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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 ..كرـــة شـكلم 
 

ئ٠ ٤ؿث ثٜٟإٜٔ ثٜؿ٩ ٫كُؾ١٪ ٫٦مـ١ٕ٪ أ٠ أى٣ُ خ٠٫ أ٫دؾ٩ ثٜٙدـث     
ؽيد٣ ٫دـثٌ ثألؾ٫خدذ ٦ثٜٟإـؽدذ     ، ثَزٟؾ ٕ٪ ٟجؾز٣ ٨َٝ ٛزجح ىؽٞ طجٍٟ

أغٟدؾ   "٦ثكٞ ثٜٛزجح ثٜٟؿ٦ٛـ  ."ثٜؾٛز٦ـد ؽ٫ـ٫ذ ٘جك٫ٟذ " ثٜٖٝكي٫١٫ذ ثٜٛخ٫ـد 
أهؾـز٣ ٜط١ذ زؽ٫ٝؾ ؿٛـ٧ ثٜٟطج٤دؾ  " ثٜم٫ٙـ٩ ف٫َٟج ٕٝكي٫١٫ج ٦ـثتؾث َـخ٫ج 

  . 1987ٕ٪ ث٫٦ٜٛر َجٞ " ثٜم٫ٙـ٩ أغٟؾ  "ثٜٛخ٫ـ ثألكزجؿ ثٜٟـغ٦ٞ 
" ثٜم٫ٙـ٩ أغٟؾ  "ٟٛج ثَزٟؾ ٨َٝ ٟط٦َٟذ ثٜٛزح ثٜز٪ أ٥ٖٜج ثٜٟـغ٦ٞ  

  . خ١ٖك٣ ٕ٪ أؽـ٫جر أ٫ج٣ٟ
٨َٝ ٟغجؾشجر ٦ٟٙجخالر مؽه٫ذ أطـث٤ج ثٜٟإٜٔ ٟدٍ  ، ٦ثَزٟؾ ٛؿٜٚ 

ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٕ٪ ثٜىٖذ ٦ثٜٙيدجٌ ٦ئكدـثت٫ل ٦ثألـؾ٠،    ثُٜؾ٫ؾ ٠ٟ أخ١ج 
  . ٠ٟٟ َـ٦ٕث ثٜٟـغ٦ٞ ثٜم٫ٙـ٩ ٦َجهـ٢٦

أغٟدؾ   ٦أؽن خجٜؿٛـ ثٜٟٙجخٝذ ث٥ٜجٟذ ٦ثٜٟإشـد ثٜز٪ زٟر ٟدٍ ثألكدزجؿ ئ٫دجؾ   
٦ال خؾ ٠ٟ  .غ٫س ثكز٨ٙ ٣١ٟ ثٜٟإٜٔ ٦ُٟٟٝجر ٤جٟذ. . ثٜٟـغ٦ٞ ثٜم٫ٙـ٩ ثخ٠

ثٜز٪ زٖىٝر خٟـثطُذ ثٜٟدجؾد  ، ز٣ ١ط٧٦ٟٛٝذ مٛـ ؽجهذ ٜألكزجؿ ئ٫جؾ ٦ٜم٫ٙٙ
  . ثٜزجـ٫ؽ٫ذ ٜٝٛزجح

ٕٙؾ ٤دؾٔ ثٜٟإٜدٔ    ثٜم٫ٙـ٩،أغٟؾ  ٦خجإلىجٕذ إلغ٫ج  ؿٛـ٧ ثألكزجؿ 
ئ٨ٜ زُـ٫ٔ ثٜٙـث  ٠ٟ أخ١ج  ثٜط٫ل ثٜهجَؾ ٠ٟ مخجح ثُٜـح ٕ٪ ٤دؿ٢ ثٜدخالؾ   

أ٠ ٫زُـ٦ٕث ٠ٟ ، ثٜم٫ٙـ٩أغٟؾ  ٠ٟٟ ٜٞ ٫ك٥ُٖٞ ثٜغً خُٟـٕذ ثٜٟـغ٦ٞ ثألكزجؿ
ؾز٣ ٠ٟ ؽؾٟجر ٜٖٝكي٠٫ ٦ثٜمُح ثثٜٛزجح ٨َٝ ٤ؿ٢ ثٜمؽه٫ذ ثٜٖؿد ٦ٟج  ؽالل
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كزخ٨ٙ ٟغ٦ٖـد ٕ٪ ؽ٦ثيـ أخ١ج  ٤ؿ٢ ثٜخالؾ ٛزدجـ٫ؼ ٟدج أ٤ٟٝد٣    ، ثٜٖٝكي١٫٪
  . ثٜزجـ٫ؼ

١طع ٕ٪ زٙؾ٫ٞ ه٦ـد هجؾ٘ذ أ٠ أ٦ كؤل أ٠ أ٦ٕٗ ٕ٪ ٤ؾٕ٪ ٤ؿث،أ٦ثهلل  
خهدٟجز٥ج ث٦ٜثىدغذ   ألخ١ج  خٝؾ٩ ثٜمخجح ٠َ ٤ؿ٢ ثٜمؽه٫ذ ثٜٖؿد ثٜز٪ زـٛر 

  . ث٣١ ك٫ٍٟ ٟط٫ح ثٜؾ٦َثر ، ٨َٝ ك٫ـ ثألغؾثس ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜخالؾ
 

 ردي  ـز الكـيـبف
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 ..ةـدمــالمق

م٥ؾر ٕٝكي٠٫ ١ٟؿ ثٜغـح ثُٜج٫ٟٜذ ثأل٨ٜ٦ ٤٦ف٫ٟذ ثٜؾ٦ٜذ ثُٜشٟج٫١دذ  
ج ٠ٟ خالؾ ثٜمجٞ هـثَج ٟـ٫ـث ٘جك٫ج ٫ْ٦دـ  ٫ْـ٤ثٜز٪ ٛج١ر زغٛٞ ٕٝكي٠٫ ٦

ٜزهدخع  ( خالؾ ثٜمدجٞ )ٞ ٠ ث١زفَر خمٛل زُكٖ٪ ٠َ ث٦ٜي٠ ثألخُؾ أٟزٛجٕة 
خُؾ أ٠ ٫٤ؤ ٣ٜ ثالكزُٟجـ ثٜخـ٫يج١٪ ثٜٟغزل ٠٦ٛ٫ٜ ٦ي١ج ٫ٟ٦٘دج   . ئ٫ٟٝ٘ج ك٫جك٫ج

ـ   ، ٦زٟشل ؿٜٚ ، ٦٥٫ٝؾٜ ٦خٝدّ ثالغزطدجص   ، ٕ٪ هؾ٦ـ ٦َدؾ خٖٝد٦ـ ثٜمد٫٥
١٪ خد٠٫ ثالكدزُٟجـ ثٜخـ٫يدج   ( كج٫ٛق خ٦ٛ٫ ) ٦ثالكز١ٛجـ ث٦ط٣ خُؾ ثزٖج٫٘ذ 

 زٝٚ ثالزٖج٫٘ذ ثٜٟمإ٦ٟذ ثٜز٪ ٘يُر أ٦هجل ث٦ٜي٠ ثُٜـخد٪ ٛٝد٣،   ٦ثٜٖـ١ك٪،
٦غؾر ثٜغؾ٦ؾ خ٠٫ ؾ٫٦الز٣ خُؾ أ٠ ٛج١ر ٥ٝٛج ٦ي١ج َـخ٫دج ٦ثغدؾث ٦٦غدؾد    

٦ؿٜٚ ٫ٜك٥ل ثخزال٥َج ٦غ٥ٟٛج ٥ٝٛدج ٦ز٫٥تدذ ثأل٦ىدجٌ     ، ك٫جك٫ذ ٟزٟجكٛذ
ئكدـثت٫ل َٝد٨   ٦ث١ٟٜجػ ث١ٟٜجكح ال٘جٟذ ث٦ٜي٠ ث٦٥٫ٜؾ٩ ز٫٥ٟؾث ال٘جٟذ ؾ٦ٜدذ  

  . أمالت٣ ٦ٕٗ ثـو ٕٝكي٠٫ ٟٛج ز٥ُؾ ثالكزُٟجـ خؿٜٚ ٜٝغـٛذ ثٜه٫١٦٫٥ذ
ئ٠ ثٜهـثٌ ثٜـ٫٤ح ىؾ ثالكزُٟجـ ٦ثٜه٫١٦٫٥ذ ثٜؿ٩ ز٫ٟف خجٜزغدؾ٩   

١طح خدؾ٦ـ٢ مدُخج ١ٟجىدال    أ ٦ثٜزىغ٫جر ٦ٟ٦ثط٥ذ ثٜؾكجتق ٦ثٜٟإثٟـثر،
ُٟجـ ٜدؾغـ ثالكدز   ٦ٜٞ ٫خؽدل خدج٥ٟٜض ٦ثألـ٦ثظ،  ، ىغ٨ خجٜٓجٜ٪ ٦ث٫ٖ١ٜق

  . ثٜخـ٫يج١٪
 خـف ٕ٪ ٟٙدؾٟز٥ٞ ثألكدزجؿ  ، ٦زفَٞ ٤ؿث ثٜمُح ث١ٟٜجىل فَٟج  ٛشـ 

ـ  ، ثٜم٫ٙـ٩أغٟؾ  ٕزهدؾ٧ خطدـأد ٦مدطجَذ ٜالكدزُٟجـ     ، ثخ٠ َٛدج ثٜخدج
، ٦ٜخُو أ١ًٟذ ثٜغٛٞ ثُٜـخ٫دذ ، ٦ثٜه٫١٦٫٥ذ ٦ث٧٦ٜٙ ثُٜج٫ٟٜذ ث١ٟٜجهـد ٥ٜٟج

  . ثٜز٪ ٜٞ زز٦ـٌ ٤٪ أ٫ىج ٠َ ١ٟجهـد ثالكزُٟجـ
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ث١ٜز٫طذ ثٜغز٫ٟذ ٜؿٜٚ ثىيـثـ٤ؿث ثٜمُح ثٜخيل ثٜزد٪ زدـٚ   ٦ٛج١ر  
٦ٜٛد٠  ، ٦ي٣١ ٦ ثٜٝط٦  ئ٨ٜ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ثٜم٫ٙٙذ ٫يٝح ٥١ٟج ث٠٦ُٜ ٦ثٜٟدؾؾ 

  . ٥٫٤جر
كيٍ ١طٞ ثألكزجؿ ثٜمد٫ٙـ٩ ف٫َٟدج هدٝخج    ، ٕ٪ زٝٚ ثٜٖزـد ثًٜٟٟٝذ 

ٕٛج٠ ٟؾـكذ ٛخـ٧ ٕ٪ ث٦ٜي٫١ذ ثٜهدجؾ٘ذ ٦ث٫ٜٙدجؾد   ، ٦ث٫َج َٔ ث٫ٜؾ ٦ثٜك٦ٝٚ
ٕطٍٟ ، ٕؤ٦طؾ ثإليجـ ث٦ٜي١٪ ثٜهغ٫ع ٜٖٛجظ مُح ٕٝكي٠٫ ثٜـم٫ؾد ث٦ٜث٫َذ،

٦ث١مؤ ثٜٟإككجر ثٜالفٟذ ٜٟكد٫ـد  ، غ٣ٜ٦ ث٦ٜٝٙح ٦ث٦ُٜٙل ٦ثألٕٛجـ ٦ثٜٟمجَـ
ُٕٙؾ ثٜٟإزٟـ ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪ ثأل٦ل ٦أ٘جٞ ٟـٛف ثألخغدجس  ، ثُٜٟل ث٦ٜي١٪

٪ ٟد٠ ثطدل زغ٫ٙدٗ    ثٜٖٝكي١٫٪ خٟج ٫ـٟف ئ٣٫ٜ ٠ٟ أ٫ٟ٤ذ ثُٜٝٞ ٦ثٜخغس ثُٜٟٝ
٦أ٘جٞ ثٜه١ؾ٦ٗ ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪ ٜزدؤ٠٫ٟ ثٜٟدجل ثٜدالفٞ    ، ثأل٤ؾثٔ ث٦ٜي٫١ذ

شٞ أ٘جٞ ثإلؿثَذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٜٟؽجيخذ طٟج٫٤ـ ثٜمدُح  ، ٜٟك٫ـد ثٜٖٛجظ ثٜي٫٦ٝذ
٦إل٫هجل ثٜـأ٩ ثٜٖٝكي١٫٪ ٕد٪ ٟؽزٝدٔ   ، ثٜٖٝكي١٫٪ ٦خ٫ٙذ ثٜم٦ُح ثُٜـخ٫ذ

 . ثٜٙىج٫ج ثٜٟيـ٦غذ ٨َٝ ثٜكجغذ ثُٜـخ٫ذ

٦كـَج٠ ٟج خدؾأر  ، ٦أؽ٫ـث ٦ىٍ ٦١ثد ئ١مج  ط٫ل ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ 
٦زٖجَل ٥ُٟج ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٕ٪ ٛل ، شٟجـ٤ج ٪٤ؿ٢ ثٜٟإككجر ثٜٟؽزٖٝذ زإز

٦زـكخر ٦َثئ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٦زـٛدفر غد٦ل   ، ٠ٟ ٕٝكي٠٫ ٦ثٜمزجر
ـ  ٜٙدؾ  ، ١ًٟٟذ زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫ ثٜز٪ أهخغر زغر ٫٘جؾز٣ ٟل  ثٜكٍٟ ٦ثٜخهد

ثٜم٫ٙـ٩ ثٜمُٝذ ٦غٟل ثٜـث٫دذ ٦٦ىدٍ ثألكدق ٦ثٜـٛدجتف ٦أهدل      أىج  
ث١ًٟٜٟذ ٠ٟ ٫كزؤ١ٔ غٟل  ـتجكذخُؾ٢ ٦خُؾ أ٠ ثكزٙجل ٠ٟ  ٫ٜ٠ٟؤز٪ ، ثأله٦ل

  . ٦ـٍٕ ثٜـث٫ذ ٠ٟ ك٦ثَؾ ثٜمخجح ث٫٦ٜٙذ
أ٠ ١ىدٍ  ، ٠ٟ ٘خ٫ل ث٦ٜٕج  ٜؿٛـ٧ ٤ؿث ثٜف٫َٞ ثُٜٛ٪، ٦ٛج٠ غٙج ١٫َٝج 

  ٠ٟ أ٦شٗ ثٜٟهجؾـ ١ُٜـٔ خ٣ ط٫دل  ٦ث٠ ١طٍٟ ٣ٜ ثهؾٗ ثأل١خج، ٤ؿث ثٜٟإٜٔ
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ثٜمخجح ث١ٜجمة ٦ثٜط٫ل ثٜهجَؾ ثٜؿ٩ ٜ٪ ٫ك٣ُٖ ثٜغً خجٜزُـٔ ٨َٝ ثٜمد٫ٙـ٩  
  . أ٦ ثالكزٟجٌ ئ٨ٜ ؽيجخجز٣ ث١ٜجـ٫ذ ٦ثٜٟٝز٥خذ ٦ثٜٟش٫ـد

٦غجٜر ثًٜـ٦ٔ أ٫ىج خ٠٫ ٤ؿث ثٜط٫ل ٠ٟ ثٜمخجح ٦ؽه٦هج ١٤ج ٕد٪   
ثٜؿ٩ ثغح ٕٝكدي٠٫  ، ؾئكـثت٫ل ٦خ٠٫ ثٜزُـٔ ٠َ ٘ـح ٨َٝ ٤ؿث ثٜف٫َٞ ثٜـثت

  . ٦َجل ٥ٜج ٛل ٜغًذ ٠ٟ غ٫جز٣ ئ٨ٜ أ٠ ز٦ٕج٢ ثهلل
ٕىدـخر ٦كدجتل   ، ٦ٜٙؾ ْخ٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٛش٫ـث ٕ٪ غ٫جز٣ ٦ٕ٪ ١ىدج٣ٜ  

٦ث٤ٟذ أ٥١ج خؿٜٚ زكدزي٫ٍ  ، ثإلَالٞ ثُٜـخ٫ذ ٦ثألط١خ٫ذ كزجـث ٠ٟ ثٜهٟر غ٣ٜ٦
ل أ٠ زغطح ٠َ ثٜمُح ثُٜـخ٪ ٟآشـ٢ ١٦ىج٣ٜ ث٫١ُٜؾ ٦ٖٛجغ٣ ثٜٟكزٟـ ٠ٟ ثطد 

ٕج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٦ـْدٞ ٤دؿث   ، ٠ٜٛ٦ ؽجح ٕؤ٥ٜٞ. ثكزُجؾد غ٦ٙٗ َـح ٕٝكي٠٫
ٟجـؾث طخدجـث ٕد٪ ىد٫ٟـ     ٪خٙ، ثٜي٦ٗ ثٜغؾ٫ؾ٩ ثٜٟغٛٞ ثٜؿ٩ ىـخ٢٦ غ٣ٜ٦

٦ؽه٦هج ث١ٜل  ثٜهجَؾ ٠ٟ أخ١ج  ٕٝكي٠٫ ٦أخ١ج  ثٜمد٦ُح ثُٜـخ٫دذ   ، ثألٟذ
غ٥ٙج ثٜز٪ خ٫ٙر زؿٛـ ٜٝم٫ٙـ٩ ٣ٕ٦٘٦ ثٜهجٟؾ ٦ث٫١ُٜؾ ٕ٪ ثٜؾٕجٌ ٠َ ، ثألؽـ٧

ٟٛج الفثٜر زؿٛـ ٜٝم٫ٙـ٩ ٕدجـق ثألٟدذ ثُٜـخ٫دذ    . ٕ٪ ثٜغـ٫ذ ٦ثالكزٙالل
ثٜٟط٨ٝ ٦ط٦الز٣ ثٜؽيجخ٫ذ ٠ٟ ٨َٝ ١ٟجخـ ثألٟٞ ثٜٟزغدؾد ٦ث١ٟٜدجخـ ثٜؾ٫ٜ٦دذ    

، ٫ٛ٦ٔ ٦ىٍ ثالكزُٟجـ ثٜٖـ١ك٪ ٕ٪ ثٜفث٫٦ذ ٦كٝي ٣٫َٝ ثألىد٦ث  ، ثألؽـ٧
٪ ٦مُح زد١٦ق  يـ٢ ٕ٪ ث٥١ٜج٫ذ ئ٨ٜ ثٜزك٫ٝٞ خغ٦ٙٗ مُح ثٜطفثتـ ثُٜـخىث٦

  . ثُٜـخ٪ ٦مُح ثٜٟٓـح ثُٜـخ٪
٦ٜز٠ٛ ٤ؿ٢ ٟٛٝدذ ثٟز١دج٠ هد٫ٓـد    ، ـغٞ ثهلل ثٜم٫ٙـ٩ ـغٟذ ٦ثكُذ 

٦َـٕج١ج خجٜط٫ٟل ٜٝـطل ث٫ًُٜٞ ثٜؿ٩ ؽؾٞ خٝؾ٢ خٙٝخ٣ ٣َٝٙ٦ ٦ئؾـثٛد٣ ٦ٜكدج٣١   
١ٟ٦ًٟذ ثٜزغـ٫دـ  ، ؽؾٟجر ط٨ٝ ز٦ط٥ج أ٦ل ثٜيـ٫ٗ خا١مج  ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪

ؾثٞ ؽٟكذ َمـ َجٟج خُدؾ ث١ٜٛخدذ ؾ٠٦ أ٠ ٫ُزدح أ٦    ثٜٖٝكي٫١٫ذ خُؾ ى٫جٌ 
َٝد٨   ٫ُجزح غز٨ أ٦ٜتٚ ثٜؿ٠٫ ٜٞ ١٫ه٢٦ٖ غ١٫ٟج كغخ٦ث ٣١ٟ ثألٟج١ذ ٦غٟٝد٢٦ 
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ثالكزٙجٜذ، ٕؤشخر ثٜم٫ٙـ٩ خؿٜٚ أ٣١ ٛخ٫ـ ٕ٪ ث١يال٣٘ ئٜد٨ كدجغجر ث١ٜىدجل    
٦أهخع خؿٜٚ ٟدشال ٘دل ٫ً١دـ٢ ٕٝكدي٫١٫ج      . ٕ٪ ث١كغجخ٣ ٥١ٟج ٦ٛخ٫ـ أ٫ىًج

 . ٦َـخ٫ج
 
  1996/ 1/ 1ٕ٪  َٛج 

 فبيز الكردي   
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 الفصل األول
 

 جـج خعيشـطفول
 

غ٫س ٛدج٠  ، ٕ٪ ُ٘ٝذ زخ٠٫١ ٕ٪ ٜخ١ج٠، 1908ثٜم٫ٙـ٩ َجٞ أغٟؾ  ٦ٜؾ
  . ٕ٪ ٥َؾ ثٜكٝيج٠ َخؾ ثٜغ٫ٟؾ ٦ثٜؾ٢ ُٟزٙال ١٤جٚ،

أه٥ٜ٦ج ز٦ُؾ ئ٨ٜ ثٜغطجف ٕ٪ ، أكـد َـخ٫ذ ه٫ٟٟذ، ٦أكـد ثٜم٫ٙـ٩
ـ     ، ثُٜـخ٫ذثٜطف٫ـد  ، ٠ٜٛ ٕـَج ٠ٟ ثألكـد ١دفظ ٟد٠ ثٜغطدجف ئٜد٨ ٟهد

 . ٦ثكز٦ي٠ ٤ؿث ثٜٖـٌ ٕ٪ ١ٟيٙذ ثٜمـ٫٘ذ ٕ٪ ٟهـ
٦٘ؾ طج  طؾ ٦ثٜؾ٢ ٫٦ؾ٨َ ثٜم٫ؼ ٟغٟؾ م٫ٙـ ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫ ٛط١ؾ٩ ٕ٪ 

٦مجـٚ ٕ٪ غهجـ َٛج ٕد٪ ٥َدؾ   ، غٟٝذ ئخـث٫٤ٞ خجمج ثخ٠ ٟغٟؾ ٨َٝ ثٜٛخ٫ـ
  . ٦ث٥٫ٜج ثُٜشٟج١٪ َخؾ ثهلل خجمج

٦ث١مدؤ أكدـد   ، أَطخز٣ ٕجكز٦ي٠ ٥٫ٕج، ك٦ٙي ثٜٟؾ١٫ذ ٦ثغزال٥ٜج٦خُؾ 
  . أهخغر ٠ٟ ثألكـ ثٜٛـ٫ٟذ ٦ثُٜٟـ٦ٕذ ٕ٪ ثٜٟؾ١٫ذ

 كُؾ ثٜمد٫ٙـ٩ َىد٦ث ٕد٪ ثٜخـٜٟدج٠ ثُٜشٟدج١٪     أٛج٠ ٦ثٜؾ٢ ثٜم٫ؼ 
٠٫َ٦ ٛؿٜٚ  .م٥ـ ثٜمؽه٫جر ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٦ث٫ُٜٛذ ثٜٟـ٦ٟ٘ذأ٠ٟ٦ " ثٜٟخ٦ُشج٠"

ر ٕ٪ ك٦ـ٫ج، أش١ج  ٕزـد ثٜغدـح ثُٜج٫ٟٜدذ   ك٫ة ثٜه٫ٟٖز٫ج ٜط٫ل طٟجل خجمج 
ثالزغدجؾ ثٜزـ٘د٪ ثال١ٖهدج٫ٜذ    ثأل٨ٜ٦، ٦ٛج٠ أ٫ىًج َى٦ًث خجـفًث ٕ٪ ط٫ُٟدذ  

ه٥ٕ٦ٖج ثٜٙجتؾ ثٜزـٛد٪ ثٜمد٫٥ـ   خ٠٫ ٦ثٜز٪ ٛج٠ ، ٦ثُٜٟجؾ٫ذ ٜٝكٝي١ذ ثُٜشٟج٫١ذ
 . زجز٦ـٚأٟٛجل 
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٠ ط٫ُٟذ ثالزغجؾ ٦ثٜزـ٘٪ ثٜز٪ ث١ىٞ ئ٥٫ٜدج  ث ٦٦ط٣ ثٜٓـثخذ ٕ٪ ؿٜٚ،
أ١مؤ٤ج ٟط٦َٟذ ٠ٟ ثٜىدخجي ٦ثٜك٫جكد٠٫٫ ث١ٜدج٠٫ٟ٘    ، كُؾ ثٜم٫ٙـ٩أ٫ؼ ثٜم

٦ثٜٟزآٟـ٠٫ ثٜؿ٠٫ ٛج٦١ث ٫ك٠٦ُ ٫٦ؽيي٠٦ ٜٙٝح ١ًجٞ غٛٞ ثٜكٝيج٠ ٦ئكدٙجي٣  
ٕ٪ غ٠٫ ٛج٠ ثٜم٫ؼ ثكُؾ ١ٖكد٣ ٦ٟٛدج    . ٣١ٟذ ش٦ـ٫ذ خؾاًل٦٫ئ٘جٟذ غ٦ٟٛذ ٟؾ١

َٔ ٣١َ ٦ٟث٫ٜج ٜٝغٛٞ ـِ ال ٫ذ ثٜطجُٟذ زٓٝح ٨َٝ ز٫ٖٛـ٢ ١فَذ ث٦ٜغؾد ثإلكالٟ، َُ
ؽه٦هج ٦ث٣١ ٛج٠ َـخ٫دج ٦ٜد٫ق   ، ث١ٜفَذ ثُٜـ٫٘ذ ثٜزـ٫ٛذ ٦ث٦ٜغؾد ث٫ٟ٦ٜٙذ

  . ٦ث٠ ٛج٠ ٫ُزخـ َشٟج٫١ج ٟشل ثٜط٫ٍٟ، زـ٫ٛج ٟٛج أك١ٖٝج
٦٘ؾ ؾح ثٜؽالٔ ، ط٥ج أخ٦٢٦زف، ٕٙؾ ٛج١ر ك٫ؾد زـ٫ٛذ، غٟؾأأٟج ٦ثٜؾد 

، ٦أؽ٫ـث ي٥ٙٝج أخد٢٦ ، خ٥١٫ج ٦خ٠٫ ف٦ط٥ج ٦ٜٞ ٫ُؾ ١٤جٚ ئٟٛج٫١ذ ٜٝز٫ٕ٦ٗ خ٥١٫ٟج
  . ٦ٜٞ ٫ُؾ أٟج٥ٟج ئال ٟٓجؾـد َٛج ٦َؾٞ ثٜخٙج  ٥٫ٕج

ئٜد٨  " ٘جكدٞ ثٜمد٫ٙـ٩   " ثٜك٫ؾ أغٟؾ  ٦مج ر ثًٜـ٦ٔ أ٠ ١٫زٙل َٞ
٦ثؽؿ أكدـز٣  ، ٫ُٜٟل ٦ًٟٖج ٕ٪ ؾثتـد ثٜٟج٫ٜذ ١٤جٚ، ٟؾ١٫ذ ي٦ل ٛـٞ خٖٝكي٠٫

ج ٦ْجؾـر َٛج ٍٟ أكدـد كد٥ٖٝ  ، ثٜٖـهذأغٟؾ  ٕج١ز٥فر ٟيٝٙذ ثٜم٫ؼ، ٣ُٟ
  . أغٟؾ ثٜكجخٗ ٫هغخ٥ج ثخ٥١ج ثٜه٫ٓـ
مج٤ؾ٤ج ٦ًٟٔ خك٫ي ٠ٟ ٦ًٟٖ٪ ثٜخـ٫دؾ ٕد٪   ، ٦ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ي٦ٜٛـٞ

٦يٝح ٫ؾ٤ج ٠ٟ ثٜك٫ؾ ٘جكٞ م٫ٙٗ ف٦ط٥ج ثٜكجخٗ  ٕؤَطخز٣،، ثٜٟؾ١٫ذ ٫ؾ٨َ ك٫ٝٞ
  . ٦زف٦ط٥ج

٠ٛ ثُٜمـد خ٥١٫ٟج ٜٞ زؾٞ ي٫٦ال، ئؿ ٟج ٜخس ك٫ٝٞ ف٦ط٥دج ثٜطؾ٫دؾ أ٠   
  . ١هٔ َجٞ ز٦ٕ٪ خُؾ ف٦ثط٣ خُجٞ أ٦

َخجـد ٠َ ك٦١ثر ٠ٟ ث٫ٜزٞ ٦ثٜغـٟدج٠ ٦ثٜمدٙج    أغٟؾ  ٛج١ر ي٦ٖٜذ
ز٥ج ٛـ٫ج٦ٜٞ زخـظ ؿ، ٦زـٛر ًال٥ٜج ثٜٙجزٟذ ٨َٝ ١ٖك٣، ٟألز٥ج ثألغفث٠، ٦ثٜٖٙـ

هد٦ـ٤ج ثٜٟٖطُدذ ٫٦غدق     ١٫ك٦٨ًل ال ، ثأل٫ٜٟذ ١ٖك٣ غز٨ أ٦ثؽـ غ٫جز٣
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ٟؾ١٫دذ   ٫٦زؿٛـ ٕ٪ ١ٖك٣ ٫ٛٔ ٛج٠ ٫ُ٫ل ٕ٪ ١ٟفل هد٫ٓـ ٕد٪  ، خٟـثـز٥ج
٥ًٟـ ٠ٟ ًٟج٤ـ ثٜزـٔ ثٜز٪ ٛج٠ ٫ـٕل ٥٫ٕج ٕ٪  أ٩ خ٫ر ٫ؽ٦ٝ ٠ٟ، ي٦ٜٛـٞ
  . خ٫ر أخ٣٫

٦ٛج١ر أ٣ٟ ثٜخجتكذ ثٜز٪ غٟٝز٥ج ثأل٘ؾثـ ٠ٟ زـ٫ٛج ئٜد٨ ٤دؿ٢ ثٜخٝدؾد    
زغق خؤٜٞ ثٜٓـخذ ٦ث٦ٜغدؾد ٦زُد٫ل غف١٫دذ    ، ثٜه٫ٓـد ٦ث١ٜجت٫ذ ٕ٪ ٕٝكي٠٫

  . ١ٟٛكـد ثٜؽجيـ ٍٟ ي٥ٖٝج ثٜه٫ٓـ
ـ ٫ٛٔ ٛج٠ ٫هغ٦ ٠ٟ ٣ٟ٦١ ٫ٕـث٤ج طجٜكذ ٕ٪ ٕـثم٥ج ٫ؿٛأغٟؾ  ٦خٙ٪

٦ز١ٖس ٍٟ ؾؽدج٠ ٜٖجت٥ٖدج   ، زمُل ثٜك٫طجـد ٠ٟ ثألؽـ٧ زؾؽ٠ خمـ٢ ٦ٛشـد،
  . فٕـثر ثألٜٞ ٦ثٜغكـد

٦أ٣ٟ ثٜٛش٫ـ ٠ٟ ثٜغـٟج٠ ٕد٪ زٝدٚ   أغٟؾ  ٕٙؾ َج٨١ ثٜيٖل، ٦ٜٝغ٫ٙٙذ
  . ثٜٖزـد خكخح ثٜٖٙـ ٦٘ٝذ ؿثر ث٫ٜؾ

٦زؤشـ خٟج ٛج٠ ٫ـث٤ج ٣٫َٝ ٟد٠  ، ش٫ـثأ٣ٟ غخج ٛأغٟؾ  ٦٘ؾ أغح ثٜيٖل
ـْدٞ ٕٙـ٤دج    ٦٢فثؾ غخ٣ ٥ٜج ٜٟج ٛج٠ ٫ٟٝك٣ ٠ٟ ثطز٥جؾ٤ج إلكُجؾ، غجل ث٫ٜٟذ

  . ٦٘ٝذ ؿثر ٫ؾ٤ج
٦ٛج٠ ٫ٝغً ٫ٛٔ أ٠ أ٣ٟ زٙزـ ٨َٝ ١ٖك٥ج ٠ٟ ١٤ج ٦زؾخـ ٠ٟ ١٤جٚ ٛ٪ 
ز٦ٕـ خُو ثٜٟجل ٜزمزـ٩ ٣ٜ ش٦خج ٦غؿث  طؾ٫ؾ٠٫ ٫ـزؾ٥٫ٟج ٦٫ٞ ث٫ُٜدؾ ٫ٜٖدـظ   

 . ثأليٖجلٟشل خ٫ٙذ 
ٛج٠ ٟٛٝج ؿٛـ ٦ثٜدؾ٢ ٕد٪   أغٟؾ  ٠ٟ أ٠، ٤٦ؿث ٫ٖكـ ٟج ٫ُـ٣ٕ ثٜط٫ٍٟ

أل٣١ ٤طـ٢ ٍٟ أ٣ٟ ٕد٪ ٕزدـد   ، ٫زـغٞ ٣٫َٝ زـغٞ ث١ٜج٘ٞ ثٜٟزؤٜٞ، ٟكزٙخل ثأل٫جٞ
٦زـ٥ٟٛج ٜٟه٫ـ٤ٟج ثٜٟإٜٞ ؾ٠٦ أ٠ ٫ٟدؾ  ، ٤٦ٟج أغ٦ص ٟج ١٦ٛ٫ج٠ ئ٣٫ٜ، ي٦ٖٜز٣

ثٜٝٓدذ  أغٟدؾ   ٦٘ؾ ثؽدؿ . ٟج٥ٜ٠ٟج ٫ؾ ث٠٦ُٜ ١٫ٜٙؿ٤ٟج ٟٟج ٛج١ج ٫ُج٫١ج٠ ٠ٟ غـ
  . ٦إٔجؾز٣ ٤ؿ٢ ثُٜٟـٕذ ٕ٪ ٟكزٙخل ثأل٫جٞ، ثٜزـ٫ٛذ ٠َ أ٣ٟ ٕجز٥١ٙج ٛؤغؾ أخ١جت٥ج
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٦خٙ٪ ٛؿٜٚ ٫ؿٛـ ٦ال ١٫ك٨ غز٨ آؽـ أ٫ج٣ٟ ٟؾـكز٣ ث٦ٜثُ٘ذ ٕ٪ ٦كي 
٣١ٜٛ ٜٞ ٫غح زٝٚ ثٜٟؾـكذ ، ٦ثٜز٪ ث١ىٞ ئ٥٫ٜج ٫ٜزُٝٞ ثٜٙـث د ٦ثٜٛزجخذ، ي٦ٜٛـٞ

ٟـزخيذ خؿ٣١٤ خه٦ـد ثٜكط٠ ٦ثإلـ٤دجح ٦ثٜز٥ؾ٫دؾ   خل خ٫ٙر ه٦ـز٥ج ، أخؾث
ث٥ٜـح ٦ثٜٖـثـ ٟد٠ ثٜٟؾـكدذ   ، ٦ٛج٠ أٛشـ ٟج ٫كُؾ٢ ٕ٪ زٝٚ ثأل٫جٞ، ٦ث٫َ٦ٜؾ

  . ٠ٟ٦ ثٜؾـ٦ق
٦ٕزع ٣٫١٫َ ٕ٪ ي٦ٖٜز٣ ٨َٝ أؽخجـ ثٜغـح ثُٜج٫ٟٜذ ثأل٨ٜ٦ ثٜز٪ ١مخر 

 ٦خد٠٫ ، خ٠٫ أٜٟج٫١ج ث٫ٜٙهـ٫ذ ٦غ٫ٖٝز٥ج زـ٫ٛج ثُٜشٟج٫١ذ ٠ٟ ط٥دذ ، 1914َجٞ 
  . ثُٜجٜٞ ثٜٓـخ٪ ثالكزُٟجـ٩ ثٜؿ٩ ٨َٝ ـأك٣ خـ٫يج٫١ج ٦ٕـ١كج ٠ٟ ط٥ذ أؽـ٧

ٜٝٛخجـ ٦٤ ث٦ٜك٫ٝذ ث٦ٜغ٫ؾد ٜزؾث٦ل ثألؽخجـ ٦ثإليالٌ " ثُٜؽـثٔ " ٦ٛج٠ ٟطٝق 
  . ٨َٝ مإ٠٦ ثٜؾ٫١ج ٦أغ٦ث٥ٜج ٕ٪ زٝٚ ثأل٫جٞ

ٟـىر أ٣ٟ ٟـىج مؾ٫ؾث ٜٞ ٥ٝ٥ٟ٫ج ك٧٦  . ٦ٕ٪ ثٜك١ذ ثٜشج٫١ذ ٜٝغـح
٦ؾ١ٕر ٕ٪ ، ز٫ٕ٦ر خُؾ٤ج ٦٤٦ ال ٫فثل يٖال ٕ٪ ثٜكجخُذ ٠ٟ َٟـ٢ ،شالشذ أ٫جٞ

٦أغـ٘ر ش٫جخ٥دج  ، ٟشل خ٫ٙذ ثٜٓـخج  ثٜؿ٠٫ ٫ٜك٦ث ٠ٟ أ٤ل ثٜخٝؾ، أيـثٔ ثٜٟٙخـد
٦٘ى٨ ثٜيٖل خُؾ ٦ٕجد ٦ثٜؾز٣ أ٫جٟدج ٕد٪ ىد٫جٕذ    ، ٦ٕـثم٥ج ٕ٪ ثٜٟٛج٠ ١ٖك٣

  . ٠ ٫ـك٢٦ٝ ئ٨ٜ أخ٣٫ ٕ٪ َٛجأثٜط٫ـث٠ ١ٟزًـث 
ج ٠ٟ ثٜط٫ـث٠ ٤٦ٞ ٫زغؾش٠٦ خ٥١٫ٞ ٠َ ٟـٛدف أخ٫د٣   ٦ٛج٠ ٫كٍٟ أغ٫ج١

٫ٕفؾثؾ م٦٘ج ، ٠َ٦ ًَٟذ ٟؾ١٫ذ َٛج ٦ٟـٛف٤ج ثٜٟـ٦ٟٗ ٕ٪ ٕٝكي٠٫، ٦شـثت٣
  . ٦ـْخذ ٕ٪ ثٜكٖـ ئ٨ٜ َٛج ٦ث٨ٜ أخ٣٫ ٦أ٣ٝ٤

ٛج١ر زز١جفَد٣ ٟمدجَـ ثٜغدف٠ ٦ثألكد٨     ، ٦غ٠٫ ٛج٠ ٫ؽ٦ٝ خ١ٖك٣
، ٟد٠ ط٥دذ  غ٫س زش٩٦ أ٣ٟ ٕد٪ ٘خـ٤دج   ، الىيـثـ٢ ٜٖـثٗ ٟؾ١٫ذ ي٦ٜٛـٞ

٦ٟمجَـ ثٜٖـظ ٦ثٜخ٥طذ ٜٝٙج  أخ٣٫ ثٜشـ٩ ٦ث٫ُٜل ٕ٪ خغخ٦غذ غـٞ ٥١ٟج ٟد٠  
  . ط٥ذ أؽـ٧
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ٕٓجؾـ ٟؾ١٫ذ ي٦ٜٛـٞ ٕ٪ يـ٣ٙ٫ ئ٨ٜ ٟؾ١٫دذ  ، ٦أؽ٫ـث غل ٦٫ٞ ثٜـغ٫ل
٤٦د٪ ٟغيدذ   " ٘ج٠٦٘ " غٟل ئ٨ٜ ٘ـ٫ذ زؾ٨َ ، ٦1916ٕ٪ ه٫ٔ َجٞ  .َٛج

٥٫ٕج ثُٜـخجر ثٜٙجؾٟدذ  زٙٔ ، ٦ٟثهالر ٦ثكزـثغذ ٤جٟذ خ٠٫ ٟؾ١٫ز٪ ٫جٕج ٦غ٫ٖج
٦٘ؾ ث١زٙل ٦٤ أ٫ىدج ٟشدل    . ٕززخجؾل خ٥١٫ج ثٜـٛجح ٦ثٜٟكجٕـ٠٫، ٠ٟ غ٫ٖج ٫٦جٕج

٫ْـ٢ ٠ٟ ثٜـٛجح ئ٨ٜ َـخذ أؽـ٧ غٟٝز٣ ٍٟ ٫ْـ٢ ٠ٟ ثٜٟكجٕـ٠٫ ئ٨ٜ ٟؾ١٫دذ  
  . غ٫ٖج

ثىيـر ثُٜـخذ ئ٨ٜ ثٜز٦٘ٔ ٕ٪ ثٜيـ٫ٗ ، ١٦ز٫طذ ُٜيل يجـب، ٠ٜٛ٦
ـ٫شٟج ٫زٞ زهد٫ٝع َيدل   ، ٦٘ىج  ث٫ٜٝلٜالكزـثغذ " فٟجـ٠٫ "٘ـح ٟكزُٟـد 

ٔ ، ثُٜـخذ  . ١٤٦جٚ ـأ٧ ث٦٥٫ٜؾ ثٜؿ٠٫ ٛج٠ ٫كٍٟ ٥١َٞ ٛش٫ـث ٕ٪ ٟطٝق ثٜؽدـث
ؾ٠٦ أ٠ ٫ُـٔ ٦٤ أ٦ ٫ْـ٢ ٟج ٫ؽخة ٜد٣ ثٜٙدؾـ ٟد٠    ، أل٦ل ٟـد ٕ٪ غ٫جز٣

  . أغؾثس ٍٟ ٤إال  ث٦ٜٙٞ
١٤٦دجٚ  ، ئ٨ٜ غ٫ٖج ٣، ٦ٕثهل يـ٫ٙأهٝع٦ٕ٪ ثٜهخجظ ٛج٠ ثُٜيل ٘ؾ   

، ١٫زًـ٢ ٕد٪ ثٜٟغيدذ  " ثٜؾٛز٦ـ ٟغٟؾ ٨َٝ ثٜم٫ٙـ٩ "ٞ ٣ٜ ٫ؾ٨َ ٛج٠ ثخ٠ َ
٦ثهدل  ، ٦ٕ٪ ثٜهدخجظ ، ٦ؿ٤ح خـٕٙز٣ ئ٨ٜ خ٫ر ثٜؾٛز٦ـ غ٫س خجر ٫ٜٝز٣ ١َؾ٢

  . ٫غؾ٢٦ ثٜم٦ٗ ٜٝٙج  أخ٣٫ ٦أ٣ٝ٤، كٖـ٢ ئ٨ٜ َٛج
ٕؤؽؿ٢ ٣ُٟ ئٜد٨  ، ٛج٠ ٣َٟ ١٫زًـ٢ ٕ٪ ثٜٟغيذ، ٦غ٠٫ ٦هل ئ٨ٜ َٛج 

شٞ ث١زٙدل أؽ٫دـث   ، ٕ٪ ى٫جٕذ ٣َٟ شالشذ أ٫جٞ ٦خٙ٪، خ٫ز٣ ثٜٛجت٠ ؾثؽل ثألك٦ثـ
٦غ٠٫ ٦هدل  . ئ٨ٜ خ٫ر أخ٣٫ ثٜٖؽٞ ٦ثٜٛجت٠ ؽجـص ثألك٦ثـ ٨َٝ مجية ثٜخغـ

٦٤٦ ثٜؿ٩ َج٨١ ٠ٟ ث٫ُٜل ٍٟ أٟد٣ ٕد٪   ، ئ٨ٜ خ٫ر أخ٣٫ ؾ٤ل ٜٖؽجٟز٣ ٦كُز٣
  . ذ ٕ٪ ي٦ٜٛـٞٙمًٔ ٕ٪ ؾثـ ه٫ٓـد ٦ى٫

٦َٝٞ ٫ٕٟج خُؾ ، ٦ٕ٦طة الكزٙخجل ف٦طذ أخ٣٫ ٣ٜ ٕ٪ ٕز٦ـ ٦خـ٦ؾ ًج٤ـ 
٦ث٠ ٟؾد ثأل٫جٞ ثٜشالشذ ثٜز٪ ٘ىدج٤ج  ، أ٥١ج ٜٞ ز٠ٛ زـْح ٕ٪ غى٦ـ٢ ئ٨ٜ خ٫ز٥ج
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أٟج أخد٢٦  . يـثـ٫ذ غز٨ زٞ ئ١٘ج٥َج خٙخ٣ٜ٦ىئ١ٟج ٛج١ر ث، ٕ٪ ى٫جٕذ ٣َٟ خُٛج
  . ٦ٜٞ ٫ـ٢ أ٦ ٫ٝز٣ٙ ئال خُؾ ٟـ٦ـ خىُذ ثم٥ـ، ٕٛج٠ ْجتخج ٕ٪ زـ٫ٛج

٦ٜٞ ٠ٛ٫ أغؾ ، ٥١٪ ٕ٪ ثٜخ٫رٛج١ر ؽجٜز٣ ف٦طذ أخ٣٫ هجغخذ ثألٟـ ٦ثٜ 
٤٦ٛؿث ٛج١در أ٫جٟد٣   . ٦ال غز٨ ٦ثٜؾ٢، ٫طـإ ٨َٝ ئ٥ًجـ ثُٜئ ٣٫َٝ أٟج٥ٟج

٦ٛؤ١ٟج ٛزدح ٫َٝد٣ ثٜزُجكدذ    ، ثأل٨ٜ٦ ٕ٪ َٛج هُخذ أ٫ٜٟذ غز٨ ٕ٪ خ٫ر أخ٣٫
  . ٦ثٜمٙج  غ٫شٟج ٨ٜ٦ ٦ط٣٥

٦ْٟـز٣ ثٜغ٫جد ٥٫ٕج ٦أ١كز٣ خُدو  ، خجٜٟؾـكذ ٕ٪ َٛجأغٟؾ  ٦ثٜزغٗ 
غ٫س ٫خٛـ ٕد٪ ث٫ٜٙدجٞ   ، ٨َٝ ثٜؿ٤جح ئ٨ٜ ثٜٟؾـكذ ًج٦ٛج٠ ٦ٟثًخ، ٦ٟ٤ٞ ثٜخ٫ر

٦هجـ ، ٫٥٫ة ١ٖك٣ ٫٦كزُؾ ٜٝؿ٤جح ئ٨ٜ ثٜٟؾـكذ خ٥ٟذ ١٦مجي، ٠ٟ ث٦١ٜٞ ٫ٟ٦٫ج
ٟٟج طُل ، ٦٘ؾ أ٦ٍٜ خمٛل ؽجن خؾـ٦ق ث١ٜغ٦ ٦ثإلَـثح، ٫طز٥ؾ ٕ٪ ؾـ٦ك٣

ٜزـ٫ٛدذ  ٜكج٣١ ٫كز٫ٙٞ خجٜٝٓذ ثُٜـخ٫ذ ٫٦زؽٝن ٠ٟ ثٜٝغ٠ ٕ٪ ث٦ٜٙل خزؤش٫ـ ثٜٝٓذ ث
  . ثٜز٪ أؽؿ٤ج ٠ٟ ٦ثٜؾز٣ ٦ٛج٠ ٫ز٥١ٙج ط٫ؾث

" ؽجٜزد٣  " ٦ٛؤ٣١ أـثؾ ٕ٪ ثطز٥جؾ٢ ٦ط٥ؾ٢ ٤ؿث أ٠ ٦ُ٫و ٟج ٫ٝٙج٢ ٠ٟ  
٦٘ؾ ثَزخـ ٜؿٜٚ ٦ٟثي١دج  ، ال َطح ٦٥ٕ ثخ٠ ىـد، ٠ٟ ١َج  ١َ٦ر ٕ٪ ثٜخ٫ر

  . ٠ٟ ثٜؾـطذ ثٜشج٫١ذ أ٦ غز٨ ثٜشجٜشذ ٕ٪ ثألكـد
هدخع  ٫ٕٙؾ هدٟٞ أ٠  ، ث ثٜغجلٜٞ ٠ٛ٫ ٫ٜـى٨ أ٦ ١ٙ٫ٍ خ٥ؿأغٟؾ  ٠ٜٛ 

، ٦ٟثي١ج ٠ٟ ثٜؾـطذ ثأل٨ٜ٦ ٟزكج٫٦ج ٕ٪ ثٜغ٦ٙٗ ٦ثُٜٟجٟٝذ ٟشل خ٫ٙدذ ئؽ٦زد٣  
ٜؿٜٚ ـثظ ٫ٙزغٞ غ٫جد ثألكـد خ٥ؾ٦  ٫٦هُؾ كٝٞ ث٦ٟٜثي١ذ ٥٫ٕج خٟشجخـد ٦ٜكج٠ 

 : ٫ـؾؾ ٍٟ ثٜمجَـ ثُٜـخ٪  ٣غجٜ
 جدج ْالخدؿ ثٜؾ٫١د٠ زإؽد٦ٜٛ ٪  دح خجٜز١ٟدل ثٜٟيجٜدج ٫١د٦ٟ

ع ٟج ٛج٠ ٥ً٫ـ٢ ٠ٟ طؾ ٦ثطز٥جؾ ٦زٖد٦ٗ َٝد٨ أ٘ـث١د٣ ٕد٪     ٦أهخ 
١٦طغر ثٜؽيذ ٦هدجـ ٫ز١دج٦ل    . ٘هؾ ئ٣٫ٜ ٫ٕٟج ثٜٟؾـكذ َجٟال ٟكجَؾث ٣ٜ
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خُؾ أ٠ ٛج٠ ٫ز١دج٦ل  ، ثٜيُجٞ ٍٟ خ٫ٙذ إٔـثؾ ثألكـد ٨َٝ ثٜٟجتؾد ٛؤ٩ ٕـؾ ٥٫ٕج
ٍٟ ٦ثٜؾ٢ " ثٜؾ٦٫ث٠ " ئؿ هجـ ٫طٝق ٕ٪ ، ٦ٛج٠ ؿٜٚ أ٦ل ثٜٙيـ، يُج٣ٟ ٦ٜغؾ٢

  . ؾ٠٦ ؽ٦ٔ أ٦ ؽطل
، ٦َى٦ث َجؾ٫دج ٕد٪ ثألكدـد   ، ٤٦ٛؿث أهخع أٟـث ٦ثُ٘ج ٕ٪ ث١ٟٜفل 

٦ـثغر ثكـ َٛج زز١ج٘ل أؽخجـ ٘هذ ٖٛجظ ٦ط٥جؾ ث٫ٜز٫ٞ ثٜه٫ٓـ ؾثؽل ١ٟفٜد٣  
  . ٦أكـز٣
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 بىيـل الذـالفص
 

 رةـح الحـواىخه
 

ثٜغٖٝج  ٦َٝد٨  ث١ز٥ر ثٜغـح ثُٜج٫ٟٜذ ثأل٨ٜ٦، ٦أكٖـر ٠َ ث١زهجـ  
٤٦ف٫ٟدذ أٜٟج٫١دج   ، ـأك٥ٞ ثٜؾ٦ٜزج٠ ثالكزُٟجـ٫زج٠ خـ٫يج٫١ج ث٨ًُٟٜ ٦ٕـ١كدج 

  . ث٫ٜٙهـ٫ذ ٦زـ٫ٛج ثُٜشٟج٫١ذ
٦خٟج أ٠ أكـد ثٜم٫ٙـ٩ ٛج١ر زُزخـ َشٟج٫١ذ، ٕٙؾ أهجخ٥ج ٟدج أهدجح    

  . ثُٜشٟج٠٫٫١ ث٥١ٟٜف٠٫ٟ، ٦ال٘ر ثٜٛش٫ـ ٠ٟ ث١ُٜر
ثٜم٫ٙـ٩ ٦يـؾ  رٟهجؾـد خ٫ٕٙؾ غؾس أ٠ ٘جٞ ثٜٟغز٠٦ٝ ثٜخـ٫يج٠٦٫١ خ 

أكـز٣ ٠ٟ ١ٟف٥ٜج ثٜٛخ٫ـ، ٦ثكز٦ي٣١ ثٜٟغز٠٦ٝ أ١ٖك٥ٞ ٦ثكز٢٦ُٟٝ، غ٫س ط٢٦ُٝ 
  . ٘جٟذ ىخجي١ٟٞ٥فال إل

٦ٜٞ زطؾ أكـد ثٜم٫ٙـ٩ ٟٖـث ٠ٟ ثٜـغ٫ل ٠َ خ٫ز٥دج ٦ثال١زٙدجل ئٜد٨     
٤٦ٛؿث ٛج٠ ٥ُٜؾ ثالغزالل ثٜطؾ٫ؾ ثشـ . ث١ٟٜفل ث٬ؽـ ثٜؿ٩ ز٣ٟٛٝ ؾثؽل ثألك٦ثـ

٪ ١ٖق ثٜهخ٪ ثٜه٫ٓـ، ٦٤٦ ٜٞ ٫زٖزع ٨َٝ ثٜغ٫جد خُؾ، ٦ثىدٟـ ٕد٪   خ٫ُؾ ٕ
 . ١ٖك٣ ١ٟؿ ثٜهٓـ غٙؾث مؾ٫ؾث ٨َٝ ثٜٟكزُٟـ ثٜطؾ٫ؾ

ٛج٠ ٦ثٜؾ٢ ـح ثألكـد ثٜم٫ؼ ثكُؾ ْجتخج ٠َ ثٜٟؾ١٫دذ، أش١دج  ٤دؿ٢     
٦ٕطؤد ٥ًـ ثٜم٫ؼ ٕد٪  . ثألغؾثس، ٦ٛج١ر أؽخجـ٢ ٘ؾ ث١ٙيُر ١ٟؿ ف٠ٟ ي٫٦ل

كٝيجر ثالغزالل خجَزٙج٣ٜ ٦ٕـث ٣ٝٙ١٦ ئٜد٨ ٟهدـ    ٟؾ١٫ذ غ٫ٖج ثٜٙـ٫خذ، ٦٘جٟر
٦ًل ١٤جٚ خىُذ َمـ م٥ـث َدجؾ  . ٍٟ خ٫ٙذ أكـ٧ ثٜغـح ثٜٟؾ٠٫٫١ ثألزـثٚ

  . ٦طج  ثأل٤جٜ٪ ٫ف٦ـ٣١٦ ٕ٪ خ٫ز٣ ١٥ٟت٠٫، خُؾ٤ج ئ٨ٜ ٟؾ١٫ذ َٛج
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ث١ٖزع ثٜخغدـ ٜٝزطدجـ   ، ٤٦ؾ٦  ثٜغجل، ٦ٍٟ ثكزٙـثـ أ٦ىجٌ ثالغزالل 
جتٍ، ٦أؽؿر ثٜغ٫جد ٕ٪ ثٜٟؾ١٫ذ زُد٦ؾ ئٜد٨   ٦ز٦ثٕـر ثٜخى ١٦مير ثألك٦ثٗ،

  . غجٜز٥ج ثٜيخ٫ُ٫ذ ٦زز٫ٓـ ٜألغك٠ ٠ٟ ١جغ٫ذ ث٘زهجؾ٫ذ
٠ٜٛ ثٜٖـغذ خج١ز٥ج  ثٜغـح ٦ث١ٖـثص ثٜغجل ٦َ٦ؾد ثٜٟط١دؾ٠٫ ثُٜدـح    

ئ٨ٜ خ٦٫ز٥ٞ ٦أ٥٫ٝ٤ٞ ٜٞ زؾٞ، ئؿث ٟج ٜخس أ٠ ثكز٨ٜ٦ ٨َٝ ث١ٜجق ثٜٙٝٗ ٦ثال١ُٖجل، 
 ٦خؾأ. . خجـ ثٜك٫جك٫ذ ثٜز٪ ـثٕٙر ثالغزالل٦خؾأ ثٜؽ٦ٔ ٫كج٦ـ ث٦ٖ١ٜق ٠ٟ ثألؽ

مد٫تج ٟد٠   " ٟطٝدق ثٜؽدـثٔ   " ٫كٍٟ ٕ٪ أغجؾ٫س ٦ثٜؾ٢ ٦ى٣ٕ٦٫ ٕ٪ أغٟؾ 
 . ثٜٙهذ

ٟٛج ـثغر ثٜهغٔ زغٟل أؽخجـ ثٜه٫١٦٫٥ذ ٦ٟيج٥ُٟج ٤٦طـد ث٦٥٫ٜؾ  
ثٜٛخ٫ـد ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫، خزؤ٫٫ؾ ٠ٟ ثٜغ٦ٟٛذ ثٜخـ٫يج٫١ذ، ٟٛدج زغدؾشر ثٜهدغٔ    

. 1917ثٜؿ٩ هؾـ ٕ٪ م٥ـ زمـ٠٫ ثٜشج١٪ ٦١ٕٟخـ َجٞ خز٦كٍ ٠َ ٦َؾ خ٦ٖٝـ 
" ثٜـت٫ق ثأل٦ل ٜؾ٦ٜذ ئكـثت٫ل ٕ٪ ٛزجخدذ  " ثٜؾٛز٦ـ غج٫٫ٞ ٦ث٫ف٠ٟ " س٦٘ؾ زغؾ

  -: ٠َ زٝٚ ثٜٖزـد ٘جتال ، "ثٜزطـخذ ٦ثٜؽيؤ 
، ث٣١ ٛج٠ ١٫زًـ ٕ٪ ٟٙـ ٦فثـد ثٜؽجـط٫ذ ثٜخـ٫يج٫١ذ خج١ٜكدخذ ٦َٜٝدؾ   

ٛـ٫كز٦ٕـ كج٫ٛق " ٠ٟ ثالطزٟجٌ ثٜك٫ـ ؽـص ئ٣٫ٜ ، ٦ٕطؤد ٦خُؾ ث١زًجـ ي٫٦ل
كٛـز٫ـ ٦فثـد ثٜغـح ثٜخـ٫يج٫١ذ خجكٟج ٦٘جل ٣ٜ َٝد٨ يـ٫ٙدذ ثٜٙدجخالر    " 

طد١ق  ، ٦ث٦ٜ٦ٟٜؾثر ثٜالت٪ ٠ٝٙ١٫ ٠ٟ ْـٕذ ث٦ٜالؾد ئ٨ٜ ثألح ثٜٙٝٗ ٕ٪ ثٜؽجـص
٫ج ؾٛز٦ـ ٦ث٫ف٠ٟ ث٣١ ٦ٜؾ، ئمجـد ١ٟد٣ ئٜد٨    –ث٦ٜ٦ٟٜؾ أ٠ ٛج٠ ؿٛـ٦ث أ٦ أ١ش٨ 

 (1). ٪ خا٘جٟذ ٦ي٠ ٦ٟ٘٪ ٦٥٫ٜٝؾ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ثٜزهـ٫ع ثٜخـ٫يج١
٫ؿٛـ ٫ٛٔ ٛج٠ ٫ـ٧ ٟط٦َٟجر ثٜمدخجح زيد٦ٔ   أغٟؾ  ٦خٙ٪ ثٜيٖل 

يجٜخذ ز٦ث٫٘دٍ ثأل٤دجٜ٪ َٝد٨ َدـثتو     ، 1919َجٞ ، خم٦ثـٌ َٛج ٦أف٘ز٥ج
                                                        

  .26،27 ن ، ن1990َٟج٠  ،9555عبن  فمشطيو ،أغٟؾ ثٜم٫ٙـ٩ (1)



 -23- 
 

ثالغزطجص ٨َٝ٦ ـكجتل ٜزـم٫ع مؽه٫جر ثٜٟؾ١٫ذ ثٜز٪ كزٟش٥ٝج ٕ٪ ثٜٟدإزٟـ  
د ثٜخالؾ ثٜمج٫ٟذ ٦ثكز١ٛجـ ثٜغـٛدذ  ٦٘ــ ٦غؾ، ثٜك٦ـ٩ ثٜؿ٩ ث١ُٙؾ ٕ٪ ؾٟمٗ

  . ثٜه٫١٦٫٥ذ
ثألٟـ٫ٛ٫ذ ثٜز٪ ٘ؾٟر " ١٫ّٛ ٛـ٠٫ " ٦ـٍٕ ثٜٟإزٟـ ٘ـثـثز٣ ئ٨ٜ ثٜط١ذ  

٦٘٦ٜٝٔ ٨َٝ ـأ٩ كٛج٥١ج ٦٦ط٥جر ١ًـ٤ٞ خٟج ٫زُٝٗ خجٜٙىد٫ذ   ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫،
 . (1)ثٜٖٝكي٫١٫ذ

 
 
  

                                                        

 ن ،1987ث٫٦ٜٛر ،الشليري زعيهب فمشطيىيب ورائدا عرتيبأغٟؾ  ،ؽ٫ـ٫ذ ٘جك٫ٟذ. ؾ (1)
39. 
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 دـبلـالفصل الذ
 

 تبةـــب والشـالصت
 
غٟؾ، ٟٛج ١ٝ٘ج، ٟطؾث ٕ٪ ثٜٟؾـكذ ٟطز٥ؾث ٕ٪ ؾـ٦ك٣، ٦ٟز١ٟٛدج  أٛج٠  

أغح . ٠ٟ ثٜٝٓذ ثُٜـخ٫ذ، ٦ٛج٠ ى٫ُٖج ٕ٪ ثٜـكٞ ٦ٛجـ٤ج ٦ٟٜٝك٨ٙ٫ ٦ٜٝـ٫جىذ
ثٜغـٛذ ثٜٛم٫ٖذ غخج طٟج، ٦ثٜزغٗ خ٥ج ١ٟؿ ثٜهٓـ، ٠ٟ٦ ؽالل ١مدجي٣ ٕد٪   

 . زٙج١ذ ٜٝٓذ ثُٜـخ٫ذئه٥ٕ٦ٖج خـفر ٘ؾـثز٣ ثٜؽيجخ٫ذ ٦
ٜٛمٖ٪ ٟز١ٖكج ٠َ ثٜـ٦ظ ث٦ٜي٫١ذ ثٜز٪ خؾأر زٖد٦ـ  ٦٦طؾ ٕ٪ ث١ٜمجي ث 

 . ٕ٪ ١ٖك٣ ٦ٖ١٦ق أخ١ج  َٛج، خل ٕ٪ ٦ٖ١ق أخ١ج  ٕٝكي٠٫ ط٫ُٟج
٦ث١زٙٝر زٝٚ ثٜٟمجَـ ث٦ٜي٫١ذ ئ٨ٜ ثٜيالح ؾثؽل ٟؾثـك٥ٞ ٦ه٥ٕ٦ٞ،  

ٕٓؾ٦ث ٫زغؾش٠٦ ٕ٪ مإ٠٦ ثٜٙى٫ذ ١٫٦ج٘م٠٦ أ٦ٟـ٤ج ٫٦ـؾؾ٠٦ ٟج ٫ك٣١٦ُٟ ٠ٟ 
   .أؽخجـ زه٥ٝٞ ٠َ يـ٫ٗ ثٜهغٔ

ث١ٟٜؾ٦ح ثٜكدجٟ٪ ثٜخـ٫يدج١٪   " ٤ـخـر ه٫٦ٟل "١َ٦ؾٟج فثـ ثٜك٫ـ  
َيٝر ثٜٟؾـكذ ٦أْٝٙر أخ٦ثخ٥دج، ٜز٫٫ٓدح ثٜيدالح     ثٜه١٦٫٥٪ ٟؾ١٫ذ َٛج،

٦خؿٜٚ ٥ًدـر أ٦ل  . خجإلطٟجٌ ٠َ ٟٙجَؾ ثٜؾـثكذ غز٨ ال ٦١٦ٛ٫ث ٕ٪ ثكزٙخج٣ٜ
  . خ٦ثـؾ ثٜٟٙج٦ٟذ ثٜكٝخ٫ذ ٜال١زؾثح ثٜخـ٫يج١٪ ٦ٜٝغـٛذ ثٜه٫١٦٫٥ذ

أ٨٥١ ثٜم٫ٙـ٩ ثٜهٔ ثٜشج١٪ ثٜشج٩٦١، ٦ٛج٠ ثأل٦ل ٕ٪ ه٣ٖ ٕ٪ ط٫ٍٟ  
٦أخؾ٧ ـْخذ ٕ٪ ثالٜزغجٗ خجألف٤ـ ثٜمـ٫ٔ ٕ٪ ثٜٙج٤ـد، ٜٛد٠ أ٤ٝد٣   . ث٦ٟٜثؾ

" ـٕى٦ث ثالكزطجخذ ٜيٝخ٣، ٦ثطخـ٢٦ ٨َٝ ئَجؾد ثٜك١ذ غز٨ ٫ٝغٗ خد٣ أؽد٢٦   
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٫ٝٛذ " ز٥ج ٫ٕؿ٤خج ُٟج ئ٨ٜ ثٜٙؾق إلٟٛجل ثٜؾـثكذ ٕ٪ ثٜٟؾـكذ ثٜم٫٥ـد ٦٘" أ٦١ـ
  . "ه٠٦٫٥ 

٦ٜٟج ٦ه٥ٝج ، خـٕٙذ أؽ٣٫ أ٦١ـ ئ٨ٜ ثٜٙؾقأغٟؾ  كجٕـ، ٕ٪ ثُٜجٞ ثٜزجٜ٪ 
ئؿ ؿٛـزد٣  ، أشجـر ٕ٪ ١ٖك٣ ثٜٛش٫ـ ٠ٟ ثُٜٟج١٪، ٦مج٤ؾ٤ج أل٦ل ٟـد ٕ٪ غ٫جز٣

  . خم٦ٟؽ٥ج ٦خُخٗ ثٜزجـ٫ؼ ٥٫ٕج ٦خٛل ُٟج١٪ ثُٜفد ٦ثٜٖؽجـ
٦ٛج٠ ٥٫ٕج ٘كٞ ، ٛج١ر ٫ٝٛذ ه٠٦٫٥ ٠ٟ إٔىل ؾ٦ـ ثُٜٝٞ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ 

٦ٜٞ ٠ٛ٫ ٫ٙدؾـ َٝد٨   ، ؾثؽٝ٪ ٦١ٜٞ ثٜيالح ثٜؿ٠٫ ٘ؾ٦ٟث ٠ٟ ؽجـص ثٜٙؾق ٥٫ٕج
  . ثال١زكجح ئ٥٫ٜج ئال أخ١ج  ثأل٫١ْج  ٦ث٦ٟٜكـ٠٫

َؾث ُٟٟٝذ ، ث٫٥ٜتذ ثٜزؾـ٫ك٫ذ ٥٫ٕج ٥ٝٛج ٠ٟ ؽ٫ـد ثٜٟش٠٫ٖٙ ثُٜـح رٛج١ 
١كد٫ذ ٜٛـ٤د٣   ٕط٣ُٝ ؿٜٚ ٫ٛـ٢ ثٜٝٓذ ثٜٖـ، ثٜٝٓذ ثٜٖـ١ك٫ذ ٕٙؾ ٛج١ر خـ٫يج٫١ذ

  . ٦ٛج١ر ط٫ٍٟ ٦ٟثؾ ثٜزؾـ٫ق زؾـق خجٜٝٓذ ثإل١ط٫ٝف٫ذ، ثٜٟؾـكذ ثٜخـ٫يج٫١ذ
ٕٙؾ ٘جٞ خغًٖ ثٜٟٖدـؾثر  ، غز٨ ٫زٓٝح ٨َٝ ه٦ُخذ ثٜٝٓذ ثإل١ط٫ٝف٫ذ٦ 

، ٦أ٨٥١ ؾـثكدز٣ خ١طدجظ   . ثٜٛش٫ـد ٦خؾـثكذ ثٜٛزجح ثٜٟٙؾق خجٜٝٓذ ثإل١ط٫ٝف٫ذ
  . 1926َجٞ ٦زؽـص ٠ٟ ٟؾـكذ ه٠٦٫٥ خجٟز٫جف ٕ٪ م٥ـ ز٦ٟف 

، ٍٟ أؽ٣٫ أ٦١ـ ٕ٪ ثٜطجُٟذ ثألٟـ٫ٛ٫ذ خخ٫دـ٦ر أغٟؾ  خُؾ ؿٜٚ ثٜزغٗ 
٦أَطخز٣ ثٜغـ٫ذ ثٜز٪ ٫زٟزٍ خ٥ج يالح ثٜطجُٟذ ٟٙجـ١ذ خ٦٫ٙؾ ٟؾـكذ ه٠٦٫٥، 

ثٜيالخ٪ ٕ٪ ثٜطجُٟدذ ٦ثٜدؿ٩   " ثُٜـ٦د ث٦ٜش٨ٙ " ٦ٟج ٜخس أ٠ ث١ىٞ ئ٨ٜ ١جؾ٩ 
ذ ٦٘ؾ أغق ٕد٪ ث١ٜدجؾ٩   ٛج٠ ٫ُزخـ ٟطٍٟ ثٜيالح ٠ٟ ٟؽزٝٔ ثأل٘يجـ ثُٜـخ٫

خـ٦ظ ثألٟذ ثُٜـخ٫ذ ٦٦غؾز٥ج ٦زٟجك٥ٛج ٦زىج٥١ٟج، ـْٞ ٦ط٦ؾ خُو ث١ُٜـثر 
ثإل٫ٟ٫ٝ٘ذ، ٦ثٜز٪ ٛج١ر زخـف ٨َٝ ثٜكيع خ٦ى٦ظ أش١ج  ٕزـد ث١زؽدجح ث٫٥ٜتدذ   

  . ثإلؾثـ٫ذ ١ٜٝجؾ٩
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٨َٝ ؾـثكز٣ ُٛجؾز٣ خطؾ ٦ثطز٥جؾ، ٠ٜٛ٦ ثأل٦ٟـ ٍٟ ؿٜدٚ  أغٟؾ  ٘خلأ٦ 
٫مز٥٪، ٕٙؾ غؾس أ٠ ثمزـٚ ٕ٪ ثًٜٟج٤ـد ثٜٛخـ٧ طـر ٨َٝ ٫ْـ ٟج ٫غح ٦

٦ؽيح ٥٫ٕج ؽيخدذ  ، ثٜز٪ ٘جٞ خ٥ج ثٜيالح، ٕ٪ ؿٛـ٧ م٥ؾث  ثٜكجؾق ٠ٟ أ٫جـ
٫٦٘ذ ٫١َ٦ٖذ غٟل ٥٫ٕج خمؾد ٨َٝ طٟجل خجمج ٨َٝ٦ ث٥ُٜدؾ ثُٜشٟدج١٪ ثٜخجتدؾ،    

  . ٨َٝ٦ ط٫ٍٟ ثٜيٓجد ٨َٝ٦ ثالكزُٟجـ ثألط١خ٪ ٛٛل
زُٟجـ ثٜٖـ١ك٪ خجالكٞ أ٦ ٫م٫ـ ٦ٍٟ ث٣١ غـن ٨َٝ أ٠ ال ٫كٟ٪ ثالك 

ئ٣٫ٜ ٠ٟ ٘ـ٫ح أ٦ خ٫ُؾ، خل ثٛز٨ٖ خجإلمجؾد خج٦ٜغؾد ثُٜـخ٫ذ، ئال أ٠ ثٜكدٝيجر  
ثٜٖـ١ك٫ذ ثٜغجٟٛذ ٕ٪ ٜخ١ج٠، زؽ٦ٕر ٠ٟ ٘ؾـز٣ ثٜؽيجخ٫ذ ٦ؽم٫ر أ٠ ٫ز٦ط٣ ٕ٪ 

٫ـ ث١ٜجق ىؾ ثالكزُٟجـ ثٜٖـ١ك٪، ٕؤٜٙر ثٜٙدخو ٫َٝد٣   شٟـد ٟٙخٝذ ىؾ٤ج، ٫ٕ
  . ئ٨ٜ َٛج 13/5/19227ج٠، ١ٕٙل خزجـ٫ؼ ٦٘ــر أخُجؾ٢ ٠َ ٜخ١

أٜٙر خ٣ ٕ٪ ٫ٟؾث٠ ثُٜٟل ، ٛج٠ أخُجؾ٢ ٠َ ٜخ١ج٠ ١ٙيذ زغ٦ل ٕ٪ غ٫جز٣ 
 ثٜفٟدـ  " ثٜك٫جك٪ ٦ث٦ٜي١٪  ٦ـثظ ٫ٛزح ثٜٟٙدجالر ثٜٟي٦ٜدذ ٕد٪ طـ٫دؾد     

