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بسدددليةا ل بابادددك بااد ددد    أ. د عبدددد باربدددود الاددديد با ب دددد   

  ب ن باييبا ن بالشد   ل يقيبا ن بايبقع

 
 

 ،1921إن كووووالن قاللووووسياد الققلووووم خر فيميووووأ يس القوووووأ راووووع س لووووم  ققخالقووووأ قق لق مووووأ  وووو س 

هوووعال قاللوووك قمأ ملوووكد ركرووون وبوووس قلوووح   لمووو   وللوووقأ الق وووفأ قلفكالرووو   ققرس   حوووأ  الفووود  
طملووووأ  وووولن ك روووود روووون ققكروووو ن   إن وبووووس سلووووم قاللووووح   الوووووم  قوووود قاللووووك قمأ ققرقبالرمووووأ 
ققركراوووأ ققوووعا  ووواال ققلوووخي، هوووال ققكقمووود حووو ن مقلووول قاووو  قلوووح   لمووو   لم لوووأ ق سلووو خمأ 

لوووح   لمووو   ققلم لوووأ قال سلووو خمأ ققالق وووفأ، الق وووفأ طملوووأ سلوووم ققفيحوووأ   كرووو  قن ر لووووأ ق
هووووال ققطلموووو  ققرووووةخا ققووووف ر لوووووأ قلووووح   قاقلوووو د ققلم لوووو   القلسلقحبوووو   وووون ح  ووووب  
ققووووح ط، الطا بووووو  روووون  ي قبووووو  ققرلووووخالخ ققوووووف ققرا الرووووأ قالمخالقال موووووأ قووووال   رال حووووو   

 ققفلكأ و  خويب  ققرال ال   ققفل 
 

كد فووووخقر س لماموووو  قرال ووووال أ عقووووم ققووووال   ققووووعا ووووو  قلسي اووووع قرلووووسال  قخلقم ققالق وووو  لملوووو
قع قووم  لووولط   ،قلووسياقمأ ققحاووم ققرلكووكا ح ق ووولاللر ققريمرووأ ووو  رال حوو   ققالق ووو  س لماموو 

قن مكوووالن ققحاوووم ققرلكوووكا رلوووسيا، كرووو  م بكاووو  حوووعقم ققسووو لم  قال سلووو خا    وووس خالقسووومن 
أ، ووووو  قق لوووول ققفووووخمل، الهروووو  ققررلكووووأ ققرسفووووخر الققالالموووو   ققرسفووووخر قالرلمكموووو نإرحلمووو قمسم

ققلسووومن قاسقووو  ومبرووو  سلوووم قاللوووسياقمأ رووو  سيمووول قق ووولالق ققرال وووال مأ ح موووخ قابمووو ل    وووخر 
ققوووعه  قالقاووود ققااامامووو   الققكلووو خ ققكحمووول قالقاووول ققااامامووو  ، الرووو  سووو رمس ر  وووس ققحاوووالم 
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فموووول سفالقوووو  ققحاووووالم  1946ققرلككمووووأ ووووو  قق وووو قس الووووو  ريووووخرسب  ققررلكووووأ ققرسفووووخر  وووو س 

 الرمأ لمل رلسيلأ  رلم   ن قمأ للطأ ساقمعمأ ققرلككمأ ققف الك ال  فك
 

رووو  سلوووم ققسيمووولق  خاللق  خموووخق قلحاوووالم ققرلككموووأ ر لوووالال الرلووولالط  حسووو املال  لوووف قيوووخ فس  
 رلموووأ ققاروووال الرلوووسالم   قاللوووساخقس ال ووور ن   لبووو  رلوووسرلر   قال قن سلوووم قالهوووخقق قاوووع  

القالمووأ قايوو ع ققا وو س رافووف قاوول روو  فلووالد ققس وواس ققلكووالخا قالقاوول ققلووح مام  ، قسلووح  قال
ال ووووور ن ققاروووووال السوووووخالمل   لوووووأ قال سلووووو خ، ررووووو  م اووووو  قن رال وووووال أ قلوووووسياقمأ ققحاوووووم 
ققرلكووووكا مقسوووولط قن سكووووالن رفكالرووووأ، قووووم  حرفووووخخق  إلقخالمأ خلساللمأ سلوووولم مأ   االامأ 
رف وووأ، حووود مقسووولط قن سكوووالن سلوووم ققرفوووخخق  رال وووال مأ، قا رلوووسرخر رووون لووولالط ققالق ووو  

