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 موةرؤك

َ 

 ذم وَ طمي

اط : ري  يمط 

 طمي دةطرَوة  ن

 طمي و رةي رس   ن

   ن ١٩١٩  

 ذي ر

 ووةي و ووةي دذةوري

  دةمطَالَ موم  

 ريَ َان  يَ

امم يَ دةوري  

 ن

  ََن

ر دن ودا 

 طمي  ي مم ذما

 داري ؤز
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َ :  

ؤذي  ارةي رَ   م م َ ٣٠/١/١٩٤٨درة ؤذ ر  .و

 دةمم دا دة    .ري د م  ز م ا

ش  م  َ و  ة   ن  َ ط  تدة َ وةر 

مي  ا   و موو   و.  َت و   ط

 . دوو م  ر وة ي دا    و  م  م  اوةر

 و  موو    .زؤر َ م  ؤذو ر  ي ري زؤر و 

  دةرةوة و    وةرة  مو    م ط َ

  َي  ري ر  وة، رة و  م  وة  ة

وة و    ر   م  َ طي  م و دوا موا دا

 . يوة  ة   

  و   ،و مي  وي طم وة   ة و 

و  م            س  ا وةي   و  ن.        

 

 

  ن      وة  َ َ َ  زادي   و    ر

ميَ   و؟  َ و ط دي   . م   ر  دة

و  مي  ط  ةر  و ن   َ ن  و

و  طر  و.  وةن    ري  َ ي رم ط م 

  ار  وذة   زاران كم وا   ، ا ن 

موة.  مي دةذرا ي ط   ن من     

ي  و  و،  و     و ط ا  ار  ن

  م   و  و  َ وا  و   م  مي د  ط 

ش   ي دا ووةن    ن و       دووة

من.                           دم وت  طلَ 

 م  و   رو     يم ط رط

زادي  رةو  م د        را َ ي رم ط . َ 

 ر  م ا  م    ،                     و ر

مري طورةو ر يمط َ 
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ن         دوو   َ  وم وت   دا

مو       َ َ دةط و دا    َ    .ن و 

 م وداوة ن، ١٩٤٧—١٩١٩ر        ، ر

 م    ذ َ  وم وت و  دا

مي.                                                              ط 

 

مي ط َ م و               ذ

   يم ط م  ماس ر ١٨٦٩  

موي    ك    طَ مارر  وة  ر    دا

 َ م ا َ    و ن.     واي  ؤذ ر  َ  دةو

 م ون   م   زؤر دةو م   و  م وة  

 َ م ا مي رؤك وةز ط و ون.   ذار

 رم  َ م  مي  ذ و. ط ك  َطي  ر

 م     يم و. ط ما طورة  ووة  ١٣  

   . َ َ  م ورطي   ا ذ ١٨٨٨ 

   َ ا  ر  را    اَ  .و  م َ   

د،  ر مي    م  وةي  َلَ ذ   مي  ط

م ا   مةن.    و م مي       َ م   ذ

 َ َةر ر  ت و وة واو  مي  َ 

َا    د و ن.     وة  َ ر

 دةطم   رودؤ َ و  طلَ   م و و  ر

        ١٨٩٣ردن. دوا   َة  

   ك  ري  رة َا ذ ري دةوت، و

ي دة   و    وري    يم ن. ط ذ

َد.    دة  ري  و                        

                                                          

 

 

ةمم  ي ةري م  وةوم ردة م

١٩٤٧ 
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 و مةي  طمي َا  دا و  
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  طا   :   ري    يم ط 

