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 1387ثٟٕٗ ٔبٜ 

 

پل كفت ٚ آٔـ ٚ پل مكق ٚ ثلق تٟلاٖ وٝ ٞٙٛم ٞٓ پي ام ٌقُت ًب٥ِبٖ ؿكام، ؿكؽِٙـ٣ٌ ٚ كٚ٘م٣  تٌ٘ج ثٝ ٢ٞب ٤ى٣ ام ؽ٥بثبٖ

إِّه  ِٛامْ اِىتل٤ى٣ ُـٜ اًت. ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ٛجك ٘مِٝ ٘زٓ كاًتٝاًت. ؽ٥بثب٣٘ وٝ ألٚمٜ ًلتبًل آٖ  ماك الِٝؽ٥بثبٖ ، ؿاكؿ

 ك٥ًـ. ٣ٔ ماك الِٝثٝ ًٝ كاٜ  ُـ ٚ ( ام ٌُٛٝ ُٕبَ ُلل٣ ٥ٔـاٖ تٛپؾب٘ٝ ُل١ٚ ٥٣ٔالؿ1891ٔ٢-لٕل٢ 1309)

٘بْ ٌلفتٝ اًت وٝ ثٝ لٌٕت ُلق آٖ تب ؽ٥بثبٖ ثب٥ ٚعَ )٤ًـ٢( ٚ غلة آٖ ٤ىٌلٜ تب ؽ٥بثبٖ  ماك الِٝا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ام آ٘زب 

   ؿك ٞل ؿٚكٜ ا٢ ثل ت٤ـاؿ  ثب٥ ام آحبك ٣ٟـ فتغ٣ّ٤ ُبٜ لبربك اًت وٝ ثٝ ٔلٚك٣الءاِـِٚٝ )فلؿ٣ًٚ( ثب٥ ؿِٚت٣ ٔٔفب٣٤ ثٛؿ. ا٤ٗ 

٢ صٛث٣ ٔغٔٛك ولؿٜ ٞب ـ ٚ ٌلؿاٌلؿ آٖ كا ثب ٘لؿُٜ ٣ٔفلاٚا٣٘ ك٥٤ٚـٜ  ٢ٚٞب٢ ؽٛؿك ٞب ٚ م٤جب٣٤ آٖ افنٚؿٜ ُـ. ؿك ا٤ٗ ثب٥ الِٝثٙب

ؽبكد ُٟل ٚ  ٞب٢ ثب٥ٔـ. ا٤ٗ ثب٥ تب پ٥َ ام ٌٌتلٍ تٟلاٖ ٤ى٣ ام آ ٣ٔثٝ عٌبة ٢ ا٥٣بٖ ٚ اُلاف ٞب ثٛؿ٘ـ ٚام رّٕٝ تفلد ٌبٜ

 ٔـ٘ـ ٚ تب ١ًٙآ ٣ٔ ماك الٍِٝ ثٝ ثب٥ ُبٜ ٚ ٔغٕـ٥ٔلما ٤٥ِٟٚـ ًٛاكٜ ام اكي ثلا٢ ٌلؿ ٣ّ٣ ٘نؿ٤ه اكي ًّٜٙت٣ ثٛؿ. فتظ

 البٔتٍبٜ ٥ٔلما اثٛاِمبًٓ لبئٓ ٔمبْ فلاٞب٣٘ )ٓـكا٠٣ٓ ٤ٔلٚف ٚ ِٟٔـ ٔغٕـُبٜ لبربك( ؿكثب٥ ٥الؿ٢(1835ٔ -ٕل٢ل1251)

 ثٛؿ. ماك الِٝ 

ؿك  (٥الؿ1847ٔ٢)ٕل٢ل1264ام رّٕٝ ٚلب٢٤ ا٤ٗ ثب٥ آٖ اًت وٝ صٖٛ ٔغٕـُبٜ لبربك ؿك ُت ًٝ ُٙجٝ ُِٓ ُٛاَ ًبَ 

ثٝ  ماك ال٢ِٝ ثب٥ ٞب ؽب٘ٝ اٍ كا ثب تِل٤فبت ثٝ ًٕت تٟلاٖ علوت ؿاؿ٘ـ ٚ رٙبمٜ كا ؿك ٤ى٣ ام عٕٛ لٔل ٔغٕـ٤ٝ ؿكٌقُت، رٙبمٜ

 ٔـ٘ـ.آ ٣ٔ ماك ال٢ِٝ ر٤ٕٝ ثلا٢ فبتغٝ ؽب٣٘ ثٝ ثب٥ ٞب كٚم أب٘ت ٌقاكؿ٘ـ ٚ ٔلؿْ ُت 66ٔـت 

لؿ٤ـ. ؿك ا٤ٗ ٔٛكؿ ٘بٔٝ ا٢ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ثٝ ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ ؿك ٌ ٣ٔا٤ٗ ثب٥ تب پ٥َ ام ٌٌتلٍ ُٟل تًٛٚ ٔإٔٛك٤ٗ ٔغبف٠ت 

ُ٘ٛتٝ ُـٜ اًت. ٤ٌٛ٘ٙـٜ وٝ ٘بْ ٢ٚ ؿك ًٙـ ٥٘بٔـٜ اًت، ام ٥٤ٗٚت ٥٘ل٢ٚ ٔإٔٛك عفبٟت ثب٥  ماك الِٝثبة ا٘ت٠بٔبت ٚ للاَٚ ثب٥ 

 ـاكؿ، ٣ِٚ ؿك مٔل٠ اًت. ًٙـ ٟٔل ٚ تبك٤ؼ ٘ لؿٜاكائٝ و٘بكا٣ٗ ثٛؿٜ ٚ ؿك ا٤ٗ ثبكٜ ا٘تمبؿات ٚ ٕٞض٥ٙٗ پ٥ِٟٙبؿ ات ؽٛؿ كا ثٝ ُبٜ 

 ٥ٔالؿ٢( ام ٠٘ل ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ ٌقُتٝ اًت.1868) لٕل٢ ٣٤1284 اًت وٝ ؿك ف٢ اِغزٝ ًبَ ٞب ٘بٔٝ

«ٛٞ» 

للثبٖ ؽبن پب٢ رٛاٞلآًب٢ ٔجبكن ُْٛ. اٌل ٣لٕ ٘ىٙٓ ٔمٔلْ، ثب٤ـ كًٛا٢ ٣بِٓ ثِْٛ ٚ ؿك ا٤ٗ آؽل ٣ٕل »

بپٛ ٞفتٔـ ٚ تؾتٝ ل فٛدٞٙـ. ٔإؽق ؿ ٣ٔٛا٘ٙـ ٚ ٘ٝ ٌٍٛ ؽ ٤ٛ٣ٌٔٓ ٘ٝ ٘ ٤٣ٔٓ ٚ ٌٛ ٣ٔثٝ وِتٗ ثلْٚ. ٞلصٝ 

پٙزبٜ ٘فل اًت ٚ ٤ىٔـ ٘فل ٓبعت ٔٙٔت ٚ ٛجبَ ٚ ٣٘ مٖ ؿاكؿ. پٙزبٜ ٘فل ٞٓ ٕٞلاٜ ٘ٛاة ٥ٕ٤ٗ اِـِٚٝ كفتٝ 

ثٝ  ماك الِٝب٘ـ. ثب٥ ٔ ٣ٔاًت. ٤ىٔـ ٘فل ٔٙنَ پب ٚ ٔل٤ٖ ٚ ًٛاك ٓبعت ٔٙٔت اًت. ثبل٣ پب٘ٔـ ٘فل ًلثبم 

ا٤ٗ ثنك٣ٌ، صٙـرب كاٜ آة صٌج٥ـٜ ثٝ ثب٥ ٚعَ ٚ غ٥لٜ ٕٞٝ رب للاَٚ المْ ؿاكؿ ٚ ٘نؿ٤ه ٔٙنَ ا٤ّض٣ ؿِٚت 

٣خٕب٣٘. ا٤ٗ ؿكِ ثنكي وٝ ٣جٛك ٔلؿْ اًت ٤ىٔـ٘فل ًلثبم ٤ٚه ٘فل ٤بٚك ٚ ٤ه ٘فل ًّٜبٖ ٚ ٛجّبَ ٚ ٣٘ مٖ ٚ 

ًت ٚ ؽٛاثٍبٜ ٚرٛؿ ٔجبكن پبؿُبٜ كٚع٣ ٚ كٚط ٛاٞـ ٚ ٤ه ؿًتٝ ٞٓ آٖ ؿكوٝ علْ ؽب٘ٝ اؽ ٣ٔٔٛم٤ىب٘ض٣ 

ٛاٞـ. ٚ عبَ صٙـ كٚم اًت فٛد ؽ ٣ٔفـاٜ اًت ٚ ؿٚك ثب٥ ٞٓ ث٥ٌت لـْ ٤ه صبتٕٝ ًلثبم للاَٚ  ا٤ِب٥ِٕٗ

. عبال ثب٤ـ ٣لٕ ا٘ـ ؿٚك ٣ٕبكت پبؿُب٣ٞ كٚع٣ ٚ كٚط ا٤ِب٥ِٕٗ فـاٜ للاَٚ ٌقاُتٝ ا٘ـ تؾتٝ لبپٛ كا آٚكؿٜ

٤ٛٙـ ٞٓ ؿٚكٜ ٣ٕبكت للا٣ِٚ ٕ٘ب٤ٙـ ٚ ٞٓ ؿك ثب٥ للا٣ِٚ ٌ ٣ٔ. ماك الِٝثٝ للا٣ِٚ ثب٥ ا٤ٗ فٛد ث٥ب٤ـ  ٕ٘ب٤ٙـ ٚ

پ٥ل غالْ كا ٗب٢٤ ٚ كًٛا  پبؿُبٜ كٚع٣ ٚ كٚط ا٤ِب٥ِٕٗ فـاٜ ثبُٓ. ًٛا٢ ا٤ٗ وٝ ا٤ٗ ٕ٘هثىٙٙـ. ؿُٕٗ 

ت ُٛؿ ؽٚ ٔجبكن ٔلعٕ پب٢ ٔجبكن ا٤ٗ اًت ؿٚ وّٕٝ ؿًت ٕ٘ب٤ٙـ ؽ٥بَ ؿ٤ٍل ٘ـاك٘ـ. اًتـ٣ب ام ؽبن



٣زبِتبً ام ؿٚ فٛد  ٔغٕـل٣ّ ث٥ه ٚ ٤بٚك ًٛاكٜ افِبك كا وٝ ؿك كوبة اًت صبپبك٢ ثفلًتٓ وٝ رٙبة لبئٓ ٔمبْ

ٔٙتؾت ولؿٜ  ثٝ مٚؿ٢ ثفلًتـ ٤ىٔـ ٘فل  ؽ٣٤ٛ ٤ه ٞناك ٘فل ًلثبم ... ًٛا٢ ٓبعت ٔٙٔت ٚٛجبَ ٚ ٣٘ مٖ

للا٣ِٚ آًٛؿٜ ُٛؿ ٚ فلٔب٤َ ُٛؿ تب آٔـٖ فٛد ربٖ ٘خبك ام ٞٓ ام ًٛاكٜ افِبك ثفلًتـ ثب فٛد ث٥ب٤ـ پ٥ل غالْ 

 «ؽ٣٤ٛ ٚ ًٛاكٜ ثٝ تلو٥ت ا٤ٗ فٛد ؿًت ٘ن٘ـ.

 1274) ٚ اكي ًّٜٙت٣ ؿك ًبَ ماك الِٝؿك اٚا٤ُ ٣ٟـ ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ ثٝ ا٤ٗ ثب٥ تٛرٝ ؽب٣ٓ ُـ. ثلا٢ ثلللاك٢ اكتجبٙ ث٥ٗ ثب٥ 

ثٝ ٣ٕبكت ًّٜٙت٣ اكي و٥ِـٜ ُـ ٚ  ماك الِٝف٣ ام ثب٥ ٥ًٛ ول٥ِ٤َ ٤ّٔٓ تٛپؾب٘ٝ ٥ًٓ تٍّلا٥ٔالؿ٢( تًٛٚ 1857ٛٔ -لٕل٢

 تٍّلاف ؽب٘ٝ ثٝ ٢ّٗ رٙٛث٣ ٥ٔـاٖ تٛپؾب٘ٝ ا٘تمبَ ٤بفت.ؿًتٍبٜ ٔؾبثلات ؿا٤ل ٌلؿ٤ـ وٝ ث٤ـ ام ٔـت٣ 

ت٥ٜ٤ُ ٚ ٌب٣ٞ ٣ٔلٞب  ؿك ا٤ٗ ٣ٔل ثب٥ ٌلؿٍُبٜ ٚ ٔغُ تفل٤ظ ر٣٤ٕ ام ا٥٣بٖ ٚ كربَ ٚ ثنكٌبٖ لْٛ ثٛؿٜ وٝ ؿك كٚمٞب٢

ـ ٚ ُ ٣ٔام ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٚ ًفلا٢ ؽبكر٣ ٞٓ پق٤لا٣٤  ماك الِٝلؿ٘ـ. ؿك ثب٥ و ٣ٔفتٙـ ٚ ٌِت ٚ ٌقاك ك ٣ٔب وبٌِىٝ ٚ اًت آ٘زب ًٛاكٜ ث

ت٤ج٥ٝ ُـٜ ثٛؿ، امرّٕٝ ه٘لاَ ٌبكؿاٖ ثٝ ٥ٕٞٗ رٟت صٙـ٤ٗ رب٤ٍبٜ آثلٚٔٙـ ٚ ٔٙبًت ثلا٢ پق٤لا٣٤ ام ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٕٔبِه ؽبكر٣ 

 كٚم٢ ؿك ا٤ٗ ثب٥ البٔت ؿاُتٝ اًت. فلا٢ٌٛ٘ ٔإٔٛك ٘بپّئٖٛ وٝ صٙـ

٥ٔالؿ٢( ؿؽتل فتغ٣ّ٤ ُبٜ، مٖ آلبؽبٖ ٔغالت٣ )كئ٥ي فللٝ إًب٥ّ٥٣ٝ( وٝ ٔم٥ٓ ثٕجئ٣ ثٛؿ٘ـ 1865) لٕل٢ 1282ؿك ًبَ 

ام ٞٙـًٚتبٖ ًٝ ف٥ُ ٚ ٤ه ولٌـٖ ثلا٢ ٠ٛ٘ ثلاؿك ؽٛؿ ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ ٞـ٤ٝ فلًتبؿ. ثلا٢ ٍٟ٘ـاك٢ ا٤ٗ ع٥ٛا٘بت ٚ ؿ٤ٍل ع٥ٛا٘بت 

٢ ٞب ثٝ ثب٥ ٚعَ اؽتٔبّ ٤بفت. ؿك ا٤ٗ ثب٥ ثلا٢ ٔلؿْ ٕ٘ب٤َ ماك ال٢ِٝ ا٤لاٖ ٔـت٣ لٌٕت ُلل٣ ٞب ثٝ ؿاْ افتبؿٜ ؿك ُىبكٌبٜ

اؿ٘ـ. ثٝ ٥ٕٞٗ ٣ّت ؽ٥بثبٖ ٤ًـ٢ ف٣ّ٤ ٔـت٣ ؿ ٣ٔ ٞب كاْ ُـٜ ام لج٥ُ ٥ُل ٚ ف٥ُ ٚ ؽلى ٚ ا٘ٛا١ ٥ٕٖٔٛ ربِج٣ ام ع٥ٛا٘بت ٚع٣ِ

ٌٔى٣٘ٛ ٤بفت ا٤ٗ ثب٥ ٚعَ ث٤ـاً  عبِت ماك الِٝثب٥  ٝ ٘بع١٥ غلث٣و ٣ٔـ. ٣ِٚ صٙـ ؿٞٝ ث٤ـ ٍٞٙبُ ٣ٔثٝ ؽ٥بثبٖ ثب٥ ٚعَ ؽٛا٘ـٜ 

 تپٝ ؿك ؽبكد ُٟل ٔٙتمُ ٌلؿ٤ـ. ثٝ ؿُٚبٖ

 ٙـ:و ٣ٔكا ص٥ٙٗ ت٥ٓٛف  ماك ال٥ِٔٝالؿ٢( ثب٥  1885 -لٕل٢ 1302)كٚم٘ب١ٔ ُلف ٔٛكػ ٔغلْ  24ا٣تٕبؿاٌِّٜٙٝ ؿكُٕبكٜ 

 

وٝ ام ثبغبت ؿِٚت٣ ٚال٢ ؿك ؿاؽُ ُٟل ؿاكاِؾالفٝ ٘بٓل٤ٌت آالً ٚ اًبًبً ام اث٥ٙٝ ٚ آحبك  ماك الِٝثب٥ ٔجبكن »... 

