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جبقًةختحز خلخلّ[ئ خ٢ٌّ
ةُّؤ[ئ جن[خلًححت طّأل�ئّحلٌَُّّّْث ئُّ

جبَّحتْحجلَّث
ط[ٌحبئخبٌ[ٌّ ئُّ خختٌرُّّ جبقًةختحذ خلّ[ئجمرخل
جبقًةختحذ خلّ[ئجمرخل. أل[َّْحت�حخلر: نيُّز خلّ[خل
حتؤىختجبألحتٌو خ إلضضُّْئضضحبَّجبحز خحلْذألٌَُُّّّْةُّ : ًٌّألضض
خُّإل[ة[أل ئُّمجُّئ ّر خ�ًع طٌَُّّّْ :خ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّآ
خُّؤُّخُّخلر خلخلّ[ئّحلال ةؤٌُُّّذآ جبحجبمجضضضُّحتٌّ
ط[خًحتٌّ خلّجمرؤ خ ّ طُّئرُّحتأل[ذّم جبحتْخلرىختجبأل
زختحةرّى ٌ ألً جبقًةختحذ خلخلّ[ئ .خلّ[ئجمرخل
ط[خًْحتٌُّة ْ ضجن�ًجلَّحتحآل ىّ خبٌ[أل ٌّض مجختذألُّ إلُّْف
ؤ[هُّة[أل ز[حتحخلرأل خُّؤُّخُّخلر جبَّجبحزآ جبقًةختحز

ٌى[حتحآل. ةخت
خختٌرُّّ جبقًةختحذ خلّ[ئجمرخل جتٌَُّّّْْْ ّ ئُّحتٌّْْ:ؤ
ةُّ حتٌوحتؤّجمر خلّ[ئّحلؤخل مجُّجنُّخلُّألحبٌّْ جنىئ ئُّ
ئُّ جبَّة[ز خلّ[ئجمرخل ط[خًحتٌّ جبحؤُّجلحتحألحبأل خ[أل�ُّجنٌُّّ
خلُّجبٌَّّ ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ: نيّألُّة[ألَُّّْ.  :ّ ؤئؤأل ٌُّّ�ٌ حت
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خلّ[ئّحلؤخل ؤ[حتةجمّحلالْ: خ٢ٌّ حتَّذّ[ألىختجبََّّْ طُّْحتْز:ذ[ألْ جلحتخٌُّّ خّجمرحبح
ّ[ألًحخًْ:خلخلّ[ئّحلال ّ ز :ٌُّخ خىُّآلآ زُّخلُّألحب نيّألُّة[آل :ّ ؤئؤأل ْ � حت�جن�٢جن
أحتحمجٌُّ[ألحبأل ئُّ خلّ[خلَُّّّّْ. حتؤحتٌو ٌُّّ�ٌ حت ئُّ ٌر دىخت ّ دُّس ّ س ٌر جبَّةخت
1951 خل[ف ئُّ طُّألرُّحتأل[خلًّأل[ئ خلخلّ[ئجمر ئٌُُّّآل ةُّ هختحألىوحتزاجبح:
خلر[ئّأل ْ ألّجمرؤة ْ خُّئحنُّه خلّ[ئجمرخل حتؤه ذّ[ٌحبح حتحمجٌُُّّألحبحتحآ
خ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ مجًحخلرألٌَُّّّْ خُّزئٌُّّ زئُّ: ئُّخلُّحت حبحمج٢ٌّ ّ ز حتَّذىختحَّْذَُّّْْ

ةختحَّْ. خلخلّ[ئّحلال
خلُّجبٌَّّ:حتحخختجبْْجبح: زُّع[ة[أل أل]جبْحٌّ:خل ئُّ ةُّ جبقًةختحذ خلّ[ئجمرخل
ألٌَُُّّّْةًس ئُّ خًْ خختٌر زختحةرّىىختجبألَُّّْ خضضًححتٌّ ةُّْذُّ طُّْحتْز[ ئُّ
gradualismاٌّ إ خُّإلُّأل�[ْ أإلُّأل�[ْ ئُّ:خ٢ٌّ زحنر�٢ٌّ ةُّ خلّ[ئجمرخل
إلُّأل�[ْ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ ط[خًحتٌّ حتؤىختجبألحتٌو ةُّ ْحٌٌُّّ خخت� طُّْ خلأل�ٌُّّ ئُّ جبَّةختجب.
.خلّ[ئجمرط[خًحتٌّ:خل خلّجمرؤ جبحتْخلردًْأل ٌّإل رُّ ّ جبَّخ ئُّ:ةذ[ٌحبح خُّإلُّأل�[ْ
ّحلَّجي ذ طُّال خلخلّ[ئّحلال. أل[ألُّجبٌّ ّ إل خ حألُّ � حت�جن�٢جن خ٢ٌّ حتَّذىختجبألٌَُّّّْ ئُّمجُّئ
خ٢ٌّ ةُّ ةؤألّجمرُّة[آلآ أل[ٌْ[ألحبح ئُّ خًٌَُّّْآ ذًألحبحت�َّْحألُّ خ٢ٌّ جلحت حتْْخُّحت�ٌّْْ
ذؤُّذد[حت خلخلّ[ئّحلال حتَّخلُّأل خ٢ٌّ خُّحتحؤدُّحت أل[ز[ء جبقًةختحذّ[آل:خُّ خلخلّ[ئ
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّآ ٌُّّ�ؤُّئة :ئُّخُّإل[ة[أل ٌ إلُّألحب :ىختجبأليدًئ ٌّخُّإل جبَّةختجبآ
زختئّر[حتٌ[ حتٌُّذجبٌىر[ذ ؤ[حتةجمُّّة[أل خألُّؤ[ جبقًةختحز خلخلّ[ئ خ٢ٌّ إلُّحتَّْإل[
إلُّأل�[ْ جبقًةختحذ حتؤحتٌو ًّحٌُّ ّ ز ْ حتَّذحبَّة[ذَُّّْ خلّ[ئجمرخل ُّذجبَّْئ ْ

ٌى[حت. ةخت نيّأل ؤ[هُّة[أل جبَّخلرُّخُّحتةختجبأل ٌّإل رُّ ّ جبَّخ خُّإلُّأل�[ْ
خلخلّ[ئ ز[حتذ جلحت ٌُّّة[آل ألً ط[جلحجبٌُّّ ْ ؤ[ي خْخًْألٌَُّّّْ : ئُّمجُّئ
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ مجًحخلرألٌَُّّّْ إلُّأل�[ْ:خُّإلُّأل�[ٌّْ خ٢ٌّ خُّحتجبححتٌّ جبَّخلر جبقًةختحز
جن�ًجلَّحتحألض ضضُّذضضجبَّْئ جبحْحٌّ ّ�ُّجنّحبح: س ئُّ خلخلّ[ئّحلالآ خ خضضًْآل:

ةختجب. خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌ[آل
Socialist Internationalطُّألرُّحتأل[خلًّأل[ئإ أخلخلّ[ئجمر ٌى﴿ختحٌّْ حت
طُّال سّإل[ألُّ. جبقًةختحذُّّة[أل خلخلّ[ئ ز[حتذُّ ًَّّألحبٌّ أل ْ ٌى﴿ختحْ حت ذ[ةُّ SIا:

ٌرث جبَّمجخت ئُّض خألُّؤ[ٌُّء نيُّألحب ٌى﴿ختحَّْ حت
ْ سّ[ة[حتٌّ ألُّؤ[أل خ ط[جلحجبٌّ خُّئىً ذ[ةُّةُّخل ط[جلحجبٌّ ذُّألإل[ ألُّء 1إط[جلحجبٌّآ
.خلّ[خل ذُّجبَّخل ْ أل[آل ّ خُّحتإلُّؤإل ٌُّة[ألإل أل[أل ّ خُّة[حتألُّإل ضختحس ط[جلحجبٌّ:خ
خُّئىً ٌ]خل]ٌ ٌُّةجم[أل ذُّألإل[ ألُّء ةؤٌُُّّذآ جبحجبٌّ ْ ٌُّةجم[أل 2إ

ةئرًحتٌّ:ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح. ط[خًحتٌّ:ْ ٌُّةجم[أل
يًحتخ[ألّ[أل خُّحتحؤدُّحت إل[ْخلجلٌّ :ْ رّ ٌُّة إلُّخلر آ إل[ْزحنر 3إ

.أل[ٌُّةجم[أل ْ أل[مُّجبحئُّذ
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جبقًةختحذث خلّ[ئجمرخل حتٌحنٌُّّ ْ حتَّل
:خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� جبقًةختحز خلخلّ[ئ خ٢ٌّ حبحألخلُّحتإلُّئ خلُّحتَّذ[ٌّ
ة[حتئ :خلُّحتَّةُّّة[أل خألُّؤ[ إلُّئ�ختٌّ خلخلّ[ئجمر[ألٌُّّ طُّْ خ ألجلجبَّآ خلُّجبٌَّّ:
خلخلّ[ئّحلال ٌذزّ[ٌّ خ خ[أل�ُّجنٌُّ[آل خًْآل: طُّْحألُّ جبخبٌّ خُّال خًْآلآ ؤ[حتةحم
ألُّحتحألٌ ضً خ ةُّ طُّْحتْز خلّ[ئّحلؤخل ئُّخلُّحت ة[حتٌخن ٌُّةُّال جبَّحتةختجب.
French and German Socialism inأ ئُّ خختٌرُّّ ألًخلختحَّْ طُّؤختٌى
1883 خل[ف Richardا:ئُّ T. Ely’sأ ئٌُُّّآل ةُّ Modernا Times
ئُّ خختٌرف جبقًةختحذُّة[آل خلخلّ[ئ جبحْحة[حتٌُّّة[أل ة[حتَّ طُّْ ّ خُّز ألًخلختحَّْ. جبح
ىؤًئ ض[ء ْ خلُّحتؤ[ٌُّ ْ ّر خ ٌى[حتحآل ةخت نيّأل خ ذُّألإل[ ًٌجمرُّ ّ ز ثحجبَّْئُّز
إلُّخلر ْ ّر جبَّخ إلُّؤًْحألَُّّْ ٌّ]�ٌ حت ئُّ أل[ألّخن ّ خُّحتإلُّؤإل ْ ّر جبَّخ مجحنر

ٌر.ح جبحجبَّخُّجل ةُّال جلحت ىّ ط[خلر خ ذ[ةُّةُّخل ّ ّحن٠�ة ز
ْ [ألّ[ طُّك ئُّ خًْآل �ْحألّأل[ألُّ ذ٢ طُّْ إلُّئ�ختٌّ إلُّخًْ طُّْحتْز ز[حتذ جلحت
حبحألخلُّحتإلُّئ ذ[ خًْآل حلَّ ّ ذ طُّْ ّحبَّحتٌّ ز ٌجتَّ جبحت إلُّؤًٌ[آل ْ حتْخلّ[ ْ خُّحتٌر[ألّ[
أل[أل ّ خُّجبٌإل خ إلُّخًْ ٌّ� حت�جن�٢جن ٌد[جلٌّ حت خُّ ْحٌّ ةُّخخت� أةؤألّحلالا ؤ ذ٢

خلخلّ[ئّحلال.

إل[ْنيُّحتطث جبقًةختحذ خلّ[ئجمرخل
جبحتْخلرىختجبَّْ أل[َّْة ىّ أل جبحخخت� إل[ْنيُّحتط جبقًةختحذ خلخلّ[ئ سًألٌَُّّّْ
خلخلّ[ئّحلال أل[ألُّجبٌّ ّ إل إلٌُُّّآ:خ حألُّ � حت�جن�٢جن ٌد[جلٌّ حت خُّ ْحٌ[آل خخت� طُّْحألٌُّّ ئُّمجُّئ
خ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ مجًحخلرألٌَُّّّْ خُّإلُّأل�[ٌّْ إلُّأل�[ْ خُّ ْحٌ[آل خخت� طُّْحألُّجن ْ

إلُّخًْ. خلخلّ[ئّحلال
أطّحبْححتجب إل[ْنيُّحتط: جبقًةختحذ :خلّ[ئجمرخل:جبٌ[حتَّة[أل حتحخُّحتَّ: ئُّ ّ ٌُّة
خًَّْْ ؤ[حتةجم ىّ ةُّخل زّحن١ ةُّ Eduardاَّآ Bernstein ألحنر[ٌآلإ خ٢
نيُّألحب خُّال إلُّخًْآ طُّأل�ئحم ْ ؤ[حتةحم حة[أل خ٢ْحت� ئُّمجُّئ ّى:جلحتٌّ خًْأل ٌرُّ ط[ْ
حٌ[ألٌُّّ طُّْخ٢ْحت� خُّذ[ٌدُّذ جبجلٌَُّّْآ ؤ[حتةجمّحلال ئُّخ٢ٌّ جبٌ[حتٌّ أل[ذُّْحٌُّْة
ألجمرف خ٢ طضضَُّّْجنضضحبح ئضضُّمجضضُّئ .ٌْْجت ّ ؤ ؤ[ذختٌ[ئّحلؤ خُّ خضضًْآل ذ[ٌدُّز
ؤ[حتةجمّحلال نيّألُّة[آلحٌّ: ّ ؤئؤأل ألُّإل[ذأل ٌ]ذة ج نيُّؤى ئُّ حتَّضألٌُّّ
ْ ئ٠ّحف:ًّحخًْ:جبقًةختحذُّّذ ّ طُّْ:ز ئ٠ّحئّحلال:مجختز. خ ؤ[حتةجمّحلال جبخبحٌُّذ ْ
ٌر جبَّةخت ةُّ إل[ْخُّجنآلآ جلَّؤّألٌُّّ إلُّؤ[آل إلُّئ�ختٌّ خلّ[ئجمرخل جبقًةختحذُّّذ

ّر. خد جبحتْخلر خلخلّ[ئجمرح ةؤ[حتٌّ ج جبْحألَُّّْ طُّال ٌُّة�ختذأل ٌُّّ�ٌ ئُّحت�
�أل[إل[ْخلُّأل ًّحخًْ ّ ز ألحنر[ٌآل خ٢ طّحبْححتجب نيّأل[ٌُّذّخنآ ّ ؤئؤأل جبَّحتخ[حتٌَّّ
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حتؤحتٌو ٌُّّ�ٌ ئُّحت� ٌرَُّّْ ةُّؤدىخت ٌر جبَّةخت زختئّر[حت ْ خحتسًحجل نيّأل ًحآل ّ أل
حتٌُّذجبٌىر[ذ ؤ[حتةجم :نيُّؤى جبخبٌّ طُّْ إلُّحتَّْإل[ ط[خًْحتٌَُّّْآ: ْ ٌ]خل]ٌ
خُّإلُّأل�[ْ إلُّأل�[ْ جبقًةختحذ حتؤحتٌو ةُّ: جبَّةختجب حبحمج٢ٌّ ّ ز زختئّر[حتٌ[خًْآ:
ْحٌّ:خُّطَُّّْ خخت� طُّْ إلُّحتَّْإل[ ٌى[حتحآلآ ةخت ؤ[هُّة[أل جبَّخلرُّخُّحتةختجبأل ٌّرُّ:إل ّ جبَّخ
خلخلّ[ئّحلال:ألَُّّْء أل[ألُّجبٌّ ّ إل ٌّإل رُّ ّ جبَّخ نيّألُّة[آل ًحآل ّ أل إل[ْة[حتٌّ إلُّخًْآ:ةُّ

ًحآل:نيّألُّة[آل. ّ ّ:أل ؤئؤأل
ٌُّّ�ؤُّئة ٌر أل[ٌُّْ :جبقًةختحخل خلّ[ئجمرخل ّرح جبَّألًْخل حبْححتجب ّ ط
خُّئىً زختئّر[حتآ: خُّ خى[ز طُّألحبحؤُّة[أل ْ رَُّّْ ّ أل ّ َّجن ًإلُّئ :ّؤُّجبَّأل
ٌى[حتحآل ةخت ٌُّذُّؤة ط[خلر إلُّْئحبَّجبحز ًّني[آل خ جبقًةختحخل خلّ[ئجمرخل
.مجُّحتجبْأل خُّ خى[ز إل[ْْذّدًْألُّجي طُّْ: ْ خًْآل: ذْْ]خُّإل خ خُّحتجلخى[ذَُّّْ
ٌُّّ�ؤُّئة خ ٌر خ�حت� ؤُّجبَّألِّ ٌُّّ�ؤُّئة ٌر أل[ٌُّْ خلخلّ[ئجمر:جبقًةختحخلآ
خ ٌر خ�حت� ُّ�ؤُّئة خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ ى﴿جمرألٌ حت ٌر جبٌَُّّْ خُّئىً زختئّر[حتٌّآ

خلخلّ[ئجمر.ح ى﴿جمرألٌ حت
حتَّذألُّةختجبَّْذَُّّْآ ؤ[حتةجمّحلؤّ[آل خ٢ٌّ يأل[نُّ طُّْ جبقًةختحذُّة[أل خلخلّ[ئ
طُّْألحبَّ ذ[ خىُّآلآ ألرُّة[أل:ؤ[حتةحم ّ ط[حتمجًؤ ئُّ حتٌوحتال ؤُّخُّخلرّ[آل:خًْ طُّْحآل خُّئىً
ٌُّّ�ؤُّئة ّ[ألًحخًْ ّ ز طُّْحآل خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّآ: خُّحتحؤدُّحت: ألُّخآل جبْخبؤأل[ألُّ ذًألحبْ
ٌُّّ�ٌ ئُّحت� ألَُّّْء َُّّْ�ؤُّئة مجُّجنٌُّّ ٌُّّ�ٌ ئُّحت� ٌر خُّجبَّخلرحب خلخلّ[ئّحلال
خلخلّ[ئجمرُّ حتَّضألٌُّّ: خُّحت ةُّْذُّ �ْحألّألُّجي ذ٢ طُّال جنحت�جنَُّّْ.  طُّع[ؤحبحأل
حتؤىختجبألحتٌو خ إلُّْئُّة[آل إلُّؤًْ ّ[ألًحخًْ ّ ز طضضُّْحآل ْ �َّة[آل: حتجن�٢ �جن
إلُّأل�[ْ حتٌوحتؤّجمر[ألُّ طُّْ طُّْحآل نيًْألخ خُّ أل[َّْآ ّ إل جنىجمرّ[آل خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ

خلُّحتؤ[ٌُّجبححت. جبَّخألُّ ةذ[ٌحنحبح ئُّ ْ جبَّخآل مجُّألحبَّئ خُّإلُّأل�[ْ
خُّال خ[ئُّةٌُّّ:خلخلّ[ئّحلالآ إلُّحتجبْْ ًحآل ّ أل ْحألّأل� ذ٢ سّ[ْحجلٌّ خلُّحتَّحت�حٌّ
خلُّحتةُّْذأل جبْحٌّ ؤ[ألَُّّْْ ًٌخٌُُّّة�ختذ ٌُّةُّؤحبح سّإل[أل �سُّأل ئُّؤ[ٌَّّْ
أل[َّْةٌُّّ:ضٌ[آل جبقًةختحذُّة[آل:خُّإلُّؤ[آل خلخلّ[ئ آ حتْخلّ[ طةرخُّحتٌّ حت�جنجن
ةؤألّجمر خ ضٌ[آل:مجحت�ٌّ أل[َّْةٌُّّ �َّة[ألّخن حت�جن�٢جن خلخلّ[ئّحلؤُّ ؤ[ألَُّّْْ

ةؤألّحلال. خ خحلْذألَُّّْةُّجنّ[آل ْ

جبَّْْالث سّإل[أل �جبْحٌّ:سُّأل:جبقًةختحذ خلّ[ئجمرخل
ٌىّ[آل: حتٌى﴿ختحْ جبقًةختحذُّة[آل خلخلّ[ئ: جبَّْْالآ: سّإل[أل �سُّأل جبْحٌّ
طُّألرُّحتأل[خلًّأل[ئإ أخلخلّ[ئجمر ضٌ[آل ةختجبأل ألُّحتحٌُّذٌ ألً خ جبحتْخلرىختجب
ئُّحتحمجٌُّ[ألحبأل جبحآ 1951 خل[ف ئُّ Socialistاا International SIا
ئُّ إلُّحتٌُّء خلُّحتجلَّألحنر أل[خلختحَّْ هختحألىوحتزا خُّأحتحمجٌُّ[ألحبأل ةُّ جبَّؤُّجلحتحألحبألحبح
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جبَّة[ز. خُّئحنُّه ألّحلؤؤة ْ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ
ط[حتحخلرٌُّّ ذًألحب حتحمجٌُّ[ألحبألُّجبح:حتَّضألٌُّّ طُّْ 10اٌّ 9:آ آ 8 آ أ7 ئُّؤ[جبَّة[أل
إلُّحت�َّجنُّ جبحتْخلرىختجبأل ٌّإل خًَّذُّ خٌَُّّّْ ٌرآ جبَّةخت خُّئحنُّه ألّحلؤؤة
شئُّحت خُّئحنُّه ألّحلؤؤة إل[ْة[ز ةؤٌُُّّذآ جبحجبٌّ ْ ط[جلحجبٌّ ئُّخلُّحت
جبحتْخلر نيّأل[ٌُّذ سّ[ْحجلٌّ ٌر جبٌَُّّْ خُّجلحت ةُّْذًَّذَُّّْْ جبْْحت ؤ[حتةجمُّّز
ّ خُّز إلُّحت ئّر[حتٌ[آ زخت� حتٌُّذجبٌىر[ذ خ٢ةٌُّّ :خلُّز[ألحبأل خُّؤُّخُّخلر خى[ز
طّؤس٢ٌ[ئّحلؤ حجلَّة[أل ط[ؤخت� ئُّ ٌىُّ حجل ط[ؤخت� سّإل[أل ألّحلؤؤة حتحمجٌُّ[ألحبألُّ طُّْ
ةختحخلخ٢ جبحتْخلرىختجبأل ٌّإل خًَّذُّ ةؤألّحلال ط[جلحجبٌّآ ىحنى[ألحبألّ ذ خ ًٌّأل

ةؤُّئ�ُّجبح. ئُّ:أل[ْ ذ٢حتٌّ:زئّحم ْ خلُّحتخ[جلٌّ
ٌُّة١ٌّآ ئُّ ةؤألّحلال ْ جبقًةختحخل:خلّ[ئجمرىشّ[خًْألٌَُّّّْ:خلّ ئ جبْحٌّ
جبقًةختحذحبح خلخلّ[ئ إلُّأل[ٌّْ: ئُّ جبٌىُّجي سّ[خًْألٌَُّّّْ ْ ّى١حجلحآل: ئ نيُّألحبٌآل
أخُّخ إلُّخًْ أل[أل:خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ ّ ةذ[ٌإل خُّ ْحٌ[آل خخت� طُّْحألٌُّّ: ًحآل ّ ئُّأل حتٌْْ[ألحبح
طُّْحألٌُّّ ئُّمجُّئ خلخلّ[ئّحلال خُّحتَّْ زُّحتئُّؤ[أل ْ جبقًةختحخل ٌُّّ�ٌ خُّحت� جنحت�جيا
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ خلّجمرؤ خُّال:خُّؤ[ألٌَُّّّْ إلُّخًْآ حتٌوحتال طُّع[ؤحبحأل خُّ ْحٌ[آل خخت�
ألحبألٌ أضً ٌُّّ�ٌ ئُّحت� إلُّؤًحآل :خ جن�ًجلَّحتحألض :ُّذجبَّْئ أل[ألُّجبٌّ ّ إل أل[ْ ّ ئُّز
ؤُّجلألُّة[آل... خ[جلحتمج[ألُّّ ؤّئئّىختجبأل خُّ ْ إلُّؤًحآل خ ذُّألحبحتْخلر ْ مجحنر

إلرحبا.
جبَّْْؤّ[آل ًحجلٌّ: ّ جن جبقًةختحذُّة[آل خلخلّ[ئ: ز[حتذُّ جلحتخٌُّّ: خلُّحتطُّع[ال
ئُّجلحتخٌُّّ جبَّجبحز خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ خلّجمرؤ خُّؤ[ألٌَُّّّْ خًححت ةُّ إلُّئدجتححتجبآ
ٍ ئُّإلُّألحب شىًؤُّز: ألضضض[ٌََّّّْْ: جبَّخلر﴿جمرألُّ ئضضُّمجضضُّئ خبٌضض[ألضضحبح: خضضًححتَّةضض[ألضض
جلحتخٌُّّ أل[خلختحَّْآ إلُّالا ّ خل ٌّ]�ٌ أحت خُّ �ْحألّألُّ: ذ٢ طُّال: مجحنرّحبح. ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ
خلُّخ[حتَّز خُّخلُّحتإل[ذًَّْآ مجُّْحتٌَّ[آل حألى[حتٌّ: مجحت� جبقًةختحذُّة[آل خلخلّ[ئ
ؤ[هُّة[أل:خ ٌُّذُّؤة جبحجبٌّ ئُّ خًْآل خختٌر ةُّ خألُّحت�َّذُّّة[ألّ[آل خُّط[ؤ[عُّ

خبٌأل�ٌُُّّّة[آل. ّحنُّ ة ْ ؤختل

جبحث جبقًةختحذ:ئُّحتخبمج[حتٌّ:طُّؤخت� خلّ[ئجمرخل
خلخلّ[ئ ز[حتذُّ خّجمرحبح:ئٌُُّّآل خلُّجبٌَّّ جبحْحٌ[ألٌُّّ:ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ جلحتخٌُّّ:طُّْ
خلخلّ[ئ طُّْشىًؤُّذ[ألٌُّّ ئٌُُّّآل ّجمر[: ط جبَّةضضختحآلآ: جبحْح جبقًةختحذُّة[ألَُّّْ
ضُّحتسُّّّة ةختحْآلآ ؤّئئ خُّ زّحنُّخل[جلٌُّة[آل جلحتخٌُّّ إل[ذًألُّذُّجبٌّآ جبقًةختحذآل
ذُّألحبحتْخلر ذُّحتض[ألىختحَّْآ مجحنر :ةُّحتذ :خ شىًؤُّذُّة[ألَُّّْ ئٌُُّّآل جلحت
جلحتخٌُّّ ئُّ مجُّجنٌُّىختجبَّْْ. خُّحتني[ْ ًٌَُّّةّ خُّجن ٌح خُّضحت� زضضُّحتَّْحتجبٌَّّ ْ
جبقًةختحذُّة[آل خلخلّ[ئ ز[حتذُّ: أةُّ طُّؤختٌى[جي ذُّأل[ألُّز :ْ طُّْحتْز[ ذُّة[ألْ
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أل[َّْ ّ خُّجبَّخلرإل خلُّحتةُّْذأل حتٌوحتؤُّة[ألّ[آل ألُّّّا مجضضُّْحتٌَّضض[آل ىّ خًْأل
خًححتٌّ ْ مجحنر ذُّألحبحتْخلر ةُّحتذ حبحأل ّ ز �مجختأل خُّحتأل[ؤٌُّّ أل[أل ّ ئُّخُّجبَّخلرإل

خبٌأل�ُّجبح. ز[حتحخلرأل
خُّةُّحتذ �مجختأل ةُّ جبقًةختحذ خلّ[ئجمرخل ٌّ إلُّالح ّ خل ٌُّّ�ٌ إلُّحتَّْإل[:جحت
ةُّخل[ٌُّذ جلحت ئٌُُّّآل جبَّةضض[ز شىًؤُّز خلألًحتجبححتٌّ فأل١ة :ْ ذ[ٌدُّز
خُّحتٌر[ألّ[ ى[حتحألٌ ةخت ز[حتذ خقًألُّ ىختحَّْآ ّ ئ زٌُّخت�ٌَّّْ: ألضض[ْجبححتََّّْ ز[حتذ :ْ

. خئ٢ ألذ ة[ٌُّذخُّخلُّحت
جبقًةختحذث خلّ[ئجمرخ٢ٌّ:خل خبٌ[ة[ألئط[ٌحب

طُّؤ[ألٌُّّ زحنر�٢ٌّ :جبقًةختحذ خلّ[ئجمرخل خ٢ٌّ مجحنر ًٌَّىّ خُّجن
جبَّة[زث ضًححتََّّْ

ذ[ٌدُّز خًححتٌّ: إلُّحتجبْْ :ىختجبألىُّئ ّ ذ ئُّ ٌر ىحب ّ ز ةُّ ّخن: ىإلُّئى ّ ذ ·ط[خًحتٌّ:
مجختأل�ّحبحآل مجحنرآ ذُّألحبحتْخلر زُّحتَّْحتجبَّآ ئُّخًححتَّة[أل خُّذ[ٌدُّذ مجحنر ْ

.ٌُّذُّؤة ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ آ خُّؤألحبحئ
ئُّة[ذ إلُّخبححتٌّ ئُّ إل[ْْذّ[آل ز[حتحخلرأل خُّط[ؤ[ع ٌُّذُّؤة جلَّؤ[ألُّذ·

خًْآل. ة[حت:آ:ألُّضجن:آ:ض[ألُّألحنف ئُّجبَّخلرحبحأل
أةُّحتذ ٌى[حتحآل ةخت ؤ[ه ز[حتحخلرأل خ شىًؤ جبَّجلمج[ٌُّة نيُّألحب إلُّخًْأل·
جنُّحتٌو[ألٌُّّ ّ ٠ّ�ة ة ز[حتحخلرأل خُّة[حتخُّحتآ ؤ[ه ز[حتحخلرأل آ ذ[ٌدُّزا ْ مجحنر

. خ[جلححت�
جبجلٌألٌَُّّّْ ٌ[حتؤُّذّحبحآل:ئُّ خبٌأل�ُّآ ز[حتحخلرأل ٌ[خل[ٌّ خًْأل ٌحلٌّ:ْ ·خبٌأل�ُّز[حت

مجٌّ:جلٌَُّّّْ. مجُّحتؤدًْأل:ز[حتحخلرأل ّ ئ ةُّ:ط[ؤ[ألش ْجلَّآ خلُّحتني[ٌَّّْ:جبٌىٌُّّ
شىًؤُّز. ضُّحتسُّّّة[أل حتؤُّذّحبحأل]ٌ خ َّْحتمجختذآل خ[ش خلّجمرؤ·

ّحنىُّْذًضًحجل. ز مُّك[أل:ْ:ٌُّذُّؤة ىّ ·خلّ[خلُّذ
ط[جلحجبجبح. خ[جلححت�ٌّ ئُّأل[ْ م[جبٌألُّ خ[جلحتمج[ألُّّة

ةئرًحتٌّ. ·هختَّ
آ ؤُّجبَّألُّّّة[آل آ:ؤ[هُّ ةؤٌُُّّذُّّّة[آل ؤ[هُّ آ ؤختل ؤ[هُّة[أل جبحْحةختجبأل·

ؤُّجبَّألُّّّة[آل. ط[جلحجبٌُّّ

ّر طّألرُّحتأل خلُّحتني[َّْث
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جبقًةختحز جتٌّْْ:خلُّحتإلُّئحبحأل:خلخلّ[ئ ّ ؤ ْ نيُّؤ
خلُّمّحب طُّقُّجب مُّحتَّخَُّّّّْث ئُّ