  سفكرووووع ح ووووخ قخلقكبوووو ، الرالوووو رأ روووو  ققراطوووو  قال سلوووو خا قال سلوووو خا الققيووووالقامن ققسوووو
القققمكمووو ا  ققرسراووود حووو خلقم قلوووح   اللووولالط ققفلكوووأ ققريمروووأ وووو  ققيوووالقامن ققلوووححمأ ققسووو  
سفكوووس ققالق ووو ، قا وووو  قق ا ووو   ققخقالموووأ قق الهلموووأ حووومن قق وووالقهل ققسووو  سفوووخخ قلوووك د سلوووم 

 قق القهل القس  ه سب  
 

اقمأ ققحاوووم ققرلكوووكا الققووواق  حبووو  رووون اووو ل  ققلووول مأ قال قن ققرح قيوووأ وووو  رال وووال أ قلوووسي
ققريمرووووأ ووووو  قق رلمووووأ قال سلوووو خمأ عروووون اوووواد رلوووو خلق   يلمووووأ ساسسوووود اللقابوووو  حوووولقر  
  لم لووومأ كلوووق  لوووح أ  لووول   رووو  رووون قاسح لهووو   لوووف س وووراب  اسووو ا  سلوووكس  ابووو  قال ووو

لقن خاللال وووو    ح ال سلووو خ اللووو اسع وووو  ققا رموووأ القالف خموووأى قووون موووةخا قال ققوووف اكووو ووول  يال
خوووو   رلموووأ ققاروووال الخالل سك رلوووع رووو  ققلم لوووأ ققر قموووأ وووو   رلموووأ ققسارموووأ   قع رووو ه  قهوووخقق 

  ؟ووووو  قق رلمووووأ قال سلوووو خمأققلم لووووأ ققايخمووووأ، الروووو  ققووووعا مفكووووس و  لمسبوووو  ال ووووخالقه  القخالقل 
 رووو   قافسم طمووو   رووون قق روووا  قال احموووأ؟ اكقاوووأ هووود ققحاوووم ققرلكوووكا هوووال ر ووولخ ال   ال

الرووو  هوووال ر اوووف ققلم لوووأ   ؟لعققروووكرن قا سلووو خ قق لق ووو  الس وووف   رووون ققلوووح   عهوووال رال قووو
هووود ققرطلوووال  هوووال قالحيووو    لوووف هوووعق ققلوووح   ققرسلقوووو  اوووس،   ايخموووأ وووو  ق سلووو خ  وووفد؟قق

د موووالققس هووود مركووون ال  ؟الق ووورفاد ر  وووس ققلوووا     ققراس وووأحاووولق  ققكلق وووأ الققلوووا  أ 
سلوووو خ قق لق ووووو  روووو  ر طوووووف كلوووور س قرووووو ن  ووووخ ايوووو  را  وووووأ قال ققاووووو س  لووووف ققوووواقط 

ققرسيمووولق  ققخالقموووأ ال ا ووو   خالقموووأ   اروووأ  لوووف ققبمراوووأ السعحوووع  قلووو  ل ققووواقط الا وووال ب  
الحوولالك ، برووما قالحوومميووالس  لووف سالح قووعق  روو  حوولالك قس وو ال  خمووخ ، قحماووأ خالقمووأ لموول رلووسيلر

 ؟ -قالحم + القالحم 
 

ل وووو  خالل رفووووخالخ قلحاووووم ققرلكووووكا ققرسراوووود حققخالل ققووووهوووود ققرطلووووال  قالحيوووو    لووووف اووووس 
عالهوووال ققيووو خل  لوووف سيمووول حامسوووع القاللوووب س رووون اووواد قحسكووو ل ققلرلووو ل قيطووو ط اووو   طقملووو  

