبَّخلرًحتْ ؤختل:ْ ؤ[ه نيُّؤى ة[ذُّجبح ئُّْ: ْحذ[ ّرآ خ ؤختل
جبح ة[ألر حتَّة[ألّذ ئُّ �مجختأل ٌُُّّة�ّ س ةؤ[حتٌّ زئًحتحف ىّ خلّجمرؤ ْ

إلُّخًَّْ.
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شُّجلْ طُّال خلختْجنر ضًجبٌّ ًّحٌُّ ّ ز ة[ألر ْ خُّأل[خلّأل[ئّحلال خلُّخ[حتَّز
جبَّخلرُّخُّحت:جبَّة[ز. ضزُّحتخلرُّّ ْ خُّحتخبََّّْألحبغًحجلٌّ ط[حتَّجلْْ

ْ ٌُّةد﴿[ز ؤختٌُّّة[آل حلَّ ّ ةُّإل خ[جي: :ىّ خلّجمرؤ ذُّألإل[ ثح جبَّف طُّْ
خُّخلُّ. جبَّْئُّز خى[ز:خ خأل٠�ٌّ ْ ّر جبحخأل ذًألحبْذّجتٌّ خ خلألًحت

جبقًةختحخل ْ ٌختآل ؤجب خلّ[خل ىّ خلّجمرؤ هُّحتحإلُّؤىختجبأل خ ة[ألر
جبَّخ ًحٌُّ ّ ز ّرآ ٌحلحتحْخ ز[حت حبح: ّ ذ :لؤخت :ؤ[هُّة[أل ْ ط[جلحجبٌّ ْ زئًحتحئ ْ
جبقًةختحخل ةُّ ة[ٌَُّّْ رُّ ّ خ ْح: ىّ ذ[:خلّجمرؤ ّر خ جنحت�جنَُّّْ ٌّ]�ٌ ئُّحت
ّرآ خُّحتيختححتخ ط[جنر ْ: أل ّ ألُّؤ نيُّْخل[ألحبألَُّّْ ْ:ٌئٌُُّّذة ْ خى[ز مجُّجنُّ
ألُّحتحٌُّذٌ ألً ْ ٌَّهخت ْ زُّحتئُّؤ[أل ىّ خلّجمرؤ جبحْحٌّ حتحجبٌٌَُّّّ طُّْ ذ[

جبَّة[ز.
:

أل[خلّأل[ئّحلؤُّةُّ ة[ألرآ هُّئجمُّهُّةٌُّّ مجختأل�ُّة[أل ًّحتَّ ذ ئُّ ّىُّ ٌُّة
[ألّ[ طُّك طُّْحتْز[ْ خلّ[خل زختخلٌُّّ ئُّخلُّحت إلُّخًَّْ �مجختأل ىّ ئحت
ْ أل[خلّأل[ئّحلال خ٢ةٌُّّ ةؤ[حتٌّ ىّ خلّجمرؤ ًّحٌُّ ّ ز ة[ألر خُّذ[ٌدُّذّخنآ
خلختْجنرُّّآ ط٢حجبٌَّّ ضًجبٌّ: حتحخلرُّيّألٌُّّ ٌألُّحتٌّ ألً ةُّ: مجحنرّخن ط٢حجبٌَّّ

خ[جي. خلّ[خل ىّ خلّجمرؤ ْ ط[جنر خ مجختأل�ُّ ىٌ ًَّّحت ز
ئُّمجُّئ ةُّؤّئئُّز مجحنرٌُُّّّآ ط٢حجبَّ طُّْ ألُّذُّْحٌُّذ ًّحٌُّ ّ ز طُّْ
ئُّأل[ض ةُّطُّؤُّجي: ّرآ إلُّخ ط[ؤ[ع ٌُّء ةُّ: ةجبَّة[ذَُّّْآ ٌُّة١جبح
ْز جبَّخلرًحتٌّ مجُّحت ّر جبَّني :خ ْحٌّ ة[ألر إلٌُُّّْ: ةؤُّئحبح ذ[ةُّة[أل
طَُّّْجي جبَّة[زآ:خ ؤجممجُّحت ٌ[خل[ة[آل طُّْح َّْحتمج٢حآ ضُّئىَُّّْ ئُّط٢حجبٌَّّ
طُّجلؤًألَُّّْ ض[َّْآل ُّّذمُّيئ ٌّ]�ٌ ئُّحت خ�ٌُّآل خلّ[خلُّّ خلّجمرؤُّ ةُّخُّال

ٌر. جبَّةخت جبَّخلردُّحت ألُّذٌَُُّّّّْةَُّّْ مجّ[ألُّ ٌّ]�ٌ ئُّحت خُّئىً ّأل[مجٌُّآلآ ّ ز
جبَّحتْ إل٢ ْ : إلّ�ئ ئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ ة[ألر :نيًألُّة[ألخ
ْ:أل[خلّأل[ئّحلال ط[ٌحبئخبٌ[ة[آل خلُّحتجبَّؤ خ خًْ إلُّخًَّْْ:خلُّحتَّذ[ٌُّء ألّىلُّ

ئُّسّإل[ألحبح.
ألُّذُّْحٌُّذآ: مجّ[أل خ ٌىُّ ط[ؤختحجل جبقًةختحخل:خلّجمرؤ نيآل ة[ألر ٌّ
ة[ألر ط[جنرآ: خ إلٌُُّّ :سّإل[أل خبٌَُّّةخُّزخت :ًٌجمر ّ ز جبٌجم[آل طُّؤُّجي:
خُّْ طَُّّْجي جتْْجبحح ّ ئُّؤ إلٌُُّّ جن[حتخلر[أل ز[٤[ٌَُّّْة جنُّحت� ًّحٌُّح: ّ ز
ألُّحتَّة[أل ّ إل خلُّحتخلًحت� ْ سًحآل ّحلَّ ئُّإل مجُّْحتٌَُّّ ىٌ حل ّ إل ةُّجنُّحت� ٌُّّّّ ز
ٌخلُّحتخُّض:ْ ط[جنر جبَّخلردُّحتةختجبأل خ ْحجبَّة[ز إلُّحت:طَُّّْجي خلختْجنرآ
خ ٌحلَّحتَّ ز[حت حلذختٌآل ّ خُّإل جنُّحت�ْجنحت� ْ ةُّذختخم طٌَُّّّْ خُّحت خد[ذُّ زُّأل[

نيُّْخل[ألحبألَُّّْ. ئُّأل[ْخختجبأل ْ ٌخلُّحتخُّض مجًحتةختجبألؤجم
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هُّحتَّألجم[جبح: حت�جنجن خُّجبْحٌّ :خُّط[جنر خلُّخ[حتَّز: ة[ألر ًحتَّة[ألّ ذ :
ؤّئئُّز. ى﴿جمرألٌ حت خ خلُّحتَّذ[ٌُّة:خ[جنُّ ًّحخًْ ّ ز ْ إل[ز

ّحلَّ ئُّذ ّىُّ ةٌُُّّة إلُّؤّحنٌُّا ط[جنر خ أزختخبٌَُّّء دّ ئُّةر ة[ألر
ئُّخ[خُّذثإ جبَّة[ذَُّّْ ة ض[ئحبح ئُّنيُّألحب خُّط[جنر خلُّخ[حتَّز مجختأل�ُّة[أل

ز[حتحخلرأل جنُّحت�ةختجبآلآ ألّ[جلٌّ حنرألّ ألُّإل ْ ط[جنر خُّخلرأل جزُّق[آل
ىّ مجختْز خُّئىً ألُّّّآ ]ة جبَّْئُّز نيًألىُّ خلُّحتخُّضة[آلآ خلّ[خلُّّ ةّ[ألُّ
س�ُّ ّرآ أل ّ خجمُّز خُّخلُّحتجبح :ذُّجبَّخل ألُّّّ ٍخ ةُّخم: إلّمت ؤختٌُّّآ
ٌألَُّّْآ ألحبحت ّ إلُّئدًجن خلُّحتخ[جلٌُّة[آل ّحلَّ إل ًٌجمرُّ ّ ز جبَّْئُّذُّةُّآ ئُّضًجبٌّ
ط[جنر خ خُّحتجبَّْحؤُّ إلُّحت�َّجنٌُُّّة خلُّحتخ[جلٌّآ ّحلٌّ إل خًْأل نيًألىُّ
طٌَُّّّْ خ خُّخلُّحتخ[جلآ ٌر: جبَّجبحت ٌُّّء ةخت طٌَُّّّْ خلُّحتَّحت�حٌّ: طُّؤُّ مجحنرآ

خى[ز. ؤجممجُّحت خبٌ[أل طُّْحأل١ّ خُّةًجنرأل
ة[ألر ٌّ ْحذ[ ٌضضرآ جبَّةضضًخبحت خلُّحتخ[جلَّةُّجي ٌر جب ٌضض حتخب إلُّحتَّْإل[
ّآ ؤختل ألُّء ٌآ ط[ؤ٢ ئُّمجُّئ ؤ[ؤُّئُّةختجبألُّ خلُّحتخ[جل ئُّمجُّئ ؤ[ؤُّئُّةختجبآل
ذخت ىّ جبَّْئُّذ ئُّة[حتٌّ ٌّض حلََّّْ: ّ إل :ٌّخُّإل ّ جبَّْئُّذ إلّمت أل[خ

َّْحتخحبحز.
ّرآ جبَّجلحأل حتحخلرُّيّألٌُّّ:ط[جنر:خُّةئّئ:ّ يُّْححتٌَّّ:جبَّْئُّذ ة[ألر ٌّ
خ[خم:ئَُّّْ خلُّحتني[ٌَُّّْء نيُّألحب جبَّْئُّذُّآ خًْألّ[جبٌّ خأل[نٌُّّ نيًألىُّ:خُّحتجبٌّ
خ[أل�ُّْحجلَّةٌُّّ ْ ٌُّة�ختذًَّة[آلا ألُّذَُّّْ ٌُّّؤُّئأة جبحؤُّجلحتحألحبأل ةُّ جبَّةُّآل
ط[جنر دآ:ئُّزختخبٌَّّ ّ ةر ْ ة[ألر نيًْألُّة[ألخ ٌخت:ة[حتٌ�ُّحتٌّ ئُّخب أٌْئجمآلا

خًْآل. إل[ذًَّْذُّ إلُّؤّحنٌُّّحبح
هُّئجمُّه ىٌ ة[حت ّر أل[ذًحأل ةضضُّخم إلّمت ًّحٌُّ ّ ز ئُّؤد[حتٌََُّّّْ
حتْجبحَّْة[أل ئُّ ط[مج[خًْآل خُّخ ٌُّّّ ّ ز خُّْ جتْْآ ّ ئُّؤ خُّجبْحت طُّع[ؤدحبحز
ة[ألر ٌّ ئَُّّْجي س�ُّ ٌرآ أل[ةخت هُّئجمُّهُّ ئُّخلُّحت يجمُّةختجبآل جتْْآ ّ ؤ
طُّضي�ُّحتحٌَُّّّْآ خُّهُّئجمُّهٌُّّ خُّخل١حَّْذَُّّْ جتْْ: ّ ؤ هُّئجمُّهٌُّّ
خُّحتجلَّآ :قًْألٌُُّّة سّإل[آل خ جتْْ ّ ؤ خ٢ةٌُّّ ًّحٌُّ ّ ز ة[ألر خُّةًحتذ
فحت:ألمُّي ٌخلُّحتخُّض ْ مُّيئ جتْْآ ّ ؤ هُّئجمُّهُّْ �خُّإلُّؤ[إلُّأل خُّال

