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 :ضةْد وتةيةى
ُوٍَ ثؿهٌ  ضّظ ب ُّ غُضُب ًًَ َُ غ ُٓ , ٌُي َُُناٌْ ز.عىمسٕا ع ٖض ضطًَطِاٌْ ُب ُوتىَو ُي َو ضن ؾًَّط ُب

َو  ًًعُي ًٓط ازا( ُي ٓ ضيتاًْ ُناٌْ ُب َْا َُيطُ َاٌْ نىضزٍ, )نىضز ُي ب ضيسَطًَطَُِ غُض ظ ُوَ َو  ٓ ٌَُ ٖض ُب
ُْس غاَي ُوألْ نؤؾؿٌ ض  َُُٖ ٖض َُ ُب ُُت نىضزٍ, ُٓ َُو نطزووَ ًَب ْ َٔ ُي ظَاٌْ عُض ٌَب َُت عُض ٍُ نطاو

ًإ  ازَنطزٕ, زووََ َٓا ُوَْ  ًإ زؤظٓي نَُ , ُي َُيسا نًَؿاَو ط ضٌن ُي , نُ زوو ُٓ ُُي ْا َْا َُيطُ ُّ ب ازَناضٍٓ  َٓا
غتَُرتَ,  ٌَُ زيهُ ُٓ ٖض ىغشنْ ُب  ْ ُ ُي َْا َُيطُ ضطًَطِاٌْ ب , َو ٌَب َاٌْ عُض ضطًَطِاٌْ بؤ غُض ظ ضيَهدػسنْ َو

ٖاٌْ زَز ُوٍَ   ٓ آلّ , ُب ََُو َاٌْ زوَو ٌُت ُي ظ ٍ ُب تايب ؾًَهٌ ططْطْٔ غُضضاَو اُْ ُب َْا َُيطُ ُو ب  ٓ, ّا
 . َُو ٍ ثطِ زَنات ٍ نىضز ًَبداُْ ُ نت ُوَض ي ٌ ط ن ًّٓا بؤؾاُي ٖاوضُضخٌ نىضزْ زَي  ْ ىٍَ  ْ ًََصوٍو ٔ بؤ  َي ُضِ  ٓب

يُبُض ُٓوٍَ ُّٓ غُضضاوَيُ يُ ْاوَنٍُ ضِا زياضَ, تُضخاُْ بؤ بَُيطُْاَُ بؤيُ ُٖضضٌ 
تِ ُْظاٌْ, زَنطٍَ باغهاضْ ًََصووْىوغإ وَنى نُضَغتُيُنٌ ؾطؤظُو ضووْطنطزُْوَيُ بُ ثًَىيػ

بُٓضَِتٌ يًَهساُْوٍَ بؤ بهُْٕ يُ ظؤض اليٌُْ ُٓو بَُيطُْاَاُْ ضَخُٓ بططٕ, َُٓاُْ تًَهَُيُ يُ 
ضاثؤضتٌ قىْػىَيًُو باَيىيَعَناٌْ بُضيتاٌْْ ُٖواَيططْ ضُْسئ دؤضٍ زيهُ, بؤ َُبُغيت 

َ يُواُْيُ ظاًْاضٍْ ؾطؤظٍُ ظؤض ْاواقًعٌ تًَسابٔ, ُٓوَف تؤَانطزٌْ ًََصوو ُْْىوغطاو
ضَُْٖسيَهٌ زيهُيُ زَنطٍَ يُناتٌ بُناضًَٖٓاٌْ باغهاض بًطُضِيًََٓتُوَ بؤ ُٓو زاَُظضاوَ يإ 

 ُٓو نُؽْ سهىَُتٍُ خاوٌَْ ُٓغًٌَ ُٓو بَُيطُْاَُيُ. 
يُ ثُضاويَع بُ ثًيت  ُٖض ضووْهطزُْوَيُنٌ ز.عىمسإ عُيٌ ُٖبىوبٌَ يُ ْاو زَقُنإ يإ

 "و" واتُ )وَضطًَطِ= اؽنرتدِ( وَنى خؤٍ ثاضاغتىوَاُْ. 
 يُ نؤتايًسا غىثاؽ بؤ َٓساَيُنامنْ زايهًإ يُ ناتٌ ُٓوإ ططتُوَْ بُخؿًُُ ُّٓ بُضَُُٖ.

غىثاؽ بؤ بُضِيَعإ: بؤ )َػتُؾاٍ غُيس ًَُٓ( بُ غُضجنُناٌْ يُ ضووٍ زاضِغسنْ ظَاُْوَ 
ؾؤضِف ُْٓىَض( بُ ظاضاوَْ طىظاضؾيت دىإ. )ؾازإ سادٌ خسض( ُٓضنٌ ٖاوناضٍ نطزّ. )

 َُٖيُضين ططتُ ُٓغتؤٍ خؤٍ.
 

 ناَُضإ بابإ ظازَ
15/9/2011 
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 بةشي يةكةو
 بصاظة نوزديةناْي ضةدةي ْؤشدة
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 1444-1443بةلَطةىامةكان لة ضةز بصاظي بةدزخان 
 

FO. 195/228 

 3/7/1843َوضأل 
 

 بةِزَيص ضرتاتفؤزد نآْغ بؤ: 
غُضبُضظّ ضُْس ظاًْاضيُنٌ ططْط زَخَُُ بُضزَغتت, نُ تايبُتُ بُ ٓاَازَناضيُناٌْ 

 دُْط يُ ْاوضٍُ َُغًشًًُناٌْ ضًاناٌْ نىضزغتاٌْ ْاوَضِاغت.
بُغُض بُضِيَع نىْػىَيٌ َىغأل, نُ غُضثُضؾتًاضٍ ُٓوناضاُْيُ باظزَزَّْ ُٓو ظاًْاضياُْتإ 

 زًََْطّ, ضىْهُ ظؤض بُ ثًَىيػيت زَظامنْ ْاَُوٍَ نات بُ ؾًَطِؤ بضًَت. ضاغتُوخؤ بؤ
 ًَْطزضاويَهٌ بُزضخاٌْ َريٍ بؤتإ بُ ْاوٍ َىسَُُز ثاؾا طُيؿتُ ًَٓطَ, )ُٓغتُْبىأل ــ

و(, َىسَُُز ثاؾا بُ ْاوٍ بُزضخاُْوَ ٓاطازاضٍ زاوَ, نُ ُٓو  ُٖظاض ضُْطاوَضٍ خاوَٕ 
ووَ, بُ ٖاوناضٍ ضُنساضَ نىضزَناٌْ بًَتىوؾٌ, وَنى ًٓػُاعًٌ ضُنٌ )َىغهتًَط(يإ ْاضز

ٓاغا, تُتُض ٓاغاْ َريَناٌْ ُٖناضٍ ْاسُظ بُ َُغًشًًُ ُْغتىضيُنإ, ُٖضوَٖا زََيٌ: 
بُزضخإ ثاؾا زاواٍ يُ َىسَُُز ثاؾا نطزووَ, ثؿتطريٍ بهات بؤ ًَجًَهُضهطزٌْ 

غُضباظْ دُْطاوَضٍ  800َيٍُ بًػتىوَ, َُغًشًًُنإ, زواٍ ُٓوٍَ َىسَُُز ثاؾا ُٓو ُٖوا
ُٓيباٌْ يُطُأل ًَٖعٍ ضُنساضٍ ثًازَ يُ ثاغُواٌْ تايبُتٌ خؤٍ ْاضزووَ ُٖتا ًًٌَََُْٖ بُزضخإ 
نىضزْ ًٓػُاعًٌ ثاؾا بهُُْوَ وايٌ ٓاًََسٍْ زوايٌ ُٓو ًَٖعَناٌْ وايٌ َىغأل يُ ٓاًََسٍ 

َىسَُُز ثاؾا يُطُأل غُضنطزَ  زَضبهُٕ, ضاثؤضتًَو ُٖيُ طىظاضؾت يُوَ زَنات, نُ
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نىضزَناٌْ زيهُ زَغيت ُٖيُ يُو ثًالٍُْ بُزضخإ بؤ يًَساٌْ َُغًشًًُنإْ زابُؾهطزٌْ 
زَغتهُوتُنإ. ُٓو ُٖواَيُف يُو بَُيطُيُ بُزياضزَنُوٍَ, نُ ْاَُيُنُ َىسَُُز ثاؾا يُ 

نطزووَ بًجاضيَعيَت. يُو وَآلٌَ بُتًاضيانٌ َُغًشًًُنإ ْاضزوويُتٌ, نُ بُتطياى زاواٍ يٌَ 
ْاَُيُزا َىسَُُز ثاؾا ْىغًىيُتٌ, نُ ُٓطُض بُتطياى طُيُنٍُ ضاظٍ ُْنات ُٓو بادُ بسَٕ 
زاوايإ يًَهطاوَ ْاتىاًَْت بًجاضيَت, ْاَُناٌْ زنتؤض )ططاْت(ٍ ًَػًىُْضٍ َُٓطيهٌ ُٓوَ 

 غتىضيُنإ ُٖيُ. زَطُيًَُْت, نُ ٖاوثُعناًُْتٌ بُ ًَٖع يُ ْاوضُنُزا زشٍ َُغًشًًُ ُْ
ُٖضوَٖا بُثًٌَ ُٓو ُٖواَيٍُ ثًَِ طُيؿتىوَ, َىسَُُزخاٌْ غُضؤنٌ نىضزَناٌْ وضٌََ, 
نُ غاَيٌ ثاض يُ ثؿت ُٓو ٓاشاوَيٍُ واليُتٌ ُٓضظَضِؤَُوَ بىوَ, ُٓويـ ثؿتىاٌْ بُزضخإ 

 زَنات زشٍ َُغًشًًُنإ.  
 

 خعَُتهاضٍ ظؤض زَيػؤظتإ

 دٌ, ٓاٍ, ضاْػؤّ
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FO.195/228 

 16/7/1843َوضأل 
 

 (1)زَيصداز ضرتاتفؤزد نآْط
ؾاْاظيُ بؤ َٔ بُضِيَعتإ, يُو ضاثؤضتاٍُْ يُ نىضزغتاٌْ ْاوَضِاغتُوَ ٖاتىوَ ٓاطازاض 
بهَُُوَ, نُ دُخت يُ غُض ْاوَضِؤنٌ ضاثؤضاتٌ غًًٌََُ ثُيىَغت بُ باضوزؤخٌ ُٓو ُٖضيٍَُُ 

 يُ ثُؾًَىٍ زايُ زَنُُْوَ. 
ططاْت يُ غىضياوَ طُيؿتُ ًَٓطَ, يُو ُٖواآلٍُْ ثًٌَ بىوَ, ُٓوَيُ نُ دُخت  زويَينَ زنتؤض

زَناتُ غُض ُٖواَيٌ ًَٖطؾًَهٌ ٖاوبُؾٌ ًَٖعَناٌْ بُزضخإْ َريٍ ُٖناضٍ بؤ غُض 
َُغًشًًُناٌْ ُٖضيٌَُ )باظ(ْ زَغتبُغُضزاططتْٔ تاآلٌْ نٍُْثٍُْ نىؾتين شَاضَيُنًإ, 

 وو بطاٍ َاضؾَُعىْٕ خىؾهُيإ وَنى زيٌ بطزووَ. يُواُْ بُثًٌَ طًَطاُْوَنإ ز
بُو ثًًٍَُ زنتؤض ططاْت زََيٌَ: َُغًشًًُ غطياُْنإ )ُْغتىضٍ ـ و(, َُٖىو ضؤَشٍَ يُ 
بُضزَضطاٍ َاَيٌ خؤيإ ضاوَضِواٌْ ُٓو ًَٖطؾُ زَنُٕ, نُ ُٓطُض بهطيَتُ غُضيإ يُؾىييَن 

ًإ ثٌَ نُض زَنات, زََئًَ ضؤشاُْ يُ واليُتٌ بابْ باثرياًْإ زاياْسَبطٍَِ يإ بُ تُواوٍ ًَ
َىغًَُوَ ُٓضظام بؤ ًَٖعَناٌْ ثاؾا يُ واليُتٌ بُضواضٍ زَطىاظُْوَ, ُٖتا ًَٓػتا ٓاَاْر يُ 
ثًَؿطَِوٍ نطزٌْ ًَٖعَناٌْ ثاؾا ضووٕ ًُْ, بُآلّ ُٖواَيُنإ ُٓوَ زَطُئُْ, نُ غُضباظَنإ 

وضيُناٌْ ًَْىإ ُٓو واليُتُ )َىغأل, و(ْ واليُتٌ ٓاًََسيإ بُدًًََٗؿتىوَْ يُ ْاوضُ غٓى

                                                 

بىوَ يُ زياضتطئ باَيىيَعَناٌْ ًٓٓطًًع يُ ثايتُخيت زَوَيُتٌ عىمساٌْ, يُ  غرتاْؿؤضز نآْط يُنًَو - 1
غُزٍَ ْؤظزَ, بُ ٖؤٍ ُٓو ثًَطُيٍُ يُ ْاو زَوَيُتٌ عىمساًْسا ُٖيبىوَ بُ ْاظْاوٍ غىَيتاٌْ بٌَ تاز ْاغطابىو 

 )ٓاَازَناض(. 
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غىضيازا, نُ بُ غُض واليُتٌ غىضيا زَضِوأْ دًَطري زَبٔ, ثُيىَْسٍ يُ ًَْىإ بُزضخإْ َريَ 
 نىضزَناْسا..., تُْاُْت ُٓواُْف, نُ يُ غٓىوضٍ ًَٓطاٌْ ًْؿتُدًَٔ ُٖيُ. 

اْر يُ غُضزاٌْ َُػنىز ثاؾا بؤ بُ ثؿتبُغسن بُو ضاثؤضتاٍُْ بُزَغتُإ طُيؿتىوٕ, ٓاَ
 الٍ بُزضخإ, َػؤطُضنطزٌْ ثؿتًىاًُْ زشٍ زَغُآلتساضاٌْ عىمساٌْ يُ )وإ(. 

ُٓوٍَ بُالٍ ًَُُٓوَ ططْطٔ تانى ُٓو ضاثؤضتاُْ زواُْنُوٕ بطِياضَسا ضاغتُوخؤ ُّٓ  
َٔ نُ ضاثؤضتُتإ يُو باضَيُوَ بؤ بًَٓطّ, ظؤض غىثاغتإ زَنُّ ُٓطُض يُ ُٖض ناضيَهٌ 

 ثًَضُواٍُْ ياغا بًَت ٓاطازاضّ بهُُْوَ. 

 
 بؤ َٔ ؾاْاظيًُ ببُُ خعَُتهاضيَهٌ زَيػؤظتإ يُطُأل ُٓو ثُضٍِ ضيَعّ.

 دٌ, ٓاٍ, ضاْػؤّ
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FO 195\ 228 

 

 بؤ ضةعادةتي باَيوَيصي بةزيتاْياي طةوزة / ئةضتةْبوأل 

 ي ية جةشيسة زاثؤزتَيو ية ضةز ضةزداْةنةّ بؤ الي بةدزخإ ية بازةطانة

 1844ي تةَووشي 10
ٍ تَُىوظ بُ ضِيَطٍُ طؿيت ثؤغتُزا ؾاضٍ َىغًَِ بُدًًََٗؿت, بُ 25يُ زٌََ ضؤشٓاواٍ 

 32غُعات يُ َىغًَُوَ زووضَ وَغتائ, زواٍ  12تًُْا بؤ طؤضِيين ُٓغح يُ مسًٌَ, نُ 
بؤيُ بُ غُعاتًَو  غُعات ضيَهطزٕ يُ ًَٓىاضيُنسا طُيؿتًُٓ دُظيطَ, ضيَطايُنُ ظؤض خؤف بىو,

ًًَُإ زَبطٍِ, يُؾىيَين ثؿىوزإ سُغايُٓوَ, بُو ًٖىايُ بىوّ بُ ضِيَطاوَْ يُ َاوٍَ  4
َاُْوَّ يُ دُظيطَ غُضشًََطٍ ُٓو َُغًشًاُْ بهُّ, نُ زيٌ نطابىوٕ, ًَٓىاضٍَ ضؤشٍ زووَّ 

ًُزا ضىويُٓ ؾاضٍ دُظيطَّ بُدًًََٗؿت, بؤ َاوٍَ ياظزَ غُعاتْ ًْى بُ قُضاغٌ ضووباضٍ زدن
ْاو ُٖضيَُُناٌْ ْاوَوَ بُ ٓاضاغتٍُ ضؤشُٖآلت, ُٖض ضؤيؿتشن, بُ زؤَيًَهٌ ْعٌَ ثاأل ضووباضٍ 

ثٌَ بُضظَْ زواٍ ثُضِيُٓوَ يُ ضِووباضَنُ غُعاتًَهِ تط  40ضَغىأل غؤ, يًَطَزا زؤَيُنُ 
َو بانىوض طؤضِا, بُٓاضاغتٍُ ضؤشُٖآلت, يُ زواٍ ُٓو ضيَهطزُْف يُ ْاناو ٓاضاغتٍُ زؤَيُنُ بُض

ثٌَ بُضظ زَبىو, ُّٓ  100بُضتُغهسا ضؤيؿتشن, نُ ضؤخُنٍُ  يُوٍَ بُ ْاوَضِاغيت زؤَيًَهٌ 
ْاوضُيُ وَنى نًًًٌ ْاوضُيُنٌ تط وابىو, نُ بُزضخإ بُغُضيسا زَضِواٌَْ, زَضؾُمت بسَ بُزضيَصٍ 

 ُْ طُيؿتشن بسويَِ.يُ غُض ُٓو ْاوضُيُ, نُ بُ ٖؤٍ َاْطُؾُو زََاْبًينْ يُ غُعات زٍَ ؾ
ثٌَ  50يُالٍ ضاغيت زؤَيُنُ زَتىاٌْ قُغطٍ بُزضخإ, نُ يُ غُض يىتهُيُى بُ بُضظٍ 

زضوغتهطاوَ ببًين, قُغطَنُ بُ غُض الٍ ضاغيت زؤَيُنُزا زَضِواًَْت, الٍ ضاوزيَط وابُزياض 
, زََئًَ ُٓو زَنُوٍَ ُٖضزوو زؤَيُنُ يُ تُْطُبُضٍ نؤتايٌ ًَْىإ ُٖضزوو ضًايُنُ يُنسَططٕ

نُؽ زَططٍَ, خاوَٕ قُآل )اؽنتػًِ = ثايُيُنُ بُضاْبُض  1000تا 900نؤؾهُ بُقُز 
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َىتُغُضِيـ نُ َُبُغيت يًَطَزا بُزضخاُْ "و"( بُ غُز ضُنساضَوَ يُو قُآليُ زازًَْؿًَت, يُ 
ُ بضًت, زَضواظٍَ الٍ بانىوضيُوَ زؤَيًَهٌ بُضزيين ظؤض غُخت ُٖيُ َُسايُ بُضَو ُٓو زَضواظَي

ُّٓ قُغطَ يُ ُٓغًَسا ٌٖ َري غًؿُزئ بىوَ, بُآلّ يُ ضاغتًسا بُزَغت بُزضخاُْوَيُ, قُآليُنٌ 
قايِْ ضووبُضِووبىوُْوَيُنٌ طُوضَ بىو بُضاْبُض ًَٖعٍ َىسَُُز ضَؾًس ثاؾا, نُ بؤ نؤتايٌ 

ًسا بىو بؤ ًَٖٓإ بُزَغُآلتٌ َريْؿًُٓناٌْ نىضز ٖاتبىو. َىسَُُز ضَؾًس ثاؾا زووداض ُٖوَي
قُغطٍ بُزضخإ بجُضِيَتُوَ, بُآلّ بَِ ٓاناّ بىو, ظياِْ ظؤضٍ ثًَطُيؿت, بؤ داضٍ ضىاضَّ 
ًَٖعَناٌْ َىسَُُز ضَؾًس ثاؾا تىاًْإ يُو تُْطُبُضَ بجُضُِْوَ, بُآلّ يُزواٍ خىئَ ضؾتًَٓهٌ 

بُضٍ. يُناتًَهسا ظؤض, َري غُيؿُزئ ْاضاض بؤ بُغسا ُٖآلتْ بُزضخاًْـ بُضَْ ضًاناٌْ زَوضوو
يُ خ ؾتُوَ ظجنريَيُى ضًاٍ بُضزيين قُضاؽ تًص زَوضٍ قُآلٍ زاوَ. خاَيًَهٌ ططْط ُٖيُ ُٓويـ 
يُنًَو يُ ضؤخُ بُضظَنإ ثًاواٌْ بُزضخإ ثاغُواٌْ يًَسَططْٕ بُ ٖؤٍ بُضزيَهٌ طُوضَ بُ 

نُوَ يُ غُض يىتهٍُ ٓاضاغتٍُ زؤَيُنُ ضيَطٍُ ثَِ يُ زوشَٔ زَططٕ, يُاليُنِ تطٍ يًََطَِواضَ
ضًايُى بىضدًَو ُٖيُ, نُ ثًاو زَتىاٌْ ْاوضُيُنٌ بُضؾطاواٌْ دُظيطَو زَوضووبُضٍ يُويَىَ 
ببًًَٓت, بُ ٖؤٍ ُٓو بىضدُوَ َري بُزضخإ ضاوزيَطٍ زَوضووبُضٍ خؤٍ زَنطز, ُٖتا يُ ضِيَطَِوَنُ 

ططزؤيهُ بُزياضزَنُوٕ, زوايٌ  زَضزَضًت زؤَيُنُ ؾطاواْرت زَبًَتْ ضيَطُنُ ضانرت زَبًَتْ ُْٖسٍَ
بُ ٓاضاغتٍُ بانىوض بُضَو "زيَط غًُ", ؾىيَين ًْؿتُدًَبىوٌْ ظغتاٍُْ َري بُزضخإ 

ثٌَ ؾطوإ  80الضزَبًَتُوَ, قُغطٍ َري يًَطَيُ يُ الٍ ضاغيت زؤَيُنُ, نُ ضيَطانُ بُ ْعيهٍُ 
 زَبٌَْ يًَطَوَ بُ ٓاضاغتٍُ طىْس ضؤيؿتشن. 

يُواُْ نىضزْ ُٓواٌْ تط  190ًَعإ يُ طىْسٍ زيَطغٍُ ًْؿتُدًَٔ خ 250وَنى زََئًَ 
َُغًشٌ ُٓضَُْٕ غطيأْ, نؤؾهٌ َري بُ الٍ ضاغيت ضووباضَنُوَيُ يُ ؾىيًََٓهٌ بُضظَ 

ثَِ زَبًَت, نؤؾهُنُ يُ بُضز زضوغتهطاوَ, زعنًَُْهٌ دىاٌْ ُٖيُ, بُآلّ نُ   100ْعيهٍُ 
ثَِ  80ناتٌَ زَضًُ ْاو نؤؾو َُيساًَْو ُٖيُ  زَضًُ ْاوَوَ ُٓو دىاًٍُْ ْاًَيَنَ,

ضىاضطؤؾُيٌ زَبًَتْ خاوئ ُْبىو, يُ ُٖض غَِ الٍ قاتٌ غُض ظَوٍ ٓاغَُيٌ ٓاشََيٌ يًَبىوَ, يُ 
غُضووٍ ُّٓ ٓاغُآلُْف شووضٍ خعَُتهاضَنإ بىو, يُوٍَ شووضيَهٌ زضيَص ُٖبىو بؤ غُض 

ًَىإ "غالّ عًًو" بىو, ؾىييَن سُضَّ  ضووباضَنُ زضيَص زَبىَوَ, َُُٓ ٖؤَيٌ ثًَؿىاظٍ
"دًَطاٍ خًَعإْ خعّْ نُؽ"ٍ يُ ؾىيًََٓهٌ بُضظٍ سُوؾٍُ نؤؾهُنُيُ, زيىٍ ْاوَوٍَ 
نؤؾو بُ بُضزْ قىضِ زضوغت نطاوَ, بُ دؤضيَو بًٓاتٓطاوَ ثاغُواٌْ َري بُ ضُنُوَ بتىاًَْت يُ 

ضزَآلْٕ غُختُْ َُساٍَ بىوَ ناتٌ ًَٖطف بُضططٍ بهات. يُطُأل ُٓوَزا ضيَطاٍ دُظيطَ بُ
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عُضَباٍُْ بؤ بضًَت, بُ ضُى بُضططٍ يًَسَنطيَت, بُآلّ بؤ بُضططٍ ضُنٌ قىضؽ طىجناو ًُْ, 
يُطُأل ُٓوَزا ؾىيًََٓهٌ بُضظ ًُْ بُ غُض نؤؾهسا بٓىاضٍَِ. نؤؾهٌ َريغُيؿُزيين بُالٍ بانىوض 

اوَ. ُٖض يُوٍَ غٌَ باَيُخاٍُْ ثٌَ زَبٌَ, بُ َُٖإ ؾًَىٍَ نؤؾهٌ بُزضخإ زضوغت نط 100بُ 
بُضزٍ بؤ خعَُناٌْ َري زضوغت نطاوٕ, َُٖىو َاَيُناِْ تطيـ ٌٖ طىْسْؿًُٓنأْ, يُ 
ْاوضُناٌْ تطٍ شيَط زَغُآلتٌ َري بُزضخإ غُضجنٌ طُؾُغُْسْٕ ٓاغايـْ بُختًاضٍ بُ ضِووٍ 

َىغٌَ بىو. يُ بُياٌْ ضؤشٍ الزيًُناُْوَ زياضَ, َُُٓف ثًَضُواٍُْ ُٓو باضَ ْاضِيَهُ بُضبآلوٍَ 
ٍ َاْط زيَطغُيُّ بُدًًََٗؿتْ بُ ٓاضاغتٍُ طىْسَ نؿتىناَيًُناٌْ ْاوضُ ْعَُناٌْ قُضاؽ 24

غُعات يُ ْاوَضِاغيت  9ضووباضٍ "ضَغىأل غؤ" ضؤيؿتِ, يُ ضُْس ؾىيًََٓو يُ ضِووباض ثُضعِنُوَ, 
َيُى بُ غُض ثؿيت ُٓغجُناُْوَ زاضغتاًَْهٌ ضطٍِ زؤَيٌ ضًا بُضظَنإ بىوئ, بُ ْاضاضٍ َاو

ًٌَ بربِئ, َُُٓف َاوٍَ ًَْىإ 15زََايُٓوَ, يُطُأل ُٓوَزا ْاوضُنُ غُخت بىو تىاًُْإ 
 زيَطغُيُْ ضًاٍ "َريداْساط"َ, يُوٍَ غُضباظطٍُ َري بُزضخاظنإ صنَ بُزياضنُوت.

ابُف نطاوٕ, ضَمشاأل ثًَو ٖاتىوَ, بُ غُض غٌَ ططوثسا ز 100غُضباظطٍُ َري يُْعيهٍُ 
بُؾٌ ثًَؿُوٍَ بؤ خعَُتهاضْ َػهًَُٓناٌْ َريْ بُؾٌ ْاوَضِاغيت بؤ ؾىيَين َري بُزضخإْ 
َري غُيؿُزئ تُضخاُْ, بُؾٌ ثؿتُوَ ؾىييَن خًَعإْ خاُْوازٍَ ُٖضزوو َري بىوَ. يُّ بُؾُ 

يُ وازٍَ ُٖضزوو َري. ضَمشاأل ُٖيُ, َُُٓف بَُيطُيُ يُ غُض بُضؾطاواٌْ خاُْ 20تا10
ُٓغجُنُّ زابُظيِْ ضىوَُ ضَمشاَيُ تايبُتًُنُ, يُطُأل طُيؿتُُ غُضباظطُ زيىإ ُٓؾُْسٍ 

ٍ ؾُو ضاوتإ بُ َري بهُوٍ, يُ ناتٌ 9ًَْطزضاوٍ بُزضخإ ٖاتْ طىتٌ زَتىاًْت يُ غُعات 
زياضيهطاو َري يُ ضَِمشاَيًَهٌ غجٌ بُ قىَاؾٌ غىوض زاثؤؾطا ثًَؿىاظٍ يًَهطزّ, نُ بُ قىَاؾٌ 
ٓاوضيؿِ زضوغتهطاوٍ عىمساٌْ ضايُر نطابىو, يُ زَضطايُى ضىوَُ شووضَوَْ َري بُزضخإْ َري 

زضيَصٍ ؾُف ثَِ غُيؿُزئ يُ زَضطايُنّرتَوَ ٖاتُٓ شووضَوَ. َري بُزضخإ ثًاويَهٌ دىإْ 
 زَبىو, طىيًَُناٌْ بُضضاوو مسًًٌَ نىضتٌ ُٖبىو, بُآلّ ضيؿٌ ًَُْٖؿتبؤوَ, نُضٌ َري غُيؿُزئ

نىضتُ باآلْ بُ ضوخػاضيسا طُجنًَهٌ بًػت غاآلٕ بىو, يُ ضاغتًسا يُوَ طُوضَتط زَبًٓطا, ُٓوٍَ 
غاأل يُبُضاْبُض ًَٖطؾُنٍُ ضَؾًس ثاؾاٍ غُزضٍ ُٓععَّ غُضنطزايُتٌ  10ؾاياٌْ باغُ ثًَـ 

ٌ . بُضطٌ ُٖضزوو َري دىإ بىو ُٓوٍَ غُيطٍ بهطزايُ زَوَيَُُْسٍْ زَيؿطاواْغىثاٍ نطزووَ

                                                 

 -  َُُٓف ضيٌَ  ,تٌ غىثاٍ نطزبًَتغُضنطزايُ ًساغاَي 10تٌَُُْ  يَُري غُيؿُزئ بُو ؾًَىَيُ زَبًت
 ."و"تًَٓاضًَت. 
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زَغهٌ خُجنُضٍ ططاْبُٖاٍ بُ قُزَوَ بىو.  َُٓاضَتُنٍُ ثًَىَ زياض بىو, َري بُزضخإ ثؿتًَْٔ
ثاغُوإ يُ زَضطاٍ ضَمشاَيُنُ وَغتابىوٕ. طؿتىطؤناظنإ بُ  100يُ ناتٌ قػُنطزظنإ ْعيهٍُ 

قػٍُ خؤف يُ غُض بابُتُ دًادًانإ زوايٌ ٖات. بؤ ضؤشٍ زوايٌ َري غُضزاٌْ نطزّْ ُٖض 
ُطُأل زاًْؿت بُ سَُاغُتُوَ باغٌ َُغًشًًهامن يُطُأل نطز, يُ غُض بابُتٌ ُّٓ ضووزاوَ ي

 -زَيتُظيَُٓ بُّ ؾًَىَيُ بؤضىوٌْ خؤٍ بؤ باؽ نطزّ:
ثًَؿرت َاضؾَُعؤٕ غُضؤنٌ ضوسٌ َُغًشًًُ ٓاؾىوضيُنإ ًَهُضٌ زَغُآلتٌ بؤتإ بىوَ, 

زًْايٌ بُ زَغت  َُُٓ يُ ناتًَهسا ناضوباضٍ يُ ناضوباضٍ زًْايٌ تايؿُزا ًٖض ضؤَيًَهٌ ُْبىوَ,
نؤََُيُ نُغاًَْهًاُْوَ بىوَ ثًًَإ زَوتٔ ثاؾا "اؽنًىى", ُٓواُْ ثُيىَْسيإ بُ َُٓوَ ُٖبىوَ. 
يُثًَؿرت ُٓطُض ْانؤنٌ بهُوتايُ ًَْىإ تايؿٍُ غطياُْنإ يإ غطيإْ ثًاواٌْ ٖؤظَ نىضزَناٌْ 

 ًاُْْ بُبَِ زَغتًَىَضزاٌْ نُؽ ضاضَغُض زَنطا.ًَهُضٌ ًَُُٕٓ, ُٓوَ بُ ضيَطٍُ ٓاؾت
َُيًهُناًْإ يُطُأل ْىضوَيآل بُطٌ ْعيهِ ٖاوناضٍ يُنرتيإ نطزووَْ يُ ًَْىإ ُٓوو 
ٓاؾىوضيُنإ ْانؤنٌ ُْبىوَ, بُآلّ يُّ زوو غاَيٍُ زوايٌ َاضؾَُعؤٕ نُوتُ زَغتىَضزإ يُ 

زشٍ ْىضوَيآل بُط. وَنى ًَُُٓ يًٌَ تًَسَطُئ ناضوباضٍ غًاغٌْ بُ ًَٖعَوَ نُوتُ ثًالٕ طًَطِإ 
ًَػًىُْضٍ َُٓطيهٌ ًَػتُض ططاْت ٖاٌْ زاَْو ثاضٍَ زاوَتٌَ بؤ ٓاؾىوب ْاُْوَ. َُُٓ يُ 
ناتًَهسا ًَػًىُْضٍ ْاوبطاو باَيُخاُْيُنٌ طُوضٍَ يُ ؾىيًََٓهٌ بُضظٍ ُٓؾًتا ْىٍَ نطزؤتُوَ, 

اوضُنَُإْ زوو نُغًإ يُ ٖؤظَ نىضزَنإ يُو َاوَيُزا اليُْططاٌْ َاضؾَُعؤٕ ٖاتُٓ ْ
نىؾت. بُثًٌَ ُْضييت باوٍ ْاوضُنُ يُ تؤَيٍُ خىييَن ُٖضزوو نىضزَنُ, زوو تاواْباضَ 
غطياًُْنَُإ ططتْ نىؾتُآُْوَ, يُبُضاْبُضزا غطيإ ضىاض نُغِ زيهُيإ نىؾت, ؾاآلويَهٌ 

 شضإ.غطيإ نى 8تؤَيُغُْسُْوََإ بؤ غُض غطيإ زَغت ثًَهطزْ 
يُ ناتٌ ضووزاوَنإ ْىضوَيآل بُطٌ غُضؤنٌ ْاوضٍُ ُٖناضٍ ٖاتُ الّ بؤ ضاوتطغاْسٌْ غطيإ  

ياضَُتٌ بسَّ, نُ غطيإ ًَٖطؾًإ نطزبىوَ غُض ضُْس طىْسيَهٌ دىويًََُططْ تاآلًْإ نطزبىو. 
ضُنساضّ  بُثري زاوانُيُوَ ضىوّْ يُ زواٍ ًَهُض بىوٌْ غطيإ غُضزاٌْ ْاوضُنُّ نطز, تًجًَهٌ

يُ شيَط ؾُضَاْسٍَ ظَيُٓأل بُط يُ ْاوضُنُ بُدًًََٗؿت, ضاغتُوخؤ زواٍ طُضِاُْوٍَ َٔ 
ضؤش ٓاوْ نؤَُنًإ يًَربِئ,  9ضُنساضَناٌْ غطيإ طَُاضؤٍ ُٓو ًَٖعَ نىضزيُيإ زاْ بؤ َاوٍَ 

ٍ ُٓوٍَ ٓاويإ يُطُأل ُٓوَزا ظَيُٓأل بُط خؤيسا بُزَغتُوَ, بُآلّ ظؤضبٍُ ثًاوَناٌْ نىشضإ, زوا
 26طُيؿيتَ ظًَُْأل بُط طُضِايُوَ قُآليُنُو زاواٍ يًَهطزّ بُ ؾطياٍ بهُوّ, ًَٓـ ًَٖعيَهٌ 

ُٖظاض نُغًِ بؤ ؾهاْسٌْ طَُاضْ ضاوتطغاْسٌْ غطيإ ْاضز, وَنى زَبًٓشن َُغًشًًُنإ خؤيإ 
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بىوٕ, خىيٌ ٖؤناضبىوٕ بؤ ُٓو تطاشيسيايٍُ بُغُضياْسا ٖات, بُوٍَ زَغتجًَؿدُضٍ ؾُضِ 
يُنٌَُ ؾُضِ ظؤض دًٌَ بايُر ُْبىو, ضىْهُ ظياُْناٌْ ًَُُٓو غطيإ يُ ضِووٍ طًاٌْْ َاَيًُوَ 
وَنى يُى بىوٕ, بُآلّ خىيٌ زووٌََ ؾُضِ بُٖؤٍ خًاُْتٌ ظًَُْأل بُطُوَ زَغيت ثًَهطز, ُّٓ 

تًسا َُْاْتىاٌْ داضَيإ ضيَطُ بُ ٖؤظَنإ زضا غطيإ بهىشْٕ ُٓو قُغاغاُْيُ ضوويسا, يُ ضاغ
ضيَطُ يُ غىثا بططئ نُ ثًًَإ وابىوَ ؾهؤْ نُضاَُتًإ ًٓٗاُْ نطاوَ. َٔ بُو ًَٖطؾٍُ بُبَِ 
خىاغيت زَغُآلتٌ ْاوَْس بؤ ضاوتطغاْسٌْ َُغًشًًُنإ ُٓجناّ زضاَْ زَيططامن, ضاوَضٍَِ ُْبىوّ 

صَ ٌَ ثًَهُضهطزٌْ َُيًٌ وآلتاٌْ ُٓوضوثٌ يُ بُضشَوَْسٍ ُٓوإ زَغت يُوناضَ وَضبسَٕ, يُ ًََ
 َُٖيطُضِاُْوٍَ َُغًشًًُنإ يُضِووٍ ياغاوَ بُ َٔ غجًَطاوَ, 

ناتٌَ بُزضخإ قػُناٌْ تُواونطز ثًَِ وت: ضووزاوٍ ؾاآلو بطزٍُْ ضابطزوو بؤ غُض غطيإ 
بؤتُ سايُتٌ زوو زَيٌْ ًْطُضاٌْ الٍ ْاوَْسَناٌْ ُٓوضوثٌ بُ تايبُتٌ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ظؤض 

ضَ يُ غُض طُضِاُْوٍَ َُٖىو غطياُْنإ بؤ ؾىييَن خؤيإ, ثًَِ وت: )يًَطَزا ُْٖطاوٍ يُنُّ غىو
بُ ثًَىيػت زَظامن, ُٓويـ ٓاظازنطزٌْ َُٖىو طرياوَناٌْ غطياُْ(, يُ وَآلَسا بُزضخإ ثاؾا 
وتٌ: )َُٖىو ُٓو زيالٍُْ الَإ بىوٕ ناًٌَ ثاؾا يُطُأل خؤٍ بطزٕ(. ثًَِ وت: )َُُٓ ضاغت 
ًُْ, بُثًٌَ غُضضاوَناظنإ ًٖض طىَإ ًُْ ُٖتا ًَٓػتاف ُْٖسٍَ زيٌ يُ دُظيطَٕ(, بُزضخإ 
وتٌ: )ُٓو زيالُْ َاوْٕ بىوُْتُ َػىَيُإ(, َُُّٓ قبىأل ُْنطزْ ومت: )ظؤضبُيإ ْاَُيإ بؤ ًَُُٓ 

َىغًَُإ ْىغًىَْ زاوايإ نطزووَ ٖاوناضيإ بهُئْ يُ زيًٌ ضظطاضيإ بهُئ, ُٓطُض بىوُْتُ 
بؤضٌ ْاَُ بؤ ًَُُٓ زَْىغْٔ زاوا زَنُٕ يُ بُضشَوْسٍ ُٓوإ بًًَُٓ ثًَؿُوَ, ُٓطُض ُْبىوُْتُ 

 َىغًَُإ بُ سىنٌُ ٓائْ ياغا بُ َػىَيُاٌْ ضاغت ْاشًََطئَ(.
يُ زواٍ طؿتىطؤيُنٌ بُ غىوز طُيؿتًُٓ ُٓو ضيَههُوتٍُٓ َٔ ضيَطُّ ثَِ بسضيَت ُٓو زيًُ  

تُ َػىَيُإ ببًِْٓ غُعاتًَو يُاليإ ضنًَُُٓوَ, ُٓوٍَ ُٖتا ًَٓػتا باوَضٍِ بُ غطياْاٍُْ بىوُْ
ُْغطاٌْ ُٖيُ يُطُأل خؤّ بًبَُُوَ, ُٓوٍَ باوَضِؾٌ بُ ًٓػالّ ُٖيُ ٓاضَظووٍ خؤيُتٌ واظٍ 

زيًٌ غطيإ الٍ تؤْ َري غُيؿُزئ ُٖٕ.  10تا 9يًَبًَِٗٓ. ومت: ُٓوٍَ َٔ ُٖتا ًَٓػتا ٓاطازاضّ 
بُآلّ ًَٓػتا ُٓو زيالُْ بىوُْتُ َػىَيُإْ ضيَطُ ْازَّ بًاْططٍ, زوايٌ بُ ثًَهًُُْٓوَ وتٌ: وتٌ: 

)بؤيُ ًَٓػتا غىوضبىوٌْ تؤ يُ غُض ُٓو زاواناضياُْ ًٖض غىوزٍ ًُْ, بُآلّ يُ ٓايٓسَزا يُ 
ُض سايُتٌ بُزوازاضىوٕ زَطُيُٓ ٓاناٌَ باف(. بطِياضَسا ُٓو بابُتُ واظصنَ بًَِْٗٓ بضُُ غ

 بابُتٌ تاآلٌْ.
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ومت: ًٖض طىَامن ًُْ َري بُزضخإ قُضَبىوٍ ظياُْناٌْ غطيإ زَناتُوَ, ُٖتا غُض يُ ْىٍَ 
زَغت بُ شياٌْ تاظَ بهُُْوَ, ثطغًاضٍ نطز ض قُضَبىونطزُْوَيُنتإ يُ ُْظَض ططتىوَ؟. وَآلَِ 

اًُْ "يإ زَوٍَ, يُ ُٖظاض غُض َُضِْ ًًَىًََْو بًاغرتَ "زضاويَهٌ عىمس 180زايُوَ: غطيإ 
وَآلَسا َري وتٌ: شَاضَيُنٌ ظؤض َُضِ تاآلٕ نطاوَ, بُآلّ ْاطاتُ ُٓو شَاضٍَ باغٌ زَنُٕ, 
ْاطىجنٌَ سُياضٍ "ٖؤظيَهٌ غطياًُْ " ُٓو َُٖىو َُضِاُْيإ ُٖبىوبًَت, بُآلّ ُٖض ضؤًَْو بًَت 

سُوت َاْط يُ وآلتٌ غطيإ ُٓو َُضَِ تاآلْهطاواُْ ُٓو غُضباظاُْ خىاضزووياُْ, نُ يُ َاوٍَ 
َاوُْتُوَْ ًٖضٌ زيهُيإ ُْبىوَ بًدؤْٕ ثًٌََ بصئ, َُُٓ َُٖيىيَػتًَو ًُْ َُغًشًًُنإ 

 زاواٍ قُضَبىو بهُُْوَ.
يُ بابُت َاَيُ زظضاوَناُْوَ ٓاَاشٍَ َري َُُٓ بىو: "َاضؾَُعؤٕ ثًاوٍ ٓايًُْٓ ضؤٕ  

ُض َاَيُتاآلْهطاوَنُ بًٌََ, َُٖىو ُٓو َاَيٍُ ضيَطُ بُ خؤٍ زَزات َىبايُغُْ ظيازَضِؤيٌ يُ غ
زؤظضاوَتُوَ يُ زوو طؤظَزا يُ َاَيٌ َُيًو ًٓػُاعًٌ ؾاضزضابؤوَ, َري غُيؿُزئ بُ غُض 
ضُنساضَناٌْ زابُؾٌ نطزووَ, ُٖضَوَٖا بُ ؾًَهٌ ظيَطِو ظيىٍ زظضاوٍ نًُْػُيإ طُضِاْسَوَ بؤ 

تؿُْطْ ُٓغح غىاضيُوَ ْاضز بىو يُطُأل ضُنساضيإ بُ  1000قُؾُ يُ "زيَع", ْعيهٍُ 
( زيًًإ ططتبىو ُٓواٍُْ تىاًْبىويإ 320طُضِاْسُْوٍَ ظيَطِْ ظيىَ زظضاوَنُ. َري وتٌ: )

بطُضِيَُٓوَ بُ خًَطايٌ طُضِاْسياُْوَ بؤ"زيع". َري بُزضخإ يُ قػُناًَْسا زَيىت: َُغًشًًُنإ 
عٍ بؤتامن يُ زواٍ ُٓو يًَساُْ ناويهاضيٍُ نُ زووباضَ زَتىأْ بًَُٖع ببُٓوَ, ُٖضوَنى َٔ ًَٖ

تىومشإ بىو بُ زَغت َىسَُُز ضَؾًس ثاؾاوَ, زووباضَ طُضِاْسَوَ. َري زَيىت: ٖؤظَ 
 ؾاخاويُنإ يُ زواٍ تًَهؿهإ تىاْاٍ باؾًإ ُٖيُ بؤ بىوشاُْوَ.

غىثاٍ  طًُيِ يُ َُٖيػىنُوتٌ ظَيُٓأل بُط نطز, يُو َاوٍَ يُ "ُٓؾًتا" غُضنطزايُتٌ 
نىضزٍ نطزَْو زَغتًإ ططتىوَ بُ غُض ظَوٍ غطياُْنإ. غُباضَت بُ َُٖيػىنُوتٌ ظَيُٓأل 

يُ بُضثطغًاضيُتٌ  بُطًـ يُطُأل َري بُزضخإ ضيَههُوتشن, نُ َُٖيُبىوَْ وتٌ: يُ غُض ُٓوٍَ
َوَ نىضز زَضنطاوَ, بُآلّ باوَضِيؿٌ وابىوَ ظيازَضِؤيٌ يُو باضَيُوَ وتطاوَ. ُٖضوَٖا ضَتٌ نطز

زَغيت بُ غُض ظَوٍ غطياْسا ططتبًَت. وتٌ: قىضؽ ًُْ بؤ َٔ غُضزاٌْ ْاوضُ ؾاخاويُنإ 
بهُّْ يُ غُض ُٓضظٍ واقًع ضاغتًُنإ ببًِٓ. َري بُزضخإ ْهؤَيٌ ُٓوٍَ نطز, ظَوٍ غطيإ 
يُاليُٕ نىضزَوَ زَغيت بُغُضزا طريابًت. يُ زضيَصٍَ قػُناًْسا وتٌ: )َاضؾَُعؤٕ 

ًَْهٌ بُ ًَٖع "َُبُغت يُبُضيتاًْايُ ــ و", يُ ثاأل خؤيسا زَبًينَ, بؤيُ بطِواّ وايُ ٖاوثُعنا
يُو ضووَ ضووزاوَنإ طُوضَ زَنات(. ُٖضوَٖا زَيىت: )بؤ ظنىوُْ َاضؾَُعؤٕ شَاضٍَ 
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ُٖظاض نُؽ, يُ ضِاغتًسا شَاضٍَ نىشضاوَنإ يُ  5000يإ  4000نىشضاوَنإ زَطُيًََٓتُ 
ٓاثُضِيَت(. بُ َريّ وت: َُبُغتِ يُّ غُضزاُْ ْاوبصيىاٌْ تؤو َاضؾَُعؤٕ نىشضاو تًَ 2000

بىوَ, َري يَُُزا ٓاَازَيٌ خؤٍ زَضبطٍِ ُْٖسٍَ زياضٍ بؤ َاضؾَُعؤٕ بًَٓطٍَ ُٖتا زَيِ 
ضابهًَؿًَت. بُدسٍ زَيًٓايسا َُبُغيت ًُْ تُْط بُ غطيإ َُٖيبضًَٓت, يُ ٓايٓسَؾسا بُ يُى 

ٍ َريٍ ُٖناضٍ يُ زشٍ غطيإ ْانات. ُٖوَيُسا بعامن َري ُٖغيت بُوَ ضُنساضيـ بًَت ثؿتطري
نطزووَ َريٍ ُٖناضٍ َُبُغيت ًَٖطؾٌ ُٖيُ بؤ غُض غطيإ, يُ وَآلَسا وتٌ: يُواُْيُ 
ُٖغيت يُو ؾًَىٍَ ُٖبىوبًَت, بُآلّ ًَٓػتا ُٖغيت واٍ ًُْ. ُٖضوَٖا ٓاَاشَيسا: )يُو ناتٍُ 

ْاوبصيىاٌْ ضاغتُقًُٓ يُ ًْىإ ُٓوإْ ٌ خؤيإ ُٓوو ناًٌَ بُط غطيإ زَطُضِيَُٓوَ ْاوضُناْ
َري ْىضوَيآلٍ ُٖناضيسا زَنُٕ, زَضواظٍَ باآل ُٓو ْاوبصيىاًُْ بًٓات زًََْت, نُ  ظَػنُتُ بؤ 

 نُؽ يًَِ البسات(.
ُٖضوَٖا ُٓو طًُيًاُّْ بؤ َري بُزضخإ باؽ نطز, نُ يُو َاوٍَ يُ دُظيطَ بىوّ يُ 

طىٍَ صنَ بىوَ, وَنى طًُيٌ يُ غُض ُٓو ًٓٗاُْ بُضزَواَاٍُْ تىوؾٌ  َُغًشًًُنامن
َُغًشًًُنإ زَبًَت, َىغًَُاُْنإ يُ ناتٌ خىاثُضغيت بُضز زَططُْ نًُْػُْ ؾىيَين 
خىاثُضغيتْ ْىيَصنطزٌْ ُٓوإ, ُْٖسٍَ داض بؤ َاوٍَ ضُْس َاْط ْاتىأْ زَضطاٍ نًُْػُنإ يُ 

َواٌَ َىغًَُاُْنإ بهُُْوَ. بُزضخإ ْهؤَيِ نطز ٓاطاٍ يُْ تطغٌ تُْط ثًََُٗيضًٓين بُضز
 ناضاُْ بًَت, بَُيًًَٓسا يُ ٓايٓسَزا يُ بُضاْبُضزا ضيَىؾىييَن طىجناو بططيَتُ بُض.

ُٓو ثًاوٍَ ياوَضّ بىو ْاَُيُنٌ يُ سهىَُتٌ َىغًَُوَ بؤ بُزضخإ ًَٖٓابىو, ٓاَاشَّ بؤ 
ٔ نطز يُطُأل َُٖيىيَػيت َري بُزضخإ يُو باضَيُوَ, نُ نىؾتين ُٓو ضاًٖبُ غطياًٍُْ تىضعابسي

زَوَيُتاٌْ ُٓوضوثٌ ًْطُضإ نطزووَ. َري وتٌ: )بؤ يُنُّ داض يُ زياضبُنط طىيَِ يُو تاواُْ 
بىوَ(, ُٖضوَٖا ٓاَاشَيسا: )ُٓطُض ؾاضٍ ًَسياز يُ شيَط زَغُآلتٌ ُٓو ضنابايُوَ سىنٌُ زازطُضٍ 

(. بُزضخإ وتٌ: )ثًاونىش يُّ سايُتُزا غطياًُْْ ثًَؿرت غُضؤنٌ زشٍ ثًاونىش دًَبُدٌَ زَنطز
زًْايٌ غطيإ بىوَ, ُٓو ثًاوَ يُ دًاتٌ خعًََهٌ ثًاونىش بُ ْاوٍ غُالح نىشضاوَ, ضىْهُ 
غُالح ْانؤنٌ يُطُأل ضاًٖبِ نىشضاو ُٖبىوَ, بُ ٖؤٍ ُّٓ ْانؤنًُ غُالح زًََْطٕ بؤ ططتىوخاٍُْ 

خعَُناٌْ غُالح تؤَيُ يُو ضاًٖبُ زَنُُْوَْ زَيهىشٕ(, بُآلّ يُ  زياضبُنطْ يُوٍَ زََطٍَ,
غُضضاوَّ زيهُ طىيَِ صنَ بىوَ َري بُزضخإ ثًالٌْ نىؾتين ُٓو ضاًٖبٍُ زاْاوَ, ضىْهُ ُٓو 
ضاًٖبُ ويػتىويُتٌ بضًَت بؤ زياضبُنطْ ضاثؤضتًَو بسات يُ غُض ُْٓساظٍَ َاَيُ تاآلْهطاوَناٌْ 

يُٕ َري  بُزضخاُْوَ, وَنى بًًٌََ بُ بؤٍُْ زَضضىوٌْ ًَسياز يُ زَغُآلتٌ خَُيهٌ ًَسيازٍ يُ ال
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بُزضخإ ُٓو طُؾتٍُ ُْخؿُ بؤ نًَؿطاو بىوَ, ُّٓ طىَاُْف بايُخًَهٌ ظؤضٍ ُٖيُ, ضىْهُ َري 
 بُزضخإ بايُخٌ ظؤضٍ بُ ٓاضاٌَْ ٓاغايؿٌ ُٓو ْاوضاٍُْ شيَط زَغُآلتٌ خؤٍ زاوَ.

زَنطز يُو زَغُآلتٍُ ناتٌ دىالُْوٍَ ًَسيازٍ ثًًَسضابىو,  َري بُزضخإ الٍ َٔ غهاآلٍ
بُآلّ ًَٓػتا يًٌَ بًَبُف بىوَ. ضُْسئ ثًاوٍ يُو ثًَٓاوَ زاْاوَ, يُناتًَهسا بُّ زوايًُ زَغُآلتٌ 
بُ غُض )غُعطَت(ْ )َُضظإ(يؿُوَ َُْاوَ, بُزضخإ بطِواٍ وابىو ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ثًاويَهٌ 

َُىو ُٓو ظياُْوَيُ ثًٌََ نُوتىوَ, زَيىت: )ثًَؿرت ناًٌَ ُٓؾُْسٍ شيطْ ناضظاُْ, يُ ثؿت ٖ
بَُيًيَن ثًَسابىوّ ياضَُتًِ بسات بؤ ُٓوٍَ ببُُ ثًاويَهٌ طُوضٍَ زَوَيُتٌ عىمساٌْ, بُآلّ يُ 
دًاتٌ وَؾازاضٍ بُ بَُيًَُٓنٍُ, بُ َُٖىو ضيَطُيُى ُٖوَيًساوَ يُ زَغُآلمت نُّ بهاتُوَ(. 

ًَػتا بُ تًُْا بىوَُتُ َريٍ بؤتإ(, بُآلّ قاًْعْ ناَُضاُْ بُوٍَ ُٖيُتٌ, ُٖضوَٖا زَيىت: )ٓ
ُٓطُض سهىَُت بُٖاٍ ُٓو خعَُتطىظاضياُْ بعاًَْت نُ ُٓو ثًَؿهُؾٌ نطزووَ. ثًَـ ُٓوٍَ 
نىزغتإ ًَهُضٌ زَغُآلتٌ ُٓو بًَت ًٓساضَيُنٌ ظؤض خطاثٌ ُٖبىو, بُآلّ ًَٓػتا ثًاو زَتىاًَْت 

يٌْ َتُاُْوَ غُؾُض بهات, نًػُيُنٌ ظيَطٍِ بُ زَغتُوَ بًَت دطُ يُ خىا يُ بُوثُضٍِ ٓؤقطَ
 نُؽ ُْتطغًَت.

زَيىت: َٔ ثابُْسّ بُ ٓاضَظووٍ ثاؾاياٌْ بُغساْ ُٓضظَضِؤّْ زياضبُنط, ُٓطُض يُيُنًإ  
ْعيو ببُُوَ زوشَٓهاضٍ ُٓواِْ زيهُّ بؤ ثُيسا زَبًَت. َٔ بُ َُٖيطُضِاوَ زازًََْٔ, ضىْهُ 

ىَيِ ُْنطز بضُُ غُضزاٌْ َىسَُُز ثاؾاٍ وايٌ َىغًٌَ ثًاوخطاخ, نُ ضؤَيٌ ظؤض طُوضٍَ قب
ُٖبىوَ يُ ْاؾريٕ نطزٌْ نُغايُتٌ َٔ الٍ غىَيتإ. ُٓطُض بُضاوضزٍ باضوزؤخٌ خَُيهٌ 
َريْؿًُٓنٍُ َٔ بهُيت يُطُأل زاًْؿتىاٌْ شيَط زَغُآلتٌ ثاؾايُناٌْ زيهُ يُ َىغألْ 

 خعَُتهاضٍ ضاغتُقًٍُٓ غىَيتاُْ, َٔ يإ ُٓو ثاؾاياُْ. زياضبُنط زَظاٌْ نَِ
ُٓوَّ بؤ َري غُؽناْس, نُ بُ نطزَوَ ٓاضاٌَْ ٓاغايـ يُ َريْؿًُٓنُيسا ُٖيُ, َُُٓف 
ؾُضَؾًَهٌ طُوضَيُ, باضوزؤخٌ َريْؿًُٓنٍُ بُضاوضز يُطُأل ُٓواِْ زيهُ ظؤض باؾُو َُٖىو 

 طُؾتًاضيَو ُٖغت بَُُ زَنات.
قىضؾٌ بُ  400َ بُزضخإ زَيطىت: )ثًَؿرت وَنى بادٌ َريْؿًين بؤتإ تًُْا غُضَضِاٍ ُٓو

وايٌ زياضبُنط زاوَ, زواٍ يهاْسٌْ بُ وياليُتٌ َىغأل َىسَُُز ثاؾا يُنُّ داض ظيازٍ نطز بؤ 
قىضف وَنى  1000قىضف, ًَٓػتا  1400قىضؾُْ زوايٌ بىو بُ 1000قىضفْ ًٓٓذا بؤ  500

يُ غُض بُٖاٍ زاٖاتٌ غاآلُْ ؾُضِظ زَنُّ, بُ  07/0, َٔ ًَٓػتا بادٌ باز زَزَّ بُ وايٌ َىغأل
ظؤضٍ بُؾٌ ُٓو بادُ ْانات, نُ زَيسَّ بُثاؾاٍ َىغأل. َُٓػاأل زاٖاتٌ نؿتىناأل بُ ٖؤٍ 
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ٓاؾاتٌ نىيًُوَ ظياٌْ ظؤضٍ يًَهُوتىوَ, َُُٓف ضيَصٍَ بُٖاٍ ُٓو بادٍُ يُ بؤتإ وَزَطريٍَ 
ُأل ُٓوَزا تاوْباضيإ نطزّ, نُ خَُيهٌ يُ شيَطزَغُآلتٌ ْاوضُّ ثاؾاياٌْ زابُظيىَ بؤ غًًَُى, يُط

 زيهُوَ ٖاْسَزَّ بًَٔ يُ بؤتإ ًْؿتُدَِ بٔ, ٓايا َُُٓ تاواًَْهٌ خطاثُ؟.
خًَعاٌْ خَُيهٌ ظاخؤ, ُٓواٍُْ بُض يُ  200ؾُضيـ ثاؾا ؾُضَاِْ ثًَهطزّ بُ طُضِاْسُْوٍَ  

ثاؾا ُٖآلتبىوْٕ الٍ َٔ ًْؿتُدَِ بىوٕ, زاوايإ يًَهطا  َاْط يُ ظوَيٌُ َىسَُُز 4يإ   3
بطُضِيَُٓوَ َىغأل, بُآلّ يُطُأل طُضِاُْوَيإ غُض يُ ْىٍَ بطِياضيإ زا بطُضِيَُٓوَ, ضىْهُ ؾُضيـ 
ثاؾا زاواٍ نطزبىوٕ بادٌ ُٓو ضىاض غاَيُ بسَٕ, نُ يُ بؤتإ الٍ َٔ بىوٕ. ٓايا ُٓوَ 

اْهطاو ًُْ؟ تاواٌْ َٔ يُ َُٖىو ُّٓ ناضاُْزا ضًُ؟ زَيًٓاّ َُغُيُيُنٌ ْاَؤ يإ ضاوَضِو
سهىَُت َُٖىو ُّٓ ضاغتًاُْ ْاظاًَْت, بُآلّ ضؤشيَو زٍَ زَيعاًَْتْ ُٓونات َُٖيىيَػتًإ 

 يُبُضاْبُض َٓسا زَبًَت.
يُ غُضَتاٍ قػُناظناْسا بُزضخإ بُط وتٌ: ْاظامن بُ تىضنٌ قػُ بهُّ. يُطُأل َٔ بُ ضيَطٍُ 

طَِنٍُ قػٍُ زَنطز, بُآلّ يُ زواٍ ُٓوٍَ ضىيُٓ ْاو بابُتُناُْوَ بُ َُٖيضىوُْوَ يُطُأل وَضطًَ
بابُتُنإ ضيَو نُوتْ بُ تىضنٌ زَغيت بُ قػإ نطزْ ثًَىيػتُإ بُوَضطًَطِ َُْا, ُٖض يُ 

 بُٓضَتُوَ وا باف ُْبىو. 
اٌْ يُبُضاْبُض خؤٍ, وازَضزَنُوت بُزضخإ زَيًٓا ُْبىوبٌَ يُ َُٖيىيَػيت سهىَُتٌ عىمس

باوَضِّ وايُ ُٓطُض سهىَُتٌ عىمساٌْ ُْٖسٍَ ؾؿاضٍ غػتايُ غُض َري بُزضخإ ْاضاض زَبىو 
قُضَبىوٍ غطياٌْ بهطزايُوَ, بؤ ظنىوُْ ْاضاض بىو ُٓو ضىاض زيًُ ٓاظاز بهات, نُ بُ بًاْىوٍ 

بُزضخإ يُ ًَسيازْ َىغًَُإ بىوٕ ًَٖؿتبىويُوَ. قبىأل نطزٌْ يُ زَغتساٌْ زَغُآلتٌ َري 
ًٖعإ يُطُأل ُٓوَزا خَُيهٌ ُٓو زوو ْاوضُيُ ثؿتطرييإ زَنطزْ ٓاَازٍَ بُضططٍ بىوٕ 
يُبُضاْبُض ًَٖعَناٌْ زَغُآلتٌ ْاوَْس بَُيطُ بىوَ يُ غُض ُٓوٍَ َري بُزضخإ غىوضُْبىوَ بُ ًَٖع 

ثًاويَهٌ خاوَٕ خؤظطُ  ضووبُضِووٍ زَغُآلتٌ ْاوَْس ببًَتُوَ. ًٖض طىَاٌْ تًسا ًُْ بُزضخإ
بىوَْ َُبُغيت بىوَ زَغُآلتٌ ًَٓػتاٍ خؤٍ بُ غُض غُضؤنُ نىضزَناْسا بجاضيَعٍَ, بُآلّ 

 َُٖىوٍ تهاٍ ًَٓػتاٍ ُٓوَيُ بُضثطغإ يُبُضاْبُض زَغُآلتٌ ْاوَْس ُْٖسٍ سًػابٌ بؤ بهُٕ.
ابىو, بؤ ظنىوُْ ُٓوٍَ ثُيىَغتُ بُ ناضوباضٍ ُٓوضوثٌ بُزضخإ بُ تُواوٍ يًٌََ بَِ ٓاط 

ثطغًاضٍ يًَهطزّ زَوَيُتٌ بُضيتاًْاْ ؾُضَِْػا ناًَإ بًَُٖعتطَ؟ ناًَإ ظياتط ثُيىَْسٍ 
زؤغتايُتٌ يُطُأل زَوَيُتٌ عىمساًًْسا ُٖيُ؟.  بُزضخإ غُضنطزايُتٌ غىثاٍ نىضزٍ نطزبىو يُ 

ُض زَوَيُتٌ ؾُضٍِ )ْعيب( زشٍ ًٓرباًِٖ ثاؾا "نىضٍِ َىسَُُز عُيٌ ثاؾا, نُ خطاب بُغ
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عىمساًْسا ؾهايُوَ, بَُُ ظؤض نُوتبىوَ شيَطناضطُضٍ َىسَُُز عُيٌ ثاؾا. ضاى ٓاطازاض بىو 
ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ ًَٖعَناٌْ َىسَُُز عُصن ثاؾايإ يُ غىوضيا ؾهاْس. بؤيُ َري بُزضخإ بُ 

هىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ ضاوٍ ضيَعْ غُضغىضَِاُْوَ زَيطِواًُْ بُضيتاًْا, ثًٌَ وابىو زَغتًَىَضزاٌْ س
 بُضشَوَْسٍ ُٓضَُٕ بؤ ُٓو خُغاضَتًَهٌ غًاغٌ طُوضَيُ. 

ثًَِ وايُ ْاتىاْشن يُ ٓايٓسَزا َتُاُْ بُ بَُيًيَن بُزضخإ بهُئ بُوٍَ غطياُْنإ تىوؾٌ ظيإ 
ُْنات, بُآلّ زَبًَت غطيإ الٍ خؤيُوَ وضياْ يًَعإ بْٔ ناضٍ ْهاضٍ واُْنُٕ ُٖغيت ٓايين الٍ 

 ُاْاٌْ نىضز بىضووشييَنَ.َىغًَ
َاوٍَ ضؤشيَو َٔ يُ غُضباظطٍُ بُزضخإ بىوّ, تًَبًًِٓ نطز ضُْسئ ططوثٌ ضُنساض طُيؿتُٓ 
غُضباظطُنُ, ثطغًاضّ يُ اليُْططاٌْ بُزضخإ نطز, ثًَِ بًًََٔ ُٓواُْ ضشن؟ وتًإ ُٓو ًَٖعاُْ ُي بُٓضَِتُوَ 

آلّ يُ َؤَيُت زَطُضِيَُٓوَ. ٍ َٔ يُوٍَ بىوّ َري ُٓو  ٌٖ غُضباظطُٕ, ُب زواتط بؤّ زَضنُوت يُو ناُت
ٍ ُي غُضباظطُنٍُ ضيَهدػتىوَ ُٖتا َٔ بُ بًَُٖعٍ ُٓو ٓاطازاض مب. ُٓو زياضزاُْ ُب زَيًٓايٌ  غًٓاضيىَُي
آلّ بُو ُْٓساظَُي ُْبىوَ, زياضزٍَ ضوخػاضْ غُضغىوضَِامن يُالزضوغت بهات, يُاليُنٌ  , ُب تًَطِاَاُْ

ضُنساض ُب بُضطٌ وَنى يُى وَغتا بىوٕ, نُ بطييت بىو ُي ثُضزَ قىَاؾًَهٌ  300غُضباظطُنُوَ 
ْطىضهُوَ.  زانُوتىْ ؾُضواَيًَهٌ غىوضْ نطاغًَهٌ ُب ُٓ

اليُنِ زيهُوَ زَتىاٌْ ًَٖعيَهٌ غُضباظٍ بُ ضِيعْ يُنػإ يُ شَاضَزا ببًًٓت, بُآلّ َُٓاُْ   ُي
ضزابىو. َُٖىو ُب يإ زَغت ُي غُض خُجنُض وَغتاوْٕ ُب زَغهٌ ؾُضواَيٌ ؾًين َىؾُنُيًإ ُي

خُجنُضَنُيُوَ تُغبًشٌ تايبُتًإ بؤ ويَطزَنإ تٌَ ٓاآلْسبىو, ضىْهُ ظؤضبٍُ غىثاٍ بُزضخإ يُو 
ضِيَطَِوٍ ؾاؾعشن. بُ بؤضىوٌْ ؾاؾًعٌ ؾىيَٓهُوتىوٍ َُظُٖبُ  ٍ غُض ُب ًٓػالًَُ زََاضطريياُْ

ؾطْ َىؾطيهُنأْ. ُٓطُض ويػيت ؾىئَ َُظُٖبُناِْ زيهُ ًٓػالًَُناِْ زيهُ بطِوازاضتطْشنْ ُي نا
 .بهُوٍَ زَبًَت قبىَيٌ ؾُالقٍُ تىْس بهات, َُُٓف بؤ  ُٓوَيُ ُي تاوٕ ثاى بًَتُوَ

َ زاّ زَضؾُت ُب ًٖض نُؽ 30/6/1844ُي ضِؤشٍ   َُيًيَن ِث دسٍ ب زضخإ ثاؾا طُيؿتِْ ُب ُب ظ ُب ُب
ػاُْ و نًُْ ٖا ْازات ُي بؤتإْ ُٖناضٍْ ُٓ ُت دُظيطَ ٓاظاضٍ َُغًشًًُنإ بسات. ُٖضوَ ٍ نُوتىوُْ

 ٌَ د وٍَ زَوَيُتٌ عىمساٌْ ُب ًَطٍَ. زاوٍا صنَ نطزّ ثًَـ ُٓ َُيًًَٓسا ُي ُٖض ؾىيًََٓو زيًُناٌْ زيتُوَ بؤّ ٓب ب
 ُ وٍَ ي َهطز َؤَيُمت بسات بطِؤّ, ثًـ ُٓ وٍَ َٔ زاواّ ًي ًًََِٗ داضيَهِ زيهُ غُضزاٌْ بهَُُوَ, زوٍا ُٓ ب

َِ ٖاُت شووضَوَْ  ُوَ ضَمشاَيُ تايبُتًُنُّ, ُٖض نُ طُيؿتِ ثًاويَو ًي ُٖظاض  10غُضباظطُنُ زَضضِ طُضَِا

                                                 

 - بُ تًُْا ُٖغتًَهُو ظياتط َُٖيكىآلوٍ خُياَيُ. ْىغُض َُُٓ 
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ض  وَ ثًاوَنُ, وّا ظاٌْ ُي ُب وَ زياضٍ َريَ, نًػُ ثطِ ُي ثاضَنُّ زاُي قىضؾٌ خػتُ ْعيو ثًَِْ ضايطُياْس ُٓ
سا ظيازّ نطز بؤ  ّ , ُٖظاض قىضف 15نٌَُ وَضٍ ْاططّ, ؾُضَاًْ ْسيِ وت: تها زَنُ ُؾ زوايٌ ُب زيىٕا ُٓ

 ٌ َُ و دؤضَ قبىأل ْانُّ, نُ ُب تىْسٍ ًي زضخاٌْ ضووٕ بهُوَ, ُب ٖؤٍ غطوؾيت ناضَنَُُوَ زياضٍ ُي بؤ ُب
زضخإ قػُ بهات,  طُأل َري ُب ؾُْسٍ ضىو ُي طات. زيىاُْ ُٓ ٍ تَِ ُْ ٗاُْ قُزَغُ زَنات, ُب ًٖىاّ ُب ًٓ

ًَٓاُي وَْ ثؤظؾيتٖ  ضييت ٖاتْ طُضِاُي ُْ َُ ري قبىَيٌ ْاناتْ ُٓ ض زََِْ وتٌ:َ  وَ, ثاضَنٍُ خػتُوَ ُب
َين  ٍ ُب ّ دؤضَ زياضياُْ غتُْبىأل غُضزاٌْ ًَٓطَ زَنُٕ ُٓ ُٓ ٍ ضثطغاُْ و ُب , ضىْهُ َُٖىو ُٓ ْاوضُنُُي
 ٍ غجًَهٌ نىضز زضخإ ُٓ ٍ ًَٖؿتا ُي غُضباظطُنُ بىوّ َري ُب و ناُت ـ قبىَيًإ نطزووَ. ُي واًْ زاوَ ُٓ

ضخاٌْ بهُّ بؤ خُضدٌ ُْٖسٍَ زياضٍ, نُ نطِيبىوّ بؤ ثًَؿه ؿطؤؾِْ ُت ٍ ًب و ًٖىاُي ُف نطزّ, قبىَيِ نطز ُب
ضييت ْاوضُنُ بىوَ. َُ ُي ُْ ُٓ ُ وازَنٍُ, ضىْه زضخإْ خاُْ  ُب

 29بُ َُٖإ ضيَطا طُضِاَُوَ دُظيطَ, يُوٍَ يُ غُضضاوَ غطياًُْناُْوَ ظاًِْ ُٖتا ًَٓػتاف 
, زاواّ يُ بُضثطغٌ سهىَُتٌ عىمساٌْ نطز ُٓو زيالُّْ بؤ بًًََٓت, زواٍ ثًاوْ شٌْ غطياٌْ زئً

َاَيٌ دًادًا زاْإ. يُنًإ يُ َاَيٌ ًٓػُاعًٌ ثاؾاٍ  25َاوَيُى ًَٖٓاٍ, زيًُنامن يُ 
ٓاًََسٍ, زوو يُ َاَيٌ ثُضثطغُ عىمساًُْنُ, زوو يُ َاَيٌ قاظٍْ ُٓواِْ زيهَُإ بُ غُض َاَيٌ 

يُ ثًاو   25نطزٕ, ُٖض يُى بؤ َاَيٌ َُاليُى, بُو ؾًَىَ زيًُنإ يُ َاَيٌ  َُاليُناْسا زابُف
َاقىآلٌْ ؾاض زاْطإ. زوو يُ زيًُنإ َٓساأل بىوٕ وتًإ بىوُْتُ َىغًَُإ, بطِياضَسا ؾايُزيإ 
 يًَىَضبططّْ واظيإ يًَبًَِٗٓ, بُ بُضثطغُ عىمساًُْنُّ وت: بايُخٌ ثَِ بسَ زَطىجنًَت يُ ٓايٓسَزا

ُٓغريٍ شْٕ نىضِْ نض ُٖبىوٕ, وتًإ ُٓواُْ ُْغطاْشنْ ضازَغيت َٔ  27زاواٍ طُضِاُْوَ بهُٕ. 
نطاُْوَ, ًَٓـ بُدًا, بُ زوو تُواؾٍُ يُ ثًَػت زضوغتهطاو بُ نَُيُىْ غُوآلٕ بُ ٓاوٍ زدنًُزا 

 دُظيطََإ بُدًًََٗؿتْ بُضَو َىغٌَ طُضِايُٓوَ, يُ ضىاضٍ تَُىوظ طُيؿتًُٓوَ ؾاض. 

 

 ا ض . زبًًى . غتًَعٔ        ياضيسَضٍ نىْػىَيٌ يَُىغأل

                                                 

 - ُؾايػتٍُ زنتؤض عىمساٌْ زَظامن  ُّٓ ناضَ بُ ,غُض بَُيطُْاَُنإ زَضبطِّ طؿيت غُضْر يُ ْاَُوٍَ ب
قطوؾٌ بادٌ  1000ًْطُضاُْ بُخػتىوَ  اضٍ زي بُزضخإ وَنى بُ بُآلّ يًَطَزا تًَبًين ظَم ُٖيُ, َري

نُ  ,ُٖظاض قطوؾ15ُنُضٌ ُٓو زياضيٍُ بؤ ُّٓ ًَىاٍُْ زاْاوَ  ,اليُتٌ َىغألؤ ونٍُ بَريْؿًُٓغاآلٍُْ 
زَناتُ بادٌ ثاْعزَ غاأل, َُُٓ ُٓطُض يُوَضطًَطِاٌْ يُنٌَُ زَقٌ بَُيطُْاَُنُ بؤعُضَبٌ َُٖيٍُ ضاخ ُْبًَت 

 .بإ ظازَ""باظؤض دًٌَ غُضجنُ. 



 26 

 

 

 

 

RR 20|27 Vol. 6Ref. 

9806|Doc. 177 

 

 2/12/1876وةشازةتي دةزةوة 

ياداغتٓاَةيةى دةزبازةي ضةوضاواْةوةي َةضيخيية ْةضتوزيةنإ 
 يةاليةٕ َري بةدزخإء عوبَيدوَيآلي ْةٖسيء ئَيساْيةناْةوة.

ًْؿتىوٍ ضؤشُٖآلتٌ ْاوضُ ؾاخاويُناٌْ نىضزغتأْ يُ ْاوضُ ُْغتىضيُنإ َُغًشٌ زا
 غٓىوضيُناٌْ ًَْىإ زَوَيُتٌ عىمساٌْْ ًَٓطإ يُ ضؤشٓاواٍ طؤٌَ وضٌََ. 

بُ ٖؤٍ غُخيت ْاوضُنُياُْوَ, ُٓو ُْغتىضيًاُْ بؤ ضُْسئ غاَيُ غُضبُخؤيٌ خؤيإ يُ 
 ضىاضضًَىٍَ زَوَيُتٌ عىمساٌْ ثاضاغتىوَ.

بؤ يُنُزتاض  1835ووباضٍ ؾىضِات يُاليُٕ سهىَُتٌ بُضيتاًُْوَ يُ غاَيٌ ضووثًَىنطزٌْ ض
 َُغُيٍُ ُْغتىضيإ  ًَٖٓايُ ٓاغيت دٌَ غُضجنٌ ًَٖعَ ُٓوضوثًًُنإ. 

َاوٍَ غٌْ ؾُف غاَيٌ زوايٌ يُ ضُْسئ بؤُْزا سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ بُضيتاٌْ يُ  
خطاخْ غُضنىتهطزْٕ بًعاضنطزْٕ  ُْغتىضيُناٌْ ضواًْىَ, بُوٍَ تىوؾٌ ططؾتْ َاََُيٍُ
بُضؾطاوإ يُاليُٕ تىضىْ ًَٓطاٌْْ  غًاغُتٌ دًاناضٍْ ضُوغاُْوَ زَبُٓوَ, نُ بُ ؾًَىٍَ

 غُضنطزَ نىضزَناُْوَ ثًازَنطٍَ. 
ْاَُ ٓاَيىطؤضِنطاوَناٌْ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ غُض ُٓو بابُتُ ظؤضْ ظَبُْسَو ًَٓػتا 

ٍَ بُ نىضتٌْ ثىخيت باغٌ ُٖقًكُتٌ ُٓو تطاشيسيايٍُ زَطاتُ ثًَٓر بُضط, بُآلّ زََاُْو
بُغُض ُْغتىضيُنإ ٖاتىوَ بهُّ, يُطٍَُ ُٓو ُٖوآلٍُْ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ططتىيُتًُ بُض بؤ 

 غٓىوضزاْإ يُبُضاْبُض ُٓو ْاخؤؾًاٍُْ تىوؾًإ ٖاتىوَ.
غاّ( نؤََُيٍُ ظاْػتُ َُغًشًًُنإ زاواٍ يُ ًَٖصا )ٓايٓػؤضضؽ و.ؽ, ضَ 1838يُ 

ْىيَُٓضٍ نىْػىَيٌ بُضيتاٌْ يُ َىغأل نطز, ظاًْاضٍ يُ غُض باضوزؤخٌ َُغًشًًُناٌْ 
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ضَغاّ يُو باضَيُوَ ضاثؤضتًَهٌ ٓاَازَنطز, نُ تًًَسا  1840نىضزغتإ نؤبهاتُوَ, يُ غاَيٌ 
 باضوزؤخٌ َُغًشًًُناٌْ ْاوضُنٍُ تًَسا بُ زياضخػتىوَ.

غُضؤنٌ زًْايٌْ طُوضٍَ نًُْػٍُ  َاضؾَُعؤٌْ دىويًََُططٌ 1842يُ غاَيٌ 
ُْغتىضيُناٌْ تىضنػتاٌْ غُضبُخؤ )زَنطيَت َُبُغيت نىضزغتإ بًَت(, قُؾُناٌْ زيهٍُ 
ْاوضُنُ زاواٍ ياضَُتًإ يُ نًُْػٍُ ُْٓطًًهاٌْ بُضيتاٌْ يُ ْاوضُنُ نطز ٖاوناضٍ 

جنىٌَُْ ُْغتىضيُنإ بٔ يُ باؾهطزٌْ باضٍ ؾُضَِْطٌْ ٓابىوضٍ, بؤ ُٓو َُبُغتُ ُٓ
نًُْػُناٌْ بُضيتاٌْ قُؾُ )بازدُض(يإ وَنى ْريزضاو ْاضز, بُآلّ ظوو زَضنُوت يُو ُٓضنُ 

 غُضنُوتىو ًُْ, بؤيُ ُٓو ًَْطزضاوَيإ يُ ْاوضُنُ نؿاْسَوَ. 
ُٓو ظاًْاضياٍُْ بُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ طُيؿتىوٕ, ُٓوَ زَطُئُْ نُ ثاؾاٍ عىمساٌْ يُ 

ٌ غُضنىتهطزْٕ قؤضغهطزْٕ زَضؾُتًَٗٓإ بؤ غُثاْسٌْ ضُْسئ َىغأل بُ ططتُٓبُضٍ غًاغُت
دؤضٍ غُضاُْو باز بُو ثُضٍِ غُخيت ُْغتىضيُنإ زَضُوغًًََٓتُوَ, نُ بؤتُ ٖؤٍ 

 بآلوبىوُْوٍَ ُٖشاضٍْ بطغًُتٌ يُْاوياْسا.
يُنًَو يُ غُضؤنُ نىضزَناٌْ  1841بُثًٌَ ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُويَسا ٖاتىوَ, يُ غاَيٌ 

نُْ طىيَطِايَُيٌ وايٌ َىغٌَ, بُبٌَ ًٖض ثاغاويَو يُو ناتٍُ ُْغتىضيُنإ خُضيهٌ ْاوضُ
بُخًَىنطزٌْ ضاُْ َُضَِناًْإ بىوٕ, ًَٖطؾٌ نطزؤتُ غُضيإ, ُٓواُْ بُ ٓاؾتًدىاظ بىوٕ, زوو 

نُغٌ ُٓواًْإ نىؾتىوَْ ظجنرييإ نطزؤتُ ُٓغتؤٍ  20ضِاُْ َُضِيإ زَغيت بُغُضاطريا, 
هُيإْ وَنى باضَتُ ْاضزووٌْ بؤ وايٌ َىغأل, ُٓويـ يُبُضاْبُض ؾًسيُنٌ ظؤض ُْٖسيَهٌ زي

 ٓاظازٍ نطزووٕ, نُ ًٖض ثاغاويَو بؤ ُٓو ناضَ ْاضَِوايُ ًُْ. 
بُزضخاٌْ نىضزٍ َريٍ بؤتإ قُغاغاٍُْ طُوضٍَ بُضاْبُض ُْغتىضيُناٌْ  1843يُ غاَيٌ 

 بُ ُْغتىضيُنإ نُوت. )ؾًع( ُٓجناّ زا, نُ ظياٌْ طُوضٍَ طًاٌْْ َازٍ 
َُُٓ يُناتًَهسا ًَٖصا )نآْط( ضَؾعُت ثاؾاٍ يُ ًَٖطؾًَهٌ ضاوَضِواْهطاوٍ بُزضخإ 
ٓاطازض نطزبؤوَ بؤ غُض ُْغتىضيُنإ, سهىَُتٌ عىمساٌْ بَُيًَين زابىو, ؾُضَإ بُوايٌ 

ّ ًَٖطؾُنُ َىغأل بسات َاََُيُيإ يُطُأل َُغًشًًُنإ باف بًَتْ ُٓو ًَٖطؾُ ُْنطٍَ, بُآل
نطا, ضىْهُ ُٓو ؾُضَاُْ زضَْط طُيؿت, يإ وايٌ ؾُضَاُْنٍُ ؾُضاَؤف نطز, ضىْهُ خؤٍ 

 ُْخؿٍُ بؤ ُٓو ًَٖطؾُ زاْابىو. 
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ُٓو ًَٖعاٍُْ نىضز نُ يُ غايٍُ بُزضخإ يُنًإ ططتبىو ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ُْغتىضيُناٌْ 
يُطُأل ُْٖسيَو يُ خعَُتهاضَناٌْ ْاوضٍُ تًاضٍ, يُ ناتٌ طُيؿتين ُٓو ًَٖعاُْ َاضؾَُعؤٕ 

 ُٖآلت بؤ َىغألْ يُوٍَ ثُْاٍ بطزَ بُض ْىيَُٓضٍ نىْػىَيًُتٌ بُضيتاٌْ. 
وا بُزياضزَنُوٍَ يُ غُضَتاوَ ُْغتىضيُنإ بُضططيُنٌ نًَُإ نطزبًَتْ ظوو وضَيإ 

زَغىوتًَْٓٔ ضووخابٌَ, ضىْهُ بُ يُ بُضضاوٍ خؤيإ زيتىوياُْ ضؤٕ ًَٖعَناٌْ نىضز طىْسَناًْإ 
ويَطاًْإ زَنُْٕ زَغتبُغُض غاَاًْإ زازَططٕ, ُْٖسيَو يُ ُْغتىضيُنإ بُضَو طىْسٍ )غُض 
ُٓغجًَسَ( ُٖآلتٔ, بُ خؤيإْ نُيىثُيُناًْاُْوَ ثُْايإ بطزَ بُض نًُْػُ, بُآلّ نُ نىضزَنإ 

ْ نًُْػُنُيإ ثًًَإ ظاْشن زَغتًإ بُ غُض نُيىثُيُناًْاْسا زاططتْ طىْسَناًْإ غىتاْس
 ضووخاْس, بُضاْبُض خَُيهٌ غعًٌَ زضِْساُْ ضَؾتاضيإ نطزْ غُزاًْإ وَنى زيٌ بطزٕ.

يُ ضاثؤضتًَهسا نُ ضَغاّ بؤ نآْط )باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ يُ ُٓغتُْىأل, و( يُ غُض ُٓو 
ًَٓت, ضووزاواُْ ْاضزوويُتٌ, ضَغاّ زََيٌَ: ُٓوٍَ يُ طىْسَ ُْغتىضيُنإ ضوويساوَ زأل زَُٖشيَ

بؤيُ زَيًٓايًسا بُ ْىيَُٓضٍ نىْػىأل بُ ؾًَىَيُنٌ دُضطربِ ضووزاوٍ نىؾتين زايهٌ َاضؾَُعؤٕ 
بطًَطِيَتُوَ, نُ ثرييَصًَْهٌ ثري بىوَ, زواٍ ُٓوٍَ نىضزَنإ بُ خطاثٌ نىؾتًإ, الؾُنُيإ 

أل بطِوات, ثاضضُثاضضُ نطزْ بطزيإ يُ )ُْغُبشن( خػتًاُْ ضووباضَوَ ُٖتا بُ ٓاضاغتٍُ َىغ
يُويَسا بُ غُض الؾُنُيسا ٖاواضيإ زَنطز "ُٓو ُٖواَيُ بسَ بُ نىضَِنُت, ثًٌَ بًٌََ َُٖإ 
ضاضَْىؽ ضاوَضِيًَُتٌ", يُ ثاأل ُٓوَزا ثطِوثاطُْسٍَ ُٓوَ ُٖيُ, نُ نىضزَناٌْ ًَٓطإ 

بهُٕ, يُ زَياُْويَت بؤ يًَساٌْ ُْغتىضيُنإ ثُيىَْسٍ بُ نىضزَناٌْ زَوَيُتٌ عىمساًُْوَ 
ضيَطٍُ دُُْضاأل )ؾًٌ( نىْػىَيٌ بُضيتاٌْ يُ تُوضيَع ٓاطازاضٍ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ نطاوَتُوَ 
ؾُضَإ بُ ؾُضَاْساضٍ ٓاظَضبادنإ بسات ضيَطُ ُْزات نىضزَنإ تُْط بُ ُْغتىضيُنإ 

)غًَط َُٖيبضٓٔ, ناتٌ ُٖواَيٌ ُٓو قُغاغاُْيُ طُيؿتُ بُضيتاًْا, )يؤضز ٓاباضزئ( زاواٍ يُ 
ناْط( نطز, زَوَيُتٌ عىمساٌْ ٓاطازاض بهاتُوَ, نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ضاوَضِاُْ زَضواظٍَ 

ضيَٓىَايٌ ضووٕ بساتُ وايٌ َىغأل, ُٖتا ضِيَىؾىيَين ظياتط ناضيطُض بططيَتُ  1باآل )ايباب ايعايٌ(
ؤضز ٓاباضزيِ( بُض بؤ ُٓوٍَ ناضَغاتٌ يُو دؤضَ بُضاْبُض ُْغتىضيُنإ زووباضَ ُْبًَتُوَ. )ي

زََيٌَ: زَبٌَ زَوَيُتٌ عىمساٌْ بعاًَْت زووباضَبىوُْوٍَ ضووزاوٍ يُو دؤضَ دًٗاٌْ َُغًشٌ 

                                                 

َُٖإ  زَضواظٍَ باآل: ْاظْاويَهُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ بؤ غُضؤنٌ وَظيطاٌْ بُناضزًََٖٓا, بُآلّ يُ - 1
 بَُيطُْاَُزا بؤ زَوَيُتٌ عىمساٌْ بُناضًَٖٓطاوَ.
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ًْطُضإ زَنات بُضاْبُض زَوَيُتٌ عىمساٌْ, بؤ ناضانطزٌْ ُٓو ُْٖطاوَ )غري ناْط( بُ ًْٗيَن 
ًشًًُ ُٖشاضاُْ زَضواظٍَ باآلٍ ضاظٍ نطزووَ, نؤََُيًَو ضيَىؾىئَ يُ بُضشَوَْسٍ ُٓو َُغ

بططيَتُ بُض, نُ ثىختُنٍُ بطيتًُ يُ: يُنُّ/ سهىَُتٌ عىمساٌْ ُٓو زيًُ َُغًشًًاٍُْ 
يُالٍ نىضزَنإ ظيٓساٌْ نطاوٕ ٓاظاز بهاتْ غاَاُْ تاآلْهطاوَناًْإ بؤ بطًَطِيَتُوَ, نىضزَنإ 

غُضزاططتىوَ. ْاضاض بهطئَ بُ ظوويٌ يُو ْاوضٍُ َُغًشًًُنإ بهؿًَُٓوَ, نُ زَغتًإ بُ 
 زووَّ/ ٓاؾتُوايٌ يُ ًَْىإ َاضؾَُعؤْٕ زَوَيُتٌ عىمساًْسا بهطيَت. 

زَوَيُتٌ عىمساٌْ بُدسٍ بُ)غري ناْط(ٍ وتىوَ, نُ ُْغتىضيُنإ زَغتسضيَصٍ ناض بىوٕ, 
بُآلّ يُض خاتطٍ دُْابٌ باَيىيَع بَُيًًَٓإ زاوَ ُٖوَيٌ خؤيإ غُُْطُضِ, بُآلّ زَضواظٍَ باآل 

تٌ بُضيتاٌْ ٓاطازاضنطزؤتُوَ, نُ ْاتىاٌَْ يُطُأل نىضز بهُويَتُ ؾُضَِوَ, نُ ُٓوإ سهىَُ
غىثاٍ بُ ًَٖعيإ ُٖيُو وآلتٌ ُْغتىضيُناًْإ ناوٍ نطزووَ, بُآلّ )غري ناْط( ٓاطازاضٍ 
زاوَتُ زَضواظٍَ باآل, نُ وايًُناٌْ عىمساٌْ يُ ُٓضظَضِؤّْ َىغأل بُؾساض بىوٕ يُو ًَٖطؾاٍُْ 

تُ غُض ُْغتىضيُنإ, )غري ناْط( ُٓوٍَ ضووْهطزَوَ نُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ ثًَؿرت بَُيًيَن نطاو
زابىو ضيَٓىَايٌ بساتُ ُٓو زوو وايًُ, بُآلّ ثًَسَضًَت ُٓو بَُيًٍَُٓ يُ بري خؤٍ بطزبًَتُوَ, يإ 

ٌ ُْغتىضٍ ُْتىاًَْت ُٓو وايًًاُْ ضاظٍ بهات طىيَطِايَُيٌ بهُٕ. شَاضٍَ شْٕ َٓساَيُ زيًُناْ
زيٌ, ُٓواُْ طىاغرتاوُْتُوَ بؤ ؾاضٍ دُظيطٍَ ثايتُخيت بؤتاٌْ غُض بُ َري  125طُيؿتُ 

بُزضخإ, ُٓو َريَ ُٓواٍُْ وَنى زَيُنٌ زَغتهُوت ططتىوَْ ثًَسَضًَت ُْٖسيَو يُواٍُْ 
وَنى زياضٍ بُ غُض اليُْططإْ َُالو ؾًَدُ نىضزَناٌْ ٖاوثُعناٌْ زابُف بهات, ُٖضوَنى 

طَٓساَيًَهٌ بُ زياضٍ زاوَتُ َريٍ ؾًَطوإ, ضىاضٍ يُواُْ زاوَتُ )ظَْسٍ ٓاغا(ْ ُٖؾت ًََ
زيًٌ ٓاؾطَتٌ بُخؿًىَتُ َريَ نىضزَناٌْ ٖاوثُعناٌْ خؤٍ, َٓساألْ ًََطَٓساَيًَهٌ زاوَتُ 
وايٌ َىغأل, ُٓويـ ُٖض ظوو َٓساَيُنٍُ غٓىُْت نطزووَ, زواتط َُٖىو زيًُناٌْ زابُف 

سيَهًاٌْ بُ باظضطاُْناٌْ تُضابعووٕ ؾطؤؾتىوَ, ْىيَُٓضٍ نىْػىٍَ َُٖىو ُٖوَيٌ نطزووَْ ُْٖ
خؤٍ زاوَ ُٓو زيالُْ ضظطاض بهات, بُآلّ بٌَ ٓاناّ بىوَ, غُباضَت بُو ٓاَاشاٍُْ ثُيىَْسيإ 
ُٖيُ بُ َػؤطُضبىوٌْ ٓاظازنطزٌْ زيًُنإ, ضَغاّ ثًَؿًُٓيُنٌ باؽ نطزووَ, نُ دًٌَ 

َري َىسَُُزٍ ضَواْسظ َُغًشًًُ يُعكىبًُناٌْ ططت, بُآلّ  1835 غُضجنُ, يُ غاَيٌ
سهىَُتٌ ؾُضَِْػٌ زَضواظٍَ باآلٍ ْاضاض نطزَوَ ؾُضَاًَْو زَضبهات بؤ ٓاظازنطزًْإ, 
يُنػُض زواٍ زَضنطزٌْ ُٓو ؾُضَاُْ ْىيَُٓضٍ سهىَُتٌ ؾُضَْػٌ َري َىسَُُزٍ ْاضاضنطز 

يُ زيًُ شُْنإ غو ثطِنطابىوٕ يُ اليُٕ نىضزَ  َُٖىو زيًُنإ ٓاظاز بهات, ُٖتا ُْٖسٍَ
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َػىَيُاُْنإ, بُآلّ ضَغاّ بُ تًُْا يُى زيًٌ ٓاؾطَتٌ ثٌَ ٓاظاز نطا, زواٍ ُٓوٍَ ْىيَُٓضٍ 
بًعَ(يسا بُو نىضزٍَ زَغيت بُ غُضاططتبىو, ًَٓػتا ُْٖسيَو يُو تاواُْ  200نىْػىأل )

ُض ُْغتىضيُنإ نطاوَ, ثًَٓر َٓساَيٌ زيٌ يُ تطغًَُٓضاُْ بُ زضيَصٍ باؽ زَنُئ, نُ بُضاْب
زواٍ بُ ثاضضُ ثاضضُنطاوٍ قًَعَوْاُْ ؾطِيَسضاوٕ, قُؾُيُى يُ زواٍ َطزٌْ بُ بُضزباضإ نطزٕ 
ؾطٍَِ زضابىوَ ضووباضَوَ, زََئًَ: سُوت شٕ بُ خؤيإْ َٓساَيُناًْاُْوَ خؤيإ يُ ثطزيَهٌ 

ٍَ, بُؽ يُ بُض ُٓوٍَ زيٌ ُْنطئَْ تىوؾٌ ًٓٗاُْ ْاوضُيُنٌ ؾاخاويًُوَ ؾطِيَساوَتُوَ خىاض
ُْبٔ. شَاضٍَ ُٓو َُضِْ َاآلتٍُ اليُْططاٌْ بُزضخاُْوَ تاآلٕ نطزووٕ ظؤض ظؤض بىوٕ, شَاضَيإ 

طاٍ وَنى زياضٍ بؤ َىسَُُز ثاؾا ْاضزبىو, نُ  50غُض َُضِ, بُزضخإ  2750زَطُيؿتُ 
, بؤ ُٓوٍََ طاناًْإ بؤ بطًَطِيَُٓوَ ثاضَيُنٌ يُالٍ خؤيُوَ طىْسَ ُٖشاضَناٌْ ْاضاض نطزبىو

ُٖظاض بًعٍَ وَنى بُضتًٌ  75ُْختًٍُٓ ظؤض بسَٕ, بُزضخإ ثاؾا يُ زَغتهُوتُناٌْ دُْط 
نىْػىَيٌ بُضيتاٌْ يُ تُوضيَع بطوغهُيُنٌ ثًَطُيؿت, نُ  1843بؤ ثاؾا ْاضزبىو. يُ ثايًعٍ 

َ نطزووَ زَغت بُغُض ْرييٍُٓ َُغًشًًُناْسا ًَٖعَ نىضزيُناٌْ ًَٓطإ يُ وضٌََ خؤيإ ٓاَاز
بططْٕ ٓاؾطَتُناًْـ وَنى زيًٌ دُْط ببُٕ, بُآلّ زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاٌْ يُ تُوضيَع ْهؤَيًإ 
يُ ًَٖطؾًَهٌ يُو دؤضَ نطز, بَُيًًَٓاْسا ؾُضَاًَْو زَضبهُٕ بؤ ثُؾًُإ نطزُْوٍَ ًَٖطؾًَهٌ 

طُضِاُْوَ َاَيُناًْإْ ُٓو ؾاآلوَ ُٓجناّ ُْزضا, بُآلّ  يُو دؤضَ يُ اليُٕ نىضزَناُْوَ, ُٓواًْـ
بُ تُواوٍ زَغتًإ ططت بُ غُض  1843ًَٖعَناٌْ َريٍ ُٖناضٍْ بُزضخإ بُط ُٖتا ُٓيًىيٌ 

 20وآلتٌ تًاضٍْ زضِْسَتطئ غًاغُتٌ غُضنىتهطزٕ ثُيطَِو زَنُٕ بُضْبُض ُْغتىضيُنإ, 
اٍ باآل, بُآلّ يُاليُٕ َريٍ ُٓو ؾىيَُٓوَ طريإْ ثُْابُضٍ ُٖآلتىوٍ ُْغتىضٍ طُيؿتُٓ بُضو

ٍ 13َُٖىويإ يُ ْاوبطإْ زَغتطريا بُ غُض غاَاُْنُيإ, نُ بطييت بىوَ يُ ضاُْ َُضِيَو, يُ 
ُٓؾػُضَ بُضيتاًُْناٌْ ُْٓساّ يُ يًصٍُْ زياضيهطزٌْ غٓىوض يُ ُٓضظَضِؤّ  1843ُٓيًىيٌ 

يٌَ نطز ضيَطُ بططيَت يُ ًَٖطؾٌ ضاوَضِوإ نطاو بؤ غُض يازاؾتًَهًإ زايُ وايٌ ُٓوٍَْ زاوايإ 
ُْغتىضيُنإ, نُ طىايُ زََئًَ ًَٖعَناٌْ نىضزٍ ًَٓطإ  ٖاوٓاُْٖطًإ ُٖيُ يُطُأل ًَٖعَناٌْ 
بُزضخإ بُط يُ ْاو زَوَيُتٌ عىمساٌْ, َُُٓف ٖاونات بىوَ يُطُأل ْاضزٌْ ُٓو يازاؾتٍُ 

ٖاضيهاضٍ بًًٓىَ يُطُأل باَيىيَعٍ ضوغٌ يُ ُٓغتُْبىأل بؤ  )غري ناْط( نُ يُالٍ خؤيُوَ ضؤَيٌ
ٍ ُٓيًىٍ )ضَغاّ( 10ُٓوٍَ ُٓواًْـ بريخُضَوَيُنٌ ٖاوؾًَىَ بسَُْ زَضواظٍَ باآل. يُ 

يازاؾتٓاَُيُنٌ بؤ )غري ناْط( ْىغًىَ, بُ زضيَصٍ ٓاطازاضٍ نطزؤتُوَ يُو ضووزاواٍُْ 
َايًُناٍُْ يُو باضَيُوَ ثًَىيػتُ زَضبهطيَت, يُ ثُيىَغسن بُ نىضزْ ُْغتىضيُنإْ ُٓو ضيَٓى
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ٍ ُٓيًىٍ )غري ناْط( وَآلٌَ زَزاتُوَ بُوٍَ: "بطوغهٍُ تؤّ ظؤض بُ زَغت طُيؿتىوَ, 28
ٍ ُٓيًىٍ بىوَ, بُ بايُخُوَ زضيَصٍَ ُٓو ضووزاوَ تطاشيسيُ زضِْساُْيُّ 10زوا بطوغهُ يُ 

ُٓوٍَ تىوؾٌ ُْغتىضيُنإ بىوَْ ُٓو خىيَٓسَوَ, نُ يُ ْاَُناْتسا ٖاتبىو, زَضباضٍَ 
ٖؤناضاٍُْ وايٌ َىغًٌَ ًَٖٓايُ ُٓو باوَضٍَِ يُطُأل نىضز بُؾساضٍ ُٓو قُغاغاُْيُ بهات, ُٓو 
ظاًْاضياٍُْ بؤت ْاضزّ, ًَٓـ ْاضّ بؤ زَضوظٍَ باآل, بُ ؾًَىَيُى نُ يُو باضَيُوَ ضؤَيٌ 

زَغتًَىَضزاًَْو بؤ خعَُتٌ َُغًشًًُنإ ُٓضيَين طًَطِاوَ, بُآلّ تهايُ ٓاطازاض بُ, نُ ُٖض 
بهطيَت يُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ, نُ غُضبُخؤيٌ خؤٍ ُٖيُ, ثطغًَهٌ ٓاَيؤظَو ضُْس ضَُْٖسٍ 
ُٖيُ, يُ ططْطرتيًٓإ َُغُيٍُ غُضوَضيُتًُ, زوايٌ ُٓو ططؾتاٍُْ واٍ نطزووَ زَغُآلتٌ 

سيُتٌ ُْٖسيَو يُو ُٖضيَُاُْيُ, ْاوَْس يُ ُٓغتُْبىأل زَغيت ثًٌَ ضاُْطات, َُُٓف تايبُطنُْ
يإ زووضَ زَغيت ُٓو ْاوضاُْ سهىَُت بُ تُواوٍ زَغيت ثًٌَ ضاْاطات, ٖؤناضٍ زيهُ ُٖيُ, 
ُٓويـ ُٓو ْاوضاُْ زووضٕ يُو ْاوضاٍُْ ْىيٍَُٓ ًٓٓطًًعٍ يٌَ ُٖٕ, نُ ْاتىاْطيَت ناضيطُضٍ 

", "ُٓوٍَ ثُيىَغتُ بُ ًٍَُُٓ بُ غُضَوَ زضوغت بهطيَت, ضىْهُ ْاتىاْشن ثًٌَ بطُئ
َُغًشًًُنإ, َُٖيىيَػيت زَوَيُت خطاخ ًُْ يُبُضْبُض زانؤنٌ ًَُُٓ بؤ البطزٌْ ُٓو ظوَيٍُُ 
يُ َُغًشًًُنإ زَنطيَت, بُ ضووٌْ ثُعناًْإ ثٌَ زاوّ ُٓو قُيطاُْ يُطٍَُ َُغًشًًُنإ 

زاخُوَ ُٓو غًاغُتٍُ  ضاضَغُض بهُٕ, زَوَيُتٌ عىمساٌْ ٓاَازَيٌ خؤٍ ًْؿإ زاوَ, بُآلّ بُ
يُ زَوَيُتٌ عىمساًْسا باوَ ُٓوَيُ, نُ ؾًَىاظٍ بُضِيَىَبطزٕ يًَطَ بُزَغت نُغاٌْ 
َُيساًُْوَيُ, بؤضىوًْإ بؤ زَغُآلت تُواو يُطُأل ًَُُٓ دًاواظَ. يًَطَو يُوٍَ قػُ يُ 

ٍ ًَُُٓ يُو ضانػاظٍ زَنطيَت يُ زاَُظضاوَ ناضطًَطِيُنإ, بُآلّ ضَُهٌ ضانػاظٍ يُطُأل ال
باضَيُوَ دًاواظَ, ُٓوٍَ دًٌَ باغُ غُضَضِاٍ باْطُؾُو زانؤنٌ بؤ ضانػاظٍ نُ طىيَبًػيت 
زَبشن, ضشيٌَُ نؤٕ بُ غُض ظؤضبٍُ ناضوباضَناُْوَ باآلزَغتُ, بؤيُ سهىَُتٌ عىمساٌْ بُ 
قػٍُ خؤفْ غاظؾٌ ْازضوغت َُٖيُاْسَخَُيُتًًََٓت, بُآلّ قىضغُ ضىْهُ ُٓو بُضططٍ يُ 
َُٖيىيَػيت وايًُنٍُ خؤٍ زَنات, نُ زَيُويَت بُ ظَبطٍ ًَٖعْ بُ ُٖض ضيَطُيُى بًَت 
زَغُآلتٌ ْاوَْس بػُثًًََٓتْ باز بؤ خُظيٍَُٓ واليُت نؤبهاتُوَ, ُٖتا ُٓطُض ُٓو ُْٖطاوَ يُ 
غُض سًػابٌ بُٖاٍ َطؤظايُتٌْ زازطُضٍْ ُٓو ثُعناُْ بًَت نُ َتُاٍُْ يُطٍَُ زَوضوبُضٍ يُ 

زاَُظضاوَ, يُ ًٖض سهىَُتًَهٌ غُضبُخؤْ خاوَٕ غُضوَضٍ ضاوَضِوإ ْانطٍَ بُ تًُْا بُ غُض 
ٖؤٍ طىَاٌْ تاواْباضيُتٌ  يُنًَو يُ بُضثطغُ ناضطًَطيُناٌْ ضازَغيت ْىيَُٓضٍ ًَٖعيَهٌ بًاٌْ 
بهات, ُٓوٍَ يُ ضاغتًُوَ ْعيهُ سهىَُتٌ ُٓغتُْبىأل يُ ضيَطٍُ ْىيَُٓضَناًُْوَ ظاًْاضٍ 
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ٍُ زَزٌََْ, ُٓوٍَ ًَُُٓف ضاوَضِواْشن بُ ٖؤٍ ططتُٓبُضٍ باؾرتئ ؾًَىاظٍ ناضطًَطٍِْ َُٖي
ؾاضَغتاٌْ غُضزَّ زَغُآلتٌ تُواوٍ ُٖبًَت, نُ ناضيطُض بًَت بؤ غطوؾيت ُٓو باضزؤخٍُ 
زََاُْويَت, "ُٓوٍَ ًَٓػتا َٔ بؤ ًَٓىٍَ زَْىغِ, بؤ زَيًٓا بىوٕ يُوٍَ ثًَؿرت ومت, زَضواظٍ 

ُ ضيَطٍُ ضَؾعُت ثاؾاوَ ثًٌَ ضاطُياْسّ, بطُيُٓ يًَهتًَطُيؿتين ٖاوبُف بُ دؤضٍَ باآل ي
َاضؾَُعؤٕ وَنى َػهًَين زَوَيُتٌ عىمساٌْ سًػاب بهطيَت, يُبُضاْبُضزا ُْٓساظَيُى 
زَغُآلتٌ ُٖبًَت بُ غُض ُْغتىضيُنإ, بُثًٌَ تًَطُيؿتين َٔ سهىَُتٌ عىمساٌْ ُٖتا 

ضٍ ظياتط زَنات, نُ ثًَىيػت بىو وايٌ بؤٍ ضَواُْ بهات, ُٓوٍَ َٔ ًَٓػتا ضاوَضِواٌْ ظاًْا
زضنِ ثًهطز زَضواظٍَ باآل واٍ ثٌَ ضانُ َاضمشؤٕ ضاغتُوخؤ غُض بُ زَغُآلتٌ ْاوَْس بًَت, 
بُآلّ ْايؿاضَُوَ نُ بؤ ُٓو َُبُغتُ َاضؾَُعؤٕ ُٖتا بُ زَيًٓايًُوَ َاََُيُ يُطُأل 

ظياتطٍ زَويَت, ثًَِ وت: يُّ باضزؤخُ ْاتىامن ظََاُْتًَهٌ يُو  زَغُآلتٌ ْاوَْسا بهات زَيًٓايٌ
ؾًَىٍَ بسٌَََ " بُآلّ غُباضَت بُ نؿاُْوٍَ ًَٖعَ نىضزَناٌْ غُض بُ غُضؤى ٖؤظَ نىضزَنإ 
يُ وآلتٌ زاطرينطاوٍَ ُْغتىضيُنإْ ٓاظازنطزٌْ زيًُنإ, وَظيطٍ ناضوباضٍ زَضَوٍَ 

زَُوَ نُ ؾُضَاٌْ ثًَىيػت زًََْطيَت بؤ وايٌ زياضبُنطْ زاوايُنٍُ قبىأل نطزّ, زَيًٓاٍ نط
َىغألْ ُٓضظَضِؤّ " يُو باوَضَِزاّ ؾُضَاٌْ غُضَتايٌ زَضضىوَ, بُياٌْ زاوا زَنُّ يُو باضَيُوَ 
زَيًٓاتط بهطيَُُوَ, بُآلّ ًَٖؿتا يُ ُٖوَيُنامن زَيًٓا ًِْ, يُ غُض ؾاٌْ ًَٓىَيُ َىسَُُز ثاؾا 

ٓايا ُٓو ؾُضَاْاٍُْ يُ سهىَُتٌ ْاوَْس وَضططتىوَ يإ ْا؟ بُآلّ ُٖواَيٌ ٓاطازاض بهُُْوَ, نُ 
ْاخؤف ُٓوَ بىوَ, نُ ُٓو ضيَٓىَايًاُْ ُْطُيؿتبىوٕ, َُٖىو ُٖوَيُناٌْ خؤت غُطُضِ بؤ 
دًَبُدٌَ نطزٌْ َُٖىو بطِياضَناٌْ زَضواظٍَ باآل, نُ زَضباضٍَ ُْغتىضيُنإ زَضضىوَ, زَيًٓاٍ 

هٌ طُوضٍَ غىَيتإ يُ غُض ؾاٌْ ُٓوَ, َٔ طىَاٌْ باؾِ بُ تىاْاٍ ُٓو بهُوَ نُ ُٓضنًَ
ُٖيُ, بتىاٌَْ ظََاُْتٌ دًَبُدٌَ نطزٌْ َُٖىو ُٓو بطِياضاُْ بهات, نُ زَضباضٍَ ُْغتىضيُنإ 
زَضضىوَ, سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ بُضيتاٌْ ُٓو َُغُيُيٍُ بُ ططْط ططتىوَ, ُٓو 

يُو باضَيُوَ ثًٌَ طُيؿتىوَ, "بُآلّ زَبٌَ ُٓضنٌ خؤت بُ غهاآلياٍُْ يُ بري ْاضًَتُوَ, نُ 
وضزٍْ بُدسٍ بُدٌَ بًَٗين, بُبريٍ بًَُٗٓوَ نُ َُبُغتُإ ًُْ زَغت يُناضوباضيإ وَضبسَئ 
بؤ ثاضاغتين ُْغتىضيُنإ, بَُيهى زَغتجًَؿدُضيُنٌ زؤغتاُْيُ, ْابٌَ ُٓوَتإ يُ بري بضًَت, 

يإ ضاوَضِوإ ْانطيَت, ؾُضَاُْناٌْ بُ ؾًَىَيُنٌ ٓاغايٌْ  نُ سهىَُتٌ عىمساٌْ ْاتىاًَْت,
ًٓساضٍ يُ باضٍَ َُغًشًًُناُْوَ دًَبُدٌَ بهطيَت, ضىْهُ ْاضاضٕ َاََُيُ يُطُأل بُزضخإ 
بُط بهُٕ, يُطُأل ُٓوَزا غُضؤنًَهٌ نىضزٍ بُ ًَٖعْ ؾهؤْ ياخًُ, ُٓو ٖاضيهاضيُ ُْٖسٍَ 
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ُْضٌَ يإ ضاوثؤؾٌ يُ ُْٖسٍَ ؾت بهطٍَ, بُآلّ  باؾرتئ داض وا زَخىاظيَت, بُ ؾًَىٍَ ناتٌ 
ضيَطُيُ بؤ ٓاظازنطزٌْ زيًُ َُغًشًًُنإ. َٔ يُ ؾىيَين ضووزاوَنُوَ زووضّ, ْاتىامن يُو 
باضَيُوَ ضيَٓىَايت بهُّ, ضىْهُ ْاتىامن ظاًْاضٍ وضز بُزَغت غُّ يُ غُض ضووزاوَ 

يُطُأل َىسَُُز ثاؾا بهُيت, ُٖوٍَ بسَ بؤضىوٌْ  ْاوخؤيًُنإ, واباؾرتَ يُو باضَيُوَ طؿتىطؤ
بعاًْت يُ غُض زاْاٌْ ضيَطُ ضاضَيُى بؤ ُٓو َُبُغتُ, ُٓطُض ثًَتإ وايُ ُْٖسٍَ يُ زيًُنإ بؤ 
تُضابعووٕ ًَْطزضاوٕ, ُٓوَ يُو باضَيُوَ ْاَُيُى بؤ نىْػىَيٌ خؤَإ يُوٍَ زَْىغِ, َٔ ْاضاضّ 

ُٓو ضووٕ بهَُُوَ, نُ زَضواظٍَ باآل زََيٌَ: ُْغتىضيُنإ  ثًَـ ُٓوٍَ ضاثؤضتُنُّ زوايٌ بٌَ
زَغتسضيَصيهاض بىوٕ, ُٓطُض ُٓوَ ضاغت بًَت, بُ زاخُوَّ  بؤ ُْٖسٍَ َُٖيػىنُوتٌ ْا 

 بُضثطغًاضاُْ, نُ بىوُْتُ ٖؤٍ ُٓو َُٖىو ناضَغاتْ بُآليُ بؤ نًٍَُُٓ َُغًشٌ. 

 
 غرتاتؿىضز نآْط
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)ضَيس نآْط( ئةَة وةآلَي )يؤزد ية دواي طةيػتين زاثؤزتي 
 ئابازدئ( بووة

"تها يُ بُضيَعتإ زَنُّ َُٖىو زَضؾُتْ ُٖوَيًَو غُطُضِ بؤ ُٓوٍَ دُخت بهُيتُوَ بؤ 
زَضواظٍَ باآل, نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بايُخٌ ظؤض بُ غُالَُتٌْ طىظَضاٌْ نًٍَُُٓ 

سهىَُتٌ ًَُُٓ بُ ًَْطُضاًُْوَ ُْى َُغًشٌ يُ ْاو زَوَيُتٌ عىمساٌْ زَزات, ُٓوَ بعاٌَْ نُ 
زَضِواًَْتُ ُٓو ضُوغاُْوٍَ تىوؾٌ َُغًشًًُنإ زَبًَت, بَُيهى بُ َُٖإ ضاوَوَ زَضِواًَْتُ 
ُٓو نَُتُضخٌَُْ ظوَيِْ ظؤضٍَ بُضثطغُ خؤدًًَُنإ زَيهُٕ, ًٖض ؾتًَو بُ ُْٓساظٍَ 

ُوضوثٌ ًْطُضإ ْانات يُ ضُوغاُْوٍَ ُٓو َُغًشًاٍُْ ْاو زَوَيُتٌ عىمساٌْ وآلتاٌْ ٓ
ثُيىَْسيُناٌْ يُطُأل زَوَيُتٌ عىمساٌْ. غُضَضِاٍ ُٓو َُٖىو ٓاَؤشطاضيٍُ وآلتاٌْ ُٓوضوثٌ 
ُٓطُض زَوَيُتٌ عىمساٌْ ثُيطَِوٍ يُ َاََُيُيُنٌ ْازضوغت بهات يُطُأل َُغًشًًُنإ يُ 

اضَيُوَ غىثاغٌ ٓايٓسَيُنٌ زووض زَضواظٍَ باآل خؤٍ زَخاتُ تُْطصَيُنٌ طُوضَْ يُو ب
ْانطيَت "ُٓو ضاثؤضتاٍُْ يُ َىغًَُوَ بُ زَغتُإ طُيؿتىوٕ يُ غُض باضوزؤخٌ َُغًشًًُنإ 
ضاثؤضتٌ خَُٓانٔ, زََئًَ قُغاغاُْيُنٌ تاظَ ضووٍ زاوَ بُضاْبُض ُٓو َُغًشًاٍُْ 

ايٌ بُضَُٖيػيت ُٓو ظوَيُُيإ نطزووَ, نُ بُضَو ضوويإ نطاوَتُوَ, ثازؾاٍ َىغأل ضيَٓىَ
بُزَغت طُيؿتىوَ يُ زَضواظٍَ باآلوَ, نُ غٓىوضيَو بؤ ْاضِسٌُْ َُغًشًًُنإ زابًَٓت, بُآلّ 
ثاؾا بؤ ُٓو َُغُيُيُ طُضّْ طىضِ ُْبىوَ, بؤيُ )غري نآْط( بؤ ُٓو َُبُغتُ ؾؿاضٍ ظياتطٍ 
خػتؤتُ غُض ُٖتا زَضواظٍَ باآل ؾُضَاٌْ تىْستطٍ ْاضزووَ بؤ وايٌ َىغأل, زاواناضٍ 

ىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ زَضواظٍَ باآل بطييت بىوَ يُ: ظََاُْتٌ ٓاظازنطزٌْ ُٓو زيًُ سه
ُْغتىضياُْ, نُ الٍ بُزضخإْ نىضزَنإ طرياوٕ, نؿاُْوٍَ ًَٖعَناٌْ بُزضخإ يُو ْاوضاٍُْ 
َُغًشًًُنإ, نُ زَغيت بُ غُضاططتىوَ, ُٖضوَٖا ٖاوناضٍ َازٍ بؤ ُٓو َُغًشًاُْ ُٖتا 

ضظٍ ظغتإ طىْسَناٌْ خؤيإ بًٓات بًَُٓٓوَ. ضازَغتهطزُْوَ ُٓو زوو بُض يُ ٖاتين وَ
َٓساَيٍُ بُتطيانٌ ُْغتىضٍ بُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ, نُ ثًَؿرت يُو باضَيُوَ طُيؿتبىوُْ 
ضيَههُوتٔ, زواٍ طُيؿسن بُ ضيَههُوتٔ يُطَُيًسا زابًٓهطزٌْ غُالَُتٌ بؤ بُتطيانٌ ْاوبطاو, 

ُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ نطزووَ بؤ زاَُظضاْسٌْ ثُيىَْسٍ يُطُأل سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زاواٍ ي
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ٍ تؿطيين يُنُّ يُ غُض َُغُيٍُ 18بُزضخإ ْىيَُٓضٍ تايبُت بًَٓطٍَ بؤ واليُتٌ َىغأل, يُ 
ُْغتىضيُنإ ضيَٓىَايٌ ظياتط ضىو بؤ وايٌ َىغأل, يُ َاْطٌ ناْىٌْ يُنُّ بطِياض زضا ناًٌَ 

غىَيتإ ضَواُْ بهطيَت بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يُ َُغُيٍُ ُْغتىضيُنإْ ؾُْسٍ وَنى ْىيَُٓضٍ تايبُتٌ 
طُيؿتُ َىغأل, )غًَط نآْط( بُ  1844بُزضخإ, ناًٌَ ُٓؾُْسٍ يُ َاْطٌ ؾىباتٌ 

ثًَىيػيت زَظاٌْ ْىيَُٓضٍ بُضيتاٌْ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ظاًْاضٍ وضز يُو باضَيُوَ يُطُؾتُنُيسا 
بؤيُ زاواٍ يُ )ًَػتُض غتًؿٓىٕ( ْىيَُٓضٍ نىْػىَيٌ َىغأل  ٖاوضِيًَُتٌ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ بًَت,

نطزووَ, بؤ ُٓو َُبُغتُ بُ خًَطايٌ بُضَو َىغأل بهُويَتُضٍَِ, ْاوبطاو بُ َاوَيُنٌ نُّ يُ 
)يؤضز ٓاباضزئ( بؤ  1844ٍ ناْىٌْ زووٌََ 3طُيؿتين ناًٌَ ُٓؾُْسٍ طُيؿتُ َىغأل, يُ 

 ضيَٓىَايًٍُ ْاضز. نًَؿٍُ ثُيىَغت بُ ُْغتىضيُنإ ُٓو
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  :بؤ: ضَيس نآْط
طُأل  و غًاغُُت باؾٍُ بهات, نُ بطِياضبىو ُي ُيطَِوٍ ُٓ ُيت ث ًًَطرياُْ زاوا ُي زَضواظٍَ باآل به َت ؾ ًَب ز
 ٌ ضزَوَا ُْساظٍَ ُب ُ ُب ٓ َت ًٖض ؾتًَو ًْ و بعاًْ َت سهىٌَُت عىمساٌْ ُٓ ًَب نإ دًَبُدٌَ بهطٍَ, ز غتىضُي ُْ

و ظوَيٍُُ ُي َ وَ ُٓ ُتٌ عىمساٌْ ُب َىاظنإ, زَوَي ناٌْ ًْ َْسُي ُيى ُغًشًًُنإ زَنطيَت ناض بهاُت غُض خطاثٌ ث
و  ًًًَََٖت ُٓ ضْ ُْ وَ ضيَىؾىييَن طىجناو بططيَتُُب َُي و باض ناٌْ خؤٍ زَنات, نُ ُي َْسُي ضشَو خعٌَُت طُوضٍَ ُب

َاي ٍ ُي ضابطزوو ضوويإ زاوَ زووباضَ ببُٓوَ. ُي  ناضُي ْ خطاُث غاغاُْ ضووزاويَو ُي َىغأل  1844ػٌ ُق
ُاٌْ  َُي َْػٌْ ٓ ُضزوو نىْػىَيٌ ؾُضِ  ٖ و( وابىوَ, َايػٌ )غايؤًْ َاْطٌ  ُضوَنى ضووزاوَنٍُ   ٖ ضوويسا,
ٍ َىغأل نطا,  َ ضَواُْ َهؤَيًُٓو ٍ )ضؤَيػؤٕ( بؤ ًي ُ شيَط ضاوزيَط غتىضٍ ُي نُضنىى بىو, ي ُْ ٌ ْاغًَه , خىا نىشضٕا

ْا, ُي  ُإ بىوَ يإ  ػىَي ٓاياَ  اوغُضَ نُ   ٖٕ الُي ًَع ُي َبطٍٖ  غتىضُي ُب َىغأل ُب ظ و ُْ ناٌت طُيؿتين ُٓ
وَ  َُي وباض كاٌَ َىغأل ُي ضيتاٌْ ُي َىغأل طريا, قآُ وَ ُي ضيَطٍُ ثاغُواٌْ نىْػىَيًٍُ ُب ُُي ن نؤُْ
و ؽناْسٍ, ُٓ َيًٌََ غ نٍُ ز وٍَ شُْ ُٓ ٍ َضُواُْ َهؤَيًُٓوَ ًث طُض ًي ْاضز, ُٓ نٌ بؤ )َػتُض غتًؿٓػؤٕ(  ُُي َ ْاَ

ْا ُي ْاو  طُض َتًَهٌ َػىَيُٕا سًػاب بهطٍَ, ُب خًَطاٌي بطُضِيَٓسضيَتُوَ بؤ َريزَنٍُ, ُٓ ثًَىيػتُ وَنى ٓاؾط
َُ ُي ناتًَهسا  َُيٓاططٍَ, ُٓ ٌت ٓاناَُنٍُ ٖ ًاضُي ضثطغ و ُب ُٓ ْ َٔب ُتطغًساض ز َىغأل تىوؾٌ طريوططؾيت َ

و زضخإ ُب زياضٍ ُٓ نٍُ ُب ََيٌَ: شُْ و شُْ ز ْاضاض نطاوّ ُب  ًََطزٍ تاظٍَ ُٓ  :ٌَ ََي و شُْ ز ٍ ثًَساوّ, ُٓ شُْ
ٓايين َُغًشٌ, بؤ زوضخػتُٓوٍَ طريوططؾتْ وَنى  وٍَ بطُضِيَُٓوَ غُض  ٓايُٓنُّْ ًَٓػتا زَُي طؤضِيين 
نًَو ُي  الٍ ُي و شُْ ُي ُْسٍ ُٓ ؾ ُٓ ًٌ ُيؿتين ؾُضـي ثاؾا يإ نَا َْسٍ ُٖتا ط ٓاو ضاضَغُضٍ ََا

آلّ طا, ُب َاقؤآلٌْ َىغأل زْا او ناليٌ  ًث ٓاشاوَ ُي  َ ٌُب َاضؾَُعؤٕ نطْا ب ُتطياى  ُي نؤتايًسا ضازَغيت ب
نإ  غتىضُي ُْ ُ َيو ُي زًي َاض و ش ُْسٍ غُضنُوتىوَ, ُب ُٖوَيٌ ُٓ ؾ ُتا ًَٓػتا ناضَناٌْ ناًٌَ ُٓ وَ, ٖ نطاُي

ط ؾهاوَ, )غتًؿٓػىٕ( ُب زضيَصٍ باغٌ ْاوَضِؤنٌ طؿتى زضخإ ُب ٍ ُب ؾًَىٍَ ناٌت ُٖعنُُْ ْ ُب طؤٍ ٓاظازنطٕا
و  ْط ُب ُيىيػتىوَ ُت و ْ ُْسٍ وتىوَ, نُ ُٓ ُؾ ٓ ًٌ زضخإ ُب نَا ري ُب ْاضزوَ,َ  زضخاٌْ  ًٌ ثاؾاو ُب َىٕا نَا ًْ
ػؤطُضٍ   َ بُض ثاؾا ضْا ْايإ بؤ َىغأل بطزووَ, زَتىأْ بطُضِيَُٓوَْ ُي ُب َُيبضينَ, نُ ُث ًاُْ ٖ َُغًش

 ٍ َُىو اليإٖ  َت ُي ًُب ٌ زيًًَو ٖ واُْ زَنات, ُٖضض ُٓ ٌ ُأل غُالَُت ًَْ ْ ظ َ بؤ ؾىييَن خؤٍ و ضازَغت زَناُت
اوَ بؤ ثاغُواٌْ  ناٌْ خؤٍ زْا ُْسيَو ُي ثاغُواُْ ًا( ُي غُض ناضَنٍُ البطزووَ, ٖ ٓاؾت طٌ وَنى سانٌُ ) ُب
وٍَ  ًَعَف ُي وٖ  نٌ غُخت, ُٓ آلُي َ بؤ ُق ٓاطازاضٕ طؤضِاو  ٕ ضِيَعتا ُ  ُب ُتًٍُ زنتؤض )ططاْت(, ن ُ تايب و باَيُخاْ ُٓ

ضظَضِؤَُوَ بؤ زيَت, نُ خانٌ غطيإ زَنُويَتُ غٓىوضٍ زَغُآلتٌ زًًََََٓتُوَ ٖ َاٌي ُي ثاؾاٍ ُٓ ُتا ضيَٓى
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َؿرت ُب ناًٌَ  زضخإ ُي وَآلٌَ ؾُضـي ثاؾازْا ًث َاٌْ تاآلْهطاو, ُب ٍْ غا ُباضَت ُب نٍُْ ُث وَوَ, غ ُٓ
نا َُي غتىض ؾهطنًَـ بؤ غُض ُْ َاآلٌت تاآلْهطاو ُي ناتٌ ُي ُْسٍ وتىوَ, نُ َُضِو ؾ وَ ُٓ ُُي ٕ ًَٖعَن ٕ ُي الُي

ْاو  ؾٌ نطزووَ ُب غُض غُضباظَنإْ ُي  َت, نُ وَنى زَغتهُوٌت ؾُضِ زاُب ًُب ؾًَهٌ نٌَُ ْ خىضاوَ ُب
ْاضزووَ, ؾُضـي ثاؾا ُب  ضظَضِؤّ  ًٌ ثاؾا ُي ُٓ ويؿٌ بؤ نَا ُبىوَ, ُٓ ُْس ثاضضُ ضُنًَو ٖ نإ ض زَغتهُوُت

واوٍْ ُب تايبُ وضوثا ُب ُت زضخاٌْ وتىوَ, نُ ُٓ نإ زَزا, بُ ُب غتىضُي ُْ ٍ ُُي ر ُب َُغ ًا باُي ضيتاْ ٌت ُب
ُضوَٖا   ٖ, وٕا ضٍ ضيَىؾىييَن ثًَىيػت بؤ ثاضيَعطاضٍ ُٓ ُُب ٌ ْىغطاو زَنُٕ بؤ زَضواظٍَ باآل بؤ ططٓت ضزَوَا ُب
اٍَُ زَوٌي  ُْسٔي ضيَههُوٓت ت, نُ ض ٓاطازاض ًْ آلّ تؤ  ُ, ُب وَ ًْ ُُي ُي و َُغ َْسٍ ُب يى ًا ُث ضيتاْ ٌ: ُب ثاؾا وت

, ُب ُي  ُيإ ُُٖي اؿن زانؤنًهطزٌْ نًَُٓ  َ وٕا وضوٌث واشؤ نطاوَ, نُ ُٓ َىٕا زَضواظٍَ باآلو زَوَيُتاٌْ ُٓ ًْ
َْطاضٍ  ض ًاتٌ زَوَيٌُت عىمساٌْ ُب ضيتاٌْ بىوَ ُي د ًَعَناٌْ ُب  ٖ , ُُي عناٌْ ًَُٓ اوُث  ٖ ًا ضيتاْ تايبُت ُب

ُْس غُعاتًَو َُٖى َاوٍَ ض ٌُي ثاؾا بؤوَ, ُب  ُْطُضَناٌْ زوشًَٓإ ُي عُنا ًَٖعَناٌْ َىسَُُز ع و غ
ًاُْ  و َُغًشً طُض واظ ُي ْابىو, ُٓ َ زا ُ غُضباظٍ ٌي و ؾطاواًْ غتىوض زَوضَ زضابىو ُب ضووخاْس, نُ ُب ؾىوضٍَ ُٓ
زضخإ غُضنىت زَنُّ, بؤ ًٍَُُٓ  ََيٌَ يإ بؤ خؤّ زيَِْ ُب ُتٌ عىمساٌْ ز ا ُب زَوَي ضيتاًْ وَ ُب ًًَٖٓت ُٓ ُْ

, َٔي َطُضِئَ غعٍا زَز ٌ  ًي ؿتىْا عَنٕا زَتىأْ زَغتطريت بهُٕ, ضىْهُ ثًَؿرت ُي طُأل زاًْ ٓطًً باوَضِ بهُ ًٓ
ًاوَ زووضَ" 5000ضشن ْعيو ُب ؾىضٍَ ضشن ؾُضِيإ نطزووَ نُ  ضيتاْ ضٍَِ ُي ُب , وَنى 1ُٖظاض غُعاُت

نإ خؤيإ ُي زوشَ غتىضُي ُْ :ٌ ط, وت زضخإ ُب زَضنُوت قػُناٌْ ؾُضـي ثاؾا ناضٍ نطزَ غُض ُب ٓهاضٍ ُب
و ؾُضٍَِ نطزووَْ زشٍ َُغًشًًُ  ؾساضٍ ُٓ ُناضٍ ُب زَغتجًَؿدُضيإ نطزووَ, ُي غُض زاوٍا غُضؤنٌٖ 
ف نُ نُوتؤُت  و غاضزُي خؤٌي بىوَ, ُٓ َهطزووَ, نُ سُظيإ ُي غُضُب ُٖشاضَناٌْ ْاوضُنُ زاوٍا ٖاوناضٍ ًي

َىٕا ْىضوَي بىو آلًْ ُُي ُي غُض ُْ َُيط ٔ ب  َ زضخإ ُب بؤضىوٌْ طْ ُب ٓايٓسَ ُب ف بؤ  ٖاوُب غيت  ُُب خؿُو َ ُْ ٌْ
آلّ  َتُوَ, ُب ْاًب ًإ زووباضَ  َىْا ًَٖعٍ ضابطزووٍ ًْ ٌُت ُب عناًْ اوُث َُيطُُي نُٖ  وَف ب ُغًشًًُنإ, ُٓ زشٍَ 
وَ, ُي زواٍ  ُت ط زووضنُوتىوُْ زضخإ ُب ُيإ ُي شيَطزَغُالَتٌ ُب ًاٍ )تىض( ظؤضب ُغًشًًُناٌْ ض  َ غُباضَت ُب

نط, زابطِيين )ًَسياز( ُي  وْ يهاْسٌْ ُب ْاوضُناٌْ شيَطزَغُآلٌت ثاؾاٍ زياضُب ْاوضُناٌْ شيَطزَغُآلٌت ُٓ
آلّ  َطٍ واقًع ضاظٍ بىوَ, ُب ط وَنى ُٓ زضخإ ُب زَضزَنُوٍَ ُب ضثطغًَهٌ ْىٍَ ُي )ًَسياز(, وَنى ُب ْاٌْ ُب زا

 َ َيٌ ُي ْ ٓؤقط ٓاغاـي نط زَتىاٌْ  ٓايا سانٌُ زياضُب  ,... و ُُٖي ْاٍ ُٓ َاٌْ ُي تىا ًسياز بجاضيَعيَت, طى
طُض  ٖا ؾُضـي وتبىوٍ ُٓ ُضوَ ى ُي ْاوضُنُ ضووبسا,ٖ  َُي ٓاشاو ضثطغُ ُي ُٖض  ط ُب زضخإ ُب ؾُضـي وتبىوٍ ُب

                                                 

ثًَؿرت بُضيتاًُْنإ يُ َاوٍَ غُزٍَ ْؤظزَ ضُْسئ داض يُطُأل ضًًُٓنإ نُوتىوُْتُ ؾُضَِوَ, نُ - 1
 ًإ ؾُضٍِ )ُٓؾًىٕ( بىوَ, ًٓٓطًًع تًًَسا غُضنُوت "و"ططْطرتيٓ



 38 

ْانطيٌَ باضٍ ٓاغايؿٌ  وَ ضاوَضِوٕا  ًسياز ُٓ خاُت ناضوباضٍ ْاوضٍَُ  ْ زَغت ُْ َُيًَُٓناٌْ َت ُب ب ُْسًب و ثاب ُٓ
ْاعُتٌ واُي سانُ و ُق َطٍَ ْاوضُنُ بؿًَىٍَ, ُٓ ًَْ ًَعٍ ظيازَ ز  ٖ نط ًَطٍَ –ٌ زياضُب ُٓي طُض ْ ُتا ُٓ بؤ  -ٖ

ًبُ,  و ضٖا َت ُي نىؾتين ُٓ ًُب ٖ ٌ و ضؤَي ُٓ ُ َ نطز, ن و ٌ ُي ٕ ْهؤَي زضخا ًسياز, ُب  َ ْ ضشيَِ ُي ثاضاغتين ٓاغاـي
ُْ بسؤظضيَتُو و الُي آلّ ظؤض ططاُْ ُٓ ًًََٓت بؤ زؤظيُٓوٍَ ُب ناضٗب َُيًًَٓسا زَغُآلٌت خؤٍ ُب َ, نُ ًَسياز, ب

ْاٌْ ًٓػُاعًٌ  وَ ُي غُض زا َتهطزُْ زضخاٌْ ض ٖا ؾُضـي ثاؾا زاوٍا ُب ُبىوَ, ُٖضوَ  ٖ و ناضَزا زَغيت ُي
ُيإ  َسا ُي ؾىييَن زيه َُيًيَن ًث آلّ ب , ُب اضزٔي  َ ط ُي غُض غعُز ُب ًَسٍْ سادٌ ُٓ ثاؾا ُب سانٌُ َٓا

زضخإ ز نٌ طىجناويإ بؤ بربِيَتُوَ. زواٌي ُب ىضُُي ُاعًٌ ثاؾا زاضنُظضئَ يإَ  اوٍا ُي ؾُضـي ثاؾا نطز ًٓػ
زضخإ, نُ ُي  و زاواُي واُت خانًَهٌ ظؤض زَنُويَتُ زَغت ُب ُْس بىوٕ ُي غُض ُٓ , ضَظَا بهاُت سانٌُ وٕا
ط طُيؿُت َىغأل,  غعُز ُب وَ ُب ٓاضاغتٍُ باؾىض زَغت ثًَسَنات, سادٌ ُٓ ظٍا َُػنىزُي )باتهىضز( ُي ُق

ات,  ُاعًٌ ثاؾاف ُب زواٍ زٖا ػ ًٓ ْ) و ظواُْ زَضًَتُ )يايًُ آلّ ُٖض ُب (, ُب ُُي وَ بؤ )زيَطغ زضخإ طُضِاُي ُب
ُتٌ زَضباضٍَ  , )غري غتًَؿٓؼ( ْىغًىوي َاْطٌ ضََُظٕا ٍ خؤٍ ُي  سٌْ ؾىييَن سُواُْ وَضِْا ناٌْ َُضِ ُي ثاواُْ

ّ زوايًُ  نط ُب , "َىغريٍ زياضُب ُُت نؤيًُ زضخإ نطاوْ الٍ ُب ٍ ُي غتىضياُْ و زيًُ ُْ ُٓ15  َ ٓساَيٌ شْٕ
ٓساَيًَهٌ   َ و زيالُْ ٓاظازٍ نطزووٕ, ُي ْاو ُٓ زضخإ بىوٕ,  اواٌْ ُب سَغيت ًث نإ, نُ ُي ٓب غتىضُي  7يا 6ُْ

ُناٌْ ًٓػالّ  َاًي ٓايين ُٖتا ؾريٍ ضيَٓى  ٍ ُت قىتاغاُْ ْاضزووياُْ َاْطٌ ضابطزوو  غاآلُْ ُٖبىوَ, ُي َاوٍَ ْؤ 
آلّ  وَ ُب َاٌْ خؤٍ ُي بريضؤُت ٓساَيُ ظ  َ و َت, ُٓ ٓساَيُ ُي ناتٌ ًب  َ و ُب تىضنٌ ضَوٕا قػُ زَنات, ُٓ

َُيهُنٍُ زيهُ ظؤض ططيا, غىوض  اضؾَُعؤْٕ خ ضزَّ ثاؾاوَ  نط ُي ُب نٍُ ُي زياضُب َُْ وٍَ ُب خاو ضازَغتهطزُْ
ًًًَََٗتُوَ ُٖتا يُ  الٍ خؤٍ ًب ْسٍ بطِياضيسا ُي ُُؾ ٓ ًٌ ُإ, بؤُي نَا ػىَي  َ وٍَ بؤُت بىو ُي غُض ُٓ

َاْ ض ُْبىَيُوَ ُؾ غت ُٕ ُي دُظيطَ زيَت, ناتًَو َٓساَيُنُّ ُٓ و نُٖ  ٓساَيُو ٖاوؾًىٍَ ُٓ  َ و ٌ تايبٌُت ُب
ْاناتْ  و سُظ ُوَ, نُ ُٓ , ُب تىْسٍ وَآلٌَ زَا ٓايا سُظ زَنات بطُضِيَتُوَ بؤ الٍ خعَُناٌْ س, نُ  زوْا

ُٓ ُ ٍ ن ٌُت زاُْ و ؾاي ُ غطوؾيت ُٓ َ ي و َُي و باض ُ ُي ى ًْ ٌ نىشضاوٕ, ًٖض دًاواظُي , باوىْ زايه ٌت ُ زاوُي ونات
ٌ زيهٍُ  َه ُ دُظيطَ زيًً ٍ ي ُْس ؾ ُٓ ٌ ً , نَا َيطاٌت ُْبىأل ز غت ُٓ ُ ُُْ ي و الي يىَغت ُب ٌ ُث ٌ ياغاي ُْ ُتا الي ٖ
طُأل ؾُضـي ثاؾا,  َهُوتُٓنامن ُي , َٔ ُي ضاوًث ٌُت وٍَ زيىي ٓا, نُ ُي ًَهٌ تطٍ ًَٖ ٓا, ُٖضوَٖا ثاؾا زًي ًَٖ

وٍَ ْ ُتٌ طُضِاُْ َاْ ُْس داض دُختِ ُي غُض ظَ وٍَ ض ناٌْ خؤيإ, ُي وَ بؤ ْاوضُ ؾاخاوُي نإ نطزؤُت ُغتىضُي
ُتطغٌ بطُضِيَُٓوَ, يُ  َ َ ٓاظازٕ ٌب نإ  غتىضُي ُوَ, زَيًٓاٍ نطزَُوَ  ُْ ُٓب ُتطغًُى ْ  َ ضِووٍ ًٖض ضووُب

َ ؾىييَن خؤَإ. ٍَ بطُضِيًَُٓو ٌ: زََُو  ضاغتًسا ؾُضـي ثاؾا وت
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 َيَي: ي َايظ زةضاّ بؤ ضَيس نآْطي ْوضيوةو دة18ية 
"َاضؾَُعؤٕ يُ زٍَ ُّٓ َاْطُ غُضزاٌْ ؾُضيـ ثاؾاٍ نطز, بُو ثُضٍِ ضيَعَوَ ثًَؿىاظٍ 
يًَهطا, ؾُضيـ ثاؾا ثًٌَ ضاطُياْس, نُ ظَيٍُٓ بُطٌ يُ ْاوضُنُ طىاغتؤتُوَْ َُغًشًًُنإ 

ٍ َايؼ َُغًشًًُنإ ٓاواتٌ طُضِاُْوَيإ 15بُو ْعيهاُْ زَطُضِيَُٓوَ ؾىيَين خؤيإ, يُ 
و, بُآلّ يُ بُخت باؾٌ ُٓوإ ُٖواَيًَو طُيؿت, نُ بطايُنٍُ ظَيُٓأل بُط بُؾًَىٍَ ناتٌ بى

بُضثطغُ يُ ساًَُنٌ غُضباظٍ يُ )ُٓغرتؤغا( زاٌْ بُ َُٖإ قُغاغاُْزا ْاوَ, نُ يُغاَيٌ 
ضابطزوو ُٓجناٌَ زاوَ, بؤ ططتُٓبُضٍ ُٓو ضيَىؾىيَٓاٍُْ ثاؾا زَيططتُبُض بؤ طُضِاُْوٍَ 

ًُنإ, ثًَؿًٓاظٍ زَنطزٌْ ؾُضَاٌْ بؤ اليُْططاٌْ بُزضخإ بُط زَضنطز, نُ يُو َُغًشً
ْاوضاُْ بهؿًَُٓوَْ يُوؾىيَين ُٓوإ ًَٖعيَو يُ غُضباظَ تىضنُنإ ًْؿتُدٌَ بهطٍَ, الٍ 
بُضِيَعتإ ؾاضاوَ ًُْ ثًَـ ُٓوٍَ ُٓو ضيَىؾىيَٓاُْ بططيَُٓ بُض, طُضِاُْوٍَ ُْغتىضيُنإ بؤ 

إ ناضيَهٌ َُتطغًساضَْ ضووبُضِووٍ ُٖضَِؾٍُ تاظَ زَبىوُْوَ, ثاؾاف ضَظاَُْسٍ ؾىيَين خؤي
ٍ 20يُ غُض ثًَؿًٓاظَنٍُ ًَُُٓ زَضبطٍِ, يُو باوَضَِزاّ ثاؾا ُْخؿٍُ طُضِاُْوٍَ زيًُنإ يُ 

 َايؼ زابًَٓت.
ٍ َايؼ ناًٌَ بُط يُ دُظيطَ طُضِايُوَ, ُٓوَ ضاغت زَضضىو, بؤ ًَٖٓاُْوٍَ 15يُ 

ناٌْ ُْغتىضيُنإ ضىوبىو, بُآلّ وَنى بُزياضزَنُوٍَ قُْاعُتٌ ثٌَ نطابىو, نُ ُٓواُْ زيًُ
بىوُْتُ َػىَيُإْ ْانطٍَ بطُضِيَٓسضيَُٓوَ, "ضيَطُّ بسَ ُٓوَ ضووٕ بهَُُوَ, نُ نىضزَنإ ُٓو 

تا زيًُ ظوَيًًَُهطاوُْيإ يُ َاَيًَهٌ تايبُت زاْاوَْ ظؤض بَُيًيَن ُْٖطىيًَٓإ ثًَساوٕ ُٖ
نطزوياْتُ َػىَيُإ, ُٓوٍَ بُ ظَبطٍ ُٖضَِؾُ بُ نىؾسن ُْياْتىاٌْ باوَضِيإ ثٌَ بطؤضِٕ, بُ 

 ضيَطٍُ بَُئًَ ُٓو قُْاعُتُيإ يُال زضوغت نطزووٕ. 
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، َطيتةز ضتَيفٓظ 1844ي حوشةيساْي 15دواي َاْطَيو / ية 
 ْاَةيةى بؤ ضَيس نآْط دةَْيِسَيتء يةوَيدا ٖاتووة: 

ُن , ؾُضـي ثاؾا ضىاض ُٓؾػُضٍ "زًي َؿىاظٍ نطٕا ٕ خعّْ نُغًاُْوَ ًث ُيؿتُٓوَ ٓاؾتًا, يُالُي إ ط
ُتا بُ غُالَُتٌ ُي  طّا ٖ , بؤ ثاضاغتين ُْغتىضَنإ زْا س, َٔ يُنًَو بىوّ يُواُْ ُظضْا َريٍ يُوٍَ زَا

ُيؿتُُ ٓاؾتًا ,  نُ ط ُوَ ثاضيَعضاو ٔب نإ ُي نىضزَنإ يُ ناتٌ ثُضٓي َػتا  ْاوضُ ؾاخاوُي ِ ُٖتا ًٓ  6ظآي
اوَناٌْ ؾُضيـ ثاؾا يُ ْاوضُنُ  شن, خًَطا ٓاظازَإ نطزٕ, ًث سْا نُغٌ َُغًشٌ يُ قُآليُى ظٓي
ٍُ بؤ  ض بؤ ٓايٓسٍَ ُْغتىضيُنإ, يُنًَو يُو ُٓؾػُضْا ُتا ضيَىؾىييَن نؤتاٌي زَطرييَتُ ُب زًَََُٓٓوَ ٖ

طابىو طُضِايُوَ, زََيٌَ: َاوٍَ ُٓو سُوت َاْطٍُ يُوٍَ  ياوَضٍ نطزٌْ ُْغتىضيُنإ زْا َٔ ؾازَامن نُ ُي
, يإ  َُاُي َ ٓب بىوّ, ًٖض ضووزاويَهٌ ْآاغايٌ ضووٍ ُْزا, ُٓوَف نُ يُ ضاثؤضتُناْسا ٖاتىوَ, ظؤضبٍُ ٌب

َسا نطاوَ, ظؤض زَيدؤف بىوّ بُوٍَ  سَوَ,  12ظيازضَِوٍ ظؤضٍ ًت ين ُي دُظيطَ ُي الٍَ دُظيطَ طُضِْا زيًِ ًب
َضُوْا ًث ضزا بىو, بُ دىاٌْ َاََُيُيإ يُطَُيسا نطابىو, نُ ُب ُُب إ ي ضطٌ دىاًْ ُناٌْ زيهُ, دًؤ ُب ٍُ زًي

ٌَ, نُ ْعيهٍُ  ُْسضوغتًإ باف بىو, ُٖواَيًإ زَا ُيُ َاوٕ, ُٖضوَنى  60ت زيًٌ زيهُ يُ دُظيطَو زيَطغ
َؿهُف نطزووَ, بؤ 21ُٓي ْاٍَُ  َػتا زاواناضيِ ًث َُ ٍ َايؼ بؤّ ْىغًبىوٕ, نُ َٔ ًٓ إ )ُٓ اظازنطزًْ

ُْسٍ(.  ُيؿتؤتُ ناًٌَ ُٓؾ َػتا ُْط  ُي ناتًَهسا ْىغدٍُ ُٓغًٌَ ْىغطاوَنُ ُٖتا ًٓ
, 1843شَاضٍَ ضاٍ دًاواظ ُٖيُ يُغُض نىشضاواٌْ ؾُضٍِ ُٖضيٌَُ ُْغتىضيُنإ يُ غاَيٌ 

ٖا نىشضاو تًَجُضِْانات, ُٖضوَ 200بُزضخإ بُط بُ )ًَػتُض غتًؿٓؼ(ٍ وتىوَ,  شَاضَيإ يُ 
 500بؤ  400زََيٌَ: َاضؾَُعؤٕ زَيُوٍَ غُض يُ خَُيهٌ بؿًَىييَنَ, نُ زََيٌَ: شَاضَيإ زَطاتُ 
بآلوٍ  1844نىشضاو, بُآلّ )َػتُض الياضز( بُ نتًَبُنُيسا يُ غُض )ُْيُٓوا(, نُ يُغاَيٌ 

 تُ زََيٌَ: يُ غُض ُٓو بابُ 1نُؽ ُْغتىضٍ زاْاوَ, الياضز 10000نطزؤتُوَ, شَاضٍَ نىشضاواٌْ بُ 

                                                 

َُبُغت يُ ؾىيَُٓواضْاغٌ ًٓٓطًًعٍ ٖٓطٍ الياضزَ نُ يُو َاوَيُ غُضزاٌْ ْاوضٍُ َىغألْ دُظيطٍَ  - 1
نطزووَ, بريَوَضيُناٌْ خؤٍ يُطُأل خَُيهٌ ْاوضُنُ تؤَاضنطزووَ, نتًَبًَهٌ بُضاخ طُياْسووَ بُ ْاوٍ 

 ُُْيُٓوا(. )يًَهؤَيًُٓوَ ي
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ًَٖطؾٌ نطزؤتُ غُض ُٖضيٌَُ ُْغتىضيُناٌْ  1843"زَطًَطُِْوَ بُزضخإ بُط يُغاَيٌ 
نُغٌ يُوإ نىؾتىوَْ شْٕ َٓساَيُناٌْ وَنى  10000)تًاضٍ(ْ بُ طًاًَْهٌ غاضزَوَ 

زَغتهُوتٌ ؾُضِ بطزووَْ نطزوٌْ بُنؤيًُ", بُآلّ  ُٓو ٓاطازاضٍ ُٓوَ ًُْ, نُ بُ ُٖوَيٌ 
اٍُْ غرتاتؿؤضز ظؤضبُيإ ٓاظاز نطاوٕ, بؤ ُٓو َُبُغتُ زاواٍ يُ غىَيتإ نطزووَ, َطؤظسؤغت

ْىيَُٓضٍ تايبُتٌ خؤٍ بًَٓطٍَ بؤ نىضزغتإ, ُٖتا بُزضخإ بُطْ غُضؤنُ نىضزَناٌْ زيهُ 
ٖاْبسات ُٓو زيالُْ ٓاظاز بهُٕ, ُٖتا ُْٖسٍَ ثاضٍَ زاوُْتٌَ بؤ ُٓوٍَ بُ ٓاظازٍ بصئ, ًَٖصا 

ْػىَيٌ بُضيتاٌْ يُ َىغأل ُْى بُ تًُْا بؤ َاضؾَُعؤٕ بَُيهى بؤ ضُْس َاْطًَو ضَغاّ نى
 َػؤطُضٍ ٓاظازٍْ دًَطُو خؤضاىْ ثؤؾانٌ بؤ ظؤضبُيإ نطزووَ.   

ًَٖصا بازدُض يُ نتًَبُنٍُ يُ غُض )ُْغتىضيٌْ زضومشُناًْإ( زََيٌَ: يُ َاوٍَ ًَْىإ 
نُغُ زاوَ, بُو  60ٍُ  بايُخًإ بُو ُٓوْ نؤََُيُن 1844بؤ ًْػاٌْ  1843تَُىظٍ 

يريٍَ  200ثُْآًَٖساٍُْ يُالٍ بُزضخإ بُطُوَ ٓاظازنطاوٕ, يُ ناتًَهسا )ًَٖصا غرتاتؿؤضز( 
زاوَ بُ نؤََُيٍُ ًَػًىُْناٌْ ًٓٓذًٌ, ُٓواٍُْ ؾىيَين سُواُْوَيإ بؤ زابًٓهطزووٕ, 

ٍ زاوَ بُ بازدُض ُٖتا خىاضزٕ يريَ 5ًَرتاٌْ نًُْػٍُ ُْٓطًًهاٌْ يُ قىزؽ يُالٍ خؤيُوَ 
 بؤ ُٓو ثُْآًَٖساُْ زابشن بهات. 

ٓاؾيت يُ ْاو نطيػتاُْنإ بُضزَواّ ُْبىوَ, ٖؤظيَهٌ َػىَيُاٌْ ًَٓطاًْـ بُ ْاوٍ 
قًعَوَْرتئ قُغاغاُْيإ بؤ ُْغتىضيُنإ زاْا, يُ  1844يُ نؤتايٌ غاَيٌ  1)ُٓؾؿاضخإ(

 اوضٍُ وضٌََ بىوٕ. ناتًَهسا ُٓواُْ دىتًاضٍ ٖؤظَناٌْ ْ
ٖؤظٍ ُٓؾؿاض بًَطاضيإ بُ َُغًشًًُنإ نطزووَْ ٓاظاضيإ زاوٕ, )دُغتٍُ ُٓضًَُُْنًإ 
يُ بُضزَّ ٓاؾٌ طىْسَنُ غىتاْسبىو ُٖتا َطزبىو(, دؤضَٖا ؾًَىاظٍ بًعاضنطزْٕ 

 زووضخػتُٓوَيإ ُٖتا ظؤضبُيإ ْاضاضنطاوٕ ضَو بهُٕ بؤ ضوغًا.
ػىَيٌ بُضيتاٌْ يُ وضٌََ, بُضَظاَُْسٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْْ نابسن )ؾًٌ( ياضيسَضٍ نىْ

)نؤْت ًَسيِ( نىْػىَيٌ ضوغٌ يُ تاضإ ُٖوَيًسا يُ ضيَطٍُ زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاًُْوَ غٓىوضيَو 
بؤ ُٓو قُغاغاُْيٍُ بُضاْبُض َُغًشًًُنإ زَنطٍَ ضابططٍَ. زواٍ ُٓو ُٖوَيُ نًََُو 

                                                 

ُٓؾؿاضخإ: يُنًَهُ يُ سُوت ٖؤظَ ؾًعٍُ نُ بُؾساضيإ نطزووَ, يُزاَُظضاْسٌْ زَوَيُتٌ غُؾُوٍ,  - 1
( نُ يُنًَهُ يُتاوزاضتطئ ثازؾاياٌْ ًَٓطإْ زاَُظضيَُٓضٍ زَوَيُتٌ 1747-1736, ْازضؾا )1501يُغاَيٌ 

 ُٓؾؿاضيُ يُو ٖؤظَيُ..
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باؾرت بىو, بُآلّ بُ بُضزَواٌَ زَضُوغَٓطاُْوَ, زواٍ  باضوزؤخٌ َُغًشًًُنإ يُ نىضزغتإ
باضزؤخًإ خطاثرت بىو, بؤ ُٓو  1844زَغتطرينطزٌْ غُضؤنُنُيإ َاضؾَُعؤٕ يُ غاَيٌ 

َُبُغتُ )يؤضز باؽنطغتؤٕ( )ًَػتُض ويًعيًٌ(ٍ ضاغجاضز يُ الٍ زَغُآلتساضاٌْ عىمساٌْ 
ض زَيدؤف بىوّ, نُ زَغُآلتساضاٌْ عىمساٌْ زانؤنٌ يُ َاضؾَُعؤٕ بهات, باؽنطغتؤٕ زََيٌَ: ظؤ

 َاضؾَُعؤًْإ ٓاظاز نطز. 
ُّٓ داضَ ناًٌَ ثاؾا زاوٍ ضاثؤضتًَهٌ َُيساٌْ نطز يُ غُض َُغًشًًُنإ )تًاضٍ(, ُٖتا 
زَضواظٍَ باآل بُضضاوضِووٕ بًَت يُ ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىيَين طىجناو, ؾُضَاًْسا بُ ُٖضيُى يُ وايٌ 

زضخإ بُط ثؤظف بؤ َاضؾعؤٕ بًَُٗٓٓوَ, بُضشَوَْسٍ ُْخُُْ َىغألْ زياضبُنطْ بُ
 َُتطغًُوَْ ُٖضضٌ زيًٌ َُغًشٌ َاوَ ٓاظازٍ بهُٕ. 

ُٖض يُوَاوَيُزا )غتًَُؿؼ(ٍ نىْػىَيٌ بُضيتاٌْ يُ تُضابعووٕ طُضِايُوَ بؤ باضَطاٍ 
زُْوٍَ خؤيٌْ ُٖوَيُناٌْ ضطِنطزَوَ بؤ ضاوطًَطِاُْوَ بُ باضوزؤخٌ ُْغتىضيُنإْ نَُهط

 ًْطُضاًُْناًْإ. 
ْىغطاويو يُاليُٕ )ويًعيًٌ( طُيؿتىوَ, نُ )ضَغاّ( ٓاطازاضٍ  1846بُآلّ يُ تؿطيين غاَيٌ 

نطزؤتُوَ, بُزضخإ ُٖضَِؾٍُ يُ ُْغتىضيُناٌْ )تىؼنا( نطزووَ بُوٍَ قُغاغاُْيُنٌ خطاثرت يُوٍَ 
ؿرت ُْغتىضيُناٌْ تىؼنا ًَهُضٌ زابينَ بؤيإ ُٓطُض ًَهُضٌ ُْبٔ, نُ ثًَ 1843)تًاضٍ( غاَيٌ 

 بُطٌ غُضؤنٌ ُٖناضٍ ٖاوثُعناٌْ بُزضخإ بُط بىوٕ. آلْىوضوَي
ُٓو ُٖواَيُ بآلوبؤتُوَ نُ َػًتُض ويًعيًٌ يُطُأل زَضواظٍَ باآل قػٍُ نطزووَْ زاواٍ 
يًَهطزووَ, بُخًَطايٌ ؾطيابهُوٍَ, زَضواظٍَ باآل ٓاطازاضٍ وايٌ َىغًٌَ نطزووَ, نُ َُٖىو 

يَىؾىيًََٓهٌ طىجناو بططيَتُبُض بؤ ثاضاغتين ُْغتىضيُ َُغًشًًُنإ, بُّ ْعيهاُْ ٓاَازَناضٍ ض
زَنطٍَ بؤ ؾاآلويَهٌ طُوضَ ُٖتا بؤ تًَهؿهاٌْ ًَٖعَنٍُ بُزضخإ بُط, بُآلّ ويًعيًٌ يُ 

ُٖظاض ضُنساضَو  600ضاثؤضتًَهٌ زيهُيسا زََيٌَ: ُٓو ؾاآلوَ زواخطا ضىْهُ بُزضخإ خاوٌَْ 
زَغيت بُغُض ْاوضُيُنٌ غُختسا ططتىوَ, ُٖتا زَضؾُتًَهٌ زيهُ سهىَُت ْاتىاٌَْ ًَٖعٍ 

 ثًَىيػت ٓاَازَ بهات. 
ُو زَيُوٍَ بُنطزَوَ  ُتٌ باف ًْ بُآلّ يُ ثاؾهؤٍ ضاثؤضتُنٍُ ويًعٌي زا ٖاتىوَ, نُ بُزضخإ ًْ

ُ زَنُي ُْطاوَ بٗاوٍَ, يًَطَزا ُْٖسٍَ يُو بطوغهُيُتإ بؤ ضَوْا ٔ, نُ ضَغاّ بؤ ويًًعٌي ْاضزووَ, ُٓو ٖ
ُبُغيت  1846ٍ تؿطيين يُنُّ 8زََيٌَ: " يُ  1846ٍ تؿطيين يُنٌَُ 19يُ  ثاؾاٍ َىغأل  بُ َ

بُغُضنطزَوَ غُضزاٌْ شَْطاضْ دُظيطَو َاضزيين نطز, بؤ ًَػتُض الياضزٍ ْىغًىَ, نُ خاوٌَْ ضيَعْ 
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خإ بُط شَاضَيُنٌ ظؤضٍ يُ ُْغتىضيُناٌْ تُقسيط ثاؾا وتىويُتٌ: ُٖواَيُإ ثًَطُيؿتىوَ, بُزض
ُ ُٖآلتىوٕ بؤ ًَٓطإ, ُْٖسيَهٌ زيهُيإ بؤ  ُْسيَو يُوْا تىؼنا يُ ُٖضزوو ضَطُظَنُ نىؾتىوَ, ٖ
بُضواضٍ باآل, َُٖىو طىْسَناٌْ غىتاْسووْٕ بُ تُواوٍ ويَطاٌْ نطزووٕ. بُو ؾًَىَيُ طُيًَهٌ ثاىْ 

ًُْا ُٖضزوو ٖؤظٍ )دًًُض(ْ )باظ( ْاوضُيُنٌ ثًَؿهُوتىو بُضَو ضووٍ ويَط اٌْ بؤتُوَ. يُو ْاوضُيُ بُ ت
َاوٕ, ُٓطُض زَضواظٍَ باآل ؾطياُْنُويَت بؤ وَغتاْسٌْ ُٓو وَسؿًطُضيٍُ بُزضخإ بُطٌ زََاضطري 
ٌ زيهُف ببُٓ قىضباٌْ ُٓو  َبات, ثًَـ ُٓوٍَ ُٓوْا ـ يُ ْاو ز زَغيت زاوَتٌ ُٓوَ ظؤض ْابات ُٓواًْ

اٌْ بُؾًَهٌ ْاوضُ ؾاخاويُناٌْ ُٖناضٍ نُ خطاوَتُ شيَط نُغٍُ غٓىوض ْاظ َ. ضَغاّ زََيٌ "زْا اٌْ
ُ" بُآلّ يُ ضاثؤضتًَهٌ زيهٍُ  ٍ 31زَغُآلتٌ وايٌ ُٓضظضووّ, َُٖيُيُنٌ طُوضَيُْ غىوزيَهٌ ًْ

ُ, نُ يُ ضاثؤضتُناٌْ ضابطزووزا  ُف ًْ تؿطيًٌٓ يُنَُسا بُزَضزَنُوٍَ نُ بُو ؾًَىَيُ وَسؿًطُضاًْ
ُْطاوَض بىوٕ, طُضضٌ يُ ْاوياْسا ُْٖسٍَ شْٕ َٓساأل ُٖيُ, نُؽ زظٍ ٖات ىوَ, ظؤضبٍُ نىشضاوَنإ د

يًَُٓنطاوَ, ًٖض طىْس ويَطإ ُْنطاوَْ نؿتىناأل ُْغىوتاوَ, ضاثؤضتُنإ  دُخت يُ قُغاغاُْيُى 
ُُْوَ يُوٍَ, يُ طىْسَ نىضزَناٌْ وَنى )باوضوغهٌَ(ْ )تُضاأل(.   زَن

ٍ نتًَيب ْاوبطاوزا بازدُض يُ باغٌ ُٓو قُغاغاُْيٍُ زوايٌ زََيٌَ: 276يُ الثُضَِ 
"قُغاغاٍُْ ُّٓ داضَ طُوضَتطَ, ًٖض ثًاوْ شْٕ َٓساَيًَو ضظطاض ُْبىوَ, غٌَ نًػُ ثطِ يُ 

 طىيٌَ بطِاوٍ طرياوْ َطزووَنإ بُزياضٍ بؤ بُزضخإ بُط ًَْطزضاوَ"
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   بادجةز ية باضي ٖةَإ قةضاخباْةدا دةَيَي:
ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُ غُض نىؾتاضٍ تىؼنا بُ زَغتُإ طُيؿتىوٕ ظؤض ضاغتُ, يُ َاْطٌ 
تؿطيين يُنُّ ًَٖعَناٌْ بُزضخإ بُطْ غُضؤنُ ٖاوثُعناُْناٌْ ًَٖطؾًإ نطزؤتُ غُض ْاوضٍُ 

غُضزاٌْ َاضؾَُعؤمن نطز بُ  1850تىؼناْ ُٓوٍَ نطزووياُْ باؽ ْانطيَت, نُ يُ غاَيٌ 
ُٓو نىؾتاضٍَ بؤ نطزّ, وا بُزَضزَنُوٍَ خَُيهٌ تىؼنا بُو ًَٖطؾُيإ ظاًْبًَت, زضيَصٍ باغٌ 

زاويإ يُ وايٌ نطزووَ بًاْجاضيَعٍَ, َُٖىو ُٖوَيُناٌْ وايٌ ْاضزٌْ ْاَُيُنٌ ٓاطازاضنطزُْوَ 
بىوَ بؤ بُزضخإ بُط, ُٓو ْاَُيُف بُ تُواوٍ ثؿتطىٍَ خطاْ, بُ وايٌ وتىوَ, نُ َاؿن 

ٌ ًُْ يُ ناضوباضٍ ُٓو, ُْغتىضيُنإ ْاضاض ثاغُواًُْتٌ ٓاغاٍ ْاوضٍُ ؾاخًإ زَغتًَىَضزاْ
قبىأل نطزووَ, نُ ظاًْإ ًَٖطؾًإ زَنطيَتُ غُض ثًاوْ شٕ يُ ثاغُواًُْتٌ ٓاغاٍ ْاوبطاو 
زووضنُوتىوُْتُوَ, بُآلّ ظَيُٓأل بُط بُ ناضواُْنٍُ ظاًْىوْٕ بؤغٍُ بؤ ْاوُْتُوَْ 

شْٕ َٓساَيٌ نىؾتىوٕ, بُآلّ زوو َٓساأل يُو  300طزووٕ, يُغُضَتاوَ نىؾتاضيَهٌ ظؤضٍ يًَه
نىؾتاضَ ضظطاضيإ بىوَ, ضىْهُ خؤيإ بُ َطزوو زاْاوَْ زواتط ُٖآلتىوٕ ُٖتا وضزَناضٍ ُٓو 

 قُغاغاُْيُ بؤ زوًْا بطًَطُِْوَ. 
ضْ يُ زؤَيًَو "زواٍ ُٓوٍَ نىضزَنإ ًَٖطؾًإ نطزؤتُ غُض ثًاوَناٌْ تىؼنا, نُ يُؾىييَن زيا

زابىوْٕ ُْيإ تىاًْىَ بُضططٍ يُ خؤيإ بهُٕ, ضاغتُوخؤ بُ تُواوٍ طَُاضؤ نطزاوٕ, زواٍ زوو 
غُعات يُ بُضططٍ ضُنساضَناٌْ تىؼنا ْاضاض بىوٕ خؤياْسا  بُزَغتُوَ, ه ْسٍَ يُواٍُْ ُٖوَيٌ 

ُناًْؿًإ وَنى نُؽ زيٌ نطاوَ, ظؤضبُيإ شْٕ َٓساَئ, َاَي 100ُٖآلتًٓإ زاوَ نىشضاوْٕ 
نًًََطُو زاضغتاُْنايٓإ ويَطإ نطاوَ, ُٓو زيًُ قىضِبُغُضاُْيإ طىاغتُوَ بؤ دُظيطَو يُ ْعيو 

بُطْ بُزضخإ بُط ضاويإ ثًَإ نُوت وتًإ: "بطِؤٕ نؤتايٌ  آلنًُْػُ زاْطإ, زواٍ ُٓوَ ْىوضوَي
اتىاٌْ ٓاظازتإ بهات" َُٖىو بُشياًْإ بًَٗٓٔ, نىْػىَيٌ بُضيتاٌْ يُ َىغأل يُ طؤضِغتإ ْ

ُْغتىضٍ  500زيًُنإ نىشضإ بًَذطُ ُْٖسٍَ يُ نضُ دىاُْ غُضْر ضانًَؿُنإ ُْبٌَ, ْعيهٍُ 
نىشضإْ طىْسَناٌْ تىؼناْ نًُْػُنُيإ ضيَطإ نطاْ نتًَبُ ثريؤظَناًْإ غىتًَٓطا, بُؾًَو يُو 

 اضيَعٕ. الزيًَاٍُْ ُْغتىضٍ ُٖآلتٔ بؤ ًَٓطإ ُٖتا يُوٍَ بًإ ث
"زواٍ ُٓو قُغاغاُْيُ ْىيَُٓضٍ وآلتاٌْ ُٓوضوثٌ ًَٖصا ٓاير. ويًعيٌ ضاططٍ ناضوباضٍ 
باَيىيَعخاٍُْ بُضيتاٌْ يُ ُٓغتُْبىأل, طىتاضيَهٌ تىْسيإ ٓاضِاغتٍُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ نطز, 
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ٍ( وَنى زوايإ نطزبىو بُ خًَطايٌ ًَٖعَناٌْ بُزضخإ بُط يُ ْاوببات, ُٓويـ )ًْعاّ ُٓؾُْس
 ْريزضاوٍ تايبُت ْاضز بؤ ُٓغتُْبىأل ُٖتا ٖاٌْ بُزضخإ بسات غُضزاٌْ ُٓغتُْبىأل بهات. 

بُزضخإ بُط ثاغاوٍ بؤ ُٓو ًَٖطؾٍُ زوايٌ ًَٖٓايُوَ بُوٍَ ُْغتىضيُناٌْ تىؼنا 
ثُيىَْسيإ بُ وايٌ َىغًَُوَ نطزووَ, ُٖتا ثًالٕ زشٍ بُضشَوَْسيُناٌْ ُٓو بطًَطِٕ, بُ ثًٌَ 

 نىشضاو ُٖبىوَ.  600بؤ  500يُ ًَْىإ  1846ٍ ناْىٌْ يُنٌَُ 2اثؤضتٌ ويًعيٌ يُ ض
َاضؾَُعؤٕ ثًَـ ضووزاٌْ ُٓو نىؾتاضَ ُٖآلت بؤ َىغأل, بُآلّ ططتًإْ ضازَغيت وايٌ 
َىغأل نطا, ُٓويـ بُ دىاٌْ َاََُيٍُ يُطَُيسا نطز, ضىْهُ ؾُضَاٌْ وَظاضٍ ثًَطُيؿتبىو, 

 نُ ضاوزيَطٍ بهات. 
يُطُأل بًػتين ُٖواَيٌ نىؾتاضَنٍُ تىؼنا, )ويًعيٌ( )َػتُض بًػًاٌْ(يإ ْاضز بؤ وَظاضَتٌ 
زَضَوَ ُٖتا سهىَُتٌ عىمساٌْ يُو ناضَ ٓاطازاض بهاتُوَ, سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُو باضَيُوَ ظؤض 

بُآلّ  ًْطُضإ بىو, ويًعيٌ زاواٍ يُ )بًػًاٌْ( نطز, نُ ْابٌَ سهىَُت بُو ناضَ تاواْباض بهات,
ُٓوَيإ بُ بري بًًََٗٓتُوَ, نُ بُضثطغاٌْ ثًَؿىوٍ سهىَُت ثًَـ غٌَ غاأل ٓؤباَيٌ ُٓو نىؾتاضَ 
ْاؾريُْيإ زَنُويَتُ ُٓغتؤ, نُ يُبُضاْبُضيسا زَغتُوَغتإ بىوٕ, غُضَضِاٍ ضُْس داض 

ُبىوُْوٍَ ُٓو ٓاطازاضنطزُْوَ بؤ ططتُٓبُضٍ غازَتطئ ضيَىؾىييَن ثًَىيػت, يُ بُضاْبُض زووباضَ ْ
نىؾتاضَ. )بًػًاٌْ( ُٓوٍَ بُبري زَوَيُتٌ عىمساٌْ ًَٖٓايُوَ, نُ ُْغتىضيُنإ ٖاوآلتٌ زَوَيُتٌ 
عىمساْشن, وَنى ٖاوآلتًاٌْ زيهٍُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ ؾايػتٍُ َُٖىو ضاوزيَطٍْ 

طزُْوٍَ سهىَُتٌ بايُخجًساًَْهٔ. َُٖيػىضِاوٍ ناضوباضٍ باَيىيَعخاٍُْ بُضيتاٌْ ضاوَضِواٌْ زَيًٓان
عىمساًُْ بؤ ُٓوٍَ َُٖىو ضيَىؾىيًََٓهٌ ثًَىيػت بططيَتُبُض, ُٓويـ يُالٍ خؤيُوَ ُٓو ُٖواَيُ 
بساتُ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثازؾايُتٌ بُضيتاٌْ, نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ غىوضَ يُ غُض 

 دًَبُدًَهطزٌْ ُٖضضٌ ثًَىيػتُ بؤ ضيَططٍ يُ نىؾتاضٍ يُو دؤضَ. 
بُ ْاَُيُى وَآلٌَ ًَٖصا ويًعيٌ زاوَتُوَ, زََيٌَ: ٓاَازَناضٍ نطاوَ بؤ  غُزضٍ ُٓععَّ

ُٓوٍَ يُ بُٖاضزا ؾاآلوٍ غُضباظٍ بهطيَتُ غُض بُزضخإ بُط, ُٓو غىوضَ يُ غُض نؤتايٌ 
 ًَٖٓإ بُ زَغُآلتٌ بُزضخإ ُٖتا ُٓو بَُيًَٓاٍُْ زاويُتٌ بتىاٌَْ دًَبُدًًَإ بهات. 
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يؤزد باملسضؤٕ ْاَةيةى بؤ  1847 ي تػسيين دووةَي27ية 
 ويًصيي دةَْيسَيتء يةوَيدا ٖاتووة: 

"سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ بُضيتاًْا بُوضزٍ ُٖواَيٌ ُٓو نىؾتاضَ تطاشيسيايٍُ 
ٍ تؿطيين 29زَضُٖم بُ ُْغتىضيُنإ نطاوَ بُو ثُضٍِ ًْطُضاًُْوَ ثًَطُيؿت, نُ يُ ضاثؤضتٌ 

اُْوٍَ بُوثُضٍِ زَيًٓايًُوَ سهىَُتٌ عىمساٌْ ٓاطازاض زا ْىغطاوَ, زََ 1846يُنٌَُ 
بهُُْوَ, نُ بُٖؤٍ ُٓو نىؾتاضَ بُضبُضِيٍُ نطاوَتُ غُض ُْغتىضيُ بًَتاواُْنإ, يُ بُض ًٖض 
ْا بُؽ يُبُض ُٓوٍَ َُغًشًشن. ُٓطُض سهىَُت غٓىوضيَو بؤ تاواُْناٌْ بُزضخإ بُط 

ْسيُناًُْإ زَبٌَْ بُضشَوَْسيُناٌْ يُ ُٓوضوثا بُ زاًَُْْت يُ ٓايٓسَ ناضيطُضٍ بؤ غُض ثُيىَ
تُواوٍ زَنُويَتَُُتطغًُوَ, ًَٓػتا بؤ بُضشوَْسٍ سهىَُتٌ عىمساٌْْ بَُٓاٍ َطؤظايُتٌْ 
زازطُضٍ واباؾُ ضيَىؾىيَين ثًَىيػت زشٍ بُزضخإ بُط بططيَتُ بُض ُٖتا يُ ٓايٓسَ ناضَغاتٌ 

 يُو دؤضَ زووباضَ ُْبًَتُوَ. 
ٍُ ُٓوٍَ ضوويساوَ وا ضاوَضِوإ نطاوَ سهىَُتٌ عىمساٌْ بُّ ضؤشاُْ غعاٍ ُٓو " يُ ضواْط

نُغاُْ بسات, نُ زَغتًإ ُٖبىوَ يُو تاواُْْ ظََاُْتٌ ثاضاغتين ُٓو ُْغتىضيًاُْف بهات 
 نُ َاوٕ". 

"ُٓطُض سهىَُت ًَٖعٍ ثًَىيػيت يُبُضزَغت زاًُْ بؤ غعاٍ تىْسٍ تاواْباضإْ ثاضاغتين 
إ, زووباضَبىوُْوٍَ ضووزاوٍ يُو دؤضَ ُٓطُض ُٖبًَت, ُٓوَ سهىَُت يُ غُضيُتٌ ُْغتىضيُن

ُْغتىضيُنإ بطىاظيَتُوَ ؾىيًََٓهٌ زيهٍُ ْاو زَوَيُتٌ عىمساٌْ ُٖتا بتىاٌَْ بًاْجاضيَعٍْ 
 ُٓوٍَ يُضابطزوو ضوويسا زووباضَ ُْبًَتُوَ". 

ْاضزووَ, زََيٌَ: "طىْسْؿًٓاٌْ زيٌَ ضَغاّ ضاثؤضتًَهٌ بؤ ويًعيٌ  1847ٍ ناْىٌْ يهٌَُ 2يُ 
خاتىضيُ تىوؾٌ تاَيرتئ دؤضٍ ٓاظاض بىوُْوَ, بُ دؤضٍَ ٓاغين طُضًَإ يُ غُض ضاططتىوْٕ ٓاظاضيإ 
زاوٕ...". زيىإ ُٓؾُْسٍ ثًالٌْ ُٓو نىؾتاضَ تؤقًَُٓضٍَ زاْاوَ, ضَغاّ يُ نؤتايًسا زَيًٓايٌ زاوَ, 

 وايٌ َىغأل ثؿتطريٍ ُٓو نىؾتاضَ زَنات"نُ ْاٍَُ وايٌ َىغًٌَ ثًًَُ, بُوٍَ 
زواٍ نىؾتاضٍ تىؼنا ًَٖعَناٌْ بُزضخإ يُو ُٖضيَُُ نؿاُْوَْ خَُيهٌ تىؼنا  طُضِاُْوَ 

بُط ؾاآلويإ بطزَ غُضيإْ تىوؾٌ  آلْاوضُنٍُ خؤيإ, بُآلّ يُ زوايًسا ًَٖعَناٌْ ْىضوَي
ٍْ ثُيٌ طىْسْؿًُٓنإ يُالٍ نىضزَنإ تاآلٌْْ زيًٌ بىوُْوَ, بُ دؤضَٖا ؾًَىَ ٓاظاض زضإ, نُ
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بُزياض زَنُوتٔ, َُُٓف خَُيهٌ تىؼنا بًَذطُ يُ خاوَٕ قُآليُنإ ُْبٌَ ُٓواٌْ زيهُ ْاضاضٍ 
 ضَو بىوٕ بؤ ًَٓطإ. 

ٍ ناْىٌْ زووَّ غُباضَت بُ نىؾتاضَنٍُ بُزضخإ بُط )يؤضز باؽنطغؤٕ( ْاَُيُنٌ 6يُ 
وَٕ ؾهؤٍ بُضيتاٌْ بُوثُضٍِ ًْطُضاًُْوَ ٓاطازاضٍ زيهٍُ بؤ )ويًعيٌ( ْاضز: "سهىَُتٌ خا

 نىشضاوٍ ُّٓ زوايًٍُ ُْغتىضيُناُْ بُ زَغيت بُزضخإ بُط" 600بؤ 500
"يُ ُٓجناٌَ ُٓوَ بؤ سهىَُتٌ عىمساٌْ ضوووٕ بهُضَوَ, نُ يُ ٓاناٌَ ُٓو نىؾتاضَ ض 

هُ يُ بُضاْبُضزا ظياًَْهٌ طُوضٍَ َُتطغًساض يُ بُضشَوَْسيُناٌْ عىمساٌْ نُوتىوَ, ضىْ
ْاضَِظايٌ ضَمسٌْ ًًًٌَ ضاٍ طؿيت وآلتاٌْ ُٓوضوثٌ يًَهُوتؤتُوَ زشٍ زَوَيُتٌ عىمساٌْ. 
ضاغتُ وآلتاٌْ ُٓوضوثٌ بُضشَوَْسيُناًْإ يُ يُنجاضضُيٌ خانٌ عىمساًْسا زَبًُٓٓوَ, بُآلّ 

ٓاغت ُٓو  ُٓوَ ْاطُيًَُْت نُ طُيٌ ُٓوضووثٌ َُٖىويإ ُٓوَ تٌَ بطُْٕ بًَسَْط بٔ يُ
 نىؾتاضَ"

"ُٓطُض زَوَيُتٌ عىمساٌْ ضيَطط بٌَ يُ ناضَغاتٌ يُو دؤضَ, نُ وآلتاٌْ ُٓوضووثٌ ًْطُضإ 
زَناتْ ُٖغيت َطؤظايُتٌ يُ ُٓوضووثا بطيٓساض زَنات, َاََُيٍُ ؾاضغتاٌْ بهات, ُٓوَ 

يُ َػؤطُضنطزٌْ ًَُُٓ يُطُأل ُٓوَ زَوَيُتاٍُْ ٖاوضِائ بُضزَواّ زَبشن يُو غًاغُتٍُ ًَٓػتا 
ثًؿتًىاٌْ يُ يُنجاضضُيٌ زَوَيُتٌ عىمساٌْ, بُآلّ ُٓطُض ُٓو نىؾتاضَْ غًاغُتٌ 
وَسؿًطُضٍ بُضاْبُض ُْغتىضيُنإ بُضزَواّ بًَتْ ضيَططٍ يًَُٓنطيَتْ غعاٍ ُٓجناَسَضإ 

ٍَ ُْزضيَت, يُ ناتًَهسا ُٓو َاََُيُ وَسؿًطُضيُ بُضاْبُض ُْغتىضيُنإ بُ تًُْا يُ بُض ُٓو
َُغًششن, بُ ضاغيت وآلتاٌْ ُٓوضووثٌ َُغًشٌ زَوضوشيًََٓت, نُ ظؤض ٖاوغؤظٍ 
ُٓوناضَغاتُْٕ ظؤض ًْطُضأْ يُبُضاْبُض ُٓو َاََُيُ بُضبُضيُ ْاَطؤظايُتًٍُ وَنى نىؾتاض 
زَنطٍَ يُ غُض خانٌ عىمساٌْ. ُٓطُض ُٓو ُٖغتُ خطاثُ يُ ضيؿُوَ  بُضاْبُض زَوَيُتٌ 

ت, ٓاناٌَ باف ْابًَت, "طىَاٌْ تًَسا ًُْ, بُ ٖؤٍ ُٓو تاواٍُْ نطزويُتٌ عىمساٌْ زَضًَٖٓطيَ
سهىَُتٌ عىمساٌْ ثابُْسَ بُ غعازاٌْ تىْسٍ بُزضخإ بُط, ُٓطُض ضيَىؾىييَن تىْس 
ُْطرييَتُبُض, ُٓوَ ُٓغتَُُ ضاٍ طؿيت دًٗاٌْ قُْاعُت بهات, نُ سهىَُتٌ ُٓغتُْبىأل 

نات, نُ يُ غُض خانٌ ُٓو ضووٍ زاوَ, زياضَ نىضزغتإ ًٓساٍُْ ُٓو نىؾتاضَ بُنؤََُيُ زَ
زَنُويَتُ غٓىوضٍ خانٌ عىمساٌْْ بُضثطغًاضيُتٌ زَنُويَتُ غُض ؾاٌْ سهىَُت ُٖعنٍُُْ 

 خؤٍ بُ غُض ُٓو ْاوضاُْزا بػُثًًََٓت. 
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سهىَُتٌ عىمساٌْ يُ غُضيُتٌ بُ خًَطايٌ غعاٍ بُزضخإ بُطٌ خىيَٓطِيَص بسات, ُٓطُض  
يُوَ ضيَىؾىيَيت ثًَىيػت ُْططيَتُبُض, ُٓغتَُُ ضاٍ طؿيت دًٗاٌْ قُْاعُت بهات, يُو باضَ

ضىْهُ يُ غطوؾيت خىيٓطِيَصاٍُْ وَسًؿطُضٍ ُٓو نىؾتاضَ ظؤض ًْطُضأْ. سهىَُتٌ عىمساٌْ 
 نُ ًٓساٍُْ زَنات بُآلّ زَبٌَ ُٓوٍَ ثًَىيػتُ بًهات. 

)ويًعيٌ( ْاضزووَ, نُ ضَؾًس ثاؾا  )يؤضز باؽنطغىٕ( ْىغطاويَهٌ بؤ 1847ٍ ؾىباتٌ 1يُ 
يُو ضيػىايًُ ٓاطازاض بهاتُوَ, نُ يُ وآلتٌ ُٓوْ يُ غايٍُ سهىَُتٌ ُٓو ُٓجناّ زضاوَ, ُّٓ 
وايًٍُ زوايٌ َىغأل تاٖري ثاؾا زَغيت يُو ناضَزا ُٖبىوَ, نُ بُزضخإ بُط ُٓجناٌَ زاوَ, 

زَغتًإ يُو ناضَزا ُٖبىوَ, ُٓطُض ثًَىيػتُ زاوا يُ تاٖري ثاؾا بهات غعاٍ ُٓواُْ بسات نُ 
زَضواظٍَ باآل ًَٓػتا زَغتُوَغتاُْ يُ ًَٖطؾهطزُْ غُض بُزضخإ, ُٓوَ بُ ُٖض ضيَطُيُى يُ 
تىاْا زابًَت يُ غُضيُتٌ غعاٍ َُٖىو ُٓواٌْ زيهُ بسات, ضىْهُ يُبُضاْبُض ُٓو ناضٍَ 

ى بُ تًُْا بؤ نُغايُتٌ ويصزاٌْ َُٖىو زوًْا ًٓساٍُْ زَنات, ُٓطُض ًٖض ُْنات ُٓوَ ُْ
زَوَيُتٌ عىمساٌْْ بُضشوَْسيُناٌْ خطاخ ْابٌَ, بَُيهى زَبًَتُ ٖؤٍ زضوغتبىوٌْ ؾُوظاو ويَطاٌْ 
يُ ْاو ُٓو بُؾٍُ زَوَيُتٌ عىمساٌْْ زوايٌ بُ َُٖىو بُؾُناٌْ زيهٍُ واليُتُناٌْ زَوَيُتٌ 

زَظاْشن ُٓطُض ويَطاٌْ يُ وآلت  عىمساٌْ بآلو زَبًَتُوَ, زَبًَتُ بًاباًَْهٌ بٌَ خًَط, وَنى
 بآلوببًَتُوَ زَغُآلتٌ ؾطاواٌْ غىَيتإ بايُخًَهٌ ْابٌَ.  

ًَػتُض غتًؿٓؼ ْىغًىيُتٌ نُ َاضؾَُعؤٕ ُٖآلتىوَ بؤ وضٌََ  1847ٍ تَُىوظٍ 2يُ 
ًَٓطإْ زاواٍ ثُْآًَٖسَيٌ نطزووَ, بًػتىويُتٌ غىَيتإ زاواٍ نطزووَ بًَتُ ُٓغتُْبىأل,  –

اياٌْ باغُ نىْػىَيٌ ؾُضَْػٌ بًَُْٗين ناضزَنات بؤ زضوغتهطزٌْ باضوزؤخًَو, نُ وا ُٓوٍَ ؾ
يُ ُْغتىضيُنإ بهات بطِوايإ بطؤضِٕ بؤ ناغىيًو, ُٓونات زَياْجاضيَعٍْ ثًَطٍُ بؤ خؤٍ 
زضوغت زَنات, بؤيُ َُٖىو ُٖوَيٌ خؤَإ زَخُيُٓ طُضِ قُْاعُت بُ َاضؾَُعؤٕ بهُئ 

 ٌ عىمساٌْ. بطُضِيَتُوَ بؤ خان
يُ غُض ظاضٍ وايًُوَ زََيٌَ: ُٖواَيُنإ ُٓوَ زَطُئُْ,  1847ٍ تؿطيين يُنٌَُ 17يُ 

نُ ؾاآلوَناٌْ عىمساٌْ بؤ غُض نىضزغتإ غُضنُوتىو بىوَْ بُزضخإ بُطْ خإ َُػنىز 
: خؤيإ زاوَتُ زَغت ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ, بُآلّ )الياضز( ضاثؤضتًَهٌ بؤ )يؤضز( ْىغًىَو زََيٌَ

بُزَغتبُغُضاططتين بُزضخإ نًَؿُنُ بُ تًُْا بُ دًَطريبىوٌْ زَغُآلتٌ زَوَيُتٌ عىمساٌْ يُ 
ْاوضُ ؾاخاويُنإ نؤتايٌ ْايُت, ُٖضوَٖا الياضز زََيٌَ: نىضزغتإ ضاغتُوخؤ نُوتُوَ 
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بٓسَغيت سهىَُت, بُآلّ سهىَُتٌ عىمساٌْ ضووبُضِووٍ طريوططؾيت زيهُ زَبًَتُوَ بؤ 
 زُْوٍَ ُٓو باضزؤخُو ضانهطزٌْ باضٍ ٓابىوضٍْ بصيَىٍ يُو ْاوضاُْ. ٓاغايٌ نط

يُطُأل ُٓوَزا سهىَُت ضَظاَُْس بىوَ بؤ ثؿتًىاٌْ يُ ُْغتىضيُنإ بؤ ضظطاضبىوٕ يُ 
زيًٌْ نؤياليُتٌْ نؤنطزُْوٍَ خاُْوازَ ُْغتىضيُ ثُضاطُْسَنإ, بُآلّ َُتطغٌ ُٖض َاوَ بؤ 

ٍُْ َػىَيُإ بىوٕ يإ بُؾىوزضاوُْتُ َػىَيُاُْنإ, )غًَط طُضِاْسُْوٍَ ُٓو ٓاؾطَتُ زيال
نآْط( زَغُآلتساضاٌْ ٓاطازاض نطزؤتُوَ, نُ ُٓوَ َُغُيُيُنٌ ٓاَيؤظْ ططاُْ قػُ يُ شْٕ 

 ًََطزيَو بهطٍَ نُ ًَٓػتا ثًَهُوَ زَشئ.
ٌْ ٍ ُٓيًىٍ ؾُضَاٌْ وَظاضٍ زَضضىوَ بؤ وايٌ نىضزغتإ, نُ بُ زواٍ ُْغتىضيُ زي17يُ 

بعضبىوَناْسا بطُضِيَتْ ٓاظازيإ بهات. يُ زواٍ تًَهؿهاٌْ ًَٖعَناٌْ بُزضخإ بُط ًَٖعَناٌْ 
 سهىَُت ضُْسإ غُضؤى ٖؤظٍ نىضزيإ ططتْ ضَواٍُْ بُغسايإ نطز. 

زا زََيٌَ: ُْغتىضيُناٌْ دُظيطَو ضًاٍ تىضْ 1848ٍ سىظَيطاٌْ 2)ًًََٓػٔ( يُ ْىغطاويَهٌ 
وغاُْوٍَ زَيطَِقاُْ بىوُْتُوَ, ضىْهُ ظاْاياٌْ نىضزغتإ وضٌََ تىوؾٌ دؤضَٖا ضُ

بُيآْاَُيُنًإ زَضنطزووَ, زََئًَ بُ ثًٍُ يُنُّ ٖؤناضٍ ضووخاٌْ بُزضخإ ُْغتىضيُنإ 
بىوٕ, يُو بُيآْاَُزا زاوانطاوَ, نُ تاآلْهطزٌْ غاَاٌْ ُْغتىضيُنإ ضَوايُ, ُٖتا زاواٍ 

زضؤ يُ زش تؤَاضنطزووٕ بؤ ُٓوٍَ زاطايٌ بهطئَ, يُو َُٖيبُغرتاويإ بُؾايُزٍ زاٌْ بُ 
بُيآْاَُزا ٖاتىوَ, نُ ظياْطُياْسٕ بُ ُْغتىضيُنإ خًَطَو زَبٌَ زاواٍ بُ زضؤيإ يُ زش 

 تؤَاضبهطٍَ بؤ ُٓوٍَ  زاطاٍ ؾُضعٌ عىمساٌْ يُو باضَيُوَ بطِياضٍ يُ غُض بسات. 
زَنًَؿًَت بؤ ُٓو ضُوغاُْوٍَ تىوؾٌ ُٖضوَٖا نابسن )ؾًٌ( غُضجنٌ سهىَُتٌ عىمساٌْ ضا

ُْغتىضيُنإ بؤتُوَ يُاليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاًُْوَ, َُُٓف واٍ يُ )يؤضز باؽنطغتؤٕ( نطز 
 ْاَُيُى بؤ نابسن ؾًٌ بٓىغًَت, نُ ٖاتىوَ: 

"زََُوٍَ بُ َُٓريٍ ًْعاّ ضابطُيًُْت, نُ سهىَُتُ َُغًشًًُنإْ طُيُناًْإ ْاتىأْ 
َُغًشًًُناٌْ ٓاظَضبادناٌْ ًَٓطإ بًَسَْط بٔ, نُ بُ تًُْا يُبُض يُ ٓاغت ضُوغاُْوٍَ 

ُٓوٍَ َُغًششن زَضُوغًَٓطيَُٓوَ, بؤيُ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ َػىَيُإ ثابُْسَ بُضاططتين ُٓو 
ثًَؿًًَهاضياٍُْ بُضاْبُض نطيػتاُْناٌْ  غُض بُزَوَيُتٌ عىمساٌْ زَنطٍَ, ضىْهُ سهىَُتٌ 

تٌ َػىَيُاٌْ ُٖيُ, نُ بُ ٓاظازٍ يُ ثازؾاْؿًُٓنُيسا َُٖىو خاوَٕ ؾهؤٍ بُضيتاٌْ ٖاووآل
َاؾًَهٌ ٓايًًٓإ ُٖيُو نُؽ ْاتىاٌْ ٓاظاضيإ بسات, سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثازؾايُتٌ واٍ 

 زَبًًََٓت نُ سهىَُتٌ ؾا ضيَىؾىيَين طىجناو بططيَتُبُض بؤ ثاضاغتين َُغًشًًُنإ"
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ةي خوازةوةَإ ية ضةز ئةّ وزدةنازياْ 1851ي حوشةيساْي 11ية 
 ئةوةي َةضيخييةنإ زووبةزووي دةبٓةوة دةضت دةنةوٕ:  

ُ  200بؤ  150"بُّ زوايًُ  ُْغتىضٍ طُيؿتُٓ دؤضدًاو زاواٍ ثُغاثؤتٌ غُؾُضيإ نطز, ُٓوْا
ُبىوَ زاواٍ ناضيإ نطز, زَياْتىاٌْ يُ ضيَطٍُ ناضنطزُْوَ  يُو ًٓـْ ناضَ وَضظياٍُْ يُ دؤضدًا ٖ

إ يُ وَضظٍ ظغتإ زابشن بهُٕ, ُٖوَيًاْسا زاوا يُ وَظيط )ؾطيع( يُوٍَ خُضد ُ زَغتهىضتُناًْ ٌ خًَعْا
ُبُغتُ زاوايإ نطز ْاويإ تؤَاض بهُٕ, نُ َُغُيُيُنٌ  بهُٕ بؤ ثًَساٌْ ثُغاثؤضت, بؤ ُٓو َ

ٍُ خعَُتٌ َبُضايُتٌ يُ دًاتٌ ْاوْىغشن بؤ ثُغاثؤضت ضَوْا غُضباظٍ  ٓاغايًُ, بُآلّ نُ ضىوُْ بُضِيَى
, يُنًَو يُو َُغًشًًاُْ يُ ؾعيط  ُبىو يُطُأل غٌَ يُ نىضَِناٌْ ُزا ثًاويَهٌ ثري ٖ نطإ, يُ ْاو ُٓوْا
ُ, نُضٌ  َ بها, ضىْهُ ؾاضَظاٍ ناضوباضٍ غُضباظٍ ًْ ثاضِايُوَ يُ خعَُتٌ غُضباظٍ ضاوثؤؾٌ ٌي

ناضوباضٍ غُضباظٍ ٓاغاُْ, زاواناضيُنٍُ قبىأل ُْنطا, وَظيطٍ َُغًشًٌ ْاوبطاو طىتٌ: ؾًَطبىوٌْ 
ُٓضإ  ُْشنْ قاقاٍ ًب بُض ثًَه ُبُضْا ٍُ غُضباظيت زَنُّ, غٌَ طىؾُ ؾًَىَيُنٌ ًَٖٓاو ي ًَٓػتا ؾًَطٍ وْا

دُيسٍَ يُو َُغًشًًُ قىضِبُغُضَزا, زوايٌ بُ طاَيتُوَ ثطغًاضٍ يًَهطز, ًَٓػتا ضات ضًُ يُ  200
ُ خَُيهٌ تُوضيَع بىوٕ, ؾطيع يُ ضيَطٍُ وضٌََ ضازَغيت  غُض ناضٍ غُضباظٍ" "ظؤضبٍُ ُٓو نؤضُضْا

ُبىوْايُ نُؽْ ناضٍ زَغتطري زَنطزٕ, ناتٌَ َُغًشًًُناٌْ  نطزُْوَ ُٖتا بطريئَْ ُٓطُض ضاظٍ ْ
ػت يُ ْاناو ضىوُْ ثاؾكُآل".  )نىظوضو(ٍ ُٓو ُٖواَيُيإ ًب

ًًُناٌْ زواٍ ُٓوَ ْاَُناضٍ ظؤض زَغيت ثًَهطز يُ غُض ضُوغاُْوٍَ بُضزَواٌَ َُغًش
 وضٌََ بُ زَغيت ُٓؾؿاضخاًْاٌْ خاوَٕ ظَوٍْ بُضثطغاٌْ سهىَُت يُ تُوضيَع.

ُٖضيُى يُ )ًَػتُض ُٓيًػؤٕ(ْ  نىْػىأل )غتًؿٓؼ( بُ ؾًَىاظٍ غُضجنطانًَـ باغٌ ُٓو  
( غاآلٍُْ نطاوَ, 8ناضَغاتُ ٓاظاضزَضَيإ نطزووَ, يُ ْاو قىضباًُْنإ باغٌ نضًَهٌ تَُُٕ )

يريَ قُضظزاضٍ  30 القُيإ نطزووَ, َُغًشًًُنٌ زيهُ يُ بُض ُٓوَ نىشضاوَ نُ ثًَـ نىؾتين
ثًاويَهٌ َػىَيُإ بىوَ, ضيَطُ بُو َػىَيُاُْ زضاوَ يُ بطٍ قُضظَنٍُ بًهىشٍَ, ضىْهُ 

 َُغًشٌ بىو, يُ زواٍ غعازإ بُ ؾًَىٍَ زضِْساُْ نىؾيت. 
طَقاُْ باؽ نطاوَ, نُ تىوؾٌ يُويَسا ظؤض ضووزاوٍَ نىؾسنْ ضُوغاُْوَْ َاََُيٍُ زَي

َُغًشًًُنإ بىوَ, سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ زواٍ ُٓوٍَ ٓاطازاضٍ باضوزؤخٌ َُغًشًًُنإ بىو, 
 بَُيًًَٓسا ضيَىؾىيَين بُ ثُيُ بططيَتُ بُض بؤ بُضططٍ يُو باضزؤخُ تاَيُ.
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هىٌَ بُآلّ ٖؤناضٍ ُّٓ ظوَيُُ طُوضَيُ يُ غُض َُغًشًًُنإ زَطُضِيَتُوَ بؤ ياغايُنٌ س
نُ زََيٌَ: يُوناتٍُ َُغًشًًَو َػىَيُإ زَبًَت, َريات يُ خًَعاُْ َُغًشًًُنٍُ ثًَؿىوٍ 
خؤٍ زَططٍَ, ُٓو ياغايُ يُوناتُ ٖات نُ ٓاؾطَتًَهٌ ُْغتىضٍ َػىَيُإ بىو, زاواٍ َرياتٌ 

 يُ خاُْوازَ ُْغتىضيُنُ زَنطز. 
يين ناغؤيًهٌ ضوٌَ ؾُضَِْػٌ يُ ًَػًىُْضَ الظاضيُ ؾُضَِْػًُنإ يُ ًَٓطإْ ثًاواٌْ ٓا

 واليُتٌ دُظيطٍَ غُض بُ عىمساٌْ ضؤَيًإ ُٖبىوَ يُ وضوشاْسٌْ َػىَيُإ زشٍ ُْغتىضيُنإ. 
ْاَُيُنٌ بؤ )َػًتُض َؤضازٍ( ْاضزووَ, زََيٌَ: يُ  1857)يؤضز نًريْسوٕ( يُ َايػٌ 

ُضِابؤوَ(, زاواٍ نطزووَ َُٖىو ناتٌ طُضِاُْوٍَ ًَْطزضاوٍ ًَٓطاٌْ )نُ ثًَـ َاوَيُى يُ ًَٓطإ ط
ُٖوَيٌ خؤٍ غاتُ طُضِ بؤ البطزٌْ ُٓو ظوَيٍُُ يُ ُْغتىضيُناٌْ ًَٓطإ زَنطٍَ, ًَْطزضاوٍ 

 بُضيتاٌْ يُ ناتٌ طُضِاُْوٍَ يُ ًَٓطإ ضُْسإ زاواناضٍ يُو باضَيُوَ ثًَؿهُف نطزووَ. 
ػاٌْ  ط( نطز, نُ ضيَططٍ دايًُ ُْغتىضيُنإ يُ َىغأل َُٖإ زاوايإ  1857يُ ًْ يُ )غًَط نآْ

ا. زواٍ ُٓوَ )يؤضز  بهطٍَ يُو ظوَيٍُُ يًًَإ زَنطٍَ, ْىغدُيُنًإ يُو زاواناضيُ ْاضزبىو بؤ بُضيتاًْ
َ بؤ  ط( ْاضزووَ, زاواٍ يًَهطزووَ يُ ُٖوَيُناٌْ بُضزَوّا ٌب نًطيٓسوٕ( ْىغطاويَهٌ بؤ )غًَط نآْ

 َنطٍَ, نُ دًٌَ غُضجنٌ سهىَُتٌ بُضيتاًْايُ. البطزٌْ ُٓو ظوَيٍُُ يُ ُْغتىضيُنإ ز
خاوٌَْ ُٓو زاواناضيًاُْ خَُيهٌ تًاضٍْ بُضواضٍْ بؤتإْ ُٖناضئ, غهاآليإ نطزووَ يُو 

 ظوَيٍُُ يُ اليُٕ تىضىْ نىضزَناُْوَ يًًَإ زَنطٍَ.
ٍ يُطُأل ُٓوَزا ُٓؾؿاضيُنإ يُ وضٌََ بُضزَوأَ يُ ظوَيِ يُ ُْغتىضيُنإ, يُ تَُىوظ

)يؤضز ضاغأل( ْاَُيُنٌ بؤ )ًًََٓػٔ( ْىغٌ زََيٌَ: "يُطُأل ُٓوَزا ٓاَؤشطاضيت ْانُّ  1862
ضاغتُوخؤْ بُ ضَمسٌ يُ غُض ُْغتىضيُنإ بًًَتُ وَآلّ, بُآلّ الضعنإ ًُْ ُٖوَيُناٌْ خؤت 

 بسٍَ بؤ نَُهطزُْوٍَ ُٓو ْاخؤؾًاٍُْ تىوؾٌ ُْغتىضيُنإ ٖاتىوَ, نُ ًْطُضاٌْ نطزووّ".
آلّ يُطُأل ُٓوَؾسا ضُوغاُْوٍَ ُْغتىضيُنإ ضووٍ يُ ظيازٍ نطز, َُُٓف بُ ٓاظاضزاٌْ الؾُ بُ

إ يُ ضيَطٍُ َُٖيدَُيُتاْسٕ يإ زَغتبُغُضزاططتُٓوَ, يُو  سٌْ بُضزَواٌَ ٓاؾطَتُناًْ َت يإ ؾطِْا ًب
ُُْ غُض بريوباوَضٍِ ض َْػًًُنإ ُٖوَيًإ زَزا ُْغتىضيُناٌْ وضٌََ غ وٌَ ناغىيًو, ُٖتا ناتُف ؾُضِ

ُُْ ثاغاوٍ ضاوزيَطٍْ يُويَىَ ثًَطٍُ خؤيإ يُ ًَٓطإ ظياز بهُٕ, سهىَُتٌ ضوغٌ َُٖإ ٓاَاجنٌ  ه ًب
ُبُضزَّ سهىَُتٌ  ُبىوَ بُوٍَ ُْغتىضيُنإ غاتُ غُض بريوباوَضٍِ ضوٌَ ُٓضغؤزَنػٌ, ُٓوٍَ ي ٖ

ٌ زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاٌْ ٓاطازاض بهاتُوَ, بُضيتاًْسا َاوَتُوَ, ْاضزٌْ )غًَط ضاغٌ(َ, بؤ ُٓوٍَ بُ ضَمس
طٍَ.  غٓىوضيَو بؤ ضُوغاُْوٍَ ُْغتىضيُنإ زآب
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ْاَةيةني ئازاضتةي َيطتةز  1863ي تةَوشي 30)يؤزد( ية 
 )ئيًََطٔ( نسد، ئةَة دةقةنةيةتي: 

"يُ ظؤض بؤُْو بُ ضُْسإ ضيَطاْ يُ ؾىيَين دًاواظوَ ظاًْاضيٌ ظؤضّ ثًطُيؿتىوَ, نُ 
يُ بؤ ُٓو ظوَيٍُُ يُ ُْغتىضيُنإ زَنطٍَ, بُ ٖؤناضٍ َطؤظايُتٌْ غىوضبىوٌْ ٓاَاشَ

بُضزَواٌَ بُضيتاًْا يُ غُض البطزٌْ ُٓو ظوَيُُ, بُ تًُْا يُ بُض ُٓوٍَ َُغًششن, زَبٌَ بُ 
 ؾًَىٍَ ناضاتط بؤ نَُهطزُْوٍَ ُٓو ْاضِسُتًاُْ ؾؿاض زضوغت بهُيت.

ٌ يُ بُضشَوَْسٍ ُْغتىضيُنإ ُْٖطاوت َُٖيططتيبَ ُٓطُض يُ ضابطزوو بُ ؾًَىٍَ ْا ضَمس
 ُٓوَ يُطُأل طُضِاُْوَت زَبٌَ يُو باضَيُوَ بُ ضَمسٌ زاوا يُ زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاٌْ بهُيت". 

"وَنى طىيَبًػت زَمب, ُْٖسٍَ اليٌُْ زياضيهطاو ُْغتىضيُنإ زَخُُْ غُض بريوباوَضٍِ 
يًهٌ ضؤَاٌْ, زَبٌَ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ُٓطُض َُظُٖبٌ ٓاضغؤزَنػٌ يإ بريوباوَضٍِ ناغؤ

بُؾًَو يُ ُْوَناٌْ ْاضاض بهطٍَ بُ طؤضِيين بريوباوَضِيإ ُٓوَ ٓاناٌَ خطاثٌ بؤ سهىَُتٌ 
ًَٓطاٌْ يًَسَنُويَتُوَ, ُٓوَ بعاٌَْ يُ ٓايٓسَ ُٖضزوو سهىَُتٌ ضوغٌْ ؾُضَِْػٌ ُٓو 

ضٍ ْاوخؤٍ ًَٓطإ, سهىَُتٌ ًَٓطاًْـ طؤضِاْهاضيُ زَنُُْ زَضؾُت بؤ زَغتًَىَضزإ يُناضوبا
ُٓوَ بعاٌَْ, نُ ضاٍ طؿيت ُٓو وآلتُ ثاَيجؿيت ًٖض زَغتًَىَضزاًْهٌ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ 

 ْانات يُ ناضوباضٍ ْاوخؤٍ وآلتُنُيإ بؤ بُضَْطاضٍ زَغتًَىَضزاٌْ ضوغٌْ ؾُضَِْػٌ".
ُ ْعيهرتئ ناتسا ثُيىَْسٍ "يُبُض ُٓوَ نُ طُضِايتُوَ بؤ تاضإ يُ ضواْطٍُ ُٓو ْاَُيُوَ ي

بُ ؾاوَ بهُْ زَضباضٍَ َُغُيٍُ ُْغتىضيُنإ قػٍُ يُطُأل بهُ, بُوٍَ ُٖغت بهات 
سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ُٓو َُغُيُيٍُ بُ دسٍ وَضططتىوَ, زاواٍ يٌَ بهُ ؾُضَاًَْو بؤ غُضزاض 

ضيُناًْإ يُ تُوضيَع زَضبهات بؤ غعازاٌْ ُٓؾؿاضٍْ ُٓواٌْ زيهُ, ضىْهُ بُ تىْسٍ ُْغتى
ضُوغاْسؤتُوَ, ؾا بُ ؾُخػٌ خؤٍ غُضزاض ٓاطازاض بهاتُو, نُ ُٓطُض ُٓو ضُوغاُْوَيُ 

 بُضزَواّ بًَت زاواٍ زَنات"
"زاوا يُ نىْػىَيٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثازؾايُتٌ يُ تُوضيَع بهُ يُ غُض ُٓو ُْٖطاواٍُْ 

اضت بهاتُوَ, ُٖضوَٖا سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ زَيططيَتُبُض بؤ بُ تُْطُوَضىوٌْ ُْغتىضيُنإ ٓاطاز
 يُ ُٖضضٌ ُْٖطاويَهٌ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ زَيٗاوٍَ يُو بَُيًَٓاٍُْ يُو باضَيُوَ زاويُتٌ"
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ضاغتُوخؤ يُ زواٍ ُٓوَ ُٖواٍَ يُ بابُت ُْغتىضيُناُْوَ طُيؿتُ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ 
وو سهىَُتٌ )داليُ اؽنًهُ( نُ تىوؾٌ دؤضَٖا ضُوغاُْوَْ دًاناضٍ بىوُْتُوَ يُاليُٕ ُٖضز

ًَٓطاٌْْ عىمساٌْ"  يؤضز ضاغٌ يُ غُضيُتٌ بُ ضيَٓىَايٌ تاظَوَ بضٌَ بؤ ُٖضيُى يُ باَيىيَعخاُْ 
 بُضيتاٌْ يُ ُٓغتُْبىألْ وَظيطٍ غُضثُضؾتًاض يُ ًَْطزٍَ بُضيتاٌْ يُ تاضإ.

ٍ ٓاب ْىغطاويَهٌ زيهُ بؤ )بؤيؤض( ضَواُْ نطا بؤ ُٓوٍَ سهىَُتٌ عىمساٌْ 10يُ 
بهاتُوَ يُ غُض ُٓو تؤَُتاٍُْ يُاليُٕ ُْغتىضيُناُْوَ ُٖيُ يُ زشيإ ُٓوإ نُ  ٓاطازاض

زَضُوغًَٓطيَُٓوَ. يُْسَٕ زاواٍ يُ باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ نطز عايٌ ثاؾا ٓاطازاض بهاتُوَ, نُ 
سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ظؤض بايُر بُ باضوزؤخٌ ُْغتىضيُنإ زَزاتْ زَيُوٍَ ُٓو ْاضِسُتًُ بُ 

غُض ُٓوإ البضًَت, زاوا يُ باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ نطاوَ بؤ عايٌ ثاؾا ضووٕ بهاتُوَ,  خًَطايٌ يُ
بُضشوَْسٍ سهىَُتٌ عىمساٌْ يُوَزايُ ضاوزيَطٍ ُٓو نًَُُٓ ُْغتىضيُ بهات, زَوَيُتٌ 
عىمساٌْ ُٓوَ بعاٌَْ, نُ ضاططتين زؤغتايُتٌ ُٓو ُْغتىضياٍُْ يُ ْاو ٖؤظَ نىضزَ ياخًًُنإ 

 ُيُنٌ ططْطُ.زَشئ َُغُي
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 ئةو زَيٓوَايياْةي خوازةوة َْيسدزإ بؤ َيطتةز ئيًََطٔ
"ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُ غُض ضُوغاُْوٍَ ُْغتىضيُنإ يُ ًَٓطإ بُزَغتُإ طُيؿتىوٕ, ثًَؿرت 
يُ اليٌُْ زيهُؾُوَ بُ زَغت طُيؿتىوَ,  بؤيُ ثًَىيػتُ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ بُبٌَ زوانُوتٔ 

 ؿًًَهاضياُْ زابينَ".غٓىوضيَو بؤ ُٓو ثًَ
"بُآلّ غُباضَت بُو ُْٖطاواٍُْ نُ زَبٌَ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ بًططيَتُ بُض بؤ البطزٌْ ظوَيِ 
يُ غُض ُْغتىضيُنإ ثًَىيػتُ ُْٖطاوٍ ضونُفْ ْاضِؤؾٔ ُْبٌَ دًَبُدٌَ ُْنطٍَ, زَبٌَ 

وَ ثُْس بًَت بؤ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ زَضغًَهٌ بساتُ ُٓو ُٓؾؿاضياٍُْ ُْغتىضيُنإ زَضُوغًَُٓٓ
ُٓواٍُْ زيهُ. تهايُ بُ سهىَُتٌ ؾا ضابطُيُُْ ُٓطُض َُغًشًًُى يُ ْاو ًُٓجطاتؤضيُتٌ 
بُضيتاٌْ َػىَيُاًَْهٌ نىؾت, ُٓوَ َُغًشًًُ بهىشَنُ زَنىشضيَتُوَ, ياغا بُ َُٖإ ؾًَىَ 

 بُضاْبُض نىؾسن ثُيطَو زَنطٍَ, ٓايًُٓنٍُ ُٖضضًُى بًَت". 
بُدسٍ بًُوٍَ يُ ضؤشٓاوا ْعيو بهُوٍَ, بُآلّ زَبٌَ ُٓوَ الٍ ضوٕ  "وا بُزَضزَنُوٍَ ؾا

بًَت, نُ ًَٓطإ ْاتىاٌَْ ثًَطٍُ يُ ْاو طُالٌْ خاوَٕ شياضزا ُٖبٌَ ُٖتا ضيَطُ بسات ططوثًَو يُ 
ٖاوآلتًُناٌْ ططوثًَهٌ زيهٍُ ٖاوآلتٌ بُ ٖؤٍ دًاواظٍ ٓايًُٓوَ بضُوغًًََٓتُوَ, ططوثٌ 

 تٍُ َُٖإ ضاوزيَطئ, نُ ططوثٌ ظوَيُهاض ثًَىيػتًُتٌ" ظوَيًًَُهطاويـ ؾايػ
يُ غُض ُٓو ضيَٓىَايًاُْ )ًَػتُض ًًََٓػٔ( يُنًَو يُ ًَْطزَ بُضيتاًُْناٌْ يُ تاضإ بُ ْاوٍ 
)ًَػتُض دًًَشن( ْاضز بؤ غُضزاٌْ طىْسَناٌْ ُْٓسيؿاٍ, دًىى, تًا, غُضاالٕ, وآازا  يُ 

يساٌْ بُ تايبُت يُ غُض باضوزؤخٌ ُْغتىضيُناٌْ ُٓو وضٌََ, بؤ نؤنطزُْوٍَ ظاًْاضٍ َُ
ْاوضاُْ, ُٖتا زَيًٓا بًَت يُو ظوَيٍُُ يُاليُٕ ُٓؾؿاضيُناُْوَ زَنطٍَ زشٍ ُْغتىضيُنإ, يُ 

)ًَػتُض دًًَشن( ضاثؤضتًَهٌ وضزٍ بؤ )ًَػتُض ًًََٓػٔ( ْاضز يُ  1863َاْطٌ ناْىٌْ يُنُّ 
 غُض ُٓو بابُتُ. 

ٍَ ضاثؤضتُنُيسا ْاَُيُنٌ ٖاوثًَض ْاضزبىو, نُ نؤََُيًَو ضيَىؾىيَين بؤ َػتُض ًًََٓػٔ يُطُ
البطزٌْ ظوَيِ يُ غُض دىتًاضَ ُْغتىضيُنإ يُ خؤططتىوَ, سهىَُتٌ ًَٓطإ ؾُضَاًَْهٌ 
زَضنطزبىو بؤ زياضيهطزٌْ ُٓو بادُ ياغايًاٍُْ يُ غُض دىتًاضَ ُْغتىضيُناُْ, ُٓو ؾُضَاٍُْ 
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وتْ يُ باظاضِ خىيَٓسؤتُوَ. ُٖضوَٖا بؤ ُٓوٍَ بعأْ نُ ُٓو ؾُضَاُْ بؤ ٖؤظٍ ُٓؾاض يُ َعطُ
 زاٍُْ ْاضزووَ بؤ وضٌََ ُٖتا يُ ْاو طىْسْؿًُٓناْسا زابُف بهطٍَ.  150ناضٍ ثًَسَنطٍَ 

ْىغطاوٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بؤ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ طىظضاؾت يُ ثًَعاًْين بُضيتاًْا زَنات 
ىيُبُض, وا زياضَ غُضزاٌْ )ًَػتُض دًًشن( بُضٌَُٖ ُٖبىوَْ بؤ ُٓو ضيَىؾىيَٓاٍُْ ؾا طؤت

زاواٍ يًَهطاوَ يُوٍَ ضنًًََٓتُوَ, ُٖضوَٖا )ٓابىت( يُ ضاثؤضتًَهٌ ْىغطاوٍ ناْىٌْ يُنٌَُ 
زا زََيٌ: غُضَضِاٍ زَضنطزٌْ نؤََُيٌَ ضيَىؾىئَ يُ ثًَٓاو َاََُيٍُ بافْ زازطُضاُْ  1865

ؾًَىَيُنٌ طؿيت ضشيٌَُ زََاضطرياٍُْ نؤٕ بُضزَواَُو طؤضِاٌْ يُطُأل َُغًشًًُنإ, بُآلّ بُ
 بُ غُضزا ْاٖاتىوَ.  

غُضَضِاٍ طُيؿتين ضُْسئ غهاآل زشٍ َريظا ُْدُف عُيٌ, ًَْطزضاوٍ تايبُتٌ ؾا بؤ   
وضٌََ بؤ ضاوزيَطٍ باضزؤخٌ ُْغتىضيُنإ, )يؤضز ضاغٌ( ضيَٓىَايٌ تايبُتٌ يُو باضَيُوَ بؤ 

  -ووَ:)ًًََٓػٔ( ْاضز
"يُ ضاثؤضتْ ضُْسإ ْاَُزا ُٓوَ بُزَضزَنُوٍَ, نُ زَضنطزٌْ ياغاٍ ثُيىَغت بُ البطزٌْ 

يُاليُٕ سهىَُتٌ ؾاوَ, بُزاخُوَ ًٖض طؤضِاْهاضٍ  1863ظوَيِ يُ غُض ُْغتىضيُنإ يُ غاَيٌ 
 ضووٍ ُْزاوَ, ضىْهُ ُٓو ياغاياُْ بُ َُٓاُْتُوَ دًَبُدٌَ ُْنطاوٕ".

ؤٍ ثاؾايُتٌ ثؿتطريٍ ُٖوَيُنإ زَنات بؤ زانؤنٌ يُ "سهىَُتٌ خاوَٕ ؾه
بُزوازاضىًَْهٌ تُواوْ بًَطُضز يُ غُض َاََُيٍُ َريظا ُْدُف عُيٌ, زَبٌَ َُٖىو ظََاُْتًَو 
بؤ زازطايٌ نطزًَْهٌ ثاىْ ؾايػتُ ُٖبًَت, ُٓطُض زَضنُوت بُ ضاغيت َُٖيٍُ نطزووَ, زاوا 

 يَين زيهُ".بهُٕ بُضثطغًاضيُتُنٍُ بطىاظُْوَ بؤ ؾى
زَبٌَ بُوثُضٍِ تىاْا ناضبهُٕ بؤ زاْاٌْ نُغًَهٌ طىجناو بؤ غُضثُضؾيت دًَبُدًَهطزٌْ ُٓو 
ضيَىؾىيَُٓ سهىًَاٍُْ ُٖٕ بؤ البطزٌْ ْاضِسُتٌ يُ غُض ُْغتىضيُنإ, ُٖضوَٖا تهايُ زاوا يُ 

 سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ بهُ ضيَىؾىيَين ظياتط بططيَتُبُض يُو باضَيُوَ"
اواتإ يًَسَنُّ ٓاغايؿٌ ثًَىيػت بؤ ًَػًىُْضَ َُٓطيهًُنإ زابشن بهُْٕ "ُٖضوَٖا ز

 ثؿتطريٍ ُٖوَيُناًْإ بٔ يُ ْاو ُْغتىضيُ َُغًشًًُنإ"
" ُٓو ْاَاٍُْ طُيؿتؤتُ َٔ يُ غُض ُٓو بابُتُ, نُ طىظاضؾتُ يُ غهاآلٍ بُضزَواّ يُ   

َػىَيُاُْناُْوَ بُ ضاوثؤؾٌ غُض غًاغُتٌ زََاضطرياُْ, نُ يُاليُٕ زَضبُطُ ُٓؾؿاضيُ 
 سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ بُضاْبُض ُْغتىضيُ َُغًشًًُنإ طرياوَتُبُض "
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)ًَػتُض دًًشن( وضًٌََ بُدًًََٗؿت, يُطُأل طُضِاُْوٍَ ُٓو  1865"ثًَـ نؤتايٌ غاَيٌ 
 زووباضَ ُٓو غًاغُتُ غُضنىتهُضاٍُْ زشٍ ُْغتىضيُنإ غُض يُ ْىٍَ زَغيت ثًَهطزَوَ" 

ٌ بُضيتاٌْ بريخُضَوَيُنٌ ْاضز بؤ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْْ يُ غُض ُٓو بابُتُ سهىَُت   
)ًًََٓػٔ يهطيٓسٕ( ثًٌَ وابىوَ, ثًَىيػتُ َُغًشًًَو وَنى ْىيَُٓضٍ تايبُتٌ ؾا زابًَٓٔ بؤ 
ضاوزيَطٍ دًَبُدًَهطزٌْ ُٓو بطِياضاٍُْ ثُيىَغسن بُ البطزٌْ ظوَيِ يُ غُض ُْغتىضيُ 

ريْسٕ( بُ ثًَؿًٓاظَنٍُ )ًًََٓػٔ( ضاظٍ بىو, ُٖضوَنى )ًًََٓػٔ( زاواٍ َُغًشًًُنإ, )يؤضز  نً
يُ ؾا نطزبىو ثاضضُيُى ظَوٍ بساتُ ُْغتىضيُنإ ُٖتا باَيُخاٍُْ نًُْػُيُنٌ يُ غُض بًٓات 

 بًَٓشن, نُ ؾا بُو زاواناضيُ ضاظٍ بىو.
ٍُ ُْغتىضيُنإ يُ غُض ثًَؿًٓاظٍ زاْاٌْ ْىيَُٓضيَهٌ تايبُت يُ َُغًشًًُنإ بؤ َُغُي

يُ وضٌََ, ؾا بُوَف ضاظٍ بىوَ, ؾُضَاًْسا بؤ ُٓو َُبُغتُ ضاويَصناضيَو زابينَ, بُو َُضدٍُ 
 ًَهُضٌ سانٌُ وضٌََ بًَت. 

دُْابٌ ؾا وَنى ضاضَغُض بؤ ُٓو قُيطاُْ, نُ ناغؤيًهُنإ زَغتًإ بُ غُض نًُْػٍُ   
ٌ ْىيٌَ بؤ ُْغتىضيُنإ يُغُض يُ غُض )ٓاضزؾآٌ(زا ططتىوَ, ضَظاَُْسيٌ زَضبطٍِ نًُْػُيُن

 ثاضضُيُى ظَويُى زضوغت بهطٍَ. 
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غا بِسَيو ثازة دةبةخػَيت نة دةناتة ضةد يريةو )َيطتةز ئيًََطٔ(يؼ 
 ية ضةز ئةو بابةتة دةَيَي: 

"بُ بؤضىوٌْ َٔ زَبٌَ ثاؾاياٌْ وآلتاٌْ َُغًشٌ يُ ؾا ؾًَطَ بُخؿشن بٔ, ضىْهُ ُٓطُض 
َُغًشٌ يُالٍ خؤياُْوَ ثاَيجؿيت ُٓو َُغُيُيُ بٔ طىَإ ْآًًَََتُوَ  ثازؾاٍ واَلتاٌْ

 ناضيطُضٍ طُوضٍَ يُ غُض بُضشَوَْسيٌ دايًٍُ َُغًشًٌ ضوشُٖآلت زَبٌَ".
سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بُ بايُخُوَ يُ بُخؿؿٌ خاوَٕ ؾهؤ ؾاٍ طُوضٍَ ًَٓطإ زَضِواٌْ, نُ 

 ُو بُ ٓاؾهطا ياضَُتٌ بُخؿًُ ُٓو ناضَ. ثاضضُيُى ظَوٍ زياضيهطز بؤ باَيُخاٍُْ نًُْػ
ٍ ناْىٌْ يُنُّ ًَػتُض ًًََٓػٔ زاواٍ يُ وَظيطاٌْ ؾُضَِْػاو ضوغًاو زَوَيُتٌ 22يُ 

عىمساٌْ نطز ٖاوناضٍ بهُٕ بؤ نؤنطزُْوٍَ نؤَُى بؤ ُْغتىضيُنإ, وَآلٌَ َُٖىويإ 
يريَ ببُخؿًَت بؤ  80طابىو يُوباضَيُوَ باف بىو, َُُٓ يُ ناتًَهسا ًَػتُض ًًََٓػٔ تُخىيٌ ن

يريٍَ  50بًٓاتٓاٌْ نًُْػٍُ ُْغتىضيُنإ, زواٍ ُٓوٍَ بَُيطُْاَُناٌْ ْاضز باغٌ نطز, نُ 
بُخؿًىَْ )ًَػتُض زيهػٔ(ْ )ًَػتُض دًًشن(ْ )َػتُض ٓابىت( غُضو يريَيإ بُخؿًىَ, نُ 

اَاشٍَ ثًَسضا يريَيٍُ ٓ 80يريَ, بُؾًَو يُو بُخؿًُٓو بُؾًَو يُو  53َُٖىوٍ زَناتُ 
تُضخإ نطا بؤ ياضَُتًساٌْ ُٖشاضاٌْ ُْغتىضٍ, ًَُٓٓساضيَهٌ غٓسوم يُاليُٕ سهىَُتٌ 

زا ٖاتىوَ 1866ٍ ًْػاٌْ 26بُضيتاًُْوَ بؤ تُضخإ نطا ُٖتا ُٓو ثاضَيُوَ وَنى يُ ضاثؤضتٌ 
 يُ باْو زابينَ.

ىْ ضاغتطؤيُ, شَُْضاأل دًٗاْطريخاٌْ َُغًشٌ, نُ غُض بُ خاُْوازَيُنٌ ضَغُْٕ ثا
وَنى ًَْطزضاوٍ ؾا بؤ ناضوباضٍ ُْغتىضيُنإ زاْطاْ دًٌَ ضَظاَُْسٍ سهىَُتٌ بُضيتاًْايُ, 

 َُُٓف بَُيطُيُ يُ غُض ًْاظباؾٌ ؾا بُضاْبُض ُْغتىضيُنإ. 
)يؤضز نًريْسوٕ( يُ دًاتٌ وَظيطٍ زَضَوَ ْاَُيُنٌ ْاضز, نُ يُ ًَْىإ سهىَُتٌ 

 بهطيَت بؤ ٖاوثُعناًُْتٌ ُٓجنًًٌ. بُضيتاٌْْ عىمساٌْ ٓاَيىطؤضِ
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َػتُض ٓابىت ضاثؤضتًَهٌ يُ غُض ضؤَيٌ خطاثٌ ؾُضَاْطَِواٍ  1866ٍ ؾىباتٌ 17يُ 
ٓاظَضبادنإ ْىغًىَ, ٓابىت زََيٌَ: َري بُ تًُْا خؤٍ يُ ضيَٓىَايًُناٌْ ؾا طًٌَ ُْنطزووَ, 

 ضَاُْناٌْ بىوَ نطزووَ. بَُيهى َاََُيٍُ خطاثٌ يُطُأل ُٓو ْىيَُٓضٍَ ؾا, نُ َُٖيططٍ ؾُ
زواٍ ُٓوٍَ ُٓو ُٖواَيُ طُيؿتُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زاوا يُ َػًتُض ًًََٓػٔ نطا ُٓو 
ضاغتًُ غاتُ بُضزَّ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْْ ُٓطُض ثًَىيػيت نطز زاواٍ زيساضٍ ؾا بهات, ًَػتُض 

ضٍَ, نُ ياغا ًًََٓػٔ زاواٍ يُ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ نطز ضيَطُ بُو بُضثطغُ خؤدًًَُنإ ُْز
 ضووؾُٓنإ ثؿتطىٍَ زَخُٕ.

سهىَُتٌ بُضيتاٌْ َُٖىو ُٓو ضيَىؾىيَٓاٍُْ نىْػىأل ٓابىوتٌ خػتبىيُضِوو يُ ثًَٓاو 
 البطزٌْ ظوَيِ يُ غُض ُْغتىضيُنإ, نُ دًٌَ بايُخٌ سهىَُتٌ بُضيتاًْايُ.

َٕ بؤ ٓاَاش 1866و 1865ْ 1864يُاليُنٌ زيهُوَ ْاَُ ٓاَيؤطؤضِنطاوَناٌْ غاآلٌْ 
ضُوغاُْوٍَ َُغًشًًُناٌْ ًَٓطإ, بُآلّ نىْػىٍ ضَغاّ يُ َىغأل ٓاَاشٍَ نطزووَ بُ 
ْاضَِسُتٌ ظوَيٌُ َُغًشًًُناٌْ ظاخؤ بُ زَغيت ٖؤظٍ غٓسٍْ ٖؤظٍ طؤضاٌْ زاًْؿتىوٍ 

 خانٌ تىضنًا. 
ًَػتُض ًًََٓػٔ يُالٍ خؤيُوَ )ٓاضتٌ, تٌ, غؤًَػؤٕ(ٍ بؤ وضٌََ ْاضز  1866يُ ٖاويين 

ٍ ُٓيًىيٌ 3زَضخػتين ضاغتًُنإْ يُ ْعيهُوَ ضاوزيَطٍ باضوزؤخٌ ُْغتىضيُنإ بهطٍَ. يُ  بؤ
َُٖإ غاأل َػتُض غؤًَػؤٕ ضاثؤضتًَهٌ تريوتُغُيٌ بؤ تاضإ ْاضز, يُويَسا ُٓو ظوَيٍُُ, نُ 
يُ ُْغتىضيُنإ نطاوَ ضووٕ نطزبؤوَ, يُطُأل ُٓوَزا ضووزاوٍ تاظٍَ يُ غُض نىؾسن يإ 

ٌْ ُْغتىضيُنإ باؽ ُْنطزووَ, غُضَضِاٍ ُٖوألْ نؤؾؿُناٌْ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بؤ ٓاظاضزا
ضيَططتٔ يُ ضُوغاُْوٍَ ُْغتىضيُنإ, َاْاٍ واًُْ ُٓو ُٖضاغاْهطزٍُْ يُ ضووٍ زاضايًُوَ بُ 
غُض  ُْغتىضيٌْ َػىَيُاُْناُْوَ يُ اليُٕ بُضثطغُ خؤدًًَُناُْوَ ُٓجناّ زَزضٍَ وَغتابٌَ. 

َيٌَ: ؾا بُ دسٍ بُ زَضنطزٌْ ياغاٍ تاظَو ناضيطُض يُ غُض نؤْرتؤأل نطزٌْ َُٖىو غؤَػؤٕ زَ
 دؤضَناٌْ ضُوغاُْوَ بُضاْبُض ُْغتىضيُنإ بُضزَواَُ. 

يؤضز غتاًٌْ بُ ضيَطٍُ ًًََٓػٔ ضَظاَُْسٍ زَضبطِيىَ يُ غُض ُٓو ضيَطُيٍُ غؤَػؤٕ يُ 
تاًْا بهات بؤ ُٖوَيُ بُضزَواَُناٌْ دًاتٌ ُٓو تُخىيًٌ نطزووَ, نُ غىثاغٌ سهىَُتٌ بُضي

بؤ نؤْرتؤأل نطزٌْ ضُوغاُْوٍَ ُْغتىضيُنإْ ُٓوَ بُ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ بًٌََ, نُ ُٖوَيُناٌْ 
ؾاْ وَظاضَتُ ثُيىَْسيساضَنإ يُو بىاضَزا بُضظ زَْطخًَٓٔ, زَخىاظّ ُٓوَ بُ بُضثطغاٌْ ستُيٌ 

 غًاضيُتًُوَ ُْٖطاو َُٖيططٕ. ضابطُيًُْت بُ َُٖإ ضوسًُتٌ ُٖغتهطزٕ بُ بُضثط
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َاضؾَُعؤٕ يُ دًاتٌ َُٖىو ُْغتىضيُنإ ْاَُيُنٌ بؤ ثاثا َاض يىغـ يُ  1867يُ ؾىباتٌ 
َىغأل ْاضزووَ, زاواٍ يًَهطزووَ وَنى دايًٍُ ناغؤيًهٌ ضؤٌَ قبىَيٌ بهُْٕ ببًَتُ بُؾًَو يُ 

ُْطاوَ َُتطغًساضٍَ َاضؾ ُ ُٓو ٖ ػٍُ ضؤَا, طىَاٌْ تًَسا ًْ ًُْ َُعؤٕ ْاويُتٌ بُ ٖؤٍ ٖاْساٌْ ن
و بًَت(, بُآلّ ٖؤناضٍ غُضَنٌ يُو  َ غاَيؤًْ ؼ )زٌَب َْػًُناُْوَ بىوَ يُ َىغألْ غاَيؤًْ ًبُ ؾُضِ ضٖا
ُيُ بؤ ُٓو ثطِوثاطُْسَيُ بطُضِيَتُوَ, نُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ ًَٓػتا خُضيهٌ ْاضزٌْ  ُْٖطاوَ يُوْا

يإ بهات باز بسَٕ, يُناتًَهسا بُ ٖؤٍ ُٓو باضوزؤخُ غىثايُ بؤ ُٖضيٌَُ ُْغتىضيُنإ, ُٖتا ْاضاض
 بصيَىيُ غُختٍُ ؾُف غاَيُ بُ غُض ْاوضُنُزا تًَسَثُضِيَت بؤ ُٓوإ ظَػنُتُ. 

ُٖضوَٖا ثطِوثاطُْسَ نُ سهىَُت زَيُوٍَ َُٖإ ؾاآلوْ بؤ َُٖإ َُبُغت بباتُ غُض تىؼنا, 
تىؼنا ُٓو بادُيإ زاوَ, نُ زَنُويَتُ بُآلّ َاضؾَُعؤٕ بُ ضَغاٌَ ضاطُياْسوَ, نُ خَُيهٌ 

غُضيإ, بُآلّ زَضويَـ بُطٌ وايٌ ْهؤَيٌ ُٓو ؾاآلواٍُْ نطز, نُ بؤ غُض ْاوضُنُ ٓاَازَ نطابًَت, 
ُٖضوَٖا زَوَيُتٌ عىمساٌْ ْهؤَيٌ نطز يُ ثؿت ثطِوثاطُْسَيُنٌ يُو دؤضَ بًَت, ُٖتا بُضثطغاٌْ 

َُتطغٌ ُٖض ًَٖطؾًَو بُ بٌَ ٓاطازاضٍ زَضواظٍَ باآل ُٓجناّ  ُٓضظَضِؤّْ بُغساٍ ٓاطازاض نطزؤتُوَ, يُ
ضاثؤضتٌ تاظَ طُيؿتىوَ يُ غُض ضُْسإ زَغتسضيَصٍ تاظَ بؤ غُض  1868بسضٍَ, بُآلّ يُ تَُىوظٍ 

دىيُنُو َُغًشًًُناٌْ وضٌََ, ُٓوَ ثاَيٌ بُ سهىَُتٌ بُضيتاًُْوَ ْاوَ زاوا يُ ًَػتُض ًًََٓػٔ 
ظؤضٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُو ُٖواآلُْ ٓاطازاض بهاتُوَ, سهىَُتٌ  بهات ؾا يُ ًْطُضاًُْ

بُضيتاًْـ زاوا يُ ؾا زَنات ؾُضَاًَْو زَضبهات ُْى ُٖض غعاٍ ُٓو َػىَيُاْاُْ بسات, نُ 
زَغتسضيَصٍ زَنُُْ غُض دىيُنُو َُغًشًًُنإ, بَُيهى ْاضاضيؿًإ بهات قُضَبىوٍ زاضايٌ ُٓو 

 َغيت َىغًَُاُْنإ يًًَإ نُوتىوَ. ظياْاُْف بهطيَُٓوَ, نُ بُز
تايًؤض نىْػىَيٌ ُٓضَظضِؤّ غهاآلٍ نطزووَ يُ َاضؾَُعؤٕ نُ ُْغتىضيُ  1867يُ ُٓيًىيٌ 

ٍ ؾَُسيٓإ يُ واليُتٌ ُٖناضٍ آلثطؤغتاتُنإ زَضُوغًًََٓتُوَ, ُٖضوَٖا ؾًَذ عىبًَسوَي
َو بُؾًَو يُو نًُْػُيٍُ )ناتسضآًُ(يُنٌ نؤٌْ ُْغتىضيُناٌْ يُ طىْسٍ خاتىُْ غىتاْسوو

طؤضِغتاٌْ َُتطإْ قُؾُيُنٌ ُْغتىضيًإ يُ  آلنطزووَ بُ َعطُوت, ثًاوَناٌْ ؾًَذ عىبًَسوَي
نىضزَناٌْ ٖاْساوَ بؤ دُْط زشٍ ُْغتىضيُنإ, ُٖتا  آلْاوضُنُ تًَهساوَ, ؾًَذ عىبًَسوَي

 ظَويُناٌْ خؤيإ. زَغت بُ غُض نٍُْ ثٍُْ ظَويُناًْإ زابططْٕ بًاْهُُْ نؤيًُ يُ غُض
زاواٍ يُ ًَٖصا ُٓيًؤت نطز سهىَُتٌ عىمساٌْ ٓاطازاض  1867يُ َاْطٌ تؿطيين يُنٌَُ 

, ُٓو ُْٖطاواُْ بؤ ضاٍ طؿيت ُٓوضوثٌ آلبهاتُوَ يُ َُتطغًًُناٌْ ثًاواٌْ ؾًَذ عىبًَسوَي
ًَتُ ٖؤٍ ناضيطُضٍ خطاثٌ زَبًَت. ُٖوضَٖا ٓاشاوَ يُ ْاوضُ غٓىوضيًُنإ يُطُأل ًَٓطإ زَب
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َُٖيطريغاٌْ دُْطًَهٌ تاظَ يُطُأل ًَٓطإ, ٖاونات سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زاواٍ يُ ُٓيًؤت نطز 
َاضؾَُعىٕ ٓاطازاض بهاتُوَ, نُ وآلتاٌْ ُٓوضوثٌ ناتٌ خؤٍ بُ ثري يًَكُوَاوٍ ُٓواُْوَ ٖاتىوٕ, 

ُ تايبُت سهىَُتٌ نُ َػىَيُاُْنإ ُٓواًْإ زَضُوغاْسَوَ, بُآلّ يُ ٓايٓسَ وآلتاٌْ ُٓوضوثٌ ب
 بُضيتاٌْ ٓاَازَ ًُْ ُٓوناضَ بهات, ُٓطُض َاضغَُعؤٕ واظ يُ ثطؤغتاْيت ُْغتىضٍ بًٗيَنَ. 