ري    د وة   ر زؤر زوو يم ط

ن� رةش  َةي دة ر َن     َ  و   

ر دةان.  ذ  دوو    َن   َ و ور 

وةي    َ دا  َاو ر مم زرا مي و دا ط

ت   وي  ر وو ر    ري   م    

م  وة  دة   رةو     رودؤ  

 م ا  ن دة   رن...     دذوار  را

ن    ي  مو  م  ت؟  ورة 

    َ وات ر ر  و  ك     مو

و  م رةد دةوة.  مي  و، ط  َ    دة

و.               م  م  وة  ي   مو  َي  ر 

ن د ط رة ي   م   َ  م  مي   

   ا    ،ك رة  َ وةي ر   ١٩٠٧دؤز

و،   " طا  " و .َ       م ا

 َ دة َ    ي  ت) زؤر   َي  )ي  وا

ت   دة   يم ط  ي، طر  مو  م    

م    طا   ت و دة  .  وازي    

ون  َ   َ     ي  مو  م    

 طمي وةَ ر  مةن
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  َ ر  وان  ؤظ،    م ا َ         

ن   د    م   م ا    م    َ رد

   د َ   د  ، طا   .  م  ردة 

 َي    َ   توة دة مي    ؤظ

  ة  َ ي  َ ر   م   َ  َ  ة 

َةت  م دن.   وات ،  طا   م  َ  ر

 .َ   دة وةي      َ  ت    دوذ ت  م 

  م  و  دةي زة      دةدة م  م

  ،تةوةر   ر   اطر وةي     َ 

  ش و    م زؤر ط  

ت.                                                      دوذ

 

 

ري    ا  ي  ر    ردةوا مي  ط

   ي  و      ١٩١٤  .َ َ   َ و

  َ  دة   و ويَ ميَ رو   طر

  يم و. ط  ردةوا وازي رةطزي ر    

َي  و ر و     ي زؤري  و      وري 

ت   َ   د وةوي دة  ك  وة   دمي 

و  َي دا.  ر    ردةوا ن     وة  طرا

ون  ز   َ    ري    و   َ  

ن       وة  َ طرا    رةوة  و و 

  و، ردة  َةر  م و ز    َ 

و.          رو

 
م يمط  
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 ََ  ن   م ا و  دة و  ر َ

ت  طلَ  موة  و  و  ن ط ت،   درو

    م ز وة و َ   مي  ن. ط  

 ر  و  َ زالَ   :و   َ

َة  ا.     م   زؤر دة و 

  َاطي    ذاران و  و   و  ، دةذ

  ن م وا   و   ،يةوةر راطي ر 

 .م وا   َ  ؤز  َ  وةك  و  د

  و  و َ  م ا   و ؤز  ووةوة  و ر يم ط

و  و   َ دار  ،ت  درو  ي 

 .َ    َ  ر  م ا و َ  ريو   م ا

 ط  و م ن  ر  و زؤر   َ  يم ط

  و  وة ن  ط  ر   زؤر   َ ز

    ي   َ   ر  ن   ي مي زؤر ط

  و   م    ريو وةش   وة َ  َ د

مي.    ط                                                   

ن     وة  َ ري دةطم ط 

   يم ١٩١٥ط   ن.      وة  طرا

ي  و مدا.  ت وةر   ي    وة

 م ا و َ  َلط  و     ري    يم ط

َا  و  و ر د  ن دة    ن  َ  َ 

 ، َ  د، دة ردة ن  َ زؤر دة م  ذ

ن  مةد و دؤ  دةد.                               ر  

 

اط يمط  ة  يمذووري ط 
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  (ا ر د (  دة َ  َ   م      

 ،م وا ن دةر  َ مو م دا ا و َ  ي وم ا طَ و

 ن درو   رط  ن درو دةد،  را

ن  م رط   و دور و ر  دةد. ري 

ن     مط َ   و ن    دة 

ي: طم ي ط م ر  و  م  ر   مي 

مي    ي ر و ر مدةت    ورو  َ م

  ن   و   م     و َ وا  و  طورةوة. 

 َ  ن و      و م وا  و  و  ن.    

 َدةو  م   ذ   ك َ َةي د   َ 

ن موة   و ذ  وم  و َ   م ن    .