ئُّْ خلُّحتإلُّئحبحَّْْ أ1889ا خلّ[ئ:جبقًةختحز:ئُّخل[فخألىلّألٌُّّ:خل خلُّحتَّذ[ْ
خلُّحتَّذ[ةٌُّّ ٌ إلُّألحب خُّجبَّحتئُّؤُّ جبَّْْؤآ ًٌَُّّْألُّذ ّ أل ّحبَّمجًذختح ّ ز ة[ذ[ألُّجنحبح
حت�جنُّة[ألجتٌّْْ:جن ّ ؤ ئُّمجُّئ إل[ْة[ز طُّؤُّجي ةُّ أ1848اآ خل[ف خ �ألَُّّْ جبَّمج٢
جن[ألّحن ذّ[ٌحبح ْ ئُّخلُّحتٌّ إلُّخًّـ ة[حتٌ�ُّحتٌّ هُّحتَّألجم[ حت�جنجن ةُّ طُّّـحتّـز[آ
جبقًةختحز خلخلّ[ئ ألُّؤ[آ: ٌُّذٌة مجختذَُّّّْـ: ٌّ]�ّ س ٌؤ[حتة حت�ّـّـضضض[ّـ:
خُّأخلخلّ[ئّـ [ألّ[: طُّك ئُّ قًْألُّ خ ئُّضمجختذًَّْآ سّ[ْحجلٌّ: أل[ّـٌّ ّ مجُّئ
ئُّهُّحتَّألجم[ خُّال أل[ْألختحَّْآ ه[خا خُّحتٌر[ألّ[:خُّأخلخلّ[ف ئُّ جبقًةختحزاأل[ّـألختحَّْآ
إلُّْئُّة[آل ُّّال ّ خل سّإل[أل ذ[ألّـ ئُّخ[جنًحتٌّ خلخلّ[فاأل[ْخختحَّْ. ٌّ�خُّأطُّئ
ُّذ[ألجبَّْئ خل ز[حتذ ًحآل ّ ئُّأل خدًْألَُّّْ: نيخت� أل[َّْألحب: ؤ[ال ٌُُّّة�ٌ حت� أل[ّـ ّ ئُّز
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتَّة[أل ز[حتذُّ ٌ[آل خختحة[ألآ حتّـخلّـ طُّْحألّخنأخلخلّ[ف سّ[ْحجلجبحآ
خ٢ٌّ ئُّم٢حة خُّال طُّؤختٌى[اآ ٌُّة�ختذًَّة[أل ْذُّ ٌ[آل حت�خبط[ْحآ طُّّـحتّـز[ٌّ

ًَّّةختحَّْ. ئ خ[خل خّجمرُّال خلُّجبٌَّّ ئُّخلُّّة[أل جبقًةختحذ خلخلّ[ئ
جبَّخلىُّْذ ّ مجُّئ ةُّ طٌَُّّّْ ئُّجبْحٌّ خلخلّ[ئ:جبقًةختحز ألُّّّ حبح ّ ذ مجًؤ[أل
خُّذ[ٌدُّذّخن حبحتحآ ّ جلحتٌّ:ز �مجختأل طّحبٌّ أل[آ ّ خُّجبٌإل ئُّ:ْذ[أل:طُّْحتْز[ خُّحتني[ٌّْ
خ٢ٌّ ةُّ ًٌَُّّّء خُّجن خ[جنًحتآ طُّؤختٌى[ٌّ ذ[ألّـ طُّخلىُّألحبَّأل[هُّّّـ ذ[ألْ ئُّ:

طُّّـةّحنًَّحتَّجبح. مجُّْحتٌَّّ ىّ خُّجن خُّخلُّحت ّحن[خًّـ ة خ[ف خُّذُّْحٌّْ نيُّس
خُّحتجبَّْحال ٌىُّ زختخلّ[حت طُّؤُّ: نيُّّح جبقًةختحز خلجنّ[ئ طٌَُّّّْ ئُّخ[حتٌَّّ
حألى[حتٌّّـ مجحت� خًححتٌّ خُّ مجختأل�ّحبَّجبَّآل ةُّ ةُّخل[ألٌُّّ طُّّـ ٌُّّئ رَُّّْ ّ جبَّخ جبْخ[حتَّ
ٌّإلُّألحب ٌُّّئ َّْء ألُّّّ ط[ئجل جلحت ىٌ زختخلّ[حت طُّؤُّ إلُّحتنيُّألحبَّ ّحنىُّْذآلآ ز
ئُّخل[ٌٌُّّ سُّحت�ٌّ ّ ذ نيُّحتؤُّخلُّحتٌ[ألُّجبح خُّّـ: ُّ�ؤُّئة طٌَُّّّْ ز[جي ْحٌُّآ ةُّخم
طُّحتة جبألّ[ٌُّء ئىختجبخًّـآ ّ حن ّ ز ؤ[هُّة[أل إلُّؤًْ ةُّ ةًذ�ُّحتَّة[ألحبحآ خلُّحت ُّ حت�خبق
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خًّـآ ئُّجبحتّـخلر خًّـألَُّّّْ ٌؤخت ئُّحت�ٌّْْ زختخلّ[حتٌَّّ طُّال ٌُّخ خلس[حتجبخًّـآ ز
ذُّألإل[جبحجبزُّحتَّْحتٌخن خُّ خُّال ٌرآ جبَّةُّْ زُّحتَّْحتٌّ جبحجب جبْحٌّ إلُّؤّحنُّ ؤختلّخن
خلخلّ[ئ خلُّحتطُّع[ال ٌرَُّّْ. � جبَّمج٢ خ ةُّحتحؤُّذ ّـ ؤختل[ٌُّذّحبحٌُّ ضحلؤُّذ ئُّ

َّْخلر[َّْ. خألُّؤ[ جبّـّـ ئُّخلُّحت ةُّ سّإل[ألٌُُّّّ هّىختٌُّ حلَّ ّ ذ طُّْ جبقًةختحز
ط[جلحجبٌَُّّّْـ جبحخّألىختجبأل ٌُّّ�ٌ ئُّحت� ؤختلُّ ط[جلحجبٌّ ط[ؤ[ع ٌُّةُّالث ئُّمجُّئخألُّؤ[ٌّ ٌرآ خ�خت ض ئُّ إل[ْخُّجن جبقًةختحذ:هختٌَّآ:ةُّ ىّ حت�خبق جبحؤُّجلحتحألحبأل
جبَّخلضضُّز :حت�ٌَُّّْة ّـ: ذ[ء إلُّؤًّـ ةُّ: جبَّخلضضُّز: :خ ط[جنرّ[ألُّ مجحت�ٌّ ًط[ئ
جبححت�جنرأل شّحلخَُّّْآ ذ[ء ّـ نيف ّـ ذ[ء ّـ جبَّخلُّز ئٌُُّّآل حت�َّذحبَّة[ذَُّّْآ
جبَّخلُّذُّة[ألآ رّـ:إلُّحتخلّ خُّ:جبَّخلرًحت:خدُّخلر زحنر زُّحتئُّؤ[ألآ:ةُّ ىّ حت�خبق
ىّ جبَّْئُّذ سّ[خى[ذَُّّْْ ئٌُُّّء جبحجبَّْحتٌّا ّىختجبآلّـ دُّس ّ س ٌضض[حتجبحآلآ أخضضخت�
إل[ْْذّ[آلّـ ُّذجبَّْئ ةُّ ّ جبَّْئُّذ ّرآ خألّ[جبخأل جبقًةختحذ جن[حتخلر[أل

ّر. خ ٌ[خل[ خلُّحتَّْحتٌّ جبحؤًجبَّجلمج[ّـ
ط[خًحتٌّ ةؤٌُُّّذّـ: ئُّحت�ّـّـٌّ ؤختلُّ حت�جلمج[حتٌّ ط[ؤ[ع جبَّْْالث إخألُّؤ[ٌّ
حمجختذأل حت� ْ ؤختل شُّّة[أل�حت ّـ ؤ[جبٌّ حبحٌْجمرُّّّ ّ ز ًحآل ّ أل ذُّحتحجلٌّْ حمجختذأل حت� ْ
ةُّ ةؤُّئ�ٌُُّّء جبحؤُّجلحتحألحبأل ّـ : ؤُّئة ّـ ذ[ء: خُّحتخبََّّْألحبٌّ ًحآل ّ أل ذُّحتحجلٌّْ
خلخلّ[ئ خألُّؤ[ٌُّ طُّال ئُّخلُّحت . خد[ز ًٌٌَّّ خُّحت� ٌُّةجم[أل ّـ جبحجبزُّحتَّْحتٌّ مجّ[أل
ٌُّة ئُّ جبقًةختحذ ّـ ئٌُُّّء خلخلّ[ف ًحآل ّ ئُّأل ّىُّ ٌىُّّـذأل حت� جبقًةختحز
جبَّجبحذضضُّّـَّْ نيّأل[ٌُّذ خلُّحتةًذ�ُّحتٌّ ّـ ذًألحبّـذّجتٌّ خُّحتزُّحتني ةُّ ذختََّّْآ

زئُّ:جبَّة[ز. خُّ زئُّ ط[جنرّ[ألٌُّّ مجُّجنُّخلُّألحبأل خ[أل�ُّجنُّ:خ

ؤُّحتةُّجلٌُّزث جبقًةختحز:ّـ:ٌُّء خلخلّ[ئ
خلخلّ[ئ خ[َّْحت�ؤ[آل:خُّ:خحلْذألٌَُّّّْ ةُّ ّف جبحخأل ْحألُّ خُّ ضؤ[آل ّؤُّ ط طُّمجُّحت
ئُّ ًٌَُّّّء إلُّحتجن خُّ ّر أل[مجٌُُّّأل طَُّّْ: طُّؤُّ: ط١ّ: ئُّسّإل[ألحبحآ إلٌُُّّ جبقًةختحز
نيًألىُّ جبَّةٌُّآلآ زّ[جبٌَّّ ٌّألَُّّّْـ جب إلُّالّـخلّ[خلُّذُّة[ألّحبح ئُّمجُّئ ًَّّة[آل جن
جبقًةختحذحبحْ خلجنّ[ئ خل[ٌٌُّّ: ئُّ رَُّّْ ّ أل[خ ألٌ جنً :خلّ[خل ٌُّألىُّْذٌ جنً
ٌأل[ّـض ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ خحلْذألٌَُُّّّْء إلُّحتز[حتزّـ ةُّ خٌَُّّّْ ة[حتةختجبآل ٌىُّْذآلّـ حت�
ٌُّذُّؤة إلُّئًؤُّحتس حبحٌْجمّرُّّة[أل ّ ز خُّ ةَُّّْؤحبَّجبحذَُّّْ إلٌُُّّ ٌّض
أل[خلأل[ؤٌُّّ خُّ جبَّخلر حت�ّـحأل�ٌُُّّجنَُّّْ إلُّحتئُّال جن[خلر[أل ّـ ط[ٌأل ّـ حت�جنألد٢ٌّ ّـ

جن[حتخلر[ألآ:ضؤ[ألَُّّْ:جبَّمجختٌآل.
ةُّ أل[ْضٌحبحٌُّآ خ٢ٌّ خألُّنيٌُّّ ئُّ جبقًةختحذ خلخلّ[ئ: حت�َّلّـحت�ٌحنٌُّّ
ةؤُّئ�ٌُُّّّة[آل:ئٌُُّّءّـ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّ ئُّمجُّئ ٌرآ جبَّحتجبَّخخت� ألُّذٌَُّّّْ أل[خلأل[ؤٌُّّ
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خ حألَُّّْ خُّمجُّحت� ذختجبح خلّ[ئجمرُّة[ألخل: ئُّمجُّئ زًٌَُّّألحبٌُّة[ألّحن حبحأل ّ مجُّجنُّز
ط[ؤ[خبَّ ئ٢َّجبح: ذختََّّْآ ٌُّةُّئ إل[ْخُّجنُّة[آل: ؤختل[ٌُّذُّّ: ّىجن[ألُّ ذ جتٌّْْ ّ ؤ
ةُّخُّحت ألُّّّ طَُّّْ ؤ[أل[ٌّ ئُّخلُّحت:ذ[خُّّفُّألحبٌّآ حبحمجختذألؤ[آل ّ ةُّ:ز جبَّةٌُّآلآ خَُّّْ
ىٌ ط[ؤ٢ خًْآل:خُّ ّ ة[ذ طُّْحتْز خلًخلّ[ف ٌ ةُّإلُّألحب أل[مجختٌآل ٌ�[ٌ[ألُّ حت� خُّْ
خ[جبَّخلرّحبح أل[ّـ ّ ز ئُّ ٌ[آل ألّحنرؤ[ألآ زئٌُّّ خُّحتخبََّّْألحبٌّّـ أل[ّـ ّ ز ئُّ سُّأللآ

زُّحتخلرَُّّّْ حتَّمجُّجل ًٌَّّّ ةُّْذألُّأل[ّـنيًححتني خ[حتَّجبح ةُّئُّال خُّحت مجختذًٌ[ألُّذُّ

جبح إل[ّـنيُّحتض حت�َّخلُّأل[ٌُّذّـ ًحآل ّ أل ئُّ جبقًةختحز خلخلّ[ئ
ألُّء حت�َّخلضضُّألضض[ٌضضُّذضضآ ٌضضىضضختجبألضضٌَُّّّْ: ألضضً ئُّ خختٌرُّّ جبقضضًةضضختحز خلخلّ[ئ:
خحلْذألَُّّْ ئُّأل[ّـ ٌُّّة[آل ألً ُّّ ّ ئ٠ّحئ خلّ[خلُّّذُّ هُّئجمُّهُّة[آلّـ: خُّجبحخلُّز[ألحبأل
ةُّ ؤختل[ٌُّذَُّّّْ خُّخألُّؤ[ٌّ جبَّخلر�ختذآل: ٌّخُّإل خُّئىً: سّإل[ألُّّة[ألحبحآ نيُّزُّ
جبح جن[حتخلر[ألُّّز ةئرًحتّـ خلّ[خلُّزّـ ئُّمجُّئ ّرّـ جبَّأل خألّ[ذ سّإل[أل جبقًةختحذ
إل[ز طّحن١حةّحبح خُّخلُّحت ني[ّـزّ[ضحن[ألحبألَُّّْ نيفّـ ُّإلُّئ خحلْذألٌَُُّّّْة ٌرَُّّْآ جب
خدًحٌُّذَُّّْآ جبخبخٌُُّّء خُّحتٌَّّ جبّـّـ حت�ّـّـخُّحت�ّـّـٌّ ةُّجبَّخًّـ مجحنر ًٌَُّّةّ خُّجن
ٌدًْألَُّّْآ ألً خُّخ خلّ[ئّجمرخل خلخلّ[ئّجمرُّّّةٌُّ[آل خُّخ ٌدًْألَُّّْ ألً
نيًألىُّ آ ٌّ�ةُّْذألُّحت ٌدًْألَُّّْ ألً حت�ٌّْْ خُّحتَّّـ خًْآلّـ خلّ[ئّجمرخل ةُّ طُّْحألٌُّّ
ط[ٌألحبَّآ حنرّ خ[أل� خ إلحلحتٌُّ ؤحبَّحتٌََُّّّْةَّْ ٌدًْألَُّّْآ ألً ّ[ألًحخًّـ ّ ز

جبقًةختحز:خًْألَُّّْ. خلخلّ[ئ حت�ٌّْْ خُّحتَّّـ خلُّحتطُّع[ال
ّرآ ّىختجبخ ز جبَّخلرّ[آل طُّْحتزُّّة[آل ز[حتذُّ خلخلّ[ئجمرُّ حت�َّْذُّ طُّال طُّمجُّحت
خحلْذألٌَُّّّْ ئُّمجُّئ جبَّخلر�٢خًّـ ٌجمرّ[آل ًإل[ّـإلُّئ ني[ةجم[جلٌّّـ خلُّحتطُّع[ال طُّْح

نيًألىُّث خلخلّ[ئّجمرُّّة[أل:سّإل[ألحبحآ
ّألحبٌَّّ خًّـآخُّإل ؤختل[ٌُّذُّّة[آل حبحٌْجمرُّّّ: ّ ز 1إَّْؤحبَّحتٌََّّّْ
ةُّ ٌر َّْجبَّحتةُّْ ط[خًحتٌُّّة[آل ةؤٌُُّّذّـ حبحٌْجمرُّّّ: ّ ز َّْؤضضحبَّحتٌََّّّْ

ّحنىُّْذألُّ. ز ةئّئ جبقًةختحذ
إلُّؤ[ألى[ذحبح ئُّ مجضضختزّـ ل[ٌُّذؤخت ٌح ض٢ مجُّجنُّخلُّألحبأل ٌُّّْ2إسئ
نيُّألحبٌآل جن[ألىّ ذ خُّ ةُّ ةؤُّذُّّة[آلآ ُّ�ّ ز ز[حتحخلرأل ئُّخلُّحت: حبحمجختخًْ ّ ز

خُّ:جبَّخلر:إل[ذدًّـ. ُّخل[ئ
ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّة[أل ئُّمجُّئ ةُّ ئُّخُّحتني[ّـمج٢حآ: ]خ ألحبَّ ّ إل ًٌَُّّةّ 3إخُّجن
حت�َّْْْ ٌ ٌألُّحت خحلْ ٌرُّ ْخىخت ْ ٌر خ�خت هُّحتإلُّإلُّأل�ّ[آل ئُّ ٌحل حت� رَُّّّْـ ّ خ ألُّذَُّّْة[ألحبح

ّحنىُّْذآل. ٌدًْألَُّّّْـ:ز ألً
جلحألجمرّ[ألُّّـ ّحنىُّْذألُّ طُّّـز مجُّئ ئُّ حألُّ مجحت� ًط[ئ طُّال طُّمجُّحتخلُّحتعدحبٌَّآل
طُّْح مجُّحتجبْألآ ىٌ مجًألحب رُّ ّ خد سّإل[آل ةُّْحٌىختجبَّْْ مُّْئُّؤُّجبح سّإل[أل
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طُّة[جبقّـ جبَّجلمج[ جبحؤً ٌر. ألُّةخت حت�َّة[ألمج ًخُّط[ئ إلُّخلر ط[خل[أل خُّ ٌر أل[ةخت
 طُّؤخت� ة[حتجبَّةُّآل ّحنىُّْذًَّْة[ألحبح ز ْذُّ ئُّ ٌّإلُّألحب ةُّئُّ ؤُّمختٌوُّّّة[آلآ
ألُّؤ[ألرًحألًَّّ ؤُّ ّ ّحنر[:ط إل ةُّ جلحألّ[حتٌّ ٌُُّّة�ؤُّئألُّء:ئُّة ئَُّّْجبَّةٌُّآلآ خ[خم
ةُّ جبَّةضض[ز ؤُّمختٌو ٌُُّّ�ؤُّئة ئُّ خ[خم ّ[ألسُّحتحألحبَّْْآ ّ ذ َّْحتٌد�ختٌآلّـ

جبحتّـخلرّىختجبَّْ. جلحألّ[حتٌّ ّحن[ٌّْ ئ سُّألحبحٌُّذ ُّةُّخًْألةُّئ
ئُّخلُّحت جبقًةختحز خلخلّ[ئ جلحألّ[حتٌحبحٌآلآ ٌُّّ�ؤُّئة ٌ ةً ئُّ ؤُّ ّ ط ط[ٌ[
خّؤٌُّّ ذًحأل خّألّـ ٌَُّّْخُّض مجضضُّْحتٌَّّ ىّ خلُّحتةُّْذأل سّإل[آل ط[خلر
هختحْحآلآ ًٌَُّّةّ جن خُّ ؤّئئُّّّة[آل ةُّحتذُّ رُّ ّ خ�ٌُُّّأل ٌُّذُّؤة ذُّألحبحتْخلرّـ

جبَّخُّآل. ًٌٌَّّ خُّحت� جبقًةختحذُّة[آل خلخلّ[ئ ز[حتذُّ ةُّ ّـذ[ألٌُّّ ئُّْ خُّذ[ٌدُّذ
ضجمرألُّمجُّحت�ٌّ ةؤُّئ�ُّّـ ى﴿جمرألٌ حت� خ ٌ�[ٌُّةُّ حت� جبقًةختحذ خلخلّ[ئ
ة[حتٌّ ىٌ ًحجل ّ جن خبٌضض[آلّـ: :ىٌ ٌى﴿ُّحت حت� خُّمجحنر جبحآ: مجُّئ أل[ّـ ّ ئُّز ط[خًحتٌّآ:
ىّ زّ[جبَّةختجبأل طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ إلُّؤ[ألى[ذحبحآ: ئُّ: ةؤٌُُّّذُّّآ جبقًةختحذّـ

ة[حتٌ�ُّحتَّ. حؤّ[حتٌّ حت�
إل[ذألٌَُّّّْ مج٢حَّْآ خُّحتني[ّـ: ئُّ سّإل[أل مجُّجنُّخلُّألحبأل حألى[حتٌّّـ: مجحت� خ٢ٌّ
طُّّـ ًٌَُّّّء جن خُّإلّمت طُّؤُّجبح ئُّخُّحتحؤدُّحت: خُّال جبحآ خلُّحتجبَّال ٌ�ُّحتٌّ ألً ئُّمجُّئ
خُّ خلرُّؤحبٌحبَّ نيّأل ةُّ ٌرآ ٌد﴿خت زحنر�ً حتحؤّ[حتٌ[آل ط[خًحتٌّّـ ةؤٌُُّّذّـ ُّ�ّ ز

ّىجن[ألّحبح. ذ خل[ف نيُّألحبٌآل أل[َّْآ:ئُّؤّ[ألٌُّّ ّ جبَّخلرّإل
جبقًةختحذ خلخلّ[ئ ّىحبح ة[ذ ةُّئُّ حت�ّـّـآ ملٌُّألُّ طضضَُّّْجي ضضر ّ جبَّخضض
ٌُّء نيُّخلس[ألحبأل ْ ٌَُّّْألُّذ ألّحنرؤ[ألّـ أل[خلأل[ؤٌُّّ ئُّخلُّحت ٌر حبحجبَّمجخت ّ ز
ةُّ ّرآ جبََّّْخلر ذًألحبحت�ٌَّّْ ّـ ؤُّحتةُّجلٌُّز: جبخبٌّ ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح: ةؤُّئٌُّ�آ

ئحبَّة[ز. ّ ّحن ط٢حجبٌَّ[آل:ز ألُّذَُّّْة[آل ّـ ٌُّألُّة[آل ؤ[ه

خلُّحتني[َّْة[آلث
حسرؤ[مآ:إل٢حئحبآأجنّى[مآلاآ1989 حئحبقختحمج 1إهختٌحبحتإلّسآ

1989 حؤختٌى[آ ه ئجن١حةُّّ ؤًسحل إلّسآ:ذ[حتٌض 2إهختٌحب
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خلّ[ئ:جبقًةختحخلخل ْ خ٢ألحنر[ٌآل حبْححتجب ّ ط
جلحإلّحبٌّ ه[حتخلَُّّّّْث:ؤجمرُّه[ ئُّ

حبح ّ82:خل[ئ ذُّؤُّأل ئُّ 1932 جبٌجمُّؤدُّحتٌّ ٌّ18 ئُّ ألحنر[ٌآلآ خ٢ حبْححتجب ّ ط
خألُّؤ[ة[أل ئُّ: حآل مجضضحت� جبَّخخ ةُّ خ[َّْحت�َّخًْ طُّْ ئُّخلُّحت ةختجب.  جبْحٌضضِ :نية
جبَّجلحأل ّىّ[آل ةُّخل خُّ ةؤألّجمرُّة[آل ؤُّحتمج ة[ذ ذ[ ٌُّخ خىختحآ ؤ[حتةجمّحلؤحبح

ٌحبحَّْ. ؤ[حتةجمّر نيًْألخ ئُّ ةُّ
ٌُّأل�ختٌّ ؤ[أل[ ذُّْحْ خُّ خلُّحتَّذ[ آ أل] طُّك حتخبأل[ؤُّألًخلِ ألحنر[ٌآلآ خ٢
ٌّ]�ٌ حت ذُّألإل[ خُّ جلحألجمر خلّ[ئّحلؤخًْآ:خل جلحألجمرا أخلخلّ[ئّحلؤِ ؤ[حتةجمّجمحلال
ئُّخُّحت :ْ جبَّجلحأل :ختحألٌ ْ :ْ ضُّال جنُّحت�آ إلُّخبححتٌّآ جبَّخلر: ئُّ ؤختلُّة[آل: حتجلمج[حتٌّ:
حتخبأل[ؤُّألًخلِ ة[حتٌّ خُّ ٌجتَّ جبحت [ألّ[ طُّك ئُّ ألٌُّرًحأل خ٢ةختجبألٌَُُّّّْآ سحتَّ طُّال
خُّ ٌضضجتٌَّّ جبحت ئُّْح خل[ئ 21 ؤضض[ٌَّّْ خ خُّحتٌر[ألّ[ْ نيًَّْ ٌُّخ إلُّحت خضضحبحزآ
ألحنر[ٌآل خ٢ ؤختلآ جبَّحتْألأل[خلِ: مجختذأل ئُّخُّحتني[ْ: خُّ جبح. :خبأل[ؤُّألًخلحت ة[حتٌّ
خُّ جبَّخلرّىختجب :ْ جلحأل أل[جلحألجمر خُّ ؤ[حتةجمّحلؤ خألُّؤ[ة[أل ئُّ :ّ خُّجن جبْحذخت
Derأ جبقًةختحخلِ خلخلّ[ئ جبَّحتخ[حتٌَّّ ٌّض نيًْألُّة[ألخ خْةختجبألٌَُّّّْ

Sozialا Demokrat
ألحنر[ٌآل: خ٢ نيًْألُّة[ألخ سّ[ْحجلٌّ ٌّإل خدًَّْ ةُّ ض[ألٌُّّ ئُّْ ّىُّ ٌُّة
ةُّ خًْ خضض[َّْحت�َّ طُّْ خلُّحت: ئُّ ألحنر[ٌآل خ٢ ةُّ خًْآ طَُّّْ ؤ[حتةجمّجمحلال: ُّئُّمج
ئُّ ةُّ طُّع[ؤٌُّّ طُّْ ٌرَُّّْآ جبحت خجمخت� ُّ�ؤُّئة ئُّ ؤ[ؤأل[َّْألحب ني٩ّ أل[خخ:
ٌّإل خُّ خًْ ّىختجبَّْْ جبَّخلرّس ََّّْ1982 خل[ف ئُّ ىحبح ّ طُّجلؤًأل ئُّ نيّألحبح
ْ خ�ختآل ئُّخُّحتني[ٌّْ جبألّ[ ألّجمرُّة[ألؤة شّحلخُّ ئُّ ذختٌخن خبؤ[حتٌَُّّة طٌَُّّّْ
ْ ّى[ز جبَّخلرس ط[حتحالآ ط[حتحال خّأل[ٌّ:خلخلّ[ئّحلال:جبَّخخ ةُّ خٌَُّّّْ أل[َّْ ّ ٌ[ألإل خ[َّْحت�

ّر. خ جبقًةختحخلَُّّّّْ خلخلّ[ئ ئُّ ّىُّةٌُّّ ز جبَّخلر
ؤ[حتةجمّجمحلال ئُّمجُّئ ألحنر[ٌآل خ٢ نيًْألُّة[ألخ سّ[ْحجلٌّ ذختٌّ ىّ ض[ئ
ٌّإل خُّ ةُّزّر[ئّحلال ةُّ ألُّخًْ خ[َّْحت�َّ طُّْ خلُّحت ئُّ ألحنر[ٌآل خ٢ ةُّ طَُّّْخًْآ
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نيّأل ألحنر[ٌآلآ خ٢ مجختق[ألٌُّّ :ّ خُّز . جبَّحت�ْض جبَّحتْألُّّّة[ألَُّّّْ: أل[ةةُّّّ
ئُّ ْ خى[ز مجُّجنُّ ٌرَُّّْآ خىخت ط[مج[ جبَّخخ خلُّحتَّذ[ ةؤُّئ�ٌُُّّء حنّ جلَّقُّذى
خ�[ذُّ جبقًةختحذّىَُّّْ :ٌّ]�ٌ حت ئُّ :ْ خلّ[خلِ :يًحتخل[ٌُّة خُّ: خدخ ؤ[َّْجبح ٌجت: جبحت
ٌألَُّّْ جنً ئُّال: جبَّخلُّذحبحْ: ئُّ: مجُّْحتَّ: ىٌ حل ّ إل خُّ: خدخ: طٌَُّّّْ ٌ[آل جبَّخلُّزآ
خلخلّ[ئ:جبقًةختحخلِ ة[ذُّ طُّْ حلال. ّةُّزّر[ئ خًألّ[جبَّة[أل حتْْض[أل دحبحز:خإلُّْئ
ٌرَُّّْْ جبَّمجخت :ٍ]�ّ س خلخلّ[ئّحلال إلُّأل�[ْآ خُّ إلُّأل�[ْ جبْحذخت ْ ّحبَّة[ز: جبَّخلرس
آ خف طزحتذألّجمرُّة[آل ط[مج[جبححتٌّ ِ جبَّخ يأل[نُّة[ألحبح ئُّ حتَّذدًْآل حتَّْذ ئُّ
حتَّْذ خُّجنحبححتٌىختجبألّ[آل ْ إل[ذألّ[آل نيًألىُّ ة[حتَّة[ألَُّّْآ أل[ْ ألُّضُّألُّ جبَّخلر ةُّ
خلخلّ[ئّحلال:ئُّ:خللُّّز جبْحذخت:جنىجمر خل[ئ :أجبٌَّ[آل جبَّخ[ز ٌحبح حت� : خُّ مجُّجنُّ
حتْْآ ضجمرُّ ألحنر[ٌأل خ٢ ؤُّذختخلُّّةٌُّّ: حتحخلردًْأل طُّْحتْز[آ: ذُّخبإلحت ْ
ّحلٌّ إل خرًحألآل طزحتذألّجمرُّة[آل ألَُّّْء جبَّةختجبألَُّّْ ط[مج[جبححتٌّ خُّحتجبَّْحال ةُّ
ًٌَُّّّآ جن خُّال رَُّّْ ّ أل ّ جبٌَّإل طُّْ قًْأل[ألٌُّّ ئُّْ ٌُّةخ ّر. خد ًَّّحتجبحألّ[آل جبَّخلرر
ؤ[ألحبْ ّىل٢ٌّ أل ةًجنرأل ْ جبَّة[ز ؤ[ألحبْْ ٌّض حتحَّْةٌُّّ خلُّحتَّذ[ حلحآل ّ حتحْني:ئ
ّ مجختْز ْ ذ[ء إلُّحت ؤُّحتسُّجبح إلُّئً خف:ئُّال ط[مج[جبححت جبَّخخ خُّال ط[خل[ألُّآ ىٌ ة[حت

خف. زُّحتَّخلرُّة[آل إلُّئ ط[مج[جبححتٌّ جبَّخخ حتحٌْدى[ز. جبٌَُّّْح
ئُّ ٌى[حت ةخت ّحلٍ ؤٌُّحبحأل:إل خُّ:إل[ذألُّ خ[َّْحت�ٌَُّّ:ذُّألإل[ خلُّحت:طُّْ ئُّ ألحنر[ٌآل خ٢
ًٌَُّّّء جن خُّ ّألفآ ْض خخت� حلال: ّةُّزر[ئ خّأل[ٌّ أل[ذًحألف جبَّخلُّذحبحآ أل[َّْألحبَّة[أل
ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ ضختحزُّة[آل ة[حتَّ إل[ْة[ز جبَّخخ ٌرَُّّْ. خىخت جبحتْخلر ألُّةختح ةُّ
طٌَُّّّْ ألفآ:خ ط[مج[جبححت ةُّ خىٌُّآل ط[جنىختح ضُّئى[ألُّ طُّْ خ حلال ّةُّزر[ئ ضختحزُّة[أل
ًٌجمرؤ[آل ّ ز طُّال:ؤُّخُّخلرُّ خ ٌألَُّّْْ خجمخت� ضُّئىحبح جلٌَّأل حلال:ئُّ ّةُّزر[ئ حتَّمجُّة[أل
ْجنأل�ُّحتَّ حت ىّ نيّأل خُّ ًٌجمرؤ[آل ّ ز ضُّخ[ذُّجبح حتَّْذ ئُّال ةُّْحٌُّ حتْْأل[ةد٢حألُّ. خُّ
يجمٌُّ[آل ضُّئ ةُّ ني٢ةألًخل[آل ذ[ٌدُّز خُّ ئُّْحألُّ:حتخبأل[ؤُّألًخلُّة[آلآألًخلُّحتَّة[آل

