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ةًحتجب ٌَُّّْمجًذ[حتٌّ:ألُّذ:ْ أل[خلّأل[ئّحلال
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أل[ئّحلؤّأل[خل مجضضًذضض[حتٌّ
ىٌ مجًذ[حت ّجمر[ ط ذ[ ةًحتجبٌّ
ذُّأل[ألُّز ألُّّّآ: ٌُّة�ختذًْ:
ىّ إلُّْئ إلّمت: ّجمر[جي: ط ذ[
ٌُّة﴿جمرأل خ ألُّّّ سضضحبٌّ
طُّمجُّحتني مجضضًذضض[حتَّآ طضضُّال
إلُّأل[ٌْحبحْ ئُّ أل[خلّأل[ئّحلال
ط[ؤ[ع جبَّحتطضضُّعضض[ؤضضحبح ئُّ
ضضُّذضضجبَّْئ جبحتْخلضضرضضىضضختجبألضض
طضضُّال ألضضضُّذضضضٌَُّّْضضضُّآ:خضضضضُّال
خ[خم ةضضًحتجبجبح ً ّ ئُّأل نيُّؤىُّ
ألُّّّآ ْحٌّ :ىّ ضًحخل ْ
ؤضض[ألضض[ْ خضض:ضضضجمضضرضضألضضُّحت�ٌّْْ
ْ أل[خلّأل[ئّحلال ؤُّنحلحة[أل
ةًحتجبٌّ : ألُّذٍَُّّْ مجًذ[حتٌّ:
َّْةضضً ؤّإلختجبحجب: :طُّةختَّؤ
ئُّ حت�ْْألضض[ةضضدضض٢ ألضضًْخلضضُّحتْ
جبٌضضحبْ طضض[ٌضضحبٌضض[جبح مجضضلضض[حتٌّ
جبَّض[ذُّحت�ْْ. خلُّحتعُّة[أل

ٌّض أل[خلّأل[ئّحلال أمجًذ[حتٌّ
أل[نُّة[ألي ٌضض[آل نيُّّّح
ئُّ ةضضًحتجبٌّ أل[ئّحلؤّأل[خل
ذ[ خلُّحتإلُّئحبحألَُّّّْ خلُّحتَّذ[ٌّ
ّىحبحٌُّح ط[خلر مي ئُّ ّجمر[ ط

أل[خلّأل[ئّحلال خضضض٢ةضضضٌُّّ
سُّضر خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ إلُّحت
جبَّة[ذَُّّْآ جنر جبْْ ئُّخلُّحت
ْحذُّ ٌخلُّحتخُّض ٌُّةُّؤّ[آل
ٌخلُّحتخُّض خ إلضضُّْئضضحبحآل
خلُّحتَّْحتٌخن ألُّذٌَُُّّّْآ طُّْ

خًَّْ. ئُّؤٌُّحبحألحبح:ْحجل خُّال إلُّخًَّْآ ٌَُّّْألُّذ مجًذ[حتٌّ جنحت�جنُّة[آل:ةًحتجب ٌجتحٌ جبحت خُّ
طُّةختَّؤ:ؤّإلختجبحجب

ط[ٌحبٌ[ مجل[حتٌّ ط[ث
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ْ:جبَّجلمج[ٌُّء جبحال حبحألُّ:خإلُّْئ
ّرطُّْ خرًحأل ةُّ ّ جبَّْئُّذ ٌ[آل
خلُّحتَّْحتٌحبح ئُّ: :ٌُّّخلُّحتخُّض
جلحتٌخن ىّ خُّجن ٌرآ ٌحل خس[حت
خ٢ؤُّألحبَّة[آل خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ ئُّ
خلضضضُّحتَّْحتٌّ أل[ألُّجبٌّ ّ إل ئضضُّ
ضضضُّذضضضجبَّْئ ةضضضُّ طضضضٌَُّّْضضضُّ
طحتمج[ألُّ خ[جن١ٌآل ألُّذَُّّْآ:
ٌخلُّحتخُّض طضضضٌَُّّّْ خضض
ألُّذٌَُُّّّْء خلضضضُّحتَّْحتٌّ ْ
خلضضُّخضض[حتَّز ٌضضرآ ٌضضحل خضضسضض[حت
ألضضُّذضضَُّّْجي ضضضُّذضضضجبَّْئ خضضُّ
إلٌُُّّآ سضضّضض[ْحجل أل[خلٌُّّ ّ ز
جلَّؤّألٌُّّ ئُّ أل[خلّأل[ئّحلؤّخن
ضضُّذضضجبَّْئ جبحؤضضضُّجلحتحألضضضحبألضضض
خضض٢ةضضٌُّّ ةضضُّ ألضضُّذضضٌَُّّْضضحبح
نيًْألخ خل ٌختألٌُُّّآ ؤجب
ٌُّةُّؤّ[آل إلٌُُّّآ مجختأل�ؤ[آل
طُّؤختٌىُّّة[آل نيضضًْألضضخضض
ةُّ هُّحتَّألجم[ٌُّّة[ألُّآ ْ
ألُّذَُّّْ ضضُّذضضجبَّْئ ًّحٌُّ ّ ز
إلُّؤ[آل أل[خلّأل[ئّحلال ٌضض[آل
ٌ[آل ألّحنرؤ[ألُّ ضضُّذضضجبَّْئ
ألُّذٌَُُّّّْة ةُّ إل[ْْذُّّّآ
حبح ّ ذ إل[ْألحنّأل جبٌ[حتٌىختحْ
طُّخل[خل ألُّذٌَُّّّْ ٌرُّ أل[ةخت
إلُّؤًْ ْ هُّحتإلُّألل ْ جلؤ[آل خُّ
إلُّْئحبحألُّ خُّئىً جنرُّة[ألَُّّّْآ
ًٌَُّّةّ نيًححتني خطٌَُّّّْ
حت�جلمجضضضضض[حت ضضضضض[ء جلَّؤضضّضضألضض
ًَّّ نيًححتني ئُّال: ةُّ: ٌرآ خىخت
ضضضُّذضضضجبَّْئ جلَّؤضضّضضألضضّضضّضضُّجبح
ٌرآ جبحتْخلرحبَّةخت ٌختألُّ ؤجب
أل[خلأل[ؤُّةٌُّّ جبَّْئُّذُّجي طُّال
إلّىلى[ز خُّال إل[ْْذُّّّآ
ألُّذَُّّْة[آل ْ ألُّخبحجبَّة[آل: ئُّ
ألّحنرؤ[أل نيُّْخل[ألحبألٌَُّّّْ
ْآ ٌر أل[ةخت ّ ئ ألُّذٌَُّّّْ[آل ْ
ألُّخبحجب ئُّ إلّىلى[ال أل[خلأل[ؤٌُّّ
رُّ ّ أل[خ ألُّذَُّّْة[ألّخن ْ

طُّؤُّ ةُّ مجحنرآ: أل[خلأل[ؤٌُّّ:
ُّذجبَّْئ ٌّجبَّْذضضضخت حنّ ز

.ذْْ]إل
ٌّجبَّْذخت ّ جبَّْْال:ز ئٌ ؤجب
ًّحٌُّ ّ ز :أل] طُّك – طّر[ف
ٌَُّّْألُّذ ُّذجبَّْئ ّر جبَّخ
إلُّحت خ ْحذُّ آ خد جبحتْخلضضر
خ ْآ ّ جبَّْئُّذ ألُّذٌَُُّّّْء
ألُّذٌَُُّّّْءآ ّ جبَّْئُّذ إلُّحت
ضضضضُّذضضضضجبَّْئ طضضضُّؤضضضُّ ةضضضضُّ
آ ٌّضضحبَّْذضضخت ّ زضض ألضضُّذضضٌَُّّْضض
ضضُّذضضشضض[ئ ةضضضُّ:جلحتذضضضختٌضضضآل
أل[ئّجمرّأل[خل ذضضًألضضحبحت�ٌَّّْ
ةُّ جبحتْخلضضضضضرضضضضضىضضضضضختجبَّْْآ
ْ أل[جلٌحلال مجٌُّحنرُّ خلُّحتَّع[ال
[ألّ[آ طُّك ْ] ّطّر[ئ ئُّ ه[جنّحلال
طضضُّْ ضضّضضُّال ّ خلضض نيضضًْألضضخضض
حتخبإلُّذحبح ئُّ ةُّ خنيًْألٌُُّّ
ٌّّحبَّْذخت ّ ز ةُّ جبحتْخلردًَّْآ
ةُّ جتٌُّّْْة[آل ّ ؤ جبَّْئُّذُّ
ألُّذَُّّْآ ُّذجبَّْئ ٌرُّ خىخت
جبَّْئُّذُّ:جبَّخلرىختجبَّة[آل ٌ[آل
ألضضضُّذضضضَُّّْآ:ْحذضضُّ ٌضضألضضُّ خضضىضضخت

