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)٨زةي َوو  ون (  

م م دوو :َ ويم 

 مور: داظ ةي

طرفھ   وة:  

 يط :وةر  

ؤم :ث 

٢٠١٧: لَ   
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 موةرؤك

َ 

م يَ يَم مو 

م م وة َدة 

م وماوامر 

م َم َر 

مرر ورةط م  

 دواي  انرط 

دووة م م 

  ورو م َ١٩٤١دة  

    م َ١٩٤١دة  

  ورو م١٩٤١  ١٩٤٥  

  َ يزةر  و   م١٩٤١  ١٩٤٥  

 م واو

                           م دواي  ن              
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َ                                                      :  

مةي دةي ، دوو م طورة   رةي

َ ةي  ١٩١٨  ١٩١٤ روما. ن، 

رة  ورو رووا� دووةن   وروي 

 )وة١٩٣٩ط  ١٩٤٥  )وةط   و (

١٩٣٧  ١٩٤٥ .(   م ر دوو وةي ط 

، "  م َ  رداري ن رومام

مَودةم ".                                    

م اري زؤر  دةي مزدة رواو 

 م م وةلَ  واوي  طلَ 

مم د وازي و. مم دةي 

 َ ن ان دووَم وم م ط  زدةم

ر و  رير و و تو  ،وم د م

  َزؤر  م م  وم  اَ

 واي  رريون دووري م ون و 

                            دومَ  ةا.  واو؟

دةي مزدة ،ازي َوو  اري 

ي وةم مَ  َلط  يدوم م

 وةوة. دةود م ،ورو مز

دومدا طو. ة َةن، َي  دةن ر

 ري دومرام  رةي زؤر و ام دةر

 ة وان وري وَ .وناَ ي زؤريَ

و   و ،  زاريطر ، ؤ

مم دوم   و  . دارا وزرط

َ  دةان.  روةوة ََ رةم ورو

 ودة  َلط  ورو مورةط دةو

 وة دةَ ن شد مو  وةم

  ووة.مم                                                  

  م يَ يَم مو 

  و:  ١٨٥٠ ورو  ورةي طَ ار

ر .وو ر م ،امر ،مرا مر و م

  لَ طط  .ون زي مط مو

رامري وري و   ورو رواو. ، ط١٩٠٠

 ز و ود وندز  وويان ررةي دامذ

مي دو، ت  رو و ن َون 

 ش ن و .و وة ن. وو م

) َ  ةَررةز  رك(لَ اط  .

  زي ١٩٠٠ مط َن دةو ،

ور زير و و يَ مو  رامرط  .

 مزرط ر  نورةة طَ انَم ومدز  وور

 ا دم ني ط  ،رات و

.وةمَم                                             

 مي مم ي  ،ورو و 

  ت  نوةم  َوة. زؤر وةو

م ،ور- م ريا ري وم

 ةوامر  وان .وَم دة نر

 ون وارَ وةمر ن دةدا دةرةوة و

َ ريامرط ورو مرة يم   .َو

  ن مم١٩١٣—١٩١٢  مر اوور

 ورو  ن و َ ن م

                                                   دووراموة.
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 نان وَم م  رزؤر زدةدةي م

َرامَ ة طورةن  " ري وموةي 

  .انر دةرة ،اودةم "ور م

 ورو وم  ،َ و  َ١٩٠٠م دةي 

َةي  َ رَي د مدةا رةر 

.َ َدر يَ  وة  .ون ا مة

  و، وََ نَ مر َلط  امر

ن و م وةد — ن  رم

  ر .اندة ام م را

وَي دةر ن َ  دةد، و رش وة 

 ني ط.م يط دم اث و دم  

دوو و د  ورو مون وا  و 

 مو. ذاد نزي ط اري  ير 

 وةون. م ن مط من ووة

، راك، َري روةي طوةري دةي و

                        .         رةزا و  دي و

 

 

 

   وايؤذري ر و ورو  َوةل م م١٩١٤  ١٩١٨  
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 م م  تؤذرةي ر   يَر دمدرو   امر دة َذ مزا زةر