اًت ٚ تـك٤زبً ؿك ٞل ٣ٔل٢ ثل ٤ًٚت ٚ ٘نٞت آ٘زب  ا٘بكاهلل ثلٞب٘ٝفتغ٣ّ٤ ُبٜ  ٔجلٚم٣ٟـ ؽبلبٖ ؽّـ آ٥ُبٖ 

ٝ اكاؿت ٣ب٥ِٝ ثنكٌبٖ ا٥ّ٣غ٘لت ل٢ٛ افنٚؿٜ ُـٜ تب ا٤ٗ ٣ٟـ رب٤ٚـ اؽتلاٖ وٝ ام ٤ٕٗ تٛرٟبت وبّٔٝ ٚ ٘ت٥ز

٥ُـاهلل ٚ ٣بًٓ ؿِٚتٝ ُٟل ٥ٔٙٛ ثٟل ؿاكاِؾالفٝ اِجبٞلٜ و٥ّٝ ؿكآثبؿا٣٘ ٚ ُٛوت الـى ٕٞب٤ٖٛ ٓبعجملا٣٘ 

٣ٕلاٖ حبِج غٛٛٝ ٚ ًغـ ثّىٝ حب٣٘ كٚٗٝ ؽّـ ٌلؿ٤ـٜ آثبؿ٢ ٔنثٛك ٥٘ن ثٝ ؿكرٝ وٕبَ ك٥ًـٜ ٚ ٣ٕبكت عب٥ِٝ 

ؿ ٚ ِٟٔٛؿ اًت ام اث٥ٙٝ ٚ آحبك ٔؾٔٛٓٝ اٚا٤ُ ٥ٕٞٗ ٣ٟـ ٕٞب٥٘ٛ٤ٌت ًٜظ وٝ ثب ٟ٘ب٤ت رّٜٛ ٚ ُىٜٛ ٔٛرٛ

ٔتل( 1040ا٤ٗ ثب٥ ث٥ٌبك ٢٥ًٚ ٚ ٛٛال٥ٌ٘ت ٚ َِٛٛ وٝ ام رٙٛة ثٝ ُٕبَ اًت تمل٤جبً ٤ه ٞناك فك١ )

ٚ ٌٔتم٥ٓ  ٛام٢ٔت٢ ٞب ٢ كٍ٘بكً٘ ٚ ِٔتُٕ ثل ؽ٥بثبٖٞب ٛؿ تٕبَٔ ِٔزل ثٝ اُزبك ثبحٕل ٚ ٔن٤ٗ ثٝ ٌُُ ٣ٔ

ٚ اٟ٘بك ربك٢ ٚ عٟٛٗب٢ ًلك٤ن ؿٚ ٣ٕبكت ٣ب٣ِ ؿك ؿٚ ٢ٗٛٔ ا٤ٗ ثب٥ ثٙب ٌلؿ٤ـٜ ٤ى٣ ... ٣ٕبكت٥ٌت ؿٚٔلتجٝ 

ُبُٔ ثل ؿٚامؿٜ اٛبق ٚ تبالك ؽ٢ُٗٛٛ ٢٥ًٚ فٛلب٣٘ ٚ تغتب٣٘ ٚ ٔٙبمَ مٌٔتب٣٘ ٚ تبثٌتب٣٘ ٕٞٝ ٔفلٍٚ ثٝ 

ٕبكت ؿ٤ٍل وٝ تمل٤جبً ثٝ فبّٓٝ صٟبكٓـ مك١ ٢ ٕٔتبم ٚ اًجبة ؽبّ ٚ ٣ٞب ٢ ٘ف٥ي ٚ ٔن٤ٗ ثٝ ٔجُٞب ثٌبٙ

ِٞت ٚ ٔزلؿ ًْٔٛٛ ثٝ  ٔتل( ام ا٤ٗ ٣ٕبكت ام ٛلف رٙٛث٣ ٚ ًٕت ًفال٢ ثب٥ ٚال٢ اًت ٣ٕبكت٥ٌت416)

والٜ فل٣ٍ٘ ؽ٣ّ٥ ثـ٢٤ ا٢ِٗٛ ٚ ؽٍٛ ٠ٙٔل وٝ ٣ٕبكات ٔخٕٗ ثٙب٢ ص٥ٙٗ ٜٔج١ٛ ٚ ٔن٤ٗ وٕتل ؿ٤ـٜ ُـٜ ٚ 

ٚ  كرٝ٘ٝ اًت ٚ ٥ِٕٞٝ ا٤ٗ ثب٥ ٚ ٣ٕبكت ٔغُ پق٤لا٣٤ ًفلا٢ وجبكؽبآٖ ٥٘ن آكاًتٝ ثٝ احبث ٚ ثٌبٙ ّٔٛوب

وٝ ؿك ا٤ٗ اٚلبت ٚ ا٤بْ ٥٘ن  اًت صٙبٖ ٔت٤بث٥٘ٔٝف ؿِٚت٣ ام ثلا٢ ٟٕٔبٟ٘ب٢ ٔىلْ ٚ ٔإٔٛك٤ٗ ٔغتلْ ؿَٚ 



٥ًٛ ثلا٤ِٛ٘ه ٚم٤ل ٔؾتبك ٚ ا٤ّض٣ ؿِٚت فؾ٥ٕٝ إًٓبٖ ثب ارنا٢ ا٤ٗ ًفبكت ٔغتلْ ؿك ٥ٕٞٗ ثب٥ ٚ ٛرٙبة ٔ

 «ِٚت ثٛؿ٘ـ.ؿ ٣ٔت ٔجبكوٝ ٟٕٔبٖ ٚ پق٤لفتٝ ٌلا٣ٕبك

 

ؿاؽُ ُٟل  ماك ال٥ِٔٝالؿ٢( وٝ ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ ؿًتٛك ؿاؿ ُٟل كا ام صٟبك ٛلف ثنكي وٙٙـ ثب٥ 1867) لٕل٢ 1284ؿك ًبَ 

٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ پي ام ؽبكر٣ اًتفبؿٜ ُـ. ٌلؿ٤ـ ٚ ام ا٥ٕٞت آٖ وبًتٝ ُـ. ٘ت٥زتبً ام ثب٥ ٣ِلت آثبؿ ثلا٢ پق٤لا٣٤ ام ٥ٟٕٔب٘بٖ 

٤ـ. آ ٢٣ٔ ٔلتت آ٘بٖ ثٝ فىل ًبؽتٗ ُب٘نٜ ٥ِنٜ ا٢ ؿك پب٤تؾت ثلٞب ٔلار٤ت ام ًفل اَٚ ؽٛؿ ثٝ فلً٘ ثب ِٔبٞـٜ ؽ٥بثبٖ و٣ِ

٢ ثب٥ ٚ ل٢ٜ ؿكؽتبٖ آٖ ٌلؿ٤ـ ٚ ثب٥ كا ٞب ٔٛرت ؽلاث٣ ٘لؿٜ ٞب ٙـ. ٥ٕٞٗ ؽ٥بثبٖ و٣ِو ٣ٔثٙبثلا٤ٗ ؿٚ ؽ٥بثبٖ ٣ٕـٜ ؿك آٖ اعـاث 

 ت م٤جب٤َ ؽبكد ًبؽت.ام ٓٛك

ٚ ٘بع٥ٝ اٛلاف آٖ ؿاؽُ ٔغـٚؿٜ ُٟل للاك ٌلفت ٚ ٔٛل٥٤ت ٣ب٣ِ ٚ ثبٓفب٢ ا٤ٗ وٛصٝ ثب٥ ٚ  ماك الِٝثب ت١٤ًٛ تٟلاٖ، ثب٥ 

٢ ٛلف غلة آٖ وٝ تب ؽ٥بثبٖ ٣الءاِـِٚٝ )فلؿ٣ًٚ( ٞب ثب٣ج ٌلؿ٤ـ م٥ٔٗ ماك الِٝا٥ٙٔت ٌ٘ج٣ آٖ ثٝ ؽبٛل ٔزبٚكت ثب ثب٥ ؿِٚت٣ 

ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔلغٛة تل٤ٗ اكا٣ٗ ُٟل٢ ثٝ ًل٣ت ؽل٤ـاك٢ ُـٜ ٚ تجـ٤ُ ثٝ رـ٤ـ٤تل٤ٗ ٚ ٔٔفبتل٤ٗ ٔغّٝ ٌٔى٣٘ٛ ُٟل ٌٌتلؿٜ ثٛؿ 

 ثٝ ٘بْ ٔغ١ّ ؿِٚت ٌلؿؿ.

 ٤ٌٛـ:٘ ٣ٔؿك ا٤ٗ ثبكٜ ص٥ٙٗ « ؽبٖ ٞـا٤ت ل٣ّ ٟٔـ٢»ٔؾجلاٌِّٜٙٝ 

 

ؽ٥بثبٖ ٔب٥ُٗ وٝ عبَ اوجبتبٖ  الٔجَٛ ٚا٥ًٔـا٣٘ ؿك ٔتٕٓ ؽ٥بثبٖ  ٚ ماك الِٝغ٣ ثٛؿ ث٥ٗ ؽ٥بثبٖ بث ماك الِٝ»

)٤ًـ٢( آٖ  تؾت٣فتٙـ عبَ ٕٞٝ ٣ٕبكت ُـٜ اًت. ؽ٥بثبٖ ٌ ٣ٔكا ثب٥ ٚعَ  . لٌٕت ُلل٣ آٖا٘ـ ٘بْ ٟ٘بؿٜ

كا ثٝ ٘ٛؿٞناك تٛٔبٖ فلٚؽت. تِٛٛماٖ )پنُه  ماك الِٝؿٚ لٌٕت كا ام ٞٓ رـا ولؿٜ اًت، ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ 

 «ٜ ثـاك٘ـ وٝ ًجت ِٜبفت ٞٛا٢ ُٟل اًت، ٥ِٙ٘ـ٘ـ.ولؿ وٝ ٍ٘ب ٞب ٔؾّٔٛ ٚ ِٔبٚك ُبٜ( اِتٕبى

 

ثب٥ اًتبؿ ٥ُل ر٤فل وب٣ُ ٤ٕٔبك  ام آٖ ثٝ ٥ٔلما ٣ّ٣ آغلؽبٖ اتبثه ك٥ًـ ٚ ٥ٌل٢ صِٓتم٥ٌٕبت ثؾَ  ؿك ا٤ٗ

وٓ  ـاث ٕ٘ٛؿ. وٓاع ماك ال٣٤ِٝ كا ؿك اثتـا٢ ؽ٥بثبٖ ٞب كا ٔؾجلاِـِٚٝ ؽل٤ـ ٚ ٣الءاِـِٚٝ ا٥ٔل٠٘بْ ؽب٘ٝ ماك الِٝا٤ِٕبكٜ ؿك ُٕبَ  ُٕي

ثٝ ٓٛكت  كا ماك الِٝث٤ـٞب كٚ٘م٣ ٤بفتٝ ؽ٥بثبٖ  ٞب ٔغبمٜ تًٛٚ ؽل٤ـاكاٖ تفى٥ه ُـ ٚ ثٝ ؽب٘ٝ ٚ ؿوبٖ تجـ٤ُ ٌلؿ٤ـ. ماك الِٝ م٥ٔٗ ثب٥

ؽ٥بثبٖ للاك ٌلفت. ٣ـٜ ا٢ ام  ٢ ا٥٣بٖ ٚ اُلاف ٚ ؽبكر٥بٖ ٣ٍٕٞ ؿك ا٤ٗٞب كؿ٘ـ ٚ ؽب٢ٚٝ٘ ؿاكاِؾالفٝ تٟلاٖ ؿكآٞب ثٟتل٤ٗ ؽ٥بثبٖ

ؿٚكٜ، ٔغُ ؽل٤ـ ٚ  آٖ ماك الِٝ، ٣ٕبكت ٌٔى٣٘ٛ ٚ ٤ب ٔغبمٜ اربكٜ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ ثٝ ٛٛك٢ وٝ ماك الِٝاكأٙٝ ٚ مكتِت٥بٖ ٥٘ن ؿك ؽ٥بثبٖ 

ٔغبمٜ »ٖٛ ٢ ُٔـ كٚم ٞٓ صٞب ـ ٚ ٔغبمُٜ ٣ٔٔغّٝ اكٚپب٣٤ ٥ِ٘ٗ ٔغٌٛة  ماك الِٝفلٍٚ ا٥ُبء رـ٤ـ ٚ ٘ف٥ي ثٛؿ. ؿكٚال٢ ؽ٥بثبٖ 

تزبكت ؽب٘ٝ »، «ؽب٘ٝ فلاٌ٘ٝ»وٛص١ ثبلل ٓلّاف للاك ؿاُت، ؿاؽُ  ماك الِٝفلٚؽت ٚ ؿك ١ٌُٛ ؽ٥بثبٖ  وٝ ارٙبى فل٣ٍ٘ ٣ٔ «اكٛوٙت

 ـ ٤بفت.ُ ٣ٔٚ اؿاكٜ پٌت ٕٞٝ كا ؿك ٥ٕٞٗ ؽ٥بثبٖ « ّٞٙـ٢

تب ا٘تٟب٢ ُٕب٣ِ ثب٥  ماك الِٝو٣ پي ام آٖ، ؽٚ ٚاٌٗ اًج٣ ؿك ُلق ؽ٥بثبٖ ا٘ـ ٥ٔالؿ٢( ٤ب1889-90/لٕل٢ 1037)ؿك ًبَ 

٢ ؽب٘ٛاؿ٠ ٔؾجلاِـِٚٝ ٞـا٤ت، أتـاؿ ٤بفت ٚ آثبؿ٢ ا٤ٗ ٔغّٝ كاثٝ ٣ٙٛاٖ ثٟتل٤ٗ ٚ ٔتزـؿتل٤ٗ ٔغ١ّ ٌٔى٣٘ٛ ٞب ، ٔمبثُ ؽب٘ٝماك الِٝ

ٔتل( ٤ه  04/1ام للاك فك٣٣ ) ماك ال٥ِٝٗ ًبَ اكا٣ٗ ثب٥ ؿك ٕٞ ٌلؿ٤ـ. ماك الُِٟٝل وبُٔ ولؿ ٚ ٥ٕٞٗ أل ٔٛرت تلّل٣ ٚ پ٥ِلفت 

 تٛٔبٖ تب ٞفت ٞناك ٚ َُ ٞناك فلٚؽتٝ ُـ.