إلٌُُّّ. طُّةرّمّ[آل
ئٌَُّّّْ س�ُّ أة[ألرّحلالا: ة[ألر هُّئجمُّهٌُّّ فخئ جبَّذًحألف: ئُّةذ[ٌحبحآ
ذّحتْ جلحتخٌُّّ ئُّخلُّحت حتَّإلُّألحبٌّ:إلٌُُّّْ:ة[حتٌ�ُّحتٌّ هختَّ ْ يًئ خألُّؤ[ٌُّة
ئُّخلُّحت ئُّطُّْحتْز[ إلٌُُّّ: ٌّض خلُّحتجبَّؤ ْ ٌّض جبْحٌّ: هُّئجمُّهُّة[أل
زضضُّحتَّْحتجبَّآ ؤّر[هّحلٌىّ[ْ خلختْجنرآ طضضُّجبَّذآ جهُّئجمُّهُّآ خ[خُّذُّة[أل

طّجمر[ذّى[ا طُّضةآ خ٢ة[حتٌّآ خلّ[خلُّزآ
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يًذ[مل[ألٌُّّ ْ أإلئدُّحتزا ئٌُُّّآل خ٢ة[حتٌّ ئُّخًححتٌّ: ألًْخلّألُّة[أل
ة[ألر ط[ٌحبٌ[ئّحلؤ ْ إلحلحتٌّ ٌد[جلٌّ ئُّحت إلٌُُّّ ٌّض �مجختأل ًَّّة[حتٌّ جن
ْ إلّ�ئ جن[ٌ�ئآ هُّئجمُّهُّة[أل:أهّ﴿رُّآ إلُّخًْ:ئُّخلُّحت خُّحتني[ٌّْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
خ ٌّ]�ٌ إلُّخلر:حت خلر[ٌحنىختجبأل ْ: مُّيئ:خ ة[ألر زألإل[َّْحتا:حتَّضألُّة[ألجن
جتاٌّ:أخختمججمآلا ّ أني ٌد[جلٌّ حت خ ْ ألّىلُّ ؤ[ؤخلر[ٌّ أط٢حجبَّاٌّ:جنخألإل[َّْحتٌّ

ضجنىختجب. قّحما أْئُّّال أز[خل[ْمجُّحتحٌا ٌد[جلٌّ حت ْ
جلحألجمرحبح ْ طُّخجم١حةر مُّيئ ًحآل ّ ئُّأل ة[ألر سّ[ْحجلٌىختجبألُّةٌُّّ
ىّ سّإل[أل ّر ةُّجبَّئ خُّهُّئجمُّهُّجي خلُّخ[حتَّز ةختجبآ إلّ�ّئ جلحتٌّ ضحلؤُّذ
ْ جلَّؤُّآل حأل خُّمجحت� ٌر جب خُّخلُّحتجبح حأل مجحت� ةُّ إلٌُُّّ ٌَّجتٌ ْ ئُّحتحخلر زخت�
إلُّحتَّْإل[ ْ ًَّّحتمجختذًَّ ئ خلًجبٌ[آل جبٌ[حتجبَّمجُّحتحٌا ذّحتخلّأل[ألأ ٌآلآ جنً
ئََُّّّْْ ٌجتٌَّدًآلاٌّ أحت ذّحتٌّ خّألًَّّ: : ِ ئ خلًجبٌّ جلحت أطُّألّحنر[ٌآلاٌخن
ألّىلُّ ئُّخلُّحت مجُّْحتٌَّّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ: ط[ٌحبٌ[ئّحلؤّخن هُّئجمُّهٌُّّ: َّْحتمجختذًَّآ
ّ�ئ إل ئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ ة[ألر جتٌّْْ: ّ ؤ خُّهُّئجمُّهٌُّّ: خلُّخ[حتَّز إلُّخًَّْآ

جبحأل[َّْ.

خلُّحتني[َّْث
حئوىختَّ. هئجموُّآ:ضخي[طنب خل٢َّآ ة[ألرآ حطختَّآ حكًخلًمُّ آ ٌْىّدّحبٌ[ 1إ
مُّخحبْطُّؤّحبآ زُّخبححتَّ هّىختٌُّة[ألآ ة[حتٌّ ْ ئُّخبٌ[آل قًألٌُُّّء ة[ألر 2إ

ؤًةختٌ[آلإ2005 خْةختجبألَُّّْ ني[س:ْ جبَّجلمج[ٌّ ْةختحَّْة[ألئُّخ
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أل[مجٌُّراا ّ ةُّذ طٌَُُّّّْ د�ٌُّرآ ّ ذ ةُّجبَّخ ّ جنر أأٌُّةُّؤف

ة٢ةُّمجحت
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خًْ ةُّخم ٌُّةُّؤف: خّجمرآ خلُّجبٌَّّ :هٌُّئُّخلًه ١ٌٌآل ألً خل[حتذُّحتآ
يدًْئُّآ ّ�حلخلر[ألجمّ[ئّحلالإخًأل�ُّحتحٌا أط ةُّهُّئجمُّهٌُّّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب“ طٌَُّّّْ
خُّحتْْأل هُّئجمُّهُّةٌُّّ ةُّإلُّؤًْ خًْ ةُّخم ٌُّةُّؤف ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح

سحبٌّ:خةختجب. ضجمرُّحتْْ:خ[أل�ُّجنٌُُّّة
ألُّخل[حتذُّحتْ ةُّ ّ[ألًحخًْآ ّ ز خلًألألُّذُّّة[آل ئُّهٌُّئُّخلًهُّ جلحت طُّمجُّحتني
ّىحبح ئُّة[ذ ألُّّّ. هُّئجمُّهَُّّْ خُّ حتحخلرُّيّألٌُّ[آل زًٌَُّّألحبٌُّة ٌألُّخًْأل�ُّحتح
خ[خُّذ خًأل�ُّحتحة[آل هٌُّئُّخلًْهُّ ٌّ نيُّؤى[ألٌُّّ طُّْ إلُّؤًْ فخئ جبَّذًحألف
ْ إلُّئدجتححتجبآل ٌرآ خُّخُّحتزختخلّ[حت إلُّخلرىختجبآل أط[جلحجبٌّآ ئُّخ[خُّذ خلُّحتَّةف
َّْء:أإلُّخلرىختجبآل خًأل�ُّحتحة[آل ٌّ:ٌ ٌّ:إلُّألحب س�ُّئٌَُّّّْ طُّؤُّ ٌ[حتجبحآلا خخت�
طُّْ:هُّئجمُّهٌُُّّآل. ْؤُّحتل…ا:نيُّؤى ّحبٌّ خُّةذ[ٌإل[ذآلآ:أل[ؤخًْآلآ:أل[طًؤ
هُّئجمُّهٌُُّّ طُّْ ئُّخلُّحت ٌّحتحخلرُّْض ة[حتٌ�ُّحتٌّ خل[حتذُّحت ّرآ خ ُّّ ّ ز خُّال
خل[حتذُّحتجبح ْحيّنُّذ ْ ئُّأل[ْ:خبٌ[آل نيُّؤى[ألُّ:حتَّأل�حبحألٌَُّّّْ ئُّْ إلُّحتة[ال ْ إلٌُُّّ

إلٌُُّّ.
ة[حتٌ�ُّحتٌّ أأٌُّةُّؤف  جبَّف ني خل[حتذُّحت ئُّؤد[حتٌََُّّّْ خحبَّآل خلُّحتألش
ذُّْحٌّْ ز[جن[ألّخن ّر:ْ جبحجبَّأل ٌّض خُّض[َّْأل طٌَُُّّّْ:ةُّؤختل ٌخًْأل�ُّحتح
ؤُّشىًؤُّ ؤختلآ أ  جبَّف ٌ[آل طُّخلرٌّ:ضٌّاا جبَّض[ذُّ خًْأل رٌ خُّحتزختخل[حت
ْذُّة[أل ٌُّخ إلًجبٌَُّّا. خ :ىٌ خلجل أؤختل : جبَّف جبْحس[حت ذ[: خُّط[جلحجبٌّا
ٌرَُّّْآ ّحبَّأل[خلخت ّ ز ٌخًْأل�ُّحتح ةُّهُّئجمُّهٌُّّ نيُّؤى[ألٌُّّ طُّْ ئُّمجُّئ خل[حتذُّحت

ٌُّة[أل�٢آل.
:أإلُّحت ةُّجبَّف أحتسُّحت.ئ.جنفا يجمُّةٌُّّ حتَّأل�ُّ مجختأل�١:طٌَُُّّّْ ئَُّّْجي
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خلُّجبجبَّخلُّجب خًْأل�ُّحتحا فخئ ّ ز ٌٌُّّْ]أل ٌرآ خ�خت ٌّئُّض ٌحل حت خًْأل�ُّحتحٌُّء
ٌخًْأل�ُّحتح حنُّْحٌُّذّ ئُّز طَُّّْألحبٌَّّ:ذخت:خل[حتذُّحت ْ ٌّ�خ٠ خل[حتذُّحتجبح خُّخلُّحت

مل[ذَُّّْ. ألحلٌى١
إلُّحتة[ال ةُّ طضضٌَُّّّْ: ئُّخلُّحت ئُّهٌُّئُّخلًهُّة[ألّخن جلحت نيًألُّة[ألخ
ط[ٌأل ؤُّخلُّئٌُُّّة إلُّحت حتَّذىختجبألٌَُّّّْ جبَّحتخضض[حتٌَّّ ة[ؤآ ْ ئُّخل[حتذُّحت:
خبٌ[آل خلألًحتٌّ جبْحإلُّؤف أؤُّحتل [ألًحٌُّ ّ ةُّز ًٌَُّّّ خُّؤحن ْ جبَّةُّآل ّحبحمجختٌّ ّ ز
حتحجبٌٌَُّّّ ذ[طُّْ ّر. أل[خ ّ خُّجبٌإل ذُّْحٌْ[آل ذ[ةُّةُّخل ط[جلحجبٌّ ا جبٌ[حتٌحبَّة[ز
إلٌُُّّآ ألّإلّئّحلؤحبح ْ ٌخًْأل�ُّحتح ًحآل ّ ئُّأل زًٌَُّّألحبٌٌُّّ طُّْ فخئ ٌر جبَّةخت

ٌر. أل[ْخُّحت ألّإلّئجمرٌُُّّز ٌدُّحتٌّ خُّحت� خل[حتذُّحتَّْ ة[حتَّة[أل ٌّجبحٌألُّؤ
أأهُّئجمُّهٌُُّّةُّآ خىٌُّآل ٌخًْأل�ُّحتح خل[جبٌَّّ أل[خلٌُُّّة ّ ز َّجبح ئ٢ مجُّحت
 جبَّف مجختٌىا ّر أسًئ َّْةً ٌ[آل ؤختلُّاا ط[جلحجبٌّ خُّحتسُّخلرُّخًْأل جبْح

ئُّْ:جنر[ألٌُّّ:طُّع[ؤّ[ألحبَّجبحزاا. خختٌرُّّ أأؤختل
ّحن١ ز هُّئجمُّهٌُُّّةُّ ٌةُّخًْأل�ُّحتح ٌر خىخت ئَُّّْ ألىًف ٌر أل[ةخت
ةُّخُّخ[ْة ة٢ةُّمجحتا ٌآل: أخلحت ٌّ خُّذ[ٌدُّذ خةختحخًْآ خ[أل�ُّجنٌُّّ:
ئُّخلُّحت طُّال:هُّئجمُّهٌُُّّ فخئ ٌر جبَّةخت خُّال ٌرآ جبَّأل[خلخت ًٌّأل ٌخًْأل�ُّحتح
خلًألُّذُّّة[أل ألُّحتٌرُّ: ْ جبحذ: جبخبٌّ ئُّ ّ جنحت�جن :خ ح مجحت� خل[حتذُّحت: جبَّخلر
ذخت خُّْحذٌُُّّة جبَّْْال. :سّإل[أل �سُّأل زضض[جي: أل]ئُّخل خضضضحتخبْحجلٌّ
ألُّجبَّةختح إلُّحتمجّحل ْ خًْآل ٌُّء جبخبخُّ ْحألّأل� ذ٢ جبْْ خحتخبْحجلٌُّز ْ ٌخًْأل�ُّحتح