َّْةً جتٌُّْْة[آل ّ ؤ جبَّْئُّذُّ
إلّألحبخلر[آلآ ذًحتةّ[آ حآلآ ط٢
ئُّمجُّئ خلُّحتَّع[ال: نيضضف...آ
ٌختألُّ ؤجب خحلحه حبحألخلُّحتإلُّئ
سّإل[ألّحبحآ أل[ئّحلؤّأل[خل ٌ[آل
ألُّذَُّّْآ:ْحذُّ ُّذةختحألُّ:جبَّْئ
أل[ئّجمرّأل[خل ؤُّخحبَّط
طُّال ةُّ شًةؤحبَّة[زآ ذّ[
جبَّْئضضضُّذضضضُّ:خلضضُّحتخضضُّضضضٌضضُّ
ألضضُّذضضٌَُّّّْ ألضض[ٌْضض[ألضضحبح ئضضُّ ْ
جلحتٌضضألضضُّآ ْ خلضضضُّحتجبَّخلضضضر
رُّ ّ جبَّخ طُّؤُّ: :�هُّحتإلُّأل
ألضضُّذضضَُّّْةضضُّآ هضضُّحتإلضضُّألضض�ضض
ضضرضضُّ ّ جبَّخضض طضضُّؤضضُّ ألضضضضضُّخبحجبٌّ
َّْةً ألُّذَُّّْةُّآ ألضضُّخبحجبٌّ
جبَّْئُّذُّةُّ حألحبح ط٢ ئُّ طٌَُّّّْ
ه[حتخلآ :ىّ جبَّْئُّذ رُّ: ّ جبَّخ
ضضرضضُّ ّ جبَّخضض ذضضًحتةضضّضض[ ْ ئضضضُّ
ٌّإلُّألحب ذًحتةآ ضضُّذضضجبَّْئ
ُّذجبَّْئ إلٌُُّّ: جبَّْئُّذّخن:
آ ٌّحبَّْذختّ ز جبحتْخلرىختحٌْ[آل:
ضضضُّذضضضُّةضضض[ألضضضجبَّْئ َّْةضضضضضً
طًحتجبآل...ا خلًحتٌ[آ أخلنًجبٌُّآ

جبَّْئضضُّذضض[ألضضُّآل طضضُّْ طُّؤ[ألُّ
طُّْحتْز طّؤ٠ٌ[ئّحلؤ ةُّ
1916 ألضض]خلضض ئضضضضُّجبْحٌّ
زُّق[أل جبْحٌّ: خضضضضُّجبْحَّْ:
ئُّخلُّحت ةُّ خّىآ خل[ٌىحم
ألُّذَُّّْ ؤُّخحبَّط إلُّؤ[آل
ألضضُّذضضٌَُّّْضضِ ضضضُّذضضضجبَّْئ ْ
ألُّذٌَُّّّْ ئُّ جبحتْخلرّ[ألىختجبآل
خًَّْ هُّحتإلُّأل�ُّةٌُّ[آل ْ جلحئ
جبَّْئضضُّذضضُّةضضُّآ �هُّحتإلُّأل
ًّ أل ُّذُّة[ألش[ئ ئُّ ّ ٌُّة
ةُّ طضضٌَُّّْضضُّ: ألُّذُّْحألُّ طضضُّال
ألخلّط٣ُّ ٌّّحبَّْذخت ّ ز
ذًحألٌَُّّّْ ٌ[آل: ألُّذٌَُّّْآ:
آ:ةُّ:ألُّذَُّّْة[ألألُّذُّْحٌُّذ
ألضضُّذضضٌَُّّّْ خضضذضضٌُّّ ذضضخت:ئضضُّ
ٌ[آل ٌألَُّّْآ جبَّذً مجضضُّْحتَّجبح
أل[خلأل[ؤُّجنّ[آل حت�َّأل�ُّ إلُّحت
ئُّ طضضضضٌَُّّّْ َّْء ضضر ّ ألضضُّخضض
أل[خلأل[ؤٌُّّ ٌ[آل إلٌُُّّآ خلًحتٌ[
َّْء ضضر ّ جبَّخضض جبَّْْؤضضضّضضض[آل:
إلٌُُّّآ حيضضحبح مضض٢ ئُّ طضضٌَُّّّْ
ٌئُّؤ[آل ؤجب خل طُّال ؤُّ ّ ط
ألُّذُّْحٌُّذ :ْ خنيًْآل ئُّ
خ٢ةُّةٌُّّ إلٌُُّّآ:ةُّ جبألّ[جبح

أل[خلّأل[ئّجمرُّ.
أل[ئّحلؤأل[خل أإلُّئًؤُّحتس
خلضضضُّحتَّذضضض[ٌّ ئضضضُّ ةضضضضضًحتجبٌّ
ّجمر[ ط ذ[ خلضضُّحتإلضضُّئضضحبحألضضَُّّْ
مجضضُّجنضضٌُّّ نيضضضضآل نيضضضألضضضُّْ

ةختجبَّْْح
ئُّجبْحٌّ ةًحتجبٌّ أل[ئّحلؤأل[خل
خضضضضُّجبْحَّْ 1843 خلضضضض[ف
خُّجبحتض[آل جبَّخلر ئُّخلُّحت
ضضحبَّةضض[زآ ّ جبَّخلضضرضضسضض زضض[جنضض[
ؤ٢ٌّ ةضضُّ ز[جن[ خضضُّجبحتضضض[آل
طُّال خًْآ خذ[آل طُّؤ[حتَّذ
خًْ ّ خُّجن طضضُّؤضض[حتَّذضضُّجي
م٣ً[أل ضضضُّذضضضجبَّْئ ئضضُّ
ٌّض ألضض[ْنيضضٌُّّ ذيًخل ْ
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خ٢ٌّ ؤ٢َّ طُّال ز[حتحخلرًَّْآ
خرًحأل ةُّ جبَّةختجبََّّْ ئَُّّْ
ٌخلُّحتخُّض ئضضُّ ٌضض سضضحت
ط[جنىختح خُّ ْ جبحتْخلردى[ز
ةُّ جبَّةضضضضختجبآ ئضضضَُّّْ خضض[خلضض
ةًحتجبٌّ ُّذجبَّْئ ٌُّّْطٌُّ[أل
ز[حتٌَّّ ْ]ط ْ جبحتْخلردىُّآل
ّر إلُّخ ضضضٌضض[آل: ذ[ٌدُّذ
طُّؤُّجي ةضضختجبٌضضحنضضّضض[آلآ ْآ
ةُّ ضضألضض ّ جبَّخلضضُّكضض طضضضضَُّّْ
ز[جن[ خُّجبحتض[آل طُّؤ[حتَّذ
نيًْألخ خًَّْْ جبَّْئُّؤُّألحب
إلُّخًَّْآ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌحنّ[آل
ْ ضضضٌضض[آل خلىٌُّّ نيًألىُّ
إلُّخًَّْآ :ٌجبححتح :زحنرًّحأل
خلضضُّحتجبَّؤضضُّجبح ئضضُّْ ذُّأل[ألُّز
خُّأل[ٌّْ إلٌُّألّ[آل ٌضضجتٌّ ألضضً
ةختجبَّْْآ ز[جن[َّْ خُّجبحتض[آل
ُّذجبَّْئ خُّأل[ٌّْ: ّحن١: ز ةُّ
جبْحٌّ جبَّةضضختحآ م٣ً[ألَُّّّْ
ألُّؤ[ْ ؤ٢ٌخن ْجنٌُّّ طَُّّْ
زضض[ئ إلضض[ذضضُّ زضض[جنضض[ ْجنضضضٌُّّ
خُّجبحتض[آل خُّأل[ٌّْ ْ أل[َّْةٌُّّ
ٌضضألضضختحٌضضَُّّْآ جبَّضضضً زضض[جنضض[َّْ
خل[ف ئضضُّجبْحٌّ خُّجبحتض[آل ؤ٢
أل ّ أل[ؤ ؤ٢: ََّّْآ 1843
ز[جن[آ خُّجبحتض[آل رُّ ّ جبَّخ ْ
خلُّحتخُّض خُّْحذ[ٌّ ز[جن[ ةُّ
ئُّ ألُّّّ :ّ خُّجن آ: ْ ٌضضر جب

.م٣ً[أل ذُّجبَّخل
زضض[جنضض[ ْجنضضضضضٌُّّ نيضضضأخضضض
ئضضضُّْ خضضضضُّةضضضض[حتإلضضضض[ذضضضضًَّْ

خلُّحتجبَّؤُّجبحح
طُّؤختٌّ ضضىضض ّ حت�َّْجنضض طضضضَُّّْ
أجبٌضضوضض[ةضضرضضاٌضضُّآ ْحيضضّضضنضضُّ
ئُّْ حأل شًةؤخت� ٌّجبٌو[ةر
ز[جن[ٌُّذ خلضضضُّحتجبَّؤضضضُّجبح:
أل[ٌّْ خُّجبحتض[آل: ٌُّخ خًَّْآ:
خضضُّجبحتضضض[آل جبَّألضضضض ٌّضضضض
ّض جن نيآل ز[جن[آإلُّحتَّْةً

ٌّض ألضضض[ٌّْ ؤضضُّقضضًجبٌضضخن
ةًحتجبخلر[آلآ ز[جن[ٌّ ّر جبَّأل
ةُّ جبٌضضوضض[ةضضرضضٌضضُّ طضضضُّؤضضضُّ
ئُّْ ةضضًحتجبٌّ :أل[ئّحلؤّأل[خل
1883 ئُّ:خل[ف جلَّؤّألٌُُّّجبح:
طضضُّال ئضضُّخضضُّحت جبحتْخلضضرضضدضضًْآ