 ن و ،مر ،امر ..َوة دة  ن دة َذ موم  نزرز نو  

 شَ وةي  ومدن داطَر  ن رد   نوةرَ انَم  ةويَ   نامر زةر رةي ر م

   ن وايؤذ١٩١٥ر.                                                                                                                      
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   ور مََ  ي  م١٩٠٥ذا 

ذان   دَمةدمَي ي من داو. (

زة .(ردوو وت  رَةي َ َن 

 م يَ َلط  وةم وم  وَ دة

.ورو                                                          

م م وة َدة 

  ١٩١٤  ورو مورةة طَ انَم  م

ان مَم م ،م رة ري .اور-

و. م ر َو و و رم-  رم

مام م مزي و  داط ت.  ي

   و  َلط  و ي مةم ٍور

رَ رَي  دةرَ مدةدا. واو، دةي 

و ن .امم م                             

 

 

   وة، روةي  وةي و 

 ور  ام امر ،وةؤذر  ور َ

ر  ،ت واوةن. ؤذ ر  شَ

  َ نن م زير ةرامَدارم

 َ   وان اويَي ر وة َ 

 امر ايَ  و زؤر ََ   و دوا ََ

.ور ر م شَ وةؤذر                          

 مَ   و رم ت  وري 

ن،  ١٩١٥رام و رو . طلَ ط ري 

لَ -مط  م را و رم

م، رو ،  و ذان، زؤر  َرام ،ر

ور ي مي و دةوورو مدةو  

                                                      ون. ما

من و ي  مرةمن وةرَ َش م ر رو  .م م  رزة 

.ََ  نمور م  م يرة 
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             م وماوامر 

 زة م ز ،ورو م م وة

روة و�  و م ام 

 م دةر  و   م مرة

 م  .اون  ١٩١٤رزر دةر  َزؤر

وةرن واو  م مَان َة طورةن 

رن دة .َوان زؤر  داون.  راا، 

َ س روةك زؤر  ورةط م ود ن

. وازي زؤر د مم َلط       

رةي واز وة.  مي رة () دةيَ 

م ورةط   دوو رة  د م  و

   .ورو وايؤذت و رؤذي ر

َ ي تؤذرام ن ويو ورةو ر 

ر  .ت ةويَو  و ووزؤر دوا 

 و َم مي وزؤر  َ ور مر

             طورةي و  زؤر رَا و َ مو.

  ١٩١٦ ر ور َدة َور م 

 ر و وة م  ورةط َ م 

د  مووي د و  ام او. زاران رز 

رَة ن ََ و وت َ اري ر َو.(

 ر(اةز  ور                

  .و واز واوي  تؤذرةي ر رودؤ

َم  نرة   ن َ  و 

  ،ندة ن داطط َي  وام وان

 رة  ريرام  .وي موي د

و رةي   وة  رامي طوة، 

  مرن م و   رزةم ر دوو

رار  وةموة. مرةن  َ دروةموة

  نز   و� وي و و ن وو 

دةو  و ر و و  دةرون َا لَ و. 

ومم دةمو ر زووة  ي و ن 

 م  .َ دة  ور وةرةط َ

ر ندوذ مَ رس  زاران ماوام

 ذ َط و رزةن َن دة مو 

مرةم ةوة.  م وةم ار لَ 

ردةوا .َ مم  دةي مزدة و 

رةي دةي َ  ا مم داو َ ش 

ار  رار  و ود وةرط دن  مة 

 َ ووَ    اوانر  زامر

و.  َ  طلَ وةا رمةم ود 

  َ مون رامَ وةريط َ ي  

  وةيريطَر  و موة َر .ن

 و ك  وم .دن دةةوَ  

رؤذي وة) َ و، رور  َري 

 (امر٦٠٠٠٠، ٧/١٩١٦  مر روةمو َ .