زَضواظٍَ باآل يُ وَآلٌَ زاواناضٍ ًَػتُض ُٓيًؤت, نُ يُ  1867يُ َاْطٌ تؿطيين زووٌََ 
وايٌ ُٓضظَضِؤّ ْاضز, غُضَوَ ٓاَاشََإ بؤ نطز, ضيَٓىَايٌ تىْسْ ضاؾهاواٍُْ بُ ؾًَىٍَ ؾُضَإ بؤ 

 نُ غعاٍ ُٓو نُغاُْ بسات زَغتًإ ُٖبىوَ يُو تاواٍُْ يُو بطوغهُيُزا ٖاتىوَ. 
وَؾسيَهٌ نًُْػٍُ ثطؤغتاْيت غُضزاٌْ يؤضز غتاًٌْ  1868يُ ناْىٌْ زووٌََ غاَيٌ 

نطز, يازاؾتًَهٌ بُ ْاوًْؿاٌْ "زََاضطريٍ ًٓػالٌَ يُ ْاوضًاٍ ُْٖطٍ" زايُ, نُ باغٌ 
ًهاضٍ َاؿن ُْغتىضيُناٌْ ْاوضُنٍُ نطزبىو, وَظيطٍ زَضَوٍَ بُضيتاٌْ بَُيًَين زابىو, يُ ثًَؿًَ

 بُضشوَْسٍ ُْغتىضيُنإ يُالٍ سهىَُتٌ عىمساٌْ بًَتُ زَْط. 
يُ غُض ياضَُتًساٌْ زاضايٌ بؤ ضانطزُْوٍَ نًُْػٍُ  1867يُ تؿطيين زووٌََ 

يإ بُ بري يؤضز 1895ضَٖا ضووزاوٍ غاَيٌ ُْغتىضيُنإ يُ )طًطاض طؤضطشن( طؿتىطؤنطا, ُٖو
غتاًٌْ ًَٖٓايُوَ, نُ ُّٓ وتىويُتٌ "ٓىًََسّ وايُ يُوباضَيُوَ يُ زاٖاتىو ثاضٍَ ظياتط بؤ ُٓو 

 َُبُغتُ خُضز ُْنُئ, ضىْهُ ُٓغتَُُ ثُضيَُإ بُضططٍ يُو ُْٖطاوَ بهات".
َتٌ زَضَوَ يُ يُْسَٕ زَضباضٍَ ْاَُ طؤضِيُٓوَ يُ ًَْىإ ًَْطزٍَ بُضيتاٌْ يُ تاضإْ وَظاض

نطيػتاُْناٌْ وضٌََ زَغيت ثًَهطز, يُطُأل َُبُغيت ٓاؾهطاٍ ضوغًا بؤ غُثاْسٌْ ضاوزيَطٍ 
نطزًْإ. بؤضىوٌْ زيبًؤَاغُناٌْ ًٓٓطًًع يُ ًَٓطإ وايُ, نُ سهىَُتٌ ضوغٌ دسٍ ًُْ يُ 

ىيػيت ْاظاٌَْ طؿتىطؤٍ ضاوزيَطٍ ُٓواُْو َُٖيىيَػيت يُو باضَوَ باف ًُْ, ُٖوضَٖا بُ ثًَ
ٓاؾهطا يُ ًَْىإ ُٖضزوو سهىَُت بهطيَت زَضباضٍَ ُْغتىضيُنإ, ضىْهُ ضوغُنإ بُ ٓاؾهطا 
غىوضٕ يُ غُض ُٓوٍَ نُ ٓاضَظووياُْ ثاضيَعطاضٍ ُْغتىضيُنإ بهُٕ, ضىْهُ ُٓواُْ نطيػتًاٌْ 

 ضؤشُٖآلتٔ, بُ ضاٍ ُٓو ظياتط ُٓضنٌ ُٓواُْ ُْى ًَُُٓ. 
تايًُض ُٖواَيٌ زاوَ, نُ نىضزَنإ قُغاغاٍُْ ظياتطيإ  1868يُنٌَُ يُ تؿطيين 

خىيكاْسووَ, بؤيُ زَغتًَىَضزاٌْ زَضَنٌ يُو َُغُيُيُ ظؤض ثًَىيػتُ, تايًُض يًػتًَهٌ ظؤضٍ 
يُ غُض قىضِبُغُضٍ ُْغتىضيُنإ يُ َاوٍَ زوو غاَيٌ ثًَؿىو يُ زَغيت نىضز ٓاَازَنطزووَ, 

غُض َُضِْ َاْطاو ًَٖؿرتْ ويَطاْهطزٌْ ضُْسإ طىْسْ غىتاْسٌْ ؾُف يُواُْ زظيين ُٖظاضإ 
 نًُْػُو نىؾتين ُٖؾت ثًاو بُ ضيَطٍُ زضِْساُْو ؾطِاْسٌْ ؾُف ٓاؾطَتٌ ُْغتىضٍ. 
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ناتٌَ ًَػتُض ٓايبؤت طىيَبًػيت ُٓو قُغاغاُْ تاظَيُ بىو زاواٍ يُ زَضواظٍَ باآل نطز بُ 
ضُوغاُْوٍَ ُْغتىضيُنإ بُ زَغيت نىضزْ بُضثطغُ  خًَطايٌ ؾطيابهُوٍَ بؤ ضيَططتٔ يُ

خؤدًًًَُنإ, بُآلّ  وابُزياضزَنُوٍَ سهىَُتٌ عىمساٌْ بايُخٌ بُ ضووزاوَناٌْ ْاوضُنُ زاوَ 
بُ دؤضٍَ غُيس عُيٌ بُطٌ وَنى ْىيَُٓضٍ تايبُتٌ ْاضزووَ بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يُو َُغُيُيُ يُ 

 واليُتُ ُٓضًَُُْنإ. 
ابىت ضاثؤضتًَهٌ يُ غُض باضزؤخٌ وضٌََ ْاضزْ ٓاَاشٍَ زاوَ بُْ ٓ 1868يُ ٓابٌ 

 ضيَىؾىيَُٓ تاظاٍُْ يُاليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاًُْوَ يُ بُضشَوَْسٍ ُْغتىضيُنإ طرياوُْتُ بُض.
يُو ْىغطاويَهسا باغٌ ُٓو ٓاُْٖطٍُ نطزووَ, نُ  1868يُ َاْطٌ ناْىٌْ يُنٌَُ 

ُ ُٓضزؾآٌ ُٓجناّ زضاوَ, يُو ٓاُْٖطُزا شَاضيُى بُبؤٍُْ تُواونطزٌْ نًُْػُيُنٌ تاظَ ي
دايًٍُ ُْغتىضٍ ٓاَازَبىوْٕ ظؤض ثًٌَ زَيدؤف بىوٕ, يُنًَو يُ ٓاَازَبىوإ وتاضٍ زاوَ, 
طىظاضؾيت نطزووَ يُ زَيدؤؾٌ خؤٍ بُضاْبُض ُٓواٍُْ ثاضَيإ بُخؿًىَتُ زضوغتهطزٌْ ُٓو 

زووَ, يُ وتُيُنسا وتىيُتٌ: زضوغتهطزٌْ ُٓو نًُْػُ تاظَيُ, ْاوٍ ؾاو باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ بط
 نًُْػُيُ ططاْبُٖاتطئ زياضيُ بؤ ُٓوإ. 

يُ ضاثؤضتُنٍُ ًًََٓػٔ زا بُ باؾٌ ٓاَاشٍَ بُضضاو بُ ساَيٌ  1870يُ سىظَيطاٌْ 
عُيٌ خاٌْ غُضثُضؾتًاضٍ تاظَ,  آلُْغتىضيُنإ نطاوَ, َُُٓف زَطُضِيَتُوَ بؤ ضؤَيٌ عُبسوَي

ُٓو ثًاوَ َُغًشٌ ًُْ, بُآلّ زَيُوٍَ َُٖىو ُٖوَيُناٌْ يُ ثًَٓاو ًٓساضٍَ  يُطُأل ُٓوَزا
وضٌََ بُ ؾًَىَيُنٌ ثاىْ زازطُضاُْ غاتُطُضِ, َُُٓف ًْؿاٍُْ ُٓوَ ًُْ نُ ُْغتىضيُنإ 

 ًٖض طريططؾتًإ ًُْ, ْاضِسُتٌ ُٓوإ وَنى بُؾًَهُ يُ ْاضِسُتًُناٌْ ْاوضُنُ.
ٌ بُضضاو ًُْ يُ غُض باضزؤخٌ ُْغتىضيُناٌْ زَوَيُتٌ يُ ضاغتًسا ًٖض ثًَؿهُوتًَٓه

ُْغتىضيُنإ  1871عىمساٌْ, بُثؿتبُغسن بُ ضاثؤضتٌ تايًُض نىْػىأل يُ تؿطيين يُنٌَُ 
زَْاَيًَٓٔ بُ زَغت ُٓو ظوَيُُ طُوضٍَ بُضاْبُضيإ زَنطٍَ يُاليُٕ نىضزَنإْ ناضبُزَغتاٌْ 

 تىضى يُ ْاوضُنُزا. 
غاأل يُ ًَٓطإْ زَوَيُتٌ  36اٍ ًْطُضاٌْ ُْغتىضيُنإ بىوَ يُ َاوٍَ نُواتُ ُٓوَ تطاشيسي

عىمساٌْ, نُ ضُْسإ ضاثؤضتٌ ثُيىَغت بُو َُغُيُيٍُ يُ غُض ْىغطاوَْ يُو ضاثؤضتُزا 
 بآلونطاوَتُوَ.    

 ٖريتػًط, وَظاضَتٌ زَضَوَ
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FO.195/228 
   1844ي َازضي 8َوضأل 

 ةٕ غهؤي ثاغايةتي بةزيتاْياضرتاتفؤزد نآْط باَيوَيصي خاو 
َاضؽ زَطُيُمن, ثًَِ خؤؾُ  5ؾُضَؾُُْسّ بُوٍَ ُٖواَيٌ طُيؿتين ناًٌَ ُٓؾُْسٍ يُ 

ُْٖسٍَ يُو طؿتىطؤياُْ باؽ بهُّ, نُ يُ ًَْىإ ُٓوو بُزضخإ بُط يُ باضٍَ ُْغتىضيُناُْوَ 
ُض خانٌ ضووياْساوَ, ناًٌَ ُٓؾُْسٍ بُ بُزضخإ بُطٌ طىتىوَ: ُٓو ًَٖطؾٍُ بؤ غ

ُْغتىضيُنإ غىَيتاٌْ ًْطُضإ نطزووَ, ضىْهُ بُبٌَ ؾُضَاٌْ يإ ضَظاَُْسٍ غىَيتإ ْابٌَ 
بُزضخإ بُط ًَٖطف بهات, ُٖضوَٖا زَبٌَ َُٖىو زيًُنإ ٓاظاز بهاتْ نٍُْثُيُ زَغت 

ٌ بُغُضطرياوَنإ بطُضِيًََٓتُوَ, ْابٌ يُ ٓايٓسَف بُزضخإ بُط تُْط بُواُْ َُٖيضينَ, ناًَ
بُط زاواٍ يُ بُزضخإ بُط نطزووَ, ؾُضَإ بساتُ ظَيُٓأل بُط بُ خًَطايٌ يُ خانٌ 
ُْغتىضيُنإ بهؿًَتُوَ, بُزضخإ بُط يُ وَآلَسا وتبىوٍ: ُْغتىضيُنإ زَغتجًَؿدُضيإ 
نطزووَ, يُ زَغتسضيَصٍْ نىؾتين شَاضَيُى نىضزْ تاآلْهطزٌْ غاَإْ َُضِوَاآلتُناًْإ, ُٓو 

غُض ُْغتىضيُنإ بؤ تؤَيُنطزُْوَ بىوَ, بُزضخإ بُط بُ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ وتىو:  ًَٖطؾُ بؤ 
زيًٌ يُواُْ ٓاظازنطزووَ, نُ يُ دىويًََُطط زَغبُغُض بىوٕ, َُٖإ شَاضَف يُالٍ  200

ُٓوبىوَ زَياْطُضِيًََٓتُوَ, بُآلّ ُٓو زيالٍُْ بىوُْتُ َػىَيُإ بُؾًَهًاٌْ ْاضزووَ بؤ سُيُبْ 
 ْ زعنُؾلْ ْانطٍَ ُٓواُْ بطُضِيَٓسضيََُٓوَ.ُٓغتُْبىأل

َاَيٌ زَغبُغُضاطرياويـ بُ ؾًَىٍَ طؿيت َُضِوَاآلت بىوَ, نُ غُضباظَنإ يُ ناتٌ 
ُٓجناَساٌْ ضاالنٌ غُضباظٍ غُضيإ بطِيىْٕ خىاضزوويأْ, ُٓو نَُُ غاَاٍُْ زيهُف زَغيت 

ثًعَ,  4ُض ثًاويَو نَُرت بىوَ يُ بُغُضاطرياوَ بُ غُض غُضباظَناْسا زابُف نطاوَ, نُ بؤ ٖ
بُزضخإ بَُيًًَٓساوَ تُْط بُ ُْغتىضيُنإ َُْيُٓضينَ, بُو َُضدٍُ ُْغتىضيُنإ زوشَٓهاضٍ 
ُٓوإ ُْنُٕ, ُٖضوَٖا ٓاَازَيٌ زَضبطٍِ ظَيٍُٓ بُطْ ًَٖعَنٍُ بهؿًًََٓتُوَ, بُو َُضدٍُ 

ًَٖطؾًَو ببًَتُوَ, نُ يُ زواٍ زَوَيُتٌ تىضنٌ ٓاَازَيٌ خؤٍ ًْؿإ بسات بُضَْطاضٍ ُٖض 
ثاؾُنؿٍُ ًَٖعَناٌْ تىوؾٌ زَبًَت, يُ زواٍ ُٖوَيًَهٌ ظؤضْ بُضَُٖيػيت بًَُٖع يُ دُظيطَ 
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ُْغتىضٍ وَضبططٍَ, نُ ظؤضبُيإ  45ناًٌَ ُٓؾُْسٍ تىاٌْ ضَظاَُْسٍ يُ غُض ٓاظازنطزٌْ 
واُْ طُيػسن, بُآلّ يُ 40َٓساأل بىوْٕ ضيَههُوتبىوٕ ضَواٍُْ َىغًًَإ بهات. َُٓطِؤ 

بُؾُنٍُ زيهُ ثًسَضًَت غُض يُ ْىٍَ زواٍ طُضِاُْوٍَ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ؾطؤؾطابُٓوَ, ناًٌَ 
ُٓؾُْسٍ ْىيَُٓضٍ ْاضزَ الٍ بُزضخإ ُٖتا بُ ظوويٌ ُٓو ثًَٓذٍُ َاوَ ضَواٍُْ َىغًٌَ بهات, 

ؤضبُيإ َػىَيُإ ُٖضوَٖا ناًٌَ ُٓؾُْسٍ قػٍُ يُطٍَُ ياظزَ زيًٌ زيهٍُ ٓاؾطَت نطز, نُ ظ
بىوٕ, بُؾًَو يُواُْ َٓساَيًإ ُٖبىو. ْىيَُٓضَنٍُ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ضيَههُوت يُطَُيًاْسا ُٓو 
ياظزَ ٓاؾطَتُ يُ شيَط ضاوزيَطٍ بُضثطغإ يُ دُظيطَزا ضنًَُٓٓوَ ُٖتا ضيَٓىَايٌ زيهٍُ يُ 

زيٌ يُ  200ا ًَٓػتاف ُٓغتُْبىَيُوَ يُ غُض ٓايٓسٍَ ُٓوإ بؤ زيَت, َاضؾَُعؤٕ زََيٌَ: ُٖت
بُط َاوَ, نُ ُٓو ْهؤَيٌ يًَسَنات, بؤيُ طىَإ زَبُّ ُٖتا ًَٓػتاف  آلدىويًََُطط الٍ ْىضوَي

ُْٖسٍَ زيًٌ زيهٍُ ُْغتىضٍ يُ ْاوضُنُزا َابٔ, نُ زَظامن ُٖتا ًَٓػتا يُ ؾىيَين سُواٍُْ 
ًٌَ ُٓؾُْسٍ ُٓو ضاغتًُ بُزضخإ بُطًـ يُ )زيَطغُيُ( ُٖٕ, ُْٖسيَو يُواُْ يُ دُظيطَٕ, نا

ضاى زَظاٌْْ بَُيًيَن ثٌَ زاّ َُٖىو ُٖوَيٌ خؤٍ غاتُطُضِ, بُآلّ يُّ باضوزؤخُزا ْاتىاٌْ ظياتط 
يُوَ بهات, َػىَيُاُْ زََاضطريَناٌْ دُظيطَ ظؤض ًْطُضأْ يُ طُيؿتين ْىيَُٓضٍ سهىَُت 

ضاغتًسا خَُيهٌ دُظيطَ ظؤض  بؤ ْاوضُنُيإْ طُضاُْوٍَ ُٓو ُْغتىضيًاٍُْ َػىَيُإ بىوٕ, يُ
ًْطُضأْ يُ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ, تا ُْٓساظَيُى ُٓطُضٍ غُضَُٖيساٌْ ٓاشاوَ زَنطٍَ زشٍ ناًٌَ 
ُٓؾُْسٍ يُو ؾاضَ, ناًٌَ ُٓؾُْسٍ باوَضٍِ وايُ وا باؾُ يُو زؤخُزا ًٖض ضيَىؾىيَين زيهُ 

وَيُناٌْ بؤ ٓاظاز نطزٌْ زيًُ ُْططيَتُبُض, بُآلّ ٓاَازَيٌ خؤٍ ًْؿاْسا نُ بُضزَواّ بًت يُ ُٖ
ُْغتىضيُناٌْ زيهُ, يُ زياضبُنط ناًٌَ ُٓؾُْسٍ بَُيًًَٓسا بُ ٓاظازنطزٌْ زَ زيًٌ زيهُ, نُ 

 ثًَسَضًَت يُو ضُْس ضؤشٍَ زوايٌ طُيؿتزن. 
طُضِاُْوٍَ َاَيُ تاآلْهطاوَنإ ُٓغتَُُ ضىْهُ دًاواظٍ ظؤض ُٖيُ يُ ًَْىإ ُٓو ُْٓساظٍَ 

ٌَ يُطُأل ُٓوٍَ بُزضخإ بُط وتىويُتٌ غُباضَت بُ زيٌْ َاَيُ َاضؾَُعؤٕ زَيًَ
تاآلْهطاوَنإ, ناضيَهٌ ُٓغتُّ يُبُضزَّ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ زضوغت بىوَ, ُٓغتَُُ يُوَ تًَبطات 
ُٓو يُ غُضيُتٌ ضٌ بهات, بُزضخإ بُط خؤٍ بُ بُضثطؽ ْاظاٌْ يُ بُضاْبُض طُضِاْسُْوٍَ 

يُ ناتٌ ؾاالوَنُ بُغُض غُضباظَناٌْ زابُف نطزووَ, يًَطَزا  َاَيُ تاآلْهطاوَنُ ضىْهُ ُٓو
ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ْاضاضَ زاواٍ ضيَٓىَايٌ ظياتط بهات يُ ُٓغتُْبىأل بؤ ضؤًُْتٌ َاََُيُ يُطُأل 
ُٓو َُغُيُيُ. ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ثًٌَ وايُ ْاتىاٌَْ ضٌ تط بَُئًَ يُ بُزضخإ وَضبططٍَ نُ 

ُنُ ٓاظاض ُْزات, ضىْهُ َريٍ ْاوبطاو يُ ٓايٓسَ زَتىاٌَْ يُٓايٓسَ َُغًشًًُناٌْ ْاوض
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ضيَىؾىييَن زيهُ بططيَتُبُض بُضاْبُض ُْغتىضيُنإ, نُ ببًَتُ بًاْىو بؤ زَغتسضيَصٍ نطزُْ غُض 
 ُْغتىضيُنإ ضىْهُ بُزضخإ زَيُوٍَ يُ ْاوبصيىاًْسا ضُْسئ َُضز زابينَ.

خإ بؤ نؿاُْوٍَ ًَٖعَناٌْ يُ ْاوضٍُ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ْاتىاٌَْ ؾؿاضغاتُ غُض بُزض
ُْغتىضيُنإ ُٖتا سهىَُتٌ ْاوَْس بُ ُٓضنٌ خؤٍ َُٖيُٓغيتَ, ضىْهُ ُٓطُض بهًَؿًَتُوَ 
بؤؾايًُنٌ غُضباظٍ زضوغت زَبٌَْ َُغًشًًُنإ زَضؾُت وَضزَططٕ, بؤيُ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ُٓو 

بُط ْاتىأْ  آلاُْوٍَ ْىضوَيَُغُيٍُ ضَواٍُْ سهىَُت نطزووَ, ضىْهُ َُغًشًًُنإ ثًَـ نؿ
بطُضِيَُٓوَ بؤ طىْسَناٌْ خؤيإ, ثًَـ زوو ضؤش زوو َُغًشٌ يُ تطغٌ ظًَُْأل بُط ْاضاضبىوٕ 
ْاوضُنٍُ خؤيإ دًًََٗؿت, ُٖواأل ُٖيُ ظَيُٓأل بُط ضىاض َُغًشًٌ زيهٍُ يُ غًَساضَ زابٌَ 

ط زاواٍ نطزووَ, ُٖواَيٌ زيهُ ُٖيُ ضىْهُ ُْياْتىاًْىَ ُٓو ُْٓساظَ ثاضَيُ بسَٕ, نُ ظَيُٓأل بُ
بُط ُٖضضٌ خاُْوازٍَ ًٓػُاعًٌ ثاؾا َابىوٕ ططتىٌْ, نُ باونًإ  آليُنًَو يُ نىضَِناًٌْ ْىضوَي

يُنًَو بىوَ يُ غُضؤنُناٌْ َُغًشٌْ يُ غاَيٌ ضابطزوو يُ ناتٌ ًَٖطؾُناْسا نىشضابىو, نامت بُ 
ؤ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ نُ يُ الٍ خؤيُوَ بُزضخاٌْ ٓاطازاض ؾريِؤ ُْزاوَ, يُ خػتُٓضِووٍ ُٓو ضاغتًًاُْ ب

نطزبؤوَ غٓىوضيَو بؤ ُٓو نطزَواُْ زابينَ, ظاًْاضعنإ ثًَطُيؿت ؾُوٍ ضابطزوو ُْغتىضيُنٌ زيهُ يُ 
وآلتٌ خؤيإ ٖاتُٓوَ, زايوْ باوىْ زوو خىؾوْ غٌَ بطاٍ يُ ضيطٍُ َىغأل يُاليُٕ غَُُز 

َُُٓف يُ بَُُغيت ضاوتًرَبيين ُٓو نٍُْ ثٍُْ دٌْ بُضطُ  بُطُوَ يُ زَظُضٍ بُضواضٍ نىشضإ,
نٍَُُ ثًًَإ بىوَ,  يُ ناتًَهسا بُضواضٍ غُض بُ َىغًَُوَ ضَغاّ  ثًَؿرت ضُْسئ داض غهاآلٍ 
ُٖبىوَ يُ َاََُيٍُ غَُُز بُط, َاضؾَُعؤٕ غىثاغٌ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ نطز يُ غُض َاََُيٍُ 

ىطؤناٌْ ًَْىاًْإ ضوونُؾاُْ بىوَ, يُ ضاغتًسا ناًٌَ غُضقاَيٌ بُبُظَيًاُْ يُطُأل ُٓو, بُآلّ طؿت
غُضزإْ ضاوثًَهُوتٔ بىوَ, ناتٌ ثًَىيػيت ُْبىوَ تُضخاٌْ بهات بؤ يًَهؤَيًُٓوٍَ ُٓو 
طريوططؾتاٍُْ ُٖيبىوَ, ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ُٓو بُياًُْ غُضزاٌْ نطزّ, ثًٌَ ومت: زَبٌَ ثًَهُوَ 

ُغتىضيُنإْ ٓاَازَنطزٌْ ضاثؤضت يُو باضَيُوَ, ُٖتا بتىاٌَْ ُٖض ناضبهُئ بؤ ضاضَغُضٍ نًَؿٍُ ْ
 ًَٓػتا بًًَٓطٍَ بؤ ُٓغتُْبىأل. 

بُآلّ ُٖغتِ نطز ناًٌَ ُٓؾُْسٍ يُ َُٖىو ضَُْٖسَناٌْ ُٓو َُغُيُيُ تًَٓاطات, 
ثًَىيػتُ ُٓوَ بعاٌَْ َٔ يُو باضَيُوَ ًْطُضامن, نًَؿٍُ بُٓضَِتٌْ تانُ نًَؿُ ُٓوَيُ, نُ 

زضخإ بُط ْاتىاٌَْ بَُئًَْ ثُعناٌْ طىيَطِايَُيٌ بؤ غىَيتإ بُدسٍ وَضبططٍَ, ُٓو ناضَف بُبٌَ بُ
طىيَطِايَُيٌ نطزَيٌ بؤ غىَيتإ ْانطٍَ, َٔ يُو بطِوايُزاّ ُٖتا بُزضخإ ثاؾا ضنًَينَ َاضؾَُعؤْٕ 

هُوَ زَضواظٍَ باآل اليُْططاٌْ زَيًًٓا ْابٔ يُ ظوَيٌُ زضاوغٌَ َػىَيُاُْناًْإ, يُاليُنٌ زي
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ٓاَازَ ًُْ ًٖض ضيَىؾىيًََٓو بططيَتُ بُض بؤ ًَهُض ثًَهطزٌْ, يُ َُٖإ ناتسا َري بُزضخإ 
ثاؾا بُط بُ ًًَُٖين ًَٖعَناٌْ ظياز زَنات, بُآلّ يُوناتُف ظيازٍ نطزووَ نُ خَُيهًَهٌ ظؤض 

غيت نُوتىوَ يُ غُض يُ ُٖضيٌَُ َىغألْ زياضبُنط زيَُٓ الٍ ُٓو, ُٖضوَٖا بُٖؤٍ ُٓوٍَ زَ
بُط يُ دىويًََُططْ خإ َُػنىز يُ نآلؾٌ طىْسيَهٌ ْعيو ؾاضٍ  آلسػًابٌ زَغُآلتٌ ْىضوَي

وإ, َُبُغت يُ "ُٖآلتىإ"ٍ نىضز ُٓو طىْسًْؿًٓإُْ, نُ بُنؤَُأل يُ بُض بادٌ قىضغٌ 
بُضاوضز بُو سهىَُتٌ تىضنٌ ثُْايإ بؤ ْاوضُناٌْ شيَطزَغُآلتٌ بُزضخإ بطزووَ, ضىْهُ بُ 

 باداٍُْ شيَطزَغُآلتٌ ثاؾايُتًُناٌْ زَضووبُض, بادُناٌْ ُٓوٍَ ظؤض نَُرت بىوَ. 
 آلناًٌَ ُٓؾُْسٍ بريؤنٍُ الواظنطزٌْ بُزضخاٌْ ُٖبىوَ, بؤيُ ويػتىيُتٌ زؤغتايُتٌ ْىضوَي

بُطْ َُػنىزخإ َػؤطُض بهات بؤ الٍ سهىَُتْ بُزضخإ طؤؾُطري بهات. َُُٓف 
ًَهُض ثًَهطزٌْ بُزضخإ, ُٖتا زوايٌ يُ َُٖىو الوَ يُ زياضبُنطْ ُٓضظَضِؤّْ  ٓاغاْهاضيُ بؤ

َىغأل ًَٖطؾٌ بهطيَتُ غُض, ُٓو ًَٖطؾُف ُٖتا زواغطٍَ قىضغرت زَبٌَ, بؤيُ ًٓػتا خُضدٌ 
ثًَىيػت ُٖيُ بؤ ُٓو ًَٖطؾُ, بُ َاوَيُنُّ خُضدًُنٌ قىضؽ زَنُويَتُ غُض ًَعاًٍُْ بُتاَيٌ 

و ْاوضُيٍُ ٓاغًاٍ ْاضِسُتُ يُ غُض ًُٓجطاتؤضيُتٌ عىمساٌْ. تهايُ ُٓوَ سهىَُت, نُ ُٓ
تًَبطُٕ, نُ زََيًَِ ُٓطُض دُْط بؤ غُض بُزضخإ زوابهُوٍَ ُْى بُ تًُْا يُ غُض ُْغتىضيُنإ, 

 بَُيهى تًضىوٌْ ؾُضِ يُ غُض تىاْاٍ سهىَُتٌ تىضنٌ قىضؽ زَنُوٍَ.
ثًٌَ ومت نُ بُو ْعيهاُْ زَيُوٍَ بطُضِيَتُوَ بؤ  بُط نُوت, آليُ دُظيطَ ضاوّ بُ ْىضوَي 

دىويًََُطط, ناًٌَ ُٓؾُْسٍ يُ غُض زاواٍ ُٓو غُضزاٌْ ْاوضُناٌْ شيَطزَغُآلتٌ زَنات, 
ناًٌَ ُٓؾُْسٍ ثطغًاضٍ يًَهطزّ, ُٓطُض سُظزَنٍُ يُو غُؾُضَ ٖاوبُؾٌ بهُّ, يُ وَآلَسا 

عتاُْوَ بًَِ, بؤيُ ٓاطازاضتإ زَنَُُوَ نُ ٓايا ومت: َٔ زَيدؤف زَمب ُٓطُض بُ ثري زاواٍ بُضِيَ
 زَتىامن ُٓو باْطًَٗؿتُ قبىأل بهُّ يإ ْا؟

غطوؾيت ُٓو َُٖيىيَػتٍُ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ يُ غُض ُٓو نًَؿاٍُْ زيططيَتُبُض ْاظامن, بُآلّ 
زَظامن يُ ضيَطٍُ ثؤغتُوَ ْىغطاويَو زًََْطٍَ بؤ ُٓغتُْبىأل, بُآلّ بًَذطُ يُاليُُْ 

ىَْسيساضَنإ ْايُوٍَ بُ ْاوَضِؤنٌ ُٓو ضاثؤضتُ ٓاطازاض بٔ يُ غُض اليٌُْ بُضاْبُض, َُُٓف ثُي
 بؤ ُٓوَيُ بُ زووض مب ًٖض تًَهطرياًْهٌ باوٍ ًَْىإ خؤّْ ُٓو.         

 
 .ثٌَ خؤؾشاَيِ خعَُتهاضيَهٌ طىيَطؾايُيٌ ًَٓىَ مب

 زيبًؤ غتًَؿٓؼ
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 ِزَيص ضرتاتفؤزد نآْطبة
ٍ َايؼ بُ ًَٓىَ ضابطُيُمن, يُ 18ؾُضَؾُُْسّ ُٖوَيٌ طُيؿتين ؾُضيـ ثاؾا يُ 

ضاثؤضتُنُّ ُٓو طؿتىطؤيُْ ُٓوٍَ ضوويسا بؤتإ بُزياضزَخُّ, ُٓو طؿتىطؤيٍُ يُ ْاوضُيُنٌ 
ثًَؿرت زَؾتايٌ شيَطزَغُآلتٌ بُزضخإ ثاؾا يُ ًَْىإ بُزضخإ بُطْ ؾُضيـ ثاؾازا ضوويسا, 

ناًٌَ ُٓؾُْسٍ غُضزاٌْ دُظيطٍَ نطزبىو, بُزضخإ بُط ثًٌَ وتبىو, زَبٌَ يُطُأل ؾُضيـ 
ثاؾا ثًَهُوَ غُضزاٌْ دُظيطَ بهُٕ, ُٓويـ ُْطُضِايُوَ ُٖتا يُ غُض َُٖىو ُٓو زاواناضياُْ 
ضاظٍ بىو,  يُ غُض ُٓو بُيُنطُيؿتُٓ ضيَههُوتٔ, ؾُضيـ ثاؾا يُ ْاوضُيُنٌ غُسطاوٍ 

ًَو طُيؿتُ ؾىيَين سُواُْوٍَ بُزضخإ, يُطُأل طُيؿتين ؾُضيـ ثاؾا بُزضخإ بُط زؤَي
ضَمشاَيٌ يُ ؾىيًََٓهٌ ظؤض ْعَايٌ بؤ ٓاَازَ نطز, نُ يُ َُٖىوالوَ بُ ضَمشاَيٌ بضىى زَوضَ 
زضابىو, بُزضخإ بُط وتٌ: ُٓو ضَمشاآلُْ تُضخإ نطاوَ بؤ ُٓو ثًاواٍُْ يُ ناتٌ َاُْوَ يُ 

ؾازإ, ثاؾإ ًْطُضإ بىو يُؾىيَين ضَمشاَيُنٍُ خؤٍ, نُ ْعيو ضَمشاَيُناٌْ خعَُت ثا
زيهُيُْ زاواٍ نطز بؤٍ بطىاظُْوَ بؤؾىيًََٓهٌ بُضظٍ زؤَيُنُ, ثاؾا ُٓوٍَ ٓاؾهطا نطز نُ 
خًَىَتُناٌْ زيهٍُ زَضووبُضٍ ثطِٕ يُ ضُنساضاٌْ بُزضخإ بُط, ثاؾا ُٖغيت بُوَ ُْنطزبىو  

 2000ثًازٍَ يُ ْاو زؤَيُنُْ  500غىاضَْ  1500ثايُنٌ طُوضٍَ بُزضخإ ثاؾا غى
ضُنساضٍ يُ ًَٖعَ نىضزَنإ وَنى ثاغُواٌْ زؤَيُنُ يَُُٖىو الوَ زاْاوَ, بُ ؾًَىَيُى بُزضخإ 
يُ ناتٌ ْاضاضٍ بتىاٌْ بُؾطياٍ خؤٍ بهُوٍَ, بُآلّ ثًَىيػتُ ٓاَاشَ بُوَ بسَئ نُ ؾُضيـ 

ض نطزبؤوَ, نُ بَُُغيت ثاغُواٌْ يُ ناتٌ تًَجُضِيين يُ زَؾتايٌ ثاؾا ثًَؿرت َىغًٌَ ٓاطازا
ثاضضُ تؤثٌ َُيساٌْ بؤ بًَٓطٍَ, بُآلّ ثًَىيػتُ ُٓوَ بًًََِ, نُ ُٓو  3غىاضٍَ ضُنساضْ  800

ًَٖعَ ثًَىيػت ُْبىوَْ ًْطُضاٌْ يًَسَنُوتىَ, ضىْهُ ُٓو ضيَطُيٍُ ثًًَسا تًَسَثُضِٕ ظؤض ٓاضاَُ. 
يُ زواٍ طُيؿتين ؾُضيـ ثاؾا بُ بُزضخإ طُيؿت, بُثٌَ ُٓو بَُيطاٍُْ زواتط  بُآلّ ُٓو ًَٖعَ

 بًػتُإ ُٓو ضووزاوٍَ خىاضَوَ ضوويسا: 



 67 

زواٍ طُيؿتين ؾُضيـ ثاؾا بُ غُضباظطُ بُ ضُْس غُعاتًَو يُ طؿتىطؤٍ يُنٌَُ ًَْىإ 
ًٌ ُٓؾُْسٍ ُٓوو بُضزضخإ ثاؾا, يُوناتٍُ بُزضخإ ثاؾا يُ خًَُُنٍُ خؤٍ يُطُأل ناَ

زاًْؿتبىو, ثًاويَو ٖاتُ شووضْ بُ ضطثُ زاٍ بُ طىيٌَ بُزضخإ بُطْ ُٖواَيٌ طُيؿتين ًْٗيَن 
ًَٖعٍ بُضططٍ يُ َىغًَُوَ ثٌَ ضاطُياْس, ثًاوَنُ ٓاَاشٍَ نطز, نُ ُٓو ثًاوَ "َُبُغيت 

ٕ بؤ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ بىو يُ ٓاَازَناضيسايُ, بُزضخإ بُط خًَطا ضىوَ زَضوَْ ُٓغجُنُيا
ًَٖٓاوْ خؤٍ ٓاَازَ نطز بؤ بُضَْطاضٍ ُٓو ًَٖعٍَ يُ َىغًَُوَ زيَت, يُ َاوٍَ ضُْس 
خىيُنًَو غُزإ ثًاوٍ ضُنساضٍ اليُْططٍ بُزضخإ ضووٍ ضُنُناًْإ نطزَ خًَُُنٍُ ؾُضيـ 
ثاؾا, ناًٌَ ثاؾا بُزضخاٌْ زَيًٓانطزوَ, نُ بطُضِيَتُوَ خًَُُنٍُ خؤٍ, ضىْهُ باضوزؤخُنُ 

ُو شياٌْ يُ َُتطغٌ زاًُْ, يُنًَو يُ ؾُضَاْسَناٌْ ياوَضٍ بُ خًَطايٌ ٓاطازاضنطزَوَ, ٓاضاَ
نُ ُٓو ًَٖعاٍُْ يُ َىغًَُوَ زئَ ٓاطازاض بهاتُوَ بىَغسنْ بُضَو غُضباظطٍُ بُزضخإ ثاؾا 
ُْيُٕ, يُ نؤتايًسا ناًٌَ ُٓؾُْسٍ تىاٌْ بُزضخإ بُط قُْاعُت ثٌَ بهات بطُضِيَتُوَ بؤ 

نٍُ. ُٖتا ُٓوناتُ ؾُضيـ ثاؾا زاًْؿتبىو, غُضَضِاٍ ُٓوٍَ بُزضخإ ثاؾا ظؤض تطغاو خًَُُ
تىاٌْ ٖاوغُْطٌ خؤٍ ضابططٍَ, ؾُضيـ ثاؾا بُ بُزضخاٌْ وت: ًٖض ثًَىيػت بُ تطؽْ ؾًُشإ 
ْانات, ضىْهُ ًٖض ؾُضَاًَْهٌ بؤ ُْٖاتىوَ, بُزضخإ ثاؾا زَغتبُغُض بهات, ُٓطُض 

ىايُ ًَٖعَناٌْ بُزضخإ ثاؾا ُْياْسَتىاٌْ بُضَُٖيػيت بهُٕ. ًَُٖين ؾُضَاٌْ يُو دؤضَ ُٖب
طُضِايُوَ بؤ غُضباظطُنُو ًَٖعَناٌْ تىضنٌ بُ ٓاضِاغتٍُ غُضباظطٍُ بُزضخإ ثًؿطَِويإ 
ُْنطز, ُٖضوَٖا ضُنساضَناٌْ غُض بُ بُزضخإ بُط يُو خًَُُيُ زووض نُوتُٓوَ نُ بؤ 

يُى طىيًُ بُ َُٖيُ تُقًبا طُضَِالوشَو بًَػُضَوبُضٍ بآلو  ًَىاُْنإ ٓاَازَ نطابىو, ُٓطُض
زَبؤوَ, خىيًََٓهٌ ظؤض زَضِشا, بُ ٖؤٍ ظؤضٍ ًَٖعَناٌْ نىضز زووض ُْبىو ُٓو ًَٖعاُْ ؾُضيـ 
ثاؾاو ناًٌَ ُٓؾُْسيإ يُطُأل ًَىإْ ثاغُواُْناٌْ نىؾتبإ, بُآلّ ناضظاٌْ ناًٌَ ُٓؾُْسٍ 

طاضنطز, نُ قبىأل نطزٌْ ُٓجناَُناٌْ ُٓغتُّ زَبىو, ُٓطُض ُٓواٌْ يُ ناضَغاتٌ طُوضَ ضظ
ؾُضيـ ثاؾا ًْاظٍ ؾُضٍِ ُٖبىايُ َُٖيػىنُوتٌ دًاواظٍ ْىْسبا زَنطا ؾُضِ زَضؾُتًَو زضوغت 
بهات بؤ ضاطُياْسٌْ غُضبُخؤيٌ يُاليُٕ بُزضخاُْوَ, ببًَتُ ٖؤٍ ضاثُضِيًَٓهٌ طؿيت نىضزإْ 

بآلوبهاتُوَْ ضيَطاناٌْ ٖاتىضى يُ ْاوضُنُ غاتُ َُتطغًُوَ. سايُتًَهٌ ْآاضاٌَْ ْآؤقطَيٌ 
َُُٓ يُناتًَهسا  َُٖىو زَظأْ بُزضخإ ثاؾا ثًاويَهٌ بُزطىَاُْ, يُطُأل ُٓوَزا تىضى زإ 
بَُُزا ْأًَْ, يُو باوَضَِزاّ ؾُضيـ ثاؾا ُْخؿٍُ زَغتطرينطزٌْ بُزضخإ بُطٌ طُآلَيُ 

وَ بُض, َري بُزضخإ بُ ؾُضيـ ثاؾاٍ وت: ُْيىيػتىوَ ُٓو نطزبٌَ, ضيىؾىيَين يُزَطٌ ططتبى



 68 

ُْغتىضيُ َُغًشًاُْ ٓاظاض بسات, نُ ثُْايإ بؤ َىغأل بطزووَ, زَتىأْ بطُضِيَُٓوَ, ُٓو 
يُبُضاْبُض ثاؾازا بُضثطغًاضَ يُ ثاضغتين شياٌْ ُٓوإ, يُ ُٖض ؾىيًََٓو زَغيت نُوت 

طٌ يُ بُضثطغًاضيُتٌ يُ ٓاؾتًا البطزووَ, شَاضَيُى يُ زيًُناًْإ زَطُضِيًََٓتُوَْ ظَيُٓأل بُ
ضُنساضٍ خؤٍ بؤ ثاضاغتين باَيُخاُْ تايبُتًُنٍُ زنتؤض ططاْت بُدًًََٗؿتىوَ, نُ بُضِيعتإ 
زَظأْ نطاوَتُ قُآليُنٌ غُضباظٍ ثتُو, ُٓو ًَٖعاُْف زًَََُٓٓوَ ُٖتا ضيَٓىَايٌ يُ 

 ُؾًَهُ يُو واليُتُ.ُٓضظَضِؤَُوَ زَطات, ضىْهُ خانٌ غطيإ ب
ططاْت زوو ضاوثًَهُوتين يُطُأل ؾُضيـ ثاؾاو ضُْس ضاوثًَهُوتًَٓهٌ يُطُأل ناًٌَ 
ُٓؾُْسٍ ُٓجناَسا, ُٓو زوواُْ ُْى ُٖض بُضَُٖيػت ُْبىوٕ بَُيهى بَُيًَين ٓاغاْهاضياْسا بؤ 

قُْاعُتٌ ضاوثًَهُوتٔ يُطُأل بُزضخإ ثاؾا, ٖؤٍ ضَؾعنطزٌْ ُٓو زواُْ زَطُضِيَتُوَ بؤ 
بُزضخإ, نُ ْايُوٍَ يُ زيَطغُيُ ضاوٍ ثًًَإ بهُوٍَ يإ قبىَيٌ ْانات يُ ؾىيَين غُضَنٌ 
خؤٍ ثًَؿىاظٍ يُ ططاْت بهات, ضىْهُ ُٓو ثًاويَهٌ غُضباظيُْ بُزضخإ بُ ضاوٍ طىَاُْوَ 

ضَظووٍ زَضِواًَْتُ ُٓو غُضزاُْ, َُُٓ يُ ناتًَهسا ثًَؿىوتط ناًٌَ ُٓؾُْسٍ بُ زانؤنًُوَ ٓا
نطز غُضزاٌْ زيطغُيُ بهات, بُآلّ بُزضخإ قبىَيٌ ُْنطز, ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ ؾُضيـ ثاؾا 
ُٖواَيٌ زايُ بُزضخإ بُط, نُ سهىَُت ؾُيًُقًَو غُضباظ يُ غًىاؽ دًَطري زَناتْ بُؾًَو 

إ ثًَسا يُو ًٖعاُْ زًََْطيَتُ زياضبُنطْ َىغأل, غُضزاٌْ ططاْت بُو باضوزؤخُ نُ ثًَؿرت ٓاَاشََ
ًٓٓطًًع َُبُغتًُتٌ ضيَىؾىيَين غُضباظٍ زشٍ بُزضخإ بطرييتُبُض, ُٖضوَٖا ُٓو ٓاَاشَيٍُ 
ؾُضيـ ثاؾا بُ ثًَهًَٗٓاٌْ ؾُيًُقًَهٌ غُضباظٍ زَنطٍَ بُالٍ بُزضخاُْوَ وا يًَو بسضيَتُوَ, بؤ 

ُٓو غُضزاٍُْ نؤنطزُْوٍَ ظاًْاضٍ غُضباظيُ يُ غُض ضيَطاٍ ططْطٌ ًَْىإ زيطغُيُو دُظيطَ, 
ؾُضيـ ثاؾاو ناًٌَ ُٓؾُْسٍ بؤ الٍ عًَُس ططاْت طىَاٌْ بؤ بُزضخإ زضوغت نطز, بؤيُ 

 ثًَىيػتُ ضيَىؾىئَ ُٖبٌَ ُٖتا ناضيطُضيٌ يُ غُض ٓاغايـْ ٓؤقطَيٌ ْاوضُنُ زضوغت ُْنات.
  

 ٍ َايؼ َىغًٌَ بُ ٓاضِاغتٍُ ُٓضظَضِؤّ بُدًًََٗؿت.12عًَُس ططاْت يُ 
 تهاضٍ طىيَطِايُألزَيػؤظْ خعَُ

 ٓاض, زيبًؤ, تطيؿاْس
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 1881-1880ي ْةٖسي  آلبصوتٓةوةي غَيخ عوبَيدوَي

  ،FO 7/12/1882ْاَةيةى بؤ: 
َسَيآل ُٖآلتىوَْ زووباضَ طرياوَتُوَ, ؾًَذْ زوو يُ  ؾازَامن ُٖواَيتإ ثَِ بسَّ نُ ؾًَذ عىًب

سَغيت ثاغُواٌْ ًَٖعَنـــاٌْ عىمساٌْ  شن يُّ َُٖىو نىضَِناٌْ يُ ٓب َبىوٕ بؤ َىغٌ, ُٖتا بتىْا بُضِيَى
ًَطئ بؤ ُٖناضٍ ُٖتا يُوٍَ  ُُْ ُٓجناًََو, بطِياضَاْسا َريظا دُوازخإ ٓب ُ بط ُٖواَيُ يًأَلْ تًَهطرياوْا

 ثُيىَْسٍ بُ َىغا ثاؾاٍ ؾُضَاْسٍَ غُضباظيًُوَ بهاتْ ضاغتًًُنإ ضووٕ بهاتُوَ.
ضاوٍ َىغا ثاؾاْ َػتُؾا ثاؾا )زوو ؾُضَاْسٍَ ضاثؤضتٌ َريظاخإ نُ بُ ْاٍَُ ًَْطز

غُضباظٍ عىمساْشن يُ ُٖناضٍ. و( يُ وضزَناضيُناٌْ زَيًٓاَإ زَناتُوَ يُو باضَيُوَ 
 -ْىغًىيُتٌ:

يُ زواٍ ُْٖسٍَ خؤخاؾآلْسْٕ ُٖوَيٌ زواخػتين غُؾُض بؤ َىغأل, ؾًَذ عىبًَسوَيآل ضاظٍ 
ٌ غىَيتإْ ضُْس غُضباظيَو غُؾُض بهات. ناتًَو بىو بُ ياوَضٍ ناًٌَ بُط ًَْطزضاوٍ تايبُت

طُيؿتُٓ طىْسٍ ؾُبتإ, نُ ْاوضُيُنُ ثطَِ يُ ٖؤظَ نىضزَناٌْ اليُْططٍ ؾًَذ, يُوٍَ ؾًَذ بُ 
بًاْىوٍ ُْخؤؾٌ ٖاوغُضَنٍُْ بًاْىوّ زيهُ غُؾُضَنٍُ ضاططت, بُو ًٖىايٍُ نىضزَناٌْ 

 ْ يُ زيًٌ ضظطاضٍ بهُٕ.ُٓو ْاوضُيُ ثُيىَْـــــسٍ ثًَىَ بهُٕ بؤ ؾؤضِف
ناًٌَ ثاؾا بؤٍ زَضنُوت ؾًَذ ْايُوٍَ يُ غُؾُضٍ َىغأل بُضزواّ بٌَ, ُٖضَِؾٍُ صنَ  

نطز, نُ ضيَىؾىيَين تىْس بططيَتُ بُض, َُُٓ واٍ يُ ؾًَذ نطز زاوا يُ غُضؤى ٖؤظَناٌْ 
"يُنًَو ْاوضُنُ بهات ناًٌَ ثاؾاْ غًًَُإ ثاؾا بططٕ. يُو َاوَيُزا نىضٍِ سُغُٕ بُط 

بىوَ يُاليُْططاٌْ ؾًَذ عىبًَسوَيآل" ُٖوَيٌ نىؾتين ناًٌَ ثاؾايساوَ, ترييَهٌ يًَساْ 
غاقؤيُنٍُ زضِا, بُ غُيطٍ ضظطاضٍ بىو, بُآلّ ٓاظاضٍ ثَِ ُْطُيؿت, بُو ؾًَىَيُ غُضباظْ 
ُٓؾػُضَ تىضنُنإ بىوُْ زيٌ يُ الٍ ؾًَذ. ثًَـ ُٓوٍَ عُبسويكازضٍ نىضٍِ بُ ضِووزاوٍ 

بتإ بعاًَْتْ ًَٖعيَو بؤ ضظطاضنطزٌْ باونٌ بًَٓطٍَ, ناًٌَ ثاؾا بُ بُضتًٌ زوو نُغٌ ْاضز ؾُ
ُٖواأل بسَُْ َىغا ثاؾاْ َػتُؾا ثاؾا ُٖتا بُ ظوويٌ ًَٖعيَهٌ غُضباظٍ بًَٓطُْ ْاوضُنُ, ُٖض 
 يُو َاوَيُزا ؾًَذ عىبًَسوَيآل غُض يُ ْىٍَ خؤٍ ٓاَازَنطزَوَ بؤ ؾؤضِؾٌ نىضزٍ, بؤ ُٓو
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َُبُغتُ ثُيىَْسٍ بُ ٖؤظَناُْوَ نطز, بُآلّ خًَطا ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ طُيؿتُٓ ْاوضُنُ, 
 ؾُبتإْ ؾًَذ عىبًَسوَيآل طَُاضؤزضإ. 

ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ بُ تؤخ يُ ؾُبتاًْإ زاْ ْعيهٍُ زوو غُز نُؽ يُ ًَٖعَناٌْ ؾًَذ 
بًَٓطيَتُ زَضَوٍَ قُآلْ ٓاآليُنٌ غجٌ عىبًَسوَيآل نىشضإ, ؾًَذ ْاضاضبىو يُنًَو يُ اليُْططاٌْ 

بُضظ بهاتُوَ, بَُُ ؾًَذ ويػيت خؤٍ بُ زَغتُوَ بسات, بُ َاوَيُنٌ نُّ يُنًَو يُ 
ُٓؾػُضَناٌْ غىثا بُ ْاوٍ سىغشن ثاؾاوَ بُضَو قُآل ٖاتْ ؾًَذ عىبًَسوَيآل ٖاتُ زَضَوَ زاواٍ 

ّ نًَؿاْ تؿٌ نطز بُ ضووٍ ؾًَذ, خؤبُزَغتُوَزاٌْ نطز. سىغشن بُط بُ ًَٖع بُغُضغُضيسا ضا
 بؤ غىنايُتٌ ثًَهطزٌْ زاواٍ يًَهطز يُ ْاوَضِاغيت نؤََُيُ غُضباظَنُ ضاوَغيتَ. 

سىغشن ثاؾا ناًٌَ بُطٌ ضظطاض نطزْ باّ زايُوَ بُالٍ ؾًَذ, نُوتُ دىيَٓسإ بُ ؾًَذ, 
َُتٌ بسات, بُآلّ ُٓو بُ"ًَٓعيسٍ"ْ "بُضاظ" غىنايُتٌ ثًَهطز, ؾًَذ ضووٍ يُ ناًٌَ بُط نطز ياض

وتٌ: ُٖتا ًَٓػتا غُضنؤٍُْ ظؤض نطاوّ يُ غُض ضيَعْ َاََُيٍُ باف يُطُأل تؤ. بُؾًَدٌ وت: نطزَوَ 
ْاؾريُْناْت ؾايػتٍُ يًَبىوضزٕ ْشن, دىييَن بُ ؾًَذ زا بُوٍَ: يُ بُضاظ خطاثرتٍ. َىسَُُز غازقٌ 

َسوَيآليإ زَغت بُغُضزاططتْ ًَٖػرت 300نىضٍِ ؾًَدًـ طرياْ ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ باضٍ  ٍ ؾًَذ عىًب
ُبتاًْإ تاآلٕ نطز. ُٓو نىضٍَِ سىغشن بُطًإ ططت, نُ ثًَـ َاوَيُى بُ تري  نُيىثُيٌ خَُيهٌ ؾ
ُٖوَيٌ نىؾتين ناًٌَ بُطٌ زابىو, َُال ُٓػنُزيؿإ ططت, نُ يُنًَو بىو يُو ظاْاياٍُْ زَضغٌ 

َسوَيآل وتبؤ وَ يُ ُْٖطٍْ ًُٓاٌَ َعطُوتٌ ُْٖطٍ بىو. ُٖضوَٖا قاضْ ؾُضعٌ بُ نىضَِناٌْ ؾًَذ عىًب
زَغيت ؾًَذ عىبًَسوَيآليإ بُغتُٓوَْ بُ بُ غىنايُتًُوَ بُ غىاضٍ نُضْ بُ ًَٖعْ ثاغُواٌْ 
ُوَ بطزيإ بؤ َىغأل. وَٖاب ُٓػنُز بُزضخإْ غُضؤى ٖؤظَ نىضزَناٌْ اليُْططاٌْ ؾًَذ  عىمساًْ

ػيت ضِ بُ غُض باونٌ ٖاتىوَ ْاضاض خؤٍ بُزَغتُوَزاْ زاواٍ َُٖىو طريإ. ؾًَذ عُبسويكازضيـ  ًب
ٍُ َىغًًَإ نطز. بُو  ِ نطز بآلوٍَ صنَ بهُٕ. ًَُٓؿًإ ططتْ يُطُأل باونٌ ضَوْا يُ اليُْططْا
َُاَيُنٍُ بُ ًَٖعْ غُضباظٍ تُواوَوَ بُ  ؾًَىَيُ زواٍ ُٓجناَساٌْ خؤيإ يُ طىاغتُٓوٍَ ؾًَذْ ٓب

ُوَ. غُالَُتٌ طُياْسياُْ  َىغأل َىغاْ َػتُؾا ثاؾا بُ يُنُ غُضباظيُناًْاُْوَ طُضِْا
ًَٓػتا ؾاٍ ًَٓطإ بُ بًػتين ُٓو ُٖواَيُ ظؤض زَيدؤؾُ, ناضوباضٍ ًْىإ ُٓو زوو وآلتُ 

 زَطُضِيَتُوَ باضٍ ٓاغايٌ خؤٍ. ًَٓـ زَبًَت بؤ ضاثُضِاْسٌْ ُْٖسٍَ ُٓضى بضُُ تُوضيَع.
                                                         

 واشؤ: َـــــــريظا دُوازخإ
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 ضاوثيَكةوتييَكي ميَروويي داىطقة لةطةأل شيَخ عوبيَدولآَل

 .1441ان فـةزماىدةي زاثةزيين كوزدضت
 

 

  ش1/1/1881تـةوزَيص/ 

 441/60وةشازةتي دةزةوة، ذَازةي دؤضية 

 ــ شؤز َْٗيين23ذَــــــازةي بةَيطةْاَة 

 وزةّ ئريأل ئؤف نساْفألطة
ٓاَاشََإ بؤ َُغُيٍُ ؾًَذ عىبًَسوَيآل نطزبىو,  27ثًَؿرتْ يُ يازاؾتٓاٍَُ شَاضَ 

يُطُأل ُٓوَزا ؾُضَؾُُْسٍ بىو بؤ َٔ ثاض ْاَُّ بؤ ْاضزٕ, ًَٓػتاف ٖؤناضٍ َاُْوَّ ُٓو 
نإ غُْطٌ ؾُضَؾُيُ يُ ُٓغتُْبىأل ضاوّ بُ ؾًَذ بهُوٍَ, يُّ ضؤشاُْْ يُ ْاوَْسَ غًاغًُ

خؤٍ ُٖيُ, نىضتٍُ ُٓو ضاوثًَهُوتُٓتإ بؤ زَْىغِ, نُ يُ ًَْىإ َْٔ ؾًَذ زا ُٓجناّ زضا, 
يُطُأل ثًَؿُنًُنٌ نىضت يُ باغٌ ؾًَذْ نُغايُتٌ ُٓو, بُ ًٖىاّ ؾايػتٍُ بايُر ثًَساِْ 

 ًَٓىَ بًَت. 
                                                 

 - ُ(ٍ ْؤظًَُبُضٍ 2,3ظَاٌْ عُضَبٌ يُطؤظاضٍ )ٓاآلٍ ٓػًالّ(ٍ شَاضَ )ُّٓ بَُيطُْاَُ ًََصوويًُ ب
 ظ غاَيٌ ثًَٓذُّ بآلونطاوَتُوَ. "باباْعازَ".1995
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ىيَُٓضٍ ؾًَذ يُ غاَيٌ ضابطزوو بُ ْاوضُ نىضزيُناْسا "وضٌََ"ّ بُدًًََٗؿتْ بُالٍ ْ
عىبًَسوَيآلزا تًَجُضِيِ, قػُّ يُطَُيسا نطزٕ, ٓاَازَيٌ ؾًَدًإ ًْؿاْسا يُو ناتٍُ بُْاوضُ 
غٓىوضيُناْسا زَضِؤّ ثاغُواٌْ تايبُتًِ بؤ زابشن بهات, طىَامن ُٖبىو, ُٓوَ َِٓ بُ ٓاضاغتٍُ 

وَف ُٓزَبْ غُضباظطٍُ ؾًَذ بؤ وَضططتين ثاغُواٌْ تايبُت بُ ضيَسَنُوّ, زووباضَ ُٓ
طُوضَيٌ بىو َٔ, خؤّ يُ زَواضَنٍُ غُضزاٌْ ؾًَذ بهُّ, يُ ثًَؿُوَ غىثاغِ نطز يُ غُض ُٓو 

 بايُخٍُ بُ ثاضاغتين َين زاوَ. 
وازَضنُوت ؾًَذ غُضزاُْنٍُ طؤضٍِ بىو بؤ غُعاتًَهٌ تُواوٍ طؿتىطؤٍ ًَْىإ َْٔ خؤٍ, 

واضَنٍُ ؾُضَاًْسا بُ َُٖىو ُٓواٍُْ يُ طُضضِ خؤّ ٓاَازَ ُْنطزبىو بُآلّ يُطُأل طُيؿتُُ زَ
 زَوضٍ بىوٕ بضُٓ زَضَوَ ُٖتا ثًَهُوَ يُ ضَِمشاَيُنُزا َايُٓوَ.

زإ بُوَزا زًََِْ, نُ بُو ضاويًَهُوتُٓ ظؤض غُضّ غىضَِا, ضىْهُ ُٖضطًع ُٓو نُغُ 
 ْ غُضضاوَناِْ زيهُ بؤ خَُيهًإ ويَٓانطزبىو.َُتطغًساضَ ُْبىو, نُ يُ نتًَبِ ؾشن

غُضَضِاٍ َاْسوَتٌْ َُيُٓتٌ ضؤشطاض بُ غُض ضِوويُوَ ُْضّْ ًْاٌْ بُ ضِووَ ثطِ غؤظَنُيُوَ 
 زياض بىو, يُ ضاوَناٌْ ضاَاباٍ ُٖغيت ْاغو يُ نُغايُتٌ غُضْر ضانًَؿٌ ضَْطٌ زَزايُوَ.

َاْسوويُتٌْ ؾىيَُٓواضٍ ُْخؤؾٌ ُْياْتىاًْبىو يُ وضٍَ نُّ بهُُْوَ, َُُٓف بَُيطُبىو 
غايُتٌ ُٓو ؾًَدٍُ ظؤض نُؽ طُواٌٖ بؤزاوَ, نُ بؤتُ خاوَٕ ؾهؤَُْسٍ طُوضَ يُ بؤ نُ

نىضزغتإ, بُآلّ زَّْ بُ تايبُتًـ ؾُويالطٌ خىاضيٌَ بُ بُضاوضز يُطُأل ضاوَ ًْطابُخؿُناٌْ 
ثطِ غؤظْ ُْضٌَ بىوٕ, ُْٖسٍَ داض َُتطغٌ صنَ زَباضٍ. ؾًَذ زَغتُثًاو بىو, ُٓوٍَ يُ 

ًَت وازَظاًَْت تٌَُُْ يُ ضٌْ ثًَٓر غاٍَ تًَجُض ْانات, يُ ضِاغتًسا ظؤض يُوَ ضِووخػاضٍ بطِواْ
بُ تَُُْرتَ, ضيؿًَهٌ نُّ بُ بؤياؽ ضَؾٌ نطزبىو, ُٓوٍَ يًٌَ تًَطُيؿتِ ؾًَذ عىبًَسوَيآل 
خاوَٕ ٓريازَو عُظّ بىو, ظؤض بُ تىاْا بىو يُ ناضيطُضٍ بُ غُض زَوضووبُضٍْ بعواْسًْإ يُ 

اجنُناًْسا, ؾاضَظاٍ ظَاٌْ عُضَبِْ تىضنٌ بىو, بُآلّ ؾىيَُٓواضٍ ظَاٌْ زايو ثًَٓاو ٓاَ
 "نىضزٍ" بُ قػُناًُْوَ زياض بىو, ُٖضوَٖا ؾاضَظايٌ ؾطاواٌْ يُ ظَاٌْ عُضَبًسا ُٖبىو.

                                                 

 - ُنتًَيب ؾشن: بُْ بَُيطُْاَُ زيبًؤَاغًاُْ زَوتطيَت, نُ َُٖيىيَػيت سهىَُت يُ بابُت ظؤض يُ َُغُي
ُغُض زيبًؤَاؽْ نىْػىيًُو ًَْطزضاوَْ ضيَهدطاوَنإ, غًاغًُناٌْ تًَسا  ضووٕ زَنطيَتُوَْ زابُف زَنطٍَ ب

يًَطَزَا بُ ضاثؤضتٌ بُضيتاًُْنإ زَوتطيَت, نُ يُاليُٕ وَظاضَتٌ ثُيىَْسيساضَوَ وَنى ضيَٓىَايٌ بؤ 
 ْىيَُٓضَناًْإ يُ ْاوضُنُزا زَضزَضىوَ. بابإ ظازَ.
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ٓاطازاضيإ نطزَُوَ بُ طُيؿتين َٔ بُ "وضٌََ" ؾًَذ ظؤض ؾازاَاُْ, واتُ طىيَبػيت 
خاوَٕ ؾهؤ "ثاؾايُتٌ" بىو بؤ ْاوضُنُ, ٍَُُٓ بُ زَضؾُت  طُيؿتين ْىيَُٓضٍ سهىَُتٌ

ظاٌْ بىو ُٖتا ٓاَاجنُ ؾاضاوَناٌْ يُ َُضِ ؾاآلوَنٍُ بؤ خانٌ ًَٓطإ بُزياض غات, بُ  قػٍُ 
 خؤٍ ًْاظثانٌ ثاَيٌ ثًَىَ ْاوَ. 

يُ وَآلَسا ًَٓـ خؤؾشاَيٌ خؤّ بُ ْاغًين ُٓو زَضبطٍِ, نُ ظؤضّ يُ باضَيُوَ بًػتبىو 
وَضِيَِ ُْزَنطز ثؿهِ يُ زيساضيسا ُٖبًَت. ُٓوَّ زَضبطٍِ خؤؾشاَيِْ ضيَعّ ُٖيُ بؤٍ, نُ ضيَعّ ضا

صنَ زَططٍْ بُ ْاوبصيىإ يُ الٍ ٖاوآلتًُ َُغًشًًُ ُْغتىضيُ الزيًَُنإ قبىَيِ زَنا. ُٓواٍُْ 
ٍ ضًُ؟ يُ يُ َاوٍَ ؾُضِ اليُْططاٌْ ؾًَذ تاآلًْإ نطزبىوٕ. زواتط ثطغًاضّ يًَهطز بُضْاَُ

وَآلَسا طىتٌ زََُوٍَ زووباضَ نىضزغتإ ضيَو غَُُوَ. ثطغًاضّ يًَهطز ضؤٕ بري يُو بريؤنُيُ 
زَناتُوَ يُ ناتًَهسا ًٖض بًاْىويُى ًُْ ؾؤضِف يُ زشٍ ًَٓطإ بهُيت يإ بُ ضِووٍ تىضنًازا 

يإ يُطُأل نىضز خطاخ َُٖيطُضِيًَتُوَ. يُ غُض ُٓو بابُتُ وتٌ: ُٖضزوو زَوَيُتٌ ْاوبطاو َاََُيُ
بىوَ, غُباضَت بُ عىمساٌْ تكسيطٍ ًْاظثانٌ ْانطيَت, ؾًَذ ضاٍ طُياْس, نُ نىضزغتإ 
ثًَىيػيت بُ ناضطًَطِيُنُ بُ زَغيت ٓاغٓشن سىنٌُ بهات, نُغًَو ُْبىو يُو ضاغتًُ تًَبطات, 

تًَهٌ غُضبُخؤٍ يًَطَ بُ ؾًَدِ وت: َُُٓ ظؤض وضزَ, يًَِ ثطغٌ َُبُغيت زاَُظضاْسٌْ زَوَيُ
دًاٍ ُٖيُ يُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ يإ بُ تًُْا ٓاَاجنٌ نؤنطزُْوٍَ ْاوضُ نىضزيُناُْ يُ 
غايٍُ ًٓساضَيُى بُ غُض طُضَِالوشَيٌ بُغُضيسا ظاأل بٌَْ دؤضيَو يُ ٓاضاٌَْ ٓاغايـ زابشن 

بؤ ظََاُْتٌ بهات, يُ غُضووٍ ُٓو ضشيَُُ ًٓساضيٍُ ًَٓػتاوَ بًَتْ يُ بُضاْبُض غىَيتاْسا 
ًٓساضَيُنٌ بافْ نؤنطزُْوٍَ باز بُضثطغًاض بٌَ؟ ؾًَذ يُ وَآلٌَ ُٓو ثطغًاضَزا وتٌ: 
نُغًَو ًُْ طىَاٌْ يُ طؤيَطِايَُيٌ َٔ بؤ غىَيتإ ُٖبٌَ, بُآلّ ُٓو بُ ضاوٍ ضيَعْ تُقسيطَوَ 

َ بىو ناتٌ غُيطٍ بُضثطغإ "ثاؾاياٌْ ُٖضيَُُنإ" ْانات, بُ ضِاغيت ؾًَذ يُ غُض ُٓو باوَضِ
ُٓوَ بُ غُضضىوَ ناضيَو ُْنطيَت بؤ بُضشَوَْسٍ نىضزغتإ, ؾًَذ طُيُنٍُ خؤف زَويَتْ بُ 
ثًَىيػيت زَبًًَٓت ناضوباضيإ ضاى بًَت. ضاغتُ نىضز ُْخىيَٓسَواضْٕ سُظ بُظَبت نطزٕ ْانُْٕ 

اى بهات ُٖتا بًَػُضَوبُضَٕ, بُآلّ ؾًَذ عىبًَسوَيآل زَيُويَت ُٓو ُْخؤؾًًُ نؤَُآليُتًُ ض
طُيُنٍُ بطاتُ ٓاغتًَو بطىجنًَت يُطُأل شياًَْهٌ نؤَُآليُتٌ ؾايػتُ بُ ٓازًََعاز. زواتط 
ؾًَذ وتٌ: َاََُيٍُ ًَٓطإ يُطُأل نىضز َاََُيُيُنٌ ضيػىايًُ, يُ غًَساضَزإْ نىؾسنْ قًين 

ٌ زَغُآلتساضاٌْ يُ ضِازَبُزَض, غُضَضِاٍ َُُٓ ُٖضضٌ َطؤظ بُاليسا زَضًَت َُٖيػىنُوتٌ خطاث
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ًَٓطاًْسا بُضاْبُض بُ نىضز ُٖيُ. ًٖض ضيَىؾىيًََٓهًإ ُْططتؤتُبُض بؤ َايٌ بىوٕ بُ الٍ ٖؤظَ 
 نىضزَناُْوَ, َُُٓف زََاضطريٍ نىضزاٌْ ُٖتا ٓاغيت زوانُوتىويٌ دؤؾساوَ. 

ات يُطُأل ُٓوَزا يُو َُغُالُْ يُطُأل ؾًَذْ بؤضىوُْناٌْ نؤى بىوّ, بُآلّ ْاضاض بىوّ ن
ًَٓطإْ يُ  -بُغُض بُضّْ بَِ زَْط مب, زَيىت ْاوضٍُ "ٖؤدُ" زَنُويَتُ ْاو غٓىوضٍ تىضنًا

شيَط زَغُآلتٌ تىضنًايُ, ثاض نُوتُ بُض ؾاآلوٍ تاآلْٕ زَغتبُغُضاططتين ٖؤظٍ ؾهاىْ ُٓو 
ٖؤظَ نىضزاٍُْ يُ ًَٓطإ زَشئ, ُٖتا ًَٓػتاف سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ًٖض ضيَىؾىيَين بؤ ُٓو 

واُْ ُْططتؤتُبُض, ُٖضوَٖا زَضؾُتٌ ُٓوَ ُْزضاوَ ناضيَو بهطٍَ بؤ بُضططٍ يُ ٖؤظَ ظيإ ؾاآل
يًَهُتىوَناٌْ شيَط زَغُآلتٌ تىضنًا. يُ زضيَصٍَ قػُناًْسا ؾًَذ عىبًَسوَيآل زَيىت: ٖؤظٍ 
ؾهاى غُضضاوٍَ ْآاضاٌَ ْاوضُنُٕ, ُْى بُ تًُْا بؤ ٖؤظَناٌْ شيَطزَغُآلتٌ ؾا يُ ْاوضٍُ 

ُؽناؽ", بَُيهى َُٖإ زَغتسضيَصيؿًإ يُ زشٍ ٖؤظَ نىضزَناٌْ شيَطزَغُآلتٌ غىَيتإ يُ "غ
تىضنًا بُ تايبُتٌ يُ ْاوضٍُ "ايباؽ" ُٓجناّ زاوَ, بؤ ظنىوُْ بُّ زوايًُ تاواًْإ نطزووَ, يُ 
ْاو خانٌ تىضنًا ًَٖطؾًإ بطزؤتُ غُض ُٓضَُٕ. ْاتىاْشن باغٌ خطاثُناضيًإ بهُئ يُ 

نطزُْوٍَ ويَطاٌْ يُ ْاو خانٌ بُضؾطاواٌْ ْاوضُ غٓىوضيًُنإ, سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ًٖض بآلو
ظياٌْ ظيإ يًَهُوتىواٌْ ُْبصاضزووَ. بُ ْاوٍ ؾاآلوٍ ْاوبطاوَوَ بُضتًًٌ ظؤضيإ يُ غُضؤنٌ 

ؤ ؾهاى وَضططتىوَ. بُضثطغاٌْ ًَٓطإ بؤ البطزٌْ ثَُيٍُ ٓابطِؤيإ يُ ٓاظَضبادناُْوَ طُضِاُْوَ ب
تاضإْ ضاثؤضتًَهٌ ثطِ يُ زضؤيإ بُ"ؾا"زاوَْ وتىوياُْ, نُ غعاٍ غُضؤنٌ ٖؤظٍ ؾهانًإ 
 زاوَْ نُوتىوُْ ثطِوثاطُْسَ بُوٍَ ًْعاّْ ٓؤقطٍَْ ٓاغايـ يُ ْاوضُ غٓىوضيًُناْسا باآلزَغتُ. 

بُو  بؤيُ ؾًَذ ضايطُياْس, نُ بُ َُبُغيت وَغتاْسٌْ ُٓو ثًَؿًًَهاضٍْ ظوَيٍُُ نطاوَ زَضُٖم
ٖؤظَ نىضزاٍُْ يُ شيَط زَغُآلتٌ تىضنًازإ بؤ ْاو خانٌ ًَٓطإ يُ غٓىوض ثُضِيىَتُوَ. ُٖضوَٖا 
ضايطُياْس طؤيَطِايَُيٌ تُواوٍ غىَيتاُْ, زواتط ثطغًاضّ يٌَ نطز, ُٓطُض َُبُغيت ؾطاواْهطزٌْ ؾؤضِؾٌ 

ْ غىوضبىوّ ٓاَؤشطاضّ ُٖيُ بؤ ْاوضُ نىضزْؿًُٓناٌْ تىضنًا ُٓوَ ضيؿٍُ ُّٓ ناضَ َُتطغًساضَ
بهُّ يُ ضِيَطٍُ َرينىض "َرينُوَ " و" بهؿًَتُوَ بؤ ًْؿتًُاٌْ ُٓغًٌَ خؤٍ, وَآلٌَ ؾًَذ ُٓوَ 
بىو: وؾُيُنٌ سهىَُتٌ ًٓٓطًًع بُغُ قُْاعُت بًَِٗٓ يُ َُٖىو خانٌ ًَٓطإ بهؿًَُُوَ. َٔ بُ 

ًٖض ؾًَىَيُى ُْتىاًَْت  بريّ ًَٖٓايُوَ ضاالنًُ دُْطًُناٌْ ُٓوٍ خػتؤتُ طؤؾُيُنُوَ بُ
ثُيىَْسٍ يُطُأل سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ بُضيتاٌْْ ُٖتا ْىيَُٓضٍ سهىَُت يُ تاضإ 
ُٖبًَت. بؤّ ضووْهطزَوَ بُو غًؿُتٍُ ْىيَُٓضٍ سهىَُتٌ بُضيتاًِْ يُ باضَطاٍ َاُْوٍَ وَيٌ 

ًَٓطامن ًُْ. ُٓو ثُضٍِ ْآاضاٌَْ  عُٖسٍ ًَٓطاٌْ "يُ ٓاظَضبادنإ" زَغُآلتٌ ٓاطط بُغيت ًَْىإ ُٓوو
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ًْطُضاٌْ خؤّ يُ ؾاآلوٍ ؾًَذ بؤ ْاو خانٌ ًَٓطإ زَضبطٍِ, ثًَِ وت: ُٓطُض ُٓو بُ نطزَوَ غهاآلٍ 
يُ زشٍ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْْ تىضنٌ ُٖيُ ُٓوَ نطزَوَناٌْ ًَٓػتاٍ "ًَٖطف بؤ غُض ًَٖعَناٌْ 

وَْسٍ ُٓوزا ًُْ, بُ بريّ ًَٖٓايُوَ ُٓطُض يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ "و" يُ ًٖض سايُتًَهسا يُ بُضشَ
ًَٖطؾُناٌْ بُ ٓاضاغتٍُ تُوضيَع بُضزَواّ بٌَ يُوٍَ زَنُويَتُ بُضططٍ بُضاْبُض ًَٖعَناٌْ ضوغٌ, 
ُٓونات يُوٍَ ثطِوثاطُْسَ ُٖبىوَ ضوؽ ًَٖع يُ ْاوضُ غٓىوضيًُناٌْ ْعيو ٓاضاؽ "غٓىوضٍ ًَٓطاٌْ 

 ضوغٌ" نؤزَناتُوَ.  -
ذ ُٓوَ بىو, ُٓطُض ضوؽ ًَٖطؾٌ بؤ بهات ُٓوَ خؤٍ يُ باوَؾٌ ًٓٓطًًع وَآلٌَ ؾًَ

زَٖاوٍَ, ثًَِ وت: َُساَيُ ثؿت بُ ٖاوناضٍْ ثؿتطريٍ ًَُُٓ ببُغيتَ, ثًَىيػتُ بعاٌْ 
ثُيىَْسٍ ثتُو يُ ًَْىإ بُضيتاًْاْ سهىَُتٌ ًَٓطاًْسا ُٖيُ, سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ضاظٍ ْابًَت 

" يُ ُٖض اليُى بًَت تىوؾٌ زَغتسضيَصٍ بًَت. زوايٌ ٖاتًُٓ غُض ًَٓطإ "وآلتٌ ٖاوثُعنإ
َُغُيٍُ ُٓضَُٕ, ًْطُضاٌْ ظؤضٍ زَضبطٍِ يُ ضاضَْىغٌ ُٓضَُٕ, نُ ُٖضَِؾٍُ يُ ْاوضىوًْإ 
يُ غُضَ. ثطغًاضّ يُ ؾًَذ عىبًَسوَيآل نطز, ُٓطُض يُ بُضْاَُنٍُ غُضنُوتْ ُٓوٍَ ويػيت 

؟ ُٓوَؾِ بؤ ضووْهطزَوَ, نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ضاوزيَطٍ بؤٍ ٖاتُزٍ ضِ يُ ُٓضَُٕ زَنات
ضَوَْسٍ َُغًشٌ زَناتْ ضيَطُ ْازات ًٖض دؤضَ ضُوغاُْوَيُى يُ زشيإ ُٓجناّ بسضٍَ, ضاظٍ 

 ْابًَت يُ ًٖض سايُتًَو وَنى طُيًَو يُ ْاوضُنُ يُ ْاو بربئَ.
اض بًَت ٓؤباَيٌ ظََاُْتٌ ؾًَذ خًَطا وَآلٌَ زايُوَ, نُ ُٓطُض ُٓو يُ نىضزغتإ بُضثطغً

َاََُيٍُ باف يُطُأل ُٓضَُٕ يُ ُٓغتؤ زَططٍَ, ُٓطُض بًاُْوٍَ نؤض بهُٕ بؤ ؾىيَُٓناِْ زيهُ 
 يُوٍَ ًٖض ٓاغتُْطًَو يُبُضاْبُض ُٓضَُٕ ْابًت.

ُّٓ وَآلَُّ بُ يًأَل زاْا, بؤيُ بُبٌَ ُٓوٍَ ًٖض بًًََِ واظّ صنَ ًَٖٓا, زوايٌ ؾًَذ تهاٍ 
وضبىو زاواناضيُنٍُ بطُيُظنُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْْ دُخيت زَنطزَوَ, َُٓطِؤ بُ يًَهطزّْ غى

بُزَغتًَٗٓاٌْ بؤ ثطِؤشَ تايبُتًُنٍُ يُ ضِيَهدػتُٓوٍَ نىضزغتإ ثًَىيػيت بُ ثؿتًىاٌْ 
 َُعُٓوٍ بُضيتاًْايُ.

بُضيتاٌْ  ومت الضيِ ًُْ يُ ناتًَهِ طىجناوزا ُٓو قػاٍُْ ًَْىاظنإ بطُيُظنُ ُْظاضَتٌ سهىَُتٌ
بُآلّ ضيَطُ بُ خؤت َُزَ ببًَتُ ثَِ ثُغيت خُوْٕ خُياآلتٌ زووض يُ ضِاغيت, بُ بريّ ًَٖٓايُوَ 
خُوُْ غًاغًُناٌْ ظؤض زووضٕ يُوٍَ يُ واقًع يًَو بسضيَتُوَْ ببًَتُ زٍ, ُٖضضُْسَ ضَظاَُْسيؿِ 

 ُضيتاًْا.زَضبطٍِ يُ طُياْسٌْ زاواناضيُناٌْ بُ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ ب
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يُوناتٍُ قػَُإ طُيؿتُ ُٓو خاَيُ, يُو بطِوايُزابىوّ ًَٓػتا طىجناوَ بُظَاًَْهٌ ضووٕ 
ؾًَذ بُّ ضُْس قػُيُ ٓاطازاض بهَُُوَ يُ َُٖيىيَػيت زضوغيت خؤّ يُ غُض بُضْاَُنٍُ ًَٓىَ: 

زَرنَُُ ُٖتا يُو بُضْاَُيٍُ بؤ َٓتإ خػتُ ضوو ًَٓػتا ُٖغت بُ يًًٌََ زَنُّ, يُو ناتٍُ 
بُضزَّ سهىَُتٌ بُضيتاًْا ْاتىامن بًهَُُ ويَُٓيُنٌ باف, ضىْهُ سهىَُتُنُّ ثؿتًىاٌْ يُ 
ًٖض ثطِؤشَيُى ْانات ظيإ بُ بُضشَوَْسٍ ٖاوثُعناُْنٍُ "ًَٓطإ" بطُيًَُْت, ُٖضوَٖا 
ثؿتًىاٌْ َُعُٓوٍ ًٖض ُْخؿُيُى ْانات ظيإ بُ بُضشَوَْسٍ ضَوَْسٍ َُغًشٌ يُ 

بطُيًَُْت, ْاَاُْويَت بُضشَوَْسيُناٌْ ُٓضَُٕ بًَتُ زٍ يُ غُض سًػابٌ ْاوضُنُزا 
بُضشَوَْسيُناٌْ نىضز, زووباضَ قبىَيٌ ْانُئ بُضشَوَْسيُناٌْ نىضز بًَتُ زٍ يُ غُض سًػابٌ 
بُضشَوَْسيُناٌْ ُٓضَُٕ, ثًَِ وت: َٔ وَنى خؤّ ُٓو ضِيَعَ يُ بري ْانُّ نُ يُ َٓتإ ْا, بُّ 

 -َؤشطاضيتإ زَنُّ.:ؾًَىَيُف ٓا
بَُيطٍُ تُواوّ بسَيُ يُ غُض ُْٓساظٍَ طىيَطِايَُيًتإ بؤ ؾُضَاُْناٌْ غىَيتإ, ًَٖعَنُت يُ 
خانٌ ًَٓطإ بهًَؿُوَ بؤ ؾىيَين ُٓغًٌَ خؤٍ يُ تىضنًا, ُٓطُض بطِوات بُ غهاآل ُٖيُ بًدَُُ 

ض بهَُُوَ يُ ُْخؿُو بُضزَّ ُْظاضَتٌ زَوَيُتٌ خؤتإ ُٖتا يُنُّ داض غىَيتإ ٓاطازا
بُضْاَُنُت, ثًَؿبًين ًٖض ٖاوناضٍ يإ ثؿتطرييُى يُ سهىَُتٌ بُضيتاًْا َُنُْ ناضيَو 
بهُ يُ ثًَٓاو ضُغجاْسٌْ ًَُْٖٔ ٓاغايـْ ٓؤقطَيٌ ْاوضُ غٓىوضيُنإ, تًَبهؤؾُ يُ ثًَٓاو 

اّْ تىْسْتؤَيٌ ثؿتًىاٌْ يُ َاؿن ٖاوآلتٌ بُ َىغًَُإْ َُغًشًًُوَ بَِ دًاواظٍ, طًاٌْ ًْع
 يُ ْاو نىضززا بآلو بهُوَ.

ثًَِ وت: ًَُُٓ ططْطٌ بُ بُضشَوَْسٍ نىضز زَزَئ بُ ُْٓساظَيُى نَُرت ُْبًَت يُو 
ططْطًٍُ بُ بُضشَوَْسٍ ُٓضٌَُْ زَزَئ, َُُٓ ٓاَاجنٌ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ 

خؤؾشاَيُ ُٓطُض  بُضيتاًُْ, نُ ثؿهٌ يُ ؾهؤَُْسٍ ُٓو ناضَزا ُٖيُ, سهىَُتُنُّ
ناضيَهتإ ُٓجناَسا بُ قػٍُ ُٓو بًَت, ُٓطُض زَتاُْوٍَ بُ ضاوٍ غؤظَوَ غُيطٍ 
زاواناضيُناْتإ بهطٍَ ُٓو ُٓضنٍُ زَنُويَتُ غُض ؾاْتإ بَُيطٍُ باوَضِ ثًَهطاوٍ زَوٍَ, ًَٓىَ 

زا, ُٖضوَٖا بُوثُضٍِ زَيػؤظٍ يُ ثًَٓاو ٓاَاجنُ غُضَنًُناٌْ بُضيتاًْا ناضبهُٕ يُ ْاوضُنُ
 ثًَىيػتُ يُ غُضتإ بًػُؽنًَٓٔ نُ طىيَطِايَُيٌ غىَيتأْ.

ُٖتا ًَٓػتاف ًٖض ْىيَُٓضيَهٌ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ وَنى َٔ ُٓو زَضؾُتُ 
ظؤضٍَ زَغت ُْنُوتىوَ يُ ْعيهُوَ َُٖيػُْطاْسٌْ بابُتًاُْ يُ غُض ٓاَاجنُناٌْ ؾًَذ عىبًَسوَيآل 

وٍَ ُٓو ًَٓػتا يُ نُغايُتًُ ْاوزاضَناٌْ ثايتُخيت زَوَيُتٌ عىمساٌْ بٌَ, بهات, وازبُزياضزَنُ
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ؾؤضِؾُنٍُ ناضيَهٌ وا ٓاغإ ُْبىو, زَطىجنًَت ُٓو ضؤَيٌ يُ غًاغُتٌ ضؤشُٖآلتٌ زَوَيُتٌ 
عىمساًْسا ُٖبٌَ. غاَيًَو بُ غُض ُٓو طؿتىطؤيَُإ تًَجُضٍِ, ظؤض ُٓضنٌ ضابطزووّ يُ غُض َابؤوَ, 

 ُْْىغًىَتُوَ, زوايٌ  ؾؿاضّ خػتُ غُض خؤّ, نُ زووباضَ يُ غُض ؾًَىٍَ غُضجنُنامن
 يازاؾتٓاَُيُى بؤ بُضِيَعتاٌْ بٓىمسُوَ, َُُٓف يُ غُض ؾاضظايٌ بُضِيَعتاُْ يُو بابُتُ.

بايُخساٌْ بُضضاوٍ ًَٓىَ بُ بُضشَوَْسيُناٌْ ُٓضَُٕ يُطُأل ُٓو ُٖوآلٍُْ زَياْسَٕ يُ 
ُوَشياٌْ ٓاؾتًاٍُْ ًَْىإ نىضزْ ُٓو ُٓضَُْاٍُْ يُ ْاوضُ نىضزيُنإ ثًَٓاو زابًٓهطزٌْ ثًَه

زَشئ يُ ناضَ ثًَؿًُٓناٌْ غًاغُتٌ بُضيتاًْايُ يُ ْاوضُنُزا, ناتٌ ُٓوَ ٖاتىوَ 
 يازاؾتٓاَُتإ بؤ بٓىغِ, بُو ًٖىايٍُ َُُٓ بُغىوز بًَت بؤ بُزيًَٗٓاٌْ ٓاَاجنٌ ٓاؾتُوايٌ.

ُض ُْٓساظٍَ ضاغتطؤيٌ قػُناٌْ ؾًَذ عىبًَسوَيآل, ضؤشاٌْ َٔ ْاتىامن سىنِ بسَّ يُ غ 
ٓايٓسَو ُٓو َاوٍَ يُ ُٓغتُْبىأل َاَُوَ ُْٓساظٍَ زَيػؤظٍ تًًَسا زَبًِٓ بؤ غىَيتإ, ُٖتا 
ُٓطُض سىنُاْسا يُ غُض بَِ َتُاُْيٌ قػُناٌْ ُٓو يُ غُض طىيَطِايَُيٌ الٍ غىَيتإ, ُٓوَ يُ 

نىضزغتإ نُّ ْاناتُوَ, باوَضِّ وايُ, وا باؾرتَ بؤ سهىَُتٌ  قىضغايٌ غًاغٌْ ٓايين ُٓو يُ
غىَيتإ ُٖوٍَ بسات يُ ضِيَطٍُ ضاوزيَطٍ دىالُْوَناِْْ زَيًٓا بىوٕ يُ َُبُغيت زاٖاتىوٍ 
ناضيطُضٍ يُغُض ُٖبٌَ, يُ دًاتٌ ُٓوٍَ يُ غٓىوضٍ تىضنٌ. ًَٓطاٌْ بُ ضَقٌ َاََُيٍُ 

ضانُ يُ زاٖاتىو ضيَطٍُ ثَِ ُْزضيَت ناضيطُضٍ ُٖبًَت يُ يُطَُيسا بهاتْ زووضٍ غاتُوَ, وا 
غُض نىضز بُ دؤضٍَ ببًَتُ ٖؤٍ تًَهساٌْ ٓؤقطٍَْ ٓاغايـ يُ ًَٓطإ, يُ غُضَتاوَ ُٓغتُّ بىو 
بؤ سهىَُتٌ غىَيتإ غٓىوض بؤ ضاالنًُناٌْ زابًَٓت بُآلّ ُٓو با ُّٓ ناتُ ُٓوَ ُْوضووشيًََٓت, 

بَُٓايُى يُو زازطُضيُ بُزَغت بًًََٗٓت, نُ غىَيتإ بؤ غعازاٌْ ًَٓػتا قىضغُ بؤ ثًاو ًٖض 
ثؿيت ثَِ زَبُغيتَ. يُ نؤتايسا ًٖىازاضّ ُٓوٍَ ثًَؿهُؾِ نطزْٕ ُٓوٍَ ومت دًَطٍُ 

 ضَظاَُْسٍ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ بًَت. 
 

 زَيػؤظْ خعَُتهاضٍ طىيطِايَُيتإ

ويًِ ا. ٓابىوت "نىْػىَيٌ ًٓٓطًًع يُ 
 "يعتُوض
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 (1908بصوتٓةوةي ئرياٖيِ ثاغاي َيًًي )

 (1بةَيطةْاَةي ذَازة)

 عةزيصةيةى بؤ/ غاشي ئةدٖةّ ثاغا ضةزؤني بةِزَيوةبةزي ْوضيين
يب بَيػإ ئوغًو َينت . = ية"نؤغهي ضوَيتإ عةبدوحلةَيد"نؤغو 

 وةزطرياوة. 447ةالثةِز
 "زضيَص بهات إخىا تًَُُْ"زاَُظضاْسٌْ غىثاٍ ًْعاٌَ عىمساٌْ بابْ باثرياظنإ  بُض يُ 

يُ خعَُتٌ زَوَيُتٌ عىمساٌْ و"  "غباٌٖ: ًَٖعٍ غىاضٍَ عىمساٌْ "غًؿُتٌ غىاضَ  بُ
آلّ يُ زواٍ بصيَىٍ زابىوٕ, بُ نىيَُُضطٌَ بُ يُو َاوَيُزا ٖؤظٍ ًًًٌَ ؾىاْهاضَ بُ, زابىوٕ

زواٍ ضاطُياْسٌْ غُضباظٍ ًًٓعاٌَ َُٖىوَإ وَنى غُضباظ ضىويُٓ خعَُتهطزٕ. ًَٓػتاف 
وَنى خؤبُخـ يُ ثًُوثايٍُ  زيهَُإ ُْٖسيَهُإ وَنى غُضباظ خعَُت زَنُئْ بُؾًَهِ

 َإ وَنى غُضباظٍ يُزَى يُ خعَُت زائ. ُْوَناًْؿُإ بُزيهٍُ غىثاْ ُْٖسيَهٌ واظدًا
 يُ َُٖىو غُضباظطُناٌْ زَوَيُت خعَُت زَنُٕ. ًَٓػتاف خؤَإْ باثرياظنإ اظوغًؿُتٌ دًا

 , زَيػؤظٍْ ؾًساناضٍ يُ ثًَٓاوٍ زَوَيُتٌ عىمساٌْ بُشنغُضباظٍ زَيػؤظٍ زَوَيُتُٖض 
ُٓإ تًَهُأل بىوَ, ُّٓ ًْؿتُاُْ بُّ خىيَُٓ خؤؾُويػيت ًْؿتُإ يُطُأل خىيَ زَضِوا, سازََاضَاْ

ًَُُٓ ُٖبًَت وَنى غُضباظٍ زَيػؤظ يُ  انُويَت, ُٖضناتًَهًـ ثًَىيػيت بُُْبًَت ثًَـ ْ
تُ ؤتاآلْٕ ظَوتهطزُْوَ خُضيهُْ ب نُ بُ ,خعَُتٌ زائ. بُآلّ ًَٓػتا ٖىظٍ ًًًٌَ وا ْاغطاوَ

ٍ ؾىوضَيٌ بؤ يُؾهطٍ عىمساٌْ, ُٓواُْ يُ غُض تاآلْٕ ظَوتهطزٕ زَشئْ ضُنٌ ثَُيُ
ثًَهٌ وٌ يُ زشٍ غُضباظٍ ًْعاٌَ بُناضزًََٖٓٔ, ُٓواُْ ططوَُٓاُْتٌ سهىَُتٌ ثاؾايُت

 باظيُتٌ ْشن.ضْ ؾاياٌْ ْاظْاوٍ غُضباظٍْ ؾُضَؿن غُياخشن
ؾاًٖسْ ثؿتطريٍ  نُ وَ,ًٓرباًِٖ ثاؾا الٍ ًَٓىَ خؤٍ وَنى غُضباظيَهٌ زَيػؤظ ًْؿإ زا

ًَُاْإ تًٓىوْٕ بهىشٍ غىخىييَن َ ُٓو يُظيسياٍُْ بُ ,ضاثُضِيين ٖؤظَ يُظيسيُناٌْ ضؤشُٖآلتُ
. 1321 غاَيٌ ٓؤضؾٍُ بًػت نُغٔ يُ ؾُغًًٍُ غىاضٍَ غُض بُ"ْ يؤظباؾٌ" ُٓؾػُض
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 "يُنًَهُ يُ ثؿتًىاْاٌْ ًٓرباًِٖ ثاؾاٍ ًًًٌَ"يُ ٖؤظٍ زيٓإ  "سىغًَٔ قىجنى"ُٖضوَٖا 
 نىؾتىوَ. َُٖىو ُٓو تاواْاٍُْ 1328يُ  ثًَؿرت سُوت نُغٌ يُ غُضباظاٌْ ًْعاٌَ َاضزئ

غُض دُْسضَُْ  ؤتُثًَـ زوو ضؤش زَغتسضيَصيإ نطز .تؤَاضنطاوَ زَضواظٍَ باآليُ تؤَاضَناٌْ 
 .ْشن ثُغٓسَُؾطَظَيُنٌ ًَُُٓ, َُٖىو ُٓو زَغتسضيَصيُ ضُثُآلُْف الٍ ؾُضَؾساضإ 

ًٓرباًِٖ ثاؾا زوشَين ٓاغايؿٌ طؿيتْ زوشَين ؾًَذْ غُيسو ظاْاْ َُٖىو خَُيهُ,  
ًٖض ًْعاًََهُوَ ثابُْس  ٍ ثُيطَِوٍ ُْضييت ثًُْ ثايٍُ غُضباظٍ ْاناتْ بُيُؾهطَ تايبُتًُنُ

زووزَيٌ ضُى يُ زشٍ خَُيوْ غىثاٍ ًْعاٌَ بُناضزًََٖٓٔ, يُ بُض ُّٓ  ْشن, َُٓاُْ زظْٕ بَِ
 . خطاثرتَ يُ ُٓبىدٌُٖ ْزَشًََطزضيَت ُْؾاٌَثاغُواٌْ  ٖؤياُْيُ ًٓرباًِٖ ثاؾا بُ

َُُٓف بَُيطُيُ يُ غُض زوانُوتىويٌ  ,ٌْ ُْْاضزؤتُ قىتاغآًُْرباًِٖ ثاؾا َٓساَيُنا
 نطزؤتُؾًهطٍْ ضيَعٍ ُٓو بؤ ظاْػتْ ضؤؾٓبريٍ, ظؤض داض نىضَِناٌْ بُض يُ تٌَُُْ ْؤ غاَيٌ 

 .ُٓو نابطايُ يُ غُض زوانُوتىويٌ يُُزيه طُيُنِؾُضَاْسٍَ ًَٖعيَهٌ طُوضَ, َُُٓف بَُي
ُٖضَِؾٍُ  ُضأْ يُ َُٖيػىنُوتُناٌْ ًٓرباًِٖ ثاؾاْ بُظاْاْ ثًاوضاىْ ؾًَدُنإ ظؤض ًْط

زَظأْ بؤ غُض ٓاغايـْ ٓاؾيت وياليُتُناٌْ ٓىضؾُْ زياضبُنطْ َاضزئ. ُٓو ضيَعَ ْاؾايػتٍُ 
وا يُ ًٓرباًِٖ ثاؾا , ٌ طاَيتُو ْاضَِظايٌ ٖاوآلتًُ زَيػؤظَناًَُْطريٍَ دزَيُ ًٓرباًِٖ ثاؾا 

 ناٌْ بُضزَواّ بًَت.زَنات يُ غُض ناضَ زوشَٓهاضيُ
بؤيُ ًٍَُُٓ غُضباظْ ُْوٍَ غُضباظإْ نُغاٌْ ضوْانبري وَنى ؾُضَاْسٍَ غىثا 

خؤ يُ ًٓرباًِٖ زاواتإ يًَسَنًُٕ ثريؤظَنَُإ بؤ ُْداتٌ نُغايُتٌ غىثاْ ؾُضَؿن ٓىَُت 
 .بُ زووضبططٕثاؾاْ نىضَِناٌْ 

     
 ْسا ظيا نؤى ُٓيح ُٖيُنُغايُتٌ خَُيهٌ زياضبُنط يُ ْاويا (25ٍ )واشو بُ

 ظ1907غاَيٌ 
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 (2)بةلَطةىامةي ذمازة 

ي ديازبةنس ية وَيٓةزْ ،شادة زشجنىةطوتازي عازف ئةفةْدي ب
ية ضةز بصووتٓةوةي ئيرباٖيِ ثاغاي  ائةجنوَةْي ْيػتُاْي توزني

 بةنةي بيػإ ئؤغًو وةزطرياوة.َيية نت -َيًًي. 
( ًٓرباًِٖ و-ظ 1908ٍ تَُىظٍ 23) ىوضٍيُى ُٖؾتُ زواٍ ضاطُياْسٌْ ؾؤضِؾٌ زَغت

. يُ ناتٌ ضاطُياْسٌْ زَغتىوض ًٓرباًِٖ ثاؾا وَبىوٌْ خؤٍ ضاطُياْسًثاؾاٍ ًًًٌَ ياخ
بُضظنطزَوَْ  ياخٌ بىوٌْبُآلّ يُطُأل بًػتين ُٖواٍَ ٓاآلٍ  بضًَت, بؤ َُزيَُٓ بُضِيَىَبىو

. ا بططٍَبُغُض زَغيت سااْ ُٖوَيًطُضِايُوَ ويَطاْؿاض, يُوٍَ غىثاٍ ًْعاٌَ عىمساٌْ طَُاضؤز
ظؤض غُضيإ غىضَِا, يُنػُض وَظيطٍ دُْطٌ عىمساٌْ ٓاطازاضٍ  ُخَُيهٌ زياضبُنط بُّ ُٖواَي

ططؾيت ْ ضاضَغُضٍ زَٕؾريِؤ ُْ غىثاٍ يُزَى يُ زياضبُنط, ُٖتا نات بُ زَضنطز بؤ
ًَعَ طَُاضؤزضاوَنٍُ بؤ بُتُْطُوَضىوٌْ ٖ ُٕثًَىيػتًُناٌْ وَنى ثاضَْ تُقٌَُُْْ ثؤؾاى به

يُ غُض ٓاضَظووٍ خَُيهٌ زياضبُنطْ وايًـ ُٖض  ,بىوثًَىيػت ويَطاْؿاض, يُوناتُ ًَٖعٍ يُزَى 
بؤ ُٓو َُبُغتُ يُ غُض زاواٍ ؾُضَاْسٍَ  ,ضيَىؾىييَن خًَطا بطرييَتُبُض وضاى بى ثَِ واّ

ؾيت ٓاَازَنطزٌْ غُضباظٍ يُ وياليُتْ يكٌ زياضبُنطٍ نؤََُيٍُ ًٓتًشازْ تُضَقٌ غُضثُض
ُٖؾت  نُ ,ُٓو ًَٖعَ بؤ غُض ًٓرباًِٖ ثاؾاٍ ياخٌ بَُٔ غجًَطزضا. ضيَههُوتشن ْاسًٍُ زيَطى

غُض  بؤ ناضزَنََُُٕيبُْسٍ ُٓو ًَٖعَ سهىًَاٍُْ  ُيُٓبه ,ؿاضَوَ زووضَْغُعاتُضٍَِ يُ ويَطا
 نُ ياضَُتًإ زاّ, بًَُٗٓاٌْ ُٓو ُٓضًَُٓؾطافْ ؾُضَاْبُضاٌْ زياضبُنط بؤ بُد ًٓرباًِٖ ثاؾا,

ْ ًَٖعٍ ضُنساضَإ يُ خؤبُختهُضإْ بسَئَاوٍَ زوو ضؤش تىاًُْإ ُٓو ُٓضنُ ططْطُ ُٓجناّ 
ضُنساض نؤنطزَوَ. ْاغٓاَُْ َُظبُتُ تايبُتًُناٌْ  2000قُواضٍَ  غىثايُى بُ

ٌ ُٓو ُٓوٍَ َٔ ٓاطازاضّ ْىغدٍُ ُٓغًَ غُضباظطريٍ,خؤبُختهاضاظنإ ْاضزَ بُضِيَىَبُضايُتٌ 
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ُٓوضاقُ يُ وياليُت, يُ زواٍ ٓاطازاضٍ بُضثطغإ بطِياضٍ ْاضزٌْ  بُضِيَىَبُضايُتٌْىغطاواُْ يُ 
 .زَضضىو ًَٖعَناٌْ يُزَىْ خؤبُختهاضإْ ثؤيًؼ يُطُأل ضُىْ تُقٌَُُْ ثًَىيػت بؤ زيَطى

 َيُزَى نؤبىوُْو خؤبُختهاضْغُضباظٍ  3500يُ زواٍ بطِياضٍ وَظاضَتٌ دُْط ْعيهٍُ  
 غىاضٍَ سًَُسيٍُ غُض بُ 800ُٓو ًَٖعاُْ يُ ,غُض ويَطاْؿاض ًَٖطف بُضُْ بؤ ُٓوٍَ 
ْ "ُٓظْٓاوَض" خؤبُختهاض يُ غىاضٍَ ٖؤظٍ 200ْ "تٍُ" يُ ُْوٍَ هْظٍ 47نُتًبٍُ 

بىو, بؤيُ ُْ ساطنباضٍ زيَْ, ًٖض ثاضَْ طُمن يُ ُٓثًَهٗاتبىو غُضباظ يُ زياضبُنطْ زيَطى 2500
وتشن ثاضَتإ يُ َاضزيُٓوَ  نطِئ, زَغُآلتساضاٌْ سهىٌَ ثًَّإغتِ نطز بُ طُمن زَخًَطايٌ  بُ

 نطزّ ناضَنإ ضيَو غُّ. ُٓو ثاضَيُ زاوايإ صنَطُيؿتين بؤ زًََْطئ, ُٖتا 
بؤوَْ ثًىيػتًًإ ىويُ زياضبُنطَوَ يُى ٓؤقضُف ُْطُيؿت, ُٓو َُٖىو غُضباظَف نؤب

طِياضَسا , بشن بهات, ُٖتا ُْٖسٍَ نؤَُنٌ خَُيو طُيؿتنُغًَو ُٖبىوَ ثاضَيإ بؤ زاب بُ
  .عُظعنُت بىوّ بُضَْطاضٍ ُٓو نًَؿُيُ ببُُوَْ بُ

ًْعاٌَ  ناٌْزوو ضؤش زواٍ طُيؿتين غُضتًح َُٓشن ثاؾا بؤ زيَطىْ يُ شيَط ؾؿاضٍ ًَٖعَ
غًَٔ قُغطٍ سى" سهىَُت ًٓرباًِٖ ثاؾاٍ ياخٌ ْاضاض نطا يُ شيَط ؾؿاض َُٖيبَِْ يُ طىْسٍ

نُ ضىاض غُعاتُضٍِ يُ زيَطى زووضَ غُْطُض بططٍَ, زوايٌ غُضتًح َُٓشن ثاؾا بُو " قؤجنؤ
. "ًٖاليٌ" ٍ ْعيو طىْسٍ"زيَؿٌَ" سابىو ًَٖطؾٌ نطزَ غُض طىْسًًٍَٖعَ ًْعاًٍَُ يُطَُي

َُٖىو ُٓو ضُنُ سهىًَاٍُْ يُ يًَهطز بُ يُوٍَ ْاَُيُنٌ بؤ ًٓرباًِٖ ثاؾا ْىغٌْ زاواٍ 
)َٔ ٓاَازٍَ زازطايٌ نطزمن يُ  :, يُ وَآلٌَ ْاَُنُزا وتبىوٍبسات بُزَغتُوٍَ خؤ اليُتٌ

بُآلّ ٓاَازَ ًِْ ضُنُنإ بسََُوَ. زواٍ زوو  ,ٍ ُٓغتُْبىأل"ثُضيُ َإ"بُضاْبُض ُٓجنىَُٕ 
يُ ضُنساضَناٌْ ويَطاْؿاضٍ  1000غُعات يُ وَضططتين ُٓو وَآلَُ ًٓرباًِٖ ثاؾا يُطُأل 

  ضىو. ٍُْطاؾبُضَو ًَٗؿتْ ًَبُد
َُٓشن ثاؾا زوو ؾُغًًٍُ ْاضز  ",سىغًَٔ قؤجنى" زواٍ زوو ضؤش ًَٖعَناظنإ طُيؿتُٓ قُآلٍ 

اٍُْ زوو غُعاتُضٍَِ يُ ًٖاليًًُوَ زووض بىوٕ, يعيسًَٓ ٓؿًُٓضَمشاَي 100 ُٓو  بؤ ثاغُواٌْ
ٖؤظٍ  ٍُ غُض ب44ؾُضَاٌْ وَظاضَتٌ دُْط ًَٖعَناٌْ سًَُسيٍُ ؾُغًًٍُ  بُآلّ بُ

قُضَقازْ ُٖظاضإ ضُنساضٍ عُضَب يُ ٖؤظَ ضُنساضَناٌْ عُضَبٌ وَنى ؾَُُضْ عُتطَ 
ؿاضْ زَوضووبُضيإ تاآلٕ نطز, بؤ ضؤشٍ زوايٌ ًَٖعَناٌْ يُزَى ْنُيىثٍُْ َُضِْ َاآلتٌ ويَطا

إ غُض ًَٖٓ عيسياٍُْ يُ غُضَوَ بامسإ نطز, ناضيَهًإ بًَُٓ ُنُوتُٓ تاآلْهطزٌْ ُٓو ضَمشاَي
 َُضِْ َاآلتًإ يُ بري َُْا.
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هطزٕ ًََُٓشن ثاؾا زَغتبُدَِ ؾُضَاْسٍَ ُٓو يُنُ غُضباظياٍُْ نؤنطزَوَْ زاواٍ ي 
 نُيىثٍُْ تاآلًُْنإ بطُضِيَُٓٓوَ, بُؾًَهٌ غاَإْ ُٓغجُ ططاْبُٖانإ زضاُْوَ بُ

 خاوَُْناًْإ.
ْإْ ياضَُتٌْ خؤضانُسا " االعاؾُ ارتاقُ"ٍ تايبُتٌ بىوشاُْوَغٓسوقٌ  يُبُ ثػىيُ  

ىَضططتْٔ طُضِاَُوَ زيَطى, يُوٍَ نؤبىوُْوََإ يُطُأل ًَيثػىيُنُّ ًْعاٌَْ  ناًٌَْٖعَ بُ
 "تًجٌ ًَٖعٍ ًْعاٌَْ ًَٖعٍ يُزَىْ ضىاض تًجٌ غىاضٍَ ًْعاٌَ نُ يُ ويَطاْؿاض زَطُضِاُْوَ"

زَبىايُ يُ ثًَـ  ,وت, غُضباظَنإ بُضثطغًاضبىوٕ يُ قُزَغُنطزْٕ طُضِاُْوٍَ زَغتهُنطز
 اْ َٔ يُوَزا بُضثطغًاض ُْبىوّ.زبجطغًُٓوَيإ يُطُأل نطًََُٖىإ يُؾهطَنُ ي

ٖؤٍ  ٌ زار بىو, بًََُُُٓف د ,بطِياضَاْسا زَغتهُوتُنإ بطُضِيًَُٓٓوَ 
ْىيَُٓضيَهِ بؤ خؤّ  بُضثطغًايُتًُنَُُوَ يُ غُض ضووزاوَنُ ْاَُّ بؤ قَُيٌَُ وياليُت ْىغٌْ

ٍ ُٓيًىيٌ 16قَُيٌَُ وياليُت يُ  ,ضؤشٍ خاياْس 20ضِاَُوَ بؤ زياضبُنط, َُُٓف زاْاو طُ
ؾطَاٌْ  ْاضز بؤ وَظاضَتٌ ْاوخؤ, بُ بًَػًِ ْ بَُيطُْاَُنإ بُناغُظَيُو  زاُْيُنٌ 1908

َ "َُضِْ َاآلتْ غاَإ"ٕ يًصُْيإ بؤ طُضِاْسُْوٍَ اُٖضزوو وَظاضَتٌ ْاوخؤْ دُْط ضُْس
 .ضزْا تاآلْهطاوَنإ

خػتُٓضِووٍ  ظاتٌبُآلّ  ,يُطُأل ُٓوَزا َٔ ضؤَيِ ُٖبىوَ يُ وَضططتين ُٓو زَغتهُوتاُْ
 .ٖاوبُؾًإ نطزبىو يُ زشٍ ُٓو ُٓؾػُضْ ٓاغا نىضزاٍُْ يُ تاآلْٕ ظَوتهطزٕ ّ ُْبىوغهاآلْاَُ

ٍ هطز. يُ نؤًَيُ زواٍ طُضِاُْوَّ يُ زيَطى َُٖيبصاضزُْناٌْ ُٓجنىٌَُْ ْىيَُٓضإ زَغيت ث 
خاٍُْ  ظؤضيٍُٓ زَْط زَضضىوّ بؤ ُٓجنىَُْٕ بُضَو ًَٖٓا, بُبُ زَغت زَْطِ  42زَْط  58

يُ  ّنؤََُيًَو غهاآل ,هُومت. يُ زواٍ َُٖيبصاضزمنيَأل بُضِويُ ُٓغتُْبى "زاض ايػعازَبُختًاضٍ "
اتٌ هُوتىاُْبىوٕ يُ نًَزش تؤَاضنطا. ُْٖسٍَ يُو نُغاٍُْ غهاآليإ تؤَاضنطزبىو يُو ظياًْ

يًَجطغًُٓوَّ يُطَُيسا نطزبىوٕ,  ثاض بُضثطغًاضيُتًِ يُ غُضؤنٌ ؾاضَواٌْ زياضبُنط تا تَُىوظٍ
غُض ًٓرباًِٖ ثاؾاٍ ياخٌ  ُيُواٍُْ غهااليإ ْىغًبىو يُو ًَٖطؾٍُ نطزَاْ زيهُ ُْٖسيَهِ
ٕ ًَُْٖٓابىو. بُؾساض بىوٕ, بُآلّ زَْطٌ ثًَىيػتًإ بؤ َُٖيبصاضزٌْ ُٓجنىٌَُْ ْىيَُٓضايُطَُيُسا 

 ّضىْهُ خؤّ ًَُْٖٓايُ ٓاغيت ُٓوإْ بؤ ناتٌ طىجناو واظ ,َُْىيػت وَآلًَإ بسََُوَ
, ؾتًَهٌ ٓاغايًُ طُْسَألْ زَضووٕ ُْخؤؾُنإ بؤ تًَهؿهاْسٌْ َٔ يُى بططٕ. ًَٕٗٓاًَي

 نُ ,قػٍُ َٔ يُ غُض ًَىاُْناٌْ دُظيطَْ ضؤًُْتٌ َاََُيُنطزٕ يُطَُيًاْسا غُباضَت بُ
ُٓواُْ بؤ زؤظيُٓوٍَ نؤََُيًَو بَُيطُْاَُ يُ باضَطاٍ ًٓرباًِٖ ثاؾا  ,زابىوٌَ ؿرت ٓاَاشَّ ثثًَ
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ثُيىَْسٍ ًَْىإ ًٓرباًِٖ ثاؾاْ  بُ ُٖيُ ٓاَاشَ, ضؤٕ ٖاتىوُْتُ زاًْؿتين ًَُُٓ يُ ويَطاْؿاض
ضَناٌْ ًَٖعَ زاطرينُ ",َْ "َُبُغت يُ اليُْططاٌْ غىَيتإ عُبسوذتًَُس" غُضاٌْ زيهتاتؤض

, ُٖض يُو ناتُ َٔ زاواّ يُ وايٌ نطز "ًٓتايًاْ بُضيتاًْاْ ؾُضِْػا" زوضطٍُ نطيت
أل, بُآلّ ُٓو يُ وَآلٌَ زاوايُنٍُ ونَُتُضخٌَُ ُْناتْ ُٓو بَُيطُْاَاُْ بًَٓطٍَ بؤ ُٓغتُْبى

سٍ عاضف ُٓؾُْ نُ ,ا ًُْسًٖض بَُيطُْاَُيُنٌ يُو دؤضٍَ تً" :ُٓجنىٌَُْ ْىيَُٓضاْسا وتبىوٍ
ؿاض نطزبىو يُو باضَيُوَ ْ, زاواٍ يُ ُٓجنىٌَُْ ناضطًَطٍِْ خَُيهٌ ويَطابؤ نطزووَ"ٓاَاشٍَ 

يُ  نُ ,بُآلّ ُٓوإ زؤغتْ اليُْططٍ َٔ بىوْٕ وَآلٌَ ُٓو قػاٍُْ ُٓويإ ,بٓىغٔ غهاآل
 .َ ُْزاؤوَبىونإ بُٓضَِتُوَ ثًَضُواٍُْ ضاغتًُ

ْؿاض ُٓو بَُيطُْاَاٍُْ زَغت نُوتىوَ, بُآلّ وَنى زََئًَ قُزضٍ ثاؾاٍ قاعنكاٌَ ويَطا
تاواٌْ َٓٔ. ًَْاظامن ًَٓػتا ُٓو بَُيطُْاَاُْ يُ نىئَ, َُٖىو اليُنًـ ؾاًٖسٍ ثانٌْ ب

غُضتًح َُٓشن ثاؾاْ وايٌ ْاَُيإ بؤ وَظاضَتٌ دُْطْ ْاوخؤ ْىغًىَْ ًَٓإ تاواْباض 
وايٌ  َ بُونطزو "ُٖقٌ بُطٌ"خؤ ٔاناّ بىوَ, يُ ناتًَهسا وَظيطٍ ْاوًَبُآلّ ب ,نطزووَ

نُ  ,زياضبُنط, ًَٓػتا ثًاويَهٌ عُغهُضٍْ زيهتاتؤضَْ زاْاٌْ ُٓو ثًاوَ ناضيَهٌ ضاى ُْبىو
غُض ُٓو  زَتىأْ ضاغيت ُٓو َُغُيُيُ يُ نؤبىوُْوَناٌْ ُٓجنىٌَُْ ثًاوَاقىآلٕ ببًػسن. تا

نًُ غُضباظيُنإ ُْضىوّ بؤ بًَتْ الٍ َُٖىو نُؽ ٓاؾهطايُ بُزضيَصايٌ ضاالُُ وٕ ًْضاغتً
 يُ طىْس َاوَُتُوَْ ًَٓػتا ُّٓ بىختاُْ بؤ ضاٍ طؿيت ُٓو َاوَيُزضيَصايٌ  ويَطاْؿاضْ بُ

ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ  .. يُ بُضزَّ زازطا ٓاَازَّ بُضَْ ضووٍ َُٖىو َُٓاُْ ببُُوَيًَسَطُضِيَِ
اوَتُوَ, بُطىيَطٍَ ظاًْاضٍ غًًُإ ثاؾاٍ وايٌ زَ ضؤش زواٍ دىالُْوٍَ ًٓرباًِٖ ثاؾا طُضِ

َىَتاظ ُٓؾُْسٍ يُ بُضاْبُض يًصٍُْ سهىٌَ وتىويُتٌ ًٓرباًِٖ ثاؾا بُض يُ بعووتُٓوَ 
بىوُْنٍُ ًًَىًَْو يريٍَ ظيَطْ نُيىثُيٌ بُْطخٌ بايٌ ًًَىًَْو يريٍَ ُٖبىوَ. يًصٍُْ ًياخ

( ضؤش 50يُوٍَ ) ,نطزغُضزاٌْ ويَطاْؿاضٍ  ,ْ زاضايٌ ثًَهٗاتبىوياغايٌسهىٌَ يُ ثًاواٌْ 
طُيؿتين زَغتٍُ يًَهؤَيًُٓوَ بؤ  قطف بىوَ, بُآلّ بُض يُ 500َاُْوَْ خُضدٌ ضؤشاُْيإ 

ْ ُٖض غٌَ نىضَِنٍُ تىاًْبىويإ ظيَطِْ "خًَعاٌْ ًٓرباًِٖ ثاؾاٍ ًًًٌَ"ويَطاْؿاض خُْػُ خامن 
ٓاوَزإ يُ  طىْسٍ 150بريًَٖٓاُْوَيُ  ٌ بًَُظيىْ نٍُْثُيُنإ بؿاضُْوَ. ُٓوٍَ د

ُٖظاض  40ا ًتُْ ُٖض طىْسيَو بُ ,زَوضووبُضٍ ويَطاْؿاض بُؾساضيإ يُو َُٖيطُضِاُْوَيُ نطزبىو
نُ , ُيُطُأل بُضٌَُٖ ضاوَضِواْهطاوٍ ُٓو غاَي ,نًًؤ طُمنْ خىاضزٌََُْ وؾهٌ ُٖبىوَ

ٓهطزٌْ زابً ٍ َىتُغُضيـْ قاعنكاّ بؤناضزَنطٍَ. غُضَضِاٍ زاوا َُظْسَنًًؤ  180تا 150بُ
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ًـ اناْٖؤظَ عُضَبْ نىضز ووَ,بُدآ ُْنطزدًَوايٌ ٍَُُٓ  ,ثاغُوإ بؤ ُٓو طىْساُْ
ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ُٓو طىْساُْْ َُٖىويإ تاآلٕ نطزٕ, ُٖتا يُ ْاناو ُٓو طىْساُْ تىوؾٌ 

ُٖضضُْسَ سهىَُت  ,بطغًُتٌْ ُْبىوٌْ بىوْٕ نًًََطُ نؿتىناَيًُناًْإ يُ ضاْسٕ نُوت
بُآلّ ُٖتا ًَٓػتاف ْاوضُنُ بطغًُْ يُ  ,بُضَُُٖ تاآلْهطاوٍَ بؤ طُضِاْسُْوَ بُؾًَو يُو

نُضٌ  ,غُعاتُضٍَِ يُ زياضبُنطَوَ زووضَ 20ؿاض ُٖضْقُيطاًَْهٌ غُختسا زَشٍ, بُزاخُوَ ويَطا
سهىَُت  زباوَ, ُٓطُض وايٌ غُضزاٌْ ْاوضُنٍُ نطووايٌ تا ًَٓػتا غُضزاٌْ ْاوضُنٍُ ُْنطز

 ٕيًَطَزا زَضؾُمت ًُْ َُٖىو ُٓو بىختاْاٍُْ زشٍ َٔ نطاو .ٍُْ زَغت زَنُوتظؤض يُو غاَا
 ًٖىاّ غُزضٍ ُٓععَّ سُغُٕ سًًٌُ ثاؾا ضاويَهٌ بُو قػاٍُْ َٓسا بُ ,غَُُضِوو

 ايُوَ.بخؿاْس
                

 بُوَنايُت ظيا نؤى ُٓيح

 (1908بعوتُٓوٍَ ؾًَذ غُعًسٍ سُؾًس )
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. ج. يؤتس باَيوَيصي حهوَةتي طةوزةي بةزيتاْيـ ضةعادةتي
 َوضأل. 1909ي ناْوْي دووةّ 14ئةضتةْبوأل  

 :طةوزةّ
ؾُضَؾُُْسّ ضاثؤضتًَهتإ يُ غُض ضووزاوَناٌْ ضؤشٍ غٌَ ؾُؾنُْ ضىاض ؾُؾنٍُ ضيَهُوتٌ 

بُو ضىاضْ ثًَٓذٌ ُّٓ َاْطُ بؤ بًَٓطّ. َُُٓ يُ ناتًَهسا ظاًْاضيُناظنإ ظؤضيإ ثُيىَغسن 
ضاغتًُوَ, ثًَؿرت ضاثؤضتًَهِ يُ غُض ُٓو بابُتُ بؤ ْاضزٕ بُآلّ ُٖتا ًَٓػتاف ُْٖسٍَ يًًٌََ يُ 

 بُؾًَهٌ تطيُطُأل غُيسَنأْْ  بُؾٔ: بُؾًَوغُض ُٓو ضووزاوَ ُٖيُ, يًَطَ خَُيهُنُ زوو 
 اليُٕ زَغت بهُوٍَ. ًَْسٍَ داض ظَػنُتُ ظاًْاضٍ بابُتًاُْْ ب, بؤيُ ُٖزشيأْ

 :وٍَ ُّٓ ناضَغاتُ بُّ ؾًَىَ بىوَُبُزياض زَن وَنى
 ؾًَذ َُػنىزْبؤ ضؤشٍ ثًَٓذُّ نُ زَيهطزَ غٌَ ؾُؾنُ, غٌَ طُْر َاُْوَ, ُٓواًْـ: 

يُ بُضزَّ َاَيٌ َػتُؾا  َيآل",نىضٍِ سادٌ عُبسو"ْ بُٖا "نىضٍِ َػتُؾا بُط" ُٓػنُز بُط
بُط ٓاؾطَتًهٌ َىغآلوٍ بًينَ يُ  بُط نُ يُ غُض ؾُقاَُنُ َُٖيهُوتبىو زاًْؿتبىوٕ, بُٖا

ْاو خَُيهُنُزا خعاوَْ غىاضَيُنٌ نىضز زَغيت زَططٍَْ ضايسَنًَؿًَتُ َاَيُوَ. ُٓو ضؤشَ ُٖوا 
غىضِاوَتُوَ  خؤفْ غًًَُّ ضؤشٍ دُشٌْ قىضبإ بىوَ. يُ ناتًَهسا ُٓو َُيساٍُْ شُْنٍُ صنَ

 .ْعيو باْهٌ عىمساٌْْ يُ ؾىيَُٓ قَُيُباَيػُناٌْ َىغًَُ
هطزبىو ًَٓاؾطَتًَهٌ َىغآلوٍ تطزا ضاوٍ بُْ ٓاؾطَتُ زَنُوٍَ, زاواٍ ي ُبُٖا يُ ْاو نؤََُي

 وَ,زَْطٌ بُضظ ٖاواضٍ نطز بُآلّ ُٓو ٓاؾطَتُ قبىَيٌ ُْنطزْ بُ ,سا بضًَتُ َاَيُوًَيُطَُي
غُضباظَ  ,خًَطايٌ ُٖواأل بآلو بؤوَ , بُوَسا ٖاواضيإ نطزًف يُطَُيزيهُ ٓاؾطَتُناِْ

ٖؤٍ  ٓابطِؤٍ ٓاؾطَتًَهٌ َىغآلويإ بطزووَ. بُ ,ٌ ثًازََتًجٌ ضىاضَ ىضزَناٌْ غُض بُن
 يإ نطز,ُْوَْ غُضباظَ نىضزَناًْـ تُقُىوَُُٓوَ ُْٖسٍَ َىغآلوٍ يُ ؾىيَين ضووزاوَنُ نؤب



 89 

بُآلّ ُٓوٍَ  ,ُ ؾىيَين ضووزاوَنُيؿتَُؾطَظٍَ غىثا طُُٖض ظوو ٕ. اخطاثٌ ثًَهط ُْٖسٍَ بُ
ٍ ىضَيُ ٓاث يإاضَنٍُ ٓاَيؤظنطز ُٓو غٌَ الوَ نىضزٍَ ْاوَإ ًَٖٓإ يُ ثُجنُضَوَ تُقُظياتط ن

 .نطزدَُاوَضَنُ 
ُْٓساَاٌْ تًجٌ ضىاضَّ يُطُأل ٓاطازاضبىوٌْ بُغُضٖاتٌ بطازَضَناًْإ طُيؿتُٓ ؾىييَن 

يُ ٍ خَُيهٌ َىغأل ظيازٍ نطزْ شَاضٍَ ضُنساضَنإ َضووزاوَنُ, يُ َُٖإ ناتسا ٓاثؤض
ؾىيَين ضووزاوَنُ ظؤض بىو, يُو ناتُ ظؤضبٍُ َاَيُناٌْ َىغأل ضُنًإ ُٖبىو, ُٓو تًجُ 

ٍ دَُاوَض نَُُ َظاًْإ شَاضٍَ ُٓوإ يُبُضاْبُض ٓاثؤض نُ ,غُضباظيٍُ نُضنىى ُٖض ظوو
نؿاُْوَ بؤ ثًَطُيُنٌ غُضباظٍ ْعيو ضووزاوَنُْ يُوٍَ غُْطُضيإ ططت, بُآلّ ُٓو ثًَطُيُ 

هٌ نؤْٕ خطاخ بىو قاتٌ غُضَوٍَ َُْابىو, تُالضٍ باْهٌ عىمساٌْْ تُالضٍ تُالضيَ
طِواٌْ, غُضباظْ ضُنساضَ يٍ زَوضووبُضٍ بُغُضياْسا زَزيهُ ؾاضَواٌْْ تُالضَناِْ

غىاضَ نىضزَ نُضنىنًُناُْوَ غُْطُضيإ  َىغالويُناًْـ يُ ثًَطُ غُضباظيُنٍُ ْعيو بُ
غٌَ غُعات ؾُضِ بُضزَواّ بىو, ُٖتا ناتٌ غُضزاٌْ , َاوٍَ نطز تُقُزَغتًإ بُ  ططتْ

وايٌْ ياضيسَزَضٍ نىْػىَيٌ ؾُضَِْػًـ تُقُ ُٖض ُٖبىوَ, زياضَ يُ زواٍ طُضِاُْوٍَ نىْػىَيٌ 
ىاضَ غُضباظَ نُضنىنًُنإ خؤيإ بُزَغتُوَزاْ وَنى باضَتُ يُ ؾُضَِْػٌ ؾُضِ وَغتاوَ, ًَٓ

يُ  ,نُؽ زابىوَ 50-30ىإ َسا شَاضٍَ نىشضاو يُ ًَْغُضباظطُنُزا طريإ, ُٖض يُ ضِؤشٍ يُنُ
زضَْطُوَ  , ناتٌ ًْىَضِؤ وايٌْ ؾُضَاْسٍَ ساًَُ ظؤض بُْٕاوياْسا شَاضَيُى شْٕ َٓساأل ُٖبىو

بُآلّ ُٖتا ًَٓػتاف باغُناٌْ طؿتىطؤيُنُ  ,ؤ ضاضَغُضٍ نًَؿُنُطؿتىطؤيإ زَغت ثًَهطز ب
وايًـ يُ  ,غُضباظٍ يُ بُض زَغتسابىوَ 850يهٍُ ْاظاْشن ضِ بىوَ, ؾُضَاْسٍَ عُغهُضٍ ْع

يؿتُ ُناتٍُ وايٌ طوغُضَتاوَ ُٖتا طُضّ ُْبىوَ, َُٖيىيَػيت دسٍ يُو ناضَ ُْْىاْسووَ. يُ
ْ ُْقًب ضاؾًح بُطْ  "غُضؤنٌ ًَٖعٍ غىاضَ "ؾُضَاْسٍَ يًىا ًُْٓؼ بُط  ساًَُنُ قاظٍْ

ْاتًل ُٓؾُْسٍْ   ْ َىالظّ"ُٓؾػُضٍ ُٓضناٌْ دُْط يُ َىغأل" ُْقًب غُعًس بُط
غُضباظطُنُ نؤببىوُْوَْ  شَاضَيُى يُ ظاْايإْ ثًاوَاقىآلٌْ ؾاض يُ زاآلٌْ ْاوَوٍَ ْعيو بُ

َُتط يُ  400 ضاضَغُضيإ الُْبىو ضؤٕ زَغت بُغُض قُيطاُْنُزا بططٕ. ُٓؾػُضاٌْ دُْسضَُ
 ,ساياتُنُ ضووناضَغ نُ ,طرياوَناُْوَ ثاغُوإ بىوٕ غىاضَ نىضزَ ساًٍَُ ْعيو بُ

زَبًػرتا يُ ًْىإ واصنْ ظاْاياٌْ ؾاض, ُٓوإ زاوايإ يُ وايٌ نطز  ٓانإ تىطؤيُنٌ بَِؿط
ضيَىؾىئَ بؤ ثاضاغتين  يُ ثًَؿُوَ ُٖوَيًسابُآلّ وايٌ  ,ضيَطُيإ بسا بضُٓ ؾىيَين ضووزاوَنُ

يُطُأل زابينَ,  "يًٓر" تاٌْ يُ َىغألو َاَيُناًْإْ نىَجاًْاٍيثًاواٌْ نىْػىَيًُتٌ بُض



 91 

ُٓوَؾسا ًٖض َُتطغًُى يُ غُض بُضشَوَْسيُناٌْ بُضيتاٌْ ُْبىوَ. َٔ زاواّ يُ وايٌ نطز 
بُآلّ وايٌ يُطُأل  ,ؤوَبَُٖىو ؾاضٍ ططت ٓاشاوَضىْهُ  ,ضيَىؾىييَن ثًَىيػت بططيَتُ بُض

زابًٓهطزٌْ ٍُْ ْاضز بؤ  ُْٓوَؾسا ًَٖعٍ ْاضز بؤ ثاغُواٌْ نىْػىَيًُتٌ بُضيتاٌْْ ؾُضَِْػٌ
ضىْهُ زووض بىو يُ ؾىييَن ضووزاوَنُوَ. يُ زواٍ ضؤشٓاوابىوٕ ؾاض  ,ٓاغايؿٌ نؤَجاًْاٍ يًٓر

غُضباظَ  نُ ,ُوتٌ ضىاضؾُّ ظاْطاهٍ ضيَه1909ٍُ ؾُؾٌ ناْىٌْ زووٌََنٓاضاّ بىو, بُياًُْ
نُ  ,وَيُ ساًَُنُ زَغت بُغُضٕ, زواتط ُٖواأل بآلوبؤ زاوَو نُضنىنًُنإ خؤيإ بُزَغتُوَ

هطزووَ غُضباظَ نُضنىنًُنإ ًَوَؾسيَهٌ ظاْاياٌْ َىغأل ضىوُْتُ غُضزاٌْ وايٌْ زاوايإ ي
ٍ ٓاؾطَتٌ َىغآلوٍ, وايٌ ووضىْهُ زَغت زضيَصيإ نطزؤتُ غُض ٓابطِ ُٓوإ, بساتُ زَغت

ٓىًَس بىوْٕ بُو  دَُاوَضَنُف بَِ ,ُوَوَتٍَُُٓ قبىأل ُْنطزووَْ ُٖض يُ باضَطاٍ خؤٍ َا
نُ ؾىييَن  ,ضؤيؿسن ُ ُٓبىداغِ ْاويَو بُضَو زَضطاٍ ُٓو َاَييتيُتُوَ بُضيَٓىَايٌْ زََطِاغسا

 ؾًَذ غُعًسْ خعَُناٌْ بىوَ.  سُواُْوٍَ
ُْٖطاو زَبىو, بؤيُ  100ا ًتُْ ُوَؾىيَين سُواُْوٍَ ؾًَذ يُ باضَطاٍ ًٓساضٍَ سهىَُت

 ٍ ضووزاوَنُيإ نطزبًَت.واضاوَضِوإ زَنطٍَ بُضثطغاٌْ سهىٌَ يُويَىَ ضاوَزيَط
ًَٖطؾًإ نطزَ  َوَْغُضؤنايُتٌ ُٓبىداغِ ٓاآلٍ غُوظيإ بُضظنطز ٍ دَُاوَض بَُضىٓاث

غُض َاَيٌ ؾًَذ غُعًس, ُٓواُْ زَضطاٍ َاَيٌ ؾًَدًإ ؾهاْسْ بَُُف تاواًَْهٌ قًَعَوًْإ 
 :ٖاواضيإ زَنطز ,وزَغتُوَ بى ُٓجناَسا, يُ ناتٌ طَُاضؤزاٌْ َاَيٌ ؾًَذ ضُقؤْ خُجنُضيإ بُ

 ."بصٍ غريَت, بصٍ ُٓبى داغِ "
نُؽ يُ زَغتْ ثُيىَْسَناٌْ ؾًَذ ُٖض يُ ْاو َاَيُنُيسا نىشضإ, ؾًذ ُٓػنُزٍ  13

 تٌَُُْ ُٖؾتا غاَيًُوَ قىضٓاٌْ بُ نىضٍِ ُْٖطاويَو يُ ْعيو َاَيُنٍُ ثًَهطا, ؾًَذ بُ
و ثاغُواْاٍُْ وايٌ بؤٍ زاْابىو بُضَو يُطُأل ُْٖسٍَ يُ ,زَغتُوَ ططتْ يُ َاأل ٖاتُ زَضَوَ

 ,بُزَّ باضَطاٍ سهىَُت ضاوَغتابىو باضَطاٍ وايٌ ْعيو خؤيإ ضىو, ؾًَذ يُوٍَْ يُ
نُوتُٓ زاَاَيًين ثؤغتاَيٌ َطزووَناٌْ  غُضَضِؤيُنىؾتًإ, ُٓو ططوثُ  يساوغُضيُ بُضزيَهًإ 

ا ؾًذ َُػنىزْ ًو َاْط تُْنُغٌ ٖاوَآلٌْ ؾًَذ غُعًسٍ ثًَـ زو 53ٖاوَآلٌْ ؾًَذ, يُ 
نُ  ,غٌَ نُؽ ضظطاضيإ بىو, ثًَٓر يُ اليُْططاٌْ ؾًَذ يُ برييَهٌ ْعيو ؾاض خؤيإ ؾاضزبؤَ

يُ  ,ُٖآلتٔ, زوايٌ َاَيٌ ؾًَدًإ َُٖىو تاآلٕ نطز زيهُف زؤظيآُْوَ زوويإ نىشضإْ ُٓواِْ
بُٖا. ُٖتا ُٓو ططوثُ بُضَاألْ ضايُرْ غُعاتٌ زيىاضْ زَضواظَْ ُْٖسٍَ نُيىثُيٌ ططاْ

 ػُضَوبُضَ زَضطاْ ثُجنُضٍَ ٓاغًٓؿًإ يُ َاَيُنٍُ نطزَوَ.ًَب
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ٖؤٍ ؾًَذ غُعًسَوَ يُالٍ غىَيتإ زَغت  بُو بًاْىوٍَ غابىْضٌ ُٓو غاَاٍُْ بُ
زضاوَ, ُٓو نؤََُيُيُ ضىوٕ نؤطانٍُ ُٓويؿًإ تاآلٕ نطزْ  ٍ ثَِ"ثاؾا"نُوتىوَْ ْاظْاوٍ

وايٌْ غُضؤنُ نىضزَنإ ًَْىإ  اوبصيىاٌْغابىْضٌ ثًؿرت خُضيهٌ َُْٖىو ؾتُناًْإ بطز. 
 َىغأل, زََئًَ َُٖىو طُمنْ زاُْويًََُْ خىضٍ نؤطانٍُ غابىْضًإ تاآلٕ نطز, َُُٓ يُ بىوَ يُ

 30ؾُو  ناتًَهسا غابىْضٌ يُزَضَوٍَ َىغأل بىوَْ نُ طُضِايُوَ خؤٍ طؤؾُطري نطزْ بُ
 اْابىو.ز ثاؾُواٌْ َاَيُنٍُنُغٌ بؤ 

, بُآلّ ٕبُؾًَهًإ ٓاؾطَتْ َٓساأل بىو ,نُؽ ظياتط بىوَ 70شَاضٍَ نىشضاوَنإ يُ
ضىْهُ خاُْوازَناًْإ بُؾايػتُيإ ُْظاًْىَ زإ  ,ظَػنُتُ شَاضٍَ قىضباًْاٌْ ٓاؾطَت بعاْطٍَ

 بُ ُنإ,ًزَضَوَ بىوٕ يإ ضؤتُ ؾىيَُٓ طؿتً نىشضاوٍ ٓاؾطَت زابًَْٓٔ بعاْطٍَ يُوناتُ يُ بُ
ًٖىائ  ثًاوإ بُ ًَْٗين ثطغُيإ بؤ زاْاوَْ ؾاضَواٌْ ُْيتىاًْىَ غُضشًََطيإ بهات. بُآلّ بؤ

إ نطزووَ بُٓضَِتًَهٌ باف بًَت بؤ زضوغيت شَاضٍَ ًاضييُٓو شَاضٍَ ُْخؤؾداُْنإ ز
ٌ بؤ ؾاضيَه نىشضاوَنإ. نىشضاٌْ ؾًَذ بُو دُضطربٍِْ زَيتُظيًَُٓ ضووزاويَهٌ ْاَؤْ غُضيبُ

 نُ بُضططيإ يُ ,ؤشاٌْ دُشٕ, بُآلّ ْاتىاْشن غُضنؤٍُْ ُٓو َىغآلوياُْ بهُئضِ غًَُإْ يُىَ
ناتٌ ْاخؤؾًسا  ُٖضوَٖا غُضنؤٍُْ ُٓو نُضنىنًاُْ ْانطيَت يُ ,ٓابطِؤٍ خؤيإ نطزووَ

بُضططيإ نطزووَ, َىغأل ؾاضيَهٌ عُضَبًُْ نىضزإ يُوٍَ ْاَؤٕ, بُآلّ بؤ ضِووزاويَهٌ يُو 
بُضزَغيت خَُيهٌ ضؤَيٌ بُضضاوٍ  ْانؤنٌ ضَضَُيُىْ بآلوبىوُْوٍَ ضُى يُ :بًًََٔ طىجناوَضَ دؤ

ًٖض  نُ ,ُٖبىوَ, ُْٖسٍَ غُضنؤُْف زَنُويَتُ غُض زَغُآلتساضاٌْ َُزٌَْْ غُضباظٍ
ضيَىؾىيًََٓهًإ ُْططتؤتُ بُض بؤ بُضَُٖيػيت ضووزاوٍ يُو دؤضَ. ُْٖسٍَ ضيَىؾىيَين ناضيطُض 

 وَبُآلّ ُٖض ظوو غُضباظَنإ طُضِاُْوَ ؾىيَين خؤيإْ باضووزؤخُنُيإ بُو َُتطغًُ وَضطريا
 بُدًًََٗؿت, زََئًَ وايٌ ؾُضَاًْساَْ غُضباظَ نىضزَنإ طىيَطِايَُيًإ نطزْ َىغآلويُنإ بُ
قػُيإ ُْنطز, تُقُيإ ضاططتْ بُضزيإ زَٖاويؿت ُٖتا زََئًَ تُقُؾًإ زَنطز, َؿتْ 

ْاو ؾاض  ْ ْانؤنٌ طُضّ يُُٖبىوَ غُض بُضثطغًاضيُتٌ زَغُآلتساضإ يُو ضووزاوَ يُ َطٍِ ظؤض
َ, تُْٗا بىوزا نَِ يُطُأل نىؾتِٓ ْطزووَؾًَذ ن غُض ُٓوٍَ نَِ ثؿتطريٍ يُ يُُٖبىوَ 

 يُ تنُغًَو بؤضىوًَْهٌ بابُتًاُْ ُظؤض غُخت ,ٌ َىغأل بًَاليُٕ بىوًَُٕٓوضوثًُناٌْ ًْؿتُد
 .اوَ بساتٌَزغُض ُٓو ضوو

ؾُؾٌ ناْىٕ يُطُأل ضووزاوَناٌْ ضؤشٍ يُنُّ يُثًَذٌ  يُ ,بُآلّ ضووزاوَناٌْ ضؤشٍ زووَّ
بُضْاَُ بىوَ, بُض يُوٍَ ظاْاياٌْ َىغأل  ٌ زووَّ بَِٓ, ْاتىاْشن بًًََٔ ظؤض دًاواظ بىوَ ناْىٕ
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ُٔ بىوَ, بضُٓ الٍ وايٌ غُضباظَ نُضنىنًُنإ خؤيإ بُزَغتُوَ زابىو باضووزؤر ظؤض ًَٖ
, ضىْهُ بىوَغُضباظيُ ًٖض بطِوبًاْىويُنٌ ُْ زَغتًَىَضزاٌْ ظاْاياٌْ َىغًًَـ يُو َُغُيُ

غُضنطزايُتٌ  , َُُٓ ٖاوناضٍ بىو بؤ خَُيهُنُ بُوَُٓوَ غُض يُْىٍَ ططشيُنٍُ طُضَرت نطز
ت زَف يًَساُْوَ بُضَْ َاَيٌ ؾًَذ بضْٔ ُٓو سايُتُ زضوغ ٓاآلٍ غُوظْ بُ ُٓبى داغِ بُ

 بهُٕ.
باضوزؤخٌ ضؤشٍ يُنٌَُ ضووزاوَنُ ضيَطٍُ خؤؾهطز بؤ ناضَغاتٌ ضؤشٍ زووٌََ َاَيٌ ؾًَذ 

ُ يُ وضزَناضيُناٌْ زضوغت بىوٌْ ناضَغاتُنُ ٓاطازاض بشن, ظؤض ؾت ُٖيُ  غُعًس. ًَٓػتاف ظؤض ططْا
غُض  ايبُت يُت بُ ,ظؤض ؾىئَ تًَو زَطريٍَ ُٖيُْ قػٍُ ؾايُحتاَيُنإ يُ ضوْهطزُْوَ ثًىيػيت بُ

َىإ ظاْانإْ وايٌ نُ َهٌ زَغُآلتساض بىوَْ طًَؤثٌ غُوظٍ بؤ نىؾتين ؾًَذ  ثُيىَْسٍ ًْ اليًُْ
اناٌْ وتىوَ ضِ ظنىوُْ زََئًَ بُ بؤ ..ٖتس..َُٖيهطزبىو ًـ  زَنُٕ بُ ظْا هُٕ, ُٓوْا ٓاضَظووٍ خؤتإ ًب
ُُْ غُض َاَيٌ ؾًَذ غُعًس, ٓ زاوايإ يُ َُُف ُٖتا ًَٓػتا طىتُيُْ خَُيو نطزووَ ًَٖطف به

ُناٌْ ؾاضٍ  بُآلّ ُٓوٍَ بُ ,بآلوُْنطاوَتُوَ ًَْ ْ زَغُآلتساضَ غُضباظٍْ َُز زَيًٓايٌ زَيًًَشَن واٌي
إ بُضَ َىغأل بُ زضوغت  يُو دؤضَنطزووَ ناضَغاتٌ  َيآلُٓضنٌ خؤيإ َُٖيُٓغتاوْٕ ٓاشاوَضًُناًْ

إ نطزووَ بؤظاْانإ غُضنطزايُتٌ ٓاش . ُٖضوَٖا ضووُْ نُبهُٕ غُض َاَيٌ ؾًَذ غُعًس,  اوَضًًُناًْ
َاَيٌ ؾُضَاْسٍَ غُضباظٍ َىغًَُوَ ضووٍ زاوَ, ُٖتا ًَٓػتاف  َُتط يُ 40زووضٍ  ناضَغاتُنُف بُ

ُ, يُ ٖؤٍ َُٖيػىنُوتٌ  ناتًَهسا ؾًَذ بُ ٖؤناضٍ ُٓو ًَٖطؾٍُ غُض َاَيٌ ؾًَذ غُعًس زياض ًْ
ٍُ خؤٍْ َٓساَيُناٌْ يُ ُوَ زووض خطابؤوَ بؤ َىغأل غًًَ تانطَِوْا ُ بطوغهُناٌْ تؿطيين "ُاًْ بطِوْا

 َوَاوٍَ ُٓو زوو َاْطُف ؾًَذ وَنى ًَىإ َاََُيٍُ يُطَُيسا نطاْ ",يُنُّْ ناْىٌْ يُنُّ
إ زابىويُْ سهىَُتًـ غُضقاَيٌ بطِياضٍ طُضِاْسُْوٍَ بىوَ بؤ ًًخاْىيُنٌ ؾايػتٍُ غابىوْض
, زََئًَ غٌَ ضؤش بُض ًبىوٍ وايٌ  غًًَُاٌْ ثاوَٕ  80ُٓو  ضاظٍ بهاتيُو ناضَغاتُ غابىْضٌ تىْا
َُٖإ ناتسا غىَيتإ  , يُبؤوَنُ ثًَؿرت زَوَيُتٌ عىمساٌْ بؤٍ بطِي ,ًٓػرتيًًٍُٓ بؤ خُضز بهطٍَ

 زوعاٍ بؤ بهات. ووَنطز زاواٍ صنَ َ,ْوْ ْاو بُْاو بطوغهٍُ بؤ ْاضزىوَططتًَعُبسوذتًَُس ظؤض ضيَعٍ ي
غُض ٖؤناضٍ ُّٓ نىؾتُٓ, ُٓطُضٍ يُنًَُإ ُٓوَيُ  ا ضُْس ُٓطُضيَو ُٖيُ يُُٖتا ًَٓػت

بَُيهى ٖاتبىوٕ بؤ ططتين ؾًَذ َُػنىزٍ  ,نُ ٓاشاوَضًُنإ ُْٖاتزن بؤ نىؾتين ؾًَذ غُعًس
 ,دَُاوَض نطزبىو ضىْهُ يُنًَو بىوَ يُو غٌَ طُجنٍُ يُبُضزَّ َاَيٌ ؾًَذ تُقُيإ يُ ,نىضٍِ

ٓاؾهطا بُ غُالَُتٌْ  ًْبىوٍ بُا, بُآلّ زواتط ؾًَذ َُػنىز تىبىوىيكاْسُّٓ ضووزاوَيإ خ
غُض  َىغألْ ًٖض بَُيطُيُى يُ بصٍْ ضُْسإ نُؽ غُضزاٌْ باضَطاٍ سهىَُتًإ نطزووَ يُ
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, خَُيهٌ ؾاياٌْ بطِوانطزٕ بُ ٖؤٍ ُٓو ناضَغاتُوَ ًُُْٓوَ ْابًٓطٍَ, بؤيُ ُّٓ بريزؤظَ 
بىوَ  َُُٖي ُٖضوَٖا ْاطىجنٌَ بًًََشن بُ ,ُطُأل ؾًَذ غُعًس ُْبىوََىغًًَـ ًٖض ْانؤنًُنًإ ي

ناتٌ نىؾتين ُْٖسٍَ ثؤيًػٌ  زََئًَ يُ ,ضاو بىوَضضىْهُ ؾًَذْ باآلٍ ؾًَذ زياضْ بُ
ْىيَصٍ ًْىَضِؤْ  ُٖتا ُْطُيؿتُ بُضزٌََ زَضطاٍ غُضَنٌ ُْنىشضا, نىشضاٌْ بُ ,يُطُألزابىوَ

 غاآلضىوٍ نُغايُتٌ ٓايين ْاغطاو يُ طُضيُْ بؤ ثًاويَهٌ بُبُضضاوٍ خَُيوْ بُو وَسؿً بُ
 ؾاضيَهٌ ثطِ يُ زَغتْ يُ قىضٓإ بُ ",بًَت زضووزٍ خىاٍ صنَ"خاُْوازٍَ ثًَػَُبُض 

 زََاضطريٍ ٓايين وَى َىغأل تا بًًٌََ ناضيَهٌ غُيطَ.
نطاوَ  ًَؿرتٍ بؤضووزاوَنإ ظياتط بُضَو ُٓو ُٓطُضََإ زَبُٕ نىشضاٌْ ؾًَذ بُضْاَُضِيَصٍ ث

 ْيإ ُْٖسٍَ اليُٕ ويػتىوياُْ غىوز يُو طُضَِالوشَيُ وَضبططْٕ ُْخؿُنُيإ دًَبُدآ بهُٕ
 ؤشيَو يُضِ ُٓو بطوغهُيٍُ بُض يُبُ ٖؤٍ بًاْىو بؤ نىؾتين بُزَغت غُٕ. زَؾطىجنًَت 

شَُٓناٌْ ُٓو بسضيَت بطُضِيَتُوَ بؤ غًًَُاٌْ زوبُؾًَذ  ضيَطُ نُٖاتبىو, ووزاوَنُ بؤ وايٌ ضِ
 ؾاْؤطُضيُيإ غاظزابًَت بؤ نىؾتين ُٖتا ُْطُضِيَتُوَ.

 ويػتىوياُْٖاتين ؾًَذ ثًاوَاقىآلٌْ َىغأل  بُض يُ :ُٓطُضيَهِ تطيـ ُٖيُ زََيٌَ
زَضباظ بهُٕ, ُّٓ ُٓطُضَف ْعيهُ  زوايٌ خؤياٌْ صنَ ,ٓاشاوَيُى غىيكًَْٓٔ وايٌ تًَىَبطًًَٓٔ

 ضِاغت بًَت.
 غُض ُٓو ضووزاوَْ ثطغًاضٍ ظؤض َُٖيسَططٍَْ يًًٌََْ شَْطْ شاضٍ يُ ظؤض ؾت ُٖيُ يُ

ْاو َىغأل نًَؿُيُى ضاضَغُض بهاتْ  غُضباظَوَ ُْيتىاٌْ يُ 850غُضَ. بؤضٌ سهىَُت بُ
و غُعاتًَضُْس  َاوٍَ ُٓو زوو ضؤشٍَ ضووزاوَنإ سهىَُت بُ نُؽ بهىشضٍَ, يُ 70ُْيَُيٌَ 

بؤ اظٍ وايٌ بىوَ يإ ؾُضَاْسٍَ غُضباظٍ يإ الو زَيتىاٌْ نؤْرتؤَيٌ بهات؟ يُ
زوشَين غُضغُخيت يُنرت بىوٕ  نُ ,ؾُضَُظاضنطزٌْ وايٌ بىوَ يُاليُٕ ؾُضَاْسٍَ غُضباظيُوَ

َىغأل َُٖيُيُنٌ ثًَهٗاتٍُ غطوؾيت  ٓاطايٌ يُ تًَطُيؿتبىو بَِ ْاوَْسيـ؟ سهىَُتٌ 
ضنُٓنطزٌْ َز بىوَ يُزيهُ  َُيُيُنَِىغأل ٖ نىؾٓسَ بىوَ, زاْاٌْ ظَنٌ ثاؾاف وَنى وايٌ يُ

زاْاٌْ يكٌ ًٓتًشازْ تُضَقٌ َىغًًَـ َُٖإ َُٖيٍُ بُ ُٖغيت خَُيهٌ َىغأل.  سهىَُت بُ
ًٓتًشازيُنإ طُياْس, ضىْهُ غطوؾيت َىغأل يُطُأل ٌٖ َُٖىو  زووباضَ نطزَوَْ ظياٌْ بُ

ٓساض زَناتْ ظياتط زووض ًَٓطام دًاواظَ. بُضثطغاٌْ خاوَٕ بريٍ يًرباأل خَُيهٌ َىغٌ بطي
ضؤشٍ يُنُّ ثؿتطريٍ  نطزووَ.غُضثؿو  ٌزَنُوُْوَ, غُيطَ سهىَُت يُو ضووزاوَ ظاْاناْ

. ثًَٓر غاأل بُض يُو ضووزاوَ ظاْاياٌْ نطزووَ زيهٍُ اليُىْ ضؤشٍ زووَّ ثؿتطريٍ اليُنُّ
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غاَيٌ  ثُضِاْس, يُيإ زَض"ْىضٍ ثاؾا"ٓاناّ وايٌ  يُ ,َىغأل ٓاشاوَيُنٌ يُو دؤضَيإ خىيكاْس
َػتُؾا  طىاغتُٓوٍَظ ُٓبىداغِ غُضنطزايُتٌ ؾاآلويَهٌ يُو دؤضٍَ نطزْ بىوَ ٖؤٍ 1906

 بُآلّ خؤؾبُختاُْ بُ ,ٍ يُو دؤضَ ضوويسازيهٍُ تؿطيين زووَّ ؾتًَهٌ 6 بُطٌ وايٌ, يُ
ٌ نىضز ؾيت يُو دؤضَ ضووٍ يًَََصووٍ ْى ٓاؾيت نؤتايٌ ثًَٗات. ُٓوٍَ دًٌَ غُضجنُ يُ

ُٓويـ ٓاَطاظٍ زَغيت  , نُسا بُزَغت ُٓبىداغِيؾاضٍ َىغأل ضوو وَنى ُٓوٍَ يُ ,ُْزاوَ
 بُ َُغًشًًُنإغًَُإْ ىظاْانإ بىوَ, ُٖغتًَهٌ يُو دؤضَ ُٖيُ َُٖىو ْانؤنًُنٌ ًَْىإ َ

ٍ زيهُباضوزؤخُنُ ططش بىوَْ َُُٓف ٖؤناضيَهٌ  زا. يُو َاوَيُٖاتىوَ تطاشيسٍ نؤتايٌ ثَِ
دؤضٍَ باظضطاُْنإ يُبُضزَّ زوناُْناٌْ خؤيإ ضُنًإ  , بُبىوَ ْاوضُنُ ْآاضاٌَ

َاَيٌ زَوَيَُُْسْ ْاوزاضإ.  , ضيَىؾىيَين ثًَىيػت ُٖبىوَ بؤ ثاضيَعطاضٍ يُُبُزَغتُوَي
ُٓو ٓاشاوَيٍُ ُْٖسٍَ داض  ,نىؾتين ؾًذ يُاليُٕ ٓاشاوَضًُناُْوَ ظؤض َاْا َُٖيسَططٍَ

 زَبًَتُ قىضباٌْ. ُغًشًًُنإَغًَُإْ ُْٖسٍَ داض ىَ
ووزاويَهٌ يُو دؤضَ وضز بًُٓوَ, زَبًٓشن َُٖىوٍ ثُيىَغتُ ضِ ظَػنُتُ يُو باضوزؤخُزا يُ

غُض َىغألْ بؤ ُٓو َُبُغتُف زَبىايُ يُنًَو يُّ  ُْٓساظٍَ زَغُآلتٌ سهىَُت بُ بُ
 -ضيَىؾىيَٓاٍُْ بططتايُ بُض:

 ؾُضَاْسَيُنٌ زيهُ.ؾُضَاْسٍَ ُٓو غُضباظطُيُ بُ ــ طؤضِيين 1
 ُٓجناَسَضإ. بؤ ُٖبىوَْ غعاٍ تىوْسيُو ناضَزا ــ زازطايٌ ُٓواٍُْ زَغتًإ 2
زا نُووزاوَضِنُؽ يُو َُالياٍُْ زَغتًإ يُ   6اليٌُْ نَُُوَ  ــ زووضخػتُٓوٍَ ب3ُ

 .ُٖبىوَ
 ًَٖع. ــ زاْاٌْ وايًُنٌ ب4ُ

 غاتُ بريٍ ظؤضبٍُ خَُيهُوَ نُ َباوَضُِٓوٍَ ُٓو  بؤتؤنُُ, ططتُٓ بُضٍ ضيَىؾىيَين 
 ُٓيتُضْاتًعٌ بَُٓاناٌْ باضوزؤخٌ تاظَ ْشن.  ْٔبُٓضَِتُناٌْ زَغُآلتٌ نؤٕ نُوت

ُٓوَيُ  ,َُٖيىيػيت ٖؤظَناٌْ زَوضووبُضٍُٓوَيُ باضوزؤخٌ ًَٓػتاٍ َىغأل, زَضباضٍَ 
 يُ ٓاضاٌَاؾيتْ ُٓطُض ٓ بؤ نطزٕ,غُضَوَ ٓاَاشَّ  اٍُْ يُظبُزيًًَو ْابًِٓ بؤ ُٓو ثًَؿًٓا

 يًىا دًَطري ُْبًَت.
 

 زَيػؤظتإ

 ًًًَهٌ يىْط
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FO 195\2317 

 ، وإ 1909ـ حوشةيسإ ـ 31

 َٖيرا طريازد يؤتس، باَيوَيصي حهوَةتي بةزيتاْياي طةوزة
تُنَُسا بًًٓىَٔ ُْٖسٍَ غُضْر ناتٌ طُؾ غُض ُٓو بابُتاٍُْ يُ بؤ َٔ ؾُضَؾًَهٌ طُوضَيُ يُ

, َىغألْ ْاوضُ غٓىوض ًَٓطإ  - ًُناٌْ تىضنًايبسََُ بُضِيَعتإ, طُؾتُنُّ بؤ وإ, غًًَُاٌْ
هاضٍ ظؤضْ خًَطا ُٖيُ يُ تاضِازَيُنٌ زضيَص بىو, يُ ُبىو ْاوضُنُزا ناتًَهسا طؤضِْا ُْسٍَ ٖ َبًِٓ ٖ , واز

ٍُ يُ  ٖؤٍ ضووزاوٍ تاظَتط بايُخٌ َُْابًَت. وَ بُضِاثؤضتُنَُسا باغِ نطزو يُو ضِووزاوْا
ظؤضبٍُ تىيَصَ  يُ ِخَُيه نُ ,زضيَصٍ باغٌ ُٓو طُؾتَُتإ بؤ بهُّ ٓاغإ ًُْ يًَطَزا بُ

ضاغتًُنٌ ٓاؾهطايُ نىضز  ووَبًًِٓ نطزًَنإ بًًٓىوَ, بُآلّ ُٓوٍَ يُطُؾتُنُّ تواظَدًا
نؤضُضْ َُضِزاضْ طىْسْؿشنْ  ايًُنإ, بُبُضظَنإْ ْاوضُ ْعَ ُخَُيهٌ زؤَي َُٖىو ثًَهُوَ بُ

ٓاؾهطا زَضيإ  زَغُآلتٌ ًٓتًشازْ تُضَقٌ, ُْٖسيَهًإ بُ خَُيهٌ ؾاض َُٖىو ْاضِاظئ يُ
يُنػاٌْْ  ثًَؿًٓاظَناٌْ ضِشيَِ يُ زَياُْوٍَ ؾُضيعُت ثًازَبهطٍَْ باوَضِيإ بُنُ  ,زَبطٍِ

, "ُنإًَُغًشً"ْاوٍ  ُى ًُْ بُوياليُتٌ َىغأل نًَؿُي . يُْ ْاياُْوٍَبطايُتٌ ًُْ
بُٓضَِتسا خَُيهٌ  ُٖٕ, يُ ساْاوضُ غٓىوضيُناٌْ ًَْىإ َىغألْ ًَٓطاْ شَاضيُنٌ نُّ نًسإ يُ
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وياليُتٌ وإ بىوْٕ بُّ زوايًُ ٖاتىوُْتُ ْاوضُنُ, بُضشَوْسٍ باظضطاٌْْ قُضظزاٌْ بُغىو 
 تٍُ ًَٓػتا ؾازَأْ.ُْبًَت ًٖض ؾتًَو الٍ ُٓوإ بايُخٌ ًُْْ ُٓواُْ بُّ سايُ

ُ بُ َبطزٌْ  ,نىضتٌ نىضزغتإ ٓاَازٍَ ؾؤضِؾٌ زَغتىوضٍ ًْ ضِيَى , ُب نُؾٌ سهىَُت خؤيٌُت ٖؤُي
ُ ُب ًْ ُّ َت, بُزاخُوَ ُْزَيػؤظٍْ  نىزغتإ ُٓغت ًُب ُْ ثاىْ زَيػؤظٍ ٖ َُضدًَو ناضبُزَغيت ناضَا

ثانٌ يُ َُيه ُْ ُ. ُٓطُض خ َطَزا ًْ ُْ زَيػؤظ يُْاو بُضثطغإْ ؾُضَاْبُضاٌْ ًٓ دًاتٌ  ٌ ثػجؤضِْ ناضَا
طٍَ باضٍ  ََيُنإ زآب ُْس ُْ ط زَغتُ ْاناضَا نىضزيُنإ يُنططتىوْ تىْسْ  َُٖىو ْاوضُ ُي ناضطًَطٍِناضُب

َت, بُ ًَب طٍَْ ًٓساضٍَ ْاوضُنُ د تؤأل ز َت, ًَدؤضٍ غٓىوضيَو بؤ ضيَططٍ ؾًَدُنإ زآب ُْسٍ ًب ٌ ضَظَا
َىيػيت ُب ُيُ ُي ًٓساضٍَ تىْسوتؤأل ًث َ  ًَٖعيَهٌ غىاضَ ٖ ُِب َت ب ًَب َتْ ٓاَاز زَضَوٍَ نىضزغتإ ًَٖٓطاًب
ُثًًََٓ زووزَيٌ ًٓساضٍَ زَوَيُت ُي طٍَ ْاوضُنُ ُيتْاوضُنُ بػ ُٔب زَتىْا  , ُٓطُض ُّٓ َُضداُْ ٖ

ُٖؾتًَهٌ غُوظْ ٓاوَزٕا طُوَ بهطيَتُ ُب رباَيٌ تًَسا  نُ ,ظَويُنٌ وؾوْ بطٓي َت ٓاناضٍ ًي ًُب اٍ ٖ تىْا
َىيػيت بُب ًَٓاٌْ ُٓو ٓاَاجنُف ًث َتُوَ, بُزٗي ُيُ, يُّ باضوزؤخُزا  آلوًب َيُنٌ ْىٍَ ٖ اٌْ ُْو ًآت ٓب

ُتا ؾًَطٔب يإ بؤ ٍ ؾىييَن تايبُت بهطئَ ٖ َت ضَواُْ ًَب ُ ز  َٓساَيًَهٌ ظؤضٍ ْاوضُنُ ُْخىيَٓسَواضٕ, ُٓوْا
َبهطئَ, ُّٓ شَاضَ ظؤضَ يُ ُالواٌْ ُْخ ؾىييَن ضانهطزٕ باف ٓاَاز بَُيهى  ,ىيَٓسَواض تاواٌْ خؤيإ ًْ

ضثطغإ يُ غتؤٍ ُب ضثطغًاضيٌُت زَنُويَتُ ُٓ ُظضاوٍَ ثُضوَضزَيٌ. ُب   زَا
زَوَيُتٌ  يُ طزووَن يإغعازاٌْ ُٓو ناضبُزَغتاٍُْ َُٖيُ يُ اوَُٓو ؾًَىاظٍَ ًَٓػتا ثًازَ نط

ٍَ, َُُٓ ناضيطُضٍ خطاثٌ ُٖيُ زَزض تىضنًا زَطىاظضيَُٓوَ بؤ نىضزغتإْ يُوٍَ بُضثطغًاضيُتًًإ ثَِ
دًاتٌ ُٓوٍَ سهىَُتٌ تىضنًا يُنُ غُضباظيُناٌْ ًَٓطَ ٖاْبسات بؤ  غُض ًٓساضٍَ وياليُتُنُ, يُ يُ

زَغتىوض يُو ؾىيَٓاُْ, واباؾرتَ ُٓو  بطَِوزإ بُ بؤ "خىٍ"ْ "غُؽناؽ" زاطرينطزٌْ خانٌ ًَٓطاٌْ يُ
 طَ بًًًَََٗتُوَ. ًَٖعٍَ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ ناضوباضٍ واليُت يًَ

اليُٕ ضوغُناُْوَ بؤتُ ؾانتُضٍ ُٓو َُٖيضىوُْ تىوْسٍَ تىضىْ  زاطرينطزٌْ تُوضيَع يُ
َاََُيٍُ غُضباظَ تىضنُنإ يُو زوو  ْاو خانٌ ًَٓطإ, ُٓوَف يُ زاطرينطزٌْ خىٍْ غُؽناؽ يُ

ضِواْهطاو ُٖض ْانطٍَ ضووبُضِووبىوُْوٍَ ضاوَ يُطُأل ُٓو باوَضَِّزَنطٍَ.  ؾاضَ ُٖغيت ثَِ
 ْاوضُ غٓىوضيُنإ.  ًَْىإ ًَٖعَناٌْ تىضنًاْ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاٌْ يُ ضووزَزات يُ

 وَظاضَتٌ دُْط ؾازَإ زَمب ُٓطُض بُضِيَعتإ ُٓو ضاثؤضتُ بؤ بُضِيَىَبُضايُتٌ ُٖواَيططٍ يُ
 َطُؾتُنَُسا ٓاَازَّ نطزوو يُ نُ ,ٓايٓسَف ُٓو ُْخؿاُْؾتإ بؤ زًََْطّ , يُبًَٓطٕ

 زَيػؤظتإ
 ياضيسَزَضٍ نىْػىَيٌ بطتطزاّ
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 .1909ي ناْوْي دووةَي 3ثاغهؤي زاثؤزتي َٖيسد،  
, َُٖىو ٕٕ بطِطٍُ تًَسابىواضُْس , نَُعطُوتٌ طُوضَ ٓاُْٖطًَطٌ طًَطِا ياٍُْ نىضزٍ يُ

إ ًٍ طىيَطِايَُيًغىيَٓس ,زَضيَؿُنإ طُيؿتُٓ َعطُوتُٖض نُ زَضويَؿُناٌْ ؾاض ٓاَازَبىوٕ, 
زاْ تًجٌ َؤغًكاٍ عُغهُضٍ ثاضضُ  بؤ غىَيتإْ ؾُضيعُت خىاضز, وايٌ وتاضيَهٌ نىضتِ

ٓاَازَبىوإ بَُيطُْاٍَُ  نُغُوَ يُ 300َؤغًكايُنٌ َُٖيبصاضزٍَ يًَسا, زوايٌ يُاليُٕ 
غتطؤيٌ بؤ ُٓوٍَ ُٓو بَُيطُْاَُيُ دسيُتْ ضا ,نطا واشؤ طىيَطِايَُيٌ بؤ غىَيتإْ ؾُضيعُت

بُخؤوَ بططٍَ ياٍُْ نىضز َُٖىو ٓاغاْ ؾًَدُناٌْ ُٓو وياليُتٍُ باْط نطزبىوَ ُٓو 
ُٖظاض نُؽ تًَسَثُضٍِ, ُٓو نؤبىوُْوَيُ ضَْطساُْوٍَ 10نؤبىوُْوَيُ, شَاضٍَ ٓاَازَبىإ يُ

زياضبُنط  يُ نُ ,ًَٖعتطَ يكٌ ًٓتًشازْ تُضَقٌ بُ ضؤؾين ُٖبىو, غُؽناْسٍ ياٍُْ نىضز ظؤض يُ
ٌ ًٍَ ُٓو َاْطُ سادٌ َُقػىز بُضَو َُنُ ضؤيؿت, بُث25 , يُوًََٗٓاًَظؤضبُيإ واظيإ ي

وآلٌْ زَوَيُتٌ عىمساٌْ زَبُغرتٍَ بؤ وتىويَص ىيُوٍَ نؤْططٍَ ثًاوَاق "ًإضدًػًسوض"ظاًْاضٍ 
ُٓو  "نىْػىَيًُ ضَمسٌوَضطًَطٍِ "ؤَإ طبؤضىوٌْ زاض غُض باضوزؤخٌ زَوَيُتٌ عىمساٌْ, بُ يُ

 طُؾُنطزُْ طُوضَيٍُ بعووتُٓوٍَ نىضزايُتٌ بؤ ُْبىوٌْ ٖاوغؤظٍ نىضز يُطُأل ضشيٌَُ تاظَ
ا ًُْ ظؤضبٍُ س, َُُٓف بُٖؤٍ غُثاْسٌْ ياغاٍ َُزًَُْت بُغُضياْسا, طىَاٌْ تًَزَطُضِيَتُوَ

 ؾُضيعُت زَزَٕ. دَُاوَضٍ ُْؾاٌَ نىضز بايُر بُ
 يكٌ غُضَنٌ غُضنطزايُتٌ يُ إ يًُييًَطَ ُْٓساَاٌْ ياٍُْ نىضز زَياْىت ضيَٓىَا

بُآلّ ضَوتٌ ًٓػالٌَ  ,ُنإ زاضنُظضيَٓشنًُٓغتُْبىَيُوَ وَضططتىوَ ثُيىْسٍ باف يُطُأل َُغًشً
 .اتياُْ ياضَُتٌ زاَُظضاْسٌْ ثُيىَْسٍ يُو دؤضَ ْاز َىساؾًعناض يُ

هُوتىوَ غُض ظيإ يًَ طُمنْ خىاضزٌََُْ يًَطَ بُ "ويَطاْؿاض"ُٖتا ًَٓػتا زَؾتُضٍ 
بطغًُناْسا زابُف ُْنطزووَ, وَضطًَطٍِ نىْػىَيًُ بُوايٌ وتىوَ ضاو بُو بَُيًَُٓزا غؿًًََٓتُوَ 
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, بُض يُوٍَ ُٓوٍَ طٍَزابُف به سانُ ؾُضَإ ٖاتىوَ بؤ زَؾتُضزاض ُٓو ثًَتانُ بُغُض ُْزاضاْ
 ُضزاض ْاضزووَْ زاواٍ يٌُ ضووْٕ خًَطاٍ بؤ زَؾتيظاًْاض , نُبُدَِ بًًََِٗ وايٌ زَيًٓاٍ نطزَُوَ

 تىْسٍ غهاآلٍ يُ ُوَ ٓاطازاضٍ بهَُُوَ. ُٖضوَٖا بُضِيَع وايٌ بُئَ نطزووَ يُو باض
, , بُضِيَع وايٌ ٓاخٌ َُٖيسَنًَؿاُٖبىوَ َاََُيٍُ ُٓو بُضثطغُ سهىًٍَُ ًٖض ُٓخالقًَهٌ ًُْ

 ُٓطًٓا بَُيطٍُ يُ ,زطاُٖتا بًساتُ زا زا ًُْغُض سايُتًَهٌ يُو دؤضَ ًٖض زَغُآلتًَهٌ بُ نُ
أل زايٓاوَ, ُٓطُضٍ ُٓوَف ُٖيُ وُٓغتُْبى يُ ْاوَْسهات زَغُآلتٌ ٌ بض ,غُض زَؾتُضزاض ظؤضَ

ُٖتا ُٓو زَؾتُضزاضَ ضنًيَنَ نؤغح زَخطيَتُ بُضزَّ زابُؾهطزٌْ خؤضاى. وَضظٍ ضاْسٌْ طُمن 
, ُٓضنٌ زًًََََٓتُوٍَ بُغُضضىوَْ ظؤضبٍُ ظَويُ نؿتىناَيًُناٌْ ويَطاْؿاض بُزاُْضًَٓطاو

 غاَيٌ ٓايٓسَ قىضغرت زَنات, باؾُ ُٓطُض سهىَُت بُ يًصٍُْ ؾطياطىظاضٍْ ياضَُتًسإ بؤ
 زيهُ ظغتاْسا بُؾًَهٌ زََطٍَْ بُؾُنُّ غاَاٌْ ٓاشٍََ يُ ,ياضَُتٌ خَُيو بسات فنطزَوَ

 تىوؾٌ تاآلْٕ ظَوتهطزٕ زَبًَت.
وَظيطٍ  زاُْيُنٌ يُو ضاثؤضتُ يُ 1908ٍ ناْىٌْ زووٌََ 12ُ يًإ ضًَٖصا ضؤدػًس

واليُتُنُْ ياضيسَزَضٍ وايٌ  ياضيسَزَضٍ ؾُضَاْسٍَ غُضباظٍ يُ "َؿري" دُْطُوَ بؤ ؾُضيل
ُٖضنُغًَو ًٓرباًِٖ ثاؾاٍ ًًًٌَ  يُوٍَ سهىَُت بَُيًَين ُٖظاض يريٍَ زاوَ بُ نُ ْاضزووَ,

 نُ ,اليُْططاٍُْ ًٓرباًِٖ ثاؾا بططٍَ. ُٖضوَٖا يُو بطوغهُيُزا يًبىضزٌْ طؿيت ُٖيُ بؤ ُٓو
ًَْىإ ُٓو ٖؤظاٍُْ  ٌ ضووًْـ يُيزَغت سهىَُت. زياضَ دًاواظ زَزَُْبُضُنُوَ خؤيإ 

سا ٖؤظَ بُؾساضُْبىوَنإ ًاغتضِ . يُُْنطاوَ ثؿتًىاٌْ َُٖيطُضِاُْوَ بىوٕ يإ ثؿتًىإ ُْبىوٕ
ًإ باغٌ زاُْيُنٌ ضضؤدػًسٓاظاضٍ ظؤضيإ ضُؾتبىو, ضىْهُ ضُنًإ ُْبىوَ بُؾساضٍ بهُٕ. 

بُآلّ تا ًٓػتا  ,)ضُْس بَُيطُيُى يُوباضَيُوَ ُٖيُ :, يُو باضَيُوَ زََيٌٍَ نطزووَُْٓو ضاثؤضتُ
ْ ُعُبسويهُضيِ بُط غُضؤنٌ ٖؤظٍ َرياْ (.ٔيإ ووٕ بىوب َُْٔسيىَْ زَطىجنٌَ زظضاب

طرياوَ, َُُٓ  ساظطُيُنغُضبا تا ًَٓػتا زَغت بُغُضَْ يُ ,غُضؤنٌ نُضتًَهٌ ًَٖعٍ سًَُسيُ
تؤَيٍُ تاواُْ ظؤضَناٌْ  ناتًَهسا عُبسويهُضيِ زوشَين ظؤضَْ زْغيت نَُُ, زَطىجنًَت يُ يُ

 طُوضَتطئ غعاٍ بسَٕ.                            
 

 زَيػؤظتإ
 ب, ًَٖطز
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 1914ي ئاشازي 13ْطوَييةتي بةزيتاْي يةوإ دةدةزي نويياز
 أل. وباَيىيَعٍ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ بُضيتاٌْ / ُٓغتُْبى "َايًت"طُوضَّ 

ٓاَازَ  زشٍ ؾًَدٌ باضظإْ ؾىيَٓهُوتىاٌْ ًَٖعيَهٌ غُضباظٍ غٓىوضزاض يُ طُوضَيًُ َٔ بؤ
 -19-ٌََ غُض بُنُتًبٍُ ىٌْ يُنُّْ زووْ بُتايًَ-20-.. نُتًبٍُ غىاضٍَ شَاضَبهُّ
م. ف بُضططٍ ؾارْ زوو ضُنٌ ضَؾاف بُؾساضيإ يُو ؾاآلوَزا نطزووَ. َُٓطِؤ ُٓو ًَٖعَ  ,زوو
 غُض باضظإ, ُٓوإ بٌُ ًَٖطؾ بُؾساضٍ زَنُٕ يُ زيهُ ٍ بُدًًََٗؿتْ يُطُأل ًَٖعَناِْ"وإ"

 ات. ( ثًاو تًَجُضِ ْان500) ًَٖعَنُيإ ظؤض الواظَْ يُ ُوَٖؤٍ ُْخؤؾً
ْاوضُ  ًَٖعٍَ نىضزغتإ زَشًََطزضيَت, يُ يُنًَو يُْ ثًَٓر ؾُف ؾًَدُ بُ ؾًَذ بُ

ْاو ؾًَذْ ٓاغاناْسا  ٍ يُثًَطُ ؾاخاويُناٌْ زضيَصايٌ غٓىوضٍ ُٖضزوو وياليُتٌ وإْ َىغأل
ُآلتٌ سهىَُت يُو بُؾٍُ وآلتٌ تىضنًا الواظَ, قاعنكاَُناٌْ ُٓو ْاوضُيُ تزَغ ,ُٖيُ

زَضَوٍَ طىْس تًَجُضِْانات. ظؤضبٍُ بُضِيَىَبُضٍ  ا زَشئ بؤًسيُو طىْسٍَ تًَ زَغُآلتًإ
غُض  نٌَُ يُ ُٓوإ ظؤض بُ ضَمسٌٓاغانأْ, بُآلّ ؾىيَين  ْاسًُناٌْ ُٓو ْاوضاُْف يُ
ٍ يُو ْاوَْسبىوْٕ غُضثًَضِ ُٖيُ, ظياتط الواظٍ زَغُآلتٌ ًسًػابٌ زضاوغًَهاًْإ ياخ

 ظؤضٍ ضيَطاٍ ٖاتىضؤ يُو وآلتُ بُ بُنُ بؤ غطوؾيت ؾاخاوٍ ْاوضُنُ, ْاوضُيُ زَطُضِيَتُوَ 
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يؿتين ًَٖػرتيـ ضؤُْٖسٍَ يُو ْاوضاُْ ُٖتا  ٖؤٍ زَضبُْسْ ضيَطَِوٍ بُضزيًُٓوَيُ, يُ
 ُٓغتَُُ.

غُضؤى  ظًََُٓغاظٍ غًاغُتٌ واظًَٖٓإ يُ ٓاَازَنطزٌْ ضُْسئ بُضثطغٌ ْاوضُنُ بؤ
دُْطٌ ْاوخؤْ قبىأل  ضازَيُى بؤ ناضوباضٍ ْاوخؤْ خؤبىاضزٕ يُتا  ,ٖؤظَ بضىنُنإْ ٓاغانإ

غُضقاأل زَبْٔ ْاتىأْ ضيَعَناٌْ خؤيإ يُندُْٕ  ووظ ,ٍ باؾُوَُْنطزٌْ زََاضطريٍ دًَططَ
ظؤض ثًَىيػت , سهىَُت زَوَيَُُْس ًُْ ْاوضُنُ بؤ ,ببُٓ نؤغجًَهٌ تطغٓاى زشٍ سهىَُت

وَضبسات. يًَطَ  يًإناضوباضٍ ْاوخؤ زَغت يُ طٍَْوَضبط ُْبىوَ زَغُآلت بػُثًَينَْ باز
بُبَِ  باوَضٍَِ ْاخُوَ زوشَين سهىَُتٔ, بُّ زوايًُ سهىَُت طُيؿتُ ُٓو ظؤضبٍُ نىضز يُ

ْاوضُنُزا  ٓايينْ غًاغٌْ نطزَيشن يُ زَغُآلتٌخاوٌَْ  ٍ ُٓو ؾًَداٍُْ نُثًَطُالبطزٌْ 
باض زَطُضِئَ بؤ ُٓوٍَ  باضوزؤخًَهٌ يُ إ يُٓايٓسَ ُٓو ْاتىاٌَْ َُتطغٌ ُٓواُْ البُضٍَ, يُ

سهىَُت  ٍ ببُٓوَو ضيَهدػتًَٓهٌ نؤُْثُضغتاٍُْ زش بُْاوَْسضووبُضِووٍ زَغُآلتٌ 
سهىَُتٌ , يُبُضاْبُض بُضزَواٌَ َُٖيىيَػيت زوشَٓهاضاٍُْ ُٖبىوَ ضيَهبدُٕ. ؾًَذ بُ

َظام بُزضخإ ُْخؿٍُ ُأل عُبسوضٍِ ٓاشاوَ بىوَ, زََئًَ يُطثًَطُ ََُيبُْسْ ًٓتًشازْ تُضَقٌ
ٖؤٍ َُُٓ  َ ثاٍَ ؾًَدٌ باضظإ, زَطىجنٌَ ُٖض بُوغاَيٌ ثاض ضىوبى ,زشٍ تىضنإ زاضِؾتبىو

بىوبًَت سهىَُت بطِياضٍ غُضنىتهطزٌْ زابًَت, ثًَؿرت يُطُأل ؾًَدٌ ؾَُسيٓإ زوشَين 
ضِيَطٍُ ٓاؾيتْ  ًإ بُغُض ضاضَغُضنطزٌْ ْانؤنًُناْ بُآلّ زياضَ ُٖضزووال يُ ,يُنرتبىوٕ

. ُٓوٍَ دًٌَ وَبريًَٖٓاوَيُ ؾًَذ هُوتىوٕزشٍ تىضى ضيَه بُضَيُنٌ يُنططتىويإ يُ
ُٖظاض ضُنساضٍ نىضزَوَ ؾاآلوٍ بطزَ غُض  40 بُنُ ٍ باثريٍ ؾًَدٌ ؾَُسيٓإ َيآلعىبًَسو
ٍ ؾًَذ ثًَطُ ا. ًَٓػتياْهطزٕيإ ًُْْ تىضنُنإ بُضَو ًَٓطإ زَضثًَطُيُُْوَناٌْ ُٓو  ,وضٌََ

غٓىوضٍ  ٍ ًَٓطاٌْ يُ"إشضا"ْاوضٍُ  واُْ, ؾًَذ تُٖا ًَٓػتا يُاتُٖاْ ؾًَدٌ باضظإ بُضؾط
 .بُزَغتُوَيًَُٓطإ ًْؿتُدًًَُْ ضُْس طىْسيَهٌ  ــ اتىضنً

ؾًَذ  إادنٓاظَضب زََئًَ ًٓساضٍَ ضوؽ يُ ,ٌ زَيًٓاًًَُِْٖواَيًَهِ بُزَغت طُيؿتىوَ ظؤض ي
وضٍُ ىُنإْ َاْطاُْ ًَْاوضُ غٓىوضي بُضثطغٌ ناضوباضٍ طىَططٌ ًَٓطإ يُ ُتُٖاٍ نطزووَ ب

ضاغت بًَت ُٓوا ُٓضنٌ بُٓضَِتٌ غُضؾاٌْ سهىَُت  ُبطِيىَتُوَ, ُٓطُض ُٓو ُٖواَي بؤ
ُٓوَوَ بؤ ًَٓطإ, ضىْهُ سهىَُتٌ زَغُآلتٌ  ْاوضُناٌْ شيَط تُٓ يُوقُزَغُنطزٌْ ًَٖٓاٌْ تى
قُزَغُ نطزووَ, طىْسْؿًُٓناٌْ ؾًَذْ زاٖاتٌ تىوتين  ظَوٍ زاوَ بُتىضنًا بؤ ُٓو َُبُغتُ 

ًًَََٓطيَت, ُٓطُض ُٖوَيٌ ُّٓ  "و" ضيًينُدىُْيٌٗ ًٓػت"ُٖظاضإ ثاوَْس  غاآلُْ بُ نُ زَخُ
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زَتىأْ ببُٓ ًَٖعيَهٌ  تانُٓو ", و" ؾًَدٌ ؾَُسيٓإْ باضظإ" زوو ؾًَدُ يُنبدطيَت
نًا غىيكًَٓٔ, بُآلّ ؾاآلوٍ ُّٓ داضَيإ ثًَضُواٍُْ سهىَُتٌ تىض طُوضَْ طريوططؾت بؤ

وَنى  ,نىضز زَضؾُتٌ ظؤضٍ ْابًَت بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ زَغتهُوتْ تاآلٌْناٌْ زيهٍُ بعووتُٓوَ
سا. بؤيُ ًَٖعَناٌْ سهىَُت يُاليُٕ نىضزَوَ تىوؾٌ يؾاآلوٍ غُض وضٌََ ضوو ُٓوٍَ يُ

ثُضِيُٓوٍَ ؾًَدٌ باضظإ بؤ ًَٓطإ  ُٓو ًَٖطؾُ بُواضاوَضِوإ زَنطٍَ  ,بُضَُٖيػيت طُوضَ ْابٔ
 يُ َُْٖيػتهاضٍ ضشيٌَُ تىضنًإضيُوٍَ بضًَتُ ثاأل ُٓو نؤَُآلٍُْ بُ ,بهات زَغت ثَِ

 نُ سا بططُْوَ,غُض ُٓو ظَوٍْ غاَاُْياْ زَضؾُتًَو زَطُضِئَ بططِيَُٓوَ وآلتْ زَغت بُ
 زَغيت بُغُضزاططتبىو. اسهىَُتٌ تىضنً

 طىيَطِايٍَُ:  ٍضَؾًَهٌ طُوضَيُ بُوثُضٍِ ضيَعَوَ ببُُ خعَُتهاضبؤ َٔ ؾُ 
 ز. ٕ. مسًت, ُٓؾػُضٍ غىاضٍَ غىوى           
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 (1914بصوتيةوةي مةال ضةليني بةدليطي )

 بةَيطةْاَةي دووةّ 

 (: ضَيس2) ثاغهؤي ذَازة 1914ي َايطي 6ِزؤّ / ةئةزش         
ضيؿطٕ "يُاليُٕ  زًََْطّ نُ ؤنٌ ُٓو زوو ْاَُت بؤُّ ْاوَضِبُختُوَضّ ًَٓػتا يُطُأل ْاَُن

 31و30 بُزيًؼ يُ ناضوباضٍ نىْػىَيًُ يُ َُٓطيهٌ غُضقاأل بُ ًَػًؤُْضٍ "ٍْاضز َِ
ًَٓإ ْاضزبىو تُواونُضٍ ُٓو  نُ بؤ ,ًْػإ ًَْطزضابىو, ُٓو زوو بطِطٍُ ُٖضزوو ْاَُنٍُ ُٓوإ

ٍ ًْػإ ْاضزبىوٍ, ضُْس 16(ٍ 8) يُثاؾهؤٍ شَاضَ "ُٓيإ َػًؼ" َىالظّ نُ ,ظاًْاضيإ
ُٓو ضُنساضَ نىضزاٍُْ : زََيٌ "ٌَ ْاضز"ؤنٌ ضاثؤضتُنُ بُزٍ زَنطٍَ. ْاوَضِغُض تًَبًًُٓى يُ

بُض يُوٍَ : بُآلّ ُٓيإ مسًؼ زََيٌَ ,ثُْايإ بطزبىوَ بُض نىْػىَيًُنُ ضُنُناًْإ الٍ خؤياُْ
غُض ططتين ؾًَذ  ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُ ,ضيسَزَضٍ نىْػىَيًُيا بضُٓ شووضَوَ ضُنُناًْإ زاوَ بُ

 . ضووٕ ْشن غُض غٓىوض طرياوَ طىايُ يُٕ, بُٖآُزئ ٖاتىو
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  :وةزطرياوة 1914ـ ْيطاْي 3ْاَةي ـ ية
غُضيسا زَضِواًَْت,  ْاوضُيُنٌ ْعَايٌ َُٖيهُوتىوَْ ططزيَو بُ يُ "غىضب ناؾطوٕ"نًُْػُ

ٍ ًْػإ ْعيهٍُ زووغُز نىضز 3نٌ غُضباظٍْ باظاضَِ. زويَينَ ُٓويـ يُبُضاْبُض ثًَطُيُ
ُٖوَيٌ ُٓوَزابىوٕ ٓاططٍ ضُنُناًْإ بهُُْ ًَٖعَناٌْ سهىَُت. َُُٓ  زَدُْطإْ يُ

ثؿت ططزَنُوَ تَُاؾاٍ  ؾىييَن خؤَاُْوَ يُ َُغُيُيُنٌ غُضْر ضانًَـ بىو, ًَُُٓف يُ
طٌ ؾطِيإ يُبُضزابىو, ضُنٌ ضضَ نىضزَنإ بُثًَطُ غُضباظيُنإْ نىضزَناظنإ زَنطز, دىتًا

غُض ثُالثًتهٍُ تؿُْطُنٍُ بىو غُضزَنُوتُ غُض  غازَْ نًَُإ ثًَبىو, يُنًإ ثُجنٍُ يُ
ططزَنُْ بَِ ٓاَاْر ضُْس تُقُيُنٌ نطزوو بُضَو ؾىييَن خؤٍ ُٖآلت. ثًَِ وابىو ُٓو تُقاُْ 

ُواٍُْ نًُْػُ ضُنساض ينطز, شَاضَيُى غُضباظَنإ يإ خَُيهٌ َُزٌَْ بطيٓساض ُْ نُغٌ يُ
بُآلّ ًَٖعَناٌْ سهىَُت ضووٍ ضُنُناًْإ تًَهطزْٕ ظؤض غُغًَُتًإ نطزٕ, ظياًَْهٌ  ,بىوٕ

زيىاضَنُ ضووخا, ضُْس ٓاضثًَضًُى يُ ُٖضوَٖا زََئًَ بُؾًَو  ,غىوى بُض ضَؾاؾُنُ نُوتبىو
بطيٓساض نطز,  إيزيهُ ُْسيَهِنىؾتْ ٖ إنُغً 7 ٔبُضاْبُض نًُْػُ نُوت طؤضَِثاٌْ يُ

ناتٌ ًْىَضِؤ  غُض بىو, يُ ٓاَاْر طريابىو بؤيُ بؤضزوَاٌْ ضطِو بُضزَواٌَ يُ تُالضَنُ بُ
وا زياضَ َىؾيت ٖاوغؤظٍ يُطُأل ؾؤضِؾطًَطِإ  ,ًَٖعَناٌْ سهىَُت ضىوُْ َاَيٌ َىؾيت

بهُٕ  ثاضيَعطاضٍ صنَ , نُغُض زاواٍ َىؾيت خؤٍ بىوَ ٖاتُٓ َاَيُنٍُ يُ , ُٓوَف نُبىوَُٖ
غُض ًًٌََٖ َاَيٌ  ناتًَهسا َاَيٌ ْاوبطاو يُ , يُبىوَ يإ بؤيُ ٖاتٔ ضىْهُ ُٓو ثًٌَ ْاخؤف

بُؾٌ  بُضزَواٌَ ؾؤضِؾطًَطَِ نىضزَنإ يُ زووض ًُْ, بُ "نىضب نؿطى"ًَُُٓو نًُْػٍُ 
زٌََ  ٕ بىوٕ, يُثًَطُ غُضباظيُنُوَ تىوؾٌ بؤضزوَا َْاَيٌ َىؾيت تايبُتًـ يُ ضاغتُوَْ بُ
تُواوٍ  َاَيٌ َىؾتًُوَ تىوؾٌ بؤضزوَاٌْ ضطِ ٖاتٔ, ؾىيَين نًُْػُنُ ْعّ بىو بُ ًَٓىاضَف يُ

الٍ َاَيٌ َىؾتًُوَ ٓاغاُْ,  نُ بؤضزوَإ نطزٌْ يُ ,َُْاْعاٌْ بىو ًَُُٓ يُو ؾىيَُٓ وَغتاوئ
ٓاَاْر طريإْ  ٌ ًَُُٓ بُُٖتا غُعات ثًَٓر يُوٍَ َايُٓوَ. ُٓو ناتُ نًُْػُو قىتاغاُْو َاَي

ظوو عُغطَنٍُ  ُٖض زَقًكُيُنسا ؾًؿُى يُالَإ زَنُوتُوَ, ُٖض بُضطٍِ بؤضزوَإ نطإ, يُ
ّ خػتُ بُضزَّ ُٓو زَالقٍُ زَنُويَتُ بُؾٌ غُضَوٍَ ؾىييَن زاًْؿسن, َُٓو ضؤشَ ُْٖسٍَ بُضز

ُّ زَنطز ؾًؿُنًَو ضىوَُ شووضَوَْ يُطُأل شُْنُّ قػ ,زووضمب ناضَغات بُ بؤ ُٓوٍَ يُ
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ٖاتْ داٌَ ثُجنُضَنٍُ ؾهاْس, بُآلّ ثُضزٍَ زيىٍ شووضَوَ طًَطِايُوَ, زوايٌ ؾًؿُنًَهٌ 
 .َُٖإ ؾىئَ زؤظيُوَ يُ زيهَُإ

طىيًُيُى ثُجنُضٍَ شووضٍ ْىغتين خطاخ نطزْ زيىاضَنُ طىيًُيُنِ تطيؿٌ طًَطِابؤوَ,  
ُٖؾتْ ًْى تُقُ وَغتا, وازياضَ  عاتغُ طىيًُنٍُ زوايِ ُٖض بؤ بريَوَضٍ َُٖيططت, يُ

ظؤض  غُض زَيًإ, بُ نًُْػُنُ ُٖآلتْٔ َُُٓف ُٓظَىًَْهٌ تاأل بىوَ يُ ضُنساضَ نىضزَنإ يُ
 ا يُى زواًَْو بىوٕ.ًبىوٕ بُآلّ زياض بىو تَُْإ ْازاْا

 ,طُضَِنًَهٌ َُزٌَْ بٓهُيُنٌ ثؤيًؼ نطز يُ ظوو نىضزَنإ تُقُيإ يُض َُٓطؤ ُٖ
ثؤيًػُنإ تطغإ ُٖض ظوو بُضَو  ,ٍ الٍ َُنُظَوَ زَٖات"ؾُضبًٌَ"تُقُ الٍ ططزٍ  ُٖضوَٖا

, يُوٍَ ضِيَطُياْسا بضُٓ ُٖآلتٔ باضَطاٍ نىْػىَيًٍُ الٍ ؾُقاَُنٍُ َىغاْ ططيطؤض
بُآلّ ُّٓ  ,ناتٌَ َٔ ُٓوَّ ظاٌْ َُْىيػت نىْػىَيًُنُ ببًَتُ ثُْاطٍُ ثُْابُضإ نىْػىَيًُنُ.

ْاو ثُْابُضاٌْ  أل نطز. يُوبًاْىوٍ ثاضاغتين بُضِيَىَبُضايُتًُنَُإ قبى ثؤيًػاَُْإ بُ
 4, ثًَؿرتيـ وايٌ ٌ بىوًَٖعَناٌْ ثؤيًػ نىْػىَيًُ َؿُوَظيَهٌ ثؤيًؼْ زَ نُغٌ يُ

ضُنساضٍ ثطِ ضُى, بَُُف 14 بىوُْ ثاغُواٌْ بؤ ْاضزبىوٕ, بَُُف ًَٖعَنٍُ الٍ ًَُُٓ بىوَ
ناتٌ ثًَىيػت زَتىاْشن بؤ  بُآلّ يُ بُضٕ,اغتُ َُٓاُْ الٍ ًَُُٓ ثُْا, ضًَٖعَنَُإ ثُضَيػتاْس,

 تىْسٍ ؾُضَاظنإ بُو ضُنساضاٍُْ الٍ خؤَإ زابىو يُ خؤَإ بُناضيإ بًَٗٓشن, بُ بُضططٍ يُ
 غُعاتٓٔ, ْعيهٍُ ًَٖتُقُ نطزٕ زَغت ثًَؿدُضٍ َُنُٕ ُٖتا ُٓوإ يُنُّ داض ًَٖطف ُْ

وَؾسيَو بىوٕ  "َىضيسٍ ؾًَذ ـ و" اتُٓ الَإ َُالْ ٓاغاْ ؾُقريضىاض غُضنطزَ ٖ ,ضىاض بىو
 بهات, ُٓو غٌَ ؾًَدُف بطييت بىوٕ يًَُنىْػىَيًُنطز ثًَؿىاظٍْ ثاضيَعطاضيإ ي زاوايإ يُ

ضىْهُ ثطِوثاطُْسٍَ زشٍ  ,ُٓو َُال غُيًِ طريابىو يُطُأل خًَعإ نُ زياض َُْابىو,غُيس عُيٌ 
ٍ َاْط 9ثًَؿرت يُ" ضِيَطٍُ بُزيًؼ ٓاظازيإ نطز يُْططاٌْ يُبُآلّ ال ,سهىَُت نطزبىو

تٌ غُضنُوتين ؾؤضِؾطًَطِإ نا بطِياضبىو يُ نُ ,يُطُأل ؾًَذ ؾُٖابُزئ "نطزبىوٕ قػُّ بؤ
ناضوباضٍ زاضايٌ بُضثطغِ يُطُأل  ا يًُتُْ َٔ نىْػىٍَ ًِْْ بُ: )بهطيَتُ سانِ, ثًَِ وتٔ

 باَيىيَعخاٍُْ بُضيتاٌْ يُ ًَٓػتاف ْاتىامن بطوغهُ بهُّ بؤ (,ضَبُضِيَىَبطزٌْ ناضوباضٍ ُّٓ تُال
ضىْهُ ثُيىَْسٍ ثضطِاوَ, ُٓطُض زَتاُْوٍَ  ,بؤضىوٌْ ُٓوإ تًَبطُّ ُٓغتُْبىأل ُٖتا يُ

 يُ ُٓغتؤ بططيَت, ًَٓىَ ٓؤباَيٌ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بتإ ثاضيَعٍَ, َٔ ثًَتإ زََيًَِ ْاتىاًَْت
شيَط ضَػنُتٌ زَغُآلتساضاٌْ ُّٓ زَظُضَئ يُو ؾاضَزا, ًَٓىَ بًَُٓ  ؤَإ يُضىْهُ ًَٓػتا ًَُُٓ خ

 ٍ ًَٓػتا تًًَسإ. وَالٍ نىْػىَيًُ شياْتإ باف ْابًَتْ َُتطغٌ نَُرت ْابًت يُ
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ؾًَىَيُنٌ طؿيت ضُنساض ُْبىوْٕ مشؿًَطيإ َُٖيططتبىو  ُٓو نىضزاٍُْ ضشابىوُْ ؾاض بُ
 , ُٓواُْ غُضنُوتًٓإ يٍَُُٖ ططتبىو ْاوبطزٌْ زوشَُٓناٌْ ضىْهُ َىسَُُز ناتٌ خؤٍ بؤ يُ

بىوُْ قىضباٌْ وتاضَ ناضيطُضَناٌْ ؾًَدُناًْإ, ُٖضطًع ؾًَذ ؾُٖابُزئْ ىوخىا زَويػتْ ب
زشٍ  بىوغُضَتاوَ ؾؤضِؾطًَطاٌْ نىضز ضاياْطُياْس غُيس عُيٌ ُْٖاتىوُْتُ بُزيًؼ, يُ

وايُ َُُٓ تانتًهٌ  . باوَضِّثاضيَعضاوٕ نُ ,ًٓانطزَوًَإ زَيَُذنًًُناْزَنُئْ  سهىَُت ؾُضِ
 طؿيت ُٓضَُُْنإ ضُنساضْٕ زَياْتىاٌْ يُ ُٓوإ بًَت بؤ بًَاليُْهطزٌْ ُٓضَُٕ, ضىْهُ بُ

اليٌُْ نىضز بطُئُْ,  ؾؤضِؾطًَطِإ بهُْٕ ظياٌْ طُوضَ بُ ثُجنُضٍَ َاَيُناًْاُْوَ تُقُ يُ
طُضَِنُ نىضزَناٌْ ْاوضٍُ بُزيًؼ  ضؤٍ ؾؤضِؾطًَطِإ يُبؤيُ طُضَِنُ ُٓضًَُُْنإ بؤ ٖاتىو

نىضزيَهٌ زضاوغًَُإ ُٖتا بًهُُْ  ُؾؤضِؾطًَطِإ ٖاتُٓ َاَي ظياتط َُٓشن بىوٕ, ياظزَ نُؽ يُ
زَتطغا , بُآلّ زضاوغٌَ نىضزَنُ ًْطُضإ بىو ,بٓهٍُ ًَٖطف بطزُْ غُض ًَٖعَناٌْ سهىَُت

يَطَِوٍ َاَيٌ ضِ اَيُنٍُ بسَُْ بُضتُقُ, ُٓو نىضزاُْ يُببًَتُ ٓاَاجنٌ ًَٖعَناٌْ سهىَُتْ َ
ُٓضَُُْناُْوَ َُٖىوَإ تَُاؾاٍ ُٓو َُٖىو  ٌُ طُضَِنٌ َاَييَضِ يُ ,ًَُُٓ ثُضِيُٓوَ

ثًاواٌْ دُْسضَُو غىثا نىشضإ,  نُؽ ي3ٍُ ًْػإ ْعيهٍُ 2طََِإ زَنطز, َُٓطِؤ طًَؾؤضِؾ
 نىشضاوْ شَاضَيُى بطيٓساض ي10ُطُيؿتبًَتُ ْعيهٍُ  ثًَسَضًَت ُٖتا ًَٓػتا شَاضٍَ ثًَهطاوإ

 بطيٓساض يُ ؾؤضِؾطًَطِإ بٔ يإ ْا,, ًَٓػتا سهىَُت َُٖىو ُٓو نىضزاُْ ٕنىضزإ ُٖبىو
 بىوبًَت, ُٖتا يُ خَُيهٌ َُزًَْـ بٔ زَططٍَ.
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 :ـش1914ي ْيطاْي 30ئةَة بةغَيهة يةْاَةي 
طًَطَِنإ ؾْاوضٍُ ؾؤضِ ُضقاَيٌ ضاالنشن, يُباضوزؤخٌ ؾاض ٓاضاَُو ًَٖعَناٌْ سهىَُت غ

 ضُْسئ نُغًإ ططتىوَْ ًَٖٓاوياُْتُ بُزيًؼ, وازَظامن ًَٓػتا شَاضٍَ نىشضاوإ طُيؿتؤتُ
ؾًَىاظيَهٌ  ثًَهطاوَوَ بًػتىوَُ طرياوَنإ بُاوَضِ غُضضاوَيُنٌ ب نُؽ, يُ 100

ْاو  بُ دَُيسٍَ يًَبسضٍَ, ْاو 1500تا100وَسؿًطُضاُْ يًًَإ زَزضٍَ, ُٖض طرياويَو زَبًَت 
زَططٕ يإ زيهُ  ثعيؿهٌ غُضباظٍ زَضًَتُ اليإ ُٖتا زَيًٓابًَت َاوْٕ بُضطٍُ يًَساِْ

بؤٍُْ ثريؤظبايٌ ٖاتين  ضؤشٍ ثًَر ؾُؾنٍُ ضابطزوو بطِياضٍ ططتين ؾًَذ بُٖآُزئ زضا, يُ…ْا
ُٓطُض ؾؤضِف  ,اضٍ ُٓوَبشنغىَيتإ بؤ عُضف بًًِْٓ ُٓو ُٖواَيٍُ ثًَساّ. زَبىايُ ٓاطاز

نىْػىَيًُتٌ ضوغٌ  غُضنُوتىوبىايُ ؾًَذ ؾُٖابُزئ سانِ زَبىو, ُٖتا ًَٓػتا َُال غُيًِ يُ
ٓاناّ بىو,  ُٖوَيٌ ُٖآلتٔ زابىوٕ, بُآلّ بَِ اليُْططاٌْ يُ طىيَِ يًَبىو ُْٖسٍَ يُ بُضَ,ثُْا

ْهُ َٔ ثًَِ وايُ ُٓو باضوزؤخُ ؾيت وا ضى ,بُزيًؼ بًًًًَََٗتُوَ واضاوَضِوإ ْانطٍَ نىْػىَيًُ يُ
 .…قبىأل ْانات

 زَيػؤظتإ

خعَُتهاضٍ ظؤض طىيَطِايَُيتإ ز. اير, 
 َايٓٗإ. ٍ, نىْػىَيًُتٌ بُضيتاٌْ.
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 1914ي َايظ/ 16ْوَيٓةزي نوْطوَييةي بةزيتاْي، وإ، 

 11ثاغهؤي 

 بةِزَيص يويظ َاييت
ٍ َايؼ بؤ َٔ ؾُضَؿن طُوضَيُ 7( ْىغطاوٍ 07ضَ )يُ ثاؾهؤٍ ْىغطاوٍ ًَُُٓ شَا

ٍ نُغايُتٌ نىضز زَضضىو , نُ ْاويإ ٖاتىوَ, 11سىنٌُ يُ غًَساضَزإ يُ زازطاٍ عىضؿن بؤ 
ٍ ًْػإ بطِياضٍ سىنُُنُ يُّ َاْطُ يُ بُزيًؼ 1زَغتًإ يُ ياخٌ بىوْسا ُٖبىوَ, يُ 

 -دًَبُدٌَ نطا, نُ َُُٓ ْاوَناًْاُْ:
ئْ ؾًَذ عُبسو ؾُضيؿٌ بطاٍ  ؾًَذ غُيس عُيٌ, َُال ستٌَ زئ, َُال ؾُقٌَ ؾًَذ ؾُٖابُز

عُيٌ, َُال دىْسٍ, َُال َُدًس, سادٌ سُيطإ, سادٌ باٖري, سادٌ خىضِؾًس, عُيٌ 
 ُٓؾُْسٍ, نُ ثاغُواٌْ ثًَؿىوٍ غىَيتإ )غىَيتإ عُبسوذتًَُس( بىوٕ.

ِ زازطا ضىاض نُغٌ زيهٍُ يُ نُغُ يُغًَساضَ زضإ, بًػت 11ضىاض نُغٌ زيهُ يُو 
نُغٌ زيهُ بطِيُوَ, نُ َاوٍَ  78طرياوَنإ يُ غًَساضَزاوَ, ُٖضوَٖا بطِياضٍ ظيٓساٌْ بؤ 

غاأل بىوَ, ضؤشْاٍَُ ضاَيسيَطإ, نُ يُاليُٕ نؤََُيٍُ ًٓتشازْ  101غاَيُوَ بؤ  1ظيٓساٌْ يُ 
 تُضَقٌ يكٌ "وإ"َوَ زَضزَضًَت, يُو باضَيُوَ ْىغًىيُتٌ:

َُىو ضَعًُتُ زَيػؤظَناٌْ غىَيتإ بُ طُضّْطىضِيًُوَ ثًَؿىاظيإ يُ بطِياضٍ يُ "ٖ
غًَساضَزإ بؤ ُٓواٍُْ ظاتٌ ياخًبىوٕ زَنُٕ نطز يُ خُالؾُتٌ عىمساٌْْ سهىَُتٌ 
ًٓػالٌَ", بُآلّ يُ ضاغتًسا نىضز بطِياضٍ يُ غًَساضَزاٌْ بُو ثُضٍِ غُضغىضَِاُْوَ وَضططت, 

يُ غًَساضَناٌْ ُٓو ؾًَداٍُْ نىضز بُ ضاوٍ ضيَعْ ُٖيبُتُوَ تًٌَ زَضِواْشن, بُ تايبُت بطِياضٍ 
ُٓوَ بُ غُضضىوَ ثًَُإ وابٌَ ُٓو بطِياضَ ًَْطُضاٌْ يًَسَنُويَتُوَ ُٖتا زَطاتُ ٓاغيت ؾؤضِف يُ 
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ْاوضُنُ يإ ْا, بُآلّ يُ ًَٓػتازا زَبٌَ ُٓوَ بُ ًَٖٓس وَضبططئ, نُ ضيَهدطاويَو ًُْ بتىاٌْ 
نىضزإ نؤبهاتُوَْ يُ ثًَٓاو يُنسَْطٌ ٖؤظَ دًاواظَنإ بُطُضِيإ غات. ٖؤناضيَو ًُْ بؤ 
َُٖيطريغاٌْ ؾىضِؾًَهٌ غُضتاغُضٍ يُ ٓايٓسَيُنٌ ْعيو زشٍ سهىَُت, ًَٓػتا ُٓضنٌ َٔ 
ُٓوَ ًُْ يُ بُزيًؼْ نىضزاٌْ زاًْؿتىوٍ ْاوضُناٌْ ًَْىإ بُزيًؼْ زياضبُنط سىنِ يُ غُض 

ضزاٌْ ْاوضُناٌْ باؾىض بسَّ, بُآلّ غُضؤنُ نىضزَناٌْ واليُتٌ وإ يُّ ضؤشاُْ ُٖغيت نى
غُضقاَئ بُ ْاضزٌْ ْاَُ بؤ سهىَُتْ ُٓغتؤثانٌ خؤيإ يُو ؾؤضِؾطًَطإ ضازَطُيْٓٔ دُخت 
يُ غُض طىيَطِايَُيٌ خؤيإ زَنُُْوَ بؤ سهىَُت, بُآلّ ُٓوٍَ ضاغت بًَت نىضز  بُطؿيت 

بًعَ  6ظيازَيٍُ سهىَُت خػتىيُتًُ غُض َُضِاُْ, بؤ ُٖض غُض َُضِيَو ًْطُضأْ يُو بادُ 
)زضاويَهٌ عىمساًُْ(. ُٓو بادُ ناضيطُضٍ ظؤضٍ يُ غُض ٖؤظَنإ بُدًًََٗؿتىوَ, بؤ سهىَُت 

 وا باؾرتَ ُٓو بادُ نُّ بهاتُوَ. 
اضزَنُوٍَ ًَٓطامن نطز, وابُزي –بُّ زوايًُ غُضزاًَْهٌ ٖؤظَ نىضزيُناٌْ غٓىوضٍ  تىضنًا 

ُٓواُْ دًاواظ بٔ يُ نىضزٍ )خًَعإ(, ضىْهُ يُ غُض بُٓضَِتٌ ٖؤظايُتٌ ضيَهدطاوٕ, ضُْس 
تًجًَهٌ ضُنساضٍ زَزَُْ ٖؤظٍ ٓاآلياضٍ, قػُّ يُطُأل غُضؤنٌ ُٓو ٖؤظاُْ نطز, زَيًٓايًاْسا 

ًَْىإ نُ ثؿتطريٍ يُ ؾؤضِؾطًَطاٌْ بُزيًؼ ْانُٕ, وا بُزياض زَنُوٍَ ٖؤظَ ًْؿتُدًَهاٌْ 
وإْ ْاوضُ غٓىوضيُنإ بُطؿيت ثؿتطريٍ سهىَُت بهُٕ, ُٓو ٖؤظاُْ ظياتط بايُر بُ 
ضووزاوَناٌْ ًَٓطإ زَزَٕ, بُ تايبُتٌ زاطرينطزٌْ ضوغٌ بؤ ْاوضُناٌْ بانىض, ُْى بُ 
ضووزاوَناٌْ نىضزغتاٌْ تىضنًا, ُٓو نىضزاُْ يُو باوَضَِزإ تًَهؿاٌْ تىضنًا يُ ؾُضٍِ بُيكإ 

و نؤتايٌ زَباتْ تًَهؿاًَْهٌ زيهٍُ وَنى ُٓوَ زَبًَتُ ٖؤٍ يًَهَُٗيىَؾاُْوٍَ ُٓو بُضَ
زَوَيُتُ. نىضزَنإ ًْطُضإ ْاوضُنُيإ يُ ْاوضُناٌْ زيهُ زوانُوتىوتطَ, ُٖضوَٖا يُو 
باوَضَِزإ سهىَُت بادًَهٌ ظؤضٍ بُغُضزا غُثاْسووْٕ زاٖاتُنُؾٌ يُ بُضظنطزُْوٍَ ٓاغيت 

 التُنُيإ خُضز ْانطٍَ. ثُضَثًَساٌْ و
يُى يُ غُضؤى ٖؤظَنإ ثًٌَ ومت نُ ُٓو اليُْططٍ سهىَُتُ, بُآلّ بُ ٖؤٍ ُٓو بادُ 
قىضغٍُ خطاوَتُ غُض خَُيهٌ ْاوضُنُو بُو ؾًَىاظٍَ َاََُيُ يُطُأل نىضز زَنُٕ يُاليُٕ 

تاغُضٍ يُ ْاوضُ زَوَيُتُوَ ُٖغت بُ زَيُضِاونٌَ زَنات يُبُضاْبُض غُضَُٖيساٌْ ؾؤضِؾًَهٌ غُض
نىضزيُنإ, ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ يًَطَ سىغًَٔ ثاؾا غُضؤنٌ ٖؤظٍ سُيسَضاًٌْ طىْسَنٍُ خؤٍ 
بُدًًََٗؿتىوَ, زواٍ ُٓوٍَ غُضزاٌْ ْاوضُناٌْ ًَْىإ ُٓيازئْ بايُظيسٍ نطز, ًَٓػتا يُ 

ضزاٍُْ ْاوضٍُ )ٓازآًٌَ(ٍ ْعيو غٓىوضٍ ضوغًُ, بُآلّ ظياتط ُٓطُضٍ ُٓوَ ُٖيُ يُو غُ
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ُْيىيػتىوَ نىضزإ بؤ ياخٌ بىوٕ ٖاْبسات, بَُيهى ظياتط ُٖوَيٌ ُٓوٍَ زاوَ خؤٍ يُ ططتين 
 سهىَُت بجاضيَعيَت, ضىْهُ بُ بُؾساضٍ يُ ؾؤضِؾٌ بُزيًؼ تاواْباضنطاوَ. 

وايٌ وإ ثًَؿًٓاظٍ نطز, نُ سهىَُت يُ ضيَطٍُ بُغتُٓوٍَ بُ وَظاضَتٌ ُٓوقاف 
غُض تُنًُناْسا, بؤ ُٓوٍَ ثًَطٍُ ؾًَدُنإ يُ ْاو طىْسْؿًُٓنإ ضاغتُوخؤ زَغت بططٍَ بُ 

 زابربِٕ بُ بُضزَواٌَ ًَٖعَناٌْ دُْسضَُ يُو ْاوضاُْ زَغىضِيَُٓوَ. 
بُآلّ غُباضَت بُياخٌ بىوَيُنٌ زيهُ وَنى عُبسوغُآلّ باضظاٌْ ًٖعَناٌْ تىضنٌ 

ُض طىْسَنُيإ زاططتىوَ, ؾًَذ ًَٖطؾًإ نطزؤتُ غُض, غُضَضِاٍ ظياًَْهٌ ظؤض زَغتًإ بُ غ
يُ اليُْططاٌْ بؤ ًَٓطإ ُٖآلتىوْٕ يُوٍَ ثُيىَْسيإ بُ غُيس تُٖاٍ ُْٖطيُوَ  80يُطُأل 

نطزووَ, ُْٖسٍَ يُ غُضؤى نىضزَنإ ؾًَذ عُبسوغُآلّ بُ ؾًَذ ُْغطاٌْ ْاوزَبُٕ, َُُٓف بؤ 
يُطُأل َُغًشًًُنإ يُ نَُهطزُْوٍَ بُٖاٍ ُٓو, ضىْهُ ُٓو ؾًَدُ ظؤض ُْضّْ زازطُضاُْ 

ْاوضُنُ َاََُيُ زَنات, بُآلّ َُٓػاأل يُاليُٕ سهىَُتُوَ تاواْباض نطا بُوٍَ خؤٍ 
اليُْططاٌْ ًَٖطؾًإ نطزؤتُ غُض طىْسيَهٌ َُغًشًًُ ٓاؾىضيًُنإ, نُ ضُْسإ ثًاوو شٌْ 

ٕ نطزؤتُ غُض تًَسا نىشضاوَ, ًَٓػتاف بُوَ تاواْباضَ نُ ضُْس نُغًَو يُ اليُْططاٌْ ًَٖطؾًا
ُٓو ًَٖعٍَ دُْسضَُ, نُ وايٌ ْاضزبىوٍ بؤ بُ زازاضىوٌْ ضووزاوٍ نىؾتين ُٓو باضظطاُْ 

 َىغالويٍُ يُ شيَطزَغُآلتٌ غٓىوضٍ ؾًَذ نىشضابىو. 
  سهىَُت بريزَناتُوَ يُ زاْاٌْ ضيَىؾىيَين زازطايهطزْٕ ًَٖعٍ ثؤيًػٌ

 

 زَيػؤظتإ

 خعَُتهاضٍ طىيَطِايَُيٌ ًَُٖؿُيٌ

 ٕ مسًؼٓايا
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 بةشي ضيَيةو
نوزدضتإ ية َْيوإ ٖةزدوو جةْطي يةنةّء دووةّ 

(1919-1945) 
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 (1941-1919شيَخ مةمحود )
FO.371/5069 

 

ْاَةيةني وةزطَيِسدزاوي َوحةَةد جةَيٌ حةوَيصي شادةء 
 –بؤ يازدةدةزي ئةفطةزي ضياضي بةزيتاْي  1َوحةَةد جةيي شادةية

 1920ي ئاشازي 6نؤية 
يُ نُؽ ؾاضاوَ ًُْ, نُ سهىَُتٌ طُوضٍَ بُضيتاٌْ خؤؾطىظَضاٌْ زَوٍَ بؤ َُٖىو 
ُٓواٍُْ زاواٍ ثاضاغتًٓإ يًَهطزووَ, زواٍ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ طُالٌْ بضىى بُ ٓىًََس 
بىوٕ زَوَيُتاٌْ ٖاوثُعنإ  بؤ بُزيًَٗٓاٌْ خؤؾطىظَضاٌْْ ثًَؿهُوتْٔ ضظطاضبىوٕ يُ ظوَيٌُ 

 غتَُهاضإ ثؿتطرييإ بٔ.
َُٓطِؤ طُيٌ نىضزٍ ٓاظازْ ظيٓسوو بُ غُض  ُٓو ٖاوناضيٍُ سهىَُتٌ بُضتاٌْ ثًَؿهُؾٌ 
نطزووَ, ٓىًََسَواضٕ زَغُآلتًَهًإ يُ خؤيإ بؤ زابًَٓٔ, بُ ٖؤٍ باف ُْبىوٌْ ؾًَذ َُػنىز 

 بُزاخُوَ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ْاضاض بىوَ ُٓو َُغُيُيُ زواغات.

                                                 

 َُبُغت يُ َُال َىسَُُزٍ نؤيٌ )َُالٍ طُوضٍَ نؤيُ(يُ.  - 1
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تانُ ًٖىا ُٓوَيُ, سهىَُتٌ بُضيتاًْاٍ زازطُض َُٖىو خىاغتُناظنإ بًًََٗٓتُزٍ, زََئًَ 
ظؤض غىثاؽ طىظاضئ ُٓطُض سهىَُتٌ بُضيتاٌْ سانًَُو يُ ْاوخؤَإ زياضٍ بهات, ُٖتا 

 ٖاوناضٍ طُيُنَُإ بًَت بؤ بىواُْوَْ بؤ ُٓوٍَ ْاو طُالٌْ خاوَٕ شياض ثًَطٍُ ُٖبًَت. 
اٌْ زَغيت ٖاوناضٍ بؤ ُٓو طُيُ ُٖشاضَ زيَص ُْنات ُٖتا ُٖتايُ ُٓطُض سهىَُتٌ بُضيت

زَضُوغًَتُوَ, بُآلّ زَيًٓائ ُٓو باوَضَِ بُضظٍَ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ضيَطُ ْازات نىضز بُو 
 ضاضَْىغُ ضَؾُ بطات. 
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 .FO( 5ذَازة )
  1920ي َايطي 7

 نؤية –ية: يازيدةدةزي ئةفطةزي ضياضي بةزيتاْي 
 ٖةويَيس –زي ضياضي بةزيتاْي بؤ: ئةفطة 

ثاؾهؤٍ ُّٓ يازاؾتُ يُاليُٕ َُال َىسَُُزٍ سانٌُ ؾُضعْ دًٌَُ ٓاغا )ياضيسَضٍَ 
سانٌُ ؾُضع(َوَ ٖاتىوَ, ُٖض بؤ ظاْشن ٓاضَظووَُْساُْ ُٓو يازاؾتُيإ ْاضزووَْ يُو باضَيُوَ 

 نُؽ قػٍُ يُطُأل ُْنطزووٕ.
ٌُ ضواَيُتًِ يُو غُضزاُْ ٓاغايٌْ ضؤتًين زويينَ غُضزاٌْ َُال َىسَُُزّ نطز, ٓاَاجن

بىو, بُآلّ يُ ضاغتًسا زََىيػت بؤضىوٌْ يُ غُض تىضى يُ ُٓغتُْبىوأل بعامن, َُٖىو 
ُٖواَيُنإ ْاطُُْ ًَٓطَ, بُآلّ ُٓو بُيآْاٍَُ يُو باضَيُوَ زَضضىوَ, دًٌَ بايُخٌ ُٓو ُْبىو, 

ٕ ُْياْتىاٌْ زَغت بُ غُض تُْطُضَنُو َُال َىسَُُز وتٌ: بُزاخُوَ زَوَيُتاٌْ ٖاوثُعنا
ؾاضٍ ُٓغتُْبىوَيسا بططٕ, بُآلّ زشٍ ُٓوَ بىو, نُ ُٓو تُْطُبُض يُ شيَط زَغُآلتٌ زَويٌ بًَت, 
َُال َىسَُُز وتٌ: بؤ باضوزؤخٌ َُٓطِؤ وا ضانُ ُٓغتُْبىوٍ يُ شيَطزَغُآلتٌ تىضى بًَت, 

تُْطُبُض يُ شيَط غُضثُضؾيت ًٓساضٍَ  بُآلّ  بؤ ظََاُْتٍُ ٓاظازٍ باظضطاٌْْ ٖاتىضى ُٓو
 بُضيتاٌْ بىايُ.

يُطُأل ُٓوَزا ُٓو يُ ًٓساضٍَ تىضى بُ غُض ُٓغتُْبىويُوَ زووزأل ُْبىو, بُآلّ ظؤض بُ 
تىْسٍ بُضَُٖيػيت طُضِاُْوٍَ ًٓساضٍَ خطاثٌ عىمساٌْ بىو بؤ نىضزغتإ, َُال َىسَُُز وتٌ: 

ىضزغتإ ُٖيُ, بُ ضيَعٍ ظؤضَوَ ُٓو ًٓساضَيُ غُضجنٌ سىضَُتٌ ظؤضّ بؤ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ن
ضانًَؿاوّ, زَيىت: َٔ تًُْا ثانٌْ زاطُضٍْ ضُيُْطًِ يُ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ بًًٓىوَ, زَيىت 
ُٓوَ ًٓذابًُتُْ ُٓوَف نُ يُ ًٓساضٍَ خطاثٌ تىضنٌ بًًٓىوَُ بُ ضاؾهاوٍ تًَهسَطريٍَ يُطُأل 

زا ٖاتىوَ, ضُْس داض ُٓوٍَ زووباضَ زَنطزَوَ, نُ ُٓو ُٓو سىنِْ ٓاناضٍَ يُ قىضٓاٌْ ثريؤظ
قُْاعُتٌ تُواوٍ بُ ٓايٓسٍَ نىضزغتإ ُٖيُ, نُ ثُيىَغت بًَت بُ بُضشوَْسيُناٌْ بُضيتاٌْ, 
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بُبٌَ ضاوزيَطٍْ ضيٓىَايٌ بُضيتاٌْ باضزؤخٌ نىضز ظؤض خطاخ زَبٌَ, ُٖضوَٖا زَيىت: ُٓطُض 
 وَ خَُيو ْاضاض زَبٔ بُ نؤَُأل ْاوضُنُ دًَبًًًَََٗٔ. زَغُآلتٌ تىضى بؤ نىضزغتإ بطُضِيَتُ

غُضَضِاٍ ُٓو بؤضىوٍُْ غُضَوَ َُال َىسَُُز غىوضبىو يُ غُض ُٓوٍَ, نُ ثًَىيػتُ  
سىنُساضيَو بؤ َُٖىو نىضزغتإ زابٓطٍَ. يُ َُال َىسَُُزّ ثطغٌ نٌ باؾُ بؤ ُٓو ثًُيُ, 

ُْوازٍَ بابإ بؤ ُٓو ثًُيُ باؾُ, ضىْهُ بُ ُٓو ثًَؿًٓاظٍ نطز بىو يُنًَو يُ ُْٓساَاٌْ خا
 بؤضىوٌْ ُٓو ُٖتا ًَٓػتاف يُ نىضزغتإ ضيَعٍ ظؤضيإ ُٖيُ. 

بُآلّ ُٓو ثًٌَ ضاى بىو ُٖض نُغًَو بًَت, زَبٌَ بُ ٓاَؤشطاضٍْ ضاويَصٍ بُضيتاٌْ 
 ظىيًَتُوَ, ًٖض طىَاٌْ تًَسا ًُْ, نُ َُال َىسَُُز َُبُغيت سَُسٍ بُطٌ باباٌْ بىو,
ضىْهُ بُ زاْاٌْ ُٓو َُٖىو ُٓو يًىايُ ثؿتطريٍ زَنُٕ, بُ ضاٍ ثًاوَاقىآلٌْ ُٖويًَط سَُسٍ 
بُط نىضزيَهٌ ضوؾٓبريَو زَتىاٌَْ بُ ٖاوٓاُْٖطٌْ ضاويَصٍ بُضيتاًُْنإ بؤ بُضشوَْسٍ َُٖىو 

ٓٔ, نىضز ناض بهات, بُغتُٓوٍَ نؤيُ بُ يًىاٍ ُٖويًَط وا زَنات ثًاوَاقىآلٕ وا قُْاعُت بًَٗ
نُ ضاضَْىغٌ نىضزغتاٌْ غُضبُخؤ ُٖضطًع غُضْاططٍَ, يُطُأل ُٓوَؾسا نؤيُ ثؿتطريٍ ؾًَذ 
َُػنىزيإ ُْنطز, ثًًَإ ضاى بىوَ ٓايٓسٍَ يًىايُنُ بُ نىضزغتإ ُْى بُ ًٓساضٍَ ضاغتُوخؤٍ 
بُضيتاًْاوَ يُ ًَٓطام ببُغرتيَتُوَ. َُال َىسَُُز ثًٌَ وابىو, ظؤضتطئ ثًاوٍ ظيطَىْ 

ؤؾٓبريٍ نىضز يُ يًىاٍ ُٖويًَطَ, ُٓو زَيًٓايُ, نُ بؤضىوٌْ ُٓو يُ غُض ُٓو بابُتُ بؤضىوٌْ ض
ظؤضبٍُ ثًاوَاقىآلٌْ ُٓو يًىايُيُ, بُآلّ بُ ظؤضبٍُ نىضز وَنى َُال َىسَُُز زَيىت بُ 
تًُْا بري يُ ْاٌْ ضؤشاُْيإ, نُ ظؤض بُ ظَػنُت زَتىأْ بؤ َٓساَيُناًْاٌْ بُ زَغت غُٕ 

 نُُْوَ. زَ
 ُٓؾػُضٍ غًاغٌ ياضزَزَضٍ بُضيتاٌْ

 غٌ. ٓاٍ, ضاْسؤأل
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FO.371/5069 – No. 9 
 

 1920ي ئاشازي 9 
دؤأل ئةفطةزي ضياضي بةزيتاْي يازيدةدةز  نؤية  -ية: نابنت ضي. ئاي، زْا

 ييواي ٖةويَيس  –بؤ: ئةفطةزي ضياضي 
( 5بُ شَاضَ ) 1920ٍ َاضغٌ 7ظنإ يُ بؤ تُواونطزٌْ ٓاَيىطؤضٍِ ْاَُناٌْ ثًَؿىوٍ ًَْىا

وضزَناٌْ ُٓو طؿتىطؤياُْتإ بؤ زَْىغِ, نُ  زويَين يُطُأل َُال َىسَُُز ُٓؾُْسٍْ دًٌَُ 
ٓاغا يُ غُض دؤضٍ سهىَُتٌ ٓايٓسٍَ نىضزغتإ نطزَإ, ُٓوَتإ بؤ ضووٕ بهَُُوَ, نُ 

ُْٖسٍَ داض ُْبًَت, نُ بؤ  ُٓوإ زَغتجًَؿدُضٍ طؿتىطؤ بىوٕ يُ غُض ُٓو بابُتُ, بًَذطُ يُ
 ضووْهطزُْوَ ُٓو ثطغًاضاٍُْ خىاضََإ نطزووَ.

ُٖضزوونًإ ُٓوَيإ وت: نُ ْاظأْ بُ ض ظَاًَْو ًْطُضاٌْ خؤيإ زَضبطِٕ يُ ٓاناَُ 
خطاثُناٌْ طُضِاُْوٍَ ًٓساضٍَ تىضنٌ بؤ نىضزغتإ, بُآلّ وتًإ: ُْٖسٍَ بُضَُٖيػيت نُّ ُٖٕ 

ضيتاٌْ يُ نىضزغتإ, نُ ُٓواًْـ تىيَصيَهٌ ؾُضَاْبُضإْ ُٓوإُْ نُ بُضاْبُض سىنُساضٍ بُ
ًَٓػتا بًَهاضٕ, ُٓواُْ يُو باوَضَِزإ نَُهطزُْوٍَ ُْٖسٍَ ناضبُزَغتْ نَُتُضخُّ بُضاْبُض 
ظؤض يُ خعَُتطىظاضيُنإ بَُيطُيُ يُ غُض َُبُغيت بُضيتاًْا, نُ زَيُوٍَ نىضزغتإ بُ 

 َ ططٍَ بسات.ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ بُغساو
بؤ وَآلَساُْوٍَ ُٓو ثطِوثاطُْساٍُْ زش بُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ َُال َىسَُُزْ دًٌَُ 
ٓاغا ثًَؿًٓاظيإ نطز, نُ ثًَىيػتُ سهىَساضيَو بؤ نىضزغتإ زابًَٓٔ, بُو َُضدٍُ سهىَساض 

ت, زَغُآلتٌ غًاغٌ ُٖبٌَْ ًَٖعٍ ضاغتُقًُٓ بُ زَغت ُٓؾػُضَ غًاغًُ بُضيتاًُْناُْوَ بًَ
 وَنى ْىيَُٓضٍ باآلٍ نىضز َاََُيُ يُطُأل سىنُساض بهطيَت.

ُٓطُض زَضنُوت نُ سىنُساض ُٓو تىاْايٍُ ًُْ, نُ ثًٌَ زَغجًَطزضٍَ, سهىَُتٌ بُضيتاٌْ 
بًطؤضٍِ بُو نُغٍُ ثًٌَ باؾُ, بؤ ُٓوٍَ ُٓو ثًُيُ ثؿتاوثؿت ُْبًَت, وا باؾُ نُغًَهٌ بُ 
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زوونًإ ثًَؿًٓاظٍ ْاوٍ سَُسٍ بُطٌ بابإ زَنُٕ, زياضَ تىاْا زابٓطٍَ, نُ ثًَِ وابىو ُٖض
ٖؤناضٍ ثًؿًٓاظٍ ُٓوّ يُ الٍ ُٖضزوونًإ يُ بطوغهٍُ ثًَؿىو ضووٕ نطزَوَ, َُال َىسَُُز 
زَيىت: سَُسٍ بُط ثًاويَهٌ زَوَيَُُْسَ, ُٓطُض ثًَىغيت نطز زَتىاٌَْ بُ خؤضِايٌ وَنى 

سًَُس بُط وَنى سىنُساض بُ خؤضِايٌ خعَُتٌ سىنُساض خعَُت بهات, دًٌَُ ٓاغا زَيىت: 
باف ثًَؿهُف بُ نىضز زَنات, بُآلّ َُال َىسَُُز دُخٌ نطزَوَ يُ غُض ثًَىيػيت 

 ضاويَصنطزٕ بُ ثًاوَاقىآلٌْ نىضز ثًَـ ُٓوٍَ سَُسٍ بُط بُ سىنُساض زابٓطٍَ. 
ُال َىسَُُز وتٌ: يُ وَآلٌَ ثطغًاضيَهٌ َٓسا زَباضٍَ زَغُآلتٌ سىنُساضٍ ثًَؿًٓاظنطاو َ 

يُ يًىايُناٌْ غًًَُاٌْْ ُٖويًَطو نُضنىى زَغُآلتٌ ُٖبًَت, ُٓطُض خَُيهٌ ُٓو يًىاياُْ ٓاضَظوو 
 بهُٕ, وتٌ: َٔ زَيًٓاّ ضَواْسظ زَيُوٍَ ببًَتُ بُؾًَو يُ ْاوضُناٌْ زَغُآلتٌ ُٓو سىنُساضَ. 

نىضزغتإ ثُيىَْسٍ بُ  زواٍ ُٓوٍَ بؤّ ضووْهطزُْوَ, ًَْىإ ًٓساضٍَ ْاوَْس يُ بُغساْ
ًَٖعَوَ ُٖيُ, ثطغًاضّ يًَهطزٕ زَضباضٍَ ثؿتطريٍ ُٓوإ يُوٍَ نىضزغتإ ضاغتُوخؤ يُ شيَط 
زَغيت ًٓساضٍَ ْاوَْسزا بًَت يُ بُغسا, ُٓوإ ثؿتطريٍ ُٓوَيإ ُْنطز, نُواتُ بُزيًٌ 

 ثًَؿًٓاظنطاوٍ ُٓوإ ضًُ؟
بُزيًًَو بؤ بُغتُٓوٍَ ْاوضُ يُو وَآلٌَ ُٓو ثطغًاضَزا َُال َىسَُُز وتٌ: 

نىضزْؿًُٓنإ بُ ًٓساضٍَ ْاوَْس يُ بُغسا ًُْ, ضىْهُ ٓابىوضيٌ نىضزغتإ يُ نؤُْوَ بُ 
 بُغساوَ بُغرتاوَتُوَ.

زوايٌ ثطغًاضّ يًَهطزٕ زَباضٍَ ضؤتًين ًٓساضٍ, نُ ًَٓػتا ثُيطَِو زَنطٍَ, يُ ضيَطٍُ 
ضوباضيَهٌ نىضزغتإ ٓاطازاض زَنطيَُٓوَ, وتًإ غًًَُاًُْوَ زَغُآلتساضاٌْ بُغسا بُ َُٖىو نا

ثًَىيػت ْانات غًًَُاٌْ بهطيَتُ ََُيبُْسٍ ًٓساضٍ بؤ َُٖىو نىضزغتإ, ثًَؿًٓاظيإ ُٓوَ 
 بىوَ, بُ تًُْا ُٓو ْىغطاواٍُْ ثُيىَْسٍ بُو يًىايُوَ ُٖيُ بًَٓطزضيَُٓ غًًَُاٌْ.

ازاؾتٓاَُيُى بُ ْاوٍ خَُيهٌ َُال َىسَُُزْ دًٌَُ ٓاغا ٓاَازَيًإ زَبطٍِ, نُ ي
نىضزغتإ بؤ ْاضاظٍ بىوٕ بُضاْبُض طُضِاُْوٍَ زَغُآلتٌ تىضى ٓاَازَ بهُٕ, ُٓوإ ٓاَازَٕ 

 ضٌ ثًَىيػت بهات يُو باضَيُوَ بًططُْبُض. 
 

 واشؤ

 نابسن غٌ. ٓاٍ, ضاْسؤأل
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 155ْوضخةيةنة ية ياداغتٓاَةيةني َْٗيين، ئايظ. بةغدا 
 ية: ئةفطةزي ضياضي َوضأل  1920ةَوشي ي ت17

 بةغدا –بؤ: ْوَيٓةزي باآلي بةزيتاْي 
يُّ غُضزاٍُْ زوايٌ بؤ نؤيُ بًًِٓ ُٓو ؾاضَ ًَُُٖٓو باضوزؤخٌ غًاغٌ باؾُ, يُطُأل 
ُٖضيُى يُ َُال ُٓؾُْسٍ سانٌُ ؾُضععإْ دًٌَُ ٓاغا ياضيسَزَضٍ سانٌُ ؾُضععإ يُ غُض 

قػُّ نطز, َُال ُٓؾُْسٍ بُ ْاوٍ ُٖضزوناُْوَ قػٍُ زَنطز, َُغُيٍُ ٓايٓسٍَ نىضزغتإ 
ثًَِ وابىوَ ْىيَُٓضايُتٌ تىيَصيَهٌ بافْ ٖاوغؤظٍ ًَُُٓ زَنات, بؤضىوُْناٌْ ظؤض دًاواظ ُْبىو 

 1920ٍ ٓاظاضٍ 9و7ٍ ْىغطاوٍ 6و 5يُطُأل ُٓوَ يُ ُٖضزوو بطوغهٍُ ناثسن ضؤْساأل بُ شَاضَ 
 ٍ ضاثؤتُنُّ ْاضزبىوّ.138ٌ شَاضَ ٖاتىوَ, نُ ثًَؿرت يُ ضاثؤضت

َُال ُٓؾُْسٍ وتُناٌْ بُّ ؾًَىَ نطزَوَ, نُ ُٓو باوَضٍِ واًُْ ُْٓساَاٌْ نؤْططٍَ ثاضيؼ 
زَنطٍَْ ؾًاوَ نىضزٍ  -1بؤ ٓاؾيت طُيؿتبُٓ ٓاناًََهٌ ُْؾاَاُْ, يُو بطِوايُزا بىوٕ: 
زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتٌ نىضزٍ  زاًْؿتىاٌْ غٓىوضٍ بانىضٍ َىغأل )نىضزغتاٌْ بانىض( يُ ثًَٓاو

ُٖتا ُٓطُض نىضزاٌْ زَضَوٍَ واليُتٌ َىغأل زَوَيُتٌ نىضزٍ ثًَو  -2غُضبُخؤ يُنبططٕ. 
 بًَٗٓٔ نىضزاٌْ واليُتٌ َىغأل بريْانُُْوَ بضُٓ ثاَيًإ.