ض[ألُّث
م٣ً[ألُّّة[آل جنىجمر 1إ
حتْخلضضضّضضض[ْ جنضضضضضضضُّحت�ٌّ ئضضضضُّ
ةُّ جبَّْحتْخضضضُّحتَّةضضض[ألضضضّضضض[آل
إلُّؤًْ:أل[ْنيُّة[أل:ألٌُّ[ألرًحأل

خىُّآل. ئآل:ةختأل١]ٌض
ضضحلٌّ ّ إلضض زضضٌُّضضحبحخضضًْألضض 2إ
ئُّخلُّحت خضضذضض[آل طضضُّؤضض[حتَّذضض

ؤ٢:خُّجبحتض[آل. جبَّخلر
رُّ ّ جبَّخ ز[جن[ خُّجبحتض[آل 3إ
أل[ئّحلؤّأل[خل يجمُّةُّحتٌّ
ؤ٢ ّحن١ ز نيًألىُّ ةًحتجبٌّآ
ؤ٢حٌُّذُّّّجن طُّال ْ خًَّْ
ؤ[َّْآ ّ س ٌّخ زحنر[ْزحنر
جبَّخلضضضُّذضضضُّةضضضٌُّّ خضضضٌضضضُّ
ٌّجبٌو[ةر ضضىضض ّ جبَّخلضضُّذضض
إلضضُّؤضض[آل طضضُّؤضضُّ خلضضّضض[خلضضّضضُّآ
خ٢ؤُّألحبحأل ةُّ يجمٌُُّّ طُّْ
جبٌَّضضىضضُّآلآ ألضض[خلضضّضضألضض[ئضضّضضحلال
جأل[خلّأل[ئّحلال  جبَّف ةضضُّ
خُّال ٌختألٌُُّّآ ؤجب ىّ حت�َّْجن
ّخن ز جنرُّة[أل ذضضضضُّْحٌّْ
رَُّّْآ ّ أل ّ خُّة[حتجبَّإل ٌختألُّ ؤجب
نيًْألخ خضضنيضضًْألضضُّ طضضُّال
ذحتٌألُّ ط[آل إلخحل....ْ طُّحتٌ
أل[خلّأل[ئّحلال ّ[ألًحٌُّح ّ ز ةُّ
ة[حت خُّال ٌختألٌُُّّآ ؤجب حت�حخلرُّ
ٌختألُّة[آل ؤجب أل[ ذًكُّ خُّ
خلضضضُّحتجبَّؤضضض ئضضضُّ جبَّةضضضضض[ز
ة[حت قًألُّ خ ٌضضختألضضُّجبحآ ؤضضجب
ؤًئًة ذضضضُّجبَّخلضضض خضضُّ
ةُّ جبَّةضضض[ز ضضض[ألضضُّجبحألضض ْ
طُّؤ[حتَّذُّة[ألُّ ذضضُّجبَّخلضض
جبَّةضضضض[ذضضضضَُّّْآ ضضضٌ ألضضضً ْ
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ألضضضُّخبحجب جلؤضضضض[آل:ْ خضضضُّ ةضضض[حت
خألُّؤ[ئُّة[آل ذضضُّجبَّخلضض :ْ
ةضضألضضآلآ جبَّةضضضضضُّآل جبٌضضضآل ْ
َّْةضضً أل[خلّأل[ئّحلال ٌُّخ
جبحتْخلرىختجبأل :خ إلضضُّْئضضحبحآل
خلّ[خل ًٌَُّّةّ نيًححتني
ضض�ضضًؤضض[آل ّ خضض خلضضضّضضض[خلضضضآ
ٌختألٌُُّّآ ؤجب جبٌضض[حتجبٌَّضضُّةضض
خ إلضضضُّْئضضضحبحألضضضُّ نيضضًألضضىضضُّ
ئُّخلُّحت جبَّْئُّز جبحتْخلرىختجبأل
ض[ءآ ٌ[آل ألّحنرؤ[أل خألُّؤ[ٌّ
جبَّْئضضُّذضضّضضخن ضضحنضض١ٌضضخن ّ زضض
خألُّؤ[ئُّآ خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت
طضض[ٌضضآل:ٌضضض[آل:ألضض[ْنيضضُّمجضضُّحتٌضض
جبحتْخلردًَّْآ ئُّؤ[ألُّ ّ ٌُّة
خلضضضُّحتجبَّؤضضضُّجبح ئضضضُّال خضضضضُّال
طُّخل[خل ئُّخلُّحت: جبَّْئضضضُّز:
ٌ[آل ألُّذَُّّْآ ٌ[آل ألّحنرؤ[آل
خلّ[خل ًٌَُّّةّ نيًححتني
ٌُّخ جبحتْخلردًَّْآ جبٌ[حتٌىختحْآ
فجبَّئ خ٢ؤُّألحبحآل ئُّ :ٌ جلحت
جبْحألضضٌُّضضُّةضضآل أل[خلّأل[ئّحلال
جبقضضًةضضختحخلضضّضضحبحآ ئضضضُّمجضضضُّئ
جبحْحٌّ جبقًةختحخل نيًألىُّ:
جبَّةضض[ز. :ضُّئ :ذضضُّجبَّخلضض
جبحْحٌّ أل[خلّأل[ئّحلؤّخن
جبَّة[زآ ألُّذَُّّْ ذُّجبَّخل
ضُّئ خُّؤ[أل[ٌّ ألضضُّذضضَُّّْجي
جبحْحٌّ جبقضضًةضضختحخلضض ٌضضضرآ: جب
جبَّةضضض[زآ خلضضضض[حتٌّ ضضضُّئضض
جبحْحٌّ أل[خلّأل[ئّحلؤّخن
ألّحنرؤ[أل شضضًةضضؤضضُّذضض

جبَّة[ز.
طُّؤُّ طضضُّمجضضُّحت أةضضضُّْحذضضضُّ
أل[ئّحلؤّأل[خل خلضضُّحتَّذضض[ٌّ
أل[نُّة[ألي ط[ٌ[ ةًحتجبٌُّآ
ٌّة ط[ٌ[: نيفح: طُّؤُّ جبْحٌّ
خُّ ةضضًحتجبٌضضّضضُّةضض[آل جنضضحت�جنضضُّ
ٌُّة ئضضُّجبْحٌّ ٌُّء أل[ني
ةضضضًحتجبٌّ ألضض[ئضضّضضحلؤضضألضض[خلضضّضض

ٌرح إلُّخبؤ[حتجبَّةخت
ز[جن[َّْ خضضُّجبحتضضض[آل ئضضُّجبْحٌّ
أل[ئّحلؤّئُّ:أل[خل يأل[ه نيُّألحب
ضضرآ ّ جبَّخضض زضضٌُّضضحبح ةضضضضًحتجبٌّ
خضضُّجبحتضضض[آل ٌضضُّةضضُّال: أل[ني
ّض جن :ْ جن٢ ٌضضُّجلجبحآل ز[جن[ْ
طُّال ألُّإلختٌُّّآ :ٌّمًخٌُّحبْئ
أل[ني ط[جنىختح خُّ يأل[نُّ
ذضضضُّجبَّخلضضض جبحْحةضضضضختجبألضضضض
سّ[خًْألٌَُّّّْ ْ ٌَُّّْألُّذ
جبحتْخلرىختجبأل ْ ٌَُّّْألُّذ
إلُّؤًْ خُّ ةًحتجبٌُّّآ ُّذجبَّْئ
إلُّؤًْ ةًحت�ٌُّّة[ألَُّّْ ْ ةُّال
ذُّجبَّخل جبَّخلُّذ[ألُّ طُّْ
خًْآلآ:جبَّخلُّذُّ :ٌجبٌو[ةر
ألُّحتٌرُّّة[آل ْ خلًألألُّذ
مجًذ[حتٌّ إل[ذًْآل: إلُّخًْآلآ:
خألّ[ذأل[َّْآ أل[خلّأل[ئّجمرّ[آل
جبألّ[جي ذ[ألْ ئُّ ٌ جلحت ئُّ
ذُّألإل[ ْآ إلُّخًَّْ إلُّحت طُّؤُّ

ألُّخًَّْ. ؤُّ ّ ط ٌّ إلُّحت
خل طضضُّْ ٌضضُّةضضُّال :أل[ني
ضضحبحٌضضُّْ ّ ذضض خضضحلْذضضألضضٌَُّّْضضٌُّّ
1856 – :1834 ئضضضُّ
ذ[ جبْحذختٌخن ّرآ: جبَّض[ٌُّأل
آ جبَّض[ٌُّأل 1882 خلضض[ف
خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ ةضضُّ:إلضضُّحتخلضض
ٌضضُّجلجبحآل زضض[جنضض[ْ خضضُّجبحتضضض[آل
ٌّمًخٌُّحبْئ ّض جن ْ جن٢
آ ٌّجبَّمجضضضضخت ئضضُّضضض ألضضُّإلضضختٍ
خضضحلْذضضألضضٌَُّّْضضُّ:ئُّ خلضض طضضُّال
ةًحتجبخلر[ألحبح خلُّحتحألجمُّحتٌّ
ُّذجبَّْئ جبحتْخلردًْأل جبحْحٌّ
جبحْحٌّ ْحذُّ جبَّةُّآلآ ةًحتجبٌّ
ةًحتجبخلر[أل ٌُّة�ختذألٌَُّّّْ
ضضُّذضضجبَّْئ ذضضُّجبَّخلضض ٌضضخت خب
جبَّةُّآلآ :حأل ط٢ ْ م٣ً[أل
جبحتْخلرىختجبأل جبحْحٌّ ْحذضضُّ
جبَّةُّآل. ةًحتجبٌّ ذُّجبَّخل
خل[ف جبَّْْال:ئُّجبْحٌّ أل[ني