كا ؿك اٚاؽل ًّٜٙت ؽ٤َٛ فلٚؽت ٚ ا٤ٗ وبك ثب٤ـ ؿك ٣ٛ صٟبك ًبَ آؽل ٣ٕل ٢ٚ، ُب٤ـ ؿك عـٚؿ  ماك الِٝ٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ ثب٥ 

٥ٔالؿ٢( وٝ للاكؿاؿ ا٘غٔبك تٙجبوٛ تًٛٚ ُلوت كه٢ ثب ل٥بْ ٔلؿْ تٟلاٖ ثٝ ُىٌت ا٘زب٥ٔـ ٓٛكت 1892-3/ لٕل٢ 1310)ًبَ 



لؿ ٚ ؽنا٘ٝ و ٣ٔٞٙٛم ثبل٣ اًت. وٕپب٣٘ ٜٔبِجٝ غلأت ٥ٔالؿ٢( 1891-2/ لٕل٢ 1309) ٘م١ِؿك  ماك الٌِٝلفتٝ ثبُـ، م٤لا ثب٥ 

 ؽب٣ِ ثٛؿ.

 ٤ٌٛـ:٘ ٥ٔ٣ٔالؿ٢( 1873-4/ لٕل1290٢)ٔؾجلاٌِّٜٙٝ ؿك ؽبٛلات ؽ٤َٛ ؿك عـٚؿ ًبَ 

 

ؽل٤ـ، ٣ً ٞناك فك١ ثٛؿ ٞل فك٣٣ ٤ه ك٤بَ، ٣ٕبكت٣ ؿك آٖ  ماك الِٝپـكْ ثب٥ اًتبؿ ٥ُل ر٤فل كا ؿك ُٕبَ »... 

ثٙب ولؿ ٚ ام ٣ٕبكت ّٔه اِىتبة ٘مُ ٔىبٖ ولؿ٤ٓ، ثبال٢ ثب٥ اًتبؿ ٥ُل ر٤فل ٓغلاًت ؿك رٙٛة آٖ ثب٥ 

 «.ا٘ـ ٚ پًّٙ، ٌلي، ؽلى، ث٣٘٤ ٥ٛٛك ٚ ع٥ٛا٘بت و٣ٞٛ ؿك آٖ ثب٥ ر٢ٕ ولؿٜٚ ثب٥ ٚعَ وٝ ٥ُل  ماك الِٝ

 

٘ٛ ًْٔٛٛ اًت. ثـ٤ٗ ماك الِٝا٢ اًت وٝ ألٚم ثٝ ؽ٥بثبٖ  ٣ٙ٤٤ اٛلاف ٘بع٥ٝ ماك الِٝا٤ٗ ُلط ٔلثٛٙ ثٝ ٘بع٥ٝ ُٕب٣ِ ثب٥ 

٢ ت٤ـاؿ٢ ام كربَ ٛلام اَٚ ٞب ٓل٢ ؽب٘ٝتلت٥ت ٘بع٥ٝ اٛلاف ثب٥ ثٝ ًل٣ت آثبؿ ُـ ٚ ٣ٛ ٘نؿ٤ه ثٝ ٣ً ًبَ تب پب٤بٖ ؿٚك٠ ٘ب

٢ ٣الءاِـِٚٝ، ٣ٕبكت و٥ِىض٣ ثب٣ُ، ٣ٕبكت ٘ٛاة ا٥٘ي اِـِٚٝ، ثبغضٝ ُٕي اِـِٚٝ، ؽب٘ٝ ٞب ا٤لا٣٘ ٚ اكٚپب٣٤ ٔب٘ٙـ ؽب٘ٝ

ؽٛاٞلاٖ ًٗ ٗ، ؽب١٘ ٢ ا٥ٔٗ اٌِّٜبٖ ؿك ًٕت غلث٣ ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ رب٢ ٌلفتٙـ. ٣الٜٚ ثل ا٤ٞب اِـِٚٝ، ؽب٘ٝ ا٥ٔٗ اٌِّٜٙٝ ٚ ؽب٘ٝ ٥ًف

٥ٌٛ٘لٞب٢ فلا٢ٌٛ٘ ٚ ًفبكت فلاٌ٘ٝ ٥٘ن ؿك ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ للاك ؿاُت. ثٝ ُ٘ٛتٝ اٚكًُ ؿكًبَ ٌٚ٘بٖ ؿٚپُ ٥ٔ

٥ٔالؿ٢( ٣ٕبكت ؽٛاٞلاٖ ًٗ ٌٚ٘بٖ ؿٚپُ ُبُٔ ؿكٔبٍ٘بٜ ٚ ٔـكًٝ ؿؽتلا٘ٝ وٛصى٣ ثٛؿ وٝ ؿك آٖ ؿؽتلاٖ 1882/لٕل1299٢)

٣٘ ؿؽتلاٖ ٌّٕٔبٖ ثٝ ًجه ٔـاكى اكٚپب، تبك٤ؼ، رغلاف٣، مثبٖ فلاٌ٘ٝ ٚ ؽ٥ب٣ٛ اكٚپب٣٤ ٔم٥ٓ تٟلاٖ ٚ اكأٙٝ وبت٥ِٛه ٚ عت٣ ث٤

ـ ؿكٔزبٚكت ٔـكًٝ ؽٛاٞلاٖ ٚال٢ ٌلؿ٤ـٜ ُ ٣ٔماك٤ٌت فلا٢ٌٛ٘ اؿاكٜ الِٝو٥ٌّب٢ وبت٥ِٛه ٥٘ن وٝ ثٝ ٥ًّٚٝ ؿٚ ٘فل ٔٛؽتٙـ. آ ٣ٔ

ؿ ام صٙـ ٔزٌٕٝ ٔمـ٥ًٗ ٚ ٤ه ؿًتٍبٜ اكي ثٛؿ. و٥ٌّب٢ وٛصه ٔغمل ًف٥ـوبك٢ ُـٜ ا٢ ثٛؿ وٝ احبث صِٓ ٥ٌلٍ ٣جبكت ثٛ

ٔٛل٢ ًبؽت ٔؤًٌٝ كٚم٘بٔٝ و٥ٟبٖ ٥ٔالؿ٢( ٣ٌُٕ1961/  1340)ا٤ٗ و٥ٌّب ؿك ًبَ وٛصه ٣ِٚ ؿك عـ ٟ٘ب٤ت ت٥ٕن٢ ٚ ٠٘بفت. 

 تِٛٛماٖ پنُه ٥٘ن ؿك ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ًى٣ٙ ؿاُت. ٞب تؾل٤ت ٌلؿ٤ـ.ؿك ٥ٕٞٗ ًبَ

ٔمـٔبت تغ٥٥ل صٟلٜ آٖ ام عبِت ٤ه وٛصٝ ثب٥ ؽّٛت ٚ ٛٛال٣٘ ٥ٕ٘ٝ ؽ٣ٓٛٔ وٝ ًىٛت آٖ  ماك الِٝثب تفى٥ه ٚ فلٍٚ ثب٥ 

ام اٚا٤ُ ِٔل٥ٛٚت ثبٚمٍ  ماك ال٥ِِٝـ٘ـ ثلٞٓ ٣ٔ مؿ، فلاٞٓ ُـ. ؽ٥بثبٖ و ٣ٔٚاٌٗ كا تٟٙب ٞل ام ٌب٣ٞ ٓـا٢ ًٓ اًجب٣٘ وٝ كا

٠ٔفل٢ ثٛؿ وٝ تٟلاٖ ٤ه ؿٚك٠ آماؿ٢  ؿٚكاٖ ٔمبكٖ ثبغ٥٥لاًتمالَ ؽٛا٣ٞ ا٥ٕٞت ث٥ِتل٢ ٤بفت. ا٤ٗ ت ٥ٌ٘ٓ آماؿ٢ ٚ ٘ٛا٢ لٛا٥٘ٗ

لؿ. ث٥ٌبك٢ ام ا٤لا٥٘بٖ ٔم٥ٓ اكٚپب ٚ ك٥ًٚٝ وٝ ؿكؿٚكٜ ٘بٓل٢ رلؤت آٔـٖ ثٝ ا٤لاٖ ٘ـاُتٙـ، و ٣ٔتزلثٝ  و٣ ٞٛى ر٣٤ٛ كاا٘ـ تٛؤْ ثب

ٗ ُبٜ ٔغـٚؿ ٚتغت وٙتلَ ثٛؿ، آماؿ تٟلاٖ ٚ اكٚپب وٝ ؿك مٔبٖ ٘بٓلاِـ٤ٚ كفت ٚ آٔـ ٥ٔبٖ ثٝ تٟلاٖ ثبمٌِتٝ ثٛؿ٘ـ ٚ ٌٔبفلت 

 ٌِتٝ ٚ ثبة ٔلاٚؿٜ ٌِٛؿٜ ُـٜ ثٛؿ.

٢ ا٥٣بٖ ثب ًلؿكٞب٢ ٞب ٛلفَ كاؽب٘ٝ ثب٥ؿٚ ٢ پل ثلف تٛصبَ ثٛؿ ٞب امٍ وٜٛا٘ـ وٝ صِٓ ماك الِٝٓفب٢  مٔبٖ ؽ٥بثبٖ ثب ؿك ا٤ٗ

   ٚ  ٞب ولؿٜ ثٛؿ، آكاْ آكاْ ٌلؿٍُبٜ فل٣ٍ٘ ٔأةًلو٥ِـٜ ثٛؿ٘ـ، فلٍ  اكٞبٛؿ٤م٤جب ٚ ٔزُّ ٚ ؿكؽتبٖ وٟٗ ٚ ًلًجن٢ وٝ ام فلام 

ِجبى ثپُٛٙـ ٚ غقا ثؾٛك٘ـ ٚ تفل٤ظ وٙٙـ. ٕٞلاٜ ثب آٖ تٔب٤ٚل ف٣ٙٞ،  «٘نآالفلا»ـ وٝ ؿًٚت ؿاُتٙـ ُ ٣ٔٚ ٔتزـؿٞب٣٤  ٞب فٛو٣ّ

ٚ  ٞب ٚ ٔغبمٜٞٓ ثٝ تـك٤ذ ؿك ف٘ب٢ ؽب٣ِ ٚ ؽّٛت ؽ٥بثبٖ ُل١ٚ ثٝ ٟبٞل ُـٖ ولؿ. ؽ٥بثبٖ ًًٙ فلٍ ٌلؿ٤ـ  ٞب ا٤ٗ آؿْ

، ٞب ، ؿفبتل كٚم٘بٔٝٞب ٢ پبك٣ٌ٤ ؿاُتٙـ ؿك ؽ٥بثبٖ پـ٤ـاك ُـ٘ـ. ٟ٘بؿٞب٢ ُٟل٢ اكٚپب٣٤ ٔب٘ٙـ ٞتُٞب ٣٤ وٝ ٘بْٞب ٚ وبفٝ ٞب كًتٛكاٖ

ٚ ٔلاون تفل٤غ٣ ؿكا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ؿا٤ل ٌِتٙـ... ثـ٤ٗ  ٞب ٢ رـ٤ـ، ٣ىبى ؽب٘ٝٞب ٢ فل٣ٍ٘ ؿٚم، ًّٕب٣٘ٞب تئبتلٞب، ٜٔت ؿوتلٞب، ؽ٥بٙ

پبتٛق وٌب٣٘ ُـ وٝ كؿ٘ىت ٚ ر٥ّمٝ ٚ وفَ ثٙـؿاكپٙزٝ پٟٗ ثل  ماك الِٝلت٥ت ت٤ٛٔل وٛصٝ ثب٥ آكاْ ٚ ٔٔفب ما٤ُ ٌِت ٚ ؽ٥بثبٖ ت

 فتٙـ. ك ٣ٔلؿ٘ـ ًٚٛاك ثل ؿكُىٝ ؿك ؽ٥بثبٖ ثبال ٚ پب٥٤ٗ و ٣ٔتٗ ؿاُتٙـ ٚكً٘ ِجبًِبٖ كا ثب تغ٥٥ل فُٔ ٣ٕٛ 



 ماك الِٝٔؾجلاٌِّٜٙٝ وٝ ٞل ؿٚ ت٤ٛٔل ؽ٥بثبٖ  تجـ٤ُ ُـ.« ٥ُه»ثٝ ٔغّٝ ا٢ تزبكت٣، ٔتزـؿ ٚ  ماك الِٝؿك  ا٤ٗ ؿٚكاٖ ٔغ١ّ 

 ٤ٛـ:ٌ ٣ٔكا ؿ٤ـٜ ؿك ا٤ٗ ثبكٜ 

 

ٞٛا٢ ؽٙه ث٥ٌبك ؽٛث٣ ؿاُت ؿك آٖ اٚلبت وٝ ؽ٥بثبٖ ؽٍٛ ٞٛا ٚكٚط افنا  ماك الِٝؿك تبثٌتبٖ ؽ٥بثبٖ »... 

ٛا٢ آٖ ؽ٥بثبٖ ثبٛٙبً ٚ ٟبٞلاً وخ٥ف ٚ ٔٛف٢ اًت ٔغُ تٛرٝ ٚ لؿ٘ـ ا٤ٙه وٝ ٞو ٣ٔثٛؿ اٞب٣ِ وٓ تل اًتفبؿٜ 

 «ـ.ُ ٣ٔامؿعبْ ؽّك اًت ٚ ٔؾلة اؽالق ًبثك ا٤ٗ امؿعبْ ؿك ت٥ٕضٝ عبرت اِـِٚٝ 

 

٤ى٣ ام ٟٔٓ تل٤ٗ  ماك الِٝؿك ؿٚكٜ ِٔل٥ٛٚت فلا ك٥ًـ ٚ پي ام آٖ تب پب٤بٖ لبربك٤ٝ  ماك الِٝاٚد ث٥ّٛ ٚ كٚ٘ك ؽ٥بثبٖ 

٢ تٕبُب٣٤ ثٝ ؽٛؿ ٌلفتٝ ثٛؿ ُج٥ٝ ثٝ ُٟل ٞب ٤ٚٚتل٤ٗ ٞب اٖ ثٛؿ ٚ ثٝ ؽبٛل تلو٥ت ؽب٣ٓ وٝ ام تئبتلٞب ٚ كًتٛكا٢ٖ تٟلٞب ٌلؿٍُبٜ

 لؿ.و ٣ٔفل٣ٍ٘ ُـٜ ثٛؿ وٝ ٠٘ل ٞل ًٛؿا مؿٜ ا٢ كا ثٝ ؽٛؿ رّت 

 ٙـ:و ٥ٔ٣ٔالؿ٢( ص٥ٙٗ ٔزٌٓ 1909/لٕل1327٢) كا ؿك ًبَ ماك الِٝ٘ٝ ؽ٥بثبٖ اُ ت٥ٓٛف م٘ـٜ ٚ ٛٙنآ٥ٔن وّٛؿ

 

كفت وٝ ؿك عم٥مت ثلا٢ تٟلاٖ ثٝ ٔٙنِٝ ؽ٥بثبٖ ّٓظ اًت ثلا٢ پبك٤ي.  ماك ال٣ِٝٔلٞب ثب٤ـ ثٝ ؽ٥بثبٖ »

ٔىب٥ٌ٥٘ٗ ٕٞٝ وبكٜ ا٢ وٝ ثب « ُل٤ٕٗ»٢ ُٔـ كٚم ٕٞٝ ؿك ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ للاك ؿاك٘ـ. ؽ٥بٙ ٥ُه ؿٚم ٞب ٔغبمٜ

٣ وٝ ٣ىي ثٝ ؿاك آ٤ٚؾتٍبٖ كٚم لجُ كا كا، ٣ىبً ٞب ٙـ ٚ ٞٓ ًب٣تو ٣ٔ كا ت٥ٕ٤ل ٞب اثناك٢ ٚاعـ ٞٓ ٔب٥ُٗ

ٚ اؿاك٠ پٌت ٕٞٝ كا ؿك ٥ٕٞٗ « تزبكت ؽب٘ٝ ّٞٙـ»ٚ « ؽب٘ٝ فلاٌ٘ٝ»٥ٕٜٞٙٛك  قاكؿ ٌٚ ٣ٔفٛكاً ثٝ ٕ٘ب٤َ 

ٙـ. ا٤ٗ تلأٛا٢ ؿاكا٢ ؿٚ ٚاٌٗ كٚثبم ؿك و ٣ٔٛاٖ ٤بفت. تٟٙب تلأٛا٢ ُٟل ٥٘ن ام ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ٣جٛك ت ٣ٔؽ٥بثبٖ 

ٛؿ. اٌ٘بٖ فىل ُ ٣ٔرّٛ ٚ ٣مت اًت ٚ ٤ه ٚاٌٗ ًلپ٥ُٛـٜ ؿك ًٚٚ وٝ ثب ٤ه ؿك و٣٤ِٛ ٔغىٓ ثٌتٝ 

اؽتٔبّ  ٞب ٙـ وٝ ا٤ٗ ٚاٌٗ ٔؾّٔٛ عُٕ ٚ ٘مُ ؿمؿاٖ ٚ تجٟىبكاٖ اًت، ؿك ٓٛكت٣ وٝ فمٚ ثٝ ؽب٘ٓو ٣ٔ

 ؿاكؿ.