 ١١/١٩١٦ و مذراوة ي  ن ن وم

م (و) مي ك ن و دوود زار مر 

 مو. زَ رة   .و ورةوةي ط 

 مام مردزي و مر دة نرن مم

م  .رةي رؤذوا رودؤن وةمة ا 

  ١٩١٧و م ي رام    نو

           رن د.

  ١٩١٧   وم  .ن  وة دذم

ر وةي َ  ةي راوَ  مو موة، 

ر ور رياز  امر و م                
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راك، و طي َ دةؤ .ن  َاوو،

  ومَ مو،   روة 

َ د مو مَ ي دةرَ .

رم رَم دةري مؤلَ دو  رَي 

دةد  ر  َو  ن.  رَي 

 ن، و م مو  دي زؤر ي وة دم

 و مرَ .ي دةر ن امي رووروموةي 

 

 

 

ةري رم مو.  ن  طلَ َي د

   و دةرَزؤر ذ رةذ  و َذ

 َ ودي نمزرط  و ،دةيم 

.امر و مر  وندة     ن

   ي دمرزطر  وي مد رة

م م م رم   را  ١٩١٧

 م  َن. زؤروَذ م َ مو

 رق ون و  َن َ مو 

                                                       موة.

 

م م م اي دووَدر  .مزرط   دن ريطَر   مر م  ي  اوَ ن ن

ز  نَد، رن دةمزرط   نرطَر  نؤ ن وم  .و و َوة ذمدةرَد.ذن دةم  
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د و و  مَامدا،  ا رو  ار

  نم    ا دو. 

وةي دو  دةام َةي  رؤذوة 

رةو رؤذوا ََ و روةي ي  ن، 

  رم و رامَ  .ََ  طورةي 

   نو ١٩١٨رور  ن . وةو  ي

دي   ١٩١٨ و و،  م دن واو مو

.ماطس ر ش                             

 

 

         م َم َر 

مم م م وةلَ  راوةرد  طلَ 

ر  ري و. وةلَ وةي  ؤ َوازي ز

مَ دي َ طروة و.  مون 

َو(م طورة). من رزن مردة 

 زؤر ز م ممر رةيذ .م مرة

(ت رمم| وة و  ن َةدةوة. 

   وزا مم ممر دةر  م 

 م انَ١٩١٨م  اي ١٩٢٠مم   ،و  

   مر  دندرور مر  رَ م١٩١٧ذم ر دوو ردة  . نذم م

 َم  دنر  د ند.دةن دةرام رة  نوة م َ  رط  
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م  موم  م و م طوة 

ن مر  ١٠٠  ٥٠و دةو َرمن  مَان 

وة)، دوو  ،م ،م وم زي 

َم ز و م .و َيام  و ن 

و راك و  دم و و َاو م دةر

رط ن و و  مَ درَن. 

ن، رم ،رام و َ ي وري 

 ،ووة رد   .و نرة و م

 ،و ورةيط َ رط امةم 

  دان ردةوا  ت دا م ماوَ

م .واو م ميَ و مي و   وةلَ 

 من ط نَن ومر ريَ

 َر  َ :و. دوو نم وم مزةر

ر دوذ و ون َن زالرة  ي  وة

مودي وري دوذي. واو ر دوو رةي 

 موردة  ر ن  دةةَ م

دا ن.    و زن 

 ن  ر َم مواوي وري 

 ين طَم م .ود يَررم وة  

 و  ي اوم م و دةي 

را ز رَا  و َري رووي  ن.

 ر نرة  َزؤر  ندوو و ذم 

 مَ و ون موة  َ  ون دنر

 نز ؤم نن. دةو ر ر

وة د.  زن دا و و من 

روون  زدون د. ذرةي رمام ت 

                                          رووي  زدون د.

 ،َو رة َ ميَ  من 

ي اموة. َي ط و رري من زد

  ن، زؤر ز وةرة يم .د

مم َ رم وة. ز  ر َو 

  ميَ و مة و،  وة مَ  ةي 

َر مَت. دار اوامر ،رةم ي

   ير يمرة يَ ،دن دةر ر

  م  امدة  وة ون طار  

   ،واؤذرةي ر     َم

١٩١٧ .  ن زؤر ،دووة م م

 مََ   َر مم مرزام

.ور ر دم شَ و امر                   
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 م ير .وةازم د ََ  وةََ

 ر يز مم  وا زة درو 

 و  وة دة  رةي رؤذوا رَا.