ّر. :ئٌُُّّةى[ذحبح:إلُّحتجبْْةّ[آل:خ ّ ةُّخل
ذي[ئّحبَّ ْ مضض[جبحز جبخبٌّ خًْخ خل[حتذُّحت جنحت�جنٌُّّ طُّْ إلُّحت حتَّأل�ُّ
ةُّخم أ25000اإلُّجلححت أ1980اجبحآ طُّزختٌئ أ15اٌّ ةُّئُّ خلًألُّذُّّة[آلآ
ّأل١ٌآل أأشًحتؤُّذحنى ألًْخلّدًْ ئُّهّرُّة[ألّ[آل أل[جنرألُّةٌُّحبح حت٣َّ ًٌ ئُّحت
ضٌ[آلإ :ُّْحألز[ئ ّأل١ٌآل ذحنى شًحتؤُّ ئُّ ٌحل ذ[حت إل[ذًْآلآ جبْألّ[ ةُّخل[أل

خل[حتذُّحتإخ�ختآلاا
ئُّجن[حتٌّ خًحتخبْحجلٌحبح: ىّ حلحأل ّ ئُّض أ1905ا خل[ف خل[حتذُّحت زئ س[آل
خل[حتذُّحت جبْحذخت ؤختجبآ خ[ْة خًْ ]ٌُّةجم حنر[:ذُّؤُّألّ إل ئُّجبحٌىدًْآ ز[حتٌحم
أ1917ا ئُّخل[ف :جبحٌى جنًْةختجبألٌَُّّّْ إل[زآ ني[ٌّْ :ئدًْأل ّ ض ذًجن
ٌّإل خًَّْ زّ[َّْآ طُّال سُّخختٌّ جلَّخختْ زّ[حتَّْ خ[َّْ خحتخبْحخبٌ[ألٌُّّ ْخبٌ[أل
خل[حتذُّحتٌ[آل طُّؤ[ألُّ إلُّؤًْ خُّال ّرآ خ مججنُّمج٢ جلٌ[ذخت خل[حتذُّحت طٌَُّّّْ

خختجب. هّىختٌّ ٌخُّحتَّْخلُّحتخُّض
إلُّؤّحنُّ خ ْ:ذًألحبْذّجتٌّ:ْ:ذًألحبحت�ٌَّّْ:ؤُّحتمجد[حتآ أل[ط[حتحؤ ني طُّمجُّحت
أ1929ا خل[ف ّحنرآ إل ّ ألًْخلّألُّة[أل:خُّس خبٌ[آل:ْ ئُّخلُّحت حتَّأل�حبحألٌَُّّْ[آل
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خبٌ[أل:خل[حتذُّحتََّّْ جتٌّْْ ّ خُّؤ طُّْةُّخلٌُّّ ّرآ جبَّأل[خل جبٌّ:خلًححتا خلّؤآل أ
خًْ ضجنٌُّْجم٨ أخل[حتذُّحتآ جبَّة[ز خل[حتذُّحت َّْخلو َّْإل[ زًٌَُّّخلرُّ.
جبَّة[ز خلّؤآل َّْخلو َّْإل[ خل[حتذُّحتٌخن: إلُّحتَّْإل[: ألّ�[َّْا ئٌُُّّةُّال

سًحآلا ْ هف أجبئخت�
خُّحتَّضألُّة[أل ؤَُّّْل[حتَّإإلُّؤّحنُّ:ئجبٌّ:خ ط[ٌّْإؤُّخُّخلر أخلُّمج
خنيًْألُّة[ألّ[ألَُّّْ ْ ٌهّىخت ئضضُّخضض[حتٌَّّ َّْالآ جبَّإلضض[ذضضُّ خلضض[حتذضضُّحتجبح
ؤألحبح ئُّخبٌ[أل جنٌُّْجمرض ْذأ خل[حتذُّحت ئُّجبْحٌّحبح حبحخًْآل. ّ ئُّؤئؤأل

ٌآلا جب جبَّْْال خُّزئٌُّّ ذخت جنرُّة[أل ألًْخلّألُّآ
ذ[ةُّةُّخم طضض[جلحجبٌّ زختَّألّجمسُّة[أل أل[أل ّ خخُّجبٌإل إلُّؤّحنُّ خل[حتذُّحت
زًٌَُّّألحبٌّ ذخت ط[هختَّذ نيُّألحب ئُّمجُّئ جبًٌٌَّجمر ئُّخلّؤآل س�ُّ حبَّجبحآ ّإلُّْئ
ًحألّ[ألحبح ّ ئُّأل جبْْخل[ئ خؤ[ٌَّّْ فجبْْي ىىُّْذأل[ؤٌُُّّةٌ حت طُّمجُّحتني ّر. إلُّخ
ئُّْخلُّحتجبَّؤُّجبح ىحبح: ّ ئُّة[ذ خحتخبْحخبٌ[ألُّآ: ئُّزًٌَُّّألحبٌّ: خضضُّجبْْحت: إلُّخًْآ
خُّذ[ٌدُّذ خًْ جبخبْححت خلّؤآل ْ خل[حتذُّحت ًٌٌَُّّّّ جن ئُّْ زًٌَُّّألحبٌُّة
خلًألألُّذُّّة[آل ْ ذيئّحبٌّ خ٢ةختجبألَُّّْ خلُّحتَّة خألُّؤ[ٌّ حلحآل ّ ض ئُّْة[ذُّجبح
خأل[خلف هُّئجمُّهٌُُّّ طُّال �حنُّألّ خل[حتذُّحت:خُّز ْحجبَّة[زآ طُّؤُّجنُّ إلُّحت خًْ.

خًْأل�ُّحتح. فّدئ ّ ز خُّإلُّة ْ
جبَّجبحآ: أخضضضًْآلا خُّ: �مجختأل هُّئجمُّهُّةُّآ ضضضًجبٌّ: ئضضُّخضضُّحتطضضٌَُّّّْ:
طُّْة[ذٌُّّ ٌُّخ ّرآ خ أل[خلٌُّّ ّ ز َّْإل[ ةُّط[جلحجبٌُّة حتَّإل[ ًٌَُّّةّ خُّجن
نيآل ألحبألٌ ضً إلُّحتَّْةً:ة[ذ خلُّحتخ[جلخًْآ ضختحز١ٌآل خلُّحتخ[جلٌّآ جبحتحٌُّ أل٢

ٌألحبََّّْ. جبَّضً ىّ جنر إلُّؤًْ يًذ[مل[ألُّآ دُّة[أل ّ ةر س�ُّئُّ
: ًٌّأل هُّئجمُّهٌُُّّة خضضُّجبْحٌّ: حآل مجضضُّحت� ئُّخلُّحت خل[حتذُّحت خضضُّحتجبَّْحؤضض
جبٌَّ�ًز إلُّؤّحنُّ ة[حتٌحبَّةختجبْ إلُّخًْآ جنر[ألٌُّّ طُّْ خ ّ طُّئرُّحتأل[ذّم ْ
خضضحتخبْحخب إلّ�ئ إلٌُُّّآ ةُّؤًْةًحتذ ة[ألر نيضضًَّْآ خُّإلُّئُّجبح: أجبٌى[حتز
ْ هُّئجمُّهٌُُّّ طُّال خ ةُّؤآل:ضال:ذُّحتض[ألحبَّةُّال حتحٌ�ٌُّ[ألحب“ ذ[جبْحس[حت خًَّْا

خ:ةختجب“. خُّسحبٌخن:ة[حتٌّ
ئُّ:ط[جلحجبٌّ ألىًف نيًألىُّ:هختٌحب خًْآ:خُّال خُّهختٌحب:خلُّحتخل[ال طُّمجُّحتني
ألُّجبَّمجًع[. خل[حتذُّحت: خًْنيًألُّة[أل : ئُّمجُّئ جبَّةختجبآ ؤختل :ٌْخلُّحتخُّض
خلُّحتَّة ّىإل[ذٌُّّ ز ضًجب طضض[جلحجبٌّ هختٌحبََّّْ ّىلُّْحألٌُّّ: خُّز ىحبح ّ ئُّة[ذ

خًْ. خل[حتذُّحت هُّئجمُّهُّةٌُّّ
ة٢ةُّمجحتإ1813ا ٌآل أخلحت ئإ1859اْ خل٢أإل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌر أل[ةخت
خل[حتذُّحت ئُّخلُّحت ٌآلا جبحت جبَّخبؤ٢ ًٌّأل ٌخًْأل�ُّحتح هُّئجمُّهٌُّّ ةُّخُّخ[ْة
ْجبَّحتةُّْذأل :سّإل[أل جبَّْْؤ �سُّأل ئُّز[جي خُّذ[ٌدُّذ ئٌُّ[جبخىٌُّآل. 
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ئ خل٢أإل هٌُّئُّخلًي إلُّحتجبْْ أل[خلختحْ خُّذُّْحٌّْ ةُّهُّئجمُّهُّةُّ خل[حتذُّحتآ
ألُّؤ[خًْآل. ئُّخبٌ[ألحبح ْة٢ةُّمجحتا

خلألًحت خخ ةضضختجبآ خل[حتذُّحت ئُّ: ْحٌّ خل[حتذُّحت: :ْ طضض[حتآل ًحآل ّ أل مججبٌ[ئ
نيًَّْ أ1933اجبح ئُّخل[ف ْ ئ خل٢إل خُّهُّئجمُّهُّةٌُّّ ّر خ خلُّحتخلًحت�ؤ[آل
ٌحنض خلُّحتخلًحت�ؤ[أل:ني طُّمجُّحت ّر. ٌأل ملً طُّْ ذ[هُّئجمُّهُّةٌُّّ ز[حتٌحم:

ألُّجن[حتجبََّّْ. إلُّحتمجّحل خُّة٢ةُّمجحت
ئُّخلُّحت سُّضر ةُّة٢ةُّمجحتٌخن ّ�ٌُّحنر ذ طٌَُّّّْ ز[جي خُّذ[ٌدُّذ
نيًألىُّ ذ[ةُّةُّخما ْحذ[أخًْأل ؤ[أل[جبححت ةُّهُّئجمُّهٌُّّ جبَّةضضختجبََّّْآ طَُّّْ
ط[خًْآلآ ئٌُُّّةَُّّْ ٌُّة[ألّ�٢ْ ىٌ خُّسحت طُّجلؤًْأل:ْ شُّيّيُّز طُّْ ٌّ
ةُّسُّخلرٌُّّ ألط[ي ىّ ئُّإلجن ألُّّّ: خختٌر ذُّألإل[: خُّ ؤختل ًّحخًْ ّ طُّْز
ٌختآل إلُّئحبَّخجت إلٌُُّّآ ةختجبٌََّّْ[آل: إلٌُُّّآ ؤٌُّئّ[آل خُّئىً: ئى[َّْآ ًَّّ ز
جبَّخآل سُّحت� ّ ذ خلجلجبح ْ إلُّخلر هختحْحأل خُّز[ألر[ٌُّة ْ جتآل ّ جبَّني ط[جلححت ْ