ّحبَّة[زآ جبَّخلرس 1882
أل[ني ٌّضضّضضحبَّْذضضخت ّ زضض ةضضُّ
أل[ئّجمرّأل[خل خحلْذألٌَُّّّْ
آ طُّخلرُّألدًئ ئُّ �هُّحتإلُّأل
ألَُّّْة[أل ئُّ  ؤُّفة طُّؤ[ألُّ
ألضضضٌَُّّّْ خضضُّجبحتضضض[ألضضّضضُّةضض[آل
طُّْ طُّؤ[ألُّ ْآ ألُّإلختٌُّة[آل
م[ف طُّؤف ةُّ ةُّخل[ألُّآل
م[ف ةضض[ؤضضُّحتحآل خضضُّجبحتضضض[آل
خحلْذألٌَُُّّّْة خضضُّجبحتضضض[آل
ةضضًحتجبٌضض[آل :أل[ئّجمرّأل[خل
خحلْذألٌَُّّّْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت ئُّخب
ئُّ َّْةضضضض[ألضضضضحبح ذضضضًحتةضضضُّ

:جبحتْخلرىختجب. طُّخلرُّؤدًئ
ئضضضُّجبْحٌّ ُّّال ّ خل أل[ني
ٌُّةُّؤَُّّْ سّإل[أل �سُّأل
يأل[نُّ طُّال ّحبَّة[زآ جبَّخلرس
خحلْذألَُّّْ يأل[نٌُُّّ::ةُّ طُّْ
خحلْذألٌَُّّّْ ألُّذٌَُُّّّّْة[آل
٣ى خحلْذألٌَُّّّْ ظُّئفآ
ْآ حآل طضضض٢ :ةًحتجبخلر[أل ئضضُّ:
ؤُّقًجب ّض جن خحلْذألٌَُّّّْ
حيضضُّْآ مضض٢ ةًحتجبخلر[أل ئُّ
ئُّ جبحط ط[مجختٌّ خحلْذألٌَُّّّْ
ةًحتجبخلر[ألحبحٌُّآ خضض[ةضضًحتٌّ
خلُّمّحبٌخن ّض جن خحلْذألٌَُّّّْ
جبٌ[حتٌىختحٌّْ أل[ْنيٌُُّّة ئُّ
خ[ةًحتجبحٌُّآةُّ ةًحتجبخلر[أل
ةضض[حتٌضض�ضضُّحتٌّ إلضضُّحتٌضضُّةضضٌُّضض[آل

إلُّخًَّْ. ذُّْحٌّْ
خحلْذألُّْحألُّ طضضُّال: أخضضضضُّال
ألضضُّةضضختحَّْ :�إلُّؤ[إلُّأل خضضُّ:
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ألٌُّرًحألًَّّ ْ
ئضضُّخلضضُّحت إلضضُّخضض طضضّضضشضض[خضض
إلُّؤّحنُّ ْ شىًؤُّذُّة[آل

خلُّحتةًذىختحْآلح
خضضضضحلْذضضضضألضضضضُّْحألضضضضُّ طضضضضضضُّال
خًَّْ سّ[ْحجل خلُّحتجبَّؤُّة[ألّ[آل
ْ ةًخبحَّْذَُّّْ: طُّؤٌُّ[آل ْآ:
ْآ خلُّحتٌإلُّئحبحَّْ ذختٌ[آل طٌُّّْ
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جبَّْئُّذُّ:ذ[جلَّ ْ ظُّف:خًْآل
طّؤسختٌ[ئّحلؤ:جبحؤُّجلحتحَّْة[أل
قًألُّ خضض ألضض[ْنيضضُّةضضُّآ ئضضُّ
حة مضض٢:ْ خلضضًحتٌضض[ ْ حآل طضضض٢
ذًحتةّ[ ْ حآل ط٢ ْ ٌّجبحجبَّؤُّجلحت
جلحتٌَّ[ألَُّّْ جبَّخلُّذُّ خُّْ
قًْألُّ خ خىلًةحبَّخألَُّّْآ
حتٌُّذُّة[ألطّؤسختحذ ئضضُّ
ئُّ ْ حآل ط٢ ُّذجبَّْئ ه[حتخم:
م٣ً[أل حتٌُّذطّؤسختحذ
طُّْ جبحتْخلضضرضضحبَّخضضآلآ ذًحتةّ[:
جبحتْخلردًْآل ةُّ خحلْذألُّْحألٌُّّ
طُّْ جلحذضض :شًةؤ جبحْحٌّ
ٌ[آل ةضضضختجبَّْْآ أل[ْني[ألٌُّ[آل
ضضضُّئضضىضضّضض[آل ؤضض[هضض جبحْحٌّ
ّجمر[جي ط ذ[ ةُّ ةضضضختجبَّْْآ
ألضض[نضضيضض خضضضضضُّحتجبَّْحؤضضضضضُّ.
خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ نيضضًححتَّؤضضّضضخن
ةضضضًحتجبٌّ ألضض[ئضضّضضحلؤضضألضض[خلضضّضض
1998 خلضضضض[ف ئضضضضضضُّجبْحٌّ
مجًذ[حتٌّ ةُّ ّحبَّة[زآ جبَّخلرس
مجًذ[حتٌّ خُّ خًَّْ ٌَُّّْألُّذ
ةّ[أل[ذ جبحْحٌّ: ْ : هضضّضضحبحتحف
ئُّأل[ْ جبَّةضضضُّآل ألضض[ْنيضضٌُّضض

جبَّْئُّذُّة[ألحبح.
أل[ئّحلؤّأل[خل أمجضضًذضض[حتٌّ
ط[ٌ[ نيألُّح يأل[ن[ألُّجبح ئُّال
ُّذجبَّْئ جبحتْخلردًْأل جبحْحٌّ
ةًحتجب ٌ[آل: ةختجبَّْْح ةًحتجبٌّ:
جبحْحةختجبأل ئُّ: جبَّة[ز: جنُّحتال

جبَّْئُّزح
جبحْحٌّ ٌُّةُّؤحبح أل[ني ئُّ
ضضُّذضضجبَّْئ جبحتْخلضضرضضدضضًْألضض
ئُّ جبَّةضضضضض[زآ خلضضُّحتخضضُّضضض
ضضىضض ّ يضضألضض[نضض جبَّْْؤضضضضضضضحبح
ئُّْ إلضضُّحتٌضضُّةضضُّ ظُّئُّّّْ
ألٌُّ[ألرًحألًَّّ جنضضحت�جنضض[ألضضُّ
ئُّ ْ خرُّألألَُّّْ ذخت أل[ْنيُّة[أل
ٌ إلُّألحب ْآ خًْآل �ْجل جبخبٌّ
شًةؤ خحلْذألٌَُّّّْ خًْألُّذُّ

1961: خل[ف ئُّ ز[جن[آل جلحذآ
ةًحتجبخلر[ألِ ئضضُّ: خضضضضُّجبْحَّْ
ةًحتجبخلر[آل ذضضُّْحٌّْ حة مضض٢
جبْحذضضختٌضضخن ٌضضضرضضضَُّّْآ جبَّمجضضضخت
ؤطّجم حت�جنجن ئضضُّجبْحٌّ
ةضضًحتجبَّةضض[ألضض خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ
ْآ ضضر ّ جبَّخضض زضضٌُّضضحبح حآل طضضض٢
إلُّجنر[ة[ألَُّّْ جبْحٌّ ئُّ جبْحذخت
ْآ ضضر: ّ جبَّخضض زضضٌُّضضحبح PKK
جلٌ[ذخت مجًذ[حتَّة[ألّ[آل: طُّؤ[ألُّ:
ْ خضضًْآل نيُّةحبححتٌّ مجًذ[حتٌّ
خًْآل. خلّ[خل خحلْذألٌَُّّّْ

ئضضُّؤضض[ألضضُّ إلضضضُّحتٌضضضُّء أطضض[ٌضض[
أل[ئّجمرّأل[خل ىٌ مجًذ[حت

ذُّْحْآلح
ة[ال إلّمت ئٌُُّّآل ؤُّ ّ ط ّجمر[ ط
خحلْذألَُّّْة[أل خُّجنُّة[أل ئُّ
مجًذ[حتٌّ ةضضضًحتجبٌّ خلّ[خل
ْحذ[ٌٌُّّ خُّْ أل[خلّأل[ئّجمرآ
ط[ؤ[خبَّؤ[آل خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ ةُّ
ٌُّخ ألضض[خضضّضضألضضفآ ضضىضضختجب ّ زضض
ّ[ألًحٌُّ ّ ز ٌّإلُّألحب جبَّخّألف
ّجمر[ ط خضضحلْذضضألضضُّْحألضضٌُّّ طضضُّال
خلّ[خلف خحلْذألٌَُّّّْ إلُّآل
جبٌ[حتٌىختحْآ جبحْحة[حتٌُّّة خ
ضضّضض[ألضضًحٌضضُّ ّ زضض ٌضضىضضّضضخن إلضضُّألضضحب
خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ طضضُّؤضض[ألضضُّ ةضضُّ
جبٌو[ن ةُّ أل[خلّأل[ئّجمرف
ٌُّّْجبٌَّ[أل جبَّةُّآلآ ةًحتجب ئُّ
إلُّخ ًٌَُّّةّ نيًححتني ةًحتجب
ٌُّخ ٌىحبحآ أل[ْ إلضضُّحت ٌخت ئُّخب
ض[ألٌُّّ رُّ ّ جبَّني طضضُّؤضضُّجي
طُّؤُّجي أل[خلّأل[ئّحلؤَُّّْآ
حت�جلمج[حتٌّ ئُّؤ[ألُّ أل[ذًحأل ةُّ
ّر جبَّخ طَُّّْ ئُّخُّحت: ّرآ خد
مجُّْحتَّذختآ ىّ ط[خلر رُّ ّ خىل
مجًذ[حتٌّ ةُّ طٌَُُّّّْ طٌُّْخن
ئُّال ةضضًحتجبٌّ :أل[ئّحلؤّأل[خل
خُّْ ؤُّشىًؤُّ خلُّحتجبَّؤُّجبح
ًّجبَّْئُّذَُّّّْآ أل إلُّئًؤُّحتسُّ