٫٦دؾ٦َ ٥٫ٕدج ئٜد٨ ٟٙج٦ٟدذ ثالكدزُٟجـ      "ثٜم٫ؼ ؽ٫ٝل ف٘د٦ر  " ٜهجغخ٥ج" 
جخ٫ذ خٛج٥ٟٝج ٦هجـ ٫ؾ٨َ ٜٝؽيجخذ ٕد٪  ٟٛج خـفر ٦ٟث٤خ٣ ثٜؽي. ٦ثٜه٫١٦٫٥ذ

أ٫٘ٞ ٣ٜ غٖدل  " كُؾ ف٦ْٝل " ٦ٜٟج ز٦ٕ٪ ثٜف٫َٞ ثٜٟهـ٩ . ٟؽزٝٔ ث١ٟٜجكخجر
ثٜم٫ٙـ٩، أغٟؾ  ٦ٛج٠ َـ٫ٔ ثٜغٖل ٦ؽي٫خ٣ ثأل٦ل، زؤخ٠٫ ٛخ٫ـ ٕ٪ ٟؾ١٫ذ َٛج

  . ٠ٟ خُؾ٢أغٟؾ  شٞ زخ٣ُ ثخ٣١، ٦٘ؾ ؽيح أخ٢٦ ثٜم٫ؼ ثكُؾ ثٜم٫ٙـ٩ أ٦ال
 ٟج أ٥٫ج ثؽيح ثألح أٞ ثالخ٠ ؟؟ ٦٘ؾ ثؽزٝٔ ث١ٜجق ٥٫ٕ 
٦خجر ٠ٟ زٙج٫ٜؾ ثٜهغجٕذ أ٠ زم٫ـ ئ٣٫ٜ خجٜم٫ٙـ٩ ثٜه٫ٓـ ٦زؾ٦َ ٦ثٜؾ٢  

٦٘دؾ ؾُٕد٣   ، ٦هجـ ٫ؾ٨َ ٜٝؽيجخذ ٕ٪ ٟؽزٝٔ ث١ٟٜجكدخجر ، ثٜم٫ٙـ٩ ثٜٛخ٫ـ
خؽيجخز٣ ئ٨ٜ ثٜز٫ٖٛـ طؾ٫ج خجٜكٖـ ئ٨ٜ ثٜٙؾق ٦ثالٜزغجٗ خ٥ُٟدؾ   ث١ٜجق ئَطجح

  . ثٜغ٦ٙٗ ٜؾـثكذ ثٜٟغجٟجد



 -28- 
 

٦ٛج٠ ث٥ُٟٜؾ ٕد٪  ، 1928٘خل ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ٥ُٟؾ ثٜغ٦ٙٗ خجٜٙؾق َجٞ  
٦ًُٟٞ أكجزؿز٣ ٦ثٜٟغجىـ٠٫ ٫ٕد٣  ، غ٪ ثٜٟك٦ٛخ٫ذ ١٦ًجٞ ثٜؾـثكذ ٣٫ٕ ٟكجت٪

٦خدؾأ  . ٦ٛج٠ ٣٫ٕ َؾؾ ٛخ٫ـ ٠ٟ ثٜيالح ث٦٥٫ٜؾ، ٠ٟ ثٜخـ٫يج٠٫٫١ ٦ثٜه٠٫٫١٦٫٥
ثٜؾـثكدذ  ٫خغس ٠َ َٟل ٫مٓل ٣٫ٕ ٦٘ر ٕـث٣ْ ٕ٪ ث٥١ٜجـ ٦غز٨ ٫غ٠٫ ٦َٟؾ 

ثٜزد٪  " ٟـآد ثٜمدـٗ  " ٦٦طؾ َٟال ٕ٪ هغ٫ٖذ  . ثٜٟكجت٫ذ ٕ٪ ٥ُٟؾ ثٜغ٦ٙٗ
٦٘ؾ ك٣ٟٝ ٤ؿث أٟـ ئهؾثـ٤ج ٟدـز٠٫  ، "مغجؾد  خ٦ٜن " ٛج٠ ٫هؾـ٤ج ثألكزجؿ 

  . خل خٟٙجخل أ٠ ٫ك٣١ٛ ١َؾ٢ ٫٦ٙؾٞ ٣ٜ ثٜيُجٞ، ٕ٪ ثألكخ٦ٌ ٠ٟ ؾ٠٦ ثطـ ١ٙؾ٩
٦ك٫جكد٫ج ٕد٪    ٤٦ٛؿث خؾأ هٖغذ طؾ٫ؾد ٠ٟ غ٫جز٣ هجـ ٥٫ٕج هغ٫ٖج 

٦٘ؾ ٛمٔ ٣ٜ ٣َٟٝ ٕ٪ ثٜهدغ٫ٖذ غ٫ٙٙدذ    . ث٥١ٜجـ ٦يجٜح غ٦ٙٗ ٕ٪ ثٜٟكج 
 ٦٣يخ٫ُذ ثٜغـٛذ ث٦ٜي٫١ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٦ٟج ٤٪ ٫َٝد ، ث٦ٜىٍ ثٜك٫جك٪ ٕ٪ ثٜخالؾ

ٟٙجخل ثٜغـٛذ ثٜه٫١٦٫٥ذ ث٦ٜث٫َذ ٦ث١ًٟٜٟذ ٦ثٜٟؾ٦َٟدذ  ، ٠ٟ خكجيذ ٦ثـزطجل
٠ ١٫٫ٙكٞ ئ٨ٜ ٟطٝك٫، ١٪ ٦٘ز٥جٛج٠ ثٜٟطزٍٟ ثٜٖٝكي٫ . ٠ٟ ثٜكٝيجر ثٜخـ٫يج٫١ذ

٦ثٜٟطٝك٠٦٫ ٤ٞ ثٜٟإ٫ؾ٠٦ ٜٟٝطٝق ثإلكالٟ٪ ثألَٝد٨ ٦الكدـد   ، ٦ُٟجـى٠٫
ثٜٟطٝدق   قثٜٟٖزد٪ ٦ـتد٫  ، ثٜغك١٫٪ ثٜز٪ ٛج٠ خ٫ؾ٤ج ثٛخـ ١ٟهخ٠٫ ؾ٫١٫د٠٫ 

 ". كٟجغذ أ٠٫ٟ ثٜغك١٫٪ " ٦٘ؾ م٥ٟٝٓج ٦٘ز٥ج ثٜٟٖز٪ ثأل٫ٟـ ، ثإلكالٟ٪ ثأل٨َٝ
كـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ثٜٛخ٫ـد ٨َٝ٦ ـأك٥ج أٟج ثُٜٟجـى٠٦ ٫ٕٟش٠٦ٝ خُو ثأل 

  . ثٜز٪ ٛج١ر زُجـو خمؾد ٦ٖ١ؿ أكـد ثٜغك١٫٪، أكـد ث١ٜمجم٫خ٪
٦ثفؾثؾ ، فثؾ ثٜزغجٞ ثٜم٫ٙـ٩ خجألغؾثس ث٦ٜي٫١ذ خزؤش٫ـ ٣َٟٝ ٦ؾـثكدز٣  

١مجي٣ ٍٟ ٫ْـ٢ ٠ٟ ثٜمخجح خُؾ أ٠ ٦هٝز٥ٞ أؽخجـ ثٜٟإزٟـ ثٜهد١٦٫٥٪ ٕد٪   
ؽه٦هدج خُدؾ   ، ٕ٪ ثٜغـٛذ ث٦ٜي٫١ذ ٫٦٘٦ر ثٜؾ٦َد ئ٨ٜ خُس ثٜغ٫جد، ٫١٦٫ٟؼ

  . أغؾثس ثٜخـثٗ ثٜمـ٫ٔ
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٦ٛج٠ ٤ؿث ثٜغجؾس خؾث٫ذ ٜكٝكٝذ ٠ٟ ثٜغ٦ثؾس ثٜؾث٫ٟذ ثٜز٪ َٟر أ١غج   
  . 1929/ 8/ ٦24خٝٓر ؿـ٦ز٥ج ٕ٪ هؾثٞ ٦٫ٞ ، ٕٝكي٠٫

ئؿ ثَزٙٝز٣ ثٜكٝيجر ثٜخـ٫يج٫١ذ ، ٦أهجح ثٜم٫ٙـ٩ ـؿثؿد ٤ؿ٢ ثألغؾثس 
، ث٦ٜثُ٘ذ ٕ٪ مدٟجٜ٪ َٛدج  " ثٜف٫ح " ٕ٪ ٘ـ٫ذ ٦ٕـىر ٣٫َٝ ثإل٘جٟذ ثٜطخـ٫ذ 

 .ٕ٪ خ٫ز٥ٞ ٕ٪ زٝٚ ثٜٙـ٫ذ" ثٜكُؾ٩ " غ٫س ١فل ثٜم٫ٙـ٩ ٦٘ز٥ج ى٫ٖج ٨َٝ آل 
٦ٟج ٜخدس أ٠ هدج٤ـ٤ٞ   ، ٦ٛج١ر ٤ؿ٢ ٕـهذ ٣ٜ ُٜٟـٕذ آل ثٜكُؾ٩ ٠َ ٘ـح

ثٜؿ٩ ٛج٠ ٫مدٓل  ، "َخؾ ثٜٖزجظ ثٜكُؾ٩ " ثخ١ذ ثٜك٫ؾ " ١ك٫خذ"٦زف٦ص ٠ٟ ث١٬كذ 
  . ٦أ١طخر ٣ٜ ثٜك٫ؾد ١ك٫خذ أ٦الؾ٢ ثٜكزذ، خٝؾ٫ذ َٛج ٦٘ز٥ج١ٟهح ـت٫ق 

٦ثكزٙجل ٠ٟ ثُٜٟدل ٕد٪   ، ٦خُؾ أ٠ أٟى٨ ٟؾد ئخُجؾ٢ َجؾ ئ٨ٜ ثٜٙؾق 
  . ٫ٜزٖـِ ٜٝؾـثكذ 1930َجٞ " ٟـآد ثٜمـٗ "طـ٫ؾد 

" ٦ٛج٠ ٘ؾ أزٞ ثٜك١ذ ثٜشجٜشذ ٠ٟ ؾـثكز٣ ١َؾٟج ثٜزغٗ خٟٛزح ثٜٟغدجٟ٪   
٤جطـ ئٜد٨  ، ٠ٟ ٟؾ١٫ذ ـثٞ ثهلل" ١ٟٓٞ " ثألكزجؿ ٦، ٜٝزٟـ٠٫" ١ٟٓٞ ث٫ٜجق ١ٟٓٞ 

٦خُؾ ئزٟجٞ ؾـثكز٣ َجؾ ئ٨ٜ ثٜخالؾ ٦َٟل ٕ٪ ، ث٦ٜال٫جر ثٜٟزغؾد ٜؾـثكذ ثٜغ٦ٙٗ
  . ثٜٟغجٟجد

ئؿ أ٠ ، "ٟٓد١ٞ  " ٦٘ؾ إٔجؾ ثٜم٫ٙـ٩ ٕجتؾد ٛخـ٧ ٠ٟ ثُٜٟل ٍٟ ثألكزجؿ  
 . ٟغدج٠٫ٟ ٦َـ٣ٕ ٨َٝ ٛخجـ ثٜٙىجد ٦ثٜ، ثألؽ٫ـ ٣َٟٝ ثٜٛش٫ـ ٠ٟ أكـثـ ث١٥ٟٜذ

ثٜخـ٫يج٫١ذ ٤٦٪ ٜط١دذ زغ٫ٙدٗ   " م٦ " ٕ٪ زٝٚ ثٜٖزـد ٦هٝر ئ٨ٜ ثٜخالؾ ٜط١ذ 
خـٜٟج٫١ذ ١٫َز٥ج ثٜغ٦ٟٛذ ثٜخـ٫يج٫١ذ ٜٝزغ٫ٙٗ ٕ٪ أكخجح ثالىيـثخجر ٦٦ىدٍ  

ثٜٟكزـ ٦ثٜزدـ  " ٦٘ؾ ك٫ٟر خجكٞ ـت٫ك٥ج ، ثٜز٦ه٫جر ثٜز٪ زغ٦ل ؾ٠٦ زٛـثـ٤ج
  . "م٦ 

ثُٜـح ثٜشالشذ ثٜدؿ٠٫ ز٦ٜد٦ث خكدي    أغؾ ثأل١ٟج  ، ٦ٛج٠ ثألكزجؿ ١ٟٓٞ 
  . ٫١جخذ ٠َ مُح ٕٝكي٠٫"  ٜط١ذ م٦" ثٜٙى٫ذ أٟجٞ 
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٦زخ٠٫ ٣ٜ ٕد٪  ، ٤٦ٛؿث أز٫ع ٜٝم٫ٙـ٩ أ٠ ٫كج٤ٞ ٕ٪ ئَؾثؾ ٟٝٔ ثٜٙى٫ذ 
 . ٤ؿ٢ ث١ٟٜجكخذ ٟؾ٧ ىُٔ ثُٜـح ٦ىُٔ ٦كجت٥ٝٞ ٕ٪ ثٜؾٕجٌ َد٠ ٘ىد٫ز٥ٞ  

خ٫ٙجؾز٥دج ٟد٠   ٫٦٘ر هٝذ ثٜم٫ٙـ٩ خجٜغـٛذ ث٦ٜي٫١دذ ٦ ، ٕ٪ أ٦ثتل ثٜشالش١٫جر
  . ثٜٟطٝك٠٫٫

الكخجح ك٫جك٫ذ ٦أؽدـ٧  " ١ٟٓٞ " ٦٘ؾ زـٚ ثٜم٫ٙـ٩ ٟٛزح ثٜٟغجٟ٪  
٦ث١زٙل ٫ٜزٟـ٠ ٕ٪ ٟٛزح ، ٫١ذ ثٜز٪ ٛج٠ ٫ٛزكخ٥ج ١٤ج٥ٚـْٞ ثٜٟٙؾـد ثٜٟ، ٟجؾ٫ذ

  . "١٦َ٪ َخؾ ث٥ٜجؾ٩ " ثٜٟغجٟ٪ ثألكزجؿ 
ذ ٨١ُ٫ خجٜغ٦ثؾس ثٜك٫جكد٫ ، "١٦َ٪ َخؾ ث٥ٜجؾ٩ " ٛج٠ ٟٛزح ثألكزجؿ   

ثٜم٫ٙـ٩ ئٜد٨ ٟٛزدح   أغٟؾ  ٦٘ؾ أشجـ ث١زٙجل . أٛشـ ٠ٟ ١َج٫ز٣ خجٜطج١ح ث١٥ٟٜ٪
ئؿ ثَزخـ ، "ثٜم٫ؼ ثكُؾ ثٜم٫ٙـ٩ " ، غ٫ًٖذ أخ٣٫، "١٦َ٪ َخؾ ث٥ٜجؾ٩ " ثألكزجؿ 

" ثٜم٫ؼ ثكُؾ "ٕ٪ غ٠٫ ٛج٠ ، ٤٫٠ؿث ثال١زٙجل خٟشجخذ ث١زٙجل ئ٨ٜ ه٦ٖٔ ثٜٟطٝك٫
  . مؽه٫ج" أ٠٫ٟ " ٦ٜٝغجص ٠ٟ أٛشـ ث١ٜجق خٓىج ُٜجتٝذ ثٜغك١٫٪ 

ئؿ ٦طؾ ٕ٪ ٤دؿث ثال١زٙدجل   ، ثخ٣١ ٛج٠ ٣ٜ ـأ٩ آؽـأغٟؾ  ٠ٜٛ٦ ثألكزجؿ 
ٕـهذ ؿ٤خ٫ذ الَؾثؾ ٟٝٔ آؽـ ٠َ ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٫غ٣ٟٝ ث٦ٜٕدؾ ثُٜـخد٪   

٦ٟك٨ " ٦ٛج٠ ٤ؿث ث٦ٜٕؾ ٫ُزخـ ٟٟشال ٜٝغـٛذ ث٦ٜي٫١ذ ٫ـأك٣ ثٜك٫ؾ ، ثٜٖٝكي١٫٪
" ٟٛؾ١٦جٜؾ  ـثٟف٩ " ١ؾ٠ ٦ثطزٍٟ ٍٟ ثٜٟكزـ ثٜؿ٩ كجٕـ ئ٨ٜ ٜ" ٛجًٞ ثٜغك١٫٪ 

 . ـت٫ق ث٦ٜفـث  ثٜخـ٫يج٫١ذ ٜمـظ ثٜٟيجٜح ث٦ٜي٫١ذ
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 عـل الراتـالفص
 

 بلـبح والىضـيرث الكفـهش
 

ٕ٪ أ٦ثتل ثٜشالش١٫جر ثفؾثؾ زٟـق ثٜم٫ٙـ٩ خجٜٟغجٟجد ٦ؽه٦هج ٕد٪   
ثٜكٝيجر ج ٥ٕج١ز٥فز ٦غؾشر أغؾثس ثٜخـثٗ ؽالل ؿٜٚ،، ٟطجل ثٜٙىج٫ج ث٦ٜي٫١ذ

، ثٜخـ٫يج٫١ذ ٕـهذ ٜزٙؾ٫ٞ َؾؾ ٠ٟ ث٦ٜي٠٫٫١ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٜٝٙىدج  ٜٟغدجٟٛز٥ٞ  
  . ٦زخـٌ ثٜم٫ٙـ٩ ٜٝؾٕجٌ ٠َ ٤إال  ث٦ٜي٠٫٫١

٦غىـ ٟغجٟٛذ ثٜمد٥ؾث   ، ٦٘ؾ ثمزـٚ ُٕال ٕ٪ َؾؾ ٠ٟ ٤ؿ٢ ثٜٙىج٫ج 
٦فثـ٤ٞ أٛشـ ٠ٟ ٟدـد  ، "ٕإثؾ غطجف٩ ٦َيج ثٜف٫ـ ٦ٟغٟؾ طٟط٦ٞ "ثٜشالشذ 

٫ٙذ ث٦ٕ٦ٜؾ ث٦ٜي٫١ذ ٦ثٜمُخ٫ذ ثٜز٪ ٛج١ر زدف٦ـ٤ٞ ٜزمدط٥ُ٫ٞ   ٕ٪ ثٜكط٠ ٍٟ خ
  . ٦مؾ أفـ٤ٞ ١٦ٙل ٦َثئ ثٜطٟج٫٤ـ ئ٥٫ٜٞ ٘خل ز٫ٖ١ؿ غٛٞ ثإلَؾثٞ ٥٫ٕٞ

أـثؾ ثٜم٫ٙـ٩ ثال١هـثٔ خُؾ ؿٜٚ ئ٨ٜ ثُٜٟل ٕد٪ ثٜٟغجٟدجد ٦زدـٚ     
٠ٜٛ أغؾثس ٕٝكي٠٫ مؾز٣ ٠ٟ طؾ٫دؾ ئٜد٨ ٫ٟدؾث٠ ثُٜٟدل     ، ث١ٜمجي ثٜك٫جك٪

٦ال ك٫ٟج خُؾ ثكزٖغجل أٟـ ث٥ٜطـد ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ٦٘ؾ٦ٞ ث١ٟٜؾ٦ح ثٜك٫جك٪ ٦ث٦ٜي١٪ 
  . "آـشـ طـث٫ٖ١ل ٦ث٦٥ٛح " ثٜكجٟ٪ ثٜطؾ٫ؾ ثٜط١ـثل 

٘ؾ ثكزٖغل ٕ٪ زٝدٚ ثٜٖزدـد   ، ٦ٛج٠ أٟـ ث٥ٜطـد ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫ 
، ـ٫ذ ث١ٜجف٫ذ ٦٥٫ٜٝؾ ثألٜٟج٠ز٦ٝؽه٦هج خُؾ ثىي٥جؾ ثٜغـٛذ ث٥ٜ، خمٛل ؽي٫ـ

٦٘دؾ أؾر ث١ٜجف٫دذ   ، ٦ٖد ٦فخؾد ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ٛل ثُٜدجٜٞ ثٜؿ٠٫ ٛج٦١ث ٫ُزخـ٠٦ ه
٦ٛج١ر ٤طـد ٟؽ٫ٖدذ  ، خجىي٥جؾثز٥ج ئ٨ٜ ٤طـد ث٦٥٫ٜؾ خٟط٥َ٦ٟٞ ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫

  . ٠ٟ ٦ط٥ذ ١ًـ ثُٜـح
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ئؿ خُؾ أ٠ ٛج٠ ٟط٦ٌٟ ث٥ٜطـد ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫ ٕ٪ ثٜٖزدـد ٟد٠    
٦هدٝر  ، أٜٔ ٥ٟجطـ ٥٫د٦ؾ٩  35٘ؾ ٦هل ئ٨ٜ  1922ئ٨ٜ َجٞ  1919َجٞ 
٦خؿٜٚ ٕدجٗ  ، أٜٖج 162ث٨ٜ 1935طـد ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ٕ٪ َجٞ ٦ثغؾ ٕٙي ٦٤ َجٞ ث٥ٜ

 . (1)َؾؾ ث٥ٟٜجطـ٠٫ ٕ٪ ٟؾ٧ أـخُذ أ٦َثٞ ٟطزُٟذ
٦ٕـ ز٣١٫٫ُ خزدجـ٫ؼ  " ثٜط١ـثل ٦ث٦٥ٛح " ٦٘جٞ ث١ٟٜؾ٦ح ثٜكجٟ٪ ثٜطؾ٫ؾ    
خٟغج٦الر ٟؽزٖٝذ ٜز٫٫ٍٟ ثٜغـٛذ ث٦ٜي٫١ذ ٦ثطزدؿثح أخ١دج     1931/  5/  13

  . ح ثٜـ٫ُٕذ ٜؾ٥٫جهئ٨ٜ ثٜكٝيذ ٦مٓل ث١ٟٜجثألكـ ثٜٛخ٫ـد 
١٦مي ثألكزجؿ ثٜم٫ٙـ٩ ٦ٕـث ٦٤ ٦أ٘ـث٣١ ٟد٠ ثٜمدخجح ثٜٟزغٟكد٠٫     

. ٫ٙجً ثٜم٦ُـ ث٦ٜي١٪ ٜؾ٧ ثألٟدذ ث٦َٟؾ٦ث ئ٨ٜ ، ٦٘٦ٜٝٔ ٕ٪ ٦ط٣ ٤ؿث ثٜؽيـ
ٛج٠ ٟإكك٦ ٤ؿث ثٜغدفح  ، 8/1933/ ٦3ٜٟج زؤكق غفح ثالكزٙالل خزجـ٫ؼ 

٣١ٜٛ ـٕو ، ٥ٞ ٕ٪ ًُٟٞ ثطزٟجَجر ثٜغفحٕجمزـٚ ُٟ، ٠ٟ أهؾ٘ج  ثٜم٫ٙـ٩
أل١د٣ ٛدج٠ ١٫ٖدـ خيخ٫ُزد٣ ٟد٠ ثٜغفخ٫دذ       ، ٟجٞ ئ٨ٜ ه٣ٕ٦ٖى١خاهـثـ ثال
  .٦ثألغفثح

ثٜز٪ زٙدٍ َٝد٨   ، غؾشر ٟؤكجد ثـو َـح ثٜغ٦ثـس، ٕ٪ زٝٚ ثٜٖزـد 
ؾ١٦ٞ ٛج١ر  ٦400.000ٟكجغز٥ج ، ثٜكجغل ثٜٖٝكي١٫٪ خ٠٫ ٫٘كجـ٫ذ ٥١٦ـ ثٜٖجٜٗ

٦ز٥ٟٛٝج أكـد ثٜز٫ج٠ ٦أكـد ثٜٙهجـ ٠ٟ ٫جٕج ٦أكـد أكـد َـخ٫ذ  2546زك٥١ٛج 
خؤٟـ ٠ٟ ، ٦1929٘ؾ يـغر ثألـو ٕ٪ ثٜٟفثؾ ث١ُٜٝ٪ َجٞ . كـكٗ ثٜٝخ١ج٫١ذ
، ٜزكؾ٫ؾ ؾ٠٫ ٦٥٫ٜؾ ٕـ١ك٠٫٫ ٨َٝ أهدغجح ثألـو ثٜٝخ١دج٠٫٫١  ، ٟغٟٛذ ١جخٝق

٦ثكزهؾـر غٟج ٠ٟ ثٜٟغٟٛدذ خيدـؾ كدٛج٥١ج    " ث٫ٜٛـ٠ ٛج٫ٟر " ٕجمزـز٥ج 
ـ   ٦ٜٞ ، ٦ث ٥١َج خ٦ٙد ثٜكالظ ثٜخـ٫يج١٪ثُٜـح ٥١ٟج،ٕجطٝ  زطدؾ ٟٙدج٦ٟز٥ٞ ألٟد

  . ثإلطال 
                                                        

 . 34 ن ،1990َٟج٠  ،9555فمشطيو عبن  ،أغٟؾ ثٜم٫ٙـ٩ (1)
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٦ؿ٤ح ثٜم٫ٙـ٩ ٍٟ ٫ٖٜٔ ٠ٟ ثٜٟغج٠٫ٟ ثُٜـح ٜٝزغ٫ٙدٗ ٕد٪ ٤دؿ٢     
٦أؿ٥ٝ٤ٞ ٟج مج٤ؾ٦ث،ٕٙؾ ـأ٦ث ـطجل ثٜمدـيذ ثإل١ط٫ٝدف    ثٜٟؤكجد ٨َٝ ثٜيخ٫ُذ،

ٟتجر َجتالر ثٜٖالغ٠٫ ثُٜـح ٠ٟ أـثى٥٫ٞ خج٦ٜٙد ٦زغدر  ، ٫يـؾ٠٦ خغٟجق
  . ؾ ثٜكالظز٥ؾ٫

غىـ٢ ـطجل ، ٦1923َٙؾ ٟإزٟـ ٦ٟ٘٪ ٕ٪ ٟؾ٫١ذ ٫جٕج ٕ٪ آؿثـ َجٞ  
٦ؽيح ثٜم٫ٙـ٩ ؽيخذ ٫٦٘ذ ٦ٟإشـد ٕ٪ ثٜٟدإزٟـ  ، ثٜغـٛذ ث٦ٜي٫١ذ ط٥ُ٫ٟٞ

٦غدؿـ  ، ٦غؾس ثٜغجىـ٠٫ خمٛل ٟدإشـ َٟدج ـأ٧ ٕد٪ ٦ثؾ٩ ثٜغد٦ثـس    
  . ثٜغجىـ٠٫ ٠ٟ ٟه٫ـ ٟمجخ٣ ١٫زًـ ثُٜـح ٕ٪ ٛل ٟٛج٠ ٠ٟ ٕٝكي٠٫

٦أؾ٧ ، 1933ثٜم٫ٙـ٩ ؾـثكذ ثٜغ٦ٙٗ ٕ٪ ٥ُٟؾ ثٜغ٦ٙٗ َدجٞ  ٦أ٨٥١ 
 . ٦ؿٜٚ ٫ٜز٠ٟٛ ٠ٟ ٟٟجـكذ ١٥ٟذ ثٜٟغجٟجد، ث٠٫ٟ٫ٜ ٕ٪ ٟٛزح ثٜٙجى٪ ثٜخـ٫يج١٪

ئال أ٠ ، ٨َٝ٦ ثٜـْٞ ٠ٟ ثفؾ٫جؾ ث١ٜمجي ثٜغفخد٪ ٕد٪ زٝدٚ ثٜٖزدـد     
٦ٜدٞ ١٫ىدٞ أل٩ غدفح ٟد٠     ، ثٜم٫ٙـ٩ ٜٞ ٫مزـٚ ٣٫ٕ ٦ٜٞ ٫ؽو ْٟدجـ٢ 

٫٦إ٠ٟ خدـن  ، ك١ٖٝجأ١٫ٖـ ٠ٟ ثٜزُهح ثٜغفخ٪ ٟٛج  ؿٜٚ ث٣١ ٛج٠، ثألغفثح
  . ثٜه٦ٖٔ ٕ٪ طخ٥ذ ٦ي٫١ذ ٦ثغؾد ٦ٟزغؾد

َٙؾ ثٜم٫ٙـ٩ ٘ـث٣١ ٨َٝ ثٜك٫ؾد ١ك٫خذ ثخ١ذ ثٜك٫ؾ َخؾ ، 1933ٕ٪ َجٞ  
شٞ كجٕـ ٍٟ َـ٦ك٣ ئ٨ٜ ، ـت٫ق خٝؾ٫ذ َٛج ٟٛج ؿٛـ١ج ٠ٟ ٘خل، ثٜٖزجظ ثٜكُؾ٩

٨ ثٜكٖـ ئ٨ٜ أ٦ـ٦خج ٟٛج ٛج٠ ٟٖىال ؿٜٚ َٝ، ٟؾ١٫ذ يخـ٫ج ٜٙىج  م٥ـ ثُٜكل
  . ٫ُٖل أ٘ـث٣١ ٠ٟ أخ١ج  ثٜؿ٦ثر

٦خ١٫ٟج ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ْجتخج ٠َ ، 1934أ٩ ٕ٪ َجٞ ، خُؾ َجٞ ٠ٟ ؿٜٚ 
٦ٟك٨ ٛدجًٞ  " خ٫ز٣ ٫مجـٚ ٕ٪ زم٫٫ٍ طشٟج٠ ثٜف٫َٞ ثٜٖٝكي١٫٪ ثٜـثغل ثٜك٫ؾ 

  . أ١طخر ف٦طز٣ أ٨ٜ٦ خ١جز٣ غ٠٫ ٛج٠ ٦٤ ْجتخج ٠َ ثٜخ٫ر" ثٜغك١٫٪ 
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" ثٜم٫ؼ َف ثٜؾ٠٫ ثٜٙكجٞ" طج ٢ ١خؤ ثكزم٥جؾ ثٜٟـغ٦ٞ ، 1935 ٕ٪ َجٞ 
  . ؾ٠٦ ز٦ٍ٘

ؽي٫خج " ثٜم٫ؼ ثٜٙكجٞ "ؿٜٚ ث٣١ ٛج٠ ٫ُـٔ ، ٦ٛج٠ ؿٜٚ ٟٖجطؤد زجٟذ ٣ٜ 
٦ٜٞ ، ٣١ٜٛ ٛج٠ ٫ط٥ل ٛل م٪  ٠َ غـٛز٣، ٦٦ثًَج ٕ٪ طجٍٟ ثالكزٙالل خغ٫ٖج

ُٟد٠٫  " ٕزي٦ٌ ٠ٟ ٦ٕـ٢ ٟدٍ ف٫ٟٝد٣ ثٜٟغدجٟ٪   ، ٫ُـٔ خ٥ج ئال خُؾ زٖطـ٤ج
  . ٜٝؾٕجٌ ٠َ خ٫ٙذ إٔـثؾ ثٜز٫ً١ٞ ثٜٙكجٟ٪ ثٜٟكٝع ٕ٪ ٟغٟٛذ ط٠٫١" ثٜٟجى٪ 

ٛدجٟال ٦٦ثكدُج   ئىـثخًج أىـخر ٟؾ١٫ذ ٫جٕج ، 1936/ 4/ 19خزجـ٫ؼ  
٦ٜخيل ث٦ٜٙثر ثٜخـ٫يج٫١ذ خجٜكدٛج٠ ثُٜدـح ٕد٪     ثكز١ٛجـث ٜألغؾثس ثٜؾث٫ٟذ،

ٕٝكدي٠٫ ط٥ُ٫ٟدج أ٠   ٦ٜٞ زٝخس خ٫ٙذ ٟؾ٠ ، ٟؾ١٫ذ ٫جٕج خ٦غم٫ذ ٦٘ك٦د ٟز١ج٫٤ذ
  . أىـخر ٤٪ ثألؽـ٧ زىج١ٟج ٍٟ ٟؾ١٫ذ ٫جٕج

٘جٞ ثٜم٫ٙـ٩ ٍٟ ١ٖـ ٠ٟ ـطجالر ثٜٟؾ١٫دذ خزؤكد٫ق   ، ٦ٕ٪ ٟؾ١٫ذ َٛج 
٦خُؾ ؿٜٚ كجٕـ ٍٟ َدؾؾ  ، ٜط١ذ ٫ٟ٦٘ذ ٨َٝ ْـثـ ٟج طـ٧ ٕ٪ ثٜٟؾ٠ ثألؽـ٧

ثٜمٟجل ئ٨ٜ ثٜٙؾق ٜٝدؾ٦َد ٦ثُٜٟدل َٝد٨    ٦كجتـ ١ٟيٙذ ٠ٟ ـطجالر ثٜط٫ٝل 
٦ئ١مدج  طخ٥دذ ٦ي٫١دذ زطٟدٍ     ، خ٠٫ ـطجل ثٜغـٛذ ث٦ٜي٫١ذـن ثٜه٦ٖٔ 
 /٦25أؽ٫ـث ٦خزدجـ٫ؼ  ، ٦أشٟـر ٤ؿ٢ ثٜط٦٥ؾ خُو ثٜم٪  . ه٥ٕ٦ٖٞ ط٥ُ٫ٟج

ٜزٟشل َـح ٕٝكي٠٫ أٟجٞ ثٜكٝيجر ، زٞ زم٫ٛل ثٜٝط١ذ ثُٜـخ٫ذ ث٫ُٜٝج، 1936 /4
٦ٜدٞ  ، ثٜخـ٫يج٫١ذ ٤٦ؿث ثٜزم٫ٛل  ٛج٠ َخجـد ٠َ ٟهجٜغذ خ٠٫ ثُٜجتالر ثٜٛخ٫ـد

ؿ ٤ؿ٢ ثٜٝط١ذ ٜألكٔ ٠َ ث١ٟٜجفَجر ثُٜجت٫ٝذ ثٜزد٪ ٛج١در ز٫ٟدف ث٦ٜىدٍ     زم
٦٘ؾ مٟٝر ط٫ٍٟ ث١ُٜجهدـ ث٦ٜي٫١دذ   ، ثالطزٟجَ٪ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ ٕ٪ زٝٚ ثٜٖزـد

  . ثُٜجٟٝذ ٕ٪ ث٫ٟٜؾث٠
٦ٛدج٠  ، ٦زٖطـ خُؾ ؿٜٚ ثىـثح ثٜكزذ ثم٥ـ ٕ٪ ط٫ٍٟ أ١غج  ٕٝكي٠٫ 

، ؽخذ ٕ٪ ٛدل ٟٛدج٠  شٞ زي٦ـ ئ٨ٜ ًٟج٤ـثر هج، ثإلىـثح ك٫ٟٝج ٕ٪ ثٜخؾث٫ذ
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ز٥دجطٞ  ، ٨ٜ ٫٘جٞ ٦غؾثر ٟكٝغذ ٠ٟ ثٜٟزي٠٫َ٦ئ٦ ٦شٞ ث١زٙل ئ٨ٜ ٖٛجظ ٟكٝع،
ٟكزٟؾد ث٠٦ُٜ ٦ثٜٟكدجَؾد ٟد٠ ثٜٝطدج٠    ، ٦ز١كغح ٤٦٪ زٙجخل ٕ٪ ٛل ٦ٍٟ٘

  . أ١متر ٕ٪ ٛل ٟؾ١٫ذ ٦٘ـ٫ذ ٕ٪ ٕٝكي٦٠٫ث٫ٟ٦ٜٙذ ثٜز٪ كخٗ 
إٔٙدؾز٥ج  ، ٥جٕٙؾ ٛج١ر ثٜٟٖجطؤد زجٟذ ٦ٟؿ٤ٝذ ٜ، أٟج ثٜكٝيجر ثٜخـ٫يج٫١ذ 

٦ثَزٙٝر ثُٜؾ٫ؾ ٠ٟ ثأل٤دجٜ٪  ، ٕؤ١َٝر غجٜذ ثٜي٦ثـب ٦ٕـث ٥٫َ٦ج ٦أَهجخ٥ج،
٦ٛدج٠ ثٜمد٫ٙـ٩   ، ٦ٕـىر ثإل٘جٟذ ثٜطخـ٫ذ ٨َٝ ثٜٟمزخ٣ خ٥ٞ ٠ٟ ثٜد٦ي٠٫٫١ 

ٌ    ، ؽالل ؿٜٚ ٣ٝٛ ٥ٟٝخدج  ، ال ٫ٛٔ ٠َ ثٜؽيجخذ ٕد٪ ٛدل ١ٟجكدخذ ٦ثطزٟدج
ثٜد٦ي١٪ ٦زؤ٫٫دؾ   ٦ٜٞ زـؾ٣َ غجٜذ ثٜي٦ثـب ٠َ ثٜؾ٦َد ئ٨ٜ ثُٜٟل ، ث٦ُٜثئ

  . ثٜش٦ـد ٦ـٍٕ ث٫٦١ُٟٜجر
" كدٟؼ "٦ٜٞ زٝخس ثٜكٝيجر ثٜخـ٫يج٫١ذ أ٠ ثَزٙٝز٣ ١٦ٖز٣ ئٜد٨ ٟؾ١٫دذ    

٦ٟد٠ ١٤دجٚ   ، ث٦ٜثُ٘ذ ٨َٝ كجغل خغ٫ـد يخـ٫ج ثٜمـ٘٪ ٕ٪ مٟجل ٕٝكدي٠٫ 
٤٦د٪ آؽدـ ١ٙيدذ    ، ؿثر ث٫ٟٜج٢ ثُٜٟؾ٫١ذ ثٜم٫٥ـد" ثٜغٟذ "أخُؾز٣ ئ٨ٜ ١ٟزطٍ 

 . ٦ٕـىر ٣٫َٝ ثإل٘جٟذ ثٜطخـ٫ذ ١٤جٚ، ٫ذ ثٜك٦ـ٫ذكٛج٫١ذ ٨َٝ ثٜغؾ٦ؾ ثٜٖٝكي١٫
ٜٞ ٫ٖر ٕ٪ َىؾ٢ أ٦ ٫غدؾ ٟد٠   ، ٦ثًٜجٜٞ ٠ٜٛٞ ٤ؿث ثإلطـث  ثٜهجـ  

٦ؿٜٚ ٜٙدـح  ، خل فثؾ٢ زؤططج، ١مجي٣ ث٦ٜي١٪ ٟٛج ٛج٠ ٫ؤٟل ثٜٟكزُٟـ ٫٦ز٨١ٟ
غ٫س ثهخع ٫مج٤ؾ ٠َ ٛشح َخد٦ـ ثٜٟطج٤دؾ٠٫   ، ث٦ٍٟٜ٘ ٠ٟ ثٜغؾ٦ؾ ثٜك٦ـ٫ذ

ٕٙجٞ ٦٤ ٫ٖٜ٦ٔ ٠ٟ  فثؾ٢ ؿٜٚ َفٟج ٦زه٫ٟٟج ١٦مجيج،٦ .٦ثألكٝغذ ٠ٟ ك٦ـ٫ج
ـٕج٣٘ ثٜٟخُؾ٠٫ ٣ُٟ خز٦ف٫ٍ ١ٟم٦ـثر ثٜش٦ـد ٕد٪ ط٫ٟدٍ أ١غدج  ث١ٟٜيٙدذ     

  .ثٜمٟج٫ٜذ
١ؾث  ٦ٟط٥دج  ، أهؾـر ثٜٝط١ذ ثُٜـخ٫ذ ث٫ُٜٝج، 1936/ 10/ 11خزجـ٫ؼ  

ئ٨ٜ أخ١ج  ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ زؾ٤٦َٞ ٣٫ٕ ئ٨ٜ ٦٘ٔ ثٜش٦ـد ٦ثإلؽالؾ ئ٨ٜ ثٜك١٫ٛذ 
 ثَزٟجؾث ٨َٝ ىٟج١جر ٦ز٥ُؾثر زٝٙز٥ج ٠ٟ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ثُٜـح،، ٦ث٥ٜؾ٦ 
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ٕٙؾ إٔـطر ٠َ ثٜٟخُؾ٠٫ ٦ؽجهذ ثٜمد٫ٙـ٩   ٦ٛزُخ٫ـ ٠َ غك٠ ٫١ذ ثٜكٝيجر،
  . غ٫س َجؾ٦ث ط٫ُٟج ئ٨ٜ ٟؾ٥١ٞ ٦٘ـث٤ٞ ثٜز٪ ثخُؾ٦ث ٥١َج، ٦ـٕج٣٘ ث٠٫٫ٖ١ٟٜ

ثُٜٟل ٕ٪ َجؾ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ َٛج خُؾ ثإلٕـثص ٣١َ، ٦ثكزؤ١ٔ ٟٟجـكذ  
٦طٍٟ ثٜٟجل ٠ٟ ٣َٟٝ، الكزت١جٔ ٟك٫ـد ثٜٖٛجظ ثٜي٫٦ل ىدؾ   ٟطجل ثٜٟغجٟجد،

 . ثٜٟكزُٟـ
، كجٕـ "ث٦ٜٝـؾخ٫ل " ١َ٦ؾٟج غىـر ثٜٝط١ذ ث٫ٟٜٛٝذ ثٜخـ٫يج٫١ذ خـتجكذ  

٦ثٜز٨ٙ ١٤دجٚ خ٫ٙدجؾد ثٜٖٛدجظ    ، ٦خٙ٪ ٥٫ٕج غ٦ثٜ٪ ثٜم٥ـ، ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ثٜٙؾق
٠٦ٛ٫ٜ َى٦ث ٕ٪ ث٦ٜٕؾ ثٜؿ٩ ك٫زٛٝٞ أٟجٞ  ث٦ٜي١٪، ٦ؾَز٣ ثٜٝط١ذ ثُٜـخ٫ذ ث٫ُٜٝج

٠ٜٛ ثٜم٫ٙـ٩ ـٕو ؿٜٚ ، ٫ٜ٦زغؾس ٠َ ث١ٜجغ٫ذ ثٜٙج٫١٦١ذ ٜٝٙى٫ذ ".ٜط١ذ خ٫ل " 
٦خُؾ " ٜط١ذ خ٫ل " خاخج  ٟكز١ٛـث ٦ٟثٕٙذ ثٜٝط١ذ ثُٜـخ٫ذ ث٫ُٜٝج ٨َٝ ثٜٟش٦ل أٟجٞ 

/ 7أهؾـر زٙـ٫ـ٤ج خزدجـ٫ؼ  ، أ٠ أ٥١ر ثٜٝط١ذ ثطزٟجَجز٥ج خجأليـثٔ ث٫١ُٟٜذ
ٕشدجـر شدجتـد   ، ٦ث٘زـغر ٣٫ٕ زٙك٫ٞ ٕٝكي٠٫ خ٠٫ ثُٜـح ٦ث٦٥٫ٜؾ، 1937 /7

خزدجـ٫ؼ  " خكد٦ـ٫ج  " ٦َٙؾ٦ث ٟدإزٟـث ٦ي٫١دج ٕد٪ خٝد٦ؾث٠     ، ثُٜـح ٜؿٜٚ
  . زٟؽو ٠َ ثمزُجل ٫٥ٜح ثٜش٦ـد ٠ٟ طؾ٫ؾ ،8/9/1937
٘جٞ ثٜشد٦ثـ خ١هدح ٟٛد٠٫ ٜٟٝكدزـ     ، ٦ٕ٪ ئغؾ٧ ٫َٟٝجر ثٜٟٙج٦ٟذ 
ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ث١ٜجهدـد،  ، ٦ز٦١ٟٛث ٠ٟ ٘ز٣ٝ، ٫يج١٪غجٛٞ ٦ٜث  ثٜط٫ٝل ثٜخـ "ث١ؾـ٦ف"

٦َٟؾر ئ٨ٜ ثكزُٟجل ث٫ٜؾ ثٜغؾ٫ؾ٫ذ ، ٦ٛمـر خـ٫يج٫١ج ٠َ أ٫١جخ٥ج ٥ٜؿث ثٜغجؾس
٠ٟ٦ ى٠ٟ ثإلطدـث ثر ثأل٫١ٟدذ ثٜزد٪     . ٥َٝج زـؾ٥َٞ ٕ٪ ُٟجٟٝز٥ج ُٜٝـح،

٦ثَزٙٝر ١٦ٖر ًُٟٞ أَىجت٥ج ئٜد٨  ، ٘جٟر خغل ثٜٝط١ذ ثُٜـخ٫ذ ث٫ُٜٝج، ثزؽؿز٥ج
ٕٙؾ زٟٛد٠ ٟد٠   " ثٜغجص أ٠٫ٟ " أٟج ـت٫ق ثٜٝط١ذ ثٜٟـغ٦ٞ ، "ك٫مل " طف٫ـد 

  . ث٥ٜـح ئ٨ٜ ٜخ١ج٠ خيـ٫ٙذ ٟش٫ـد
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٦ٛج٠ ٘ؾ ثؽزخؤ ٕ٪ ثٜٙدؾق ٕد٪ خ٫در    ، ٦أ٦٘ٔ ثٜم٫ٙـ٩ ٠ٟ٫ٕ أ٦٘ٔ 
ٟٓد١ٞ  " شٞ ث١زٙل ئ٨ٜ خ٫در ثٜٟغدجٟ٪    ٟؾد،" َٟـ هجٜع  ثٜخـ٦ْش٪ "٣ٙ ٫هؾ

  . لغ٫س خٙ٪ ٟؽزختج ئ٨ٜ أ٠ ز٥ؾأ ثٜغج" ث٫ٜجق ١ٟٓٞ 
ىجٗ ثٜم٫ٙـ٩ ؿـَج ٠ٟ غجٜذ ث٥ٜدـح ٦ثٜزؽٖد٪    ٦ٜٟج يجل ثؽزخجإ٢، 

٦٦ىٍ ؽيذ ٜٝكٖـ ٦ث٥ٜـح ٟزؽ٫ٖج، ، ثٜٟكزٟـ ٦هٟٞ ٨َٝ ث٥ٜـح ئ٨ٜ ٟهـ
٠ٜٛ ثٜكٝيجر ثٜخـ٫يج٫١ذ ٘خىر ٣٫َٝ ٕ٪ ٟغيذ ٘يجـ ؾ٫ـ ثٜخٝع ثٜغؾ٦ؾ٫ذ ٕ٪ 

  . ط٦١ح ٕٝكي٠٫ ٦٤٦ طجٜق ٕ٪ َـخذ ثٜٙيجـ ثٜٟكجٕـ ئ٨ٜ ٟهـ
٠ٟ٦ ١٤جٚ ١ٙل ئ٨ٜ كط٠ َٛدج   ئ٨ٜ ٟؾ١٫ذ ْفد ٟٛخال خجٜغؾ٫ؾ،٦أ٫َؾ  

شٞ ١ٙل ئ٨ٜ ُٟزٙدل ثٜٟفـَدذ    ٦خٙ٪ ٣٫ٕ كط١٫ج ٟؾد َمـ٠٫ ٦٫ٟج، ثٜٟـٛف٩،
شٞ إٔـص ٣١َ ٦أ٫َدؾ ئٜد٨   ، غ٫س أٟى٨ ١٤جٚ ٕزـد ثٜؽـ٫ٔ ٦ثٜمزج  ٦ثٜـخ٫ٍ
  . خ٫ز٣ خُؾ أ٠ ز٥ُؾ خُؾٞ ٟٟجـكذ أ٩ ١مجي ك٫جك٪

٫ٖٜٔ ٠ٟ ـطجل ثٜغـٛدذ ث٦ٜي٫١دذ ٕد٪    خُؾ ٟؾد ؾَز٣ ثٜكٝيجر ٍٟ  
ٕد٪ ٟؾ١٫دذ   " ٫ٛـ ٛخـث٫دؾ  " ثٜمٟجل ٜٟٙجخٝذ غجٛٞ ٦ٜث  ثٜط٫ٝل ثٜطؾ٫ؾ ثٜٟكزـ 

ـ  ث١ٜجهـد، و ث١٤٦جٚ طٝق ٕ٪ ٟٛزح ثٜغجٛٞ ٫كزٍٟ ٍٟ ثٜغى٦ـ ئ٨ٜ ثكدزُ
٦ث٨ٜ ك٫ل ٠ٟ ثٜز٥ؾ٫ؾثر ثٜز٪ ٛج٥ٜج ثٜغجٛٞ ٥ٜدٞ  ، خـ٫يج١٪ ٟٟط٦ص ُٜٝىالر

ٞ ٦ٕـو ثٜٓـثٟجر ثٜٛخ٫ـد ٨َٝ ثأل٤جٜ٪ ث٠ ٜدٞ  ٫َ٦٦ؾ٢ خا١فثل ثُٜٙجح ثٜهجـ
  . زز٦٘ٔ ثٜش٦ـد

غز٨ ثزط٥در أ١ًدجـ ثٜغىد٦ـ ئٜد٨     ، ٦ٟج أ٠ أ٨٥١ ثٜغجٛٞ ٫َ٦ؾ٢ 
٦ٜؾ٤مدذ  ، غ٫س ثؽزجـ٢ ثٜط٫ٍٟ ٜٝـؾ ٨َٝ ٟٛٝذ ثٜغدجٛٞ ثٜٟز٦َدؾد   ثٜم٫ٙـ٩،

ثٜغجٛٞ ثٜخـ٫يج١٪ ٦ثَطجح ثٜغى٦ـ، ث١خـ٧ ثٜم٫ٙـ٩ ٫خ٠٫ ٜٝغجٛٞ أ٠ ثٜمدُح  
 . ٠ٜ٦ ٦٫٘ٔ ش٦ـز٣ غز٨ ززغٙٗ آٟج٣ٜ خجالكزٙالل ثٜزجٞ، زجخٍ ٖٛجغ٣ثٜٖٝكي١٫٪ ك٫
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 ٦ؽـص ثٜم٫ٙـ٩ ٍٟ ـٕج٣٘ ٠ٟ ْـٕذ ثالطزٟجٌ، ٦ٜٟج ث١ز٨٥ ثالطزٟجٌ  
أ٠ ثأل٦ثٟـ ٘ؾ هؾـر ٠ٟ ثٜغجٛٞ ، ٤ٟق ٕ٪ ثؿ٣١ أغؾ ث٠٫ًٖ٦ٟٜ ثُٜـح ١٤جٚ

 . خجَزٙج٣ٜ غجل ٦ه٣ٜ٦ ئ٨ٜ َٛج
" يخـ٫دج  " ٕكجٕـ ئ٨ٜ ٟؾ١٫ذ  خل َؾل ٟكجـ٢، ٦ٜٞ ٥٫زٞ ثٜم٫ٙـ٩ خؿٜٚ، 

شدٞ ثزطد٣   " كٟؼ " ٠ٟ٦ ١٤جٚ زجخٍ كٖـ٢ ئ٨ٜ ٟؾ١٫ذ  خؾال ٠ٟ ثٜز٦ط٣ ئ٨ٜ َٛج،
 ٦ٕهل ئ٨ٜ ؾٟمٗ،، ٦ثطزجف ثٜغؾ٦ؾ ئ٨ٜ ك٦ـ٫ج خجٜٙيجـ" ثٜغٟذ "٠ٟ ١٤جٚ ئ٨ٜ 

٠ٟ٦ ١٤جٚ ثزهل ٤جز٫ٖج خف٦طز٣ ثٜٙٝٙذ ثٜز٪ ٜٞ ز٠ٛ زُٝٞ ٣١َ أ٦ َد٠ ٟٛدج٠   
  . ٦ط٦ؾ٢ م٫تج

ٕٙؾ ٛج١در  ، ثطٟل أ٫جٞ َٟـ ثٜم٫ٙـ٩ ٦أٛشـ٤ج ئشجـد، 1938ٛج٠ َجٞ  
أٟج ٦٤ ٕدـثظ ٫ُٟدل خ٥ٟدذ     . ز١زٙل ٠ٟ ١هـ ئ٨ٜ ١هـ ثٜش٦ـد ٕ٪ ٕٝكي٠٫،

٫٦طزٍٟ خٙجؾد ثٜشد٦ـد ثُٜكدٛـ٠٫٫   ، ١٦مجي ٕ٪ ثٜٟطج٠٫ٜ ثٜك٫جك٪ ٦ثإلَالٟ٪
ثٜدؿ٠٫ ٛدج٦١ث   " ثخ٪ ئخـث٫٤ٞ ثٜٛخ٫ـ " ،"غ٫ٞ ثٜغجص ٟغٟؾ ـَخؾ ثٜ" أٟشجل ثٜٙجتؾ 

  . غىـ٠٦ ئ٨ٜ ؾٟمٗ أ٦ ئ٨ٜ خ٫ـ٦ر ٜٙىج  خُو مإ٠٦ ثٜش٦ـد٫
٦٘ؾ آ٣ٟٜ طؾث  ٜٞ ز٠ٛ زك٫ـ ٨َٝ ٟكز٧٦ ٦ثغؾ،، ٠ٜٛ٦ ثأل٦ٟـ ٍٟ ؿٜٚ 

٦ـْدٞ أ٠   ـْٞ ث١زهجـ٤ج ١٦طجغ٥دج،  أ٠ ٫ـ٧ ثٜش٦ـد ز١غـٔ ٠َ ٟكجـ٤ج،
خـ٫يج٫١ج ٘ؾ أـْٟر ٨َٝ ثٜز٦٘ٔ ٠َ ز٫ٖ١ؿ ؽيز٥ج خزٙك٫ٞ ٕٝكي٠٫ خ٠٫ ثُٜـح 

ثٜزد٪  " ٦٦ؾ٫٤ؾ "٦خؾال ٠ٟ ؿٜٚ أـكٝر ٜط١ذ زغ٫ٙٗ طؾ٫ؾد ٤٪ ٜط١ذ   ٦ث٦٥٫ٜؾ،
، أمجـر ٕ٪ زٙـ٫ـ٤ج ئ٨ٜ ثٜه٦ُخجر ثٜز٪ زُزـو ز٫ٖ١دؿ ٟمدـ٦ٌ ثٜزٙكد٫ٞ   

  . 1938/ 11/ ٦9ٛج٠ ؿٜٚ ٕ٪ ٦٫ٞ  ٕزؽٝر خـ٫يج٫١ج ٠َ ثٜٟمـ٦ٌ ـك٫ٟج،
 ٦كخح أ٣ٟٜ ٟج الغ٣ً ٠ٟ أ٠ ثٜش٦ـد خؾأر زغ٫ؾ ٠َ يـ٫ٗ ثٜه٦ثح، 

ثٜزد٪ ـثظ ىدغ٫ز٥ج    يـ٫ٗ ثٜزه٫ٖجر ثٜطكؾ٫ذ ٦ثالْز٫جالر،٦ـثغر زكٝٚ 
" ثٜؾٛز٦ـ أ١د٦ـ  " ثٜٛش٫ـ ٠ٟ ثألخـ٫ج  ٠ٟ٦ خ٥١٫ٞ أؽ٢٦ ثٜيخ٫ح ث٦ٜي١٪ ثٜم٫٥ـ 
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ٕٛج٠ ، ـْٞ ٟج ٕ٪ ؿٜٚ ٠ٟ أؽيجـ، ثٜؿ٩ زي٦ٌ ٦ثىُج ١ٖك٣ ٕ٪ ؽؾٟذ ثٜش٦ثـ
٫ؽـص ٫ٝ٫ٜج ئ٨ٜ ثٜطخجل ٜٟؾث٦ثد ثٜٟهجخ٠٫ ٦ئكُجٔ ثٜطـغ٨ ٠ٟ ثٜشد٦ثـ ٦ٟدٍ   

  . أ٦ ٤ٛؿث ٫٘ل، ؿٜٚ ٥ٕج ٤٪ ٫ؾ ثٜش٦ـد زٟزؾ ئ٣٫ٜ ٕزٓزج٣ٜ
أ٠ ثٜش٦ـد ٜٞ زٓزل ثٜدؾٛز٦ـ  ، ـأ٩ ٦ٙ٫ل، ؿٜٚ ث٣١ زـؾؾ ٕ٪ ٦٘ر الغٗ 

٦ث٠ ثٜؿ٠٫ ٘ز٢٦ٝ ٕ٪ ثٜغ٫ٙٙذ ٤ٞ ثإل١ط٫ٝف خ٦ثكيذ ، أ٦١ـ ثٜؿ٩ ٛج٠ ٕ٪ ه٥ٕ٦ٖج
  خ٠٫ ٦ٜزـك٫ؼ ثُٜؾث، ٦ؿٜٚ ث١زٙجٟج ١ٜمجي٣ ٕ٪ ؽؾٟذ ثٜش٦ـد أ٦ال، أغؾ َٟالت٥ٞ

٤٦٪  ،"ثٜغجص أ٠٫ٟ ثٜغك١٫٪"٦خ٠٫ ف٫َٞ  ثٜخالؾ  ،"ثٜم٫ؼ ثكُؾ ثٜم٫ٙـ٩ "٦ثٜؾ٢ 
  . أ٦ ـهجهذ ٦ثغؾد، زـٟ٪ خؿٜٚ ئ٨ٜ ثهي٫جؾ َه٦ٖـ٠٫ خغطـ ٦ثغؾ

ثٜم٫ؼ "ئؿ أ٠ ، ٦٘ؾ ١طغر ثٜٟإثٟـد ثٜخـ٫يج٫١ذ ثٜؾ٫١تذ ئ٨ٜ ثخُؾ ثٜغؾ٦ؾ 
" ١ٝج ٕ٪ َؾثت٣ ٜٝشد٦ـد  غز٨ طج٤ـ َ" ثٜؾٛز٦ـ أ٦١ـ " ٟج أ٠ ثْز٫ل ثخ٣١ " ثكُؾ 

٦ؾَج ث١ٜجق ئ٨ٜ ثٜزؽٝ٪ ٠َ ١ٟجهـد ثٜش٦ـد ٦زؤ٫٫ؾ٤ج ٦يجٜدح  " ٦ٜٝغجص أ٠٫ٟ 
 .أ١هجـ٢ خ١خؿ ثٜش٦ـد ٦َؾٞ زُج٥١٦ٞ ٥ُٟج ٦ٟكجَؾز٥ج خؤ٩ مٛل ٟد٠ ثألمدٛجل  

٨َٝ٦ ثشـ ؿٜٚ، ٘جٟر ٕ٪ ٟؾ١٫ذ َٛج طٟجَذ ٠ٟ ـطج٥ٜج ٦أ١َٝر ٠َ ُٟجؾثز٥ج 
ئ٨ٜ ه٦ٖٔ ثُٜٟجـى٠٫ ٦زىُىُر ٟٛج١ذ ٦ئ٥١ٞ ٘ؾ ث١ى٦ٟث  ٜٝش٦ـد ٦ٜٝش٦ثـ،

٦ؾثـ ، ٦غف٠ ثألكزجؿ ثٜم٫ٙـ٩ غف١ج مدؾ٫ؾث ٜٟٙزدل أؽ٫د٣    ثٜش٦ثـ ٕ٪ ثٜٟؾ١٫ذ،
ٕؤٟدج أ٠  ، ٟف٣٘ ٦٦ى٣ُ أٟجٞ ؽ٫جـ٠٫ ال شجٜس ٥ٜٟدج ، هـثٌ ٫١َٔ ٕ٪ ١ٖك٣

٢ ٜٝش٦ـد ٦ٜٝش٦ثـ ـْٞ طـثغ٣ ثٜمؽهد٫ذ ٦ثٟدج أ٠ ٫ٛد٠٦ ٦الإ٢    إ٠٦ٛ٫ ٦ال
٠ٟ ٛخجـ أَؾث  ثٜش٦ـد ٦ثٜغدجص  " ثٜم٫ؼ ثكُؾ "  ألكـز٣ ثٜز٪ ٛج٠ ـت٫ك٥ج ٦ثٜؾ٢

  . أ٠٫ٟ
ٕج٠ ثألكزجؿ ثٜم٫ٙـ٩ ٦ـْٞ ١ٛخز٣ خؤؽ٣٫ ، ٦ث١زهـر ثٜٟمجَـ ث٦ٜي٫١ذ 

  . ٟٟج أشجـ غ٫ًٖذ ٦ثٜؾ٢ ٣٫َٝ خٙ٪ ٍٟ ثٜش٦ـد ٦زخجٌ ١مجي٣ ث٦ٜي١٪ ٛجُٜٟزجؾ،
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٦ٍ٘ ٣٫َٝ ثؽز٫جـ ث٫٥ٜتدجر ث٦ٜي٫١دذ    ٕ٪ زٝٚ ثٜٖزـد ثٜؾ٫٘ٙذ ٕ٪ غ٫جز٣، 
ـمغز٣ ٜٝكٖـ ئ٨ٜ زـ٫ٛج ٕ٪ ٥ٟٟذ ٦ي٫١ذ ٦ٟٕؾث ٠ٟ ٘خل ث٫ٜٙجؾد الكزيالٌ  ثٜز٪

  . ئٟٛج٫١ذ ثٜغه٦ل ٨َٝ ثٜؾَٞ ٦ثٜزؤ٫٫ؾ ٜٝش٦ـد ١٤جٚ
٠٦ٛ ثألكزجؿ ثٜم٫ٙـ٩ ٫دز٠ٙ   ٦ٟٟج ـطع ثؽز٫جـ٢ ٥ٜؿ٢ ث٥ٟٜٟذ ثٜهُخذ، 

٦ثٜغ٫ٙٙدذ أ٠ ف٫َٟد٠٫    . ثٜٝٓذ ثٜزـ٫ٛذ ثٜز٪ زٝٙج٤ج ٠َ ثٜٟـغ٦ٟذ أ٣ٟ زٟجٟدج 
" َهدٟر ث١١٫د٦   " ٦ثٜك٫ؾ " ٟٛجل ثزجز٦ـٚ " زٝٚ ثٜٖزـد ٤ٟج ثٜك٫ؾ  ٤ج٠٫ٟ ٕ٪

٦ثؽ٫ـث ثالٟزغج٠ غ٫ٙ٫ٙذ ٦الت٣ ٜٝش٦ـد خُؾ غجؾشذ  . ٛج١ج هؾ٠٫ٙ٫ غ٠٫ٟ٫ٟ ٦ٜثٜؾ٢
  . ثْز٫جل أؽ٣٫

خدل ٘خدل ث٥ٟٜٟدذ    ، ٦ٜٞ ٫زـؾؾ ثٜم٫ٙـ٩ أ٦ ٫ٟجيل ٜٝز٥ـح ٠ٟ ثٜكٖـ 
١ٜٛد٣ ثؽٖدٗ ٕد٪     جخ٫ٍ،٦كجٕـ ئ٨ٜ زـ٫ٛج غ٫س خٙ٪ ١٤جٚ ٟؾد شالشذ أك ٦ٕـث،

ُٕدجؾ ئٜد٨    ٦ٕمل ٕ٪ ئ٫طجؾ آؿث٠ هج٫ْذ ٜٟٝيجٜح ثُٜـخ٫ذ ٕ٪ زـ٫ٛج، ٥ٟٟز٣،
  . خ٫ـ٦ر ٫طـ أؿ٫جل ثٜٖمل ٦ثٜؽ٫خذ

٣١ٜٛ ٍٟ ؿٜٚ ٛدج٠   ٜٞ ٠ٛ٫ ثٜم٫ٙـ٩ َى٦ث ٕ٪ ثٜٝط١ذ ثُٜـخ٫ذ ث٫ُٜٝج، 
٫غىـ ثطزٟجَجز٥ج ث٥ٟٜٟذ، ٦٘ؾ ٦ىٍ ؾـثكذ ٦ث٫ٕذ ٠َ ثٜٛزجح ثألخ٫و ثٜدؿ٩  

٦ثؽزٝٔ غ٣ٜ٦ ثٜفَٟدج    .1939/ 5/ 17أهؾـز٣ خـ٫يج٫١ج ٕ٪ ٦٫ٞ ٛج١ر ٘ؾ 
٦ئٟج ثٜم٫ٙـ٩ ١ٖك٣ ٕٛج٠ ٫ٟ٫ل ٕ٪ ؾـثكدز٣  ، ٠ خ٠٫ ٟإ٫ؾ ٦ُٟجـو٦ثٜٖٝكي٫١٫

ٜدؿٜٚ ٕٙدؾ   ، ٛج٠ ٫ُجـى٣" ثٜغجص أ٠٫ٟ " خ٫ؾ أ٠ ، ئ٨ٜ ٘خ٦ل ٤ؿث ثٜٛزجح، زٝٚ
  . ٟٛج ـٕى٣ ثٜٟإزٟـ ثٜه١٦٫٥٪ أ٫ىج ـٕىز٣ ثٜٝط١ذ ثُٜـخ٫ذ ث٫ُٜٝج،

ؿ٤ح ثٜٛزجح ٕ٪ ي٪ ث١ٜك٫ج٠ ٦ٜٞ ، ٦ٍٟ ث١ؾالٌ ثٜغـح ثُٜج٫ٟٜذ ثٜشج٫١ذ 
 . ٫ُؾ ٫ؿٛـ٢ أغؾ

٦ٟج ٤د٪ أ٫ٟ٤زد٣ خج١ٜكدخذ    ، ٦ُٜل كجتال ٫كؤل ٟج ٦٤ ثٜٛزجح ثألخ٫و 
  -: ٜٝٙى٫ذ ؟ ٦ٜٝط٦ثح ٨َٝ ٤ؿ٢ ثٜزكجإالر أ٦٘ل 
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ٛج١ر غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ٘ؾ أَـخر ٕ٪ ثٜخ٫ج٠ ثٜؿ٩ أهؾـز٣ ٠َ ٕٝكي٠٫  
٠َ ـْخز٥ج ٕ٪ ؾ٦َد ١ٟؾ٦خ٠٫ ٠َ َدـح ٕٝكدي٠٫   ، 1938/ 11/ 9خزجـ٫ؼ 

٦َـىدر  ، ٠َ٦ ث٦ٜٛجٜذ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ٜٝزٖج٦و ٥ُٟٞ خمدؤ٠ ثٜك٫جكدذ ثٜٟٙخٝدذ   
٫ْدـ أ٠  ، ٟٙزـغجز٥ج ٨َٝ ٦ٕ٦ؾ ثُٜـح ٦ث٦٥٫ٜؾ ٛؤكجق ٜزك٫٦ذ ٟزٖٗ ٥٫َٝدج 

ٚ  ، ٦ٕ٦ؾ ثُٜـح ٦ث٦٥٫ٜؾ ٜٞ زٙخل خ٥ؿ٢ ثٜٟٙزـغجر ٕٙدؾ ـأر  ، ٦خ١ج  َٝد٨ ؿٜد
٦٘ؾ ثكزٙـ ـأ٥٫ج خُدؾ  ، ١ٖك٥ج غـد ٕ٪ ٦ىٍ ك٫جكز٥ج ثٜؽجهذغ٦ٟٛذ طالٜز٣ 

٨َٝ ثٜزٟكٚ خجٜٟٙزـغجر ثٜز٪ َـىر َٝد٨ ٦ٕد٦ؾ ثُٜدـح    ، ئُٟج٠ ث١ًٜـ
ٜٙؾ ٛج٠ هٚ ثال١زؾثح ٨َٝ ٕٝكي٠٫ ثٜؿ٩ ث٘دـ ١ه٦هد٣ ٟطٝدق    . ٦ث٦٥٫ٜؾ

ُز٥ج ثٜغ٦ٟٛدجر  خأكجق ثٜك٫جكذ ثٜز٪ ثز، 1922َهخذ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٕ٪ َجٞ 
٤٦ؿث ثٜهٚ ١٫ي٩٦ ٨َٝ ٦َؾ خ٦ٖٝـ ، ج٘خذ ف٤ج  َمـ٠٫ َجٟجثٜخـ٫يج٫١ذ ثٜٟزُ
٦ٟد٠ ٤دؿ٢   ، ٫٦غزٞ ٨َٝ ثٜؾ٦ل ث١ٟٜزؾخذ ثٜزفثٟجر ـت٫كد٫ذ ، ٟٛج ٦٤ ُٟـ٦ٔ

٦٤ ثالٜزفثٞ خغٟج٫ذ ثألٟدج٠ٛ  ، ثالٜزفثٟجر ثٜز٪ ٜٞ ٫ٙٞ أ٩ ؽالٔ غ٦ل زٖك٫ـ٤ج
 ٥١ٟ٦دج ثالٜزدفثٞ  ، ثٜٟٙؾكذ ٦ثٜٟخج١٪ ٦ث٦ٟٜثٍ٘ ثٜؾ٫١٫ذ ٦زك٫٥ل ث٦ٜه٦ل ئ٥٫ٜدج 

٠ٟ مدج٥١ج أ٠ زىد٠ٟ   ، خ٦ىٍ ثٜخالؾ ٕ٪ أغ٦ثل ك٫جك٫ذ ٦ئؾثـ٫ذ ٦ث٘زهجؾ٫ذ
٦زك٫٥ل ث٥ٜطـد ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ٦زمط٫ٍ غمؾ ، ئ١مج  ٦ي٠ ٦ٟ٘٪ ٦٥٫ٜٝؾ ٕ٪ ٕٝكي٠٫

  . ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ثألـثى٪ خجٜزُج٠٦ ٍٟ ث٦ٜٛجٜذ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ
٦٘ؾ أؾـطر آـث  ٦ٟٙزـغجر غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ٕ٪ شالشذ أخ٦ثح ـت٫كد٫ذ  

٪٤ (1).  
 ـ ثٜؾكز٦ -1
 ث٥ٜطـد  -2
 ثألـثى٪  -3

                                                        

 . 225ن   ،1945 ،خ٫ـ٦ر ،الصهيوىيج ،ثٜؾٛز٦ـ ك٫ُؾ خك٫ك٦ (1)
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 : خور ـدشـال -  1
ئ٠ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ زهـظ ث٠٬ ث٣١ ٫ٜق ٟد٠ ك٫جكدز٥ج أ٠ زهدخع    

٣٫٦ زُزخـ ث٣١ ٟٟج ٫ؽجٜٔ ثالٜزفثٟجر ثٜٟزـزخدذ ٥٫َٝدج   ، ٕٝكي٠٫ ؾ٦ٜذ ٦٥٫ؾ٫ذ
٦ثٜزؤ٫ٛؾثر ثٜز٪ أَي٫ر ٜٝمُح ثُٜـخد٪   ١غ٦ ثُٜـح خ٦ٟطح هٚ ثال١زؾثح،

٫ٕٟج ٟى٨ أ٠ ٫طُل كٛج٠ ٕٝكي٠٫ ثُٜدـح ـَج٫دج ؾ٦ٜدذ ٦٥٫ؾ٫دذ ؽالٕدج      
 . الـثؾز٥ٞ

٠َ ٨١ُٟ ئ١مج  ثٜد٦ي٠ ثٜٙد٦ٟ٪ ث٥٫ٜد٦ؾ٩ ٕد٪     : ٦ٜ٦ كؤل كجتل 
ال٠ٟٛ ثٜـؾ ٣٫َٝ خؤ٥١ج ال ز١ُ٪ ٕـو ثٜط١ك٫ذ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ٨َٝ أ٤دجٜ٪   ٕٝكي٠٫،

ٜيجتٖذ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ خٟكجَؾد ث٦٥٫ٜؾ ث٦ٟٜط٦ؾ٠٫ ٕ٪ خل ف٫جؾد ٦ٟ١ ث، ٕٝكي٠٫ ئطٟجال
غز٨ زهخع ٟـٛفث ٠٦ٛ٫ ٣٫ٕ ٜٝمُح ث٥٫ٜد٦ؾ٩ خـٟزد٣ ث٤زٟدجٞ    ، أ١غج  ثُٜجٜٞ