.جن[أل خلّألُّؤ[ْ ألُّحتَّة[أل ّ جبَّحتإل ًَّّحتجبَّمجختآلآ ئ
إلًألُّحتؤُّألحبآ حتخبأل[ؤُّألًخمآ أألًخلُّحتآ حتْْأل[ةد٢َّة[آل جبَّْحتٌّ ألحنر[ٌآل: خ٢
نيُّجنألُّ إلُّحت ْ جبحمج٢ة[حتٍ ْ حلال: ّةُّزر[ئ خّأل[ٌّ :ختحألىختجبألٌ ْ ئُّ: ؤ[ؤخلر[ا
طُّْ ختحألىختجبألٌ ْ :ْ جبَّجلحأل ذخت ىٌ إلة[حت إلُّحت ئُّ ة[حتٌ�ُّحتذخت : جلح� ىٌ خًألّ[جب
ٌألَُّّْآ أل[ةخت جبحتْخلر: ةُّ :ًٌَّّّ جن خُّ إلًألُّحت ْ ألًخلف آ يُّئُّال خُّ خًألّ[جبحألُّ
جبٌَّ[ألىُّآل ألألَُّّْْ ّ جبَّؤ ضُّئىحبح ئُّ:جلٌَّأل ٌألُّة[آل جبَّحتخخت� ْ ألًخلختحَّْة[أل نيًألىُّ
ألحنر[ٌآلآ خ٢ نيًْألخ ّ ز خُّ خحتخبْحة[آل. ْ [آل جلحك إلُّذ[إلُّذ[ٌِ جبْخبؤأل خُّ
ٌ[آل جنّنختآ ةزئٌُُّّء ذُّأل[ألُّز ْ ّ جبقُّأل ْ جن[ألٌُّء ُّ�خُّ:خُّئ ىٌ ْذ[حت ٧ّ ةر
ىختجبأليدًْئ خ خى[ز ط[ؤ[جبٌَّ[آل ْ خ�حت�ٌّ ةؤُّئ�ٌُُّّء جبَّذًحألخ ٌّ ة[حتٌى[ذ٢
ّر جبَّئ ضٌحبح خنيًْألٌُّّ طُّال جنّىختجبألٌَُّّّْ ئُّ ألحنر[ٌآل خ٢ .ّ حأل مجحت� نيُّجنألُّ إلُّحت
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ط[مج[جبححتٌّ ْ ّر خ حتخبحألٌُّّ خجتًٌٌّ جبحخّألىختجبأل ألّ�ُّحتحأل ّخن نيّأل:جلَّقُّذى جذ[
ذختٌدألَُّّْآ ْ سّإل[أل:ألًخلف ْ ةحت� ألُّحت�ْحذُّ ْ ّر ألُّخ ٌّض:ؤ[هُّة[أل ْ جبحإل[ذًْ
نيّأل ُّئُّمج جنُّحت� خىٌُّْألُّ: أل[خخ ّر. إلُّخ خلُّحتةُّْذآل خُّ: إلًّحٌّ أل[ذًحألخ
خخ خُّ نيًألىُّ نيّألُّة[أل:ذختآ إلُّؤًْ ئُّ جلٌ[ذختَّ خبؤ[حتََّّْ ئُّ:خ[حتٌّ ةُّ ؤ[ؤأل[َّْألحبٌّ
خخ نيُّْخل[َّْ ْ ّخن جلَّقُّذى نيّأل خلُّحتةُّْذأل نيّألُّ ئُّال َّْحتمجختذآل حتؤُّذ]ٌ
نيّأل ئُّ ّحنُّة[آل جلَّقُّذى خلُّحتةًذ ّحلٌّ إل خ[جبَّخلر نيّأل نيًألىُّ طُّمجُّحتَّآ
أل[ذًحألخ َّْإل[:إلة[حتح :خًْأل خُّخخ ّ�ًؤ[آل خ ٌألخآ جب خُّ:جبَّخلر: ؤ[ؤأل[َّْألحبََّّْ

ضٌّ:خحبحز. ذُّخُّ:جبَّخل ٌجتَّ جبحت
:طُّخلس خُّ حلؤُّ ّةُّزر[ئ ٌحلَّحتٌّ ز[حت ةُّ خلُّحتََّّْ نيّأل ذخت ْحذ[ٌُّة خُّ :
ذخت نيّأل جبْْ ئُّ ؤ[ؤأل[َّْألحب:ةُّ نيّأل ذ[ ةُّْحٌُّ ن[حت:جبَّة[زآ ؤ[ؤأل[َّْألحب نيّأل
طََُّّّْْ ٍ]�ٌ حت ٌُّةُّال:ئُّ نيّأل ة[حتَّة[أل جلحتذختَّآ ْ:ة[حتحؤٌُِّ إل[ذًٌّ ّ ئ جلحألجمرآ
ئُّ خُّحتخبَّْألحبٌُّّة[أل حلال ّةُّزر[ئ حتْْض[أل خُّ ّر ألُّخ جبئألّ[ ذ[ جبَّنيخآ ًٌَّ خُّحت�
ّحنَُّّْآ جلَّقُّذى نيّأل ضحلؤُّز ٌرُّ خىُّْ ذُّْحَّْذ خُّ طُّخلرُّؤُّ جبَّخلرأل[جبحزآ
حنّ ضٌّ:حتحخى ٌّ ؤ[ؤأل[َّْألحب:خ نيّأل جبَّخخ ٌ خلخلّ[ئّجمر:ضحجل إلُّحت ةُّْحٌُّ
جبْحٌّ ةُّ آ خخت� يُّجب: ٌّ]�ٌ حت ْحذُّ جبقًةختحخلُّّّآ خلخلّ[ئ ة[حتَّ طُّال طُّع[ؤ ْ
َّْإل[ نيًألىُّ: ّرآ: محًئ خلخلّ[ئّحلال: خُّحتَّْ أل[ني[حتَّ زٌُّحبحةختجب: ّحلٌّ إل طٌَُّّّْ
ّ جنر إلّمت ّحنىُّْذآل ز خ ْ خ�حت�ح حٌِ ض٢ جنر:خُّ إلُّؤًْ جبٌَُّّْح ّ جنحت�جن
جبٌَّ[ألُّْح ًٌّجمرآ ز طُّجلؤًأل إلُّخًْأل خخ خُّ جنحت�جنُّّة[آل نيًألىُّ رَُّّْآ ّ أل ّ أل[ؤ
أل[حت�َّجلحٌُّذ ْ زُّخبًٌحأل ٌّإل خُّ خ�ختآلآ:جبَّخآل: جبَّخلرَُّّْ خُّ جبَّخلُّز ضٌ[آل
خلُّحتخ[جلٌّآ جبٌىر[ذحتٌّ خلّجمرالآ ز[حتحخلرأل خ إلُّئًؤُّحتسُّجبح ئُّال سُّؤ[َّْحتْ
سُّؤ[َّْحتٌّ ٌرَُّّْْ جبَّمجخت زختئر[حتٌ[ جبٌىر[ذحتٌّ ٌّ]�ّ س ذخت ًٌَُّّةّ جن إلُّحت ٌ[آل
ط[ؤ[عُّ خُّئ�[ألحبأل[ألُّ:خُّْ خُّال ألحنر[ٌآل خ٢ جبَّضًحجلآل. حتحخختجبََّّْْْ خُّ ضجلمجُّ ضُّئ

خحبٌَّآل. مجحت�حآل إلُّْف ِ جبَّخ جنحت�جي ٌّ]�ّ س خُّ جبَّمج[ز
ِ جبَّئ طُّْ خدّجمرخ. ٌذزّ[ جبَّحتخ[حتٌَّّ جنرخ إلّمت ّر أل[خ ط[ؤ[جبَّ ألحنر[ٌآل خ٢
ط[خلر مجُّجنُّآ جبقًةختحخلِْ: خلخلّ[ئ خُّحتَّْ حألُّة[آل مجحت� ُّئُّمج إل[ْذُّحتٌد طُّمجُّحت

أل[ٌُّز. خُّجبَّخلر خلُّحتةُّْذآل طُّْح خلُّحتآ ألُّحت�ْحذُّ ضُّئ جلحألّ[حتٌّ ْ ّ�ٌُّحنغ ذ
ىّ خُّ:جنحت�جن : جبئ أأأل[خخ ّر جبَّألًخل ْذ[حتَّة[ألّحبح ئُّ ّ ٌُّة ئُّ: ألحنر[ٌآل: خ٢
ط[حتحؤَُّّْ ٌُّة]�ٌ حت ئُّ ْ جبقًةختحذّ ًٌَّّّ جن خُّ: جبَّخخ خىٌُّآلآ ضجي: حتَّإل[
حتجنآل ةحتَّجن ىضُّئ جبَّخخ:جبَّحتْْأل خ�ختٌألُّ:جبَّخلر. ُّ�ؤُّئة ئُّ جبَّخلُّز
جبحخّألىختجبأل ئُّ خ٢ ذُّألإل[ أل[خخ خ�ُّآل ئَُّّْ ألّألَُّّْْ ّ خ ط[مج[ٌ[آل خُّ خىٌُّألَُّّْْ
ةؤٌُُّّذإ مُّجبحئُّذ:ْ ٌُّةجم[أل خُّحتَّْ جبَّخخ حتخبحألُّ:خىُّألَُّّْآ خبٌ[أل ًٌٌّ خجت
خًْآل خُّضرَُّّْحت خ ألُّّّ خُّخم خلّ[خلِ ط[جلحجبٌّ نيًألىُّ إلُّئد�ختآلآ إلُّأل�[ْ ط[خًحتٌّ
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خبٌ[آل.اا خُّضرَُّّْحتحألُّ ْ
جلحت إلُّحتنيُّألحبَّ ط[ة[حتٌ[آلآ خُّ خُّحتحؤدُّحت أأضُّئ جبَّجبحزث ط[ؤ[خبَّ ألحنر[ٌآل خ٢
ةُّ:ئُّ جبَّةُّآلآ ّ ةُّخل خُّ خ[َّْحت� ْ إلُّخلرّ[حتآل ْ جبَّةُّآل ئِ ّ ّحن ز س[حت:ضٌ[آل
خلخلّ[ئّحلال ٌّ]�ٌ حت ىٌ � حت�جن�٢جن إلُّحت ةُّْحٌُّ ّرآ ألُّخ ّحنٌُّّ ة طُّضيَُّّّْ خ[حتٌّ
قًألُّ ْ خلُّحتنيُّجنآل خى[ز:ْ ذٌُّ[حت ط[ة[حتٌَُّّّْ نيُّة ضٌّ:خُّ جبَّخخ خلُّحتَّذ[ آ

ّدىُّآل. ّ ئ زحنرًّحأل:ْ خىُّآل يدًئ ةختجبَّة[أل ضُّئ:يجمُّْ طٌَُّّّْ خ ّر خ

خلُّحتني[َّْث
www.zendagi.com
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جبقًةختحخل خلخلّ[ئ
ظُّؤُّجب خل[ؤ[آل ط[ث

ئُّ خضضألضضُّحت�َّذضضحبح ئُّ خلّ[خلُّّّْ :خبٌ[ٌُّةط[ٌحبّـئ جبقًةختحذ خلخلّ[ئ
ئُّخلُّحتجبَّخلر خّجمرُّالآ: خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ة[أل خلُّجبٌَّّأ19اّـ :ذ[ٌُّّة[ألة
َّ� حت�جن�٢ئُّجن ّ ؤُّئة ةُّ خلُّحتٌإلُّئحبحآ ؤ[حتةجمّحلال ٌُّأل�ختحألُّئ خبؤ[حتٌَُّّء
ئّألف. جبق٢ه ئةجمؤدًحتلّـ حتجلح ئُّْحألُّ ئُّضمجختذدًْآ خلّ[ئّجمرُّّة[ألخل
�سُّأل ز[جن[آل socialا democracyأ جبقًةختحذّخن خلخلّ[ئ جلححتحٌَّّْ
حأل مجحت� خ ّحنرىختجبآل ئُّخ[أل�إل خًّـ: خلألًحتجبححت حتْخلّ[: حت�جنجن ّـ ٌُّةُّال سّإل[أل
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّآ خلّجمرؤ :حت�ٌألمج خ حألُّ � حت�جن�٢جن حتَّذىختجبألٌَُّّّْ ئُّخلُّحتضّـ

خًْألّحبح. ٌّـ:ؤختٌُّةجم[أل جلٌ[ذختٌّ نيُّخلس[ألحبأل حبحآل:خإلُّْئ ]ئُّز
ٌرآ جب ضُّئ جلحتٌألٌُّّ شًةؤ خُّؤ[أل[ٌّ جلححتحََّّْْ ئضضُّحتٌّْْ جبقًةختحخل
جتْْ ّ ؤ :ٌجتحٌ خُّجبحت ةُّ ًححتألٌُّّ ّ ذ ئُّْ ّىُّ ٌُّة جبقًةختحذّخن. خلخلّ[ئ:
خُّخلّجمرؤ ئُّزًٌَُّّخلردًْآل ّىُّْذًَّْ ذ إلُّحت جبحإل[ذًَّآ خُّخلُّحت جلحتٌّ حأل مجحت�
خلُّحتؤ[ٌُّؤ[حتٌحبحآ خلّجمرؤ ئُّمجُّئ ةُّحتذآ: :ُّةختجبألؤ[ؤُّئ خُّحتَّْ خلّ[ئّجمرخل
ةُّؤىختجبألٌَُّّّْ أل[ٌّْ ّ ئُّز خلخلّ[ئّجمرآ ىٌ حتَّمجُّجل نيُّألحب ضجمرألُّخلُّحتٌّ ئُّز[ئ
خلُّحتإلُّئحبَّجبَّآلآ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌحبح ئُّخلّجمرؤ ةُّ ةؤٌُُّّذُّّّة[آل سّ[ْحجلٌُّّ
أل[َّْجنحبح ّ ز ئُّال خلخلّ[ئجمرّحبحآ خ[جلححت�ٌّ ط[خًحتٌّ خلّجمرؤ خّأل[ذأل[أل ٌُّّ�ٌ ئُّحت
ىّ ٌُّأل نيُّألحب ملٌُّألُّ ذّحن ّـ ٌف خحبْ خلّ[ئّجمرخل خلّجمرؤ ئُّ ًٌجمرُّ ّ ز
خلخلّ[ئّجمرَُّّْ مجًحخلرألَُّّْ:ئُّخلّجمرؤ إلة[حتَّة[أل:زحنرٌَُّّّْ خلّجمرؤُّّـ طُّال

ملٌُّألُّحتّـّـ. خلخلّ[ئ:جبقًةختحز خ
خلّ[خلُّّْ ّـ ٌُّذُّؤة ط[خًحتٌّّـ ىّ خلّجمرؤ خلّ[ئّجمرخل خلّجمرؤ
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هُّحتحإلُّؤىختجبأل ئُّمجُّئ ةؤٌُُّّذُّّّآ: مُّجبحئُّذ أل[أل ّ إل ّ خُّس ط[ؤ[ع
ط[ؤختحجلَّة[أل خ:ٌُّذُّؤة رّ ض[َّْأل إلُّحتَّْإل[ ذ[ةُّة[آلآ خ جبَّحتهُّذُّة[أل:ة[حت
ذُّألإل[ خلّ[ئّجمرخل أل[أل ّ خُّحتإلُّؤإل ًحجلٌّ ّ جن ط[خًحتٌحبحآ ئُّخًححتٌّ أل[آل ّ خُّحتإلُّؤإل
إلُّؤًْ ىؤًئ أل[آل ّ خُّحتإلُّؤإل ط[ؤختحجلَّة[أل ةُّ ّرآ جبَّنيُّخلس طََُّّّْْ ٌُّّ�ٌ ئُّحت�
ط[ؤ[جبَّةختجبأل أل[ٌّْ ّ ئُّز إل[ْخُّجنُّة[آلآ ُّ�ؤُّئة ّـ جبَّْئُّز ْحذُّ ّرآ خ ُّ�ؤُّئة
ةؤُّئ�ُّجبحّـآ :طُّألحبحؤ[أل حتّـشُّّّة[أل ّـ ؤ[جبٌّ حبحٌْجمرُّّ ّ ز إلُّحتَّجلحتٌّ: خُّجن
ذًحأل[ٌّ طُّْحألٌُّّ خ ّر هُّحتحإلُّؤد ّـ ٌّألخت ّ خجمُّز إلُّؤًحألحبح خُّخلُّحت ة[حتةختآل

إلٌُُّّ. ة[حتةختجبألّ[آل
نيّأل[ٌُّذ ّ ؤئؤأل خلخلّ[ئّجمرآ ًخلّجمرؤّ أل ٌُّذُّؤة خضضًححتٌّ
ٌ[خل[ ذُّألإل[ آ أل ّ أل[ؤ مجُّآل ألُّذَُّّّْـ: ًحآل ّ أل :ّ ؤئؤأل خُّؤُّجي حبحألُّّّّـ ّ ذ
خلخلّ[ئّجمرّحبح خألّ[ذأل[أل أل[نئُّي خضضُّال ةؤُّئ�ٌُُّّآ :خبٌ[أل ٌى﴿ُّحتٌّ حت
جبَّخآل جبحخُّجي ة[حتَّة[آل نيًألىُّ آ ٌّألخت ّ إلد ّ خُّس ٌُّذُّؤة ٌُّةجم[أل ٌّأل[ذًحألخت
طُّال َُّّّْآ ّةحنرًة[ئ زّحنُّخل[جلٌّّـ ة[حتٌّ حتَّّْْـ سُّخلرٌَُُّّّّْ جلٌَّألّـ ئُّة[حتٌّ
ةؤٌُُّّذّـ ئُّخلُّحتط[خلر ةؤُّئ�ُّجبح ًّ ئُّأل ٌ]أل[ذُّخ ٌّإل رُّ ّ جبَّخ خ[حتْجبضُّجي
نيُّألحب سًذّ[حتَّة[آلّـ ٌى[حتّـ ةخت ةُّ ةؤُّئ�َُّّْآ ئُّنيّألُّة[أل ٌّإلُّألحب ؤ[ألٌَُّّّْ
طُّؤُّجي ألآلآ ّ ىأل[إل ّ ز َّْةً:حتجنألد٢حآل ىّ ضٌ[آلّـ:نيّأل ٌُّّ�ّ ئُّس ذخت ىٌ ٌجت ذً
ئُّ ٌ�ٌُّّ:ني[ةجم[جلٌّ :ئُّحت� سّ[ْحجلٌّ ٌّإلُّألحب جبَّحتةُّْذأل:خُّحتجبَّْحؤ:ٌّإل رُّ ّ جبَّخ
خلّ[خل ئُّخًححتٌّ ٌر. جبَّةخت ني[حتَّخلُّحت خلخلّ[ئّجمرّحبح خلّجمرؤ ًٌَّّّ نيًححتني
ّـ خُّحتإلُّؤإلف جبَّخلضضر: ٌرُّ جبَّجبحت جبَّخلضضُّز خلخلّ[ئّجمرّحبحآ خلّجمرؤ ًّ أل
ّحنُّْح ز ىّ ز[حتذ خًْأل ز[ئ ئُّ ٌى[حتآ ةخت نيّأل ئُّخلُّحتٌْ[ألَُّّْ ة[حتمجًجلححتّـ
ةؤٌُُّّذُّّّ يٌُّختحألُّ ّحنُّّـ ة ةؤُّئ�ُّآ جبَّْئضضُّزّـ خلُّحتةختجبحٌُّذىختجبأل خ
هختحْحآلآ جبقًةختحخل :ًٌَُّّةّ خُّجن سُّؤ[َّْحتّـ إل[ّـخُّجن خُّ: خألُّحت�َّذُّّّة[آلآ
ط[خًحتٌّ خألُّؤ[ة[أل جبَّةضض[زآ ني[حتَّخلُّحت ؤّئئُّة[ألَُّّْ ٌى﴿ختحَّْ: حت :ٌُّّ�ٌ ئُّحت�
خلّ[ئّجمرخل خ ئُّخلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَُّّّْ مجًحخلرألَُّّْآ أل[نئُّي خلّ[ئّجمرخل
آ جبَّنيُّخلسف خلّ[ئّجمرزّحنُّخل[جلٌّ:خل ز[ٌٌُُّّة خألُّؤ[ٌُّءآ:ٌ[آل خُّخألّ[ذأل[أل
ٌُّّ�ٌ حت ئُّ آ ؤُّئة :خ ئُّذ[ةَُّّْ مجًحخلرألَُّّْ ّـ ةحنرًة[ئ :حبحأل ّ زُّحتَّز ئُّمجُّئ
أل[ألَّْ ]ئُّز طُّؤُّ جبَّْئُّذحبحآ ُّة[أل�ئ ّ ة ئُّز[ئ إلُّحتََّّْجلٌَُّّّْ ةحنرًة[ف
خ[جلححت�ٌّ أل[حت�َّْحّـ ّ ّحن٠�ة ز زًٌَُّّألحبٌُّّة[أل خختجبأل ّـ ز[ْحعًحجلٌّ طُّمجُّحتَّة[أل

أل[آل. ّ خُّحتؤإل ط[ؤختحجلَّة[أل خ ٌُّذُّؤة:رّ ض[َّْأل نيُّخلس[ألحبأل ًحّـ ّ جن
ّرآ خ إلٌُّةَُّّْ خُّإلُّحت :خلّ[ئّجمرخل :ٌُّّ�ؤُّئة خلُّحتألُّةُّْذأل
ًٌَُّّّء خُّجن خلخلّ[ئّجمرآ خلّجمرؤ خألُّحت�َّذ ط[خًحتٌّ ٌ[خل[ٌّ أل[أل ّ إل ّ ئُّخُّس
ئُّإلُّؤًْ مجًجلَّحتحألّ[آل ط[خلر خُّحتجلةختألٌَُّّّْ ةؤُّئ�ُّّـ ذ[ةُّة[أل حبحٌْجمرُّّ ّ ز
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ئُّخلُّحت حتَّألضض�ضضحبَّجبحذضضَُّّْ :خلئد ًٌَُّّةّ جن خُّ ٌرَُّّْآ: ألُّةُّْ ّ ئ ٌىحبح خًححت
خُّحتإلُّؤ أل[أل ّ جنىجمرإل خ جبَّةضض[ز ضجي: ُّ�ٌ حت ة[حتَّة[آل أل[أل ّ خُّحتإلُّؤإل

.ٌُّذُّؤة
حبحٌْجمرُّّ ّ ز ئُّ ّر أل[خ خلألًحتجبححت: ذُّألإل[: ذ[ةُّة[آل: :حبحٌْجمر ّ ز حتْْجنَُّّْ ئُّال
ةؤٌُُّّذّـ ؤُّمألٌُّّّْـ حبحٌْجمرُّ: ّ ئُّز خختٌرُّّ خُّئىً: هجمّئخبٌُّّة[آلآ
ٌُّخ ةؤٌُُّّذفآ ىٌ مجّ[ألَُّّْحت ذ[ةُّة[آل ئُّخُّحتطٌَُّّّْ حتجنألد٢ٌُّة[ألّخنآ
إلُّحت خُّة[حتخُّحتٌحنآلآ ّـ خُّحتإلُّؤإلف خلخلّ[ئّجمرّحبح ٌُّّ�ؤُّئة ئُّ ذ[ةُّة[آل
أل[ألحبح ّ خُّة[حتإل ط[ؤختحجلَّة[أل أل[أل ّ ئُّخُّحتإلُّؤإل ذُّألإل[ حبحّـٌجمرُّّة[آل ّ ز ٌُّخ
أل[آلّـ ّ خُّحتإلُّؤإل ط[ؤختحجلَّة[أل خُّجلٌ[جبةختجبأل ًٌجمرّ ز خُّئىً ّرآ أل[خ خلألًحتجبححت
ئُّ خُّئىً ألفآ ّ�خت س ؤختٌُّّة[آل حبحٌْجمرُّّ ّ ز إلُّحتَّْإل[ حبحألّ[ألُّآ ّ زُّحتَّز
حبحٌْجمرّ[ألُّجيآ ّ ز طُّّـ ذضضُّْحٌّْ ةختجبأل ذ٢ خضضُّحتجبَّْحؤضضحبحآلّـ مجُّجنُّخلُّألحبأل
ًٌجمرّ ز خلّ[ئّجمرخل خلّجمرؤ أل[َّْجنحبح ّ ز ئُّال ألألَُّّْآ ّ جبَّؤ ٌَّجتٌ إلُّحتخُّحت�
طُّؤ[ألُّ:طُّمجُّحتَّة[أل ّرآ جبَّخ مجًع[ّـ ط[خًحتٌّ خلّ[خلُّذ خألّ[ذأل[أل ْ خُّني[ةجم[جلٌّ
ئّألف جبقًةختحزآ خلخلّ[ئ خلّجمرؤ خُّحتَّّـ جبَّةُّآلآ مجُّْحتَّذخت مجًحخلرألَُّّْ
خلخلّ[ئ خألُّؤ[ة[أل جبحألُّحتٌّ طةرًخُّحتآ خلّ[ئّجمرخل حت�جنجن خلُّحتةختجبٌَّّ
جبقًةختحخلُّّّذ خ٢ةٌُّّ ٌُّةش[حتٌّ ًٌَُّّةّ خُّجن طُّْ نيًألىُّ جبقًةختحخلُّّّآ:
ةُّئُّأ500اةُّخم ةُّؤّألٌُُّّء ةُّخًْأل ًحخًْ ّ ز حتَّذىختجبََّّْآ زُّحتئُّؤ[أل
ّرآ خ جبَّخلرحبح ئُّ مجُّئّ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ خىُّآلّـ: مجُّئ ألُّحتحٌُّذٌ ألً ٌرآ سُّحت� ّ ذ
ئُّ ّ خُّجن خُّ ٌآل خىخت ٌآلّـ جبحت خىخت� ٌّجبَّذضضًحألضضخت خُّط[خل[أل ةُّؤُّْ: خبؤضض[حتٌَّضض[آل
سّ[ةختجبألٌَُّّّْ زختَّألجمّس إلُّحتَّْإل[ أل[حتحخلرُّْضآ ًٌَُّّةّ خُّجن شىًؤُّز
ئّألّأل طُّجلؤًأل جبَّةختحآ زٌُّخت�َّّـ جبَّْئُّذ[ألُّجبح ةُّئُّّـ حتَّذىختجبََّّْ ذُّة[ألُّجبَّخل
ٌ[خل[جبحأل[آلّـ ذُّجبَّخل ٌُّء جبحأل[أل ئُّ خختٌرُّّ جبقًةختحخلّحبح ىختجبألّ دُّس ّ س ئُّ
خللُّّذّخن ْجنٌُّّ ّرآ خلل ٌّ]خ طُّعًؤُّأل خُّأل[ٌّْ ّىختجبآل:سّ[ة[حتٌّ دُّس ّ س
طُّعًؤُّألُّجي طُّال ٌجتة[حتٌّآ حتحْ ٌّ]خ طُّعًؤُّأل ٌرآ:ْحذ[ جب ٌجتة[حتٌّ حتحّـ خُّؤ[أل[ٌّ
طُّعًؤُّألُّة[أل خ إلُّئدجتحجبألُّة[آل ْحذُّ: آ: ٌّختٌ إلُّئحبَّخجت إلُّحتَّؤ ًٌَّّّ خُّجن
طُّعًؤُّأل خُّحتَّّـ مجًألحبَّة[آلاََّّْ ئُّأل[ْنيُّّـ ئُّمجُّحت�َّةُّة[ألَُّّْآ ٌجتة[حتٌّ حتحْ
خ٢ةختحخلُّّز خُّئُّجبحٌىدًْأل:طُّجلؤًألُّةُّآ خُّال جبَّخألَُّّْآ خُّحتجل ٌجتة[حتٌّ حتحْ ٌّ]خ
ُّنيًححتخل[ئ ٌّ٢�ّ س خلُّحتةختجبحٌُّذُّّّة:خ ٌألُّحتحٌُّذ:مجُّئ ألً ّحن[ّـ ة خُّخلُّحتجبح خ[ف
طّألش[ ؤ[ألٌَُّّْ[آلآ نيًححتخل[ئ زُّحتئُّؤ[ألحبح:جبْحٌّ ُّّز:ئُّ خلل ألُّحتحألٌ ألً ْحذُّ مجحت�حآلآ
ٌآل خىخت طُّعًؤُّألُّة[أل:خللُّّز جلحألآ ًٌّجم٨ ز خُّ ئّألف ٌُّخ إلُّحت ٌرآ جبَّمجحت�
ٌختٌّّـ ٌختني[ْجب ئُّخب ٌ ة[ألحبٌحب إلُّؤًّـ ٌّخرًحألخت ًٌَُّّّء خُّجن ةختحَّْآ أل�ختٌَُّّةة خُّ
جبَّجبحز ئُّجبَّخلر: سُّؤ[َّْحتَّةٌُّّ ؤرؤ[ألٌُّّ ةُّ ّ ة[ذ ّرآ خ خختجبألحبح طُّمجُّحتٌّ
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خُّال ٌألُّخًْآ ً ّ خ ىّ طُّجلؤًأل طُّؤُّجي ةأل�ختَّة[آلآ ني[َّْحت�ْحأل خ حألَُّّْ ّ�ُّحت� خ
�سُّأل خ خللُّّز رّ ٌُّة أل[ٌََّّّْْ نيًْألُّ جبْحٌّ خُّذ[ٌدُّذ ّحن[ ألُّة ٌجتٌَّّ جبحت

جبح. خلر[ئف ذُّجبَّخل ئُّخلُّحتجبَّؤ جبَّْْال سّإل[أل
رّ ٌُّة ةُّئُّ: مجُّْحتَّة[آل حألُّ مجحت� ئُّمجُّجنُّخلُّألحبآلّـ ّ ٌُّة ذختََّّْ :ٌُّةُّئ
خألّ[ذأل[أل ًٌّخلُّحتئُّأل أل[أل ّ جنىجمرإل ئُّخلُّحت: سُّضرّ[آل حتٌْْ[ألحبحآ خللُّّذحبح
مجختأل�١ٌألّ[آل خًّـآ ئُّزحنرَُّّْ جلحتٌ[آل إلة[حتٌّ جبَّةختجبََّّْآ ط[خًحتٌّ خلّجمرؤ
َّْإلؤُّة[أل إلُّئُّّـ ًّجبَّْئُّذّـ أل مجًجن[حتٌّ حتحخضضختجبْ يًحتخل زضض[٤ضض[ٌَّّْ
ًٌّخلُّحتئُّأل خحلحل طُّع[ؤُّة[أل ئُّ ّ ٌُّة ٌُّإلُّحتخ خًْآ لُّّذخل خلُّحتةختجبحٌُّذ
إل[ألحبحأل خللُّّّذحبحآ رّ ٌُّة ئُّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ خحتخبْحجلٌّ ذُّْخبؤ خّأل[ذأل[أل
خلّجمرؤ:أل[أل ّ جنىجمرإل ةُّ خًّـآ ةُّحتذ:ذ[ٌدُّز خًخبحألحبألٌَُّّّْ أط[خًحتٌّ:خ[جلححت�اّـ
ر ّ ٌُّة ّىُّْذَُّّّْـ ئ هحتخ[ذحنمج خختجبأل:ّـلُّّذخل رّ ٌُّة ئُّ خلّ[ئّجمرخل
حبحخًْآلآ ّ ئُّؤئؤأل ًّ:ضٌ[ألحبح ئُّأل ةُّ ٌ خُّنيُّألحب:ةؤ[حت خًّـ جبحخُّجي خللُّّذّخن
ة[حتٌ�ُّحتٌُّّءّـ طُّؤُّ حتٌحنغآ: خ[جلححت�: ط[خًحتٌّ ٌ[آل ط[جلحجبآ: ط[خًحتٌّ خُّحتَّْ حتّـخلّ[
 ّى:جبٌّآ:طُّؤخت� خٌُّة ّىَُّّْ مجًحخلرألَُّّْ:ئُّ:خلّجمرؤ خ إل[ألحبحأل:جلحت:مجُّْحتَّخًّـ
جبَّةُّآلآ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌحبح ىٌ حتَّمجُّجل نيُّألحب ئُّمجُّئ ُّؤ[ؤُّئ خلخلّ[ئ:جبقًةختحذُّة[آل
مُّجبحئُّذ مجُّحتةختجبألؤجم أل[ٌّْ ّ ئُّز خلخلّ[ئّجمرّحبحآ ىٌ حتَّمجُّجل نيُّألحب ز[ئ ئُّ
ٌرآ جبَّمجخت ذ[ء ط[جلحجبٌّ ئُّ ٌحل حت جبقًةختحز: خلخلّ[ئ ةُّ ّىحبح ئُّة[ذ ةؤٌُُّّذّحبح.
ني طُّمجُّحت ذ[ء:جبَّة[زآ ئُّط[جلحجبٌّ جلٌ[ذخت سُّضر ٌُّذُّؤة ئ٠ّحئُّّذ خُّال
حتْْألدًْألٌَُّّّْ أل[ٌّْ ّ ئُّز إلٌُُّّآ ط[خًحتٌّ[ألحبح ئُّخلّ[خلُّذ مجُّْحتَّجي ىىلًْألّ ئ
ًحآل ّ ئُّأل سّ[ْحجلٌُّء خُّ نيًْألٌَُُّّّْء حبح ّ ز ًٌجمرُّ ّ ز جبّـّـٌُّألُّآ طُّال جلٌ[ذختٌّ