ضضُّذضضجبَّْئ جبحتْخلضضرضضدضضًْألضض
ز[حتنيٌُُّّة ئُّإلُّحت ةضضًحتجبٌّ
زًٌَُّّألحبٌّ ذُّألإل[ ةًحتجبخلر[ألحبح
ْحذضضُّ ألُّّّآ ةضضضضًحتجبََّّْ خضضُّ:
ألضضّضضّضضُّ:ةُّ ضضًٌَّضضُّ ّ جنضض خضضضُّْ
حبحَّْ ّ ز جبَّْئضضُّذضضّضض[آل ةضضًحتجب:
ةًحتجب ةختجبَّْذَُّّْآ حت�َّذ ْ
ةًحتجبٌّ ضضُّذضضجبَّْئ أل[ذًحأل
ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ضضألضضٌ جبحفضضُّجلحت
إلُّئًؤُّحتس جبْْ: ذضضًحألضض[ٌّ
ٌضضُّةضضُّال ألضضّضضّضضُّآ مجضضختألضض�ضض
ًّجبَّْئُّذآ أل إلُّئًؤُّحتس
طضضُّْ ضضألضض[جبحز. ّ زضض ٌضضض�ضضضٌُّّ حت�
جبألّ[ْ ئُّ خلّ[خلُّّ جبٌو[ةر
ةضضًحتجبٌّ ئضضُّ:ألضض[ْنيضضُّةضضُّ:ةضضُّ
جبَّخلرى[حتٌّ أل[ذًحأل حبحٌُّ ّ ذ
خى[زآ :خلّ[خل ألُّضحنٌُّّ:
خّألّؤ[آلآ حيحبح م٢ قًألُّ:ئُّ خ
ةؤ[حتٌّ جبخبٌّ جبألّ[ إلُّؤًْ ٌ[آل
خ طضضٌُّّ حألضضُّآ طضض٢ ؤطّجم
خ ألضض[جبَّآل ةضضًحتجب :حتؤُّذ]ٌ
ٌُّّ�ّ ز طٌَُّّّْ خ جبَّْئُّزآ
خ ٌ[آل ّرآ إلُّخ حلذختٌّ ّ خُّإل
جنُّحتي ذُّقًحتٌّ حتؤُّذ]ٌ
جبَّجبَّآلآ هضضُّئضضُّخلضضرضضف ْ
ئُّ ضضىضضُّ ّ ٌضضُّةضض طضضُّؤضضُّ خضضٌضضُّ

ؤُّخلُّئُّة[آل.
ٌّض ةًحتجب ةُّ رًحألُّّّ ّ أز
َّْةً :ْ ألضضُّةضضختجبَّْْ جبحْحٌّ
ألُّةختجبَّْْ ة[حتٌّ:خ ًٌّجمر ز
ضضُّذضضجبَّْئ مجضضًذضض[حتٌّ ٌضضض[آل

ألُّّّح خًْق[آل
طضضُّال ؤضضضضَّْ خضض طضضُّمجضضُّحت
قًألٌُُّّء نيُّألحب زختخلّ[حتَّ
طُّمجُّحت لخلة َّْحتخ�ختٌآلآ
ألُّجبَّخًْ إلُّحتمجّحل ألٌُّ[ألىختجبحٌُّ
جبَّْئضضضضضضُّزآ:ذضضُّقضضًحتٌّ خضضُّ
خلًجبحآلآ خ[جنًحتٌّ ٌ[آل جنُّحتي
جلٌ[ذخت ؤُّ: ّ ط ئُّ نيّ[آل طُّؤ[ألُّ:
خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ ةضضضختجبَّْْئضضضُّ

خُّال ضٌ[ألحبحآ ألُّذُّْحٌُّذ
ُّذًجبَّْئّ أل إلُّئًؤُّحتس
خضض[جنضضًحتٌّ ْحجبَّةضضضضضض[ز:ةضضضُّ
طُّمجُّحت سّ[خىُّألَُّّْآ خلًجبحآل
ضضُّذضضضضًجبَّْئ ّ ألضض :زحنرًّحأل
حتٌضضضوضضضختحألضضضحبال ضضضرآ ّ ألضضضُّخضضض
إلُّئًؤُّحتس ٌُّخ ألُّجبَّةختحآ
خُّال ٌُّّْألضض[ٌضض ُّذًجبَّْئّ أل
ّجمر[ ط ةُّ خلّ[خلٌُّّّ ألُّضحنُّ
جبَّحتخ[جلخفآ حَّْ خخت� خ[ؤ[ألحبح خُّ
جن[ٌ[أل ىٌ ّؤُّجية[حت ط خُّال
ّف خئ ةُّ ألُّةختجبَّْْآ خ[٣[آل
س�ُّ ّرآ ألُّخ طُّؤُّ: ؤًحهّي
مجًذ[حتٌّ جبَّخّألف ئُّؤُّجي
خ[جنًحتٌّ ئُّ أل[ئّحلؤّأل[خل
ضضىضضٌ ةضضًحتجبخلضضرضض[آل:مجضضًذضض[حت
ْ إلُّْئ٢ مجًذ[حتٌّ ظُّئُّّْ
حألّخن مجحت� مجًذ[حتٌّ ْ ؤ[أل ّ خلئ
ذضضُّألضض[ألضضُّز خضضضضًَّْآ زضضٌُّضضحبح
خضضُّال طّجمؤُّّة[ألّخنآ
ٌ]ذة يجمٌُّّ ةُّ طضضٌَُّّّْ
إلُّئًؤُّحتس ةضضُّ جبَّةضضض[ز
ألضضُّذضضٌَُّّْضض خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ
آ ٌُّّْخى خٌُُّّةحبح ةضضًحتجبٌّ
خضضُّذضضُّألضضإلضض[:مجضضًذضض[حتٌّ إلضضضُّحت
ةضضضًحتجبٌّ أل[ئّجمرّأل[خل
خ ألُّّّ ز[خل[ْ: ةُّ: ألُّّّآ
ٌُّخ مجًذ[حتَّآ طُّال ألُّخًْأل
ؤُّخلُّئٌُُّّ طُّال ةُّ طضضٌَُّّّْ
إلُّئًؤُّحتسُّ رَُّّْ ّ ٌأل جبَّخخت�
س�ُّ جبَّْئُّذُّّةٌُُّّآ: :ً ّ أل
ْحيّنُّجبح ئُّال ؤُّ ّ ط ئَُّّْجي
جبَّْئُّذ[ألُّ طُّْ جبَّحتَّيُّذ
حبح ّ ذ ةًحتجبٌّ: ّجمر[ ط أل[ٌُّآلآ:
ٌ[آل ةضضضختحَّْآ ز[حتنيُّز[حتنيُّ
مجًذ[حتٌّ حي م٢ ضضُّذضضجبَّْئ
خلُّحت ٌرُّ جب ةُّ خُّال نيُّّّح
جبَّحتَّيُّذ ؤٌُّحبحألحبح ئُّ حل ّ إل
ئُّ ٌضضض جلحت ألضض[ٌضضٌُّضضآلآ:خضضٌضضُّ
ٌَُّّْألُّذ خحلْذألَُّّْة[أل
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ؤضضٌُّضضحبحألضضحبح ئضضضُّ ةضضضضضضًحتجبٌّ
ئُّ جنىجمرّ[آل:ضًححتجبَّْْ:ألُّء
مجًذ[حتٌّ إلُّحتَّْإل[ مجًذ[حتجبحآ
طُّمجُّحت حآلآ ط٢ أل[ئّحلؤّأل[خل
حتْخلّ[ٌّ ُّذجبَّْئ إلضضُّحتجبْْ
طُّْ جبْحٌّ لُّّذخل ْ ةآل
خلضضُّحتجبَّؤضض خُّحتٌر[ألّ[ٌّ: ْ
طُّؤختٌى[ٌّ ْ سّإل[أل �سُّأل
سضضُّألضضلآ إلضضضضضُّحتجبْْ جبْحٌّ
ٌخلُّحتخُّض ُّذش[ئ طُّْحآل
حقضض[آل طضض٢ جبٌضضىضضرضض[ذضضحتٌّ ْ
إلُّحتجبْْ ئُّ ةُّ ألُّز[حتحخلر[ٌُّ
جبْحٌّ جبحمج٢ةختحآ سُّأل�ُّةُّجبح
ٌُّخ [ألىختجبآ: ّئني ضٌ[آل:
جبٌىر[ذحتٌٌُّّ ش[ئُّذُّ طُّْ
مجُّْحتَّة[آل جبحمجضض٢ةضضُّحتَّ ةُّ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ جبحتْخلرّ[ألىختجبَّْْ