ثٜيجتٖذ ؽ٫ـ ٦أٟدل   ٦٢ٜٛ٪ ٠٦ٛ٫ ٥ٜؿ، ٦ٕؽـ ٠ٟ ث٦ٜط٥ز٠٫ ثٜؾ٫١٫ذ ٦ث١ُٜهـ٫ذ
٦ث٠ ٠ٟ ثٜىـ٦ـ٩ أ٠ ٫ُٝٞ أ٠ ٦ط٦ؾ ثٜمُح ث٥٫ٜد٦ؾ٩ ٕد٪   ، ٕ٪ ثٜزٙؾٞ ثٜغـ

٫ٜق ١ٟٛذ ؿٜٚ ٦٤ ثٜكخح ثٜؿ٩ طُدل ٟد٠ ثٜىدـ٦ـ٩    ٕٝكي٠٫ ٦٤ ٛغٗ ٦
ىٟج٠ ٦ط٦ؾ ٦ي٠ ٦ٟ٘٪ ٦٥٫ٜٝؾ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ ىٟج١ج ؾ٫ٜ٦ج ٦ثالَزـثٔ ـكد٫ٟج  

  . خؤ٣١ ٫كز١ؾ ئ٨ٜ هٝذ زجـ٫ؽ٫ذ ٘ؾ٫ٟذ
ٜٙؾ ـؾؾر ث٦ٕ٦ٜؾ ثُٜـخ٫ذ ٕ٪ ك٫جٗ ثٜٟخجغشجر ثألؽ٫ـد ثٜغطذ ثٜٙجتٝدذ  

خج٫١ٜجخدذ  " ٟٟٛج٠٦٤  ثٜك٫ـ ١٤ـ٩" ث٠ ٕٝكي٠٫ ٟم٦ٟٜذ ٕ٪ ث١ٟٜيٙذ ثٜز٪ ز٥ُؾ 
٦٘دؾ  ، ث٠ ٫ُزـٔ خجكزٙالل ثُٜـح ٥٫ٕدج  ٠َ1915 ثٜغ٦ٟٛذ ثٜخـ٫يج٫١ذ َجٞ 

خغس ١ٟؾ٦خ٠٦ ٠ٟ ثٜخـ٫يج٠٫٫١ ٦ثُٜـح ؽالل ثٜٟإزٟـثر ثٜز٪ َٙؾر ٟدإؽـث  
ٕ٪ ١ٜؾ٠ ٕ٪ هغذ ٤ؿث ثالؾَج  ثٜؿ٩ ٫كز١ؾ ئ٨ٜ ثٜٟـثكالر ثٜٟزخجؾٜذ خ٠٫ ثٜك٫ـ 

٦ٙ٫٦ل زٙـ٫ـ٤ٞ ثٜؿ٩ زدٞ ١مدـ٢ ث٠    ،١٤ـ٩ ٟٟٛج٠٦٤ ٦مـ٫ٔ ٟٛذ خغشج ٦ث٫ٕج
ث١ٟٜؾ٦خ٠٫ ثُٜـح ٦ثٜخـ٫يج٠٫٫١ خؿ٦ٜث ط٥ؾ٤ٞ ٥ٖ٫ٜٞ ٛل ٕـ٫ٗ ٥١ٟٟج ٦ط٥ذ ١ًـ 
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٥١ٜٛ٦ٞ ٜٞ ٫ز٦١ٟٛث ٠ٟ ث٦ٜه٦ل ئ٨ٜ ثزٖجٗ غد٦ل زٖكد٫ـ ٤دؿ٢     ثٜٖـ٫ٗ ث٬ؽـ،
أ٠ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ زؤكٔ ٜك٦  ث٥ٖٜٞ ثٜؿ٩ ١مدؤ غد٦ل خُدو    . ثٜٟـثكالر

٤٦٪ ٠ٟ ٦ط٥ز٥دج ال ٫كد٥ُج ئال أ٠   ، ـثكالرثُٜخجـثر ثٜٟكزُٟٝذ ٕ٪ زٝٚ ثٜٟ
ززٟكٚ خجٜـأ٩ ثٜٙجتل خج٠ ط٫ٍٟ ٕٝكي٠٫ ث٦ٜثُ٘ذ ْـخ٪ ٥١ـ ثألـؾ٠ ٛدج٠ ٘دؾ   

٤٦٪ ٜؿٜٚ ال زكدزي٫ٍ  ، ثكزش٫١ر ٠ٟ ث٥ُٜؾ ثٜؿ٩ ٘ي٣ُ ثٜك٫ـ ١٤ـ٩ ٟٟٛج٠٦٤
أ٠ ز٦ثٕٗ ٨َٝ أ٠ ثٜٟـثكالر زمٛل أكجكج َجؾال ٜالؾَج  خ٦طد٦ح زغ٫٦دل   

  . ٟكزٙٝذٕٝكي٠٫ ئ٨ٜ ؾ٦ٜذ َـخ٫ذ 
ئ٠ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ٟٝفٟذ خهٖز٥ج ثٜؾ٦ٜذ ث١ٟٜزؾخذ أ٠ زىد٠ٟ زـ٫٘دذ   

٦ث٥ٜؾٔ ثٜؿ٩ زـٟ٪ ئ٣٫ٜ ٦٤ ئ٘جٟذ ثٜغٛدٞ  ، ٟإككجر ثٜغٛٞ ثٜؿثز٪ ٕ٪ ٕٝكي٠٫
١٫٦خٓ٪ ث٠ زٛد٠٦  ، ٤٦٪ زـْح ث٠ زـ٧ ٫٘جٞ ؾ٦ٜذ ٕٝكي٠٫ ٕ٪ ث٥١ٜج٫ذ، ثٜؿثز٪

ٕٝكدي٠٫ ثُٜدـح ٦ث٥٫ٜد٦ؾ    زٝٚ ثٜؾ٦ٜذ ؾ٦ٜذ ٫كج٤ٞ ٥٫ٕج ثٜمُخج٠ ث٫ٟٜٟٙج٠ ٕ٪ 
 . خٟٟجـكذ ثٜغٛٞ ٨َٝ ٦ط٣ ٫ٖٛل ىٟج٠ ثٜٟهجٜع ثٜـت٫ك٫ذ ٜٛل ٠ٟ ثٜٖـ٠٫ٙ٫

 : الهجرث  -9
ئ٠ ئؾثـد ٕٝكي٠٫ ٟٖٛٝذ خٟٙزى٨ ثٜٟجؾد ثٜكجؾكذ ٠ٟ هدٚ ثال١زدؾثح    

زك٫٥ل ٤طـد ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ أغ٦ثل ٟالتٟذ ٍٟ ىٟج٠ َؾٞ ئٜغجٗ ثٜىــ خغٙد٦ٗ  
٦خجكزش١ج  ٟج زٙؾٞ ٜٞ ٫غؾؾ ٟؾ٧ ث٥ٜطدـد  . ٦٦ىٍ ط٫ٍٟ ٕتجر ثأل٤جٜ٪ ثألؽـ٧

 .ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ثٜٟك٦ٟظ خ٥ج ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫ ٕ٪ أ٩ ٦ٟىٍ آؽـ ٠ٟ هدٚ ثال١زدؾثح  
ث٣١ ز٫ٖ١ؿث ٜك٫جكذ ئ١مدج  ثٜد٦ي٠   ، ٠ٜٛ٦1922 ٦ـؾ ٕ٪ ثٜٛزجح ثألخ٫و ٜك١ذ 

ث٦ٜٟٙ٪ ث٦٥٫ٜؾ٩، ٠ٟ ثٜىـ٦ـ٩ أ٠ ز٠ٟٛ ثٜيجتٖذ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ خٖٝكي٠٫ ٠ٟ ف٫جؾد 
٤٦ؿ٢ ث٥ٜطـد ال ٠ٟٛ٫ أ٠ ٠٦ٛ٫ ٟٙدؾثـ٤ج خغ٫دس   ، َؾؾ٤ج ٠َ يـ٫ٗ ث٥ٜطـد

٦ٟد٠ ثٜٟغدزٞ   ، ززطج٦ف ٘ؾـد ثٜخالؾ ثال٘زهجؾ٫ذ ٨َٝ ثكز٫ُجح ثٜٙجؾ٠٫ٟ ثٜطؾؾ
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ىٟج٠ َؾٞ ه٫ـ٦ـد ث٥ٟٜجطـ٠٫ َختج ٨َٝ أ٤جٜ٪ ٕٝكدي٠٫ ٦َٟٟدج ٦ث٠ ال   
  . ٫غـ٦ٟث أ٫ذ ٕتذ ٠ٟ ثٜكٛج٠ ثٜغج٠٫٫ٜ ٠ٟ ٥َٟٝٞ

ؾ ثال٘زهجؾ٫ذ ٨َٝ ثالكدز٫ُجح  ٠ٟ٦ ث٦ٜط٥ذ ث٫ُٟٜٝذ ثَزخـر ٘ؾـد ثٜخال 
٦٦ـؾ ٕ٪ ثٜٛزجح ثٜؿ٩ أـكد٣ٝ  ، غؾؾ ث٥ٜطـد ٨َٝ أكجك٫٣ثُٜجٟل ث٦ٜغ٫ؾ ثٜؿ٩ 

" ئٜد٨   1931ـت٫ق ث٦ٜفثـد ثٜخـ٫يج٫١ذ ٕ٪ كد١ذ  " ـٟف٩ ٟٛؾ١٦جٜؾ " ثٜٟكزـ 
٤د٪ ثألكدجق   ، ئ٠ ٘ؾـد ثٜخالؾ ثال٘زهجؾ٫ذ ٨َٝ ثالكز٫ُجح" ثٜؾٛز٦ـ ٦ث٫ف٠ٟ 

غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ال زـ٧ ٕ٪ خ٫ج٠ ثٜؽيذ ثٜك٫جكد٫ذ  ٠ٜٛ ، ث٦ٜغ٫ؾ ٜزغؾ٫ؾ ث٥ٜطـد
 ٦1931ال ٕ٪ ٛزجح ـت٫ق ث٦ٜفـث  ثٜهجؾـ كد١ذ  ، 1922ثٜهجؾـد ٕ٪ ك١ذ 

ٟج ٠ٟٛ٫ زٖك٫ـ٢ خج٠ هٚ ثال١زؾثح ٫ٙى٪ ٥٫َٝج ٕ٪ ط٫ٍٟ ثأل٦٘جر ٦ٕ٪ ٛجٕدذ  
ثًٜـ٦ٔ ث٠ زك٥ل ٤طـد ث٦٥٫ٜؾ ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫ ٨َٝ أكجق ثَزخجـ ٘ؾـد ثٜدخالؾ  

ٟٛج أ٥١ج ال زطؾ ٕ٪ هٚ ثال١زؾثح ٟج ، كز٫ُجح ؾ٠٦ ك٦ث٤جثال٘زهجؾ٫ذ ٨َٝ ثال
٫إ٫ؾ ثٜـأ٩ ثٜٙجتل خج٠ ئ١مج  ٦ي٠ ٦ٟ٘٪ ٦٥٫ٜٝؾ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ ال ٠ٟٛ٫ زغ٫ٙٙد٣  

٦ٍٟ ث٣١ ٫ٜق ٠ٟ ثٜهدُح أ٠  . ئال ئؿث كٟع ٥ٜٝطـد خجالكزٟـثـ ئ٨ٜ ٟجال ٥١ج٫ذ
غزد٨ ث٠٬  ٫ٙجل خج٠ ؿٜٚ ثُٜؾؾ ثٜٛخ٫ـ ٠ٟ ث٥ٟٜجطـ٠٫ ث٦٥٫ٜؾ ثٜؿ٠٫ ؾؽ٦ٝث ثٜخالؾ 

ٕج٠ ثٜٟؽج٦ٔ ثٜز٪ زكج٦ـ ثُٜـح ، ٘ؾ ثكز٦َخز٥ٞ ثٜخالؾ ٠ٟ ث١ٜجغ٫ذ ثال٘زهجؾ٫ذ
٠ٟ أ٠ ٤ؿ٢ ث٥ٜطـد ثٜٟزؾٕٙذ كزكزٟـ ئ٨ٜ ٟج ال ٥١ج٫ذ غزد٨ ٫هدخع ثٜكدٛج٠    

٦٘ؾ أكٖـر ٠َ ١زجتض ٫ًَٟدذ  . ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ٦ىٍ ٥١ٟٛ٫ٞ ٠ٟ ثٜك٫يـد ٥٫َٝٞ
يـثخجر ثٜٟٖطُدذ ثٜزد٪   ٕٟج ٤ؿ٢ ثالى، ثٜؽي٦ـد ٦٥٫ٜٝؾ ٦ُٜٝـح ٨َٝ ثٜك٦ث 
ئال آؽـ ٥ًٟدـ خدـفر ٫ٕد٣ زٝدٚ     ، ٦ُ٘ر ؽالل ثٜك٦١ثر ثٜشالس ثٜٟجى٫ذ

ثٜٟؽج٦ٔ ث٫ًُٜٟذ ثٜز٪ زكج٦ـ ثُٜـح ٦ال ٠ٟٛ٫ ئ١ٛجـ أ٠ ثٜؽ٦ٔ ٠ٟ ثكزٟـثـ 
ث٥ٜطـد ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ثكزٟـثـث ال ٥١ج٫ذ ٣ٜ ١ٟزمـ ث١زمدجـث ٦ثكدُج خد٠٫ ثٜكدٛج٠     

 . ثُٜـح
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ئ٨ٜ ثٜغؾ ثأل٨َٝ ثٜؿ٩ زكدٟع   ٦ٜ٦ ثكزٟـر ث٥ٜطـد ٕ٪ ٤ؿ٢ ثًٜـ٦ٔ 
٦ٜد٦  ، خ٣ ٘ؾـد ثٜخالؾ ثال٘زهجؾ٫ذ خٙيٍ ث١ًٜـ ٠َ كجتـ ثالَزخجـثر ثألؽدـ٧ 

أؾ٧ ؿٜٚ ئ٨ٜ زؽ٫ٝؾ َؾث٦د ٘جزٝذ خ٠٫ ثٜمُخ٠٫ ٦أل٠ٟٛ أ٠ زهخع ثٜغجٜدذ ٕد٪   
  . ٕٝكي٠٫ ١َؾتؿ ٟهؾـث ؾثتٟج ٜالغزٛجٚ خ٠٫ م٦ُح ثٜمـٗ ثأل٦كي

ئؾٟدجص زهدـ٫ع خٖٝد٦ـ خ١ًدجٞ     ٜٙؾ ٛج٠ ٠ٟ ـأ٩ ثٜٝط١ذ ث٫ٟٜٛٝذ ث٠  
ثال١زؾثح ١٫ي٩٦ ٨َٝ ثالَزٙجؾ خاٟٛج٠ ثٜزٓٝح ٨َٝ ٦ٟ٘ٔ ثُٜـح ثُٜؾثت٪ ٟد٠  

٦ٜٙؾ ٛج١ر ثٜغ٦ٟٛجر ثٜخـ٫يج٫١ذ ١ٟدؿ هدؾ٦ـ   . ؿٜٚ ثٜزهـ٫ع َجطال أٞ آطال
٠َ ثيدـثؾ  ، زؤٟل أ٠ ٫ـى٨ ثٜكٛج٠ ثُٜـح ٍٟ ٟـ٦ـ ثٜف٠ٟ، زهـ٫ع خ٦ٖٝـ

ـ٦ٛث ث٦ٖٜثتدؾ ثٜزد٪ كد٫ط٥١٦١ج ٟد٠     خُؾ أ٠ ٫ؾ، ٦ٟ١ ث٦ٜي٠ ث٦ٜٟٙ٪ ث٦٥٫ٜؾ٩
ٗ ، ثالكز٫يج٠ ٦ثُٜٟـث٠ ث٦٥٫ٜؾ٩ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ ٜٙدؾ  ، ٠ٜٛ٦ ٤ؿث ثألٟل ٜٞ ٫زغٙد

٠ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ئ، يٝح خاٜغجظ ٦٘ٔ ٛل ٤طـد أؽـ٧ ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫ ٕ٪ ثٜغجل
أ٠ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ زدـ٧ ث١د٣ ٜد٫ق ٟد٠     ، ال زكزي٫ٍ أ٠ زٙخل خج٘زـثظ ٥ٛؿث

٫ْدـ أ٠  ، طـد أؽدـ٧ ٦ٖ٘دج ٕطجت٫دج   ٦٘ٔ ٛل ٤، ثإل١هجٔ ٦ٜٝي٠ ث٦٥٫ٜؾ٩
غ٦ٟٛذ طالٜز٣ زٝٞ خجٜٟغ١ذ ثٜٙجك٫ذ ثٜز٪ ٫ُج١٪ ٥١ٟج ث٠٬ َؾؾ ٛخ٫ـ ٠ٟ ث٥٫ٜد٦ؾ  

٤٦٪ زُزٙدؾ أ٠  ، ثٜؿ٠٫ ٫ٝزٟك٠٦ ٟٝطؤ ٫ٝطؤ٠٦ ئ٣٫ٜ ٠ٟ خُو ثٜخالؾ ثأل٦ـ٦خ٫ذ
ٕ٪ ثكزيجَذ ٕٝكي٠٫ أ٠ زكج٤ٞ خ١ه٫ح آؽـ ٕ٪ كخ٫ل غدل ٤دؿ٢ ثٜٟمدٛٝذ    

ٍ ٤ؿ٢ ثًٜـ٦ٔ زُزٙؾ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ أ٥١ج خجزؽجؿ٤دج  ٦ٕ٪ ط٫ٟ . ثُٜج٫ٟٜذ ثٜٟٝغذ
ثٜٟٙزـغجر ثٜزج٫ٜذ خمؤ٠ ث٥ٜطـد ز٠٦ٛ ٘ؾ كجـر ٦ٕٙدج الٜزفثٟدجر ثال١زدؾثح    

٦ٕ٪ ؽ٫ـ يـ٫ٗ ٫ؽؾٞ ٟهدجٜع  ، ثٜٟٝٙجد ٨َٝ َجز٥ٙج ئفث  ثُٜـح ٦ث٦٥٫ٜؾ ُٟج
 : ٤٦ؿ٢ ثٜٟٙزـغجر ٤٪ ٟٛج ٫ٝ٪ ، كٛج٠ ٕٝكي٠٫ خؤكـ٤ٞ

ؽالل ثٜك٦١ثر ثٜؽٟق ثٜزج٫ٜذ خٟٙؾثـ ٫ف٫ؾ َدؾؾ  ز٠٦ٛ ث٥ٜطـد ث٦٥٫ٜؾ٫ذ   -1
ٕداؿث  ، ثٜكٛج٠ ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ ئ٨ٜ ٟج ٫ٙـح ٠ٟ شٝس ٟط٦ٌٟ كٛج٠ ثٜدخالؾ 
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٦غكجح ، أؽؿر خ٠٫ُ ثالَزخجـ ثٜف٫جؾد ثٜيخ٫ُ٫ذ ثٜٟز٦ٍ٘ غه٥ٜ٦ج خُؾؾ ثٜكٛج٠
ٕدج٠ ؿٜدٚ   ، َؾؾ ث٥ٟٜجطـ٠٫ ث٦٥٫ٜؾ ٫ْـ ثٜمـ٠٫٫َ ث٦ٟٜط٦ؾ٠٫ ث٠٬ ٕ٪ ثٜخالؾ

، ٥ٟجطـ ٦٥٫ؾ٩ ؽالل ثٜك٦١ثر ثٜؽٟدق ثٜزج٫ٜدذ   75.000ؽجل ١غ٦ ٫كٟع خاؾ
  -: ٨َٝ أكجق ثٜٙجَؾد ثٜزج٫ٜذ 

٫كٟع ٕ٪ ٛل ك١ذ ٠ٟ ثٜك٦١ثر ثٜؽٟق ثٜزج٫ٜدذ خدؾؽ٦ل َدؾؾ ٟد٠      - أ
خمـي أ٠ ٛل ١ٙن ٫ٙدٍ  ، مؽن 10.000ث٥ٟٜجطـ٠٫ ث٦٥٫ٜؾ ال ٫زطج٦ف 

ٕ٪ أ٩ ك١ذ ٠ٟٛ٫ أ٠ ٫ىجٔ ئ٨ٜ غهن ثٜكد٠٫١ ثٜزج٫ٜدذ ؽدالل ٟدؾد     
  . ثر ثٜؽٟق ثٜزج٫ٜذثٜك٦١

خجإلىجٕذ ئ٨ٜ ؿٜٚ ٠ٟ٦ ٘خ٫ل ثٜٟكج٤ٟذ ٕ٪ غدل ٟمدٛٝذ ثٜالطتد٠٫     - ح
  . الطة ئ٨ٜ ثٜخالؾ ٫25.000كٟع خؾؽ٦ل ، ث٦٥٫ٜؾ

٫ىيٍٝ ث١ٟٜؾ٦ح ثٜكجٟ٪ خجٜٟكإ٫ٜ٦ذ ث٥١ٜجت٫ذ ٕ٪ زٙـ٫ـ غدؾ٦ؾ ٘دؾـد    -2
٫٦كز٫١ـ خؿٜٚ خـأ٩ ١ٟؾ٦خ٠٫ ٠ٟ ثُٜـح ٦ث٥٫ٜد٦ؾ  ، ثكز٫ُجح ثٜخالؾ ثال٘زهجؾ٫ذ

 . ل ثزؽجؿ ٘ـثـ٢ خمؤ٠ ٛل ٕزـد٘خ
ٜؾ٧ ث١ٙىج  ثٜك٦١ثر ثٜؽٟق ثٜٟمجـ ئ٥٫ٜج، ال ٫كٟع خ٥طـد ٦٥٫ؾ٫دذ   -3

ث٠ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ٟهٟٟذ ، ال ئؿث ٛج٠ ثُٜـح ٨َٝ ثكزُؾثؾ ٜٝٙخ٦ل خ٥جئأؽـ٧ 
  . ثٜٟمـ٦َذ ٦ثزؽجؿ ثإلطـث ثر ٜٝغ٦ٝ٫ٜذ ؾ٥١٦ج٫ْـ ٨َٝ ٍٟ٘ ث٥ٜطـد 

ئ٠ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ٟٙز١ُذ ث٣١ ٟز٨ زٟر ث٥ٜطـد ٨َٝ ٟدؾ٧ ثٜكد٦١ثر    
٠ َثٜؽٟق ٠ٜ ز٠٦ٛ زغر يجتٝذ أ٩ ثٜزفثٞ ٜزك٫٥ل ئ١مج  ٦ي٠ ٦ٟ٘٪ ٦٥٫ؾ٩ 

 . خٓو ث١ًٜـ ٠َ ـْخجر ثٜكٛج٠ ثُٜـح، يـ٫ٗ ثٜكٟجظ خ٥طـد أؽـ٧
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  : ألراضي ا -6
ئ٠ ثٜٟجؾد ثٜكجؾكذ ٠ٟ هٚ ثال١زؾثح زٙىد٪ َٝد٨ ئؾثـد ٕٝكدي٠٫     
ك٫٥ل غمؾ ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ثألـثى٪ ٍٟ ىٟج٠ َؾٞ ئٜغدجٗ ثٜىدــ خغٙد٦ٗ    ز

  . ٦٦ىٍ ط٫ٍٟ ٕتجر ثأل٤جٜ٪ ثألؽـ٧
٦ٜٞ ٫ٖـو غز٨ ث٠٬ أ٩ ٫٘ؾ ٨َٝ ث١زٙجل ثألـثى٪ ٠ٟ ثُٜدـح ئٜد٨    

َٟٝج ث٣١ خج١ًٜـ ١ٜٟد٦ َدؾؾ   ، ث٦٥٫ٜؾ ٦٘ؾ ؾٜر ثٜزٙجـ٫ـ ثٜز٪ ٦ى٥ُج ثٜؽخـث 
ٕد٪  ، ثى٪ ٠ٟ ثُٜدـح ٥٫ٜٝد٦ؾ  ٦ثكزٟـثـ خ٫ٍ ثألـ، ثٜكٛج٠ ثُٜـح ثٜيخ٫ُ٪

ال ٦٫طؾ ث٠٬ ٕد٪ خُدو ث١ٟٜدجيٗ أ٩ ٟطدجل ال١زٙدجل      ، ثٜك٦١ثر ثألؽ٫ـد
ٕ٪ غ٠٫ ث٣١ ال خؾ ٠ٟ ٦ىٍ ث٫ٜٙد٦ؾ َٝد٨   ، ثألـثى٪ ٠ٟ ثُٜـح ئ٨ٜ ث٦٥٫ٜؾ

ئؿث ٛدج٠  ، ث١زٙجل ثألـثى٪ ٠ٟ ثُٜـح ئ٨ٜ ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ خُو ث١ٟٜجيٗ ثألؽـ٧
٦ثٜغ٦ٝ٫ٜدذ ؾ٠٦  ، ٞ ثٜغدجٜ٪ ٫ُٟمدز٥  ٫٧ـثؾ ثغزٖجً ثٜٟفثـ٠٫َ ثُٜـح خٟكز٦

  . ـو ٥ٜٞأ٠٫ طٟجَذ ٛخ٫ـد ٠ٟ ثُٜـح ٠ٟٟ ال ز٦ٛ
َٟجـ ثألـثى٪ ٦زغكد٠٫ أكدج٫ٜح   ئ٦كز١هـٔ ك٫جكذ ثٜغ٦ٟٛذ ئ٨ٜ  

٨َٝ٦ ى٦  ٤ؿث ثُٜٟـث٠ كد٫خجظ ١ٟٜٝدؾ٦ح   ، ثٜفـثَذ غ١٫ٟج ٠٦ٛ٫ ؿٜٚ ١ٟٟٛج
 خج٠ ٫ُ٫ؾ ث١ًٜـ ٕد٪ ، ثٜكجٟ٪ ٜؾ٧ ث٘ز١ج٣َ خج٠ غ٦ٙٗ ثٜكٛج٠ ٘ؾ غًٖر زٟجٟج

ٜٙدؾ  . أ٫ذ أ٦ثٟـ أهؾـ٤ج خ١ٍٟ ث١زٙجل ثألـثى٪ أ٦ ز٫٫ٙؾ٢ ٦زُؾ٣ٝ٫ ٜزٝٚ ثأل٦ثٟـ
خؿٜر غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ٜؾ٧ ٦ى٥ُج ٤ؿ٢ ثٜٟٙزـغجر ط٥ؾ٤ج ٜٝز٫ٙدؾ خجالٜزفثٟدجر   

ٕج٠ ْٟد٦و  ، ثٜٟزـزخذ ٥٫َٝج خ٦ٟطح هٚ ثال١زؾثح ١غ٦ ثُٜـح ٦ث٦٥٫ٜؾ ُٟج
جؾد ٦طُدل ٥ٟٟدذ   ثُٜخجـثر ثٜز٪ ثكزُٟٝر ٕ٪ خُو ثٜغجالر ٘ؾ أؾ٧ ئ٨ٜ ٟم

ث٠ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ال ٥١ٟٛ٫ج أ٠ زؤٟل خاـىج  ثٜؿ٠٫  .زٖك٫ـ زٝٚ ثُٜخجـثر مج٘ذ
ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜٟمجؾد ثٜز٪ ١مدؤر َد٠ هدٚ    ، ٫زغ٫ف٠٦ ئ٨ٜ ٤ؿث ثٜٖـ٫ٗ أ٦ ؿثٚ

  . ثال١زؾثح
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٦ث٠ ثٜٓج٫ذ ثٜز٪ زـٟ٪ ئ٥٫ٜج غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ٤د٪ ث٠ زٙدٔ ٦ٟث٘دٔ     
٦ثٜٝؿ٠٫ ٫زغزٞ ٥٫َٟٝج أ٠ ٫دؾـخج   ،١هجٔ خ٠٫ ثٜمُخ٠٫ ث٠٫ٟ٫ٟٜٙ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ثال

ٟج ؾثٟج ك٫ُ٫مج٠ ط١خج ئ٨ٜ ط١دح  ، ٨َٝ زخجؾل ثٜزكجٟع ٦ث٫١ٜذ ثٜغك١ذ ٦ثٜزُج٠٦
٦٤ أ٠ ثُٜـح ٦ث٦٥٫ٜؾ ٛش٫ـث ، ٦ٟٟج ٫مطٍ غ٦ٟٛذ طالٜز٣ ٕ٪ ؿٜٚ. ٕ٪ ٕٝكي٠٫

٠ ث. ٟج َجم٦ث ُٟج ٕ٪ ثٜك٦١ثر ثألؽ٫ـد خهٖج  ٕ٪ أٟج٠ٛ َؾ٫ؾد ٕ٪ ٕٝكدي٠٫ 
٠٫ ثٜيجتٖز٠٫ أ٠ زكج٤ٞ خ١ه٫ح ٦ثٕـ ٕ٪ كخ٫ل خالؾ٤دج  ٨َٝ ٛل يجتٖذ ٠ٟ ٤جز

٦ال خؾ ٜٛل ٥١ٟٟج أ٠ زط١ع ئ٨ٜ ثٜكٝٞ خ٫١ذ هجؾ٘ذ ٛ٪ ٫زجظ ٥ٜدج أ٠  ، ثٜٟمزـٛذ
  . زكج٤ٞ ٕ٪ ثُٜٟل ٨َٝ ثيـثؾ ـٕج٫٤ذ أ٤ل ثٜخالؾ خؤط٥ُٟٞ

٦ٟٟج ٫ف٫ؾ ٕ٪ ؽي٦ـد ثٜزخُذ ثٜٟٝٙجد ٨َٝ َجز٥ٙج ٨َٝ٦ َجزٗ غ٦ٟٛدذ   
ُٟج ٕ٪ كخ٫ل زؤ٠٫ٟ ثٜكالٞ ٕ٪ ثٜخالؾ ثٜز٪ ٫ٙؾك٥ج ٕ٪  طالٜز٣ ٠ٟ غ٫س ثٜزُج٠٦

ثٜدؿ٠٫  ، ٛجٕذ أ١غج  ثُٜجٜٞ ٟال٠٫٫ َؾ٫ؾد ٠ٟ ثٜٟك٠٫ٟٝ ٦ث١ٜهدجـ٧ ٦ث٥٫ٜد٦ؾ  
ـخ٥َ٦ج ٦ث٠ ٦٫ٕـ أكخجح ثٜكدُجؾد  ٫خز٠٦ٝ٥ ئ٨ٜ ثهلل زُج٨ٜ أ٠ ٫ؽ٫ٞ ثٜكالٞ ٕ٪ 

 (1).٥ٝ٤جأل
خجٜيٝدح  ٘جٟر ثٜكٝيجر ثٜٖـ١ك٫ذ  خُؾ ١م٦ح ثٜغـح ثُٜج٫ٟٜذ ثٜشج٫١ذ، 

٦َدفٞ ثٜمد٫ٙـ٩    .٠ٟ ط٫ٍٟ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ثٜٟز٦ثطؾ٠٫ ٕ٪ ٜخ١ج٠ ٟٓجؾـد ثٜخالؾ
٦ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ زٝٚ ثٜٖزـد ، ٨َٝ ثال١زٙجل ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد خكخح ٫كـ ث٫ُٜل ٥ٕج

٦٤٦ ال ٫زٙجىد٨   ؾئؿ أمـٕر ٟؾؽـثز٣ ٨َٝ ث١ٜٖج، ٕ٪ ٦ىٍ ث٘زهجؾ٩ هُح
  . أ٩ ثطـ ٠َ ٣َٟٝ ٕ٪ ثٜغٙل ث٦ٜي١٪

ـ غ٠٫ ك٠ٛ ٕ٪ ثٜٙج٤ـد ث٣١ ٜٞ ٫كزيٍ ثكزتطجـ ١ٟدفل  ٦٦هل خ٣ ثألٟ 
ـمد٫ؾ  " خل أ٘جٞ ٕ٪ خ٫ر ٦ثغؾ ٍٟ ف٫َٞ غ٫ٖج ثُٜٟـ٦ٔ ثٜك٫ؾ  ؽجن ٜك٣١ٛ،

                                                        

 .243، ن 1945خ٫ـ٦ر  ،الصهيوىيج ،ثٜؾٛز٦ـ ك٫ُؾ خك٫ك٦ (1)
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٦ٍٟ ؿٜٚ ثكزٟـ ٫ُٟل ٟزي٦َج ٦ؾ٠٦ زٝٙ٪ أ٩ ثطدـ ـْدٞ    ،"ثٜغجص ئخـث٫٤ٞ 
  . غجطز٣ ئ٣٫ٜ

ز٦ٖ٘ر ثٜش٦ـد ٕ٪ ٕٝكدي٠٫ ألكدخجح ال ٟطدجل    ، ٕ٪ زٝٚ ثٜٖزـد أ٫ىج 
ٕ٪ مد٥ـ مدخجي َدجٞ    " ثٜم٫ؼ ثكُؾ ثٜم٫ٙـ٩ " ٟٛج ز٦ٕ٪ ٦ثٜؾ٢ ، ١٤جٜؿٛـ٤ج 
٦ٟٟدج  " أ١د٦ـ  " ٦ؾ٠ٕ ٕ٪ غؾ٫ٙذ خ٫ز٣ ثٜٛخ٫ـ خطج١ح ٘خـ ثخ٣١ ثٜؾٛز٦ـ ، 1940

٘جٟدر  ، ث٣١ خُؾ ٫٘جٞ ؾ٦ٜذ ئكدـثت٫ل ٦ثغدزالل َٛدج    ٫ؿٛـ ٕ٪ ٤ؿ٢ ث١ٟٜجكخذ،
، خُٟـٕدذ  "أ٦١ـ" ثٜم٫ؼ أكُؾ ٦ثخ٣١ ثٜؾٛز٦ـ  ثٜكٝيجر خ٥ؾٞ خ٫ز٣ ١٦ٙٝر ـٕجر 

ئ٨ٜ ٟٙخـد " ثٜم٫ؼ ٟغٟؾ غخ٫م٪ " .٦ زغر ئمـثٔ ٘جى٪ َٛج ثٜمـَ٪ ٦٘ز٥ج
  . غ٫س ٦٦ـ٫ج ٕ٪ ثٜط٥ذ ثٜط٦١خ٫ذ ٠ٟ ثٜٟٙخـد، ث١ٜخ٪ هجٜع

٦ٍٟ ز٦٘ٔ ثٜش٦ـد كٟغر ٣ٜ ثٜكٝيجر ثٜخـ٫يج٫١ذ خج٦ُٜؾد ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫  
٦َجؾ ئ٨ٜ َٛج، ٦ث٨ٜ ٟٛزخ٣ ١٤جٚ خُؾ أـخٍ ك٦١ثر ٠ٟ ثٜٓـخدذ ٤٦د٦ ؽدجٜ٪    

 . ث٦ٜٕجو
٦ْـٗ ٕ٪ ، ٦ث١هخر ٣٫َٝ ثٜٙىج٫ج، ٦ـثظ ٫ُٟل ٕ٪ ثٜٟغجٟجد ٫ٜل ٥١جـ 

٦ث١ٖـطدر  ، ٦زؾٕٗ ثٜؽ٫ـ ٣٫َٝ ٠ٟ طؾ٫ؾ، ٦ٛخـ ثطـ٢، ثُٜٟل غز٨ مغٟذ أؿ٣٫١
٦ٛج٠ ؾثتٞ ثٜزٖجإل ، ثألفٟذ ثٜٟج٫ٜذ ثٜؽج١ٙذ ثٜز٪ ٛج١ر ٘ؾ أيخٙر ٣٫َٝ ٕ٪ ثٜٓـخذ

 : ٫ـؾؾ ٍٟ ثٜمجَـ ٣ٜ٦٘ 
 ١ٛ٦ر أ٥١ًج ال زٖـص ، ٕـطر  ىج٘ر ٕٟٝج ثكزغٟٛر غٝٙجز٥ج 

ث١زد١٦٪  " ٦غٟٝر ثأل١خج  ؽخـث ٠ٟ ؽجـص ٕٝكي٠٫ ٟٖجؾ٢ ث٠ ثٜٟكدزـ  
٨ٝ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ثُٜدـح ثٜدؿ٠٫   ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ خـ٫يج٫١ج ث٘زـظ َ" ث٫ؾ٠٫ 

٦٘٦خدل   .ئ١مج  طجُٟذ ٜٝؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ٛج٦١ث ط٫ُٟج ٫ٙخ٠٦ُ زغر ٦ٖ١ؿ خـ٫يج٫١ج،
٦ثزٖٗ ثٜفَٟج  ثُٜـح ٦ٕـث َٝد٨ َٙدؾ    ثال٘زـثظ ثٜخـ٫يج١٪ خجٜـىج ٦ثٜٙخ٦ل،
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ثطزٟجٌ زغى٫ـ٩ خ٥١٫ٞ ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثإلك١ٛؾـ٫ذ خٟهـ، ٜؾـثكذ ٟمـ٦ٌ ئ١مدج   
  . ثٜؿ٩ ث٘زـغز٣ خـ٫يج٫١ج طجُٟذ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ،

٦ؿٜٚ خكخح  ٦٘ؾ ث٤زٞ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ خؿٜٚ ثال٘زـثظ ث٤زٟجٟج ٛخ٫ـث، 
٦ـثظ أخ١دج  ثٜمدُح    ثٜٖـثِ ث٦ٜي١٪ ثٜؿ٩ ٛج٠ ٫ُج١٪ ٣١ٟ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪،

  . ثٜٖٝكي١٫٪ ٫خغش٠٦ ٠َ ٟٛج٥١ٞ ٕ٪ ٤ؿث ثالطزٟجٌ
٫ـ٩ ٜؾـثكذ ٦ثطزٍٟ ـطجل ثٜغـٛذ ث٦ٜي٫١ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٠ٟ٦ خ٥١٫ٞ ثٜمٙ 

خذ َٝد٨  ؽ٦ثز٦ٖٙث ط٫ُٟج خُؾ ١ٟج٘مدجر هدج   ٦ٟى٦ٌ زٟش٫ل َـح ٕٝكي٠٫،
ثؽز٫جـ ثٜك٫ؾ ٦ٟك٨ ثُٜٟٝ٪ ١ٟؾ٦خج ٠َ ثألغفثح ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٥ٜؿ٢ ث٥ٟٜٟذ ٦طج  

ئ٨ٜ ثألكزجؿ ثٜم٫ٙـ٩ ٫ُـو ٣٫َٝ أ٠ ٫كجٕـ ٣ُٟ ئٜد٨  " ٦ٟك٨ ثُٜٟٝ٪"ثٜك٫ؾ 
٪ ط٫ٍٟ ٟٖٝجزد٣ ثٜزد٪   ٦٘ؾٞ ٜٝك٫ؾ ثُٜٟٝ ٠ٜٛ ثٜم٫ٙـ٩ ثَزؿـ ٠َ ؿٜٚ، ٟهـ،

٠َ ث١ٜمجي ثٜه١٦٫٥٪ ٦ث٥ٜطـد ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫،  ٛج٠ ٘ؾ أَؾ٤ج ٠ٟ ٘خل،
 ٦ث١ًٟٜٟجر ثإلـ٤جخ٫ذ ثٜه٫١٦٫٥ذ 

طج  ثٜك٫ؾ ثُٜٟٝ٪ ئ٨ٜ ثألكزجؿ ثٜمد٫ٙـ٩ ٫ُدـو ٫َٝد٣    ، ٦ؿثر ٦٫ٞ 
٦ؿٜٚ خ١ج  ٨َٝ ز٦هد٫جر  ، ثٜكٖـ ئ٨ٜ ٦ثم١ي٠ ٜزؤك٫ق ثٜٟٛزح ثُٜـخ٪ ١٤جٚ

ٝكدٖـ ئٜد٨   ٦ٜثؽدؿ ٫كدزُؾ   ، ٦٘خل ثٜم٫ٙـ٩ ث٥ٟٜٟذ. ُٜـخ٫ذٟطٝق ثٜطجُٟذ ث
٦ٛدج٠ ٫ـثٕٙد٣   ، خؾأر ثٜـغٝذ ئٜد٨ أٟـ٫ٛدج   1945/ 7/ 26خزجـ٫ؼ . أٟـ٫ٛج

" ١٦َ٪ ثٜدؾطج١٪ "٦ " ؽ٦ٝه٪ ثٜؽ٫ـ"خجٜيجتـد ٫٦مجـ٣ٛ ٟكإ٫ٜ٦ذ ثُٜٟل ثٜكجؾد 
  . "َٟـ أخ٦ مٙـث"٦
٠ ٦ثؽؿ ثٜم٫ٙـ٩ ٫زهل ٕد٦ـث خج٦ٖٟٜىد٫  ، ٦هل ث٦ٜٕؾ ئ٨ٜ ٦٫٦٫١ـٚ 

ج٠ ٫ف٦ـ٢ ٕ٪ ١ٕؾ٣٘ خُو ث٦ٟٜثي٠٫١ ثألٟـ٠٫٫ٛ٫ ٠ٟ ثهدل  ٦ٛ، ثُٜـح ١٤جٚ
  . ٦ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٫مـظ ٜٝط٫ٍٟ ٥ٟٟز٣ ٫٦يٝح ٥١ٟٞ ثٜٟكجَؾد ٦ث٠٦ُٜ، َـخ٪
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ـو ث٦ٜثٍ٘ ٦٘د ث٦ٖ١ٜؿ ثٜه١٦٫٥٪ ٦ثٜك٫يـد أ٦٘ؾ ٜٟق ثٜم٫ٙـ٩ ٨َٝ  
 . ٟدجل  جٟد ثٜه٫١٦٫٥ذ ثٜز٪ طُٝر ثألٟـ٠٫٫ٛ٫ ٫ؽم٥١٦ج ٠٦ٝ٫ٟ٫٦ ٍٟ ز٫جـ٤ج ٫ٖٛ

٦َطح ٦ٖٜٝىد٨  ، ٟٛج م٥ؾ ئغؾ٧ طٝكجر ث١٦ٜٛٓـق ثألٟـ٫ٛ٪ ٕ٪ ٦ثم١ي٠
  . ٦ـأ٧ ٫ٛٔ زه١ٍ ثٜٙـثـثر ثألٟـ٫ٛ٫ذ، ٥٫ٕج
٦خؾأ ثُٜٟل ـك٫ٟج ٕ٪ ثٜٟٛزح ثُٜـخ٪ ٕ٪ ٥١ج٫ذ مد٥ـ أ٫ٝد٦ل َدجٞ     

شٞ ثؽؿ ٫ز٨ٙٝ أكدتٝذ  ، خُٙؾ ٟإزٟـ هغٖ٪ أ٨ٜٙ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ خؾث٫ز٣ خ٫ج١ج 1945
  . ٥ًُٟٟٞ ٠ٟ ث٦٥٫ٜؾ ثٜؿ٠٫ زُٟؾ٦ث ئغـثط٣ثٜهغ٠٫٫ٖ ثٜؿ٠٫ ٛج٠ 

٦ؿٜٚ خكخح ؽى٥َ٦ج ، ٦٘ؾ غطخر ثٜهغٔ ثألٟـ٫ٛ٫ذ أؽخجـ ثٜٟإزٟـ 
  . ٫ٝٛج ٜٝك٫يـد ٦ث٦ٖ١ٜؿ ثٜه٠٫٫١٦٫٥

٦هجـر زخُدج  ، ٛشـؤٛج٠ ث٦ٖ١ٜؿ ثألٟـ٫ٛ٪ ٫زكٍ ثٛشـ ٕ 1946ٕ٪ َجٞ  
ؿث ث١ٟٜدجػ  ٦ٛج٠ يخ٫ُ٫ج ٕ٪ ٤، ٜؿٜٚ زؾؽالر أٟـ٫ٛج ٕ٪ ثٜٙىج٫ج ثُٜج٫ٟٜذ زفؾثؾ

ث٠ زيٝح أٟـ٫ٛج ٠ٟ خـ٫يج٫١ج زم٫ٛل ٜط١ذ ٟمزـٛذ ٠ٟ ثٜؾ٦ٜز٠٫ ٜٝزغ٫ٙٗ ٕد٪  
٦زٙــ خُؾ ثٜزمج٦ـ ئ٫ٖجؾ ٜط١ذ ٟمدزـٛذ  ، ثكزطجخر خـ٫يج٫١ج. غ٦ثؾس ٕٝكي٠٫

ٕٙــ فَٟجإ٤ٞ َؾٞ ٟٙجيُدذ ٜط١دذ   ، ٦أغق ثُٜـح خؤ٫ٟ٤ذ ثٜغؾس، ٜٝزغ٫ٙٗ
  . ثٜزغ٫ٙٗ ٦ثٜٟش٦ل أٟج٥ٟج ٦َـو ٦ط٥ذ ١ًـ٤ٞ

، 1946ر ٜط١ذ ثٜزغ٫ٙٗ أ٨ٜ٦ طٝكجز٥ج ٕ٪ مد٥ـ مدخجي َدجٞ    ٦َٙؾ 
شٞ َٙؾر طٝكذ شج٫١ذ ٜالكدزٟجٌ ئٜد٨   ، ٦ثكزُٟر ئ٨ٜ فَٟج  ثٜه٫١٦٫٥ذ أ٦ال

َد١٦٪ َخدؾ   " ٦" طٟجل ثٜغك١٫٪ " ٦خُؾ ث٠ زغؾس ثٜك٫ؾث٠ . ثٜٟٟش٠٫ٝ ثُٜـح
ثٜم٫ٙـ٩ خجٜزُج٠٦ ٍٟ فٟالت٣ ٕ٪ ثٜٟٛزدح ثُٜـخد٪   أغٟؾ  ٘جٞ ثألكزجؿ" ث٥ٜجؾ٩ 

٦ٕ٪ م٥ـ ٫١كج٠ َجٞ  .ثؾ ٟٝٔ ىؽٞ ٜٝٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ خجٜٝٓذ ثإل١ط٫ٝف٫ذخاَؾ
أ٥١ر ثٜٝط١ذ زغ٫ٙٙجز٥ج ٦أهؾـر زٙـ٫ـث زطج٤ٝر ٣٫ٕ ُٛجؾد ثألٟـ٠٫٫ٛ٫  ،1946

٦ث٦هر خزغ٫ف ٦ثىع ئؾؽجل ٟجتذ أٜٔ ٦٥٫ؾ٩ طؾ٫ؾ  ٦ثإل١ط٫ٝف ثٜغٗ ثُٜـخ٪،



 -52- 
 

ثألـثى٪ ٦خ٦ىٍ ٟٛج أ٦هر خآٜج  ث٦٫ٜٙؾ ٨َٝ ثكزٟالٚ . ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫ ٦ٕـث
ئ٨ٜ ثطل ٫ْـ ٟغؾ٦ؾ ٦غز٨ ٫هخع ث٥٫ٜد٦ؾ أٛشـ٫دذ   ، ٕٝكي٠٫ زغر ث٦ٜهج٫ذ

  . ثٜكٛج٠ ٕ٪ ٕٝكي٠٫
٦ز١جؾ٧ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ثُٜـح ئ٨ٜ َٙؾ ٟإزٟـ ٕ٪ أ١مدجن ٘دـح           

 .28/5/1946ثٜٙج٤ـد، ٦َٙؾ ثٜٟإزٟـ خزجـ٫ؼ 
٫٦دـ٧ خ٦ىد٦ظ ؽ٫د٦ي    ، ٦ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٫زجخٍ ١مجي ٜط١ذ ثٜزغ٫ٙٗ 
٦ٜٟدج  . ٜٟإثٟـد ثألٟـ٫ٛ٫ذ ثٜخـ٫يج٫١ذ ٤٦٪ زغجٚ ٦زؾخـ خ٥ؾ٦  ٦ؾ٠٦ ىط٫ضث

/ 29/11ثطزُٟر ثٜط٫ُٟذ ثُٜجٟذ ٜألٟٞ ثٜٟزغدؾد خزدجـ٫ؼ   ، ثٛزٟٝر ١٦ىطر
٦ثٜٙجىد٪ خزٙكد٫ٞ   "  181ـ٘دٞ  " ٦ثزؽؿر ثٜٙـثـ ثٜم٫٥ـ ٦ثٜٟه٫ـ٩  1947

٦ؾ٫ذ أٟج ثٜؾ٦ٜذ ث٥٫ٜ . ٕٝكي٠٫ ئ٨ٜ ؾ٦ٜز٠٫ َـخ٫ذ ٦٥٫٦ؾ٫ذ ٨َٝ ثـو ٕٝكي٠٫
٦أٟدج ثٜؾ٦ٜدذ   ، ٕٙؾ ٘جٟر ُٕال خٟكجَؾد أ٫ٟـٛج ٦خـ٫يج٫١ج ٦خ٫ٙذ ؾ٦ل أ٦ـ٦خدج 

ثُٜـخ٫ذ ٕٝٞ زؽـص ئ٨ٜ غ٫ف ث٦ٜط٦ؾ خكخح َطف ثٜط٦٫ل ثُٜـخ٫ذ ٕد٪ ٫ٟدؾث٠   
٦٘هـ ١ًـ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٦فَٟج  ثُٜجٜٞ ثُٜـخ٪ ٦زطج٦ف ثُٜطف ثُٜـخ٪ ، ثٜٙزجل

غٖجً ٨َٝ أـثىد٥٫ج  ٦َطفر ثٜط٦٫ل ثُٜـخ٫ذ ٟطزُٟذ ٕ٪ ثٜ، غؾ٦ؾ ث٦ُٟٜٙل
  . ٤٪ ٨َٝ ثأل٘ل

٦٘جخل ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٘ـثـ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد خ٫٥جص ٦ْىح مدؾ٫ؾ٠٫   
ئؿ أَي٨ ث٦٥٫ٜؾ ٤٦دٞ ثأل٫ٝ٘دذ ثؽهدح    ، ٦ثَزخـ٢٦ ٫ْـ َجؾل ٦ال ١ٟهٔ

 خ١٫ٟج ؽهن ُٜٝدـح ٤٦دٞ ثألٛشـ٫دذ،   ، أـثى٨ ٕٝكي٠٫ ٕ٪ ١ٟيٙذ ثٜكجغل
خج٠ أٛشـ٫ذ ثٜمدُح ٤دٞ ٟد٠    َٟٝج ، ث١ٟٜيٙذ ثٜطخ٫ٝذ ثٜز٪ ال زهٝع ٜٝفـثَذ

  . ثٜٟفثـ٠٫َ ٦ثٜٖالغ٠٫
٦ثٕززغر ٟٛجزح ثٜزي٦ٌ ٦طُٟر ، ٦كجؾ ط٦ ثٜغـح غجال ٕ٪ ٕٝكي٠٫ 

٦ٛج٠ ثٜمد٫ٙـ٩ ٫غىدـ ثطزٟجَدجر ٟطٝدق      ثأل٦ٟثل ٦َٙؾر ثالطزٟجَجر،
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ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ ٍٟ ث٦ٜٕؾ ثٜك٦ـ٩ ٦٘ؾ ـأ٧ ٠َ ٘دـح ك٫جكدذ ثٜٟدفث٦ؾثر    
٦ثالٕزٙدجـ   ثٜطؾل ث٫ُٜٙٞ ٦ثٜؽالٕجر ثٜٙجزٝذ،٦ث١ُٜزـ٫جر ٦ثٜزهـ٫غجر ثٜط٦ٕج  ٦

  .٤ؿث ٕ٪ ث١ٜجغ٫ذ ثُٜـخ٫ذ، ئ٨ٜ ثألط٥فد ث١ٟٜجكخذ ٦ثُٜٟل ثٜطجؾ ثٜٟؽٝن
٨َٝ٦ ثٜـْٞ ٠ٟ زكٝع ث٦٥٫ٜؾ زك٫ٝغج ط٫دؾث   أٟج ٕ٪ ث١ٜجغ٫ذ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ، 

 .ث خمـث  ٦زٛؾ٫ق ثألكٝغذ ٟد٠ ٛدل ٟٛدج٠   أ٦خٖىل ٦ُٟـٕذ خـ٫يج٫١ج ٕٙؾ خؾ
٦ٟؽجف٠ ثألكٝغذ ثٜٓـخ٫ذ ٦ؽه٦هج ثألٟـ٫ٛ٫ذ ٟٖز٦غذ أٟج٥ٟٞ ٦ٛج١ر ثأل٦ٟثل 

٠ٟ ٟٙجزٝ٪ ثٜغـٛذ ثإلـ٤جخ٫ذ ٠ٟ٦ ثٜط١د٦ؾ   ًجٟؾـخ ًج٦ث٠ ٜؾ٥٫ٞ ط٫م، ؾ٠٦ ٦٫٘ؾ
٦ٛج٠ َدؾؾ  ، ثٜؿ٠٫ ؽؾ٦ٟث ى٠ٟ ثٜط٫ل ثٜخـ٫يج١٪ ٕ٪ ثٜغـح ثُٜج٫ٟٜذ ثٜشج٫١ذ

ر ٛشـ ٠ٟ ٟط٦ٌٟ إٔـثؾ ثٜط٦٫ل ثُٜـخ٫ذ ثٜزد٪ ؽجىد  أثٜط٦١ؾ ثإلكـثت٠٫٫ٝ٫ 
  . غك٠ ٥١ٟج ز٫ً١ٟج ٦َؾدأغـح ٕٝكي٠٫ ٟطزُٟذ ٦

٦َطح ثُٜجٜٞ ٫ٛٔ ز٠ٟٛ ث٥٫ٜد٦ؾ ٤٦دٞ أ٫ٝ٘دذ ال ٫زطدج٦ف َدؾؾ٤ٞ       
٦ٟثي٠ ٠ٟ ثٜزٓٝح ٨َٝ ٟتذ ٠٦٫ٟٝ َـخ٪ ٫ُ٫مد٠٦ ٕد٪ ثُٜدجٜٞ     650.000

  . ثُٜـخ٪
٤٦ؿ٢ ث٦ٟٜٜٙذ َخجـد ٠َ ٟـث٦ْذ ٦ؽؾثٌ خجـٌ ز١ٟٛر ثٜه٫١٦٫٥ذ ٟد٠   

ئؿ ث٠ ثُٜدـح ـْدٞ   ، ١هـ ك٫جك٪ ٦ؾَجت٪ غجكدٞ زغ٫ٙٗ ٜٕ٪ ثُٜجٜٞ ٦ ١٢مـ
ٛشـز٥ٞ ثُٜؾؾ٫ذ ٜٞ ٦١٦ٛ٫ث ٟٙجز٠٫ٝ أ٦ ط٦١ؾث أ٦ ٟمجـ٠٫ٛ ٕ٪ ثٜٟط٦٥ؾ ثٜغـخد٪  

٦ٛج٠ ثٜط٦١ؾ ثُٜـح ٫ٙجز٠٦ٝ خؤكٝغذ َز٫ٙذ ٠ٟ ٟؽٖٝجر . خؤ٩ مٛل ٠ٟ ثألمٛجل
١ٛ٦ر زدـ٧ خ١دجؾٗ ثٜط١د٦ؾ    ، ثٜط٦٫ل ثٜٟزغجـخذ ٕ٪ ثٜغـح ثُٜج٫ٟٜذ ثٜشج٫١ذ

خ١٫ٟج ثٜدؿؽ٫ـد ال ززد٦ثٕـ ٥ٜدؿ٢    ، ي٫ٝج١٪أ٦ ف٩ ٦ث٬ؽـ ٕـ١ك٪ خُى٥ج ئ١ط٫ٝ
١٦غ٠ ال ف١ٜج ١ؿٛـ ٕى٫غذ ثألكٝغذ ثٜٖجكؾد ثٜزد٪ أيجغدر   ، ثٜخ١جؾٗ ط٥ُ٫ٟج

  . خ١ًجٞ ثٜغٛٞ ثٜٟٝٛ٪ ٕ٪ ٟهـ
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ٕٙؾ كُر ثٜه٫١٦٫٥ذ ٦خخـثَذ زجٟذ ٠َ يـ٫دٗ ٦كدجتل   ، ٦ـْٞ ؿٜٚ 
ئ١٘دجٌ ثٜدـأ٩ ثُٜدجٞ    ئَال٥ٟج ئ٨ٜ زـ٫٦ض ثٜمُجـثر ثٜٛجؿخذ غز٨ ٦هٝر ئ٨ٜ 
٦خدؿٜٚ كدجـ٦ث ٦ـث    ، ثُٜجٜٟ٪ خ٥ج ث٘ز١جٌ خُو ثٜٓج٠٫ٕٝ ٠ٟ ثُٜـح أ١ٖكد٥ٞ 

  . ٦أ١ُ٘ز٥ٞ غز٨ ٤ٞ ثألخجي٫ل ٦ثألـثط٫ٔ، ثٜز٫جـ ثٜكجتؾ
٦ُٜل أ٦ىع ثألٟشٝذ ٨َٝ ٘ؾـثر ٦كجتل ثإلَالٞ ثٜه٫١٦٫٥ذ ٕ٪ زم٣٫٦  

٦ؽجهدذ   ٦ط٣ ثٜغ٫ٙٙذ ثٜمُجـ ثٜخجيل ثٜؿ٩ ـ٦طز٣ ٦أٜهٙز٣ خفَٟج  ثُٜدـح 
ئ٠ ثُٜـح ئ١ٟج ٫ـ٫دؾ٠٦ ئٜٙدج    " ٦٤٦ مُجـ ، ثٜم٫ٙـ٩ غ٫س غٟٝز٣ ٟكت٫ٜ٦ز٣

٦َٝٗ ثٜم٫ٙـ٩ ٨َٝ ؿٜٚ ث٠ ؿٜٚ مُجـ ٘ؾ٫ٞ َٟـ٢ أٛشدـ   . "ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ثٜخغـ 
٦ٕ٪ ث١ٟٜجكخجر ، ٠ٟ أـخ٠٫ُ َجٟج ه٣ُ١ ث٦٥٫ٜؾ أ١ٖك٥ٞ ٦ٛج٠ ٫زطؾؾ ٍٟ ثٜف٠ٟ

زـ٫٦ط٣ أ٦ل ثألٟـ ئ٨ٜ ثٜزم٫٥ـ ٦٘ؾ ٘هؾ ث٦٥٫ٜؾ ٠ٟ ٦ـث  ، ٦ث٦ٟٜثكٞ ثٜك٫جك٫ذ
خُدؾ أ٠ زيد٦ـ   ، خجٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ شٞ ثكز٥ؾ٦ٕث خ٣ ثٜم٦ُح ثُٜـخ٫دذ ٥ٝٛدج  

  . ثٜهـثٌ ٦أهخع هـثَج َـخ٫ج ئكـثت٫ٝ٫ج
٦أهخع ثٜمُجـ ٨َٝ غؾ ٦٘ل ثٜم٫ٙـ٩ زجـ٫ؽج ٣ٜ خؾث٫دذ ٦ٟدج أًد٠     

  . كز٠٦ٛ ٣ٜ ٥١ج٫ذ
 ٫ذ ثُٜج٫ٟٜذ،٦٘ؾ أهجح ثٜم٫ٙـ٩ ثٛخـ ١ه٫ح ٠ٟ ٤ؿ٢ ثٜغٟٝذ ثٜه١٦٫٥ 

٦ٟدج ٕزتدر   ، ٦ًٝر ثٜغٟٝذ زالغ٣ٙ غز٨ خُؾ أ٠ زؽ٨ٝ ٠َ ث١ٜمجي ثٜك٫جكد٪ 
أط٥فد ثإلَالٞ ثٜه٫١٦٫٥ذ زؿٛـ ثُٜجٜٞ ٕ٪ ٛل ١ٟجكخذ خج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٘ؾ هدـظ  

ٜؿٜٚ َؾ ثٜم٫ٙـ٩ ٤ؿ٢ ثٜٟكؤٜذ طدف ث ٟد٠   ، خؤ٣١ ٫ـ٫ؾ ئٜٙج  ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ثٜخغـ
ث٣١ ٜٞ ٠ٛ٫ أ٦ل ٠ٟ أٜهدٙر  ٦٘جل ، ثُٜٟـٛذ ثٜٛخـ٧ ٍٟ ئكـثت٫ل ٦ثٜه٫١٦٫٥ذ

أ٦ل ٠ٟ م١ر ٣٫َٝ ثٜه٫١٦٫٥ذ " ثٜغجص أ٠٫ٟ ثٜغك١٫٪ "خل ٛج٠ ، خ٣ ٤ؿ٢ ثٜز٥ٟذ
ٜٚ أٜهٙز٥ج خجٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ؽالل غـح َجٞ ؿٛ، غٟٝذ ثٜزم٫٥ـ ٤ؿ٢ ٦ثز٥ٟز٣ خ٥ج
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ٟٖجطدؤد  ، ٦1964ٛج١ر ٦َؾد ثٜمؽه٫ذ ٦ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكدي١٫٪ َدجٞ    . 1948
  . ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـٕخؾأ ثُٜؾث  ثٜىجـ٩ ٜ إلكـثت٫ل،

٦ـٛفر ٦كجتل ثإلَالٞ ثٜه٫١٦٫٥ذ غٟٝز٥ج ٨َٝ ثٜم٫ٙـ٩ ٟز١جك٫ذ ث٣١  
  . ٫ٜق ٦٤ خمؽه٣ ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ثٜز٪ زٙو ٟىط٥ُج

٫٦ـطٍ ثهل ثٜفَٞ خج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٫ـ٫ؾ ئٜٙج  ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ثٜخغدـ ئٜد٨    
ثٜٟإزٟـ ثٜهغٖ٪ ثٜؿ٩ َٙؾ٢ ٕ٪ َٟج٠ ٘خل غـح ثٜؽجٟق ٠ٟ غف٫ـث٠ َدجٞ  

ٕٙؾ أٛؾ  ٜٝهغ٠٫٫ٖ ث٠ ٤ؾٔ ث١ًٟٜٟذ أ٦ ٤دؾٔ غـٛدذ   ، خؤ٫جٞ شالشذ ،1967
٦ٜٟج كؤ٣ٜ ثٜهدغ٠٦٫ٖ َد٠ ٟهد٫ـ    ، ث١ٜىجل ثٜٖٝكي١٫٪ ٦٤ زغـ٫ـ ث٦ٜي٠

٨ٖ١ ثٜم٫ٙـ٩ ؿٜٚ ٦خ٠٫ أ٥١دج ز٥ٟدذ   " ثإلكـثت٠٫٫ٝ٫ ٤٦ل ك٨ٙٝ٫ خ٥ٞ ٕ٪ ثٜخغـ 
ٛٝذ أٟج ٟه٫ـ ثإلكـثت٠٫٫ٝ٫ ٦٥ٕ أٟـ زٙــ٢ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد خجَزخجـ٢ ٟمد  ٘ؾ٫ٟذ،
ث٠ ث٘زـظ َٝد٨ ثألٟدٞ   ، ٦1957أمجـ ٜٝهغ٠٫٫ٖ ث٣١ كخٗ ٣ٜ ٕ٪ َجٞ  ؾ٫ٜ٦ذ،

زُٟل ٨َٝ زكد٫٥ل ئَدجؾد   " ٦ٛجٜذ ث٦ُٜؾد " ثٜٟزغؾد ئ١مج  ٦ٛجٜذ زُـٔ خجكٞ 
ٟٝكدج٤ٟذ ٕد٪   ٦ٜث٠ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ٟكزُؾد ، ثإلكـثت٠٫٫ٝ٫ ئ٨ٜ ٦ٟثي٥١ٞ ثأل٨ٜ٦

٘جل ثٜم٫ٙـ٩ ١غ٠ ١ٙدج٦ٞ  ٦ٜٟج أٜع ثٜهغ٠٦٫ٖ ٕ٪ ثٜكإثل  ٫ٟفث٫١ذ ٤ؿ٢ ث٦ٜٛجٜذ،
٦أٟج ، ٦ٛؿٜٚ ٦٥٫ؾ ثٜخالؾ ثُٜـخ٫ذ، ثٜه٠٫٫١٦٫٥ ٠ٟٛ٫٦ ٦٥٫ٜٝؾ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ثٜخٙج 

١٦غ٠ ، ٜٙؾ طجإ٦ث خجٜخغـ ٦خجٜخغـ ٦ُ٫ؾ٠٦، ٟٛج طجإ٦ث ٦ُ٫ٕٝؾ٦ثث٦٥٫ٜؾ ثٜخج٠٦٘ 
زٝٚ ٘هذ ٤ؿث ثٜمُجـ ثٜفثتٔ ثٜدؿ٩ ثخزٛـزد٣    . ٟكزُؾ٠٦ ٜٟٝكج٤ٟذ خ٦ُؾز٥ٞ

٦ثٜٓـ٫ح ٦ثٜٟش٫دـ أ٠ زؽزدـٗ   ، ٫١٦ذ ٦أٜهٙز٣ خجٜم٫ٙـ٦٩كجتل ثإلَالٞ ثٜه٫٥
ثٜزف٫٦ـ ٦ال ٫زـؾؾ خُىد٥ٞ   ٫ٕهؾ٦٘ثؾَج٫جر ثٜه٫١٦٫٥ذ ٦َٙل خُو ثُٜـح 

  (1).ٕ٪ ث٠ ٦ٙ٫ل ٤ؿ٢ ١ز٫طذ ؽيخ١ج خؤ١١ج ١ـ٫ؾ ئٜٙج  ث٦٥٫ٜؾ ٕ٪ ثٜخغـ

                                                        

   .203ن، 1987ث٫٦ٜٛر  ، أحهد الشليري زعيهب فمشطيىيب ،ثٜؾٛز٦ـد ؽ٫ـ٫ذ ٘جك٫ٟذ (1)



 -56- 
 

٦ٜٟج َفٟر ثٜط٦٫ل ثُٜـخ٫ذ ثٜزؾؽل ٕ٪ ثٜغـح ٕ٪ ٕٝكدي٠٫ إل١ٙدجؿ    
مجـٚ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ه٫جْذ ثٜٟؿٛـد ثٜز٪ خُشز٥ج ثٜطجُٟدذ  ئؽ٦ث٥١ٞ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ 

٦ثٜدؿ٩  ، ثألٟٞ ثٜٟزغؾد زمـظ أكخجح ثٜزؾؽل ثُٜكدٛـ٩ ثٜٖجمدل   ٨ٜئثُٜـخ٫ذ 
  . ث١ز٨٥ خٙخ٦ل ٘ـثـ ٟطٝق ثأل٠ٟ خ٦٘ٔ ثٜٙزجل ٦ز٫٘٦ٍ ث٥ٜؾ١ذ ثأل٨ٜ٦

٫ُٙد٦ح  " ٦ " ١٤ـ٩ ٛدز٠  " ٦زٞ ثؽز٫جـ ثألكزجؿ ثٜم٫ٙـ٩ ٍٟ ثٜك٫ؾ٠٫  
ث١٦ٜٛر خـ١جؾ٦ر " ل زخُؾ ٟٙ، ٦ٕؾ ٕٝكي٠٫ ئ٨ٜ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٫ٜم٦ٝٛث" ؽ٦ـ٩ 

٦٘ؾ َٟٝز٣ غجؾشذ ثالْز٫جل ٤ؿ٢ ٦زخجٛ٪ ث٦ٕ٦ٜؾ ٣٫َٝ شٞ ، 17/9/1949خزجـ٫ؼ " 
  . ٨خ٦٤٦ٙ أ٠ ثأل٧٦٘ ٦٤ ثأل، ؾـكج ٕ٪ أ٫٦ٜ٦جر ث٦ٜٙثَؾ ثٜؾ٫ٜ٦ذ، ١ك٫ج٣١

ثٜدؿ٩ زىد٠ٟ   " خـ١دجؾ٦ر  " ٦٘ؾ ثؽزٖٝر ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ غ٦ل زٙـ٫ـ  
َٝد٨  ، زـغجر ٕ٪ ث٠ ٦ٙ٫ٞ ثزغجؾ َـخ٪ ٦٥٫ؾ٩ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ ٦مـ٘٪ ثألـؾ٠ٟٙ

خمـي ، ث٠ ٠٦ٛ٫ ٛل َى٦ ٕ٪ ثالزغجؾ ٟكزٙال ٕ٪ مإ٣١٦ ثٜؾثؽ٫ٝذ ٦ثٜؽجـط٫ذ
٦ثٜٟٙجخدل  ، طف  ٣١ٟ ئ٨ٜ ثألـؾ٠أ٦ ث١ٜٙح ، أ٠ ٫ىٞ ثٜٙكٞ ثُٜـخ٪ ٠ٟ ٕٝكي٠٫
ٙٝذ خؿثز٥ج ٕد٪  ٦ث٠ ٠٦ٛ٫ ٦٥٫ٜٝؾ خٝؾ٫ذ ٟكز، أ٠ ٫ىٞ ثٜط٫ٝل ئ٨ٜ ثٜٙكٞ ث٦٥٫ٜؾ٩

٦ٛؿٜٚ ١ٟيٙذ ٟيجـ ثٜٝؾ ١ٟيٙذ غـد ، ٦ث٠ ٫ُزخـ ١٫ٟج  غ٫ٖج ١٫ٟج  غـث، ثٜٙؾق
٨َٝ٦ أ٠ ٫ُزـٔ خغ٦ٙٗ َـح ٕٝكي٠٫ ثٜؿ٠٫ ٤دجطـ٦ث ٥١ٟدج خغدٗ    ، أ٫ىج

٦ٜدٞ ٫ُدـٔ    . ٨َٝ٦ أ٠ ززؽؿ ثٜزؾثخ٫ـ ٜغٟج٫ذ ثألٟج٠ٛ ثٜٟٙؾكذ، ث٦ُٜؾد ئ٥٫ٜج
٨َٝ٦ ثٜـْٞ ٟد٠ أ٠  ، ثُٜـح ث٦ٟٜ٘ٔ ثٜؿ٩ ٫طح ث٠ ٫زؽؿ٢٦ ٠ٟ ٤ؿث ثٜزٙـ٫ـ

ٕٙدؾ ٘دــ   " خـ١دجؾ٦ر  " خُو ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ٛج١ر ز٫ٟل ئ٨ٜ زؤ٫٫ؾ ٟمـ٦ٌ 
ٕٝكي٠٫ ٕ٪ غ٠٫ " خُـ٦خذ " ٟطٝق ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ ـٕو ثٜٟمـ٦ٌ ٦ثٜزٟكٚ 

٦زىدٍ ثألٟدٞ   ، ١ٙدح ٛج١ر ث٦ٜٙثر ثإلكـثت٫ٝ٫ذ ز٥جطٞ ث٦ٟٜثٍ٘ ثٜٟهـ٫ذ ٕ٪ ثٜ
٦أؽؿر ٘ـثـثر ٟطٝق ثأل٠ٟ خ٦٘ٔ ثٜٙزجل ززدـ٧  ، ثٜٟزغؾد أٟجٞ ثألٟـ ث٦ٜثٍ٘

  . خال ٕجتؾد
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٠٫َ ثٜم٫ٙـ٩ أ١٫ٟج َجٟج ٟكجَؾث ٜطجُٟذ ثٜؾ٦ل ، 1951/  2/2خزجـ٫ؼ  
٦ٜٙؾ ثمزـير ك٦ـ٫ج ث٠ ٫خ٨ٙ ثٜم٫ٙـ٩ ُٟجـث ٥ٜج ُٜٟٝل ى٠ٟ ث٦ٜٕؾ ، ثُٜـخ٫ذ

  . ثٜك٦ـ٩ ٕ٪ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد
٦خ٥ؿ٢ ثٜهٖذ كجٕـ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ؾ٦ـد ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٕ٪ خجـ٫ق َدجٞ   

ثٜؿ٩ ٦ٕىد٣  " ٕجـق ثٜؽ٦ـ٩ "٦ٛج٠ ١جتخج ٜـت٫ق ث٦ٜٕؾ ثٜك٦ـ٩ ثٜك٫ؾ  1951
ٕج١خـ٧ ٫مـظ ، ٤٦ٟز٣ ٦غٟجكز٣ ٣ٟٟج ىجَٔ َفٟ، ثُٜٟل ٦ثٜـأ٩ ٦ثٜٟم٦ـد