٢ تٟلاٖ، ٥ِجلاَ ٚ ٞب ٢ ًلًبْ آٚك كٚم٘بٔٝٞب ٤ن٘ـ ٚ ثب ٤٘لٜك ٥٣ٔلٖٚ صٙـ٤ٗ ثضٝ ٍِٚلؿ ام صبپؾب٘ٝ ٔزبٚك ث

 ًب٘ٙـ.ك ٣ٔا٤لاٖ ٘ٛ كا ثٝ فلٍٚ 

ٙٙـ. ٣ّٕب٢ ف٥ن٤ِٛٛه٢ ثب ا٥ٕٛٙبٖ و ٣ٔپب٣ُ ؿًت١ ؿ٤ٍل آث ِٙـ ٚو ٣ٔكا ربكٚ  ماك ال٤ِٝه ؿًتٝ كفتٍل ؽ٥بثبٖ 

ٛؿ آٟ٘ب تٟلاٖ ًٚپٛكٞب٢ ُ ٣ٔٛؿ. ٤ّْٔٛ ُ ٣ٔاْ ا٘ـ ٤ٛٙـ وٝ ؿك رب٘ٛكاٖ، اعت٥بد ًجت پ٥ـا٤َ ٣٘ٛ ٌٚ ٣ٔ

لؿ٘ـ. تٟلاٖ ثب ا٤ٗ وٝ ؿاكا٢ ٔٙبث٢ آة ث٥ٌبك ؽٛة و ٣ٌٕٚل٘ٝ ثل ا٤ٗ ا٣تمبؿ پبفِبك٢ ٘ ا٘ـ آثپبٍ آٖ كا ٘ـ٤ـٜ

پ٥َ ٥ًّٚٝ ام ث٥ٗ ثلؿٖ ا٤ٗ ٌلؿ  ٞب ٢ رٟبٖ اًت ٚ لب٣ـتبً ثب٤ـ ام للٖٞبغجبكآِٛؿتل٤ٗ ُٟل٤ى٣ ام  اًت ٣ِٚ

٥ٙٗ ٥ٌ٘ت. ًپٛك آثپبٍ ٞٙٛم ٞٓ ٤ه ِٔه ام پًٛت ٔتإًفب٘ٝ صٚ غجبك كا ثب ٚرٛؿ ا٤ٗ ٔٙبف٢ ٤بفتٝ ثبُٙـ. أب

آٖ كا ك٢ٚ ؽبن  ٙـ ٚ ًپي ثب ؿٚ ٗلثٝ پ٥بپ٣ ٔغت٢ٛو ٣ٔم٤لم٣ٙ٥ٔ پل  ًٌٛفٙـ ؿاكؿ وٝ آٖ كا ام ٟ٘لٞب٢

ٚؿ، پى٣ ثٝ صپك ؽٛؿٍ ٤ب كف٥مَ ٣ٔ ك ٣ٔتـ ٚ و٣ٕ ثٝ فىل فلٚ ٤ٌآ ٣ٔٙـ ث٤ـ صٙـ ِغ٠ٝ ا٢ و ٣ٔؽب٣ِ 

اٌل ؿك  ٞـ.ؿ ٥٣ٕلؿ ٚ ٥ٞش ٚلت ؿك وبكٍ ٣زّٝ ِ٘بٖ ٌ٘ ٣ٔم٘ـ ٚ ثب ؽٌٛ٘لؿ٢ ٚ ًل فلٓت وبكٍ كا ام ًل 

٥ٟٚفٝ اٍ كا   ٙـ وٝ و ٣ٔآثپب٣ُ ولؿٜ ثبُـ پ٥َ ؽٛؿ ل٘بٚت  ٣لٕ ٤ه ًب٣ت ؿٜ لـْ ؿك ؿٜ لـْ كا

ٌ٘جت ثٝ  ماك الِٝ  ث٤ـامٟٟل ؿك ؽ٥بثبٖ  6بَ٘ ثٝ رب٢ آٚكؿٜ اًت. ؿك ٞل عبَ ًب٣ت ٌ٘جت ثٝ ؽـا ٚ ٞٓ ٣ٛ٘

٤ٛٙـ ٌلؿ ٚ ؽبن وٕتل٢ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٌ ٣ٔٝ وٝ ثٝ آٖ ؿاالٖ ثِٟت ٢٥ ٣الءاِـِٚٝ ٚ ٘بٓل٤ٝ ٚ إِبًٞب ؽ٥بثبٖ

٣٤ وٝ ام ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ثٝ ٛلف ُٕبَ ُٟل ؿك علوت ٌٞتٙـ ٞب تٟلاٖ اًت. وبٌِىٝا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ٤٥ٔبؿٌبٜ ٔلؿْ 



ُؾ٥ٔت٣ ثنكي  ٌٍٟب٢ٜ ؿ٘ذ ٚ ؽٙه ٥ُٕلاٖ ٣ٔ ثل٘ـ ٞب كا ثٝ ٌُٛٝ ٞب ا٥٣بٖ ٚ پِٛـاكٞب٢ تٟلاٖ ٚ اكٚپب٣٤

ٚ٘ـ. ؿ ٣ٔٙـ ؿك عب٣ِ وٝ ؽـٔتىبكاٖ ثٝ ؿ٘جبَ اًجَ و ٣ًٔٛاك ثل اًت ٥ًبٜ م٤جب صٟبك ٤ُ٘ ام ؽ٥بثبٖ ٣جٛك 

ؿك عب٣ِ وٝ  ٞب ؿك ؽ٥بثبٖ پلًٝ ٣ٔ م٘ٙـ. ثؾت٥بك٢ ا٘ـ ٢ كٚى ٚ ا٥ٍّ٘ي وٝ تبمٜ ٔلؽْ ُـٜبٞ وبكوٙبٖ ثب٘ه

ثبوالٜ ثّٙـ ٚ ثب ُّٛاكٞب٢ ٥ًبٜ ٚ ٌِبؿ ٔخُ ؿأٗ ؿًتٝ  ا٘ـ تف٣ٍٙ ثلؿٍٚ ؿاك٘ـ ٤ب ٞفت ت٥ل٢ ثٝ وٕل ثٌتٝ

٢ رـ٢، آٟ٘ب ٞب ٓٛكت ٢ ٣مبث٣،ٞب ٙٙـ. ٕٞٝ ثّٙـلبٔت ٌٞتٙـ ٚؿٔب٥و ٣ٔٚ ثب ٞٓ ٓغجت  ا٘ـ ؿًتٝ عّمٝ مؿٜ

ٔلؿْ صبؿك٥ِ٘ٗ كار٢ ثٝ م٘ـ٣ٌ ؿك پب٤تؾت صٝ ٠٘ل ٚ ل٘بٚت٣ ؿاك٘ـ، آ٤ب  ٙـ. ثب٤ـ ؿ٤ـ وٝ ا٤ٗو ٣ٔ تل ٗؽِكا 

ؽٛؿ كا ؿك آٖ ٙٙـ عٌلت م٘ـ٣ٌ ٌقُتٝ و ٣ٔعبال وٝ ثٝ ٓٛكت ٔإٔٛكاٖ پ٥ّي ُٟل ا٘زبْ ٥ٟٚفٝ 

ا٢ تٟلا٣٘  ٢ غلق ؿك ٌِّٛٝ ٌٞتٙـ. ٣ـٜٞب ٛك٘ـ؟ ٞٓ پب٣ٍِ ف٣ّ٤ آٟ٘ب لفمبم٢ؽ ٢٣ٕ ٚع٣ِ ٘ٞب وٌٛٞتبٖ

ٟلافت ٚ ٟٔبكت  ٢ عٙب ثٌتٝ ُبٖ ٌلؿٚٞب٢ ؿكُت كا ثبٞب ٚثب ٘بؽٗ ا٘ـ كؿ٤ف وٙبك ؿ٤ٛاك ك٢ٚ پبُٙٝ پب ٌِ٘تٝ

« ؽجلؿاك»٤ِبٖ ثٝ ؿكُىٝ ثلؽٛكؿ ٘ىٙٙـ ثب ٘ـا٢ ٞب ٢ غَٛ پ٥ىل ثلا٢ ا٤ٗ وٝ اال٥ٞب وَٙٙـ. ؽلوض٣ پًٛت ٣ٔ

٢ تبمٜ ص٥ـٜ ٞب ٙٙـ. ُتلٞب ؿك ِجبى تبثٌتب٣٘ ٣ٙ٤٤ ثب پِٓو ٣ٔٝ ا٤ٗ ًٛ ٚ آٖ ًٛ ٣ِٞ ٞب كا ث آٖ ٞب ص٣ ؿكُىٝ

ٍل٘ـ. ؽٛك٥ُـ ثب عٌلت ٘ ٣ٔٚ ثـ٣٘ ثٝ كً٘ للٔن آرل٢ صِٕه م٘بٖ ثٝ رالَ ٚ ُىٜٛ ا٤ٗ ٕ٘ب٤َ كٍ٘بكً٘ 

بم ٙـ. ثٝ مٚؿ٢ ًتبك٠ مٞلٜ ؿك غلة وٝ ٞٙٛم ٞٓ كُٚٗ ٚ ٘ٛكا٣٘ اًت ؿكؽ٥ِـٖ آغو ٣ٔٚ تإًف غلٚة 

 «ؿك ثٟتل٤ٗ ًب٣تَ ٥ٕٞٗ اًت. ماك الِٝٙـ. ٠ٙٔل٠ و ٣ٔ

 

ّٜٔت ٛٙنآ٥ٔن ؿ٤ٍل٢ ؿك  صٖٛ ر٣٤ٕ ام اٗـاؿ ا٤لا٣٘ ٚ فل٣ٍ٘ ٔزٌٓ ُـٜ اًت.ٞٓ ماك الِٝؿك ا٤ٗ ت٤ٛٔل ُ٘ٛتبك٢ ف٘ب٢ 

ؽ٥بثبٖ ُ٘ٛتٝ ُـٜ ٥ٔالؿ٢( ؿك كٚم٘ب١ٔ اكُبؿ، آالً ثٝ لٔـ ٔزٌٓ ولؿٖ ا٤ٗ اٗـاؿ ت٤ٛٔل٢ ؿك ف٘ب٢  1911/لٕل1329٢)ًبَ 

 اًت.

 «تِل٤ف آٚكؿٜ ؽل٤ـاك٢ ٕ٘ب٤ـ، أبصٝ ٚلت؟ ماك الِٝٛاٞـ ؿك ؽ٥بثبٖ ؽ ٣ٔٞلوي ٥ٞنْ ؽِه ث٥ٌبك »... 

ام ٥٘ٓ ًب٣ت ثٝ غلٚة ٔب٘ـٜ ا٣ِ ٤ه ًب٣ت ام ُت ٌقُتٝ ٕٞٝ كٚمٜ ٣ٙ٤٤ ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ آلب٤بٖ ٌُ ٌالة 

ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ آلب٤بٖ ؿ٤پّٛٔب٣ً، ٓبعجبٖ وّّٝ  ،ا٘ـ ُٛػ ُٚبة ف٘ب٢ ؽ٥بثبٖ كا ّٕٔٛ ٕ٘ٛؿٜ ٌٔتفلٍ٘بٖ

٤ٙـ، ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ ُبٌلؿاٖ ٔـكًٝ ث٥لٖٚ آٔـٜ ٚ ؿك َٛٛ ؽ٥بثبٖ پلات٥ه آ ٥ً٣ٔب٣ً ثلا٢ تفٙٗ ثٝ ؽ٥بثبٖ 

٘فل ر٥٤ٕت لٌٕت  150ٚاٌٗ اًج٣ ّٕٔٛ ام ٙٙـ، ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ مكً٘ مكً٘ و ٣ٔفلاٌ٘ٝ ؽٛؿ كا تى٥ُٕ 

ُبٜ ثّٛٙ ثٛؿاؿٜ ٔبَ ٔبم٘ـكاٖ ... ثبوٕبَ  تغبف٢٣ ٞب ٙـ. ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ اال٥و ٣٣ٕٔـٜ ا٢ ام ؽ٥بثبٖ كا للق 

. ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ آٖ ٥ًّـ ا٘ـ ٔتب٘ت ٚ ٔال٤ٕت ٛلف ُلل٣ ؽ٥بثبٖ كا ثٝ ؽٛؿاؽتٔبّ ؿاؿٜ ٚ ٔٛ٘ٛپُ ٕ٘ٛؿٜ

ا ٢ ٣برن ٚ فم٥لٜ ؿك تٕبْ َٛٛ ؽ٥بثبٖ ٣بثل٤ٗ كٞب صالق ثب َُ تب ثضٝ ٞفت ًبِٝ ٚ َُ ًبِٝ آٖ ٥٤ٗفٝ

 ٞب ٙبًـ. ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ ؿكُىٝ ص٣ُ ٣ٕٙٙـ. ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ ام وخلت ر٥٤ٕت ًً ٓبعجَ كا ٘و ٣ٔثـكلٝ 

قاك٘ـ. ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ ثٝ ٘بْ ٓلفٝ ر٣٤ِٛ ؿِٚت تٕبْ ٌ ٣ٔثلا٢ ًجمت ام ٤ىـ٤ٍل ؿٚ ًٝ ثضٝ كا م٤ل ؿكُىٝ 

٢ ٔزُّ ٚ ٞب ثؾت٥بك٢ ثبوبٌِى٢ٝ ؽ٥بثبٖ ثٝ و٣ّ ؽبٍٔٛ اًت. ٕٞبٖ ٚلت٣ وٝ ث٣٘٤ ام ًلؿاكاٖ ٞب صلا٥

٠٘بك ٣بثل٤ٗ كا ام ٥ٞجت ٚ ٓالثت ؽٛؿُبٖ ٔل٣ٛة ٣ٔ ًبم٘ـ. ٕٞبٖ صٙـ ٘فل ها٘ـاكْ ٌّٔظ ًلثبال تبؽتٝ ٚ ا

٤ه ٓـ فك١ َٛٛ كا ٠ٕٙٔبً للق ٚلت٣ وٝ ؿالالٖ ٥ٞنْ فلٍٚ ث٥ٌت كؤى اال٥ كا ٥ٞنْ ثبك ولؿٜ ٚ لٜبك ٕ٘ٛؿٜ 

٤ٛٙـ آ٢ صٟبك ؽلٚاك ٥ٞنْ ؽِه!! آ٢ صٟبك ؽلٚاك ٥ٞنْ ٌ ٣ٔولؿٜ ٚ ثب آٚام٢ ٌٍٛ ؽلاٍ پ٣ ؿك پ٣ 

 «ؽِه!!