مووو حف القوووال  ققيط  ووو   ققراس وووأ، الخالل قق ووو رن ق ووولق ق  ايخموووأ  لوووف سفالملوووع ققوووف راوووس ى 
قوووم  رلق حوووأ ي  رروووالد قبووو  ح رسمووو ك؟ق لق ووو  قلوووملق قلوووالقلخق  قال احموووأ الإلحيووو   قال سلووو خ ق
ق لق ووو  ال ووور ن قلوووسخقرأ قق القاوووخ ققرسخويوووأ رووون قق روووا  قال احموووأ رووون قلوووسخقرأ قال سلووو خ ق
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اوووواد قساوووو ع فكرووووأ روووون ققلم لوووو   ققرا لووووحأ قساالموووو  رلوووو خل ققووووخاد الساالموووو  ققبمكوووود 
   قال سل خا، ه  قفخ  قهس الق ح سع؟

 
إالووووو   ق بوووووكر و  لوووووأ قرلق حوووووأ السوووووخ م   رلمووووو   ققسفالمووووود  ووووو س ققحاوووووم ققرلكوووووكا حهووووود ال

حم ووووووأ ققرووووووالقخ ققرلووووووساللخر الرط حيسبوووووو  ق هووووووخقق ققسارالمووووووأ ققاوووووو ل  ، الققس كووووووخ روووووون ط
الققرالقلوووووق   ققخالقموووووأ، الرط حيوووووأ ووووووالقسمل ققروووووالقخ ققرلوووووسلرأ  اوووووخ ققايووووو ط ققكرلكموووووأ رووووو  
قال سرووو خق  ققرقسالفوووأ قوووخ  ققحاوووم، الروووخ  سالقوووو  قلووو  له  رووو  قاللووو  ل ققلووو اخر وووو  ققلوووال  

 حووووأ ققسفالموووود ققاوووو ل   قملوووو  رلقي  قق  قرمووووأ، القا وووو ط ققراوووو ققمن ققووووف  ووووالقامن لوووو لرأ؟
مووأ ققمووالس يكاوول روون الهوو  قالقووف قهووس ال  اقووع راووع س لملووع، الققسوو  مقسوولط قن سكووالن قبوو  قالالق

قالرووو ، قوووم  حلوووح   ووولالق قق ووولق  وفلووو ، حووود حلوووح  رووو  مال حوووع ققراطووو  قال سلووو خا 
  روووون  وووولاللر رلوووو هرأ ققلم لووووأ ققايخمووووأ روووو  ققلم لووووأ ققر قمووووأ ووووو  س ووووخمد ققووووارط ققر ووووال  

قال سلووو خ قالفووو خا ققاووو ر  ققر وووال ، الققفوووخ رووون سلووول  ، الق ووو خر همكلوووأ اللوووساخقس ققروووالقلخ
 قق را  قال احمأ؟  

 
روووون ققخ ميووووأ روووون ققحاووووم ققرلكووووكا ووووو  هووووعال ققرلفلووووأ سفيميووووع ققرطلووووال  ققبووووخق هوووود قن 
هوووود قن قلووووسيلقل ؛ حر اووووف قاوووول،  سلوووو خاقالسووووالقكن ققايووووخا، يس ققسووووالقكن ، هووووال ققس لماووووع
هووو  ققبوووخق قاللووورف، يس سلوووالم  قس  هووو   وووو   ا سبووو  ح قوووخالالل قق رلوووأ ققرفلموووأ يلووو  ل 

قن  وووالر قق رلوووأ رلهالاوووأ حيوووالر قال سلووو خ، قا هووود قن  وووالر قال سلووو خ رلهالاوووأ حيوووالر قق رلوووأ، يس 
لووووالد قاس  مووووأ راس ووووأ عالقووووم  قال سلوووو خ ققريمرووووأ ووووو  لووووارأ همكلووووع الساال ووووع القلسا اووووع ح 

ل وووووكل ققاللوووووطمأ لووووومم  قالروووووالقخ قكلووووو   قللوووووقأ الفخموووووخ س سووووولكمس لوووووح   كالاكلمسموووووأح
قسووووكممن قالللووووقأ القاوووو ل ركسحوووو  ق بوووو ك قخقلا رسلهوووود، الكلبوووو   قلووووراسمأ ايملووووأالكحاللوووو   

ى؟  الكموووق ملووور  حبكوووعق هوووخل قل روووا  قال احموووأ ال لوووف هكوووعق رلوووساللخر ح ق رلوووأ قال احموووأ
   ؟قلسملقخق 

 
قسك روود فيميمووأ حر اووف قاللووسخقرأ ققر قمووأ قللم لووأ ققايخمووأ اوو ل  قالروو  ققووعا مسحيووف روون  مرووأ 