  ري   ر مي  م دوا ط م  ور 

َي  ر  م     ا       و،   ن َ 

ي  َ    و ارد.   ي  ورو َةي  و

 ؤ َ ي رم    وةي دةدا  و ا 

دا  ر  ر  و    وة.  َ      

 و   و،  م ووةن    ي    

َان  م   َ  وازي    تدةم  وة 

رزةن زؤر         ،ام ووة      

ن  م        م وا م  م دة     َ ر 

وة.     م  م  رة   َ م موت    دة

 م  )  ي   مي،  ي ط   ن  و   (

  وةي و  َ و ر زرطن و ران) )ا 

  رة  َ. دوو  ةو      واز   

 طورةي  ر ش ر م و

و.                                                      

ن      ري ي مي و رة ط 

  ١٩١٧       مي دة د  ط

م  رةوة  رة َ   ي دة ن. رة   

  ددةم  م   و طي ر  ط  و، وا م

  م و ر.    َ م   ت     َ 

َطي  ر   (ران   ر(  و م ا   مي  ط ،

 ي رَ)(نم   يمط  
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م دةد     َ ن د م     دذي 

   مو و    اَ  ن  ور دة َ  .وةم و  وة

مي  ذاوة، ط موةي  م  ي    م   َ َ  َ 

زار  و   دة       دةوة وو رة

وة  و ز  ت   مي روت:  ط .َ 

دة  َ و  َ   َ   مو و    وةي ن م ي 

ن.   َ  وري د                              دا 

   يم ١٩١٨ط   َ د و دذا ر

َطي  ر   (ا ن  ري ( رة   وة  دا

ي  طا   يَ ر د َ ر ات).  ط)

و   م ا  م و    وة، طر َ  ر

ن   َ م د رةداوا  ن   ت  ر  دة

 . َ  دة   ميَ رو  اوة  طلَ 

مي   مي   ر َرا  و لَ    و مي  ط

ن دةد و ر   و  طورة  رط ،

د د    م    مي دة د  ط .

وةن رطن داواري  ي   و   اردن 

َر  َول  ك   رادة  . َ  َ   ةن 

. َ  ا    دواي   َ   َو ي رم ي ط  و

 َ م  َ   يم د ط د ا و ران،     

ش  و    .وةم        وم    َ 

 م ة  ن     اوةرم    

   ن  طلَ       و و    

    دوةي دة مي   ش  م   ر

 من زؤر طرةَ ن وةم ط  ن    

مدةن.                                وا م        

 
 ر َي
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      و ن دا م وةي  مي  ط  َ 

و و  وي   َ   م و  م َرا  و   

 طورة.  وة  و ن ت وةو  َ ويَ ر دة

 ؤ    رم  م َ وةي ر  ي  مي  ط

و.  ماو   َ      مو  ، َ ردة

دار    ن ةر م وة      م ا

ن  م  م   ر  رط     وة و و م دة را

ي     رط  و مي ر  ط   ، دة

مو    و   و ي 

ا.                                                            

  مي  ط    ردا َ وةطري  ذ وة م

ن  م وةي   م ط روة .ورةط  وة  و

مي   َ و ر د    م دا َ  و    و دا

ن و   ت،    �م و ر ر ر   م و  ط

  َي  ون ر ر م ك  رادة   م رط وةن

ات   ن   َ    ض   م ا و دة ن.  

ن َ ي ر و  .َ  َ   َ ن    م  و َ  َ 

    ن  ار  َ    ،نط  َ زؤر

ن  ر  ن،         ري م رو و َة ر

  َان  م   .ن   َ م وة     ي    دا

     م   ون    مدا، دووس  دوا 

  وا  : ون   )ؤ١٩٦٤—١٨٨٩م  (

ن، و      م ا وة وة رؤةز و   دوا

 م ردة طمي
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)   ي  ردار ظو ١٩٥٠—١٨٧٥  رة  (