ُٖضوَٖا َُال ُٓؾُْسٍ وتٌ: ُٓو نىضزاٍُْ قػُيإ بُ ْاوَوَ زَنُّ بُ َُٖىو تىاْا زشٍ 
ىضزغتاٌْ باؾىوضٕ, ضىْهُ باوَضِيإ وايُ غُضثُضؾيت بُضيتاٌْ بُ غُضياُْوَ غُضبُخؤيٌ ن

 ثًَىيػتُ.
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 NO. P 1/1/2807داْةيةى ية ياداغتٓاَةي ذَازة 
  1920ي ئابي 14

 ضًَيُاْي –ية: ئةفطةزي ضياضي بةزيتاْي 
 بةغدا –بؤ: ْوَيٓةزي باآلي بةزيتاْي ية ئَيسام 

زا ْىغطاوَ بُ 1920ٍ تَُىظٍ 17/ تإ, نُ ي4/155ٍُ ٓاَاشَ بؤ ْىغطاوتإ بُ شَاضَ
زاخُوَ زضَْط وَآلٌَ ُٓو يازؾتٓاَُّ بُزَغت طُيؿت, ُٓويـ يُ ضيطٍُ ُٖويًَطَوَ, ًَٓػتا 

( يُ 4/155ُٖويًَطّ بُ شَاضَ ) –ْىغدٍُ ُٓو يازاؾتٓاَُيٍُ ُٓؾػُضٍ غًاغٌ بُضيتاٌْ 
 بُضزَغتسايُ.

ٍ تَُىوظ, نُ 82ْىغطاوٍ   p 1/1/2707يازاؾتٓاٍَُ بُو بؤُْيُوَ زََُوٍَ بًًََِ, ُٓو 
ْىغًبىوّ ثًَـ ُٓوٍَ ُٓو يازاؾتٓاَُيٍُ ُٖويًَط ببًِٓ, نُ يُثًَؿُوَ ٓاَاشَّ ثًَسا, بُآلّ 
يُطٍَُ ُٓوَزا ٖاوضِاْ دُختهطزُْوَيُ يُ غُض ُٓو يازاؾتٓاَُيٍُ ثًَؿىو, نُ يًَطَزا بُ بريٍ 

ووٌْ بهَُُوَ ُٓوَيُ, يُوناتٍُ ُٓؾػُضٍ ُٖويًَط زَخَُُوَ, ُٓوٍَ ثًَىيػتُ يًَطَزا ض
يازاؾتُنٍُ خؤٍ زَْىغٌ َٔ يُطُأل َىؾيت ُٖويًَط قػُّ زَنطز, نُ يُ زَيػؤظتطئ 

 اليُْططاٌْ َُال ُٓؾُْسيُْ ظؤض يُ شيَطناضيطُضٍ ُٓوزايُ. 
َُال ُٓؾُْسٍ سانٌُ ؾُضعٌ يُ نؤيُ طاَيتٍُ بُ ُٓطُضٍ يُنططتين نىضزاٌْ بانىضٍ 

ُتٌ َىغأل زَٖات, ُٖتا ُٓطُض ُٓو خىاغتُف بًَتُزٍ نىضزاٌْ باؾىضٍ نىضزغتإ والي
 ثُيىَْسٍ ثًَىَ ْانُٕ. 

غُباضَت بُ طؤضِاْهاضٍ ناضطًَطٍِ َُٖإ ُٓو  p 1/1/2707يُ بريخُضَوَنٍُ َٔ  يُ 
 خاآلُّْ ٓاَاشَّ ثًَسا.

ٍَُ, ُٖض يُ ًَاٍُْ ُٓو طؿتىطؤيُّ يُطٍَُ خَُيهُ ثانُنٍُ طُيؿتُُ ُٓو ٓانا
 طؤضِاْهاضيُنٌ ناضطًَطٍِ يُ نىضزغتاْسا زضوغت بيبَ ٓاناٌَ باؾٌ زَبًَت. 

 بُآلّ ُٓو ًْطُضاًٍُْ يُ الٍ نىضزاُْ يُبُضاْبُض سهىَُتٌ عُضَبٌ ؾتًَهٌ تاظَ ًُْ. 
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يُو باوَضَِزاّ ثاآلوتين سَُسٍ بُط بُ سىنُساض, وَنى ُٓوٍَ طىيَبػيت بىوئ ُٖتا ًَٓػتا 
 ًاظَ. باؾرتئ ثًَؿٓ

ناتٌ ُٓوَ ٖاتىوَ ُْٖسٍَ ضيَىؾىيَين دًَططَوَ زابٓطٍَ بؤ وَآلَساُْوٍَ ضاطُياْسٌْ 
ْاسُظاُْْ بًَسَْطهطزٌْ ُْتُوَيًُ تىْسضَِوَناٌْ نىضز, نُ ثاالوتين سَُسٍ بُط ُٓو ٓاَاجنُ 

ظٍ زيًََٓتُزٍ. بُآلّ زَبٌَ ُٓو سىنُساضَ ظياتط وَنى نُغًَهٌ ضََعٍ بًَتْ بُ ثًٌَ ثًَؿًٓا
َُال ُٓؾُْسٍ زَغُآلتٌ ُْبًَت. زاْاٌْ ُٖض نُغًَو بؤ ُٓو ثًُيُ زَبٌَ بُو ثُضٍِ وضزٍْ 

 ضاوزيَطيُوَ بًَت, ضىْهُ زَبٌَ ُّٓ خاآلٍُْ تًَسا ضَضاو بهطٍَ:
أ: َػؤطُضبُتٌ ًٓساضَيُنٌ بُ تىاْاٍ بُضزَواّ يُ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ. ب: ؾايػتُيٌ 

يت ْاسُظَ ُْتُوَخىاظَناٌْ ؾاض, يإ ُٓواٍُْ زَتىأْ ثاَيًَىضاو. ز. زابًٓهطزٌْ خىاغ
 َُٖيىيَػت يُ زشٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ وَضبططٕ.

َُٓاُْف يُطُأل ثًَؿًٓاظَناٌْ َُال ُٓؾُْسٍ, نُ ْىيَُٓضايُتٌ تىيَصيَهٌ طُوضٍَ 
 نؤََُيطاٍ نىضزٍ يُ نىضزغتاٌْ باؾىض نؤنٔ.

ٖؤٍ زووباضَ غُضَُٖيساُْوٍَ ٓاضيؿُْ بُآلّ زياضيهطزٌْ غٓىوضيَهٌ زياضيهطاو زَبًَتُ 
, زَبٌَ غٓىوضٍ ُّٓ ُٖضيَُُ تاظَيُ يُطٍَُ غطوؾيت 1919ْ 1918ٓاشاوَناٌْ غاآلٌْ 

دىططاؾًاٍ ُٓتين بطىجنٌَ, ُْٖسٍَ ْاوضٍُ نُضنىىْ نؿطٍْ ُٖضوَٖا ْاوضُ نىضزْؿًُٓناٌْ 
ُآلّ ْاطىجنٌَ زاواٍ ْاو ؾاضٍ ًَْىإ َُؼنىضْ ُٖويًَطٍ بؤ ظياز بهطٍَ. زَبٌَ نؿطٍ غطيَتُ غُض, ب

نُضنىى بهُٕ, ْانطٍَ ٖؤظٍ زظَيٌ غطيَتُ غٓىوضٍ ناضطًَطٍِ واليُتٌ تاظَ, ًٖض ُٓغتًَُُى 
 ًُْ يُ بُضِيَىَبطزٌْ ُٖضزوو ْاسًٍُ ؾىإْ ؾُضَسُغُٕ يُ ضَُضَُاأل.
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 ٖةزضوَْيو بَيت ثَيويطت ْية يةّ خاَيةي دواييدا بضيٓة وزدةنازيةوة.
FO.371/5069 

 
 ْوضيٓطةي ْوَيٓةزي باآلي بةزيتاْي، ئةضتةْبووأل

  3689(، ديبًؤ 158بسوضهةي ذَازة )
 بؤ: يؤزد نريشؤٕ ئؤف نيديطؤٕ

 
 بةِزَيص

ؾُضَؾُُْسّ ٖاوثًضٌ ُّٓ ْاَُيُّ ُّٓ زوو زاواناضيُت, نُ يُ اليُٕ ُْٓساَاٌْ خاُْوازٍَ 
 باباُْوَ بؤ غُضؤنٌ وَظيطإ ٖاتىوَ بؤ زًََْطّ.

ووخاٌْ زَغُآلتٌ َريْؿًُٓنُيإ وَنى ًَٖعيَهٌ خؤدًًٌَ يُ نىضزغتاٌْ زواٍ ض -1
باؾىوض  ُْٖسٍَ يُ ُْٓساَاٌْ خاُْوازٍَ بابإ بُ تُواوٍ ضىوبىوُْ ضيَعٍ زَغتُبصيَطٍ تىضنٌ 
زَغُآلتساضَوَ, َُُٓف زواٍ ضووخاٌْ زَغُآلتٌ َريْؿًُٓنُيإ وَنى ًَٖعيَهٌ خؤدًًٌَ يُ 

ط يُ ُْٓساًََهًؿًإ ضىوُْ ثاأل نؤََُيٍُ ًٓتشازْ تُضَقٌْ نَُرت يُ نىضزغتاٌْ باؾىوض, ظيات
 ُْٓساًََهًإ بُو ثُضٍِ تىاْاوَ ثؿتطريٍ بؤضىوُْناٌْ داًَعٍُ ًٓػالٌَ عىمساٌْ بىوٕ.

بُ ثًَضُواٍُْ بؤضىوٌْ زَغُآلتساضاٌْ ًَػًىثؤتاًَا ُْٓساَاٌْ ُٓو خاُْوازَيُ ْاتىأْ يُ 
م يإ يُ بًٓاتٓاٌْ ًٓساضَيُنٌ غُضبُخؤٍ نىضزٍ يُ باؾىوضٍ ثُضَثًَساٌْ ًٓساضٍَ ًَٓطا

 نىضزغتإ ُٓو ضؤَيُ بطًَطِٕ.تٔ

ُْٓساَاٌْ ُٓو خاُْوازَيُ زََئًَ: زوو ُْوََإ ثًَـ ًَٓػتا ظَوٍْ ظاضٍ ظؤضَإ  -2
ُٖبىوَ, زَوَيُتٌ عىمساٌْ زَغيت بُ غُضزا ططتىوَ, زاواٍ قُضَبىو زَنُُْوَ, ُٓو خاُْوازَيُ 

ُْٓساظَ ثاضَيٍُ وَنى قُضَبىوٍ غاَاُْ زَغت بُغُضاطرياوَناًْإ وَضياْسَططت  ثؿت بُو
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زَبُغسن, بُآلّ زواٍ ضيَههُوتٓٓاٍَُ غًعُضْ بُ ٖؤٍ ٖؤناضٍ ٓابىوضٍ سهىَُت زاواٍ بطِيين 
ُٓو ياضَُتًٍُ نطز, بُآلّ ٖاوثًضٌ بطِياضٍ ْاوبطاو ُٖيُ, نُ وَظيطٍ زاضايٌ ضازَغجًَطزضيَت 

اناضيُزا غؿًًََٓتُوَ بُوٍَ ثًَؿرت بؤيإ تُضخإ نطاوَ, وَظيطٍ ْاوبطاو ضاغجًَطزضاوَ ضاو بُو زاو
بَُيطُْاَُنإ بُزياض غات يُ غُض ضؤًُْتٌ ُٓغًٌَ غطوؾيت ُٓو قُضَبىوَ بُو نُغاٍُْ 
ثُيىَْسيساضٕ. ُٓو بَُيطُْاَاُْ تُخىيًٌ نطزووٕ بؤ قُضَبىو, زَتىأْ ُٖضوَنى ضابطزوو غىوز 

 ْساظَيُ وَضبططٕ.يُو ُٓ

ْىغدُيُنٌ ُٓو ْاَُيُّ يُطُأل ٖاوثًَضُناٌْ ْاضز بؤ ْىغًٓطٍُ ْىيَُٓضٍ باآل يُ  -3
 ًَػًؤثؤتاًَا ْاضز.

 واشْ

 ٖؤضاؽ ضاَبؤَيس
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 15/3/1920ئةضتةْبووأل  –ية ْوضيٓطةي ْوَيٓةزي باآلي بةزيتاْي 
 يةْدةٕ -وةشيسي دةزةوة
تايبُت بُ َُٖيىيَػيت  1920ٍ ٓاظاضٍ 2بُ ًََصووٍ  2070ّ/306ْىغطاوّ بُ شَاضَ 

ؾُضيـ ثاؾا, ؾُضَؾُُْسّ ٓاطازاضتإ بهَُُوَ, نُ بآلبىوُْوٍَ ضيَههُوتٓٓاٍَُ ؾُضيـ 
 ثاؾاو ْؤباض ثاؾا ناضزاُْوَيُنٌ ظؤضٍ يًَهُوتؤتُوَ.

 دىزاخىاظَ نىضزَنإ بُو ضيههُوتٓٓاَُيُ زَيدؤؾٔ, بُآلّ ُْٖسٍَ ْاوَْسٍ زيهٍُ -1
نىضز زَياُْوٍَ خَُيو ٖاْبسَٕ زشٍ ضيَههُوتٓٓاَُنُ, ُْٖسٍَ اليٌُْ ٓؤثؤظغًىٕ يًَطَ 
ثُيىَْسيإ بُ ضيَههُوتٓٓاَُنُوَ ُٖيُ, وَنى َػتُؾا باباٌْْ ُْعًِ باباٌْ غُض بُ 
خاُْوازٍَ بُ ْاوباْطٌ بابإ, بُآلّ غُباضَت بُ َػتُؾا ثاؾا ُٓوَ ْىيَُٓضايُتٌ زَغتُبصيَطٍ 

نىضزٍ زَنات, نُ ؾىيَُٓواضٍ ظؤضٍ بُدًًََٗؿتىوَْ ْاتىاٌْ يُ ُٖغيت دىزاخىاظٍ ضؤؾٓبريٍ 
ُْتُوايُتٌ نىضزٍ تًَبطات, بُآلّ ُْعًِ ثاؾا ْىيَُٓضايُتٌ ضَوتٌ ًٓػالٌَ زَنات, نُ 

 ًٓػالٌَ يُ غُضووٍ َُٖىو طىظاضؾتًَهٌ زيهُوَ زاْاوَ.

ُيُ يُ نُغايُتٌ ؾُضيـ ضَوتٌ ُْتُوايُتٌ دىزاخىاظٍ نىضزٍ ُْٖسٍَ غُضجنًإ ٖ  -2
ثاؾا, وَنى طىيَِ يًَبىوَ, دُخت يُ غُض ُٓوَ زَنُُْوَ, نُ ؾُضيـ ثاغا بُّ زوايًُ 
بُضشَوَْسٍ تىضنٌ يُ غُضووٍ بُضشَوَْسٍ نىضزَوَ زاْاوَ. ُٖضوَٖا طىيَِ يًَبىوَ بُّ زوايًُ 

نُوٍَ يكٌ ثاضيؼ, نُ وَنى بُزياضزَ –ؾُضيـ ثاؾا بؤتُ غُضؤنٌ نؤََُيٍُ ًٓػالٌَ 
(, 156نؤََُيُيُنٌ ًٓػالٌَ َُضنُظيُو ْىغًٓطٍُ يُ يُْسَٕ نطزؤتُوَ, بُ شَاضَ )

 ؾُقاٌَ ؾًًت.

يُّ ثاؾهؤيُزا ْاوٍ ُْٖسٍَ ؾىئَْ نُغايُتٌ تًَسايُ, نُ زاواناضيإ زش بُ  -3
 ضيَههُوتٓٓاٍَُ ؾُضيـ ثاؾاو ْؤباض ثاؾا ْاضزووَ. 
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 ثاداغت

ُٖضوَنى ثًَؿرت يُ ناتٌ طُضِاُْوََإ بؤ غًًَُاٌْ ْىغًىبىوّ, طؤضِاْهاضٍ بُضضاو يُ 
ًًَُاًْإ بُزَغتُ, ؾًَذ َُػنىز َُٖيىيَػيت ؾًَذ َُػنىزْ ُٓواُْ ضووٍ زاوَ, نُ ناضوباضٍ غ

ثًٌَ ومت, نُ ٓاَازَيُ ؾُضَاٌْ ًَُُٓ دًَبُدٌَ بهاتْ بطِياضٍ زاوَ ًٖض َُغُيُيُى بُبٌَ 
ثطغٌ ًَُُٓ ًًََُْٖٓتُ طؤضٍَِ, ُٓوَ بَُيطُيُ نُ ؾًَذ قازضْ نؤََُيُنٍُ ًَٓػتا يُالٍ ؾًَذ 

طُيُ ؾًَذ َُػنىز يُ غًًَُاٌْ َُػنىز ناضيطُضٍ ظؤضيإ ُٖيُْ دًَطاٍ َتُاٍُْ ُٓوٕ, بَُي
 تىاًْىيُتٌ ثابُْسٍ بهات يإ بُ غُضياْسا ظاأل بًَت.

ؾًَذ قازض زَيًٓايٌ نطزّ, نُ ًَٓػتا يُ سهىَُتُنٍُ ؾًَذ َُػنىز غُضؤنٌ وَظيطاُْ, 
غُضزٌََ بٌَ َتُاُْيٌ ًَْىإ ؾًَذ َُػنىزْ بُضيتاًُْنإ نؤتايٌ ٖات, ُٖغتًَهٌ طؿيت يُ 

ُويـ ثُيطَِويهطزٌْ ضيَٓىَايٌ ًٓساضٍَ بُضيتاًُْ, يُطُأل َُٖىو ُٖوَيًَو بؤ غًًَُاٌْ ُٖيُ ٓ
طُيؿسن بُ ضاضَغُضٍ ٓاؾتًًاٍُْ َُغُيٍُ نىضز يُ ًَٓطام, سادٌ َػتُؾا ثاؾا َُٖإ 
بؤضىوٌْ بؤ زووباضَ نطزَُوَ, زيىت ُٖتا ًَٓػتاف ظؤض نؤغح ُٖٕ يُ بُضزَّ زاَُظضاْسٌْ 

 يُ نىضزغتإ, َُٖىو بُضثطغاًْـ ُٓو ضاغتًُ زَظأْ.  سهىَُتًَهٌ َُزٌَْ ٖاوضُضر
ُٖضضُْسَ خَُيهٌ غًًَُاٌْ ضظطاضيإ ُْبىوَ يُ َُٖىو ُٓوَ ؾىيَُٓضاٍُْ تىقاْسٕ, نُ ناتٌ 
قُيطاُْنُ ؾاضٍ ططتبؤوَ, بُآلّ ضيَصَيُى ٓؤقطَيٌ ُٖيُو ُٓو قُْاعُتُ ُٖيُ, نُ سهىَُتٌ 

طِوات. وَنى بَُيطُيُ يُ غُض ًْاظثانٌ ؾًَذ َُػنىز ؾًَذ َُػنىز يُ غُض ضيَطَوٍ ثًَؿهُوتٔ ب
 ضيَطٍُ بُ عُقًس غازم ثاؾا عُقًسٍ ضوؽ زاوَ يُ غًًَُاًُْوَ بضٌَ بؤ بُغسا.
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َُٖىويإ خىاظياضبىوٕ ضاويصناضٍ غًاغٌ يًىاٍ نُضنىى غُضزاٌْ بُغسا بهات, َُُٓ يُ 
ضٍ ُٖبىوَ, ضىْهُ نىضز وايإ ناتًَهسا ُٓو بُيآْاَُيٍُ زَضضىوَ يُ غًًَُاٌْ ناضيطُضٍ ظؤ

 ُٖشَاضنطزبىو, نُ بَُيطُيُ يُ غُض ًْاظثانٌ سهىَُت بُضاْبُض ُٓوإ.
ًَٓػتا ظَػنُتُ يُ غُض ًٖض بابُتًَو قػُ يُطُأل ؾًَذ َُػنىز بهٍُ, ضىْهُ ُٓو ًَٓػتا 

غُضزاٌْ  غُضقايٌ ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىييَن تايبُتًُ بؤ ثًَؿىاظٍ يُ مسهؤ, نُ بطِياضَ يُ ًَٓطاُْوَ
غًًَُاٌْ بهات, يُطُأل ُٓوَؾسا طؿتىطؤّ يُطُأل نطز زَضباضٍَ بؤضىوٌْ نىضز يُ غُض غطوؾيت 
ثُيىَْسٍْ غُضثُضؾتًاضيُتٌ بُضيتاٌْ يُ غُض ُٓوإ, يُوَآلَسا وتٌ: ًٖىازاضّ نىضز ُٖضوَنى 

 بُغسا َاََُيٍُ يُطَُيسا بهُٕ.
ٍ ناْىٌْ زووَّ طُيؿتُ 8يُ  مسهؤ يُطُأل ؾًَذ ُٓغهُْسَضْ عُباغٌ َُػنىز ٓاغا

غًًَُاٌْ, ؾًَذ َُػنىزْ بُضثطغاٌْ زيهٍُ يًىا ضُْس ًًًََو يُ زَضَوٍَ ؾاض ثًَؿىاظيإ يُ 
مسهؤ نطز, ُٓو ضؤشَيإ يُ غًًَُاٌْ نطزَ ثؿىوٍ ضَمسٌْ زاوايإ يُ زوناْساضَنإ نطز بُو بؤُْ 

ؾازٍْ ناَُضاٌْ يُ ؾاض خؤؾُوَ زوناُْناًْإ زاخُٕ, ُٖضوَٖا زاواٍ يُ َُٖىإ نطز 
ضابطُئُْ, يُطُأل طُيؿتين ٓاُْٖطًَهٌ طُوضَ بؤ ثًَؿىاظٍ ُٓو ضيَهدطا, غىثاٍ يًَعٌ وَنى 

 ثاغُواٌْ ؾُضَف يُتُنًسا زَضِؤؾسن.
وابُزياضزَنُوٍَ ٖاتين مسهؤ بؤ غًًَُاٌْ يُدًٌَ خؤٍ ُْبىوبًَت, بُ تايبُتٌ بُوَ ْاغطاوَ 

ٌ ُٖيُ, ُٓطُض ؾًَذ قازض ُْيتىاًْايُ ظَبيت مسهؤ بهات, بؤضىوٌْ تىْسضَِواُْْ ْاٖاوغُْط
ُٓوَ زووض ُْبىو ناضٍ خطاثٌ يُ غُض ؾًَذ َُػنىز بُدٌَ بًَٗؿتايُْ خىاغيت تىْسضَِوَنإ 
بٗاتبايُ زٍ. يُ َُٖإ ناتسا بؤضىوٌْ خؤيإ بُ غُض َُٖىو ؾتًَهسا ؾُضظ نطزبا, نُ دًٌَ 

ُ ٖاوثُعناٌْ بُضتًاًْا زازٌََْ, زََيٌَ: سهىَُتٌ طؿتىطؤ بًَت, يُطُأل ُٓوَزا مسهؤ خؤٍ ب
بُضيتاٌْ َاؿن نىضزاٌْ ؾُضاَؤف نطزووَْ ناتٌ ُٓوَ ٖاتىوَ َُٖيىيَػيت يُناليًهُضَوٍَ يُ 
غُض َُغُيٍُ نىضز ُٖبًَت. ؾًَذ َُػنىز باف زَظاٌَْ, نُ مسهؤ ثًَطُيُنٌ طُوضٍَ يُ ْاو 

اٌْ ْازيسَ بططيَت, يُ َُٖإ ناتسا ؾًَذ نىضزغتاْسا ُٖيُ, ْاتىاٌْ خؤ يُ ٓاَؤشطاضيُن
َُػنىز ٓاَؤشطاضٍ ضَوتٌ ًَاُْضَِوٍ غًًَُاٌْ بُدسٍ وَضططتىوَ, بؤيُ ًَٓػتا ُٓو يُ 

 َُٖيىيَػتًَهٌ زوو زَيًسا زَشٍ. 
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 يؤشةكاى 

: يُطُأل ُٓوَزا َٔ َُْتىاٌْ يُطُأل غُضؤنُناٌْ ثؿسَض بُتايبُت بابُنطْ عُباؽ ثؿسَض
ّ زَيًٓاّ ُٖضزوو غُضؤى ًَٓػتا َُٖيىيَػيت زؤغتاُْيإ ُٖيُ يُطُأل سهىَُتٌ قػُ بهُّ, بُآل

بُضيتاٌْ, عُباؽ ٓاغا ثًَؿرت ثؿتطريٍ تىضناٌْ زَنطزْ ًَٓػتا واظٍ يُو َُٖيىيَػتٍُ 
 ضابطزووٍ خؤٍ ًَٖٓاوَ,, يُ ٓايٓسَ ضاثؤضتًَهتإ يُ باضٍَ ْاوضٍُ ثؿسَض بؤ زًََْطّ.

: داف بُ غُض زوو غُضباظطُزا زابُف بىوٕ, بُؾًَهًإ بُطعازٍَ داف يُ َُٖيُظُ
اليُْططٍ ؾًَذ َُػنىز زَنُْٕ بُؾُنٍُ زيهُ زشٍ ُٓوٕ, بُضٍَ يُنُّ ثًٌَ وايُ زَبٌَ ثؿسَض 
)يُواُْيُ َُبُغيت َُٖيُظُ بًَت, و( يُ شيَط سىنٌُ ضاغتُوخؤٍ ًٓساضٍَ بُيتاٌْ زابًَت. ُٓو 

يُّ ْاواٍُْ خىاضَوَ ثًَو زيَت, َاضيِ بُط, يُ زواٍ  بُضَيٍُ ثؿتطريٍ ؾًَذ َُػنىز زَنُٕ
ُٓوٍَ غًًَُاٌْ بُدًًََٗؿتْ ضىوَ بُغساْ ًٓرت َاضيِ بُط ُْطُضِايُوَ َُٖيُظُْ ثًَسَضًَت 
ؾًَذ َُػنىز زياضٍ ثًَسابًَت بؤ ُٓوٍَ بُالٍ خؤيسا ضابهًَؿًَت. زََئًَ ؾًَذ َُػنىز 

َتُوَ, َُُٓ يُ ناتًَهسا ْاوبطاو ًَٓػتا ًٖض ضوثًٍُ بؤ بطِيى 1700َىضُيُنٌ َاْطاٍُْ 
ثايُيُنٌ سهىٌَ ًُْ, ُٖضوَٖا سَُسٍ بُط: نُ غُضؤنٌ ؾاضَواٌْ غًًَُاٌْ بىوَْ ؾًَذ 

ضووثًٍُ َاْطاُْ بؤ بطِيبؤوَ, يُطُأل سىغًَٔ بُط: بُضيَىَبُضٍ واضَاوَْ َػتُؾا  500َُػنىز 
 ثاؾا بُضِيَىَبُضٍ ثًَٓذىئ. آلبُطٌ عُبسوَي

ّ غُضباظطٍُ زش بُ ؾًَذ َُػنىز ثًَهسيَت يُ: ُٓػنُز بُط عىمسإ ثاؾا, قآُكاٌَ بُآل 
َىضُيُتٌ, بُآلّ ُٖتا ًَٓػتا َىضُنٍُ زوانُوتىوَ, عُيٌ بُطٌ  4000َُٖيُظُ نُ َاْطاُْ 

َُػنىز ثاؾا, ًَٓػتا يُ َُٖيُظُ زازًَْؿًَتْ ًٖض ثًُيُنٌ سهىٌَ ًُْ, ُٓػنُز بُطٌ سَُُ غاحل 
يَىَبُضٍ ْاسًٍُ خىضَاَيُ, عًعَت بُط بطاٍ ُٓػنُز بُطٌ عىمسإ ثاؾايُ: ًَٓػتا يُ بُط بُضِ

 غًًَُاٌْ ًْؿتُدًًَُ, يُ ثُيىَْسٍ زايُ يُطُأل نؤََُيُنُيُىْ ضاوزيَطٍ ضووزاوَنإ زَنات.
ؾًَذ قازض ٖاوغؤظٍ يُطُأل داؾُناٌْ غُض بُ بُضٍَ زشَ ؾًَذ َُػنىز ًُْ, ُٓػنُز بُطٌ 

 ثاؾا تاواْباض زَنات بُ ؾىيَٓهُوتىوٍ تىضىْ بُيؿُؿن.  نىضٍِ عىمسإ
يُ ُٖوَيُناٌْ بؤ ًَجًَهُضهطزٌْ داف, ؾًَذ َُػنىز بُيآْاَُيُنٌ بؤ َُٖيُظُ ْاضز, يُو 

 بُيآْاَُيُزا ٖاتىوَ, نُ سهىَُتُنٍُ يُاليُٕ بُضيتاًْاوَ ثؿتطريٍْ ثريؤظبايٌ يًَسَنطٍَ. 
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َُػنىز غُضيب يُ َُٖيُظُ طُضِاوَتُوَ بؤ غًًَُاٌْْ  عًعَت بُط ُٖواَيٌ زاٌََ, نُ ؾًَذ
ضوثًُ  15000ضوثًٍُ بؤ خُظيٍَُٓ غًًَُاٌْ ًَٖٓاوَ. َُُٓ يُناتًَهسا  25000يُطُأل خؤٍ 

ضوثًُ ثًَهٗاتىوَ يُو ثاضَ تُضخاْهطاوَ, نُ بؤ قُضظٍ نؿتىناَيٌ  10000ٌٖ بادٌ تىتُٓو 
 تُضخإ نطاوَ.

 
 بازودؤخي دازايي:

ُضِاُْوَّ يُ غًًَُاٌْ ضاثؤضتًَهتإ يُ غُض باضزؤخٌ زاضايٌ بؤ زًََْطّ, ؾًَذ يُ زواٍ ط
نُغٌ يُ ًَٖعَناٌْ دُْسضَُ يُ َاْطٌ ناْىٌْ يُنُّ زَضنطزووَ, بُبٌَ ُٓوٍَ  150َُػنىز 

ُٓوٍَ ُٓو َىضُيإ بساتٌَ, نُ ثًَؿرت خؤٍ زاعنُظضاْسبىوٕ, َُُٓف بُؾًَهُ يُو يًَططتُٓوٍَ 
ضوثًُ وَضزَططٕ,  20ت. وَنى ظاًْىَُ ًَٓػتا غىثاٍ يًَعٌ َاْطاُْ تًُْا ًَعاًٍُْ سهىَُ

يُطُأل نؤبىوٌْ خؤضاى, ُٖضوَٖا َىضٍُ ثؤيًؼ ظؤض نُّ نطاوَتُوَ, ُٖض بؤ يًَططتُٓوٍَ 
ًَعاًُْ, سهىَُتٌ ؾًَذ َُػنىز شَاضَيُى ؾُضَاْبُضٍ بضىنٌ البطزووَ, ثًَسَضًَت 

ُ ْعيهُناٌْ خؤٍ خَُيهٌ زيهٍُ زاَُظضاْسووَ, نُ ظؤض َىضُنُؾٌ ضاططتزن, يُ دًاتٌ ُٓوَ ي
بُنٌَُ زَواّ زَنُٕ, بُ ضُْس غُعات ثًَـ نؤتايٌ ٖاتين زَواّ زَضِؤُْوَ, يُطُأل طُضِاُْوَّ 
بؤ غًًَُاٌْْ بُزَغتدػتين ظاًْاضٍ ثًَىيػت ضاثؤضتًَهٌ تًَطوتُغُيتإ يُ غُض باضوزؤخٌ 

 غًًَُاٌْ بؤ ٓاَازَ زَنُّ. 
 واشؤ

 دٌ, ضامثإٓاٍ, 

 بُغسا –ويَُٓيُى بؤ: غهطتًَطٍ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ 
 بُغسا –ضاويَصناض يُ وَضظاضَتٌ ْاوخؤ 
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FO.371/11460 
 

 1926ي غوباتي 10شؤز َْٗيين 
 ضَيس ييو، ئايِ، ئاميسي،  وةشيسي نازوبازي داطريطةنإ

 

 بةِزَيص:

ٍ ناْىٌْ زووٌََ 27ٍ ْىغطاوٍ 52غهٍُ بؤ َٔ ؾُضَؾًَهٌ طُوضَيُ غُضجنتإ بؤ بطو
ضابهًَؿِ, يازاؾتٓاٍَُ ثُيىَْسيساض بُ"خاَيُناٌْ ثُيىَغت بُ بطِياضٍ نؤََُيٍُ  1926

ٍ ناْىٌْ 19تىضنًا( يُ  –طُالٌْ زَضباضٍَ َُغُيٍُ َىغأل )نًَؿٍُ غٓىوضٍ ًَْىإ ًَٓطام 
يُاليُٕ وَظاضَتٌ زَضَوَ زَضضىوَ", َُُٓ يُناتًَهسا يازاؾتٓاٍَُ ْاوبطاو  1926زووٌََ 

 ٓاَازَنطاوَ, نُ ثًَؿرت غًَط دؤٕ ؾىؽ بطؽ ْىغدُيُنٌ بُ ًُْضُ ضَمسٌ بؤ ْاضزّ.
ثًَِ خؤؾُ غُضجنتإ بؤ ُٓو خاَيُ ضابهًَؿِ, نُ بُّ زَضِيُٓ ٖاتىوَ: "سىنٌُ  -2

خؤزَىختاضٍ خؤدًًَُتٌ" ضُْس داضيَو يازاؾتٓاَُنُ ٓاَاشٍَ بُ يًىا نىضزيُناٌْ ًَٓطام 
اوَ, بُآلّ ُٓو طىظاضؾتٍُ يُ بطِياضٍ يًصٍُْ ضيَهدػتين غٓىوضٍ غُض بُ ُٓجنىٌَُْ ز

وَنى  1926ٍ ناْىٌْ يُنٌَُ 16نؤََُيٍُ طُالٕ يُ غُض َُغُيٍُ َىغأل يُ ًََصووٍ 
بَُيطُيُ يُ غُض بُضِيَعتإ زَضضىو, نُ بُ بؤٍُْ زَضضىوٌْ بطياضٍ نؤََُيٍُ طُالٕ ٖاتىوَ 

ٍ", ُٓطُض بهطٍَ ببًَتُ غًاغُتًَهٌ زضوغت, بُآلّ زَضنطزٌْ ساًٍَُ بطييت يُ "خىزَىختاض
طؤضِاٌْ ضيؿُيٌ يُ باضوزؤخٌ ُٓو ْاوضُيُْ  1923تىضنٌ يُ ضَواْسظ يُ نؤتايٌ ًْػاٌْ 

غطوؾيت غًاغُتٌ ثُيطَِونطاو يُ بانىضٍ ًَٓطاقسا ٖاتىو. ضَواْسظْ ْاوضُ نىضزْؿًين زيهٍُ 
, ًَُٖينْ ٓؤقطَيٌْ بىوشاُْوَيُنٌ ضيَصَيٌ ٓابىوضٍ باَيٌ بُ زَضوبُضٍ بُ خًَطايٌ ثانهطاُْوَ

غُض ْاوضُنُزا نًَؿاو زواٍ ُٓوَ ًٖض وضوشاْسًَْو ُْبىوَ زاواٍ خىزَىختاضٍ بهات, بُآلّ 
ُٓوَ ضَوؾٌ غًًَُاٌْ بُضَو خطاثٌ بطز, يُ غُض ُٓوٍَ بُؾًَهٌ ُٓو يًىايُ نُوتبىوُْ بُض 
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و يُ ثُيىَْسٍ ثتُوْ ناضيًَهطزٕ يُطُأل ًٓساضٍَ ْاوَْس ًٓساضٍَ زَغُآلتٌ ضاغتُوخؤ, دؤضيَ
 بُغسا ثُيسا بىو.

بؤيُ باْطُؾُ بؤ خىزَىختاضيٌ يُ واليُتُناٌْ بانىض يُّ باضوزؤخٍُ ًَٓػتا بؤ ُٓضنٌ 
سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ ًٓساضَزاٌْ ُٓو ْاوضاٍُْ ًَٓػتا ًَهُضٌ زَغُآلتٌ ضاغتُوخؤٕ 

ىَُتٌ ًَٓطاقٌْ ًٓساضٍَ بُضيتاًُْ يُ ٓاظازنطزٌْ ُٓو ياضَُتًسَض ًُْ. بَُيهى ُٓضنٌ سه
 ْاوضاٍُْ ُٖتا ًَٓػتا يُ شيَط زَغُآلتٌ ؾًَذ َُػنىزْ نؤََُيُنٍُ زإ ٓاَيؤظتط زَنات. 

َُُٓ يُ ناتًَهسا يًصٍُْ زياضيهطزٌْ غٓىوض بؤ ضاضَغُنطزٌْ ُٓو غٓىوضٍَ يُ غُض 
نىضز ٓاضَظووٍ خىزَىختاضٍ خؤدًًَإ  نؤََُيٍُ طُالُْ يُو ضاثؤضتٍُ  باغٌ ُْنطزووَ, نُ

ُٖيُ, يُو ناتٍُ يًَطَو يُوٍَ يُ ْاو ُْٖسٍَ يُ هْظَنإ باْطُؾٍُ خىزَىختاضٍ غُضَُٖيسَزا, 
ُٓو زاواناضيُ ُٖتا ُْٖسٍَ داض يُ اليُٕ ضؤؾٓبرياٌْ نىضزَوَ ثًَؿهُف زَنطٍَ, بُآلّ بُو ثُضٍِ 

ْطٌ ًُْ يُ غُض خىزَىختاضٍ, بؤيُ ثًَؿًٓاظ َتُاُْوَ زَتىاْشن بًًََشن يُ ْاو نىضز يُى زَ
زَنُّ طىظاضؾيت "خىزَىختاضٍ" بػطُِْوَ, يإ يُ يازاؾتٓاَُنُ ٓاَاشَ بؤ يًىا نىضزيُنإ 
بهطٍَ, ضىْهُ ُٓوَ طىظاضؾتًَهٌ "َُتطغًساضَ", َاْاْ ؾطؤظٍُ ظؤض َُٖيسَططٍَْ بُناضًَٖٓاٌْ 

ًَٓطامْ نؤََُيٍُ طُالٕ يُ َُضِ غطوؾيت  يُ ْاَُنإ زَبًَتُ بُزساَيٌ بىوٕ يُالٍ سهىَُتٌ
يُاليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقُوَ ثُيطَِو  1ُٓو غًاغُتٍُ ثُيىَغت بُ نىضز يُ بانىضٍ ًَٓطام

بؤ غُضؤى وَظيطاٌْ  1925زَنطٍَ, َُُٓ يُ ناتًَهسا بُضِيَعتإْ غًَط ٖٓطٍ ٖؤبؼ يُ غاَيٌ 
اضَت بُ نىضز ضووٕ نطزَوَ, ًَٓطاقٌ ياغشن ٖامشٌ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ غًاغُتٌ خؤٍ غُب

 1بُؾًَهٌ زَخُيُٓ غُض ثاؾهؤٍ ُّٓ بُؾُ, يُ وتٍُ ثاؾهؤٍ شَاضَ /
ُٓو بطوغهُيٍُ يُ غُضَوَ ٓاَاشََإ ثًَسا زاوا يُ َٔ زَنات غطوؾيت ُٓو  -4

ضيَىؾىيَٓاُْتإ بؤ ضووٕ بهَُُوَ, نُ ُٖتا ًَٓػتا طرياوَتُ بُض, بؤ دًَبُدًَهطزٌْ بُْسَناٌْ 
َيٍُ طُالٌْ ثُيىَغت بُ سىنٌُ ظاتٌ نىضزٍ, يًَطَزا َُٖىو ضيَىؾىيًََٓهتإ بؤ بطِياضٍ نؤَُ

ضووٕ زَنَُُوَ, نُ ثُيىَغتُ بُ ًٓساضٍَ يًىاناٌْ بانىض,  وَنى يُ ٓاَاشَ بُ خىزَىختاضيسا 
ٖاتىوَ يإ وَنى ؾيت زيهُ, بُآلّ ُٓو ضيَىؾىيَٓاُْ زابُف زَنُّ بُ غُض زوو دؤض: بُؾًَهٌ يُ 

ضاطُيٓطا, بُؾُنٍُ زيهُ ثُيىَزٍ بُو ضيَىؾىيَٓاُْوَ ُٖيُ نُ يُو َاوَيُ  1923اضٍ ثًَـ بُٖ

                                                 

بُضثطغاٌْ ًٓٓطًًع ظاضاوٍَ "بانىضٍ ًَٓطام"ْ ُْٖسٍَ داض "نىضزغتاٌْ باؾىض"يإ بُناضًَٖٓاوَ بؤ  - 1
 واليُتٌ َىغأل. )ٓاَازَناض(.
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طرياوَتُ بُض, يُ ضاغتًسا ًٖض ضيَىؾىيًََٓهٌ تاظَ ًُْ يُ زواٍ زَضضىوٌْ بطِياضٍ نؤََُيٍُ 
 طُالٌْ ٓاَاشَ ثًَهطاو.

وَ ُٓواٍُْ زَضضى 1923ُٓو ضيَىؾىيَٓاٍُْ طرياُْبُض يإ ُٓو بطِياضاٍُْ ثًَـ ًْػاٌْ  -5
بؤ ُٓؾػُضَ غًاغًُ بُضيتاًُْنإ يُ  1921خىاضَيُ: يُنُّ/ ُٓو ؾُضَاٍُْ يُ َايػٌ غاَيٌ 

( يُ ضاثؤضتٌ 7يًىاناٌْ َىغألْ نُضنىىْ غًًَُاٌْ ًَْطزضإ, ثًَؿرت ُٓو ؾُضَاُْ )ثاؾهؤٍ 
 ٖاتىوَ َُُٓ زَقُنُيُتٌ: 1922غاآلٍُْ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطاقسا يُ  

ىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام َُٖيسَغيتَ بُ زيطاغُنطزٌْ دسٍ بؤ ططتُٓبُضٍ ًَٓػتا ْ
ُٓو ضيَىؾىيَٓاٍُْ ُٖيُ يُ بابُت ًٓساضٍَ يًىا نىضزيُنإ يُ ًَٓطام, ًْطُضاٌْ طُيؿتُ ْىيَُٓضٍ 
باآل يُ غُض ُٓطُضٍ ؾُضَاَؤف نطزٌْ بُضشَوَْسٍ نىضز يُ ثطِؤغٍُ ثًَهُوَ بُغتُٓوٍَ يًىا 

ُنإ بُ ًٓساضٍَ ْاوَْس يُ بُغسا يُاليُٕ ًٓساضٍَ بُضيتاًُْوَ. بؤيُ زاواناضٍ ُٖبىوَ يُ نىضزي
غُض زاَُظضاْسٌْ خىزَىختاضٍ يُ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ, يُ َُٖإ ناتسا ضاٍ طؿيت نىضز 
طىظاضؾيت يُ ُٖغيت قىَيٌ غطوؾيت ثُيىَْسيُ ٓابىوضٍْ ثًؿُغاظيُ ثتُوَناٌْ نطزؤتُوَ  يُ 

ىاناٌْ بانىضْ َُٖىو بُؾُناٌْ زيهٍُ ًَٓطام, ُٓطُض ُٓو يًىاياٍُْ يٌَ دًابًَتُوَ, ًَْىإ يً
 ُٓوَ ٓاضيؿُ تىوؾٌ ًَٓطام زَبًَتُوَ 

يُ َُٖإ ناتسا زََُوٍَ بُضِيَع ْىيَُٓضٍ باآل بعاٌَْ, ُٓطُض زَنطٍَ خىاغتُناٌْ نىضز زياضٍ 
ُٓطُض نىضز ٓاَازَو ٓاضَظووَُْسٕ  بهطٍَ  يُ غُض دؤضٍ ثُيىَْسيُنُيإ بُ ًٓساضٍَ بُغساوَ,

بُ بُغتُٓوٍَ ْاوضُنُيإ بُ ْاوضُناٌْ زيهٍُ ًَٓطام, ُٓوَ با ثطِؤشَيُى يُو باضَيُوَ ثًَؿًٓاظ 
 بهُٕ بؤ ُٓجنىٌَُْ وَظيطاٌْ ًَٓطام. 

يُنُّ/ يُ ْاوضُ نىضزْؿًُٓناٌْ يًىاٍ َىغأل نُ يُ شيَط ًٓٓتًسابٌ بُضيتاٌْ زإ        
ؤ ُّٓ قُظاياٍُْ خىاضَوَ, ٓانطٍَ, ٓاًََسٍ, زٖؤى, ظاخؤ, نُ ََُيبُْسٍ ُٓو يًىا زاضنُظضيَٓٔ ب

تاظَيُ بٌَ بُ ْاوٍ زٖؤى, ياضزَزَضٍ َىتُغُضيؿٌ بُضيتاٌْ غُضثُضؾيت بهات, ُٓؾػُضَ 
بُضيتاًُْناًْـ وَنى قآُكاّ بٔ بُ ؾًَىٍَ ناتٌ ُٖتا قآُكاٌَ نىضز دًَطٍُ زَططيَتُوَ, 

ىجناو, نُ بتىاٌَْ بُ نىضزٍ قػُ بهات دًَطٍُ بططيَتُوَ, َُُٓف تا يإ ُٖتا عُضَبٌ ط
ُٓونات نُغٌ ؾًاو يُ ْاو نىضز ثُيسا زَبًَت, دًَطاٍ عُضَبُنإ بططيَتُوَ, يًىاٍ 
ثًَؿًٓاظنطاوٍ نىضزٍ يُ ضووٍ زازوَضٍْ زاضايٌ بُ سهىَُتٌ ًَٓطاقُوَ زَبُغرتيَُٓوَ, ُٓو 

خؤيإ زًََْطُْ ُٓجنىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ بُغسا. قآُكاَُنإ ْاوضاُْ ْىيَُٓضٍ َُٖيبصيَطزضاوٍ 
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ثُيىَْسيًإ بُ ياضيسَزَضٍ َىتُغُضيؿٌ بُضيتاًُْوَ زَبٌَْ َُٖىو زاَُظضاْسيَهٌ ناضطًَطٍِ 
 زَبًَتُ ناضٍ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ بُ ضاويَص يُطُأل زَغُآلتُ خىدًًَُنإ. 

و زَيططيَتُبُض ٖاوٓاُْٖطٌ زَنات يُ ًَْىإ ًٓساضٍَ زووَّ/ ْىيَُٓضٍ باآل بؤ ُٖض ضيَىؾىيًََٓ
ُٖويًَطْ ُٓؾػُضاٌْ بُضيتاٌْ يُ نؤيُو ضَواْسظ, بُو َُضدٍُ ُٖغيت نىضز ضابططٍَ يُ 

 زاَُظضاْسٌْ يُنُ ناضطًَطِيًُنإ. 
غًًَُاٌْ وَنى َىتُغُضيؿًُ َاََُيٍُ يُطَُيسا زَنطٍَ, يُاليُٕ َىتُغُضيـْ زَغتُيُنٌ 

ضِيَىَ زَضًَت, نُ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ زايسََُظضيًََٓت يُطُأل يًصُْيُنٌ ناضطًَطٍِ بُ
ضاويَصناض يُ ُٓؾػُضَ بُضيتاًُْنإ, ُٖتا َىغتُضيـ زازَْطٍَ ُٓؾػُضٍ غًاغٌ ناضوباضٍ 
َىتُغُضيؿًُ بُضِيَىَ زَبات, َىتُغُضيـْ ُٓجنىٌَُْ يًىا َاؿن ضاوخؿاْسُْوَيإ ُٖيُ بُ 

ت, َُُٓف بُ ضاويَصنطزٕ يُطٍَُ َىتُغُضيـْ ُٓجنىٌَُْ وَظيطإ, ُٓو بطِياضَناٌْ سهىَُ
ثًَؿًٓاظٍَ نىضز يُاليُٕ نىضزاٌْ َىغألْ ُٖويًَطَوَ قبىٍ نطاو يُاليُٕ نىضزاٌْ غًًَُاًُْوَ 

, يُ شيط ًٓساضٍَ 1920ضَؾعنطايُوَ, يًىاٍ ْاوبطاويـ ُٖتا نؿاُْوٍَ ًَٖعَناٌْ يُ ُٓيًىيٌ 
بُ ضيَطٍُ ْىيَُٓضٍ باآل زًًََََٓتُوَ, بُآلّ غُضباضَت بُ يًىاٍ نىضزٍ ضاغتُوخؤٍ بُضيتاٌْ 

ثًَؿًٓاظنطاو يُ َىغأل دًَبُدٌَ ْانطٍَ, َُُٓف بُ ٖؤٍ ُْبىوٌْ زاواناضٍ نىضز يُو ْاوضاُْْ 
ُٓو قُظاياُْ بؤ طؤضِيين ًٓساضَ وَنى خؤيإ يُ شيَط ًٓساضٍَ َىتُغُضيؿٌ َىغًَسا َاُْوَ, بُآلّ 

ُٖويًَط ُٓوَ َُٖىو بُؾُناٌْ ثًَؿًٓاظٍ ْاوبطاو يُاليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقُوَ  غُباضَت بُ
دًَبُدٌَ نطا, يُ ضاغتًًسا ُٓو ثًَؿًٓاظَ ًَٓػتا َُٖيىَؾاوَتُوَ, بُآلّ ٓاغايًُ يًَطَزا بُ ًَٖٓس 
وَضبطريٍَ, غُباضَت بُو ثًَؿًٓاظاٍُْ ثُيىَغسن بُ ثاضيَعطاٍ غًًَُاٌْ, نُ يُ بُيآْاٍَُ 

ُٓضٍ باآلٍ بُضيتاًْسا ٖاتىوَ, بُبٌَ بُضَُٖيػيت بُ ًَٖع يُ اليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقُوَ ْىيَ
دًَبُدٌَ ْانطٍَ, نُ يُ ضاغتًًسا سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ ناتٌ زَضضىوٌْ ُٓو بُيآْاَُوَ 

 بُضَُٖيػيت نطزوَ. 
يُ بُآلّ زَضباضٍَ بُ بُيآْاٍَُ زووَّ, نُ ثًَؿرت ٓاَاشٍَ بؤ نطا, يُو ْاَُيٍُ  -6

 ٍ تؿطيين يُنَُسا ٖاتىوَ, بُّ ؾًَىٍَ خىاضَوَيُ: 28ْىغطاوٍ  676بطوغهٍُ شَاضَ 
سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ بُضيتاٌْْ سهىَُتٌ ًَٓطام زإ بُ َاؿن نىضززا زًََْٔ يُ 
ْاو ًَٓطام بُ زاَُظضاْسٌْ سهىَُتًَهٌ غُضبُخؤ يُ ضىاضضًىٍَ غٓىوضٍ زياضيهطاو, خىاظياضئ بُ 

ٔ نات ظؤضبٍُ ضَوَتُ دًاوظَنإ يُ نىضز بُطُُْ ضيَههُوتٔ يُ غُض دؤضٍ ُٓو سهىَُتُْ ظووتطي
غٓىوضَ دىططاؾًُنٍُ, بؤ ُٓو َُبُغتُ ْىيَُٓضٍ خؤيإ بٓريُْ بُغسا بؤ طؿتىطؤ يُ غُض غطوؾيت 
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ثُيىَْسٍ غًاغٌْ ٓابىوضٍ ًَْىإ ُٓوإْ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُاليُىْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ 
زيهُوَ, ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ ُٓو بُيآْاَُيُ بُ ٓاَازَبىوٌْ ؾًَذ عُبسويهُضعنٌ قازض  اليُنٌ

ضاطُياْسضاو يُو ضؤشْاَُ نىضزٍ بآلونطايُوَ, نُ يُ  1922ٍ ناْىٌْ يُنٌَُ 24نُضَّ يُ 
غًًَُاٌْ زَضزَضًَت, َُُٓ بًَذطُ يُ ًٖض ؾىيًََٓهٌ زيهُ ُٓو بُيآْاَُيُ بآلوُْنطايُوَ, خؤٍ 

ُيآْاَُيُ بُ َُبُغيت ًَٖىضنطزُْوٍَ ُٓو باضوزؤخُ ططشَ ٖات, نُ يُ ٓاناٌَ ثًالٌْ ؾًَذ ُٓو ب
َُػنىزَوَ ٖاتبىو بُ تايبُتٌ ثُيىَْسيُ طىَاْاويُناٌْ يُطُأل تىضى, ُٓو بُيآْاَُيُ بُ ُْٓكُغت 

ػنىز بىوَْ بُ ٓاَازَبىوٌْ ؾًَذ عُبسويهُضيِ خىيَٓسضايُوَ, ضىْهُ ثًَؿرت يُ اليُْططاٌْ ؾًَذ َُ
يُو َُٖيىيَػتاٍُْ ًَٓػتاٍ ًْطُضاُْ, سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ ضيَطٍُ ُٓو بُيآْاَُوَ زَيىيػت 
غُضنطزايُتٌ ًَاُْضَِو دًَططَوَ يُ ْاو نىضز زابشن بهات, ثًَسَضًَت ؾًَذ عُبسويهُضيِ بُ َُٖىو 

ساضٍَ بُضيتاٌْ طُيؿتُ ُٓو ثًَىاُْيُى بؤ ُٓو ناضَ بؿٌَ. زواٍ ضُْس ضاويَصنطزًَْهٌ غُضُْنُوتىو ًٓ
باوَضٍَِ, نُ ُٓغتَُُ غُضنطزايُتًُنٌ دًَططَوَ زابشن بهطٍَ,  نُ تًَطِواًْين طىجناوٍ بؤ 
خىاغتُناٌْ نىضز ُٖبٌَْ يُو ضيَطُيُوَ بتىاْطٍَ ٓاضاٌَْ ٓؤقطَيٌْ غًػتِ يُ ْاوضُنُ بجاضيَعضٍَ, 

تُوَ َطز, زواٍ ُٓوَ ثُْابطايُ بُض بؤيُ بُيآْاٍَُ ْاوبطاو ثًَـ ُٓوٍَ َُضَنُبُنٍُ وؾو بًَ
 ضيَطُضاضٍَ غُضباظٍ بؤ زاطرينطزٌْ ُٖضيُى يُ ضَواْسظْ غًًَُاٌْ, نُ بُؾًَو يُو ٓاَاجنُ ٖاتُزٍ. 
يُ بُض ُٓو ٖؤياُْ بىوَ, ُٖضيُى يُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْْ ًَٓطاقٌ بُضثطغًاضيُتٌ 

ٓاناٌَ ُْبىوٌْ يُنسَْطٌ ْىؾػيت  دًَبُدًَهطزٌْ ُٓو بُيآْاَُيإ ُْططتُ ُٓغتؤ, نىضزيـ يُ
ًَٖٓا, ُٓطُض ُٓو بُيآْاَُيُ َُغُيُيُنٌ ططْط بىايُ ُْتُوَخىاظاٌْ نىضز يَُاوٍَ ًَٖٓإْ 
بطزٌْ َُغُيٍُ َىغأل زَياخنػتُ بريٍ يًصٍُْ زياضيهطزٌْ غٓىوض, بؤيُ ُْتُوَخىاظإ بُو 

يآْاَُيُ زاواٍ خىزَىختاضيًإ بُيآْاَُيُ غُض يُ ْىٍَ ضاالى بىوُْوَْ بُثؿتبُغسن بُو بُ
ٍ ناْىٌْ 24زَنطز, ًَُُٓف ثًًَإ زََيًشَن: َاؿن خىزَىختاضٍ تًَجُضٍِ, ضىْهُ غىوزتإ يُ 

يُ بُيآْاٍَُ ْاوبطاو وَضُْططت, نُ يُناتٌ خؤٍ ُٓو َاؾٍُ ثًَسإ, ًَٓىَف بؤ  1922يُنٌَُ 
 سهىَُتُوَ ُْضىوٕ.ًَُٖٓهطزُْوٍَ ٓؤقطَيٌ يُو ضؤشَ غُختاُْ بُثري باْطُواظٍ 

ٍ تَُىظٍ 11بُآلّ ُٓو بُيآْاٍَُ يُ اليُٕ ُٓجنىٌَُْ وَظيطاٌْ ًَٓطاقٌ زَضضىو يُ  -7
 َُُٓ زَقًُتٌ: 1923

يُ ناتٌ ثًَىيػتسا ُْبَت سهىَُت ْايُوٍَ ناضَُْسٍ عُضَب يُ يًىا نىضزَنإ  - أ
 زاضنُظضييَنَ, ُٓويـ يُ نازيطَ ٖىُْضيُنإ.

 يُ ْىغطاوَناٌْ ُٓو واليُتُ ؾُضظ بهات.سهىَُت ْايُوٍَ ظَاٌْ عُضَبٌ  - ب
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َت. - ت َ بُ ضيَطٍُ طىجناو َاؿن َُٖىو ٖاوآلتًًاٌْ ؾاضو ٓايين يًىا نىضزيُنإ ثاضيَعضاو ًب  زٌَب
غُضَضِاٍ زَضنطزٌْ ُٓو بُيآْاَُيٍُ بآلوُْنطايُوَ, وَنى ضيَىؾىيَين يُزَى وابىوَ بؤ 

يَُٓضايُتٌ عرياقٌ, يُطُأل ُٓوَزا باضوزؤر ٖاْساٌْ نىضز يُ بُؾساضٍ َُٖيبصاضزٌْ ُٓجنىٌَُْ ْى
ُٓوٍَ ُْزَخىاغت نُ بُيآْاَُيٍُ يُو دؤضَ زَضبضًَت, بُآلّ طىظاضؾيت ُٓو بُيآْاَُيُ يُ 

َاؿن ُْتُوَيٌ نىضزٍ   1923خؤيسا بَُيطٍُ ُٓوَيُ, نُ ضاالنًُ غُضباظيُناٌْ زواٍ ًْػاٌْ 
 طؤضِيىَ بُ تًُْا بؤ َاؿن ضؤؾٓبريٍْ ناضطًَطٍِ.

ًَٓػتا زَضًَُٓ غُض باغٌ ُٓو بُيآْاَاٍُْ زواٍ بطِياضٍ نؤََُيٍُ طُالٕ يُ غُض نًَؿٍُ  -8
, غُباضَت بُ 1غُضؤنٌ وَظيطاٌْ عرياقٌ 1926ٍ ناْىٌْ زووٌََ 6واليُتٌ َىغأل زَضضىو, يُ 

ُْسٍ  ٍ بطِياضٍ نؤََُيٍُ طُالٕ ثُيىَغت بُ نًَؿٍُ َىغأل ْاَُيُنٌ ٓاضِاغتٍُ 4ْ 3ُٖضزوو ب
ٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ ًَٓطاقٌ نطز, ْىغدُيُنٌ ُٓو ثطغًاضَو وَآلَُنُيإ يُطُأل ضاثؤضتًَهٌ ًًَْٗٓسا ُٓجنى

َطّ, نُ يُ ًََصووٍ  ًَْ ْىغطاوَ, بُآلّ ُٖض بؤ ظياتط غىوزوَضططتٔ يًَطَزا  1926ٍ ناْىٌْ 13بؤت ز
طاقٌ يُ ٍ ناْىٌْ زووَّ غُضؤنٌ وَظيطاٌْ 21ًَْٓىغدُيُنٌ زيهُتإ بؤ ٖاوثًَض زَنُّ. يُ 

ؿتًُاٌْ يُ غُض ًًَُٖ طؿتًُناٌْ غًاغُتٌ سهىَُتُنٍُ قػٍُ نطز, نُ بُؾًَهٌ  ُٓجنىٌَُْ ًْ
ُوَ ثًَؿىاظٍ  ثُيىَغت بىوَ بُ نًَؿٍُ نىضز, ُٓو ْاَُيٍُ َٔ وَضبططَ, قػُناٌْ يُ اليُٕ َُٖىْا

َ طزضا, يُوَف طُضٌَ يًَهطا, زوايٌ ضيَٓىَايٌ يُو باضَيُوَ بؤ َُٖىو وَظاضَتُناٌْ ًَٓطاقٌ ًْ
ْىغدُيُنٌ ٖاوثًَضٌ بؤ ضووْهطزُْوَ يُطٍَُ زايُ, نُ ثُيىَغتُ بُ غًاغُتٌ ًَٓطاقٌ ثُيىَغت بُ 
, نُ يُالٍ َُٓوَ بؤ ٓاُْٖطٌ واشؤنطزٌْ  ُّ بُ زَضؾُت ظاٌْ نًَؿٍُ نىضز, بُو بؤُْوَ ُٓو خىْا

بؤُْوَ ٓاَاشَّ بُ َُغُيٍُ  ٓاَازَنطابىو, يُ وتُيُنسا بُو  1922ًَٓطاٌْ غاَيٌ  –ثُعناٌْ ًَٓطاقٌ 
نىضزٍ زابىو, ٖاوثًَضٌ َُُٓ ُٓو وتُيُ, نُ يُ )بُغسا تاعنؼ(ّ بآلونطزؤتُوَ, ضؤشْاَُنُ وَآلٌَ 
خاوَٕ ؾهؤ َُيًهٌ ًَٓطاقًؿٌ بآلونطزؤتُوَ يُ غُض قػُناٌْ َٔ, ُٖضزوو زَقُنُف يُ 

 ضؤشْاَُيُنٌ ْاوخؤ وَآلّ زضاوَتُوَ. 
ُٓضنُ بُزَضزَنُوٍَ, نُ يُ ٓاناٌَ قبىَيهطزٌْ بطِياضٍ  يُوٍَ غُضَوَ بُ تُواوٍ ُٓو -9

نؤََُيٍُ طُالٌْ تايبُت بُ َُغُيٍُ َىغأل زَنُويَتُ غُض ؾاٌْ سهىَُتٌ ًَٓطام, بُ 
تايبُت ُٓو بُْساٍُْ ثُيىَْسيإ بُ َاؿن نىضزَوَ ُٖيُ, بُآلّ ُٓوٍَ زًًََََٓتُوَ, ُٓوَيُ نُ 

                                                 

 خؤٍ نؤؾت "و" 129َُبُغت يُ عُبسوؽنىسػشن غُعسوُْ, نُ يُ غاَيٌ  - 1
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ُنإ يُطُأل بطياضٍ نؤََُيٍُ طُالٌْ ٓاَاشَ ثًَهطاو تا ضُْس ًٓساضٍَ سهىَُت يُ يًىا نىضزي
 َاََُيُ زَنُٕ.

ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ بُ بُناضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ نىضزيُوَ ُٖيُ, ثًَىيػتُ ُٓوَ بريغَُُوَ,  -10
نُ ثًَـ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ ظَاٌْ نىضزٍ يُ ٓاغيت تاىْ يُ ٓاغيت سهىٌَ ظَاٌْ 

نىضزٍ ُٖيُ, بُآلّ بُناضًَٖٓاٌْ وَنى ٓاَطاظٍ ْىغشن ُْبىوَ, ضُْس زيىاًَْهٌ ؾًعطٍ بُ 
ثُيىَْسٍ يُ شياٌْ نىضز زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٖوَيٌ بُضثطغاٌْ بُضيتاٌْ, ثًَؿرت نىضز ظَاٌْ 
ؾاضغٌْ تىضنٌْ عُضَبٌ بُناضًَٖٓاوَ, ُٖتا ًَٓػتاف بُناضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ نىضزٍ وَنى 

ٌْ يًىاٍ َىغٌَ, بُ دؤضٍَ ُٖتا ٓاَطاظٍ ثُيىَْسٍ نطزٕ ُْطُيؿتؤتُ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنا
ًَٓػتاف ظَاٌْ عُضَبٌْ تىضنٌ باوَ, وضزَ وضزَ بُناضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ نىضزٍ طُيؿتؤتُ يًىاٍ 
ُٖويًَط, ُٖتا بطياضٍ بُ ضَمسٌ نطزٌْ ظَاٌْ نىضزياْساوَ, ضُْس غاَيًَهُ ظَاٌْ نىضزٍ يُ 

ٍ زَغُآلتٌ زاطريناضيُوَ يًىاٍ غًًَُاٌْ بؤتُ باو, بؤ يُنُّ داض ظَاٌْ نىضزٍ يُ ضيَطُ
زَغيت ثًَهطز, زوايٌ ُٓو ثطِؤشَيُ يُاليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقًُوَ بُ زَيػؤظٍ  سلطة االحتالل()

يُو يًىايُ دًبُدٌَ نطا, يُ بُغسا سهىَُت ضٍَ زاوَ زوو ضؤشْاَُ بُ ظَاٌْ نىضزٍ زَضزَضٌَ, 
 ُٖتا سهىَُت ٖاٌْ ُٓو ُٖوَيٍُ زاوَ. 

يُواُْ بؤ َُغًشاُْنأْ, نُ بُ   6نىضزيُنإ ُٖٕ,  ( قىتاغاُْ يُ يًىا25ٕ) -11
ٍ زيهُ يُواُْ بؤ خىيٓسناضٍ 4يُواُْ بُ نىضزٍْ  16ظَاٌْ عُضَبٌْ نًساٌْ زَخىيَٓٔ, 

نىضزْ َُغًشًًُنإ ثًَهُوَ, نُ بُ ظَاٌْ عُضَبٌ زَخىيَْٓٔ ظَاٌْ نىضزٍ بُو ثُضٍِ 
ُٕ َاَؤغتاياٌْ عُضَبًُوَ ٓاظازٍ بؤ ؾطؤظٍُ زَضغُنإ بُ طىيَطٍَ ثًَىيػت يُالي

بُضِيَىَبُضٍ قىتاغاُْ تًُْا ُٖؾتًإ ُْبًَت ُٓوٍَ زيهُ َُٖىو  52بُناضزًََٖٓطيَت, يُ نؤٍ 
نىضزٕ, ُٓو ُٖؾتُ بُ ظَاٌْ نىضزٍ قػُ زَنُْٕ ظَاٌْ عُضَبًـ بُناضزًََٖٓٔ,  ظؤض ططْطُ 

 13ثًَؿرت بُ تًُْا بؤ ُٓو خىيَٓسناضاٍُْ زَياُْوٍَ قؤْاغٌ ثًَؿهُوتىو غىيَٓٔ, نُ 
 َاَؤغتاٍ عُضَب ُٖبىوَ, بُآلّ ًَٓػتا بُ خًَطايٌ شَاضَيإ نُّ بؤتُوَ.      

قىتاغاٍُْ نىضزٍ ًَٓػتا ظؤض يُ عُضَبْ تىضنُإ ظَاٌْ نىضزٍ زَظأْْ يُ  22غُضَضِاٍ 
يُ قىتاغاُْناٌْ زَضَوٍَ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ زَخىيَٓٔ, بؤيُ غًاغُتٌ ؾًَطنطزٕ يُ عريام 

تُواوٍ ضىاضضًىٍَ ثُعناٌْ بطِياضٍ نؤََُيٍُ طُالٌْ ثُيىَغت بُ ضاضَغُضٍ نًَؿٍُ واليُتٌ 
َىغًَُ, ثًَؿهُوتٔ يُ ًَٓطام ُٓوَ ْاخىاظٍَ غًاغُتٌ بطؤضٍَِ, بَُيهى ُٓطُض بتىاٌَْ يُ ضيطٍُ 

 ظيازنطزٌْ شَاضٍَ قىتاغاُْوَ زَبٌَ. 
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ُناٌْ غُض بُ ُٖضزوو وَظاضَتٌ ناضطًَطٍِ بُضِيَىَبُضايُتًُ سهىًَ 57يُ نؤٍ  -12
نىضزيـ يُ زَضَوٍَ  9يُواُْ نىضزْٕ  43ْاوخؤْ زاضايٌ يُ زَضَوٍَ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ 

ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ ُٖٕ, بُ بُضزَواٌَ ُٓو ناضطًَطِاٍُْ نىضز ْشن يُ يًىا نىضزيُنإ نُّ 
إ بُدسٍ  يُ غُض بُ زَنطيُٓوَ, غًاغُتٌ بُ نىضزيهطزٌْ يُنُ ًٓاضيُناٌْ يًىا نىضزيُن

 تىاْايٌ وَغتاوَ. 
نُغٌ يُ يُنُ ًٓساضيُناٌْ زازْ ْىغًٓطٍُ يًىا نىضزَنإ  13وَظاضَتٌ زاز  -13
يُواُْ نىضزٕ, ظَاٌْ نىضزٍ يُ زازطاٍ غًًَُاٌْْ قُظاٍ نؤيٍُ غُض بُ ُٖويًَط  10ُٖبىوَ 

زضيَُٓ زازطاٍ بُناضزًَٖٓطيَت, تُضدٍَُُ عُضَبٌ ُٖيُ بؤ ثاغهؤٍ ُٓو نًَؿاٍُْ زًََْط
زازوَضٍ نىضز يُ وَظاضَت يُ زَضَوٍَ ْاوضُ  6تًََُٗيضىوُْوٍَ طُوضَ يإ زازٍ بُضايٌ, 

 نىضزَنإ ُٖٕ. 

َبُضايُتًُناٌْ زيهٍُ وَنى ُٓوقاف, ثؤغتُو بطوغهُ, ًٓؿػاٌي طؿيت,  -14 يُ بُضِيَى
َبُضايُتًًاُْ  اضبُزَغيت يًىا ن 55ططتىخاُْ, طىَطط, ٓاوزيَطٍ, تاثؤ, طؿتىناأل( ُٓو بُضِيَى

ُ نىضزٕ, ُٖوضَٖا  38نىضزيُناُْ   ناضبُزَغيت يُ زَضَوٍَ يًىا نىضزْؿًُٓناْسا ُٖيُ. 78يُوْا

ُٓو ظاًْاضيًاُّْ يُ ضيَطٍُ بُضِيَىَبُضايُتٌ غُضشًََطٍ طؿيت نؤنطزووُْتُوَ, بًَذطُ  -15
يُتًُ يُو نىضزاٍُْ يُ ناضٍ زَغيت يإ وَنى ناتب ناض زَنُٕ, بُ تايبُت بُضِيىَبُضا

سهىًَُنإ يُ يًىا نىضزيُنإ بُ ظؤضٍ ثؿت زَبُغسن بُ زاَُظضاْسٌْ نطيَهاضٍ نىضز يُ 
ْاوضُناٌْ خؤيإ, ُٓونات نىضز يُ ُٓواٌْ زيهُ ظياتط زَبٔ, يُ ضاغتًسا شَاضٍَ ًٓساضٍْ 
ناضبُزَغيت نىضز ظؤض يُوَ ظياتطٕ, نُ بامسإ نطزٕ, ضىْهُ ثؿتُإ بُ تؤَاضٍ غُضشًََطٍ 

َْ بُتًُْا بؤ ُٓواٍُْ وَنى ضَطُظ نىضزبىوٌْ خؤيإ زياضٍ نطزووَ, ظؤضيـ ُٖيُ يُو بُغتىو
 نىضزاُْ ضَطُظٍ ُْتُوَيٌ خؤيإ زياضٍ ُْنطزووَ يُو تؤَاضاٍُْ ْاوَإ بطزوٕ.

 20نىضز يُ نؤٍ  2نىضز ثؿهٌ تُواوٍ يُ بُضِيَىَبُضاًُْتٌ زَوَيُتٌ ْاوَْس ُٖيُ,  -16
ُْٓساٌَ ُٓجنىٌَُْ َُٖيبصيَطزضاوٍ  88ُْٓساٌَ نىضز يُ نؤٍ  14يُ ُٓجنىٌَُْ ثًاوَاقىآلْٕ 

 ًَٓطاقٌ ُٖيُ, وَظيطٍ زازْ ًٓؿػايٌ طؿيتْ ْىيَُٓضٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ يُْسَٕ نىضزٕ.

ناضَُْساٌْ  024/0نؤٍ طؿيت زاًْؿتىاٌْ ًَٓطام ثًَو زًًَََٖٓت,  017/0نىضز  -17
 20000اغٔ ثًَو زًََٖٓٔ, يُ نؤٍ نطيَهاضاٌْ ًًٌََٖ 023/0ٓيُ غىثاْ  014/0ثؤيًؼْ 

 يإ نىضزٕ.  4000ثؤيًؼْ غُضباظْ نطيَهاضٍ ًًٌََٖ ٓاغٔ 
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ًٖىازاضّ ُٓو ظاًْاضياٍُْ بؤّ ْاضزوٕ بُؾٌ ُٓو ضاثؤضتُ بهات, نُ بُ ًْاظٕ بؤ  -18
نؤبىوُْوٍَ ٓايٓسٍَ ُٓجنىٌَُْ نؤََُيٍُ طُالٕ ٓاَازٍَ زَنُٕ, ثًَؿًٓاظزَنُّ ببًَتُ 

ٍُ بؤ ُٓو غًاغُتٍُ طرياوَتُ بُضْ ضؤًُْتٌ طىجناْسٌْ يُطُأل ضاثؤضتًَهٌ تريوتُغ
ضاغجاضزَناٌْ يًصٍُْ غُض بُ نؤََُيٍُ طُالٌْ ضاغجًَطزضاو بؤ يُناليًهطزُْوٍَ نًَؿٍُ 

تىضنًا. ثًىيػتُ ضاثؤتُنُ ُٓو َُبُغتٍُ تًَسا بٌََ, نُ ُٖضزوو سهىَُتٌ  –غٓىوضٍ ًَٓطام 
ُ غُض ثُيطَِونطزٌْ ُٓو غًاغُتٍُ يُطُأل ضاغجاضزٍَ ًَٓطامْ بُضيتاًْا بُضزَواّ زَبٔ ي

نؤََُيٍُ طُالٕ زاْطاوَ. يازاؾتاٍَُ وَظاضَتٌ زاطريطُنإ, نُ يُ ضاثؤضتٌ ثًَؿُوَ ٓاَاشََإ 
ثًَسا ثًَىيػتُ نؤََُيٍُ طُالٕ بُ ضُْس خاَيًَو ٓاطازاض بهُُْوَ, نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ وَنى 

ُ ثًَٓاو دًَبُدٌَ نطزٌْ ضاغجاضزَناٌْ نؤََُيٍُ طُالٌْ ضيَىؾىيَين ًٓساضٍ ططتىيُتًُبُض ي
تايبُت بُ َاؿن ًٓساضٍ نىضزإ, يُطُأل زَضضىوٌْ ُٖض بطِياضيَو يُو باضَيُوَ ٓاطازاضتإ 
زَنُيُٓوَ "َٔ يُو باضَيُوَ زشٍ يًساوامن, ضىْهُ ثًَىيػت بُ ًٖض ضيَىؾىيًََٓهٌ ظيازَ ْانات 

ىَغت بُ نىضز, َُٖىو ضيَىؾىيًَٓهٌ زيهُ زَبًَت يُ بؤ ططتُٓبُضٍ غًاغُتٌ ًٓساضٍ ثُي
ضىاضضًَىٍَ طُؾٍُ ٓاغايٌ وآلت زَضُْضًَت, بؤيُ ثًَىيػتُإ بُ بَُيًَين زيهٍُ ْا ثًَىيػت 
ًُْ, ُٖضضٌ زاواناضيُ يُ ضىاضضًَىٍَ غًاغُتٌ ثُيطَِونطاوٍ ًَٓػتايُ, ُٓجنىٌَُْ نؤََُيٍُ 

ًَبُدٌَ نطزٌْ ضاغجاضزَناٌْ نؤََُيُ يُ ضيطٍُ طُالٕ دُخت يُ غُض غىوضبىوٌْ ًَُُٓ بؤ د
 ضاثؤضتٌ يًصٍُْ ًٓٓتًسابٌ ًَُٖؿُيٌ زَناتُوَ.

, نُ ًٖض زاواناضيًُى بؤ خىزَىختاضٍ يُ نىضزغتاْسا  -19 ْاَُوٍَ يُو قػٍُ َٔ وا ساَيٌ ٔب
ُْسٍ غًًَُّ يُ بطِياضَناٌْ نؤََُيٌ ط ُبُض بؤ زاضِؾتين ب ُ, يُ ضاغتًسا ُٓو ضيَطُيٍُ طرياي ُالٌْ ًْ

َبُناٌْ وا ساَيٌ نطزووَ, نُ سهىَُتٌ طُوضٍَ بُضيتاًْا  ثُيىَغت بُ نًَؿٍُ َىغأل, ُْٖسٍَ يُ عُض
ُٖتا ًَٓػتاف زَيُوٍَ زَوَيُتًَهٌ غُضبُخؤ بؤ نىضز زابينَ, نُواتُ ضاوَضِوإ نطاوَ ُْٖسٍَ يُ 

َ, ضىْهُ ُٓو ب ُْسَ بؤ زضوغت ٌب ًـ ُٓو تًَطُيؿتُٓيإ يُ غُض ُٓو ب ُْسَ ثاَيؿيت خىاغتُ نىضزْا
ىَ غُضبُخؤ يُ  ُْتُوَيًُناٌْ نطزووَ, ُٖتا ًَٓػتاف ُٖيُ يُ ْاو نىضز خُوٕ بُ زَوَيُتٌ نىضزٍ ًْ
َبًٓٔ, يُطُأل زَضضىوٌْ بطِياضٍ نؤََُيٍُ طُالٌْ ثُيىَغت بُ  ضىاضضًَىٍَ زَوَيُتٌ ًَٓطاقًسا ز

ُْسٍَ غُضضاوٍَ يُناليًهطزُْوٍَ نًَؿٍُ َىغأل داضيَهٌ زيهُ ُٓو خىاغتُ بىو شايُوَ, ٖ
ٌ ٓايين َُغًشٌ يُ يًىا نىضزيُنإ  ُْسٍَ يُ ثًاوْا باوَضثًَهطاو بُ ًْٗيَن ٓاطازاضيإ نطزَُوَ, نُ ٖ
ٖاٌْ زََاضطريٍ دًابىوُْوٍَ نىضزٍ زَزَٕ, ضىْهُ يُو باوَضَِزإ يُ ضىاضضًَىٍَ قُواضَيُنٌ بضىنٌ 

َ يُ بىوٌْ ٓ ُوإ يُ ضىاضضًَىٍَ زَوَيُتٌ ًَٓطام, نُ زَغُآلتٌ نىضزٍ غُضبُخؤ ٓاظازيإ ظياتط زٌَب



 138 

َت, بُآلّ زَتىاْشن بُ َُٖىو َتُاُْوَ بًًَشَن ًَٓػتا يُ يًىا نىضزَنإ نؤزَْطٌ بؤ  ًُب ْاوَْس بُ ًَٖعٍ ٖ
ُ نىضز ثًٌَ وابٌَ يُ ضىاضضًَىٍَ نىضزغتاٌْ طُوضٍَ  ُ, ُٖضوَٖا زووض ًْ زاواناضٍ خىزَىختاضٍ ًْ

َتُزٍ, زََُوٍَ دُخت بهَُُوَ, نُ وضوشاْسٌْ غُضبُخؤ, نُ يُ ثُعن اٌْ غًعُض بُضدُغتُ بىوَ ًب
ُْطاويَهٌ زيهُ  زاواناضٍ بؤ زضوغتهطزٌْ زَوَيُتٌ نىضزٍ يُ غُض ؾًَىٍَ خىزَىختاضٍ بٌَْ ُٖض ٖ
ُ, بَُيهى ظياٌْ ُٖيُ بؤ غُض بُضشَوَْسٍ َُٖىو ًَٓطامْ ُٖتا بؤ غُض بُضشَوَْسٍ يًىاناٌْ  ٓاغايٌ ًْ

ُٓو طىظضاؾتٍُ بطِياضٍ نؤََُيٍُ طُالٌْ تايبُت بُ نًَؿٍُ َىغأل ٖؤناضيَو بىوَ بؤ  بانىض.
ُوَ, ُٓطُضٍ  ٖىؾًاضبىوُْوٍَ ُٖغيت ْىغتىوٍ ُْتُوايُتٌ نىضز, زووباضَ ًٖىاٍ دىزاخىاظٍ ثًَسْا
َ بهُويَتُوَ, بُآلّ  ُْطٍَ ُٓو ُٖغتُ ٓاناٌَ َُتطغًساضٍ ٌي ُٓوَف ُٖيُ ُٓطُض غٓىوضيَهٌ بؤ زْا
ُزا خؤؾطىظَضاٌْ ًَٓطاقٌ بُ ٓايٓسٍَ خؤؾطىظَضاٌْ  ثًاوَ شيطَناٌْ نىضز يُ يًىا نىضزَنإ يُّ ضؤشْا
َبُغتُوَ, ُٓو تىيَصَ ٖىؾًاضَ زاوا زَنُٕ ثؿهٌ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ يُ  يًىا نىضزَناُْوَ ز

غُض بُ خعَُتطىظاضٍْ ؾًَطنطزْٕ بًٓاتٓاٌْ ظياتطٍ ضيَطُوبإ ظياز بهطٍَ, نُ َٔ غىوضّ  يُ 
 ثريَوَضىوٌْ ُٓو دؤضَ خىاغتاٍُْ نىضز يُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ.

زََُوٍَ يُ ٓايٓسَزا بُ ضاثؤضتًَهٌ دًازا ٓاَاشَ بؤ ُٓو بطِطُيٍُ زوايٌ  -20
 ٍ بطياضٍ ُٓجنىٌَُْ نؤََُيٍُ طُالٕ.  5يازاؾتٓاَُنُتإ بهُّ, نُ ثُيىَغتُ بُ بُؾٌ 

    
 زَيػؤظٍ خؤتإ

 ٓاٍ. ٓاض, بؤضزوٕ

 .باآلٍ طؿيت يًَُٓطامْىيَُٓضٍ 
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 FO/ 12255/371وةشازةتي دةزةوة 

 بة جوفسة 
 ، ذَازة1927/ناْوْي دووةَي 4ية َيطتةز نةييف 

 
 نًَيين 

يُ غُضضاوٍَ ًَْٗينْ باوَضِثًَهطاوَوَ ظاًْىوَاُْ, نُ زَغتٍُ ُٓضناٌْ طؿيت 
إ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ يُ بَُيطُْاَُيُنٌ زَغتهُوتىوَ, زََيٌَ: ضيَههُوتٓٓاٍَُ واشؤنطاو يُ ًَْى

ًَٓطامْ ؾًَذ َُػنىززا ُٖيُ, بُ ثًٌَ ُٓو ضيَهُوتٓٓاَُيُ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ زإ بُ 
 خىزَىختاضٍ بُ نىضزغتاْسا زٌََْ.

ُٓو بَُيطُْاَُيٍُ نُ طىَاٌْ تًَسا ًُْ غاختُيُ, يُ الٍ زَغتٍُ ُٓضناٌْ ًَٓطاٌْْ ؾا 
ٍَ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام, بؤيُ بُ ظَػنُت طىَاٌْ ظياتطٍ زضوغت نطزووَ بُضاْبُض ًٓساض

 ضَظاَُْسٍ ًَٓطاٌْ يُ َُغُيٍُ بُزوازاضىوٌْ )اؽنالسكُ(ٍ ٓامساٌْ يُ نُْساو وَضزَطريٍَ.
زاواّ يُ ثاؾهؤٍ غُضباظٍ خؤَإ نطز يُ تاضإ, نُ يُو باضَيُوَ زَيًٓايٌ تُواو بساتُ 

ُ بُغسا وَظاضَتٌ زَضَوٍَ تىضنًاٍ يُ سهىَُتٌ ًَٓطإ, ُٖضوَنى ثًَؿرتيـ باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ ي
 َُٖيىيَػيت ًَُُٓ يُ بُضاْبُض نىضز زَيًٓانطزَوَ.

زووضيـ ًُْ سهىَُتٌ ًَٓطام يُو باضَيُوَ ُْٖسٍَ يًسواٌْ زابًَت, نُ بىوبًَتُ ٖؤٍ 
ًَٓطاٌْ, بُآلّ ظَػنُتُ يُو باضَيُوَ ُٖضزوال  -البطزٌْ ُْٖسٍَ تُّْ َص يُ ثُيىَْسٍ ًَٓطاقٌ

 ت بهُٕ, َُُٓف زَطُضِيَتُوَ بؤ َُٖيىيَػيت ًَٓػتاٍ ؾا يُ بُضاْبُض ًَٓطام. قُْاعُ
 (.20(, بُغسا شَاضَ )1ُّٓ بَُيطُْاَُيُ زًََْطّ بؤ وَظاضَتٌ زَضَوَ بُ شَاضَ ) 
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 12288وةشازةتي دةزةوة  
 (1ئَيسإ ، َْٗيين، زاثؤزتي ذَازة )

 بسوضهةي َْٗيين  1927ي غوباتي 31
 نًيف باَيوَيصي بةزيتاْي. تازإ ية: َطيتةز

 بؤ: ئاوضت جاَربإ، وةشيسي دةزةوة
ٍ ناْىٌْ زووَّ, )زووباضَ 6ٍ ْىغطاوٍ 7يُ زواٍ وَضططتين بطوغهٍُ ًَٖصا زوبًؼ بُ شَاضَ 

"( يُ غُض َُغُيٍُ ؾًَذ َُػنىز, ْىغًين ُٓو يازاؾتُّ 8بؤ وَظاضَتٌ زاطريطُنإ بُ شَاضٍَ "
بُ ثؿتبُغسن بُ ثًَؿًٓاظَناٌْ ًَٖصا زوبًؼ, ُٖتا بُ ضووٌْْ تُواوٍ  بُ ثًَىيػت ظاٌْ, َُُٓف

َُٖيىيػت يُ َُضِ زاْىغإ يُطُأل ؾًَذ َُػنىزتإ بؤ ضووٕ بهَُُوَ, ُٓطُض بهطٍَ ًَٓىَف طىَاْتإ 
 ًَُْيَنَ يُو َُٖيىيَػتُ يُالٍ ؾا ُٖيُ يُ َُضِ غًاغُتٌ ًَٓطام يُ نىضزغتإ.

ٍ ناْىٌْ زووَّ, نُ ًَػتُض زوبًؼ وَآلٌَ 4ُ ًََصووٍ ( ب1يُ بطوغهٍُ شَاضَ ) -2
ٍ ناْىٌْ زووٌََ زاوَتُوَ, ؾُضَؾُُْسّ  بُ ثؿتبُغسن بُ غُضضاوٍَ ًْٗيَنْ 5بطوغهٍُ ْاوبطاوٍ 

باوَضِثًَهطاو ٓاطازاضتإ بهَُُوَ, نُ زَغتٍُ ُٓضناٌْ غُضباظٍ ًَٓطاٌْ بَُيطُْاَُيُنًإ زَغت 
َ, سهىَُتٌ ًَٓطاقٌْ ًٓساضٍَ ًٓٓطًًع زَياُْوٍَ زاْبًَٓٔ بُ نُوتىوَ, طىايُ يُويَسا ٖاتىو

 خىزَىختاضٍ نىضزغتإْ ؾًَذ َُػنىز وَنى زَغُآلتساضٍ غُضبُخؤ بٓاغٔ. 
ًَٓػتا ؾُضَؾُُْسّ ْىغدُيُنٌ ُٓو ْاَُيُ يُطُأل يازاؾتٓاَُيُى, نُ بُ ظَاٌْ ؾاضغٌ  -3

"و"( ٖاوثًَض بهُّ, يُ ناتًَهسا ُٓو يازاؾتٓاَُيُ  وَضطًَطِزضاوَ بؤ تُعنىضتاؾٌ وَظيطٍ زَضَوَ )ًَٓطاٌْ
ىغاٌْ تًَسايُ  ؼ زَغت نُوتىوٕ, تُواوٍ وضزَناضٍ زْا اضياٍُْ الٍ بُضيع زوًب يُ شيَط ضؤؾٓايٌ ُٓو ظاًْ
سُْوٍَ ُٓو طىَاُْ يُ الٍ خاوٌَْ ؾهؤ ؾا,  يُطُأل ؾًَذ َُػنىز, خىاظياضّ َُُٓ ببًَتُ ٖؤٍ ضَوْا

ُبًَتُ وَضططتين  شن ُٓو ُٖتا ْ ,  ُٖضوَٖا زَتىْا َُٖيىيَػت يُ َُضِ ثُالَاضزاًٌْ ٓامساٌْ بُضيتاٌْ
 ْ غُضجنُ يُ ْاَُنٍُ بؤ تُعنىضتاؾِ ْاضزووَ وَضبططٕ, نُ بؤ خؤّ ْاضزووَُ بؤ وَظيطٍ زَضَوٍَ ًَٓطاٌْ

 ثاؾهؤٍ غُضباظٍ ُٖوَيًسا َُٖىو ضاغتًُنإ بؤ غُضؤنٌ زَغتٍُ ُٓضناٌْ طؿيت ضووٕ بهاتُوَ.
 ًَٓطام  -ُى يُّ يازاؾتُ بًَٓطَ بؤ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ يُ بُغسا  ْىغدُي
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 (1( ية زاثؤزتي )1ثاغهؤي)
 )ئةّ ْاَةية بة شَاْي فازضيةو  تةزجةَة نساوة(.

 (1( زاثؤزتي )2ثاغهؤي )
بريخةزةوةيةى ضةبازةت بة داْوضاْي حهوَةتي ئَيساقي يةطةأل 

 غَيخ َةمحود ية ثازيصطاي ضًَيُاْي
ًَعياُْ ُٓطُض بُ نىضتٌ يُّ ضاثؤضتُزا ًََصووٍ ُٓو ضىاض غاَيٍُ ضابطزوو يُ ثُيىَْسيُنإ ب

 يُطُأل ؾًَذ َُػنىز بٓىغِ
ُٓو ناتٍُ ؾًَذ َُػنىز نطايُ ؾُضَاْطَِواٍ غًًَُاٌْ, زياضنُوت بؤ  1922يُ ُٓيًىيٌ 

سا زَغُآلتٌ بطُيًَُْتُ ُٓوٍَ بُ ًَُُٓ نؤْرتؤأل ُْنطٍ َُٖىو ُٖوَيُناٌْ خػتؤتُ طُضِ,  ُٖوَيً
ْاوضُ نىضزْؿًُٓناٌْ زيهٍُ يًىاٍ نُضنىىْ َىغأل, بُو ٖؤيُوَ يُ ضيَطٍُ ًَٖطؾًَهٌ 

, ؾًَذ َُػنىز زواٍ ُٓوٍَ ثؿتًىاٌْ َُػنىزخاٌْ 1924غُضباظٍ يُ زشٍ ُٓيًىيٌ غاَيٌ 
ييَن زظيٌ َػؤطُضنطز زَغيت نطز بُ زشايُتٌ زَوَيُت, سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ْاضاض بىو ضيَىؾى

ثُْابُضيَتُ بُض َُضيىإ يُ ْاو  1925غُضباظٍ يُ زشٍ بططيَتُبُضْ ْاضاضٍ بهات يُ ُٓيًىيٌ 
غٓىوضٍ ًَٓطاٌْ. َُضيىاٌْ نطزَ باضَطاٍ ؾاآلوَ زوشَٓهاضيُ بُضزَواَُناٌْ بؤ غُض خانٌ 

ُٓو ًَٓطام, بُ ثؿتًىاٌْ ٖؤظَناٌْ ُٖوضاَإْ َُضيىإ ُٖتا يُ سىظَيطاٌْ َُٖإ غاأل يُ غُض 
ؾاآلواُْزا بُضزَواّ بىو, ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ بؤ داضيَهٌ زيهُ ْاضاضيإ نطز بهًَؿًَتُوَ بؤ ْاو 
خانٌ ًَٓطاٌْ, يُ ٓابٌ ُٓو غاَيُْ زواٍ بُ زَغتًَٗٓاٌْ ثؿتًىاٌْ ٖؤظَ نىضزَنإ زووباضَ 

ُٓ َُٖإ ؾاآلوٍ زَغت ثًَهطزَوَ, داضيَهٌ زيهُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ْاضاض بىو, يُو ؾىيَ
ًَٖطؾٌ بهاتُ غُضْ ْاضاضٍ بهات بضًَتُوَ خانٌ ًَٓطإْ .... وَنى باضَطاٍ تاظَ زياضٍ 

ظؤض بُنٌَُ غُضزاٌْ   1926, يُ بُٖاضٍ غاَيٌ 1925بهات, يُوٍَ ضنًًََٓتُوَ ُٖتا غاَيٌ 
خانٌ عًَطاٍ زَنطز, بُآلّ يُ باضَطاٍ تاظَيسا عُغابُناٌْ زَْاضزَ ْاو خانٌ ًَٓطام, يُ 

زووباضَ اليُْططاٌْ خؤٍ يُ ُٖوضاَاٌْْ َُضيىإ نؤنطزَو ًَٖطؾٌ  1926ٌْ غاَيٌ سىظَيطا
نطزَ غُض ناضواًَْهٌ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ يُ ْعيو ثًَٓذىئ. يُو ضاالنًُزا ؾطِؤنُوإْ 
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ضانهُضَوَيُنٌ ؾطؤنُ وَنى زيٌ نُوتُٓ زَغت ًَٖعَناٌْ ؾًَذ َُػنىز, ضىْهُ ْاضاضبىوٕ 
انٌ ًَٓطام بًٓؿُٓوَ, ؾًَذ َُػنىز ُٖضزوونٌ زيٌ نطزْٕ بطزيًُٓ ؾطِؤنُناًْإ يُ ْاو خ

 باضَطاٍ خؤٍ يُ )الضري( يُ ْاو ًَٓطإ.
ضُْس داض قػُ  1924يُ زواٍ زووضخػتُٓوٍَ ؾًَذ َُػنىزَوَ يُ غًًَُاٌْ يُ غاَيٌ  -3

اضٍ يُطُأل سهىَُتٌ ًَٓطإ نطاوَ, ضيَطُُْزات ٖؤظَ ًَٓطاًُْنإ )ٖؤظَناٌْ نىضز, و( ٖاون
ؾًَذ َُػنىز بهُٕ, ًًٌَََُْٖ ُٓويـ يُ خانٌ ًَٓطاْسا ضنًًََٓتُوَْ يُ ْاوضُ غٓىوضيُنإ زووضٍ 
غاتُوَ, ُٖضوَٖا يُو ناتٍُ زوو نُؽ يُ ًَٖعٍ ٓامساٌْ ثاؾايُتٌ )بُضيتاٌْ ,و( زيٌ نطإ, 

ٓاناّ بىو, غٌَ ضُْس داض زاواَإ يُ ًَٓطاًُْنإ نطز ٖاوناضعنإ بهُٕ بؤ ٓاظازنطزٌْ, بُآلّ بٌَ 
َاْط ُٓواُْ يُ ًَٓطإ َاُْوَ ُٖتا ؾًَذ َُػنىز يُ َاْطٌ تؿطيين يُنٌَُ غاَيٌ 

 بطِياضٍ ٓاظازنطزٌْ زإ.1926
بُ تًُْا ٓاظازنطزٌْ ُٓو زوو زيًُ ٓاَاشَ ًُْ بُوٍَ ؾًَذ َُػنىز سُظٍ ظؤضٍ ُٖيُ  -4

يين يُنُّ يُ خىضَاأل يُ ْاو بؤ زووباضَ زاْىغإْ ثُيىَْسٍ يُطَُيُاْسا, ثًَؿرت يُ َاْطٌ تؿط
ٍ 1خانٌ ًَٓطاقٌ ضاوٍ نُوتبىو بُ ضاويَصناضٍ وَظيطٍ ْاوخؤٍ ًَٓطاقٌ َػًتُض نؤضُْوايًؼ

ًٓٓطًًعٍ بؤ طؿتىطؤ يُ غُض ٓايٓسٍَ خؤيٌْ َُغُيٍُ طُضِاْسُْوٍَ َىَيوْ غاَاُْ زَغت 
ًَذ َُػنىز وتبىوٍ: بُغُضاطرياوَناٌْ يُاليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقًُوَ, يُو طؿتىطؤيٍُ زوايٌ ؾ

بُ َُضز زَطُضِيَتُوَ بؤ ًَٓطام, بُآلّ ًَٓػتا زَيُوٍَ ضوخػُتٌ بسَٕ بضًَتُوَ بؤ ْاو خانٌ 
ًَٓطإ, ُٖتا ضاويَص بُ ٖاوضِيَهاٌْ بهات, ظؤضٍ ُْبطز طؿتىطؤَإ يُطُأل نطزْ زاوانَُاٌْ قبىٍ 

بُغسا بؤ وَضططتين  نطز بُ ْاضزٌْ ْىيَُٓضٍ تايبُتٌ خؤٍ بؤ الٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ
وضزَناضٍ ُٓو َُضداٍُْ يُ غُض سهىَُتٌ ًَٓطاقًُ, ُٓواًْـ يُ زواٍ طؤضِاْهاضيُنٌ نُّ بُ 

ٍ ْىيَُٓضٍ تايبُتٌ ؾًَذ 1926ٍ تؿطيين يُنٌَُ غاَيٌ 24َُٖىو َُضدُناٌْ ضاظيبىوٕ. يُ 
يُ طؿتىطؤ  طُيؿتُ بُغسا, بُ بُضزَواٌَ يُطٍَُ سهىَُتٌ ًَٓطام يُضيَطٍُ وَظاضَتٌ ْاوخؤ

ْىيَُٓضٍ ؾًَذ َُػنىز يُ دًاتٌ ُٓو  1926ٍ تؿطيين زووٌََ غاَيٌ 23زابىوٕ, بُآلّ يُ 
 َُٖإ زاواٍ خػتُوَ بُضزَّ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ.

بؤ ُٓوٍَ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ ًْاظثانٌ ؾًَذ َُػنىز تًَبطات يُ  -1
 زَضَوٍَ غٓىوضٍ ًَٓطاقًسا زًًََََٓتُوَ.

                                                 

 ام. وزواتط يُغاآلٌْ ؾُضٍِ زووٌََ دًٗاٌْ بىوَ باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ يُ ًَٓط - 1
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وٍ ُٓوَ بعاٌَْ, نُ َاُْوٍَ ؾًَذ َُػنىز يُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُ تُوا -2
زَضَوٍَ ًَٓطام واتُ ؾًَذ َُػنىز ٓاغايؿٌ ًَٓطاٌْ زَوٍَ, ْايُوٍَ ناضٍ غًاغٌ بهات, زواٍ 

 ضُْس غاَيًَهٌ زيهُ طُض ظاٌْ َاََُيٍُ باؾٌ يُطُأل زَنطٍَ زَطُضِيَتُوَ.

ًَٓطاقٌ ُْيُتُ ْاو خانٌ ؾًَذ َُػنىز بَُئًَ زَزات بُ بٌَ ضَظاَُْسٍ ثًَؿرتٍ سهىَُتٌ 
ًَٓطاقٌ, ُٖضوَٖا بَُئًَ زَزات زَغت يُ ًٖض ناضوباضيو وَضُْزات, يُ ضيَطٍُ وَنًًُناٌْ 
ناضوباضٍ َىَيوْ غاَاٌْ يُ ْاو ًَٓطام بُضِيَىَبُضٍَْ بُ ؾًَىٍَ زَوضٍ بادٌ ثًَىيػت بساتْ 

 زَغت وَضْازاتُ ناضوباضٍ ًٓساضٍ يإ غًاغٌ سهىَُتٌ ًَٓطام.
زاواٍ يُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ نطز يُ ٓايٓسَيُنٌ ْعيو سهىَُتٌ نىضزٍ غُضبُخؤ يُ  ؾًَذ

ٍ تايبُت بُ ضاضَغُضٍ نًَؿٍُ 1925شيَط ضؤؾٓايٌ بطياضَناٌْ نؤََُيٍُ طُالٕ )بطياضٍ 
َىغأل( زاضنُظضييَنَ, زاواٍ نطز زواٍ واشؤنطزٌْ ُٓو ضيَههُوتٓٓاَُيُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ضاظٍ 

 ُ زَغتبُغُضاطرياوَنٍُ بؤ بطُضِيَُٓٓوَ.بًَت َُٖىو غاَاْ
سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زواٍ ضيَههُوتٔ يُطُأل ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ وَآلٌَ ؾًَذ َُػنىزٍ 
زايُوَ, نُ ٓاَازَ ًُْ ضاوغؿًًََٓتُوَ بُ ثًَهًَٗٓاٌْ سهىَُتٌ غُضبُخؤٍ نىضزٍ, بُآلّ 

 َُضدُناٌْ زيهٍُ بُ زَغتهاضيُنٌ نَُُوَ قبىَيُ.
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 (1)  اشكؤيث
 

تةزجةَةي ْاَةي غةخطي وةشيسي دةوَيةت بؤ نازوبازي دةزةوةي 
 ئَيساْي بؤ وةشيسي دةوَيةتي خاوةٕ غهؤي ثاغايةتي

 
 وةشيسي ئاشيص

َْسٍ بُ ؾًَذ  1927ٍ ناْىٌْ زووٌََ 21ْاَُ تايبُتًُنُّ, نُ يُ  ْاضزبىوت, خىيَٓسَوَ, ثُيى
ُ الٍ ًَٓىَ ُٓو يُن ُبىو. ؾاضاوَ ًْ ًَهُ يُ ْاوزاضتطئ غُضؤى ٖؤظَناٌْ نىضزغتإْ ُٖتا َُػنىز ٖ

ُْسإ ٓاضيؿُ يُ ْاوضُنُ, ُٓطُض بُضواضزٍ ُٓو ظياْاٍُْ بهُئ نُ اليُٕ ؾًَذ  ًَٓػتا بؤتُ ٖؤٍ ض
َُػنىزَوَ بُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ نُوتىوَ يُ ْاوخانٌ ًَٓطام يُطُأل ُٓو ظياْاٍُْ يُ ْاو خانٌ ًَٓطإ يُ 

َ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ غٓىوضيَو بؤ ُٓو نًَؿاُْ زابينَ, بُآلّ بُ ٖؤٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زاوَ , زٌَب
ٌ بُ يُنذاضٍ َُٖىو نًؿُنإ ضاضَغُض بهات, يُ  بُغُضضىوٌْ ُٓو َاوَ ظؤضٍَ ٓاضيؿُنإ, ْاتىْا
َ بُ ٖاوٓاُْٖطٌ ُٖوَيُناٌْ ُٖضزوو  ٌَب ضاغتًسا سهىَُتٌ ًَٓطإ يُو بابُتاٍُْ ثُيىَغسن بُ غٓىوض ز

َت. سهىَُتْ  يُُٖضزووالوَ ًب
َؿًٓاظٍ ؾًَذ َُػنىز بؤ زضوغت بىوٌْ زَوَيٌُت نىضزٍ  ضيتاٌْ ُي ًَٓطام ضٍا واُي ًث ْىيَُٓضٍ باآلٍ ُب
َطاٌْ ٖاوضِايُ,  طُأل سهىٌَُت ًٓ ُ, ُٓو ُب تُواوٍ ُي ُْسٍ ًْ , نُ دًٌَ ضَظاَ ُُي غُضضاوٍَ ُٓو زووزَيً

َؿًٓاظٍ يُو دؤضَٕ, ُٓو زَيدؤؾُ بُ َُيػيت ًث ضٖ ُيُ ُي ُب وٍَ ُٖضزوو سهىَُت بؤضىوٌْ ٖاوبُؾًإ ٖ
َيُنٌ ناتٌ ؾًَذ َُػنىز ُي خانٌ ًَٓطام ضنًًََٓتُوَ, ْىيَُٓضٍ  ُيٍُ ؾًَذ َُػنىز, نُ بؤ َاو غُض َُغ
, نُ  ُو زَظأْ َىَ ؾاضاوَ ًْ َسَطات, نُ ُي ًٓ ُيٍُ ؾًَذ َُػنىز ًت ضيتاٌْ ُي بُغسا يُو ْاَ باآلٍ ُب

َ َىيػتُ َاُْوٍَ ؾًَذ َُػنىز يُ ًٓ , ظؤض ًث ُُي ُوَ ٖ َْسٍ بُ زَغُآلٌت سهىَُتٌ ًَٓطاًْ ُيى طإ ث
َُيٍُ يُطَُيسا زَنات.  َت ُٓوٖا َاَ ُتًـ ضؤٕ طىجناو ًب َت, سهىَ ٍُ ُي غُض ًب ُْسٍ ُٓوْا  ضَظَا

 واشؤ: عُيٌ قىيٌ

 



 146 

 
 

 (2ثاشكؤي )
 

 1927ي ناْوْي دووةَي 27 تازإ -باَيوَيصخاْةي بةزيتاْي
 

 وةشيسي بةِزَيص

ٍ ُّٓ َاْطُ ْاضزبىوتإ, نُ ثُيىَغت 26ُّ ثًَبسَ غىثاغتإ بهُّ بؤ ُٓو ْاَُيٍُ يُ ضيَط
بىوَ بُ نًَؿٍُ ؾًَذ َُػنىز, زَيدؤؾِ بُوٍَ ٓاَاشَتإ زاوَ بُ ظَضوضَتٌ ٖاوناضٍ ًَْىإ 
زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاٌْْ ًَٓطاقٌ بؤ ضاضَغُضٍ نًَؿٍُ ٓاَيؤظٍ غٓىوضٍ  ًَْىاًْإ, يًَسواٌْ ًَٓىَ 

ُو باضَيُوَ, نُ بُتىْسٍ زشٍ بريؤنٍُ زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتٌ نىضزٍ غُضبُخؤٕ, َٔ زَيًٓاّ ي
سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ وَنى َٔ غىثاغتإ زَنات, يًَطَ ٖاوضِائ بؤ يُنػدتين بؤضىوُْناٌْ 

 ُٖضزوو زَوَيُت زَضباضٍَ ثطغُ غٓىوضيُنإ.
تٌ ًَٓطاٌْ يُ ناتٌ طىجناوزا ؾًَذ ثًَىيػت بُ زَيًٓانطزُْوٍَ َٔ ْانات, ٖاوضِاّ نُ سهىَُ

َُػنىز زووض زَخاتُوَ, زَضثُضِاْسٌْ ؾًَذ َُػنىز يُ خانٌ ًَٓطاٌْ ناضيطُضٍ ظؤض باؾٌ 
زَبًَت يُ الٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ, نُ يُ َاوٍَ زَ غاَيٌ ضابطزوو بُ بُضزَواٌَ زَيُوٍَ يُو 

ًُْتٌ بؤ ًَٓطإ. طىَاٌْ تًَسا ًُْ ثًاوَ ضظطاضٍ بًَت, بُآلّ نؤغجٌ بُضزَّ ُٓو ُٖوآلُْ ثُْابطز
 ُٓطُض ؾًَذ َُػنىز ثُْاطٍُ يُ ًَٓطإ ًََُْينَ َاََُيٍُ ُْضَرت زَبًَت.

 
 يُطُأل ُٓو ثُضٍِ زَيػؤظٍ

 ض.ه.نًًـ
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Post/script 
 

بُّ ْعيهاُْ ُٖواَيِ ثًَطُيؿت, يُ غُض نؤتايٌ ٖاتين  وتىوويَصَناٌْ ْىيَُٓضٍ ؾًَذ 
قٌ, ثًَـ ُٓوٍَ ْىيَُٓضٍ ؾًَذ َُػنىز بؤ وَضططتين ضَظاَُْسٍ ؾًَذ َُػنىزْ سهىَُتٌ ًَٓطا

يُ غُض ُٓو بُْسٍَ يُ غُضٍ ضيههُوتٔ يُ بُغسا بطُضِيَتُوَ بؤ ًَٓطإ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ 
 يُ بُغسا, زاواٍ يًَهطز نُ ُّٓ ضاغتًًاُْ بؤ ؾًَذ َُػنىز ضووٕ بهاتُوَ:

ض ًُٓتًاظاتًَهٌ زيهٍُ ُْتُوَيٌ زَضؾُتًَو َُْاوَ نىضز يُ ًَٓطام ًٖ -1
وَضبططيَت, نىضزٍ ًْؿتُدًٌَ يًىا نىضزَنإ خُغًَُتٌ تايبُتٌ خؤيإ ُٖيُ, بُآلّ ضاوَضِوإ 

 ْانطٍَ يُوٍَ ًَٓػتا ُٖيُتٌ َاؿن ظياتطٍ ثٌَ بسضٍَ.
يُو سايُتٍُ ؾًَذ َُػنىز يإ ُٖض ٖاوضِيًَُنٌ ناضٍ ٓاشاوَ يُ ْاو ًَٓطإ  -2

ؿُ بؤ سهىَُت زضوغت بهات, ُٓونات وَنى ثًاويَهٌ نؤغجٌ بُضزَّ ُٓجناّ بسات يإ نًَ
ٓاؾيت ْاو ًَٓطإ زيَتُ ْاغشنْ زَغبُدٌَ ُٓو ضيَههُوتٓٓاَُيٍُ بطِياضَ يُطُأل ؾًَذ َُػنىز واشؤ 

 بهطٍ يُنػُض َُٖيسَوَؾًَتُوَ.

ا ٖاتىوَ, بُْسَناٌْ ُٓو ضيَههُوتٓٓاَُ ثًَؿًٓاظنطاوَ ًًََُٖ طؿتًُناٌْ يُو يازاؾتٓاَُيُز
 نُ ثًَؿرت ْىغدُيُنُإ يُطٍَُ ضاثؤضتُنٍُ ناْىٌْ زووََسا ْاضز.

ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُ غُضَوَ ٖاتىوَ ضىوَ بؤ وَظيطٍ زيىإ, ُٖتا ُٓويـ بًًَٓطٍَ بؤ خاوَٕ 
 ؾهؤ ثاؾا, نُ وَنى ؾتًَهٌ بُ نَُيو وايُ.

 
 ض. ه. نًًـ
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 FO/371/ 12288وةشازةتي دةزةوةي ئَيسإ 

  1927ي 29تازإ  –ئَيسإ 
 E888/34/48َْٗيين 

 ية ضَيس ئايض، ئاز. نًيف
 بؤ ضَيس ئؤضنت جاَربإ

 

 بةِزَيص

ؾُضَؾُُْسّ ٓاطازاضتإ بهَُُوَ, َُٓطِؤ دُُْضاأل ؾُيباٌْ غُضؤنٌ زَغتٍُ  -1
 ُٓضناٌْ طؿيت )ًَٓطإ(ّ ْاغٌ.

اوَضَِ زايُ, ثاؾهؤٍ غُضباظٍ باَيىيَعخاُْنَُإ ٓاطازاضَ, نُ دُُْضاأل ؾُيباٌْ يُو ب -2
و( غاتُ غُض باوَضٍَِ ظؤضبٍُ ًَٓطاًُْنإ,  -ُٖتا ُٓو ُٖوَيٌ زاوَ وَيٌ عُٖسٍ ًَٓطاٌْ )ؾا

 بُوٍَ ًٓٓطًًع يُ ضيَطٍُ َُغُيٍُ نىضزَوَ َُبُغيت ظؤض خطاثٌ ُٖيُ بُضاْبُض ًَٓطإ.

ٍ ناْىٌْ زووَّ ؾُضَؾُُْسّ ْىغدُيُنتإ 13(ٍ ْىغطاوٍ 13يُ ضاثؤضتٌ شَاضَ ) -3
ثاؾهؤ بؤ ًَْطّ, نُ بُؾًَىٍَ ْاضَمسٌ بؤ بُضضاوضووٌْ وَيٌ عُٖسٍ ًَٓطاٌْ ضىوٕ بؤ وَنى 

 52ٍ ناْىٌْ زووَّ, بُ شَاضٍَ 28وَظيطٍ زيىإْ وَظيطٍ زَضَوَ, يُ ضاثؤضتٌ ْىغطاوٍ 
 ظاًْاضٍ ظياتط ضىوَ بؤ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ يُ غُض زاْىغإ يُطٍَُ ؾًَذ َُػنىز.

غُضباظٍ باَيىيَعخاُْ غُضزاٌْ ؾُيباٌْ غُضؤنٌ ثًَـ ضُْس ضؤشيَو ثاؾهؤٍ    -4
زَغتٍُ ُٓضناٌْ طؿيت نطز, غُضٍ غىضَِابىو يُو بًًُٓٓ, ؾُيباٌْ َُٖيىيَػيت ظؤض زؤغتاُْ 
بىوَ. ثاؾهؤٍ غُضباظٍ يُ ناتٌ طؿتىطؤنطزٕ بؤ زَضنُوت غُضضاوٍَ ُٓو زؤغتايُتًُ 

ُ غُض ُٓو يازاؾتٓاَُيٍُ غُضَوَ, نُ ضاوَضِواُْنطاوَ زَطُضِيَتُوَ بؤ تًَطِواًْين باؾٌ ُٓو ي
يُالٍ وَيٌ عُٖسٍ ًَٓطاٌْْ وَظيطٍ زيىإْ وَظيطٍ زَضَوَيُ, دُُْضاأل ؾُيباٌْ ٓاضَظووضٍ 

 ُٖبىو بؤ ُٓو ضاوثًَهُوتُٓو خىاٌْ ًْىَضِؤ يُالٍ )اؽنكسّ( ؾطيَعَض.

زواٍ ْإ خىاضزٕ طؿتىطؤَإ نطز يُطُأل دُُْضاأل ؾُيباٌْ يُ غُض باضوزؤخٌ  -5
ضزغتإْ دُُْضاٍ دُخيت نطزَ غُض ُٓو ؾىيَُٓواضَ دىاٍُْ, نُ زاواَاُْ بُ سهىَُتٌ نى
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ًَٓطاقٌ, بُوٍَ ًْاظٍ زضوغتهطزٌْ سهىَُتٌ غُضبُخؤٍ نىضزعنإ ًُْ, ُٖضوَٖا وضيايٌ بسضٍَ 
بُ ؾًَذ َُػنىز, نُ ُٓطُض ٓاضيؿُ بؤ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ زضوغت بهات وَنى ياخٌ غُيطٍ 

 ُوتٓٓاَُيٍُ بُ زَغتًُوَيُتٌ َُٖيسَوَؾًَتُوَ. زَنطٍَْ ُٓو ضيَهه

ٍُ نىضزغتإ, نُ زَضًَتُ ْاو خانٌ غٌَ زَوَيُتٌ تىضنًاو  -6 ثًَِ وت: يُو غٓىوضَ بُضؾطاوْا
ُبشن, بُآلّ ويػتِ ُٓوٍَ ساَيٌ بهُّ نُ ًَٓطاقًـ  ًَٓطإْ ًَٓطام ْانطٍَ يُ ٓايٓسَ ضاوَضواٌْ ٓاضيؿُ ْ

ٓ ُ  اشاوَ يُ ثاضضُناٌْ زيهٍُ نىضزغتإ زضوغت بيبَ, وَنى ًَٓطإ ًٖض ٓاضَظووٍ ًْ
ُٖضوَٖا بؤّ ضووٕ نطزَوَ, ُٓطُض يُ زاٖاتىو ظاًْاضيِ زَغت نُوت يُ غُض باضوزؤخٌ 
نىضز, نُ بؤ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ بُ غىوز بٌَ زَرنَُُ بُضزَغيت, ضىْهُ ًَُُٓ يُ غُض ُٓو 

ؤنشن,  بًَذطُ يُ زؤغتايُتٌْ بَُٓايُ غىوضئ, نُ ًَُُْٓ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ غُضٍ ن
البطزٌْ ُٓو طىَاُْ بٌَ ثاغاوٍَ يُالٍ زَغتٍُ ُٓضنإ ُٖيُ نُ طىايُ ًْاظٍ خطاثَُإ ُٖيُ 

 يُوٍَ ثُيىَغتُ بُ نىضزغتإ َُبُغيت زيهَُإ ًُْ.
زواٍ ُٓوَ طؿتىطؤَإ يُطُأل غُضؤنٌ ُٓضنإ ؾُيباٌْ ٖاتُ غُض َُغُيٍُ زآْإ بُ 

غُض ثاَيجؿيت ُٓو غًاغُتُ, دُُْضاٍ ٖاوٓاُْٖطٌ ًَْىإ ُٖضزوو سهىَُتٌ  سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ, يُ
يُ غُض َُغُيٍُ غٓىوض بُ بايُخُوَ وَضططت, بُ شَُْضاَيِ وت: ْاظامن بؤضٌ وَيٌ عُٖسٍ ًَٓطاٌْ 
زوانُوتىوَ يُوٍَ زإ بينَ بُ سهىَُتٌ ًَٓطام, ضىْهُ ضؤشيَو بؤ َُٖىو اليُى بُزياضزَنُوٍَ, نُ 

اوَ ثًَـ َُٖىواليُى يُ بُضشَوَْسٍ ًَٓطإ زَبًَت. ْاَُوٍَ ُٓو َُغُيُيُ الٍ سهىٍَُ ُٓو ُْٖط
وَيٌ عُٖسٍ ًَٓطاٌْ باؽ بهُّ, ضىْهُ ثًَؿرت ُٓو َُغُيُيُّ باؽ نطزبىو, ُٓوٍَ زَضبطٍِ بىو, نُ 

 بُّ ْعيهاُْ زإ زٌََْ بُ ًَٓطامْ ضاوَضِواٌْ ُْٖطاوٍ زووَّ زَنُّ.
ُزياضنُوتين ُٓؾػُضَ ًَٓطاًُْنامن نطز يُ ْاوضُ زوايٌ باغٌ َُغُيٍُ ب -7

غٓىوضيُناٌْ ًَٓطام بُ بُضطٌ غُضباظيُوَْ بُبٌَ ضَظاَُْسٍ ثًَؿرتٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ, نُ 
ُٓو ناضَ زَبًَتُ ٖؤٍ ًْطُضإ نطزٌْ سهىَُتٌ ًَٓطام, ُٓطُض غىوضٕ يُ غُض زووضنُوتُٓوٍَ 

طإْ زاَُظضاْسٌْ ثُيىَْسَيُنٌ زؤغتاٍُْ َُيساٌْ, َُٖىو بُزساَيًبىًَْو يُ ًَْىإ ًَٓطامْ ًَٓ
ُٓوَ غٓىوضيَو بؤ ُٓو دؤضَ ناضاُْ زابٓطٍَ, زَتطغِ ُٓطُض ُٓو ُْٖطاواُْ بُضزَواّ بًَت ضؤشيَو 
زٍَ نًَؿٍُ ًَْىاًْإ ظياتط ٓاَيؤظ بهات, يُ وَآلَسا ؾُيباٌْ وتٌ: يُ وَآلٌَ ُٓو غهاآليٍُ 

غُض ُٓو َُغُيُيُ, نُ يُ ضيَطٍُ ثاؾهؤٍ غُضباظٍ بُضيتاٌْ زوايٌ زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاقٌ يُ 
يُ تاضإ بُزَغتًإ طُيؿت ؾُضَاًْإ زَضنطزووَ بؤ ُٓؾػُضَ ًَٓطاًُْنإ بُ بُضطٌ ضَمسٌْ بُ 
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بٌَ ضَظاَُْسٍ ثًَؿرت ُْضُٓ ْاو خانٌ ًَٓطام. غىثاغِ نطزْ خىاظياض بىوّ يًٌَ, نُ 
 .ؾُضَاُْناٌْ بُ تُواوٍ دًَبُدٌَ بهطٍَ

واّ ًْؿإ ُْزا نُ بُ َُبُغت زََُوٍَ قػُ يُ غُض ُٓو َُغُيُيُ بهُّ, بَُيهى   -8
ويػتِ بًًََِ ضانُيُنتإ يُطَُيسا زَنُّ, ُٖتا زََُوٍَ َتُاُْيُى زضوغت بهُّ, ُٓطُض تىاًِْ 
بُ ؾُخػٌ زاواٍ يٌَ بهُّ بًتُ غُض خُت بؤ وَضططتين ضَظاَُْسٍ سهىَُت يُ غُض ًًٌََٖ 

 امساٌْ يُ نُْساوٍ ؾاضؽ.نُؾتريِاٌْ ٓ

 ْىغدُيُنٌ ُٓو ضاثطؤتُ ْريزضاوَ بؤ بطيهاضٍ وَظيطٍ ناضوباضٍ زَضَوَ يُ سهىَُت.  -9

 
 ٓاض, ف, نًًـ
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 FO 371/12288هة: وةشازةتي دةزةوة  

 1927ناْوْي دووةَي 27
 

 بؤ: نوَيهةزي باالي بةزيص

صا غُيس ُٓػنُز, ثًَِ وايُ َٔ ظؤض غىثاغطىظاضّ بُ ْاضزٌْ ُٓو ْاَُيُ يُ ضيطٍُ ًَٖ
ٓاَؤشطاضيُنٌ زؤغتاُْو ُٓو ثُضٍِ ناضظاًُْ, ُٖضوَٖا ؾاْاظٍ زَنُّ طىيَطِايَُيٌ خؤّ 
بطىاظَُوَ بؤ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ, ُٓو بَُيطُْاَُيُّ خىيَٓسَوَ, نُ ًَػتُض نىضٕ وايًؼ 

ووّ, َٔ بُ تُواوٍ و( بُ ضيَطٍُ غُيس ُٓػنُز بؤٍ ْاضز–)ضاويَصناضٍ  وَظيطٍ ْاوخؤٍ ًَٓطاقٌ 
ُٓو ثُعنآْاَُيُ قبىٍ زَنُّ, نُ غُيس ُٓػنُز وَنى ْىيَُٓض زاويُتٌ, ٓاَازٍَ َُٖىو 
ًًٓتًعاَاتًَهِ ُٓو ضيَههُوتٓٓاَُيُ بًداتُ غُض ؾامن, بُو َُضدٍُ َُٖىو ُٓو بَُيًَٓاُْ 

تُ بططيَتُ خؤٍ, نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بُ نؤََُيٍُ طُالٌْ زاوَ يُ َُضِ َافْ خىاغ
ضَواناٌْ ُْتُوٍَ نىضز, َُُٓ يُ ناتًَهسا ُٓو َاؾاُْ يُو ضاثؤضتُزا باؽ نطاوَ, يًصٍُْ 

, 27زَضٍ نطزووَ, يُ الثُضَِناٌْ  1924ٍ ُٓيًىيٌ 30تايبُتٌ نؤََُيٍُ طُالٕ بُ ًََصووٍ 
29 ,30 ,33 ,54 ,55 ,91 ,96 

نؤََُيٍُ طُالٕ, تهايُ  بؤ دًَبُدٌَ نطزٌْ بطَِطُناٌْ ثُيىَغت بُ َاؿن نىضز يُ ضاثؤضتٌ
بُ الٍ نَُُوَ ْاسًٍُ ثًَٓذىئ بسَٕ بُ َْٔ اليُْططامن, ُٖتا يُوٍَ بتىاْشن بصئ, ضىْهُ 
َُساَيُ اليُْططامن يُ َٔ دًا بهطيَُٓوَ, َٔ بُ تُواوٍ ُٓو ثًَؿًٓاظَّ قبىَيُ, نُ زَغت يُ 

ٍ زَنطٍَ يٌَ زابًٓؿِ, ناضوباضٍ غًاغٌ وَضُْزَّْ يُو ْاوضاٍُْ بؤ خؤّْ اليُْططامن زياض
 يُطُأل َاؾُ تايبُتًُنامنْ ْاضزٌْ بابا عُيٌ بؤ خىيَٓسٕ. 

 
 ؾًَذ َُػنىز
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 ياداشتامةيةك لة شيَخ مةمحودي حةفيد
 

 ئامادةكسدني كابنت ب، يؤهت

ٖىَيت )غهطتًَطٍ  -"ب V.HOTLيازاؾتٓاَُيُى يُ غُض شياٌْ ؾًَذ َُػنىز يُاليُٕ 
و( ٓاَازَنطاوَ, باف ٓاطازاضٍ َُغُيٍُ ؾًَذ -ٍ باالٍ بُضيتاٌْ ضِؤشُٖاَلتٌ نؤًَػاض

َُػنىز بىوَ. ُٓو ُٓؾػُضَيُ, نُ زياضٍ نطابىو بؤ ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىيَين خؤبُزَغتُوَزاٌْ 
ؾًَذ َُػنىز بُ زَغُاَلتساضإ يُ ْاوضٍُ ثًَٓذىئ. ُّٓ يازاؾتٓاَُيُ ضَِْطساُْوٍَ 

 ت"َ يُ غُض نُغايُتٌ ؾًَذ َُػنىز.َُٖيػُْطاْسٌْ تايبُتٌ "نابسن ٖىَي
 E.B.STONEزَتىاْشن ٓاطازاضٍ َُٖيػُْطاْسًَْهِ زيهُ بشن, نُ يُ اليُٕ ًََذُض 

بؤ  86و( يُ غُض ؾًَذ َُػنىزو خىوُْضييت غُيسَناٌْ بُضظجنُ يُ الثُضَِناٌْ -)ًَذُضغؤٕ
رحلة ُ بُ ْاوٍ )ٍ نتًَبُنٍُ باؽ نطاوَ, يُوٍَ ٓاَاشٍَ زيهُ ُٖيُ يُ غُض ُٓو بابُت192

قُْاعُتًَهٌ زيهَُإ زَزاتٌَ يُ غُض غطوؾتْ  منتلرة اىل بالد ما بني النهرين و كردستان(
ثًَهٗاتٍُ خاُْوازٍَ ؾًَذ غُعًسٍ باونٌ ؾًَذ َُػنىزْ ويَُٓيُنٌ وضزو زضيَصَإ بؤ زضوغت 

ت ؾًَذ باؽ يُوَ زَنا 102زَنات يُ غُض تانطَِوٍْ ظاَيًُُتٌ ؾًَذ غُعًس, يُالثُضَِ 
 َُػنىز يُ تىْسوتًصٍْ تاواْهاضٍ يُ باونٌ تٌَ ثُضِاْسووَ.

زََاُْوٍَ يُ ًَْىإ ًَذُضغؤٕ "يُ غُضَوَ بامسإ نطز"و ُٓو َُٖيػُْطاْسْاٍُْ خىاضَوَ 
بطُيُٓ ضِاغتًًُنإ, بُالّ يُطٍَُ ُٓوَؾسا ؾًَذ َُػنىز ُٓطُض خىزبُغُضٍ بىو بًَت يُ 
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ُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت خاوٌَْ ضِيَعو ُٓوٍَ زياضَ خؤؾُويػيت َاََُيٍُ يُطٍَُ خَُيو, ُٓوَ ب
خَُيهٌ يًىاٍ غًًَُاٌْ بىوَْ خاوٌَْ اليُْططو زَغُاَلتٌ بُضضاو بىوَ يُ ْاوضُ ؾاخاويُ 

 بُضؾطاواُْناْسا.
 

 ..وةزطَيِسي عةزةبي.

يُ ؾىعُيبُ  1915يُنُّ ثًَهسازاٌْ ًَْىإ ؾًَذ َُػنىزْ ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ يُ ًْػاٌْ 
بىوَ, ؾًَذ يُطٍَُ شَاضَيُى يُ اليُْططاٌْ ٖاتبىو بؤ ؾُضِ, دطُ يُو غُضؤى ٖؤظَ نىضزاٍُْ 
وَداؽ ظازَ بىوٕ, َُٓاُْ ٖاتبىوٕ بؤ ثاضيَعطاضٍ يُ بريوباوَضِو غىَيتإ زشٍ ؾاالوٍ نىؾط. يُ 

ا ًَٓػتاف زواٍ ْىيَصنطزٕ ًَٖعَناٌْ نىضز بُضَو زوشَٔ ثًَؿطَِويإ نطز, يُو باوَضَِ زابىوٕ ُٖت
غىاضضانٌ نؤٕ باوٍ َاوَ. باوَضِيإ وابىو زَتىأْ زوشَٔ بؿهًَْٓٔ ْاضاضٍ ثاؾُنؿٍُ بهُٕ 
بؤ زَضيا, نُ ًْؿتُاٌْ ُٓو ناؾطاُْيُ, تانُ وَآلَساُْوٍَ طاَيتُ ٓاًََع يُ ضِووبُضِووبىوُْوٍَ 

 غىاضٍَ نىضزَوَ بُ ضِووٍ زوشَٔ زَضضىو.
ًٓٓطًًعو ؾًَذ َُػنىز بُ يُى طُيؿسن, ُّٓ  داضيَهٌ زيهُ 1918يُ غُضَتاٍ غاَيٌ

ثُيىَْسيُؾٌ بُزوازاٖات يُ نُضنىى يُ بُٖاضو ثايعٍ ُٓو غاَيُ باضوزؤخٌ ُٓو ناتُ واٍ 
زَويػت ثُيىَْسٍ يُطٍَُ ببُغتشن, ضىْهُ غُضؤنٌ غُيسَناٌْ بُضظجنُْ ُْوٍَ ناى ُٓػنُزٍ 

ٓطًًع "و"( ُٓو ْاوزاضتطئ ؾًَدٌ ؾًَدُ. يُ ناتٌ ثًَؿطَِوٍ نطزٌْ ًَٖعَناظنإ )ًَٖعٍ ًٓ
نىضزإ بىو يُ ضِووٍ ثًاو َاقىَيٌْ ثًَطُوَ يُ ْاوضُناٌْ خىاضوو ُٖتا ظيٌَ طُوضَ بُ ٓاضاغتٍُ 
َىغٌَ, واٍ يًَٗات يًَو تًَطُيؿتًَٓهٌ غًاغٌ يُطٍَُ ؾًَذ َُػنىز بىوَ ثًَىيػتًُنٌ 

ذ َُػنىزٍ ططت, ضىْهُ ؾًَ 1918غًاغٌ. غُضنطزٍَ غُضباظٍ خؤدًًَُتٌ تىضى يُ َايػٌ 
يًٌَ نُوتبىوَ طىَاُْوَ, نُ ثُيىَْسٍ خًاُْتهاضاٍُْ ُٖبًَت يُطٍَُ ُٓؾػُضَ ًٓٓطًًعَنإ, 
بُالّ يُ زواٍ ُٓوٍَ بَُيًًَٓسا بُ َُٖىو تىاْايُوَ بُضَُٖيػيت ًٓٓطًًع بهات, نَُرت يُ ضىاض 

ٌْ, يُو ناتُ ؾًَذ َُػنىز َاْط ٓاظاز نطاو يُاليُٕ سانٌُ تىضناُْوَ نطا بُ سانٌُ غًًَُا
زوو ْىيَُٓضٍ ْاضز بؤ الٍ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ تا زاواٍ يٌَ بهات بُ تًُْا نىضز يُ ٓاناٌَ 

و( يُ ْاو طُالٕ ُْطُيؿتىوُْتُ غُضبُخؤيٌ, يُ وَالٌَ ُٓو -ؾُضِ )ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ
بؤ غًًَُاٌْْ زَغتجًَؿدُضيٍُ ؾًَذ َُػنىز يُ ناْىٌْ يُنُّ ُٓؾػُضٍ غًاغًإ ْاضز 

ًٓساضَيُنًإ بؤ ؾًَذ ثًَو ًَٖٓا, بُو ْاوَ يُ ظيٌَ طُوضَ ُٖتا زيايُ بؤ زَغُالتساضيُتٌ 
نىضزغتإ نطا بُ سىنُساض, يُ ْاو غُضنطزَناٌْ دىاَلُْوٍَ ًْؿتُاًْسا ؾًَذ َُػنىز 
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غتًَهٌ زَيىيػت يُ ًَْىإ ٓاضَظووٍ بُ زَغتًَٗٓاٌْ ًَٖعٍ ؾايػتُ بُ خؤّْ بُزَغتًَٗٓاٌْ ٓا
ؾايػتُ بُ طُيُنٍُ ثُيىَْسيُنٌ يًَو زاُْبطِاو زضوغت بهات, ُٖضوَنى ْاوزاضاِْ زيهُ ثًٌَ 
وابىو ؾؤضَتٌ خؤٍْ طُيُنٍُ زوو دُغتٍُ يًَو دًا ْشن. يُ غُضَتاوَ ٓاؾٓا بىوَ بُ 
خُوُْناٌْ طُيٌ نىضز يُ ٓاظازٍْ يُنططتىوٍْ باَلوبىوُْوٍَ زَغُاَلتٌ بُ غُض َُٖىو 

نىضز, ناضٍ بؤ َُُٓ زَنطز, ٓاَاجنُناٌْ ُٓو ظياتط بىوَ يُو ٖؤناضاٍُْ ثُْاٍ بؤ  ٖؤظَناٌْ
زَبطزٕ, َُُٓف زَبىوَ ٖؤٍ تًَهطرياٌْ ضاوَضِواْهطاو يُطٍَُ ُٓؾػُضَ غًاغًًُناٌْ ًٓٓطًًع, 
ُٓواٍُْ ظياتط ططْطًإ زَزا بُ ناضوباضٍ ًٓساضٍ يُ طُضِاُْوٍَ ًَُْٖٔ ٓاغايـ بؤ ْاوضُنُ, 

اناٌَ دُْطُوَ تًَو ضىو بىو, بُالّ ُٓو ططْطٌ زَزا بُ ؾهؤَُْسٍ نىضز. ؾًَذ نُ يُ ٓ
َُػنىز زَضنٌ بُ غطوؾيت ًَُالًٌَْ ضاوَضٍَِ نطاو نطزبىو يُ ًَْىإ خؤٍْ ًٓٓطًًع, بؤيُ 

نىزَتاٍ  1919زَيىيػت ًَُالًًَُْنُ يُ بُضشَوَْسٍ خؤٍ يُناليٌ بهاتُوَ, يُ َايػٌ 
 ٓطًًع يُ غًًُاٌْ" ُٓجناَسا. غُضباظٍ "زشٍ ًٓساضٍ ًٓ

ؾًَذ َُػنىز خًَطا ُّٓ ُْخؿُ ًٓٓكالبًٍُ دًَبُدًَهطزو ظاٍَ بىو, ُٓؾػُضَ غًاغًًُناٌْ 
ًٓٓطًًعٍ يُوٍَ زَغت بُ غُض نطز, يُ زواٍ َاْطًَو بُ غُض نىزَتا غُضباظيُنٍُ ًَٖعَناٌْ 

ًَٖعَناٌْ ًٓٓطًًع نُوتُٓ ؾًَذ يُ باؾرتئ زَضواظٍَ نىضزغتإ يُ ضِيَطَِوٍ باظيإ يُطٍَُ 
ؾُضَِوَ, ُٓو ًَٖعاٍُْ ٖاتبىوٕ بؤ ؾطيانُوتين ًَٖعَ زَغت بُ غُضَناٌْ الٍ ؾًَذ َُػنىز, يُو 
ؾُضَِزا ًَٖعَنٍُ تًَهؿهاو ؾًَذ بُ بطيٓساضٍ يُ ؾُضطُنُ بُدٌَ َا. زوايٌ بُ زيٌ طرياوٍ زضا 

ٍ نىؾتًٓسا, بُالّ بؤٍ غىى نطا بُ بُ زازطاٍ غُضباظٍْ بُ تاواٌْ َُٖيطُضِاُْوَ زازطا بطِياض
َاوٍَ زَ غاٍَ ظيٓساٌْْ زواتط بُ ٖؤٍ ؾُضَاْسٍَ ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْاوَ بؤٍ نطا بُ زَغت بُ 

طىاغتًاُْوَ نىيَت, ضاوزيَطيإ يُ غُض  1922غُضٍْ ضَِواٍُْ ًٖٓس نطاو, يُ سىظَيطاٌْ 
ُنًَو يُ ًَْطزضاوَناٌْ َػتُؾا ضِوثًُيإ بؤ بطِيُوَ. ي 200غىوى نطزو َىوضُيُنٌ ٓاغايٌ 

و( بُ ٖؤٍ ظيطَنٌْ غُضنُوتىويٌ خؤٍْ بُ ياضَُتٌ ُٓو غُضباظَ  -نَُاٍ )ٓؤظزََري
تىضناٍُْ شَاضَيإ يُ ثُجنُناٌْ زَغت تًَُٓزَثُضٍِ, َُٖىو ٖاوغُْطٌ ًَٖعٍ ًٓٓطًًعو ُٓو 

وٕ بُ ٖاتين خؤؾشاٍَ بى 1918ٖؤظَ نىضزاُْيإ ٓاوَشوو نطزَوَ, نُ ناتٌ خؤٍ يُغاَيٌ 
يُ ظؤضبٍُ ْاوضُناٌْ يًىاٍ غًًَُاٌْْ ُٖويًَط ْاضاضٍ  1922ًٓٓطًًع, ُٖتا يُ غاَيٌ 

 ثاؾُنؿُيإ نطزئ.
يُ زواٍ ُٓوَ ًٓٓطًًعَنإ َُٖإ ناضيإ بُ ؾًَذ َُػنىز نطز, نُ تىضنإ بُض يُ ضىاض 

ُاٌْ بُ سىنُساض غاٍَ ُٓجناًَاْسا, َُُٓف زواٍ بُضزاٌْ يُ نىيَتُوَ ًَٖٓاياُْوَ يُ غًًَ
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زايآْا, زواٍ ُٓوٍَ ًٓٓطًًع بَُيًَين تُواوٍ يٌَ وَضططت, نُ بُ ُٖضضٌ يُ تىاْايسا ُٖيُ 
 ناضبهات بؤ بُضَُٖيػيت خعيين تىضنإْ ٖؤظَ نىضزَناٌْ اليُْططٍ.

ؾًَذ َُػنىز بُو بَُيًَٓاٍُْ ُّٓ داضَ زابىوٍ بُ ًٓٓطًًع, غُضَضِاٍ ثُيىَْسٍ ًَْىإ ؾًَذْ 
سٍَ تىضنٌ ظياتط يُ داضإ ُْيتىاٌْ ؾىئَ ثًٌَ ناضيطُضٍ خؤٍ يُ يًىاٍ غًًَُاٌْ ؾُضَاْ

بهاتُوَ. ٓاضَظووَناٌْ نُغايُتٌ ؾًَذ َُػنىزو خؤظطُ ًْؿتُاًُْناٌْ ُّٓ داضَف بىوَ ٖؤٍ 
ُْٖاَُتٌ. بُ ثًَضُواٍُْ ُٓو بَُيًَٓاٍُْ زابىوٍ ًٖض ُْٖطاوٍ ُْٖاويؿت يُطٍَُ 

تًَو بهاتُوَ, زاواٍ َُٖىو نىضزغتاٌْ زَنطزْ زَيىيػت بُ ظَبطٍ  ٓاَؤشطاضيُناٌْ ًٓٓطًًع
ًَٖع زَغُاَلتٌ بطُيًَُْتُ َُٖىو ُٓو ْاوضُ نىضزياٍُْ, نُ ثًَؿرت نؤًَػاضٍ باالٍ بُضيتاًْا 
ُْيًَٗؿتىوَ بهُويَتُ شيَط زَغيت ُٓو, بؤيُ ْاضاضنطا يُ غًًَُاٌْ بهؿًَتُوَو بُ ؾًَىَيُنٌ 

ُٕ ًَٖعَناظناُْوَ زاطرينطا, بُالّ َاُْوٍَ ًَٖعَناظنإ يُ ْاو ؾاضٍ غًًَُاٌْ ناتٌ غًًَُاٌْ يُالي
ُٓغتُّ بىو, بؤيُ ناضطًَطِيُنٌ خًًََُنٌ نىضزعنإ يُ دًاتٌ ناضطًَطِيُنٍُ ؾًَذ َُػنىز 
زاَُظضاْس, بُالّ ُٓو ُٖوالُْف غُضنُوتىو ُْبىو, ًَٖعَناظنإ يُ غًًَُاٌْ نؿاُْوَو ؾًَذ 

باضَ طُضِايُوَ ؾاضْ نُوتُوَ تًَهؤؾإ, بُبٌَ ًٖض بُضبُغتًَو ظاٍَ بؤوَ بُ غُض َُػنىز زوو
ضاضَْىغٌ نىضز. ًٖض نؤغجًَو ُْبىو يُ بُضزَّ زَغُاَلتٌ ؾًَذ َُػنىزو ُٖوَيُ 
بُضزَواَُناٌْ يُ ظيازبىوٌْ ثًَطٍُ يُ ْاوضُنإ, نُ بُ ٓاؾهطا ٓاطازاض نطايُوَ يُو 

 يػيت سهىَُت ْاضاض بىوئ َُٖيىيػيت يُ زش وَضبططئ.زَغتًَىَضزاْاُْ, غُضَضِاٍ و
يُ زواٍ ؾًَذ َُػنىز ْاضاض نطا يُطَُيُاْسا ضِيَههُوتٓٓاَُيُى واشؤ بهات, نُ بُ ًٖض 
ؾًَىَيُى زَغت يُ ناضوباٍ ْاوخؤٍ غًاغٌ ًَٓطام وَضْازات, ْاضاضنطا خؤٍْ خًَعاُْنٍُ يُ 

بُدًَهطزٌْ تُواوٍ ُٓو َُضداُْ,  ضِيَطٍُ زَضَوٍَ غٓىوضٍ ًَٓطام بصئ, يُ بُضاْبُض دًَ
 ثًَبسضٍَ  وَنًٌ بؤ ُٓو ظَوٍْظاضاٍُْ ُٖيُتٌ زابينَ.

 سهىَُتٌ عرياقٌ بَُيًَين طُضِاْسُْوٍَ تُواوٍ غاَاُْ ظَوتهطاوَناٌْ بسات.
ؾًَذ َُػنىز ُٖتا ناتٌ بىوشاُْوٍَ غُض يُ ْىيٌَ دىالُْوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ يُ 

يُخؤبايٌ  1930داُْ ضِاظٍ بىو, يُ َاوٍَ َُٖيبصاضزُْ طؿتًُناٌْ غاَيٌ غًًَُاٌْ بُو َُض
 بىو, زووباضَ وَنى غُضنطزٍَ دىاَلُْوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضز بُزياض نُوت.

ُٓو ضِووزاواٍُْ يُ غُضُٓجناٌَ غُض يُ ْىيٌَ دىالُْوٍَ نىضزٍ ثُيسا بىو, يُو ضِاثؤضتُزا 
انٌ ؾُضٍِ نطز, ثًَىيػتُ ُٓوَ غىيًَُٓٓوَ, نُ باؽ نطاوَ, ؾًَذ َُػنىز بُ ٓاظايُتٌْ ث

غُضَضِاٍ نؤغجُ ظؤضَناٌْ بُضزَّ ؾًَذ َُػنىز يُ نٌَُ ثًاوْ تُقٌَُُْْ الواظٍ ضِيَهدػسن, 
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بُالّ ُّٓ بُ ٓاظيُتٌ ؾُضٍِ نطز, وَنى ظياُْ غُضباظيُناٌْ ُٓو ؾُضِاُْ يُ ثًَـ ضاوٍ نىضزٍ 
ُ زواٍ خؤبُزَغتُوَزاٌْ يُثًَٓذىئ زَبًٓطا, باؾىوض نَُرت ُْبىو يُو ناتٍُ بُ زيًٌ ي

نىضزَناٌْ ُٓو طىْساٍُْ زؤٍَْ ؾًىَناٌْ زَوضوبُضٍ نؤببىوُْوَْ زَغتًإ َاض زَنطز, 
ظؤضبُيإ يُ ناتٌ بُضِيَهطزٕ ؾطًََػهًإ يُ ضاوإ زَٖات, غُضَضِاٍ ٖؤناضٍ طُوضَ يُ 

ًَين ؾهاْسووَ, خىزبُغُضو زَيطَِم و غىنايُتٌ ثًَهطزٌْ ُٓوَ بىو, نُ زََئًَ ضُْسئ داض بَُي
خؤثُضغتْ تَُاعهاض بىوَ, بُالّ يُ َُٖىو ساَيُتُناْسا بُو ُْٓساظَيُ ياخٌْ يُ ياغا زَضضىو 
ُْبىوَ, زَتىاْطٍَ بُ بَُيطٍُ بُ ًَٖعتط يُو بَُيطاُْ بُضططٍ يُؾًَذ َُػنىز بهطٍَ, نُ 

سُْنٍُ بُ ظؤض بىوَْ بُ ؾًَىَيُنٌ نُغايُتٌ ثَِ زَؾهًَٓطٍَ. ضىْهُ ظؤضبٍُ بَُئًَ ؾهاْ
طؿيت َُٖيُناٌْ َُٖيكىالوٍ ضانُناٌْ بىوَ. ُٖضوَنى زيهتاتؤضيُتًُنُؾٌ زَضبطٍِ ويػيت 
زيهتاتؤضاٍُْ بىوَ, بُالّ ناضيطُضٍ خطاثٌ يُ غُض َريَنإ نُّ ُْبىوَ, ُٖضوَٖا بُ زَيطَِم 

ُٓواُْتإ ُْزيىوَ, نُ ضؤٕ يُ ْاو  تاواْباض زَنطيَت, بُالّ نٌَ ؾاًٖسٍ يُ غُض ُٓوَ زَزات؟
طىْسْؿًُٓنإ يُ زوا غاتُناٌْ تًَو ؾهاٌْ زَٖاتٔ زَغتًإ َاض زَنطز, ُٓواُْت ُْزيىَ 

و( ُٖتا يُ ضِيَعٍ ُٓؾػُضاٌْ ًَٖعٍ ٓامساٌْ, نُ زشٍ –)ؾايُتًسإ يُغُض ؾًَذ َُػنىز 
 خؤف زَوضيإ زابىو.زَدُْطإ "زواًْإ يُ الٍ ُٓو زيٌ بىوٕ" ُٓواُْف بُ قػٍُ ُْضّْ 

يُ نُمسإ ؾاضاوَ ًُْ, نُ ؾًَذ َُػنىز تَُاعهاضو ؾاْاظيهاض بىوَ, بُالّ زَيىيػت بُو 
خؤظطُو ؾاْاظياُْ ٓاواتُناٌْ طُيُنٍُ بُزَغت بًَٗينَ, ظؤضٍ زيهُ وَنى ؾًَذ َُػنىز 

اخٌْ يُ تَُاعهاض بىوْٕ ؾاْاظيإ بُ خؤوَ نطزووَ, بُالّ نُؽ قػٍُ يُ غُض ًُْ, ططعنإ ي
ياغا زَضضىو بىو, ُٓطُض بُضاوضزٍ بهُئ يُطٍَُ طاضيباَيسٍْ َػتُؾا نَُاٍ, ُٓوَ بُ 
َُٖىويإ وتطاوَ, زَتىاْشن يُطٍَُ سىنُساًَْهٌ زازطُضاُْ بًًََشن تاواُْ طُوضَناٌْ غُزَيُنٌ 

 .زواٍ ُٓوإ بىوَ
 
 
 
 
 
 
 



 158 

 
 
 

File No. 13/14 vol. Secret. Kurdish policy. New Delhi. Inndia 

 

 "زاثؤزتي ضَييةّ ية ضةز بازدؤخي نوزدضتإ"
 ئاَادةنسدْي: ع، ج، ئةدَؤْظ

 
 . نةخػةي ئَيساقي30

ٍ ثاؾهؤٍ 7ْ 6ْ 5ْ 4باؾرتئ ُْخؿُ بؤ ضووْهطزُْوٍَ ُّٓ ضاثؤضتُ, ُْخؿٍُ شَاضَ 
, زَضضىوَ 1925ضاثؤضتٌ يُناليهطزُْوٍَ ضاغتًُناٌْ غُض بُ نؤََُيٍُ طُالُْ, نُ يُ غاَيٌ 

يُ ُٓواٌْ زيهُ وضزتطَ, يُ اليُٕ يًصٍُْ ْاوبطاوَوَ بُ  6يُ ْاو ُٓو ضاثؤضتاُْزا ضاثؤضتٌ شَاضَ 
وضزٍْ ظاْػيت ٓاَازَ نطاوَ, ٓاَاشٍَ وضزٍ بُ ًَٓطامْ واليُتْ ضطٍ زاًْؿتىاٌْ تًَسايُ. 

يُ  ٓاَازَ نطاوَ, 1910( يُاليُٕ نؤََُيٍُ َىَيهًُتٌ دىططاؿن يُ غاَيٌ 5ُْخؿٍُ شَاضَ )
ٓاَازَ نطاوَْ ويَٓاٍ  1924وضزتطَ )يُاليُٕ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ غاَيٌ  4ُْخؿٍُ شَاضَ 

ْعيهٌ واقًعٌ ًَٓطام ْانات(, يُ ضووْهطزُْوٍَ غٓىوضٍ ًَٓطاقٌ, نُ ثؿتًٍَُٓ عُضَبٌ يُ 
ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ دًا زَناتُوَ, بؤ ؾاضَظابىوٕ يُو غٓىوضَ ناضطًَطِيٍُ يُ خىيَٓسُْوٍَ 

( ثًَىيػتُإ ثًٌَ زَبٌَ زَتىاْطٍَ بُ ؾًَىٍَ باف غىوز يُ ُْخؿٍُ شَاضَ 5خؿٍُ شَاضَ )ُْ
 ( وَضبطريٍَ.7)

 
 . ئةنداشةي تواناي دابةغلسدني ئَيساق هة يةزدوو هيواي يةوهَيسء كةزكون 32 

يُ شيَط ضؤؾٓايٌ ُٓو ثًَؿًٓاظٍَ يُ ضاثؤضتٌ ثًَؿىو خػتُُضِوو, يُو باوَضَِزاّ ُٓطُضٍ 
غُضنطزٌْ َُغُيٍُ نىضزٍ زووض ًُْ, بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت قبىَيُ, بُآلّ نؤغح يُ ضاضَ

زياضيهطزٌْ ْاوضٍُ نىضزْؿًًُٓ, بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت َُيًو ؾُيػُأل ٓاضَظووٍ يًًَُ بُو 
َُضدٍُ َُُٓ يُ ضووٍ زاًْؿتىاُْوَ ناضُْناتُ غُض زابُؾهطزًَْهٌ ْاواقًعًاٍُْ يًىاٍ 
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ٌَ بٌَ ًًٌََٖ وٌَُٖ ضَضَُيُى ؾىيَين عُضَبٌْ تىضنُاٌْ يُ بُؾٌ نُضنىىْ ُٖويًَط, واٍ ي
ضؤشُٖآلتٌ ُٖضزوو يًىاٍ نُضنىىْ ُٖويًَط يُ ْاو قُواضٍَ عُضَبٌ يُطُأل خؤيسا بططيَتُوَ, وا 
بُزَضزَنُوٍَ ُٓو دؤضَ زابُؾهطزُْ بُ ٖؤٍ بايُخٌ ْاوضٍُ بانىضٍ ًَٓطام تاضازَيُى بُ ٖؤٍ 

(ٍ ٓاَازَنطاو يُاليُٕ سهىَُتٌ بُضيتاًُْوَ يُ غاَيٌ 4خؿٍُ شَاضَ )خىيَٓسَوٍَ َُٖيُ بؤ ُْ
بضًَتُ ْاو طىظاضؾيت غرتاتًصٍ يُ الٍ غُضنطزَناٌْ ًَٓطاقٌ, بُ بؤضىوٌْ َٔ  1924

زابُؾهطزٌْ ُٓو زوو يًىايُ َُغُيُيُنُ يُ ضووٍ ناضطًَطٍِْ غًاغًُوَ بُ تُواوٍ ْانطزَيٌْ 
 ْازضوغتُ.

 
 ضياضيةكاى هة دابةغلسدني ئةو دوو هيواية . طسفتة كازطَيِسيء33

نطزُْوٍَ زؤغًٍُ زابُؾهطزٌْ ضَضَُيُى زَبًَتُ ٖؤٍ وضوشاْسٌْ ْانؤنٌ ضَضَُيُنٌ يُ 
ًَْىإ نىضزْ عُضَبْ يُ دًاتٌ ضاضَغُض نًَؿُنُ ٓاَيؤظ زَنات, َُُٓ نىضز ٖاْسَزات 

َاؿن نىضز ثؿتُإ بُ زاواناضٍ قىضغرت بهُٕ يُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ, ُٓطُض بؤ زانؤنٌ يُ 
بَُٓاٍ ضَطُظ بُغت ُٓوَ نىضز زاواٍ قُواضٍَ ُْتُوَيٌ خؤيإ زَنُٕ, ُٖتا بؤ ُٓو ْاوضاُْف 
نُ زَنُوُْ باؾىضٍ ضؤشُٖآلتٌ نُضنىى وَنى خاُْقشن, ُٖضوَٖا زاواٍ ْاوضُناٌْ بانىضٍ 

عُ(, َُُٓ يُ ضؤشُٖآلتٌ يًىاٍ َىغأل زَنُٕ وَنى ْاوضٍُ ؾًَدإْ بُضزَضَِف )ايعؿآط ايػب
ناتًَهسا ُّٓ ْاوضاٍُْ زوايٌ ُٖتا ًَٓػتا يُ ثًَؿًٓاظٍ نىضز بؤ زضوغتهطزٌْ يًىايُنٌ تاظَ بُ 
ْاوٍ زٖؤى بؤ قُظا نىضزَناٌْ يًىاٍ َىغأل ْاوٍ ُْٖاتىوَ, غُضَضِاٍ بُضظضْ ْعٌَ دىططاؿن 

ُ ْاوضُنُزا, ُٓطُض يًَطَزا ُٖض ُٖوَيًَهٌ زابُؾهطزٌْ ناضطًَطٍِ ُٖبٌَ زَبًَتُ ٖؤٍ ٓاشاَوَ ي
ضناُْوٍَ ًٓساضٍَ سهىَُتٌ ناضا ُٖبٌَ ْابٌَ اليٌُْ دىططاؿن بُ ًَٖٓس وَضُْططئ يُ زياضيهطزٌْ 
يُنُ ًٓساضٍْ ََُيبُْسَنُيإ, ُٓطُض خؤَإ يُو ضاغتًُ بىاضز زَغُآلتٌ سهىَُت يُوناتُزا 

بُ بُ ًَٖعنطزٌْ ُٖيبُتٌ  بُ غُض يُنُ ناضطًَطِيُناْسا الواظ زَبًَت, يُو ناتُزا ثًَىيػتُإ
ثُيىَْسٍ ًَْىإ سهىَُتْ زاًْؿتىاٌْ ُٓو ْاوضاُْ ُٖيُ, ُٓطُض سهىَُت بؤ َاََُيُ يُطُأل 
َُغُيٍُ نىضز ثؿتببُغيت بُ زَغتهاضيهطزٕ بُ يُنُ ناضطًَطِيُنإ بؤ ُٓوٍَ ضيَطٍُ 

 َضُْضًَت.خىاغيت ْانطزَيٌ ُٓوإ بُزَغت بًًََٗٓت خؤٍ ُٓوَ زَخاتُ زاويَو نُ يًٌَ ز
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 . ثَيهاضةي ناوضة  كوزدنػيهةكاى34

يُ غُض ؾاٌْ سهىَُتٌ ًَٓطاقًُ زاْبينَ بُ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ, نُ يُ ضووٍ ناضطًَطِيُوَ 
يًىايُناٌْ غًًَُاٌْْ ُٖويًَطْ نُضنىىْ يُ ٓايٓسَ يًىاٍ ثًَؿًٓاظنطاوٍ زٖؤى زَططيَتُوَ, نُ 

َإ ًُْ يًىاٍ غًًَُاٌْ بُ تُواوٍ نىضزٕ, زوايٌ ظؤضيٍُٓ زاًْؿتىاُْنٍُ نىضزٕ, ًٖض طى
 زَضًَُٓ طؿتىطؤْ يًَهؤَيًُٓوَ يُ بابُت يًىاٍ نُضنىى ُٖويًَط.

 
 . ضةزذمَيسي زةطةشي هة يةوهَيس35

 زوو دؤض غُضشًََطٍ ضَطُظٍ يًىاٍ ُٖويًَط يُ بُضزَغتسإ ُٓواًْـ: 
ٓاَازٍَ نطزووَ بؤ  1921يُنُّ: غُضشًََطيٍُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ, نُ يُ غاَيٌ 

نؤََُيٍُ طُالْٕ ُٓويـ خػتًُ ْاو ُٓو ضاثؤضتٍُ يُ غُض واليُتٌ َىغأل ٓاَازٍَ نطزبىو, يُ 
 (. 33الثُضَِ )

 1929زووَّ: ُٓو غُضشًََطيٍُ, نُ زَظطاٍ ناضطًَطٍِ سهىَُت يُ ُٖويًَط يُغاَيٌ 
ٓاَازَنطابىو, بطييت  ٓاَازٍَ نطزبىو, َُُٓف بُ ثؿتبُغسن بُ ُٓو يًػتاٍُْ يُطىْسَناُْوَ

 بىوَ يُ غُضشًََطيُنٌ طؿيت, زَنطٍَ ُٓو غُضشًََطياُْ يُّ خؿتُيُزا نىضت بهُيُٓوَ.
  

 َُٖىوٍ َُغًشٌ عُضَب تىضنُإ نىضز غاأل
1921 77000 15000 5100 8900 106000 
1929 87429 9644 4148 5376 106597 

  
 1929بُ بُضاوضز يُطُأل غاَيٌ  1921ٌ يُو غُضشًََطيٍُ غُضَوَ شَاضٍَ تىضنُإ يُ غاَي

تُواو ثًَضُواُْيُ, َُُٓف بُ ٖؤٍ خطاخ ساَيٌ بىوٌْ ناضَُْساٌْ بُضيتاٌْ يُو يًىايُ, 
ثًاوَاقىآلٌْ تىضنُإ يُ ُٖويًَط ناضَُْسَناًْإ َُٖيدَُيُتاْسووَ بُوٍَ تىضنُإ يُ َُٖىو 

ًُْنإ نُوتىوُْتُ شيَطناضيطُضٍ ضاثؤضتٌ يًىايُنُ بُو ضيَصَيُ ُٖيُ. ُٖضوضَٖا ناضَُْسَ بُضيتا
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طُؾتًاضَ ُٓوضووثًُنإ, نُ غُضزاٌْ ْاوضُنُيإ نطزووَ, بُ ضيَطُ طؿتًُناْسا تًَجُضِيىْٕ 
بؤ  1929تىضنُاُْ ًْؿتُدًًَُناًْإ زواْسووَ, يُ ضاغتًسا شَاضٍَ زياضيهطاوٍ غاَيٌ 

يُ يًىاٍ ُٖويًَط  1924َيٌ تىضنُاُْنإ ظيازضَِوٍ ظؤضٍ تًَسايُ ضىْهُ غُضشًََطٍ غا
 زاْاوٕ. 3000تىضنُاٌْ بُ 

ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بُ يًصٍُْ يُناليًهطزُْوٍَ ضاغتًًُناٌْ 
نُؽ,  1000نؤََُيٍُ طُالٌْ ضاطُياْسبىو, نُ شَاضٍَ تىضنُإ يُ يًىاٍ غًًَُاٌْ زَطاتُ 

َيُف غُباضَت بُ نُضنىى ُٖبىوَ, يُ ضاغتًسا يُى تىضنُإ يُو يًىايُ ُْبىوَ, َُٖإ ُٖ
ثًاوَاقىآلٌْ ُٓو ؾاضَ يُ ضُْسإ بؤُْزا ضاياْطُياْسووَ, نُ ؾاضيَهٌ تُواو تىضنُاًُْ, نُضٌ 

 نىضز يُ ْاو نُضنىى زَشئ.  5623تىضنُإْ  13733غُضشًََطيُنإ زَضياخنػت 
 

 . ثوختةي ضةزذمَيسي دانيػتواى هة هيواي يةوهَيس36

( زَضؾُتٌ طىَإ ْاًًًَََٖتُوَ. 6ًَطٍْ ُْخؿٍُ زاًْؿتىاٌْ شَاضَ )ضوْهطزُْوَْ غُضشَ
ُٖظاض تىضنُإ يُو يًىايُ, وَنى وطنإ  15)غُضَضِاٍ ُٓوٍَ ْاوضٍُ غىوض ًَُٖايُ بؤ بىوٌْ 

ظيازضَِوٍ ظؤضٍ تًَسايُ(, يًىاٍ ُٖويًَطيـ ُٖضوَنى غًًَُاٌْ ُٖضضؤًَْو بًَت زَبًَتُ يًىايُنٌ 
وضُناٌْ بُؾٌ ضؤشٓاواٍ بُ تايبُت يُ طىيَطِ يُ طُضَِنًَهٌ بضىنسا ُٖٕ, نىضزٍ, عُضَب يُ ْا

تىضنُاُْناًْـ يُ قُآلٍ ْاو ُٖويًَط نىضت َُٖيسٍَ, ضووخاٌْ ضشيٌَُ زَضَبُطايُتٌ ناضيطُضٍ 
خطاثٌ ُٖبىوَ يُ غُض ضطٍِ زاًْؿتىاٌْ تىضنُإ يُ ْاو ُٖويًَط, ًٖض زَضؾُت ًُْ بؤ 

غُض بُٓضَِتٌ ضَطُظٍ ُٖتا شَاضٍَ عُضَبُناًْـ يُ ْاو يًىا ظؤض  زابُؾهطزٌْ ُٓو يًىايُ يُ
 نَُُْ ْانطٍَ بهطيَتُ بُٓضَِت بؤ بىوٌْ عُضَب.

 
 . ضةزذمَيسي زةطةشي هة كةزكون37

ًَٓػتا ضووْهطزُْوٍَ وضزَإ يُ غُض نُضنىى يُ بُضزَغتُ, َُُٓف بُ ٖؤٍ ُٓو 
تىضنُإْ  28741نىضزْ  77597يُويَسا ُٓجناَسضا,  1928غُضشًََطيٍُ يُو يًىايُ يُغاَيٌ 

دىيُنُو َُغًشٌ ُٖيُ, يُ ناتًَهسا ُٓو غُضشًََطيُ يُ بابُت  3700عُضَبْ  7863
عُضَبُناٌْ زَضَوٍَ ُٓو ؾاضَ وضز ًُْ, نُ ظؤضيُٓيُنٌ عُضَبٌ يُ طىْسَناٌْ تُثُ )نطاوٍ(ْ 

اوٍ ُٖغتائ بؤ ُٖض َايًشا )دُبىوض(ْ ؾىبًذا )ايعىبًس( ُٖيُ, بؤ ُٓوٍَ ُْبًَتُ ْاتُو
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( نُمسإ بؤ ْاوضُ عُضَبًُنإ ظيازنطز, َُُٓف ضىوَ غُض ُٓو شَاضٍَ غُضَوَ, نُ 5َاَيًَو )
دىيُنُ.  18تىضنإْ  945عُضَبْ  16110نىضزْ  785يُ غُضشًََطيُنُزا ٖاتىوَ,  

 بَُُف ُّٓ شَاضٍَ خىاضَوََإ بؤ زَزَضًَت:
  

شَاضٍَ  غاأل
 نىضز

شَاضٍَ 
 تىضنُإ

ٍَ شَاض
 عُضَب

 َُغًشٌ
 ْ دىيُنُ

 َُٖىوٍ

1921 65000 35000 10000 2000 112000 
1928 78384 29687 23975 3718 135764 

 
ُٖضيُى يُ قُآلغًىنُو ضَُضَُاألْ غُْطاو بُؾًَو ُْبىوٕ يُ  1921تًَبًين: يُ غاَيٌ 

 ( ظياز بهُئ.65000نُغٌ بؤ شَاضَ ) 20000يًىاٍ نُضنىى. بؤيُ زَبٌَ 
 

 وختةي ضةزذمَيسييةكاى هة ضةز هيواي كةزكون. ث38

يُطُأل ُٓوَزا نىضز يُو يًىايُ ظؤضيٍُٓ ثًو ًَٖٓاوَْ تىضىْ عُضَبًـ ُٖٕ, يًىاٍ نُضنىى 
يُطُأل يًىاٍ ُٖويًَط ُٓو دًاواظيٍُ ًُْ, ثؿتًٍَُٓ تُواو نىضزٍ يُ قُآلغًىنُو ضَُضَُاألْ 

نىضز يُو يًىايُ نُّ زَنات, ُٓو  19950غُْطاو غطيَتُ غُض غًًَُاٌْ, ُٓوَ ْعيهٍُ 
طؤضِاْهاضيُ يُ يًىاٍ نُضنىى ناضيطُضٍ خطاثٌ ْابًَت يُ غُض ُٓو يًىايُ, زَتىاْشن ثؿتًَُٓيُنٌ 
زيهٍُ نىضزٍ يُ بُؾٌ ططزؤيهُناٌْ باؾىضٍ  ضؤشٓاواٍ يٌَ دًابهُيُٓوَ, يُ قُضَ سُغُْٕ 

 22000ْاوٍ ؾًَطواُْ( ْعيهٍُ ْاسًٍُ طأل غُض بُ نؿطٍ )نُ ًَٓػتا ْاسًُيُنٌ دًايُ بُ 
نىضزٍ  نؤضُضٍ داف, نُ ظغتاُْ زَطُضِيَُٓوَ ُٓو  1500نىضزٍ يٌَ زازًَْؿًَت, بًَذطُ يُ 

ْاسًُيُ, ُٓطُض ُٓو زوو ثؿتًٍَُٓ يٌَ دًا بهُيُٓوَ زًًََََٓتُوَ ًًًََٖهٌ تُغهٌ ْاو يًىا, نُ 
 وغت زَبٌَ.ُٓونات ٖاوغُْطٌ يُ ًَْىإ نىضزْ تىضىْ عُضَبْ تىضنُإ زض

بُآلّ دًانطزُْوٍَ ثؿتًٍَُٓ زووَّ يُ ضووٍ ناضطًَطِيُوَ نطزَيٌْ زضوغت ًُْ, زَبٌَ ُٖض 
يُ ضيطٍُ نؿطٍْ نُضنىنُوَ ًٓساضَ بسضٍَ, ضىْهُ يُ غًًَُاًُْوَ ًٓساضَزاٌْ ظَػنُتُ, يُ بُض 

ٌ ناضطًَطٍِ يُو ُٓوٍَ ُٓو ْاوضُيٍُ يًًَُ يإ بُ غُض ناٌْ ُْوتسا زَضِواٌَْ. ُٖض طؤضِاْهاضيُن
ْاوضُيُ زضوغت ًُْ, يُواُْيُ يُو ْاوضُيٍُ نُ غاَاٌْ ططْطٌ ًَٓطاقٌ تًَسايُ ببًَتُ الواظٍْ 

 ٓاشاوَ يُ ْاوضُنُزا, َُُٓف َُٖيُيُنٌ نىؾٓسَيُ.
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 . عةزةبي كةزكون 39

عُضَب يُ بُؾٌ باؾىضٍ ضؤشٓاواٍ يًىايُنُ ًْؿتُدًَٔ, بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ٖؤظٍ ظؤض 
نُؽ يُ دُبىضْ ُٓواٌْ زيهُ, نُ يُ ْاوضٍُ ظابٌ بضىى )َُيًشُ(و  5000شن, يُ غُضَتاي

عىبًَس يُ ْاوضٍُ ضًاٍ سَُطئ )ؾىبايؿُ( ثًَو ٖاتىوٕ, بُ تًُْا يُ ُٓوثُضٍِ باؾىوضٍ قُضَ 
نُؽ زَبٔ, عُضَبُنإ  5000تُثُ ططزبىوُْوَيُنٌ زيهٍُ عُضَب ُٖيُ بُ ْاوٍ ططاوٍ, نُ 

 ُْسٍ يًىاٍ نُضنىىْ بُ ؾانتُضيَهٌ غًاغٌ يًىا ْاشًََطزضئَ.ظؤض زووضٕ يُ ََُيب
 

 . توزكماني كةزكون40

بُ ثًٌَ ُٓو زوو غُضشًََطيٍُ غُضَوَ تىضنُإ يُ نُضنىى نًَُُٓيُ, ٖاوتا ْشن يُطُأل 
قُواضٍَ ٓاغايٌ خؤيإ, بُآلّ ثًَطُيُنٌ ططْطٌ ُٓو ؾاضَٕ, ثًاوَاقىآلٌْ ؾاض يُ تىضنُإْ 

ٌَ عىمساٌْ ثُيىَْسٍ ثتُويإ ُٖبىوَ يُطُأل ضَطُظٍ زَغُآلتٌ زَوَيُتٌ نىضز يُ غُضزَ
عىمساٌْ, خاُْوازَيُنٌ ُٓضغتؤنطايُتٌ بُ زَغُآلت ُٖبىوَ يُ نُضنىى ظَاٌْ تىضنٌ 

 نًَُُٓيإ بُ غُض ظؤضيٍُٓ نىضز بُو ؾًَىٍَ ويػتىوياُْ ؾُضظنطزووَ. 
 

 . بةعةزةبلسدني توزكماى41

يَط غُضجنٌ ُٓوَ بسات, نُ تىضنُإ وَنى نًَُُٓ يُ ْاو زوو زَطىجنًَت نُغًَهٌ ضاوز
ُْتُوٍَ غُضَنٌ نىضزْ عُضَب بتاويَتُوَ, ضىْهُ وَنى ثًهٗاتٍُ باآلزَغيت يُ ًَٓطام 
َُْاوٕ, َُُٓف بُ ٖؤٍ زابطِاًْإ يُ ًْؿتًُاٌْ تىضى, نُ ثًَؿرت ؾُضُْٖطْ زاَُظضاوٍَ 

اٌْ بىو. وا ضاوَضِوإ نطاوَ تىضنُإ يُ ْاو ُٓوضوثٌْ ُٖتا ُٓظُزيُتٌ التًين بُ ضاى ظ
ضَطُظٍ عُضَبٌ زَغُآلتساضٍ ًَٓطاقسا بتاويَتُوَ. نُ يُ ضاغتًؿسا ظياتط نىضزْ تىضنُإ ثًَهُوَ 
ثُيىَغسن ُْى عُضَبْ تىضنُإ, نىضزْ تىضنُإ ثًهُوَ يُ طىْسْ ؾاضَناْسا زَشئ, ظؤضبٍُ 

ُ ظَاٌْ ظؤضيُٓيُ, ظؤضبٍُ ناضَُْسَناٌْ يًىا تىضنُاُْنإ زَوأْ بُ نىضزيـ قػُ بهُٕ, ن
تىضنُأْْ عُضَبٌ ْاظأْ, ثًاوَاقىآلٌْ نىضزْ تىضنُإ ؾاْبُؾاٌْ يُنرت زَشئْ وَنى يُى 
ثًَطُيإ ُٖيُ, يُ نُضنىى خاُْوازٍَ وَنى يُعكىبٌ ظازَو ُْؾتضٌ ظازَْ قريزاضظازٍَ 
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َيُباٌْْ غُيس ُٓػنُزٍ خاُْقا يُ تىضنُاٌْ ُٖٕ, يُ َُٖإ نات خاُْوازٍَ نىضزٍ وَنى تا
ْاو نُضنىى ُٖٕ, ًٖض خاُْوازَيُنٌ زياضٍ عُضَبٌ يُ نُضنىى ًُْ, بؤيُ َُٖىو ُْٖطاويَهٌ 
بُ عُضَبهطزٕ زوايٌ زَطؤضٍَِ بؤ بُ نىضزيهطزٕ, ْانطٍَ ضووزاوَنإ يُ يًىاٍ نُضنىى بُ 

ُٓضَِتًَو ًُْ بؤ بُ عُضَبهطزٕ ثًَضُواٍُْ ُٓو باضوزؤخٍُ ُٖيُ ٓاضِاغتُ بهطٍَ, ُٖضوَنى ًٖض ب
 يُ ُٖويًَط, يُ نُضنىنًـ ُٖضوايُ. 

 
 . ئايهدةي كةزكون. 43

( ثًَؿًٓاظّ نطزبىو, نُضنىى 10يُ بُض ُٓو ٖؤناضاٍُْ يُ ضاثؤضتُنُّ يُ بطِطٍُ شَاضَ )
يًىايُنٌ نىضزيُو ثؿتطريٍ ُٓو بؤضىوُّْ نطزبىو, بُآلّ بُو َاْايُ ًُْ ضنُوٍَ بُ ظَبطٍ ًَٖع 

ىضنُإ يُ ْاو نىضزا بتاويَتُوَ, ُٖضوَٖا يُطُأل ُٓوَؾسا ًِْ بُ عُضَب بهطئَ, ثًَىيػتُ يُو ت
باضَوَ ضاويَص بُ غُضنطزَناٌْ نُضنىى بهطٍَْ بؤضىوًْإ وَضبطريٍَ, يُ َُٖإ ناتسا ثًَىيػتُ 

َ, نُ بُ ُٓو طريوططؾتُ نَُيُنُبىواُْ ضووٕ بهطيَتُوَ, نُ بُ ٖؤٍ زاَُظضاْسٌْ ناضبُزَغتاُْو
تًُْا يُ خَُيهٌ يًىايُنُْٕ بُو ٖؤيُوَ زابًٓهطزٌْ خعَُتطىظاضٍ بُ ظَػنُت زَخُٕ, زياضَ 
نُ ظَاٌْ نًٍَُُٓ غًًَُّ ُْتُوٍَ ًَٓطام يُ َُٖىو بُؾُناٌْ ًَٓطام يُ برينطاوَ بًًَُٗٓٓ 

اضبًَْٗٓٔ طؤضٍَِ, وا باؾُ تىضنُإ ٖاْبسَئْ زاوايإ يٌَ بهُئ ظَاٌْ نىضزٍ يإ عُضَبٌ بُن
تاضِازَيُى نىضزٍ زَضَوٍَ يًىا زاضنُظضيَٓٔ, نُ نىضزٍ زَظأْ, يُ َُٖإ ناتسا يُ ُٖض 
ُٖوَيًَهسا نىضزْ عُضَب ثؿهٌ ظياتطيإ يُ غُض سًػابٌ تىضنُإ بسضييَتَ ٓاناٌَ خطاثٌ يُ 
 غُض ًٓساضٍَ سهىَُت زَبٌَ, ثًَىيػتُ ُٓوٍَ زَيًًََشن بُ ًْاظثانٌ دًَبُدًَبهطٍَْ بؤ
بُضشَوَْسٍ طؿيت بٌَ, ُٖتا ُْبًَتُ ُْخؿٍُ ضيَطا بؤ نُؽ َاؿن طؿيت ثًَؿًٌَ بهات. ُٓطُض 
ُٖغت نطزٕ بُ ًْطُضاٌْ يُ نُضنىى يُ بُناضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ تىضنٌ ثُيسابىو, ُٓوَ بُ تًُْا 
يُى ضاضَغُض يُبُضزَؾناْسا زًًََََٓتُوَ, ُٓويـ طىاغتُٓوٍَ ثؿتًٍَُٓ نىضزيُ يُ غُْطاوْ 

ضَُاأل بؤ غُض غًًَُاٌْ, زوايٌ ثطِؤشٍَ ياغاٍ ظَإ ثًَؿًٓاظ بهطٍَْ بهطٍَ بُ ياغاْ يُ ضَُ
يًىاٍ غًًَُاٌْْ ُٖويًَطْ يًىاٍ ثًَؿًٓاظنطاوٍ زٖؤى دًَبُدٌَ بهطٍَ, ُٓطُض يًىاٍ نُضنىى 
ويػيت يًىايُنٌ نىضزٍ بًَت, وا ضانُ ْاسًٍُ )قُضَتُثُ(ٍ يٌَ دًابهُيُٓوَْ بًبُغتًُٓوَ 

باغِ  43ْ 33ىاٍ زيايُ, بُآلّ ُٓوَ ضاغجاضزٍَ َٔ ًُْ يُبُض ُٓو ٖؤناضَيُ يُ بططٍُ بُ يً
 نطز, بُآلّ ُٖضوَنى يُ خىاضَوَ ضووٕ نطايُوَ ثًَىيػت ْانات ُٓو غًاغُتُ بططيُٓ بُض. 
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 . ديؤن43

بُ ثًٌَ ظاًْاضٍ َٔ ُٖتا )َُيًو( ضاظيُ بُ زضوغتهطزٌْ يًىا )يُنُيُنٌ ناضطًَطٍِ( يُ 
اوضُناٌْ بانىضٍ َىغأل بُ ْاوٍ يًىاٍ زٖؤى, َٔ يُالٍ خؤَُوَ خىاظياضّ بُ زضوغتهطزٌْ ْ

يًىايُى يُ ْاوضٍُ بانىضٍ َىغأل, بُآلّ يُو باوَضَِزاّ بؤ ًَٓػتا ُٓو ُْٖطاوَ َاويُتٌ, 
وازابًَٓشن يًىاٍ ْاوبطاو زَبٌَ ُٖض زاضنُظضٍَ, بُآلّ دُخت زَنَُُوَ, نُ زَبٌَ يُ غُض 

هٌ ناضطًَطٍِ زضوغت بًَت, سهىَُت غىوضَ يُ غُض ُٓوٍَ, نُ ْابٌَ يًىاٍ بُٓضَِتًَ
ثًَؿًٓاظنطاو يُ زٖؤىْ ظاخؤْ ظيباض يُ غُض ضَظاَُْسٍ نىضزإ بًَت بُ ظيازنطزٌْ ْاوضُناٌْ 
بُؾٌ باؾىضٍ زٖؤى وَنى ٓانطٍَ بؤ غُض ُٓو يًىايُ, يُطُأل ُٓوَزا ُٓو ْاوضُيُ بُ تُواوٍ 

ىغًَُوَ ٓاغاْرت بُضِيَىَزَضٌَ, بؤيُ زَبٌَ سًػاب بؤ بُٓضَِتُ ناضطرييُناٌْ نىضزيُ, بُآلّ يُ َ
ُٓوٍَ بهُئ, ُٖضوَنى يُ ثًَؿُوَ باغهطا, نُ ْاسًٍُ قُضَتُثُْ بُضِيَىَبُضايُتًُناٌْ عىبًَسْ 

 دُبىض يُطُأل يًىاٍ نُضنىى ضنًَُٓٓوَ. 
 

 خوَيهدى هة قؤناغي ضةزةتايي  . 44

( ضىيُٓ غُض َُغُيٍُ بُناضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ نىضزٍ 43و 31ناٌْ )يُو ضاثؤضتُزا يُ بططُ
يُ ْاَُو ٓاَيىطؤضَ ضَمسًُ ناضطًَطِيُناْسا, َُضز ًُْ ظَاٌْ خىيَٓسٕ يُ َُٖىو غٓىوضٍ يًىا 
ضىًُْى بًَت, بُ زَيًٓايًُوَ زَبٌَ َٓساآلٕ يُ ُٖض قىتاغاُْيُى بُو ظَاُْ غىيَٓٔ, نُ ظَاٌْ 

بُآلّ ٓاغايًُ َٓساآلٌْ غىباضؾٌ يإ طىْسَناٌْ نطاوٍْ قُضَتُثُْ ظؤضيٍُٓ ُٓو ؾىيَُٓيُ, 
ٓانطٍَ بُ ظَاٌْ نىضزٍ غىيَٓٔ, يُطُأل ُٓوَؾسا يُ زَضَوٍَ يُنٍُ ًٓساضٍ نىضزئْ غُض بُ 
يًىاٍ َىغًَٔ, وَنى يُ ثًَؿرت وطنإ تىضنُإ ُٖضزوو ظَاٌْ نىضزٍْ عُضَبٌ زَظأْ, ُٓطُض يُ 

َاٌْ نىضزٍ غىيَٓٔ بؤ خؤيإ باؾرتَ, ُٖضضىًَْو بًَت زَبٌَ قىتاغاُْ دًاتٌ ظَاٌْ تىضنٌ بُ ظ
نىضزيُناٌْ طُضَِنُ نىضزَناٌْ يًىاٍ نُضنىى بهطيَتُوَ, نُ زوو غاأل ثًَـ َُٓطِؤ بُ ٖؤٍ 

 ؾاآلوٍ زش بُ نىضز زاخطإ.
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 خوَيهدى هة قؤناغي دواناوةندي. 45

ٍ دًٌَ َؿتَْطِٕ يُ غُض اليُْططإْ يًَطَزا ثًَىيػت ًُْ بضُُ غُض ُٓو بؤ ضىوْاُْ
بُضَُٖيػتهاضاٌْ بُناضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ نىضزٍ يُ قؤْاغٌ ٓاَازَيٌْ ططؾتُناٌْ بُضزَّ 
بُناضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ نىضزٍ يُو قؤْاغُزا, بُآلّ زَتىاْشن يًَطَزا ُْٖسٍ بَُٓاٍ غُضَتايٌ 

 زياضٍ بهُئ: 
غاأل يُ خىيَٓسٕ يُ ْاناو زازطُضٍ ًُْ زاوا يُ َٓساَيًَو بهطٍَ زواٍ ضُْس  -1

زاواٍ يًَبهطٍَ بضٌَْ بُ ظَاًَْهٌ زيهُ غىيَينَ, وَنى ُٓوٍَ ًَٓػتا بُ غُض َٓساآلٌْ 
 نُضنىىْ ُٖويًَط ثُيطَِو زَنطٍَ.

ظَاٌْ عُضَبٌ بؤ َُٖىو ضؤؾٓبرييَهٌ ًَٓطاقٌ ظؤض ثًَىيػتُ, وا  -2
 , نُ زَبٌَ بًططيُٓبُض. بُزياضزَنُوٍَ ُٓو ٓاضيؿُيُ بُ ضُْس ضيَطُيُى ضاضَغُض زَنطٍَ

ُْخىيَٓسٌْ ظَاٌْ زايو بؤ َٓساأل َاؿن خؤيُتٌْ َُغُيُيُنُ طؿتىطؤ  -3
َُٖيٓاططٍَ. خىيَٓسٌْ زواْاوَْسيـ بؤ ثًَساويػتًُناٌْ َُٖىو يًىايُنُيُ, وا باؾرتَ يُنُّ داض 

ٌ بُ ظَاٌْ ظؤضيُْٓ ظَاٌْ ضَمسٌ يًىايُنُ غىيَْٓٔ زوايٌ ظَاٌْ عُضَبٌ يُ دًاتٌ ظَاْ
عُضَبٌ وضزَ وضزَ غطيَتُ ؾىييَن ظَاٌْ نىضزٍ, َُُٓف ُٖض يُ قؤْاغٌ يُنَُُوَ, زَضؽ بُ 

 زَضؽ ظياز بهطٍَ. 

غُعات يُ ُٖؾتٍُ زووَّ, يإ بؤ ظنىُْ  8ضُْس غُعاتًَو بؤ ثؤيٌ يُنُّْ  -4
َازٍَ سًػاب, نُ قىضؽ ًُْ بهطيَتُ عُضَبٌْ وضزَ وضزَ َازَناٌْ زيهُ يُ قؤْاغُناٌْ 

ؤضِزضئَ بؤ عُضَبٌ, بُآلّ زَنطٍَ غُضثُضؾتًاضٍ طؿيت بؤضىوٌْ زيهٍُ ُٖبًَت يُ زيهُ بط
غُض ُٓو بابُتُ, يُو باوَضَِزاّ ُٖتا تىْسضَِوَ ُْتُوَيًُناٌْ نىضز يُ غًًَُاٌْ قُْاعُت بهُٕ 
يُ غُض ُٓو بَُٓايٍُ غُضَوَ, نُ بُ قؤْاغبُْسٍ ظَاٌْ عُضَبٌ غطيَتُ ْاو خىيَٓسْٕ تىْسضَِوَ 

ضزَناًْـ زَيًٓابهطيَُٓوَ, نُ ؾًَطبىوٌْ ظَاٌْ عُضَبٌ ُْٖطاو ًُْ  بؤ بُعُضَبهطزْٕ نى
 ناَيهطزُْوٍَ ظَاٌْ نىضزٍ. 

 
 واشؤ

 غٌ, ز. ُٓزَؤْؼ
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 نجٓط، ضةزثةزغتيازي نازطَيِسي بةزيتاْي ٖةويَيس ية: ج. ضي،

 بةغدا.  –بؤ: نةْٗإ نؤزْةواييظ زاوَيرنازي وةشازةتي ْاوخؤ 
 

 ضَيس كؤزنةواهيظ

نؤََُيًَو يًَسوإْ ضووْهطزُْوَتإ بؤ زَْريّ, نُ يُ ْاو نىضزَناٌْ ُٖويًَطْ غًًَُاٌْ بآلوَ 
ؾتٓاَُزا ضؤٕ وَآلٌَ ُٓو َُٖىو زضؤياُْ ٍ ُٓيًىٍ, ُٖتا بعأْ يُو ثازا6يُ غُض ضووزاوٍ 

 زَزضيَتُوَ. 
ؽ ُٓيًىٍ ًََذُض )ُٓؾػُضٍ بُضيتاٌْ(ْ َىتُغُضيؿٌ غًًَُاٌْ بُوَنايُت 3يُ  -1

زاوايإ يُ خَُيو نطز بُؾساضٍ بهُٕ يُ َُٖيبصاضزٌْ ثُيىَغت بُ زاْاٌْ يًصٍُْ بُزوازاضىوٕ,, 
ُٓواًْـ ضَؾعيإ نطز وَنى: ضََعٍ قُظاظ, ًََذُض بؤ غُضزاٌْ ُّٓ ْاواٍُْ خىاضَوٍَ نطز, نُ 

ؾًَذ قازض, سَُُ ٓاغا, عُظٌَ بابإ, عُبسويبُُُٖٕ ٓاغا, ؾايل بابإ, عُبسوضَػنإ ٓاغا, 
 ؾًَذ َىسَُُز نالٌْ, قاحل بُط.

ُٓواُْف نُ بُؾساضٍ يُ َُٖيبصاضزٕ زَنُئ بُو َُضدٍُ ثاغُواظنإ بؤ زياضٍ بهطيَت 
َػتُؾا ثاؾا, غايًب ٓاغا, َُدًس بُط, ؾايل بُط, سادٌ  وَنى: سادٌ َُال ستٌَ زئ,

 ضَغىٍ.

يُ َُٖإ ضؤش َىتُغُضيـ غُضزاٌْ َُٖإ ُٓو نُغاٍُْ نطز, نُ ضَؾعيإ نطز  -2
بُؾساضٍ يُ َُٖيبصاضزُْنإ بهُٕ, ثًٌَ وتٔ: بُو بُؾساضٍ ُْنطزُْ ثًؿًًٌَ ياغا زَنُْٕ 

ُيُ بؤ غعازاٌْ ُٓواٍُْ بُؾساضٍ يُ تىوؾٌ غعا زَبٔ, سَُُ ٓاغا وتبىوٍ: ُٓطُض ياغا ٖ
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ُٖيبصاضزْسا ْانُٕ زَبٌَ ياغاف ُٖبٌَ بؤ ُٓواٍُْ خَُيو بُ ظؤض زَبطئَ بؤ بُؾساضٍ يُ 
 َُٖيبصاضزٕ. 

ٍ ُٓيًىٍ َىتُغُضيـ داضيَهٌ زيهُ ُٖوَيًسا قُْاعُت بُ نىضز بهات 5يُ ضؤشٍ  -3
َوَ, َىتُغُضيؿًـ بَُيًيَن بُؾساضٍ يُ َُٖيبصاضزٕ بهُٕ, بُآلّ ثًاوَاقىآلٕ ضَتًإ نطز

 يًَىَضططتٔ بُ تُواوٍ زَغت يُوناضَ وَضُْزَٕ.

ٍ ُٓيًىٍ ٓاَازَناضٍ وَضطريا بؤ ثطِؤغٍُ َُٖيبصاضزْٕ ثؤيًؼ باظضطاُْناٌْ 6يُ  -4
ْاضاضنطز بًَٔ يُ غُضا نؤببُٓوَ, بُآلّ ثًاوَاقىالٌْ ؾاض  بُضَو ثريٍ ُٓو ؾُضَاُْوَ ُْضىوْٕ 

 بطِياضياْسا ضنًَُٓٓوَ. 

 باظاض زاخطا بُآلّ خَُيو بُ نؤَُأل يُ بُضاْبُض غُضا نؤببىوُْوَ. -5

 ثؤيًؼ قىتابًُنٌ بُ ْاوٍ ؾايل ططت, بُآلّ خَُيهُنُ ٓاظازيإ نطز.  -6

خؤثًؿاْسَضإ ظيازيإ نطزْ ًَٖعَناٌْ ثؤيًػًإ يُ غُضا زايُ بُضبُضزإ, ثؤيًؼ  -7
ًإ بُناضًَٖٓا, بُآلّ بٌَ ٓاناّ بىو, ثؤيًؼ بؤ بآلوَثًَهطزٌْ خؤثًؿاْسَضإ تًآَل)ٖطوات(ت  بؤ

 غُعات. 3ُٓو ساَيُتُ بُضزَواّ بىو بؤ َاوٍَ 

ٍ بُياٌْ يُنُناٌْ غىثا بُبٌَ ضُى طُيؿتُٓ َُيساٌْ غُضا, 11يُ غُعات  -8
 زواٍ ُٓو ًَٖعٍ زيهُ بُ ضُنُوَ طُيؿسن.

يُنٍُ زيهٍُ غىثا طُيؿسن, نُ ضُنٌ ضَؾاؾًإ ثًَبىو, يُبُضاْبُض غُضا  -9
 يإ ططت.غُْطُض

ًٖض ضووزاويَهٌ تُقُنطزٕ يُالٍ خؤثًؿاْسَضاُْوَ ضووٍ ُْزا, بُآلّ سَُُ ضَؾًس  -10
ضُقؤٍ يُ غهٌ ثؤيًػًَو زاو بطيٓساضٍ نطز, َُػنىز سًًًٌُ ُٓؾػُض )سَُُ ؾُيضٌ(يـ 

 زََاْضُنٍُ زَضًَٖٓاو تُقٍُ يُو قُغابُ نطز.

تُقُيإ يُ  زَقًكُْ بُبٌَ ًٖض ؾُضَاًَْو ضووٍ 5غُضباظَنإ بؤ َاوٍَ  -11
 خؤثًؿاْسَضإ نطز, يُو ًَاُْزا غُضباظيَهٌ ٓاؾىوضٍ نىشضاو يُنًَهٌ زيهُ بطيٓساض بىو. 

 ٍ زيهُ بطيٓساض بىوٕ.70نُؽ نىشضاو  3بُ َُٖىوٍ  -12

ُناٌْ ؾاضيإ نؤْرتؤأل نطز. -13  زواٍ ُٓوَ ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼْ غىثا َُٖىو ؾُقاّْ َُيسْا

 نُؽ. 150شَاضٍَ طرياوَنإ طُيؿتُ  -14

ض نُغًَو يُ ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼ يُو ضؤشَزا ْانؤنٌ يُطُأل نُؽ ُٖبًَت, يإ ُٓطُ -15
 قُضزاضٍ نُغًَهُ بؤيُ بُؾساضٍ ُٓو ضووزاوٍَ نطزووَ ُٖتا بًدُيُٓ ظيٓساُْوَ.
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يُو ضؤشَزا نُؽ بؤٍ ُْبىو بُبٌَ ْاغٓاَُ بُ ْاو ؾاضٍ غًًَُاًْسا بػىضِيَتُوَ,  -16
غُنطزْ خَُيهًإ زَثؿهينْ ثطغًاضٍ ؾىْاغًإ ًَٖعَناٌْ سهىٌَ ٖاتؤضؤٍ ْاو ؾاضيإ قُزَ

 زَنطز.

ؾُضَاٌْ غُضباظٍ نُ يُاليُٕ ًَٖعَناٌْ غًًَُاًُْوَ غُضنطزايُتٌ زَنطا,  -17
ًْطُضاًْإ زَضبطٍِ يُ َاََُيٍُ ًٖعَنُيإ, بُآلّ وتًإ ؾُضَاًْإ يُ زَغُآلتساضاٌْ غًًَُاٌْ 

 وَضططتىوَ. 

بىوَ, زواٍ ُٓوٍَ ظََاُْتًإ يٌَ َاََُيٍُ طرياوَنإ يُ ططتىوخاُْ خطاخ  -18
 وَضطريا ٓاظازنطإ.

 ٍ ُٓيًىيُوَ ثطغٍُ تًَسا ُْبًَت.6َاَيًَو ًُْ يُ غًًَُاٌْ بُ ٖؤٍ ضووزاوٍ  -19

 يُطُأل ُٓوَؾسا خَُيو ٓاَازَْشن بُ ًٖض ؾًَىَيُى بُؾساضٍ يُ َُٖيبصاضزٕ بهُٕ.  -20

 ناُْوَ نطز.( يُ ُٓؾػُضَ نىضزَنإ ُٖآلتْٔ ثُيىَْسيإ بُ ْاوضٍُ ٖؤظ5َ) -21

َُُٓ وضزَناضٍ ُٓو ثطِوثاطُْساُْيُ, نُ يُ ُٖويًَط بآلوَ, يُو باوَضَِزاّ ُٓو ثطِوثاطُْساُْ 
 َُتطغًساضْٕ زَبٌَ سهىَُت يُ ضؤشْاَُ ضَمسًُناًْسا وَآلٌَ َُٖىوٍ بساتُوَ. 

اضٍ ُٖضضُْس زضَْط ُٓو ثطِوثاطُْسَ َُبُغتساضَ وَآلّ بسضيَتُوَْ بُ ُٓغتُّ بعاْطٍَ بُضَْط
 ببُٓوَ, ظياٌْ ظياتطٍ يًَسَنُويَتُوَ.

 
 زَيػؤظٍ خؤتإ

 ْىغدُيُى بؤ ثؿهُٓضٍ ناضطًَطٍِ يُغًًَُاٌْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 171 

 
 
 

File No ,13/14 Vol ,vll Scret. Kurdish policy ,New Delhi. India 

 
 ْوضيٓطةي ثػهٓةزي نازطَيِسي/ ٖةويَيس 

 (11ياداغتٓاَةي ذَازة )
  1930غوباتي  12

 
 اوَيركازي وةشازةتي ناوخؤبؤ: ز

(ٍ بُضواضٍ 111ُٓو ْاَُيُ يُ نُغًَهٌ ْازاياضَوَ طُيؿتُ زَغتِ, نُ يُضاثؤضتٌ شَاضَ )
ٓاَاشٍَ ثًَهطاوَ, وضزَناضٍ ظؤضٍ يُ غُض نؤََُيُ نىضزَنإ تًَسايُ,  1930ٍ ؾىباتٌ 8

خؤيأْْ ُٓو يُطُأل طُضِاْسُْوٍَ غاَاٌْ زَغبُغُضا طرياو بؤ ٓاؾىضٍ, نُ خاوٌَْ ؾُضعٌ 
باضظاُْوَ نطاوَتُ غُض ْاوضٍُ بطازؤغتْ َُغُيٍُ ُٓو ْاَُ  1زَغتسضيَصياٍُْ بُ ْاوٍ ؾًَدٌ

ْازياضاٍُْ بُ بُضزَواٌَ بؤَإ زيَتْ نًَؿٍُ ضاثؤضتٌ ُٓؾػُضٍ ٖؤبٍُ ُٖواَيططٍ يُ 
ُ ؾُقآلوَ, طىَإ يُ ضاغتطؤيٌ ُٓو ظاًْاضياُْ ْانطٍَ, َُغُيُيُنٌ ظؤض بآلوَ ُٖيُ, نُ ي

بطوغهُ ظؤض ًًًَُْٗٓنُتاْسا ٖاتىوَ, ُٓويـ بُو زَيًٓانُضَوَيُ, نُ ُٖواَيٌ دسٍ ُٖيُ بؤ 
 ُٓوٍَ ُٓو باضزؤخٍُ نىضزغتإ بكؤظُْوَ ُٖتا بتُقًَتُوَ. 

ثطِوثاطُْسَيُنٌ زيهُ ُٖيُ بُوٍَ دًٌَُ َُزؾُعٌ زَنطيَتُ َىتُغُضيؿٌ َىغأل, ُٓو 
ْ ططشيسا بآلوبؤتُوَ, يُو ٓاغتُزا ًِْ قػُّ ُٖبًَت يُ ثطِوثاطُْساُْ يُ باضوزؤخًَهٌ ْآؤقطَيٌ

غُض َُغُيٍُ زاَُظضاْسٌْ َىتُغُضيـ يُ َىغأل, بَُيهى ضيَطُّ بسَ بًًََِ, نُ زاْاٌْ 
َُزؾُعٌ, بُ َُٖيىيَػيت زوشَٓهاضاُْ ْاغطاوَْ ُٓطُض زَغُآلتٌ يُ باضظإ ثٌَ بسضيَت زَبًَتُ 

 يُ ُٖويًَط.ٖؤٍ ًْطُضاٌْ يُ ْاو نىضز بُ تايبُتٌ 

                                                 

 يًَطَزا َُبُغت يُ ؾًَذ ُٓػنُزٍ باضظاُْ )و( - 1
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َُُٓ يُ ناتًَهسا َُزؾُعٌ ُٓؾػُضٍ ثًَؿىوٍ غىثاٍ ًَٓطاقٌ بىوَْ يُالٍ قىضغُ ضاوزيَطٍ 
ضوَتًًٓاتٌ ًٓساضٍ بهات, بُوَ ْاغطاوَ نُ طىيَطِايَُيٌ نىيَطاٍُْ بؤ وَظيطٍ زاضايٌ ُٖيُ, نُ  

, وَنى بُضيتاٌْ –ضابطزووٍ تايبُتٌ باؾٌ ًُْ يُطُأل نًَؿٍُ ثُيىَْسيُناٌْ ًَٓطاقٌ 
بُزَضزَنُوٍَ زاْاٌْ بؤ َُبُغيت زَغتَُؤنطزٌْ ُْتُوَخىاظاٌْ عُضَب بىوبٌَ, ُٓوٍَ 

سهىَُت بؤ ُٓضنًَهٌ ٖاوؾًَىَ ْاضزويُتٌ بؤ زيىاًُْ, زاواٍ  1937ؾاياٌْ باغُ يُ غاَيٌ 
يًَهطا ُٖغيت ُْتُوَخىاظاٌْ عُضَب بىضوشييَنَْ ضاالنًُناٌْ اليُْططاٌْ بُضيتاًْا غُضنىت 

, بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ططؾيت بؤ ًٓساضَْ زَغُآلت زضوغت نطز. يُّ ضؤشَزاْ يُ بهات
باضزؤخًَهٌ ٖاوؾًَىَ يُاليُٕ سهىَُتُوَ بُ َُبُغيت نؤْرتؤأل نطزٌْ ثًَطٍُ بُضيتاٌْ 

 بًَٓطزضٍَ بؤ ْاو نىضز, واّ يًَسَنات بُو ثطِوثاطُْساُْ بطِوا بهُّ. 
ضيَهُوتٓٓاَُيُنٌ ْىٍَ يُطُأل سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ. ططْطرتئ َُغُيُ يُّ ناتُزا طُيؿتُٓ بُ 

ضىْهُ ُْتُوَخىاظاٌْ ًَٓطاقٌ يُو باوَضَِزإ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ضيَههُوتٓٓاَُيُى يُطُأل نىضز واشؤ 
َْسٍ ضاغتُوخؤيإ يُطُأل ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ ُٖيُ, زاَُظضاْسٌْ دًٌَُ  زَنات, ضىْهُ ثُيى

َىإ نىضزْ ًٓٓطًًع ظَم بهاتُوَ. َُزؾُعٌ بؤ ُٓوَيُ ْآاضاٌَ زضوغت ب َْسيُناٌْ ًْ هاتْ ثُيى
تىيَصيَو ُٖيُ يُ ْاو نىضز ٖاوغؤظٕ يُطُأل ُْتُوَخىاظاٌْ عُضَب, ثًَىيػتُ ُٓوَ بُناضبًَٗٓطٍَ بؤ 
ٍُ نىضز نُ بُ  َىإ نىضزْ بُضيتاًْاْ ثضطِاْسٌْ ثُيىَْسٍ ُْتُوَخىْا َْسٍ تايبُتٌ ًْ سٌْ ثُيى ثضطِْا

َْسٍ غُيطٍ خؤياُْوَ ب ُ ثُيى ٍُ ثًَؿًٓاظٍ خىاغيت نىضزإ زَنُٕ. ُٓطُض ُٓوْا ُتايبُت ُٓو نىضزْا
يُطُأل ًٓٓطًًع بجضطِيَٓٔ ُٓوَ يُٓايٓسَ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زَتىاٌَْ يُ باضزؤخًَهٌ ًَُٖٔ طؿتىطؤٍ 

خىاظاٌْ َاؾُناٌْ نىضز بهات, بُآلّ زَبٌَ بًًَشَن, نُ ضَطُظٍ ًَاُْضَِو يُ ْاو نىضز يُو ياضيٍُ ُْتُوَ
َْط ْأب يُطُأل ُٓو تىيَصَ يُ نىضز.  عُضَب بًَس

ظؤض قىضغُ بُ وضزٍ ضاوزيَطٍ ُٓو نؤََُيُ نىضزياٍُْ ُٖويًَط بهُئ, ضىْهُ ُٓو يًىايُ 
بؤتُ ََُيبُْسٍ ضاالنٌ ُٓوإ ُْى ََُيبُْسٍ غُضَنٌ, طىايُ ُٓؾػُضَ نىضزَنإ ٓاَازَٕ 

ُْ, وا بُزَضزَنُوٍَ, نُ يُباضوزؤخٌ ًَٓػتا بضُٓ ضيعٍ غًاغُتًَهٌ ُْتُوَيٌ ًَاُْضَِوا
)نؤََُيٍُ ثًؿتىاٌْ نىضزإ( بُ تًُْا ضىاضضًَىَيُنٌ ًًَُْٗٓ, ضاالنٌ َاضف دًاووىْ 
ٖاوضِيَهاٌْ ُٖتا يُو ضيَطُيُوَ ثايُيُنٌ باآل يُبُغسا بُزَغت غُٕ, يًػتُ زووضو زضيَصَناٌْ 

إ بُ تًُْا خُياآلتُ, بُآلّ زَنطٍَ ُٓو )نؤََُيٍُ ثؿتًىاٌْ نىضزإ( يُ غُضباظْ َُزًَُْن
ضيَهدطاوَ يُ ٓايٓسَ بُ نطزَوَ ُٖبٌَْ شَاضٍَ ُْٓساٌَ ظياز بٌَ, يُّ باضزؤخٍُ ًَٓػتا َطؤظٌ 

 ٓاغايٌ نىضز يُ نؤََُيٍُ ُْتُوَيٌ ضيو ُْخطاوَ, بُآلّ َُُٓ تا غُض ْابًَت. 
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ناٌْ  ىاُي َهاوَُ, نُ زََيًَِ ًي َيُى ًث ىايُناٌْ باؾىض بؤ ُي ضاغتًسا َٔ تاضاز بانىض ُٖضوَنى ًي
ٓاٍَُ  ٍ واشؤنطزٌْ ضيَههُوٓت ُْط زَطًَطِٕ ُب بؤُْ ُ ٓاٖ وْا سن بؤ ٓاشاوَ. ُٓ ًُث ًَُٖؿُ ظَويُنٌ ب

ضيتاٌْ  َطاقٌ ُي ٓاظاضٍ  –ُب ُّ ضؤشاُْ 1927ْ زواٌي 1924ْ 1921ًٓ َُي نُ ي و , بُآلّ بُآلٍ طُوضَ ُٓ
, ُي ؾُضيَهٌ زوشَٓ ناٌْ ْاوضٍُ بطازؤغت وٍا نطزووَ غُضجنُإ بُالٍ باضظاُْ هاضاُْ زشٍ ٓاؾىضُي

وٍَ ؾاياٌْ باغُ ثًَـ ُٓو ؾاآلٍو  ُٓ ,َ ُتطغٌ زاٌب ُنإ يُوٍَ  ُي َ ؿتُدًَهطزٌْ ٓاؾىضًي ثطِؤشٍَ ًْ
ؿتُدًَهطزٕ. َّ ثطِؤشٍَ ًْ ُبىوَ يُ بُضز َُي يُوٍَ ًٖض نؤغجًَو ْ ُْس  ثطِوثاط

ؾًَىٍَ ًَٓػتا بُضَو زاضوخإ بضًَت, ظؤضٍ ُٓطُض باضوزؤر وَنى ٓاَاشَنإ زَضيسَخُٕ, بُّ 
َىإ ٓاغا  ًََُْٓ طُضزٌْ يُنرت, طىيَُإ يًَبىو ثًالٕ يُ ًْ ثًَٓاضًَت ٓاغايُنإ زَغت ز

.  باوَضِثًَُٓنطاوَناٌْ ؾُقآلوَ زَغيت ثًَهطزوَ, َُُٓؾًإ خطاثُ بؤ غُض بُضشَوَْسيُناٌْ بُضيتاٌْ
هُيُٓوَ, نُ يُاليُٕ  تىْسَضَِواٌْ يُ ُٓطُض ويػتُإ غطوؾيت ُٓو ثًالْاُْ ضووٕ ب

يًىايُناُْوَ ضؤٕ زَغيت ثًَهطز, ثًَىيػتُ يًَطَزا ٓاَاشَ بُ ُْٖطاوٍ يُنٌَُ ُٓو ثطِؤغُيُ 
بهُئ, ثطِؤغُنُ يًَطَزا يُ ضيَطٍُ ثًَؿهُف نطزٌْ ُْٖسٍَ ًُٓتًاظات بُ غُضؤى ٖؤظٍ 

ٌ سهىَُت بُزَغت تًَهُأل ْاؾايػتُ يُ ٖؤظَنإ زَغت ثٌَ زَنات, ناضٍ ُْٖسٍَ بُضثطغ
نطزٕ يُطُأل غُضؤى ٖؤظَنإ زشٍ ٓاضاٌَْ ٓؤقطَيٌ يُ ْاوضٍُ ٖؤظَنإ, نُ َُطُض يُ ضيَطٍُ 
زَغُآلتُوَ ُْبًَت, ْاتىاْطٍَ زَغُآلت ؾُضظ بهطٍَ, َُُٓف ناضيَهٌ ْابُضثطغاُْيُْ ؾايػتُ بُ 

ُٖوَيًَهٌ ظؤض ُْبًَت زابشن َُٖىو ضيػىا نطزًَْهُ, ضىْهُ ًَٓػتا ضشيَِْ ٓؤقطَيٌ بُ ضيَطٍُ 
ْابًَت. زَبٌَ ُٓؾػُضْ ًٓساضيُناٌْ بُضيتاٌْ قىضباٌْ طُوضٍَ بؤ بسَٕ, نُ ُْٖسيَو يُواُْ 

 شياٌْ خؤيإ يُو ثًَٓاوَزا بُخؿٌ, ضىْهُ يُ زَغتضىوٌْ ضشيَِ وا بُ ٓاغاٌْ ْاطُضِيَتُوَ.
ًاظات بُ ُْٖسٍَ يُواُْ سُظٍ ًَٓىَ بؤ زَغتًَىَضزإ يُ ْاو ٖؤظَنإْ ثًؿهُؾهطزٌْ ًُٓت

يُ غُض سًػابٌ ُٓواٌْ زيهُ, بًَطىَإ زَبًَتُ ٖؤٍ ٓاشاوَْ ًَٖعَنإ بُضيتاٌْ ْاضاض زَنات 
 بؤ طًَطِاُْوٍَ ضشيَِْ ٓؤقطَيٌ.

ُٓوٍَ َٔ بُ بٌَ َاْاٍ زَظامن واضاوَضِوإ زَنُّ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يإ ْىيَُٓضَنٍُ يُ 
يُ ناضوباضَناًْسا بهات, ُْٓساَاٌْ طُوضٍَ سهىَُتٌ زواٍ ُٓو زاضِوخاُْ ُْٖسٍَ ضانػاظٍ 

 ًَٓطاقٌ زَياُْوٍَ نىضز بُ عُضَب بهُْٕ باضزؤخٌ ًَٓػتا بتُقًَُٓٓوَ.
بُ بؤضىوٌْ َٔ باضزؤخٌ ًَٓطام ثًىيػيت بُ زَغتًَىَضزاٌْ بُضيتاٌْ ُٖيُ, يُوناتٍُ 

ضزٍ ضاطُياْس, سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ َُيًو ؾُيػُأل يُ ثايًعٍ غاَيٌ ضابطزوو َاؿن نى
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بًَطىَإ ُٓو َُغُيُيُ زَطؤضٍَِ بؤ ضاضضًَىَيُى ٓاؾتُوايٌ ًَْىإ نىضزْ عُضَب َػىطُض 
 بهات, غُضَضِاٍ ُٓو بُيآْاَُيُ ضُْسئ بَُئًَ زضاوَ, بُآلّ طىظضاؾتًَهٌ غًاغٌ ُْبىوَ. 

عٍ غُضباظٍ تىاْاٍ َاُْوٍَ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ نىضزغتإ زياضْانُوٍَ يُ زواٍ ثاؾُنؿٍُ ًَٖ
ين قبىَيٌ بهات سهىَُتٌ عُضَبٌ  َت, ُٖضوَٖا ُٖضطًع نىضزيَو ْاًب ًُب ْ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ ْ بُضيتاٌْ
َْس, َُُٓ  َت يُ ًٓساضٍَ  سهىَُتٌ ْاو ًُب ُبٌَ ُٓوٍَ ضؤَيًإ ٖ يُ بُغسا سىنٌُ  نىضزغتإ بهات ب

, بُآل ّ َُٖىو  )بُ َُٖيُ يإ بُ ضاغت( يُ ناتًَهسا َُٖىو وَظاضَتُناٌْ ًَٓطاقٌ ُٓو ضاغتًُ زَظأْ
خؤظطُ زَخىاظٕ ضيَههُوتٓٓاٍَُ تاظَ ُٓو بُْسَ يُ خؤ بططٍَ, نُ ًَٓطام زَغُآلتٌ بُ غُض 
َت, بُآلّ بُ َُضز, ُْتُوَخىاظَ تىْسَضَوَناٌْ عُضَب َُٖىو ُٖويًَو زَزَٕ ُٖتا  ًُب نىضزغتاُْوَ ٖ

َت بؤ نى ٌ عُضَب بٌَ ضيَههُوتٓٓاٍَُ تاظَ نَُرتئ َاؿن تًَسا ًب ُبُغتُ ُْتُوَخىاظْا ضز, بؤ ُٓو َ
زووزَيٌ ساَيُتًَهٌ ْآاضاٌَ يُ نىضزغتإ زضوغت زَنُٕ, َُُٓ يُ ناتًَهسا ُٓوإ خؤيإ بُ بُضثطغًاض 

. ُوٍَ ٓؤقطَيٌْ ضشيَِ, ضىْهُ َُُٓ بُ ُٓضنٌ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ زَظأْ ٔ يُ طُضِْا  ْاظْا
ظّ وايُ ًَٓػتا بُيآْاَُيُنٌ بُضيتاٌْ ثًَىيػتُ, نُ يُ شيَط ضؤؾٓايٌ ُٓوٍَ ثًَؿىو ثًَؿًٓا

ٖاوثًَضٌ بُيآْاَُنٍُ زيهُبًَت يُ غُض باضزؤخٌ نىضزغتإْ ضؤًُْتٌ تًَهُأل نطزٌْ ُٓو 
بُيآْاَُيٍُ ثُيىَغتُ بُ َاؿن نىضز, يُ زواٍ نؿاُْوٍَ ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ ُٓو 

ّ ُٓطُض سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ُٓو بُيآْاٍَُ ضيَههُوتٓٓاَُيٍُ زَبًَتُ غُضبُخؤيٌ ًَٓطام, بُآل
ًَُْٖٓايُ ْاوَ, نُ ثُيىَغتُ بُ نىضز يُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ ْاوبطاو, ظؤض ضاوَضِواْهطاوَ باضوزؤر 
بُ خطاثٌ يُو يًىايُ يإ يًىاناٌْ ْعيهٌ بتُقًَتُوَ, بُآلّ يُ غُض سهىَُتٌ ًَٓطاقًُ زإ بُ 

تىضنُاُْ ضُنساضَناْسا بينَ, نُ بُ ضاوٍ نًَُُٓ ضَطُظيُناٌْ وَنى ٓاؾىضٍْ نىضزْ 
 ضَظاَُْسيُوَ غُيطٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ْانُٕ. 

تًَسَطُّ نُ بُضثطغإْ ضاوزيَطاٌْ ضووزاوَنإ يًَسواٌْ ٖاوغُْط زَزَْٕ يُوناتٍُ قػُ 
زَنُٕ يُ غُض باضزوزؤخٌ ًَٓطام ُٓوَ بُ ًَٖٓس وَضزَططٕ, نُ بُضشَوَْسيُناٌْ بُضيتاًْا ضَضاو 

 يُ ُْوتْ ؾطؤنُخاٍُْ بُغسا. بهُٕ
خاوَٕ ؾهؤ َُيًو ؾُيػُأل يُو باوَضَِزايُ, ثاضاغتين سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ ططْطرتئ 
ٓاَاجنُناٌْ بُضيتاًْايُ يُ ٓايٓسَيُنٌ ضاوَضِواْهطاو. بؤيُ ثًَىيػتُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ قُْاعُت 

شن, بُثًٌَ بهُٕ, نُ ًَُُٓ يُ غُض ٓايٓسٍَ زواٍ نؿاُْوٍَ سهىَُتٌ بُضيتاْ ٌ يُ ًَٓطام ًْطُضْا
ًاضٍ ًَُُٓ بُ بٌَ ضيَههُوتٔ يُطُأل نىضز بُ طىظاضؾتًَو َاؿن ُٓوإ يُ ْاو ًَٓطام َػؤطُض بهات,  ظْا
ْ ضاويَصناضاٌْ يُ ًَٓطام سايُتًَو زيَتُزٍ ظؤض ُٓغتُّ زَبٌَ  ُٓوَ نؿاُْوٍَ ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ



 174 

َوَ بجاضيَعٍَ. 1932يُناٌْ ُٓو يًىايُ يُ زواٍ غاَيٌ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ باآلزَغيت يُ ْاوضُ ؾاخاو
ُف ُٓو ضاثؤضتاُْيُ نُ ثًَُإ طُيؿتىوَ, تىضنُنإ بُ ضاغيت يُ باضوزؤخٌ  طُضاًْ ؿاُْناٌْ ُٓو ًْ ًْ

 نىضزغتإ تًَطُيؿتىوْٕ ُْخؿُيإ ُٖيُ بؤ بُضشوَْسٍ خؤيإ. 
ٌ ٖاتين ًٓٓتًساب يُ ضاغتًسا َٔ ظؤض غُضغاَِ بُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زواٍ نؤتاي

بايُخٌ تُواو بُ َُغُيٍُ بُغتُٓوٍَ نىضزغتإ ْازات بُ ًَٓطام, بُآلّ يُ ضواْطٍُ 
طؤضاْهاضيُناٌْ ُّٓ زوايًُ بُ ثًَىيػيت زَبًِٓ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ َُبُغيت خؤٍ يُو 
َُغُيُيُ زَضبطٍَِ, ثًَؿًٓاظ زَنُّ خاوَٕ ؾهؤ َُيًو بُ ظوويٌ غُضزاٌْ ُٓو يًىايُ بهات, 
ُٓو غُضزاٍُْ بُضِيَعيإ يُ ْعيهُوَ زَبًَتُ ٖؤٍ تًَطُيؿسن يُ باضوزؤخٌ ُٓو يًىايُ, نُ باؾرتَ 
يُوٍَ يُ ضيطٍُ ُّٓ يازاؾتاَُيُوَ زَغيت زَنُوٍَ, ُٓطُض سهىَُتٌ بُضيتاٌْ َُبُغيت 
خؤٍ يُ غُض نىضزغتإ ٓاؾهطا بهات, ُٓطُض سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ًٖض ُْٖطاويَو ُْٖاوٍَ, 

ُنُ بُضَو خطاثرت زَطؤضٍَِ, ُٓوٍَ ٓاطازاضّ نىضز ُٓوإُْ سُظ يُ غًػتِ زَنُْٕ باضوزؤخ
 طىيَطِايَُيٌ ياغإْ يُ عُضَب ظياتط سُظ بُ ٓاشاوَْ َُٖيطُضِاُْوَ ْانُٕ.

َبُنإ ثًازٍَ زَنُٕ يُطُأل نىضز ُٖغيت ُٓواُْ زَوضوشييَنَ  َتىْسَضَِ عُض ُتُوَ خىاظ ُٓو ؾؿاضٍَ ْ
ٌَب عرياٌق ُي ُب تايبُت ُٓو ْىخُ ٍ ُٖغت بُ َُظَيىًٌَُت ظؤض زَنُٕ ُي زَغُآلٌت عُض ُُي ب

, ًَٖصايإ  ُُي ْ ؾجطظٌَي ٖ طُضاٌْ تًَهٌ ًْ ُتٌ ُي ثؿسَضْ باضظٕا ساُي سظْ ُب تايب الٍ ضَوْا نىضزغتإ. ُي
ضزَوّا  ُتُوَخىاٌْ عُضَب ُب ٕ تىْسضَِواٌْ ْ طُض باضزؤر ُٖضوا يُالُي َ ُٓزَؤْؼْ ضامثإ, ثًًَإ وايُ ُٓ ٌب

ُتطغٌ زَنُٕ. ُُْ غُض ُٖغيت نىضزإ باف ُٖغت ُب َ ُبُغتساضْ ؾؿاض به  ُي ناضٍ َ
ُوَ بُضضاوضِوٌْ بسَّ, بُآلّ  َٔ ْاَُوٍَ وَنى ؾاضَظا يُ ثًَؿبًين ُٖآليػاٌْ ؾؤضِفْ َُٖيطُضِْا
ْاَُوٍَ دُخت يُ غُض ُٓوَ بهَُُوَ, نُ بُٖؤٍ ؾاضَظايِ يُ ٖؤظَناٌْ باؾىضٍ ًَٓطام, ُٓطُض 

بُض نىضز يُ ْاوضُ تىْس ُبُضْا ضَوَ ُْتُوَخىاظَناٌْ عُضَب بُضزَواّ بٔ يُوٍَ ًَٓػتا زَيهُٕ ي
ؾاخاويُنإ طُيؿتىوَُ ثًَؿبًين يُ ضووزاٌْ ٓاشاوَ يُ نىضزغتإ, َُُٓف ُٓضنًَهٌ ظياتط زَخاتُ 

 نُ. غُض سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ُٖتا ُٖوَيٌ ظياتط بسات بؤ ًَُٖٔ نطزُْوَْ نؤْرتؤَيهطزٌْ باضوزؤخُ
 واشؤ

 غًذًٓط ثؿهُٓضٍ ناضطًَطٍِ يًىاٍ  ُٖويًَط

 ْىغدُيُى بؤ:
 ثؿهُٓضٍ ناضطًَطٍِ يًىاٍ غًًَُاٌْ

 ثؿهُٓضٍ ناضطًَطٍِ نُضنىى
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 بؤ: نوَيهةزي باآل، بةغدا

 28/7/1930ََيرووي  280طسْط: ذَازة 
غًَط ؾطاْػًؼ ٖاَؿطيؼ بُ زضيَصٍ يُطُأل َُيًهٌ ًَٓطامْ غُضؤى وَظيطاٌْ ًَٓطام يُ غُض 
َُغُيٍُ نىضز قػٍُ نطز, طؿتىطؤنإ دسٍ بىوْٕ ُٖضزووال بؤضىوٌْ خؤيإ ُٖبىوَ, 

 نطزؤتُوَ:دُختًإ يُ غُض ُّٓ خاآلٍُْ خىاضَوَ 
يُ يُْسَٕ بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ طؿتىطؤيإ نطزووَ زَضباضٍَ ًًٌََٖ ٓاغْٔ َُغُيٍُ  -1

زاضايٌْ ُْوت, ُٓوإ زَيًٓا ُْبىوٕ يُ ُٖقًكُتٌ ُٓو باضوزؤخُ, ضىْهُ يُ ْاو ضاثؤضتُناْسا 
 ظاًْاضٍ تًَهطرياو ُٖبىوَ.

َئًَ ُٓطُض ناض طُيؿتُ َُيًوْ غُضؤنٌ وَظيطإ يُو باوَضَِزا بىوٕ ُٖتا وَنى زَ -2
قؤْاغٌ ُٖغتًاض طؤضِيين ثًٍُ )ثؿهُٓضٍ ضؤؾٓبريٍ نىضزٍ( بؤ ثًٍُ )بُضِيَىَبُضٍ ضؤؾٓبريٍ 

 نىضزٍ(ْ نطزُْوٍَ زوو زواْاوَْسٍ ًٖض يُ َُغُيُنُ ْاطؤضٍَِ.
ثًَـ طُضِاُْوٍَ بؤ ًَٓطامْ يًَهؤَيًُٓوَ يُ ضووزاوَنإ يُ غُض ُٓضظٍ واقًع ٓاَازَ  -3

ًض غاظؾًَو بهُٕ, بًَذطُ يُو غاظؾٍُ ثًَـ ُٓوٍَ بضٌَ بؤ ُٓوضوثا يُ اليُٕ ْىضٍ ُْبىوٕ ٖ
 غُعًس بؤ نىضز نطاوَ.  
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بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ ضَؾعيإ نطزَوَ غاظؾٌ زيهٍُ ثًَؿًٓاظنطاو بؤ نىضز بهُٕ, يُ بُض  -4
 ُّٓ ٖؤياٍُْ خىاضَوَ: 

ظؾٌ ظياتط بؤ نىضز بهُٕ َُيًوْ غُضؤى وَظيطإ زَتطغٔ, ُٓطُض ْاضاض بهطئَ غا -أ
 وَظاضَتُنٍُ زَغت يُ ناضبهًَؿًَتُوَ

بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ يُو باوَضَِزإ ُٓطُض غاظؾٌ زيهُ بؤ نىضز بهطٍَ نىضز ٖاْسَزات  -ب
 زاواٍ غاظؾٌ ظياتط بهُٕ.  

ُٖضزوو سهىَُتٌ تىضنٌْ ًَٓطاٌْ سهىَُتٌ ًَٓطاقًإ ٓاطازاض نطزؤتُوَ يُ َُتطغٌ  -ز
 اظاتٌ ظياتط بُ نىضز.بُخؿًين ًُٓتً

ُٖضزووى زإ بُوَ زازًََْٔ, نُ َُغُيٍُ زاضايٌ ْابًَتُ نؤغح يُ بُضزَّ ضًَبُدًَهطزٌْ 
ُٓو بَُيًَٓاٍُْ يُ شيَط ضؤؾٓايٌ بطِياضَناٌْ نؤََُيٍُ طُالٕ بُ نىضز زضاوَ, سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ 

وؾًَىٍَ ُٓوٍَ يُطُأل غىوضَ يُ غُض دًَبُدًَهطزٌْ َُٖىو ُٓو بطِياضاُْو َاََُيُنطزٌْ ٖا
ًَٓطاقًُنإ زَنطيَت, غًَط َُٖؿطيؼ يُو باوَضَِزايُ, نُ َُساَيُ ْىضٍ غُعًس ثًَـ طُضِاُْوٍَ 
بؤ بُغسا قُْاعُت بهات بطِياضيَو يُو باضَيُوَ بسات, ضايطُياْسووَ نُ َاْطٌ ٓايٓسَ 

 زَطُضِيَتُوَ ًَٓطام.
يُ غُض َُٖيىيَػيت ُٖضيُى يُ ْىضٍ  يُ شيَط ضؤؾٓايٌ ُٓوٍَ يُ غُضَوَ ضووٕ نطايُوَ,

غُعًسْ َُيًو ؾُيػُأل زَضباضٍَ ُٓو زوو َُغُيُيُ ثًَـ طُضِاُْوٍَ ُٖضزوونًإ بؤ ًَٓطام 
 ُٓغتَُُ يُّ باضزؤخٍُ ًَٓػتا غاظؾًَو بهطٍَ دًَطاٍ ضَظاَُْسٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بًَت. 

َنايُت( بهات يُّ غُضزاٍُْ ْانطٍَ زازطا ٖاوضِيًَُتٌ دُعؿُض ثاؾا )غُضؤى وَظيطإ بُ و
بؤ نىضزغتإ, ضىْهُ يُّ باضوزؤخٍُ ًَٓػتا ٓاضَظوو ْانات, ْايُوٍَ ْاوٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ 
يُطُأل ًٖض يًَسواًَْو يُ بابُت َُغُيٍُ نىضزَوَ تًَهُأل بهات, بُآلّ بطِياض يُ غُض ُٓو 

دُعؿُض عُغهُضٍ بهُّ يُو َُغُيُيُ بؤ ًَٓىَ بُدًَسًًَََِٖ, ُٓطُض بطياضَسا ٖاوضِيًَُتٌ 
طُؾتٍُ بؤ نىضزغتإ زَبٌَ ظؤض وضيابشن يُ ُٖض ثطِوثاطُْسَيُى يإ قُْاعُت يُالٍ ُْٖسيَو, 
نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بُ ؾًَىَيُى يُ ؾًَىَنإ ٖاٌْ بعاظٌ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ بسات بؤ 

 بهات.  ٓاشاوَ ْاُْوَ, بُؾًَىَيُى سهىَُتٌ ًَٓطاقٌْ تىضنًاْ ًَٓطإ ؾُضَُظاض
 

 (36بطوغهٍُ شَاضَ )

 زاُْيُى بؤ خاوَٕ ؾهؤ َُيًو ؾًًََس
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وةزطرياوة، نة زاوَيرنازي بةزيتاْي ية  1930ي ئابي 18ية زاثؤزتي 
 وةشازةتي ْاوخؤي ئَيساقي ئاَادةي نسدووة.

ًَىيػتُ ضٌ بهطٍَ غىوزٍ ْابٌَ, ططْط ُٓوَيُ َُٓطؤ برينطزُْوَ يُوٍَ نُ ث -5
بريبهُيُٓوَ يُ غًاغُتًَو بؤ ًَٓػتاو ٓايٓسٍَ نىضزغتإ, بريٍ خؤَإ بُ غُض زوو َُغُيٍُ 
ططْط زابططئ: يُنًَُإ بُ ظَبطٍ ًَٖع نىضز غُضنىت زَنُئ زووًََإ بُ ٖؤٍ َُٖيىيَػيت 

, ثًَىيػتُ يُو بُيآْاَُ غًاغًًٍُ ْىضٍ غُعًس باف غُضجنٌ ُٓوإ بُالٍ خؤَاْسا ضازَنًَؿشن
ضازَيطُيًَُْت ثؿتطريٍ بًَت بؤ نىضز, ٖؤناضَناٌْ ثًَؿرت ٓاَاشٍَ ثًَسضا, بُ غُضجنطانًَؿاٌْ 
نىضز بؤ زؤغتايُتٌ غُضنُوتىوتطَ, ضىْهُ غُضنىتهطزٕ ٓاناًََهٌ ْابًَت, يُطُأل ُٓوَزا 

غجٌ ظؤضٍ يُ ثًَؿُ, بُآلّ دًَططَوٍَ ًُْ, ططتُٓبُضٍ غًاغُتًَهٌ يُودؤضَ ٓاغإ ًُْ, نؤ
ُْٖطاوٍ يُنُّ دًَبُدًَهطزٌْ ُٓو بَُيًَٓاُْيُ, نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُ نىضزٍ زاوَ, َُُٓف 
بُ ضووْهطزُْوٍَ ٓاؾهطاٍ ُٓو ضيَىؾىيَُٓ باؾاٍُْ سهىَُت زَيططيَتُبُض, يًَطَزا بؤ ظنىُْ 

ٓاؾهطاٍ نطز, ثًَؿًٓاظّ وايُ زَبٌَ ضووٕ  ياغاٍ ظَإ, نُ دًَططٍ غُضؤى وَظيطإ ثًَؿًٓاظْ
بهطيَتُوَْ غطيَتُ دًَبُدًَهطزُْوَ, زَبٌَ ثُيُ بهطٍَ يُ زاَُظضاْسٌْ ياضيسَزَضيهٌ بُضِيَىَبُضٍ 
طؿيت نىضز, يُ وَظاضَتٌ ْاوخؤ وَى ٓاطازاضّ بُؾًَهٌ تايبُت بُ وَضطًَطِاٌْ نىضزٍ يُو 

يٌ َُٖىو ُٓو بَُيًَٓاٍُْ بُ نىضز زضاوَ دًَبُدٌَ وَظاضَتُ نطاوَتُوَ, بُآلّ زَبٌَ بُ خًَطا
بهطٍَ. ُٖوضَٖا ثًَؿًٓاظ زَنُّ زاوا يُ َىتُغُضيؿٌ يًىا نىضزَنإ بهطٍَ ثًَطٍُ خؤيإ يُالٍ 
غُضؤى ٖؤظَنإ بُناضبًَٗٓٔ ُٖتا باوَضِ بهُٕ, نُ سهىَُت بُضْاَُو بَُيًَين تاظٍَ ُٖيُ يُ 

ضاوَ. زووباضَ دُخت يُ غُض ُٓو خاَيُ زَنَُُوَ, نُ بُضشَوَْسٍ نىضزْ َاؾُناًْإ ثاضيَع
ثًَىيػتُ ياغاٍ ثًَؿًٓاظنطاوٍ ظَإ ثًازَبهطٍَْ نىضز ٓاطازاض بهطيَتُوَ يُ بايُخٌ ُٓو 
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ُْٖطاوَ, نُ زَغتهُوتًَهٌ طُوضٍَ سهىَُتُ بؤ نىضز, زَبٌَ َىتُغُضيؿٌ نُضنىىْ ُٖويًَط 
نىضزَناٌْ يًىانإ ُْنُوُْ شيَط ناضيطُضٍ ثُيىَْسٍ بُ ًَٖعٍ خؤيإ يُطُأل غُضؤى ٖؤظَ 

ضاطُياْسٌْ زش, نُ يُ غًًَُاًُْوَ ٓاضاغتُ زَنطٍَ. غُباضَت بُ َىتُغُضيؿٌ غًًَُاٌْ, نُ يُو 
ناتُزا َُٖىو ُٖوَيُناٌْ خؤٍ خػتؤتُ طُضِ بؤ البطزٌْ َُتطغًُنإ ُٖتا باضوزؤر بطُضِيَتُوَ 

نُ زاواناضيُناٌْ طُيؿتؤتُ نؤََُيٍُ طُالْٕ باضٍ ٓاغايٌ خؤٍ. زَبٌَ زَيًٓا بهطيَتُوَ, 
ثابُْس بُ ًَُٖين بًَت ُٖتا وَآلٌَ يُ نؤََُيٍُ طُالُْوَ بُزَغت زَطاتُوَ. ُٖض ناتًَو 
نؤََُيٍُ طُالٕ وَآلَُناٌْ ْاضزَوَ )خىاظياضئ ُٓو وَآلَُ بُزَيٌ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بًَت(, 

ٕ ٖاوناضٍ يُطُأل سهىَُتٌ ًَٓطاقًسا بهات, ُٖوَيٌ ظياتط بسضيَت بؤ ُٓوٍَ نىضز قُْاعُت بهُ
ًُٓتًاظاتٌ ظياتطٍ ُْتُوايُتٌ ٖاوناض زَبًَت بؤ البطزٌْ َُتطغًُناٌْ نىضز, بُآلّ ْابٌَ َاؿن 

 نىضز ضوخػاضٍ دًابىوُْوٍَ ثًَىَ بًَت يإ الواظٍ بساتُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ. 
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 بةغدا –ْوضيٓطةي ْوَيٓةزي باآلي بةزيتاْي ئَيسام 

  1930ي ئةيًويي 26
 ية: نةيٗإ نوزٕ واييظ زاوَيرنازي وةشازةتي ْاوخؤ

 
 بؤ: هؤزد .ب. ع. باضفطود، وةشازةتي كازوبازي داطريطةكاى هةندةى

ؾُضَؾُُْسّ  1930ٍ ُٓيًىيٌ 16(ٍ بُضواضٍ 1بؤ تُواونطزٌْ ضاثؤضتٌ ثًَؿىوٍ شَاضَ )
 ُٓو ُٖواَيُتإ بسٌَََ, نُ وَنى زَبًٓطٍَ ُٖتا ًَٓػتا باضوزؤخٌ نىضزغتإ ًَُُٖٓ.

نُؽ  200ططْطرتئ ضووزاوٍ ُّٓ زوو ُٖؾتٍُ زوايٌ طُيؿتين ؾًَذ َُػنىزَ يُطُأل  -2
ُ ْاو يُ اليُْططاٌْ يُ ًَٓطاُْوَ بؤ ْاو خانٌ ًَٓطام, ُٖض نُ يُ ضيَطٍُ غٓىوضٍ ثًَٓذىيُٓوَ ٖات

خانٌ ًَٓطاقُوَ بابا عُيٌ نىضٍِ ْاضزَ غًًَُاٌْ بؤ ُٓوٍَ زَغُآلتساضإ ٓاطازاض بهاتُوَ, نُ 
زَيُوٍَ بؤ غُضَخؤؾٌ يُنًَو يُ غُضؤى ٖؤظَنإ بضًَتُ ثؿسَض, َُُٓ يُ ناتًَهسا بطا 
طُوضَنٍُ عُباغٌ َُػنىز ٓاغا ثًَـ غاَيًَو يُنًَو يُ نىضَِناٌْ ثًَـ َاوَيُى َطزووَ, 

اضزٌْ بابا عُيٌ بؤ غًًَُاٌْ ثًَىيػت بىوَ, بُآلّ بَُيطٍُ ًْاظثانٌ بىوَ, يُطُأل ُٓوَزا بابا ْ
 عُيٌ نىضَِ طُوضَيُتٌ بُآلّ يُ نىضَِناٌْ زيهٍُ غُْطًٓرت ًُْ.

ٍ ُٓيًىٍ يُنًَو يُ نىضَِ 18بُ ثًٌَ ُٓو ُٖواآلٍُْ طُيؿتىوٕ, ؾًَذ َُػنىز يُ  -3
اضَناٌْ يُ طىْسٍ ثريإ بُدًًََٗؿتىوَ, زََئًَ َاوَيُى يُ َاَُناٌْ يُطُأل ُْٖسٍَ يُضُنس

ٍ ُٓيًىٍ بُضَو ضاًُْ 20طىْسٍ )عًػاوا(ٍ  غُض غٓىوضٍ ْعيو بُ )َاوَت( َاوَتُوَ, يُ 
ًٌَ يُ  25ُٓويٌَ بُدًًََٗؿتىوَ, بُثًٌَ زوا ضاثؤضت ًَٓػتا يُ ْاوضٍُ ضاًُْ يُ ؾىًَْهُ 

 باؾىضٍ ضؤشُٖآلتٌ ضاًُْوَ زووضَ.
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بابا عُيٌ بُضَو بُغسا نُوتُ ضٍَ, زَيُوٍَ بؤ خىيَٓسٕ ثُيىَْسٍ بُ نؤيًصٍ ؾُنتؤضيا  -4
 يُ ُٓغهُْسَضيُ بهات.