اوووس يال مسطلووو    روو  ققلم لوووأ ققر قموووأ، الاوو ل  سك رووود ققلم لوووسمن ر وو  رووو  قالهوووخقق ققسارالمووأ؟
قرووو عق موووسس قالفسكووو س ال  ققالق ووو  قال سلووو خا ق ووولق ق  رلاوووأ س ووورن ققسالقوووو  حووومن ققلم لوووسمن؟

قلخلووووسالل الققيوووو االن عحووووو قر اف ققسلوووولم  ى حووووخد قالفسكووووو س قلراطوووو  قال سلوووو خا الققللووووو خر 
عهوووعق حووو وسلقط قن هاووو م  قن سلس ووود حبووو  للم لووو   قال سلووو خمأ  مقسووولط قسلووو خمأ ققسوووقال 

ال الر يوووالال الر لوووالال ح قللووو خر اللم لووو   ق سلووو خمأ قلوووا، الحووو وسلقط قن قبووو  هوووخو  رلوووة
  الققراط  قال سل خممنى؟ 

 
ققووووف رلووووسال  ال وووو  إخلقم رال حوووو   ققفلكووووأ  حاوووو    لووووف روووو  سيووووخس الروووون ق وووود قاللسيوووو  

كقخر سلكوووةق ح ااقووو ط قلووو  ل ققووواقط السحووو طة قال سلووو خ قق ووو قر  قال سلووو خمأ ققرسح طاوووأ، الققرووو
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ققرسلقووو  رووو    افوووأ كاللالاووو ، الققسووو  كلوووق   وولا ق سلووو ا  القاكلووو وع قرووو س قا قهسوووكقك وووو  
قال سلوووو خ قق وووو قر ، ملووووح  روووون قالقالموووو   خووووو  ققفلكووووأ قال سلوووو خمأ الراوووو  ال ووووالط ك لاووووأ 

 ق ق  ققحخ  ح آلس :ق سل خمأ و  راد هعال قق لالق قق لمحأ ال حد قسا ع قمأ ق ل
 

قالال   ق ووو خر لحوووط ققلم لوووسمن ققايخموووأ الققر قموووأ، القق رووود  لوووف سك رووود ققمووو    رلبرووو ، القكققوووأ 
قاللسووووولق  القال وووووطلق  وووووو  فلكسمبرووووو ، سفووووو  ر ووووولأ  يووووود الإخلقم راطووووو  ققالق ووووو  
قال سلووو خا حيوووالقامن اللووولالط فلكسوووع   سلوووم قق رلموووأ ققسووو  قووون سسفيووو  سك رلمسبووو  اللووول مسب ، 

 حإ   خه  و  حم  ققكال مأ ققر رخ حسلم ققر لأ، الهعال سلسلط ا ام  قال 
 

روون ق وو خر سلووم  رقبووالس  قر ا اموو    رف كرووأ كوود ققرقوو همس ققريلالحووأ ووو  قس  هبوو  ققسوو لما  حووخ 
قلوووسياقمأ ققحاووووم ققرلكوووكا القالق ووووع روووون همراوووأ ققحاوووو   قققووووال   ر حووولق  اووووع ح  مووووخالقال م  

حامووووأ ققسفسمووووأ الققيووووالقامن ققرال ووووال مأ ققسوووو  سفكووووس الققيووووالقامن ققسلوووولم مأ، السلملووووع ووووو  قق
قاللوووو   قال سلوووو خا، روووون خالن قن م اوووو  عقووووم رطليوووو  ققلوووور   حقووووس  ققحوووو   قروووو س ققلوووولطأ 
ققساقمعموووأ اللوووساخقس قفسم طمووو   ققحاوووم ققرلكوووكا رووون قق روووا  قال احموووأ كمقرووو  قسقووو  سفووو  

اوووأ ققر قموووأ ققسووو  علم وووأ ققسك رووود رووو  ققلم لوووأ ققر قموووأ، كووو ن سلوووساخس قسيطموووأ   وووك ققرالقك
ي وووف  رالقكاوووأ سلووويملمأ وووو   لبووو  الخوووو  لالقسووو  الق وووالل  بووو ك قخقلا كقاوووخ، قكاووول رووون 
ع الوووقع،  لوووف ققلوووكالس، ال وووما رووون ققطقملمووومن، ال بووو ك لم لووو  كقاوووخ  لوووف ققلوووكالس وووو   ل ووو