 وة م  َ م   ) مم زرا  دا

    (ن   ا. ١٨٨٥م د م   م و دووا

ةك  َ ز  ؤم ون،  واز    م  واو

    ورو ري   ر َ وة ذ   و  و ز

 رة     َ  و.  ي    َ  واو    

و  موةي   د   َ  يم ا مي  ط م مط

َوة    م وا  و و  م وازا    و  

دةدةوة  وري 

     .                                                

         ن  ١٩١٩  

   ن     م  م    ١٩١٧طي 

  اوة  دا    زة َ دي   َ  

  .(ن      م  م   و  م   ر   موي(را

 ١٩١٩  َ     و  ن     م را

   ،م      دا ون  ا ر َة ر 

  ون دة م ن رازي  م   ر   َ  زؤر َ 

و  زؤر  وة  رة .ن ن    

ن  دةةدا و   ،دةدا دة  ن  ر

 و  م م روة وا زرط  م  ي  دةا ا

ا       م   ر    .زارط  و ر

ن  َان   ري  َة ر   َ     و

ت ي.              م  

 

 

  مامم   ذراوي ي١٩١٩  
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مغ       ر   ن دا و وة    

مغ    ن َ   ( م   ر ن(  ي   و    َ 

   .وةي ط   ش  ١٩١٩وا  َ  دةر

اري    ن م       َوة     

 ر  َطن.  ر   ت     ا،  ار  

ران  م ن،       م   ر     دا  و

  را م و   ي   ي ون  دا.  و و ن

 َ  ت دة  ؤت)  وي (رم   ميَ    

مرازي.    دم بر  َرا   ي           ز

 

ر    ي   ذ            

وة و  َ  ة وت)  ي(ر ا  دذي  ر  مي  ط

ك   م    م د     م وة و َ 

  م ا و وا لَ).  ري ) و ؤذةي ر ر

 ،َ  م دة      َة      م 

  َ م   و   م      َة    م ا  َ 

و  و    . َ و دة و و  ة  دة دةر

ي دووة     ي طم ي. طّ  َ  ذاوة و   

 � طا      دة     وةي    رةت  

  و ا دة  ن   دمؤ م  يم ا وان 

وةي   و مي  و. ط َ زؤر زةروري   

وةي    و   درةم  رد   َ  َي  ر

ب.    ر      ورةط   اذ  

      ا و دة  ؤ م   َا  و

  .وة  َر     رودؤ وةي    َوة  ي ١٣

مة   رار ر   ةي  د وري  دة

 .م ا    ن        ا ٣٧٩ 

  مر   ون.  ١٠٠٠ذران و ز ار    س 

  ر دوا د د ةو َ   دم     

 م      ك  َ ر ووةن. (      دذ 

وةي  ر  وات        وة  ر د م

ر و  ةن). ر  م  ؤ ر ر وة َش ا  َا  و

ري ر ر  ر م دارة  ي وة و و  

ن  م وةي      ،م      م ا  ؤ ر  مرةزا

 و   َ   م   ر  م    دةدا

 ري       . دوا م  رة رةطز

ري  َ ر  َ  مي  وة، ط  ن   وة رم ط

و. ن     رة 

ووةي دذة  و  و    وةي   ريو  

  مي دذ      َ و مي دة ط  َ 

 وري   و ت  واو  ن  م   ر

   را َ ر  ن م  ط  َ  وان    ،نم  

ا  َ  وةن      و  َ م   

 م م     َ دا زؤر و .ون  دة

   ون ران  م ن       م   ر   

ن  َ زؤر  ا  َ و وان ر  .اوةرم  ؤذ ر

ش    دي  م و        و  

  نم    رة ةوايم  وةو ر

ما.                                                       
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   ر ا     ةداوة  و  م   ر

 م  م    َ  َ ة ك  ر 

و  َ وا  مي  و. ط ارد   م   

ن     م    م ا    َ م  رط  

 م    ر ا    َ مو  ت  دة

  ةمي دةن   من    وا  ن،  رة

 ن  م   ر  دذي    وةَ م  

ن.                                                        

