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يكنسله ةعماج

 )يرفص8ه( ي8حابص8لا ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا ن8ب )حول8س( حيم8س اهبت8ك يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ،ةر88888888ماس88888888لا راب88888888خأ -.ب .أ ة88888888ير88888888ماس88888888لا ة88888888يرود88888888لا ي88888888ف تر88888888شُنو ة88888888يربع88888888لا88888888ب )ّصا88888888ق ،ر88888888ها88888888م ر88888888جا88888888ت ،٢٠٠٢-١٩٣٢(
 ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٣٥-٣٣ .ص ،٢٠١٦ راذآ ٢٠ ،١٢١٤-١٢١٣دد8ع
 ة8ير8ماس8لا ةي8مارآلا وأ ة8يربع8لا :تا8يد8جبأ ع8برأ وأ طوط8خ ةع8برأ8ب تاغ8ل ع8برأ لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت
 يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا فور8حلا8ب موي8لا فورع8ملا ،م8يدق8لا يربع8لا ّط8خلا8ب
 ّط8خلا8ب )ةي8ناب8سإلاو ةي8نا8ملألاو ةيس8نرف8لا لث8م اًض8يأ ىر8خأ تاغ8ل ا8ًناي8حأ( ة8يزيل8جنإلا ؛ي8برع8لا م8سر8لا8ب ةي8برع8لا ؛ي8لاح8لا
 .ينيتاللا
 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م ّعزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م اهي888ف نو888كرت888شم كان888هو ،طق888ف ير888ما888س ة888ئام888نامث888لا ة888بار888ق ،نو888لو888حو سل888با888ن ي888ف ير888ما888س تي888ب
 ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا8ب
 ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل888ْجن ،)ينس8حو ني8مألا( تف8يو مي8ماين8ب ،نيقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك
 ة88يرود88لا ي88ف ىر88خأ ة88ير88ما88س ةّص88ق ن88ير88شع ع88م )ة88ياهن88لا ي88ف ها88ندأ ةتبث88م( ةفلتخ88م ة88ياور88ب ةّصق88لا هذ88ه تم88جر88ت د88ق تن88ك
 ن8ير8شت ١٠ ،١١٠٠ ددع8لا ،٦٢-٤٧ .ص ،٢٠١١ لول8يأ ٢٦ ،١٠٩٩-١٠٩٨ ناددع8لا ،ةر8ماس8لا راب8خأ -.ب .أ ة8ير8ماس8لا
 عال888طالا ي888ف ب888غارل888لو ةي888نورتك888لإلا ع888قاو888ملا ن888م د888يدع888لا ي888ف ا8888ًعاب888ت تام888جرت888لا هذ888ه تر888شنو ام888ك .٧٢-٥٧ .ص ،ي888ناث888لا
.يرماسلا يبعشلا صصقلا نم ،ةداحش بيسح :لغوغ يف ثحبلا

 يلص8ف ي8ف م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع ،ماي8خ ي8ف نكس8ت ةف8ئاط8لا ت8نا8ك اهي8ف يت8لا ،ةرتف8لا كل8ت ن8ع ليلق8لا الإ ،ان8ُباب8ش ر8كذ8ي ال”