عالهاوو  سيوومس  يووخر ايوو  ققرووالقلخ الميوومس فوود ققاوولال  روون قق وو ايأ ققر قمووأ، الققسوو  سفسوو   ققووف 
 لووووف قساوووو ع  وووولقلق  لوووو   أ سفوووولس قالقاووووم ققراسق وووومن الققراسقاوووومن   موووو خر ف كرووووأ ال ووووخلر

ح قرووو د قق ووو س رووون ال حوووأ  لووو   ا اموووأ، حوووخال رووون ققركموووخ رووون قمووواس ققلووو   ح  سرووو خ لم لوووأ 
 قاللخقل ققايخا ققس  ملال  قب  ققح طى  

 
قن رووو  ا اموووع حخ وووأ رسا هموووأ رووون هوووعال ققرف كروووأ حووو قراط  قق يلووو  الققرال وووال  ، هوووال لحوووط 

اقمأ ققحاوووم ققرلكوووكا حلووولالط قلوووسياقمأ قال سلووو خ قق لق ووو  عققسووو  هووو  لووولط رقبوووالس قلوووسي
قاللووووسياد ققلم لوووو  الريخرسووووع ققراطيمووووأى ققك راووووأ ووووو  وبووووس القخلقم  ووووالقامن فلكووووأ ققالق وووو  
ال وووالقامن اروووال قال سلووو خق  السيوووخس ققر سر ووو  ، السووو امل فقوووك ققيط  ووو   ققراس وووأ وووو  سطوووالل 

مطلر  لووووف ققطحم ووووأ، وكلروووو  كقخ  لوووومطلر  ووووال  قالاسوووو   ققسوووو  هوووو  اللووووملأ قالالوووو ن قللوووو
قالالووو ن  لوووف ققطحم وووأ، قا سيوووخر   وووال  قالاسووو  ، كلرووو  كقخ  قاس  موووأ قق رووود، الكلرووو  كقخ  
قاس  موووأ قق رووود قكخقخ  ققف  وووأ ققوووف سيلووومس قق رووود القكخقخ ساللووو  ققلوووال ، القكخقخ  ققفلكوووأ 

 سلووو خا سوووكخقخ ر حووولق  ابووو  ح كخمووو خ رلوووسال  ققالووو ط قال سلووو خا، الرووو  قكخمووو خ ققالووو ط قال
رلوووسالم   سلووويمد ققط  ووو   قالاس  موووأ ققرس فوووأ الرلوووسالم   قاللوووساخقس، ال اوووخ رلوووسال  ر ووومن 
سوووكخقخ ققف  وووأ قحاووو   ط  ووو   قاس  موووأ  خموووخر، الهلر ووول  وووو  فلكوووأ سلقكرموووأ ال سفوووخه  قال 
قق القرووود ققط لاوووأ  لوووف رمك اكرووو   ققفلكوووأ،  لوووف ققرلوووسال  ققوووخقال  الققاووو ل  ، الققسووو  

ققفلكوووووأ ققرسلووووو ل أ، لووووومكخهل ققيطووووو ط ققاووووو  ، لووووولط قن سلوووووو  ومبووووو ، قا وووووو  هوووووعال 
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ققفكالرووووأ مووووخه  ققايملووووأ  لووووف فلكسووووع السالوووولق ققووووف سلوووولم  ققيووووالقامن الحاوووو   ققرةللوووو   
ققخقو ووووأ قفلكسووووع الققسك روووود ر ووووع ووووو  قا وووو ك ققاطووووط ققرللووووالرأ عالفمابوووو  لوووومكق ققيطوووو ط 

اوووع هوووال ققوووعا ققاووو    ووون قن مكوووالن كالرحلقخاللمووو ، عقم قن لي  ققرووو د ال الطووون قوووع، الالط
مفيوو  ومووع رلوو قفع ققسوو  رابوو  ماحاوو  قالاسروو  ، الح قسوو ق  وووإن قق موو  قووم  ووو  اكال ووع افووال 
رلوووو قفع، حوووود ووووو  ققفكالرووووأ اللم لوووو سب  ققر ا ووووأى اللووووسسكالن ققريووووخر   ققلووووححمأ قسلووووكد 
ققرالقطاووأ ققسوو  لس وو  حوو قر اف قق وو طق  قووالطن حووخي ملووبس ووو  الوو  ووول  سلوويد ققرووالقطن 