من و        ردو وا مي دة ط

ن  م   ر  َوري  طلَ  وةن دة  

  َت    دذة وري  وة  و موة.   رةد

 اوةرم  رؤذ   م   ر     ي  و

  َ  .َوت زؤر  ر مري                طرا

 

 

مي  دذي ط  َ م  د م را َ م

   .وةم  ١٩٢٠وة   ور م  م ؤ

  ما.   وو و  ر    َ م    طلَ 

ن  م   ر وةي دذةوري  طلَ   و  م ؤ

   و  ميَ   َ    ،و  ط

  َ دة م   مط َ َاو ر

ن  ن ز     يم  مو و    ت   َ   َ ر

 ن درو   دة  ن  م   دةن و 

                                                         دةن.

 

 

 

١٩٢٩  رم مم ن دذ  م ممام  
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و      وة     مري  واوي طرا    َ م 

واز    َ   ودوا  .يم ري ط  ر َ  ذ

ردةد   ن م و   َم  م وا  ا:    دة

  مي دة د  ون. ط دة دروا  

  ش  َ طورة و     دمدرو

 طر     دا. زؤر   انَ م   َ  راوةرد 

ن  طلَ     م  م  َ م   

  م        و   م  م   

 .                                                         

َي  ر  َ     ،م   مي رةراي رو ط

وةي   و يَ.     و ا  ردة  يَ در

 م م    م  و و و  مو  ريودذة

   دوو طو َان  م   م  . َ     

ر دذي    ن ط   مو  َي  و و ر   ر

َ  م    .ت  ا.  ١٩٢٢ر  ي دةم ط

   دذ  وة  وةي  ر  م  م و دا

ري ش لَ    وة و دادط  ة ت  

زادا.  و دواي دوو لَ     دةرد،   م ا  ز

 د م    م    ك وة  

ن و    ر  وة   طرا َ دوا َ  

 م  م وري ر   و    ر َ ر  ي

                                                      و.   

 م دة    م و م لَ  ا َ ط 

   يم ١٩٢٩ط    ت  وم وة  طرا

  م   ر     و.  ا  مو ا  َ  

وي ر  م دا  م   وةي  َ    

 َ م   وةي   ن دةد    

 زوو  َ داواي ر م  .وة  طدار

م و      م ري دةد.  َة ر   َ   

وا  م  ك و ر    َو د ر ن ر َ 

 َم ا م  ن    م  و را م   ر ن.   

َ١٩٣٠ام يَ  طمي  ريَ  
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ن  ن       وةي ردان    ن  ز

 َ    رةو  وات    َ  رو   َم ا 

َوت:   وازي   وراي   َ م  .  ر

ن�   م   رة  َ   م  مَ دة 

   ن دةد ر ر اطَ   د م وا

.َ    دواو  َ   و  ري و  ورا  مي  ط

 مم زرا  دا  دووة و دة د   طلَ طو

  ن  ن،   مم   ميَ   َ     

  م. وا   ر         م لَ  ا َ ط دةم

ي   مم  ،ت   دم  طلَ   دذا

و.                                                       يَ 

يَ   َان                ريَ 

ن   دم َ   ر  دة د   مي  ط

 زؤري    مرةزا   م ي       م 

  ا م و ذار دة   س، دةو و  .وة َو 

  ددة ن درو َ  مي  وا   ن،  يَ 

َة   ن  م زرط   ون ت    دة  َ ذ

ر  يَ دةد.  ن       دةدرا َ  ن  َ

  و    وة د يم ط روة . َ   ر

     َ دذ   ري  مم ر  اطر رط

  . َ دة د   و  ١٣/٣/١٩٣٠وا رو

  و  َ م َا  و ريَ  وة،   دؤز َ ٢٤٠ر 

  مر دةر   ن     .و    َ َ   

  وة َو  ري  ر موة ما  دة  

  .ن   ٦/٤     دةر و طيم َ  دا  و

و   ، ا َ    ت. زؤر    مر دةر   َ 

 دم درو  ن د  ن دة     

  دا و دا ت  رة   يَ.  و

و  ر  م ا     ، و  ا وو ي ر و ت

    َ  ورا     يَ وةك ي را  مو   

  دن ريطَرَي  
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از.     وة  و وودةدات  طلَ  ر