 ةك8888يرأ وأ يب8888شخ دنس8888م ىل8888ع نوقلت8888سي ،ازو8888ل ة8888ير8888ق ي8888ف ةحيس8888ف توي8888ب ي8888ف نونكس8888ي ّلك8888لا ،موي8888لا .فيص8888لاو عي8888بر8888لا
 ج888مار888ب ن888عو ةد888يد888جلا ةنجل888لا ،ءا888بر888هكلا ماظ888ن ة888يوق888ت ،يراج888ملا هاي888م ةّط888خ ن888ع ،كاذ ن888عو اذ888ه ن888ع نور888ثرث888يو )ا888فو888ص(
 .لبجلا ىلع انؤابآ اهاضق يتلا ،اًّقح ةيساقلا ماّيألا كلت ّلكلا ىسنيو ،ءاملا ،ةفاظنلا نع ،ةعونتملا طيطختلا
 لفق8888لا8888ب( ماك8888حإ8888ب تيب8888لا با8888ب نولفق8888ي ،مون8888لا ى8888لإ عيم8888جلا يوأ8888ي ،ليل8888لا ن8888م ةر88888ّخأت8888م ة8888عا8888س ي8888ف وأ ،ءاس8888ملا ر8888خآ ي8888ف
  تابيشخت8لا ي8ف نك8س ن8م نا8كو ؟ّرا8م ّلك8ل ة8فوشك8ملا مايخ8لا ن8ع كاذت8قو رّكف8ي نا8ك ن8َم .ل8خاد الو جرا8خ ن8م ال ،)جالز8ملاو
؟ةقرسلا نم اهيف ام نيمأتو ،ةبيشختلا لافقإ نكمملا نم ناك له نكلو ،اًضيأ

 تعيت88با د88ق الدن88ص وأ ءا88نإو ،ان88ه ن88م ثا88ثأ ةعط88ق طقتلي88ل ة88غوار88م ةيهت88شم اًد88ي ّدم88ي ،راوج88لا ي88ف ّر88م ن88م ّلك88ل ًة88ضر88ع ّان88ك
 تح8ت وأ ،نضح8لا قام8عأ ي8ف ،همس8ج ىل8ع ليل8ق لا8م ن8م ه8يد8ل ا8م ظف8ح ّلك8لا .ةل8يو8ط ةّد8م لال8خ ي8ف ر8خّدا لام8ب ،ًاث8يد8ح
 .لاطنبلا مازح تحت ،يلخاد بيج يف وأ ،طبإلا
 ط8بر8ن ّان8ك ،مونل8ل ان8با8هذ ليب8ق .ماك8حإ8ب ةميخ8لا قال8غإ نكم8ي ال .ةق8ئا8ف ة8يانع8ب ان8تاي8جا8ح ة8سار8حل اًل8يو8ط ًات8قو سّرك8ن ّان8ك
 ي88ف ا88م ءي88ش/ضر88غ ن88ع ًاث88حا88ب ،ءا88ش ىت88م هد88ي ّسد88ي نأ ب88غار ّل88ك ناك88مإ88ب نا88ك ه8ّ8نأ الإ ،ةحتف88لا يب88نا88ج تاقل88ح اًّدي88ج
 .ةميخلا عطق تحت نم ديلا ّسد ّىتح وأ ،ةميخلا



 هتــّمه888م ت888نا888ك ،ة888ير888خسلل ا888يو ،ليل888ق ة888ير888ق ن888م ،ّينق888لا ريص888ن ي888برع888لا نا888ك ،ةعمس888لا يّئي888سو ني888فورع888ملا صوصل888لا ن888م
 ي88ف نو88ير88ماس88لا ب88غر ،ع88قاو88لا ي88ف .حسف88لا نا88بر88ق تاريضح88ت ي88ف نيلغشن88م نو88نوك88ي ا88مدن88ع ،ني88ير88ماس88لا ماي88خ ة88سار88ح
 ،ة88يرق88لا ل88هأل اًض88يأ ةب88ير88ض ع88فدو ،ليل88ق رف88ك ن88م ني888888َسرا88ح ةر88جأ ع88فد88ل نيم88غْر88ُم او88نا88ك مه8ّ8نأ الإ ،ه88تا88مد88خ ن88ع ءانغت88سالا
 ةداع888لا هذ888ه .حسف888لا ديع888ب لافت888حالا ّو888ج ة888يرق888لا ءان888بأ ريكع888ت مد888ع نامض888ل ك888لذو ،نا888برقل888ل ةّدع888ملا فار888خلا ن888م فور888خ