 م م نورةة طَ ،م يرة

ؤ    .و ن ١٩١٨ 

ؤن  دةمم دوذن ران 

  يؤ  نود ما  د ودة

وَ وةردةطت.  دةردا، طم   طورةي 

 دةرَوة ذ   د و   ووير م

 و ووَ د حزة ر  َيم  و

 ،َر نوم ت واون ردةرَذ امدة 

وةَ ةي م ميَ ن َةرطا. و 

رن  م مَن   ز  دل 

َ َيم  .دو.  دة  و م 

 داط دن و مؤلَ دم و موم  روة

  و َ يوام دة  م  دم واو

                                                    زةروري و.

 

 ، وايؤذري ر و ورو مَم ١٩٢١و.  
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 ررم م طورة

  .و يورو مو  يام ،م

وة مروةط م ،وو -ر ر ،رم

م  دواي ن  م رةوَان 

ون. م  موةي ميَ  موةرا و 

وام ، درو ون. طم ورؤذ ور

َ َو  و شر .ورو  م و و

م م . را  ورةي طو

رؤذواي  ن ر ن وةرطت ن 

و  رك) .امر و مر دة َذ 

                                                    زةدا)

وة  من  مام ، ومن

ر د. ر وة  ام موامري ر

َاط ون ر وة  ن دة َواز َ و 

 ورو رش ات. ن،   َي 

دةَذ موو م  د مرا  

ة َ دة روط دةا. وة درودم ي

  .ار رودؤة زؤري َوم ي  نم

  ي وةورو يد مو  َد. زؤردرو

و رةوي  رودؤ مَي م طن و و 

 دةم و رةي  ن دراوة رن. 

ط دةرة مزرط  مز م  َو زؤر م

زاري رطزارن  دةروةي ور  م وروو

دةا. و مومي  م مو، دةون 

 .م   مود ناممر َ وم 

 رط)م م امةي ماو درو

دة و زارة  ،  ََ (ن  ن وذا 

دةو ،م ش  .ن ور مَم 

و   مَرن  زم ما دةوة

دمردار                                                      

. زؤر َ ١٩٣٠ي موا  دام ذم َ دةي 

وم ماَ ةوار ون  ري ون  ي 

 .م  دنَر  َ رير واي م

 ٣٠ دامَ   دةوا   لَ  دةي 

 ور امم.م امر  َ                     
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 ر  نام ي دةرة دموردة

مر ون   ود. روة وم ور مو

 َ يد  ؤ ن مدةر ر

و دةي   َ دة  دم درو 

 ل و   .م ١٩١٣ و  مز

 رةن  و وم ن وةردةطت.  وور

 ن م م  رزداري ن زو

 ون. موة وةم  دواي 

  ي و و موةلَ دةو م م

 امَ  موة مو موة، وا  رودؤَا و

مط َؤو  ر ةوم  .ام  َيَ

ة   ورو د.  ا، رة ت و ر و

 م م مرر مط  َ

 َ-رَ ي م  وروة - وةل

دة دوا رةط ك .وت                                   

رودؤ ردة مَ ،ا  طرامري 

 د. من   دةم  و 

ارن  ما دو. ن ز ن 

وةو طم  اري مرو وورةدةي 

 ز   .ةن نموري از

وةون دة  روري ت وةردةن. ذن و 

.  دةَةمامن  د روي َري وذا

  َزؤر مر ن و  ر   م ش

 موور يد   

                                                         رر.

ر، دري ن.   وردان  موة طورة 

  رم ١١٩٣٨  ر زؤر ام َذ  ن .