 . َ  وة ي  ر دة مي زؤر ي ط طا  

  َم ا وة   َ مي دة ط  و وا    وو م   ر

و و    ن دةدات م ي وا  وةي  م  ار

مي دن  ط  َ   م    .دووةم رةي 

 َم  م وة، ر زؤر زوو را دةا

 َ م  وة وم دةا

ا.                                                         دا

َي   م دةوري  ا م   

 م   ر َي   ن    م ما   دة و طر وة   

ن  وة   ن  مي  لَ طط  ر  

و   م   ،َ م  ن   م ط َ    م دةزا

ن.       و  زؤري  ر  ١/١٩٣١ر  و

 دةريَ و  َ   م  و ط  يم ي دا طَ ر

ن   ط وة طَ  ن  رودو

                                                            .د  

  ن  َ     ر ي مي دةر  مي رةزا ط

مةن    و    دةم ودوا  م  مر     

 م ا م  يَ   َ دةوري  م  رؤ ووة

 َ   َو ر   ةنم    موةي د.   

ن، م    م زادةي  دا  ط ط  :ا

  م  م      م من و   

مي و  ط م رة َ    مدا  ن  م من   رةزا

  .ن    وة  مي طرا ط  رة  ١٢/١٩٣٢دوا دوو

  .َ َ     َو م  ت و 

٤/١/١٩٣٢  رة دةا مي دوو رة ط وة. 

 َم  ر و   ي ط يَ ت ر 

 م  مر     وة و َ   رة دوو

 م رة ر وة مي طرا ط . َ   دةم

 َ م وري،    و     ر َ وي: رَ 

  ر .َدي  ري دة و     وازي  

 ا   ي م ر ن و       م   ر    

      َوة   وة  ي دة

ن.                                                     

   ن       و  ١٩٣٥ ي دا  ر

      و ر  ََ  ةيَ   َطن  ر  

 رةي   ري   َم  .ن     موةمي 

 و  م   ر     وة دةرد.  َ م

  مد   َ  َ   م      م  داوار

ن   دةر  وان  طر  مَ و   دا  َ  دةر

 َ  د مب و ميَ   وا وة   رةدد

ا     .وان      ون م دة  ود

 ا  ر   َ م    اردن     دن ذدار

   نطَ ر  َ م    ن ١٩٣٧  ، زؤر

  ت  مةي   . َ  دة ن    رو

ت    ، َ   دة ن    َط رو ر وت 

  مي  ط . م   ر  دة  َ م ذ      

ا    داري   و ار  َة  ،دم مدا  رد

 م  رةزووي  و و   َ  ت   و وازي  َ دة

  و.   وري   و     ر َ ري ر 

 َم    را َ ردةوة ر      َ  و 

  َان طو م   مو اطد، و ردة

ي  مو  م وازة 

 .َ م                                                   
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ن   