 لال8ط ن8ب ني8سحلا[ اه8لاط8بإ8ب ر8مأو ،ةيم8شاه8لا ةكلم8ملا شر8ع ني8سحلا ءالت8عا ّىت8ح ،نينس8لا تار8شع تّرمت8سا ،ةر8يّر8شلا
 .]١٩٩٩-١٩٥٢ اكلم همكح ةّدم ،١٩٩٩-١٩٣٥ ،يمشاهلا نيسح نب هللا دبع نب
/ضار8غأ’ ءاف8خإ ي8ف ،ة8ضرتف8ملا ة8سار8حلا ةيغ8ب ،ني8ير8ماس8لا ماي8خ ني8ب ه8فاوط8ت لالغت8سا ي8ف ة8صر8ف ة8يأ ريص8ن تّوف8ي م8ل
 نو88ثداحت88ي نو88ير88ماس88لا نا88ك ،حسفل88ل ع88باس88لا موي88لا ،ةّص88ملا ديع88ل ة88ياه88ن ّل88ك ي88ف ه8ّ8نأ ى88لإ ة88لاح88لا تل88صو .ةفلتخ88م ‘ءاي88شأ
.تقرُس دق مهل ضارغأ نع
 مس88قأو ،ني88ُهأ ه8ّ8نأ88ك هه88جو مّهج88ت ،همّهت88ي ا88م صخ88ش نا88ك اذإو .هّصخ88ي ال ر88مألا ّنأ88كو ،مايخ88لا ني88ب ه88لاوج88ت ريص88ن ع88با88ت
 ع88م ني88ير88ماس88لا د88حأ رار88صإ ة88لا88ح ي88فو .ه88ماه8ّ8تا ن88م ىت88ح اوش88خ .تا88سالت88خالا ي88ف ه88ل عل88ض ال نأ هّيب88ن ن88قذ88ب ةّر88م ف88لأ
 ه8ّنأ لوق8لا ةل8فا8ن ن8م .قراس8لا ىل8ع روثع8لا8ب ‘عّوطت8ي’و ى8ضري8ف فط8لو ة8ّقر8ب ريص8ن ع8م ثّد8حتي نا8ك ،ة8قر8سلا عا8جرإ ،ك8لذ
 قاّر8س .ةع8ساو8لا هتلي8ح ىل8ع ةم8سد ةأ8فاكم8ب ىظ8حي ريص8ن نا8كو ،اهب8حا8ص ى8لإ داع8ت ة8قر8سلا ت8نا8ك ،تالاح8لا بل8غأ ي8ف
 !اضيأ رجألا ىضاقتيو
 ةر8ئاد8لا ‘ةبعل8لا’ هذ8ه ي8ف كرت8شت نأ ت8َبأ ،ة8قد8ص مي8هار8بإ ن8ب )تف8ي( ينس8ح يّم8ع ة8جوز ،ةي8سور8لا ة8يدوهي8لا ي8ه ،ةد8حاو
 تادا888ع ع888م مل888قأتل888ل ا888هد888هج ّل888ك ة888لذا888ب ءي888ش ّل888ك ي888ف اهلع888ب باق888عأ ي888ف تب888هذ اه8ّ88نإ .ني888ير888ماس888لاو سراح888لا/ّصل888لا ني888ب
.اهكولس ريياعم عم شامتت مل ريصن لامعأ ّنأ اّلإ ،كلذ يف تحجنو ،ةفئاطلا
 .ك88لذ نا88ك ىت88مو في88ك مهف88ت نأ عيطت88ست الو ،ةميخ88لا ن88م قر888888ُس د88ق ةوهق88لا ق88ير88بإ ّنأ اه88جوز ى88لإ م88ير88م تك88ش ،مو88ي تاذ
 هنّقل88ت نأ م88ير88م ترّر88ق .سراح88لا ريص88ن وح88ن ماه8ّ8تالا عب88صإ ه88888ّجو ّلك88لا .اض88يأ ياش88لا ق88ير88بإ ىفت88خا ،ني88موي88ب ك88لذ دع88ب
 ي8ف .ةّوق8لا8ب تال8ئاع8لا ني8ب تا8فال8خ ة8يوس8ت ي8ف ،ةّر8م ن8م رث8كأ اه8جوز تد8عا8س د8ق ت8نا8كو نيت8يّو8ق ني8عارذ تاذ اه8ّنإ ،ا88888ًسرد
 ىنت888قا ر888سو888ملا اه888جوز ّنأ ا888هداف888م ،ة888عا888شإ م888ير888م ت888عا888شأ ،حسف888لا نا888بر888ق مو888ي ،لّوألا ر888هشلا ن888م ع888بار888لا ،ر888حنلا مو888ي