غٌَ يُ ُٖآلتىاٌْ زوانطاو يُاليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقًُوَ, نُ يُ ضاثؤضتٌ ثًَؿىو بطِطٍُ  -5
ُ ْاو خانٌ ٓاَاشََإ ثًَسا يُطُأل ؾًَذ َُػنىز ٖاتىوُْت 1930ٍ ُٓيًىيٌ 17ٍ بُضواضٍ 6

 ًَٓطاقُوَ.
ٍ ُٓيًىٍ يُ ضيَطٍُ ٓامساًُْوَ بُ ْىغطاوٍ ًَٖصا )ُٓيبإ(, نُ بُ ؾًَىٍَ ناتٌ 18يُ  -6

يُ دًاتٌ َىتُغُضيـ ناضزَنات, ؾًَذ َُػنىزٍ ٓاطازاض نطزؤتُوَ, بُ ظوويٌ خانٌ ًَٓطام 
ٍ غىثاٍ ًَٓطاقًـ بُدًَبًًٌََْٗ بطُضِيَتُوَ ؾىيَين خؤٍ يُ ًَٓطإْ غٌَ ُٓؾػُضَ ُٖآلتىوَنُ

ضازَغيت سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بهاتُوَ, بُ ثًٌَ ظاًْاضٍ َٔ يُو وَآلَسا ْىغًبىوٍ, نُ ُٓو 
ًَٓػتا بُضِيَىَيُ بؤ ثؿسَض, ُٓو غٌَ ُٓؾػُضٍَ بامسإ نطز يُطَُيًساْشن, بُآلّ ُٖتا ًَٓػتا ًٖض 

 ْىغدُيُنِ يُو ْاَُيُ ُْزيىَ.
َُٖيىيَػيت غًاغٌ غُضؤنُناٌْ ثؿسَض تٌَ  وا زيَتُثًَـ ضاو ؾًَذ َُػنىز بًُوٍَ -7

بطات, نُ ظياتط يُ ًْىَيإ ثؿتطريٍ يُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌْ ًْىَنٍُ زيهُ ثؿتطريٍ يُ بعاظٌ 
ُْتُوايُتٌ نىضزٍ زَنُٕ, بُآلّ َُٖىويإ زَياُْوٍَ ثُيىَْسيإ يُطُأل ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ يُ 

 ًَٓطاقسا ُٖبٌَ. 
طًَطٍِ يُ غًًَُاًُْوَ طُيؿتُ َُٖيُظُ, يُوٍَ دُعؿُض ٍ ُٓيًىٍ ثؿهُٓضٍ ناض22يُ  -8

ثاؾا ضاوٍ بُ غُضؤنُناٌْ ُٖوضاَإ زَنُوٍَْ ثًًَإ ضازَطُيٌَُْ, نُ ُٓو زاواناضياٍُْ نىضز 
طُيؿتؤتُ يُْسَْٕ وضيايًساٌَْ يُ غُض ُٓو ُٖواآلٍُْ بُ زضؤ يُ غُض َُبُغيت سهىَُتٌ 

 طؿتىطؤيُنُ بٌَ غىوز زَبٌَ. بُضيتاٌْ بآلوزَنطيَتُوَ, وازياضَ ُٓو 
ُٓػنُز ؾُؾًكٌ َىتُغُضيؿٌ تاظٍَ غًًَُاٌْ ضىوَ ثؿسَض, يُوٍَ غُضؤى ٖؤظَنإ ظؤض  -9

 ضيعٍ يًَسَططٕ.
سُثػُ خاٌْ ُْقًب خًَعاٌْ ؾًَذ قازض, يُنًَهُ يُو نُغاٍُْ واشٍْ يُ غُض ُٓو  10

اّ ثُيىَْسٍ ُٖبًَت بُو ناضَ زاواناضياُْ نطزووَ, نُ بؤ نؤََُيٍُ طُالٕ ضىوَ, يُوباوَضَِز
تًَهسَضاٍُْ يُ ناتٌ َُٖيبصاضزُْناٌْ ُّٓ زوايًُ يُ غًًَُاٌْ ضوويسا, بُ يُنًَو يُ ْاسُظَ 
وضيايُناٌْ سهىَُتٌ عُضَبٌ زَشًََطزضيَت, بَُيطُّ ظؤض يُ بُضزَغتسإ, ُٓوَ زَطُيٌَُْ ُْى 

 ًَٓػتاٍ نىضزيُتًُْا خًَعاٌْ ؾًَذ قازضَ, بَُيهى ُٓقًٌ بعويَُٓضٍ بعاظٌ 
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ُٓوٍَ بُ الٍ ًَٓىَوَ ْاَؤيُ, ُٖتا ًَٓػتا ضيَطُ بُ ؾًَذ َُػنىز زضاوَ, بًَتُ ْاو  -11
خانٌ ًَٓطامْ ًٖض ضيَىؾىيًََٓو ُْطرياوَتُبُض بؤ ططتٔ يإ ْاضاضنطزٌْ بُ طُضِاُْوَ بؤ خانٌ 

 ًَٓطإ, َُُٓف زَطُضِيَتُوَ بؤ:
اضَغُضٍ نًَؿٍُ نىضز بُ ؾًَىَيُنٌ غُضَنٌ َٔ بُ بُضزَواٌَ زانؤنًهاض بىوّ, نُ ض -أ

ُٓضنٌ سهىَُتٌ ًَٓطاقًُ, َُٓطؤ غًاغُتٌ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام يُوَزا نىضت ٖاتىوَ, 
يُوناتُيسا باضزؤخُ ٓاَيؤظ بىو, يإ غىثاٍ ًَٓطاقٌ ُْيتىاًْىَ نؤْرتؤَيٌ نىضز بهات يإ 

اوَتُوَ ُٖتا زَغتجًَؿدُضٍ بهات يُ ٖاوناضٍ بهات, بؤيُ ًَٓػتا ناضوباضَنإ بؤ غىثا َ
 َاََُيٍُ يُطُأل ؾًَذ َُػنىزْ ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىئ بؤ بُزوازاضىوٌْ ضووزاوَنإ.

ٓاغإ ًُْ َُٖيىيػيت طىجناو زشٍ ؾًَذ َُػنىز بططيتُبُض, ضىْهُ ُٓو ًَٓػتا  -ب
ع زشٍ ُٓو ضاالنًُناٌْ يُ ْاوضُ غٓىوضيُنإ ثىخت نطزؤتُوَ, يُ ساَيُتٌ ٓاَازَنطزٌْ ًَٖ

زَبٌَ غٓىوضٍ ًَٓطإ ببُظيَٓٔ, ثؿسَضيـ ْاوضُيُنٌ ؾاخاوٍ غُختُْ بُ تُواوٍ يُ شيَط 
يُ  100زَغُآلتٌ سهىَُتسا  ًُْ, بُ تًُْا ًَٖعٍ ثؤيًؼ ْاتىاٌَْ ضاضَغُضٍ ٓاضيؿٍُ خؤٍْ 

ىٍ ضُنساضَناٌْ بهات, ْاضزٌْ ًَٖعيَهٌ طُوضَ يُّ ناتُزا بؤ ْاوضٍُ ثؿسَض, بًَطىَإ ثُؾًَ
زَخاتُ ْاوضُنُو باضٍ خُظيَُٓ قىضؽ زَنات, بُ ضاٍ َٔ ثًَىيػتُإ بُ ًَٖعيَهُ يُ زوو 
ؾُغًٌ نَُرت ُْبٌَ, ْاضزٌْ ًَٖعٍ بضىى َُبُغت ْاثًَهٌَ, بُ ضيَطٍُ ضُْس ؾطؤنُيُنُوَ 
نؤْرتؤَيٌ ؾًَذ َُػنىز زَنطٍَ, بُآلّ ططؾت ُٓوَيُ ؾىيَين ؾًَذْ اليُْططاٌْ زياض ًُْ, ؾًَذ 

جنٌ زوشَٓهاضٍ خؤٍ بُزياضْاخات ُٖتا ببًَتُ ٓاَاجنٌ ضَواٌْ ًَٖعَناظنإ, بؤيُ ثُْا بطزُْ ٓاَا
 بُض ضُى  غُضَضاٍ ُٓوٍَ يُ بطِطٍُ شَاضَ )أ( باؽ نطا ظيازضَوٍ تًَسايُ. 
 )وَضطًَطٍِ عُضَبٌ ُْيتىاًْىَ الثُضٍَِ زوايٌ ُّٓ بَُيطُْاَُيُ ببًينَ(
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No، E 855/31/93 

 داوانازييةناْي نوزدي ئَيسام
 1931ي َازضي 4

 وةشازةتي دةزةوةي بةزيتاْي
بة زَيٓوَايي ضةعادةتي وةشيسي دةزةوة، يازيدةدةزي وةشيس 
دَيخؤغة بةوةي ْوضخةيةى يةّ داوانازياْة بَٓيسٕ بؤ يازيدةدةزي 

 وةشيسي نازوبازي داطريطةنإ.
وي ضًَيُاْي، بسوضهةيةى ية: تؤفيل وةٖيب، َوتةضةزيفي ثَيػو

 عةَيدي خاْةْػنيء ْوَيٓةزي غةزعيء زاضجَيسدزاوي َيًًةتي نوزد
 

 بؤ: وةشيسي دةزةوة، داونهغ ضرتيت، هةندةى.

 وةشيسي بةزيص

بُثؿتبُغسن بُو ياغايٍُ نُ ُْوَناٌْ ًًًَُتًَو نُغًَو ضازَغجًَطئَ بُ ْىغًين زاواناضٍ 
َيطُْاَاٍُْ ٖاوثًَض ضَواُْ بهُّ, ُٖتا بؤ نؤََُيٍُ طُالٕ, ؾُضؾُُْسّ ُٓو زاواناضٍْ بُ

بُضِيعتإ ٓاطازاضبْٔ يُالٍ خؤتاُْوَ بًًَٓطٕ بؤ غُضؤنٌ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتساب, بؤ ُٓوٍَ 
 يُ نؤبىوُْوٍَ ٓايٓسَ يُ َاْطٌ سىظَيطإ غُيطٍ بهات. 

ُٓضٍ بُضِيَعتإ زَتىأْ يُو بَُيطاٍُْ ٖاوثًَض بُو ُٓجناَطرييُ تًَبطُٕ, نُ ًَُُٓ ْىيَ
ؾُضعٌْ ضاغجًَطزضاوٍ ًًًَُتٌ نىضزئ يُ نىضزغتاٌْ باؾىض, نُ َُٓطؤ بُؾًَهُ يُ ًَٓطام, 

ُٖظاض نُغُو بُ ْاوٍ نؤََُيُوَ ضووتإ تًَسَنُّ, َُُٓ يُ ناتًَهسا  800شَاضٍَ زاًْؿتىاٌْ 
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ثًَؿرت ضاغتُوخؤ ْىغدُيُنِ بؤ غُضؤنٌ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتًسابْ ْىيَُٓضٍ باآلٍ 
 تاٌْ يُ ًَٓطام ْاضزووَ.بُضي

 زَيػؤظتإ

 واشْ: تؤؾًل وَٖيب

 ْاوًْؿاٌْ ًَُٖؿُيٌ, طُضَِنٌ ُٓيػُْو , بُغسا

 
 ْاوٍ يًػيت ٖاوثًَض

ٍ 19ْاَُيُنٌ ٓاضاغتُنطاو بؤ غهطتًَطٍ طؿيت نؤََُيٍُ طُالٕ, بُ ًََصووٍ  -1
 .1931ًْػاٌْ, 

 ْاَُيُى بؤ غُضؤنٌ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتساب. -2

 ٍَُ بُضِيَع ْىيَُٓضٍ باآل يُ ًَٓطام. ْىغدُيُى يُ ْا -3

 ْاٍَُ تُخىيًَهطاوٍ عًَُس تؤؾًل وَٖيب يُ اليُٕ ًًًَُتٌ نىضزَوَ. -4

ُٓو زاواناضياٍُْ نىضز يُ نىضزغتاٌْ باؾىض ثًَؿهُؾٌ نؤََُيٍُ طُالٌْ نطزووَ  -5
 يُطُأل ثاؾهؤنإ.

 ضَخُٓو ثىضَُيهطزُْوٍَ وتاضَنٍُ ًَذُض يىْط يُ دًَٓـ. -6

 سًعبٌ خؤيبىوٕ بؤ تؤؾًل وَٖيب. ْاٍَُ ثؿتطريٍ -7
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 1931ي ْيطاْي 19بةيسوت 
 بؤ: ضةزؤني ييرْةي ٖةَيػةيي ئيٓتيداب

 نؤَةَيةي طةالٕ. جَٓيف
 بةِزَيصاى

 ئاماذة بة زاثؤزتي هيرنةي يةميػةيي ئيهتيداب. كؤمةَهةي طةالى.

سواُْناٌْ ًََذُض يىْط ْىيَُٓضٍ ؾُضَؾُُْسّ ْىغدُيُنتإ يُو غُضجناٍُْ خؤّ يُ غُض يًَ
ضَمسٌ زَوَيُتٌ ًٓٓتًسابهطاو, نُ يُ نؤبىوُْوٍَ ْؤظزٌََُٖ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتًساب نُ 

 يُ دًَٓـ يُ غُض باضوزؤخٌ ًَٓطام بُغرتا بؤ بًَٓطّ.  1930يُ 
بُ ثؿتبُغسن بُو بَُٓاياٍُْ نؤََُيٍُ طُالٕ زايطِؾتىوَ, ْىغدُيُنٌ ُٓغًٌَ ُٓو 

اَاُْ زًََْطّ بؤ وَظيطٍ ناضوباضٍ زَضَوَ يُ يُْسَْٕ ْىغدُيُى زًََْطّ بؤ ْىغًٓطٍُ بَُيطُْ
ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام, يُطُأل ٖاوثًَضٌ ْاَُيُنٌ تُخىيًهطٕ بؤ َٔ, نُ بؤ 

 ُٖظاض نُغُوَ قػُ زَنُّ. 800ٓاطازاضيتإ بُ ْاوٍ 
ُوٍَ يًصٍُْ ًٓٓتًساب, نُ بطِياضَ يُ َتُاُّْ ثًَتإ ُٖيُ, ْاَُنُّ بًَٓطٕ بؤ نؤبىوْ

سىظَيطاٌْ ُّٓ غاأل ببُغرتٍ, طُيُنُّ ؾُضَؾُُْسٍ نطزووّ, نُ بُ ْاوٍ ُٓواُْوَ قػُ بهُّ, 
زاوايإ يًَهطزّ ٓاطازاضتإ بهَُُوَ, نُ ضيَعٍ ظؤضيإ زَبطِيىَ, بؤ َُٖىو ُْٓساَاٌْ يًصٍُْ 

 ُّ. ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتًساب غُباضَت بُ طُيُ ظوَيًًُهطاوَن
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ُٓطُض نؤََُيٍُ طُالٕ يُ ُٖض نؤبىوُْوَيُنٌ ٓايٓسٍَ خؤٍ ٓاَازَبىوٌْ َٔ يإ زوو 
ْىيَُٓضٍ زيهُ وَنى ْىيَُٓضٍ طُيٌ نىضز بُ ثًَىيػت زَظاٌَْ, ًَُُٓ ٓاَازَئْ وَآلٌَ َُٖىو 

 ثطغًاضيَو زَزَيُٓوَ نُ ُٖبًَت.
 

 زَيػؤظتإ
 ْعًَُس تؤؾًل وَٖيب َىتُغُضيؿٌ ثًَؿىوٍ غًًَُاٌْ

 ْىيَُٓضٍ تُخىيًهطاوٍ ًًًَُتٌ نىضز يُ ًَٓطام,
 ْاوًْؿاٌْ ًَُٖؿُيٌ: تؤؾًل وَٖيب

 طُضَِنٌ ُٓيػُْو. بُغسا
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 1931ي ئاشازي 14
وةزطَيِساْي َةشبةتةي تةخويًهسدْي تؤفيل وةٖيب بؤ ئةوةي بة 

 ْاوي نوزدي ئَيساقةوة قطة بهات.
َ, عًَُس تؤقًل وَٖيب َىتُغُضيؿٌ ثًَؿىوٍ ًَُُٓ نُ يُخىاضَوَ واشؤَإ نطزوو

غًًَُاٌْْ زاًْؿتىوٍ ًَٓػتاٍ بُغسا ضازَغجًَطئ ْىيَُٓضايُتٌ ًَُُٓو ْاوضُْ ٖؤظَنإ بهات, 
يُ َُٖىو ُٓو َُغُالٍُْ ثُيىَغتُ بُ ثًَؿهُؾهطزٌْ زاواناضٍ نىضز بؤ نؤََُيٍُ طُالٕ, 

زَويٌ نُ ثُيىَْسٍ بُ َاؿن نىضزَوَ  بُو غًؿُتٍُ زَغُآلطنإ ثًَساوَ, يُ ُٖض ثًَطُيُنٌ
ُٖبًَت يُ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتًسابْ ُٓجنىٌَُْ نؤََُيُ بُ ْاوٍ َُٖىواُْوَ قػُ 
زَنات, يُ طؿتىطؤْ نؤبىوُْوَنإ زَتىاٌْ ْىيَُٓض يُ دًاتٌ خؤٍ ضَواُْ بهات, يُطُأل َُٖىو 

يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ  ٓاغتُ ضَمسًُناٌْ زيهٍُ نؤََُيُْ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ بُضيتاٌْْ
ًٓٓتسابْ ُٓو ناضَُْساٍُْ ْىيَُٓضايُتٌ اليًَُْهٌ زَويٌ زَنُٕ, يُطُأل َُغُيٍُ 

 زاواناضيُنإْ بابُتُناٌْ زيهٍُ ثُيىَغت بُو َُغُيُيُ.
بُ ْاوٍ َُٖىو ضشنْ تىيَصَناٌْ ًًًَُتٌ نىضز, نُ ْىيَُٓضايُتًًإ زَنات ٓاَازَيُ بؤ 

وَٖبًٌ يُ دًاتٌ طُيٌ نىضز يُطُأل وَظاضَتٌ زَضَوٍَ يإ ثُغٓسنطزٌْ ُٓو خاآلٍُْ تؤؾًل 
ُٖض وَظاضَتًَهٌ زيهُ يإ ُٖض نُغًَو نُ ْىيَُٓضايُتٌ اليًَُْهٌ زَويٌ بهات بؤ َُغُيٍُ 

 زاوناضيُنإ بُ ْاوٍ ًَُُٓوَ واشؤٍ يُ غُض بهات.
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نة  -َيسامئَيطتا بةغَيهة ية ئ –"داوانازي طةيي نوزضتاْي باغوز 
دةياْةوَي نوزد ية ضايةي ضةزؤنايةتي  ئَيسام خودَوختازي 
خؤجَييةتي ٖةبَيتء ئاشاد بَيت ية َايف شَإء زؤغٓبرييء ثةزةثَيداْي 

 نؤَةآليةتيء ئابووزيء زشطازي بَيت ية ضةوضاْةوةء ديهتاتؤزيةت"
 ْوَيٓةزايةتي نوزد ية ئيدازةء ثةزيةَاْي ئَيساقي. 

مساًْسا ضؤَيٌ ططْطٌ ُٖبىوَ يُ ًٓساضٍَ واليُتٌ بُغطاو بُغساو نىضز يُ غُضزٌََ عى
َىغأل, ًَٓػتا شَاضَيُنٌ ظؤضٍ ًٓساضيُ خاوَٕ تىاْاناٌْ نىضزٍ غُضزٌََ عىمساٌْ بُ 
بُضزَواٌَ زاوا زَنُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ناضيإ ثٌَ بػجًَطيَت, نُضٌ وَآلًَإ ْازضيَتُوَ. 

ثًَساضىوُْوَ بُ ضؤَيٌ ًٓساضيُناٌْ نىضز يُ ضؤشاٌْ عىمساٌْ  زَتىاْشن بؤ زَيًٓايٌ يُو َُغُيُيُ
غُضزاٌْ تؤَاضَناٌْ وَظاضَتٌ ْاوخؤ بهُئ, بُآلّ غًاغُتٌ ًَٓػتا سهىَُتٌ عُضَبٌ 
ًَٖىاف ًَٖىاف زَيُوٍَ شَاضٍَ نىضز يُ ثايُ ناضطًَطِيُنإ نُّ بهاتُوَ. ُٖتا ًَٓػتا 

بُضِيَىَبُضايُتًُناٌْ سهىَُتسا َاوٕ بُ  ناضبُزَغتُ بُ تىاْاناٌْ نىضزْ ُٓواٍُْ يُ
بُضزَواٌَ يُ ثاؾُنؿُزإ, ضىْهُ زَضؾُتًإ ثًَٓازضيَت ثطؤظُ بُ زآًَٖاٌْ خؤيإ بهُٕ. 
َاوَيُنٌ نىضتُ سهىَُتٌ عُضَبٌ يُ ًَٓطام ُٓو َُبُغتٍُ ًَٖٓاوَتُ زٍ, نُ ًٓساضاتٌ خؤٍ 

ٌ سهىٌَ ْابًين, ُٖوضَٖا سهىَُتٌ يُ نىضز ثاى بهاتُوَ, بؤيُ ًَٓػتا نىضز يُ ًٖض ثايُن
ًَٓطاقٌ زَيُوٍَ ؾُضُْٖطٌ نىضزٍ نح بهاتْ ُْيَُيًٌَ ضؤؾٓبرياٌْ نىضز بُزياضبهُوٕ, يُ 

 زوَاًٖسا غًاغُتٌ سهىَُتٌ عُضَبٌ ُٓوَيُ طُيٌ نىضز ثانتاو بهات.
ٌْ بؤ ظنىُْ ُٓطُض غُيطٍ بُْسَناٌْ ياغاٍ ثًَؿًٓاظنطاوٍ ظَإ بهُئ ْىغطاوَ, زاَُظضاْس

"ُٓو ناضَُْساٍُْ نىضزٍ زَظأْ"  يُ دًاتٌ ُٓوٍَ بُ نىضزٍ بٓىغٔ يإ "زاَُظضاْسٌْ 
ناضَُْسٍ بُ ضَطُظ نىضز", بُآلّ غُضباضَت بُو ُْٓساظَيٍُ طىايُ ناضَُْساٌْ نىضز يُ 
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زَضَوٍَ نىضزغتإ ُٖيُ ظيازضَِوٍ ظؤضٍ تًَسايُ. بُ ضاغيت شَاضَيُنٌ نُّ ناضَُْسٍ نىضز يُ 
ضبًُناْسا ُٖيُ, بُآلّ يُ بُٓضَِتُوَ زوضخػتُٓوٍَ ُٓواُْ يُ ْاوضُ نىضزَناُْوَ بؤ ْاوضُ عُ

( بُضِيَىَبُضٍ طؿيت سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ًٖضًإ 20ؾىيَُٓ زووضَ زَغتُنإ بُ ٓاَاْر طرياوَ. )
نىضز ْشن. ًٖض ناضبُزَغتًَهٌ ثًُ باآل يُ سهىَُتٌ بُغسا نىضز ًُْ, بًَذطُ يُ زوو غٌَ 

بًَت يُ وَظاضَتٌ ُٓوقاف, ًٖض نىضزيَو يُ ثًَطُ زيبًؤَاغًُناْسا ًُْ. يُ ضاغتًسا نُغًَو ُْ
 8ُْٓساٌَ ثُضيَُإ  88ضيَصٍَ ْىيَُٓضاٌْ نىضز يُ ثُضيَُاٌْ ًَٓطاقٌ ْازاطُضاُْيُ. يُ نؤٍ 

 ْىيَُٓضيإ نىضزٕ, َُُٓف بُ بُضاوز يُطُأل شَاضٍَ نىضز يُ ًَٓطاقسا ظؤض نَُُ.
 

 شماى

ٍ زَطُضِيَتُوَ بؤ ططوثٌ )ٓاضٍ( ظَاُْنإ, ًٖض ؾتًَو ْايبُغتًَتُوَ بُ ظَاٌْ ظَاٌْ نىضز
عُضَبٌ, نُ يُ ططوثٌ )غاٌَ(ٍ ظَاُْنأْ, ُٓطُض عُضَب تىاًْبًَيت يُ غىضياو ًَػط 
ظَاٌْ خؤٍ بُ غُض ُْتُوَ ْاعُضَبُنإ بػُثًيَنَ, ُٓوَيُ يُ نىضزغتإ ُٖتا ًَٓػتا 

ًسإ )ٓاؾىوضٍْ نًسإ يُ ضَضَُيُنُ ٓاضاَشن( بُ ظَاٌْ خؤيإ ُْيًَٗؿتىوَ نىضزْ ٓاؾىضٍْ ن
قػُ بهُٕ, ُٓطُض خىزَىختاضٍ بُ نىضز ُْزضٍَ يُ ٓايٓسَ سهىَُتٌ عُضَبٌ ًَٖىاف ًَٖىاف 

 بُ ضيَطٍُ ثُيىَغتهطزٕ زَغت زَططٍَ بُ غُض ؾىْاغٌْ نىضزْ ظَاٌْ عُضَبٌ زَغُثًَينَ.
سا يُ َُضِ غًاغُتٌ سهىَُتٌ عُضَبٌ, بُ تًُْا طُوضَتطئ بَُيطٍُ ُٓوٍَ ٓاَاشََإ ثًَ

ضيَطٍُ زاوَ ظَاٌْ نىضزٍ يُ يًىاٍ غًًَُاٌْ بُناضبًَٗٓطيَت, يُطُأل ُٓوَزا نىضز يُ يًىاٍ 
َىغأل ظؤضَ, ظَاٌْ عُضَبٌ بؤ بُناضًَٖٓاوٕ, ظَاٌْ عُضَبٌْ تىضنٌ زوو ظَاٌْ باوٍ يًىاٍ 

اضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ نىضزٍ زاوَ, سهىَُت بُ نُضنىنٔ, ظؤض بُ نٌَُ يُ ُٖويًَط زَضؾُتٌ بُن
تُواوٍ قُظا نىضزَناٌْ زيايٍُ يُ بُناضًَٖٓاٌْ ظَاٌْ نىضزٍ ثؿتطىٍَ خػتىوَ, بُ عُضَبٌ 
بُ تًُْا ظَاٌْ ضَمسًُ, ًََذُض يىْط يُ نؤبىوُْوٍَ تؿطيين زووٌََ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ 

اليُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقًُوَ ًٓٓتساب يُ غُض ُٓو بابُتُ ٓاَاشٍَ زاوَ, نُ ياغاٍ ظَإ يُ
 زَضضىوَ, تًُْا خؤأل نطزُْ ضاوْ خؤالزاُْ يُ َُغُيُيُنٌ بُٓضَِتٌ.

 
 كورد عةرةب نني -1

ُٓوَ ضاغتًُنٌ ساؾا َُٖيُٓططَ, نُ نىضز عُضَب ْشن, طىَاٌْ تًَسا ًُْ نىضز َػىَيُأْ, 
نُ زََاضطريٕ, بُآلّ بُآلّ َػىَيُاًُْتٌ ُٓوإ دًاواظَ يُطُأل عُضَبُنإ, بُ تايبُت ؾًعُنإ 
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نىضز زََاضطري ْشن, نىضز وَنى ُٓوضوثًُنإ ٓاظازرنىاظٕ, بؤ ظياتط زَيًٓابىوٕ ُٓو ضاغتًًاٍُْ 
 خىاضَوَ زَخُيُٓضوو:

 ٓاؾطَتٌ نىضز وَنى ٌٖ عُضَب ضاضؾًَى )ايٓكاب( ْاثؤؾٌَ, ٖاوؾاٌْ ثًاو ٓاظازٕ. - أ
 ٓاؾطَتٌ نىضز يُطُأل ثًاوإ ؾايٌ زَنُٕ. - ب

بُت ُٖيُ ٓاؾطَت غُضؤنايُتٌ زَنُٕ, خًَعاٌْ ؾًَذ قازض يُو نؤبىوُْوٍَ تاي - ت
 باضَيُوَ ظنىُْيُنٌ ظيٓسووَ. 

 ٓاؾطَتٌ نىضز ُٓطُض ثًاوَنُؾٌ يُ َاأل ُْبًَت ثًَؿىاظٍ يُ ًَىإ زَنات.  - خ

 
 بة ثػتبةضنت بةم فاكتةزانةي خوازةوة كوزد داواي خودموختازي دةكةى:

 غايؿٌ ًَٓطاقُ.خىزَىختاضٍ نىضزغتإ ظاَين ٓاضاٌَْ ٓا - أ
 خىزَىختاضٍ نىضزغتإ ضؤَيٌ زَبًَت يُ ثتُونطزٌْ ٓاضاٌَ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت - ب

 خىزَىختاضٍ نىضزغتإ باؾرتئ ضىاضضًَىَيُ.  - ت

خىزَىختاضٍ نىضزغتإ زَبًَتُ زَضواظَ بؤ زابًٓهطزٌْ غُضؾطاظٍْ خؤؾطىظَضاٌْ  - خ
 طُالٌْ نؤٌْ نىضزغتإ.  

 
 دانيػتواني كوزدضتاى

ٌ يُوَ زَنُٕ يُ ًَٓطاقسا نًَُُٓ بٔ, ضىْهُ شَاضٍَ نىضز نَُرت ًُْ يُ نىضز ْهؤَي
عُضَبٌ غىُْ, بُآلّ يُطُأل عُضَبٌ ؾًعُ ثًَهُوَ بىوُْتُ ظؤضيُُْ, ُٓطُض غُضشًََطٍ وضز 
بهطٍَ يُبُضاْبُض عُضَبٌ غىُْ, ُٓوَ نىضزْ عُضَب وَنى يُنًإ يٌَ زيَت, بؤ ظنىُْ ُٓو شَاضَ 

 اٍ زيايُو قُظا نىضزَناٌْ )نىت( ْازيسَ طرياوٕ. ظؤضٍَ نىضز يُ يًى
 

 ياضاو ضيطتم

زَغُآلتٌ عُضَبٌ يُ ضووٍ ناضطًَطِيُوَ ْاتىاٌَْ ياغا ثًازَ بهاتْ زازْ زازطُضٍ يُ 
ْاوضُنإ دًَبُدٌَ بهات. يُو ناتٍُ غهاآل يُ غُض بابُتًَو يُالٍ زازوَض بًَتْ يُنًَو 

ضَب بًَت, بًَطىَإ يُ بُضشَوَْسٍ نىضز ْابًََت. ُٖض يُاليُُْنإ نىضز بًَت ُٓوٍَ زيهُ عُ
ظياتط بؤ زَيًٓايٌ يًَطَزا ضُْس ظنىُْيُى زيًَُٓٓوَ: ظؤضبٍُ بُضثطغاٌْ غًًَُاٌْ يُ 
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َىتُغُضيؿُوَ ُٖتا بضىنرتئ ناضبُزَغت ُْؾاّْ ْاضِؤؾٓبريْ ُٖتا ُْخىيَٓسَواضيؿًإ تًَسايُ, 
قُظايٌْ قىتاغاٍُْ تًَسا ًُْ. يُطُأل ُٓوَزا قُظاٍ  ْاوضٍُ ثؿسَض ناضطًَطٍِ سهىَُتْ زازطاٍ

ثؿسَض زَوَيَُُْستطئ قُظاٍ ًَٓطاقُ, نُضٌ بادٌ تًَسا نؤْانطيَتُوَ. غُضَضِاٍ ُٓو ثاضَ ظؤضٍَ 
سهىَُتٌ عُضَبٌ زَيساتُ غُضؤنُناٌْ ثؿسَض بُ ْاوٍ ثاضاغتين ٓاغايـْ ضشيَِ يُ ْاوضُنُ. 

ازطُضٍ بؤ زاًْؿتىاُْنٍُ زابشن ْانات, بؤ ظنىُْ ُٓطُض ناضطًَطِيُنٌ عُؾآريٍ ُٖيُ, نُ ز
نُغًَو نُغًَهٌ نىؾت يُو قُظايُ زَغُآلتٌ ياغايٌ ًُْ ثُْاٍ بؤ بربٍَ, ُٓوٍَ خػتُاُْضِوو 
ُٖض بؤ ظنىُْ ًَٖٓاُْوَ بىوَ, ُْى ُٖض ًَٖٓسَ ظنىُْ ُٖبًَت, َُُٓف خطاثٌ ًٓساضٍَ عُضَبٌ يُ 

 نىضزغتإ بُزياض زَخا.
 
 نيشتيماني ميَذوويي كورد كوردستان -2

ُٖتا غُضزٌََ يُنٌَُ خُالؾُت نىضزغتإ ًْؿتًُاٌْ زَغُآلتٌ عُضَبْ 
ؾُضَاْطَِوايُتٌ زََاضطرياٍُْ عُضَب ُْبىوَ, بَُيهى يُ يُنًَو يُ غُضزََُنإ ثُيسا بىوَ, 
بًَذطُ يُ بىوٌْ ضُْس ٖؤظيَهٌ عُضَبٌ شَاضَ نُّ يُ زَضووبُضٍ نُضنىىْ ُٖويًَط, يُ 

زغتإ عُضَبْ ْاوضٍُ عُضَبٌ ُْبىوَ, يُ ضاخُ نؤُْناًْـ عُضَب بُ نىضزغتاْسا نىض
 ُْٖاتىوَ. 

بُغتُٓوٍَ نىضزغتإ بُ قُواضٍَ ًَٓطاقٌ ؾتًَهٌ زضوغت ُْبىوَ, بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا 
ْاتىاْشن ُٓوَ بُ َُٖيُ ضاضَغُض بهُئ, زَوَيُتًَهٌ خاوَٕ غُضَوَضٍ ثُضت بهُئ. نىضز 

يُ نىضزغتإ ُٓو َاؾُيإ ُٖبٌَ يُ ضىاضضًَىٍَ ًَٓطام بُ ٓاظازٍ بصئْ طىيَطِايَُيٌ زَياُْوٍَ 
 َُيًو بٔ.

 
 فةزيةنطء فَيسكسدى

يإ بُ ظَاٌْ نىضزٍ زَخىيَٓٔ, خىيَٓسٕ بُ ظَاٌْ 27قىتاغاٍُْ نىضزغتإ  79يُ نؤٍ 
ىضزغتإ عُضَبٌ ًًٓعاًَُو شَاضَيُنٌ نُّ قىتاغاُْ ُٖيُ بُ تىضنٌ زَخىيَٓٔ, يُ ن

قىتاغاٍُْ زواْاوَْسٍ ًُْ, بُ تًُْا زوو قىتاغاٍُْ ْاوَْسٍ يُ ُٖويًَطْ غًًَُاٌْ ُٖٕ 
ُٓواًْـ يُ ضووٍ نُضَغتٍُ خىيَٓسُْوَ ظؤض ُٖشاضٕ, يُ نؤٍ ُٖؾت قىتاغاٍُْ نضإ بُ تًُْا 

 ْشن ُٖظاض نُغٔ, نَُرت 800يُى يُواُْ بُ نىضزٍ زَخىيَٓٔ, زاًْؿتىاٌْ نىضزغتإ ظياتط يُ 
قىتاغاٍُْ  423قىتاغاٍُْ ُٖيُ, ُٖضوَٖا يُ ؾُيُغتشن نُ  528يُ زاًْؿتىاٌْ ُٓيباًْا, نُ 
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قىتاغاٍُْ تًَسايُ, بَُيطُيُ  يُ غُض ُْٓساظٍَ  79تًَسايُ, بُضاوضزٍ َُُٓ يُطُأل نىضزغتإ نُ 
 ُٓو ثُضاويَعخطاويُ.

ُ بابُت غًاغُتٌ ؾُضُْٖطٌ بؤ ُٓوٍَ ويَُٓيُنٌ دًاناضٍ سهىَُتٌ عُضَبٌ زشٍ ًَُُٓ ي
زاٖاتٌ يًىاٍ بُغساٍ تُضخإ نطزووَ بؤ  038/0تُواو ُٖغت ثًَبهُئ, زَبًٓشن سهىَُت 

 زاٖاتٌ يًىاٍ غًًَُاٌْ بؤ ُٓو َُبُغتُ تُضخإ نطاوَ. 01/0ؾًَطنطزٕ, نُضٌ بُ تًُْا  
ناضبُزَغتاٌْ  ُٓطُض بُو غًاغُتُ زََاضطرياُْيُ قىأل بًُٓوَ, نُ يُ ُٓقًًَُتٌ غًاغُتىإْ

عُضَب ُٖتا بضىنرتئ ٓاغتْ يُ ضَُْٖسَ دًاواظَناُْوَ. بؤ ظنىُْ زَبًٓشن ضاخُضْ نىضغٌ 
نؤٕ يُ قىتاغاُْ عُضَبًُناُْوَ زًََْطٕ بؤ ْاوضُ نىضزَنإ. ُٓوٍَ بامسإ نطز ناضٍ ظؤض 

طٍ غازَٕ نُ َُٖىو َطؤظًَهٌ بًَاليُٕ يُ يُى ناتسا وَنى ناضيَهٌ غُيطْ تطاشيسٍ غُي
نطزَوَناٌْ غًاغُتٌ سهىَُتٌ عُضَبٌ زَنات, يُ ناتًَهسا ضؤؾٓبريٍ ضَطُظيَهٌ ططْطٌ 
شياٌْ ًًًَُتاُْ, ُٓطُض ُٓو ضَطُظَ ططْطَُإ يُ شيَط غايٍُ ًٓساضٍَ غًاغُتٌ سهىَُتٌ 

 عُضَبٌ بُدًًََٗؿت, ُٓوَ ظَإْ ؾُضُْٖطٌ نىضزٍ يُ ْاوزَضٌَ. 
 

 ضةزنج

ىضزغتإ َُٖإ ُٓو غًاغُتُيُ, نُ يُ بُؾُناٌْ زيهٍُ غًاغُتٌ ؾًَطنطزٌْ ضَمسٌ يُ ن
نىضزغتإ ثًازَ زَنطٍَ. َُُٓف ثًَضُواٍُْ ضيٓىَايٌ ضاؾهاواٍُْ )نؤْت تًًهٌ(ْ 
)يُضغىٕ(ٍ ُْٓساٌَ يًصٍُْ يُناليٌ نطزُْوٍَ ضاغتًُناٌْ يًىاٍ َىغًَُ, نُ نؤََُيٍُ 

تإ ثُيطَِو زَنطٍَ بُؾًَهُ يُ طُالٕ ثًَهٌ ًَٖٓابىو. ُٓو غًاغُتُ ؾُضُْٖطًٍُ يُ نىضزغ
غًاغُتٌ ُْخؿُ بؤ نًَؿطاوٍ بُعُضَب نطزٕ, نُ زَيُوٍَ ؾىْاغٌ عُضَبٌ بُ غُض ؾىْاغٌ 

 ُْتُوَ ْاعُضَبُناْسا بػُثًَينَ. 
ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ نؤيًَصو ثُعناْطا ْشن بؤ ٓاَازَنطزٌْ نازيطٍ ٖىُْضٍ, ُٓو غًاغُتُف 

ثُضَغُْسْٕ ثًَؿهُوتين َٓساَيٌ نىضز يُ ضووٍ  نؤغجٌ ظؤضٍ زضوغت نطزووَ بُضاْبُض
ؾُضُْٖطًُوَ  ٓاَازَبٌَ يُ ٓايٓسَ بتىاٌَْ ُٓضنٌ ناضطًَطٍِْ ؾُضُْٖطٌ بططيَتُ ُٓغتؤ. يُ 

تُنًٓهٌ ْاضز, بُآلّ تًُْا زوإ يُواُْ  120َاوٍَ زَ غاَيٌ ضابطزووزا سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ 
 نىضز بىوٕ. 
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 ئيػغاهي طػيت

شن َُٓطؤ َُٖىو طُالٕ يُ غايٍُ ثًَؿهُوتْٔ ثُضَثًَسإْ ٓايٓسَيُنٌ يُ ناتًَهسا زَبًٓ
باؾرت زَشئ, نُضٌ نىضزغتإ يُ سايُتٌ زوانُوتىويٌْ زاضِوخاٌْ ٓابىوضٍ زايُ, نُ بُ 
َُبُغت ؾُضاَؤف نطاوَ. سهىَُتٌ عُضَبٌ بُ تًُْا يُى قىتاغاٍُْ زوو ثؤيٌ بؤ ٓاؾطَتإ 

يُى شووضيإ ُٖيُ, يُ ناتًَهسا سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بؤ  زضوغت نطزووَ, بُ ُٖضزوو ثؤيُنُ
دًَطرينطزٌْ زَغُآلتٌ خؤٍ ًًَىْإ ضوثًٍُ خُضز نطزووَ بؤ زضوغتهطزٌْ ََُيبُْسٍ 

 ثؤيًؼْ زاَُظضاوٍَ سهىٌَ.    
 

 ء ئاودَيسي كػتوكاأل

بُضِيَىَبُضايُتًُنٌ سهىٌَ تايبُت بُ ناضوباضٍ ٓاوزيَطٍ ًُْ, ٖؤيُناٌْ ٓاوزيَطٍ يُ 
ْاوضُنُزا ظؤض غُضَتايًُو زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٖظاضإ غاٍَ ثًَـ ًَٓػتا, بُآلّ َُٖإ سهىَُت بؤ 
ؾىيَُٓناٌْ زيهُ ضُْسإ ثطِؤشٍَ نؿتىناَيٌْ ٓاوزيَطٍ زضوغت نطزووَ, غُضَضِاٍ َُُٓ زَبًٓشن 
 سهىَُتٌ عُضَبٌ قُضظٍ نؿتىناَيٌ زاوَتُ دىتًاضَنإْ ثًساويػتًُناٌْ دىتًاضاٌْ نىضزٍ
ْازيسَ ططتىوَ. يُ ناتًَهسا ضُْسإ داضَ نىضز زاواٍ يُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ نطزوَ 
تُنًٓهًُناٌْ بؤ ثُضَثًَساٌْ نؿتىناَيٌ تىتٔ بًَٓطيَتُ نىضزغتإ. دىتًاضَ نىضزَنإ يُ 
ُٖشاضيسا زَشئ, يُو ناتُف سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زاواٍ بادًإ يًَسَنات, نُ يُ تىاْاٍ ُٓوإ 

  ُٓوَزا بادٌ نؤنطاوَ بؤ زَضَوٍَ نىضزغتإ خُضز زَنطٍَ.بُزَضَو يُطُأل
 

 تةندزوضيت طػيت

نىضزغتإ بُ ثًَضُواٍُْ ْاوضُناٌْ زيهٍُ ًَٓطام يُ ضاوزيَطٍ تُْسضوغيت بًَبُؾُ, نٌَُ 
ثعيؿو بُ دؤضيهُ ْاتىاْطٍَ نَُرتئ ثًَساويػتُناٌْ نىضزغتإ زابشن بهطٍَ, ُٓوٍَ ؾاياٌْ 

ًٖض ضيَىؾىيًََٓهٌ ُْططتؤتُ بُض بؤ يُ ْاوبطزٌْ ضيؿُيٌ ُْخؤؾٌ يُ  باغُ سهىَُتٌ عُضَبٌ
 نىضزغتإ.
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يُوناتٍُ َىتُغُضيؿٌ نُضنىى بىوّ ضُْسئ داض زاواّ نطز, ُْخؤؾداُْيُى يُ غًًَُاٌْ 
بهطيَتُوَ, سهىَُتٌ عُضَبٌ بُ ثاغاوٍ ططؾيت زاضايٌ وَآلٌَ باؾٌ ُْزايُٓوَ, َُُٓ يُ 

ًًَُتٌ َىغٌَ زاواٍ زضوغتهطزٌْ ططتىوخاُْيُنٌ نطز, سهىَُتٌ ناتًَهسا َُتُغُضيؿٌ خؤد
 عُضَبٌ بُ ثري زاوانُياُْوَ ضىو, يُ خُظيَُٓ ُٓو ثاضَيٍُ زابشن نطز. 

 
نةخشةيةكي بةزاوزدكازي كازبةدةستاني عةزةبء كوزد لة كوزدستان لة ثيَشء دواي 

 سةزداني ليرنةي كؤمةَلةي طةالن بؤ كوزدستان
ي عةزةبء كوزد لة كوزدستان ثيَش طةيشتين ليرنةي كؤمةَلةي ذمازةي كازمةندان

 4291طةالن لةساَلي 
 َُٖىوٍ  غُيطٍ نىضز نىضز وَظاضَت 

وَظاضَتٌ زاضايٌْ 
 ْاوخؤ

43 14 57 

 13 3 10 وَظاضَتٌ زاز
وَظاضَتُناٌْ 

 زيهُ
38 17 55 

 
 1930شَاضٍَ ناضَُْساٌْ عُضَبْ نىضز يُ نىضزغتإ يُغاَيٌ 

 َُٖىوٍ  غُيطٍ نىضز نىضز وَظاضَت 
وَظاضَتٌ زاضايٌْ 

 ْاوخؤ
44 27 71 

 16 7 9 وَظاضَتٌ زاز
وَظاضَتُناٌْ 

 زيهُ
11 40 51 

 
غُضْر: ُّٓ غُضشًََطيُ ناضَُْساٌْ قُظا نىضزَناٌْ زيايُو نىت ْاططيَتُوَ, نُ َُٖىويإ 

 عُضَبٔ    
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CO ,370/161/ 2 

 
ةزي دةوَيةتي ضةزثةزغتييازي وةآلَي وتةناْي ََيجةز يوْط، ْوَيٓ

 ي نؤبووْةوةناْي ييرْةي ٖةَيػةيي ئيٓتداب. 19ئَيسام ية خويي 
ٍ ُٓجنىٌَُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓتًساب 19(ٍ نؤْىغٌ بآلونطاوٍَ خىيٌ 79ٓاَاشَ بُ الثُضَِ )

(ٍ ُٓو 1ًَذُض يىْط ْىيَُٓضٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ غُضثُضؾتًاض يُ ًَٓطام يُ بططٍُ )
, زََيٌَ: "َُٖيىيَػيت نىضزْ َُغًشًًُنإْ نًَُُٓ ْاَػىَيُاُْنإ" زواٍ وتاضاٍُْ باغهطا

ثًَؿُنًُنٍُ, غهاآلٍ يُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ واشؤنطاوٍ ًَْىإ سهىَُتٌ ًَٓطامْ بُضيتاٌْ ُٖيُ, 
ٓاَاشٍَ بُضيَههُوتٓٓاٍَُ ْاوبطاو ُْنطزووَ, يُ ناتًَهسا َُغُيُنُيإ يُ بُٓضَِتُوَ يُى 

ٔ: ثًَىيػتُ بُْسيَو ُٖبٌَ زواٍ نؤتايٌ ٖاتين غُضزٌََ ًٓٓتًساب ظََاُْتٌ َُغُيُيُ, زََيًَ
 َاؿن ُٓوإ بهات.

 
ي يةماى وتازدا ياتووة: باع نةكسدني زَيللةوتههامةي ناوبساو ثاَهي 2هة بِسطةي 

 بة يةندَي كةضةوة ناوة داواكازي ثَيػلةغي كؤمةَهةي طةالى بلةى.

واناضٍ نىضزاًْإ ْاضزووَ بؤ نؤََُيٍُ طُالٕ ُْى يُبُض ْىغُضٍ ُٓو زاواناضياُْ ثًَؿرت زا
ُٓوٍَ يُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ ْاوبطاو باغًإ ُْنطاوَ, بَُيهى بُ ٖؤٍ غًاغُتٌ ضَطُظثُضغتاُْو 
ْهؤيٌ بُضزَواٌَ َاؾُ ضَواْ زازطُضاٍُْ نىضز يُ اليُٕ سهىَُتٌ عُضَبًُوَ, بُ زاواٍ 

ًَِ: وا باؾرت بىو سهىَُتٌ بُضيتاٌْ وَنى زَوَيُتٌ يًَبىضزْٕ بُو ثُضٍِ ضيعْ سىضَُتُوَ زََي
غُضثُضؾتًاض ثًَـ واشؤنطزٌْ ُٓو ضيَههُوتٓٓاَُيُ ُٓو بُْسٍَ يُطُأل ًَٓطام ظيازبهطزايُ, نُ 

 ظاَين َاؾُناٌْ نىضزْ نًَُُٓ ْاَػىَيُاُْناٌْ زيهٍُ زَنطز يُ ًَٓطام.
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 ي ئَيساقةوةئاماذة بة ياضاي ثَيػهياشكساوي شماى هةاليةى حلومةت

ُٖواٍَ طُيؿتؤتُ ْىغُضٍ ُّٓ زاوناضياُْ, نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُْسيَهٌ زيهٍُ بؤ ُٓو 
ياغايُ ظياز نطزووَ, ُٓوَ زَطُيًَُْت, ثًىَض بؤ زاَُظضاْسٌْ ناضَُْس يُ نىضزغتإ يُ غُض 

ضز, نُ ُٓو بُٓضَِتُيُ "بُبٌَ ضَضاونطزٌْ ُْتُوَيٌ ظَاٌْ نىضزٍ بعاٌَْ" ُْى ناضَُْساٌْ نى
يُ ضاغجاضزَناٌْ يًصٍُْ يُناليٌ نطزُْوٍَ ضاغتًُناٌْ نؤََُيٍُ طُالْسا ٖاتىوَ, يُ غُض 

 . 19225َُغُيٍُ َىغًٌَ 
ًَذُض يىْط ُٓوٍَ وتىوَ, نُ قُْاعُتًَهٌ بُضبآلو يُ ْاو نىضز ُٖيُ بُوٍَ ُٓجنىٌَُْ  

ضبُخؤٍ نىضز, ًَذُض يىْط نؤَُيٍُ طُالٕ ثًَؿرت ضيَٓىَايٌ زاوَ بُ ثًَهًَٗٓاٌْ زَوَيُتٌ غُ
ٓاَاشٍَ زاوَ, نُ يُ ٖؤناضٍ ُٓو بُ َُٖيُ تًَطُيؿتٍُٓ نىضزإ تًَٓاطات. ْىغُضٍ ُٓو 
زاواناضياُْ ضيَطُّ ثٌَ بسَ بًًََِ طُيٌ نىضز ْاتىأْ يُ ياغاٍ ٓاَيؤظٍ زَويٌ تًَبطُٕ, وازياضَ 

واو, بُآلّ ُٓوَ يُ دًاواظٍ ْانُٕ يُ ًَْىإ ضَُهٌ خىزَىختاضٍْ ضَُهٌ غُضبُخؤيٌ تُ
ضَوايُتٌ زاواناضيُناٌْ ُٓوإ ْاطؤضٍَِ يُ َُضِ خىزَىختاضٍ يُ غُض خانٌ باوىْ باثرياًْإ, 

 بَُُف ثؿتًإ بُغتىوَ بُو بَُيًَٓاٍُْ ُٖضزوو سهىَُتٌ بُضيتاٌْْ ًَٓطاقٌ ثًَساوٕ.
 

 طستين كوزداى هة ضوَيماني

"( وتٌ: 79ًساب )بطِواُْ الثُضَِ "ًَذُض يىْط يُ نؤبىوُْوٍَ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓت
ُٓو ثطِوثاطُْسَيٍُ نىضزإ ضاغتُ ًُْ, طىايُ بُ تًُْا يُ غُض واشؤنطزٌْ زاواناضٍ بؤ نؤََُيٍُ 
طُالٕ خَُيو طرياوَ, ُٖوضَٖا ًَذُض يىْط زََيٌَ: ضاغتُ ُْٖسٍَ نُؽ يُ زواٍ ُْٓ ضووزاوَ 

ناُْوَ ثُيسا بىو طرياوٕ, يُ ْاوياْسا تًَهسَضاُْ بضىنٍُ ُٓو زوايًُ نُ بُٖؤٍ َُٖيبصاضزُْ
ْ 54زوونُؽ ُٖيُ, نُ واشؤيإ يُ غُض زاواناضيُنإ نطزبىو, ُٖتا ًَٓػتا بُ ثًٌَ َازٍَ 

ٍ ياغاٍ غعازاٌْ بُغسا زَغت بُ غُضٕ, بُآلّ َُٖىو ُٓواٍُْ زََئًَ بُ ٖؤٍ 214ْ 85ْ 55
 َايُ.واشؤوَ بىوَ يُ غُض ُٓو زاواناضياُْ ثطِوثاطُْسٍَ بٌَ بُٓ

بُآلّ بُ بؤضىوٌْ َٔ ًَذُض يُ ُْؾاٌَ ُٓو يًَساواٍُْ زاوَ, ُٓوَ بُ ٓاغايٌ ْاظاٌَْ, نُ ضؤشاُْ 
سهىَُتٌ عُضَبٌ يُ ًَٓطام ُٓجناٌَ زَزات. ْىغُضٍ ُّٓ زيَطَِ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتًساب زَيًٓا 

هٌ بُ تىاْا زَناتُوَ, نُ ُٓطُض يًصٍُْ يُناليًهطزُْوٍَ ضاغتًًُناٌْ ُٓوضووثٌ ثًاويَ
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غُضؤنايُتٌ بهات, ُٓونات يًصُْنُ ُٓوَ بُ زياضزَخا, نُ زاواناضٍ نىضزإ ؾيت بٌَ َاْا ًُْ, 
بَُيهى ضُْسإ غُضجنًإ ُٖيُ يُ غُض َُٖيػىنُوتٌ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ, ُٖض بؤ زَيًٓايٌ يُ غُض 

 ض زَنُئ.ُٓوٍَ زََيًَِ زوو يازاؾتٓاٍَُ زوو نُغٌ ثُيىَْسيساض بُ ضووزاوَنُ ٖاوثًَ
خاوٌَْ ُٓو زاواناضياُْ دُخت يُ غُض ُٓوَ زَنُُْوَ, نُ َُتطغٌ زووباضَبىوَُْوٍَ ُٓو 
ُْٖطاواٍُْ سهىَُتٌ عُضَبٌْ بُضثطغإ يُ ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼ زشٍ ْىغُضاٌْ زاواناضيُنإ, 

ُ بُ تًُْا يُ زشٍ نىضز ًُْ, بَُيهى بُثًٌَ ظاًْاضيُناٌْ َٔ زشٍ ُٓو َُغًشًًاُْف بىوَ, ن
زاواناضٍ ٖاوؾًَىَيإ زشٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ْىغًىَ, ُٓطُض زَوَيُتٌ غُضثُضؾتًاض ضيَٓىَايٌ 
ضاؾهاواُْ ُْزاتُ َُٖىو َىتُغُضيـْ قاعنكاّْ بُضِيَىَبُضٍ ْاسًُنإ ضيىؾىييَن يُو دؤضَ 
ُْططُْ بُض, ُٓو نىضزْ َُغًشًًاٍُْ زاواناضيإ ْىغًىَ, تىوؾٌ َُتطغٌ ظيٓساٌْ زَبُٓوَ, 

ُ ناتًَهسا خاوٌَْ ُٓو زاواناضياُْ يُ نىضزْ َُغًشٌ بُ ْىغًين ُٓو زاواناضياُْ بؤ نؤََُيُ ي
بؤ َاؿن ضَوايٌ خؤيإ بُ ضيَطٍُ طىجناو ُٓجناّ زاوَ. بُ ضاغيت ضيَىؾىيَين تىْس زشٍ ْىغُضٍ 

ًَٓٓاَُ ثطِ ُٓو زاواناضياٍُْ ثًَؿىو ُٓجناّ زضاوَ, بُوٍَ ْاضاضنطاوٕ يُبُضاْبُض ٓاظازنطزًْإ بَُي
 بهُُْوَ, ُٖتا ُٓطُض يُ ٓايٓسَ بُؾساضٍ بهُٕ يُ ناضٍ غًاغٌ زَياْطُضِيَُٓٓوَ بؤ ططتىوخاُْ. 
يُطُأل ُٓوَزا ْىغُضٍ ُّٓ زيَطاُْ ْىيَُٓضٍ ضاغجًَطزضاوٍ طُيٌ نىضزَ ُٖتا بُ ْاوٍ ُٓواُْوَ 

زَياُْوٍَ يُ بُض  قػُ بهات, خَُيهٌ غًًَُاُْْ ْاضاضنطاوَ يُ بُغسا زابًٓؿٌَ, ظؤضٍ زيهُ
 َُٖإ ٖؤ بًَٔ يُ بُغسا زابٓؿشن.

 
 نةتةوايةتي 

ُ الثُضَِ " "( " يُ ضاغتًسا تانُ ضاضَغُض بؤ 80ًَذُض يىْط يُونؤبىوُْوٍَ باؽ نطا )بطِوْا
ْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُّ خُغًَُتُوَ قبىأل بهُٕ".  نىضزْ ٓاؾىضٍ ُٓوَيُ خؤيإ بُ ًَٓطاقٌ بعأْ

ُْ يُ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتًسابًإ زَوٍَ نىضز ببُٓ ٖاوآلتٌ خاوٌَْ ُٓو زاواناضيا
زَيػؤظٍ ًََُُنُتٌ ًَٓطاقٌْ ًًَو ؾُيػَُيٌ بُضِيَع, بُآلّ بُو َُضدٍُ قُواضٍَ ُْتُوَيٌ 
تايبُت بُ خؤيإ يُ ضىاضضًَىٍَ ًَٓطام بجاضيَعٕ, ُٖضوَنى ْابٌَ ٓرييُْسيُى بهطيَتُ ًٓٓطًًعٍْ 

 طيَتُ ًَٓطاقٌ. يُبُضاْبُضزا نىضزيَو ْان
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زواٍ ضيَعٍ ظؤضّ غُضجنٌ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتًساب يُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ ْاوبطاوزا ُٓوَ 
بعاظٌ  ُْٖاتىوَ, نُ ًَٖعٍ ٓامساٌْ َُيُنٌ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام قُزَغُ بهات ُٖتا غُضنىتٌ

نىضزٍ ُْنات, نُ يُ ٓاناٌَ ناضزاُْوٍَ خطاثٌ ًٓساضٍَ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌْ غًاغُتٌ 
غُضنىتهطزٕ غُضَُٖيسَزا. ُٖتا سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ثؿت ُٓغتىوض بًَت بُ ًَٖعٍ ٓامساٌْ 

 بُضيتاٌْ بري يُ طؤضِيين غًاغُتٌ خطاثٌ ناضطًَطٍِ ًَٓػتاٍ ْاناتُوَ. 
 

 ودانيئاغوزيء ك –ثةيوةندي كوزدي 

نىضز بؤ نًَُُٓ ْا عُضَبًُناٌْ واليُتٌ َىغألْ خىاغتُ ُْتُوَيًُناًْإْ ثاضيَعطاضيإ 
يُ بُضاْبُض ُٖعنٍُُْ عُضَبٌ ٖاوغؤظٍ ًُْ, يُطُأل ُٓوَزا سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ْهؤَيٌ يًَسَنات 

ُ. نُ ض ثًالٌْ ُٓو سهىَُتُ بؤ ٓاؾىب ْاُْوَ يُ ًَْىإ نىضزْ ٓاؾىضٍ الٍ َُٖىإ ٓاؾهطاي
خاوٌَْ ُٓو ْاَُيُ يُ ٓاغيت بُضظزابىوَ, وَنى َىتُغُضيـ ٓاطازاضٍ ُٓو ضاغتًُيُ, ُٖوَيٌ 

 ظؤضٍ زاوَ نىضز يُو َُغُيُْ ثطِوثاطُْسٍَ َُبُغتساضٍ سهىَُتٌ ْاوَْس وؾًاض بهاتُوَ. 
يُ زواٍ بُ زَغتًَٗٓاٌْ خىزَىختاضٍ ظًََُٓيٍُ ضَخػاو زيَتُزٍ بؤ ثتُونطزٌْ ثطزٍ 

 ُتٌْ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ ُٓو زيىاضاٍُْ يُ ًْىإ نىضزْ نًَُُٓ ْا عُضَبًُناْسا ُٖيُ. ٖاوثُعناًْ
يُ ضاغتًسا زاواناضٍْ خىاغيت نىضزْ ٓاؾىضٍْ نًسإ يُنُ, يُى ًًًَُتشنْ ثًَهُوَ 

 ٓاضَظووٍ شياًَْهٌ ُٓوضوثٌْ شياضٍ ُٓوٍ زَنُئْ ٓريَيٌ بُ ثًَؿهُوتين ضؤشٓاوا ْابُئ. 
ٍُ سهىَُتٌ  عُضَبٌ زَنُئ, نُ ٓاضَظوو ْانات ثُضَثًَسإْ ثًؿهُوتٔ بطُضِيَتُوَ بؤ ًٓسْا

ٓاناضَ غُضَتاناٌْ ُٓوضوثٌ. ًَُُٓ َُٖىو ٓاَازَيُنُإ تًَسايُ يُ دًَٓـ يإ ُٖض ؾىيًََٓهٌ زيهُ بُ 
ٍُ ثًىيػيت بُ ضيَههُوتٔ  غُضثُضؾيت نؤََُيٍُ طُالٕ بهُويُٓ طؿتىطؤ بؤ َُٖىو ُٓو ناضوباضْا

ىإ ُٖضزووال. ُٖضوَٖا ًٍَُُٓ نىضزْ ْىيَُٓضٍ نًَُُٓناٌْ زيهُ, ٓاَازَئ يُ دًَٓـ  ُٖيُ يُ ًْ
َْسْ زَوَيُتٌ غُضثُضؾتًاض بُ ضاوزيَطٍ نؤََُيٍُ طُالٕ بؤ  َبٌ ْاو يُطُأل ْىيَُٓضٍ سهىَُتٌ عُض

 طُيؿسن بُ ضيَههُوتٔ, نُ َاؿن َُٖىواليُى ظأَ بهات نؤببًُٓوَ. 
 واشْ

 تؤؾًل وَٖيب
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 جازدة زاض

ثًَِ خؤؾُ ُْٖسٍَ يُو ضاغجاضزاٍُْ يًصٍُْ ًَُٖؿُيٌ ًٓٓتًساب وَضبططّ, نُ يُ خىيٌ 
 ٍ نؤبىوُْوَنُيإ ثًَؿهُؾٌ ُٓجنىٌَُْ نؤََُيُيإ نطزووَ. 19

زاوا يُ زَوَيُتٌ غُضثُضؾتًاض نطاوَ, ياغاو ضيَىؾىيَين ًٓساضٍ زَضبهات, نُ ُٓو -2
ضىاضضًَىٍَ ًَٓطاقسا ؾايػتُ بُواُْ, دُخت بهطيَتُوَ يُ باضزؤخُ تايبُتُ يُ خؤ بططٍَ, نُ يُ 

 سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُ خًَطايٌْ يُ ناتٌ طىجناوزا ُٓو ياغاياُْ دًَبُدٌَ بهات.
وَنى خاوٌَْ ُٓو زاواناضياُْ زَيًٓاتإ زَنَُُوَ, نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ُٖتا ًٓػتا ًٖض 

ُو بطِطُيُ, يُ ضاغتًسا ضاثؤضتٌ ٖاوثًَضٌ ضيىؾىئَْ ياغايُنٌ ُٓجناّ ُْزاوَ بؤ ثًازَنطزٌْ ٓ
ثًَؿهُؾهطاو ُٓوَ بُزياض زَخا, نُ ضؤٕ شَاضٍَ ناضَُْساٌْ نىضز بُ بُضاوز يُطُأل َاوٍَ ثًَـ 

 طُيؿتين يًصٍُْ يُناليٌ نطزُْوٍَ ضاغتًُنإ بُ غُضنطزايُتٌ "نؤْت تًًٌ" نٌَُ نطزووَ.
 

 ثةيوةندي كوزدء ئاغوزيء كوداى
صْ ُّ بؤ ًي َهسا سُظزَن ضثطغإ ُي ُٖض ناًت ُْسٍَ ُي ُب , نُ ٖ ٓتًساٌب ضووٕ بهََُُو ًٓ ٌُي  ًَُؿ  ٍُٖ

 ٍَ طُض َاؿن نىضز بسض , نُ ُٓ ًَٓتَُو َُيطُ زًََٖ ُْسٍَ ب  ٖ ًَُٓزاٌْ َاؿن ضَوٍا نىضز َت وَنى ثاغاو بؤ ث ًب
ُْ و ثطِوثاط َو قػٍُ زوشَٓاٌْ نىضزَ, ُٓ ًَتُوَ, ُٓ ُق َت ًَْىٕا نىضزْ ٓاؾىوضٍ ز ْ باضوزؤر ُي  ساُْ زضؤٍ ضؤت

 , ْ ٓاؾيت بصٔي ٌُت َتىأْ  "ُٖضوَنى ضابطزوو" ُب زؤغتاي ًٖضٌ زيهُ, ُي ضاغتًسا نىضزْ ٓاؾىضٍْ نًسٕا ز
طُض  ُْسٍَ داض ُٓ  ٖ وٍَ َطَو ُي , ًي ُُي  ٖ ُّ َيه ٍ ز ُُي و قػ نٌ زياض ُي غُض ُٓ ُُي ُي طىْسٍ "بازٍ", ظنىْ

ًاضَناٌْ نىضزْ ٓا ٓبريَ دىت ْاضؤؾ َُيهُ  ٌ ْانؤنٌ ُي ْاو خ ُت ؤناضَنٍُ غًاغ  ٖ َ, ُب ظؤضٍ ٌُب  ٖ ؾىضٍ
 ُ يَنَ. ي وَ غىيًك ساُي ُٓ َىْا ًإ ُي ًْ ٍ خىيَٓ َْس ُيى ُ ث , ن ُُت ًً و زوو ًَ ىٕا ُٓ وٍَ ُي ًْ َُي ُ ز ًَب ٌُت عُض سهىَ
هطاوَ نىضز ظؤض  آلّ ضاوَضِوْا . ُب ُُي ساٖ  ْ نًسْا َىٕا نىضزْ ٓاؾىٍض ف ُي ًْ ُْسٔي ناضوباضٍ ٖاوُب ضاغتًسا ض

َ ُي طُضٕا ٌب ًْ  , َواناٌْ ُ ض ًَٓطٍَ بؤ غُضنىتهطزٌْ ضاثُضِٓي ُنٕا ب َعٌ ٓاؾىضًي ًَعٍ ًي  ٖ ٌَب ٌُت عُض سهىَ
ْانات.  ًٖع  ُ ْاضزٌْ  َىيػت ب َت ًث ُ بضىنًـ ًب ضِٓي و ضاُث طُض ُٓ ُتا ُٓ ٖ 

 ٕ ًَُٓا ٓاؾىوٍض ٓاضاغتٍُ غ َعٌ  ٌَب ضُنٌ ًي ٌُت عُض طُض سهىَ ًَْىاظنإ زيَتُ زٍ, ُٓ ٌُت ُي  ضؤٕ بطاي
ُياْس ْ ضاط ْبُض نىضز. بهات ضا نٕا ُب ْ نًساُْ ُ خعَُت عُقًٌَ بطا ٓاؾىٍض ناٌْ سهىَُت غطيَت ُْ 

 واشؤ

 تؤؾًل وَٖيب
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 َْٗيين 

 ٖؤبةي ٖةويَيس -بةِزَيوةبةزايةتي ٖةواَيطسي ضةزباشي
  1931تةَووشي  30

 ٖيٓدي -َٖيصي ئامساْي َةيةني بةزيتاْي . ضةزنسدايةتي ئَيسام

 
 ني ناوةِزاضتء باغوزبابةت: كوزدضتا

ُّٓ ثًاوَاقىآلٍُْ خىاضَوَ غُضزاٌْ ُٖويًَطيإ نطزْ ًَىاٌْ عُيٌ ثاؾاٍ ُْٓساٌَ 
 ُٓجنىٌَُْ ثًاوَاقىآلٕ بىوٕ.

 قاغِ ضُيُبٌ قابىْضٌ, بُنط ضُيُبٌ خُيات, عاقـ ُٓؾُْسٍ قاغِ ٓاغا
يُ َاوٍَ َاُْوَياْسا يُ ُٖويًَط ثًاوَاقىآلٌْ َىغأل ُٓواًْإ بُ  -1
هاًْإ ْاغاْس, ضاطُياْس نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زَيُوٍَ يُ ٓايٓسَيُنٌ ْعيو بادٌ ْىٍَ بُ ٖاوضِيَ

غُض ؾاضَواًْسا ؾُضِظ بهات بؤ ْاضَظايٌ بُضاْبُض ُٓو بادُ, ثًاوَاقىآلٌْ َىغأل وتًإ: ضؤشيَو 
زياضٍ زَنُئ بؤ ُٓوٍَ يُ َُٖىو ًَٓطاقسا َإ بطريٍَ, ثًاوَاقىآلٌْ َىغأل بُ ٖاوتا 

ويًَطيُناًْإ وت: يُنًَيت ثًؿُيٌ نطيَهاضإ بؤ ُٓو َُبُغتُ ضيَهبدُٕ ُٖتا يُطُأل ُٖ
 ٖاوتاناًْإ يُ َىغأل يُ ثُيىَْسٍ زابٔ.

قاغِ ُٓؾُْسٍْ وَؾسٍ ٖاوضِيٌَ ضيَههُوتٔ, نُ بُنط دُيُبٌ خُيات بؤ ُٓو  -2
 َُبُغتُ يُ ثُيىَْسٍ زابٌَ يُطُأل ُٖويًَط.
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يُبٌ )باظضطاٌْ ُٖويًَطٍ(ْ سادٌ ضؤغتُّ ضُ 1931ٍ تَُىظٍ 10يُ  -3
عىمسإ ْاَُيُنًإ يُ بُنط ضُيُبٌ وَضططت, زاوايإ نطزبىو زاواناضٍ )عُضيعَ( بٓىغٔ زشٍ 

 بادٌ ْاوبطاوٍ ؾاضَواٌْ.

يُ ُٖويًَطَوَ ُٖواأل طُيؿتُ بُغسا بُوٍَ  1931ٍ تَُىظٍ 13يُ -4
 َاْططتين تُواو يُ ُٖويًَط يُ غُض ناض زَغيت ثًَهطزووَ.

يُ نؤبىوُْوَيُنٌ ؾطاوإ يُ َعطُوتٌ قُآل يُ  1931ٍ تَُىظٍ 13يُ  -5
ُٖويًَط بُغرتا, تًَسا ظؤضبٍُ باظضطإْ زوناْساضَناٌْ ُٖويًَط ٓاَازٍَ بىوٕ, ٓاَازَبىإ 

 ضيَههُوتٔ يُ غُض تُخىيًهطزٌْ يًصُْيُى بؤ ْىغًين عُضيعَ زشٍ بادٌ تاظٍَ ؾاضَواٌْ.
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FO. 371/7781 

 34/27ذَازةي َْٗيين 
 ْوضيٓطةي ْوَيٓةزي باآل. بةغدا

2/1/1922 
 

 طةوزةم 

. ٌ نطزوَو ًََ ٍ وض َُن ُض ُؾ ٌ غ ُ باغ ّ, ن ًَط َْ ٕ بؤ ز ُؾا ثاؾاتا ػت  ٍَ ُُي َْا ُو   ٍٓ ُ ُضدَُ ُ ت ّ ن ُْس َُؾ ُض  ؾ
ػاٌْ ثاض زاوايُ ُ, يُ ًْ َُاًْ َتُوَ خَُيهٌ غًً ُضِ نٌ زابىوَ َػتُؾا ثاؾا ُٓؾػُضٍ تىضنًُو ُي ٓب

غسا. ُي غُض غىوضبىوٌْ خؤٍ  ُوٍَ ثٌَ بسا بؤ ُب ضيتاٌْ ُي بُغسا, نُ ضيَطٍُ طُضِْا ْىيَُٓضٍ باآلٍ ُب
َسا بطُضِيَتُوَْ يُ سىظَيطاٌْ َُٖإ غاأل طُضِايُوَ بُغسا. زََُوٍَ غُضجنتإ بؤ ْىغطاوٍ  زَضَؾُطنإ ًث

ضواضٍ 21/337/38.9)476شَاضَ   ضيتاٌْ بؤ وَظيطٍ ناضوباضٍ ٍ ْىيَُٓضٍ 11/5/1921(ٍ ُب باآلٍ ُب
َطَ زَيدؤف  آلّ ًي غسا َايُوَ, ُب زَضَوَ ضابهًَؿِ, ُي غُض زواٍ َٔ ُب ؾًَىٍَ ناتٌ َػتُؾا ثاؾا يُ ُب
ُْس  َُاٌْ بؤ يُناليًهطزُْوٍَ ض ُبىو, غىوضبىو يُ غُض ُٓوٍَ بضٌَ بؤ غًً ُبىو, ًٖض ناضيَهٌ ْ ْ

ُب ُيُى, ًٖض ثاغاويَهًـ يُ الٍ َٔ ْ ُي َُاٌْ الضٍ َُغ ؾػُضٍ غًاغٌ يُ غًً ًًََُُٗوَ, ُٓ ىو ظياتط ًب
طُأل ُٓؾػُضٍ غًاغٌ غًًَُاٌْ  َّ بُو َُضدٍُ ُي َ بس ُبىو ُي ضىوٌْ بؤ ُٓوٍَ, بطياضَسا ضيَطٍُ ٌث ْ
ُْسَ بآلوبؤوَ, نُ طىاُي زَنطيَتُ َىتُغُضيؿٌ  ُيؿتين ُٓو ثطِوثاط َت, يُطُأل ط ًُب ُْطٌ ٖ ٖاوٓاٖ

َذطُ يُوَ ٖ , ًب َُاٌْ ُبىوَ. غًً خٌ ُٓو ؾاضَ ْ ُوٍَ دًٌَ باُي ُبىو, يُطُأل طُضِْا ُيُنٌ زيهُ ْ ُي  ًض َُغ
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َػتُؾا ثاؾا ثًاويَهٌ غازَيُو يُ ْاوضُنُزا ْاغطاو ًُْ, بَُيًَين زاوَ يُ َُٖىو 
غنىدؤَيًَهٌ ُٓؾػُضٍ غًاغٌ ٓاطازاض بهاتُوَْ بُ ضَظاَُْسٍ ثًَؿىَخت ُْبٌَ ٓاوزيىٍ 

 ُبٌَ.ًَٓطاٌْ ْ –غٓىوضٍ ًَٓطاقٌ 
يُ ضيَطٍُ ُٓو ضاثؤضتُوَ يُ غُض ضابطزووٍ َػتُؾا ثاؾا, ُْٖسٍَ ظاًْاضيِ بؤ ٖاتبىو, نُ 

 1912ٍ تؿطيين يُنٌَُ 27غُضنطزايُتٌ طؿيت يُ ُٓغتُْبىوأل بُ ْىغطاوٍ ًْٗيَن يُ بُضواضٍ 
ا ثاؾا يُ بؤيإ ْاضزبىوّ, وَنى بُزَضزَنُوٍَ ُٓو ضاثؤضتُ ظيازضَِوٍ ظؤضٍ نطزووَ يُ ثًَطٍُ َػتُؾ

نىضزغتاٌْ باؾىض, بؤيُ بُ ثًَىيػتِ ظاٌْ ُٓغتُْبىوأل يُ ثًَطٍُ زضوغيت َػتُؾا ثاؾا بُ ْىغطاوٍ 
 ٓاطازاض بهَُُوَ.1921ٍ تؿطيين زووٌََ 26(ٍ بُضواضٍ 89شَاضَ )ؽ يإ/

 ,َ ُاٌْ بىو ًًَ ًاغٌ غ ُؾػٍُض غ  ٓ ٔ يٕا َؿىَخيتَ  ُْسٍ ًث ظَا َ َض ُؾا ثاؾا بؤ وضٌََ ُب ٌب ػت طُؾيتَ 
 ٍ َُو ًٓ َهؤي ُو ًي آلّٓ  ُٕ, ُب ٍُض به غ ًَطاٌي زَغت ُب َيسا ُب خ ُو ضِْا أل ُط ُط ًَٓطٕا بطِياضَسا ي ِ ضؤُت  ػت ُٖض نُ ًب
 ْ ُو ناضٍَ نطزوَو ٌُت خؤٍٓ  , نُ ُب بؤضىوٌْ تايب ضٍَِ ُو باَو ٖاطنُ غُضٓ  ُيًَسا نطا  ُوٍَ ُي ط ُضِْا زوٍا ط

 , ُبىَو  ْ ضيتاٌْ ًٓساضٍَ ُب َُو ُي  ُضِْا َُيط غيتٖ  ُُب َ ْ َ ٌُب َىَضطريا ياخٌْ  ُيًَيَن ًي ىغطاو ب  ْ َُو ُب  ٓ آلّ زوٍا ُب
 ٌ ًاغ ُض ناضيَهٌ غ  ٖ ؾساٍض غيت بىو ُب ُُب ُطُضَ   ٓ,ٍَ ًَتُ زَض ض ُاٌْ ُْ ًًَ َؿىَخت ُي غ ُْسٍ ًث ظَا َ َض ٌُب ب

   . َُو ًَت ًَٓ ٌ ضن ُْا ًًَ ُ غ ٕ ي ُْسبىو ظَا ًَُُٓف َض  ُ , بؤي َُو ٕ بهات َا ٓاطازاض  َ ُو هطزْ ٌ ضوْو ن ُُي َْا  ُ  بهات, ب
ثاغهؤٍ ُّٓ ْاَُيُ, يُ زواٍ ْىغًين يُ ضيَطٍُ ضاوزيَطٍ غُضباظيُوَ زؤظضاوَتُوَ, 
تُضدَُُ نطاوَْ زوايٌ ضيَطُ زضاوَ بًَٓطزضٍَ بؤ ُٓو نُغٍُ نُ بؤٍ ًَْطزضاوَ, ُٓو ْاَُيُ 
بَُيطُيُنٌ ططْطُْ بايُخٌ ًََصوويٌْ غًاغٌ ُٖيُ, اليًَُْهٌ ططْطٌ ٓاَاجنُ غًاغًًُناٌْ 

يُتٌ ُٓو بُزياضزَخا, ُٖضوَٖا َُٖيػُْطاْسَنٍُ َػتُؾا ثاؾاف ططْطُ يُ غُض مسهؤْ نُغا
 تاواْباضنطزٌْ بعوتُٓوٍَ مسهؤ بُ بعوتُٓوَيُنٌ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ.

ُٓوٍَ زََُوٍَ غُضجنتاٌْ بؤ ضابهًَؿِ َػتُؾا نَُاٍ يُو طُؾتٍُ خؤٍ وَنى ْىيَُٓضٍ سهىٌَُت 
ُيىتىوَ ًٓٓط ُْاغاْسووَْ  ْ ضيتاٌْ ْ ُو ُب ُتُوايٌُت نىضزٍ زَنات زشٍ تىضى, ي ُوٍَ ْ ع ثؿتطريٍ بعوٓت ًً

, يُ زوا بطِطُناٌْ ْاَُنُيسا ٖاتىوَ, طُؾتُنٍُ  نٌ ظؤض يُوَزا ضاغتطؤُي باوَضَِزّا َػتُؾا تاضِازَُي
هطزٌْ ًَٓطام.  ًت ُْاعٌُت نىضز, نُ ٖاوناضٍ تىضنإ ُْنُٕ ُي زشاُي ُُي يُ غُض ق  ضؤَيٌ طُوضٍَ ٖ

 هٌ طُوضَيُ خعَُتهاضٍ زَيػؤظتإ مببؤ َٔ ؾُضَؾًَ

Percy Cox 

 ًَٓطام –ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ 
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 مطتةفا ثاشا يامولَكي 
 

 ية ضاوثَيهةوتَٓيهي ََيرووييدا يةطةأل مسهؤ
 

. ذَازةي بةَيطةْاَة ش1921ي ناْوْي يةنةَي 12ضًَيُاْي 
7781/371 FO 

 نوِزي ثايةدازّ عةشيص بةط 
 

آلٌَ َو يُ ظ1921ٍ تؿطيين يُنٌَُ 20بُضواضٍ  طُيؿت نُ يُ ْاَُنُمت بُزَغت
طُؾتُنُّ بُو  َاوٍَ طُضِاُْوَ يُ . ثًَؿرتْ يُاوَْىغط ظ1921ٍ ُٓيًىيٌ 31 ْاَُنٍُ َين

بُضواضٍ  تؤّ يُ زيهُ زوو ْاَُّ ,ػُايٌ ٓاغا( زابىوٕ)ًٓطزَغُآلتٌ مسهؤ شيَ ْاوضاٍُْ نُ يُ
ْاوٍ  . زوو ْاَُنٍُ زوايٌ بُزَغت طُيؿسن بُ 1921ٍ تؿطيين زووٌََ 6ٍ ُٓيًىٍْ 15

غُضيُوَ  خؤّ بُ ُنإظاًْاضييُ ُْٖسٍَ نُ  ٖاتبىو, غُض باضوزؤخٌ ضابطزوو يُ نىضِاٌْ ُْقًبُوَ
 بىوّ. ساٍَؾايُز
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ٍ تؿطيين زووَّ غًًَُاًِْ بُدًًََٗؿتْ 31يُ غُعات ياظزٍَ ضؤشٍ زووؾُؾنُ, ضيَهُوتٌ 
ُْ" تًَجُضِيِ. بابُنطاغاْ عُباؽ ٓاغاٍ بطاٍ خاُْزإْ بُ ْاوضُناٌْ َُْطىضِزا بُ"وَظ

ظيطَنٔ, بابُنطاغا يُ اليُٕ زَغُآلتساضاٌْ بُضيتاًُْوَ ضيَعٍ ظؤضٍ يًَسَطريٍْ ثًُو ثايٍُ ظؤض 
باؾًإ زاوَتٌَ. ْاوضُنُيإ ُْنُوتؤتُ شيَطناضيطُضٍ ثاضتٌ ًٓتًشازْ تُضَقٌ, نُ يُ ُْٓازؤأل 

باَيٌ نًَؿاوَ بُ غُض زَظُضٍ ٖؤظٍ بابُنطاغا, يُ ٖؤظَ بُ  ثُيسا بىوٕ, ٓاغايـْ ٓاضاٌَ
ًَٖعَناٌْ ْاوضُنُيُْ ثُيىَْسٍ خعَايُتٌ يُطُأل ٖؤظَناِْ زيهٍُ ْاوضُنُزا ُٖيُ, 
ٖؤظَناٌْ َُْطىضِْ َاَُفْ نؤضِىْ زيبىنطٍْ بُطعازَ يُ ٖؤظَ غُالَُتُنأْ, ٖؤظٍ 

 ضٍ ًْؿتُدًَٔ. بُطعازَ طُوضَتطئ ٖؤظَ يُ ْاوضٍُ غُقعْ زَوضووبُ
ٖؤظٍ بابُنطاغا ثُيىَْسٍ ثتُوٍ يُطُأل ٖؤظٍ "ظَضظا"زا ُٖيُ, نُ يُ ؾٓؤيُ ًْؿتُدًَٔ, 
ُٖضوَٖا ثُيىَْسٍ زؤغتايُتٌ يُطُأل ٖؤظٍ ؾهانسا ُٖيُ, نُ مسهؤ غُضنطزَياُْْ ثًَطٍُ 

 زضيَص زَبًَتُوَ بؤ ضؤشٓاواْ بانىضٍ ضؤشٓاواٍ وضٌََ.
ضوباضٍ ْاوضُنُ غُضؤنايُتٌ ٖؤظٍ ْىضَزيين زَنُٕ, نؤََُيُ غُضزاضيَهٌ وضيا بؤ نا

 ُٖظاض ثًازَ. 4000غىاضَْ ْعيهٍُ  300تا  2500ًَٖعيَهٌ خًًَُنًإ ُٖيُ زَطاتُ ْعيهٍُ 
ُٓو غُضؤناُْ ٖىؾًاضْٕ باف زَظأْ, نُ خؤؾطىظَضاٌْْ بُختُوَضٍ نىضز يُ نىضزغتاٌْ 

ًٓٓطًًعَوَ زَبًَت يُطُأل زووضنُوتُٓوَ  باؾىضْ بانىضْ تُْاُْت يُ َُٖىو تىضنًا, بُ ضِيَطٍُ
يُ غًاغُتٌ ويَطاْهاضٍ ًٓتًشازْ تُضَقٌ, يُبُض ُٓوَ زاًْؿتىاٌْ ْاوضٍُ ثؿسَضْ غُضزَؾتْ 

 طىْسَ غٓىوضيُناٌْ ًَٓطإ ًَهُضٌ َري ٓاؾًاو َري عُبسوَيآلْٕ بُ ٓاؾيتْ ٓاضاٌَ زَشئ.
ضَقٌ يُ ضَِواْسظ َاوَتُوَ, يُ ًٖعيَهٌ بضىى يُ شيَط زَغُآلتٌ نؤََُيٍُ ًٓتًشازْ تُ

ُٓجناٌَ ضُْس نطزَوَيُنٌ خطاثٌ ُٓؾػُضيَهٌ ثًَؿىو )غىثاٍ عىمساٌْ  "و"( ْاتىأْ 
بطُضِيَُٓوَ وآلتٌ خؤيإ, خَُيهٌ ضَواْسظْ ْاوضُنُ بُ زَغتًاُْوَ َُيُٓتٌ ظؤض زَضًَصْٕ 

 زَطُضِئَ بُ زواٍ ٖؤناضيَو يُو شياٍُْ تًٌَ زإ زَضباظيإ بًَت.
ضَضِاٍ ُٓوٍَ شَاضَيُى خَُيهٌ ظيطَىْ بُ تىاْا ُٖيُ, نُ غٓىوضيَو بؤ ُٓو نطزَواُْ غُ

زابًَٓٔ, يُطُأل ُٓوَؾسا زَغُآلتساضاٌْ بُضيتاٌْ زووزَئ يُو باضَيُوَ ضيَىؾىيَين ناضيطُض 
 بططُْبُض, طُضضٌ ُٓو بابُتُ بُ ًَٖٓس وَضْاططٕ. 

"ٓؤدام ناى" غاظزا, نُ يُ ْاو ٖؤظٍ ضاوثًَهُوتِٓ يُطُأل بايع ٓاغاٍ غُضؤنٌ ٖؤظٍ 
 َاَُفْ َُْطىضِ ْاغطاوَْ يُ"ُٓيىَتإ" ًْؿتُدًَٔ.
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ثاضتٌ ًٓتًشازْ تُضَقٌ ٓؤباَيٌ بُضثطغًاضيُتٌ ُٓو ؾُضٍَِ ُْٓازؤألْ ؾاآلوٍ يؤْاٌْ يُ 
ُٓغتؤزايُ, ضىْهُ ُٓو ثاضتُ يُ ناتٌ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ نىؾسنْ نىؾتاضٍ نطزووَْ 

 زواٍ ٓاططبُغت ؾاآلوٍ بطزؤتُ غُض زاًْؿتىاٌْ بطوغًاو مسًًَُٓ.ُْٖسٍَ داض يُ 
غُضزاٌْ زَواضٍ خسض خاٌْ عُظيعّ نطز يُ ْاوضٍُ "َريغًإ", ثًَدؤؾشاَيٌ خؤّ زَضبطٍِ 
يُ ٓاؾيتْ ٓاضاٌَ ْاوضُنُيإ, نُ ُْنُوتؤتُ شيَط ناضيطُضٍ ثطِوثاطُْسٍَ ؾُضاْطًَعاٍُْ 

زضومشٌ داًَعٍُ ًٓػالٌَ ثُْاٍ بؤ َُٖىو دؤضَناٌْ نؤََُيٌ ًٓتًشازْ تُضَقٌ, يُ شيَط 
 نىؾسنْ يُ ْاوبطزٕ بطزووَ.

ٍ تؿطيين يُنُّ يُ َُْطىضِايُتٌ طُضِاَُوَْ طُيؿتُُوَ غابآلر, بُ ضاوٍ خؤّ نؤضٌ 9يُ
زاًْؿتىاٌْ غابآلخِ بًين بؤ ْاوضُناٌْ َىنطٍْ زيبىنطٍ زضاوغًًَإ, ٖؤناضٍ ُّٓ نؤضُف 

وثاطُْسَيُ, نُ ًَٖعٍ ًَٓطاٌْ يُ ًَاْسواو زَخعٍْ ُْبازا يُ ْاو ؾاضٍ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو ثطِ
غابآلر ؾُضِ بُضثا بٌَ, ًَٖعَناٌْ ٖؤظٍ ؾهانًـ يُ ؾىيَين خؤيإ يُ وضًََُوَ زَٖاتٔ, 
ُٖضضُْسَ َٔ بُوٍَ يُ تىاْاّ زابىو بؤّ ضووْهطزُْوَ, نُ َُُٓ ثطِوثاطُْسَيُْ ضاغت ًُْ, 

ايُوَو بُضزَواّ بىوٕ يُ ضؤَيهطزٌْ ؾاض, وازياض بىو تاضَايٌ بُآلّ ُٓوإ طىيًَإ ُْز
ْاضَِِسُتًُناٌْ ؾُضِ يُ ضِابطزوو يًًَإ دًا ْابًَتُوَ, بُ زووضبشن تَُاؾاّ نطز ًَٖعيَهٌ ْعيو 

غىاضَ بُضَو الٍ َٔ زَٖاتٔ, زواتط ظاًِْ ُٓو ًَٖعَ اليُْططاٌْ َاَُفْ ؾًَذ  300بُ
ايٌ ٓاغاٍ ؾهاىْ غُيس تُٖا"ٕ ٖاتىوٕ بؤ َُغًَُتٌ ُٖضزوو عُبسوَيآلٍ ُْغط "ْىيَُٓضٍ مس

 ٖؤظٍ زيبىنطٍْ َُْطىضِ.
ؾُو يُ َاَيٌ ؾًَذ عىبًَسوَيآل َاَُوَْ يُطُأل ْىيَُٓضٍ مسهؤْ غُيس تُٖا قػٍُ ظؤضَإ 

 بىو, َُٖإ ؾُو بُ ضِيَطٍُ تُيُؾؤٕ ُٖواَيٌ َاُْوَّ بُ غُيس تُٖاْ مسهؤ زضا.
بُدًًََٗؿت, نُ غُيس تُٖا يُوٍَ زازًَْؿٌَْ ضؤشيَو يُوٍَ َاَُوَ, بُضَو بطاْسيَع غابآلخِ 

يُ زواٍ ُٓوٍَ بطاظا ُْخؤؾُنُّ يُوٍَ بُدًًََٗؿت, َْٔ غُيس تُٖاْ ْىيَُٓضٍ مسهؤ 
"بطاْسيَع"َإ بُدًًََٗؿتْ بُ وضٌََ زا تًَجُضِئ, يُو ناتٍُ بُضِيَىَ بىوئ بطوغهُيُنُإ بُ 

-نُ ًَٖعَناٌْ ؾهاى خؤيإ بؤ ًَٖطؾٌ غىثا )غىثاٍ ًَٓطاٌْزَغت طُيؿت, ُٓوٍَ زَضخػت, 
 "و"( يُ ْاوضٍُ ًَْىإ خىٍْ تُوضيَع ٓاَازَ نطزووَ.

يُ زواٍ ُٓوٍَ ًَٖعَناٌْ ؾهاى يُ غاَيٌ ضابطزوو ؾاضٍ وضٌََ يإ ططت, ًًََُٖناٌْ 
 تُيُؾؤْٕ ثُيىَْسٍ نطزٕ يُ ؾىيَين ططْط زاْطابىوٕ.

 -َاوٍَ طؿتىطؤ ُّٓ ثطغًاضاُّْ يًَهطز:بُياٌْ بُ مسهؤ طُيؿتِْ يُ 
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: يُو َُٖىو ُٓو ضاالنًاٍُْ يُ َاوٍَ زوو غاَيٌ ضابطزووزا يُ زشٍ ًَٓطإ يةكةم ثسسيازي
 زَغتت ثًَهطزووَ ض َُبُغتًَهت ُٖبىوَ؟

وَآلّ: سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ زشايُتٌ ظؤضٍ نىضز زَنات, ًَٓػتا َُٖىو ُٖوَيٌ خؤّ زاوَ بؤ  
تٌ ًَٓطاٌْ, غاَيٌ ضابطزوو بطِياضَسا زَغتبططّ بُ غُض ؾاضٍ وضٌََْ ضظطاضبىوٕ يُ زَغُآل

 زَوضووبُضٍ, ؾاضٍ غُؽناؽ, ُٖضوَٖا ُّٓ غاأل ؾاضٍ غابآلؼنإ يُ ًَٓطاًُْنإ ثاى نطزَوَ. 
: يُوناتُ ٓاَاجنتإ بُ زيًَٗٓاٌْ ضظطاضٍ يإ غُضبُخؤيٌ نىضزَ, بؤضٌ دووةم ثسسيازي

ضَناٌْ ُٓضظَضِؤّْ ُٖناضٍْ خُضبىوت زَغتتإ ثًَُٓنطز؟ ُٓواُْ يُنُّ داض يُ ضِظطاضنطزٌْ ؾا
ضظطاضنُضٕ, نُ يُّ باضوزؤخُزا يُ زوو الوَ زَضُوغًَٓطيَُٓوَ, يُاليُى َػتُؾا نَُاٍ غطوؾيت 
زوشَٓهاضاٍُْ ُٖيُْ يُاليُى زإ بُ خاوَٕ ؾهؤ غىَيتإ وَسًسَزيٓسا ْاًَْت, بَُيهى زشٍ 

ٍُ ُٖتا بؤ بًَطاُْناٌْ بُ زياضغٍُ, نُ بُ تًُْا ٓاَاجنتإ ٓريازٍَ ُٓوَ, بؤضٌ َُُٓ ْان
خىئَ ضؾسن ًُْ, َُغُيٍُ َػتُؾا نَُاٍ يُناليٌ زَبًَتُوَْ زوايٌ زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاٌْ 

 بسويَينْ ضاوَضِيٌَ َُٖيىيَػتًإ بًت؟.
َْسعنإ وَآلّ: واٍ بُ ضاى زَظامن يُ ًَٓطاًُْناُْوَ زَغت ثًَبهُّ, بُ ضانِ ُْبًين ثُيى

يُطُأل تىضنًا بربِئ, ضىْهُ ًَٓػتا ُٓوإ بُ ضُىْ تُقٌَُُْ ٖاوناضٍ ؾؤضِؾُنَُإ زَنُٕ, 
بُ ثًَىيػيت ْابًِٓ ثُياّ بؤ سهىَُتُ بًَطاُْنإ بًَٓطئ, َٔ وازَبًِٓ باضوزؤخٌ ُٓوضوثا 

ُٓ طُضِ ًَٓػتا ْآاضاَُْ زَوَيُتُ ُٓوضوثًُنإ بُ يُنرتَوَ خُضيهٔ. َُٖىو ُٖوَيُإ زَخُي
ًَٖعَناٌْ ًَٓطاٌْ ُْطُضِيَُٓوَ غابآلر, ُٖتا زوا ثًاوٍ ؾهاى زشٍ ُٖوَيُناٌْ ًَٓطاٌْ 

 زَوَغتشنْ ثاضيَعطاضٍ يُ خانٌ خؤَإ زَنُئ.
: ض ثاَيُٓضيَو ُٖبىوَ يُثؿت نىؾتين ُٖؾت غُز دُْسضٍَُ ًَٓطاٌْ؟ سيَيةم ثسسيازي

 ُٓواٍُْ يُ غاَيٌ ضابطزوو زيٌ نطابىوٕ.
طُأل ُٓوٍَ ًَٓطاًُْنإ َُٖىو زَضؾُتًَهًإ بُناضًَٖٓا بؤ زَغتطرينطزٌْ َٔ, بُ وَآلّ: يُ

 ثًَىغتِ ظاٌْ بؤ يًَساٌْ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاٌْ يُ ؾاضٍ غابآلخُوَ زَغت ثًَبهُّ.
ًَٓطاًُْنإ يُ ْاوَوَ قاعنهاضيإ نطزْ قبىَيًإ ُْنطز ؾاض بُدًَبًًََٗٔ, ْاضاضيإ نطزئ تًَو 

اٍ ضُْس غُعات بُ ؾُضٍِ ضَؾافْ تؤخْ تؿُْط بُؾًَو يُ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاٌْ بطرييشَن, يُ زو
ْاضاض نطإ يُ ؾاض بهؿًَُٓوَ, بُؾًَهِ زيهُ خؤيإ بسَٕ بُ زَغتُوَ, َُيًو ظازَف يُ ْاو 
ُٓواُْ زابىو, يُ زواٍ بُزياضنُوتين ْاغٓاٍَُ زيًُنإ بؤّ زَضنُوت ظؤضبُيإ بُؾساضبىوٕ يُ 

عيو وضٌََ, يُ ناتٌ زاطرينطزٌْ ضوغٌ "وضٌََ" طؤضِا بىو بؤ ثًَطُيُنٌ ؾُضَِ طُوضَنٍُ ْ
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طُوضٍَ غُضباظٍ, زاطرينُضإ ًَٖعٍ ٓاططو ٓاغًٓإ تًسا نؤنطزبؤوَْ بٓهُيُنٌ تُقٌَُُْ يُ 
ْاو ؾاض ُٖبىو بُ ْاوٍ "سُيسَض ٓاباز", بؤيُ يُوناتُ ًَٖطمشإ نطزَ غُض وضٌََْ زَغتُإ بُ 

ظؤضبٍُ دُْسضَُناظنإ بُ زيٌ ططت, يُ زواٍ زاَيسَْ خىاضزْٕ دٌْبُضط غُض ْاوضُنُزا ططت, 
ثًَسإ, بَُيًَُٓإ يًَىَضططتٔ يُ ٓايٓسَ بُؾساضٍ ؾُضِ ُْنُٕ, بُآلّ بُؾساضيإ يُ ؾُضٍِ غابآلخسا 
نطز, َُُٓف ثًَضُواٍُْ ُٓو بَُيًَُٓ بىوَ, نُ زابىويإ. ُٓو زيالُْ غُض يُ ْىٍَ ثُيىَْسيإ 

ًَٖعَناٌْ ًَٓطاٌْْ نُوتُٓوَ ُٖوَيٌ نىؾتين نىضزإ, يُ بُض ُٓوَ َٔ ؾُضَاظنسا يُ  نطزَوَ بُ
 نُؽ بىوٕ. 400غًَساضَيإ بسَٕ نُ شَاضَيإ ْعيهٍُ 

َتإ يُطُأل ٓاؾىوضيُناْسا ضٌ بىو؟ زَتىأْ ثًَُإ بًًََٔ بؤضٌ  ثسسيازي ضوازةم: ٖؤٍ ًَُالًْ
تإ نىؾت, نُ ُْططٍ نىضز بىوَ؟. َاضؾَُعؤٌْ غُضؤنٌ ضوسٌ ُٓوْا  ثًاويَهٌ ٓاؾتًدىاظْ الي

وَآلّ: زَبًَت يُوَ ٓاطازاضبشن, نُ َُيُٓتًُناٌْ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ يُاليُٕ ضوؽْ 
تىضى بابُتًَهٌ زضيَصَو يًَطَ ناطنإ ًُْ بُ زضيَصٍ باغٌ بهُئ, بُآلّ ُٖوَيسَزَّ يُ غُض 

 َُغُيٍُ َاضؾَُعؤٕ بىوَغتِ.
ضٍ دًٗاٌْ ْاخؤؾٌ يُ ًَْىإ تىضىْ ُٓضَُٕ ضوويسا, ٓاؾىوضيـ ؾاضاوَ ًُْ يُ ناتٌ ؾُ

يُطُأل زابىوٕ, ضىْهُ ُٓوإ ضاياْطُياْس يُو ؾُضَِ َُٖيىيَػتًإ يُطُأل ُٓضَُُْناُْ. يُ زواٍ 
ؾؤضِؾٌ ضوغٌ ًَٖعَناٌْ زَوَيُتٌ عىمساٌْ يُ نىضزغتإ نؿاُْوَ, بُآلّ ثًَـ ُٓوٍَ غابآلرْ 

اظَيُنٌ ظؤضٍ ضُىْ تُقٌَُُْ دُْط يُ ْاوياْسا ضَؾاؾٌ طُوضَْ وضٌََ بُدًَبًًََٗٔ, ُْٓس
تؿُْط ُٖبىو زايإ بُ ٓاؾىوضيُنإ, يُو باضوزؤخُ ُْخؿُيُى ُٖبىو, شَاضَيُى يُ 
ُٓؾػُضاٌْ ضوؽْ ُْٖسٍَ نُغايُتٌ ٓاؾىوضٍْْ ُْٖسٍَ يُ بُضثطغاٌْ زَوَيُتاٌْ ُٓوضووثٌ بُ 

ًَٓطإ َُبُغتًإ بىو زَغت بططٕ بُ غُض ٓاضاغتٍُ قؤغتُٓوٍَ زَغُآلتٌ ْاوَْسٍ يُ 
ٓاظَضبادنإ, نىضزغتاًْـ ْاوضُيُنٌ ٖاوختىبُْ نىضزٍ تًَسايُ, نىضز يُ ًََصَ يُطُأل ٓاؾىوضٍ 

 ٖاوغًَٔ, ُْخؿُنُ وابىو بؤ َاوَيُنٌ ناتٌ نىضز بُالٍ خؤياْسا ضابهًَؿٔ.
يُ باضوزؤخًَو غاظ بهُٕ يُ باضٍ زَغتبُغُضزاططتين ًَٓطإْ ٓاظَضبادنإ بُثًٌَ ُٓو ُْخؿُ

بؤ ضاطُياْسٌْ زَوَيُتٌ ٓاؾىوضٍ يُ وياليُتٌ بُزيًؼْ ُٖناضٍ, يُ بُض ُٓوَ ٓاؾىوضيُنإ بُ 
ُٖض ضيَطُيُى بًَت ُٖوَيًاْسا ُٓو َُبُغتُ بؿاضُْوَْ ُٖغيت زؤغتايُتٌ بُضاْبُض نىضز بُ 

ًَٖعْ زَغُآلت طؿيتْ بُضاْبُض ؾهاى بُتايبُت ًْؿإ بسَٕ, ضىْهُ ٖؤظٍ ؾهاى خاوَٕ 
بىوٕ يُ ْاوضُنُزا. ضؤشيَهًإ َاضؾَُعؤٕ بُ خؤيٌْ نؤََُيًَو غىاضٍَ ٓاؾىوضٍْ ُٓضٌَُْ 
ٖاتُٓ غُضزامن, ُٓو بُ تُواوٍ َُبُغيت خؤٍ ٓاؾهطانطز, نُ بُ ثؿتًىاٌْ نىضز ًَٖطف 
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بُتُ زَناتُ غُض ٓاظَبادنإ, زاواٍ يُ َٔ نطز ثؿتًىاٌْ يُو ثطِؤشَيُ بهُّ. ثًَِ وت: ُّٓ با
يُطُأل غُضؤى ٖؤظَناِْ زيهُ زيَُُٓ طؤضٍَِ, ضُْس ضؤشيَهِ زيهُ َُٖيىيَػيت نىضزاْت ثًَسََيًَِ, 
زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاٌْ بُ ٓاَاْرْ غنىدؤَيُناٌْ َاضؾَُعؤًْإ ظاٌْ, ْاَُيُنٌ تايبُتًإ بؤ 

َُيًًَٓإ ثٌَ زاّ, َٔ ْاضزْ زاوايإ صنَ نطزّ يُ زشٍ ًَٓطإ ُْضُُ ثاأل ٓاؾىوضيُنإ, ُٖضوَٖا ب
, يُبُض ضُْس ٖؤيُى ضاظٍ بىوّ بُ نىؾتين ُٓطُض َاضؾَُعؤٕ بهىشّ, زياضيِ ثٌَ زَزَٕ

َاضؾَُعؤٕ, نُ يُ ثؿت ًَُُٓوَ ُْخؿٍُ بؤ زَغتبُغُضزاططتين نىضزغتاٌْ بانىض زاْابىو, 
غُضَتاوَ  يُ ناتٌ زياضيهطاو نىؾتِْ بَُُف غٓىوضيَهِ بؤ ضاوتًَربِيُٓ غًاغًًُناٌْ زاْا. يُ

ًَٓطاًُْنإ ثًٌَ زرتؤف بىوْٕ سانًُإ بؤ بُضِيَىَبطزٌْ وضٌََ ْاضز, زوايٌ نُوتُٓ ثًَؿًًَهاضٍ 
 نُضاَُمتْ غاظزاٌْ نىؾتاض يُ ْاوضُناٌْ وضٌََ.

وضزَ وضزَ ثُيىَْسعنإ تًَهضىو, َُُٓف بُ ُْٖسٍَ ثًَهسازاٌْ غُضباظٍ نؤتايٌ ٖات, زوايٌ 
 ضٍ ظاأل بىوئْ ناضبُزَغتُإ بؤ بُضِيَىَبطزٌْ ْاوضُنُ زاْا.بُغُض ؾاضٍ وضٌََْ زَوضووبُ

ٓايا ٓاؾىوضيُنإ يُ دىويًََُططْ ُٖناضٍ َُْاوٕ؟ بُ ضاوٍ خؤّ  ثسسيازي ثيَهجةم:
ُٖظاضامن يُ ُٓوإ يُبُغسا بًين خُضيهٌ زابًٓهطزٌْ ًَٖػرت بىوٕ ُٖتا داضيَهِ زٍ 

 بطُضِيَُٓوَ؟
ُ َػتُؾا نَُاٍ زايٓاوَ بطوغهُيُنِ ثًَطُيؿت, زاوا يُ وَآلّ: بَُيٌَ يُ سانٌُ واُْوَ ن

 َريظاٍ ْىغُضّ زَنُّ زَقٌ ُٓو بطوغهُيُ غىيًََٓتُوَ:
سهىَُتٌ يىْاٌْ غُضَضِاٍ وَضططتين ياضَُتٌ َازٍ, بؤ ًَٖطفْ ضاطُياْسٌْ ؾُضِ زشٍ 

بسَٕ يُطُأل ًَُُٓ ياضَُتِ زيهُف وَضزَططٍَ. زاواٍ يُ زَوَيُتاٌْ ُٓوضوثٌ نطزووَ, نُ  ُٖوَي
ًَُُٓ ثًَهُإ بًَُٗٓٓوَ, ٓاطازاضتإ زَنُئ يُ َُٖىو بُضَنإ غُضنُوتشن, ُٖضوَٖا بُضيتاًْا 
ًَٓػتا ٓاؾىوضيُناٌْ ُٖناضٍْ نىضزغتإ ٖاْسَزاتْ ٓاغاْهاضيإ بؤ زَنات بُ ضِيَطٍُ ظاخؤْ 

او زَططيُٓبُض بؤ ْاوضٍُ دُظيطَ بطُضِيَُٓوَ ْاوضُناٌْ خؤيإ, بُآلّ ًَُُٓ ضيَىؾىيَين طىجن

                                                 

 - ٌْبطِطُيُ )زياضيِ ثٌَ بسَٕ( يُطُأل طىظاضؾتُناٌْ زواتط تًَو زَطريٍَ, يُثىختٍُ َُٖيػُْطاْسُْنا ُّٓ
َػتُؾا ياَىيهٌ بُزياض زَنُوٍَ, نُ ُّٓ ضاوثًَهُوتُٓ وَنى بُؾًَهٌ ضاثؤضتٌ َػتُؾا ثاؾا ياَىَيهٌ 

ُضيتاًُْنإ ْىغطاوَ, بؤيُ بُ زضوغيت ْابًِٓ ُٖتا ُٓطُض بُو ؾًَىَف بىوبًَت, مسهى ُٓو ًًَُْٗٓ اليُْططٍ ب
 يُو ضاوثًَهُوتُٓزا  ٓاؾهطا بهات. "و".
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ضاضَغُضيَو ُٖتا غُضُْططيَت, زاواتإ صنَ زَنُئ "واتُ يُ مسهؤ" ضاضَغُضيَو بهُٕ 
 ٓاؾىوضيُناٌْ ضوغًاو ًَٓطإ ُْطُضِيَُٓوَ بؤ ْاوضُناٌْ خؤيإ يُ نىضزغتاٌْ بانىض.

ٓاؾىوضيًُنإ زوشَين َٓٔ, نُ ُّٓ ُٖواَيُّ ثًَطُيؿت ضيَطُ ْازَئ بطُضِيَُٓوَ بؤ  
 ناضٍ, تىضنُناًْـ يُو ناضَ ثؿتطريعنإ زَنُٕ. ُٖ

يُ زَظُضَنُتاْسا يُ ْاو نىضزإ ضيَهدطاويَهٌ ُْتُوَيٌ ُٖيُ؟ بؤ ظنىوُْ  ثسسيازي شةشةم:
 ٓاآلٍ تايبُتإ ُٖيُ؟ ضؤٕ ناضوباضٍ ْاوضُناٌْ شيَطزَغُآلتٌ خؤتإ بُضِيَىَ زَبُٕ؟

ُآلمت يُ نىضزغتإ, با يُنُّ داض ُٓو وَآلّ: يًَطَ ًَٓػتا ضيَهدطاويَو ًُْْ َٔ تانُ زَغ
ًْؿتًُاُْ ضظطاض بًَت, يُ زوايٌ نٌَ يُ ْاوضُنُتاْسا زَبًَتُ سانِ ططْط ًُْْ َٔ يُو 
اليُُْوَ بٌَ ًْاظّ. غُباضَت بُ ٓاآل بُ ثًَىيػيت ْاظامن, بُآلّ ؾهاى زَغتًإ زاوَتُ ٓاآلٍ 

 خؤيإ ُٖيُ. دؤضاودؤض, زَبًٓٔ َُٖىو تًجًَو يُ دُْطاوَضَنإ ٓاآلٍ
ُٓطُض َُُٓ وايُ, خؤظطٍُ ُْتُوَيًتإ ُٖيُْ ُٓو خؤظطُيُف نىضزَ,  ثسسيازي حةوتةم:

بؤضٌ غىتاْسْٕ تاآلٌْْ نىؾتين بًَتاواٌْ نىضزاْت يُ غابآلر ُٓجناَسا, بُ تايبُتٌ قاظٍ 
تٌ يُتًـ يُنًَو بىو يُ ثًاوَاقىآلٌْ ؾاض, ضيَعيَهٌ ظؤضٍ ُٖبىوَ؟ نُ )غابآلر يُ ضِؤشُٖآل

َىنطٍ َُٖيهُوتىوَ, ٖؤظَ بُ ًَٖعَناٌْ زيبهطٍْ بًَباؽْ َُْطىضِْ َاَُفْ ثرياٌْ صنَ يُ, 
وَنى زَظأْ ثُيىَْسٍ زؤغتايُتٌ يُ ًَْىإ زاًْؿتىاٌْ ؾاضو ُٓو ٖؤظاٍُْ ْاوّ بطزٕ ًُْ(, 
ْاتطغٔ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ُٓو ْانؤنًُ ٖؤظايُتًُ بُناضبًًََٗٓت يُ بُضشَوَْسٍ خؤٍ؟ وَنى 

اًْىَُ غُضوَتْ غاَاٌْ سادٌ ًًًَٓداٌْ غُضؤنٌ ٖؤظٍ زيبىنطٍ تاآلٕ نطاوَ, زووض ًُْ ظ
 ُٖوَيُناٌْ َُْطىضِْ بُطعازَناٌْ نىضَِى زاًْؿتىاٌْ ْاوضٍُ غُقع يُ زشٍ ًَٓىَ يُنبططٕ؟

وَآلّ: يُوناتٍُ بُضَو غابآلر ضؤيؿتشن ُٖواَيُإ ْاضز بؤ َُٖىو غُضؤنُناٌْ ْاوؾاض, بُآلّ 
ثري زاوانَُاُْوَ ُْٖات, ُٖضوَٖا زاًْؿتىاُْنٍُ ْىيَُٓضيإ ُْْاضز بؤ طؿتىطؤ نُؽ بُ 

يُطَُيُاْسا, ًَٓطاًُْناًْـ غىوضبىوٕ يُ غُض َُٖيطريغاٌْ ؾُضِ يُ ْاو ؾاض, يُ زواٍ ؾُضِيَهٌ 
ظؤض ؾاضَنُ نُوتُ بُضزَغيت ًَُُْٓ شَاضَيُنٌ ظؤض قىضباٌْ ُٖبىو, بُؾًَو يُواُْ ؾهاى 

ٌ ؾُضِ دُْطاوَضإ تًَهُآلوٍ يُنرت ببىوٕ, ؾُضِ يُ ؾُقاَُنإ بُ ضَِؾاف زَنطا, بىوٕ, يُ نات
يُطُأل ُٓوَزا َٔ زشٍ ظَوتهطزْٕ تاآلًِْ, بُآلّ يُ باضوزؤخًَهٌ ٓاوا ْاتىاْطٍَ بُ تُواوٍ 

 قُزَغُ بهطٍَ, ُٖوَيسَزَّ ُٖغيت خَُيهٌ ؾاض ضاظٍ بهُّ.
ُ َُبُغيت َُْطىضِْ زيبىنطٍ, بُآلّ بايُخًإ بَُيٌَ وَنى ٓاَاشَّ ثًَسا طىَاظنإ ُٖيُ ي

ثًَٓازَئ. ٖؤظٍ َاَُف زَيػؤظٍ ًَُُٕٓ, َُٖعاغاٍ نىضٍِ خىايًَدؤف بىو َىسَُُز ٓاغا 
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نطايُ سانٌُ غابآلرْ نُضيِ ٓاغاٍ بطاٍ نطايُ غُضثُضؾتًاضٍ ْاوضٍُ َُُٖدإ, يُ زواٍ 
ًُْناًْإ يُ غُقع زَضثُضِاْس, َاْطًَو يُ نُوتين غابآلر خَُيهٌ باُْْ ٖؤظٍ نىضى ًَٓطا

ًَٖعٍ دُْسضٍَُ ْاضزَ غُقع, تىاًْإ باُْيًُنإ يُ غُقع  400تا  300سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ 
 .زَضبهُْٕ ضىاض يُؾهاى ُٖآلتٔ

ُْٖسيَو وا زَبًٓٔ ٓاَاْر يُ دىالُْوَنُتإ تايبُتًُو زَتُوٍَ غىوز  ثسسيازي هةشتةم:
تؤَيُغُْسُْوَ يُ سهىَُتٌ ًََََََٓطاٌْ يُ غُض نىؾتِٓ يُّ ضِووزاواٍُْ ًَٓػتا وَضبططٍ بؤ 

بطانُت, نُ يُالت ظؤض خؤؾُويػت بىوَو باثريتْ ُْٓساَاِْ زيهٍُ خًَعاُْنُت, نُ ثًَـ 
غاَيًَو نىشضاوٕ. بُ ضِووٌْ زََئًَ يُ ٓاناٌَ ْاضزٌْ ْاَُيُنٌ تُقًَٓطاوَ بطانُت نىشضاوَ 

 يُوناتُوَ دىالُْوَنُت زَغت ثًَهطزووَ؟
وَآلّ: زَظامن, باف ٓاطازاضٕ ضُْس يُ باثريامن نىشضاوٕ, نىضز ضُْس َُيُٓتٌ ضًَؿتىوَ, 
باثريامن مسايٌ خإْ عُيٌ خإ نىشضاوْٕ ُْٖسيَهًإ بُ ؾًَىاظٍ زضِْساُْ يُاليُٕ سهىَُتٌ 

ًُ ًَٓطاًُْوَ يُ ْاوبطاوٕ, بُآلّ َٔ ًَٓػتا بؤ بُضشَوَْسٍ طُيٌ نىضز ناضزَنُّْ طىَاٌْ تًَسا ْ
 زَضؾُتًَهٌ يُباضَ بؤ تؤَيُغُْسُْوَ يُ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ. 

نىضٍِ خؤؾُويػتِ َُُٓ زَقٌ ُٓو وتىويَصَ بىو, نُ يُ ًَْىإ َْٔ مسايٌ خإ "مسهؤ"زا 
 ظ.1921ٍ تؿطيين يُنٌَُ 19بىو يُ ؾُوٍ 

غُض بُياٌْ غُض يُ ْىٍَ يُطُأل مسهؤْ غُيس تُٖا بُيُنطُيؿتشن, بُ ًَْٗين وتىويَصَإ يُ 
 ُٓو َُغُيُيُ نطز.

بُ مسهؤّ وت: )ٓاؾهطايُ يُطُأل ْاغًىْايػتُناٌْ تىضى ثُيىَْسيتإ ُٖيُ, باضوزؤخٌ 
ًَٓػتا يُطُأل ٌٖ غُضزٌََ ؾًَذ عىبًَسوَيآل دًاواظَ, زَوَيُتُناٌْ ُٓوضوثٌْ واليُتُ 

زَظاٌْ يُنططتىوَناٌْ َُٓطيها يُ ْعيهُوَ ضاوزيَطٍ ضووزاوَناٌْ نىضزغتإ زَنُٕ, وَنى 
سهىَُتٌ بُضيتاٌْ َُٓطِؤ ًٓساضٍَ غًًَُاٌْْ زَوضووبُضٍ زَطًَطٍَِ, ُٓويـ يُ ْعيهُوَ 
ضاوزيَطٍ ضووزاوَناٌْ نىضزغتإ زَنات, ُٓطُض ببًًَٓت غًاغُتًَو ْاطىجنًَت يُطُأل 

 بُضشَوَْسيُناٌْ بُبٌَ زوو زَيٌ َُٖيىيَػيت غًاغٌ يإ غُضباظٍ يُ زشٍ وَضزَططيَت, 
ُيىَْسيتإ يُطُأل ْاغًىْايػتُناٌْ ُْٓازؤَيٌ تىضنًا ُٖيُ, َُُٓ يُ ٓاؾهطايُ ث

بُضشَوَْسيت ًُْ, ضىْهُ تىضى "ثاضتٌ ًٓتًشازْ تُضَقٌ" يُ زوًْاٍ ؾاضغتاٌْ نُغايُتٌ 

                                                 

 - "َظياتط زَطىجنًَت ضىاضغُز بًَت, َُٖيُ يُوَضطًَطٍِ عُضَبًُنٍُ بٌَ يإ َُٖيٍُ ضاخ بًَت. "باباْعاز 
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خؤٍ يُ زَغت زاوَ, وا ضاوَضِوإ زَنطٍَ ُٓوٍَ ثًٌَ زََئًَ ٓاَاجنٌ ُْتُوَيٌ زوايٌ بًَتْ ًٖض 
صنَ ُْنات, َازاّ يُنًَو يُ سهىَُتُ طُوضَنإ بُ تايبُتِ سهىَُتِ اليًَُْو ثؿتًىاًْتإ 

بُضيتاِْ طُوضَ ثؿتًىاٌْ صنَ ْانات نُ بؤتُ زضاوغًٌَ ًَُُٓ, دىالُْوَ ُْتُوَيًُنُت 
غُضنُوتين يُ ضاضَ ْاْىغطٍَ, ًَٖعَ طُوضَنإ يُ نىضزغتإ بُ دىالُْوَيُنٌ ياخٌ غُيطٍ 

ُ زَغُآلتٌ خاوَٕ ؾهؤ زاْأًَْ, َُُٓ ٖؤٍ خعيين ًٓتًشازْ تُضَقٌ زَنُٕ, نُ زإ ب
يىْاًُْناُْ بُضَو ُْٓكُضَِ, ًَٓػتا ُٓو ًَٖعاُْ خؤ ٓاَازَ زَنُٕ بؤ ًَٖطؾًَهِ زيهُ, ظؤضبٍُ 
زاًْؿتىإ ُٖتا يُ ُْٓازؤَيًـ بُ ًَٖعَناٌْ يىْاٌْ خؤؾشاَئ, ًْطُضاٌْ خؤيإ يُ 

 ٔ زوشَين نىضزٍ زَظأْ.ْاغًىْايًػتُناٌْ تىضى زَضزَبطِْٕ بُ طُوضَتطي
وَ يُ َُيُٓتًسا زَشٍْ يىْاًُْنإ يُ 1908يًَتإ ؾاضاوَ ًُْ طُيٌ نىضز يُ غاَيٌ 

 ْاغًىْايػتُنإ ضانرتٕ, ضىْهُ َُٓاُْ خاوٌَْ ؾاضغتاْشنْ تىضنُنإ ُْؾأَ.
ُٓطُض زَتىاٌْ ثُيىَْسٍ بُ يىْاًُْناُْوَ بهُو ُْخؿُيإ يُطُأل زابينَ بؤ ضظطاضنطزٌْ 

ز يُ زَغت ْاغًىْايًػتُ زََاضطريَناٌْ تىضى. سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يَُُ ٓاطازاضبهُوَْ نىض
 يًَسواًَْو بؤ ضؤشْاَُ ُٓوضوثًُنإ بسَو ٍَُُٓ تًَسا ضووٕ بهُوَ.

ْىيَُٓضٍ بُضيتاٌْ يإ ٌٖ سهىَُتُناٌْ ُٓوضوثٌ يُ ْاوضُنُزا ًُْ بؤيُ ُٖوَيبسَ 
اى ضابططَ, ُٓطُض بُو ؾًَىٍَ زاوات يًَسَنُّ باضوزؤخُنُ يُطُأل زاًْؿتىاٌْ ْاوضُنُ ث

 ناضبهٍُ يُ ٓايٓسَ زؤغتايُتٌ سهىَُتُناٌْ ُٓوضوثات زَغت زَنُوٍَ. 
َُُٓ وَآلٌَ مسهؤ بىوَ بؤ قػُنامن: )ْاغًىْايًػتُ تىضنُنامن خؤف ْاوٍَ, بطِواّ وايُ يُ 

هىَُتٌ بُضيتاٌْ ًَٓطاًُْنإ ظياتط زوشَين نىضزٕ, بُآلّ يُ ضُْسئ بؤُْزا ْاَُّ بؤ س
ْاضزووَ, زَيًٓاّ نطزووٕ, نُ ْاَُوٍَ يُ ْاوضُنُزا بُ ضِووٍ ُٓوإ بىَغتِ, بُ بُضزَواٌَ 
ثؿتًىاٌْ بُضيتاًِْ زَوٍَ, يُ بابُت ٓاَازَيًإ بؤ ٖاوناضٍ نًَؿٍُ نىضز ثًَىيػتِ بُ ثُعناٌْ 

ناضزَنُّ, بُآلّ بُ ُٓوإ ُٖيُ, ُٓطُض بُ تُواوٍ ٖاوناضيإ نطزّ بُ ثًٌَ ٓاضَظووٍ ُٓوإ 
ؾًَىٍَ بُٓضَِتٌ ًٍَُُٓ نىضز ثًَىيػتُإ بُ تُقًَُُُْ, ُٓطُض زَغتُإ ُْنُوت تىوؾٌ 

 طريوططؾيت طُوضَ زَبشن.
بؤ ُٓوٍَ زَيًٓا بٔ يُ ٓاضَظووَُْسٍ َٔ بؤ ٖاوناضٍ يُطُأل ًٓٓطًًع غُيس تُٖاّ ْاضزَ 

بُ ثريؤظتطئ باوَضَِإ غىيَٓس زَخؤئ  بُغسا, بُآلّ بُزاخُوَ بَِ ٓاناّ بىو, يُطُأل غُيس تُٖا
ٓاَازَئ يُطُأل ًٓٓطًًع ناضبهُئ, ُٓطُض ُٓوإ وَآلٌَ باْطُواظٍ ًَُُٓ بسَُْوَْ ضاغتُوخؤ 
يُ ضِيَطٍُ ٖؤظَناٌْ ٖاوثُعناٌْ خؤياُْوَ يُ نىضزَنإ بُ تايبُتٌ ثؿسَض, ُٓوٍَ ثًَىيػتُاُْ 
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ُتٌ ًَٓطاًُْنإ بُدًَُإ ًًََُْٖٔ, ضناخنُُْ يُ ضُىْ تُقٌَُُْ بؤَإ بًَٓطْٕ يُ شيَط ضَػن
ضىاضضًَىٍَ ثاضيَعطاضٍ خؤياُْوَ. َُضدُنإ بُ تؤ زَزَّ يإ ضيَههُوتٓٓاَُيُى يُ ًَْىإ 
ًَُُْٓ ْىيَُٓضيَهٌ ُٓوإ بًَت قبىَيٌ زَنُّ, ًَُُٓ يُ تىاْاَاْسا ُٖيُ تىضنُ ْاغًىْايػتُنإ 

بُنط زَضثُضِيَٓشن, ُٖضوَٖا ُٓواٍُْ ضَواْسظ ُٖتا يُ ُٓضظَضِؤّْ غًىاؽْ ُٖناضٍْ زياض
)غُضنطزَ نىضزَناٌْ زؤغيت تىضى يُ ضَِواْسظ "و"( يُ طؤضِزًََْشن. تها زَنُّ ٓاطازاضيإ 
بهُوَ ًَُُٓ يُ غُض ُٓوَ غىوضئ. بَُيًَين ؾُضَؾتإ زَزٌَََ ًَُُٓ تىاْاٍ زَضثُضِاْسٌْ 

 ىاْشن ُٖتا )ُْٓكُضَِ(ف بططئ.ْاغًىْايػتُناٌْ تىضنُإ ُٖيُ يُ ُْٓازؤألْ زَت
يُ زواٍ نؤتايٌ ًَٖٓإ بُّ قػاُْ مسهؤْ غُيس تُٖا ضىوٕ بؤ بُضَناٌْ ؾُضِ, ضىوُْ الٍ 
ًَٖعَناٌْ تؤثداُْْ ثًازَْ غىاضَ, ُٓوإ بُضَو غُؽناؽ ضؤيؿسنْ ًَٓـ بُ ضِيَطٍُ وضٌََ 

 طُضِاَُوَ غابآلر.
 7تا  6ْاوٍ َري ُٓضؾُز, زََئًَ خاوٌَْ يُ ٓاظَضبادناٌْ ضؤشٓاوا غُضؤى ٖؤظيَو ُٖيُ بُ 

ثاضضُ ضُىْ شَاضَيُنٌ بُضضاوٍ ضَؾاؾٌ ُٖيُ.  50تا  40ُٖظاض ضُنساضٍ ٓاظايُْ 
سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ غىثايُنٌ يُ اليُْططاٌْ ُٓضؾُز ضُنساضنطزووَْ ثاضَيُنٌ ظؤضٍ زاوُْتٌَ, 

ـ خاُْ" نُ بُ غُض نُْاضَناٌْ ُٓو ًَٖعَ ًَٓػتا يُ ؾىيًََٓو نؤبىوُْتُوَ ثًٌَ زََئًَ: "ؾُضي
زَضياضٍُ )وضٌََ(زا ظاَيُ, ثًَؿُْطٌ ُٓو ًَٖعاُْ يُ تُوضيَعْ خىٍ زَغتًإ ثًَهطزووَ, ُْٖسيَو 

 زَغتُيإ ْاضزووَ بؤ غٓىوضٍ غُؽناؽ.
يُ ُٖوَيُناٌْ بؤ غُضيًَؿًَىاْسٌْ مسهؤ ُٓضؾُز ًَٖعيَهٌ غُضباظٍ يُ غىاضَ ْاضزووَ بؤ 

 اٌْ مسهؤ يُ ْاوضٍُ "ؾانطيانٌ" يُ ًَْىإ غُؽناؽْ خىٍ.بؤغُْاُْوَ بؤ ًَٖعَن
يُو ناتٍُ ًَُُٓ زَضضىوئ مسهؤ غُضنطزايُتٌ ًَٖعيَهٌ زَنطز بؤ ًَٖطؾربزُْ غُض ُٓضؾُز, 
يُ زواٍ طُضِاُْوَّ ثُيىَْسيُنٌ تُيُؾؤًِْ ثًَطُيؿت, نُ نؤََُيًَو يُ ًَٖعٍ ثًازٍَ يُ 

خؤيإ ططتىوَ, يُوناتُف بُ بُناضًَٖٓاٌْ  ططزَناٌْ زَوضووبُضٍ "خىٍ" مسهؤ ؾىيَين
تؤثداُْ مسهؤ ًَٖطؾٌ نطزؤتُ غُض ْاوضُناِْ زيهُ, يُ ؾُضيَهٌ ًَْىإ ثًَؿُْطٌ ًَٖعَناٌْ 
مسهؤْ ًَٖعَناٌْ ُٓضؾُز يُ ؾُضيـ خاُْ طُضضٌ ظيإ بُ ُٖضزووال نُوتىوَ, بُآلّ ًَٖعَناٌْ 

 ُٓضؾُز ثاؾُنؿُيإ نطزووَ. 
اٍ ًَٖعَ تًَهؿهاوَنٍُ ُٓضؾُز ُْنُوتىوٕ, بُآلّ يُ ناتٌ ثاؾُنؿُ ًَٖعَناٌْ مسهؤ بُ زو

ًَٖعَناٌْ ُٓضؾُز غايعْ تاز زئْ ضُْس طىْسّ زيهُيإ غىتاْسْٕ ضوخاْسيأْ, ُْٖسٍَ يُ 
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خَُيهٌ ُٓو طىْساُْ اليُْططاٌْ ُٓضؾُزيًإ ططت, ُٓواُْ وَنى زيًٌ ؾُض خؤيإ زابىوَ زَغت 
 ًَٖعَناٌْ مسهؤ.
وضٌََ بهُئ زَبًَت ٓاَاشَ بُو ثًَؿهُوتْٔ ثُضَغُْسُْ بهُئ نُ يُو  ُٖض باغًَهٌ

ؾاضَزا ثًَـ ؾُضِ ُٖبىوَ, بُآلّ يُ ناتٌ ؾُضِ بُؾًَهٌ ؾاض طؤضِاوَو بؤتُ ويَطاُْ, يُ ٓاناٌَ 
ُٓو ؾُضِاٍُْ ًَْىإ ؾاآلوٍ ًَٖعَناٌْ تىضنٌْ ًَٖعَناٌْ ُٓضٌَُْْ سهىَُتٌ تىضنًسا بىوَ, 

ٍ ًَْىإ نىضزْ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ باضٍ خطاخْ ظؤض قىضغٌ يُغُض خَُيهٌ يُطُأل ُٓو ؾُضَِ
 ُٖشاضٍ ْاوضُنُ زضوغتهطزووَ.

ٍ تؿطيين زووَّ بؤ ُٓجناَساٌْ ضُْس ثُيىَْسيُنٌ تُيُؾؤٌْ يُ ًَْىإ 16بُضَو غابآلر يُ 
نُ يُ ضِؤشاٌْ  ُٓوضوثاْ غابآلر وضًََِ بُدًًََٗؿت, ًَٓػتا ْاتىامن ٓاطازاضٍ ضيَطَِوٍ ؾُضَِنإ مب,

 ٍ تؿطيين زووَّ يُ ًَْىإ ًَٖعَناٌْ ُٓضَؾُزْ مسهؤ ضوويساوَ, 27ْ 26
يُ غُض ٓاضَظووٍ ُْٖسٍَ غُضؤى ٖؤظٍ طىْسٍ زيبىنطٍ "طىْسٍ عُبسوَيآل ٓاغا" زابُظئ, 
يُوٍَ بُّ غُضؤى ٖؤظاٍُْ خىاضَوَ طُيؿتِ, ؾاٌْ عُيٌ ٓاغا, نؤغٍُ نُيايٌ نُضيِ ٓاغا, 

 يُ ثًاوَاقىَيٌ ٖؤظَنإ. شَاضَيُنِ زيهُ
نُضيِ ٓاغاْ َاظٕ ٓاغاٍ بطاٍ طُيؿتُٓ طىْسَنُو زوا ُٖواَيٌ ؾُضَِناًْإ ثًَساّ, يُ غُض 
غىوتاْسٌْ ؾاضٍ غابآلر, ظؤضبٍُ ٖؤظَنإ غُضنؤٍُْ غهُؤيإ نطزْ ْاضَِظايًإ يُ 

 دىالُْوَنٍُ ًْؿاْسا.
ٌ بُ ظؤضبُياُْوَ ْاوَ زشٍ مسهؤ غىتاْسٌْ غابآلر ناضيطُضٍ يُ غُض ٖؤظَنإ ُٖبىوَْ ثاَي

بىَغسن, سهىَُتٌ ًَٓطاًْـ يُ ثطِوثاطُْسَ زشٍ مسهؤ غىوزٍ يُّ ضووزاوَ وَضططتىوَ, وازياضَ 
نىضزَناًْـ يُ شيَط ناضيطُضٍ تىضنُ ْاغًىْايػتُنإ "ًٓتًشازْ تُضَقِ" زابىوبٔ. يُ ناتٌ 

نُ ؾُضِيَهٌ طُضّ يُ ًَْىإ ًَٖعٍ نؤبىوُْوَّ يُطُأل غُضؤى ٖؤظَناٌْ "زيبىنطٍ" ُٖواأل ٖات 
مسهؤ, نُ يُ غٌَ ُٖظاض غىاضَْ ًَٖعٍ ُٓضؾُز بُ ضىاض تا ثًَٓر ُٖظاض غىاضَوَ ضووّ زاوَ. ُّٓ 
ؾُضَِ يُ ًَْىإ ْاوضٍُ خىٍْ غُؽناؽ بىوَ. بُ ثًٌَ ُٓو ظاًْاضاٍُْ يُ بُضَناٌْ ؾُضَِوَ ٖاتبىو 

ظياتطٍ يًَهُوتىوَ, يُ نؤتايٌ ؾُضِ ُٓضؾُز نىشضاوْ اليُُْنُّ زيهُ ظياٌْ  300ًَٖعٍ مسهؤ 
 بُ ْاضاضٍ نؿابؤوَ بُضَو تُوضيَع, ؾهاى زَغتًإ ططتبىو بُ غُض ضَؾاؾًَوْ شَاضَيُى زيٌ.

زياضَ زواٍ زَضضىومن ُّٓ ُٖواَيُ طُيؿتبىوَ ؾًَذ عُبسوَيآل, بُ ضِيَطٍُ نُضيِ ْاويَهُوَ يُ 
ّ, ُٖواأل طُيؿت, نُ باُْيًُنإ خؤيإ الٍ خؤٍ ضاوَضِواٌْ قاغًسٍ ؾاضٍ غًًَُاٌْ بىو

 ٓاَازَنطزووَ زَغت بُ غُض غُقعزا بططْٕ ضاوَضِواٌْ ٖاوناضٍ مسهؤ زَنُٕ.
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نىضٍِ خؤّ زَتىامن ضاغتُوخؤ بُ ضِيَطٍُ زَغُآلتساضإ يُ بُغسا زاواناضٍْ بَُيًَُٓناٌْ مسهؤ 
 ضاغتطؤيٌ ْاغطاوٕ.بطُيُظنُ وآلتاٌْ ثُيىَْسيساض, بُآلّ يًٌَ زووزَيِ, ُٓواُْ بُ ْا

 تهايُ غآلوّ بطُيُُْ بُ )ؾًُِٖ ؾُْسٍ(, بُزاخُوَ ُٓوٍَ زَيعامن ْانطٍَ بًٓىغِ.
بؤيُ ٖؤٍ ثًالٌْ ْاتُْسضوغتْ َاََُيٍُ خطاثٌ اليُْططاٌْ ثاضتٌ ًٓتشازْ تُضَقٌ, مسهؤ 

ٍ 27ْاتىاٌَْ َتُاُْ بُ ُٓضَُْٕ ٓاؾىوضيًُنإ بهات, ُٓوَف دًَطٍُ ًْطُضاًُُْ, يُ 
بإ بؤَبًَو زَتُقًَتُوَ, نُ ُٓضَُُْناٌْ ْاوضٍُ ضَؾُْس ٓاَازَيإ نطزبىو, َىسَُُز ؾُع

عُيٌ ؾا يُ دًاتٌ سىغًَٔ َريظا يُطُأل بؤَبُنٍُ ْاضزبىوٍ بؤ َىنُضَّ َُيًوْ ًَُٓـ 
ْاضزبىوٍ بؤ ؾىقام غىَيتإ سانٌُ خىٍ, يُويَؿُوَ بؤ مسهؤ. بؤَبُنُ يُ ْاو ثانُتًَهٌ 

ُ ثًاويَهٌ دًٌَ َتُاُْ غجًَطزضابىو, ُٖواَيطط نُ ظاٌْ ُٓو ضاغجاضزَيُ ؾرييين ْطابىو, ب
َُتطغٌ ُٖيُ, يُطُأل طُيؿتين بُ غُؽناؽ ثانُتُنُ زَزاتُ َاَيٌ مسهؤْ بًاْىو زيًََٓتُوَ نُ 

 ْاتىاٌْ بضٌَ بؤ ُٓوٍَ ضىْهُ ثُنٌ نُوتىوَ.
ناتٌ وَضططتين طىَاٌْ ثًاويَهٌ ُٖشاض ثانُتُنٍُ زايُ زَغت ثًاويَهٌ مسهؤ, ُٓويـ يُ 

نطزْ وتٌ: َٔ زَتطغِ ُٓوَ قىْبُيٍُ تًَسابًَت, بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا اليُْططاٌْ مسهؤ 
يُطَُيًسا غٓسوقُنُ زَنُُْوَ, بُ ْاوَضِؤنٌ غٓسْقُنُ زَظاٌَْْ ؾطِيٌَ زَزاتُ غُض ظَوٍ, 

ؤ زَنىشضٍَْ يُنػُض مسهؤ طىيٌَ يُ زَْطًَو زَبًَت, بؤَبُنُ زَتُقًَتُوَْ بطايُنٌ مسه
ُْٖسٍَ يُ اليُْططاٌْ بُ غُخيت بطيٓساض زَبٔ. ُّٓ ضووزاوَ َُٖىو ؾهانٌ ُٖشاْس, مسهؤ يُ 
َُٖىو اليُنُوَ نُوتُ ضيَىؾىيَين يًَهؤَيًُٓوَ, سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ُٖواَيًَهٌ بآلونطزَوَ, نُ 

ُْنطزّ "ضيعإ"ٍ ُٓضٌَُْْ نؤََُيُنٍُ بؤَبُنُيإ زضوغت نطزووَ, بؤيُ مسهؤ ٖاوناضٍ 
يُطُأل ُٓضَُٕ بطاتُ ُٓجناًََو, يُ ناتٌ ضووزاوَناٌْ ُّٓ زوايًٍُ غابآلر ثًاويَو بُ ْاوٍ 
"باغًُؤٕ" بُ َُٖيُ نىشضا, َُُٓ ٖاوآلتًُنٌ ؾُضَْػٌ يإ َُٓطيهٌ بىو, ُٖضوَٖا ضىاض 
ٓاؾطَتٌ َُٓطيهٌ ضووت نطاُْوَ, بُآلّ َُٖعَ ٓاغاٍ غُضؤنٌ ٖؤظٍ َاَُف ثاغُواٌْ بؤ ُٓو 

 َُطيهًاُْ زابشن نطزووَ.ٓ
ىْ يُ ُٖظسٍَ َُٖإ َاْط ٓاؾطَتُ 1340ُٓوٍَ ضوويسا يُ ثًَٓذٌ غُؾُضٍ 

َُٓطيهايُنإ يُ غايٍُ ثاغُواُْناٌْ ثًاواٌْ َُٖعَ ٓاغا ًَْطزضابىوٕ بؤ "بىغًإ", ُٖتا بُ 
ت ."و"(, غُالَُتٌ بطُيُْطيَُٓ تُوضيَع )زَضبطِيُٓنُ يًَطَ ضؤؾٔ ًُْ ثًَسَضٌَ ْاوَناًْإ بًَ

بُزاخُوَ يُنًَهًإ خاتىو "ٓىغػتا" بىوَ, نُ ثًَؿرت يُطُأل ُْغنُزئ نُضنىنٌ يُ 
ُٓغتُْبىوأل يُ ططتىوخاُْ بىوّ غُضزاًْإ نطزّ, زووًََإ "َؼ بؤؾًشؤٕ"ْ غًًًََُإ 
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خاتىو "واَا غهىت ٖىز"ْ ضىاضًََإ خاتىو "ًًُٓاغٗؤٕ" بىوَ, ُٓو نُ بُ غُالَُتٌ 
 يَع.طُيؿتبىوَ تُوض

تهايُ اليٌُْ ثُيىَْسيساض ٓاطازاض بهُوَ, نُ َٔ يُ طُؾتُنُّ بؤ نىضزغتاٌْ بانىض, 
يريٍَ ظيَطِّ خُضز نطزووَ, ُٖضوَٖا ثًًَإ بًٌََ َٔ  200)َُبُغيت نىضزغتاٌْ ًَٓطاُْ. "و"( 

 قُضظاضّ, ٓاطازاضيإ بهُوَ, نُ ُٓو نُغاٍُْ زَطُُْ بُغسا بُ بٌَ َٔ ْاتىأْ ًٖض بهُٕ.
ٍَ ؾاياٌْ باغُ نىضزَناٌْ نىضزغتاٌْ بانىض باْطُواظٍ ْاغًىْايػتُنإ "اليُْططاٌْ ُٓو

نؤََُيٍُ ًٓتًشازْ تُضَقٌ"يإ ثًَطُيؿتىوَ, نُ ٖاوناضيإ بهُٕ, غُضؤى ٖؤظَناٌْ ُٓو 
ْاوضُيُ خُضيو بىو َُيًًإ بُ الٍ ُٓو باْطُواظَوَ بضًَت, يُ زواٍ ضووْهطزُْوٍَ َٔ يُ 

زوشَٓهاضاٍُْ ُٓوإ بُضاْبُض خاوَٕ ؾهؤ غىَيتإ َُٖيىيَػتًإ طؤضِا, يًَسواٌْ  َُضِ َُٖيىيَػيت
غىَيتامن يُ زشٍ ُٓواُْ بؤ ْاضزٕ, ًَٓػتا يُ دًاتٌ ٖاوغؤظٍ ضقًإ يُ ْاغًىيًػتُنإ 
زَبًَتُوَ, ْاغًىيًػتُنإ يُو طُؾتٍُ َٔ ظؤض ًْطُضإ بىوٕ, ُٖتا ُٖظاض يريَيإ زاْاوَ بؤ 

 إ ضنهىشٍَ.نُغٌَ ضنططٍَ ي
ُْٖسٍَ يُ ُٓؾػُضاٌْ غىثا يُ بُؾُناٌْ زياضبُنطْ وإ يُ غُض يًَسوإْ اليُْططٍ بؤ َٔ 
يُ ْاوضُنُ غعا زضابىوٕ, بُآلّ ُٖتا ًَٓػتا ْاغًىيًػتُنإ ُْياْتىاًْىَ ُْٓساَُ ضاالنُناظنإ 

قٌ يُو ْاوضُيُ زَغتطري بهُٕ, يُ زواٍ ُٓوٍَ بًػتِ نؤََُيًَو يُ ًٓتًشازْ تُضَ
طُيؿتىوُْتُ ضَواْسظ, طُؾتًَهٌ ًًَِْٗٓ بُ ْاوضُنُزا نطز, يُطُأل ُْٖسٍَ ُٓؾػُضْ ُْوٍَ 
وآلتٌ خؤّ يُ غُض ضيَىؾىيَين طىجناو وتىويَصَإ نطز, نُ نُوتين ُْٓكُضَِ ْعيو بؤتُوَْ زووض 

 يإ ْعيو زَبًَت ْاغًىْايػتُنإ َُٖيبًَٔ بؤ ُٓوضوثا.
ًَؿتىوَ, ضىْهُ ظؤضبٍُ خَُيو ُْؾأَْ ْاتىأْ ؾت َٔ يُو طُؾتُّ ًْطُضاٌْ ظؤضّ ض

وَضبططٕ, ُٓوٍَ ْاضاضّ زووباضٍَ بهَُُوَ, زََىيػت تًًَإ بطُيُمن, نُ باوَضًَِٖٓإ بُوإ 
ثتُو بىو, ضىْهُ ظؤضبُيإ غىوضبىوٕ يُ غُض ُٓوٍَ باوَضِيإ ثًًَُتٌ, بُآلّ ًٖض ضيَطُيُنِ 

 ببًُٓ زَغُآلتساضٍ نىضزغتإ.زيهَُإ يُبُضزََسا ًُْ, بًَذطُ يُوٍَ 
تًَبًين: نىضٍِ خؤؾُويػتِ ُٓو نىضزاُْ ْاضِيَهْٔ ْاتىأْ ثًَؿهُوٕ, بُ واتايُنِ زيهُ 
مسهؤ ُْؾاَُْ بُ ٖؤٍ ُٓو ضُىْ تُقًٍَُُُْ وَضيسَططٍَ ثُيىَْسٍ ثتُوٍَ يُطُأل 

 يُ.ْاغًىْايػتُ تىضنُناْسا ُٖيُ, بُ نىضتٌ َُغُيٍُ مسهؤ ناضيَهٌ بٌَ ٓىًََساُْ
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 بةغدا –بسوضكةيةكي طسىط، ىويَيةزايةتي باآلي بةزيتاىي 
 

 دووبازة: تازإء ئةضتةْبووأل
 252تازإ، بؤ توزنيا َْيسدزاوة، ذَازة ئاي، ئاع،  2.3ذَازة )

 2/11/1926بةزوازي 
نُؽ يُ اليُْططاٌْ ٖاتىوُْتُ ْاو خانٌ ًَٓطاقٌ يُ غٓىوضٍ  100غهُى بُ خؤٍْ خًَعإْ 

ُْآًَٖسَيٌ زَنُٕ.بانىضٍ  سظ, خؤيإ ٖاويؿتؤتُ باوَؾٌ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌْ بُضيتاٌْْ زاواٍ ث  ضَوْا
 

 حلومةتي ئَيساقي ئامادةية

 زاوا يُ َُٖىويإ بهات ًَٓطام بُدًَبًًََٗٔ. -1
بُ تًُْا ضيَطُ بُ مسهؤْ خًَعإْ بطايُنٍُ بسضٍَ يُ ًَٓطام ضنًَُٓٓوَ, بُو َُضدٍُ يُ  -2

ٓىوض ًْؿتُدٌَ بهطئَ, غُضؤنٌ وَظيطاٌْ ًَٓطاقٌ زاواٍ يُ َٔ نطز ْاوضُيُنٌ زووضٍ غُضغ
يُوباضَيُوَ يُ َُٖيىيَػيت سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ٓاطازاضٍ بهَُُوَ. ُٓطُض سهىَُتٌ ٓرياٌْ خاَيٌ 
زووٌََ ثٌَ ضاى بىو, ُٓوَ زَبٌَ ضيَطُ بسات ُْٖسيَو يُو غاَاٍُْ مسهؤ يُ ٓريإ ُٖيُتٌ بؤٍ 

بًٓهطزٌْ خُضدًُناٌْ يُ ًَٓطام, ضىْهُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ًٖض ثاضَيُنٌ بطُضِيًََٓتُوَ بؤ زا
 بؤ ُٓو َُبُغتُ زياضٍ ُْنطزووَ. 

ُٓطُض بُ طىجناوٍ زَظأْ يُوباضَيُوَ زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاقٌ بسويَٓٔ, زَبٌَ ضاويَصيإ ثٌَ 
بىأل ْانات, ُٓطُض بهطٍَْ يُ ْعيو زَضؾُتسا ٓاطازاض بهطيَُٓوَ, ثًَِ وايُ مسهؤ خاَيٌ زووَّ ق

ضاظٍ ُْبىو يُ خانٌ ًَٓطاقٌ بضًَتُ زَضَوَ, ُٓغتَُُ يُو ؾىيَُٓو يُو باضَ غُختٍُ ٓاوُٖواْ 
 غُخيت ْاوضُ ؾاخاويُنإ بُ ظَبطٍ ًَٖع مسهؤ زَضبهطٍَ. 
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 وةشازةتي دةزةوة، ئاي، ضي، ديبًؤ، ئاي
17/11/1922 

 غؤغوبوزغي خؤغةويطت
يُ غُض ضَواْسظ ْىغطاوَ, )يٓسغٌ( يُ تًح )ايؿطقُ(  17/11/1922نُ يُ  ْاَُنُت طُيؿت,

يُالّ بىو, طؿتىطؤَإ نطز, ضاٍ غجاضزّ ٓاطازاضتإ بهَُُوَ, نُ وَظاضَتٌ زَضَوَ بُ نؤْؤغٌ 
 وَآلَُنُ ضاظيُ, بُو َُضدٍُ يُ بُض ُّٓ ٖؤياٍُْ خىاضَوَ ُْٖسٍَ خاَيٌ َُٖىاض بهطٍَ: 

 –إ مسهؤْ ًَٖصا غًَط بًَطغٌ نؤنؼ )ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ ُٖض ثُيىَْسيُى يُ ًَْى
ًَٓطام "و"( زَبًَتُ ٖؤٍ ٓاَيؤظبىوٌْ ثُيىَْسٍ ًَْىإ ًَٖصا يؤضزْ وَظيطٍ دُْطٌ ًَٓطاٌْ, َُُٓ 
يُ ناتًَهسا وَظيطٍ ْاوبطاو )ضَظا خإ, "و"( بُبٌَ ضَضاونطزٌْ غطوؾيت سهىَُتُنٍُ 

ُُيُ يُ ًَٓطإ, بؤيُ يُ ضغتٍُ زووٌََ ضَؾٓىغٌ ْاَُنُ, ثًَِ ثًاويَهٌ ططْطْ بايُخساضٍ ًَٓ
باؾُ ُّٓ بطِطُيٍُ بؤ ظيازبهطٍَ )الضعنإ ًُْ ُٓطُض ُٖوأل بسضٍَ بؤ يُناليًهطزُْوٍَ ْانؤنٌ 
ًَْىإ َُغًشًًُنإْ مسهؤ(, وؾٍُ )يو( البطاوَ, ُٖضوَٖا يُ ضغتُناٌْ زواتط وؾُْ 

اًَْهٌ زيهُ( البربٍَ, بؤ دُخت نطزُْ غُض بؤضىوُْناظنإ طىظاضؾيت )بُضثطغإ(ْ )يُ ثُضَثًَس
 زَقٌ بطوغهٍُ )يؤضئ(ٍ يُطُأل ٖاوثًَض بهُٕ, نُ ٓاَاشٍَ بُ ضووزاوٍ ضَواْسظ زاوَ. 

 
 واشؤ

 يٓذىيت ٓؤيػاْت
 ًَٖصا ؾىغىبىضؽ غُضؤنٌ بُضِيَىَبُضايُتٌ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضاغت

 يُ وَظاضَتٌ زاطريطُنإ
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 َيسإ ، ضياضي ئ
 29/11/1922َٖيرا ب، يؤزئ )تازإ( 

 (430ذَازة )
 يُ سهىَُتٌ ًَٓطاًُْوَ ْىغطاويَهُإ وَضططت يُ غُض بعوتُٓوٍَ مسهؤ َُُٓ زَقُنُيُتٌ:

"بًػتُإ زَغُآلتساضاٌْ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام غُيس تُٖاو ُْٖسٍَ يُ اليُْططاًْإ بطزؤتُ 
ناتًَهسا مسهؤْ ٖاوناضَنٍُ غُيس تُٖا طريوططؾتًَهٌ ظؤضيإ بُغساو ضيَعيإ ططتىوٕ. َُُٓ يُ 

بؤ زضوغت نطزووئ, زََاُْوٍَ ُٓوَ تًَبطُئ ضؤٕ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ, نُ بُ َطؤظسؤغيتْ 
ًْاظثانٌ بُضاْبُض سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ْاغطاوَ ؾىيَين سُواُْوَ بؤ نُغاًَْهٌ تاواْباض بُ 

ًَٓطاٌْْ ٖاوآلتًإْ زظيين غُضوَتْ غاَإ تاواْباضٕ  بُناضًَٖٓاٌْ تىْسوتًصٍ زشٍ ًَٖعَناٌْ
زابشن بهات, بؤيُ بُ ْاوٍ زؤغتايُتٌ ًْىاظنإْ ًَْىإ سهىَُتٌ بُضيتاٌْْ زانؤنٌ سهىَُتٌ 
خاوَٕ ؾهؤ يُ غُض ثاضاغتين ٓاضاٌَْ ٓؤقطَيٌ يُ ًَٓطإ, بُ بًػتين ُٓو ُٖواَيُ ظؤض غُضَإ 

يتاٌْ زَنُئ, بُخًَطايٌ غُيس تُٖا بطريٍَْ ٖاوناضٍ غىضَِا, زاوا يُ زَغُاَلتساضاٌْ بُض
 سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ بهطٍَ بؤ ضازَغتهطزٌْ غعازاٌْ تاواْباضإ.

ًٖض ؾتًَو زَضباضٍَ ضيَىؾىييَن ًَٖٓاٌْ ُٓو نُغاُْ بؤ بُغسا ْاظامن, ظؤض زَيدؤف زَمب 
 ُٓطُض َٔ ضاغجًَطٕ بُ تُواوٍ ُٓو ثطِوثاطُْساُْ ضَت بهَُُوَ. 

ظاًْاضٍ َٔ ضيَٓىَايٌ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زَضباضٍَ َاََُيُنطزٕ يُطُأل مسهؤ ُٓوَ  بُ ثًٌَ
 زَخىاظٍَ ؾُضَاٌْ ططتين ثًآلْطريإ زَضبهات, 

 بُ وضزٍ ضاوَضِواٌْ ؾُضَاٌْ ًَٓىَْ ظاًْاضيِ زَضباضٍَ ُٓو وَآلَُ.
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 ئَيسام –دةقي بسوضهةي ْوَيٓةزي باآلي بةزيتاْي 
 وةشيسي دةوَيةت بؤ نازوبازي داطريطةنإبؤ: 
 طةيػتة وةشازةتي دةزةوة 19/12/1922

 19/11/1922  887بسوضهةي ذَازة )
ُٖتا ًَٓػتا ُْٖسٍَ يًًٌََ يُ  16/12/1922(ٍ بُضواضٍ 887بُثؿتبُغسن بُ بطوغهٍُ شَاضَ )

يُ ظيازٍ نطزووَ, مسهؤْ َُٖيىيَػيت غًًَُاٌْ ُٖيُ, بُآلّ طىَاٌْ تًَسا ًُْ ثًَطٍُ تىضنٌ يُو يًىا
ؾًَذ َُػنىز يُ ثُيىَْسٍ بُضزَواّ زإ, زََئًَ مسهؤ بطِياضٍ يًَبىضزٌْ يُ سهىَُتٌ ًَٓطاًُْوَ بؤ 
زَضضىوَ, بُو َُضدٍُ َاََُيُ يُطُأل تىضنإ بهات زشٍ ًَٓطام, زََئًَ شَاضٍَ ًَٖعَناٌْ تىضنٌ يُ 

زؤر يًَطَ يُ غًًَُاٌْ ظؤض ويَطإ بىوَ, ضىْهُ ُٓو غُضباظ زَبٔ, باضو 250بًَتىاتُْ بايًػإ ْعيهٍُ 
باوَضَِ ُٖيُ, نُ ثطِؤشٍَ غُيس تُٖا )دًَططَوٍَ ؾًَذ َُػنىز "و"( يُ باضضىوَ, ظؤض غىثاؽ 

 15/12ٍ بُضواضٍ 878طىظاضّ بُ وَآلٌَ بطوغهٍُ شَاضَ )
 

 ْىيَُٓضٍ باآل
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 كؤياداشتيامةيةك لة ضةز ضةيد عةبدولقادزي ىةهسيء مس
 

 ْوَيٓةزي باآلي بةزيتاْي، قوضتةْتيٓية.
 (1922ي َايطي 20)

 
 طةوزةم

ؾُضَؾُ بؤ َٔ يازاؾتٓاٍَُ ًَٖصا "ضَيإ"تإ بؤبًَٓطّ, نُ ْىيرَتئ طؿتىطؤٍ يُطُأل ًَٖصا   
 عُبسويكازض تًَسايُ, نُ يُ نُغايُتٌْ غُضنطزَناٌْ نىضزَ يُ قىغتًُْتًًُٓ )ُٓغتُْبىوأل "و"(.

بُضِيَعتإ زَخَُُوَ يُ ضِابطزووزا ًَٖصا عُبسويكازض يُ ضُْسإ بؤُْزا بُ ضيَطٍُ زووَّ: بُبري 
ْىغًٓطٍُ ًٖٓس زاواٍ يُ ؾُخاَُتٌ سهىَُتٌ خاوٌَْ ؾهؤ نطزووَ, ًَٓػتا زَتىاْشن يُ 

 نىضزغتإ بُ طؿيتْ يُ ْاوضُ ٖاوغٓىوضَنإ يُطُأل ؾاضؽ غىوز يُ زَغُآلتٌ ُٓو وَضططئ.
ٍ ثتُوٍ بُ وَضططتين ضيَٓىَايٌ ُٖيُ يُ بُضِيَعتإ يُ غُض ُٓو غًًَُّ: ُٓو باوَضِ

َُٖيىيَػتٍُ زاواٍ نطزووَ ٓاغاْهاضٍ بؤ نىضَِنٍُ بهطٍَ يُ شيَط ضاوزيَطٍ سهىَُتٌ خاوَٕ 
 ؾهؤ بؤ ثُيىَْسٍ نطزٕ بُ "مسهؤ"ْ غُضؤى ٖؤظَناِْ زيهُ طُؾيت َىغأل بهات.

 وثُضٍِ خعَُتهاضٍ طىيَطِايُألْ بضىونٌ ًَٓىَمب.طُوضَّ, بؤ َٔ ؾُضَؾُ يُطُأل َُٖىو ضيَعّ ُٓ
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 ياداغتهامةي يَيرا زةيياى

يُو ضاثؤضتاٍُْ بُ زَغتُإ طُيؿتىوٕ زوو ضاغيت بُ زَضزَنُوٍَ, يُنًَُإ: مسهؤ ؾُضٍِ 
سهىَُتٌ ؾاضغٌ زَنات, يَُُ زَيًٓايشن, زووًََإ: بُثًٌَ ُٓو بَُيطُْاَاٍُْ الٍ ًَُُٓ ُٖيُ 

 زيَطٍ ُْٓكُضَِزا ناضزَنات, يَُُف زَيًٓإ نُ ضاغتًُ.يُ شيَط ضاو
ًَٖصا عُبسويكازض يُو باضَيُوَ ثطغًاضٍ َُٖيىيَػيت سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ يٌَ نطزّ, ومت: 
ضاالنًُناٌْ مسهؤ يُ زَضَوٍَ ْاوضٍُ شيَطزَغُآلتٌ ْىيَُٓضٍ ًَُُٓيُ, يُ زووضَوَ ضاوزيَطٍ 

ثًَؿرت باغِ نطزٕ, سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ زَيُوٍَ ضووزاوَناْشن, ضاغتًُنإ ُٖض ُٓوَيُ 
 بؤضىوٌْ ُٖضيُى يُ وآلتٌ ؾاضؽْ ضاؾًسَئ بعاًَْت.

مسهؤ زشٍ ًَٓطإ زَدُْطٌَْ ًَُُٓف خىاظياضئ ُٓو سهىَُتُ زَغُآلتٌ تُواوٍ بُ غُض 
خانٌ خؤيسا ُٖبًَت. سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ ْايُوٍَ وآلتٌ ؾاضؽ ببًَتُ ًَْضريٍ بُيؿُؾًُنإْ 

ضٍ تًَبهُٕ, ُٖضوَٖا ْاَاُْوٍََ تىوؾٌ ؾاآلوٍ تىضنٌ ببًَتُوَ. غُباضَت بُ وآلتٌ نا
ضاؾًسَئ, سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ بايُر بُدًَطري بىوٌْ ٓاغايـ زَزات يُ ضىاضضًَىٍَ 
غٓىوضٍ ًَٓطام, ُٖضوَٖا ْايُوٍَ تًَهَُيٌ ُٓو َُغُالٍُْ زَضَوٍَ ُٓو غٓىوضَ بًَت, ٖؤيُنٌ 

بُضيتاٌْ وا يًَسَنات يُ ًَٓطام ُْٖسٍَ نُغايُتٌ نىضزٍ )َُبُغت يُ زيهُ, نُ سهىَُتٌ 
و( ٖآُْزات ًَٓطام بهُُْ ؾىيَين ضاالنًُناٌْ نىضزغتإ. ُٖض بُو بؤُْوَ َٔ -زَضَوٍَ ًَٓطاقُ

ُٓو ثطِوثاطُْسَيُ ضَتسَنَُُوَ, نُ يُ وآلتٌ ؾاضؽ بآلوبؤتُوَْ طُيؿتؤتُ ًَٖصا عُبسويكازض, 
 ٌْ بُضيتاٌْ يُ بُغسا ثؿتطريٍ ُٓو ضاالنًاٍُْ ًَٓػتاٍ مسهؤ زَنُٕ.بُوٍَ زَغُآلتساضا

غُباضَت بُو ثطِوثاطُْسٍَ ًَٓػتا نُ مسهؤ ضؤتُ ْاو تُوضيَع يإ ؾاضٍ َريغُ ) َُبُغيت 
َُضاغُيُ "و"(, ًَٖصا عُبسويكازض يُوباضَيُوَ وتٌ: ُٓطُض ُٖواَيٌ ُٓو ضاثؤضتاُْ ضاغت بًَت, 

و ٖؤظاٍُْ َػؤطُض نطزووَ, نُ ثًَؿرت يُ غٓىوضٍ ُٓوزابىوٕ, بُبٌَ واتُ مسهؤ زؤغتايُتٌ ُٓ
ثؿتًىاٌْ ُٓو ٖؤظاُْ ْاتىاٌَْ ُٓو غُضنُوتُٓ طُوضاُْ بُزَغت بًٗيَنَ. ُٓوَف يُ ضِووٍ 
غُضباظيُوَ ثًَىيػتُ, ضىْهُ ٖؤظَنٍُ مسهؤ بُ تًُْا ْاتىاٌَْ ُٓو ضاالنًُ بُضؾطاواُْ ُٓجناّ 

 بسات.
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هاآلٍ ُٖبىوَ نُ ُٓو َُٖىو زاواناضياٍُْ زاوَ بُ سهىَُتٌ خاوَٕ ًَٖصا عُبسويكازض غ
ؾهؤْ ًَٖض وَآلٌَ ُْزضاوَتُوَ, ْىؾػيت ًَٖٓاوَ يُ وَضططتين َتُاٍُْ ًَُُٓ. َُُٓ ضُْسإ 
داض ضووّ زاوَ, ُٓو يُْ ٓاغتُيُ ثؿتطريٍ بهطٍَ بؤ زَغتبُغُضاططتين نىضزإ بُ غُض 

ض ُٓزتاضَ زَضؾُتٌ ضاالنٌ بسَيينَ, بُ زَيًٓايٌ َتُاُْ واليُتُناٌْ بانىضٍ ضؤشُٖآلت, ُٓطُ
ُٖيُ بتىاٌَْ مسهؤ ضاظٍ بهات يُ بُضشَوَْسٍ ًَُُٓ ناضبهات, ُٖضوَٖا زَيىت ثؿتبُغسن بُ 
نُغاٌْ وَنى َػتُؾا ثاؾاْ ُٓواِْ زيهُ بٌَ بُضَُُْٖ ُٓواُْ ناضيطُضٍ ضاغتُقًُٓيإ يُ 

 ْاو نىضززا ًُْ.
ُ َتُاُْْ بًَُتُاُْيٌ ًُْ, بَُيهى َُغُيُ غًاغُتٌ سهىَُتٌ ثًَِ وت: يًَطَزا َُغُي

خاوَٕ ؾهؤيُ, نُ ْايُوٍَ زَغت يُ ناضوباضٍ نىضزغتإ وَضبسات, بُ تُواوٍ يُطَُيًسا ٖاوضِا 
بىوّ يُ غُض نُّ بايُخٌ َػتُؾا ثاؾاْ ُٓو نُغاٍُْ بامسإ نطز, سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ 

وايُ, ُٖضطًع نُغًَو بُناضًًََُْٖٓت بؤ وضووشاْسٌْ ُٓواُْ بُناضْآًَٖٔ, بَُيهى ُْخؿٍُ 
نىضزإ. َٔ ثًَِ وت: ُٓواُْ يُ بُٓضَِتُوَ نؤى ْابٔ, ُٖض يُو باغاُْزا ٖاتًُٓ غُض يًَو 
تًَطُيؿتين مسهؤ يُطُأل نَُايًُنإْ َُٖيىيَػيت غُضؤنُ نىضزَ ثُيىَْسيساضَناٌْ وَنى 

 ضِْار.ُْوَناٌْ ًٓرباًِٖ ثاؾاْ عُبسوضَِػنإ يُ ؾُ
يُ ثًَؿإ ًَٖصا عُبسويكازض غىوضتط بىو بُوٍَ, نُ زَتىاٌْ نىضزإ يُ زَوضٍ خؤٍ 
نؤبهاتُوَْ ناض يُ مسهؤ بهات, بؤ ُٓو َُبُغتُ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ ضٌ بؤ ُٓو زَنات, 
زواناضٍ ُٓوَ بىوَ زَبًَت ضيَطٍُ بسضيَت نىضَِنٍُ بًَٓطيَت بؤ َىغأل يإ ٓاغاْهاضٍ بؤ بهُٕ 

ًَٓطٍَ بؤ مسهؤْ ُٓواِْ زيهُ, ٓاطازاضيإ بهاتُوَ بُو َُٖيىيَػتٍُ سهىَُتٌ خاوَٕ ْاَُ ب
ؾهؤ زَيططيَتُ بُض. زَيىوت: َُتطغٌ بُيؿُؿن ًَٓػتا يُ داضإ ظياتطَ, نىضز زَتىأْ ببُٓ 
زيىاضيَهٌ ثتُو زشٍ غٓىوضبُظاْسٌْ بُيؿُؿن, ُٓطُض ضيَىؾىئَ بُو ٓاضِاغتُيُ ُْطرييَتُبُض 

نإ بُ ٓاغاٌْ غُضزَنُوْٕ زَبُٓ َايٍُ زووبُضَنٌ, ُٓو ناضَ زوو َاْط يإ غٌَ بُيؿُؾًُ
َاْط زَخايًَُْت, ْاتىاٌَْ ظََاُْت بهات, زَطىجنًَت َُُٓ ناضيطُض بًَت, ُٓطُض زَضؾُتٌ 
ًَٖعَناٌْ ضنابُضٍ بسضيَت يُو َاوَيُ بُ ٓاظازٍ ناضبهُٕ, بُ ًَٖصا عُبسويكازضّ وت: َٔ زوايٌ 

زَْىغِ يُ غُض ُٓوٍَ يُ ضِابطزوو وتطاوَ, َٔ زَظامن بُضِيَعتإ ْاتىأْ بُبَِ ضيَٓىَايٌ ضاثؤضتًَو 
 سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ ًٖض وَآلًََهٌ نؤتايٌ بسَٕ. 

ًَُٖؿُ ُٖغت زَنُّ نُ غُيس عُبسويكازض بُ ٖؤٍ نُغايُتًُ ٓايًُٓنٍُ يُ ْاو نىضززا 
و بُ غٓىوضٍ ؾاضغٌ ببًَتُ ؾانتُضيَهٌ بُ زَتىاٌَْ يُو باضوزؤخُ تايبُتًُ يُ ْاوضُناٌْ ْعي
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غىوز, بُآلّ بُ طىَامن يُوٍَ وَنى خؤٍ باْطُؾٍُ بؤ زَنات بتىاٌَْ ناض يُ مسهؤ بهات, ُٓو 
قػُيُ بُؾًَهٌ ضاغتُ نُ زََيٌَ: مسهؤ ثؿت بُْ ٖؤظاٍُْ زَبُغيتَ, نُ ضاغتُوخؤ ًَهُضٌ 

 زَغُآلتٌ "مسهؤ" ْشن.
 

 غازي واى 1914زوازي مايطي طؤظازي )ضاَهديساى(ي توزكي، بة

ُٖواَيُإ يُ غُضضاوٍَ باوَضِثًَهطاوَوَ ثًَطُيؿتىوَ, نُ َػتُض ّ. ؾاضيهؤف نىْػىَيٌ 
ضوغٌ يُ خؤٍ بُ ثًَضُواٍُْ ثُيىَْسٍ زؤغتاٍُْ ًَْىإ ضوغًاو زَوَيُتٌ عىمساٌْ بُ 

ىإ نىضزْ زَغتجًَؿدُضٍ تانطَِواٍُْ خؤٍ عُبسوضَِوام بُزضخإ ٖاْسَزات ٓاشاوَ يُ ًَْ
زَوَيُتٌ عىمساًْسا زضوغت بهُٕ, ثًَـ ضُْس ضؤشيَو ُٖضيُى يُ ياخًبىإ مسهؤْ غُعًسْ 
عُبسوضَِظامْ ُٓضغاًٌْ سُغُٕ ٓاغاْ ْىيَُٓضٍ ؾًَذ تُٖاٍ ُْٖطٍ بُ ٓاَازَبىوٌْ نىْػىَيٌ 
 ضوغٌ بؤ طؿتىطؤ يُ غُض َُغُيٍُ يُندػتين نىضزاٌْ ْاو زَوَيُتٌ عىمساٌْ نؤبىوُْوَ, يُو

 نؤبىوُْوَيُزا ضيَههُوتٔ ًَٖعٍ ضُنساض زضوغت بهُْٕ ضَواٍُْ ْاوخؤٍ بهُٕ. 
َُٖيىيَػيت عُبسوضَظامْ مسهؤ بُ غُضيب ْاظاْشن, نُ ًَُٖؿُ يُ ثًَٓاو ظيإ طُياْسٕ بُ 
بُضشوَْسيُناٌْ زَوَيُتٌ عىمساٌْْ طُيُنُيإ ُٖوَيسَزَٕ, بُ ُْٓساظٍَ غُض غىضَِاٌْ ًَُُٓ 

(ٍ ْاغطاو بُ ٓاَازَبىوٌْ نىْػىَيٌ 4يإ  3ُْٖسٍَ يُ ياخًبىإ ) يُو نؤبىوُْوَيٍُ
زَوَيُتًَهٌ زؤغت نُ زَغتجًَؿدُضٍْ ثريؤظبايٌ بهات بؤ  ثطِيؿهٌ ٓاشاوَطًَطٍِ بُ 

 َُٖيطُضاُْوٍَ غُضباظٍ يُ زَوَيُتًَهٌ زضاوغٌَْ زؤغت. 
ناٌْ ُّٓ زوايًٍُ عُبسضوضَظام بُ ثؿتطريٍ ّ.ؾاضيهؤف وَنى ناضزاُْوَ بُضاْبُض ضووزاوَ

بُزيًؼ زاواٍ ططيَساٌْ ُٓو نؤبىوُْوَيٍُ نطز, بُؾساضاٌْ نؤبىوُْوَ ضيَههُوتٔ يُ غُض 
ْاضزٌْ ْاَُ بؤ ثًاوَاقىآلٌْ نىضز, نُ زاوايإ يٌَ بهُٕ بؤ َُٖيطُضاُْوَ, ُٖضوَٖا ضيههُوتٔ 

ًُ يُ زَضَوٍَ ططوثٌ ضُنساض زضوغت بهُْٕ بُو ثًَٓر غُز ضُنُ ضُنساض بهطئَ, نُ بُّ زواي
زَوَيُتٌ عىمساٌْ زَغتًإ نُوتىوَ, ُٓو ضُتاُْ بُ ؾُضَاٌْ مسهؤْ دًٗاْطري قىيٌ خإ 
ضَواٍُْ ْاوضُ غٓىوضيُناٌْ ًَْىإ ًَٓطإْ تىضنًا بهطئَ, بؤ ُٓوٍَ ُٓو ضانػاظيُ ناضطًَطِياٍُْ 

َيطُضِاُْوَ بهُٕ, ضَظاَُْسٍ يُ غُض زَبطِاوَْ يُ بُضشَوْسٍ نىضزَ بىَغيتَ يُوٍَ زَغت بُ ُٖ
ُٖضوَٖا ٓاَاجنٌ ياخًبىوٕ بآلونطزُْوٍَ طًاٌْ زوشَٓهاضيُ يُ ًَْىإ نىضزْ زَوَيُتٌ 

 عىمساٌْ. 
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 كؤمةلَةي شاىطيتء زؤلَي لة بصاظي ىةتةوايةتي كوزد
FO. 2477،  REF; R/S.3 

 
 َْٗيين 

 SULYMANIAئةفطةزي ثةيوةْدي 

 1938ي ْيطاْي 29
 

 ئامساني، باَهي باغوزي ضَويد بةِزَيص ضةزؤكي يَيصي

, بُ ْىغطاو ٓاطازاضتإ 26/4/1938يُ    C/S/2بُ ٖؤٍ ٓاَيىطؤضٍِ ْاٍَُ ًَْىاظناُْوَ 
زَنَُُوَ, َٔ قػُّ يُطٍَُ )ْاوَنُ غطِاوَتُوَ "و"( يُنًَو يُ ُْٓساَُ ضاالنُناٌْ ظاْػيت, 

اليُْٕ بؤضىوٌْ ُٓواُْ  زَغتُبصيَطٍ ضؤؾٓبري "الواٌْ نىضز" نطزْ ظاًْاضيِ يُ غُض ضُْسئ
 وَضططت, نُ يُ ْاَُنٍُ ثًَؿىوزا باغِ نطز.

نُؽ يُ ُْٓساَاٌْ ظاْػيت بؤ َُبُغيت طؿتىطؤ يُ غُض  150ٍ ضََُظإ 15يُ  -3
باضوزؤخٌ نىضز نؤبىوُْوَ, ضاويإ غىوض ببىو بُ خؤئْ ظؤض ًْطُضإ بىوٕ يُو ظوَيٍَُُ 

َضغًِ يُ تىضنًا, يُنًَو يُواُْ ٖاوزَضزٍ بُضاْبُض ًًًَُتُنُيإ نطاوَ, بُ تايبُت يُ ز
 18/11/37ٍ بُضواضٍ 4053زَضبطِيبىو, وتاضيَهٌ يُ ضؤشْاٍَُ )ايعامل ايعطبٌ( شَاضٍَ 

ْىغًبىو, نُ دُخت زَناتُوَ يُ غُض َُتطغٌ نىضز يُ ثُعناٌْ غُعس ٓاباز, نُ بؤ يُ 
 الْاوبطزٌْ نىضز ٖاتىوَ. 
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ُنٌ تُواو باوَضِثًَهطاو يُ ُْٓساَاٌْ ٓاَازَبىوٕ يُ زواٍ نؤبىوُْوٍَ ظاْػيت نُ شَاضَي
غىيَٓسيإ يُ غُض بطايُتٌْ ٖاوناضٍْ طىيَطِايَُيٌ بؤ يُنرتْ بؤ نًَؿٍُ نىضز خىاضز, دُختًإ 
نطزَوَ نُ َطزًْإ ثٌَ باؾرتَ يُ واظًَٖٓإ يُ ُْتُوَنُيإ... بُ ضاوٍ خؤيإ...ٖتس, ظاْػيت 

( c/s/2 d.26-4-38ثًَؿرت بُ ٖاوثًَضٌ ْىغطاوٍَ شَاضَ )بآلونطاوَيُنٌ ٓاَازَ نطزبىو, نُ 
بؤّ ْاضزٕ, ْىغدُيإ بؤ ُٖضيُى يُ سهىَُتُناٌْ بُضيتاًْاو ؾُضَِْػاو ًٓتايًاو َُٓيُاًْاو 
َُيًهٌ ًَٓطامْ غُضؤنٌ وَظيطإْ وَظيطٍ ناضوباضٍ زَضَوَ..ٖتس ْاضزبىو, بؤ ُٓوٍَ 

ٔ يُ اليُٕ َُٖىو نىضزَوَ ٓاَازَ نطاوَ ُْى غُضضاوٍَ ُٓو بآلونطاوَيُ وٕ بًَتْ وا بعاْ
 نؤََُيُيُنٌ بضىنٌ ستُيٌ, ْىغدُيإ بؤ يكٌ ظاْػيت نُضنىىْ ُٖتا ثؤغتٍُ ُٓوٍَ ْاضزبىو.

ؾًَذ يُتًـ بُ ُٖواَيٌ ُٓو نؤبىوُْوَيُ ظؤض ًْطُضإ زَبٌَ, يُبُض ُٓوٍَ باْطٌ ُٓويإ 
ٍ نطزبؤوَ, يُنًَو يُ ُْٓساَاٌْ ُْنطزبىو, ُٓويـ بُ َُٖىو نؤضُو نؤآلًَْهٌ ؾاض بآلو

ظاْػيت نُ يُ باضَطاٍ ثؤيًػٌ غًًَُاٍ ناضزَنات ْىغدُيُنٌ يُو بآلونطاوَيُ وَضططتبىو 
يُطُأل ضيَٓىَايٌ يُ وَظاضَتٌ ْاوخؤ, نُ ؾىييَن زَضضىوٌْ ٓاؾهطا بهات, ؾًَذ يُتًـ ًْٗيَن 

ُْوَيُ ُٖتا ُْطريئَْ َاَيٌ يُ ُْٓساَاٌْ ٓاَازٍَ ُٓو نؤبىو 4ُٓو نؤبىوُْوَيٍُ ظاًْبىو, 
 خؤيإ بُدًًََٗؿتبىو, يإ ضىوبىوُْ ؾىيَُٓ طؿتًًُنإ . 

يُنًَو يُ ُٖواَيططَنإ ثًٌَ ومت, نُ يُ ضابطزووزا زووزأل بىوَ ثُيىَْسٍ بُ َُٓوَ بهات, 
ضىْهُ يُوباوَضَِ زابىوَ, ؾًَدُنإ )َُبُغت يُ بَُٓاَيٍُ غُيسَناٌْ بُضظجنُيُ, بُ تايبُت 

ُوازٍَ ؾًَذ َُػنىز. و( بُ قاظاجنٌ ًٓٓطًًع ناضْانُْٕ ُٖوَيسَزَٕ َتُاُْيإ وَضططٕ, خاْ
 وَنى ُٖواَيططَنُ زَيىت ؾًَذ دُالٍ يُ ؾًَذ يُتًـ خطاثرتَ.

ثطغًاضّ يُ ُٖواَيطط نطز, بؤضٌ ُٓو طىَاُْ زَبات, نُ ؾًَذ يُتًـ يُطُأل ًٓٓطًًع 
ؾًَذ َُػنىزٍ نطزَ َُيًهٌ نىضزغتإْ ضاويَصٍ ٖاوناضَ؟ يُ وَآلَسا وتٌ: ثًَؿرت ًَٓٓطًًع 

 يُطُأل نُؽ ُْنطزبىو.
بؤيُ ُٖواَيططَإ يُو بطِوايُزايُ ُّٓ داضَ ُٖوأل يُطُأل ُٓو نىضٍَِ زَزَٕ, نُ ًٖض ْطخًَهٌ 
ًُْ, بُثًٌَ بؤضىوٌْ ُٖواَيطط ؾًَدُناٌْ غًًَُاٌْ زَغت يُ ُٖضناضيو وَضبسَٕ ناويٌ زَنُٕ, 

زَغُآلتْ ؾُضَاْطَِوايُتًإ ُٖبٌَ بُناضٍ زًََٖٓٔ بؤ ُٓوٍَ بادٌ قىضؽ ُٓو وتٌ: ؾًَدُنإ 
 غُُْ ُٓغتؤٍ طىْسيُنإ, ُٓواُْ َتُاُْيإ ثٌَ ْانطٍْ ُْخىيَٓسَواضْ ُْؾاّْ طًًَٔ.
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 هةو باوةِزةدام ضةند كؤمةَهَيم هة ضوَيماني يةى يةوَهي طؤِزانلازي دةدةى.

بري )طُجناٌْ نىضز( ظؤضبٍُ ضًُٓنإ يُ زَغتُبصيَطٍ ضؤؾٓ–ضيَهدطاوٍ ظاْػيت  - أ
خىيَٓسناضْ َاَؤغتاو خاوَٕ ثًؿُْ ناضَُْسْ ُٓواٌْ زيهُ زَططيَتُ خؤ,  يُ ؾاضَناٌْ 
غًًَُاٌْْ نُضنىىْ نؤيُْ ؾُقآلوَْ َُٖيُظُو ثًَٓذىئْ ْاوضُناٌْ زيهُ يكٌ ُٖيُ, يكٌ 

 ُٖويًَط يُ زواٍ غًًَُاٌْ بُ ًَٖعتطئ يكٌ بىوَ. 
ُنإ ثًَهٗاتىوَ يُ ؾًَذ يُ تًـْ ؾًَذ دُالٍْ اليُْططاٌْ ؾًَذ سًعبٌ ؾًَد - ب

َُػنىز, ُٖواَيططٍ ثًٌَ ومت: يُو ناتٍُ ؾًَذ يُتًـْ ؾًَذ دُالٍ يُ بُغسا بىوٕ يُطُأل ضَؾًس 
عايٌ طُيالٌْ ضيَههُوتىوٕ, يُويَسا طُيالٌْ بَُيًَين ثًَساوٕ بُضاْبُض ثؿتًىاٌْ غُيسَنإ يُ 

تٌ َُزؾُعٌ َُٖىو َاؾًَهٌ نىضز بسات, بُّ ْعيهاُْ وضزَناضيُناٌْ نؤزيتا بُ غُض سهىَُ
ُٓو ُْخؿُيُتإ بؤ زًََْطّ, نُ يُ بُضْاٍَُ ناضياْسا ُٖيُ, غُضَضِاٍ ُٖوَيٌ بُضزَواٌَ ُٓوإ 

 بؤ ظيازنطزٌْ ثًَطٍُ خؤيإ يُ ْاو خَُيو ُٖتا يُ ناتٌ ثًَىيػت بُناضٍ بًَٗٓٔ.

ُضز عَُاضَ ثًَهٗاتىوَ, ٓاَاجنٌ ُٓو نؤََُيُيُ ططوثٌ غًًَُّ يُ تؤؾًل قُظاظْ ؾ -3
ضووخاٌْ سهىَُتٌ ًَٓػتاْ تؤَيُ غُْسُْوَيُ يُ بُنط غسقٌ, ُٖواَيطط وتٌ: ُٓو نُ زَظاٌَْ 
نؤََُيٌ ؾًَدُناًْؿًإ يُطَُيسايُ, بُآلّ وضزَناٌْ ضيَهدطاوَنُياٌْ يُ بُضزَغتسا ُْبىوَ,  

يُ ضيَطٍُ ُٓو ثطِوثاطُْساوَ بىوَ, نُ يُ خَُيهٌ ظاًْاضيُنإ يُ غُض نؤََُيٌ ؾُضَز عَُاضَ 
زيهَُإ بًػتىوَ, بُآلّ ظاًْاضٍ زَيًٓانُضَوَ يُ غُض بىوْٕ ُْبىوٌْ ُٓو ضيَهدطاوَ 
يُبُضزَغتسا ًُْ, )وَنى بُزياضزَنُوٍَ ُٖواَيطط يُ ضيَطٍُ ُٓو ضووزاوَوَ طىيبػت بىوَ, نُ يُ 

وضَٖا ُٖواَيسَض ويػتًىويُتٌ ؾُضَإْ " ٓاَاشََإ ثًَسا, 64ُٖ/ 6ضاثؤضتٌ شَاضَ "
ضيٓىَايٌ ًٓٓطًًع بؤ ظاْػيت بعاٌَْ, يُو بطِوايُزاّ نؤََُيٌ ظاْػيت نؤََُيُيُنٌ ضاالنُ, 
بُآلّ ْاظأْ ض غًاغُتًَو بؤ بُضشوَْسٍ خؤيإ بططُْبُض, زياضَ نُ ثاضَيإ ثًَىيػتُ بؤ 

 زٍ. ضاطُياْسْٕ بآلونطزُْوٍَ ُٓزَبًاٌْ خؤيإ بُ ظَاٌْ نىض

ثًَِ وت: ًٓٓطًًع زَغت يُ ناضوباضٍ ْاوخؤٍ ًَٓطام وَضْازات, غًاغُتٌ ًَُُٓ ثاضاغتين 
قُواضٍَ زَوَيُتٌ ًَٓطاقُ, قبىَيٌ ْانُئ نُؽ بُ ْاوٍ عُضَب يإ نىضز يإ ٓاؾىضٍ بُضثطؽ 

بادٌ بًَت, طُيٌ ًَٓطام يُى طُيُ,...ٖتس. بُآلّ ُٖواَيطط ثًٌَ ومت: ُٓوَ َُساَيُ, ضىْهُ نىضز 



 228 

ضُوغاُْوٍَ خؤٍ زاوَْ وَنى غُط َاََُيٍُ يُطَُيسا زَنُٕ, ظؤض بَُيًًَٓإ ثًَسا, بُآلّ ًٖضٌ 
 زَغت ُْنُوتىوَ.

يُ زواٍ طؿتىطؤٍ ظؤض ُٖواَيططَنُّ وتٌ: ًٓٓطًًع ًًََىًَْو ثاوَْسٍ ًٓػرتيًًين خُضز 
ُنُ زَنُٕ, ُٖتا نطزووَ بؤ بًٓاتٓاٌْ قُواضٍَ عُضَب, ًَٓػتاف َُٖإ ناض بؤ قُواضٍَ دىي

زوايٌ وتٌ: ُٓطُض ًٓٓطًًع بُؾًَو يُو غاَاٍُْ بؤ بًٓاتٓاٌْ قُواضٍَ نىضزٍ خُضز بهطزايُ, 
 ُٓوَ يُ عُضَب ظياتط خعَُتٌ ًٓٓطًًعٍ زَنطز. 

بُآلّ بُ ُٖواَيططّ وت: ثؿتًىاٌْ ًَُُٓ بؤ عُضَبْ دىيُنُ بُثؿتبُغسن بُو بَُيًَٓاُْ بىوَ 
ٌْ بُ ُٓواظنإ زابىو, بُآلّ ًٖض بَُيًًََٓهٌ يُو دؤضََإ بُ نىضز يُ ناتٌ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗا

ُْزاوَ, بُآلّ ُٖواَيطط بُ ثًَضُواٍُْ زَبًين, نُ ًٓٓطًًع بَُيًَين غُضبُخؤيٌ بُ نىضز زاوَْ 
زوايٌ خػتىيُتًُ شيَطزَغُآلتٌ عُضَب. ُٖواَيطط دُخيت يُ غُض ُٓوَ زَنطزَوَ, نُ 

ياضيإ زابىو نىضز بُؾًَو بًَت يُ ًَٓطام, بُو َُضدٍُ ناضَُْساٌْ ًٓٓطًًعْ نؤََُيٍُ طُالٕ بطِ
ْاوضُ نىضزَنإ نىضز بْٔ ظَاٌْ نىضزٍ بُ ضَمسٌ يُ خىيَٓسْٕ ناضطًَطٍِْ بَُيطُْاَُ 

نىضز ُٖتا يُ َاؿن  -بُ قػٍُ ُٖواَيطط -ضَمسًُناٌْ سهىَُت  بُناضبًَٗٓطيَت, بُآلّ ًَٓػتا  
ُؾٔ, قىتاغاُْ بُ نىضزٍ ًُْو يُوَتٍُ غُضزٌََ ًَذُضغؤُْوَ خىيَٓسٕ بُ ظَاٌْ خؤيإ بًَب

بَُيطُْاٍَُ سهىَُت بُ نىضزٍ ْاْىغطٍَ يإ تُضدٍَُُ نىضزٍ ْانطٍَ, ياغا بُ ظَاٌْ 
نىضزٍ ًُْ ُٖتا َُٖىو خَُيهٌ نىضزغتإ تًٌَ بطُٕ, سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ َُضدُناٌْ 

ًساضٍَ ْاوضُنُ دًَبُدٌَ ْانات, تانُ نؤََُيٍُ طُالٌْ يُ َُضِ ثؿتبُغسن بُ نىضزإ يُ ٓ
نىضزيَو يُ ْاوضُ نىضزَناٌْ ًٓساضٍَ ًٓٓطًًع ًُْ, تًُْا ناضَُْسٍ بضىى ُْبٌَ نُ َاْطاُْ 
يُ ضىاض زيٓاض ظياتط وَضْاططٕ. ناضبُزَغتاٌْ غًًَُاٌْ نُضنىنشن )َُبُغيت ُٓوَيُ تىضنُأْ 

ُ نُضنىى. زواٍ ناضٍ َىتُغُضيؿٌ و( يُ ضاغتًسا غًًَُاٌْ بؤتُ ْاسًُنٌ تىضنٌ غُض ب –
 غًًَُاٌْ ْاسُظ بُ نىضز زاخػتين ضؤشْاٍَُ )شيإ( بىوَ.

ُٖواَيطط بؤيُ بُو وضزَناضيُ قػٍُ يُطُأل نطزّ ُٖتا ضؤًُْتٌ برينطزُْوٍَ ًَٓػتاٍ 
ظاْػيت بُ ًَٓىَ ضابطُيُمن, زَبٌَ ثًاو زإ بُوَ زابينَ, نُ ُٓطُض بتُوٍَ بُ باؾٌ بُ ناضوباضٍ 

طاقٌ ضابطُيت تىوؾٌ ططؾيت طُوضَ زَبًُوَ. يُ زواٍ ُٓوٍَ زَيًٓاّ نطزَوَ, ُٖواَيطط بُ ًَٓ
ضاؾهاوٍ زَيىت ًٖض ثُيىَْسيُى يُ ًَْىإ ًَُُٓو سهىَُتٌ ًَٓطاقسا ًُْ, َٔ ُٓو ظاًْاضياٍُْ 
يُ ُٓوّ وَضططت الٍ خؤّ بُ ًَْٗين زَيجاضيَعّ, تهاّ وايُ َُٖيُ ُْمب ُٓطُض وا سًػاب بهُئ 
زَغت ُْخُيُٓ ناضوباضٍ ْاوخؤٍ ًَٓطام بُو ؾًَىاظٍَ بُثؿت بُغسن بُو ظاًْاضياُْ زَغتُإ 
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نُوت, وتىويَصٍ ًَٓػتاَإ يُطُأل ُٓو ُٖوَيططَ يُ غُض باضوزؤخٌ ًَٓػتا بىو. نىضز ُٓو شَٖطَ 
 تاَيٍُ يُ بري ُْضؤتُوَ, نُ ضؤشطاضيَو ًٓٓطًًع ُٓواٌْ زاوَتُ زَغت عُضَب, ُٓوإ َُُٓ بُ

 خًاُْت زَظأْ. 
ٓاغإ ًُْ ُْٖسٍَ داض يًَطَ وَآلٌَ ثطغًاضَناٌْ خَُيو بسَيتُوَ. بُ تايبُت نىضز وَنى 
َٓساأل َاََُيُ زَناتْ بُ دسٍ خؤيإ بُ ٓاضٍ زازًََْٔ,  يُ ظؤضبٍُ وتىيَصَنإ نىضز زيَُٓالّ, 

بُ زأل يُطَُيِ ؾًَذْ ياخٌْ ثًاوٍ ٖؤظَنإْ ظاْػيتْ ُٖتا ثُْآًَٖسَناٌْ "طىأل بار"  
زَزوئَْ زاوا زَنُٕ ضيَٓىَايٌ ًٓساضٍَ ًٓٓطًًعيإ يُ غُض ضووزاوَنإ ثٌ بسَّ, بُ زَيًٓايًُوَ 
زََئًَ, نُ ؾُضَاٌْ ًَُُٓ بُ وضزٍ دًَبُدٌَ زَنُٕ, ُْٖسيَهًإ يُو باضَيُوَ ثطغًاضّ يًَسَنُٕ, 

يإ ؾُضٍِ ًٌُٖٓ  1عُتا نُ ٓايا ًٓٓطًًع  سُظ زَنات ثُيىَْسٍ بهُٕ بُ بعوتُٓوٍَ غُيس
َُٖيطريغٌَ, ...ٖتس. بُآلّ ُٓطُض بًًٌََ ؾُضَاٌْ ًٓٓطًًع ُٓوَيُ طىيَطايَُيٌ سهىَُتٌ ْاوَْس 
بٔ, ضُْسئ بطِوبًاْىو زًََُٖٓٓوَ, ُٓطُض ثًًإ بًًٌََ يُ زَغُآلت ياخٌ بٔ, ُٓوَ يُنػُض ياخٌ 

 زَبٔ. 
ٍَ, نُ يُنًَو يُ ُْٓساَاٌْ ظاْػيت ٓىًََسَواضّ ُٓو نتًَبُّ بُ ْاوٍ ٓاوات زَغت بهُو

ْىغًىيُتٌ, بُ ًَْٗين بآلونطاوَتُوَ, ضىْهُ سهىَُت قُزَغٍُ نطزوَ, زوا بآلونطاوٍَ ُٓو 
 ْىغُضَ, نُ يُ ضيعٍ ثؤيًؼ ناضزَناتْ بُّ زوايًُ خىيَٓسُْوٍَ نتًَبُنٍُ قُزَغُ نطا. 

 ز. ؽ, دؤْػؤٕ

 

 

 

                                                 

 ٌَ, ُٓطًٓا َُبُغت يُ بعوتُٓوٍَ غُيس عُتا ضووٕ ًُْ. بابإ ظازَ.زَبٌَ َُُٓ َُٖيٍُ ضاخ ب - 1
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 زي هؤبة )اجلياح(ىوضساوي ثةيوةضت بؤ ز.حةبيب ضميد ئةفطة
 

بةزَيوةبةزايةتي ٖةواَيطسي َٖيصي ئامساْي َةيةني بةزيتاْي 
 بازةطاي ضةزنسدايةتي )ذوبيإ(ي بصاظي ْةتةوايةتي نوزدي.

 
 سةرجنة طشتيةكان-1
يُ بُضَبُياٌْ ًََصوووَ نىضزغتإ بُ ٖؤٍ ؾىيَُٓ دىططاؾًُوَيُ, نُ بُ بًَطاُْ زَوضَ  - أ

وَ, يًَطَو يُوٍَ َريْؿًين غُضبُخؤٍ نىضزٍ زضوغت بىوَ, يُ زضاوَ, بُآلّ غُضٍ ؾؤضِ ُْنطزو
ًََصووزا ُٖضطًع نىضز يُى قُواضٍَ ُْبىوَ, بُآلّ يُ ْاوُْضىوَ, ُٖضوَنى ضابطزوو َُٓطؤ 
طُيًَهٌ طُوضَْ ثًَهُوَ ُْطىجناوَ, نىضز يُ ًَْىإ سهىَُت ْانىضزيُ بُضْاَُ بؤ زاضِيَصضاوَنإ 

ٍ ظَاٌْ تايبُتٌ خؤٍ ُٖيُ, زوألْ ضًاناٌْ خؤيإ خؤف زَويَتْ زابُف نطاوَ, بُآلّ وَنى طُ
 زوايٌ ؾاْاظٍ بُ ضَضَُيُنٌ خؤياُْوَ زَنُٕ. 

نىضز بُ غطوؾت زوانُوتىوَ, ُْؾاَُو يُ شيَطناضيطُضٍ شيٓطٍُ ْاوضُ  - ب
ؾاخاويُناْسايُ, عُقًًَُتًَهٌ ُٖيُ طىيَٓازاتْ بُضَو ٓاناضيَهٌ بُضظ بُ ٓاطاْايُتُوَ, ًَٖٓسٍَ 

ُ تَُاعهاضٍ زَدىيٌَ بُ ًٖض ؾتًَهٌ زيهُ ُٓوَْسَ ْادىَيٌَ, َُُٓ يُ ناتًَهسا طُالٌْ ب
زيهٍُ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت بُ ثري ؾُثؤيٌ ُْتُوايُتًُوَ ضىوْٕ يُ زواٍ ؾُضٍِ يُنٌَُ 
دًٗاًُْوَ زَوَيُتٌ ُْتُوَيٌ تايبُت بُ خؤيإ زاَُظضاْسوَ, نُضٌ نىضز يُ خُوٍ بٌَ ٓاطايٌ 

ُْٖات, ُٖتا زواٍ زَغبُغُضاططتين تىضنًاو ًَٓطإ نىضز ُٖوَيٌ زؤظيُٓوٍَ  بُ خُبُض
ْاغاْاٍَُ خؤٍ ُْزاوَ, زواٍ ُٓوَ ٖاتىوَ ثطغًاض زَنات بؤضٌ ُٓو ًُٓتًاظاتاٍُْ بُ زَوَيُتٌ 
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عُضَبٌ ْىٍَ )ًَٓطام( زضاوَ بُ ُٓويـ ْازضٍَ, بُآلّ باْطُؾٍُ ُْتُوَيٌ نىضز زضَْط نُوتْ 
 ُ زَغتسا, نُ يُ زواٍ ؾُضِ ٖاتبىوَ زٍ.ُٓو زَضؾُتٍُ ي

 
 بارودؤخي ئيَستاي كوردستان -2
ضُْس خاَيًَهٌ ضىوٕ يُىْ تُواوْ ٖاوبُف ُٖيُ يُ ًَْىإ نىضزغتإْ ُٓوضوثاٍ  -أ

غُزَناٌْ ْاوَضِاغت, خَُيهاٌْ ظؤضٍ ثًاوَاقىألْ غىاضضاىْ ثًاوٍ ٓايينْ دىتًاضْ 
تُ ُٖبىوَ, َُٖىو نىضزيَو باوَضٍِ بُ نىضزغتاٌْ بُؾدىضاو, ُٖضوَٖا ُٓو نىضتبًٍُٓ ُٓونا

غُضبُخؤ ُٖيُ, بُآلّ نىضزغتاٌْ غُضبُخؤ ثؿتسَبُغت بُو ضىاضضًَىَ ٓاؾتًُ نؤَُآليُتًُ 
زَضَبُطًٍُ باوَ زَبُغيتَ, بُ دؤضٍَ َُٖىو نىضزيَو باوَضٍِ خُياَيٌ بُ ٓايٓسَيُنٌ ْازياض 

 ٍ سىنٌُ خؤٍ زَنات.ُٖيُ, بُوٍَ زَغُآلتٌ بًَطاُْ نؤتايٌ زٍَْ خؤ
 َُٓطؤ ضىاض تىيَصٍ نؤَُآليُتٌ يُ نؤََُيطاٍ نىضزيسا ُٖٕ. -ب
(ضًين ُٓؾُْسٍ: بُؾًَهٌ نًَُإ ضؤؾٓبريٕ, ظؤضبُيإ بُ نٌَُ خىيَٓسَواضيإ ُٖيُ, 1

 زَياُْوٍَ زَضؾُتُنإ بكؤظُْوَ
ُضؤى ٖؤظَنإ ( ضًين ؾًَذْ غُيسْ َُالو زَضويَـ: ُٓواُْ ٓاغؤٍ برينطزُْوَيإ يُ ضًين غ2

 ؾطاواْرتَ, بُآلّ َُٖىو ُْٓساَاٌْ ُٓو ضًُٓ زَياُْوٍَ يُ ْاوضُناٌْ خؤيإ باآلزَغت بٔ.
 ( ضًين غُضؤى ٖؤظَنإ.3
( خَُيهٌ ٓاغايٌ نؤََُيطا: بُ ثًَضُواٍُْ ُْٓساَاٌْ ٖؤظَ عُضَبًُنإ, ُٓواُْ 4

 طىيَطِايَُيٌ تُواويإ  بؤ غُضؤى ٖؤظَنإ ُٖيُ.
زيهُ ُٖٕ, ُٓواًْـ باضظطاُْنأْ, نُ ُْٖسٍَ بايُخًإ ُٖيُ يُ ثاضاغتين  تىيَصيَهٌ بضىنٌ

 ٓاؾيت ٓابىوضٍ, نُ ٖؤظَنإ يُطُأل باآلزَغيت خؤيإ زَيػُثًَٓٔ, ُٓواُْ يُ ؾاض زازًَْؿٔ.
( غُضبُخؤيٌ نىضزغتإ بُالٍ غُضؤنٌ ٖؤظٍ نىضزيُوَ, واتُ بُ ٓاظازٍ خؤٍ باز 2

ضاٌْ خؤٍ يُ دىتًاضاٌْ نؤبهاتُوَ, ٓاغيت شياٌْ خؤٍ بػُثًَينَْ  يُ ثًَٓاو خؤؾطىظَ
يُبُضاْبُض زضواغًَهاٌْ باؾرت بهات, ُْٓساَاٌْ ٖؤظَنإ بُ َُٖىو ُٓو باداُْ ضاظئ, نُ 
غُضؤنٌ ٖؤظَنإ بُ ظَبطٍ ًَٖع زَيػُثًَٓٔ, وَنى ًَٖعيَو خىا ثًٌَ زابٔ, يُ بُضاْبُضزا َُٖىو 

ًإ وايُ ُٓوَ زَغُآلتٌ ْاَؤيُ بُوإ. بُ تًُْا يُ تطغإ ؾُضَاًَْهٌ بًَطاُْ ضَتسَنُُْوَْ ثًَ
باز زَزَٕ بُ خُظيَُٓضٍ ْاوَْس, ثًًَإ وايُ خُظيٍُٓ ْاوَْسٍ سهىَُت زووضَ يُواُْوَْ ًٖض 

و(, وَنى غُضؤنٌ هْظ  -غىزيَهًإ ثٌَ ْاطُيٌَُْ, غُضؤنٌ ٓايين )َُبُغيت ؾًَدُ
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و دًاواظَ, غُضؤنٌ ٓايين خؤٍ بُ غُضؤنٌ يُ بريزَناتُوَ, بُآلّ يُ ُْٖسٍَ ناضوباضزا يُ
ٖؤظيَو ظياتط زازٌََْ, زَغُآلتٌ ُٓواُْ ضَٖا ًُْ يُ ناضيطُضٍ بُ غُض ُْٓساَاٌْ ٖؤظَنإْ 

 وضووشاْسًْإ يُو ْاوضاٍُْ يُ شيَطناضيطُضٍ ُٓوإ زإ. 
وَضِيإ بُآلّ غُباضَت بُ )ُٓؾُْسٍ(يُنإ ُٓوَ ًُْضُ ضؤؾٓبريٕ, بُو ثُضٍِ قُْاعُتُوَ با

بُ بريؤنٍُ خُياَيٌ زَوَيُتٌ نىضزٍ ُٖيُ, بُ ُٓضنٌ زَغُآلتٌ باآلٍ سهىَُتٌ زَظأْ,  
ٓريَيٌْ تَُاعهاضٍْ ؾاْاظٍ بُ ضَطُظٍ نىضزيُوَ يُ ْاو ُْٓساَاٌْ ٖؤظَناْسا باوَ, ضًين 
ُٓؾُْسٍ ظًٍََُٓ ضَخػاوٍ ُٖيُ ؾًًَُناٌْ خؤٍ تًَسا بضًَينَ, ثًاوَ ًْىَ ضؤؾٓبريَ 

ْسيضًُنإ بُ وضوشاْسٌْ َُٖيطُضِاُْوَ بُ ْاوٍ غُضبُخؤيٌ ظياٌْ بُضضاو يُ ُْٖسٍَ يُ بُضشوَ
ثًاواٌْ ٖؤظَنإ زَزَٕ, بُآلّ بُطؿيت ظؤضبٍُ نىضزغتإ بُ ْآاضاٌَ َاوَتُوَ,  يُ ضاغتًسا 
ُٓو ُٓؾُْسياُْ غُضغُخرتئ زوشَين نًَؿٍُ نىضزٕ, يُ َُٖىو تىيَصَناٌْ زيهُ ظياتط ٓاشاوَ 

 هىَُت زضوغت زَنُٕ. بؤ س
بُؾًَهٌ نُّ يُ ضؤؾٓبرياٌْ نىضز ٓاغؤٍ برينطزُْوَيإ ؾطاواُْْ يُ نىضزغتإ غُؾُضيإ 
نطزووَْ زَظأْ تًَهؤؾإ بؤ غُضبُخؤيٌ ُٖوَيًَهٌ ُْظؤنُ, ضىْهُ ُٓواُْ زَظأْ بُ ٖؤٍ 

يإ بُبٌَ ثُضتُواظَيٌ ُٖوَيُنإ بؤ غُضبُخؤيٌ نىضزغتإ ٓاناٌَ خطاثٌ يًَسَنُويَتُوَ, 
ُْخؿُيُنٌ َُضنُظٍ زشٍ ُٓو سهىَُتاٍُْ باآلزَغسن بُ غُض نىضزغتإ ضابىوٌْ بضىى ًٖض 
ناضيطُضٍ ْابًَت. ُٓو تىيَصَ زَظاٌَْ بُ ٖؤٍ ُْبىوٌْ ٖؤيُناٌْ ثُيىَْسٍْ ٖاتىضؤ يُ ضابطزوو 

يؿتين نىضزٍ يُ ْاوضىوَ يإ زَغيت بُغُضزاطرياوَ, َُٓطؤ ُٓوَ بؤتُ نؤغح يُ بُضزَّ ثًَطُ
ٖىؾًاضٍ ُْتُوَيٌ نىضزٍ. ُْبىوٌْ ٖؤيُناٌْ ثُيىَْسٍ ضؤَيٌ ططْط زَطًَطٍَِ يُ بريتُغهٌ 
غُضؤى ٖؤظَنإ, يُطُأل ُْبىوٌْ ؾاضَظايٌ يُ دىططاؾًاٍ نىضزغتإ, َُُٓف بؤتُ ٖؤٍ 
ُْبىوٌْ ٖاوٓاُْٖطٌ ٓابىوضٍْ غًاغٌ يُ ًَْىإ بُؾُ دًاواظَناٌْ نىضزغتإْ ناضٍ نطزؤتُ 

غت ُْبىوٌْ ََُيبُْسٍ باضظطاٌْ يُ نىضزغتإ, باظضطاٌْ بُؾُناٌْ نىضزغتإ يُطُأل غُض زضو
ْاوَْسٍ ُٓو ؾاضاٍُْ زَضوبُضَ نُ نىضزْشن, ُٖض بؤيُ ؾاضيَو بُزياضُْنُوتىوَ ببًَتُ ثايتُخيت 
َُٖىو نىضزغتإ, ُٓو ضؤؾٓبرياُْ سهىَُت وَنى َُتطغٌ ْاظأْ بَُيهى ُٖوَيسَزَٕ بؤ 

 ضؤؾٓبريٍ ُٖتا يُ ٓايٓسَ ٓاَازَبٔ بؤ دىضيَو يُ خىزَىختاضٍ.      بآلونطزُْوٍَ
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بُضزَواٌَ ُٖغيت ْاضِاظيُتٌ نىضز بُضاْبُض سهىَُتٌ ْاوَْسٍْ ْآاضاٌَ يُ ْاوضُنُ ُٓو 
سايُتٍُ يُ نىضزغتاٌْ ًَٖؿتؤتُوَ, بُّ زوايًُ نىضز َُٖيطُضِايُوَ, بُآلّ بُ ٖؤٍ ُْبىوٌْ 
ٖاوٓاُْٖطٌ تُواو بؤ ثؿتطريٍ يُ ياخًبىوٕ ْىؾػيت ًَٖٓا, يُطُأل ُٓوَزا بُ ظَبطٍ ًَٖع 
ياخًبىوُْنُ غُضنىت نطا, بُآلّ طًاٌْ ياخٌ بىوٕ َاوَْ داضيَهٌ زيهُ بُّ ْعيهاُْ ضوو يُ 
تُقًُٓوَيُ, ياخٌ بىوٕ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ نَُرتَ, َُٖىو ٓاَاشَنإ ُٓوَ زَطُئُْ نُ 

ٓاَازَيٌ ًُْ بؤ بُضَْطاضٍ نىضزإ, ٓاَازَناضيُ غًاغٌْ غُضباظيُنإ يُ سهىَُت 
بُضاْبُضياْسا ُْضَٔ, يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ ٓاَازَناضٍ طُوضَتط ُٖيُ بؤ بُضَْطاضٍ زشٍ 
سهىَُت, بُآلّ وا بُزياضزَنُوٍَ نىضز يُ ًَٓطام وضزَ وضزَ واقًعٌ تاظَ قبىأل بهُٕ, َُُٓف 

ُ ضىاضضًَىٍَ ًَٓطام, نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بُ غُض نىضزْ سهىَُتٌ بُ ًٓساضَيُنٌ ظاتٌ ي
عُضَبٌ يُ بُغساٍ ؾُضظ زَنات, بُّ زوايًُ نىضز يُوَ ساَيٌ بىوَ, نُ زاواٍ َاؿن ْاواقًعٌ 
زَنُٕ, ساَيٌ نىضزٍ ًَٓطام يُ ساَيٌ نىضزٍ ًَٓطإْ تىضنًا باؾرتَ, بُآلّ ُٓواُْ زَتطغٔ ُٓطُض 

ًَٓطام بهؿًَتُوَ, ْاضاضٍ طىيَطايَُيٌ سهىَُتٌ بُغسا بزنْ بُبٌَ  سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ
 ظآَهطزٌْ َاؿن نىضز ْاضاضبهطئَ باز بسَُْ ًَٓطام.

يُطُأل ُٓوَزا ٓايًُتٌ ياخٌ بىوٕ يُ نىضزغتإ ُٖتا ًَٓػتاف يُ قؤْاغٌ غُضَتايٌ زايُ, 
تىاْطٍَ زشٍ سهىَُت ظؤض ثًَىغيت بُ ثُضَثًَسإ ُٖيُ, ُٓو ٓايًُتٍُ ًَٓػتازا ُٖيُ زَ

بُناضبًَٗٓطٍَ, بُآلّ يُّ باضوزؤخٍُ ًَٓػتا ْاتىاٌَْ قُواضَيُنٌ نىضزٍ ثٌَ زضوغت بهطٍَ, ُٓو 
ٓايًُتاٍُْ ًَٓػتا ُٖيُ يُاليُٕ تاى يإ زاَُظضاوَيُنُوَيُوَ بُ ٓاغاٌْ يُ ضيَطٍُ ثاضَو 

طإْ باؾىضٍ ضؤشُٖآلتٌ ظيَطَوَ زَتىاْطٍَ ْآاضاٌَ يُ بانىضٍ ًَٓطامْ بانىضٍ ضؤشٓاواٍ ًَٓ
تىضنًا ثٌَ زضوغت بهطٍَ, نُ غُضضاوٍَ َُتطغٌ طُوضَ زَبٌَ بؤ ٓاؾيتْ ٓؤقطَيٌ ضؤشُٖآلتٌ 
ْاوَضِاغت. زَتىاْطٍَ يُ ضيَطٍُ ضُْس ُٓؾُْسيُنٌ ضاالنٌ خاوَٕ سَُاغٌ نىضزيُوَ باضزؤخٌ 

بؤ تُقًُٓوٍَ  الواظٍ ْاوخؤيٌ ُٖضيُى يُ ًَٓطامْ تىضنًاْ ًَٓطإ بُ زَضؾُت وَضبططٍَ
باضوزؤخُنُ. ُٖضوَٖا زَتىاْطٍَ غىوز يُ ُْبىوٌْ ٖاوٓاُْٖطٌ تىيَصَناٌْ ُٓو ْاوضاُْ 

 وَضبطريٍَ, نُ نىضزٍ تًَسايُ بؤ زضوغتهطزٌْ ٓاشاوَْ ْآاضاٌَ يُو زَوَيُتاُْ.
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 بةغةكاني ئاهيةتي ياخي بووى هة كوزدضتاى هةمانةي خوازةوة ثَيم دَي:

وَيُنٌ ططْطٌ ياخٌ بىؤْ بُ ٖؤٍ ْانؤنٌ ُٓوإ يُطُأل غُضؤى ٖؤظَنإ: غُضضا - أ
زَوضوبُضٍ خؤيإْ ٓاضَظوويإ بؤ ٓاظازٍْ َُٖيطُضِاُْوَ ُٓو وؾًاضيُ ُْتُوَيٍُ ضؤش بُ ضؤش يُ 

 ْاوياْسا يُ ظياز بىوْسايُ. 
يًصُْ ستُيًُنإ: ُٓو يًصْاٍُْ زَتىأْ غُضؤى ٖؤظَنإ, نُ ْاياُْوٍَ يُطُأل  - ب

 سا بصئ بُ ْاوٍ ُْتُوايُتًُوَ بؤ ٓاَاجنُناًْإ غُُْطُضِ.زَوَيُتٌ ًَٓطاق

يُ ضيَطٍُ ُٓو يًصُْ باآلياٍُْ يُ ًَٓطامْ ًَٓطإْ تىضنًا ُٖيُ, ُٖوَيسَزَٕ بؤ  - ت
ٖاوٓاُْٖطٌْ ناضٍ ٖاوبُف يُ ًَْىإ )يًصُْ ستُيًُنإ( بؤ ؾؿاض خػتُٓ غُض ُٓو سهىَُتاُْ, 

نُيإ يُ ضىاضضًَىٍَ زَوَيُتُنُيإ ضاظٍ ُْبْٔ ضيَع يُ ُٖتا بُو ُْٓساظَ خىزَىختاضيٍُ ُٖضيَُُ
 غُضوَضيُتٌ ُٓو زَوَيتاُْ ُْططٕ, نُ نىضغتاًْإ بُغُضزا زابُف نطاوَ. 

اليُْططاٌْ نىضزغتاٌْ طُوضَ: ُٓواُْ يُ ؾؤضِؾطريَ تىْسَضَِنإ ثًَو زئَ )وَنى  - خ
ُٖضيُى يُ ًَٓطإْ تىضنًاو ُٓو ْاغًىْايػتُ ضَطُظثُضغػتاٍُْ يُ ظؤضبٍُ وآلتاْسا ُٖٕ( يُ 

ًَٓطام ُٖوأل زَزَٕ بؤ يُندػتين ُٖوَيٌ ُٓو يًصُْ َُضنُظياٍُْ ناضزَنُٕ يُ ثًَٓاو 
ُْتُوايُتٌْ َُٖيطريغاٌْ ؾؤضِؾًَهٌ نىضزٍ بُضؾطاوإ يُ َُٖىو ثاضضُناٌْ نىضزغتإ يُيُى 

بًٓهطزٌْ ٓاؾيت يُ ناتسا, ُٖتا ْآاضاٌَ زضوغت بهُْٕ ًَٖعَ ُٓوضوثًُنإ ْاضاض بهُٕ بؤ زا
 ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت, بًَْٔ يُ بُضشوَْسٍ نىضز نًَؿُنُ ضاضَغُض بهُٕ.

يُطُأل ُٓوَزا يُ ُٖض ضىاض بُؾُنُ, بعاظٌ ُْتُوايٍُ نىضزعنإ ثؤيشن نطز, بُآلّ يُ ضاغتًسا 
ظؤض تًهُآلوٍ يُ ًَْىإ ُٓو بُؾاُْزا ُٖيُ, يًَهٓعيهٌْ ٓايؤظيُى ُٖيُ, نُ بُ ظَػنُت 

  ىاْطٍَ بُ ضىاضضًَىَ ثؤيشن بهطٍَ.زَت
  

 بصوتهةوةي نةتةوايةتي كوزد هة ئَيساق

ثؤيًين غًًَُّ ُٓو يًصُْ ُٖضيَُاُْيُ, نُ يًُْىإ خؤياْسا تُبإْ يُ تىيَصَناٌْ  - أ
بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ ثًَو ٖاتىوٕ, يُ ْاو ُٓو زَوَيُتاٍُْ نىضزغتاًْإ بُغُضزا 

تًَسَنؤؾٔ, ُٓواُْ بًَُٖعتطئ تىيَصٕ يُ ْاو بعاظٌ ُْتُوايُتٌ  زابُؾهطاوَ بؤ خىزَىختاضٍ
نىضزٍ. يُطُأل ُٓوَزا ُٖتا ًَٓػتا ظاًْاضيُنإ يُ غُض ُٓو تىيَصَ ْاضىوٕ يُنُو َُٖإ ظاًْاضٍ 
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( يُ تىضنًاو ًَٓطإ زَوتطيَت. وا يُخىاضَوَ ُْٖسٍَ وضزَناضٍ يُ غُض ُٓو 3-يُ غُض ُٓو تىيَصٍ 
 م زَخُيُٓضوو:  تىيَصَ يُ ًَٓطا

يُطُأل ُٓوَ بُ ثًٌَ ْاوضُنإْ نُغُنإ ُْٖسٍَ دًاواظٍ ُٖيُ, بُآلّ قُْاعُتًَهٌ ثتُوْ  -4
ٖاوبُف ُٖيُ يُ ًَْىإ َُٖىو ططوثُنإ بُوٍَ خىزَىختاضٍ غُثًَٓطاو بُ غُض نىضز بُ ظَبطٍ 

يُو بريؤنُيُ بًَٗٓٔ, نُ  ًَٖعَناٌْ يُؾهطٍ ًَٓطاقٌ ناضيَهُو غُضْاططٍَْ قبىأل نطاو ًُْ. ْاتىأْ واظ
نؤََُيٍُ طُالٕ زاواٍ يُ بُضيتاًْا نطزووَ, يُ ضيَطٍُ ضشيٌَُ ًٓٓتًسابُوَ سىنٌُ نىضزٍ بهاتْ 
"نىضغتاٌْ غُضبُخؤ" يُ ضىاضضًَىٍَ ًَٓطاقسا بًَت, بُ ٖؤٍ ْاوبصيىاٌْ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاًُْوَ 

بُيُنطُياْسٌْ ًَْىإ نىضزْ سهىَُتٌ  َاََُيُ يُطُأل سهىَُت بهُْٕ ْىيَُٓضٍ باآل َُٖيكٍُ
ْاوَْس بًَت, َُٖىو ناضوباضٍ ْاوخؤٍ خؤيإ بُ زَغت نىضزاُْوَ بٌ, نىضز بُ ضاوٍ طىَإْ 
زووزَيًُوَ زَضِوآُْ َُٖىو ؾُضَاًَْهٌ يُ سهىَُتٌ ْاوَْسَوَ زَضزَضٌَ, نُ عُضَب تًًَسا باآل 

زَنُئ, نُ يُ بانىضٍ ُٓؾطيكًاوَ ٖاتىوٕ, زَغتُ. ًَُُٓ يُ بُضيتاًْا ضؤٕ غُيطٍ ُٓو ظجناُْ 
ُٓواًْـ ُٓوٖا غُيطٍ عُضَب زَنُٕ, نًََُو نىضزإ بُو بَُيًَٓاَُيُ ضاظئ, نُ نؤتايٌ غاَيٌ 

ًَٓطام ثًٌَ زاوٕ, ظؤض ًْطُضأْ يُ دًَبُدًَهطزٌْ بُؾًَهٌ ُٓو َُضداٍُْ نؤََُيٍُ طُالٕ  1925
 ًَطٍِ بًَت يُ نىضزغتإ.زايٓاوَ, نُ ظَاٌْ نىضزٍ ظَاٌْ ضَمسٌ ناضط

نىضز ُٓوَ زَظأْ َُتطغٌ تىضنًا يُ غٓىوضٍ بانىض بؤ غُض ًَٓطام نؤتايٌ ٖاتىوَ, ُٓوإ 
ضاوَضِوأْ سهىَُت بايُر بُ نًَؿُنُيإ بساتْ ظؤض زَتطغٔ يُ نىضزغتإ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ 

ُيُ بُ تايبُت يُاليُٕ )عُضَبٌ "و"( دًٌَ ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ بططيَتُوَ, ًْطُضاٌْ ٓاؾهطا ٖ
تىيَصَ ضؤؾٓبريَناُْوَ, بُوٍَ سهىَُت ثؤغيت وَظاضٍ ْازا بُ نىضزَ ْاغطاوَ خاوَٕ 
َُٖيىيػتُنإ بُضاْبُض بُضشوَْسٍ نًؿٍُ نىضز, بُناضًَٖٓاٌْ ُٓو نُغايُتًُ نىضزاُْ يُاليُٕ 

َيٌْ ًْطُضاٌْ بُضثطغُ ًَٓطاقًُ غًاغًًُناُْوَ بؤ َُبُغيت بُزيًَٗٓاٌْ خىاغتُناًْإ تىضِ
 يُالٍ ضؤؾٓبرياٌْ نىضز زضوغت نطزووَ. 

 
 ضوَيماني –( هة ئَيساق -3-كوزتةيةن هة توَيرةكاني بصاظي نةتةوايةتي )بةغي 

بًَذطُ يُ ؾًَذ َُػنىز نُ خىاغيت خىدًًٌَ ُٖيُ, يُ ضاغتًًسا تًُْا ْىيَُٓضايُتٌ يُى 
"غًًَُاٌْ" بُضُٓجناٌَ باضٍ تؤططاؿن  ضَوتٌ غًاغٌ ْاو غًًَُاٌْ زَنات, ُٖغيت ظاأل يًَطَزا

)ضووٍ ظَوٍْ دىططاؿن ْاوضُنُ(يُ يُطُأل طُضِاُْوَيُ بؤ ُٓو ثًَؿًٍُٓ ؾُضَاْطَِوايُتٌ ْاوضُيٌ 
غُضبُخؤ يُ غُضزٌََ َريْؿًين باباُْنإ ثًَـ غُزَيُى ُٖبىوَ. َُٖىو ضَوتُ 
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هٌ غُضبُخؤ يُ غًًَُاٌْ غًاغًًُناٌْ غًًَُاٌْ يُ غُض ُٓوَ ضيَهٔ, نُ ثًَىيػتُ سهىَُتًَ
زاضنُظضٍَ, بُآلّ دًاواظٕ يُ غُض ُٓوٍَ ض تىيَصيَو ؾُضَاْطِا بًَت, ؾًَدُنإ )غازات "و"( يإ 
ٓاغايُنإ يإ بُطعازَنإ, يُ ضاغتًًسا ًٖض تىيَصيَو بايُخٌ تُواو ْازات بُ ضاضَْىغٌ نىضزٍ 

اضاُْ ُٖيُ, نُ ؾُضِاْشنْ بُ زَضَوٍَ غًًَُاٌْ, ُٓو ؾاضَ ثًَىيػيت بُو بُضثطؽْ ثاضيعط
بُضزَواٌَ سُظ بُ ياخًبىوٕ زَنُٕ, ًَُالًٌَْ باَيُ غًاغًًُنإ ُٓو ثاغاوَ زَزَُْ زَغت نُ 

 ثًًَإ بًًٌََ زَياُْوٍَ يُ ٓاوٍ يًأَل ضاو بهُٕ. 
نىضتُ باغًَو ُٖيُ يُ غُض ُٖوَيٌ ُّٓ زوايًٍُ نؤََُيٌ نىضزٍ يُ  -1-يُ ثاؾهؤٍ 

ظاْػتًُوَ زَغت بُ غُض غًًَُاًْسا بططٕ, ُٓو نؤََُيُيُ زَياُْوٍَ يُ  ضيَطٍُ نؤََُيُيُنٌ
ضيطٍُ غًًَُاًُْوَ خىاغتًَهٌ غًاغٌ طُوضَ زَغتبدُٕ, ثؿسَض يُ بانىضْ ُٖوضاَإ يُ 
ضؤشُٖآلت زوو ٖؤظٍ بُ ًَٖعٍ ْاوضُ غُختُنأْ, ُٓو زوو ٖؤظَ ثُيىَْسٍ بًَُٖعيإ يُطُأل 

اُْوَ ُٖيُ, ُٖووَٖا خاوٌَْ ُٖغيت ُْتُوايُتٌ بًَُٖعٕ, ُٓو ٖؤظَناٌْ ُٓو زيىٍ غٓىوٍ ًَٓط
زوو ٖؤظَ ُٖغت بُ قىضغٌ بادُنإ ْانُٕ, ضىْهُ َُٖىو بادُنإ بُ تُواوٍ يُوٍَ دًَبُدٌَ 
 ْانطٍَ.  ثؿسَض خُغًَُتٌ تايبُتٌ ُٖيُ بُوٍَ يُ ناتٌ قُيطاْسا ْانؤنًُ الوَنًُنإ ْأًًًَََٖ. 

نُ ؾًَذ َُػنىز يُ ثُيىَْسٍ بُضزَواّ زايُ يُطُأل ُٓو ًَٖعاٍُْ  ٓاَاشَنإ ُٓوَ زَطُئُْ,
يُ ْاو ٖؤظَ نىضزَنإ يُ زَغُآلتٌ ًَٓطإ ًْطُضأْ, سًعبٌ نىضزٍ ُٖيُ يُ غًًَُاٌْ يُ 

 ثُيىَْسٍ بُضزَواّ زايُ يُطُأل نؤََُيُ ُْتُوَخىاظَناٌْ نُضنىىْ َىغألْ بُغسا.
ُضٌَُٖ ُٖوَيٌ ُٓو تىيَصَ ضؤؾٓبريَيُ, نُ ُٓضنٌ نؤََُيٍُ ظاْػيت نىضزإ يُ غًًَُاٌْ ب

ٓاَازَنطزٌْ ضؤؾٓبرييُ بؤ ُٓوٍَ بُ ًَٖىاؾٌ نىضز ٓاَازَ بهات بؤ غُضبُخؤيٌ, يُطُأل 
ُٓوَزا ُْٓساَاٌْ ظاْػيت غُضقاٍَْ خاوَٕ بايُخٌ ُْتُوَيشن, بُآلّ ُٓو نؤََُيُيُ ًٖض 

 بُضْاَُيُنٌ غًاغٌ ًُْ.
غُيس تُٖا يُو ثُضٍِ قُْاعُتُوَ يُ ُٖوَيٌ بُضزَواّ زايُ بؤ بُ َُٖىو ضيَطايُنٌ طىجناو 

بُزَغتًَٗٓاٌْ ثُيىَْسٍ يُطُأل تايُؾٍُ ٓاؾىضٍ, غُيس تُٖا خىاغيت بُزَغًَٗٓاٌْ 
خىزَىختاضٍ ُٖيُ بؤ نىضز يُ ضىاضضًَىٍَ ًَٓطاْسا, ُٓطُض يُوَزا ْىؾػيت ًَٖٓا ُٖوَيسَزات بُ 

ضىاضضًَىٍَ ًَٓطاقسا ظياز بهات, غُيس بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ  طىيَطٍَ تىاْا غٓىوضٍ خىزَىختاضٍ يُ
ٓاَاجنُناٌْ ثًاويَهٌ بطاطُاتًُ, بُ ٓاضاٌَْ خؤضاططٍ بٌَ ويَُْٓ بٌَ زووزَيٌ ناضزَنات بؤ 
ططتُٓبُضٍ َُٖىو ضيَطُيُى, غُيس تُٖا زَيُوٍَ َُٖىو زَضؾُتًَو بكؤظيَتُوَ, بُآلّ ثًٌَ باف 
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, ضىْهُ تطغٌ يُ ُٓطُضٍ ْىؾػيت ُٖيُ, نُ ْايُوٍَ زووباضَ ًُْ بُ نطزَوَ زَغجًَدُضٍ بهات
 تىوؾٌ ْىؾػيت بًَتُوَ. 

 
 ضهووزي باكوز

ًَٓػتا ًٖض قػُيُى يُ باضوزؤخٌ تايبُتٌ غُضغٓىوض ْانطٍَ, ضىْهُ ََُيبُْسيَهٌ ًَٖع  - أ
ًَطَ يُ ًُْ دًٌَ بايُر بًَت, بُآلّ زََاضطريٍ ُْتُوايُتٌ ؾاضاوَ يُ زَيٌ ٖاوًْؿتًُاًْاٌْ نىضز ي

ْاوضُناٌْ زيهُ بًَُٖعتطَ, خُوٌْ تايبُتٌ ُٖضيُى يُ ٓاغاناٌْ ْاوضُنُ ظاَيُ بُ غُض ُٓو 
ْاوضُيٍُ زَغيت بُغُضزاططتىوَ يُ ْاوضُ غٓىوضيُنإ, ًٖض طىَاٌْ تًَساًُْ ًٍََٓػتا ثُيىَْسٍ يُ 

نىضزٍ ظاخؤ ُٖيُ, ًَْىإ ُٓو ثُْآًَٖسَ نىضزاٍُْ يُ تىضنًاوَ ٖاتىوٕ يُطُأل نىضزَناٌْ غىضياْ 
بُآلّ ُٓو َُغُيُيُ بُ بايُر وَضُْطرياوَ, باضزؤخٌ تايبُت ًُْ بُ ْاوٍ نىضزاٌْ ْاو ؾاضٍ َىغأل, 
يُطُأل ُٓوَزا ُٓو ؾاضَ ََُيبُْسيَطٌ ططْطٌ ثُيىَْسٍ ًَْىإ ُٓو نؤَُآلُْيُ نُ يُ تىضنًاو غىضياو 

ٌ ضابطزوو زاخطاوَ ثُيىَْسٍ يُ ًَْىإ ًَٓطاقُوَ ٖاتىوٕ. يُوَتٍُ نؤََُيٍُ "ثًَؿهُوتٔ" يُ غاَي
نُغايُتٌْ ططوثُ نىضزيُنإ بُ ًْٗيَن ُٖيُ, َُساَيُ ؾىْاغٌ ضاالنىاْاٌْ نىضز زياضٍ بهطٍَ, 

 بُآلّ ُٓواُْ َُٖىويإ يُ ؾاضَناٌْ َىغألْ ظاخؤ ُٖٕ.

 
 ريَكخزاوة كورديةكاني دةرةوةي كوردستان (5

ُ غُض ضاالنىاْاٌْ نىضزٍ ًَٓطام نؤنطزُْوٍَ بُ بُضاوضز يُطُأل يُ نؤنطزُْوٍَ ظاًْاضٍ ي
ظاًْاضٍ يُ غُض ضاالنىاْاٌْ نىضز يُ زَضَوٍَ ًَٓطام ظؤض قىغرتَ, ُٓو نُغاٍُْ ظاًْاضٍ ظؤضيإ 
ُٖيُ زَتطغٔ قػُ يُ غُض ُٓو بابُتُ بهُٕ يإ ْاياُْوٍَ يُ غُض ُٓو بابُتُ بسوئَ, بُ 

ُٖٕ, نُ يُّ باضوزؤخُزا بُ ؾًَىٍَ بُضؾطاوإ زَيًٓايًُوَ يُ غىضياو ًَٓطإ نؤََُيٌ نىضزٍ 
ضاالنًإ ُٖيُ بؤ ْاوضُناٌْ خؤيإ. ظؤضتطئ ضاالنٌ بعوتُٓوٍَ نىضزٍ يُ بُيطوتْ سُيُبْ 
تُوضيعْ غُٓيُ, ظاًْاضٍ زَيًٓانُضَوَ ًُْ يُ غُض بىوٌْ نؤََُيٍُ نىضزٍ يُ تىضنًا, بُآلّ 

زَنُٕ. ٓاَاشَ ُٖيُ بُ ثُيىَْسٍ ًْٗيَن ًَْىإ بًَطىَإ نؤََُيٍُ نىضزٍ تًَسايُ بُ ًْٗيَن ناض
نؤََُيُ نىضزيُناٌْ ًَٓطامْ نؤََُيُ نىضزيُناٌْ تىضنًا, بُآلّ ُٓغتَُُ ُٓو ٓاَاشاُْ بهُيُٓ 

 ضاثؤضتٌ وضز يُ غُض نؤََُيُ نىضزيُنإ.
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 ثوختة

واْسظْ بًَذطُ يُ ضُْس ُٓطُضيَو نُ ناضيطُضٍ زَبًَت يُ غُض ْاوضُ غٓىوضيُناٌْ ًَْىإ ضَ
َُٖيُظُ, يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ ضاوَضِواٌْ ثُيسابىوٌْ ًٖض ؾؤضِؾًَو ْانطٍَ. ُٖضوَٖا ْانطٍَ يُّ 
باضوزؤخُزا بُ بايُخُوَ قػُ يُ َُغُيٍُ نىضزٍ ًَٓطام بهطٍَ. ُٓطُض ُٓو نؤََُيُ خؤدًًَاٍُْ 

ُنًَو يُ بُضُٓجناَُ ًَٓػتا بُضزَواّ بٔ يُ ضاالنٌ ثُضَزَغتًَْٓٔ زَبُٓ طُوضَتطئ ضيَهدطاو, ي
ضاوَضِواْهطاوَنإ ظيازبىوٌْ وؾًاضٍ ُْتُوايُتًُ يُ ْاو ٖؤظَنإ, ظيازبىوٌْ وؾًاضٍ ُْتُوَيـ 
زَبًَتُ ٓاغتُْطٌ طُوضَ يُ بُضزَّ سهىَُتٌ عُضَبٌ بؤ نؤنطزُْوٍَ باز, بُآلّ ُٓو ُٓطُضَ بؤ ُٓو 

ؤشيَو زازٍَ غىثاٍ عُضَبٌ بُ ثاغاوٍ ْعيهاُْ ًُْ, ثًاواٌْ ٖؤظَ نىضزَنإ ُٓوَ باف زَظأْ, نُ ض
دًَبُدًَهطزٌْ ياغا ضووبُضوويإ زَبًَتُوَ. ُٓو ًَُالًٍَُْ ًَْىإ غىثاو ثًاواٌْ ٖؤظَنإ زَبًَتُ 

 باؾرتئ ثاَيجؿت بؤ بُضَو ثًَؿضىوٌْ وؾًاضٍ ُْتُوَيٌ نىضزٍ.
تٌ بُ نىضز ُْٖسٍَ وا ضاوَضِوإ زَنُٕ, نُ ُٓطُض سهىَُت ُْٖسٍَ ًُٓتًاظاتٌ ُْتُوايُ

ُْزات سًعبٌ ُْتُوَيٌ ثُيسا زَبٌَ, زاواٍ "زَوَيُتٌ نىضزٍ" زَنات, ُٖضوَنى يُ ًَٓطيُْسَ 
سًعب يُ غُض ُٓو زاواناضيُ زضوغت بىو, ُٓو نات سهىَُتٌ عُضَبٌ ْاضاض زَبٌَ بُضَْطاضٍ 

يسابىو زوشَين ْاوخؤ ببًَتُوَ, يُطُأل ُٓوَزا ُٓطُضيَهٌ زووضَ, بُآلّ ُٓطُض يُ ٓايٓسَ ثُ
 طُوضَتطئ بُضَْطاضيُ بؤ سهىَُتٌ عُضَبٌ, ضىْهُ َُغُيٍُ نىضزٍ ضَُْٖسٍ زَويٌ ُٖيُ. 

ُٖتا ًَٓػتا ًٖض بَُيطُيُى ًُْ يُ غُض زَغتًَىَضزاٌْ ضوغٌ يُ َُغُيٍُ نىضز,  - ب
ُٓطُض سهىَُتٌ بُيؿُؿن بًُوٍَ ٓاضاٌَ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضاغت تًَو بسات بؤ ُٓو َُبُغتُ ًٖض 

 ُ بُناضًَٖٓاٌْ َُغُيٍُ نىضز ٓاَازَو ناضيطُضتط ًُْ.ٓايًُتًَو ي
 ْ ٍ ٖؤظايٌُت ػتا يُ باظُْ ًٓ , ُُي انإ ٖ ىغيت بُ زاضايٌْ ضيَهدػتين تىْا َػتا ًث نًَؿٍُ نىضز ًٓ

َ بؤ نىضز.  َتىاٌْ ٖاوناض ٌب ُُْو ز الي  خاُْوازَيٌ بضىى زَضبضًَتْ ببًَتُ دًٌَ بايُر ًَٖعٍ زَوٌي ًب
 1925اٌْ غُضؤنٌ نؤََُيٍُ نىضزٍ ثًَـ ُٓوٍَ ؾؤضِؾٌ زََئًَ خايًس بُطٌ دري

بُضثابهات, زاواٍ ثؿتىاٌْ يُ نىْػىَيٌ ضوغٌ نطزووَ, ُٓو ثًٌَ وتىوَ, نُ "ضوؽ ْاتىاٌَْ يُ 
 َاوٍَ نَُرت يُ ثًَٓر غاأل زَغت يُ ناضوباضٍ َُغُيٍُ نىضزٍ وَضبسات". 
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 (1) ثاغهؤي
 

 نؤَةَيةي شاْطيت، ضًَيُاْي 
سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زاوايُنٌ وَضططت يُ غُض نطزُْوٍَ  1926ُضَتاٍ بُٖاضٍ غاَيٌ يُ غ

ثاضيَعَض,  –نؤََُيُيُنٌ ظاْػيتْ ضؤؾٓبريٍ يُ غًًَُاٌْ, زاواناضيُنُ يُاليُٕ ضَؾًل ُٓؾُْسٍ 
 زَضَبُط, َاضف بُط ثًَؿهُف نطابىو. –ضََعٍ ُٓؾُْسٍ باضظطإ, ؾايل بُط 

 تْ يًصٍُْ ناضطًَطٍ نؤََُيُنُ بُّ ؾًَىَيُ ثًَو ٖاتىوَ:ُٓو نؤََُيُيُ َؤَيُتٌ وَضطط
 ُٓػنُز بُط : غُضؤى )َىتُغُضيـ(

 دَُاٍ بُطٌ بابإ: دًَططٍ غُضؤى )قاظٍ(
 ضَؾًل بُط:  غهطتًَط )ثاضيَعَض(

 ؾايل بُط: َىساغًب )زَضَبُط(
 

 ئةندامةكاني 

 ؾًَذ َػتُؾاٍ قُضَزاغٌ )قاظٍ(
 )ثًاوَاقىأل( عًعَت بُط نىضٍِ عىمسإ بُط ثاؾا

 ُٓػنُزٓاغاٍ عُبسوضَػنإ ٓاغا
 ضََعٍ ُٓؾُْسٍ )باظضطإ(

زَغت بُناضبىوٌْ نؤََُيُ يُو ناتُزا بىوَ, يُاليُٕ خَُيهٌ ؾاضْ ُْٓساَاٌْ ٖؤظَ 
نىضزَناُْوَ ثؿتطريٍ زاضايٌ يًَهطاوَ, يُ غُضَتاوَ نؤََُيُ بُ تًُْا يُ ضيطٍُ بابُتٌ 

كٍُ ضؤؾٓبريٍ ؾُواٍُْ بؤ ؾرينطزٌْ بابُتُ دؤضاو دؤضَنإ ضؤؾٓبرييًُوَ خعَُتٌ زَنطز, َُٖي
زازَْاْ خَُيهًَهٌ ظؤض ٓاَازٍَ زَبىوٕ, بُآلّ يُ زواٍ طُيؿتين َػتُؾا ثاؾا بُ غًًَُاٌْ يُ 

 غُضَتاٍ َاْطٌ َايؼ نؤََُيُ بُضَو َُٖيىَؾاُْوَ ضىو.
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قٌ خعَُتٌ خؤٍ بهات, َػتُؾا ثاؾا يُنُّ داض ُٖوَيًسا بُ َُٖيبصاضزٌْ بؤ ثُضيَُاٌْ ًَٓطا
ُٓو وتٍُ زووباضَ زَنطزَوَ, نُ ُٓطُض يُو َُٖيبصاضزُْ زَضبضًَت ُٖوَيسَزات بؤ يُندػتين َُٖىو 
ُْٓساَاٌْ نىضزٍ ٓاضاغتُ دًاواظَنإ يُ ثاضتًَهٌ غًاغٌ يُنططتىو, زووَّ, يُو ناتٍُ ٖؤظَنإ 

ظاْػيت وَنى تاُْزإ يُ َُٖيبصاضزُْنإ زشٍ ُٓو يُو َُٖيبصاضزُْ زَْطًاْساو ْىؾػيت ًَٖٓا, ُٖوَيًسا 
 يُ ًَٓطام بُ طؿيتْ يُ غًًَُاٌْ بُتايبُتٌ بُناضبًًََٗٓت. 