إلٌُُّّ. جلحتٌّ
طُّهه[ألجمر[آل طضضُّمجضضُّحت ٌضض[آل
ئُّجبْحٌّ طّأل�ئّحلَّة[آل طُّمجُّحت
خضضضُّجبْحَّْ 1800 ألضض]خلضض
إلُّحتمجّحل ألُّةختجبحٌُّآ جبحتْخلر
نيًألىُّ ألُّجبَّخًْآ جبحتْخلضضر
جبٌىر[ذحتٌّ ضضىضض ّ جبَّْئضضُّذضض
أل[ْ ّ ئُّز طضضُّْةضض[ز خضضضًْآ:
ٌّضضضض خضضضضضضُّحتخبََّّْألضضضضضضحبٌّ
جبحتْخلرىختجب. طُّهه[ألجمر[أل

ز[ةجمر[آل سّ[خًْألٌَُّّّْ ٌ[آل
هحن[حتٌّ خضضُّ إلّألحبخلر[آل ْ
خُّحتٌر[ألّ[ ٌّحتحخلضضرضضُّْضضض
ش[ئُّذُّة[آل ٌّة ٌُّخ خًْآ
إلُّئًؤُّحتسُّ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ
إلٌُُّّآ ًّجبَّْئُّذُّّة[ألَُّّْ أل
مجضضًذضض[حتؤضض[آل ؤُّ ّ ط طُّمجّأل[:
جلٌ[ذخت ْذ[ألُّ طُّْ ئُّإلُّؤًْ
ىّ جلْك ؤُّ ّ ط ٌُّخ خًَّْآ
إلُّؤّحنُّ ىختحَّْ ّ ئ جلحتؤضض[آل
ٌُّأل�ختٌّ سّإل[أل حت�َّْجنضض
ألضضضضُّةضضضضختجبَّْْآ ةضضضضضضًحتجبٌّ
75 حت�َّْجنضضض خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ

هُّْذ[ألآ :ني :خضض[حتجلحألضض ٌّ
أل[ْنيُّ أل[ذًحأل ةُّ ةًحتجب ٌ[آل
رَُّّْآ ّ ٌأل خ�ُّحت� حَّْة[آل جبحخخت�
طُّؤختٌى[ إلٌُُّّ ّ إلُّئًؤُّحتس
خُّ ٌر خّ�حت� ألُّّّ يدًف
طُّمجّأل[ ةضضضًحتجب: يضضض[جلحعضضض
خُّال ٌر جبٌَُّّْ ٌّض ةًحتجب
حة م٢ ّجمر[ٌّ ط إلُّئًؤُّحتس

ّر. ئ ّ أل[إل ُّذًجبَّْئّ أل ْ
إلُّئًؤُّحتس[ألٌُّّ طُّْ ٌُّأمجئ
ّىختجبآ ز ط[ؤ[خبَّز سُّأل[خر ةُّ
ةُّ ألُّّّ طضضَُّّْ ئُّخُّحت: ط[ٌ[
أل[ئّجمرّأل[خل ىٌ مجًذ[حت
ةُّْحذُّ ألُّّّح ٌُّة�ختذًؤ[آل
ةُّخل[ٌُّذُّّ ئضضُّ ٌّألضضض[ةضضضخت
ةُّ خىٌُّآل خلّ[خلُّّة[آل:
ألُّةختجبَّْْح ْحٌ[آل ىٌ ة[حت

زضضختخلضضُّ جلحتٌّ جلحتخضضضضضضٌُّّ
حتخبإلضضُّز :خلُّحتَّةُّّة[أل

خلضضًألضضألضضُّذضضآ ذضضض[ألضضضْ :ْ
ىّ ْذ َّْةضضً ةضضًحتجبٌضضخن
ئُّ ضضىضضُّ ّ ْذضض ْ خلًألألُّذ
حتخبإلضضُّذضضّضضخن ذضضض[ألضضضْ
جنر إلّمت ذختَّآ: جبْحةُّْذًْ:
ؤّئئُّذ[ألُّجبح طضضضُّال ئضضُّألضض[ْ
مجًذ[حتٌّ ألُّّّآ حت�حخلرُّيّألُّ
طُّْ ئُّأل[ْ أل[ئّجمرّأل[خل
خ[٣[ألىختجبآ ةُّ: ألُّذُّْحألُّجبح:
أل[ئّجمرّأل[خل ىٌ مجًذ[حت
ألضضضّضضضُّْ خلضضضضضُّحتخضضضضضُّضضضضضض
جن[جلجنُّآ طُّْ خل[جلجنىختجبألُّآ
خُّحتٌر[ألّ[ْ :خ ةُّ: طُّذ[ذًحتء
ةختجب إل[ْزُّق[أل حتْخلضضّضض[ْ
سّإل[أل �سُّأل ئضضضُّجبْحٌّ
خُّ ٌضضضُّةضضضُّالآ:خلضضضُّخضضض[حتَّز
ٌ[آل ذًحتة أل[ئّحلؤّأل[خل
جبألّ[جبح جتٌّْْ ّ ؤ ئُّ ذحتحألّحلال
ئُّ ْحجلٌّ: ْحألضضُّةضضختحَّْآ جنر

ؤطّجم س[ؤّنٌُّّ إلُّؤًْ
حتْخلّ[ خضضطضضٌَُّّّْ: ضضألضض[آ ّ إلضض
ئُّ ْحألٌُّّ ّرآ خ ضجي ّ ئ
ذحتحألّحلال ز[آل: خحلْذألٌَُّّّْ:
أط[جلَّحتخ[ع[آلآ ْحذُّ أل[آ ّ إل
طجلخُّةجمر[آلآ ي٢نجمر[آلآ
ة[جلحنجمر[آلا ذًحتةؤُّألجمر[آلآ
ذًحتةآل ّجمر[جي: ط طُّؤ[ألُّ:
ذحتحألّ[آل خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ ْآ
ّىُّ ٌأل جنً ذحتحآل ةُّ إلُّخًْآ
ٌّز[جنى ةُّ ة[جلحنجمر[آل ئُّ
طُّذ[ذًحتء ْ خًْآل ذًحتةُّة[آل
جبَّخلر ْ أل[آل ّ إل ّ ئ ْحجلٌّ
طُّؤُّ ْحذضضضُّ ضضضدضضضُّحتجبحآلآ ّ ئضضض
ٌُّخ ألُّّّآ أل[خلّأل[ئّحلال:
ْذضض[ألضضُّجبح ئضضُّال طضضٌَُّّّْ:ةُّ
خلّ[خلُّذُّ ٌّجبَّمجضضضضضضضًجلَّحت
ئضضُّخلضضُّحت ألضضّضضّضضُّآ ؤضضضُّخضضض[جب
َّْخلضضرضض[َّْآ ّ جنر نيضضُّألضضحب:
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ئُّخلُّحت خلضضّضض[خلضضُّذضضُّةضضٌُّضض[آل
ز[حتحخلرأل ّحلَّةُّجي إل حلَّآ ّ إل
ٌّ ضضحلٌّ:ؤضضضُّْسضضضًجبَّآ ّ إلضض
ٌُّةُّّذ ْ ز[حتذ ض٤[آل
ئُّ ضٌ[آل ّحلٌّ: إل : ٌُّّْجبٌَّ[أل
حة مضض٢ :ْ ْذضض[آل خُّحتحؤدُّحت
خُّحتحؤدُّحت ئضضُّ: ذضضُّألضض[ألضضُّز ْ
أل[ْضجنحبح ألّجلخلزط
طُّال ٌرآ:خٌُّ:ذُّْحٌّْ ٌحل خس[حت
أل[ْنيٌُُّّجبح ئُّال خلّ[خلُّذٌُّّ
خضضضُّحتخبَّْألضضضحبٌضضضّضضضُّآ إلضضضٌُّضضضُّ
َّْء مجضضضُّْحتٌَّّ ىّ ْذ[أل
خُّحتخبََّّْألحبٌُّة[أل طُّؤختٌى[
حألضضضحبح طضضض٢ ئضضضُّمجضضضُّئ ٌّضضضض

 إلُّحتق طٌُّّ حألحبَّْْآ خضض:ئضضُّمجضضُّئألُّزىلخت� ةضضًحتجبخلضضرضض[آل
ّر. ٌأل ذختجبح:خّسىلخت� ىّ ٌأل جنً
خلّ[خلُّذ خلّ[خلُّز ُّّال ّ خل
خلّ[خلُّز نيًححتَّال ألُّحتٌرُّّّآ
خلّ[خلُّذ هختًٌَّآ خلّ[خلُّذ
جنر[ألُّ طُّال م[ذّوٌُُّّآ خلجلْ
خضض٢ةضضختجبألضضٌَُّّّْ ذضضضضضُّْحٌّْ
ةُّ آ أل ّ ّىحبَّإل ز حتخبإلُّز
نيضضًححت إلضضُّحت خضضُّ زضضٌُّضضًَّألضضحبٌّ