 تر88شتنا .هتمي88خ ي88ف عو88ضو88م نوز88خملا اذ88ه ل88كو ،ني88ير88ماسل88ل هعيب88ل ،يقش88مد88لا ينطق88لا شامق88لا ن88م اًريب88ك ا8ً8طايت88حا
.نيتفهرملا سراحلا ريصن ْينذأ تلصو ّىتح ،رخآل دحاو نم ةعاشإلا
 ةميخ8لا م8حتقيل ،حسف8لا نا8بر8ق ة8حا8س ي8ف ني8ير8ماس8لا ّل8ك اهي8ف د8جاوت8ي يت8لا ،ة8صرف8لا ّلغت8سيس اًريص8ن ّنأ8ب م8ير8م ت8فر8ع
 ةرظتن8م ةقلغ8ملا ةميخ8لا ي8ف تيق8ب ،نيلفتح8ملا ى8لإ م8ير8م ّمضن8ت م8ل .كان8ه هدو8جو قّد8ص ذإ ،شامق8لا نوز8خم ن8م ة8قر8سلل
 فار88خلا فيظن88ت ي88ف نيلغشن88م عيم88جلا نا88ك امني88ب .ةميخ88لا ي88ف ا88هد88جاو88ت فشكن88ي الئ88ل ًءو88ض لعش88ت م88ل .ربص88ب اًريص88ن
 .هيدي يف عقتس ةريبك ةمينغ ّنأب ،ةقثلا لك اًقثاو ريصن راس ،ةروحنملا
 .اًد8حأ ر8ي م8لو اًلام8شو ًانيم8ي تفت8لا .قلغ8ملا ل8خد8ملا ل8صو نأ ى8لإ ،ةميخ8لا لاب8حو دا8توألا ني8ب )طنطن8ي( زفق8ي ريص8ن نا8ك
 لوا888حو ،اًّدي888ج ةقلغ888ملا ةحتف888لا ي888ف ّقش888لا ناك888م ة888برد888ملا هدي888ب صح888ف اًلّوأ .ة888قر888سلا ذيفنت888ل ز888ها888ج ءي888ش ّل888ك ّنأ ه888ل اد888ب
 .هْمطَخ ناك ّسُد وضع لّوأ ّنأ يهدبلا نمو ،ّقشلا ربع هسأر ّسد عيطتسي اميك ،هعيسوت ةيوقلا هعباصأب
 اًد88حأ ّنأل د88يازت88ي م88لأ88ب ّس88حأ ،د88يد88ش ر88عذ88ب بي88ُصأو ،ةّر88غ ني88ح ىل88ع ريص88ن َّنأ ،هه88جو ي88قا88ب ّسد ةع88بات88م هت88لواح88م لب88ق
 ة888عر888سم َتب8َ88ثَو ،ةيب888هذ888لا ةظ888حللا هذ888ه اًل888يو888ط ترظت888نا يت888لا م888ير888م اه8ّ88نإ .ي888خر888ي الو ،ةّوق888ب همط888خ بذ888جي ةميخ888لا ل888خاد
 تع8با8تو ر8يّر8شلا ،سيعت8لا ريص8ن ف8نأ ةّوق8ب تكس8م ل8ب ،صرق8لا8ب فتك8ت م8ل .ةت8باث8لا ة8يوط8ملا ا8هد8ي ع8با8صأ8ب ف8نألا تكس8مو
.هبذجو فنألا صرق

 ال88ب ت88صر88قو ت88بذ88ج ،خر88ت م88ل ةميخ88لا ل88خاد ن88م دي88لا ّنأ الإ ،هف88نأ اوتلف88ي نأ فرذ88ت ع88جو88لا عو88مدو ل8888888ّسو88تو ريص88ن حا88ص
 مه8عام8س دن8ع نا8برق8لا ة8حا8س ي8ف ني8ير8ماس8لا ضع8ب عر8ه .ر8خآ اًرو8ط ّرم8حاو اًرو8ط ريص8ن ف8نأ ّقرزا نأ ى8لإ ،عاطق8نا

 ق88عز88ي ريص88ن ،ب88يرغ88لا رظن88ملا ما88مأ نوريث88ك رهم88جت ة88عر88سب .مهن88ع ةديع88ب نك88ت م88ل ،ينس88حو م88ير88م ةمي88خ ّنأ ذإ ،ه88حاي88ص
 ،ةهقهق88م اًي88لا88ع اه88تو88ص ةف88ئاط88لا تع88فر .كحض88لا88ب نوهقهق88ي عيم88جلا ذ88خأو ،ةميخ88لا ي88ف ةيف88خ دي88ب صورق88ملا هف88نأ بب88سب