َىتُغُضيـ يُ يُنًَو يُ نؤبىوُْوَنإ بُ ٓاَاشٍَ ثؤيًؼْ ُٓؾػُضٍ غًاغٌ بُضيتاٌْ بُو 
غُضؤى  غًؿُتٍُ غُضؤنٌ نؤََُيُيُ, دَُاٍ بُطٌ باباٌْ غُضنؤُْ نطز, ضىْهُ بُ بؤضىوٌْ ُٓوإ,

زَغتىوضٍ نؤََُيٍُ ثٌَ ؾًٌَ نطزووَ, بُ ضاؾهاوٍ ٖاتىوَ ْابٌَ ثًٍُ غًاغٌ تًَهُأل بُ ناضَناٌْ 
 نؤََُيُ بهطٍَ, يُنػُض دَُاٍ بُطٌ بابإْ َػتُؾا قُضَزاغٌ زَغتًإ يُ نؤََُيُ نًَؿايُوَ. 

ََُيُ بُ زواٍ ضُْس ضؤش ضََعٍ بُط ْاَُيُنٌ بؤ َىتُغُضيـ ْىغٌْ زََيٌَ: ُْٓساَاٌْ نؤ
ُٓويؿُوَ يُو باوَضَِزإ ُٓو ؾًاو ًُْ بؤ غُضؤنٌ نؤََُيُو زاوا زَنُٕ زَغت يُ ثؤغيت 
غُضؤنٌ نؤََُيُ بهًَؿًَتُوَ, زواٍ ُٓوٍَ بؤٍ زَضنُوت, نُ ُٓوَ ناضيَهٌ زش بُ سهىَُتُ, 

 ْاَُنٍُ نًَؿايُوَْ ثؤظؾٌ بؤ ُٓػنُز ُٓؾُْسٍ ًَٖٓايُوَ. 
َوَ ظاْػيت َايُوَ, بُآلّ ضاالنًُناٌْ ظؤض نُّ بؤوَْ ضؤَيٌ زواٍ ضُْس َاْطًَو يُو ضووزاو

يُ بعاظٌ غًاغٌ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ نؤتايٌ ٖات, زواٍ زَغت يُ ناضنًَؿاُْوٍَ دَُاٍ بُطٌ 
ُ ُْٓساَاٌْ ظاْػيت يُ َاَيٌ يُنًَو يُ بابإْ ؾًَذ َػتُؾاٍ قُضَزاغٌ يُ ظاْػيت, ضؤشاْ

ُْٓساَإ زازًَْؿسنْ بُ ًَْٗين يُو ثًالُْ زَزوإ, نُ َىتُغُضيـْ بُضِيَىَبُضٍ ثؤيًؼ يُ 
غُض ناض البُضٕ, وا ضاوَضِوإ ْانطٍ ُْخؿٍُ البطزٌْ َىتُغُضيـ يُو ضووزاوَوَ زَغيت 

خىاغتُناٌْ دَُاٍ بُطٌ بابإ  ثًَهطزبًَت, بَُيهى يُو ضووزاوَ ُٓو خىاغتُ ثُضٍَ غُْس,
 يُاليُٕ سادٌ َػتُؾا ثاؾا, نُ غًاغًًُنٌ ؾاضَظا بىوَْ يُ ثًالْساْإ ثؿتطريٍ نطاوَ. 

ظؤض بُ ضؤؾين زياضَ زاْاٌْ دَُاٍ بُط ُٖوَيًَهٌ ظيطَناُْ بىوَ, ُٖتا دًَطاٍ ُٓػنُز 
ُضٍ ثؤيًؼ, نُ زؤغيت بُط  وَنى َىتُغُضيؿٌ غًًَُاٌْ بططيَتُوَ, يُطُأل البطزٌْ بُضِيَىَب

ُٓػنُز بُطُ, دَُاٍ بُط ثًَطٍُ خؤٍ وَنى زازوَض بُناضزًََٖٓا بؤ البطزٌْ َُٖىو ُٓو ياغاْ 
ضيىؾىيَٓاٍُْ ُٓػنُز بُط زَضٍ زَنطز, يُوناضَف َػتُؾا ثاؾاٍ قُضَزاغٌ ٖاوناضٍ دَُاٍ 

اؾاٍ بُط بىوَ, ُٖضوَٖا دَُاٍ بُطٌ بابإ يُو ُْٖطاوٍَ ناضظاٌْ سادٌ َػتُؾا ث
بُناضزًََٖٓا بؤ ضانًَؿاٌْ زؤغتايُتٌ ؾًَدُنإْ تىاًْبىوٍ زؤغتايُتٌ ؾًَذ قازضٍ بطاٍ ؾًَذ 
َُػنىز بُزَغت بًٗيَنَ. دَُاٍ بُطٌ وَنى َىتُغُضيؿٌ َُٖيبصيَطزضاوٍ ضاغتُقًُٓ 
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َُٖيػىنُوتٌ زَنطز. طىَاٌْ تًَسا ًُْ دَُاٍ بُطٌ بابإ يُ اليُٕ ْادٌ بُطٌ غىيَسٍ وَظيطٍ 
ٍ ُٓونات ضاوزيَطٍْ ثؿتطريٍ زَنطا, ُٖضوَٖا بُ طُضٌَ يُاليُٕ ؾىنطٍ غُطبإ يُ زاز

بُغسا ثؿتطريٍ زَنطٍَ, ُْٖسٍَ يُ ٖاوضِيَهاٌْ دَُاٍ بُط يُ غًًَُاٌْ وَنى ضَؾًس َُغيت 
 ُٖوَيًًاْسا زؤغتايُتٌْ ثؿتطريٍ خَُيهٌ غًًَُاٌْ بُزَغت غُٕ بؤٍ. 

ُ ٓاَاْر يُو ثًالْ ُضَِتًَهٌ َُٓشن بىوَ بؤ بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ طىَاٌْ تًَسا ًْ سٌْ ٓب ُ زاَُظضْا
نىضزٍ, يُويَىَ ببًَتُ زَضواظَيُى بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ٓاَاجنٌ ُْتُوايُتٌ بُضؾطاوإ, دَُاٍ بُط بُ 
ُبىوَ, ُٓغتُّ بىوَ بُ زَغُآلتْ ًَٖعٍ  ُوَ ؾاضَظايٌْ ُٓظَىوٌْ ؾطاواٌْ ٖ ٖؤٍ طُؾتُ ظؤضَناًْ

ُاٌْ برتغٌَ, ُٖضوَٖا باف زَيعاٌْ َاؿن ُْتُوايُتٌ نىضز بُ ضيَطٍُ ضيَهدػسنْ َىتُغُضيؿٌ غًًَ
ُبًَت بُزَغت ْايُت, ُٓطُض وَنى َىتُغُضيـ يُ  ناضٍ ضيهدطاوَوَ بؤ َاوٍَ ضُْس غاَيًَو ْ
َ, بُ خًَطايٌ ُْٓساَاٌْ خاُْوازٍَ بابإ يُ غًًَُاٌْ يُ ثايُ باآلناٌْ  غًًَُاٌْ زَغُآلتٌ بُزَغتُوَ ٌب
زيهُ زازََُظضييَنَْ زواٍ ُٓوٍَ ثًَطٍُ خؤٍ يُ غًًَُاٌْ قايِ نطز, زَغتبُغُضاططتين يًىايُناٌْ 
طٍَ دَُاٍ بُط ببًَتُ زوشَين ًٓٓطًًع, يُطُأل  زيهٍُ نىضزغتاٌْ ًَٓطام زَناتُ ٓاَاْر, بُ زووض زَظْا

َْسٍ نىضزٍ ناضزَنات, يُو نُغاي ًََْٔ, نُ بؤ بُضشَو ُتًُ نىضزيُ ُٓوَزا بُو نىضزٍَ زاز
َْسٍ بُضتُغهٌ ْاوضُيٌْ ؾُخػيت خؤٍ ْاناتُوَ.  ُْاُْيُ, نُ بري يُ بُشوَو  زَطُ

ُٓو ثًالُْ غُضٍ ُْططتْ ثًالْطًَطإ ثُضت بىوْٕ داضيَهٌ زيهُ ظاْػيت زووض يُ بُضطٌ 
غًاغُت غُض يُ ْىٍَ زَغيت نطزوَوَ بُ ضاالنًُ ضؤؾٓبرييُناٌْ, ُٓو ثؿتطريٍْ ثُضَغُْسٍُْ 

ٍ ظاْػيت ٓاَاشَيُ, نُ ثًاوَ شيطَناٌْ نىضز ُٖوَيٌ خؤيإ ثىخت نطزؤتُوَ بؤ ثطِؤشٍَ ًَٓػتا
ُْتُوايُتٌْ خعَُتٌ ُْوٍَ زاٖاتىو, ُٓو طُضزَويىيٍُ ظاْػيت ططتُوَ ُْٓساظٍَ َُتطغًُنإ 

 بُزياض زَخا يُ زاْاٌْ ٓايًُتًَو يُو ٓايًُتاٍُْ ُٖيُ بؤ خعَُتٌ ُْتُوَ خىاظَ تىْسضَِوَنإ.
 
 ؤمةَهةي شانطيت هة كةزكونك 

ٌ غاَيٌ 21يُ  ػيت يُ نُضنىى يُاليُٕ ُٓو نُغاُْوَ نطايُوَ:  1926ٍ سىظَيطْا  نؤََُيٍُ ظْا
 َُال عُبسويكازض ُٓؾُْسٍ, غُضؤى, بُضِيَىَبُضٍ ُٓوقاف

 َػتُؾا ُٓؾُْسٍ, دًَطريٍ غُضؤى, خاُْْؿشن
 عُبسورتايل ُٓؾُْسٍ, دًَطريٍ غُضؤى

 قؿبُْسٍ(.)ْعيهُناٌْ سىغًَٔ ُْ
 



 243 

 
 . ئةنداماى

 ُٓػنُز ُٓؾُْسٍ , خاُْْؿشن
 قازض ُٓؾُْسٍ, خاُْْؿشن

 عًَعَت ُٓؾُْسٍ
 عُبسوضَػنإ ُٓؾُْسٍ

 ضَٓىف ُٓؾُْسٍ
 عُيٌ ضَظا ُٓؾُْسٍ, ناضَُْس يُ بُضِيَىَبُضايُتٌ خاُْْؿشن

 سًَُس ُٓؾُْسٍ
 

 ناوي ئةو ضةزؤن  يؤشانةي ئةندام ياى اليةنطسي كؤمةَهة بووى:

 بُطٌ زاوزَ ضَؾكُت
 سىغًَٔ بُط

 َُػنىز خىضِؾًس ٓاغا
 عُظيع عُباؽ ٓاغا

 ؾًَذ عًَعَزئ ُٓؾُْسٍ تاَيُباٌْ
 ؾًَذ سُغًب ُٓؾُْسٍ
 ؾًَذ دًٌَُ ُٓؾُْسٍ

 غُيس دُيًٌ ٓاغاٍ نانُيٌ
 غُيس غًًَُإ 

 عُيٌ ٓاغاو ُٓواٌْ زيهُ
 

 وةتةوة...دةَهَيو هقي كؤمةَهة بة ضةزؤكايةتي ضاحل ئاغا هة ئاَهتوى كؤثسي كسا

يُطُأل ُٓوَزا ُْٓساَاٌْ ظاْػيت يُ غُض ٓاغيت نُضنىىْ يُ غُض ٓاغيت ًَٓطام ضاالى 
بىوٕ, بُآلّ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ضووخػاضيَهٌ غًاغٌ ُْبىوَْ بُ تًُْا ناضٍ ضؤؾٓبريٍ 

 نطزووَ يُ ْاو تىيَصَناٌْ نؤََُيطاٍ نىضزٍ يُ نُضنىى.
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 يكٌ غًًَُاٌْْ ُٓو نُغاٍُْ يُ ُٖضيُى يُ ظاْػيت يُ ثُيىَْسٍ ثتُوٍ ُٖبىوَ يُطُأل
 ضَواْسظْ ُٖويًَط بايُخًإ بُ ناضَناٌْ نؤََُيُزاوَ.

 
 

 (2)ثاغهؤي 
 

 بةَيطةْاَةي ثَيػٓياشنساو بؤ نؤَةَية نوزديةنإ
بُ ٖاوناضٍ ُّٓ نُغاٍُْ  1928يُ ضَواْسظ يُ َاَيٌ ًٓػُاعًٌ ُٓؾُْسٍ يُ ٖاويين  

 اوَ:خىاضَوَ  ثطِؤشَنٍُ ثانٓىؽ نط
 غُيس تُٖا

 َُٓشن ُٓؾُْسٍ ضَواْسظٍ
 َىسَُُز ُٓؾُْسٍ, بُضِيَىَبُضٍ زاضايٌ

وَظاضَتٌ ْاوخؤ َؤَيُتٌ نطزُْوٍَ ُٓو نؤََُيُيُيسا, نُ يُ غُض بُٓضَِتٌ ُّٓ ثًَؿًٓاظاٍُْ 
 خىاضَوَ زاَُظضاوَ:

ثًٌَ زَوتطيَت نؤََُيٍُ )ٖاوناضٍ, نؤََُيٍُ ٖاوناضٍ نؤَُآليُتٌ(  -1
ات بؤ بآلونطزُْوٍَ ضؤؾٓبريٍ ثُيىَغت بُ ظَاٌْ نىضزٍ, ًََصووٍ نىضزٍ, نؤََُيُ ناضزَن

 ثُضَثًَساٌْ نُغايُتٌ نىضزٍ, ضيَطُ بُ خؤٍ ْازات ضاالنٌ غًاغٌ بهات.
ظؤضيٍُٓ ُْٓساَاٌْ يُ ُٖض نىٍَ بًَت باضَطاٍ نؤََُيُ يُويًَُ, ُٓو  -2

 .ُْٓساَاٍُْ يُ ْاوضُ دًادًانأْ ضيَٓىَايٌ يُ باضَطا وَضزَططٕ

 زَغتٍُ ناضطًَطٍِ يُ باضَطاو يكُنإ ثًَو زيَت يُ: -3

 .ُغُضؤى, نُ خاوٌَْ زوو زَْط 

 دًَططٍ غُضؤى 

 ُِْٓساَاٌْ ناضطًَط 
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ُْٓساٌَ زَغتٍُ ناضطًَطٍِ زَبٌَ غىيَٓس غؤٕ بؤ ؾطاواْهطزٌْ باظٍُْ ناضٍ نؤََُيُ 
ىاظٍ ثُضَثًَساٌْ ناضبهُٕ, َاْطاُْ بُ ظاضَنٌ يإ بُ ْىغطاو بؤضىوٌْ خؤيإ زَضباضٍَ ؾً

 نؤََُيُو ضاالنًُناٌْ بؤ غُضؤنٌ يل زَضبربِٕ, نُ ُٓويـ زَيًَٓطٍَ بؤ غُضؤنٌ نؤََُيُ.
  ُْْٕٓساَاٌْ زيهُ: ُٓو ُْٓساَإُْ, نُ ناضطًَطِ ْشن يُ نؤََُيُ, غىيَٓس ْاخؤ

 ثؿتطريٍ زاضايٌ نؤََُيُ زَنُٕ. 

زَبُغرتٍَ  نؤْططٍَ غاآلُْ يُ باضَطاٍ غُضَنٌ, َُٖىو غاَيٌ داضيَو -4
يُاليُٕ ُٓو ُْٓساَُ ناضطًَطِياٍُْ ْىيَُٓضايُتٌ يكُنإ زَنُٕ, يُ ناتٌ ثًىيػت بؤ نؤبىوُْوٍَ 

 ْآاغايٌ باْط زَنطئَ.
ُٓطُض بُزياضنُوت نؤََُيُيُنٌ زيهُ ُٖيُ, ناضوضاالنًُناٌْ يُطُأل  -5

 "ٖاوناضٍ" ٖاوؾًَىَيُ, ٓاغايًُ ٖاوناضٍ بُؾساضٍ يُ ضاالنًُناًْسا بهات.

وا بُزياضزَنُوٍَ دًٌَ َُتطغًُ يُو ؾىيَُٓ ضيَطُ بُ ضيَهدطاويَهٌ نىضزٍ  -6
 بسضيَت يُ ْاوضُنُ.
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 1932-1931بصوتيةوةي شيَخ ئةمحةدي بازشاىي 
 

 ْاَةي قائُكاَي ئاََيدي
 بؤ: َوتةضةزيفي َوضأل َْيسدزاوة

 632ذَازة: 
 1928ي َازضي 12بةزوازي 

ٓاغا ُٖتا يُ زوا طؤضْهاضيُناٌْ ُٓوٍَ ٓاطازاضبشن, ُٓو ثًاويَهِ ْاضزووَ بؤ باضَطاٍ ؾاضؽ 
ثًاوَ طُضايُوَ, خعَُتهاضيَهٌ ؾاضؽ ٓاغا ُٖواَيٌ ثٌَ زابىو, نُ ؾاضؽ ٓاغا ْاَُيُنٌ يُ 
ؾًَذ ُٓػنُزَوَ بؤ ٖاتىوَ, ثطغًاضٍ نطزووَ زَضباضٍَ ُٓو ٓاَازَناضياٍُْ ُٖتا ًَٓػتا 

ْبُض ُٓجناَساٌْ غُضشًََطٍ غاآلُْ يُ ْاوضُنُو ططتىيُتًُبُض بؤ بُضَْطاضٍ سهىَُت يُبُضا
تؤَانطزٌْ ضُنُناًْإ, وَنى ٖؤظَ نىضزَناٌْ زيهُ ْاضاضنطئَ باز بسَُْ سهىَُت. ؾًَذ 
ُٓػنُز يُو ْاَُيُزا وتبىوٍ: ُٓطُض سهىَُت زَغُآلتٌ بُ غُض ْاوضُنُزا بػُثًَينَ ُٓوَ 

اضؽ ٓاغا زَظاٌَْ, نُ ُٓو يُ َُغُيٍُ نىضز زَبًَتُ نؤيًٍُ ٓاؾىضيًُنإ, يُطُأل ُٓوَزا ؾ
بُضَُٖيػيت سهىَُت بُؾًٌََ ًُْ بؤيُ بؤ ؾًَذ ُٓػنُزٍ ْىغٌ: ُٓطُض سهىَُت ُٓو غًػتُُ 
تايبُتًٍُ ُٖيُ َُٖيبىَؾًَتُوَ يُ قُظا, ؾًَذ ُٓػنُزيـ بطِياضٍ بُضططٍ بسات ًَُٓـ 

ُض سهىَُتٌ زَغت يُ ثُيىَْسٍ ثًَىَ زَنات. ُٖواَيططَنُ يُ ؾاضؽ ٓاغاٍ بًػتىوَ, ُٓط
ناضوباضٍ ْاوخؤٍ ُٓو وَضُْزات ُٓو ًْاظٍ بُضَُٖيػيت سهىَُتٌ ًُْ,. ؾاضؽ ٓاغا وتبىوٍ: 
َٔ باف يُ َُبُغيت سهىَُت تًَسَطُّ, ضىْهُ بُّ ْعيهاُْ ناتٌ بادٌ "نؤزَ" زيَت, 
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 ُٓطُض ناضبُزَغيت ْاضز بؤ غُضشًََطٍ َُضِوَاآلت, زياضَ سهىَُت ًْاظٍ غُثاْسٌْ بادٌ
نؤزٍَ ُٖيُ, َُُٓف يُ غُض بُٓضَِتٌ غُضاُْ باز نؤزَنطيَتُوَ, ُٓطُض سهىَُتٌ 
ناضبُزَغيت ُْْاضز, زياضَ نُ ًْاظٍ ًُْ غًػتٌُ تاظَ بػُثًيَنَ, ُٓونات ؾاضؽ ٓاغا وَنى 
ثًَؿرت ُْٖسٍَ ثاضَ يُ دًاتٌ َُٖىو َُضْ َاآلتٌ ْاوضُنُ زَزات, ُٓونات وَنى 

باض وَنى ضابطزوو ضيَعٍ يًَسَطريٍَْ سهىَُتًـ زَغت يُ بُزياضزَنُوٍَ سهىَُت يُ ظيَ
ناضوباضٍَ زَغُآلتٌ ُٓو وَضْازات, ُٓونات خؤٍ يُ ؾًَذ ُٓػنُز زووض زَخاتُوَْ طىيَطِايَُيٌ 

 سهىَُت زَبٌَ.
ُٖواَيطط يُ ؾاضؽ ٓاغاٍ بًػتىوَ, نُ ؾًَذ ُٓػنُز يُ طىْسيَهٌ ظؤض ْعيهٌ غٓىوضٍ 

طوإ( خاْىويُنٌ زضوغت نطزووَ, ظؤضبٍُ نٍُْ ثُيُناٌْ ْاضزؤتُ تىضنٌ يُ ًَْىإ )طُضزٍْ ؾًَ
 ُٓو طىْسَو بُؾُنٍُ زيهٍُ ؾطؤؾتىوَ. 

 
 :ْىغدُيُى بؤ

 بُغسا–غهطتًَطٍ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ 

 زوو ْىغدُ بؤ وَظاضَتٌ ٓامساٌْ
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Air 23/184 
 

 زاثؤزت يةضةز بازودؤخي زابسدووي بازشإ
 1221 /غوباتي13 َوضأل

 
 رووداوةكاني رابزدوو بؤ بارودؤخي ئةمزِؤ -1

ؾًَذ ُٓػنُز غُضؤنٌ ضُْس ٖؤظيَهُ "زيَىاُْ"يإ ثًَسَوتطٍْ يُّ ٖؤظاٍُْ خىاضَوَ      
 ثًَو زٍَ: )ؾًَطوإ, َعوضٍ باآل, بُضؤشٍ, طُضزٍ(, نُ طىيَطِايَُيٌ تُواوٍ ؾًَذ زَنُٕ.

َنُيُ, يُ زواٍ يُ غًَساضَزاٌْ ؾًَذ عُبسوغُالٌَ يُطُأل ُٓوَزا ؾًَذ ُٓػنُز غُضؤنٌ ٖؤظ
 يُ َىغأل غُضؤنٌ تُضيكُتًؿُ. 1914بطاٍ يُاليُٕ تىضناُْوَ يُ غاَيٌ 
يُوناتٍُ يُطُأل ؾاضؽ ٓاغاْ بابُنط ٓاغاٍ غُضؤنٌ  1919يُ تؿطيين زووٌََ غاَيٌ 

غتًإ بُغُض ثؿسَض زوو ُٓؾػُضٍ غًاغٌ بُضيتاًْإ يُ ْعيو "بريانابطا" نىؾتْ زوايٌ زَ
 ٓانطيَسا ططت, بؤ يُنُّ داض غُضجنٌ زَغُآلتساضاٌْ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام ضانًَؿا.

ضوثًٍُ وَنى خُآلت زاْابىو بؤ ُٓو نُغٍُ غُضٍ ؾًَذ  10000ُٓو نات سهىَُت 
ُٓػنُزٍ بؤ بًًََٗٓت, َُٖإ ُْٓساظَؾٌ زاْابىو بؤ غُضٍ غُضؤى ٖؤظَناٌْ زيهُ, بُآلّ بٌ 

 ًَٓػتا تاواْباضإ غعا ُْزضاوٕ. ٓاناّ بىو, ُٖتا
بُ ٖاْساٌْ تىضى ًَٖطؾٌ نطزَ غُض ٓاًََسٍ, بُآلّ يُ غعاٍ ُٓو ناضَ  1922يُ غاَيٌ 

 َاَيُنٍُ يُ باضظإ ٓاططٍ ططتْ ضُْس َاَيًَهٌ زيهٍُ يُطُأل غىتا. 
بؤٍ زَضنُوت ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ غىوضَ يُ غُض ُٖوَيُناٌْ بؤ  1925يُ غُضَتاٍ غاَيٌ 

طزٌْ تىضى يُ ضَواْسظ, بُخؤيٌْ شَاضَيُنٌ ظؤض يُ اليُْططاٌْ ٖاتُ ٓانطٍَ, بؤ ُٓوٍَ زَضن
زَخايُت بُ غُيس تُٖا بهات, نُ ناضوباضٍ سهىَُتٌ يُوٍَ َُٖيسَغىضِاْس, ُٓو داضَف غعا 

 ُْزضا, بُآلّ يُو ناتُوَ بُؾساضٍ ًٖض ناضيَهٌ ياخًبىوٌْ زشٍ سهىَُت ُْنطزوَ.
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باضظإ نُوتُ شيَطزَغُآلتٌ سهىَُت, َُُٓف يُ ضيطٍُ  ْاوضٍُ 1925يُ غاَيٌ 
نطزُْوٍَ ََُيبُْسيَهٌ سهىٌَ يُ "بريانابطا"ْ نطزُْوٍَ ْاوَْسيَهٌ ثؤيًؼ بُ ًَٖعيَهٌ 

 نَُُوَ يُ طىْسٍ باضظإ. 
وَنى ُْٖطاويَو بؤ ظياتط نؤْرتؤَيهطزٌْ باضظإ بؤ بٓسَغيت سهىَُت, بُ   1927يُ غاَيٌ 

سهىٌَ بُ ْاوٍ "غُضاٍ باضظإ" نطايُوَ, بؤ ظياتط ثاَيجؿيت يُ غُضاٍ ضَمسٌ ْاوَْسيَهٌ 
زوو يًىاٍ يًَعٌ ضَواُْ باضظإ  1927باضظإ يُ بُ ًَٖعنطزٌْ زَغُآلتٌ سهىَُت يُ سىظَيطاٌْ

نطا, َُُٓف ٖاوناضٍ ًَٖعٍ ثؤيًؼ بىوَ يُو طىْسَ, يُ ٖاوئ زوو يًىا ًَْطزضا, ؾًَذ ُٓػنُز 
ٍ نطزَ ْاوضُ ؾاخاويُناٌْ طىْسَنُيإ, طُيؿتين ًَٖعٍ سهىٌَ بؤ وَنى ُْضييت خؤٍ ضوو

باضظإ بًَبُؾهطزٌْ ؾًَذ بىوَ يُ ُٖض ًْاظيَهٌ ُٖييبَ يُ بُضططٍ, ضووزاوَناٌْ زواتط ُٓوٍَ بؤ 
ؾًَذ ضووْهطزَوَ, نُ ضٌ تط ْاتىاٌْ تانُ َُيًهٌ ُٓو زؤَيُ بٌَ, َُٖإ ضاضَْىغٌ بهىشٍ 

يُ غًَساضَ زضا يإ َُٖإ  1927وؾٌ ٖات,  يُ َىغأل يُ غاَيٌ نابجسن بريغؤٕ يُ ظاخؤ تى
 ( زَبٌَ, نُ يُ بُغطا يُ زَغُآلت ياخٌ بىو زوايٌ طريا.)الضاريضاضَْىغٌ ؾًَذ 

ضووزاويَهٌ ْاخؤف ضوويسا, ناضوباضَنإ بُ ًَُٖين زَضِؤيؿت, بُ  1927ُٖتا يُُٓيًىيٌ 
سهىَُت, َُال دىز بُ زَغيت َىسَُُز زيسٍ باضظاًُْنإ ناضيطُضٍ ُٖبىو بؤ غُض ؾهؤٍ 

غسيل يُ طىْسٍ باضظإ نىشضا, بُآلّ ثؤيًؼ بُ ٖؤٍ ُٓغتٌَُْ ططشٍ ُْيتىاٌْ ًٖض 
 ُْٖطاويَهٌ بططيَتُبُض. 

غُيس طاضزئ ثؿهُٓضٍ ناضطًَطٍِ بُضيتاٌْ يُ َىغأل  1927ٍ ُٓيًىيٌ غاَيٌ 11يُ 
بٌَ ثاغُوإ بٌَْ ضاوٍ بُ بُضثطغًَهٌ  غُضزاٌْ باضظاٌْ نطز, بؤ يُنُّ داض ؾًَذ ضاظٍ بىو بُ

سهىٌَ بهُويَت, ؾًَذ ُٓػنُز ُٓوثُضٍِ زؤغتايُتٌْ ٖاوناضٍ يُ َُغُيٍُ نىؾتين َُال 
دىز يُطُأل سهىَُت ًْؿاْسا, يُ ضيَطٍُ زاواناضٍ غهاآل يُ غُض ٖؤظ ناضَنُ بُ ٓاغاٌْ 

 ضوثًُ وَنى خىئَ ضاضَغُضنطا.  2000بطِايُوَْ بُ غطاٍَُ 
ضاثؤضطنإ يُ باضٍَ ؾًَذ ُٓػنُزَوَ ثًَطُيؿت, نُ  1927َتاٍ تؿطيين يُنٌَُ غاَيٌ يُ غُض

ُٓطُض سهىَُت ًَٖعٍ ظياتط بًَٓطٍَْ ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼْ يًعٌ يُ ْاوضُنُ ُْنًَؿًَتُوَ ُٓو خؤٍ بؤ 
بُضْطاضٍ سهىَُت ٓاَازَ نطزووَ, يُوناتُوَ طىيَبًػيت ضاثؤضتٌ ظياتط بىوئ يُ غُض ُٖغيت 

ٓهاضٍ ُٓو, ُْٖسٍَ يُو ضاثؤضتاُْ ظؤض ظياتط يُوٍَ ُٖيُ ويٍَُٓ واقًعُنُيإ طُوضَ نطزبىو, زوشَ
 ضريؤنٌ غُيطيإ ٖؤًْبؤوَ, بُآلّ يُطُأل ُٓوٍَ نُ زَوتطا ُْٖسٍَ ضاغيت ُٖبىوَ وَنى: 
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 ( ؾًَذ ُٓػنُزْ اليُْططاٌْ بُّ زوايًُ ضُىْ تُقٌَُُْ ظؤضيإ نطِيىَ.1
َيٌ ُٓوَزايُ ٖاوثُعناًُْتٌ يُطُأل ٖؤظَ نىضزَناٌْ زيهٍُ يًىاٍ ( ؾًَذ ُٓػنُز يُ ُٖو2

 َىغألْ ُٖويًَط ببُغيتَ.
( ؾًَذ ُٓػنُز ثُيىَْسٍ يُطُأل ٖؤظَ نىضزَناٌْ تىضنًاْ بُضثطغاٌْ تىضى ثُيسا نطزووَ, 3

 بؤ ُٓوٍَ ثؿتىاٌْ بهُٕ يُ بُضَْطاضبىوُْوٍَ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ.
 أل مسهؤ.( ثُيىَْسٍ زضوغت نطزووَ يُط4ُ
( ؾًَذ ُٓػنُز يُ غُضَتاٍ ًْػاٌْ ٓايٓسَ يُو ناتٍُ ٓاوُٖوا غاظزَبٌَ ُْخؿٍُ ُٖيُ 5

 ًَٖطف بهاتُ غُض ًَٖعَناٌْ سهىَُتْ زَغت بها بُ ضاالنٌ غُضباظٍ.
( زواٍ نىؾتين ُٓو َُاليُ ظجنريَيُى ضووزاوٍ زَيتُظئَ ضوويساوَ, نُ بُالٍ ؾًَذ 6

 واظٍ سهىَُت, يُواُْ:ُٓػنُزَوَ بَُيطُيُ يُ غُض ال
ُٓجناّ ُْزاٌْ غُضشًََطٍ طؿيت يُ ْاوضٍُ باضظإ, نؿاُْوٍَ ناضَُْسْ ناضبُزَغتُناٌْ 
زاضايٌ, نؿاُْوٍَ ًَٖعَناٌْ يًَعٌ يُ "بًُو باضظإ", ٓاظازنطزٌْ غًتؤ ٓاغا يُ غُض زاواٍ 

تدىاضزووَناٌْ ؾًَذ ُٓػنُز, وَغاْسٌْ ناضٍ تُالضٍ غُضاٍ باضظإ, يُ نؤتايًسا ُٖوَيُ ؾهػ
 سهىَُت بؤ ططتين يُنًَو يُ اليُْططاٌْ ؾًَذ ُٓػنُز بُ ْاوٍ ُٓػنُز بًهىى. 

 ٌ ضييَت داضْا نى ُْ ْاضز, َو ُز  ػن ٌن بؤ ؾًَذ ُٓ ُُي َْا ضيتاٌْ  ٍض باآلٍ ُب ىيَُٓ  َّْ ىٌْ زوو ُي نؤتاٌي نْا
ػنسْ  آلَُ ؾًَذ ُٓ ُو َو سا ب ُواٍو بؤ سهىَُت زَضبطٍِ. ُي ضاغًت َُيٌ ت ُو طىيَطِاي َُىوٓ   ٖ ضِؤٌن ْاَو هؤَيٌ ُي 

ٌ سهىَُت.  نْا ًََٖع ُ غُض  ًَٖطؾهطزْ  ٌ نْا َازَناضُي ٓا ُ غُض  َسا ي ٕ ًث َا َاَش ٓا  ُ ُ نطز, ن  ضاثؤضات
ٍُ ؾًَذ زَنُٕ, ؾُضَاٌْ دًَبُدٌَ زَنُٕ, ًٖض دؤضَ سهىَُتًَهًإ  ُْططاٌْ طىيَطِايَُيٌ نىيطْا الي

َ ُٓوٍَ سًػاب بؤ ٓاناَُناٌْ ُٓ ُ, بُ ٌب َ ًٖض ثاغاويَو زشٍ قبىأل ًْ و ياخًبىوُْ بهُٕ, بُ ٌب
ًـ:   سهىَُت زَوَغتُٓوَ, ؾًَذ ُٓػنُز يُ غٌَ ناتسا ُْبٌَ يُ َاْاٍ سهىَُت تًَٓاطات ُٓوْا

 يُو ناتٍُ غٓىوض بؤ زَغُآلتٌ زازٌََْ.  (1
 ضُى زاَاَيشن يُ باضظاًُْنإ. (2

 يُوناتٍُ برتغٌَ سهىَُت يًَجطغًُٓوٍَ يُطَُيسا زَنات. (3

اضيهاضٍ زَضَنٌ, يُ سىظَيطاُْوَ ُٓو الواظيٍُ بُ غُض سهىَُتسا ٖاتىوَ, ُٓو بَُيًَين ٖ
َُتطغًٍُ يُ ًَٖعَناٌْ يًَعٌ ُٖيُ, نُ وَنى ُْٖطاوٍ يُنُّ يُ ْاوضُنُْٕ زوايٌ بُ 
ثؿتطريٍ سهىَُت ُٓو يُ ْاوزَبُٕ, َُٖىو ُٓو ٖؤناضاٍُْ ثاَيًإ ْا بُ ؾًَذ ُٓػنُزَوَ خؤٍ 

 يُطُأل سهىَُت ٓاَازَ بهات.بؤ بُضَْطاضٍ غُضباظٍ 
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Air 23/163 
 

 تةزجةَةي ْاَةي غَيخ ئةمحةدي بازشاْي بؤ قائُكاَي قةشاي شَيباز
     1925ي َايطي 25

ْاَُنُتامن بُزَغت طُيػت, نُ ٓاَاشَتإ نطزووَ بُ ًَٖطؾٌ ضُْس ثًاويَهٌ ًَُُٓ بؤ غُض 
ثاطُْسَيُو قػٍُ بٌَ بَُٓإ, ٓاشاوَضٌْ )زَؾتا ظٍَ(, تها زَنُّ يُوَ زَيًٓا ببُٓوَ, ُٓوَ ثطِو

ًْاظخطاثإ زَياُْوٍَ ٓاشاوَ زضوغت بهُٕ, ُٖضوَنى زَظأْ َٔ َُٓػاأل يُ "ظاويَتُ" زَشيِْ 
بطِياضَساوَ واظ يُ ناضوباضٍ زوًْا بًَِٗٓ, ثًَؿرت بؤّ ْىغًبىٕ, ُٖتا ُٓطُض ٖؤظَ نىضزَنإ 

 زاَغتسضيَصيهاضإ بىَغسن. ضيعَناًْإ يُنبدُٕ ْاتىأْ بُ ضووٍ ضُوغًَُٓضْ
بؤيُ ًَٓػتا نىضز يُى ضيَطٍُ يُ بُضزَغتسايُ, ْاوضُنُ ضؤأل بهات يإ زؤغتايُتٌْ 
طىيَطِايَُيٌ تىضنًا بهات, يُوناتٍُ يُ )نَُيُى( بىوّ, طىيَِ يُ بؤضىوٌْ تىضنإْ ثاغاوَناًْإ 

يَصٍْ ظوَيٌُ ثًالٌْ ططت. ُٖضوَنى زَبًِٓ ٖؤظَ نىضزَنإ يُّ ضؤشاُْ ضووبُضِووٍ زَغتسض
 خطاثُناضإ بىوُْتُوَ. 

يُ نؤتايًسا تهاّ يُ سهىَُتُ بُضثطغًاضيُتٌ َُٖيػىنُوتٌ ٖؤظَناٌْ )ؾًَطوإْ 
بطازؤغتْ طُضزٍْ ُٖضنٌْ َعوضٍ( ُْخُُْ ُٓغتؤّ, نُ زواداض بؤ طُضإ بُزواٍ ضاضَغُضيَو 

 يُبُضاْبُض ُٓو ْاضِسُتًاٍُْ تىوؾًإ ٖاتىوَ يُنًإ ططتىوَ. 
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، بؤ 1928ي تةَوشي 15تةزجةَةي ْاَةي غَيخ ئةمحةد ية بةزوازي 
 ثػهٓةزي نازطَيِسي ية َوضأل.

وَنى ٓاطازاضٕ ُْٖسٍَ يُ ناضبُزَغتاٌْ قُظا بُؾًَو يُ ٖاوآلتًإ يُبُضاْبُض ُٓواٌْ زيهُ 
ؤضبٍُ بُضظزَنُُْوَ, زوو طىْس يُ ْعيو ْاوَْسٍ قُظا بُ ْاوَناٌْ )باضيػاو ظوضَيعإ( ُٖٕ, ظ

زاًْؿتىاُْنٍُ يُ دىتًاضاٌْ ثؿتًىاْاٌْ ًَُُٕٓ, ناضبُزَغتاٌْ قُظا بُ بُضاوضز يُطُأل 
طىْسَناٌْ زَضووبُض بادٌ ظؤضيإ بُ غُض دىتًاضاٌْ )ظوضَيعإ(زا غُثاْسووَ, بُثطغإ 
تُؼنًين ظياتطيإ يُو تُؼنًٍُٓ ًَٓػتا ُٖيُ ظياز نطزووَ, يُطُأل بادٌ ٖاوؾًَىَ بُ غُض 

 َُ نؿتىناَيًُناٌْ غاَيٌ ضابطزوو, َُُٓ يُ ناتًَهسا بُضٌَُٖ َُٓػاأل باف ًُْ. بُضُٖ
ُٖتا ًَٓػتا ناضبُزَغتُنإ تُؼنًين ُْٓساظٍَ بادٌ طىْسٍ )بطيػا(يإ ُْنطزووَ, ؾًَطتإ   

زَنُئ بُو ُْٓساظَ بادٍُ بُ غُضياْسا ؾُضظ زَنُٕ, ضىْهُ ًَُُٓ يُو بطِوايُزائ ظيازضَِوٍ 
غُثاْسٌْ باز, بُضِيَىَبُضٍ قُظا ٖات )يُواُْيُ َُبُغيت بُضِيىَبُضٍ ْاسًُ   زَنُٕ يُ

بٌَ"و"( بؤ ْاسًٍُ )ؾريوإْ َعوضٍ( بؤ خَُآلْسٌْ باز, بُآلّ نُ ظاًْإ َُٓػاأل ًٖض 
بُضًََُٖهٌ نؿتىناَيٌ ُْبىوَ, ُٓوٍَ بىوَ ويَطإ بىوَ, نٌَُ بُضٌَُٖ َُٓػاأل بُ ٖؤٍ 

َ بىوَ, َُُٓ يُ ناتًَهسا بُ ثًَضُواٍُْ ؾىيَُٓناٌْ زيهُ زاضاْسْٕ نٌَُ باضاٌْ ُّٓ بُٖاض
نؿتىناأل يُ بُٖاضزا زَنطيَتْ يُ ثايًعْ ٖاويٓسا ْانطٍَ, ُٖوضَٖا بُآلٍ نىيًُ, نُ ثًَؿرت 
ٓاطازاضّ نطزبىوُْوَ نؿتىناَيٌ ويَطإ نطزووَ, تؤٍ ضاْسضاو بُبٌ ُٓوٍَ طُؾُ بهات يُ شيَط 

ػتا طىْسْؿًُٓنإ بُ بٌَ نؿتىناأل وَنى نؤضُضَ )ُٖضنٌ(يُناًْإ ظَويسا َاوَتُوَ, ًَٓ
 يًَٗاتىوَْ ثًَىيػتًًإ بُ ٖاوناضٍ ُٖيُ.

بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا بُضِيَىَبُضٍ زاضايٌ غىوض بىو, نُ طىْسَ باضظاًُْنإ زَبٌَ ُٓو ضيَصَيُ 
ٍ خؤَُوَ ًْىٍَ بادٌ ُٓو بسَٕ, نُغاَيٌ ضابطزوو زابىويإ, َٔ بُ بُضِيَىَبُضٍ زاضايًِ وت, ال

طىْسَت زَزٌَََ, بُآلّ ًْاظّ ًُْ يُو طىْسٍَ نؤبهَُُوَ, ضىْهُ ُٓواُْ ًَٓػتا ظؤض ُٖشاضْٕ 
 طُمنْ خىاضزٕ يُ ٓانطٍَ زَنطِٕ.

ُٓو نًَؿُنٍُ بؤ ًَٓىَ بُضظنطزَوَ, ُٖتا بُضثطغإ ٓاطازاض بهُُْوَ ُٓو ُْٓساظَيُ يُ باز 
 َناظناْسا بطىجنٌَ.زابًَٓٔ, نُ يُطُأل تىاْاٍ طىْس
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Air 23/184 
 

 S.NO/28/8/1928/1086ياداغت 
 شؤز َْٗيين 

 ية: دبًيو ،ع، ئاف، ويطٔ، ثػهٓةزي ئيدازي بةزيتاْي ية ييواي َوضأل
 

 بؤ: زاوَيركازي وةشازةتي ناوخؤ

يُ ٖاوثًَضٌ ُّٓ ْاَُيُ ْىغدُيُنٌ ْاٍَُ ؾًَذ ُٓػنُزٍ باضظاْتإ بؤ زًََْطّ, نُ ثًَؿرت 
 َغتِ طُيؿتبىو.بُ ز

غُباضَت بُو زوو طىْسٍَ يُ ْاَُنُيسا ٖاتىوَ, ًَهُضٌ ُٓو ْشنْ زَبٌ ضيَطُُْزضٍَ 
 زَغت يُو َُغُيُيُ وَضبسات.

بُآلّ زَبٌَ ُٓو َُغُيُيُ بُ ضيَطُيُنٌ زيهُ ضاضَ بهطٍَ, ُٖضزوو طىْسٍ )باضيػاْ 
ُْٓساظَ بادٍُ بُ غُضياْسا ضؤظَيعإ( ٓاطازاض بهُُْوَ, ضاغتُوخؤ غهاآلْاَُيُى يُ غُض ُٓو 

 ؾُضظنطاوَ بؤ ًَُُٓ بٓىغٔ.
 ٓايا ضاظئ بُو ؾًَىَيُ ثُيىَْسٍ بُ ؾًَذ ُٓػنُزَوَ بهُٕ؟

ثًَىيػتُ غُضجنتإ ضابهًَؿِ بؤ َُٖيىيَػيت ؾًَذ ُٓػنُز, نُ يُ بُض ُّٓ ٖؤياٍُْ خىاضَوَ يُ 
 بُضاْبُضَاْسا ظؤض خطاخ بىوَ: 

زاوَ, يُطُأل ُٓوَزا سهىَُت غىوضَ يُ غُض نُغٌ ( ُٓو ثُْاٍ زاوانطاوٍ سهىَُتٌ 2
 زاوانطاو, نُ يُ ْاوضٍُ )ؾًَطوإ(ٍ شيَط زَغُآلتٌ ُٓوزايُ.

( ؾًَذ زَيُوٍَ خؤٍ يُو ُْٓساظَ بادٍُ ظغتاُْ بسؤظيَتُوَ, نُ تُضخإ نطاوَ بؤ زاٖاتٌ 3
اضإْ ؾاآلوٍ نؿتىناَيٌ ظغتاُْ يُ ْاوضُنُزا, ثاغاوٍ ؾًَذ ُٓوَيُ ْاوضُنُ بُ ٖؤٍ نٌَُ ب

نىيًُ نُّ بُضُّٖ بىوَ, يُ ضاغتًسا ُْٓساظٍَ باضاٌْ َُٓػاأل ظؤض باف بىوَ, ُٓو نىيًُيٍُ 
تىوؾٌ ْاوضُنُ بىوَ, نىيًٍُ ؾطيانُوتُٓ, نُ بُضٌَُٖ نؿتىناَيٌ ْاخىات, ُٓو ُْٓساظَ 
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نَُُو بادُف َُٓػاأل يُ غُض زاٖاتٌ ْاوضُنُ زاْطاوَ, بُ بُضواوز يُطُأل وؾهُ غاَيٌ ظؤض 
 ُٓطُض بُضُّٖ نًَُـ بٌَ ؾًَذ زَتىاٌَْ بًسات. 

( ؾًَذ بُّ زوايًُ ُٖضَِؾٍُ يُ بُضِيَىَبُضٍ ْاسًٍُ )برياناضا( نطزوَ, ُٓويـ 4
 َىتُغُضيؿٌ َىغًٌَ يُو ُٖضَغاْهطزُْ ٓاطازاض نطزؤتُوَ.

ُ ( ؾًَذ اليُْططاٌْ قُضَغُ نطزووَ يُ تُالضٍ سهىٌَ )غُضاٍ بًُ( ناضبهُٕ, بُآلّ ب5
 ٖؤٍ ًَٖٓاٌْ نطيَهاض يُ ْاوضُناٌْ زيهُ ناضٍ ُٓو تُالضٍَ ثُى ُْخػتىوَ. 

 ( ْاًًٌََٖ اليُْططاٌْ ًًٖهُو ًَىَو ...ٖتس بؿطؤؾُٓ ثًاواٌْ يًَعٌ يُ بًُ..6
ظؤضبٍُ خَُيهٌ بطازؤغت يُ اليُْططٍ ؾًَذ ُٓػنُز بؤ دًانطزُْوَ نآلوٍ غىوض يُ غُض 

اٌْ ْاضزوَ بؤ ُٓو زوو طىْسَو ُٖضَِؾٍُ يًَهطزووٕ, نُ بؤضٌ ُٖتا زًََْٓشن, ؾًَذ بُّ زوايًُ ثًاوَن
ًَٓػتا نآلوٍ غىوض يُ غُض ْانُٕ, ُٓؾػُضٍ ُٖواَيططٍ بُضيتاٌْ يُو ْاوضُيُ زََيٌَ: خَُيهٌ 

 ْاوضُنُ بُضٌَُٖ خؤياٌْ ثٌَ ْاؾطؤؾْٔ ضيَطُْازضٍَ ًٖض ظاًْاضيُنٌ خعَُتطىاضيإ ثٌَ بطات. 
ؤضاْهاضيُ يُ َُٖيىيَػيت ؾًَذ ُٓػنُز زَطُضِيَتُوَ بؤ ظيازبىوٌْ ثًَطٍُ بُ بؤضىوٌْ َٔ ُّٓ ط  

تىضنٌ يُ ْاوضُنُ, ثًَطُيُنٌ غُضباظٍ تىضنٌ يُ ْعيو )ؾًَطوإ( بُزياضنُوتىوَْ بُّ زوايًُ 
ًَٖعَناٌْ تىضنٌ غٓىوضٍ )زَويٌ(يإ يُ ْاوضُنُ بُظاْسووَ, بُآلّ ؾًَذ ُٓػنُز يُو باضَيُوَ 

ٓاطازاض ُْنطزؤتُوَ, زَيًٓايشن يُوَ, نُ عاغِ بُطٌ ؾُضَاْسٍَ تىضنٌ يُ )ظاضٕ( يُ زَغُآلتساضاٌْ 
 ْاسًٍُ )طُضزٍ ؾباُْ( زووضبًًَٓوْ زََاْضُيُنٌ ٓؤتؤَاتًهٌ بُ زياضٍ بؤ ؾًَذ ُٓػنُز ْاضزووَ. 
ُٖضوَٖا ضاثؤضت ُٖيُ يُ غُض ثُيىَْسٍ ؾًَذ ُٓػنُز يُطُأل َىغهؤ, تاضازَيُنٌ ظؤض يُو 

ُزاّ, نُ تىضى ثؿتًىاٌْ يُ ؾًَذ ُٓػنُز زَنات, بؤيُ تىضى بُ زوشَٓايُتٌ ًَْىإ قُْاعُت
ؾًذ ُٓػنُزْ غُيس تُٖا زَظأْ, بُو ًٖىايٍُ غُيس تُٖا يُ ًٓساضٍَ ْاوضُنُ البُضْٕ 
ثؿتًىاٌْ يُ ؾًَذ بهُٕ, ُٓطُض زواداض تىاًُْإ زَغُآلتٌ ٓاغايٌ سهىَُت بُ غُض 

 ؾًَذ ُٓػنُز زَبًَتُ ثُْآًَٖسٍَ ُٓوإ. ْاوضُنُزا ؾُضظ بهُئ, ُٓوَ
 ًَُُٓ يُ ْعيهُوَ ضاوزيَطٍ ضووزاوَناٌْ ْاوضُنُ زَنُئْ يُ ُٖضضٌ تاظَيُ ٓاطازاضتإ زَنُيُٓوَ

 
 :ْىغدُيُى بؤ

 بُغسا –غهطتًَطٍ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام 

 باضَطاٍ غُضؤنايُتٌ ًَٖعَناٌْ يًَعٌ , َىغأل
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 ةني قاميكاَي ئاََيدي بؤ َوتةضةزيفي َوضأل  تةزجةَةي ْاَةي
 22/3/1928(ي بةزوازي 1101ذَازة )

بًػتِ ؾًَذ ُٓػنُز ْاَُيُنٌ بؤ قاعنكاٌَ ؾَُسيٓإ ْاضزووَ, زاواٍ يًَهطزووَ يُ ٓايٓسَ 
ْاضاضزَبٌَ زاواٍ زَخايُت بهات. َُٖىو ُٖوَيٌ خؤَسا يُو ُٖواَيُ زَيًٓا مب, بُآلّ بٌَ ٓاناّ 

ُضضاوٍَ باوَضِثًَهطاوَوَ بًػتىوَُ, زَيُوٍَ يُطُأل غُضؤى ٖؤظَناٌْ زؤغيت بىو, يُ غ
سهىَُتٌ تىضنٌ قػُ بهات بؤ ُٓوٍَ زاواناضيُنٍُ بطُيُُْٓ زَغُآلتساضاٌْ تىضنٌ, بُثًٌَ 
ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُ باضظاُْوَ بُ َٔ طُيؿتىوَ, ُٖوَيُناٌْ بؤ قػُنطزٕ يُطٍُ تىضنُنإ يُ 

ُْوَ بىوَ, نُ ؾًَذ ُٖيبىو يُطٍَُ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْْ ثؿهُٓضٍ ثًَـ ُٓو ْاَُناضيا
ًٓساضٍ بُضيتاٌْ يُ َىغأل ضاظٍ بىوَ يُ )بًُ( طؿتىطؤٍ يُطَُيسا بهات, يُو زاْىغاُْوَ 
ضاطُياْسٌْ ؾًَذ ُٓػنُز زشٍ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ نُّ بؤتُوَ, طىايُ ًٓػتا خؤٍ بؤ ؾُضِيهٌ 

ْططاٌْ زََئًَ: بُضَُٖيػيت ُْخؿٍُ سهىَُت زَنُئ يُ طؤضِيين بُضططٍ ٓاَازَ زَنات, اليُ
ُٓو غًػتُُ تايبُتًٍُ باضظإ, سهىَُت بُ بُضاوز يُطُأل ٖؤظَناٌْ زيهُ َاََُيٍُ يُطُأل 
ُٓوإ باف ًُْ, بُ تايبُت ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ بُ بادٌ نؤزَ )ُٓو بادُيُ يُ ٓاشَأل وَضزَطريٍَ(وَ 

 ٌ نؿتىناألْ ُٓجناَساٌْ غُضشًََطٍ طؿيت يُ قُظاٍ ظيَباض. ُٖيُ, يُطُأل زَيُنٌ زاٖات
ؾًَذ طىتىيُتٌ: ًْاظّ ُٖيُ يُ )بًُ( غُضزاٌْ ثؿهُٓضٍ ًٓساضٍ بُضيتاٌْ بهُّْ يُ ضؤشٍ 
غًًٌََُ دُشٕ بؤ بُ زياضخػتين طىيَطايَُيٌ بؤ سهىَُت يُنًَو يُ َاَيُنامن بطىاظَُوَ بؤ باضظإ, 

 ُز زوو َاَيٌ ُٖيُ يُنًإ يُ )ؾًَطوإ(ْ ُٓوٍَ زيهُ يُ )ضواؾا(.ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ ؾًَذ ُٓػن
بؤ ٓاَازَناضيُناٌْ ُٓو نؤبىوُْوَيُ يُطُأل ثؿهُٓضٍ ًٓساضٍ بُضيتاٌْ يُ َىغأل, ؾًَذ 
طؿتىطؤٍ يُطُأل غُضؤنُناٌْ )ؾًَطوإْ َعوضٍ( نطز, ثطغًاضٍ يًَهطزبىوٕ, نُ ضٌ زاوايُى يُ 

ض ُٓوٍَ, نُ ُٓو غًػتُُ بادٍُ ًَٓػتا يُ ْاوضٍُ باضظإ ثؿهُٓض بهات, ضيَههُوتٔ يُ غُ
(, بُو غًػتُُ بادٌ نؤزٍَ ظغتاُْْ مقطوعوَنى خؤٍ ضنًًََٓتُوَ, نُ ثًٌَ زَوتطيت بطِاوَ )

ٖاويَُٓ وَضزَطريٍَ, ُٖضوَٖا ضيَههُوتٔ, نُ ُٓو ُْٓساظَ ضُنٍُ يُ ْاوضُنُزا ُٖيُ بؤيإ 
( ثاضضُ ضُى تًَجُضِ ُْنات, ُٖضوَٖا وا 50ُى يُ )تؤَاض بهُٕ, بُو َُضدٍُ بؤ ُٖض قُظاي

ضاوَضِوإ زَنطٍَ ؾًَذ بؤضىوٌْ ُٓو وَضبططٍَ يُ غُض زاَُظضاْسٌْ ناضبُزَغتإ يُ قُظاٍ 
ظيَباضْ زاواٍ يٌَ بهات قُظاٍ ظيَباض يُ غُضشًََطٍ طؿيت ببىيَطٍَْ شَاضٍَ غىثاو ثؤيًؼ بؤ 
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ٍَ ًَٖعَناٌْ ٓاؾىضٍ يُ ْاوضُنُ يُطُأل ُٓو قُظايُ ظياز ُْنطٍَ, ثًَسَضًَت نؿاُْو
زاواناضيُناٌْ ؾًَذ بًَت, قُظاٍ ظيَباض يُ ضيَطٍُ ًٓساضَيُنٌ تايبُتُوَ بُضِيَىَبربٍَ, سهىَُت  

 يُطُأل ؾًَذ ُٓػنُز ثًَهُوَ قُظايُنُ بُضِيَىَبُضٕ.
 بًػتِ نُ ؾًَدٌ بُغاآلضىو غًًَُاٌْ نىضٍِ ؾًَذ عُبسوغُالّ زاواٍ يُ ؾًَذ ُٓػنُز

 نطزووَ, زاواناضيُناٌْ يُبُضاْبُض سهىَُت نُّ بهاتُوَ.
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CO 730/157/6 
 

 ية زاثؤزتي ٖةواَيطسي ضةزباشي وةزطرياوة
 "نوزدضتاْي ْاوةِزاضتو بانوز"

 زاثةِزئ ية ٖةنازي 189
يُ وَآلٌَ ُٓو ْاَُيٍُ قاعنكاٌَ ظيباض بؤٍ ْاضزووَ, نُ ؾًَذ ُٓػنُز بُ زَغتًَىَضزإْ 

يُو ضووزاواُْ تؤَُتباض زَنات, ؾًَذ ُٓػنُز وتىيُتٌ: بُ ًٖض ؾًَىَيُى زَغت يُ   ثًالْطًَطِ
ناضوباضٍ ْاوضُ غٓىوضيُنإ وَضْازات, يُطُأل ُٓو ْهؤَيٌ نطزُْ, ُٓو ضاثؤضتاٍُْ يُو باضَيُوَ 
ٖاتىوٕ, دُخت يُوَ زَنُُْوَ, نُ ؾًَذ ُٓػنُزْ اليُْططاٌْ يُو تاواٍُْ ٓاضاغتُيإ نطزاوَ 

وإ ْشن, َُؾطَظَيُنٌ باضظاًُْنإ بُ غُضؤنايُتٌ ؾُضيـ ٓاغاٍ ظيباضٍ ضىوُْتُ ْاو بًَتا
باضيإ ًَٖٓاوَ, نُ  30ٍ ٓاب طُضِاوَتُوَ, يُطُأل خؤيإ 8خانٌ تىضنٌْ ُٓو َُؾطَظَيُ يُ 

 ًَٖعَناٌْ تىضنٌ يُ ناتٌ نؿاُْوَيإ يُ ُْٖطٍ بُدًًَاًَْٗؿتىوَ.
ض غُضباظٍ تىضنٌ يٌَ ًُْ, ُٓو يُنٍُ بؤ ُٓوٍَ تُضخإ زََئًَ ًَٓػتا قُظاٍ ؾَُسيٓإ ًٖ

نطابىو طىاظضاوَتُوَ بؤ )دىويًََُطط(, َُُٓ يُ ناتًَهسا ًَٖعَناٌْ تىضنٌ يُ زَوضووبُضٍ 
 )غًؤثٌْ ؾُضْار( نؿاوُْتُوَ.

 َىغأل –ُٓؾػُضٍ ُٖواَيططٍ غُضباظٍ بُضيتاٌْ 
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File  No. 13/14 vol. lx. Secret Kurdistan policy. New Delhi. India 

 
 َْٗيين 

 m/42/Ref: I 31/1/1930َوضأل  –ية: ئةفطةزي ٖةواَيطسي بةزيتاْي 

 بؤ: ٖةواَيطسي ضةزباشي . َٖيصي ئامساْي
 بازةطاي ضةزنسدايةتي َٖيصي ئامساْي، يكي ئَيسام، ٖيٓدي

( َٖيصي 30فةزَاْدةي فةضيًي طسوثي فِسؤنةواْي )ضسب ايطائسات(، ذَازة )
 ، يكي َوضألئامساْي

 ئةفطةزي ٖةواَيطسي بةزيتاْي. َوضأل
 

 بابةت: كؤمةَهي ثػتيواني كوزدضتاى

ْىغدُيُنٌ وَضطًَطِزضاوْ بآلونطاوٍَ ُٓو بُيآْاَُيُتإ بؤ زًََْطّ, نُ )نؤََُيٍُ 
زَضيهطزووَ, ْىغدٍُ ُٓغًٌَ ُٓو  18/1/1930ثؿتًىاٌْ نىضزإ( يُ بُضواضٍ 

ًػٌ َىغأل زَغتهُوتىوَ, ْاوَ نىضتهطاوَنٍُ )نؤََُيُ( بُيآْاَُيَُإ بُ ياضَُتٌ ثؤي
 K.P. Kبطيتًًُ يُ 

يًَسوإ: يُ زواٍ بُزوازاضىوٕ يُ غُض ُٓو بابُتُ طُيؿتُُ ُٓو قُْاعُتٍُ ُْتُوَخىاظاٌْ 
عُضَب يُ ثُيىَْسٍ ثتُوزإ يُطُأل )نؤََُيٍُ ثؿتًىاٌْ نىضزإ(, ُْتُوَخىاظاٌْ عُضَب 

تُدًَهطزٌْ ٓاؾىضيُناُْوَ يُ ْاوضُ نىضزَنإ, نىضز زشٍ ًٓٓطًًع زَياُْوٍَ يُ ضيَطٍُ ًْؿ
بىضوشيَٓٔ, بُ ثًٌَ ُٓو ظاًْاضيٍُ ٖاتىوَ, ياغشن ثاؾا يُ ضيَطٍُ زنتؤض دَُاٍ زَاليٌ, نُ 
زَغيت باآلٍ ُٖيُ يُ َىغأل غُضنطزايُتٌ ُٓو بعاظُ زَنات, زََئًَ غًاغُزئ نىضٍِ ؾًَدٌ 

ُيُ, ؾًَذ ُٓػنُزيـ ثؿتطريٍ بٌَ غٓىوضٍ يُ )نؤََُيٍُ باَُضٌِْ ُْٓساَُ يُو نؤََُي
ثؿتًىاٌْ( نطزووَ, زاواٍ يُ َُٖىو غُضؤى ٖؤظَناٌْ زؤغيت خؤٍ نطزووَ ثؿتطريٍ ُٓو 
نؤََُيُيُ بهُٕ. ًَٓػتا نؤََُيُ طؿتىطؤ زَنات زَضباضٍَ زؤظيُٓوٍَ ضيَطُضاضَيُى بؤ 
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ُوٍَ بؤ زَضنطزٌْ ٓاؾىضيُنإ ًَٖع زضووخػتُٓوٍَ ٓاؾىضيُنإ يُ نىضزغتإ, بُآلّ ْاياْ
بُناضبًَٗٓٔ, ضىْهُ ُٓوإ غُضَضِاٍ ثؿتطريٍ بُضيتاٌْ ضُنًإ ُٖيُ, يُطُأل ُٓوَزا نىضز ُٖٕ 
ٖاوغؤظ ْشن يُطُأل ُٓو نؤََُيُيُ, زشٍ َُٖىو دؤؾساًَْهٌ نىضزأْ بؤ زشايُتٌ ٓاؾىضيُنإ, 

ٌ يُطُأل يُظيسٍْ ٓاؾىضٍ ثًَو زًََْٖٓٔ يُ ضاغتًسا ُّٓ تىيَصٍَ زوايٌ يُ نىضزإ ٖاوثُعناًُْت
 تًَسَنؤؾٔ بؤ غُضبُخؤيٌ نىضزغتإ.

 
 واشؤ

 ُْقًب باويًت نٓط

 
 



 261 

 

 

 

 بةياىيامةي )كؤمةلَةي ثشتيواىي كوزدان(  

 18/1/1930( بةزوازي 6ذَازة )
 ٖةواَيي بةثةية

ٔ بُ ضيَطُوَيُ عًَُس يؤضاْؼ ْاغطاو بُ )غؤؿن دَُايُزئ( يُ تىضنًاوَ طُيؿتُ ضَواْسظ, زََيًَ
بُضَو ًَٓطإ, ْابٌَ ُٓو غُضزاُْ طىَاْاويُ ْازيسَ بططئ, عًَُسٍ بُضيتاٌْ زَيُوٍَ نىضز زشٍ 

 ًَٓطامْ ًَٓطإ ببعوييَنَ, زاوا يُ َُٖىو اليُى زَنُئ ٓاطازاضٍ دىالُْوٍَ طىَاْاوٍ ُٓو بٔ.
بضىى خػتؤتُ ضِوو, دؤٕ ناضتؤٕ: ناضتؤٕ دؤٕ بؤيٌ ًٓٓطًًعٍ, غُضبُخؤيٌ نىضزٍ بُ ؾًىَيُنٌ 

ؿتُدًَهطزٌْ  زََيٌَ: غُضبُخؤيٌ نىضز واتُ ُٓو بَُيًَٓاٍُْ ثًٌَ زضاوَ يُ َُضِ ؾًَطنطزْٕ ًَُْٖؿتين ًْ
ْ ُٓو َاؾٍُ يُاليُٕ نؤََُيٍُ طُالُْوَ بُ نىضز زضاوَ.  ٓاؾىضٍْ ٓاظازٍْ خؤؾطىظَضاٌْ

َيًَٓاٍُْ يُ باضٍَ ؾًَطنطزُْوَ ْاوبطاوٍ بُضيتاٌْ: ٍُٓ نىضز وَضَ غُضبُخؤيت بسٌَََ, بُو بُ
ثًَت زضاوَ, قُزَغُنطزٌْ ًْؿتُدًَهطزٌْ ٓاؾىضٍْ ٓاظازٍْ خؤؾطىظَضاٌْ, ُٓو َاؾٍُ 
يُاليُٕ نؤََُيٍُ طُالُْوَ ثًَتسضاوَ, زَغتت بًَُٓ ضٌ زَتُوٍَ ثًَيت بسَّ, بُآلّ ًَٓـ ضُْس 

 ُْٖطاويَهِ بُّ ْعيهاُْ يًَت زَوٍَ.
ُٓو غُضبُخؤيًٍُ نُ بُ ًَُُٓتإ زاوَ, ظؤض بُو  نىضزٍ بضىى: َاٌَ خاوَْساض

غُضبُخؤيًٍُ ضابطزوو زَضًَت, نُ ويَطاٌْْ ثُضتُواظَيٌ خاُْوازَناٌْ بُ زواٍ خؤيسا ًَٖٓا, 
 بؤيُ ُٓو غُضبُخؤيَُإ ْاوٍَْ ًَٓػتا ثًَِ بًٌََ ضًت زَوٍَ بؤتٌ بهُّ؟  
ٌ يُ عُضَب بسَو َاٌَ خاوَْساض: ًَٓطإ طىضظيَهٌ بًَُٖعٍ ٖاويؿتىوَ, قاَض

زوشَٓهاضيإ َػؤطُض بهُ,  زَبٌَ ُٓوَ بعاٌْ ُٓطُض غهاآل يُ بُضاْبُض يُنًَو يُو زَوَيُتاُْ 
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بهٍُ بُ ؾطؤنُ بؤضزَإ زَنطيٌَ, بُآلّ تىضَ َُبُ, ضىْهُ ٓاناّ خؤؾطىظَضاًُْو سهىَُت يُ 
 زواٍ ويَطاُْ يُ ْاوضُ زَؾتايًُناٌْ ًْؿتًُاُْنُتُ.

ٍُ )ايبالز( بآلونطاوَتُوَ زَيًٓايشن, بُضزٍ بٓاغٍُ ًََُُنُتٌ ُٖضوَنى يُ ضؤشْاَ 
ٓاؾىضٍ يُ غُض خانٌ ًََصوويٌ زاَُظضاوَ, بُآلّ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُ ضَمسٌ بُو ثًالُْ 
ْاظاٌَْ, بؤ بُضَْطاضبىوُْوٍَ ُٓو بُآليُ ظؤض يُ غُضؤى ٖؤظَ نىضزَنإ َُظبُتُيإ زاوَتُ 

نؤََُيٍُ طُالٕ بهطٍَ, بُآلّ خاوٌَْ ؾُضَإ قاعنكاٌَ  سهىَُت, زاوايإ نطزووَ ضَواٍُْ
ضَواْسظ, ُٓو َُظبُتاُْؾٌ زَغت بُ غُضاططتىوَ, َُٖيططٍ ُٓو َُظبُتاٍُْ بُ ؾًَىَيُنٌ ْا 
ياغايٌْ ْاؾايػتُ ظيٓساٌْ نطزووَ, وَنى تاواْباضٍ غًاغٌ َاََُيٍُ يُطَُيسا نطزووَ, نُ 

 ط زووضٍ خػتؤتُوَْ ظؤضٍ ظوَيِ بُضاْبُض نطزووَ. ظياٌْ يُ ٓاغايؿٌ ْاوخؤ زاوَْ بؤ ُٖويًَ
نىضزٍ بضىى: وَنى ْىيَُٓضاٌْ ًَٓطام ثطغًاضتإ يًَسَنُّ, نُ ٓايا ُٓوٍَ زاواٍ َاؿن خؤٍ 
بهات ؾايػتٍُ ُٓو دؤضَ َاََُيُيُ؟ زاواَإ يُ وَظيطٍ ْاوخؤ, نُ ُٓطُض ُٓو َُظبُتاُْ 

تاَُْإ يُ ظيٓسإ بؤ ٓاظاز بهاتْ يُ طُيؿتىوُْتُ ؾىيَين خؤيإ, َُٖيططٍ ُٓو َُظبُ
ُٖوَيًَهٌ ْآاغايٌ وَآلٌَ ُٓو َُظبُتاَُْإ بؤ وَضبططيَتُوَ, ُٓطُض َُغُيٍُ 
ًْؿتُدًَهطزٌْ ٓاؾىضيًُنإ ْازيسَ زَططٕ ُٓوَ َُغُيٍُ ؾُيُغتشن يُ ٓايٓسَيُنٌ ْعيهسا يُ 

خانٌ ضووزَزات  نىضزغتإ زووباضَ زَبًَتُوَ, سهىَُت يُ َُضِ ُٓو بُآليٍُ يُ غُض
 بُضثطغًاض زَبٌَ بُضاْبُض َطؤظايُتٌْ ظيإ بُ ْاوباْطٌ زَطُيًَُْت. 
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 ْاَةيةى ية َازف ضياوى

 (164/49بؤ: نابنت ٖؤيت، طةزةني بازودي، ذَازة )
 1930ي غوباتي 5بةغدا 

 سية دواي زَيصي شيات
ًَٓىاضَ ويػتِ غُضزاْت بهُّ, ٖاطنُ ْىغًٓطُ بُآلّ َُْتىاٌْ ؾُضَؾُُْسمب بُ زيتين ًَٓىَ 
بؤ قػُنطزٕ يُ غُض ضُْس بابُتًَهٌ ططْط, َُٓطِؤ بُ ٖؤٍ ُْخؤؾٌ ْاتىامن داضيَهٌ زيهُ 

نى غُضزاْتإ بهُّ, ٖاوثًَضٌ ُّٓ ْىغطاوَ, زاواناضيُنُ بُ ْاَُ بؤ بُضِيَع ْىيَُٓضٍ باآل, ُٖضوَ
ٓاطازاضٕ َُٖىو نُؽ َاؿن ُٓوٍَ ُٖيُ زاواناضٍ تايبُتٌ ُٖبًَت, ًَُُٓ وَنى ْىيَُٓضاٌْ طُيٌ 
نىضز ْاضاضئ ُٓو باضوزؤخُتإ بؤ ضووٕ بهُيُٓوَ, نُ بُ غُض وآلطناْسا تًَسَثُضٍَِ. زَثطغٌ 

ُو بؤضٌ ْىيَُٓضاٌْ زيهٍُ نىضز زاواناضٍ ثًَؿهُف ْانُٕ, َُُٓ وَآلٌَ َُٓ, ُٖض داضٍَ ٓ
ثطغًاضَيإ يًََسَنٍُ زََئًَ:"ُٓو زاواناضياُْ باؾْٔ طىظضاضؾت يُ ضاغيت زَنُٕ بُآلّ يُ شياٌْ 
خؤَإ زَتطغشن, ْاَاُْوٍَ خؤَإ غُيُٓ بُض َُتطغٌ, زاواٍ يًَبىضزٕ زَنُئ يُ واشؤٍ يُو 

ُٖوأل زَزَئ  دؤضَ", بُ زَيًٓايًُوَ ًَُُٓ زَغُآلطنإ بُ غُض ُٓوإْ خَُيهٌ زيهُزا ًُْ, بُآلّ
 ويَصزاٌْ خؤَإ ضاظٍ بهُئ يُ بُضططٍ يُ َاؾُناٌْ نىضز. 
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  1930ي غوباتي 16وةشازةتي ْاوخؤ 

 (646ياداغتٓاَة، َْٗيين، ذَازة )
 بؤ: ثػهٓةزي ئيدازي بةزيتاْي، ٖةويَيس

 زيتاْي، نةزنوىثػهٓةزي ئيدازي بة
 ثػهٓةزي ئيدازي بةزيتاْي، َوضأل

يُطُأل ٖاوثًَضٌ ُٓو ْاَُيُ, بُيآْاَُيُنتإ بؤ ضَواُْ زَنُئ, نُ بؤ شَاضَيُى يُ 
بُضثطغاٌْ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام ًَْطزضاوَ, بُثًٌَ ظاًْاضٍ ًَُُٓ ُٓو بُيآْاَُيُ يُاليُٕ 

يُتٌ, ُٖضزوونًإ يُ يُنُناٌْ غىثاٍ ًٓػُاعًٌ ُٖقٌ ٓاَازَنطاوَْ نَُاٍ سىغًَٔ ْىغًى
 ًَٓطاقٌ ًْؿتُدًٌَ َىغًَٔ.

يُطُأل ُٓوَزا زَيًٓاْشن, بُآلّ وَنى بُزَضزَنُوٍَ ُٓو ْاَُيُ يُ غُض غتًَٓػأل يُ 
َىتُغُضيؿًٍُ َىغأل نؤثٌ نطاوَ, ْاضزووياُْ بؤ نُغًَو يُ بُغسا ُٖتا بآلوٍ بهاتُوَ, 

 ُ بؤٌَ بًَٓطٕ.ُٓطُض ُٖض يًَسواًَْهتإ يُ غُضٍ ُٖي
 واشؤ

 ضاويَصناض يُ وَظاضَتٌ ْاوخؤ

 
 ْىغدُيُى بؤ: بُضِيَع ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام

 َىقُزَّ, دٌ, ٓايـ, ويهٔ
 ثؿهُٓضٍ ًٓساضٍ ثؤيًؼ يُ بُغسا

 
 



 265 

 
 طةمةي كوزداى

ًَو ًَُُٓ يُوَ تًَطُيؿتىئ نُ نىضزغتإ ًُْ, بُآلّ زََئًَ ٓايا نىضزغتإ ُٖيُ؟ ًَٖض ؾت
ًُْ ْاوٍ نىضزغتإ بًَت, يُ نؤُْوَ نىضزغتإ يإ طُيًَو بُ ْاوٍ نىضزَوَ ُْبىوَ, ُٓطُض يُ 
نؤُْوَ نىضز ؾتًَهٌ ُٖبىوبًَت بُ ْاوٍ ًَُٖاو  نُيُثىضْ ًََصووْ ُٓزَبْ ُْضيتْ ثًاوٍ 
ْاوزاضْ خاىْ ًْؿتًُإ, ُٓوَ َُٓطِؤ ظَإْ ْىغشنْ ُٓظُزيُتٌ تايبُت بُ خؤؾًإ زَبىو, 
بُآلّ ًٖض يُو ؾتاُْيإ ًُْ, ضىْهُ خاوٌَْ قُواضٍَ ُْتُوَيٌْ ًًًَُتًَو ْشن بُ ْاوٍ نىضز. 
نُواتُ ضؤٕ زَتىاْشن بًًََشن نىضزغتإ؟ ْاوٍ نىضزْ نىضزغتاظنإ بُ تًُْا يُو زوو غُزَيٍُ 
زوايٌ بًػتىوَ, نُواتُ ضؤٕ دؤضٍ ُٓو قُواضَ ُْتُوَيًَُإ طىٍَ يٌَ زَبٌَ؟ يُ ضاغتًًسا 
ٓاغإ ًُْ باغٌ نىضزْنىضزغتإ بهُئ, ضىْهُ طُيٌَ ؾهػتدىاضزووَ خاوٌَْ ْاغٓاَُ ًُْ, 
بُآلّ ُٖض ناتٌَ ْاوٍ نىضز زيَتُ بُض ًْطا, ُٓوَ وَنى َػىَيُإ, ثًاونىش, تاواْباض, ٓاشَألْ 
خىيَُٓص, وَسؿٌ يُ بُضطٌ َطؤظ, نىضز ططوثًَهٌ ظؤض غُضَتايشن تًٓىٍ خىييَن َُغًشٌْ يُ 

ُضٍ ُٓضَُٕ ْاغطاوٕ, ظؤضبٍُ وا باغٌ نىضز زَنُٕ, نُ ضَطُظيَهٌ تًَهسَضْ زوشَين ْاوب
شياضْ ثًَؿهُوتْٔ َطؤظايُتًُ, خىاغيت  ًَُٖؿُيٌ خىيَٓطِؾتُٓ, ُٓطُض ُْيتىاٌْ خىييَن 
ٓاؾىضٍ يإ ُٓضَُٕ بطِيَصٍَ, ُٓوَ خىيَين تىضنٌ ؾاضغتإْ ثاضيَعَضيَهٌ عُضَب زَضِيَصٕ, نُ يُ 

اًْرتٕ, ُٓطُض غُضنُوتىو ُْبىو يُ غىوتاْسٌْ طىْسٍ ُٓضٌَُْ يإ ٓاؾىضٍ, ُٓوَ ُٓو ؾاضغت
تىضنٌ َػىَيُإ زَنىشٕ, ُٖض بؤيُ وا باؽ زَنطئَ, نُ نىضز ياخٌْ ياغابُظئَْ نىضزغتإ 

 غُضضاوٍَ ٓاشاوَْ ويَطاُْو َُٖيطُضِاُْو ؾؤضِؾٔ.
ين َُْصٍْ  نُيًُغُضٍ ُٓطُض نىضزيَو يُ َاَيٌ خؤٍ ضؤشٍ َطؤظًَهٌ ُْنىؾتْ خىيَ

ُْناتُ داّْ ٓاوٍ ثًَُٓخىاتُوَ زَيٌ ٓاغؤزَ ْابٌَ, ُْٖسٍَ وازَبًٓٔ, الؾٍُ قىضباٌْ يُ الٍ 
نىضز خىاضزْٕ ْاَيٍُ ْايٍُ َؤظيهُ, نىضز يُظَت يُ زَْطٌ ْاَيٍُ طًإ نًَؿاٌْ َطزْ 

َنُْٕ بًُٓضٌ بُ ٖاواضٍ غُض بطِاو وَضزَططٍَ, نىضز خاْىوٍ يُ نُيًُ غُضٍ َطؤظإ زضوغت ز
ًَٓػهإ زَططٕ, نىضزْ طُوضَناًْإ بُ ثطضٌ ٓاؾطَتإْ نضاٌْ قىضباٌْ زَيدؤؾٔ, بُثًَضُواٍُْ 
َُٖىو زابْ ُْضييت زيهُ ًَىاُْناًْإ غُضزَبطِْٕ وَنى بُضر طؤؾتُنٍُ زَخؤْٕ خىييَن 

سايُتٍُ نىضز بُ  زَخؤُْوَ, يُ بُض ُٓو ٖؤناضاُْيُ زََئًَ نىضزغتإ بًاباٌْ بُ ُٖؾتًاُْ, ُّٓ
بُضاوضز بهُئ يُطُأل ًٖٓسيُ غىضَ غُضَتايًُنإ زَبًٓشن يُ بُضاْبُض نىضز ظؤض ؾاضغتاٌْْ 
باؾرتٕ, ُٖتا باَيٓسَف يُ بُض نىضزٍ تًٓىوٍ خىئَْ خطاثًإ ْاتىاٌَْ يُ ضًاناٌْ نىضزغتإ 
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ثىو بُ زواٍ بصٍ, بُ بؤضىوٌْ ُٓواٍُْ ثًًَإ وايُ نىضز ًَُٖؿُ وَنى زضِْسَْ نىْسَثُ
ًَْضريَوَيُ, نىْسَثُثىو طؤؾيت َطؤظ ْاخىات, بُآلّ نىضز طؤؾيت َطؤظ زَخىات, وَنى 

 خىاضزُْوٍَ ٓاوو ؾري زووزأل ْشن يُ خىاضزٌْ خىيَين قىضباًُْنإ. 
 

بةَهي يةز هة بةز ئةوةي هةبةزانبةز دووذمهةكاى غلاويو ئةو وَيهة ناغرييهةتاى 
 ثَيداويو. 

ثاطُْساٍُْ, نُ طىايُ نىضزو نىضزغتإ ًُْ, نىضزغتإ ُٖيُ, نىضز يُ غُضَضِاٍ ُٓو ثطِو
تىضنًا يُ غًىاؽ, خُضبىت, ُٓضظَضؤّ, وإ, بُزيًؼ, زياضبُنط, يُ ضؤشُٖآلتٌ ُْٓازؤأل, 
ْاوضُناٌْ بريزياضْ... بىضغتإ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطإْ ُٓضاضات زَشئْ ُٓو ْاوضاُْ بُؾًَهٔ يُ 

ام يُ واليُتٌ َىغأل, ُٖويًَط, قُظأل ٓاباز, ؾاضَبإ , يُ  ُْٓكُضَ, يُ نىضزغتإ, نىضز يُ ًَٓط
ُٓؾػاٌْ زَشئ, وَنى ثُْآًَٖسَ   –ٓاويػٌ, ْاوضُناٌْ قُوقاظْ ُٓضًًَٓاْ غٓىوضٍ ًَٓطاٌْ 

 نىضز يُ بًىدػتإْ تىضنػتاًْـ ُٖٕ.
َْسٍْ ناٌْ يُ وآلتٌ نىضز زعنٌُْ زَيطِؾًَْٔ يىتهٍُ ضًاٍ غُضنُفْ ٓاوُٖواٍ َآَاو 

دىإْ يُوَضِطا ُٖيُ, بؤيُ زَتىاْشن بًًَشَن نىضزغتإ غًىغطاٍ ضؤشُٖآلتٌ ْعيهُ, بُ ضاغيت 
نىضزغتإ بُُٖؾيت عُزٌَْ غُض ظَويُ, خانٌ بُثًتْ دؤضَٖا زضَختْ زاضغتإْ نؿتىناَيٌ 

طىيعاضو تىتْٔ بًَػتإْ ُٖجنريْ تطٍَْ باوٍْ طىيَعْ ضُْسإ دؤض ًَىٍَ خؤؾٌ تًَسايُ, طىٍَْ 
ططزْ ضًاو زَؾتُناٌْ نىضزغتاٌْ ضاظاْسؤتُوَ, يُ وآلتٌ ًَُُٓ ٓاشََيٌ تًَسايُ بؤ نؿتىناأل 
غىوزٍ يًَىَضزَطريٍَ, يُ ظؤضبٍُ بُؾُناٌْ وآلتٌ نىضزإ ٓاغْٔ ضَشوْ َؼْ خىٍَْ زَضيايُى 

ُٖيُ, يُ ُْوت يُ خانٌ نىضزغتاْسا  ُٖيُ, وآلطنإ بايُخٌ غُضباظٍْ ٓابىوضٍ تايبُتٌ خؤٍ 
ًًََىٕ طُيٌ نىضزٍ زيَطئ ثًَهٗاتىوَ, يُظيسٍْ يىضْ بادىإْ  12ًَٓػتا يُ نىضزغتإ يُ 

غاضيٌْ ؾُبُىْ ُْغتىضيُنإ يُ ططْطرتئ يكُناٌْ نىضزٕ, يُطُأل ُٓوَزا ًٓػالّ ٓايين 
 ظؤضيُٓيُ بُآلّ نًٍَُُٓ ٓايين وَنى يُظيسٍْ َُغًشٌْ دىيُنُ زَشئ.

 –زيَطيين ُٖيُ, ُٓو طُيُ زَضُٓوَ غُض طُالٌْ ًٖٓسؤ  نىضز ًََصوو نُيُثىضيَهٌ
ُٓوضوثٌْ يُ ضَطُظٍ ٓاضيُوَ ٖاتىوٕ, ظَاٌْ نىضزٍ ظَاًَْهٌ ظيٓسووَْ ُٓو وآلتُْ طُيٌ 
نىضز ضُْسإ ؾاعريْ ْىغُضٍ ضَغًُْإ ُٖيُ, نىضز يُ ًََصووٍ نؤٕ بُ ًَسٍْ ٓؤضاضاتؤْ 

ثاَيُواٌْ ضؤَاْ بُْاوباْطرتئ ُٓؾهاٌْْ قُؾُو َاضْ ثاضغإ ْاغطاوٕ, ُٖضوَنى 
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ؾُضَاْطَِواناٌْ بابٌْ ٓاؾىضْ زاَُظضيَُٓضٍ ؾاضغتاًُْتٌ نًسإْ غطيإ نىضزبىوٕ, 
ؾًًٓكًُنإْ ًَػطيُنإ يُ نىضزَوَ شياضْ َطؤظسؤغيت ؾريبىوٕ, نىضزٍ طُضّْطىضٍِ ًَٓطإ 

طنطز ضؤٕ بصئْ يُبُضاْبُض ؾاآلوٍ تؤضإْ ًٖٓسٍْ يىْاٌْ نىضزبىوٕ, نىضز َطؤظايُتٌ ؾًَ
غؤْٕ ظَوٍ بهًًََْٔ خاْىو زضوغت بهُْٕ ياغا بؤ َطؤظايُتٌ زابًَٓٔ, ُٓوإ ناضٍ ناْعايًإ 
زؤظيُٓوَ, غطيإْ ًَػطٍْ ؾًًٓكٌ يُ نىضزَوَ ؾًَطٍ ثًيت ُٓظُزٍ بىوٕ, نىضزغتإ 

ناضواُْناٌْ ََُيبُْسٍ باظضطاٌْ دًٗاٌْ بىوَ, ضيَطَِوٍ ناضواُْ باظضطاًُْناٌْ ضشنْ ًٖٓس بىوَ, 
ضيَطاٍ وؾهاٌْ ًَْىإ َُُٖزإْ نابىٍْ الٖىضْ زَهلٌْ ضشنْ ُٓغهُْسَضيُ نىضز ثاضيعَضٍ 
بىوَ, ؾاضٍ )نطئ(ٍ نىضزٍ ََُيبُْسٍ باظضطاٌْ دًٗاٌْ بىوَ, ظَضزَؾت بُ وتُو 
سًهُُتُناٌْ ٓاظازٍ بُ دًٗإ ْاغاْس, ؾايُناٌْ ًَٓطإْ خإْ ؾريعُوُْناٌْ ُٓو ضشيَُُ 

يٍُ وآلتًإ ثٌَ بُضِيَىَبطزووَ يُ نىضزيإ وَضططتىوَ, نىضز وآلتٌ خؤٍ يُ ؾاآلوَناٌْ ناضطًَط
يىْاٌْْ غُدتىقًُنإْ ضؤَإْ َُغؤٍ ثاضاغتىوَ, يُ غُضزٌََ ظَيُٓؾؤٕ نىضزغتإ يُ ٓاغيت 
ٓامسإ بىوَ بُوٍَ وآلتٌ ثًَؿهُوتْٔ ؾريزَوغٌ ظَوٍْ شياضٍ ثُضَغُْسووَ, ُٓوٍَ وطنإ 

َ بُ ْىغًُٓناٌْ ظَيُٓؾؤٌْ غُضنطزٍَ ُٓغهُْسَضٍ َُنسؤٌْ طُوضَ, بُآلّ ثؿتُٔغتىوض
 َُٓطؤ ُٓو نىضزاُْ زَغتْ ظَاًْإ بُغرتاوْ َاؾدىضاوٕ ضىْهُ تًَهؿهاوٕ.

نىضز يُ نؤُْوَ ؾُضِنُضٍ بُ تىاْابىوٕ, ببىوُْ ًَُٖاٍ نىؾتاضْ غىاضضانٌ, ًٖض طُيًَو 
ؾاٌْ بسات, بُو ضووسًُتُ يُ خؤضاططٍ نُ بابْ  ًُْ يُ ثًَؿساْ ًَٓػتا يُو خُغًُتُ ؾإ يُ

باثرياٌْ نىضز ثًٌَ ْاغطاوٕ, عُظّْ خؤضاططٍ نىضز بؤتُ ظنىُْْ غُضَُؾل سُنًُاٌْ ًٖٓسٍ 
باغٌ زَنُٕ, نىضز بُضططٍ يُ ُْضيتْ ؾىْاغٌ ُْتُوايُتٌ خؤٍ نطزووَ, خؤضِاططٍ نىضزإ يُ 

ىضباٌْْ دُْطْ خؤبُنىؾتسإ, بَُيطٍُ غاآلٌْ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ ويَُٓيُنٌ بُضظَ يُ ق
ضؤؾين ُٓوَيُ نُ باغٌ زَنُئ, بُ ثًَضُواٍُْ ُٓو ثطِوثاطُْسٍَ ُٖيُ خًاُْتْ غُزضْ 
نىؾتين ًَىإ يُ ؾُٖاَُتٌ نىضزإ ْاوَؾًَتُوَ. نىضز بُ خُغًَُتٌ بُضظْ دىاًََطٍ 

ًَسَثُضٍِ بُ غُض ُٓو غاأل ت 40ْاغطاوَ, بُآلّ ططؾيت نىضزإ طًاٌْ تؤَيُغُْسُْوَيُ, ُٖتا 
ظوَيٍُُ يًَسَنطٍَ ُٓطُضٍ تؤَيُ غُْسُْوَ ُٖيُ, يُطُأل ُٓوَؾسا بُخؿٓسَيُْ بُ ثانٌْ زَيجانٌ 
غٓىوضٍ َاؿن خَُيهٌ زيهُ زَظأْ. طُيٌ نىضز ٓاؾتًدىاظْ ثًَؿهُوتىوخىاظٕ, يُ طُآلٌْ 

رت ْشن, ضاغتُ زضاوغٌَ تىضىْ عُضَب ظياتط ٖؤططٍ ؾاضغتاًُْت ُْبٔ بُ زَيًٓايًُوَ نَُ
ْىؾػتًإ ًَٖٓاوَ بُآلّ ُٓوَ َاْاٍ ُٓوَ ًُْ يُو َاؾٍُ بُ طُالٌْ زيهٍُ ْاوضُنُ زضاوَ 

 ُٓوإ يًٌَ بًَبُف بٔ.
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َوَ نُوتؤتُ 1242نىضز بُضططٍ يُ َاؿن ُْتُوايُتٌْ يُ نىضزغتإ نطزووَ, يُ غاَيٌ 
إ يُ ؾاضَظووضْ ؾًَذ ؾُضَِوَ يُطُأل تىضى, بعوتُٓوَناٌْ بُزضخإ يُ بؤتإْ باباًُْن

يُ ؾَُسيٓإْ بعوتُٓوٍَ َُال غُيًِ يُ خًَعإ بُؾًَهُ يُو ًَُالًًَُْ, بعوتُٓوٍَ  آلعىبًَسوَي
, نُ 1914-1912ؾًَذ عُبسوغُالٌَ باضظإ )بطاٍ ؾًَذ ُٓػنُزٍ باضظإ( يُ َاوٍَ 

اٌْ نىضزٍ ضظطاضنطزٌْ َُٖىو بازيٓاٌْ بُ ٓاَاْر ططتبىو, زاواٍ يُ ُٓغتُْبىوأل نطز ظَ
بهاتُ ظَاٌْ ؾًَطنطزٌْ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإْ بُضثطغاٌْ نىضز يُو ْاوضاُْ زاضنُظضييَنَ, َُُٓ 
زوا َُٖيكٍُ ُٓو بُضططيُيُ يُ ثًَٓاو َاؾُناٌْ نىضز, ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ وايٌ َىغأل غًًَُإ 

تهطزٌْ ُٓو ُْظيـ, بُ غُضنطزايُتٌ غىثاٍ زواظزٍَ عىمساٌْْ ًَٖعَناٌْ زيهُ ثًَـ غُضنى
 بعوتُٓوَيُ, قًعَوْرتئ تاواٌْ ُٓجناَسا.

وَضطًَطِاٌْ ُٓو وتاضَ زضيَصَو ضُْس الثُضَِيُى ناتٌ ظؤضٍ زَوٍَ, يُ بُض ُٓوٍَ ناطنإ ًُْ 
 ْاوَضِؤنُنٍُ يُ ضُْس خاَيًَو ثىخت زَنُيُٓوَ: 

بُضزَواٌَ بعوتُٓوَناٌْ نىضز يُ ناتٌ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْْ بعوتُٓوٍَ ؾًَذ  -1
يُ نىضغتاٌْ ْاوَضِاغت بُٖاْساٌْ ًٓٓطًًع, ٓاَاشَيُ يُ غُض  1925غُعًسٍ ثريإ يُ غاَيٌ 

 غىوضبىوٌْ نىضز بؤ بُضططٍ يُ غُض َاؿن ُْتُوايُتٌ يُ نىضزغتإ.

يًَطَزا ْىغُض باغٌ ُٓو خعَُتاٍُْ نطزووَ, نُ نىضز يُ ناتٌ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ 
 ثًَؿهُؾٌ بُضيتاًْاٍ نطزووَ.

ٓاَاشٍَ زاوَ, نُ نىضز يُ شَْطاضْ َىغألْ نُضنىىْ ظيَباض زاواٍ زَوَيُتٌ ْىغُض  -2
 نىضزيإ نطزووَ يُ شيَط ًٓٓتًسابٌ بُضيتاٌْ.

ُٓو ُٖوَيٍُ نىََُيُ نىضزيُناٌْ ُٓغتُْبىوٍَْ ًَػطْ ُٓوضوثا ُٓجناًَاْسا يُ اليُٕ  -3
 بُضيتاًْاٍ خاوَٕ ويصزاٌْ ظيٓسوو يُ بري ْانطٍَ. 

بُوَ تاواْباض نطزووَ, نُ بُضاْبُض ُٓو خعَُتٍُ نىضز بُ  ْىغُض بُضيتاًْاٍ -4
سهىَُتٌ بُضيتاٌْ نطزووَ, ؾُضاَؤف نطاوْٕ زاوانطيُناًْإ ْازيسَ طرياوَ, ْىغُض زََيٌَ: يُ 
غُضزٌََ عىمساٌْ ساَيٌ نىضز باؾرت بىوَ يُ ًَٓػتا, وَنى بُ زياضزَنُوٍَ ناضبُزَغتُناٌْ 

 ا ْآًََٔ.بُضيتاٌْ يُ َىغألْ بُغساْ بُغط

ْىغُض ثطغًاضٍ نطزووَ, بُوٍَ ٓايا بُضيتاًْا غىوز يُ ُْوتْ ناْعاٍ نىضزغتإ  -5
وَضزَططٍَ يإ ْا, نىضزغتإ ؾىيًََٓهٌ غرتاتًصٍ ططْطٌ ًُْ يُ ضيَطٍُ بُيُنطُيؿتين يُطُأل 
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ًٖٓس؟ ُٖضوَٖا زََيٌ: ٓايا نىضز ؾايػتٍُ ُٓوَْشن بضُٓ شيَط خعَُتٌ ًُٓجطاتؤضيُتٌ طُوضٍَ 
 ُضيتاٌْ؟ب

ُٓوٍَ ًْؿاُْناٌْ يُ ٓاغؤوَ بُ زياضنُوتىوَ, ضوغًا ضاوٍ يُ نىضزغتإ بطِيىَْ  -6
ُٓطُضٍ ُٓوَ ُٖيُ تىضنًا يُطُأل نىضز بطاتُ ضيَههُوتين ٓاؾيت, بُآلّ ٓايا سهىَُتٌ 

 بُضيتاٌْ بايُر بُو ناضوباضاُْ زَزات؟

دُْطسا يُ نىضز  يُ بُض ُٓوٍَ سهىَُت ثؿتًىاٌْ ٓاؾىضيًُنإ زَنات, ضىْهُ يُ  -7
 ٓاظاتطٕ. 

ُبُغتًُتٌ ٓاؾىضيُنإ يُ نىضزغتإ  -8 ْىغُض باغٌ يُوَ نطزووَ, نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ َ
ؿتُدٌَ بهات, ْىغُض زَثطغٌَ ضؤٕ ًًََىْإ نىضز يُ خانٌ خؤيإ زووضغطيَُٓوَ يُ ثًَٓاو  ُٖظاض  15ًْ

بُض ُٓو خعَُتٍُ يُ ناتٌ ؾُضٍِ طُوضَ ثًَؿهُؾًا ٕ نطز بُضيتاًْا ثازاؾيت ٓاؾىضٍ, بُضْا
 ٓاؾىضيُناٌْ زايُوَ, بُآلّ نىضزيـ َُٖإ خعَُتٌ نطز نُضٌ ؾُضاَؤف نطإ.

ًٓٓطًًع بُ ثؿتًىاٌْ نىضز زَغيت بُ غُض وآليُتٌ َىغًَسا ططت, خَُيهٌ  -9
نىضزغتاٌْ باؾىض بُ ْاوٍ َطؤظايُتٌْ ؾاضغتاًُْتُوَ زاوايإ يًَهطزئ بُضططٍ يُ 

 ُْتُوَنُيإ بهُئ.

, بؤيُ نىضز زاوا زو -10 َىإ نىضزْ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ًْ ُُْ شَٓاٌْ نىضز زَياُْوٍَ ْانؤنٌ غ
, زَغت ثًَؿدُضٍ بهُٕ يُ زاَُظضاْسٌْ  يُ بُضثطغاٌْ بُضيتاٌْ زَنات ٓاطازاضٍ ُٓو ضاغتًُ ٔب

ًَهٌ زَغتجاى َتُ ثاغُوْا ًَب , ُٓطُض ُٓوَ بهُٕ نىضز ز بؤ  زَوَيُتٌ نىضزٍ بُ غُضثُضؾتًاضٍ بُضيتاٌْ
َْسيُناٌْ بُضيتاٌْ زشٍ ضاوتًرَبِيين ضوغٌ يُ ناُْ ُْوتُناٌْ نُضنىى.   بُضشَو
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 شؤز َْٗيين
CO|370|157|7. 

 1930ئةيًويي  20 -3031ذَازة 
و نؤَيطازي باآلي  Plenipotentiaryبؤ: ضةعادةتي وةشيس 

 توزنيا.-باَيوَيصخاْةي ئَيسام ية ئةْكةزة
خُضَوَيُ بؤ زًََْطّ, نُ طؿتىطؤٍ ًَْىإ غُضؤى وَضظيطإ "ًَٓطام"ْ زاُْيُنتإ يُْ بري

عًػُُت ثاؾا "غُضؤى وَظيطاٌْ تىضنًاٍ دًَططٍ َػتُؾا نَُاٍ"ْ ًَٖصا تؤؾًل ضوؾسٍ بؤ 
 ضُْس بابُتًَهٌ دًٌَ بايُخٌ ًَٓىَ ُٓجناّ زضاوَ.

 
 واشؤ/ ْىضٍ غُعًس

 .وَظيطٍ ًَٓطاقٌ بؤ ناضوباضٍ زَضَوَ/ بُغسا

 1930يًىيٌ ُٓ/20
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 ئَيسام. شؤز َْٗيين  -وةشازةتي نازوبازي دةزةوة
 No .3032بةغدا/ 

بريخةزةوةيةى ية ضةز وتوَيرةناْي َْيوإ ْوزي ضةعيد ثاغاو 
 ضةزؤى وةشيساْي توزنيء وةشيسي نازوبازي دةزةوة 

ضَ يُ طؿتىطؤنامن يُطُأل عًػُُت ثاؾاْ زنتؤض تؤؾًل ضوؾسٍ دُختِ يُ غُض غٌَ تُوَ
 نطزَوَ, نُ زَتىامن بؤ ُّٓ خاآلٍُْ خىاضَوَ نىضتًإ بهَُُوَ:

تىضنٌْ ثُيىَْسٍ بُ ضيَههُوتين غَِ قؤَيًُوَ:  -/ َُغُيٍُ ُٓضَُٕ يُ غُض غٓىوضٍ ًَٓطاق1ٌ
وازياضَ تىضنًا ظؤض غىوضَ يُ غُض ُٓوٍَ زَضؾُت ُْزات بُ خطاثُناضاٌْ ْاوضٍُ شيَطزَغُآلتٌ ؾًَدٌ 

ُ ًَٖٓسَ غىوض بىوٕ يُ غُض ُٓو بابُتُ, ضىْهُ باف باضظإ يُ ناضٍ زو شَٓهاضٍ, غُضّ غىضَِا ُٓوْا
ٌْ ضُى يُ ُٖضيَُُناٌْ غٓىوضٍ تىضنًاوَ وَضزَططٍَ,  زَظامن ؾًَدٌ باضظإ َاوَيُنٌ ظؤضَ ثؿتًىْا
ٌ ُٓوإ يُ ؾًَدٌ باضظإ يإ ُٖض  عًػُُت ثاؾا ثطغًاضٍ يًَهطزّ, نُ ٓايا بَُيطُّ ثًًَُ بؤ ثؿتًىْا
ُ, بُآلّ ُْٖسٍَ ٖؤناض ُٖٕ ُٓو باوَضَِيإ الزضوغت نطزووئ,  ًُْا قُْاعُتًَهُ, ومت: بَُيطُّ ثٌَ ًْ ت
ومت: ُْٖسٍَ غُضؤى ٖؤظٍ نىضز يُ ثُْا زَغُآلتساضيُتٌ تىضنٌ ٖاوناضٍ بؤ ؾًَذ ُٓػنُزٍ باضظإ 

َطٕ, ثًَؿًٓاظّ نطز نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ًٖض ضيَىؾىيًََٓو زشٍ ؾًَدٌ با ضظإ ْاططيَتُ بُض, زًَْ
َُْوَ زَغت زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاقٌ, غىثاغِ  ًَٖعَناٌْ تىضى يُ غُض غٓىوض ياخًبىإ زَططْٕ زَياْس
ُبُض,  نطز بؤ ُّٓ ٓاَازَيًُ, ُٓطُض سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ضيَىؾىييَن ضاوتطغاْسٕ زشٍ ؾًَدٌ باضظإ بططيَت

َباضٍَْ ضيَطاوبإ ْاخؤؾُو ُٓوَ وَضظٍ بُٖاض باؾُ ُْى وَضظٍ ثايًع, ضىْهُ يُّ وَ ضظَزا باضإ ظؤض ز
ُ يُو  ؾىيَُٓ زووضَ زَغتُنإ ُٓونات ْاطُضِيَُٓوَ بٓسَغيت زَغُآلتٌ ْاوَْسٍ. َُٖىو ُٓو ٖؤناضْا
ُوَ  ناتُزا ضيَططٕ يُ بُضزَّ سهىَُت بؤ ُٓجناَساٌْ ضاالنٌ غُضباظٍ, ُٓطُض بُ ٖؤٍ ُٓو ٖؤناضْا

َتُوَْ غُضنُوتٔ ضاالنًُنإ ضابطريٍَ, ُٓوَ باضَنُ  َبًَتْ ضاالنًُ غُضباظيُنإ زضيَص زًَب ٓاَيؤظ ز
َت. يُ ُٓيًىٌي  ًَب َُٖيػىضِاوٍ ناضوباضٍ تىضنٌ ثُيىَْسٍ ثًَىَنطزّ ُٖتا ُٖواَيِ  1930ُٓغتُّ ز
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بساتٌ نُ ضاالنًُ غُضباظيُناٌْ ُّٓ زوايُ زشٍ َُٖيطُضِاوَ نىضزَناٌْ ٓاضاضات نؤتايٌ ٖاتْ ًَٓػتا 
َت, ًَٖطف بُضَو  ْاوضٍُ ضؤشٓاواٍ زَضياضٍُ وإ زَغيت ثًَهطزووَ, ٓىًََسّ وايُ بُ ظوويٌ نؤتايٌ ًب

زوايٌ َُٖيػىضِاوٍ ناضوباضٍ تىضنٌ ثًٌَ ومت: بابُتٌ ططْط ٓاَازَناضٍ ًَٖعَناٌْ تىضنًايُ يُ غُض 
زَيًٓايِ  غٓىوض بؤ زَغتجًَهطزٌْ ضاالنًُ غُضباظيُنإ زشٍ ؾًَدٌ باضظإ, غىثاغِ نطز بؤ ُٓو ناضَو

ُ, بُآلّ ُٓطُض  زايُ ًَٓػتا يُ بُض ُٓو ٖؤياٍُْ ضوومن نطزَوَ بريؤنٍُ ًَٖطؾٌ يُو دؤضََإ ًْ
َت.  سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بطِياضٍ ُٓو ضاالنًُ غُضباظياُْ بسات َاْطٌ َايؼ طىجناوتطئ نات زًَب

يُ / َُغُيٍُ ُْوت: بؤ وَآلٌَ ُٓو بريخػتُٓوٍَ سهىَُتٌ تىضنٌ زابىويُ ُٖضيُى 2
وَظاضَتٌ زَضَوٍَ بُضيتاٌْْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ, يُ غُض ُٓو بابُتُ غُضؤى وَظيطاٌْ تىضنٌ 
نؤََُيًَو ثطغًاضٍ يًَهطزّ, ًَٓـ َُٖيىيَػيت خؤَامن بؤ ضووْهطزُْوَ, ثًَِ وتٔ: َٔ ُْٖسٍَ 
َُضدٌ ظيازَّ يُ غُض نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ بُضيتاٌْ زاْاوَ, ُٓوٍَ بُض يُ ناضٍ ثاآلوتٔ يُ 

ؿُوَ ُْٖسٍَ ثاضَ بسضٍَ, ْاوضٍُ ًُٓتًاظاتٌ ُْوت َُٓطِؤ ظؤض يُوٍَ نؤٕ نَُرتَ, ُٖتا ثًَ
سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ خؤٍ بُبُضاوضز يُطٍَُ ُٓوٍَ ًَٓطام بُ ٖؤٍ نؤَجاًْاٍ بُضيتاًًُْوَ بُ 
زَغيت زًًَََٖٓت زَتىاٌْ بُ غىوزيَهٌ نَُرت ُْوت زَضيبًَينَْ بًجاَيًَىٍَ, بُٓاؾهطاو بُتُواوٍ 
بؤ سهىَُتٌ تىضنًِ ضووْهطزَوَ, نُ يُ ظووَوَ بُضشَوَْسٍ سهىَُتٌ ًَٓطام يُ زَضًَٖٓاٌْ 
ُْوت ظؤض ظياتطَ يُوٍَ بُضشَوَْسٍ تىضنٌ, بؤيُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ ُٓو 

 َُبُغتُ ُٖضضٌ يُ تىاْايسايُ زَيُوٍَ بُ ظوويٌ بًطؤضٍَِ. 
3َ ٌ / َُغُيٍُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ ٓابىوضٍ ًْ ىإ ًَٓطامْ تىضنًاف ٖاتُ طؤضٍَِ, بُ غُضؤنٌ وَظيطْا

تىضنًِ وت: ُٓو ثطِؤشَيٍُ بُّ زوايًُ ضيَهدطا ثًَـ ثًَٓر َاْط زضايُ سهىَُتٌ تىضنٌ بُآلّ وازياضَ 
ىَ وَآلًََهٌ باف بؤ ًَُُٓ ٓاَازَ بهُٕ. وَظيطٍ  ُْكُضَ ُْياْتىاًْ َْسيساضَنإ يُ ٓ َبُضايُتًُ ثُيى بُضِيَى

ض بىو بؤ ظيازنطزٌْ بُْسيَهِ زيهُ بؤ ْاوَضِؤنٌ ضيَههُوتٓٓاَُنُ, نُ ثُيىَغتُ بُ َاؿن تىضنٌ غىو
ؿتُدًَبىوٕ, ًَٓـ بَُيًَِٓ ثًَسا, نُ طُضِاَُوَ بُغسا يُو بابُتُ بهؤَيُُوَْ وَآلًَؿت بسََُوَ.  ًْ

/ُٓيًىيٌ 18يُُٖضوَٖا زََُوٍَ ٓاَاشَ بسَّ, نُ ناتٌ طؿتىطؤّ يُطُأل َُٖيػىضِاوٍ ناضوباضٍ تىضنٌ 
ضَظاَُْسٍ تُواوٍ يُ غُض ضيَههُوتٓٓاٍَُ تاظٍَ قُظايٌ زَضبطٍِ, نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ  1930

 واشؤٍ يُ غُض نطزبىو, ًَٓـ يُ غُض ُٓو زَغتهُوتُ ثريؤظبايِ صنَ نطزٕ.
 

 واشؤ/ ْىضٍ غُعًس وَظيطٍ ناضوباضٍ زَضَوَ

 اضَتٌ ْاوخؤبؤ ظاًْاضيتإ زاُْيُى بؤ: غُضؤنٌ زيىاٌْ َُيُنٌ وَظ
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 174/11داْةي 
 21/12/1931( بةزوازي 721ْاَةي تةزجةَةنساوي ذَازة )

 ية: َوتةضةزيفي َوضأل
 

 بؤ: وةشيسي ناوخؤ 

وَنى بُ زياضزَنُوٍَ ؾًَذ ُٓػنُز يُ باضوزؤخًَهٌ ؾجطظَزايُ, ثُيىَْسٍ بُ ُٖضزوو 
تساضاٌْ تىضنٌ تهاٍ بؤ قاعنكاٌَ بُبًتى ؾُبابْ ؾَُسيٓاُْوَ نطزووَ, ُٖتا يُ الٍ زَغُآل

بهُٕ, نُ ُٓطُض ْاضاض نطا بُ نؤض بؤ تىضنًا ضيَطٍُ ثًَبسَٕ بضًَتُ ْاو خانٌ تىضياوَ, يُ 
ضيَطٍُ قازضاغاٍ ؾىف يُ ثُيىَْسٍ ؾًَذ ُٓػنُز بُ زَغُآلتساضاٌْ تىضنًُوَ زَيًٓانطايُٓوَ, 

ٍ 19(ٍ 6028ٍ شَاضَ )َُُٓف يُ ضيَطٍُ ْاوَضِؤنٌ بطوغهٍُ بُضِيَىَبُضٍ ْاسًُ بُ بطوغهُ
ُّٓ َاْطُ. يُ بطوغهٍُ ْاوبطاوزا ٖاتىوَ: ؾًَذ ُٓػنُز يُ ضيَطٍُ يُسًا بُطٌ ظضئ ْاَُيُنٌ 
بؤ قاعنكاٌَ ؾَُسيٓإ ْاضزووَ, زاواٍ ثًَؿىاظٍْ ثاضاغتين بؤ خؤٍْ خًَعاُْنٍُ نطزووَ, يُ 

 بُضاْبُضزا ٓاَازَيُ طىيَطِايَُيٌ ؾُضَاُْناٌْ سهىَُتٌ تىضنٌ بٌَ. 
بُ ثًٌَ ضيَههُوتٓٓاَُناٌْ ثًَؿىو, بُضثطغاٌْ ُٖضزوال وضيانطاُْوَ يُ َُتطغٌ 
ثُيىَْسيهطزٕ بُ ٖؤظَناٌْ ْاوضُ غٓىوضيُناُْوَ, ْانطٍَ زَغُآلتساضاٌْ تىضنٌ بُ ثري خىاغيت 
ؾًَذ ُٓػنُزَوَ بضًَٔ, واباؾرتَ سهىَُتٌ تىضنٌ ضاو بُو َُغُيُيُزا غؿًًََٓتُوَو ضيَىؾىيَين 

 ػت بططيَتُبُض. ثًَىي
 ًَٓطاقٌ ضابهًَؿِ. –سُظزَنُّ يُو ضَُْٖسَوَ غُضجنتإ بؤ نؤبىوُْوٍَ ضىاضٌََ  تىضنٌ 
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 144637 -174/11ْوضخةي 
 (11792ذَازة )

بةغدا،  –ية: ْوضيٓطةي ْوَيٓةزايةتي باآلي بةزيتاْي ئَيسام 
3/12/1931 

 

 بؤ: وةشازةتي: كازوبازي دةزةوة

 بةِزَيص: حةنا خةيات

 1931ناْوْي يةنةَي 31(، 6734ْاَةي ْيُضة زةمسي ذَازة )
, 1931ٍ ناْىٌْ يُنٌَُ 1(ٍ بُضواضٍ 721يُ بطوغهٍُ َىتُغُضيؿٌ َىغأل شَاضَ )

نُ ٓاَاشَ بُ وَآلٌَ قاعنكاٌَ بُيتْ ؾُبابْ ؾَُسيٓإ نطاوَ بؤ ؾًَذ ُٓػنُز, بُ بؤضىوٌْ 
ًَطاقٌ ًٖض غهاآليُى زشٍ سهىَُتٌ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ ثًَىيػت ْانات سهىَُتٌ ٓ

 تىضنٌ يُّ باضزؤخٍُ ًَٓػتا تؤَاض بهات.
ُٖتا ُٓطُض قػُ يُطُأل زَغُآلتساضاٌْ تىضنٌ نطا, ثًَىيػتُ دُخت يُ غُض ُٓوَ بهطيَتُوَ, 
نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ طىَاٌْ باؾٌ بُ تىضنًا ُٖيُ, ُٖضضؤًَْو بًَت يُو باوَضَِ زاًُْ 

 ات.ثؿتطريٍ ؾًَذ ُٓػنُز به
 

 زَيػؤظ

 ٓايِ, غتؤضز
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  144637 174/11ْوضخةي 
 ٖيٓدي، َْٗيين. -ٖؤبةي ئَيسام –بازةطاي ضةزنسدايةتي َٖيصي ئامساْي 

ي 6، دةزضووي 4/10371ية ْاَةي غةخطي  بة ذَازة ئاي،ئايظ 
 وةزطرياوة1932ْيطاْي 

ية: ئةفطةزي ضةزثةزغتيازي ضةز بة َٖيصي ئامساْي َةيةني 
 بةغدا. –بةزيتاْي 

 

 بؤ: ضةزؤكي ئةزكاني يَيصي ئامساني

ثطِؤغٍُ ثانهطزُْوٍَ ْاوضٍُ باضظإْ طُضِاْسُْوٍَ ٓاضاٌَْ ٓؤقطَيٌ َُغُيُيُنُ -2
ثُيىَْسٍ بُ ناتُوَ ُٖيُ, ُٖوَيُاْسا سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ضاظٍ بهُئ ُٓو نطزَ غُضباظياُْ 

ٌ زواٍ ضاالنًُ غُضنُوتىوَنإ غاَيٌ ضابطزوو ُٓجناّ بسات, ضىْهُ وضٍَ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاق
بُضاْبُض ؾًَذ َُػنىز ظؤض بُضظ بىو, بُآلّ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ نُ بُطىَإ بىو يُ ًْاظثانٌ 
سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُو باضَيُوَ خؤٍ خاؾآلْس, ُٖتا ْاضاضبىوئ ُْخؿُنُ َُٖيبىَؾًًَُٓٓوَ, 

اضزا بُ َػؤطُضٍ زَغت بُو بُآلّ ُٖوَيُسا َُٖىو ٓاَازَناضيُى بهُّ ُٖتا يُ غُضَتاٍ بُٖ
 ضاالنًُ بهطٍَ.

َْٔ َُٖؿطيؼ نُ ُٓو ضاالنًُ ُٖتا زَنطٍَ ثطغًَهٌ ًَٓطاقٌ بٌَ, ضؤَيٌ ًَٖعٍ ٓامساٌْ  -3
بُضيتاٌْ غٓىوضزاضبٌَْ ٖاوناضٍ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ بٌَ, يُطُأل ُٓوَزا بَُيًَِٓ زاوَ ؾطِؤنُناٌْ 

بهُٕ, بُآلّ بؤ َُٖىواليُى ضؤؾٔ بٌَ ُٓو ًَٖعٍ ٓامساٌْ بُضيتاٌْ ٖاوناضٍ ؾُضِطُنإ 
ثؿتًىاًُْ ظؤض غٓىوضزاض زَبٌَ. ُٓو ُْخؿُيَُإ بؤ ُٓوَيُ ُٖتا ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ يُ غُض 
ؾُضٍِ ْاوضُ ؾاخاويُنإ ثطؤظُ بهُْٕ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ زَضؾُتًإ بسضيَيتَ ُٖيبُتٌ خؤيإ 
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هُٕ, ًَُُٓ ُٖتا ًَٓػتا ثًََُإ وايُ زَبٌَ يُ بػُؽنًَْٓٔ ٓريازٍَ خؤيإ بُ غُض نىضزَوَ ؾُضظ ب
 ناتٌ ثًىيػت بُؾساض بشن.

يُ غُض ُٓو بُٓضَِتُ ُْخؿُّ بؤ ضاالنًُنإ زاْاوَ, زَبٌَ بُ ثًٌَ ُٓو قؤْاغبُْسيُ بٌَ  -4
 ُٖتا ٓاضاٌَْ ٓؤقطَيٌ بطُضِيَتُوَ.

ضَْطاو ضَِْط بُ يُ قؤْاغٌ يُنَُسا ُٓو ْاوضُيُ زاطري بهطٍَ, نُ يُ ُْخؿٍُ تؤبؤططاؿن  
)ؾًَطوإ( زياضٍ نطاوَ, يُطُأل ثانهطزُْوٍَ ْاوضُنُ بُ قؤْاؽْ نطزُْوٍَ باضَطاٍ ثؤيًؼ يُو 

 ْاوضاٍُْ يُ ُْخؿٍُ ٖاوثًَضٌ "أ, ب, ت" ٓاَاشٍَ ثًَهطاوَ.
قؤْاغٌ زووَّ يُو ضاالنًُ ٖاوؾًَىٍَ ُٓو ضيَىؾىيَٓاُْيُ, نُ يُ بانىضٍ ضؤشُٖآلتٌ ؾًَطوإ 

 ض, يُ ْاوضٍُ ؾًَطواٌْ َُظٕ نُ يُ ُْخؿٍُ "َعوضٍ باآل" ٓاَاشٍَ ثًَهطاوَ.طرياوَتُ بُ
بُآلّ قؤْاغٌ غًًَُّ ثانهطزُْوَْ نؤْرتؤَيهطزٌْ ْاوضٍُ باضظإ خؤيُتٌ, نُ يُ ُْخؿٍُ 

 ْاسًٍُ باضؤف ٓاَاشٍَ ثًَهطاوَ.
بُ ثًَؿرت ضاثؤضتًَهِ يُ غُض ثطِؤغٍُ ضاالنًُنإ وَضططت ُٖتا طُيؿتين ًَٖعَنإ  -5

ثاضيػًا, يُ ُْخؿُيُى بُ خاَيٌ "ب" يُ ْاوضٍُ ؾًَطوإ ٓاَاشٍَ ثًَهطاوَ. َُُٓ يُ ناتًَهسا 
ٍ 30تابىضيَو يُ ًَٖعَناٌْ غُضباظٍ تىاًْإ بٓهُيُنٌ غُضباظٍ يُ َريطُغىوض زاضنُظضيَٓٔ, يُ 

ى( ثًَؿطَِويإ ٓاظاض ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ يُ ًََططُغىوضَوَ بُضِيَىَ بؤ ثاضيػًا بُ ٓاضاغتٍُ )شاشؤ
 ٍ ًْػإ يُ ؾىيَين خؤيإ َاُْوَ.3نطز, بُآلّ بُ ٖؤٍ ٓاوُٖواوَ ُٖتا 

غُضؤنٌ تابىض طُيؿتُ ثاضيػًا, زواٍ ُٓوٍَ ًَٖعٍ باضظاًُْنإ ًَٖطؾًإ بطزَ غُض   -6
ثؿتُوٍَ ُٓو ًَٖعَو ٖاوناضيإ يٌَ بطٍِ, َُٖيٍُ طُوضَ ُٓوَ بىوَ, ُٓو ًَٖعاٍُْ يُ ضَبًُناُْوَ 

ضيَطُنُيإ زَضِواٌْ ثًَـ تًَجُضِبىوٌْ ُٓو ناضواُْ ؾىيَين خؤيإ ضؤأل نطز, يُطُأل بُ غُض 
ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ ضاوَضِواٌْ ًَٖطؾٌ يُو دؤضَ ُْبىوْٕ تىوؾٌ ؾجطظَ بىوٕ, يُو ناتٍُ ُٓو 
ناضواُْ بُضَْطاضٍ ًَٖطف بىوُْوَ ُٖآلتْٔ نُضَغتُو ٓؤتىَبًًُناًْإ يُ ْاوضُنُ 

ًبىإ ُٓوٍَ تًًَسا بىو تاآلًْإ نطز, ُٓو ًَٖعٍَ يُ ؾىيَين خؤيإ غُْطُضيإ بُدًًََٗؿت, ياخ
ططت يُ ثؿتُوَ ثًَؿطَِوٍَ ُْنطز, وَنى بُزَضزَنُوٍَ باضوزؤخُنُ ظؤض َُتطغًساض بىوَ, زواٍ 
ُٓوٍَ طىيَبًػت تابىضَنُ ضووبُضِووٍ ًَٖطف بؤوَ بُ تُواوٍ بًَػُضَو بُضَيٌ تًَهُوت, َُٖىو 

ْطًُنإ بؤ تًَجُضِاْسٌْ ُٓو سايُتُ ضىوُْتُ بانىض, يُ غُعات زووْ ًْىَوَ ُٖتا ؾطِؤنُ دُ
تاضيو زاٖات بؤضزووَاٌْ ثًَطٍُ ًَٖعٍ باضظاًُْناًْإ نطزووَ, طىَاٌْ تًَسا ًُْ ؾطؤِنُناٌْ 
غُض بُ ًَٖعٍ َُيُنٌ بُضيتاٌْ ُٓو ًَٖعٍَ يُ تًَهؿهاًَْهٌ طُوضَ زَضباظ نطزووَ, يُطُأل 
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خًبىإ ظؤضبٍُ نُضَغتٍُ ناضواُْنُيإ يُ خؤضاىْ خًَُُناًْإ تاآلٕ نطزووَ, ْاظامن ُٓوَزا يا
يُ ضووٍ تُقًَُُُْوَ ظياًْإ ثًَهُوتيبَ, زواٍ ُٓوٍَ زوشَٔ يُ شيَط ؾؿاضٍ بؤضزوَإ 

 نؿاُْوَ تابىوضٍ غُضباظٍ بؤ ضؤشٍ زوايٌ ثًَؿطَِوٍَ نطزْ طُيؿتُ ثاضيػًا, 

ٍ باغِ نطز وضٍَ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ يُ َُيساٌْ ؾُضِو بُآلّ ُٓو تًَهؿهاُْ بضهىنُ -7
غُضنطزايُتٌ ًَٓطاقٌ تًَهؿهاْس, َُيًو تىوؾٌ ضاضًَُنًين ًَٖػرتيا بىو, َُٖؿطيىؽ يُ 
بُغسا ُْبىو, َٔ ْاضاض بؤخؤّ ضىوّ ًَٖىضٍ بهَُُوَ, ًَٓطاقًُنإ وايإ َُٖيػىنُوت زَنطز 

اْسووَ, بُآلّ ظياُْنإ بُو ُْٓساظَيُ ُْبىوٕ, زَتىوت: َُٖىو ثًاواٌْ ُٓو ناضواُْيإ زؤضِ
بطيٓساض ُٖبىو, بؤ َُيًهِ ضووٕ نطزَوَ نُ  40بؤ 30غُضَضِاٍ ظياُْ َازيُنإ ضىاض نىشضاوْ 

غىثايُنٍُ بُ ؾُوْ ضؤشيَو ؾًَطٍ ؾُضٍِ ْاوضُ ؾاخاويُنإ ْابٌَ, ُٓو ظياُْ ٓاغايًُ بؤ زوو 
اخاويُنإ ناضاَايٌ باف ثُيسا زَنُٕ, بُ َاْط تا ضىاض َاْطٌ زيهُ يُ ؾُضٍِ ْاوضُ ؾ

َُيًهِ وت: ًَُُٓ زَتىاْشن بُ ٖؤٍ ًَٖعَناظناُْوَ بُ تايبُت بُ ؾطِؤنُ تُضِو وؾو ثًَهُوَ 
بػىوتًَٓشن, بُآلّ يُ ٖاويين زاٖاتىو ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ بُضثطغًاضيُتٌ ناضطًَطٍِْ ضاوزيَطٍ 

ؾُتُيإ بسضيَيتَ ضؤٕ ثؿت بُ خؤيإ زَبُغسن, ْاوضُنُ زَططُْ ُٓغتؤ, بؤيُ ثًَىيػتُ ُٓو زَض
ؾاضَظايٌ ثُيسا بهُٕ ُٖتا ؾًَط بٔ ضؤٕ بُبٌَ ثؿتطريٍ ًَُُٓ ناضوباضَنإ َُٖيسَغىوضِيَٓٔ, بؤ 

 ُٓو َُبُغتُ بُ َُيًهِ وت: ثًَىغت ْانات ًٖض طؤضِاْهاضيُى يُ ُْخؿٍُ بُٓضَِتٌ بهطٍَ. 

تىوَ, بُ بُضاوضز يُطُأل وضٍَ ًَٖعَناٌْ بُآلّ بُ ثًٌَ ُٓو ظاًْاضياٍُْ ثًَُإ طُيؿ -8
ْاوضٍُ بُغسا وضٍَ ًَٖعَنإ يُ ْاوضٍُ ضاالنًُنإ خطاثرتَ, بُ ٓاظاضَوَ زََيًَِ َاََُيٍُ 
ُْٖسٍَ يُ ُٓؾػُضَ طُوضَنإ ظؤض الواظَ, ُٓطُض ُْٖسٍَ يُ ُٓؾػُضاٌْ ًَُُٓ نُ زَضؾُطنإ 

طٍِْ ُٖوٍَ بؤ ضيَهدػتين ناضوباضَنإ ظؤض ُْزابىوٕ ُْضىوباْايُ بُزاخُوَ ُٓضنٌ ضَمسٌ ناضطًَ
خطاخ زَبىو, يُ ضاغتًسا ُٓؾػُضَ بضىنُنإ تاضِازَيُى باؾرت ناضيإ زَنطز, غُضباظَنإ ظَبت 
ُْزَنطإْ بُ بُضزَواٌَ يُ ؾُضَاُْنإ َُٖيسَطُضِاُْوَ, بؤيُ يُو باضوزؤخُ ُٓغتُّ بىو بؤ 

ٍَ, يُ ضاغتًسا غُضباظَناٌْ ًَٓطاقٌ باؾٔ, بُآلّ ُٓو ضاثُضِاْسٌْ ُٖض ناضوباضيَو ثؿتًإ ثًَبُغرت
 ظياُْ قىضغُ غُضؾؤضٍِ نطزٕ. 

يُ ضؤشٍ زوايٌ, واتُ ضىاضٍ َاْط "ضوإ ضوبٓػىٕ" ُْٖسٍَ ثًَساويػيتْ تُقٌَُُْ  -9
يُطُأل خؤٍ بطزْ غُضزاٌْ ناضواُْ غُضباظيُنٍُ نطز, بُآلّ ُْيتىاٌْ يُو زَضبُْسٍَ بؤ 

, ْاضاض طُضِايُوَ بؤ غُضباظطٍُ "ًََططُغىض", يُ ضاغتًسا ضوإ باضيػًا زَضٌَ تًَجُضٍَِ
ضوبٓػىٕ" يُو غُؾُضٍَ قاضٌ بُ غىونٌ ٓاظاضٍ ثًَطُيؿتبىو, ُٖوٍَْ ضيَطٍُ زيهُ ُٖيُ بؤ 
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طُياْسٌْ ٖاوناضٍ بُ ًَٖعَناٌْ ثاضيػًا, ًَُُٓ ًَٓػتا خىاضزٌْ ًَٖعَناٌْ ثاضيػًا زابشن 
ٌْ ْانات, ُٓوٍَ ًْطُضامن زَنات يُنُيُنٌ غُضباظٍ يُ زَنُئْ ثًَىيػت بُ ًٖض ًْطُضا

ثاضيػًا نؿاوَتُوَ, ُٓوَف طُوضَتطئ َُٖيُيُ, َُٖىو ًْطُضاْشن يُ ضاضَْىغٌ ُٓو ًَٖعاُْو 
زَياُْوٍَ ُٓو ْاوضُيُ بُدًَبًًََٗٔ, بُآلّ بُ بُضزَواٌَ زََُوٍَ بطَُُ ضاضَغُضيَو, زاواّ يُ 

باضَيُوَ طؿتىطؤ بهُئ, بُآلّ يُ ًَٓػتازا نُ ُٓو ْاَُيُ ضوإ ضوبٓػؤٕ نطز غبٍُ بٌَ يُو 
 زَْىغِ طىيَبًػيت ُٖواَيٌ ثاؾُنؿُّ يُ ثاضيػًا بُضَو "شاشؤى".

يُ َُٖإ ناتسا ًَٖعَنإ غُضباظطٍُ ٓانطٍَ يُ زواٍ بؤضزوَاٌْ ٓامساٌْ ْاوضُنُ  -10
ًَطؾُ ٖاونات بٌَ يُطُأل بُضَو بانىض زَضِؤٕ ُٖتا ًَٖطف بهُُْ غُض باضظإ, ًٖىازاض بىوّ ُٓو ٖ

ُٓو ًَٖطؾٍُ بُضَو ضؤشٓاوا بُ ٓاضاغتٍُ باضظإ زَضِوات, ُٖتا يُ غُض تانُ ثطزَنٍُ غُض 
ضووباضٍ "ضوونىضو" يُى بططُْوَْ ضٍَ بططٕ يُ نؿاُْوٍَ ؾًَطواُْيُناٌْ اليُْططٍ ؾًَذ 

َناٌْ ثاضيػًا ُٓػنُز, بُآلّ ُٓوٍَ دًٌَ غُضغىضَِاًُْ بؤ َٔ يُ ناتٌ زياضيهطاوزا ًَٖع
 ثًَؿطَِويإ ُْنطزووَ, بَُُف َُٖىو ُْٖطاوَناٌْ زيهُ تًَهضىو.

ًٖض طىَاٌْ تًَسا ًُْ ناضٍ ًَٖعَناظنإ يُ زَضبُْسٍ ثاضيػًا باؾُو بُو ٖؤيُوَ  -11
ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ يُ ؾهػيت ططضىبطِ يُ ثاضيػًا زَثاضيَعضئَ, بُآلّ بُزاخُوَ ؾطِؤنُواًَْهٌ 

زَغتسا, نُ ثًاويَهٌ ظؤض باف بىو, غُضباظيَهٌ غُضثُضؾتًاضٍ ضُنٌ  ؾُغًٌ )ؾكًٌ(َإ يُ
ضَؾاؾًـ ثًَهطاو ضُْس ؾطِؤنُيُنُإ يُ ناضنُوت, يُ ٖاوثًَضسا ضاثؤضتٌ ًَػتُض "ؾًى"تإ 
بؤ زًََْطّ, زََيٌَ: ًَٖعَناظنإ تىاًْىياُْ غُضنطزٍَ ياخًبىإ بُْاوٍ َُال َػتُؾا بطاٍ ؾًَذ 

 8هْٔ "نَُيُى"ٍ غُض ضووباضٍ باضظإ خطاخ بهُئ, نُ بُو ٖؤيُوَ ُٓػنُزٍ باضظاٌْ بجًَ
 باضظاٌْ خٓهإ.

 
 واشؤ

 ٓاٍ, ٓاض, يىزيؤ ًٖىت
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 كوزدضتاىي باشوز

 بصوتيةوةي كوزدايةتي لة ضييةكاىي ضةدةي بيطتةو
 

FO،371، 671 

 
 بةنس ضدقيء نوزدء نةَيٓةنإ ية ئَيسام

Air Headquarters 

British Forces in Iraq 

Hinaidi 13 November ,1936 

Reference No ,S. 1086/27/1 

To: F.H Harrison ,Air Liaison Officer ,Mosul 

Secret. Report. By Squadron Leader F.L.B. Herbert after his visit 

Mosul from 7
th

 to 9
th

 November 1036 
 

ٓامساٌْ بُضيتاٌْ زَضباضٍَ  ضاثؤضتٌ ًَػتُض ٓاير. بٌ, ٖطبىت, ُٓؾػُضٍ ططوثٌ
بؤ يًىاٍ َىغأل  1936ٍ تؿطيين زووٌََ 9بؤ 7غُضجنُناٌْ بؤ ُٓو طُؾتٍُ يُ َاوٍَ 

 نطزبىوٍ. 
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طةغتَيلم بؤ هيواي موضأل كسدء ئةو  1936ي تػسيين دووةمي 9بؤ 7هة ماوةي 
 قةناعةتانةماى هةال دزوضت بوو:

ؤؾٔ بُ سهىَُتٌ ْىٍَ, ثًًَإ وايُ ضَطُظَ ضؤؾٓبريْ ضاالنُناٌْ يًىا ظؤض زَيد-1
سهىَُتًَهٌ عُضَبٌ ًُْو زَتىاٌَْ ًٖىاٍ ُٓوإ بُ ُْٓساظَيُنٌ طُوضَ بؤ َُٖيػىنُوتٌ 
سهىَُت يُ بُضاْبُض زازطُضٍْ ثانٌ يُنبدات, ُٓو بؤضىوٍُْ نًَُُٓنإ يُ غُض 

 سهىَُتٌ تاظَ يُ غُض ُٓو قُْاعُتاُْ وَغتاوَ نُ: 
يُ َىغأل خىاغتْ تُقسيطٍ طُوضٍَ ُٖيُ بؤ بُنط غسقٌ, بُ  اليٌُْ ُْتُوَيٌ نىضز -2

ثًٌَ بؤضىوٌْ ُٓواُْ بُضْاَُيُنٌ ًَٖىاف دًَبُدٌَ زَنُٕ يُطٍَُ ُٓوَزا ُٓو بُضْاَُيُ 
ُْْىغطاوَ, بُآلّ يُاليُٕ بُنط غسقًُوَ ثًازَزَنطٍَ, زواٍ ُٓوٍَ بؤٍ زَضنُوتىوَ, نُ 

تُوَيًُنإ بؤ ضَػنُتٌ عُضَبٌ غىُْ بُدًَسيًٌََ, بُ ًٓٓطًًع زواٍ ضؤيؿين يُ ًَٓطام نًَُُٓ ُْ
زَضؾُت زَزاتُ نىضز يُطُأل نًٍَُُٓ  1تًَطُيؿتين نىضز ثًازَنطزٌْ بُضْاٍَُ بُنط غسقٌ

 ُٓتين زيهٍُ زَوَيُتٌ ًَٓطاقٌ ببُٓ ٖاوبُف. 
ضظطاضبىوٕ يُ نًَؿٍُ ٓاؾىضيُنإ يُ ناضٍ ثًَؿًٍُٓ بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزيُ,  -3

ْهُ ٓاؾىضيُنإ بُ ٖؤٍ ُٓو خعَُتُياُْوَ غُضنىتهطزٌْ بعاظٌ نىضزٍ ثؿتطريٍ ًٓٓطًع ضى
بىوٕ َاوَيُنٌ ظؤضَ يُ الٍ ًٓٓطًًع نًَُُٓيُنٌ ضيَعيًَطرياوٕ, يُ غايٍُ ًٓٓطًًع يُ خؤبايٌ 
بىوٌْ ُٓوإ طُيؿتُ ضازَيُى بؤ زاَُظضاْسٌْ قُواضٍَ ُْتُوَيٌ خؤيإ زاواٍ َُٖىو 

ض بهُٕ,, َُُٓف بُ ٖؤٍ ثؿتطريٍ ًٓٓطًًع يُ غُضنىتهطزٌْ بعاظٌ ُْتُوَيٌ ْاوضُناٌْ بانى
نىضز, ُٓو قُْاعُتٍُ يُالزضوغت نطزبىوٕ, نُ يُ ضووٍ شيطٍْ َُعُٓوَيٌ باؾرتٕ يُ نىضزْ 
طىجناوٕ بؤ زَغتططتٔ بُ غُض َُٖىو ًَٓطام, يُ ًََصَ ُٓو خؤبُظيططتٍُٓ ٓاؾىضيُنإ واٍ يُ 

                                                 

بُنط غسقٌ: يُنًَو بىوَ يُ غُضنطزَناٌْ غىثاٍ ًَٓطاقٌ, يُ غًًُناٌْ غُزٍَ ضابطزوو, ضؤَيٌ طُوضٍَ يُ - 1
ضِاغيت ْ بعاظٌ ًٖعَناٌْ ؾًعُ يُ ْاو1933َغُضنىتهطزٌْ بعوتُٓوٍَ ٓاؾىضيًُنإ يُ مسًَأل طًَطِا, يُ غاَيٌ 

, يُنُّ نؤزَتاٍ غُضباظٍ يُ ًََصووٍ ًَٓطاقٌ ٖاوضُضخسا زشٍ سهىَُتٌ ياغشن ٖامشٌ 1936ًَٓطام يُ غاَيٌ 
 َُيًساضٍ ْاغًىْايًػيت عُضَبٌ نطز. و. 



 281 

َضؾُتًَهسا بطُضِئَ بؤ يًَساٌْ ٓاؾىضيُنإ, نىضز يُو باوَضَِزإ ٓاشاوٍَ نىضز نطزووَ بُ زواٍ ز
يُ "مسًٌَ" زَضؾُتٌ ضَخػاْسووَ بؤ تٌََُ نطزًْإ, بؤيُ يُ  1933ٓاؾىضيُنإ يُ غاَيٌ 

دًاتٌ َُٖىو نىضز بُنط غسقٌ ُٓو ناضٍَ نطزووَ, بُو ثُضٍِ ضَقًُوَ ٓاشاوَنُياٌْ غُضنىت 
ٌ بىوٌْ بؤ ُٖتا ُٖتايُ ؾهاْسٕ, بَُُف يُنُّ ُْٖطاوٍ بُٓضَِتٌ يُ نطزْ ُٖيبُتٌ يُ خؤباي

 بُضْاٍَُ بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضز دًَبُدٌَ نطز.
ؾًعٌ يُ ًَٓطام يُ قؤضغهطزٌْ )غىُْ(وَ غُضضاوٍَ  –غىوزوَضططتٔ يُ ْانؤنٌ غىٌْ  -4

ضز, َُُٓ يُنُّ ططتىوَ يُ غُض سًػابٌ ظؤضيٍُٓ ؾًعُ يُو وآلتُْ يُ بُضشوَْسٍ نًؿٍُ نى
ُْٖطاوٍ بُضْاٍَُ ُْتُوَخىاظاٌْ نىضز بىوَ, بُ ُْٓكُغُت بعاظٌ ُْتُوَخىاظاٌْ نىضز 
َُٖىو ناضبُزَغتْ ناضَُْساٌْ خؤٍ ٖاْساوَ ثؿتطريٍ يُ غىُْنإ بهُْٕ زؤغتايُتٌ 
تُواويإ بؤ ضابطُيٓٔ ُٖتا ُٖعنُُْ بهُُْ غُض ظؤضيٍُٓ ؾًعُ, اليُْططاٌْ بعاظٌ ُْتُوَيٌ 

ؾًعُ(ْ ٓاَيؤظبىوٌْ بُ زَضؾُت زَظأْ, ٓاشاوٍَ ٖؤظَناٌْ  –ز وضووشاْسٌْ ْانؤنٌ )غىُْ نىض
ؾًعُ يُ ؾىضِاتٌ ْاوَضِاغت زَضؾُتٌ ظيَطئ بىوَ بؤ نىضز ُٖتا غىوز يُو زَضؾُتُ وَضبططٕ يُ 
ثًَٓاو بُشَوَْسيُناٌْ نىضز, بُنط غسقٌ زاواٍ نطز زَغت نطاوَ بًَت يُ غُضنىتهطزٌْ ُٓو 

وَيُ, بُآلّ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ َُبُغيت بُنط غسقٌ تًَطُيؿتبىو ُٓو زَغُآلتٍُ ثًَُٓزا ٓاشا
بؤ غُضنىتهطزٌْ ضاثُضِيين ؾًعُ, ُٓويـ ُٖضَؾٍُ نطز بُ زَغت يُ ناضنًَؿاُْوَ, بُآلّ 
سهىَُت بُ ثًُ بُضظنطزُْوٍَ يُ غىثا ضاظٍ نطز, يُطُأل ُٓوَزا بُنط غسقٌ ُٓو خىاغتٍُ يُ 

ؾًعُ بؤ ُْٖاتُزٍ. ٓاَيؤظبىوٌْ باضزؤرْ َُٖيػىنُوتٌ بُنط غسقٌ  -ْانؤنٌ غىُْ وضوشاْسٌْ
 يُ ؾىضاتٌ ْاوَضِاغت, ثًَطٍُ ُٓوٍ يُ سهىَُت بُ تايبُت يُ غىثا بُضظنطزَوَ.

ضووزاوٍ ؾُيُغتشنْ ُٓو زَضؾُتٌ غىضيا ُٖغيت ُْتُوايُتٌ عُضَبٌ ثُضَثًَسا, َُُٓف  -5
عاظٌ ُْتُوايُتٌ نىضز, ًَٓػتا اليُْططاٌْ بعاظٌ ُْتُوَيٌ بىوَ غُضضاوٍَ َُتطغٌ بؤ غُض ب

نىضز يُ زَضؾُتًَو زَطُضِئَ ُْتُوَخىاظاٌْ عُضَب يُ ْاو ًَٓطام الواظ بٌَْ يُو زَضؾُتُزا خؤ 
ضظطاض بهُٕ. وَنى بُزَضزَنُوٍَ ٓاضَظووٍ َُيًو ؾُيػُأل بؤ ضظطاضبىوٕ يُ سهىَُتٌ ياغشن 

َضَِخػًيَنَ. ُٖض بؤيُ بُنط غسقٌ, ياغشن ٖامشٌ يُ زَغُآلت ٖامشٌ ُٓو زَضؾُتُ بؤ ُٓوإ ز
البطزْ زَغيت بُ غُض زَغُآلتسا ططت, نىضز ثًًَإ وايُ سهىَُتٌ ًَٓػتا سهىَُتٌ عُضَبٌ 
ًُْ, بؤيُ ثؿتطريٍ بُنط غسقًإ نطزْ بُ بؤضىوٌْ ُٓوإ غُضنطزَيُنٌ طُوضَيُو ظؤض يُ 

نىضز واٍ زازًََْٔ, نُ ُٓضنٌ سهىَُتٌ ًَٓػتاٍ بُضشوَْسيُناٌْ نىضزٍ بُ زَغت ًَٖٓاوَ, 
ًَٓطام زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتًَهٌ ًَٓطاقًُ يُ غُض بُٓضَِتٌ ًْؿتًُاٌْ ًَٓطاقٌ يُ دًاتٌ 
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ُْتُوايُتٌ عُضَبٌ, يُ ناضَ ثًَؿًُٓناٌْ سهىَُتٌ ًَٓطاقًُ َاؿن َُٖىو نًَُُٓنإ بُ 
 تايبُت نىضز بسات. 

تاظَ بًَتْ ًََصووٍ بُنط غسقًـ بُوَ ْاغطاوَ  ُٓطُض ُٓوَ بُضْاٍَُ سهىَُتٌ -6
بُضاْبُض نًَُُٓنإ زَيطَِقُ, زَبٌَ ًَُُٓ َُٖيىيَػتُإ ضووٕ بهُيُٓوَ بؤ ثؿتطريٍ يُ 
نًَُُٓناٌْ ٓاؾىضٍْ نًسإْ يُظيسٍْ دىيُنُ يُ َىغأل يُ سهىَُتٌ تاظَ, نًَُُٓنإ يُو 

زاوَنإ يُ بُض ُٓوَ ُْبىوَ نىضزيَهٌ باوَضَِزإ َاََُيٍُ ضابطزووٍ بُنط غسقٌ يُطُأل ضوو
ُْؾاّْ زضِْسَيُ, بَُيهى غًاغُتًَهٌ ُْخؿُ بؤ زاضيَصضاوَْ ٓاَاجنُناٌْ بُزيًٗٓاوَ, ُْى وَنى 
ُٓوٍَ بُنط غسقٌ ثًاويَهٌ خطاخ بًَت نُ ًٓٓطًع ويَٓاٍ زَنات, ُٖتا ُْٖسيَهٌ نُّ يُو 

ُغاغاُْ, بُ بؤضىوٌْ ُٓوإ بُ ؾُضَاٌْ نًَُٓاُْ ثًًَإ وايُ بُنط غسقٌ بُضثطغًاض ًُْ يُو ق
ضاغتُوخؤٍ سًهُُت غًًَُإ غاظنطا بىو, نُ ُٓونات وَظيطٍ ْاوخؤ بىوَْ بُ زَغيت خؤٍ 
ُْٖسٍَ يُ ٓاؾىضيُناٌْ نىؾتىوَ, واٍ زازًََْٔ طىايُ )غري ؾطاًْػٌ َُٖؿطيؼ( ُٖوَيًساوَ 

ٍ غُضؾاٌْ بُضيتاًْا ٓاَيؤظ بًَتْ ضؤَيٌ وَظيط بؿاضيَتُوَ يُ قُغاغاٍُْ مسًأَل بؤ ُٓوٍَ ناض
نؤََُيٍُ طُالٕ بًًََٗٓتُ ُٓو باوَضٍَِ زَوَيُتٌ ًَٓطام ؾًاو ًُْ بؤ غُضبُخؤيٌْ ثُغٓسنطزٌْ 
وَنى ُْٓساٌَ بُضثطغًاض يُو ضيَهدطاوَ دًٗاًُْ. يُ ضونُؾا سًهُُت غًًَُإ ًٓساٍُْ ُٓو 

ًُْنإ بُضزايُوَ, وا ويَٓا نطا نُ قُغاغاُْ ٓابطِؤبُضٍَ نطزْ ؾطًََػهٌ تًُػاسٌ بؤ قىضبا
بُنط غسقٌ تاواْباضٍ يُنَُُ, بؤيُ يُو ناتُوَ ًٓٓطًعٍ ُٖوَيًساوَ ويَُٓيُنٌ ْازضوغت بساتُ 

 بُنط غسقٌ.  
يُ ضاغتًسا ٓاؾىضيُنإ بُ ضؤيؿتين سًهُُت غًًَُإ زَيططإ ْشن, َُٖإ ُٓو ُٖغتُ  -7

بؤتُ ُٓؾػاُْو تًَو ْاؾهٌَ, ٓاؾىضيُنإ زََئًَ: يُو ناتُ الٍ نىضز ُٖيُ, بُوَ ًَٖعٍ ٓاؾىضٍ 
سًهُُت غًًَُإ عُضَب ًُْ, بَُيهى تىضنُاُْو زايهٌ يُ بُٓضَِتسا ضُضنُغٌ بىوَ, طىايُ 
سًعبٌ بطايُتٌْ سًعبٌ وَسسٍَ واظَيًَٗٓاوَْ ؾاضَظا ُْبىوَ بُ وضزَناضيُناٌْ غًاغًُتٌ 

ُنٌ ًْؿتًُاٌْ ُْبىوَ, بَُيهى ًَٓطاقًُنٌ ًَٓطاقٌ يُ بُغسا, يُطُأل ُٓو زَيطَقًٍُ عُضَبً
 ًْؿتًُاٌْ بىوَ.

يُبُض ُٓو ٖؤياُْيُ نًَُُٓنإ ثًَؿىاظٍ يُ سهىَُتٌ تاظَ زَنُٕ, يُو باوَضَِزإ  -8
سهىَُتًَهٌ عُضَبٌ ًُْْ يُ بُٓضَِتُوَ ُْتُوٍَ عُضَب وَنى ؾىْاغٌ زَوَيُتٌ ًَٓطاقٌ 

ًُاٌْ ًَٓطاقٌ زازَظضييَنَ, نُ بُضاْبُض نًَُُٓنإ بُ ْاًًٌَََْٖ يُ دًاتٌ ُٓوَ زَوَيُتًَهٌ ًْؿت
ويصزإ بًَت. نًَُُٓنإ يُو باوَضَِزإ بريٍ ُْتُوَيٌ عُضَبٌ وا بُ ظووٍ يُ ْاوْاضٌَ, بُآلّ 
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باوَضِيإ وايُ سهىَُتٌ تاظٍَ ًَٓطاقٌ بًَُٖعَو زَتىاٌْ ؾىيَُٓواضَ خطاثُناٌْ ُٓو بريَ 
 ًُٓنإ.ًًٌَََُْْٖ بُويصزإ بًَت بؤ نَُ

ُٓو قُْاعُتُ يُ ْاو نًَُُٓنإ ُٖيُ, نُ سهىَُتٌ ًَٓػتا ضووخػاضٍ عُضَبٌ ثًَىَ ًُْ, 
ضىْهُ ظؤضبٍُ غُضنطزَناٌْ عُضَب ْشن, يُ ضاغتًسا سهىَُتٌ تاظَ ثًَطٍُ ثًاوَ ْاوزاضَناٌْ 
 َىغًٌَ يُ ثاضتٌ بطايُتٌْ ثاضتٌ ًْؿتًُاٌْ ًَُْٖؿت, نُ ظاًْإ دًٌَُ َُزؾُعٌ ثًَطُيٍُ

 واٍ ًُْ, ُٓو ْاوزاضاُْ بٌَ ٓريازَ َاُْوَ غُيطٍ ضووزاوَناًْإ زَنطز.
تهايُ ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُ غُضَوَ ٖاتىوَ, َُٖيبػُْطًَٓطٍَ, ُٓوَ يُ بُٓضَِتُوَ تًَطِواْشنْ -9

غُضجنُناٌْ خؤَُ يُ ضيَطٍُ وتىيَصَنامن يُطُأل خَُيهٌ َىغألْ ُٓو يًَساواْاٍُْ بُ غُضثًٌَ يُ 
بُضيتاًُْناٌْ ًْؿتُدٌَ ْاوضُنُ طىيَِ يٌَ بىوَ, ظَػنُتُ بُو غاناضيٍُ ُٖيُ بطِواٍ  ُٓؾػُضَ

ثٌَ بهُئ, طىَإ يُوَزا ًُْ نُ ُٓو ضيَطُيٍُ يُ طًَطِاُْوٍَ ضووزاوَنإْ بُ ضيَطٍُ ْاؾعىضٍ 
 بُ زَغتِ طُيؿتىوَ ظؤض غازَيُ, بُآلّ ُٓو قُْاعُتُّ ُٖيُ بُ طؿيت ظاًْاضيُنإ زضوغسن.

بَُيطُ ُٖيُ يُ غُض برييَهٌ ُْخؿُ بؤنًَؿطاو بؤ نؤزَتاْ ُٓو دىالُْوٍَ ثؿتطريٍ  -10
زَنات, ُْتُوَخىاظاٌْ نىضز زََئًَ: ُٓواٍُْ ُْخؿُنُ بُ غُضنُوتىويٌ دًَبُدٌَ زَنُٕ بطيتشن 
يُ: بُنط غسقٌ, ُٓػنُز تؤؾًل "َىتُغُضيؿٌ ُٖويًَط"ْ عىَُض ُْظٌَ "َىتُغُضيؿٌ 

 َىغأل".
نىْػىَيٌ َىغأل ٓاطازاضٍ نطزّ, نُ ثًَؿرت عىَُض ُْظٌَ يُ نىْػىَيًُ  بُآلّ -11

غُضزاٌْ نطزووَو ًْطُضاٌْ خؤٍ زَضبطِيىَ بُوٍَ يُ ًَٓطام غىثا سهىَُتٌ زاَُظضاْسووَ, 
بُآلّ ُٓطُض ُٓو ثطِوثاطُْساٍُْ ُْتُوَخىاظاٌْ نىضز بُدسٍ وَضبططئ, بُوٍَ عىَُض ُْظٌَ 

اٌْ نؤزَتا, ُٓوَ غُضزاٌْ عىَُض ُْظٌَ زَبًَتُ دًَطٍُ طؿتىطؤ. بؤ يُنًَهُ يُ ُْخؿُزاضيَصَض
ُٓوَ بىوَ بعاٌَْ َُٖيىيَػيت سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ غُض بُنط غسقٌ خطاخ بىوَ, ثًًَإ وايُ 
ثًاويَهٌ    بًَػُضَوبُضَو زَيطَِقُ, بؤيُ ويػتىيُتٌ بُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بًٌََ اليُْططاٌْ 

 غسقًـ ضاظٍ ْشن. سهىَُتٌ تاظَ يُ بُنط
بُو بؤُْيُوَ ناضَُْساٌْ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ َىغأل دًاواظ يُ سهىَُتٌ  -12

بُضيتاٌْ بري زَنُُْوَ, يُو باوَضَِزإ زَيطَقٌ سًهُُت غًًَُإ يُو نَُرت ًُْ, ُٓو بُضثطغًاضَ 
يُو باضَيُوَ  يُ ظؤضبٍُ ُٓو ضيىؾىيَُٓ تىْساٍُْ زشٍ ٓاؾىضيُنإ طرياوَتُ بُض, بُآلّ َُْتىاٌْ

 يُ َُٖيىيَػيت نىْػىَيًُ زَيًٓا ببِ.
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سُظزَنُّ يًَطَزا زَيًٓاتإ بهَُُوَ, نُ ًَٓػتا ٓاؾىضيًُنإ يُ وباوَضَِزإ يُ ْاوضُ  -13
ؾاخاويُنإ يإ زَؾتايًُناٌْ نىضزغتإ بًَت بُنط غسقٌ غىوضَ يُ غُض يُناليًهطزُْوٍَ 

ٓاؾىضٍ يُ َىغأل يُو باوَضَِزإ ساَيُتًَهٌ ًْؿتُدًَهطزٌْ ٓاؾىضيُنإ, ثًاوَاقىآلٌْ 
ْآاضاٌَ بُ ٖؤٍ وَضططتين زَغُآلتٌ بُنط غسقٌ ًْطُضاٌْ يُ ْاو ٓاؾىضيُناٌْ ْاوضُ 
زووضَنإ زضوغت زَبٌَ, بُآلّ ُٖوَيٌ ُٓو ثًاوَاقىآلُْ ُٓطُض بًَتُزٍ وضز وضزَ َُتطغًُناًْإ 

 نُّ زَنُُْوَ.
وخاُْ, غُضزاٌْ بُضثطغاٌْ سهىَُتٌ ْىٍَ بؤ الٍ يُظيسٍ يُ ططتى 125ٓاظازنطزٌْ  -14

دايًٍُ دىيُنإ زَبًَتُ ٖؤناض بؤ َُٖيىيَػيت باؾٌ نًَُُٓنإ يُ َُٖبُض سهىَُتٌ تاظَ, 
بُآلّ ثؤيًؼْ ؾُضَاْبُضَ ًٓساضيُ طُجنُناٌْ عُضَب يُ َىغأل يُ ضَُْٖسَناٌْ ُٓو طؤضِاُْ 

ثٌ ُٓوإ بُضاْبُض نًَُُٓ ْاعُضَبُنإ زيَتُ ْاظأْ, نُ يُ زَغُآلتْ بُضزَواٌَ َاََُيٍُ خطا
زٍ, بُآلّ ُٓو نًَُٓاُْ يُو قُْاعُتُزإ, نُ ُٓو غًاغُتُ بُضاْبُض ُٓوإ خطاثُ, بُآلّ زواٍ 

 ُٓوٍَ سهىَُت زَغُآلتٌ زَطاتُ َُٖىو وآلت ْاًَيَنَ. 
 

 ٓايض, بٌ, ٖطبطت, ؾُضَاْسٍَ ططوثٌ ؾطؤنُ

 1946ٍ تؿطيين زووٌََ 9يُ
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 ةْدي نوزدء ئةَيُاْياي ْاشي  ثةيو
 يكي ئَيسام  –زاثؤزتي ٖةواَيطسي بةزيتاْي 

 1939/ 27/5ٖةفتةي نؤتايي ية 
بُ ثؿتبُغسن بُو ظاًْاضياٍُْ يُ غُضضاوٍَ باوَضِثًَهطاوَوَ ثًَُإ طُيؿتىوَ, دؤضيَو يُ 

ُٕ باضططشٍ  يُ غُض باضزؤخٌ غًًَُاٌْْ بعوتُٓوٍَ زؤغتاٌْ ًٓٓطًًع ُٖيُ, نُ يُالي
ُْٓساَاٌْ ثاضتٌ ْاظٍ نُ يُ ؾاض ضاوزيَطٍ زَنطئَ, ُٖض بؤ ٓاطازاضيتإ ًٓرباًِٖ ُٓػنُز 
)يُنًَهُ يُ ضاالنىاْاٌْ غًًَُاٌْ(ْ ضََعٍ ْاويَوْ َىتُغُضيؿٌ ؾاضْ قاعنكاٌَ ضَُضَُاأل 

 ثُيىَْسٍ ثتُويإ بُ ؾايكٌ تاثؤٍ اليُْططٍ ثاضتٌ ْاظيُوَ ُٖيُ.
اوَتُ ؾًَذ يُتًؿٌ نىضٍِ يُ بُغسا غُضزاٌْ بهاتْ نىضَِناٌْ ؾًَذ َُػنىز ُٖواَيٌ ز -5

زيهٍُ ؾًَذ ضَٓىفْ بابُعُيٌ تاضِازَيُى خُضيهٌ ؾًًََٔ ُٖتا يُ بُغسا ناض بؤ ثاضتٌ ْاظٍ 
بهُٕ, ؾًَذ َُػنىز يُ بُض يُنُزاضُْبىوٌْ ؾهؤٍ خاُْوازَنُيإ زاواٍ يُ ؾًَذ يُتًؿٌ نىضٍِ 

  نطزووَ نُؽ بُو ضاغتًُ ُْظاٌْ.
بُ ثًٌَ غُضضاوٍَ باوَضِثًَهطاو ؾًَذ نُضيِ يُ )عُوزاآلٕ(ْ ؾًَذ سًػاَُزيين  -6

ُْقؿبُْسٍ بؤ بُضشوَْسٍ غُضباظطٍُ َُٓيُاٌْ يُ ْاو نىضز ناضزَنُٕ, نُضيِ نُالضٍ داؾًـ بؤ 
 بُضشَوَْسٍ غُضباظطٍُ َُٓيُاٌْ ناضزَنات. 

طتىوَْ طُيؿتؤتُ غًًَُاٌْ, ؾُضز عَُاضَ يُ َىغأل َىَيُتٌ وَضط 1939ٍ 5ٍ 20يُ  -7
ؾًَذ قازضٍ سُؾًس خىاًَْهٌ ٓاَازَنطزوَ, غُضَضِاٍ ؾُضز عَُاضَ يُ نىضزإ ؾىٓاز عاضف 
)نىضَِ خىؾهٌ َادًس َػتُؾا(ْ ؾًَذ َُػنىز ؾًَذ غُالّْ ُٓؾػُض ؾًَذ َاضؿن ؾًَذ غُضيبْ 

ضٍ زيهٍُ ؾًَذ غُالسٌ ؾًَذ َىسَُُزْ ضُْس نُغٌ زيهُ ٓاَازٍَ بىوٕ, بُآلّ وضزَنا
 غُضزاٌْ ؾُضَز عَُاضَ ٓاطازاض ًُْ. 

يُو غٌَ ُٖؾتٍُ زوايٌ ثؤيًػٌ ًَْٗين ضاالنٌ طُوضٍَ ُٓجناّ زاوَ, ضُْس ضؤشيَو ثًَـ  -8
 1939ٍ 5ٍ 28ًَٓػتا َىسَُُز عُيٌ غُضزاٌْ بًاضَو تُويًٍََُ نطزووَ, زوايٌ يُ 

ٌ )عُبابُيًٌ(ْ غُضؤنُناٌْ داف طُضِاوَتُوَ بؤ َُٖيُظُ. بُثًٌَ ظاًْاضيُناٌْ َٔ ؾًَدُناْ
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زَيدؤؾٌ خؤيإ بُ طُيؿتين ُٓؾػُضٍ ًَٖعٍ ٓامساٌْ بُضيتاٌْ بؤ خىضَاأل زَضبطِيىَ, بُ زيسٍ 
ُٓو ؾًَداُْ طُيؿتين ُٓو ُٓؾػُضاُْ بَُيطٍُ بايُخساٌْ ظياتطٍ ًٓٓطًًعَ بُ ناضوباضٍ ًَٓطام. 

بطِواٍ وايُ عُضَب خًاُْتهاضَو نىضز ُٖوضَٖا ُٓوإ زَيدؤؾٔ نُ ًٓٓطًًع )بُ بؤضىوٌْ ُٓوإ( 
 دًٌَ َتُاُْيُ. 

 
 ( بصاظي نةتةوايةتي كوزد237ذمازة  )

بُ ثًٌَ ُٓو ضاثؤضتاٍُْ بُ زَغتُإ طُيؿتىوَ, ؾًَذ دُالٍ يُ ْاوضٍُ ُٓظَطِ ضاوٍ بُ 
ٓاغا ْىيَُٓضٍ  سادٌ غُيًِ ٓاغا نُوتىوَ, بُآلّ ُٓو ضاوثًَهُوتُٓ بُ ٖؤٍ  آلَُٖعَ عُبسوَي

َتُاُْيٌ ًَْىاًْإ بُضٌَُٖ ُْبىوَ, ُٖضوَٖا عىمسإ ٓاغا ْىيَُٓضٍ غُيًٌُ بابُنطاغاو  بٌَ
عُباغٌ َُػنىز ٓاغا يُ غُضؤنُناٌْ ثؿسَض طُيؿتُٓ غًًَُاٌْ, َُُٓ بؤ َُبُغيت 
ٓاطازاضبىوٕ يُ بؤضىوٌْ ؾًَدُناٌْ غًًَُاٌْ يُ غُض َُٖيىيَػيت سهىَُت بىوَ, بُآلّ بُ ٖؤٍ 

 طُضِاُْوَ ثؿسَض. 24/5/1939اٌْ ثؿسَض يُطُأل ؾًَدُناٌْ غًًَُاٌْ يُ دًاواظٍ ؾًَدُن
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  26/4/1939ي 138ذَازةي بسوضهةي 
زاثؤزتي ضًَيُاْي ية ٖةواَيطسيةتي بةزيتاْي، ٖةفتةي  نؤتايي 

26/4/1939 
 "بصوتٓةوةي ْةتةوايةتي نوزدي"

اضزوياُْ بؤ نؤََُيٍُ نىضزٍ يُ بُ ثًٌَ ضاثؤضتٌ باوَضِثًَهطاو, نُ بُزَغتُإ طُيؿتىوَْ ْ
غًًَُاٌْ بؤ ضاويَص يُطُأل ؾًَذ َُػنىز, ؾًَذ ُٓػنُزٍ ضَؾازٍ بُ َُبُغيت ُْخؿٍُ 
ضظطاضنطزٌْ نىضزغتإ بؤ بُغسا ْاضزووَ, زوو بؤضىوٕ ُٖيُ يُ غُض ضؤًُْتٌ َاََُيُ يُطُأل 

ضًَٖٓاٌْ ضُنًإ ثٌَ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ:  نؤََُيٍُ يُنُّ, ؾًَذ دُالٍْ ؾًَذ يُتًـ, نُ بُنا
ضانُ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ َاؾُناٌْ نىضز, بُآلّ نؤََُيٍُ زووَّ ثًًَإ ضانُ يُ ضيَطٍُ 
زيبًؤَاغًُوَ َاؾُناٌْ نىضز بُ زَغت بًَٗٓٔ, ُّٓ نؤََُيُيٍُ زوايٌ برييإ يُ ْاضزٌْ وَؾس 

 ام ؾيتَ بهُٕ.نطزؤتُوَ  بؤ ُٓوٍَ ضاوٍ بُ باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ بهُوٍَْ بؤ ضظطاضنطزٌْ ًَٓط
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FO. 370/671 

 
 10/4/1939بةغي ئَيسام  –زاثؤزتي ٖةواَيطسي بةزيتاْي 

 ئيدازةي ضًَيُاْي 
َىتُغُضيؿٌ ًَٓػتاٍ غًًَُاٌْ ثًَطُيُنٌ دَُاوَضٍ طُوضٍَ ُٖيُ, َُال غازقٌ قاظٍ 

ًؼ بُوٍَ غًًَُاٌْ بُ ثانٌْ بًَاليٌُْ ْاغطاوَ, ًٖض بَُيطُيُنًـ ًُْ يُ غُض بُضِيَىَبُضٍ ثؤي
خىيَٓطِيَصبًَت, بؤيُ ًَٓػتا بُ بُضاوضز يُطُأل غُضزٌََ )ضؤشاٌْ َىتُغُضيؿٌ ثًَؿىو( 

 ُْٓساظَيُى يُ ٓؤقطَيٌ يُ ؾاض ُٖيُ.
يُ ثؤيًؼْ ناضبُزَغتاٌْ   90/0نؤََُيُيُنٌ ُْتُوَيٌ نىضز ُٖيُ, نُ ْعيهٍُ  

ُْ ُٖيُ بؤ بُزَغًَٗٓاٌْ سهىَُتْ غىثإ يُ يًىاٍ غًًَُاٌْ, باوَضِيإ بُ ضيَطٍُ ٓاؾتًا
 ٓاَاجنٌ ُْتُوايُتٌ, بُآلّ نؤََُيُ ظؤض زَيًٓا ًُْ يُ بُزيٗاتين ٓاَاجنُناٌْ: 

بُ ثًٌَ غُضضاوٍَ باوَضِثًَهطاو نىضَِنٍُ نىيَدا َُدًسٍ ؾاْؿشن )بُ طىَامن ؾاْؿشن  -2
ض بًَت.و(, غهاآلٍ يُ زازطاٍ غًًَُاٌْ يُ زشٍ باف ضاوَف )عُضيؿٌ ثؤيًؼ(ْ قؤًَػُ

)تؤؾًكُ ضَف(ْ زنتؤض َايًو بُضِيىَبُضٍ ثؤيًػٌ غًًَُاٌْ تؤَاض نطزووَ يُ ضيَطٍُ زَضظٍ 
شَٖطاويُوَ بُؾساضيإ يُ تاواٌْ نىؾتين باونٌ نطزبٌَ, ُٖضوَٖا يُ ضاثؤضتُنُزا ٖاتىوَ, نُ 
 نىضَِنٍُ نىيَدا َُدًسْ خًَعاُْنٍُ بؤ بًًٓين ضَؾًس طُيٌ طُيالٌْ ضىوُْتُ بُغسا ُٖتا ضاو

 بُ َُغُيٍُ نىؾتين نىيَدا َُدًسزا غؿًًََٓتُوَْ ُٓو َُغُيُيُ يُ بري ُْنطٍَ.
خعَُناٌْ سَُُ ضَؾًسخاٌْ باُْ يُواُْ سَُُزًَُٓين بطاٍْ َُدًسخاٌْ نىضٍِ يُ  -3

 )وايٓا(  غهاآليإ يُ غُض سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ تؤَاضنطزووَْ سهىَُتًإ تاواْباض نطزووَ بُ: 
َؾًسخإ بُ شياًَْهٌ ٓاغايٌْ ٓؤقطَيٌ زَشيا يُاليُٕ سهىَُتٌ يُو ناتٍُ سَُُ ض -أ

 ًَٓطاقًُوَ طرياوَ.
نُؽ يُ ْعيهُناٌْ سَُُ ضَؾًسخإ بُ ظوَيِ طرياوْٕ ثؤيًؼ يُ )وايٓا( ناضٍ  25  -ب

 ْاياغايٌ يُ زشٍ ُٓجناّ زاوَ.
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 يُسًا خإْ سَُُخإ  ُٖضزوو غُضؤنٌ طىَيباخٌ طُيؿتُٓ غًًَُاٌْ, نُ ثًَؿرت -4
يُطُأل ُْٖسٍَ يُ زَغت بُ غُضنطاواٌْ طىَيباخٌ يُاليُٕ ثؤيًػُوَ طريابىوْٕ زووضخطاوبىُْوَ 
بؤ نؿطٍ, زاوايإ يُ َىتُغُضيـ نطزووَ بًاْطًَطِيَتُوَ بؤ غًًَُاٌْ, ضىْهُ َىتُغُضيؿٌ 

 ثًَؿىو بُ بٌَ ًٖض ثاغاويَو زووضٍ خػتىوُْتُوَ.
ناض نطزووَ, زاواٍ نطزووَ ُٖضيُى يُ شُْنٍُ غُيس عُتا غهاآلٍ يُ سهىَُت تؤ -5

َُدًس يُعكىبٌ )َىتُغُضيؿٌ ثًَؿىوٍ غًًَُاٌْ(ْ غُيس عُيٌ ُٓو ظيَطٍَِ بؤ بطُضِيَُٓٓوَ, نُ 
 يُو ناتٍُ زاواٍ زَخايُتٌ نطزبىو يُبُضاْبُض َُٖيػىنُوتٌ باؾٌ ًََطزَنٍُ يًًَإ وَضططتبىو.
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FO. 370/671 
 

 َٖيصي ئامساْي ئَيسام -يتاْيبةزَيوةبةزايةتي ٖةواَيطسي بةز
 26/4/1938ٖؤبةي ضًَيُاْي 

 ( 31 – 339ذَازة )
 

 بؤ. ج. ضاليد 

بؤ ٖاوٓاُْٖطٌ ًَْىإ نؤََُيُ نىضزيُنإ ثُيسابىو,  1938ُٓو بعوتُٓوَيٍُ يُ بُٖاضٍ غاَيٌ 
ُضَب يُ زووباضَ ضاالى بؤتُوَ يُّ َاْطٍُ زوايٌ يُ بؤُْنإ ْاويإ ظؤض زًََٖٓطٍَ. َُٖيػىنُوتٌ ع

وَظاضَتُ ْىيًَُنإ ٖؤناضيَهٌ زيهٍُ ًْٗيَن ُٓو ُٖغتهطزُْيُ, نُ نىضز يُو باضَيُوَ يًٌَ 
بًَبُؾٔ, َُُٓ يُطُأل ضووزاوٍ ضَؾٌ ُٓيًىٍ وَنى خاَيًَو بُؾساضٍ نطزووَ يُ بُ ًَٖعنطزٌْ ُٖغيت 

ُوٍَ تىاْانإْ ُْتُوايُتٌ نىضز, ضاالنٌ ططوثُ نىضزيُناٌْ ًَٓػتا زَبًَتُ بُؾًَو يُ نؤنطزْ
 ضيٓىَايٌ زشٍ ُٓوٍَ نىضز ثًٌَ زََيٌَ ظوَيِْ بٌَ بُؾهطزٌْ َاؾُ ضَواناٌْ.

زاواناضٍ ُٓو تىيَصٍَ ْاو بعاظٌ ُْتُوايُتٌ يُ غًًَُاٌْ نُ ُٖغت بُ ًْطُضاٌْ زَغُآلتٌ  
عُضَبٌ زَنات بُ َاؿن ؾُضُْٖطٌْ ُٖتا خىزَىختاضٍ ْاوَغيتَ, بَُيهى زَطاتُ زاواناضٍ بؤ 

بُخؤيٌ يُ ًَٓطام. ظؤضبٍُ ناضبُزَغتاٌْ نىضزْ غُضؤنٌ ٖؤظَنإْ نُغايُتًُ ضاالنُناٌْ غُض
نىضز بُؾًَىَيُنٌ ضاالى ثؿتطريٍ بعاظٌ ُْتُوايُتٌ نىضز زَنُْٕ ٖاوغؤظٍ بؤ زَضزَبطِٕ, 
زَضُٓ ثاأل ُٓو بعاظُو بُ بُضزَواٌَ ُْٓساَاٌْ تاظَ غىيَٓسٍ ثؿتًىاٌْ بؤ زَضزَبطِٕ, 

ٌ نىضز ٓىًََسيإ وايُ بتىأْ ياُْيُنٌ ضاالىْ نطزَيٌ وَنى ياٍُْ عُضَبٌ يإ ُْتُوَخىاظاْ
 ًٓػالٌَ زاضنُظضيَٓٔ. 

بُّ زوايًُ ُٓؾػُضيَهٌ خاُْْؿشن يُ غًًَُاٌْ بُ ْاوٍ ًٓػُاعًٌ ُٖقٌ ؾاويؼ  -2
َُغُيٍُ ضُوغاوَيٌ نىضزٍ يُطُأل غهطتاضيُتٌ ضؤشُٖآلتٌ بُضيتاٌْ يُ بُغسا ًَٖٓاوَتُ 
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, بُآلّ يُ ْىغًٓطٍُ غهطتاضيُت زَضياْهطزووَْ ثًًَإ وتىوَ, نُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ طؤضٍَِ
غاأل ُٖيُو يُو  27ضيَههُوتٓٓاٍَُ ٖاوثُعناًُْتٌ يُطُأل سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بؤ َاوٍَ 

 بُضيتاًْسا ضووْازات.  –َاوَيُزا ًٖض طؤضاْهاضيُى يُ غًاغُتٌ نىضز 
اَيىيَعخاٍُْ بُضيتاٌْ بؤ طؿتىطؤ, بُآلّ ُْٖسٍَ نىضز بطِياضيساوَ وَؾس بًَٓطٍَ بؤ ب

بُضِيَىَبُضاتًُناٌْ نىضز غىوزيَو يُ ثُيىَْسٍ نطزٕ بُ ًٓٓطًعَوَ ْابًْٓٔ زَبٌَ بطُضِئَ بُ 
زواٍ ًَٖعٍ بُزيًٌ ثؿتطريٍ ًَٓطام, بُآلّ ُْٖسٍَ يُ ُْتُوَخىاظإ يُ غًًَُاٌْ واٍ بُ ثًَىيػت 

ًَٓطاٌْ زضوغت بهُٕ, ُْٖسٍَ يُ ٖاوضِيًَاٌْ زيهٍُ نىضز يُ زَبًٓٔ ثُيىَْسٍ يُطُأل سهىَُتٌ 
نُضنىى ضايإ وايُ سهىَُتٌ ًَٓػتاٍ تىضى بُ غُضؤنايُتٌ عًػُُت ًًٓٓٓؤ, نُ بُ ضَطُظ 
نىضزَ غًاغُتٌ دًاواظَ يُطُأل ُٓو غًاغُتُ غُضنىتهُضاُْيٍُ َػتُؾا نَُاٍ ثُيطَِوٍ 

وَخىاظاٌْ نىضز وا بُ ضانرت زَظأْ ثابُْس بٔ بُ يًَسَنات, بُآلّ بُؾًَىٍَ طؿيت ًَٓػتا ُْتُ
ياغاو بٌَ زَْط بْٔ ضاوزيَطٍ ضووزاوَنإ بٔ, بُ ٓاواتُوَ يُ زاٖاتىو بُضُٓجناَُناٌْ ؾُضٍِ 
طُوضَ ُٓو باضوزؤخُيإ بؤ بطَِخػتًَينَ بُ ثؿتًىاٌْ بُضيتاًْا يُ نؤياليُتٌ عُضَبإ ٓاظازبٔ, 

 يإ ُٖض ضيَطُيُنٌ زيهُ. 
ىضتٌ ُٓو ُٖوآلٍُْ يُ طؤضِيسايُ بؤ ٖاوٓاُْٖطٌ ًَٖعَ ُْتُوَخىاظَناٌْ نىضز, بُ ن -3

غطوؾتًَهٌ بُضططٍ ُٖيُو يُ ٓاناٌَ خطاثٌ َاََُيٍُ نىضزٍ ًَٓطاقُ تىوؾًإ ٖاتىوَ, عُضَب 
بُ زوشَٔ ظاْشن بُ غُضيسا ظاَيُ, ُٓطُض ظوَيٌُ عُضَب ًََُْينَ زوشَٓهاضٍْ زووبُضَنٌ 

 ؿٌَ بُ غُضياْسا. ْاوخؤيٌ باٍَ زَنًَ
( ضازَنًَؿشن, نُ يُو ضاثؤضتُزا غاؽ ُْبؤتُوَْ وا 133غُضجنتإ بؤ ضاثؤضتٌ شَاضَ ) -4

زَضزَنُوٍَ   بُؾًَو يُ نؤََُيُ نىضزيُناٌْ نُضنىى اليُْططٍ بُنط غسقشنْ يُ زَضؾُتًَو 
ًُ زَطُضِئَ زشٍ ْىوضٍ غُعًسٍ غُضؤى وَظيطاٌْ ًَٓػتا ناضبهُٕ, ُٓواٍُْ بُّ زواي

َُظبُتُيإ نطزووَ بؤ َُيًوْ يُ ناتٌ ثًَىيػت زشٍ بريؤنٍُ ثؿتطريٍ سهىَُتْ َُيًهٔ 
بؤ ًٓٓطًًع, زََيٌَ: ُْٖسٍَ يُ ُْٓساَاٌْ نؤََُيٍُ ُْتُوَيٌ نىضز بُضَُٖيػيت ُٓوَْٕ ْاياُْوٍَ 
ثُيىَْسيإ ثًًاُْوٍَ ُٖبٌَ, َُُٓ يُ ناتًَهسا ُٓو َُظبُتُ )زاواناضيُ( واشؤٍ َُٓاٍُْ 

 خىاضَوٍَ بُ غُضَوَيُ: 
 عُيعٍ قاظٍ ظازَ -3ؾًَذ ؾايكٌ ضاْاوَ,  -2غُعًس بُطٌ غاذتٌ  -1

طىايُ ُٓو َُبُتُيإ ُْْاضزووَ بؤ بُضِيَىَبُضاتًُ ضَمسًُنإ, ضىْهُ غُضنُوتىو ُْبىوٕ يُ 
ثؿتطريٍ ٖؤظَ ضاالنُناٌْ وَنى ؾىإْ َُٖاوَْسْ ؾًَذ بعييَنْ ..ُٓواٌْ زيهُ. بُ ثًٌَ ُٓو 
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اثؤضتاٍُْ بُ زَغتُإ طُيؿتىوٕ ُٖضيُى يُ ؾًَذ قازضٍ غًاَُْػىضٍْ قُضَ سىغًَْٔ ض
ُْؾتضٌ ظازَ وَنى ُٖواَيطط ناض بؤ بُنط غسقٌ زَنُٕ, نُ ُٓويـ وَنى ْىيَُٓض يُ ثُضيَُإ 

 ُٓو زايٓاوَ. 
ُٖواَيُإ بؤ ٖاتىوَ, نُ ضازيىيُ تايبُتًُنٍُ َُيًو غاظٍ بُ زوايًُ ضريؤنٌ  -5

اٌْ ْاخؤؾٌ بالونطزؤتُوَ, ضريؤنٍُ نُ زََيٌَ: ًَٖعَ ٓاظاناٌْ ًَٓطام بُّ زوايًُ وَآلٌَ وضيايًس
زَغتسضيَصيُناٌْ ُْٖسٍَ بًَطاُْيإ زاوَتُوَ. يُ باضٍَ بُضَُٖيػيت زوشَين بًاٌْ ًَٖعَناٌْ 
ًَٓطاقٌ ضاوثًَهُوتًٓإ يُطُأل ُْٖسٍَ نُغٌ ؾاخاوٍ نطزووَ, نُ بُ عُضَبٌْ بُ زوشَٓاُْ 

ُيإ زَنطز, بُآلّ زياض ًُْ ُٓو نؤََُيٍُ باْطُؾٍُ بريؤنٍُ ؾُضِيإ نطزووَ نًَٔ, نُ قػ
ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ ؾهاْسوويأْ, بُ ًَاٍُْ طُضِاُْوٍَ ُٓو ًَٖعاُْ خطاثُناضاٌْ ْا عُضَب 
بُضثُضًإ زاوُْتُوَ, بُآلّ ُّٓ داضَف بُ ثؿتطريٍ ٖاوثُعناُْنَُإ, نُ واشؤيإ يُ غُض 

 غُعس ٓاباز نطزووَ تًَهؿهإ.  ثُعناٌْ
بؤيُ دًٌَ غُضغىضَِإ ًُْ نىضز ظؤض ضيَع يُ َُيًهٌ ًَٓطام ُْططٍَ, يُ غُضَتاٍ َاْطٌ 
ٓاظاض دًَططٍ َىتُغُضيـ بؤ ُٓوٍَ ضاالنىاٌْ بعاظٌ ُْتُوَيٌ نىضزٍ بؤ زَضنُوٍَ 

َىتُغُضيؿُو  يًَهؤَيًُٓوٍَ ًَْٗين يُ َُٖىو قُظاْ ْاسًُنإ نطزووَ, زََئًَ ُٓوَ ناضٍ
 ُٓويـ يُ غُض ضيَٓىَايٌ وَظيطٍ ْاوخؤ ُٓو ناضٍَ نطزووَ. 

 
    
 
 
 



 293 

 
 

 (320زاثؤزتي ذَازة )
 27/5/1939زاثؤزتي ٖةواَيطسي بةزيتاْي بؤ ٖةفتةي نؤتايي ية 
 بصوتٓةوةي اليةْطسي ئةَيُاْياي ْاشي ية نوزدضتإ

ازةوة ية ٖاوثَيضي زاثؤزتي ذَازةنساو، دةزدةنةوَي ئةو ْاواْةي خو
 ْاوضةي ٖةَةوةْد ضووْةتة ثاأل بصوتٓةوةي اليةْطسي ئةَيُإ وةنو: 

َُٓشن ضَؾًس ٓاغاٍ )ضََُوَْس(, ؾُقٌَ َىسَُُزٍ )ضَؾُوَْس(, َُػنىز ؾُقٌَ  
)ضَؾُوَْس(, يىْؼ َُػنىز خسض )غُؾُضَوَْس(, ؾُتاح ضَظا )غُؾُضَوَْس(, ُٓؾُْسٍ خسض 

 زَضويَـ )ؾىإ(
(, ثؿتبُغسن بُ ُٖواَيٌ باوَضِثًَهطاو سَُُ 292-2وغهٍُ شَاضَ )بُ ثًٌَ ٖاوثًَضٌ بط

عُبسوضَِػنإ ٓاغاف ضَظاَُْسٍ زَضبطِيىَ ْاوٍ غطيَتُ غُض ُٓو َُظبُتُيٍُ ضَواٍُْ غُؾريٍ 
 َُٓيُاٌْ نطاوَ.

ٓاَاشَ ُٖيُ يُغُض ثؿتطريٍ غُضنطزَناٌْ ثؿسَض بؤ َُٓيُإ, ضاثؤضتُنُ زََيٌَ: 
يُو باوَضَِزإ َُٓيُاًْا زَتىاٌْ بؤ ضظطاضٍ ُٓوإ ؾتًَو بهات, بُآلّ غُضنطزَناٌْ ثؿسَضيـ 

ظؤض زَيًٓاْشن, ضىْهُ َُٓيُإ يُ نىضزغتإ ظؤض زووضَ, ٓايا يُ ٓايٓسَ زَتىاٌَْ ٖاوناضيإ بًَت 
يإ ْا, بُآلّ ُٓطُض ثؿتًىاٌْ بؤ َُٓيُإ ضاغت بٌَ ُٓوَ َُٓيُإ يُ نىضزغتإ ْعيو زَبًَتُوَ, 

غُضنطزَناٌْ ثؿسَض َاوٍَ َاْطًَهًإ زاْاوَ ُٖتا َُٖيىيَػيت ًَٓطاًْإ بؤ ضووٕ زََئًَ 
يُ ٓاغايإ زاْاوَ زاْىغإ بهُٕ يُطُأل باَيىيَعٍ  4ببًَتُوَ, ًَٓػتا يُ غُضنطزَناٌْ ثؿسَض 

َُٓيُاٌْ, ُٓواًْـ: قازض َػتُؾا بُط, ُٓػنُزٍ سادٌ )يكًَهُ يُ تايُؾٍُ َُػنىز ٓاغا(, 
َاغا )يكًَهُ يُ تايُؾٍُ ُٓػنُز ٓاغا(, ُٓطُضٍ ُٓوَ ُٖيُ سادٌ عُباغٌ غُيًِ ُٓػنُزٍ سُ

ٓاغا بضًَتُ ثاَيًإ, زَبٌَ بُ وضيايٌ َاََُيُ يُطُأل ُٓو ضاثؤضتُ بهطٍَ, ضىْهُ ْاتىاْشن يُ 
ْاوَضِؤنُنُيإ زَيًٓابشن, يُبُضُٓوٍَ ُْٖسٍَ يُو ضاثؤضتاُْ بُ َُبُغتُوَ ْىغطاوْٕ سهىَُتٌ 

 ٌ زشٍ ُٓواُْ بآلوٍ زَناتُوَ.ًَٓطاق
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 30/6/1939زاثؤزتي يةواَهطسي بةزيتاني بؤ يةفتةي كؤتايي هة 

ضاثؤضتٌ باوَضِثًَهطاوَ ُٖيُ زََيٌَ: ؾايل ْاويَو بُضثطغٌ يكٌ غًًَُاٌْ بعوتُٓوٍَ  -4
اليُْططٍ َُٓيُإ, بُ بايُخُوَ يُ خُغاضَتٌ َُٓيُإ زَضِواٌْ, يُو باوَضَِزايُ ًٓٓطًع 

 ُناليًهُضَوَ ْشن يُ غعازاٌْ اليُْططاٌْ َُٓيُإ يُ نىضزغتإ.ي
يًَسوإ: ثًَؿًٓاظ ُٖيُ بؤ غعازاٌْ تىْسٍ بعوتُٓوٍَ اليُْططاٌْ َُٓيُإ, َُُٓ زَقٌ 

ٍ ُٓو نُغاٍُْ ظؤض ضاالى بىوْٕ 5/0ثطِؤشَنُيُ: ُٓطُضٍ ظؤض ْعيو ُٖيُ يُ غُض َُٖيبصاضزٌْ 
اؽ بؤتُوَ, يُ ضيَطٍُ باَيىيَعٍ َُٓيُاًْاوَ يُ ًَٓطام زاواناضيإ تاواٌْ تًَهسَضاُْيإ بُ غُضزا غ

ْىغًىَ, ُٖتا يُبُضزَّ زازطاٍ عىضؿن زازطايٌ بهطئَْ يُ زواٍ زازطايٌ بُ خًَطايٌ يُ غًَساضَ 
بسضئَ, بطِياضَنُ يُنػُض دًَبُدٌَ بهطٍَ بؤ ُٓوٍَ زَضؾُت ُْبٌَ دَُاوَض زاواٍ ٓاظازنطزًْإ 

 بهات. 
ثؤيًػٌ تاوم َاَيٌ ؾًَذ قازضٍ   14/6/1939ضتٌ باوَضِثًَهطاو زََيٌَ: يُ ضاثؤ -6

َُخعٌَْ تُقٌَُُْ زَغت  200ضُنٌ بٌَ َؤَيُتْ  4غًاَُْػىضٍ ثؿهًٓىَ, 
 بُغُضاططتىوَ, يُو باضَيُوَ تاواٌْ ٓاضاغتُ نطاوَ.

طإ غُضزاٌْ ضاثؤضتُنُ زََيٌَ: زاضا بُطْ ؾًَذ ؾايكٌ تاَيُباٌْ يُ نؤتايٌ َاْطٌ سىظَي -7
نُضنىنًإ نطزووَ, ضُْس داض يُ َاَيٌ خؤيإ ضاوٍ بُ ُْٓساَاٌْ بعوتُٓوٍَ اليُْططاٌْ 

 َُٓيُإ نُوتىوَ.
ضاثؤضتًَهٌ زيهُ زََيٌَ: ؾًَدُناٌْ غُضطَُيى يُ نُضنىى يُ غُيس ُٓػنُزٍ خاُْقا  -8

ُػنُز ٓاَؤشطاضٍ ْعيهٔ, نُ بُوَ ْاغطاوٕ غُض بُو بعوتُٓوَيُٕ, ثًَـ ُٓوٍَ زَضضٔ غُيس ٓ
 نطزووٕ بضُٓ ثاأل بعوتُٓوٍَ اليُْططٍ َُٓيُإ.

 
 
 



 295 

 
 

 (854زاثؤزتي ذَازة )
 4/2/1928زاثؤزتي ٖةواَيطسي بةزيتاْي ية ٖةفتةي نؤتايي 

 زاثؤزتي يكي َوضأل
 بصوتٓةوةي نوزدايةتي

ًَػتا طؤضِاٌْ خًَطاو بُضضاو ضوويساوَ يُ َُٖيىيَػيت نىضز يُ بُضاْبُض ٖاوثُعناُْنإ, ٓ
غًًََُُٓوَيًُى ُٖيُ يُ بُضشوَْسٍ ًٓٓطًًع, َُُٓ يُ ناتًَهسا ُٓؾػُضَ غًاغًُناٌْ ُٖضيُى 

 يُ َىغألْ غًًَُاٌْ يُ غُض ُٓوَ ضيَههُوتىوٕ بُضَُٖيػيت ضوؽ بهُْٕ بُالٍ ًٓٓطًع زابٔ.
ز يُ ٖؤٍ ُٓو طؤضِاُْ يُ ْاناوَ يُ الٍ نىضز زَطُضِيَتُوَ بؤ ٓىًََسٍ غُضبُخؤيٌ, بُآلّ نىض

 ضوؽ زووضنُوتىوُْتُوَ, ضىْهُ ثًًَإ وايُ ضوؽ بٌَ زيٓٔ.
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 8/6/1939زاثؤزتي ٖةواَيطسي بةزيتاْي ٖةفتةي نؤتايي 
 753ذَازة 

 ئاضايػي ْاوخؤ" بصوتٓةوةي اليةْطسي ئةَيُإ ية نوزدضتإ"
بضىونُناٌْ  بُثؿتبُغسن بُ ضاثؤضتٌ باوَضِثًَهطاو بُنطيَطرياوَناٌْ َُٓيُإ يُ ْاو ُٓؾػُضَ

نُضنىى ضاالنْٔ بُوٍَ ٓاطازاضئ َُٖىو ُٖوَيٌ خؤيإ خػتؤتُ طُض, بُ زَيًٓايًُوَ 
بُزياضزَنُوٍَ ُٖوَيٌ ٖاوؾًَىَ ُٖيُ بؤ غُضباظطُيُنٌ َُؾل نطزٕ يُ غُضضٓاض, بُ ثًٌَ 
 غُضضاوَيُنٌ زيهُ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ُٖواَيُنإ دًٌَ باوَضِٕ, ُٓو ْاواٍُْ خىاضَوَ ضؤشاُْ

 غُضزاٌْ غُضباظطٍُ غُضضٓاض زَنُْٕ ُْٖسٍَ داض ُٖتا ًْىٍَ ؾُو زًَََُٓٓوَ وَنى:
تؤؾًل قُظاظ, سَُُ عُبسوضَػنإ ٓاغا, ًٓرباًِٖ ُٓػنُز )نىضَِ خاَيٌ ضََعٍ ؾُتاح      

 بُطٌ قاعنكاٌَ ضَُضَُاأل, ؾًَذ قازض سَُا ٓاغاٍ عُتاض, عًعَت بُطٌ داف(.
يإ  2ضٍ ناضطًَطٍِ ْىٍَ يُ يًىاناٌْ نُضنىىْ غًًَُاٌْ(, ُٓػنُز بُطٌ تؤؾًل )ثؿهُٓ -2

ُٖؾتُ خُضيهٌ ناضٍ ثؿهُٓضٍ بىوٕ يُ ضُْس بُضِيَىَبُضايُتًُى, طىَاٌْ تًَسا ًُْ يُطُأل  3
ضُْسئ نُغٌ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ يًىايُنإ قػُيإ نطزووَ, بؤ ظنىُْ يُنًَو يُ نُغايُتًُ 

" باْططزووَ بؤ ضاٍ خىاضزووَ, يُويَسا طؿتىطؤيإ نطزووَ, نىضزَناًْإ بُ ْاوٍ "ُٓػنُز بُط
يُو ضىاضضًَىَيُزا بُ تؤؾًل بُطًإ وتىوَ: ًٓٓطًًع بُ تًُْا بري يُ بُضشوَْسٍ ًُٓجطيايًػيت 
خؤٍ زَناتُوَ, ُٓطُض غُز غاَيٌ زيهُف يُ ًَٓطام ضنًَُٓٓوَ غًاغُتٌ بُضيتاٌْ بُ ٓاضاغتٍُ 

ز ُٖض ضووبُضووٍ ضُواغاُْوَْ ْاخؤؾٌ زَبًَتُوَ, بؤيُ تانُ بُضشوَْسٍ نىضز ْاطؤضٍَِ, نىض
دًَططَوَ بؤ نىضز ُٓوَيُ بري يُ بُضشوَْسٍ خؤيإ بهُُْوَ, ناتٌَ تؤؾًل بُط ثطغًىيُتٌ زَبٌَ 
نىضز يُّ باضوزؤخُ ضٌ بهات؟ ثًٌ وتىوَ يُ بؤٍُْ زيهُ بُضزَواّ زَبشن يُ غُض ُٓو 

 طؿتىطؤيُ.
ُوَْسٍ  وَنى ْىيَُٓض يُ ثُضيَُاٌْ ًَٓطاقٌ زاْطاوَ, وا َُٓشن ضَؾًس ٓاغاٍ  َُٖ -3

ضاوَضِوإ زَنطٍ يُ بُضشَوَْسٍ َُٓيُإ ضاالنٌ ُٖبٌَ, بُآلّ زاْاٌْ َُٓشن ضَؾًس ًْطُضاٌْ يُ 
الٍ ُٓو َُُٖوَْساٍُْ زيهُ زضوغت زَنات, نُ الٍ َُتُغُضيؿٌ نُضنىى غهاآليإ نطزبىو, 
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ٌ غُضؤنٌ وَظيطإ زايٓاوَ, نُ سىغشن ؾُوظٍ غُضؤنٌ َىتُغُضيـ زََيٌَ: ُٓو بُ ضيٓىَاي
 ُٓضناٌْ ًَٖعَ ضُنساضَنإ زاواٍ يًَهطزووَ, ضىْهُ ُٓويـ يُ بُٓضَِتُوَ َُُٖوَْسَ. 

ُّٓ ٓاغاياٍُْ خىاضَوَ غُضزاٌْ ُٓػنُز تؤؾًل بُطًإ نطزووَ وَنى: يىْؼ َُػنىز  -4
 ؾُقٌَ قازض. خسض, َؿري سَُُ غًًَُإ, عاضف ناى عُوآل, سَُُزَُٓشن

زََئًَ ؾًَذ قازض خاَيًَهٌ ُٖيُ بُ ْاوٍ )َىسَُُز َُٓشن( قىًَػُضَ يُ ًَٖعَناٌْ  -5
 ثؤيًؼ, ُٖواَيُناٌْ ثؤيًؼ زَطُيًَُْتُ ؾًَذ قازض.

ُٖواَيُإ بُ زَغت طُيؿتىوَ, ُّٓ ْاواٍُْ خىاضَوَ يُ َاَيٌ ؾًَذ قازض يُ ؾُوٍ  -6
ُط )خىيُ زضيَص(, تؤؾًل قُظاظ, ناًٌَ سُغُٕ, نؤبىوُْتُوَ. عُقًس عًَعَت ب 4/6/1939

 عُيٌ بُضتاو, )ْىغُضو غهطتًَطٍ نىْػىَيًٍُ ًَٓطاٌْ(. 
غُضزاٌْ َاَيٌ عًَعَت بُطًإ نطزووَ: وَنى ؾًَذ  3/6/1939ُّٓ ْاواٍُْ خىاضَوَ يُ 

 قازض, سُغُٕ عُيٌ بُط, )بُطعازٍَ داؿن َُٖيُظُ(, تؤؾًل قُظاظ.
و نؤبىوُْوَيُ ًَْٗين بىوَ, ُْٖسٍَ نُؽ يُوٍَ بىوٕ ُْٓساّ ُْبىوٕ ضىْهُ بابُتُناٌْ ُٓ -7

يُ نؤََُيٍُ زؤغتاٌْ َُٓيُاًْا, طؿتىطؤيإ بؤ زواٍ ًْىٍَ ؾُو زوا خػتىوَ, نُ ُٓوإ ضؤيؿسن 
 ُٓودا طؿتىطؤ زَغيت ثًَهطزوَ.

 َُال دُالٍ )خاوٌَْ زونإ( نُ ًَُٓٓساضٍ طؿيت غٓسوقٌ بُخؿشن بىوَ بؤ نؤََُيٍُ -8
 15نىضزٍ, ثًَـ َاْطًَو زواٍ وَضططتين بُخؿشن يُ َُٖىو ُْٓساَإ, يُطُأل يُنتا بُطْ 

غُؾُضٍ نطزوَ بؤ نايًػإ )ُٓو ؾىيَُٓ زياض ًُْ(, زواٍ   1939/ 15/6نُغٌ زيهُ يُ 
ضؤشيَو ضىوَ بؤ )عُوزاآلٕ(, نُ ؾًَذ ؾُتاحْ ؾًَذ سًػاَُزيين عُوزآلٕ )َُبُغت يُو 

يُ  بُ َُٖيُ يُ بطوغهٍُ ثًَؿىوزا ٖاتىوَ(. بُثًٌَ غُضضاوٍَ سًػاَُزيُٓ ًُْ, نُ 
 باوَضِثًَهطاو ؾًَذ ؾُتاح بُط يُ اليُْططاٌْ بعوتُٓوٍَ اليُْططٍ َُٓيُاُْ.

 ُّٓ ْاواٍُْ خىاضَوَ يُ ثُيىَْسٍ ثتُوزإ يُطُأل ُْٖسٍَ نُغٌ َُٖيُظُ:  -9
بُضِيَىَبُضٍ ثًَؿىوٍ َىسَُُز غُعًس قُظاظ )قاعنكاٌَ َُٖيُظُ(, عًعَت تًًذٌ)

ثًَٓذىئ(, َػتُؾا ُٓؾُْسٍ سادٌ ًٓرباًِٖ ٓاغا )ؾُضَاْبُض يُ بُضِيَىَبُضايُتٌ بُناضبُض(, 
َريظا َاضف )ناضَُْسٍ خُظيَُٓ(, ُٓػنُز عًَعَت ٓاغا )ضاوزيَطٍ ؾاضَواٌْ نُ غُؾُضٍ 

 تايبُتٌ ظؤض زَنات بؤ َُٖيُظُ(.
ُتٌ ًَٓطاٌْ ٖاٌْ بعوتُٓوٍَ اليُْططاٌْ َُٓيُإ بُ ثًٌَ يُنًَو يُو ضاثؤضتاُْ سهىَ -10

زَزات يُ ْاو نىضز, ضىْهُ وا ضاوَضِوإ زَنات ًٓٓطًًعيـ ٖاٌْ نىضز بسات يُ زشٍ ُٓو 
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ناضَ, بؤيُ ًَٓطإ زَيُوٍَ نُغايُتٌ نىضز الٍ ًٓٓطًًع ْاؾريئ بهات ُٖتا بٌَ َتُاُْيٌ يُ 
ضَبٌ ًَٓطام واظيًَبًَٗٓٔ نؤْرتؤَيًإ بهات, ًَْىإ نىضزْ ًٓٓطًًع زضوغت ُْبٌَْ نىضز بؤ عُ

 ُٖضوَنى ًَٓطإ نىضزاٌْ خؤٍ ظَبت نطزووَ.
يُ بُضِيَىَبُضايُتٌ تُْسضوغيت نُضنىى طىاغرتاوَتُوَ بؤ بُغسا, يُ  آلزنتؤض عُبسوَي -11

دًاتٌ ُٓو غُيًِ خُياتًإ زاْاوَ, نُ يُ َُغًشًًُناٌْ َىغًَُ, َُُٓ يُ ناتًَهسا ُٓوٍَ 
يُ َُٓيُاًْا خىيٓسويُتٌْ َُؾكٌ نطزووَ, بُ ضووخػاضو َُٖيػىنُوتٌ ًٓٓطًًعٍ باف زوايٌ 

 زَظاٌَْ. 
 آلضؤش يُ نىؾتين َُيًو غاظٍ يُ ناتٌ غُضزاُْنٍُ بؤ بُغسا, عُبسوَي 40زواٍ  -12

ٓاغا ضُْس داض غُضزاٌْ  )تؤؾل بُط( ْاوٍ نطزووَ, يُ ضابطزووزا ظؤض بُ نٌَُ ُٓو زواُْ 
 زا طىجناو بىوٕ. يُطُأل يُنرت
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 7/7/1939زاثؤزتي ٖةواَيطسي دوا ٖةفتةي 
 (408ذَازة )

 "بصوتٓةوةي اليةْطسي ئةَيُإ" 
-30بُ ثًٌَ ضاثؤضتٌ باوَضِثًَهطاو ًَٓػتا نؤََُيُيُى يُ بُغسا ُٖٕ بُ ْاوٍ "ثاضتٌ ْاظٍ" 

ُ يُ غًًَُاٌْ, ُٓؾػُضْ بُضثطغٌ سهىَُئ, طىايُ تؤؾًل قُظاظ ْىيَُٓضٍ ُٓو نؤََُيُي -4
زََئًَ: ؾًَذ َُػنىز يُطُأل ُٖضزوو نىضَِنٍُ ؾًَذ ضَٓىفْ بابُ عُيٌ بؤتُ ْاخؤؾًإ يُ غُض 

 ثُيىَْسيإ بُو نؤََُيُيُو يُ َاَيٌ خؤٍ زَضٍ نطزووٕ. 
يُ ناتٌ غُضزاٌْ  بؤ غًًَُاٌْ باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ زاواٍ طؿتىطؤٍ يُ تؤؾًل قُظاظْ   -2

 غُعات َاوُْتُوَ. 3بؤ  2نىْػىَيًُو  ؾًَذ قازض نطزووَ يُ
يُ َاَيٌ تؤؾًل قُظاظ نؤبىوُْوَ نطاوَ زَضباضٍَ بُنطيَططتين ظَوٍ بؤ نؤَجاًْاٍ  -3

 ًٓتايٌ يُ غًًَُاٌْ. 
عىمسإ ؾايل ثؿهُٓضٍ تاثؤ يُ بُغساْ َادًس َػتُؾا )َىتُغُضيؿٌ عَُاضَ( نُ -4

ثُيىَغت بُ خاوَْساضيُتٌ ظَوٍ يُ طىْسٍ  ًََٓػتا يُ غًًَُاًًُْ نؤبىوُْتُوَ بؤ َُغُيُيُنٌ
زَنطٍَ طىْسٍ ْىزيٌَ بٌَ. باباْعازَ(, نُ ؾًَذ يُتًـ تًًَسا ٖاوبُؾُ, زََئًَ: سَُُ  –)ْىيُتٌ 

بضهؤأل )بُضزَضَف( يُالٍ خؤيُوَ طُيؿتُ غًًَُاٌْ, ًَٓػتا يُطُأل ؾىٓاز عاضف بُ ٓىًََسٍَ 
 طؿتىطؤٕ يُطُأل ؾايل عىمسإ َاوَتُوَ. 

نؤََُيًَو ُٓؾػُضو ناضَُْسٍ َريٍ زَضنطاوٕ, ضىْهُ اليُْططٍ يُ بُنط غسقٌ  -5
زَنُٕ, ؾىٓاز عاضفْ عُقًس عًعَت ؾُتاح يُ ْاو زَضنطاؤْ, عُقًس عًَعَت بُط يُو ناتٍُ 
يُ غًًَُاٌْ بىوَ يُالٍ َىتُغُضيـ ؾهاتٌ نطزووَ بُوٍَ ثؤيًؼ بُ زواٍ زازَطُضِئَ, بُآلّ 

بُضٍ ثؤيًؼ ْهؤَيٌ نطز يُ ُٖض ضاوزيَطيُى بُ غُض عُقًس عًعَتُوَ عُيٌ غايًب بُضِيَىَ
ُٖبًَت, بُآلّ ُٓطُضٍ ُٓوَ ُٖيُ ؾايل عىمسإ عُقًس عًعَتٌ وضيانطزبًَتُوَ نُ عُيٌ غايب 

 ضاوزيَطٍ زَنات.
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ُٓػنُز تُقٌ "ناتيب عُباغٌ َُػنىز ٓاغاٍ ثؿسَضْ يُنًَهُ يُ اليُْططاٌْ  -6
ْططاٌْ َُٓيُاًْاو ًَٓطإ", بُّ زوايًُ زَعىَتٓاَُيُنٌ يُ ُٓغػُضخإ بعوتُٓوٍَ نؤََُيٍُ اليُ

ُٓؾػُضٍ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ بؤ ناضوباضٍ ٖؤظَناٌْ غُضزَؾت بُ زَغت طُيؿتىوَ, بُآلّ تُقٌ 
 3000قبىَيٌ ُْنطزَْو وتىيُتٌ ُٓطُض سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ يُطُأل نىضز ضاغت زَنات بؤضٌ 

 تُوَ بؤ تاضإ.غُضؤى ٖؤظٍ نىضزغتاٌْ زووضخػتؤ
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FO. 624/65 

p.S. N.O 451/BA/2 
 

  1942ي ْيطاْي 1بةغداد  –ئَيسام وةشازةتي ْاوخؤ 
 
 بؤ: ضري كؤزنةواهيظ 

 بؤ: بةِزَيص باَهوَيصي حلومةتي بةزيتانياي طةوزة

يُ  آلبُّ زوايًُ غٌَ طُجنٌ ؾًىعٌ نىضزّ ْاغٌ يُواُْ, يُنًَُإ سَُُ عُبسوَي -1
س ُٓػنُزٍ خاُْقا يُ نُضنىنُ, بُ ثؿتطريٍ عُقًس يًىٕ  بطياضٍ ؾىيَٓهُوتىواٌْ غُي

زَضنطزٌْ خؤٍ َُٖيىَؾاْسؤتُوَ, بُوٍَ بًاٌْ بىوَ, ثاضيَعَضيَهٌ زيهُ بُ ْاوٍ عُوٌْ يىغـ, 
نُ َىتُغُضيؿٌ نُضنىى بُ ٖاوغؤظيُتٌ تىضنُاٌْ زَيطَِم بُضاْبُض نىضز بطِياضٍ زاوَ يُّ 

. عُوٌْ يىغـ بُ َُٖيَُ ثًٌَ وايُ َٔ يُ ثؿت ٓاظازنطزًُْوَ َاْطُزا زووضٍ غاتُوَ بؤ ؾاو
بىوّ, يُ ضاغتًسا وَظيطَ نىضزَنإ يُ ثؿت َُٖيىَؾاْسُْوٍَ ُٓو بطِياضَوَبىوٕ, وَنى 
)غُؾكُيُى( بُضاْبُض َىتُغُضيؿٌ ُٖويًَط, يُ ًَْىإ ؾُوو ضؤشيَهسا زَضنُوت طرياوَنٍُ 

نُغٌ غًًَُّ طُجنًَهٌ الغاضٍ زش بُ ًٓٓطًًعَ, ظؤض  زويَينَ زَنطيَتُ سانِ يُ باؾىض, بُآلّ
 ْاوٍ يُ ضاالنًُناٌْ زش بُ ًٓٓطًًع ٖاتىوَ. 

غُباضَت بُ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ ُٓو بطياضَ بؤ نُغٌ يُنُّْ ثُيىَغت بُو بَُيًٍَُٓ  -2
زاويُتٌ بُؾساضٍ غًاغُت ُْنات, عُوٌْ يىغـ زاٌْ بُ تاواٌْ خؤيسا ْاوَ, وتىيُتٌ: 

ًَٓػتاوَ ناتٌ ُٓوَ ًُْ يُ غُض َاؾُناٌْ نىضز زاواناضٍ تًشطاز يُ سهىَُت  تًَطُيؿتِ يُ
 بهطٍَ, ضىْهُ ٓاظازٍْ غُضبُخؤيٌ يُ َُتطغًسايُ.

ٍ ٓاظاض يُ وَظاضَت غُضزاٌْ نطزّ, ثًَِ 28بُآلّ غًًَُّ نُؽ ضَؾًس عاضف يُ  -3
َ, بُآلّ يُ ضيَطٍُ ُٓو باؾرتَ ُٖض ًَٓػتا ُٖواَيٌ ثٌَ بسَّ, نُ يُطُأل ُٓوَزا َٔ بؤخؤّ َُْسيى
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ضاثؤضتاٍُْ طُيؿتؤتُ زَغتِ ظؤض ؾيت خطاثِ يُ غُض بًػتىوَ, وَآلٌَ ضَؾًس عاضف ُٓوَ 
بىوَ, نُ ُٓواُْ بُاليُوَ غُيط ًُْ, ضىْهُ يُ َٓساَيًُوَ  يُوناتٍُ ثؤيٌ ؾُؾٌَُ غُضَتايٌ 

 ُيُ زَبٌَ بُزَغت بًَت.بىوَ خؤٍ بُ ضاالنىاًَْهٌ ُْتُوَيٌ ظاًْىوَ, زََيٌَ ُْٖسٍَ َاؿن ضَوا ٖ

 ( يُ زؤغًُنُزا ًُْ(8بؤ  4)خاَيُناٌْ 
ٍ تَُىظٍ 27زََُوٍَ ُْٖسٍَ يُو يازاؾتٓاَُيُ زَضبًَِٗٓ نُ ؽ. ز ُٓزَؤْؼ يُ  -9

 ٓاَازٍَ نطزووَ. 1941
 "زَتىاْشن بعاظٌ ُْتُوَيٌ نىضز بؤ زووبُف ثؤيشن بهُئ: 

ُوَ" ثًًَإ وايُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ُْٖسٍَ يُواٍُْ "يُطُأل ُٓظَىوٌْ تاأل يُو باضَي - أ
 زَنطٍَ ؾتًَو بؤ نىضز بهات. 

ُٓو نُغإُْ نُ واقًعٌ بري زَنُُْوَ, يُو باوَضَِزإ بُضشَوَْسٍ غًاغُتٌ  - ب
ًُٓجطيايًػيت ْاطىجنٌَ يُطُأل ٓاَاجنُ ُْتُوايُتًُناٌْ نىضز, بَُيهى خعَُتٌ بُضشَوَْسٍ 

ٌْ يُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بهُئ غًاغُتًَو ُْتُوايُتٌ عُضَبٌ زَنات, ْانطٍَ ضاوَضِوا
 بططيَتُبُض بؤ ضَظاَُْسٍ نىضز ُٖغيت عُضَبٌ بىضوشييَنَ. 

يُطُأل ُٓوَزا َُٓاُْ زشَين بُضيتاٌْ ْشن, بَُيهى ٓاَازَٕ يُ شيَط ٓاآلٍ ُٖض اليًَُْو 
بُ ناضبهُٕ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ بُضشَوَْسٍ ُْتُوَيٌ نىضز, زوشَين ًَُُٓ بًَت يإ زؤغت, 

ؾًَىَيُنٌ طؿيت ُْٓساَاٌْ ٖؤظَنأْ, بؤ ظنىُْ وَنى ؾًَذ َُػنىز, نُ ُٓو ُٖغتٍُ تًَهُأل 
بُ ُٖغيت ُْتُوَيٌ نطزووَ, َُٖىو زَغُآلتًَو ضَؾع زَنات, يُطُأل ُٓوَزا دؤضٍ يُنُّ 
ُْٓساَاٌْ زَغتُبصيَطٍ نىضزٍ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ثُيىَْسيإ يُطُأل سهىَُتٌ بُضيتاٌْ 

آلّ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ُٓو قُْاعُتٍُ دؤضٍ )ب(يإ ُٖيُ, بُوٍَ بُ ضانٌ زَظأْ ُٖيُ, بُ
 ثُيىَْسيإ يُطُأل َُٓيُإْ ضوؽ ُٖبٌَ. 

وا ضاوَضِوإ زَنطٍَ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ ٖؤناضٍ َُٖىو ُٓو ٓاشاواُْيُ بٌَ  -10
ز زاواٍ يُ ْاوَْسَ نىضزيُنإ, ضىْهُ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ زَضؾُت بىوَ بؤ نىض

َاؾُناٌْ خؤٍ بهاتْ يُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ غًعُض )يُطُأل ُٓوَزا ثُغٓس ُْنطا, بُآلّ 
بَُيطُْاَُيُنٌ ًْىزَوَيُتٌ بىو( زإ بُو َاؾاُْ زابٓطٍَ. َُٓطؤ زوو ضًين زيهُ يُ 
نؤََُيطٍُ نىضزٍ ُٖٕ, ُٓواًْـ ضًين غُضؤى ٖؤظَنإ "ٓاغاو ؾًَدُنإ" يُطُأل 

ؿىوٍ عىمساٌْ, ضًين تاظَ ُٓواُْ يُ قىتاغاٍُْ تاظٍَ ًْعاٌَْ ضًين ناضبُزَغتاٌْ ثًَ
بُؾًَهًإ بُ ظَاٌْ نىضزٍ خىيَٓسووياُْ, بُآلّ ضًين )ب( ثًَسَضًَت ظياتط بُ الٍ ضوؽ 
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زابٔ, بُآلّ واقًع بُ غُضيسا ؾُضظ نطزووٕ ٖاوناضٍ ًَُُٓ بهُٕ. ثًَؿرت وطنإ ضًين )أ( 
ثتُويإ يُطُأل ًَُُٓزا ُٖيُ, يُطُأل ُٓوَزا ضًين غُضؤى ٖؤظَنأْ, نُ ثُيىَْسٍ 

بُضِيَىَبطزٌْ بانىضٍ ًَٓطام َُٖىو ضًُٓناٌْ نؤََُيطٍُ نىضزٍ تًَسايُ, بُآلّ ْابٌَ وا 
زابًَٓشن بعوتُٓوٍَ نىضزٍ بعوتُٓوَيُنٌ زشٍ ًَُُٓ يإ سهىَُتٌ ًَٓطاقًُ,  ُْٖسٍَ داض 

ُْ زَبًَتُوَ, نُ نىضز  وَنى بعوتُٓوٍَ نىضزٍ تىوؾٌ دؤضَ ظوَيًَُهٌ بًَطؤنطاتًا
تايبُطنُْسٍ واليُتُ نىضزيُنإ زاواٍ زَنات, بُآلّ غُباضَت بُ غطوؾيت نؤََُيطاٍ 
نىضزٍ يُ ًَٓطإ زَبًٓشن زَغتُبصيَطٍ نىضزٍ ظؤض الواظَْ ٓاغايُنإ يُوٍَ زَغتًإ 

غُضؤى  ططتىوَ بُ غُض بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ, بُ ٖؤٍ بُ ًَٖعٍ ثُيىَْسٍ ًَْىإ
ٖؤظَناٌْ ُٖضزوو زيىٍ غٓىوضٍ ًَٓطامْ ًَٓطإ, شَاضَيُنٌ ظؤض يُ غُضؤى ٖؤظَناٌْ 
نىضزغتاٌْ ًَٓطإ وَنى ثُْآًَٖسَ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطاقْٔ زواٍ زَضثُضِاْسٌْ غُضباظَ 
ًَٓطاًُْنإ يُ ْاوضُناٌْ خؤياْسا زَنُٕ, نُ ثُيىَْسيإ بُ ًَُُٓوَ نطزووَْ يُثُيىَْسٍ 

يُطَُيُاْسا, يُطُأل ُٓوَزا ُٓو بعوتُٓوَيُ يُ غُضزَغيت زَضبُطُنإ زَغيت ثتُوزإ 
ثًَهطزْ بُ خًَطايٌ ضووخػاضيَهٌ ُْتُوَيٌ وَضزَططيَت, بُ ثًَضُواٍُْ نىضزٍ ًَٓطام 
ُٓوإ ًٖض ضؤَيًَهًإ يُ ًٓساضٍَ ْاوضُنُيًسا ًُْ, يُوٍَ بعوتُٓوٍَ نىضز ضوخػاضيَهٌ 

ٌْ وَضططتىوَ, بُ ٖؤٍ ُْبىوٌْ َُٖيىيَػيت ًَُُٓ يُبُضاْبُض ضظطاضبىوٕ يُ زَغُآلتٌ بًا
ثؿتطريٍ ُْنطزٌْ ُٓو وَؾسَ نىضزياٍُْ غُضزاظنإ زَنُٕ يُ بُغساْ ُٓو ٓاُُْٖطاٍُْ 
يُ بانؤ بعاظٌ ُْتُوَيٌ غاظٍ زاوَ, بُ بُضاوضز يُو ثُيىَْسٍَ ُٖياُْ يُ ًَْىإ ًَُُٓو 

زيهُوَ ُٖبىوٌْ َُٖيىيَػيت زؤغتاٍُْ ُٓؾػُضَ ضوؽ زَبًٓشن بُ الٍ ًَُُٓزإ, يُاليُنٌ 
بُضيتاًُْنإ يُ ًَٓطإ, ُْٖسٍَ يُ ْاوَْسَ نىضزيُناٌْ ٖاْساوَ َُٖيىيَػيت ْازؤغتاُْ 
يُبُضاْبُضَإ بططُْ بُض, َُُٓف يُو بآلونطاوَيُ بُزياضنُوتىوَ نُ بُّ زوايًُ يُ 

تٌ يُ ضيَطَوٍ ٓاغايٌ خؤٍ, نطَاؾإ زابُف نطاوَْ َُٖىوٍ بؤتُ الزاٌْ بعاظٌ نىضزايُ
نُ زؤغتايُتٌ بىوَ بؤ ًَُُٓ, بؤيُ ًَٓػتا ضوؽ ظياتط يُ ُٓواٌْ زيهُيُ يُ ْاوَْسَ 
نىضزيُنإ دًَطاٍ َتُاُْيُْ ناضيطُضٍ يُ ْاو بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ يُ 

بعاظٌ  ظيازبىوْسايُ. زَيًٓا ًِْ ُٓطُض ضيَطَُإ بُ ثُضَغُْسٌْ يُو دؤضَ بسايُ يُ ضيَطَوٍ
ُْتُوايُتٌ بُ ضاغيت خعَُتٌ ُٓو بعوتُٓوَيُ يإ ٖاوثُعناْاٌْ زَنطز, يُ ْاويؿًاْسا 
ًَٓطإ, زَنطٍَ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطاقُوَ ُٓو زَضؾُتُ بكؤظيُٓوَ بؤ ضيٓىَايٌ نىضزغتاٌْ 
ًَٓطإ بُ دؤضٍَ يُ خعَُتٌ ًَُُٓزابٌَ, بُآلّ زَتىاْطا ضيَطَوٍ ُٓو طؤضاْهاضيَُإ 
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ُ, نُ ثُيىَْسٍ ُٓو بعاظُ بُ ضوغًاوَ زَبُغتًَتُوَ, َُُٓف يُ ضيَطٍُ بطؤضِياي
ططتُٓبُضٍ غًاغُتًَهٌ طىجناو, نُ ثُيىَْسٍ ُٖبىايُ بُ تُْطُوَضىوٌْ َُظيىَُيُتٌ 
نىضز, يُاليُى زإ بُ َاؿن ُْتُوَيٌ ُٓواْسا بًَٗٓطٍَ يُ ٓريإْ يُاليُنٌ زيهُوَ ُْبًَتُ 

ًَٓطإ, بُآلّ ُٓو غًاغُتُ بُ دؤضٍ زابطِيَصضايُ َُتطغٌ بؤ غُض يُنًُتٌ خانٌ 
ناضيطُضٍ ُْبىايُ يُ غُض تىضنًاو ًْطُضاٌْ سهىَُتٌ تىضنٌ ُْوضووشاْسايُ. ًَٓػتا 
ثتُوبىوٌْ ثُيىَْسيُناٌْ بعوتُٓوٍَ نىضزْ ضوغًاْ ضاالنٌ بُضضاوٍ ضوؽ يُ ْاوضُنُ 

 َُتطغٌ بؤ تىضنًا ظياز نطزووَ. 
 

 واشؤ

بؤ وَظيطٍ  ضاويصناضٍ بُضيتاٌْ
 ْاوخؤٍ ًَٓطام
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FO. 624/65 

NO، T.A/50/468 

 1942ي ئابي 14بةغدا 
 بةغدا –بؤ: باَيوَيصي بةزيتاْي 

 ْوضيٓطةي زاوَيرنازي وةشازةتي ْاوخؤ
 عةقيد ديبًؤ. أ. ييوٕ

 

 بابةت: بصوتهةوةي كوزديء وآلتاني ميخوةز

تساضاٌْ َُٓيُاٌْ يُ ضاثؤضتًَهُإ بُ زَغت طُيؿتىوَ, نُ ثًَـ َاوَيُى زَغُآل -1
ثاضيؼ نُغايُتٌ نىضزٍ ْاغطاو ؾُضيـ ثاؾا ضُْس غاَيًَهُ يُ َؤْانؤ زازًَْؿًَت باْطًَٗؿت 
نطزووَ بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يُ َُغُيٍُ نىضز, بُثًٌَ ُٓو ضاثؤضتُ ضيَههُوتىوٕ يُ غُض 

ُبُضاْبُضزا زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتًَهٌ نىضزٍ, نُ نىضزاٌْ شيَط زَغُآلتٌ ضوغٌ بططيَتُوَ, ي
ؾُضيـ ثاؾا غُضنطايُتٌ بعوتُٓوَيُى بهات, نُ نىضزْ طُالٌْ زيهٍُ َػىَيُاٌْ بٓسَغيت 
ًُٓجطاتؤضيُت بططيَتُ خؤ زشٍ ُٖضيُى يُ ضوغًاو بُضيتاًْا, بُآلّ بُضيىَبُضايُتٌ ُٖواَيططٍ 

ُضيـ ثاؾا ظيٓسووَ, ُْيتىاٌْ يُو ُٖواَيُ زَيًٓا بًَت, ْاظاْشن يُو زَيًٓابشن نُ ٓايا ُٖتا ًَٓػتا ؾ
ُٓطُض َابٌَ ُٓوَ ظؤض بُ تَُُُْ. ُٖواَيطط يُ ثُيىَْسٍ ثتُو زايُ يُطُأل ؾُضيـ ثاؾاو ُٓو 
بعوتُٓوٍَ غُضنطزايُتٌ زَنات, َُُٓ يُ ناتًَهسا ُٖواَيطط ثًَؿرت ظؤض وضز بىوَ يُ 

ئ, يُطٍَُ ُٓوَؾسا ظاًْاضيُناًْسا, بؤيُ بطياضَاْسا وَنى ضاغيت َاََُيُ يُطُأل ُٓو ُٖواَيُ بهُ
يُ ُٖواَيٌ زَيًٓايًسائ, ُٓطُض ظاًْاضيتإ يُبُضزَغتسا ًُْ يُ غُض ضابطزووٍ ؾُضيـ ثاؾا ُٓوَ 

 ُٓو ظاًْاضيُتإ بؤ زًََْطّ, نُ يُ تؤَاضٍ ؾُضيـ ثاؾازا يُ بُضيَىَبُضايُتٌ ُٖواَيططيسا ُٖيُ.
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 غةزيف ثاغاي كوِزي ضةعيد ثاغا

ْ زيبًؤَاغٌ عىمساٌْ بىوَ, ضاغتُوخؤ يُ ناتٌ ُٖوَيُناٌْ ثاؾا ُٓؾػُضيَهٌ غُضباظٍ
نؤزَتاو ثًَـ ؾُضِْ زواٍ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ يُ ُٓوضوثا شياوَ, ُٓطُض بُ ضاغيت ُٖتا 
ًَٓػتا يُ شياْسا َابٌَ ُٓوَ ظؤض ثري بىوَ, يُطُأل ُٓوَزا وَنى غُضنطزايُتٌ بعاظٌ ُْتُوَيٌ 

ضيَهجؤف بىو", زََئًَ ظؤض زَوَيَُُْسَو  ظَوٍْ ظاضٍ نىضز غُضنطزَيُنٌ "غًاغٌ بريتًصْ 
ظؤضٍ يُ ؾُضَْػازا ُٖيُ, يُ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاًُْوَ يُوٍَ زَشٍ, ؾُضيـ ثاؾا يُنًَهُ يُ 

زاَُظضاوَ.  ُّٓ  1919زاَُظضيَُٓضاٌْ نؤََُيٍُ تُعايٌْ تُضَقٌ نىضزغتإ, نُ يُغاَيٌ 
َيا بُزضخإ, َاضزيين عاضف ثاؾا, ظيين بابإ, ْاواُْف يُ نُغايُتُ زياضَناٌْ نىضزٕ: غىض

نىضَِنٍُ عايٌ بُزضخإ, ََُسوح غامل )غهطتًَطٍ نؤََُيُ(, زََئًَ بؤ َاوَيُى باضَطاٍ ُٓو 
ُٓو  1930نؤََُيُيُ يُ غىضيا بىوَْ زَغُآلتساضاٌْ ؾُضَْػٌ ثؿتىاًْإ يًَهطزووَ, يُ غاَيٌ 

وازياضَ نؤََُيٍُ تُعايٌْ تُضَقٌ نىضزغتإ نؤََُيُيُوَ غُض يُ ْىٍَ نُوتُوَ ضاالنٌ, 
دًَطٍُ نؤََُيُيُنٌ زيهٍُ ططتبؤوَ, نُ ًَٓػتا ْاوَنُعنإ يُ تؤَاض يُ ال ًُْ, ُٓو نؤَُيُيُ 

 َاوَيُى ظؤض ضاالى بىوَ, يُ تىضنًا يُاليُٕ ُّٓ نُغايُتًاُْوَ بُضيَىَبطاوَ:
ىضزٍ, َُال غُعًس نىضزٍ, , َػتُؾا ثاؾا نآلؾًَذ عُبسويكازض نىضٍِ ؾًَذ عىبًَسوَي

ًٓرباًِٖ بُطٌ سُيسَضٍ, َُٖىو ُٓو غُضنطزاُْ َطزووٕ, ؾُضيـ ثاؾا وَنى ْىيَُٓضٍ نؤََُيُ 
 يُ زواٍ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ ٓاَازٍَ ضُْسإ نؤْططٍَ زَويٌ بىوَ بؤ ٓاؾيت.        

نؤََُيٍُ تُعايٌْ تُضَقٌ نىضزغتإ نؤََُيُيُنٌ ًٓػالًَُْ زشٍ َُٖىو  -2
َناٌْ خىيبىٕ وَغتاوَتُوَ, يكٌ يُ َُٖىو ؾاضَناٌْ تىضنًاْ غىضيازا ُٖيُ, بُآلّ ناض

نؤََُيٍُ تُعايٌْ تُضَقٌ, ُٖضوَنى خؤيبىٕ غُضنُوتىو ُْبىوَ يُ ضانًَؿاٌْ اليُْططٍ ظؤض 
يُ ْاوخؤٍ ًَٓطام, يكُ ضاالنُناٌْ ُٓو نؤََُيُيُ يُ تىضنًا يُّ ؾاضاُْ بىوَ: ُٓضظجنإ, 

ؽ, بايُظيس, ٓاآلؾهىضز, َُالظطىضز, ؾاضتا, خٓؼ, َىف, بُزيًؼ, وإ, غريت, ُٓضظَضؤّ, قاض
ؾريْار, دُظيطٍَ بٔ عىَُض, زياضبُنط, َاضزئ, خُضبىت, زَضغًِ, نؤََُيٍُ تُعايٌْ 
تُضَقٌ نىضزغتإ يُ ْاو غىثا ظؤض بًَُٖعَْ ظؤضبٍُ ُْٓساَُناٌْ ثًَطٍُ ططْطًإ يُ زَوَيُتسا 

ُْوٍَ ناضيطُضٍ ُٓو نؤََُيُ يُ غُض باضوزؤخٌ ًَٓػتاٍ نىضزغتإ ُٖيُ, بُآلّ ُٓطُض ضنا
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َُٖيبػُْطًَٓشن, ثًَىيػتُ ُٓوَ بُزياضغُئ, نُ ظؤضبٍُ ُْٓساَُناٌْ َطزووٕ, بُآلّ ُْٖسيَهًإ 
َاوٕ يُ ْاوياْسا ُٓؾػُضْ ناضَُْسٍ بضىنْٔ ُٓواُْ زَبُٓ غًاغًًُنٌ ضاالى يُ غًاغُتٌ 

 ضووٕ بهُيُٓوَ, نُ ٓايا ُٓو نؤََُيُيُ َاوَ يإ ْا. نىضزٍ. زَبٌَ ًَٓػتا ُٓوَ 

زؤغتايُتٌ بُضيتاًْا بىوَ, يُطُأل ُٓوَزا  1930غًاغُتٌ نؤََُيُ ُٖتا غاَيٌ  -3
ًٓساٍُْ غًاغُتٌ ًَُُٓيإ نطزووَ بُضاْبُض تىضنًاْ واشؤنطزٌْ ضيَههُوتٓٓاٍَُ يؤظاٌْ 

, بُآلّ نؤََُيُ بُ بُضزَواٌَ ثٌَ يُ خؤبىاضزٕ يُ وَضططتين خىاغتُناٌْ ُْتُوٍَ نىضز 1923
وابىوَ, يُ نؤتايًسا سهىَُتٌ بُضيتاٌْ خىاغتُ ُْتُوَيًُناٌْ نىضز زيًََٓتُزٍ, ثؿتطريٍ 
ضظطاضٍ نىضزغتإ زَنات, يُ بًػتُناُْوَ يُطُأل ُٓوَزا ثًَطٍُ نؤَؤًْػيت بُ ٓاؾهطا يُ 

ضوغٌ, يُ ظؤض بؤُْزا دُختًإ  ْاوياْسا ُٖبىوَ, ضاالنىاْاٌْ نىضز زووزأل ُْبىوٕ يُ ثؿتطريٍ
يُ غُض ُٓوَ نطزؤتُوَ, نُ ُٓطُض بُضيتاًْا ٖاوناضيإ ُْنات وَنى دًَططَوَ بؤ ثؿتطريٍ 
ثطِؤشَ ُْتُوَيًُناٌْ خؤيإ ضاوَضِواٌْ ثؿتطريٍ ضوؽ زَنُٕ, نىضز يُو باوَضَِزايُ زَوَيُتٌ 

َشئ ٖاوناضيإ زَنات, يُطُأل ضوغًا خاوَٕ شياضَو بؤ ضظطاضبىوٕ يُو زوانُوتىويًٍُ تًًَسا ز
ُٓوَزا ًٓتاَيًاو ؾُضَِْػا ُٖوَيًإ زاوَ نُْاَيٌ ثُيىَْسٍ يُطُأل نىضز بسؤظُْوَ, بُآلّ ُٖضطًَع 
نىضز ضاوَضِواٌْ ُٓو زوو زَوَيُتُ ُْبىوَ, يُطُأل ُٓوَزا ُٓوَ ُْبؤتُ ضيَطط يُبُضزَّ طىيَططتٔ يُ 

زشٍ تىضنًا, بُآلّ ٖاضيهاضٍ نىضزٍ ضوغٌ بُضٌَُٖ ٓاَؤشطاضيُناٌْ ؾُضَِْػا بؤ َُٖيطُضاُْوَ 
ُْبىوَ, ٖؤناضٍ َُُٓ زَطُضِيَتُوَ بؤ ضيَههُوتين ٖاضيهاضٍْ ٖاوثُعناًُْتٌ ًَْىإ ضوغًاو 
تىضنًاْ تىاْاٍ تىضى بؤ يُ ْاوبطزٌْ تُواوٍ ُٓو ضاثُضِيٍُٓ زوايٌ نىضزإ, بُآلّ ٓايا بُّ 

ضَِْػايإ زاوَ؟ ْاظامن يُ شيَط ضؤؾٓايٌ ُٓوٍَ غُضَوَ زوايًُ غُض يُْىٍَ  يُ زَضطاٍ ضوؽ يإ ؾُ
ُٓطُض زَوَيُتاٌْ ٖاوثُعنإ يُو باضَيُوَ خؤ نُضِ بهُٕ يإ بُ طُضٌَ بُ ثرييُوَ بًَٔ, ُٓوَ )بُ 
ٖؤٍ ْعيهبىوُْوٍَ ًٖعَناٌْ َُٓيُاٌْ يُ ْاوضُنُ( بَُئًَْ ثاَيجؿيت زاضايٌْ غُضباظٍ َُٓيُاٌْ 

, َُُٓ زَبًَتُ زَضؾُتٌ طىجناو بؤ نىضزْ َُٓيُاًْا يُ شيَط ضاوزيَطٍ زَنُويَتُ بٓسَغيت نىضز
َُٓيُاٌْ بُدسٍ بري يُ زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتٌ غُضبُخؤٍ نىضزٍ بهُُْوَ, بؤيُ ُٓوٍَ يُ 

زا ٖاتىوَ, ٓاَاشٍَ نطزووَ, 1942ٍ َاضغٌ 31نىضتٍُ ضاثؤضتُ ُٖواَيططيُنٍُ بُضيتاٌْ يُ 
 ريٍ يُ زٖؤى ْازيسَ ْاطريٍَ. نُ ؾاآلوٍ ضاطُياْسٕ بؤ ثؿتط

يُبُض ُٓو ٖؤياُْيُ بُ دسٍ دُخت زَضنطيَتُ غُض َُغُيٍُ نىضز, يُطُأل ُٓوَزا يُو  -4
غاآلٍُْ زوايٌ نىضز ثؿيت بُ َتُاُْو ثؿتطريٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بُغتبىو, بُآلّ يُ 

ىؾػيت بُزيًَٗٓاٌْ خىاغتُ ُْتُوَيُناٌْْ يُ زضوغتهطزٌْ زَوَيُتٌ غُضبُخؤٍ نىضزٍ ْ
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ًَٖٓاوَ, ُٖتا يُ ظََاُْتٌ ثاضاغتين َاؾُ ُْتُوايُتًُنإ يُ زَغتىوضٍ ًَٓطاقًسا ؾهػيت 
ًَٖٓاوَ, نُواتُ يًَطَزا واقًعًُ نىضز ُٓو قُْاعُتٍُ الزضوغت بٌَ, نُ بُضيتاًْا يُ ٓايٓسَ 

َُيُاًْا ْاتىاٌَْ يإ ْايُوٍَ ثؿتهريٍ بُ زيًَٗٓاٌْ خىاغتُ ُْتُوَيًُناٌْ نىضز بًَت, بؤيُ ٓ
ظياتط ُٓو قابًًًُتْ ٓاَازَيًٍُ تًَسايُ ثؿتطريٍ ثطؤشٍَ ُْتُوَيٌ نىضز بهات بُو َُضدٍُ 
نىضز يُطَُيًسا ضيَو بهُوٍَ بؤ ثؿتطريٍ يُو ؾُضَِ, ٓاناَُ خطاثُناٌْ ُٓو ٖاوثُعناًُْتًٍُ 

 نىضزْ َُٓيُإ ُٓطُض بًَتُزٍ زياضْ بُضضاوَْ ضووْهطزُْوٍَ ْاوٍَ.

ُواٍُْ يُ غُضَوَ ٖاتىوَ ططعناُْ يُ غُض ُٓو غُضزاٍُْ ؾُضيـ يُطٍَُ َُٖىو ٓ -5
ثاؾاْ َُٖيػىنُوتُناٌْ نُ يًٌَ زَيًٓاْشن, بُآلّ ُٓوٍَ دًٌَ بايُخٌ ؾُضيـ ثاؾايُ يإ 
خَُيهٌ زيهُ, ضىْهُ واقًعًُ َُٓيُإ ُٓو غًاغُتُ بططيَتُبُض يُطُأل نىضز, نُ ٓاَاشََإ 

ططعناٍُْ َُٓيُاًْاَإ يُطُأل نىضز قبىأل نطز, زَبٌَ ٓاطازاضٍ  ثًَسا. بؤيُ وازابًَٓشن ُٓطُض ُٓو
 ُٓو خاآلٍُْ خىاضَوَ بشن:

زؤظيُٓوٍَ يلْ ؾىيَُٓناٌْ نؤََُيٍُ تُعايٌْ  1ْ3يُ شيَط ضؤؾٓايٌ بطِطُناٌْ  - أ
 تُضَقٌ نىضزغتإْ ؾىيَُٓناًْإ.