 زير .د  ك و ريَاي مَ ََ دةوة و

طورة و َي م  امي مدم .رزي  
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 دواي  انرط 

ك  وَامرم م م  وةمة

 َن دةوةو من واوةر   َزؤر  و

  َيوةي ر  ةن َول وةَ و َن دام

   .ن م١٩٢٠   يمو و َيم

 "ي موةن"ن  ن َو 

 ن  وةي َوةل  .ََ ومام  

دوو رةو  م - وم مو

 و و َي مي وم رؤذوا مو. 

م ن ي موةي رري طورةي 

 ممط   َزؤر دمررة  و

 را يام  ةمم و مزرط وة

 مو. ي موةي ي مو و ش 

ما مو ا. دواي م  ،و 

ور  ية كةَ روة، طَ و

  ود ذداري ك مدام امم  ك

ةةردان   ة ي  دوور دةطت  د

  م .وةور  رام و مر

ممام  و راموةي من دوورة

م ي موةي ن. روة  وري

 م ١٩٣٠  ١٩٤٠  َ َر امم  

 مر و  ون و ر ، ،نذا َ 

 ر زؤر امم كرةذ .د 

 رام ي  مةم  م  ون انَوة وم

١٩٣٦  ن و ١٩٣٩ م يَ .ريو ، ور ن

م  د.م ي  دم  
 



 

 

١٦ 
 

 

 

مر دوو انَم م  ا ك مدام .

ة درَ  َر  نوم   ،ارد

 مدام  ت و دةدة م َو 

 و دة َ شد موةي و رط نم

زؤري وم   ١٩٢٠ موةرا مَن. 

ور  نم ردة وري ممي  ز

وةوة. زم، وة زي َ و د

زي ازي رةَ  ةي رو طي 

 دمك درو زيَ روة .ود

 وم ي  ،و وة  وَ

   م َردَن ١٩٣٠رز مو ،

  ١٩٣٩  و  و ن زؤر َرودؤ

 ١٩٢٠.                       

 

 

   ورو  م١٩٣٩  ١٩٤٥.  
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   َ يو زةر   م١٩٣٧  ١٩٤٥  
 

  نذا َ دواي رم َ.َ. م و  ١٢/١٩٤١َر ذر 

زةر  نمَ دي  ةيَ  نموةي ذام  َ  .وت.َ ي  
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 دووة م م 