 .ّصللا صاصق اذه



 هخي8بوت8ب تأد8ب ،ه8سؤ8بو هتبيص8م ىل8ع نوكحض8ي ني8ير8ماس8لا نأ ت8كردأ نأ دع8ب نك8لو ،ريص8ن ف8نأ كسم8ب م8ير8م تّرمت8سا
 م88ير88م ت88باجت88سا ة88ياهن88لا ي88فو  .ريص88ن ن88م ةف88ئاط88لا ءان88بأ ة88ير88خس ن88م داز ي88لاع88لا م88ير88م تاخي88بو88ت تو88ص .ه88تا88قر88س ىل88ع
 ]ةرركت888ملا ريص888ن  تابل888ط ى888لإ ّمض888نا يذ888لا[ ينس888ح اه888جوز د888عوو ا888هد888عو نأ دع888ب ،همط888خ ر888سأ ّكف888ل ريص888ن تال8888888ّسوت888ل
 .امهقرس نيذللا ياشلا قيربإو ةوهقلا قيربإ ،نيقيربإلا ةداعإب
 نيق8ير8بإ عات8باو عر8سأ ،ه8ُباذ8ع ءيش8لا ضع8ب ّف8خو هت8بوبي8غ ن8م ريص8ن ظقيت8سا ا8مدن8ع ،ي8لات8لا موي8لا حاب8ص ي8ف اًّق8حو
 .“ةيرماسلا ةفئاطلا ءانبأ مايخ يف هفنأ ةيناث ّسدي اّلأ يف اًّدج اًسرتحم ريصن حبصأ .ميرمل نيديدج

هفنأب هعبصإ ّسدي نَم مكُح
1ةقدص ميماينب نب حولص

 يت8لا ي8لاوخ8لا ما8يألا كل8ت نور8كذ8ي ن8يذ8لا م8ه ل8ئال8قو م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع ازو8ل ة8ير8ق ي8ف ةب8حر توي8ب ي8ف موي8لا شيع8ن انل8ك
 ير8باع8ل ني8ضّرع8م ّان8ك .ب8نا8ج ل8ك ن8م ة8حوتف8م ت8نا8ك ماي8خ ي8ف لبج8لا ىل8ع ،نا8برق8لا دي8ع لال8خ نو8ير8ماس8لا اهي8ف نك8س
.انتاكلتمم ىلإ ةليوطلا هدي مهنم دحاولا ّدمي ،كاذنآ مهرثكأ امو ،ليبس
 ة88يام88ح ن88ع الوؤس88م تاذ88لا88ب ّصل88لا اذ88ه نا88كو .ريص88ن هم88سا 2ليل88ق رف88ك ن88م اي88بر88ع نا88ك تيص88لا يّئي88س صوصل88لا د88حأو
 ساّر8ح ليغش8ت ىل8ع انم8غُرأ .حسف8لا نا8برق8ل تادادعت8سالا8ب نيكمهن8م او8نا8ك ا8مدن8ع )اهي8مار8ح اهي8ما8ح( ني8ير8ماس8لا ماي8خ
 فرصت8لا اذ8ه ف88ِقوأ د8قو .حسف8لا دي8ع م8سار8م ري8س ةل8قر8ع يدافت8ل ك8لذو ،فور8خ ،ىت8ح ةب8ير8ض ع8فدو ليل8ق رف8ك ءان8بأ ن8م
 .هلاطبإب رمأ دقف يمشاهلا شرعلا 3نيسح كلملا ىلتعا امدنع نيشملا
 ٌد8حأ هي8لإ ه8888ّجو اذإو .اهني8ب لّوجت8ي نا8ك ا8مدن8ع ةروجه8ملا ان8ماي8خ ن8م ة8عونت8م ةعت8مأ ”ءاف8خإل“ ة8صر8ف ة8يأ ريص8ن تّوف8ي م8ل
 ا8مدن8عو .ة8نايخ8لاو ّشغ8لا ي8ف عب8صإ الو ه8ل عل8ض ال نأ هّيب8ن ن8قذ8ب فالآلا8ب مس8قأو ني8ُهأ نم8ك هُه8جو مّهج8ت ماه8تالاَ عب8صا
 .رجألا مّلستيو ةقرسلا ةداعإل ”عوطتي“ ناك صللا نع ثحبلل لاملا نم غلبم هيلع ضرعُي ناك
 .ةبعل8لا هذ8ه ي8ف كارت8شالا ىل8ع ق8فاو8ت م8ل ،ي8سور ل8صأ ن8م ة8يدوه8ي ت8نا8ك ،4ة8قد8ص مي8هار8بإ ن8ب تف8ي ،يّم8ع ة8جوز ،م8ير8مو