ؾػُضاٌْ ظؤضبٍُ غُضنطزَْ ُْٓساَاٌْ ُٓو نؤََُيُيُ يُ نىضزَ زَوَيَُُْسَنإْ ُٓ - ب
 غىثاْ ضًُٓ ضاالنُنأْ.

زنتؤض ؾىنطٍ َُػنىز غُطبإ يُنًَهُ يُ ُْٓساَُ زياضَناٌْ ُٓو نؤََُيُيُ, يُطُأل  - ت
ُٓوَزا نىضز بُ خآًين زاْاوَ, َاوَيُى يُطُأل خؤيبىٕ ناضٍ نطزَْو ًَٓػتا يُ بُؾٌ نىضزٍ 

ا ُٓوَ زَطُيًَُْت نُ بُضيَىَبُضايُتٌ ضؤشُٖآلتٌ غُض بُ سهىَُتٌ َُٓيُاٌْ ناضزَنات, ٓاي
نؤََُيٍُ تُعايٌْ تُضَقٌ نىضزغتإ خؤٍ يإ بانططاوْسٍ خؤٍ ثُيىَغت نطزووَ بُ 

 ضاضَْىغٌ سهىَُتٌ َُٓيُاٌْ.

وَنى ضووُْ زنتؤض ؾىنطٍ غُطبإ ثُيىَْسٍ ثتُوٍ يُطُأل خاُْوازٍَ باباُْ  - خ
نطٍ غُطبإ نىضزَنإ ُٖيُ, بُ تايبُتٌ خاُْوازٍَ دَُاٍ بابإ, نُ بُّ زوايًُ ؾى

غُضزاًَْهٌ بؤ ُٓغتُْبىوأل بؤ ضيَهدػتىوَ, يُو بطوغهاٍُْ ضَواُْ نطاوَ ٖاتىوَ, نُ 
بُ"ضيَطٍُ نىْػىَيًُتٌ ًَٓطاقٌ", يُنًَو يُ باباًُْناٌْ زاًْؿتىوٍ زعنُؾل يُ ْاوزاضتطئ 

َُيُ ُْٓساَاٌْ نؤََُيٍُ تُعايٌْ تُضَقٌ نىضزغتإ بىوَ, ٓايا ثُيىَْسٍ ُٖيُ يُ ًَْىإ نؤَ
 يُ بُغساْ زعنُؾل, ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ دَُاٍ بابإ يُ اليُْططاٌْ ٖاوثُعناُْناُْ.



 319 

, نىضٍِ ًٓرباًِٖ 1زاوز بُطٌ سُيسَضٍ بطيهاضٍ وَظيطٍ زَضَوٍ ًَٓػتاْ وَظيطٍ زاز - ز
سُيسَضٍ, ثًٍُ ؾًَدٌ ًٓػالٌَ ُٖبىو يُ غُضزٌََ نؤْٕ يُ زاَُظضيَُٓضاٌْ بُٓضَِتٌ 

ىوَ, زواٍ طُضِاُْوٍَ بؤ ًَٓطام ثُيىَْسٍ نطزووَ بُ نؤََُيٍُ تُعايٌ نؤََُيُيُنٌ نىضزٍ  ب
نىضزغتإْ يُ غُضَتاٍ بًػتُنإ نطاوَتُ وَظيطٍ ُٓوقاف, ظؤض نُؽ باوَضِيإ وايُ زاوز بُط 

 يُ بًَُٖعتطئ ٖاوناضٍ ٖاوثُعناُْناُْ. 

أل ُٓو ٓايا ثُيىَْسٍ ُٖيُ يُ ًَْىإ غُضزاٌْ ُٓو ؾُضيـ ثاؾايٍُ باغهطا يُطُ - ح
زا ٖاتىوَ, ُٓو طؿتىطؤياٍُْ يُ َاَيٌ  5, 4, 3, 2, 1نؤََُيُو بعاظاٍُْ يُ بطِطُناٌْ 

دُعؿُض دُعؿُضٍ )ناتٌ خؤٍ ضيَٓذبُضٍ زنتؤض غآًب ؾُونُت بىوَ, ظاواٍ زاوز بُطٌ 
 سُيسَضيُ(, ضُْس َاَيًَهٌ زيهُف يُ بُغسا.

ضِبهُئ ُٓو طؿتىطؤياٍُْ يُ ططعنإ ًٖض ثُيىَْسيُى ًُْ, ُٓونات ضؤٕ زَتىاْشن باوَ - ر
 زا ٖاتىوَ, ثُيىَْسٍ بُ بعوتُٓوٍَ تؤضاًُْتُوَ ُٖيُ. 6بطِطٍُ 

وا زابًَٓشن َُٓيُإ بعوتُٓوٍَ تؤضاًُْتٌ ٖاوؾًَىٍَ بعوتُٓوٍَ نىضز بُناضزًََٖٓٔ, بؤ  - ز
 ًٓٓطًًع طىجناوَ بٌَ ٓىًََس بًَتْ يُو ضيَطُيُوَ نىضز بؤ ُْخؿٍُ َُٓيُاٌْ ضابهًَؿًَت؟ واتُ
َُٓيُإ زاواٍ يُ ُٖضزوو بعوتُٓوَ نطزووَ ْانؤنًُناًْإ يُ غُض ْاوضُ دٌَ ْانؤنُنإ يُ 
قُوقاظْ ٓاظَضبادنإ يُناليٌ بهُُْوَ, ٓايا زَنطٍَ َُٓيُإ َُضدًإ يُ غُض زابينَ ُٖتا ْانؤى 

يًَطَزا  ُْبٔ, ضىْهُ ُٓونات يُى يُو زوو اليُُْ بُ زَيًٓايًُوَ زَضُٓ ثاأل ضوؽ يإ ؾُضَِْػا؟
ُٓو ثطغًاضَ طىجناوَ, نُ ٓايا ضؤَيٌ ٖؤظَنإ يُو غًٓاضيىيُ ضٌ زَبٌَ؟ يُ وَآلَسا بَُيٌ, 

 ضىْهُ خَُيهٌ زيهُ ٓايٓسٍَ بؤ ُٓوإ زياضٍ زَنُٕ.

ٓايا يُو باضوزؤخُ ُٖغتًاضَ غُضزاٌْ ًَػًؤ ضودط يًػهؤ بؤ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ بؤ  - ش
ا بُضيَههُوت بىوَ, يُو باوَضَِزاّ َػًى يًػهؤ ُٓجناَساٌْ تىيَصيُٓوٍَ ُٓنازعنٌ بُ تًُْ

تىيَصَضيَهٌ ثػجؤضٍ ْاغطاوَ يُ غُض بابُتٌ نىضزْ ثُيىَْسٍ ثتُوٍ ُٖيُ يُطُأل خاُْوازٍَ 
ٍ ًْػإ غُضزاٌْ ًَٓطاقٌ نطزووَْ 6ٍ ٓاظاض بؤ 12بُزضخاًُْنإ يُ زعنُؾل, ثًَؿرت يُ َاوٍَ 

يىَْ بُ ُْٓساٌَ ًَْطزضاوٍ غهطتاضيُت يُ زعنُؾل يُ ًَىاخناٍُْ "ضَؾط ؾطاْت" يُ بُغسا زابُظ
خؤٍ ْاغاْسووَ, بُ زضيَصايٌ ُٓو َاوَيٍُ يُ بُغسا بىوَ, َػًى يًػهؤ ظؤض غُضزاٌْ ًَْطزٍَ 
ؾُضَْػٌ نطزووَ, ْانطٍَ يُوَ زَيًٓابشن َػًى يًػهؤْ خًَعاُْنٍُ بُ ْاوٍ ؾًىضْؼ داتايًو بُ 

                                                 

 ُّٓ زَضبطِيُٓ يُ زَقُ عُضَبًُنُزا ضؤؾٔ ُْبىو. بابإ ظازَ. - 1
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ٍ قػُ زَنات, ٓايا ُٓوإ ًَٓػتا بؤ َُبُغيت ضَطُظ َُٓطيهٌ بىوَْ بُظَػنُت بُ ًٓٓطًع
تىيَصيُٓوٍَ ظاْػيت غُضزاٌْ ًَٓطإ زَنُٕ؟ َُُٓ يُ ناتًَهسا يُّ باضوزؤخُزا بانىضٍ ضؤشٓاواٍ 
ًَٓطإ ؾىيًََٓهٌ باف ًُْ بؤ تىيَصيُٓوٍَ ظاْػيت؟ ُٓزٍ زَتىاْشن بجطغشن ٖؤناضٍ بايُخٌ 

ًُ؟ ُٓطُض غُضزاٌْ ؾُضيـ ثاؾاْ َُٖيىيَػيت ؾُضَِْػا بُ نىضزٍ ًَٓطامْ ًَٓطإْ تىضنًا ض
زَغُآلتساضاٌْ ؾُضَْػٌ يُ غىضيا بُضاْبُض نؤََُيٍُ تُعايٌْ تُضَقٌ نىضزغتإ بُ ًَٖٓس 
وَضبططئ, ٓايا ًٖض ثُيىَْسيُى زَبًٓشن يُطُأل غُضزاُْنٍُ َػًى يًػهؤ؟ ُٓوٍَ ؾاياٌْ 

اوَيُى غهطتًَطٍ شَُْضِاأل )زيٓتع( باغُ َػًى يًػهؤ ٖاوضِيٌَ تىيَصَض "بًاض ضوْسو"يُ بؤ َ
بىوَ, ُْٖسٍَ ْىغشن يُ الٍ نابسن "ؾريٌْ" بىوَ يُ ُْٓكُضَ ٓاَاشٍَ بُوَ نطزووَ, نُ بًاض 
ضوْسؤ تىيَصَض ًُْْ زَيُوٍَ تىيَصيُٓوَيُنٌ ًٓٓػهًَؤثًسٍ يُ غُض نىضز بٓىغٌَ, بُآلّ يُطٍَُ 

و ضاغتًُ زَزويَِ, نُ ًَٓػتا نابسن "ؾاْري" ُٓوَزا ناضٍ غًدىضٍِ نطزووَ. يُو باوَضَِزاّْ َٔ يُ
بُ ضاوزيَطٍ ثاغُوإ طىاغتًاُْوَ بُيطوت, ُٓو ظاًْاضياٍُْ ثًَُإ زضاوَ ظؤض بُ غىوزَ ُٖتا يُ 

 ضؤَيٌ "ضوْسو"ْ "َػًى يًػهؤ" تًَبطُئ يُ ناضٍ غًدىضٍِْ يُ بُضشوَْسٍ نٌَ ناضزَنُٕ؟

ّ زوايًُيإ ضًُ؟ ٓايا ًٖض ُْٓساًَإ ُْٓساَاٌْ خاُْوازٍَ بُزضخإ نًَْٔ ضاالنٌ ُٓ - ض
يُ ؾُضَِْػا ُٖيُ؟ يُطُأل ُٓوَزا ُٓو خاُْوازَيُ ْاظْاوٍ َرييإ وَضططتىوَ, يُ نؤْططَنإ بُ 
ناضظاٌْ ْاغطاوٕ, ُٓغتَُُ ُٓو ططعناُْ زابًَٓشن بؤ ُٓواُْ نُ َىداظَؾُ ْانُْٕ ُٖض ناضيَو يُ 

يٌَ ْعيو ْابُٓوَ, ُٓوإ يُ ًٖض ُْخؿُيُى ْعيو  زعنُؾل يُو شياُْ بٌَ ططؾتُيإ زووض غاتُوَ
ْابُٓوَ غُضنُوتين َػؤطُض ُْبٌَ, بُآلّ يُطُأل ُٓوَزا ظؤض طىجناوَ وَنى غُضنطزَيُنٌ 
ناضيعَا يُ ْاو ُٓوإ بؤ ضيَبُضيهطزٌْ ثطِؤشٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ زياضٍ بهطٍَ, بؤيُ 

 بُزوازاضىوٌْ دىالُْوٍَ ُٓوإ غىوزيَهٌ ْابٌَ. 
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 1944 – 1920كوزدضتاىي باكوز  
 

FO ,371/5068 
 

تةزجةَةي ْاَةيةني بآلونساوة ية زؤذْاَةي "ئةقداّ"ي توزني بة 
 27/2/1920ََيرووي 

ٓاتؤز ضةيد عةبدويكادز ئةفةْدي" ي ضي ي: يَيدوْا َيعةي عومسْا  "نوزدء جا
ىوٍ زَضباضٍَ بؤضىوْٕ يًَسواُْناٌْ نُغايُتًُناٌْ نىضزْ نىضزاٌْ زاًْؿتىوٍ ُٓغتُْب

ضيَههُوتين ًَْىإ ْؤباض ثاؾاوْ ؾُضيـ ثاؾا يُ ثاضيؼ يًَطَ يُ ْاو ضؤشْاَُنإ زَْطٌ 
 زاوَتُوَ.

نؤََُيٍُ بىوشاُْوٍَ نىضز بُيآْاَُيُنٌ يُ غُض بُْسَ بُٓضَِتًُناٌْ ُٓو 
ضيَههُوتٓٓاَُيُ زَضنطزووَْ دُخيت نطزؤتُوَ يُ غُض خىاغتُناٌْ دَُاوَضٍ نىضز يُ غُض 

 ًَىيػيت بُزيًَٗٓاٌْ غُضبُخؤيٌ يُ ضيَطٍُ ُٓو ضيَههُوتٓٓاَُيُوَ.ث
بُ ٖؤٍ غىوضبىوظنإ يُ غُض ٓاطازاضبىوٕ يُ بؤضىوٌْ غُيس عُبسويكازض غًٓاتؤضٍ نىضزٍْ 
غُضؤنٌ ُٓجنىٌَُْ زَوَيُت يُ سهىَُتٌ ؾُضيس ثاؾاْ ثًاوٍ زَوَيُتٌ عىمساٌْ, يُنًَو يُ 

 ضاوثًَهُوتين يُطُأل بهات. ثُيآًََطَناظنإ ْاضز بؤ ُٓوٍَ
دُوزَت غُضَضِاٍ ُْٓساًَُتٌ يُ ياٍُْ نىضزٍ: ْاتىاْطٍَ ٖاوثُعناًُْتٌ نىضزْ  آلعُبسوَي 

 ُٓضَُٕ بًَُٖٓس وَضُْطريٍَ, عُبسويكازض ُٓؾُْسٍ ضَتٌ نطزَوَْ وتٌ: ُٓوَ َُساَيُ.
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ُضبُخؤيٌ دُوزَتْ ؾُضيـ ثاؾا ُْٓساٌَ ياٍُْ نىضزٍ, زاواٍ غ آلُٖضيُى يُ عُبسوَي
تُواو زَنُٕ بُآلّ عُبسويكازض ُٓؾُْسٍ يُطُأل ُٓوَزا ُْٓساٌَ َُٖإ ياُْيُ, غىوضَ يُ غُض 

 ُٓوٍَ خىزَىختاضٍ ضاضَغُضٍ طىجناوَ بؤ َُغُيٍُ نىضز.
 

هةخوازةوة دةقي قطةكاني ضةيد عةبدوهقادز ئةفةندي بآلودةكةيهةوة، كة هة 
 ضاوثَيلةوتين ثةيامهَيسةكةماندا ياتووة:

زَتىاٌْ بؤضىوٌْ خؤطنإ يُ غُض ُٓو ضيَههُوتٓٓاٍَُ ًَْىإ بؤغؤؽ ْؤباض ثاؾاو  خ/
 ؾُضيـ ثاؾا واشؤ نطاوَ بسَييتَ؟

و/ ثًَؿرت بؤضىوٌْ خؤَإ يُ ضيَطٍُ بُيآْاَُيُنٌ تايبُت ضاطُياْسووَ, ُٓضَُٕ زواٍ 
نطزوَ يُ غُض ُٓو ؾُف واليُتٍُ ضؤشُٖآلت زَنُٕ, بُآلّ يُو يًَسواٍُْ باغِ نطز دُختُإ 

ُٓوٍَ ُٓو زاواناضياٍُْ ُٓضَُٕ بُٓضَِتًَهٌ ًُْ, ضىْهُ ظؤضبٍُ ظؤضٍ زاًْؿتىاٌْ ُٓو 
واليُتاُْ نىضزٕ, ُٓو واليُتاُْ بُ تُواوٍ زَنُوُْ ْاوضٍُ نىضزيُوَ, زاوا زَنُئ يًصُْيُنٌ 

ُيُ يُناليٌ ًَْىزَوَيُتٌ بًَتْ بُ ثؿتبُغسن بُ واقًعٌ زاًْؿتىاٌْ ُٓو واليُتاُْ ُٓو َُغُي
بهاتُوَ. ْؤباض ثاؾا يُ غُض ُٓو بؤضىوُْ ضاظٍ بىوَْ وَنى بُْسيَو خطاوَتُ ضيَههُوتٓٓاَُوَ, 
ُٓو بُْسَ زََيٌَ: يًصٍُْ زَويٌ ضَواُْ بهطٍَ بؤ يُناليٌ نطزُْوٍَ ُٓو َُغُيُيُو بىغؤؽ 

ُْٕ زشٍ بُضشَوَْسٍ ثاؾاو ْؤباض ثاؾا يُ بُضايًُوَ بَُئًَ بسَٕ قبىَيٌ بطِياضٍ ُٓو يًصُْيُ به
 نىضز ناضُْنُٕ.

خ/َُُٓ ضاغتُ نىضزْ ُٓضَُٕ يُ ضَِطُوَ زَضُٓوَ غُض ٓاضٍْ يُ ْاو طُالٌْ ٓاضٍ يُى 
 يكٌ ٖاوبُؾًإ ُٖيُ؟

و/يُو باضَيُوَ ضُْس بؤ ضىوًَْو ُٖيُ, ُْٖسٍَ زََئًَ يُ بُٓضَِتُوَ زَطُضِيَُٓوَ غُض 
بؤ غُض طُالٌْ ًَٓطاٌْ, بُ بؤضىوٌْ َٔ نىضز  عُضَب, ُْٖسٍَ يُو باوَضَِزإ زَطُضِيَُٓوَ

زَطُضِيَتُوَ بؤ غُض ثًُُٖوٍ ًَٓطاٌْ, بؤيُ ثًَِ وايُ نىضزْ ُٓضَُٕ يُ ضيؿُوَ ثًَهُوَ 
 ثُيىَْسيإ ُٖيُ.

 خ/ٓايا زَنطٍَ نىضزْ ُٓضَُٕ وَنى ُْٖسٍَ زََئًَ ببُٓ ٖاوثُعنإ؟
ُضَُٕ بُٓضَِتٌ بابُتٌ ُْبًَت ٓاغإ و/ يُ ضاغتًًسا ُٖض ٖاوثُعناًُْتًُنٌ ًَْىإ نىضزْ ٓ

ًُْ بًَتُزٍ, بُآلّ ًٖىازاضّ بُ ضيَطٍُ زازطُضاُْ نًَؿُناٌْ ثُيىَغت بُ غٓىوض ضاضَغُض 
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بهطٍَ, ٖاوثُعناًُْتٌ نىضزْ ُٓضَُٕ َُغُيُيُنٌ زَغتهطزَو يُ غُض بٓضًُٓيُنٌ ٓاغايٌْ 
 بًَُٖع ضاضَغُض ْانطٍَ.

 ضايُتٌ طُيٌ نىضز زَنات؟خ/ ٓايا ؾُضيـ ثاؾا يُ ثاضيؼ ْىيَُٓ
و/نؤََُيٍُ تُعايٌْ تُضَقٌ نىضزغتإ ؾُضيـ ثاؾاٍ ْاضزووَ بؤ ثاضيؼْ بُ بؤضىوٌْ َٔ 

 ُٓو نؤََُيُيُ ْىيَُٓضايُتٌ نىضز زَنات.
 خ/ غطوؾيت ثُيىَْسٍ نىضزْ تىضى بُ بؤضىوٌْ ًَٓىَ ضؤُْ؟

يُ ًَْىاظناْسا بآلوببًَتُوَ,  و/تىضى يُ ٓايٓسا بطاٍ ًَُُٕٓ, َُٖىوَإ َػىَيُاْشن, َُساَيُ ضم
 بُآلّ ًٖىازاضئ وَنى طُيًَهٌ ٓاظاز ُٓو َاؾَُإ بسٌََْ.

ُٓو ثطِوثاطُْساٍُْ نُ طىايُ ضيَههُوتين ًَْىإ ؾُضيـ ثاؾاو ْىباض ثاؾا زشٍ تىضى بىوَ, 
ُٓو ُٓوَ بُٓضَِتًَهٌ ًُْ. ًَُُٓ ضيَطُ ْازَئ بؤضىوٌْ يُو دؤضَ بُ غُضَاْسا تًَجُضٍَِ, َُٖىو 

 بؤضىوْاُْ ٓاَاجنٌ َُبُغتساضٍ يُ ثؿتُوَيُ.
 خ/ زاواناضيُ ُٖقًكًُناٌْ نىضز ضًُ؟

و/ َُٓطؤ ؾُف يإ ثًَٓر واليُتٌ نىضزٍ يُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ زاواٍ خىزَىختاضٍ 
زَنُٕ, ًَُُٓ  يُ زابًٓهطزٌْ ثًَؿهُوتين ُٓو ْاوضُيُ يُ ضيَطٍُ زاْاٌْ بُضثطغٌ َُٖيبصيَطزضاو 

زازطُضَوَ بُ ُٓضنٌ خؤَإ َُٖيسَغتشن, بُ زَيًٓايًُوَ ًَُُٓ ًٖض ُٖغتًَهٌ نىضزٍ ثاىْ 
زوشَٓهاضٍ بُضاْبُض تىضى زضوغت ْانُئ, تىضى يُ بُضيَىَبطزٌْ ْاوضٍُ خىزَىختاضٍ 

 ثًَؿًٓاظنطاو يُطَُيُاْسا ٖاوبُؾٔ.
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FO ,371/5068 

 ية: ئةَرياأل دي. زوبيو، ئةضتةْبووأل
 1920ي ْيطاْي 18بؤ/ وةشازةتي دةزةوة 

 (401بسوضهةي ذَازة )
 بسوضهةتإ  بؤئاَاذة 

( ٓاَاشَّ ثًَسا َُٖيىيػت 302بُ ٖؤٍ يًَهرتاظاٌْ ُٓو ياُْ نىضزيٍُ يُ بطوغهٍُ شَاضَ )
 بُضاْبُض نًَؿٍُ نىضز ٓاَيؤظَ.

بَُٓاَيٍُ بُزضخاًُْنإْ زَغتُبصيَطٍ نىضزٍ, غُيس عُبسويكازض ُٓؾُْسٍ تاواْباض زَنُٕ 
ٖاوغؤظ ُْبٌَ يُطُأل ُٖغيت ُْتُوايُتٌ نىضزٍْ يُو باضَيُوَ يًَسواًْإ زاوَ, نُ  بُوٍَ

عُبسويكازض يُبُضاْبُض غُضبُخؤيٌ ًٓساضٍ نىضزغتإ زَوَغتًَتُوَْ ضيَعٍ ظؤضٍ ُٖيُ بؤ 
خُالؾُتْ ثًٌَ واًُْ غُضبُخؤيٌ غًاغٌ نىضزغتإ غىوزٍ ُٖبًَت,  عُبسويكازض زََيٌَ: 

ضيتاٌْ ثًَىيػتُْ ُٖضناتٌ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ٓاضَظووٍ ثؿتطريٍ يُ ًَٓػتا ثاَيجؿيت بُ
غُضبُخؤيٌ نىضزغتإ نطز ُٓوَ ٓاَازَيُ غُضبُخؤيٌ ضابطُيًَُْت, بُآلّ يُو باضزؤخٍُ ًَٓػتا 
ًٖض ثًَىيػت ْانات ُٓو َُٖىو ْاسُظاُْ يُ غُض غُضبُخؤيٌ تُواوٍ نىضزغتإ بىضووشيَٓٔ. 

هٌ ضاغتطؤ بًَت, بُ ٖؤٍ ُٓو ثًَطُ ٓايًٍُٓ ُٖيُتٌ يُ ظؤضبٍُ ثًَسَضًَت عُبسويكازض ثًاويَ
نُغايُتًُ نىضزَنإ ظياتط خاوَٕ ثًَطُيُ, ُٓو ُْتُوَخىاظاٍُْ يُ نىضز َُٖيططٍ بريٍ 
ًَػايًُتْٔ ُٓواُْف نُ باْطُؾٍُ ُْتُوايُتٌ تىضنٌ زَنُْٕ ناض زَنُٕ بؤ بُضشَوَْسٍ 

اغتًسا ًَٓػتا بُ تُواوٍ خؤضٍ ياٍُْ نىضزٍ بُضَو ُْتُوَيٌ يُ ْاسُظاٌْ عُبسويكازضٕ, يُ ض
غُخيت زَضِوا بُ ٖؤٍ ثُيسابىوٌْ ططوثًَو يإ زاَُظضاوَيُى, نُ بُ نطزَوَ ْىيَُٓضايُتٌ ضاٍ 

 طؿيت نىضزٍ زَنات.
 27ْىغدُيُى ًَْطزضاوَ بؤ بُغسا, بطوغهٍُ شَاضَ 
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FO ,371/6346 
 

 ئَيسام –ةنايةت بسوضهة ية: ْوَيٓةزي باآلي بةزيتاْي بة و
 31بسوضهةي  5/7/1921ََيرووي 

 1921ي حوشةيساْي 20بسوضهةتإ ية 
( بؤ ًَٓىَْ بؤ  وَظاضَتٌ زَضَوَ زًََْطّ, نُ ثُيىَغتُ 476ْىغدُيُى يُ ْىغطاوٍ شَاضَ )

بُ ثُيىَْسٍ ًَْىإ يؤْإْ نىضز, وَنى َػتُؾاو ُٖقٌ بُط.. ُٖضوَٖا ْىغطاوٍ شَاضَ 
سىظَيطإ, نُ زََيٌَ: نىضِاٌْ بُزضخإ زاوايإ يُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ٍ 23(ٍ بُضواضٍ 521)

نطزووَ ٖاوناضيإ بهات بؤ بُضَْطاضٍ سهىَُتٌ نَُايٌْ ثؿتطريٍ يُ ُٖوَيُناٌْ 
سهىَُتٌ يىْاٌْ يُ ؾُضٍِ َػتُؾا نَُاٍ, ُٓو زاوايَُإ ضَتهطزَوَ يُو باضَيُوَ بضًُٓ غُض 

 َُٖيىيػتٍُ ًٍَُُٓ نطزوَ. خُتْ وَظاضَتٌ زَضَوَف ثؿتطريٍ ُٓو
ضاثؤضتُنإ بُ دًاواظيًُوَ ُٓوَ زَطُئُْ, نُ بعوتُٓوٍَ َُٖيطُضِاُْوَ يُ بانىضٍ ضؤشٓاواٍ 
نىضزغتإ ثُيسابىوَ, ثًَسَضًَت ُٓو َُٖيطُضِاُْوَيُ سهىَُتٌ ُْتُوَيٌ يُ ُْٓكُضَ ظؤض 

ْىضَزئ ثاؾا غُضنطزايُتٌ  ًْطُضإ نطزبًَت, بُآلّ سهىَُتٌ ُْٓكُضَ زََيٌَ: ُٓو ضاالنًاٍُْ
 زَنات بُضٌَُٖ زَبٌَ.

سُقٌ بُط غُض بُ ٖؤظٍ َُيًهاُْ, خَُيهٌ طىْسيَهٌ غُض بُ زياضبُنطَ, طىايُ سُقٌ 
بُط يُ زَغيت سهىَُتٌ نؤََُيٍُ ًٓتشًازْ تُضَقٌ ُٖآلتىوَْ يُ ناتٌ زَغتجًَهطزٌْ 

ؤخُ وَضططتىوَْ بُ ضيَطٍُ ًَػط ؾُضٍِ يُنُّ يُ ٓاواضَيٌ يُ ثاضيؼ زَشٍ, زَضؾُتٌ يُو باضوز
غُؾُضٍ يؤْاٌْ نطزووَ, يُطُأل طُيؿتُ ًَػط سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زَغبُغُضٍ نطز, ضىْهُ 
ضَطُظْاٍَُ ْاوخؤٍ زَوَيُتٌ عىمساٌْ ثٌَ بىوَ, نُ بُضيتاًْا يُ ؾُضِزا بىوَ يُطُأل ُٓو 

زٌْ ٓاططبُغيت زَوَيُتٌ زَوَيُتُ, زوايٌ زووضٍ خػتُوَ بؤ َاَيتاو ٓاظازٍ نطزْ زواٍ واشؤنط
عىمساٌْ ضَواٍُْ ُٓغتُْبىوَيٌ نطز, سىقٌ بُط ُٓو تىاْايٍُ ُٖيُ ناض يُ بُضاْبُضَنٍُ 
بهات, ُٓو َطؤظًَهٌ غُضنُؾُ, بُآلّ يُ ْاو نىضز خاوَٕ ثًَطُ ًُْ, ٖاظنإ ُْزا يُ غُض ُٓو 
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سَيينَ غُضزاٌْ زاواناضيٍُ ُٖيبىوَ, نُ يُ ضووٍ غًاغًُوَ ثؿتطريٍ بهُئْ ثُغاثؤضتٌ ب
زياضبُنط بهات, ٓاَؤشطاضعنإ نطز بُ ؾًَىٍَ ٓاغايٌ ثُغاثؤضت ثُيسا بهات, ٓاَازَيٌ خؤٍ 

 ًْؿاْسا شَاضَيُى ثًاوَاقىَيٌ نىضز يُطُأل خؤٍ بًٗيَنَ, بُآلّ ْاوياٌْ ُْبطزٕ.
ٓاطازاضتإ زَنَُُوَ, نُ يُ ْاوَضِاغيت َاْطٌ سىظَيطإ َػتُؾا يُ ضيَطٍُ ًَػطَوَ 

 بُغساْ ْاَُيُنٌ ضيٓىَايٌ يُ ًَٖصا )ضَيإ(َوَ بؤ ًَٓىَ ًَٖٓاوَ. ضؤتُ
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 1922ثِسؤذةي َطتةفا نةَاٍ بؤ خودَوختازي نوزدضتاْي توزنيا 
 وةشازةتي دةزةوةي بةزيتاْي 

 توزنيا –بةِزَيوةبةزايةتي زؤذٖةآلتي ْصيو 
 (E 3553/96/65شؤز َْٗيين  )

 -1-ذَازة 
 ية: ضَيس ئايج زاَبويد

 : َازنؤيظ نوشوٕ نيديطتؤٕبؤ
   3. 8ذَازةي زاثؤزت 

 
 بةِزَيص

, ُٖضوَٖا ْاَُناٌْ ثًَؿىوّ يُ غُض 16/1/1922( يُ بُضواضٍ 53ٓاَاشَ بُ ْىغطاوٍ شَاضَ )
ؿتًُاٌْ  َُغُيٍُ نىضز, بُ ثؿتبُغسن بُ غُضضاوٍَ باوَضِثًَهطاوْ يًصٍُْ غُض بُ ُٓجنىٌَُْ ًْ

ؿاْسُْوَ بُ زاضِؾتُٓوٍَ ثطِؤشَ ياغاٍ تايبُت بُ ْاوضُ تىضنٌ طُوضَ ضاغجًَطزضاو بُ ضاوخ
نىضزْؿًُٓنإ, نُ يُاليُٕ يًصُْيُنٌ تايبُتًُوَ ٓاَازَ نطاوَ, يُ ناتٌ طؿتىطؤ يُ غُض ُٓو ثطِؤشَيُ 
ٍُ خىاضَوَ ثًَؿًٓاظٍ زشيإ ثًَؿهُف نطز: غاحل ُٓؾُْسٍ ْىيَُٓضٍ  ؿتًُاٌْ ُٓوْا يُ ُٓجنىٌَُْ ًْ

عَت ثاؾا عًعَت ثاؾاٍ ثؤيؤْ ضَسًب بُط ْىيَُٓضاٌْ َُٓاغًاْ ُٖتا سًَُس ُٓضظَضِؤّْ يىغـ عً
 بُط ْىيَُٓضٍْ غًؤثٌ.... غُالسُزئ بُط ْىيَُٓضٍ َاضغشن.

َُُٓ يُ ناتًَهسا يىغـ عًعَت ثاؾاْ ضاغًب ثاؾاْ ُٖتا سًَُس بُط يُ ُْٓساَاٌْ  -2
يُ ٖؤناضَناٌْ ياخًبىوٌْ ُٓوٍَ بُ  يًصٍُْ ثُضيَُاٌْ بىوٕ, نُ ضاغجًَطزضابىوٕ بُ يًَهؤَيًُٓوَ

 "نؤضهطٍ" ْاغطاوَ. 
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ثًَـ ُٓوٍَ بُ ظؤضيُٓ ضَظاَُْسٍ بسضيَت يُ غُض ثًَؿًٓاظٍ ْاوبطاو ضيَههُوتٔ طؿتىطؤ  -3
ٍ ؾىبات, يُويَسا ظؤضبٍُ ُْٓساَاٌْ ثاضتٌ بُضططٍ 10بهطيَت يُ غُض ثطِؤشٍَ نؤبىوُْوٍَ ًْٗيَن 

ُْٓساّ بىوٕ,  64ساَاٍُْ بُ ثطِؤشٍَ ثًَؿًٓاظنطاو ضاظٍ ُْبىوٕ ًْؿتًُاٌْ ٓاَازٍَ بىوٕ, ُٓو ُْٓ
ُٖضوَٖا ُْٖسٍَ يُ ُْٓساَإ يُ زواٍ ُٓوَ بطِياضيإ ُْزا ضؤٕ زَْط بسَٕ, ؾُضَاْسٍَ بعوتُٓوٍَ 

 بُضططٍ يُ َاؾُنإ وضيايًسايُ َُٖىو ُْٓساَإ ٓاَازَيٌ نؤبىوُْوَنُ بٔ.
زَوَْ ضووٌْ نطزَوَ, نُ ْانطٍَ َُغُيٍُ نىضز غاَيح ُٓؾُْسٍ طؿتىطؤٍ ثُضيَُاٌْ نط -4

بُّ ُْٖطاوَ ضوونُؾاٍُْ يُو ثطِؤشَيُ ثًَؿًٓاظنطاوَ ضاضَغُض بهطٍَ. وتبىوٍ: يُطُأل ُٓوَزا 
ظؤضبٍُ بُضِيَىَبُضايُتُ ثُيىَْسيساضَنإ َُٖىو ضاغتًُنإ زَظأْ, بُآلّ وايإ ثٌَ باؾرت بىوَ 

ضيُٓ ؾاضاوَ ًُْ, نُ ُٓطُض زََاُْوٍَ ُٓوٍَ نىضز ْازيسٍَ بططٕ, ُٓو َُغُيُيُ يُالٍ ظؤ
زَيًٌََ يُ غُض َػتُؾا نَُاٍ ثىضَُيٌ بهُيُٓوَ, ثًَىيػتُ َُٖىو طرياوَنإ, نُ بُ ٖؤٍ 
ْآاضاًَُناٌْ "نؤضهطٍ"َوَ طرياوٕ ٓاظاز بهُئ, يُ بُضشوَْسٍ وآلتُ بُ بايُخُوَ َُٖىو 

ٍَ ضاغتًُنإ يُ َُغُيٍُ ياخًبىوٌْ ضيَٓىَايًُناٌْ يًصٍُْ تايبُت بُ يُناليهطزُْو
نؤضهطٍ وَضبطريٍَ, سهىَُت ُٓو ضيَٓىَايًاُْ نُ يُ يًػتًَهٌ تايبُتسا ٖاتىوَ تُضدٍَُُ 
واقًع بهات, طىايُ دُواز ثاؾا َُٖىو ُْٖطاويَهٌ ثًَىيػيت يُوباضَيُوَ ططتؤتُبُض, بُآلّ 

ٓاُْ ُٖض دًَبُدٌَ ُْنطاوَ, ُٓو ًَٓػتا وآلت يُ سايُتٌ ؾُضِزايُ يُطُأل يؤْإْ ُٓو ضيَىؾىيَ
ياخًبىوُْ بُ ٖؤٍ زََاضطريٍْ ًٓساضَو َُٖيىيَػيت سهىَُتٌ ُْٓكُضَ بىوَ يُبُضاْبُض 
خُالؾُت, بُناضًَٖٓاٌْ تىْسو تًصٍ وَنى ضيَطُضاضَ باضوزؤخٌ ْاوضُنُ ٓاَيؤظ زَنات, 

ىيػتُإ بُ بَُيطُ طَُصَيًُ وا ثطِوثاطُْسَ بهُئ, نُ ؾؤضف يُ نىضزغتإ ضووٍ ُْزاوَ, ثًَ
ًُْ بؤ ؾىيَُٓواضَناٌْ ؾؤضِف, نُ بُ غُضجنسإ يُ غُض ُٓو ًَٖعاٍُْ يُ ْاوضُنُ ُٖٕ زياضَْ 
َُٖيطُضِاُْوَ بُ ثؿتًىاٌْ َُيًو ؾُيػُألْ ًٓٓطًًع بىوَ, بؤ بُضشَوَْسٍ وآلتُ بايُرْ 

 ضاضَغُض بؤ ٖؤناضَناٌْ ياخًبىوٕ زابٓطٍَ ُْى بُناضًَٖٓاٌْ تىْسْ تًصٍ. 
يُو ناتٍُ غاَيح ُٓؾُْسٍ قػٍُ نطز, ضُْس داض ُْٓساَاٌْ ثاضتٌ بُضططٍ ًْؿتًُاٌْ  -5

قػُنُيإ ثٌَ بطٍِ, بُآلّ ُْٓساَاٌْ زيهٍُ ُٓجنىَُٕ ثؿتًىاٌْْ ثؿتطرييإ نطز, بُ تايبُت 
يُ اليُٕ يىتؿٌ بُط )ْىيَُٓضٍ َُالتًُ(ْ سُيسَض بُط )ْىيَُٓضٍ وإ(ْ عُبسويػُؾىض بُط 

َشن ثاؾا )ْىيَُٓضٍ غًىاؽ(ْ ضاغِ بُط, بُآلّ يًَسواٌْ ُٓو ْىيَُٓضاُْ باضَنٍُ قُٖطغٌْ ُٓ
ططشتط نطزْ يُ ْاو ُٓجنىَُٕ بىوَ ٓاشاوَيُنٌ طُوضَ, َُُٓ واٍ يُ بُضِيَع زوضاى بُط ) 

 ْىيَُٓضٍ ُٓضظَضِؤّ( نطز طؿتىطؤٍ ُٓو ٖؤَيُ ْاوبينَ بُ طُضَِالوشَو ٖؤَيٌ زايُْطاٍ َٓساآلٕ. 
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ُغيت غٓىوضزاْإ بؤ ُٓو ٓاشاوَيٍُ يُ قػُناٌْ غُالسُزئ ُٓؾُْسيُوَ بُ َُب -6
نُوتُوَ,  ُْٖسٍَ يُ ْىيَُٓضإ زواٍ ضووْهطزُْوَنٍُ دُواز ثاؾا ثًَؿًٓاظيإ نطزبىو, ُٓو 

 طؿتىطؤيُ َُٖيبططٍَ بؤ نؤبىوُْوَيُنٌ زيهُ.
 ثًَـ ُٓو ثًَؿًٓاظَ نؤتايٌ بُ نؤبىوُْوَنُ ٖات. -7
 ؤشٍَ ثًَؿًٓاظنطاو بؤ ضاضَغُضٍ َُغُيٍُ نىضز َُٓإُْ:بُْسَناٌْ ثطِ -8
يُ ضواْطٍُ غىوضبىوٌْ ظََاُْتٌ طُيٌ تىضىْ ضاثُضِيُٓنٍُْ ثؿتبُغسن بُو بَُٓا  -1

شياضيٍُ باوَضٍِ ثًًَُتٌ, ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ ثًَؿًٓاظٍ ًٓساضَيُنٌ خىزَىختاضٍ نطزووَ بؤ 
  خؤيإ.طُيٌ نىضز, نُ بطىجنٌَ يُطُأل زابْ ُْضييت

ْاوزاضيَهٌ نىضز وَنى سانٌُ طؿيت يُو ْاوضاٍُْ ظؤضيٍُٓ نىضزٕ زابٓطٍَ, ُٓويـ بُ  -2
ٖاوناضٍ ياضيسَزَضيَو بؤ بُضيَىَبطزٌْ ْاوضُنُ, نُ نىضز بًَت يإ تىضى, ُٓجنىٌَُْ 

 ًْؿتًُاٌْ تىضى زايبينَ. 
وضُنُ, نُ زَبٌَ ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ ضاظٍ بًَت يُ غُض زاْاٌْ سانٌُ طؿيت يُ ْا -3

 ًٓساضيُنٌ بافْ بُ ُٓظَىٕ بًَتْ نُغايُتٌ بافْ يُ الٍ َُٖىو نىضز ضيَعٍ يًَبطريٍَ.
غاآلٕ بٌَْ يُ زواٍ نؤتايٌ َاوٍَ زَغُآلتٌ, ُٓجنىٌَُْ  4سانٌُ طؿيت بؤ َاوٍَ  -4

ًْؿتًُاٌْ نىضزغتاٌْ ستُيٌ نُغًَهٌ زيهُ بؤ ؾىيَُٓنٍُ بجاَيًَىٍَ, بُآلّ ُٓطُض بُ 
َُْسٍ ظؤضيٍُٓ نىضز بىو, زَنطٍَ سانٌُ غُضباظٍ َاوٍَ زَغُآلتٌ بؤ َاوَيُنٌ زيهُ ضَظا

 بؤ زضيَص بهاتُوَ. 
يُطُأل ُٓوَزا يُ زَغُآلتٌ ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاًُْ بطِياضبسات, نُ ياضيسَزَضٍ سانِ -5

تًُاٌْ نىضز بًَت يإ تىضى, زَبٌَ ياضيسَزَضٍ سانِ َُٖيبصيَطزضاوٍ ضاغتُوخؤٍ ُٓجنىٌَُْ ًْؿ
نىضزغتاٌْ بٌَ, زَبٌَ سهىَُتٌ ُْٓكُضَِ ضاظٍ بٌَ يُ غُض ثاَيًَىضاوإ بؤ ثًٍُ سانٌُ طؿيتْ 

 ياضيسَزَضٍ سانٌُ طؿيتْ ثؿهُٓض.
ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتاٌْ يُاليُٕ زاًْؿتىاٌْ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلتُوَ يُ  -6

َُٖيبصيَطزضئَ, نؤبىوُْوَناٌْ غاأل  3ضيَطٍُ َُٖيبصاضزٌْ طؿيتْ ضاغتُوخؤوَ بؤ َاوٍَ 
ُٓجنىٌَُْ يُنُّ يُ َاْطٌ ٓازاضٍ َُٖىو غاَيًَهُوَ زَغت ثٌَ بهاتْ َاوٍَ ططيَساٌْ 

َاْط( بًَت, ُٓطُض ُْيتىاٌْ يُو َاوَيُ ناضَناٌْ خؤٍ تُواو بهات ُٓوَ 4نؤبىوُْوَنإ بُ )
ٌْ ثًَؿهُؾٌ زَنات يُ ضيَطٍُ زاواناضيًُنُوَ زَبٌَ, نُ ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتا
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َاوَنُ زضيَص بهاتُوَ, ثًَىيػتُ ُٓو زاوايُ ضَظاَُْسٍ ظؤضبٍُ ُْٓساَاٌْ ُٓجنىٌَُْ 
 نىضزغتاٌْ وَضبططٍَْ سهىَُتٌ ُْٓكُضَ ثُغٓسٍ بهات. 

َاؿن ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاًُْ وضزبًين يُ بىزدُْ خُضدًُناٌْ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت  -7
ُض ظوَيًَُهُوَ, نُ يُاليُٕ ناضبُزَغتًَهٌ زَوَيُتُوَ ُٓجناّ بهات يإ ضاوزيَطٍ بٌَ بُ غُض ٖ

بسضٍَ. َاؿن ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتاًُْ ُٖض ضيَىؾىيًََٓو بططيَتُ بُض بؤ ثُضَثًَسإْ 
ثًَؿهُوتين ْاوضُنُ, بُآلّ زَبٌَ زَغُآلتساضاٌْ ُْٓكُضَ ٓاطازاضٍ ُٓو بطياضَ بْٔ ُٓجنىٌَُْ 

 اض بٌَ.ًْؿتًُاٌْ ثًَؿرت ٓاطاز
ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ ضاوغؿًًََٓتُوَ بُ َُٖىو بابُتًَهٌ ْانؤى يُ ًَْىإ سانٌُ  -8

 طؿيتْ ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتاٌْ, زَبٌَ ُٖضزوال ًَهُضٌ بطِياضَناٌْ بٔ. 
ُٖتا ُٓوناتٍُ غٓىوضٍ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ يُاليُٕ يًصُْيُنٌ ٖاوبُؾٌ نىضزْ  -9

ٍَ, ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتاٌْ ْىيَُٓضايُتٌ زَبًَتُ ْىيَُٓضٍ ُّٓ تىضنُوَ زياضٍ زَنط
 واليُتاُْ: وإ, بُزيًؼ, زياضبُنط, زَضغًِ, يُطُأل ُْٖسٍَ قُظاْ ْاسًٍُ زيهُ.

ضشيٌَُ زازوَضٍ تايبُت بُ ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ زازََُظضٍَْ ُٓو ضشيَُُ طىجناو زَبٌَ  10
ُ, يُّ قؤْاغٍُ ًَٓػتا بُضيَىَبُضٍ بُتىاْا يُو ْاوضاُْ يُطُأل زابْ ُْضييت باوٍ ْاوضُن

زازََُظضٍَ, بؤ ناضوباضٍ زَضَوَ ًْىٍَ يُ نىضزْ ًْىٍَ يُ تىضى زَبٔ, يُو ناتٍُ ناضَُْسَ 
 تىضنُنإ خاُْْؿشن زَنطئَ نىضزَنإ دًَطايإ زَططُْوَ.

ابٌَ ًٖض بادًَو بُ يُو بُضواضٍَ ناض بُو بطِياضَ )ثطِؤشٍَ خىزَىختاضٍ( زَنطٍَ, ْ -11
َُبُغيت ثؿتطريٍ دُْط يإ ٖاوؾًَىٍَ ُٓوَ ؾُضِظبهطٍَ, زَبٌَ َُٖىو بادًَهٌ زاضايٌ 
غُثًَٓطاوٍ ًَٓػتا َُٖيسَوَؾًَتُوَ, سانٌُ طؿيت زَبٌَ ضاٍ يُ غُض بادُنإ بًَتْ غاآلُْ 

ُْٓكُضَ, زَبٌَ وَضبطريٍَ, ُٓو ُْٓساظَ زَضاَُتُ زاضايًٍُ ضَواٍُْ خُظيٍُٓ ْاوَْس زَنطٍَ يُ 
 يُ اليُٕ يًصُْيُنُوَ زياضٍ بهطٍَْ ُْٓساَُناٌْ يُ ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتإ بٔ.

ًَٖعيَهٌ دُْسضٍَُ تايبُت بُ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت زَبٌَ, نُ ُٓجنىٌَُْ  -12
ًْؿتًُاٌْ نىضزغتاٌْ غُضثُضؾيت بهاتْ ياغايُنٌ تايبُت بؤ ضيَهدػتين ناضٍ ُٓوإ 

آلّ ثًُ باآلناٌْ ُٓو ًَٖعَ, ُٖتا ُٓو ناتٍُ ثًُناًْإ يٌَ وَضزَطرييَتُوَ بُ زَغيت ُٖبًَت, بُ
 ُٓؾػُضاٌْ تىضنُوَ زَبٌَ.

ُٖتا ُٓوناتٍُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ ٓاؾيت زَبُغرتٍَ )َُبُغت يُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ  -13
ؾىييَن  ٓاؾيت ًَْىإ تىضنًاو زَوَيُتاٌْ ٖاوثُعناُْ. "و"(, غُضباظْ ُٓؾػُضاٌْ نىضز يُ
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ًَٓػتايإ خعَُت زَنُْٕ زواٍ بُغتين ضيَههُوتٓٓاَُنُ زَتىأْ بطُضِيَُٓوَ بؤ واليُتُناٌْ 
 ضؤشُٖآلت.

يُ زواٍ بُغتين ضيَههُوتٓٓاٍَُ ٓاؾيت سهىَُت ُْٓساظٍَ بُٖاٍ ُٓو غاَإْ  -14
ًَو ٓاشََيٍُ يُ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ وَضيسَططٍَ زياضٍ زَناتْ بؤ َاوٍَ نَُرت يُ غاَي

 سهىَُت قُضَبىوٍ نىضزإ زَناتُوَ.
ظَاٌْ تىضنٌ بُ تًُْا يُ ْاو ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتاٌْْ ْىغًٓطٍُ  -15

زازوَضٍ طؿيتْ بُضيىَبُضايُتًُناٌْ زَوَيُت بُناضزًََٖٓطٍَ, بُآلّ زَنطٍَ ظَاٌْ نىضزٍ يُ 
ُْبًَتُ ُْٖطاويَو زاوا قىتاغاُْ غىيَٓسضٍَْ سهىَُت ٖاٌْ ُٓو ناضَ زَزات بُو َُضدٍُ 

 بهُٕ ظَاٌْ نىضزٍ ببًَتُ ظَاٌْ ضَمسٌ سهىٌَ بؤ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت.
زاَُظضاْسٌْ ظاْهؤيُى يُ ْاوضُنُ, نُ نؤيًَصٍ ثعيؿهٌْ ياغاٍ تًَسا بٌَ يُ ٓاَاجنُ  -16

 بُٓضَِتًُناٌْ ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتاٌْ زَبٌَ. 
ٕ ْاتىاٌَْ بُبٌَ ضَظاَُْسٍ سانٌُ طؿيتْ ٓاطازاضٍ ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتا -17

 ُٓجنىٌَُْ ًْؿتًُاٌْ ًٖض بادًَو ؾُضظ بهات.
ُبُغت يُ ًُٓتًاظاتٌ  -18 ُ ًٖض ًُٓتًاظاتًَو )َ ؿتًُاٌْ نىضزغتاٌْ ًْ َاؿن ُٓجنىٌَُْ ًْ

, نىضتٍُ ُّٓ ياغا ثًَؿًٓاظنطاوَ ب ؿتًُاٌْ َ ضَظاَُْسٍ ُٓجنىٌَُْ ًْ ُ. و( بسات بٌُب ؤ بًاًْ
 خىزَىختاضٍ بؤَإ ضووٕ زَناتُوَ نُ ْىيَُٓضاٌْ نىضز بُ تىْسٍ بُضَُٖيػيت زَنُٕ. 
 بؤ َٔ ؾُضَؾُُْسيُ

 ٖىضاؽ ضاَبىيس

  
 
 
 



 322 



 323 

 

 

 

 بصوتيةوةي شيَخ ضةعيدي ثريان
 

وةشازةتي دةزةوةي ئةَسيهي بةَيطةْاَةي َْٗيين ديبًؤَاضي 
 بآلونساوة، زؤذٖةآلتي ْاوةِزاضت، ئَيسام

ي شاْهؤي ئةَسيهي، نوْطوَيي ئةَسيهي، ئةضيٓا، بآلونساوةناْ
 1925ي ئةيًويي 24يؤْإ 

 بابةت: بصوتٓةوةي دذ بةتوزنإ يةنوزدضتإ
 

 بؤ: وةشيسي كازوبازي دةزةوة. واغهتؤى 

ؾُضؾُُْسّ ُٓو ظاًْاضياُْتإ بؤ بًَٓطّ, نُ يُ شَُْضِاَيًَهٌ نىضزٍ ٖاضَْسٍ ثاؾا وَظيطٍ 
اٌْ بُزَغتُإ طُيؿتىوَ. ُٓو ثًاوٍَ َػتُؾا نَُاٍ زواٍ دُْطٌ ثًَؿىوٍ زَوَيُتٌ عىمس

طُيؿتين بُ زَغُآلت, ضىْهُ زوشَين بُ ًَٖعٍ ُٓو بىوَ زووضٍ خػتُوَ, ُٓو ظاًْاضياُْ 
 بُغىوزٕ بؤ بُضِيىَبُضايُتٌ ثُيىَْسيساض يُ وَظاضَت.

ٍ ُْٖطٍ نىضٍِ زووٌََ غُيس عُبسويكازض ُٓؾُْسٍ )عُبسويكازض آلوازياضَ غُيس عُبسوَي
ٍ ُْٖطٍ. "و"( ًَٖعٍ ظؤضٍ نؤنطزؤتُوَْ ًَٓػتا يُ ْاوضُ دًادًاناٌْ آلنىضٍِ ؾًَذ عىبًَسوَي

نىضزغتإ بُ ؾًىَيُنٌ ؾطاوإ زشٍ زَغُآلتٌ تىضنٌ زَغيت نطزووَ بُ ؾُضٍِ ثاضيتًعاٌْ, 
ُٓزَُّٖ ضُضنُغٌ ُٓو نُغايُتًٍُ يُ غُضَتاوَ بًَُٖع ٖاوناضٍ َػتُؾا نَُايٌ نطزووَ, 
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نُغٌ غُضباظٍ بًٓاتٓاوَْ يُ ْعيهٌ  1000ًَػتا زوشًَُٓتٌ, زََئًَ ُٓزُّٖ ثاؾا ًَٖعيَهٌ ٓ
بُغسا خطِبىوُْتُوَ, ُٓو ًَٖعَ ٓاَازَيُ بُضَو ؾىيَُٓ غُضباظيُناٌْ تىضنًاو ْاوضُ غٓىوضيُنإ 
ثًَؿطَِوٍ بهات, زَتىاٌَْ ظياٌْ طُوضَ بًَُٖعَناٌْ تىضنٌْ سهىَُت بطُيًَُْت, ُٖضوَنى 

 ًَٖعَناٌْ تىضنٌ بُ طؿيتْ بُ تايبُتٌ َػتُؾا ظياٌْ طُوضَيإ ثًَهُوتىوَ.
 بؤ َٔ ؾُضؾُُْسيُ خعَُتهاضٍ طىيَطِايَُيتإ مب
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وةشازةتي دةزةوةي ئةَسيهي، بةَيطةْاَةي ديبًؤَاضي َْٗيين 
 بآلونساوة

زؤذٖةآلتي ْاوةِزاضت، بآلونساوةناْي شاْهؤي ئةَسيهي، نوْطوَيي 
 ئةَسيهي.

 ضوزيا –ةيةب ح
  1925ي ئاشازي 3

 بابةت: زاثةِزئ ية نوزدضتإ
 َْٗيين

 

 واغهتؤى

زََُوٍَ غُضجنٌ بُضيَىَبُضٍ )بُؾٌ ضؤشُٖآلتٌ ْعيو يُ وَظاضَت( بؤ ُّٓ طؤضِاْهاضياٍُْ 
خىاضَوَ يُ غُض باضوزؤخٌ ًَٓػتاٍ نىضزغتإ ضابهًَؿِ, نُ سهىَُتٌ تىضنٌ بؤ 

 بُ سهىَُت ْاضاضبىوَ ُْٖطاوٍ تىْسبططيَتُبُض. غُضنىتهطزٌْ بعوتُٓوٍَ نىضزٍ زش
يُ ضابطزوزا بُ بُضزَواٌَ تًَهطريإْ ًْطُضاٌْ يُ ًَْىإ غُضنطزَناٌْ تىضىْ نىضز 
ُٖبىوَ, بُآلّ ُٓوٍَ يُ َاوٍَ ُٓو ُٖؾتُيُ يُ ْاوضُنُ ضوويساوَ بُ ٓاؾهطا َُٖيطُضِاُْوَيُْ 

ؤ زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتٌ غُضبُخؤْ يُ غُضنطزَناٌْ ياخًبىٕ ًْاظٍ خؤيإ ضاطُياْسووَ ب
ُٖوَيسأْ بؤ زَغتبُغُضاططتين َُٖيطُضِاُْوَ, سهىَُتٌ تىضنٌ زَغيت نطزووَ بُ ططتين 
ضُْسئ نُغايُتٌ نىضزٍْ بُؾًَهٌ زيهٍُ ُٖآلتىوٕ بؤ َىغألْ غىضيا, بُآلّ بُوَف 

اض بُ تُواوٍ يُ ُْيتىاٌْ زَغت بططٍَ بُغُض َُٖيطُضِاُْوَ, واٍ يًَٗاتىوَ ظؤض طىْسْ ؾ
شيَطزَغُآلتٌ غُضنطزَناٌْ ياخًبىإ زايُ, زََئًَ بعوتُٓوٍَ َُٖيطُضِاُْوَ ُّٓ واليُتاٍُْ 
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خىاضَوٍَ ططتؤتُوَ: َُػنىزيٍُ ُٓيعُظيع, زياضبُنط, بُزيًؼ وإ, ُٓو ْاوضاُْ ثًَهُوَ ثًًَإ 
 زََئًَ نىضزغتإ.

ضَؾبطريٍ نطزووَْ ًَٖعَناٌْ يُ ُٓزَُْ بُثًٌَ ُٓو ضاثؤضتاٍُْ ٖاتىوٕ تىضنًا بُّ زوايًُ 
نؤنطزؤتُوَ, سهىَُتٌ ؾُضَِْػٌ يُ غُض زاواٍ سهىَُتٌ تىضنٌ ضيَطٍُ بُ ًَٖعَناٌْ تىضنٌ 
زاوَ بؤ طىاغتُٓوٍَ ًَٖعَناٌْ تىضنٌ بؤ ْاوضٍُ غىضيا بُ َُبُغيت بُناضًَٖٓاٌْ زشٍ نىضز 

ظاَُْسٍ سهىَُتٌ ؾُضَِْػٌ ططْطُ بُضيشن يكٌ غىضيا بُناضبًَٗٓٔ, ضَ –ًًٌََٖ ٓاغين بُغسا 
بؤ طىاغتُٓوٍَ ًَٖعَنإ بُ ٓاضاغتٍُ ضؤشُٖآلت ُٖتا يُ ثؿتُوَ زَوضٍَ ًَٖعَناٌْ ياخًبىٕ 

 بسَٕ.
ًٖض طىَاٌْ تًَسا ًًَُْ ُٓو ًَُالًٍُْ ًَٓػتا يُنًَهُ يُ بُضُٓجناَُناٌْ ْانؤنٌ 

يُتٌ َىغأل, ُٖتا َاْطٌ تىضنُنإْ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام بؤ زَغتبُغُضاططتين وآل
ؾىبات ثطِوثاطُْسَ ُٖيُ يُ غُض ٓاَازَنطزٌْ ًَٖعَناٌْ تىضنٌْ نؤنطزُْوَيإ يُ ؾاضٍ 
ُٓزَُْ بُ ًْٗيَن, َاُْوٍَ َػتُؾا نَُاٍ يُ َاوٍَ ضُْس ُٖؾتُيُى يُ ُٓزُْ ُٓو 

النٌ غُضباظٍ ثطِوثاطُْساٍُْ بُ ًَٖعتط نطز, نُ طىايُ تىضنًا بُ نطزَيٌ ًَٖع بؤ ُٓجناَساٌْ ضا
 –يُ غٓىوضٍ واليُتٌ َىغأل ٓاَازَ بهات, يُو ناتٍُ يًَطَ قػٍُ ضاؾهاواُْ ُٖبىوَ )تىضنًا 

و( بُوٍَ ؾُضٍِ تىضنًاو بُضيتاًْا يُ غُض واليُتٌ َىغأل ْعيو بؤتُوَ, بُآلّ ثًَسَضًَت 
سهىَُتٌ بُضيتاٌْ تىاًْبًيَت ناض يُ ٖؤظَ نىضزَ زََاضطريَنإ بهات, بُوَف 

 بهُويَتُوَ يُ ضوبُضووبىوُْوٍَ ضاغتُوخؤ يُطُأل تىضى.زووض
ُٓواٍُْ ًَٓػتا ناضٍ تًَهسَضاُْ )َُبُغت يُ ؾًَذ غُعًسٍ ثرياُْ "و"( ُٓجناّ زَزَٕ ظؤض 
ظيطَنٔ, ُْخىيَٓسَواضٍْ ُْؾاٌَْ ثابُْسٍ تىْسٍ نىضزيإ بُ ضيَباظٍ زيين َىسَُُز بُ 

يُو ُٖغتُ وَضبططٕ. نىضز ُٓطُض بُ ْاوٍ ٓايُٓوَ زَضؾُت ظاًْىَ زشٍ تىضى بًاجنىيًَْٓٔ غىوز 
بُ ضانٌ غىوزيإ يًَىَضبطريٍَ دُْطاوَضٍ ضانْٔ بُ ؾُضِنُض ْاغطاوٕ, َُٖيىَؾاُْوٍَ 
خُالؾُت نىضزٍ ظؤض ًْطُضإ نطزووَ, ُٓو بعوتُٓوَ ياخًبىوٍُْ ًَٓػتا بعوتُٓوَيُنٌ ٓايًُٓو 

 ٌْ غىَيتإ عُبسوذتًَُس وَنى خُيًؿُ زابٓطٍَ. زَيُوٍَ خُالؾُت بطُضِيَتُوَْ يُنًَو يُ ُْوَنا
ُٓو بعوتُٓوَ ياخًبىوٍُْ ؾًَذ غُعًس غُضنطزايُتٌ زَنات نىضتَُٗيٗاتىوَ يُ ْاوضٍُ 
)ُٓضغٌُْ( يُ واليُتٌ زياضبُنطْ )قاجنًس( يُ واليُتٌ بُزيًؼ, بُ ثًٌَ ُٓو ضاثؤضتاٍُْ يُ غُض 

غُض تُثُ نؤدىض و )يًر( يُ َُٖإ واليُت,  ٖؤظَ َُٖيطُضاوَنإ ٖاتىوَ, زَغتًإ ططتىوَ بُ
يُطُأل ُٓوَزا زياضبُنطز ََُيبُْسٍ غىثاٍ سُوتُ, زََئًَ يُ ناتٌ ًَٖطف بؤ غُض ؾاض )يًر( 
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ًَٖعيَهٌ يٌَ ًُْ ؾاياٌْ باؽ بٌَ,  بُوٍَ ََُيبُْسٍ غىثاٍ سُوتُ بُ تًُْا َُغُيُيُنٌ 
قُيطإ غىثا يُ ؾاضْ زَوضووبُضٍ  ضََعيُو قػٍُ غُضناغُظَ, وَنى ُْضييت خؤٍ يُ ناتٌ

زَغت زَنات بُ غُضباظ ططتٔ, ًٖض طىَإ يُوَزاًُْ يُ غُضَتاٍ غاَيُوَ دىالُْوَناٌْ 
 باؾىضٍ تىضنًا ُٖضَِؾُ يُ وآلت زَنُٕ.

تىضى بُ ٓاؾهطا زََئًَ يُو ساَيُتٍُ نؤََُيٍُ طُالٕ بطِياضٍ غُييب زَضنطز يُ غُض 
اضزًََٖٓٔ بؤ ططتين واليُتٌ َىغأل, يُو ناتٍُ نؤََُيٍُ َُغُيٍُ َىغأل, ُٓوإ ًَٖع بُن

طُالٕ بطِياضٍ ضاؾهاواُْ بسات ضُْس ضيَىؾىيًََٓو يُ غُض ُٓضظٍ واقًع ُٖيُ بؤ ُٓجناَساٌْ 
ًَٖطؾٌ غُضباظٍ يُ ْاناو بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ٓاَاجنُنُيإ, زَضنطزٌْ بُتطيانٌ يؤْاٌْ 

غًاغٌْ غرتاتًصٍ بؤ تىضنًا زضوغت نطزووَ,  و( يُ ُٓغتُْبىوٍَ قُيطاٌْ –)ُٓضغؤزَنؼ 
ًٓٓطًًع ُٓو َُغُيٍُ بؤ بُضشَوَْسٍ خؤٍ قؤظتُوَ, تىضى ضاالنٌ ضطِيإ يُ ْاو نًَُُٓناٌْ 
ْاوضُ غٓىوضيُنإ ُٖيُ, نُ يًصٍُْ تايبُتٌ نؤََُيٍُ طُالٕ غُضزاٌْ نطزووٕ بؤ يًَهؤَيًُٓوَ 

إ زشٍ ُٓو نُغاٍُْ ثطِوثاطُْسَيُ ُٖيُ, نُ يُ غُض ُٓو َُغُيُيُ, ٖاوآلتًإ ضُْسئ غهاآلي
يُ بُضشوَْسٍ تىضى زَنطٍَ بُ تايبُتٌ غهاآل زشٍ دُواز ثاؾاٍ ْىيَُٓضٍ ثاؾهؤٍ تىضنٌ يُ 
يًصٍُْ نؤََُيٍُ طُالٕ, يُ ْاناو بعوتُٓوٍَ َُٖيطُضاُْوَ بَُيطُيُنٌ زيهُيُ يُ غُض وضزٍ 

ًَٓطاقٌ زش بُ تىضنًا نطزويُتٌ, نؤضِايًُى  ُٓو ضيَهدػسنْ ٓاَازَناضيٍُ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ يُ
ُٖيُ يُ غُض ُٓوٍَ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُو باوَضَِزايُ تىضنًا بطياضٍ نؤََُيٍُ طُالٕ قبىأل 
ْانات, ناتٌ ُٓوَف بُغُضضىوَ ناضٍَ بهطٍَ بؤ بُضططٍ يُ ثًَطٍُ ؾُضَِْػٌ ثُضَغُْسووْ 

نًاْ ؾُضَِْػا, بؤيُ بُضيتاًْا بعوتُٓوٍَ زاْاٌْ غٓىوضيَو بؤ زؤغتايُتٌ تُقًًسٍ ًَْىإ تىض
ياخًبىوٌْ ٖاْساوَ ُٖتا غٓىوضيَو بؤ ُٓو زؤغتايُتًٍُ ًَْىإ تىضنًاو ؾُضَِْػا زابينَْ 

 ُْخؿٍُ تىضنٌ تًَو بسات. 
ُْٖسٍَ يُ زيبًؤَاغُ ؾُضَِْػًُنإ يُ نؤبىوُْوٍَ تايبُتٌ بطياضياْساوَ ٖاضيهاضٍ ثتُوٍ 

اٌْ بُضيتاًْا بهُٕ يُ غُض باضوزؤخٌ تىضنًا, ُٖغتًإ نطزووَ ُٓؾػُضَ ُٖواَيططيُ طؿتًُن
ُْٖسٍَ بُنطيَطرياوٍ نىضز ضاوزيَطيإ زَنُٕ, يُ َاوٍَ ُٓو زَ ضؤشَ ثطِوثاطُْسَ بآلوبؤتُوَ, نُ 

ُٖظاض ثاوَْسٍ تُضخإ نطزووَ بؤ ثًَساويػتًُناٌْ بعوتُٓوٍَ ياخًبىٌْ نىضزْ  40بُضيتاًْا
زغتاٌْ تىضنًا بُ ًٓساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام, ُٖضوَٖا نؤََُيًَو بُغتُٓوٍَ ياخًبىاٌْ نىض

زاواناضٍ يُاليُٕ ُْٖسٍَ ثًاوَاقىآلٌْ ؾاضٍ َاضزئ بؤ نؤََُيٍُ طُالٕ ضىوَ, زاوا زَنُٕ 
بًهًَٓطئَ بُ واليُتٌ َىغٌ, طىايُ نُغايُتًُنٌ َاضزيين ضَغُٕ ُٖيُ ًَٓػتا يُ بُغسا 
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بُ ًٓٓطًًعَوَ ُٖيُ, ُٓو يُ ثؿت ْاضزٌْ ُٓو زاواناضياُْوَيُ زازًَْؿتًَتْ ثُيىَْسٍ ثتُوٍ 
بؤ نؤََُيٍُ طُالٕ, بُ ضيَطٍُ بعوتُٓوٍَ ياخًبىوُْوَ بُضيتاًْا زَيُوٍَ بُ بري ُٖضيُى يُ 

و( بُبٌَ  -ؾُضَِْػاو تىضنًا بًًََٗٓتُوَ, نُ ضاضَْىغٌ ْاوضُنُ )باؾىضٍ ضؤشُٖآلتٌ تىضنًا
ياضٍ يٌَ ْازضٍَ. ُْٖسٍَ داض بُضشوَْسيُناٌْ بُضيتاًْاو ؾُضَِْػا ضاويَصنطزٕ بُ بُضيتاًْا بطِ

 ثًَهُوَ تًَهسَطريٍَ, ْانطٍَ ُٓو ضاغتًًُ يُ غُض ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضاغت ْازيسَ بطريٍَ.
بُثؿتبُغسن بُ غُضضاوَ ٓاطازاضَنإ يُ غُض ُٓو باضوزؤخُ, بعوتُٓوٍَ نىضزايُتٌ ؾطاوإ 

ُغتًاض وَضزَططٍَ, غُضنُوتين َػتُؾا نَُاٍ يُ ضيطٍُ زَبٌَْ ضُْس ضَُْٖسيَهٌ ظياتط ٖ
طىيَطِايَُيٌ غىثاوَيُ, ُٓطًٓا ظؤضبٍُ خَُيهٌ تىضنًا خؤؾًإ ْاوٍَ,  بُ تايبُت خَُيهٌ 
باؾىضٍ ضؤشُٖآلتٌ تىضنًا, ُٖض ناضيَهٌ َُٖيطُضِاُْوَ ُٖتا بضىنًـ بًَت يُ ْاو ًَٖعَ 

ىإ زَغت زَططٕ بُ غُض وآلتسا, غُضَضِاٍ ُٖض ضُنساضَناٌْ تُواوٍ ضشيٍَُُ زَضِوخٌَْ ياخًب
ُٓجناًََهٌ يُ بعوتُٓوٍَ ياخًبىُْوَ بهُويَتُوَ, بُضيتاًْاو تىضنًا زَتىأْ ٓاضيؿُناًْإ يُ 

 غُض واليُتٌ َىغأل يُناليٌ بهُُْوَ.
 َىضيؼ زيبًؤ ُٓيتاؾط

 ياضيسَزَضٍ نىْػىَيًٍُ َُٓطيهٌ
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ةزةوةي ئةَسيهي، بةَيطةْاَة ديبًؤَاضية َْٗيٓية وةشازةتي د
بآلونساوةناْي زؤذٖةآلتي ْاوةِزاضت، ية شاْهؤي ئةَسيهي 

 بآلونساوةتةوة
 1925 -12-17ئَيسام  –بةغدا –ية: نوْطوَييةتي ئةَسيهي 

 واغهتؤى –بؤ : وةشيسي دةزةوة 

 طػيت ئةمسيلي، ئةضيهابابةت: زاضتلسدنةوةي شانيازيةكاني واليةت هة زاثؤزتي كونطوَهيةي 

-24ٍ بُضواضٍ 353ؾُضَؾُُْسّ غُضجنتإ ضابهًَؿِ بؤ ضاثؤتُ ًًًَُْٗٓنُتإ بُ شَاضٍَ )
نُ بُّ زوايًُ يُ ُٓغًٓاوَ طُيؿتُ بُضِيَىَبُضايُتٌ )بُؾٌ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت  12-1925

 و( نُ ثُيىَْسٍ ُٖيُ بُ بعوتُٓوَناٌْ ُّٓ زوايًٍُ زشٍ تىضى –يُ وَظاضَت 
, ي اضياٍُْ يُو ضاثؤضتُزا ٖاتىوَ, ُب تايبُت ُي بطِطٍُ زواٌي ُ ثًَٓاو زَيًٓابىوٕ ُي زضوغيت ُٓو ظاًْ

خٌ  ُّ نطز, ْاوَضِؤنٌ ضاثؤضتُنُ  باُي َطَ قػ َطٍ ضؤشُٖآلٌت ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ ًي ضِيَع غهطًت طُأل ُب ُي
آلّ ُٓوٍَ طىايُ ْعيهُ ُّ ضُضنُؽ يًَطَ ْاغطاوَ, ُب زَٖ ُٓ , ُُي ٍ ُٖظاض ضُنساضٍ نىضزٍ يُ ْاوضُناٌْ ٖ

َطٕا  ضَو ًٓ ُ, طىاُي غُيس تُٖا ُب َهٌ ًْ ُضًَِت َُ ٓب ْعيو بُغسا ضيَهدػتىوَ بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض تىضنًا ُٓ
ض زشٍ تىضنًا ْازياضَ بُآلّ يُ ناٌت  ُُب ًُت و ضيَىؾىيَٓاٍُْ ططتىي دًًََٗؿتىوَ, غطوؾيت ُٓ ًَٓطاقٌ ُب

َُ واٍ َاُْوٍَ ُي ًَٓطام زَغُآلتساضا ُنإ ضنًًََٓتُوَ, ُٓ َطاٌق ْاضاضيإ نطزوَ زووض ُي ْاوضُ غٓىوضًي ًٓ ٌْ
َ سهىٌَُت بُضيتاٌْ ُب بُناضًَٖٓاٌْ غُيس تُٖا بؤ زضوغت نطزٌْ  ٌُب ُيإ ْ ُت نطز تىضنُنإ ُٓو زَضؾ

ضنطيطرياو بُناضبًَٗٓٔ.  ٓاشاوَ ُي ْاو تىضنًا وَنى ُب
 ؾُضؾُُْسّ ببُُ نؤيًٍُ طىيَطِايَُيتإ

 زواضز دطوفُٓ

 نىْػىَيٌ َُٓطيهٌ
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دادطايي كسدىي شيَخ ضةعيدي ثريان لة بةزدةو دادطاي 
 ش1925ضةزبةخؤ " ئيطتيقالل" لةديازبةكس 

تةواوي طفتوطؤناْي دادطا بة شَاْي توزني ية طؤظازي جةزغيُي 
، نة يةاليةٕ خوَيٓدنازاْي 1بآلونساوةتةوة 1989ي 4توزني،  ذَازة، 
ي ئةضتةْبووأل دةزدةضَي، دةقةنةي وةزطَيِسدزاوةتة نوزد ية شاْهؤ

 ضةز شَاْي ئيٓطًيصي.
 

 خ: يُ نىٍَ خىيَٓسووتُ؟
 و: يُ خىيَٓسْطاٍ ظاْػيت ًٓػالٌَ يُ َىفْ َُالظططزْ بايؤ.

 خ: يُ خىيَٓسْطاٍ ٓايين يإ َريٍ, يُ غُض زَغيت نٌَ خىيَٓسوتُ؟
ّ ؾًَذ سىغًَين َاَِ بىو, زواتط يُ الٍ و: يُ خىيَٓسْطاٍ ٓايين ؾًَط بىوّ, يُنُّ َاَؤغتا

َىسَُُزَُٓشن ُٓؾُْسٍ َىؾيت بايؤْ ؾًَذ عُبسوَيآلٍ َُالظططزْ ؾًَذ َىغا ُٓؾُْسٍ يُ 
 خىْؼ خىيَٓسووَُ.

 خ: ضًت خىيَٓسووَ؟

                                                 

بؤ ظَاٌْ عُضَبٌ ُٓوَ غاَيُ َُٖيٍُ ضاخ بٌَْ ثًَسَضٌَ يُ بَُيطُْاَُنُزا يإ ناتٌ وَضطًَطِاٌْ  - 1
 بٌَ. بابإ ظازَ 1929ضاغتًُنٍُ غاَيٌ 
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و: ُْٓىاض "االْىاض", ْىغشن "َىسُضَض", ضيَعَاٌْ عُضَبٌ "ايٓشى", غُضف, َُعاٌْ, 
 س بابُتًَهِ تطٍ ثُيىَغت بُ بريوباوَضِ "ايعكآس".ًٓؿاضَ, بُيإ, بُزيع,ْ ضُْ

 خ: نٍُ بريتإ يُ ياخًبىوٕ نطزَوَ, ٖاْسَضيَهت ُٖبىوَ يإ ثُياَتإ بؤ ٖاتبىو؟
و: ًٖض ثُياًََهِ بؤ ُْٖاتىوَ, بُآلّ يُ نتًَب خىيَٓسوَُتُوَ, ُٓطُض سانِ ؾُضيعُتٌ 

ؤَإ بؤ سهىَُت ضووٕ بهَُُوَ بُ ثًازَ ُْنطز ثًَىيػتُ يًٌَ ياخٌ بًت, ويػتِ بؤضىوٌْ خ
تايبُت يُ غُض ؾُضيعُت, بُآلّ ويػيت خىا ٖاتُ غُض ُٓو ؾؤضِؾُ, َُٖيطريغاو َُْاْتىاٌْ 

 يًٌَ زَضبضشن؟
خ: وتتإ يُ ساَيُتٌ دًَبُدًَُٓنطزٌْ ؾُضيعُت زَضضىوٕ يُ زَغُآلتٌ سانِ وادبُ, ُٓو 

 بابُتُ ًٖض بُٓضَِتًَهٌ ُٖيُ؟
دًَبُدًَهطزٌْ ؾُضيعُت وادبُ, يُوَف ٓاَاشَت ثًَهطزووَ ًٖض  و: ُْخًَط, زَظامن نُ

 بُٓضَِتًَو ٓاطازاض ًِْ.
خ: نُواتُ تًَطُيؿتِ يُو ساَيُتٍُ ثًَؿُوا َُٖيٍُ نطز َُٖىو َطؤظًَو َاؿن 

 َُٖيطُضِاُْوٍَ ُٖيُ, َُبُغيت ًَٓىَ ُٓوَ ًُْ؟
طُضِاُْوَ ُْبىوَ, نُوطنُ شيَط و: ُْخًَط ُٓوَ ًُْ تؤ وتت, بُآلّ يُ غُضَتاوَ َُبُغتُإ َُٖي

ناضيطُضٍ باضوزؤرْ بُغُضَسا غُثا, َٔ بُ خَُيهِ ُْوتىوَ نٍُ ويػتإ يُ زَغُآلتٌ 
 سهىَُت زَضضٔ, بَُيهى وتىوَُ يُ سايُتٌ البطزٌْ ؾُضيعُت زَضضىوٕ وادبُ.

خ: ٓايا نُ ياخًبىْتإ ضاطُياْس َاْاٍ وايُ بُ تُواوٍ يُّ وآلتُ بًَُتُإُْ يُ 
 بُدًَهطزٌْ ؾُضيعُت؟دًَ

و: نتًَيب خىا دُخيت يُ غُض ُٓو باضوزؤخُ نطزؤتُوَ نُ ٓاَاشَت ثًَسا يُ غُض زَضضىوٕ 
يُ زَغُآلتٌ سانِ, دًَبُدًَهطزٌْ ؾُضيعُت َاْاٍ قُزَغُنطزٌْ ظيٓاْ نىؾسنْ َازَ 

ضزْ غُضخؤؾهُضَنإْ...ٖتس. غىثاؽ بؤ خىا َىغًَُاْشن, ْابٌَ دًاواظٍ بهُئ يُ ًَْىإ نى
 تىضى, ُٓواُْ ًَٓػتا ُٖيُْ باوَضٍِ ًَُُٓ يُ غُض قىضٓاٌْ ثريؤظ بًٓات ْطاوَ.

خ: غَُاسُتٌ ؾًَذ با يُو بابُتاُْ بطُضِيشَن, ٖؤيُ ضاغتُقًُٓناٌْ ياخًبىْتإ ضووٕ 
 بهُوَ؟

و: ُٓوٍَ ضوويسا يُ ثريإ يُ ثًَهسازاٌْ ًَْىإ ُٖضزووال "دُْسضَُْ اليُْططاٌْ ؾًَذ 
نُ بُضثطغًاضيُتٌ نُوتُ غُضؾامن, َٔ زاواّ نطز يُ ُٓؾػُضاٌْ دُْسضَُْ غىوض غُعًس. و", 
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بىوّ يُ غُض بُضزاٌْ طرياوَنإ, بُآلّ ُٓؾػُضاٌْ دُْسضَُ بُ ُٖضغٌَ تُاَلم غىيَٓسيإ خىاضز, 
 نُ بُ ظَبطٍ ًَٖع ُٓواُْ زَططٕ. 

 خ: ٓايا بُض يُوٍَ بضُٓ ثريإ بريتإ يُ َُٖيطُضِاُْوَ نطزبؤوَ؟ 
و: بَُيٌَ بريَإ يًَهطزبؤوَ, بُآلّ ُٓوَّ بُبري زاُْزَٖات غُضنطزايُتِ دىآلُْوَّ ضُنساضّ 
بهُّ, بريّ زَنطزَوَ نُ سهىَُت بسويَِٓ يُ غُض ضىوًُْنهطزٌْ ُٓو ياغاياُْ يُطُأل 

 ؾُضيعُتْ َُبُغتِ بىوَ ُٓو زاواناضياُْ بًَٓطّ بؤ ُٓجنىَُِْ ْىيَُٓضإ.
 ىاِْ سهىَُت بسويَِٓ؟خ: بؤضِ ضِاغتُوخؤ ُْتت

و: ًُٓاّ ُٓطُض ؾُضيعُتِ دًَبُدٌَ ُْنطز يُ ضِوّ ؾُضعًُوَ وادبُ يُ زَغُآلتِ زَضضِ, 
 َٔ ُٖوَيُسا ُّٓ ضاغجاضزيُ يُ بُضاَبُض خىا دًَبُدٌَ بهُّ.

خ: بُآلّ غَُاسُتِ ؾًَذ ثًَؿرت ؾُضَىوت َىغًَُاْإ بطإ ٓايا زَطىجنٌَ بؤ نىؾتِٓ  
 ؟يُنرت ٖاًْإ بسَيت

و: بطِوازاضإ يُ ٓايٓسا بطإ, بُآلّ يُ ُْٖسٍَ ساَيُتسا زَبًَت يُ ًُٓاّ َُٖيبطُضِيًَتُوَ, 
 ُٖضوَنى يُ نتًَيب ثريؤظ "قىضٓإ"زا ٖاتىوَ.

 خ: تًَٓاطُّ ْاظامن ضؤٕ خَُيو يُ زشٍ يُنرت ٖاْسَزضئَ نُ ُٓوإ يُ ٓايٓسا بطإ؟
ُْبىوٕ؟ ُْٖسٍَ داض ؾُضِ يُ ًَْىإ  و: ٓايا ُٓواٍُْ ؾُضٍِ "عُصن"يإ زَنطز ٖاوزئ

 ٖاوزيٓإ ضوو زَزا.
خ: ؾُضَىو يُو باضوزؤخٍُ غُضَوَ دًٗاز وادب زَبًَت, بُآلّ َُٖيىيَػتت ناَُيُ 

 يُوناتٍُ ناؾطإ ظاأل زَبٔ بُ غُض خانٌ َىغًَُاْإْ بٌَ ضيَعٍ بُ قىضٓإ زَنُٕ؟
 و: يُو سايُتُف دًٗاز وادب زَبًَت.

ًُْنإ َُٖىو خانٌ ًَُُٓيإ ططت, خؤتْ ضىاض ُٖظاض يُ ثًاواْت خ: يُو ناتٍُ يىْا
 بؤضٌ ُْٖاتٔ بؤ ؾُضِ؟

و: يُوناتُ ُٓطُض زَضؾُت ُٖبىايُ ظؤضَإ ثًَدؤف بىو بًَشن بؤ ؾُضِْ زواُْزَنُوتشن, بُآلّ 
 ُْياْسَويػت, غُضَضِاٍ ُٖشاضٍْ نؤضُضايُتًُإ, ُٓطُض زاوا بهطايٓايُ يُؾُضِ زواُْزَنُوتشن.

 يُ نؤٍ ُْخؿٍُ َُٖيطُضِاُْوَتإ زاْاْ نًَتإ يُطَُيسا بىو؟ خ:
و: ضيَىؾىييَن غُضَتاعنإ ُْبىو, ضووزاوٍ ثريإ ضوويساْ تًَىَطاليشن, بُآلّ يُوناتٍُ 
طُيؿتُُ يًذُ )طىْسيَهٌ نًٓر. "و" يُطُأل نُؽ بُ ٓاؾهطاو ًَْٗين قػُّ ُْنطزووَ يُ غُض 

 خؤَإ ٓاَازَ ُْضنطزبىو. ياخًبىوْٕ ثًَـ َُٖيطريغاٌْ ؾؤضِف
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 خ: بُ ضُْس ضؤش يُ زواٍ طُضِاُْوٍَ عُيٌ ضَظاٍ نىضِت ؾؤضف زَغيت ثًَهطز؟
 و: ْعيهٍُ بُ َاْطًَو زواٍ طُضِاُْوٍَ ُٓو ؾؤضِف زَغيت ثًَهطز.

خ: يُ بابُت َُٖيطُضِاُْوَتإ يُ ُٓغتُْبىوأل نىضَِنُت يُطٍَُ نٌَ قػٍُ نطزبىو؟ ُٖضوَٖا 
 ًَٖٓا بىوٕ؟ ض ُٖواَيًَهِ بؤ

و: ُٓو بُ ًٖض ؾًَىَيُى يُ ُٓغتُْبىوأل يُ غُض َُغُيُّ ياخًبىوٕ ُْزوابىو, ناتٌَ 
طُيؿتُوَ ُٖض ظوو واّ زاْابىو خايًس بُط زيَت, ُْٖاتْنؤضَِنُّ بُ ْىيَُٓضايُتِ ُٓو ٖات نُ 

 بابِ طرياوَ, يُوَ ثًَـ يًَِ ٓاطازاض ُْبىوّ.
نُت ًَٓىَ يُ غُض ؾُضيعُت يًَسواْتإ ُٖبىو, ثًَِ وايُ خ: بُآلّ يُ زواٍ طُضِاُْوَّ نىضٍََِ

 َُُٓتإ يُ ُٓغتُْبىويُوَ ثٌَ طُيؿتيبَ, واًُْ؟.
و: بَُيِ ًَىاِْ نىضزيَهِ خىُْيؼ بىوَو زاواٍ غُضزاٌْ ًَٖصا عُبسويكازضّ ُٓؾُْسّ 

 نطزووَ.
 خ: عًٌ ضَِظا بؤضِ ضىو بؤ ُٓغتُْبىوأل؟

 باظضطاًَْهٌ سُيُبِ بؿطؤؾٌَ  و: ضُْس ضِاُْ َُضِيَهِ بطزبىو بُ
 خ: يُ زواٍ طُضِاُْوٍَ يُ نىٍَ ضاوت بُ نىضَِنُت نُوت؟

 و: يُ "ؾىؾط" ضاوّ ثًٌَ نُوت.
 خ: وتت دُْسضَُ ٖاتُٓ طىْسْ ضووزاوَنُ ضوويسا؟

 و: ُٓطُض دُْسضَُنإ ُْثًَهطاْايُ زََتىاٌْ بُضيَطٍُ ْاَُ ضاضَغُضٍ بهُّ.
َُنإ َُٖيطُضِيَُٓوَ, نُ ُٓوإ ُٓضنٌ خؤيإ بُدٌَ خ: بؤضٌ خَُيهت ٖاْسا يُ دُْسض

 زًََٖٓا؟ 
و: ُٓوإ بُ ُٓضنٌ خؤيإ ُٖغتاوٕ, بؤ َٔ َُغُيُيُى ًُْ, ُٓوَ نُوتُٓ ؾُضَِوَ بُآلّ 

 َٔ ٓاَؤشطاضيِ نطزٕ نُ ثُيُ ُْنُٕ.
 خ: بُ ٓاَؤشطاضيُنٍُ ًَٓىَ ض يُ َُغُيُنُ طؤضِا؟

 و: بَُيٌَ, بُآلّ ؾُضِ ُٖض ضوويسا.
 ٓايا ُٓو ؾُضٍَِ ضويسا ؾايػتُ بُوَ بىو خَُيو يُ غُض ياخًبىوٕ ٖاْبسٍَ؟ خ:

و: َٔ طىْسَنُّ بُدًًََٗؿت, بُآلّ زواٍ َٔ َُٖيطُضِاُْوَ ضوويساْ َٔ بىوَُ غُضؤنٌ ُٓو 
 دىالُْوَيُ.

 خ: ؾُضِ ضوويسا يإ ْا؟ ٓايا ًَٓىَ غُضنطزايُتًتإ ُْزَنطز؟
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 اضيَهُ يُ نًٓر. "و"( ؾؤضِؾطًَطِإ طَُاضؤيإ زابىو.و: ثًَـ ُٓوٍَ َٔ بضُُ زاضٖاًُْ )ؾ
 خ: طُيؿتين دُْسضَُنإ ٖؤيُى بىوَ؟ يإ ثًَؿرت ضاطُياْسْٕ ُْخؿُيُى ُٖبىوَ؟

و: ُٓطُض ُٓوَ ضووّ ُْزاباْ دُْسضَُ ٖؤناضيَو ُْبىوبإ زَتىاْطا يُ ضِيَطٍُ ْاَُو 
إ زَتىاْطا ياخًبىوٕ بؤ ؾُف قػُنطزُْوَ يُطُأل سهىَُت ْانؤنًُنإ ضاضَغُض بهطايُ, ي

 َاْط يإ غاَيًَو زواخطابا يإ ُٖض ضووّ ُْزابايُ.
خ: ُٓطُض ضووزاوٍ دُْسضَُ ُْبىايُ بؤضىوْٕ عُظٌَ ثًَؿرتٍ ًَٓىَ وابىو ياخًبىوٕ زواٍ 

 ؾُف َاْطِ تط ُٖض ضووّ زَزا, َُُٓ واًُْ؟
ا, بُآلّ يُطُأل َُٖىو ُٓواُْ و: ُٓطُض ُٓوإ ُْٖاتبإ, زَتىاْطا ضيَطُ بطريٍَ يُوٍَ ضوويس

 قُزَضٍ خىايُو ضوويسا.
خ: زَبًِٓ ًَٓىَ َُٖىو ؾتَِ زَطُضِيَُٓوَ بؤ قُظاو قُزَض, بُآلّ ْانطٍَ بُؾًَهٌ بطُضِيًَُٓوَ 

 بؤ ويػيت َطؤظ ؟.
َُغُيٍُ ٓاضَظووَُْسٍ ُٖيُ, ًَُُٓ َطؤظشنْ ْهؤَيٌ يُوَ ْانُّ ُٖغتْ ويػتُإ  آلو: بُ

 ُٖيُ.
 ًُْا ياخًبىوٕ؟ ثًَِ واًُْ, نٌَ ثؿتًىاٌْ صنَ زَنطزٕ؟.خ: ُٖض بُ ت

و: ًٖض نُغٌَ ٖاٌْ ُْزاوئ ُْ يُ ْاوخؤْ ُْ يُ زَضَوَ, َُبُغتِ يُ زَضَوَ بًَطاُْيُ, 
 ُٖضوَٖا يُ ْاوخؤٍ تىضنًاف ًٖض ًَٖعيَو ٖاِْ ُْزاوئ يُ غُض ُٓو دىالُْوَيُ.

 ؤضِؾُنُتإ ٓاَازَ نطزووَ؟خ: نُواتُ ُٓوٍَ يًٌَ تًَطُيؿتِ ًَٓىَ بُ تًُْا ؾ
و: بَُيٌَ ُٓوَّ يُ خُياأل بىو, خؤظطُّ زَخىاغت بُ ظاْايإْ ثايُزاضإْ وَنًًُنإ 
)َُبُغت يُ ثُضيَُاٌْ تىضنًُ, "و"( طُيؿتباّْ وتىويَصّ يُطُأل نطزبإْ زاواّ نطزبإ بؤ 

 دًَبُدًَهطزٌْ ؾُضيعُتْ خىاغيت ٓائ, ُٓو ٓاواتُّ ُْٖاتُزٍ.
 ت بُ ظاْايإْ وَنًًُنإ نطز؟خ: ضاويَص

و: ُٖوَيُسا بُآلّ َُْتىاٌْ, ضىْهُ ضووزاوَنُ ضوويساْ زَضؾُتًَو بؤ ُّٓ ناضَ يُ بُضزَغتسا 
 َُْايُوَ؟ 

خ: يُو ْاٍَُ بُ ْاوٍ خؤتاُْوَ واشؤتإ نطزووَ ْاظْاوٍ َُٓريٍ َىداًٖساْتإ بؤخؤتإ 
 ت؟زاْاوَ, ٓايا ثًاو زَبًَت ْاظْاوٍ وا بؤ خؤٍ زابًَٓ



 336 

و: يُ غُضَتاوَ يُ ناتٌ طؿتىطؤّ يُطُأل ُٓو ؾُضَاْساٍُْ يُ شيَط ؾُضَامن زابىوٕ بُو ْاوَوَ 
ْاَُّ واشؤ نطزووَ, بُآلّ زواٍ َاوَيُى سُظّ بُو ْاوَ ُْزَنطزْ ْاَُّ بُ ْاوٍ خعَُتهاضٍ 

 َىداًٖساُْوَ واشؤ نطزووَ, ضىْهُ َٔ بىوَُ خعَُتهاضٍ ُٓوإ.
 طف بُضُْ غُض زياضبُنطْ زَغيت بُغُضا بططٕ ضاويَصتإ نطز؟خ: ٓايا ثًَـ ُٓوٍَ ًَٖ

 و: َٔ اليًَُْو ُْبىوّ يُو ًَٖطؾُْ ٓاغايُنإ َُُٓيإ ضيَهدػت.
خ: ًَٓػتا تًَطُيؿتِ ُْتاْتىاٌْ زياضبُنط ضظطاض بهُٕ, بُآلّ ثطغًاضَنُ ُٓوَيُ نَِ بؤ ُٓو 

 قُْاعُتُ ٖاًْسإ نُ ضظطاضنطزٌْ ٓاغاُْ؟
ىو ضُْس ؾُضِيَو ضوو زَزاتْ زوايٌ غُضنُوتٔ بؤ نىضز زَبًَت, بُآلّ َُُٓ و: ثًَُإ واب

 ُْٖاتُزٍ.
 خ: زَيإ وت دًٌَُ ثاؾاو ُْقًب ظازَ زؤغيت ًَٓىَٕ, َُُٓ وايُ؟

و: َٔ نُغًإ ْاْاغِ بُآلّ وَنى طىيَِ صنَ بىوَ, ُٓنطَّ دًٌَُْ ُْقًب ظازَ يُ زؤغتاٌْ 
طُواظناضاٌْ ؾُضيعُتٔ, زَياْىوت يُ ناتٌ ًَٖطؾهطزُْ غُض ؾُضيعُتٔ, وَنى بًػتِ ُٓواُْ يُ باْ

 ؾاض ٖاوناضَإ زَبٔ, بُآلّ َُُّٓ تًُْا طىيَِ يٌَ بىو, َُْعاٌْ َُُٓ ضاغت زَضضىو يا ْا؟.
 خ: بُآلّ ضانرت ُْبىو زَيًٓا بىوْايُ يُ زضوغيت ُّٓ ُٖواَيُ؟

اوزيَطيإ بُغُضَوَ و: يُ ناتٌ ؾؤضِف ضُْسإ قػُْ زضؤْ زَيُغُ ُٖٕ, نُ غٓىوضْ ض
زاْاْطٍَ, بؤ ظنىُْ زَياْىت ؾاضٍ "َؤف" ٓاظاز نطاو ؾاضٍ "بُزيًؼ" ٓاظاز نطا, بُالّ زواتط 
زَضنُوت ثطِوثاطُْسَ بىو, ثؤغتُْ ٖؤيُناٌْ طُياْسظنإ ُْبىو ُّٓ ثطِوثاطُْساُْ يُناليٌ 

 بهُيُٓوَ.
غاوٍ بُ ؾريِؤضىوٌْ ُّٓ خ: ُٓطُض َُُٓ َُٖىو ضاغت ُْبًَتْ ثًَىغت ُْنات ُٓزٍ ضؤٕ ثا

 َُٖىو خىئَ ضؾتٍُٓ ْاو ُْوَناٌْ ٓىَُتٌ َُسَُُز زًََُٖٓوَ؟
و: بُآلّ ُٓوٍَ بىو ًَٖطف نطايُ غُض "زاضٖين"ْ ضاثُضِئ يُ "خىُْيؼ" ضوويسا, زَظامن 

 خىئَ ضؾسن َُغُيُيُنٌ ْاؾُضعًُ, بُآلّ َٔ ؾُتىاّ زَغتهُوتبىو.
 ع نٌَ بىوَ؟خ: ؾُضَاْسٍَ ًَٖطؾٌ غُض ؾاضٍ عُظي

 و: ثًَؿرت ؾًَذ ؾُضيؿِ بُ غُض ُٓو بُضَيُوَ زاْابىو.
 خ: ؾُضَاْسَناِْ تط نٌَ بىوٕ؟.

و: بُضٍَ "خاضْو"ّ  بُ ؾًَذ ؾُضيـ ضاغجاضز, نُ زَغُآلتٌ ُٖتا بايؤ زضيَص زَبؤوَ, ؾًَذ 
"عُبسوَيآل ًًَهاًٌْ"ّ بُ غُض نريؾاٌْْ َىف زاْا بُآلّ ؾًَذ سُغُٕ ُْطُيؿتُ ؾىييَن 
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خؤٍْ غُضؤى ٖؤظَنإْ َىختاضّ ْاوضُنُ ببىوُْ ؾُضَاْسَ, َٔ غىثايُنٌ تؤنُُّ ُْبىوَ, 
 بؤيُ ْاضاضبىّ بؤيإ بٓىغِ, نُ بُضزَواّ بٔ يُ غُض ناضٍ خؤيإ.

 خ: ططعنإ ؾاضٍ زياضبُنطتإ ٓاظاز نطز, زواتط بُ ًْاظبىوٕ ضٌ بهُٕ؟ 
َ ظاْايإْ ثايُزاضاٌْ ؾاض و: يُ زواٍ ٓاظازنطزٌْ زياضبُنط بريَإ يُوَزَنطزَو

نؤبهُيُٓوَْ سهىَُت بسويَٓشن, غُضَضِاٍ َُُٓف عاضَم قُزَغُ بهُئْ زووباضَ خىيَٓسْطا 
 ٓايًُٓنإ بهُيُٓوَ.

خ: ٓايا ٓاظازنطزٌْ زياضبُنط ُْٖطاويَهٌ غُضَتايٌ بىو بؤ زاَُظضاْسٌْ نىضزغتاًَْهٌ 
 غُضبُخؤ؟

ناتٌ ضاثُضِئ ؾتًَهٌ يُودؤضَ بُ بريَاْسا  و: زاَُظضاْسٌْ نىضزغتاًَْهٌ غُضبُخؤ, يُ
ُْٖاتىوَ, بُ تًُْا بريَإ يُ دًَبُدًَهطزٌْ ؾُضيعُت نطزبؤوَْ غُضؤنٌ زَوَيُتٌ نىضزيِ 

 قبىأل ُْنطزووَ, َُُٓ يُ تىاْاٍ َٓسا ُْبىوَ.
 خ: غُباضَت بُو بابُتُ )زَوَيُتٌ نىضزٍ ـ "و"( بُيآْاَُيُى ُٖيُ, ٓايا تؤ ٓاطازاضٍ؟

 يُو بُيآْاَُ ٓاطازاض ًِْْ ْاظامن نٌَ ْىغًىيُتٌ؟ و: َٔ
خ: ططعنإ ؾاضٍ زياضبُنطتإ ٓاظاز نطزْ سهىَُت بُ ثري زاواناضيُناْتاُْوَ ُْٖات, ٓايا 

 ٓاَازَبىوٕ يُ ؾاض بهؿًَُٓوَ؟
و: بريّ يُو ُٓطُضَ ُْنطزؤتُوَ, بُآلّ زَظامن ُٓجنىٌَُْ ْىيَُٓضإ خَُيهٌ زيٓساضٕ, بؤيُ 

ًَطّ ثًًَإ ُٖبىوَ, نُ ضاظٍ بٔ يُ غُض زاواناضيُناظنإْ زووباضَ قىتاغاُْ ٓىًََسٍ خ
 ظاْػتًُنإ بهُُْوَ.

خ: ًَٓىَ ضؤٕ دىضُٓتإ نطز بُ ضِووٍ ًَٖعَناٌْ نؤَاضٍ تىضنًاٍ َػىَيُاْسا بضُٓوَ, ًَٓىَ 
 زَظأْ ُٓو ًَٖعاُْ زَتىأْ بُ تُواوٍ بُ غُضتاْسا ظاأل زَبٔ؟

ووضز يا ًْؿاُْيُنُإ ُْبىوَ يُ غُض قُباضٍَ ًَٖعٍ غىثا, َٔ ثًَِ و: ًٖض ٓاَاشَيُنٌ 
 واُْبىو ُٓو ًَٖعَ يًَربِاواُْ ؾُضَِإ بهُٕ.

 خ: غُضَضِاٍ ُٓوٍَ ثًَؿرت ضاوَضِواْت ُْزَنطز بُآلّ ًَٓػتا زَظاٌْ؟
 و: بَُيٌَ.

ٕ خ: غَُاسُتٌ ؾًَذ تهايُ ثًَُإ بًٌََ ياخًبىوُْنُتإ ٓاناٌَ ثًَؿرتٍ بىوَ يا
 ضووزاويَهٌ يُ خؤوَ بىوَ؟

 و: ْاظامن نٌَ يُوَ بُضثطغُ.
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خ: ضؤٕ زَتىأْ بُ ْاوٍ ُٓو زاواناضياُْ بُؾًَهٌ ًْؿتًُإ زابربِْٕ ثًالٕ بطًَطِٕ, باؾرت 
 ُْبىو يُ غُض ُٓو زاواناضياُْ ثًَـ ياخًبىوٕ بضىوباْايُ الٍ سهىَُت؟

 و: نات ُْبىو.
 اْتاُْوَ ُْٖاتايُ ًَٓىَ ضًتإ زَنطز؟ خ: يُو ساَيُتٍُ سهىَُت بُ ثري زاوان

و: ُٓطُض سهىَُت زاواناٌْ ثُغٓس ُْنطزبا, ُٖض ًٖض ُْبًَت خؤَإ يًٌَ بُ زووض 
زَططتْ يُ ًْؿتًُاٌْ خؤَإ زازًَْؿتشن, ُٓطُض سهىَُت ضيَطٍُ ُْزايٓايُ نؤضُإ زَنطز, 

 ُٓطُض زَضؾُتٌ ُٓوَمشإ ُْبىايُ خؤَإ يًٌَ بًَبُضٍ زَنطز.
و ْاٍَُ بؤ طىْسٍ يًذُت ْاضزووَ بُزياضزَنُوٍَ ُْٖسٍَ ٓاَازَناضٍ ُٖبىوبًَت بؤ خ: يُ

 َُٖيطُضِاُْوَ؟.
 و: َٔ ُٓو ْاَُيُّ ُْْىغًىوَْ يُ ْاوَضِؤنٌ ٓاطازاض ًِْ.

خ: وتت زواٍ غُضَُٖيساٌْ ياخًبىوٕ ًَٓىَ بىوُْ ؾُضَاْسَ, ُٓطُض ثًَؿرت ُْخؿُ ُْبىايُ 
 َاْسَ قبىَيًإ نطزٍ؟ضؤٕ ُٓوإ تؤيإ ْاغٌْ بُؾُض

و: يُ ناتٌ ضووزاوٍ ثريإ يُ ْاوضُنُ بىوّ, ُٓوَ تُقسيطٍ خىا بىو بىوَُ ؾُضَاْسٍَ 
 ضاثُضِيُٓنُ, ُٓطُض تُطبريٍ يُ ثًَؿرت ُٖبىايُ بُو ضؤشَ ُْزَطُيؿتشن.

 خ: بايُختإ بُ ض بابُتًَهٌ ؾُضعٌ زاوَ؟
 و: قُزَغُنطزٌْ َازَ غُضخؤؾهُضَنإ.

 ُى ًُْ بؤ قُزَغُنطزٌْ َازَ غُضخؤؾهُضَنإ؟خ: ًَٓػتا ياغاي
و: بَُيٌَ ياغا ُٖيُ بُآلّ بًػتُإ َُٖيىَؾاوَتُوَ, ُٖضوَنى يُ بابُت غٓىوضزاْاٌْ نىؾسنْ 

 زاوئَ ثًػٌْ َُٖيطُضِاُْوَ ناضٍ ثًَٓانطٍَ.
خ: ُٓو غُضباظاٍُْ ٖاتبىوُْ ْاوضُنٍُ ًَٓىَ بؤ بُضَْطاضٍ ياخًبىوٕ ضؤْتإ زَبًين 

 ٕ يإ َىغًَُإ؟ناؾطبىو
 و: َٔ وَنى َىغًَُإ يُطَُيًإ زوواّ.

خ: ؾُضَىوزَيُنٌ ثًَػَُبُض ُٖيُ زََيٌَ: ُٖض نُغٌَ مشؿًَطَإ بُ ضِووزا َُٖيهًَؿٌَ يُ 
 ًَُُٓ ًُْ, َُُٓ ضاغتُ؟

 و: بَُيٌَ يُوباضيُوَ ؾُضَىوزَيُى ُٖيُ.
 خ: تهايُ بُضزَواّ بُ يُ ضِاظٍُ ُٓو ؾُضَىوزَيُ.
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ُو ؾُضَىوزَيُ ُٖيُ, بُآلّ َٔ يُ ثًَٓاو َاؿن خؤّ مشؿًَطّ َُٖيُٓنًَؿاوَ, بَُيهى و: بَُيٌَ ٓ
بُضططيِ يُ ٓائ نطزووَ, ؾُضَىوزَنُ زََيٌَ: ُٖض نُغٌَ يُبُضاْبُضَاْسا مشؿًَط َُٖيبهًَؿٌَ يُ 

.ًُْ ًَُُٓ 
َيهِ تط خ: ٓايا يُ ْاو َىغًَُاْإ نُغًَهٌ يُ ًَٓىَ ظاْاتطْ زيٓساضتط ُْبىوَ؟ ُٓطُض خُ

 ُٖبىوَ بؤضٌ تؤ بُ تًُْا بُو ناضَ ُٖغتاوٍ؟
 و: بَُيٌَ ظاْاتط ُٖبىوٕ تطغاوٕ يإ ُٖض ٖؤيُنِ تط َٔ ْايعامن.

خ: ُٓطُض بُ ضِاغيت ُٓو ثًَؿًًَهاضيُ ؾُضعًاُْ ُٖبىوَ بؤضٌ ظاْاياِْ تطيـ بُؾساضيإ 
 ُْنطزووَ؟

يُ غُض ثًَىيػيت طُضِاُْوَ بؤ و: نؤزَْطٌ ُٖيُ يُ ًَْىإ ًٌُٖٓ ؾُضيعُتْ ؾاططزَناًْإ 
 ؾُضيعُت بُآلّ ُٓو ظاْاياُْ يُ شيإْ بصيَىٍ خؤيإ تطغاوٕ.

 خ: تؤ ظاْاتطْ ٓاظاتطيًٓإ بىوٍ, واًُْ؟
 و: َٔ ظاْاتطيًٓإ ُْبىوّ بُآلّ نُوطنُ ًٖالنُوَ.

 خ: نٍُ "بايؤ"ت بُضَو ثريإ بُدًًََٗؿت؟
 .ظ1924و: يُ َاْطٌ ناْىٌْ يُنٌَُ غاَيٌ 

ايا طؤجناوَ بؤ نُغًَهٌ وَنى ًَٓىَ يُ غاضزتطئ ناتٌ ظغتإ ؾىيَين خؤتإ خ: ٓ
 بُدًَبًًََٗٔ؟

و: بُ ٖؤٍ ُْبىوٌْ ؾىيَين طىجناوْ خطاثٌ ٓاووُٖواْ نٌَُ خؤضاى ْاضاض بىوئ تًُْا 
 ضؤشاُْ غٌَ غُعات بطِؤئ.

 دًَبًًََٗٔ؟خ: باؾرت ُْبىو يُ غُضَتاٍ وَضظٍ بُٖاض يإ يُ ٖاوئ يإ ثايًع ُٓوٍَ بُ
و: يُ غُضَتاٍ ٖاوئ بُ ظياضَتهاضإْ ًَىإْ ناضٍ باظضطاًُْوَ خُضيو زَبىوئ, بُآلّ يُ 

 وَضظٍ ظغتإ ناطنإ ظؤض بُ زَغتُوَ بىو.
 خ: ياخًبىوُْنُتإ ضُْسٍ خاياْس؟ 

 و: ظياتط يُ زوو َاْطٌ خاياْس.
إ ؾىيَين خؤتإ خ: نُواتُ بُض يُ زوو َاْط ثًَـ ياخًبىوْتإ بُ بًاْىوٍ غُضز

بُدًًََٗؿتىوَ, بُآلّ زواٍ َاوَيُنٌ نُّ ياخًبىوٕ, ٓايا ضيَههُوتًَٓو ُْبىوَ يُ ًَْىإ ناتٌ 

                                                 

 - "و ؾًَىٍَ ْىغًبًَت. "و ناضًَٖٓابٌَ,  بُآلّ زَطىجنًَت زازوَض ُب ُ ؾًَذ غُعًس ضؤشًََطٍ ظايًين ُب  ثًَِ واًْ
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زَضضىوْتإْ ناتٌ ياخًبىوٕ, ُٖضوَنى وتتإ بُ َاوَيُى بُض يُ زَضضىوْتإ ضؤشْاٍَُ "غبًٌ 
ىوبًَت بؤ بعوتُٓوٍَ ايطؾاز"تإ خىيَٓسؤتُوَ, ثًَت واًُْ َُُٓ دؤضيَو يُ ًًٓٗاّْ ٖاْسَض ب

 َُٖيطُضِاُْوَنُتإ؟
و: بَُيٌَ ُٓونات ؾيت واّ بُ خُياَيسا ٖات, بُآلّ يُ خؤوَ َُٖيطريغاْ َُبُغتِ ُْبىو ُٓو 

 ناتُ زَغت ثٌَ بهُّ,.
 خ: نىضَِنُت غُضزاٌْ سُيُبٌ نطز؟

بىوأل و: بَُيٌَ بؤ ناضٍ باظضطاٌْ, نىضَِنُّ غُضزاٌْ سُيُبٌ نطز, زواٍ ُٓوَ ضىوَ ُٓغتُْ
 بؤ ُٓوٍَ ُٓو ثاضاُْ بطُضِيًََٓتُوَ بؤ ُٓو ؾىيَٓاٍُْ نُ يُ سُيُب يًٌَ وَضططتبىوٕ.

خ: عُيٌ ضَظا يُ سُيُبُوَ ضىوَ ُٓغتُْبىوأل ثُيىَْسٍ بُثاضَو غاَاُْوَ ُٖبىوَ, يُو 
 طُؾتٍُ ُْٖسٍَ نُغٌ بًين, ٓايا ياخًبىوُْنُتإ ٓاناٌَ ُٓو يُنرت بًًٓٓاُْ ُْبىو؟.

 و طُضِايُوَ يُ بايؤ زَضضىوبىوّ, ضٌ ضؤش ثًَـ ؾؤضِف يُ ؾؤؾط بًًِٓ.و: ناتٌ ُٓ
خ: نُ ثطغًاضتإ يًَهطا بؤضٌ ًَٖطؾتإ نطزَ غُض زياضبُنط, وتتإ ضىْهُ ؾاضٍ ْاوبطاو  

 زَنُوتُ غُض ضيَطاتإ, ٓايا َُُٓ قػٍُ ًَٓىَ بىوَ؟. 
ٍ تُقٌَُُْ تًسا بىو, نُ و: ويػتُإ بضًُٓ ؾاضٍ زياضبُنط ضىْهُ يًَُإ ْعيو بىو, نؤطا

 ًَُُٓ ثًَىيػتُإ ثًٌَ ُٖبىو.
 خ: يُو ناتٍُ يُ ًَٖطؾٌ غُض زياضبُنط ؾهإْ ْاضاضٍ ثاؾُنؿُ بىوٕ ضًتإ نطز؟. 

و: طُضِايُٓوَ "دُبُم طىض" يُ زاضًٖينْ خَُيهٌ ْاوضُنُ ٖاتُٓ ثًَؿىاظعنإْ زاوايإ 
 ُْبىو, َؤَيُتٌ نىضزَناظنسا بطُضِيَُٓوَ يًَهطزّ غُضزاٌْ يًذُ بهُّ, بُآلّ  َُبُغيت غُضزامن

 ؾىيَين خؤيإ, ناتٌ ضىوَُ ًٓذٌ يُوٍَ بًػتِ وإْ ُٓضغٌُْ نُوتىوُْتُ زَغيت َىداًٖسإ.
خ: شَاضَيُنٌ ظؤض تىضى يُ ًٓذشن ُٖيُ بؤضٌ ُٓوإ بُؾساضٍ ُٓو َُٖيطُضِاُْوَيإ 

 ُْنطزووَ؟.
اّ يًَهطزٕ, ُٖضوَنى نىضزإ بُضططٍ يُ و: ضىوَُ ْعيو ًٓذشن يُ زَوضوبُضٍ ٓريغٌُْ, زاو

 ؾُضيعُت بهُٕ.
 خ: يُو ْاوضاُْزا تىضى يُطَُيتإ بُؾساضيإ نطز؟

 و: يُ ُٓضغٌُْ ؾُوقٌ ُٓؾُْسٍْ ساًَس ُٓؾُْسٍْ سادٌ ُٓؾُْسٍ ُٖبىوٕ.
 خ: ُٓواُْ تىضنٔ يإ نىضزٕ؟

 و: ُٓواُْ تىضنْٔ َُٖىويإ بُؾساضٍ ؾؤضِؾًإ نطز.
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 ُيُنٌ نىضزيتإ بًػتىوَ؟ خ: ْاوٍ ًٖض نؤََُي
 و: ٓاطازاضٍ ًٖض نؤََُيُيُى ًِْ.

 خ: نؤََُيٍُ تُعايٌ نىضز زَْاغٌ؟
 و: ُٓو نؤََُيُيُ ْاْاغِْ ْاظامن نٌَ بُضِيَىٍَ زَبات.
 خ: يُ نىٍَ زاواٍ دًَبُدًَهطزٌْ ؾُضيعُتتإ نطز؟

ًَؿرت يُ اليُٕ و: َُٓطِؤ ياغاناٌْ ؾُضيعُت ؾُضاَؤف نطاوَ, بَُيٌَ ُٓو ؾُضاَؤؾهطزُْ ث
ُْٖسٍَ يُ غىَيتاُْناُْوَ بىوَ, بُآلّ نُؽ يُوإ ياغاٍ ؾُضيعُتٌ َُٖيُٓوَؾاْسؤتُوَ, ٓايا 
ْابًَت بُثري زاواٍ خىاوَ بضشن بؤ دًَبُدًَهطزٌْ ياغاناٌْ وَضطرياو يُ ؾُضيعُت, ُّٓ ُٓضنُ 

 زَنُويَتُ ُٓغتؤٍ خُيًؿُنإ.
 خ: َُبُغتت يُ خُيًؿُنإ نًَٔ؟

إ ُٓوإُْ غُضنطزايُتٌ ٓىَُت زَنُٕ بؤ دًَبُدًَهطزٌْ ُٓو ياغاياٍُْ يُ و: خُيًؿُن
 ؾُضيعُت وَضطرياوَ.

 خ: ٓايا تؤ زَتُوٍَ ببًُ خًًؿُ؟
و: خُيًؿُ ظََاُْتًَهٌ بُٓضَِتًُ بؤ دًَبُدًَهطزٌْ بَُٓاناٌْ ٓائْ ُٓو بابُتٍُ ؾُضع 

 زاواٍ نطزووَ.
ؿهُوتين نىضزٍ" ْاظأْ بُآلّ ثًَُإ بًٌََ خ: وتتإ ًٖض زَضباضٍَ "نؤََُيٍُ بُضظٍْ ثًَ

 ُٓو ناضاُْ ضٌ بىوٕ يُ ناتٌ غُضزاٌْ يىغـ ظيًا بُطٌ بُزيًػٌ طؿتىطؤتإ يُ غُض نطز؟
و: بَُيٌَ زَظامن يىغـ ظيًا بُط غُضزاٌْ نطزّ, ُٓو غُضزاُْ يُ غُض زاواٍ َاَؤغتاٍ 

ضَؾًس َىؾًٌ زَياُْويَت  ثًَؿىوّ سُيسَض ُٓؾُْسٍ بُزيًػٌ بىو, ُٓو ثًٌَ ومت: يىغـْ
غُضزاْت بهُٕ, ُٖض ُٓو ثًٌَ ومت ظيًا بُط ُْٓساٌَ ُٓجنىٌَُْ "ْىيَُٓضإ"َ يُ بُزيًؼ, 
ًَىاُْنإ ضُْس غُعات يُالّ َاُْوَ, ضايإ خىاضزَوَْ ضؤيؿسن, زواٍ َاوَيُنٌ نىضت يُ 

طزّ, يُوٍَ وتٌ ضِؤشاًَْهٌ بُٖاض يىغـ ظيًا بُط داضيَهِ تط طُضِايُوَ خىُْيؼْ غُضزاٌْ ن
يُطُأل نؤََُيًَو يُ ٖاوضِيَهامن ناضزَنُئ بؤ زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتٌ غُضبُخؤٍ نىضزٍ, ثًَِ وت 

 ُّٓ ناضَ َُساَيُْ َٔ ناضٍ وا قبىأل ْانُّ.
 خ: ضؤٕ زَظاٌْ سهىَُت سًػاب بؤ ياغاٍ ؾُضيعُت ْانات؟
اوٍ ْاوٍ ْاظامن بُآلّ ُٓو يُ و: نتًَبًَهٌ ُٓػنُزْ عُبسوَيآل دُوزَمت خىيَٓسَوَ, نُ بُتُو

ضِؤشْاٍَُ "غبًٌ ايطؾاز" ْىغًبىوٍ: طُوضََإ َىغا غُالٌَ خىاٍ يًَيبَ يُ خؤبايٌ بىوَو 
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عًػا بُ ْاوباْطْ َىسَُُز ًَُٓٓساض بىوَ, ُٖضيُى يُواُْ ٓايًَٓهٌ ًَٖٓاوَ ٓايا َُبُغتًإ 
. خىيَٓسُْوٍَ ُٓو دؤضَ وتاضاُْ ُٓوَيُ َُٖىو ٓاقًًََهٌ ٓىَُت زَتىأْ ٓايًَٓهِ تاظَ بًَٗٓٔ؟

ظؤض ًْطُضاٌْ نطزّ, ُٖضوَٖا ضؤشْاٍَُ غبًٌ ضَؾاز ُٖواَيًَهٌ ْىغًبىو, نُ نًًر ظازَ ُٖقٌ 
ثُيآًََطٍ ُٓظَري بؤ ضؤشْاٍَُ ْاوبطاو ظَاٌْ زضيَص نطزووَ بُضاْبُض ثًَػَُبُضٍ خىا, سُغُٕ 

تاْضٌ غُض ثًَػَُبُضٍ بُبٌَ تاوإ ؾٌُُٖ َىؾيت يُزازطا ؾهاتٌ يًَهطزووَ بُآلّ زازطا بىوخ
ًْؿاْساَْو بُ غُز يريَ َىؾيت بُ غعاٍ زاضايٌ غطاَُ نطاوَ, نُ زَبىايُ زَغت بُدٌَ بًسا, 
زوايٌ زازطاٍ تًََُٗيضىوُْوَ بًَتاواٌْ نطزْ غطاَُنٍُ يُ غُض البطز, ظنىُْيُنِ تط ُٓوَيُ, نُ 

ويَسا ؾًَطٍ نَُإْ ثًاْؤ زَبٔ, سهىَُت خاٍُْ "ثريإ"ٍ نطزؤتُ قىتاغاٍُْ نضإ, يُ
خىيَٓسُْوٍَ ُٓو ُٖواآلُْ ظؤض ًْطُضاٌْ نطزوّ, ُٖضوَٖا بًػتِ ُٓيًاؽ غاٌَ ْىيَُٓضٍ َىف 
يُ ُٓجنىٌَُْ "ْىيَُٓضإ"ْ زوو يُ ٖاوضِيَهاٌْ نتًَبًَهًإ بُ ْاوٍ "َُٖيطُضِاُْوَ" ْىغًىوَ, 

, ًٖض شَاضَيُنٌ ضؤشْاٍَُ "غبًٌ يُوٍَ بىختاٌْ ظؤضيإ بُ خُيًؿُناٌْ ثًَػَُبُض نطزووَ
ضَؾاز" ُْبىوَ ضقٌ َُٖيُٓغتاْسمب, غُضَضِاٍ ُٓوَ يُ ضِؤشْاَُناٌْ ُٓغتُْبىوٍ زَيبًِٓ 
باْطُواظ بؤ َاغؤًُْتْ عُؽناًُْت زَنطٍَ, َُُٓ غريَتٌ ًٓػالَُتًِ زَبعويَينَْ وازَنات بُ 

  ٓاغاٌْ بًَسَْط ُْمب.
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Air 23/411 
 

 نةزنوى -ضةزباشي تايبةتٖؤبةي ٖةواَيطسي 
 Air/10/ARB/18ذَازة 

 1926ي ئابي 4
 غُضضاوٍَ ُٖواأل - أ
 يُ ُٖويًَط طُضِاَُوَ. 11/7/1926بُنطيطرياوٍ ًَُُٓ يُ  -1

 يُدإ ؾٌُُٖ: ثُْآًَٖسٍَ نىضز -2
 باضوزؤخٌ ْاوخؤٍ ًَٓطام - ب
 بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضز -3

َىضازيإ يُ غُض َُغُيٍُ ؾًَذ عُيٌ ضَظا نىضَِ طُوضٍَ ؾًَذ غُعًس يُطُأل زنتؤض 
 ًٓٓتًسابٌ ضوغٌ يُ نىضزغتإ قػٍُ نطز.

زنتؤض ُٓػنُز غُبطٍ نىضٍِ غُيس عُيٌ ضَظاٍ زَضغًٌُ يُ َىغًَُوَ يُ ضيَطٍُ سػهُوَ 
ٖات, زاواناضيُنٌ بؤ وَضططتين ضَظاَُْسٍ ثًَؿهُف نطزبىو ُٖتا بضًَتُ ضَواْسظ, سهىَُتٌ 

ا زشٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ُْدىيًَتُوَ. ؾًَذ عُيٌ ضَظا بُضيتاٌْ زاواٍ ظََاُْتٌ يًَهطز ُٖت
ٍ باتاؽ وَنى ظََاُْت قبىأل بهات آلزاواٍ يُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ نطز, نُ غُيس عُبسوَي

بُوٍَ يُ زشٍ تىضنًا ْادىيًَتُوَ, بُآلّ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ ُٓوٍَ ثُغٓس ُْنطزْ ُٖتا 
ًَطَنٍُ وتىوَ, نُ َُٓشن ُٓؾُْسٍ ْىغُضٍ ًَٓػتاف ؾًَذ عُيٌ يُ َىغًَُ, عُيٌ ضَظا بُ ؾىؾ

 ثًَؿىوٍ ًَٓػتا يُ )بُسطنُ(ٍ ْعيو ُٖويًَطَ بُنطيَطرياوٍ سهىَُتٌ تىضنًايُ.
قازض بُط غُضؤنٌ ٖؤظٍ خؤؾٓاو خىاظياضبىو سهىَُتٌ بُضيتاٌْ َُٖإ ًُٓتًاظاتْ 

ُوتىويٌ َاف يُ ًَٓطام بساتُ عُضَب, قازض بُط ُْٖسٍَ ْىنتُو قػٍُ خؤؾٌ يُ غُض زوان
 عُضَب باؽ نطز.

 ًَٓطإ -4
 باضوزؤخٌ غًاغٌ –أ 
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 ( بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضز 3
طىايُ نىضز بُ بريٍ ُْتُوَيٌ نىضزايُتٌ يُ ثؿت غٓىوضٍ ْاو نىضزغتاٌْ ًَٓطاُْوَ 
دؤؾسضاوٕ. ضووزاوَناٌْ ُّٓ زوايًُ واٍ يُ نىضز نطزووَ بؤ بُ زَغتًَٗٓاٌْ َاؿن ُْتُوايُتٌ 

ضَرت بٔ, زََئًَ: غُيس تُٖا يًَطَ ُٓقًٌَ بعوتُٓوٍَ نىضزايُتًُ, نىضز يُ نىضز يُ ثؿهؤ طُ
 ًَٓطإ يُ بُضاْبُض سهىَُتٌ ْاوَْس َُٖيىيَػيت غُضنُؾاُْو تىْسضَِواٍُْ وَضططتىوَ. 
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 زؤَيي نؤَةَيةي خؤيبووٕ
 نوزدي –ية بصاظي ْةتةوايةتي: ٖاوثةمياْيةتي ئةزَةْي 

Kurdish Afairs File NO ،13/14 VI . Secret- 70. New Delhi 

 (407/1َْٗيين. ذَازة )
 فةزَاْدةي ئَيسام –بازةطاي فةزَاْدةي ئامساْي َةيةني 

 1928ي حوشةيساْي 14
يُ غُض بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ  2927ٍ ٓاظاضٍ 3بُضواضٍ  1/7.4يُ ضاثؤضتٌ شَاضَ )

نطزبٌَ,  يُطُأل نؤََُيُ نىضزٍ, وا بُزَضزَنُوٍَ ُٓو بعوتُٓوَيُ ضاالنًُناٌْ ؾطاوإ 
ًْؿتًُاًُْنإْ بُؾًَو يُو نؤََُيُ غًاغًًاٍُْ يُ ٓاَاْرْ بؤضىوٕ يُطُأل نىضز يُنٓاططُْوَ 
ثُيىَْسٍ ثُيسانطزووَ, بُآلّ ُٓواُْ بُ تًُْا زَياُْوٍَ ؾؤضِف يإ تىْسوتًصٍ يُ تىضنًا ثُيسا 

 بٌَ, ضىْهُ غىوز يُ ْآاضاٌَ تىضنًا وَضزَططٕ.
زا ًُْ ثاضيؼ ََُيبُْسٍ ضاالنٌ ُْتُوَيٌ نىضزاُْ, بُآلّ نؤََُيٍُ ضاالىْ طىَإ يُوَ

بًَُٖع يُ ؾاضَناٌْ سُيُبْ بُيطوتْ قاٖريَو تُوضيَعْ بُغسا ُٖيُ, ُٓو نؤَُآلٍُْ الٍ 
 و(, نُ باضَطاٍ يُ ثاضيؼ ُٖيُ: –خىاضَوَف بىوُْتُ ٖاوثُعناٌْ ثاضتٌ نىضزٍ )خؤيبىوٕ 

 سًعبٌ زاؾٓاقٌ ُٓضٌَُْ.  -1
 و(. –سًعبٌ غَُيتُُْ )خُالؾُت  -2

 نؤََُيٍُ ضوغًاٍ غجٌ. -3
يُنُّ ٓاَاشَ بُ ٖاوثُعناًُْتٌ ثاضتٌ زاؾٓاقٌ ُٓضٌَُْ يُطُأل خؤيبىوٕ يُو ضاثؤضتُزا 
ٖاتىوَ, نُ يُ تُوضيع يُ َاْطٌ َايؼ يُاليُٕ سًعبٌ نىضزيُوَ زَضضىوَ, نُ ٓاَاشٍَ 

ؾكًُوَ زاواٍ يُ اليُْططاٌْ زاؾٓام نطزووَ بُوَزاوَ يُ تُوضيَع يُ ضووٍ ٖىُْضٍْ ُٓؾػُضٍ َُ
ٖاوناضٍ بهُٕ, وَنى بُزَضزَنُوٍَ يُ غُضَتاوَ زاؾٓام يُ تُوضيَع قبىَيٌ ُْنطزووَْ 
ْتىويُتٌ: غُضنطزايُتٌ باآلٍ زاؾٓام ضاظٍ ْابٔ ياضَُتٌ نىضز بسضٍَ, بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا 

بُ غُضنطزايُتٌ ٓاوٖايٓؼ ْىوض  1927وَؾسيَهٌ يكٌ سُيُبٌ )سًعبٌ ُٓضٌَُْ( يُ َايػٌ 
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وَؾسيَهٌ زيهُ ُٓػنُز غُبطٍْ زنتؤض  1924ٖاتؤُْتُ ًَٓطام, ثًَؿرت يُ ٖاويين غاَيٌ 
ْىضَزئ غاَػؤٌْ بُ ْىيَُٓضايُتٌ نىضز )نؤََُيٍُ خؤيبىوٕ( غُضزاٌْ ًَٓطاقًإ نطزبىو, طىايُ 

, ُٖضوَٖا يُ َُٖإ ناتسا نىضزْ ُٓضَُٕ يُ يُى ضَطُظْٕ بُ تًُْا يُ ضووٍ ٓايُٓوَ دًاواظٕ
واٖشن باباظيإ ُْٓساٌَ ثًَؿىوٍ ُٓجنىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ ًَٓطام يُ وإْ يُنًَو يُ ُْٓساَُ 
ضاالنُناٌْ زاؾٓام غُضزاٌْ ًَٓطاقًإ نطزوَ, باباظيإ يُ ثاضيػُوَ ًَْطزضابىو وتىبىوٍ: ُٓضنٌ 

 ُٓو يُندػتين ُٓضَُْٕ نىضزْ يُظيسيُناُْ.
ا ضاوٍ نُوتىَ بُ زنتؤض ؾىنطٍ َُػنىز ْىيَُٓضٍ خؤيبىوٕ, يُوٍَ باباظيإ يُ بُغس

وتبىوٍ: ثاضتٌ زاؾٓام خؤٍ بُ زوشَين ضوغًا زَظاٌَْْ يُطُأل سهىَُتٌ يؤْاٌْْ ًٓتايٌ 
طُيؿتؤتُ ضيَههُوتين ٖاوبُف زشٍ تىضنًا, زاؾٓام زَيُوٍَ ياخًبىوًَْهٌ ُٓضٌَُْ نىضزٍ 

ضدٍُ ضيىؾىيَُٓنإ بؤ ُٓو ياخًبىوُْ يُ ًَٓطاقُوَ ٖاوبُف بيبَ يُ تىضنًا, بُآلّ بُو َُ
بطرييَتُبُض, ُٓطُض يُو باضَيُوَ بطُُْ ضيَههُوتٔ بؤ طؿتىطؤ يُطُأل غُضنطزايُتٌ غُضَنٌ 
نىضزْ ُٓضَُٕ زَضباضٍَ بُ زَغتًَٗٓاٌْ ضُىْ ٖاوناضٍ زاضايٌ يُ سهىَُتٌ ًٓتايٌْ يؤْاٌْ 

طُأل ثاضتٌ خؤيبىٕ دُخيت يُ غُض ُٓوَ نطزبؤوَ, نُ زَطُضِيَُٓوَ ثاضيؼ, باباظيإ يُ ًَٓطام يُ
زؤغتايُتٌ غُيس تُٖا ثًَىيػتُ, ضىْهُ يُ ْاوضُ غٓىوضيُناٌْ بانىض يُطُأل تىضنًا اليُْططٍ 
ُٖيُْ زَتىاٌَْ يُؾهط يُ ُْوٍَ ٖؤظَناٌْ ُٓوٍَ ٓاَازَ بهات, بُآلّ ُْٓساَاٌْ زيهٍُ 

زا, ضىْهُ بُ تًُْا غًاغُتىاٌْ ضَتهطَوٍَ خؤيبىوٕ يُ ًَٓطام بايُخًإ بُو َُغُيُيُ ُْ
 غًاغُتٌ تىضنٌ بىوٕ زشٍ نىضز.

زنتؤض ؾىنطٍ َُػنىز بُ ضيَطٍُ بُيطوتْ َاضغًًًا يُ  1927يُ سىظَيطاٌْ غاَيٌ 
بُغساوَ ضىوَ ثاضيؼ, ُٓو غُضزاٍُْ بًَُْٗين ُْبىوَ, واٍ ضاطُياْسووَ نُ زَيُوٍَ يُ 

ٍُ ظاْػيت بهات. زنتؤض  ؾىنطٍ َُػنىز غُضَضِاٍ ُْخؤؾداُْناٌْ ُٓوضوثا زيطاغٍُ ضيَط
ثاضيؼ غُضزاٌْ ؾاضَناٌْ بُضيشنْ يُْسٌَْ نطزْ يُ ضيَطٍُ قاٖريَو بُيطوتُوَ يُ َاْطٌ 

 طُضايُوَ بُغسا. 1927تؿطيين زووٌََ غاَيٌ 
باباظيإ يُ غىوضياوَ طُضِايُوَ ثاضيؼ, بُآلّ ثًَـ  1927يُ تؿطيين زووٌََ غاَيٌ 

اوٍ بُ ََُسوح غُيًِْ ُْٓساَاٌْ زيهٍُ خؤيبىوٕ نُوتبىو. زَيًٓاٍ طُضِاُْوٍَ ض
نطزبىوُْوَ, نُ نىضز ًٖض زَغتهُوتًَهٌ ْابٌَ ُٖتا ضاو بُ ضيَهدػتين خؤيسا بطًَطِيَتُوَْ 
ؾًَىاظٍ ناضٍ خؤٍ بطؤضٍَِ, ثًىغتُ خىيَين تاظَ بًَُٓ ْاو خىيبىوْٕ باْطُؾٍُ بُ ًٖع بهات 

بؤ بُضشَوَْسٍ بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ, باباظيإ بَُيًيَن بؤ ضانًَؿاٌْ ُْوٍَ ْىٍَ 
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ٖاوناضٍ زاضايٌ بؤ ثؿتطريٍ يُ ياخًبىوٌْ نىضز نؤبهاتُوَْ ُٓوٍَ زَضبطِيبىو, نُ ثاضتٌ 
 زاؾٓام ثُيىَْسٍ باؾٌ ُٖيُ يُطُأل زؤقٌ طُوضَ ؽ.يطيٌ.

تطريٍ َُٖيطُضاُْوَ زؤغىض ثاؾا وَنى يُنًَو يُو نُغايُتًاٍُْ ُٓطُضٍ ُٓوٍَ ُٖيُ ثؿ  
بهات يُ تىضنًا, باباظيإ زواٍ طُضِاُْوٍَ بؤ ثاضيؼ بُ تُواوٍ يُطُأل ثاضتٌ زاؾٓامْ 
اليُْططاٌْ بعوتُٓوٍَ خُالؾُتْ نؤََُيٍُ ضوغٌ غجٌ ضيَههُوتٔ يُ غُض بعوتُٓوٍَ 

تُٓ ُْبٌَ. َُٖيطُضِاُْوَ يُ تىضنًاْ ًٖض يُ بُضزَّ نىضزا َُْايُوَ تًُْا ضىوُْثاأل ُٓو ضيَههُو
زنتؤض تىتٓضًإ غُضؤنٌ زاؾٓام يكٌ غىضياٍ ٓاطازاضنطزبؤوَ, نُ سهىَُتٌ ًٓتاَيًاو يىبٓإ 
ٖاوغؤظٍ خؤيإ بؤ بعوتُٓوٍَ َُٖيطُضِاُْوَ زشٍ بعوتُٓوٍَ نَُايٌ يُ تىضنًا زَضبطِيىَ, 

ْاضزوو  زََئًَ: يكٌ ثاضيػٌ خؤيبىٕ ٖاوناضٍ زاضايٌ يُ سهىَُتٌ ًٓتايٌ وَضططتىوَْ بُؾًَهٌ
 بؤ دُالزَت بُزضخإ بؤ زَضنطزٌْ ضؤشْاٍَُ خؤيبىوٕ.

بعوتُٓوٍَ خُالؾُت يُ ثاضيػُوَ ْىيَُٓضيَهٌ خؤٍ بُ  1927يُ تؿطيين زووٌََ غاَيٌ 
ْاوٍ ًٓػُاعًٌ ُٖقٌ دىَىدتًا, نُ يُنًَو بىوَ يُ غُضنطزَناٌْ ُٓو بعوتُٓوَيُ ْاضز بؤ 

ٕ زابشن بهات بؤ َُٖيطُضِاُْوَ, ًٓػُاعػٌ غىضيا ُٖتا ظََاُْتٌ ثؿتطريٍ ٖؤظَ نىضزَنا
ُٖقٌ دىَىدتًا وتبىوٍ: بعوتُٓوَنُيإ ٓاَازَيُ َاََُيُ يُطُأل نىضز بهاتْ زإ بَُاؿن 
ُٓواْسا بينَ, بُو َُضدٍُ يُ زواٍ غُضنُوتين ياخًبىوٕ يُنًَو يُ ُْوَناٌْ خاُْوازٍَ 

 عىمساٌْ وَنى ًُٖاٍ خُيًؿايُتٌ قبىأل بهُٕ.
غُضزاٌْ ًٓػُاعًٌ ُٖقٌ دىَىدتًاٍ  1925ت بُط َُوالْا ظازَ يُ غاَيٌ ثًؿرت ضَؾعُ

نطزبىو, يُ ناتٌ طُضِاُْوٍَ يُ ًَٓطام, يُوناتٍُ نُ ؾؤضِؾٌ نىضزٍ َُٖيطريغا )بعوتُٓوٍَ 
ؾًَذ غُعًس( بؤ ُٓوٍَ َُٖىو قىضغايٌ غىثاٍ تىضنٌ ُْنُويَتُ غُض نىضز, ًٓػُاعًٌ 

ويـ زَغت بُ ضاالنٌ بهات زشٍ َػتُؾا نَُاٍ, زَبىايُ ضَؾعُت زاواٍ نطزبىو ثاضتُنٍُ ُٓ
ًٓػُاعًٌ ُٖقٌ يُ غىوضياوَ بضًَتُ ًَٓطامْ ًَٓطإ, ُٖوأل بسات يُ بؤضىوٌْ ُٓو نؤَُآلٍُْ 
زشٍ سهىَُتٌ تىضنشن ساَيٌ بٌَْ يُ َُٖىوٍ ططْطرت يُ بؤضىوٌْ ؾاو سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ تٌَ 

ٍ يًَهطا بطُضِيَتُوَ بؤ ثاضيؼْ غُضزاٌْ بطات بُضاْبُض سهىَُتٌ تىضنٌ, بُآلّ زاوا
ًٓػُاعًٌ ُٖقٌ بؤ ًَٓطإ َُٖيىَؾايُوَ. يُ زواٍ زَغجًَؿدُضٍ ثاضتٌ زاؾٓام بؤ 
ٖاوثُعناًُْتٌ نىضزْ ُٓضَُْٕ غُضَضِاٍ نؤبىوُْوٍَ ضُْسئ غُضنطزٍَ نىضز يُطُأل غُضنطزَ 

اضٍ ٖاوبُف, بُآلّ نىضز بُ ُٓضًَُُْناٌْ زاؾٓام يُ ضُْسئ بؤُْزا, بؤ طُيؿسن بُ ُْخؿٍُ ن
طؿيت بُ تطغُوَ غُيطٍ زَغتًَىَضزاٌْ ُٓضًَُْإ نطزووَ يُ َُغُيٍُ نىضز. يُطُأل ُٓوَزا 
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ُٓو نؤبىوُْوَ ٖاوبُؾاُْ زاَُظضاْسٌْ نؤََُيٍُ خؤيبىوٌْ يًَهُوتُوَ, نُ يُ نؤتايٌ ثايًعٍ 
ُوَ ٖاوبُؾاٍُْ ًَْىإ يُ بُيطوت زاَُظضا, زاَُظضاْسٌْ خؤيبىوٕ بُ ٖؤٍ ُٓو نؤبىوْ 1927

غُضنطزَ نىضزَنإْ نؤََُيٌ زاؾٓاقُوَ بىوَ, نُ ََُيبُْسَنُيإ طىاغتُوَ بؤ بُيطوت, ًَٓػتا 
 دُالزَت بُزضخإ غُضنطزايُتٌ زَنات.

ُٖتا ًَٓػتا نىضز بُالٍ ُٓوَزإ ثؿت بُ بُضيتاًْا ببُغسن, بُآلّ ثًَسَضًَت غُضنطزَناٌْ 
بؤ ضاظيهطزٌْ بُضيتاًْا بؤ ُٓوٍَ ثؿتطرييإ بهات بؤ زاَُظضاْسٌْ نؤَيًإ ُْزابٌَ يُ ُٖوَيسإ 

زَوَيُتٌ غُضبُخؤ, بُالٍ ُٓوَزاْشن َتُاُْ بُ ضوؽ بهُٕ, بُآلّ خؤيبىوٕ يُّ باضوزؤخُزا بُ زَغت 
قُيطاٌْ زاضايًُوَ زَْاَيًيَنَ, ٖاوناضٍ زاضايٌ يُ بعوتُٓوٍَ نًَُُٓ ًْىُْتُوَيًُنإ وَضططتىوَ, نُ 

إ يُ ٓىزيػايُ, ظاًْاضيًُنإ ُٓوَ زَطُئُْ, نُ ُٓو بعوتُٓوَيُ بَُيًيَن ٖاوناضٍ ظؤضٍ بُ باضَطاي
نىضز زاوَ, بُو َُضدٍُ ٓاضيؿُ بؤ بُضيتاًْا زضوغت بهات, ٓاَاشٍَ زيهُ ُٖٕ غؤظًُت زَغيت 
خػتؤتُ ْاو َُغُيٍُ نىضزَوَ, بُّ زوايًُ نابتين تُغُوؿن ًَٓطيعاٌْ ٓاَازٍَ نؤبىوُْوٍَ 

ضزاٌْ غُؽناغٌ ًَٓطاٌْ بىوَ, ثًاويَهٌ بُ ْاوٍ ُٓضزَؾري وَنى ْىيَُٓضٍ بعوتُٓوٍَ زاؾٓاقٌ نى
 ُٓضٌَُْ زاْاوَ بؤ ُٓوٍَ يُ ثُيىَْسٍ بُضزَواَسابًَت يُ ًَْىإ نىضزْ ضوؽ. 

ُٓو ٖاوثُعناًُْتًٍُ ًَْىإ ضوؽْ نىضز زَطُضِيَتُوَ بؤ َُتطغٌ نىضز يُ ُٓطُضٍ ًَٖطؾٌ 
ٌْ ًَٓطاٌْ بؤ غُض ياخًبىوٌْ دُاليًُناٌْ ْاوضٍُ ٓاضاضات, ُٓونات ضوغًا زَبًَتُ ٖاوبُؾٌ ًَٖعَنا

ؾىئَ ثُْاطٍُ نىضز, يُ اليُنٌ زيهُوَ يُ غاَيٌ ضابطزوو نىْػىَيٌ غؤظًُتٌ يُ ثاضيؼ, يُ ناتٌ 
غُضزاٌْ زنتؤض ؾىنطٍ ستُىز يُنرتيإ بًين, يُو ًَْىَْسَزا ضيَههُوتٔ, نُ ُٓطُض ؾؤضِؾٌ 

ٕ ضوويسا غىظًُت َُٖىو ثؿتطرييُنٌ زاضايٌ بهات, وَنى بُ زياضخػتين ًْاظثانٌ نىضزغتا
ثاوَْسٍ بُ ُٓضَُٕ زاوَ, زواٍ ُٓو غُضزاُْ ؾىنطٍ  700ثاوَْس بُ نىضزْ  1200ُْٓساظٍَ 

 َُػنىز طُضِايُوَ بُضيشنْ ُٓو قُْاعُتُ ُٖيُ, نُ يُوٍَ يُ ثُيىَْسٍ زابٌَ يُطُأل بؤيؿؿًو.
 
 ئَيساى  

و( يُ تُوضيَع, ؾا يُ ناتٌ  -اضَ طىَإ ُٖيُ يُ بىوٌْ يكٌ يًصٍُْ نىضزٍ )خؤيبىٕوا زي
( ُٓضٌَُْ زاًْؿتىوَ, bishopyغُضزاُْنٍُ بؤ تُوضيَع زوو داض يُطُأل غُضؤنٌ ُٓغاقًؿٍُ )

نُ يُوباوَضَِ زابىوَ ظؤض سَُاغُتٌ ُٖيُ بؤ زاؾٓام, بُآلّ يُطُأل ُٓوَزا ُٖغيت ُْتُوايُتٌ 
ىضزغتاٌْ باؾىوض بًَُٖعَ, بُآلّ بُطؿيت ثُيىَغت ْشن بُخؤيبىوٕ, نُ ٓاضاغتٍُ نىضزٍ يُ ن

 ضاالنًُناٌْ يُبُٓضَِتُوَ زشٍ تىضنًايُ.
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 ثوختة

خؤيبىوٕ ضيَهدطاويَهٌ ًَْٗين ًُْ, ٓاَاجنٌ ٓاؾهطاٍ بًَُٖعنطزٌْ وؾًاضٍ ُْتُوَيٌْ 
يٌ. خؤيبىوٕ ًٖىازاضَ اليُُْ البطزٌْ ظوَيُُ يُ غُض ُْتُوٍَ نىضز يُ بُضاْبُض ضشيٌَُ نَُا

ثُيىَْسيساضَنإ وَنى نًَؿٍُ ُٓضَُٕ ثؿتطريٍ نًَؿُنُيإ بٔ, بُآلّ بُو َاْايُ ْايُت 
 ضيَطٍُ ناضنطزٌْ خؤيبىوٕ دًَطٍُ طؿتىطؤ ُْبًَت. 

خؤيبىوٕ ُٓو ثؿتطرييُ ظؤضَ يُ نىضزٍ ًَٓطام ْانات, يُ نىضزٍ ُٓوٍَ تًَطُيؿتىوَ, 
اضتًَو بؤ ْىيَُٓضايُتٌ نًَُُٓ يُ ضىاضضًَىٍَ بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ َُُٓف بؤتُ ثُيسابىوٌْ ث

نىضزٍ, ُٓو ثاضتُ ثًَىيػيت بُ ثاَيجؿيت دَُاوَضٍ ُٖيُْ ْىيَُٓضايُتٌ ضَوتٌ ًَػايٌْ 
تىْسضَِوٍ ْاو بعوتُٓوٍَ نىضزايُتٌ زَنات, يُ ضاثؤضتُنإ ُٓو ثاضتُ بُ ْاوٍ "يًصٍُْ 

ساَاٌْ ُٓو ثاضتُ يُ زَغتًَىَضزاٌْ غؤظًُت يُ ناضَناًْإ ضَواْسظ" ٓاَاشٍَ ثًَسضاوَ, ُْٓ
زَتطغْٔ واثًَسَضًَت غُضبُخؤبٔ يُ خؤيبىوٕ, ضاالنًُناٌْ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطام 
نىضتَُٗيٗاتىوَْ دًاواظَ يُ خؤيبىوٕ, نُ تًَسَنؤؾًَت بؤ ٓاَاجنٌ ُْتُوايُتٌ ؾطاواْرتْ ُٖتا 

 ًَٓػتا نؤتا ؾًَىاظٍ وَضُْططتىوَ. 
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 ثاغلؤ: شانيازي شيادة هة ضةز كةضايةتية ناوبساوةكاني ئةو زاثؤزتة.

باباظيإ ؾاٖإ: باَيىيَعٍ طُضؤنٌ خؤيبىوٕ, بؤ ُٓوٍَ ضاوٍ بُ غُضنطزَناٌْ ُْتُوٍَ نىضز 
غُضزاٌْ ًَٓطاٌْ نطزبىو, ثًَـ نؤْططٍَ ثاضيؼ  1927سىظَيطاٌْ غاَيٌ  –بهُوٍَ يُ ًْػإ 

 نُ ًَٓػتا يُ سُيُبُْ زووباضَ غُضزاٌْ ًَٓطام زَناتُوَ.ضاثؤضتُنإ ُٓوَ زَطُئُْ, 
و(ْ ُْٓساٌَ ًَُٖؿُيٌ يًصٍُْ  –ُٓؾػُضٍ تىضنٌ )عىمساٌْ  ًٓػُاعًٌ ُٖقٌ غنىدتًٓا:

غُضزاٌْ غىضياٍ نطزووَ, ًْاظٍ ُٖيُ بُ  1928خُالؾُتٌ عىمساٌْ يُ ثاضيؼ. يُ ناْىٌْ زووٌََ 
 ْاناو بُ خًَطايٌ زاواٍ يًَهطا بطُضِيَتُوَ ثاضيؼ.  بُضزَواٌَ غُضزاٌْ ًَٓطام بهات, بُآلّ يُ

 ََُسوح غُيًِ: ُْٓساٌَ خؤيبىوٕ يُ غىضيا.
دًٌَُ بُطٌ بابإ: ًَٓػتا يُ زعنُؾل زازًَْؿًَت, ضاغجًَطزضاوَ طؤظاضيَهٌ نىضزٍ 

 زَضبهاتْ يُ ضيَطٍُ دُالزَت بُزضخاُْوَ ثؿتطريٍ زاضايٌ يًَهطاوَ. 
خؤيبىوٕ يُ بُيطوت بطاٍ ظَيُٓزئ عابسئ, َاَؤغتاٍ عُيٌ سًًٌُ: غهطتًَطٍ يكٌ 

قىتاغاُْيُ يُ نُضنىىْ ُْٓساٌَ خؤيبىوٌْ يكٌ ًَٓطاقُ, عُيٌ سًًٌُ غُضْىغُضٍ 
 ضؤشْاَُيُى بىوَ, نُ بُ ظَاٌْ تىضنٌ يُ زعنُؾل زَضزَضىو.

 . 1927خُيًو ضاٌَ بُطٌ بُزضخإ: ُْٓساٌَ زاَُظضيَُٓضٍ خؤيبىوٕ يُ سُيُب يُ غاَيٌ 
 عُوٌْ بُط: غُضؤنٌ يكٌ قاٖريٍَ خؤيبىوُْ.

ضاظٍ بُط: ُْٓساٌَ بعوتُٓوٍَ خُالؾُتُ يُ ثاضيؼْ َُٖيكُيُنٌ ثُيىَْسٍ بىوَ 
 بُ)ضَؾعُت بُط َؤضإ ظازَ(.

 –زنتؤض ؾىنطٍ َىسَُُز غُطبإ: خَُيهٌ زياضبُنطْ ُْٓساٌَ زياضٍ يكٌ خؤيبىوٕ 
ضيؼْ بُضيًين نطزووَ, ٓاَازٍَ طؿتىطؤ غُضزاٌْ ثا 1927يًصٍُْ ًَٓطام بىوَ, يُغاَيٌ 

 غُضَتايًُناٌْ زاَُظضاْسٌْ خؤيبىوٕ بىوَ.
ضَؾعُت بُطٌ َُوالْا: ضؤشْاَُْىغٌ ثًَؿىو, خَُيهٌ غًًَُاٌْْ ُْٓساٌَ زياضٍ 

 خؤيبىوُْ, ثُيىَْسٍ ثتُوٍ بُ بعوتُٓوٍَ خُالؾُتُوَ ُٖبىوَ.
 زنتؤض تىتٓضًإ: غُضؤنٌ يًصٍُْ زاؾٓام يُ بُيطوت.
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 ي َْٗيين 21ذَازةي 
 ديتوزيت، َػيغإ

  1929ي ْيطاْي 18
 بةِزَيص ئؤضنت غاَربيني، وةشيسي دةزةوةي بةزيتاْي، يةْدةٕ 

ؾُضَؾُُْسّ ثًَتإ ضابطُيِٓ, نُ َري غىضَيا بُزضخإ غُضؤنٌ ٖؤظٍ بؤتإ )يُ ْاوضُناٌْ 
ُ يُنططتىوَناٌْ ًَْىإ ضووباضٍ بؤتإْ زَضياضٍُ وإ(, بؤ سُوت َاْط زَبٌَ يُ واليُت

َُٓطيهًاْ يُ زيرتويت زَشٍ. بُ باخريَيُى ًْىيىضنٌ بُدًًََٗؿتىوَْ بُضَو "ٓايٌ زٍ 
ؾطاْؼ" ضؤتُ ثاضيؼ, يُو غُضزاٍُْ ططيطؤض ؾطتاًْإ ُْٓساٌَ ْىيَُٓضٍ ثاغُواًُْتٌ ُٓضَُٕ 

ُٓوضوثًُ يُ يُ ُْٖسَضإ ياوَضٍ بىوَ, ٓاَاجنٌ غىضَيا وَضططتين زؤغتايُتٌ ظياتط يُ وآلتًَهٌ 
ُٖظاض نُؽ يُ  12بؤ  10ؾؤضِؾٌ ْاوخؤٍ تىضنًا, بؤ ُٓو َُبُغتُ ًَٓػتا يُ ْعيهٍُ 

َُٓطيها ٖاوناضٍ زاضايٌ نؤزَناتُوَ. دايًٍُ ُٓضٌَُْ يُ واليُتُ يُنططتىوَناٌْ َُٓطيها 
ٖاوغؤظٕ يُطُأل نًَؿٍُ نىضز, بُثًٌَ ظاًْاضٍ ًَُُٓ ُٓو بعوتُٓوَيُ ثؿتطريٍ يٌَ زَنطٍَ. 

اضتاًْإ يُ ًَٓطيعإ يُ ضوغًاٍ غؤظًُتٌ زَشٍ, غىضَيًاْ يُ ثاضيػُوَ زَضىو بؤ يُْسَٕ, ظ
بُآلّ بُضْاٍَُ غُضزاُْنٍُ طؤضٍِ, يُطُأل ُٓوَزا يُّ باضوزؤخُ ططْطٌ بُ دىالُْوَناٌْ 

 ْازَئْ زََاُْوٍَ ُٖقًكُتُنٍُ بعاْشن.
زضخإ بؤ زيًََٓت, "ت.نٌ. ُٓو وَنًًٍُ ظاًْاضعنإ يُ غُض دىالُْوَناٌْ غىضَيًا بُ

تىَاؽ"ٍ خاوَٕ ضَطُظْاٍَُ بُضيتاًُْ يُ زياضبُنط, بُ ثًٌَ ظاًْاضٍ َٔ ُٓو يُاليُٕ شَُْضِاأل 
زيسؽْ عًَُس يؤضاْؼْ شَُْضِاأل تؤَاؽ ُٓؾُْسٍ يُ ًَػط ْاغطاوَ, نُ غُضؤى ٖؤظيَهٌ 

ؤظَ يُ اليُٕ تىضنُوَ يُ ُٓضًَُُْ, يُ طىْسيَهٌ ْعيو بُ نىضزإ زازًَْؿٌَ, ثًَـ ُٓوٍَ ُٓو ٖ
ْاو بربٍَ, ثًَـ ضُْس غاَيًَو طُيؿتبىوَ واليُتُ يُنططتىوَناٌْ َُٓطيها, ضىاض غاَيُ ْاغًاوٍ 
يُطُأل زيرتويت ُٖيُ, ثًَؿرت زاواٍ ٖاوناضٍ يُ َٔ نطزبىو ُٖتا ٓاضيؿٍُ ًًًَُتُنٍُ بؤ 

ٍُ يُ ُٓغتُْبىوَيُ, يُويَسا غُيُٓ بُضزَّ يًصُْ زَويًُنإ بؤ قُضَبىونطزُْوَ, نُ ثايتُختُن
زاواٍ نطزبىو يُاليُٕ سهىَُتٌ تىضنًُوَ قُضَبىو بهطيَُٓوَ, ٍَُُٓ خىاضَوَ ثىختٍُ 

 قػُناٌْ ًَٖصا تؤَاغُ:
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خؤيبىوٕ )نؤََُيٍُ غُضبُخؤيٌ نىضزغتإ( غىضَيا بُزضخاٌْ ْاضزووَ بؤ واليُتٌ 
ُٖظاض زؤالضٍ َُٓطيهٌ بؤ  60بؤ  50يُنططتىوَناٌْ َُٓطيها, يُ ضابطزوو نىضز غاآلُْ 

َػتُؾا نَُاٍ ْاضزووَ, بُآلّ غىضَيا بُزضخإ قُْاعُتٌ ثًَهطزٕ ُٓو ثاضَيُ ُْزَْٕ ُٖؾتاُْ 
يُى زؤالض َُٖيبططٕ بؤ غُضبُخؤيٌ نىضزغتإْ بًًَٓطُْوَ بؤ نىضزغتإ, يُ ضاغتًًسا نىضز بؤ 

ضٍ خؤيبىوٕ, بُآلّ يُو َاوٍَ ضىاض َاْط ُٓو ثاضَياْسا, ُٓواُْ بىوُْ ُْٓساٌَ غىيَٓسخؤ
ناتٍُ غىضَيًا بُزضخإ بُضِيَىَبىوَ بؤ واليُتُ يُنططتىوَناٌْ َُٓطيها يُاليُٕ َؤغؤيؤًُْوَ 

 ضؤش ًَىاٌْ غُضؤنٌ ًٓتاَيًا بىوَ.  15ًَىاْساضٍ نطاوَْ 
يُ غُض ُٓو زيساضَ ًٓتايًاٍ بُدًًََٗؿت, نُ َؤغؤيؤٌْ ويػتىويُتٌ يُ زشٍ َػتُؾا 

وتُٓوَنُيإ بهات, يُناتٌ طُضِاُْوٍَ يُ َُٓطيها ؾًٓبٓعؤال )غُضؤى نَُاٍ ثؿتطريٍ بع
وَظيطاٌْ يؤْإ "و"( ًَىاْساضٍ نطز, يُطُأل ُٓوَزا ضاالنًُناٌْ خؤيبىوٕ يُ َىغأل 

 قُزَغُيُ, بُآلّ يُ سُيُب ضيَطُثًَسضاوَ.
غىضَيا  سهىَُتٌ غؤظًُتٌ تًَسَنؤؾٌَ بؤ ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ باؾٌ ُٖبٌَ يُطُأل نىضز زويَين

بُزضخإ, زواٍ طُضِاُْوٍَ ضاوٍ نُوت بُ ْىيَُٓضٍ سهىَُتٌ غؤظًُت, ؾاضتاًْإ يُاليُٕ 
سهىَُتٌ نؤَؤًْػيت ضوغًًُوَ ضاغجًَطزضاوَ ثُيىَْسٍ بُ غُضنطزَناٌْ نىضزَوَ بهات, 

 ُٖوَيبسات بؤ ضيَههُوتٔ يُ غُض ناضٍ ٖاوبُف يُ ًَْىإ ضوؽْ بعوتُٓوٍَ نىضز.
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 َؤضهؤ   –بةزيني ية زَيطةي 
 ئَيسيعإ، قةوقاع –نؤَازي ئةزَيٓياي ضؤظيةتي 

ٖتد ية ئةزَيٓيا، ئةّ بةَيطةْاَةية ٖاوثَيضي  00)ذَازةي غةقاّ 
 ْوضخةي ئةضًَي نساوة(

يُ ضيَطٍُ َؤغهؤوَ ؾاضتاًْإ زَيُوٍَ زنتؤض تؤَاؽ غُضزاٌْ ًَٓطيعإ بهات, يُ وَآلَسا 
بُضيتاًُْو ْاتىاٌَْ بُبٌَ ٓاطازاضٍ يإ ضَظاَُْسٍ  زنتؤض تؤَاؽ وتىيُتٌ: ُٓو ٖاوآلتٌ

سهىَُتُنٍُ  ناضٍ وابهات, زنتؤض تؤَاٍ دُخيت نطزبؤوَ, نُ ْاظاٌَْ ٓايا غىضَيًا بُزضخإ ُٓو 
ظاًْاضياٍُْ زاوَتُ باَيىيَعخاٍُْ بُضيتاٌْ يإ ْا, غىضَيًا بُزضخإ ضايطُياْسووَ, نُ نىضز زَتىاٌَْ 

تُوَ, ضىْهُ ُٓو ٖاوناضياُْ زَزاتُ ؾؤضِؾٌ نىضز, نُ بُّ ْعيهاُْ زَغت ُٖظاض زؤالض نؤبها 150
و( غُضنطزايُتٌ زَنُٕ, ٓاَازَناضٍ  –ثًَسَناتْ شَُْضِاَيُ زيَطيُٓناٌْ غىثاٍ تىضنٌ )عىمساٌْ 

 بؤ ُٓو ؾؤضِؾُ نطاوَْ ُٓوإ بُ تًُْا ثتؿطريٍ زاضايٌْ ٖاوناضٍ زَنُٕ.
ى ُي )خؤيبىٕو  ُُي ََو ط –َْا ب( ُُي ٌ س ُت َ, ُن ْعيهُ سهىَ َُيٍُ نىضٍز دُخيت نطزوو َ, نؤَ ُيؿتىو

ًا  َي ُضطٍط ُي نىضز, زاوٍا ُي غىض َناٍض نطزوَو بؤ ب َاز ٓا َُيٍُ خؤيبىٕو  ُض نىضز, نَؤ ًَطف بهاُت غ  ٖ تىضٌن
ٌ بؤ نىضز. ىْا ٌ ثؿًت ًٓهطزْ ْ ثاضيؼ بؤ زاب َٕ ُْس ُ ي ٍ بسات ي ٌ خؤ ُوَي  ٍٖ ُضِ ُو ث  َٓ ٕ نطزوو ُزضخا  ب

خإ نتًَبًَهٌ يُ ًْؤيؤضى يُ غُض نًَؿٍُ نىضز ضاخ نطزووَ, تؤَاٍ بَُيًيَن زاوَ غىضَيًا بُزض
َطّ, ًٖىازاضّ ُٓو )بريْطاضيُ(  ًَطٍَ, بُضيَطٍُ ٓامساٌْ ُٓو ضاثؤضتُتإ بؤ زًَْ غبٍُ ْىغدُيُنِ بؤ َٔ ٓب

 بطات, َُٖىو ٓاوامت ُٓوَيُ ثًَـ طُيؿتين غىضَيًا بُزضخإ ُٓو ْىغدُيُ بطات.  
تؤَاٍ ٓاَازَيُيٌ خؤٍ ًْؿاْساوَ بؤ )ُٖضؾىيًََٓو( سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زاواٍ يًَبهات زنتؤض 

ُْسضوغيت ظؤض باؾُو خاوٌَْ ًَٖعْ ُٓقًٌَ  70بؤ  65ُٓو بضًَت, يُطُأل ُٓوَزا تٌَُُْ  َ, ت ٌَب غاٍَ ز
سهىَُتٌ  تُواوَ, بُآلّ بؤّ ضووْهطزَوَ بُ تايبُت يُّ باضوزؤخٍُ ًَٓػتا بُزَيًٓايًُوَ َُٖيىيَػيت

ُنٍُ تؤَاؽ بطيتًُ يُ تؤَاؽ نٍُ  بُضيتاٌْ ْاظامن يُ َُٖبُض َُغُيٍُ نىضز, ْاوَ ُٓضًَُْ
اغطٍَ, نُ بُو ْاوَ ياضيسَزَضٍ نىْػىَيًُ بىوَ يُ زياضبُنط,  طٍَ يُو ضيَطُيُوَ ٓب َىظزًٓؿًٔ, زَتىْا

.َ ُْسٍ ْاغطا ٌب ِْ ْاظامن نُ يُ ًَػط بُ تؤَاؽ ُٓؾ  بُآلّ يُوَ زَيًٓاًْ
 ُضَؾُُْسيُ بؤ َٔ ببُُ خعَُتهاضٍ طىيَطِايَُيتإؾ

 (ْاوَنُ ضؤؾٔ ًُْ)
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ُٓو نتًَبُ يُ بُض ضُْس ٖؤيُى دًٌَ بايُخٌ َُٓ, يُواُْ بُ ٖؤٍ ُٓو ظاًْاضياٍُْ تًًَسايُ, 
بُ  ثًَسَضًَت يُ غُض بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ ضاغتطؤيٌ تًَسا بٌَ, نُ ثًَؿرت َٔ َُْعاًْيبَ,

تايبُت ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُ غُض ٓاَاجنٌ غًاغُتٌ تىضنًُ بُضاْبُض نىضزْ نىضزغتإ ظاًْاضٍ 
ضاغسن, ًٖىازاضّ ْىغدُيُنٌ ُٓو نتًَبُ بطاتُ نتًَبداُْ, بُآلّ ظؤضبٍُ ظاًْاضيُناٌْ ْاوَضِؤنٌ ُٓو 

هطزُْوَْ نتًَبُ الواظٕ, ضىْهُ يُ ضووٍ خػتُٓضِووٍ ضووزاوَناُْوَ ثؿيت بُ ؾًَىاظٍ ظَق
ظيازَضِؤيٌ بُغتىوَ, زضؤٍ تًَسايُ, ْىغُض ُٓطُض بعاًْايُ شَاضٍَ نُّ خعَُتٌ َُبُغتُنٍُ زَنطز 
يٌَ زووزأل ُْزَبىو, ْىوغُض ُٓطُض ًْىٍَ ُٓو شَاضاٍُْ زايٓاوَ زووزٍَ ُْبىوَ يُ زاْاٌْ, ُٓوَ واٍ 

ساظٍَ شَاضٍَ زضوغيت خؤٍ نطزووَ ظيازضَِوٍ غُيط يُ نتًَبُزا ببًٓطٍَ, بؤ ظنىوُْ غٌَ بُ ُْٓ
دًاواظٍ ُٖيُ يُ َُغُيٍُ غُضشًََطٍ تىضىْ نىؾتاضٍ نىضز, ظياُْناٌْ تىضى يُ ؾُضَِناٌْ زشٍ 

 494ُٖظاض نًًؤَُتط ضىاضطؤؾٍُ زاْاوَ,يُ ضاغتًسا  320نىضز, ضووبُضٍ تىضنًا )بؤ ظنىُْ ْىغُض 
اغُظ يُاليُٕ سهىَُتٌ ُٖظاض نًًؤَُتطَ(, خُضدًُناٌْ غىثاٍ تىضنٌ, زَضنطزٌْ ثاضٍَ ن

تىضنًُوَ, ًَٖعَ ناضيطُضَناٌْ غُض ضيَههُوتٓٓاٍَُ يؤظإ, زوايٌ ناضيطُضٍ ضوؽ يُ تىضنًا, ُٓو 
ظيازَضِؤيًاُْ يُطُأل ضاغتًًُ بُٓضَِتًُنإْ شَاضَناٌْ غُض ُٓضظٍ واقًع ضيَو ْانُوٍَ. يُو باوَضَِزايُ 

زَشئ, زابُف بىوٕ بُ غُض غٌَ تا ضىاض  نىضز وَنى طٍُ غُضبُخؤ ًُْْ يُ ْاوضُيُنٌ ُٖشاضزا
زَوَيُت بُ بُضاوضز يُطُأل زضاوغًًَُناٌْ شَاضَيإ نَُُ, يُ غُض نُْاضٍ زَضيا َُٖيُٓنُوتىوَ, يُ 
دًاواظيسا َُيًٌ ُْتُوَيٌ ظياتطَ يُ َُيًٌ ٖؤظايُتٌ, غُضضاوٍَ باْطُؾٍُ ًَٓػتاٍ ُْتُوايُتٌ 

ؾُضَْػٌ تؿطيين زووٌََ غاَيٌ  –ٌ ٖاوبُؾٌ ُْٓطًؤ نىضزٍ بُؾًَهٌ زَطُضِيَتُوَ بؤ يًَسواْ
, نُ تًًَسا ٖاتىوَ طُالٌْ شيَطزَغيت زَوَيُتٌ عىمساٌْ زَبٌَ ضظطاضبْٔ بُ َاؿن ضاضَْىغٌ 1917

خؤيإ بطُٕ, نُ بُؾًَو بىوَ يُ ضاطُياْسٌْ ؾُضٍِ زَوَيُتاٌْ ٖاوثُعنإ يُ ناتٌ ؾُضٍِ يُنٌَُ 
بايُر ًُْ, نُ ٓاير. ٓاٍ, دًبىؽ ْىغًىيُتٌ, بُ بؤضىوٌْ  دًٗاٌْ, زَضواظٍَ نتًَبُنُف دًٌَ

َٔ ُٓطُض ًَٖصا دًبؤْؼ ْىغُضٍ ضاغتُقًُٓ ُْبٌَ, بُزَيًٓايًُوَ ظؤضبٍُ ظاًْاضٍْ زاتايُنإ ُٓو ثٌَ 
بؤ َُبُغيت زيهُ بُناضٍ ًَٖٓاوَ, ًَٓػتا زاويُتًُ ْىغُض غىضَيًا   1916زاوَ, نُ يُ غاَيٌ 

َوَ ثؿتطريٍ يُ غًاغُتٌ تىاْسُْوٍَ 1926هسا ًَٖصا دًبىؽ يُ غاَيٌ بُزضخإ, َُُٓ يُ ناتًَ
ُْتُوَيٌ زَنات, نُ سهىَُتٌ تىضنًا ثُيطَوٍ يٌَ نطزووَ, ثًٌَ وايُ ؾتًَهٌ بافْ بَُيطُيُ يُ 
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غُض بُ ًَٖعٍْ ثًَىيػتُ بؤ سهىَُتٌ تىضنٌ, بُآلّ زَبًٓشن ُٓو نتًَبُ ًٓساٍُْ ُٓو غًاغُتٍُ 
زاْاوَ, يُو باوَضَِ زايُ تىضى ُْتُوَناٌْ زيهُ ْاتاويًََٓتُوَ, بُ ظَبطٍ ًَٖع يإ نطزووَْ بُ تاواٌْ 

 بُ ضيَطٍُ زيهُ طُيٌ تىضنٌ يُ ْاوزَضٌَ.
يُو باوَضَِزاّ بىوٌْ دًبىؽ يُ باضوزؤخٌ بطَوْػٔ واٍ نطزووَ بؤضىوُْناٌْ بطؤضٍَِْ 

هُ, طؤضِيىيُتٌ بؤ ثؿتطريٍ بُضطٌ شيٓطُيُنٌ زيهٍُ بُ غُضزا نطزووَ, بُ زَضبطِيًََٓهٌ زي
 نىضزْ ٓاضيؿٍُ خؤيبىوٕ زشٍ تىضى. 

 واشؤ

W.J. Childs 

1929/8/17 
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 (20َْٗيين ذَازة )

 ية بةغدا بؤ وةشازةتي دةزةوة
 ضةزجنةنإ ية ضةز نَيػةي نوزد 

, يُ غُض واليُتُ نىضزيُنإ ْىغطاوَ 1937يُطٍَُ ُٓوَزا زَيًٓا ًِْ ُٓوٍَ ناْىٌْ زووٌََ 
ُٓجناٌَ ضاثؤضتٌ عابسئ عىمسإ بىوبًَت  يإ سهىَُتٌ تىضنٌ ياغاٍ تاظٍَ بؤ ًٓساضٍَ 
ْاوضُ نىضزْؿًُٓنإ زَضُْنطزووَ, َُُٓ نىضتٍُ ضُْس بُؾًَهُ يُ غُض ياغاٍ ْاوبطاو, نُ 

 زَبٌَ بؤ َاوٍَ ضىاض غاأل ناضٍ ثٌَ بهطٍَ: 
 يُ ْاوضُنُ. زاَُظضاْسٌْ سانٌُ غُضباظٍ -1
 زازطاٍ عىضؿن ؾىيَين زازطاٍ َُزٌَْ بططيَتُوَ. -2

ثًَهًَٗٓاٌْ زازطاٍ خؤدًًَُتٌ تايبُت, نُ زَغُآلتٌ زَضنطزٌْ بطِياضٍ يُ  -3
 غًَساضَزاٌْ ُٖبٌَ.

 سانٌُ طؿيت زَغُآلتٌ ضَٖاٍ ُٖبٌَ بُ غُض ناضوضاالنٌ غُضباظٍ يُ ْاوضُنُ. -4

 هُ يُ ْاوضُنُ قُزَغُ بٌَ.بًَذطُ يُ ظَاٌْ تىضنٌ َُٖىو ظَاُْناٌْ زي -5

ؾًَطبىوٌْ ظَاٌْ غُيطٍ تىضنٌْ ثاضاغسن يإ نتًب بُ َُٖىو ْىغًًَٓهٌ بًاٌْ  -6
 قُزَغُ بٌَ. 

ًىيُتٌ سهىَُتٌ  -7 بُ ثًٌَ غُضضاوَ نىضزيُنإ غُيس ضَظا ضؤتُ الٍ سهىَُتْ تىْا
, َُُٓ يُ ناتًَهسا تىضنٌ ضاظٍ بهات ُٖتا يُ زَضَوٍَ زَضغًِ بُْسَناٌْ ُٓو ياغايُ دًَبُدٌَ ُْنطٍَ

نًًؤَُتط يُ باؾىضٍ ُٓضظَضِؤّ َُٖيهُوتىوَ, ُٖتا ًَٓػتا بُؾساضٍ ًٖض بعوتُٓوَيُنٌ  6زَضغًِ 
ََ, بُآلّ وازياضَ  نىضزٍ زش بُ سهىَُتٌ ُْنطزووَ, واثًَسَضًَت ًٖض بُضَُٖيػتهاضيُنٌ سهىَُتٌ ٌُْب

اوَ, ْاَُيإ زشٍ سهىَُت ْىغًىَْ ًَٓػتا نىضز ُٖغتاوَْ نؤََُيًَو نؤبىوُْوَ يُوباضَيُوَ نط
ْىيَُٓضاٌْ خَُيهٌ ْاوضُنُ زاوياُْتُ سانٌُ غُضباظٍ ُٓوٍَ, بُآلّ ُٓو غٌَ ْىيَُٓضَ نىضزٍَ 
ُْس ضؤش يُ ؾاضٍ دُظيطَ يُ غًَساضَ زضإ, بؤ تؤَيُ  ْاَُنُيإ بطزبىو بؤ سهىَُت طريإْ زواٍ ض
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ػاٌْ غُْسُْوَ نىضزَنإ بؤغُيُنًإ بؤ غُياضٍَ ثؤيًؼ زا ْاو غُضْؿًُٓناًْإ ططتىوٕ, ؾؤضِف يُ ًْ
ُبُغيت ضيَططتين سهىَُتٌ تىضنٌ ًَٖعٍ طُوضٍَ نؤنطزَوَ, ضاالنٌ  1943 زَغيت ثًَهطز, َ

ػاٌْ ُٓو غاَيُ ُٖتا غاَيٌ  بُضزَواّ بىو, غٌَ ؾُيًُم بُؾساضٍ  1948غُضباظٍ يُ َاْطٌ ًْ
غىتاوٍ ثُيطَِو نطز, ُٖتا نىضز يُ غُضنىتهطزٌْ ؾؤضؾٌ نطزْ سهىَُتٌ تىضنٌ غًاغُتٌ ظَوٍ 

بُض  ُبُضْا , غُضضاوَ نىضزيُنإ زََئًَ ي ْاوضُ ؾاخاويُنإ ْاضاض بىو ثُْابُضيَتُ بُض ؾُضٍِ ثاضتًعاٌْ
بُضبُضيُتْ زضِْسَيٌ بُضزَوّا يُ غىتاْسٌْ طىْسْ زَغبُغُضاططتْٔ تاآلٌْ غاَاٌْ خَُيهٌ, بُآلّ 

ُ, غُضضاوَ نىضزيُنإ زََئًَ غُضَضِاٍ ُٓو ضاثؤضطنإ يُ غُض ضيَطَوٍ ضووزاوَنإ  ُبُضزَغتسا ًْ ي
َْطاضٍ ظيٓسووَ.  قُغاغاُْيُ طًاٌْ بُض

يُطُأل زَغتجًَهطزٌْ ؾُضٍِ زووٌََ دًٗاٌْ ٖاوثُعناْإ بُ تايبُتٌ بُضيتاًْاو ؾُضَِْػا 
نُٕ, نىضزيإ ٓاطازاضنطزَوَ, نُ ُٓو زَوَيُتاُْ ثؿتطريٍ يُ ُٖوَيٌ ُْتُوَخىاظاٌْ نىضز ْا

بؤيُ يُ بُضشوَْسٍ نىضز بىوَ زواٍ ْىؾػيت ؾُضَِْػا ٖاوناضٍ يُطُأل زَوَيُتاٌْ ْاوَْس )احملىض( 
بهات, ْىيَُٓضٍ َُٓيُاًْا "ؾىٕ ًٖٓتاز" ثُيىَْسٍ بُ َُػنىز نىضٍِ بطايِ ثاؾاٍ ًًًٌَ 

َ, بُآلّ غُضنطزٍَ ْاغطاوٍ نىضزَوَ نطزووَ, َُػنىز ٖاوضِيٌَ تايبُتٌ "باضوٕ ُٓوئ ٖايِ" بىو
َُٓيُاُْنإ يُ زياضيهطزٌْ غُضنطزَناٌْ ٖؤظٍ ًًًٌَ بُ َُٖيُزاضىوٕ, ضىْهُ ُٓواُْ يُ 
غًًُنإ بُ ثؿتطريٍ نطزٌْ سهىَُتٌ تىضنٌ خًاُْتًإ يُ خؤيبىوٕ نطز, غُضنطزَناٌْ ُٓو 

ٕ ٖؤظَ ًٖض ثًَطُيُنًإ يُ ْاو نىضزا َُْابىو, ُٖضوا بؤ ُٓو َُبُغتُ َُٓيُاُْنإ ثُيىَْسيا
تىضى زَضيإ نطز, يُ  1920نطز بُ ناَُضإ بُزضخإ, نُ زواٍ ُٓوٍَ يُ تىضنًا يُ غاَيٌ 

َُٓيُاًْا زَشيا, َاوَيُى غُضؤنٌ خؤيبىوٕ بىو, بُآلّ ُٓويـ يُ ْاو نىضز ثًَطٍُ ًًًٌَ 
َُْابىو, بايُخًَهٌ غًاغٌ ُْبىوَ ؾاياٌْ باغُ بٌَ, ثًَؿرت خؤيبىوٕ بُ ٖؤٍ بُؾريِؤزاٌْ 

 ضيَهدطاوَنُياُْوَ زَضيإ نطزبىو.غاَاٌْ 
طىايُ َُٓيُاُْنإ ثًَؿرت ثُيىَْسيإ بُ ؾُضيـ ثاؾاٍ ْىيَُٓضٍ خؤيبىوٕ يُ ؾُضَِْػاْ 

 ْىيَُٓضٍ نىضز يُ نؤْططٍَ ٓاؾيت ثاضيؼ نطزووَ.
غٌَ نُغٌ َُٓيُإ بُ ضيَطٍُ ثُضَِؾىوتُوَ يُ ْعيو ُٖويًَط  1943يُ سىظَيطاٌْ غاَيٌ 

ض ظوو زَغتبُغُض نطإْ زَغت بُغُض داْتاْ ُٓوٍَ ثًًَإ بىو زاطريا, نُ زابُظئ, بُآلّ ُٖ
بطييت بىو يُ نؤََُيًَو  قطتًٍَُٓ طُضزًْإ يُطُأل خؤيإ ًَٖٓابىو, زضومشٌ ُْتُوَيٌ نىضزٍ يُ 
غُض ْىغطابىو, َُُٓ يُ ناتًَهسا ُْخؿٍُ نىضزغتاٌْ ًَٓطاقًإ يُطُأل خؤيإ ًَٖٓابىو. زواٍ 

زَضنُوت ُٓواُْ ُْخؿُيإ ُٖبىوَ بؤ ٖاْساٌْ نىضز يُ غُض َُٖيطُضِاُْوَ زشٍ  يًَهؤَيًُٓوَ
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ٖاوثُعناْإْ ويػتىوياُْ ثُيىَْسٍ بهُٕ بُ نؤََُيٍُ خؤيبىوٕ, بُآلّ نىضز ضاوَضِواٌْ ٖاتين 
 ُٓوإ ُْبىوَ, بؤيُ خؤيبىوٕ بُ زَغت تًَهُأل نطزٕ يُطُأل ُٓوإ تاواْباض ُْنطا.

ُْسئ ُٓؾػُضٍ غُضب اظٍ غىثاٍ تىضنٌ غُضزٌََ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ يُ ضيعَناٌْ ض
ُبىو, يُطُأل ُٓوَزا  ُبىوٕ, بُآلّ َاََُيُيإ يُطُأل َُٓيُاْسا ُْنطزْ َتُاُْيإ بُ ًٖتًُض ْ خؤيبىوْسا ٖ
ُبىوَ, بُآلّ وَنى ُْضييت  غُضنطزَ نىضزَنإ َتُاٍُْ تُواويإ بُ غُضنُوتين ٖاوثُعناْإ ٖ

َْسيإ ًَٖؿتبؤوَ يُطٍَُ َُٓيُاًْا, بُآلّ وَنى ضؤشُٖآلتًُنإ ب ؤ زواٍ ٓاناَُناٌْ ؾُضِ ًًًََٖهٌ ثُيى
ُبىوَ. َْسَ نىضزيُناْسا ْ ُْسٍَ َُٓيُإ ناضيطُضٍ يُ ْاو  بُزَضزَنُوٍَ ثطِوثاط

 
 زوضيا

بُآلّ غُباضَت بُ ضوغًا يُ ٓاناٌَ بُ ًَٖعٍْ َُٖيهُوتٍُ دىططاؿن بؤ نىضزغتإ, يُ 
ًْبىوٍ بُ غُخاوَتٌ ثاضَ ببُخؿًَتُوَ بُ غُض غُضنطزَناٌْ نىضز بؤ ُٓوٍَ غُزٍَ ْؤظزَ تىا

يُ ثاأل يُنُناٌْ غىثاٍ ضوغٌ ضُنساضيإ بهات يُ ؾُضٍِ زشٍ عىمساٌْ, وَنى ُٓغهُْسَضيُو 
قاضؽْ ُٓضزَٖإ, زواٍ زَيإ غاأل ْىيَُٓضناٌْ ضوؽ تىاًْإ غُضنطزَناٌْ نىضز بُالٍ خؤياْسا 

ؤْ غُيس تُٖاو غُضنطزَناٌْ زيهُ, نُ ثًَطُيإ يُ ْاوضُنُزا ُٖبىوَ, بُآلّ ضابهؿًَشن وَنى مس
بُ ٖؤٍ ُٖغيت َػىَيُاًُْتٌ ٖاوناضٍ غىثاٍ عىمساٌْ بىوٕ بؤ  1917يُ غاَيٌ 

 بُضثُضساُْوٍَ ًَٖطؾٌ ضوغٌ بُ ؾُضَاْسٍَ زؤقٌ طُوضَ ًْكؤالٍ يُ ُٓضظَضِؤّ.
عيهٍُ زوو ُٖ ظاض نىضز بىوُْ ٖاوآلتٌ نؤَاضٍ غؤظًُتٌ زواٍ واشؤنطزٌْ ثُعناٌْ يؤظإ ًْ

ٖاوغٓىوضٍ تىضنٌ, سهىَُتٌ غؤظًُتٌ ٖاٌْ بريٍ خىزَىختاضٍ بؤ نىضزإ زاَْو زَضؾُتٌ ثًَساوٕ 
هؤٍ ًَٓطيعإ  اوَْسٍ بُ نىضزٍ غىيَٓٔ, ُٖضوَٖا بُؾٌ نىضزٍ يُ ظْا يُ غُض ٓاغيت غُضَتايٌْ زوْا

َبٌ نىضزٍ بُ ظَاٌْ نىضزٍ زَضضىو, بَُُف نطايُوَ, طؤظاضيَهٌ تايبُت بُ ًََصوْو ؾىيهً ؤضْ ُٓز
اٌْ نىضز يُ  ضوؽ زَيىيػت يُ زَضَوٍَ غٓىوضٍ خؤٍ ثؿتطريٍ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ بهات, ضاالنىْا
ضؤشُٖآلتٌ ُْٓازؤأل بُ ضاوٍ غُضغىضَِاُْوَ غُيطيإ زَنطز, ثًَطٍُ ضوغٌ يُ ْاو نىضزا ُٖتا 

بُض ُٓو زَطُيؿتُ ْاوضُناٌْ دُظيطَ يُ غىضيا بآلو ُبُضْا بؤوَ, سهىَُتٌ ضوغٌ ضُْسإ داض غهاآلٍ ي
 غًاغُتُ نطز, بُآلّ ضوؽ يُ غُض ُٓو غًاغُتُ بُضزَوّا بىو.

ثًإ  63ْ 62ُٓو نىضزاٍُْ بَُيًيَن ٖاوثُعناُْناًْإ يُ بري ُْنطزووَ, نُ يُ بُْسَناٌْ  
ٓىًََسبىوٕ بُ نؤتايٌ زضابىوَ, يُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ غًعُضٍ زواٍ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ, بُ 

 ٖاتين ؾُضِ زَغتهُوتٌ ظياتط بُ زَغت بًَٗٓٔ, بُ دؤضٍ سهىٌَ ظاتٌ يإ غُضبُخؤيًإ ثًَبسضٍَ.
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زواٍ يُ ْاوبطزٌْ بعوتُٓوٍَ ضَؾًس عايٌ طُيالٌْْ طُضِاُْوٍَ زَغُآلتٌ ًٓٓطًًع بؤ ًَٓطام 
اؾيت نىضزَ زَيػؤظَنإ بساتُوَ, ظؤضبٍُ نىضز يُ ْاوياْسا ؾًَذ َُػنىز ضاوَضِوإ بىوٕ ًٓٓطًًع ثاز

 بُوٍَ ُْٓساظَيُى خىزَىختاضيإ بساتٌَ, بُآلّ ًٖض ثؿتطرييُنًإ يُو باضَيُوَ ُْنطا.
يُ غىضيا غُضنطزَ نىضزَنإ ُٖتا بُ نطزَوَ ًْاظثانٌ خؤيإ بؤ بُضشَوَْسٍ ٖاوثُعناْإ 

زَٕ ظيإ بُبُضشوَْسٍ ٖاوثُعناْإ بُزَضغُٕ بَُيًٓإ زابىو بُ شَُْضِاأل ... ًٖض ناضيَو ُٓجناّ ُْ
بطُيٌَُْ, , ُٓواًْـ يُ ٓايٓسَ يُ ناتٌ ضيَىؾىييَن ٓاؾيت ثازاؾتًإ بسضيَتُوَ. يُ ناتٌ ُٓوٍَ 
ًَٖعَناٌْ ؾُضَْػاو بُضيتاًْا غىضَيايإ يُ زَغيت ضشيٌَُ.... ٓاظاز نطز, نىضزَنإ بُ طُضٌَ 

و بَُيًَٓاٍُْ شَُْضِاأل "ويطس"يإ بري ًٓٓطًًع ثًَؿىاظيإ يُ ًٓٓطًع نطز, غُضنطزَناٌْ نىضز ُٓ
ًَٖٓايُوَ, نُ ُٓوإ ضؤٕ ًٖض ُْٖطاويَهًإ زشٍ تىضنًا ُٓجناّ ُْزاوَ, بُآلّ بُ ٖؤٍ 
بًَُتُاُْيٌ نىضز بُ ًٓٓطًًع غُضنطزَ نىضزَنإ غىوضٕ يُ غُض بُبريًَٖٓاُْوَيإ بُوٍَ تىضى 

اُْت يُ ٖاوثُعناْإ بهات ُٓوَ نىضز خًاُْت يُ ًٓٓطًًع زَناتْ وتبىويإ: ُٓطُض خً
 ٓاَازٍَ َُٖىو ٖاوناضيُنٔ نُ ٖاوثُعناُْنإ بًاُْوٍَ.

زواٍ زاطرينطزٌْ ًَٓطإ يُاليُٕ ٖاوثُعناُْناُْوَ, نىضز ُٖوَيًسا ضووخاٌْ زَوَيُتٌ ْاوَْس 
ًٓٓطًًع  بكؤظيَتُوَ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ٓاَاجنُ ُْتُوَيًُناٌْ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ, بُ ًٖىابىوٕ

ثؿتطرييإ بٌَ, بُآلّ ًٖض ثؿتطرييُنًإ يُو باضَيُوَ ُْزيت, َُُٓ يُ ناتًَهسا ُٓو بؤؾايًٍُ 
ضووخاٌْ زَغُآلتٌ سهىَُتٌ ْاوَْس يُ ًَٓطإ زضوغيت نطز ٖاٌْ سَُُ ضَؾًسخاٌْ باٍُْ زا 

ىًََسبىو ؾؤضِف يُ ْاوضُناٌْ ًَْىإ نطَاؾإْ غُٓ ضابطُيٌَُْ. يُو ناتٍُ سَُُ ضَؾًس بٌَ ٓ
يُ ثؿتطريٍ ًٓٓطًًع طُضِايُوَ يُطٍَُ سهىَُتٌ ْاوَْس بُ ٓاؾتًاُْ ضيَهُوت, نىضزاٌْ بانىض 
طُضَىطىضِ بىوٕ, نُ ضوؽ ثؿتطريٍ ٓاَاجنُناٌْ ُٓوإ بٌَ بؤ زاَُظضاْسٌْ قُواضَيُنٌ 
ُْتُوَيٌ, بُآلّ زواٍ َاوَيُى بؤيإ زَضنُوت ضوؽ ثؿتطريٍ زَغُآلتٌ ْاوَْس زَناتْ 

 ُخؤيٌ نىضزغتاٌْ ْاوٍَ, بَُُف بُضاْبُض ضوؽ بٌَ ًٖىابىوٕ.غُضب
يُ زوايٌ ؾًَذ َُػنىز َُٖيىيَػيت تاضِازَيُنٌ ْاَؤٍ وَضططت يُ سهىَُت, ُٖضوَٖا َُال 
َػتُؾاٍ باضظاٌْ يُ ؾىيَين زَغتبُغُضٍ يُ غًًَُاٌْ ُٖآلتْ غُضنطزايُتٌ بعوتُٓوٍَ 

هٌ ثؤيًؼ, سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُ ضوويسا ضُنساضٍ نطزْ ًَٖطؾٌ نطزَ غُض ضُْس ْاوَْسيَ
 تُقًُوَ.
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 تةزجةَةي ئةو ْاَةيةي ية الي ئازيظ ئوٖاْيظ ديتِ. 

 ٖاوِزَيياْي بةِزَيصّ
َاوَيُنٌ ظؤض زواٍ زابطِإ تؤظيَو ططاُْ يُ ضيَطٍُ ْىغًين ْاَُ, يُى بُ يُى باغٌ ُٓو 

اٌْ ْاوخؤٍ نىضزغتإ ضووٍ زاوَ, زوايٌ بُ زضيَصٍ ضووزاواُْتإ بؤ بهُّ, نُ يُ ْاو ٖاوآلتً
بؤتإ زَْىغِ, ًَٓػتا غُضؤنٌ يًصٍُْ َُضنُظٍ يُ ًٓساضَ )ًٓساضٍَ خؤيبىوٕ "و"( زاواٍ يُ 

 َٔ نطزووَ بضُُ بُغسا, بُ طىجناوٍ زَظامن ُْٖسٍَ ظاًْاضيتإ بؤ بًَٓطّ.
ٌُْ يُ غُضَتاوَ زََيًَِ, َٔ ثًَـ طُؾتُنُّ بؤ نىضزغتإ يُ َىغ ضَ أل ظؤضبٍُ ُٓضَُٕ بُ ُٓ

َْسٍ طاشناق() ُْاعُت ُب ضَو ِ ق ُ تىاًْ َـ ضؤيؿتِٓ زواٍ ُٖوَيًَهٌ ؾًًَطريْا ٍ تىْسضَِوّ زَظامن, بُآلّ ًث
ًَِٓ يُ غُض بريٍ " وٍَ ٗب ُٓ ٌُْ ضَ ُيُنٌ طاشنقيُٓ ؿاْ َ, وَنى ًْ َ تاؾٓام ٓاظازٍ ْاٌب وٍَ ٌب ", ُب

, نُ بُ زَغتِ ًَٖٓا, زاوّا خػتُ ٌُْ يُ َىغأل, نُ وَنى  غُضنُؤت ضَ ػٍُ ُٓ ًُْ ٌُْ ن جنىَ ضزَّ ُٓ ُب
َصٍ َازٍَ  ًُب ٌُْ يُ َىغأل, ببُُ وْا َصاٌْ قىتاغاٍُْ ُٓضَ ًُب َْسٍ بهُّ بُ زَغتٍُ وْا ُيى َص ث ًُب وْا
ؿتًُاٌْ ُي  ُتًَهُ بتىامن يُو ضيَطُوَ ُٖغيت ًْ ُُي بؤ َٔ طىجناوَ, ضىْهُ زَضؾ و ًث ًََصوو, ضىْهُ ُٓ

ضَ ػُ يُ زَيٌ طُجنُ ُٓ ًُْ نِ يُ ٖؤَيٌ ن َُي ُبُغتُ َىساظ َِٓ. بؤ ُٓو َ ُنإ ظىًي ٍ َايؼ وتُوَ, 28ًُْ
ويَسا بايُخٌ ًََصووٍ يازٍ غُضبُخؤيٌ نؤَاضٍ ُٓضًًَٓاّ بؤ ضووٕ نطزُْوَ.  ُي

تىاًِْ ُٓو نؤغجاُْ الببُّ, نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ ضيَطَُسا زضوغيت نطزوَ, َُُٓ بُ 
ْىيَُٓضٍ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام ضوومن نطزَوَ, نُ َٔ خىاظياض بىوّ يُ ْىغًين ْاَُيُنٌ زضيَص بؤ 

ثاضتٌ نؤَاضٍ َُٖىو ُٖوَيُناٌْ غاتُطُضِ بؤ يُندػتين نىضزْ ُٓضَُٕ بؤ خعَُتٌ 
ٓاَاجنُناٌْ غًاغُتٌ بُضيتاٌْ. ُٖتا ًَٓػتا غٌَ ْاَُّ ْىغًىَ بؤ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ, 

ْ ضوغٌ يُ ضؤشُٖآلتْ ُٓوٍَ يًٌَ زَنُويَتُوَ يُ غُض نُ غًاغُتٌ َُتطغًساضٍ بُضيتاٌْ
 ًََُُنُتٌ يُنططتىو "ُٓو زيَطَِ ْاخىيَٓسضيَتُوَ".

زواٍ بُؾساضيِ يُ نؤبىوُْوٍَ نىضزٍ بُضَو سُيُب ضىوّ, يُطُأل خؤّ ضُْس ْاَُيُنِ بؤ 
طُيؿتىوَ, ثؿتطريٍ يُطُأل بىو, يُطُأل ُٓوَزا ًٖض ٖاْساًَْهِ يُو ثاضتُ )خؤيبىوٕ. و( ثًَُٓ
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َُُٓ ٖؤناضٍ وَغتاْسٌْ ُٓو ُٖوآلُْ بىوَ, نُ زَزضإ بؤ يُنًُتٌ نىضزْ ُٓضَُٕ, بؤيُ 
 طُضِاَُوَ بؤ نىضزغتإ ُٖتا ضاوَضِواٌْ زَضؾُتًَهٌ زيهُ مب.

ًَٓو يُ  زواٍ ُٓوٍَ َاوَيُى يُ نىضزغتاْسا َاَُوَ, ناتٌ ُٓوَ ٖاتىوَ ضُْس غُضْرْ تًَطِواًْ
َ ُٓوَ يًَطَزا بريغُيُٓوَ يُو  غُض ناضيطُضٍ طُؾتُنُّ يُطُأل ٖاوآلتًُ نىضزَنامن تؤَاض بهُّ, زٌَب

َىإ زوو ضووباضٍ  ُضَِتُوَ ثًٌَ وتطاوَ وآلتٌ ًْ ْاوضُيٍُ طُؾتًاضَ نىضزَنامن يُطَُيسا بىوَ, يُ ٓب
ُناًْسا ططزٍ زَغتهطز ُٖيُ, باثرياظنإ بؤ ؾىييَن ثُضغتين خىاٍ ض ًُْإ, يُ زَؾتُ ؾطاوْا ؤش ُٓضَ

ًاتًإ ْاوَ, نُ ظؤضبُيإ بُ ْاوٍ "تًػطاؽ" ْاغطاوٕ, ُٓو ْاوضُيُ يُ ٓاوَضِيَصٍ خاثىضَوَ زَغت  ٓب
ٍُ خىاضَوَ يُوٍَ زَشئ: زانىضٍ,  ؿت ْاوضٍُ ؾًَذ عٌُي نؤتايٌ زيَت, ُّٓ ٖؤظْا ًُْ ثًَسَناتْ يُ ت

, نُ زانؤضٍ يُ يُى يُو ضىاض ٖؤظَيُ ْاوَإ ب طىْسَْ  20طزٕ, خاوٌَْ ًًًَا, َريغًٓا, بًٓاض عٌُي
 يًَطَزا ْاوٍ طىْسَناٌْ ٖؤظٍ زانىضٍ زَخُيُٓضوو:

 
 ْاوٍ َىختاض ْاوٍ طىْس شَاضَ

 سىغشن ٓاَسؤى 1
 َادس ُٓذتُبُف 2
 خُيًؿُ عُيًهؤ ُٖضاّ دًُؤ 3
 َىسَُُز زانٌ 4
 ؾىنطٍ ضَب نٌُْ 5
 ؾًَذ َىغا يىْؼ زايًهٌ 6
 ؾًَذ َىغا بؤف بطيهُ 7
 َىسَُُز سُغُٕ وقُضقاثٌ غُضو 8
 َىسَُُز سىغًَٔ قُضَثاثٌ خىاضوو 9

 عُبسوضَػنإ بىى نىغإ بىى 10
 ٓاَشن دُؾازيُ 11
 ؾًذ عىزٍَ دىضًْو 12
 سىغشن ًٓرباًِٖ سَُسوٕ 13
 َُٓشن سىغشن ًًَو 14
 يىْؼ َُػنىز ناؾطى 15
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 ؾاؾإ ٓىضدًًُ 16
 غُيس خسض ُٓؾًٓو 17
 َُدبٍُ َُٓري قُضَ تػُ 18
 ؾًَذ َىغا ؾُجناقٌ ٖاٍ 19
 تىؽ ؾُتاح بًهؤ ُٓيًًٌُ 20

 
 طىْسَناٌْ ٖؤظٍ َُضغًين

 ْاوٍ َىختاض ْاوٍ طىْس شَاضَ
 زازاض َىسَُُز ًُْؤ 1
 ًٓرباًِٖ خطاخ خىضزَز 2
 غايًب ططزٍ ضاٍ 3
 ؾانط غىزؤ 4
 َىضَ غاضإ 5
 سادٌ َُٓشن ْاضاّ ؾاضؤ 6
 يُغايط ًَُٓبريا 7
 يِسادٌ بطا ُْدًُؤى 8
 ؾًَذ َىغا ٖاضوٕ ؾًَذ 9

 بًًَِ زوقىظ ُٖنطاض 10
 سىغًَٔ داَى ؾىضَى 11
 غًُؤ بًًٌ  12
 يىْؼ ُْخًُ 13
 عًػا بريو تىغا 14
 ؾاٖإ زَضؾطيس 15
 غًُؤ َاَانٌ 16
 عُبسوؾاٖشن غًًَُإ ناٌْ زاضٍ 17
 َىسَُُز سادٌ دًُا 18
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 ًٓرباًِٖ سىغشن ؾُؾًيت 19
 دُضنشن ْاًَيت 20
 يىْؼ ًٓرباًِٖ غُضظيهإ 21
 دُدتٌ ؾىضَى 22
 عًػا سُغُٕ بًٓايٌ 23
24    
 ُٓعنُتُ ٓىغُ زاى ؾىاى 25
 َىسَُُز عَُطَى 26
 سىغشن غاْسوض 27

 
 طىْسَناٌْ ٖؤظٍ َُال

 ْاوٍ َىختاض ْاوٍ طىْس شَاضَ
 ًَٓـ ًٓرباًِٖ خاْو 1
 ؾاضؽ ناٌْ خسض 2
 بىّ ُٓبى ؾرياض 3
 آلَيعُبسو خاْو يُى 4
 غُيًِ بًؿهطَُ 5
 غُيس َُٓشن غرياب 6
 نىضٍ نريغى 7
 عُيٌ دًتؤ زَضؾري 8
 زاْايا زيؿطيـ غُظاٍ زاؽ 9

 عًػا نىضيىض 10
 سىمسؤ َُضنٌ 11
 غاضو عًػا غُجنام 12
 زاْىؽ خُيًٌ غُجنام قُآل 13
 َاز ُٓضَؤ خإ وَيٌ 14
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 زاوز سىغشن نًٌ خايت 15
 َىسَُُز غُعًس َاَؤيٌ 16
 ًْؿىف مسًتو 17
 ٖاَؤ َػتُؾا َىغا 18

 

ظؤضبٍُ ُٓو طىْساٍُْ غُضزامن نطزْٕ يُطَُيًاْسا شياّْ قػُّ يُطَُيسا نطزٕ, بُ ضَطُظ ُٓضَُْشن, 
يُ غُضَتاوَ ُٖبىوَ يُوٍَ بُضَُٖيػيت ُٓو ؾاآلوَ بىوٕ, بُآلّ واظّ يٌَ ًَُْٖٓإ ُٖتا ضىوَُ ْاو 

ضًَُِْ" زََُوٍَ يًَطَزا ٓاَاشَ بُوَ بسَّ, نىضز ًَهُضٌ ًَؿهٌ زاخطاوياُْوَ. بُ بريٍ "َٔ ُٓ
ًٓٓتًسابٌ ؾُضَْػشن )نىضزغتاٌْ غىضيا. "و"(, ُٓواُْ َُيًًإ يُطُأل ُٓضَُْسايُ, بُآلّ بُو 

 َُضدٍُ يُ غُض ٓايين خؤيإ ضنًَُٓٓوَْ ضيع يُ ؾًَذْ َُاليُناًْإ بطريٍَ.
غُض نىضز بىوٕ, ُْٖسٍَ يُ  با بريؤنُيُنت بسٌَََ يُ غُض ُٖغيت ُٓضٌَُْ يُ

 طؿتىطؤياُْت بؤ زَْىغِ, وَنى ظنىُْ.
 ثطغًاض: يُ ض ُْتُوَيُنٌ؟

 وَآلّ: ُٓضٌَُْ
 ثطغًاض: ٓايٓت ضًُ؟

 وَآلّ: ًٓػالّ
 ثطغًاض: يُ غُض ض َُظُٖبًَهٌ؟

 وَآلّ: ؾاؾًعٌ
 ثطغًاض: يُ ض واليُتًَو زَشٍ؟

 وَآلّ: زياضبُنط
 ثطغًاض: يُ ض ٖؤظيَهٌ؟

 توَآلّ: ضَؾهى
 ثطغًاض: دًاواظٍ يُ ًَْىإ تؤْ ُٓضَُٕ ضًُ؟

 وَآلّ: ٓايًشن
 ثطغًاض: ضٌ زَضباضٍَ ُْتُوَ زَظاٌْ؟

 وَآلّ: نىضزْ ُٓضَُْٕ ًَٓعيسٍ يُى ضَضَُيُنٔ.
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ُّٓ ٖؤظاٍُْ خىاضَوَ ْاوضٍُ بابْ باثرييإ بُدًًََٗؿتىوَْ يُ ْاوضُناٌْ غايٍُ 
 ًٓٓتًسابٌ ؾُضَْػٌ زَشئ.

 ْىبػًػإ
 غًُْهإ

 ػطاٌْبً
 ًًًٌَ 

 َُٓرييإ
 ُْغٔاْيب

 نُغُيطيإ
امن ضاى نطزووَْ ًَٓػتا بُ بطايُتٌْ  َىاًْ َْسٍ ًْ ُّ نطزووَ, ثُيى غُضزاٌْ ظؤضبٍُ ُٓو ٖؤظْا
ُتٌ خؤيإْ قىَيهطزُْوٍَ زََاضطريٍ  خؤؾُويػيت زَشئ, غُضَضِاٍ دُختهطزُْ غُض ُٓغًٌَ ُٓضًَُْ

ُْطاشناق"  ًا بُ طؤضٍِ "نؿىضى ضاويـ" غىيَٓس زَخؤٕ."يِ يُ ْاوياْسا ضاْسوَْ ًَٓػتا ت
نىضزٍ يُ ْاو َُٖىو ٖؤظَناْسا بآلوبؤتُوَ, َىسَُُز عُيٌ  –طًاٌْ بطايُتٌ ُٓضٌَُْ 

دُْطاوَضَوَ يُ غاغؤُْو ؾًَذ َُٖسٍ )بطاٍ ؾًَذ غُعًس(يإ ْاضزووَ بؤ تُوضيَع,  500بُ 
ؤظَناْسا ُٓوَّ ضاطُياْسووَ, ثًَىيػتُ يُطُأل مسهؤ قػُ بهاتْ خؤٍ بٓاغًَين, َٔ يُ ْاو ٖ

تىضى زوو داض ًَٖطؾًإ نطزؤتُ غُض مسهؤ, بُآلّ ُْياْتىاًْىَ بُالٍ خؤياًْسا ضابهًَؿٔ, 
 َُٖإ ناضيإ يُ ْاوضٍُ زَضغًِ ضاطُياْسووَ, بُآلّ يُوٍَ غُضنُوتىو ُْبىوٕ.

غُآلتٌ بُآلّ ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ ُٖيُ بُو نىضزاٍُْ نؤضًإ نطزووَ بؤ ْاوضُناٌْ شيَطزَ
ؾُضَِْػٌ )نىضزغتاٌْ  غىضيا. و(, ضمْ قًَُٓإ يُ بُضاْبُض تىضى يُ ْاوياْسا بآلونطزَوَ, ْؤ 
ًَٖطؾٌ غُضنُوتىوَإ يُ ْاوضُ غٓىوضيُنإ )ًَْىإ غىضياْ تىضنًا."و"( نطزَ غُضيإ, يُ 

ُ ْاو ظؤضبٍُ ُٓو ًَٖطؾُ غُضنُوتىواُْ بؤ غُض ًَٖعَناٌْ تىضى, طًاًَْهٌ زََاطرياَُْإ ي
نىضز زضوغت نطز بؤ زَغتهُوتْ تاآلٌْ, ُٖتا ببًَتُ ثُضشيًَٓو بؤ ْاوخؤٍ نىضزْ خىاغتًإ 

 تًَطبًَت, طىَإ يُ زَيػؤظٍْ اليُْططيُتٌ نىضز ًُْ بؤ ًٓٓطًًع.
ُْٖطاوٍ ٓاظاياَُْإ ْاوَ, ضىْهُ زََاُْوٍَ وتُناظنإ بُ نطزَوَ بًَُٖع بهُئْ َٔ 

 عطًَين خًَط ُٖيُ.زَيدؤؾِ زََيًَِ بؤ ٓايٓسَ َ
 ًٖىاٍ غُضنُوتٔ

 ٓاضيؼ ٓابؼ َىض
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 ياوِزَيي ئاشيصم

َاْط زَبٌَ  9غُضَضِاٍ ططؾيت ظؤض يُ غُض ُٓو بَُيًٍَُٓ زابىوّ بُ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ 
ضزغتإ خُضيهِ, بُ ضاؾهاوٍ ُٓو َٔ يُ ْاو نىضز بُ بآلونطزُْوٍَ ُٓو تًَطِوآًُْ يُ نى

 قُْاعُتاُْ يُ ْاو نىضز بآلبؤتُوَ:
 غُضَضِاٍ ضُْسإ دؤضٍ ؾًأل ضقًإ يُ تىضىْ ؾُضَِْػًُناُْ. -1
 بُضيتاًْا يُ ًٖٓسْ ًَػطْ ًَٓطام تىاًْىيُتٌ زازطُضٍْ ضانُ بآلوبهاتُوَ, -2
 يُطُأل دًاواظٍ ٓايين نىضز ٖاوضَِطُظٍ ُٓضَُُْ. -3
ا ٖاوثُعناٌْ نىضزْ ُٓضَُُْْ َُٖىو ُٖوَيُنامن زَخَُُطُضِ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ بُضيتاًْ -4

 زاضايٌْ تُقٌَُُْ.
بُ ثؿتطريٍ بُضيتاًْا ُْبٌَ غُضبُخؤيٌ َُغُيُيُنٌ طىجناو ًُْ, ؾُضَْػاو ضوؽْ  -5

 تىضى نؤغجٌ طُوضَٕ يُ بُضزَّ بُضشوَْسٍ ُْتُوَيًُإ.
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ؤخي ْاوخؤي ضياضي ية زاثؤزتي ثػهٓةزي طػيت ية ضةز بازود
واليةتي ديازبةنس، بةدييظ، وإ، ٖةنازي، َوؽ، َازدئ، ئوزفة، 
ضةعسةت )نوزدضتاْي توزنيا. و( ية ضوازضَيوةي ئيدازةي حونُي عوزيف 

 1943ٖةَيهةوتووة ية ضاَيي 
ثًَـ َُٖىو ؾيتَ ٓاَاجنٌ َٔ يُ ٓاَازَنطزٌْ ُٓو ضاثؤضتُ ظََاُْتٌ ًَٖؿتُٓوٍَ ُٓو 

َُُْسَيُ يُ ضىاضضًَىٍَ ًْؿتًُاٌْ تىضنٌْ ضؤًُْتٌ ضاضَغُضيَو, نُ نًَؿٍُ ْاوضُ زَوَي
 نىضزٍ تًَسا ضووٕ بهطيَتُوَ.

يُو ضاثؤضتُزا ٓاَاشَّ نطزووَ بؤ ٓاَاضْ ضووْهطزُْوٍَ ُٓو زاَُظضاوَْ ناضَ طؿتًاُْ, بؤ 
 بُغتُُ.ُٓوٍَ ثؿتطريٍ ُٓو ٓاَاجنُ َػؤطُض بهُٕ, نُ يُ ٓاَازَنطزٌْ ُٓو ضاثؤضتُزا َُ

َٔ قآُكاٌَ بًَطضًو بىوّ, نُ  1924يُ ناتٌ بعوتُٓوٍَ َُٖيطُضِاُْوٍَ ؾًَذ ؾُعًسٍ 
وَنى ثؿهُٓضٍ  1927 -1926يُو ْاوضُيٍُ سهىٌَ عىضؿن تًَسايُ َُٖيهُوتىوَ, يُ غاَيٌ 

غًاغٌْ ضاويَصناضٍ ؾُضَاْسٍَ ًَٖعَناٌْ غىثاٍ غًًَُّ يُ زياضبُنط ناضّ نطزووَ, نُ ضؤَيٌ 
, 1930, 1929و 1928ٌ سىنٌُ عىضؿن ْاوضُنٍُ بًًٓىَ يُ واليُت, يُ غاآلٌْ غُضؤن
 وايٌ بىوّ يُ ُٖضيُى يُ بُزيًؼْ َىف. 1931

ْاَُوٍَ باغٌ ُٓو ثًَؿًٍُٓ شياٌْ خؤّ بهُّْ ويَُٓيُنٌ ْاواقًعٌ يُ خؤَُوَ بسََُ 
ويَِ, َٔ ٓاطازاضٍ خىيَُٓض, بَُيهى يُ ثًَٓاو زَيًٓابىوُْ, يُ غُض ُٓو بابُتٍُ يُ غُضٍ زَز

تُواوّ ُٖيُ يإ وَنى ضاوزيَط يإ بُؾساضٍ ظؤضبٍُ ثُضَغُْسُْ غًاغًُناٌْ ُٓو ْاوضُيُّ, 
ُٖتا خىيَُٓض ثًَؿىَخت ُٓو قُْاعُتْ بؤضىوْاُْ بعاٌَْ, نُ ثًٌَ طُيؿتىوّ يُ ضيَطٍُ ٓاَاشَ 

 ُوَ ظؤض زووض ًُْ.بُو ٓاَاضاُْْ وضزَناضٍ يُ غُض ظاًْاضٍْ ضووزاوَ تايبُتًُنإ يُ واقًع
ؿتىاٌْ ْاوضُنُ, يُطُأل  يُ باغٌ ضووزاوَنإ يُ ثًَؿُوَْ بؤ يُنُّ داض زَضُُ غُض غطوؾيت زاًْ
ًاضياٍُْ يُو ْاًًَهُ بضىناُْزا ٖاتىوَ ثؿيت بُ ٓاَاضٍ طؿيت غُضشًََطٍ غاَيٌ  ُٓوَزا ُٓو ظْا

ؿتىاٌْ ٓ 1927 َ يُ غُض زاًْ ُنُإ زَزٌَْ ًاضٍ ْاضىوًْ ُو ْاوضُيٍُ يُ ضىاضضًَىٍَ بُغتىوَ, ظْا
ؿتىاٌْ ْاوضُنُ يُ ًَْىإ   877283بؤ   868329ثؿهُٓضٍ طؿيت يُنُّ بىوَ, بُآلّ شَاضٍَ زاًْ

ؿتىاٌْ  نُؽ بىوَ, يُ ثاؾهؤٍ ُٓو ضاثؤضتُ ٓاَاشَ ُٖيُ بؤ غطوؾيت ُْتُوَيٌ )زوواليُٕ(ٍ زاًْ
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ؿتىاٌْ ْاوضُنُ بُناضٖاتىوَ, يُو  ْاوضُنُ, َُُٓف بُ ثؿتبُغسن بُ ُٓو ظَاٍُْ يُاليُٕ زاًْ
نُغٌ زيهُ  765000نُؽ خؤيإ بُ تىضى ْاغاْسووَ,  206000ثاؾهؤيُزا بؤَإ زَضزَنُوٍَ 

ؿتىاٌْ ْاوضُنُ( خؤيإ بُ نىضز ْاغاْسووَ. ىٍَ زاًْ  )ظياتط يُ ًْ
ُٖتا ًَٓػتا بآلوُْبؤتُوَ, بُآلّ بُ ثؿتبُغسن بُ  1935يُطُأل ُٓوَزا ٓاَاضَناٌْ غاَيٌ 

نُغُو يُ نؤٍ  1126577ٌ ظؤضبٍُ واليُتُنإ شَاضٍَ ًَٓػتاٍ زاًْؿتىاٌْ ْاوضُنُ ضاثؤضت
يُ نىضزٕ, ظيازبىوًَْهٌ بُضضاو ُٖيُ يُ نًَُُٓناٌْ  76500نُؽ تىضنْٔ  228000ُٓواُْ 

دًٌَ بايُر ُْبىوَ, يُ يًػيت غًًٌََُ ُٓو  1927زيهٍُ ْاوضُنُ, نُ يُ غُضشًََطٍ 
 20ُٖظاض بؤ  25اضٍَ زاًْؿتىاٌْ نىضز ظيازٍ نطزووَ, يُ ثاؾهؤيُزا غُضْر زَزَئ شَ

ُٖظاض بُضاْبُض ظيازنطزٌْ زاًْؿتىاٌْ تىضى, بُ وضزٍ زياضًُْ, نُ ُٓو ضَُْٖسْ ضووْهطزُْوَ 
زا ٖاتىوَ, نُ زَتىاٌَْ يًػتًَهٌ تايبُطنإ بساتٌَ يُ 1927تايبُتًاُْ ناَُيُ يُ ٓاَاضٍ غاَيٌ 

 اوضُنُ, بُآلّ ٓاَاشَناٌْ ًَٓػتا ُٓوَيُ, نُ يُ غُضَوَ ٖاتىوَ.غُض ظَاٌْ بُناضًَٖٓطاو يُ ْ
زَتىاْشن يُ ياغاٍ ًْؿتُدًَهطزٌْ تايبُت بُ ْاوضُنُْ يًَسوإْ بؤضىوُْناٌْ غُضنطزَو 
بُضثطغُناظنإ ُٓواٍُْ نُ غُضزاٌْ ْاوضُنُيإ نطز بؤضىوًْإ ُٖبىوَ يُ غُض نىضز 

بُ غُض زوو بُؾسا ثؤيشن زَنطٍَ: ثؤيٌ يُنُّ ُٓو ُٓجناَطريٍ بهُئ. زاًْؿتىاٌْ ْاوضُنُ 
نىضزاُْ بىوَ, نُ ْاظاْشن نٍُْ ضؤٕ ثُيسابىوٕ, ثؤيًين زووَّ ُٓو تىضنإُْ, نُ بُ ثًٌَ 

 غُضضاوَْ بَُيطُْاَُ ًََصوويًُ ظؤضَنإ ْاغٓاٍَُ تىضنًإ وٕ نطزووَو بىوُْتُ نىضز.
ثطِؤشٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ ظؤض ططْطُ,  يُطُأل ُٓوَزا ُٓو دًاناضيُ بؤ ثطِؤغٍُ بًٓاتٓاٌْ

 765000بُآلّ ضووْهطزُْوٍَ زياضيهطاو ًُْ يُ غُض ضيَصٍَ نىضزْ تىضنٌ بُ نىضزيهطاو يُ ْاو 
نُؽ يُواٍُْ ْاويإ يُ خؤْاوَ نىضز. زياضيهطزٌْ ُٓو ضيَصَيُ بُ ٓاغاٌْ دًٌَ بايُر ًُْ, يُ 

ُو ٓاَاضاُْ يُ غُض زاًْؿتىإ يُو ناتُ بؤ اليُنٌ زيهُوَ يُو باوَضَِزا ًِْ بآلونطزُْوٍَ ٓ
زوًْاْ نؤََُيُ ضاالنُناٌْ ُْتُوَيٌ نىضزٍ ضووْسَبًَتُوَ, نُ ًْىٍَ زاًْؿتىاٌْ ْاوضُنُ بُ 

 نىضز زياضٍ بهطٍَ َُغُيُيُنٌ باؾُ. 
 125027زا شَاضٍَ نىضز 1927بُ ثؿتبُغسن بُ غُضشًََطيُناٌْ زاًْؿتىاٌْ غاَيٌ 

واليُتٌ تىضنًا, ُٓو تىضناٍُْ يُ ضابطزوو يُ ْاوضُ ْاوخؤيًُنإ  53ض بىوَ, زابُؾبىوٕ بُغُ
ٖاتىضؤيإ زَنطز, ... يُ تىضنًاْ ُٓواٍُْ بُوَ )ْاغطاوٕ( نُ بُ تىضى ْاوٍ خؤيإ تؤَاض 
نطزووَ, ثًاويَو ُٖيُ بُ ْاوٍ َىسَُُز َُٓشن ظَنٌ, نُ يُ بُغسا ًََصووٍ نىضزٍ ْىغًىوَ, 

يُو ْاوضاُْ ططتؤتُبُض زَطاتُ ُٓو باوَضٍَِ بُؾٌ باؾىضٍ ضؤشُٖآلتٌ  ثًَىَضٍ تايبُتٌ َُيساٌْ
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ُْٓازؤٍ ْعيو بُ تُواوٍ ْاوضُنُ نىضزيُ, ثًَىيػتُإ بُ باغهطزٌْ ضيَىؾىيَين ًٓساضٍ 
ثُيطَِونطاو ًُْ يُاليُٕ زَوَيُتاُْوَ بؤ زابُؾهطزٌْ وآلت بؤ ضُْس ُٖضيًََُو يُ غُض بُٓضَِتٌ 

زياض وَنى َريات َاوَتُوَ, يًَطَزا بُ ثًَىيػيت ْابًِٓ  ٓاَاشَ بهُّ  ضَطُظٍ. عازَتْ ُْضييت
بُ َُٖيىيَػتْ ثُيىَْسٍ نىضز بُ ؾًَذْ ٓاغاو غُيسْ بُطْ غُضؤى ٖؤظَناٌْ غُضزٌََ 
عىمساٌْ, بُآلّ ُْتُوايُتٌ وَنى بريونُ يُ ًَْىإ خَُيوْ يُ ْاو نىضز غُضٍ َُٖيساوَ, بُ 

ٍ زَضَوٍَ ْاوضُنُ )نىضزغتإ. و(ْ ُٓو نؤَُآلٍُْ بُ َُبُغت تايبُتٌ يُ ْاو ُٓو نؤَُآلُْ
زَياُْوٍَ زوشَٓهاضٍ يُ ْاو نىضزْ تىضى بآلوبهاتُوَ, بُؾًَو يُ طُوضَنإْ ظؤضبٍُ طُجنُنإ 
يُ شيَطناضيطُضٍ ُٓواُْزابىوْٕ تؤوٍ ُْتُوَيٌ نىضزيإ يُ ْاوزا ضاْسووَ. بؤيُ زَبًٓشن.... 

ٌ ياخًبىٌْ بضىى نُ يُّ ضُْس ضؤشاٍُْ زوايٌ يًَطَو يُوٍَ غُضجنٌ بًَذطُ يُ ُْٖسٍَ يُ سايُت
زَزَئ, زوو يإ غٌَ تًح يُ يُنُناظناْسا ناضزَنات يُ َاوٍَ َُٓػاَيسا ضاالنٌ ُْتُوايُتٌ 
نىضزٍ يُ زَضَوَ ثاؾُنؿٍُ نطزووَ, بُآلّ يُوناتٍُ غُضزاٌْ ؾاضٍ طُوضٍَ ْاوضُنُ زَنٍُ 

خالت, بُزيًؼ, زياضبُنط, بُؾًَىَيُنٌ بُٓضَِتٌ بُ غطوؾت وَنى وإ, ٓاضيـ, دُواظ, ُٓ
ؾاضٍ تىضنشن, زَبًٓشن خَُيو ُٓطُض بُ نىضز ْاويإ ببُيت ظؤض تىضَِ زَبٔ, ٖاوآلتٌ ؾاضَناٌْ 
زيهُ  يإ بُ الغايٌ, يإ يُ ضووٍ ُٖغتهطزًْإ بُ ًَٖعْ ُٖيبُتْ زَغتهُوتُناٌْ 

خُٕ )وَنى ؾاْاظٍ بُ تىضنًُتٌ خؤيإ. و(, سهىَُتٌ ُْتُوَيٌ, َُٖإ زََاضطريٍ زَضزَ
بُآلّ نىضزَ ؾاخاويُنإ ؾاضغتاٌْ ْشن يُبُضاْبُض ثطِوثاطُْسٍَ زش بُ نؤَاضٍ, نُ ُْٖسٍَ 

 ططوخ بُ ٓاَاجنٌ تايبُت  ُٓجناٌَ زَزَٕ. 
بؤيُ ٓاَاجنُإ يًَو دًانطزُْوٍَ ُٓو زوو ثؤيٍُ غُضَوَيُ ) نىضزٍ ؾاضْؿشنْ نىضزٍ 

يُطُأل ٓاطازاضبىوٌْ سهىَُت بُو َُغُيُيُو زيطاغُنطزٌْ غطوؾيت ُٓو طىْسْؿشن. و(, 
نؤَُآلُْ يُ ْاوخؤْ زَضَوَْ ٓاطازاضنطزُْوٍَ نىضز ُٖتا ضؤشاُْ ُٓو غًاغُتُ بُضاوز بهُئ 
سهىَُت زَضٍ نطزووَ بُضاْبُض خَُيهٌ ْاوضُنُ زَيططيَتُبُض, زَتىاْشن بُ ضووٌْ بُو ُٓجناَُ 

ؾًَذ غُعًسٍ ثريإ وَنى ثاَيجؿيت بريؤنٍُ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ وابىوَ, بطُئ, نُ بعوتُٓوٍَ 
بُزياضنُوتين ٖادؤ يُ غاغؤْٕ نُغايُتًُناٌْ ْاوضُناٌْ زيهُ يُ ضىاضضًَىٍَ ُٓو ضيَطَِوَ 
ًََصوويًُ زابىوْٕ ُٓجناٌَ ضووٌْ ناضٍ ُٓو نؤََُيُ نىضزياُْ بىوَ, نُ يُ غُضَوَ باؽ نطإ. 

. و( يُ ضىاضضًَىٍَ 1930ٍ ٓاضاضات )ؾؤضِؾٌ ًٓشػإ ْىضٍ ثاؾا يُغاَيٌ زَتىاْشن يُ بعوتُٓوَ
 100بؤ  80ُٓو ضيَطَِوَ بٌَ, ضووزاوٍ ظَيالْٕ بعوتُٓوٍَ عُيٌ دإْ غُيسخإْ 

 ثاضتًعاًُْنٍُ َُٖىويإ بريوبؤضىوٌْ خؤيإ يُ بريوبؤضىوٌْ ُْتُوَيٌ وَضططتىوَ.
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ُال َىسَُُز عُيٌ يىْػٌ خَُيهٌ غاغؤٕ ُٖوَيُناٌْ غُضنطزايُتٌ ظيطَنٌ ٓايين, نُ َ
يُ ضابطزوو, يُطُأل ُٓوٍَ نىضَِنٍُ بُ ْاوٍ عُبسضِوػنإ ُٓجناٌَ زَزا بؤ زاَُظضاْسٌْ 
غًػتٌُ زَضَبُطٌ غُضبُخؤ يُ ْاوضٍُ غاغىٌْ نُ قُزَغُنطا, زَنطٍَ يُ ضيَطَوٍَ ًََصوويٌ 

ئ, ُْٖسٍَ نُغٌ ْاغطاو ُٖٕ يُ ُٓو نُيتىوضَ زَضَبُطًُ باوٍَ نىضزايُتٌ ْاوضُنُ تًٌَ بطُ
َطزوإْ ظيٓسوإ بُ زيسٍ خَُيهٌ ْاوضُنُ وَنى ثاَيُواٌْ ُْتُوايُيٌ غُيطيإ زَنطٍَ, وَنى 
ؾطظَْسَ سُغٓإ, عازؤ سُغٓإ, بازؤ عُيٌ دإ, غُيس خإ, عازٍ دُواظ, عًعَت َىغا, 

غًَساضَ زضا, ًٓشػإ مسهؤ, خايًس بُطٌ درياٌْ, خايًس بُطٌ سُغٓإ, ظيا بُزيًػٌ, نُ يُ
 ْىوضٍ ٖؤدا.

بُبٌَ تًَطواْشن بؤ ُٓوٍَ َُٓطِؤ يُ ْاوضُنُزا يُ ضاالنٌْ بريوبؤضىوٕ ُٖيُْ يُ واقًعٌ 
زَضغًُُوَ غُضضاوٍَ ُْططتىوَ ْاَُوٍَ ؾؤضِضنُوَ بؤ باضزؤخٌ زَضغًِ, بَُيهى زَبٌَ يُ 

, وَنى ططوثُ نىضزيُنإ زَضَوٍَ ُٓو ْاوضُيُو ؾطؤظٍُ ضاالنٌ ططوثُناٌْ زَضَوَ بؤٍ بضشن
يإ ُٓواٍُْ ناضيطُضٍ وآلتاٌْ زَضوبُضْ زضاوغًَهاظنإ, بُ تايبُتٌ ُٓضًًَٓا نىضزَنإ وا 
باغٌ زَنُٕ َُٖإ َُٖيىيَػيت زوشَٓهاضاُْيُ يُبُضاْبُض تىضى, ُٖضوَٖا ٓاؾىضيًُنإْ 

طَوَ ضؤَيٌ ططْط زَوَيُتاٌْ ًٓكًًٌُ زيهٍُ وَنى غىضيا بؤ ظنىُْْ زَوَيُتاٌْ طُوضَ يُ شيَ
 زَطًَطِٕ يُ وضوشاْسٌْ ٓاشاوَ يُ ْاوضٍُ زَضغًِ.

بُ ٖاْساٌْ يُنًَو يُ نىضِاٌْ خاُْوازٍَ بُزضخإ نُ زَغتًَهٌ باآلٍ ُٖيُ يُ نىضزايُتٌ 
تىيَصيَهٌ ؾُضَْػٌ "ُٓيؿبا"يُنٌ التًين تايبُت بُ ظَاٌْ نىضزٍ ٓاَازَ نطزووَ, وَنى ُٓو 

ىضنٌ ٓاَازَ نطاوَ, بُ بؤضىوٌْ ًَُُٓ ُٓو ناضَ )نُ يُو ضاثؤضتُنُ ُٓيؿبايُ زَبٌَ بؤ ظَاٌْ ت
زياضعنإ نطزووَ( ُْخؿًُنُ بُ َُبُغيت ثُضَثًَساٌْ ظَاٌْ نىضزٍ بؤ ُٓوٍَ ؾًاوو ناضيطُض 

 بٌَ بؤ ضاطُياْسٌْ بريٍ ُْتُوايُتٌ نىضزٍْ خَُيهٌ تىضنًا.
يـ يُ ًَٓطيعإ ُٖيُ, يًٓين( –ُٖضوَٖا طىيَِ يٌَ بىوَ )زاَُظضاوَيُنٌ َاضنػٌ 

ثطِوثاطُْسٍَ ؾًًَطرياُْ بؤ نىضزايُتٌ زَنات, ُٖواَيِ ثًطُيؿتىوَ نُ"بايهاض غرتغٌ" 
ضؤشْاَُيُنٌ ُٓضًَُُْ يُ "بىغسن" يُ واليُتُ يُنططتىوَناٌْ َُٓطيها زَضزَضٌَ, يُ شَاضَ 

 وتاضيَهٌ بآلونطزؤتُوَ تًًَسا ٖاتىوَ:  1935ٍ ًْػاٌْ 27
هٌ نىضزٍ  ْابًين بُ ظَاٌْ زايو ُْخىييَنَ, ُٓو نطيَهاضَ نىضزاٍُْ يُ ُٓضًًَٓا طىْسيَ

ثًَؿرت بُ شَاضَيُنٌ ظؤضَوَ زَضىوُْ ْاوضٍُ تُؾًًؼ, َُٓطؤ يُ طىْسَناًْإ نؤََُيٍُ 
تايبُت بُ خؤيإ ُٖيُو ًٓساضٍَ غؤظًُتٌ ؾًًَطرياُْ يُ ُٖوَيٌ ثُضَثًَساٌْ باضوزؤخٌ نىضزإ 
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زا ٖاتىوَ, نُ يُطُأل ُٓوَزا ظؤض زوانُوتىوٕ, ُٓو ُٖوآلُْ وَنى زايُ, وَنى يُو ضؤشْاَُيُ
ُْخؿُيُى وايُ بؤ بًَُٖعنطزٌْ خىزٍ نىضز, ُٖتا بُضططٍ ُٓو ًْاظَ خطاثاٍُْ ُٓو زَوَيُتإ 

 بططٍَ, نُ نىضزٍ ظؤضٍ تًَسا زَشٍ.
اوَ ثًَـ غاَيًَو يإ زوو غاأل نؤْططَيُنٌ نىضزؤيؤشٍ يُ ًَٓطيعإ ُٖبىو, بُثًٌَ غُضض

 تايبُتًُناظنإ نؤْططٍَ ْاوبطاو ُْٖسٍَ بطِياضٍ زاوَ, نُ بؤ ًَُُٓ دًٌَ بايُخٔ وَنى:
 ضظطاضنطزٌْ نىضز يُ ناضيطُضٍ ؾُضُْٖطٌ تىضنٌ. -1
زؤظيُٓوٍَ ضيؿٍُ نىضز يُ ضيَطٍُ زيطاغٍُ غُضضاوَ نؤُْنإْ ْىغًُٓوٍَ  -2

 ًََصوو. 

 ًَٓعيسٍ.زؤظيُٓوٍَ ثُيىَْسٍ ضَضَُيُنٌ يُ ًَْىإ نىضزْ تىضىْ  -3

يُندػتين زيايُنتًهُناٌْ ظَاٌْ نىضزٍْ زابًٓهطزٌْ ظَاٌْ نىضزٍ  -4
 يُنططتىو بُ ياغاو ضيَعَإْ طُضزاْهطزٌْ طىجناو.

 ٓاَازَنطزٌْ ُْخؿُيُى بؤ ُٓو ْاوضاٍُْ نىضزٍ يٌَ ًْؿتُدًَٔ. -5

تٌ ُٖضوَٖا وَنى بُزَضزَنُوٍَ ٓاَاْر يُو بطِياضاُْ ثًَؿهُوتين نىضزاُْ بُ ضيَطُيُى خعَُ
ُْتُوَيٌ خؤيإ بهات, ُٓطُض ُٓو ُٖغتُ غُضنُوتْ بآلوبؤوَ يُ ْاو نىضز يُ ُٓجناَسا ظياٌْ 

 زَبٌَ يُ غُض ًْؿتًُإ.
ثًَـ ضُْس غاَيًَو بًػتِ نؤْططَيُنٌ ضؤشُٖآلتٓاغٌ بؤ تىيَصيُٓوَْ َىساظَضات يُ غُض 

ُو ضيَهدطاوَ نىضزيُ ُٓضَُْٕ ًَٓطاٌْْ ًَٓعيسٍ يُ ضؤَا ُٖيُ. َُٓطِؤ يُ غىضيا ُّٓ نؤََُي
 زوشَٓهاضاُْ ُٖٕ:

 خؤيبىوٕ. -1
 نىضزبىوٕ -2

 اليُْططاٌْ ضظطاضٍ نىضز    -3

 يُنًُتٌ َػىَيُإْ َُغًشًًاٌْ نىضز. -4

 ٖاوناضٍ نىضز -5

 نؤََُيٍُ ؾطيانُوتين ُٖشاضاٌْ نىضز. -6

 نؤََُيٍُ بآلونطزُْوٍَ ظَاٌْ نىضزٍ. -7

يُنًُتٌ نىضزٍ ُْغتىوضٍ: ُٓو نؤََُيُيُ بُ ٖاوناضٍ نؤََُيُ  -8
 زوشَٓهاضاُْناٌْ زيهُ ناضزَنات بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ٓاَاجنٌ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ.
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 زوشَٓاٌْ تىضى. -9

 اليُْططاٌْ خؤيبىوٕ. -10

 تاؾٓام. -11

 اليُْططاٌْ باْطُواظٍ ًٓػالٌَ. -12

 يُنًُتٌ ضُضنُغًُنإ. -13

 ضيَباظٍ ُْقؿبُْسٍْ ضيَهدطاوَناٌْ زيهُ, نُ ناضزَنُٕ بؤ غُضبُخؤيٌ نىضز. -14

 سَ يُ ٓاواضَيٌْ ُٓواٌْ زيهُ ؾًًَطرياُْ ناضزَنُٕ بؤ غُضبُخؤيٌ.ثُْآًَٖ 150ْعيهٍُ 
َُٓطِؤ شَاضَيُنٌ ظؤضٍ نىضزْ ُٓضَُْٕ غىوضٍْ ُْغتؤضٍ يُعكىبٌ بُضزَواّ ناضزَنُٕ 
يُ ثًَٓاو بُزَغًَٗٓاٌْ ٖاضيهاضٍ باف يُ ًَْىإ تىيَصَنإ بؤ طُيؿسن بُ ٓاَاجنٌ زاَُظضاْسٌْ 

غُضبُخؤ يُ ْاوضُناٌْ ًَْىإ ضًاٍ تؤضؤؽْ ْاوضُناٌْ ُٓضًًَٓاٍ طُوضٍَ  –نىضزغتإ 
دُظيطٍَ تىضنٌ, بُو ثًًٍَُ بًػتىوَُ ُٓو نؤَُآلٍُْ زاوايٌ زاوايإ يُ ضُْسإ زَوَيُتٌ 
زؤغت نطزووَ يُ ثًَٓاو ٓاَاجنُناًْإ ٖاوناضيإ بٔ. ُٓواٍُْ وضزَ وضزَ ضاوَضِواٌْ َُٖيىيَػيت 

زَبٌَ بؤ ضووزاٌْ َُٖيطُضِاُْوٍَ ضُنساضاُْ يُ اليُٕ نىضزْ ُٓضيَين ُٓو زَوَيُتإُْ ُْخؿُيإ 
ُٓضَُُْوَ يُ ْاوخؤْ زَضَوَ. ضاوَضِوإ زَنطٍَ بُ ضيَطٍُ غُضَايٍُ نؤََُيُ ُٓضًَُُْنإْ 
ثاضتًعاُْ نىضزَنإ بُ ضيَطٍُ دُْطاوَضَناًْاُْوَ ْآاضاٌَ زضوغت بهُْٕ بَُُف ًَٖعَ 

 ت.زَوَيًُنإ ْاضاض بهُٕ بًَتُ غُضخُ
ُٓو نؤََُيُ نىضزيُ ْاسُظاُْ يُو باوَضَِزإ يُ بُزَغتًَٗٓاٌْ ُْخؿُنٍُ َُٓين 
غُضنُوتىو ْابٔ بؤيُ ضاوَضِوأْ ُٖتا زَضؾُتًَو يُ ٓاناٌَ زضوغتبىوٌْ قُيطاًَْهٌ غًاغٌ 
يإ زَضَنٌ بؤ تىضنًا بًَتُ ثًَؿُوَ بًكؤظُْوَ. يُ ضاغتًسا َُٓطؤ ضُنساضٍ نىضزْ ُٓضٌَُْ يُ 

ُٖيُ زَياُْوٍَ يُ ناتًَهٌ طىجناوزا ُْخؿٍُ ًَٖطؾهطزُْ غُض تىنًا ُٓجناّ بسَٕ, غىضيا 
خىاظياضٕ يُ زَضَوَف ثؿتطريٍ ُٓو ًَٖطؾُيإ بهطٍَ بؤ َُٖيطُضاُْوَ يُ ْاوخؤ, عُضَبُنإْ 
زَغُآلتٌ زاطرينُضٍ ؾُضَِْػٌ بُ بآلونطزُْوٍَ ضُى يُ ْاو نؤََُيطا يُو ًَُالًُْ بُؾساضْٕ 

 نُوتؤتُ زَغت ضُضنُغٌْ نىضزْ ُٓضٌَُْْ ٓاؾىضٍْ نًَُُٓناٌْ زيهٍُ غىضيا.ُْٖسيَهٌ 
ٓاَاجنٌ َٔ يُ باغٌ ُٓو وضزَناضيُْ دُختهطزُْوَ يُغُضٍ ٓاطازاضنطزُْوٍَ َُٖىواُْ 
بُوٍَ َُتطغٌ ُٖيُ يُ غُض نؤَاضْ ُٓطُض اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ ًَٓػتا بُضٍ ثًَُٓطريْٕ 

, ُٓوَ نؤََُيطاٍ نىضزٍ بُضَْطاضٍ يُ ْاوَو زَضَوَ َُتطغٌ ُْٖطاوٍ ثًَىيػت ُْططُْبُض
 طُوضَ زَبًَتُوَ.
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عًػُُت ًٓٓٓؤ غُضؤى وَظيطاظنإ يُ ناتٌ غُضزاٌْ بؤ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت. يُ ٖاويين 
ضُْسئ ناضٍ ٓاظاضزَضْ َُٖيٍُ طُوضٍَ ُٖغت ثًَهطزبىو يُو ْاوضُيُ, بُ ٖؤٍ  1925غاَيٌ 

ٍ زَضغًِ بؤ َُٖىو اليُى ْاغطاوَ, بُآلّ بُ طؿيت نًَؿٍُ نىضز ُٖوَيٌ سهىَُت َُغُيُ
 ُٖتا ًَٓػتاف ثًَىيػيت بُ ضاضَغُضْ ُْخؿُ ُٖيُ.