ًبَ  ٚم٤ل ٔب٥ِٝ ٚلت، ٣ٔل كٚم ُِٓ ٔبٜ ٓفل ِٚٝ ٞـا٤تـا٤ٗ اًت وٝ ٢٥ٙٓ اِ ماك الِٝام رّٕٝ ٚلب٢٤ ؿ٤ٍل ؽ٥بثبٖ 

ٔبٜ ث٤ـ ؿك ٟ٘ٓ ف٤غز١ ثٝ ؿًتِ صٙـتب لفمبم٢ ٥ٕ٘ٝ كٚى تناك٢ تلٚك ُـ ٚؿٜ  ماك ال٥ِٔٝالؿ٢( ؿك ًل صٟبككاٜ 1911/لٕل1329٢)

 ثٝ ٗلة ٌِّٛٝ ٔزبٞـ٢ وِتٝ ُـ. ماك الِٕٝٞبٖ ًبَ ٣الءاِـِٚٝ ٥٘ن ؿك رّٛ ؽب٘ٝ اٍ ؿكؽ٥بثبٖ 

٥ٔالؿ٢( ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ُبٞـ ٚلب٢٤ اؿث٣ ث٥ٌبك٢ ثٛؿ. ث٤ـ ام ا٘غالَ 1911تب  1907/ لٕل٢ 1329تب  1325)٢ ٞب ؿك فب١ّٓ ًبَ

ٕ٘ب٣ِ٤ آٖ ثالفبّٓٝ ٗلٚكت ا٤زبؿ ٤ه ٌلٜٚ ٕ٘ب٣ِ٤ ٌٔتمُ ٚ ٜٔٙجك ثب اٚٗب١ ٚ ُلوت فلًٞٙ ٚ پلاوٙـٜ ُـٖ وبكٌناكاٖ ثؾَ 

٥ٔالؿ٢( ثب ٔـ٤ل٤ت ٥ًـ ٣جـاِىل٤ٓ ٔغمك اِـِٚٝ ثٝ ارلا٢ 1924/ ٣ٌُٕ 1303اعٛاَ ارتٕب٣٣ اعٌبى ُـ ٚ ٌلٜٚ تئبتل ٣ّٔ )

 ٣1296( تِى٥ُ ٌلؿ٤ـ. ٥ًٕٙب ؽٛك٥ُـ)آفكؿك ًبِٗ وٛصه ثبال٢ صبپؾب٘ٝ فبكٚى ٚال٢ ؿك ٘جَ وٛص١ ٣ّٔ )ثبكثـ ف٤ّ ٣٤ٞب ثل٘بٔٝ

ؿك ٘جَ وٛصٝ ثُٟٛل٢ ٘ل٥ًـٜ ثٝ ٔغبمٜ پ٥لا٤َ )٘ؾٌت٥ٗ فلٍُٚبٜ ثنكي  ماك ال٥ِٔٝالؿ٢( ا٥ِٚٗ ٥ًٕٙب٢ ؽ٥بثبٖ 1917/ ٣ٌُٕ

/ 1318٣ٌُٕ)ب٤بن ٚ ٥ًٕٙب ٔ ٥ٔالؿ٢(1318٣ٌُٕ/1939)ثٝ ًجه اكٚپب٣٤( ثبًبِٗ كٚثبم ٚ پي ام آٖ ٥ًٕٙب ا٤لاٖ 

ٚ٘ـ ك ٣ٔؽ٥بثبٖ ثٝ ُٕبك  ( ٚ وتبثؾب١٘ تٟلاٖ، اؿاك٠ كٚم٘بٔٝ اٛال٣بت ؿك ٘نؿ٤ى٣ ؽ٥بثبٖ اًتب٘جَٛ ام ؿ٤ٍل اعـاحبت ا٥ٔٗ٤الؿ1939٢

ثٛؿ وٝ ٞٓ اوٖٙٛ  ماك ال٣ِٕٝبكت ًبثك اؿاكٜ پٌت ؽبكرٝ ؿك اَٚ ؽ٥بثبٖ  ٞب وٝ اكمٍ ٚ ا٣تجبك ؽب٣ٓ كا ثٝ آٖ ثؾ٥ِـ٘ـ. ٣الٜٚ ثل ا٤ٗ

 ٝ ف٤ب٥ِت ِٔغَٛ اًت.ؿك رب٢ آٖ ٥ًٕٙب تبثبٖ ث

ٚ ث٥ٌبك٢ ام ثٌتٍبٖ ٚ ٌٔتؾـ٥ٔٗ آٟ٘ب ثٝ ٔغ١ّ رـ٤ـ ؿِٚت ثٙبٞب٢ ٔز٣ّّ  ٞب ثب ٘مُ ٔىبٖ افلاؿ حلٚتٕٙـ ٚا٘تمبَ ًفبكت ؽب٘ٝ

ٚعٛا٣ِ آٖ ًبؽتٝ ُـ. ثٝ ٛٛك٢ وٝ ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ پي ام ِٔل٥ٛٚت ؿك اٚاؽل لبربك٤ٝ ٚ اٚا٤ُ پ٢ّٟٛ، ثٝ  ماك الِٝؿك عب٥ُٝ ؽ٥بثبٖ 

ثّىٝ ؽٛؿ ٟٔٓ تل٤ٗ ٌلؿٍُبٜ ٚ ٔغُ  ٢ تفل٤ظ ٚ ٌقكاٖ اٚلبت فلاغت كا ؿك ؽٛؿٌلؿ آٚكؿٜ ثٛؿٞب ؽ٥بثب٣٘ تجـ٤ُ ُـ وٝ ٘ٝ تٟٙب ٔغُ

ٚ اًتملاك اغ٥ٙب ؿك ُٕبَ ُٟل، ؿك آٔبك اث١٥ٙ تٟلاٖ وٝ ؿك ًبَ  ٔغ١ّ ؿِٚتُٕبك ٥ٔلفت. تغَٛ ٝ ث تفلد ٚ تٕبُب٢ اٞب٣ِ پب٤تؾت

اٚا٤ُ پ٢ّٟٛ، پ٥َ ام كٚاد ٥ًٕٙب  ٥ٔالؿ٢( ت٥ٟٝ ُـٜ وبٔالً ِٔؾْ اًت. ؿكؿٚك٠ ًّٜٙت اعٕـُبٜ لبربك 1902ٚ/ لٕل1320٢)

٥ٔالؿ٢(، 1303٣ٌُٕ/1924) ب٘ٙـ تئبتل ٢٣ّٔ تٟلاٖ ٔٞب ف٤ب٥ِت تئبتل ؿك تٟلاٖ اًت، ثٟتل٤ٗ تٕبُبؽب٘ٝ وٝ آغبم كٚ٘ك ٚ ُىٛفب٣٤

پبكى  ٥ٔالؿ٢( ٚ تئبتل1318٣ٌُٕ/1339)-تٕبُبؽب٘ٝ تٟلاٖ -٢(، تئبتل ٘ٔل ٥ٔالؿ٣ٌُٕ/1939 1318)تئبتل ؿٞمبٖ 

٥ٔالؿ٢( ؿك 1340٣ٌُٕ/1961)٤بى٥ٔالؿ٢( ٚ تئبتل 1340٣ٌُٕ/1961)٥ٔالؿ٢( ٚ ث٤ـاً تئبتل عبفٞ ٘ٛ ٣ٌُٕ1940/1319)

 وبٖ٘ٛ تئبتل ٚ ٥ًٕٙب ٚ ٞٙلٞب٢ ٕ٘ب٣ِ٤ تٟلاٖ ُـ. ماك الٌِِٝب٤َ ٤بفتٙـ. ثـ٤ٗ تلت٥ت  ماك الِٝؽ٥بثبٖ 

٥ٔالؿ٢( ثّـ٤ٝ تٟلاٖ ٔٛل٢ ؽ٥بثبٖ ًبم٢، لٌٕت ؽٚ آٞٗ ٚاٌٗ اًج٣ كا وٝ ام ًٕت ُلق 1308/٣ٌُٕ1929)ؿك ًبَ 

. ؿك ًبَ ثلص٥ـٜ ُـ قُت ؿك م٤ل ؽبن ٔـفٖٛ ًبؽت ٚثـ٤ٗ تلت٥ت ٚاٌٗ ام ا٤ٗ ؽ٥بثبٌٖ ٣ٔ ؽ٥بثبٖ

ثب٥٤ٔبكٞب٢ مٔبٖ ؽٛؿ صٙبٖ  ماك الِٝلؿ٘ـؽ٥بثبٖ و ٥ٔ٣ٔالؿ٢( مٔب٣٘ وٝ ٕٞٝ ٤ٔبثل ا٣ّٓ تٟلاٖ كا ت٤ل٤ٖ ٣ٌُٕ1931/1310)

آٖ صِٓ پ٣ُٛ ُـ ٚ ٣لٕ ؽ٥بثبٖ تٟٙب ؿك ٘مب٣ٛ وٝ ثٝ ٣ّت تزبٚم ثٙبٞب ثٝ  افتبؿٜ ثٝ ٠٘ل ك٥ًـ وٝ ام ت٤ل٤ٖ و٣ّ ّٜٔٛة ٚ رب

ًبَ  ٥ٔالؿ٢( آٖ وٝ ؿك آفك آ٣ٌُٕ/1942ٖ 1321)ٚلب٢٤ ًبَ  الط ٌلؿ٤ـ ٚ وف آٖ آًفبِت ُـ. امآ عل٤ٓ ٤ٔجل تًٙ ُـٜ ثٛؿ

٣الْ آ ٣ٔمؿ٘ـ، ؿِٚت ثالفبّٓٝ عىٛٔت ٠٘ب ماك ال٢ِٝ ٞب ٣ـٜ ا٢ ام ٔلؿْ تٟلاٖ ؿك ا٣تلإ ثٝ لغ٣ٜ ٚ ٌلا٣٘ ؿًت ثٝ غبكت ٔغبمٜ

/ 1322٣ٌُٕ)ؿك ٣ٛ ًبَ ثٝ وبك افتبؿ ٚ ُٛكٍ ثٝ ُـت ًلوٛة ُـ.  ماك الِٝؿك ٘جَ ُٕب٣ِ صٟبككاٜ  ٞب ولؿ ٚ ٌٌُّٔ

ؿكد ُـ وٝ ٔت٤بلت آٖ ُٟلؿاك٢ آًفبِت آٖ كا ثٝ  ماك الِّٜٝٔج٣ ثب ٣ٙٛاٖ ث٣ ٣ٌٕٔ ثٛؿٖ ٘بْ ؽ٥بثبٖ  ٞب ٥ٔالؿ٢( ؿك كٚم٘ب1943ٝٔ

 آًفبِت ثٛؿ تب ا٤ٗ وٝ ؿٚثبكٜ آًفبِت ُـ. لٔـ وبُت ٌُ الِٝ وٙـ. ٤ه ٞفتٝ ثـٖٚ

٥ٔالؿ٢( ؿك ٌُٛٝ رٙٛة غلث٣ ؽ٥بثبٖ ؿك آٖ كٚمٞب ٔغبمٜ 1891/لٕل1309٢)ك٣ً ٘مِٝ ٘زٓ إِّه ت٥ٟٝ ُـٜ ثٝ ًبَ ؿك ثل

ٛؿ وٝ ٔغُ فلٍٚ ا٥ُبء ًبؽت فلً٘ ٚ ِٛوي ثٛؿ. صٖٛ ا٤ٗ ٔغبمٜ ؿك مٔبٖ عىٛٔت اعٕـُبٜ لبربك ثٝ اربم٠ عبد ُ ٣ٔا٢ ؿ٤ـٜ 

٥ٔالؿ٢( ام ثبغضٝ ا٤ٗ ٔغبمٜ ثٝ ٣ٙٛاٖ 1914/لٕل1333٢)ؿ٢( تب ًبَ ٥ٔال1909/لٕل٢ 1327)ا٥ٔٗ اِ٘لة ؿكآٔـ ٢ٚ ام ًبَ 

٤ٔلٚف ُـ. ًپي ام ٛل٤ك « تزبكت ؽب١٘ ّٞٙـ»٢ ٔـكٖ اًتفبؿٜ ولؿ. ث٤ـٞب ا٤ٗ ٔغبمٜ ٌٌتلٍ ٤بفت ٚ ثٝ ٘بْ ٞب ٕ٘ب٤ٍِبٜ وبٌِىٝ



٥ٔالؿ٢( ثٝ وٌت ٚ وبك ِٔغَٛ ثٛؿ٘ـ ٣ٌُٕ/1921 1300)٢ ٔت٤ـؿ ؿكآٔـ. ا٤ٗ ٔغبمٜ تب ًبَ ٞب ٔت٥ِٛبٖ ٔٛلٛفٝ ثٝ ٓٛكت ٔغبمٜ

 ماك ال٤ِٝٗ صلا٥ ثلق، ؿك ؽ٥بثبٖ كتب آٖ وٝ رٟت ًبؽتٕبٖ ثّـ٤ٝ )ُٟلؿاك٢( ٣ٍٕٞ تؾل٤ت ُـ٘ـ. ؿك ٥ٕٞٗ ًبَ اًت وٝ ٔإٔٛ

ٙب٣٤ لؿؿ ٚ تب لجُ ام آٖ كٌُٚ ٣ٔٙٙـ ٚ ٕٞبٖ ُت ؿك ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ تب رب٣٤ وٝ ٥ًٓ پ٥َ كفتٝ ثٛؿ، صلا٥ ثلق ؿا٤ل و ٥ً٣ٔٓ و٣ِ 

ـ. و٣ٕ ثبالتل ؿك ا٘تٟب٢ وٛصٝ اثٛاِفُ٘، تئبتل ؿٞمبٖ ُ ٢٣ٔ ٌبم٢ تإ٥ٔٗ ٞب ٢ ٘فت٣ ٚ ٔـت٣ ٞٓ ثب صلا٥ٞب ؽ٥بثبٖ ثٝ ٥ًّٚٝ فب٘ٛى

ثٝ  ٞب ٥ٔالؿ٢( تًٛٚ اعٕـ ؿٞمبٖ تإ٥ًي ٌلؿ٤ـ ؿك عب٣ِ وٝ ًبؽتٕبٖ آٖ ًب٣ٌُٕ/1939َ 1318)للاك ؿاكؿ. ا٤ٗ تئبتل ؿك ًبَ 

. اعٕـ ؿٞمبٖ ٕٞبٖ ٔـ٤ل ٔزّٝ ٢ اِىتل٤ى٣ اؽتٔبّ ٤بفتٝ اًتٞب ًت. ألٚمٜ ًلتبًل ا٤ٗ وٛصٝ ثٝ ٔغبمٜكٞب ُـٜ ا ٓٛكت ٔتلٚوٝ

ؽلؿاؿ  6اًت وٝ ؿك ؿٚكاٖ اَٚ عىٛٔت پ٢ّٟٛ ؿْٚ ثٝ ٚوبِت ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ ك٥ًـ ٚ ؿك « تٟلاٖ ٔٔٛك»

 ٘بْ عٌٗ ر٤فل٢ تلٚك ُـ.٥ٔالؿ٢( ؿك ؿفتل وبك ؽٛؿ ٚال٢ ؿك ٌلا٘ـ ٞتُ ام ٛلف رٛا٣٘ ثٝ 1950/1329٣ٌُٕ)