حتَّأل�حبَّجبحذَُّّْ. ةُّئُّطُّجلؤًْألُّة[ألّ[ألحبح
ْحذ[ ّرآ خ أخضضًْآلا هُّئجمُّهٌُّّ جبَّخضض هُّئجمُّهُّ: ًّحخًْ. ّ ز طضضُّْ
ةُّؤختل آ حتحخلرُّّ طَُّّْ ًّحخًْ ْز خ ّ�حلخلر[ألّجم[ئّحلالا خًْأل�ُّحتحٌإط أ
ؤُّ ّ ط ةُّجبَّخ جنر ٌُّةُّؤف جبًٌَّزأ خُّألحبَّْ ألأل[طُّي :ٌُّأل ئُّخلُّحت
حتْألىختجبألٌَُّّّْ هُّئجمُّهُّ ة[حتٌّ ْذ أل[مجٌُّآلا ّ ذ ؤُّ ّ ةُّط طٌَُُّّّْآ د�ٌُّآل ّ ذ

أخًْآلاَّ. حتجنألىختجبألٌَُّّّْ خُّئىً ألُّّّآ جبْألّ[ ذ[حتٌىُّة[أل زألرُّ
َّْةً مي خًْأل�ُّحتحْ: هٌُّئُّخلًه َّْةً مي ا ئ ّ أإلحتخل ًَّّ جن خُّإلُّؤ[آل:
ة٢ةُّمجحتآ خُّذ[ٌدُّذ:جبْحٌّ إلُّخًْآ مجُّْحتٌَّّ فحت خل[حتذُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ:ئُّخلُّحت
خلُّحتع[ألٌُّّ طُّْ خلُّحتَّحت�حٌّ ٌر. جبحجبَّألخت ة٢ةُّمجحت خُّذُّْحْةُّحتٌّ :ة[حتَّة[أل
نيًْألخ إلُّؤ[آل خل[حتذُّحتٌخن: ّر ّحبَّني ز إلُّخًْآلآ : ئ ّ إلحتخل ئُّخلُّحت
خُّهُّئجمُّهٌُّّ يُّأل[مُّذ ا ئ ّ ةُّأإلحتخل خضضٌَُّّّْ خلُّخ[حتَّز ّر إلُّخًْخ
ٌطُّجلؤًأل�ُّحتح :ْ :ٌُّحتح�طُّيئ ٌحبحآل مجخت ّىَُّّْ خز إلُّْف ْ إلُّخًْ خلًألألُّذ
ةُّْحذ[ جبَّةُّؤَُّّْ خ٢ أؤآل جبَّةختجب أجبٌى[حتزا ئُّخًْنيًألُّةٌُّّ ْزحنر�٢ٌّ
طُّجلؤًأل�ُّحتحٌُّة[أل نيًألُّة[ألئُّخ زحنر�٢ٌّ ذضضختََّّْ ٌُّةُّئ إلضضُّالا
جبَّة[ذَُّّْ ذ[يّ[آل ئُّْجنر[ألٌُّّ س�ُّ أؤختل ًّحخًْ ّ ْز جبَّةختجب أجبحلّحبإلًّالا

ّرا أل[جلحأل جبٌّ إلّىل
ئ ّ إلحتخل خًْنيًأل[ألٌُّّ طُّال :ىّ خُّجن : ئُّمجُّئ خل[حتذُّحت ّىحبح ئُّة[ذ
ْ جبٌى[حتز ْ ئ ّ إلحتخل ًحآل ّ ئُّأل جبْحئّحلؤ ىإل[ذٌُُّّة ّ ئُّز خُّذ[ٌدُّذ ألُّخًْ.
خنيًْألٌُّّ طُّال ّىلُّْحألٌُّّ خُّز ٌ حت خل[حتذُّحت خ�ختَّ طُّيئ�ُّحتحٌآ هُّئجمُّهٌُّّ
طُّال ٌختة[حتٌ�ُّحتٌّ ئُّخب خل[حتذُّحت ٌر أل[ةخت ئُّؤد[حتٌََُّّّْآخُّال خًْ َُّّْئ ّ إلحتخل



28

طُّهختحألحبأل خُّحتَّْ خل[حتذُّحتٌّ ذ[طُّْ:حتحجبٌٌَُّّّ ّر خُّجبَّحتخًْخ هٌُّئُّخلًهُّ جبْْ
خختجب. مجُّْحتَّ

هُّئجمُّهٌُّّ ئألشا ّ أإل :ؤ[ألحت خُّألًْخلّأل خل[حتذُّحت: أ1938ا خل[ف
ٌألُّ ْ خضض ىٌ خُّة[حت ط[جنىختحخًْآ حتْشُّّذ خ[جن١ٌآل خًْأل�ُّحتحٌآ:
ّىلُّْحألٌُّّ ز طُّؤُّجي نيّال…حا ؤآل زختخلّ[حتٌّأ جبَّمج[ذُّ ذ[ ئُّيُّئُّؤحبحتحآ
ٌّض ني[حتَّألًخل ٌّض ّ إلُّحتةُّخل أةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحبآ طُّيئ�ُّحتحٌُّّْ حلَّة[أل ّ ذ

جبٌ[حتٌحبَّة[زا
خًْآ حتحخلر ٌّخ٢ْخ[َّْحت�َّةٌُّّ:ض هُّئجمُّهُّْ ئُّمجُّئ طَُّّْألحبَّ خل[حتذُّحت
ْذ ْ حتَّذىختجبََّّْ خطُّجبَّذ خئأل ذُّض أ1964ا خل[ف ذ[طٌَُّّّْ
ٌُّإلُّحتخ ٌدحبَّآلآ ٌّض ٌ حت ئُّخلُّحت جبَّجلمج[ة[آل ٌدحبحز حت أل[خ “ألًْخلُّحت:

جتَّْْ“. ّ ؤ مجُّْحتَّزّ[ٌّْ ْذ“خل[حتذُّحت ئ�ٌجب
نية حبح ّخل[ئ ئُّذُّؤُّأل:أ74ا ْ أ1980ا خل[ف خل[حتذُّحت ًٌَُّّّ جن خُّال

جبْحٌ:ةختجب.

خلُّحتني[َّْة[آلث
ؤختةحلإ ألحنخت ححتٌ[آلآ جلإلخت ذختقُّ: حخل١حذختآلآ زئ خل[حتذختآ خُّ :ٌ]أحجنأل

1379
خُّحتجلعإ2004 حآلإْإط[جلحجب خل١حذ٢ أخل[حتذُّحتإزئ

خ٢ْز _ ححتمي جنّض ذّجم٢ ل[ئآ:ذختقُّب س[آل حئًسًجبٌُّآ أحئوئجموُّ
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جبَّة[ز ّحلؤ[آل خُّإل جبَّخ[زآ ئُّأل[ْؤ[آل جنرٌُّّ طُّْ
ألّىلُّ
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ئُّ 1844ا طةرخُّحتٌّ ٌّ أ15 ئُّ [ألآ طُّك هٌُّئُّخلًه ألّىلٌُّّ هختجبحتٌ
طُّضة ْ ط[ٌآل: خُّ جلحتٌّ �مجختأل ْ ؤختجبَّْ أ1900ا خلرط[مج ئُّ جبحٌىدًَّْ:
ألّىلُّ ًّحٌُّ ّ ز ةُّ ّ خنيًْأل ئُّخلُّحت يجمُّةختجبألُّ خ[خُّذُّ طُّال حتجنألد٢ٌحبحَّْ. ْ
ّر خئ ٌر جبٌَُّّْ خنيًْألُّ طُّال: خُّال ضختحزُّآ جلحت خبآل ئُّخلُّحت نيًْألُّة[ألخ

إلٌُُّّ. خبآل خ[جنّحن:ئُّخلُّحت نيًْألخ ألّىلُّ ةُّ ذختٌخن:إلٌُُّّ ىّ خنيًْأل
طٌَُّّّْ ةُّط[ٌ[ طُّع[ؤٌُّّ طُّْ خ�[ذُّ ٌر جبٌَُّّْ إل[ْنيُّحتطآ ألّحلؤ ّ ؤ ّ ألّىلُّّـ:ه

حتحخلرُّ...؛ ْذًٌُّذ خُّخبأل[آل خُّخلًة[ٌُّذ خلُّخ[حتَّز ألّىلُّ جبَّحتخ[حتٌَّّ
ّحلٌّ ذ ذّحتّـ خ ّر: خلًجبؤُّألحبخ جبَّذًحألخ ذ[ةًح ألّىلُّ هُّئجمُّهُّةٌُّّ: ط[ٌ[
ُّئُّمج سحتحْسحتٌ[آل زًٌَُّّألحبٌُّة ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ةُّه ّىحبح ئُّة[ذ ألّجمرح ّ ؤ ّ ه
ّىّحن[آل خُّجن خلًجبَّؤُّألحبَّّـ ّ[ألًحٌُّ ّ ز ىّ[آل: ّ خُّجن إلٌُُّّآ ألّىلُّجبح هُّئجمُّهُّةٌُّّ

جبَّةُّآل. هُّئجمُّهٌُُّّ طُّْ جلٌ[ألدُّضحن ئُّخلُّحت يجمُّ
خحلحه خ[خم:ئُّسًألٌَُّّّْ ٌر جبٌَُّّْ إل[ْنيُّحتطا ألّحلؤ ّ ؤ ّ أألّىلُّّـ:ه د ّ ةر ئُّ
سًألٌَُُّّّْةُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه “سًألٌَُّّّْ جبَّة[ز أل[خلٌُّّ ّ ز ْح ْ خى[ز ألّجمر ّ هّؤ
ةُّ طٌَُُّّّْ ضًحجلٌ[حتٌّ سًألٌَُُّّّْ طُّال جبَّةختحآ: خبآل ئُّؤ[ه ٌٌُّأل�خت ذّ[ٌحبح

ٌرَُّّْ“. ٌألحبحت خ�ُّحت� خبأل[آل خ خبأل[آل جن[ٌجمرٌُّّ حتحخلرُّيّألُّّـ ٌُّّ�ّ ز
ئُّخًححتَّة[أل ئٌُُّّآل:زّ[ْحألَُّّْ ٌر جبَّةخت خبأل[آل نيُّْخل[ألحبألٌَُّّّْ ئُّخلُّحت يجمُّ
ٌُّألُّة[أل خضضًححتّـ أل[ْ ألُّ ّ خ ألضضُّجبحتحَّْ خُّخبأل[آل ]�ٌ حت زضضضُّحتَّْحتجبَّآ خًْآلّـ ه٢

ط[خًْحتٌَُّّْ. خلّ[خلّـ ةؤٌُُّّذّـ
إلُّئ�ختٌّ ئُّزّ[ْحآل: ٌ ةُّإلُّألحب خَُّّْجنحبَّة[ز ط[ؤ[خبَّ طٌَُّّّْ خلضضُّحتَّحت�حٌّ:
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ٌّز[جنى ألُّخألُّ ؤٌُّحبحألَُّّّْـ ألُّ ّ خ خبأل[آل ٌْجمرًٌ[ألُّ ٌُّةجم[ألّ﴿ًحجلحألُّآل ط[ٌحبٌ[ٌُّة
زّ[ْحآل.