   َ م   م ي  ١٩٣٧رو را م

ؤن و    ن درو د.      م م  

م و    ردةوا   َة   من   

من      ون.  ما     ون م    د

  .ب  زؤر  رة  ذ ون  ش ا ن و دا

  ١٩٣٧دواي  وة  و من    ي   زؤر

ن و    د      ، َ َ 

ح(  ي ١٩٤٨—١٨٧٦ ح    دةد.   را َ ر (

 و و و  َد م  م ا    َ ر

   وي   و،  م دا م   وةن 

 َ م   تم   َ و ر    دوا

  َ  و.  م دة راوا و    ر   ر     ط

  ن دذ      م م   ري  َ ة ر  و 

   .َ م  دة  َ م ذ وة  ١٩٤٠ 

َ     ن وةم   وةي     و و

ن دةد     ن     َ     داواي   ر

ران  م ار و  َ  مي زؤر  ن. ط ا  َ دةو   

  وا دة  ن،      وم ؤي ت    و

  وي  مي دا ي ط  و َ و   و  َ 

َا    م م   َي   َ م 

وةوة.                                                 مدة

ن   َ َ   

  د.  ١٩٣٩َ   دة دووة م   م

   ن موة ورةي  ١٩٤١ذا  مو    

     دة م   ر م د.       دمداط

ت  ر  ن     ي ك  َة  و 

و ن و  َ ذا  َ  َيم  َ ر  َ   ي   

  زووي  م دةوت: زؤر          م   ر  

 : مي وو ط . َ  دة د زادي   م دواي 

مي  ط . َ   دة زادي  ر   َ : دة َ  م

  م   ر َي    دي دذي  موة  مر رة

َ. دة  َ  ن     وةي    َد    وت: دة

  وت: "ر   زووة" دة  دةويَ ر زاد  "

 وةم  و ر وو ن ر وة"  َ  ؤذ وةي رر و 

 م ا  د م رة َ ي و رم ط . َ   

  و وة      موة. دةر م ا  ز

 م ا   مي  وا  َ  ت   من   

 َ ن دةد زؤر م   م ر رةزة   

  وةي مد  ن  م رد َ  داواي  م   ر

زادي  ن     م وةي   ن  َ 

 .َ  َ   دة                                              

 د  ح، مدمري ن
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   دن و ر  دا

 و   م   ر   و ما    م    

  .و ما       م َ  دمررة

  و ش   َ  َران زؤري       م   ر

  َ   .َ  َ   دة ي   ن ر   

 ويَ وة ن دة      و و  رة ري 

َ   وةر   ت ر  ن دوو  ك 

ران  م ار و  َ   َ م  م مي ورا ت؟ ط 

 روة ن و     م و ش  ؤي دا   ون

ح و      . مدةو وةي  ش  م   ر

ا     وةي   ن د  اطَ  من   

ش  ن دا      ي مي دةر َ رةزا م 

دوو و   َ  ي يم ن. ط ن و     ت 

   م د و  دا ت  مرة وة زؤر  

َي  ر    ن     َم  م م را َ م

 و   طورة َ  مي  دا. ط   ررة

ر  َ ر  و     و    م  م    ط

 ن ن و      َ   .و م  ن    ر

   َ  ١٥/٨/١٩٤٧دة  َ م     لَ   مؤ و 

  و        دة و  ن ط م    

  و  ش ا  زادة دا   ن.   رؤ

ن،    م  مو  َ    و  ت ر  دوو 

و  ن رو ن و     وةا   ط

ر ر  ون ةوة و م رةي   ن   َو

 .ردوو   مو   م ر    ن د   دة

 م م د م    ن د   ن دة ن و     وت 

و       َي   ن   .ن م  َ م   و

و  زاران   َ  ش    دوو  و و  م 

 طمي و لَ
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  .ون ةوة دور    ١٩٧١   مو  م

ن  و  وة      دَ   دة

ؤذي.  ر    وة و    َ َ 

موي    َت   ميَ   َ  و

                                                   مدش.

 

ا م  م ذ م       يم ط 

  .و م  َ ؤ ر   اَ م       يم ط

 و يم ا ط م    م م  ي  

مي دةدا و  و  م دا  رةردم زا

 م وة   رةي  و  دمَ ر و

  .نم   ر   را دةدا     ر  م ا

   و  .َ  ن    مة ١٩٤٧   و 

 و    ١٣/١/١٩٤٨د   ؤذووط ر  دة د 

ؤن      ت  م  وةي   ك    وةي

وةش   .ر  ش  من      َ طلَ   َ 

 دة  ي   دم وة ي 

ؤك.                                                       