پلًٚى٣ »ؿك اثتـا٢ وٛصٝ اتبثه آٖ كٚم وٛصٝ ُبٜ صلاغ٣ ألٚم٤ٗ)و٥ٟبٖ ًبثك( ثٝ ًٕت ُٕبَ ٔٙن٣ِ ثٛؿ ٔت٤ّك ثٝ 

)٤ّٔٓ مثبٖ فلا٢ٌٛ٘ ٚ رغلاف٥ب٢ ٔـكًٝ ؿاكاِفٖٙٛ( وٝ ٔـتٟب ٔـكًٝ عمٛق ثٛؿ. پي ام ا٘تمبَ كُتٝ عمٛق ثٝ ؿاٍِ٘بٜ « ٓبعت

ت ثب ًبؽتٕبٖ رـ٤ـ ؽٛؿ ؿكرب٢ آٖ ًبؽتٝ ُـ. ا٤ٗ ًبؽتٕبٖ ٞٓ اوٖٙٛ ٔلون پ٥َ ؿاٍِ٘ب٣ٞ آ٤ت اهلل ٓـك تٟلاٖ، ؿث٥لًتبٖ اؿ٤

آٖ ٘مِٝ، ٔغٛٛٝ ا٢ ثٝ ٘بْ اؿاكٜ ٥ٕ٠٘ٝ ِ٘بٖ  ماك الِٝاًت. ؿكًت ؿك ٢ّٗ ُٕبَ ُلل٣ ؽب١٘ پلًٚى٣ ؽبٖ ٚ ِٔلف ثٝ ؽ٥بثبٖ 

. ألٚم آٖ ؽب٘ٝ ٚ لٌٕت ُلل٣ پلًٚى٣ ؽبٖ ٚ ِٔلف ثٝ ؽ٥بثبٖ پلًٚى٣ ؽبٖ اًت ٞـ وٝ وبٔالً ثٝ ٓٛكت رنئ٣ ام ٔٙنَؿ ٣ٔ

كثـ )٣ّٔ ًبثك(، ثب٥ ٚعَ ٚ ؽب١٘ ٔت٤ّك ثٝ ُٕي اِـِٚٝ ٚ ٥ًف اِـِٚٝ ك اًت. ل١٤ٜ رٙٛث٣ اثتـا٢ وٛص١ ثبٔغبمٜ ٚ پبًبه ٘ٛ ماك الِٝ

٥ٔلما٢ ٣٘ـاِـِٚٝ پٌل فتغ٣ّ٤ ُبٜ  اًت. ٥ًف اِـِٚٝ ٚ ُٕي اِـِٚٝ ٔبِه آ٘زب ثلاؿك ٚ ؽٛاٞل٢ ثٛؿ٘ـ فلم٘ـاٖ ًّٜبٖ اعٕـ

٥ٔالؿ٢( ٚ ٣ٌُٕ/1339 1318)ؽب٘ٝ، ؿوبٖ ٚ پبًبه ُـٜ اًت ٚ تئبتل ٘ٔل )تٕبُبؽب٘ٝ تٟلاٖ( ام ًبَ لبربك، ألٚم ا٤ٗ ثب٥ ٚ 

لٌٕت٣ ام ٥ًٕٙبٞب٢ ٘بؿك )٥ًٕٙب ٣ّٔ ٚ ك٤ٚبَ پ٥ِ٥ٗ( ٚ رٟبٖ )آم٤تب( ؿك آٖ للاك ؿاك٘ـ. ث٤ـ ام ِٔل٥ٛٚت، اٚاؽل ؿٚكاٖ لبربك٤ٝ ؿك 

ا٤ٗ ثب٥ ٚ ؽب٘ٝ ٘ؾٌت٥ٗ ٞتُ ثٝ ًجه اكٚپب٣٤ ثٝ ٘بْ ٌلا٘ـ ٞتُ تإ٥ًي ُـ وٝ ٔت٤ّك ثٝ ٔلعْٛ ٥ًـ ٘ٔلاهلل ؽ٣ٌٕ )ثبللاف( ثٛؿ 

لؿ ٚ ٣ـٜ ا٢ ام كربَ ٞٓ ؿك آٖ پب٥ٌٖ٘ٛ ثٛؿ٘ـ. ا٤ٗ ٞتُ ًبِٗ م٤جب٣٤ ؿاُت ثب و ٣ٔٚ ثٝ ًجه اكٚپب٣٤ ام ٌٔبفلاٖ ؽبكر٣ پق٤لا٣٤ 

ٔلتجٝ ؿْٚ وٝ اثتـارٟت كلْ ٚ ٘بٞبكؽٛك٢ اؽتٔبّ ٤بفت ًٚپي ًبِٗ ثبِٕبًىٝ ٚ ٕ٘ب٤َ ُـ ٚ ٛ ا٤ٛاٖ ٤ب كاٞلٚ ٢ ؿك رّآ ٣ٔٛبك

آماؿ٢  ٥ٔالؿ٢( ثٝ ؽٛؿ ٌلفت. ؿكِ ًبِٗ م٤جب٢ آٖ ثٝ ؿٚكا1304٣ٌُٕ/1925ٖ)صٙـ٢ ٥٘ن تًٛٚ ٣ّ٣ ٚو٣ّ٥ ٓٛكت ٥ًٕٙب 

ن٣ٙ٤ٚ ٚ ٤ى٣ ؿٚ ٕ٘ب٤َ ام ٥ٔلماؿٜ ٣ِم٣ ثٝ ٕ٘ب٤َ ؿكآٔـ.ا٤ٗ ٢ آماؿ٢ ؽٛاٞب٘ٝ ٣بكف لٞب ، وٌٙلت٥ٔالؿ٢(1919 /لٕل1337٢)

٢ اَٚ ثٝ ٞب ٢ ٥ٟٔذ ٣ٔ ًبؽتٙـ ؽٛؿ ؿك ٘مَٞب ٢ ُٛكافىٗ ٣ٙٛٚ ٕٞلاٜ ثب ٤ُلٞب ٚ ت٥ٙٔفٞب ؿٚ ُب٣ل ٣ّٔ ٚ ا٘مالث٣ وٝ ٕ٘ب٤َ

تزبك٢ تجـ٤ُ ُـٜ اًت.  -ت٥ِٛـ٢٢ ٞب ؿْٚ ؿا٤ل ثٛؿ ٚ ألٚم ثٝ وبكٌبٜ ٔـ٘ـ. ٌلا٘ـ ٞتُ تب اٚاًٚ عىٛٔت پ٢ّٟٛآ ٣ٔ ك٢ٚ ٓغٙٝ 

 ولؿٜ ٚ تنئ٥ٙبت آرل٢ ٕ٘ب٢ آٖ ؿك م٤لِ پَُٛ ٥ًٕب٣٘ پٟٙبٖ ُـٜ اًت. ِٗجبى ٣بك٤ٝ ا٢ ثٝ ت ا٤ٗ ثٙب

ٕ٘ٛؿ ٚ ثل أالن پـك٢ افنٚؿٜ ٥ًٛ ؿٔٛك٣٘ ؽل٤ـاك٢ ٛأالن ُٕب٣ِ وٛصٝ ثبكثـ ٥٘ن ام آِٖ ا٥ٔٗ اٌِّٜبٖ اًت وٝ ٢ٚ ام ٔ

٣٤ ام ا٤ٗ اكا٣ٗ ثٛؿ وٝ ؿك رٙت ٔٙنَ ٥ٟٟلاِـِٚٝ للاك ؿاُتٝ ٞب ب٢ اتغبؿ٤ٝ فلٚؽتٝ ُـ لٌٕتاًت ٚ آٖ صٝ ثٝ عبر٣ كع٥ٓ آل

 ماك ال٥ِٔٝالؿ٢( ، ًلا٢ ٣ٌُٕ1930/ ٢1309 م٤بؿ٢ ام آٖ ثٝ ٓٛكت پبًبهٞب٢ ثنكي ثٟبك ٚكمّاق َٔٙ )ٞب اًت. م٥ٔٗ

٢ م٤بؿ٢ ثٝ ٓٛكت ٔغبمٜ ٚ ٔغُ ٞب لٌٕت ٥ٔالؿ٢( ٚ ٥ًٕٙبٞب٢ ُٟلماؿ ٚ ًغل )ٔتلٚ ًبثك( رـا ُـٜ ٣ٌُٕ1945ٚ/ 1324)

ؽلاة ِ٘ـٜ ثٝ ُىُ اؿاكٜ ٚ ٔغُ صبپؾب٘ٝ ٚ وبكٌبٜ ٚ ٔغُ وٌت  ٞب وٌت ؿكآٔـٜ، ام ٣ٕبكت اتبثى٣ ٞٓ اٌل ص٥ن٢ ؿك ا٤ٗ رـا ُـٜ

٤ٝ ثب تبك٤ؼ ًلؿك آرل٢ ثب اكم٣ُ اًت ا٘تٟب٢ وٛصٝ ثٗ ثٌت اتغبؿلٚم ام ثمب٤ب٢ ثب٥ ثبل٣ ٔب٘ـٜ ٚ وبك ؿكآٔـٜ اًت. أب آٖ صٝ أ

ؿك  .ا٘ـ ٥ٔالؿ٢( ٚ ت٤ـاؿ٢ ثٙب٢ ٌٔى٣٘ٛ م٤جب وٝ ام فِبك كٚمافنٖٚ ٣ّٕىلؿ تزبك٢ عبوٓ ثل ؽ٥بثبٖ ؿكأبٖ ٔب٘ـ1916ٜلٕل٢/1335)

٣ٌُٕ ا٤ٗ ثب٥ ٚ ؽب٘ٝ اتغبؿ٤ٝ ٔغُ ف٥ّٓ ثلؿاك٢ ًل٤بَ ؿا٣٤ ربٖ ٘بپّئٖٛ تجـ٤ُ ُـ. ا٤ٗ ؽب٘ٝ پي ام ٔلي كع٥ٓ  1353ًبَ 

 افتبؿ. -ثبثه اتغبؿ٤ٝ -٣ٌُٕ ثٝ ؿًت ٚكاث آٖ 1313اتغبؿ٤ٝ ؿك ًبَ 



اٌِّٜٙٝ ٔغٕـ٣ّ٣ ؽبٖ ؿأبؿ اثلا٥ٞٓ ٥ًٓ. ا٥ٔٗ ك ٣ٔٛصٝ اتغبؿ٤ٝ ثٝ ؽب٘ٝ ا٥ٔٗ اٌِّٜٙٝ پب٥٤ٗ و ماك الِٝٔٛامات ؽ٥بثبٖ  ثٝ

ؽبٖ ا٥ٔٗ اٌِّٜبٖ ٣ٙ٤٤ ُٛٞل ؽٛاٞل ٥ٔلما ٣ّ٣ آغل ؽبٖ اتبثه ٓـكا٠٣ٓ اًت. ألٚم ٔٙنَ اٚ وٝ صٙـ ؿًت ٌِتٝ لٌٕت٣ 

٥ٔالؿ٢( ٚ ثم٥ٝ پبكو٥ًٙ، ٔغبمٜ ٚ ٔغُ وٌت ٚ تزبكت ُـٜ اًت. ثٝ ٔغبفات تئبتل ٣ٌُٕ1940 /1319تئبتل پبكى )فلًٞٙ( )

للاك ؿاكؿ. تب اثتـا٢ وٛصٝ آرٛؿا٘جب٣ُِ ٘م١ِ ٘زٓ إِّه ٣ٙ٤٤  ماك الِٝآٖ ٢ًٛ ؽ٥بثبٖ، رٙت پبًبه اثٟل٢، ٌٔزـ ثنكي پبكى ؿك 

وٛصٝ ثلِٗ و٣٘ٛٙ ؿك عب٥ُٝ پ٥بؿٜ كٚ غلث٣ ؽ٥بثبٖ ل٢ٜ م٣ٙ٥ٔ اًت ثب٤ل وٝ ألٚمٜ ٣ٍٕٞ ثٝ ٔغبمٜ، ٥ًٕٙب الِٝ )كوي( ٚ اِجلم ٚ 

ؿك عب١٥ُ ؽ٥بثبٖ ٔمبثُ ٥ٔالؿ٢( 1928لٕل٢/ 1347لعْٛ ٔغٕـ٣ّ٣ ؽبٖ ا٥ٔٗ اٌِّٜٙٝ )پبكو٥ًٙ تجـ٤ُ ُـٜ اًت ٚ ٌٔزـ ٔ

اُىٛثٝ   پٙذ ؿك عبَ عبٗل ًبؽتٕبٖ ٢ّٗ ُٕب٣ِ ا٤ٗ م٥ٔٗللاك ؿاكؿ. ؿك ٘جَ ٚ اثتـا٢ وٛصٝ ثلِٗ ؿك  ماك ال٢ِٝ ٞب ثبماك ٛالفل٣ُٚ

ثٝ ؽب٘ـاٖ ُمبل٣ ؿاُتٝ اًت. ٔمبثُ وٛصٝ ثلِٗ، وٛصٝ ٟٔلاٖ اًت ثٝ ٘بْ ًبؽتٕبٖ أٍُب ثب ٔغبمٜ ًب٣ت فل٣ُٚ وٝ مٔب٣٘ ت٤ّك ا٢ 

ٚ ثل ٥٤ٗٚت ٚ صٟلٜ ا٤ٗ ثؾَ ام ؽ٥بثبٖ تإح٥ل  ا٘ـ ٚ و٣ٕ ثبالتل وٛصٝ كفب٣ٞ للاك ؿاك٘ـ وٝ ٞلًٝ ٓٛكت ثبماك پُٛبن ثٝ ؽٛؿٌلفتٝ

ؿ ٔت٤ّك ثٝ ٘بٓلإِّه ٚم٤ل ؽبكرٝ ٌٔتم٥ٓ ؿاك٘ـ. ؿكاٚاًٚ وٛصٝ ثلِٗ ثٙب٢ م٤جب٣٤ ثٝ ٤بؿٌبك ٔب٘ـٜ ام ؿٚكاٖ لبربك للاك ؿاك

٘بٓلاِـ٤ٗ ُبٜ وٝ ٞٓ اوٖٙٛ ثبٍُبٜ كفب٣ٞ ثب٘ه تزبكت ٣ٔ ثبُـ. ثب ٔلٔت ٚ ثتـ٤ُ وبكثل٢ ا٤ٗ ثٙب٢ ثباكمٍ رٟت ٍٟ٘ـاك٢ اًٙبؿ 

 ٛاٖ اع٥بء ٚ ثٝ اكتمبء ٣ّٕىلؿ فل٣ٍٙٞ ؽ٥بثبٖ ٤بك٢ كًب٘ـ.ت ٣ٔٚ ا٥ُبء ٔٛمٜ ا٢ ثب٘ه 

ل٤ٚٓ ٘م١ِ ٘زٓ إِّه ا٤ٗ ٘بع٥ٝ ث ماك الِٝ٘جَ ُٕب٣ِ وٛصٝ ثلِٗ ثٝ ٢ًٛ صٟبككاٜ  ماك الِٝاٌل ؿك أتـاؿ پ٥بؿٜ كٚ غلث٣ ؽ٥بثبٖ 

      ك وٛص١ ٥ٔ٘لاِـِٚٝ، البٔتٍبٜ رـ٤ـ ًف٥ل فلاٌ٘ٝ ؿ ٣ٕٞـ وٝ پي ام ا٘تمبَ ؽب١٘ ًف٥ل ام ٔغُ لـ٤ؿ ٣٣ٔ ِ٘بٖ غثب كا ٣ٕبكت ٚ

٢ رٛاٞل فل٣ُٚ، پبًبه ٌٛٞل ث٥ٗ ٥ًٕٚٙب ٥ًُٟ )اكْ( ٞب ثٝ رب٣٤ ثٛؿٜ وٝ ألٚم ٔغبمٜ لٙبؿ٢ ٣ّ٥٤ٔ، ٔغبمٜلؿؿ ٚ آٖ ؿكًت ٌ ٣ٔ