   واز مدوو ،دووة م م

  ون ة ا زؤر ن ورو  ،ةوة

ر  ومو يو زةر  ري ،ورو  .ا

و دةو ن و  ن و ،س م

ش من.  ش  ورو و دوا  طلَ

   و. و ام   َلط  نذا َ

ذان  َدة ر  ،رم و  ١٩٤١

 .َ يو زةر   ام 

 ١٩٤١ورو   دة َم  

    ،روة  ١٩٣٣ط  ن 

دة و   دري  و ر دون 

رةم ورودا ن.  دةم طرامري 

) َ  ةَر َ ر (داةز  ر

  و ةقد   م مَدة

دةي م و. و َا  رَوةي ي 

 د و  ذَ دة ي اوام د 

  ت و ي داط َو مو  َم وةي

ر    ١٩٣٨وةوة   و د َر ن

 دة طت .  و رزي ورَ دةو

وم ري  و  طلَ ن     َر

و .ََ م وةر مو  دوو و 

ذام ومن دذ  رو مان. و وان  طلَ  

 وةدةَم من  رامي ذَ دة ن،   رراوةن

م م دووة   م راك و زؤر  َم مو لَ 

 ورو زؤري   م ردوو  .تدة ر  ةَر 

 رم رادةك را ن  ري َ وة  زؤري

                                                                                    و.
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  ةومم امر و مر . د َم

  َم  نمزاوة ر ر َ ن

  وةي و ر د .ن دار م ما

 ور يوةمت و مؤذر  َامدة َو َ ر

   ن َ .ات ١٩٣٩  َ

ي دةوة   م ر وا  مدة ر 

وم َم م  و مر  .َك دة

رامَ  ن  م داو  رَن، وا دذ 

.ماطن رم ن                                  

وة  طر رو وَ طورة و،   دوو

نن ذاَ ،و ر م   

 ،ور  .واوةؤذر  ن نو وة وؤذر

 دماوامر يَر  و وةي و ور

رةموة رةوة رؤذوا، وي ي  رَراوي 

  ن يمةزار  ةوير .وةََ م

  َم و م َ   ١٩٤٠و  ١٩٣٩

  رَة   َ ورو داط د. (

   م  ن (ة١٩١٩ز   

 مو  َن زؤر ،َل ك وةي  .َ م

 راموة. وري  ذَ دة ي 

  ن مور  ودوةرط  واؤذر

 م  .َ  امر  .و نم

 دة َ واي و دةر ؤم امن م

   .مر دمداط  وو مور 

١٩٤١  ام    .وةم وم  ن

 َ َ امةو مزي م و  وةير

 َلط ،دوم مةَز  

رون   درودم َ رَطري، وي ن 

   رزاران م .رؤي دااد و ط ر دة َ

.  نا، زؤردة نمط دام                             
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وةا ي ، مام و   من 

  رم دةر ََ  .ََن ممي 

 و رن م ي   وري ن و

. ريو  َ                                          

 

    م َ١٩٤١دة  

 م و  ١٩٣٠  زي و م نذا

روة َ و و مو و. ذان 

 َامزؤريدام   رزان و ريَ  و

 طو ن  وازي ذان دي دةي 

  ورن مزي. ذا  و زةروري  و و

 َت. زؤر وردة دةروة مو  وامدة 

وةر و ر نذا رام ن َن دةذا  ون ة

اط ت ن  واز ون وم وَ د

 ري  مريذان،    ١٩٣١لَ ت. 

 و ذان  ردةوا  ١٩٣٧ داطد.  دواي 

  ام و مر ،امر ، .ونام 

 وماوامر م ون رانن مي ذاازاوا

 نت ذاؤذري ر ت وؤذر  وام م

 ورو وةي و  موة. ذا دة

و  ي ن دةد دذ  ذان 

 ،م موةر ي  مو و ؤم

             . ؤذر   و  

ور  م .م نذا  ويط َدؤ ،

 ،َ يزةر  ي دةر ي زةَ

  يوةي م  نذا َر ر  و َر م

 ؤذري ر  دمداط و َم 

   وة ر .و ر  ١٩٤١ دة َ

َ ي  َلَ رر  رم  دة  

 و ي  م روري   موةرا رزام رو

   اردوو م١٩٤٥  دووة م م دواي .

 اوةري مورو  نمزةر ن  ن وور

                                                                          َوة.
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   ،دةرةوة َ     وةي

َواموة وة ي وةي َ  مو م و وة 

 ي  و داطدم ذان.                           

 

  ورو م١٩٤١  ١٩٤٥  

  ٩٤١١   يور زؤري َ ن

  .ي دةَ٢٢/٧ذ َ  ن ،/

ةوة  َدة ر رو  .ر 

 و و دمو داط واي رَ ر 

 م ون و وور نم ،دارة .و

  ورةيي طوم  امم  د داط ور

 ن داطرة ط  رد و مز ط

ت. ي زة مس و رَاوي روش 

  ون. ر ةويَ  ون َن و رمدة

اد م طرؤدا و  ي م َرس 

 وةم يَر  يوم ر   ١٩٤٣  

 ي  ن د.طرَ  ن 

 وو ر مر  وي دةي ك و ،  و

  م م  روةك ، .رددةم

مةو ورو  ذَ دة و َرزي 

  .َ َ  مو  ١٩٤١م  ش

موة دذ  ن. ن  مةام رار 

 ور يَ ،م يَدوو ز

                                            .َ 

  ١٩٤٣   ( ن و) موةر ةَ

 ري  و دوا   .ارد ن

  دا دذرودؤ  ن  َا. زؤرداط 

  ١٩٤٢  رد. ط نذا   ريم مر ي

 ا ازيَ ن وزةر ا ر ورةي  و َ مر

 .َ  مر ا  ،ري دورططَر ،رم و

.  و مر دة دامدة  يرة                       
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 م ري ان ز  ،ؤن. رمن دة

 ورو   و. روة داواي  رم و 

  ن دذ درو رةي دووة  د  .ن

  اوةرم  رداوا اري  ١٩٤٤ و

  واؤذر ممو َ وة: وادمََ

  ن ي داو .انَ امر  ري

رو دةم .ام مزن  وري 

 و .و مرن زؤر وةدةَذ  يمم

 امروي وط  ن  مدة

  .وةوم نامر يَ  َ ريدوو

  ري١٩٤٥   و مر و ور م

 امن ن َ َ  و داطي ن.