إلٌُُّّ. ش[ئُّذُّةَُّّْ
طضضُّؤضض[ألضضُّجبح خضضُّحتحؤضضدضضُّحت ئضضُّ
طٌَُُّّّْ ٌختألُّ: ؤجب :خلّ[خلُّذ
ط[جلحجبٌُّّآ ؤ[ي:ْ ض[َّْآل ةُّ

جلحألضضجمضضرضضّضضُّآ ألضضّضضّضضُّآ مضضُّيضض
طُّال ّحنر[ إل خلّجمرؤ[ذّىُّآ:
ٌّ ألُّء خ٢ةختجبألٌَُُّّّْ سحتَّ
ذُّْحٌّْ ٌُّّئ خُّئىً: ةًحتجبآ
ألُّإل[ذًَّذُّ جنُّحتي ذ[ألْ
خحلْذألَُّّْ ٌُّخ ةضض[ٌضضَُّّْآ
ألضض[خلضضّضضألضض[ئضضّضضجمضضرضضُّةضضُّؤضض[آل
ْ شضضىضضًؤضضُّذضضُّةضضُّؤضض[آل ْ
ْ:خ٢ةختجبألٌَُّّّْ طزجلخلّآل
حتجنضضألضضدضض٢ْ ئضضضُّ ٌضضضضضض جلحت
رُّ ّ جبَّني حتخبألضض[ؤضضُّةضض[قضض[آل
ةُّ ٌضضُّةضضُّؤضضَُّّْآ ضضض[ألضضٌُّّ
جبَّْحتٌّ ئُّ خ٢ةختجبألٌَُُّّّْ
ألُّحتٌر ْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ حلْ ّ إل

ّ ز ش[ئُّذُّ طُّال خلضضجل. ْ
ٌّجبٌو[ةر ُّذش[ئ ٌّجبَّْذخت
ٌضضض[آل:زضض[حتحخلضضرضضألضض ةضضضضآل.

ةآل. إلُّئًؤُّحتسُّة[أل
جنىجمرُّ ئُّجبْحٌّ ؤُّ ّ ط ٌُّخ
خضضحلْذضضألضضَُّّْ مجضضُّْحتَّةضض[ألضض
مجُّْحتَّة[أل أل[خلّأل[ئّجمرُّ
جنىجمر ئضضضضُّجبْحٌّ ةضضضًحتجب:
جن٢ ٌضضضُّجلجبحآل ْ خضضُّجبحتضضض[آل:
ألُّإلختٌّآ ٌّضضمضضًخضضٌُّضضحبْئ ْ
أل[خّألف ذخت خحلْذألٌَُُّّّْة
ؤ[ه جبحْحٌّ: ط[جنىختح خُّ: ةُّ
جبحتْخلردًْأل:ةًحتجبحآلخى[ز:خ
ٌّة خلُّحتخُّض ضضُّذضضجبَّْئ
ئُّ ةضضًحتجبٌّ خحلْذألَُّّْة[أل
ةضضختجبَّْْآ ةضض[حتٌّ ٌّجبٌو[ةر
حت�َّضضضألضضٌُّّ ضضر ّ جبَّخضض خضضٌضضُّ
ّر ز طُّؤختٌى[ د�ختٌآلآ ّ ئ
ةُّحتةًةحبح ٌُّّخ ٌّس[حت  جبَّف
ٌّس[حت ٌ[آل ّرآ ألُّني ؤُّني
ؤُّني حألحبح: ط٢ ةًحتجبٌّ ٌُّّخ
جبَّئّئ طُّؤ[ألُّجي آ أل[ني

ْحيّن:إلٌُُّّ.
خُّال مجضضًذضض[حتَّ طضضُّال نيأخ
أل[خلّأل[ئّحلال :نيخ ًٌَُّّّ جن
ضضًَّ ّ خضضُّجنضض ٌّضضضضض َّْء
ئُّخلُّحت ة[حتٌّ ٌختألُّةٌُّّ: ؤجب

ٌرح أل[ةخت
مجضضضًذضضض[حتٌّ خضضضضضُّجبحضضضضضضَُّّْ
ةضضًحتجبٌّ أل[ئّجمرّأل[خل
ٌ�ُّحتٌّ ألً :خ جبَّخلرأل[خ[ز:
ْ ألضضّضضّضضُّز ْ مضضضُّيضضضئ ْ
طُّال جلحألجمر خ٢ةختجبألٌَُّّّْ:
خلّجمرؤ[ذّ خضضُّ جنضضرضض[ألضضُّ
ة[ٌُّة[أل إلُّؤًْ أل[مج[زآ
ًٌَُّّّ جن خضضُّال حتخبإلضضضضُّز
نيًألىُّ خضضض٢جبَّةضضضُّألضضضَُّّْآ
خضضضضضٌضض[آل ضضحلحألضضُّ ّ إلضض طضضضُّال
ةألُّآ ٌّجبٌو[ةر إلُّؤ[آل
ةًحتجبخلر[آل ئُّ: طزجلخلّآل:
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إلُّؤ[آل خُّال:خُّ جبحتْخلردًْآ
ة[حتٌىختجبَّْْآ ةآل خلّ[خلُّذ
ةضضًحت�ٌّ ْ ةضضُّال جبْْ َّجبح ئضض٢
مجًذ[حتٌّ ذضضُّْحٌّْ ئُّ إلٌُُّّآ
ّ ةُّخل[أل ةًحتجبٌحبح خلّ[خل
جبحتْخلردًْأل ئُّ خ[خم ألف
خىُّآلآ ةضضًحتجبٌّ :ضضُّذضضجبَّْئ
يضض[جبحت شضض[سضض إلضضُّحتنيضضُّألضضحبَّ
خ[خلّ[ألىختجبَّْْآ ض[أل ْ
طُّحتٌ ةُّ جنرٌُُّّ طُّْ طُّؤُّ
دُّةُّجبح ّ ةر ئُّ خضض[ْال إلخحل
ألضضُّذضضَُّّْ ْ أألضضُّذضضَُّّْةضض[آل
خلُّحتَّذ[ٌّ  جبَّف ضضضضًحجلٌّا
أل[خلّأل[ئّحلال زٌُّحبحخًْأل
ةضضُّخلضض[ٌضضُّذضض :ْ ذضضض[ء خضضضُّ:
ّحبَّة[زآ جبَّخلرس ّحنخت�َّْ ز
ئُّ جبَّحت إل٢ مجذُّ:ْ ْ هّ﴿رُّ
ش[س ةًحتجبح ئُّأل[ْ [ألّ[آ طُّك
جبَّْئُّذّ[آل :خ[خل ض[أل ْ
ٌَّْضضض[آل ضضضحنضضضخت� ّ ةضضضختجبَّْْآزضضض
جبَّْْال أل[ني ةضضضختجبَّْْ.
زضضٌُّضضحبحخضضًْألضض ألضض[نضضيضض
ألضض[نضضيضض ذضضُّجنضضىضضّضضذضضُّآ
سضضُّؤضض[َّْحتخضضًْألضض ضضّضضُّال ّ خلضض
أل[خلّأل[ئّجمرُّآ خحلْذألٌَُّّّْ
ئضضُّال خلضض[ئضضُّ أ20ا: ضضؤضضُّ ّ طضض
يأل[نُّ طضضُّال يأل[نُّجبحٌآلآ
خُّحتخبََّّْألحبٌّ حلْ ّ إل خبٌىئ
خىُّحتَّة[أل ضًجبٌّ خلجلَّ ْ
ةًحتجبٌّ أل[ئّحلؤّأل[خل أل[ْ
جبحتْخلردًْآلآ ئخبٌىُّجبح ئُّال
ضضجمضضرضض[ ّ طضض ذضضض[ ذضضضُّألضضض[ألضضضُّز
ّر خد ألُّّّ ٌضض ٌضضىضض﴿ضضختحْ حت�
ئضضُّخلضضُّحت جبحةضضةضضّضضىضض[حت خضضُّ
جبحتْخلردًْأل ؤضضُّخلضضُّئضضٌُّّ
خ جبَّْئضضضُّذضضض:ةضضضضضًحتجبٌّآ
ئُّ ّ ٌُّة مجضضحت�حآل خ[ قًألُّ:
ألُّذَُّّْضًحجلٌّ مجًذ[حتَّة[أل
ئُّجبَّْحتٌّ ضُّئىّخن خًحٌُّآ
خضضضضُّال ةضضضضجبَّخضضضضًٌضضضضَُّّْآ