زٌُّىُّحتّـ  ؤُّفذُّألإل[:ة ةُّخبأل[آل خنيًألّ[آل:ْحٌُّ ذخت:ئُّزّ[ْحآل ىّ خُّجن خُّال
ّىجمُّّة[آل. خل ّـضًحخلرُّ ط[حتَّجلّـ ةختجبأل ذ٢ خ جنُّآل

ٌ[ألًحٌُّ خ[َّْحت� ئُّزّ[ْحآل ٌ ةُّإلُّألحب ةختحَّْ: طَُّّْ ئُّخلُّحت يجمُّ دُّجبح ّ ةر ئُّال
ْحٌ[ألإلُّئدجتححتجبَّْآةُّئُّجبَّحتٌََّّّْ ٌْْجت ّ ؤ ًٌَُّّةّ خُّجن خبأل[ألآل ضًجبٌّ طَُّّْ ةُّ
خُّجبْْحتمجختذًَّْ. جبَّخلُّز ة[حتّـ ئُّؤٌُّحبحألُّة[أل ضٌ[آل ّرآ ألُّخ ني[ةّ[آل َُّّْؤ[ئ
خ�حت�ح خنيًْأل[ألُّ طُّْ طٌَُُّّّْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه ط[ؤ[ع:سًألٌَُّّّْ حت�حخلرّحبحآ ئُّ
خُّجبْحٌّ سًألَُّّْةُّ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ آ: جبَّحت�ْحأل ئُّخبآل: ٌُّجبَّخلر ٌخت خب ّـ خُّةُّال ةُّ
ذ[ٌدُّذُّّة[أل:ضٌ[آل خُّإل[ خىُّآلآ ضٌ[آل أل[خلٌُّّ ّ ز ةُّخبأل[آل ٌر جبَّمجُّحت� طَُّّْجبح:
حتجنألد٢ٌُّّة[ألحبح ْ جلحألجمر ةؤٌُُّّذآ: خلّ[خلآ ئُّؤٌُّحبحألُّ خىُّآلّـ: ُّحتؤُّئه
ةُّخبألّخن جبحتْخلردخ ةؤُّئ�ٌُُّّء خحبَّآلآ ذختجبح ةُّخل[أل ٌ خُّمجً ضٌ[آل �جبَّأل

ّر. خ خُّإل[ ٌحلّـ حت ل:جن[ٌ[ألؤخت َّْةً إلُّخخ ٌّخُّإل[جبححتٌّ:ض ٌحلّـ حت زّ[ْ َّْةً
ئُّخلُّحت يجمُّ ٌر ألّحلؤَُّّْ:جبٌَُّّْ ّ ؤ ّ ه ألّىلُّ:خُّهُّئجمُّهٌُّّ �مجختأل زًٌَُّّألحبٌّ
خُّهُّئجمُّهٌُّّ جبْألّ[جبح ةُّئُّخلُّحتذ[خلُّحتٌّ خى[زآ خبأل[آل ة[حتحٌٌُّّ سًألَُّّْ طُّال

أل[خلختحَّْ. خُّحتحألدُّحتٌّ أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خبأل[آلّـ ئُّؤ[ه خُّحتمجختٌّ
جبٌّ ط٢لف مجختٌ[“ةُّئٌُّ[آل ألّىلُّ “ة[ذخ دّ ةر ئُّ ذضضختََّّْ :ٌُّة ئُّ
خختٌختّـ أٌجلٌو ًحآل ّ ئُّأل خُّحتهختحْحآل ىّ جبٌ[ئمج دُّجبح ّ ةر ئُّْ “ألًْخلختحَّّْـ ٌ[ئًال

إلٌُُّّ. ئخل[ئؤاجبح
خلُّحتني[ٌَّّْ –مجًحٌُّ ألّىلُّ ط[ة[ؤ خخ جنٌُّْجمرإضخل[ؤئ ّ ة[ذ
ضختحزُّة[أل �ْحألّألُّ جبٌحبْذ٢ خلُّحتَّة إلة[حتٌّ مجًحٌُّ ألّىلٌُُّّّـ ةًجنرألض ّرّـ جن
جلحت ذُّألحبحتْخلر ةُّألّىلُّ يُّأل[مُّذٌُّّ طُّْ خُّخبأل[آلإجبَّمج[ذُّ خلُّخ[حتَّز ألّىلٌُُّّآ
خُّئىً خختٌختآ جبةرحت خُّحت: زُّأل[جبَّخ[ذُّ خحبحزّـ حتؤُّذ]ٌ ٌر: جبٌَُّّْ ٌُّخ ضختحزُّآ

ٌر. خىُّْ ألّىلُّ هختٌ[ٌّ
ئُّؤُّحت� جبَّخخ ٌختآ خً “جبةرحت: : ِ جبَّئ ؤخل[ئئ خختٌختآ: :خ ئُّأل[ؤٌُُّّةحبح ٌُّخ

ٌال“. ئُّمجُّئر[ألحبح:خحبْ ّى:مجختأل�َُّّْ خ[خُّذ
ّ ئُّة[ه أل ة[ذجتؤ٢ ئُّؤُّذختخلّحبحٌُّآ:خلدٌُّّ :أل] طُّك هُّئجمُّهٌُّّ ط[ٌألحبٌَّّ:

ئخل[ئؤا. 1882آ طةرخُّحتٌّ 21 ني[َّْحت�ْحألر[×“ حتألّرخل
ألّىلُّ ةُّمجًحٌُّ طٌَُّّّْ ٌر خُّجبٌأل[ةخت طَُّّْ إلُّحتمجّحل دُّجبح ّ ةر ئُّال ال ّ خئ ؤُّخُّخلرُّ

خًَّْ. ئخل[ئؤَُّّّّْ ٌّخُّإل خُّخبأل[آل خلُّخ[حتَّز نيًْألُّة[أل خ
خُّئخل[ئؤَُّّّّْ حتْشّ[آل زًٌَُّّألحبٌُّّة إلُّحتجبْْةّ[آل ز[ْئختحآ ألّىلُّّـ حتحخلرُّ
ه[ةرُّحتَّ ئُّْ خ[خم إلُّحتمجّحل مجختٌ[“ ألّىلُّ “ة[ذخ مجختأل�ُّجبح دُّ ّ ةر ئُّال إلُّخًَّْآ:خُّال
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ّر. خ ح � مج٢ ُّذّم�ّ أل ْح ىّ ئحت ؤخل[ئةُّئ ٌر أل[ةخت
خُّخبأل[آلّـ خلُّخ[حتَّز ألّىلُّ ئُّهّىختّـ:جبٌحبٌّ ّ�ٌُّحنرأل:جلٌ[ذخت ذ خ ٌر جبَّةخت ٌُّخ

ضًجبٌّ:أئخل[ئؤا:ٌُّ.
يأل[هث خلخ خُّ ٌر جبَّةخت خحلْذألٌَُُّّّْ طُّال جتٌّْْ ّ ؤ ًّحٌُّ ّ ز جن[إلّألحبَّ ألًجنف
خُّحتجبَّْحال أ1845إ1945ا خل[ف ئُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ٌُّةُّؤ:ه جنُّزف ٌُّةُّالث

ض[ٌ[ألحب. خلُّجب:خل[ف ْحذ[ خًْآ
أ1945إ1990ا ئضضُّخلضض[ف ألّحلال ّ ؤ ّ ه جبَّْْؤضضض جنضضُّزضضف جبَّْْالث

خُّحتجبَّْحؤدًَّْ.
خُّحتجبَّْحؤُّ. أ1990إ2006ا ئُّخل[ف ألّحلال ّ ؤ ّ ُّّؤ:ه ّ خل جنُّزف ُّّالث ّ خل
جنحت�جن:زّحنُّخل[جلٌُّّآ خلُّحتجبَّؤ إل ٌُّةُّال جنُّزف حتٌحنُّة[أل ًّحٌُّ ّ ز طُّْ
خىُّألَُّّْآ ٌُّذُّؤة ٌُّةجم[أل ئُّخلُّحت سُّضر حتَّضجم[ألحب خبأل[آل خ ةُّخًححتٌّ
أؤ[يا ٌُّأل جنُّزف:ٌُّةُّال ْحذ[ زّ[ْحألحبحآ ُّخىُّآل:ئُّمج ٌُّةجم[أل:ؤ[ه جبحْحٌّ
خلّ[خلّـ خًألّ[جبَّ حأل مجحت� ضًحجلٌ[حتٌّ جبَّْْال جنُّزف خُّال جلحئدًَّْآ خُّخلُّحتٌحبح
ُّئُّمج خُّحتخُّحتَّة[أل جنُّزئُّ طُّال ْحذ[ ةؤُّئ�ٌُُّّآ هُّئجمُّهُّّة[أل ةؤٌُُّّذّـ

خًألّ[جبألختحْحآل. زّ[ْحألَُّّْ ٌُّألُّة جبَّة[ز ز[ٌ[ألُّ طُّْ
ألّحن[ألحبحز إل[َّْحت�َّمجُّجلضًحجلحألُّ ؤٌُّئ ٌر جبٌَُّّْ ُّّؤُّآ ّ خل جنُّزف إلُّحتني
ش[ئُّذُّجبحآ ئُّال خبأل[آل ألّحند[ألحبَّآل: طَُّّْ ذ[ خبآلآ ُّئُّمج خبآل ىجمّ ؤٌُّئ:خل ْحذ[

ألُّّّ. خُّزّ[ْحآل ًٌجمرّ[آل ّ ز ّىجمحبح خل ُّذئُّش[ئ
إلُّحتة[ؤّ[آل ٌرّـ خ[خلحبَّةخت خلخ:جنُّزئُّ يأل[نُّة[أل:طُّال خُّْحتجبٌّ جلحت َّجبح ئ٢
أل[أل ّ خُّجبٌإل ّألجمرّـ: ؤ ّ ه سًألٌَُّّّْ ئُّخلُّحت: إلٌُُّّ سحبٌ[آل جلحت ألُّيحن ْ ئحت
ط[ٌحبٌ[ة ذّحتّـ ض[َّْآل جنُّزألُّ ئُّال ة[ال إلُّحت ئَُّّْجي ؤ[هُّة[أل:خبأل[آلّـ:سّ[
ُّئُّمج جنُّزألُّ ئُّال ة[ال إلُّحت خبأل[آلآ ط[جلحجبٌُّّة[أل ئُّؤ[يّـ خُّحتمجختٌّ خ ذ[ٌدُّذآل
حألحبَّْآ سُّحت� ّ ذ ٌّض ّخن سحب١ٌٌّ:أل[َّّْـ:طُّْحأل:ز إلُّأل�[ٌّْ ٌّض ّخن ز جنُّزف
:ّـ ىجمًحئّ إلؤخل ٌر ّحبَّْذخت ّ ةُّز ّىجمٌُّّّ خل ؤٌُّئُّ خُّْ مجٌُّحنغ جبَّمج[ذُّ ذ[:
زختحةرّىَُّّّْ. ئُّحت�ٌّْْ مي ذّّحتٌّ:ّـ ئُّحت�ٌّْْ شُّئىختجبَّْآ:مي خبأل[آل خ طُّؤُّجن
خبأل[آل ْحجبَّة[ز ألّجمرُّ ّ هّؤ سًألٌَُّّّْ جنُّزف ذّحتّـ طُّْ إلُّحت: ذُّأل[ألُّز
هُّحتإلُّأل�ّحبح ةؤٌُُّّذّـ خلّ[خلّـ ئُّخًححتٌّ خآل خُّإلختَّؤُّألحب جبَّأل�حبحآل ئُّؤ[ه