  . ثٜٙى٫ذ أٟجٞ ثٜٝط١ذ ثٜك٫جك٫ذ ٜألٟٞ ثٜٟزغؾد
ئؿ ثزؽؿر ثألٟٞ ثٜٟزغدؾد ٦أل٦ل ٟدـد   ، ك٫جك٪ ٦ث١ز٥ر ثٜؾ٦ـد خ١هـ 

  . ٫ٝفٞ ئكـثت٫ل خز٫ٖ١ؿ ٘ـثـثر ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ؽالٕج ٜـْخذ أٟـ٫ٛج ًث٘ـثـ
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 الفصل الخبهس
 

 حدث ـن الهخـفي األه
 

غجٕٝذ خجُٜٟجـٚ ثٜز٪ زد٨ٜ٦  ، ٛج١ر ؾ٦ـد ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٤ؿ٢ ٕ٪ خجـ٫ق 
٘ى٫ذ ثٜك٦ؾث٠ ٦٘ى٫ذ ثٜطفثتـ ٦٘ىد٫ذ " ٕٙؾ َـىر ٥٫ٕج ، ثٜم٫ٙـ٩ أٟـ٤ج

 . "ز١٦ق ٦٘ى٫ذ ٟـثٛل ٦٘ى٫ذ ٫ٜخ٫ج 
٫دزٛٝٞ  ، ٦ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ط٫ٍٟ ٤ؿ٢ ثٜٙىج٫ج طـ٫تدج ٘د٩٦ ثٜغطدذ   

ٟٟج  . ١٫٦ج٘ل ٫٦غج٦ـ ٫١جخذ ٠َ ث٦ٕ٦ٜؾ ثُٜـخ٫ذ ٦٤٦ ثٜالطة ثٜؿ٩ ال ٦ي٠ ٣ٜ
١طٞ " ـت٫ق ث٦ٜٕؾ ثٜك٦ـ٩ ث٠ ٫يٝٗ ٣٫َٝ ٜٙح "ٕجـق ثٜؽ٦ـ٩ " غؾث خجألكزجؿ 

، ٕٙؾ ٛج٠ ١طٞ ثٜدؾ٦ـد ثٜالٟدٍ غٙدج   ، ٦ٛٞ ٛج١ر ٤ؿ٢ ثٜزك٫ٟذ ٟه٫خذ" ثٜؾ٦ـد 
٦ٛج٠ ثٜٟغجٟ٪ ثٜٙؾ٫ـ ثٜٟؾثٍٕ ٠َ ثٜٙىج٫ج ثُٜـخ٫دذ خجإلىدجٕذ ئٜد٨ ٘ىد٫ذ     

  . ٕٝكي٠٫
٦٘دؾ َجمد٥ج   ، ٦ثٜؾ٫ٜ٦دذ غجٕال خجألغؾثس ثُٜـخ٫ذ ، ٦1952ٛج٠ َجٞ  

٦ـت٫كج ، ثٜم٫ٙـ٩ ط٥ُ٫ٟج خغٛٞ ٣َٟٝ أ١٫ٟج َجٞ ٟكجَؾث ٜطجُٟذ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ
٦ٜٕٝؾ ثٜك٦ـ٩ ٕ٪ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٦الغً ٫ٛٔ ث٠ ثٜٟؾ ثٜش٦ـ٩ ٕد٪ ٛدل ٟد٠    

  . ى٫ذ ٕٝكي٠٫٘زؾ٣ُٕ ٦زٓؿ٣٫ ، ك٦ـ٫ج ٦ٟهـ
٦َـو ، ٦٘جٞ ثٜـت٫ق ثٜك٦ـ٩ أؾ٫ح ثٜم٫مٛٝ٪ خجكزؾَجت٣ ئ٨ٜ ؾٟمٗ 

٠ٜٛ ثٜم٫ٙـ٩ ثَزؿـ ٠َ ٘خد٦ل ٤دؿث   ، ٣٫َٝ ١ٟهح ٦ف٫ـ ثٜؽجـط٫ذ ثٜك٦ـ٫ذ
٠ٟ٦ ؾٟمٗ كجٕـ ئ٨ٜ أٟـ٫ٛج ٜغى٦ـ ؾ٦ـد ثألٟٞ ثٜٟزغدؾد ثٜزد٪   ، ث١ٟٜهح

    . 1952َٙؾز٥ج ٕ٪ َجٞ 



 -60- 
 

، ٛج١ر ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ ز٦ثط٣ ٕ٪ زٝٚ ثٜٖزـد ؽيـث ٫ز٥ؾؾ٤ج خُؾ ثٜزٙك٫ٞ 
٠٦ٜ٦ٓ َد٠ ٘ىد٫ز٥ٞ   ٕٙؾ ٦طؾر ٛل ٠ٟ أٟـ٫ٛج ٦ئكـثت٫ل ث٠ ثُٜدـح ٟمد  

٦ث٠ ثٜٖـهذ ٦ٟثز٫دذ ث٠٬ ٜزكد٫٦ذ   ، خؽالٕجز٥ٞ ٦ث١ٙكجٟجز٥ٞ ٦أ٦ٟـ٤ٞ ثٜؾثؽ٫ٝذ
ثٜٙى٫ذ ٦٦أؾ٤ج ٥١جت٫ج ٨َٝ أكجق ثألٟـ ث٦ٜثٍ٘ ؽه٦هج ٦ث٠ ث١ًٜٞ ثال١ٙالخ٫دذ  
ٕ٪ ٛل ٠ٟ ٟهـ ٦ك٦ـ٫ج ز٦ثط٣ ٦ٟث٘ٔ غـطذ ٦أ٥١ج ٜؿٜٚ خغجطذ كـ٫ُذ ئ٨ٜ 

٦ـأر  . ؾَٞ ثال٘زهجؾ٩ ٠ٟ أٟـ٫ٛدج ثالَزـثٔ ثٜؾخ٦ٟٝجك٪ ثألٟـ٫ٛ٪ ٦ث٨ٜ ثٜ
أٟـ٫ٛج ٕ٪ ١ٖق ث٦ٜ٘ر ث٠ ثٜز٫ٟ١ذ ثال٘زهجؾ٫ذ ٕ٪ ثُٜجٜٞ ثُٜـخ٪ ٤٪ ؽ٫ـ غدل  

ٕؾَٟر ٦ٕـث ٦ٛجٜدذ  ، الكز٫ُجح ثٜالطت٠٫ ٕ٪ أـثى٨ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ثٜٟى٫ٖذ
٦َى٫٦ذ ٛدل  " ثٜٟكزـ ٦ٕـؾ٠ ٛالح " ٦أ٦ٕؾر خُشذ خـتجكذ ، ٦ْس ثٜالطت٠٫

ٜؾـثكذ ثٜٟمجـ٫ٍ ثٜز٪ زإؾ٩ ئ٨ٜ ز٦ي٠٫ ثٜالطت٠٫ ، ٠ٟ ئ١ٛٝزـث ٦ٕـ١كج ٦زـ٫ٛج
٦٦ىٍ خـثٟض ٫١ٕذ ٦ث٘زهجؾ٫ذ ٜٝخٝؾث٠ ثٜز٪ زىــر ١ز٫طذ ، ئ٘جٟز٥ٞ ٠ٕ٪ أٟجٛ

٦ئ٫طجؾ ٟمجـ٫ٍ ز٫ُٟـ ٜز٦ي٠٫ ثٜالطت٠٫ ٕد٪ ثٜخٝدؾث٠ ثٜزد٪    ، ثٜٙزجل ٦ثٜغـح
٦أؽؿر ٦كجتل ٦أط٥فد ثإلَالٞ ثألٟـ٫ٛ٫ذ ٦ثٜه٫١٦٫٥ذ ززغؾس ، ٫ز٦ثطؾ٠٦ ٥٫ٕج

  . ٜكالٞ خ٠٫ ثُٜـح ٦ث٦٥٫ٜؾ ٠َ٦ ثٜٟٖج٦ىجر ثٜٟخجمـد خ٥١٫ٟج٠َ ث
ث١ٟٜج٘مذ ٕد٪ ثألٟدٞ   " أخجث٫خ٠ " ٦ثٕززع ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ئكـثت٫ل ثٜك٫ؾ  

٦٘ؾ ثزٖٙر ٛجٕذ ث٦ٜٕد٦ؾ  ، ٦َـو ثٜؽي٦ي ثُٜـ٫ىذ ٜٟمـ٦ٌ ثٜكالٞ، ثٜٟزغؾد
ثٜك٫ؾ ثٜم٫ٙـ٩ ث٠ ٫ز٨ٜ٦ ثٜـؾ ٨َٝ ؽيجح ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ  ٨َٝ زؽ٫٦لثُٜـخ٫ذ 

ٕٟٖٝجزد٣ طدج٤فد ٦ٟـثطُد٣    ، ٥ٜج" أخ٦ ٟجف٠ " ٦ٛج٠ ، ـثت٫ل خجك٥ٟٞ ط٫ُٟجئك
 . ٤٦٪ ؽالهذ ط٦٥ؾ خىُذ َمـ َجٟج ٠ٟ ثُٜٟل ٕ٪ ث٫ٟٜؾث٠ ث٦ٜي١٪، ٟز٦ٕـد

ٟمـ٦ٌ ٘ـثـ ٫ٙزـظ ١ٟجمدؾد ثٜيدـ٠٫ٕ   ، ٦يخؼ ثألٟـ٫ٛج٠ أش١ج  ؿٜٚ 
ثٜك٫جكد٫ذ  ٦ٕجف ٤ؿث ثٜٙـثـ خجألْٝخ٫ذ ٕ٪ ثٜٝط١ذ ، ثٜؾؽ٦ل ٕ٪ ٟٖج٦ىجر ٟخجمـد

  . ١ز٫طذ ث٦ٖ١ٜؿ ٦ثٜىٓي ثألٟـ٫ٛ٪ ال٘ـثـ٢
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٦٦طؾ أ٠ ثٜغل ٦ثٜؽالن ٠ٟ ، ٦ؾـق ثٜم٫ٙـ٩ ث٦ٟٜ٘ٔ ؾـثكذ ٦ث٫ٕذ 
ئؿث أـثؾ ث٠ " ثالزغدجؾ ثٜكد٫ٕ٦جز٪   "ال ٠٦ٛ٫ ئال ١َؾ ، ٤ؿ٢ ثٜٟه٫ؾد ثألٟـ٫ٛ٫ذ

  . ٫غ٦ل ؾ٠٦ ٦ٕف ثٜٙـثـ ثألٟـ٫ٛ٪ خؤْٝخ٫ذ ثٜشٝش٠٫ ٕ٪ ثٜط٫ُٟذ ثُٜجٟذ
ـ٩ ئ٨ٜ ٟٛزح ث٦ٜٕؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪ ٦زغؾس ٍٟ ـت٫ق ث٦ٜٕدؾ  ٦ؿ٤ح ثٜم٫ٙ 
ٕٙدؾ  ، ٦طـ٧ ثٜزه٫٦ر ٦غؾشر ثُٜٟطفد ثٜٟٖجطتذ، ؤ٣ُ١ٕ٘" ثٜـ٫ٕٗ ٫ٕم١كٛ٪ "

ئؿ ئ٠ ثالزغجؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪ ٦ؾ٦ل ث٦ً١ٟٜٟدذ  ، ثؽٖٗ ثٜٙـثـ ثألٟـ٫ٛ٪ ثإلكـثت٫ٝ٪
  . ٦أَي٦ث أه٦ثز٥ٞ ُٜٝـح، ثالمزـث٫ٛذ ه٦ز٦ث ىؾ٢

، ٦ؾ٦ر ؾ٫٦ج ٤جتال ٕ٪ ٦َثهٞ ثٜٓدـح ، ٤ٝذٛج١ر ثٜٟٖجطؤد زجٟذ ٦ٟؿ٦ 
غز٨ ٦ٕ٦ؾ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ١ٖك٥ج ؿ٤ٝر ٦أهجخ٥ج ثٜؽ٦ٔ ٦ث٥ٍٜٝ ٟد٠ ٟٓدجٟـد   

 . ثٜم٫ٙـ٩ ثٜٟغك٦خذ ٤ؿ٢
" ىـخذ ُٟٝٞ " ٦أل٠ ىـخز٣ ٛج١ر ، ٕٙؾ كـ طؾث ٥ٜؿ٢ ث١ٜز٫طذ، أٟج ٦٤ 

٫ـ ٦٘جٞ ثٜم٫ٙـ٩ خمٛـ ثالزغجؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪ ١هد ، إٔٙؾر ثألٟـ٠٫٫ٛ٫ ه٦ثخ٥ٕٞٙؾ 
٨َٝ زؤ٫٫ؾ٤ج ٜٝغٗ ٦ثُٜؾل ، ثٜم٦ُح ث٦٥ٟٜٙـد ٦ٛؿٜٚ ثٜؾ٦ل ثالمزـث٫ٛذ ط٥ُ٫ٟج

 . ٨َٝ٦ طـأز٥ج ٦َؾٞ ؽى٥َ٦ج ٦ٖ١ٜٝؿ ثألٟـ٫ٛ٪
ثٜش٦ـد ىؾ ثالكزُٟجـ ززٖطـ ٕ٪ ط٫ٟدٍ   رٛج١، ٕ٪ أ٦ثتل ثٜؽٟك١٫جر 

خ٫ؾ أ٠ ٦ٟ٘ٔ ثٜطجُٟدذ ثُٜـخ٫دذ   ، أ٘يجـ ثٜٟٓـح ثُٜـخ٪ ٕ٪ ثٜمٟجل ثألٕـ٫ٙ٪
زـكد٣ٝ ئٜد٨ مد٦ُح    "٦ٝ٘خ١ج ُٟٛٞ " ،  ٫زُؾ٧ ث٦ٜٙل ثٜٟم٦٥ـال، ٛج٠ ٤ف٫ال

  . ثٜٟٓـح ثُٜـخ٪ ثٜٟٛجٕع ٠ٟ غ٠٫ ٬ؽـ
خدل ٦ثهدل ىدٓي٣ َٝد٨ ؾ٦ل ثٜٓدـح      ، ٜٞ ٫ٛزٔ ثٜم٫ٙـ٩ خ٥ؿث 

ثٜخج٤٪ ثالؾْٞ ٠ٟ زد١٦ق  " ىٞ ثٜك٫ؾ خ، ٕٙجٞ ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜؾ٦ـد أ٫ىج، ثٜٟكزُٟـ
ئ٨ٜ ث٦ٜٕؾ ثٜك٦ـ٩ خهٖذ ٟكزمجـ٠٫ غزد٨  " خجٜٖـ٫ض ٠ٟ ثٜٟٓـح أغٟؾ  ٦ثٜك٫ؾ

٥١ٟٛ٫ٟج غى٦ـ ثٜؾ٦ـد ٦ثٜط٦ٝق ٨َٝ ٟٙجَؾ ث٦ٕ٦ٜؾ ٦يجـ ه٦ثح ث١ٟٜدؾ٦ح  



 -62- 
 

٠ٜٛ٦ ؾ٠٦ طؾ٧٦ خُؾ ؿٜٚ ٦ٕ٪ ٤دؿ٢  ، ٦٘ؾٞ ثغزطجطجر مؾ٫ؾد، ثٜٖـ١ك٪ ٜؿٜٚ
٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ثالزغجؾ " ٦ٜ٦ٟز٦س " ٘جٞ ثٜم٫ٙـ٩ خٟٙجخٝذ ثٜـ٫ٕٗ ، ثٜؾ٦ـد أ٫ىج

ي٫٦ال ٠َ ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ ٦يجٜخ٣ خجكٞ ثٜغ٦ٟٛذ ثٜكد٦ـ٫ذ   ٦٣غجؾش، ٜك٫ٕ٦جز٪ث
  . زف٫٦ؾ ثٜط٫ل ثٜك٦ـ٩ خجٜكالظ

٦ٛج١ر زٝٚ أ٦ ؽي٦د طـ٫تذ ٨َٝ يـ٫ٗ يٝح ثٜكالظ ٟد٠ ثالزغدجؾ    
غ٫دس  ، َـص ثٜم٫ٙـ٩ ٨َٝ ـ٦ٟج، ٦ٕ٪ يـ٫ٗ ٦َؾز٣ ٠ٟ أٟـ٫ٛج . ثٜك٫ٕ٦ز٪

٦يٝح ٣١ٟ ثٜكدُ٪  ، ىـد ثٜٖجز٫ٛج٠ٕ٪ غج" ثٜخجخج "ثٜز٨ٙ خك٫جؾد ثٜغخـ ثألًَٞ 
ٚ  ، ٜؾ٧ ثٜؾ٦ل ثٜٛجش٫ٛ٫ٜ٦ذ ١ٟٜجهـد ٘ى٫ذ ثألٟج٠ٛ ثٜٟٙؾكذ ، ٦َٕؾ٢ ثٜخجخدج خدؿٜ

  . ٟٛج ١ٟغ٣ خ٥ؿ٢ ث١ٟٜجكخذ ٦كجٟج ـ٫ُٕج
ثكزؾَر ثٜغ٦ٟٛذ ث٫ٜٝخ٫ذ ثٜم٫ٙـ٩ ٜزٙٔ َٝد٨ ـأ٫د٣   ، 1954ٕ٪ َجٞ  

٦ٟج  . ٥جٜٜر ثكزٙالخُؾ أ٠ ١ج، ثٜٙج١٦١٪ ٕ٪ ٟكؤٜذ  ثٜٟٟزٝٛجر ثإل٫يج٫ٜذ ٕ٪ ٫ٜخ٫ج
زـطد٢٦  ، كخج٫١جٕ٪ ثغز٨ ٦هٝز٣ ـكجٜذ ٠ٟ ك٫ٖـ ثألـؾ٠ ، أ٠ َجؾ ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد

ٜٛكدح ؾَدٞ   " ثٜط١ـثل ٕـث٦ٛ١ " ثٜكٖـ ئ٨ٜ ٟؾـ٫ؾ ٦ٟٙجخٝذ ثٜـت٫ق ثألكخج١٪ 
٦٘ؾ َدـو ثٜـكدجٜذ َٝد٨ ثٜدـت٫ق      . كخج٫١ج ٜمُح ٟـثٛل ىؾ ٕـ١كجث

د ٦غ٣ٟٝ ـكجٜذ ١ٟد٣ ئٜد٨   ثٜؿ٩ ـغح خجٜٖٛـ" ث٦ٜٝث  ٟغٟؾ ١ط٫ح " ثٜٟهـ٩ 
٦٘دؾ   . كخج٫١ج ٜمُح ٟـثٛل ىدؾ ٕـ١كدج  ثٜٛكح ؾَٞ ". ٕـث٦ٛ١ث " ثٜـت٫ق 

ثٜدؿ٩ ـغدح   " ث٦ٜٝث  ٟغٟؾ ١ط٫ح " َـو ثٜـكجٜذ ٨َٝ ثٜـت٫ق ثٜٟهـ٩ 
 ".   ٕـث٦ٛ١"خجٜٖٛـد ٦غ٣ٟٝ ـكجٜذ ٣١ٟ ئ٨ٜ ثٜـت٫ق 

ٕد٪   ٣كدخج١٪ ٦غجؾشد  ٦٘جخل ثٜـت٫ق ثال، ٦كجٕـ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ٟؾـ٫ؾ
" ٦ٟٙجخٝدذ ثٜط١دـثل   " زيد٦ث٠  " ١ٕهغ٣ ثٜـت٫ق ٕـث٦ٛ١ خجٜكٖـ ئ٨ٜ ، ثألٟـ

٦ٕد٪   . كدخج٫١ج كخج١٪ ٜمإ٠٦ ثٜٟٓـح ثٜؽجىٍ الث٦ٖٟٜو ثال" ٛجـك٫ج ٕج٦١٫ٜ 
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٦خجغش٣ ٕ٪ ثألٟـ ٟٛج ثٜز٨ٙ خجٜمدُح  ، ثٜز٨ٙ ثٜم٫ٙـ٩ خجٜط١ـثل، ٟؾ١٫ذ زي٦ث٠
  . ثٜٟٓـخ٪ ثٜؿ٩ ـغح خ٣ زـغ٫خج غجـث

١ك٫ذ خؿٜر ط٦٥ؾث ٛخ٫ـد ٕ٪ ثٜىٓي َٝد٨ ثٜغ٦ٟٛدذ   ٠ٜٛ ثٜغ٦ٟٛذ ثٜٖـ       
ٕؤؽٖٙدر ٥ٟٟزد٣   ، ١٦طغر ٕ٪ ٟكُج٤ج، كخج٫١ذ غز٨ أط٥ىر ٥ٟٟز٣ ١٤جٚثال

  . ٦َجؾ ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد ٫طـ أؿ٫جل ثٜٖمل ٦ثٜؽ٫خذ
غز٨ ٦طؾ ؾ٦َد ٠ٟ ثٜؽجـط٫دذ ثٜكد٦ـ٫ذ   ، ٦ٟج ث٠ ٦هل ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد

٦ف٫دـ ثٜؽجـط٫دذ   " ٞ ؽجٜؾ ثًُٜ" ٜٟٙجخٝذ ثٜك٫ؾ ، زكزؾ٣٫َ ٜٝغى٦ـ ئ٨ٜ ؾٟمٗ
١٤٦جٚ ثٜز٨ٙ خ٦ف٫ـ ثٜؽجـط٫ذ ثٜك٦ـ٫ذ ثٜؿ٩ ، ٕكجٕـ ئ٨ٜ ؾٟمٗ ٦ٕـث. ثٜك٦ـ٫ذ

ثٜؿ٩ ك٫ُٙؾ ٕ٪ م٥ـ ٫١كج٠ َجٞ " ٟإزٟـ خج١ؾ١٦ّ " ٣ٖٝٛ ث٠ ٫ُؾ ١ٖك٣ ٜغى٦ـ 
1955 .  

٣١ٜٛ٦ ٟج ٜخس ث٠ َدجؾ  ، ٦زـؾؾ ثٜم٫ٙـ٩ خجؾب ثألٟـ ٕ٪ ٘خ٦ل ث٥ٟٜٟذ
٬ك٫٦٫ذ زُجـو خىدٓي ٟد٠ أٟـ٫ٛدج    ٦زغٟق ١َؾٟج َٝٞ أ٠ خُو ثٜؾ٦ل ث

 ثالؾ٨٤ ٠ٟ ؿٜٚ، ٦، ٦ئكـثت٫ل ئؾـثص ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ ٕ٪ طؾ٦ل أَٟجل ثٜٟإزٟـ
ث٣١ ٛج٠ ١٤جٚ ؾ٦ل آك٫٦٫ذ ٦ئٕـ٫ٙ٫ذ ززخ٨١ ث٦ٟٜ٘دٔ ثألٟـ٫ٛد٪ ثإلكدـثت٫ٝ٪    

  . ٦زك٨ُ ط٥ؾ٤ج ٛ٪ ال زشجـ ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٕ٪ ٟإزٟـ خج١ؾ١٦ّ
ٜز٪ ٛج١ر ززًج٤ـ أ٥١ج هدؾ٫ٙذ  ٦٘ؾ زٟشل ٤ؿث ؽجهذ ٕ٪ ٦ٟ٘ٔ ث١٥ٜؾ ث

ث٠ ، ١َؾٟج ث٘زـظ ١ٟؾ٦ح ث١٥ٜؾ ١ٟ٦ؾ٦ح كد٫ال٠ ، ُٜٝـح ٦خج١ر ٨َٝ غ٫ٙٙز٥ج
٦ث٠ ٫ٙزهدـ  ، ٫ٙزهـ طؾ٦ل أَٟجل ثٜٟإزٟـ ٨َٝ ثٜٟخجؾب ال َٝد٨ ثٜٙىدج٫ج  

٦زد٨ٜ٦ ثٜمد٫ٙـ٩    . ثٜخغس ٨َٝ ثٜٙىج٫ج ثُٜج٫ٟٜذ ال ٨َٝ ثٜٙىج٫ج ثإل٫ٟ٫ٝ٘دذ 
غجز٥ج ٟخ١٫ج ث٠ ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ ٤٪ ٘ىد٫ذ  ثٜزهؾ٩ ٥ٜؿ٢ ثٜؾ٦ل ٦ثٜـؾ ٨َٝ ٟٙزـ

٦٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ ، َج٫ٟٜذ ٦ث٠ ثٜه٫١٦٫٥ذ ٤٪ غـٛذ ثكزُٟجـ٫ذ َؾ٦ث٫١ذ َج٫ٟٜذ
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٘ى٫ذ ز٦ٙٞ ٨َٝ ٟخؾأ ثٜغـ٫ذ ٦زٙـ٫ـ ثٜٟهد٫ـ ٦ال ١ُٟد٨ ٜٟٝدإزٟـ خدؾ٠٦     
  . ١ٟج٘مز٥ج

٦ٛجؾر ثأل٦ٟـ ز١ز٥٪ ئ٨ٜ أفٟذ خ٠٫ ثٜم٫ٙـ٩ ثٜؿ٩ ٫هـ ، ٦ز٦زـ ثٜط٦
ثٜؿ٩ ال ٫ـ٧ ١ٟج٘مدذ  " ٥١ـ٦ " ٦خ٠٫ ، ٕ٪ طؾ٦ل ثألَٟجل٨َٝ ئؾـثص ثٜٙى٫ذ 

  . ثٜٙى٫ذ ٕ٪ ٫ْجح ئكـثت٫ل
٦ث٘زـظ خغس ثٜٙىد٫ذ  ، خ٠٫ ثٜيـ٠٫ٕ" م٦ ث٠ ال٩ " ٦٘ؾ ٦ٕٗ ثٜـ٫ٕٗ 
  . ٦ٛج٠ ؿٜٚ غال ٦كيج ـى٪ خ٣ ثٜط٫ٍٟ، زغر ٟخؾأ زٙـ٫ـ ثٜٟه٫ـ

١َ٦ؾ خغس ثٜٙى٫ذ ٕ٪ ٜط١ذ زٙـ٫ـ ثٜٟه٫ـ ثزؽؿ ٘ـثـ ٕد٪ ثٜٟدإزٟـ   
أٟج ٕد٪ ثٜٝط١دذ    . غٗ مُح ٕٝكي٠٫ ٘ـ٫ح ٠ٟ ٘ـثـثر ثألٟٞ ثٜٟزغؾدغ٦ل 

 ثٜك٫جك٫ذ ٜٟٝإزٟـ ٕٙؾ شجـر ُٟـٛذ ـ٫٤خذ خ٠٫ ثٜٛزٝذ ثٜٓـخ٫ذ ٦ثٜٛزٝذ ثٜمـ٫٘ذ،
٥ً٦ـ ثٜؽالٔ ؽه٦هج ١َؾ خغس ٘ىدج٫ج ثالكدزُٟجـ ٦ثٜغ٫دجؾ ثإل٫طدجخ٪     

٥٫دج  ٦ثٜٓـ٫ح ث٠ ثٜٟط٦َٟذ ثُٜـخ٫ذ ١ٖك٥ج ٥ًـ ٕ. ٦ثألغالٔ ٦ثٜكٝٞ ثُٜجٜٟ٪
ٟدج  ، ٙكجٞ ٦ثٜؽالٔ أ٫ىج خ٠٫ أ١هجـ ثٜٛزٝذ ثٜمـ٫٘ذ ٦أ١هجـ ثٜٛزٝذ ثٜٓـخ٫ذ١ثال

  . ٛجؾ ٦٫هل ثٜٟإزٟـ ئ٨ٜ غجٕذ ثٜٖمل ٦ثإلؽٖجٗ
٦ُٜل أ٤ٞ ثألغؾثس ثٜز٪ زٟؽو ٥١َج ٟإزٟـ خج١ؾ١٦ّ خج١ٜكخذ ٜٖٝكي٠٫ 

ـت٫ق غ٦ٟٛدذ ثٜهد٠٫ ثٜمدُخ٫ذ ٦ٟدج     " ٩ م٦ أ٠ ال" ٦٤ ثطزٟج٣َ خجٜـ٫ٕٗ 
١زجتض خ٫ُؾد ثٜٟؾ٧ ٨َٝ ثٜٙىج٫ج ثُٜـخ٫ذ ٟٛج ك١مدـظ ٫ٕٟدج    زٟؽو ٣١َ ٠ٟ

 . خُؾ
كجٕـ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٫ٜؾثٍٕ َد٠  ، 1955ٕ٪ ؽـ٫ٔ َجٞ 

٦ٛج١در ٘ىد٫ذ ٕٝكدي٠٫    ، ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ ٦٘ىج٫ج ثٜطفثتـ ٦ز١٦ق ٦ٟـثٛل
٘ؾ أغ٫ٝر ئ٨ٜ ثٜٝط١ذ ثٜك٫جك٫ذ ثٜؽجهذ ٜخغش٥ج ٨َٝ أ٥١دج  ، ٦خىٓي ٠ٟ أٟـ٫ٛج

١ٟ٦جمؾد ثألكـد ثٜؾ٫ٜ٦ذ ئـكجل ثٜٓؿث  ٦ثٜٛكج  ٦ثٜؾ٦ث  ٠ٟ ثطل ، ٠٫٘ى٫ذ الطت
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٤٦٪ زـٟ٪ خؿٜٚ ئ٨ٜ خغس ٘ى٫ز٣ ٛٙى٫ذ مُح ٕٙؾ أـىد٣  ، مُح ٕٝكي٠٫
ؽه٦هج ٦ث٠ ثٜٙىد٫ذ ٤ج١در    . أ٦ ٤ٛؿث ز٤٦ٟر ٦ـْخر، ٦ثؽـص ٠ٟ ؾ٫جـ٢

٦ٜٞ ٫ُؾ ٫مزـٚ ٕد٪ ؾ٦ـثر ثألٟدٞ ثٜٟزغدؾد    ، ٕ٪ ؿٜٚ ث٦ٜ٘ر ٨َٝ هجغخ٥ج
ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ إلشجـز٥ج أٟجٞ ٦ٕ٦ؾ ثُٜجٜٞ ٟٛج ٛج٠ ٫طـ٩ كدجخٙج   ٦فـث  ؽجـط٫ذ

غ٠٫ ٛج٠ ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ئكـثت٫ل ؾثتٞ ثٜغى٦ـ خ١ٖك٣ ٦ال١٫ٖٚ ٫زغؾس ٥١َدج  
  . ١٤جٚ ٦ٕ٪ ٛل ٟٛج٠

زـأق ثٜم٫ٙـ٩ خُشذ ثٜطجُٟدذ ثُٜـخ٫دذ    1957ٕ٪ م٥ـ أ٫جـ ٠ٟ َجٞ 
  . ٟغزلئ٨ٜ ث٠ٟ٫ٜ ٜٝزغ٫ٙٗ ٕ٪ ثَزؾث ثر خـ٫يج٫١ج ٨َٝ ثٜط٦١خ٪ ثٜ

ٟٝٚ ث٠ٟ٫ٜ ٕد٪  " أغٟؾ  ٜإلٟجٞ" شٞ فثـ ثٜم٫ٙـ٩ ث٠ٟ٫ٜ ٜزٙؾ٫ٞ ثٜٟم٦ـد 
  . ٪ ثٜخـ٫يج١٪١ث١ٜفثٌ ث٫ٜٟ

٤ؿث ٦٘ؾ ؾَر ٘ى٫ذ ؽ٫ٝض ثُٜٙخذ ٦ٕزع يـ٫ٗ ثٜٟالغدذ ثإلكدـثت٫ٝ٫ذ   
د خُؾ غـح ثُٜؾ٦ث٠ ثٜشالشد٪ َدجٞ   ٦َخـ ٟىجتٗ ز٫ـث٠ ئ٨ٜ ١٫ٟج  ث٫الر ١َ

ثُٜـخ٫ذ ثٜك٦ُؾ٫ذ ثٜز٪ ٨َٝ غدؾ٦ؾ٤ج زٙدٍ   ثٜٟٝٚ ك٦ُؾ ٟٝٚ ثٜٟٟٝٛذ ، 1956
٫ٜٟشل ثٜٟٟٝٛذ ثُٜـخ٫ذ ، ئ٨ٜ ثكزُجـد ثٜم٫ٙـ٩ ٠ٟ ك٦ـ٫ج ٣ؾَز، ٟىجتٗ ز٫ـث٠

  . ٕٙخل، ٕ٪ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد، ثٜك٦ُؾ٫ذ
٦ٜٞ ٣ُ١ٟ٫ ؿٜٚ ٠ٟ ٦ٟثهٝذ ثٜزغؾ٩ ٦ثٜزهؾ٩ ٦خ١ُٔ ٦ٜفـث  ؽجـط٫ذ 

ثٜطجُٟدذ ثُٜـخ٫دذ   أٟـ٫ٛج ٦خـ٫يج٫١ج ٦ٕـ١كج ثٜؿ٠٫ ٤جط٦ٟث ث٫ٟ٦ٜٙذ ثُٜـخ٫دذ ٦ 
٦ك٦ـ٫ج ٦ٟهـ ٦ثٜش٦ـد ثٜطفثتـ٫ذ ١٦ؾؾ٦ث خٟكجَؾد ثالزغجؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪ ُٜٝدـح  

٦٘ؾ ثغزض كٖـث  ثٜدؾ٦ل ثٜٓـخ٫دذ ٜدؾ٧    . ٕ٪ ٖٛجغ٥ٞ ىؾ ثالكزُٟجـ ثٜٓـخ٪
١َ٦ؾ٤ج ٘ؾٞ ٣ٜ ، ٕيٝح ثٜٟٝٚ ك٦ُؾ ٠ٟ ثٜم٫ٙـ٩ ث٠ ٫ز٫ٙؾ خجٜز٫ُٟٝجر، ثٜك٦ُؾ٫ذ

٘جٟدر  ، ٦1958ٕد٪ َدجٞ   . و ٘خ٥ٜ٦ج٠ٜٛ ثٜٟٝٚ ـٕ، ثٜم٫ٙـ٩ ثكزٙجٜز٣ غجال
ث٦ٜغؾد خ٠٫ ٟهـ ٦ـ٦ك٫ج شٞ ث١ىٟر ث٠ٟ٫ٜ أ٫ىج ئ٨ٜ ثٜط٦٥ٟـ٫دذ ثُٜـخ٫دذ   
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٦ك٫ٟر ثٜؾ٦ٜذ ثٜطؾ٫دؾد  ، ٕ٪ ثزغجؾ ٕؾـثٜ٪، ثٜٟزغؾد خُؾ شالشذ أ٫جٞ ٠ٟ ئَال٥١ج
  . ثزغجؾ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ

١مخر أغؾثس ؽي٫ـد ٕ٪ ٛل ، ١َ٦ؾٟج كٙي ث١ًٜجٞ ثٜٟٝٛ٪ ٕ٪ ثُٜـثٗ
ٟٛدج  ، ٦أ١فٜر ث٦ٜال٫جر ثٜٟزغؾد ثألٟـ٫ٛ٫ذ ٦٘ثز٥ج ٕ٪ ٜخ١ج٠، ٠ ٦ٜخ١ج٠ٟ٠ ثألـؾ

  . أ١فٜر خـ٫يج٫١ج ٦٘ثز٥ج ٠ٟ ث٠٫٫ًٟٜٝ ثإل١ط٫ٝف ٕ٪ ثألـؾ٠
٦َٙؾر ثٜط٫ُٟذ ثُٜجٟذ ٜألٟٞ ثٜٟزغؾد ؾ٦ـد يجـتذ ؽيح ٥٫ٕج ثٜـت٫ق 

٦ثٛشـ ٕ٪ ٟٛٝزد٣ ٟد٠ ز٦ط٫د٣ ثإل١دؿثـثر     " ث٫ف٥١ج٦ـ " ثٜط١ـثل " ثألٟـ٫ٛ٪ 
  . ؾثر٦ثٜز٥ؾ٫

٤ل ٫كٛر ٨َٝ ز٥ؾ٫دؾثر ث٫ف٥١دج٦ـ أٞ   ، ٦ٛج٠ ٦ىٍ ثٜم٫ٙـ٩ غـطج
٦ٛج٠ ال ١٫ك٨ غكجك٫ذ ٣ٖ٘٦ٟ ٟٟٛشل ٜٝك٦ُؾ٫ذ ٦ٜدٞ ٫كدٛر   ، ٣ٖ٘٦٫ ١َؾ غؾ٢

ثٜم٫ٙـ٩ ٦ٜٞ ٣ُ١ٟ٫ ٣١٦ٛ ٟٟشال ٜٝك٦ُؾ٫ذ ٠ٟ ئٜٙج  ؽيجح ٟي٦ل ـؾ ٣٫ٕ خمؾد 
ـت٫ق " ك٠٫٦ٝ ٫٦ٜؾ " ٨َٝ٦ ؽيجح ثٜٟكزـ " ث٫ف٥١ج٦ـ " ٨َٝ ؽيجح ثٜط١ـثل 

٦شجـر ف٦خُذ َج٫ٟٜذ ز٦ٜر ٛخـ٤ج ثٜهغجٕذ ثألٟـ٫ٛ٫ذ ثٜزد٪  ، ٦فـث  خـ٫يج٫١ج
ثٜم٫ٙـ٩ ٥ٟ٦جطٟز٣ ٜٝـت٫ق ثألٟـ٫ٛ٪ ثٜط١ـثل أ٫ف٥١ج٦ـ،  ـٛفر ٨َٝ ؽيجح

٦ٜٞ ٫زد٦ـٌ  ، ُٜٝال٘جر ثٜك٦ُؾ٫ذ ثألٟـ٫ٛ٫ذ ٨َٝ٦ ثألفٟذ ثٜز٪ كخخ٥ج ثٜؽيجح
٠ٟ٦ ثٜٙد٦ل  ، ثٜٟٓـىذ ثٜـت٫ق ثألٟـ٫ٛ٪ ١ٖك٣ ٠َ ثٜٟمجـٛذ ٕ٪ زٝٚ ثٜغٟٝذ

  . ٕ٪ ٟإزٟـ هغٖ٪ ث٠ ثٜم٫ٙـ٩ ال ٫ٟشل ـأ٩ ثٜٟٟٝٛذ ثٜك٦ُؾ٫ذ ٕ٪ ٛال٣ٟ
٦ث٫ٜٚ ٘جـت٪ ثُٜف٫ف ٟٙزيٖجر ٠ٟ ثٜؽيجح ث٥ٜجٞ ثٜؿ٩ أٜٙج٢ ثٜمد٫ٙـ٩  

٦ثشجـ َهخ٫ذ خدل  ، 1960/ 29/11أٟجٞ ثٜط٫ُٟذ ثُٜجٟذ ٜألٟٞ ثٜٟزغؾد خزجـ٫ؼ 
 .٤كز٫ـ٫ذ ثٜؾ٦ل ثٜٓـخ٫ذ ثالكزُٟجـ٫ذ

ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜٙى٫ذ ثالكزُٟجـ ، ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ال٦ل ٟـد ٕ٪ زجـ٫ؽ٥ج زم٥ؾ
٦ٜٛد٪ ١ٙد٫ق مدـ٦ـ    ، ٠ٟ ٨َٝ ١ٟخـ ٤ؿ٢ ث١ًٟٜٟدذ ثٜؾ٫ٜ٦دذ  ، ٤٦٪ زُجٜض
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ثالكزُٟجـ ثٜٟؾٟـد ٫ٖٛ٪ أ٠ ١ُـٔ خج٠ ثالكزُٟجـ ٫ٟق ٕ٪ ث٦ٜ٘ر ثٜغجىدـ  
٦ث٠ ١ُـو ٜغٙجتٗ ثٜغ٫جد ثٜز٪ ٫ُ٫مد٥ج  ، ٟكزٙخل أٛشـ ٠ٟ ٟجتذ ٠٦٫ٟٝ ئ١كج٠

٠ٟ ث١ٜجق ٦ٟج ٫ز١ج٣ٜ٦ ٠ٟ ْؿث  ٦ثطـإ ٕج٦٘ل خٟج ٫ُج٠٦١ ٠ٟ مًٔ ، ثٜٟال٠٫٫
٦أطـإ ٕجك٣٫ٟ ٟج ٫ُ٫م٠٦ ٣٫ٕ ٠ٟ  . ٦ٟج ٫ـزؾ٣١٦ ٠ٟ ٜخجق، ث٫ُٜل ٦ثٜٟطجَذ

، ؽ٦ث  ٦ٟج ٫ز٣١٦ٙٝ ٠ٟ َٝٞ ٦ثطـإ ٕجك٣٫ٟ ٟج ٫ؽى٠٦ُ ٣٫ٕ ٠ٟ ط٥جٜذ ط٥ال 
، ٦ثُٜج٤دجر  ٦ٟج ٫غ٫ي خ٥ٞ ٠ٟ أغ٦ثل هغ٫ذ ثطـإ ٕجك٥٫ٟج خؤغ٦ثل ثٜٟدـو 

ثطدـإ ٕجكد٣٫ٟ ٟد٠ مدٙج      ، ٦ٟج ٫ُ٫م٠٦ ٣٫ٕ ٠ٟ زٙؾٞ ثطزٟجَ٪ ٦ث٘زهجؾ٩
  . ثطزٟجَ٪ ٦ث٘زهجؾ٩

٤٦ل ١٤جٚ أك٦أ ٠ٟ زجـ٫ؽ١ج ١َؾٟج زغزٞ ٨َٝ ط١ٝ٫ج ث٠ ٫مد٥ؾ خ١ٖكد٣   
شٝش٪ ثُٜجٜٞ ٫ـفغ٠٦ زغر ٫١ـ ثالكزُٟجـ ٠ٟٕ ثأل٦ٟـ ثٜٟؤ٦ٜٕدذ ٕد٪ ٥١ج٫دذ    

ط٫ٍٟ ث٠ َمـ ؾ٦ل ثكزُٟجـ٫ذ ٛج١در  ٦ثٜز٪ ٫ُـ٥ٕج ثٜ، ثٜغـح ث٫١٦ٜٛذ ثٜشج٫١ذ
زٟٝٚ ٟكزُٟـثر ٦ٟؽ٫ٟجر زخّٝ ٕ٪ ٟكجغز٥ج كخُذ أىُجٔ ٟكدجغذ أ٦ـ٦خدج   

ٛج٠ ، ٦ث٣١ ٠ٟ ٟط٦ٌٟ خ١٦٫ٝ٪ ئ١كج٠ ٫ُ٫م٠٦ ٨َٝ كيع ثٜٛـد ثألـى٫ذ، ٥ٝٛج
ـ  ، ١غ٦ ٠ٟ خ٠٦٫ٝ ١٦هٔ ثٜخ٠٦٫ٝ ٠ٟ ث١ٜجق ٫ُ٫م٠٦ ٕ٪ ًل ٦٥َؾ ثالكدزُٟج

ٛمٖر ثإلغهج ثر ث١ٜٙجح ٠َ ث٠ ٛدل   ٦٘ؾ، ٟفث٠٫ٟٝ ثٜٟـو ٦ثٜٖٙـ ٦ثٜط٥ل
أمدؽجن ٟد٠    دخؾ َمـُـطل ٦يٖل ٦ثٟـأد ٕ٪ خـ٫يج٫١ج ث٨ًُٟٜ ٛج٠ ٫كز

٦ٕ٪ ٕـ١كج ٛج١ر زٟٝٚ ٟج ٫ٙجخدل  ، ٠ٟ ك٦ؾ ٦كٟـ ٦هٖـ، كٛج٠ ثٜٟكزُٟـثر
ٛل ؾ١٦ٞ ٕ٪ خالؾ٤ج َمـ٠٫ ؾ١٦ٟج ٕ٪ ثٜٟكزُٟـثر ٦ٛج١ر ٟكزُٟـثر ئ٫يج٫ٜج 

ٟكزُٟـثر ثٜخـزٓجل شالشدذ ٦َمدـ٠٫   خ١٫ٟج ٛج١ر ، زخّٝ كزذ أىُجٔ غط٥ٟج
  . ٦شٟج٠٫١ ىُٖج ًث٦ٟكزُٟـثر خٝط٫ٛجِ ،٦ثغؾ، ىُٖج
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ٕٙؾ زٙٝهدر  ، ٦٘ؾ ز٫ٓـر ٤ؿ٢ ثٜه٦ـد ز٫ٓـث ٛخ٫ـث ٫ج ك٫ؾ٩ ثٜـت٫ق
 ًثأخُجؾ ثالكزُٟجـ ٦زفث٫ؾر ٧٦٘ ثٜزغــ ٦ث١زهـر ثٜغـخذ ٦كطٝر ٥ٜج َدؾؾ 

  . ٠ٟ ثٜٟٛجكح
ر أٟج١ٟج ٥ٟٟذ ٜٞ ١كدز٥ٟٝٛج  ٕٟج فثٜ، ٠ٜٛ٦ ُٟـٛذ ثٜغـ٫ذ ٜٞ ز١ز٣ خُؾ

١٫ُٕٝج ١٦غ٠ ١١ج٘ل ٦ٟى٦ٌ ثالكزُٟجـ ث٠ ١ؿٛـ ث٠ شٟدذ ثٜٛش٫دـ ٟد٠    ، خُؾ
ـ   ٥ٟ٦ٟدج  ، ثٜم٦ُح ٕ٪ ٛش٫ـ ٠ٟ ثٜخالؾ ٟج فثٜر زـفظ زغر ٫١دـ ثالكدزُٟج

ٟٛكزُٟـثر أ٦ ث١ٟٜدجيٗ ث٦ٜثُ٘دذ زغدر    ، أي١ٙٝج ٨َٝ ٤ؿ٢ ثٜخالؾ ٠ٟ أكٟج 
ٕدج٠  ، ث١ٟٜجيٗ ث٦ٜثُ٘ذ زغر ثٜك٫يـد أ٦، أ٦ ثٜخالؾ ثٜز٪ زغٛٞ ١ٖك٥ج، ث٦ٜهج٫ذ

ٟج ، ْجىخذ ٫١َٖذ خج٠ ١غ٦ث ٠ٟ ٟجتذ ٠٦٫ٟٝ ٠ٟ ث١ٜجق ػثٜغ٫ٙٙذ ثٜخك٫يذ زهـ
فث٦ٜث ٫ُ٫م٠٦ زغر أ٘ؾثٞ ثٜغٛٞ ثألط١خ٪ ٠ٟ٦ غٗ ثٜم٦ُح ثٜٟكزُخؾد ث٠ زش٦ـ 

٨َٝ٦ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٦ثطح ثإلَدال٠  ، ٨َٝ طالؾ٥٫ج ٦ث٠ زؽٍٝ ك٫يـز٥ج ٥٫َٝج
  . ٠َ ٥١ج٫ز٥ج

، ًَذ ؾ٫١٫ذ ز٨ٙٝ ٕ٪ ٘ؾثق ؾ١٫٪ أٞ هالد، ٦ال ث٘هؾ ٠ٟ غؾ٫ش٪ ٤ؿث
٫ن ؽد ٦ث٠ ٟج أ٣ٜ٦٘ ٟد٠ زٝ ، ٦ال ك٫ٟج ٦ث٠ ٤ؿ٢ ث١ًٟٜٟذ ٫ٜكر ٟٛج١ج ُٜٝخجؾد

ثٜـ٫ٕدٗ  "٦ئؿث ٛج٠ ١فٌ ثٜكالظ ٟٛج ؿٛـ ـت٫ق ث٦ٜفـث  ثٜكد٫ٕ٦جز٪  ، ٫ٟٜشج١٘ج
زُٟجـ ٦٤ خ١ٟز٨٥ ثٜٖٛج د ٦ثٜٙؾـد ٦٤ ٟمٛٝذ ثٜٟمجٛل ٕج٠ ثالك" ؽـ٦م٫زم٦ٔ 

  . أك٦أ ثٜٟكج٦ب ثٜز٪ ٫طح ث٠ ١غي٥ٟج ٦ث٠ ١طزش٥ج
خل ـكجٜذ ٘ؿـد ، ث٠ ثالكزُٟجـ ٫ٜق خجٜـكجٜذ ثٜٟٙؾكذ ٟٛج ٫فَٞ ؾَجز٣

، ٦ٟد٦ثؾ أ٫ٜ٦دذ ٟٓزهدخذ   ، ٫ْ٦ـ ٟٙؾكذ ٦٥ٕ ٫ؽٖ٪ ٦ـث ٢ أك٦ث٘ج ٦ٟكز٠٫ٛٝ٥
٦ث١زدفثٌ ثألـو ٟد٠   ، ٦٦ـث  ٛل ؿٜٚ ٫ؽخة ـثق ثٜٟجل ثٜطمٍ ٦ثٜٟك٫يـ

ٟجل ثٜكؽـد ٥١ٜٛ٦ج ٕ٪ ٟهٝغذ ثٜٟكز٦ي٠٫١ ثٜٟكزُٟـ٠٫ زغدر  ٦ثَ، أهغجخ٥ج
ٕد٪ َدجٞ   " ْط٫زدج  " ٦٘ؾ مـظ ثٜك٫ؾ . كزجـ ثٜغىجـد أ٦ ثٜؾ٠٫ أ٦ ثٜزٙؾ٫ٟذ
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أ٤دؾثٔ خدالؾ٢ ٟد٠    ، ٟطٝك٪ ث٦١ٜثح ثٜٖـ١ك٪ ٪٦ٕ٪ ؽيجح أٜٙج٢ ٕ، 1881
٤٦ٛدؿث ٕدج٠   . ث٠ ز١٦ق ىـ٦ـ٫ذ طؾث ٜـؽجت١ج ثٜٟدجؾ٩ : ثغزالل ز١٦ق ٕٙجل 

ثٜٟخدجؾب ثإل١كدج٫١ذ    ذ ـؽج  ز١٦ق ٦٤ ث٥ٟٜٞ ٜٖـ١كدج هدجغخ  ـؽج  ٕـ١كج ال
٫٦طح ث٠ ال ١زطج٤ل ٟٛٝجر ثٜؾث٫َدذ ثالكدزُٟجـ٩ ثٜٟمد٦٥ـ ٕد٪     ، ثٜخـث٘ذ

ٕٖ٪ ١ٟزهٔ ثٜٙـ٠ ثٜزجكٍ َمـ ١َ٦دؾٟج  ، "ك٫كل ـ٦ؾق " خـ٫يج٫١ج ثٜٟكزـ 
زُـ٧ ٤ؿث ثالكزُٟجـ ٦ث١ٛمدٔ ٟٛإككدذ   ، ٛج٠ ثالكزُٟجـ ٕ٪ ث٦ط٣ ٦ؿـ٦ز٣

٨ غ٫ٙٙز٣ خؤ٣١ ٫ٜق ئال ٟإككذ ٜالْزهجح ٦ثالكزٓالل َٝد٨  ٟـَخذ ٦خج٠ َٝ
  . ١يجٗ ؾ٦ٜ٪

ٕج٠ ٟٛٝجر ٤ؿث ثٜؾث٫َذ ثالكزُٟجـ٩ ٟدج  " ك٫كل ـ٦ؾق " ١ٜ٦ُؾ ئ٨ٜ 
ٜٙؾ ثهخع : ل جٕٙؾ زغؾس ٠َ َجٜٞ ثٜٙـ٠ ثٜزجكٍ َمـ ٕٙ، فثٜر زـ٠ ٕ٪ آؿث١١ج
٠ ٦ثكدزُٟجـ٢  أٟج ٟج خٙ٪  ٣١ٟ ٫ٕطـ٩ زٙك٣ٟ٫ ٦ثغزال٣ٜ ث٬، ثُٜجٜٞ ٟطفأ زٙـ٫خج

ث٠ ثـكٞ خج٠٦ٜٝ ثألغٟـ ثٜؿ٩ ٫ٟشل "ثال٣ٜ " ١ٟ٪ ٤ؿث  الـثّؾ" ث٣ٜ " ٦ٜ٦ ٛج٠ شٟذ 
٦ٜٟدج ٦طدؾ ٤دؿث    ، ثٛشـ ٟج أكزي٫ٍ ٠ٟ ثٜدخالؾ ، خـ٫يج٫١ج ٕ٪ ثٜٙجـد ثألٕـ٫ٙ٫ذ

٘جل ٦ . ٫مخٍ ٥١ٞ ثالكزُٟجـ ثٜخـ٫يج١٪ ٠ثٜٟكزُٟـ ث٥١ٜٞ ث٠ ثُٜجٜٞ ثهٓـ ٠ٟ ث
ث٤دج  ثـث١ٜط٦ٞ ئؿث ثكزيُر ٫٦غف١١٪ ٛش٫دـث ث٠  ٦ث١٪ ألٕٛـ ؾثتٟج خجغزالل : 

٢ ٤٦دؿ . خ٫ُؾد ٦ثىغذ ززألأل أٟجٞ ١٫َ٪ ٦ال أكزي٫ٍ ثغزال٥ٜدج ٦ثكدزُٟجـ٤ج  
، ثٜٟٛٝجر ٠َ ثٜزطفتذ ٦ثالغزالل ٦ثٜزٙك٫ٞ ٦ـكٞ ؽـ٫يذ إٔـ٫ٙ٫ج خج٠٦ٜٝ ثألغٟـ

أٟج ث٥١ٜٞ ثٜمـ٢ ٕ٪ ، زُخ٫ـ هـ٫ع ٦٦ثىع ٠َ ثالكزُٟجـ ٕ٪ ٣ٟ٦٥ٖٟ ثٜز٫ٝٙؾ٩
ـ ، ث١ٜط٦ٞىٞ  ، ٕا١ٟج ٫ٛمٔ ٠َ ثالكزُٟجـ ثٜخـ٫يج١٪ ٕ٪ ثٜٙـ٠ ثٜزجكٍ َمد

، ٕجؽؿ ٫زيٍٝ ئ٨ٜ ثكزُٟجـ ثٜٖىج  ثٜؽجـط٪، ثٜؿ٩ ٜٞ ٫ٛزٔ خجكزُٟجـ ثألـو
، ٦زيجٜح خـ٫يج٫١ج ث٦٫ٜٞ خجكزؽؾثٞ ثٜٖىج  ثٜؽجـط٪ ٕ٪ ثألْدـثو ثٜكد٫ٟٝذ  

ٜٚ ٦٤ ٦ُٜل ثٜكخح ٕ٪ ؿ، ٤٦٪ ال زىٍ ث٠٬ أ٩ ؽيي الكزُٟجـ ٤ؿث ثٜٖىج 
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يـثـ٤ج ٟـْٟذ ئ٨ٜ زـٚ ٤ؿ٢ ث٥ٟٜٟدذ  ى٦ث، زؽ٥ٖٝج ٕ٪ ٟىٟجـ ثٜك٫يـد ٣٫َٝ
٦ث١َ٪ ث٦ٜال٫جر ثٜٟزغدؾد  ، ٜغ٫ٖٝز٥ج ثٜز٪ أؽؿر ٟٛج٥١ج ٕ٪ ثٜك٫يـد ٨َٝ ثُٜجٜٞ

٤ؿ٢ ٤د٪ ثٜٙهدذ   ، ثٜز٪ ك١ُٟج ـت٫ك٥ج خجألٟق ٦٤٦ ٥٫ؾؾ ٫٦ز٦َؾ، ثألٟـ٫ٛ٫ذ
ٟٛدج زدـ٠٦ ئٜد٨     ثٜٛجٟٝذ ٠ٟٜ ٠٦ٟٛٝ٫ ٠ٟ٦ ال ٠٦ٟٛٝ٫ ز٦ُؾ ٕد٪ طدؿ٦ـ٤ج  

  . ثالكزُٟجـ
ٕؤغ٦ثل ثٜٖٙـ ٦ثٜزؽٝٔ ثٜغىجـ٩ ثٜز٪ زك٦ؾ ث٠٬ ثٜٛش٫ـ ٠ٟ ١ٟدجيٗ  

  . ثُٜجٜٞ ٤٪ ثٜزـثس ثٜٟخجمـ ٜالكزُٟجـ
ٕجٜم٦ُح ثٜٟكزُخؾد ٦ثٜز٪ أهخغر ٟكزٙٝذ ث٠٬ أ٦ ثٜزد٪ ٟدج فثٜدر    

٥ٜج ثٜغٗ خج٠ زيجٜح خكؾثؾ ثٜؾ٠٫ ثٜىؽٞ ثٜدؿ٩ ٫دؾ٠٫ خد٣    ، ز١زًـ ثالكزٙالل
٦ٟج ٫ٙؾٞ ٥ٜج ٟد٠  ، ٟجـ ٜز٫٦ُى٥ج َٟج كٝخ٣ ٥١ٟج خج٦ٜٙد ٦ٟج ٥١خ٣ خج٥ٜٙـثالكزُ

٤ؿث ثٜؾ٠٫ ثٜؿ٩ ٟج فثل ثالكزُٟجـ ٫ؾ٠٫ ، ٠٦َ ث٘زهجؾ٩ ٫ٜق ئال طف ث ىت٫ال
  . ٣ٜ ٥ٜؿ٢ ثٜٟكزُٟـثر

ـتد٫ق ٦فـث   " ثٜٟكزـ ؾفـثت٫ٝد٪  " ٦ٜٙؾ أ٠َٝ ثالكزُٟجـ٩ ثٜم٫٥ـ 
ث٠ " ٟ٘دـ ثٜخٝد٦ـ   " ٦ٔ خؽيجح خـ٫يج٫١ج ثألكخٗ ٕ٪ ؽيجخ٣ ثٜٟم٦٥ـ ٦ثُٜٟـ
ؾفـثت٫ٝ٪ خجُٜٖل ث١د٣   ٦٠ٜٙؾ خـ٤، ثالكزُٟجـ ٫إٜٔ ؾَجٟذ أكجك٫ذ ٕ٪ ك٫جكز٣

٠ٟ ٛخجـ ثٜٟكج٠٫ٟ٤ ٕ٪ ئ٘جٟذ هـظ ثالكزُٟجـ ٕ٪ ه٦ـز٣ ثٜغج٫ٜذ ٦ٜٙؾ ٛج١ر 
  . "٣ٜ َال٘جر مز٨ خآل ـ٦زمٝؾ 

١َ٦ؾٟج َـىر ثك٥ٞ مـٛذ ١٘جد ثٜك٫٦ق ٜٝخ٫ٍ كجـٌ ؾفـثت٫ٝ٪ ئٜد٨  
ؾ٠٦ أ٠ ١٫زًـ ثٜغه٦ل ٨َٝ ٦ٟثٕٙدذ ثٜخـٜٟدج٠ َٝد٨     ، ثُٜـو ٦ٕـث ٘خ٦ل

٤٦٪ ٟٓجٟـد أىجٕر ٟٛج ١ُـٔ ٕهال آؽـ ئٜد٨  ، ثالَزٟجؾثر ثٜٟج٫ٜذ ثٜالفٟذ
٠ٜٛ٦ ؾفـثت٫ٝ٪ ثىيـ إلزٟجٞ ثٜهدٖٙذ  ، زجـ٫ؼ ثالكزُٟجـ ٕ٪ ثٜمـٗ ثأل٦كي

  ٔ  ئ٨ٜ ث٘زـثو أـخُذ ٟال٠٫٫ ط٣٫١ ئكزـ١٫ٜ٪ ٠ٟ آل ـ٦زمٝؾ ٛكخ٦ث ٟجتدذ أٜد
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٫ٛمدٔ  ، ٦ُٜل ٤ؿث ثٜٟشل ٦٤ ٦ثغؾ ٠ٟ ٛش٫ـ. ئكزـ١٫ٜ٪ ٠ٟ ٤ؿ٢ ثٜهٖٙذ ٣ط٫١
٦ثألـخجظ ثٜؽ٫ج٫ٜدذ ثٜزد٪   ، ث١ٜٙجح ٠َ ثٜيـ٫ٙذ ثٜز٪ زخزف ٥٫ٕج شـ٦ثر ثٜم٦ُح

٫ٛ٦ٔ أؾ٧ ثالكزُٟجـ ئ٨ٜ َدؾٞ ثٜزٛدجٕإ   ، ٠ٟ ٟشل ٤ؿ٢ ثٜهٖٙجر ٨ٛج١ر زطخ
  . ٦٫ٞثال٘زهجؾ٩ ثٜؿ٩ زُج١٪ ٣١ٟ ًُٟٞ ؾ٦ل ثُٜجٜٞ ثٜشجٜس غز٨ ثٜ

٦ُٜل ثٜش٠ٟ ثٜك٫جك٪ ثٜؿ٩ ط١ج٢ آل ـ٦زمٝؾ ٛج٠ ثخ٥دً ٟد٠ ثٜدش٠ٟ    
٤د٦  ، ٕج٠ ـ٦زمٝؾ هجغح ثٜٟجل ٤ؿث، ثٜٟجؾ٩ ٫ٕٟج ٫ؽه١ج ١غ٠ َـح ٕٝكي٠٫
٦َؾث ٟد٠ ٦ف٫دـ ؽجـط٫دذ    ، 1917ثٜؿ٩ ز٨ٙٝ ٕ٪ م٥ـ زمـ٠٫ ثٜشج١٪ َجٞ 

  . خـ٫يج٫١ج خا٘جٟذ ٦ي٠ ٦ٟ٘٪ ٦٥٫ٜٝؾ ٕ٪ ٕٝكي٠٫
ئؿ أ١١دج ٕد٪ ؾـثكدز١ج    ، أٟجٞ ثٜط٫ُٟذ ثُٜجٟدذ ٦٘ؾ أشـر ٤ؿ٢ ثٜٙى٫ذ 

٫طح أ٠ ال ١١ك٨ أ٠ ئ٘جٟذ ٦ي٠ ٘د٦ٟ٪ ٥٫ٜٝد٦ؾ ٕد٪    ، ٦ٟٜى٦ٌ ثالكزُٟجـ
٘ؾ ١خُر ١ٟؿ خؾث٫ز٥ج ٠ٟ ثٜك٫جكذ ثٜخـ٫يج٫١ذ ٥ُٟ٦ج مـ٫ٛز٥ج ثٜك٫جكدذ  ، ٕٝكي٠٫

ثألٟـ٫ٛ٫ذ غ٦ل ٟكؤٜذ ئ٘جٟذ ث٦ٜي٠ ث٦ٜٟٙ٪ ث٦٥٫ٜؾ٩ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ َٝد٨ أ٥١دج   
ٕٙؾ ث١غكـ ثالكزُٟجـ ٠َ أطفث  ٛش٫دـد  ، كزُٟجـ ٦أ٘خغ٥جزٟشل ثخمٍ ه٦ـ ثال

ئال ٕ٪ ٕٝكي٠٫ ٕٙدؾ  ، ٠ٟ ثُٜجٜٞ زجـٛج ثٜخالؾ أل٥ٝ٤ج ٦ٟؽٖٝج ثٜم٦ُح ٕ٪ خالؾ٤ج
أؾ٧ ثالكزُٟجـ ئ٨ٜ يـؾ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٫ُ٫ٜم٦ث الطت٠٫ ٕ٪ ٟؽ٫ٟجر خ٫ُؾث 

  . ٦طج  خؾ٥ٜٞ خ٦ٟثي٠٫١ ٦٥٫ؾ طؾؾ ٠ٟ ط٫ٍٟ أ١غج  ثُٜجٜٞ، ٠َ ؾ٫جـ٤ٞ
٦ث٠ ، غٙج ٕيـ٫ج ٕ٪ ثٜغـ٫ذ، ئ٠ ٜٝم٦ُح ثٜٟكزُٟـد ٫ج ك٫ؾ٩ ثٜـت٫ق

" َٟـ خد٠ ثٜؽيدجح   " ٦٘ؾ٫ٟج ٘جل ؽ٫ٖٝز١ج ث٫ًُٜٞ ، ززٟزٍ خجكزٙال٥ٜج ٦ٛـثٟز٥ج
ـى٪ ثهلل ٣١َ ٟٛٝز٣ ثٜٟم٦٥ـد ٦ثٜز٪ أهخغر ٟخؾأ ٫َٟٝج ٠ٟ ٟخجؾب ثٜغـ٫دذ  

جق ٦٘دؾ  ٟز٨ ثكدزُخؾزٞ ث١ٜد  : " غ٫س ٘جل ، ٦٦ط٦ح ز٫ٕ٦ـ٤ج ٜط٫ٍٟ ثٜم٦ُح
  . "٦ٜؾز٥ٞ أ٥ٟجز٥ٞ أغـثـث 
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١٫َٝدج أ٠ ١ؽٝد٪   ، ثٜؽالهذ أ٠ ثٜم٦ُح ثٜٟكزُٟـد ٫طح أ٠ ززغــ
ُ ، كخ٥ٝ٫ج ٦ٕ٪ ٦ك٥ُج ث٠ ز١ُ٪ خؤ٦ٟـ٤ج ؾ٠٫ ث٠٬ ثال٤زٟدجٞ  خٕٖ٪ ئٟٛج٠ ثٜٟكدز

ئؿث ٟدج  ، خ١ٟجت٥ٞ ثال٘زهجؾ٩ ٥١٦ىز٥ٞ ثالطزٟج٫َذ ٦زٙؾ٥ٟٞ ثٜشٙجٕ٪ ٦ثٜغىجـ٩
" ٕٝٙدؾ ًدل ٟمدـ٦ٌ    ، ٫ذ ثُٜـخ٫ذ ثٜٟزغؾدزغــ٦ث ١ٜ٦ىـح ٟشال خجٜط٦٥ٟـ

ٕٟٝج ، غٟٝج مُخ٫ج ١جتٟج ٕ٪ ى٫ٟـ ثٜمُح ثٜٟهـ٩ ك٦١ثر َؾد" ؽفث٠ أك٦ث٠ 
زغٙٗ ٥ٜٞ ثالكزٙالل ثٜغ٫ٙٙ٪ ٕ٪ ًل ثٜـت٫ق طٟجل َخؾ ث١ٜجهـ زغٙٗ ثٜغٝدٞ  

٦أىغ٨ ثٜٟمـ٦ٌ ثٜغٝدٞ ٫٘دؾ ثٜز٫ٖ١دؿ خؤغدؾس     ، ٦أهخع غ٫ٙٙذ ٟجشٝذ ٫ُٜٝج٠
  . ٦ؿٜٚ خٟكجَؾد ثالزغجؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪ ث٫ًُٜٞ، ٫ذثألؾ٦ثر ٦ثألط٥فد ثُٜهـ

ٕٟٝج زغٙٗ ٥ٜج ثالكزٙالل ْؾر ، ؾد ٦ؿ٫ٜٝذُخ٦ٛج١ر ثٜه٠٫ ٟطفأد ٦ٟكز
  . ٟجـؾث طخجـث ٫ؽم٨ ٣١ٟ ثالكزُٟجـ ٦غكح ٣ٜ أٜٔ غكجح

" ٍٕٟ ٥١ج٫ذ ثالكزُٟجـ ٫طح أ٠ ١٫ز٥٪ أ٫ىج ٟج ٫كد٨ٟ  ، ١٦ٙيذ أؽ٫ـد
ٛٞ ثٜؿثز٪ ثٜؿ٩ ١ن ٫َٝد٣ ٫ٟشدجٗ   ٦ال ـ٫ح أ٠ زُخ٫ـ ثٜغ" خٟطٝق ث٦ٜهج٫ذ 

ٕج٥ٜؾٔ ث٥١ٜدجت٪ ٫طدح أ٠   ، ال ٫ٙل خُشج ٨َٝ ثألك٨ ٦ثألكٔ، ثألٟٞ ثٜٟزغؾد
  . ٠٦ٛ٫ ثالكزٙالل ال ثٜغٛٞ ثٜؿثز٪ ث٦ٜث٤٪

 . ١َ٦1945ؾٟج خغس ٦ٟى٦ٌ ث٦ٜهج٫ذ ٕ٪ كدج٠ ٕـ١ك٫كد٦ٛ َدجٞ    
خج٠ ٠٦ٛ٫ ث٥ٜدؾٔ  ، ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ثٜك٫ٕ٦ر آ١ؿثٚ "ثٜـ٫ٕٗ ٦ٜ٦ٟز٦ٔ" أ٦ه٨ 

٤٪ ثٜؾ٦ٜذ ث٦ٜغ٫ؾد ثٜز٪ أ٫دؾر  " ثٜٖٝخ٠٫ " ٦ٛج١ر ، ث٦ٜهج٫ذ ٦٤ ثالكزٙالل ٠ٟ
٦ٟٟج ٫إكٔ ٣ٜ أ٠ ث٦ٜال٫جر ثٜٟزغؾد ثألٟـ٫ٛ٫ذ ٟٟشٝدذ ٕد٪   ، ٦ٜ٦ٟز٦ٔ آ١ؿثٚ

ٛج١ر ٤٪ ثٜز٪ ز٦ٜدر ٫٘دجؾد   " كز٫ز٫ز٦٫ق " مؽن ٦ف٫ـ ؽجـط٫ز٥ج ثٜٟكزـ 
  . زُخ٫ـ ثٜغٛٞ ثٜؿثز٪ ل٦ٟه٫ذ خجكزُٟج، ثُٜٟجـىذ ٜال٘زـثظ

٦ك٦ث  ، ٫ج ك٫جؾد ثٜـت٫ق" ٠ٜٛ ٛل ٤ؿث ْؾث ٠ٟ مإ٠٦ ثٜزجـ٫ؼ ثٜٓجخـ 
ٕدج٠ ١٫َٝدج ث٠٬ أ٠   ، ٛج٠ ثٜزُخ٫ـ ١٫ن ٨َٝ ثالكزٙالل أ٦ ٨َٝ ثٜغٛٞ ثٜؿثز٪
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ٕؾ١٦َج ٠ُٝ١ ثكزٙالل ط٫ٍٟ ثٜم٦ُح غ٫دس  ، ١ىٍ زجـ٫ؽج طؾ٫ؾث ٫ٝ٫ٗ خُهـ١ج
ؾ١٦َج ١ٙد٦ٞ  ، ٥ٟ٦ٟج ٛج٠ ث١ُٜهـ أ٦ ث٠٦ٜٝ أ٦ ثٜؾ٠٫ ثٜؿ٩ ز١زٟ٪ ئ٣٫ٜ، ٦طؾر

ثطدل   . ٦ث٠ ١ىٍ ٣ٜ ٥١ج٫ذ ٦خط٫ٍٟ ًٟج٤ـ، خزه٫ٖذ ثالكزُٟجـ خط٫ٍٟ أمٛج٣ٜ
ؾ١٦َج ١يٝٗ كـثظ ثٜم٦ُح ٕ٪ ٛل ٟٛج٠ ٕ٪ ثُٜجٜٞ ٦خؿٜٚ ١كزي٫ٍ أ٠ ١ؽٝدؾ  
خ١ٟز٨٥ ثٜف٦٤ ٦ثٜٖؽجـ ٦ثٜخ٥طذ َٟال ٟط٫ؾث ٦٤ ىٟج٠ ثٜغـ٫دذ ٦ثالكدزٙالل   

  (1).ٜٝط٫ٍٟ
، َج٫ٜذ ثٜٟكدز٧٦ ، 1960ٞ َجٞ ٛج١ر ؾ٦ـد ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٕ٪ ؿٜٚ ثُٜج

غىـ٤ج َؾؾ ٠ٟ ـإكج  ثٜؾ٦ل ٦ثٜغ٦ٟٛجر ٦زغؾس ٥٫ٕج ٛدل ٟد٠ ثٜدـت٫ق    
" ؽـ٦مزمد٦ٔ  " ٦ثٜـت٫ق ثٜك٫ٕ٦جز٪ ثٜـ٫ٕٗ " ثٜط١ـثل ث٫ف٥١ج٦ـ " ثألٟـ٫ٛ٪ 

ط٦ث٤ـ الل ٥١ـ٦ " ٦ثٜـت٫ق ث١٥ٜؾ٩ " طٟجل َخؾ ث١ٜجهـ " ٦ثٜـت٫ق ثٜٟهـ٩ 
" ١ٛـ٦ٟدج  " ١٪ ج٦ثٜدـت٫ق ثٜٓد  "  كد٦ٛجـ٦١ أغٟؾ  "٦ثٜـت٫ق ثإل١ؾ٫١٦ك٪ " 