 ٞب ٥ٔالؿ٢( صٌج٥ـٜ ثٝ آٖ اًت. ؿك ا٤ٗ ٥ٔبٖ آٖ صٝ المْ ثٝ فول اًت ا٤ٗ وٝ ؿك٥ٔبٖ ا٤ٗ ٔغبم٣ٌُٕ1941ٜ /1320لجُ ام ًبَ )

 وبٖ پبپبك٤بٖ ؿاكٚفلٍٚ للاك ؿاُت وٝ رنٚ ا٢ّٛٗ٥ِٚ اَٚ تب اٚا٤ُ پ٢ّٟٛ ؿْٚ ؿثٝ ًبثك ٣ٙ٤٤ اٚاؽل ؿٚكٜ اعٕـُبٜ لبربك ٚ ٣ٟـ پٟ

 ـ.ُ ٢٣ٔ ٔـكٖ ؿك ا٤لاٖ ٔغٌٛة ٞب ؿاكٚؽب٘ٝ

 ٢ تفل٤غ٣، ٞٙل٢ ٚ فل٣ٍٙٞ ثٝ ُـت ف٤بَ ثٛؿ، ٞب رٙٛث٣ ام ِغبٝ ٌلؿ آٔـٖ وبٖ٘ٛ ماك الِٝؿك اٚا٤ُ عىٛٔت پ٢ّٟٛ، مٔب٣٘ وٝ 

٢ ثنكي ؿك ف٘ب٢ آٖ غبِت ثٛؿ. ؿك اٚا٤ُ ٞب ٚ ؽب٘ٝ ٞب كفت ٚ آٔـ ؽٛؿ كا عفٞ ولؿٜ ثٛؿ ٚ ع٘ٛك ثب٥عبِت آكاْ ٚ وٓ  ُٕب٣ِ ماك الِٝ

٥ٔالؿ٢( ؿأٙٝ ف٤ب٥ِت ٚ كٚ٘ك فل٣ٍٙٞ ثٝ 1961تب  ٣ٌُٕ1941/ 1340تب ٢1320 )ٞب ؿٚك٠ پ٢ّٟٛ ؿْٚ، ٣ٙ٤٤ ؿك فب١ّٓ ًبَ

ُٕب٣ِ ٥٘ن و٥ِـٜ ُـ ٚ ٥ًٕٙب٢ ٔتلٚپُ )كٚؿو٣( ثٝ ٛلاع٣ ٟٔٙـى ٚاكٛبٖ ٞٛا٥ٌ٘بٖ ٚ ٥ًٕٙب٢ ول٤ٌتبَ ٚ ت٤ـاؿ٢  ماك الِٝ

 ٢ ؿٚٛجمٝ ٚ ًٝ ٛجمٝ ثبٕ٘ب٢ ٥ًٕب٣٘ ٚ ثٝ ًجه ٤ٕٔبك٢ ٔـكٖ ا٥ِٚٝ ًبؽتٝ ُـ٘ـ.ٞب پبًبه، ٌٔبفلؽب٘ٝ، ٞتُ ٚ ًبؽتٕبٖ

ٞـ، ؿ ٣ٔل٤َ كا ِ٘بٖ ٘م١ِ ٘زٓ إِّه ٔغُ ًفبكت ؿِٚت اتوٝ  ؿكًت ٕٞبٖ رب٣٤ ماك الِٝؿك ١ٌُٛ ُٕبَ ُلل٣ صٟبككاٜ 

للاك ؿاكؿ وٝ ثب ٌٌتلؿٖ ؿٚ ثبَ ؽٛؿ ؿكؿٚ ثـ٘ٝ ؽ٥بثبٖ ٠٘ل ٞل ث٥ٙٙـٜ ا٢ كا ثٝ  ماك الِٝٞٓ اوٖٙٛ ًبؽتٕبٖ ث٥ٌبك م٤جب٢ ٞتُ 

ٚ ا٥ِٚٗ وبفٝ ثٝ ًجه  ٥ٔالؿ٢( ثٝ ٛلاع٣ ٥٘ىال٢ ٔبكوف ًبؽتٝ ُـ٣ٌُٕ1921/  1300ٙـ. ا٤ٗ ثٙب ؿك ؿ١ٞ )و ٣ٔؽٛؿرّت 

٥ٔالؿ٢( ؿا٤ل ثٛؿ. ؿك ٣ٌُٕ1951 / ٢1330 )ٞب اكٚپب٣٤ ثٝ ٘بْ وبفٝ پبكى ؿكٛجمٝ اَٚ آٖ افتتبط ٌلؿ٤ـ. ا٤ٗ وبفٝ تب عـٚؿ ًبَ

٥ٔالؿ٢( ثٌتٝ اًت ٚ ٣ٌُٕ1979 / 1358وف وٙذ ا٤ٗ ًبؽتٕبٖ ٔغبم٠ رٛاٞل فل٣ُٚ ٠ٔفل٤بٖ للاكؿاكؿ وٝ ام ًبَ )ٛجمٝ ٞٓ

كاٖ پ٢ّٟٛ اَٚ ؿك اٚد ُٟلت ٚ ُـت ف٤ب٥ِت ٚ رٙت ٚ ؿْٚ آٖ ثٝ ٓٛكت ٔتلٚوٝ كٞب ُـٜ اًت. ؿك اٚاؽل ؿٚ لٌٕت٣ ام ٛجمٝ

ٛجمٝ ؿْٚ ثٝ ًبؽتٕبٖ افنٚؿٜ ُـ. ا٤ٗ اِغبق صٙبٖ اًتبؿا٘ٝ ٚ ٕٞبًٞٙ ٛلاع٣ ٌلؿ٤ـٜ اًت وٝ ٣٤ٌٛ  ماك الِٝ  رٍٛ ؿك ؽ٥بثبٖ 

ٛجمٝ ؿْٚ ٛلاع٣ ًٚبؽتٝ ُٛؿ، ًب٤جب٣٘ ثٝ ُىُ والٜ فل٣ٍ٘ ثب ًمف ٔـٚك  ٛلط ٤ٕٔبك٢ ثٙب كا تى٥ُٕ ٕ٘ٛؿٜ اًت. لجُ ام ا٤ٗ وٝ

ا٤ٗ ثؾَ ام ًبؽتٕبٖ ثٝ ِغبٝ  ام ثٝ ؽ٥بثبٖ ثٛؿٜ اًت.ا٘ـ ٢ ٔت٤ـؿ ٌض٣، ؿك وٙذ ثٙب ٚرٛؿ ؿاُتٝ وٝ ٔغُ تفلد ٚ صِٓٞب ٚ ًتٖٛ

٣٤ ٞب ام ؿك عبَ عبٗل ثٝ ٥ًّٚٝ ت٥غٝا٘ـ لؿ٤ـ. ا٤ٗ صٌِٓ ٣ٔم٤جب٣٤ ٚ اكتجبٛبت ف٘ب٣٤، ثٝ ٣ٙٛاٖ ٘م١ٜ ٣ٜف ًبؽتٕبٖ ٔغٌٛة 

ٌٔـٚؿ ٚ ثٝ ًٜظ م٤لثٙب٢ ًبؽتٕبٖ اٗبفٝ ُـٜ اًت. ا٤ٗ ًبؽتٕبٖ ٤ى٣ ام ٤ٔـٚؿ ثٙبٞب٣٤ اًت وٝ ؿاكا٢ ؽ٥ٓٛٔبت ٤ٕٔبك٢ 



ٕب٤ـ. ًجه ٤ٕٔبك٢ ثٙب ؿك ٘ ٣ُٟٔل٢ ؽٛؿ وبٔالً ُبؽْ ٚ ربافتبؿٜ ُٟٚل٢ ثٝ ٛٛك تٛؤْ ٣ٔ ثبُـ، ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ وٝ ؿك ٔٛل٥٤ت 

 ٕب٤ـ. ٘ ٣ٔاكٚپب٣٤ كا ٜٔلط ٙزـ وٝ ثب تفىل اِتمب٣ٛ تلو٥ت ٤ٕٔبك٢ ًٙت٣ ا٤لا٣٘ ٚ ٘ئٛوال٥ًه ٌ ٣٤٣ٔ ٞب ًّه ًبؽتٕبٖ

آ٘ت٥ه فل٣ُٚ ؿاُت ٚ وبكٍ  ك٢ٚ ٥ًٕٙب ول٤ٌتبَ، ٥ٔلما اثلا٥ٞٓ ؽبٖ ٓغبف ثب٣ُ ٔغبم٠ٝ پب٥٤ٗ تل ام ثٗ ثٌت پ٥ل٥٘ب ٚ كٚث

٥ٔالؿ٢( ٘ؾٌت٥ٗ  ٣ٌُٕ1904/ 1283لؿ. ٕٞض٥ٙٗ ٢ٚ ؿك عـٚؿ ٟٔلٔبٜ )و ٣ٔب ٚاكؿ فلٍٚ ا٥ُب٢ م٤ٙت٣ ثٛؿ وٝ ام هاپٗ ٚ اكٚپ

ًبِٗ ٕ٘ب٤َ ف٥ّٓ كا ؿك ع٥بٙ پِت ٔغبمٜ اٍ ؿا٤ل ٕ٘ٛؿ. آٖ ٢ًٛ ٔغبم٠ ٓغبف ثب٣ُ ٔٙنَ ٚ ثب٥ ٥ِٔلاِـِٚٝ پ٥ل٥٘ب للاك ؿاكؿ ثب 

اِجالغٝ ثٝ ف٤ب٥ِت ِٔغَٛ ثٛؿ ٚ ؿك عبَ عبٗل رٟت ٔـت٣ ؿك ا٤ٗ ثٙب ث٥ٙبؿ ٟ٘ذ ًبؽتٕب٣٘ ثبل٣ ٔب٘ـٜ ام اٚاؽل ؿٚكاٖ لبربك٤ٝ.

 ٛؿ. ُ ٣ٔاًتملاك ٔؤًٌٝ ٜٔب٤ِبت تبك٤ؾ٣ پنُى٣، ٛت اًال٣ٔ ٚ ٔىُٕ ٔلٔت ٚ ثبمًبم٢ 

ٛؿ، ُ ٣ٔ٘ٛ( ؽٛا٘ـٜ ماك ال٢ِٝ ٔٙٛصٟل٢ ٚٞب ٛجك ٘م١ِ ٘زٓ إِّه، ؿك ٔغ٣ّ وٝ ألٚم ثٝ ٘بْ صٟبككاٜ وُٙت )تمب٢ٛ ؽ٥بثبٖ

ؿٚٔٛ٘ت  ٢ تزبك٢ كفتٝ اًت. وٙتٞب وٝ ٕٞٝ ثٝ وبكثل٢ ٢ االُٓ ٔٙنَ ٚ ثبغ٣ ٥٘ن ؿك آٖ عٛا٣ِ ؿاُتوٙت ؿٚٔٛ٘ت فُلت فلاٌ٘ٛ

٥ٔالؿ٢( ؿك صُٟ ًب٣ٍِ كًٕبً ٚاكؿ ؽـٔت ا٤لاٖ ُـ ٚ ثٝ 1879لٕل1295/٢فُلت وٝ ؿك ؽـٔت اكتَ اتل٤َ ثٛؿ ؿك ًبَ )

 وبك پلؿاؽت. ٚ ث٤ـ كئ٥ي اؿاكٜ پ٥ّي ؿاكاِؾالفٝ ٚ اعتٌبث٥ٝ ثٝ« ٌٔتِبك پ٥ّي»ٓٛكت

٘ٛ، ؽب١٘ م٤جب ٚ ثب اكم٣ُ ٚرٛؿ ؿاُت وٝ رٟت ًبؽت ماك الِٝتب صٙـ٢ پ٥َ ؿك ١ٌُٛ رٙٛث٣ وٛص١ ٓفبَٔٙ، كٚ ثٝ ؽ٥بثبٖ 

ٚ ً٘ٛبم٢ ثٙبٞب٢ ثباكمٍ ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ ٔٛرت  پبًبه ٤بًبؽتٕبٖ تزبك٢ ثٝ ٓٛكت ث٣ كعٕب٘ٝ ا٢ ٤ٚلاٖ ُـٜ اًت. ٔتإًفب٘ٝ تؾل٤ت

٘ٛ ًبؽتٕبٖ م٤جب٢ ٞتُ الِٝ ماك الِٝك عب١٥ُ ُلل٣ ؽ٥بثبٖ ؿ ٣ٕٛاٞـ ٌلؿ٤ـ. كٚثل٢ٚ وٛصٝ ول٤ٔؾـٍٚ ُـٖ ٤ٛٞت ا٣ّٓ آٖ ؽ

ثٝ ًجه ٤ٕٔبك٢ ٔـكٖ ا٥ِٚٝ ٚ ثب ٕ٘ب٢ ٥ًٕب٣٘ ٔٛمائ٥ه  30للاك ؿاكؿ. ا٤ٗ ثٙب٢ پٙذ ٛجمٝ ثب ٛلاع٣ ٚاكٛبٖ ٞٛا٥ٌ٘بٖ ؿك ؿ١ٞ 

٘ٛ ٚ ؽ٥بثبٖ ماك الِٝك ٢ّٗ ُٕبَ ُلل٣ تمب٢ٛ ؿم ثٙبٞب٢ ٚال٢ ؿكرب ًبؽتٝ ُـٜ اًت. ًفبكت ؽب٘ٝ پبؿُب٣ٞ ؿإ٘بكن ٤ى٣ ؿ٤ٍل ا

. ؿك رٛاك ًفبكت ا٘ـ ٢ ًٝ ٛجم١ تزبك٢ عب١٥ُ ؽ٥بثبٖ تِى٥ُ ؿاؿٜٞب تم٢ٛ )صٟبككاٜ وُٛه( اًت وٝ ٢ّٗ غلث٣ آٖ كا ًبؽتٕبٖ

كت ٟٔـوٛؿن ؿك اؽت٥بك ٛؿ. ا٤ٗ ؽب٘ٝ ثٝ ُٓٛ ٣ٔؽب٘ٝ ؿإ٘بكن ٚ صٌج٥ـٜ ثٝ ث٥ٕبكًتبٖ ا٥ٔلا٣ّٓ، ؽب٘ٝ ٓبؿق ٞـا٤ت ؿ٤ـٜ 

٢ ؽ٥ب٣ٛ ٞب ث٥ٕبكًتبٖ اًت. ثبالتل ام وٛصٝ ٤ٕٔبك ٔؾّٔٛ ًبؽتٕبٖ صٙـ ٛجمٝ ا٢ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٛجمبت ثبال٢ آٖ ثٝ وبكٌبٜ

٘ٛ ثبال٢ وٛصٝ فبؽتٝ ثٙب٣٤ صٟبك ٛجمٝ ثٝ ًجه ٤ٕٔبك٢ ٔـكٖ ا٥ِٚٝ ثلا٢ ماك الِٝاؽتٔبّ ؿاكؿ ٚ ؿك ٔٙت٣ٟ ا٥ِٝ ُٕب٣ِ ؽ٥بثبٖ 

اكت وِبٚكم٢ ًبؽتٝ ُـٜ ثٛؿ وٝ ؿك عبَ عبٗل ٛجم١ ٕٞىف آٖ ٔغُ فلٍٚ ِٛامْ اِىتل٤ى٣ اًت ٚ ٛجمبت ثبال٢ آٖ ًبؽتٕبٖ ٚم