. خألف سحبٌّ إلُّأل�[ٌّْ
ئُّخل[ف“ ْئضضو سّأل[ ل٢ فألًْخلّألُّةٌُّحبح“حت ىّ ئُّخُّجن ألًْخلُّحت
ألؤّجمر ّ ؤ ّ ه حتَّضألٌُّّ: خُّخأل[نٌُّّ خلُّخ[حتَّز ّر أل ّ جبَّألختض خُّحتجل: أ1919اجبح
حنُّة[ألّ ئُّة ةُّخ[خل خًْ ّاآ أخبْْحتٌّ:ذ[ةُّ:ةُّخل خُّأل[ٌّْ ٌىّحبح ئُّْذ[حت ْئوآ
خىلًْءّـ خًْألَُّّْحتٌّ َّْةً ةُّزّ[ْحآل جبَّةختجبآ ئَُّّْ خ[خل جبَّةختجبْ ألًْخلُّحت خبأل[أل
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خحلْذألٌَُّّّْ طُّْ خ[ٌُّض خُّال جبٌَّىُّآلآ ْ ةختجبَّْ ئُّمجُّ:خبأل[آل حتَّهر[حتٌ[آل ألحلال
أ1949ا ةُّئُّخل[ف خلًححتا جبٌّ أخلّؤآل ئُّخلُّحتجبَّخلر ألّجمرُّّّ ّ ؤ ّ جنُّزف:ه

خٌْىختجبََّّْ. جبَّْْالا أحتَّمجُّجلٌّ دّ ئُّةر
�مجختأل ىّ خ[ٌُّض خّجمرحبح ةُّئُّخلُّجبٌَّّ خلًححت جبٌّ خلّؤآل ألًْخلّألٌُّّ طُّال

ز[ذختٌ[حتةف“. ٌُّّ�ؤُّئة ضحتط[ْح ٌُّّ�ؤُّئحتحٌ�ٌُّ[ألحب“ةُّة إلُّخًْ
ٌُّّ�ؤُّئة يُّة[ألط[خئ خبآل “جبَّخخ خ[َّْحت�ًٌحٌُّآ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ خلًححت جبٍ

ّألخ“. خحنى ز[ذختٌ[حتة
ئُّؤد[حتٌََُّّّْ جبَّة[زّـ :ألّجمر ّ ؤ ّ ه ئُّحتَّضألٌُّّ :خ[خل جن[إلّألحبَّآ ألًجنف
قًألُّ:طُّحتخلر خ جبَّض[ذُّحت�ْْآ خبآل ّ:جبخبٌّ هٌُّئُّخلًه نيُّألحب ُّذّم�ّ أل نيًْألخ
ّألخ“ جبَّضًئي خبآل ّرآ ملًئيأل زّ[ْ أل[ذًحألخ ةُّخلختْجنر ٌألٌُّّ جنً ئُّْ: ًحٌُّ ّ “ز
طُّةًٌأل[خم“ ذؤ[خم جبحألضض[َّْآ ةٌئُّة[ألحبح ئُّحتٌحلٌّ خبأل[أل طُّحتخلر ذُّأل[ألُّز
خبألّخن جبَّجلحألضضّـ خُّضًجبح زّ[ٌّْ ذضضُّْحَّّْـ أل[ ىٌ زّ[ْ خبآل ةُّ: ًٌحخًَّْآ خ[َّْحت�

خُّؤ[جبَّ“
طُّألحبحؤ نيًألىُّ خبألُّآ خبآلآ ًحٌُّ ّ ز إلٌُُّّّـ ُّذّم�ّ أل ىّ نيًْأل خ“ هختٌحبٌخن
س�ُّئُّْحألُّ ألُّّّ“ ْسًجبٌّ ّ ًحٌُّ:ئُّال:جبألّ[ٌُّجبح:إلّمت:خبأل ّ ز ألُّّّّـ زّ[ٌّْ ٌألٌُّّ أل٢
خبآل ٌ�[ٌحبحَّْ حت خ[حتٌََُّّّْ ئُّْ طُّْحآلّـ ئُّني[ْ إلٌُُّّ نيًْألخ “خ[جن١ٌآل طُّهذًآل

ةؤ[حتَّةٌَُُّّّْ“. أل[ْ رُّ ّ خىل
طَُّّْألحبٌَّّ ألُّّّآ خبآل خلٌُّختةختجبأل خُّخلًء خلُّحتََّّْ قًألٌٌُُّّّ ئُّال ؤُّخُّخلر
ٌرآ خحلحألخت هٌُّئُّخلًهُّة[آل خُّذ[ٌدُّذ ْحألّأل� ْذ٢ ؤ[إلُّّذ:زّ[ْ ؤُّخُّخلر ألًْخلُّحت
ةُّزّ[ْحآل إلُّخلرّ[ألىختجب ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه ؤُّخُّخلرُّجي طُّال خ خُّخبأل[آلّـ خلُّخ[حتَّز
خُّال خًْآلآ: خبآل َّْةً ألُّء جبَّةُّآلآ: خبآل أل[خلٌُّّ ّ ز خًْآل: ؤختل خُّؤ[أل[ٌّ ذُّألإل[:
خُّؤ[ٌٌُّّ خبألّ[آل خبٌُّة[ألئٌ]خ خلّو[ذُّ ذُّألإل[ ألُّء ألّجمر[ألُّ ّ ؤ ّ ه خحلْذألَُّّْ طُّال
خُّخلُّحتني[ٌَّّْ خبآل خ[ٌئخبٌ[ألٌُّّ خلختْجنرّـ خلّوُّذُّ طُّْ خُّئىً أل[جلحألآلآ خبآل ألحلؤ

جبَّجلحألآل. خبآل ٌَّمجُّْحت خُّحتجلٌّّـ
خ[ٌئخبٌُّة[آل ئُّإلة[حتَّ س�ُّ: ئُّطُّْحآل ضٌ[آل خبأل[آل: خُّخبألدًْأل خلُّخ[حتَّز
[آلّـ ّز[ئ جبَّضُّألُّ م[ذّوُّجي خلجلّـ: ؤأل[ئدًْآلآ ْ ٌآل: ضً خلًحت�ٌّ خلىسخت�ٌّّـ َّْةً

ضٌ[آل:جبَّخُّخلغ. زحنر:خُّطُّجلؤًْأل خبأل[آل
ٌّ]�ٌ حت ئُّؤد[حتٌََُّّّْ: خبأل[آل ضٌ[آلآ يجمٌُّّ جلؤضض[آلّـ خُّخًْأل خلُّخ[حتَّز
خُّخلغ خُّزحنر جبَّحتْألحنّى[حتٌّ خًححتٌّ خلُّحتَّحت�حٌّ طُّؤُّ إلٌُُّّآ خُّضٌ[آل ذ[ٌدُّز

ةختٌجمرّمّ[. سًئّ[ هختٌحبّـ ة[آلآ ًّحتَّة[ألآ خُّذ
ٌُّذُّؤة ىٌ ةُّحتَّإلُّألحب ّجمرُّة[آل ؤأل ّ ه ألشُّؤ ّ ز حتَّضألٌُّّ خلُّحتَّحت�حٌّ
جن[إلّألحبَّ ألًجنف خ[خلٌُُّّآ طُّال �حنُّألّ ز ْئم سّأل[ ل٢ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ إلٌُُّّآ



3435

ألآلّـ ّ خُّة[حتجبَّإل سّ[ْحجل ؤّرجبٌّ نيُّألحب زّ[ْحآل خُّحتزُّحتنيحبحألٌَُّّّْ خ خبأل[آل ًّحٌُّ ّ ز
خلجلحألا [آل ز[ةّحلَّآٌ: جنٌُّر[آلآ ٌ[آل أهختٌحنرُّآ َّْةً خبأل[آل ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح:أل[ذًحألختح
ضختحز[ألٌُّّ ُّؤ[ؤُّئ طُّْ ٌر جبٌَُّّْ ألجمّرّ ؤ ّ ه ؤّرجبئخبٌّ خُّئىً ٌآلآ َّْخلودىخت
ٌآل ىحب ّ ز ؤّرجبئخبٌ[ألُّ طُّْ ًحٌُّ ّ ز ألًْخلُّحت ٌرّـ حتحخ�خت خبأل[آل خُّحتحؤدُّحت زّ[ْحآل
ئُّؤد[حتٌََُّّّْ حتْأل[ةد٢ٌّا خل[ٌىئسّ[آ جلؤ[ألأل[خلآ أخ[ٌئسّ[آ :ئُّخًححتَّة[أل
خبآل سُّخلرٌُّّ سّ[ْحجلَّة[أل خُّجنُّ جبَّخخ ْحٌُّآ يُّأل[مُّذّ[آل خ[ٌئسّ[جبح ئُّخ[خُّذ
ذختجبح ئُّخُّجنُّة[أل ئُّإلُّحت:ة[ال ّـ ٍ دحبحت ّ ز جلٌ[ذختٌ[آل خلّألُّ:خ[ٌُّض ؤألحبحئحبحآلّـ َّْةً
جن[إلّألحبَّ “ألًجنف: إل[ْنيُّحتط ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه ألّىلُّّـ: د ّ ةر ٌرآ جبٌ[حتٌدىخت خبآل فحت
ٌ[آل خًَّْح ألّجمر ّ ؤ ّ ه ألّىلُّ ط[ٌ[ طٌَُّّّْ ْحذ[ ؤُّخلُّئُّةُّ طُّخلئ خلُّحت ٌرُّ جب

هُّئجمُّهٌُُّّةختجبَّْح خُّال ضحلؤُّذ هُّئجمُّهٌُُّّجبحّـ طُّال ُّئُّمج ئُّةًح
ئٌُُّّآل هُّئجمُّهُّ جلحتخضضٌُّّ ٌُّّّ ّ ز “خُّْ ًحٌُّ ّ ز ألًْخلُّحت خ[حتٌََُّّّْ ئُّْ
هُّحتإلُّأل�ّ[آل خضضُّجبَّآلآ ئُّخلُّحتٌّْ أجلٌإلألّ[آل طُّْحألّخن ألًْخلختحْآلآ زّ[ْحألَُّّْ
ئُّخلُّحتْْ شُّيّيُّذّ[آل أل[مُّيألُّّزآ ئُّخلُّحتّـ مُّيئّ[آل خلختْجنرآ ئُّخلُّحتّـ
خلّوُّذ ةُّخبأل[آل: َُّّْض[ئ ئُّْ: ْحذ[ جبحأل[َّْ: جنُّحت�ََّّْا: ئُّخلُّحتْ: ٌ[آل ض٢ ضٌُّ[آ
ضٌُّ[ّـ أل[مُّيألُّّّزّـ خلختْجنر أسُّخلرُّآ: :إل[ْجن[أل خبأل[آل جبحٌى[ألُّ خبأل[ألُّّـ:

ئُّخبأل[آل:مج٢حَّْ. ]�ٌ حت ٌُّجنُّحت�َّاآ:خ
ئُّخبأل[آل ألّىلُّ ذًألحبَّة[أل حتَّضألُّ خلُّحتَّحت�حٌّ ّف خئ ٌر جبَّةخت ئُّؤد[حتٌََُّّّْ:
ٌرُّ ألّىلُّجي:ملخت ةُّْحجبَّة[ز إلُّآلآ خىلًْء ض[ف نيُّألحب خ[خلّ[ألحبَّةٌُّآلآ ةُّجبْحذخت
خُّهُّئجمُّهٌُّّ ضحلؤُّذ خُّال ألُّخًَّْآ ألّجمر ّ ؤ ّ ه مجُّحتني ألحبََّّْآ ّ طُّس طُّْ

.أل[حت�حخلرُّْض ًٌَُّّةّ خُّجن خُّال ةختجبَّْآ ألّحلال ّ ؤ ّ ه
زحنرًّحأل خُّط[حت�حخلرٌُّّ حتحخلر ئُّخ[خُّذّدًْآلّـ ألّىلُّ حتَّضألٌُّّ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ

خبأل[ألُّ. ئُّخُّإل[ة[أل
ٌٌُّّّ]خ ئُّْ خُّحتَّضألُّمجختذأل ط[ة[حتا أط[حتةّئخبٌ[ٌّ د ّ ئُّةر ألّىلُّ
ٌألَُّّْآ سّ[جبَّةخت خُّخُّجبَّآل ةُّخبأل[آل ٌحبح ئُّْ جبحتحَّْآ خُّخُّجبَّآل ألُّجبحتحَّّْـ ةُّخُّجلٌإلف
ألّىلُّ إلُّحتَّْإل[ مجختأل�ُّآ ألّحلال ّ ؤ ّ ه هُّئجمُّهٌُّّ خ نيُّؤىُّ ئُّال ألّىلُّ زحنرًّحأل
زختخلّ[حتََّّْْ ٌخت خب جبَّض[ذُّ جبَّجلحألآل خُّخ[ذخت ئُّأل[مُّيذُّّّز ةُّمُّي جنر[ألٌُّّ طُّْ
مجختأل�ُّآ ألّجمر ّ ؤ ّ هُّئجمُّهٌُّّ:ه خ جبٌجم[آل طُّؤُّجي ٌحلؤ[أل:جبَّجلحألخآ حت خُّخُّحتإلُّؤ
ؤ[ٌٌُّّ جبٌجم[آل خبأل[ألُّآ ذ[ٌدُّذ ألأل[مُّي جنجيّـ:ضختس طَُّّْجي:ةُّسُّخلرُّ

خبأل[آل. خ جبحأل[ألُّ خُّإل[
ُّئُّمج ٌ ٌى[ْحت حت ةُّألّىلُّ ّر أل ّ جبَّخلُّك طَُّّْ مجختأل�ُّآ جلحت ذخت ىّ ض[ئ
خبأل[آل ئُّؤ[ه خُّحتمجختٌّ ٌدُّحتٌّ حت خلًححتا جبٌّ أخلّؤآل هُّئجمُّهُّةٌُّّ ضًجبٌّ
ٌ خُّسحت خبأل[ألُّ نُّحتٌحلٌَّّ ئُّجبَّخلرحبحأل“ ةُّألّىلُّ طٌَُّّّْ ٌرَُّّْآ ٌُّةحبَّمجخت
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خبأل[آل خ[ٌئخبٌّ ىٌ خُّذ[ٌدُّفُّألحب طُّؤُّجي ّرآ جبَّجلحأل خبآل جبْحةُّْذأل ئُّأل[ْنيًْآلّـ
خحبحذخ“. حلٌ[آل ّ إل ةُّجبَّذًحألخ جبَّخ[ز أل[ْ

خبأل[آل ّؤٌُّّ ةُّط ٌ حل ّ إل “ذُّألإل[:  جبَّف جبَّْْالاجبح ئُّأحت�َّمجُّجلٌّ خلًححتٌخن جبٌّ
رّؤ[آل ّ خبأل ىختجبألخُّيدًئ ذُّألإل[ حتحخلرُّيّألٌُُّّْ ىٌ حل ّ إل ّرآ إلُّؤ[ألد جبَّذًحألف

ٌر“. خُّجبَّخلرحب
خ[ٌئخبٌَُّّْ ئضضُّحت�ٌّْْ ّىحم خل فئضضُّحت ىختجبآل ّئألى إلُّحتجبْْةّ[آل: ْحذضض[
ّر خدُّضحن خُّخبأل[آل ط[جلحجبٌُّّ طُّْ أل[ذًحألخ ئُّخبٌ[آلّـ ىختجبألُّ ّئألى جبَّجلحألآل خَُّّْ

ٌّحبَّةُّآل. ةُّني[َّْحت�
جبَّذًحألف ألّىلَُّّْ ئُّحت�ْحأل�ٌُّّ ىجمّ خل جبْحئّحلؤ خُّحتَّذىختجبألٌَُّّّْ خلُّخ[حتَّز
ئُّخبأل[آل خُّخُّإل[ذخت: ألُّحتٌرَُّّْ: ئضضُّحت�ٌّْْ ذُّألإل[ زّ[ْحآل ٌُّةُّالث ط[ْإل[ٌُّآ ّف خئ
ُّةحتَّنيُّئ ْ ضً خُّال ألفآ سّ[ْحجل ؤختل َّْةً خبآل ّـ زّ[ْ جبَّْْالث ألختحْآل. ّ أل[خل
ٌُّةحبح ُّئُّمج خُّئىً ٌُّة١:ألفآ زّ[ْحآلّـ:خبأل[آل:جبخبٌّ ُّّالث ّ خل إلٌُُّّ. ٌُّةجم[ألّ[آل
ئُّحتحجبَّخُّجبَّحت خألُّؤ[ ذُّخلّ[ؤ حتَّمجضضُّجل إلضضُّحتجبْْ نيضضًححتَّالث إلٌُُّّ. سّ[ْحجلٌ[آل
خُّإل[ة[ألّ[آل ّىحمّـ خل جبْحألٌُّّ فةُّحت جبَّخآل خ٢ْخنيًأل[ألُّ طُّال خل[جبَّةختحَّْة[أل
خُّخ[حتٌّ خُّخبآل خلُّخ[حتَّز ألّىلُّ ذختٌّ ىّ �ْحألّأل ذ٢ نيُّألحب إلُّحتَّْإل[ سّ[ْحجلَّآ

ٌر. خُّحتني[ْجبَّةُّْ زجلَّذّمحبح
خبآل خُّجبخبٌّ خُّحتحجنى[ٌّْ ٌر ألُّجبَّذًحألخت “ألّىلُّ ِ جبَّئضض جن[إلّألحبَّ ٌُّإلُّحتخ
حتَّمجُّجل نيُّألحب نيًألىُّ خحلحألفآ ألجمرّ ؤ ّ خُّه ألُّجبَّجنرًحألف ٌرآ: ئُّيُّئُّؤدحبحت
جبخبٌّ ةُّألّىلُّ جبجلٌَُّّْ حتَّمجُّجلؤ[آل طَُّّْألحبَّجي خبأل[ألُّآ جبخبٌّ ألّىلُّ ئُّألًْخلّألُّة[أل
جلٌ[ذخت ٌألحبألٌَُّّّْ خُّضً ًٌجمرّ[آل ّ ز ألّىلُّ ألًْخلّألُّة[أل ّحنر[ إل خُّال ألُّّّآ خبآل

إلٌُُّّ“.

خلُّحتني[َّْة[آلث
خل٢ذَ ألّرحنُّآ:شّ[ذَآ هّئإلّئال هختٌحبحتٌ حطختَّآ حكًخلًمُّ ٌْىّدّحبٌ[ 1إ

حئوئجموُّّ.
.2003 مجإلختحآلآ يخيّحبَّخلختحآ جن[إلألحبَّآ ألًجنف جلآل:جبحتذوىخت:ألّىلُّآ 2إ

حألضض � َّْحتمجضض٢ آ جن[إلّألحبَّ ألًجنف إلضض[ْنيضضُّحتطآ ؤّألّحلؤ ّ ه ألّىلُّّـ 3إ
ةُّحتٌال ئُّه[حتخلَُّّّْث:ظُّؤُّجب

ٌ[ئًال ألًخلّأل:ط٢لف:جبٌّ ألّىلُّ:مجختٌ[آ ِ ة[ذ 4إ
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سّ[جبَّة[ذَُّّْا ر ّ خ[حتٌ:خئّؤُّذ:ئُّجن ؤًٌُّْة ُّأذ[ئ
.]إل[جنال:خل
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ألًْخلُّحتْ ئُّأل[ْ: خلّجمٌُّّ أل٢ :ْ :أل[خلختْجنر :ْ ذ[ٌدُّز: خ[حتْجبضُّ طُّْ ط[ٌُّ
خلٌُّختحألُّ ط[ئجلْ ْأل[ؤ حتَّهر[حتَّ طُّْ إلٌُُّّآ هٌُّئُّخلًْهُّة[ألحبح إلًألُّحتؤُّألحبْ

ّر…ح جن ئُّنيُّؤى ّىآل خُّجن
نيُّّّح رّ جن ْ خئّؤُّذ ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌّ نيُّّّح رّ جن

“ذُّألإل[ ث جبَّف حطجمحباجبح ؤجمرُّض[ق:ئُّحتؤ[أل:أخبحةختَّ طُّشال ئُّال:خ[حتٌََُّّّْ
إل[جنال طُّشالآ َّجبح ئ٢ أخّ�ًؤ[آل ملُّألَُّّْ“ مجُّْحتَّ أل[أل ّ جبحإل جبَّذًحألآل رُّة[آل ّ جن
ًحآل ّ ئُّأل زرُّْ :زًٌَُّّألحبٌُّة طٌَُّّّْ ئُّخلُّحت ث“إلضض[ْحت�حآل حتؤ ٌّْطُّألحبحت .]خل

إلٌُُّّ“ رّحبح ّ ْجن طُّهختحألحبآل
ألًْخلُّحتْ ئُّخبٌ[أل ّ خُّجن ألُّخًحٌُّ رٌُُّّ ّ جن طُّال “مجضضُّحت ًّحٌُّ ّ ز حتؤضض
طُّْ ض[َّْأل ألُّجبَّخًْألُّ إلُّحتَّْإل[ ألُّجبَّخًْآ ًٌَُّّّ جن خُّْ هٌُّئُّخلًهُّة[آل
جبٌجمرهجمىآ أخُّئحلحءآ خُّقًْألُّجي ةُّضجمرّ[ألَُّّْ. مجُّْحتحألٌُّّ أل[ألُّ ّ جبحإل

هئخ٢ا“.
أألّىلُّآ مجُّْحتٌَُّّّة[أل ْ أل[آل ّ ئُّجبحإل ألىًف: أل[ذًحأل ذختآ:ةُّخم حذ[ٌُّة خُّْ: ٌ[آل
ْ خبٌ[آل مجُّْحتٌَّّ ىّ خُّجن ر ّ ةُّجن طَُّّْجنحبح ئُّمجُّئ خى[ز ةًطا ل[آل ْ إلئحبَّحتئف
جلحتٌّ ىّ خُّجن ٌّجبحٌألُّؤ ّرّخن جن ّر:ضًجبٌّ ّحبَّني ز خُّال ألًخلّألُّة[ألّ[آل:خًَّْآ

ّر. هٌُّئُّخلًه[ألُّخ طُّْ أل[ألُّة[أل ّ جبحإل
ضٌ[آل جمرّ ئُّز ْ ذًحت�َّجبَّخآل خُّط[خل[أل خئّؤُّز ةُّخل[أل“ ث جبَّف طُّهذًآل
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طُّؤ[آل ط[خل[ٌآ ىضُّئ ّىلُّْحألٌُّّ خُّز ّ خئ َّْء جبَّخبٌآلآ ٌ خُّسحت جبَّحتجبَّنيآلآ
جبَّخبٌآل“ خًْآل ْ جلَّؤُّآل ئُّجبَّحتٌََّّّْ

جبحخُّجنحبَّة[زآ يأل[ه خُّنيُّألحب: رُّّّآ ّ جن ًحجلٌّ ّ جن طُّال: طُّحتخلر طُّمجُّحتني
خ ؤختل ؤٌُّئ ؤ[ئّ﴿ًئّ[آ جنألُّض ٌ[آل ةضُّؤ هّىختٌّآ ُّخبحألجنئ ج جبَّف
ٌ[آل إل[ذآل ّ ئ ّ خُّه ٌ:س[حت إلُّألحب ْ ّحبَّة[ز جبَّخلرس �حؤ[آل ذ٢ ْ ٌحلٌّ جبْحتَّزُّحت ْ ٌ]ّذُّأل