طىَاٌْ تًَسا ًُْ زَوَيُتْ سهىَُت يُ ضابطزووزا ًٖض ٓاضيؿُيُنٌ طُوضَْ زَويٌ ُْبىوَ 
ّ ضاثؤضتُزا تىوؾٌ ٖاتيبَ تًُْا ضاضَغُضٍ بؤ بُضَْطاضيُنإ زاْاوَ, خىاظياضّ ُٓوٍَ يُ

زَيبًٓٔ بُ غىوز بًَتْ ُْٖطاوٍ ثًَىيػت بطرييَتُبُض بؤ ضاضَغُضٍ ُٓو ضوبُضووبىوُْوَيُ, بؤ 
 ظياتط غىوزَُْسبىوٕ يُّ ضاثؤضتُ ُّٓ ُْٖطاواُْ بًَُٖٓس وَضبطريٍَ: 

واليُتٌ  16ْعيهٍُ ًًَىًَْو نىضز يُ  1927بُثؿتبُغسن بُ غُضشًََطٍ غاَيٌ  -1
ا زوو ثطغًاض زَخَُُضِوو: ٓايا بُتىاْسُْوٍَ ُٓو نىضزاُْ يُ ْاو ٓىَُتٌ ضؤشُٖآلتسا ُٖٕ, يًَطَز

تىضنٌ .... ْاوضُنُ قُؾُْط زَبٌَ وَنى ؾريزَوغٌ غُض ظَوٍْ زَبًَتُ بُؾًَهٌ زاُْبطِاو يُ 
ًْؿتًُاٌْ تىضى يإ ْا؟ يإ باضوزؤخُنُ وَنى ُٓوٍَ غُزإ غاَيُ ُٖيُ يٌَ بطُضِئَ؟ بُ 

وضُنُ يُ ضيَطٍُ شَاضَيُنٌ ظؤضٍ ًَٖعَوَ بُضيَىَبُضئْ ُٓطُض طىظاضؾتًَهٌ زيهُ ْا
 َُغُيُيُى ضوويسا يإ ُٖضؾتًَو بىو ًَٖعَناظنإ ْاضاضبٔ بُ نىيَطاُْ بُضَْطاضٍ ببُٓوَ.

ًَٖؿتُٓوٍَ باضوزؤخُنُ وَنى خؤٍ نؤََُيًَو َاْا َُٖيسَططٍَ, وَنى قؤظتُٓوٍَ باضوزؤر 
ْاوضُنُ, ُٓوٍَ ًَٓػتا ٓاؾتًُنٌ ضيَصَيٌ زابشن زَنُئ  يُاليُٕ ُْٖسٍَ نُغايُتٌْ ْاوزاضٍ

بُآلّ بؤ ًَُٖؿُ زَبًَُٓ باضَتٍُ ُٓو ضووزاواٍُْ نُ ضووزَزَٕ, بُبٌَ ًٖض ُْخؿُيُى بؤ 
 زاٖاتىو ضاضَغُضٍ  غُضثًٌَ بؤ زازًََْٔ.

بُبؤضىوٌْ َٔ يُبُض ضُْس ضَُْٖسيَهٌ طىجناو يُ ٓاغيت ْاوخؤْ زَضَوَ  ثًَىيػتُ بُزيًٌ 
يُنُّ َُٖيبصيَطئ, ُٓطُض بؤضىوٌْ يُنَُإ َُٖيبصاضز )تىاْسْسُْوٍَ نىضز يُ ْاو ُْتُوايُيٌ 
تىضنٌ. و( ضاالنىاْاٌْ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ طىيٌَ بًػتًٓإ ْاًَيَنَْ ُٓقًًَُتٌ نىضزٍ يُ ْاوخؤ 

 يُطُأل َُبُغتساضاٌْ زَضَوَ بُ تُواوٍ دًاواظ زَبٔ.
غًاغُتٌ تىاْسُْوَ ناضٍ بؤ بهطٍَ, ُٖتا َُٖىو ُٖوَيُنإ ثًَىيػتُ يُ ضُْس اليًَُْهُوَ 

 بضًَتُ يُى خاُْوَ زَبٌَ:
ًْؿتُدًَهطزٌْ ثُْآًَٖسَ تىضنُنإ )ُٓواٍُْ يُ زَضَوٍَ تىضنًاوَ زئَ. و( يُ 
واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت يُ سُوظٍ وإْ زَؾيت َىفْ يُ قُظايُناٌْ بىَآلَوْ َُالظَؾريَ, 

ٌَ بؤ بُغتُٓوٍَ ؾىيَُٓ زووضَنإْ بُغتُٓوٍَ ْاوضُنُ بُيُنرتيُوَ, ُٓو زَبٌَ ًًٌََٖ ٓاغٔ ُٖب
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ُْٖطاواٍُْ ًَٓػتا يُو باضَيُوَ طرياوَتُ بُض َُغُيُيُنٌ ططْطُ وَنى َُغُيٍُ 
ًْؿتُدًَهطزٕ يُ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلتْ ٓاَاْر ْاثًَهٌَ, زَبٌَ ُْخؿُيُنٌ زضيَصخايُظنإ 

ؿتُدًَهطزٌْ وَنى طىْسٍ ًَُٖؿُيٌ زضوغت بهُئ, يُاليُٕ ُٖبٌَ, بُ ؾًَىٍَ نؤََُيطاٍ ًْ
يًصُْيُنٌ الزيًٌَ بُ ُْٓساًَُتٌ ؾاضَظاياٌْ ٖىُْضٍْ ُْٓساظياضٍ بًٓاغاظٍْ ُْٓساظياضٍ 
ضيَطاو ثعيؿوْ ناضَُْسيَهٌ زازوَضٍ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ ٓاضيؿُنإ بُضِيَىَبربٍَ, يُطٍَُ 

غُآلتٌ ُٖبًَت بؤ ضاضَغُنطزٌْ نًَؿٍُ َىَيهساضٍْ بُضثطغًَهٌ ناضطًَطٍِ نُ بُثًٌَ ياغا زَ
َُٖيىَؾاْسُْوٍَ يُو ٓىضزطايُنُْ ُٓو ناضطًَطَِ زَغُآلتٌ زابُؾهطزٌْ ظَوٍ ُٖبًَت بؤ يُنٍُ 
زياضٍ نطاو ُٖتا بًساتُ ًْؿتًُُْ تاظَنإ, ُٓونات زَبًُٓ خاوٌَْ طىْسٍ ٖاوضُضر بؤ خاوَٕ 

او بُٖطََُْس بؤ ُٓوٍَ ناضَناٌْ خؤيإ دًَبُدٌَ ثًؿُو دىتًاضَنإ بُ ٓاَريٍ تاظَْ طىجن
 بهُْٕ بُ تُواوٍ خؤيإ تُضخإ بهُٕ بؤ ناضنطزٕ 

َاأل بُ خعَُتطىظاضٍ ثًَىيػتُوَ زضوغت بهُٕ, نُ ُٖض  300يًصُْناٌْ طىْس "ٓؤضزوطا" 
يريٍَ تىضنٌ, ُٓطُض ُٓو  180000يريٍَ تًَسَضٌَ,  غاآلُْ َُٖىوٍ زَناتُ  600َايًَو 
ٕ ضازَغيت بَُيًَٓسَض نطز )بُو بؤُْيُوَ زََيًَِ وَنى ُٓوٍَ ثًٌَ ْاغطاوَ بَُيًَٓسَضٍ ناضََا

قاظاجنُنٍُ بؤ َػؤطُض  10/0بًٓاغاظعنإ يُ ْاوضُنُزا ًُْ دًٌَ بُظَيٌ ُْبٌَ, زَبٌَ يًَطَزا 
ُٖظاض يريَ, ُٓو يًصْاٍُْ بامسإ نطز ضيَىؾىيَين ثًَىيػت  27بهُئ, نُ غاآلُْ زَناتُ 

طُْبُض بؤ زضوغتهطزٌْ خاْىوْ ضاضَغُضٍ طريوططؾتُناٌْ ثُيىَغت بُزابُف نطزٌْ ظَوٍ زَط
َاَيٌ ٖاوضُضر  100طىْسٍ ٖاوضُضرْ  5بؤ  3بؤ ًْؿتُدٌَ بىوٕ. يُ باوَضَِزاّ زضوغتهطزٌْ 

يُ َاوَيُنٌ زياضيهطاو َُغُيُيُنٌ نطزَيًُ, ُٓو نات طٍُ َُٖىو ؾُضُْٖطًَهٌ طُيٌ 
ٍَ, بُآلّ ُٓطُض ُٓو نُغاُْ يُ طىْسيَهٌ ثطِ يُ ُْخؤؾٌْ خاْىويُنٌ بٌَ ثًَؿهُوتىو وَضزَطط

ًٖض نُضَغتُيُىْ نؤٕ غازَتطئ بُٓضَتُناٌْ شياٌْ تًَسا ُْبٌَ ُٖوٍَ بسات بؤ ثاضضُيُى 
قىَاف خؤٍ ثٌَ زاثؤؾٌَ, ُْخؤفْ الواظْ ًُْضُ ضووتْ بطغٌ, ُٓودا ضؤشاُْ بُضَو ضووٍ 

هىَُت يُى ثاضضُ ظَوٍ ثًَُٓزا ُٓو ُٖضطًع ْاتىاٌْ ببًَتُ ُٓو يًَجطغًُٓوٍَ ياغايٌ بيبَ, س
نُغٍُ زَيٌ بؤ شياٌْ غُضَتايٌ ؾاخُنإ يًَُٓزا, نُ يُوٍَ بُ ًَٖعْ زووض بىوَ يُ َُٖىو 

 ُْخؤؾًُى.
بؤ زووضنُوتُٓوَ يُ َُغُيُيُنٌ يُو دؤضَ ثًَؿًٓاظزَنُّ يًصُْيُنٌ تايبُت زضوغت 

بططُْبُض نُ زَغُآلتٌ تُواوٍ ياغايٌ ُٖبٌَْ ثاضٍَ ثًَىيػيت  بهطٍَ ُٖتا ضيَىؾىيَين طىجناو
يُبُضزَغتسا بٌَ يُنػُض زَغت بهات بُ ناضَناٌْ, ُٓو يًصُْيُ ثُيىَغت بهطٍَ بُ ثؿهُٓضٍ 
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طؿيت يُ ْاوضُنُ, ُٖتا ُٓطُض ناضٍ ُٓو يًصْاُْ يُ ؾىيًََٓو بؤ ؾىيًََٓهٌ زيهُ دًاواظ بٌ, 
خاْىو بُ ثًٌَ ُْخؿُ ناضيطُضٍ  300ٌ بُ اليٌُْ نَُُوَ ُٓوَ يُو باوَضَِزاّ زضوغتهطزْ

باؾٌ زَبٌَ يُ غُض شياٌْ ٓابىضٍْ ؾُضُْٖطٌ, ططْط ُٓوَيُ ُْخؿُْ بُضْاَُ ُٖبٌَ بؤ 
 ظََاُْتٌ دًَبُدٌَ نطزٌْ ُٓو ثطِؤشَيُ.

 
 مةضةهةي فَيسكسدني شماى 

ًَىيػتُ يُ دًاتٌ ظَاٌْ ُٓو طُيٍُ ًَُُٓ َُبُغتُاُْ يُ ْاو طُيٌ تىضنًسا بًتاويًَُٓٓوَ, ث
نىضزٍ بُ ظَاٌْ تىضنٌ قػُ بهُٕ, ُٓو َُغُيُيُ ثًَىغتُ يُناليٌ بهطيَتُوَ, يُو ِضووَوَ 
زابًٓهطزٌْ بُؾٌ ْاوخؤيٌ بؤ خىيَٓسناضإ َُغُيُيُنٌ يُنذاض ططْطُ, ثًَىيػتُ َٓساَيٌ 

ٌَ يُ ؾىييَن طىْسَنإ ؾىيَين ًْؿتُدًَبىوًْإ يُ نُضَغتُو خىاضزْٕ دٌْ بُضط دًاواظ ب
 ًْؿتُدًَبىوٌْ خؤيإْ ُٓوٍَ باوىْ باثرياًْإ ثُيطَِويإ نطزووَ. 

ؾُيػُؾُو بُضْاٍَُ ُٓو قىتاغاْاُْ قػُنطزٕ بُ ظَاٌْ تىضنٌْ بريٍ ُْتُوَيٌ تىضنٌ ظَم 
بهاتُوَْ ُٖغيت زؤغتايُتٌ بؤ غُضنطزَنإ بطِوييَنَ, َاوٍَ خىيَٓسٕ يُو قىتاغاْاُْ غٌَ غاأل 

َاْط بًًََٗسضيَتُوَ. بُ طىظاضؾتًَهٌ زيهُ  11يإ  10ىيػتُ َٓساأل غاآلُْ بؤ َاوٍَ بًَتْ ثًَ
غًاغُتٌ تىاْسُْوٍَ ُٓو َٓساآلُْ يُ ْاو ٓىَُتٌ تىضنٌ بُو ؾًَىاظَ بٌَ, نُ يُ قىتاغاٍُْ 
ًَػىُْضناْسا )َصزَزَضنإ . و( ثُيطَِو زَنطٍَ. ْابٌَ ُٓوَ تًَهبطريٍَ يُطُأل قىتاغاٍُْ 

اًَُنإ, نُ شَاضَيُنٌ ظؤضٍ زاًْؿتىإْ بُضثطغاٌْ َريٍْ غُضباظٍ تًَسايُ, بىزدٍُ ًْع
ُٖض واليُتًَو يُ ْاوضُنُ يُ ًَٓػتازا بطاتُ ٓاغيت ثًَساويػيت نطزُْوٍَ قىتاغاُْيُنٌ 
غُضَتايٌْ َاَؤغتايُى, يُطُأل غٌَ َاَؤغتا بؤ ََُيبُْسٍ قُظاْ ََُيبُْسٍ ُْٖسٍَ يُ 

 طىْسيَهٌ زياضيهطاو.ْاسًُنإْ ضُْس 
ُٓطُض قىتاغاًُْنٌ ثًَٓر ثؤيٌ يُ طىْسيَهٌ تىضنٌ بهطيَتُوَ, نُ زَتىاْطٍَ يُ غُضٍ 
ضيَهبهُوٍَ, ُٓونات بُ قىضغٌ ْابًِٓ بهطيَتُ خىيَٓسٌْ ًَٓىاضاًْـ بُبٌَ ُٓوٍَ ناض بهاتُ غُض 

طىظاضياٍُْ يُ ُْٓساظٍَ خعَُتطىظاضٍ نؿتىناَيٌْ بُيتُضٍ واليُتُنُ, يُطُأل ُٓو خعَُت
ضووٍ نؤَُآليُتٌْ ناضطًَطٍِْ ياغايٌ ثًَؿهُف نطاوٕ, ثًَىيػتُ ضَظاَُْسٍ بُزَؽ بًَِٗٓ, 
وَنى ُْٖطاوٍ يُنُّ بُ غُضنطزُْوٍَ زاَُظضاوَنإْ ُْخؿٍُ غاآلُْْ ََُيبُْسٍ بؤُْنإ, 

ًعإ زَنطٍَ يُ نطزُْوٍَ قىتاغاُْ يُ قُظايُناٌْ ناف "وإ"ْ بُيتْ ؾُباب "ُٖناضٍ", ٖ
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"بُزيًؼ"ْ َُالظططز "َىف", بُضواضٍ " غُعطَت", طىٍ يإ غُضياض "زياضبُنط", زيطيو 
 "َاضزئ", بطإ ؾاض "ٓىضؾُ" زَغت ثٌَ بهُئ.

ُْٖسٍَ يُو بُضثطغُ طُوضاٍُْ خاوٌَْ تًَطِواًْين وضزٕ قػُو طؿتىطؤيإ نطزووَ يُ غُض ُٓو 
طًَطِٕ يُ ََُيبُْسٍ واليُتْ قُظايُنإ, يُ ضؤَيُ طُوضَيٍُ ََُيبُْسَ بُتىضنًُنطاوَنإ زَي

طُياْسٌْ غًاغُتٌ تىاْسُْوَ غُضنُوتين غٓىوضزاضيإ بطِيىَ, بُزَغًَٗٓاٌْ ُٓو َُبُغتُ باؾُ 
يُو ْاوَْساُْ نُغٌ ؾًاوٍ بؤ زياضٍ ْانطٍَ بُ دؤضٍ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ٓاَاجنٌ زووضْ دًٌَ 

ًَىيػتًإ ًُْ, واثًَىيػت زَنات بُضثطغٌ ُٓو ضَظاَُْسٍ ظؤضبُيإ بٌَ ُٓظَىْْٔ ؾاضَظايٌ ث
ََُيبُْساُْ ُٖغتًاضتطئ ناتْ ُٖوَيٌ خؤيإ زابًَٓٔ بؤ ضايًهطزٌْ ناضٍ ضؤشاٍُْ ُٓو 
ْاوَْساُْ بُبٌَ برينطزُْوَ يُ ٓايٓسٍَ غًاغًُتٌ ُٓو ََُيبُْساُْ, يُو باوَضَِزاّ ُٓو ََُيبُْساُْ 

 ُْطٌْ نؤَُآليُتٌ ظياتط ناضاْ ناضيطُض زَبٔ.يُ بىاضَناٌْ ٓابىوضٍْ تُْسضوغيتْ ؾُضَٖ
 

 بوازي ئابووزي

ضايًهطزٌْ ناضوباضٍ ٓابىضٍ بؤ ْاوَْسَناٌْ بُتىضى نطزٕ زَبٌَ يُ ْاو دُضطٍُ ْاوضُيُنٌ 
ؾطاوإ بٌَْ يُاليُٕ نُغاًَْهُوَ بٌَ, نُ ًٖض ثُيىَْسيُنًإ بُ ظَاٌْ نىضزيًُوَ ُْبٌَ, 

طاوَ ؾاخًُنإ ُٓوَ بعأْ يُ َُٖىو َاََُيُيُنٌ باظضطاٌْ ثًَىيػتُ باضظطاُْ نىضزَ بُتىضنه
بُتىضنٌ قػُ زَنُٕ, زَبٌَ ُْٖسٍَ باظضطإ ضيَطٍُ َاَيٌ بُناضبًَٗٓٔ بؤ  ثًازَنطزٌْ غًاغُتٌ 
بُتىضنطزٕ, باضظطاُْنإ باغٌ بايُخٌ ؾُضُْٖطْ ظَاٌْ تىضنٌ بؤ نىضزَ نًَىيُنإ بهاتْ 

  زضوغت بهات.ُٖغيت طىيَطِايَُيٌ سهىَُتًإ يُال
غُضَضِاٍ ُٓوَ ضؤَيٌ ُٓو باظضطاُْ طُضِؤناُْ ًََُْينَ, نُ بُ ظؤضٍ يُ طىْسَنإ زَطُضِئَ بؤ 
طؤضِيُٓوٍَ نُيىثُيُ بًَػىوزَناًْإ بُ ًًَٖهُو ضؤْٕ نُضَ, بُ ظؤضٍ ُٓو باضظطاُْ طُضِؤناُْ بُ 

يُ طىْسيُنإ زَنُٕ  نىضزٍ قػُ زَنُْٕ زَبُٓ غُضضاوَ بؤ بآلونطزُْوٍَ ثطِوثاطُْسَْ وا
ٖاتىوضؤٍ ََُيبُْسَناٌْ ؾاض ُْنُٕ. ثًَىيػتُ ضيىؾىييَن طىاغتُٓوَ بؤ ُٓو ثعيؿهُ بُيتُضٍْ 
ناضَُْساٍُْ نؿتىناٍَ, نُ بُ بُضزَواٌَ ٖاتىضؤ زَنُٕ ٓاَازَ بهطٍَ, ... بآلونطزُْوٍَ 

زْٕ هْططبىوٌْ ثطِوثاطُْسٍَ بُتىضنهطزٕ َُغُيٍُ بايُخسإ بُ تُْسضوغيت َطؤظ ْ تطغٌ َط
شيإ ٖؤناضٍ ططْطٔ بؤ زَغتَُؤَنطزٌْ ُْى َطؤظ  ُٖتا بؤ ٓاشََيًـ, ُٖتا ًَٓػتا َُْاْتىاًْىَ 
ضيىؾىييَن تُْسضوغيت ثًَىيػت بؤ شياٌْ ناضَُْسَناظنإ يُ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت َػؤطُض 
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َُُٖنٍُ بهُئ, ُٖتا ُٓطُض ُْٖسٍَ ضيىؾىييَن بُضططعنإ ُٖبٌَ ُٓوَ ْاظاْشن نٍُ بُض
 زَضًُٓٓوَ, َُغُيُنُ ثُيىَْسٍ ُٖيُ بُ ٓايٓسَيُنٌ ْازياضَوَ, ُٓوٍَ يًَطَزا زََاُْوٍَ: 

ثًَىيػتُ يُ َُٖىو واليُتًَو بُضِيَىَبُضٍ تُْسضوغيت ُٖبٌَ ناض بها بؤ.... شَاضٍَ 
يإ ثًَىيػت يُ زنتؤض يُ ْاوَْسٍ واليُتْ قُظايُنإ ُٖبٌَ, زَبٌَ ُٓو زنتؤضاُْ َىضٍُ طىجناو

بؤ بربِيَتُوَْ يُ َُغُيٍُ تُْسضوغيت ْاوضٍُ ناضنطزًْإ زَغُآلتٌ تُواويإ ُٖبٌَ, ْابٌَ 
ُٓواُْ يُغُض سًػابٌ ثًؿُنُيإ ْاضاض بٔ غُض ُْوٍ بهُٕ يُ ؾاضَواٌْ يإ يُ ضيَهدطاوْ 

 ُٓجنىَُُْ ناضطًَطٍِ ْاوضُنُ ضىْهُ َىضُيإ ثًَسَزَٕ.
سضوغيت ًٖض ثاضَيُى يُبُضاْبُض ضاضَغُ يإ زَبٌَ ضيَطُُْزضٍَ زنتؤضٍ طؿيت تُْ

ثؿهًٓين خَُيهٌ ْاوضُنُ وَضبططٍَ, بُثًٌَ ُٓو ُْضيتٍُ ثُيطَِو زَنطٍَ ُٓضنٌ سهىَُتُ 
خُضدًُناٌْ يُ زابًٓهطزٌْ نطيٌَ زنتؤضْ ناضَُْسَناٌْ تُْسضوغيت طؿيت يُ ناتٌ ٖاوتىضؤ 

ت, زَبٌَ ٓاغاْهاضٍ ُٖبٌَ بؤ َُٖىو ُٓو بُ ْاوضُناْسا بؤ بُدًًََٗٓاٌْ ُٓضنُناٌْ بؤ زابشن بها
ياغاو ضيَػاياُْ بُ تايبُت ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ بُ قُآلضؤنطزٌْ َُالضياوَ ُٖيُ, طىَاٌْ تًَسا ًُْ 
ُٓو زنتؤضْ ناضَُْساٍُْ يُ تُْسضوغيت طؿيت ناضزَنُٕ بُ ٖاوناضٍ زَغتُيُنٌ بُ تىاْا يُ 

تٌ طُضِإ بُْاو طىْسْؿًُٓناْسا زَبُٓ ناضَُْساٌْ تُْسضوغيتْ زَضَاْػاظاٌْ ثاؾهؤ يُ نا
 ْاوَْسيَهٌ ناضيطُضٍ ؾُضُْٖطٌ يُ غُض زَوضووبُضٍ خؤيإ 

ُٓطُض بُضثطغًَهٌ َريٍ يُ ْاسًُ بُ بُضزَواٌَ غُضزاٌْ طىْسَناٌْ غُض بُو ْاسًُيٍُ 
نطزْ بىوَ ثطزٍ ثُيىَْسٍ ًَْىإ خؤٍْ ناضَُْسَنإ, ُٓطُض ُْوٍَ خاُْوازٍَ بُ ضَطُظ تىضىْ 
نىضزْ عُيُويُناٌْ ٖاْسا بؤ شخنىاظٍ, ُٓطُض ُٓو ناضَُْسْ غُضباظاٍُْ زَوَيُت, نُ يُ 
ضؤشٓاواوَ زئَ يُوٍَ شًْإ ًَٖٓاو ُٖضيُى ثاضضُيُنٌ ظَوٍ زضايُ ناضٍ ًْؿتُدًَهطزٕ ٓاغإ 

 زَبٌَ, ُٓوَ ناضيطُضٍ ضؤؾين زَبٌَ يُ غُض ثطِؤغٍُ تىاْسُْوٍَ نىضز يُ ْاو ُْتُوٍَ تىضنٌ.
 

 زيطةزي فةزيةنطي ناوةندةكاني بةتوزكلسدىكا

بؤ ُٓوٍَ بتىاْشن ؾُضُْٖطٌ ضؤؾٓبريٍ بآلوبهُيُٓوَ, زَبٌَ ُٓو ؾاضاٍُْ زضوغت زَنطئَ 
زاَُظضاوٍَ بُتىوضنهطزٕ تًَسا ظؤض ثًَؿهُوتىو بٌَ,  ضؤؾٓبريٍ تىضنٌ باأل بُ غُض َُٖىو 

بري تىضنٌ ُٓطُض بؤ خؤٍ يٌَ بطُضِيٌَ ضؤؾٓ بآلونطزُْوٍَزَضووبُضَ نىضزيُنُزا بهًَؿٌَ, بُآلّ 
َػؤطُض ْابٌَ, ثًَىيػتُ ناضَنإ ضيَهبدطيَت, بؤ ُٓوٍَ بطُيُٓ ُٓجناًََو دًٌَ ضَظاَُْسٍ بٌْ 
بُ غُض نؤغجُناٌْ بُضزَّ ثطِؤغٍُ بُتىضنهطزْسا ظاأل بشن, زَبٌَ ثؿت بُ ضُْسئ بُٓضَِت 
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و زاضنُظضٍَ بؤ ناضٍ بُتىضنهطزٕ, يُ ؾاضْ ببُغرتٍَ, يُنُّ ُْٖطاوٍ ُٓو بىاضَ زَبٌَ ُٓجنىًََُْ
قُظاْ ْاسًُنإ دًَطري بهطٍَ, بُضثطغٌ زَظطاٍ ناضطًَطٍِْ زَظطاٍ ضوؾٓبريٍ ؾاضَظايٌْ 
ضؤؾٓبريٍ ظاْػيت ثًَىيػتًإ ُٖبٌَ, بؤ ُٓوٍَ يُ ٓاغيت غُضنطزايُتًهطزْسابٔ يُ ْاو 

َُْسْ َاَؤغتايُى ؾانتُضٍ ٖاواَلتًاٌْ نىضز بُ تايبُت طُجنُنإ, ثًَىيػتُ َُٖىو ناض
ثُيآًََطٍ ثُياٌَ بُتىضنهطزٕ بعاٌَْْ نَُتُضخٌَُ ُْنات يُ تىاْاٍ خؤٍ يُو ثًَٓاوَزاْ 

 خؤٍ بُ ناضٍ الوَنٌْ تُقًًسٍْ ضوتًًٓات خُضيو ُْنات.
بُزاخُوَ زََيًَِ ظؤضبٍُ ُٓو ناضَُْساٍُْ, نُ ضَواٍُْ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت زَنطئَ بؤ  

ضؤؾٓبريٍ ناضاَُ ْشن يإ يُ ٓاغيت بُضثطغًاضيُتًساْشن, ضىْهُ بُ تًُْا ْاوَْسَناٌْ 
زاَُظضاْسٌْ ناضبُزَغت بؤ ناضٍ بُتىضنهطزٕ َاْاٍ ُٓوَ ًُْ ؾايػتُيُ بُو ُٓضنُ, ثًَىيػتُ 
وَظاضَتُنإ بُوثُضٍِ وضيايٌْ سًهُُتُوَ ناضبُزَغتُ طُوضَنإ يُو ْاوضاُْ زابًَٓٔ, 

ُنُّ خىٍ بؤ ناضبُزَغتُ بضىنُنإ بهاتُوَ, ُٖتا بُ تُواوٍ ْىغًٓطٍُ ثؿهُٓضٍ طؿيت ي
ٓاَازَيإ بهات بؤ ضاثُضاْسٌْ ُٓضنُناًْإ يُ ثطِؤغٍُ بُتىضنهطزٕ, ثًَىيػتُ ًَٖعْ ناضيطُضٍ 
ُٓو ْاوَْسَ ضؤؾٓبريياٍُْ ناضٍ بُتىوضنهطزٕ ُٓجناّ زَزَٕ ظياز بهطٍَ يُ بآلونطزُْوٍَ ناضٍ 

ًَٖٓا يُوٍَ نىضز بايُر بُ ضؤؾٓبريٍ تايبُت بُ خؤٍ ُْزات  بُتىوضنهطزٕ, ُٓطُض ْىؾػيت
 ُٓوَ ُٓضنٌ بُتىونهطزٕ قىضؽ زَبٌَ. 

بُ زَغتًَٗٓاٌْ ثطِؤغٍُ بُخًَطايًهطزٕ يُ بُتىوضنهطزٕ ثؿت زَبُغيتَ بُ قُزَغُنطزٌْ 
طؿتىطؤ بُ ظَاٌْ نىضزٍ, َُُٓف بُ تُواوٍ يُ َاألْ يُ ًَْىإ ضؤؾٓبريإْ ناضبُزَغتاٌْ 

َيُت قُزَغُ بهطٍَ بُ تايبُت ناتٌ ناضنطزٕ. ُٓطُض ناضبُزَغتًَهٌ زَوَيُت  ثًاويَهٌ زَو
نىضزٍ بًين يُ بُضِيَىَبُضايُتٌ زَوَيُت ظَاٌْ تىضنٌ ْاظاٌَْ, ناضَُْسٍ باف ُٓوَيُ بُ 
نىضزٍ قػُ بهات زوايٌ ْاضاضٍ بهات يُ ضيَطٍُ ًَٖٓاٌْ نُغًَهٌ زٍ بُتىضنٌ قػُ بهات, 

غٌ زووَّ يُ يُنًَو يُ ناضَُْساٌْ زَوَيُت بٌَ, ُٓو ناضَ ثطِؤغُيُى زضوغت بُو َُضدٍُ نُ
 زَنات يُ ٓايٓسَ بؤ ضايًهطزٌْ ناضَناٌْ ْاضاض بًَت بُ تىضنٌ قػُ بهات.

ُٓطُض ناضَُْسيَهٌ نىضزٍ بُضِيَىَبُضاتًُنٌ زَوَيُت  غىوضبىو يُ غُض ُٓوٍَ بُ نىضزٍ 
تُوَ, ُٓطُض بُضزَواّ بىو بُ بطِيين ضيَصَيُنٌ َىضُنٍُ قػُ بهات, بُ ْىغطاويَو ٓاطازاض بهطيَ

غعا بسضٍَ, ُٓطُض ٓاطازاضنطزُْوَْ بطِيين َىضُ ٓاناٌَ ُْبىو يُ ناضَنٍُ زَضبهطٍَ, بؤيُ 
ثًَىيػتُ غُضؤنٌ ٖؤبُ يُ َُٖىو بُضِيَىبُضايُتًُنٌ زَوَيُت زَغُآلتٌ ُٓؾػُضٍ ثؤيًػٌ 

. ثًَـ ُٓوٍَ بابُتٌ بُتىضنهطزٕ واظيٌَ بًَِٗٓ ُٖبٌَ ُٖتا بتىاٌْ ُٓضنٌ خؤٍ ضاثُضِيَينَ
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ثًَىيػتُ دُخت يُ غُض ُٓو ضاغتًُ بهُّ, نُ نىضز يُ بُض ضُْس ٖؤناضيَهٌ زياض يُ غُض 
طىيَطِايَُيٌ زَغُآلتٌ سهىَُت ضاُْٖاتىوٕ, نىضز تًُْا بؤ ٖؤظَنٍُ يإ َىختاضٍ طىْسَنٍُ 

ًَٖينَ ُْضٌَ زَْىيَينَ, بُ ؾًَىَيُنٌ يإ خاوٌَْ ظَوٍ و تؤو ُٓو نُضَغتاٍُْ بُناضٍ زَ
طؿيت طىيَطِايَُيٌ ُٓو نُغاُْيُْ ُٖوٍَ زَزات ضاظيإ بهاتْ خىاغتُناًْإ بُزٍ بًَٗينَ, 

 يُطُأل ُٓوَؾسا ثُيىَْسٍ ٖؤظايُتٌ ُٓطُض بُتُواويـ ُْبٌَ بُضَو َُٖيىَؾاُْوَ زَضٌَ.   
ٓاطات, نُ سهىَُت َايٍُ ُٓطُض بُ يىتـْ ُْضٌَ يُطٍَُ نىضز ظىَيًُوَ يُوَ تًَ

بُضثطغًاضيُتٌْ ضاوزيَطٍْ بايُخُ, ُٖضوَٖا تًَسَطات نُ ُٓو يُ غُض ُٖقُو سهىَُت 
َُٖيُيُ, بؤيُ ُٓو تىيَصٍَ يُ ْاو نىضز وا َُٖيػىنُوت زَنُٕ وَنى ُٓوٍَ يُ غُض ُٖقٔ, 

ُٖم بُ  ُٓوَف بُو َاْايٍُ ُْتُوَخىاظاٌْ نىضز يُ زَضَوَ بُ ٖاوناضٍ ْاوَوَ ناضزَنُْٕ
خؤيإ زَزَٕ بُو ثُضٍِ ًَٖعْ سَُاغُتُوَ زشٍ غًاغُتٌ بُتىضنهطزٕ بىَغتُٓوَ, يُ ُٖوَيٌ 
ُٓوَزازَبٔ ٖاٌْ ُٓواٌْ زيهُ بسَٕ بؤ بُضططٍ يُ بُتىوضنهطزْٕ زضوغتهطزتٌ ٓاضيؿُ زشٍ 
سهىَُت, يُ ْاوياْسا ُٓو ؾًَداٍُْ ًُٓتًاظاتًإ يُ زَغتضىوَ, ٓاغانإ ُٓواٍُْ يُ غُض 

ناضًَٖٓاٌْ خَُيو ضاٖاتىوْٕ ياخٌْ بُضَُٖيػتهاضاٌْ سهىَُتْ ُٓو طىْسيإُْ, ضىْهُ بُ
طىْسَناًْإ نُوتؤتُ غٓىوضٍ ْاوضٍُ قُزَغُنطاو ُٖآلتىوْٕ طىْسَنايإ يُ زَغتضىوَ, 
يُطُأل قاضاغضٌْ خاوَٕ ظَويًُ خؤؾطؤؾُنإْ تاواْباضَ ٓاغايًُنإ ُٓوإُْ, نُ ٓاَاشٍَ 

ُو تىاْايٍُ ُٖياُْ زشٍ غًاغُتٌ بُتىضنهطزٕ زَوَغتُٓوَ, ٓاضيؿٍُ ظؤض ثًَسضا بُ َُٖىو ٓ
زضوغت زَنُٕ, ثًَىيػتُ ُٓواُْ دًا بهطيَتُوَْ يُ نؤََُيطاٍ نىضزٍ زووضغطيَتُوَ, ظَػنُتُ 

نُؽ يُواٍُْ ُٓو ثؤيًُٓ  3000شَاضَيإ بعاْطٍَ, ... َُٓػاأل سهىَُت بطِياضيسا 
نًا زووضغطيَُٓوَ, يُ ناتٌ خؤيسا ُْخؿُ ُٖيُ بؤ زَياْططيَتُوَ بؤ ضؤشٓاواٍ تىض

زووضخػتُٓوٍَ ُٓواٍُْ بُؾًَىَيُنٌ طؿيت غًاغُتٌ بُتىوضنهطزٕ قبىأل ْانُٕ, ُٓطُض بُ 
 وضزٍ غًاغُتٌ بُتىوضنهطزٕ ثًازَ ُْنُئ ُٓو غًاغُتُ غُضنُوتٔ بُزَغت ْاًَٖينَ.

 تُ:بؤ َػؤطُض بىوٌْ بُزيًَٗٓاٌْ غًاغُتٌ بُتىضنهطزٕ ثًَىيػ
 بايُخٌ تُواو بسَيُٓ َاَيُ ًًًًَُنإ  -1
نطزُْوٍَ ٖؤَيٌ تايبُت بُ خىيَٓسُْوَ يإ ْاوَْسيَو بؤ بُضزَغتدػتين طؤظاضْ  -2

 ضؤشْاٍَُ ضؤشاُْ.

نطزُْوٍَ َؤظَخاُْ بؤ بُضَُُٖ ُٓزَبٌْ ٖىُْضيُناٌْ تىضنٌ, ثًَؿاْطايُى نُ  -3
 ضُْس بُؾًَهٌ ٖؤُْضٍ ُٖبٌَ.
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ىْ تًجٌ طؤضاٌْ, نُ دُخت بهاتُ غُض ؾىيهًؤضٍ تىضنٌ, ُٖضوَٖا تًجٌ ؾاْؤطُضٍ طُضِؤ
َاأل بؤ يًَساٌْ ؾًًِ, ضازيَىَ يُطىْس, ُٓواُْ َُٖىو ناضيطُضيإ زَبٌَ يُ غُض بُضَُٖساضنطزٌْ 
ثطِؤغٍُ بُتىضنهطزٕ, زواٍ ُٓوٍَ بؤضىوٌْ خؤّ بُ نىضتٌ يُ غُض بُتىوضنهطزٕ زَضبطٍِ 

 ِ ثُيىَْسٍ بُ بابُتُنُوَ ُٖبٌَ.نؤََُيًَو َُغُيٍُ زيهُ ُٖيُ, وا زَبًٓ
نطزُْوٍَ ضيَطاْ بإ يُ ْاوضُ ٓاوَزاُْنإ َُغُيُيُنٌ ططْطُ بؤ غًاغُتٌ بُتىوضنهطزٕ 
يإ زاْاٌْ ناضطًَطِيُنٌ تُْسضوغت, يُ َُٓطِؤزا ٓؤتؤَؤبًٌ يُ وَضظٍ ٖاوئ زَطاتُ َُٖىو 

ٍ ؾاضٍ زياضبُنط بُ تايبُت قُظانإ, بُآلّ يُطُأل باضإ باضئ بُ ظَػنُت زَضِواتُ زَضَوَ
غُياضٍَ باضَُٖيطط, ضيَطاو بإ بؤ ظؤض ؾت بايُخٌ ُٖيُ بُ تايبُت ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ ُٖيُ بُ 
ٓاغايؿٌ طؿيتْ َُغُيٍُ غُضباظٍْ ُٓو َُغُالٍُْ ثُيىَْسيإ ُٖيُ بُ ضؤؾٓبريٍ 

 بُتىوضنهطزٕ يُ ْاوضُنُزا.
 إ زَخُيُٓضِوو.يُ ْاوضُنُزا ُّٓ ُْخؿُيُ بؤ زابًٓهطزٌْ ضيَطاوب

 تاتىإ. –بُزيًؼ  –ًَعإ  -غًًعإ –زياضبُنط  -1
 وإ. –ؾاتاى –بريظاض  –غُعطَت  –ظياضَ  -2

 بريناض. –ُٖناضٍ  -باؾكُال –وإ  -3

 غُعطَت. –دُضدىف  –َسيات  -غُغىاض –َاضزئ  -4
نطزُْوٍَ ُٓو ضيَطاوباْاُْ َُٖىو ضيَطُيُى بؤ ثؿهُٓضٍ طؿيت ٓاغإ زَنات 

زٍْ َُعُٓوٍ ثًَؿهُف بهُٕ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ُٓو ثًَؿهُوتٍُٓ خعَُتطىاظاضٍ َا
 َُبُغتُ يُطُأل ثًَهُوَبُغتُٓوٍَ تُواوٍ ْاوضُنُ بُ ًْؿتًُإ.

ْاظامن ُٓو ثطِوثاطُْساٍُْ ُٖيُ ضُْسَ ضاغسن, نُ ْاطىجنٌَ يُطُأل ضؤؾٓبريٍ تىضنٌ بُ  
ٍ 02/0ًاواظ, بُوٍَ ْعيهٍُ تايبُتٌ ُٓوٍَ طىيَُإ يٌَ زَبٌَ يُ ٖؤيُناٌْ ضاطُياْسٌْ د

نىضز يُ ْاوضُنُ بُؾساضٍ خعَُتٌ غُضباظٍ زَنُٕ, ُٓطُض ُْٖسيَهٌ واظيًَبًَٗٓشن بؤ اليٌُْ 
غؤظزاضٍ ُٓوَ يُو باوَضَِزاّ زاواٍ ؾيت ُْطىجناو زَنُئ, ُٓطُض زاواَإ يُ نىضز نطز يُ 

, ُٓضنٌ ُٓو يُناُْ ضيَطٍُ يُنُناٌْ ناضنطزُْوَ ُٓضنٌ خعَُتٌ غُضباظٍ بُدٌَ بًٗيَنَ
نطزُْوٍَ زَضواظَيُ بؤ خَُيهٌ ْاوضُنُ, ُٓوَ زَضؾُت زَزاتُ ضاالنىاْإ بؤ بُتىضنهطزْٕ 

 ٖىؾًاضنطزُْوَيإ.
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 َادةي ضَييةّ
 مةضةهةي كازمةنداني دةوَهةت هة واليةتةكاني زؤذيةآلت دوو زةيةندي طسنطي يةية

ضُنُ ْازضٍَ, بؤ ظنىُْ ُٓطُض ُٓو بايُخٌ ثًَىيػت بُ َُٖيبصاضزٌْ ناضَُْساٌْ ْاو -1
ناضَُْساٍُْ يُ ؾىيَين خؤيإ خؤؾُويػت ْشن سهىَُت زووضيإ زَخاتُوَ بؤ ضؤشُٖآلت,  
غُضغاَِ بؤضٌ وَظاضَت ُٓو ناضبُزَغتاٍُْ َُٖيػىنُوتٌ بُز ضَوؾًتإ يُ غُض غاؽ 

نًًٌ وَظيطَنإ, زَبًَتُوَ زَغتبُضزاضٍ خعَُتٌ ُٓوإ زَبٌَ؟ وَآلّ ضىْهُ ضيَهدطاوَنإْ وَ
نُ ناضَُْسإ زياضٍ زَنُٕ يُو ضاغتًُ ساَيٌ ْابٔ, نُ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت ْاوضُيُنٌ 

 تايبُتُْ ثًَىيػيت بُ ناضَُْسٍ ناضاَُ ُٖيُ.
زياضَ وَنى ثًَىيػت ٓاَازَْشن ناضبهُٕ بؤ ضاثُضِاْسٌْ ُٓو ُٓضنٍُ زَنُويَتُ غُض  -2

َُغُيٍُ قابًًًُتٌ ؾُخػٌْ بُؾًَهٌ زيهٍُ بؤ ؾاًْإ, َُُٓف بُؾًَهٌ زَطُضِيَتُوَ بؤ 
ُٓو باضَ ْآاغايًٍُ يُ ْاوضُنُزا باوَ, ساَيُتًَهٌ تايبُتٌ يُ زَضوٌْ ناضَُْسإ زضوغت 

 نطزووَ, نُ خؤبجاضيَعٕ يُ ناضنطزٕ, ُّٓ ساَيُتُف زَطُضِيَتُوَ بؤ:

 ٌ ُٓو ُٓضنُ.ُْبىوٌْ ٓاغاْهاضٍ باَيُخاُْو زاَُظضاوَ ُٖتا غازَف بٌَ بؤ ُٓجناَساْ - أ
ُْبىوٌْ يُنٍُ ًْؿتُدًَهطزٌْ تُضخإ نطاو بؤيإ, يُّ باضوزؤخُزا بُثطغإْ  - ب

ناضَُْسإ يُ ُْٖسٍَ قُظايُنإ ًْؿتُدٌَ ْابٔ, بؤيُ ؾُخاَُتٌ غُضؤى وَظيطإ ... يُ ًَاٌْ 
َ غُضزاُْنٍُ يُ ٖاويين ضابطزوو بؤ ْاوضُنُ ضاظٍ بىو يُ غُض ثالًَْو بُ خُضدٌ ًًََىًَْو يري

بؤ ضاضَغُضٍ ُٓو قُيطاُْ. يُ نُؽ ؾاضاوَ ًُْ, نُ َاوٍَ بًٓاتٓإ يُ ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلت 
نىضتُو ْانطٍَ بَُيًَٓسَضٍ ضاالى ثًَبطُيُْطٍَ,  ظؤض ططْطُ ياغايُنٌ تايبُت زابٓطٍَ سهىَُت 

يَو ًُْ بتىاٌَْ ثطِؤشٍَ ًْؿتُدًَبىوٕ بؤ ناضَُْسَناٌْ زابشن بهات, َُُٓ يُ ناتًَهسا ًٖض بُْس
يُ ًَعاًٍُْ طؿيت خاْىو بؤ ناضَُْسإ... ظأَ بهات. ثًَؿًٓاظيَهٌ يُو دؤضَّ نطزووَ 

 َُٖىو اليُى ُٓو ناضَيإ بُ ًَٖٓس وَضططتىوَْ َٔ بُ ٓىًََسَوَ زَيًَٓطّ بؤ بُضثطغإ.

باؾرتئ ضيَطُ بؤ دًَبُدًَهطزٌْ ُْخؿٍُ بًٓاتٓاٌْ خاْىو بؤ ناضَُْسإ ضاغجاضزٌْ يًصٍُْ 
يبُتًُ, بُثًٌََ ُٓو ٓاضيؿُيُ ُْخؿُّ ثًَؿًٓاظنطزووَ, بُآلّ ٓاغايًُ يًصٍُْ ًٓؿػايٌ طؿيت تا
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يُ ضيَطٍُ غُضثُضؾيت ضاغتُوخؤ يإ يُ ضيَطٍُ بَُيًَٓسَضَوَ يُ نُضتٌ تايبُت بؤ 
 دًَبُدًَهطزٌْ ُٓو َُبُغتُ يُ ْاوضُنُ ضاغجًَطٍْ زَغُآلتٌ بسَيُ زَغت بهات بُو ثطِؤشاُْ. 

يُ ضيَطاناٌْ غُضْر ضانًَؿاٌْ ناضَُْسإ بؤ ناضنطزٕ يُ واليُتُناٌْ يُنًَو  -3
ضؤشُٖآلت زابًٓهطزٌْ خعَُتطىظاضٍَ تُْسضوغيت طؿتًُ بؤ َُٖىو قُظايُناٌْ ْاوضُنُْ 
ثًَؿهُؾهطزٌْ ُْٖسٍَ ثازاؾيت زاضايٌ, بؤ ظنىُْ يُو ناتٍُ نُغٌَ ُْخؤف زَنُوٍَ زَضؾُتٌ 

 ضْ غُؾُضيؿٌ بسضيَيتَ.غُؾُضٍ ثٌَ بسضٍَْ خُضدٌ ضاضَغُ
ُٓو غهاآليٍُ ضُْسئ داض طىيَُإ يٌَ زَبٌَ يُ ُٓو ناضَُْساٍُْ يُ ْاوضُناٌْ ضؤشٓاواٍ  -4

تىضنًاوَ زئَ, ُْبىوٌْ قىتاغاٍُْ زواْاوَْسٍ طؿتًُ يإ ُٓوٍَ ثًٌَ زََئًَ "يُيػُ" زَنطٍَ 
ضزَيٌ ناضاَُو نطزُْوٍَ ياٍُْ ضاضَغُضٍ ُٓو َُغُيُيُ بهطٍَ بُ ًَٖٓاٌْ نازيطٍ ناضطًَطٍِْ ثُضوَ

 100طؿيت ثًَىيػت. يُ ناتًَهسا بُثًٌَ ياغا وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ يُ سايُتٌ ضيَصٍَ ياغايٌ بؤ 
خىيَٓسناض زَتىاٌْ ُٓو دؤضَ قىتاغاُْيُ بهاتُوَ. َُُٓف تايبُت بؤ ُٓو ناضَُْساٌْ يُ ضؤشٓاواوَ 

تًَسا ًُْ, خعَُتطىظاضٍ خؤضِايٌ ثًَؿهُف  زئَْ يُوؾىيَٓاُْ زَشئ ُٓو دؤضَ خعَُتطىظاضياٍُْ
قىتابٌ يُو خًَعاْاٍُْ يُ ضؤشٓاواوَ زئَ, زَضنطزٌْ  10زَنطٍَ يُ ًَاٌْ نطزُْوٍَ قىتاغاُْ بؤ ُٖض 

ياغايُنٌ تايبُت بؤ دًَبُدًَهطزٌْ ُٓو غًاغُتُ َُغُيُيُنٌ ططْطُ, ناضَُْساٌْ ًَٓطَ بُزَغت 
دؤضٍَ ْاتىأْ ُٓو نُضَغتاُْ بُزَغت غُٕ, نُ بُناضٍ زًََْٖٓٔ ْاتُواوٍْ ُْبىوًُْوَ زَْاَيًَٓٔ بُ

ثًَىيػتًإ ثًٌَ ُٖيُ, يُ ظؤضبٍُ ناتسا ُٓوٍَ زَياُْوٍَ ْاتىأْ ُٓوَ بُزَغتبًَٗٓٔ نُ وَنى ؾيت 
باو ُٖيُ... بُ دؤضٍَ غاَيٌ داضيَو زَتىأْ بؤ ؾاضَ طُوضَنإ غُؾُض بهُْٕ ُٓوٍَ نؤيإ نطزؤتُوَ 

دٌ بهُٕ, يُ ضاغتًسا قػُ زَنطٍَ يُ غُض ْعَبىوُْوٍَ ٓاغيت نؤَُآليُتٌ, بُآلّ يُ ضيَطا خُض
شيإ بُو ؾًَىَ ًُْ نُ ُْٖسٍَ ضاوَضِواٌْ زَنُٕ, َطؤظٌ ٓاغايٌ بُ نُضَو غاوَضْ خُضدًُنٌ 
تاضِازَيُى نُّ زَشٍ, بُآلّ ناضَُْسٍ ضؤشٓاوا يُ غُض ُٓو شياُْ ضاُْٖاتىوَ, ُٓطُض ْطخٌ خىاضزٕ يُ 

يُتُناٌْ ضؤشُٖآلت يُطُأل واليُتُناٌْ ضؤشٓاوا بُضاوضز بهُئ زَبًٓشن خىاضزُْ بُٓضَِتًُنإْ وال
غُوظَوات يُ ضؤشُٖآلت ططاْرتَ, بؤ ظنىُْ ُٓو ناضبُزَغتٍُ يُ َىف زَشٍ ًَٖٓسَو ًْىٍ ُٓوٍَ يُ 

يريَ وَضزَططيَت, نُضٌ بُ زَغت  90ُْٓتانًُ خُضدٌ زَنات, بًًِٓ وايٌ يُ ضؤشُٖآلت 
ْعَبىوُْوٍَ ٓاغيت بصيَىيُوَ زَْاَيًيَنَ, ُٓطُض ضناُْوٍَ وايٌْ قاعنكاَُنإ ُٓضنٌ خؤيإ بُ باؾٌ 
ضابجُضِيَٓٔ ثًَىيػتُ بُ غُضياُْوَزا بػُثًَٓشن  ضىاض غاأل يُ ْاوضُنُزا خعَُت بهُٕ, بُآلّ 

َُْسَناٌْ زيهُف يُبُضاْبُضزا يُ ضيَطٍُ ٖاوناضٍ زاضايٌ شياًَْهٌ باؾًإ بؤ َػؤطُض بهُئ, ناض
ُٓطُض خىَُتطىظاضيإ يُ ْاوضُ َػؤطُض بهُئ زَبٌَ َُٖإ قػُف يُ بابُت ُٓواًْؿُوَ بًًَشَن. 
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ثًَىيػتُ زيطاغٍُ َُٖىو ناضَُْسْ ُٓؾػُضاٌْ غىثا بهطٍَ, ُٓواٍُْ يُ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت 
طزووَ يإ َاَيٌ خعَُت زَنُٕ, ُٓطُض ُٖض بُضثطغًَهٌ سهىَُت يًٌَ ٓاؾهطا بىو, نُ زظٍ ن

سهىَُتٌ بُؾًَطِؤ زاوَ, يإ بُضتًًٌ وَضططتىوَ, زَغُآلتٌ خؤٍ خطاخ بُناضًَٖٓاوَ, بُ ضيَطُيٍُ 
ْآُخالقٌ ناضٍ نطزووَ, زواٍ ُٓوٍَ بُضثطغاٌْ باآلٍ سهىَُت يُ ْاوضُنُ بؤيإ ضووٕ بؤوَ, نُ 

طيَتُوَ, بُآلّ ُٓوٍَ ًَٓػتا ُٓطُض وايُ ثًَىيػتُ غعا بسضيَتْ بؤ َاوٍَ يُى غاأل يُ ناضَنٍُ زووض غ
ناضَُْسيَو ناضٍ خطاثٌ نطز يُ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت بؤ ُٓظَري يُ ضؤشٓاوا زووض غطيَتُوَ, بُو 
ؾًَىَ ثًُيُنٌ زيهُ وَضبططٍَ, نُ ُْتىاْطٍَ يُ ضيَطٍُ ْىغًين غاآلُْ يإ يُ ضيَطٍُ زَغُآلتٌ 

 باآلوَ زَغت غطٍَ.

تٍُ يُ والتُناٌْ ضؤشُٖآلت ثُيطَِو زَنطٍَ بؤ يُ ْاوبطزٌْ ُٖغيت يُطُأل ُٓوَزا ُٓو غًاغُ
ُْتُوايُتٌ يُ ْاو نىضز زَبٌَ ُٓوَ بُ ًَٖٓس وَضبطريٍَ, نُ باضوزؤخٌ ُٓو ْاوضاُْ وَنى ًٖض 
ْاوضُيُنٌ زيهٍُ تىضنًا ًُْ, بؤيُ ُٓطُض يُ ُٖوَيٌ ثًازَنطزٌْ َُٖإ غًاغُت زابشن يُ 

ٍ زََاُْوٍَ يُ غًاغُتٌ بُتىونهطزٕ زَغتُإ ْانُوٍَ, نُ يُ بُؾُناٌْ زيهٍُ وآلت, ُٓوَ
 ٓاضاٌَْ ٓؤقطَيًسا خؤيسا زَبًًَٓتُوَ.

شن, نُ َُساَيُ ُٓو ياغاياُْ دًَبُدٌَ بهطٍَ, بَُيطٍُ تُواو ُٖيُ بؤ  يُ ثًَؿُوَ ثًَىيػتُ ُٓوَ بعْا
شيَو ٓاَاجنًَو بؤ تاواْباضنطزٌْ ياخًبىوْٕ غًدىضٍِْ ضَوتٌ زوشَٓايُتٌ, زوشَٓإ َُٖىو ضؤ

ُٓجناَساٌْ تاوإ زياضٍ زَنُٕ, بؤيُ ُٓغتَُُ بُ ؾًَىَيُنٌ ياغايٌ بُ زواياْسا بطُضِيشَن, ضاوَضِواٌْ 
ٓشن ُْٖسٍَ يُ ُٓجناَساٌْ تاواٌْ ضيَططٍ  ًَب ُ ز بؤ طُضِإ بُ زواٍ بَُيطٍُ ياغايٌ )يُ ناتًَهسا ضؤشْا

(  غاَاُْ زظضاوَنُ َُٖيسَططْٕ زَطُضِيَُٓوَ طىْسَ ُْس زَٔب إْ يُ ثاأل َُُٓزا زَوَيَُ طاوَناًْ ظْا
َتُ  ٖاْساٌْ طًاٌْ بُضَْطاضٍْ ياخًبىوٕ زشٍ سهىَُت.  ًَب  َُُٓف ز

بؤيُ ُٓطُض ثًَؿرت ظاْطا نُغًَو غٓىوضٍ وآلطناٌْ بُظاْسووَ, بُبٌَ ثُغاثؤضت يإ ناضتًَهٌ 
ؤ َاوٍَ ضُْس َاْطًَو غطيَتُ ضيَطُثًَساٌْ ثٌَ ُْبًَت, زَبٌَ بُ ضُى تُقٍُ يٌَ بهطٍَ, يإ ب

ظيٓساُْوَ, ُٓطُض ظاْطا نُغًَو تاواْباض بىو بُ ياخٌ بىوٕ زَبٌَ َُٖىو غاَإْ نُغُ 
ْعيهُناٌْ يُو طىْسَ زَغتًإ بُ غُضزابطريٍَ, تاضِازَيُى وَنى تاواٌْ طُوضَ بطُضِيَٓسضيَتُوَ 

 بؤ نُغُ ْعيهُناٌْ.
سَغيت ِٓ َُٖىو ُٓو زَغُآلتُ يُ ٓب َ, ....بُآلّ واقًعٌ واٌي َاضزئ دًاواظَ, َٔ ْاًب  وايًسا ٌب

ُٓو ثًَىيػيت بُ تُخىيًٌ زَغُآلتٌ يُو دؤضَيُ ُٖتا ٓاغايـْ ٓؤقطَيٌ يُ وآلت بجاضيَعٍَ, ُٓطُض 
َ يُ  ُْٖسٍَ واٍ ببًٓٔ ثًَساٌْ ُٓو َُٖىو زَغُآلتُ بُ واٌي َُغُيُيُنٌ ُْنطزَيُ, يُو ناتُزا زٌَب
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زَغُآلت بسَيُٓ ثؿهُٓضٍ طؿيت, بؤ ظنىُْ ُٓطُض واٌي َاضزئ بُثٌَ َازٍَ واليُتُناٌْ ضؤشُٖآلت 
إ بطياضٍ زَغت بُغُضنطزٌْ نُغًَهًسا, َاؿن 18 ٍ ياغاٍ تايبُت بُ ثؤيًؼْ ُٓجناَساٌْ ُٓضنُناًْ

َُْ وايٌ َاضزئ, نُ بتىاٌَْ ناضٍ خؤٍ  ُْسٍَ زَغُآلت بس زاواناضٍ طؿتًُ يُ َاضزئْ وَظيطٍ زازَ ٖ
شن ُٓجناّ  ُْسٍَ ياغا بىَغتًيَنَ, نُ َاؿن َُزٌَْ زَيساتُ طرياو, بُوَ زَتىْا بساتْ ناضنطزٕ بُ ٖ

 ٓؤقطَيٌْ ٓاغايـ بجاضيَعئ.
ُٓطُض َُٓطِؤ ضيَطَُاْسا بُ بآلونطزُْوٍَ باْطُواظٍ ُْتُوايُتٌ بُياٌْ يًَطَو يُوٍَ 

ضيُ زازوَضيٍُ َُٓطؤِ يُ وآلت زَضؾُطناْسا بُ باْطُواظٍ غُضبُخؤيٌ.... يُو باوَضَِزاّ ُٓو ضيَها
ثؿيت ثًَسَبُغرتٍَ ظاَين يًَهُٓتطاظاٌْ زَوَيُتُ, بُآلّ ُٓطُض ٖاوضِيَهامن يُ ُْوٍَ واليُتُناٌْ 
ضؤشُٖآلت ثاضيَعَضٍ َاؿن طؿيت بىوٕ, زَبُٓ يُنُّ ًْؿتًُاٌْْ ُٓو طىظضاضؾتُ زَضزَبطِٕ نُ 

ابُّ ًٓساضيُناٌْ ْاوضُنُ بًاُْوٍَ ًْؿتًُإ يُ غُضووٍ َُٖىو ؾتًَهُوَيُ. ُٓو طىَاُْ ْ
ثُضَبسَٕ بُ ناضطًَطِيُنٌ زوانُوتىو يُ وآلت, بُآلّ ُٖضضؤًَْهٌ ؾطؤظُ بهُئ دؤضيَو يُ 
َىساؾًعناضٍ ُٖيُ يُ دًَبُدٌَ نطزٌْ ُْٖسٍَ ياغا, بُآلّ ُْٖسيَهٌ زيهُ يُ بُضثطغإ يإ 

ىاضزٕ يإ زووضنُوتُٓوَيُى ُٓواٍُْ يُ زَظطاٍ زازوَضٍ ناضزَنُٕ واٍ زَبًٓٔ َُٖىو خؤب
الزاُْ يُ ياغا, يُو ناتٍُ بُضثطغًَو زازًٌََْ وَنى قاعنكاّ يإ وايٌ غىوضَ يُ غُض 

 دًبُدًَهطزٌْ َُٖإ ضيَىؾىئَ نُ ثًَؿرت زشٍ طرياوَتُبُض.
ُٓطُض ُٓو بطِطاٍُْ غُضَوََإ بُ ًَٖٓس وَضططت, يُ ضاغتًسا ًَُُٓ يُطُأل طُيًَهٌ ُْؾاّْ 

ْ غُضنُف َاََُيُ زَنُئ, بُدؤضٍَ يُ ضشيٌَُ زازوَضٍ تًَٓاطات, َٔ بُ الٍ ُٓوَزاّ زوانُوتىو
ْاوضٍُ ثؿهُٓضٍ طؿيت ثًَىيػيت بُ ضشيًََُهٌ زازوَضٍ تايبُتٌ ُٖيُ, سُظزَنُّ ضيَطَوٍ ضشيٌَُ 
 زازوَضٍ نىضت بهَُُوَ بُوٍَ ثًَىيػتُ َُٖىو ُٓو ياغاُْ َُٖيبىَؾًًَُٓٓوَ نُ ثُيىَغتُ بُ َاؿن
ْ غعاْ ضشيٌَُ زازوَضٍ, يُ ثًَٓاو بُ خًَطايٌ ضاضَغُضنطزٌْ بابُتُ ياغايًُنإ, نُ ْاوضٍُ  َُزٌَْ
طٍَ بؤ ضاضَغُضٍ َُٖىو نًَؿُ  زووضَ زَغسن بُطىيَطٍَ تىاْا بؤ ُٖض يُنُيُنٌ ناضطًَطٍِ قاظيُى زْا

ضبُنط يُطُأل ياغايًُنإ, ثًَؿًٓاظٍ زوو زازطاٍ ُٖضيٌَُ زَنُّ بؤ ُٖضيُى يُ بُزيًؼْ زيا
 َُٖيىَؾاْسُْوٍَ َُٖىو ُْٖطاوَناٌْ ثُيىَغت بُ زازوَضٍ.
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 1938ْيطاْي  26ضًَيُاْي،  –ئةفطةزي ثةيوةْدي فسؤنةوإ 
 ضةزنسدةي ٖؤبة، َٖيصي ئامساْي، باغوزي ضًييد

 شوبيإ –َٖيصي ئامساْي  –بةِزَيوةبةزايةتي ٖةواَيطسي ضةزباشي 
 

 بةِزَيصم

ضووْتإ نطزؤتُوَ, نُ ثًَىيػتُ ضاوزيَطٍ  1938-4-1بُضواضٍ   RJS/ 8/8يُ ْاَُنٍُ 
بعوتُٓوٍَ نىضزٍ بهطٍَ,يُوَتٍُ يُ غًًَُاٌْ طُضِاوَُتُوَ بُتًُْا ُٓو بآلونطاوَّ بًًٓىَ نُ 

ضزووَ, َُُٓ بؤ ْاضزٍ, ٖاوثًَض ْىغدٍُ ُٓغًًَِ يُطُأل ْا 29تُضدَُُنُيِ بُ ْىغطاوٍ شَاضَ 
ٍ َاْطٌ ًْػإ طىيَِ يُ نىضزاٌْ 15بؤ  12يُناتًَهسا يُ طُؾتُنُّ بؤ َُٖيُظُ يُ َاوٍَ 

ُٓوٍَ بىوَ, نُ َُٖإ ُٓو بؤضىوُْيإ ُٖيُ, نُ يُو بآلونطاوَيُزا ٖاتىوَ, َىسَُُز غُعًس 
 َ. قاعنكاٌَ َُٖيُظُ ًْطُضاٌْ نىضزٍ يُ ضيَههُوتٓٓاٍَُ غُعس ٓاباز بؤ ضووٕ نطزَُو

يًَطَزا بُ ثًَىيػيت زَبًِٓ باغٌ دىالُْوَناٌْ )ؾًَذ دُالٍ(تإ بؤ بهُّ يُ  -2
( 64, 61, 56, 49, 47, 39َاوٍَ زوو َاْطٌ ضابطزوو, نُ ثًَؿرت يُ ضاثؤضتٌ شَاضَ )

باغِ نطزووَ, نُ ؾًَذ دُالٍ بُّ زوايًُ زَغت يُ وضزْ زضؾيت ؾاضٍ غًًَُاٌْ وَضزَزات, 
طىَيباخٌ, زاواناضٍ زَخايُتٌ غُيس عُتا, طُضِاُْوٍَ ؾًَذ  َُغُيٍُ ثُْآًَٖسَناٌْ

َُػنىز,.. ٖتس, ٖاونات ؾًَذ يُتًـ بطاٍ ؾًَذ دُالٍ غُضزاٌْ نطزّ, غُضجنٌ زايُ َُغُيٍُ 
ُْخىيَٓسٌْ ظَاٌْ نىضزٍ يُ قىتاغاُْنإْ ُٖضوَنى خىيَٓسناضاٌْ عُضَبٌ ًَٓطاقٌ ظَضوضَتٌ 

ّ يًَهطز ُٓو َُغُيٍُ يُطُأل ًَذُض ُٓزَؤْؼ باؽ بهات. ْاضزٌْ خىيَٓسناض بؤ زَضَوَ, زاوا
وازياضَ يُّ ضؤشاُْزا باضوزؤخٌ غُيسَنإ يُ غًًَُاٌْ باف ًُْ. ؾًَذ دُالٍ ٓاطازاضٍ 

زيٓاضٍ يُ تىتين َُٓػاأل ظَضَضنطزووَ, غُضَضِاٍ ُٓوَ ثًُو ثايٍُ خؤٍ  200نطزَُوَ, نُ 
َ, يُ بُض ُٓو ٖؤياُْ بُ ضُْسئ ٓاضِاغتُ تىاْاٍ وَنى ُْٓساٌَ ثُضيَُاٌْ ًَٓطاقٌ يُ زَغت زاو

 خؤٍ خػتؤتُ طُضِ.
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بُ ًَْٗين نؤبىوُْوَ بىوَ يُ ًَْىإ ؾًَذ دُالٍْ بطازَضَناٌْ, بُآلّ زَيًٓاًِْ  -3
يُوٍَ زواٍ نؤتايٌ ٖاتين نؤبىوُْوَنُ نؤََُيُيُنٌ خاوَٕ ٓاَاجنٌ زياضيهطاويإ ثًَهًَٗٓابٌَ 

ًِْ ضٌ يُو نؤبىوُْواُْزا باؽ نطاوَ, بُآلّ طىَاٌْ تًَسا ًُْ, نُ يا ْا؟ يُطُأل ُٓوَزا زَيًٓا 
ؾيت ًَْٗين تاوتىٍَ نطاوَ, يُنًَو يُو ٓاَاجناٍُْ يُ ثؿت دىالُْوَ ظؤضَناٌْ ؾًَذ دُاليُ 
َػؤطُضنطزٌْ طُضِاُْوٍَ ؾًَذ َُػنىزَ, يُو باوَضَِزاّ ؾًَذ دُالٍ زَيُوٍَ ؾًَذ َُػنىز 

 وَنٍُ ثؿيت ثٌَ ببُغيتَ. بطؤضٍَِ بؤ ًُٖايُى بعوتُٓ

ؾًَذ دُالٍ بُّ زَغتًَىَضزاٍُْ يُ وضزْ زضؾيت ناضوباضٍ غًًَُاٌْ زَيُوٍَ ُٓوَ  -4
بُ طىيٌَ نىضززا بسات, نُ ُٓو يًَطَ غُضنطزٍَ بعوتُٓوٍَ نىضزيُ, زَتىاٌَْ ظؤض ؾتًإ 

, بؤ ُٓوٍَ ثًَؿهُف بهات, يُو باوَضَِزاّ بؤ ُٓو َُبُغتُ بىوَ غٌَ ُٖوَيٌ ْىؾػتدىاضزوويسا
ثؤيًؼ بُ ؾُو بًبًْٓٔ بُ زياضٍ غات ثؤيًؼ ضاوزيَطٍ زَنُٕ, يًَطَوَ بُ نىضز بًٌََ 
ضاالنًُناٌْ دًَطٍُ ضَظاَُْسٍ ًٓٓطًًعَناُْو ُٓطُضٍ ُٓوَف ُٖيُ نُ ويػتبًَيت بُ ؾُو 

 بُؾساضٍ خىاضزُْوٍَ ويػهٌ بهات.

ُْخؿُو  يُ ضُْسئ ضووزاوزا, ؾًَذ دُالٍ بُ بُضزَواٌَ زَيىيػت بُ -5
بؤضىوُْناٌْ قُْاعُمت ثٌَ بها, بؤّ ضووْسَنطزَوَ نُ ًَُُٓ ًَٓطاقُإ وَنى زَوَيُت ثًَهًَٗٓاوَ 
ُٖتا ٖاوناضَإ بٌَ, ًٖض ضؤشيَو ْاَاُْوٍَ ؾجطظٍَ بهُئ, ضيَههُوتٓٓاٍَُ واشؤنطاوٍ ًَْىإ 

–تُ وَضُْزَئ ًَُُٓو سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ثابُْسَإ زَنات زَغت يُ ناضوباضٍ ْاوخؤيٌ ُٓو وآل

ًَُُٓ بُ تًُْا يُ غُض زاواٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زيًَُٓ  -وَنى دىالُْوَناٌْ ؾًَذ دُالٍ
 غُضخُت.

)يُطُأل ُٓوَزا بُؾًَىَيُنٌ طؿيت بَُيطٍُ يُناليًهُضَوَّ يُ بُضزَغتسا ًُْ,  -6
بُآلّ تاضِازَيُنٌ ظؤض يُو باوَضَِزاّ  نؤؾؿُناٌْ ؾًَذ دُالٍ بؤ ؾًُشاٌْ باضوزؤرْ 
زضوغتهطزٌْ ؾؤضِؾًَهٌ غُضتاغُضيُ, يُطُأل ُٓوَزا يُو باوَضَِزاّ يُ باضوزؤخٌ ًَٓػتازا يُبُض 

 ُّٓ ٖؤياٍُْ خىاضَوَ ُٓو ؾؤضِؾُ غُضْاططٍَ: 

 بعوتُٓوَيُنٌ طُوضَْ ؾطاوإ ثًَىيػيت بُ ثؿتطريٍ َازٍ ُٖيُ. -أ -7

, ُٓطُض بُ نىضز بُبٌَ ٖاْساٌْ بُضيتاٌْ بُو ٓاغاًُْْ ؾؤضِؾٌ بُضؾطاوإ ْانُٕ - ت
 ؾًَىَيُنٌ ضََعيـ بٌَ. 

 باضوزؤخُ نُ بُ تُواوٍ يُ شيَط زَغُآلتٌ ثؤيًؼ زايُ. - خ
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َىتُغُضيـ ثًٌَ ومت, نُ ُٓطُض ؾًَذ دُالٍ ُٖض دىالُْوَيُى بهات غٌَ تاواٌْ دًاواظٍ 
بُ بَُيطُوَ يُ زشٍ ٓاَازَ نطزووَ, ضايسَنًَؿًَت بؤ بُضزَّ زازطاٍ غًًَُاٌْْ بُ ٖؤٍ ُٖضيُى 

َاْط ظيٓساٌْ زَنطٍََ, بُو ؾًَىَيُ َىتُغُضيـ يُبُض ضاوٍ خَُيهٌ زووضٍ  4تاواْاُْ بُ  يُو
 زَخاتُوَْ يُ ؾُضٍِ زَيًٓا زَبٌَ. 

بُ ثًٌَ ُٓو ُٖواَيٍُ ثًَِ طُيؿتىوَ, بَُُبُغيت بُزَغتًَٗٓاٌْ َاؾُناٌْ نىضز  -8
نؤََُيُيُ ْايُوٍَ ُٓو "نؤََُيُ"يُنٌ نىضزٍ يُ ثؿت ُٓو بعوتُٓوَيُ, بُ قػٍُ ُٖواَيسَض ُٓو 

ضشيَُُ بطِوخًيَنَ, بَُيهى قُواضَيُنٌ نىضزٍ غُضبُخؤ يإ ًُْضُ غُضبُخؤ يُ ضىاضضًَىٍَ ًَٓطام 
 َػؤطُض زَنُٕ.

َٔ طىَامن يُو ُٖواَيُ ُٖيُ, يُو باوَضَِزاّ ُْٖسٍَ يُ وَظاضَتُناٌْ ثًَؿىو يُ  -9
َاؾُناٌْ نىضز بُزَضؾُت بعأْ بؤ غُض ُٓو باضوزؤخٍُ ؾىضِاتٌ ْاوَضِاغت زَياُْوٍَ َُغُيٍُ 

 طُضِاُْوَ بؤ زَغُآلت, ُٓو قُْاعُتُّ يُ غُض ُٓوَ بًٓات ْاوَ:

يُ زواٍ ُٓوٍَ ؾًَذ دُالٍ غُضزاٌْ بُغساٍ نطزبىو, ضىوبىوَ الٍ ْىضٍ غُعًس,  - أ
زواٍ ُٓوَ ُٖواَيٌ ثًَساّ, نُ ْىوضٍ غُعًس ٓاَازَيٌ زَضبطِيىَ يُ زواٍ طُضِاُْوٍَ بؤ 

و ُٖغت بُ َُظَيىًَُت نطزُْ يُ غُض نىضز الببات, طىايُ يُ وَآلٌَ ْىضٍ زَغُآلت ُٓ
غُعًسزا وتىويُتٌ "بُو ثًًٍَُ خؤٍ طًَطِايُوَ" َٔ ُٖضطًع باوَضِ بُ ًٖض غًاغًُنٌ عُضَبٌ 
ْانُّ, ضىْهُ َُٖىويإ زَياُْوٍَ نىضز يُ ْاوبُضٕ, يُو ناتٍُ ؾًَذ دُالٍ ُٓو طؿتىطؤيٍُ بؤ 

 ضِّ بُ َُٖىوٍ ُْزَنطز.زَطًَطاَُوَ باوَ
يُ زواٍ ُٓو غُضزاُْ بؤ بُغسا ُٖض ناتٌَ ؾًَذ دُالٍ بُ َٔ بطُيؿتايُ ٓاَاشٍَ بُ  - ب

الواظٍ سهىَُتٌ ًَٓػتا زَنطز, بُوٍَ ْاتىاٌْ ُٓضنٌ خؤٍ ضاثُضِييَنَْ ظؤض ْاخاياٌَْ, ْىضٍ 
 ثاؾا ًَُٖؿُ زؤغيت ْعيهٌ بُضيتاًْا بىوَ, ًٓساضيُنٌ ناضاَُيُ.

ىوّ يُ ضابطزوو, زََىيػت بُ ُٖض ْطخًَو بٌَ بطُضِيَُُوَ زَغُآلت, ُٓوٍَ نُ وَظيط ب - ت
يُنُّ داض تطغٌ بُ بُضزَْاّ  َُٖيُٓطريغاٌْ دىالُْوٍَ زش بىوَ يُ بانىض, ُٓوَف بىوَ واٍ 

 نطزووَ سهىَُت ُٓو َُٖىو ًَٖعَ بطىاظيَتُوَ بؤ باؾىض.

بؤ وضوشاْسٌْ نىضز زشٍ ُٓوٍَ زووَّ نُ تطغٌ بُ بُضزَْاّ تانُ ضيَطُيُى بىو  - خ
سهىَُت يُ ضيَطٍُ َُٖيطريغاٌْ دىالُْوٍَ زش بُ سهىَُتُ نُ باضٍ قىضغٌ خػتبىوَ غُض 

 َاؿن ُْتُوايُتًًإ.
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 -5َُغُيٍُ سىغًَٔ بُطْ ُٓغجُنٍُ "يُو ضاثؤضتٍُ يُ غُض غُؾُض بؤ َُٖيُظُ يُ  - ز
يُالّ طُآلَيُ ببىو, يُطُأل باؽ نطاوَ" يُطُأل ُٓو تًَطِوآًٍُْ يُوناتٍُ يُ بُغسا بىوّ  12

طاَيتُداضِيُتٌ نُ ٓاَاشَيُ بُو ططعناًٍُْ ضوومن نطزَوَ يُ غُض تًَىَطالٌْ وَظيطَناٌْ ضابطزوو 
 يُطُأل نىضز.

يُ َُٖىو بؤُْناْسا وَنى ضانٍُ نىضزإ باغٌ َاُْوَيإ زَنُّ يُ ضىاضضًَىٍَ  – 10
َيًَتُوَ, نُ يُ ْاوياْسا باوَ زََيٌَ: "ُْ سىؾرت ًَٓطام, نىضز يُو باوَضَِوَ ُٓو ْىنتُ بُضبآلوَ زَ

 ٓاشََيُو ُْ عُضَب َطؤظُ".   
َطؤظ زَتىاٌْ ُٓوٍَ يُالٍ ضووٕ بٌَ, نُ ضؤٕ ُٖغيت ُْتُوايُتٌ يُ ْاو نىضز  -11

بُضظبؤتُوَ, يُطُأل ثًٍُ زوشَٓايُتًإ بؤ سهىَُتٌ ْاوَْس, ُٖتا غؤظْ ثؿتطريٍ يُ ْاو نىضز 
خؤيإ ناضٍ غُضَضِؤيٌْ ياخًبىوٕ ُٓجناّ زَزَٕ, ُْٖسٍَ يُو نُغاُْوٍَ  ُٖيُ بؤ ُٓواٍُْ يُ

وَنى غاَيشٌ دًًػهُ, نُ يُوناتُ غُيس عُتا تُقٍُ يُ ثؤيًؼ نطز ؾىؾًَطيَهٌ عُضَب قادٌ 
بطيٓساض نطز, َُُٓ يُ ناتًَهسا نىضز ثًٌَ وايُ ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼ ًَُٖاٍ خؤؾُضظنطزٌْ 

ْهُ ظؤضبٍُ ُٓؾػُضاٌْ ثؤيًؼ يًَطَزا عُضَبٔ, ًَٖعَناٌْ سهىَُتٔ بُ غُض ُٓواُْوَ, ضى
ثؤيًؼ بُ زيسٍ ُٓوإ بُ نطيَطرياوٍ سهىَُتٌ عُضَبشن بؤ غُضنىتهطزٌْ نىضز, بُ زَضبطِيين 
ُْٓساظٍَ ًْطُضاٌْ ُٓوإ يُ زاَُضظاْسٌْ ظؤض يُ ناضَُْساٌْ زَضَوٍَ يًىا ُْتُوَخىاظاٌْ 

 ُْ عُضَبًُو ُْ نىضزٍ يُ ضاغتًسا تىضنًُ. نىضز زََئًَ ظَاٌْ ناضطًَطٍِ ًَٓػتا
ثًَسَضًَت بريؤنٍُ نىضزغتاٌْ غُضبُخؤ يُطُأل ثًَؿهُوتين ضؤؾٓبريٍ نىضز ببًَتُ  -12

ُٖغتًَهٌ ضاغتُقًُٓ, َُُٓيؿِ يُ ًَاٌْ قػُنطزٕ يُطُأل قاعنكاٌَ َُٖيُظُزا بؤ ضووٕ بؤوَ, 
ُٖبىو, يُو باوَضَِ زايُ ُٓو ُٖغتُ "بُضاوضز يُطُأل خَُيهٌ ٓاغايٌ بؤ ضىوٌْ ضؤؾٓرياٍُْ 

يُطُأل ثًَؿهُوتْٔ ضؤؾٓبريٍ بآلوزَبًَتُوَ" يُو ناتٍُ يُطُأل قاعنكاٌَ ْاوبطاو قػُّ زَنطز يُ 
غاَيٌ ٓايٓسَ ًٓتاَيًا بُضَو ضؤشٓاوا ؾطاوإ  20غُض طؤضِاْهاضيُ زَويًُنات زَيىت: يُ َاوٍَ 

وَنى ضؤٕ سهىَُتٌ بُضيتاًْا ثؿتطريٍ  زَبٌَْ ثؿتطريٍ بريؤنٍُ زَوَيُتٌ نىضزٍ زَنات,
زاَُظضاْسٌْ سهىَُتٌ غُضبُخؤيٌ بؤ عُضَب نطز, نُ ثًَهٗاتبىوٕ يُ ٖؤظَ غُضَتايًُنإ, 
ُٖض يُو باضَيُوَ بًػتِ, نُ نىضز زََيشن ُْوتٌ نُضنىى ٌٖ نىضزَ, نىضز بًَسَْط ْابٌَ يُ 

 ٓاغت ُٓواٌْ زيهُ غىوز يُ وآلتُنٍُ وَضبططٕ.
ىضز يُ ْاو ْاوَْسَناٌْ ضاطُياْسٌْ ثؿتطري بؤ نىضز ُٓغتَُُ ًُْ يًَطَو بُ الٍ ن -13

يُوٍَ َُيًساض ُْبٌَ بؤيإ. زواٍ ُٓوٍَ بُ ضاوٍ خؤّ بًًِٓ بُ بُضواوضز يُطُأل نىضزٍ غازَ 
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غًاغًًُناٌْ عُضَب ؾطتْ ؾًَاَلوئ, نُ ٓاَازَٕ ٖاوناضيِ يُطَُيسا بهُٕ, بؤيُ ْاَُوٍَ 
 بُ باغهطزٌْ ضووزاوَنإ بُو ؾًَىٍَ بًًِٓ يٌَ بطُضِيَِ. بؤضىوٌْ خؤّ زَضبطِّْ

ٓايا دىالُْوَناٌْ ثؿتطريٍ َاؾُناٌْ نىضز زوايٌ زٍَ, يإ وضزَ وضزَ خاوزَبًَتُوَ؟  -14
 َُُٓ ًَٓػتا َُغُيُيُنٌ دُخت يُغُض نطاو ًُْ, ُٓجناَُنٍُ ثؿت زَبُغيتَ بُ:

 ضيَهدػسن ُٖبىوَ. نُ -ُٓو غاَإْ ًَٖعْ ضيَهدػتٍُٓ زَدنىيًيَنَ -أ
 ُْٓساظٍَ الواظٍ ًٓساضٍَ سهىَُت يُ نىضزغتإ. -ب

 ُٓواُْ ُٓو ظاًْاضياُْ بىوٕ يُ الٍ َٔ ُٖبىوَ يُ غُض بعاظٌ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ.
 

 زَيػؤظ

 ز.ؽ. أ. وَيػٔ
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 بةشي ضوازةو

اوةي غةِزي دووةَي جيٗاْي )  (1945-1939نوزدضتإ يةَ 
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 1941تٓةوةي َايطي نوزدء  بصو
 1941ي تةَوشي 27، 177زاثؤزتي ذَازة  ب، ع، 

 ع. ج. ئةدَؤْظ، زاوَيرناز ية وةشازةتي ْاوخؤي ئَيسام
 

بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت زَتىاْطٍَ بعوتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ بُ غُض زوو بُؾسا ثؤئًَ 
 بهُئ: 

سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ زواٍ ُٓظَىوُْ تاَيُناٌْ ضابطزوو ُْٖسٍَ يُو باوَضَِزإ  - أ
 زَتىاٌَْ ؾتًَو بؤ نىضز بهات.

ُْٖسيَهٌ واقًعبشن ُٖٕ طُيؿتىوُْتُ ُٓو باوَضٍَِ بُضشوَْسيُ غًاغًُ  - ب
ًُٓجطيايًػتًُناٌْ بُضيتاًْا يُطُأل ٓاَاجنُ ُْتُوايُتًُناٌْ نىضز ضيَهٓانُوٍَ, بؤيُ خعَُتٌ 

ُتٌ بُضيتاٌْ ثُيطَِوٍ بُضشوَْسٍ ُْتُوايُتٌ عُضَبٌ زَنات, ضاوَضِوإ ْانطٍَ سهىَ
غًاغُتًَو بهات بؤ ضاظيهطزٌْ نىضز ُٖغيت عُضَب ًْطُضإ بهات, َُُٓ يُ ناتًَهسا نىضز 
زوشَين بُضيتاًْا ًُْ, َُٖىو غًاغًُى ٓاَازَيُ بضًَتُ ثاأل ُٖض بؤضىوًَْو يُ ُٖض 

ات, زَنطٍَ اليًَُْهُوَ بٌَ, زوشَٔ بٌَ يإ ْا, بُو َُضدٍُ َاؿن ُْتُوايُتٌ نىضزٍ ظأَ به
بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ُْوٍَ خًًََُنإ يإ ُٓواٍُْ ُٓقًًَُتٌ خًًََُنًإ ُٖيُ وَنى ؾًَذ َُػنىز 
يُ ثؤيًين يُنُّ زابًَٓشن, نُ تًَهٍَُ بىوَ يُطُأل ُٖغيت ُْتُوَيٌْ َُٖىو زَغُآلتًَهٌ 

وٍ يُطُأل سهىَُت ضَتسَناتُوَ. يُطُأل ُٓوَزا زَغتُبصيَطٍ نىضزٍ ُٖيُ, نُ ثُيىَْسٍ ثتُ
سهىَُتٌ بُضيتاًْازا ُٖيُ, بُآلّ زَغتُبصيَطٍ نىضزٍ بُ ؾًَىٍَ طؿيتْ غُضباظَناًْإ بُ 

 تايبُتٌ زَطُضِيَُٓوَ بؤ ثؤيًين يُنُّ, ُٓواٍُْ ثُيىَْسيإ يُطُأل َُٓيُإ ثٌَ ضانُ.

ٍ َايؼ, اليُْططاٌْ ثؤيًيَن يُنُّ 2يُ ناتٌ َُٖيطريغاٌْ ؾُضَِناٌْ سُباًُْ يُ  -2
ايإ يُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ نطز يُ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ َُٖيطُضِيَتُوَ, ضىْهُ خًاُْتٌ يُ زاو

بَُيًَُٓنٍُ نطزووَ, ناتٌ ُٓوَ بُ غُض ضىوَ ًٍَُُٓ نىضز َتُاُْ بُ ًٓٓطًًع بهُئ َاؾُناٌْ 
ؾاض نىضز بسات, بُثًٌَ غُضضاوٍَ باوَضِثًَهطاو ثًاواٌْ ٖؤظَنإ بُ ٖاوناضٍ يُطُأل ثًاوَاقىآلٌْ 
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خؤيإ بؤ َُٖيطُضِاُْوَ زشٍ سهىَُت ٓاَازَ نطزووَ, نُ ثًَىيػت بىوَ ظؤضبٍُ ثؿسَضيًُنإْ 
داف بُؾساضٍ تًَسا بهُٕ, َُٖإ ُٖغت يُ الٍ ٖؤظَ عُضَبًُناًْـ ُٖيُ, بُآلّ َُٖيطُضِاُْوَ 

 ُْنطزَيُو ْابٌَ, ضىْهُ ناتٌ ظياتطيإ زَوٍَ بؤ طُياْسٌْ ْاَُ بؤ غُضؤى ٖؤظَنإ.
ثًَسَضًَت بُ تايبُت بابُنطاغا ٓاَازَبٌَ يُ ْعيهرتئ ناتٌ طىجناو زَغت بُ  -3

َُٖيطُضِاُْوَ بهات, بُثًٌَ ُْخؿُ يُنُّ داض نؤيُ زاطري بهاتْ زوايٌ غىضزافْ 
ٍ َاْطٌ َايؼ يُ َُضِ َُٖيطُضِاُْوَ زشٍ 20بؤ  15ضَُضَُاألْ غًًَُاٌْ, يُ َاوٍَ ًَْىإ 

ثؿتًىاٌْ يًَهطاو يُاليُٕ بُضيتاًْاوَ زوو بؤضىوٕ  سهىَُتٌ ضَؾًس عايٌ طُيالٌْ
بُزياضنُوتىوٕ, بؤضىوٌْ يُنُّ بُ خًَطايٌ زاواٍ ياخًبىوٌْ نطزووَْ بؤضىوٌْ زووَّ زاواٍ 
نطزووَ ثُيُ ُْنطٍَ يُ َُٖيطُضِاُْوَ, ضىْهُ ثطِوثاطُْسَ وا بآلوَ, نُ ؾطِؤنُناٌْ َُٓيُاًْا 

ٌْ َُٓيُاًْا طُيؿتىوُْتُ غىضيا, يُ ْاوزاضتطئ طُيؿتىوُْتُ َىغألْ نُضنىىْ ًَٖعَنا
 باْطُواظناضاٌْ ُٓو بؤضىوُْ سَُا ٓاغاٍ عُبسوضَِػنإ ٓاغاو عُباغٌ َُػنىز ٓاغايُ.

ٍ َاْطٌ َايؼ يُ ضيَطٍُ نؿطيُوَ طُيؿتُ غًًَُاٌْ, 17يإ  16ؾًَذ َُػنىز يُ  -4
طٍَ يُ َُٖيطُضِاُْوَ, بُآلّ يُطُأل يُطُأل ُٓوَزا ؾًَذ َُػنىز وَنى خؤٍ ثًٌَ ضاى بىوَ ثُيُ به

طُيؿتين ثؿتطريٍ ُٓواٍُْ نطز, نُ ثًًَإ ضاى بىوَ ضاوَضِوإ بها. ُْٖسٍ َُتطغٌ يُالٍ 
ُْٖسٍَ يُ ضنُبُضَناٌْ ؾًَذ َُػنىز ُٖيُ بُوٍَ َُٖيطُضِاُْوَ ثًَطٍُ ؾًَذ َُػنىزْ 

طؤضِاْهاضيُناٌْ زٍ ٓاضَظووَناٌْ بؤ غُضنطزايُتٌ نطزٌْ نىضزغتإ بًَُٖع زَنات. يُ 
ٍ ُٓو َاْطُ بؤ غًًَُاٌْ, 25ٍ َايؼْ َادًس َػتُؾايُ يُ 22طُيؿتين عُيٌ نَُاٍ يُ 

 نُ َادًس واظٍ يُ ثايُنٍُ خؤٍ وَنى َىتُغُضِيؿًُتٌ عَُاضَ ًَٖٓاوَ. 
زََئًَ ُْخؿُ ُٖيُ بؤ طىاغتُٓوٍَ ناضَُْساٌْ نؤيًصٍ غُضباظٍ بؤ غًًَُاٌْ يُطُأل  -5

ُيُغتًين, سىغًَٔ ؾُوظٍ َىتُغُضيؿٌ غًًَُاٌْ نُ دًَطاٍ عُبسوذتًَُسٍ شَاضَيُى يُ ؾ
ططتؤتُوَ زاواٍ يًَهطاوَ بُؾًَو يُ قىتاغاُْناٌْ ُٓيىبًُ يُطُأل طُيؿتًٓإ ٓاَازَ بهات بؤ 
زاَيسَزاٌْ ُٓواُْ, بُآلّ ثًاوَاقىآلٌْ ؾاض ُٓوَيإ ضَتهطزَوَْ بُ عُيٌ نَُاٍْ َادًس 

 ُْنطزٌْ خَُيهٌ غًًَُاٌْ يُ غُض ُٓو زاواناضيٍُ سهىَُت َػتُؾايإ وتىَ: قبىأل
ضازَطُئُْ, َىتُغُضيـ ُْى ُٖض ٓاَازَيٌ ًْؿاْسا يُ بُضاْبُض بؤبؤضىوٌْ خَُيهٌ غًًَُاٌْ, 
بَُيهى ٓاَازَيٌ ُٖبىو زَغت يُ ناضبهًَؿًَتُوَ بؤ ُٓوٍَ َادًس َػتُؾا دًٌَ بططيتُوَ, 

ُٓو ضَتهطزُْوَيُ يإ بُ ٖؤٍ ثًَؿهُوتين خًَطاٍ بُآلّ َادًس قبىَيٌ ُْنطز, يُ غُض 
 ضووزاوَناُْوَ ًَُُٓ زواٍ ُٓوَ ًٖض ؾتًَُإ يُ غُض ُْبًػت.
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ؾًَذ َُػنىز وَنى ضنُبُضيَهٌ ًٓساضٍَ سهىَُت َايُوَ, وَؾسيَو ثًَهٗاتبىو يُ  -6
عًعَت بُطٌ دافْ َريظا تؤؾًل قُظاظْ عُيٌ نَُاٍ بؤ ضاوثًَهُوتين ضىوُْ غًتُى, 

ؾسَنٍُ سهىَُت زاوايإ يًَهطز ًٖض ناضيَو ُْنات ظيإ بُ ٓاغايؿٌ طؿيت ْاوضُنُ وَ
 50بطُيٌَُْ, ثًَؿًٓاظيإ بؤ نطز يُ يُنًَو يُ طىْسَناٌْ خؤٍ ًْؿتُدٌَ بيبَْ َاْطاُْ 

يريٍَ بؤ زياضٍ بهطٍَ ُٖتا نطيٌَ ثاغُواُْ ؾُخػًُناٌْ ثٌَ بسات, بُآلّ ُٓوٍَ قبىَيٌ ُْبىو, 
ضيَعَضٍ َاؾُناٌْ نىضز زازَْاو بُضزَواّ بىو يُ ُٖضَِؾُ بُ زاطرينطزٌْ غًًَُاٌْ خؤٍ وَنى ثا

ُٖتا ُٓطُض يُ زواٍ نُوتين سهىَُتٌ ضَؾًس عايٌ طُيالًْـ بٌَ, ثًَىيػتُإ بُوَ ًُْ باغٌ 
ٍ 104ْ 80ُٓو ضووزاواُْتإ بؤ بطًَطَُِوَ, ضىْهُ ثًَؿرت يُ ُٖضزوو بطوغهٍُ ب,ٓايؼ, 

 َاْطٌ سىظَيطإ ٓاَاشََإ ثًَساوَ.  25ٍْ 16ْىغطاوٍ 
يُ َُٖإ ناتسا شَاضَيُنٌ ظؤض يُ ًَٖعَناٌْ ًَٓطاقٌ يُ بُغساو زَوضووبُضٍ  -7

نؤبىوُْتُوَ زَضؾُت بُ ُٓؾػُضَ نىضزَنإ زضاوَ بؤ ططيَساٌْ ضُْس نؤبىوُْوَيُى, ظؤضبُيإ يُ 
ْانؤنًُى ظيإ بُ  ضُْسئ بؤُْزا ًْطُضاٌْ خؤيإ بُزياضخػتىوَ يُ ضىوُْ ْاو ُٖض

بُضشوَْسيُناٌْ نىضز بطُيٌَُْ يُو ناتٍُ ْاضاض زَبٔ بُغسا بُدٌَ بًًََْٗٔ بُضَو ْاوضُناٌْ 
بانىض بهؿًَُٓوَ. واتُ نىضزغتإ بهُُْ زوا غُْطُضٍ بُضططٍ, ُٓؾػُضَ نىضزَنإ قبىَيًإ 

ٍُ يُو دؤضَ ُْبىوَ بُؾساضٍ يُ ُْخؿُيُنٌ يُو دؤضَ بهُْٕ ضيَههُوتٔ بُضَُٖيػيت ُْخؿ
بهُٕ, ُْياْسَويػت يُ نىضزغتإ ثاؾُنؿُ بهُْٕ ُْخؿٍُ سهىَُت دًَبُدٌَ بهُٕ, يُ 
ضاغتًسا ُٓؾػُضَ نىضزَنإ ُْخؿُيُنٌ تايبُتًإ زاْا بؤ ُٓو ُٓطُضٍَ سهىَُتٌ ضَؾًس 
عايٌ بطِياضٍ ثاؾُنؿُ بسات بؤ بانىض, ُٖضوَٖا يُوَزا ُْخؿٍُ غُالسُزئ غُباؽ دًَبُدٌَ 

"نُ   6ْ 4يُ غُض بُٓضَِتٌ ثاؾُنؿٍُ قؤْاغبُْسٍ, نؿاُْوٍَ ُٖضزوو يًىاٍ ْانُٕ 
ظؤضيٍُٓ نىضزٕ" بُ خًَطايٌ يُ ُٓبىغطيَبُوَ بؤ نُضنىى. ضاوَضِوإ نطاوَ, ُٓو يًىاياٍُْ يُ 
َُْػىضيٍُ دُبٍُْ يُ نُضنىى خؤيإ قايِ نطزووَ بضُٓ ثاَيًإ بؤ بُضَُٖيػيت يُ طُيؿتين 

ٍ سهىَُت يُ نىضزغتإ, يُو ناتٍُ ٓاشاوَ زضوغت زَبٌَْ بُ ْآاغايٌ ًَٖعَناٌْ اليُْطط
ثاؾُنؿُ زَنُٕ, ُٓؾػُضاٌْ نىضز ضيَهسَنُوٕ بُضَو نُضنىىْ غًًَُاٌْ بطِؤْٕ يُوٍَ 
خؤضِيَهبدُُْوَْ ضيَهبهُوٕ يُ غُض ُْخؿُيُنٌ تاظَ بُثًٌَ ُٓوٍَ طؤضِاْهاضيُنإ بًدىاظٍَ. 

نىضز َهىضِٕ يُ غُض قُزَغُنطزٌْ خؤضيَهدػتُٓوٍَ ثامشاوٍَ يُ ُٖضزوو ساَيُتسا ُٓؾػُضاٌْ 
ضيعَناٌْ ضشيٌَُ ضَؾًس عايٌ طُيالٌْ يُ نىضزغتإ, يُطُأل ُٓوَزا زَيًٓاًِْ يُ َُبُغيت 
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ضاغتُقًٍُٓ ُٓؾػُضاٌْ نىضزْ دؤالُْوَيإْ بُ طىَامن يُو يُنُ غُضباظياٍُْ ظؤضبُيإ نىضزٕ 
 يُطُأل سهىَُتٌ بُضيتاًْسا بٔ.

ُْٖسٍَ يُ غًاغًُ بُضَُٖيػتهاضَناٌْ ًَٓطام وَنى َػتُؾا عىؾنُضٍ يُ بُغسا  -1
زَياْعاٌْ ضٌ يُ زَوضووبُضياْس ضووزَزا, زاوايإ يُ ُْٖسٍَ يُ ُٓؾػُضاٌْ ًَٓطاقٌ نطز زشٍ 
ضَؾًس عايٌ يُ بُغسا ثًَؿطَِوٍ بهُٕ, بُآلّ ُْٖسٍَ يُ غُضنطزَ ًَٓطاقًُنإ بُ تايبُت نىضز 

ًَإ ظاًْىوَ بضُٓ ْاو ًَُالًٌَْ ًَْىإ باَيُ دًاواظَناٌْ غىثاٍ ًَٓطاقٌ عُضَبٌ, بُ بٌَ ٓانا
بُؾساضٍ نىضز يُو ؾُضِاُْ وَنى بُؾساضيُ يُ ْاونؤنٌ ًَْىإ شْٕ ًََطز, يُ زاٖاتىو ْاطُُْ 

 ُٓوٍَ ُٖضزوال ضاظٍ بهُٕ, بؤيُ بُؾساضٍ يُو ياضيُيإ ثٌَ باف ُْبىوَ. 
زا ٖاتىوَ, ثًَىيػتُ ٓاؾٓابشن بُ  7خؿُيٍُ يُ بطِطٍُ بؤ ثًَطُيؿتين ُٓو ُْ -2

طؤضِاْهاضيُناٌْ نىضزغتإ, بُ تايبُت زواٍ ُٓوٍَ زَيًٓابىوئ, نُ ؾًَذ َُػنىز داضيَهٌ 
زيهُ ؾُضِ زَناتُوَْ ُٖضَِؾُ يُ ٓاغايؿٌ ْاوضُنُ زَنات, بؤيُ طُيؿتين َادًس َػتُؾا يُ 

يُ ططْطرتئ ٓاَاجنٌ غُضزاٌْ َادًس َػتُؾا بؤ  ٍ َايؼ يُ ضىاضضًَىٍَ ُٓو ُٖوَيُزابىوَ,9
ْاوضُنُ بُناضًَٖٓاٌْ ثًَطٍُ خؤيُتٌ بؤ ضيَططٍ يُ ؾؤضِؾٌ ضاوَضَِواْهطاو, ُٖآلتين يُ ْاناوٍ 
ضَؾًس عايٌ طُيالٌْ بؤ ًَٓطإ يُ ْاو ضيَطَِوٍ ُٓطُضَناْسا ُْبىوَ, ُٓو نات ُٓضنًَو 

 باؽ نطإ. ْآًًَََتُوَ بؤ ُٓو ُٓؾُغُضاٍُْ يُ غُضَوَ
يُطُأل ُٓوَزا ُْخؿٍُ نىضز دًَبُدٌَ ُْنطا, بُآلّ زَنطٍَ بًًََشن نؤبىوُْوٍَ ُٓؾػُضَ  -3

نىضزَنإ يُ ناتٌ قُيطاُْنُ ٖاضيهاضٍْ يُنًَيت يُ الزضوغت نطزووٕ, ظؤضبٍُ ُٓؾػُضاٌْ 
ضٍ نىضز يُ بُٓضَِتُوَ يُ ثؤيًَين ب زازَْطئَْ زضِنٌَ َُتطغٌ ُٖيُ يُ يُنًُتٌْ ٖاونا

ُٓؾػُضَ نىضزَنإ يُ غُض ٓايٓسٍَ ًَٓطام, ُٓطُض سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ُْٖسٍَ ُْٖطاوٍ ططتُبُض 
بؤ بُضَو ثريضىوٌْ ظوَيِ يُ غُض نىضز ُٓوَ ضاوَضِوإ نطاوَ ُْٖسٍَ زَْطٌ زانؤنًهاض يُ غُض 

 َاؾُناٌْ نىضز ببًػتشن.
27/7/1941 

 ؽ. ز. ُٓزَؤْؼ
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FO. 624/63 

 
 جةالٍ حةفيدشادة ْاَةيةى ية: غَيخ

بؤ: فةخاَةتي باَيوَيصي حهوَةتي بةزيتاْياي طةوزة "خوا غهؤي 
 بةزدةواّ بهات"

ؾاضاوَ ًُْو َُٖىو زَظأْ, ًَُٖؿُ ًَُُٓ خؤَإ بُ ٖاوثُعناٌْ زَيػؤظْ ٖاوضِيٌَ ًَٓىَ  
, زَظاْشن, يُ ناتٌَ ضَؾًس عايٌ َْٔ ؾًَذ يُتًؿٌ بطاّ نَُتُضخُّ ُْبىوئ يُ خعَُتٌ ًَٓىَ

طُضِاُْوٍَ ؾًَذ َُػنىز بؤ نىضزغتإ يُو َاوَيُزا خعَُتًَهٌ طُوضَيُ بؤ ًَٓىَ, ضىْهُ 
ضَؾًس عايٌ ُْخؿٍُ ُٖبىو بطىاظيَتُوَ بؤ بانىضْ بُضزَواّ بٌَ يُ بُضَُٖيػيت 
سهىَُتُنُتإ, بُآلّ طُضِاُْوٍَ ؾًَذ َُػنىز ُٓو ُْخؿًٍُ تًَهسا. ًَُُٓ يُالٍ خؤَاُْوَ 

ٌْ غُضنُوتين ًَٓىَ بىوئ, غىثاؽ بؤ خىا غُضٍ خػسن بُ غُض ًَُٖؿُ ضاوَضِوا
زوشَُٓناْتإ, زاواَإ يُ خىاٍ طُوضَيُ ًَُٖؿُ ثؿتطرييتإ بهات بؤ غُضنُوتٔ, بُ 
ثًَضُواُْوَ ضاوَضِواٌْ ُٓو غُضنُوتُٓ ُْبىوئ, بُآلّ يُ بُضُٓجناٌَ ُٓو غُضنُوتُٓ تىوؾٌ 

َإْ ثاضاغتين ًْاظثانٌ ًَٓىَ بُ ًَُُٓو ُٓوٍَ يُ طريوططؾت ٖاتشن, بؤ زووضنُوتُٓوَ يُ طى
ًَٓىََإ قبىأل نطز يُ غُيطٍ ًَٓىََإ قبىأل ُْنطزووَ, قبىَيُإ بىوَ ؾًَذ يُتًـ غُضزاٌْ 
بُغسا بهاتْ يُوٍَ ضنًًََٓتُوَ, ؾًَذ َُػنىز يُطُأل شَاضَيُنٌ نٌَُ اليُْططاٌْ يُ زاضيهُيٌ 

تىامن بُ ضَظاَُْسٍ بُضثطغاٌْ ًَٓطَ ُْبٌَ يُ َاأل زَضضِ, بٌَْ َٔ يُ غًًَُاٌْ زابًٓؿِ, نُ ُْ
ُٖتا ثازاؾيت ًَٓىَ بُضاْبُض ُٓو خعَُتٍُ ثًَؿهُؾٌ ًَٓىَّ نطز بُو ؾًَىَف بٌَ, غىيَٓس بُ 
ثريؤظيُنامنْ بُ ؾُضَؾِ بُ ٖاوثُعناٌْ زَيػؤظٍ ًَٓىَ زًَََُُٓوَ, بُوثُضٍِ زَيػؤظيُوَ ؾُضَاٌْ 

ازطُضٍْ بُظَيًُ ظؤضٍَ ثًٌَ ْاغطاوٕ بُضاْبُض بًَسَغُآلتاٌْ وَنى ًَٓىَّ وَضططتىوَ, بُو ز
ًَُُٓ, زاوتإ يًَسَنُّ يُو ْاخؤؾًُ ضظطاضَإ بهُْٕ بُ طُضِاُْوٍَ ناَُضاٌْ بؤ ْاوَإ ضيَعَإ 
يٌَ بًَْٓٔ ضيَطُبسَٕ بُ طُضِاُْوٍَ ؾًَذ يُتًـ بؤ غًًَُاٌْ. بًَذطُ يُ خىاْ ًَٓىَ نُغٌ زيهُ 

ُضاٌْْ نُضاَُطنإ بؤ بطُضِيًََٓتُوَ, ُٖضوَٖا طىَامن ًُْ يُ زازطُضيتإْ ويصزاْتإ ْاتىاٌَْ ناَ
ضاظٍ ْابٌَ ٓاُْٖط بطًَطِٕ بُ بؤٍُْ غُضنُوتٓتإ بُ غُض زوشَُٓناْتإْ يُ َُٖإ ناتسا 
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ْاسُظَناٌْ ًَٓىَ يُ اليُْططاٌْ ْاظيُنإ قػٍُ خطاخ بُضاْبُضَإ بهُْٕ بًًََٔ ُٓوَ ثازاؾيت 
 ايُتًتاُْ بؤ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ.زؤغت

َٔ بُ زضيَصٍ باغٌ ساَيٌ خؤَإ بؤ بُضِيَع ٖايؿىضز غهطتًَطتإ نطز, ُٖتا بًطُيًَُْتُ 
ؾُخاَُتتإ, زاواٍ يىتؿٌ ًَٓىَّْ يىتؿتإ بطُضِيَُٓٓوَ بؤَإ ُٖتا ضاوَإ طُف بًَتُوَ, خىا ضاظٍ 

ُ ناتٌ غُضنُوتين ًَٓىَ بُ تًُْا يُ بُض يُ ناتٌ قُيطإْ ْاخؤؾٌ, ي -زَيػؤظتإ–ْابٌَ ًٍَُُٓ 
ُٓوٍَ زوشَُٓناظنإْ خطاثُناضإ يُ الٍ ًَٓىَ قػٍُ ْاضَِوايإ يُ غُض نطزووئ, يُوباوَضَِزاّ 

 ويصزاٌْ ظيٓسووٍ ًَٓىَ ضيَطُْازات ًْطُضاًٍُْ ًَُُْٓ زَيدؤؾٌ زوشَٓإ بُضزَواّ بٌَ. 
 

12/8/1941 

 زَيػؤظٍ ضاغتُقًٍُٓ ًَٓىَ

 يٌ سُؾًسظازَؾًَذ دُال
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 ْاَةيةى ية: بابةنسئاغاي ثػدةزيةوة
 20/8/1941ثػدةز 

 

 بةِزَيص:  كةنًاى كؤزنةواهيظ

زواٍ خؤظطُخىاظيِ بُ خًَطْ غُضنُوتٔ بؤ سهىَُتٌ بُضيتاًْاٍ طُوضَ, زََُوٍَ دُخت 
بهَُُوَ غُض ُٓوٍَ, نُ يُوَتٍُ نىضزغتإ ضؤتُ شيَط غًَبُضٍ سهىَُتٌ طُوضٍَ ًَٓىَ 

و يُ َُٖىو بؤُْناْسا َُٖىو ُٖوَيٌ خؤّ زاوَ بؤ خعَُتٌ سهىَُتٌ طُوضَتإْ ًَُٖؿُ
سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ, ُٓطُض ضِيَعتإ يًَٓاّ يُ بُزوازاضىوٕ يُ غُض ضؤَيٌ َٔ يُ ضووزاوَناٌْ 
َُٓػاأل, بؤ ؾُخاَُتتإ زَضزَنُوٍَ ضؤْٕ تاضُْس وَغتاوئ زشٍ غُضثًَضًهاضاٌْ ًَٓىَْ بُ 

 ًؿتطرييِ يُ ًَٓىَ شيامن خػتؤتُ َُتطغًُوَ.ٖؤٍ َُٖيىيَػيت ث
زواٍ ُٓوَ غُضغاّْ ؾُيسا بىوّ بُ زازطُضٍْ ُٓو ناضاٍُْ َُٖيػىضِاواٌْ ناضوباضَنإ يُ 

يُ ثًَٓاو بُضشَوَْسٍْ  –سهىَُتٌ ؾُخاَُتتإ ُٓجناّ زَزضا يُ ًَٓطام ويصزاٌْ ظيٓسووّ ضيَطٍُ 
ثؿتًىاٌْ ًَٓىَ بطؤضِّ, ُٖضوَنى َُٖيىيَػيت  َُٖيىيَػتِ يإ نطزاضَنامن يُ -غىوزٍ تايبُتٌ

دًَطريّ يُالٍ ًَٓىَ ؾاضاوَ ًُْ, ضاغتطؤيٌ سهىَُتٌ ؾُخاَُتتإ ظاَين ثاضاغتين شياٌْ 
خؤّْ شيإْ بُضشَوَْسٍ ٖؤظَنُّ يُضابطزوو نُوتؤتُ بُض َُتطغٌ ظؤضَوَ, بؤيُف 

َُػنىز بُضاْبُض سهىَُتٌ بُؾساضيهطزٌْ سادٌ عُباؽ ٓاغا يُ بعوتُٓوٍَ ُّٓ زوايًٍُ ؾًَذ 
ًَٓطاقٌ بىوَ, نُ ناضٍ زَنطز زشٍ بُضشوَْسيُناْتإ, بعوتُٓوٍَ ُّٓ زوايًٍُ ؾًَذ َُػنىز 
زَضًَتُ خعَُتٌ بُضشَوَْسيُناٌْْ بُ ٓاضاغتٍُ زشايُتٌ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بىوَ, نُ زشٍ 

ُضِاُْوٍَ سهىَُتٌ ًَٓىَ ناضٍ نطزووَ, بُآلّ زواٍ طُضِاُْوٍَ باضزؤخُنُ بؤ ٓاغايٌ خؤٍ, ط
بُضيتاًْا بؤ بُغسا غُضؤى ٖؤظَنإ ًٖض ثؿتطرييُنٌ ؾًَذ َُػنىزيإ ُْنطزووَ, يُ ضاغتًسا 
بُ بُضزَواٌَ ٓاَؤشطاضٍ ؾًَذ َُػنىزَإ نطزووَ ًَُٖينْ ٓاغايـ بجاضيَعٍَْ طىيَطِايَُيٌ 

, نُ ُٓطُض سهىَُت بٌَ, ْاٍَُ ضَمسًِ بؤ َىتُغُضيؿٌ غًًَُاٌْ ْىغًىَْ ضوومن نطزؤتُوَ
ؾًَذ َُػنىز طىيَطِايَُيٌ ؾُضَاُْناٌْ سهىَُت ُْبىو, ُٓوَ َُٖىو بطاو خعَُنامن ثُيىَْسٍ 
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يُطُأل زَثضطِيَٓٔ, َُُٓ يُ ناتًَهسا َٔ بُ بؤضىوُْنامن ثؿتطريٍ سهىَُت زَنُّ, يُو 
 باضَيُوَْ بُ ثًٌَ تىاْا ٓاَازٍَ َُٖىو ثؿتطرييُنِ. 

ىو بًَسَْط بٌَْ طىيَطِايَُيٌ سهىَُت بهات, دُْابٌ زواٍ ُٓوٍَ ؾًَذ َُػنىز ضاظٍ ب
َىتُغُضيـ بُ ٓاطازاضٍ ؾُخاَُتتإ يُ غًًَُاٌْ عُباؽ ٓاغاٍ بطاٌَ وَنى باضَتُ 
ًَٖؿتؤتُوَ, ُٓوَ ناضيطُضٍ خطاثٌ زَبٌَ يُ غُض ثًَطٍُ َْٔ ظؤض ؾُضَُظاضّ زَنات, يُ 

ٌ خؤّْ َُٖىو بطاو خعَُنامن ُٓطُض َُُٓ ناتًَهسا َٔ يُو ناضَ ْاضِاظٍ ًِْْ زووزأل ًِْ بُ شياْ
قىضباٌْ بٌَ يُ ثًَٓاو بُضشوَْسٍ ًَٓطام قىضباٌْ بسَّ, بُآلّ تهاّ يُ بُضِيَعتإْ سهىَُتٌ 
بُضيتاًْاٍ طُوضَيُ ضيَطُ َُزَٕ ناضٍ يُو دؤضَ زشٍ ًَُُٓ بهطٍَ, باثريٍ نىضِّ ثًَؿرت غُضزاٌْ 

 وٕ.نطزووْٕ بُ زضيَصٍ ُٓو بابُتٍُ بؤ باؽ نطزو

 
 واشؤ

 غُيًِ ٓاغا ظازَ
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 4/4/1941ىامةي شيَخ مةمحود 
 

 بؤ: فةخامةتي باَهوَيصي بةزيتانياي طةوزة 

يُ ثًَـ َُٖىو ؾتًَو ضيَعْ زَيػؤظٍ ًَُٖؿُيِ ثًَؿهُؾٌ ًَٓىَ زَنُّ, تهاٍ 
تُْسضوغيتْ غُضنُوتٓإ بؤ زَخىاظّ, غُض يُ ْىٍَ زَيًٓاتإ زَنُّ يُ غُض ٓاضَظووٍ ًَٓىٍَ 
بُضِيَعْ بُ ؾُضَاٌْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ًَهُضٌ َُٖىو َُضدًَهِ, بُآلّ يُطُأل ُٓوَزا َٔ 
ُٖغت بُ ظوَيِْ ثاؾهؤيٌ خؤّ زَنُّ, ضىْهُ ُٓو ٓاَازَيًُّ بؤ ضَظاَُْسٍ ًَٓىَيُ ُٖتا ضيَطُ 
يُ زوشَُٓ خطاثُناضَنامن بططّ, زووباضَ ُٖغت بُ ثاؾهؤيُتٌ زَنُّ, بُ زَيًٓايًُوَ ٓاَازٍَ 

ًَبُدًَهطزٌْ َُٖىو ؾُضَاًَْهٌ ًَٓىَّ, زَيػؤظٍ بٌَ غٓىوضّ بؤ ًَٓىَ زَضزَبطِّ, يُبُضاْبُضزا د
زََُوٍَ بًًََِ طًًٍَُٓ ضاوّ يُتًـ غُضزاْتإ زَنات, تهاّ وايُ ضيَطٍُ ثٌَ بسَٕ بطُضِيَتُوَ 

 غًًَُاٌْ, بَُئًَ زَزَّ ًٖض ناضيَو ُْنات زشٍ سهىَُت.
 ًَٓىَّزواداض ضاوَضِواٌْ يىتؿٌ 

 
 زَيػؤظتإ

 سُؾًسظازَ

 واشؤ: َُػنىز
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 344ذَازة ب.ئايظ، 
 ئَيسام وةشازةتي ْاوخؤ، بةغدا

 

 بؤ: وةشيسي حلومةتي بةزيتانياي طةوزة، بةغدا

 ياداغتهامة "ثػدةز"

وَنى زَظأْ يُ زواٍ ُٓو ضيَههُوتٍُٓ يُطُأل ؾًَذ َُػنىز بُغرتا َىتُغُضِيؿٌ  -1
ُضزَغت يُ غُض زووضخػتُٓوٍَ سادٌ عُباؽ ٓاغاو ثًَٓر ؾًَدٌ غًًَُاٌْ بطياضيَهٌ نُوتُ ب

زيهُ بؤ ؾاو, نُ ُٓواُْ ضىوُْتُ ثاأل ُٓو غىثايٍُ يُ بُٓضَِتُوَ بؤ غُضنطزايُتٌ نطزٌْ 
َُٖيطُضِاُْوَ زشٍ ضَؾًس عايٌ طُيالٌْ ثًَو ٖاتبىو, ُٓو تاواٍُْ زضاوَتُ ثاَيًإ ُٓوَيُ نُ 

ووَْ زَغتًإ تًَهُأل نطزووَْ ٖريؾًإ نطزؤتُ غُض ضُْس ثؿتًىاًْإ يُ ؾًَذ َُػنىز نطز
طىْسيَو, نُ زوشَٓهاضيإ ُٖبىوَ يُطُأل دىتًاضَنإ, سادٌ عُباؽ ٓاغا بُ ظََاُْتٌ َازٍ 
يُ غًًَُاٌْ زَغتبُغُضنطاوَ, بُآلّ ضىاض ؾًَدُنٍُ زيهُ ضَتًاْهطزؤتُوَ بؤ ضيىؾىيَين 

ُآلتساضإ زضنًإ نطز ُٓو ُْٖطاوَ خًَطايُو سُنًُاُْ ثًَىيػت يُطَُيًاْسا بًَُٓ غًًَُاٌْ, زَغ
ًُْ, بطياضَاْسا ناضٍ ثًَُٓنُئ, يُوناتٍُ ْاتىاْشن يُ بُضاْبُض ؾُضَاٌْ سهىٌَ يُ 
ضَتهطزُْوٍَ ُٓو ضىاض ؾًَدُ بًَسَْط بشنْ ُٖوضَٖا ُٓغتَُُ غهاآلٍ ُٓو طىْسياُْف ْازيسَ 

 بطريٍَ يُ زشيإ.
ٌ طىجناو بؤ ُٓو نًَؿُيُ ْاضاضبىوّ بُ َُٖىو ثاؾداٌْ بؤ زؤظيُٓوٍَ ضيَطُضاضَيُن -2

ُٓو ضووزاوَزا بضُُوَ, ُٖوٍَ ْازَّ يُ ضووٍ بايُخُوَ نُ دًٌَ ضاوثًساخؿاُْوَيُ 
َُٖيًبػُْطًَِٓ, بؤيُ ْاضاضبىوّ ُٓو يًَسواُْ زضيَصٍَ يُ سادٌ عُباؽ ٓاغاّ وَضططت ثًَِ ضانُ 

 بآلوٍ بهَُُوَ ُٖتا غىوزٍ يًَىَضبططٕ.

ناتٌ طىجناو ٓاطازاضتإ زَنَُُوَ يُ ضاضَغُضٍ ثًَؿًٓاظنطاو, ُٖتا ضيَطُضاضَيُى يُ  -3
 يُو باضَيُوَ يُالَإ يُ شيَط ضؤؾٓايٌ ُٓو بطِطُيُوَ طُآلَيُ بيبَ.
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FO. 624/65 

17/11/1942  
 بؤ: غَيخ مةمحود

ٓاغاَإ زواٍ غآلوْ ضيَع, نىضَِنُمت بًين, بُزاخُوَ ُٖواَيٌ ْانؤنٌ ًَْىإ تؤْ سَُُ 
بًػت يُ غُض خاوَْساضيُتٌ ُْٖسٍَ ظَوٍ, يُو باوَضَِزاّ ٖؤناضَنٍُ زَطُضِيَتُوَ بؤ خطاخ 
ساَيٌ بىوٌْ ًَْىاْتإ, ثًَـ ُٓوٍَ ٓاَيؤظ بًَتْ ظياتط غىوضبزن يُ غُضٍ ٓاَؤشطاضيتإ 

ٌ, زَنُّ ُٓو َُغُيُيُ بؤ يُناليًهطزُْوَ غُ بُضزَّ زَغُآلتساضَ ناضطًَطِيُناٌْ غًًَُاْ
بُآلّ ُٓوٍَ ثُيىَغتُ بُ زَغتبُغُضاططتين سَُُ ٓاغا بُ غُض تىتين قاظإ, ُٓوَ بُضِيَع 
َىتُغُضيـ ٓاَازٍَ زَضبطِيىَ ُٓو َُغُيُيٍُ ضَواٍُْ يًصُْيُنٌ ْاوبصيىاٌْ بهات, نُ 
يُاليُٕ تؤْ سَُُ ٓاغا بؤ يُناليًهطزُْوَ زياض بهطٍَ , ُٓوَف يُ ضواْطٍُ ياغا 

ْ ًٓساضٍَ ًَالىْ بُضيَىَبُضايُتٌ ًٓٓشًػاضٍ تىتٔ بُ ٓاَاجنٌ طُيؿسن بُ ثُيطَِونطاوَنإ
ضاضَغُضيَهٌ زازطُضاُْ. نىضَِنُت ُٖواَيٌ زاٌََ, نُ طىيَبػيت ثطِوثاطُْسَيُنٌ ظؤضٍ 
َُبُغتساض زَبٔ يُ زشٍ بُضشَوَْسٍ ًَٓىَ, ُٓطُض طىٍَ يُ ٓاَؤشطاضيُنامن بططٍ, بًٌَ يُ 

ٓىوضيَو بؤ ُٓو خَُيهُ زَضووٕ الواظَ زازًٌََْ, نُ غىوزٍ غًًَُاٌْ زابًٓؿٌ, ُٓوَ غ
خطاخ يُ ًَىاْساضيُتٌ ًَٓىَ وَضزَططٕ يُ زاضيهُيٌ, ُٓطُض  زَتُوٍَ ثًؿتطريٍْ زَيػؤظٍ 
ًَُُٓت زَغت بهُوٍَ, ُٓوَ ٓاَؤشطاضعنإ نطزٍ َػُيٍُ ْانؤنًت يُطُأل سَُُ ٓاغا 

ُض ثًَت ضاى بٌَ بُ بُضزَواٌَ يُ يُناليٌ بهطَوَْ يُ ؾاضٍ غًًَُاٌْ زاًْؿُ, ُٓط
زاضيهُيٌ زابًٓؿٌ, ًَُُٓ َُٖىو ضيَىؾىيًََٓهٌ ثًَىيػت زشٍ ْاسُظَنُتإ زَططيُٓ بُض, 

 بُآلّ ٓاناٌَ بُضثطغًاضيُتٌ زَنُويَتُ غُض ؾاٌْ ًَٓىَ.
 عُقًس

 زبًًى. يًىٕ
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 ْاَةي غَيخ َةمحود
 

 بؤ: عةقيد، دهيو، ئا، هيوى

طُيؿت, يُبُضاْبُض ُٓو غؤظٍَ بؤ َٓت زَضبطِيىَ, َٔ ضيَعْ  ْاَُ دىاُْنُمت بُزَغت
زؤغتايُتٌ بؤ ًَٓىَ زَضزَبطِّ, غُباضَت بُ ٓاَؤشطاضيُ بُْطخُناْت, نُ يُ ْاَُناْتاْسا 
زََئًَ, ُٓطُض ًَٓىَّ خؤف بىٍَ يُ غًًَُاٌْ زازًَْؿِ, ُٓطُض ًَٓىَّ خؤف ُْوٍَ 

عهاضْ زووضِوو, وَنى ضَؾًس عايٌ يُ ثًَٓاو "بُضيتاًُْنإ" ُٓوَ بىوَُتُ َطؤظًَهٌ تَُا
ُْٖسٍَ ثاضَ ٖاوضِيَهامن يُ ناتٌ ْاضَِسُتٌ يًَِ زووضنُوتىوُْتُوَ, بُآلّ ُٓوٍَ ضوويساوَ َٔ 
يُبُضاْبُض ًْى ًًَىَٕ زيٓاضٍ ًَٓطاقٌ ٖاوضِيَهامن ؾُضاَؤف ُْنطزووَ, ُْثاضَو ُْ ُٖضَِؾُ يُ 

ضاغتًًسا زواٍ تاقًهطزُْوَ طُيؿتُُ ُٓو قُْاعُتُ َُٖيىيَػيت دًَطريٍ خؤّ الّ ْازات, يُ 
ثتُوٍَ, نُ بُضشوَْسٌْ خؤّْ طُيٌ نىضز زاواّ يًَسَنُٕ يُ غايٍُ سهىَُتٌ بُضيتاًْسا بصيِ, 
باثريّ َُٓيُاٌْ ًُْ ُٖتا بؤ بُضشَوَْسٍ ُٓوإ تًَبهؤؾِ, تؤ بُ غطوؾيت َٔ زَظاٌْ 

نُغًَو ثُْاّ بؤ َُٖيػىنُوتٌ ْاؾايػتُ  خىاُْخىاغتُ يُ باضزؤخُ ْاخؤؾُناْسا يُطُأل ًٖض
 ُْبطزووَ بُ تايبُتٌ يُطُأل ًَٓىَ. يُ ضاغتًسا َُٖىو ًٖىايُنِ بُ ًَٓىَيُ.

بُآلّ ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ ُٖيُ بُ َُغُيٍُ ناٌْ بُضزيُٓ تها زَنُّ وا َاََُيٍُ يُطَُيسا 
 بهُٕ خًَطٍ َْٔ ًَٓىٍَ تًَسا بٌَ.

 سُؾًسظازَ َُػنىز

17/11/1942 
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 1945-1942بصوتٓةوةي دووةَي بازشاْي  
 

 بؤ: فةخامةتي باَهوَيصي بةزيتانياي طةوزة ضري كؤزنةواهيظ

اٍ طُوضَ, زََُوٍَ ُٓوَ غَُُ  ضيتاًْ َؿهُؾهطزٌْ ضيَعْ تُقسيطْ خىاظياضٍ غُضنُؤت بؤ ُب زوٍا ًث
َت, بُ ٖؤٍ ازاًب ُ يُ تىْا َُُ ٌٖ ُٓوَ ًْ ُٓو نَُتُضخًٍَُُ  ثًَـ ضاوٍ بُضِيَعتإ, نُ باضوزؤخٌ ًٓ

ظَيٌْ  اٍ طُوضَْ ٖاْا بؤ ُب ضيتاًْ َاوَ,, بؤيُ ٖاواض زَنَُُ باَيىيَعٍ ُب ُْ ِ َُُ زَنطٍَ ٓاضَا بُض ًٓ ضْا ُب
, تها  ُّ باضَ تاَيٍُ خؤّْ ٌُْٖٓ َٓساَيُنامن تىؾٌ ٖاتىؤي اٌْ ًَٓىَ زيَِٓ ضظطاضَإ بهُٕ ي غُخاوَتْ ًْ

  َ ٌُب َطاقٌ الضٍ ْ طُض سهىَُتٌ ًٓ َُ ُي زَنُّ ُٓ َط, ُٓ َو زَضبهُ بُ طىاغتُٓوََإ بؤ ُٖوًي ؾُضَاًْ
شن نُضَغتٍُ ؾطيانُوتين خؤَإ بُ  َتىْا ُوَ زووضَ, ز ا غٌَ ضؤشَ ضٍَ ُي باضظْا ًُْ َط ُب ت ناتًَهسا ُٖوًي
ؾػُضٍ  َهسا َٔ ُي ناٌت غُضزاٌْ "ُّٓ زيَطَِ ْازياضَ" ُٓ َُ ُي ناًت ُوَ... ُٓ ًَٖػرتْ باضطري بطىاظٓي

َْسٍ بُض ُبىو زاواناضعنإ بُ طىاغتُٓوَ بؤ  -يتاٌْ  ثُيى , ؾُضَىوٍ يُو بطِوايُزا ْ ضيتاٌْ ًَٖعٍ ٓامساٌْ ُب
َط بؤ بصيَىٍ ُٖتا ثؿت ُب  طُض ضاوزيَطعنإ يُ غُض البضٌَْ ضناْطىاظُْوَ بؤ ُٖوًي َط ثُغٓس ُْنطٍَ, ُٓ ُٖوًي

َو زَضبهُٕ َىض ُّ ؾُضَاًْ نطز تها زَن وَتإ ُْ طُض ُٓ ٍُ تُضخاْهطاوٍ ًَُُٓ خؤَإ ببُغتشن, ُٓ
ضزَوّا  شن ُب ضشن, بُو ؾًَىَ ْاتىْا َْ بًُٖالى ُْ ًَسأي زواٌي ٌب ُّ باضوزؤخُ غُختٍُ ًت ظيازبهطٍَ, ُٖتا ٓ
اٍ  ضيتاًْ ظَيٌ باَيىيَعخاٍُْ ُب ُ, زاوٍا ُب ا زاًْ وٍَ بُو ؾًَىَ ُي ثؿتطىيَدػسن يُ تىْا بشن يُ شيإْ َاُْ

َتىأْ غٓىوضيَو ب ُو طُوضَْ ؾُخاَُتتإ ز َُضطًُو ٓ ًَْٔ ضظطاضَإ بهُٕ يُو شياُْ نىُي ؤ ُٓوَ زآب
ُئ يُ  ْ ضظطاضنُضيَو ؾو ْاب و ثؿتًىٕا َػتا ساَيُإ يُوثُضٍِ خطاثٌ زاُي ًٓ , ٍ زَوضٍَ زاؤي نؤغجاُْ
وَ زَيػؤظٍ  ُتتاُْو بُو ثُضٍِ زَيػؤظُي ُتتإ, ؾُضَاٌْ ؾُخاَ َذطُ يُ زَضطاٍ ؾُخاَ , ًب زَضطاٍ بسَٔي

ُتتاْشن,  ُتهاضيُى, زاواَإ ُي خىايُ سهىٌَُت طُوضٍَ ؾُخاؾ َىَئ بؤ َُٖىو خعَ ضاوَضِواٌْ ٓاَاشٍَ ًٓ
َىَ. ضيتاٌْ غُضغاْ ُٓو ثُضٍِ ضيَعْ سىضَُمت بؤ ًٓ  ُب

18/10/1924 

 زَيػؤظتإ

 ُٓػنُز باضظاٌْ
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 َةال َطتةفا بازشاْي
FO. 371/40038 

 ْاَةي تةزجةَةنساو
 هة: مةال مطتةفاي بازشانيةوة 

 ضَيس كؤنةواهيظ بؤ:

A.C 24/12/1943 

 

بُبؤٍُْ دُشٌْ ناَُضاًُْوَ ثريؤظبايتإ يٌَ زَنُّ , زاواَإ يُ خىايُ زَضؾُطنإ بساتٌَ بُ 
بؤٍُْ غُضنُوتين ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْاٍ طُوضَ بُ غُض زوشَُٓناًْسا ٓاُْٖطٌ تايبُتٌ 

 بطًَطِئ, ُٓو غُضنُوتٍُٓ نُ ًٖىاٍ َُٖىو ثًاوَ شيطَناُْ.
ٍُْ دُشٕ بُ زَضؾُت زَبًِٓ , نُ بؤُْيُنٌ تايبُتُ يُ خؤؾٌْ ؾازٍْ طُؾاُْوَ, بُو بؤ

ثُضٍِ زَيػؤظيُوَ زاوا يُ بُضِيَعتإ بهُّ, نُ سهىَُتٌ زازطُضٍ بُضيتاٌْْ خىزٍ خاوٕ ثايٍُ 
وَنى بُضِيَعتإ بُ زَضنطزٌْ يًَبىضزٕ بؤ ًَُُْٓ َُٖىوَإْ ضيَطُ بُطرياوْ ضُنساضَناٌْ 

إ بسضٍَ بطُضِيَُٓوَ ؾىيَين خؤيإ, ُٓو ظوَيٍُُ ًَُُٓ ظَإ يُبُضاْبُض باغهطزًْسا اليُْططَ
الَيُ, ًٖىاخىاظئ زاواٍ بُظَيٌ يُ زَضطاٍ نُغاٌْ زيهُ ُْنُئ, ضىْهُ بًَذطُ يُ ًَٓىَ 
ٖاوثُعناٌْ زيهَُإ ًُْ, تهاّ وايُ طىٍَ َُٖيُٓخُٕ بؤ ُٓواٍُْ بُ خطاثُ قػَُإ يُ غُض 

تاواْباضَإ زَنُٕ, ًَهُضٌ بؤ ؾُضَاٌْ ًَٓىَ ُٖض باضيَهُإ غاتُ غُض, غُضضاوٍَ زَنُٕ يإ 
ؾاْاظعناُْ, َُظَيىًَُتٌ خؤَإ زَخُيُٓ بُضزَّ سهىَُتٌ بُضيتاًْاٍ طُوضٍَ زازطُضْ 
بُضزَغيت ًَٓىٍَ بُغؤظ, َتُاٍُْ تُواوَإ بُ زازطُضٍ ًَٓىَ ُٖيُ, زاواناضّ خىاٍ طُوضَ 

 إ ثٌَ ببُخؿٌَ. غُضنُوتين َػؤطُضت
 تهايُ باؾرتئ ًَُٖاٍ ضيَعٍ ًَُُٓ قبىأل بهُٕ

 زَيػؤظٍ ًَٓىَ
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FO. 371/40038 

 

 ْاَةي تةزجةَةنساو بؤ ئيٓطًيصي
 ية: َةال َطتةفا بازشاْييةوة

 

 25/12/1943بؤ: ئني، ج، ئاي. ضَيس كةنًاى كؤزنةواهيظ، مَيرووي 

 نَيأل مطيتةز ئةدمؤنظ. ع.ج.ب. ئي. ع. ئني، ضين، ياى كؤَهو -وَيهةيةن بؤ:

ناْىٌْ يُنٌَُ  21ضيَطُّ بسَ ثًَت بًًََِ, ؾُضَاٌْ ًَٓىَّ بُ ْاٍَُ ْىغطاوتإ بُ ًََصووٍ 
وَضططت. َٔ َُٖىو ؾُضَاًَْهٌ ًَٓىَ وَضزَططّ, ُٖضوَنى َٓساأل بُ غؤظَوَ ؾُضَإ يُ  1943

ؤٍ ثاؾايُتٌ ُٖيُْ ًَُُٓ باونٌ وَضزَططٍَ, َتُاٍُْ تُواوّ بُ زازطُضٍ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾه
َُٖىو خؤؾُويػتًُإ بؤ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بُضِيَعَ. غُباضَت بُ ٓاَؤشطاضيُناٌْ 
ُٓؾػُضاٌْ زازوَضٍ ًٓٓطًًع طىجناوَْ ًَُُٓ بُ بُضزَواٌَ وَضيسَططئْ بُطىيٌَ زَنُئ, بُآلّ 

ًَساخػتىوئ, بؤيُ َاََُيٍُ بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ ْازازطُضاُْيُْ زَضطاٍ َُٖىو ٓىًََسيَهًإ ي
 ْاضاضبىوئ بؤ بُضططٍ يُ خؤَإ ببعووئ.

غُباضَت بُ يًَبىضزُْنٍُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُزاخُوَ قػٍُ بًَٓاوَضِؤنْٔ ًٖض ضاغتطؤيٌ 
تًَسا ًُْ, ضىْهُ ْابًَتُ نطزَوَ, ُٓواُْ زَياُْويَت ًَُُٓ بططٕ, ثًَؿرت ظؤضَإ طىٍَ صنَ بىو 

زاوَ". يُ َُٖإ نات ٖؤظَناًْإ يُ زشَإ ٖاْسَزاْ ضُنًإ بُ  زَياْىت: "بطياضٍ يًَبىضزظنإ
غُضزا زابُف زَنطزٕ ُٖتا بُضاْبُض ًَُُٓ بُناضيإ بًَٗٓٔ. ُْٖسٍَ نُؽ وَنى ًَُُٓ ُٖغت 
زَنُٕ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ًْاظثاى ًُْ, بُ ُٖضساأل, ًَُُٓ بُ غؤظو ؾاْاظيُوَ يُ بُضزَّ ؾُضَاٌْ 

ُيُٓ غُض غُضْ غُضضاو, غُضَضِاٍ َُٖىو ُٓواُْ بُ ثًٌَ ُٓوٍَ ًَٓىَزائْ ؾُضَاْتإ زَخ
طىيَُإ يًَسَبًَتْ بُ ضاو زَيبًٓشن سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زازطُضَو بُضِيَعَوَ بُضططٍ يُ 
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غتًًََُهطاوإ زَناتْ بُضَو ضووٍ ظؤضزاضإ زَوَغتًَتُوَ, طىٍَ زَططٍَ يُ غهاآلٍ 
 ُواُْيُ ضووٍ تًَسَنُٕ. غتًًََُهطاوإ, ياضَُتًسَضو ؾطيازضَِغٌ ٓ

ًَٓـ بُو غًؿُتٍُ ضَقرتئ دؤضَناٌْ غتَُِ بُ زَغيت بُؾًَو يُّ بُضثطغُ ًَٓطاقًاُْ 
بًًٓىَ. ٖاواضتإ زَنٌََُ ياضَُتًِ بسَٕ, َٔ َتُاُّْ بُ سهىَُتٌ ثاؾايُتٌ بُضيتاٌْ ُٖيُ 

ُ زَضطاتإ زَزَّْ زَضطاٍ بُ ضووٍ ُٓواُْ زاْاخات, نُ ٖاواضٍ بؤ زَبُٕ. يُ بُضُٓوَ ًَٓـ ي
بُ َُٖىو ضاغتطؤيٌْ زَيػؤظيُوَ ٖاواضتإ زَنٌََُ, بُ ٖاواضَاُْوَ بًَْٔ بُ ضاوٍ غؤظَوَ 
يُّ باضَ خطاثٍُ ًَُُٓ بطِوأْ, نُ بُ زَغتًُوَ زَْاَيًَٓشن, ضيَعَإ بططٕ بُ ْاضزٌْ ًََذُض 

ٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ. ٓىغتًط )ُٓؾػُضٍ ناضطًَطٍِ بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط. "و"(, وَنى ْىيَُٓض
َٔ بُْسٍَ طىيَطِايَُيٌ ًَٓىَّ, با ًََذُض ٓؤغتًط بُثؿتبُغسن بُ ياغاٍ سهىَُتٌ بُضيتاًْاٍ 
طُوضَ يُ ًَْىإ َْٔ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زازوَض بٌَ,, ُٓطُض َٔ تاواْباضّ قبىَيُُ, ُٖتا ُٓطُض 

َٔ ظوَيِ يًَهطاوّ, زاوا يُ ُٓو بطِياضَ يُ غًَساضَزاًْـ بًَت, ُٓطُض ًََذُض ٓىغتًط سىنًُسا 
خىاْ يُ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤ زَنُّ زاوا يُسهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بهُٕ بطِياضٍ يًَبىضزمن بؤ 
زَضبهات, ظيٓساًُْناٌْ اليُْططّ بُضبسات, ضاطىيَعضاوإ بطُضِيًََٓتُوَ ؾىيَين خؤيإ, ُٓطُض 

زَيػؤظيًُوَ خعَُتٌ سهىَُت ُٓواُْيإ نطز خَُيو طُضِايُوَ َاَيٌ خؤيإ بُ ٓاؾيت زَشئْ بُ
زَنُئ, ُٓونات يُ شيَط ؾُضَاٌْ ًَٓىَزا زَبشن, َٔ ُٓونات خؤّ بَُئًَ زَزَّ ُٖتا يُ شياْسا 
َامب ًٖض َُٖيطُضِاُْوَْ ياخًبىوًَْو يُو ْاوضُيُ ضووُْزات, زَتىأْ بُضِيَعتإ يُ دًاتٌ َٔ 

َُيًَُٓنُّ, ضاوَضِواٌْ ؾُضَاٌْ ُٓو ططَْتُيُ بسَٕ بُ سهىَُتٌ ًَٓطام, َٔ ضاغتطؤّ يُ ب
بُضِيَعتامن, ُٖضضُْس قىضغًـ بًَت بُدًٌَ بًَِٗٓ, يُ خىا زَثاضِيَُُوَ غُضنُوتٔ ببُخؿًَت بُ 

 ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْا زشٍ زوشَُٓناٌْ.

 
 زَيػؤظتإ

 َػتُؾا باضظاٌْ
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FO. 371/40089 

 

 ، َوضألْوضخةيةى بؤ ْوضيٓطةي زاوَيرنازي ضياضي، ْاوضةي بانوز
 1944/ َايطي 15/16311د.ئايِ، 

 ٖؤَييت ئاشيصّ
ٍ َايؼ غُضؤنٌ وَظيطإْ َادًس َػتُؾا طُيؿتُٓ َىغأل, يُطُأل طُيؿتًٓإ 14يُ 

 غُضقاأل بىوٕ بُ طؿتىطؤ يُطُأل ُٓو غُضؤى ٖؤظاٍُْ يُطَُيًاْسا نؤبىوُْوَ.
ُوَ ْاٌْ ًْىَضؤَإ غُضؤى ًْىَضِؤ زاواٍ يًَهطزّ ضاوّ ثًٌَ بهُوٍَ, زواٍ ُٓوٍَ ثًَه

خىاضز, بُ تًُْا يُو نؤبىوُْوَيُ َادًس َػتُؾاوْ ْادٌ ٖىضَعٍ قاعنكاٌَ َىغأل ٓاَازٍَ 
بىوٕ, يُ طؿتىطؤٍ ًَْىاظنإ يُ ثًَـ ْاخنىاضزٕ غُعاتًَهٌ خاياْس, نُ غُضؤنٌ وَظيطإ زاواٍ 

َُٖىو يًَهطزّ ظاًْاضٍ يُ غُض باضوزؤخٌ بانىض بسٌَََ, بُ طؿيت باغٌ باضوزؤخٌ 
ْاوضُنَُإ نطز, ُٖض يُ غًًَُاًُْوَ ُٖتا ظاخؤ, بُآلّ ٓاضَظووٍ باغهطزٌْ باضوزؤخٌ باضظاٌْ 
زَضُْبطٍِ. ظؤض ًْطُضاٌْ خؤٍ زَضبطٍِ يُو ضووزاوٍَ ُّٓ زوايًٍُ ْعيو بُ ْاوضٍُ بطيؿهإ نُ 

, نُ يُ نؤََُيُ ضُنساضيَهٌ غُض بُ ٖؤظٍ َعوضٍ ًَٖطؾًإ بطزبىوَ غُض ناضواًَْهٌ غُضباظٍ
ْاوضٍُ بطيؿهاُْوَ زَٖاتْٔ زَ نُغًإ يُ ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼ يُطُأل زا بىو, ضُنًإ نطزبىوْٕ 
ْاضزبىويأْ بؤ قاعنكاٌَ زٖؤى, غُضؤى وَظيطإ ٓاَاشَيسا, نُ ظؤض ًْطُضاُْ يُ زاضِوخاٌْ 
ُٖيبُتٌ طؿيت سهىَُت يُ ْاوضُنُزا. ثًَىيػتُ ضىاض يُ ُٓؾػُضاٌْ ثؤيًػٌ بُ تىاْاٍ 
بُضيتاٌْْ طُْرْ بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ يُ ٓاغيت قاعنكاّ باْط بهات بؤ ؾطؤظُ نطزٌْ َُٖيىيَػت, 
زواٍ ْإ خىاضزٕ بُدًًََُٗؿت, ُٓوٍَ ًْؿإ ُْزا يُوباضَيُوَ ًٖض ثًَؿهُوتًَٓو ُٖبٌَ, بؤيُ 

 ثًَِ وايُ غُضزاُْنٍُ ًٖض ُٓجناًََهٌ باؾٌ ُْبىوَ.
ٓاُْٖطٍُ ؾاضَواٌْ ٓاَازٍَ نطزبىو, يُ باخضُيُنٌ يُطُأل طُيؿتين غُضؤى وَظيطإ بُو 

طُوضَ, ضاغتُوخؤ ثطغًاضٍ يًَهطزّ, ُٓطُض زَتىامن يُ زواٍ ٓاُْٖطُنُ يُطَُيًسا بضِ, يُ 
ٍ ًَٓىاضَ بُ تًُْا يُ َاَيٌ َىتُغُضِيـ يُطَُيًسا نؤبىوَُوَ, زاواٍ يًَهطزّ 7غُعات 
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ّ, ًَٓـ دُختِ نطزَوَ يُ غُض َُٖإ ُٓو بؤضىوُْناٌْ خؤّ يُ غُض باضوزؤخٌ باضظإ زَضبطِ
( ٓاَاشَّ ثًَسابىو, بُ تُواوٍ يُطَُيُسا 12/5/1944يُبُضواضٍ  15/301خاآلٍُْ يُ شَاضَ )

ٖاوضِابىو نُ ثًَىيػتُ ُٓو بٌَ َتُاُْيًٍُ ًَٓػتا ُٖيُ ًََُْينَ, غُضَضِاٍ ًٖٓإْبطزٌْ 
طناضيطُضٍ ياخًبىاْسإ بؤ ُٓو بريؤنٍُ نؿاُْوٍَ ًٓساضٍَ سهىَُت يُو ْاوضاٍُْ يُ شيَ

ؾىيَٓاٍُْ سهىَُت زَتىاٌْ بُ ؾًَىَيُنٌ طىجناو بُضططٍ يٌَ بهات, باضظإْ ٖؤظَنإ بؤ 
خؤيإ يٌَ بطُضٍَِ ضاضَْىغٌ خؤيإ زياضٍ بهُٕ, غُضؤى وَظيطإ ثًٌَ وابىوَ ُٓو ُْٖطاوَ 

ِ وت: يُّ باضوزؤخُزا زَبًَتُ زابطِيًٓإْ زوايٌ ًْؿاْساٌْ ًَهُضٌ بؤ سهىَُت, بُآلّ ثًَ
َُال َػتُؾا ثًَطٍُ يُ ْاوضُنُزا ُٖيُو بُو ُْٖطاوَ ؾهؤٍ ُٓوإ الواظ ْانات, وا باؾرتَ 
دؤضيَو يُ ًٓساضٍَ خؤيُتٌ بؤ ُٓو ْاوضاُْ زابشن بهطٍَ وَنى ًٓساضٍَ ثؿسَض بؤ ضُْسئ غاأل 

 َػتُؾا بهُوٍَْ ناضٍ خؤٍ غُؽناْس, ُٖضوَٖا ثًَؿًٓاظّ بؤ نطز نُ ٓاغايُ ضاوٍ بُ َُال
يُويَسا دؤضيَو يُ يًَو تًَطُيؿسن بيبَ, ضيَىؾىيَين تؤَيُغُْسُْوَ بؤ ُّٓ باضوزؤخٍُ َُٓطِؤ 
ْانطٍَ, نُ َُال َػتُؾا زشٍ بىَغتًَتُوَ, ًٖض ٓاَاجنًَو ْآًًََٖتُزٍ, بُ تايبُت نُ 

 ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼْ غىثا الواظٕ. 
َتُ ٖؤٍ  ًَب َُْاٌْ تُواوٍ ثًَطٍُ سهىَُت يُ ْاوضُنُزاْ بُ زضيَصَنًَؿاٌْ ُٓو باضوزؤخُ ز

ًَٖعبىوٌْ ثًَطٍُ غًاغٌْ َازٍ َُال َػتُؾا, زابطِيين َُغُيٍُ نًَؿٍُ باضظإ يُ َُغُيٍُ 
ضانػاظيًُناٌْ ْاوضُ نىضزيُنإ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت َُغُيُيُنٌ ٓاَيؤظَ, ضىْهُ ظؤضبٍُ نىضز بُ 

َُال َػتُؾا ُٖيُ, زَتىأْ سهىَُت ْاضاض بهُٕ وَآلٌَ نطزَوَ باوَضِيإ بُ ثؿتطريٍ بعوتُٓوٍَ 
َُظَيىًَُتًإ بساتُوَ, يُ طؿتىطؤناٌْ زواتط َادًس َػتُؾاو َىتُغُضِيـ بُؾساضيإ نطزئ, غُضؤى 
َىاظنإ ٓاطازاضنطزَوَ, ُٓوَؾٌ وَت: نُ  وَظيطإ َادًس َػتُؾاٍ يُ ْاوَضِؤنٌ طؿتىطؤناٌْ ًْ

َ بُ سهىَُت ْاتىاٌْ وَنى ظَاحناَي ٌ نىضز بُ طؿيت َاََُيُ يُطُأل َُال َػتُؾازا بهات, زٌَب
ُبٌَ نُ نًَؿٍُ باضظإ نًَؿُيُنٌ ْاوضُيًُْ ُٖض َُغُيُيُنٌ زيهٍُ  بُضزَواٌَ ُٓو طىظضاضؾتُ ٖ
َبٌَ يُ بُغسا غُيطٍ بهطٍَ, غُضؤى وَظيطإ زاواٍ يُ َادًس َػتُؾا نطز بؤضىوٌْ سهىَُت  طُوضَ ز

ًُْا نىضز يإ َُغًشًًُنإ يُو باضَيُوَ تًَبطات , نُ ْىيَُٓضايُتٌ َُٖىو ًَٓطاقًُنإ زَنات ُْى بُت
َْسٍ ْاوضُنُ  ا, بؤيُ زََُوٍَ َىتُغُضيـ ثًَطٍُ خؤٍ بؤ بُضشَو ًُْ يإ ُٖض نًَُُٓيُنٌ زيهُ بُ ت
َ, ُٖتا  بُناضبًٗيَنَ, ثًَىيػتُ خؤٍْ ناضبُزَغتاٌْ زيهٍُ سهىَُت زَضؾُتٌ دىالُْوَيإ ٌُٖب

َُال َػتُؾا غىوضبىو ُٓو ضُناٍُْ يُ سهىَُتٌ ظَوت نطزووَ ُْيطُضِيًََٓتُوَ بؤ سهىَُت  ُٓطُض
ُبُض, َادًس َػتُؾا وآلٌْ زايُوَ بُوٍَ بُ ُٖضضٌ  ًٖض ضيَىؾىيًََٓو يُ باضٍَ ُٓو نًَؿُوَ ُْطرييَت
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ٗاُْ بُوالوَ تىاْاٍ ُٖيُ ناضٍ نطزووَ بُآلّ بؤ َُٖىو ُٓوٍَ يُو باضَيُوَ بُ زَغيت ًَٖٓاوَ يُ ًٓ
ًٖضٌ زَغت ُْنُوتىوَ, َادًس َػتُؾا ُٓو ُٖغتٍُ ُٖيُ نُ سهىَُت بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت 
ُ, يُطُأل  وَظٌْ طُوضَ زَزاتُ َُغُيٍُ ضُىْ َاََُيُ يُطُأل دىالُْوٍَ باضظإ, نُ ثًَىيػت ًْ

ًُْا يُ باضظإ ن طٍَ َُغُيُنُ بُ ت ُ يُ غُض ُٓوٍَ زَتىْا ىضت بهطيَتُوَ, ُٓو غُضؤى وَظيطإ ٖاوضِا ًْ
َتُ ُْٖطاويَو بؤ ضاضَغُضٍ نًَؿٍُ بانىضز.     يُ غُض ُٓو باوَضَِيُ نُ زابطِيين باضظإ ْاًب

 
 وتوتوَيرةكاى بةم غَيوةي خوازةوة بةزدةوام بووة:

ْىضٍ غُعًس: ٓايا زَتىاٌْ يًَطَ ضنًًَٓتُوَْ ُٖوٍََ بسٍَ ضُى يُ نؤََُيُنٍُ َُال َػتُؾا 
 ؟باضظاٌْ زاضناَيٌ

َادًس: َٔ ضؤٕ زَتىامن ُٓوَ بهُّ, يُو ناتٍُ سهىَُت ًٖض ٓاضَظووٍ ًُْ بُضَو ثريٍ 
 غهاالناٌْ نىضز بضًَت.

 ْىضٍ: َُُٓ بُ ًٖض ؾًَىَيُى ثُيىَْسٍ بُو بابُتُوَ ًُْ, بُ ُٖضساأل ًَٓطَ دًٌَ ُٓوَ ًُْ.
ض سهىَُت يُ َادًس: يُطُأل ًَٓىَ دًاواظّ, ُٓطُض زَتاُْوٍَ ُٖغتًَهٌ زضوغت بُضاْبُ

 ْاوضُنُ زضوغت بهُئ ظؤض ثًَىيػتُ ضُْس ضيَىؾىيَين زَغتجًَؿدُضٍ بططُْ بُض. 
ْىضٍ: زووباضٍَ زَنَُُوَ ْاتىامن ًٖض ضيَىؾىيًََٓهٌ يُو دؤضَ بططَُ بُض, َٔ يُ َىغًَِ, بُآلّ 

 بهُيت. بطِواّ وايُ ًَٓػتاف زَتىاٌْ بؤ باؾهطزٌْ باضوزؤخُنٍُ ًَٓطَ قػُ يُطُأل َُال َػتُؾا
ُٓؾػُضٍ  40تا  -30َادًس: ضؤٕ بطِوات وايُ ؾيت وا زَتىامن, نُ ثًَؿرت ثًَِ وتبىوٍ 

 نىضز بُ تاواٌْ نىضز بىوٕ يُ ْاوضُنُ زووضخطاوَتُوَ. 
 ْىضٍ: ُٓوٍَ ًَُُٓ قػٍُ يُ غُض زَنُئ ًٖض ثُيىَْسٍ بُو بابُتاُْوَ ًُْ.

ناضٍ طىاغتُٓوٍَ ُٓؾػُضَ نىضزَنإ َادًس: ًَٓىَ َُٖيُٕ بُ تايبُت يُو خاَيُ, ضىْهُ 
ؾىيَُٓواضٍ ظؤض خطاثٌ ُٖبىوَ, ُٓو ُٖغتٍُ الٍ نىضز زضوغت نطزووَ, نُ سهىَُت دًاواظٍ 

 ضَطُظٍْ َاََُيٍُ خطاخ زَنات.
ْىضٍ: َٔ يًَطَ ٓاَازَ ًِْ زَغت غَُُ ُٓو ناضَوَ, ْاضَِظايٌ غىثا بىضوشيَِٓ بؤ ضَظاَُْسٍ 

 َُال َػتُؾا. 
اوا يُ تؤ ْانات, ُٓطُض ٓاَازٍَ َُُٓ ْابٌ َاََُيٍُ تؤو ٖاوؾًَىَناْت َادًس: نُؽ ز

تًَطِواًْين خطاخ الٍ نىضز زضوغت زَنُٕ, ُٓطُض زَتُوٍَ ٖاوناضت مب بؤ ضاضَغُضٍ ُٓو 
 نًَؿُيُ, ثًَِ بًٌََ تا ًَٓػتا ضًت بُ نىضز زاوَ؟.
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 ىضز بًٓات ْاوَ؟زيٓاضٍ ًَٓطاقًؿت بؤ ن 15ُٖتا ًَٓػتا ثطؤشَيُنٌ ٓاوزيَطٍ بايٌ 
 ْىضٍ: نُؽ يُو باضَيُوَ ًٖضٌ بؤ ثًَؿًٓاظ ُْنطزووّ؟ 

َادًس: َٔ ُٓوَّ َُبُغت ًُْ, بُ تًُْا زََُوٍَ ُٓوَ بًًََِ ُٖتا ًَٓػتا سهىَُت ًٖضٌ 
بؤ نىضز ُْنطزوَ, ُٖتا نىضز ُٖغت بهُٕ بايُخًإ ثًَسَزَضٍَْ َُٖيىيَػيت سهىَُت 

ضزإ زَضؾُتٌ خىيَٓسٌْ باآليإ بؤ ضَخػاوَ, ُٓوَ وا ًُْ؟ زؤغتاُْيُ. شَاضَيُنٌ ظؤض نٌَُ نى
 ( ضَواُْ ْانطئَ.بعثةُٖتا ُٓواُْف ظؤض بُ ْاضسُتٌ زَخىيَٓٔ, خىيٓسناضٍ نىضز وَنى ًَْطزضاو )

يًَطَ غُضؤى وَظيطإ وتٌ: يُو بطِوايُزاًِْ زضيَصَزإ بُّ قػاُْ ٓاناٌَ ُٖبًَت, ًَُُٓ يُ 
نُئ, ُٖضوَٖا سهىَُت ْاتُواوٍ ظؤضَ, سهىَُت َُٖيٍُ ظؤضٍ غُض ًٖض بُٓضَِتًَو قػُ ْا

 نطزووَْ ًٖض طىَامن ًُْ يُ ٓايٓسَ بُزياض ُْنُوٍَ.
غُضؤى وَظيطإ وتٌ َٔ بؤخؤّ يُ َُٖىو نُؽ ظياتط يُ ًَٓطام تىوؾٌ ًٓٗاُْنطزٕ ٖاتىوّ, 

خاوُْبىوَُتُوَ , بُآلّ يُ بُض ضؤؾٓايٌ ُٓو زَضؾُتٍُ ُٖيُ غىوضّ َُٖىو تىاْاّ بُناضبًَِْٗٓ 
غُضؤى وَظيطإ غُضنؤٍُْ َادًس َػتُؾاٍ نطز, نُ بُو ٓاغاًُْ ًَهُضٌ ضَخُٓ بىوَ, 
ثًَؿًٓاظٍ نطز نُ واظ يُو ضَخُٓيُ بًٗيَنَ, نُ بُضَو ضووٍ زَنطيَتُوَ, بُضزَواّ بًَت يُ 

جناّ. ناضنطزٕ يُ زؤغًٍُ باضظإ, غُضزاٌْ َُال َػتُؾاٍ باضظإ بهاتْ يُطَُيًسا بطاتُ ُٓ
وتٌ: يُ غُضتُ ُٖوَيٌ خؤت بسٍَ ُٖتا ُٓطُض ُٖوَيُناْت بٌَ ٓاناّ بىو, تًَطوآًًَْهٌ باف يُ 
الٍ ثُيىَْسيساضإ زضوغت زَنٍُ, ضىْهُ نُ ُٖوَيٌ خؤتسا سهىَُت ُٓضنٌ خؤٍ بُدٌَ 

 ًَٖٓا, بُآلّ وَآلٌَ ُٖوَيٌ سهىَُت ُْزضايُوَ.
ناضنطزٕ زابينَ بؤ ُٓوٍَ يُوباضَيُوَ َادًس َػتُؾا يُ َىغأل َايُوَ ُٖتا ُْخؿٍُ 

 ُْٖطاو بينَ.

 
 زَيػؤظٍ خؤتإ

 واشؤ: ٓائ. ٓاٍ, نٓتـ

 ْىغدُيُى بؤ: ؽ. ز. ُٓزَؤْؼ
 ضاويَصناضٍ وَظيطٍ ْاوخؤ
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نؤبووْةوةي حهوَةت بؤ دةَْيسئ 23/9/1945وَيٓةيةنتإ يةنؤْوضي 
 .G132|130ية نؤغهي ثاغايةتي. ٖةزوةٖا يةطةأل نتَييب ذَازة 

 .عةقيد.1945\9\22بة ََيرووي  4522-30-1077
 HHC\JJWضةزؤني َْيسدزاوي ضةزباشي بةزيتاْي  

 
 1945ي ئةيووهي 23نوضي كؤبوونةوةي كؤغلي ثاغايةتي هة بةغدا هةكؤ

يُ بابُت باضوزؤخٌ بانىض وَغٌ "عُبسوئًال" ثطغًاضٍ يُ غُضؤى وَظيطإ نطز, نُ  -1
دًاواظٍ ضًُ يُ ًَْىإ تًَطِواًْين سهىَُتٌ ًَٓطامْ غُضؤنٌ ًَْطزضاوٍ غُضباظٍ بُضيتاٌْ يُ 

ؤى وَظيطإْ وَظيطٍ بُضططٍْ ْاوخؤ نطابىو, وَآلٌَ ًَٓطام؟ ُّٓ ثطغًاضَ ٓاضاغتٍُ غُض
 بسَُْوَ.

يُ غُضَتاٍ َاْطٌ ٓابُوَ وَظيطٍ ْاوخؤ ضووْهطزُْوٍَ زابىو يُ غُض ظيازنطزٌْ  -2
بُضضاوٍ ًَٖعَناٌْ غُضباظٍْ ٓاضاغتٍُ ثُيىَْسٍ ثًَىَنطزٌْ ٖؤظَنإ بُ َػتُؾا باضظاًُْوَ, 

 1946\1\1نًُ غُضباظيُنإ زوابهُوٍَ بؤ وَظيطٍ ْاوخؤ َُتطغٌ زابىو, ُٓطُض ضاال
ياخًبىوٕ بُضؾطاواْرت زَبٌَ, بؤيُ ثًَىيػتُ خًَطا ضاالنًُ غُضباظيُنإ زَغت ثًَبهطيَت, بُآلّ 
وَظيطٍ ْاوخؤ زََيٌَ: قُْاعُتٌ زواخػتين ًَْطزضاوٍ غُضباظٍ بُضيتاٌْ يُ بابُت ضاالنًُ 
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وخؤ زََيٌَ: ضانًَؿاٌْ ٖؤظَناٌْ نىضز بؤ غُضباظيُناُْوَ تًَطُيؿتىوَ, ُٖضوَٖا وَظيطٍ ْا
سهىَُت ظؤض ططْطُ, بُو ثاَيجؿتًُ زَتىاْشن يًىاٍ سهىَُت يُ زيٓاضتُ يُ يُْاوضىوٕ ضظطاض 

 بهُئ, ُٓطُض ضاالنًُ غُضباظيُناظنإ زوابهُوٍَ ْاتىاْشن ثؿتًىاٌْ ُٓو ٖؤظاُْ زَغت غُئ. 
ُْناٌْ ثؿهُٓضٍ طؿيت "بُضيتاٌْ" وَظيطٍ ْاوخؤ زََيٌَ: يُنُّ داض يُطُأل بؤضىو-3

ْانؤى بىوّ, يُ نؤتايٌ َاْطٌ تَُىوظ بؤ يُنُّ داض طىيَِ يُ عًَُس ضيس ططت, طُيؿتُُ ُٓو 
باوَضَِ ُٖض ًَٓػتا ضاالنٌ غُضباظٍ زَغت ثًَبهطٍَ. ضُْس داض وَظيطٍ بُضططٍ دُخيت نطزَوَ, 

النٌ غُضباظٍ زَغت ثًَبهطٍَ. نُ ظاًْاضيُناٌْ ًَػتُض ضيس بطِواٍ ثًًََٗٓاّ ثًَىيػتُ ضا
ُٖضوَٖا وَظيطٍ بُضططٍ ضايطُياْس, نُ يُطُأل ُْخؿٍُ ثؿهُٓضٍ طؿيت ْانؤنِ بُوٍَ يُ 
ٓاًََسيُوَ ًَٖطف بهطٍَ, ضىْهُ ُٓو ْاوضُيُ َُتطغًساضَو ٖؤظَناٌْ ُٓوٍَ ْاسُظَأْ, زواٍ 

َيُوَ ُٖيُ ُٓوَ وَغٌ ثطغًاضٍ يُ ثؿهُٓضٍ طؿيت نطز, ُٓو يازاؾتٓاَُيٍُ يُو باض
 بًدىيًََٓتُوَ.

يُنُّ نُؽ وَظيطٍ ْاوخؤ وَآلٌَ بريخُضَوَنٍُ زايُوَ, وتٌ: ثًَىيػتُ بُ خًَطايٌ يُ  -4
زيٓاضتُوَ بؤ غُض "بريانربا" ًَٖطف بهطٍَ, غُضَضِاٍ ُٓوَ ضُْسٍَ زَطىجنًَت ًَٖطف بهطيَتُ 

غُض "َُظُْ", وَظيط غُض ؾاخٌ "ثًَطؽ", يُ َُٖإ نات يُ ًََططُغىوضَوَ ًَٖطف بهطيَتُ 
ضووٌْ نطزَوَ, نُ ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىئَ بؤ ططَْيت ثؿتطريٍ ٖؤظَناٌْ ْاوضُنُ تُواو بىوَ. 
وَظيط يُو ضووْهطزُْوَيُزا زَيىت باف تًَسَطُئ يُو ساَيُتٍُ ًَٖطف زَنطيَتُ غُض 

ْاتُواوعنإ  "بريانربا"ْ بًُ بؤ َػؤطُضنطزٌْ غُالَُتٌ ًًٌََٖ ثُيىَْسٍ غىثا يُ ًَٖعٍ َطؤيٌ
ُٖيُ, بُآلّ وتٌ: بؤ ثاغُواٌْ ًًٌََٖ ثُيىَْسٍ ُٖوَيسَزَئ خَُيهٌ ظياتط يُ ْاو ٖؤظَناٌْ 
زؤغيت سهىَُت ًَٖعٍ ثؤيًؼ ضُنساض بهطئَ, ُٖضوَٖا يُو باوَضَِزاّ ثؿتطريٍ ُٓو ٖؤظاُْ 

نطيَت, ُٓوَ ْاتُواويُناظنإ بؤ ثطِ بهاتُوَ. وَظيط ٓاَاشٍَ بُوَزا, ُٓطُض ًَٓػتا ًَٖطف ُْ
َُٖيَىيَػيت ٖؤظَ زؤغتُنإ يُ بًَاليًُُْوَ زَطؤضِئَ بؤ ُْياضٍ, َُال َػتُؾا يُ ظغتإ 
زَتىاًَْت ًَٖعَناٌْ ضيَهبداتُوَ, بؤيُ َاُْوٍَ ُٓو ًَٖعاُْ يُ بريانربا ظؤض ثًَىيػتُ. وَظيط يُ 

ٓاَازٍَ ًَٖطف  1/1/1946يًَسواُْناًْسا زَيىت: ثؿهُٓضٍ طؿيت يُو باوَضَِزايُ غىثا يُ
بطزُْ, بؤضٌ ًَٓػتا ًَٖطف ْانطٍَ؟ وَغٌ وَآلًَسايُوَ, نُ ضاثؤضتٌ ثؿهُٓضٍ طؿيت ضووٌْ 
نطزؤتُوَوَ, ًَٖعَنإ يُ َاْطٌ تؿطيين يُنُّ ٓاَازٍَ ًَٖطؾٔ بُ َُضدٌَ ضيَىؾىييَن 

 ثًَىيػت يُ ٓاَازَناضٍْ َُؾل ُٖبًَت.
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بُضططٍ ثؿتطريٍ وَظيطٍ ْاوخؤٍ  يُ باْطُؾٍُ بؤ ظَضووضَتٌ ًَٖطف بطزٕ وَظيطٍ -5
ضيَعاٌْ ثٌَ باؾرت بىو, يُو ؾىيٍَُٓ وَظيطٍ ْاوخؤ  –نطز, بُآلّ ًَٖطؾهطزٕ بُ ضيَطٍُ خُالٕ 

ثًَؿًٓاظٍ نطزبىو, وَظيط بُضططٍ يُ غُض قػُناٌْ بُضزَواّ بىو, باغٌ ُٓو ضاالنًُ 
َُٖىو ُٓوٍَ ضووٍ زابىو  غُضباظيٍُ نطز, نُ َاْطٌ ُٓيًىيٌ ضابطزوو نطزبىوياُْ غُض ٓانطٍَ,

يُ خَُػاضزٍ ُٓو ثطؤغُيُ خػتًُ ُٓغتؤٍ ؾُضَاْسٍَ غُضباظٍ, زوايٌ بًاْىوٍ َُٖىو ُٓو 
ؾُضَاْاٍُْ ُٖبىوَ بُ زاَُظضاْسٌْ ُٓؾػُضٍ ؾاضَظا يُ ؾُضِ, بُآلّ َُضز ًُْ باف بٔ, ثًَـ 

اَُظضاْسُْ, زَغتٍُ ُٓوٍَ وَظيط ضَؾًل عاضف زاضنُظضيَينَ بُضَُٖيػيت تىْس ُٖبىوَ بؤ ُٓو ز
( يُو بطِوايُزا بىو ضَؾًل عاضف ثًاويَهٌ ظياتط تًىضيُْ ُٓظَىوٌْ C.G.Sُٓضناٌْ طؿيت )

 .ًُْ 
زَغتٍُ ُٓضناٌْ طؿيت بُ تىْسٍ ضَخٍُٓ يُ ُْخؿٍُ ثؿهُٓضٍ طؿيت ططت, نُ -6

ططُغىوضَوَ زََيٌَ: ٓاَاْر يُ ًَٖطؾهطزٕ يًَساٌْ باضظاًُْناُْ ُْى باضظإ, ًَٖطف بُ ضِيَطٍُ ًََ
طىجناوتطَ يُ ضِيطٍُ خُالٕ, نُ بُ زاضغتاٌْ ضطِ زَوضَ زضاوَ, زَغتٍُ ُٓضناٌْ طؿيت ظؤض بُ 
تىْسٍ باْطُؾٍُ وَظيطٍ ْاوخؤٍ ضَتهطزَوَ, بُ ثاَيجؿيتْ ضُنساضنطزٌْ خًًََُناٌْ باضظإ 

ُٓوٍَ  يًىايُنٌ غىثايإ يُ زيٓاضتُ يُ يُْاوضىوٕ ضظطاض نطز , زَغتٍُ ُٓضنإ باْطُؾٍُ
بىو, نُ ُٓوإ ُٓو يًىايُيإ يُ زيٓاضتا ضظطاضنطزووَ, بُ زَضنطزٌْ بطِياضٍ طىاغتُٓوٍَ يًىاٍ 
يُنُّ يُ ٓانطٍَ بؤ "ٖىؾتهُ" يُ ثًَٓاو ثؿتًىاٌْ يُو يًىايٍُ زيٓاضتُ, بُآلّ زَغتٍُ ُٓضنإ 

تطريٍْ ُٓوٍَ بُ زياضُْخػت, نُ ًَٖعَ خًًََُنًُناٌْ اليُْططٍ سهىَُت ضيَىؾىيَين ثؿ
طىاغتُٓوٍَ بطيٓساضَناٌْ ُٓجناّ زابىو, زوايٌ غُضؤنٌ وَظيطإ بُ غُضٍ غىضَِا, بُآلّ بُ 
 زَْطٌ ًَٖسٍ بؤ ُٓو بابُتُ يُ غُض ؾاضَظايٌ خؤٍ يُ دىالُْوَناٌْ باضظاٌْ يُنُّ قػٍُ نطز.

زواٍ ُٓوَ "وَغٌ" بطِياضيسا وَظيطٍ ْاوخؤْ وَظيطٍ بُضططٍْ زَغتٍُ ُٓضناٌْ طؿيتْ -7
ثؿهُٓضٍ طؿيت بؤ ٓاَازَنطزٌْ ضاثؤضتًَو يُ غُض باضٍ َُيساٌْ بضُٓ بانىض, سهىَُت 
بطياضيسا ْابًَت ًٖض ضيَىؾىيًََٓو غطيَتُ ثًَـ طُيؿتين ُٓوإ بُ ؾىيَين زياضٍ نطاوْ 
ٓاَازَنطزٌْ ضاثؤضتٌَ ْاوبطاو. وَظيط طؿتىطؤيُنٍُ بُ خػتُٓضِووٍ ْاوٍ يًػيت ثًَىيػتًُنإ 

ٍ غُض بُ وَظاضَتٌ دُْطٌ وَضيسَططٍَ, َُُٓ َُٖىواٌْ U.C.I.G.S)ًَٓا, نُ يُ)نؤتايٌ ثًَٗ
تىوؾٌ زَيدؤؾًُنٌ طُوضَ نطز "يُ ْاوياْسا وَظيطٍ زاضايٌ", نؤبىوُْوَنُ بُ زَيدؤؾٌ 

 َُٖىوإ نؤتايٌ ٖات.
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زا بُ Ansons)يُوناتٍُ ثًًَإ ضاى بىو بطِؤٕ وَظيطٍ بُضططٍ بريخُضَوَيُنٌ يُغُض ) -8
 نؤؾو "عُبسوئًال". وَغٌ
ضُْسإ داض وَغٌ دُختِ نطزؤتُوَ, نُ سهىَُتٌ ٓاظاز ٓاطازاضٍ ثُضَغُْسٌْ  -9

باضوزؤخُنُ بىوَ, باآلزَغت بىوَ بُ غُض ضيَطَِوٍ طؿتىطؤنإ, ُٖضوَنى يُ ظؤضبٍُ غُضجنُناٌْ 
اٍَُ بُ زياضزَنُوٍَ, ثًَـ نؤبىوُْوَنإ بُ ضُْس ضؤشيَو يُ باضوزؤخُنٍُ بانىض يازاؾتٓ

 ثؿهُٓضٍ باآلٍ خىيَٓسؤتُوَْ يًٌَ تًَطُيؿتىوَ.
 

 ياداغتهامةيةن هة ضةز بازودؤخي ضةزباشي ئَيطتا هة كوزدضتاى

ٍ ٓاب ضاالنًُ غُضباظيُنإ يُاليُٕ يًىاوَ يُ باثؿتًاُْوَ بُ ًَٖطف بطزٕ بُضَو 6يُ
ضىوَ ثًَؿُوَْ ًٌَ  5ثًَهطاو, يًىا تًُْا  100تا  90غًسَنإ زَغيت نطزووَ. زواٍ ظياٌْ 

 ْاضاض بؤ باثؿتًإ ثاؾُنؿُيإ نطز.
ٍ ُٓيًىٍ ضاالنًُ غُضباظيُناٌْ يًىا يُ ٓانطٍَ بُضَو ًََططُغىوض, زوو يًىا يُ 4يُ

 باثؿتًاُْوَ بُ ٓاضاغتٍُ ًََططُغىوض زَغيت ثًَهطزووَ.
ُٓيًىٍ زَغت بُ غُض زؤَيٌ باضظإ بططٍَ, يُو  20ثًَِ وايُ سهىَُت ويػتىيُتٌ ثًَـ 

ًٌَ  8ًٌَ بُضَو ٓانطٍَ ثًَؿطَِوٍ نطز, ًَٖعٍ باثؿتًاًْـ بُ 7بُضواضَ ُٓو ًَٖعَ بُ زووضٍ 
ضُنٌ ضَؾاف,  3نُؽْ يُ زَغتساٌْ  100ضىوَ ثًَؿُوَ, ثًَهطاوٍ ُٖضزوو ًَٖع طُيؿتؤتُ 

يًَطَوَ ُٖضزوو ًَٖع ًٖض غُضنُوتِٓ زيهُيإ بُ زَغت ًَُْٖٓا, بًَذطُ يُ زَغتبُغُضاططتين 
 ٍ ُٓيًىٍ.7ظَْتُ" ُٓويـ يُثطزٍ "

 
 هة بةز ئةم يؤكازانةي خوازةوة يَيسغةكاى تووغي غلطت بووى:

 500ضاالنًُ غُضباظيُنإ بُ ثُيُ ُٓجناَسضاوْٕ َُٖىو يًىانإ ْعيهٍُ  -1
 غُضباظٍ خؤيإ يُ زَغتساوَ, بَُُف ياخًبىإ زَغتًإ بُ غُض غُْطُضَ الواظَناْسا ططت.

ضباظَ بآَُؾكُ تاظاٍُْ يُ عُؾناضَوَ ًَٖٓابىويإ بؤ بُ ناضًَٖٓاٌْ ظؤضٍ ُٓو غُ -2
 ( ُْيسَظاٌْ ضُى بُناضبًًََٗٓت.n.205ُٓو ًَٖطؾُ, تُْاُْت غُضباظيَهًإ بًذطُ يُ)
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ُْخؿٍُ غُضباظٍ َُٖيُ, ًَٖطؾٌ بُضَيٌ بؤ غُض ٓانطٍَْ ضًاٍ ثًَطؽ ضاوَضِواٌْ  -3
بؤ غًسَنإ ًَٖعيَهٌ ظؤض ثًَىيػت  ْىؾػيت يًَسَنطا, ُٖضوَٖا ًَٖطف يُ ضِيَطٍُ ًََططُغىوضَوَ

 بىو , خُغاضَيُنٌ طُوضٍَ زَوٍَ, ضىْهُ يُ بُٓضَِتُوَ ُٓو ُْخؿُ غُضباظيُ َُٖيُبىوَ.

 زاْاٌْ ُٓؾػُضٍ َُؾل ثًَُٓنطاو. -4

ظَعًِ ٓػُاعًٌ غُؾىَت ؾُضَاْسٍَ ًَٖعَناٌْ ضَواْسظ, َُؾكٌ بُ ًَٖعَناٌْ  - أ
ًَؿىَخت ًَٖطؾٌ بطزبىو, ًَٖعَناٌْ زَضؾُتٌ ُْنطزبىو, وَنى تًًَطُيؿتىوّ بُبٌَ ُْخؿٍُ ث

ٓاطازاضٍْ يًَىوضزبىوُْوَيإ ُْبىوَ, ضيَطُيإ ثًَُٓزضابىو ظاًْاضٍ ثًَؿىَخت وَضبططٕ, زواتط بُ 
 ؾُو ًَٖطؾًإ بطزبىو بُ بَِ ٓاطازاضنطزُْوٍَ ضَبًُ ْعيهُناٌْ سهىَُت.

ؾٌ زاضِوخاٌْ عُقًس ُٓػنُز سَُسٍ ؾاضَظاٍ َُؾل ُْبىوَْ غاَيٌ ثًَؿرت تىو - ب
 زَضووٌْ ببىو, نُضٌ غُضنطزايُتٌ يًىاٍ ثًَٓذٌَُ نطزووَ.

َىقُزَّ عاغٌ سَُىوز, ؾُضَاْسٍَ ًَٖعٍ ثًازَ, ؾاضَظاٍ َُؾل ُْبىوَو ثًَؿرت  - ت
 يُ ؾُغًًٌ يًىاٍ ثاغُواٌْ بىوَ يُ بُغسا.

غُضؤنٌ يُنُّ سُغُٕ َػتُؾا ُٓؾػُضٍ ْايابٌ تىثداُْ, يُو ضؤشٍَ ضاالنًُ  - خ
إ زَغيت ثًَهطزووَ, نطزبىوياُْ ؾُضَاْسٍَ ؾُغًًُيُى يُ ثًازَْ ًٖض ناضاَُيٌ غُضباظيُن

 يُو ناضَزا ُْبىوَ.

َىقُزَّ عُبسوضَِظام عُبسويىَٖاب, ثًَؿرت ناضاَُيٌ ُْبىوَْ نطابىوَ ؾُضَاْسٍَ  - ز
 ؾُغًًٌ ضىاضٌََ تؤثداٍُْ ؾاخاويُنإ.

ازَْ ثًَؿرت يُ َاْؤضَِ َىقُزَّ خُيطوَيآل سىغًَٔ نطابىوَ ؾُضَاْسٍَ ؾُغًًٌ ثً - ح
غُضباظيُناٌْ بُ ْاوٍ زؤغتاُْ ُٓجناّ زضابىو ْىؾػيت ًَٖٓا بىو, خُيطوَيآل سىغًَٔ بايُخٌ بُ 

 بُضشَوَْسٍ ثًاوَناٌْ ُْزَزا.

ؾؤضِؾطًَطِإ ضاالنًإ ُْْىاْس, بؤيُ ناضَغات ضووٍ ُْزا, ُٓطًٓا ًٖض سًهُُت ًُْ ًَٓػتا 
 ثؿت بُ ُٓواُْ ببُغرتيَت.
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 اضجازدةز

يُ بُٖاضٍ زاٖاتىو ضاالنًُ غُضباظيُنإ نؤتايٌ زيَت ُٓطُض ُّٓ خاالُْ بُ ًَٖٓس 
 -وَضطريٍَ:
  ُتًجًَهٌ غُضباظٍْ ؾُغًُيُيُنٌ ثاؾهؤ يُ ظغتإ ضيَىؾىييَن بُضططٍ ي

ٓانطٍَ, زوو يًىايُنُّ زيهُ  -ًًٌََٖ باثؿتًإ بططُْبُض, يُطُأل ضاوزيَطٍ نطزٌْ ثطزٍ َُظُْ 
ُٖؾتُ عُغًَُٓوَ, ُٖض يًىايُى بُ ْؤضَ َُؾل بهُْٕ وَظيط ُْخؿٍُ  6بؤ َاوٍَ  بُ ْؤضَ

 تُواوٍ َُؾكًإ بساتٌَ.
  ٌَؾُضَاٌْ ُٓواٍُْ َاوٍَ خعَُتًإ يُ غىثا نؤتايٌ ٖاتىوَ دًَبُد

بهطٍَ, غىثا بُ زاْاٌْ يًصُْيُنٌ بُغُضباظططتٔ بُ ًَٖع بهطٍَ."ثًَؿًٓاظّ وايُ ْىضَزئ 
ُْٓساَاٌْ ًَْطزضاوٍ غُضباظٍ ُْٓساٌَ ُٓو يًصُْيُ بٔ". ُٓضنٌ ُٓو يًصٍُْ  َُػنىزْ يُى يُ

ٓاَازَنطزٌْ غُضشًََطٍ طؿيت بًَت بؤ َُٖىو ؾُغًٌْ يُنُناٌْ ضاغتُوخؤٍ غُض بُ 
 وَظاضَتٌ بُضططٍ, يُطُأل ْاضزٌْ ًَٖعٍ ظيازَ بؤ َُؾل ُٖتا ببًَتُ ًَٖعيَهٌ دُْطاوَض.

 ُٓجناّ بسضٍَ.ؾاآلويَهٌ تاظَ بؤ غُضباظططتٔ  -1
 َىضٍُ خىبُخؿُنإ ظيازبهطٍَ.  -2

 بُ بؤضىوٌْ َٔ زاْاٌْ ياضيسَزَض بؤ عُقًسٍ ضاالى بؤ ُٓو ُٓضنُ تاظَيُ. ظؤض ثًَىيػتُ
زووض خػتُٓوٍَ ُٓو ُٓؾػُضاٍُْ َُؾكًإ ُْنطزووَ يُ ؾىيَين ؾُض بُ تايبُتٌ  -*

 ظَعًِ ًٓػُاعًٌ غُؾىَت.
َاْسٍَ ؾريقٍُ زووَّ. ؾُضَاْسَيٌ يًىاٍ ثًَٓذُّ ثًَؿًٓاظ زَنُّ ضَؾًل عاضف بهُُْ ؾُض

بسَُْ َىقُزَّ غاظٍ زاغػتاٌْ, بُضثطغًاضيُتٌ يًىاٍ يُى بسَُْ َىقُزَّ َُػنىز غريت. 
يُزواٍ يًَهؤَيًُٓوَ بُ زياضنُوت, نُ عُقًس ياغشن َُػنىز يُ بُدًًََٗٓاٌْ ُٓضنُ 

يَت. بؤيُ يُ غُض ُٓو بابُتُ بؤضىوٌْ غُضباظيُنٍُ يُ زيٓاضتا ْىؾػيت ًَٖٓاوَ يُو ثايٍُ البرب
خؤّ زَضزَبطِّ, ثًَهًَٗٓاٌْ ؾُغًًًَهٌ ثاَيجؿت يُ ْاوضُ ؾاخاويُناٌْ ًَْىإ ؾُقآلوَْ ثريَاّْ 

./. ًَٖعٍ يُزَط بٔ بؤ ُٓوٍَ يُ ناتٌ ؾُضِ دًَطٍُ 10خُيًؿإ ُٖتا َُؾل بهُْٕ يُ
 ثًَهطاوَنإ بططُْوَ.
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 ُيىَْسٍ بُ ًَٖعَناِْ زيهٍُ ؾريقٍُ زَبًَت ًَٖعَناٌْ يًىاٍ ثًَٓذُّ ث
 ْاوضُنُ بهُٕ يُ خُيًؿإْ باثؿتًإ.

  زَبًَت يُ غُضَتاٍ وَضظٍ بُ ٖاض بُ زضيَصايٌ ضيَطاٍ خُيًؿإ ًَٖطف
بهطيَتْ خاالٕ, ضيَعإ بهطيَُٓ َُيساٌْ ؾُضِ, َُٖىو ًَٖعَناٌْ ؾريقٍُ زوو بُؾساضٍ ؾُضِ 

طٍَ بُناضبًَت بؤ ًَٖٓاٌْ ثًَىيػيت بؤ بًُ. وَنى بهُٕ. يُوٍَ ضيَطُيُنٌ ؾاخاوٍ ُٖيُ زَتىاْ
َٔ تًَسَطُّ سهىَُت َُبُغيت ًُْ ضيَطٍُ ٓاًََسٍ ـ بًُ بهاتُوَ, بؤيُ ضانرتَ 

 بُناضبًَٗٓطيَت.

  يُ ظغتإ َُٖيىيَػيت ًَٖعَناٌْ سهىَُت بُضططٍ زَبًَت, بُآلّ ثًَـ
 زاضٍ تانتًهٌ بهات.ًَٖطؾٌ بؤ غُض ٓىضزْ ؾىيَُٓناٌْ زوشَٔ ضُْس ًَٖطؾًَهٌ غٓىوض

ثًَِ خؤؾُ دُخت بهَُُوَ غُض بؤضىوٌْ خؤّ, ُٖض ُٖوَيًَو بسضيَت بؤ ثًَؿدػتين ناتٌ 
زَغجًَهطزٌْ ضاالنًُ غُضباظيُنإ بؤ ظغتإ يإ ثايًع ُٓوَ بُؾًَهٌ ظؤضٍ ُٓو ًَٖعَ يُ زَغت 

 زَزَئْ بُ ٖؤٍ غػيت ٓاغيت َُؾلْ ٓاَازَناضٍ ظياٌْ طُوضََإ يًَسَنُوٍَ.
ىيػتُ ُٖض ُّٓ ُٖؾتُيُ ًًٌََٖ طؿيت ُٓو ًَٖطؾُ زياضٍ بهطيَت, ُٖتا ثًَىيػتًُنإ يُ ثًَ

بُتاٌْْ خًَُُْ ..ٖتس بؤ ثًَىيػيت ًْؿتُدًَبىوٌْ ظغتاٍُْ ًَٖعَنإ ٓاَازَ بهطئَْ زَبًَت 
 ُّٓ ُْٖطاواُْ ثًَـ ظغتإ بٓطئَ.

, ٓاًََسٍ ظاخؤ ُٓطُض ُٓو ؾاضاٍُْ بؤ باظطاٌْ ثؿيت ثًَسَبُغسن وَنى ٓانطٍَ 
طَُاضؤبسضئَْ طىْسَناٌْ ْاوضُنُ بؤضزووَإ بهطيَت, ًَٓػتا ساَيٌ زوشَٔ باف ًُْ, ُٓطُض 

 ناض بُو ضاغجاضزاُْ بهطيَت ُٓوَ زوشَٔ يُ ظغتإ الواظ زَبًَت.

 
JMLR\OUFI 

22\9\1945 
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 بصوتٓةوةي زةغيد خاْي باْة ية نوزدضتاْي ئَيسإ
 

 FO، 624/1891ي بةَيطةْاَةي   ذَازة وةشازةتي دةزةوة،  ثاغهؤ

 َٖيراي بةختةوةز باَيوَيصي بةزيتاْيا/ بةغدا
)يُطٍَُ ُٓوَزا يُ ضِاثؤضتًَهٌ زيهُزا تًَبًين خؤَتإ بؤ يُ غُض باضوزؤخُنُ زَْىغِ, يُو 
ناتٍُ يُ غًًَُاٌْ بىوّ, بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت يُطُأل ًَذُض ًَٖتؿاو طؿتىطؤَإ نطز يُ غُض 

ىضز, بُآلّ خاَيًَهٌ زيهُ ُٖيُ بُ ثًَىيػيت زَظامن بًعأْ, َاوَيُنُ سَُُ َُغُيٍُ ن
ضَؾًسخإ, يُ زيىٍ ًَٓطإ يُ غُض غٓىوض زَشٍ, ُٖض نُ طُيؿتُ ُٓوٍَ بًػتِ زاواٍ يُ 
بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ نطزووَ ضيَطٍُ ثٌَ بسَٕ بطُضِيَتُوَ ًَٓطام. زََئًَ وَظيطٍ ْاوخؤٍ ًَٓطاقٌ بُ 

زاوَتُوَْ زَيًٓايٌ نطزووَ, يُو ناتٍُ زَطُضِيَتُوَ بؤ ًَٓطام بًَدُّ بٌَ يُ شياٌْ باؾٌ وَآلٌَ 
خؤٍ, بُآلّ زواتط يُ ًَذُض ًٖتؿاوّ ظاٌْ, نُ َىتُغُضِيؿٌ غًًَُاٌْ ٖاٌْ سَُُ ضَؾًسخاٌْ 
زاوَ بطُضِيَتُوَ, ُٓويـ ٓاَازَيٌ طُضِاُْوٍَ زَضبطِيىَ بُو َُضدٍُ شياٌْ غُالَُت بًَتْ 

ًَٓطاقٌ ََُيبُْسٍ ثؤيًؼ يُو ْاوضاُْ بهؿًًََٓتُوَ, نُ زَنُوُْ شيَط زَغُآلتٌ ُٓو  سهىَُتٌ
يُ ْاو غٓىوضٍ ًَٓطام, سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ُٓو َُضداٍُْ قبىأل ُْنطزوَ, بُآلّ طؿتىطؤنإ ُٖض 
بُضزَواّ بىوٕ, خاَيًَهٌ ططْط ُٖيُ, ٖاوضِيًَُنٌ نىضزٍ ًَذُض ًٖتؿاو يُطُأل ًَذُض 

اوَ تا قُْاعُتٌ ثٌَ بهات ًٓٓطًًع ضاظٍ بهات بُ طُضِاُْوٍَ سَُُ ضَؾًسخإ, بطازبؤضٕ زو
بُآلّ ًَذُض بطازبؤضٕ يُو باضَيُوَ ْهؤَيٌ نطزووَ يُ ُٖض ٓاَاشَيُى يُ غُض ُٓو بابُتُ 
طىتطابًَت, ُٓو َُغُيُيُ بُ تًُْا خطاخ ساَيٌ بىوٕ بىوَ, بُآلّ نًَؿُنٍُ ثًَطُيؿتىوَْ 

زََيٌَ: سَُُ ضَؾًسخإ ْاَُيُنٌ بؤ ْاضزّ يُ ْاَُنُزا ٖاتىوَ, نُ ٖاوضٍَِ نىضزيُنٍُ 
ٓاَازَيُ ؾُضَاُْناٌْ ًٓٓطًًع دًَبُدٌَ بهات, بُآلّ ضُْس َُضدًَهٌ زاْابىو بؤ طُضِاُْوَ, ُْ 
َْٔ ُْ ًَذُض ًٖتؿاو بُ طؤضِاْهاضٍ يُو َُغُيُيُ زَيدؤف ْشن, ثًَؿًٓاظّ بؤ ًَذُض ٖتؿاو 

ُنٍُ بًٌََ: ُٓو ٓاطازاض بهاتُوَ, نُ ًٓٓطًًع ْاتىاٌَْ زَغت يُو َُغُيُيُ نطز بُ ٖاوضٍَِ نىضزي
وَضبسات, ُٓطُض سَُُ ضَؾًسخإ زَيُوٍَ بطُضِيَتُوَ با بُ تًُْا ُٓو َُغُيُيُ يُطٍَُ 
بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ باؽ بهات. ُٓوٍَ الٍ ًٓٓطًًع دًٌَ بايُخُ بآلوبىوُْوٍَ ٓاؾيتْ ٓاضاًَُ 
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دًٗإ. غُضَضِاٍ ُٓوٍَ ٖاوضِيًَُنٍُ ًَذُض ًٖتؿاو يُ ْاوضُيُنٌ  يُ نىضزغتإْ َُٖىو
نىضزٍ زووض زَشٍْ ثُيىَْسٍ ثًَىَنطزٌْ ٓاغإ ًُْ, بُآلّ ًَُُٓ يُ زواٍ وتىيَصٍ ًَْىاظنإ 
ضيَههُوتشن ْاَُيُى بُو ْاوَضِؤنُ بًَٓطئ, يُ غُضَتاوَ ًَذُض ًٖتؿاو زووأل بىو يُ ْاضزٌْ 

يُوَ ؾُضَاٌْ ضووْٕ ٓاؾهطاٍ ثًَطُيؿتىوَ, نُ زَغت ُْخاتُ ُٓو ْاَُنُ, ضىْهُ يُو باض
بابُتاٍُْ ثُيىَغسن بُ نًَؿٍُ نىضزَوَْ َُُٓ يٌَ بطُضٍَِ بؤ ناضوباضٍ ْاوخؤٍ ًَٓطام, غُضَضِاٍ 
ُٓوٍَ نُ ًَٓـ يُطُأل بؤضىوٌْ ًَذُض ًٖتؿاو زاّ يُ غُض ُٓو َُغُيُيُ, بُآلّ بُ 

و ثطِوثاطُْساُْ زابًَِٓ, نُ طىايُ ًَُُٓ وَنى ْاوبصيىاٌْ ًَْىإ ثًَىيػيت زَظامن غٓىوضيَو بؤ ُٓ
سهىَُتٌ ًَٓطامْ سَُُ ضَؾًسخإ ناضزَنُئ, بؤيُ ثًَؿًٓاظّ نطز ْاوَضِؤنٌ ُٓو ْاَُيُ 
ضووْٕ ٓاؾهطا بًَت, نُ ًٓٓطًًع سُظ ْانات بَُئًَ بُ نُؽ بساتْ ْاَُف بؤ ًَذُض ًٖتؿاو 

ضزيُنٍُ بًَٓطٍَ, بَُيًَِٓ بُ ًَذُض ًٖتؿاوزا يُ ساَيُتٌ ُٖض ًَْطزضاوَ, ُٖتا بؤ ٖاوضٍَِ نى
 نًَؿُيُى يُو باضَيُوَ ثؿتًىاٌْ يُ َُٖيىيَػتُنٍُ زَنُّ.
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ٖةزوةنو َيجةز ٖيػتاو بةَيَيين دا ثػتيواْي ية ٖةَيوَيطيت بهات 
ي 27ئةطةز يةطةأل بةزثسضإ يةو بازةيةوة تووغي ئازيػة ٖات.  

  1946ْيطاْي 
 حةَة زةغيدخاْي نوزديةوة ية: 

FO. 624/189 

 112/ 21/ 46ذَازة 
 1946ي ئؤنتؤبةز 18

 
يُ سُوتٌ ٓؤنتؤبُض ًَٖصا زيطبؤضٕ غُضزاٌْ نطزّْ ثًٌَ ضاطُياْسّ, نُ غُضؤى وَظيطاٌْ 
ًَٓطام يُ غُض ُْٖسٍَ َُغُيُ زاواٍ طؿتىطؤٍ يًَهطزووّ , يُنُّ ثُيىَغت بىوَ بُ سَُُ 

إ ُٖواَيًسابىو بُ زيطبؤضٕ, نُ قُْاعُتٌ تُواوٍ ُٖيُ سَُُ ضَؾًسخإ, غُضؤى وَظيط
ضَؾًسخإ بُنطيَطرياوٍ ًٓٓطًًعَ, ُٖض ًٓٓطًًع ْاضزووياُْ بؤ ًَٓطإ, يُو باوَضَِزا بىوَ سَُُ 

 ضَؾًس ناضَ ططْطُنٍُ ضاثُضِاْسْوَو ًَٓػتا ُٖض ًٓٓطًًع زَيُوٍَ بًطُضِيًََٓتُوَ.
ٌ ًَٓطاقسا وتبىوٍ: ُٓو تًَطِوآًُْت َُٖيُيُْ ناضيَهٌ زيطبؤضٕ يُ وَآلٌَ غُضؤى وَظيطاْ

ْابُدًًَُ, ُٖضوَٖا زيطبؤضٕ ُٖواَيٌ زابىوَ غُضؤى وَظيطاٌْ ًَٓطاقٌ, نُ ُٓو ٓاطازاضَ 
بُضيتاًْا يُ بُٓضَِتُوَ يُ ضىوٌْ سَُُ ضَؾًسخإ بؤ ًَٓطإ ًْطُضإ بىوَْ ضُْسئ داض 

 اُْوٍَ ثطغًاضٍ نطزووَ.زَضباضٍَ ؾىيَين ًْؿتُدٌَ بىوْٕ ناتٌ طُضِ
ثًَهُوَ يُطُأل ًَٖصا زيطبؤضٕ ضيَو نُوتشن يُ غُض وَآلًََو بؤ غُضؤى وَظيطاٌْ ًَٓطاقٌ, ثًَِ 
وت: ثًَىيػتُ َُٖىو اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ بُوَ بعأْ, نُ ٓاَاجنٌ غُضؤى وَظيطإ يُ 

ُض طُضِاُْوٍَ بؤ طىْسَنٍُ وضووشاْسٌْ ُٓو بابُتُ ُٓوَيُ, بُض يُ زَضبطِيين ضَظاَُْسٍ يُ غ
خؤٍ بؤ ْاوضُ غٓىوضيُنإ بعاٌَْ ٓايا سَُُ ضَؾًسخإ يُ بُضشَوَْسٍ ًَُُٓ ناضزَنات يإ ْا؟ 

 ُٓو نات ًٓٓطًًع غىوز يُ زَغُآلتٌ ُٓو وَضزَططٍَ.
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زَيًٓاّ نطزَوَ, نُ ُٓو َُغُيٍُ قػٍُ يٌَ زَنُئ َُغُيُيُنٌ ْاوخؤيٌ ًَٓطاقًُو َٔ 
بابُتُنُوَ, بُآلّ يُطُأل غُضؤى وَظيطإ دُختِ يُ غُض ُٓوَ نطزَوَ, ٓايا  ْاتىامن بضُُ ْاو

سَُُ ضَؾًسخإ ثًاويَهٌ دًٌَ َتُاُْيُ يإ ْا؟ ُٓطُض ضاٍ َٔ بجطغٌَ باوَضِّ وايُ, نُ ُٓو 
نُغُ ًُْ بُ تُواوٍ ثؿيت ثٌَ ببُغرتٍَ, ضىْهُ ثًَؿرت ثُعناٌْ َُٖيىَؾاْسؤتُوَْ بٌَ ٓاطازاضٍ 

 نىنُوَ ُٖآلتىوَ. نُؽ يُ نُض
 

 ًُٓعا / ضآًس ًٖتؿاو

 ُٓؾػُضٍ غًاغٌ, غًًَُاٌْ
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FO. 624/89 

 
 بةَيطةْاَةي نؤْوضي نؤبووْةوة

ــ بةغدا  َٖيرا ضةعادةتي باَيوَيصي بةزيتاْي ـ
 )عُبسوذتًَُس ضَؾعُت بُضِيَىَبُضٍ طؿيت يُ وَظاضَتٌ ْاوخؤٍ ًَٓطام ُٖواَيٌ ثًَساّ, نُ يُ

ٍ ُٓيًىٍ سَُُ ضَؾًسخإ ُٓونات يُ بُغسا بىوَ, بُبٌَ 14ناتٌ ٓاُْٖطٌ ًَٖصا وانط, يُ 
َُضز خؤيساوَ بُ زَغتُوَ, عُبسوذتًَُس زََيٌَ: خؤظطُ زَخىاظّ ًَٓطاًُْنإ ضيَطُ بُ سَُُ 

ُ ضَؾًسخإ بسَٕ بطُضِيَتُوَ طىْسَنٍُ خؤٍْ نىضزٍ ًَٓطامْ ًَٓطإ يًَو دًا بهاتُوَ. بطِواّ واي
 سَُُ ضَؾًسخإ ضيَطٍُ ثٌَ بسَٕ بطُضِيَتُوَ ًْؿتًُاُْنٍُ خؤٍ ًَٓطاًُْنإ ضاظٍ بهات. 

ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ ُٖيُ بُ باضوزؤخٌ طؿتًُوَ, ُٓوَ ًَٓطاًُْنإ ًٖض دؤضَ ياضَُتًُى يإ 
ظٍ ظياًْاضيإ ُْزاوَ بُ ًَٓطاقًُنإ, بُآلّ بُ اليٌُْ نَُُوَ ٓاطازاضئ, نُ ًَٓطاًُْنإ ثًَؿًٓا

ثًَهًَٗٓاٌْ ُٓؾػُضٍ ثُيىَْسيإ نطزووَ يُ غُض غٓىوض, بُآلّ ًَٓطام ًٖض وَآلٌَ ُٓو 
 ثًَؿًٓاظٍَ ُْزاوَتُوَ, باوَضِّ ًُْ ؾتًَو ُٖبًَت يُوباضَيُوَيُ ًَُُٓ بتىاْشن ثًَؿهُؾٌ بهُئ. 
بُضِيَىَبُضٍ طؿيت ًْطُضاٌْ خؤٍ يُ َُبُغيت ضوؽ يُو ناضَ )بؤ نىضز. "و"( ًْؿاْسا, 

ثًاو يُ اليُْططاٌْ َػتُؾا  120ُآلّ بُ زضيَصٍ قػُيإ ُْنطزووَ. بُضيَىَبُضٍ طؿيت وتٌ: ب
خًَعإ غٓىوضيإ بطِيىَْ يُ ًَٓطاُْوَ طُضِاوُْتُوَ, ُٓواُْ ُٓطُض قبىأل بهطئَ  300باضظاٌْْ 

 زَطُضِيَُٓوَ, ًَٓطاقًـ خىاضزْٕ دٌْبُضطًإ ثٌَ زَزا. 
 واشؤ/ ضايس زيطبؤضٕ

 1946يُنٌَُ  ٍ تؿطيين 8
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 كؤمازي كوزدضتان

 
 1946ي ناْوْي دووةَي 18بةغدا  –باَيوَيصي بةزيتاْي 

 (46/4/166، 31ذَازة 
 

 بةِزَيصم
ؾُضَؾُُْسّ يًَطَزا ْىغدُيُى يُو ضاثؤضتُ ٖاوثًَض زَنُّ, نُ نابسن دانػؤٕ ياضيسَضٍ 

يُ غُض باضوزؤخٌ ضَواْسؤظ  ضاويَصناضٍ غًاغٌ ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط ٓاَازٍَ نطزووَ
يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطام, يُو باوَضَِزاّ نابسن دانػؤٕ يُطَُيِ زا ٖاوضِابٌَ, يُو باضَيُوَ ضاثؤضتًَهٌ 
ْاياضنإ بساتٌَ يُ غُض زوا طؤضِاْهاضيُنإ نُ ظؤضٍ ًْطُضإ نطزووئ, ثًَىيػتُ ثريؤظبايٌ يٌَ 

 طزٌْ بًاليُٕ يُ غُض ضووزاوَنُ.بهُئ بؤ ناضَنٍُ, بُ تايبُتٌ غُضجنُ وضزو باغه
يُطُأل ُٓو غُضجناٍُْ ًَٖصا دانػؤٕ بُزياضرنػت ٖاوضِاّ, َْٔ ُٓواٍُْ يُطَُيُسا  -1

ناضزَنُٕ بُ نٌَُ ُٓو زَضؾُتُ زَزَئ, بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ بري بهُُْوَ يُ ثًَىيػيت 
ايبُتًاُْ يُ غُض ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىيَين البطزٌْ ُٖغيت ثُضاويَعخطاوٍَ نىضز. ُٓو غهاآل ت

نىضز نُ نابسن دانػؤٕ ًَٖٓاويُتٌ دًَطٍُ بايُخٌ ًَٓػتاٍ َُٓو بُ ًٖىاّ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ 
 قُْاعُتٌ بٌَ يُ غُض ططتُٓبُضٍ ُٓو ُْٖطاواٍُْ ثًَىيػتُ  بُ ثرييُوَ بضٔ. 
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ضاغتُ ًَٖعيَهٌ زَويٌ تاظَ ُٖيُ يُ ٓاغؤٍ ْاوضُنُوَ بُزياضنُوتىوَ, ظؤضبٍُ نىضزٍ  -2
طام ٓاضَظوو زَنُٕ َاََُيُ يُطُأل ًَٖعَ نؤُْنُ )بُضيتاًْا( بهُٕ, )خؤؾُويػيت نؤٕ بُ ًَٓ

ثُيىَْسيُنٌ عؿكاُْ زَغيت ثًَهطزووَ(, بُآلّ ظؤض ُٓغتَُُ نىضز يُوَ تٌَ بطُٕ, نُ بُ 
بُضزَواٌَ سهىَُتٌ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ بُضيتاٌْ ناض زَنات بؤ ثاضاغتين بُضشَوَْسيُناٌْ, 

ًُْ بؤ ؾتًَو ٖاٌْ بسٍَ, نُ ُْتىاٌْ بؤٍ دًَبُدٌَ بهٍُ, بُآلّ بُضٌَُٖ ُٓو  بُآلّ ٓاَازَ
غًاغًُتُ خاوْ يُغُضخؤيُ بُ بُضاوضز يُطُأل "زعنىنطاتًُت(ٍ ٓاظَضبادناًُْنإ )ثاضتٌ 
زعنىنطاتٌ ٓاظَضٍ ؾًىعٌ. "و"(, بُ بَُيًَين ُْٖطىيينْ ثازاؾيت خًَطا بُ تايبُت يُالٍ ُٓو 

برييإ ضىوَ ضؤٕ يُ ناتٌ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ ضوؽ ضَواْسظيإ  تىيَصٍَ نىضز, نُ
غىتاْسووَ, بًَذطُ يُو ْاوضاٍُْ ًَهُضٌ ثًَطٍُ َُال َػتُؾايُ, نُ يُ ثايعٍ ضابطزوو 
تىوؾٌ ؾُضِ بىوَ يُطُأل غىثاٍ ًَٓطاقٌ, ظؤضبٍُ ْاوضُ نىضزيُناٌْ ًَٓطام يُشيَط ناضيطُضٍ 

 ٓاظَضبادنإ زا ْشن. ضاطُياْسٌْ ضوغٌْ نؤَؤًْػتًُناٌْ

زاُْيُى يُو ضاثؤضتُْ ثاؾهؤناٌْ زًََْطّ بؤ باَيىيَعَناٌْ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ  -3
ثاؾايُتٌ يُ ُْٓكُضَِْ تاضإْ غُضؤنٌ بُؾٌ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت يُ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ 

باظٍ بُضيتاٌْ, يكٌ قاٖريَ, ْىغدُيُنًؿِ يُو ضاثؤضتُ زايُ. ضاثؤضتٌ غًاغٌ ثاؾهؤٍ غُض
 يًَطَ "بُغسا" بُثًٌَ تًَطُيؿتين َٔ ضَواٍُْ واؾٓتؤٌْ زَنات. 

 

 ؾُضَؾُُْسّ ببُُ نؤيًٍُ ًَٓىَ

 ٖاضغرتز بًؿس
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 ضةزجنةناْي طةغت: يازيدةدةزي زاوَيرنازي ضياضي ٖةويَيس
 1946ناْوْي دووةَي  9-6زايات  –زةواْدش 

 –طُآلَيُ  –ؾًَذ ظيٓؤ  –ضَواْسظ, ضيَعإ  –باتاؽ  –ضيطاٍ زَضضىو يُ : ُٖويًَط  .1
 ُٖويًَط. -ُٖضيط -زياُْ -دٓسيإ   –ضَواْسظ 

ضيَطٍُ غُضَنٌ ُٖويًَط: ضاياتٌ ْىٍَ, بُآلّ ثطزٍ طُآلَيُ ثًَىيػيت بُ ٓاطآًَٖاُْوٍَ  .2
(و باضاٌْ Army. M.Tضايات, بُ ٖؤٍ ثُضِيُٓوٍَ غُياضٍَ غُضباظٍ طُوضَ  ) –خًَطا ُٖيُ 

طًًَُ وَغاتُوَنٍُ تًَهضىوَ, غُضَضِاٍ ُٓوَ ُْٖسٍَ دًَطٍُ زيهُ بُضزَواّ ُْٖسٍَ يُ زيىاضَ 
ُٖيُ يُ ناتٌَ ْعيهسا بؤ بُناضًَٖٓإ باؾُ, ُْٖسٍَ بُضزٍ طُوضَف ُٖيُ يُ ُْٖسٍَ دًَطٍُ 
ًَْىإ زَضبُْسٍ طُيٌ عُيٌ بُطْ زَضبُْسٍ ضايات بُضزَبًَتُوَ, ًَٓػتا يُاليُٕ بُضيَىَبُضايُتٌ 

 ْؤشَْهطزُْوَ يُ ضيَطٍُ طؿيت يُو بُؾاٍُْ ضيَطُيُنُ ُٓجناّ زَزضٍَ. ُٓؾػايٌ طؿيت بؤ ناضٍ

يُ بُؾٌ غُضَوٍَ ضيَطٍُ ضيات ْعيو سادٌ ٓؤَُضإ بُؾطيَهٌ نَُيُنُبىو ُٖيُْ  .3
ضيَطُ طرياوَ, بُآلّ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت غاآلُْ بُؾط ضيَطُ ْاططٍَ تًُْا يُ ْاوضٍُ زَضبُْسرنإْ 

 بُضَو غُضووٍ ُٓوٍَ ُْبٌَ.

 
 ئاويةوا

يُو َاوَيُزا غاآلُْ ثًٍُ طُضٌَ بُ ؾًَىَيُنٌ ْآاغايٌ بُضظَ, ثًٍُ طُضٌَ ُٖتا 
زَطاتُ ؾًَذ ظيٓؤ بُضظ زَبًَتُوَ, يُطُأل ُٓوَزا يُ ناتٌ بُياٌْْ ؾُو ظؤض غاضزَ, بُآلّ نُف 

 يُ ناتٌ ضؤشزا وا يُ َطؤظ زَنات ثًٌَ وابٌَ يُ وَضظٍ بُٖاضزا زَشٍ ُْى يُ ظغتإ.
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 زاميازي:

 زةواندش:

يُ ضَواْسظ بُ تًُْا زوو ؾت زَيدؤؾهُضٕ ُٓواًْـ ٓاووُٖواْ ٓاؾىوضيُ   - أ
َُغًشًًُنإْ ٓاُْٖطٌ غُضٍ غاَيٌ ظايين. يُ بُخيت خَُيهٌ ْاوضُنُو سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ 
ثًٍُ طُضٌَ َآَاوَْسيُ, يُطُأل ُٓوَزا ٓاووُٖواٍ ُٓو ْاوضُيُ غُختُو غُضَضِاٍ ُٓوَف 

ُْٖسٍَ يُ زاًْؿتىاٌْ زَؾيت زياْا بُ بٌَ  –ًْطُضاٌْ قىضباًْاٌْ ؾُضٍِ زوايٌ تطاشيسياْ 
ٓاغتُْطًُى ؾاياٌْ باؽ بٌَ ضَمشاَيسا زَشئ. ظؤضبٍُ ٓاؾىضيُنإ بُاليٌ نَُُوَ شووضيَهٌ 
َاَيُنُيإ ْؤشَٕ نطزؤتُوَ, بُآلّ ظؤضبٍُ نىضزَنإ يُ زياْاو زَؾيت زياْا َاَيُناًْإ بُو 

ًؿتُدٌَ بىوٕ بؿًَت زَغتهاضٍ ُْنطزووَ. بُ ؾًَىٍَ قُضظ "بؤ طُمن" سهىَُت ٓاغتٍُ بؤ ْ
ثؿتطريٍ زَنات, بُآلّ بُو ًٖىايُٕ ُٓو قُضظَيإ زواٍ نؤنطزُْوٍَ بُضُّٖ يًَىَضطرييَتُوَ. 
زَبىايُ ٖاوآلتًاٌْ ْاوضُنُ قُضَبىوٍ بُضٌَُٖ نؿتىناَيٌْ نُيىثُالُْيإ وَضبططتايُ نُ 

ناتٌ دُْط. "و"( بُآلّ ُٓو بَُيًَٓاٍُْ يُوباضَيُوَ زضإ دًَبُدٌَ ُْنطإ,  ويطإ نطابىوٕ )يُ
يُطُأل ُٓوَزا ضىْهُ سهىَُت ثطؤشَيُنٌ خًَطٍ دًَبُدٌَ زَنطز َىتُغُضيؿٌ ُٖويًَط خىاظياض 

 بىو بُو ْعيهاُْو بُ خؤضِايٌ بُغُضياْسا زابُف بهطٍَ.
ًُْ, يُطُأل ُٓوَزا يُ زوو ُٖؾتٍُ زوايٌ ضيَصٍَ َطزٕ بُ ثًَضُواٍُْ ْاوضُناٌْ زيهُ بُضظ 

نُؽ َطزووٕ, ثعيؿهُناٌْ ضَواْسظ ٖاوناضٍ قىضباًُْناًْإ ُْنطزووَ,  ثًَسَضًَت  4يُ زياْا 
بُ ٖؤٍ ُْخؤؾٌ )اؽنىًْا(ْ غهضىوُْوَ َطزبٔ, ُٓو غهضىوُْ بُ ٖؤٍ خطاثٌ خىاضزُْوَ 

 بىوبًَت 
طُضِيَتُوَ بؤ بُضزَواٌَ ناضنطزٕ ٖؤناضٍ غُضَنٌ يُ زابُظيين شيإ يُو ْاوضُنُ زَ - ب

بُ سىنٌُ عىضؿن, َُغُيٍُ سىنٌُ عىضؿن َُغُيُيُنُ ؾايػتٍُ نَُرتئ طؿتىطؤ ًُْ, ,بؤ 
ُٓوَ ضٓطٌ ٓاغٓشن يُو ْاوضُيُ دًَطري بهات ثًَسَضٌَ سهىَُت ًْاظٍ ُْبٌَ يُو ضُْس غاآلٍُْ 

زَضؾُت ظاًْىَ بُ ٖؤٍ ساَيُتٌ  زوايٌ ُٓو ياغايُ َُٖيبىَؾًًََٓتُوَ, يُ َُٖإ ناتسا ُٓوٍَ بُ
ْآاغايٌ ًٖض ضيَىؾىيًََٓو ُْططيَتُبُض بؤ طؤضاْطاضٍ يُ شياٌْ خَُيهٌ ُٓو ْاوضُيُ, بُ ثاغاوٍ 
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ُٓوٍَ ساَيُتٌ ُٓو ْاوضُيُ ْا ٓاغايًُ, يُ ضاغتًسا ُٓو ظيازضَِوَيُ يُ الٍ خَُيهٌ ْاوضُنُ 
ٍ نؤتايٌ ٖاتين ؾُضِ )بعوتُٓوٍَ باضظاٌْ ُٖيُ بُوٍَ زضيَصَزإ بُ ساَيُتٌ ْا ٓاغايٌ.... زوا

. "و"( بَُيطُيُ يُ غُض ًْاظخطاثٌ بُضاْبُض نىضز. ُٖضوَٖا ُٓو ياغا تىْساٍُْ 1943-1945
يُو َاوَيُ زازطاناٌْ سهىَُت يُ ضابطزووْ ًَٓػتا زَضياْهطزووَ يُ زشٍ نىضز ياضيسَزَض ًُْ 

اقٌ, ُٖضناتًَو سهىَُت ضيَىؾىيَين تاظَ بؤ بًٓاتٓاٌْ َتُاُْ يُ ًَْىإ نىضزْ سهىَُتٌ ًَٓط
ضازَطُيًَُْت طىيَبًػيت ُٓو يًَسواُْ زَبشن "يُ بُٖاضزا ؾتًَو ضووزَزات" ُٓو طىظاضغتُ 
بَُيطُيُ يُ غُض ضووزاٌْ ؾتًَو يُ بُضٖاضزا, بَُيهى يُ ضاغتًسا طىظاضؾتُ يُ غُض ُٖغيت بٌَ 

اتُوَ, ُٖضوَٖا ُٖغتهطزٌْ ُٓو بُؾٍُ سهىَُت تؤَيُيإ يًَسَنَتُاُْيٌ يُالٍ نىضز بُوٍَ 
ْعيو غٓىوضَ بُ نىضزغتإ بُ ساَيُتٌ ثاؾُنؿُو تطاشيسياو زَغتُوغتإ بىوٕ, بُآلّ زيىٍ 

ُٖآلتين خؤضٍ ٓاظازٍْ دؤضيَو يُ بىشاُْوَ ُٖيُ, ُٖغتهطزٕ  ًَٓطاٌْ يُ نىضزغتإ غُضزٌََ
بُضاوضزنطزٌْ ُٓوٍَ يُ ْاوخؤٍ  بُ الواظٍْ بًَتىاْايٌ طىظضاؾيت ٓاغايٌْ ضاوَضِواْهطاوَ بُ

ًَٓطاقسا ضووزَزا يُطُأل دًٗإ, يُوناتٍُ نىضز يُ ْاوضُ غٓىوضيُناْسا يُ ُٖضزوو سهىَُتٌ 
 ًَٓطامْ بُضيتاٌْ ْآىًََس زَبٌَ, ضووٍ ٓىًََس زَناتُ ضؤشُٖآلت )نؤَاضٍ نىضزغتإ. "و"(.

ىًََسٍ نىضز, بُآلّ بُ َُٖيُ ضاغتُ ْاوضٍُ ضَواْسظ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ بؤتُ ويَػتطٍُ ٓ
ُٓو قُْاعُتُيإ يُ الزضوغت بىوَْ ضاى زَظأْ ضٌ يُوٍَ ضوو زَزا, يُ ضاغتًسا نًََُهًإ 
ٓاطازاضْٕ بُ قىَيٌ ُٓو ظاًْاضيُيإ ُٖيُ, نُ بتىأْ ُٓو ثًَهٗاتُ ٓاَيؤظٍَ ضَطُظَناٌْ 

ُْبىوٌْ ضؤشْاَُو ضازيَى واٍ  َُغُيٍُ نىضز ثًَهسًََٖينَ تًَبطُٕ يُ غُض ُٓو ظاًْاضيُ ؾطَيُ,
نطزووَ بُ ُٓغتُّ نىضز يُو ضاغتًُ ٓاطازاضبًَت, نُ يُ ٓاظَضبادنإ زَطؤظَضٍَ, بُآلّ غٌَ خاٍَ 

 ُٖيُ نىضز يًٌَ تًَسَطاتْ بُ باؾٌ َُٖيٌ زَغُْطًَٓٔ. 
يُنًَو يُ بُٓضَِتُناٌْ َُغُيٍُ ٓاظَضبادنإ ُٖوَيساُْ يُ ثًَٓاو بُ  -1

 ُْتُوايُتٌ.  زَغتًَٗٓاٌْ ٓاَاجنٌ
يُنًَو يُ ًَٖعَ طُوضَناٌْ دًٗإ ٖاوغؤظْ ٖاوناضَ بؤ نًَؿٍُ  -2

 "نىضزايُتٌ".

َُال َػتُؾاو ٖاوضِيَهاٌْ, نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ ثؿتطريٍ ٖؤظَ  -3
نىضزيُناٌْ ًَٓطام بًَبُؾٌ نطزْٕ زَضيهطزٕ بُؾساضٍ ناضيطُضيإ ُٖيُ يُ تًَهؤؾاٌْ 

ُ باف زَظأْ غٓىوضيَهٌ واقًعٌ ًُْ يُ ًَْىإ بُؾُناٌْ ُْتُوَيٌ يُ ثًَٓاو ٓاظازٍ. ُٓواْ
نىضزغتإ, ُٓواُْ يُو باوَضَِزإ نُ َُْتكٌْ سُطنًُ زواٍ ُٓوٍَ نىضز يُ ًَٓطإ بُ 
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ٓاَاجنُناٌْ طُيؿت, َُال َػتُؾا بُ ثؿتًىاٌْ نىضزٍ ٓاظَضبادنإ بُضَو ًَٓطام بٌَ بؤ 
ُتُوايُتٌ. ُٓو نُغاٍُْ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطاُْوَ تًَهؤؾإ يُ ثًَٓاو بُ زَغتًَٗٓاٌْ ٓاَاجنٌ ْ

زَطُضِيَُٓوَ ضَواْسظ ُٓو ُٖواآلُْ زَطًَطُِْوَ, نُ َُال َػتُؾا ًْاظٍ وايُ بطُضِيَتُوَ يُ ٓايٓسَ 
غُضنطزايُتٌ خُباتٌ ُْتُوايُتٌ بهاتْ غعاٍ ُٓو ٖؤظَ نىضزياُْ بسات, نُ يُ غاَيٌ ضابطزوو 

خًاُْتًإ بُ نًَؿٍُ نىضز نطزووَ, بُآلّ ُْٖسٍَ يُو  بُ ثؿتتطريٍ بؤ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ
باوَضَِزاُْبىوْٕ زَياْىت طُضِاُْوٍَ باضظاٌْ َُتطغٌ ًُْ, ضىْهُ سهىَُت بُ َُٖإ 
ثؿتطريٍ ٖؤظَ نىضزيُناٌْ زؤغيت زَتىاٌَْ غُضبهُوٍَ. بُ بؤضىوٌْ َٔ ُٓو ُٓطُضَ ْايُتُزٍ 

 يُبُض ُّٓ ٖؤياٍُْ خىاضَوَ:

ُ نُ ُٓو غُضؤى ٖؤظاٍُْ يُ غاَيٌ ضابطزوو ثؿتطريٍ سهىَُت بىوٕ يُ ًٖض طىَامن ًْ -أ
ظنىُْ خطاثُنٍُ نىضزٕ, يًَطَ الٍ َُٖىوإ خؤؾُويػت ْشن, زوشَٓايُتٌ تايبُتًإ ُٖبىوَ 
يُطُأل َُال َػتُؾا, بؤيُ ثؿتطريٍ سهىَُت بىوٕ, ٓريَيٌ ثٌَ زَبُْٕ ٓاضَظووٍ 

ٔ, ُٖض بؤ ظنىُْ ُْٖسيَو يُواُْ وَنى: ؾًَذ ضَؾًسٍ بُزَغتًَٗٓاٌْ بُضشَوَْسٍ تايبُتٌ خؤياْ
يؤالْٕ ؾًَذ ضَقًيب غىضضٌ, ؾًَذْ ٓاغايُناٌْ ظيَباض, ُٓواُْ ًَٖض ثًَطُيُنٌ ًًًَُيإ ًُْ 
ؾاياٌْ باؽ بٌَ, ٓاغايُناٌْ ظيَباض بُ بًَٔاقًٌَْ زضِْسَيٌ ْاغطوإْ وَنى تاغىت خؤؾُويػت 

يَُٓياٌْ ْاؾريئ نطزووَ. َُٓػاأل ُٓو ؾًَداُْ ْشن, َُٖيػىنُوتٌ غاَيٌ ضابطزوويإ و
ضاغتًًُنإ زَظأْ, بًَذطُ يُ ؾًَذ ضَؾًسٍ يؤالٕ, نُ ضاوَضِوإ ْانطٍَ وَنى ثاض ثؿتطريٍ 

 سهىَُت بهات.
غاَيٌ ثاض ٓىًََسٍ غُضبُخؤيٌ نىضزغتإ الواظ بىو, ثًًَإ وابىوَ ؾُضَِناٌْ  -ب

زَغُآلتٌ ْاوَْسَ بؤ غُضنىتهطزٌْ  سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زشٍ َُال َػتُؾا ُٖوَيٌ
خاُْوازَيُنٌ ياخٌْ نُيُضَِمْ َاََُيُ قىضؽ, ضاٖاتبىو يُ غُض زضوغتهطزٌْ ٓاشاوَ بؤ 
سهىَُت, بُآلّ َُٓطِؤ باضوزؤر بُ تُواوٍ طؤضِاوَْ ُٖضوَٖا َُٖيىيَػيت ًَٖعْ ثًَطٍُ َُال 

 َػتُؾاف طؤضِاوَ. 

بُضثطغاٌْ ًَٓطاقٌ يُ نىضزغتإْ ُٓؾػُضاٌْ ْابٌَ ُٓوَ يُ بري خؤَإ بُضيُٓوَ, نُ  -ت
غىثا يُ غاَيٌ ضابطزوو ؾاآلويَهٌ ثطِوثاطُْسٍَ ناضيطُضيإ نطزووَ, بُوٍَ بُضيتاًْا وَنى 
زَوَيُتٌ طُوضَ نُ يُ زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتٌ ًَٓطاقًُوَ بُ بُضزَواٌَ ثًَطٍُ طُوضٍَ ُٖبىوَ يُ 

بُ ثاضيَعَضْ ٖاوثُعناٌْ خؤٍ ظاًْىَ, نىضز َُٓطِؤ بانىضٍ ًَٓطام, نىضزيـ ًَُٖؿُ بُضيتاًْاٍ 
ًَٖعيَهٌ ناضايُ نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ُٓو بعوتُٓوَ ياخًبىوٍُْ تًَهؿهاْسووَ, نُ َُال 
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َػتُؾا غُضنطزايُتٌ نطزووَ, بُ ضاؾهاوٍ غىثاٍ ًَٓطاقٌ زََيٌَ: ُٓو غىثايٍُ بُناضٖاتىوَ بؤ 
َ َُٖىو يُاليُٕ بُضيتاًْاوَ ثؿتطريٍ نطاوَ, ًَجًَهُضهطزْٕ ويَطاْهطزٌْ بُ ضُىْ ؾطؤنُو

بُآلّ بُّ زوايًُ ًَٖعيَهٌ طُوضَ ثُيسا بىوَ َُٖإ تىاْاٍ ًَٖعٍ بُضيتاًْاٍ ُٖيُ, ُٓويـ 
يُنًَيت غؤظًُتًُ, ُٓطُضضٌ ُٓو ًَٖعَ بُ ٓاؾهطا بًَاليٌُْ ضاطُياْسووَ, بُآلّ بُ ًْٗيَن 

 يىَ.ثؿتطريٍْ ٖاوغؤظٍ خؤٍ بؤ َُغُيٍُ نىضزٍ زَضبطِ

يُطُأل ُٓوَزا ُْوٍَ ْىٍَ يُ برييإ َُْاوَ, بُآلّ ُْوٍَ ثًَؿىو يُ ضَواْسظ بريَوَضٍ  -خ
تاَيٌ ُٖبىو يُطُأل ؾاالوٍ ضوغٌ بؤ غُض ْاوضٍُ ضَواْسظ, غىتاْسْٕ تاآلٌْْ زَغتبُضاططت نُ 

َ ُٖيُ يُ بُ برييإ زٍَ ًٖضًإ بؤ َُْايُوَ, تُضِو وؾهٌ غىتاْس, ضُْسئ ٓاَاشٍَ بُ بَُيطُو
غُض زوشَٓهاضٍ ضوغٌ بُضاْبُض نىضزٍ ًَٓطإ, قُْاعُتًَو يُ ْاو ظؤض نُؽ ثُيسا بىوَ, بُوٍَ 
باضوزؤخٌ زٍَ ثؿتطريٍ ضوغٌ يُ ًٖض باؾرتَ, ُٖتا ًَٓػتاف ظاضاوٍَ وَنى "نؤَىًْػيت" 

إ بُيؿُؿن ُْٓساَاٌْ ٖؤظَنإ زَتطغًَينَ, بُغاآلضىوَنإ ُٓطُض غُخيت باضوزؤخُنُ ْاضاضي
 ُْنات ظؤض زووزَئ يُ ٖاوناضٍ نطزٕ يُطُأل ضوؽ.

َُٖيُيُ يُو باوَضَِزا بشن ًْطُضاًُْنٌ ؾطاوإ زشٍ ًٓٓطًًع ُٖبٌَ, نىضز باف زَظأْ  -ز
بُبٌَ ثؿتطريٍ بُضيتاٌْ باضوزؤخٌ ُٓوإ يُ ًَٓطام يُوٍَ ًَٓػتا ُٖيُ ظؤض قىضغرت زَبٌَ, 

ًَٓػتا ُٓو ٓىًََسَ ُٖيُ, نُ زَنطٍَ بُضيتاًْا ًٓٓطًًع ناضٍ ظؤضٍ بؤ ُٓوإ نطزووَ, ُٖتا 
ٖاوغؤظٍ يُطَُيًاْسا ُٖبٌَ, ُٓو ٓىًََسَ ضؤش بُ ضؤش ضؤؾٓرت زَبًَتُوَ, ضؤؾٓبرياٌْ نىضز يُّ 
ضؤشاُْزا ُٓو ضَخُٓ طُوضَيإ ُٖبىوَ, نُ خؤٍ ْازيسَ زَططٍَ يُبُضاْبُض بَُيطُْاٍَُ ُٓتًَُْيت 

ُ يُطُأل ُٓو بَُيطُْاَُيُ زَنُٕ, نُ وَنى ُٓوَ وايُ بؤ َاؾُناٌْ طُالٌْ بضىى, وا َاََُي
ُٖض ُْبٌَ, نُ بؤ َاوَيُنٌ ظؤض ضَوُْقٌ ثًَسَزا, بُآلّ ُْوٍَ ٖؤظَنإ بُ تًُْا ُٓوَ زََيًَُٓوَ 
نُ ضؤٕ ُٓؾػُضاٌْ ًٓٓطًًع زواٍ ُٓوٍَ يُ ضؤشاٌْ يُنُّ خانًَهٌ ويَطاُْْ بطغًُتٌْ ويَطاٌْ 

 ض يُ ْىٍَ شياًْإ بُ بُض ضَواْسظزا نطزَوَ.  باَيٌ بُ غُضزا نًَؿابىو غُ

نىضزٍ ظياتط  1946-12-1بؤ خعَُتٌ غُضباظٍ يُ  1927باْطًَٗؿيت َىايًسٍ  -ح
ًْطُضإ نطز, بُ تايبُت زواٍ ُٓوٍَ يُ غاَيٌ ضابطزوو ضوويسا غىثايإ خؤف ْاوٍَ, ُٓو تاَيًٍُ 

 إ وٕ ْابٌَ. يُ ثامشاوٍَ ضووزاوَنإ بًًٓإ بُو ٓاغاًُْ يُ بُضضاوي

 
 
 



 432 

 
 
 

 نوْطوَييةتي طػيت بةزيتاْي
 09/11/ 1946تةوزَيص: 

  30َْٗيين. ذَازة 
 بةِزَيصم

غُضَؾُُْسيُ بؤ َٔ ضاثؤضتًَهتإ يُ غُض خاَيُناٌْ ُٓو طؿتىطؤيٍُ يُ غُض باضوزؤخٌ 
ضَ نىضزغتإ يُ ًَْىإ َْٔ قاغِ خاٌْ زيبىنطٍ ضوويسا بؤ بٓىغِ , نُ ثًَؿرت يُ بطوغهٍُ شَا

 " يُ غُض ُٓو غُضزاُْ ٓاطازاضّ نطزبىوُْوَ.282"
قاغِ ٓاغا نىضٍِ بايُظيس ٓاغايُ, زوو بطاٍ ُٖيُ بُ ْاوَناٌْ َُػنىزْ عُيٌ ٓاغا  -2

)َري ُٓغعُز( باآلزَغسن بُ غُض ٖؤظٍ زيبىنطٍْ خاوٌَْ ظَوٍ ظؤضٕ يُ ْاوضٍُ بؤنإْ 
ٓاغاو َىسَُُز ٓاغاو عُيٌ ٓاغا, ُٓو  ًَاْسواو, زوشَٓهاضٍ تُقًًسٍ ُٖيُ يُ ًَْىإ بايُظيس

خاُْوازَيُ َُٖىويإ نؤنٔ يُ غُض زوشَٓساضيُتٌ طُوضٍَ خاُْوازٍَ قاظٍ َىسَُُز, بُ 
تايبُت زواٍ بُ زياضنُوتين بايُخٌ ضوغُنإ بُ قاظٍ َىػنُز, قاغِ يُنًَو بىوَ يُو 

ُ بانؤ, يُطُأل ُٓوَزا غُضنطزَ نىضزاٍُْ يُ غاَيٌ ضابطزوو يُ غُض باْطًَٗؿيت غؤظًُت ضىوْ
ضاثؤضتًَهٌ ثًَساّ يُ غُض ُٓو غُؾُضٍَ بانؤ, َٔ يُو باوَضَِزاًِْ زؤغيت ضوؽ بٌَ بُو 
ُْٓساظَيُ باْطًَٗؿيت بهُْٕ ُٓو قُْاعُتٍُ بؤ زضوغت بيبَ, نُ خؤثُضغتْ بُنطيَطرياو بٌَ, 

 وَنى ظؤضبٍُ غُضؤى ٖؤظَناٌْ زيهٍُ ُٓوٍَ َتُاُْيإ ثًٌَ ُْبىوَ.
ِ ٓاغا زََيٌَ: بُؾًَىَيُنٌ طؿيت نؤَاضٍ نىضزغتإ يُ قُيطاْسايُ, يُ ضووٍ قاغ -3

زاضايًُوَ َايُثىوضُ, يُطٍَُ ُٓوَزا قاظٍ َىسَُُز بُ ؾُضٌَ غُضؤنٌ سهىَُتْ غُضؤنٌ 
سًعبٌ زعنىنطاتٌ نىضزغتاُْ, يُ ضاغتًسا زَغُآلتٌ بُ غُض ٖؤظَناْسا ظؤض نَُُْ ْاتىاٌْ 

غيتَ, بؤيُ وَنى غُضؤى َُٖيًإ بصاضزووَ ُٖتا يُو ضيَطُيُوَ يُ ثؿت بُ ثؿتطريٍ ُٓوإ ببُ
ضووٍ َازٍْ ضُنُوَ ضوؽ ثؿتطرييإ بهات, زاْىغاُْناٌْ ًَْىإ قاظٍ َىسَُُزْ قُواّ 
غَُيتُُْ ْىؾػيت ًَٖٓا, قُواّ غَُيتُُْ غىوض بىو, يُ غُض ُٓوٍَ نىضز بُؾًَهُ يُ زاًْؿتىاٌْ 
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ٍ سىظَيطإ ُٓواًْـ 4تاضاٌْ َؤضنطاوٍَ  –تٓاٍَُ  تُوضيَع ٓاظَضبادنإْ ثًَىيػتُ ضيَههُو
 بططيَتُوَ, بُآلّ قاظٍ َىسَُُز ٍَُُٓ قبىأل ُْنطزووَ.   

... شَاضٍَ ًَٖعَناٌْ َػتُؾاٍ باضظاٌْ زَطاتُ ْعيهٍُ ُٖظاض دُْطاوَض, نُ ضوؽ  -4
 ضُىْ تُقًَُُْإ زَزاتٌَ.