ّرآ أل[ني خضضٌُّضضحبح طُّخلئُّآل
ضضىضض ّ زضضضضضضجتحء:إلضضضّضضضمت:جنضضرضض
ُّْؤُّئة ئضضُّ: سضضّضض[ْحجلذضضختٌّ
ألضضضُّةضضضختجبَّْْآ جبقضضضًةضضضختحز
ئضضضُّخضضضُّحتطضضضٌَُّّّْ خضضضضضضُّال
ألُّذَُّّْضًحجلٌّ مجًذ[حتَّةٌُّّ
ةُّؤحبح ؤ[ٌَُّّْة ئُّ خًَّْ
ٌُّخ ةضضضضختجبَّْْآ: مجضضُّجنضضٌُّّ
ٌ�ُّز حت� إلٌُُّّ ّ ْحيّنُّذ
إلٌُُّّ ّىّخن ةُّخل أل[جبحزآ ّ ز
ْحيّنُّذُّ طُّال: ئضضُّجبَّحتٌََّّّْ:
يجمُّةٌُّّ ّر جبَّخ ة[حتخى[زآ
خىٌُّآل خلُّزإلُّحتٌّ خلًإلختحخ
جبَّؤًني[ْؤ[آل خ[  جبَّف ةُّ
خدّألف. سًحأل١ جبألّ[ خحنٌآل
خىٌُّآلآ طُّمجُّحت:طُّؤُّ ّؤُّجي ط
ط[جنىختح خضضُّ ضضر ّ جبَّخضض طضضُّْح
ّىُّ ؤّئئُّذ ةضضضًحتجب ّف خئ
آ ٌّضضضحبَّةضضضخت ّ ئضضض نضضضضضُّجبحتٌّ ْ
ّر. ّى:إلُّخ ًٌجمرُّ:جبَّْئر ّ ز
ئُّال ةًحتجبٌخن جبقًةختحخل
حت�جلمج[حت جبٌىر[ذحتٌُّ: ش[ئُّذُّ:
زختخلٌُُّّةُّ طُّؤُّ خىٌُّآل.
يضضجمضضٌُّّ خضضضضضضُّحتجبَّْحؤضضضضضضُّْ
ةُّ:إلُّؤًْ ؤُّخُّخلر:طٌَُُّّّْ
ش[ئُّذُّ ةضضًحتجبح ئُّأل[ْ: جنر

.ُّألُّةٌُّّ:خُّخلُّحتجبح:جلحئة
جبقًةختحخل ْ أل[خلّأل[ئّحلال أ
خُّ ةُّ طُّؤختٌى[ جبْْحألٌُُّّةآلآ
آ ٌّأل[ْجبَّخخت أل[ؤة[آل ذْ
إلُّؤًْ طُّؤختٌى[ خ طضضُّْحآل
جبَّجبَّآلآ يضضًحتخضض[ألضضّضضّضضُّء
ّخن ز خضضضًْآل ٌ]طُّؤختٌى
حت�َّخلضضُّألضضُّةضضٌُّّ حت�َّمجضضضضضُّجلَّ
طضضضَُّّْ طضضض[ٌضضض[ ضضضضٌضضض[ألضضضُّآ
ّ س ةضضُّ جبقضضًةضضختحخلضض:ٌضضُّ
ذ جتجبَّة[زآ ّ ئ أل[خلّأل[ئّحلال

نيح ّ طُّئ
�خُّأل[ْخ[أل يضضجمضضٌُّضضُّةضض
ئّسجمرا ؤ[حتذآل أخلّؤآل

ئُّ ضضىضضُّ ّ ٌضضُّةضض ةضضضُّ إلضضٌُّضضُّ
ألضض[ْجبححتَّةضض[آل ةؤُّئأل[خلُّ
خلّ[خل ذّحتٌّ ض[َّْأل ْ
 جبَّف طُّؤختٌى[ خُّ زختحتحئّحلالآ
firstا new nationأ
ذ[جلَّآ ألُّذٌَُّّّْ ٌُّةُّؤف
ألُّذٌَُُّّّْ ٌُّةُّؤف طُّؤختٌى[
ألضضُّخبحجب خألُّؤ[ٌّ: ئُّخلُّحت: ةُّ:
جبحتْخلرألُّخًَّْآ هُّحتإلُّألل ْ
سُّأل[خر ةُّ طَُّّْ يجمٌُُّّ طُّال
ٌُّةُّؤف طضضُّؤضضُّ: ضضض ّ جبَّئضضض
جبحتْخلضضرضضدضضًْألضض ضضئضضٌ ؤضضجب
ةُّ ضضىضضُّ ّ ألضض[خلضضّضضألضض[ئضضّضضحلؤضض
ْز :خضضألضضُّؤضض[ٌضض ئضضُّخلضضُّحت
آ َّ ْ خلردً ْ حت جب ا آل ألّحنرؤ[ أ
ألة ْجنٌُُّّة أnationا
جلحجبمجُّ ؤ[أل[ٌّ خُّ: ْ ذّألُّّ
ئُّجبحٌ ألٌ جنً ْحذُّ ٌرآ جب
ْحذ[ٌّ خُّ طُّْحآل ٌرآ جب خًْآل
ْحذُّ ألآلآ ّ خُّة[حتٌحبَّإل ألُّذَُّّْ
ئُّخلُّحت ألُّذٌَُُّّّْةُّ طُّؤختٌى[
إل[ْألّحنرؤ[أل خضضألضضُّؤضض[ٌّ
ّرآ جبحتْخلرحبَّخ ذْ]إل ْ
جبٌ[حتٌىختحْ ىّ هُّحتإلُّأل�
طُّْحآل ألُّّّآ:ْ خُّخلُّحتٌحبح:جلحئ
جلؤ[أل خضضُّال ألفآ طّأل�ئّحل
ألآلآ ّ خُّة[حتجبَّإل طّأل�ئّحلٌّ
ألضضُّذضضَُّّْ ٌضضُّةضضُّؤضضف طضضُّؤضضُّ
ذضض[ألضضْ خضضُّ: ْآ ذضض[جلٌَّضضُّ
ٌضضرآ ألضض[ْجبَّخضضخت ألضض[ؤضضةضض[آل
 جبَّف مجّألئُّحت طُّحتألّجمر
ألُّذَُّّْ ٌختآل ؤجب ُّذجبَّْئ
جبحتْخلرحبَّة[ذَُّّْآ ًٌّخلُّحتئُّأل
إلٌُُّّ ذضضخت :ضضىضض ّ خضضنيضضًْألضض
جبَّْئضضضُّز ألضضُّذضضَُّّْ  جبَّف
خضضضُّال جبحتْخلضضضرضضضحبَّةضضض[زآ
ٌآل ذحت ط[آل خنيًْألُّةٌُّّ
إلُّؤًٌْ[آل ئُّ إلخحلخ[ْال ْ
زًٌَُّّألحبٌّ ّر جبَّئ حت�حخلضض١َّ
جبَّْئضضُّز ْ ألُّذَُّّْ ًحآل ّ أل

أألُّذَُّّْ: ًٌٌَُُّّّّ جن خضضُّال:
جبَّْئضضضُّز ْحذضضُّ جبَّْئضضضضُّزا
جبحتْخلر ٌُّة١ٌّ ألُّذَُّّْ ْ
خنيًْألُّ طُّال جبَّةضضُّألضضَُّّْآ
طضضُّْ جبحتْخلضضضضرضضضضُّْ ذضضضضضُّْحْ
خُّ زًٌَُّّألحبٌّ ؤُّخلُّئٌُُّّ
إلضضٌُّضضُّآ جبقضضًةضضختحخلضضّضضَُّّْ
مجختأل�ُّآ جلحت ذضضخت: ىّ ض[ئ
جبحتْخلر ةٌُّّ جبقًةختحخل
ُّذجبَّْئ ةُّ ّ ة[ذ ّرح جبَّخ
آ جبَّخضض جبحتْخلضضضر ٌضضختآل ؤضضجب
جبقًةختحذّخن ضضضُّذضضضجبَّْئ
ةُّ ّر جبحتْخلرحبَّخ طُّْة[ذُّ
نيًألىُّ ّرآ إلُّخ أل[خلّأل[ئّحلال
جتََّّْ ّ ؤ ئُّ جبْحألضضضُّْ: طُّؤُّ
سّ[ْحجلٌحنّ[آل ْ إلضض[ذضضًْآل

إلٌُُّّ.
طضض[آل ضضحنضضُّةضضٌُّّ ّ أإلضض[ْةضض
ئُّخلُّحت خ[ْال: إلخحل ْ ٌآل: ذحت
ةًحتجب خ ْ:جبَّْئُّز: ألُّذَُّّْ
ةًحتجب ٌرَُّّْآ ّىحبَّجبحت ئ نيآل
ُّذجبَّْئ خُّال: ألُّذٌَُُّّّْآ

ألُّّّ:نيآلح
ُّذجبَّْئ ْ ألُّذٌَُُّّّْ ةًحتجب
جبَّخلُّذُّ طُّال خُّال ألُّّّآ
ّجمر[ٌّ ط ٌُّّ ّخل[ئ خّجمر
ألضضُّذضضٌَُّّْضضّضضَُّّْ ئضضُّخضض[حتٌَّّ
ألُّّّْآ زضض[ٌضضُّجبححت: ضضحلْ ّ خضضُّإلضض
خضض[حتٌّ ئضضُّ: ألُّّّ: زٌُّ�ختٌخن
أل[خلّأل[ئّحلؤحبح. ْ ألُّذُّْحٌُّذ
ظُّئُّّّ جبَّخلضضُّذضضُّ طضضُّال
ئُّخلُّحت إلُّخًَّْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
جبحتْخلرىختحألٌَُّّّْ جبْْخضض[حتَّ
ةُّ ةضضًحتجب: ألُّذٌَُُّّّْآ طضضُّال
ذ[ْحأل ألضضُّخضضًَّْ ضضُّذضضجبَّْئ
خُّئىً ألُّّّآ ّحنٌُُّّ إل[ْة طُّال
طّيئّؤ إلُّئًؤُّحتس ٌّخُّإل
ضؤ[ألَُّّْ ًّجبَّْئُّذِ أل ْ
ةختجبَّْْ:ةًحتجب خًَّْآ:ةُّْحٌّ

ّر. ألُّخ ُّذجبَّْئ