خىٌُّآل. جبقًةختحذحبح خلخلّ[ئ ْ ٌُّذُّؤة ئ٠ّحئُّّذ
liberalismsocأٌُّذُّؤة ئ٠ّحئُّّذ ٌ[آل خلّ[ئّجمرخل ئ٠ّحئُّّذ
مُّجبحئُّذ ط[خلًجبٌَّإ: ني[ةجم[جلٌّإ إل[ْنيُّحتطإ إ ًٌّأل ئد٢حئّحلؤ ةُّخُّ ialا
خلخلّ[ئّجمرُّّ :ٌُّّ ألً ئ٠ّحئّحلؤُّ طُّال: س[حت: : ٌّأإلُّألحب أل[خلختحَّْآ ةؤٌُُّّذّخن
اآ ٌّجبَّةخت أNeolibralismا ألًّئ٠ّحئّحلال خُّ ىُّئّ ذ أNewlibralismا
زحنر�٢ٌّ خ إلُّألًةُّ نيًألىُّ ّرآ جبَّخ خٌُُّّةُّال جبخب جبْحٌٌُّّ[آل طُّال ةُّني
ةزّـ خ جبَّْئُّز ىّ جبَّخلرًَّحتجبحأل إلُّؤً ّـ ٌّألخت ّ جبَّإل خُّة[حت ئُّخلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ
ئ٠ّحئّحلؤخلخلّ[ئّجمرآ خُّال حتَّذحبَّة[ذَُّّْآ ذ[ء ر ّ ض[َّْأل ط[جلحجبٌّ خُّألحبةختجبأل
ئ٠ّحئُّّّ أط[ٌحبئسا خضض٢ٌّ ٌ ألً زُّحتَّخلُّألحبأل ًٌّألضض ئ٠ّحئّحلؤ ٌضض[آل
خلُّحتٌإلُّئحبحْ خّجمرُّال خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ة[أل خلُّجبٌَّّأ19اّـ ذ[ٌُّّة[ألئُّة
ئُّز[حتذُّ ةُّ جبَّة[زآ ّحنىُّذًضًحجلَّة[آل ز ئ٠ّحئُّّّ ز[حتذُّ ئُّخ٢ٌّ مجًجلححتجنر
إلُّألًْةُّ:إل[ّـجن[ألُّ جلححتحَّْةُّ ٌُّإلُّحتخ سّ[ٌحبَّة[ذَُّّْآ ةخلّىُّّّة[آل ئ٠ّحئُّّّ
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خُّ أsocialprogressivismا خلّ[ئّجمرخل ّحنىُّْذأل﴿ًحجلٌّ ز ئُّمجُّئ
socialأ جبح خلّ[ئّجمرخل ٌحلمج[حتٌّ ز[حت ئُّمجُّئ جمرّىختجبألخُّحتإلُّئ ٌّخُّإل ذ[ٌدُّذ
ط[جلحجبٌّ ئُّ ٌحلمجختذآل حت خ[أل�ُّجنٌُّّ خلّ[ئّجمرخل ئ٠ّحئّحلؤ consevvatismا.
خ[ٌُّط ةُّ جبح ألٌ طُّحت ط[جلحجبٌّ ئُّخلُّحت خلًْحتخًْأل ئُّمجُّئ جبَّة[زآ ٌَّدًحتجب ّ ئ ذ[ءّـ
ة[حتّـ ؤ[ه ًّحٌُّ ّ ز ْ ئُّة[حتَّة[ألحبح ئُّخُّجنحبححتٌىختجبآل جبَّجبحز ةُّخلُّة[آل ذًحأل[ٌّ خُّ
رآ ّ ض[َّْأل ؤ[ه �مجختأل ئُّ ألُّّّ ةُّؤ١ إلّىل ة[حتَّةُّآ خ مجًع[ّـ ٌ ةخت ؤ[ه
خُّمُّجبحئُّذ خ[ٌُّط إلُّحتَّْإل[ جبَّة[زآ حل ّ خُّإل خلّ[ئّجمرخل خ[جلححت�ٌّ ط[خًحتٌّ نيًألىُّ
خًْآلّـ ه٢ َّْةً ٌُّذُّّّة[ألُّؤة شحلؤُّذ�ًجلححتٌُّّ هُّحتحإلُّؤىختجبأل ةؤٌُُّّذّـ
جبَّة[ز ؤختل ؤ[هُّة[أل ئُّ ٌحلمجختذآل حت ئُّخلُّحت سُّضر جبَّجبحزآ ذُّألحبحتْخلر مجختذأل
أل[ْ ّ ئُّز ٌحبَّجبحزآ مجخت خٌُُّّةَُّّْ خلّ[ئّجمرّـخل خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ حتَّمجُّجلَّة[أل ّـ
ًٌَُّّّء جن خُّ ٌُّةجم[ألّحبحآ: ط[خًحتٌّّـ ط[جلحجبٌّ ًحآل ّ ئُّأل �إل[ْخلُّأل :أل[أل ّ إل ّ خُّس
ًحآل ّ أل ٌرُّ جبَّةُّْ خلّ[ئّجمرخل ئ٠ّحئّحلؤ خى[زآ مجحنر خُّحتخبََّّْألحبٌّ خُّ ضحلؤُّز
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ حتَّإل[ٌّ ط[خًحتٌّ نيًألىُّ خلخلّ[ئّجمرَُّّّْآ ةخلّىّـ ئ٠ّحئّحلؤ
ر:ذ[ٌدُّذَُّّّْآ ّ ض[َّْأل ّـَّحتجبحذُّ جبَّْئُّز:جبَّخلر أل[جبحز ُّ�ٌ حتَّذحبَّة[ذَُّّْآ:ةُّحت�
ط[ؤختحجلَّة[أل ذ[ٌدُّذ ر ّ ض[َّْأل خُّال ةخلّىآ ئ٠ّحئّحلؤ ّىلُّْحألٌُّّ ز خُّ
ئُّمجُّئ خلخلّ[ئّجمرَُّّّْاطُّؤُّ ّىلُّْحألٌُّّ ز أخُّ زُّخلُّألحبَّ َُّّْخ أل[أل ّ خُّحتإلُّؤإل
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ىختجبألّ دُّس ّ س :خ ّـَّحتجبحآل ئُّ:جبَّخلر جبَّْئُّز ؤ[ه زحنر�٢ٌّ 

ط[خًحتٌّ. ط[جلحجبٌّ ئُّ ةُّؤ١َّ خلًجبٌّ
ئ٠ّحئّحلؤ جبقًةختحذ خلخلّ[ئ خلخلّ[ئجمرّـ ئ٠ّحئّحلؤ ًحآل ّ ئُّأل سّ[ْحجلٌّ
خُّ رَُّّْ ّ ةُّ:ألحلٌىحبَّخ جبقًةختحذّحبح:طٌَُُّّّْآ خلّ[ئّجمرخل ئُّ جلحت خلّ[ئّجمرخل
ًحآل ّ ئُّأل جبَّةُّآل جبحمج٢ ٌ أل[َّْألحب إلُّحتجبْْةّ[آل ط[خًحتٌحبحآ خلّ[خلُّذ ئُّ ذ[ٌدُّذ
خُّجبٌّ ئُّخُّإل[ة[ألحبح خلُّحتَّة سّ[ْحجلٌّ خُّال خلخلّ[ئّجمرّحبحآ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّّـ
]خ خُّإل[ٌُّة َّْةً ذ[ء ط[جلحجبٌّ ئُّ جلٌ[ذخت: سُّضر ٌُّةُّال طٌَُُّّّْ ٌآلآ جبَّةخت
ذًألحبٌّ خُّ ذ[ةُّّّة[آل: ط[جلحجبٌُّّ خُّألحبةختجبأل ةزّـ أل[َّْجنحبح ّ ز ئُّال جبَّة[ذَُّّْآ:
ٌُّإلُّحتخ خُّخألُّؤ[آ جبَّة[ز جلحتٌألُّ :شًةؤ جبقًةختحخلّـ: خُّال حتَّذحبَّة[ذَُّّْآ
ئُّ ُّ�ٌ حت ٌَّجتٌ حت ًٌَُّّةّ خُّجن ةُّ جبَّجبحز ئٌُّ[خل[ة[آل ٌّإلُّألحب خُّخلُّز[ألحبأل ُّ�ٌ حت
ئ٠ّحئّحلؤ ّف خئ جبَّذًحألف جتْْجنَُّّْ ّ ؤ ئُّحتّـّـٌّ ٌرآ جبَّمجخت ط[جلحجبٌُّّ:ذ[ةُّّّة[آل
ّـ جبَّحتنيًْ أخلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّاٌَُّّْ خلّىة ئ٠ّحئّحلؤ ألئُّؤألحبح خلّ[ئّجمرخل
خلّ[ئّجمرخل ئُّحتَّق جبقًةختحخل خلخلّ[ئ خُّال خلخلّ[ئّجمر:خًَّْآ جلٌ[ذخت
خًَّْ خُّؤُّجي إلٌُُّّآ ّ:نيّألُّة[آل ؤئؤأل خُّ خ[َّْحت�ٌّ ةُّ جبَّحتنيًْ حألَُّّْ � جنًحت�جن�٢

ئُّخلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ. ةُّْذًَّذَُّّْ جبْْحت ةُّؤ١ خُّجبقًةختحخلّـ
:ٌُّّ�ؤُّئة خ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ ٌُّّ�ؤُّئة ئُّ مجضضحت�حآل أل[ني ٌُّخ إلُّحت
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ٌَُّّْمجًحخلرأل ىّ يأل[ن جبقًةختحذآ خلخلّ[ئ ز[جن[آل خلخلّ[ئّجمرّـ:
خلخلّ[ئّجمرّـ ئُّخلّجمرؤ أل[آل ّ خُّحتإلُّؤإل زًٌَُّّألحبٌُّّة[أل نيًألىُّ ًٌّجمرُّآ ز
خلّجمرؤ ألٌ ئُّجبحْ ٌّأل[ةخت أل[آل ّ خُّحتإلُّؤإل ط[ؤختحجلَّة[أل ةؤٌُُّّذآ رّ ض[َّْأل
ئُّ ّر جبَّخ ٌ زختجب مجًحخلرألٌَُُّّّْ أل[ني طُّال خغ. ئُّجبحٌ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّحبح
خ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَُّّّْ ئُّ مجًحخلرألَُّّْ :خألُّحت�َّذُّّّة[أل ة[حتَّ ني[حتَّخلُّحتةختجبأل
أل[آلّـ ّ خُّحتإلُّؤإل خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌُّّة[أل زًٌَُّّألحبٌُّّ أل[ألَّْ ئُّْحألُّث خلخلّ[ئّجمرآ
جبَّخلُّذحبححتَّة[آلّـ نيّألُّ :ذ[ألْ خلّ[ئّجمرخل زًٌَُّّألحبٌّ زُّأل[خختجبألُّخُّحت
ٌّإل جبَّخألُّ ةُّ إلة[حتحألٌُّّ طُّّـ إلُّؤًْ ؤختلّـ خ ؤختل :ز[ْحعًحجلٌّ حنرألّ ألُّإل

. جبحتّـخلردًْأل

خلُّحتني[َّْة[آلث
1897 حسرؤ[مآ حئحبقًيختحمج :ذ٢إلًآلآ 1إ

1960 حسرؤ[مُّّآ حجن١حةُّّ حي[ؤُّ إل٢ْئحبحت. خًئ 2إ



22

ت
كرا

مو
لدي

سيا
سؤ

23

ت
كرا

مو
لدي

سيا
سؤ

جبقًةختحخل خلخلّ[ئ ْ ٌُّذُّؤة جبقًةختحخل
ظُّؤُّجب جلَّحتجبَّجنر ط[ث

ةخلّىَُّّّْ خلّ[خلِ ط[حتحخلرٌُّّ: ئُّحت�ْحأل�ٌُّّ :جبقًةختحخل خلخلّ[ئ
إل[ْنيُّحتضُّّذّحنَُّّْ ئُّحت�ْحأل�ٌُّّ أل[َّْألحبْ نيُّز خلّ[خل ىٌ ٌد[جل ئُّحت خختٌرُّّ
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّآ ني[ةجم[جلٌّ خ إلُّْئحبَّجبحز جبقًةختحز خلخلّ[ئ خحلْذألٌَُّّّْ
ةؤٌُُّّذّحبحآ جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ط[ة[حتٌّ قًألٌُّّ ُّئُّمج ّر خ�ًع ٌ ًحجل ّ خُّجن
أل[ْ ّ ئُّز خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّآ خُّحتإلُّؤ ئُّنيُّجنأل ٌحلمج[حتٌىختجبآل ز[حت ُّئُّمج
س�ُّئُّؤُّ خلخلّ[ئجمرآ ط[خًحتٌّ خلّجمرؤ رُّحتأل[ذّمطُّئ جبحتْخلرىختجبأل
خ إلضضُّْئضضحبَّجبحز جبقًةختحذُّّـ خلخلّ[ئ خلّ[خلُّذُّة[أل ٌ ألً ىٌ ةختجبححت
جبقًةختحخلُّّذ نيُّخلس[ألحبأل جبَّْئُّزّـ جن�ًجلَّحتحألض جبَّخلرُّخُّحتةختجبأل
إلُّحتَّْإل[ ٌى[حتحآلآ ةخت ؤ[ه خّؤُّةختجبأل خ ٌ إلة[حت َّْء طُّؤُّجي ط[خًحتٌّآ
خلخلّ[ف ًَّة[ألّ ئُّجن خضضًَّْ ًٌَُّّّء جن َّْء جبقًةختحخل خلخلّ[ئ
خلّ[ئجمرخل ط[خًحتٌّ خألّ[جبأل[أل خ ة[حتجبَّة[ز حبحألّـ ّ مجُّجنُّز ني[ةجم[جلٌّ
خّجمرُّال خلضضُّجبٌَّّ ئُّخلُّحتَّذ[ة[أل نيّأل[ٌُّذَُّّّْآ ّ ؤئؤأل :ٌُّّ�ٌ ئُّحت
جبقًةختحذُّّة[آل شحلخُّ: مجُّْحتَّة[آلّـ خلخلّ[ئجمرُّ خحلْذألَُّّْ ّـ: ئُّطُّْحتْز[جبح
ؤئؤألخ ّـ َّة[آل حت�جن�٢جن خلخلّ[ئجمرُّ ّـ ؤ[حتةجمُّّز حتَّمجُّجلَّة[أل
ٌُّّ�ٌ ئُّحت َّْحتمجختز ؤ[ؤأل[َّْألحبٌ[آل ىّ ٌجمر ًإلُّئ ّـ نيّأل[ٌُّذُّّة[ألّ[آل:َّْجبَّأل[
خ هختحألىوحتز :حتحمجٌُّ[ألحبأل ئضضُّجبْحٌّ: خلخلّ[ئجمرآ خلّ[خل ني[ةجم[جلٌّ
خلخلّ[ئجمُّّة[آل جبقًةختحخلُّّ ئٌُُّّألُّ جلحت أ1951ا ئُّخل[ف خلخلّ[ئجمرُّّز
جنًّمُّّذ خُّئحنُّهّى خُّجبخبحٌُّذّىختجبأل زًٌَُّّخلردًْآل ط[ؤ[جبَّخًْآلّـ
خ ئُّخلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَُّّْ :ٌُّزئُّخُّزئ حأل مجحت� :إل[ألحبحأل خلر[ئّألُّّزّـ ّـ
أ1951ا ئُّخل[ف خلّ[ئجمرخل طٌَُّّّْ:جبقًةختحخلُّّذ ُّئُّمج خلخلّ[ئجمرآ
ني[ةجم[جلَّة[أل خلخلّ[ئجمرّـ خحلْذألٌَُّّّْ ُّئُّمج ٌرآ زّ[جبَّجبَّةخت طُّْحتْز[
ئُّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌُّْ ط[خًْحتٌُّة خضضُّحتَّْ زئُّخُّزئٌُُّّّْ جبقًةختحخلُّّز
ّرآ جبَّخ خلُّحتةُّْذًْ خلّ[ئجمرخل ط[خًحتٌّ ئُّجبحتْخلرىختجبأل ط[ة[ؤّحنحبح
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خلّ[ئجمرخل إلة[حتَّ :ٌُّّ�ٌ ئُّحت حلَّ: ّ إل :خلُّز[ألحبأل خضضُّجلحت: جبخبٌّ إلُّحتَّْإل[
نيُّسّـ مجختْزُّ ذضضُّْحٌّْ زئُّخُّزئٌُُّّّجي طُّال ّ خُّز �َّة[ألَُّّْآ حت�جن�٢جن
يدًئدىُّآلآ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ ٌُّّ�ؤُّئة خُّإل[ٌّ خًْ ئُّخلُّحتٌ[آل حتحخلرُّة[آل
أل[ٌُّزآ خُّحتإلُّال خلّ[ئجمرخل حتحخلرُّيّألٌُّّ قًألٌُُّّة جبْحذضضخت نيًألىُّ
زختئّر[حتٌّ ئُّجبقًةختحخلُّّذ ؤ[حتةجم ؤُّخحبَّط جبقًةختحخل خلًخلّ[ئجمر
نيًألىُّ جبَّجبحزآ خلّ[ئجمرخل ىّ جبَّْئُّذ خألّ[جبأل[أل إلُّْف ّرّـ َّْجبَّأل
ٌُّزئُّخُّزئ جبقًةختحخلُّّذ ةُّني[ةجم[جلٌُّة[أل جبَّة[ز طَُّّْ ئُّخلُّحت ة[حت

خى[ز. خ[جي ٌى[حتٌّ نيّأل:ةخت ؤ[ه ئُّخلُّحتٌُّذ
جبقًةختحخلُّّذ :ٌُّألُّئ ٌضض جلحت ألًحآ: ُّذ ّئ٠ّحئ مجُّجنٌُّّ: ُّئُّمج
ئُّخلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَُّّْ مجُّجنٌُّّ:ذُّجبحتع ط[ؤ[ع ئُّإلُّألحبح ْحجلٌ[آل خلّ[ئجمرخل
جبَّْئُّزآ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ ٌختٌّ ني[ْجب ئُّخختٌّ زحنرًّحألّىختجبأل خلّ[ئجمرخل خ
خلّ[ئجمرخل خبٌُّذئط[ٌحب ٌُّّ�ٌ ئُّحت ْ خلّ[ئجمرخل جبقًةختحخلُّّذ
جبقًةختحخلُّّ ّجمر[جي ط إلُّذ[ مجُّجنٌُّىختجبَّْآ ْذ[ألحبح ئُّجلحتخٌُّّ جبقًةختحخلُّّّـَّ
خًألّ[ذ جبقًةختحخلُّّة[آل خلخلّ[ئجمرُّ ٌُّألُّ :ُّئُّمج خلخلّ[ئّجمرُّة[آل
ٌُّء:شحلخ ئُّأل[ْ ٌى[ذحبح ئُّإلُّألحب خحلْذألَُّّّْـ جبْْ َّْء ةّحنّ[آل إلٌُُّّآ:إلُّحتجبْْ
ٌى[حتٌّ ةخت شحلخ خلخلّ[ئجمرُّة[آل:أئُّْحألُّ َّْء:شحلخ آ ة[حتجبَّةُّآل خلّ[خلّحبح
ٌجمرُّة[ألّ[ألُّّـ ًإلُّئ ُّّؤ ّ ٌ�ٌُّّ:خل ْ:خلّ[خلُّز:حت ٌىآل أل[َّْألحب َّْء خُّحتٌر[ألّ[ا

ّىُّْذَُّّْ. ئ جلحتٌّ ىٌ ؤحنرًؤخت� حألى[حتٌُّجي مجحت� طُّال
خلُّحتَّة ُّذًجبَّْئّ أل ىٌ ٌى﴿ختحْ ئُّحت خختٌرُّّ ُّذًجبَّْئّ أل خلّ[ئجمرخل
سُّضر ََّّْة[آلّـ ؤّ[ألخت� خلخلّ[ئجمرُّ ْ جبقًةختحخلُّّة[آل شحلخُّ:خلخلّ[ئجمرُّ

طُّال:خألُّؤ[ٌ[ألُّ:جبَّة[ذَُّّْث ئُّخلُّحت
حتجلمج[حتخًْألُّ خُّئىً ذ[ةُّّّة[آلآ طضض[جلحجبٌضضُّ ذُّألإل[ ألضضُّء 1إط[جلحجبٌّآ
ة[حتَّة[ألإل خُّض[َّْألحبححتٌُّذّـ ئُّزحنردُّخلغ ط[جلحجبخًْآل ئُّسّ[ْحجلٌُّة[آلّـ

ضختحزُّة[آل. خلّ[خلُّّ جبَّخلُّذُّ ض[َّْآل أل[آلّـ ّ خُّحتإلُّؤإل
ٌ[خل[جبحآ ئُّخُّحتجبَّال ذُّألإل[ ألُّء ةؤٌُُّّذآ جبحجبَّْحتٌّ 2إٌُّةجم[ألّـ
إلُّؤًحآل خ ُّْإل ّـ حتجنألد٢ٌّ ّـ ٌُّذُّؤة ّـ ط[خًحتٌّ ٌُّةجم[أل خُّئىً

ٌآل. جبَّجبحت
ذ[ْحآلّـ يًحتخ[ألُّّة[أل ُّئُّمج إل[ْخلجلٌّ إلُّخلرّـ ٌُّةُّّذ 3إإل[ْة[حتٌّّـ

أل[ٌُّةجم[ألُّّة[آل.
ًٌَُّّةّ خُّجن جبقًةختحخل خلخلّ[ئ جلححتحٌَّّْ ألضضجلجبَّجبح ئُّخلُّجبٌَّّ
خ ٌَّْ[آل ٌّخُّإل ألًّجبَّْئُّذُّّة[آل خلخلّ[ئجمرُّ خ ألختح ّ خُّة[حتجبَّإل خُّحتهختحْحآل
َّْء طُّؤُّجي هختجبٌأل[ألحبآ خل[ئ ٌ[آل ؤ[حتةحم ة[حتئ ط[ٌحبئخبٌُّ:خألُّحت�َّذُّّّةٌُّّ
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ذخ[ٌْ[ألىختجب. خلّ[ئجمرخل ةُّخ[أل�ُّجنٌُّّ سّ[ْحجلحألٌُّّ ًَّّ جن طُّْ خ ٌ جبخب
طُّْحألٌُّّ جبحضًحجلٌّ ّر:أأمجختأل�١ٌآل أ1883ا:جبَّئ ئُّخل[ف حتٌىل[حتز:طُّمئ
ئُّأجبَّْئُّز خختٌرُّّ جبَّةضضُّآل خلّ[ئجمرخل جبقًةختحخل خ أل[ ةضضُّجبحْحٌّ
ًٌجمرُّ ّ ز خلُّحتؤ[ٌٌُُّّآ ْ جلٌَّّْ آ ْ ّر خ ٌى[حتحألحبح ةخت ًٌَّّّ ئُّنيًححتني ًٌجمرُّ ّ ز
ئُّْ ٌ أإلُّألحب ّر جبَّئ إلُّحتَّْإل[: ّراا خ ؤُّئة مجحنرّـ: ض[َّْألحبححتٌُّذ خ
ّـ ٌُّةُّّذ ئُّْحألُّجي ّر خُّ:جبقًةختحخل:خلخلّ[ئجمر:جبحجبَّأل ضٌ[آل ٌُّأل[ألُّ
[ألّ[ ى[حتٌّ:طُّكٌ ةخت شحلخ مجحنرآ أل] طُّك ى[حتحألٌ ةخت جبقًةختحخل خلّ[ئجمرخل
[ألّ[ا ئُّطُّك جبقًةختحخل خلخلّ[ئ شحلخ جبحتْخلردًْأل خ أةٌُُّّةّ�ختز
خلّ[ئجمرخل شحلخ خُّحتٌر[ألّ[ّـ خلّ[ئجمرخل جبقًةختحخل :ٌُّةُّّذ ُّئُّمج
ئُّخختٌّ ئُّشحلخُّة[آل جلحت أ1917ا : خل[ف ئُّجبْح ْ :جبقًةختحخل ة[حتٌّ :حتْخل

جبَّةختجب. خلّ[ئجمرخل حت�جنجن:خ ة[حتٌ[آل أجنًّما جلحتحٌَّّْ

إل[ْنيُّحتط خلّ[ئجمرخل جبقًةختحخلُّّذ
خضضحلْذضضألضضَُّّْ ضضحبحألضضئضضُّؤضضألضضحبحئ إلضض[ْنيضضُّحتط جبقضضًةضضختحخلضض خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ
خُّذ[ٌدُّذ خّجمرُّال:خلُّحتٌإلُّئحبحَّْآ خلُّحتَّذ[ة[أل:خلُّجبٌَّّ خلّ[ئجمرُّة[ألخل
خلّ[خل حت�جنجن ئُّخلُّحت: ةُّخلًحتخًْآل طُّْحألٌُّّ ًحآل ّ ئُّأل سّ[ْحجلٌُّجي: طُّال
ُّئُّمج خلخلّ[ئجمرُّة[آلآ ط[ؤ[عُّ أل[ألُّجبٌّ ّ إل خ ّحنًَّضر ز ؤُّحتس َّْء
مجُّجنُّةختجبألٌُّّ ٌ[آل ذُّجبحتعُّّآ ٌختََّّْ حت طُّْ ئُّخلُّحت ٌحلمج[حتٌ[آل ز[حت طُّْحألٌُّّ
ئٌُُّّآل ط[ٌحبئخبٌ[ألُّ طُّال: إلُّؤًْ ئُّحتحخلرّحبح: جبَّةختجبآ: خُّحتَّْخلخلّ[ئجمر
خلخلّ[ئجمر[ألٌُّّ خحلْذألَُّّْ ئُّْ ةُّسّ[خًْألُّذَُّّْ جبَّحتةختحَّْ ّىَُّّْ ةُّخل[أل

ّحن١:إلُّخًْآل. ةُّز
خلّ[ئجمرخل ةُّخ[أل�ُّجنٌُّّ ئُّْحألٌُّّ ّىُّ ٌُّة خختألحنر[ٌآل طضضُّجبْححتجب
ٌُُّّةؤُّئة خًْآ ؤ[حتةجم ئُّخألىلّألُّجبح طٌَُّّّْ ُّئُّمج جبَّةختجب ني[ةجم[جلٌّ
ؤ[حتةجمّحبح ئُّخ٢ٌّ جلحتٌّ ٌُّّإلُّئ خُّال ٌحبحآ مجخت طُّأل�ئجم ئُّؤ[حتةحمإ ألحلٌ
ألَُّّّْـ ّئى ّ ئ ةُّجبَّخلرّحبحٌُّ خلُّحتٌإلُّئحبح ّ ة[ذ حتَّضأل[ألُّجي طُّال جبَّخّألآ
ئُّنيُّؤى حتَّضألٌُّّ حبح: ّ ذ جتْْآ ّ ؤ خ ؤ[حتةجم ؤ[جبٌّ ئُّذّحتٌّ: خ[خلىختجبآل
ّ ؤئؤأل ؤُّخلُّئٌُّّ: ًّحٌُّ ّ ز مجضضختزآ :نيّأل[ٌُّذ :ّ ؤئؤأل خ ؤ[حتةجم
ة[زآ سُّحت�خًْأل ّ خُّذ ط[خًحتٌّ نيّأل[ٌُّذ سّ[ْحجلٌّ خُّذ[ٌدُّذ نيّأل[ٌُّذ
ٌ[خل[ٌّـ ئُّخًححتٌّ: ني[ةجم[جلٌّ جبَّخآلآ زختئّر[حتٌحبح خحتسًحجلٌُّزّـ ًحآل: ّ ئُّأل
خختألحنر[ٌآل ٌرآ خىخت ط[خًحتٌّ جبحخُّجنىختجبألٌَُّّّْ ٌ خلُّحتئُّألً ْ زختمجختحال جبحأل[أل
خ[أل�ُّجنٌُّّ زختئّر[حتٌحبَّةختجبْ حتٌُّذئُّجبٌىر[ذ ؤ[حتةجمُّّذ ؤُّخحبَّط حتَّهحلٌّ
ٌى[حتٌّ ةخت نيّأل[ٌُّذ ؤ[ه خ[جنىختجبأل ذُّجبحتعّـ جبقًةختحخل ني[ةجم[جلٌّ خ
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خ خ[جن١َّ نيّألُّة[ألحبح ًحآل ّ ئُّأل إل[ْة[حتٌّ ًّحٌُّ ّ ز خُّجبَّحتئُّؤُّجي جبَّةختجبآ
.نيّأل[ٌُّذ ّ أل[ألُّجبٌّ:خلخلّ[ئجمر:ئُّخختٌّ:ؤئؤأل ّ إل

ٌُّّ�ؤُّئة خ٢ئُّئُّئُّأل[ْخختجبأل ةُّخم ّر جبَّئ ألحنر[ٌآل خ٢ إلُّحتَّْإل[
جن[حتخلر[ألُّّذُّة[ألَُّّْآ جنُّحت�ٌّ رُّ ّ نيًخ ةؤُّئ�ٌُُّّء َّْء أل[ة[ذَُّّْ ؤُّجبَّألِّ
ٌُّّ�ؤُّئة ٌر أل[ٌُّْ جبقًةختحخل خلّ[ئجمرخل ّىلُّْحألَُّّْ خُّز خُّئىً
آ خُّزختئّر[حتٌّ خى[ز ٌُّة١ٌحبح ُّئُّمج طُّألحبحؤ[أل إلُّؤًْ ّرّـ ٌأل سُّحت� ّ ذ ؤُّجبَّألِّ
زختئّر[حتٌّ خ ٌرَُّّْ ةؤٌُُّّذَُّّّْ:خ�ًحجل ئُّخ[حتٌّ ٌى[حت ةخت إلُّْئحبَّجبحز خُّئىً
ٌُّة١ٍ ألٌ جنً زختئّر[حتٌّ ٌُّّ�ؤُّئة ؤُّجبَّألِّّـ ٌُّّ�ؤُّئة ٌر أل[ٌُّْ ّـ
ةؤُّئ�ٌُُّّء خلّ[ئجمرّحبح:خخل ُّئُّمج خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ  حتخبق خُّئىً خ�ختألَُّّْآ