َىو اليُى زَططيَتُبُض, عىَُض خاٌْ نىضز يُ وضٌََ غًاغُتٌ غُضنىتهُضاُْ زشٍ ُٖ -5
ؾهاى طُوضَتطئ غُضؤى ٖؤظٍ ْاوضُنُيُ, بُوَ ْاغطاوَ نُ ٓاَازَيُ يُطُأل َُٖىو اليُى 
َاََُيُ بهاتْ وَضبططٍَ, بُآلّ خؤٍ بُ ًٖض اليًَُْو ثابُْس ُْنات. يُ بُٖاضٍ ضابطزوو 

غُقع,  –بُضٍَ غُضزَؾت  ُٖظاض تىَاٌْ يُ ضوؽ وَضططتىوَ, ًَٖعَناٌْ ْاضزَ 20عىَُض خإ 
ُٖظاض تىَاٌْ زيهٍُ يُ قاظٍ َىسَُُز وَضططتىوَ, بُآلّ زواٍ ؾُضيَهٌ  5زواٍ طُيؿتين 

 نُّ يُ بُضٍَ دُْط نؿايُوَ.
ثُيىَْسيُناٌْ ضوؽ يُ ضيَطٍُ ُٖضزوو نىْػىَيًٍُ تُوضيَعْ ضَظآًُوَ بُضزَواَُ,  -6

ًؿتىوٍ َٗابازَوَيُ, نُ تىتْٔ طُمن يُ بُآلّ ثُيىَْسٍ غُضَنٌ يُ ضيَطٍُ باظضطاًَْهٌ زاْ
نىضز زَنطٍَِْ ؾُنطْ بُضَُُٖناٌْ يؤنُيإ ثٌَ زَؾطؤؾٌَ. ثطزٍ ثُيىَْسيُو ضُى زَطُيٌَُْ بُ 

 نىضزْ وَنى ُٓؾػُضٍ غًاغٌ ناضزَناتْ يُ َػىَيُاُْناٌْ خَُيهٌ بانؤيُ.
يُ ْاو نىضز, بُآلّ غُضَضِاٍ بىوٌْ تًَهطريإْ خؤبُظيعاْشنْ ُْبىوٌْ يُنًُتًُ تُواو  -7

يُوَزا ضيَههُوتىوٕ قبىَيٌ ُْنُٕ نىضزغتإ بُ ٓاظَضبادناُْوَ بًهٌَ, نىضز غهاآل زَنُٕ 
ٍ ًْػاٌْ ثُيىَغت بُ ْاوضُ تًَهُالوَنإ 23يُدًَبُدٌَ ُْنطزٌْ بُْسَناٌْ ضيَههُوتٓاٍَُ 

ادنإ يُ ضيَطٍُ )عُدُّْ نىضز. "و"( يُ ضَظآًُو ًَاْسواو, بُ ثًَضُواُْوَ سهىَُتٌ ٓاظَضب
زاْاٌْ َىسَُُز غُيؿٌ قاظٍ "وَظيطٍ دُْطٌ سهىَُتٌ ًْؿتًُاٌْ نىضزٍ" ُٖتا ًَٓػتاف 
ُٖوَيٌ زَغبُغُضاططتين ْاوضُ نىضزيُنإ زَزا, يُو ضواْطُيُوَ ؾُضَاٌْ زَضنطزووَ بُ 
 زاَُظضاْسٌْ غىالّ يُسًا زاًْؿًإ وَنى غُضؤنٌ ًَٖعَناٌْ دُْسضَُ يُ َٗاباز, )بطوغهٍُ

( بُ تىْسٍ بُضَُٖيػيت ُٓو ُْٖطاوَيإ نطزْ نىضزَنإ وتًإ: يُو ْاوضُيُ ضيَطُ 270شَاضَ 
بُ ًٖض دُْسضَُيُى ْازَئ يُ خؤَإ ُْبٌَ, بُآلّ يُطُأل ُٓوَزا قاظٍ َىسَُُز زَيًٓايًسا 

 شياٌْ ثاضيَعضاو بٌَ. 
ٌ ٓاظَضبادنإ بؤ نىضزاٌْ َانؤْ خىٍ َُٖإ ًْطُضاًْإ ُٖيُ يُ ُٖوَيُناٌْ سهىَُت -8

غُثاْسٌْ زَغُآلت بُ غُضياْساْ ًَٓػتا وَؾسيإ بؤ طؿتىطؤ يُ غُض ُٓو َُغُيُيُ يُالٍ قاظٍ 
َىسَُُزَ. ؾًَذ عُبسويكُزيط غُضؤنٌ نىضز يُ ٖؤظٍ دُاليٌ زيَطيين زاًْؿتىوٍ َانؤ َطز, 
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ضزٍ بؤ ططتين نىضَِنٍُ بُ ْاوٍ سُغُٕ ٓاغا دًَطاٍ ططتُوَ, قاغِ بُ زضيَصٍ ُٖوَيُناٌْ نى
خؤٍ بؤ باؽ نطزووئ, نُ ُٓو وضزَناضيُ تُواو ٖاوؾًَىَيُ يُطُأل ُٓوٍَ يُ ضاثؤضتٌ شَاضَ 

. ُٖضوَٖا قاغِ خإ زََيٌَ: ًَٖعَناٌْ نىضز يُ 9و8"زا ٖاتىوَ, بُ تايبُت بطِطُناٌْ 24/23"
ىٍ شيَط ؾُضَاْسٍَ غُعًس ٓاغاٍ غُضؤنٌ ٖؤظٍ ًًًٌَ "ًَالٕ" يُ ًَٖطف بطزُْ غُض خ

بُؾساضيإ نطزووَ, قاغِ ٓاغا زََيٌَ: ُٖتا ًَٓػتاف نىضز ُْٖسٍَ دُْطاوَضٍ غُضبُخؤيإ يُ 
ؾاضٍ خؤٍ ًَٖؿتؤتُوَ. سانٌُ ًَٓػتاٍ خىٍ يُاليُٕ سهىَُتٌ ٓاظَضبادناُْوَ زاْطاوَْ 

 زوشَين غُضغُخيت نىضزَ.
ػتٌُ سهىَُتٌ يُ ضَظآًُ نىضز ًٖض ضؤَيًَهٌ ًُْ خاوَٕ ظَويُناٌْ نىضز يًَطَ )غً -9

, {يُ ًَْىإ دىتًاضو خاوَٕ ظَوٍ}نىضزغتإ ثًازَ زَنُٕ يُ زابُؾهطزٌْ زاٖاتٌ نؿتىناأل 
يُ زابُؾهطزٌْ ظَوٍ  {ٓاظَضيُنإ نُ بُ تىضنٌ قػُ زَنُٕ}بُآلّ خاوَٕ ظَويُ عُدَُُنإ 

 ياغاٍ سهىَُتٌ ٓاظَضيادنإ دًَبُدٌَ زَنُٕ(.
ٍ بُؾًَىَيُنٌ طؿيت, قاغِ ٓاغا ثًٌَ وايُ ُٓوٍَ ثُيىَغتُ بُ غًاغُتٌ نىضز – 10

باْطُواظٍ سًعبٌ زعنىنطاتٌ نىضزغتإ بؤ خىزَىختاضٍ زضومشًَهٌ ؾًًََعاْاُْيُ, ُٓوٍَ قاظٍ 
َُسَُُز ًْؿاٌْ زاوَ يُ ٓاَازَيٌ بؤ ناضنطزٕ يُطُأل ضَوتٌ يًربِاأل يُ ًَٓطإ ؾًًََُ, ٓاَاجنٌ 

ضٍ نىضزغتاٌْ غُضبُخؤيُ, بُ دؤضٍ نىضزٍ ضاغتُقًٍُٓ قاظٍ َىسَُُز زاَُظضاْسٌْ نؤَا
تىضنًاو ًَٓطامْ غىضياف بُؾساضبٔ, بُو ثًًٍَُ قاغِ ٓاغا زَطًَطِيَتُوَ بعوتُٓوٍَ نىضزايُتٌ 
ًَٓػتا يُ شيَطزَغُآلتٌ ضوؽ زايُ, قاغِ ٓاغا خُخيت بؤ نطزَُوَ, نُ قاظٍ َىسَُُز 

ؽ ًٖض ناضيَو ْانات, ُٓو ًٖض ضاؾهاواُْ يُ ضُْسئ بؤُْزا زَضرنػتىوَ بُبٌ ؾُضَاٌْ ضو
 ضيَطُضاضَيُنٌ زيهٍُ ًُْ بًَذطُ يُ طىيَطِايَُيٌ ضوؽ ُْبٌَ.

قاظٍ َىسَُُز بُ ضيَٓىَايٌ ضوؽ َُٖىو ُٖوَيٌ خؤيسا بؤ ْاضاضنطزٌْ ٖؤظٍ  -11
زيبىنطٍ, ُٖتا ٖاوناضٍ يُطُأل سًعبٌ زعنىنطاتٌ نىضزغتإ بهات, زواٍ ُٓوٍَ قاظٍ 

ُ ؾًَىَيُنٌ ٓاؾتًاُْ يُ قُْاعُت ثًَهطزٌْ غُضنطزَناٌْ زيبىنطٍ َىسَُُز ْىؾػيت ًَٖٓا ب
ًَٖعيَهٌ ضُنساضٍ ْاضز بؤ ُٓوٍَ ُٓو غُضؤناُْ ْاضاضبهُٕ بضُٓ ثاأل ضُنساضَناٌْ نىضز يُ 

ضُنساض, يُبُضاْبُض  1000َٗاباز.  ًَٖعيَهٌ غُضباظٍ ْاضز بؤ بؤنإ نُ شَاضَيإ زَطُيؿتُ 
َري ُٓغعُزْ بطاناٌْ ضاظٍ نطز ٓاؾتُواوٍ بهُٕ. يُوناتٍُ ُٓو ُٓو َُتطغًُزا, قاغِ ٓاغا, 

ًَٖعَ نىضزيٍُ غُض بُ يُؾهطٍ نؤَاضٍ نىضزغتإ بىوٕ طُيؿسن, غُضؤنُناٌْ زيبىنطٍ يُ 
خاُْوازٍَ ًًًَٓداٌْ ظازَ ْاضاضبىوٕ بهؿًَُٓوَ بؤ طىْسيَهٌ خؤيإ يُ زووضٍ ... يُ بؤنإ, 
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ويإ نطز بؤ بُضَْطاضبىوُْوٍَ ًَٖعَ ًْعاًَُناٌْ نىضز, يُ ُٓو ًَٖعَ خًًََُنًُ ٓاَازَيٌ تُوا
َُٖإ ناتسا يُ طىْسَ ؾاخاويُناٌْ زٍ ُٖواَيًإ بؤ اليُْططَناًْإ ْاضز خؤيإ ٓاَازَ بهُٕ 
بؤ بُضططٍ يُ خؤيإ, ُٖضوَنى يُ ساَيُتٌ ضووزاٌْ ؾُضِ يُنًَو يُ طىْسَ غُختُناًْإ نطزَ 

َىسَُُز زاواٍ ًَٖعٍ زيهٍُ نطز, ًَٖعيَهٌ ٖاوبُؾٌ ؾهاىْ ََُيبُْسٍ بُضططٍ, بؤيُ قاظٍ 
دُاليٌْ ُٖضنٌ نىضز طُيؿسنْ يُ ضؤشاواوَ ٖاتْٔ يُ َُٖىواليُنُوَ طَُاضؤٍ زيبىنطياْسا. 
ناتٌ غُضؤنُناٌْ زيبىنطٍ بًًٓإ شَاضَيإ نَُُو يُبُضاْبُض ًَٖعيَهٌ طُوضَزا طَُاضؤ زضاوٕ 

 بهُٕ.ْاضاض بىوٕ ٖاوناضٍ قاظٍ َىسَُُز 
بُآلّ ُٖتا ًَٓػتا قاغِ ٓاغا ثًٌَ وايُ َُتطغًُنٌ طُوضَ يُ غُض ٖؤظَنٍُ ُٖيُ,  -12

ضىْهُ ضوؽ زيبىنطٍ بُ زوشَين خؤيإ زَظأْ, ظوو بٌَ يإ زضَْط ُٖوَيٌ يُ ْاوبطزٌْ ُٓو 
ٖؤظَ زَزَٕ. خاُْوازٍ ًًًَٓداٌْ ظازَ بُضططٍ زَنُٕ, بُآلّ قاغِ ٓاغا يُو باوَضَِزايُ بُبٌَ 
ثؿتطريٍ سهىَُتٌ بُضيتاًْاٍ طُوضَ ْاتىأْ بؤ َاوَيُنٌ زضيَص بُضططٍ بهُٕ. قاغِ ٓاغا 
ثًَؿرت زاواٍ ثؿتطريٍ يُ عُقًس َُٖايىٌْ نطزبىو, بُآلّ بًَػىوز بىوَ, ضىْهُ َُٖايىٌْ 
وتبىوٍ: ؾُضَاٌْ يُ سهىَُتٌ ْاوَْسَ بؤ ٖاتىوَ, نُ زاواٍ يًَهطاوَ ًٖض ناضيَهٌ يُو دؤضَ 

بؤيُ خًَعاٌْ ًًًَٓداٌْ ًٖض ٓىًََسيإ بُ سهىَُتٌ ْاوَْس َُْاوَ يُ بُضشوَْسٍ ُٓوإ ُْنات. 
بُؾساضٍ بهات, قاغِ ٓاغا زَظاٌَْ, نُ ًٓٓطًًع ْاتىاٌَْ يُ تُوضيَعَوَ ثؿتطريٍ زيبىنطٍ 
بهات, ضىْهُ ضيَطُ زاخطاوَ, بُآلّ زََيًَِ ُٖتا ًَٓػتاف ثُيىَْسٍ نطزٕ بُ زيبىنطيُوَ يُ 

خانٌ ًَٓطاقُوَ ناضيَهٌ ٓاغاُْ, ثًَؿًٓاظ زَنُّ ُٓطُض زَنطٍَ يُ ًَٓطاقُوَ وَنًًًَهٌ ْاوخؤٍ 
بُضيتاٌْ بًَٓطٕ بؤ )بؤنإ( بؤ طؿتىطؤ يُطُأل زيبىنطٍ يُ غُض باؾرتئ ضيَطُ بؤ ثًَؿهُؾهطزٌْ 
ثؿتطريٍ زاضايٌْ ٓاَؤشطاضٍ بؤيإ. قاغِ ٓاغا زَيىت: ُٓطُض نًََُو ثاَيجؿيت زيبىنطٍ 

زَتىأْ ُْى ُٖض ًَٖعٍ سًعبٌ زعنىنطاتٌ نىضزغتاٌْ بَُيهى بعوتُٓوٍَ نىضزٍ ثًَـ  بهطٍَ
 ُٓوٍَ ثٍُ بٗاوٍَ يُ ْاويبُضٕ 

ُٖوَيُسا ٖاٌْ بسَّ واظ يُ ضنُبُضيُتٌ سهىَُتٌ نىضزٍ بًَٗينَ, ثًَِ وت: وا باؾرتَ  -13
ُوَ, با وابٌَ ُٖتا قاظٍ يُطُأل قاظٍ َىسَُُز يًَهتًَبطُٕ, ثًَِ وت: بُ ٖاوضِيٌَ تؤ زًًََََٓت

َىسَُُز ُٖوَيٌ بُ زَغتًَٗٓاٌْ َاؾُ ُْتُوايُتًُناٌْ نىضز زَزات, زَبًتُ ٖاوضِيُنٌ زَيػؤظ 
بؤ ثًازَنطزٌْ خىاغتُ ُْتُوَيًُنإ, بُآلّ قاغِ ٓاغا ثًٌَ بطِيِْ وتٌ: ٖاوناضٍ نطزٕ يُطُأل 

ُ شيَطَوَ بُو ؾُضَاُْ قاظٍ َىسَُُز ًٖض غىوزٍ ًُْ, ضىْهُ ُٓو بُ ضاؾهاوٍ تُواوو ي
 ناضزَنا, نُ ضوؽ بؤٍ زًََْطٕ.
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زواٍ ُٓوٍَ زَيًٓابىوّ, نُ قػُنطزٕ يُطُأل ثًاويَو يُ غُض بُٓضَِتٌ ٓاناضٍ  -14
ًْؿتًُاٌْ يًأَلْ يُنًُتٌ ُْبٌَ غىوزٍ ْابٌَ, ُٓو ثًاوَ ًٖض ْادنىيًَينَ ٓاضَظووٍ تؤَيُ 

غتين غاَاُْنٍُ يُ َُتطغٌ غُْسُْوَ ُْبٌَ يُ زوشَُٓ نؤُْنٍُ, يُطٍُ ثاضا
زَغتبُغُضاططتين نؤَؤًْػتُنإ, باؾرتئ ظََاُْت بؤ ُٓو خاُْوازَو ُٓو ٖؤظاُْ زابًٓبىوٌْ 
ٓؤقطَيٌ طؿتطريَ بؤ َُٖىو نىضزغتإ. باؾرتئ ضيَطُ بؤ بُضططٍ زشٍ ضوؽْ نؤَؤًْػيت 

اغا بري يُ ضؤَيهطزٌْ زابًٓهطزٌْ يُنًُتٌ ًَْىإ َُٖىو ًَٓطاًُْناُْ, بُآلّ ُٖغتِ نطز قاغِ ٓ
ثاضيَعطاٍ ٓاظَضبادنإْ ْاوضُناٌْ زيهُ زَناتُوَ يُ ًَٖعَناٌْ سهىَُت, بؤيُ يُوَ تًَطُيؿتِ 

 نُ قػُناٌْ َٔ ثُغٓس ْانات. 
 

 بؤ َٔ ؾُضَؾًَهٌ طُوضَيُ خعَُتهاضٍ ًَُِٓٓ

 J.W.Wellواشؤ 
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 بةشي ثيَيجةو
 (1966 -1946نوزدضتاْي باغوز )
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 كوزدء دةضةآلتي عةبدولكةزيه قاضه
 

War Office 329/2869 

 
 بةغدا –باَيوَيصي بةزيتاْي 

 1959ي ْيطاْي 8
بؤ دُختهطزُْ غُض ُّٓ خاآلٍُْ خىاضَوَ ثاؾهؤٍ غُضباظٍ ًَٓطاٌْ غُضزاٌْ ثاؾهؤٍ 

 غُضباظٍ بُضيتاٌْ نطز:
ػت زَوضَ زضاوَ, ُٖضوَنى قاغِ نؤَؤًْػت ًُْ, بُآلّ بُ نؤََُيًَو ضاويَصناضٍ نؤَؤًْ -2

يُ ضاثؤضتُناٌْ ضابطزوو ٓاَاشَّ ثًَسا, ُٓو ضاويَصناضاُْ يُ غُضخؤ زَياُْوٍَ ؾؿاضٍ بُضزَواّْ بُ 
ًَٖع غُُْ غُض قاغِ ُٖتا ضشيٌَُ نؤَؤًْػيت يُ ًَٓطام زاضنُظضيَينَ. بُ بؤضىوٌْ ثاؾهؤٍ 

طتىو )ًَػط(ْ ثُعناٌْ بُغسا غُضباظٍ ًَٓطاٌْ قاغِ ُٖغت زَنات وَنى نؤَاضٍ عُضَبٌ يُنط
بُ زوشَٔ زَوضٍَ طرياوَ, بُ بُضزَواٌَ ضاويَصناضَ نؤَؤًْػتُنإ ُٓوٍَ بريزَخُُْوَ, نُ يُ 
ْاوَوَف بُ زوشَٔ زَوضَ زضاوَ, زوشَٓاٌْ ْاوخؤٍ وآلت بُ ٖؤٍ ُٓو ظيٓساًْهطزُْ ظؤضٍَ 

ثًَىيػيت بُ نؤََُيًَو ُٖيُ ضشيَُُنٍُ ُٓجناٌَ زَزا بُ بُضزَواٌَ يُ ظيازبىوْسإ, بؤيُ قاغِ 
ثؿتطريٍ بهُٕ زشٍ ُٓو َُتطغًاُْ, نؤَؤًْػتُناًْـ ُٓو ٓاَازَيُيإ ُٖيُْ ُٓويـ ثؿيت 
ثًَبُغتىوٕ, بُآلّ ٓايا زَوَيُتاٌْ ٖاوثُعناًُْتٌ بُغسا زَتىأْ )بؤ ُٓوٍَ دًَطاٍ 

 نؤَؤًْػتُنإ بططُْوَ يُ ضيَطٍُ زضوغتهطزٌْ َتُاُْ, ُٓو ناضَف َُساَيُ(.
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ثاؾهؤٍ غُضباظٍ ًَٓطاٌْ يُ ًَاٌْ يًَسواُْناًْسا زَيىت: غؤظًُت ثؿتطريٍ َُال  -3
َػتُؾا زَنات, غًاغُتٌ ًَٓػتاٍ ضوؽ زضوغتهطزٌْ بعوتُٓوٍَ نىضزيُ يُ ُٖضيُى يُ 
ًَٓطإْ تىضنًاو ًَٓطامْ غىضيا بُ غُضنطزايُتٌ َُال َػتُؾا, ٓاَاجنٌ ُٓو بعوتُٓوَيُ 

آلّ ٓاَاجنٌ ضاغتُقًٍُٓ ضوؽ ؾُضَُظاضنطزْٕ الواظنطزٌْ غُضبُخؤيٌ نىضزغتاُْ, بُ
سهىَُتُناٌْ ٖاوثُعناًُْتٌ بُغساْ ضؤشاوإ. يُنًَو يُ ثاضيَعَضَ نؤَؤًْػتُناًْـ دُخيت 
زَنطزَوَ يُ غُض ُٓوٍَ ُْٖطاوٍ يُنٌَُ ُٓو ناضَيإ ضظطاضنطزٌْ تىضنًاو ًَٓطاُْ, نىضز 

ُو زَوَيُتاُْ زَبًَتُ ٓاغاْهاضٍ بؤ يُنططتين نىضز, ضؤَيٌ يُو ثطؤغُيُزا زَبٌَ, ضظطاضنطزٌْ ٓ
بُضَُٖيػتهاضٍ طُوضَ ُٖيُ يُ غُض غُضنطزايُتٌ َُال َػتُؾا بُ تايبُتٌ يُ ْاو اليُْططاٌْ 
ؾًَذ َُػنىزْ دافْ ثؿسَضْ ظيَباضيُنإ, ُٖضوَٖا بُضَُٖيػيت يُ ًَْىإ غُضؤى ٖؤظَنإْ 

ًُت زَيُوٍَ َُٖىو بُضَُٖيػتهاضإ بؤ بُضشوَْسٍ خاوَٕ ظَويُنإْ ثًاواٌْ ٓايين ُٖيُ, غؤظ
َُال َػتُؾا الواظ بهات, ُٓو باضظاًْاٍُْ يُ ًَٓطام َاُْوَْ ثُيىَْسيإ بُ َُال َػتُؾاوَ 
ُْنطز بؤ ضوغًا ثؿتطريٍ ؾًَذ ُٓػنُز زَنُٕ ُْى َُال َػتُؾا, ُٖضضُْسَ َُال َػتُؾا 

ػتا ضَتًهطزؤتُوَ, بُآلّ يُ غُضضاوٍَ زاواٍ ضُنٌ يُ قاغِ نطزووَ, بُآلّ ُٓو ُٖتا ًَٓ
 زيهُوَ ُٖواَيُإ ثًَطُيؿتىوَ, نُ َُال َػتُؾا ضُنٌ بُ زَغت طُيؿتىوَ. 

 ْىغدُيُى يُو ْاَُيُ زًََْطئ بؤ باَيىيَعخاُْناٌْ ُْٓكُضَ, تاضإ, واؾٓتؤٕ. -5
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FO. 371/12255 

 
 407/1ذَازة 

 فةزَاْدةي َٖيصي ئامساْي
 1927ئاشازي 30ئَيسام، بةغدا،  –ةناْي بةزيتاْي ية: َٖيص

 بؤ: وةشيسي َٖيصي ئامساْي
 ، يةْدةٕ 1،2ئاداضرتاٍ ٖاوع، ئا. نيٓط وي، يةْدةٕ، دبًيو، ع، 

 طةوزةّ
 بؤ ٓاطازاضٍ ضاثؤضتًَهتإ يُ غُض بعاظٌ نىضزٍ ٖاوثًَض بؤ زًََْطّ. -1
َياُْوٍَ ٓاضيؿُ بؤ ًَٓطام بُ خىيَٓسُْوٍَ ُٓو ضاثؤضتُ بُزياضزَنُوٍَ, بؤ ُٓواٍُْ ز -2

زضوغت بهُٕ نىضز وَضَقُيُنٌ ناضيطُضَ, بُ تايبُت ضوغًاٍ ؾًىعٌ بًُوٍَ بُناضٍ بًٗيَنَ 
ظياتط غىوزَُْسَ يُو وَضَقُيُ, ُٓو ضاثؤضتُ يُّ ضؤشاُْ بايُخٌ تايبُتٌ ُٖيُ, ًَُُٓ طؿتىطؤٍ 

 (.6ًَٖعْ ثًَهٗاتٍُ ُٓو وَضقُيُ زَنُئ بُ تايبُت بططٍُ )

 ؾُُْسيُ بؤ َٔ ببُُ نؤيًٍُ زَيػؤظتإؾُضَ

 تٌ, ؽ, ًٖذؼ, ؾُضَاْسٍَ ًَٖعٍ بُضيتاٌْ

  غُضؤنٌ ُٓضناٌْ ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام
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FO. 371/127141 

 
 شؤز َْٗيين 

 (10110ذَازة )
 1927ناْوْي دووةَي  29باَيوَيصخاْةي بةزيتاْي: بةغدا، 

 ةِزاضتبةِزَيصامن: ية بةغي زؤذٖةآلتي ْاو
( زَبًٓشن 1821/10" شَاضَ )1956-1950ٓاَاشَ بُ ضاثؤضتتإ يُ غُض "نًَؿٍُ نىضز 

زوو ٖؤناض ُٖٕ ناضيطُضيإ يُ غُض َُٖيىيَػيت نىضز يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطام يُ َاوٍَ ُٓو زوو 
َاْطُ يُ غُض ضووزاوَنإ زضوغت نطزووَ. يُنُّ/ ُٖتا ًَٓػتا َُٖيىيَػيت نىضز يُبُضاْبُض 

ٌْ بُغسا بُ ًَٖٓس َُٖيٓاطريٍَ, بُ ضاغيت نىضز باف يُ ضؤًُْتٌ ناضٍ ثُعناٌْ بُغسا ثُعنا
تًَٓاطُٕ, بؤيُ ْاظأْ ثُعناٌْ يُ ٓايٓسَ ضُْسئ بُضْاٍَُ بُ غىوزٍ ضاوَضِواْهطاوٍَ زَبٌَ بؤ 
نىضز, وَنى بًٓاتٓاٌْ ثطؤشٍَ ٓابىوضٍ ٖاوبُف يُ ْاوضُ غٓىوضيُناٌْ ًَْىإ تىضنًاو ًَٓطإْ 
ًَٓطام, بُ تايبُت يُ بىاضٍ بُضَْطاضبىوُْوٍَ بُ بًاباْبىوٕ. نىضز يُو باوَضَِزإ ُٓو ثُعناُْ 
زَبًَتُ ًَٓبُضيَو بؤ ُٖضغٌَ سهىَُت بؤ ؾؿاضْ غُضنىتهطزٌْ طُيٌ نىضز, ثًَـ ثًَٓر بؤ 
ؾُف غاأل ُٓو ُٖغتُ يُ غُض ويصزاٌْ نىضز ًٖض ناضيطُضٍ ُْبىوَ, بُبُضاوضز يُ ضابطزوو 

زٍ يُ ثُضَثًَسإْ بآلوبىوُْوٍَ ٓؤقطَيٌ ْاوضُ نىضزيُنإ وَضططتىوَ, ُٖضوَٖا نىضز يُ غىو
ًَٓطام بُ تُواوٍ دًاواظ يُ ؾىيَُٓناٌْ زيهُْ تاظَ وَنى تىضنًاو ًَٓطام زَغتًاْهطزوَ بُ 

 ضًُٓٓوٍَ ُٓو ٓاناٍَُ بُؾًَهٔ يُ ًَٓطام. 
ضَبٌ يُ غُض ًَٖطؾٌ بُضيتاٌْ زووَّ/ َُٖيىيَػيت غؤظزاضٍ ظيازضَِواٍُْ ؾُقاٌَ عُ -3

ؾُضَِْػٌ يُ بىضغُعًس, يُ اليُنٌ زيهُوَ وَنى ضم ُٓو ًَٖعاُْ ناضيطُضٍ قىَيًإ يُ غُض   –
َُغُيٍُ ؾُيُغتشن زضوغتهطزووَ, بؤتُ وضوشاْسٌْ ُٖغيت ُْتُوايُتٌ نىضزٍْ عُضَبٌْ 

ًَُُٓو ْىيَُٓضٍ ُٖغت زَنُٕ دًاواظٍ ُٖيُ يُ ُٓويُوياتٌ ًَْىإ طُيٌ عُضَبٌْ نىضزٍ. 
نىْػىأل يُ َىغأل  ْاَُيُنٌ ظؤضَإ يُ نىضز وَضططتىوَ بؤ ُٓو ظََاُْتٍُ نُغايُتًُ 
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نىضزيُنإ يُ ناتٌ غُضزاُْنُيإ بؤ ٖاوناضٍ يُطَُيُاْسا زاوياُْ بُ ًَُُٓ. يُ ضاغتًسا ظؤض يُ 
ٌ زَوَيُتٌ نىضزإ بؤ خؤؾٌ زََئًَ: )ُٓطُض سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زواٍ ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاْ

نىضزٍ زاضنُظضييَنَ , باؾرتئ َُٖيىيَػت زَبىو بؤ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ ضؤشُٖآلتٌ 
 ْاوَضِاغت(.

4-  
 ٓاض, ٓا, بًىَٓت

 ضاويَصناضٍ ضؤشُٖآلتٌ
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 1957ي غوباتي 14ية: باَيوَيصي بةزيتاْي، تازإ 
 821/57َْٗيين 

 وةشازةتي دةزةوة -بؤ: ٖؤبةي زؤذٖةآلتي ْاوةِزاضت
" 1956-1950ؽ بؤ ُٓو ضاثؤضتُ بُ ْطخُتإ بُ ْاوًْؿاٌْ "َُغُيٍُ نىضز غىثا

 1957ٍ ناْىٌْ زووٌََ 17( بُضواضٍ 10/1821ْاضزبىوتإ, يُطُأل ْاٍَُ شَاضَ )
زََُوٍَ زوو يًَسواٌْ غازَتإ ثًَؿهُف بهُّ يُ غُض: بُناضًَٖٓاٌْ وؾٍُ  -2

َوٍ تًَسايُ, بُآلّ زَتىاْشن بًًََٔ نىضزٍ "ؾجطظَيٌ" يُ باغٌ ْاوضُ نىضزيُناٌْ ًَٓطإ ظيازضِ
ًَٓطإ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيتْ بُ بُضزَواٌَ ْاضِاظئ يُ َاََُيٍُ بُضثطغاٌْ نىضزْ َُٖىو 

 ناضيطُضيُناٌْ زش بُ سهىَُتٌ ْاوَْس. 
(زََيٌَ: واضاوَضِوإ زَنطٍَ ثُعناٌْ بُغسا 14يًَسواٌْ زووَّ تايبُتُ بُ بطِطٍُ شَاضَ ) -3

اؾتُ بهات, نُ نىضزَناٌْ غؤظًُت تانُ ٖاوثُعناٌْ ُٓوأْ, زََيًَِ ُٓطُضٍ ُٓوَ ُٓو طىظض
ُٖيُ دىتًاضإْ ُْوٍَ ٖؤظَ نىضزيُنإ يُ زووضْ ْعيهُوَ يُ ثُعناٌْ بُغسا تًَُٓطُْٕ بايُخٌ 
ثٌَ ُْزَٕ, بُآلّ خاوَٕ ظَويُناٌْ نىضزْ ُٓواُْف ثُيىَغسن بُ سهىَُتٌ ْاوَْس يُ تاضإ, 

سَدٌ ُْٓساٌَ ثُضيَُإْ ُٓواٍُْ ثًَؿىاظٍ يُو ٖاوثُعناًُْتًُ زَنُٕ, واٍ وَنى غُُْْ
زازًََْٔ ُْٖطاويَهٌ ْاضِاغتُوخؤيُ بؤ ثتُونطزٌْ زَغُآلتًإ يُ ْاوضُنإ, بُآلّ زووض ًُْ 
ضوؽ ثطِوثاطُْسَ زشٍ ثُعناٌْ بُغسا يُ ْاو نىضز بآلوبهاتُوَ, َُالْ غُضؤى ٖؤظَنإ بؤ ُٓو 

 طىٍَ نطاوَٕ. ثطِوثاطُْسَيُ 
 زَيػؤظٍ ًَٓىَ

 ْىغًٓطٍُ باَيىيَع
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FO.370/75471 

 
 باَيوَيصخاْةي بةزيتاْي، بةغدا

 ضَيس ئايض، َاى
 1949ي ْيطاْي 29، 391ذَازة )
 َْٗيين

سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ٓاطازاضٍ نطزَُوَ , نُ ُٖضيُى يُ تاضإْ تىضنًا زاوايإ يُ 
سهىَُتٌ ُٓو زوو وآلتُ بهُٕ ظاًْاضيإ يُ غُض باَيىيَعخاٍُْ خؤيإ نطزووَ زاوا يُ 

ضاالنًُناٌْ َُال َػتُؾا بسٌََْ, نُ ًَٓػتا خؤٍْ ؾىيَٓهُوتىواٌْ يُ يُنًُتٌ غؤظًُت 
ًَٓطامْ  –زَشئ, يإ ُٖض ظاًْاضيُنٌ زيهُ يُ غُض باضوزؤخٌ ٓاغايؿٌ نىضزغتاٌْ 

 سهىَُتٌ ًَٓطاقًٌ ثُيُوَغت بُ نىضزَوَ. 
ُضيتاٌْ ضاظٍ بىو يُ غُض ُٓو زاواناضيُ غىثاغطىظاضزَبشن, ُٓطُض ُٓطُض سهىَُتٌ ب -2

 ُٖض ظاًْاضيُنتإ يُو باضَيُوَ يُ ُٖضزوو باَيىيَعخاٍُْ ْاوبطاوَ ُٖيُ بؤَإ بًَٓطٕ.
 ْىغدُيُى يُو بطوغهُيُ بؤ: باَيىيَعخاٍُْ ُْٓكُضَو تاضإْ َىغهؤ.
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FO. 371/134255 

(Oran dale) Houme ,8 Eaton Castle 

18/July/ 1958 

 
يُطُأل ُٓوَزا ؾىئَ ططْط ًُْ, بُآلّ زَتُوٍَ طىٍَ يُ بؤضىوٌْ زوو نُغايُتٌ نىضزٍ دًٌَ 

 بايُر بططٍ يُ غُض ضووزاوَناٌْ ُّٓ زوايًُ
سًَُس داف زََيٌَ: ظؤض يُ التإ ْاَؤ ًُْ,  تانُ خُغاضَطنُْسٍ ُٓو ؾؤضِؾُ نىضزَ, ضىْهُ 

ٓاغطَو ْاياُْوٍَ نًٍَُُٓ بضىى بٔ يُ زَوَيُتًَهٌ عُضَبٌ ؾًسضايٌ ضقًإ يُ دَُاٍ عُبسوي
طُوضَ, نُ عُبسويٓاغط بُ ًْاظَ زاعنُظضيَينَ, ُٖضوَٖا سًَُس داف زََيٌَ: ُٓطُض ضؤشاوا 
ظََاُْتٌ ؾؤضِؾٌ غُضبُخؤيًإ بٌَ, نىضز ٓاَازٍَ ياخًبىؤْ, بُآلّ وَنى ُْضيت سًَُس داف 

طّ يُ غُض ُٓو يًَسواُْ بساتٌَ, نُ ُٓطُض ُٓوَ يُ غُض ُٓضظٍ واقًع ُْيتىاٌْ ضووْهطزُْوٍَ ظيات
ثًازَ بهطٍَ, زَيًٓاٍ نطزّ يُ بانىضْ باؾىوضٍ ْاوضُ نىضزيُناٌْ بانىضٍ ًَٓطام زَتىأْ 
ناضوباضٍ خؤيإ بُضِيَىَبُضٕ, سًَُس داف وتٌ: يُ ضابطزوو بؤ بُزيًَٗٓاٌْ غُضبُخؤيٌ ظياتط بؤ 

ٌ ظؤضّ زاوَ, بُآلّ بٌَ ٓاناّ بىوَ, سًَُس داف زَيىت: غُضؤى وَظيطإْ نىضز يُ ًَٓطام ُٖوَي
وَظيطٍ ْاوخؤٍ ثًَؿىو وَؾازاضُْبىوٕ بُ بَُيًَُٓناٌْ خؤيإ بُضاْبُض نىضز, بُ بؤضىوٌْ ُٓو 
ْانطٍَ ضاوَضِواٌْ نىضز بشن بُضططٍ يُ َُيًهٌ ثًَؿىو بهات, نُ ظؤض ضيَعيإ ُْططتىوَ, 

ؤتُوَ, ُٓطُض عُضَبُ ُْتُوَيُ ظيازضَِوَنإ بُ غُضيسا ظاأل ُْبٔ زَنطٍَ طىيطِايَُيًإ ضَتهطز
تًجٌ زووٌََ نىضزٍ يُ غىثاٍ ًَٓطاقٌ بُضططٍ يٌَ بهُٕ, يُطُأل ُٓوَزا ُْوٍَ ْىيٌَ نىضز ظؤض 
ضقًإ يُ ًٓٓطًًعَ, بؤيُ زَنطٍَ نىضز ثؿتطريٍ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زَنات, ُٓطُض ُٓو 

ؤيٌ نىضز بهات, بُآلّ نىضز يُ ًَٓطام يُ َُٖىو ساَيُتُناْساْ سهىَُتُ ثؿتطريٍ غُضبُخ
غُضَضِاٍ َُٖيىيَػتًإ يُبُضاْبُض دَُاٍ عُبسويٓاغط ْاياُْوٍَ يُطُأل ٖاوضَِطُظَناٌْ خؤيإ يُ 
تىضنًاْ ًَٓطإ يُنبططٕ, بُآلّ غُباضَت بُ َُٖيىيَػت يُ َُغُيٍُ غُضنطزايُتٌ نىضز ُٓوَ 

او بىوَ. يُو ناتٍُ ثطغًاضّ يًَهطز ْاوٍ غُضنطزَيُنِ ثٌَ بًٌََ طُيُنٍُ وتُناٌْ يًٌََْ تًَهطري
ثؿتطريٍ بهات, بُ طىظاضؾتًَهٌ يًًََُوَ وتٌ: ظؤضبٍُ غُضنطزَ طُجنُنإ. ثطغًاضّ نطز يُى 
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ْاوّ ثٌَ بًٌََ ُْيتىاٌْ. ناتٌ بريّ ًَٖٓايُوَ, نُ ثؤيًػٌ ًَٓطاقٌ ضيَطُيإ ُْزاوَ باَيىيَعخاٍُْ 
 بػىتًَٓٔ, غُضغىضَِاٌْ خؤٍ زَضبطٍِْ ُٓو َُغُيُيٍُ ال ططْط ُْبىو. بُضيتاٌْ 

خىيُنسا, ظؤضّ ُٖوَيسا ثاَيٌ  15ُٓوٍَ غُضَوَ نىضتٍُ ُٓو قػاٍُْ ًَْىاظنإ بىو يُ َاوٍَ 
ثًَىَ بًَِٓ ؾتًَو بًٌََ يُ ضاغتًُوَ ْعيو بٌَ, ُٖتا يُى داضيـ بٌَ, يُطُأل ُٓوَزا ظؤض ؾاز 

غًاضَنإ, بُآلّ بُو ثُضٍَِ ُٓزَبُوَ وَآلٌَ زَزايُوَ, ُٓو نُغُو ُْبىو بُ ظؤضبٍُ ثط
ٖاوؾًَىَناٌْ دًٌَ بطِوا ْشن, ٓاَازَٕ خؤيإ بؿطوؾٔ بُ ُٖضنُغًَو ظياتطيإ بساتٌَ. ُٓو نُغُ 
بُضشوَْسيضًاُْيٍُ نىضز ُٖتا ًَٓػتا ُْياْتىاًْىَ يُى ُْٖطاو بُضَو غُضبُخؤيٌ بطِؤٕ, بُآلّ 

الؾٍُ زَغُآلتٌ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ. ُٓواُْ زََئًَ: ُْوتٌ نُضنىى ٌٖ زضِنٌ طُوضَٕ يُ 
خؤياُْ, ناضتٌ ثريؤظبايٌ بؤ ُٓو باْطُؾُيُ ضاخ زَنُٕ, ثًَؿرت ناضتًَهِ ْاضز بؤ ًَػتُض غاّ, 

 زََئًَ: ُٓواُْ ُٓطُض يُ زاٖاتىو بًاُْوٍَ ُٖضزوو بُْساوٍ بانىض زَتُقًَُٓوَ.
ٌ طُيؿتِ عُبسويكازض بابإ بىو, يُ ضاغتًسا ُٓويـ بُآلّ ُٓو نىضزٍَ زوايٌ نُ ثًَ

ُْيتىاٌْ ضووزاوَناٌْ ُّٓ زوايًُ تًَبطات. سًَُس داف دُخيت زَنطزَوَ غُض ؾؤضِؾٌ ْىيٌَ 
نىضز, نُ ثًٌَ زَيدؤف ْشنْ ُٓواُْ واقًعٌ تاظَيإ قبىأل ًُْ, عُبسويكازض بابإ زَيىت: 

ياخٌ بٌَ, ُٖضوَٖا زَيىت: ُٓطُض غاَيح ظَنٌ  ضاوَضِوإ زَنُّ تًجٌ زووَّ يُ ضشيٌَُ تاظَ
غُضؤنٌ ُٓو تًجُ بىايُ ًَٓػتا ُٓو تًجُ ياخٌ ببىوٕ. ُٓو غُضغاّ بىو بُ َُٖيىيَػيت 
باَيىيَعخاٍُْ ًَُُٓ. عُبسويكازض بابإ بُ يُنًَو يُ ٖاوضِيًَاٌْ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ زازَْطٍَ, 

زض بابإ يُو باوَضَِزايُ طُضِاُْوٍَ يُنًَو يُ بُآلّ ٖاوضِيًَُنٌ بًَُٖع ًُْ, ًَٖصا عُبسويكا
ُْٓساَاٌْ خاُْوازٍَ بابإ يُ باضزؤخٌ ًَٓػتا بؤ ًَٓطام َُغُيُيُنٌ َُٓشن ًُْ, بُ زَيًٓايًُوَ 
ًَٖصا عُبسويكازض بابإ ناضَنٍُ وَنى قاعنكاٌَ نُضنىى يُ زَغت زَضٌَ. نانُ سٍَُُ خاُْقا 

ساضٍ ضُخ زازَْطٍَ, نُ نُغايُتٌ غًًٌََُ نىضزيُ يُّ ْىيَُٓضٍ ثُضيَُاٌْ ًَٓطاقٌ بُ َُيً
ناتُزا ضاوَضِوإ ْانطٍَ ببًَتُ ثًاويَهٌ ضاالى, ُٓطُض ويػتُإ تًَطِواًْين بسَيينَ يُ غُض 
ضشيٌَُ َُيُنٌ يُ ًَٓطام نُ ُٓو بٓهُيُنٌ ؾطاواٌْ ُٖيُ, بُزَيًٓايًُوَ نانُ سَُُ زؤغيت 

 ّ زَتىاْشن ضايبهًَؿشن. بُضشَوَْسيُناٌْ بُضيتاًْا ًُْ, بُآل
يُّ باضزؤخٍُ ًَٓػتا نىضز غُضنطزَ يإ بعوتُٓوَيُنٌ ضيَهدطاوٍ ًُْ, بُآلّ يُطُأل 
ُٓوَؾسا ٓاضَظووٍ يُنططتين ًُْ يُطُأل ٖاوضَِطُظَناٌْ يُ تىضنًا, يُ نؤتايًسا نىضز ْاضاضَ 

ٌ ٓاؾتًاُْ زَتىاٌَْ خؤٍ يُطُأل باضوزؤخٌ تاظَزا بطىجنٌَ, بُآلّ ثًَـ ُٓوٍَ بطاتُ ثًَهُوَشياْ
يُ ظؤض بُضَْطاضٍ بُ زووض غا يُطُأل سهىَُتٌ تاظَ, ًَٓػتا بىوٌْ خايًس ُْقؿبُْسٍ يُ 
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ُٓجنىٌَُْ غُضنطزايُتٌ ؾؤضِؾٌ نىضزٍ غُضغاٌَ نطزووَ, بُآلّ بُ ًَٖٓسٍَ َين غُضغاّ 
ُْوٍَ ُْنطزووٕ, بًَطىَإ ُٓو ثًُيُ بؤ ضانًَؿاٌْ ثؿتطريٍ نىضز بؤ ؾؤضِفْ نَُهطز

زوشَٓهاضٍ بىوَ بؤ سهىَُتٌ ْاوَْس, ُٓو نُغايُتًُ نىضزياٍُْ ْاوّ بطزٕ ظؤض بُ نٌَُ 
 زَيٓاغْٔ ثؿتطريٍ ْانُٕ.

يُطُأل ُٓوَزا سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ طىٍَ يُوَ ْاططٍَ, عُبسويٓاغط يُ ضيَطٍُ ضازيىيُنُيُوَ 
 اُْوٍَ َُال َػتُؾا ثؿتطريٍ زاواناضيُناٌْ نىضزَ, وا ضاوَضِوإ زَنطٍَ ناضبها بؤ طُضِ

 
 .ًٖض يُو ظاًْاضياٍُْ غُضَوَ ظؤض ًَْٗين ًُْ

 ٖبىز بىالض َىغأل

 
 
 
 
 
 
  



 449 

 

 

 

 دادطايي كسدىي ضةعيد قةشاش وةشيسي ىاوخؤي ضةزدةمي مةلةكي

 
WO. 329/2869 

 

 1959ي غوباتي 5هة: باَهوَيصخانةي بةزيتاني، بةغدا 
 وةي بةزيتاني بؤ: بةِزَيوةبةزايةتي زؤذيةآلت، وةشازةتي دةزة

ٍ ناْىٌْ زووَّ ُٖواَيٌ زاٌَْ, نُ 25(ٍ بُضواضٍ ًََصووٍ 59ثًَؿرت يُ بطوغهٍُ شَاضَ )
زازطايٌ نطزٌْ غُعًس قُظاظٍ وَظيطٍ ْاوخؤٍ ثًَؿىو يُاليُٕ ؾؤضِؾُوَ زَغيت ثًَهطزْ ُٖتا 

ْاوبصيىاْاٌْ  ناْىٌْ زووَّ بُضزَواّ بىو, ُٓو زازطايًهطزُْ وَنى بايُر ثًَساًَْهٌ طُوضَ ظؤض29
وضوشاْس. ثًَـ زَغتهطزٕ بُ زازطايٌ زَضطاناٌْ زازطا بؤ َاوٍَ زوو غُعاتْ ًْى زاخطإ, 
سهىَُت ْاضاض بىو بؤ بآلوَ ثًَهطزٌْ خَُيهٌ ثُْابُضيَتُ بُض غىثا, غهطتًَطٍ ضؤشُٖآلتٌ 

َ بٌَ, ْاضاض باَيىيَعخاُْنَُإ تىاٌْ َاوٍَ زوو ضؤش  يُ )ضووزاوَنإ(ٍ زازطايٌ نطزُْنُ ٓاَاز
بىوَ َاوَيُنٌ ظؤض ثًَـ زَغجًَهطزٌْ زازطايٌ بضٌَ, يُ ُٖضزوو داض يُ زَضطاٍ ثؿتُوٍَ 
زازطا بُ ظَػنُتًَهٌ ظؤض تىاًْبىوٍ بضًَتُ شووضَوَ. ُٓو ؾىْاغٌ زيبًؤَاغًٍُ َُٖيًططتبىو 

هاتُوَْ يُ باف بُ نَُيهٌ ٖات, ْاضاض بىوَ بُ ظَبطٍ ًَٖع يُ ْاو ثاغُواُْنإ ضيَطُ بؤ خؤٍ ب
ضيَطٍُ قػُنطزٕ يُطُأل يُى يُ ُٓؾػُضَنإ بضًَتُ شووضَوَ, ٖؤَيُنُ ثطِبىو يُ خَُيوْ ًْؿاٍُْ 

 ضمْ تىضَِيًإ يٌَ زَباضٍ, شَاضَيُنٌ ظؤض يُواُْ نىضزبىوٕ. 
وازياضَ سهىَُت ُٓو خَُيهٍُ ًَٖٓابٌَ ُٖتا خَُيهُ يُ زازطايًهطزٌْ نُغاٌْ زيهُف 

زوو ططوخ دًابهُيتُوَ, ططوثٌ يُنُّ بطيتشن يُو نُغاٍُْ ضقٌ ظؤضيإ يُ زَبًين, زَنطٍَ يًَطَ 
ضََعَناٌْ ضشيٌَُ َُيُنٌ ُٖيُ, يُبُض ٖؤناضٍ غًاغٌ ظياًْإ يًَهُوتىوَ بُ تايبُتٌ 



 451 

ظيٓساٌْْ زازطايًهطاوَناٌْ ثًَؿىو, ططوثٌ زووَّ, ُٓوإُْ نُ يُبُضاْبُض ٖاتًٓإ بؤ زازطا 
َ, يُناتٌ )ضووزاوَنإ(ٍ زازطايٌ نطزُْنُ نًََُو ٖىتاف يًَسَزَٕ. ُْٖسيَو ثاضَيإ وَضططتىو

زََاضطرييُنٌ بُ ًَٖعٍ ضُخ يُ ْاو ٓاَازَبىاٌْ زازطايٌ نطزُْنُزا ُٖيُ, يُواُْ 
نؤَؤًْػتُنإ, نُ ططوثٌ تايبُتْٔ بُ سَُاغُتًَهٌ ظؤضَ بؤ ثؿتطريٍ سهىَُت زضومشُنإ 

 زََيًَُٓوَ.
ُؾساضيهطزٕ يُ زازطايًهطزٌْ غُعًس قُظاظ خَُيهًَهٌ تىضَِو ُٓو خَُيهٍُ ًَٖٓطاوَ بؤ ب

ضقاوئ, ُٓو نُغاُْ ْاوبُْاو بُ يُنسَْطٌ ٖىتاؾات زََيًَُٓوَ, زاواٍ يُ غًَساضَزاٌْ غُعًس 
قُظاظ زَنُٕ, يُطٍَُ خؤيإ ثُتٌ يُ زَغيت خؤيإ زَخُْٕ زاوا يُ زازطا زَنُٕ غُعًس 

الؾُنٍُ بُ ؾُقاَسا ضابهًَؿٔ, غُضَضِاٍ ُٓوَ ٖىتاف يُ قُظاظيإ بساتٌَ يُ غًَساضٍَ بسَْٕ 
بُضشَوَْسٍ تانُ ظَعًِ عُبسويهُضيِ قاغِ زََيًَُٓوَ, زضومشٌ زيهُف ُٖيُ زاواٍ ٖاوناضٍ 
بطايُتٌ نىضزٍْ عُضَبٌ زَنات, غُضَضِاٍ ُٓوَ زضومشٌ زشٍ ًُٓجطيايًػيت "زضومشٌ 

الّ عاضفْ ضَؾًس عايٌ طُيالٌْ, بطِوخٌَ تاظَ"َإ طىٍَ يًَسَبىو, يُواُْ َطزٕ بؤ عُبسوغُ
ُْتُوَخىاظٍ غاختُناضٍ, زوا زضوؾِ ٓاَازٍَ زَزا بُ زشايُتٌ ُْتُوَخىاظٍ عُضَبٌ نُ 
ًَػط زََطِاغتًُتٌ زَناْ يُ ضيَطٍُ ضازيؤٍ زَْطٌ عُضَبْ ضؤشْاَُ ًَػرييُناٌْ زيهُ 

َُناٌْ اليُْططٍ عُبسويٓاغط بطَِوٍ ثًَسَزضٍَ, ُٓو زضومشُ يُ ًَٓطام زَوتطاوَ, ضىْهُ ضؤشْا
ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض ًَٓطام, بُآلّ يُطٍَُ ُٓوَزا باضيَهٌ تؤقاْسٌْ ضاغتُقًُٓ يُ ٖؤَيُنُزا 
ُْبىو, زَنطٍَ ُٓوَ ُٖغت ثٌَ بهُئ نُ زواداض ًٖض نُؽ يُواٍُْ تاواْباضنطاوٕ بُ يُ 

ْاو ٖؤَيُنُ ؾتًَهٌ خؤف  اواٍُْزَّْضغًَساضَزإ بطِياضَنُ دًَبُدٌَ ُْنطٍَ, يُطُأل ُٓوَزا ُٓو 
ًُْ, بُآلّ َُٖساوٍ غُضؤنٌ زازطا ُْزَتطغا, يُطُأل ُٓو َُٖىو َُٖيهًَؿإْ ثًَساَُٖيساٍُْ 
بُغُض َُٖساوٍ, ُٖوَيٌ زَزا ُٓوَ ًْؿإ بسات نُ, ثًاويَهٌ ٓاغايٌْ زَتىاٌْ ناضَناٌْ بُ 

 خًَطايٌْ ٓاغايٌ ُٓجناّ بسات.
ٍ َُٖساوٍ ظؤض غازَو ظيازضَِوٍ تًَسابىو, بُآلّ يُ يًَسواُْ بُؾًَو يُو يًَسوإْ باْطُؾُ

غًاغًُناًْسا قاغِ ثريؤظبايٌ يًَسَنطز, يُ نؤبىوُْوَناٌْ ضؤشٍ يُنُّ نُ عُقًس وَغؿٌ تًٌ 
زازوَضٍ طؿيت غُضباظٍ ٓاَازَ بىو, َٗساوٍ بُ تاواٌْ زؤغتايُتٌ َػري تاواْباضٍ زَنطزْ 

ُجطيايٌ ًْؿاْسَزا, َُٖيػىضِاواٌْ غًاغُتٌ ًَػطٍ بُ ويٍَُٓ ًَػطٍ وَنى ٖاوثُعناٌْ ًٓ
نؤيًٍُ زؤالضْ ضوتاضٍ" ْاوظَضز زَنطز, ُٖضوَٖا ضازيؤٍ زَْطٌ عُضَبٌ بُ زَْطٌ َُٓطيهاٍ 
زووَّ ْاوزَبطز, يُطُأل ُٓوَزا ثطِوثاطُْسَ زَنطا بُوٍَ ًُٓجطيايًػيت دًٗاٌْ يُ ثؿت زشايُتٌ 
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 -ٔ ُٖيُ يُ غُض ثؿتطريٍ ًَػط يُ بعوتُٓوٍَ عاضفنطزٌْ قامسُوَيُ, بُآلّ بَُيطٍُ ضؤؾ
طُيالٌْ زشٍ قاغِ, يُ ضؤشٍ غًًٌََُ زازطايٌ نطزُْنُ, َُٖساوٍ يًَسواًَْهٌ ظؤض 

ٍ 27(ٍ بُضواضٍ 102ٍ بطوغهٍُ شَاضَ )2وضوشيَُٓضيسا يُ غُض نىضز, ثًَؿرت يُ بطِطٍُ 
ْابًِٓ يُو باْطُؾٍُ نُ ناْىٌْ زووَّ ٓاَاشََإ ثًَسا, نُ زَيىت ًٖض ؾُضَُظاضًَُى 

ًًَىَٕ, ضىْهُ شَاضٍَ نىضز, نُ يُ  10بطاتُ  1960شَاضٍَ زاًْؿتىاٌْ ًَٓطام يُ غاَيٌ 
ْاوضُ ؾاخاويُ غُختُنإ ُٖٕ, يُ ُٓغهُْسَضوُْوَ غٓىوضيإ زَغت ثًَسَناتْ يُ َىسُؾنُضَِ 

واُْ يُ تُوَضٍَ بُٓضَِتٌ نؤتايًإ زيَت, ُٓواُْ ثاضيَعَضٍ نؤَاضٍ ًَٓطاقٌ زعنؤنطاتشن, ُٓو يًَسا
 زازطايٌ نطزُْوَ ُٖوَيًَو بىوَ بؤ ضانًَؿاٌْ زؤغتايُتٌ نىضز.

ُباضَت بُ ضيَطَِوٍ زازطايًهطزُْوَ, ؾًَىاظٍ باوٍ ثُيطَِو زَنطز, نُ بُّ زوايًُ باَيٌ بُ  بُآلّ غ
قُظاظ  غُضزا نًَؿابىو, بُ ًَٖطؾٌ زاواناضٍ طؿيت بؤ غُض ًُٓجطيايًػت زَغيت ثًَهطز , طىايُ

ْ غُطٌ طىيَطِايَُيًاُْ, ُٖضوَٖا زَيىت: "ًُٓجطيايًػت ْ نؤؾهٌ  يُنًَهُ يُ خعَُتهاضَناٌْ
َُْ زَيػؤظتطئ خعَُتهاضْ بُنطيَطرياوٍ ظؤض طىيَطِايَُيٌ  َُيُنٌ ضيَههُوتىوٕ ثايٍُ وَظيطٍ ْاوخؤ بس

ابىو ُٓو وَظاضَتُ ؾىييَن ططْطٌ ُٖيُ يُ ثًازَنطزٌْ  خؤيإ, ضىْهُ ًُٓجطيايًػتْ نؤؾو وايإ زْا
ُْسَْٕ واؾتٓؤُْوَ ُْخؿٍُ بؤ  –ٓاَاجنُناٌْ غًاغُتٌ ًُٓجطيايًػيت ُْٓطًؤ  َُٓطيهٌ, نُ يُ ي

زازَضيَصضٍَ....تاوْباضيـ بُوَ ْاغطاوَ خؤغُثًَُٓضْ خىيَٓطِيَصْ وَظيطيَهٌ غُضنُف, وَنى قاَضٌ 
ضيَصايٌ َاوٍَ زازطاضيهطزُْ قُظاظ تاواْباضْ ؾىٌي خؤغُثًَُٓض بىوَ بُ زَغيت ْىضٍ غُعًسَوَ, بُ ز

 بُ "دُالزْ قُغاب" ْاوظَضز زَنطا.
ضُْس ؾايُزساَيًَو ًَٖٓطابىو بؤ غُؽناْسٌْ ثطِوثاطُْسَناٌْ زاواناضٍ طؿيت زشٍ قُظاظ, يُ 
ْاو ؾاًٖسَناْسا ناضَُْساٌْ سهىَُتٌ ثًَؿىو, ثاَيًَىضاوَ ؾهػتدىاضزووَناٌْ ُٓجنىَُٕ 

َُيُنٌ, ظيٓساًْاٌْ ثًَؿىو بُ تايبُتٌ غٌَ يُواُْ ُْٓساَاٌْ )ًَٓطاقٌ. "و"(ٍ غُضزٌََ 
يًصٍُْ َُضنُظٍ سًعبٌ نؤَؤًْػيت ًَٓطاقٌ بىوٕ وَنى: عُظيع ؾُضيـْ تؤؾًل َىْريْ نَُاٍ 
قاظاْضٌ, ُٓو غٌَ نُغُ وتاضٍ زضيَصيإ زَزاْ باغٌ ْاضَِسُتًُناٌْ خؤيإ زَنطز يُ ظيٓسإ, 

 غُْسضاوَتُوَو زوايٌ زووض خطاوُْتُوَ.نُ ضؤٕ ْاغٓاٍَُ ًَٓطاقًإ يٌَ 
ؾانط عاٌْ زازوَضٍ طؿيت ثًَؿىو, ُٓو نُغُ بىو نُ بُ زانؤنٌ يُ قُظاظ قػٍُ  -5

زَنطز, زاواٍ يُ عاٌْ نطز.... باغٌ ُٓو باضزؤخُ بهات نُ باَيٌ بُ غُض ظيٓساْسا نًَؿابىو, 
ٌ يًَهُوتىوَ, بَُيطُناٌْ بُ تايبُت ضؤشاٌْ ٓاشاوَ, نُ يُ ْاو ظيٓساًُْناْسا ُْٖسٍَ قىضباْ

عاٌْ وَآلَساُْوٍَ ُٓو ضاغتًُ بىوٕ, وَنى زووضخػتُٓوٍَ تاواًْـ بىو يُ قُظاظ يُو 
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ضووزاوٍَ ظيٓسإ, عاٌْ يُ ناتٌ زازطايًهطزٕ بُو ثُضٍِ ضيَعَوَ يُبُضاْبُض قُظاظ قػٍُ زَنطز, 
بُضزَّ يًصُْيُنٌ ُٓو ناضَ زاواناضٍ طؿيت ًْطُضإ نطز نُ زاواٍ نطز عاٌْ باْطًَٗؿيت 

 يًَهؤَيًُٓوٍَ تايبُتٌ بهطٍَ, غُضؤنٌ زازطا وتٌ: زازطا يُو زاواناضيُ زَنؤَيًَتُوَ.
يُ ناتٌ  1953َُغُيٍُ َاْططتين نطيَهاضاٌْ نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ بُغطا يُ غاَيٌ  -6

زازطايٌ نطزٕ ظؤض وضوشيَٓطا. ثًًَإ وابىو قُظاظ بُضثطغُ يُ ططتُٓبُضٍ ُٓو ضيَىؾىيَُٓ 
نىتهُضاٍُْ زشٍ َاْططتىإ طريابىوبُض. عاٌْ يُالٍ خؤيُوَ ًَػتُض تًػىتٌ ُٓؾػُضٍ غُض

خاًُْْؿًين ًٓٓطًًعٍ تاواْباض زَنطز, بُوٍَ بُضثطغٌ نؤَجاًْاٍ ُْوت بىوَ يُ بُغطاْ 
بُضثطغًاضٍ ضاغتُوخؤٍ ُٓو َاْططتُٓ بىوَ, ُٓواُْ ُْخؿُيإ زاْاوَ بؤ تًَهساٌْ غطوؾيت 

بُضيَىَبُضٍ نؤَجاًْا ًَػتُض تًػىتٌ بُ دُالزْ ٖؤناضٍ ضاغتُوخؤٍ َاْططتُٓنُ, عاٌْ 
وضوشاْسٌْ َاْططتىإ تاواْباض زَنطز, ًٓٓطًًعٍ بُ ٖؤناضٍ بآلوبىوُْوٍَ ُٖشاضٍ يُ ْاو نطيَهاضإ 
بُ بُضثطغًاض زازَْا, ُٓوَ واٍ نطز َُٖساوٍ ُٓو قػُيُ بهات, نُ بآلوبىوُْوٍَ ُٖشاضٍ يُ ْاو 

ُؾًَو بىو يُ غًاغُتٌ بُضيتاٌْ, ساَيٌ نطيَهاض بُ ساَيٌ َاغٌ ْاوببات, نُ ُٓطُض نطيَهاضإ بُ ب
يُ ؾىييَن خؤٍ يُ ْاو ٓاو زووضغطيَتُوَ زََطٍَ, يُ ضايَُيٍُ ًُٓجطيايًػيت َُتطغًساضتط ًُْ, بؤيُ 

 ثُضَثًَسإْ ثًَؿهُوتٔ يُ غايٍُ ثالٌْ ٓابىوضٍ زضوغتسا ُْبٌَ ْايُتُزٍ.

ُْسضوغيت قُظاظ بُ زضيَصاي -7 ٌ َاوٍَ زازطايٌ نطزُْنُ ٓاظايُتٌ خؤٍ زَضخػت, وا زياضبىو ت
بُض قػُ شَٖطاوٍْ ضقاويُناٌْ زاواناضٍ طؿيت,  َْطٌ زاٍ ُْططت بُضْا َس باف بىو, بٌَ ٓىًََسٍْ ًب
ُْسٍَ داض  َبىإ, ٖ يُطٍَُ ُٓو باضوزؤخٍُ يُ زازطايًهطزُْزا باَيٌ نًَؿابىو يُ ًٓٗاُْو ًَٖطؾٌ ٓاَاز

زازطا زَيىغت بًَسَْطٌ بهات, بُ غُضيسا ٖاواضٍ زَنطز, ُٓويـ بُ َُٖإ ؾًَىَ وَآلٌَ  غُضؤنٌ
َْطٌ زَنطز, بؤ ُٓوٍَ بُضططٍ يُ خؤٍ بهات يُ  َس زَزايُوَ, ضُْسئ داض َُٖساوٍ ْاضاضٍ ًب
بُضاَبُض زازطا, قُظاظ نُ زَغيت بُ قػُ نطز زاواٍ يُ غُضؤنٌ زازطا زَنطز زَضؾُتٌ ثٌَ بساتْ 

ُبطٍَِ, قػُناٌْ زاواناضٍ طؿيت غُضباظٍ بُ زضوخػتُٓوَ, بُوٍَ ُٓو يُ ضؤشٍ ؾؤضؾُنُ  قػٍُ ثٌَ ْ
َْسٍ زابىوّ يُطُأل َىتُغُضيؿٌ بُغساْ  بُ عُباٍ خؤٍ زاثؤؾًيبَْ ُٖآلتيبَ, زَيىت: يُ ثُيى

َبُضٍ طؿيت ُٖتا خؤٍ ضازَغيت ُٓوإ نطزووَ, َُٖساوٍ بُوَ تىوضَِ بىو, نُ زاواناضٍ  طؿيت بُضِيَى
َبطز, بُآلّ قُظاظ غىوض بىو يُ غُض قػٍُ خؤٍْ وتٌ: َٔ  غاٍَ خعَُتٌ  33غُضباظٍ بُزضوظٕ ْاوز

وآلتٌ خؤّ نطزووَ, ًٖض ناضيَهِ ُْنطزووَ ُٖتا ثًَىيػت بهات َُٖيبًَِ, َٔ زواٍ ؾؤضِف يُ ثُيىَْسٍ 
ٓهطزٌْ ضانػاظٍ بىوَ ُْى بؤ نًُٓو تؤَيُغُْسُْوَ, يُ  زابىوّ بُ ؾؤضِؾُوَ, ضىْهُ ؾؤضِف بؤ زاًب

ُبسويهُضيِ قاغِ, بؤيُ ًَٓػتا غُضغاَُ بؤ  15 تَُىوظ بُ ؾًَىٍَ زؤغتاُْ قُظاظ ضاوٍ نُوتىوَ بُ ع
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اَليٌُْ  باضإ يُ ناتٌ زازطايٌ غىنايُتًإ ثًَسَنطئَْ ًب ُٓو ؾًَىاظٍَ زازطا ططتىيُتًُ بُض, وتٌ: تاوْا
ُْسٍَ خَُيهٌ ْا بُضثطؽ ضيَطُيإ ثًَسضاوَ تاواٌْ ْاضِاغيت ٓاضِاغتُ يُ زازطايٌ نطزٕ ضَضاو ْانطيَت, ٖ

ُنُيإ ثىضَُيُ, يُ  ًَِْ وَآلًَإ بسََُوَ, ضىْهُ ؾايُتًسْا ُ ٓاَاز بهُٕ, بُآلّ غُباضَت بُو ؾاًٖسْا
ُْسئ داض يُ  ٍُ نطز. ض ضاغتًسا ُٓو ؾاًٖسٍَ زَيىغت يُ بُضشَوَْسٍ قُظاظ قػُ بهات زازطا ًٓسْا

َىإ قُظاظْ َُٖساوٍ  تًَهطريإ بىو, قُظاظ تىاٌْ بُ ًَٖعْ قُْاعُتُوَ وَآلٌَ ُٓو تاواْاُْ بساتُوَ, ًْ
َبُ, قُظاظ  ُوَ. داضيَهًإ َُٖساوٍ يًٌَ ثطغٌ, نُ ُٓطُض ُٓو ُْتُوَخىاظْ عُض نُ ضووبُضِووٍ زَنطْا

َ, قػُناٌْ قُظ َْط ٌب َس اظ يُ وَآلٌَ زايُوَ, نُ ُٓو نىضزَ, بَُُ َُٖساوٍ ْاضاض بىو بؤ َاوَيُى ًب
ًَاٌْ زازطايًهطزُْنُزا ضووٕ بىو, نُ َُٖساوٍ وتٌ: " ًَٓػتا تاواْباضنطزْت تُواوبىو بُ َطزٕ, بُ 
َْطِ بطُئُْ بُ ًَٓطاقًُناٌْ زَضَوٍَ ُّٓ ٖؤَيُ, َٔ يُ ثُتٌ غًَساضَ  بٌَ تطؽ وَغتاو وتٌ: تهايُ ز

ٍُ يُ شيَط ثًَُُ وَْٕ ؾايؿتُ بُ شيإ ْشن, ْاتطغِ, ناتٌ غُضنُوت بؤ خٓهاْسٕ وتٌ: ظؤضٕ ُٓوْا
بُضاْبُض بُ ثُضوَضزطاض ضازَوَغتِْ زََيًَِ َٔ ؾاْاظٍ زَنُّ بُو خعَُتٍُ بُ وآلتٌ خؤّ نطزووَ, يُ 
ػتًِ نطزووَ,  ؿتًُاًِْ زوشَٓايُتٌ نؤَؤًْ ضواْطٍُ بريوباوَضَِنَُُوَ, نُ َػىَيُامنْ ثًاويَهٌ ًْ

ػ ُْسٍَ قػٍُ نطز يُ غُض قؤضغهطزٌْ نؤَؤًْ ُنُّ ؾاْاظٍ زَنات زوايٌ ٖ ْ وتٌ: خًَعْا يت دًٗاٌْ
ػتًِ, يُ نؤتايٌ قػُناًْسا وتٌ: زاواٍ يًَبىضزٕ يُ  ُْطٌ زش بُ نؤَؤًْ بُ َٔ, نُ يُنُّ ؾًُٖسٍ د

ٍ ؾىبات بُ ثًٌَ ياغاٍ غعازإ بطِياضٍ يُ 4نُؽ ْانُّ, ُٓو ناضَ يًَسَطُضِيَِ بؤ خىاٍ طُوضَ, يُ 
غاأل  15-5ياضنُ ُْزا, ُٖضوَٖا زازطايٌ نطا بُ ظيٓساٌْ بؤ َاوٍَ غًَساضَزاٌْ بؤ زَضضىو, تاٌْ يُ بطِ

َبُؾهطزٌْ يُ َاؿن َُزٌَْ بؤ َاوٍَ زَ غاأل.  يُطُأل ًب

ظؤض ُٓغتَُُ ثؿبًين بهُئ نُ ناضيطُضٍ زازطايًهطزٌْ قُظاظ يُ غُض ضاٍ طؿيت  -8
ؤضِاططٍ بُ ًَٓطاقٌ ضٌ زَبٌَ, بُآلّ ضؤؾٓبريإ ضيَع يُ ٓاظايُتٌ زَططْٕ غُضغأَ بُ خ

دُضطاٍُْ بُ بُضاوضز يُطٍَُ ُٓو َُٖيضىوْٕ ٖاواضاٍُْ غُضؤنٌ زازطاْ زاواناضٍ طؿيت. بُبٌَ 
طىَإ بُ تىاْاتطئ ُٓو ثًاواُْ بىو يُ ناتٌ زازطايٌ نطزًْسا بُوثُضٍِ يًَربِاواُْ بُضططٍ يُ 

 نطزَوَناٌْ ناتٌ ضشيٌَُ َُيُنٌ خؤٍ نطزووَ. 
 عخاُْنإزووباضَ زاُْيُى بؤ باَيىيَ

 
 عىَإ, ُْٓكُضَ, بُيطوت, تاضإ, واؾٓتؤٕ

 زَيػؤظتإ: داْػطٍ
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 EO  17/2/1959 101/1015ذَازة 
 َْٗيين ، ْاَة

, 1/2/1959( يُ بُضواضٍ C.B.Eزيبًؤ ٓاٍ ) –غىثاؽ بؤ ْاَُنُتإْ ٖاوثًَضٌ ْاٍَُ يًىٕ 
ُْسٍَ ؾؿاض غُيُٓ غُض سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بؤ ضظطاضنطزٌْ نُ ثطغًاضٍ ُٓوتإ نطزبىو, ُٓطُض زَنطٍَ ٖ

 طًاٌْ غُعًس قُظاظٍ وَظيطٍ ْاوخؤٍ ثًَؿىو, نُ بُّ زوايًُ بطِياضٍ يُ غًَساضَناٌْ بؤ زَضضىوَ.
 ٍ ًاُْ  َ ٍ ُي ُوُت َُيػىن  ٖ ُو  ٓ ُظاظ, بؤ ًَٖصا ق ٍ بؤ  َُي ُوض ُو ضيََع ط أل نؤيىًْأَل, ي ُط ٖاوضِّا ي  َٔ

سٍ ىْا هطزْساْ  ُو زازطاًي  ٓ َ ٍُو ُض ضنْا ُط  ٓ, ْاغطاَو  ٌَ سا, نُ ًث ُوضٍَ ًْؿْا ْ ضاغتطؤٌي ط ٌَت ًاو ٌُت ث , خُغًَ
 ٍ زٕا يٕا بطِياض ًَبُدًَهطزٌْ ُي غًَسََض ُ ُي د ٌَْ زَغُآلٌت نؤتاًي , نُ خاو ُٔي َُو به ناَض ُي ضيَطٍُ قامس

ٌُت ث سا سهىَ ىيَٓشن, ُي ضاغًت ْْا َُو زووزَيٌ  َي ُو باض ًَؿُ ي ُ  ًَُُٖٓ  , ًَبىضٕز ٌ ي ضيتْا ٌُت خاوَٕ ؾهؤٍ ُب اؾاي
َ بؤ  ٌُب ُبسويهُضِي قاغِٖ  ض, نُ بتىاٌْ ناضيطٍُض ُي غُض ع ُوخؤٍ ططتؤُت ُب ْاضِاغت ُيًََو ضيَىؾىييَن  نؤَ
 ِ َُو بؤ غُض قاغ َي ُو باض ُوخؤ ي ْاضِاغت ُض ؾؿاضيَهٌ   ٖ ضَِزّا ُو باَو آلّ ي ُظاظ, ُب ُوٍَ سىنٌُ غُعًس ق نَُهطزْ

ُظاظْٖ  َْسٍ غُعًس ق َو ُضش ُض بؤ ب  ٖ ,َ ْاٌب  ًَُُٓ َْسٍ  َو ضش َؿىٍو ُي ُب َاٌْ ضشيٌَُ ًث ُْسا  ٓ اوؾًَىَناٌْ ُي
 ٌ ُت ْبُض سهىَ ضا َاٌْ ظياتط زضوغت زَنات ُب , قاغِ طى ُواُْ َْسٍٓ  َو ُضش َُو ُي ب ًَُٓ الٍ  ًَْو ُي َىَضزا زَغًت

َّ بطِي َْاطٌ تؿطيين زوو َتٍا  ًَٓطاٌق ُي غُض ُْسٔي  َ ض ىٕ زَظاٌْ ًَس ًي نى عُ ُضَو  ٖ , ضيتاٌْ ُ ُب اٍض ي
 ٌ أل وضياي ُط ى ي َُي َُ تاضِاز ُٓ , نطاَو ًَبُدٌَ ُْ ًَٓػتا د ُتا   ًَُُٖٓ ٓاطازاٍض   ٌَ َضضىو, ُب ًث زاٌْ بؤ ز غًَساَض
 ٌ ًَطاق  ٓ ٌُت ُوخؤ ُي غُض سهىَ َٕا بؤ ؾؿاٍض ضاغت َُو ُبىْو  ْ نالٌي ُٕا زَنات, بؤُي ُي ًٓب ُْسيَو طُؾ  ٖ بىٕو

ًُْ ب َُو  خً َ باُي ًََسٍ يٕا ٌب ى  ٓ َ ُ ُي ضوْاطٍُ ٌب زاُي ي َُو ُوَيٌٓ   ٖ غسا ُي َٕا ُي ُب , باَيىيَع ُُي ُي ُغ ُوَ 
ًَْت. ُُي ظاظ بط ٍ غُعًس ُق ُُي ُغ ُ غُضَ  ُ ي ًَُٓ  ٌ ُت ُغيت سهىَ ت طىظاضؾيتٖ  ٔ زَضُؾ  ْعيهرتي

 ْاٍَُ عًَُس "يًىٕ"تإ بؤ زووباضَ زَنَُُوَ
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 7/2/1959ْاَةيةى ية عةقيد ييوٕ 
 بؤ زايد َٖيأل. بيض

اَيٌ زَضضىوٌْ سىنٌُ يُ غًَساضَزاٌْ َىسَُُز غُعًس قُظاظ يُ بُغسا ظؤض ٓاظاضّ بُ ُٖو
 ضًَؿت.

يُ ْعيهُوَ قُظاظّ زَْاغٌ, غايُتًُنٌ ًٓساضٍ بُ تىاْاو ظؤض ثاىْ بًَطُضز بىوَ, 
تانُ ٓاَاجنٌ يُ غُضزٌََ ًٓٓتًسابٌ بُضيتاٌْ يُ ًَٓطام بُ زَغتًَٗٓاٌْ ضَظاَُْسٍ 

ضَظاَُْسٍ َُيًوْ وآلتُنٍُ بىوَ, يُ بُٓضَِتُوَ زَطُضِيَتُوَ  سهىَُتٌ ًَُُٓو زوايٌ
 -1925بؤ خاُْوازَيُنٌ نىضزٍ خَُيهٌ غًًَُاٌْ, ُٓو ؾاضَ نىضزيٍُ يُ غاآلٌْ 

بُضثطغٌ ًٓساضٍ بىوّ, بُزاخُوَ ُٓو ْاوضُيُ ًَٓػتا يُ شيَط زَغُآلتٌ ًَْطزٍَ  1929
ِ بىو, يُطُأل ُٓوَزا غُض بُ نًَُُٓ غُضباظٍ غؤظًُتًُ, قُظاظ ٖاوضٍَِْ ْىغُضٍ ًَُٓٓ

بىو, بُو َاْايٍُ ُٓو نؤغجاٍُْ بطٍِ نُ زيَُٓ ثًَـ ُٓو نًَُُٓيُ )نىضز يُ ضَطُظَوَ 
زَطُضِيَُٓوَ بؤ ٓاضٍ, بًَضُواٍُْ عُضَبْ دىيُنُ نُ ُٓوإ زَطُضِيَُٓوَ بؤ غاٌَ( 

ًٓساضٍ بربٍَِ  ثؤٍ(ٍ خعَُتٌ 16ثًُثًُ يُ ضووٍ ًٓساضيًُوَ غُضنُوت, قُظاظ تىاٌْ )
ُٖتا طُيؿتُ ثًٍُ وَظيطٍ ْاوخؤ, ضُْس غاَيًَو ثًَـ َُٖيطريغاٌْ ؾؤضِؾٌ ًَٓطاقٌ يُو 
ثًُيُزا ناضٍ نطز, بُ ضاغيت قُظاظ ًٓساضٍ بىو, غًاغٌ ُْبىو, ضاغتطؤيٌْ ٓاظايُتٌْ 
ثانٌ ُٓوٍ طُياْسَ بُضظتطئ ثًُ يُ ًٓساضٍَ وآلت, يُ ناتٌ الؾاوَ طُوضَنٍُ ُّٓ 

بُغسا, بُ ٖؤٍ ٓاظايُتٌْ بُ تىاْايٌ خؤٍ ؾاضٍ يُ ويَطاٌْ ضظطاض نطز, يُ  زوايًٍُ
ناتًَهسا ظؤضبٍُ بُضثطغإ يُ تطغاْا ُٖآلتٔ, باف زَيعاٌْ ُٓطُض بُ غُض ُٓو الؾاوَ ظاأل 
ُْبٌَْ بُضبُغيت بؤ زضوغت ُْنات, بُ زواٍ خؤيسا ؾُوظاْ ويَطاٌْ تُواو تىوؾٌ ؾاض 

َُٖىو تىاْاٍ غىثاو ثؤيًؼْ دَُاوَضٍ بُغسا ُٖوَيًسا بؤ  زَبٌَ, بؤيُ بُ نؤنطزُْوٍَ
 نَُهطزُْوٍَ َُتطغًُناٌْ ُٓو الؾاوَ. 

غاأل بىو َُْسيبىو, َُضزاُْ بُ خؤٍْ  15يُ زوا ٖاويين نؤتايٌ, يُطُأل ُٓوَزا ظياتط يُ 
, خًَعاُْنُيُوَ ضيَعٍ يًَططمتْ غُضزاٌْ نطزّ, شُْنٍُْ َٓساَيُناٌْ ًَٖٓابىوَ غُضزاظنإ

بُزَيًٓايًُوَ يُّ ؾىيَُٓ ُٓغتَُُ بًَسَْط بشنْ ببًٓشن نُغايُتًُنٌ وَنى غُعًس بُ ظوَيِ يُ 
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غًَساضَ بسضٍَ, َٔ ُٓو باوَضَِّ ُٖيُ ظؤض يُاليُْططاٌْ ًَٓطام يُ بُضيتاًْا ُٖٕ ُٖغت زَنُٕ 
اوضُيُ  يُ ًٖض تىاْايُنًإ ًُْ يُ ضظطاضنطزٌْ طًاٌْ ُٓو, يُو ضواْطُيُوَ ْىيَُٓضايُتٌ ُٓو ْ

ثُضيَُإ ناض يُ تًَطِواًْين وَظيطٍ زَضَوٍَ بُضيتاٌْ زَنُٕ بُ طىيَطٍَ تىاْا بؤ زضوغتهطزٌْ 
ؾؿاض يُ غُض سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بؤ ضظطاضنطزٌْ شياٌْ ُٓو ثًاوَ, نُ ُٖضطًع زووزأل ُْبىوَ يُ 

 ثًَؿهُؾهطزٌْ َُٖىو خعَُتًَو بُ ًَُُٓو بُ ًََُُنُتُنٍُ.

 
 زَيػؤظ

W.A.Lyon 
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 بة بريوبؤضووْي ئةَسيهيء بةزيتاْي 1959زووداوةناْي نةزنوني 
 َْٗيين، باَيوَيصخاْةي بةزيتاْي. بةغدا

 59/321/1013 – 1959ي تةَووشي 31
 

 بؤ: وةشازةتي دةزةوة/ بةِزَيوةبةزايةتي زؤذيةآلتي

بايُخٌ ٍ تَُىوظ بُغيت بؤ ضؤشٍ زوايٌ دًَطاٍ 28ُٓو نؤْططَ ضؤشْاَُْىغًٍُ قاغِ يُ 
تُواوٍ ضؤشْاَُناٌْ ًَٓطام بىو, ضؤشْاَُنإ وَنى َُٖيىيَػيت ضَمسًإ وَضططت, زضيَصٍَ ُٓو 
نؤْططَ ضؤشْاَُْىغًُتإ بؤ ْاًَْطّ, ضىْهُ زَيًٓاّ يُ ضِيَطٍُ ُٖواَيٓاَُوَ زَطاتُ زَغتٍُ 

بُ زضيَصٍ يُ غُض نؤْططَ  "الثورة"ضازيىٍ بُضيتاٌْ, بُآلّ بُ تًُْا ضؤشْاٍَُ 
زا ٖاتىوَ يُ غُض ُٓو "الثورة"شْاَُْىغًُنٍُ ْىغًىَ, بُؾًَهٌ ُٓوٍَ يُ ضؤشْاٍَُ ضؤ

 نؤْططَ ضؤشْاَُْىغًُ بؤتاٌْ زًََْطّ
A-  ,ُْٕثًؿامن بسَ يُنًَو يُ اليُنٍُ زيهُ نُغًَهٌ نىؾتيبَ. زوشَٓاٌْ طٍُ ُٓوا"

ٍ شْٕ َٓساَيٌ نُ ؾًَطبىوٕ ُْوَناٌْ طٍُ ثُيهًَـ بهُٕ. )يًَطَزا عُبسويهُضيِ قاغِ ويَُٓ
 ًْؿإ زَزا(".

B-  ٍَزَْطٌ ٓاظازرنىإ يإ زَْطٌ ؾاؾًػت, ثًَىيػتُ يُ غُض ضؤشْاَُ يُ ض"
 الُْزَٕ".

C-  ُثًالًَْو ُٖبىو ٖؤْطابؤوَ زشٍ خَُيهٌ نُضنىى, خَُيو يُ َاَيُناًْاُْوَ, ب"
ُيُ يُ نُيُثضُوَ ثُيهًَؿٌ ْاو ٓؤتؤَبًٌ زَنطإ, يُ ٓاناٌَ ُٓو ناضاُْ ُْٖسيَو بطيٓساض ٖ

 ضاضَغُضزإ"

D-  ُْخؿُيُنتإ ًْؿإ زَزَّ, نُ يُ اليُٕ يُنًَيت قىتابًاُْوَ ٓاَازَ نطاوَ, بُغسا"
بؤ ضُْس ْاوضُيُى زابُف نطاوَ, نُ ُْوَناٌْ ثُيهًَـ بهُٕ, بُ ظنىُْ ْاويإ تؤَاض نطاوَ, 

اًٌَ ضازضضٌ, ُٓو ثًاواٍُْ يُ َاَئ زَبٌَ ؾآلْٕ ؾآلٕ ثُيهًَـ بهطئَ, يُ ْاوياْسا َاَيٌ ن



 458 

َاَيٌ َػتُؾا باضظاٌْ يُ نُضخُ, ٓايا ُٓو ناضاٍُْ يُو دؤضَيُ ثًَىيػت زَنات يُنًيَت 
 قىتابًإ ُٓجناٌَ بسات؟"

E-  ُُٖضوَٖا قاغِ ٓاَاشٍَ بُ ضؤشْاٍَُ "احتاز ايؿعب"زا ,نُ يُويَسا ٓاَاشَ زضاوَ ب
 ضؤَيٌ ُْٖسٍَ نُؽ يُ زضوغت نطزٌْ باضزؤخًَو بؤ ثًالْٕ ياخًبىٕ.

F-  قاغِ وضزَناضٍ زيهٍُ يُ غُض ُٓو ُْخؿُيُ باؽ نطز, نُ يُ باضَطاٍ يُنًَيت
قىتابًإ زيىيُتٌ, ُْخؿُيإ ُٖبىوَ بؤ ُْوٍَ ظؤض يُ خًَعاُْنإ ضؤٕ ثُيهًَـ بهطٍَ, قاغِ 
ًَٖطؾٌ نطزَ غُض يُنًَيت قىتابًإْ زاواٍ يًَهطزٕ زَغت يُ ناضٍ ثاضتُ غًاغًُنإ 

 وَضُْزَٕ.

G-  َبُ ًُٓجطيايٌ زَنٍُ ثًَىيػت ْانات زَغتًٓؿاٌْ بهٍُ, بًٌَ "ناتٌَ ٓاَاش
 ًُٓجطيايٌْ بُؽ" 

H-  ُثًَىيػتُ غٓىوضيَو بؤ ضاالنٌ نؤََُيٍُ دىتًاضإ زابٓطٍَ بُ تايبُت ططْطًسإ ب
ناضوباضٍ دىتًاضإ, ًَُُٓ َُٖيَُاْهطز, يُ غُض ْاوخؤ ثًَىيػتُ ناضْاَُيُى بؤ ضؤًُْتٌ 

اًْإ ٓاَازَ بهات , زَبٌَ َُٖيبصاضزٕ ُٖبٌَ بؤ زياضيهطزٌْ بُضيَىَضىوْٕ غٓىوضٍ ُٓضنُن
زَغتٍُ ناضطًَطِيإ, بىوٌْ َؤضٍ نؤََُيُ َاْاٍ ُٓوَ ًُْ ؾآلٕ نىضٍِ ؾآلٕ ٓاظازَ ضؤٌْ ٓاضَظوو 
ُٖيُ بُ بٌَ ضاويَص بُ ُٓواٌْ زيهُو بُ ًَٖٓسوَضططتين غٓىوضٍ َؤَيُت َُٖيػىنُوت بهات, 

 َ ناضاُْزا ُْنطزووَ.ؾؤضِمشإ يُ ثًَٓاو ُٓو دؤض

I-  ْبطِواّ ثٌَ بهُٕ يُطُأل ٓاطازاضبىوّ يُ وضزَناضيُناٌْ ضووزاوٍ زضِْساُْيٌ نُضنىى"
 يُو تؤقاْسُْ ُْخؤف نُومت"

J- "َبُزاخُوَ زََيًَِ ُٓو نؤَُآلُْ يُ نُضنىى بُ ضيَطُيُنٌ ٓاظاز َاََُيُيإ ُْنطوو" 

 يُٖذٍُ عُبسويهُضيِ قاغِ بُ بُ ثؿت بُغسن بُوٍَ يُ غُضَوَ ٖاتىوَ زَتىاْشن بًَشن
ٓاضِاغتٍُ زشٍ نؤَؤًْػتُنإ ضَخُٓططاُْيُنٌ تىْس بىوَ بُ تايبُت يُ بطِطُناٌْ )....( بُآلّ 
زَبٌَ غُضجنٌ ضاغتًُنٌ زيهُ بسَئ, ُٖتا ًَٓػتا قاغِ ْاويإ ْابات, ُٓوَف بَُيطُيُ نُ 

نطاوَ, بطِطٍُ )أ( يُ وتُناٌْ قاغِ, ُٖتا ُٓونات بطِياضٍ ُْزاوَ يُطَُيًاْسا بهُويَتُ َٓانؤنٌ 
ُْٓساظٍَ غُضغاٌَْ ًْطُضاٌْ زَضزَخا يُو ناضَ بُضبُضياٍُْ ُٓو ضيَهدطاواُْ زَيهُٕ بؤ 

 يُنُزاضنطزٌْ ٓاظازٍْ زعنىنطاتٌ.
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 140921/371وةشازةتي دةزةوة 
 بةِزَيوةبةزايةتي زؤذٖةآلت. يةْدةٕ

 

تىزاٍ ْامن خىاضز, ًَػتُض زيؿؼ َُٓطِؤ يُطُأل عُقًس زيؿؼ ناضَُْسٍ غىيـ 
ْىغدُيُنٌ ٖاوثًَضٌ ُٓو ْاَُيٍُ زاٌََ, نُ ًَٖصا نىبالْس, ضاويَصناضٍ غًاغٌ )غىيـ( نُ 

 ًَٓػتا يُ بُيطوت ًْؿتُدًًَُ, غُضَضِاٍ ضاثؤضتًَهٌ ٖاوثًَضٌ تًَطوتُغٍُ.
ضِابٌَ, وابُزياضزَنُوت ًَٖصا نىثالْس ُٓو قُْاعُتٍُ ثًَؿىوٍ ُٖيبىو يُ غُض قاغِ  طؤ

يُوباوَضَِزاّ ظؤض ْاَُو ضاثؤضتٌ ٖاوثًَض ُٖيُ, نُ ظاًْاضٍْ ثًَؿبًين يُ غُض ُٓطُضٍ ضووزاوَنإ 
 تًَسا ُٖيُ, ضاثؤضتٌ ٖاوثًَض بُ زضيَصٍ وضزَناضيُناٌْ ُٓو ضووزاوٍَ نُضنىنٌ تًَسايُ

 
 ضودُض غتًعٔ

12/8/1959 
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 12/8/1959، 140921/371وةشازةتي دةزةوة 
 بازودؤخي ْاوخؤي ئَيسام. ئاذاوةنةي نةزنوى بابةت:

نؤْوضي نؤبووْةوة: بةِزَيوةبةزايةتي زؤذٖةآلت/ وةشازةتي دةزةوة، 
زاثؤزتي َيطتةز نؤثالْد، زاوَيرنازي ضياضي ية نؤَجاْياي غويوف 

 يوزيببيا )نةْداوء ئةوزوثا(ي يةنطستوو.
 

 بؤ: يَيرا زوجةز ضتيظو

ٌ ٖاوثًَض ظاًْاضٍ ظؤض بُ نَُيهًإ زايينَ, يُطُأل ُٓو ْاٍَُ ًَػتُض نؤثالْسْ ضاثؤضت -2
ؾًَىاظَ غُجنطِانًَؿٍُ ثًٌَ ْىغطاوَ, يُو ْاَُيُزا زَتىاٌْ غُضْر بسَيتُ بؤضىوٌْ قىتاغاٍُْ 
ًَػطٍ )َُبُغت يُ ناضَُْساٌْ باَيىيَعخاٍُْ ًَػطيُ. "و"( يُ غُض بُضْاٍَُ 

, ثًَـ ضووزاوَناٌْ نُضنىى ُٓو بؤضىوُْ نؤَؤًْػتُنإ بؤ طُيؿسن بُ زَغُآلت يُ ًَٓطام
ُٖبىوَ, نُ سًعبٌ ؾًىعٌ زَيُوٍَ بُ ؾًَىَيُنٌ قؤْاغبُْسٍ بطاتُ زَغُآلتٌ ًَٓطام, 
ضووزاوَناٌْ ُّٓ زوايًٍُ نُضنىى ُٓوَ زَطُيٌَُْ, طؤضِاْهاضٍ يُ بُضْاٍَُ ؾًىعًُنإ 

نإ يُ ًَٓطام باوَضَِيإ بُ بُضاْبُض زَغُآلت ُٖيُ يُ ًَٓطام, بَُيطُنإ ٓاَاشَٕ نُ ؾًىعًُ
طؤضِاْهاضٍ ضيؿُيٌ ُٖيُ بؤ زَغُآلت ططتُٓزَغت. ُٖضوَٖا ًَْطُضاٌْ طؿيت ُٖيُ 
يُبُضاْبُضياْسا يُ ضووزاوٍ نُضنىى, خىاظياضئ ُٓو ظاًْاضياُْ ضاغت ُْبٌَ, نُ يُ بطِطٍُ 

(3.dزاٖاتىوَ, يُ ًَػط ٓاَازَنطاوَ, ُٓوٍَ ثُيىَغتُ بُ ٓاضَظووٍ عُقًس ع) ُبسٍ بؤ زَغت
يُ ناضنًَؿاُْوَ, ضىْهُ ضؤَيٌ ططْطٌ بًًٓىَ يُ ثىضَُيهطُْوٍَ ثًالٌْ ؾًىعًُنإ, زَيًٓاًِْ 
يُو ثطِوثاطُْساٍُْ يُ باضٍَ زَغت يُ ناضنًَؿاُْوَ زَوتطٍَ, بُآلّ َُُٓ ُٓطُضيَهٌ زووض ًُْ, 

 اوانطاوَ. ضىْهُ ُٓو نُغُ يُ غُضووٍ ُٓو يًػتُوَيُ, نُ يُاليُٕ سًعبٌ ؾًىعًُوَ ز
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بطِطٍُ ثًَٓذٌَُ ُٓو ْاَُيُ يُاليُٕ بُضِيَىَبُضايُتٌ ضؤشُٖآلت دًٌَ بايُخٌ تايبُتُ ,  -3
ضىْهُ يُو بطِطُيُزا ُٓوََإ ساَيٌ زَنات, نُ ْاغط )دَُاٍ عُبسوَيٓاغط, و( ُٖغيت بُ 

 َُتطغٌ ؾًىعًُنإ نطزبٌَ.
ٓاَاجنٌ زاْاٌْ ضىاضضًَىَيُى َُُٓ يُ ناتًَهسا ثاؾهؤٍ ْاَُنٍُ ًَػتُض نؤثالْس بُ  -4

بؤ طُؾبًين َُساأل ْىغطاوَ, نُ يُ ْاوَْسَناٌْ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ َُٓطيهٌ يُ غُض 
ضووزاوَناٌْ ًَٓطام بآلبؤووتُوَ. ًَُُٓ )وَظاضَتٌ زَضَوٍَ بُضيتاٌْ. "و"( )الْؿاطط(ٍ 

ْس تايبُت بُ َُٓطيهًُنإ بؤ ُٓو طُؾبًًُٓ الضعنإ ًُْ يُ غُض ضاثؤضتُنٍُ َػتُض نؤثال
ضُخت زَنُيُٓوَْ ٖاوضِائ يُطُأل ُٓو  B/1يُ بًَذطُ بطِطٍُ   A ْ1/B/1ُٖضزوو بطِطٍُ 

بؤضىوُْ, نُ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُ ضاوٍ ضووزاويَهٌ ْاوضُيٌ غُيطٍ َُغُيٍُ نُضنىى 
ْانات, بَُيهى تاقًهطزُْوَيُ بؤ تىاْاٍ بُضططٍ قاغِ بُضاْبُض ضنُبُضيُتٌ ؾىعًُنإ, ضىْهُ 
قاغِ يُ ْاوضُ دًادًاناٌْ زيهٍُ ًَٓطام ثًالٌْ زيهٍُ ٓاؾهطانطزووَ, نُ ثُيىَْسٍ بُ 
باضوزؤخٌ نُضنىنُوَ ُٖيُ, ْاضاضَ ضيَىؾىيَين بُضططٍ بططيَتُبُض بؤ ثاضاغتين ضشيَُُنٍُ, 

دُخت زَناتُوَ يُ غُض بًَُُٓتًُنٌ طُوضَ يُبُضاْبُض زَغُآلت يُ  D/2ٓاَاشَ بُ بطِطٍُ 
غُضضاوَنٍُ بُ تًُْا سًعبٌ ؾًىعٌ ًَٓطام ًُْ بَُيهى ُٓو ْاضيَهدطاوَُْف  ًَٓطام, نُ

زَططيَتُوَ نُ ضاثؤضتُنُ ْاوٍ يًَٓاوٕ "ٖاوؾًَىٍَ ؾًىعًُنإ"ْ سًعبٌ ؾًىعٌ ْاتىاٌَْ بُ 
غُضيسا ظاأل بٌَ يإ ضاضَغُض بسؤظيَتُوَ بؤ بُضَْطاضٍ ْاناضاًَُناٌْ يُطُأل سهىَُت وَنى يُ 

  نُضنىى ضوويسا.
زا ٖاتىوَ, يُطُأل ُٓوَزا  c/2بُآلّ ُٓوٍَ ثُيىَْسٍ ُٖيُ بُ ُٓو ظاًْاضياٍُْ يُ بطِطٍُ 

ظاًْاضٍ تُواوَإ ًُْ يُ غُض ُٓو ضيَطَِوَ, بُآلّ َٔ طىَامن ًُْ قاغِ ضؤشاُْ بؤ َُبُغيت 
 ضاويَصنطزٕ يُطُأل غؤظًُت يُ ثُيىَْسيسايُ.

زَنطٍَ, نُ يُ ضاثؤضتُنٍُ ثًَؿرت باغٌ وضزَناضيُنٌ ظؤض يُ ضاثؤضتٌ نىثآلْس بُزٍ  -5
 ُْنطاوَ, وابُزياضزَنُوٍَ َُٖىو ضووزاوَنإ ضاغتُقًُٓ بْٔ ضووياْسابٌَ. 

بُآلّ يُو باوَضَِزاّ يُ يُنُناٌْ غىثا )ْاوضٍُ نُضنىى. "و"( يُ غُض ُٓو ًْطُضاًُْ 
ثًَىيػيت ظيازضَِوٍَ ُٖبٌَ, ٖؤناضٍ ضَضَُيُنٌ يُ قُيطاُْ ْاوخؤيٍُ نُضنىى بايُخٌ 

ثًَُٓزاوَ, ُٖضوَٖا ُٓو ضاثؤضتُ َاؿن خؤٍ ُْزاوَتُ ُٓو ناضَ ًٓػتًؿعاظياٍُْ ؾًىعًُنإْ 
اليُْططاٌْ يُ نُضنىى, نُ بؤتُ ٖؤٍ ضووزاوٍ ٓاشاوَ يُ ْاو ؾاض, بُ ٓىًََسئ ُٓو ضاغتًاٍُْ 

ُٕ يًصٍُْ ضَمسٌ سهىًٍَُ تُؾهًًهطاو بؤ وضزبىوُْوَ يُ ضووزاوَناٌْ نُضنىى ثًٌَ زَط
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بطاتُ بُضضاوضِووٌْ يُ غُض ظؤضٍ ناضَنإ, طىَاٌْ تًَسا ًُْ ُٓو ُْٖطاواٍُْ قاغِ زشٍ 
ؾُوظَويُنإ ْابًَتُ ٖؤٍ طُضِاُْوٍَ ٓؤقطَيٌْ ٓاغايـ, بَُيهى ظياتط ُٓوَ زَطُيٌَُْ, نُ قاغِ 

إْ بُو ضيَىؾىيَٓاُْ ويػيت يُ ْاو ًَٖعَ بُضَُٖيػتهاضَناٌْ ؾًعُْ غىثاْ يُنًُتًُ ُْقابًُن
يُنًُتٌ خىيَٓسناضإ غٓىوضيَو بؤ ثًَطٍُ ُٓواُْ زابينَ, بُ بطِواٍ َٔ قاغِ ظؤض ًْطُضاُْ يُو 
َُٖيطُضِاُْوٍَ ؾُغًًًَهٌ غُضباظٍ يُ نُضنىى, نُ ظؤضبُيإ نىضزٕ, ُٓوَ َُبُغيت ْاوَنٌ 

ِ ًَػتُض نؤثالْسَ, بُآلّ ُٓوَ ْابًَتُ ثؿتطريٍ بؤ ُٓو بؤضىوٍُْ نُ زََيٌَ: ُٓطُض قاغ
ضيَىؾىيَين بُضططٍ بؤ بآلوُْبىوُْوٍَ َُٖيطُضِاُْوَ ُْططيَتُبُض, نُ يُ َُٖىو بُؾُناٌْ غىثاٍ 

يُ غُعاتٌ يُنٌَُ  18بؤ  16ًَٓطاقٌ بآلوزَبًَتُوَ. زَنطٍَ زَضنطزٌْ ُٓو ؾُضَاُْ يُ َاوٍَ 
ْطٌ غُضَُٖيساٌْ ٓاشاوَناُْوَ زوابهُوٍَ بؤ ناتٌ غُضقاَيٌ قاغِ بُ وضزَناضيُناٌْ ٓاُٖ

ٍ تَُىظ, نُ يُ ضُْس ضوويُنُوَ غُضنُوتًََٓهٌ تايبُتًُ بؤ ُٓو, قاغِ 14غاآلٍُْ ؾؤضِؾٌ 
يُ ضُْس ضيَطُيُنُوَ تىاٌْ بُ باؾٌ ُٓو ًْطُضاًُْ بؿاضيَتُوَ, نُ غُباضَت بُ ضووزاوٍ 

 نُضنىى تىوؾٌ ٖاتبىو يُبُضاْبُض ُٓو ًَىإْ وَؾسَ بًاًْاٍُْ بؤ ثريؤظبايٌ ٖاتبىوٕ.
ُٓوَزا ْاَُنٍُ ًَػتُض نؤثالْس زاوا يُ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ بُضيتاٌْ زَنات يُطٍَُ 

بؤضىوٌْ خؤٍ بسات يُ غُض ْاوَضِؤنٌ ُٓو ضاثؤضتٍُ تايبُتُ بُ ضووزاوٍ نُضنىى, بؤيُ 
سُظْانُئ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ بُ تريوتُغُيٌ بؤضىوٌْ خؤٍ بسات, ضىْهُ وضزَناضٍ 

وزاوَنُ, ثًَؿرت ُٓو بؤضىوْاٍُْ ًَُُٓ يُوباضَيُوَ  بُ تُواوَإ يُال ًُْ يُ غُض ضاغيت ضو
 بطوغهُو ضاثؤضتٌ ٓاَيىطؤضِنطاو زاوَاُْتُ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ َُٓطيها. 

 
 ٓاضّ. غؿًًاض

14/8/1959 
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 ضةزجنةكاى هةضةز زاثؤزتي ئيطى بسوجسء كؤثالند هة ضةز زووداوةكاني كةزكون
بطودط . "و"( يُ غُض ضووزاوَناٌْ نُضنىى ضاثؤضتٌ نؤثٌ )نىضتهطاوٍَ ْاوٍ نؤثالْس و 

دًاواظيُنٌ ضيؿُيٌ ُٖيُ يُطُأل ُٓو ضاثؤضتاٍُْ طُيؿتؤتُ زَضَوٍَ َُٓطيها, نُ يُ ضاثؤضتٌ 
( يُ غُض ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت بآلونطاوَتُوَ, يُ ضاثؤضتٌ "نؤيًض" ُٓو 21شَاضَ )

ُتُناٌْ زيهٍُ َُٓطيهٌ ضووْهطاوٍَ خىاضَوَ يُ غُض بؤضىوٌْ زَضَوٍَ َُٓطيهٌْ وَناي
 ٖاتىوَ , نُ يُ غُض ُٓو ضووزاوَيإ ْىغًىَ.

"ثًَـ َُٖىو ؾيتَ زووزَيٌ خؤَإ بُ زياضزَخُئ, ضىْهُ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ َُٓطيها 
ضيَطُ بُ خؤٍ زَزا ببًَتُ ًَْضريٍ خُوُْناٌْْ يُ غُض ضووزاوَناٌْ ًَٓطامْ ُٖوَيسَزا بُ 

َُُ يُ ناتًَهسا ُٓو ظاًْاضياٍُْ ثًَُاْطُيؿتىوٕ ثًَضُواٍُْ ؾًَىَيُنٌ ُٓضيَين ويَٓاٍ بها, ٓ
ُٓوَ زَغُؽنًَٓٔ, ثُيآًََطَ ضَمسًُناٌْ سهىَُتٌ َُٓطيهٌ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت يُ 
دىالُْوَنُياْسا ثابُْسْٕ ْاتىأْ ظاًْاضٍ غُضثًٌَ ُْبٌَ بُ زَغيت غُٕ, بؤ ظنىُْ ًَُُٓ يُ 

ٍ َُٓطيهٌ. "و"( يُ بُغسا زَظاْشن ُٓو ضاثؤضتاٍُْ يُ غُض باَيىيَعخاُْنَُاُْوَ )باَيىيَعخاُْ
ضووزاوَناٌْ نُضنىى ٓاَازَ نطاوٕ بُثؿتبُغسن بىوَ بُو ثطِوثاطُْسَ بآلونطاواٍُْ يُو وآلتُزا 
ُٖيُ, نُ زَغتدػتين ُٓغتُّ ًُْ, ُٖتا يُ قاوَخاُْو ًَىاخناُْناٌْ بُيطوت ُٖيُ, نُ ُٖض 

ُٓوَ قبىأل ْانات. غًًَُّ, يُو باوَضَِزائ ًٖض ناضَُْسيَهٌ  ضؤشْاَُيُى ضاغتطؤيٌ تًَسا بٌَ
باَيىيَعخاٍُْ َُٓطيهٌ يُ بطِياضَناٌْ خؤياْسا قُْاعُتًإ ًُْ بُو بؤضىوُْ ُٓضيًَٓاٍُْ زَضَوٍَ 
َُٓطيهٌ زَيُوٍَ يُ غُض باضزؤخٌ ًَٓطام تًؿهٌ غاتُ غُض, بُآلّ قبىَيهطزٌْ ُٓوَيإ ثٌ 

إ يُ غُض ُٓو ويَُٓ باوٍَ ُٖيُ, ضىْهُ ٓاَازَْشن َاََُيُ يُطُأل باؾرتَ يُ دًاتٌ بطياضز
 زَضُٓجناَُناٌْ بهُٕ.

(ٍ زَضضىو يُ زَضَوٍَ َُٓطيهٌ ُٓو 21نؤثالْسْ بطودُض يُ غُض الواظٍ ضاثؤضِتٌ شَاضَ )
 غُضجناٍُْ خىاضَوَيإ ُٖيُ.

ؤخٌ ْاوخؤٍ ضاثؤضتٌ زيبًؤَاؽْ ضؤشْاَُْىغإ ُٓواٍُْ نؤؾـ زَنُٕ بؤ ُٓوٍَ باضوز
ًَٓطام وا ويَٓا بهُٕ, نُ قاغِ يُ اليُىْ سًعبٌ ؾًىعٌ ًَٓطاقٌ يُ اليُنٌ زيهُوَيُْ 
يُبُضاْبُض يُى وَنى زشَٔ وَغتاوٕ. بُزوازاضىوٌْ نؤََُيًَو بابُت يُ ْاوياْسا ؾىعًُنإ نُ 

ًَْىإ ُٖتا ًَٓػتا طُوضَتطئ ًَٖعٍ ضاالنٌ سهىَُتٌ قاغِ ثًَو زًَٖٓٔ, ُٓو ْانؤنًاُْ يُ 
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قاغِْ ؾًىعًُنإ يًَطَو يُوٍَ بُزياضزَنُوٍَ بايُخٌ نَُرت ًُْ يُو ْانؤنًاٍُْ يُ ًَْىإ 
ؾًىعًُنإ خؤياْسا ُٖيُ, نؤثالْسْ بطودُض زََئًَ ُٓطُض ضناُْوٍَ ْاسُظ بُضاْبُضَناٌْ ْاو 

, بُثًٌَ ًَٓطام ثؤيشن بهُئ, ُٓوَ قاغِْ ؾًىعًُنإ يُاليُىْ غىثا يُاليُنٌ زيهُوَ زَيهُٕ
بؤضىوٌْ نؤثالْسْ بطودُض غازَبًًُٓنٌ ْاظاْػتًُ, ضىْهُ زَغتًَىَضزاٌْ ظؤض يُ ْانؤنًُناٌْ 
ًَٓػتازا ُٖيُو ُٓغتَُُ بُ بٌَ نؤنطزُْوٍَ َُٖىو ظاًْاضيُناٌْ ثُيىَغسن بُ ضووزاوَنُ 

 بطُيُٓ ويَٓايُنٌ نؤتايٌ. 
 ٌ ؾًىعٌ ًَٓطاقٌ بطيتًُ يُ:بُثؿتبُغسن بُ نؤثالْسْ بطودُض ٓاَاجنٌ ًَٓػتاٍ سًعب -2

َبتهطزٌْ َُٖيػىنُوتٌ  يُنُّ: زَغتططتين تُواو بُ غُض يُنُناٌْ بُضططٍ ًًًٌَْ ظ
َو بؤ ُٓو ناضَ ًٓػتًؿعاياٍُْ دَُاوَضٍ زشٍ ؾًىعًُنإ ًْطُضإ  اًْ إْ غٓىوضزْا ُْٓساَُناًْ

 نطزووَ.
يإ )ٖاوؾًَىَنإ. و(, بؤ زووَّ: ُٖوَيسإ بؤ ظاَيبىوٕ بُ غُض اليُْططاٌْ ْاضيَهدطاوٍ خؤ

ُٓوٍَ ٓاَازَيإ بهُٕ ببُٓ ثاَيجؿيت ٓاَاجنُ غًاغًُناٌْ سًعبٌ ؾًىعٌْ ضيَطُ ُْزَٕ ناضٍ 
 بًَػُضَوبُض بهُٕ, نُ ُْخؿٍُ سًعبٌ ؾًىعٌ تًَهبسَٕ. 

غًًَُّ: بُضزَواّ بٔ يُ غًاغُتٌ نؤْرتؤَيهطزٌْ ضشيٌَُ ًَٓػتاٍ قاغِ, َُُٓف بُ ضيَطٍُ 
ططْطُناٌْ سهىَُتْ غىثا بُ تايبُت ُٓؾػُضَ بضىنُنإ, زووض نُوتُٓوَ يُ طُيؿسن بُ ثًُ 

 -ُٓطُض ُٓو قُْاعُتُ ضاغت بٌَ –ُٖض ضووبُضِووبىوُْوَيُى ببًَتُ ٖؤٍ وَغتاٌْ ُٓو ثطؤغُيُ 
نؤثالْسو بطودُضْ ًَُُٓ )ًٓٓطًًع. "و"( بُ الٍ ُٓو قُْاعُتُ زائ ُٖوَيٌ ؾًىعًُنإ بؤ 

 بُضططٍ قاغِ َُغُيُيُنٌ ُْنطزَيًُ. تاقًهطزُْوٍَ تىاْاٍ
غُباضَت بُ خىاغيت ؾًىعًُنإ بؤ ضووبُضِووبىوُْوٍَ بُ ًَٖع يُطُأل قاغِ يُ نُضنىى, نُ 

 ُٓويـ بُ بُضزَواٌَ ْايُوٍَ ًَهُضٌ زاواناضيُناٌْ ُٓوإ بٌََ, نؤثالْسْ بطودُض زََئًَ:
ٌ ضَتُٓنطزؤتُوَْ ُٓواًْـ يُنُّ: ُٖتا ًَٓػتا قاغِ ًٖض زاواناضيُنٌ دسٍ ؾًىعًُناْ

بًَذطُ يُو زاواناضيٍُ, نُ غُضْر زَزٍَ يُ  –ًٖض زاواناضيُنٌ دسٍ قامسًإ ضَتُٓنطزؤتُوَ 
َاْؿًَيت ضؤشْاََُُناٌْ ؾًىعٌ ًَٓطاقٌ زاواناض بؤ بطَوزإ بُ ٓاناضٍ ؾًىعًُت يُ 

ًَٓػتاف ُٓو زَغُآلتْ نؤََُيطا, َُُٓف يُ ؾاآلويَهٌ ضاطُياْسٕ ظياتط ُْبىو, نُ ُٖتا 
 زضومشاُْ بُضظزَنطيَُٓوَ.

زووَّ, بُ ثًٌَ ظاًْاضٍ ًَُُٓ ٖؤناضٍ غاظف ُْنطزٌْ ظياتطٍ قاغِ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓوٍَ 
 نُ زَيعاٌْ غُضًَٓؿٍُ بؤ يُ ْاو غىوثا زضوغت زَنات. 
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غًًَُّ: بُ ٖؤٍ نؤََُيًَو ٖؤناضَوَيُ ضوؽ ٓاَؤشطاضٍ قامسًإ زَنطز ُْضٌَ بٓىييَنَ 
ُٓؾػُضَنإ )بُتايبُت ُٓو نؤََُيُيٍُ يُ ضيَطٍُ عُقًس عُبسٍ نُ ثًَـ غٌَ ُٖؾتُ  يُطُأل

يُ ضاثؤضتُنَُإ ٓاَاشََإ ثًَسا(, ُٖتا ًًٌََُْٖ غىثا نؤزيتاٍ بُضاْبُض بهات, ُْٖسٍَ بَُيطُ 
ُٖيُ ُٓوَ زَغُؽنًَٓٔ قاغِ بؤ ضاويَصنطزٕ يُ ثُيىَْسٍ بُضزَواّ زابىوَ يُطُأل غؤظًُتْ 

اضيُناٌْ ُٓواٌْ بُ دسٍ وَضططتىوَ, ُٖتا ُٓوَف ثُيىَْسٍ ُٖيُ بُ ضووبُضووبىوُْوٍَ ٓاَؤشط
 ؾًىعًُنإ"

نؤثالْسْ بطودُض يُو باوَضَِزإ ُٓو ثطِوثاطُْساْاٍُْ, نُ ؾًىعًُناٌْ ًَٓطام يُ ضيَطٍُ 
 ضووزاوٍ نُضنىى ويػتىوياُْ ضووبُضِووبىوُْوَيُى ُٓجناّ بسَٕ ٓاناَُناٌْ زياض بٌَ, ًٖض
ضاغتًُنٌ تًَسا ًُْ, ضىْهُ ُٓو ظاًْاضياٍُْ الٍ واظضَتٌ زَضَوٍَ َُٓطيهٌ ُٖيُ, يُ ْاوياْسا 
)نؤثالْسْ بطودُض( بُ ٖؤٍ ُٓو ثُيىَْسيُ بُ ًَٖعٍَ ًَْىإ قاغِْ ؾًىعًُنإ بُناضيَهٌ 
ُْنطزٍَ زَظأْ, َُُٓف بُ ٖؤٍ ْانؤنًُ زياضَناٌْ ْاو ضيعٍ ؾًىعًُنإ يُ ًَْىإ ُْٓساَُ 

ىيتُظعنُنإ بُ خُتٌ سًعبْ ٖاوؾًَىَْ ٖاوغؤظَناٌْ ؾًىعًُوَ, نؤثالْسْ بطودُض يُو َ
باوَضَِزإ سًعبٌ ؾًىعٌ يُ غُض غرتاتًذًُتٌ نؤْرتؤَيهطزٌْ ضشيٌَُ قاغِ بُضزَواّ زَبٌَ, 
باضوزؤخٌ ضوؽْ سًعبٌ ؾًىعٌ ًَٓػتا يُ ًَٓطام يُ َُٖىونات باؾرتَ, ًَٓػتا ُٖضزوونًإ 

نطزٌْ ضاثؤضتًَهٔ يُ غُض باضوزؤخٌ ًَٓطام, بُآلّ سًعبٌ ؾًىعٌ يُ خُضيهٌ ٓاَازَ
ضووبُضِووبىوُْوٍَ طُوضَزايُ يُطُأل ٖاوؾًَىيُ ؾًىعًُ تىْسضَِوَنإ, ُٓواٍُْ يُوباوَضَِزإ 
زضوغتهطزٌْ باضوزؤخٌ زَيُضِاونٌَْ ٓاشاوَ باؾرتئ ضيَطُيُ بؤ ْاضاضنطزٌْ قاغِ بُ غاظؾٌ 

ُو ْانؤنًاُْيُ ضووٍ يُ سًعبٌ ؾًىعٌ نطزووَ, بؤيُ َُغُيٍُ ظياتط. َُغُيٍُ ططْطٌ ٓ
 تاقًهطزُْوٍَ تىاْاٍ قاغِ يُّ باضوزؤخُزا يُ ٓاضازاًُْ.

نؤثالْسْ بطودُض زََئًَ: خُضيهٌ ْىغًين ضاثؤضتًَهٌ تريوتُغُيشن يُ غُض ضووزاوَناٌْ  -3
اويإ زَغت ُْنُوتىوَ, ُٓو نُضنىى, بُآلّ ُٖتا ًَٓػتا تُواويإ ُْنطزووَ, ضىْهُ ظاًْاضٍ تُو

ظاًْاضياُْف نُ ًَٓػتا ُٖٕ تًَهطرياٌْ ظؤضْ اليُْططَ بُالٍ بؤضىوٌْ ضَمسٌ سهىَُت بؤ 
ضووزاوَنُ. ُٓو ضريؤنٍُ ًَٓػتا ُٖضيُى يُ نؤثالْسْ بطودُض زَئًًََ بطيتًُ يُ ثىختٍُ ُٓو 

طاقًُوَ زَغتًإ طًَطِاُْوٍَ يُ غُضضاوَناٌْ ضؤشٓاوايٌْ تىضنٌْ يىبٓاٌْْ ًَػطٍْ ًَٓ
 نُوتىوَ بُو ؾًَىَيُ:  

تىضنُإ زََئًَ ثًَـ زَ ضؤش يُ ضووزاٌْ ُٓو ٓاشاوَيُ بُ ؾاضاوَيٌ ُٖغتًإ بُ ثًالًَْو 
 نطزووَ, َُُٓف يُ غُض ُٓو بُٓضَِتاٍُْ خىاضَوَ:
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يُنُّ: غُضؤنٌ ؾاضَواٌْ بُ ْاوٍ بُضظجنٌ ثًَؿرت نُضَغتٍُ ظؤضٍ غُضباظٍ يُ تُقٌَُُْْ 
 ضطْ ضُنٌ غىىْ بضىى َُٖيططتىوَ.دٌْبُ

ٍ تَُىظ ُٖواَيٌ زاوَتُ ُْٖسٍَ يُ ٖاوضِيَهاٌْ ؾاضٍ نُضنىى 14زووَّ: بُضظجنٌ ثًَـ 
بُدًَبًًََٗٔ, ضىْهُ يُو ؾاضَزا ؾتًَو ضووزَزا, تىضنُإ يُ غُض ُٖقٔ يإ ْا بُآلّ ُٓوإ يُ 

 باضيَهٌ تؤقشنْ يُ ضاوَضِواٌْ باضوزؤخًَهٌ ططشزإ.
ٍ تَُىظ ضُْس خؤثًؿاْساًَْو بؤ ثؿتطريٍ ؾؤضِف ضووزيسا, نُ 14ُنٌَُ ضؤشٍ يُ بُؾٌ ي

نىضزْ تىضنُإ بُؾساضٍ تًَسا نطز, يُ ْاو خؤثًؿاْسَضاْسا شَاضَيُى يُ ًًًَؿًا ُٖبىو, نُ 
زواٍ ظاْطا ُٓواُْ ؾًىعشن, بُآلّ بَُيطٍُ زَيًٓايٌ ًُْ ُٓواُْ ُْٓساٌَ ضَمسٌ سًعبٌ ؾًىعٌ 

 ومشاُْ ثُيىَْسيإ ؾًىعًُناُْوَ ُٖبىوَ.بٔ, بُآلّ ُٓو زض
تَُىظ بُزَضنُوت, بُ  14ًْؿاٍُْ ُٓو ْانؤنًُ يُ غُعات ضىاضٍ زواٍ ًْىَضِؤٍ ضؤشٍ  

تايبُت ناتٌَ ُْٖسٍَ يُ ٓؤتؤَؤبًًُ غُضباظيُنإ ْعيهبىوُْوَ, بًَٓسطؤٍ زَْطًإ َُٖيططتبى, 
يُ بُؾساضإ يُ ْاو  زضومشٌ غىنايُتًهطزٕ بُ تىضنُاًْإ بُضظنطزَوَ, ُْٖسٍَ

ٓؤتؤَبًًُناًْاُْوَ بُ زضومشٌ بُضشوَْسٍ بُضٍَ ًْؿتًُاٌْ يُنططتىو ٖاواضيإ زَنطز, نُ 
ثًَـ زوو َاْط يإ ظياتط يُاليُٕ ؾًىعًُناُْوَ ثًَؿًٓاظنطاو بىو, غُضضاوَ تىضنُاُْنإ 

زيهُ زََيٌَ: زواٍ زََئًَ: زواٍ ُٓو غىنايُتًُ يُ خؤثًؿاْساُْنُ نؿايُٓوَ, بُآلّ غُضضاوٍَ 
ُٓوٍَ طؤيَبًػيت ُٓو زضومشُ ًٓػتًؿعاياُْ بىوٕ ُْٖسٍَ تىضنُإ تىضَِبىوْٕ ُٖوَيًاْسا يُنًَو 
يُو ٓؤتؤَبًالٍُْ خؤثًؿاْسَضاٌْ ْاسُظ بُ تىضنُاٌْ َُٖيططتبىو وَضطًَطِٕ, ضاوزيَطاٌْ ُٓو 

ضَ. "و"( بًَٓسطؤنإ ضووزاوَ دُختًإ يُوَ نطز, زواٍ زوو غُعات )واتُ غُعات ؾُؾٌ ًَٓىا
زضومشُناٌْ ْاسُظ بُ تىضنُاًْإ ضاططتْ ُٓودا بُو زضومشاٍُْ دُختًإ يُ غُض زؤغتايُتٌ 
َُٖىواليُى زَنطزَوَ ٖاواضيإ زَنطز, ُْوٍَ نًَُُٓناًْـ زَبٌَ ضؤَيًإ ُٖبٌَ يُ 

 خؤثًؿاْسإْ ٓاُْٖطُنإ.
ٍ تَُىظ بىوَ, يُو ناتٍُ 14ٍَ وازياضَ يُنُّ ضووزاوٍ تُقُنطزٕ يُ غُعات سُوتٌ ًَٓىاض

نؤََُيًَو يُ نىضزَ َُزًَُْنإ )بَُيطٍُ يُناليٌ نُضَوَ ًُْ ُٓواُْ ؾًىعٌ بىوٕ يإ ْا( 
ٍ تَُىظ, نُ خاوَُْنٍُ تىضنُإ بىوَ بُ ْاوٍ 14ُٖوَيًاْسا ًَٖطف بهُُْ غُض قاوَخاٍُْ 

ٍ يُ ْاو ضوناضٍ ثًَؿُوٍَ عىمسإ, ًَٖطؾبُضإ ؾُضَاًْاْسا بُ البطزٌْ ُْٖسٍَ يُو زضومشاُْ
قاوَخاُْنُ َُٖيىاغطابىو, ُٖضَِؾُيإ يًَهطز ُٓطُض بُ قػُيإ ُْنات يًٌَ زَزَٕ, عىمسإ 
زَغيت نطز بُ البطزٌْ ُٓو زضومشاُْو نىضزَ ًَٖطؾبُضَنإ يُ قاوَخاُْنُ ضىوُْ زَضَوَ, بُآلّ 
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ض تىضنُإ طُضِاُْوَْ عىمساًْإ زواٍ َاوَيُنٌ نُّ  ُٓواٍُْ تىضَِيٌْ ضقًإ يًَسَباضٍ بُضاْبُ
 نىؾتْ الؾُنُيإ ضانًَؿا.

يُطُأل ُٓوَزا ظاًْاضٍ تًَطوتُغُيَُإ يُ بُضزَغتسا ًُْ يُ غُض غطوؾيت ضووزاوَناٌْ 
زيهٍُ ٖاوناتٌ ْاو نُضنىى, بُآلّ ًَُُٓ يُوباوَضَِزائ ناضٍ تىْسضَِوٍ يُ نىؾسنْ النًَؿاٌْ 

ٍ ًَٓىاضَ ًَٖعَناٌْ 8-6ابٌَ, يُ َاوٍَ ًَْىإ غُعات الؾُ بُ ظَويسا يُ ْاو ؾاض ضووٍ ز
بُضططٍ ًًًٌَ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ََُيبُْسٍ ثؤيًؼْ زَغتًإ ططت بُ غُض ُٓو ضُىْ 
تُقًٍَُُُْ يٌَ بىو, نؤََُيًَو يُ نىضزَنإ ثُيىَْسيإ نطز بُ ًَٖطؾبُضإْ بُؾساضيإ نطز يُ 

 تاآلْٕ زظيين غاَاٌْ تىضنُاُْنإ. 
ُعاتًَو يُ ُٖواَيٌ ٖريف بؤ غُض قاوَخاُْنُ, عُقًس َُػنىز عُبسوضَظام زواٍ غ

ياضيسَزَضٍ ؾُضَاْسٍَ ؾريقٍُ زوو ؾُضَاٌْ زَنطز بؤ ُٓو يُنُ )وسسَ(اٍُْ يُ شيَط زَغتًسإ, 
ًَٖطف بُضُْ غُض ُٓواٍُْ بُؾساضٍ ناضٍ تًَهسَضاُْيإ نطزووَ, يُ غُضَتاوَ غُضباظَنإ 

َنطز, بُآلّ زوايٌ زَضنُوت نىضزْ ؾًىعًُنإ زَغُآلتٌ تُواويإ بُ ؾُضَاًْإ دًَبُدٌَ ز
غُض ؾاضزا ُٖيُ, ُٓضنٌ غُضباظَنإ بُ تًُْا غُضنىتهطزٌْ نىضزْ ؾًىعًُنإْ طُضِاُْوٍَ 
ٓؤقطَيٌْ ٓاغايـ ُْبىوَ يُ ْاو ؾاض, َُُٓ واٍ نطز ُْٖسٍَ ُٓؾػُضٍ بضىىْ ثًُزاضْ 

نُضنىى خطِببىوُْوَ بضُٓ ثاأل نىضزْ ًَٖعَناٌْ بُضططٍ  غُضباظَنإ يُ يًىاٍ ضىاض نُ يُ ْاو
ًًًٌَ, نُ ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض تىضنُإ, ُٖتا طىايُ ُٓؾػُضَ بضىنُنإ ًَٖطؾًإ بطزؤتُ 
غُض ْىغًٓطٍُ عُقًس عُبسوضَِظام بُ ضُىْ ُٖضَِؾُ ْاضاضيإ نطزووَ ؾُضَاُْناٌْ بطؤضٍَِ 

ضيإ.. "و"(, ُٖضضىٌَْ بٌ وضٍَ ُْٓساَاٌْ )يُ ثاضغتين تىضنُإ بؤ ًَٖطف بطزُْ غُ
ًَٖعَناٌْ ؾريقٍُ زوو, نُ ثًَىيػت بىو ثاضيَعطاضٍ يُ تىضنُإ بهات ويَطإ بىو, ُْيسَتىاٌْ 
ًَٖطؾٌ نىضزْ ؾًىعًُنإ بىَغتًَينَ, بؤيُ يُ َاوٍَ يُى غُعات يُ زَغتجًَهطزٌْ ٓاشاوَنُ 

تًإ بُ غُض باضوزؤخٌ نُضنىنسا ططت, غُضباظَ ياخًًُنإْ ًَٖعَناٌْ بُضططٍ ًًًٌَ زَغ
ُْٖسٍَ واٍ بؤ زَضٔ ٖؤٍ ياخًبىوٌْ غُضباظَنإ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو ًْطُضاًٍُْ باَيٌ بُغُض 
ضيعَناًْسا نًَؿاوَ َُُٓف بُ ٖؤٍ طىاغتُٓوٍَ زاوز غُؽنإ دُْابٌ ؾُضَاْسٍَ ثًَؿىوٍ 

عُقًس َُػنىز عُبسوضَِظام ضاظٍ  ؾريقٍُ زوو, نُ ؾًىعٌ يإ اليُْططيإ بىو, يُ بُضاْبُضزا
ُْبىوٕ, نُ يُ ؾىيَين ُٓو زاْطابىو, ضاثؤضتٌ يُناليهُضَوََإ ًُْ يُ غُض ضؤَيٌ دُْابٌ يُ 

 9-8ياخًبىوٕ. ثًَىيػتُ ُٓو ًَٖعاٍُْ يُوٍَ ناضزَنُٕ بُ ؾُضَاٌْ عُقًس عُبسوضَِظام يُ 
نىى, بُآلّ يُ غُعات ياظزٍَ ٍ تَُىظ ٓؤقطَيٌْ غًػتِ بطُضِيَتُوَ بؤ ْاو نُض14ًَٓىاضٍَ 
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ًَٓىاضَوَ وضَيإ زابُظٍْ ًَٖعَناٌْ بُضططٍ ًًًٌَْ غُضباظَ ياخًًُنإ ٖاتىضىويإ يُ ْاو ؾاض 
قُزَغُ نطز, يُو َاوَيُزا ًَٖعَناٌْ بُضططٍ ًًًٌَْ غُضباظَ ياخًبىوَنإ ضىوُْ ثاأل ُٓو 

ْٔ باظضطإْ َاَيُناٌْ طُضَِنُ نؤََُيُ نىضزياٍُْ نُيىثُيٌ تىضنُاُْناًْإ يُ زونإْ ؾىيَ
تىضنُاُْنإ تاآلٕ نطز, ُٓو ساَيُتُ ُٖتا غُعات غًٌَ بُياٌْ بُضزَواّ بىو, ُٖتا ُْٖسٍَ 
ضُنساض يُ بُضططٍ ًًًٌَْ ؾًىعًُنإْ نىضز َُٖيًاْهىتايُ غُض َاَيٌ ثًاوَاقىَيٌ تىضنُاٌْ 

تىضنُاٌْ بىو نىؾتًإْ يُ زواٍ عُتا, نُ يُنًَو بؤ يُ ْاوزاضتطئ نُغايُتٌ  آلوَنى خُيطوَي
 غُياضٍَ دًَيب غُضباظيإ خػت.

ٍ تَُىظ ُْٖسٍَ يُ تىضنُإْ ٓاؾىضٍْ ُٓضَُٕ بؤ خؤؾاضزُْوَ ثُْايإ بطزَ 15يُ بُياٌْ 
ٍ تَُىظ ًَٖعَناٌْ بُضططٍ ًًًٌَ بُٓاضثًَضٌ ُٓؽنؤضتُضْ باظونا ًَٖطؾًإ بطزَ 16بُض قُآل, يُ 

ٌْ طُوضٍَ ُٖبىو, بُآلّ وَنى زَبًٓطٍَ خَُيهٌ َُزٌَْ نُّ بىوُْ غُض قُآل, ُٓو بؤضزوَاُْ ظيا
 قىضباٌْ.

ٍ تَُىظ, ًٖض ؾُضَإ بؤ ًَٖعَناٌْ زيهُ زَضُْضىو بؤ ضظطاضنطزٌْ 15يُ بُياٌْ ضؤشٍ 
نُضنىى يُو باضوزؤخُ ططشيُ. بُ ٖؤٍ دًاواظٍ ٓاؾهطا يُ غطوؾيت ضووزاوَنإْ 

ْشن ُٓو َُغُيُيُ يُناليٌ بهُيُٓوَ, يُ ناتٌ زَغت تًَهُٓنطزُْوٍَ ُٖواَيُنإ ًَُُٓ ْاتىا
ٍ تَُىظ 15ثًَهطزٌْ ُٓو ضووزاوَ ُٖتا ْاضزٌْ ًَٖعٍ ٖاضيهاضٍ زيهُ يُ زَضَوٍَ ؾاض يُ 

ْاظاْشن ضٌ ضووزَزا يُ ؾطؤظُناضيُناٌْ ْىغًٓطٍُ قاغِْ ؾُضَاْسٍَ غُضباظٍ, بُآلّ زَتىاْشن 
نُ َؿتَْطِيَهٌ ظؤض يُ ْىغًٓطٍُ قاغِْ  دُخت بهُيُٓوَ يُ يُى َُغُيُ, ُٓويـ ُٓوَيُ

عُبسٍْ ؾُضَاْسَ باآلناٌْ غىثا ُٖيُ يُ غُض ُٓوٍَ ناّ يُ يُنُناٌْ غُضباظٍ يُ تىاْاٍ 
زايُو زَنطٍَ بًَٓطزضيَتُ نُضنىى, بُآلّ يُ نؤتايًسا ًَٖعيَو بُ غُضؤنايُتٌ عُقًس عُبسوضَِػنإ 

ُى ُٖيُ يُ غُض ْاغٓاٍَُ ُٓو عُبسوضَِػناُْ, ٖات بؤ  ؾطيانُوتين تىضنُإ. ضُْس طًَطِاُْوَي
بُآلّ ضاثؤضتُ غُضَتايًُنإ ُٓوَ زَطُئُْ عُبسوضَِػنإ عاضف بىوَ, نُ زَناتُ بطاٍ 

 عُبسوغُالّ عاضؿن غُضؤنٌ ثًَؿىو َُُٓ َُٖيُيُ.
ًَٖعٍ ثؿتًىإ طُيؿتُ نُضنىى نُ يُ يُنُ غُضباظيُ دًَطريَناٌْ دُيُوالْ غُضباظطٍُ 

نِ يُ  40ُضنىىْ غُضباظطٍُ ضَؾًس يُ بُغساْ غُضباظطٍُ َىغُيُب يُ زووضٍ زَضَوٍَ ن
ٍ تَُىظ باضوزؤخُنُيإ َُٖيػُْطاْس, 16باؾىوضٍ بُغسا بىوٕ, يُطُأل طُيؿتًٓإ بُ ؾاض, يُ 

ظؤضبٍُ غُضباظْ ُٓؾػُضْ ثًُزاضَنإ بُ تايبُتٌ نىضز يُ ؾُغًًٌ ضىاض زَضنُوت ُٖآلتىوٕ, 
ؾُضَاًْسا بُ زَغتبُغُضنطزٌْ ُٓواٍُْ َابىوٕ يُو ؾُغًًُيُ بؤ عُقًس عُبسوضَِػنإ 
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ٍ تَُىظ 17غُضباظطُنُيإْ ُٖضوَٖا ؾُضَاٌْ بآلوَثًَهطزٌْ ًَٖعَناٌْ بُضططٍ ًًًٌَ زا, يُ 
ًٖض ؾتًَو ضووٍ ُْزا بُ تًُْا ضُْس تُقُيُنٌ يًَطَو يُويٌَ ُْبٌَ يُ ْاو نُضنىى, بؤ ضؤشٍ 

 او ًَُٖٔ بؤوَْ زَغتطريايُوَ بُ غُض باضوزؤر.ٍ تَُىظ ؾاض تُو18زوايٌ يُ 
ُٓؾػُضَناٌْ غىثا يُ ظؤضبٍُ ٓاضِاغتُنإ يُ ْعيهُوَ ضاوزيَطٍ ضووزاوَناٌْ نُضنىنًإ 
زَنطز, ظؤض يُ ٓاَاشَنإ يُ ٓاغؤوَ ٓاَاشَ بُوَ زَنطٍَ, ُٓطُض ُٓو ًَٖعَ ُْطُيؿتايُ 

يؿتبايُ ُٓطُضٍ ظؤض ُٖبىو يُ َُٖىو نُضنىىْ بُ خًَطايٌ زَغُآلتٌ بُ غُض باضوزؤخُنُ ُْطُ
ٍ تَُىظ بؤ ُٓؾػُضَناٌْ غىثا بُ 18بُؾُناٌْ غىثا ياخًبىوٕ ثُيسا زَبىو. يُ ًَٓىاضٍَ 

زياضنُوت نُ باضوزؤخُنُ ًَُٖٔ بؤتُوَ, زاوا يُ قاغِ نطا ضيَىؾىيَين يُناليهُضَوَ بططيَتُبُض 
اٍُْ ضووزاوَناٌْ نُضنىنٌ نطز, زشٍ بهُضاٌْ ٓاشاوَنٍُ نُضنىى, يُطُأل ُٓوَزا قاغِ ًٓس

بُآلّ ًٖض ُْٖطاويَهٌ يُناليهُضَوٍَ ُْططتُبُض, تًُْا زواٍ ُٓو ؾؿاضٍَ ُٓؾػُضاٌْ غىثا 
ُْبٌَ. ُْٖسٍ طىَاًْإ وايُ قاغِ زووزأل بىوَ يُ ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىيَين خًَطاو يُناليًهُضَوَ, 

ثًَؿىَخت يُو باضوزؤخُ ٓاَيؤظَ ضىْهُ خؤٍْ ُٓؾػُضَ غُضباظيُناٌْ زيهُ ٓاضَظوويإ بىوَ 
تًَبطُٕ بُوٍَ نٌَ زَغيت باآلٍ يُو ْانؤنًُزا طًَطِاوَ, نؤثالْسْ بطودُض يُطُأل ُٓوَزا ْشن 
قاغِ ظؤض ًْطُضإ بىوبٌَ يُ ٓاشاوَناٌْ نُضنىى وَنى يُ ضؤشْاَُناْسا ٖاتىوَ, )ُٓيهاتإ( 

 ٍ ثؿتًىاٌْ بؤ نُضنىى. طىَاٌْ ُٖيُ يُوٍَ قاغِ ضيَٓىَايٌ زابٌَ بؤ ْاضزٌْ ًَٖع
نؤثالْسْ بطودُض يُو باوَضَِزإ زَغتًَىَضزاٌْ نىضز يُ ضووزاوٍ نُضنىى يُ ٌٖ 
ؾًىعًُنإ بُضضاوتطَ, )ُٓيهاتإ( زََيٌَ: ضووُْ نُ َُٖىو ُٓو ُْٖطاواٍُْ سهىَُت يُ 

ُ باضٍَ ضووزاوَناٌْ نُضنىنُوَ ططتبىويُبُض بؤ طُضِاُْوٍَ ٓؤقطَيٌْ غًػتِ بىوَ ُْى ب
ٓاضِاغتٍُ زشٍ ؾًىعًُنإ, ُٓوٍَ ؾاياٌْ باغُ قاغِ يُ َُٖىو ُٓو يًَسوإْ بطِياضاٍُْ 
غُضباضَت بُ ٓاشاوَناٌْ نُضنىى ُٖيُتٌ ْاوٍ ؾًىعًُناٌْ ُْبطزووَ, بُآلّ يُ ناتٌ وتىويَصَ 

 ًًَُْٗٓناٌْ يُطُأل زيبًؤَاغًُناٌْ عُضَب ْاوٍ بطزووٕ بُ "أْكاف ايؿًىعٌ".
بطودُض يُ ناتٌ ٓاَازَنطزٌْ ضاثؤضتًَو يُ غُض باضوزؤخٌ نُضنىى ُٓوٍَ نؤثالْسْ 

 زََاْسٌََْ: 
ُٖظاض يُ زَضَوٍَ  20ُٖظاض تىضنُإ يُ ؾاضٍ نُضنىىْ ْعيهٍُ  80 -70يُنُّ: ْعيهٍُ 

نُضنىى ُٖٕ, ُٖض بُو بؤُْوَ سهىَُت ُٓو ُٓضَُْٕ ٓاؾىضياٍُْ يُ ْاو نُضنىى بُ تىضنُاٌْ 
ُٖشَاض نطزووَ. زووَّ: ططزبىوُْوٍَ زيهٍُ تىضنُاٌْ ُٖٕ يُو ؾاضَ قػُ زَنُٕ بُ تىضنُاٌْ 

بضىناٍُْ ًَْىإ نُضنىىْ َىغألْ ططزبىوُْوٍَ طُوضٍَ تىضنُاٌْ يُ َُْسَيٌ ْعيو غٓىوضٍ 
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ًَٓطاًُْ ُْى غٓىوضٍ تىضنٌ.و(. غًًَُّ:  –تىضنٌ )َُْسَيٌ ؾاضيَهٌ بضىنٌ ْعيو غٓىوضٍ ًَٓطاقٌ 
نؤيًصٍ غُضباظيإ تُواونطزبىو يُ زواٍ ضووزاوٍ  1959ٍ يُ ًْػاٌْ ُٓؾػُضٍ يُواُْ 880قاغِ 

نُضنىى خاُْْؿشن نطز, ضىْهُ ُٓواُْ ضاظٍ ُْبىوٕ دًَطاٍ ُٓو ُٓؾػُضاُْ بططُْوَ, نُ بُ ٖؤٍ 
بُؾساضٍ يُ ياخًبىوٌْ َىغأل زَضنطابىوٕ. ضىاضَّ: يُواُْيُ ُٓو قػاٍُْ زََئًَ ثاغُواُْناٌْ 

اقٌ )ًٓٓطًًعٍ. "و"(, ضؤَيٌ بُضضاويإ ُٖبىوَ يُ ظاَيبىوٕ بُ غُض نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ ًَٓط
ٓاشاوَطًَطِإ, نُ ُٓوَف )ؾىضٕ ضيبىضت( بُثؿتبُغسن بُ غُضضاوٍَ زيهُ باغٌ نطزووَ, يُ ْاوياْسا 
ُْٖسٍَ ناضَُْسٍ نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ ًَٓطاقٌ, ُٓواٍُْ يُ ناتٌ ضووزاوَنُ يُ نُضنىى بىوٕ, ُٓو 

تًَسايُ, )َُُٓ يُ ناتًَهسا بُثطغاٌْ نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ ًَٓطاقٌ زََئًَ: ثاغُواُْنإ  قػاُْ ظيازضَِوٍ
ُٓضنٌ خؤيإ يُ ثاضاغتين نُضَغتُناٌْ نؤَجاًْانُ بُ باؾٌ بُدًًََٗٓاوَ , بُآلّ بُثًٌَ قػٍُ ُٓو 

هٌ بُضثطغاُْ ُٓطُض ثًَؿرت ثاغُواُْنإ بُؾساضيإ نطزبٌَ يُو ؾاآلواُْ, ُٓوَ َُٖيػىنُوتًَ
 تانُنُغٌ بىوَْ نؤَجاًْا يًٌَ ٓاطازاض ًُْ(.
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FO. 371/49668 

 

  1960ي غوباتي 29بةغدا.  –باَيوَيصخاْةي بةزيتاْي 
 (60/8/10114ذَازة )

 ْاَةيةى ية ضَيس ئايض تسيفاييإ 
 ئاشيصّ جؤزج

ٌ نطزّْ يُ وتىيَصٍ َُال َػتُؾا يُ وَآلٌَ غُضزاُْنٍُ َٔ يُ باَيىيَعخاُْ يًَطَ غُضزاْ
 ًَْىاظنإ ُّٓ بابُتُنَُإ ضووٕ نطزُْوَ:

وَنى بُزَضزَنُوٍَ باضظاًُْنإ ظؤض ًْطُضأْ بُ َُٖيػىنُوتٌ ُٓو نؤََُيُ تاواْباضٍَ يُ  - أ
طؿتىطؤٍ ثًَؿرت ٓاَاشٍَ ثًَسضا, زاوايإ يُ سهىَُت نطز يُ باضظاًْإ زووض غاتُوَ, ُٓطُض بهطٍَ 

يإ بساتٌَ, بُآلّ قاغِ ُٓو زاوايٍُ ضَتهطزؤتُوَ, وَظيطٍ ْاوخؤٍ ًَٓطاقٌ يُ غًًَُاٌْ ظَوٍ تاظَ
وَآلٌَ ُٓو غهاآليٍُ باضظاًُْناٌْ ُْزاوَتُوَ, نُ يُ ضُْسئ بؤُْزا خػتىياُْتُضِوو بؤ ططتْٔ 
بُغعاطُياْسٌْ تاواْباضإ, ُٖضوَٖا وَظيطٍ ْاوخؤ ضاظٍ ُْبىوَ باضظاًُْنإ بؤخؤيإ زَغتجًَؿدُضٍ 

بؤ تؤَيُ غُْسُْوَ يُ بهىشإ, ُٓوٍَ طىيَِ يٌَ بىو باَيىيَعٍ يىغػالؿن يُ بُغسا دُخيت يُ غُض بهُٕ 
 زَنطزَوَ بُوٍَ باضظاًُْنإ ًَٓػتا َُٖيىيَػتًإ الواظَ.

َػتاٍ ؾًىعًُنإ ُي  - ب ُْس غاَيٍُ ضوويسا يُ ثؿتطريٍ ًٓ وٍَ يُو ض طٍُ ُٓ باضظاٌْ زََيٌَ: ُي ضوْا
ُّ, ُٖضو َسَط ٍ زواٌي بؤٍ ضووْهطزَُوَ, بؤضىوٌْ تايبٌُت َُال َػتُؾا ْاو نىضز ًت و طؿتىطؤُي َٖا ُي

َّ بُ زَضؾُت ظاٌْ  ابىو, ُٓو ًُْ ُي غُض ؾًىعًُت ٖاوؾًَىٍَ بؤضىوٌْ َُٓ, ُّٓ داضَيإ بُ ت
َؿرت طؿتىطؤَإ نطزبىو, بؤّ زَضنُوت ُٓو بُضثطؽ  ٍ ًث تاُْ و باُب تط قػَُإ نطز ُي غُض ُٓ ضاؾهاواُْ

ُ ُي ثُيطِ طاوَ, ًْ وَ زْا ٍ َُضنُظُي صُْ ٕ ًي الُي َػتاٍ ثاضتٌ زعنىنطاٌت نىضزغتإ, نُ ُي َوٍ ْاوخؤٍ ًٓ
َُيىيَػيت  آلّ ٖ َ, ُب ا ٌب ضيتاًْ ُْسٍ ُب َْىغًَتُوَ, نُ دًٌَ ضَظَا ُيطَِويَهٌ ْاوخؤٍ تاظَ ز وتٌ: ثاضتٌ ث

ٓشن,  ًَب اتىوزا ز ُيُ يُ َاوٍَ زٖا ُي  ضاغتُقًٍُٓ يُ غُض ُٓو َُغ

غتطؤيُ يُ زؤغتايُتٌ بؤ سهىَُتٌ بُضيتاٌْْ ؾُخػٌ َُال َػتُؾا ضا - ت
 عُبسويهُضيِ قاغِ.
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FO. 371/157404 ,British Embassy- Ankara 

 

27/2/1961 
 ئاشيصامن ية بةغي زؤذٖةآلتي ْاوةِزاضت، وةشازةتي دةزةوة، يةْدةٕ

ٍ تؿطيين يُنُّ يُ غُض ضووزاوَناٌْ 6( يُ 10114/92/61ٓاَاشَ بُ ْىغطاوٍ )
 إ, نىضزغت
نىضزٍ ًَٓطاقٌ يُ ُٓواٍُْ  1300ضؤشْاَُناٌْ تىضنٌ ضاثؤضتًَهًإ بآلونطزَوَ, نُ  -2

ُٖآلتبىوٕ بؤ تىضنًا, يُ غُض زاواٍ خؤيإ َاْطٌ تَُىظ طُضِاُْوَ بؤ ًَٓطام, ضيَىؾىييَن 
ٍ تَُىوظ يُ 25ٍ 1071طُضِاُْوَيإ يُ ًَْىإ ُٖض زوو سهىَُت بؤ نطاوَ )ضاثؤضتٌ شَاضَ 

 ضِاُْوَيإ بؤ ًَٓطام(.غُض طُ
ُٖوَيُاْسا يُ بُضثطغٌ ٖؤبٍُ ًَٓطام يُ وَظاضَتٌ زَضَوَ زَيًٓابشن يُ غطوؾيت ُٓو  -3

 20ُٖواَيُ. بُضثطغٌ ْاوبطاو بُ ثًُيُنٌ باف ُٖواَيُنٍُ ثؿرتِاغت نطزَوَ, بُْسَناٌْ َازٍَ 
ًَطاقًُنإ يُ بُ ْ ياغاٍ تىضنٌ 1946ًَٓٓطاقٌ غاَيٌ  –يُ ضيَههُوتين زؤغتايُتٌ تىضنٌ 

ظؤض ْاضزُْوَ بؤ ًَٓطام يإ َاُْوَ يُ تىضنًا ْاضاض زَنات, نُ ُٓطُض يُ تىضنًا َاُْوَ 
ضَطُظْاٍَُ تىضنًإ ثًَسَزضٍَْ سهىَُت ؾىيَين َاُْوَيإ بُ ٓاضَظووٍ خؤيإ زووض يُ ْاوضُ 

نًا يُطُأل غٓىوضيُنإ بؤ زياضٍ زَنات. نُذتٌ ٓاغٌ غُضؤنٌ ظؤضبٍُ ثُْآًَٖسَناٌْ تىض
ُٓوَزا ٖؤظَنٍُ بُ بُضاوضز يُطُأل ٖؤظٍ زؤغهٌ ٖؤظَنٍُ بضىنرتَ بطِياضيسا بطُضِيَتُوَ ًَٓطام, 
ُٓوٍَ َُغُيٍُ ُٓواٌْ ٓاَيؤظ نطز ٖاتين وَضظٍ ظغتاٌْ ثًَؿىَختْ ساَيُتٌ ًُْضُ بطغًُتٌ 

ضنٌ بىوَ يُ ْاو ثُْآًَٖسَناٌْ ْاوضٍُ )يىغو ٓاوا(ٍ وؾوْ بطيٓط, نُ سهىَُتٌ تى
ثاوَْس, نُ ثؿتطريٍ ضيَهدطاويَهٌ  10ُْيتىاٌْ ًٖضًإ بؤ بهات بًَذطُ يُ وَضططتين 

بُضيتاٌْ بىوَ, وايٌ ُٖناضٍ بُ ٖاوٓاُْٖطٌ يُطُأل َىتُغُضيؿٌ َىغأل ضيَىؾىييَن طُضِاُْوٍَ 
غُؾُضَنٍُ بؤ زاْإ, بُ غُياضٍَ غُضباظٍ ثُْآًَٖسَنإ يُ )يىغو ٓاوَ(وَ طىاغرتاُْوَ بؤ 

خؤْ يُوٍَ ضازَغيت زَغُآلتساضاٌْ ًَٓطاقٌ نطاُْوَ, زَضزَنُوٍَ نُ سهىَُتٌ تىضنٌ ُٓو ظا
ضُناٍُْ ثًَسابُٓوَ, نُ ثًَؿرت يُ ناتٌ غٓىوضبُظاْسًْإ بؤ تىضنًا يًَىَضططتبىوٕ, بُآلّ 
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ٓاطازاضٍ ُٓوَْشن نُ يُ ناتٌ طُضِاُْوَيإ بؤ ْاو ًَٓطام سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ُٓو ضُناٍُْ 
 طتىوُْتُوَ يا ْا, ْعيهٍُ َُٖىو ثُْاًَٖسَنإ طُضِاُْوَ. يًَىَضط
يُ ًَاٌْ طؿتىطؤ يُطُأل بُضثطغٌ ٖؤبٍُ ًَٓطام يُ وَظاضَتٌ زَضَوَ يُ غُض باضوزؤخٌ  -4

ًَٓػتا بؤَإ زَضنُوت, نُ ثطؤغٍُ بؤضزوَاٌْ ًَٖعٍ ٓامساٌْ زشٍ ٖؤظَ َُٖيطُضِاوَنإ 
ٌ: بُ ثًٌَ ُٓو ظاًْاضاٍُْ يُ نُضنىى ثًَُإ نؤتايٌ ٖاتىوَ, بُضثطغٌ ٖؤبٍُ ًَٓطام وت

طُيؿتىوَ, باضوزؤخٌ ؾاضْ ْاوضُ ؾاخاويُناٌْ ٖاوغٓىوضٍ ًَٓطإ ٖاوؾًَىٍَ ْاوضُناٌْ 
 ٖاوغٓىوضٍ تىضنًايُ.

بُضثطغٌ ٖؤبٍُ ًَٓطام يُ زَضَوٍَ َُٓطيهٌ بؤضىوٌْ سهىَُتٌ تىضنٌ ثًَساوئ يُ غُض  -5
ُ َاوٍَ زوو ُٖؾتٍُ ضابطزوو, يُطُأل ؾىييَن ًَٓػتاٍ َُال دىالُْوٍَ ًَٖعَناٌْ َُال َػتُؾا ي

َػتُؾا. ُٓو بُضثطغُ ُٖواَيٌ ثًَسائ, نُ يُ غُضَتاٍ َاْطٌ تؿطيين يُنُّ َُال َػتُؾا بُ 
هٍُ ُْٖطاوإْ  ٌ ضىوَ بؤ ُٓوٍَ بًهاتُ ٓب ٓاضِاغتٍُ ضؤشُٖآلتٌ ْاوضُ نىضزيُناٌْ ٖاوغٓىوضٍ ًَٓطْا

ُوٍَ بؤ ًَٓطإ.ؾاضَظابىوٕ يُو ْاوضاٍُْ  َبًَتُ ضيَطٍُ تُقًًسٍ طُضِْا  ز
َ بُ ٓاغاٌْ زَغت بططٍ  -6 ُوٍَ زَتىاٌْ سهىَُتٌ تىضنٌ يُو باوَضَِزايُ ُٓطُض غىثاٍ ًَٓطاقٌ ًب

ًسا, بُآلّ وَنى بُزَضزَنُوٍَ قاغِ زَيُوٍَ باضظاٌْ وَنى ًَٖعيَوْ بُؾًَو يُ  بُ غُض دىالُْوٍَ باضظْا
ساٌْ ْاوخؤٍ ٖؤظَ نىضزيُنإ بًًًَََٗتُوَ. سهىَُتٌ تىضنٌ زووزَيٌ غًاغُتٌ تُقًًسٍ خؤٍ بؤ يًَ

ؿاْساوَ بُوٍَ ٖؤظٍ ضيَهاتٌ تىوؾٌ ططؾتاضٍ تؤَيُغُْسُْوٍَ ًَٖعَناٌْ َُال َػتُؾا بيبَ,  خؤٍ ًْ
تىضنُنإ بُ زووضٍ زَظأْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ًَٖعَناٌْ ضيَهاٌْ يُ زوا ؾاآلو بُناضبًٗيَنَ بؤ ظاَيبىوٕ 

, ضىْهُ يُو باوَضَِزايُ ُٖتا ًَٓػتاف َُال َػتُؾا يُوَ بًَُٖعتطَ بُ غُ ض َُال َػتُؾا باضظاٌْ
 ًَٖعَناٌْ ضيَهاٌْ ْىؾػيت ثٌَ بًَٗٓٔ.

ْىغدُيُى يُو ْاَُيُ زًََْطئ بؤ باَيىيَعخاُْناظنإ يُ بُغساْ تاضإْ زعنُؾلْ  -7
 بُيطوتْ عىَإْ قاٖريَْ غُضؤنٌ ٖؤبُ.

 
 زَيػؤظتإ

 طٍُ باَيىيَعخاُْيُ ْىغًٓ
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FO 371/16481 

 

 13/12/1962بةِزَيوةبةزايةتي زؤذٖةآلت 
 (IPCٖةَيطةِزاْةوةي نوزد ية نؤَجاْياي ْةوتي ئَيساقي )

َُٖيطُضِاُْوٍَ نىضز يُ ًَٓطام بُ غُضؤنايُتٌ َُال َػتُؾا باضظاٌْ زشٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ 
ًبىإ وضزَ وضزَ ضووبُضيَهٌ ؾطاواًْإ زَغيت ثًَهطز, ياخ 1961يُ غُضَتاٍ ٖاويين غاَيٌ 

خػتُ شيَطزَغيت خؤياُْوَ, ُٖتا طُيؿتُ ُٓو َُتطغًٍُ تىاًْإ يُ ناُْ ُْوتًُناٌْ بُضيتاٌْ 
نُضنىىْ يُ ناُْ ُْوتًُناٌْ ْاوضٍُ َىغأل ْعيو ببُٓوَ, زواٍ ُٓوٍَ  بؤضِيُناٌْ ُْوتٌ 

هىَُتٌ ًَٓطاقٌ بُبٌَ ُٓوٍَ خطاخ نطز ) زواٍ ُٓوٍَ س 1962ْعيو نُضنىنًإ يُ ٓابٌ 
ٍ تؿطيين يُنُّ نؤََُيٍُ ضُنساض, نُ شَاضَيإ 10ُْوت بىَغيتَ ضانٌ نطزَوَ(, يُ 

نُؽ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ناُْناٌْ نؤَجاًْاٍ ًَٓطاقٌ ْعيو )عُيُٓ ظايُ(ْ  500زَطُيؿتُ 
و ناُْ تىاًْإ بضُٓ ْاوَوَْ )زٍ , غٌ, زاْهؤضؽ( ياضزَزَضٍ غُضثُضؾتًاضٍ غُضَنٌ ُٓ

بطِؾًَٓٔ, زواٍ ثًَٓر ُٖؾتُ يُ زيًٌ ٓاظازيإ نطزْ غُؾُضٍ ًَٓطاٌْ نطز,  زاْهؤضؽ زََيٌَ: 
يًَُاٌْ زَغتبُغُضٍ َاََُيُيإ يُطَُيًسا باف بىوَ, ُٖواَيًإ طُياْسَ َُال َػتُؾا, نُ  

ُْوتٌ  ٓاَازَناضٍ ُٖيُ ؾاآلويَهٌ غُضباظٍ طُوضَتط بهطيَتُ غُض ناُْناٍ غُض بُ نؤَجاًْاٍ
ٍ تؿطيين زووَّ بُضِيَع دٌ, دؤغًٓر ؾاضَظاٍ بىاضٍ دًىيؤدٌ نُ 25ًَٓطاقٌ يُ نُضنىى, يُ 

يُ نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ ًَٓطاقٌ ناضٍ زَنطز وٕ بىو, ُٓضنٌ ُٓو ضووثًَىنطزٌْ ْاوضُناٌْ ْعيو 
 ُْ.نُضنىى بىو, ًٖضٌ يُ باضَيُوَ ُْظاْطا, ُٓونات زَْطؤ ُٖبىو طىايُ نىضزَنإ ؾطِاْسوويا

باَيىيَعخاٍُْ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ بُضيتاٌْ يُ بُغسا بُ واشؤٍ ًَٖعٍ  -2
ثًَؿُُضطٍُ ًْؿتًُاٌْ نىضزغتإ, نُ ْىغدٍُ بؤ َُٖىو باَيىيَعخاُْناٌْ بُغسا ضىو ٓاطازض 
نطايُوَ, زاواٍ يُ نؤَجاًْانُ نطزووَ َُٖىو ناضَُْسَناٌْ يُ نىضزغتإ بهًَؿًَتُوَْ 

ٌ ضابططٍَ, ضىْهُ بعوتُٓوٍَ نىضز ُْخؿٍُ يًَساًَْهٌ طُوضٍَ ُٖيُ يُ سهىَُتٌ ضاالنًُناْ
قاغِْ ْايُوٍَ ًٖض ظياًَْو بُ ٖاوآلتٌ بُضيتاٌْ بهُوٍَ, بآلونطاوَنُ زاواٍ نطزووَ َُٖىو 
ٖاوآلتًُ بُضيتاًُْنإ يُ ظاخؤ يُ بانىضَوَ ُٖتا خاُْقشن يُ باؾىض بهؿًَُٓوَ, ضىْهُ ُٓو 
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تُ َُيساٌْ ضاالنٌ ؾىضِؾطًَطِاٌْ نىضز, ُٖضوَٖا ٓاطازاضٍ زاوَ بُبٌَ َىَيُتٌ ْاوضُيُ زَبًَ
ثًَؿىَخت ُْضُٓ ُٓو ْاوضاُْ, نؤتايٌ ٓاطازاضنطزُْوَنٍُ بُّ ُٖواَيُ ًَٖٓاوَ "ؾؤضِؾطًَطإ 
خاوٌَْ قػٍُ خؤيأْ, زاوا يُ بُناضبُضاٌْ بُضيتاٌْ زَنُٕ يُ ْاوَْسَناٌْ خؤيإ ضنًَُٓٓوَْ 

 ٍ نىضزغتإ ُْيُْٕ يُو ْاوضاُْ زووض بهُوُْوَ نُ ططشٍ تًَسايُ".بُضَو قىآل
ًَُُٓ ًَٓػتا بُ تًُْا ثًَؿبًًُٓ يُ غُض غطوؾيت غرتاتًصيُتٌ بعوتُٓوٍَ نىضزٍ, بُآلّ  -3

وَنى بُزَضزَنُوٍَ ياخًبىاٌْ نىضز تًُْا زَياُْوٍَ بىوٌْ خؤيإ بػُؽنًَْٓٔ يُو باوَضَِ زاًِْ 
ٌْ ناُْ ُْوتًُنإ ضوخاٌْ قاغِْ وَغتاْسٌْ ٖاوضزَنطزٌْ ُْوت, ضىْهُ غىوضبٔ يُ غُض يًَسا

ياخًبىإ باف زَظأْ ظيإ طُياْسٌْ طُوضَ بُ ُْوتٌ ًَٓطام ُٖغيت ضؤشاواْ ًَٖعَناٌْ 
 بُضَُٖيػتهاضٍ قاغِ, نُ ُٖتا ًَٓػتاف يُطَُيًسا يُ ْانؤنًسإ باف زَوضوشيَينَ. 

بُوٍَ يُ زاْهؤضغٌ بًػتىوَ ظؤض زَيًٓايُ, نُ نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ نُضنىى بُثؿتبُغسن 
نىضز بُضْاٍَُ ُٖيُ ؾاآلوٍ طُوضَ بهاتُ غُض ناُْ ُْوتًُناٌْ ْعيو نُضنىى. 
بُضيَىَبُضايُتٌ نؤَجاًْا يُ ًَٓطامْ دُْابٌ باَيىيَعٍ بُضيتاٌْ يُو قُْاعُتُزإ ضيَىؾىييَن 

غتُناٌْ غُض بُ نؤَجاًْا يُ َُٓين ًَٓػتا بُ ًٖض ؾًَىَيُى بُؽ ًُْ, زاَُظضاوَْ نُضَ
ؾىيَين زووضْٕ ظياتط دًٌَ َُتطغشن, يُ ُْٖسٍَ نات ظياْطُياْسٌْ طُوضَ بُو زاَُظضاواُْ 
زَبًَتُ ٖؤٍ وَغتاٌْ طُوضَ يُ زَضًَٖٓاٌْ ُْوت, غُضَضِاٍ ُٓوَ ظياْطُياْسٌْ طُوضَ بُ 

ٖؤٍ نؿاُْوٍَ ُْٖسيَو زاَُظضاوَناٌْ غُض بُ نؤَجاًْاٍ ُْوت يإ بُ نطيَهاضَناٌْ زَبًَتُ 
يإ َُٖىو نطيَهاضَناٌْ نؤَجاًْاٍ ُْوتْ َُُٓف زَبًَتُ ٖؤٍ نَُبىوُْوَ يإ وَغتاٌْ 

 تُواوٍ بُضٌَُٖ ُْوت.
ٍ 8ٍ بُضواضٍ 813بُضِيَع باَيىيَعٍ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثازؾايُتٌ يُ بطوغهٍُ  -5

 ناْىٌْ يُنُّْ زواتط ثطغًاضٍ نطزووَ:
َُْساٌْ نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ ًَٓطاقٌ, يُ ْاوياْسا ناضَُْساٌْ ًٓٓطًًع,  وضياٍ زضاوَ بُ ناض -أ

 بؤ ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىيَين ظياتط, نٌَ ُٓو ؾُضَاْاُْ زَضزَنات؟
ُْٖسٍَ ُٖوأل بؤ قُْاعُت ًَٖٓاٌْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بسضٍَ ُٖتا ضيَىؾىيَين ظياتط  -ب

 ٌْ نؤَجاًْاٍ ُْوتٌ ًَٓطاقٌ. بططيَتُبُض بؤ ظآَهطزٌْ َُغُيٍُ ثاضاغتين زاَُظضاوَنا
بُآلّ ُٖتا ًَٓػتا باَيىيَعٍ بُضيتاٌْْ بُضِيَىَبُضايُتٌ نؤَجاًْاٍ ُْوت يُو باوَضَِزاْشن 
طؤجناوبٌَ وضيايٌ بسضيَتُ بُضيتاًْا بؤ ناضَُْساٌْ نؤَجاًْا, ضىْهُ زَضُٓجناٌَ خطاثٌ 

ٌ ٓاشاوَْ زَيُضِاونٌَ يُ ضيعَناٌْ يًَسَنُويَتُوَ. يُاليُنٌ زيهُوَ وضيايًسإ دؤضيَو يُ ساَيُت
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ناضَُْسإ زضوغت زَنات, ثاؾإ ُٓطُض ساَيُتٌ وضيايًسإ ُٖض ؾىيَُٓواضيَهٌ خطاثٌ 
يًَهُوتُوَ يُ غُض نَُبىوُْوٍَ ُْوت, ُٓوَ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ زَبًَتُ ٖؤناضٍ زَغتًَىَضزاٌْ 

ٕ بُ بُضشوَْسيُناٌْ سهىَُتٌ بُضيتاٌْ يُ ناضوباضٍ نؤَجاًْا بُ َُبُغيت ظياْطُياْس
ًَٓطاقٌْ وَغتاْسٌْ ْاضزُْ زَضَوٍَ ُْوت. غُضَضِاٍ ُٓوَ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُو باوَضَِزاًُْ يُ 
ضووٍ ٓؤقطَيًُوَ ثًَىيػت بُ زَضنطزٌْ ًٖض وضيايًساًَْو بهات, بُ تايبُتٌ َُغُيٍُ 

ُدًَبًًََٗٔ, زَضنطزٌْ وضيايًساٌْ خَُيو يُ ناضَُْساٌْ نؤَجاًْا يُ َٓساألْ شٕ بُوٍَ ًَٓطام ب
ؾُضَاٌْ وضيايًسإ بؤ ناضَُْساٌْ نؤثاًْا بُ ُٖض زَضُٓجناًََهٌ خطاخ, ؾىيَُٓواضٍ خطاخ 

 بُدًَسيًٌَََ يُ غُض ثُيىَْسٍ بُضيَىَبُضايُتٌ يكٌ نؤَجاًْا يُ ًَٓطام. 
ُتٌ )ب( يُ غُضَوَ ٖاتىوَ, بُضيَىَبُضاي 4بُآلّ ُٓوٍَ ضيَىؾىئَ ثًَىيػتُْ يُ بطِطٍُ  -6

نؤَجاًْا يُوباوَضَِزايُ ثًَىيػتُ بُضِيَىَبُضٍ نؤَجاًْا يُ بُغسا بطاتُ عُبسويهُضيِ قاغِْ يُ 
َُتطغٌ ضاوَضِواْهطاو يُ غُض ناضٍ نؤَجاًْا يُ ْاوضُ نىضزيُنإ قػٍُ يُطَُيسا بهات, بؤ 

بُوَ  قاغِ ضووٕ بهاتُوَ نُ بُيُنطُيؿسن ُٖيُ يُ ًَْىإ بُضشَوَْسٍ ُٓوو نؤَجاًْايُنُ,
سهىَُت زَغتجًَؿدُضٍ بهات يُوٍَ ثُيىَغتُ بؤ ناُْناٌْ بانىض, ضىْهُ وَظيط ثاضاغتين 
نؤَجاًْاٍ وَنى ُٖضَِؾُ طىيَعضايُوَ الٍ قاغِ, يُطُأل ُٓوَزا بُضِيَىَبُضايُتٌ ضؤشُٖآلتٌ يُ 

ُأل يُْسَٕ واٍ ثٌَ ضانُ, يُنُّ داض سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ ضيَطٍُ باَيىيَعَوَ يُ بُغسا يُط
وَظيطٍ زَضَوٍَ ًَٓطاقٌ قػُ بهات, بُآلّ بُ ٖؤٍ ُٓو زَضُٓجناَُ خطاثٍُ يًٌَ زَنُويَتُوَ, 
ُٖتا يُبُضاْبُض ثُضيَُإْ ضؤشْاَُزا ؾُضَُظاض ُْبشن بطِياضَاْسا ُٓوَ يٌَ بطُضِيَشن بؤ ٓاضَظووٍ 

جاًْا خؤف بهُئ نؤَجاًْاْ ثًَؿىاظٍ يُ ًٖض ضيَىؾىيًََٓو ُْنُئ زَضؾُت بؤ بُضِيَىَبُضٍ نؤَ
 زاواٍ زيساضٍ قاغِ بهات. 

يُ بُض ُٓو ٖؤياُْ بُضِيَىَبُضايُتٌ ضؤشُٖآلت ضاظٍ بىو بُ ثًَؿًٓاظٍ باَيىيَعٍ سهىَُتٌ  -7
بُضيتاٌْ يُ بُغسا, بُوٍَ باضوزؤخٌ ًَٓػتا طىجناو ًُْ بؤ زَضنطزٌْ وضيايًساٌْ ضَمسٌ يُاليُٕ 

ػيت ُٓو َُغُيُيُ بؤ ناتًَهٌ زيهُْ ُْزواْسٌْ نؤَجاًْا بؤ ناضَُْسَناٌْ يُ بانىض, زواخ
 وَظيطٍ زَضَوٍَ ًَٓطاقٌ يُوباضَيُوَ ضَؾٓىغٌ بطوغهُيُى ٓاَازَ نطا.

 بُؾٌ نىْػىَيًُنإ ضاظٍ بىو يُغُض ثًَؿًٓاظٍ بُضِيَىَبُضايُتٌ ضؤشُٖآلت -8
 دٌ. ٓايـ. ًًُٖض
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FO. 624/63 

 

مياْيةتي ئةو يةطةأل "يَيدواْي حاجي عةباع ضةييِ ئاغا يةضةز ٖاوثة
 غَيخ َةمحود"    

غُضزاٌْ نطزّْ ُٖواَيٌ ثًَساّ, نُ غاَيٌ  22/9/1941سادٌ عُباؽ ٓاغا يُ  -1
ضابطزوو ٓاؾتُوايٌ نطزووَ يُطُأل ؾًَذ يُتًـْ ؾًَذ دُالٍ, زواٍ ُٓوٍَ َُٖىو طُيؿتُٓ 

ؾت, ُٓو ْانؤنٌ يُ غُض َاؿن َىَيهساضٍْ ًَُٓتًاظاتٌ ُْٖسٍَ طىْسٍ ؾاضَظووضْ غُضزَ
ْانؤنًاٍُْ زَنطا يُناليٌ بهطيَتُوَ, بُآلّ زَغُآلتساضاٌْ سهىَُت يُ ثًَٓاو بُضشوَْسٍ 

 خؤيإ وايإ نطز وَنى خؤٍ ضنًًََٓتُوَ. 
زواٍ ُٓوٍَ غُضؤنُناٌْ ثؿسَض ظاًْإ ضَؾًس عايٌ طُيالٌْ زوشَٓهاضيٌ زشٍ  -2

يُ ؾًَذ يُتًـْ ؾًَذ بُضيتاًْا زَغت ثًَهطزووَ, سادٌ عُباؽ ٓاغا غُضزاٌْ ُٖضيُى 
دُاليٌ نطز, َُٖىو ضيَههُوتٔ ؾؤضِف زشٍ سهىَُت زَغت ثٌَ بهُٕ, ناتٌ سادٌ عُباؽ 
ٓاغا طُضِايُوَ ثؿسَض بابُنط ٓاغا بُوٍَ ظاٌْ نؤبىوُْوَيُنٌ بُ َرياوزَيًُنإ )خاُْوازٍَ 

ُباغٌ زَغُآلتساض( نطز, َُٖىو ٓاغايُنإ ٓاَازٍَ ُٓو نؤبىوُْوَ بىوٕ, يُ ْاوياْسا ع
َُػنىز ٓاغا, نُ يُويَسا سادٌ عُباؽ ٓاغا زَضرنػت, نُ يُ غًًَُاٌْ يُ ثُيىَْسٍ زايُ 
يُطُأل سُّ ٓاغاْ بُثًٌَ ظاًْاضٍ ُٓو َُٖىو ضيَههُوتىوٕ يُ غُض ؾؤضِؾهطزٕ, بؤيُ َُٖىو 

ٌ ٓاغايُنإ ضيَههُوتٔ يُ غُض ؾؤضِفْ نؤبىوُْوَنُيإ بُ غىيَٓسخىاضزٕ نؤتايٌ ثًًََٗٓا, بُثًَ
ُْخؿُ زَبىايُ ُٖضيُى يُ بابُنطا ٓاغاْ عُباغٌ َُػنىز ٓاغا قُالزظَو )بٓططزْ ضاًُْ( زاطري 
بهُْٕ يُ َُٖإ ضؤشزا بُ ٖاوٓاُْٖطٌ يُطُأل ؾًَدُنإ ضىاضتاو غُضزَؾت زاطري بهُٕ, 

, زَبىايُ زواٍ ُٓوَ غًًَُاٌْ زاطري بهطٍَ )ُٓطُض غًًَُاٌْ ُْنُويَتُ زَغت ثًاوَاقىآلٌْ ؾاض(
 زوايٌ بُ ٓاضِاغتٍُ نُضنىىْ ُٖويًَط بطِؤٕ.

يُ زواٍ ُٓوَ بؤ ثُيىَْسيهطزٕ بُ غًًَُاٌْ سادٌ عُباؽ طُضِايُوَ بؤ )زؤَيُ(, نُ  -3
زَنُويَتُ طاثًًَؤٕ, بُآلّ ُْخؤف نُوتْ بؤ َاوٍَ زوو بؤ غٌَ ضؤش يُ دًَطازا نُوت )بؤيُ بُ 

وٍَ ُٖضيُى يُ سَُُ ٓاغاو ُٓػنُز تُقٌ ضاغيت ُْخؤؾُ(, بُآلّ ثًَـ ُٓوٍَ ُٖض ُْٖطاوٍَ بٗا
طُيؿسن قُْاعُتًإ ثًَهطز بُؾساضٍ ؾؤضِف ُْنات, سادٌ عُباؽ باوَضٍِ وايُ عُيٌ نَُاٍ 
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ٍ َايػُوَ يُ غًًَُاٌْ بىوَ(, 8قُْاعُتٌ ثًَهطزووَ ؾؤضِف ُْنات, )زََيٌَ عُيٌ نَُاٍ يُ 
ثًَطٍُ خؤٍ بُناضبًٗيَنَ ًًٌَََُْٖ  َادًس َػتُؾا " يُاليُٕ ضَؾًس عايًُوَ ًَْطزاوَ بؤ ُٓوٍَ

ٍ َايؼ ُْطُيؿت, يُو َاوَيُزا 25ؾؤضِؾٌ ُْخؿُ بؤ نًَؿطاو بيبَ "بُآلّ َادًس ثًَـ 
بابُنط ٓاغا ْاَُيُنٌ بؤ سادٌ عُباؽ ٓاغا ْىغًىَْ زََيٌَ: )َُغُيٍُ ؾؤضِؾٌ ُْخؿُ بؤ 

نَُرت يُ ْاوضُنُ ناضٍ  نًَؿطاو بؤتُ ناضيَهٌ ُْنطزَ(, بُآلّ يُطُأل ُٓوَزا يُ غُض ٓاغيت
زَوٍَ, يُو ضؤشاُْزا ؾًَذ َُػنىز طُيؿتُ غًًَُاٌْْ يُطُأل سادٌ عُباؽ ٓاغا ضيَهُوت, نُ 

نُغًإ ٓاَازَ  700ناتٌ ؾؤضِف بُ زضَْط نُوتىوَ, بؤيُ بابُنطْ غُيًِ ٓاغا يُؾهطيَهٌ 
ٕ ٓاغا, سَُعَ , غُيس وَمساآلنطز, نُ ُٖضيُى يُ سادٌ َُال, سادٌ عُباؽ, ضَؾًس عُبسوَي

 ٓاغا, َُػنىزٍ ضَغىأل ٓاغا ضىوُْ ثاأل ُٓو يُؾهطَ. آلعُبسوَي

تًَجُضِبىوٌْ ُٓو غىثا طُوضَيٍُ ثؿسَض بُ طىْسَناٌْ غُضيَطاٍ خؤٍ  خَُيهٌ  -4
طىْسَناٌْ )وآلغًى, باَيذ, ضىغُاؽ, ويطاؽ, َايىَُ(ٍ, تطغاْس, نُ ْانؤنًإ يُ غُض ظَوٍ 

ض, خَُيهٌ طىْسَناٌْ وآلغًى ْ باَيذ طىْسَناًْإ بُدًًََٗؿت, ُٖبىوَ يُطُأل ٓاغايُناٌْ ثؿسَ
بُآلّ قُْاعُتًإ ثًَهطا بطُضِيَُٓوَ, بُآلّ طىْسَناٌْ ضىغُاؽْ َايىَُ زاوايإ نطز ثؤيًؼ 
ثاغُواًُْتًإ بهاتْ بؤيإ نطا, بُآلّ غُباضَت بُ طىْسٍ )ويطاؽ( بُ ٖاْساٌْ نىيَدا َُدًس 

ٌ ُٓو ًَٖعٍَ ثؿسَض نُ بُضِيَىَبىوٕ بؤ ُٓوٍَ خَُيهٌ طىْسٍ زَيًٓا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ثًَؿُْط
نُؽ يُ  7بهُُْوََ ُٓوإ بُ ٓاَاْر ْاطريئَ, يُ ٓاناٌَ تُقُ نطزٌْ خَُيهٌ ُٓو طىْسَ 

نُغًإ  5ٍ زيهُ ثًَهطا, ناتٌ ًَٖعٍ غُضَنٌ طُيؿتُ طىْسَنُ 5َرياوزَيًُنإ نىشضاو 
ُٓواُْ بُ ْاوبصيىاٌْ ؾًَذ َُػنىز ٓاظاز نطإ زواٍ  نُغًإ بُزيٌ ططت, بُآلّ 9نىؾتْ 

 ُٓوٍَ ُْٖسٍَ َُغُيٍُ ثُيىَغت بُ ظَوٍ يُناليٌ نطايُوَ.

 )يُ زَقُ عُضَبًُنٍُ ُّٓ خاَيُ بُدًًًَََٗطاوَ( -5

 يُوناتُزا ُٖواَيٌ نُوتين سهىَُتٌ ضَؾًس عايٌْ ُٖآلتين يُ بُغسا طُيؿت. -6

ؾًَذ َػتُؾاٍ  1941ٍ َايػٌ 16يُ سادٌ عُباؽ ٓاغا زََيٌَ: بؤ يُنُّ داض  -7
قُضَزاغٌ ٖات بؤ بًين ؾًَذ َُػنىز, زاواٍ يًَهطز بَُيطُْاَُيُنٌ ْىغطاوٍ بساتٌَ نُ 
بُضِيَىَبُضايُتًُ غًاغًُنإ يُ بُغسا ظؤض ضقًإ يًًَُتٌ, ؾًَذ َػتُؾا بُ تًُْا يُطُأل ؾًَذ 

ُػنىز ٓاغا ُْوت, يُو َُػنىز نؤبؤوَ, ؾًَذ َػتُؾا ًٖض قػُيُنٌ تايبُتٌ بُ سادٌ َ
 نؤبىوُْوَيُزا ًٖض َُغُيُيُنٌ تايبُت بُ ثُضتهطزٌْ ًَٖعَناٌْ ثؿسَض باؽ ُْنطا. 
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سادٌ عُباؽ زََيٌَ: يُ نؤبىوُْوٍَ زووَّ يُطُأل ؾًَذ َػتُؾاو عُقًس ْىضَزئ, نُ  -8
زابىو, يُالٍ خؤياُْوَ ضيَههُوتىوٕ يُ غُض بآلوَثًَهطزٌْ ًَٖعَناٌْ  1941/ 30/6يُ 
سَضْ البطزٌْ غُْطُضَناٌْ غُض ضيَطا, بُآلّ يُاليُنٌ زيهُوَ ضيَههُوتٔ يُ غُض ْاضزٌْ ثؿ

ًَٖعٍ ظياتطٍ ثؤيًؼ بؤ )زؤَيُو ضىاضتا(, َىتُغُضيـ ُٓو ًَٖعٍَ ثاؾُنؿُ ثًَُٓنطز, بَُيهى 
ًَٖعٍ ظياتطٍ ْاضزَ غُض ضيَطٍُ نُيىإ بؤ َُناقىبُْ ضىاضتا, ؾًَذ َُػنىز ْاٍَُ بؤ 

ْىغٌ, زاواٍ يًَهطز ُٓو ًَٖعاُْ بهًَؿًًََٓتُوَْ يُ َُٖإ ناتسا ًَٖعَناٌْ  َُتُغُضِيـ
ثؿسَضٍ يُ غُض خاَيُناٌْ ثؿهٓشن زابُف نطز, بُآلّ يُ نؤتايًسا ؾًَذ َُػنىز قُْاعُتٌ نطز, 
ًَٖعَناٌْ ثؿسَض بآلوَ ثٌَ بهاْ بُثٌَ بُْسٍ ُٓو ضيَههُوتٍُٓ ًَْىإ خؤٍ سهىَُت ًَٖعيَهٌ 

بؤ ثاضيَعطاضٍ خؤٍ ًَٖؿتُوَ, نُ زََيٌَ "ؾًَذ َُػنىز َاؿن خؤيُتٌ ًَٖعيَهٌ  نُغٌ 70 -60
 طىجناو بؤ ثاضيَعطاضٍ خؤٍ بًًًَََٗتُوَ". 

سادٌ عُباؽ زََيٌَ: يُ ضواْطٍُ ُٓو ٓاَؤشطاضياٍُْ يُ ضيَطٍُ ثريؤتٌ نىضٍِ بابُنطا  -9
سادٌ عُباؽ يُطُأل ؾًَذ  ٓاغا ْاضزّ بؤ بابُنط ٓاغازا, يُ زواٍ ٓاطازاضبىوٕ يُو ٓاَؤشطاضيُ

َُػنىز ضيَههُوت بُبٌَ ًٖض تطؽْ طىَإ بًَتُ غًًَُاٌْ, ؾًَذ َُػنىز بُضَظاَُْسٍ ؾًَذ 
َػتُؾا قُضَزاغٌ غُضزاٌْ زاضيهُيٌ نطز, زواٍ طُضِاُْوٍَ يُ زاضيهُيٌ يُ غًًَُاٌْ خطايُ 

ىوَ نىضَِناٌْ شيَط ؾُضَاٌْ بُ ظؤض ًْؿتُ دًَهطزْٕ بُ نُؾايُتْ َُضدٌ سهىَُت ُٓوَ ب
ٓاغا, َُػنىزٍ  آلٓاغا, غُيس وَمسإ ٓاغا,  سَُعَ عُبسوَي آل)سادٌ َُال, ضَؾًس عُبسوَي

 ضَغىأل ٓاغا( بضُٓ غًًَُاٌْ.      

ٍ ُٓيًىٕ سادٌ عُباؽ ٓاغا ٖات بؤ بُغسا, يُناتٌ ٖاتين بؤ بُغسا ؾًَذ 16يُ  -10
ٍُ خؤٍ بُو َُضدٍُ ُٖضناتٌ زاوا َُػنىز زَضؾُتٌ بُ ضَغىأل ٓاغا زا بطُضِيَتُوَ بؤ طىْسَن

 نطا بطُضِيَتُوَ. 

 ؽ,ز. ُٓزَؤؽ    
23/9/1941 
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 1961ي غوباتي 1، 1، 199بسوضهةي ذَازة: 
 شؤز َْٗيين.

 ية وةشازةتي دةزةوة بؤ باَيوَيصخاْةي بةزيتاْي ية ئةْكةزة 
 زإ، قاٖريةْوضخةيةى دةَْيسدزَي بؤ بةغدا، تا

 (541ٖةزوةٖا ْوضخةيةى بؤ واغٓتؤٕء نساضي )
 "نوزد ية ئَيسام" 145بسوضهةتإ 

 94ًَُُٓ ٖاوضِائ يُطُأل ُٓوٍَ يُ بطوغهٍُ باَيىيَعخاُْنَُاْسا يُ بُغسا بُ شَاضٍَ 
ٍُ ٖاتىوَ,  بؤيُ ًَُُٓ ْاَاُْوٍَ ُٓو تًَطِوآًُْ بسَيُٓ ُٓواٌْ زيهُ بُوٍَ ًَٓطام بُ تًُْا نًَؿ

 نىضزٍ تًَسا ُٖيُْ ُٖضيُى يُ ًَٓطإْ تىضنًا نًَؿٍُ يُو دؤضَيإ ًُْ.
زَنطٍَ ُٓو َُغُيُيُ بُو ؾًَىَيُ ثًَؿًٓاظ بهطٍَ: يُطُأل ضُْسئ زَغجًَؿدُضٍ  -2

زؤغتاٍُْ قاغِ, نُضٌ ُٖتا ًَٓػتاف ضشيَُُنٍُ يُاليُٕ ظؤضيٍُٓ نىضزَوَ قبىأل ًُْ. ٖؤناضٍ 
دًَهطزٌْ ياغاٍ ضيؿؤضٌَ نؿتىناَيًُوَ ُٖيُ, يُ ضاغتًسا غُضَنٌ ثُيىَْسٍ بُ دًَبُ

ُٖغتًَهٌ طؿيت يُ ْاو ظؤضبٍُ تىيَصَناٌْ طُيٌ ًَٓطاقًسا ُٖيُ, بُآلّ نىضز بُوَ طىظضاضؾيت 
يًَسَنُٕ, نُ يُ شيَط ضُتطٍ بعوتُٓوَيُنٌ نىضزيُوَ يُ سهىَُتٌ عُبسويهُضيِ ْاضِاظئْ خُوٕ 

 بُ غُضبُخؤيًُوَ زَبًٓٔ.
ضناُْوٍَ يُ بايُخٌ ُٓو ضووزاواُْ تًَبطُئ زَبٌَ ُٓو ٖؤناضاٍُْ ثُيىَغت بُو ُٓطُض 

 ضووزاوَف ساَيٌ بشن:
 قاغِ ُٖض ًَٖٓسَ زَضؾُتٌ ٓاظازٍ زَزا نُ ثاضيَعَضٍ ًَُٓين ضشيٍَُُ بٌَ.  -ز
يُطُأل ُٓو ُٖوَيُ ظؤضٍَ نؤَؤًْػتُنإ, بُآلّ نًَُُٓيُنٌ بضىى ُْبٌَ ُْياْتىاًْىَ  -ح

 الٍ خؤياْسا ضابهًَؿٔ.نىضز بُ
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بُؾٌ ظؤضٍ ُٓو ٓاشاوٍَ ًَٓػتا ًَُالًٌَْ ٖؤظايُتشنْ ثًَىغت ًُْ زشٍ سهىَُت  -ر
ببُٓوَ, بًًََٔ قاغِ زَغيت يُو ٓاشاواٍُْ ًَٓػتازا ُٖيُ, ططوثًَو زشٍ ططوثًَهٌ زيهُ 

 ثؿتًىاٌْ زَنا. 
ات, ُٖتا قُيطاُْ يُطُأل ُٓوَزا ضوؽ يُ ًَٓطام ُٖوَيٌ ظؤضٍ زاوَ ناض يُ نىضز به -4

 بُضزَواّ بٌَ, بُآلّ ُْيتىاًْىَ ناضيَو بهات بؤ وضوشاْسٌْ ٓاشاوٍَ طُوضَ يُ نىضزغتإ.
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 B 2/1821 /Bذَازة 
  1961ي غوباتي 4شؤز َْٗيين 

 ئةْكةزة  –ية: باَيوَيصخاْةي بةزيتاْي 
 بؤ: بةغي زؤذٖةآلتي ْاوةِزاضت/ وةشازةتي دةزةوة

 إ ية بةغي زؤذٖةآلتي ْاوةِزاضتبةِزَيص
ٍ ؾىبات, 1بُضواضٍ  199غُضجنتإ ضازَنًَؿِ بؤ بطوغهٍُ وَظاضَتٌ زَضَوَ شَاضَ  (1

ثُيىَغت بُ طؿتىطؤٍ ًَْىإ ُٓجنىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ زَوَيُتٌ ُْٓساّ يُ ٖاوثُعناًُْتٌ غُْتؤ يُ 
 غُض زوا ثُضَغُْسُْنإ يَُُضِ َُغُيٍُ نىضز.

ُيٍُ نىضزيِ (2 ٌُْ ْىيَُٓضايُتٌ ٖاوثُعناٌْ  ناتٌ َُغ ًًَُٓناٌْ ُٓجنىَ ظيازنطز بؤ طؿتىطؤ ْٗ
َبىاٌْ ضانًَؿا بؤ ُٓو وتاضٍَ يُ غُض نىضز  تٌ غُضجنٌ ٓاَاز ُبًَٓسٍ ثاؾاُي ُْتؤ, باَيىيَعٍ سهىَُتٌ ثاي غ

بآلونطابؤوَ, ُي  1961ٍ ناْىٌْ زووٌََ 19ُي طؤظاضٍ "ًٓهؤْؤًَػت"ٍ بُضيتاٌْ يُ شَاضٍَ ضؤشٍ 
ض ُٓ طُضٍَ ُب ْاضِاغتُوخؤ زَضبطٍِ, نُ ُب ُيُزا زوو داض ُٓو ُٓ و نؤبىوْ وٍَ باَيىيَعٍ ثانػتاٌْ ُي

ضيتاٌْ  ضثطغاٌْ سهىَُتٌ ُب هؤْؤًَػت بُ ٓاطازاضٍ ْاضاغتُوخؤٍ ُب ناٌْ ْاو طؤظاضٍ ًٓ اضُي ظاًْ
َيىت: ُٓو  َيُنًسا, ز ُيُ ضووْهطزُْو ُي ضيتاٌْ يُ غُض ُٓو َُغ َُيٍُ بآلونطاوَتُوَ, باَيىيَعٍ ُب ضاثؤضتُ ٖ

ْ تىضنٌ  ُ يُطُأل ُٓوٍَ يُويَسا ٖاتىوَ, ُب بؤضىوٌْ ُٓو سهىٌَُت ًَٓطاٌْ ظؤضٍ تًَسايُو باَيىيَع ٖاوضِاًْ
َ ٓاطازاضٕ. زواٌي باَيىيَع ضىوَ غُض بطِطُناٌْ  ُُي زَزَْٕ ظؤض ٌي ُي ُي  3ْ 2بايُخٌ طُوضَ بُو َُغ

 بطوغهٍُ وَظاضٌَت زَضَوَ.

ىَُتٌ بُضيتاٌْ بَُيطٍُ ظؤضٍ يُ غُض ُٓو َُغُيُيُ باَيىيَعٍ تىضنٌ وتٌ: سه (3
 بُزَغتُوَيُ, نُ بُزَغت سهىَُتُنٍُ ُٓوَوَ ًُْ, زواٍ ُٓو يًَسواُْ نىضتُ بًَسَْط بىو.

ْىغدُيُى يُو ضاثؤضتُ ًَْطزضا بؤ باَيىيَعخاُْناٌْ بُغسا, تاضإ, قاٖريَ, واؾٓتؤٕ,  (4
 ْىغًٓطٍُ ْىيَُٓضٍ باآل يُ نُضاضٌ. 
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 ةوة يةنطستووةنإ، ئةجنوَةْي ئابووزيء نؤَةآليةتيية: ْةت
 بؤ: بةزدةضيت طػيت

 (E/809ذَازة )
 1963ي تةَووشي 9

 ( ية خػتةي ناز1، َادةي ذَازة )36نؤبووْةوةي 
 "ضياضةتي غةِزي ثانتاونسدٕ دذي نوزد يةاليةٕ حهوَةتي ئَيساقي"

 داوانازي بؤ شيادنسدْي بِسطةي ْوَي بؤ ْةخػةي نازنسدٕ
ي ضةزؤني َْيسدةي يةنيةتي ضؤظيةتي بؤ ْةتةوة يةنطستووةنإء ْاَة

 بؤ ضةزؤني ئةجنوَةْي ئابوزيء نؤَةآليةتي
 

 بةزَيص ميطتةز . أ. باتيهؤ
 ضةزؤن

نؤبىوُْوٍَ غٌْ ؾُؾٌ ُٓجنىٌَُْ ٓابىضٍْ نؤَُآليُتٌ "بُ ثؿبُغسن بُ بُْسَناٌْ 
"ٍ 1" 96ََُيٍُ طؿيت شَاضَ )ٍ بَُيطُْاٍَُ ُْتُوَ يُنططتىوَنإْ بطِياضٍ نؤ62َازٍَ 

ٍ تايبُت بُ تاواٌْ دُْطْ ثانتاوٍ ضَطُظٍ َطؤظٌ, 1946ٍ ناْىٌْ يُنٌَُ 11بُضواضٍ 
ْىيَُٓضٍ يُنًُتٌ غؤظًُت يُ ُٓجنىَُٕ بطِطُيُنٌ ططْطْ بُ ثُيُيُ يُ بُْسَناٌْ نؤبىوُْوٍَ 

 َُتٌ ًَٓطاقٌ"ًَٓػتا بُ ْاوًْؿاٌْ "غًاغُتٌ ؾُضٍِ ثانتاونطزٕ زشٍ نىضز يُاليُٕ سهى
ٖاوثًَضٌ ُّٓ يازاؾتٓاَُيٍُ ضووْهطزُْوَْ ضَؾٓىغٌ بطِياض, يُ غُض ُٓو بابُتُ ثًَؿهُؾٌ 

 ُْتُوَ يُنططتىوَنإ نطاوَ. 
ؾىثاغطىظاضٍ ًَٓىَّ, ُٓطُض ُٓو ْاَُيُو ٖاوثًَضٌ يُ ْاو بَُيطُْاَُ غُضَنًُ 

 ُنططتىوَنإ بآلوبهُُْوَ.(ٍ ُٓجنىٌَُْ ُْتُوَ ي36بآلونطاوَناٌْ يُ نؤبىوُْوٍَ شَاضَ )
 ٓايؼ, بىضغًـ

 (ٍ ُٓجنى36َُٕغُضؤنٌ ًَْطزٍَ غؤظًُتٌ بؤ ُٓجنىٌَُْ شَاضَ )
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ياداغتهامةي ثَيػلةغلساو بة نَيسدةي ضؤظيةتي هة ضةز ضياضةتي جةنطي 
 ثاكتاوكسدى دذي كوزد هةاليةى حلومةتي كؤمازي ئَيساقةوة

انتاوٍ َطؤظٌ زشٍ طُيٌ نىضزٍ ًَٓطام ُٓجناّ يُّ ضؤشاُْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ تاواٌْ ؾُضٍِ ث
ٍ سىظَيطإ 6زاوَ, سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ تاواْباضٍ ؾُضٍِ ثانتاوٍ طؿتًُ زشٍ طُيٌ نىضز, يُ 

ؾاآلويَهٌ غُضباظٍ ضطٍِ زشٍ نىضز, نُ ضاضَنًَهٌ زاًْؿتىاٌْ وآلتُنٍُ ثًَهسًََٖٓٔ ُٓجناّ 
شٍ نىضز بُؾًَهٌ ؾطاواٌْ ْاوضُناٌْ زاوَ, ُٓو ؾُضٍَِ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ُٓجناٌَ زاوَ ز

بانىض زَططيَتُوَ, نُ يُنُناٌْ ؾطؤنُو زَبابُو يُنُناٌْ ظضيَجؤفْ تؤثباضاٌْ ضَؾُنىشٍْ يُ 
ْاوبطزٌْ خَُيهٌ تُواو غعًًٌ طىْسَنإ بُ ٓاَاْر طرياوَ, ًَٖعَناٌْ سهىَُت يُو ؾُضَِزا 

ُٓجناّ زاوَ, نؤٍ ظياُْناٌْ ُّٓ  قُغاغاٍُْ بُ نؤَُألْ غًاغُتٌ غُضنىتهُضاٍُْ زشٍ نىضز
 150طىْسْ نىؾتين  21ضُْس ضؤشٍَ زوايٌ بُ ٖؤٍ بؤضزوَاٌْ ٓامساًُْوَ ويَطاْهطزٌْ 

 َٓساألْ ٓاؾطَت بىوَ.
ُٓو ؾاآلوَ بُضبُضيٍُ تىوؾٌ نىضز بىوَ بُ تًُْا بُوَ تاواْباضَ, نُ يُ ثًَٓاو بُزيًَٗٓاٌْ 

واٌَ ططتؤتُبُض, زاواناضيُناٌْ نىضز ضَوايُو َاؾُ ضَواناٌْ ُْتُوَيٌ خؤٍ خُباتٌ بُضزَ
ثؿتُٔغتىوضَ بُ بَُٓاناٌْ َاؿن ضاضَْىغٌ طُالٕ, يُ غُض َُٖىو طُالُْ ضيَعٍ ُٓو َاؾُ 

 بططْٕ زإ بُ خىاغتُ ُْتُوَيًُناًْسا بًَٓٔ. 
طُيٌ نىضز ُٖتا ًَٓػتا يُ ُٖوَيسايُ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ َاؾُناٌْ بُ ضيَطٍُ ٓاؾتًاُْ, يُو 

ُوَ زاْىغاٌْ يُطُأل سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ نطزووَ, زاواٍ دًابىوُْوَ ْاناتْ بُ تًُْا باضَي
 زَيُوٍَ خىزَىختاضٍ ُٖبٌَ يُ ضىاضضًَىٍَ نؤَاضٍ ًَٓطاقٌ.

طُيٌ نىضز يُ ضابطزووْ ُٖتا ًَٓػتا يُطٍَُ عُضَبٌ خاوٌَْ خُباتٌ ٖاوبُؾُ زشٍ 
ُضبُخؤيٌ ًْؿتًُاٌْ, زواٍ ثُيىَغت غًاغُتٌ ًُٓجطيايًػيت غُضنىتهُضاُْ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ غ

بىوٌْ ٓايٓسٍَ نىضز بُ ٓايًٓسٍَ عُضَب خىاغيت ٖاوبُؾًإ ناضيطُضٍ ُٖبىوَ يُ ؾؤضِؾٌ 
 بؤ ضووخاٌْ ضشيٌَُ نؤُْثُضغت يُ بُغسا. 1958تَُىظٍ 

 18بُآلّ يُطُأل ُٓوَزا يُ زواٍ ثًَساططٍ عُبسويهُضيِ قاغِ يُ زيهتاتؤضيُت يُ َاوٍَ 
و ؾاآلوٍ غُضباظٍ بُ ظَبطٍ ضُى بؤ غُضنىتهطزٌْ بعاظٌ نىضز زَغيت ثًَهطز, َاْطٌ ضابطزو
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بُ ٖؤٍ بؤضزوَاٌْ ٓامساٌْ ًَٖعَناٌْ سهىَُت بؤ غُض طىْسَناٌْ نىضز ُٖتا ًَٓػتا ْعيهٍُ 
ُٖظاض يُ طىْسَ ويَطاْهطاواوَناًْإ ٓاواضَ بىوٕ, ُٖض يُو  120نُؽ نىشضاوَْ  3000

طىْسْ زوو ؾاضٍ بضىنًإ وَنى تؤَيُغُْسُْوَ ويَطإ  150 َاوَيُزا ًَٖعَناٌْ سهىَُت
 نطزووَ. 

سهىَُت ًَٓػتا يُ غُض بُضْاٍَُ ُٓوٍَ ثًَؿىو زَضِوا, يُطُأل ُٓوَزا سهىَُت ًٓساٍُْ 
غًاغُتٌ سهىَُتٌ ثًَؿىوٍ نطزووَْ بطِياضٍ ضاضَغُضٍ َُغُيٍُ نىضزٍ بُ ؾًَىٍَ ٓاؾتًاُْ 

تًُناٌْ نىضز, بُآلّ زواٍ َاوَيُى يُ طؿتىطؤ يُطُأل زاوَ, زاٌْ ْاوَ بُ َاؾُُْتُوايُ
غُنطزايُتٌ نىضز نَُرتئ َاؿن نىضز ثُغٓس ُْنطاوَ, وازياضَ سهىَُتٌ ًَٓػتا ًْاظثاى ًُْ 
يُو زاْىغاُْو بُ تًُْا غىوزٍ يُ نات وَضططتىوَ يُ طؿتىطؤ يُطُأل غُضنطزَناٌْ نىضز, بؤ 

 بؤ ْاوضُ نىضزيُنإ. ثتُونطزٌْ زَغُآلتْ ْاضزٌْ ظياتطٍ ًَٖع 
ُٓو غًاغُتُ ؾطتْؾًَآلويُ يُنًَهُ يُ غًُاناٌْ غًاغُتٌ سهىَُت يُ َُٖبُض نىضز, 
ُٓو قُغاغاُْ خىيَٓاويٍُ ًَٓػتا زشٍ نىضز ثُيطَِوٍ يًَسَنات ؾُضٍِ يُْاوبطزٌْ ضَطُظٍ 

ًَْطزٍَ  َطؤظُ, َُبُغت يُو غًاغُتُ زَغتبُغُضاططتين زووَّ ثًَهٗاتٍُ طُيٌ ًَٓطاقُ, بؤيُ
ٍ بَُيطُْاٍَُ ُْتُوَنإْ 62يُنًُتٌ غؤظًُتٌ زَيُوٍَ ُٓجنىَُٕ ضاويَو بُ بُْسٍ َازٍَ 

"(ٍ تايبُت بُ تاواٌْ ؾُضٍِ ثانتاوٍ ضَطُظٍ 1" 96بطِياضٍ نؤََُيٍُ طؿيت شَاضَ )
َطؤظًسا غؿًًََٓتُوَ, غًاغُتٌ سهىَُت بُضاْبُض نىضز ؾُضٍِ يُْاوبطزٌْ ضَطُظٍ َطؤظُو 

يُ ياغاٍ زَويٌْ طًاٌْ بَُيطُْاَُناٌْ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ, َُُٓف ثًَىيػيت بُ الزاُْ 
بايُخساٌْ زَويٌ ُٖيُ, ُٖضوَنى غُضجنٌ ُٓجنىٌَُْ بؤ بطِياضٍ نؤََُيٍُ طؿيت زَضضىوٍ 

ٍ تايبُت بُ ضيَههُوتين يُ غُض ضيَطُططتٔ يُ ثانتاوٍ ضَطُظٍ َطؤظٌ 1948غاَيٌ 
 73ُ زَبٌَ ُٓجناَسَضاٌْ غعا بسضئَ. يُ ناتًَهسا ًَٓطام يُطُأل ضازَنًَؿٌَ, بُوٍَ تاواًَْه

زَوَيُتٌ زيهُ واشؤٍ يُ غُض ُٓو ضيَهُوتٓاَُيُ نطزووَ, ُٓو ؾُضَِ زشٍ نىضز ثًَؿًًَهاضٍ 
 ٓاؾهطاٍ بُْسَناٌْ ُٓو ضيَههُوتٓاَُيُيُ.  

ض بُضَُٖيػيت "زَقٌ ضيَههُوتٓاَُنُ زََيٌَ:  ُٓو زَوَيُتاٍُْ واشؤيإ نطزوَ يُ غُ   
ؾُضٍِ ثانتاوٍ ضَطُظٍ نطزووَ, يُ غُض ضيَهدطاوَناٌْ ثُيىَْسيساضَ يُ ُْتُوَ يُنططتىوَناُْ 
ضيىؾىيَين طىجناو بططُْبُض بؤ ضاططتْٔ غعازاٌْ ُٖض اليًَُْو زشٍ اليُُْنٍُ زيهُ ُٓجناٌَ 

اٍَُ زَزات" َُُٓ يُ ناتًَهسا ُٓجنىٌَُْ طؿيت اليٌُْ ضاوزيَطَ بُ غُض ضيَههُوتٓ
 ْاوبطاوَوَ, نُ ُٓجنىٌَُْ ٓابىوضٍْ نؤَُآليُتٌ يُ ْاو ُْتُوَ يُنططتىوَنإ ضُغجاْسويُتٌ.
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ُٖضوَٖا ًَْطزٍَ يُنًُتٌ غؤظًُتٌ غُضجنتإ زازَنًَؿًَت بؤ ٓاَاجنُناٌْ ُٓجنىٌَُْ 
ٓابىوضٍْ نؤَُآليُتٌ يُ ُْتُوَيُنططتىوَنإ, بُثؿتبُغسن بُ بَُيطُْاَُناٌْ ُْتُوَ 

َنإ, بُوٍَ ضيَٓىَايٌ تايبُت ثًَؿهُف بهات بؤ باؾهطزْٕ ضيَعططتين َاؾُناٌْ يُنططتىو
 َطظْ ٓاظازيُ بُٓضَِتًُنإ.

بؤيُ ُٓجنىٌَُْ ٓابىضٍْ نؤَُآليُتٌ ْاتىاٌْ بًَسَْط بًَت يُوٍَ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطام 
هطٍَ ُٓو زَنطٍَ, ُٓجنىَُٕ زاوا زَنات ًٓساٍُْ ناضَناٌْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ بهطيَتْ زاوا ب

 ؾُضَِ ُْططيػٍُ ًَٓػتا ُٖيُ ضابطريٍَ .  
ْريزٍَ غؤظًُتٌ دُخت يُ غُض ُٓوَ زَناتُوَ, نُ ُٓوَ نًَؿُيُنٌ ْاوخؤيٌ ًَٓطاقٌ ًُْ, 
بَُيهى نًَؿُيُنٌ زَويًُ, ًَٓطام بُ نؤََُيًَو ضيَههُوتٓاَُوَ ثُيىَغتُ, نُ ُْتُوَ 

غؤظًُتٌ غىضَ يُ غُض ُٓوٍَ ؾُضٍِ يُ  يُنططتىوَنإ يُ غُضٍ ضيَههُوتىوَ, بؤيُ ًَْطزٍَ
ْاوبطزٌْ غُضتاغُضٍ زشٍ نىضز َُغُيُيُنُ زَبٌَ غطيَتُ ناضْاٍَُ ُٓجنىٌَُْ ٓابىضٍْ 

 نؤَُآليُتٌ.
ًَْطزٍَ غؤظًُتٌ ضَؾٓىغٌ ُٓو بطِياضَ زَناتُ ثاؾهؤٍ ُٓو يازاؾتٓاَُيُ ُٖتا بؤ ُٓو 

 َُبُغتُ غطيَتُ بُضزَغت.
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 نؤَةآليةتي يةْةتةوةيةنطستووةنإ ئةجنوَةْي ئابووزيء 
 نؤبووْةوةي غةضتء ضَي

نؤْوضي بِسيازي ثَيػهةؽ نساو بة َْيسدةي ضؤظيةتي ية ضةز 
 ضياضةتي ثانتاونسدْي حهوَةتي نؤَازي ئَيسام دذي نوزد

 ْةتةوة يةنطستووةنإ –ئةجنوَةْي ئابووزيء نؤَةآليةتي 
تُ ُْٖطاوَناٌْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ يُ سهىَُتٌ غؤظًُتٌ بُ ضاوٍ ًْطُضاًُْوَ زَضِواًَْ

ؾاآلوٍ غُضباظٍ زشٍ نىضز يُ بانىضٍ ًَٓطام, ُٓوَ دُْطٌ ثانتاونطزُْو ٓاَاجنٌ يُ ْاوبطزٌْ 
بىوٌْ نىضزَ, بؤيُ بُ ؾُضٍِ ثانتاونطزٕ ُٖشَاضزَنطٍَ, بُ تىْسٍ ُٓو ُْٖطاواٍُْ سهىَُتٌ 

ٍ ُْتُوَ يُنططتىوَنإْ 62ازَناٌْ ًَٓطاقٌ ًٓساٍُْ زَنُئ, نُ الزاًَْهٌ ٓاؾهطاٍ بُْسْ َ
 1946ٍ ناْىٌْ يُنٌَُ 11(ٍ زَضضىوٍ بُضواضٍ 1) 96بطِياضٍ نؤََُيٍُ طؿيت شَاضَ 

تايبُت بُ تاواٌْ دُْطٌ ثانتاونطزٌْ ضَطُظٍ َطؤظُ, يُطُأل بَُٓاناٌْ  طؿيت َطؤيٌْ 
ُ يُ بطِياضٍ نؤََُيٍُ ُْضيتُ زَويًُنإ, ُٓو ضاالنًُ غُضباظياٍُْ زشٍ نىضز ُٓجناّ زضاوٕ الزاْ

ٍ تايبُت بُ ضيَههُوتٓاٍَُ َُتطغٌ ؾُضٍِ ثانتاوٍ ضَطُظٍ َطؤظ, 1948طؿيت زَضضىوٍ 
نُ ُٓو تاواْباضَ زَبٌَ غعا بسضٍَ, ًَٓطام يُنًَهُ يُو زَوَيُتاٍُْ واشؤٍ يُ غُض ُٓو 

َىو ضاالنًُ ضيَههُوتٓاَُيُ نطزوَ, بُ دسٍ زاوا يُ نؤَاضٍ ًَٓطام زَنُئ, نُ بُ خًَطايٌ ُٖ
 غُضباظيُناٌْ زشٍ طُيٌ نىضز ضابططٍَ. 
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 بةزدةضيت طػيت–ْةتةوةيةنطستووةنإ  -ئةجنوَةْي ئاضايؼ
S/5346 

 ، ْوضخةي ئةضًَي 1963ي تةَوشي 10
ْاَةيةى ية ْوَيٓةزي ٖةَيػةيي ئَيسام ية ْةتةوة يةنطستووةنإ بؤ 

    1963ي تةَوشي 10ضةزؤني ئةجنوَةْي ئاضايؼ 
ٍ تَُىظ, نُ ْاَُيُنٌ تاُْزَضَ يُ 9( بُضواضٍ /5345Sٓاَاشَ بُ بَُيطُْاٍَُ شَاضَ )

ْىيَُٓضٍ ًَُٖؿُيٌ يُنًُتٌ غؤظًُتٌ يُ ُٓجنىَُٕ بؤ ُٓجنىٌَُْ ٓاغايؿٌ زَويٌ ًَْطزضاوَ, 
 وَى ضيَٓىَايٌ سهىَُتُنُّ زَضباضٍَ ُٓو َُغُيُيُ ُّٓ يًَسواُْ زَزَّ: 

نؤَاضٍ ًَٓطام ظؤض بُ تىْسٍ ُٓو زَغتًَىَضزاُْ ٓاؾهطايٍُ غؤظًُتٌ يُ سهىَُتٌ 
ناضوباضٍ ْاوخؤٍ سهىَُتٌ ًَٓطام ًٓساُْ زَنات, يُ ضاغتًسا ُٓو يًَسواٍُْ زوايٌ سهىَُتٌ 
غؤظًُتٌ ثًَؿًًَهطزٌْ ٓاؾهطاٍ بَُٓايُنٌ ططْطٌ بَُيطُْاَُيُنٌ ُْتُوَ يُنططتىوَناُْ يُ 

ُ ناضوباضٍ ْاوخؤٍ زَوَيُتاٌْ ُْٓساّ. نُ ثًَؿرت يُ ضُْسئ بؤُْزا غُض زَغتًَىَضزاُْنإ ي
 يُنًُتٌ غؤظًُت بَُيًَين زابىو ضيع يُ بَُيًَُٓناٌْ خؤٍ بططيَت.

ُٓو ثطِوثاطُْسَيٍُ يُنًيَت غؤظًُت يُ غُض ؾُضٍِ ثانتاونطزٌْ ضَطُظٍ يُ بانىضٍ ًَٓطام 
غٓىوضزاضَْ يُ بُٓضَِتُوَ زشٍ ططوثًَهٌ  بُٓضَِتًَهٌ ًُْ, ضاالنًُ غُضباظيُنإ يُ ْاوضُنُ

 خًاُْتهاضْ زَضضىوٕ يُ ياغايُو يُ زَضَوَ ٓاضاغتُ زَنطئَ بؤ تًَهساٌْ يُنًيَت خاىْ طُيٌ ًَٓطام.
ُٖوضَٖا ُٓو ثطِوثاطُْساٍُْ يُنًُتٌ غؤظًُتٌ طىايُ ًَٖعٍ ْآًَطاقٌ بُؾساضٍ نطزووَ يُ 

ًَهٌ ًُْ, ثطِوثاطُْسَناٌْ غؤظًُتٌ ضَتسَنُيُٓوَ ضاالنًُ غُضباظيُنإ زشٍ نىضز ًٖض بُٓضَِت
يُ غُض بُؾساضٍ ًَٖعْ ؾطؤنٍُ غؤظًُتٌ يُ بانىضٍ ًَٓطام, تانُ اليٌُْ بًَطاُْ زَغيت يُ 
ناضوباضٍ ًَٓطام وَضزابًَت ضوغًايُ, نُ نًَؿٍُ ْاوخؤٍ ًَٓطاقٌ ًَٖٓاوَتُ بُضزَّ ضيَهدطاوٍ 

وايًُ, ُٖضوَنى خؤيإ زاًْإ ثًَساْاوَ ٖؤيُناٌْ ُْتُوَيُنططتىوَنإ, غُضَضِاٍ ُٓوَ بُّ ز
ضاطُياْسٌْ يُنًُتٌ غؤظًُتٌْ زَوَيُتاٌْ غؤغًايًعٌَ ٖاوثُعناٌْ ياخًُ خًاُْتهاضَناًْإ 

 ٖاْساوَ ضُى زشٍ سهىَُت َُٖيبططٕ.   
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زَغتًَىَضزاٌْ غؤظًُتٌ يُ ناضوباضٍ ْاوخؤٍ ًَٓطام ُٖضوَنى يُ ْاَُنٍُ ْىيَُٓضٍ 
وَ يُنططتىوَناْسا ٖاتىوَ, ُٖضَِؾُيُنٌ ضاؾهاواُْيُ بؤ غُض غُضبُخؤيٌْ ًَُٖؿُيٌ ُْتُ

يُنًُتٌ خانٌ ًَٓطام, غُضَضِاٍ ُٓو طىظضاؾتٍُ ًَٓطام بؤ ثتُونطزٌْ ثُيىَْسٍ زؤغتاُْ يُطُأل 
يُنًُتٌ غؤظًُتٌ, بُضزَواَبىوٌْ زَغتًَىَضزاٌْ غؤظًُتٌ زَبًَتُ ٖؤٍ ًْطُضاٌْْ ْاضَِظايٌ 

نإ, نُ بُ غُضغىضَِاُْوَ يُو َُٖيىيَػتٍُ غؤظًُت زَضِوأْ, يُاليُنٌ ْاوَْسَ عُضَبًُ
زيهُوَ ُٓو زَغتًَىَضزاُْ ُٖضَِؾُيُنٌ َُتطغًساضَ بؤ غُض ٓاؾيتْ ٓاضاٌَ ْاوضُنُ, بؤيُ 
خىاظياضئ يُنًُتٌ غؤظًُتٌ بُ خًَطايٌ زَغت َُٖيططٍَ يُ زَغتًَىَضزإ يُ ناضوباضٍ ْاوخؤٍ 

اٌْ بَُيطُْاَُناٌْ ُْتُوَيُنططتىوَنإ بططٍَ يُ غُض ثاضاغتين يُنًُتٌ ًَٓطامْ ضيَعٍ بُْسَن
 خانٌ ًَٓطامْ غُضوَضٍ ْاوخؤيٌ زَوَيُتاٌْ ُْٓساّ.

 
 زَيػؤظتإ

 1واشؤ/ عُزْإ ثاضُضٌ
 ْىيَُٓضٍ ًَُٖؿُيٌ يُُْتُوَ يُنططتىوَنإ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

و, يُغُضزٌََ عُزْإ ثاضُضٌ: نُغايُتٌ غًاغٌ ًَٓطاقٌ غُضزٌََ ؾُغتُناٌْ غُزٍَ ضابطزو 1
عُبسوغُالّ عاضفْ عُبسوضَػناٌْ بطاٍ وَظيطٍ زَضوٍَ ًَٓطام بىوَ, زواٍ ضووخاٌْ ضشيٌَُ بُعًؼ يُ غاَيٌ 

 ُْٓساٌَ ُٓجنىٌَُْ سىنِ بىوَ.  203
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 ْةتةوة يةنطستووةنإْوضيٓطةي ْوَيٓةزي ٖةَيػةيي بةزيتاْي ية 

 
845 Third Avenur New 

York، N.Y 

 1821517/ 67ذَازة/ 
 1963ي تةَوشي 12شؤز َْٗيين 

 خؤغةويطتِ ئاز. دبًؤ. نسوفيًد
 وةشازةتي دةزةوة يةْدةٕ

يُو ناتٍُ ًَٖصا )بًُٓٗا(ٍ ْىيَُٓضٍ ًَُٖؿُيٌ ُْتُوَ يُنططتىوَنإْ غُضؤنٌ خىيٌ ُّٓ 
ين, يُ باضٍَ خؿتٍُ ناضَناٌْ ٓايًٓسٍَ ُٓجنىَُٕ قػَُإ نطز, َاْطٍُ ُٓجنىٌَُْ ٓاغايؿِ  ًب

ًُٗا( ًْطُضاٌْ تىْسٍ خؤٍ يُ َُضِ ُٓو ًَٖطؾٍُ بُ ٖؤٍ َُغُيٍُ نىضزَوَ يُنًُتٌ غؤظًُتٌ  )ٓب
َت يُ غُض طؿتىطؤ يُ بابُت ُٓو  نطزيُ غُض سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ضاطُياْس, ُٓطُض غؤظًُت غىضًب

سٌْ ضاٍ طؿيت عُضٌَب زشٍ ضوؽ.َُغُيُيُ, بُ بؤضىوٌْ ُٓو  َتُ ٖؤٍ وضوشْا  زًَب
وَنى يُ بطوغهٍُ ثًَؿىوزا ٓاَاشََإ ثًَسا ًَٖطؾُ بُضزَواَُناٌْ غؤظًُتٌ بؤ غُض ًَٓطام  -2

يُ بُضشوَْسٍ ضوؽ ًُْ, ْىيَُٓضٍ زَوَيُتاٌْ زيهُ بُ ٓاغاٌْ يُو ثاغاواٍُْ ضوؽ بؤ ًَٖطف نطزُْ 
يَُٓضٍ نؤَاضٍ عُضَبٌ يُنططتىو غُضٍ غىضَِاوَ يُ َُٖيىيَػيت غُض ًَٓطام تًَٓاطُٕ, بؤ ظنىُْ ْى

ضوغٌْ وَنى ْىيَُٓضاٌْ زيهٍُ وآلتإ ُٖغت بُ ثُغيت زَنُٕ, نؤَاضٍ عُضَبٌ يُنططتىو 
زَيُوٍَ ضوؽ بؤ الواظنطزٌْ ًَٓطام )بُ ضُْس ثاَيُٓضيَو( ُٓو ضؤَيُ بطًَطٍِ, بُآلّ عُضَب سُظْانُٕ بُ 

ُطُأل يُنرتَوَ, يُ غُض ُٓو َُغُيُيُو ضُْسإ َُغُيٍُ زيهُ دًاواظٕ, ٓاؾهطا بهُوُْ ْانؤنٌ ي
بُآلّ ْاياُْوٍَ ْانؤنًُناًْإ بًَُٗٓٓ طؤضٍِْ يُنرت ًْطُضإ بهُٕ, ُٓو بابُتُ يُ ناتٌ قُيطاٌْ 
يَُُٕ بُ ٓاؾهطا زَضنُوت, ًَٖطؾٌ ضوغٌ بؤ غُض ًَٓطام يُ ضواْطٍُ ُْتُوَ يُنططتىوَناُْوَ 

 زَوَيُتاٌْ عُضَبٌْ ُٖغيت عُضَب بطيٓساض زَنات.  ًَٖطؾُ بؤ غُض
 ٓاض. زيبًؤ, دانًٓؼ
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 َْٗيين 
 ية: باَيوَيصخاْةي تازإ بؤ وةشازةتي دةزةوة

 ضَيس دي، زايت
 (614ذَازة )

 1963ي تةَووشي 13
 شؤز َْٗيين

ي ئازاضتةنساو بؤ َْيسدةي بةزيتاْي ية 2112ئاَاذة بة بسوضهةي 
 وزى )فًيبظ( ئةّ شاْيازياْةَإ ية ضةز نوزد ثَيطةيػتووة:َْي

ُٓو َاوٍَ بُضِيَع باَيىيَعٍ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ يُ زَضَوٍَ تاضإ بىو بُ 
ٍ تَُىوظ غُضزاًَْهٌ وَظضيطٍ زَضَوَ 31زَضؾُمت ظاٌْ بُ ٖؤٍ ثؿىوٍ نؤتايٌ ُٖؾتُوَ, يُ 

نُوتبؤوَ ُٖتا بُضضاوضِووٕ بٌَ, ًَٓـ يُ زوا  بهُّ يُ ًْىيؤضى, نُ َاوٍَ ُٖؾتُيُى زووض
 ُٖواَيٌ نىضز ٓاطازاضٍ بهَُُوَ.

وَظيطٍ ًَٓطاٌْ ٓاطازاضٍ وَآلٌَ ْىيَُٓضٍ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ ُْبىوَ بؤ ْىيَُٓضٍ غؤظًُتٌ, 
 ُٖضوَٖا نىضتٍُ ْاَُنُؾٌ يُال ُْبىوَ.

يُٕ ٖاوثُعناًُْتٌ غُْتؤ ًَٖصا ٓاضاّ يُطَُيِ ضيَههُوت بؤ زَضنطزٌْ بُيآْاَُيُى يُال -2
يُ غُض ْاَُنٍُ غؤظًُتٌ, بُآلّ وَظيط ُٓو بُيآْاَاٍُْ يُ تىضنًا بُ ثًَىيػت ظاٌْ بىو ُْى 

ٍ ْاَُنُتاْسا ٖاتىوَ, َُٖىو خاَيُ 2يُ ًْىيؤضى, وَظيطٍ ثًٌَ وايُ ُٓو خاآلٍُْ يُ بطِطٍُ 
ظاَُْسٍ اليٌُْ ًَٓطاٌْ ثًَىغتُ ططْطُنإ يُ خؤ زَططٍَ, بُآلّ بؤ ضَظاَُْسٍ ؾا زَبٌَ ثًَـ ضَ

ضاويَص يُطُأل ؾا بهطٍَ, ْاوَضِؤنٌ ُٓو بُيآْاَُيُ يُو بطِطُيٍُ ثُيىَْسٍ بُ َُغُيٍُ 
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نىضزيُوَ ُٖيُ اليٌُْ ًَٓطاٌْ ثًٌَ وايُ ُٓوَ َُغُيُيُنٌ تُواو ْاوخؤيًُْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ 
ًَٓطاٌْ بُ ًَٖٓس وَضبططئ, ُٓوَ تانُ اليٌُْ بُضثطغُ يُ ضاضَغُضنطزٌْ, ُٓطُض تًَطِواًْين 

بُيآْاَُنُ بٓىغطٍَْ ْىيَُٓضٍ ًَٓطإ يُ ٖاوثُعناٌْ غُْتؤ, نُ ًَٓػتا يُ تىضنًايُ بُ 
ضَظاَُْسٍ ًَٓطإ ٓاطازاض بهطيَتُوَ, َُُٓ يُ ناتًَهسا غهطتًَطٍ طؿيت ٖاوثُعناٌْ غُْتؤ بُ 

ٌْ بُيآْاٍَُ ٖاوثُعناٌْ غُْتؤ ضَظاَُْسٍ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ زاواٍ يًَسَنطٍَْ ثًَـ زَضضىو
 ضازَغجًَطزضٍَ. 
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FO، 371/170421 

MA. 1400 

 َْٗيين 
 ية: نؤيؤْيٌ ئايظ. جي. واتطؤٕ

 باَيوَيصخاْةي بةزيتاْي، يةْدةٕ
 بؤ: عةَيدي دي. ج. وييطؤٕ

 وةشازةتي جةْط، يةْدةٕ 
 1963ي تةَووشي 11

وَّْ بطِطٍُ غًًٌََُ ْاَُنُتإ يُ غُباضَت بُ وَآلٌَ زيَطٍِ نؤتايٌ يُ بطِطٍُ زو -1
MI4/518/COM/DO  

 ٍ تَُىظ.4يُ بُضواضٍ 
زََُوٍَ غُضجنتإ بؤ غٌَ بُضثطغٌ طُوضٍَ ًَٓطاٌْ ضابهًَؿِ, نُ ْاوَناًْإ يُ  -2

يُنرتَوَ ْعيهُ, ُْٖسٍَ داض يُطُأل ْاوٍ ُٓواٍُْ يُ ْىغطاوَناْسا ٖاتىوَ تًَهُأل زَبًَت, ظؤض 
 بُضثطغاًْـ قىضغُ.داض ظاًْين ُٓوَ بؤ 

سُغُٕ غىالّ: غُضؤنٌ وَظيطاٌْ ثًَؿىو, ًَٓػتا وَظيطٍ زيىاُْ, يُطُأل ُٓوَزا  -أ
 ًْاظثانُ, بُآلّ َُٖىو نات ٓاَؤشطاضيُناٌْ بؤ ؾا يُ دًٌَ خؤيسا ًُْ.

 ُٓغُزَ اهلل غىالّ: غُضؤنٌ وَظيطإ -ب
 عُباؽ ٓاضاّ: وَظيطٍ زَضَوَْ باَيىيَعٍ ثًَؿىوٍ بُغسا. -ز
عُباؽ ٓاضاّ بُ باَيىيَعٍ سهىَُتٌ خاوَٕ ؾهؤٍ ثاؾايُتٌ وت: ؾا ضاظٍ بىوَ  -3

ياضَُتٌ نىضزَ ياخًُنإ ُْزات, ُٓوَ َُٖيىيَػيت ؾُضٌَ سهىَُتٌ ًَٓطاًُْ, بُآلّ ؾا 
زَغُآلتٌ ضَٖاٍ ُٖيُ يُ وآلتْ بُ وَظيطٍ زَضَوٍَ وتىوَ, زََئًَ: ُٓو ُٖواَيُ بُ َُبُغيت 

تًُْا بؤ ًَُُٓيُ, بُ ظؤضٍ زَنطٍَ ؾا زَيٌ ياخًبىإ ضاططٍَ بُ بٌَ ٓاطازاضٍ بًَسَْط نطزظناُْْ بُ 
)ؾُضَاْسٍَ يُنٌَُ غىثاْ ؾاضَظا يُ  آلسهىَُتُنٍُ, َُُٓف يُ ضيَطٍُ  شَُْضِاأل ُْغطوَي
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)غُضؤنٌ ٖؤبٍُ ُٖواَيططٍ يُ ؾُضَاْسٍَ باآل(ْ  2ناضوباضٍ نىضزإ(ْ عُقًس نَُاٍ ضٌ
ٓاطازاضٍ سهىَُتُنٍُ غُضزاٌْ نىضزَ ياخًُنإ زَنُٕ, ُٓو ْاوَ بُ  شَُْضاأل َىٖاتإ بُبٌَ

ْاوٍ ُٓضًَُْإ زَضًَت, يُطُأل ُٓوَزا ؾاضَظا بُ ناضوباضٍ نىضزٍ يُ ُٓغًَسا نىضزَ, ُٖض بؤ 
ظنىُْ بُ ضاوثؤؾٌ زَغُآلتساضإ يُواُْيُ ضُىْ تُقٌَُُْ بسظٍَْ بًساتُ نىضزإ, ثًَـ ضُْس 

ُْس زاُْ باظؤنا زظضابىو, وا ثًَسَضًَت ُٓو َُٖيىيَػتُ ضَمسًُ يُ َاْطًَو يُو ْاوضُيُ ض
 خؤزووضططْٕ بًَسَْطٌ ْاَاْطُيًَُْتُ ُٓجناّ يُ غُض ُٓو بابُتُ.

ُٓطُضٍ ُٓوٍَ ُٖيُ ُْٓساظَيُنٌ نُّ يُ ضُنٌ غىىْ تُقٌَُُْ يُ خانٌ غؤظًُتُوَ  -4
ُوَ بطىاظضيَتُوَ. بُ زضيَصايٌ يُ ضيَطٍُ ْاوضُ ؾاخاويُ غُختُناٌْ غٓىوضٍ تىضنًاْ ًَٓطاْ

غٓىوض نىضزٍ يًًَُو َُٖيىيَػيت ُٓوإ يُ طىاغتُٓوٍَ ضُى ثؿتسَبُغيت بُ غطوؾيت ثُيىَْسٍ 
ُٓوإ بُ نًٍَُُٓ نىضز, نُ ضُى وَضزَططٕ  ُٖتا ؾُضٍ سهىَُتٌ ًَٓطام زَنُٕ, ُْى يُغُض 

يُطُأل ُٓوإ باف بًَت ُٓوَ َُٖيىيَػيت ُٓوإ بؤ زؤغتايُتٌ غؤظًُت, بُآلّ ُٓطُض َُٖيىيػيت 
ناضٓاغاٌْ زَنطٍَ يُ قاضاغربزٌْ ضُى بُ ضاوثؤؾٌ زَغُآلتساضإ يُو َُغُيُيُ, بُآلّ يُ 

ًٌَ بُ ثؿيت طىيَسضيَص( ٓاغإ ًُْ,  300َُٖىو ُٓطُضَناْسا ْاضزٌْ ضُى بُو ضيَطُ زووضَ )
 ثًَسَضًَت بُ ُْٓساظَيُنٌ نُّْ ْاو بُ ْاو بًَت.

ى يُ ؾطِؤنُوَ َُغُيُيُنٌ زيهُيُ, بُ ضيَههُوتًَهٌ غُضيب ثًَـ بُضزاُْوٍَ ضُ -5
ضُْس ضؤشيَو )ًَػتُض ُْٓسضيؼ( ناضطًَطٍ زَغتٍُ ضازيىٍ ًْؿتًُاٌْ غىيػطٍ يُطُأل  
باَيىيَعخاٍُْ بُضيتاٌْ يًَطَ قػٍُ نطز, بُ بؤضىوٌْ ًَػتُض ُْٓسضيؼ بُضزاُْوٍَ ضُى يُ 

ْهُ نىضز ثًَىيػتًإ بُ ضُنٌ قىضؽ ُٖيُ, يُو ؾطؤنُوَ بؤ نىضز ناضيَهٌ ُْنطزَيُ, ضى
ْاوضاٍُْ بعاظٌ َُٖيطُضِاُْوٍَ تًَسايُ يُ ٓامساُْوَ  ؾطٍَِ ْازضيَتُ خىاضٍَ, بُآلّ يُ ضاغتًسا َٔ 
طىَامن ُٖيُ يُ زضوغيت اليٌُْ غُضباظٍ, نُ وَنى ططعنإ ًَػتُض ُْٓسضيؼ ثًَؿهُؾٌ 

اٌْ يُ غُض بعاوتين خًَطاو تىاْاٍ دُْطاوَضاُْ يُ نطزووَ, وَنى زَظأْ ناضيطُضٍ ؾُضٍِ ثاضتًع
ْاوضٍُ زياضيهطاوْ بُو ثًًٍَُ ٓاضَظووٍ زَنُٕ. َُٖىو ضُنًَهٌ قىضؽ بُ زَغت 
دُْطاوَضَناُْوَ يُ باظؤناْ ضُنٌ ضَؾاف وَنى باضقىضغٌ يًَسيَت يُ غُض ؾاٌْ ُٓوإْ زَبًَتُ 

ُضزٌََ عُبسويهُضيِ قاغِ نىضز نؤغح يُ بُضزَّ ٖاتىضؤٍ خًَطا,  وَنى ٓاطازاضّ يُ غ
ُْٖسيَو ضُنٌ ضوغًإ يُ ناتٌ ؾُضٍِ سهىَُت زَغت نُوتىوَ. يًَطَوَ زَنطٍَ ضاوَضواٌْ 
ُٖوَيٌ ُٓوإ بشن بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ضُنٌ غىىْ تُقٌَُُْ يُ سهىَُتٌ ضوغٌ يُ ضيَطٍُ 

 ًًٌََٖ ٓامساٌْ.
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ٓامساٌْ تىضنٌْ ًَٓطاٌْ ضُى بؤ ؾطِؤنُناٌْ غؤظًُتٌ ْاتىأْ بُبٌََ تًَجُضِبىوٕ بُ  -6
نىضزإ بُضبسَُْوَ, بًَطىَإ ُٓو ؾطؤناُْ يُو ناتٍُ ٓامساٌْ  ًَٓطإ َُٖيسَبصيَطٕ ضازاضٍ ًَٓطاٌْ 
يُ تُوضيَع ٓاؾهطايإ زَنات, زَبٌَ ًَٓطاًُْنإ يُو ساَيُتُزا ضٌ بهُٕ؟ ضاوَضِوإ ْانطٍ 

ظياْطُياْسٕ يُو يًَهطُيؿتُٓ غًاغًٍُ بُّ  سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ًٖض ضيَىؾىيًََٓو بططيَتُ بُض بؤ
زوايًُ يُ ًَْىإ ُٓو وآلتُ زضوغت بىوَ. ضاوَضِوإ ْانطٍَ سهىَُتٌ ًَٓطاٌْ ْاضَِظايٌ زَضبطٍَِ يُ 
بابُت ؾطؤنُ غؤظًُتًُناُْوَ, ُٖتا غهاآل بهات يُ غُض ُٓو غٓىوضبُظاْسُْ ٓامساًُْ, يُ 

ُاليُٕ ؾطؤنُناٌْ غؤظًُتُوَ يُ بانىضٍ ضؤشاواٍ ًَٓطإ ضاغتًسا غٓىوضبُظاْسٌْ ٓامساٌْ ًَٓطاٌْ ي
 بؤتُ ناضيَهٌ ٓاغايٌْ الٍ ًَٓطاًُْنإ قبىأل نطاوَ. 

 ًَٓػتا باضوزؤخًَهٌ تايبُتًُْ ُٓوٍَ يًٌَ زَنُويَتُوَ:  -7
 ًَٓطاًُْنإ ضاالنٌ ؾًىعًُنإ زَزَُْ ثاأل دَُاٍ عُبسويٓاغط.  -أ

ؾًىعًُناٌْ ًَٓطاقٌ بُوَ تاواْباضنطزووَ, نُ يُ زَغُآلتساضاٌْ سهىَُتٌ ًَٓطاقٌ  -ب
 ثؿت ضاالنٌ ْاغطيُنأْ يُ ًَٓطام, َُُٓ غطوؾيت سهىَُتُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغتُ.

يُو ثطغًاضَّ نؤَيًُوَ نُ يُطُأل اليُُْ دًاواظَناٌْ ناضَُْساٌْ باَيىيَعخاُْ ٓاضاغتُيإ  -ز
ْ 5ٕ يُ غُض ُٓو ضاوبؤضىوْاٍُْ يُ بطِطُناٌْ نطزبىوٕ, بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت َُٖىو ٖاوضِابىو

ثًَؿًٓاظّ نطزبىو, يُطُأل ُٓوَزا بَُيطٍُ يُناليٌ نُضَوَ ُْبىوَ, ضىْهُ ُٓوإ ْاياُْوٍَ يُّ  6
 باضزؤخُ يُو باضَيُوَ ؾتًَو بًًََٔ.

 زاُْيُى يُو ْاَُيُ زًََْطّ بؤ ناضزئ بؤ ٓاطازاضٍ. -ز  

 

 

 

 

 
 