  . "ثٜٟٝٚ غك٠٫ " ٦ثٜـت٫ق ث٦ٜٛخ٪ ٫ٕؾل ٛجكزـ٦ ٦ٟٝٚ ثألـؾ٠ 
ٜٞ ٫كخٗ ٥ٜج ٟش٫ل ٕ٪  ٪٦ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜؾ٦ـد ٦ُ٘ر ثٜغجؾشذ ثٜٟم٦٥ـد ٦ثٜز

٦ؿٜٚ غ٠٫ ؽٝدٍ ثٜدـت٫ق ثٜكد٫ٕ٦جز٪    ، زجـ٫ؼ ثٜؾخ٦ٟٝجك٫ذ ٦ثٜك٫جكذ ثُٜج٫ٟٜذ
٦ث١ز٥ف ، ثألَىج  ثٜٓـخ٠٫٫ ثٜـ٫ٕٗ ؽـ٦مزم٦ٔ غؿث ٢ ٦ٜ٦ظ خ٣ ٕ٪ ٦ط٣ أغؾ

٦ـؾ ٨َٝ ٟٛٝدجر  ، ثٜم٫ٙـ٩ ثٜٖـهذ ١٥ٕؤ ث٦ٜٕؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪ ٨َٝ ٣ٖ٘٦ٟ ثٜهٝح
  . ـإكج  ثٜؾ٦ل ثٜٓـخ٫ذ

ٕج٣١ خدجٜـْٞ ٟد٠ ثٜهدؾث٘ذ    ، ٠ٜٛ ثٜـ٫جظ ٜٞ زطـ خٟج زمز٥٪ ثٜك٠ٖ
٦ف٫ـ " ٫ٕهل " ثٜمؽه٫ذ ثٜغ٫ٟٟذ ثٜز٪ ٛج١ر زـخي خ٠٫ ثٜم٫ٙـ٩ ٦خ٠٫ ثأل٫ٟـ 

ٕٙؾ ١مح خ٥١٫ٟج ؽالٔ خٝدّ ث٦طد٣   ، ثٜٟٟٝٛذ ثُٜـخ٫ذ ثٜك٦ُؾ٫ذ آ١ؿثٚؽجـط٫ذ 
٦ثٜؿ٩ ث١زٙل ئ٨ٜ ثألٟدٞ  ، خكخح أفٟذ ث٠ٟ٫ٜ خ٠٫ ٟهـ ٦ثٜك٦ُؾ٫ذ، 1962َجٞ 

                                                        

 . 475 ن، 1987ث٫٦ٜٛر  ،الشليري زعيهب فمشطيىيبأحهد  ،ثٜؾٛز٦ـد ؽ٫ـ٫ذ ٘جك٫ٟذ (1)
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ث٠ ، غ٫س يٝخر ثٜغ٦ٟٛذ ثٜك٦ُؾ٫ذ ٠ٟ ثٜم٫ٙـ٩ خهٖز٣ ٟٟدشال ٥ٜدج  ، ثٜٟزغؾد
. ٫خّٝ ٟطٝق ثأل٠ٟ ٠َ ثَزؾث ثر ث٦ٜٙثر ثٜٟهـ٫ذ ٨َٝ ثٜغدؾ٦ؾ ثٜكد٦ُؾ٫ذ  

زُـو ٤ؿ٢ ثٜؽالٕجر ٨َٝ ٟطٝدق   أ٠ ٦ٛج٠ ٠ٟ ـأ٣٫، ٦ـٕو ثٜم٫ٙـ٩ ؿٜٚ
٦ٜٞ ٫يدل  . ٦ث٣١ ٫طح غ٥ٝج ٕ٪ ١يجٗ ثألكـد ثُٜـخ٫ذ ث٦ٜثغؾد، ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ

غد٠٫ ٛدج٠ ثٜمد٫ٙـ٩    ، 1963ٕٖ٪ م٥ـ آح ٠ٟ َجٞ ، أ٦ ٫زؤؽـ ثٜـؾ ثٜغج١ٗ
َد٠   ،ثخ٣ٓٝ ثٜك٫ٖـ ثٜك٦ُؾ٩ ٕ٪ خ٫دـ٦ر ، ٫ٟى٪ ئطجفز٣ ثٜه٫ٖ٫ذ ٕ٪ ٜخ١ج٠

٘ـثـ ثأل٫ٟـ ٫ٕهل خا٘جٜز٣ ٦ئ٥١ج  ٣َٟٝ ٛـت٫ق ٦ٜٕٝؾ ثٜكد٦ُؾ٩ ٕد٪ ثألٟدٞ    
  . ثٜٟزغؾد

ث١ُٙؾ ٟطٝق ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ ٜخغس ٦ٟىدٍ  ، 1963/ 9/ 19خزجـ٫ؼ 
ٚ ، زٟش٫ل ٕٝكي٠٫ ٕ٪ ٟطٝق ثٜطجُٟذ ، ٦٘ؾ ـمغر ط٫ٍٟ ث٦ٕ٦ٜؾ ثٜم٫ٙـ٩ ٜدؿٜ

ٝد٨ أ٠ ٫د١ن   ٕٙؾ أهـ ثٜم٫ٙـ٩ َ، ٦ٍٟ ؿٜٚ. َؾث ٦ٕؾ٩ ثألـؾ٠ ٦ثٜك٦ُؾ٫ذ
٦غزد٨ ٫دز٠ٟٛ   ، ٘ـثـ ثٜطجُٟذ أ٠ ٠٦ٛ٫ ثؽز٫جـ ثٜم٫ٙـ٩ ٥ٜؿث ث١ٟٜهح ٟإ٘زج

٦٘ؾ طج  ١ن ثٜٙـثـ . ٜؾ٧ ٟطٝق ثٜطجُٟذ ٣ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٠ٟ ثؽز٫جـ ٟٟشٝ
ٞ ٜد ٦ثٜز٪ ، ٦َؾ ثٜم٫ٙـ٩ ؿٜٚ ١هـث ٜمؽه٫ذ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪، يخٙج ٜؿٜٚ

زٟدجٌ ث١ُٜٝد٪ ثٜدؿ٩    ٦٘ؾ أ٨ٜٙ ثٜم٫ٙـ٩ ؽيجخج ٕد٪ ثالط ، ز٠ٛ ٘ؾ خـفر خُؾ
ى٣١ٟ ٟٛٝذ هـ٫غذ ٦طـ٫تذ غؾؾر ك٫جكدز٣  ، غىـ٢ ثٜهغ٠٦٫ٖ أل٣١ ١َٝ٪

ث٣١ ٫دـ٧  ، ٕٖ٪ ٟٛٝز٣ ٠َ يخ٫ُذ ٥ٟٟز٣ ١ٟ٦هخ٣. ٦ٟ٦ث٣ٖ٘ ٠ٟ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ
ٜؿث ٫ٙخ٣ٝ ؾ٠٦ ث٠ ٫زٙجى٨ ٣١َ ـثزخج ، ٣٫ٕ َٟال ١ىج٫ٜج ٠ٟ ثطل زغـ٫ـ ث٦ٜي٠

  . أ٦ أطـث
ٟٖجطتج ٦طؾ٫ؾث ٨َٝ ٟطٝدق  ، ..٦ٛج٠ ٛالٞ ثٜم٫ٙـ٩ ثٜهـ٫ع ٦ث٧٦ٜٙ

٦ٜٞ ٫كدٍٟ  ، ثٜطجُٟذ ثٜؿ٩ ثَزجؾ ث٠ ٫ـ٧ زٟش٫ل ٕٝكي٠٫ ٟكؤٜذ م٫ٝٛذ ال ٫ْـ
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٠ٟ  ٦ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪، ٦زط٫١ؾ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪، ٟٛٝجر ٟشل زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫
  . ٘خل

ٟكؤٜذ ، ٛج١ر أ٦ل ثٜه٦ُخجر ثٜز٪ ٦ثط٥ر ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ١ٟهخ٣ ثٜطؾ٫ؾ
ئؿ ٜٞ ٠ٛ٫ ٦٘ز٥ج ٜٝمُح ثٜٖٝكدي١٫٪  ، ثألٟٞ ثٜٟزغؾد زم٫ٛل ث٦ٜٕؾ ثٜٖٝكي١٫٪ ئ٨ٜ

ٕجٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٟمزر ٟٟفٗ خال ٫ٛج٠ ، ٫ٛج٠ ٦ي١٪ أ٦ ٫٘جؾد ٦ي٫١ذ طجُٟذ
٦٘جٞ ثٜم٫ٙـ٩ خف٫جـثر َٟل كـ٫ُذ ٜزطُٟجر ثٜمدُح ثٜٖٝكدي١٫٪   . ٦ال ٫٘جؾد

٦زٞ زؤ٫ٜٔ ث٦ٜٕؾ ثٜٖٝكدي١٫٪  ، ٕ٪ ٛل ٠ٟ ٜخ١ج٠ ٦ك٦ـ٫ج ٦ثألـؾ٠ ٦٘يجٌ ْفد
٦خؿٜٚ ، ٦كجٕـ ث٦ٜٕؾ ئ٨ٜ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد، خ٥١٫ٞ ك٫ؾزج٠، ٫ذ َمـ َى٦ث٠ٟ شٟج١

٦غٙٙر أ٦ل ئ١طدجف  ، أٛؾر ثٜمؽه٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٦ط٦ؾ٤ج أل٦ل ٟـد ١ٟؿ ث١ٜٛخذ
  . ك٫جك٪ ٨َٝ  ثٜه٫ُؾ٠٫ ثُٜـخ٪ ٦ثُٜجٜٟ٪

ؽيجخدج  " طٟجل َخؾ ث١ٜجهـ "أ٨ٜٙ ثٜـت٫ق ، 1963/  12/ 22خزجـ٫ؼ 
ئ٨ٜ َٙؾ ٟإزٟـ ٟ٘ذ َـخ٪ ٜخغس ٘ى٫ذ زغ٫٦دل   ؾَج ٣٫ٕ، ٕ٪ ٟؾ١٫ذ خ٦ـ ك٫ُؾ

٦زٟدر ثالكدزطجخذ ٦ث٦ٟٜثٕٙدذ ٟد٠ ثٜٟٝد٦ٚ      . ئكـثت٫ل ٜٟطـ٧ ٥١ـ ثألـؾ٠
 . ٦ثٜـإكج  ثُٜـح

، ٦٘ؾ شجـ غجال ؽالٔ ؾكز٦ـ٩ ٦طؾل خـ٦ز٦ٛ٦ٜ٪ غ٦ل أٟـ ثٜم٫ٙـ٩
أ٩ ث٣١ ٜدٞ ٫ٛد٠   ، ٦٤٦ ٫ٜق ٥١ٟٞ، ٫ٛ٦ٔ ك٫غىـ ٟإزٟـ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج 

يـ ئ٨ٜ ثكزُٟجل ىث ٦، ٦أهـ ثٜم٫ٙـ٩ ٨َٝ ثٜغى٦ـ . ٟٝٛج أ٦ ـت٫كج ٜؾ٦ٜذ
٦ٜٖر ١ًـ ثٜط٫ٍٟ خج٠ ٤ؿث ثٜٟدإزٟـ ٤د٦ ٟد٠ ثطدل     ، ٜٓذ ثإل١ؿثـ ٦ثٜز٥ؾ٫ؾ

ئال ٕج٣١ ك٫كز٫ٙل ٫٦ُٝد٠ ٜٟٝدأل    ٦، الخؾ ٠ٟ غى٦ـ ٟٟشل ٕٝكي٦٠٫، ٕٝكي٠٫
  . أكخجح ثكزٙجٜز٣

٦أ١َٝر ثٜهغٔ ثٜٟهـ٫ذ ث٠ ٟٟشدل  ، ٦٘ؾ ١طع ٕ٪ ئهـثـ٢ ٦ز٥ؾ٫ؾ٢
ٛؿٜٚ ٘جٟر ٟمٛٝذ شج٫١ذ غ٦ل ٟٛج٠ ط٦ٝكد٣  . ٠ ك٦ٔ ٫غىـ ثٜٟإزٟـٕٝكي٫
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٦ث١ز٥٪ ثٜـأ٩ ث٠ ٫طٝق ٕ٪ يـٔ ثٜيج٦ٜذ ٟزؤؽـث ٘ٝد٫ال َد٠   ، ٕ٪ ثٜٟإزٟـ
ٕ٪ ٫د٦ٞ   . ٦٦ثٕٗ ثٜم٫ٙـ٩ ٦٤٦ ٫خ٫ر ٕ٪ ١ٖك٣ أٟـث، ٟٙجَؾ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج 

، ٕجطؤ ثٜم٫ٙـ٩ ثٜغجىـ٠٫، 1964/ 1/ ٠ٟ13 خُؾ ٥ًـ ٦٫ٞ ، ث١ُٙجؾ ثٜٟإزٟـ
" ثٜٟٝٚ ثٜغك٠ ثٜشج١٪" خج٠ ؾٍٕ ُٟٙؾ٢ ئ٨ٜ ثألٟجٞ غز٨ هجـ ٨َٝ ٟكز٧٦ ُٟٙؾ 

  . خ٠٫ ؾ٤مذ ـطجل ثٜخـ٦ز٦ٛ٦ل، ٟٝٚ ثٜٟٓـح
٦أ٨ٜٙ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ثٜؽيجخجر ثٜغٟجك٫ذ ثٜـ١ج١ذ غد٦ل ىدـ٦ـد   
ثُٜٟل ثُٜـخ٪ ث٦ٟٜغؾ ٦٘٦ٜٝٔ ٕ٪ ٦ط٣ ثٜٟمـ٦ٌ ثإلكـثت٫ٝ٪ ٜزغ٫٦ل ٟطدـ٧  

  . ٥١ـ ثألـؾ٠
ٜم٫ٙـ٩ ٕيجٜح ثٜغى٦ـ أال ٫ٙزهـ ثٜخغس ٨َٝ ثٜٖـٌ ٤٦د٦  شٞ زٛٝٞ ث

٦خزـٚ ثألهل ٤٦د٦ ثٜٙىد٫ذ ثٜٖٝكدي٫١٫ذ ٦يجٜدح     ، زغ٫٦ل ٟطـ٧ ثألـؾ٠
  . ثال٤زٟجٞ خجٜٙى٫ذ ثألهل

، ٦زٙــ ث٠ ٫ٙزهـ ثالطزٟجٌ ثٜشج١٪ َٝد٨ ثٜٟٝد٦ٚ ٦ثٜـإكدج  ٕٙدي    
ٞ شٞ ٦ىٍ ثٜط٫ٍٟ أٟدج ، ٦ثكزُج٠ ثٜم٫ٙـ٩ خجٜغ٫ٝذ ٦ثٜؿٛج  ٛ٪ ٫غىـ ثٜطٝكذ

خد٠  أغٟؾ  "ثألٟـ ث٦ٜثٍ٘ غ٫س ؾؽل ٘جَذ ثالطزٟجٌ ٦طٝق ئ٨ٜ طج١ح ثٜـت٫ق 
  . ؾ٠٦ ث٠ ٠٦ٛ٫ ٣ٜ ٟٛج٠ أ٦ ٦ٜغذ ؽجهذ خٖٝكي٠٫" خال 

٠َ ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ خاك٥جح ، ٦زٛٝٞ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜطٝكذ أ٫ىج
٦٫غدؾ ثٜمدُح    ٪٦خ٠٫ ث٠ ث٦ٜثطح ث٦ٜٟٙ٪ ثُٜـخ٪ ٫ٖـو ٫٘جٞ ٫ٛج٠ ٕٝكي١٫

ًٞ ه٣ٕ٦ٖ ٫٦ُخة يج٘جز٣ ثُٜكٛـ٫ذ ٦ثٜك٫جك٫ذ ٫ٜٙٝجٞ خؾ٦ـ٢ ٕد٪  ثٜٖٝكي١٫٪ ١٫٦
  . زغـ٫ـ ٦ي٣١

مدـظ ثٜمد٫ٙـ٩   ، ٟٝدٚ ثألـؾ٠ " غكد٠٫  " ٦خ١ج  ٨َٝ يٝح ثٜٟٝٚ 
٦خمٛل ال ٫زُجـو ٍٟ ، ثٜٟٙه٦ؾ خج٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ ٦أكك٣ ٕمـظ ؿٜٚ خٝخج٘ذ
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٨َٝ ثالطزٟدجٌ خجٜمد٫ٙـ٩ ٕد٪    ، ١َؾ ؿٜٚ" غك٠٫"ـأ٩ ثألـؾ٠ ٦ٕثٕٗ ثٜٟٝٚ 
  . َٟج٠ الكزٟٛجل ثٜخغس

٦ه٫ٓر ٘ـثـثر ٟإزٟـ ثٜٟٙذ ثأل٦ل ٦٦ٍ٘ ثٜٟإزٟـ٠٦ َٝد٨ ٫ٟشدجٗ   
 . ثٜزىج٠ٟ ثُٜـخ٪ ٦أ١متر ثٜٟمـ٦َجر ثُٜـخ٫ذ ٦زُف٫ف ثٜٙدؾـثر ثُٜكدٛـ٫ذ  

ثٜم٫ٙـ٩ ٟٟشل ٕٝكي٠٫ ٜؾ٧ ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫دذ  أغٟؾ  ٟٛج زٙــ ث٠ ٫كزٟـ ثٜك٫ؾ
كي١٫٪ خ٥ؾٔ ث٦ٜهد٦ل ئٜد٨   ٦ٍٟ ثٜمُح ثٜٖٝ، خجزهجالز٣ ٍٟ ثٜؾ٦ل ثألَىج 

  . ئ٘جٟذ ث٦ٜٙثَؾ ثٜك٫ٟٝذ ٦ثٜهغ٫غذ ٜز٫ً١ٞ ه٦ٖٔ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪
أل٥١ج ٕ٪ ـأ٣٫ زىدٍ  ، ٦ـى٪ ثٜم٫ٙـ٩ خ٥ؿ٢ ثٜه٫ٓذ ث٥ٝ٥ٟٜٝذ ث٥ٜف٫ٝذ

ال خدؾ ث٠ ٫ٛخدـ   ، ثٜٙؾٞ ٨َٝ أ٦ل ثٜيـ٫ٗ ٦زخـف ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ أٟـث ٦ثُ٘ج
  . ٦خه٦ـد ؿثز٫ذ ٦زٝٙجت٫ذ ٍٟ ثأل٫جٞ

ثطزٍٟ ثٜم٫ٙـ٩ خدجٜـت٫ق  ، ٦َؾد ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ئ٨ٜ ؾ٫جـ٦ٞ٤خُؾ 
٦ٟدج  ، ٦زخجغس ٣ُٟ ٕ٪ ١زجتض ثٜٟإزٟـ، َخؾ ث١ٜجهـ ٕ٪ ١ٟف٣ٜ خ١ٟم٫ذ ثٜٛخـ٧

  . غ٣ٙٙ ٠ٟ ئ١طجفثر
ـثظ ٫ٖٛـ ٕ٪ ثٜٙـثـ ثٜؿ٩ " ثٜـت٫ق َخؾ ث١ٜجهـ " ٦خُؾ ث٠ ْجؾـ خ٫ر 

ؿٜدٚ ثٜٙدـثـ    ،ثٜٙ٪ ٨َٝ ٛج٣ٝ٤ ٟٛكإ٫ٜ٦ذ ٦َح  ز٫ً١ٞ ثٜمُح ثٜٖٝكدي١٫٪ 
٦مدُـ  . ثٜٟإٜٔ ٠ٟ كيـ٠٫ ٨َٝ ث٦ٜـٗ ؾ٠٦ ث٠ ٠٦ٛ٫ ٣ٜ أ٩ ؾَٞ أ٦ زؤ٫٫دؾ 

خل ، ٠ٜٛ ؿٜٚ ٜٞ ٫ٖزـ ٠ٟ َف٫ٟز٣، خشٙل ث٥ٟٜٟذ ثٜهُخذ ثٜز٪ أ٫ٜٙر ٨َٝ َجز٣ٙ
  . خؾأ ٦ٕـث ٕ٪ ثُٜٟل ٦ثٜخ١ج 

أٟى٨ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ثٜٙج٤ـد ٟؾد شالشذ أكجخ٫ٍ ٦٤٦ ٫ٖٛـ ٫٦ؽيي ٜخ١ج  
، ٘ـثـ ثٜٟٝد٦ٚ ٦ثٜـإكدج    ٫مٛال٠ؿ٠٫ ٤ٝؿ٢ ثٜكيـ٠٫ ثٜ ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ ٠ٟ

٦ثؽؿ ٫ـكٞ ٨َٝ ث٦ٜـٗ ه٦ـد ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ ٫٦ىٍ ؽـ٫يذ ثٜخ١ج  خؤكك٣ 
٦ث١ًٜدجٞ  ، ئ٨ٜ ث٠ زٞ ٣ٜ ٦ىٍ ث٫ٟٜشجٗ ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪، ٦زٖجه٣ٝ٫ ٦ٟٙج٫٫ك٣
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ٟكز٫ٖؾث ٕ٪ ؿٜٚ ٠ٟ ؽخـز٣ ث٦ٜثكُذ ٕ٪ ، ثألكجك٪ ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ
٦ٟـث٫َج ًـ٦ٔ ثٜمدُح  ، ٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٨َٝ ثٜه٫ُؾ٠٫ ثُٜـخ٪ ٦ثٜؾ٦ٜ٪ث

٦ثَؾ ١ٖك٣ ٜٝكٖـ ٦ثالزهجل خجٜغ٦ٟٛجر ثُٜـخ٫دذ  . ثٜٖٝكي١٫٪ ثٜٟمزر ثٜٟٟفٗ
  . ٦ثٜزطُٟجر ثٜٖٝكي٫١٫ذ ثٜٟؽزٖٝذ

٦٤ ثالزهجل ٕٙدي ال  ، ٛج٠ ثٜز٫ٝٛٔ ثٜؿ٩ ١ن ٣٫َٝ ٘ـثـ ٟإزٟـ ثٜٟٙذ
، ٫ـ٩ ث٠ ٫ىٍ ثٜط٫ٍٟ أٟجٞ ثألٟدـ ث٦ٜث٘دٍ  ٦َفٞ ثٜمٙ، ئ١مج  ٫ٛج٠ ٕٝكي١٫٪

٫ٕكزشٟـ ثٜٙـثـ خه٫ٓز٣ ث٥ٜف٫ٝذ ٜٟهٝغذ ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٫ٕؾ٦َ ئ٨ٜ ث١ُٙدجؾ  
١٫ًٜـ ٕ٪ ث٫ٟٜشجٗ ث٦ٜي١٪ ثٜؿ٩ كخٗ ، ٟطٝق ٦ي١٪ ٕٝكي١٫٪ ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثٜٙؾق

، ٠ُٝ٫ٜ٦ ٠َ ٫٘جٞ ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ، ٣ٜ ث٠ ٦ى٣ُ ٟٛج أك١ٖٝج ٠ٟ ٘خل
٦ثٜدؿ٩  ، ١ذ ز٫ٖ١ؿ٫ذ زمزـٚ ٕ٪ ٟإزٟـ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكدج  ثٜزدجٜ٪  ١٫ٜ٦مة ٜط

ك١٫ُٙؾ ٕ٪ ثإلك١ٛؾـ٫ذ ٫ٜ٦غىـ٢ خجكٞ ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكدي٫١٫ذ ال خجكدٞ   
  . ٕٝكي٠٫ ٕ٪ ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ
شٞ ثزطد٣  ، ١٦جل ٦ٟثٕٙز٣" خجٜـت٫ق َخؾ ث١ٜجهـ " ٦ثزهل أ٦ل ثزهجل 
، ٕٙـدج٘ل ٣ُٟ ثٜٟمـ٦ٌ ٕٙـد ١٦، ٟـثـث" غك٠٫ " ئ٨ٜ ثألـؾ٠ ٦ثطزٍٟ خجٜٟٝٚ 

أ٦ ئ١مدج  غ٦ٟٛدذ   ، ٟخ١٫ج ث٣١ ال ٫ك٨ُ ئ٨ٜ كٝؼ ثٜىٖذ ثٜٓـخ٫ذ َد٠ ثألـؾ٠ 
" ثٜٟٝٚ غكد٠٫  " ٦غهل ٨َٝ ٦ٟثٕٙذ . ٕٝكي٫١٫ذ أ٦ ئشجـد أ٫ذ ؽالٕجر ئ٫ٟ٫ٝ٘ذ

ٟٛج فثـ أش١ج  ٦ط٦ؾ٢ ٕ٪ ثألـؾ٠ ثٜزطُٟجر ثٜٖٝكدي٫١٫ذ   . أ٫ىج ٨َٝ ٟمـ٣َ٦
٫٦مـظ ٟمـ٣َ٦ ٜٝطٟج٫٤ـ ٦كي ط٦ غٟجك٪ غ٫س ـثظ ٫ؽيح ، ٕ٪ ثٜىٖز٠٫

٣١ٜٛ ثؽٖٗ ١٤ج ٕ٪ ئ١٘جٌ ثٜٟكإ٠٫ٜ٦ ، ث١زٙل ثٜم٫ٙـ٩ خُؾ ؿٜٚ ئ٨ٜ ؾٟمٗ. ؾثٕٗ
خٟمـ٦ٌ ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ أل٥١ٞ ٛج٦١ث ٫ـ٫ؾ٠٦ ىـ٦ـد زؽٝد٪ ثألـؾ٠ َد٠   
ثٜىٖذ ثٜٓـخ٫ذ ٦ٟهـ ٠َ ٘يجٌ ْفد ٜٛ٪ ١٦ٛ٫ج ث٫ٜٛج٠ ثٜٟفٍٟ ئ١مدجإ٢ ٦ث٠  
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٦ث٠ زؾٍٕ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ١ٖٙجر ئ١مدج   ، أكجق ثال١زؽجخجر٫ٙؾٞ ٤ؿث ث٫ٜٛج٠ ٨َٝ 
  . ط٫ل ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي١٫٪

ٗ ، ٠ٟ٦ ؾٟمٗ كجٕـ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ٜخ١ج٠ شدٞ ئٜد٨   ، ٥١ٟ٦ج ئ٨ٜ ثُٜدـث
٦ٛج٠ ٕ٪ ٛل خٝؾ ٠ٟ ٤ؿ٢ ثٜخالؾ ٫كزٙخل ، شٞ ئ٨ٜ ٘يـ، شٞ ئ٨ٜ ثٜخغـ٠٫، ث٫٦ٜٛر

  . ذ ٨َٝ ٟمـ٫٦٣َ٦غهل ٨َٝ ٦ٟثٕٙذ ث٫٥ٜتجر ثٜٟكإ٦ٜ، ثكزٙخجال غٟجك٫ج
٠ٟ٦ ٜخ١ج٠ ، شٞ َجؾ ئ٨ٜ خ٫ـ٦ر غ٫س فثـ ٟؽ٫ٟجر ثٜالطت٠٫ ٕ٪ ٜخ١ج٠

٦ثٜز٨ٙ خطٟج٫٤ـ ثٜمُح ثٜٖٝكدي١٫٪  ، كجٕـ ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد ٥١ٟ٦ج ئ٨ٜ ٘يجٌ ْفد
  . ثٜز٪ ثكزٙخٝز٣ خغٟجق خجّٜ

٦ثطزٍٟ خغجٛٞ ٘يجٌ ْفد ثٜٟهـ٩ ٦أ٣ُ١٘ خىـ٦ـد ئ١مج  ُٟكدٛـ  
٦غزد٨ ال ٫دؾٌ أ٩   " ث١ٜه٫ـثر " ٕ٪ ١ٟيٙذ زؾـ٫ح ٜٟٝزي٠٫َ٦ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ 

١ٖٙجر ئ١مج  ثُٜٟكٛـ ٠ٟ غكدجح  ، ٕٙؾ ٘ؾٞ ٜغجٛٞ ثٜٙيجٌ، شٓـد ٕ٪ ٟمـ٣َ٦
  . ه١ؾ٦ٗ ٕٝكي٠٫

َـو ثٜم٫ٙـ٩ ١زجتض ط٦ٜز٣ ٦ثزهجالز٣ ، 1964ٕ٪ م٥ـ ٫١كج٠ َجٞ 
٦هـظ خؤ٣١ ٘دؾ  ، ٨َٝ ٜط١ذ ثٜٟزجخُذ ثٜٟإٜٖذ خ٦ٟطح ٘ـثـ ٟإزٟـ ثٜٟٙذ ثأل٦ل

ج٠ زغى٫ـ٫ذ الؽز٫جـ أَىج  ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜٟفٍٟ َٙؾ٢ ٕد٪  زٞ ئ١مج  ٜط
  . ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثٜٙؾق، 1964/ 5/ 28

٦أَٝد٠ ثألَىدج  ثكدزُؾثؾ    ، ٦٘ؾ ٛج١ر ث١ٟٜج٘مذ ٕ٪ ثٜٝط١ذ ٤جؾتدذ 
غ٦ٟٛجز٥ٞ زٝخ٫ذ ثٜؾ٦َد ٜغى٦ـ طٝكذ ثٜٟإزٟـ خجكزش١ج  ث٦ٜٕدؾ٠٫ ثٜكد٦ُؾ٩   

  . ثٜٝؿ٠٫ ثٜزفٟج ثٜهٟر، ٦ثٜك٦ـ٩
زٛجٟدل غىد٦ـ ث٦ٜٕد٦ؾ ثٜٖٝكدي٫١٫ذ     ، 1964/  5/ 28ٕ٪ هخجظ 

٦ثأل٠٫ٟ ثُٜدجٞ ٜطجُٟدذ   " غك٠٫ " ٦ثُٜـخ٫ذ ئ٨ٜ ثٜٟإزٟـ ٦٦هل ٛؿٜٚ ثٜٟٝٚ 
  . ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ
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ٟٛج ث١زؽح أَىج  ٟٛزح ثٜـتجكدذ  ، ٦ث١زؽح ثٜٟإزٟـ ثٜم٫ٙـ٩ ـت٫كج
  . ٦أٟج١ذ ثٜٟإزٟـ

ث٘دـ ثٜٟدإزٟـ   ، ٦ٕ٪ ث٦٫ٜٞ ثألؽ٫ـ، ٦ث١هـٕر ثٜٝطج٠ ُٜٟٝل خغٟجكذ
ٟٛج ث٘ـ ثٜٟدإزٟـ ئ٘جٟدذ   ، ث٫ٟٜشجٗ ١٦ًجٞ ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ٟٛج ٘ؾ٥ٟج ثٜم٫ٙـ٩

٦ؽ٣ٜ٦ ثٜٟإزٟـ غدٗ  ، ٦ث١زؽح ثٜم٫ٙـ٩ ـت٫كج ٥ٜج، ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ
  . ثؽز٫جـ أَىج  ثٜٝط١ذ
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 الفصل الشبدس
 

 الهؤخهر الفمشطيىي األول
 صدور الهيذبق اللوهي

  
ثٜم٫ٙـ٩ ؽيجخج ٟي٦ال ٕ٪ ثٜٟإزٟـ ثٜٖٝكي١٫٪ ثأل٦ل ثٜؿ٩ َٙدؾ   ٨ٜٙأ

 . 1964/ 5/ 28ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثٜٙؾق خزجـ٫ؼ 
، ٟٙزيٖجر ٠ٟ ٤ؿث ثٜؽيجح ثٜزدجـ٫ؽ٪ ث٥ٜدجٞ  ، ٦ث٫ٜٚ َف٫ف٩ ثٜٙجـب

   . ١١مـ٤ج ؽؾٟذ ٜٝزجـ٫ؼ ٦ٜألط٫جل ثٜٖٝكي٫١٫ذ ثٜهجَؾد
  -: ٘جل ثٜم٫ٙـ٩ 

٫طزٟدٍ مدُح   ، ؾق ثٜؽجٜدؾد ٦ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثٜٙ، ٕ٪ ٤ؿث ث٦٫ٜٞ ثٜزجـ٫ؽ٪
ٕٟج أًَٞ ٤ؿث ثٜٝٙج  ٦ٟج أٛدـٞ ١ُٟدج٢   ، ٕٝكي٠٫ أل٦ل ٟـد خُؾ ٛجـشذ ٕٝكي٠٫

  . ٦ثخُؾ ٟؾث٢
َٟدـ خد٠   " ٦ٜٙؾ م٥ؾر ٤ؿ٢ ثٜٟؾ١٫ذ ثٜخجكٝذ ١ٟؿ أ٠ ؾؽ٥ٝدج كد٫ؾ١ج   

ث٘زغٟر ، م٥ؾر أ٫جٟج ٕجهٝذ ط٫ٝٝذ، ٣٫ ٦ٟال٦٤٦ٝ٢ ٫ك٦ٗ ط٣ٟٝ ٦َ" ثٜؽيجح 
٦هُؾر خ٣ ئٜد٨ ؿـ٦د ثألٟطدجؾ   ، ٫ٕٓـر ٟطـث٢ ٨َٝ٣ ثٜزجـ٫ؼ ثُٜـخ٪ يـ٫ٙ

  . ئال ٦ثغؾد ٥١ٟج" هالظ ثٜؾ٠٫ ثأل٦٫خ٪ " ٦ٟج أ٫جٞ ، ثإل١كج٫١ذ
زم٥ؾ ٤ؿ٢ ثٜٟؾ١٫ذ غؾشج زجـ٫ؽ٫ج ك٫ٙزغٞ ٨َٝ ثٜغ٫دجد ثُٜـخ٫دذ   . ٦ث٦٫ٜٞ

ـ ٟطـث٤ج ٫ُ٫ٕؾ ئ٨ٜ ثٜؾ٫جـ ثٜٟٙؾكذ َـ٦خز٥دج ٦غـ٫ز٥دج ٦أ٥١ٟدج    ٫يـ٥ٙ٫ج ٫ٜٓ
  . ٦٘ؾك٫ز٥ج
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ؾ ٤ؿث ثٜٟإزٟـ ث٦ٜي١٪ زيج١ُٜدج ٤دؿ٢ ثُٜٟدج١٪ خدجـفد     ١٦غ٠ ئؿ ١ُٙ
١١ج ١طزٍٟ أل٦ل ٟـد خُؾ كزذ َمـ َجٟدج ٟد٠   ث٦ثٛخـ ٤ؿ٢ ثُٜٟج١٪ ، ٦ثىغذ

  . ٤٦ؿ٢ ثٛخـ ثُٜٟج١٪ غٙج، َٟـ ثٜٛجـشذ
ٕٙؾ زؤٜخر ٨َٝ ٤ؿث ثٜمُح ثٜخجكدل ٘د٧٦ ثٜهد٫١٦٫٥ذ ٦ثالكدزُٟجـ     

٨َٝ ئؽـثط١دج ٟد٠   ٕؤ٘جٟر ئكـثت٫ل ٨َٝ أـى١ج ٦زغجٜٖر ، ٟطزُٟذ ٟزكج١ؾد
شٞ ـثغر زالغٗ ثٜالطت٠٫ ١ٟج َجٟدج  ، ٦ي١١ج ٦زمـ٫ؾ١ج زغر ٛل كٟج  ٦ٛ٦ٛح

ز٦ٙٞ ٣ٜ ٘جتٟذ خُؾ ٠ٜ ٤٦٪ زغكح ث٠ ٤ؿث ثٜمُح ، خجٜخإق ٦ثٜغـٟج٠، خُؾ َجٞ
  . ثث٦٫ٜٞ ٦ث٣١ ٠ٜ ٫طزٍٟ ٨َٝ أٟـ ثخؾ

٠ٜٛ٦ ٟإزٟـ١ج ٤ؿث ٕ٪ ١ٟ٦٫ج ٤ؿث ٠ُٝ٫ ٜٝؾ٫١ج خؤكدـ٤ج خ١ُدجؾ ٦زغدؾ    
، ٘ؾ ثطز١ُٟدج ، ٘ؾ ثٜز١٫ٙج، ١ج ١غ٠ أ٤ل ٕٝكي٠٫ أهغجخ٥ج ثٜمـ١٠٫٫َث، ٦ئهـثـ

  . ٘ؾ ثٜز١٫ٙج ٦ثطز١ُٟج ٨َٝ زغـ٫ـ خالؾ١ج ٕٝكي٠٫
٘ؾ ز١جؾ١٫ج ئ٨ٜ ٤دؿث ثٜٟدإزٟـ َٝد٨ ثـو    ، ١٦غ٠ ١٤ج ٦ٕ٦ؾ ٕٝكي٠٫

ٕد٪ ثٜد٦ي٠   ، ٟؾ١١ج ٦٘ـث١ج، ُٟجخؾ١ج ٦ٟـثخ١ُج، ٕٝكي٠٫ ١م٥ؾ أـى١ج ٦ؾ٫جـ١ج
  . ثٜك٫ٝح

شل ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٕ٪ ك٦ـ٫ج ٦ٜخ١ج٠ ٦ثُٜـثٗ ٦٘يجٌ ْفد ١٦غ٠ ١٤ج ال ١ٟ
٫هدجخـ٠٦ ط٥دؾ ثٜيج٘دذ    ، خل ث٠ ١ُٟج ٕ٪ ٤ؿث ثٜٟإزٟـ ئؽ٦ث١ج ١ٜدج ، ٦غكح

  . ثإل١كج٫١ذ ٕ٪ كخ٫ل غٟج٫ذ َـ٦خز٥ٞ ٦ه٠٦ ٜٓز٥ٞ
ث٥١ٞ ١ُٟج ١٦غد٠  ، أ٦ٜتٚ ٤ٞ ئؽ٦ث١١ج ثٜٖٝكي٠٦٫١٫ ٕ٪ ث١ٟٜيٙذ ثٜٟغزٝذ

، ثٜـثؾ٦٫ ٫٦كز٠٦ُٟ ئ١٫ٜج خ٦ٝٙخ٥ٞ ٦ط٦ثـغ٥ٞث٥١ٞ ث٠٬ ٫غى٠٦١ أط٥فد ، ٥ُٟٞ
١٦غ٠ ٥ُٟٞ َٝد٨ ٥َدؾ   ، ئ٥٫ٜٞ زغ٫جز١ج ٦ئَطجخ١ج ـطجال ١٦كج  مخجخج ٦أيٖجال

  . ٦ٟ٦َؾ ٦ٛل آر ٘ـ٫ح



 -83- 
 

ئ١١ج ١كطل ثطزٟجٌ ثألٟذ ثُٜـخ٫ذ ١ُٟج ٟٟشال خ١١٫ج ٕ٪ مدؽن طالٜدذ   
  . ٦ئؽ٦ث١١ج ثإلطال  ٟٟشٝ٪ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ثُٜـح" ثٜغك٠٫ " ثٜٟٝٚ 

٤ٞ ثألٟذ ثُٜـخ٫دذ خٛدل يج٘جز٥دج ثٜـ٦غ٫دذ      ٦ـث ث٥١ٞ ث٦٫ٜٞ ١ُٟج ٦
١١ج ١م٥ؾ ث٦٫ٜٞ أ٦ل ٟإزٟـ ٕٝكدي١٫٪  ث، ٠ٟٕ غ١ٙج ث٠ ١كطل خجْزخجي، ٦ثٜٟجؾ٫ذ

ث٠ ثٜمدُح ثُٜـخد٪   ، ٠ُٝ١ٜ ٨َٝ ثٜٟأل، ١٫ُٙؾ ٨َٝ ٟٙـخذ ٠ٟ ؽي٦ي ث٥ٜؾ١ذ
١د٣  ثٜٖٝكي١٫٪ ٟهٟٞ زه٫ٟٟج ال ٠٫ٝ٫ ٦َجفٞ َفٟج ال ١٫ش١٪ ٨َٝ زغـ٫ـ ٦ي

  . ٥ٟ٦ٟج يجل ثٜفٟج٠، ٥ٟٟج ًَٟر ثٜزىغ٫جر
خل ث٣١ ثٜغ٫ٙٙدذ ثٜـثكدؽذ ثٜزد٪    ، ٫ٜ٦ق ٟج أ٣ٜ٦٘ ٟطجفث ٦ال غٟجكج

٠ٜٛ٦ خم٦ُخ٥ج ٦ٕد٪ هد٫ٟٞ   ، ال خ٥ٛ٦ٟٝج ٦ال خـإكجت٥ج، ز٫ُم٥ج ثألٟذ ثُٜـخ٫ذ
٦ٕ٪ ط٦ٜز٪ ثألؽ٫ـد ٕ٪ ثٜد٦ي٠ ثُٜـخد٪   . طٟج٫٤ـ٤ج ٕ٪ خ٦ثؾ٥٫ج ٦غ٦ثىـ٤ج

، م٥ؾر خ١ٖك٪ ٥ٜٖذ ثألٟذ ثُٜـخ٫دذ َٝد٨ ٕٝكدي٠٫    ،٠ٟ ثٜٟغ٫ي ئ٨ٜ ثٜؽ٫ٝض
  . ٜزغـ٫ـ٤ج ثٜٖٛجظ٦زغـ٥٘ج ٨َٝ ، ٥ٜ٦ٖز٥ج ٨َٝ ى٫ج٥َج

ٜٙؾ زدؾث١ٜ٦ج  ، أطؾ١٪ أٟجٞ غ٫ٙٙذ ٟٖطُذ، ٦أ١ج أزغؾس ٠َ ٫ٛج٠ ٕٝكي٠٫
ث٣١ زُخ٫ـ ْـ٫ح َٝد٨ ثألؿ٠  ، ك٦١ثر َؾ٫ؾد" ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ " ٤ؿث ثٜزُخ٫ـ 

  . ث٣١ زُخ٫ـ طؾ٫ؾ ال كجخٙذ ٣ٜ زجـ٫ؼ ثألٟٞ، ثٜؾ٫ٜ٦ذثُٜـخ٫ذ ٦ثٜغ٫جد ثُٜـخ٫ذ خل ٦
ٜٞ ٫ُدـٔ  ، ٕٛل ثألٟٞ ثٜز٪ ٛجٕغر ٫١ٜل غـ٫ز٥ج ال زُـٔ ٤ؿث ثٜزُخ٫ـ

زجـ٫ؼ ثٜٖٛجظ ثُٜـخ٪ م٫تج ثك٣ٟ ث٫ٜٛج٠ ثٜك٦ـ٩ ث٦ ث٫ٜٛج٠ ثٜٟهـ٩ ث٦ ث٫ٜٛدج٠  
٦ٜٞ زُـٔ آك٫ج ث٫ٜٛج٠ ثإل١ؾ٫١٦كد٪ أ٦ إٔـ٫ٙ٫دج   ، ثُٜـث٘٪ ث٦ ث٫ٜٛج٠ ثٜطفثتـ٩

  . ٦ال َـٕر أٟـ٫ٛج ثٜالز٫١٫ذ ث٫ٜٛج٠ ث٦ٜٛخ٪، ث٫ٜٛج٠ ث٫١ٜط٫ـ٩
ال ٟش٫ل ١ٜٛخز٥ج ٦ٟه٫خز٥ج ، ئال ٕٝكي٠٫ ٕـ٫ؾد ثٜٛجـشذ ٦٦غ٫ؾد ثٜٖجطُذ

  . ٕٛج٠ ال خؾ ٠ٟ ٦ىٍ زُخ٫ـ طؾ٫ؾ ٦٦غ٫ؾ ٫ُٜخـ ٠َ ١ٛخز٥ج ٦ٟج أهجخ٥ج
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ر خجالكدزُٟجـ  ٫ث٠ ٛل ثٜم٦ُح ثٜز٪ ثخزٝ، ٦٦ثىع ث٠ ثٜكخح ٕ٪ ؿٜٚ
أٟدج مدُح   ، كزٙـد ٕ٪ ٦ي٥١ج آ١ٟذ ٕ٪ ؾ٫جـ٤ج، زٛجٕع ٕد٪ أـىد٥ج  خ٫ٙر ٟ

ٕجهخع ، ٕٙؾ ث٘زٍٝ ٠ٟ أـى٣ ٦ثؽـص ٠ٟ ؾ٫جـ٢ ٤٦ؾٞ ٫ٛج٣١، ٕٝكي٠٫ ث٦ٛ١ٟٜح
الخؾ ٣ٜ ٠ٟ ث٠ ٫خ١٪ ١ٜٖك٣ ٫ٛج١ج ٫ٜكزؤ١ٔ غ٫جز٣ ث٫ٟ٦ٜٙذ ٥١٫٦و خؾ٦ـ٢ ثٜٛجٟدل  

  . ٕ٪ زغـ٫ـ ٦ي٣١ ٦زٙـ٫ـ ٟه٫ـ٢
ثؽدؿ  ، ج  ث٫ٜٛدج٠ ثٜٖٝكدي١٫٪  ١ٟ٦ؿ ث٠ هؾـ ثٜٙـثـ ثٜزجـ٫ؽ٪ خا١مد 

، ثالكزُٟجـ ٦ثٜه٫١٦٫٥ذ ٫ي٠٦ٙٝ ثألـثط٫ٔ ٠ٟ غ٣ٜ٦ ٫٦م٠٦١ ٣٫َٝ ثٜؾكدجتق 
٦ٛدج٠  ، ال زط٦ف ٥٫َٝج ٤ؿ٢ ثٜٟٛجتؾ، ٠ٜٛ٦ ثألٟذ ثُٜـخ٫ذ ٥١ٟ٦ج مُح ٕٝكي٠٫

 . ٦٥ٕ ٫ـ٫ؾ ث٠ ٫هٖ٪ ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫، يخ٫ُ٫ج ث٠ ٫ٙٔ ثالكزُٟجـ ٤ؿث ث٦ٟٜ٘ٔ
ٛدل ثُٜدجٞ ٫ٜٛٝدج٠ ثٜٖٝكدي١٫٪ ٕد٪      ٦أ١ٛٞ ٜزطؾ٠٦ أ٥٫ج ثالؽ٦د ث٫٥ٜ

 : ٟمـ٠٫َ٦ ٤ٟج 
  . ث٫ٟٜشجٗ ثٜٖٝكي١٫٪ –ثأل٦ل 
  . ث١ًٜجٞ ثألكجك٪ ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ –ثٜشج١٪ 

ؽالهذ زغجـخ٪ ثٜٟز٦ثىُذ خمدؤ٠  ، ٦٘ؾ ٦ىُر ٕ٪ ٤جز٠٫ ث٦ٜش٫ٙز٠٫
٦غج٠ أٟجٞ ثٜٟإزٟـ ثٜد٦ي١٪ ٜٝدؾـق   ـ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ ٤٦ؿث٠ ثٜٟمـ٦َج٠ ٟي

  . ٦ثـٕى٦ث ٟج متزٞ، ٕج٘خ٦ٝث ٟج متزٞ، ثٜزُؾ٫ل ٦ثٜزخؾ٫ل٦ث١ٟٜج٘مذ ٦
، ثَـى٣ ٦ال ثٕـى٣، ٥ٜ٦ؿث ٕج١٪ أزٙؾٞ ئ٫ٜٛٞ خ٥ؿث ث٫٥ٜٛل ثُٜجٞ ٫ٜٛٝج٠

٠ٟ٦ ٛج٠ ٜؾ٣٫ ٟمـ٦ٌ آؽـ ٠ٟٛ٫ زغ٣ٙ٫ٙ ٕج١٪ ٟكدزُؾ ث٠ أكد٫ـ ٦ـث ٢ ٦ث٠   
ٕج٠ ٘ى٫ذ ٕٝكدي٠٫ ززيٝدح   ، ثَٟل ٕ٪ ؽؾٟز٣ ٦ث٠ أىٍ ١ٖك٪ زغر زهـ٣ٕ

 . زطـؾ ٦ثإلؽالن ٦ثٜزٖج١٪ ٦ئ١ٛجـ ثٜؿثر١ٟج ط٫ُٟج ثٜ
، ٦ٜكر ثؾَ٪ ث٠ ٫٤ٛل ثٜخ٫ج٠ ٟٛج ٦ىُز٣ أٟجٟٛٞ ٦٤ ثٜٟٛجل ٦ثٜٟشدجل 

ث٣١ خؾث٫ذ ١كدزي٫ٍ ث٠ ٥١١ط٥دج َٝد٨ ىد٦      ، ٟؽٝهج ٦هجؾ٘ج ٪١ٜٛ٦٪ ثؾَ
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ك٦ث  ٠ٟ ١جغ٫ذ ٕٝكي٫١٫ذ أ٦ ٠ٟ ١جغ٫دذ  ، ثًٜـ٦ٔ ثٜز٪ زغ٫ي خٙى٫ذ ٕٝكي٠٫
  . َـخ٫ذ أ٦ ؾ٫ٜ٦ذ

أ٠َٝ ث٠ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٫ـ٫ؾ ، ٠ٟ ٤ؿث ثٜمُح ثٜخجكل٦ئ١١٪ ٦ٛثغؾ 
ٕج٠ مُح ٕٝكي٠٫ ، ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ث٠ ز٠٦ٛ ١ًٟٟذ ش٦ـ٫ذ ١ىج٫ٜذ

٠ ؤمد ، ٘ؾ ١ؽزٝٔ ٕ٪ ٘ؾـثز١ج ٦زز٦١ٌ يج٘جز١دج . ٦٤ مُح ٠ٟ ثٜش٦ثـ ٦ثألغـثـ
٦ٛل ٕٝكي١٫٪ ١ٟج ٦٤ ئ١كدج٠  ، ١١ٜٛ٦ج ٕ٪ ٟط١َ٦ٟج مُح شجتـ، ط٫ٍٟ ثٜم٦ُح

٦٤٦ شدجتـ  ، ٦٥ٕ شجتـ خٛجـشز٣ ١٦ٛخز٣، ٠ٟٕ ٜٞ ٠ٛ٫ شجتـث خٖيـز٣ ١٦مؤز٣ ،شجتـ
  . خؽخـز٣ ٦زطـخز٣

ال زغدل ئال  ، ١ج ١ُٜٝٞ ث٠ ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ خجَزخجـ٤ج ٘ى٫ذ زغـ٫ـ٫دذ ث٦
  . ٟٛج غٝر ط٫ٍٟ ثٜٙىج٫ج ثٜزغـ٫ـ٫ذ ٕ٪ ثُٜجٜٞ

١غ٠ ١دـٕو  ، ٦ٜؿٜٚ ٠ُٝ١ ٠ٟ ٤ؿث ثٜٟإزٟـ أ١١ج ١ؤخ٨ أ١هجٔ ثٜغ٦ٝل
ج ث٠ ١د ٥َ٦دؾ١ج ٫ٟ٦شج٘ ، ١غ٠ ١ـٕو ثٜزد٦ي٠٫ ، ١غ٠ ١ـٕو ثٜزؾ٫٦ل، ثٜزٙك٫ٞ

. ئ٨ٜ ث٠ ز٦ُؾ ٕٝكي٠٫ ١ٜج ٦ث٠ ٦ُ١ؾ ١غد٠ ئٜد٨ ٕٝكدي٠٫   ، ١ٟى٪ ٕ٪ ثٜٖٛجظ
٤٦ؿث ٦٤ ث٫ٟٜشجٗ أٟدجٟٛٞ ٦ث١ًٜدجٞ   ، ٦ه٦ـد ث٫ٜٛج٠ ززٟشل غ٫ذ ٕ٪ غٙجتٗ غ٫ذ

د ٛزجتح ٕٝكي٫١٫ذ ٟكدٝغذ زمد٥ٝٛج ث٫ٜٙدجؾ    –ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ ١ُٟج٢ ، أٟجٟٛٞ
  . ثُٜـخ٫ذ ث٦ٟٜغؾد خجٜزُج٠٦ ٍٟ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ

، ه١ؾ٦ٗ ٕٝكي١٫٪ ٫ط١٪ ثألٟد٦ثل خؤٟج١دذ   –ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ ١ُٟج٢ 
  . ٦غكجخجز٣ ٟٖز٦غذ ٜٝمُح، ٥ٖٙ١٫٦ج خؤٟج١ذ

ٟٛجزح ك٫جك٫ذ ٕ٪ ط٫ٟدٍ أـطدج  ثُٜدجٜٞ     –ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ ١ُٟج٢ 
  . ٦طؾ١ج٢ أ١٫ٟجٜٛكح ثألهؾ٘ج  ٦ثٜزٟجق ث٠٦ُٜ ٦ثٜٟؾؾ 

ز٫ً١ٞ ٕٝكي١٫٪ ٜط٫ٍٟ ٕتجر ثٜمُح ثٜالطة  –ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ ١ُٟج٢ 
  . ثٜـطجل ٦ث١ٜكج ، ثٜيالح ٦ثٜمخجح، ٦ث٫ٟٜٙٞ
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، ٕج٫ٜٛج٠ ٜٝمُح ٦ٕ٪ ؽؾٟذ ثٜمُح ٦ٟٖز٦ظ أٟجٞ ٛل إٔدـثؾ ثٜمدُح  
ث٠ ٫ٟؾث٠ ثُٜٟل ـغح ٕكد٫ع  ، ٠ٟ٦ مج  ث٠ ٫ُٟل ٠ٟ٦ مج  ث٠ ٫خ١٪ ٫ٕٝزٖىل

  . ٨َٝ ثٜخ١ج  ٜٝؿ٠٫ ٫ُف٠٦ٟ، ٜٝؿ٠٫ ٠٦ُٟٝ٫
، أ١١ج ٠ٜ ١ٙٔ ٦غدؾ١ج ، ٦ئ١١٪ ٨َٝ ٠٫ٙ٫ ١٦غ٠ ث٦٫ٜٞ ٨َٝ خؾث٫ذ ثٜيـ٫ٗ

١ُٟ٦ج شج٫١ج ثٜؾ٦ل ثٜٟزغدــد ٕد٪ أ٦ـ٦خدج ٦آكد٫ج     ، ١ُٟٕج أ٦ال ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ
  . ١ُٟ٦ج شجٜشج ؾ٦ل ثُٜجٜٞ ثالمزـثٛ٪، ٦إٔـ٫ٙ٫ج ٦أٟـ٫ٛج ثٜالز٫١٫ذ

١ُٟ٦ج أ٫ىج ، ثُٜج١ُٟ٦ٜٞج أؽ٫ـث أغـثـ ثُٜٙل ٦ثٜى٫ٟـ ٕ٪ ٛل أـطج  
٧٦٘ ثٜغـ٫ذ ٦ثٜكالٞ ٦ثُٜؾل ٕ٪ ط٫ٍٟ ثٜم٦ُح ثٜز٪ ز١جهـ ثٜغـ٫ذ ٦ثٜكدالٞ  

  . ٦ثُٜؾل
ٕجٜك٫جكذ ثٜٓـخ٫ذ ٤٪ ، ١١٪ ٜٞ ثمـ ئ٨ٜ ثٜؾ٦ل ثٜٓـخ٫ذث٦ئ١ٛٞ زالغ٠٦ً 

، ٦ثٜك٫جكدذ ثٜٓـخ٫دذ  ، ٦ٟج زفثل زٟؾ٤ج خجٜٟجل ٦ثٜكالظ، ثٜز٪ أ٦طؾر ئكـثت٫ل
  . ـثت٫ل ٦طؾر ٜزخ٤٨ٙ٪ ثٜز٪ ٟج ٕزتر ز٠ُٝ ث٠ ئك

ث٠ مدـٔ  . ١ك٫ـ ٥٫ٕدج ط٫ُٟدج  ، ؽ٦د٤ؿ٢ ٤٪ ُٟجٜٞ ثٜيـ٫ٗ أ٥٫ج ثأل
ثٜمُح ٛٝد٣ ٕد٪ ثُٜٟـٛدذ ال٠    ، ثٜٖٛجظ غٗ ١ٜج ط٫ُٟج ٦٦ثطح ١٫َٝج ط٫ُٟج

، ث٠ ثٜزجـ٫ؼ ٫يل ١٫َٝج ١ٕٝٛزح ثٟطؾ هدٖغجز٣ . ث٦ٜي٠ ٜٝمُح ٦ثٜمُح ٦ٜٝي٠
٦ُ٫ؾ ث٦٫ٜٞ ئ٨ٜ يـ٫دٗ  ١ٜ٦ٛزح ث٦٫ٜٞ ٕ٪ أ٦ل ٤ؿ٢ ثٜهٖغجر ث٠ مُح ثٜٖٛجظ 

  . ٤٦ؿث ٦٤ ث٫ٜٛج٠ ٕ٪ ١ُٟج٢ ث٦ٜثكٍ، ثٜٖٛجظ
٦ط٣ ثٜمٛـ ٦ثالٟز١ج٠ ألهغجح ثٜطالٜذ أ٦ؽ٫ـ ٟج ثؽززٞ خ٣ ٟٛٝز٪ ث٠ 

٦ثٜٖؽجٟذ ٦ٟٝٚ ثُٜـح ٦ـإكجت٥ٞ ٦ٜك٫جؾد ثأل٠٫ٟ ثُٜجٞ ٜطجُٟذ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫دذ  
ذ ٕدج٥١ٞ ٫غٟٝد٠٦ َف٫ٟدذ ثألٟدذ ثُٜـخ٫د     ، ٜزٖى٥ٝٞ خم٦٥ؾ ثٕززجظ ثٜٟإزٟـ
  . ٦زه٥ٟ٫ٟج ٨َٝ زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫

 .٦َجمر ثألٟذ ثُٜـخ٫ذ، َجمر ٕٝكي٠٫ َـخ٫ذ غـد
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٤ؿث ٦ٛج٠ ٘ؾ َٙؾ ٕ٪ ١ٖق ثٜٖزـد ثٜٟدإزٟـ ثأل٦ل ١ًٟٜٟدذ ثٜزغـ٫دـ    
  . 1964/ 6/ ٦2غز٨ ٦٫ٞ  1964/ 28/5ثٜٖٝكي٫١٫ذ ثٜؿ٩ ثكزٟـ ٠ٟ ٦٫ٞ 

 : ٦ث٫ٜٚ َف٫ف٩ ثٜٙجـب ٤ؿث ثٜزٙـ٫ـ ث٦ٜثٕ٪ ٠َ ك٫ـ أَٟجل ثٜٟإزٟـ 
ٌ ٟإزٟـ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ثُٜـح ث١ُٟٜٙؾ جخ١ج  ٨َٝ ثٜٙـثـ ثٜهجؾـ ٠َ ثطزٟ

ثٜمد٫ٙـ٩ ٟٟشدل   أغٟؾ  خز٫ٝٛٔ ثٜك٫ؾ، 1964/ 1/ 3ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثٜٙج٤ـد خزجـ٫ؼ 
ٕٝكي٠٫ ٜؾ٧ طجُٟذ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ خجالزهجل خجٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٦ؿٜٚ ٜز٠٫ٟٛ 

ثٜمد٫ٙـ٩  أغٟؾ  ثٜك٫ؾ٘جٞ ، ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٠ٟ زغـ٫ـ ٦ي٣١ ٦زٙـ٫ـ ٟه٫ـ٢
٦٦ىدٍ  ، خط٦ٜذ فثـ ؽال٥ٜج ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫دذ ٦ثزهدل خجٜمدُح ثٜٖٝكدي١٫٪    

٦ث١ًٜجٞ ثألكجكد٪ ١ًٟٜٟدذ ثٜزغـ٫دـ    ، ٟمـ٦َ٪ ث٫ٟٜشجٗ ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪
  . ثٜٖٝكي٫١٫ذ

،٦َٟال خجٜٟجؾد ثٜكجؾد ٠ٟ ٟمدـ٦ٌ ث١ًٜدجٞ   1964/ 3/  ٦21خزجـ٫ؼ 
ثٜمد٫ٙـ٩ ٟٟشدل   أغٟدؾ   ثٜكد٫ؾ ثؽزجـ ، ثألكجك٪ ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ
أَىج  ثٜٝط١ذ ثٜزغى٫ـ٫ذ ٕد٪ ثٜٟٟٝٛدذ   ، ٕٝكي٠٫ ٜؾ٧ طجُٟذ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ

 : ثألـؾ٫١ذ ٤٦ٞ ثٜكجؾد 
  . ثٜك٫ؾ ـ٦غ٪ ثٜؽي٫ح -1
  . ثٜك٫ؾ أ٦١ـ ١ك٫خذ -2
  . ثٜك٫ؾ ٘ؾـ٩ ي٦٘ج٠ -3
  . ثٜك٫ؾ ٕالظ ثٜٟجى٪ -4
  . ثٜك٫ؾ ك٫ُؾ َال  ثٜؾ٠٫ -5
  . ثٜك٫ؾ ٦٫كٔ َخؾ٢ -6
  . ثٜم٥جخ٪ث١٬كذ ف٫ٜؽذ  -7
 ثٜك٫ؾ َخؾ ثٜـغ٠ٟ ثٜكٛكٚ  -8
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٦٘ؾ َٙؾر ثٜٝط١ذ ثٜزغى٫ـ٫ذ أ٦ل ثطزٟجٌ ٥ٜج ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثٜٙؾق خزجـ٫ؼ 
٦ثكزٟـر ٕ٪ َٙؾ طٝكجز٥ج ئ٨ٜ ث٠ ث١ز٥ر ٠ٟ ث٥ٟٜٟذ ث٦ٟٜٛٝذ ، 1964/ 3/ 25
  . ٦ثَؾر ٘جتٟذ خؤكٟج  ثٜٟـمغ٠٫ ُٜى٫٦ذ ثٜٟإزٟـ. ٥ٜج

جـ ٜطدج٠ زغىد٫ـ٫ذ ٕد٪    ٘جٞ ثٜك٫ؾ ثٜم٫ٙـ٩ خجؽز٫، ٦ٕ٪ ث٦ٜ٘ر ؿثز٣
ٟٛج ٘جٟر زٝٚ ثٜٝطج٠ خاَؾثؾ ٘د٦ثتٞ  ، ط٫ٍٟ ثٜخالؾ ثُٜـخ٫ذ ثٜٟى٫ٖذ ٜٖٝٝكي٠٫٫١٫

  . خؤكٟج  ثٜٟـمغ٠٫ ُٜى٫٦ذ ثٜٟإزٟـ ٠ٟ زٝٚ ثٜخالؾ
٥دج ٕد٪   ٦٫ٝثؽزجـ ثٜم٫ٙـ٩ أ٫ىج أَىج  ٜط١ذ ثٜز١ك٫ٗ ث١ٟٜه٦ن َ

 ١٦ًدـث ٜزُدؾؾ  ، ٟمـ٦ٌ ث١ًٜجٞ ثألكجكد٪ ١ًٟٜٟدذ ثٜزغـ٫دـ ثٜٖٝكدي٫١٫ذ    
  . ٕٙؾ زٞ زم٥ٝ٫ٛج ٠ٟ كر ٜطج٠ ٕـ٫َذ، ثؽزهجهجر ٜط١ذ ثٜز١ك٫ٗ

خز١ك٫ٗ أكدٟج   ، ٦٘ؾ ٘جٟر ثٜٝط١ذ ثإلؾثـ٫ذ ثٜٟزٖـَذ ٠َ ٜط١ذ ثٜز١ك٫ٗ
مدٟٝر ثأل٫َدج٠   ، ثٜٟـمغ٠٫ ُٜى٫٦ذ ثٜٟإزٟـ ٦ثَؾر ٘جتٟذ ٥١جت٫ذ خؤكٟجت٥ٞ

ٟٛدج  . ٦ث٦١ٜثح ٦ث٦ٜفـث  ٦ـإكج  ثٜخٝؾ٫جر ٦ثٜٟطجٜق ثٜٙـ٫٦دذ ٕد٪ ثألـؾ٠  
ٝر ـطجل ثٜؾ٠٫ ٦ثٜٟغج٠٫ٟ ٦ثأليخج  ٦ثٜهد٫جؾٜذ ٦ث١٥ٟٜؾكد٠٫ ٦أكدجزؿد    مٟ

  . ثٜطجُٟجر ٕ٪ ثألـؾ٠
٦ٛؿٜٚ ٟٟشٝ٪ ثزغجؾ ثٜيٝخذ ٦أَىج  ثٜٟطٝق ثٜزمـ٫ُ٪ ٕ٪ ٘يجٌ ْفد 
٦ـإكج  ثٜٓـٔ ثٜزطجـ٫ذ ٦ثٜزطدجـ ٦ثٜٟٓزدـخ٠٫ ٟٟشٝد٪ ث٫٥ٜتدجر ث١ٜكدجت٫ذ      

ٍ  ٦م٦٫ػ َمجتـ َـح، ٦ثٜالطت٠٫ ٦ث٠٫ٟ٫ٟٜٙ ٕ٪ ثٜٟؽ٫ٟجر ، ١ٟيٙذ ختـ ثٜكدخ
٦ـإكدج  ٟطدجٜق   ، ٦ث١ٜٙخج  ٦ٟٟشٝ٪ ثزغجؾثر ١٦ٙجخجر ثُٜٟجل ٦ثٜٟدفثـ٠٫َ 

  . ثٜمـٛجر ٦ٟؾـث  ثٜٟهجـٔ ٫ْ٦ـ٤ٞ
ٕٙؾ ثؽزدجـ  ، ٦ٜٟكجَؾد ٜط١ذ ثٜز١ك٫ٗ ٫ٜٙٝجٞ خج٥ٟٜجٞ ثٜٟٝٙجد ٨َٝ َجز٥ٙج

ـ  " ثٜؾٛز٦ـ َفر ي٦١ق " ثٜم٫ٙـ٩ أغٟؾ  ثٜك٫ؾ ، ٟؾ٫ـث َجٟج ٜٟٛزدح ثٜٟدإزٟ



 -89- 
 

، ٦٘ؾ زي٦ٌ ُٜٟج١٦ز٣ َؾؾ ٠ٟ أخ١ج  ٕٝكي٠٫، ٣٫ ٥ٟٟذ زؤك٫ق ثٜٟٛزح٦أ٦ٛل ئٜ
  . ٦ز٨ٜ٦ ٟؾ٫ـ ثٜٟٛزح ثُٜجٞ ئـكجل ثٜؾ٦َثر ٜغى٦ـ ثٜٟإزٟـ

٦ٛج٠ ثٜك٫ؾ ثٜم٫ٙـ٩ أش١ج  ي٦ث٣ٕ ٕ٪ ثٜخالؾ ثُٜـخ٫ذ ٘ؾ ٦طد٣ ثٜدؾ٦َد   
  . ٜغى٦ـ ثٜٟإزٟـ ألهغجح ثٜطالٜذ ٦ثٜٖؽجٟذ ٦ٟٝٚ ٦ـإكج  ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ

ٟٛج ٦ط٣ ثٜدؾ٦َد أ٫ىدج   ، ثأل٠٫ٟ ثُٜجٞ ٜطجُٟذ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ٦ٜك٫جؾد 
٦ٜدـت٫ق  ، ٜـت٫ق ٦فـث  ثألـؾ٠ ٦ث٦ٜفـث  ٦ٜـت٫ق ٟطٝق ثأل٫َج٠ ثألـؾ١٪

ثٜؾ٦٫ث٠ ثٜٟٝٛ٪ ٦ٜـت٫ق ٟطٝق ث٦١ٜثح ثألـؾ١٪ ٦ٜد٦ف٫ـ ثٜدخالي ٦ٜٟغدجًٕ    
  . ٦٠ٜٟؾ٫ـ ثأل٠ٟ ثُٜجٞ ٕ٪ ثألـؾ، ٦ٜٝٙجتؾ ثُٜجٞ ٦ٜٙٝثر ثٜٟكٝغذ ثألـؾ٫١ذ، ثٜٙؾق

ثٜزدؤٞ َٙدؾ   ، 1964/ 5/ ٦28ٕ٪ هخجظ ٦٫ٞ ثٜؽ٫ٟق ث٦ٜث٘دٍ ٕد٪   
" ٦٘ؾ مد٥ؾ ثٜٟدإزٟـ ثٜٟٝدٚ    ، ٕ٪ ثٜٙؾق" ث١زـ١٦ٛز١١٫زجل " ثٜٟإزٟـ ٕ٪ ١ٕؾٗ 

٦ٛؿٜٚ ، ٦ثٜٟؾ٠٦َ ثٜـك٠٦٫ٟ ثٜؿ٠٫ كخٗ ؿٛـ٤ٞ ٘خل ٫ٝ٘ل ٠ٟ ثألـؾ٠" غك٠٫ 
 : ثٜكجؾد 
ُـخ٫ذ ٟٟدشال  ثأل٠٫ٟ ثُٜجٞ ٜطجُٟذ ثٜؾ٦ل ثٜ، ثٜك٫ؾ َخؾ ثٜؽجٜٗ غك٣١٦ -1

  . ٜٝطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ
" ٫ـث٣ٕٙ ٛل ٠ٟ ثٜكد٫ٖـ  " ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ز١٦ق " ثٜك٫ؾ ث١ٟٜط٪ ك٫ٝٞ  -2

٫٦ٟشل ٤دؿث ث٦ٜٕدؾ ـتد٫ق    " خ٠ َـٕذ أغٟؾ  "٦ثٜك٫ٖـ " ٟغٟؾ خؾـد 
  . "ثٜغخ٫ح خ٦ـ٫٘خذ " ط٦٥ٟـ٫ذ ز١٦ق ثٜك٫ؾ 

 "٫ـث٣ٕٙ ثٜك٫ؾ ، ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ثٜطفثتـ" َخؾ ثُٜف٫ف خ٦ز٫ٖٝٙذ " ثٜك٫ؾ  -3
ـتد٫ق  " خد٠ خدال   أغٟؾ  "ثٜـت٫ق ، ٫٦ٟشل ٤ؿث ث٦ٜٕؾ:ئخـث٫٤ٞ ٛخ٦خذ 

  . ثٜط٦٥ٟـ٫ذ ثٜطفثتـ٫ذ
٫٦ٟشدل  " ؽ٫ٖٝذ َخجق " ٦ثٜك٫ؾ ثٜك٫ٖـ " ٟؽزجـ أغٟؾ  "ثٜك٫ؾ ثٜك٫ٖـ  -4

  . ـت٫ق ط٦٥ٟـ٫ذ ثٜك٦ؾث٠" ئخـث٫٤ٞ َخ٦ؾ " ٤ؿث ث٦ٜٕؾ ثٜـت٫ق ثٜٖـ٫ٗ 
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٫ـثٕٙد٣  ، ـ٩َى٦ ٟطٝق ثٜـتجكذ ثٜك٦" ١ٟه٦ـ ثأليـل " ثٜك٫ؾ  -5
ف٫٤دـ  " ٦ثٜكد٫ؾ  ، ٦ف٫ـ ثٜؽجـط٫ذ ثٜك٦ـ٩" غكج٠ ٟـ٦٫ؾ " ثٜك٫ؾ 

" مدجٛـ ٟهدي٨ٖ   " ٦ثٜكد٫ؾ  ، ك٫ٖـ ك٦ـ٫ج ٜؾ٧ ثألـؾ٠" ثٜؾثالز٪ 
٫٦ٟشدل  ، ثٜٟؾ٫ـ ثُٜجٞ ٜٝؾثتـد ثٜك٫جك٫ذ ٕ٪ ٦فثـد ثٜؽجـط٫ذ ثٜكد٦ـ٫ذ 

ـت٫ق ٟطٝدق ٫٘دجؾد   ، "ثٜٖـ٫ٗ ٟغٟؾ أ٠٫ٟ ثٜغجًٕ " ٤ؿث ث٦ٜٕؾ ثٜك٫ؾ 
  . ٪ ك٦ـ٫جثٜش٦ـد ٕ

٦ف٫ـ ثٜؾ٦ٜذ ٜمإ٠٦ ث٦ٜغؾد ٕد٪  " َخؾ ثٜؽجٜٗ ٟغ٫٪ ثٜؾ٠٫ " ثٜؾٛز٦ـ  -6
ٟؾ٫ـ ثٜٟٛزح ثٜك٫جكد٪ ٕد٪   " ٨َٝ ٛجمٔ ثٜٓيج " ٦ثٜك٫ؾ ، ثُٜـثٗ