ٌر“. جب ٌ]ذة ضةجنغ ذُّأل[ألُّز ْ ردًْآل ّ جن
ٌ إلُّألحب خُّخ ؤُّجلآل ةُّخل[ٌُّذ خلُّحتطٌَُّّّْ جبَّنيألَُّّْ يجمُّة[آل جلحتخٌُّّ
إلٌُُّّ. رحبح ّ جن ْ خئّؤُّز ًحآل ّ ئُّأل مجُّْحتَّ زًٌَُّّألحبٌُّة ٌ[آل ألُّّّآ خًْأل رآ ّ ئُّجن
سّأل[ ل٢ حتخلآ آ خ[خلى[ئ هةآ أألّىلُّآ َّْء ةُّخل[أل ٌّجبَّةخت خ[حتٌََُّّّْ ئُّال

َّْحتخ�ختٌآل. خُّقًْألُّ …ا ر٢ئل ْ جبئ٢خ ْئوآ
رُّّةٌُّّ ّ ةُّجن ٌألّألَُّّْ جب أئًئًزا جبةرحت ألَُّّْةٌُّّ ّئى ّ ئ قًْألٌُُّّة َّ ئ٢
ْ ا خ[خلى[ئ ألًجنرٌُّّ ْ خلًةختحز: أجنٌُّر[أل أل[ْأل[َّْ اٌّ: خ[خلى[ف ْ أخلًةختحز
جبَّخلر خئّؤُّذَُّّّْ ٌُّآل:جنٌُّر[ألُّةُّئ ةُّخلٌُُّّ طُّْ خئّؤُّز آ طُّْ نيًألخُّخ

ألحبحتحَّْ. ّ ًَّّجن ئ
أل[ذًحألآل إلُّحتمجّحل مُّحتَّذ جنألد٢حألحت :ْ ألًْخلُّحتحآل ًّحٌُّ: ّ ز آ .]خل إل[جنال
إلضضُّْف خ�ختَّ ْ خىُّآل ضٌ[آل جبَّحتْألُّّة[أل ْش[ئُّذُّ خلّجم أل٢ خ[خل
خُّال ّ[ألحبح:خ[جبَّخلرُّآ ّ ر:ذ ّ ئُّؤٌُّئ:جن ج:طُّْحآل:جلحت ْجبَّف جبَّجبَّآل جن[حتجبألٌَُّّّْ

ٌآل. أل[ْخ٠ ّرا خُّأجن خٌَُّّّْ جبَّذختخلآل نيًألىُّ آ فخئ حتحخلر ٌختآل أل[ْ
طُّْحتْزُّّة[آل:ألُّء ألًْخلُّحتَّ ْ:جن[م٢ْ هٌُّئُّخلًي طٌَُُّّّْ سّ[ْحجلٌّ ذ[ةُّ
ىٌ ة[حت ْجن[حتجبألٌَُّّّْ خلختْجنرُّّ ىّ ش[ئُّذ طُّؤُّ ّ[ألًحٌُّ ّ ز خُّئىً أل[ذختخلآلآ
طُّمجُّحت أل[ألَُّّْ ّ ْ:جبحإل نيُّؤىُّ:زًٌَُّّخلرُّ:خُّخئّؤُّذ خُّذ[ٌدُّذ:ةُّطُّال ألُّجنّ[َّْآ
ّىّخن:خئّؤُّز ر ّ إلُّؤًْ:جن ألُّّّْ ّر ّ:جن خئّؤُّذ ًّحٌُّآ:“إلُّؤًْ ّ إل[جنال:ز ني

ألُّّّ“.
خئّؤُّز طٌَُُّّّْ طٌُّْخن جلحتآ ىّ خُّجنىئ إلٌُُّّآ ذ[ٌدُّز ىّ ش[ئُّذ خُّال
ْ ٌحلٌّ زُّحت جبْحتَّ ْ ٌ]ّذُّأل خ ؤٌُّئ جلٌ[ذخت أل[ةؤٌُُّّذُّّْ ىٌ خًألَُّّْحت

إلٌُُّّ. ةُّأل[حتمج٢ٌّ
مجُّْحتٌَّّ أل[أل ّ جبحإل ْ هخل جبَّخضضًَّْ طضض[جلححتجبح ْ ٌ]ّذُّأل ئُّة[ذ حتحؤد
جنّنختَّة[أل إلُّؤًْ خل[ئحبح نيًححت ئُّؤ[ٌَّّْ ذُّألإل[ نيآل ْحألُّخ مجُّحت جبَّضجمرَُّّْآ

.جبَّألًْخل
ألمُّي هُّئجمُّهٌُّّ ًٌْح ّ ّحن ئ خلُّحت ْ ةّإل طضض[جلححتْ ز[جي جبٌى[حتز

أل[. ّ خُّحتإلُّؤإل
ْ خئّؤُّذ ألختض جلحتََّّْ حنٌُُّّةّ ة ْ جنألُّض خضضُّطضض[جلححتْ مجذُّآ
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جبحَّْ. أل[ألُّة[أل ّ جبحإل
ٌحبحتحْآل ّىَُّّْ:مجخت ز نيُّؤى جبْْ خئّؤُّذ ْ رّ جن أنيآل ؤًحٌُّ. ّ :ز .]خل إل[جنال

إلٌُُّّا. مجُّْحتَّ جنحنة ْ خُّإلُّْئ ًٌجمرّ ز ئُّخُّإلختَّ س�ُّ خئّؤُّذ خُّال آ
خبٌ[أل“  ْجبَّف جبَّألًخل:جنٌُّْجمرض خ:أل[ألّجمى[ٌّا خُّئحلحء خ[حتٌََُّّّْ ئُّال
حتخلرُّْ ى﴿جمرألٌ حت ْ ز[ةألًْخم مُّجلحذآ يُّإلختآ ة[حتةختجبآلآ ة[ذجتؤ٢ أز[ألحلَّا ؤآل

جبَّخلرُّْحخبٌَُّّ…
خُّحتَّخٌُّ[آل ذ[ جبحجبَّضجمرآ زُّعُّحتَّة[أل أٌ[ألحلَّا خلُّم[ز جنُّْحآل: خُّئحلحء

جبَّضًححتجبََّّْ. خُّحتجبَّْحال:ي[ٌَّّْ ْ جبٌَّألًخل
ىّ ضُّئى[أل خئّؤُّذُّة[آلآ ألًْخلُّحتْ ْحٌُّ ّ ةُّز إلٌُُّّآ ّ خنيًأل ني طُّمجُّحت
شُّجل ْةؤٌُُّّذّ[آل:ألُّّّ. حلحألحبححتٌّ ّ ض زًٌَُّّألحبٌُّة إلّمت ْ ّجمجلآل خ ّصجم[خمآ ّ خ
خُّة[ذ زًٌَُّّخلرُّ طُّؤُّ ئُّحتحخلرّحبح خُّال أل[ةُّآلآ ؤًّحآل ةحت�ْ: ْ هخُّيُّحتَّخ[ئ
هُّحتَّألجم[ٌّ ؤُّخلُّئٌَُُّّّْ طُّْ ٌّخُّإل أجبٌى[حتزا أل[ألَُّّْ ّ جبحإل ْ ْألًْخلف ة[حتةختجبآل

ّحنر. إل ّ س
ْ أل[ؤًحتذ[ش ٌّجبَّخألُّإل جلحتس[حت ّرا ْجن أخئّؤُّذ فخئ جبَّذًحألف ٌُّخ
ْخبآل ئُّؤألحبحئ ضٌ[آل: ذُّأل[ألُّز ٌُّإلُّحتخ حلححتخًْآلآ ّ ْخ ىضُّئ:خلُّحتع ٌُّّ�ّ س
ألًجلحآ ّ خلس ة[ألرآ أجبٌى[حتزآ ئُّ إلُّحتة[ال ئُّؤد[حتٌََُّّّْ مجختذًَّْ ٌحل جبْحتزُّحت حلحآل ّ ْض

أل[. ّ ألُّإل خبألّ[ٌ[آل هةا خل[حتذُّحتآ ألّىلُّآ
ّ ةُّخل إلُّؤّحنُّ إلُّخلرّحبَّةختجب ةُّ حتحجبٌٌَُّّّ طُّْ مجٌُّحنرُّ جنخألإل[َّْحت رّ جن

ٌر. خىًخب أل[ألُّة[أل ّ ذ[جبحإل ةُّْذًَّ خُّجبْحٌحبح
خ[خل ى[ألٌ إل[ْحت� ٌّ جلحتس[حت ْ جبَّةختجب خُّألّ�ُّحتحأل إلُّخلر إلُّؤّحنُّ أة[ؤا
أطُّهجم[ألٌُّّ ّرآ ّىختجبخ ئ ْحٌّ حتَّأل�ُّ إلُّحتطَُّّْجنُّ جبَّةختجبْ ٌّض ةًجنرألض

ّر. خألًخل خلّحلٌوا
جنًةختجبأل ْ جبحٌى خ جنٌُّْجمرض ٌّخُّإل ا جبئ٢أخ جبَّحتْألضض ٌ مجخت
ىختحَّْْ ّ ئ نُّجبحتٌّ إلُّخلرّحبَّةختجب إلُّؤّحنُّ ْحٌىختجب خ[ْةآ ؤختجبأل ز[جي ّ حئ خُّخبَّألخت�
خبٌ[× ذًحأل[ٌّ ْ جبَّةًخبال ضال “ جبَّف جبْحس[حت ضةًجنرألّحبح. س[حت:إلُّْف نيُّألحبٌآل

خألًْال“. إلُّؤّحنُّ خ ٌر جبَّؤُّْ ألُّؤ[َّْْ
خئّؤُّز يٌُّختحأل طٌَُُّّّْآ ر ّ جن ْ خئّؤُّز سّ[ْحجلٌّ “ جبَّف .]خل إل[جنال
ْة[حتٌّ خُّذ[ئ ألٌُُّّةٌ ْحت� ر:خُّحتَّْ ّ جن آ:يٌُّختحأل ط[ْحجبَّخ أل[ألَُّّْ ّ جبحإل ٌّ]�ٌ ئُّحت
جبَّخًْ خئّؤُّز طُّْح ألُّخًحٌُّآ مجُّْحتَّ أل[أل ّ جبحإل مجُّحت ْحذ[ جبَّخ[زآ أل[جن[ٌجمرٌُّّ

ّر. جن ىّ خُّةُّخل
ْ ئُّأل[ْ خئّؤُّذُّة[ألُّ: ألُّخًْأل خُّإلختَّؤُّألحب طٌُّْخن إلٌُُّّ ذخت :ىّ ض[ئ
ْئم سّأل[ ْل٢ ْألّىلُّ: ةط ل[آل ئُّخبٌ[أل َّْةً .ٌَّْط[خلًجب أل[ألُّة[ألّ[آل: ّ جبحإل
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إلُّخلر ةُّخم ألّىلُّ خًْآ إلُّخبححت: ْ خختخل إلُّؤّحنُّ ةط: ل[آل ٌر. جبَّحتجبَّةُّْ
ئُّجبحٌ ؤختجبآل ئُّز[جي ةُّخم: : ٌّإلُّألحب “ جبَّف ٌّض َّْء ألُّجبَّةختجبآ ٌَّخُّمجُّْحت

أل["“. ئُّخبٌ[ألحبح ٌرآ:خُّال ؤألّخن:جب حتخبٌّ جبَّخآل
ةًجنر... ٌّض ئُّجلَّز ذ[ؤىختجبأل ز[جي ْئوّخن

خلُّحتني[َّْث

ألُّْجلحجب حأل� َّْحتمج٢ آ .]خل إل[جنال ألًخلّأل ّرا“جبح ْجن أخئّؤُّذ ًحآل ّ “ئُّأل أ
خلُّحتجبَّالإ2002 جبَّجلمج[ٌّ طُّخلًجبآ طُّقُّجب