 ) َ يو زةر   م١٩٤١  

١٩٤٥(  

 ي زةك م ك  ١٩٤٢من   ذا

 دواي ك، مو راوامن  موي ري 

رؤذ  داطد. دوا ذان و دا 

َةوم َ  وة ردةوا َ ا. وةلَ 

َر شَ وةر يَر  ن دةذا  وة 

 زامر ي  ا   ، ن ر

ي و ي ورم  ر ن  ذان 

 و َ ين مذا  وةي دووة .َ        

 ي ظؤ ١   ١٩٤٤  مر  وة دذم ن 

 ا. ظةردةطَ ودي  دةي  ١و ن ك  يام

 اَ  و و مي. و  ٥٠٠ا دةََ  

   ودي ن .و  ي زؤر ش  ٢ظ

َر َامم ؤ  ة زؤروةم   ايَ .توةرط َ ي

                                                               ت.
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َش ر َر م ري  ا و واداري 

 ر ش .وةََ م  ي ت 

 ت. روةي َ م  زةري 

 م  .وَ  وة ن  َ

َ دةر ةوم ذان َ و. 

  ر  و ؤ رة  مم 

                    .وة دةمةؤ            

ذان، وةمة َا َةوي دةد  رََةي 

 َ .ددةم  م اوَ مَر

َ ي طورةي زي ي  ر، 

 مة .ر م َمط  نذا 

     نمدة مر  ن زؤرذا

ورطم زةر َ ن د.            د  

 مةَ �  ردزي مر ريو 

م و مم  دذ َ م ذان 

 اوةرم  .دن دةرون  ١٩٤٤

   ون م  د ن داطمو دورط  و

وةمن ممرة ذا دواوة  و .نذا وا ي

  مدةرَان و ذران دة يم 

  نا ذا  .دوم نمذا ممزرط

 ش رام  ي رادة د.  ٨/١٩٤٥

        (ةز    َ  ةَر)   

  َرا  ٥٠ وايؤذري ر  اداري رَو

  ي ١٩٣٩دة   ادار١٩٣٩. ر  وَ

روي  وة ، رادار ودي وةي و ر 

ؤ وةي.ري دةدا وة م دوذ م  
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 م واو