ٌر. جبَّخلرُّخلُّحت:خىخت
َُّّْ�ؤُّئة مجُّجنٌُّّ ٌُّّ�ٌ ًٌجمرُّ:خلخلّ[ئجمر:ئُّحت ّ أز ًّحٌُّ ّ ز إلُّحتَّْإل[
خلخلّ[ئجمرُّ ةُّئٌُُّّآل خنيًْأل[خًْ طُّظحتَّ جبخبٌّ جنحت�جنَُّّّْـ رُّجبٌّآ:ألُّء ّ خ

جبَّضختحٌُّحت�ْْا. �َّة[ألَُّّْ حت�جن�٢جن
شحلخُّ:خلخلّ[ئجمرُّة[آل جلحتخٌُّّ أ1917ا ئُّخل[ف حتْخلّ[ حت�جنجن ئُّجبْحٌّ
خُّأل[ٌّْ ني[ةجم[جلَّة[آل خلخلّ[ئجمرُّ ذُّألإل[ ّـ جبحخُّجندًْآل ئُّسّإل[ألحبح
َّ� حت�جن�٢جن ئُّخلخلّ[ئجمرُّ جلحت ئُّْة[ذُّجنحبح ؤ[ألَُّّْآ جبقًةختحذ خلخلّ[ئ
أ1920اجبح:جبحتْخلرىختجبْ ئُّخل[ف جنًّمّ[آل ٌ ألً خحلْذألَُّّْة جنًّمُّّة[آلآ
جبقًةختحخلُّّة[آلّـ خلخلّ[ئجمرُّ ًحآل ّ أل ةُّْذُّ ؤُّجلإلُّخ ةأل[ة سّ[ْحجلٌّّـ
طُّحتخلُّجبةجمُّة[آلآ ئُّأؤ[حتةجمُّ إلُّحت خُّجنُّة[ألحبح ئُّإلُّؤًْ جنًّمُّّة[آل

ؤُّألحنوّا خُّئحنُّهّآ
ىٌ ٌى﴿ختحْ حت أ1951ا ئُّخل[ف جبَّْْؤضضَُّّْ سّإل[أل جنضضُّحت�ٌّ ئضضُّجبْحٌّ
خلّ[ئجمرخل ةؤٌُُّّذّـ جبقًةختحخلُّّذ ألُّحتحٌُّذٌ ألً ٍ ألً ُّذًجبَّْئّ أل
شّحلخ ز[جن[ألّخن جبَّةضضختجبْ ُّذًجبَّْئّ أل خلخلّ[ئجمر ّـ جبقًةختحخل
حتَّهحلةختجب ؤ[حتةجم نيّألّـ ّ ؤئؤأل [ألّ[ ئُّطُّك ٌُّذُّؤة جبقًةختحخل
خلخلّ[ئجمرا أجبقًةختحخل جبقًةختحخلاّـ خلّ[ئجمرأخل إلُّحتنيُّألحبَّ
شّحلخ ] ّئُّطّر[ئ أ1947ا ئُّخل[ف ٌرآ ألخت ّ خُّة[حتجبَّإل ٌختٌّ ًخُّط[ئ خُّحتجبَّْحال
سحنرز[ئ أ1948ا: ئُّخل[ف جبحتْخلردًْآ ِطّر[ئ جبقًةختحخل خلّ[ئجمرخل

أل[َّْألحبٌّ:جبَّةختجب. إل[ْزُّق[أل خ٢ةٌُّّ
ضجمرُّخلُّحت ٌختٌّ ني[ْجب خ مجحت�حآل ةؤٌُُّّذُّّة[آل جبقًةختحخلُّّ ئُّشحلخُّ جلحت
ؤ[هُّة[أل خ ةؤٌُُّّذّحبح ئُّجبحجبَّْحتٌّ خل[ٌُّّةُّحتَّة[آل جبْحذختٌخن ْ ط[ؤ[ألش

خبٌأل�ُّ. ؤُّخلُّئٌُّّ ّـ ؤختل
ةُّشّحلخُّ خلّ[خلُّذ[ألٌُّّ ئُّْ جلحت خّجمرُّؤحبح خلُّجبٌَّّ ٌُّةُّؤ ئُّألًٌَّّّ
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جلحت ئٌُُّّآل سّإل[ألحبح ئُّإلُّؤًْ جبحٌ[ألأل[ خلخلّ[ئجمرُّة[آل جبقًةختحذُّّ
إلُّْئحبحتح ّـ: ٌرآ ََّّْجبَّةخت زٌُّخت� ةؤٌُُّّذُّّة[ألَُّّْ جبقًةختحخلُّّ ئُّشىًؤُّذُّ:
َّْء:زختخبٌَّّ طُّْحتْز:ذ[ألُّْئ خُّذ[ٌدُّذ خىُّآلآ ئُّخًححتَّة[ألحبح ني[ةجم[جلٌّ
شّحلخ جلحت : طُّؤخت� جبَّحتَّةضضآ ذًألحبٌّ نيًْألئُّخ ٌ�ختذآل حت ذُّألحبحتْخلرّـ
ّـ:ذ[جلَّ ّحنىُّْذًَّة[آل ز ئُّْذُّ جبقًةختحخل خلخلّ[ئ جبقًةختحخلّـ خلّ[خل
طّجمس[ألّ[آ طُّؤختٌى[آ [ألّ[آ: طُّك أهُّحتَّألجم[آ ئُّْحألُّ إلُّآل ّحنىُّْذًَّة[ألحبح ز
ةؤٌُُّّذُّّ جبقًةختحخلُّّ ئُّشّحلخُّ جلحت: طّجمختحطّئا: خُّحتحجلٌئآ طًخل١حئّ[آ:
ةُّ طُّْحتْزُّّة[آلآ خلخلّ[ئجمرُّ شّحلخُّ ٌى﴿ختحٌّْ ئُّحت طُّألحبحؤآل طُّْحتْزُّّة[آل

. طُّْحتْز[ ط[خلر ئُّخلُّحت خلُّحتَّةُّّة[آل ئُّشحلخُّ ّىُّ ٌُّة

خلُّحتني[َّْة[آلث
.2006 ة[ؤ٢شآ ؤ�دنُّ حسرؤ[مُّّآ حئحبقيختحمجُّّ ؤوإلال خ٢ؤ[آلآ جن٢ٌّ 1إ
حطحبٌسآ حئنخيخت ه ْحك[ألُّّ حئوختألجمُّّ حجن١حةُّّ حمئآ حتٌرحن[حتجب 2إ

ألًّحتءآ1883
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جبقًةختحخل خلخلّ[ئ نيُّسآحتجنأل�ُّحتٌّج
ضجنأل[ْ ه[حتخلَُّّّّْث:جبئحن[جب ئُّ

ٌحلٌآلآ خس[حت ّىُّّّة[آل: جبَّخلرس جبَّخلرُّْحخبَّ: :خُّمجحنرّىختجبأل ئُّ :ض جبَّخ 1إ
مجحنرآ جبَّخألُّ ّ:ةُّ ة[ذ ؤّئئآ خحلْْذألٌَُّّّْ ٌ[آل َّْةً:حت�جنأل�ُّحتٌّآ جلححتحَّْة[أل
ىّدحبحذَُّّْآ ّ ئ ٌّض نيًألخ خُّ إلُّحتةُّخلُّْ ٌجتٌَّآ حت� ْ ةُّخل ْحألّأل� ذ٢ جبَّخألُّ
ُّّةٌ إل[ْحت� ٌر. إلُّئحبَّةُّألحبحت ٌّض جتٌُّّْْةٌُّّ ّ ؤ ٌألُّ جنً ؤ[أل[ْ ئُّ ًٌَُّّّ خُّؤحن
نيًألىُّ ألُّّّآ ؤّئئ خحلْْذألٌَُّّّْ جبخبٌّ ّ ةُّخل إلّمت جبٌَّ�ًز ةؤألّجمرال
جبٌَّ�ًزآ ذخت ىّ ٌُّة ؤّئئُّّّ. خحلْْذألٌَُُّّّْة ٌّض ةؤُّئٌُّآ خحلْْذألٌَُّّّْ
ط[ذّحلؤِ خُّ خختَّْجبحألُّ ْ أل[حت�حخلرُّّّة[آل ط[جنىختحةختجبأل إلُّؤ[آل حت�جنأل�ُّحتٌّ

.جلحألجمر
حت�جنأل�ُّحتٌخن ألُّ ؤّئئُّّّْ خحلْْذألٌَُّّّْ ٌُّؤُّئة خحلْْذألٌَُّّّْ ألُّ 2إخُّال
ُّ�ّ ز ؤ[أل[ْ: ئُّ ٌُّؤُّئة خحلْْذألٌَُّّّْ ْحئُّذُّّّآ حت� ْ خل[جبَّ حجبٌَّضضُّ حت� طُّْ ذ[:
أجبقًةختحذّاَّْء جلححتحٌَّّْ قًْألُّ خ ٌ[آل .ُّزئًحتحئ جبقًةختحخل جتٌُّّْةٌُّحبح:جبخبٌّ ّ ؤ
ىإل[ذٌُّّ ّ ز ئُّ ٌُّؤُّئة ؤ[أل[ٌّ خًْآ:إلُّؤ[آل خ[ْ نيُّزُّة[آل ًحآل ّ أل ئُّ ةُّ طٌَُّّّْ
جبقًةختحذّىَُّّْ خُّ زًٌَُّّألحبٌُّّة إلّمت ْ سًذّ[حتٌُّّ ْ ٌُّؤُّئة خحلْْذألٌَُّّّْ

جبقًةختحخلُّّّ. ض[خلُّّذ ةُّ ألُّّّ
ىّ ةحتخل َّْةً جتٌُّّْْآ ّ ؤ حت�جنأل�ُّحتٌّ حت�جنأل�ُّحتٌّآ ئُّ ؤُّخُّخلرؤ[آل ةُّْحذُّ
حت�جنأل�ُّحتٌّ ضضفجبَّئ ةُّ ة[ذٌُّّ طُّْ جبٌ[حتٌىختحَّْةٌَُُّّّْ. ُّ�ّ ز ئُّ: ٌْْجت ّ ؤ
زّ[جبَّةختجبألُّّذ ٌْْجت ّ ؤ :جبٌأل[ؤّحلؤ ئُّ: ؤُّخُّخلرؤ[آل: جتٌُّّْْآ: ّ ؤ ىّ جبٌأل[ؤّحلؤ

ّجمر[جبح. ط ئُّة[ذ
ضجبجلٌألَُّّْ ىُّّّة[آلآ ّ جبَّخلرس جبَّخلضضرضضُّْحخبَّ مجحنرّّ[ألُّةختجبأل جبْحٌّ:
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جتٌُّّْْةٌُّحبحآ ّ ؤ ُّ�ّ ز ؤ[أل[ْ ئُّ حت�جنأل�ُّحتٌّ جبٌ[حتألُّّّ. خلُّحتَّةُّّّةُّ ئُّؤُّخلُّئُّ
ذ[ ّرآ ة[ؤئحبَّخ ًحجلجبح ّ جن ئُّ:خل ٌ[آل هُّجلحآ ِ ئُّ:خل ٌْْجت ّ ؤ ىّ جبٌأل[ؤّحلؤ َّْةً

ْ:زئًحتحئّحلال:جبحتْخلرحبَّة[زث جبقًةختحخل
خلُّحتني[ٌَّّْ خُّ حتجنأل�ُّحتٍ طُّمجُّحت نيُّسآ ٌحنٌُّّ[ألٍُّ طُّألحب هُّجلحٍ 1إئُّ
خُّال طضض[جلحجبغضضًحجلآ رُّ ّ جبَّخ جبقًةختحذّ خلخلّ[ئ ْحذضضُّ ٌرآ خأل[خلخت نيضضُّس:
طُّْح ّرآ: خ ةؤّألّوحتال ْ آل ؤألّر٢ة نيُّسآ خحلْْذألٌَُّّّْ خلُّحتني[ٌَّّْ طُّمجُّحت
ألًس خ ةُّْحذُّ أل[ؤًؤىّألُّآ هُّجلحٌُّجبح ئُّال ط[جلحجبغًحجلٌّ َّْجبَّخلر﴿جمرأل
ةُّ ّىحبح ة[ذ ئُّ ٌر. جبٌ[حتٌدىخت خلُّحتني[َّْةُّ جبَّخ ٌحنٌُّّ[ألُّآ طُّألحب جبئألّّ[ألٌُّّ
ِأل[ة[ؤئ:ْ جلَّؤ[ألُّ خُّجلحتٌّ ؤُّمختٌوِ ٌُّّإلُّئ ٌ إلُّألحب ّرآ خ حت�جنأل�ُّحتٌّ:خلُّحتني[َّْ
حألَُّّْ مجُّحت� ئُّ:حت�َّْذ:ط[خل[أل خُّ حت�ْْجبَّجبحزآ ط[جلحجبغًحجلٌحبح ئُّ ٌّ٢�ّ أل[س ْ مُّي

ٌرَُّّْ. حت�حخلردىخت ٌر جبَّةخت حت�جنأل�ُّحتٌّ ضًجبٌّ خُّ
ٌحنٌُّّ[ألٌُّّ طُّألحب ةُّجن خأل[ْ حت�جنضضألضض�ضضُّحتٌّ خُّإل[ذألُّأل[ٌََّّّْْ 2إ
طُّال ئ٠ّحئّجمرآ خحلْْذألٌُّّْ رُّ: ّ جبَّخ َّْ حت�حخلضض١� خحلْْذألٌَُّّّْ حت�حخل١�ََّّْة[آلآ

حت�جنأل�ُّحتٌّج:ئ٠ّحئّحلال. حت�حخلرآ ٌحنٌُّّ طُّألحب ٌرث ّحنٌُُّّ:خُّجبَّخلرحب إل[ْة
ضًجب َّْةضضً حت�جنأل�ُّحتٌّ ىختجبأليدًئ خُّ ؤُّجلإلُّخ 3إخحلْْذألٌَُّّّْ
ٌحنٌُّّ طُّألحب ْحذُّث: خلّىحتٌجمرآ خحلْْذألٌَُّّّْ خ ٌر جبَّمجحت� خلُّحتني[َّْآ ْ

خلىحتٌحلال. ؤُّجلإلُّخآحت�جنأل�ُّحتٌّج
ني[حتَّألًْخل ضضًحجلَّجبحآ ّ جنضض خل ئُّال حت�جنأل�ُّحتٌّ َّْحتنيُّحتض[ألِ ةُّْحذُّ
ةئرًحت إل[ْة[حتٍ خُّ :جبقًةختحخل جبٌ[حتٌحبَّة[ز. ةؤُّئ�ُّجبح ئُّإلُّؤًْ جبقًةختحخل
ٌُّة١ ُّطُّْ:هُّجلحٌ[ألُّ:ئُّمج ألُّخًْأل ُّىّ ذ ْ خُّضحنف ٌئُّسًجبح ْ:جبٌجمّسئفآ
ؤُّجلإلدآ ةُّخل[أل جبَّخألُّ نيُّزُّة[آل ئُّ ٌ إلُّألحب ةُّ طٌَُّّّْ إلة[حتٌّ ٌر. ّىحب ز
يدًئحبَّة[ز ّ�ٌُّّ:نيُّس ز ئ٠ّحئ .َّْ جبَّخألُّ:نيُّزخت� ؤُّجلإلُّخ ةُّخل: ٌّإلُّألحب ٌ[آل
ىُّئدًْألُّا ّ ذ :ْ ألٌ ً ّ َّجن مج٢ طُّْ ْحذُّأإلة[حتٌّ ئ٠ّحآ ٌُّّ�ّ ز نيُّزّخن ْ
ْ ٌ]ّس ُّة[ألئ ّ إل ةُّ ألُّخًَّْآ حجبٌَُّّء:ة[ؤ حت� ئُّ خلّ[خل ةُّئرًحتٌّ ةُّ طُّؤٌُُّّ
خى[ز. ط[جنىختح ْ جبٌ[حت ْ حت�جنآل جبقًةختحخلُّّّجبح :حتَّْذُّ خل ًحآل:طُّْ ّ ئُّأل جنّر[ئىختجبآل
ٌحنٌُّّ طُّألحب ُّئُّمج ؤُّجلإلُّخِ حتؤّحلؤحتٌو حت�جنألد٢حآلآ ئُّ ٌّإلُّألحب ةُّ طٌَُّّّْ ٌّإل
جبَّخآل خلّ[خل :خّحلؤخلأل ْ خُّجبْحنيًْآل ذًْجن ىُّئحبَّةُّآلآ ّ ذ حتٌوحتؤ[ذحتٌّ:
جبٌ[حتٌىختجبأل خُّ ةُّ ٌُّّألٌُُّّ خل ًحجلَّ ّ جن خل طُّْ إلُّحت ألُّأل[خلّأل إلُّحتَّْإل[ آ
جبْحذخت ذ[ جبحتْخلرحبَّةُّآلآ: جبقًةختحخل ىإل[ذٌُّّ ّ ز ئٌُُّّة١ٌّآ ٌّض خلألًحتَّة[أل
جنألد٢حأل�حت:ىّ خُّجن ةُّ طٌَُّّّْ ٌّجبَّحتٌ[. إل ٌألُّ:أل[ْ خب خخت� حت�ْْخ[حت َّْةً:خل خرًحألآل
هُّجلحةٍُّ خ جبَّنيألُّ:جبَّحتََّّْ هُّجلحٌُّجبح ئُّْ ٌ[آل حت�َّْذُّآ :ئُّْ ٌّخُّزُّئُّزختْجل خلّ[خل
طَُّّْ جبْحٌّ حت�َّْذ[ألٌُُّّ. طُّْ ىإل[ذٌُّّ ّ ز ةُّ جبقًةختحخلُّّّ ألُّأل[خلّأل إلُّحتَّْإل[ ذختآ
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ةُّ ألُّحتٌراٌُّّة[ألحبح ٌُّّ�ؤُّئئُّ:أة ألُّّّآ:خُّذ[ٌدُّز جبقًةختحخل ئُّ:خُّحتخبََّّْألحبٌّ
طُّؤُّ نيًألىُّ ّىلُّْحألُّجنَُّّْآ ز خُّ ْ ؤ[حتةجم رُّ ّ خد ؤُّجلإلُّخ ْ نيُّس رُّ ّ خد ئ٠ّحئ

جبَّض[ز. ِ ّيًْئ ئُّ ْ َّْحتنيُّحتض[آل جبَّجبحز مُّخلُّخّ[ألُّ ّىِ ذُّة[أل
جبحتْخلرىختجبأل ْ سّ[خًْألَُّّْ خلّ[خلآ ٌُّّ�ّ ز حت�ٌألمج ْ حألى[حتٌّ مجحت� ُّْإلُّئ
طُّْ جبَّحتَّع[ؤ جلحتخًْألُّآ خُّ حت�ْْ ةُّئرًحتٌّ حبحأل ّ ئ ٌّإل خًْألُّ جبحؤُّجلحتحَّْة[آل
ةُّ ٌألٌُّّ جنً ذ[:طُّْ آ خًْ جبقًةختحخل حت�َّْذ ْحئُّذّّ[ألٍُّ حت� أل[خلّأل ْ ذُّة[ألُّ
أل ؤّألّر٢ة ْ ألُّحتٌر خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� إلٌُُّّآ نيُّزَُّّْ هُّجلحٍ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ
ئُّْ ة[حتةختجبآل جلَّحتْحتَّذ ْ حت�جنأل�ُّحتٌّ أل[خلّأل خُّ طُّمجُّحتأل[ خحلْْذألٌَُُّّّْ. طُّْ

جبَّإل[ز. خُّخلُّحتجبح حألّ[آل مجحت� إلُّئجمُّأل�[ألحبألُّة[آل إلُّؤًْ جتٌُّّْْجبح ّ ؤ جبٌأل[ؤّحلؤُّ
ذختٌّ ئُّ:هُّجلحة[أل حآل خُّمجحت� ّر أل[خُّخلر زحنر ؤختل طُّال:جبٌأل[ؤّحلؤُّآ أل[خلّأل خُّ
ألّحن[ألٌُّّ ةُّ أل[ة[زآ ني[حتَّخلُّحت مجختهرُّةُّ ذُّألّ[ ألُّء ّ�ُّآ ز حت�ٌألمج ٌحنٌُّّحبح. طُّألحب
ذختجبحآ هُّجلحٌُّة ئُّ حألى[حتٍ مجحت� خُّ زحنردُّخلرألُّ خُّئىً ةؤٌُُّّذُّّّآ ِّأل[ة[ؤئ
ئُّ َّْحتنيُّحتض[آل ْ حألى[حتٌّ: مجحت� أل[ألُّجبٌّ ّ إل ئُّ رًحأل[ٌُّّ ّ خ ألّحن[ألٌُّّ: إلُّحتَّْإل[
ْ هُّجلحٌُّةِ:ذخت خ مجًحخلرألَُّّْ خ جبحزجنختحَّْآ ًٌَُّّةّ جن إلُّال ْ هُّجلحٍ:ضًجبٌّ

أل[خلأل[ؤُّة[ألّحنُّ. ًحآل ّ أل خلُّحتمجُّحتجبحأل ألّحن[ألحبَّحتٌّ
ط[جلحجبٌّ ةُّ طٌَُُّّّْآ: ألّحن[ألحبَّحتٌّ أل[خلأل[ؤُّة[ألّخن ًحآل ّ أل :خلُّحتمجُّحتجبحأل
ًحآل ّ أل خلُّحتمجُّحتجبحأل مجختهر[حتٌّ ةُّ ٌؤخت جبَّحتْْألضض ؤُّخلُّئٌُُّّة ألُّخًَّْذُّ

أل[خلأل[ؤُّة[آل.
ألُّّّ. ط[جلحجبٌدُّضحن[ألُّ ىإل[ذٌُُّّة ّ ز خلخلّ[ئّحلالآ ْ ط[ٌآل ٌرٌُّّ ط[ْ
خًْآل. رُّ ّ أل ّ خإل ذختخلأل[ء: ىّ ألُّحتٌر ّر جبَّذًحأل ط[ٌحبٌئخبٌ[آ جبْْ: رُّخًْألٌ ط[ْ
خلُّحتَّذ[ إلُّال:خلخلّ[ئّحلال ٌحبح ئُّْ خًٌْآل. ه٢ ئُّ:خلر[ئّألحلؤّخن طُّجلؤًألُّ طُّْ ؤُّ ّ ط
ىّ ألُّحتٌر ح:خ ّحبح:مجحت� ّ ذ ٌُّةجم[عًحجلٍ جبْحذخت ْ ةؤألّحلال خ ح مجحت� ْحذُّ ط[ٌآلآ خُّ

ْ:خلُّحتةًذىُّحت. طُّهجمًألىُّحت
ًٌجمرّ ز ْ جنُّحتَّهؤُّألحبحألٌُُّّ جبحْحة[حتٌُّّة ٌُّذُّؤة جبحجبزضضُّحتَّْحتٌّ:
جبحجبزُّحتَّْحتٍ ٌّ]ط خُّحتجلةختجبألٌَُّّّْ خُّال أل[جبٌ[حتَّآ ؤختلحبح خلختْجنر ئُّ ّ ز
زختحةرّىّ[ألُّ خلُّحتةًذىختجبأل ئُّ س�ُّ نيُّْخل[َّْجبحآ ٌُّّ�ؤُّئة ئُّ ٌُّذُّؤة
ط[جلحجبٌّ ًحآل ّ ئُّأل نيُّْخل[ألَُّّْجبحآ زًٌَُّّألحبٌُّّة[أل ئُّجبَّي ألُّّّ. طّؤى[أل ط[جلحجبٌّ
ئُّ ط[جلحجبٌّ ةُّ ٌُّألٌَُّّّْ ئُّْ إلٌُُّّ. ًي جبخبحٌُّذُّّّذُّّّةِ: جبحجبزُّحتَّْحتٌحبحآ :ْ
طُّْ ّىلُّْحألٌُّّ ز ّر.  جبَّني ئُّأل[ْ حبح: ّ ؤئؤأل ئُّ ْ جبَّة[ز زٌُّحبح ؤ[أل[ ْحيّنُّّذحبح

حت�حخلرُّ. جبحجبزُّحتَّْحتٌَُّّّْ خ[حتٌَّّ ئُّ زًٌَُّّألحبٌُّّ
جبحجبزضضُّحتَّْحتٌّ خُّ جنُّحتٌو[ألُّ ىّ ضُّْأل َّْةً ٌُّذُّؤة جبحجبزضضُّحتَّْحتٌّ
سّ[ْحجلَّ. ّىختجبآل دُّس ّ س خ حت�حخلرُّيّألُّ خُّحتأل[ؤٌُُّّة َّْةضضً ٌُّذُّؤة
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خ[َّْحت�ٌّ ئُّْحألٌُُّّ حت�جنألد٢ٌخنآ ىٌ خلُّحتؤ[ٌُّجبححت ذُّأل[ألُّز ؤختلُّة[آل إلُّؤًْ
طُّمجُّحت ّىختجبآل ة[حتز خُّحتأل[ؤٌُُّّء:خ َّْةً خُّال ّرآ إلُّخ جنُّحتٌو[ألٌُُّّ ضُّْألُّ خُّْ
ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ جبحتْخلرحبَّة[ز ئُّؤسُّحت خلّ[خلُّّّة[آلآ ّحلَّ إل إلُّؤًْ جبحْحة[حتٌّ رُّ ّ خد
خُّال ئ٠ّحئّجمرُّّّة[آلآ ْ حتحئّجمرزئ جبَّحتإل[ٌْحنرٌُّّ: ْ خحتخبْحجلٌّ دًْألة[ؤئ
أل[أل ّ َّْجبٌإل ئ٠ّح ّحلٌّ إل جبحت٤ْ جبقًةختحخلُّّّة[ألحبح ئُّ ةُّ جبَّخّألف ٌَُّّْإل
خلىحتٌحلال خُّضجمرألُّحت�ٌّْْ ط[ٌأل ّحلٌّ إل .ُّّ ّ ّحن٠�ة ز هختحْحألدًْأل ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ ة[حت

.ٌُّذُّؤة جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ْ خلخلّ[ئّحلال خُّ ألُّء ٌرآ ّحنحبَّةُّْ ز
زٌُّحبح أل[خلأل[ؤُّ ٌُّذُّؤة جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ئُّمجُّئ نيُّس ّحلٌّ إل ّىحبح ش[ئ ئُّ
جبٌ[حتٌىختحَّْة[ألّحبح جبَّخلرًحتَّ ئُّ هُّجلحٌُّ:ْ إل[ْخُّجي:طُّال ْ إل[ْذ[ ة[حتةختجبأل جبَّة[ز.
ْحذُّ ّرآ ئ ّ حبَّإل ّ خُّس خُّخلُّحتََّّْ جبقًةختحذ ْحذُّ ٌُّةجم[ألىُّحتآ: ٌألُّْححتٌّ جنً
زًٌَُّّألحبٌُّّ جبخلر[ألٌٍُُّّ ْ حت�جنضضآل جنّر[ئىختجبألُّ طُّال خُّخ جبقًةختحخل

ألُّّّ. ؤًؤىف ةؤٌُُّّذُّّّة[آل
رُّ ّ خد ٌُّذُّؤة جبحجبزضضُّحتَّْحتٌّ ّر أل[خ ّف جبَّئ ةُّ ة[ذٌُّّ طُّْ ةُّْحذُّ
أل[ني ئُّ ذ[ٌدُّذ خلّ[خلُّّّة[آلأخُّ ّحلَّ إل إلُّؤًْ َّْةختجبأل زٌُّخت� خ ّ ٌئ ؤجب
جنُّحتٌوُّ ط[حتَّجلَّْْ طُّْ حت�َّذىختجبألٌَُّّّْ خُّؤ[أل[ٌّ جبقًةختحخلّحبحاآ جبحتْخلرىختجبأل
ّألَُّّْآ ّ خئ ٌُّذُّؤة جبحجبزضضضُّحتَّْحتٌّ جبحت٤ْضض إلُّؤًْؤ[آل طُّمجُّحت ألُّّّ.
خلُّحتَّة جبْخبؤأل ْجنُّ نيًألىُّ:ٌُّةُّّذ ّرآ جبخبْححت:جبَّخ جبقًةختحذ �إلُّؤُّحت�َّأل

جبقًةختحذُّّّ.
ْ ْجنُّ زئّألُّ. خُّجبٌجمِ ىّ َّْحتنيُّحتض[أل ٌُّذُّؤة َّْحتنيُّحتض[أل
ألٌ ً ّ َّجن مج٢ ٌُّّْىّ ذًجن:ذ خلّ[خل:�هُّحتإلُّأل خآل:ْ خجي ّر أل[خ نيُّؤىُّة[آل
خلخلّ[ئّجمر. ّرُّ جبَّخ ةُّ: ؤُّجلإلُّخآ ّحلٌّ: إل :خ دحبٌَّآل ّ ئ :ُّنيُّزئ ّر أل[خ خى[ز.
خُّ ةُّ ّ ةُّخل ّحنىُّْذآل. ز خ ألّحن[ألٌُُّّةّحنُّ ألُّ ُّّْ ّجنص[ئض ٌُّّ�ّ س ألُّ طُّؤُّ
ْ خلخلّ[ئّحلال ٌرٌُّّ أل[حت�ْحز. ط[ْ ْ:ط[جلحجبحألُّ خلُّحتخُّض ْحزآ خ[ئَُّّْ:خخت� ٌخت خب جبححتٌّ جبْْ
س�ُّ ةألُّة[آلاآ زًٌَُّّألحبٌُّّ ٌ ألً ىّ أئُّيًذًأل[أل ئُّ س�ُّ ألُّّّآ ّ جنر إلّمت جبٌآل
ّىِ جنر ئ٠ّحف جبخبَّ خُّة[حتَّخل[ذ زًٌَُّّخلر ْ حت�ْْز جلع٢ٌَُّّة ئُّجن[حتجبألٌَُّّّْ
خلخلّ[ئّحلال ٌرا ٌألحبحت ٌر:خسىلخت� أل[ذًحألخت ٌرَُّّْ ةُّ:خحن[حتجبحت جلع٢ٌَّّ ألُّّّآأطُّْ جبٌىُّ
خلّ[خل ًَّحتجبحألّ جبَّخلر خُّ جنُّحتمُّّذحبَّجبحز ؤُّجلإلُّخُّّّةٌُّحبح ىإل[ذُّ ّ ز ئُّ
ٌرَُّّْ. جبَّجن[حت مجحنرّسُّحتخلرآ خُّ زًٌَُّّخلر جلع٢ٌَّّ ًٌَُّّّجي جن خُّال ؤُّجلإلُّخآ
ؤّر[هّحلٌى ٌُّّْىّ ذ خ[حتٌَّّ ئُّ حت�جنأل�ُّحتٌّ جلَّحتْحتَّذ ؤُّجلإلُّذ ئُّ خلخلّ[ئّحلال
ئُّأل[ْ ٌُّذُّؤة خبٌ[أل ذ[ٌدُّذُّّّة[أل ْ مجحنرِّ خًححتَّ ًحآل ّ أل ْ خلّ[خلُّز خُّ
ئ٠ّحئّحلال :مجُّجنٌُّّ: ئُّمجُّئ ذُّألّ[: ةُّ جبقًةختحخلآ خلخلّ[ئ مجُّجنٌُّّ خُّ ْ خد[ز