 قرسع   السط رع الس المع السلالن كل
 
ن ريووخق  هووعال قالقمووأ هوو  روو  مركوون قن ميووالس حووع ققحاووم ققرلكووكا عح  سروو خ خل ووأ   قمووأ روون إ

ققلووووق ومأ الققال ووووال  ال  وووود ققلوووو    لووووف قطوووواط حكوووود ققسق لوووومدى ووووو  سرالموووود قالاقوووو   
ققفكوووالر  قاللوووسار لا قالاسووو    فلووولق عالحووو قر اف ققلووو لس قصاسووو   كالاوووع قالووو   قلوووالد 

و وووأ، القوووم  قالووو   رلووو لم   لوووكلمأ، الال فسوووف رلووو لم  اقووو  قاس  موووأ سالووو   ووومس ر خموووأ ا 
ح وووخ حلوووالة رلفلوووأ ر ماوووأ  الإ ووو س  لوووف لوووكد اوووخر   س اوووع لوووكد حاوووف قلسك كموووأ، ققلبوووس 

ملووووح  ومبوووو  ح إلركوووو ن قمقوووو   ف  وووو   سلووووم ققحاووووف ح إلاسوووو   ققرفلوووو ى ري حوووود و اووووخر عقع قااوووو  
ققر قمووأ ققا لووأ ح الفسكوو س ققووف  حف  ووأ ققووف رقبووالس قلر قمووأ س  روود ومووع ققر قمووأ قق  رووأ ر  رلووأ

ققرحوووخي عقسوووع ققوووعا مفكوووس  مووو س قالوووولقخ حوووعى س ووورن قلوووساخقس ققيووولالط سلوووم حللووو خر سراووو  
قاللوووساخقر   لمووول ققرالقسموووأ عحووو قر اف ق ووواالى الس ووورن قم ووو    اوووخق ح ق رلوووأ قال احموووأ عالن 
قلووود ققيووولط ح رلوووأ ق احموووأى قال روووالولق قبووو   لوووف لوووكد س وووالمط قاللوووسملقخق ، ال ووورن 

لر لوووخقخ ملق وووف ومبووو  لووول أ قا ووو ك ققرلووو لم  عخالن قالاووواد ح قرالقلوووق  ى الحرووو  ملوووبس وسووو
ووووو  ق وووووطلقل ققفكالروووووأ ق سرووووو خ ققرلووووو لم  عقالاس  مووووأ لووووولط ى الويووووو  قخلقلووووو    وووووخال  
فيميمووووأ، الق سروووو خ سلوووو رمس سسا لوووو  روووو  قالرك اوووو   ققرس فووووأ  لووووف ققساقمووووع، الققسوووو  حووووخالله  

احلقسموووأ را لوووحأ عروووكالخر حي  وووخر ر لالرووو  ى سال ووو   لوووف ققحاوووم ققرلكوووكا سلوووكمد را الروووأ 
 ووو خلر  لوووف خلقلوووأ السوووخ م  خلقلووو    وووخال  ققرلووو لم  القساووو ع ققيووولقل ققرا لووو  حلووو اب ، 
الق سرووو خ كووود قق ووور ا   ققسووو  مركووون قن سراووو  ققراووو طلر ح الفسم طمووو   قال احموووأ، الق سرووو خ 

ققيووولط فكروووأ رووون ققرةلووولق  سركووون قق بووو   ققسخ ميموووأ رووون رس ح وووأ قال وووع قاقووو   لووولمفأ 
خالن ققسوووح   ح ققلووو خ عققوووعا كووو ن قفوووخ  قالالقوووف الاللووو  اللووولقا  ققيووولط ققافيوووأ  رالرووو ،

قهووووس قاللووووح   ققسوووو  ك اوووو  اللق  قااقوووو ط رلووووسال  ساقمووووع ققرالقكاوووو   قاللووووسار لمأ قر  ووووس 
ققسلوووكما  قالخقلموووأ، الكلقووو  قال ووولق ق  ققر يوووخر قلساقموووع، الققسووو  ك اووو  هووو  عقسبووو  روووخاا 