َخدؾ  " ٫٦ٟشل ٤ؿث ث٦ٜٕؾ ثٜـت٫ق ثٜٟمد٫ـ  ، ٦فثـد ثٜؽجـط٫ذ ثُٜـث٫٘ذ
  . ـت٫ق ثٜط٦٥ٟـ٫ذ ثُٜـث٫٘ذ" ثٜكالٞ َجـٔ 

غكد٠  " ٦ثٜكد٫ؾ  ، ٦ف٫ـ ثٜشٙجٕذ ثٜؽجـط٫ذ" غك٠٫ ؽالٔ " ثٜؾٛز٦ـ  -7
طٟدجل َخدؾ   " ثٜٟٟشل ثٜمؽه٪ ٜك٫جؾد ثٜدـت٫ق  " هخـ٩ ثٜؽ٦ٜ٪ 

ثٜك٫ٖـ ثٜٟهدـ٩  " ٟٛجل ؽ٫ٝل " ٦ثٜك٫ؾ ، ٕ٪ ٜط١ذ ثٜٟزجخُذ" ث١ٜجهـ 
ثٜدـت٫ق  " ٫٦ٟشل ٤ؿث ث٦ٜٕؾ " هالظ فَف٦ٌ " ٦ثٜك٫ؾ ، ٜؾ٧ ثألـؾ٠

  . زغؾدـت٫ق ط٦٥ٟـ٫ذ ٟهـ ثُٜـخ٫ذ ثٜٟ" طٟجل َخؾ ث١ٜجهـ 
  . ٟٟشال أل٫ٟـ ث٫٦ٜٛر" ٪ ١ؽجٜؾ ثُٜؾكج" ثٜك٫ؾ ثٜك٫ٖـ  -8
ثٜٝد٦ث   " ٟٟشال ٜٖؽجٟذ ثٜدـت٫ق  " ط٦ف٫ٔ أخ٦ ؽجيـ " ثٜك٫ؾ ثٜك٫ٖـ  -9

  . ـت٫ق ثٜط٦٥ٟـ٫ذ ثٜٝخ١ج٫١ذ" ٕإثؾ م٥جح 
٦ف٫ـ ثٜهغذ ث٫ٜٝخد٪ ٟٟدشال   " ثٜخمز٪ أغٟؾ  "ثٜك٫ؾ ث٦ٜف٫ـ ثٜؾٛز٦ـ   -10

  . ٝٚ ثٜٟٟٝٛذ ث٫ٜٝخ٫ذٟ" ثٜٟٝٚ ئؾـ٫ق ثٜك٦١ك٪ " ٜطالٜذ 
َخؾ ثٜدـغ٠ٟ  " ٦ثٜك٫ؾ ثٜك٫ٖـ " ٟغٟؾ ثُٜـخ٪ ثُٜٟٝ٪ " ثٜك٫ؾ ثٜك٫ٖـ   -11

  . ٟٝٚ ثٜٟٓـح، ٫٦ٟشل ٤ؿث ث٦ٜٕؾ طالٜذ ثٜٟٝٚ ثٜغك٠ ثٜشج١٪" ثٜٖجك٪ 
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١جتدح ـتد٫ق ٦فـث  ثٜد٠ٟ٫ ٦ثٜكد٫ؾ     " َخؾ ث٩٦ٜٙ غ٫ٟٞ " ثٜك٫ؾ   -12
" ٕؾ ثٜدـت٫ق  ٫٦ٟشل ٤ؿث ث٦ٜ، ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ث٠ٟ٫ٜ" ئكٟج٫َل ثال٦ٌٛ "

 . ـت٫ق ط٦٥ٟـ٫ذ ث٠ٟ٫ٜ"  لثٜٟم٫ـ َخؾ ثهلل ثٜكال
ثٜٟإزٟـ خزال٦د ٠ٟ آ٫جر ثٜؿٛـ ثٜغٛد٫ٞ   ؾب٦ٕ٪ زٟجٞ ثٜكجَذ ثُٜجمـد خ

ٕـغح خدجٜٟإزٟـ خجكدٞ ٟؾ١٫دذ    " ـ٦غ٪ ثٜؽي٫ح " أَٙخ٥ج أ٠٫ٟ ثٜٙؾق ثٜك٫ؾ 
  . ٟٛٝذ ٟٖززغج ثٜٟإزٟـ، شٞ أ٨ٜٙ ثٜٟٝٚ غك٠٫، ثٜٙؾق

ثأل٠٫ٟ ثُٜدجٞ ٜطجُٟدذ ثٜدؾ٦ل    " ثٜؽجٜٗ غك١٦ذ  َخؾ" شٞ أ٨ٜٙ ثٜك٫ؾ 
٦ٛدج٠  ، ٦ثؽ٫دـث طدج  ؾ٦ـ ثٜمد٫ٙـ٩   . ثُٜـخ٫ذ ٟٛٝذ خجكٞ ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ
ٕجَز٨ٝ ث١ٟٜهذ ٦أ٨ٜٙ خ٫ج١دج َد٠ ث٫ٜٛدج٠    ، ثٜغى٦ـ ١٫زًـ٠٦ خ٥ٖٝذ ٜكٟج٣َ

  . ٦خؿٜٚ ث١ز٥ر غٖٝذ ثالٕززجظ، ثٜٖٝكي١٫٪
أ٩ ٕد٪ ٫د٦ٞ    ٦ٕ٪ زٟجٞ ثٜكجَذ ثٜشجٜشذ ٠ٟ خُؾ ٥ًدـ ث٫ٜد٦ٞ ١ٖكد٣   

٦ث٘زهـ ثُٜٟدل ٕد٪ ٤دؿ٢    ، َجؾ ثٜٟإزٟـ ٦َٙؾ طٝكز٣ ثٜشج٫١ذ 28/5/1964
كذ ٟإٜٔ ٠ٟ شالشدذ ١د٦ثح   تج٦ٟٛزح ـ، ثٜطٝكذ ٨َٝ ث١زؽجح ـت٫ق ٜٟٝإزٟـ

 : ٦٘ؾ زٞ ث١زؽجح ثٜكجؾد ، ٜٝـت٫ق ٦أ٠٫ٟ َجٞ
  . ثٜٟهـ٩ رثٜك٫ؾ غٟٛ -1
  . ثٜك٫ؾ ثٜؾٛز٦ـ غ٫ؾـ َخؾ ثٜمجٕ٪ -2
  . ـثٜك٫ؾ ثٜؾٛز٦ـ ٦ٙ٫١ال ثٜؾ -3

  . أ١٫ٟج َجٟج ٜٟٝإزٟـ" كٛكٚ ثَٜخؾ ثٜـغ٠ٟ " ٟٛج زٞ ث١زؽجح ثٜك٫ؾ 
ـ  ث٠ أَٟدجل ثٜٟدإزٟـ   ، خُؾ ؿٜٚ أ٠َٝ ثٜك٫ؾ ثٜم٫ٙـ٩ ـت٫ق ثٜٟدإزٟ

. ٦ث٠ ثُٜٟل ٥٫ٕج ك٠٦ٛ٫ ؾ٠٦ ثطـ ٨َٝ٦ أكجق ثٜزي٦ٌ، كزخؾأ خزؤ٫ٜٔ ثٜٝطج٠
٦فٌ َٝد٨   هدجً ج٦يٝح ٠ٟ ثٜغى٦ـ ث٠ ٫ؾ٠٦ ٛل َى٦ َٝد٨ ١ٟد٦ؿص ؽ  
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غدٗ   ٜٟٛزح ثٜـتجكذ٨َٝ ث٠ ٫زـٚ ، خجٜزكٝكل، أكٟج  شالس ٜطج٠، ثألَىج 
  . ز١ك٫ٗ َى٫٦ذ ثٜٝطج٠

٦ٕد٪   . أٟج ثٜطٝكذ ثٜشجٜشذ ٜٟٝإزدٟـ ٕٙؾ ؽههر أل٦ٟـ ز١ًدد٫ٟ٫ذ 
َٙؾر ثٜطٝكذ ثٜـثخُذ ٦ثألؽ٫ـد ٜٟٝدإزٟـ، غ٫دس   ، 1964/ 6/ 2هخجظ ٦٫ٞ 

 : ثزؽؿر خُؾ ثٜخغس ٦ث١ٟٜج٘مذ ثٜٙـثـثر ثٜزج٫ٜذ
  . ثٜم٫ٙـ٩ ـت٫كج ٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذأغٟؾ  ٫ؾث١زؽجح ثٜك -1
ـت٫كدج ٜٟطٝدق ئؾثـد ثٜهد١ؾ٦ٗ    ، ث١زؽجح ثٜك٫ؾ َخؾ ثٜٟط٫ؾ م٦ٟج٠ -2

  . ث٦ٜٟٙ٪ ثٜٖٝكي١٫٪
  . ٫هخع ثٜٟإزٟـ خٛجٟل أَىجت٣ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪ ثأل٦ل -3

ثٜم٫ٙـ٩ خهدٖز٣  أغٟؾ  أ٨ٜٙ ثٜك٫ؾ، ثٜٟإزٟـ ألَٟج٣ٜأَٟجل ٦ٕ٪ ؽزجٞ 
٦خؿٜٚ ثؽززٞ ثٜٟإزٟـ أَٟج٣ٜ ٕ٪ ط٦ ُٟٖٞ ، ٟٛٝذ طجُٟذ، ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذـت٫ق ثٜٝط١ذ 

 . جٜغفٞ ٦ثٜزه٫ٟٞ ٨َٝ ثكزـؾثؾ ث٦ٜي٠ ثٜك٫ٝحخ
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 طيىيـوهي الفمشـبق اللـالهيذ                          
 

ٕ٪ ٟمدـ٠٫َ٦  ، ٘ؾ غؾؾ ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪، ثٜم٫ٙـ٩أغٟؾ  ٛج٠ ثٜك٫ؾ
. ١٦دجل ث٦ٟٜثٕٙدذ ٥٫َٟٝدج   ، ثٜٖٝكي١٫٪٤ج٠٫ٟ يـغ٥ٟج ٨َٝ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ 

 : ١ٜ٦كزٍٟ ئ٣٫ٜ ٫زغؾس ٠َ ؿٜٚ خ١ٖك٣ ٦ٙ٫ٕل 
٦ئ١ٛٞ ٜزطؾ٠٦ أ٥٫ج ثالؽ٦د ث٫٥ٜٛل ثُٜدجٞ ٫ٜٛٝدج٠ ثٜٖٝكدي١٫٪ ٕد٪     " 
 :ٟمـ٠٫َ٦ 
  . ث٫ٟٜشجٗ ث٦ٜٟٙ٪ ثٜٖٝكي١٫٪ -1
  . ث١ًٜجٞ ثألكجك٪ ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ -2

ثٜٟز٦ثىدُذ خمدؤ٠    ٪خ٦٘ؾ ٦ىُر ٕ٪ ٤جز٠٫ ث٦ٜش٫ٙز٠٫ ؽالهذ زطجـ
  . ٦خج١ٜكخذ ٜمُح ٕٝكي٠٫ ٦خج١ٜكخذ ٜالٟذ ثُٜـخ٫ذ، ٕٝكي٠٫

 : ٦ٙ٫٦ل ٟمـ٦ٌ ث٫ٟٜشجٗ ٕ٪ ٟٙؾٟز٣ 
١غ٠ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ثٜؿ٩ ؽجو ُٟجـٚ ىجـ٫ذ ٟزهٝذ ٠ٟ ثطدل  

َخـ ثٜك٠٫١ ٦٘ثٕل  ٦ٞثٜؿ٩ ٘ؾ، ثٜغٖجً ٨َٝ ٦ي٣١ ٦ثٜؾٕجٌ ٠َ مـ٣ٕ ٦ٛـثٟز٣
 . ٦كيـ أـ٦ٌ هٖغجر ثٜخؿل ٦ثٜزىغ٫ذ ٦ثٜٖؾث ، ٟززجخُذ ٠ٟ ثٜم٥ؾث  ثٜؽجٜؾ٠٫

ثٜؿ٩ زؤٜخر ٫َٝد٣ ٦َثٟدل ثًٜٝدٞ ٦ثٜمدـ     ، ١غ٠ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪
٦َٟٝدر َٝد٨   ، ٦ثُٜؾ٦ث٠ ٦زآٟـر ٣٫َٝ ٧٦٘ ثٜه٫١٦٫٥ذ ثُٜج٫ٟٜذ ٦ثالكزُٟجـ

 ٛدر ٦ثكدزخجغر غـٟجزد٣ ٦ث١ز٥  ، زمـ٫ؾ٢ ٦ثْزهجح أـى٣ ٦٦ي٣١ ٦ؾ٫دجـ٢ 
  . ٕٟج ثكزٛج٠ ٦ال ال١ر ٣ٜ ١٘جد، ٟٙؾكجز٣
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١غ٠ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ثٜؿ٩ آ٠ٟ خُـ٦خز٣ ٦خغ٣ٙ ٕ٪ ثكزؽالن ٦ي٣١ 
٦هٟٞ ٨َٝ غمؾ ٦٘ث٢ ٦زُختذ ٛل ط٥د٦ؾ٢ ٦يج٘جزد٣   ، ٦زغ٫ٙٗ غـ٫ز٣ ٦ٛـثٟز٣

٠ٟ ثطل ٟزجخُذ ١ىج٣ٜ ٦ثٜك٫ـ ٘ؾٟج ٨َٝ يـ٫ٗ ثٜط٥جؾ ثٜٟٙؾق غز٨ ٫زغٙٗ ٣ٜ 
  . ث١ٜهـ ث٥١ٜجت٪ ثٜٛجٟل

ٕد٪ ثٜدؾٕجٌ َد٠ ثٜد١ٖق      ثكز١جؾث ئ٨ٜ غ١ٙج، ١غ٠ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪
٦٤٦ ثٜغٗ ثٜؿ٩ أ٘ـز٣ ثألَدـثٔ ٦ثٜٙد٦ث٠٫١   ، ٦ثكزـؾثؾ ث٦ٜي٠ ثٜك٫ٝح خٛج٣ٟٝ

  . ٦ٕ٪ ٟٙؾٟز٥ج ٫ٟشجٗ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد، ٦ث٦ٟٜثش٫ٗ ثٜؾ٫ٜ٦ذ
٦ئؾـثٛج ١ٟج ٜيخ٫ُذ ثُٜال٘جر ثٜك٫جك٫ذ ، ٦زيخ٫ٙج ٜٟخجؾب غ٦ٙٗ ثإل١كج٠

  . ثٜؾ٫ٜ٦ذ خٟؽزٝٔ أخُجؾ٤ج ٦ٟـث٥٫ٟج
  . جـح ٕ٪ ٛل ٟج ٫زُٝٗ خؤكخجح ث١ٜٛخذ ٦أكج٫ٜح ٟطجخ٥ز٥ج٦ثَزخجـث ٜٝزط

٠ٟ٦ ثطل َفد ثإل١كدج٠ ثٜٖٝكدي١٫٪   ، ٦ث١يال٘ج ٠ٟ ث٦ٜثٍ٘ ثٜٖٝكي١٫٪
٦م٦ُـث ١ٟج خجٜٟكدإ٫ٜ٦ذ ث٫ٟ٦ٜٙدذ ثٜؽي٫دـد    ، ٦غ٣ٙ ٕ٪ ثٜغ٫جد ثٜغـد ثٜٛـ٫ٟذ

١غ٠ ثٜمُح ثُٜـخ٪ ثٜٖٝكي١٫٪ ١ُٝد٠  ، ٠ٟ ثطل ٤ؿث ٣ٝٛ، ثٜٟٝٙجد ٨َٝ ٦َثز١ٙج
  . ٫ٟشجٗ ث٦ٜٟٙ٪ ثٜٖٝكي١٫٪ ١٦ٙكٞ ٨َٝ زغ٤٣ٙ٫ٙؿث ثٜ

ٕٝكي٠٫ ٦ي٠ َـخ٪ زط٣ُٟ ـ٦ثخي ث٫ٟ٦ٜٙذ ثُٜـخ٫ذ خكدجتـ   -1ٟجؾد 
  . ثال٘يجـ ثُٜـخ٫ذ ثٜز٪ زإٜٔ ٥ُٟج ث٦ٜي٠ ثُٜـخ٪ ثٜٛخ٫ـ

ٕٝكي٠٫ خغؾ٦ؾ٤ج ثٜز٪ ٛج١ر ٘جتٟدذ ٕد٪ ٥َدؾ ثال١زدؾثح      -2ٟجؾد 
 .٦غؾد ئ٫ٟ٫ٝ٘ذ ال ززطفأ، ثٜخـ٫يج١٪

ح ثُٜـخ٪ ثٜٖٝكي١٫٪ ٦٤ هجغح ثٜغٗ ثٜمدـَ٪ ٕد٪   ثٜمُ -3ٟجؾد 
، ٫مزـٚ ٥ُٟج ٕ٪ آٟج٥ٜج ٦آال٥ٟج، ٦ي٣١ ٦٤٦ طف  ال ٫زطفأ ٠ٟ ثألٟذ ثُٜـخ٫ذ

  . ٦ٕ٪ ٖٛجغ٥ج ٠ٟ ثطل ثٜغـ٫ذ ٦ثٜك٫جؾد ٦ثٜزٙؾٞ ٦ث٦ٜغؾد
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مُح ٕٝكي٠٫ ٫ٙــ ٟه٫ـ٢ خُؾ ث٠ ٫زٞ زغـ٫ـ ٦ي٣١ ٦ٕدٗ   -4ٟجؾد 
  . ٟم٫تز٣ ٦خٟغو ئـثؾز٣ ٦ثؽز٫جـ٢

٤٦د٪  ، ثٜمؽه٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ هٖذ أه٫ٝذ الفٟذ ال زدف٦ل  -5ٟجؾد 
  . ز١زٙل ٠ٟ ث٬خج  ث٨ٜ ثألخ١ج 

ثٜٖٝكي٠٦٫١٫ ٤ٞ ث٦ٟٜثي٠٦١ ثُٜـح ثٜؿ٠٫ ٛج٦١ث ٠٦ٟ٫ٙ٫ ئ٘جٟذ  -6ٟجؾد 
٦ٛدل  ، ك٦ث  ٠ٟ ثؽـص ٥١ٟج أ٦ خٙ٪ ٥٫ٕج. 1947ذ ٕ٪ ٕٝكي٠٫ غز٨ َجٞ ٫َجؾ

ؾثؽل ٕٝكي٠٫ أ٦ ؽجـط٥ج ٤د٦  ٠ٟ ٦ٜؾ ألح َـخ٪ ٕٝكي١٫٪ خُؾ ٤ؿث ثٜزجـ٫ؼ 
  . ٕٝكي١٫٪

ث٦٥٫ٜؾ ثٜؿ٠٫ ٠ٟ ثهل ٕٝكي١٫٪ ٫ُزخـ٠٦ ٕٝكي٠٫٫١٫ ئؿث ٛج٦١ث ـثْخ٠٫  -7ٟجؾد 
  . خج٠ ٫ٝزف٦ٟث ث٫ُٜل خ٦ال  ٦كالٞ ٕ٪ ٕٝكي٠٫

٦ثطح ٦ٟ٘٪ ، ث٠ ز١متذ ثٜط٫ل ثٜٖٝكي١٫٪ ز١متذ َـخ٫ذ ٫ٟ٦٘ذ -8ٟجؾد 
٦ثٜزش٫ٙٔ ٜزُـ٣ٖ٫ خ٦ي١د٣ زُـ٫ٖدج   ٫٦طح ثزؽجؿ ط٫ٍٟ ٦كجتل ثٜز٫َ٦ذ ، ـت٫ك٪

  . ـ٦غ٫ج ٫َٟٙج ٫مؾ٢ ٨َٝ ثٜؾ٦ثٞ ئ٨ٜ ٦ي٣١ مؾث ٦ش٫ٙج ـثكؽج
ال ، ذ ٛج١ر أ٦ ثطزٟج٫َذ أ٦ ث٘زهجؾ٫ذ٫ثٜٟؿث٤ح ثُٜٙجتؾ٫ذ ك٫جك -9ٟجؾد 

٦ثٜٖٝكي٠٦٫١٫ ط٫ُٟج ، زمٓل أ٤ل ٕٝكي٠٫ ٠َ ٦ثطخ٥ٞ ثأل٦ل ٕ٪ زغـ٫ـ ٦ي٥١ٞ
خٛل ٟمجَـ٤ٞ ٦يج٘جز٥ٞ ثٜـ٦غ٫دذ  طخ٥ذ ٦ي٫١ذ ٦ثغؾد ٠٦ُٟٝ٫ ٜزغـ٫ـ ٦ي٥١ٞ 

  . ٦ثٜٟجؾ٫ذ
، ث٦ٜغدؾد ث٦ٜي٫١دذ  ، ٠٦ٛ٫ ٜٖٝٝكي٠٫٫١٫ شالشدذ مدُجـثر   – 10ٟجؾد 

  . ٦ثٜزغـ٫ـ، ٦ثٜزُختذ ث٫ٟ٦ٜٙذ
٫ؽزجـ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٜغ٫جز٣ ثُٜجٟذ ٟدج ٫مدج    ، ٦خُؾ ث٠ ٫زٞ زغـ٫ـ ث٦ٜي٠

   . ٠ٟ ث١ًٜٞ ثٜك٫جك٫ذ ٦ثال٘زهجؾ٫ذ ٦ثالطزٟج٫َذ
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٦ٜٛد٪ ٫دإؾ٩   ، ح ثٜٖٝكي١٫٪ ٫إ٠ٟ خج٦ٜغؾد ثُٜـخ٫دذ ثٜمُ -11ٟجؾد 
٫طح ٣٫َٝ ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜٟـغٝذ ٠ٟ ٖٛجغد٣ أ٠ ٫غدجًٕ َٝد٨    ، ؾ٦ـ٢ ٕ٪ زغ٥ٙ٫ٙج

٦ث٠ ١٫ج٤و أ٫دج  ، مؽه٫ز٣ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٦ٟٙ٦ٟجز٥ج،٦ث٠ ١٫ٟ٪ ث٦َٜ٪ خ٦ط٦ؾ٤ج
  . ٠ٟ ثٜٟمـ٦َجر ثٜز٪ ٠ٟ مؤ٥١ج ئؿثخز٥ج أ٦ ئىُج٥ٕج

ي٠٫ ٤ؾٕج٠ ٟزٛدجٟال٠ ٫٥٫دة   ث٦ٜغؾد ثُٜـخ٫ذ ٦زغـ٫ـ ٕٝك -12ٟجؾد 
ٕج٦ٜغؾد ثُٜـخ٫ذ زدإؾ٩ ئٜد٨ زغـ٫دـ ٕٝكدي٠٫     ، ث٦ٜثغؾ ٥١ٟٟج زغ٫ٙٗ ث٬ؽـ

  . ٦ثُٜٟل ٥ٜٟج ٫ك٫ـ ط١خج ئ٨ٜ ط١ح، ٦زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫ ٫إؾ٩ ئ٨ٜ ث٦ٜغؾد ثُٜـخ٫ذ
ث٠ ٟه٫ـ ثألٟذ ثُٜـخ٫ذ خل ث٦ٜط٦ؾ ثُٜـخ٪ خؿثزد٣ ـ٤د٠    -13ٟجؾد 

ثٜزـثخي ١٫يٝٗ كدُ٪ ثألٟدذ ثُٜـخ٫دذ    ٠ٟ٦ ٤ؿث ، خٟه٫ـ ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ
٦ٙ٫٦ٞ مُح ٕٝكي٠٫ خؾ٦ـ٢ ثٜي٫ُٝ٪ ٜزغ٫ٙدٗ ٤دؿث   ، ٦ط٥ؾ٤ج ٜزغـ٫ـ ٕٝكي٠٫
  . ث٥ٜؾٔ ث٦ٜٟٙ٪ ثٜٟٙؾق

٠ٟ ١جغ٫ذ َـخ٫ذ ٦٤ ٦ثطح ٦ٟ٘٪ زٍٙ ، ث٠ زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫ -14ٟجؾد 
غ٦ٟٛجر ٦م٦ُخج،٦ٕ٪ ي٫ُٝز٥دج  ، ٟكت٫ٜ٦جز٣ ٛجٟٝذ ٨َٝ ثألٟذ ثُٜـخ٫ذ خؤكـ٤ج

٠ٟ٦ ثطل ؿٜٚ ٕج٠ ٨َٝ ثألٟذ ثُٜـخ٫دذ ث٠ زُخدة ط٫ٟدٍ    ، ي١٫٪ثٜمُح ثٜٖٝك
يج٘جز٥ج ثُٜكٛـ٫ذ ٦ثٜٟجؾ٫ذ ٦ثٜـ٦غ٫ذ ٕ٪ كخ٫ل زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫ ٥٫َٝ٦ج خه٦ـد 
ؽجهذ ث٠ زخؿل ٜٝمُح ثُٜـخ٪ ثٜٖٝكي١٫٪ ث٠٦ُٜ ٦ثٜزؤ٫٫ؾ ٦ز٦ٕـ ٜد٣ ثٜٖدـن   

  . ٦ث٦ٜكجتل ث٫ٖٜٛٝذ خز٣١٫ٟٛ ٠ٟ ث٫ٜٙجٞ خؾ٦ـ٢ ٕ٪ زغـ٫ـ ٦ي٣١
٫٥٫ة ٜٝخالؾ ثٜٟٙؾكدذ  ، ٠ زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫ ٠ٟ ١جغ٫ذ ـ٦غ٫ذث -15ٟجؾد 

٦زٖٛدل  ، ط٦ث ٠ٟ ثٜيٟؤ١٫١ذ ٦ثٜك١٫ٛذ زهج٠ ٕ٪ ٣ًٝ ط٫ٍٟ ثٜٟٙؾكجر ثٜؾ٫١٫دذ 
ك٦ث  َٝد٨ أكدجق   ، غـ٫ذ ثُٜخجؾد ٦ثٜف٫جـد ٜٝط٫ٍٟ ٠ٟ ٫ْـ زٖـ٫ٗ ٦ال ز٫٫ٟف

٠ٟ٦ ثطل ؿٜٚ ٕج٠ أ٤ل ٕٝكي٠٫ ٫زي٠٦ُٝ ، ث١ُٜهـ أ٦ ث٠٦ٜٝ أ٦ ثٜٝٓذ أ٦ ثٜؾ٠٫
  . ٨ٜ ١هـد ط٫ٍٟ ث٧٦ٜٙ ثٜـ٦غ٫ذ ٕ٪ ثُٜجٜٞئ
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ث٠ زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫ ٠ٟ ١جغ٫ذ ؾ٫ٜ٦ذ ٤د٦ َٟدل ؾٕدجَ٪     -16ٟجؾد 
  . ٟٛج ١٫ن ٣٫َٝ ٫ٟشجٗ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد، زٙزى٣٫ ىـ٦ـثر ثٜؾٕجٌ ٠َ ث١ٜٖق

ٕج٠ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ثٜـثْح ٕد٪ ٟهدجؾ٘ذ ط٫ٟدٍ    ، ٠ٟ ثطل ؿٜٚ
، ٞ ٦ثٜغـ٫ذ ٦ثُٜؾل ٕ٪ ـخ٥َ٦دج ٫زيٍٝ ئ٨ٜ زؤ٫٫ؾ ثٜؾ٦ل ثٜٟغخذ ٜٝكال، ثٜم٦ُح

  . ٦ز٠٫ٟٛ أ٥ٝ٤ج ٠ٟ ٟٟجـكذ ثٜك٫جؾد ث٦ٜي٫١ذ ٦ثٜغـ٫ذ ث٫ٟ٦ٜٙذ
٫٘٦جٞ ئكدـثت٫ل   1947ث٠ زٙك٫ٞ ٕٝكي٠٫ ثٜؿ٩ طـ٧ َجٞ  -17ٟجؾد 

خجيل ٠ٟ أكجك٣ ٥ٟٟج يجل ٣٫َٝ ثٜف٠ٟ ٜٟٓج٫ـز٣ إلـثؾد ثٜمدُح ثٜٖٝكدي١٫٪   
ز٪ ١٫ن ٥٫َٝدج ٫ٟشدجٗ   ٦غ٣ٙ ثٜيخ٫ُ٪ ٕ٪ ٦ي٣١ ١ٟ٦ج٘ىز٣ ٜٟٝخجؾب ثُٜجٟذ ثٜ

  . ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ٦ٕ٪ ٟٙؾٟز٥ج غٗ زٙـ٫ـ ثٜٟه٫ـ
، ٫ُزخـ خجيال ٦َؾ خ٦ٖٝـ ٦هٚ ثال١زؾثح ٦ٟج زـزح ٥٫َٟٝج -18ٟجؾد 

أ٦ ثٜـ٦غ٫ذ خ٠٫ ث٦٥٫ٜؾ ٦ٕٝكي٠٫ ال ززٖٗ ٟدٍ  ، ٦ث٠ ؾ٧٦َ ثٜـ٦ثخي ثٜزجـ٫ؽ٫ذ
، كدٟج٫٦ج ٦ث٠ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ خ٦ه٥ٖج ؾ١٫ج ، غٙجتٗ ثٜزجـ٫ؼ ٦ال ٍٟ ٥ٟ٦٥ٖٟج ثٜهغ٫ع

٫ٟ٦٘ذ ؿثر ٦ط٦ؾ ٟكزٙل ٦ٛؿٜٚ ٕج٠ ث٦٥٫ٜؾ ٫ٜكد٦ث مدُخج ٦ثغدؾث ٜد٣      ر٫ٜك
  . ٦ئ١ٟج ٤ٞ ٦ٟثي٠٦١ ٕ٪ ثٜؾ٦ل ثٜز٪ ١٫ز٠٦ٟ ئ٥٫ٜج، مؽه٫ز٣ ثٜٟكزٙٝذ

َؾ٦ث٫١ذ ز٦ك٫ُذ ، ٥جتثٜه٫١٦٫٥ذ غـٛذ ثكزُٟجـ٫ذ ٕ٪ ١م٦ – 19ٟجؾد 
، ٦٦كدجت٥ٝج ٦ٕجم٫كز٫ذ خٟـث٥٫ٟدج  ، ١َهـ٫ذ زُهخ٫ذ ٕ٪ ز٥١٫٦ٛج، ٕ٪ أ٤ؾث٥ٕج

٦ث٠ ئكـثت٫ل خ٦ه٥ٖج ي٫ُٝذ ٤ؿ٢ ثٜغـٛذ ث٥ٜؾثٟذ ٦ـ٫ٛفد ٜالكزُٟجـ ٟهدؾـ  
٦ٜألكـد ثٜؾ٫ٜ٦دذ خهد٦ـد   ، يـثح ٕ٪ ثٜمـٗ ثأل٦كي ؽجهذىث ٘ٝٗ ؾثتٞ ٦

 . َجٟذ
٠ٟ ثطل ؿٜٚ ٕج٠ أ٤ل ٕٝكي٠٫ طدؾ٫ـ٠٦ خُد٠٦ ثألكدـد ثٜؾ٫ٜ٦دذ     

  . ٦زؤ٫٫ؾ٤ج
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ثُٜؾل ززيٝدح  ث٠ ؾ٦ثَ٪ ثأل٠ٟ ٦ثٜكٝٞ ٦ٟٙزى٫جر ثٜغٗ ٦ -20ٟجؾد 
٦ثكز٫ٙج  ثٜٟد٦ثي٠٫١  ، ٠ٟ ثٜؾ٦ل ط٫ُٟج غًٖج ُٜٝال٘جر ثٜهجؾ٘ذ خ٠٫ ثٜم٦ُح

ث٠ زُزخـ ثٜه٫١٦٫٥ذ غـٛذ ٫ْدـ ٟمدـ٦َذ ٦زغدـٞ ٦ط٦ؾ٤دج     ، أل٦يج٥١ٞ
  . ١٦مجي٥ج

٫إ٠ٟ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ خٟخجؾب ثُٜؾل ٦ثٜغـ٫ذ ٦ثٜكد٫جؾد   – 21ٟجؾد 
٫٦إ٫دؾ  ، ٕ٪ ٟٟجـكدز٥ج ٦غٗ ثٜم٦ُح ، ٦ثٜٛـثٟذ ثإل١كج٫١ذ، ٦زٙـ٫ـ ثٜٟه٫ـ

ط٫ٍٟ ثٜٟكجَ٪ ثٜؾ٫ٜ٦ذ ثٜز٪ ز٥ؾٔ ئ٨ٜ ئ٘ـثـ ثٜكٝٞ ٨َٝ أكجق ثٜغٗ ٦ثٜزُج٠٦ 
  . ثٜؾ٦ٜ٪ ثٜغـ

٫إ٠ٟ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ خجٜزُج٠٦ ثٜكدٟٝ٪ َٝد٨ أكدجق     -22ٟجؾد 
  . ئؿ ال زُج٫ل ٍٟ ثُٜؾ٦ث٠ ٦ال كٝٞ ٍٟ ثالغزالل ٦ثالكزُٟجـ، ث٦ٜط٦ؾ ثٜمـَ٪

ز٦ٙٞ ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫دـ  ، ؿث ث٫ٟٜشجٗ ٦ٟخجؾت٣زغ٫ٙٙج أل٤ؾثٔ ٤ – 23ٟجؾد 
ثٜٖٝكي٫١٫ذ خؾ٦ـ٤ج ثٜٛجٟل ٕ٪ زغـ٫ـ ٕٝكي٠٫ ٦ٕٗ ث١ًٜدجٞ ثألكجكد٪ ٥ٜدؿ٢    

  . ث١ًٟٜٟذ
ال زٟجـق ٤ؿ٢ ث١ًٟٜٟذ أ٫ذ ك٫جؾد ئ٫ٟ٫ٝ٘دذ َٝد٨ ثٜىدٖذ     -24ٟجؾد 

٦كد٠٦ٛ٫  ، ٦ال ١ٟيٙذ ثٜغٟدذ ، ٦ال ٘يجٌ ْفد، ثٜٓـخ٫ذ ٕ٪ ثٜٟٟٝٛذ ثألـؾ٫١ذ
٧٦ ث٦ٜٟٙ٪ ثٜمُخ٪ ٕ٪ ث٫ٟٜدجؾ٠٫ ثٜزغـ٫ـ٫دذ ٦ثٜز٫ٟ٫ً١دذ    ١مجي٥ج ٨َٝ ثٜٟكز
  . ٦ثٜك٫جك٫ذ ٦ثٜٟج٫ٜذ

ز٠٦ٛ ٤ؿ٢ ث١ًٟٜٟذ ٟكإ٦ٜذ ٠َ غـٛذ ثٜمُح ثٜٖٝكدي١٫٪   -25ٟجؾد 
ٕ٪ ١ىج٣ٜ ٠ٟ ثطل زغـ٫ـ ٦ي٣١ ٕ٪ ط٫ٍٟ ث٫ٟٜجؾ٠٫ ثٜزغـ٫ـ٫دذ ٦ثٜز٫ٟ٫ً١دذ   

ُـخد٪  ٦ثٜك٫جك٫ذ ٦ثٜٟج٫ٜذ ٦كجتـ ٟج ززيٝخ٣ ٘ى٫ذ ٕٝكي٠٫ ٨َٝ ثٜهد٫ُؾ٠٫ ثٜ 
  . ٦ثٜؾ٦ٜ٪
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ززُج٠٦ ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٍٟ ط٫ٍٟ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ  -26ٟجؾد 
  . ٦ال ززؾؽل ٕ٪ ثٜمإ٠٦ ثٜؾثؽ٫ٝذ أل٫ذ ؾ٦ٜذ َـخ٫ذ، ٛل غكح ئٟٛج٫١جز٥ج

٫٦ٙدــ ؿٜدٚ ٛٝد٣    ، ث١ًٟٜٟذ َٝٞ ٦٘كٞ ١٦م٫ؾ ٠٦ٛ٫٢ ٥ٜؿ -27ٟجؾد 
  . خ٦ٟطح ١ًجٞ ؽجن

٫ُـٔ خج١ًٜجٞ ثألكجك٪ ١ًٟٜٟدذ  ١ًجٞ ، ٫ٝغٗ خ٥ؿث ث٫ٟٜشجٗ -28ٟجؾد 
زغؾؾ ٣٫ٕ ٫ٖ٫ٛذ زم٫ٛل ث١ًٟٜٟدذ ٫٤٦تجز٥دج ٦ٟإككدجز٥ج    ، ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ

٦ط٫ٍٟ ٟج زٙزى٣٫ ث٦ٜثطخجر ثٜٟٝٙجد ٥٫َٝج خ٦ٟطح ٤ؿث ، ٦ثؽزهجهجر ٛل ٥١ٟج
  . ث٫ٟٜشجٗ

ئال خؤٛشـ٫ذ شٝش٪ ٟطٟد٦ٌ أَىدج    ، ال ٫ُؾل ٤ؿث ث٫ٟٜشجٗ – 29ٟجؾد 
ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٕ٪ طٝكذ ؽجهذ ٫ؾ٨َ ئ٥٫ٜج ٟد٠  ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ١ًٟٜٟذ 

  . ثطل ٤ؿث ثٜٓـو
 ث١ًٜجٞ ثألكجك٪ 

٥١ٞ ٦ٕٙج ألغٛجٞ ٤ؿث ث١ًٜجٞ ١ًٟٟذ ٫٫مٛل ثٜٖٝكي٠٦٫١٫ ٫ٕٟج خ -1ٟجؾد 
 . زُـٔ خجكٞ ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ

زخجمـ ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٟكإ٫ٜ٦جز٥ج ٦ٕدٗ ٟخدجؾب    -2ٟجؾد 
٦ٟج ٫هؾـ ثكز١جؾث ئ٥٫ٜج ٠ٟ ٦ٜثتع ، ٦ثغٛجٞ ٤ؿث ث١ًٜجٞ ثألكجك٪ث٫ٟٜشجٗ ث٦ٜٟٙ٪ 
  . ٦ثغٛجٞ ٦٘ـثـثر

٨َٝ أكجق ثالٜزفثٞ خج١ٜىدجل  ، ز٦ٙٞ ثُٜال٘جر ؾثؽل ث١ًٟٜٟذ -3ٟجؾد 
٦ثُٜٟل ث٦ٜي١٪ ٕ٪ زـثخي ٦ش٫ٗ خ٠٫ ثٜٟكز٫٦جر ثٜٟؽزٖٝذ ٠ٟ ٘جَدؾد ث١ًٟٜٟدذ   

ـثؾد ثأل٫ٝ٘ذ ٦ٛكح شٙدذ  ٨َٝ٦ أكجق ثغزـثٞ ثألٛشـ٫ذ إل، ئ٨ٜ ٫٘جؾز٥ج ثٜطٟج٫َذ
ثٜمُح ٠َ يـ٫ٗ ثإل١٘جٌ ٦ٟزجخُذ ثٜغـٛذ ث١ٜىج٫ٜذ ٦ثُٜٟل َٝد٨ ثكدزٟـثـ   

٦زيخ٫ٙج ٦ز٫ٖ١ؿث ٥ٜؿث ثٜٟخؾأ ٨َٝ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ، ثٜؾٍٕ ثٜزغـ٫ـ٩ ٜؾ٧ ثٜطٟج٫٤ـ
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ٟـث٫َذ خؿٜٚ ًـ٦ٔ ثٜٖٝكدي٠٫٫١٫  . ث٠ زىٍ ١ًجٟج ؽجهج خزم٫ٛالر ث١ًٟٜٟذ
  . ٦زغ٫ٙٗ أ٤ؾثٔ ث٫ٟٜشجٗ ٦ث١ًٜجٞ، جز٥ٕٞ٪ ٟؽزٝٔ أ١ٟٛذ زط٥ُٟٞ ٦مز

ثٜٖٝكي٠٦٫١٫ ط٫ُٟج أَىج  يخ٠٦٫ُ٫ ٕ٪ ١ًٟٟدذ ثٜزغـ٫دـ    -4ٟجؾد 
٦ثٜمدُح  ، ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٫إؾ٠٦ ٦ثطخ٥ٞ ٕ٪ زغـ٫ـ ٦ي٥١ٞ ٘ؾـ يج٘ز٥ٞ ٦ٖٛج ثز٥ٞ

  . ثٜٖٝكي١٫٪ ٦٤ ثٜٙجَؾد ثٜٛخـ٧ ٥ٜؿ٢ ث١ًٟٜٟذ
 الهجمس الوطىي الفمشطيىي 

ٝق ث٦ٜي١٪ ٠َ يـ٫ٗ ثال٘زـثٌ ثٜٟخجمـ ١٫زؽح أَىج  ثٜٟط -5ٟجؾد 
  . ٠ٟ ٘خل ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ خ٦ٟطح ١ًجٞ زى٣ُ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ٥ٜؿ٢ ثٜٓج٫ذ

، ئؿث زُؿـ ئطـث  ثال١زؽجخجر ثٜؽجهدذ خدجٜٟطٝق ثٜد٦ي١٪    -6ٟجؾد 
  . كزٟـ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ٘جتٟج ئ٨ٜ ث٠ زز٫٥ؤ ًـ٦ٔ ثال١زؽجخجر٫

ث٫ُٜٝج ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫دـ ٤٦د٦   ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ٦٤ ثٜكٝيذ  -7ٟجؾد 
  . ثٜؿ٩ ٫ىٍ ك٫جكذ ث١ًٟٜٟذ ٦ٟؽييجز٥ج ٦خـثٟط٥ج

ٟؾد ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ شالس ك٦١ثر ١٫٦ُٙؾ ؾ٦ـ٫ج خؾ٦َد ٟد٠   -8ٟجؾد 
أ٦ ٕ٪ ؾ٦ـثر ٫ْدـ َجؾ٫دذ   ، م٥ـ أ٫جـ ٠ٟ ٛل ك١ذ ٕ٪ـت٫ك٣ ٟـد ٛل ك١ذ 

ىدج   خؾ٦َد ٠ٟ ـت٫ك٣ خ١ج  ٨َٝ يٝح ٠ٟ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ أ٦ ٠ٟ ـخٍ َؾؾ أَ
٠٦ٛ٫٦ ٟٛج٠ ث١ُٙجؾ٢ ٕ٪ ثٜٙؾق أ٦ ٕ٪ ْفد أ٦ أ٩ ٟٛج٠ آؽـ غكدح  ، ثٜٟطٝق
٫ُزخـ ثالطزٟدجٌ  ، ٕاؿث ٜٞ ٫ؾٌ ـت٫ق ثٜٟطٝق ئ٨ٜ ٟشل ٤ؿث ثالطزٟجٌ، ثًٜـ٦ٔ

١ُٟٙؾث غٟٛج ٕ٪ ثٜٟٛج٠ ٦ثٜفٟج٠ ثٜٟغؾؾ٠٫ ٕ٪ يٝح أَىج  أ٦ يٝح ثٜٝط١دذ  
  . ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ

إٜدٔ ٟد٠ ثٜدـت٫ق    ٠٦ٛ٫ ٜٟٝطٝق ث٦ٜي١٪ ٟٛزح ـتجكذ ٟ -9ٟجؾد 
  . ١٫زؽخ٥ٞ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ٕ٪ خؾ  ث١ُٙجؾ٢، ١٦جتخ٠٫ ٜٝـت٫ق ٦أ٠٫ٟ َجٞ

 : ١٫ًـ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ٕ٪ ؾ٦ـ ث١ُٙجؾ٢ ثُٜجؾ٩ ٕ٪  -10ٟجؾد 
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ثٜزٙـ٫ـ ثٜؿ٩ زٙؾ٣ٟ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫دذ َد٠ ئ١طدجفثر ث١ًٟٜٟدذ      - أ
  . ٦أط٥فز٥ج

  . ثٜزٙـ٫ـ ثٜك٩٦١ ٜٝه١ؾ٦ٗ ث٦ٜٟٙ٪ ٦ثَزٟجؾ ث٫ٟٜفث٫١ذ - ح
  . ثال٘زـثغجر ثٜز٪ زٙؾٞ ئ٣٫ٜ ٠ٟ ٜطج٠ ث١ٟٜيٙذ -ص 
  . أ٩ ٟكجتل أؽـ٧ زُـو ٣٫َٝ -ؾ 

٫إٜٔ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ز٫ك٫ـث ألَٟج٣ٜ ثٜٝطج٠ ثٜزد٪ ٫دـ٧    -11ٟجؾد 
ىـ٦ـد ٜزم٥ٝ٫ٛج ٦زٙؾٞ ٤ؿ٢ ثٜٝطج٠ زٙجـ٫ـ٤ج ٦ز٦ه٫جز٥ج ئ٨ٜ ثٜٟطٝق ثٜد٦ي١٪  

  . خمؤ٥١ج ثٜؿ٩ ٦ٙ٫ٞ خؾ٦ـ٢ خ١ٟج٘مز٥ج ٫٦هؾـ ٘ـثـثز٣، ثٜٖٝكي١٫٪
غى٦ـ شٝشد٪ أَىدجت٣   خ٫ز٠٦ٛ ث١ٜهجح ثٜٙج١٦١٪ ٜٟٝطٝق  -12ٟجؾد 

  . ٦ززؽؿ ثٜٙـثـثر خؤْٝخ٫ذ أه٦ثر ثٜغجىـ٠٫
 المجىج الخىفيذيج 

١٫زؽح ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ٠ٟ خ٠٫ أَىدجت٣ ـتد٫ق ثٜٝط١دذ    -13ٟجؾد 
  . ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ٫٦ز٨ٜ٦ ثٜـت٫ق ثؽز٫جـ أَىجت٣

ٕد٥٫ٞ   ٠َى٦ث خٟد َمـ ٜٔ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ٠ٟ ؽٟكذ إز -14ٟجؾد 
  . ١٫٦زؽح ٤إال  ٠ٟ خ٥١٫ٞ ١جتخج ٜٝـت٫ق، ثٜـت٫ق

ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ٤٪ أ٨َٝ كٝيذ ز٫ٖ١ؿ٫ذ ١ًٟٜٟٝدذ ٦زٛد٠٦    -15ٟجؾد 
٦زز٨ٜ٦ ز٫ٖ١ؿ ثٜك٫جكدذ ٦ثٜخدـثٟض   ، ؾثتٟذ ثال١ُٙجؾ ٦أَىجإ٤ج ٟزٖـ٠٦ْ ُٜٟٝل
٪ ٦ز٠٦ٛ ٟكإ٦ٜذ أٟجٟد٣ ٟكدإ٫ٜ٦ذ   ٦ثٜٟؽييجر ثٜز٪ ٫ٙــ٤ج ثٜٟطٝق ث٦ٜي١

  . زىج٫١ٟذ ٦ٕـؾ٫ذ
 : زز٨ٜ٦ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ث٥ٟٜجٞ ثٜزج٫ٜذ  -16ٟجؾد 

  . زٟش٫ل ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ -أ
  . ثإلمـثٔ ٨َٝ زم٫ٛالر ث١ًٟٜٟذ -ب
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ئهؾثـ ث٦ٜٝثتع ٦ثٜز٫ُٟٝجر ٦ثزؽجؿ ثٜٙـثـثر ثٜؽجهذ خز١ًد٫ٞ    -د ط
  . أَٟجل ث١ًٟٜٟذ ٨َٝ ئال ززُجـو ٍٟ ث٫ٟٜشجٗ أ٦ ث١ًٜجٞ ثألكجك٪

ز٫ٖ١ؿ ثٜك٫جكذ ثٜٟج٫ٜذ ١ًٟٜٟٝذ ٦ثَدؾثؾ ٫ٟفث٫١دذ ٦َٝد٨ ٦طد٣       -ؾ 
زخجمـ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ط٫ٍٟ ٟكإ٫ٜ٦جر ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ٦ٕدٗ  ، ث٦ُٟٜٞ

  . ـثـثر ثٜز٪ ٫هؾـ٤ج ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪ثٜؽيي ثُٜجٟذ ٦ثٜٙ
٥ٜ٦ج ث٠ ، ٠٦ٛ٫ ثٜٟٙـ ثٜؾثتٞ ٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثٜٙؾق -17ٟجؾد 

  . زُٙؾ ثطزٟجَجز٥ج ٕ٪ أ٩ ٟٛج٠ آؽـ زـث٢ ١ٟجكخج
 : ز١مة ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ثٜؾ٦ثتـ ثٜزج٫ٜذ  -18ٟجؾد 

 ثٜؾثتـد ثٜزغـ٫ـ٫ذ  - أ
  . ٫ٟذؾثتـد ثٜمإ٠٦ ثٜك٫جك٫ذ ٦ثإلَال - ح
  . ؾثتـد ثٜه١ؾ٦ٗ ث٦ٜٟٙ٪ ثٜٖٝكي١٫٪ -ص
  . ؾثتـد ثٜمإ٠٦ ثُٜجٟذ ٦ثٜز٦ط٣٫ ث٦ٜٟٙ٪ -ؾ

أ٩ ؾثتـد أؽـ٧ زـ٧ ثٜٝط١ذ ىـ٦ـد ئ١مجت٥ج ٠٦ٛ٫٦ ٜٛل ؾثتـد  –٤د 
ٟؾ٫ـ َجٞ ٦ثُٜؾؾ ثٜالفٞ ٠ٟ ث٠٫ًٖ٦ٟٜ ٫٦غؾؾ ثؽزهجن ٛدل ؾثتدـد   

  . خ١ًجٞ ؽجن زى٣ُ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ
ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ خز٦ش٫ٗ ثُٜال٘جر ٦ز١ك٫ٗ ثُٜٟدل خد٠٫   ز٦ٙٞ  -19ٟجؾد 

ثٜز٪ ، ث١ًٟٜٟذ ٦خ٠٫ ط٫ٍٟ ث١ًٟٜٟجر ٦ثالزغجؾثر ٦ثٜٟإككجر ثُٜـخ٫ذ ٦ثٜؾ٫ٜ٦ذ
  . ززٖٗ ٥ُٟج ٕ٪ ثأل٤ؾثٔ أ٦ ز٥١٫ُج ٨َٝ زغ٫ٙٗ أْـثو ث١ًٟٜٟذ

زكدزٟـ ثٜٝط١دذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫دذ ٕد٪ ٟٟجـكدذ هدالغ٫جز٥ج        -20ٟجؾد 
٨َٝ٦ ثٜٝط١ذ ، ذ خشٙذ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪٦ثؽزهجهجز٥ج ٟج ؾثٟر ٟزٟزُ

، ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ث٠ زٙؾٞ ثكزٙجٜز٥ج ٜٟٝطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜطؾ٫ؾ ٕد٪ أ٦ل ثطزٟدجٌ ٫ُٙدؾ٢   
  . ٫٦ط٦ف ئَجؾد ث١زؽجح ـت٫ق ثٜٝط١ذ ثٜٟكز٫ٙل
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٫ز٠٦ٛ ث١ٜهجح ثٜٙج١٦١٪ ٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ٠ٟ شٝش٪ أَىدجت٥ج   -21ٟجؾد 
  . ثٜغجىـ٠٫ ٦ززؽؿ ٘ـثـثز٥ج خؤْٝخ٫ذ أه٦ثر ثألَىج 

 أحكبن عبهج 
زمٛل ٦غؾثر ٕٝكي٫١٫ذ ؽجهذ ٦ٕٗ ثٜغجطدذ ثُٜكدٛـ٫ذ     -22ٟجؾد 

٦ثٜؽيذ ثٜز٪ زٙــ٤ج ث٫ٜٙجؾد ثُٜـخ٫ذ ث٦ٟٜغؾد خجالزٖجٗ ٦ثٜزُدج٠٦ ٟدٍ ثٜدؾ٦ل    
  . ثُٜـخ٫ذ ث٫١ُٟٜذ
زُٟل ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ٨َٝ ئٜغدجٗ ثٜٖٝكدي٠٫٫١٫ خج٫ٜٝٛدجر     -23ٟجؾد 

ٜٝزؾـ٫ح ثُٜكٛـ٩ ٦زُختذ ط٫ٍٟ يج٘جر ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٦ثُٜٟج٤ؾ ثٜغـخ٫ذ ثُٜـخ٫ذ 
 . ٦ئٟٛج١جز٥ٞ ُٜٟـٛذ ثٜزغـ٫ـ

١٫مؤ ه١ؾ٦ٗ ٫ُـٔ خجٜه١ؾ٦ٗ ث٦ٜٟٙ٪ ثٜٖٝكي١٫٪ ٜز٫٦ٟدل   -24ٟجؾد 
٦ٙ٫ٞ خاؾثـز٣ ٟطٝق ئؾثـد ؽجن ٫إٜٔ خ٦ٟطح ١ًجٞ ؽدجن  ، أَٟجل ث١ًٟٜٟذ

  . ٫هؾـ٢ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪، خجٜه١ؾ٦ٗ
 : ١ؾ٦ٗ ث٦ٜٟٙ٪ زز٠٦ٛ ٠ٟ ٦ٟثـؾ ثٜه -25ٟجؾد 

  . زٖـو ٦زطخ٨ خ١ًجٞ ؽجن، ىـ٫خذ شجخزذ ٨َٝ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ - أ
  . ثٜٟكجَؾثر ثٜٟج٫ٜذ ثٜز٪ زٙؾ٥ٟج ثٜغ٦ٟٛجر ٦ثالٟذ ثُٜـخ٫ذ - ح
يجخٍ ثٜزغـ٫ـ ثٜؿ٩ ز١مت٣ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ الكزُٟج٣ٜ ٕ٪ ثُٜٟجٟالر  -ص        

 . ثٜخـ٫ؾ٫ذ ٫ْ٦ـ٤ج
  . ثٜزخـَجر ٦ث٥ٜخجر -ؾ         

  . ثٜٙـ٦و ٦ثٜٟكجَؾثر ثُٜـخ٫ذ أ٦ ثٜز٪ زٙؾ٥ٟج ثٜم٦ُح ثٜهؾ٫ٙذ -٤د 
  . أ٫ذ ٦ٟثـؾ أؽـ٧ ٫ٙــ٤ج ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكي١٫٪ -٦ 
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٠٦ٛ٫ زٟش٫ل ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٕ٪ ثٜٟإككجر ٦ثٜٟإزٟـثر  -27ٟجؾد  
٦زك٨ٟ ثٜٝط١دذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫دذ   ، ثُٜـخ٫ذ ٨َٝ ثٜٟكز٧٦ ثٜؿ٩ زٙــ٢ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ

  . ٖٝكي٠٫ ٜؾ٧ طجُٟذ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذٟٟشال ٜ
٫غٗ ٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ث٠ زهؾـ ٠ٟ ث٦ٜٝثتع ٟج ٫ٝفٞ ٜز٫ٖ١ؿ أغٛجٞ ٤ؿث  – 28ٟجؾد 
  . ث١ًٜجٞ
زُؾ٫ل ٤ؿث ث١ًٜجٞ ثألكجك٪ أ٦ ثإلىجٕذ ئ٣٫ٜ ٟد٠ كدٝيذ ثٜٟطٝدق     -29ٟجؾد 

  . ث٦ٜي١٪ ١ًٟٜٟٝذ خؤْٝخ٫ذ شٝش٪ أَىجت٣
 أحكبن اىخلبليج 
ٟطٝكج ٦ي٫١ج ث١زٙج٫ٜج ز١ز٥٪ ، زٟـ ث٦ٜي١٪ ثأل٦ل٫هخع ثٜٟإ – 30ٟجؾد 

٦ٕٙج ألغٛجٞ ٤دؿث ث١ًٜدجٞ ٫٦ٟدجـق ٛجٕدذ      ٪ٟؾز٣ خج١زؽجح أ٦ل ٟطٝق ٦ي١
  . ثالؽزهجهجر ٦ثٜهالغ٫جر ثٜٟٙــد ٜٟٝطٝق ث٦ٜي١٪

/ 5/ 28ز٠٦ٛ ٟؾد ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜغدجٜ٪ كد١ز٠٫ ثخزدؾث  ٟد٠      -31ٟجؾد 
1964 .  

 
ٟهدجَح   ٣ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد ٫غٟل َٝد٨ ٛز٫ٖد   َجؾ ثٜم٫ٙـ٩ خُؾ ث١ز٥ج  ثٜٟإزٟـ٦

  . ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٦شٙل ثغٟج٥ٜج ٦ه٦ُخجز٥ج
ؿٜٚ ث٠ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ، ثؽز٫جـ ٫٘جؾد ١ًٟٜٟٝذ، ٦ٛج١ر أ٨ٜ٦ ٤ؿ٢ ثٜه٦ُخجر

  . ٟمـؾ ٕ٪ َؾد أ٘يجـ خال ٟإككجر ٦ي٫١ذ ٦ال كٝيذ أ٦ ٘ج٠٦١
، ١٪٦ٛج٠ ٫طح ثؽز٫جـ ثألَىج  ٠ٟٟ ٫ـى٨ ٥١َٞ ثٜمُح ثٜٖٝكدي٫  

٦ٛج٠ ؿٜٚ أمدخ٣ خ٥ٟٟدذ   ، ٦زـى٨ ٥١َٞ ثٜغ٦ٟٛجر ثُٜـخ٫ذ ٕ٪ ١ٖق ث٦ٜ٘ر
  . ٟكزغ٫ٝذ
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، ٦٘جٞ ثٜم٫ٙـ٩ خط٦ٜذ أؽـ٧ ٨َٝ ثٜزطُٟجر ٦ثٜز٫ً١ٟجر ثٜٖٝكدي٫١٫ذ  
٦ث١ز٨٥ خ٣ ثألٟـ أؽ٫ـث ئ٨ٜ ثؽز٫دجـ أَىدج  ٤دؿ٢ ث٫ٜٙدجؾد ٟد٠ ثٜىدخجي       

ثأل٦ل ثٜؿ٩ َٙؾ ٕ٪ ٦ؾَج ثٜم٫ٙـ٩ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ئ٨ٜ ثالطزٟجٌ ، ثٜٖٝكي٠٫٫١٫
٦ثكزٓـ٘ر أَٟدجل ثٜدؾ٦ـد   ، خ٫ر ٟطج٦ـ ١ٖٜؾٗ ثالٟخجكجؾ٦ـ ٕ٪ ٟؾ١٫ذ ثٜٙؾق

  . ثأل٨ٜ٦ أكخ٦َج ٛجٟال
  
  

  



 -106- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -107- 
 

 الفصل الشبتع
 

 دسـليري واللـالش
 

٠ٟ ٘ٝخد٣   ًث٦أَيج٤ج غ٫فث ٛخ٫ـ، غح ثٜم٫ٙـ٩ ٟؾ١٫ذ ثٜٙؾق غخج طٟجأ
٦ٟٛج١ز٥دج  زـثش٥دج  ٠َ ٟٙؾكدجز٥ج ٦  ٕٛزح ٦ؽيح، ٦ز٫ٖٛـ٢ ٦ٛزجخجز٣ ٦ؽيخ٣

٦ؾثٍٕ ٥١َج خغٟدجق ٕد٪   . ثٜزجـ٫ؽ٫ذ ٦ثُٜـخ٫ذ ٕ٪ ثٜزجـ٫ؼ ثُٜـخ٪ ٦ثإلكالٟ٪
. ٫ٕخد٠٫ خيال٥١دج  ، ٦زهؾ٧ خ٦ٙد ٜٟفثَٞ ثٜه٫١٦٫٥ذ خمدؤ٥١ج ، ثٜٟغجٕل ثٜؾ٫ٜ٦ذ

ٕٙؾ ٕطٍ غز٨ أَٟجٗ ١ٖك٣ ٜٖٙؾ٤ج ٦ؽى٥َ٦ج ٦ٜٙٝثر ثإلكـثت٫ٝ٫ذ خُدؾ  ، ٦يخُج
غ٠٫ ـآ٤ج أ٦ل ٟـد ، ٣ٙ ٥ٜج ئ٨ٜ ك٦١ثر ثُٜمـ٦ُ٫٦٠٫ؾ َم. 1967غـح َجٞ 

ٕٛدج٠ غخدج ٟد٠    ، ١َؾٟج ٘ؾٞ ئ٥٫ٜج ٜٝؾـثكذ ٦يٝح ثُٜٝٞ ٕ٪ ٟؾـكذ ه٠٦٫٥
غز٨ آؽـ ٦٫ٞ ٠ٟ غ٫جزد٣   ي٫ٝذ غ٫جز٣ ٦ٜٞ ٫ٖزـ أ٦ ٫ؽُح ٣ث١ًٜـد ثأل٨ٜ٦ الفٟ

  . ٟؽ٫ٝز٣ ٕ٪ ث٦ٟٜر ٦ه٦ـد ثٜٙؾق ال زفثل ٣غ٠٫ ؾث٤ٟ
 :ٜٙؾق ٕٙجل ٦هٔ ٟـد غخ٣ ؿٜٚ خل َم٣ٙ ٜٟؾ١٫ذ ث

، خ٠٫ ٤ىجح زز١جشـ ٠ٟ غ٥ٜ٦ج ثٜهؽ٦ـ ثٜهٟج ، خ١ٓٝج ٟمجـٔ ثٜٙؾق
ٛؤ١ٟج ثٜيخ٫ُذ زهٝ٪ ٦ثٜـ٦ثخ٪ كجطؾد ، ٦ٛج٠ ٛل م٪  ٠ٟ غ١ٜ٦ج ٤جؾتج ؽجمُج

  . زكخع هلل ١ٟؿ ثألفل
٦٘ؾ ٘ؾـ ٜ٪ ٍٟ ٟى٪ ثٜك٠٫١ ث٠ أكجٕـ ٠ٟ ثٜٙؾق ٦ث٥٫ٜج ٕ٪ ثٜٙيدجـ  

ززؤٛؾ ٕ٪ ١ٖك٪ ٦زٝٙد٪ طدؿ٦ـ٤ج ئٜد٨    ٕ٪ ث٫ٜٝل ٦ث٥١ٜجـ ٦ٛج١ر ٤ؿ٢ ثُٜٟج١٪ 
٦أ١ج ال ثؾـ٩ ٟج ٦٤ كـ ثٜطٟجل ٦ثٜطالل ثٜٝؿ٠٫ ٫مدُج٠ ٟد٠   ، أَٟجٗ أَٟج٘٪
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ؿ٠٫ ٫ؽ٫ٟدج٠ َٝد٨   ٦ٟٝج كـ ثٜخ٥ج  ٦ثٜك١ج  ثٜ، غ٥ٜ٦ج ٦ٕ٪ ـ٦ثخ٥٫ج ٤٦ىجخ٥ج
  . ٦ؾ٫ج٥١ج

ث٠ ، ٦ٜٙؾ ٘ؾـ ٜ٪ ٕ٪ خ٫ٙذ غ٫جز٪ ثٜز٪ ٘ى٫ز٥ج ٕ٪ ثٜكٖـ غ٦ل ثُٜدجٜٞ 
١ٜٛ٦٪ ١ٛر أـ٧ ؾثتٟج ث٠ خ٫ر ثٜٟٙدؾق أخدؾٌ   ، ٦أخ٥ج٤ج أمج٤ؾ أـ٦ٌ ثٜٟمج٤ؾ

  . ٦أـ٦ٌ
ٕال ثٜخس ث٠ أطدؾ  ، ١ٛ٦ر ثكؤل ١ٖك٪ ٠َ ثٜكـ ث٠٦١ٟٜٛ ٕ٪ ٤ؿث ٣ٝٛ

٦ٟج ٛج٠ ٜخ٫ر ثٜٟٙؾق ٟد٠  ، ٦َخـ ثُٜه٦ـ، ثٜط٦ثح ٟي٫٦ج ٕ٪ ش١ج٫ج ثٜزجـ٫ؼ
ٕال ثٜخس أ٫ىج ث٠ أطؾ مٖز٪ ززٟزٟدج٠ ؾ٠٦ ثـثؾد خ٦ٜٙد٣   ، ١ه٫ح ٕ٪ ز٣١٫٦ٛ

كخغج٠ ثٜؿ٩ أكـ٧ خُخؾ٢ ٫ٜال ٠ٟ ثٜٟكطؾ ثٜغـثٞ ئ٨ٜ ثٜٟكطؾ ثأل٘ه٨ " زُج٨ٜ 
  . "ثٜؿ٩ خجـ١ٛج غ٣ٜ٦ ١ٜـ٣٫ ٠ٟ آ٫جز١ج 

شٞ ثؽزٞ ٤ؿ٢ ثٜؽ٦ثيـ خ٦ٙل ثٜـك٦ل ثٜٛدـ٫ٞ ٕد٪ ثٜغدؾ٫س ث١ٜخد٩٦     
 :ثٜمـ٫ٔ ثُٜٟخـ ٦ثٜـثتٍ

  . "ث٠ ثٜط١ذ ٜزغ٠ م٦٘ج ئ٨ٜ خ٫ر ثٜٟٙؾق "  
ٕ٪ " أ٦١ـ " ثٜٟـغ٦ٞ ثٜؾٛز٦ـ ٦ٛج٠ ٫زؿٛـ ٫ٛٔ ٛج٠ ٫زط٦ل ٍٟ أؽ٣٫ 

٦٘ؾ زؿٛـ ٤ؿ٢ ثٜٝغًدجر  ، ؽجم٠٫ُ أٟجٞ آشجـ٤ج ث٫ًُٜٟذ ٫٦٠ٖٙج، أ١غج  ثٜٙؾق
 : ٕٛزح ٕ٪ ٟؿٛـثز٣ ، ٫ٕٟج خُؾ

٦ك٫ـد ثُٜٟجـٚ ٟد٠  ، ٤ج ١غ٠ ١ٙٔ أٟجٞ ثألك٦ثـ ثٜز٪ ٘ـأ١ج زجـ٫ؽ٥ج
٤٦ج ١غ٠ ١ٙٔ ٕد٪ ط١خدجر   ، ٤٦ج ١غ٠ ١ٟـ ٠ٟ ؽالل خ٦ثخجز٥ج ثٜٙؾ٫ٟذ، غ٥ٜ٦ج

٦ٕ٪ ط١خدجر ٫١ٛكدذ ث٫ٜٙجٟدذ ثُٜدجٟـد خجٜٙكدق      ، كطؾ ثأل٘ه٨ ثٜٟخجـٚثٜٟ
١٦ـ٧ ٨َٝ خجخ٥ج ثُٜط٦ف ثٜٟكدٝٞ طجٜكدج ٤٦د٦ ٫غٟدل     ، ٦ثٜـ٤خج٠ ٦ثٜف٦ثـ

٤٦دج  ، ٜٝمٙجٗ ٦ثٜز١جٕق خ٠٫ إٔـثؾ ثٜي٦ثتٔ ثٜٟك٫غ٫ذ ثٜٟؽزٖٝدذ  ١ُٟجٟٖجز٫غ٥ج 
٫جـد غ٫س ه٨ٝ ثٜٖجزع ث٫ًُٜٞ خُؾ ث٠ ٘جٞ خف، ١غ٠ ١ـ٧ طجٍٟ َٟـ ٕ٪ ٘خجٜز٥ج
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غجٕال خؤطٟدل ثٜدؿٛـ٫جر   ، ٦ٛج٠ ٛل م٪  ٠ٟ غ١ٜ٦ج ١٫يٗ خجٜزجـ٫ؼ، ث٫١ٜٛكذ
٦غزد٨ أ٫دجٞ   ، ٦أـ٥َ٦ج ١ٟؿ ٦٘ر ثإلكـث  ٦ثُٜٟـثص ٦ث٨ٜ ٕزـد ثٜٖزع ثُٜٟـ٩

٦غز٨ ٤ف٫ٟز٥ج خدجٜغـح ٦ؾؽد٦ل   ، هالظ ثٜؾ٠٫ ٦غز٨ ٥َؾ ثٜؾ٦ٜذ ثُٜشٟج٫١ذ
١ُٟٝدج  ، ثٜٟٙدؾق  ٦٘ثر خـ٫يج٫١ج ٨َٝ٦ ـأك٥ج ثٜٙجتؾ ثٜط١ـثل ث١ٜٝخ٪ ئ٨ٜ خ٫در 

٦٘ؾـ ٜٝم٫ٙـ٩ ث٠ ، ٦غٝر ٛجـشذ ٕٝكي٠٫. ك٦ٙي ثٜٙؾق خؤ٫ؾ٩ ط٦٫ل ثٜغٖٝج 
١٤٦جٚ ، ٠٦ٛ٫1950 ى٠ٟ ث٦ٜٕؾ ثٜك٦ـ٩ ئ٨ٜ ٟطٝق ث٦ٜهج٫ذ ٕ٪ ط٫١ٔ َجٞ 

ؽيح أٟجٞ ثٜٟطٝق ٟزغؾشج ٠َ زجـ٫ؼ ٤ؿ٢ ثٜٟؾ١٫دذ ثٜٟٙؾكدذ ُٟزٟدؾث َٝد٨     
ثٛشـ ٠ٟ ، 1947غز٨ َجٞ  ث٦ٜشجتٗ ثٜٟؽزٖٝذ ٫ٜؾٜل ٨َٝ ث٣١ ٜٞ ٠ٛ٫ ٦٥٫ٜٝؾ ٥٫ٕج

٦زكج ل ٫ٛٔ ٫غٗ ٜـت٫ق ٦فـث  ئكدـثت٫ل ث٠  ، ٠ٟ أـثى٥٫ج ٦ٟخج٥٫١ج% 28
  . ٦ٙ٫ل ث٠ ثٜٙؾق ٤٪ َجهٟذ ئكـثت٫ل ثألخؾ٫ذ

٦غؾشد٣ َد٠    ، 1953ٟٛج ثٜز٨ٙ ثٜم٫ٙـ٩ ثٜخجخج ٕ٪ ثٜٖجز٫ٛدج٠ َدجٞ   
١٦ٙل ئ٣٫ٜ ه٦ـد ٛت٫خذ ٠َ ٟكزٙخل ، ثٜٟٙؾكجر ثإلكال٫ٟذ ٦ثٜٟك٫غ٫ذ ٕ٪ ثٜٙؾق

ٕج٠ ثؽـط٦ث ٥١ٟج ٕكدز٠٦ٛ  ، ٤ؿ٢ ثٜٟؾ١٫ذ ثٜز٪ كزخ٨ٙ ٟٙؾكذ ٟج خٙ٪ أ٥ٝ٤ج ٥٫ٕج
  . غزٟج ُٟخؾث ٥ٟط٦ـث

ٕٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ال ٫ٛٔ ٠َ ثٜغؾ٫س ؾثتٟج َد٠  ، أٟج ٕ٪ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد
  . ثٜٙؾق ٕ٪ ٛل ؾ٦ـد ٠ٟ ؾ٦ـثز٥ج ٟٓز١ٟج ٛل ٕـهذ ١ٟ٦جكخذ

َ  1961ٕٖ٪ ؾ٦ـد َجٞ  ٝد٨  ؿٛـ ثٜم٫ٙـ٩ ثٜٙؾق ٕ٪ ُٟدـو ـؾ٢ 
ثٜٟٟشل ثٜخـ٫يج١٪ ث٦ٜٝـؾ ٦٫٤ٞ ثٜؿ٩ زغؾس ٠َ ثٜٟآك٪ ثٜز٪ ٫ٙجك٪ ٥١ٟج مُح 

خكخح طؾثـ خـ٠٫ٜ ثٜؿ٩ أ٘ج٣ٟ ث١ًٜجٞ ثٜم٦٫َ٪ ٕد٪ خدـ٠٫ٜ ثٜمدـ٫٘ذ    ، خـ٠٫ٜ
ٟجٜ٪ أـ٧ ثٜد٦ف٫ـ ثٜخـ٫يدج١٪   : "٫ٜٖهل خ٠٫ ثٜٟؾ١٫ذ ثٜمـ٫٘ذ ٦ثٜٓـخ٫ذ ٦٘جل 