ّحبَّمج[ز. سحبٌّ:ز حت�ْْجبَّجبحزآ:جلٌ[أل
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خحلْْذألٌَُّّّْ ئُّ جبقًةختحز خلخلّ[ئ حت�ٌحنٌُّّ ةُّ ْذًؤُّ ذختؤحبح ىّ ألًخلّأل ئُّ
خلخلّ[ئ نيُّؤى ةُّ ؤ[أل[ٌٌُُّّ خُّْ طُّؤُّ طُّْحتْز[ٌُّ. جلجبٌَُّّؤأل خلُّجبٌَّّ ٌى[حتٌّ ةخت
جبقًةختحخلّحبح ئٌُُّّأل:مجُّجنٌُّّ ًحْ:َّْحتمج٢حْ ّ جن ىّ نيُّؤى ؤُّجلإلُّخ:جبقًةختحذ
إلٌُُّّ. جلَّؤّألٌُّّ ٌحلحتحَّْة[ألحبح ؤ[هس[حت ّحنىُّْذًَّْ ز ُّ�ؤُّئة ئُّ خُّمجحنر ألُّّّآ
ْ حت�ْجنآل: ىختجبألجنّر[ئ ئُّخلُّحت خألّ[ذألختحَّْ ّىُّ حت�َّْذ جبقًةختحخل ّىحبح ش[ئُّذ ئُّ

نيُّؤىُّة[آل. جبقًةختحذّى
ىإل[ذٌُُّّة ّ ز خلّ[ئّجمرخل ؤُّجلإلُّخ ّىإل[ذٌُّّ ز طّجمرّحبئّحنحبح حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ
خلختْجنرُّ طُّْ جبخبٌّ ْ:طُّؤُّجي ألحبَّ ّ جبْْإل خبٌ[ٌُّةئْحذُّ:ط[ٌحب ط[ٌحبئخبٌُّّ. جبْْ
طُّْ ةُّْحذُّ خألّ[ذألختحَّْآ ئ٠ّ�حف مجُّجنٌُّّ ئُّخلُّحت ةُّ ؤُّجلإلُّخُّآ جتٌٍُّّْْ ّ ؤ
ٌر. َّْحتجبَّمجخت أل[خلختْجنر ْ ألٌ ألُّحت مجُّجنٌُّّ ئُّ خلًْجب يًٌحبح ئُّ ىإل[ذٌُُّّآ: ّ ز
ةُّ جبَّْْؤُّ ٌختخ[اٌّ خب أجبححتٌّ ٌُّء ؤُّجلإلُّخحبح ُّئُّمج ٌرُّخًْآل ط[ْ ئُّ خلخلّ[ئّحلال
مجُّجنٌُّّ نيًألىُّ: خح حت�ٌحنغ. ز ئُّخلُّحت: خ ٌر: أل[مجخت ئُّخُّحتني[ْ ؤختل: ذًحأل[ٌّ
حتجنأل�ُّحتٌُّّ خُّحتأل[ؤٍُّ ةُّ ُّّآ ّئ٠ّحئ مجُّجنٍُّ طُّئرُّحتأل[ذّمِ َّجبح ئ٢ خلّ[ئّجمرخل
ذ[ٌدُّذ خُّ ّىَُّّْآ ز ئ٠ّحف خلخلّ[ئّجم٨ْ: مجُّجنٍُّ جبقًةختحخلِآ خُّ مجٌُّحنغ خ
ؤُّجلإلُّذآ خلخلّ[ئّجمرّ[ألٍُّ مجُّجنٌُّّ ةُّْحذُّ أل[ؤًؤىّألُّآ ألُّحتٌرّحبح ٌُّّ�ؤُّئة ئُّ
جبجلٌألٌَُّّّْ ّحن١ٌآل ةُّ:خلُّحتعختح�ة حت�جنأل�ُّحتٌُّّ. أة[ألراٌّ: ٌ[خل[ٌّ ئى[حتٌّ ّ حن ّ ز
طُّْ ّ خُّز ةُّ خًَّْآ ذ[ء يطُّض ْ ﴾�حت ئُّ حت�جنأل�ُّحتٌّ ة[حتةختجبٌّ ٌأل جبَّحتخخت�
ألُّمجٌُّحنرًٌآ ّ ز جبَّحتََّّْ:ئُّ إل[ذألُّ سُّخل[حتَّذىختجبآل:خ خختٌرُّّّ:ئُّث حت�جنأل�ُّحتٌِ

إلُّأل�[ْأل[ألُّ. مجُّجنٌُّّ ٌ]ط[خل َّْخلر[أل ئُّخلُّحتز
َّْحتمج٢حَّْآ زًٌَُّّألحبٌُّّة طُّضة ْ ﴾�حت ةُّ نيُّؤىٌُّّ طُّْ ألٌ ً ّ َّجن مج٢
ئُّ ٌُّذُّؤة مجُّجنٌُّّ خلختْجنر حتَّْذِ ئُّ ضجبجلٌألَُّّْ خ ذ[ء ة[حتجبحألٌَُّّّْ

جن[حتخلر[ألُّّذُّ. جتٌّْْ ّ ؤ
خنيًْألِ ذ[ةُّ ّحنىُّْذألُّآ ز ألّحن[ألٌُّّ خلخلّ[ئّحلال ةُّ طًخلرًحتٌٌَُّّّ طُّْ
ؤُّجلإلُّخ ئُّ ْحجل أل[خ ؤُّجلإلُّخ:ةُّخل جبَّة[ذَُّّْآ:ةُّْحذُّ ط[ٌأل جبحجبزُّحتَّْحتٌ[ألُّ
جلٌ[أل ط[ٌألّحبح سّإل[أل ئُّ حت�جنأل�ُّحتٌّ ضجمرألُّحت�ٌّْْ خُّ نيًألىُّ ّرآ أل ّ خإل ٌّض
جبقًةختحخل ذ[ ّرآ: خ حت�حخلرُّيّألُّ ئ٠ّحف جبَّخ ئ٠ّح ىّ ةُّخل ٌر. ّحبَّةُّْ ئ

ّر. خًَّخلر ي[نيُّة[أل ئُّخلُّحت
جنًن[جب ؤُّجلإلُّخّحبحآ ٌحنٌُّّ طُّألحب ئُّ خلخلّ[ئّحلال: إل[ألحبحأل خُّ حت�جنألد٢حآل
ط[خل[ٌحن ْ ّر إلُّئحبَّةُّأل ّ ني[ئ ئُّخُّحتجبَّظٌحبح ْ ٌر: جبَّةًخب ٌّخختحةٌُّّ:ض جلحت�
ُّئُّمج حت�جنألد٢حآل زًٌَُّّألحبٌّ ؤُّذختخلَُّّّّْ. جبَّض[ذُّ ٌّض جبحإل[ذًٌّ :خلّ[خل
حتؤُّذ]ٌ خُّ ّر جبَّخ طُّْحآل ْ حلَّ ّ خلّصختط[ؤ زًٌَُّّألحبٌُّّة ؤُّجلإلُّخ خلخلّ[ئّحلال
ّر. طُّمجُّحت خ خُّحتجبَّْحال زئحتحئّحلال ٌّ]�ٌ حت� ذ[ خىُّألَُّّْآ خُّذ[ئ خلّصختَّ ةئرًحتآ:طُّال
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آ ّر أل ّ خإل ٌُّذُّؤة جبحجبزُّحتَّْحتٌّ خُّ خ[َّْحت� ئ٠ّح ّحلٌّ خُّحتأل[ؤٌَُُّّّّْ:إل ئُّحت�ٌّْ
نيًألىُّ زئحتحئّحلالآ خُّجلؤ[أل طُّؤُّجي ْ مجحت�ًٌَّ ٌّض ؤ[إلُّّذ ةُّ ؤ[أل[ٌٌُُّّ خُّْ
مجختْزُّةٌُّّ ٌُّذُّّّة[ألُّؤة خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ حت�َّأل�حبَّحتٌََّّّْ ط١ّ َّْإل[ ىٌ حل ّ إل

ةُّؤحبَّة[ذَُّّْ. ةؤٌُُّّذُّّّة[آل ُّ�ّ ز ئُّ �إلُّؤُّحت�َّأل طُّؤُّجي آ ألُّّّ ٌّض
ةؤٌُُّّذُّّّةٌُّّ ْ خلّ[خلِ ُّئ ّ إل جبقًةختحزآ خلخلّ[ئ نيُّز ةُّْحذُّآ
َّْحتنيُّحتض[أل جلحؤأل طُّؤُّجي أل[ة[زآ خ[أل�ُّجنُّ حبح ّئ٠ّحئ ْ :ؤُّجلإلُّخ هُّجلحٍ ئُّ

جبقًةختحذُّّّ.
سحتٌّ ْ نيُّزُّة[آل: ّحلَّ إل ئُّ ٌ إلُّألحب خلّ[خل خّحلؤخلأل حت�َّضضضألضضٌُّّ:
ذختٌّ ٌُّةٌُّّ ْ ة[ؤئىُّحت ىّ خُّجن ؤُّجلإلُّخ حت�ؤّحلؤه ئُّ خُّجبْحجبحنيًْأل
ْجنُّجبحث ئٌُُّّء خ[خلىختحَّْة[ألُّ. هُّجلح ئُّ: َّْحألُّ: نيُّزخت� خ[أل�ُّجنٌُّّ أل[زُّخلألحبخًْأل
خى[ز. زٌُّحبح ؤ[أل[ جبقًةختحخل طٌَُّّّْ خ خى[زآ ٌّض ّر:ة[حتٌّ جبَّخ ّ إلُّحتةُّخل
ضًجبٌّ هُّجلحٍ ئُّ حألى[حتٌّ مجحت� ٌّ]�ٌ إل[ْخُّجنحبح:ئُّحت� ْ مجحنر هُّجلحٍ ئُّ حألى[حتٍ مجحت�
ز١ إل[ْخُّجي ْ مجحن٨ هُّجلحٍ ئُّ حت�حخلرُّْض حألى[حتٌّ مجحت� طُّمجُّحتأل[ ٌرآ: ىحب ّ ز
ئُّ أل[ْحيّنُّّّآ خلّ[خلُّز يُّئُّؤخت�ٌَّّْ ئُّ: ةُّ ة[حتَّ طُّال طُّمجُّحتني أل[ْحيّنُّّّ.
ؤُّخلُّئٌُُّّة طُّؤُّجي: ْحيّنّ[ألٌُُّّآ: :ىٌ ة[حت طُّجبَّخّ[ذحبح: ْ إلًألُّحت: يُّئُّؤخت�ٌَّّْ:

ذختَّ.
ْ خلر[ٌحنىختحْ ئٌُُّّء ةُّ جبحآ: جبْْ ًحآل ّ أل ئُّ زًٌَُّّألحبٌُّّةُّ طُّخلرخّحلال
هُّجلحٍ ّحنختحْآ:خُّال حت�ة ْ ّحنُّحت حة ّرآ:ْحذُّ:حت� جبََّّْخلر خلر[ٌحنىُّحت ذخت:خُّ ٌُّةُّئ
ئُّ طُّْ إلُّحت ّحنُّحتٌخن حة حت� إلة[حتٌّ ْ ّحنُّحت حتحة هُّجلحٍ ئُّمجُّئ سّ[ْحجلَّ ّحنختحْ حة حت�
ئُّ زختخلر ؤ[حتخلئ قًألُّآ خ ّحنُّحتجبح. حة حت� هُّجلحٍ ئُّ ّحنختحَّْ حتحة خًْأل جبَّحتََّّْ
ّىِ خلألخ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ ٌّض زختخلر .خُّضحن ٌ]جنأل�حت ؤُّجلألُّةٌُّحبح حت�ؤ[ألُّ
خبٌ[أل ُّة[ألزّجمُّّّ:يًْئ أل[ٌََّّّْْآ هُّجلحٍ أل[ْ خُّنيًْألُّ خًْ:ةُّ طُّجنختحه خبٌ[أل
خلُّحتجبَّؤ أل[خلؤُّئة حت�جنألد٢حآلآ:جبٌ[حتجبٌَّّ خّحلؤةختجب.خلأل طُّجنختحه:ط[جنىختح
حت�َّذىُّحتٌََّّّْ ةُّ ألُّّّ ّ ض[خلُّّذ ْحذُّ إلٌُُّّآ ة[ذ ذ[ٌدُّفُّألحبٌِ ْ حألُّ مجحت�

ّر. خ حت�جنألد٢ زّ[ْني[ة
طُّجبَّخّ[ذ جتٌّْْ ّ ؤ ألًخلُّحتٌّ مجُّْحتَّذختٌآل ةُّخمآ ٌ إلُّألحب ةُّخُّحت�حٌّ زختْخلر
خلألخّحلؤُّ طُّْ خُّحت�حٌّ:ؤآل ضٌّآ خلُّحتَّذ[ٌّ خّحلؤخلأل خُّ جبحأل:أل[ هُّحت�َّألجم[ٌُّآ
أل[خلّأل يًئدًْألٌَُّّّْ ئُّ ّر خ ح � مج٢ زجلَّذّو[ألٌُّّ :ىّ ئ حت� حت�َّأل�ُّ خلُّحتَّذ[ٌُّّآ

.ٌ جن[ة[حت ةختجبَّ خُّحتإلُّؤُّةٌُّّ ز[جن[آل جبْحذختآ خلُّحتجبَّؤ خ زختخلر
ؤ[ألحبَّة[ز ه٢ زختخلرآ ؤ[حتخلئ خُّحتجلٌّ ط[خلر جبخلر[ألُّْ حت�ْْخُّحت�ْْخًألٌَُّّّْ
خلّ[خل خّحلؤخلأل جلٌ[ألُّة[أل جبَّذضضًحألضضف: ةئرًحت خٌُّ[حتؤُّذ ّؤُّجي: ط ةُّ
ْ خلضضجلجبححتٌّ �ْحألّألُّ: ذ٢ آ مُّيئ :حتؤُّذ]ٌ خُّ: ةُّ ؤ[أل[ٌٌُّّ خُّْ ةُّؤدىٌُّألَُّّْآ
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ةُّ:زجمسحت�ٌُّّةٌُّ[آل �ْحألّأل[ألٌُّّ ذ٢ ةأل١ئدىٌُّآلآ:طُّْ ضؤ[آل جنألد٢ٌُّّة[أل�حت
جبٌ[حتٌىختحَّْ. ْ خلّ[خل هُّجلحٌُّةِ ٌ[آل خلّ[خلُّّّة[آلآ حتَّْْ خبٌىختجبألئط[ٌحب خُّ
ئُّ ةُّ ضُّئى[ألٌُّّ طُّْ ْ جبقًةختحذُّة[آل خلخلّ[ئ ألؤَُّّْ. ّ قًألٌُّّ:جلحت:خإل ٌر أل[ؤُّْ
ِّآ ئ حت�َّضألُّمجختذآل ئُّ خًْآل طُّْ ذُّْحٌّْ خختحألر:ٌُّأل�ختٌّ ٌْئ خبٌ[أل خلُّحتجبَّؤ
ئَُّّْؤحبح جبَّمجختزآ:طٌُّْخن ضٌ[آل حت�َّضألٌُّّ جبَّخًْآ ًٌّجمر ةُّ:ز ٌ س[حت أيدًئإلُّؤًْ جبٌَّ�ًز ط[جنىختح خُّ حمجٌُّ[ألحبألُّة[آل حت� حٌّ ة[ؤ٢ خُّحتحألدُّحت خّألّالا ٌ س[حت أضال

ّخن. جبَّض[ذُّ:ط مجُّجبَّ ؤُّجبح ّ ط خلّ[خل �هُّحتإلُّأل ئُّ ةُّ حت�خلرٌٍُُّّ جبَّةُّالا:طُّْ
ىٌ خ[َّْحت� ةؤألّحلال خُّحتجبَّخلرُّآ جبٌ[حتْ ىّ ط[ؤ[ع جبقًةختحذ خلخلّ[ئ
ةؤٌُُّّذآ جبَّحتْألأل[خل حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ: ةُّ: أل[ْحيّنّ[ألٌُُّّآ: خًَّْْ نيخت� ْ ضُّخلر
ًٌَُّّّ جن خضضُّال: ٌىحبَّض[ز. حت� حٌضضُّذضض خضض[َّْحت� زًٌَُّّألحبٌّ سضضحتٌّ :ْ أل[ٌُّذني
ةُّ ة[ذٌُّّ طُّْ إلُّؤ[آل ئُّ حألٌُُّّ خ[َّْحت� طُّْ زًٌَُّّألحبٌّ ةؤألّجمرآ أل[ْحيّندًْأل
إلُّحت طُّْ ّرآ ٌأل ىحب ّ ز جن[حتحَّْ ىّ جنر خُّ مجٌُّحنغ خ حٌُّذ خ[َّْحت� زًٌَُّّألحبٌّ خُّ
حت�حخلرُّ. إلُّحت ط[ٌألّخن ذُّخبٌّ:جبَّخلئٌط[ٌحب ألحبٌَُّّ:ةُّئُّ ّ جبْْ:إل زًٌَُّّألحبٌُّّ طُّْ
ًحآل ّ مجًذختحٌّْ:أل آ:جبخبحٌُّذجبقًةختحذ خلخلّ[ئ ْ ًحآل:ةؤألّحلال ّ أل جبخبحٌُّذ
ًحآل:ذًحأل[ٌّ ّ أل ئُّ جبَّحتْألأل[خلّّ[ألٌُُّّ حت�ْخُّحت�ْْخًْألٌَُُّّّْة ْ:أل[ْحيّندًْألُّآ ْحيّن
ؤختل سحت جبْْ جبَّحتْألأل[خلُّّ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ طُّْ ألُّخًْألحبحآ ْ خُّحتجبَّخلر:إلُّخًْآل
طُّال ني[حتَّخلُّحتٌّ خ جبقًةختحذ ني[حتٌَّّ ُّ�ٌ حت� ّر. أل ّ جبَّضًئي سّ[ْحجل: ذُّْحْ
ةؤُّئ�ُّجبح. ئ٠ّحئّحلؤُّ:ئُّ ةئرًحتٍ:ْ مجُّجنٌُّّ جبَّحتْألأل[خلُّّآ:ذُّألإل[ حت�ْخُّحت�ْخًْألَُّّْ
جبَّحتْألأل[خل سحتَّ جبْْ طُّْ ًحآل ّ جبقًةختحذ:أل إل[ْخبٌ[أل ئُّال:جلَّؤّألٌُُّّجبحآ ذُّألّ[

ؤًؤىّألُّ.
ةُّ ٠ّحٌُّحت ه حتجنجن ْحذُّ: ٌُّةُّؤّ[آل إلُّئ�٢خل[آ جنحتجي جبْْ حت�ْخلّ[ ئُّ
مجُّجنٌُّّ ًٌْجبْحةُّْذ ٌّخُّإل ةُّ خًْآ خلخلّ[ئ:جبقًةختحز ىّ جنحتجن ئُّحت�حخلرّحبح
ْحذُّ جبَّْْؤ حت�جنجن ٌّخُّإل طّؤسختحذحتٌُّّةٌُّّآ ْ حت�ْخلّ[ ٌُّّ�ؤُّئئُّة ئ٠ّ�حف
طُّْ أل ّ ألإل طُّجلؤًْألُّآ طُّال ئُّأل[ْنيًْ. ط[خل[أل خُّ طةرخُّحت ألجمرؤة حت�جنجن
حت�ْخُّحت�ْْخًْألٌَُّّّْ ئُّ ةُّ ألٌُّّّّ ّ ألإل طُّْ: ط[جنىختحةختجب.  ٌٌُّّّأل[ْض حت�ْخُّحت�ْْألَُّّْ
طُّْ ش�حت جن[حتجبحتحخًََّّْْ. ألّجمرؤة ئُّيًذًْألختحَّْة[أل خ٢ْخ[َّْحت�َّ ًحآل ّ أل
ةُّ ضٌحبح:ألّحن[ألّحبح ئُّْ:مجًذختحٌَّّْ ألِ ؤّألّر٢ة خ[ٌّْ طُّجبَّخّ[ذ ئُّ جبخبحٌُّذُّّّ
جبَّخلر ئُّ ةُّ ٌألُّآل ْ ةُّال ىّ جبْْ:حت�ٌّْْ:نيُّة جبقًةختحذ خلخلّ[ئ أه[جنّحلال:ْ

خلُّحتؤ[ٌٌُّّ:ؤُّجلألآلا.
ألجلجبٌَُّّؤُّآ خلُّجبٌَّّ ٌ]ذة ختألٌ ؤجب ىٌ خ٢ْخ[َّْحت� ط[ٌحبٌئخبٌحلالآ: 5إ
جنُّحتمُّّذ خ[ْءآ ئُّمجُّئ جبْخبؤأل[ٌُّذ خُّ ةُّ رٌُُّّ. ّ ٌختأل ؤجب فجل ىّ ؤألحبحئ ةُّ
ذًألحبْذّجتٌّآ ئُّ ؤُّخُّخلر ط[جلحجبٌّ. ئُّ جبحجبزُّحتَّْحتٌّ مجًذٌُّّ سّ[ةختجبألٌَُّّّْ ئُّ جبح
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جبحجبَّْحتٌُّّة[آلآ ئُّ ذًألحبْذّجتٌّ خُّة١ٌ[ة[أل ألُّّّ. ةُّحتَّخلُّ نيُّء:ْ خُّ ذًألحبْذّجتٌّ
جن[حتجبحتحْألُّذَُّّْ. ذخت خ٢ْخ[َّْحت�َّة[أل حت�ْْخُّحت�ْْخًألٌَُّّّْ ئُّ ْ �ْحألف ذ٢ ًٌَّّّ جن ئُّ

خىُّآل. ة[ؤئ ةُّحتَّخل[ألُّ ذًألحبْذّجتٌّ ةُّال ةُّال خرًحألآل ذ[
جن[حتجبحتحَّْذَُّّْآ ض[ئُّجبح ئُّْ ؤُّ ّ ط خلّ[خل ضُّخل[حتأل[خل ٌّْذ ْ أل[ْء ةُّْحذُّ
ْ ٌألُّْححت: جنً ةُّ جبَّةضض[ز مجُّجنُّ ةؤُّئ�ٌُُّّةحبح ئُّ جبقًةختحذ خلخلّ[ئ ةُّ
مجُّجنٌُّّ ًٌّجمر ز َّْةً ّحبحآ ّ ذ خحتخبْحجلٌّ حت�جنجن نيُّألحبحٌُّذ جبَّحتإل[ٌْحنرٌُّّ
جبَّحتإل[ٌْحنرٌُّّ آل:أل[إل[ْخلُّأل�ُّة[أل]ٌ مجُّجنٌُّّ:أل[ذُّْحْآ إلُّئًؤُّحتس ئُّ ّر. ةختجبخ
ئُّضحت�حٌّ نُّحتٌحلٌَّّ ةؤألّحلال نيُّز خ٢ةختجبألٌَُّّّْ ئُّ خضضحتخبْحجلٌّآ: حت�جنجن
ّر. مجُّجنٌُّّ:ألُّةختجبخ ّحبح ّ ذ ةؤُّئ�ٌُُّّةحبحآ:ةُّ:ئ٠ّحئّحلال ئُّ نيُّس خ٢ةختجبألٌَُّّّْ
إلٌُُّّآ خلّ[ئّجمرخل نُّحتٌحلٌَّّ ؤُّجلإلُّخ خ٢ةختجبألٌَُّّّْ َّْإل[جبح ٌُُّّة�ؤُّئة ئُّ

ّر. جبَّخ د[ٌُّط ّ خ ط[جلحجبغًحجلٌّ خُّحتحؤدُّحت ٍ جبَّألخت ئُّْ ٌحلٌَّّ حت� خُّْ
ةئرًحتٌّ ٌُّةجم[أل ألّحن[ألٌُّّ :جبقًةختحخل ْ ئ٠ّحئّحلال جبْْحألضضٌُّّ: مجُّجنٌُّّ
ئُّ حت�جنألد٢حألُّا أةُّ زُّحتخلرض ش�حت َّْإل[جبحآ ىّ ؤُّْيّن ئُّ خلّ[خلُّّّ.
إلُّحتجبَّال أل[خآلآ أل[ني[حت حت�جنألد٢حأل:ذخت ْ ٌر َّْحتجبَّمج٢ نيُّؤىُّة[ألَُّّْ جبَّخلرُّْحخبَّْ
خ[خُّذُّ أل[خلأل[ؤٌُّّ حت�ْْزآ ْحألّأل� ذ٢ ْ ط[خبحَّْ ضُّخلر ط١ّ ْحذُّ ملحلآلآ خٌُُّّةحبح

ّر. أل[خ خلّ[خلُّّة[آل

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
حتَّضحنُّةٍُّ: ْ حتخلرُّال ي[نيِ ئُّخُّحتجبَّال ةُّ حتخلرُّال خضضختحٍ جلحت� جنًن[جبآ

جبَّجبحزأ خُّةًجنغ إلُّحتجبْةّ[آل ْ ِ إلُّئحبَّةُّأل جن[حتحٍَّْ ّىِ ني[ئ
::

خلُّحتني[َّْث
Iranإemrooz.net خل[٨ٌ
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جبقًةختحخل حتَّمجُّجلَّة[أل ٌُّّ� ّ ز
ط[جلحجبٌُّّة[ألحبح جبَّخلرُّخُّحتةختجبأل ئُّ

حتَّطًي ئًيؤ[آل

ّحنُّةث ز
إل[ْخلُّأل�آلآ :طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ سّ[ْحجل نيُّؤى جبْْ َّْء ؤ[ه:ؤختل ْ جبقًةختحخل
إلُّحتنيُّألحبَّ جبَّضُّألُّحت�ْْآ ضٌ[آل سّ[ْحجلٌّ إلُّحتٌُّةٌُّ[آل ٌة[حتح ّ خُّز خُّال
ْ ط[خًحتٌّ ٌُّذُّؤة ْ طضض[جلحجبٌّ نيُّؤىُّة[أل ؤختلحبح ؤ[ه ًٌَّّّ ئُّنيًححتني
مجُّجنُّةختجبألحبحآلآ خًْآل:ْ ئُّهختحْحآل خلّ[خل ْ ؤُّجبَّألِّ :ط[جلحجبٌّ ئُّمجُّئ حتجنألد٢ٌّ
 ّىُّ:ئُّؤ[هُّة[ألآ:خٌُّ:طُّؤخت� خُّجن ؤختل ألختحَّْ:ةُّط[خل[ٌحن ّ خلُّك طَُّّْ طُّؤخت�جي
خُّ ةُّزًٌَُّّخلغ ٌُّةحبَّمجختآلآ ٌُّة١ٌّ: ئُّمجُّئ سّ[ْحجل ىّ ؤ[ه ْ ٌ ًحجل ّ جن نيُّألحب

جبقًةختحخلَُّّّْ. ْ ؤختل ؤ[ه
ؤختل ؤ[ه ْ جبقًةختحخل ةُّ خضضَُّّْجبحألضضختحَّْ جبحآل  طضضُّؤضضخت� ئُّخُّحتطَُّّْ
جبَّجلمج[ة[أل طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ خٌُُّّةَُّّْإلٌُُّّآ زًٌَُّّخلرّ[آل جلحت زًٌَُّّألحبٌُّة
خألّ[جبألختحْآلآ ؤختل ؤ[ه:ْ جبقًةختحخل ْ ٌُّةجم[أل خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت جبقًةختحخل
حألى[حتٌّ جبقًةختحخل:مجحت� خًْأل خُّخ ّ ٌر:جبَّخلُّذ خرًحألخت مجختحألُّ جلحت  طُّؤخت� ٌُّخ

ٌر. ألخت ّ جبَّخلُّذُّة[ألحبح:خإل ْ خلّجمرال ْ جبَّجلمج[ خُّخلُّحت
ئُّة[ز ْ سّ[ْحجل: ًٌَّّّ خُّجن ئُّؤختلحبح جبقًةختحخل خ٢ٌّ إلُّحتنيُّألحبَّ
جبقًةختحخل خُّؤُّجي ٌرآ ّحبَّةخت دُّس ّ س سّ[ْحجلَّة[ألحبح: ٌألُّ جنً ْ حتجنألد٢ٌّ ْ
زختحةرّحلَّ ْ َّْحتمجضض٢حَّْ سّ[ْحجل ًٌَّّّ خُّجن سّ[ْحجلَّة[آل ُّ�ؤُّئة ًٌَّّّ خُّجن

ةختحَّْ.