وللووو  قلحاووو   اليهوووخل  ققوووكرن ققوووعا ملوووكد هوووخلال  مروووأ ي لوووف رووون  الي ووو   عهحمووو  قلقلووو خ، 
  قالرالقد ققس       حلح  قققل خى علم أ قسلالم  قاللسياقمأ

 
رووون قق وووخمل ح قوووعكل قاللووو لر ققوووف قن رال وووالط قققلووو خ ققفكوووالر  الققراووو الق راوووع، هوووال وووو  

موووأ  وووك  كحمووول راوووع، رلووو قأ ققمووو    رووود الاحووولق  ال الق وووخ لووولالم الحام وووأ ر لالر سموووأ الل  ح
  قمووووأ ققربامووووأ ال ووووالقامن الرةللوووو     االامووووأ و  لووووأ القخقلق   م خمووووأ  وووو خلر  لووووف قساوووو ع 
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 وووولقلق  رةقرووووأ قعق ق س ووووف قالروووول   وووووخالد قق وووو قس ققرلووووسيطحأ قلب وووولر روووون قرلمكوووو  ققووووف 
قاللالحووو  رووولاللق ح قوووخالد قاللوووكاخا ومأ الققرلوووسيحلأ قلربووو  لمن رووون حلوووخقن رلووواقأ  لوووف الافوووأ 

لووووق الفسر قمووووأ ولوووو خ ققالقوووووخمن قبوووو  روووون ققربوووو  لمن، الال قققلوووو خ، قووووم  قووووخمب  ق بووووكر ك
الرووو  ققوووف عقوووم رووون ق بوووكر  CT Scanققلووومس  لوووك ن ال Hسا ووو بس ققوووف قققفووو  ح قلوووالا ل 

خ ميووووووأ  وووووو خلر  لووووووف سلووووووام  ر  ووووووس قالروووووولقط قق  ووووووالمأ، القكوووووون ققحام ووووووأ ققا  رمووووووأ 
 أ لقخ وووأ الققر لالر سموووأ الققل  حموووأ ققرسلقويوووأ حيوووالقامن لووو لرأ رووون لووو اب  قن سلوووكد  وووالر ر ا

  ا للالم لمل رالق  
 

قن ق سروووو خ هووووعال ققلووووميأ ووووو  قلووووساخقس قفسم طموووو   ققحاووووم ققرلكووووكا روووون لوووو اب  قن سلووووبس 
حس  ووومس سلوووم قالفسم طمووو   رووون خالن قن سس ووولط ققوووف راووو طل كرووو  هوووال ققفووو د  اوووخ سال مقبووو  
ووو  ققلووال  ققر قمووأ قق  قرمووأ، الووو  عق  ققال وو  لسلووبس ووو   رلمووأ ساالموو  ققبمكوود قال سلوو خا 

كموووو خر ققووووخاد ققيووووالر ، الققووووعا روووون ااقووووع مووووسس سووووالومل ققرووووالقلخ ققر قمووووأ ققاكرووووأ قسرالموووود ال
قالاقوووو   ققفكووووالر  عالقلووووسيا   ققفكالرووووأ  وووون قلسلوووو لق  قالقاووووم ققووووعمن ملووووسيلالن قق وووو ايأ 
ققر قمووأ قلفكالرووأ ح  سلقفوو   روون لوو اب  قن سقوو  س ققال وو  ققرسوو كس السووعه  حووع ققووف قققال ووفى 

ح ق وولاللر  قوواقط ووو  سرالموود ققرالقكاووأ قق  رووأ، ققسوو  لووسسفالدالسيلموود قال سروو خ  لووف  القاووخ ق
ققوووف رالقكاوووأ حووولقر  القخق ، حووود اللا ووورن سفيووو  ل  حوووأ خقالموووأ لووو لرأ  لوووف اقيووو   ك ووووأ 
ققسلوووكما  ققفكالرموووأ ق سلقاووو  حل  حوووأ ققحاوووم ققرلكوووكا الرووون اللقاوووع خموووالقن ققل  حوووأ ققر قموووأ   

 رلمووأ حاوو      ووخر ر خمووأ قااسيوو د قال قن هووعال قق وولاللر قلسفووالد قوون سسفيوو  روو  قووس سلوو فحب  
قالخقلموووأ   رووون رالقكاوووأ ققحاوووالخ ققوووف رالقكاوووأ ققحووولقر  القالخق ، سسراووود حلووولالط ك ووووأ ققسلوووكما