٨ ٟدؾ١٫ز٠٫ مدـ٫٘ذ   أٜٞ ٫ٖه٥ٝج ٤٪ أ٫ىج ؽي ث٥ٜؾ١ذ ئٜد ، ١٫ك٨ ٟؾ١٫ذ ثٜٙؾق
  . "٦٘خل أ٠ زٖهل خـ٠٫ٜ ئ٨ٜ ٘ك٠٫ٟ ، ُٜٝـح ٦ْـخ٫ذ ٦٥٫ٜٝؾ
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٦٘ؾ َج١٪ كٛج٥١ج ثُٜـح ٠ٟ ث٫ٜؤق أٛشـ ٟٟج َج١ج٢ ثٜمُح ثألٜٟدج١٪  
ٕٟج٣ٜ ال ٫خٛ٪ ٜغجل ثٜٙؾق ثٜٙؾ٫ٟذ ٫ٛ٦ٔ أ٠ أ٥ٝ٤ج ال ٫كدزي٠٦ُ٫  ، ٕ٪ خـ٠٫ٜ

  . ث٦ٜه٦ل ئ٨ٜ ١ٟجف٥ٜٞ ٦أٟال٥ٛٞ ٕ٪ ثٜٙؾق ثٜطؾ٫ؾد
ع ٦ٟى٦ٌ ثٜٙؾق ٦ثٜٟٙؾكجر ثٜؾ٫١٫ذ ٥٫ٕج ٠ٟ أ٤ٞ ٦ٟثىد٫ٍ  ٟٛج أهخ

١ٟؾؾث خؾ٦ـ ثٜٟٟشدل  ، ث١ٜٙجل ٦ثٜطؾل ثٜؾثتٞ خ٠٫ ثٜم٫ٙـ٩ ٦خ٠٫ ٟٟشٝ٪ ئكـثت٫ل
  . ثإلكـثت٫ٝ٪ ٣ٜ٦٘٦ ث٠ ثٜٙؾق ٤٪ ثُٜجهٟذ ثألخؾ٫ذ ٦ثٜؽجٜؾد إلكـثت٫ل

٦ٛج٠ ٫ُزٟؾ ٨َٝ َخجـثر ٠ٟ ثٜز٦ـثد ٫ٜشخر ث٠ ثٜٓـ٫ح ثٜٟكزطؾ ٨َٝ 
 : ٕٛج٠ ٦ٙ٫ل ٟشال ، ٞ ثإلكـثت٠٦٫ٝ٫ ثٜٓفثدثٜٙؾق ٤

٦٘ؾ أي٦ٙٝث ، ٦غؾ٫س ثٜه٥ج١٫ذ ٠َ أ٦ـم٫ٝٞ ٘ؾ٫ٞ ٘ؾٞ ثٜه٫١٦٫٥ذ ١ٖك٥ج
ـ  ٫ئكـثت٫ل ٠ٟ ْ –غ٥ٜ٦ج مُجـثر ٟزُؾؾد ٟشل  ق ٦ال أـ أ٦ـم٫ٝٞ طشدذ خدال 

، ١ٜ٦ؾ٠ خـ٫يج٫١دذ ، أ٦ـم٫ٝٞ ٦٥٫ؾ٫ذ ٟٛج ث٠ خجـ٫ق ٕـ١ك٫ذ –أ٦ ٥ٜ٦٘ٞ  ، ـ٦ظ
٤٦ج ١غ٠ ١ـ٧ ٦ٕ٪ ، ثألخجي٫ل ٦ثٜمُجـثر ٦ثُٜخجـثر ثٜفثتٖذ٦ٟج ئ٨ٜ ؿٜٚ ٠ٟ 

ث٠ ئكـثت٫ل ٘ؾ أهؾـر ٘ج١٦١ج ٜىٞ ، أَٙجح ثالغزالل ثإلكـثت٫ٝ٪ ٜخ٫ر ثٜٟٙؾق
أ١َٝر ٣٫ٕ ث٠ أ٦ـم٫ٝٞ ٤٪ َجهٟذ ئكـثت٫ل ثألخؾ٫ذ ٦ثٜؽجٜؾد ٦ـكٟر ، ثٜٙؾق

٥ٜج غؾ٦ؾث زٟزؾ ٠ٟ خ٫ر ٜغٞ ط٦١خج ٦غزد٨ ـثٞ ثهلل مدٟجال،خغ٫س أهدخغر    
  . ٦ـم٫ٝٞ ثٜٛخـ٧ زىٞ ٟكجغذ زٙجـح شٝس ثٜىٖذ ثٜٓـخ٫ذ ٥ٝٛجأ

٦ز٦ٜر ٦فثـد ثإل١مج  ٦ثٜز٫ُٟـ ثإلكـثت٫ٝ٫ذ ئفثٜذ ٤٦ؾٞ غ٪ ثٜٟٓجـخدذ  
خٛل ٟج ٣٫ٕ ٠ٟ ٟؾثـق ٦ٟكجطؾ ١ٟ٦مدآر ئكدال٫ٟذ   ، ثٜٟطج٦ـ ٜغجتي ثٜٟخ٨ٛ

٫ٜهخع ثٜٟٛج٠ كجغذ ٦ثكُذ ٦ٟٛم٦ٕذ ، ٕٝٞ زخٗ ٣٫ٕ غطـث ٨َٝ غطـ، ٟؽزٖٝذ
٦خؿٜٚ أفثٜر ٠ٟ ث٦ٜط٦ؾ غ٫ج ٛجٟال زُج٘ح َٝد٨  ، ث٦٥٫ٜؾ ٠ٟ ٛل ٟٛج٠ ٫ٜإ٥ٟج

٤ٞ ١ٟؿ ٥َؾ َٟدـ خد٠   إخ١جت٣ ٦ث٘جٟذ ٟإككجز٣ ثٜؾ٫١٫ذ ٦ٟٝٚ ثٜٟك٠٫ٟٝ ٦أٟـث
  . ثٜؽيجح ٦غز٨ أ٦ثؽـ ثٜغٞ ثُٜشٟج١٪
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٦زجخُر ئكـثت٫ل ثإلطـث ثر ثٜٟزُؾؾد ٜز٫٦٥ؾ ثٜٟؾ١٫ذ ثٜٟٙؾكدذ ٦ئفثٜدذ   
ُج٥ٟٜج،ٟٛج زجخُر ئ٨ٜ طج١ح ؿٜدٚ ثٜغٖـ٫دجر   ثٜيجخٍ ثُٜـخ٪ ٦ثإلكالٟ٪ ٠ٟ ٟ

  . ٦ثٜز٫ٙ١ح خغشج ٠َ خٙج٫ج ٦أ١ٙجو ٫٤ٛل ك٫ٟٝج٠
ٕٙؾ زٙدؾٟر ثٜدؾ٦ل ثُٜـخ٫دذ    ، ٦ٟٛج ٫ُٖل ثٜٟكزى٠٦ُٖ ٦ث٥١ٟٜف٠٦ٟ

٦ثكدزطجح  ، ٦ثإلكال٫ٟذ ئ٨ٜ ٟطٝق ثأل٠ٟ زيجٜح خا١ٙجؿ ثٜٙؾق ٟد٠ ثٜز٫٦٥دؾ  
ؾ٠٫ ئكدـثت٫ل  ٦ثهؾـ ٟج ٫ف٫ؾ ٨َٝ ؽٟكذ ٘ـثـثر زد ، ٟطٝق ثأل٠ٟ ث٥ٜف٫ل

  . ٦زيجٜخ٥ج خجٜٛٔ ٠َ ثُٜخس خجٜٟؾ١٫ذ ث٦٥ٟٜٙـد
خل ثكدزٟـر ٕد٪ ئطـث ثز٥دج    ، ٦ٜٞ زكزطح ئكـثت٫ل ٜٙـثـثر ٟطٝق ثأل٠ٟ

٦ال خٟدإزٟـثر ثٜدؾ٦ل ثإلكدال٫ٟذ    ، ثٜزُك٫ٖذ ٫ْـ َجختذ خج١ًٟٜٟذ ثٜؾ٫ٜ٦دذ 
  . ثٜٟزُج٘خذ

٦ث١يٝدٗ  " ٛجٟح ؾ٫ٖ٫ؾ " ئ٨ٜ أ٠ أهؾـر ٘ـثـثر ، ٦ز٦ثٜر ثألغؾثس
ئ٨ٜ ثٜطج٫ٜجر ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ٕ٪ أٟـ٫ٛدج  ، ُؾ٤ج ـت٫ق ٦فـث  ئكـثت٫ل ١ٟجغ٫ٞ خ٠ٓ٫خ

١ُٟٝج أ٠ أ٦ـم٫ٝٞ ٤٪ َجهٟذ ئكـثت٫ل ، ١ٛ٦ؾث ٦أ٦ـ٦خج ٫ؽيح خ٥ج ٕ٪ غٟجكذ
آالٔ ك١ذ ٦أ٥١ج كزًل ٛؿٜٚ ئ٨ٜ  ذ٦أ٥١ج ٛج١ر ٛؿٜٚ ١ٟؿ شالش، ثٜؽجٜؾد ٦ثألخؾ٫ذ

  . ثألخؾ
يٝدٗ غٟٝدذ ئَال٫ٟدذ    ٦٘جٟر أط٥فد ثإلَالٞ ثٜه٫١٦٫٥ذ ثٜىؽٟذ ز

٦خٝٓر زٝٚ ثٜؾ٧٦َ ٠ٟ ثٜىؽجٟذ ٦ثٜؾ٩٦ خغ٫دس ثهدخع ثإل١كدج٠    ، ٛخـ٧
ثُٜجؾ٩ ٕ٪ ثُٜجٜٞ ٫إ٠ٟ خهغذ ٤ؿ٢ ثٜؾ٧٦َ ٦ث٠ ٟيجٜح ثُٜـح خغ٥ٙٞ غزد٨  

ٕج٠ ثٜٙدؾق  ، ٕ٪ ثٜٙؾق ثٜمـ٫٘ذ ال ٟطجل ٜزغ٣ٙ٫ٙ أ٦ غز٨ ٟطـؾ ثإلهٓج  ئ٣٫ٜ
٦ال ، ئكدـثت٫ل ثٜزجـ٫ؽ٫دذ  ٦ث٥١ج َجهٟذ ، خميـ٥٫ج ثٜٙؾ٫ٞ ٦ثٜطؾ٫ؾ ٤٪ ٦٥٫ؾ٫ذ

  . ٠ٟٛ٫ ث٦٘٦ٜٔ ٕ٪ ٦ط٣ ثٜزجـ٫ؼ



 -112- 
 

٤ؿث ٟج ثكزيجَر ئكـثت٫ل ث٠ زخش٣ ٦ز٦غ٪ خ٣ خل ٦زُخت٣ ٕ٪ ٛل ٟٛج٠ 
  . ٕ٪ ٛل ئـطج  ثُٜجٜٞ

 : ٦ٙ٫٦ل أ٫ىج 
١كزُـو أغؾثس خ٫ر ثٜٟٙدؾق ٕد٪   ، ٦٘خل أ٠ ١ؾؽل ٟغـثح ثٜزجـ٫ؼ

ُـٔ خجؾب ؿ٩ خؾ  ال خؾ أ٠ ١، َٟـ٤ج ثٜي٫٦ل ثٜؿ٩ ٫ـخ٦ ٨َٝ كزذ آالٔ َجٞ
أ٠ ث٦٥٫ٜؾ ثغز٦ٝث ثٜٙدؾق ٦غ٤٦ٟٛدج ُٕدال ٦ط٤٦ُٝدج     ، أٟج١ذ ٜٝغٗ ٦ثٜزجـ٫ؼ

٠ٜٛ٦ هغ٫ع أ٫ىج أ٠ ، َجهٟذ ٥ٜٞ أ٫جٞ غٛٞ ثٜٟٝٚ ؾث٦٦ؾ ٦ثخ٣١ ثٜٟٝٚ ك٫ٟٝج٠
٤٦د٪ ٕزدـد   ، ١ُـٔ أ٠ ٟؾد غ٥ٟٟٛج ُٟج ٜٞ زفؾ ٨َٝ ٕزـد كخ٠٫ُ َجٟج ٕٙي

  . َجٞ 6000ئ٨ٜ ٟج ٘خل  ف٫١ٟذ خك٫يذ ال زٛجؾ زؿٛـ ٕ٪ زجـ٫ؼ خٝؾ ٫ٟزؾ
 ٠ٟٜ ٛج١ر ثٜٙؾق ٘خل ؾث٦٦ؾ ٠ٟٜ٦ خ٫ٙر ثٜٙؾق خُؾ٢ ؟ ، ٫٦خ٨ٙ ثٜكإثل ٘جتٟج

 : ٫٦ط٫ح ثٜم٫ٙـ٩ ٨َٝ ٤ؿث ثٜكإثل ث٥ٜجٞ خ٣ٜ٦ٙ 
١١ج ١ٙـأ ٕ٪ ثإلهغجظ ثٜزجكٍ َمـ ٠ٟ كٖـ ثٜٙىجد ٘هذ ٘هد٫ـد ال  ث

  . ئ٣٫ٜ ـْٞ أ٫ٟ٤ز٥ج ٦ٟج زم٫ـ، ٫م٫ـ ئ٥٫ٜج ثٜه٥ج١٫ذ ٕ٪ غؾ٫ش٥ٞ ٠َ ثٜٙؾق
أ٠ ـطال ئكـثت٫ٝ٫ج ثزؽؿ ٣ٜ ثٟـأد كدـ٫ذ ٟد٠   ، ز٦ٙل ثٜٙهذ ثٜز٦ـثز٫ذ

 . ٦ؿ٤خر ٠ٟ ١َؾ٢ ئ٨ٜ خ٫ر أخ٥٫ج ٕ٪ خ٫ر ٜغدٞ ، ٕف١ر ثٜكـ٫ذ ٠٫َٝ، خ٫ر ٜغٞ
٦ؿ٤ح ـط٥ٝج ٦ـث ٤ج ٫ٜي٫ح ؽجيـ٤ج ٫٦ـؾ٤ج ئٜد٨  ، ٦خ٫ٙر ١٤جٚ أـخُذ ثم٥ـ

٦خٙ٪ ثٜف٦ص ١َؾ ، ج٦ؽـص أخ٤٦ج ٜٝٙجت٣ ٕـغ، ٦ٛج٠ ٣ُٟ ْال٣ٟ ٦غٟجـث٠، خ٫ز٥ج
غٟج٢ أـخُذ أ٫جٞ شٞ ؽـص ٍٟ ف٦طز٣ ٦ُ٫ٜؾ خ٥ج ئ٨ٜ خ٫ز٣ ١٤٦ج زٙد٦ل ثٜزد٦ـثد   

 : ثٜٟٛٝذ أ٦ ثُٜخجـد ثٜزج٫ٜذ 
٫ٕ٦ٟج ٤ٞ ١َؾ ٫خ٦ق ، ٘جٞ ٦ؿ٤ح ٦طج  ئ٨ٜ ٟٙجخل ٫خ٦ق ٤٦٪ أ٦ـم٫ٝٞ

٘جل ثٜٓالٞ ٜك٫ؾ٢ زُجل ٫ٟ١ل ئ٨ٜ ٟؾ١٫ذ ث٫ٜخ٦ك٠٫٫ ٤ؿ٢ ١٦خ٫در  ، ٦ث٥١ٜجـ ٘ؾ يٍٝ
  . ال ٫ٟ١ل ئ٨ٜ ٟؾ١٫ذ ْـ٫خذ ٫ٜق ٥٫ٕج أغؾ ٠ٟ خ١٪ ئكـثت٫ل، ٙجل ٣ٜ ك٫ؾ٢ٕ، ٥٫ٕج
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 : ٫٦كزؽٝن ثٜم٫ٙـ٩ ٠ٟ ٤ؿ٢ ثُٜخجـثر 
ج ٦ال ٥د ٦ث٣١ ٜٞ ٠ٛ٫ ٫ٕ، ٫خ٦ق ثٜز٪ ٤٪ أ٦ـم٫ٝٞ ٤٪ ٟؾ١٫ذ ث٫ٜخ٦ك٠٫٫  -1

 .غز٨ خ٫ر ٦٥٫ؾ٩ ٦ثغؾ
٦ثُٜٟـ٦ٔ أ٠ ث٫ٜخ٦ك٠٫٫ ٤ٞ ٠ٟ ثُٜـح ثٜٙؾث٨ٟ ثٜؿ٠٫ ٤ٞ أ٦ل ٟد٠    -2

  . خ٨١ ٫خ٦ق ٦أكك٥ج ٦ك٠ٛ ٥٫ٕج ٦ك٤٦ٟج ٨َٝ ثك٥ٟٞ
٠ ٫خ٦ق أ٦ خ٫ر ثٜٟٙؾق ٦غز٨ ث٥ُٜؾ ثٜؿ٩ ٛزخر ٣٫ٕ ثٜز٦ـثد ٤٦د٦  ث  -3

، ٘خل ٥َؾ ثٜك٫ؾ ثٜٟك٫ع خف٠ٟ ٘ه٫ـ ٛج٠ خٝؾث ْـ٫خج ٨َٝ خ١د٪ ئكدـثت٫ل  
 . ٦ثغؾ ٦ٜٞ ٠ٛ٫ ٥٫ٕج ٦ال غز٨ ئكـثت٫ل

٤٦ؿث ثٜٛالٞ ٫زُجـو ٍٟ ٟج طج  ٕ٪ ثإلهغجظ ثأل٦ل ٠ٟ كٖـ ثٜٙىجد ٠ٟ 
ٟد٠ ث٠  ، ٛؿٜٚ" كٖـ ٦٥٫مٍ " أ٠ خ١٪ ئكـثت٫ل غجـخ٦ث خ٫ر ثٜٟٙؾق ٦ٟج ٘ج٣ٜ 

  . ثإلكـثت٠٫٫ٝ٫ زٓٝخ٦ث ٨َٝ أ٥ٝ٤ج ٦٘ز٦ٝث ٥ٟٛٝج
أ٠ ٦ٙ١ل خٟل  أ٦ٕث١٤ج ٟج ، ٨ٙ٫٫ ١٫َٝج ١غ٠ ثُٜـح ث٦٫ٜٞ ٟٛج ٘جل ثٜم٫ٙـ٩  -4

٣ٜ٦ ثٜز٦ـثد ١ٖك٥ج ٠َ خ٫ر ثٜٟٙؾق أ٦ ٟؾ١٫ذ خ٦٫ق ٦ث٠ ١إ٠ٟ خ٣ ١٦ُٟل زٙ
٦ث٠ ١ـٕو أ٘د٦ثل   . ال أ٠ ١ٙـ ثؾَج ثر ثٜه٫١٦٫٥ذ ث٦٫ٜٞ ١٦كٝٞ خ٥ج، ٣ٜ

ـت٫ق غ٦ٟٛذ ئكـثت٫ل ثٜك٫ؾ ١ٟجغٞ خ٠ٓ٫ ٕ٪ ؽيجخ٣ ثٜدؿ٩ ٦ط٥د٣ ئٜد٨    
غ٫س ، ثٜمُح ثٜٟهـ٩ خجٜـثؾ٦٫ ٘خل ٟغجؾشجر ثٜكالٞ ثُٜـخ٫ذ ثإلكـثت٫ٝ٫ذ

 : ل ٕ٪ هؾـ ؽيجخ٣ ٘ج
غ٫س ، ٜٙؾ ثكزٟـ ١فثٌ ٟؤكج٩٦ ال ىـ٦ـد ٣ٜ خجٜٟـد خ٠٫ خٝؾٛٞ ٦خٝؾ١ج

" ١مخر أـخٍ غـ٦ح ٛخـ٧ خ١١٫ج ٦خ١٫ٛٞ ١ٟؿ أ٠ أٟـر غ٦ٟٛذ ثٜٟٝٚ ٕدجـ٦ٗ  
ثـو " ١٫خٓ٪ أ٠ زُٟٝد٦ث ئ١١دج َدؾ١ج ئٜد٨     " ثـو ئكـثت٫ل "خٓف٦ أـثى١٫ج 

  . ٦أ١١ج أ١ٟ٘ج ثكزٙال١ٜج ٕ٪ أـثى١٫ج" أطؾثؾ١ج 
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١ُ٫٦٪ خؿٜٚ  ٕٝكي٠٫ ٫ٜق ٣ٜ ك١ؾ ٟد٠  " خٝؾ١ج "ئ٠ ٦٘ل ـت٫ق ٦فـث  ئكـثت٫ل 
١٦ٙيذ ثٜىُٔ ث٦ٜغ٫ؾد ٕد٪  ، خل ئ٠ ثٜزجـ٫ؼ ٣٫ٖ١٫ خه٦ـد ٟيٝٙذ، ثٜزجـ٫ؼ أخؾث

٦ئ١١ج ٛؤهغجح ٘ى٫ذ ال ١دؿ٫ٍ ثٜغ٫ٙٙدذ   ، ٤ؿث ث١١ج ١غ٠ ثُٜـح ١ط٥ل ثٜزجـ٫ؼ
ج ـطل ثٜمدجـٌ  هخع غ٫ٙٙذ مجتُذ ٫ُـ٥ٕزغز٨ ، ٨َٝ ث١ٜجق خاهـثـ ٦ئ٫ٟج٠

  . ٕ٪ ثُٜجٜٞ خؤكـ٢
ثٜؽيدؤ   –٦ث٠ ٦٘د ٤ؿث ثٜؽيؤ ثٜزجـ٫ؽ٪ ٫ُزٟؾ َٝد٨ ثٜٟشدل ثٜٙجتدل    

٦ث٠ ثٜـؾ ٨َٝ ٟشل ٤ؿ٢ ثٜؽيؤ ثٜٟزُٟدؾ  ، ثٜٟم٦٥ـ ؽ٫ـ ٠ٟ ثٜه٦ثح ثٜٟط٦٥ل
ٕدج٠  ، ٦ثٜؿ٩ ثَزٟؾر ٣٫َٝ ثٜه٫١٦٫٥ذ ١ٟؿ ١مؤز٥ج ٫ٜق َك٫ـث ٦ال ٟكدزغ٫ال 

٦٘ؾ ٦ـؾر ٕ٪ ٛش٫ـ ٟد٠  ، ٠ أ٠ زغه٨أٛشـ ٟ، ثٜٟـثطٍ ثٜز٪ زؾَٞ ٤ؿث ثٜـؾ
٦غز٨ ثٜز٦ـثد ١ٖك٥ج ثٜز٪ زغؾشر َد٠ ؽدـ٦ص   ، ثٜٛزح ٕ٪ ثُٜؾ٫ؾ ٠ٟ ثٜٝٓجر

ثُٜخـث٠٫٫١ ٠ٟ ٟهـ ٦َخ٦ـ٤ٞ ك١٫ج  ٦ٟغج٦ٜز٥ٞ ْف٦ ٕٝكدي٠٫ ٦ثالكدز٫ال    
٦َؾٞ زغ٫ٙٗ ث٥ٜؾٔ ثٜؿ٩ زدٞ  ، ٥٫َٝج زغٛٞ ٨َٝ ٤ؿ٢ ثٜٓف٦د خجٜٖمل ٦ث٥ٜف٫ٟذ

ؿٜٚ ث٥ٜؾٔ ٛج٠ ثالكز٫ال  ، ٣ ثٜز٦ـثد ي٫٦ال١َ ر٠ٟ ثط٣ٝ ثٜؽـ٦ص ثٜؿ٩ زغؾش
  . ٨َٝ ٕٝكي٠٫ ٦ثغزال٥ٜج ٦ث٘زالٌ أ٥ٝ٤ج ٥١ٟج

٦ٛؿٜٚ ٕج٠ ٘هذ ث٦َٜؾ ثإل٥ٜ٪ إلخـث٫٤ٞ ٦ؿـ٫ز٣ خج٠ زٛد٠٦ ٕٝكدي٠٫   
ؾؽ٦ٝث كد١٫ج   ئؿ ٟج ، ٜٞ ز٠ٛ ٟكزٙـد ٕ٪ ٦طؾث٥١ٞ، ٠ٟ خُؾ٤ٞ ١كج٫ٟٜٞـثشج ٥ٜٞ 

ثٜـح ثٜؿ٩ أمجـر ئ٣٫ٜ ثٜزد٦ـثد  ُٕخؾ٦ث ثُٜطل ٟٛج٠ ، غز٨ َجؾ٦ث ئ٨ٜ ٦ش٫١ز٥ٞ
، ٫٦ه١ٍ ثُٜٟطفثر ٜزؾ٫ٟـ أَدؾثت٥ٞ ، أٛشـ ٠ٟ ٟـد خؤ٣١ ٫غجـح ٥١َٞ ٥ُٟ٦ٞ

٦ٕ٪ كغجح ٠ٟ ثٜٟٓجٞ ٕ٪ ث٥١ٜدجـ  ، ٫٦ك٫ـ أٟج٥ٟٞ ٕ٪ َج٦ٟؾ ٠ٟ ١جـ ٕ٪ ث٫ٜٝل
 : ٫٦إ٫ؾ ؿٜٚ 
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٦ث٥١دٞ ٛدج٦١ث   ، ث٠ ثُٜخـث٠٫٫١ ٜٞ ٦١٦ٛ٫ث ٫ـ٫ؾ٠٦ ثٜؽـ٦ص ٠ٟ ٟهـ  -1
ث١َذ ٥ٜٞ ٨َٝ ثٜٟزجَح ثٜز٪ ٦ثط٥ز٥ٞ ٕ٪ ك١٫ج  ٫إشـ٠٦ زغٟل كؽـد ثٜٖـ

 . ٦ٟج ٦ٜٙث ٥٫ٕج ٠ٟ ٟزجَح ٦مًٔ ٫َل
خدل ٜدٞ زٛد٠    ، ث٠ غٛج٫ذ ثـو ث٫ُٟٜجؾ ٜٞ ز٠ٛ ٫َٙؾد شجخزذ ١َؾ٤ٞ  -2

٦ٟ٦ك٨ ٣٫َٝ ثٜكالٞ ١ٖك٣ ٛج٠ ٘ؾ غؾؾ ئٜد٨  ، زكز٥٫٦٥ٞ ٕ٪ ٫ٝ٘ل أ٦ ٛش٫ـ
ثٜدـح  ٕـ٠٦َ ٠ٟ طج١خ٣ ث٠ كخح ثٜؽـ٦ص ٠ٟ ٟهـ ث٠ ٫ُخؾ ثُٜخـث٠٦٫١ 

٦ٛؿٜٚ ٕج٠ ثُٜخـث٠٫٫١ ٠ٟ طج١خ٥ٞ ٘ؾ يٝخ٦ث ٫ْـ ٟـد ٤٦ٞ ٕد٪  ، ٕ٪ ثٜخـ٫ذ
ـ   غ٫دس ٛدج٦١ث   ، ك١٫ج  ٠ٟ ٦ٟك٨ ٣٫َٝ ثٜكالٞ ث٠ ٦ُ٫ؾ خ٥ٞ ئٜد٨ ٟهد

  . ٫ٝز٠٦ٟ٥ ٘ؾ٦ـ ثٜٝغٞ غكح زُخ٫ـ ثٜز٦ـثد ١ٖك٥ج
شٞ ث٠ ثُٜخـث٠٫٫١ ٘ؾ ٦ٟ٤ث ٫ْـ ٟـد ث٠ ٫ٙز٦ٝث ٘جتؾ٤ٞ ٦ٟكد٨ ٫َٝد٣     -3

غز٨ ٫ُد٦ؾ خ٥دٞ ئٜد٨ ٟهدـ،     ، كج آؽـ ٟٛج٦٫٣١ث٠ ١٫هخ٦ث ـت، ثٜكالٞ
ؽه٦هج خُؾ ث٠ َجؾ ثٜط٦ثك٫ق أ٦ٕؾ٤ٞ ٦ٟك٨ ، ١٫٦هـ٦ٕث ٠َ ٕٝكي٠٫
، ٦أ٦١َٝث ٕ٪ زٙـ٫ـ٤ٞ ث٠ ٥٫ٕج ٦ٟ٘دج طخدجـ٠٫  ، ٣٫َٝ ثٜكالٞ ئ٨ٜ ٕٝكي٠٫

٦ث٠ أ٥ٝ٤ج أمؾث  ؿ٦٦ خؤكج  ٦ك٫ٙجز٠٦ٝ ٠ٟ ثطل ٦يد٥١ٞ  ، ٦ٟؾ١ج ٟغه١ذ
  . ٦٘ـث٤ٞ

ث٠ ، ٪ ز١ج٦ٜز٥دج ثٜزد٦ـثد خجٜزٖهد٫ل   ٦ٛج٠ ٠ٟ ثخـف ثألغدؾثس ثٜزد    -4
ٕٙؾ غدجـخ٥ٞ  ، ثُٜخـث٠٫٫١ ٜٞ ٫كزي٦ُ٫ث ئطال  أ٤ل ثٜخالؾ ٠َ ٟؾ٥١ٞ ٦٘ـث٤ٞ

٦أط٤٦ٝٞ َد٠  ، ٦ث١ف٦ٜث ٥٫ٕٞ ؽكجتـ طك٫ٟذ، ٕ٪ ٦ٟثٍ٘ ٛش٫ـد، أ٤ل ثٜخالؾ
  . َؾ٫ؾد ٠ٟ ثٜخالؾ٦١ثظ 

٦ٛج٠ ٠ٟ ثخـف زٝٚ ثألغؾثس ثٜز٪ أٛؾز٥ج ثٜز٦ـثد ثٛشـ ٟد٠ ٟدـد ث٠     -5
٦٘ـث٤ٞ ٕٙدؾ خٙد٪    ٟؾ٥١ٞ ٠٫٫١ ٜٞ ٫كزي٦ُ٫ث ئطال  أ٤ل ثٜخالؾ ٠َ ثُٜخـث

  . ٟٛج ؿٛـر ثٜز٦ـثد ثٛشـ ٠ٟ ٟـد، أ٥ٝ٤ج ٥٫ٕج ٦ك٦١ٛث ٕ٪ ٦كي ئكـثت٫ل
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٦ئؿث ٛج١ر ثألكٖجـ ثأل٨ٜ٦ ٠ٟ ثٜز٦ـثد ٘ؾ ٕهٝر ثٜغـ٦ح ثٜز٪ مد٥١ج    -6
ٕج٠ ثألكٖجـ ثٜزج٫ٜذ ٘دؾ ٛـكدر ٛدل    ، أ٤ل ثٜخالؾ ٨َٝ ثٜٓفثد ثُٜخـث٠٫٫١

هٖغجز٥ج ٨َٝ كـؾ أؽخجـ ثٜغـ٦ح ثٜمجٟٝذ ثٜز٪ ٘جٞ خ٥دج أ٤دل ثٜدخالؾ    
٫٦ٖٛ٪ ٕ٪ ٤ؿ٢ ثٜٟطجل ث٠ ٦ُ١ؾ ئ٨ٜ كدٖـ٠٫   . ٜٟٙج٦ٟذ ثٜٓف٦ ثإلكـثت٫ٝ٪

" ه٦ٟت٫ل ثٜشج١٪ " ٦كٖـ " ه٦ٟت٫ل ثأل٦ل " ٛخ٫ـ٠٫ ٕ٪ ثٜز٦ـثد ٤ٟج كٔ 
ٟد٠  " ثإلهغجظ ثٜـثخٍ " ٦أ٦ل ٟج ٫يج١ُٜج ٕ٪ . ١ٜٙـأ ٥٫ٕٟج ث٦ٜ٘جتٍ ثٜٟش٫ـد

 : ثَزـثٔ غجكٞ خ٥ف٫ٟذ ثالكـثت٠٫٫ٝ٫ غ٫س ٦ٙ٫ل " كٔ ه٦ٟت٫ل ثأل٦ل 
، ١٦ف٦ٜث ١َؾ غطـ ث١٦ُٟٜذ، ٦ؽـص ئكـثت٫ل ٜٝٙج  ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٜٝغـح

٦٘دجل  ، ٦ثمزخٛر ثٜغـح ٕج١ٛكـ ئكـثت٫ل، ٦ثٟج ثٜٖٝكي٠٦٫١٫ ١ٕف٦ٜث ٕ٪ أ٫ٕٗ
٤ؿث ٦٤ زكجإل ٦: ٜٟجؿث ٛكـ١ج ث٦٫ٜٞ ثٜـح أٟجٞ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫  –م٦٫ػ ئكـثت٫ل  

  . ثإلكـثت٠٫٫ٝ٫ ٟٛج أ٦ـؾز٣ ثٜز٦ـثد
ؾ٠٦ ثٜزيدـٗ ئٜد٨ ٦ٟىد٦ٌ ٦ٟ٘دٔ     ، ٦ال ٫ك١ُ٪ ث٠ ثؽززٞ ٤ؿث ث٦ٟٜى٦ٌ

  . ٦َؾٞ ث٫ٜٙجٞ خجٜؾٕجٌ ثٜٟكز٫ٟر ٥١َج، 1967ثٜم٫ٙـ٩ ٠ٟ ك٦ٙي ثٜٙؾق َجٞ 
أخؾ٧ ، 1967ٕٖ٪ غؾ٫س ٣ٜ ٍٟ ثٜٟٝٚ غك٠٫ ٘خ٫ل غـح غف٫ـث٠ َجٞ  

٦ث٘زـظ ث٠ ٠٦ٛ٫ ثٜدؾٕجٌ ٥١َدج ٟد٠    ، ١٫ذ ثٜٙؾق٣ٜ ثٜم٫ٙـ٩ ؽم٫ز٣ ٨َٝ ٟؾ
ال٠ ثٜٙدؾق ال زغ٥٫ٟدج ئال   ، خزٟـٛف ث٦ٜٙثر ثٜٟكٝغذ ؾثؽل أك٦ثـ٤ج، ثٜؾثؽل

غـح م٦ثـٌ ٦يٝح ٠ٟ ثٜٟٝٚ غك٠٫ ثٜكٟجظ خاؾؽجل ٦٘ثر طد٫ل ثٜزغـ٫دـ   
  . ثٜٖٝكي١٫٪ ئ٨ٜ ثٜٟؾ١٫ذ ٜغٟج٫ز٥ج

ْـٕز٣ ٦ٕ٪ ٟكج  غف٫ـث٠ ثٜٟمإ٦ٞ ٦٘ٔ ثٜم٫ٙـ٩ ٫ـ٘ح ثٜٟؾ١٫ذ ٠ٟ  
٦أفَط٣ ؽجيـ ـ٫٤ح ٦٤٦ ١٫ًـ ئ٨ٜ ، ٦ؿٜٚ ٕ٪ آؽـ ٫ٝ٫ٜذ ٘ىج٤ج، ٕ٪ ث١ٖٜؾٗ

ٕجٜميـ ثٜٓـخد٪ ث٥٫ٜد٦ؾ٩   ، ميـ٩ ثٜٟؾ١٫ذ ثٜمـ٫٘ذ ثُٜـخ٫ذ ٦ثٜٓـخ٫ذ ثُٜخـ٫ذ



 -117- 
 

، ٦ث٦٥٫ٜؾ ٫غٖـ٠٦ ثٜؽ١جؾٗ ٫٦ٛؾكد٠٦ أ٫ٛدجق ثٜـٟدل   ، ٫ُض خجٜغـٛذ ٦ثٜغ٫جد
  . ؤ٦ثٜميـ ثٜمـ٘٪ ٕ٪ ثُٜـخ٪ ـث٘ؾ ـثٛؾ خال ٟٝطؤ ٦ال ٟؽخ

٦يجل ٣ٕ٦٘٦ ٕ٪ ثٜمـٕذ ٫ط٫ل ثٜيـٔ ٕ٪ أ١غج  ثٜٟؾ١٫ذ ٦٤٦ ٫غدق   
٦ـثظ ٫زدؿٛـ ث٬شدجـ ٦ثألكد٦ثـ ٦ثٜٟكدجطؾ     ، خاغكجق ثٜٛجـشذ ٘خل ٥َ٦٘٦ج

زٟجٟج ٟٛج ٫ُٖل ث٦ٜثٜؾ غ٠٫ ٫د٦ؾٌ  ، ٦أيجل ث١ًٜـ ئ٨ٜ خ٫ر ثٜٟٙؾق، ٦ث١ٜٛجتق
  . ٦ٜؾ٢ ٦٤٦ ٕ٪ يـ٣ٙ٫ ئ٨ٜ ٫ٟؾث٠ ثٜٙزجل

، ظ ٦٫ٞ ثٜٛجـشذ ٦٤٦ ٕ٪ يـ٣ٙ٫ ئ٨ٜ َٟدج٠ ٦ٜٟج ْجؾـ ثٜٙؾق ٕ٪ هخج 
أغق خؤ٣١ ٫ؽٝٔ ثٜٙؾق ٦ـث ٢ زغر كغجخذ ٟد٠  ، أغق ٟٛج ٜ٪ ٫غق ٠ٟ ٘خل

ثٜٛآخذ ٟشل م٦ُـ ثإل١كج٠ ٦٤٦ ٫زـٚ ٦ـث ٢ ٦غ٫ؾز٣ ث٦ٜؾ٫ُذ ٕد٪ ْجخدذ ٟد٠    
  . ث٦ٜغ٦ل ث٦ٜٛثكـ

ٕٙجل ، ٛجـشذ ك٦ٙي ثٜٙؾق، ٦ه٦ـ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ٟؿٛـثز٣ غ٦ل ثٜٛجـشذ 
٦ٜٞ ٫خٗ ٥٫ٕدج  ، زؾؽل ئكـثت٫ل ئ٨ٜ خ٫ر ثٜٟٙؾق ٨َٝ أ١ٙجى٥ج ١ٛر أ٦شـ ث٠: 

٦ث٠ ١ؽ٦ى٥ج ، خٟج ٕ٪ ؿٜٚ ثٜٟكطؾ ثأل٘ه٨ ٫١ٛ٦كذ ث٫ٜٙجٟذ، غطـ ٨َٝ غطف
١ٕٙجزل ٠ٟ خ٫ر ئ٨ٜ خ٫ر ٠ٟ٦ ١٘يـد ، ُٟـٛذ ىجـ٫ذ ز٠٦ٛ كزج١ٜطـثؾ  َـخ٫ذ

١٦غ٠ ٜد٦ ١ُٕٝدج ؿٜدٚ    ، ٦ٜزٙه٥ٖج ئكـثت٫ل خجٜيجتـثر ٦ثٜٟؾثٍٕ، ئ٨ٜ ١٘يـد
  . ئ٨ٜ ١ٟ٦٫ج ٤ؿث، ٜكٟٝر ثٜٙؾق ١ٜج

أل٣١ ٛج٠ ٫ُٝٞ َٝٞ ث٠٫ٙ٫ٜ ث٠ ، ٦ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٫خٛ٪ ثٜٙؾق ٟٛٝج زؿٛـ٤ج 
أ٦ خجٜٟكجَ٪ ثٜك٫جكد٫ذ أ٦  ، ئكـثت٫ل ٠ٜ زؽـص ٥١ٟج ٠َ يـ٫ٗ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد

ال ٫خٙد٨  ، ٠ٜ زؽـص ئكـثت٫ل ئال ئؿث ؽى١ج٤ج غـخج يجغ١ذ، ثٜغ٦ٝل ثٜؾخ٦ٟٝجك٫ذ
٦ئؿث ٛج٠ ٦٤ . ثٜٟٙؾق ؽـثخج ال ٫خ٨ٙ ٣٫ٕ غطـ ٨َٝ غطـ ززـٚ خ٫ر، ٦ال زؿـ

، ٕج٠ ثألـو ثٜي٦٥ـ ٕ٪ خ٫ر ثٜٟٙؾق كزخ٨ٙ ١ٜدج ، ثٜش٠ٟ ٠ٛ٫ٕٝ ٤ؿث ٦٤ ثٜش٠ٟ
  . ٦٫٦ٟتؿ ك١خ١٪ ٥٫َٝج ٟكطؾ١ج ٫١ٛ٦كز١ج
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  . ٦خٙ٪ خ٫ر ثٜٟٙؾق ٤جطق ثٜم٫ٙـ٩ ٦م٣ٝٓ ثٜمجْل خُؾ ثٜٛجـشذ 
ٟكز١٫ُج خم٦ث٤ؾ ، ٦٥ؾ٦ؾؽو ثٜفَٞ ثٜه١٦٫٥٪ خٟٛج١ذ ثٜٙؾق ٜؾ٧ ث٫ٜ 

 : ٦ث١ز٨٥ ئ٨ٜ ث٦ٜٙل ، ثٜزجـ٫ؼ ٟٛج أك١ٖٝج
ٟؾ١٫ذ َـخ٫ذ غزد٨  ، زٝٚ ٤٪ ٘هذ ثٜٙؾق ٕ٪ ك٫ـز٥ج َخـ كخُذ آالٔ َجٞ" 

شٞ خ٫در ثٜٟٙدؾق   ، ٕ٪ ف٠ٟ ثٜـ٦ٟج٠، ٦ث٫ٝ٫ج ، ٫خ٦ق، ث٦ـكجٜٞ_ ٕ٪ أكٟجت٥ج 
  . ٕ٪ ٕزـد ثٜٖزع ثُٜـخ٪ ثإلكالٟ٪ ٦َخـ شالشذ َمـ ٘ـ١ج ٠ٟ ثٜفٟج٠

٦ئؿث ، ٫ٜ٦كر ٜك٦ث١ج، ٕج٠ ثٜٙؾق ٤٪ خٝؾ١ج، اؿث ٛج٠ ثٜغل ٦٤ ثٜزجـ٫ؼٕ 
٦ثغكخ٣ ٛدؿٜٚ ٕٟدج َٝد٨ ثُٜدـح     ، ٛج٠ ثٜغٗ ٦٤ ث٦ٜٙد ٦ثٜكالظ ٦ثٜغـح

٦ؿٜدٚ ٤د٦ ٕهدل    ، ئال ث٠ ٫غجـخ٦ث ٫٦ٙزغ٦ٟث ٟؾ١٫ز٥ٞ ثٜٟٙؾكدذ ، ٦ثٜٟك٠٫ٟٝ
  . ثٜؽيجح

ثؾ ٦٦ط٣ ثٜم٫ٙـ٩ ـكجٜذ ئ٨ٜ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ثُٜـح ٕ٪ ٟإزٟـ خٓدؾ  
 : ثشـ ثزٖج٫٘جر ٛجٟح ؾ٫ٖ٫ؾ ٘جل ٥٫ٕج ، 1978َجٞ 

٦ٜ٦ ١ٛر ٥٫ٕج ألـكدٝر ٜٛدٞ   ، ث٠ ٟآؿ٠ ثٜٙؾق كزكزهـؽٛٞ ث٦ٜٓس 
ٕٙؾ أهخغر ثُٜؿـث  ثٜي٦٥ـ َجـ٫ذ زغر أ٘ؾثٞ ، خم٦ُـ ١كجت٥ٞ ز١جمؾٛٞ ث١ٜطؾد

  . ثُٜؾ٦ ٥ٝ٫خ٥ج ٛل ٦٫ٞ خك٫جي٣ ث١ٜطكذ
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 الفصل الذبهو
 

 هـو هىصتعليري ـالش خخمي
 
 1967/ 6/ ٦5غز٨  1967/ 6/ 2أٟى٨ ثٜم٫ٙـ٩ ثٜٟؾد ث٦ٜثُ٘ذ خ٠٫  

٦ؿ٤ح ٍٟ ٦ٕ٦ؾ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٠ٟ ٟؽزٝٔ أ١غدج   ، ٕ٪ ثٜٙؾق ٟٛج ؿٛـ١ج ٠ٟ ٘خل
ؽيدح  ، ٦ٛج٠ ٦٫ٟج ٟم٦٥ؾث. ثٜىٖذ ئ٨ٜ ثٜٟكطؾ ثأل٘ه٨ ٜزؤؾ٫ذ هالد ثٜطُٟذ

زـ٫ع شٞ َجؾ ئ٨ٜ ١ٕؾ٣٘ ٫ٜكد ، ٦مؾؾ ٨َٝ ٦غؾد ثألٟذ، ٣٫ٕ ثٜم٫ٙـ٩ خُؾ ثٜهالد
ثٜٖـ٫ٗ يج٤ـ ٫غ٫٪ " ٫ٜؽخـ٢ خج٠ " ثٜٟم٫ـ َخؾ ثٜغ٫ٛٞ َجٟـ " ٫ٝ٘ال ٦ثزهل خ٣ 

٘ؾ طج  ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد ٦٫ٍٜ٘ ٨َٝ ثزٖج٫٘ذ ث١ىٟجٞ ثُٜـثٗ ئ٨ٜ ُٟج٤دؾد ثٜدؾٕجٌ   " 
٦ث٣١ ك٫هل ْؾث  ئ٨ٜ َٟج٠ ٦٫ٍٜ٘ ٤ؿ٢ ثالزٖج٫٘دذ ٟدٍ   ، ثٜٟمزـٚ ٍٟ ثألـؾ٠
٫ٜٙجخدل ثٜٖـ٫دٗ ٫غ٫د٪    ٦يٝح ٣١ٟ ث٠ ٠٦ٛ٫ ٕ٪ َٟدج٠  ، ثٜٟٝٚ غك٠٫ أ٫ىج

  . ٫ٜ٦غىـ غٖل ز٫٘٦ٍ ثالزٖج٫٘ذ

ث١يٝٗ ثٜم٫ٙـ٩ هخجظ ثٜؽجٟق ٠ٟ غف٫ـث٠ ٍٟ كجت٣ٙ ئٜد٨ َٟدج٠    
٦ٕ٪ ثٜيـ٫ٗ كٍٟ ٠ٟ ثٜـثؾ٦٫ أؽخدجـ ١مد٦ح   ، ٫ٜغىـ غٖل ز٫٘٦ٍ ثالزٖج٫٘ذ

٦غ٠٫ غىـ ٦هل ئ٨ٜ َٟج٠ ثزطد٣  . ثُٜٟـٛذ ٦ثٜخالْجر ثُٜكٛـ٫ذ ثٜٟؽزٖٝذ
٦ث٨ٜ ْـٕذ ث٫ُٟٜٝجر ثُٜكٛـ٫ذ غ٫دس ٛدج٠ ثٜٟٝدٚ     ،ئ٨ٜ ٟخ٨١ ث٫ٜٙجؾد ثُٜجٟذ

ثٜؿ٩ ز٨ٜ٦ ث٫ٜٙدجؾد ثألـؾ٫١دذ ثٜٟهدـ٫ذ    ، ٦ثٜٖـ٫ٗ َخؾ ث١ُٟٜٞ ـ٫جو، غك٠٫
شٞ ٦هل ؽخدـ ىدـح   ، ٦٘ؾ ٦ٝٙ١ث ئ٣٫ٜ أؽخجـ ٟيٟت١ذ أ٦ل ثألٟـ، ثٜٟمزـٛذ

ٕٖدفٌ  ، ثٜٟيجـثر ثألـؾ٫١ذ ٦زغي٠٫ ثٜي٫ـث٠ ثألـؾ١٪ خُؾ ثٜي٫ـث٠ ثٜٟهـ٩
٠ٟ٦ ٣ُٟ خٟج ٛج١ر زؿ٣ُ٫ ثإلؿثَذ ثإلكدـثت٫ٝ٫ذ َد٠   ، ٫ـ٦٩ؿ٤ل ثٜمٙ، ثٜط٫ٍٟ
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 ٌ ، ك٫ـ ثُٜٟجـٚ ٠َ٦ ثالكز٫ال  ٨َٝ َؾؾ ٠ٟ ثٜٟؾ٠ ٠ٟ ٟؾ٠ ثٜىٖذ ٦ثٜٙيدج
٦َجؾ ئ٨ٜ ١ٕدؾٗ  ، ٣١ٜٛ ٜٞ ٫زه٦ـ آ١ؿثٚ غطٞ ثٜٛجـشذ، ٕجؾـٚ ث٠ ثٜؽيـ ٛخ٫ـ

٦ًل كج٤ـث ٫كزٍٟ ئ٨ٜ ثإلؿثَجر ٥َٝج ز١ٙل ئ٣٫ٜ أؽخجـ ثال١زهدجـثر  ، ثألـؾ٠
  . ٠ٜٛ٦ ٥٫٤جر، ثُٜـخ٫ذ

ٕ٪ هخجظ ث٦٫ٜٞ ثٜزجٜ٪ أكـٌ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ْـٕذ ث٫ُٟٜٝجر ٕدجؽخـ ث٠   
٤٦جٜد٣  ، ٦ٛجؾ ٫ٖطٍ ٜٟج كٍٟ، ٦ث٠ ثٜىٖذ كج٘يذ ال ٟغجٜذ، ث٦ٜىٍ ٫ْـ غك٠

٦ٛدج٠ آؽـ٤دج   ، ٦ززجخُر ثألؽخجـ ثٜٟغف١ذ ٦ثٜٛت٫خذ، ث٠ زكٙي ثٜٙؾق ٦ثٜىٖذ
٠ خكغح ثٜطد٫ل ثألـؾ١د٪ ئٜد٨    ٦ٟثٕٙذ ث٫ٜٙجؾد ٕ٪ ٟهـ ٨َٝ ث٘زـثظ ثألـؾ

ٕهُٗ ثٜم٫ٙـ٩ ٠ٟ ثٜكدـَذ ثٜزد٪   ، ثٜىٖذ ثٜمـ٫٘ذ ٦ثؽال  ثٜىٖذ ثٜٓـخ٫ذ
  . غٝر خ٥ج ث٥ٜف٫ٟذ خجُٜـح

٦َجؾ ئ٨ٜ ث١ٖٜؾٗ ٦ثزهل خ٣ ١٤جٚ ٦ٟٕؾ ٠َ ـطجل ث١ًٟٜٟذ ٕ٪ ثٜٙؾق  
  . ١٦ٙل ئ٣٫ٜ ث٦ٜىٍ ثُٜكٛـ٩ ثٜك٫ة ٕ٪ ثٜٟؾ١٫ذ

٦زُيٝدر  ، ٛجكدٔ ثٜخدجل   ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٘ؾ َجؾ ئ٨ٜ ث١ٖٜؾٗ غف١٫دج  
ٟمجَـ٢ ٦٤٦ ٫كزٍٟ ئ٨ٜ ئؿثَذ ئكـثت٫ل ٤٦٪ ز٠ُٝ كد٦ٙي ثٜٙدؾق ٦ًُٟدٞ    

ٞ ٫غزٟل ثٜم٫ٙـ٩ ثٜخٙج  ٕ٪ َٟدج٠  ٜ. ٦هالد ث٦٥٫ٜؾ ١َؾ غجتي ثٜٟخ٨ٛ، ثٜىٖذ
، ُٕفٞ ٨َٝ ث٦ُٜؾد ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد ٠َ يـ٫ٗ ؾٟمٗ ٦خ٫دـ٦ر ، خُؾ ك٦ٙي ثٜٙؾق

٦يٝح ٟٙجخٝدذ ـتد٫ق   ، ؾٟمٗ ٦٦هل ئ٨ٜ، ٦ث١يٝٗ ؾ٠٦ ف٫جـد ث٫ٜٙجؾد ثُٜجٟذ
٦خُؾ ثٜٟٙجخٝدذ  ، ٦ٜٟج ثٜزٙج٢ ؾثـ خ٥١٫ٟج غؾ٫س ٟإٜٞ غ٦ل ثأل٦ىجٌ، ثٜط٦٥ٟـ٫ذ

ئؿ ـأ٧ ٠َ خُدؾ  ، ٣١ٜٛ٦ ٜٞ ٫ؾؽ٣ٝ، ؿ٤ح ئ٨ٜ ٟٛزح ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ٕ٪ ؾٟمٗ
ٟتجر ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٟزطُٟد٠٫ غد٦ل ثٜٟٛزدح     ٧ـأ، ٦٤٦ ٟج فثل ٕ٪ ثٜك٫جـد

إل١ٙجؿ ٕٝكي٠٫ ٤٦ٞ ال ٠٦ُٟٝ٫ ث٠ ، ٜزي٫ٌ٦يٝخ٠٦ ثٜكالظ ٫٦خؾ٠٦ ـْخز٥ٞ ٕ٪ ث
٦٦ثهل يـ٣ٙ٫ ٠ٟ ١٤جٚ ٦٘ٝخ٣ ١٫ٖيدـ ئٜد٨   . ٛل م٪  ٘ؾ ث١ز٨٥ ئ٨ٜ ٤ف٫ٟذ
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ال٠ ثألط٦ث  ٟٓٝٙدذ ٦ال ز٦طدؾ   ، ٣١ٜٛ ٜٞ ٫طؾ يجتـد ز٣ٝٙ ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد، خ٫ـ٦ر
  . يجتـثر ٫ْـ ثٜيجتـثر ثُٜكٛـ٫ذ ٫كٟع ٥ٜج خجٜزغ٫ٝٗ

٦٤٦ ٫كزٍٟ ـْٞ ث١ٖد٣ ئٜد٨   ، ٦٘ى٨ ثٜم٫ٙـ٩ ؽٟكذ أ٫جٞ ٕ٪ ث١ٖٜؾٗ 
َخدؾ  " زكجإالر ٦غ١ٗ ثٜط٦٥ٟـ ٣٫َٝ ٨َٝ٦ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكدج  ٦ال كد٫ٟج   

٦ٜٟج يجل ث١زًجـ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ خ٫ـ٦ر كجٕـ ئ٨ٜ أش١٫ج ٥١ٟ٦دج ث١زٙدل   " ث١ٜجهـ 
ئ٨ٜ ٫ٜخ٫ج ٦خٙ٪ ١٤جٚ ئ٨ٜ ث٠ ٕزغر ثألط٦ث  ٦٦هٝر أ٦ل يجتـد ـٛدجح ٟد٠   

كـز٣ ثٜز٪ ٜدٞ زٛد٠   أل٦َؾز٣ ٟٖجطتذ  ٦ٛج١ر، ُٕجؾ ٥٫َٝج ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد، ثٜٙج٤ـد
  . شٞ ث١ٙيُر ٥١َٞ أؽخجـ٢، زؾـ٩ ٠ٟ أٟـ٢ ك٧٦ ث٣١ كجٕـ ئ٨ٜ ثألـؾ٠

٦٦طؾ ٛل م٪  ٕ٪ ٟٛج١د٣  ، ٕ٪ ث٦٫ٜٞ ثٜزجٜ٪ ؿ٤ح ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ٟٛزخ٣ 
  . ذث٦ٜط٢٦ ثٜز٪ ـكٟر ٨َٝ ٟالٟغ٥ج َالٟجر ثٜٛآخذ ٦ثٜؿٜ ٧ٜٞ ٫ز٫ٓـ ك٦

ـث٠ ثألك٦ؾ ٕ٪ ثٜٙج٤ـد ٫ـثطٍ أٟى٨ ثٜم٫ٙـ٩ ث١ٜهٔ ثٜشج١٪ ٠ٟ غف٫ 
زٙجـ٫ـ ٟٛجزح ث١ًٟٜٟذ ٕ٪ ث٦ٜي٠ ثُٜـخ٪ ٤٦٪ ززغؾس ٠َ ٦ٟ٘دٔ ثٜمدُح   

  . أش١ج  ثُٜٟـٛذ ٦ـْخز٣ ٕ٪ ثٜزي٦ٌ ٦ثٜٙزجل
٦٘جخل ثٜم٫ٙـ٩ أش١ج  ؿٜٚ ٕ٪ ؾثـ ثٜكٖجـد ثٜطفثتـ٫ذ ٦ف٫ـ ثٜؽجـط٫دذ   

ثٜـت٫ق طٟجل ثٜؿ٩ طج  ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد ٫ٜيٍٝ " َخؾ ثُٜف٫ف خ٦ز٫ٖٝٙذ "ٕ٪ ثٜطفثتـ 
َخؾ ث١ٜجهـ ٨َٝ ٟج ؾثـ ٕ٪ ٦ٟك٦ٛ ؽالل ٦٫ٟ٪ ثٜف٫جـد ثُٜجطٝذ ثٜز٪ ٘جٞ خ٥ج 

غ٫دس ١ٙدل ئٜد٨ فَٟدج      ، ثٜـت٫ق ثٜطفثتـ٩ ٦٤ثـ٩ خ٦ٟؾ٠٫ ئ٨ٜ ٦ٟك٦ٛ
ثٜك٫ٕ٦ر ٟمجَـ ثالكز٫ج  ثٜز٪ زُٞ ث٦ٜي٠ ثُٜـخ٪ زطدج٢ ثالزغدجؾ ثٜكد٫ٕ٦جز٪    

٣ٟٝ ث٠ ٦ٟك٦ٛ زُؾ خزٙؾ٫ٞ ٦ثَ، ٦زغ٣ٝ٫ٟ طج١خج ٛخ٫ـث ٠ٟ ثٜٟكإ٫ٜ٦ذ ٠َ ث٥ٜف٫ٟذ
٦ؿٜدٚ  ، ط٫ٍٟ ثألكٝغذ ثٜز٪ ٕٙؾز٥ج ٛل ٠ٟ ٟهـ ٦كد٦ـ٫ج أش١دج  ثٜغدـح   

  . ز٥١٫ٟٟٛج ٠ٟ ئفثٜذ آشجـ ثُٜؾ٦ث٠ٜ
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٦ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ١ٖك٣ ٟزؤٜٟج ٠ٟ ٦ٟ٘ٔ ثالزغجؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪ ث٠٫ٜٝ ٕ٪ زؤ٫٫ؾ  
. ٦٘جـ٠ خ٠٫ ٣ٖ٘٦ٟ ؿٜٚ ٦ٟ٦٘ٔ أٟـ٫ٛج ثٜهٝح ٕد٪ زؤ٫٫دؾ ئكدـثت٫ل   ، ثُٜـح
غىـ ثٜم٫ٙـ٩ ثطزٟجٌ ٦فـث  ثٜؽجـط٫دذ ٜغىد٦ـ   ، 1967/ 17/6 خزجـ٫ؼ

. ثٜؾ٦ـد ثٜيجـتذ ٜألٟٞ ثٜٟزغؾد ٦ثٜز٪ َٙؾر خ١ج  ٨َٝ يٝح ثالزغجؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪
٦كجٕـ ث٦ٜفـث  ٜٟغجكخذ ٦ٟطجخ٥ذ ئكـثت٫ل ثٜٟإ٫ؾد ٠ٟ أٟـ٫ٛدج ٤٦د٪ زُٝد٠    

ق خزخطع أ٥١ج ٠ٜ ززفغفظ ٠ٟ ث١ٟٜجيٗ ثٜٟغزٝذ ٦كزىٞ ثٜٙكٞ ثٜمـ٘٪ ٠ٟ ثٜٙؾ
  . ئ٥٫ٜج ٜز٠٦ٛ َجهٟذ أخؾ٫ذ إلكـثت٫ل

ٕٙؾ ٛدج٠ ـأ٫د٣ ث٠ ال   ، ٦ٜٞ ٫ـثٕٗ ثٜم٫ٙـ٩ ٦فـث  ثٜؽجـط٫ذ ثُٜـح 
٦ث٠ ث٥ٜف٫ٟدذ ٕد٪   ، ؽ٫ـ ٫ـط٨ ٠ٟ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ثٜز٪ زك٫يـ ٥٫َٝج أٟـ٫ٛج

ج ث١زهجـ ٦ٜ٦ ٛالٟ٪ ٕ٪ ثألٟدٞ  ٫ٟ٥ؾث٠ ثٜٙزجل ٨َٝ ثـو ث٦ٜي٠ ال ٠ٟٛ٫ ُٟ
  . ٨َٝ خجيل ٦ثٟٞ ثٜٟزغؾد ١ٟٜٝزهـ٠٫ ٦ٜ٦ ٛج١ٕج٠ ثٜٓٝخذ ٕ٪ ثأل، ثٜٟزغؾد

١َ٦ؾٟج غىدـ ثٜدـت٫ق   ، ٦ًل ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ثٜٙج٤ـد ٫زكٙي ثألؽخجـ 
ـ " فغجـٔ " خ٦ؾ٦ْـ١٪ ٦ثٜٟجـمجل "ثٜك٫ٕ٦جز٪  ، ـت٫ق أـٛج٠ ثٜط٫ل ثألغٟد

  . ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ طٟٝذ ثٜٟكزٙخ٠٫ٝ ٜٝـت٫ق ثٜك٫ٕ٦جز٪ ٦ث٦ٜٕؾ ثٜٟـثٕٗ ٣ٜ
ث٥ٜؾ٦  ٦ثٜزغًٖ ٕ٪ ٛدالٞ ثٜدـت٫ق   ، ٦َطح٦الغً ثٜم٫ٙـ٩ خؾ٤مذ  

٦ٛج٠ ٫ز٦ٍ٘ غفٟج ثٛخدـ  ، ثٜك٫ٕ٦جز٪ ٦خُؾ٢ ٠َ ثالٜزفثٞ خم٪  غجفٞ ٦٦ثىع
  . ٟج أ٦ىعث٦ثٜزف

ؽيح ثٜدـت٫ق   1967/ 7/ ٦23ٕ٪ ؿٛـ٧ ثٜش٦ـد ثٜؽجٟق َمـ ٕ٪  
َٝد٨ ث١ٟٜهدذ    ق٦ٛج٠ ثٜمد٫ٙـ٩ ٫طٝد  . َخؾ ث١ٜجهـ أل٦ل ٟـد خُؾ ث١ٜٛكذ

ثٜـت٫ق َخؾ ث١ٜجهـ ث٠ ٫دف٦ـ٢ ٕد٪    ٦٣يٝح ١ٟ، ٤ـدثٜـت٫ك٫ذ ٕ٪ طجُٟذ ثٜٙج
. خ٫ز٣ ث٦٫ٜٞ ثٜزجٜ٪ أل٣١ ٜٞ ٫طزٍٟ خ٣ ١ٟؿ ث٠ كجٕـ ٍٟ ثٜٟٝٚ غك٠٫ ٘خل ث١ٜٛكدذ 
، ٦ٕ٪ ث٦٫ٜٞ ثٜزجٜ٪ خؾأ َخؾ ث١ٜجهـ ٫زغؾس ٠َ ثُٜٟـٛذ ٦ثألؽيج  ٦ثٜٟكإ٫ٜ٦ذ
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٦مُـ ثٜم٫ٙـ٩ ث٣١ ٛج٠ ١٫ٖق َٟج ٕ٪ هؾـ٢ ٟٟج ال ٫كدزي٫ٍ  ، خٟـثـد ٦غف٠
  . ٕغج٦ل ثٜزؽ٫ٖٔ ٣١َ، ـ خ٥٣ثٜط
/ 13خزجـ٫ؼ  ؾ١ٜ٦ُؾ ث٠٬ ئ٨ٜ ٕزـد ٟج خُؾ ٟإزٟـ ثٜٟٙذ ثأل٦ل ثٜؿ٩ َٙ 
ثَزخـ٢ ثٜم٫ٙـ٩ ٘ـثـث زجـ٫ؽ٫ج ـْٞ ٟج ٫ٕد٣   ث٦ثٜؿ٩ ثزؽؿ ٣٫ٕ ٘ـثـ 1964/ 1

 : ٦ٛج٠ ثٜٙـثـ ٟٛج ؿٛـ١ج ٠ٟ ٘خل ٛجٜزجٜ٪ ، ٠ٟ ىُٔ ٦ثىع
أغٟدؾ   ٠ ٦٫ثهل ثٜك٫ؾث، ٘ــ ٟإزٟـ ثٜٟٙذ ٦ٟٜٝٝٚ ٦ثٜـإكج  ثُٜـح 

خجٜؾ٦ل  ثألَىج   ٣ثٜم٫ٙـ٩ ٟٟشل ٕٝكي٠٫ ٜؾ٧ طجُٟذ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ثزهجالز
خ٫١ذ ث٦ٜه٦ل ئ٨ٜ ئ٘جٟذ ث٦ٜٙثَؾ ثٜك٫ٟٝذ ٜز٫ً١ٞ ثٜمدُح  ، ٦خجٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪

  . ٦ٜز٣١٫ٟٛ ٠ٟ ث٫ٜٙجٞ خؾ٦ـ٢ ٕ٪ زغـ٫ـ ٦ي٣١ ٦زٙـ٫ـ ٟه٫ـ٢، ثٜٖٝكي١٫٪
ذ أل٥١ج ٟٛج ٫ـ٧ زىٍ ثٜٙؾٞ ٨َٝ ـى٪ ثٜم٫ٙـ٩ خ٥ؿ٢ ثٜه٫ٓذ ث٥ٝ٥ٟٜٝ 

ال خدؾ ث٠ ٫ٛخدـ ١٫٦ٟد٦    ، أ٦ل ثٜيـ٫ٗ إلخـثف ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ أٟـث ٦ثُ٘دج 
  . خه٦ـد ؿثز٫ذ

٠ٜٛ ؿٜدٚ ٜدٞ   ، مُـ خشٙل ث٥ٟٜٟذ ثٜز٪ أ٫ٜٙر ٨َٝ َجز٣ٙ، ٦خُؾ ز٫ٖٛـ 
  . ُٟل ٫٦خ١٪٫ٕخؾأ ، ٫ٖر ٠ٟ َف٫ٟز٣

ثُٜـح خؾأ٤ج خُخدؾ  ٦خُؾ ط٦ٜذ ٠ٟ ثالطزٟجَجر ٍٟ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج   
ث١ٜجهـ شٞ ثٜٟٝٚ غك٠٫ شٞ ـت٫ق ٦فـث  ك٦ـ٫ج شدٞ ثٜغ٦ٟٛدذ ثٜٝخ١ج٫١دذ شدٞ     

َدجؾ  ، شٞ غ٦ٟٛذ ث٫٦ٜٛر شٞ غ٦ٟٛذ ثٜخغـ٠٫ شٞ غ٦ٟٛذ ٘يـ، غ٦ٟٛذ ثُٜـثٗ
٫ُٜؾ ؽيدذ ٛجٟٝدذ ١ٜمدجي    ، ٠ٟ٦ ١٤جٚ كجٕـ ئ٨ٜ خ٫ز٣ ٕ٪ ٜخ١ج٠، ئ٨ٜ خ٫ـ٦ر

ٖٗ ٥٫َٝج ٕ٪ ثطزٟجَدجر  ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ٨َٝ ى٦  ثٜؽي٦ي ثُٜـ٫ىذ ثٜز٪ ثز
  . ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ

  . ٦ٟـٛف ١مجي ئَالٟ٪ ٦ثكٍ، ٦ْؾث خ٫ز٣ ٕ٪ ٠٦ٖ٫ٛ ؽ٫ٝذ ١غل ٦َٟل 
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ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ ؽالل ؿٜٚ ٫ُٙؾ ث١ٜؾ٦ثر ٫٦كز٠٫ُ خجٜؽخـث  ثٜٖٝكدي٠٫٫١٫   
، ٕ٪ ٛجٕذ ثٜٟطجالر ٦ؽجهذ ث١ٜجغ٫ذ ثُٜكٛـ٫ذ ثٜز٪ أ٦ال٤دج ث٤زٟجٟدج ؽجهدج   

  . "م٦ٛر م٫ٙـ " ثٜـ٠ٛ ٦ثكزُج٠ ٠ٟ ثط٣ٝ خجٜف٫َٞ 
٦ٜٛد٠  ، ٦خؾأر ثٜطٝكجر ٦زٛٝٞ ثٜمد٫ٙـ٩ ، ٦َٙؾ ٟإزٟـ ثٜٟٙذ ثٜشج١٪ 

خُو ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ثخؾ٦ث ثكزٓـثخ٥ٞ ٠ٟ ٛالٞ ثٜم٫ٙـ٩ ٦َجـىد٢٦ ٫ٕٟدج   
٦ز٦زـ ط٦ ثٜٟإزٟـ ٦زدؾؽل   . ٦ث٣١ زطج٦ف ث٥ٟٜٟذ ثٜز٪ أ٦ٛٝر ئ٣٫ٜ، ؿ٤ح ئ٣٫ٜ
ط٫ل ٕٝكي٠٫ ٍٟ ز٫٫ٙؾ٢ خدج٠   ٦ٕثٕٗ ثٜغجىـ٠٦ أؽ٫ـث ٨َٝ ئ١مج ، ث٦ٜكيج 

٦ٜد٫ق  ، أ٦ ث٫ٜٙجؾثر ثٜٟغ٫ٝذ ٜٝؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ، ٠٦ٛ٫ زجخُج ٫ٜٙٝجؾد ثُٜـخ٫ذ ث٦ٟٜغؾد
  . زجخُج ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ ٕٙي

٦طُدل ث٫ٜٛدج٠   ، ث١هـٔ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ثُٜٟل، ٦خُؾ ث١ز٥ج  ثٜٟإزٟـ 
  . ٦ؽه٦هج ئ١مج  ط٫ل ثٜزغـ٫ـ، ثٜٖٝكي١٫٪ غ٫ٙٙذ ٦ثُ٘ذ غ٫ذ

ئ٨ٜ ث٠ زٞ ٣ٜ ثؽز٫جـ َمـد ٠ٟ ثٜىخجي ، زٙه٨ ٦ثكزمجـ٦٘ؾ كؤل ٦ثك 
ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ثٜٟز٦ثطؾ٠٫ ٕ٪ ٟؽزٝٔ ثأل٘يجـ ثُٜـخ٫ذ ٠٦ٛ٫ٜ ٥١ٟٞ ٫٘جؾد طد٫ل  

٦ث٘دـ ثٜٟطٝدق   ، غ٫س ثطزٍٟ ثٜٟطٝق ثٜزمـ٫ُ٪، ٦كجٕـ ئ٨ٜ ْفد. ثٜزغـ٫ـ
  . خجإلطٟجٌ ٟمـ٦ٌ ثٜزط٫١ؾ ثإلطخجـ٩ ثٜٖٝكي١٫٪ شٞ َجؾ ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد

ٞ ثٜم٫ٙـ٩ ٫ـث٣ٕٙ ىخجي ث٫ٜٙجؾد ثٜٖٝكي٫١٫ذ خط٦ٜدذ َٝد٨   خُؾ ؿٜٚ ٘ج 
٦زٞ ٣ٜ أؽ٫ـث ئ١مج  ٦٘ثر ، ثأل٘يجـ ثُٜـخ٫ذ خ٥ؾٔ ئ١مج  ٛزجتح ط٫ل ثٜزغـ٫ـ

ٕد٪  ، ٦٘٦ثر َد٠٫ طدج٦ٜر  ، ٦٘٦ثر غي٠٫ ٕ٪ ك٦ـ٫ج، ثٜٙجؾك٫ذ ٕ٪ ثُٜـثٗ
  . ْفد

مج  ئؿثَذ ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ خُدؾ ث٠  ث١شٞ ، 1965ٕ٪ َجٞ  
٦ثإلـمجؾ ث٦ٜٟٙ٪ ٕد٪ ٟهدـ أطدـ     ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ئ٨ٜ ٦فثـد ثٜشٙجٕذؾُٕر 
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ئٜد٨  ، ٜٚد خُؾ ؿ ث١هـٔ ثٜم٫ٙـ٩. كجَجر ثٜخس ٠ٟ خـثٟض ثغؾ٧ ٟغيجز٥ج
  . زؤك٫ق ٟـٛف ثخغجس ٜٝٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٦طٍٟ ٣٫ٕ ؽ٫ـد ثٜٖٛج ثر ثٜٖٝكي٫١٫ذ

٦َٟؾ خُؾ ؿٜٚ ئ٨ٜ ئ١مج  ٟٛجزح ١ًٟٜٟٝذ ٕ٪ أ٘يجـ ثٜد٦ي٠ ثُٜـخد٪    
  . ثٜؽجـص٦ٕ٪ 

٦ثغزٟل ثٜم٫ٙـ٩ أش١ج  ١مجي٣ ٤ؿث أك٥ٟج ٠ٟ ث١ٜٙؾ ثٜهجـٞ ٦ط٥ر ئ٣٫ٜ  
٦ثز٢٦ٟ٥ ث٣١ ٫خ١٪ كٖجـثر ٫٦زد٤٦ٞ  ، ٠ٟ مج١ت٣٫ ٦ٛجـ٣٫٤ ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٦ثُٜـح