جلححتحَّْ
خُّْحذ[ْ ئُّخألىلّألُّجبح ْ ٌأل[ألُّّ ْجنٌُّّ َّْحتمج٢حٌّْ طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ جبقًةختحخل
مجحنرُّّةٌُّّ خُّال:خُّْحذ[ ّرآ جبَّمجٌُُّّأل مجُّئ شىًؤ ْحذ[ٌّ طُّخل[خلُّّةٌُّّ نيُّؤىُّ
ذ[ء ًحآل ّ ئُّأل جبَّخلرىختجبأل:جبَّخلُّز ْ جبَّخلر[ أل[ْ ّ ط[جنرُّْحٌُّّ:ئُّز خلٌُُّّةزخت
ةُّض[َّْآل حل ّ خُّإل ٌُّذُّؤة ىّ حتخبق جبجلٌألٌَُّّّْ أل[ْ ّ ئُّز مجختْزُّة[ألحبحآ: ْ
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.مجحنر ًٌَّىّ ةؤُّئ�َُّّْ:خُّجن ئٌُُّّآل ّر خ ّىختجبآل ْحز خخت�
ىّ جبَّْئُّذ َّْخلوىختجبأل خ ذُّخل خُّْحذ[ٌُّة س[حتٌخن ٌّإلُّألحب إلُّحتنيُّألحبَّ
ط[جلحجب ٌُُّّة�ؤُّئة خُّْحذ[ٌّ هختحْحأل١ خُّْحذ[ٌُّة س[حتٌخن ٌّإلُّألحب ْ ٌَُّّْألُّذ
خختٌرُّّ شًةالآ ًَّة[ألّ ئُّجن ًٌَُّّّء جن َّْء جبقًةختحخل خُّال ٌآلآ ألخت ّ خُّة[حتجبَّإل
ْ جبَّخلُّز: ٌُّّ�ٌ ئُّحت طُّؤُّجي مجختْزآ ًٌَُّّةّ خُّجن مجُّئ شًةؤىختجبأل ئُّ
ْ:مجختْس ذ[ء إلُّؤًْ خ ٌّضخ ٌّض جبَّخلُّذُّجي طُّال جلحتٌألٌَُُّّّْ:ْ �جبَّأل
ذ[ةُّّة[آلاآ خُّحتزختخلّ[حتٌُّ :ْ أط[جلحجبٌّ طُّحتةُّ: إلُّال ؤ[هُّ: إلُّال جبَّخلُّذُّة[آلآ ْ
خ ئُّئًذُّةَُّّْ جبَّخلُّذُّة[آل خُّجنىختجبأل نيُّؤى هختحْحألىختجبأل ْحذُّ طُّؤُّجي
ئُّؤّحنَُّّْ ْ مجُّئ خ ط[جلحجبَّ ئُّةؤُّئ�ُّجبح خُّهنئ خلّ[جبَّجي ْ ُّ�ؤُّئة ذ[ةُّة[أل

ّىلُّْحألَُّّْ. خُّز ألُّء شىًؤُّزآ خ ٌرَُّّْ جبَّمجًحجلحت

جتْْث ّ ؤ
َّْخلوىختجبأل خ ٌر ألخت ّ خُّة[حتجبَّإل جبقًةختحخل جلححتحٌَّّْ إلُّحتنيُّألحبَّ
ئُّسّإل[ألحبح ْجنٌُُّّجي طُّال خْخًْألٌَُّّّْ آ: ط[جلحجب ىّ مجُّئ :ْ ًَّّة[أل:شًةال جن
إلُّأل�[ْ ةختجبَّْآ: ئُّجبٌىر[ذحتَّة[آل: ْحٌّ خّجمرُّؤَُّّْ جبَّْْؤ:خلُّجبٌَّّ ئُّألًٌَّّّ:
طُّع[ؤدحبَّآل ّ إلُّئدجتححتجبأل ّرآ خ خُّأل[ني[حتٌخن طُّمجُّحت آ خألف جبقًةختحخل خُّحتَّْ

جبَّجلحألآل. طُّع[ؤُّةٌُّّ َّْضرّخن ّخن طُّمجُّحتني:ز
خلُّحتٌإلُّئحبحَّْْ ئُّطُّخلّأل[ جلحٌآل ّخن ز أ5اٌّ ئُّخلُّجبٌَّّ خلّجمرؤُّ ْ جلححتحَّْ طُّال
ئُّخلُّحت ة[حتٌّ :ْ خلٌُّختٌىختحَّْ مجحنر ًٌَُّّةّ خُّجن جبقًةختحخل ئُّخألىلّألُّجنحبح
خُّخلُّحتجبح خلُّحتجبَّؤُّّة[أل نيُّؤىُّ ةُّ طُّجلؤًألُّ ٌُّةُّؤف نيًألىُّ ةضضختحَّْآ
طُّخلّأل[ ئُّجبحألّحنرًحأل ٌ س[حت ٌ[آل آ :جبقًةختحخل شًةؤ خ ّر حبَّخ ّ دُّس ّ س
خُّال خُّحتخُّخلرُّآ طُّؤُّ إلُّحتنيُّألحبَّ إلُّخًَّْآ جبَّأل�حبحألّ[آل ؤ[ه ْ خًْآل ه٢
ٌُّخ ألُّّّآ ط[خًحتٌَُّّْ ز[ٌٌُّّ ْ خُّزئُّ زًٌَُّّألحبٌّ ْ ألُّّّ ٌَُّّْألُّذ خُّحتخُّخلر
ة[حتٌ[آل إلُّخًْآ جبَّأل�حبحألّ[آل ؤ[ه طُّخلّأل[ ىضُّئ إلُّخبححتٌّ ُّذئُّش[ئ خُّجبْحت
حتحخلرُّْض ةآل طُّخلّأل[ٌّ ىضُّئ جبَّةضضختجبََّّْآ مجحنر ٌُُّّةؤُّئة ئُّخلُّحت
طٌَُّّّْ خ ٌألُّحتآ إلُّئدجتححتجبأل:ألً ْ جبَّأل�حبحآل خ حألَُّّْ مجُّحت� ِ جبَّجبح:خُّخ ٌ[حتَّة[ألّ[آل خخت�
حألى[حتٌّ مجحت� ة[ز سُّحت�خًْأل ّ ذ ّ خُّز خُّال خحبَّآلآ جنرُّة[آل ئُّخلُّحت ٌ[حت خخت� طُّْحآل
جبَّحتةُّْذأل ئُّمجُّئ إلضضُّخبجبََّّْ ئُّخلُّجبٌَّّ ةضضختحَّْْ أجبقًةختحخلاجبح: ئُّْحذ[ٌّ
نيُّؤىٌُّ[آل طُّال ْحذ[ٌّ إلُّؤًححتةختجبأل إلُّْف جبقًةختحخلآ ٌى﴿ختحٌّْ حت ْ مجختْس

جبحَّْ.                    
ْ ٌّْخضضُّحتخضض جبقًةختحخل طّحبٌّ جبَّْْؤضضضَُّّْ: سّإل[أل �سُّأل ئضضُّجبْحٌّ
ؤ[حتَّة[ألئُّة جبقًةختحخل ًٌَّّّ جن ٌُّةُّؤف خّألآ َّْخُّض خْخًْألٌَُّّّْ
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خًجلحجبح ئُّجبحٌىدًْأل خُّحت ْ جلحٌآل ّخن ز ئُّخلُّجبَّة[أل ٌّض ةُّ ةألحبح إلّألحبٌّ
طُّال ئُّأل[ْ أل[خلختحخًْآلآ س[أل[خ[جبحخما أؤُّإل[ خُّ ةؤ[حتحألُّجي طُّال رَُّّْآ ّ جبَّخّأل
أخّإل[حتا خُّ ئُّإلألحبخلر[ألحبح:  طُّؤخت� ْ جبَّحتةضضختجب شًةؤ أه[ٌحن[فا ةؤ[حتحألُّجنحبح
ؤختل[ٌُّذّحبح جتٌّْْ ّ ئُّؤ ةؤ[حتٌّ: شىًؤُّذ خٌُُّّةُّال: طُّؤُّجي ألضض[خلضضختحَّْآ
نيًححتٌّ ئُّخلُّجبٌَّّ مجضضُّْحتَّجبح طُّخلىُّألحبَّحتٌّ ئُّخلُّحتجبَّؤ ز[جن[آل: ٌرآ جبحجبَّألخت
أخل[ؤد[ ْ ة[ؤا أخل[خ[حت ضضُّذضضجبَّْئ إلضضُّحتجبْْ ئُّخلُّحت طُّنختٌي جلحٌضضآلآ ّخن ز
ّ خُّز أطُّهه[ألجمر[آلا ْ أز[ةجمر[آلا خُّ أل[خلختحْآل  ةُّطُّؤخت� جبْحألٌُّّ طُّْ خلر[ٌا
ًٌَّّّ جن طُّْة[ذُّ ضٌّ:ئُّخلُّحتٌ[آل:ألًْخلًّآل ةُّ:ة[ذ ٌأل[ألُّّة[آل جتْألًْخلُّ ّ ؤ

ألُّخًَّْ. ز[جن[ٌُّذ ْ خًَّْ جبقًةختحخل شىًؤُّذُّةٌُّ[آل
ألُّخًَّْ خًْأل ئ٠ّ�حف جبقًةختحخل خلّجمرؤ ٌُّء 1900 ئُّخل[ف ئُّخل[فئُّحت�حخلرّحبح خُّال ًّجبَّْئُّذُّّة[آلآ أل ًَّّحتَّ ز ّ خُّز جبَّأل�حبحآل ؤ[ه ًٌَّّّ ئُّنيًححتني
خلّجمرؤ ض[َّْآل ئُّسّإل[ألحبح أ60%ا ٌ[آل ْز أ120إ129ا جبح أ2000ا:
ط[جلحجب ؤ[ف خُّجبَّجلمج[ٌّ خُّخلغ: زحنر خُّ جبحذ[ٌُّجي: طُّال ئ٠ّحئفآ جبقًةختحخل
خًححتَّألُّجبح ئُّال جلٌ[ذختَّ: أ64اخل[ئ ْ طُّؤُّحتٌىُّّ جبَّجلمج[ٌُّة ةُّ: ضختحَّْذُّحتْْآ
ط[جلحجبٌّ ئُّخلُّحت ةُّ جبحت٤ْ[ألٌُُّّ ْ أل[ْ طُّْ ضجمرألُّحت�ٌّْْ ط[ؤ[ع ْ ة[حتجبَّة[ز
ْز:ئُّسّإل[ألحبح أ1900اجبح:أ25ا ئُّخل[ف ْ ٌألُّة[ألحبح جنً ئُّإلُّؤًْ ةختحْألُّذَُّّْ
جبحَّْ خلألًحتجبححتٌ[آل جبقًةختحخلُّّة نيُّخلس[ألحبأل إلُّْف أ19%ا جبَّة[ذُّ ةُّ
ة[حتجبَّةُّآلآ ََّّْ ٌخت� حت طُّال ئُّخلُّحت ئُّسّإل[ألحبح أ16%ا خ أ14%ا جنحبح ئُّؤخت� ْ
جبَّخلرًحتٌُّة[آل ز[جن[ٌُّذُّّ ْذُّ خبؤ[حتٌَّّ حطختٌُّا جبحذ[ٌّ:أخّر ّ خُّز إلُّحتَّْإل[
أ14%ا جبَّة[ذُّ ةُّ ز[جن[ٌُّذآ ذْ أ19ا خًْآل:ئُّ خختٌر أ1900ا ئُّخل[ف
جبٌ[حتٌحبَّةختجب ز[جن[ٌ[آل ذُّجبَّخل جبَّخلرًحتَّة[آل ة[ذُّجبح ئُّْ ةُّ ئُّسّإل[ألحبح ْز
سحتَّ:ز[جن[ٌُّذُّّ:جبَّخلرًحتٌُّ طُّال  طُّؤخت� خُّال ٌختحْآ إلُّئدجت زُّحتئُّؤ[أل جبٌَّحبحٌُّ ْ
سّ[سّ[ٌّ ًٌَّّّ جن ٌى:ذختٌخن إلُّآل:ز[جن[ألحنّألآل:إلُّألحب ْز ّجمر[:إلُّألحبح ذ[ط ألُّّْآ
ؤ[ه َّْ أ1893ا ئُّخل[ف ٌ هُّألحلْ جبَّجلمج[ٌُّ طُّال ّ خُّز أل[جبقًةختحخلّ[آل:إلٌُُّّآ
خًْأل ُّئُّمج ّىختجبَّْآ دُّس ّ س ًّجبَّْئُّْذُّّة[آل أل ًَّّحتَّ ز ّ خُّز جبَّأل�حبحأل
ئُّجبَّأل�حبحألحبحآ أؤ[ْحتٌّا مجُّف ئُّخلُّحت ؤُّحتش جبحأل[أل ئُّخ[حتٌَّّ جلحت ىٌ ؤحنرًؤخت�
ْز ٌ إلُّألحب أ2000اََّّْ خل[ف ةُّئُّجبْحٌّ ضجمرًَّذُّحت�ْْ طَُّّْجن إلُّحتَّْإل[
ز[جي:طٌَُّّّْ ةُّخًْألُّذُّ:أل[جبقًةختحخلآ ]ألّس َّْء مجحت�ًٌَّ شًةؤّ[آل خلّجمرؤ
أل[ْضجبح ةُّئُّجنُّحت�ٌّ جنىجمرٌُّّ طُّْ ٌّخُّإل خلُّز[ألحب أمجًحتٌّا ةرًزخت� شًةؤ

خُّخلُّحتٌحبحإل[ز.
جنُّزًئ َّْء ئُّسّإل[ألحبحآ: جبقًةختحخل خّجمرُّؤحبح ئُّخلُّجبٌَّّ ئُّحت�حخلرّحبح
ْذحبح ٌ ئُّإلُّألحب ةُّإلُّخًْآلّـ: جنُّحت�ْجنحت�جن[ألٌُّّ طُّْ ز[جي طُّؤُّجي: خٌَّْىختجبآ
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ٌىّخن إلُّألحب ألختحَّّْـ ّ خلُّز جبَّحتَّةَُّّّْ خلُّحتخ[جلٌّ ّحلٌّ إل ئٌُُّّآل :جبقًةختحخل
ُّذجبَّْئ ٌُّةُّال سّإل[أل �سُّأل جنُّحت�ٌّ ْآ جبَّجلحألآل مجُّآل خُّحتجلمج[حتةختجبأل طُّؤُّ
ةؤ[حتٌّ َّْء خُّأل[ْ خًْآل جبقًةختحخل جلحتخُّجنّ[آل: أل[ْ: ّ خُّحتإلُّؤإل ٌَُّّْألُّذ
ْذُّ ئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ جبَّْئُّذ[ألُّ طُّظحتَّ ئُّخلُّحتَّذ[جبح خضضُّال ل[ق[حتآ
آخُّحتٌر[ألّ[آخُّطّى[آخلًٌجمختحاإلُّخًْآ أهُّحتَّألجم[ َّْء ذختٌّ جبقًةختحخلُّّة[أل
 حت�خبق ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح ضٌ[ألحبَّةختجبآ شًةؤ ًٌَّّّ ئُّجن ز[حتٌحلمج[حتٌ[آل نيًألىُّ
 حت�خبق هختحألى:ئُّطّجمس[ألّ[ّـ  حت�خبق ّـ ألئخلؤ ٌّ] ّطّر[ئ [ألّ[ّـ ئُّطُّك ه[جنجمر
ئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌ[آل مجُّجنٌُّ[ألىختجبّـ ئُّزًحتذًمج[ئ خل[ألُّ طئّو٢ح طُّألرألًّجبٌّ
ٌَُّّْخُّإل حخختجبْْجبحآ حت� خلُّجبٌَّّ ئُّخلُّّة[أل إلُّخًْآ جبقًةختحخل ذُّخلىىختجبألٌَُّّّْ
ئُّْذُّ:جبحمج٢ةُّحتَّة[ألّحن[آل جلحت َّْحتمجختزّـ جبٌىر[ذحتَّة[آلاٌّ أخلُّحتجبَّؤ أل[جلأل[ٌّْ

ؤ[ألَُّّْ. ضٌ[آل َّْء
خُّخلُّحت:جبقًةختحخلّحبح مجُّْحتَّ ىّ جنىجمر جبَّْْؤّحنَُّّْ جنُّحت�ٌّ:سّإل[أل ٌّخُّإل
لُّّذخل نيًْألُّ:خُّحتٌَّّ ٌىّ[آل إلُّألحب حتخبإلُّذحبحّـ ئُّطُّْحتْز[ٌّ خُّذ[ٌدُّذ إل[زآ
ط[خًحتٌّ مجُّجنٌُّّ ٌّخُّإل جبَّْْالّـ جنضضُّحت�ٌّ ئُّز[جي خضضُّال: أل[جبقًةختحخلَُّّّْآ
أل]ئُّخل ط[جلحجبآ خ[جلححت�ٌّ خًْأل ضحتط[ْحٌُّّة[آلّـ جبقًةختحخلُّّ ئُّْذُّ إلُّألحبح
خُّذ[ٌدُّذ خُّأل[ْخًْآلآ جبقًةختحخل  حتخبق ض[َّْآل: ذ[ألُّْئ ٌ أ1960اإلُّألحب
ذختٌّ سحتٌّ جبقًةختحخل خ٢ٌّ مجُّجنٌُّّ ٌّخُّإل جبْحذختٌخن جنًّمُّّة[آلآ ْذُّ
مجُّآل إلُّألحبح ٌّ ئ٠ّح جبقًةختحخل خ٢ةٌُّّ خلُّحتٌإلُّئحبحْ خلّجمرؤُّ: طُّال
ط[خًحتٌّ خ[حتٌّ ضختحز ٌّخُّإل حتحخضضختجبْْجبح خلُّجبٌَّّ ئُّإلُّجنر[ة[أل إل[ذُّط[حتحَّّْـ
طُّْ ّـ إل[ز خل[حتجب خُّجنُّحت�ٌّ :ٌ]ذة َّجن[ّـ ًإلُّئ ئُّخُّحتٌُّء: خللُّّز ٌُّةُّّذ
ألحلٌىدًْآل ئُّطُّْحتْز[ٌّ:ضحتط[ْحآ حتجنألد٢ٌَُّّْ سًمجختحهّـ ةُّئُّحت�ٌّْْ ْذ[ألٌُّّ:
طُّألحبحؤ ًحتحْآٌ[آل ّز[ئ جلحتخٌُّ[آل ّجمر[جي ط ألحلٌىدًْألَُّّّْـ ًٌَّ ألً ئُّجبقًةختحخلُّّذ
ذُّخبإلحت خ[جنًْحتٌّ ذفّـ: طُّؤختٌى[ٌّ ذ[ألْ جلحتخٌُّّ طُّْحتْز[آلآ ر ّ ٌُّة
َّْء طُّهختٌي مُّحتَّخّـ ذْ:إلُّألحبح ّـ ةؤ[حتٌّ:خ[جنًْحت ذ[ًٌحآلّـ َّْء ط[خلّ[ٌّ

خىلآل. جبقًةختحخل خُّحتَّْ طَُّّْجبحآل ِإلُّْئ ئُّ م٢حة ئًخأل[آلّـ

جبقًةختحخل ؤّى[ألّحلؤُّة[أل

إلُّئدجتححتجبآل :1إ
 طُّؤخت� خُّال ىختحَّْآ ّ دُّس ّ س ئُّطُّخلّأل[: :حتحخلرُّْض جبقًةختحخل إلُّحتنيُّألحبَّ
خُّجنحبححتٌحبَّةُّآلآ:خ خلّ[خلُّّة[ألحبح ئُّةختجبَّ سّ[ْحجل ٌُّأل نيُّألحبٌآل حت�ْحأل�َُّّْ ئُّْ
ةألحبح أل[ألٌُّئ إلُّحتنيُّألحبَّ خىُّآل.  خُّحتسُّخلرُّ :جبقًةختحخل :٤ًئُّّذ طٌَُّّّْ
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أجبقخمبمجُّئا ْجنٌُّّ إلُّحتجبْْ إل[ذًَّ:ئُّ شىًؤختحأل:مجُّئ خُّْحذ[ٌّ جبقًةختحخل
حتْحألّألُّجي طُّال ْ نيُّؤىُّةٌُُّّ :ٌ]خألُّؤ :خُّجن طُّؤُّجي شًةالا أةختحذخمب
ضختحٌُّحت�ْْآ أ1993ا ئُّلُّّألأل[ ّر:ةُّ ٌأل ىحب ّ ٌىٌُّّ:ز ألً أل[خلُّ ّ ز خلُّحتَّة ىّ خُّجن
ٌ[حتجبحآل ئُّخخت� رَُّّْ ّ جبَّخ نيخت� مجُّئ ضًحخلر مجًجلححتجنر ئُّخلُّحت أأجبقًةختحخل  جبَّف
ذُّْحٌّْ خُّجنحبححتٌّ حتجنألد٢ٌّ ْ ٌُّذُّؤة ط[خًحتٌّآ خلّ[خلآ : حت�خبق ئُّخلُّحت
إلُّحت ٌضضرآ جبَّحتجبَّةضضُّْ طَُّّْ ئُّؤُّجنَُّّْ ةضضختجبَّْآ خبٌ[ألحبح ٌُّألُّة[ألًْئُّإلُّؤ
جبحؤًجبَّجلمج[ خلُّحت ذّحنى﴿جمرألُّ رَُّّْ ّ حتْْألحبَّخ طَُّّْ نيُّؤىَُّّْ طُّال ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ
َّْء جبقًةختحخلُّّز أل[أل ّ ىإل ّ ز ٌّإل ةُّجبَّخألُّ إلُّأل�[ْحألٌُّّ طُّْ خلّ[خلُّّة[آلآ
 طُّؤخت� خُّال شىًؤُّزآ حتمج[ألُّة[ألط ْ خلّ[خل شّحلخ خًْأل إلُّئدجتححتجبآلآ
خألىٌُّّ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت خّألإل[الا أجبٌمّحب َّْء: إلٌُُّّ طُّؤُّ ئُّخلُّحت جلٌ[ذخت حتْحألّأل
جبقًةختحخل طٌَُّّّْ أأخ ّر جبَّئ أئّحبجلا ٌّئُّجلحألى ئُّجبقًةختحخل ألَُّّْ ّئى ّ ئ
أإلُّذ[إلُّذ[ٌا جبْحٌآل خ ْحذ[ة[آل ًٌجمرُّ ّ ز خىٌُّآلآ أل[خلُّ ّ ز ٌ]جبَّجلمج نيُّؤى خُّ

ؤ[جبَّةُّا. ألُّء خىٌُّآل ًَّّة[آل جن خلٌُّختٌّ ًٌّجمرُّ ز ْ خُّحتجلخىٌُّألَُّّْ
أأجبقًةختحخل ّر جبَّئ أجبٌألوختا ٌّئُّجلحألى ؤ[ؤخلر[ جبْألّئا أس[ء إلُّحتني
أل[جبقًةختحخل ًٌَُّّةّ جن خ ٌر خ�حت� ئُّْحألُّجنُّ ْ زُّذُّّ ىّ حألحبأل حتحزُّحت�
حتْحألف ًٌّجمرُّ ةُّز جبَّةُّألَُّّْآ: طَُّّْ ئُّخلُّحت سُّضر نيُّؤىُّة[آل: إلُّحتجبْْ ْ
شىًؤُّةٌُّّ ْ مجُّئ �مجختأل ٌّخُّإل ألُّجبٌَّآلآ خألىلّألٌُُّّّة[آل خُّإل[: ئُّخلُّحت
شىًؤُّز ةُّ جبَّة[ذَُّّْ طَُّّْ ئُّخلُّحت: سُّضر إلُّحتَّْإل[: شىًؤُّذَُّّْآ ئُّخلُّحت
خ جبقًةختحخل ةُّْحذ[ مجُّئَُّّْآ ّ:ئٌُُّّآل شىًؤُّذ خ ّر ألُّء:إل[ْذ[خ مجُّئُّ خ
جبقًةختحخل جبقًةختحخلّحبحآ ضًجبٌّ ئُّأل[ْ ْ خبٌ[ألُّ خلُّحتَّة خألُّؤ[ٌُّة:ْ خألىلّألُّ
طَُّّْ خُّإلجنَُّّّْ ْ إلُّئدجتححتجبآل :جبقًةختحخل ألُّء ة[حتٌَُّّآ طُّال: جلحؤأل ْحيّن
ْحذُّ ّىختجبآلآ دُّس ّ خُّس ألُّء خُّأل[َّْ: ذُّألإل[ :جبقًةختحخل ةُّ ٌضضرآ جبَّحتجبَّةضضُّْ
شىًؤُّذحبح:خُّحتسُّخلرُّ ة[حتَّة[أل حألحبأل حتحزُّحت� ْ خبٌ[آل ئُّإلُّأل�[َّْة[أل:جبقًةختحخل
ٌر:حتَّمجُّجلَّ طَُّّْ:جبَّحتجبَّةُّْ ئُّؤُّجنَُّّْ أل[ْألّحن[ألُّة[ألحبحآ :ْ ئُّأل[ْ ألُّء ّرآ: جبَّخ
طٌَُّّّْ ؤ[ه:ىةُّضُّئ ئٌَُّّّْ خختٌرُّّ حتحخلرُّيّألُّ جبقًةختحخل خلُّحتَّةُّّة[أل
ْ ّر أل ّ خُّحتإلُّؤدإل ٌ[حتَّة[آل خخت� ْ خى[ز مجُّئَُّّْ حتَّة[أل]ٌ خُّخخت� ذُّشُّةًال ةُّ إلٌُُّّ

ٌر. خىخت ئُّمجُّئحبح ٌُّّؤ[ؤُّئ ٌُّةجم[ألَُّّّْ خُّإل[ٌّ ْ ٌحل خُّحت ًٌجمرُّ ّ ز
إلُّئدجتححتجبألُّ خًْأل :جبقًةختحخل ٌُّةُّؤّأل ط[ؤ[خبٌَّّ ّ[ألًحٌُّ ّ ز ٌ إلُّألحب
ؤأل[هُّخلُّْ دجتححتجبألإلُّئ ٌُّّ�ٌ ئُّحت مجُّئُّّة[آل ضًحخلرُّ أخّرألإل[الا ّ خُّز مجُّئُّّة[ألُّآ
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� أمججمًذختا إلُّحتني ٌألُّجبٌّ.  جب ألَُّّّْ: ّ ألإل جبَّأل�حبحأل ٌُّّ�ٌ ئُّحت
ّر جبَّئ ئُّإل[ألجمدحتل خلختحألحبا: أٌْرًحذخت ٌّئُّجلحألى :خلّ[خل ألٌَُّّّْ ّئى ّ ئ
ؤ[هُّة[آل ْ خألُّؤ[ة[آل ًٌّجمرُّ ّرآ:ز خ ْ:جبحجبزُّحتَّْحتحألُّ ط[جلحجب إلُّئدجتححتجبآل أأخطٌَُّّّْ
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خبٌ[آلا ّىَُّّْ ز �جبَّأل ْ ٌآل حتحجبَّحتخخت� ط[جلحجبٌّ ئُّْحألُّجي ٌرآ خىخت حبح ّ ذ حبحنيًألٌَُّّّْ ّ ز
خلُّحتخُّضٌآ مجحنر�٢ٌّآ أمجٌُّحنغآ ٌُّّ�ٌ ئُّحت إلُّئدجتححتجبألّخن ئُّحتحخلرّحبح:زختخلٌُّّ

جبٌّ. ٌرُّ جب إل[ْْذّ[آل ئُّمجُّئ ؤ[ؤُّئُّةختجبآل ٌُّةجم[أل ز[ةآ هّىختٌآ

شّّحلخُّة[آلث حتمج[أل2إط
ْ طحتمج[ألُّة[آل ة]ني خُّخ ةُّأأإلُّئدجتححتجبآل حت�ْْ جبَّض[ذُّ طَُّّْ خّرإل[ال
ّراا أل[خ طُّع[ؤ مجحنرّحبح شىًؤُّز:ئُّخُّحتحؤدُّحت خُّحتزختخلّ[حتٌُّذ ْ خُّحتجبَّْحؤّ[آل
جبَّجلمج[ ئُّخلُّحت �آل خ�٢ مجختألل ىّ ئحت جبَّذًحألآل ًحتحْحآل ّ أز[ئ ّرث جبَّئ مجًذجي:

ٌ[خل[ٌ:ة[حتخىُّآلا. ًٌَُّّةّ خُّجن شىًؤُّّة[آلآ:خطٌَُّّّْ
ئُّإلُّحت ني[ةُّة[آل ْ مجحنر طحتمج[ألُّ: أطُّمجُّحتني ث: ّر جبَّئ ذة إلُّحتَّْإل[
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌة[حتح ْ ة]ني خُّال جبقًةختحخلفآ إل[ألحبَّحتٌّ: ةؤُّئ�ٌُُّّةحبح
ٌُّّ�ؤُّئخُّة ُّّذ ّ ضس ٌُّّ�ؤُّئة ْ ّراا أل ّ ألُّؤ ةؤُّئ�ُّجبح نّ[خ ئُّْحألٌُُّّ
إل[ْْذُّّ :خ ّ جبَّحتهُّذ ُّ�ؤُّئة ئُّخلُّحت ًٌجمرُّ ّ ز ْ أل[ْجبَّخ[ز :جبقًةختحخل
ة[حتحةختجبأل أل[ْ ّ ئُّز ٌّحتحخلرُّْض خُّجنحبححتٌّ ئُّمجُّئ ّرآ أل ّ خخت�َّضجم ني[ةُّة[آل
حمجٌُّ[ألحبأل حت� ئُّ ةؤُّئ�ُّآ:ضٌ[آل خلُّحتَّةُّّة[أل ئُّحت�حخلرّحبح:حت�َّمجُّجلَّ جبقًةختحخلآ
جبَّخّألألَُّّْآ خبآل.....ذ[جب ف�حت ؤختلآ ؤ[ه ةختجبآلآ ه٢ حبحآلآ: ّ مجُّجنُّز خلُّحتخُّضآ
خلُّحتَّة خألُّؤ[ٌُّة رُّ ّ جبَّخ ذْْ]ذ[جبآ:إل ْ خلّ[خل ْ ؤُّجبَّألِّ ؤ[ه خُّؤُّجي
نيخت� ٌُّةمجورًمج جنحبح ئُّؤخت� خُّجنحبححتٌىختجبآلآ ٌآلآ حتحجبَّحتخخت� ْ ط[جلحجبٌّ خُّذ[ٌدُّذ
جبقًةختحخل ىّ ؤُّحتس َّْء حتجنألد٢ٌّ :ْ :ٌُّذُّؤة ْ ط[خًحتٌّ ؤ[ه ئُّخلُّحت
خُّإل[ٌّ أل[ْ ّ ئُّز نيًألىُّ يدًئىختجبألُّآ: جنّ[ٌّْ طُّؤُّ: خُّمجحنرّخن ٌضضرآ جبَّةضضخت
جبقًةختحخل ًٌَّّّ أأجن ٌّجبَّْذخت طُّؤُّجنُّ ئُّخُّحت إلُّحت ضُّئىُّّآ ؤ[ه حتحخلرُّيّألٌُّّ

ةُّضُّئىُّةُّ:إلٌُُّّذا. ٌر َّْحتجبَّمجخت حتجنألد٢ٌُّ ًَّّ جن طُّْ
أأطُّْ ّرث جبَّئ أجبْألّئا ؤختلَُّّْ ؤ[ه نيُّؤى ْ ؤختل ؤ[ه ئُّخ[حتٌَّّ
طُّؤُّجي ْ ةُّؤختلُّ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ّرآ ٌأل جبٌَّ[أل�ًجلَّحت جنخُّض ةُّؤختل جنر[ألٌُُّّ
ؤ[ه إلُّحتنيُّألحبَّ ٌُّةجم[ألفاا: إلُّؤًْؤ[آل ئُّخألىلّألُّجبح نيًألىُّ ٌُّةجم[ألُّّآ :ؤ[ه
1948 ئُّخل[ف ألُّذٌَُُّّّْة�ختذًَّة[آل ةُّ مجُّحتجبْألٌُّّّ س[حتأل[ؤُّ طُّْ ٌّ]�ٌ ؤختل:ئُّحت�

ةختح. ة[حتٌّ:ئُّخلُّحت سحبٌّ ًٌَّّّ َّْ:خُّجن 1966 ئُّخل[ف ْ حمجٌُّ[ألحبحتح حت�
ئُّإلُّؤًْ ةُّ جبَّةُّآلآ ذ[ء ؤ[ه ٌ خُّإلُّألحب ط[ؤ[خبَّ ؤختل ؤ[هُّة[أل ئُّخألىلّألُّجبح
ألأطُّألر زختهّجمحت خىُّآلآ جبَّخلرُّخُّحتٌّ إل[ْْذُّّة[ألّ[آل خ جبحْحةختحَّْ ْذ[آل
ئُّطًخل١حئّ[ أهئّألحبحتا ٌّئُّجلحألى ُّذًجبَّْئّ أل زًٌَُّّألحبٌّ ؤ[ؤخلر[ٌّ عا
خلُّحتَّة :ىّ خُّجن َّْء ؤضضختل ؤ[هُّة[أل سّإل[أل أأجبحألسّ[أل[أل ضضر ّ جبَّئضض

ؤختلُّاا. ًَّحتَّة[ألّ ز
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مجحنر�٢ٌُّة ؤختل :ؤ[ه جلححتحٌَّّْ َّْ 1994 خل[ف ئُّجبْحٌّ إلُّحتنيُّألحبَّ
طُّؤُّجنحبح ئُّةُّئ خًْآ ُّئ�ّ ذ ؤختٌحبح ط[خل[ٌحن جلححتحٌَّّْ ئُّمجُّئ َّْخّألخُّض
ٌُّذُّؤة ْ ط[خًحتٌّ لؤخت ؤ[ه ألُّخًْأل ئُّطُّع[ؤ جبقًةختحخلُّّز:
نيًألىُّ جبْحَّْآ: ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� جبَّة[ذَُّّْ: :ٌؤخت ط[خل[ٌحن ئُّخلُّحت ةُّسُّضر:

خى[ز. طُّؤ[آل ْ ط[جلحجبٌّ خُّ إلُّخلر جبَّة[زآ ئُّؤختل ْح ط[خًحتٌّ خ[جندًْأل
ْ:جبحجبزُّحتَّْحتٌّ خلُّحتخُّخلر خ ة[حتط[خل[ألُّّ جلحت:ئُّذحبح خلّ[خل شّحلخ خًْأل
خ ّىُّ جبَّحتهُّذ ْ إلة[حت طُّؤُّ نيًألىُّ طضض[جلحجبآ جبقًةختحخل خضضُّحتَّْ نيًآل ْ
أأخًْأل ّر جبَّئ ش[يؤ[آل ٌآلآ مجًجلححتجنر:ْ:حتحجبَّحتخخت� ْ خُّجنحبححتٌىختجبآل خ إل[ْْذّ[آل
جبحتْخلراا جبقًةختحخلُّّة خًألّ[جبأل[أل خ مجختأل�ُّ جلحت إلُّؤُّسحت مجختْز ٌى﴿ختح:ْ حت
ىٌ ة[حت خُّهختَّ:شّحلخ حبحآل ّ مجُّجنُّز ْ شّحلخ[ألُّ ئُّال ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح:ني[ةجم[جلٌّ

مجختأل�ُّ.