تٛپؾب٘ٝ ُل١ٚ ٚ ثٝ ؽ٥بثبٖ اًتب٘جَٛ  ٔتل ام ٌُٛٝ ٥ٔـاٖ 750پب٥٤ٗ ثٝ َٛٛ  ماك الِٝ ٢ ؽ٥ب٣ٛ ٚ ت٥ِٛـ٢ پُٛبن ٣ٔ ثبُـ.ٞب وبكٌبٜ

ٔتل  ٥16بثبٖ ام ؽٔتل ام ؽ٥بثبٖ اًتب٘جَٛ تب ؽ٥بثبٖ ا٘مالة أتـاؿ ؿاكؿ. ٣لٕ ا٤ٗ  900َ ٘ٛ ثٝ ٛٛماك الِٝٛؿ ٚ ؽ٥بثبٖ ُ ٣ٔٔٙت٣ٟ 

وٓ ؿك َٛٛ ٌ٘جتبً م٤بؿ ثٝ آٖ عبِت٣ ٣ٕ٥ٕٓ ٚ پُل رٙت ٚرٍٛ ؿاؿٜ اًت. ٌلصٝ ألٚمٜ ا٤ٗ عبِت ٣لٕ  ث٥ِتل ٥ٌ٘ت ٚ ٥ٕٞٗ

ثٝ آٟ٘ب تب عـ م٤بؿ٢ ٔؾـٍٚ ُـٜ اًت ثّىٝ ؿك  كثٛنٚا٘جبكٞب٢ ٔ ٞب ٢ ِٛامْ اِىتل٤ى٣ ٚ ا٘ٛا١ ت٥ِٛـ٢ٞب ثٛا١ًٜ تٕلون ٣ٕـٜ فل٣ُٚ

وٝ ث٤٘بً ؿكعبَ  ا٘ـ ٚ ٚا٘ت ثبكٞب پبكن ٕ٘ٛؿٜ ٞب ا٘مالة، اتٛٔج٥ُ ًلتبًل عب٥ُٝ ؿٚ ٛلف ًٛاكٜ كٚ ؽ٥بثبٖ ام ٥ٔـاٖ تٛپؾب٘ٝ تب ؽ٥بثبٖ

ٔتل ثبل٣ ٔب٘ـٜ ٔتلٓـ فلٓت  ٥٘3ن ؿك ٤ٔجل  ٞب ٔج٥ُ. ًب٤ل اتٛا٘ـ ٔتل ام ٣لٕ ًٛاكٜ كٚ كا اُغبَ ولؿٜ 9تؾ٥ّٝ ثبك ٌٞتٙـ ٣ٕٚالً 

٢ ٤ًـ٢ ٚ فلؿ٣ًٚ تٛلف ٌب٣ٞ ث٥بثٙـ ٚ ثٝ ا٤ٗ ٞب ٢ فل٣٣ ٔٙت٣ٟ ثٝ ؽ٥بثبٖٞب ٙٙـ وٝ ؿك وٛصٝو ٣ٔٚ ٣٤ً  ا٘ـ تٛلف ٓف ثٌتٝ

٣٤ وٝ ٞب ٙٙـ ٚ اتٛٔج٥ُو ٣٤٣ٔ وٝ ال٤ٙم٢ٜ ٣لٕ ًٛاكٜ كٚ كا ل٢ٜ ٞب ٚ صلػ ؿًت٣ ٞب ٢ اٛلاف كا ؿٚك ٣ٔ م٘ٙـ. پ٥بؿٜٞب رٟت ؽ٥بثبٖ

ثٝ ٕٞلاٜ  ٞب ٚ ثبالؽلٜ والف٣ٍ ٘ب٣ُ ام امؿعبْ تلاف٥ى٣ ثب ؿٚؿ اتٛٔج٥ُ ٌٞتٙـؿك عبَ ؽلٚد ام تٛلف ٌبٜ ٌٞتٙـ ٥٘ن ٔن٤ـ ثل ٣ّت 

لؿؿ ؿُٛاك ٌ ٣ٔتٔٛك ٣ـْ ّٜٔٛث٥ت٣ وٝ ام ؿًت ثٝ ؿًت ؿاؿٖ ٕٞٝ ا٤ٗ ٣ٛأُ عبُٓ  ًـ.ك ٣ٔثٝ عـوٕبَ  ٞب تٕلون اِىتل٤ى٣

. وبَٞ ٚرٟٝ ا٘ـ ٛاٖ ؿك٤بفت وٝ صلا ٣ٛأُ ٚ ٣ّٕىلؿٞب٢ فل٣ٍٙٞ ام ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ م٤جب وٛس ولؿٜت ٣ٔثب ا٤ٗ ت٥ٓٛف  ٥ٌ٘ت ٚ

 ٢ تئبتل ٥ًٕٚٙب٢ ٔٛرٛؿ ؿك ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ غ٥ل ف٤بَ ثبُـ.ٞب فل٣ٍٙٞ ؽ٥بثبٖ ثب٣ج ُـٜ اًت وٝ تٕب٣ٔ ًبِٗ

 : ؿاؿتِؾ٥ْ  تٛاٖ كا ٣ٔ، ؿٚ ًجه وبٔالً ٔتٕب٤ن ماك ال٢ِٝ ثب اكمٍ عب٥ُٝ ؽ٥بثبٖ ٞب ؿك ٤ٕٔبك٢ ًبؽتٕبٖ



 ًجه ٤ٕٔبك٢ پ٥َ ام ٔـكٖ -1

 ًجه ٤ٕٔبك٢ ٔـكٖ ا٥ِٚٝ -2

ؽ٥ٓٛٔبت ٥ُٜٛ ٤ٕٔبك٢ پ٥َ ام ٔـكٖ  .ا٘ـ عبِت ث٥ٙبث٣ٙ٥ ؿاُتٝ ٚ ؿك ؿٚك٠ ا٘تمبَ ًبؽتٝ ُـٜ ٞب ت٤ـاؿ٢ ام ًبؽتٕبٖ

 ؿ:ٛاٖ ص٥ٙٗ ثلُٕلت ٣ٔؿك ؿٚكاٖ اٚا٤ُ ًـٜ ٤ٔبٓل ؽٛك٥ُـ٢ كا  ٤َٕٔٛ

 ٚ تنئ٥ٙبت ٤ٕٔبك٢ ٘ئٛوال٥ًه اكٚپب ٞب ثـ٘ٝ ًبم٢ ثب اِٟبْ ام فلْ -

 ك٣ب٤ت تمبكٖ ؿك ٕ٘ب٢ ا٣ّٓ ٚ ؿك تم٥ٌٕبت ٔؾتّف ثٙب -

 ٚ...( ٞب ، ًتٖٛٞب ، ثبِىٗٞب ٢ ؽبّ )ؿكٌبٜٞب ا٤زبؿ ٠٘ٓ ٚ ك٤تٓ ام ٛل٤ك تىلاك إِبٖ -

ك٣ب٤ت ًٌّّٝ ٔلاتت ؿك ٕ٘ب٢ ًبؽتٕبٖ ثٝ ٘غ٢ٛ وٝ ثٝ تلت٥ت ؿك ٛجمبت ثبالتل، تم٥ٌٕبت ٕ٘ب ؽُلؿتل ُـٜ ٚ ك٢ٚ  -

 ٥ِٙـ.٘ ٣ٔتم٥ٌٕبت ثنكي پب٥٤ٗ 

٣٤ ٥٘ن ٞب ا٤زبؿ ف٘ب٣٤ ٔٙف٣ )كٚاق، ثبِىٗ ٚ...( ؿك ٛجمبت ثبال٢ ًبؽتٕبٖ وٝ ٔٛرت ًجه ُـٖ ثٙب ٌِتٝ ٚ ًب٤ٝ كُٚٗ -

 ٙٙـ.و ٣ٔا٤زبؿ 

 وبك٢. ام تلو٥ت ٌش، آرل، ٥ًٕبٖ، ًًٙ ٚ تنئ٥ٙبت٣ ام لج٥ُ آرلوبك٢، ٌش ثل٢ ٚ وب٣ُ اًتفبؿٜ -

 اًتفبؿٜ ام ٥ُلٚا٣٘ ؿك ث٣٘٤ ٔٛاكؿ ثلا٢ پَُٛ ثبْ -

 ٛاٖ ٔٛاكؿ م٤ل كافول ولؿ:ت ٣ٔام ِٔؾٔبت ٥ُٜٛ ٤ٕٔبك٢ ٔـكٖ ا٥ِٚٝ ام ا٤ٗ ؽ٥بثبٖ 

 اًتفبؿٜ ام اعزبْ ؽبِْ ٞٙـ٣ً -

 ٞب ٤ب ًب٤ٝ ثبٖ آٖ ٞب ام ٛل٤ك پٙزلٜ ا٤زبؿ ؽٜٛٙ و٥ِـٜ افم٣ ؿكٕ٘ب -

 ثّٙـ ٢ٞب اًتفبؿٜ ام لفٌٝ پّىبٖ ؿك ٕ٘ب ثب پٙزلٜ -

 ٢ ٔؾتّفٞب ٢ ٥ًٕب٣٘ آ٥ٔؾتٝ ثبكً٘ٞب ٕ٘ب ٚ پ٥َ آٔـ٣ٌ ٚ كٚوبك ًبم٢ -

 ٞب ٢ ٥ًٕب٣٘ ثبال٢ پٙزلٜٞب ِجٝ -

 رب٢ ؿاؿ:ٛاٖ ت ٣ٔكا ؿك صٟبك ؿًت١ و٣ّ  ماك الِٝثـ٘ٝ ؽ٥بثبٖ  ٚ ٣ٛأُ اغتِبٍ ٚ ٘بٕٞب٣٣ٍُّٙٞ 

 ٚ...(  ٞب ٞب، اُغبَ ثبِىٗ ٘بٕٞب٣ٍٙٞ ٘ب٣ُ ام آُفت٣ٍ اِغبلبت ٔب٘ٙـ تبثّٛٞب٢ ٘بٔٙبًت، ر٤جٝ وِٛلٞب ٚوب٘بَ آٖ -1

 ٢ ٣٤ٗٛٔ ٚ ًلًل٢ٞب ت٥ٕ٤لات، تغ٥٥لات ٚ ؿًتىبك٢آُفت٣ٍ ٘ب٣ُ ام  -2

 ٘ب آكاًت٣ٍ ٘ب٣ُ ام فلًٛؿ٣ٌ ٚ وخ٥ف ُـٖ ٕ٘ب -3

 ٕ٘ب ٚرٛؿ ت٤ـاؿ٢ ًبؽتٕبٖ ث٣ صٟلٜ ٚ فبلـ ٛلاع٣ -4

، الـاْ ٞب٢ م٤ل كا ماك الِٝوبِجـ ٚ اع٥بء ٣ّٕىلؿ فل٣ٍٙٞ ؽ٥بثبٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاكؿ ٣ٙٛاٖ ُـٜ ثٝ ٠ٙٔٛك ثبمًبم٢ ٚ ثٌٟبم٢ 

 :تٛاٖ پ٥ِٟٙبؿ ؿاؿ ٣ٔ

 .مؿٚؿٖ ٘بٕٞب٣ٍٙٞ ٚ آُفت٣ٍ ام ٥ًٕب ٚ ٠ٙٔل ؽ٥بثبٖ ام ٚرٝ ٤ٕٔبك٢ -1

اكمٍ ٔٛرٛؿ ؿك ؽ٥بثبٖ ثلا٢ تغ٥٥ل ٕ٘بٞب٢ ٘بٕٞبًٞٙ ٔٛرٛؿ، ٤بث٣ ثٝ ٤ه ا٢ٍِٛ ٤ٕٔبكا٘ٝ ٕٞبًٞٙ ثب ثٙبٞب٢ ثب  ؿًت -2

 .ٞـا٤ت ٚ وٙتلَ ًبؽت ٚ ًبمٞب٢ آت٣

 .٢ ٔخجت فل٣ٍٙٞ ؿك وبكولؿٞب٢ ؽ٥بثبٖٞب ا٤زبؿ ٔفب٥ٞٓ ٚ كٚع٥ٝ -3

 .پ٥ِٟٙبؿ ثلا٢ وٙتلَ، ام ٥ٔبٖ ثلؿٖ ٤ب رب٤ٍن٤ٗ ولؿٖ ٚرٜٛ ٔٙف٣ ٚ ٗـفل٣ٍٙٞ ؿك وبكولؿٞب٢ ؽ٥بثبٖ -4

٢ ٞب ٢ فل٣ٍٙٞ ؿك ُإٖ ٞل ثٙب، ثب تٛرٝ ثٝ ٤ٚو٣ٌٞب ثب اكمٍ ثٝ ٠ٙٔٛك پ٥ِٟٙبؿ اًتملاك وبكثل٢ ٢ٞب ُٙبًب٣٤ ًبؽتٕبٖ -5

 .٤ٕٔبك٢

 .٢ فل٣ٍٙٞ ٔٛرٛؿ ؿك ؽ٥بثبٖٞب اكتمبء و٥ف٥ت وبكثل٢ -6



 لؿ٘ـ.ٌ ٣ُٔٙبًب٣٤ ٣ّٕىلؿٞب٢ ٔؾُ وٝ ٔب٢٘ رقة ؽـٔبت فل٣ٍٙٞ ؿك ٔغـٚؿ٠ ؽ٥بثبٖ  -7

اع٣ ٔجّٕبٖ ُٟل٢ ثٝ ٠ٙٔٛك تز٥ٟن ؽ٥بثبٖ رٟت لـْ مؿٖ ٚ ٌقكا٘ـٖ اٚلبت ًبم٢ ًٜٛط پ٥بؿٜ ٚ ًٛاكٜ ؽ٥بثبٖ ٚ ٛل وف -8

 .فلاغت

 .٢ فل٣ٍٙٞ ٚ ٘ٛكپلؿام٢ ؿك ٣ٛ ُتٞب ثب ا٤زبؿ ربفثٝ ا٤زبؿ أىبٖ ف٤ب٥ِت ؽ٥بثبٖ -9

وٙتلَ ٥٤ٗٚت تلاف٥ه ًٛاكٜ ثب تجـ٤ُ ؽ٥بثبٖ ثٝ ٤ه ٔغٛك پ٥بؿٜ ثب ا٤زبؿ أىبٖ ؿًتل٣ً ًٛاكٜ ثٝ ٠ٙٔٛك ثبك٥ٌل٢ ٚ  -10

  .ٝ ثبك ؿك ًب٣بت ٔملك ثب أىبٖ اكائٝ ؽـٔبت ُٟل٢ ٚ اٚكها٘يتؾ٥ّ

خُ ؿكُىٝ ٤ب ٚاٌٗ ثلل٣ كٚثبم ثب ًل٣ت وٓ ثلا٢ ٤ٔلف٣ ٔ ٣ٕ٘مُ لـ٤ پ٥َ ث٣ٙ٥ ١ٛ٘ ثٝ ؽ٣ٓٛٔ ام ًٚب٤ُ عُٕ ٚ -11

 ٛا٘ـ ثلا٢ ٔلؿْ رقاة ًٚلٌلْ وٙٙـٜ ثبُـ.ت ٣ٔؽ٥بثبٖ ٚ ٚلب٢٤ تبك٤ؾ٣ آٖ وٝ 

ثٝ  ٞب ٤ب ٕٔب٤٘ت ف٤ب٥ِت ٣ّٕىلؿٞب٢ ٔناعٓ ٚ ٔؾلة ثٝ ٠ٙٔٛك ٞـا٤ت ا٤ٗ ١ٛ٘ ف٤ب٥ِت ٢ٗٚ لٛا٥٘ٗ ٚ ٗٛاثٚ ثلا٢ وٙتلَ -12

 .ًٕت ٣ل١ٗ ًٚب٤ُ اِىتل٤ى٣ ِٛوي
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