ٟٛج ٦ط٥ر ثالز٥جٟجر ئ٨ٜ ثألمؽجن ثٜدؿ٩ ثؽز٫دـ٦ث إلؾثـد   . ث٣١ ـت٫ق ؾ٦ٜذ
ج٤ال ٤ؿ٢ ثٜكدؽـ٫ذ  ٦ٟى٨ ٕ٪ يـ٣ٙ٫ ٟزط، ٦٘ؾ هخـ ٨َٝ ؿٜٚ ٣ٝٛ. ثٜٟٛجزح
٦ثٕززغر ثٜٟٛجزح ٕ٪ ثٜخٝؾث٠ ثُٜـخ٫ذ ٦ٕ٪ ٦٫٦٫١ـٚ ٘ـ٫خج ٠ٟ ثألٟدٞ  ، ثٜالؿَذ
  . ٦ٛج١ر أٛشـ ثٜه٦ُخجر ثٜز٪ ٦ثط٥٥ج ثٜم٫ٙـ٩ ٤٪ ثٜٟجل، ثٜٟزغؾد

ث٠ ، ٦٘ؾ مٛج ٣ٜ ـتد٫ق ٟطٝدق ئؾثـد ثٜهد١ؾ٦ٗ ثٜٙد٦ٟ٪ ٟدـثـث      
   .ثٜغ٦ٟٛجر ثُٜـخ٫ذ ززخجيؤ ٕ٪ ث٦ٜٕج  خجٜزفثٟجز٥ج ثٜٟج٫ٜذ

خؾأ٤ج خٝٙج  غجٛٞ ٘يجٌ ، ٦٘جٞ ثٜم٫ٙـ٩ خط٦ٜذ ؽجيٖذ ٕ٪ ثٜخالؾ ثُٜـخ٫ذ 
شٞ ث١زٙل ئ٨ٜ ، ٦ثزٖٗ ٣ُٟ ٨َٝ ٟمـ٦ٌ ٘ج٠٦١ ىـ٫خذ ثٜزغـ٫ـ، ْفد ثٜٟهـ٩

٦ثٛزٖر خدؾٍٕ  ، غ٫س ثَزـىر غ٦ٟٛذ ثألـؾ٠ ٨َٝ ىـ٫خذ ثٜزغـ٫ـ، ثألـؾ٠
ؾٍٕ غهدذ  ٦ثٕٗ ثٜٟٝٚ ٫ٕهل ٨َٝ ، ٦ٕ٪ ثٜك٦ُؾ٫ذ. غهز٥ج ثٜٟٙــد ١ًٟٜٟٝذ

٣١ٜٛ ثَزـو أ٫ىج ٨َٝ ث٘زـثظ ث٘زيجٌ طف  ٟد٠  ، ٝٛذ ثُٜـخ٫ذ ثٜك٦ُؾ٫ذٟثٜٟ
ـ٦ثزح ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ثُٜج٠٫ٟٝ ٕد٪ ثٜكد٦ُؾ٫ذ ٜهدجٜع ثٜهد١ؾ٦ٗ ثٜٙد٦ٟ٪      

  . ثٜٖٝكي١٫٪
ٕٙؾ ٦ثٕٙر ٨َٝ زكؾ٫ؾ ثٜزفثٟجز٥ج ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ ، أٟج غ٦ٟٛذ ث٫٦ٜٛر

ٟٛدج  ، ثُٜدج٠٫ٟٝ ٥٫ٕدج  ٨َٝ٦ ؽهٞ ىـ٫خذ ثٜزغـ٫ـ ٠ٟ ـ٦ثزح ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ 
  . كٟغر خا١مج  ٟٛزح ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ ٕ٪ ث٫٦ٜٛر
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٦هجؾٗ ٜخ١ج٠ أ٫ىج ٨َٝ زكؾ٫ؾ ثٜزفثٟجز٣ ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ َؾث ىـ٫خذ  
٥١ٜٛج ٦ثٕٙر ٨َٝ ثٕززدجظ ٟٛزدح ١ًٟٜٟدذ    ، ثٜزغـ٫ـ ثَزـىر ٥٫َٝج أ٫ىج

 . ثٜغهج١ذ ثٜؾخ٦ٟٝجك٫ذ ٣ٍٟ ١ٟغ، ثٜزغـ٫ـ ٕ٪ خ٫ـ٦ر
ٕٙؾ غؾس ٕ٪ ثألكخ٦ٌ ثأل٦ل ٠ٟ م٥ـ ، خز٣ُ٘٦ أغؾ٦غؾس ٟج ٜٞ ٠ٛ٫  

ثٜغخ٫دح  " ث٠ ١ٙٝر ٦ٛجالر ثأل١خج  ث٠ ثٜدـت٫ق ثٜز١٦كد٪   ، 1965آؿثـ َجٞ 
٫ؾ٦َ ٕ٪ ؽيخ٣ ثٜز٪ أٜٙج٤ج ٕ٪ َؾؾ ٠ٟ ٟؾ٠ ثٜىٖذ ثٜٓـخ٫دذ أش١دج    " خ٦ـ٫٘خ٣ 

٦ث٨ٜ ىـ٦ـد ثٜزُج٫ل ثٜكٟٝ٪ ٟدٍ  ، ئ٨ٜ ثالَزـثٔ خجألٟـ ث٦ٜثٍ٘، ف٫جـز٣ ٥ٜج
  . ثٜٙخ٦ل خ٥ج ٛؾ٦ٜذ ؾثتٟذ ٕ٪ ثٜمـٗ ثأل٦كيئكـثت٫ل ٦

٦ٍٟ ث٠ ئكدـثت٫ل ٜدٞ   ، ٦ٜٞ ٫زؤؽـ ثٜؾَٞ ٜٟٙزـغجز٣ ٠ٟ ؾثؽل ئكـثت٫ل 
زطؾ خك٦٥ٜذ ٠ٟ ٫ٙخل ث٫ٜٙجٞ خزٝٚ ث٥ٟٜٟذ ٠ٟ ثٜفَٟج  ثُٜـح ثٜٟز٦ثطؾ٠٫ َٝد٨  

يـر ئ٨ٜ ىٜؿث ٕٙؾ ث، ٦ٛج٠ ٥٫َٝج ث٠ زؾَٞ ٟٙزـغجر ثٜـت٫ق خ٦ـ٫٘خذ، ثٜكجغذ
فَٟج  ٦يالح فَجٟذ ٠ٟ ثٜؾـطذ ثٜشج٫١ذ أ٦ ثٜشجٜشذ ٦ٕ٦طة ث١ٜجق ثالٜزطج  ئ٨ٜ 

زهـ٫غجر ٜف٫َٞ ١جمة ٜٞ ٫ٛد٠ ُٟـ٦ٕدج َٝد٨    ، غ٠٫ ٘ـأ٦ث ٨َٝ غ٠٫ ْـد
٦فَجٟز٣ ٕ٪ ئيدجـ ٟؾ١٫دذ   ، ٦ث١ٟج ث١غهـ ١مجي٣ ٦ٖ١٦ؿ٢، ثٜٟكز٧٦ ثٜٙيـ٩

٦ٛج٠ طل ١مجي٣ ٦ٟط٥ج إلَدجؾد ث١زؽجخد٣   ، َٛج ٦خمٛل أؽٔ ٕ٪ ٟؾ١٫ذ غ٫ٖج
  . ـ٩ ٥٫ٕج ثال١زؽجخجر ثٜخٝؾ٫ذطٕ٪ ٛل ٟـد ز، ٝؾ٫ذ َٛجَى٦ث ٕ٪ خ

ث٣١ مجح ؾٟس ثألؽدالٗ غكد٠   " ثٜٟؿ٦ٛـ "ٛج٠ ثُٜٟـ٦ٔ ٠َ ثٜك٫ؾ  
ثٜك٫جكدذ   ٕد٪ ذ ثٜٟغ٫ٝذ ٦يخُدج ٜد٫ق   خ٫ثٜك٫ـد ال ٫زؾؽل ٕ٪ ثٜك٫جكذ ثٜغف

ٟٙجخل خ٫ٙدذ ٟـمدغ٪   ، ٦ٜؿٜٚ ٛج٠ ٫غ٨ً خزٙؾ٫ـ ثٜط٦٥ٟـ ثُٜٛ٪، ثٜؽجـط٫ذ
  . ثألغفثح ثألؽـ٧

٦ٛج٠ ؿٜٚ ثٜمؽن ٫ُٟل ١ٟؿ ثغزالل ثٜٟؾ١٫دذ كدٛـز٫ـث ٜٟٝغٟٛدذ     
ثٜمـ٫َذ ٦٘ؾ ـمع ١ٖك٣ ُٜى٫٦ذ ثٜخٝؾ٫ذ ٕد٪ ٘جتٟدذ ٟـزخيدذ ٟدٍ غدفح      
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ثٜه٠٫٫١٦٫٥ ث٠٫٫ٟ٦ُٟٜ ث١٫ٟ٫ٜ٪ ٦ثٜؿ٩ ٫ٟشل أهغجح ثٜٟهجٜع ثٜٛخدـ٧ ٟد٠   
١٦طدع  ، ٦هـٔ ثٜغفح ٟخجّٜ يجتٝذ ٨َٝ ٘جتٟزد٣ ثُٜـخ٫دذ  ، أشـ٫ج  ئكـثت٫ل

٦أهخع َى٦ث ٕ٪ ثٜٟطٝق ثٜخٝدؾ٩ ٟٟدشال    ٕ٪ ثال١زؽجخجر،" ـ ثٜٟؿ٦ٛ" ثٜك٫ؾ 
 . ٜٝكٛج٠ ثُٜـح

٦ٛج٠ ٟد٠ ك٫جكدز٣   ، غفح ثٜغ٦ٟٛذ خكـَذ"ثٜٟخج٩ " ٦زغـٚ غفح  
ث٠ ٫مٓل َـخ٫ج ٠ٟ كٛج٠ َٛدج ١ٟهدح   ، ٦ال ٫فثل غفح ثُٜٟل ثٜؿ٩ ٦ـش٣

غز٨ ٦ٜ ٜٞ ٠ٛ٫ ٣ٜ أ٩ ىـ٦ـد ٫َٟٝذ زؾ٦َ ٜؿٜٚ،غ٫س ، ١جتح ـت٫ق خٝؾ٫ذ َٛج
ٟذ ١جتح ثٜـت٫ق ثُٜـخ٪ ٕ٪ ؿٜٚ ث٦ٜ٘ر ٜٞ ززُؾ ٥١٦ٛج ١ٟهخج مد٫ٝٛج ال  ث٠ ٥ٟ

٫زطج٦ف ث٦٥ًٜـ ٕ٪ غٖالر ثالكزٙخجل ٦ٕ٦ٜٝؾ ثألط١خ٫ذ ثٜز٪ زخُدس خ٥دج ٦فثـد   
٫ٛ٦ل ثٜٟؾ٫ع ٜٝغ٦ٟٛذ أٟج٥ٟج ٦غك٠  . ثٜؽجـط٫ذ ثإلكـثت٫ٝ٫ذ ٜف٫جـد ٟؾ١٫ذ َٛج

ٟج َٝد٨ ثٜهد٫ُؾ   ٤ؿث ٨َٝ ثٜه٫ُؾ ثٜؽجـط٪ أ . ُٟجٟٝز٥ج ٦ٟٜٝثي٠٫١ ثُٜـح
 : ثٜؾثؽٝ٪ ٥ٕ٪ ؿثر م٠٫ٙ 

جح ؽد ٫ه٦ر ٜهدجٜع ث١ز ، ىٟج٠ ه٦ز٣ ُٛى٦ ٠ٟ أَىج  ثٜٟطٝق        
خغ٫س ٠٦ٛ٫ ه٦ز٣ َجٟال ٕ٪ ف٫جؾد ثٜٟه٦ز٠٫ ، ـت٫ق ثٜخٝؾ٫ذ ٠ٟ غفح ٟجخج٩

 . ٠ٟ ٛزٝذ ثالتزالٔ ىؾ ثُٜٟجـىذ ثٜز٪ زفثغٞ ٨َٝ ث١ٟٜهح ١ٖك٣
ثٜٟؿ٦ٛـ ث١زؽح ٟٛج " ثٜك٫ؾ  ؿٜٚ ث٠، ١٤٦ج ٥ًـر ٟمٛٝذ أؽال٫٘ذ ٫١ٕذ

٫ٕٛدٔ  ، ١ٝ٘ج خٙجتٟذ ٟـزخيذ خغفح ثٜه٫١٦٫٥ذ ث٠٫٫ٟ٦ُٟٜ ث١٫ٟ٫ٜ٪ ٦خدؤ٦ٟث٥ٜٞ 
ك٫ه٦ر ىؾ غفخ٣ ٫٦ؾَٞ ث١زؽجح ـت٫ق ٠ٟ غفح ٟخج٩ ثُٜٟجـو ٦ثٜؽهٞ 
ث٫١ُٜؾ ٜٝه٠٫٫١٦٫٥ ث٠٫٫ٟ٦ُٟٜ ؟ ٦غ٫ٛر ثٜؾكدجتق ٦ـث  ثٜٛد٦ث٫ٜق ٦ث١ز٥در    

ئ٨ٜ ه٦ٖٔ ٟإ٫دؾ٩ غدفح   " ؿ٦ٛـ ثٜٟ" خج١زهجـ غفح ثُٜٟل ٦ث١زٙجل ثٜك٫ؾ 
  . ٦٘يٍ ٛل َال٘ذ ٣ٜ ٍٟ غفح ثٜه٠٫٫١٦٫٥ ث٠٫٫ٟ٦ُٟٜ، ثُٜٟل ثُٜـح
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١ٟ٦ؿ ؿٜٚ ث٦ٜ٘ر هجـ ثٜك٫ؾ ثٜٟؿ٦ٛـ ٫ـمع ١ٖك٣ ٕ٪ ٛدل ث١زؽجخدجر   
  . ٕ٪ ٘جتٟذ ٟـزخيذ ٍٟ غفح ثُٜٟل

ث٥ٟٜٞ ث٠ ثٜك٫ؾ ثٜٟؿ٦ٛـ أهخع ٠ٟ طٟٝذ ثٜٟدفثغ٠٫ٟ َٝد٨ فَجٟدذ    
خل ٤٦دفر  ، ـر ثالكزٓـثح ٦٘ز٥ججخزهـ٫غجر أش٦ـثظ ٫ؾٜ٪ ، َـح ئكـثت٫ل

 .ثٜٟطزٍٟ ث٦٥٫ٜؾ٩ ٕ٪ ثٜٟؾ١٫ذ
٘جل ثٜكد٫ؾ  ، ٔـ٫جٕٖ٪ ـؾ٢ ٨َٝ كإثل ٜهغٖ٪ ٦٥٫ؾ٩ ٠ٟ طـ٫ؾد ُٟ

ثٜٟؿ٦ٛـ ث٠ ٟؾ١٫ذ َٛج ٦ثٜط٫ٝل خؤكـ٢ ٦٤ ٠ٟ ١ه٫ح ثٜؾ٦ٜذ ثُٜـخ٫دذ غكدح   
٘ـثـ ثألٟٞ ثٜٟزغؾد ثٜز٪ أ٘ـر زٙك٫ٞ ٕٝكي٠٫ ئٜد٨ ؾ٦ٜزد٠٫ ٦ثغدؾد َـخ٫دذ     

٦ث١د٣ ٫ـْدح   ، ٦ٛج٠ ٦ثىغج ث٠ ثٜك٫جكذ ٜٞ زؾ٣َٛ خُدؾ . ألؽـ٧ ٦٥٫ؾ٫ذ٦ث
  . ث٦ٜه٦ل ئ٨ٜ ٦ٝ٘ح ثٜطٟج٫٤ـ ٠ٟ ث٘هـ يـ٫ٗ

ٜدٞ ٫ُطدح ثأل٦كدجي    ، ئؿ ث٠ ٤ؿث ثٜٛالٞ، ٦شجـر َجهٖذ ٕ٪ ثٜٟؾ١٫ذ
ثٜٟزيـٕذ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ ثٜز٪ هٖٙر ٣ٜ خجألٟق ٜزهـ٫غجز٣ ث٦ٟٜط٥دذ ئٜد٨ ؾَدٞ    

ؾ٦َد ال٘زيدجٌ َٛدج    د٣ ثٜطؾ٫ؾززهـ٫غج٦ـأر ٕ٪ ، ٟيجٜح ثٜـت٫ق خ٦ـ٫٘خ٣
  . ُٜٝـح ٟج٦ئَيجت٥، ٦ثٜط٫ٝل ٠ٟ طكٞ ثٜؾ٦ٜذ ث٦٥٫ٜؾ٫ذ

٦شجـر شجتـد َٟجل ٟهج١ٍ ث٦ٖٜالؿ ثٜٛجت١ذ ٕ٪ ث١ٟٜيٙذ ثٜه١ج٫َذ ٕد٪  
٦يجٜح ٟٟش٤٦ٝٞ خا٘جٜذ ثٜكد٫ؾ ثٜٟدؿ٦ٛـ ٟد٠    . ط٦١ح َٛج ٨َٝ ثـو ثٜـٟل

  . ١ٟهخ٣ ١ٛجتح ٜـت٫ق خٝؾ٫ذ َٛج ث٦٥٫ٜؾ٫ذ
ث ٫زًج٤ـ٠٦ ٥٫٦ؾؾ٠٦ ـت٫ق ثٜخٝؾ٫ذ خؤ٥١ٞ ٠ٜ ٫ه٦ز٦ث ٜد٣ ئؿث  ٦ثكزٟـ٦

يـ ثٜكد٫ؾ  ىد غز٨ ث، ٫٦ش٫ـ٠٦ ثٜىط٫ض ٦ثالغزطجص، ٜٞ ٫ٙل ١جتخ٣ ٠ٟ ١ٟهخ٣
٦زـٚ ثٜخٝؾ٫ذ ٦ثُٜٟل ثٜك٫جك٪ ، ثالكزٙجٜذ ٠ٟ ٫ً٦ٖز٣ ُٕال ٨ٜثثٜٟزفَٞ ثٜطؾ٫ؾ 

  . ٦خؿٜٚ ٤ؾأر ثُٜجهٖذ ٦ك٠ٛ ثٜىط٫ض، ٦ثٜزهـ٫غجر ثٜك٫جك٫ذ ٟإ٘زج
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" ث١ٟد٠٦ ٜد٠٫   " ٦ٛج٠ ٘ؾ أكـٌ ١ٜطؾز٣ ٦ثٜؾٕجٌ ٠َ زهـ٫غجز٣ ثٜك٫ؾ 
٦٤٦ ٠ٟ فَٟج  ث٥ٜكزؾـ٦ر ٕ٪ ثٜمٟجل ٦ـت٫ق ثٜؾثتـد ثُٜـخ٫ذ ٕد٪ ثٜٝد٦ث    

ـتد٫ق خٝؾ٫دذ   " أخج غ٦م٪ " ثٜمٟجٜ٪ ٕ٪ ث٥ٜكزؾـ٦ر ٦٤٦ ٛؿٜٚ ١ك٫ح ثٜك٫ؾ 
 ٘جٞ ثٜك٫ؾ ٠٫ٜ ٤ؿث خز٦ى٫ع ٦ثكدٍ ٕد٪  . غ٫ٖج ٠ٟ٦ فَٟج  ثٜٟجخج٩ ثٜٟـ٠٫٘٦ٟ

ثٜهغٔ أ٠َٝ ٣٫ٕ ث٠ ثٜك٫ؾ ثٜٟؿ٦ٛـ ٫زٟزدٍ خشٙدذ ثألط٥دفد ثٜغ٫ٟ٦ٛدذ،٦ث٠     
٦يٝح ٟد٠  ، َٟج ٕكـ٢ ثٜٟزيـ٠٦ٕ ث٦٥٫ٜؾ دخ٫ُؾ رزهـ٫غجز٣ غ٦ل ثٜط٫ٝل ٛج١

ثٜط٦٥ٟـ ث٦٥٫ٜؾ٩ ثإلؽالؾ ٥ٜٝؾ٦  ٦ُٟجٟٝذ ثٜك٫ؾ ثٜٟؿ٦ٛـ ٨َٝ ث١د٣ هدؾ٫ٗ   
  . ٜٝؾ٦ٜذ ٫ٜ٦ق َؾ٦ث أ٦ ؽهٟج ٥ٜج

ٙخ٦ٝث ٤ؿث ثٜزٖك٫ـ ٦ثٜزخـ٫ـ ٦ثكزٟـ٦ث ٕ٪ ٠ٜٛ َٟجل ٟهج١ٍ ث٦ٖٜالؿ ٜٞ ٫
  . زًج٤ـثز٥ٞ أٟجٞ ٟٛزح ثٜخٝؾ٫ذ
٠ٜٛ٦ ثٜم٫ٙـ٩ ٜٞ ٥٫ؾأ خل ٛج٠ ال ٫هؾٗ ٟج ١ٙل ، ٤٦ؾأ ثٜىط٫ض أؽ٫ـث

  . ئ٣٫ٜ ٦ٜال ث٠ ثٜـت٫ق خ٦ـ٫٘خ٣ ٛــ٢ ٟـثر ٦ٟـثر ٕ٪ ط٦ٜز٣
/ 4/ 22ُٕٙؾ ٟإزٟـث هغ٫ٖج خزدجـ٫ؼ  ، ١َؾ٤ج ٜٞ ٫طؾ خؾث ٠ٟ ثٜزغـٚ  

ئٜد٨   ٠َٝ ٣٫ٕ ـٕو ٟٙزـغجر ثٜـت٫ق خ٦ـ٫٘خ٣ ٤٦جط٣ٟ خ١ُٔ ٦ؾَج أ 1965
ٟٛدج  . ئكٙجي َى٫٦ذ ز١٦ق ٠ٟ ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ ٠ٟ٦ ٟإزٟـثر ثٜٟٙذ ثُٜـخ٫ذ

زغؾس ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ثطزٟجٌ ٟطٝق ـإكج  ثٜغ٦ٟٛجر ثُٜـخ٫ذ ثٜؿ٩ َٙؾ خزجـ٫ؼ 
ٕ٪ ثٜٙج٤ـد ٕمـظ ؽي٦ـد ٦ٟ٘ٔ ثٜـت٫ق ثٜز١٦ك٪ ٦ؽـ٦طد٣   1965/ 5/ 26

٠ٜٛ ثٜٟطٝق .٦يجٜح خٖهل ز١٦ق ٠ٟ ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ، ثإلطٟجٌ ثُٜـخ٪٨َٝ 
٦أٛؾ زٟكدٚ  ، ثٛز٨ٖ خجزؽجؿ ٘ـثـ ٥ٝ٥ٟل ـٕو ٣٫ٕ ٟٙزـغجر ثٜـت٫ق خ٦ـ٫٘خ٣

  . ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ خٟٙــثر ٟإزٟـ٩ ثٜٟٙذ ثأل٦ل ٦ثٜشج١٪
٫ك٨ُ ٜٛكح ثٜزؤ٫٫ؾ ثُٜدجٜٟ٪  ، ١ًٟٜٟٝذ ًجثؽؿ ثٜم٫ٙـ٩ ١ٟؿ أهخع ـت٫ك  

ثالزغدجؾ  " ٕجزط٣ ئ٨ٜ ثُٜٟكٛـ ثالمزـثٛ٪ ٦َٝد٨ ـأكد٣   ، كي٫١٫ذٜٝٙى٫ذ ثٜٖٝ
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٦يٝح ٥١ٟٞ ١٦ُٟجر َكٛـ٫ذ ٦ٟكجَؾثر ٦خُشجر شٙج٫ٕذ ٦ٟثٕٙدذ  " ثٜك٫ٕ٦جز٪ 
٠ٜٛ ثٜط٦ثح ؾثتٟج ٛج٠ ثالَزؿثـ َد٠  ، ٨َٝ ثٕززجظ ٟٛزح ١ًٟٜٟٝذ ٕ٪ ٦ٟك٦ٛ

  . زغ٫ٙٗ ؿٜٚ خكخح ثًٜـ٦ٔ ثٜؾ٫ٜ٦ذ
٦ٛج٠ ٨َٝ ُٟـٕدذ ٫٦٘دذ   . ٛؿ٦ٜٚثزط٣ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ثٜه٠٫ ثٜمُخ٫ذ   

٦َخـ ٠َ ـْخزد٣ خف٫دجـد   ، ١ٟؿ أ٫جٞ ٟإزٟـ خج١ؾ١٦ّ" م٦ ث٠ ال٩ " خف٥ٟ٫َج 
٦طج ٢ ثٜط٦ثح كـ٫ُج خجٜزـغ٫ح خجٜف٫جـد ٦خدؾ٦َد مؽهد٫ذ   . ثٜه٠٫ ثٜمُخ٫ذ

  . ٜٝم٫ٙـ٩ ٦ـك٫ٟذ خ٦ه٣ٖ ـت٫كج ١ًٟٜٟٝذ
٦كٟغر خٖزع ٟٛزح ٥ٜدج ٕد٪ خٛد٠٫    ، ٦٘ؾ ثَزـٕر ثٜه٠٫ خج١ًٟٜٟذ  

" ٟٛج ثٜز٨ٙ ثٜم٫ٙـ٩ ٦ث٦ٜٕؾ ثٜٟـثٕٗ ٣ٜ خجٜـت٫ق . ١ٟ٦غز٣ ثٜغهج١ذ ثٜؾخ٦ٟٝجك٫ذ
٦ثكزٙخ٥ٝٞ خ٦ؾ ٦زـغجح ٦مدـظ ٥ٜدٞ ٦ط٥دذ ١ًدـ٢ غد٦ل      "ٟج٦زك٪ ز١٦ّ 

٦ٕ٪ ٜٙج  ؽجن ٍٟ ثٜـت٫ق مد٦ ث٠ ال٩ يٝدح   . ز٥جخثإلٟخـ٫ج٫ٜذ ٦كخل ٟغجـ
ثزٖٗ ٟدٍ  ٦، خال زـؾؾ" م٦ ث٠ ال٩ " ٦ٕثٕٗ ، ثٜم٫ٙـ٩ ٣١ٟ ثألكٝغذ ٦ثٜزؾـ٫ح

ئ٨ٜ ثإلك١ٛؾـ٫ذ َٝد٨ ث٠ ٫ُد٦ؾ   ، ثٜم٫ٙـ٩ ٨َٝ ئـكجل ك١٫ٖذ ٟغٟٝذ خجٜكالظ
  . ٥٫َٝج َؾؾ ٠ٟ ثٜمخجح ثٜٖٝكي١٫٪ ٜٝزؾـ٫ح ٨َٝ غـح ثُٜهجخجر ٕ٪ ثٜه٠٫

٦َٙؾ ٟدإزٟـث  ، َجؾ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد ٦٤٦ ٫غق ث٣١ ٘ؾ غٙٗ ئ١طجفث ـثتُج 
٣١ٜٛ ٦ٕطة ٫ٕٟج ، ُٜكٛـ٫ذهغ٫ٖج زغؾس ٣٫ٕ ٠َ ثٜـغٝذ ٦ٟٛجكخ٥ج ثٜك٫جك٫ذ ٦ث

خُؾ ث٠ ٦كجتل ثإلَالٞ ٕ٪ ثٜٙج٤ـد ٘ؾ أ٤ٟٝر ٟإزٟـ٢ ثٜهدغٖ٪ ٦ث٠ ثٜدـت٫ق   
  . َخؾ ث١ٜجهـ ٫ٟز١ٍ ٠َ ٟٙجخٝز٣

ال٠ ثٜؽدالٔ خد٠٫ ـ٦كد٫ج    ، ٕجؾـٚ ث٠ كٖـ٢ ئ٨ٜ ثٜه٠٫ ٦٤ ثٜكخح  
  . ٦ٟهـ ٥ٟزٟذ خهؾث٘ز٥ج ٍٟ ثالزغجؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪، ٦ثٜه٠٫ ٛج٠ ٨َٝ ثمؾ٢
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٨َٝ ٤ؿ٢ ثٜغجل ئ٨ٜ ث٠ غل ٦َٟؾ ث١ُٙجؾ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ٦ًل ثألٟـ    
٦أؽؿر ثإلمجَجر ززـؾؾ خٛشـد َد٠  ، ثٜٖٝكي١٫٪ ٕ٪ ؾ٦ـز٣ ثُٜجؾ٫ذ ٕ٪ ثٜٙج٤ـد

  . ؽالٔ ثٜم٫ٙـ٩ ٦َخؾ ث١ٜجهـ
١َؾ٤ج أخؾ٧ ثٜم٫ٙـ٩ ثكزُؾثؾ٢ ٜالكزٙجٜذ غز٨ ال زإشـ َال٘زد٣ خُخدؾ     

ثش٠ٟ ٠ٟ خٙجتد٣   ١٢ًٟذ ١َؾال٠ زؤ٫٫ؾ ٟهـ ٜٟٝ، ث١ٜجهـ خُال٘ذ ث١ًٟٜٟذ خٟهـ
  . ـت٫كج ١ًٟٜٟٝذ

٦ٛج١ر ثٜٟٖجطؤد ثٜٛخـ٧ ٦٫ٞ ث١ُٙجؾ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكدي١٫٪ ٕد٪     
٦أٜٙد٨  ، ٕٙؾ ٕجطؤ ثٜـت٫ق َخؾ ث١ٜجهـ ثٜٟطٝق خغى٦ـ٢، ٘جَذ طجُٟذ ثٜٙج٤ـد

ؽيجخج ٫٦٘ج ٛج٠ ٣٫ٕ ؾٕجٌ ٠َ ثٜم٫ٙـ٩ أٟجٞ ٠ٟ ال ٫دؾـٚ ث٦ٜث٘دٍ ثُٜـخد٪    
٦ٍٟ ؿٜٚ ٕٙؾ ٦ط٣ ٜٝم٫ٙـ٩ ث٦ٜٝٞ ال١كغجخ٣ ٠ٟ . ٫١٫ذ٦ٟهجَح ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي

٦ٜزطج٦ف٢ ثٜغؾ٦ؾ ٕ٪ ٟكؤٜذ ثالزٖجٗ ٟدٍ  ، ثٜطجُٟذ ٕ٪ هؾؾ ٦ٟى٦ٌ خ٦ـ٫٘خذ
٦ٕ٪ ٥١ج٫ذ ؽيجخ٣ ٘ؾٞ ثكزٙجٜز٣ ٫ٜٖكع ثٜٟطجل أٟجٞ ، شٞ ؽيح ثٜم٫ٙـ٩، ثٜه٠٫

  . ثٜٟطٝق ٛ٪ ٫غجكخ٣ ٫٦زؽؿ ث٦ٟٜ٘ٔ ثٜؿ٩ ٫ـث٢ ١ٟجكخج
ٙجٜذ ٦كطل خؾل ؿٜٚ ثٜزٙؾ٫ـ ٦ٟٜٝ٘ٔ ث٦ٜي١٪ ٦٘ؾ ـٕو ثٜٟطٝق ثالكز  

  . ثٜغجفٞ ثٜؿ٩ ٣ٖ٘٦ ـت٫ق ث١ًٟٜٟذ ٜٝغٖجً ٨َٝ ثٜٙى٫ذ ثٜٖٝكي٫١٫ذ
، ٛؿٜٚ ٛج١ر ٤ؿ٢ ثٜكٖـد ئ٨ٜ ثٜه٠٫ خؾث٫ذ ؽالٔ ٟدٍ ثألـؾ٠ أ٫ىدج    

ٕفثـ ثٜم٫ٙـ٩ ثألـؾ٠ ُٜٟجٜطذ ٤ؿ٢ ثٜٙى٫ذ ٦ٜغس ثٜغ٦ٟٛذ ثألـؾ٫١ذ ٨َٝ ز٫ٖ١ؿ 
٤٦٪ ثٜزط٫١ؾ ثإلطخجـ٩ ٦زكد٫ٝع ثٜٙدـ٧ ثألٟج٫ٟدذ    ، ٟيجٜح ث١ًٟٜٟذ ثألـخُذ

. ٦ئ١مج  ٕـٗ ٜٝؾٕجٌ ثٜٟؾ١٪، ٦زغه٥١٫ج ٦ث٘جٟذ ُٟكٛـثر زؾـ٫ح ٜٖٝٝكي٠٫٫١٫
٦غج٦ل ث٠ ٫ٙيٍ ثٜيـ٫ٗ ٨َٝ ثٜٙجت٠٫ٝ ث٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٦ث١ًٟٜٟذ ٫ٓدؿ٫ج٠ ثٜٖـ٘دذ   

  . ٦خ٠٫ ثٜىٖذ ثٜمـ٫٘ذ ٦ثٜىٖذ ثٜٓـخ٫ذ ٜألـؾ٠، خ٠٫ ثٜٖٝكي١٫٪ ٦ثألـؾ١٪



 -132- 
 

ثٜهغٔ  ٤٦٣جطٟز، ثٜم٫ٙـ٩ ٛؿٜٚ ٟهجَح ٛخ٫ـد ٕ٪ ؾٟمٗ ٦طجخ٥ر  
  . ٦ثإلؿثَذ ثٜك٦ـ٫ذ

ٟج ١ٙل ئ٣٫ٜ ٟد٠ ث٠  ، ٛؿٜٚ أفَط٣ ٦٤٦ ٕ٪ خٓؾثؾ ٫زٖٙؾ ٦٘ثر ثٜٙجؾك٫ذ  
ثٜك٦ُؾ٫ذ كزز٦٘ٔ ٠َ ؾٍٕ ثٜزفثٟجز٥ج ١ًٟٜٟٝذ ٦ٜط٫ل ثٜزغـ٫ـ، ال٠ ثٜم٫ٙـ٩ 

 ٚ خدؾال ٟد٠ ث٠    ٟٛج ٫٘ل أـكل ٛزجتح ٠ٟ ٕٝكي٠٫ ئ٨ٜ ٫ٕز١جٞ ٫ٜغجـخ٦ث ١٤دج
ٕؿ٤ح ٦ٕـث ئٜد٨ ثٜكدٖجـد ثٜكد٦ُؾ٫ذ    . ٫ؽ٦ى٦ث ُٟـٛذ ثٜزغـ٫ـ ٕ٪ ث٦ٜي٠

  ٗ ٦يٝدح ثإلؿ٠ خف٫دجـد   ، ٦ثخـٗ ئ٨ٜ ثٜٟٝٚ ٫ٕهل ١٫ٖ٪ ٤ؿث ثٜؽخدـ ثٜٟؽزٝد
ٕكجٕـ ئ٨ٜ ثٜٙج٤ـد ٦أ٦َف ئ٨ٜ ئؿثَدذ ٕٝكدي٠٫   ، ٠ٜٛ ثإلؿ٠ ٜٞ ٫ؤز٣، ثٜك٦ُؾ٫ذ

  . ئؿثَذ زهـ٫ع خجك٣ٟ ١٫ٖ٪ ٤ؿ٢ ثٜز٥ٟذ
غىـ ثٜم٫ٙـ٩ ثغزٖجل ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ ٕد٪ ٘يدجٌ    1966ٞ ٕ٪ آؿثـ َج  

، 1956ْفد خؿٛـ٧ طال  ث٦ٜٙثر ثإلكـثت٫ٝ٫ذ خُؾ غـح ثُٜؾ٦ث٠ ثٜشالش٪ َدجٞ  
٦مج٤ؾ ٍٟ أَىج  ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ١ٟج٦ـد ٜٛزجتح ط٫ل ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكدي١٫٪  

ٕدج٥١ٟـر ؾٟد٦ٌ   ، ٦ٛج١ر كجَجر ٟألر ث٦ٖ١ٜق خجالَزفثف، ٕ٪ ؽج٠ ١٦٫ق
١جمؾ ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ؽيجخ٣ ١٤جٚ ٦ز٨١ٟ ٨َٝ ٛل ٟٝدٚ ٦ٛدل   ٦ث١ٜم٦د،٦، ثٜٖـظ

ـت٫ق َـخ٪ ث٠ ٠٦ٛ٫ ٍٟ مُح ٕٝكي٠٫ ٦ٍٟ ٖٛجغ٣ ٜزغـ٫ـ أـى٣ ٦٦ي١د٣  
  . ثٜٟغزل

، ٛج٠ ثٜم٫ٙـ٩ غـ٫هج ث٠ ز٠٦ٛ ثٜغ٦ٟٛجر ثُٜـخ٫ذ ط٫ُٟج ٕ٪ ث٫ٟٜؾث٠  
٦خ١ٟؤ٧ َد٠ ثٜز١ج٘ىدجر   ، ٦ث٠ ز٠٦ٛ ثٜٙى٫ذ ٦ٕٗ ثٜؽالٕجر ثُٜـخ٫ذ ثٜٟف١ٟذ

خل ٕـىدر  ، ٠ٜٛ ثٜز١ج٘ىجر ٦ُ٘ر ٨َٝ ـأك٣ خ٫ٓـ ئؾثـثز٣. ٜؾثتٟذثُٜـخ٫ذ ث
  . يـث ئ٨ٜ ثٜؾؽ٦ل ٕ٪ ثٜؽالٕجر ٦ث٨ٜ ؽ٦و ثُٜٟجـٚى٣٫َ ٕـىج ٦ث

٦ٛج١ر أ٨ٜ٦ ٤ؿ٢ ثُٜٟجـٚ ٍٟ ز١٦ق ٟٛج ؿٛـ١ج خكدخح زهدـ٫غجر      
٦ٛج١در ثٜشجٜشدذ   ، ٦1966شج٥٫١ج ٍٟ ثألـؾ٠ َجٞ ، 1965ثٜـت٫ق خ٦ـ٫٘خ٣ َجٞ 
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ط٫ض أ٦ ئَال٠ ٍٟ ثٜك٦ُؾ٫ذ ثٜز٪ أ٦ٖ٘ر ؾٍٕ ثٜزفثٟجز٥دج  ٤٦٪ هجٟزذ ؾ٠٦ ى
. ١ًٟٜٟذ ثٜزغـ٫ـ خغطذ ث٠ ثٜم٫ٙـ٩ ٫َٟل ُٜخؾ ث١ٜجهـ ٦ٜٝمد٫َ٦٫ذ ثُٜج٫ٟٜدذ  

٦٘ؾ َٟؾ ثٜم٫ٙـ٩ ئ٨ٜ ثٜؾٕجٌ ٠َ ١ٖك٣ ٦ث٨ٜ ثٜـؾ ٨َٝ ثٜغٟالر ثٜز٪ ٦ط٥در  
ـ٩ ٟٛج ز٨ٜ٦ ١ٟؾ٦خ٦ ثٜؾ٦ل ثُٜـخ٫ذ ٕ٪ ثٜطجُٟذ ثُٜـخ٫ذ ثٜؾٕجٌ ٠َ ثٜم٫ٙ، ئ٣٫ٜ

٦ؾ٦َث ٟج َؾث ثٜك٦ُؾ٫ذ ئ٨ٜ ، أ٫ىج ٦ثخـثف ٦ٟث٣ٖ٘ ث٦ٜي٫١ذ ٕ٪ ٟؽزٝٔ ث٫ٟٜجؾ٠٫
 . غؿٔ ز٥ٟذ ثال١غـثٔ ٠ٟ ٦٘جتٍ ثٜطٝكذ

ثطزٍٟ ٦فـث  ثٜؽجـط٫ذ ثُٜـح ٕ٪ ثٜؽـي٦ٞ ٜٝز٫٥ٟؾ ٦ئَؾثؾ ٟدإزٟـ     
٦زٙؾٞ خجكٞ ثٜمُح ثٜٖٝكدي١٫٪ خٟط٦َٟدذ ٟٙزـغدجر    ، ثٜٟٙذ ثُٜـخ٪ ثٜٟٙخل

ٛـ٫ذ ٜز٠٦ٛ أكجكج ٜؽيذ َـخ٫ذ مدجٟٝذ إلفثٜدذ آشدجـ    ٦َك ثَال٫ٟذك٫جك٫ذ ٦
٦ثغزؾٟر ث١ٟٜج٘مذ خ٥١٫ٟدج  ، ٦ثهيؾٞ ثٜم٫ٙـ٩ خ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ز١٦ق. ثُٜؾ٦ث٠

غ٠٫ يجٜح ٦ف٫ـ ؽجـط٫ذ ز١٦ق خٙهـ ثالطزٟجَدجر َٝد٨ ثٜد٦فـث  ؾ٠٦    
٦ز٦زـ ثٜط٦ شج٫١ذ غ٠٫ يجٜح ، ثٜم٫ٙـ٩ ٦ز٦كي َؾؾ ٠ٟ ث١ٟٜؾ٦خ٠٫ ٜز٥ؾتذ ثٜط٦

، ٕزع ثٜطخ٥ذ ثال٘زهجؾ٫ذ ٦ثكزؽؾثٞ كالظ ث١ٜٖي ٕ٪ ثُٜٟـٛذثٜم٫ٙـ٩ خىـ٦ـد 
٦ث١ز٨٥  ثألٟـ خاـطج  خغس ثٜط٦ث١ح ثٜك٫جك٫ذ ٦ٟٜىد٦ٌ ثٜخزدـ٦ل ٦زـٛد٣    

  . ٜٟإزٟـ ثٜٟٙذ ٜخغش٣ ١٤جٚ
٦غىـ٢ ثٜم٫ٙـ٩ ، 1967/ ٦29/8َٙؾ ٟإزٟـ ثٜٟٙذ ث١ٟٜزًـ خزجـ٫ؼ   

  . زٟـخُؾ ٟكج٦ٟجر ٦زجط٫الر ٕ٪ ز٦ط٣٫ ثٜؾ٦َد ئ٣٫ٜ ٜغى٦ـ ثٜٟإ
/ 29ثٜطٝكذ ثأل٨ٜ٦ ٕ٪ " ئكٟج٫َل ثألف٤ـ٩ " ثٕززع ثٜـت٫ق ثٜك٦ؾث١٪   
شٞ زغدؾس  ، ٦أ٨ٜٙ ٟٛٝذ ؾَج ٥٫ٕج ثٜط٫ٍٟ ئ٨ٜ ١خؿ ثٜز١جغـ ٦ثٜؽالٔ 1967/ 8

٦٘دؾٞ  ، ٦ٜؽن ٕ٪ ٟٛٝز٣ ث٦ٜىٍ ٘خل ث١ٜٛكذ ٦خُؾ٤ج" َخؾ ث١ٜجهـ " ثٜـت٫ق 
  . ث٘زـثغجز٣ ٫ٜٙجٞ َٟل َـخ٪ ٦ٟغؾ
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٦طدج  ؾ٦ـ  " ثٜٟٝدٚ ٫ٕهدل   " ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  َؾث شٞ زغؾس خج٘٪   
ثٜم٫ٙـ٩ ٦٘ؾٞ ؽيذ َٟل ززـثخي ٥٫ٕدج ثٜط٦ث١دح ثُٜكدٛـ٫ذ ٦ثال٘زهدجؾ٫ذ     

 : ٦أٛؾ ٥٫ٕج ٨َٝ ثٜٟخجؾب ثألـخُذ ثٜزج٫ٜذ ، ذ٦٫ثٜك٫جك
  . ال هٝع ٍٟ ئكـثت٫ل -1
  . ال زٖج٦و ٍٟ ئكـثت٫ل -2
 . ال زُج٫ل ٍٟ ئكـثت٫ل -3
  . ثٜٖٝكي٫١٫ذال ث١ٖـثؾ خٙخ٦ل أ٩ غل ٜٝٙى٫ذ  -4

ئؿ أغدق أ٠ ٟكد٫ـز٣ ٟدٍ ثٜٟٝد٦ٚ     ، ٦خ٫ر ثٜم٫ٙـ٩ ٕ٪ ١ٖك٣ أٟـث  
  . ٦ثٜـإكج  ٘ؾ يجٜر خؾ٠٦ ٕجتؾد

أٛدؾ  ، ٦ٜٟج ثكزإ١ٖر ثٜطٝكذ ثٜـثخُذ ٦ثألؽ٫دـد ٕد٪ ث٫ٜد٦ٞ ثٜزدجٜ٪      
ثٜٟطز٠٦ُٟ ٨َٝ ثٜغجطذ ئ٨ٜ ثٜك٫ـ ٕ٪ ؽي٦ثر ثُٜٟل ثٜك٫جك٪ ئٜد٨ طج١دح   

ٜٙـثـثر ٕؿٛـ٤ٞ ثٜم٫ٙـ٩ خج٠ طدؾ٦ل  ٦ثزط٦٥ث ئ٨ٜ ٦ىٍ ث، ثُٜٟل ثُٜكٛـ٩
ٕجَزؿـ ـت٫ق ثٜطٝكذ خج٠ ثٜٟٝد٦ٚ ٦ثٜـإكدج     . ثألَٟجل ٜٞ ٫خغس خٛج٣ٟٝ خُؾ
١َؾتؿ كؽـ ثٜم٫ٙـ٩ ٠ٟ أ٠ . ٦ال خؾ ٠ٟ ٦َؾز٥ٞ، ٜؾ٥٫ٞ ٟكإ٫ٜ٦جر ٕ٪ خالؾ٤ٞ

ثٜدالآر  " ١٫ز٥٪ ٤ؿث ثٜٟإزٟـ ؾ٠٦ ث٠ ٫زؽؿ ٘ـثـث ١جطغج آؽدـ ٫ْدـ ٘دـثـ    
ٕد٥١و  ، ثٜٟطز٠٫ُٟ ٦ثؽزدل ١ًدجٞ ثٜطٝكدذ    ٦ثهيؾثٞ ٍٟ خُو" ثألـخُذ 

أ١ج ٜكر ٟٝٛج الغـن ٨َٝ ثٜخٙدج  ٕد٪    –ثٜم٫ٙـ٩ ٫غٟل أ٦ـث٣٘ ٦٤٦ ٦ٙ٫ل 
أ١دج  ، ٦ٜكر ـت٫كج الغـن ٨َٝ ثٜخٙج  ٨َٝ ٛـك٪ ـتجكذ ثٜط٦٥ٟـ٫ذ، ثٜٟٝٚ

ج ١د ٦ٜٞ ٫خٗ ١ٜج ٟدج ١ؽكدـ٢ ال١  ، ٦ثغؾ ٠ٟ مُح ٠ٟ ثٜالطت٠٫ ٕٙؾ١ج ٛل م٪ 
ث٠ ثالزطج٢ ثُٜدجٞ ٕد٪   . ١َٝٙج ٦ٛـثٟز١ج ٦آٟج١ٜج٠ٜٛ٦ خٙ٪ ١ٜج ، ؽكـ١ج ٛل م٪ 

٦ال أكزي٫ٍ ث٠ أكج٤ٞ ٕد٪ ٤دؿ٢   ، ٤ؿث ثٜٟإزٟـ ال ٫مط١ُ٪ ٨َٝ ثٜٟمجـٛذ ٣٫ٕ
ـ   ٪٦ٜؿٜٚ ٕج١٪ أ٠َٝ ث١كغجخ، ثٜٙـثـثر ث٥ٜف٫ٝذ ٦ؽدـص ٟد٠   . ٟد٠ ثٜٟدإزٟ
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َـو ٣٫ٕ أكخجح ث١كدغجخ٣ ٟد٠   ، ثالطزٟجٌ ٦َٙؾ ٟإزٟـث هغ٫ٖج ٕ٪ ث١ٖٜؾٗ
٦يدجٍٜ ثٜهدغٔ   . ٜزجٜ٪ ْجؾـ ثٜؽـي٦ٞ ئ٨ٜ ثٜٙدج٤ـد ٦ٕ٪ ث٦٫ٜٞ ث، ثٜٟإزٟـ

، ٦ؾ٤ل ئؿ ٦طؾ٤ج زٙؾٞ ٘ـثـثر ثٜٟإزٟـ خؤىؽٞ ث١ُٜج٠٫٦ ٦خدجٜٙٝٞ ثُٜدـ٫و  
٦خؿٜٚ ١طغ٦ث ٕ٪ ئخٙج  ٦ٟى٦ٌ ، خ١٫ٟج أ٦ـؾر ١خؤ ث١كغجخ٣ ٕ٪ فث٫٦ذ ٦ٟٟٓـد

ٜٟج ٕـو ٠ٟ ـ٘جخذ ، ث١كغجخ٣ ٠ٟ ثٜٟإزٟـ ٟي٦ٟكج خ٫ُؾث ٠َ ث١زخج٢ ث٦ٟٜثي٠٫١
  . ٨َٝ٦ ثإلؿثَذ ٕ٪ ٤ؿث ثٜمؤ٠ ٨َٝ ثٜهغٔ

ـ  ، ٦ٜٞ ززؤؽـ ثٜىـخذ   ، 1967/ 1/ 14أ٩ ٕد٪  ، ٕخُؾ ث٘ل ٟد٠ مد٥
٦هٝر ئ٨ٜ ثٜم٫ٙـ٩ ٟؿٛـد ٘ؾ٥ٟج كخُذ ٠ٟ أَىج  ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ١ًٟٜٟدذ  

 :ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٠٦ٜ٦ٙ٫ ٥٫ٕج 
٦زغ٫ٙٙدج ٦ٜٝغدؾد ث٦ٜي٫١دذ ٦٦غدؾد     ، غـهج ٨َٝ ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪  

٦ز١٫ٟٛج ١ًٟٜٟٝذ ٠ٟ ثٜزهؾ٩ إلغخجي ثٜٟغج٦الر ٦ثإلطـث ثر ، ثٜٟكٝعث١ٜىجل 
، ثٜٟزـزخذ ٨َٝ ٘ـثـ ٟطٝق ثأل٠ٟ ثٜؿ٩ ٫كز٥ؾٔ زه٫ٖذ ثٜٙىد٫ذ ثٜٖٝكدي٫١٫ذ  

٠ُٝ١ ث٣١ الخؾ ٠ٟ ز١غ٫ٛٞ ٠َ ـتجكذ ثٜٝط١ذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫ذ ١ًٟٜٟٝذ ئؿث ٟج أـ٫ؾ ٥ٜدج  
٠ خجٜزُدج٠٦ ٟدٍ   ١٦يٝح ئ٫ٜٛٞ ثٜز١غ٪ ٦ٕـث ٠َ ـ٫جكذ ث١ًٟٜٟذ ٜززٟٛ، ثٜخٙج 

َ ، ؿ٩٦ ثٜـأ٩ ٠ٟ ئؽ٦ث١١ج أخ١ج  ٕٝكي٠٫ ذ ٫د ٠ٟ ث٦ٜه٦ل ئ٨ٜ ٫٘جٞ ٫٘دجؾد طٟج
  . زُٟل ٨َٝ ٟكز٧٦ ثألغؾثس، ٦ث٫َذ ١ًٟٜٟٝذ

خ١دج  َٝد٨ ٦َثٟدل    ، 1967/  12/  ٦24٘ؾٞ ثٜم٫ٙـ٩ ثكزٙجٜز٣ ٕ٪   
ٕٙؾ مُـ ث١د٣ ؽٝدٗ أفٟدذ    ، ٛج١ر ٦ـث ٤ج أ٦ىجٌ ٕٝكي٫١٫ذ ٦َـخ٫ذ ٦ؾ٫ٜ٦ذ

٦ث٠ َؾؾث ٠ٟ ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ال ، ٣ ٠ٟ ٟإزٟـ ٟ٘ذ ثٜؽـي٦َٞـخ٫ذ خج١كغجخ
٦ث٣١ ثهخع مؽهج ٫ْـ ٟـ٦ْح ٣٫ٕ ٜؾ٧ ثٜـأ٩ ثُٜدجٞ  ، ٫ـ٫ؾ٠٦ ثٜزُج٠٦ ٣ُٟ

٦ث٣١ ثهخع َختج ٨َٝ خُو ث٦ٟٜٝٚ ٦ثٜـإكج  ٦ث٣١ ٫طح ث٠ ، ثُٜـخ٪ ٦ثٜؾ٦ٜ٪
زد٪  ٫كزـ٫ع ٫٦ٖكع ثٜٟطجل ٫ٜٓـ٢ ث٠ ٫ؾٜ٪ خؾ٢٦ٜ ٦ث٠ ٫زغٟل ثُٜٟج١جد ثٜٛخ٫ـد ثٜ
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َجم٥ج ثٜم٫ٙـ٩ خهخـ ٟزغٟال ١َر ٦ؾالل ٦ز٥طٞ خُو ثٜٟٝد٦ٚ ٦ثٜـإكدج    
  . ٕ٪ كخ٫ل ثٜٙى٫ذ

٦ٜٞ ١٫ز٣ يخُج ؾ٦ـ ثٜم٫ٙـ٩ خؽـ٦ط٣ ٠ٟ ـتجكدذ ثٜٝط١دذ ثٜز٫ٖ١ؿ٫دذ       
٦ز٣ٖ٘٦ ٠َ ٟٟجـكذ ثُٜٟل ثٜـكٟ٪ ٦ثخزُجؾ٢ ٠َ ٟـٛف ثألغؾثس ثٜك٫جك٫ذ ٕد٪  

. ٟجؾثٟر ثٜٟإككذ ٘جتٟذ ال٠ ؾ٦ـ ثٜٟإكق ال ١٫ز٥٪ خؽـ٦ط٣، ثٜمـٗ ثأل٦كي
٦٘ؾ ًل ٫إؾ٩ ؾ٦ـ٢ ث٦ٜي١٪ ٦ث٦ٜٟٙ٪ ٨َٝ ثٜه٫ُؾ٠٫ ثٜٖٝكي١٫٪ ٦ثُٜـخ٪ ئ٨ٜ 

 . ٦غجل خ٣١٫ ٦خ٠٫ ث١ٜمجي ٦ثُٜٟل، ٦ث٨ٜ ث٠ أُ٘ؾ٢ ثٜٟـو، أ٦ثؽـ غ٫جز٣
٦ٟزجخُدذ ثٜك٫جكدذ   ، ٜٙؾ ٦ثهل ثال٤زٟجٞ خجٜمإ٠٦ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ٦ثُٜـخ٫ذ  

٦ٛج١ر ٜد٣  ، ط٦الر ٕ٪ ث٦ٜي٠ ثُٜـخ٪ٙجٞ خ٦ٍٟٕ٘ ث٦ٟٜثي٠ ثُٜجؾ٩  ٠ٟثُٜجٟذ 
، ٦َٙؾ ٟإزٟـثر هغ٫ٖذ، ٜٙج ثر ٛش٫ـد ٍٟ ث٦ٟٜثي٠٫١ ٦ثٜٟكإ٠٫ٜ٦ ١٤ج ١٤٦جٚ

٦٘دؾ  ، ٦أٜٔ ٛزخ٣ ث٫ٜٟٙذ ٦ث٫١ٜٓذ خجٜزطجـح ثٜز٪ ٟـ خ٥دج ، ٦ٛزح ـكجتل ٛش٫ـد
٦٘دؾ  ، ٛزخ٥ج خُؾ زٙجَؾ٢ ٨َٝ٦ ٟؾ٧ ثٜك٦١ثر ثالش١ز٪ َمـد ثألؽ٫ـد ٠ٟ غ٫جز٣

٦أ١د٪  :أهؾ٘جت٣ خُؾ أكجخ٫ٍ ٫ٝ٘ٝذ ٠ٟ ثكزٙجٜز٣ ٘جل ٥٫ٕدج  ٛزح ـكجٜذ ئ٨ٜ أغؾ 
ؽ٫ـ ٜٙى٫ز١ج ١ٟ٦ًٟز١ج ٦كؤًل ٕ٪ ؽؾٟذ ث١ٜىدجل   ٧أـط٦ ث٠ ٠٦ٛ٫ ٫ٕٟج طـ

٫٦غىدـ١٪ ٘د٦ل ألغدؾ    . ثُٜـخ٪ ٦ٕٝكي٠٫ ٕ٪ ي٫ُٝز٣ غز٨ ث١ٜٖق ثألؽ٫ـ
٦ٜ ثيُٝزٞ َٝد٨ ث٫ٜٓدح الؽزدـزٞ    :٘جل ٣٫ٕ ، ثٜٙؾٟج  ٠ٟ ثٜه٫ٕ٦ذ ٟج أغك٣١

ث٠ هلل ؽد٦ثن ٕد٪ ثألف١ٟدذ ٦ثأل١ٟٛدذ     : ٦ٕث ؿٜٚ خ٦ٙل آؽـ شٞ أـؾ، ث٦ٜثٍ٘
  . ٦ثألمؽجن
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 الفصل الخبشع
 ةـــــــــــاتمـــــــالخ

 

ثٜم٫ٙـ٩ خيل ٕٝكي٠٫ ٦ٕدجـق  أغٟؾ  ٥ٕؿث ٦٤ ثألكزجؿ، ٦خُؾ  
٦زز٨١ٟ ٦ٜ ٛج٠ ١َدؾ٤ج  ، ثُٜـح ١ٟ٦جىل ؾ٦ٜ٪ زٖؽـ خ٣ أ٫ذ أٟذ ٨َٝ ثألـو

  . ٟش٣ٝ أ٦ مخ٣٫ خ٣
 . ٦ـ٥ُٕج َج٫ٜذ ٕ٪ أغٝٚ ثًٜـ٦ٔ ًٟٝذ، خؤٟج١ذ ٦ئؽالن غٟل ثٜـث٫ذ  

٦ث١مؤ ثٜٟطٝق ث٦ٜي١٪ ثٜٖٝكدي١٫٪ ٫ٜٛد٠٦   ، أ٦طؾ ث٫ٜٛج٠ ثٜٖٝكي١٫٪ ٠ٟ ثُٜؾٞ
٦ثٜهدـثٌ  ، ٜز٦ٙؾ ث١ٜىدجل ، ٦أ٘جٞ ١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ، ٟذألخـٜٟج٠ ث

كزؽٝن ٟج ثكزيجَر ٠ٟ ز٦ال زفثل زٛجٕع ٦، ثٜك٫جك٪ ٦ثُٜكٛـ٩ ىؾ ثُٜؾ٦
ث٦ٜي٠ ٠ٟ خـثش٠ ثُٜؾ٦ ثٜٟزـخن ٦ث٩٦ٜٙ خكالظ أًَٞ ؾ٦ٜذ ٕ٪ ثُٜدجٜٞ  ثـو 

٦طٍٟ ثٜٖٛج ثر ٦ثٜٙؾـثر ثٜٖٝكي٫١٫ذ ثٜمجخذ ٦ثٜٟشٖٙذ ٕ٪ ٟـٛدف  ، ث٦٫ٜٞ أٟـ٫ٛج
  . ثألخغجس ثٜٖٝكي٫١٫ذ

٦خُدؾ أ٠  ، ٦خٟج ٫مخ٣ ثُٜٟطفد، ٦ٛل ٤ؿ٢ ثٜٟإككجر ٘جٟر ٠ٟ ثُٜؾٞ  
خل ٦زكج ٦ٜث خ٦٘جغدذ  ، مُح ٕٝكي٠٫ئ١٘جٌ ثُٜجٜٞ خؤ٣١ ال ٦ط٦ؾ ١٤جٚ ٜ ٦ثغج٦ٜ

شدٞ خٖدو ثُٜٟدل    ، أ٠٫ ٦٤ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ؟؟؟ ٛل ؿٜٚ زٞ خ٠٦ُ ثهلل أ٦ال
ثٜؿ٩ ٦ثهل ثُٜٟل ٕ٪ ث٫ٜٝل ٦ث٥١ٜجـ ؾ٠٦ ٛٝدل ٦ال  ، ثٜؾثتٞ ٦ثٜؾإ٦ح ٜٝم٫ٙـ٩

٦٤٦ ٫ؾ٦َ  ٣مـ٣٘ ٦ْـخ، ٦ـثظ ٫ط٦ح أ٘يجـ ثُٜجٜٞ ثطٍٟ مٟج٣ٜ ٦ط٦١خ٣، ٟٝل
٦خُؾ ى٫جٌ ٦مزجر َٟل ٣ٜ ثالكدزُٟجـ  ، ٟج أـثؾ غز٨ زٞ ٣ٜ، ٜٙى٫ذ ٕٝكي٠٫
ث٦٫ٜٞ أهخغر ثش٠٫١ ) ٦ؾثٞ غ٦ثٜ٪ ؽٟكذ َمـ َجٟج ١ٟؿ ث١ٜٛخذ ، ثٜٓـخ٪ خط٥ؾ

  . ٦1948ٕٙؾث٠ ثٜخالؾ ٕ٪ َجٞ ( ٦ؽٟك٠٫ َجٟج 
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ث٫ٜد٦ٞ طدج٤فد   ، ٤٦ج ٦٤ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٫طؾ٤ج غ٠٫ طدؾ ثٜطدؾ    
ثال١زٖجىذ ثٜٟخجـٛذ خمدٛل ثؾ٤دل   خُؾ ئ١طجفثر ، ٦ٟكزُؾد ٜزغٟل ٟكإ٫ٜ٦جز٥ج

٦ثؿ٤ل ثٜؽه٦ٞ ثألَؾث  ثٜؿ٠٫ ٛش٫ـث ٟج ـث٦١٤ث ٨َٝ غز٫ٟذ ، ثالؽ٦د ٦ثألهؾ٘ج 
  . ٨َٝ٦ ؿخغ٥ٞ خُى٥ٞ خُىج، ثغزـثح ثٜٖٝكي٠٫٫١٫ خُى٥ٞ ٍٟ خُو

٦ثكزيجٌ ثٜم٫ٙـ٩ خط٥ؾ٢ ثٜمؽه٪ ٦ؾ٠٦ ُٟج١٦دذ ٟد٠ ز١ًد٫ٞ أ٦      
٪ ٦٫٦غؾ هد٣ٕ٦ٖ ٫ُ٫٦دؾ   ٟكجَؾد ٠ٟ ٕتذ أ٦ غفح أ٠ ٫طٍٟ ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫

ئ٣٫ٜ مؽه٫ز٣ ث٫ٟٟٜفد ثٜز٪ غج٦ل ثالؽ٦د ٦ثألهدؾ٘ج  ٦ثٜؽهد٦ٞ ٦ثألَدؾث     
  . يٟك٥ج ٦ئفثٜز٥ج ٠ٟ ث٦ٜط٦ؾ

  . ٤٦٪ زطـخذ ٕـ٫ؾد ٜٞ ٫ؽى٥ج أغؾ ٠ٟ ٘خل  
أز٫ع ٣ٜ ٦٤٦ ثٜالطة ثٜؿ٩ ال ٦يد٠ ٜد٣ ث٠   ، ٦ثٜم٫ٙـ٩ ف٫َٞ َٟالٗ  

٦ٝٚ ٦ثٜـإكج  ٤٦د٦ ٜد٫ق   ئ٨ٜ طج١ح ثٜٟ، ٫طٝق ٕ٪ ٟإزٟـثر ثٜٟٙذ ثُٜـخ٫ذ
خطدـأد  ، ٦ث٠ ٫ؽجيخ٥ٞ ١٫٦ج٘م٥ٞ ١ٟج٘مدذ ث١ٜدؾ ١ٜٝدؾ   ، خٟٝٚ ٦ال ـت٫ق ؾ٦ٜذ

 . ٦مطجَذ ١جؾـز٠٫
٦ث٣١ ٕدجـق ث١ٟٜدجخـ   ، ٦ثٜم٫ٙـ٩ ٫م٥ؾ ٣ٜ ثٜط٫ٍٟ خؤ٣١ ثٜؽي٫ح ث٢٦ٖٟٜ  

٦٤٦ هجغح ثٜؿثٛـد ٦ثٜغجًٕدذ ثٜزد٪ ٛج١در    ، ثٜٟغ٫ٝذ ٦ثٜؾ٫ٜ٦ذ ؾ٠٦ ١ٟجفٌ
  . ١ز٥جٟىـح ثألٟشجل خز٦٘ؾ٤ج ٦ٟزج

٦ؾثٍٕ ٠َ َـ٦خذ ٕٝكي٠٫ خٛل ٟدج  ، ثغح ثٜم٫ٙـ٩ ٕٝكي٠٫ غخج طٟج  
٦طج٤ؾ ٕ٪ كخ٫ل ٕٝكي٠٫ خٝكج٣١ ٣ٟٝ٘٦ خهدالخذ ١َ٦دجؾ ٦ؾ٠٦   ، ٫ٟٝٚ ٠ٟ ٦٘د

ٟطجٟٝذ أ٦ ١ٖجٗ ألغؾ غز٨ ثهخع ـٟفث ٜٟـغٝذ زجـ٫ؽ٫ذ ٠ٟ ٟـثغل ث١ٜىدجل  
  . خل ٦ثٜؾ٦ٜ٪ ٦ثإل١كج١٪ أ٫ىج، ثٜٖٝكي١٫٪ ٦ثُٜـخ٪

، ثٜٛش٫ـ ٠ٟ ث٦ُٟٜ٘جر ٦ثُٜـث٫٘ل ٦ثٜؾكجتق ٦ثٜغٖدـ ٦ثٜٟيخدجر  ٦ثط٣   
 : ٦ـْٞ ؿٜٚ ثكزيجٌ ثٜؽـ٦ص ٨َٝ ثُٜجٜٞ خا١طجفثر ٤جتٝذ ٥١ٟج ، ٣١ٜٛ ٍٟ ؿٜٚ
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١ًٟٟذ ثٜزغـ٫ـ ثٜٖٝكي٫١٫ذ ث٫٦ٜٙذ ٦ثٜٖجَٝذ ٦ؿثر ث٦ٜط٦ؾ ٦ثٜغىد٦ـ    -1
٤٦٪ ثـكؼ ٦ثم٥ـ ٠ٟ أ٫ذ زطـخدذ  ، ٦ثٜـه٫ؾ ٦ث٦ٜف٠ ٕ٪ ٛجٕذ ثٜٟطجالر

خل ـخٟدج ٕد٪ ثُٜدجٜٞ    ، ٦ث  ٨َٝ ثٜه٫ُؾ ثٜٖٝكي١٫٪ أ٦ ثُٜـخ٪ٟٟجشٝذ ك
  . ثٜشجٜس خؤكـ٢

خ٫ٙذ ثٜز٫ً١ٟجر ٦ثٜٟإككجر ثٜز٪ كخٗ ؿٛـ٤ج ٦ال ١طؾ غجطدذ ئٜد٨     -2
  . ئَجؾد ؿٛـ٤ج

ٕدج٠ مدُٝذ   ، ٦ثؽ٫ـث ال ٫ك١ُ٪ ئال أ٠ أ٦٘ل ١ٞ ٘ـ٫ـ ث٠٫ُٜ أخج ٟجف٠ 
٠ ١ًٟٟدذ ثٜزغـ٫دـ   ٦ث، ث١ٜىجل ثٜز٪ أىؤز٥ج ال زفثل ٟز٦٘ؾد ٟمُذ زمٍ ٦١ـث

ثٜز٪ أ١مؤز٥ج ٟج فثٜر ز٦ثهل ٟك٫ـز٥ج ٦زغـف ٟٛجكدخ٥ج ٟكدز٥ٟٝذ ـ٦غدٚ    
ثٜٓج٫ٜذ ٤٦٪ ٟج فثٜر غز٨ ٤ؿ٢ ثٜكجَذ ٦خُؾ ٟـ٦ـ شالش٠٫ ك١ذ زٙـ٫خدج َٝد٨   
ئ١مجت٥ج ٦ـْٞ زٝٙ٪ ثٜىـخجر ٦ثٜهؾٟجر ٠ٟ ؾثؽل ه٥ٕ٦ٖج ٠ٟ٦ ئؽ٦ث٥١ج ٕ٪ 

َؾ٦ مـق ٦ؽهٞ ٫١َؾ ٠ٟ٦ ، ثٜٟغ٫ي ثُٜـخ٪ ٦أهؾ٘جت٥ج ٕ٪ ثٜٟغ٫ي ثٜؾ٦ٜ٪
أهدخغر  ، ٠ٟ٦ ؾ٦ل ٟغؾؾد ٦غج٘ؾد، زٟش٣ٝ ئكـثت٫ل ٦ثالكزُٟجـ ثٜٓـخ٪ َجٟذ

، أ٦٘ل . خُؾ ث٫٥١جـ ثالزغجؾ ثٜك٫ٕ٦جز٪ ثٜهؾ٫ٗ ث٦ٜٙد ثألًَٞ ٦ث٦ٜغ٫ؾ ٕ٪ ثُٜجٜٞ
٦ٟدج فثل  ، ٟج فثٜر ث١ًٟٜٟذ ٦ٟط٦ؾد ٦غجىـد ٫١ْ٦ذ خـهد٫ؾ٤ج ٦٦ف٥١دج  

ٜٟٟٝدجر ٦ث١ٟٜجكدخجر ئٜد٨ ٤دؿ٢     ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ ٫ـٍٕ ـأك٣ ٣٫١٫َ٦ ٕ٪ ث
٦ثٜز٪ أهخغر ثٜٟٟشل ثٜمـَ٪ ٦ث٦ٜغ٫دؾ  ، ثٜز٪ كخٗ ٜٚ أ٠ أ١مؤز٥ج، ث١ًٟٜٟذ

  . ٜٝمُح ثٜٖٝكي١٫٪
ـْدٞ ثكدزٟـثـ   ، ٟج فثل ٫ُٝٗ ٥٫َٝدج ث٬ٟدجل  ، ٦ثٜمُح ثٜٖٝكي١٫٪ 

  . ث١ٜف٫ٔ ٦مؾد ثٜطـثظ ٦٘ك٦د ثٜفٟج٠ ٦ًٝٞ ثإلؽ٦ث٠
٥ٟ٦ٟدج  ، ثالغزالل ٦زـكدؼ  ١٦غ٠ ١ُٝٞ َٝٞ ث٠٫ٙ٫ٜ ث٣١ ٥ٟٟج يجل خٙج  

، زـٚ ٦ـث ٢ ٠ٟ ١٘جخل ٦٘٦ٟزذ ٨َٝ مٛل ٟكزُٟـثر ٨َٝ ثألـو ثٜٖٝكي٫١٫ذ
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 ٚ ٘جتٟدذ  ، ٕج٠ ؾ٦ٜذ ٕٝكي٠٫ ثٜز٪ َٟٝر ٥ٜج ٕ٪ ط٫ٍٟ ٟـثغل ١ىجٜٚ ٦غ٫جزد
  . خ٠٦ُ ثهلل

٦طفث٢ ثهلل ؽ٫ـث ٨َٝ ٟج خؿل ، ٦ثك٣١ٛ ٕك٫ع ط١جز٣، ـغٞ ثهلل أخج ٟجف٠ 
٦َ٦و ثألٟذ ٣١َ ؽ٫ـث،٫١٤٦تدج  ، يج٘ذ ثٜخمـ ٠ٟ ط٥ؾ ٦زُح ٫ٛجؾ ٠٦ٛ٫ ٦ٕٗ

  . ُٜٛج خٟج أ١طخر ٠ٟ أخيجل
ثطز٥ؾر أ٠ ثـ٥٫٦ج ، ٤ؿ٢ ٤٪ ٘هذ ثٜم٫ٙـ٩ ثٜخيل ثٜٖٝكي١٫٪ ث٦ٟٜٓثـ 

٦ث٠ ٛج٠ ٫ْـ ؿٜٚ ٕج٠ ثٜٟٛجل ، خؤٟج١ذ ٦ؾ٘ذ ٦ثؽالن ٕج٠ أهخر ٥ٕؿث غكخ٪
  . ٦ثٜغٟؾ هلل ـح ثُٜج٠٫ٟٜ، هلل ٦غؾ٢

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 