 نأ ،ة88عاجش88لاو ة88يوق88لا ةأر88ملا كل88ت ،م88ير88م ترر88قو .م88ير88م ةمي88خ ن88م ةوه88ق ق88ير88بإ ىفت88خا ،حسف88لا دي88ع ةف88قو ي88ف ،مو88ي تاذو
 .ةربعو اسرد قراسلا نّقلت
 ل8كو ني8ير8ماسل8ل هعيب8ل ار8خا8ف ايقش8مد ا8شام8ق ىرت8شا ِد8ق يرث8لا اه8جوز نأ ا8هداف8م ة8عا8شإ م8ير8م ت8عا8شأ ،ديع8لا ليب88ُقو
 .نيتفهرملا ريصن ينذأ تلصو ىتح َرخآل دحاو نم اهافش ةعاشإلا ترشتناو .هتميخ يف ّيفخم شامقلا اذه
 عيم88ج نا88ك ا88ملو .ّصل88لا ةرظتن88م ةملظ88ملا اهتمي88خ ي88ف ةرتت88سم م88ير88م تيق88ب ،نا88برق88لا ناك88م ى88لإ نولفتح88ملا ب88هذ ا88مدن88عو
 ةحتف8لا ن8م برت8قا .يّم8ع ةمي8خ وح8ن ةق8ث لك8ب ريص8ن اط8خ 5ا8هزيهج8تو ة8حو8بذ8ملا نا8فر8خلا فيظنت8ب نيلغشن8م ني8ير8ماس8لا
 ّسد لوا88ح ادي88ج عس8ّ8تا ّقش88لا نأ ظ88حال ا88مدن88عو .رظن88لا سالت88خا ه88ل ّىنستي88ل اهعي88سو88ت هع88با88صأ88ب لوا88حو لابح88ب ةقلغ88ملا
 .ليوطلا هفنأ ناك لخد ام لّوأو هسأر
 هت8بذ8جو ة8يوق8لا اهع8با8صأ8ب هف8نأ8ب تكس8مأ ،هرظتن8ت ت8نا8ك يت8لا م8ير8م .ا8ملأ ةأج8ف هّوأ8ت هه8جو ي8قا8ب ريص8ن ش8حد8ي نأ لب8قو
 ةرا8ت ف8نألا ّقرزإ ،ىود8ج نود نك8لو هف8نأ اوتلف8ي نأ ليس8ت ه8عو8مدو ل88888ّسو8تو ع8جو8لا ن8م ريص8ن خر8ص .ةّد8حب هت8صر8قو ،ةوق8ب
.اروط ّرمحاو
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45.
 فالآ ة88ثال88ث ي88لاو88ح اه88ناك88س دد88ع با88يد ،روصن88م ،ر88ما88ع :تال88ئا88ع ثال88ث اهي88ف ،سل88با88ن ن88م بونج88لا ى88لإ م88ك ٤ ،م88يز88ير88ج لب88ج حف88س ىل88ع ة88ير88ق .2
 .ةمسن
 .١٩٥٢ ماع شرعلا )١٩٩٩-١٩٣٥( نيسحلا نب هللا دبع كلملا ديفح ،لالط نب نيسحلا ىلتعا .3
.١٥ مقر ةظوحلم رظنأ .4
 .هنع هفوص عزنل حوبذملا فورخلا ىلع يلغملا ءاملا ّبص ،طيمسلا اهمسا ةلحرملا هذه .5



 ا8مدن8عو .مه8نوي8ع تأر ا8مل كحض8لا8ب اوأد8بو ةميخ8لا ى8لإ نا8برق8لا ناك8م ن8م نو8ير8ماس8لا ّب8ه ني8نألاو خارص8لا عام8س دن8عو
 تاكح888ض تدادزاو ه888تا888قر888س بب888سب لا888ع توص888ب ريص888ن بي888نأت888ب تذ888خأ اوعّم888جت د888ق ن888يريث888ك ا888سا888نأ نأ م888ير888م تد888كأ888ت
 اذك8هو ،اهق8ير8بإ عا8جرإ8ب ا8هد8عو نأ دع8ب هف8نأ تتل8فأو ريص8ن تال888888ّسوت8ل م8ير8م ت8باجت8سا اري8خأو .ةميخ8لا لو8ح نيعمتج8ملا
 .نييرماسلا مايخ سرحي ريصن دعي مل ماع دعبو .ناك