جبقًةختحخل حتَّة[ألس
ئُّث خختٌرف جبقًةختحخل حتَّة[ألس خُّمجحنر

حتَّة[أل]ٌ خخت� ئُّخلُّحت جبَّألل مجُّئ ةُّ سحتٍَّ طُّْ حتحخلرُّْضث 1إجبقًةختحخل
حت�َّهحلةختجبألآ:نيًألىُّ ٌ[خل[ة[ألآٌ[آل ئُّخلُّحت ؤخي[جبَّيُّةختجبآل َّْء شىًؤُّز:جبَّجبحز
ٌ[آل أل[َّْألحبآ خخ جبَّةُّآلآ جبَّخلُّز زختحةرّحلٌَّّ حت�حخلرُّْض ًٌَُّّةّ خُّجن ىضُّئ
جتٌَُّّْْْ:طُّظحتَّ ّ ؤ آ:ئُّحت�ْحأل�ٌُّّ خى[ز:ئُّزُّحتئُّؤ[ألحبح ٌألُّحتحٌُّذّ[آل ٌألُّحت:ةُّألً ألً
زختخلُّةُّ خ جبٌ[حتٌىختحْ: ىّ ضُّئى ةةختجبألٌَُّّّْ مجختحأل ٌّخُّإل جبَّمجؤُّألُّ: جلحت
ٌُّخ ٌ[حتَّة[آلآ خخت� ئُّخلُّحت جبَّأل�حبحآل أل[ْ ّ ئُّز جبٌ[حتٌىختحْجبحآ ىّ ٌأل جنً ئُّة[زّـ
جن[حتجبح ٌ[آل: خىلًةحبحآ ٌُّّ�ؤُّئة :ًٌَّّّ ئُّجن حتحخلرُّضة[آل: جبقًةختحخلُّّ جلحتخٌُّّ

ةآل. طُّخلّأل[ٌّ َّْء خًْآل
مجُّئ خلّ[خلٌُُّّّةُّ:طُّألحبحؤ[أل طُّْ:خلّجمرؤُّ ٌألُّحتحٌُّذث 2إجبقًةختحخلُّّذ:ألً
دجتححتجبألةُّخُّإلُّئ جبَّجبَّآلآ ًحتحْ ّ ز[ئ طُّألحبحؤ[أل ئُّخلُّحت جبَّألل ضٌ[آل خُّضًحخلر
أل[جبحزآ شىًؤُّز ٌ[حتٌّ خخت� ئُّخلُّحت جبَّألل مجُّئ نيًألىُّ جبَّأل[خلختحآ ألُّحتحٌُّذٌ ألً
ئُّخلُّجبٌَّّ طُّظحتَّ جبَّأل�حبَّجبَّآلّـ ئُّخختٌّ طُّْحآل ّـ ٌر ٌخت إلُّئحبَّخجت ٌألُّحت ألً خُّئىً
شًةؤُّ خُّْ ٌىش[حتٌخن إلُّألحب ئُّمجُّجنُّةختجبألحبحٌُّّـ حتْْ خضضُّحتجبَّْحال خّجمرُّؤَُّّْ
ٌر جبَّذًحألخت س�ُّئُّؤُّجي ةؤ[حتٌُّة[آلآ ضضفجبَّئ ألُّحتحٌُّذٌ ألً جبقًةختحخلُّّ
طُّْ ئ٠ّحف جبقًةختحخلِ اجبحآ أأل[ئ٠ّحف أئ٠ّحاّـ خُّخلُّحت ٌر جبحجندىخت جبقًةختحخل
ٌ[خل[ة[ألُّ ذُّجبَّخل ؤئىُّني جبَّخلُّز جبقًةختحخلّـ ًَّة[ألّ ةُّئُّجن ًٌَُّّّ جن
إل[ْْذّ[آلّـ ؤ[هحبَّجبحذُّ ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح جبَّخلُّذُّة[آلآ سّ[ةختجبألٌَُّّّْ ُّئُّمج
ذختٌّ ًٌَُّّةّ جن أل[ئ٠ّحف جبقًةختحخلُّّذ خُّال ئأل[ة[زآ ّ حن ّ ز ؤ[هُّة[ألّ[آل:
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جبٌ[حتٌىختجبأل :خ ألُّّّ جبٌ[حتٌىختحْ ىٌ خلألًْحت ٌ[آل ّىآ ط[خلر جبقًةختحخلُّّّـ:
ة[حتخىُّآل. ضٌ[آل خُّضًحخلر ٌختحْآ:خطٌَُّّّْ إلُّئدجت ألُّحتحألٌ ألً ذُّجبَّخل

جبقًةختحخل خلُّحتَّةُّّة[أل حتَّمجُّجلَّ
دّ ئُّةر ةُّألُّجبٌّ خلّ[خل جلحألجمر ؤ[ؤخلر[ٌّ خذد٢ه س.جب.ني[حتئّحم
ئُّخلُّحت جلحتإلٌُُّّ أؤحنرًؤخت�ٌّ: ّر ألُّذٌَُُّّّّْة[آلاجبَّئ خلّ[خلُّذُّ :خ أئُّجلحتٌألَُّّْ

ئُّإ خختٌرف خُّمجحنر جبقًةختحخلّـ جبٌ[حتٌىختجبأل ًَّحتَّة[ألّ ز
جبحتْخلرحبَّةُّآل خلّ[خل ٌ[حتٌّ خخت� ّ ؤُّئة ْحذُّ مجُّئأDemosا 1إخًْآلآٌ[آل
ئُّطُّألحبحؤ[آل س�ُّ ةؤٌُُّّذآ: حألحبأل حتحزُّحت� ًَّة[ألّ ئُّجن ًٌَُّّّء جن ّ خُّز
جبقًةختحخلُّّ ئُّْذُّ خُّجنحبححتٌدى[زآ: ألُّّّ ٌّخ ذخت: ةُّخل ئُّأDemosا:
ٌُّّئحت َُّّْآلّـ ّخل[ئ أ18ا ةُّئُّخلُّحتٌّْْ طُّْحألُّآل إل[ْنيُّحتضُّة[ألحبحأDemosا

ئُّجبَّخلُّذحبح. طُّألحبحؤآل ّـ إل[ْْذف طُّؤُّ نيًألىُّ مجُّئآلآ
خل[ة[أل]ٌ ئُّخلُّحتٌّ:جبَّخبٌّّـ ةُّأDemosا جلٌٌَُّّّْ خ:طُّْ جلٌَّّْ 2إخًْأل
جلٌَّّْ:خختٌرُّّ إل[ْنيُّحتضحبح ئُّجبقًةختحخلُّّذ نيًألىُّ ٌرآ ّحبَّةخت دُّس ّ س خُّخلُّحتجبح
خٌُُّّةَُّّْ جنر جبْْ إلُّئدجتححتجبآل زختخلٌُّّ أDemosاّـ ْ مجُّئ ُّذئُّجبَّْئ

ٌحبحتحْآل. مجخت
طضضَُّّْ ئضضُّْحألضضُّجنضضُّ: ٌضض[حتجبحآلآ خضضُّخضضخت� ذ[ٌدُّز ىّ إلُّئًؤُّحتس 3إخًْأل
دجتححتجبألإلُّئ َّْء أل[حتحخلرُّْض ٌ[آل أحخلرور[ّـاآ: حتحزختخل ّرّـ حتحخلرُّْضخ

زُّحتئُّؤ[آل.
يدًئدى[زآ طُّع[ؤُّةٌُّّ ْ ّر خأل خُّجنُّحتمُّّذّحبح جبحآل مجُّئ ًٌجمرُّ: ّ 4إز
جبَّْئُّزآ حتَّة[أل]ٌ خخت� ةُّ سُّؤ[َّْحتٌٌُُّّ ط[ؤ[جبَّخ[جنُّّ طُّْ خلّ[خلّخن جنُّحتمُّّذ
إلٌُُّّ ألٌُّ[حتٌدًْأل ذًحأل[ٌّ طٌَُّّّْ ُّئُّمج يدًئدى[زآ جبحجبمج[ة[آل شىًؤُّزّـ ٌ[آل
ئُّخلّجمرؤ مجختأل�ُّ ؤُّحتسُّجي طُّال ةُّخلُّّة[ألحبحآ خُّحتخبََّّْألحبٌُّ ضًحخلرّـ ُّئُّمج

جبقًةختحخلّحبح.
ٌُّألُّخ ةُّخُّإلٌَُّّّْـ ْحذ[ٌٌُّّ خُّْ ّرآ ة[حتحخ زختخلُّةُّ ًٌٌجمرُّ 5إ
خطُّؤُّآنيًألىُّ ًٌّجمر: ز جبحضًحجلٌّ :خًْأل :ئُّة[ذ ٌر خ�حت� شىًؤُّز: ةُّؤَُّّْ
 حتخبق دجتححتجبألإلُّئ طُّع[ؤُّة[أل ّحن١ ز خُّجن[ألٌُّءّـ ٌر إلُّئدجتححتجبآل:خىخت طُّمجُّحت

ٌر. جبحأل[ألخت جبقًةختحخل:دجتححتجبألطُّؤُّ:خُّإلُّئ ٌرآ خحلحألخت خلّ[خل
خلّ[جبٌَّّ ض[َّْآل شىًؤُّز ًٌجمرُّ: ّ ز ألُّذٌَُّّّْحبح :ُّذجبَّْئ ُّذ6إئُّش[ئ
ىٌ حل ّ ألُّّّآ:طُّمجُّحت:إل ز[ء طَُّّْألحبَّ جبقًةختحخل دجتححتجبألإلُّئ نيًألىُّ ّرآ خ ٌّض

حتَّذدى[ذَُّّْ. طُّع[ؤُّة[أل ّر خرًحأل جبَّحتَّة
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جبقًةختحخلَُّّّْ ئُّخ[حتٌَّّ ٌأل[ةختجبألُّة[آل ْ
أذخيًحتحزا ٌأل[ةختجبآل ْ نيًححت خلّ[خلَُّّّْ: :جلحألجمر ئُّحت�ْحأل�ٌُّّ خُّمجحنر

جبَّةُّآل. جبقًةختحخلِ أؤأل[هجمُّا ّ ؤئؤأل
أminimalisاث شّحلخُّة[آل ذُّجبَّخل خلألًْحتٌّ 1إجبقًةختحخلِّـ:
جبَّجبحذُّ ؤ[ي : ًٌَّخختجبألُّّـ خُّحت� ىّ حتخبق خنيًألُّ طُّال ّ خُّز جبقًةختحخلُّّز:
زختحةرّحلٌّ طٌَُّّّْ خ ٌختآلآ إلُّئدجت خلّ[خل ةُّخل[ٌُّذ ّ ؤُّئة إل[ْْذّ[آل
إل[ْْذّ[آل نيُّؤىُّ طُّال ّ خُّز إلُّئدجتححتجبألُّة[آلآ ضًف :ّ خُّز خىُّآل جبَّخلُّز

ألف. خ[حتْجبضُّة[آل ط[مج[جبححتٌّ نيًألىُّ خىُّآلآ شًةال أل[ذًحألآل
ًَّّ ئُّْجن شىًؤُّز ًٌّجمرُّ ز ث جبقًةختحخل خ جبحخُّجنى[حتٌّ 2إنيُّؤى
ةُّألًٌَّّ[آل ًحتحَّْة[ألَُّّّْآ ّ ئُّز[ئ ّر خ ألحلٌ خلّ[خلُّذُّة[أل ةٌُّ[خل[ّـ ّر خ ُّ حتخبق
خُّض[َّْأل جبحْألحل ألطُّألر حتحخلر. ٌُّّئ :ذختٌحن ألًَّّةٌُّّ: نيُّزَُّّْآلّـ: ٌُّّئ
ةُّئُّخل[ف ئُّجبقًةختحخلّحبحا ط[خًحتٌّ حتٌّ ً أذّ د ّ ةُّئُّةر ٌر جبحجبَّألخت خنيًألُّ طُّال

.ألًخلًٌُّّذ أ1957ا
شًةؤىختجبألُّ جبقًةختحخلُّّز ةُّ طُّْسحتٌَُّّ: ث: ح زختخلًحت� 3إجبقًةختحخلُّّذ
ضُّئىَُّّّْ ئٌُُّّآل خلّ[خلُّذُّة[آل ٌ[خل[ّـ ًٌجمرُّ ّ ز ْ جبٌ[ئمجُّة[ألَُّّْ ٌُّّ�ٌ ئُّحت
حت�َّز[ألمج رُّ ّ خلّ[خل:خد حت�َّز[ألمج ّر جبَّخ ٌُّخ ٌرآ جبَّحتخ٠� ئُّخلُّحت حتَّجلحؤُّألحبٌ[آل

ٌر. خ�خت ذخت ئٌُّّْ ٌ مجً إلُّحتٌُّةٌُّ[آل إل[ْْذّ[آلّـ جبٌ[ئمج:حتحخُّحتَّة[آلّـ
ذْْ]إل ًٌجمرُّ ّ ةُّز سحتٌَُّّ طُّْ ّىختجبآلث: إل[ْخُّجنّس 4إجبقًةختحخلُّّذ
خُّجنحبححتٌّ ئ٠ّحف جبقًةختحخلُّّذ خلّ[خلُّذُّة[ألحبح ٌ[خل[ّـ جبحأل[أل ئُّؤُّخلُّئٌُّّ

ٌألُّحتَّة[ألّ[ألَُّّْ. ألً ٌُّّ�ٌ ئُّحت ألُّء خى[زآ حتحخلرُّْض
جبقًةختحخل ًَّة[ألّ ئُّجن ًٌَُّّّةُّ: جن ئ٠ّحف جبقًةختحخلُّّذ ّ�ًؤ[آل خ
خُّجبَّخلرًحتَّّـَّآ زًٌَُّّخلرُّ: شىًؤُّز: خلّ[خل :ذُّجبَّخل ٌألُّحتحٌُّذّـ ألً
ةُّؤّألُّة[آلآ ذ[ءّـ: ط[جلحجبٌُّة[أل ؤ[يّـ حبحأل ّ خُّز ْ ٌّض فخُّحت ّر إلُّئحبَّخلر
ط٢حجبٌَّّ ؤًؤ[حتخلُّةختجبأل خ خُّألحب: ّـ ةز: جبَّخلرًحت: جبَّخلرًحتٌحبح: ُّذ ّئُّئ٠ّحئ
ؤ[يّـ حلمجختذألٌ ةُّحت طٌَُُّّّْ أل[ئ٠ّحف جبقًةختحخلُّّذ خُّال ّرآ جبحجبَّأل جلحتٌألُّ
ئُّة[ذُّ ُّة[آل: ّئ٠ّحئ ئُّجبقًةختحخلُّّ إلُّألحبح حبحألُّّّآ ّ ذ ذ[ةُّة[أل ط[جلحجبٌُّ
خى[ذُّ ُّ ّئ٠ّحئ ٌى﴿ختحَّْ حت ئُّْة[ذُّجبح:طُّال طٌَُّّْ[آل:إلٌُُّّ ذُّجبَّخل َّة[ألحبح ةرًزخت�
ٌ[آل شىًؤُّزآ ٌّ ؤ[ٌَُّّْآ جبَّخلُّذُّ طُّال طُّمجُّحت خُّال ة[ذآ ئ٠ّحف ةُّؤ١

ّر. إلُّأل�[ْ:جبَّأل ذخت طُّْح:خُّحتَّْ:خلّجمرؤ حتحزختخلآ زُّحتئُّؤ[آل:ٌ[آل
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أل[ئ٠ّحف جبقًةختحخلُّّذ
ٌختآلآ إلُّئحبَّخجت شىًؤُّز جلحتٌألُّ: ٌرّـ جبَّةخت حبح ّ ذ :دجتححتجبألإلُّئ ّىُّ خلّجمرؤ
ةُّؤّألُّة[آلآ ذ[ةُّة[آلّـ طضض[جلحجبٌّ ئألُّةختجبأل ّ حن ّ خُّز ألُّّّ زًٌَُّّخلر: خضضُّال
زحنرًّحأل جبَّخلرًْحتٌُّّة[آل ةُّخُّألحبَّ خطٌَُّّّْ ٌرَُّّْ خ�ُّحت� طُّؤُّ ئُّْحألُّجنُّ
ئُّْحألُّجنُّ ٌ[آل ألُّةُّآلآ ٌختحَّْة[آل: إلُّئدجت ى[حتَّ ّ دُّس ّ س ّـ خُّحتزختخلّ[حتَّة[آل: ٌُّألُّ
ٌُّةُّّذ َّْء ذْ إلُّألحبح طُّجلؤًْأل قًْألُّ خ ّرآ إلُّخ إلُّحت ّحنّئى[حتٌُّ ز طُّال

ّحنًْ. ز لُّّذخل

خلّ[ئجمرخل جبقًةختحخلُّّذ
ًٌَُّّةّ ئُّنيًححتني جنًّم خلخلّ[ئجمرّـ ئُّخ٢ٌّ َّْحتمج٢حَّْ طُّظحتٌَّ[آل
خلخلّ[ئجمرُّة[آل جبقًةختحخلُّّ ئُّشّحلخُّ جلحت جبَّخلرًحتٌّآ ذُّجبحتعّـ حنىُّْذألّ ز
ٌُّّ�ٌ ةُّئُّحت �َّة[آل حت�جن�٢جن ئُّشّحلخُّ ّحنىُّْذًْ ز ىّ ألُّخلّش خًْألُّذُّ ئُّسّإل[ألحبح
خ ّـ:ة[حتةختجبآل حأل:خُّحتجبَّْحال مجحت� ٌُّّ�ٌ ئُّحت جبَّخلُّزّـ مجٌُّحنرًألُّذُّ سحتحْسحتََّّْ
جبقًةختحخلُّّذ ةُّْحٌُّ يًآ ٌُّذُّؤة:حأل مجحت� ٌّإل آ:خًَّْ ئ٠ّحف ني[ةجم[جلٌّ
ضٌ[آل أل[ٌّْ شّحلخ[ألٌُّّ جلحت:ئُّْ ٌرّـ ّحنىلًْآلآ:ئُّضجبَّمجخت خُّحتَّْز خلّ[ئجمرخل
ئُّخختٌّ أل[ةُّآلآ خلُّحتؤ[جبححتٍ حت�َّذىختجبألٌَُّّّْ جبحْحٌّ خلخلّ[ئجمرآ جبقًةختحخل أل[َّْ
جبقًةختحخل جبٌ[حتَّة[أل خلّؤ[ خُّمجحنر جبَّةضضُّآلآ حبحأل ّ مجُّجنُّز جبحْحٌّ طُّؤُّ
طُّؤُّجي ةؤٌُُّّذآ جلَّؤ[أل خضض[جلححتآ ى﴿جمرألٌ ئُّأحت خختٌرف خلّ[ئجمرخل
ذُّألحبحتْخلرُّّة[آلآ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّ ٌألحبأل�ُّّـ ضً جبَّأل[خلختحآ حتَّه[إل ُّذخُّجبَّْئ
ّحنىُّْذًْآ ز مجًؤختمج خلّجمرؤ ةختحخآلآ:خًْأل جبَّخلردُّحت شىًؤُّذَُّّْ ئٌُُّّآل

. إلُّؤُّسحتٌّ:حتجنألد٢ٌّ ٌحلمج[حتٌّ:خبٌأل�ُّآ ز[حت

جبقًةختحخل ضختحزُّة[أل
ٌر جبَّةخت سّ[ْحجلٌّ ئُّخألىلّألَُّّْ ّ[ألًحٌُّ ّ ز جبقًةختحخل ئُّحتَّضألُّمجختحأل إلُّألحبح

ئُّث خختٌرف خُّمجحنرّخن ةُّ ٌ[حتَّة[ألحبح خخت� ىختجبألّ دُّس ّ ئُّس
خُّجلَّحتْحتٌّ آ ئ٠ّحف خُّذ[ٌدُّذ آ حتَّمجُّجلٌّث:جبقًةختحخل ط[ٌألّـ ّ 1إؤئؤأل
نيًألىُّ ٌرآ خىخت مجُّئحبح طُّألحبحؤ[أل ًحآل ّ ئُّأل إل[ْخُّجي خُّخُّإل[ٌّ إلُّخلر ّر جبَّجلحأل
مجُّئ ةُّ ْحذ[ٌُّ خُّْ طُّؤُّجي ّرآ أل ّ أل[ؤ خلّ[خل جنُّحتمُّّذ طُّؤَُّّْ ّىلُّْحألٌُّّ خُّز
ذْ ٌُّء جبَّخألُّ: ئُّْذ[آل جلحت جتٌّْْ ّ ؤ خُّإلة[حتٌّ ٌُّْخلُّحتخُّض ةًذئٌُُّّة
ألُّذٌَُّّْآ سّ[ْحجلٌّ ٌُّخ ألُّذٌَُّّْآ ىّ جبَّْئُّذ خ حتَّمجُّجلٌّ حتجنألد٢ٌّّـ
إلُّألحبح جبخبٌّ: مجختْس إلُّألحبح ئُّخُّحتطَُّّْ إلٌُُّّآ يًئ حتجنألد٢ٌّ ط[ٌألآ جلؤ[ألآ
ّر أل ّ خُّحتإلُّؤإل سُّؤ[َّْحتٌّ خُّجنحبححتٌّ ّر جبَّخ جبقًةختحخل خُّال ذختآلآ مجختْز
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ئُّجبخبٌّ خلٌُّّ:خلّ[خلزخت ًٌّجمرُّ ز ئُّؤُّجي س�ُّ ٌ[حتَّة[ألحبحآ خخت� :ئُّجبحتْخلرىختجبأل
ٌر. ألخت ّ خُّة[حتخإل جبْخبؤآل

ةُّط[جلحجبغًحجلٌُّة[آلّـ خُّحتجبَّْحؤٌُّّّ حتَّضألُّ ئُّْ ّ ٌُّة 2إخ٢ةختحذث
طَُّّْجبَّة[ز ةُّخ[أل�ُّجنٌُّّ ئضضٌَُّّّْ خختٌرُّّ جبَّمجضضختآل ئُّجبقًةختحخل ز[جن[ة[آل
طٌَُّّّْ خُّخخ ٌ[خل[ة[آلّـ حت�ٌألمجخ جبَّة[ز ٌختحَّْة[آل إلُّئدجت ألًٌألُّحتَّ ةُّذُّجنشّن
ئُّْحألُّ نيًألىُّ: إلٌُُّّآ جلٌ[أل حت�ََّّْْ ئُّإلُّألحبح: طُّؤُّجي خى[زآ خُّؤُّ ًٌّجمر: ز
ضُّئىّـ ئٌُُّّآل خُّجلَّقُّز حْآلآ مجحت� ةًحتذحبح جلحت ةُّئُّؤ[ٌَُّّْة ٌى[آل ألً ٌ[خل[
ْحجبَّة[ز طُّؤُّجي خآلآ زًٌَُّّخلر: ًٌَّّّ ز ٌرّـ يدًئدىخت زًٌَُّّألحبٌحبححتَّة[ألَُّّْ:
ْحجبَّة[ز ٌرآ ٌ[خل[ٌ[ألُّ:جبَّةخت طُّْ ىختجبألّ دُّس ّ س جبحْحٌّ ئُّمجُّ:طٌَُّّّْ ئُّجبْحس[حتجبح
ْحجبَّة[زآ ط[ئجلخًْألُّ:خُّحتجبَّْحؤُّجي طُّال رَُّّْآ ّ شىًؤُّز:خحنى ئُّخلُّحت خُّضختحزُّ

ٌرَُّّْ. ٌ[خل[:خلختْجنرُّّة[ألحبح:جبَّخب ُّئُّمج
ئُّجلحألجمر ّىُّ خُّجن ذّحتَّ طُّال مجضضُّفث جبَّخلرألّحن[ألىختجبأل 3إذّحتٌّ
ًحتحْحآلّـ ّ ز[ئ حتجبحأل]ٌ خخت� حتَّْجنرّـ ألٌَُّّّْ: ّئى ّ خُّئ زًٌَُّّخلرُّ ط[خًحتٌّّـ
ضُّئىّـ ئُّخلُّحت ألُّّّ ة[حتٌ�ٌٌُُّّّ طُّْ ًحتحْ ّ ز[ئ خٌَُّّّْ شىًؤُّّة[آلآ خُّحتزختخلُّ
ٌّرُّإل ّ جبَّخ طُّع[ؤُّةُّجي ة[حتَّة[ألآ حألحبأل حتحزُّحت� ٌ[حتَّة[آلّـ خخت� ىختجبألّ دُّس ّ س
ةُّخل ئضضُّخضضُّحتخبََّّْألضضحبٌّ جبْحسضض[حتٌضضخن خلّ[خلُّّة[آلّـ: جبجلَّ جنىختجبألهُّحتحؤ

ّر. جبَّخ ذُّْحْ ُّ�ؤُّئة جلٌ[أل ًحتحْحآلّـ ّ ز[ئ
ٌختآل إلُّئحبَّخجت طضضُّْحألضضُّ ْحٌحبَّخّألآل جبَّْئضضُّؤضضُّألضضحبَّةضض[آلث 4إشىًؤُّذ
خُّشىًؤُّذ شىًؤُّذُّ طُّال جبْحسضض[حتٌضضخن جبخلضضغآ: إلٌُُّّّـ ةُّزئُّْز[ٌٌُّ[آل
خ[ة[آل زخلرُّ زئُّْ إلُّألحبح ةألحبح ئُّطُّخلّأل[ٌّ جبَّأل[خلختحآ:خُّال جبَّْئُّؤُّألحبَّة[آل
ئُّال طٌَُّّّْ خ جبحأل[َّْآ ىئُّضُّئ ةُّخلّ[آل ّ ؤُّئة َّْئُّض ًٌَُّّةّ خُّجن

جبْْحتخىُّْألَُّّْ. جبَّْئُّؤُّألحبٌُّ شىًؤُّذَُّّْ خلّؤ[ٌّ
خْحألٌُّّ حتَّضألُّ ئضضُّْ :ّ ٌُّة جلحتٌضضألضضُّث :شًةؤىختجبأل 5إهُّئجمُّهٌُّّ

جلحتٌألُّا  أجلْك ئُّ خختٌرُّّ ؤُّذختخلّحبححتَّ جبَّمجختآلّـ ةُّئُّجبقًةختحخل

جبقًةختحخل خ[جنُّة[أل ٌُّألُّ
جبَّخلرُّخُّحت خ:مجُّئ ّ جبَّذًحألفخلجمرؤ جبقًةختحخل خلّ[خلث ٢خًْأل�ّ 1إس
خل[ٌُّة[أل]ٌ ئُّخألُّؤ[ حألى[حتٌّ مجحت� خُّخخ: خى[زآ: مجُّئ طّحبححتٌَّّ ذ[َّْةً خى[زآ
جبَّخلرُّخُّحتجبَّة[زآ إل[ْْذّ[آل خ جبَّحتْْألُّّ ط[حتحؤُّّ طُّْ س�ُّئُّؤُّجي: شًةالآ
ٌُّّ�ٌ ئُّحت ّرّـ أل ّ خجمُّز خضضُّحتجبَّْحال ٌّض خلّ[خلُّذ ّر: أل[ذًحأل ّ شّحلخ ةُّإلّمت
جلحت حألُّجي مجحت� طُّال: ّرآ ٌأل خُّحتإلُّؤحب جبَّخلُّز حت�ٌألمج جبَّحتهُّذ إلُّئدجتححتجبألَُّّْ

شًةال. ٌرُّخلُّحت جب ةُّخُّذًألحبْذّجتٌّ خ[جنُّ حألٌُُّّآ مجحت� ئُّْ
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ًّجبَّْئُّذآ أل خ[ألى ألٌَُُّّّْة ّئى ّ ئ  ّ خُّز ث مجُّألحبَّف ط[خلر 2إجبحخُّجلٌأل
أجبقًةختحخلآ مجُّألحبَّف :خلألًْحتجبححتةختجبأل خ ةُّمجختأل�آل خلّ[خلّ[ألٌُّّ: جبَّجلمج[ طُّْ
إلة[حتٌّ حتخبأل[ؤُّمجُّحتٌّا ط[جلحجبٌّ خلّ[خلآ سّ�٢خًْأل زُّحتئُّؤ[ألآ :خلّجمرؤ

. مجُّألحبَّف ط[خلر جبحخُّجلٌأل خُّألُّؤ[آلآ:ٌ[آل زًٌَُّّخلرحبححتآل خلُّحتَّةّـ
طَُّّْ ألَُّّْة[آل ّئى ّ ئ ّ خُّز ذيفث: ّـ ذًألحبْذّجتٌّ ط[خلر 3إجبحخُّجلٌأل
طضض[جلحجبٌّ ةُّط[خلر إلٌُُّّ ْذ[ألُّجبح: ئُّْ ذيف ّـ ذًألحبْذّجتٌّ ضضضختحَّْذضضُّحت�ْْآ
ذيّألحبح ذًألحبحت�ٌَّّّْـ ُّئُّمج ّحنٌُّ[آل ة ةُّؤ١ٌآل طُّْحألٌُّّ ْحجلَّّـ ٌ[آل ؤ[ؤأل[َّْألحبآ

جبقًةختحخلُّّة[ألآل. ْذُّ ّرآ إلُّخ
زًٌَُّّألحبٌُّّة ط[ؤ[حتَّة[آل ّ خُّز مجختحألث إلُّخبححتٌّّـ ط[خلر 4إجبحخُّجلٌأل
خُّحتإلُّؤ خبؤ[حتٌَّّ ة خُّحتجلخًْألٌَُّّّْ ّـ :جبقًةختحخل ًحآل ّ ئُّأل جلحت: ٌختٌّ ْ ًط[ئ
ٌجتٌَّّ حت جبحخُّجلٌأل ّـ ؤختل ئُّؤ[ه ٌحلمجختذآل حت جلٌ[جبخًْأل ذ[ةُّة[آلّـ ٌَُّّْألُّذ
مجختحألَُّّّْ خُّجبَّخلر ىضُّئ ّرأطُّمجُّحت: جبَّئ ط[ؤ[حتذّ[خلآل: إلٌُُّّآ إلضضُّخبححتٌّ
أ1943ا ئُّخل[ف خقًْألُّ ألُّّا :خًْأل ْذُّجبح ئُّْ جبقًةختحخل طُّْح أل[ألحبٌّآ
ئُّخأل�[ئ أ1943ا ئُّخل[ف ّـ ئُّخُّحتٌر[ألّ[ ألجلجبَّجبح خلُّجبٌَّّ ٌ]ذئُّة ئُّإلألحبخلر[آلّـ

. سّإل[ألَُّّّْ. جبَّْْؤ جنُّحت�ٌّ ٌّخُّإل
طُّْ ئُّأل[ْ شىًؤُّذُّّـ خلّؤ[ٌُّة ط[جنر 5إط[جنرث:ئُّْذ[أل:جبقًةختحخلّحبح
ئٌُُّّآل ّىُّْذًَّذَُّّْ ئ ةًجنرأل ةُّؤ١ٌآل إلُّخًَّْآ ٌأل[ْض ةُّجنُّحت�ٌّ ْذ[ألُّجي

ذختجبح. ذ[ألْ ئُّني[ْ شىًؤُّذَُّّْ
ضجنٌُّْجمرّـ حت�حجبٌَّّ ّرآ ّ�٢:خ س ْخُّحتخ جبقًةختحخل ذ[َّْةً 6إضجنث

ّر. جبَّخ جلٌ[جب مجُّئ ٌّ ط[حتحؤ
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