ؤز داري             

   يم ط  ،و وة  مط َ   و  

  و  ، ش     َ طلَ   دة وت  دة

ن      وةي دا  و ي     م  ذ

ي  َ  م  َ  وةدة  مي  ط .  َ   دة

ش   َ   و م وة  ر  ن َووي  

 م  و  ذ ش   َ  و ي  او، ر

 م        را َ و ر   ا،      

  اوة ر  . َ  دة زادي   و     ر د 

و  و  ن وا َ   م    َ دةو  س زؤر 

ؤز  َ ي  م  و رزا  َ  وة   ة، 

  م ا م وزةو  ا  َ دار  ووة  و

.م    م  َ  وةدة   َ  وة وةر       

مك    مي دةو ط َ   شي دم وا

ة   ،م ؤ ون  طلَ  ورا   وةي ر 

 م ن ورا     َ ون  طلَ زؤر

وري،    و    اري   يم ط م  ز

 م  َ  دة   و ةك  و زؤر ز  

 را مي  ي ط  ار  ن.  دةو 

  م  م ،ر ا ي  َ  و   و   َ م 

  ون  واز    َ  م  َم    ما 

و     ن  َ م  م  ذ  وة. ذ از

 .م ن دادة ؤز     يم ط وة َ     م

وة  د   ت   و  ر  م   و   و زؤر

ن           و ر   و.  م ري  از

َي    مو  ري ط وة   توةرط

   ي     م .ر   م ن وا 

  ن  َ      يم  م    َ  ووداو ر  طورة

 م   م  و را  ر ا    ردة

  رد م  َ    َة  ر  ). َ 

  م دة   و   يم ط  دا).  ز

  َ    و و.  م و   َرو  َ  ن   دة

   ك  ن     را

                                                   . ر  
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وةن      و لَ    َ   دا رودؤ و

َوة   ا    ك    َ م  ذ ا  من    و

   و  م مي ور  ط  وة،  َ م و  َ  دة

مي  وة طم م   مي  وا ر  .نم    د

م دةد و  ؤ      را َ م  م 

  ر ك   م     ر و ي  اطَ 

     وة ي  دة

وان.                                                         

  َ   روة و م  د م وا وةي 

    دا و   م ؤ   وةي ت ر

 ن وة    و دة  .ن درو   

ي    ا ت دة  �َ  ذيَ    َ د

  ا َ دة م   َ و  َ   َ   م  

ون و   َ  روةردةو  م  ات   مط   ز

 و ن     وة       . .    

َ و  َ  ن  م  َدي  َزي،    َ  و 

ت   ن دة رةن.  وو دن رر 

 َ م     و  َ  دة ي   َ ز  دة

م دي   ب.  دةو    طورة و

ن    دا م  م مي  ط  وةيم  و ر و ر

 ، طا  )ي  مو  م     َي  ر  ن

       دةم    م و م لَ  ا َ ط

  ن     وةي دذةوري).   و  و  م   ر

    م ر   ي    و طورة

 م. و ازا    َر يَ ر    رو

مي  ي طدة َ  من!  ا  ن دةدة ز و ر م   

 م ازة ال و دا   ي د دذ  ري 

         م وون  ر  َ     . م   ر

 َ  و دة م دش رو  و  يم دةي ط َ 

 م  زة  َ مي د زؤر     و  َا    

ر دة ةر َ َ  ن  مي  وا ن  طلَ 

                                                دةن؟     

و  ن دا  و س ي زؤرم ط رط  دواي 

م دي      َ  ر مي  دةي ط َ 

 دةم  م    ر دا م  ن. 

 م وة  وة  م      ر   ر

  ن   َ   ردة م  َ م      . 

    ،  ي وي   وري و 

) و  طا  )ي  مو م     راطي و

 م  َ  دة  ي  َ  م دة     م ما   

من   وث وي ط  زؤر  . ميَ رو 

مري طورة  مويَ طرا  ن  دة دا    

ي رش دةن.                مو  َي  ر    َ  

 

 رةم ، َ ور