 لوووواالمأ عحكوووود روووو  سسطلحووووع روووون  الق ووووخ حم اوووو   قلرووووالقلخ ققر خمووووأ أحإ ووووخقخ اطووووط قلسلقسم م
 الققحلوووولمأ السفخمووووخ لة  القهووووخقق السلووووام  قلقوووول  الققسفووووخم   الالويوووو  قروووو  مقسوووولط قن
سيوووالس حوووع ققفكالروووأ قالال رووون ق وووخقخ اطوووأ لووواالمأ لووو رلأ سسرال ووو  اللوووط اطوووط رساللوووطأ 

 الطالملأ قال دى قحلقر  اقي سب  كللط ل ح   لف سرالمد سلم ققاقي   رن  حد ققفكالرأ  
 

وط قرووو  قن سوووخهالل قلووو  ل ققووواقط ققوووعا م وووالخ ققوووف قلقخر قكحووول راس وووم ن قلووواقط حكمووو خر قق ووولط 
قال سلوووو خ قق وووو قر  ققووووعا قلووووبر    افووووأ كاللالاوووو  ووووو  كق وووود إلقخالا، الققووووف ققلكووووالخ ووووو  

سق  روووع السلووو ل ع كق ووود رال وووال   اووو ل   ووون قاللقخق  قققلخموووأ، القن وووو  كلسووو  ققفووو قسمن 
مركوون قبووعق ققال وو  قالاقوولق  اوواد قالرووخ ققرا ووالل حق وود حوولالك سيلمووخ خالقوو   خمووخ ميووالس  لووف 

القال موووأ مخ القالس  هووو   قالمخققس ووو الن حوووخد ققساووو و  حووومن ققسمووو لق  ققرساووو ولر خقاووود ققحلوووخ ققالقفووو
ققراسلقوووأ حووومن ققحلوووخقن ققراسلقوووأ، القن قرك اموووأ قق ووولق   لوووف رالق بوووأ قالكروووأ   حلوووأ قلسفرووود 
وووو  ققرفلووولأ ح  سرووو خ ح وووط ققسلسمحووو   عوووو  ريوووخرسب   ووويط ققاقيووو   ققسلووويملمأ الح قوووعق  
ققلالقسووو  قق  قموووأ الققيووو   ققراللووو   ققلوووف  ق وووما رووون ققطقملمووومن، رووون  بوووأ الرافيوووأ 

لقخق  ققيطووو ط قق ووو س الققسلوووكما  قالخقلموووأ ققاخرموووأ الس حاسبووو  قسرالمووود ققرالقكاوووأ، الفلوووس قمووو
رلقووو   قققلووو خ عق  ققطحم وووأ ققر قموووأ الاللووو  وووواللق، الرلووو خلر كووود قال موووأ قققلووو خ ققر قموووأى 
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ووووإن رووو   لماووو  ققسقكمووول حوووع هوووال ق وووخقخ اطوووط السلووورمس لم لووو   القساووو ع ق ووولق ق  الق سرووو خ 
ر ققروووالقلخ ققر خموووأ الققر قموووأ الس  ووومس ققروووالقلخ رووون قلوووساخقس ققمووو   رحسكووولر س رووود  لوووف كمووو خ

  ققروووو د ققحلوووولا، حوووود يققحلووول عالال ق اوووو  حووووع ققرلووووطل  ققرلووووكالن ققلووو اخ ققر وووولالق حوووول
ق اوو  حووع كوود ققحلوول ووو  لوون قق روود يموو  كوو ن رلووسال  سبملووعى روون راسلووق ققرلوو خل اوو ل  

 الرلسخقرأ ققيط ط ققاقط  الح قعق  ققلا  أ الققكلق أ كرل خل راس ع فيميمأ 
 
   ر أ حيخقخ ل حي  -لس ع ققس لم  القققكل قال سل خا ال رمخ كلمأ قالخقلر القال سل خ ي *ىع
 

 حلوولط ققالوول حإ وو خر قق وولق ممن   ملوور  قال سلوو خممن قلووحكأ رفقال ووأ ققالوول فيووال 
  2020قحلمد   امل ن  3 .قف ققرلخلإ ل لرقإل
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