 م م  ز  ،دووة م م 

  ن مز ؤي و ةَ و نو ،

ن  ١٩٢٠دة د. -   م َواو-

 َ دة وري  ر  نز ؤم

 م يوت ر و ار  .زيم م و

  مر ي وة وة م م يو

   م .م مرةرو دمةَر

  ندار َوةل م م  واز ز ري

 مري ذر ، ري .د دووة م م

 نرةَ  و دةر ،م ريرو  و

  ن .ان  و راوَداررم ري رةش

 ري دةرةَ ،َ ريَ دي وةيدم

 وم ذَدة دادةرام .ري دووة ران 

   و دوذ مز رة دم

ر ش  ،ناوَ مَ ر ةيَر 

  دواي  .و َيم َر  ١٩٤٣رزار م دان

  و مر مرام ي  دةم م 

 م  وةي َ .ذران ن ن وذا مرة 

وة َم ،دووة م زؤر رةو. ذ م

 دةم و زمامم م َ  ر ذران ن 

ن دي و من   ٦ي َوة دن. مي 

 مذاوة رةيذران. ذ نزم دة  ظ

ن  ٢٠رو  زؤرن  دةم ون مي 

او وم م رزة ذامن و س و.  ش و

من و م دةم  وام من دراوة 

 م يرة مَ ر .ان لَ دادط

  .نز  َزؤر  وة َةومر

  ،زي، رَو ن و رزي، رةي 

 و م  نو َل و ؤم يرة

 ،د من و و  .د نط م ردة

ر  م  وةرَم م  مو، و 

  .اَردة  ةَر  ددة 

ردة م م  َن َ ي ميَ 

ر ن و . ري  َل وم ،ا

  وةاوة طاوةرم  ن مز ور

  دواي  .نمردو   راوَر وةي١٩٤٢ 

 مرط  ور م مر يي زؤر

 دة رَن  دوور ون   رال

                                                        من. 

َوةي زام ردة م رةو  َو. 

  م م ردة  ن  َزؤر

درواون،   م دووة م واورن 

 ا� من طورةَ ،ا و  َان� 

 اممن دةدةرَذ  دةر َذ  ز وة

   يام ان و اَ نؤ وة�َ

  ،ادارد. ر دز  نرامو و ر

  م و   ن و موةَ

   م ردة وةي زامَ مر

  ي  َزؤر روة .انرط نو دارا

َو طمم وة دةرن وم م و 

رةري م َ  طم زاران مري رزطر 

. ط م   د                                  

م دواي  ن             

  ١٩٠٠ ز دة َذ  دوم رودؤ مةَ

   .و وروون ١٩٤٥ا َن -دوو ز

 ،ووي دارار  ةَدوو ز  .ون رو دووة

 َدةو   ونَ ةوةم زير و 

  .ات م رةي   ددةوةي م زا د
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 ن ور  و ر ناطَ و وَ نن و ذا

وة دةد وي دؤ ن ر  دة واما 

  ةَر) .وةوَ زؤري دوذ   .وةََ

 َم رد  زة) رو رةم ي 

  و ورو وايؤذروة ر د اوام ور ر مو

م  م درو د. روة ي 

                                         ش  ورو وة.

 دواي مَ ،ةم ور ممام مؤ واوي 

مو رم   دةَ وة و رووداوي 

  ةَر) .ار وةيي مر و

 (ةز  مي و م مم مَ

 ؤذر مو  ن مةَ شمر وامر

موةراَ وة. ر ،ن و ردن واوي 

 مد .َدة نر َدةو ورو

                              مَن  موي ا درو د. 

  ورو مز يزؤر م  

موون. من ممةي م َ لَ و لَ ون.  

  د يمو و ري داراو نوة وةم

 ومن.   َورم   رَوةي

 ودة  و رز وي وةزؤرة   ،و ار

 وَن ر دارام .نَ مرزة ر

   وةيمَم د َاوَوةي ر ر

 َاوَن. .ر وةي دروي م رير 

   .م وم درو  رط َ١٩٤٥ 

 ما. ون دروة وةاوي مَر

اردوو َ ا داواي  مامن د. 

 مي و  كَ ََ  اوةَر

.ام                                                                

ةم ،م م ي. دوورط موةان مَي م

 موم   د ايَ ريامرط روة

 ردة  ت  َم .نوةم  َزؤر

م م دووة، دةن ر ذم وة 

 دمؤم  زؤري َ م ش .د اوام

ة ت  اري ذم رة و  روا و

 ر  زؤر َ روة ن و

(ةز  تي دةوط َ  ةَر) .ن 

 ك وو  نم م  َويم رط

رت وة، و وو   "رَوة". 

 دم اث ن ومر ريامَو ، ري

  ارون،  زمن زؤر زووي 

رةو اموة. مي  ن طرامري وة 

 مم  يَ َيم مت و و و 

   ر .وة١٩٠٠ط   َزؤر  و وونواو ر 

 م م َ  ن م ي   و ور 

 ي زؤردةي وةو، زؤر وم دامان و روة 

 َوةي ومم   و دةي ،ن، زامؤ

 .ي دومَز دوو و  ر دة ا  ،وةم

ز  ر َ د ذم ن  م من

                                           وةذوودةوة.
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 َ:ةز  ماوةو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


