
 

�����ز ا���� ا��و� ا����������ن �  ا���ر
	ر����ـ�٢  : 

 ب�أ م�رس ا.�-�ن ر
�,+ ا�����ز م�* أآ() م  أ��% $�م ، و�!  ت��ر� آ���ط ت��-1
م�* أآ() م  م�;+ $�م ، :89 ا���) ا�����ز 1 ب67 ب��ان أوروب� وأم)
!� ، وات-5 ا4داء 
 1 ا���Bرات و�5 
!  ه��ك ?�ا$� ����
5 ه*ا ا4داء ، :89 �5 
!  ا=ت>�د ا��و� +
ب���)د

1 $�م  Cب�7 ذ� E� .) م١٨٨١(������ز ?� أ��E ب�7 ، وا�*ي أ�

1 $�م  م وذ�C ١٩٤٩و��� ت�M 5ور أول ?���ن ��>!59 ا�����ز م  ا=ت>�د ا��و�
ب��
�+ ا���رب ب���9!�  ) ١٩٠٣( ��1R% ا���!Rت ا�� BQ)ت م�* إ?�م+ أول ب���+ $��5 $�م 

 5�
واس��)ت :�% �Mور أول ?���ن ت>!59 دو� ، و?� آ�ن ا��>!�M V�? 59ور ه*ا ا�����ن 
ا$� ا�� ت�)ره� ا����+ ا���V�? +9 آV ب���+ ، وآ�ن ا�>!�م 
��م�ن ا4داء و�1ً� و�1ً� ��67 ا���

�	�)ات5B وم��رس�5B م�� أدى إ�% وج�د اخ�Rف آ�9) ��91 ب9  ا�>!�م 1 م�Z ا��رج�ت ، و?� 
1 ���ن $�م  (�وم� :�ث ) م ١٩٤٨( آ��_ ب��=ت ا�����ز 1 ا��ورة ا4و���9+ ا�)اب7+ $

Rم  اخ� �B91 ا��رج�ت وت7)ض ا=ت>�د Zم� ف 1 وج�Bت ا��b) ا��>!�9  ووج�د أخ��ء 1
 %�$ V���
 ا��و� ������ز =����دات آ(9)ة ، دا71ً� ?�
ً� .�Mار أول ?���ن ���>!59 ا��و�
أسc و$��م�9ت ت>!9�9+ د?�9+ ت-�$� $�% ت�91) ا���,�$�ت 1 $��9+ ا����
5 و?� BQ) ه*ا 

�M>+ ) ١٢(، و?� ت!�ن ه*ا ا�����ن م  ) م ١٩٥٠(� أ?�9_ 1 ب�زل $�م 1 ب���+ ا�5��7 ا�
. 

 Zم� �B5 $�% أس�س�
و?� رآe أول ?���ن ���>!59 ا��و� $�% إ
��د $��M) م>�دة 
 ا��رج+ وه*� ا�M��7) ه ا��7gب+ وا��)آf9 وا4داء، وت5 ت!�
  أول ���+ ��>!�م ���>!1 59

وذ�C $�% آV ج�Bز م  أجeBة ا�����ز ، آ�� ) ر;c9 ا�>!�م ( اف :!5 ا��Vg :!�م ت>_ إش)) ٤(ا����=ت م  
 iى و:-�ب م��س(jgف ا��رج+ ا�!�)ى وا��رج+ ا�*: k
(l  $ f$R� +9;�Bم �>-�ب ا��رج+ ا���b� m,ت5 و

و� $�م و:�% �Mور ?���ن ا��>!59 ا�� ) ٥٠( ا��رج�9  ، و?� أس��) ه*ا ا4س��ب 1 :-�ب ا��رج+ أآ() م  
 (
��
  .وا�*ي و,�b� mم م	��n $  ذ�C ) م )٢٠٠١ ا4خ1 (9

وآ�ن ��Bbر ه*� ا���ا$� و:�وث ه*ا ا����
) ا�!�9) 1 م�,�$9+ ا����
5 أث) آ�9) 
أدى إ�% ت�Q (91)وف م��س�+ ����ر ر
�,+ ا�����ز ، و?� أس��) ت��$ً� ت��
) ه*� ا���ا$� 

ز ا����رات ا�� م) ب�B ?���ن ت>!59 ا�����ز ا��و� ���>�b1+ $�% ه*ا ا����ر ، وآ�ن م  أب)
وذ�V�? C دورة م���رن  ) A , B , C (ب�7 ذ�C ه� تn9�g ا�>)آ�ت إ�% م-��
�ت ���7gب+ 

، و?� أدى ذ�C إ�% ت��ر $�g) ا��)آf9 وو,�:q و�BQر ا���V ) م١٩٥٦(ا4و�9��9+ $�م 
r1أ V!� .V ا�>)آR� +9$�9  م���$+ ا��7gب+ وم�-�-�+ ب

ت5 تn9�g ا���Bرات ا�>)آV!� +9 ج�Bز إ�% م���$�ت :)آ9+ ) م ١٩٦٨( و1% $�م 
 n�gب�7 أن آ��_ ا�>)آ�ت ت Cا4داء ، وذ� 1 +Bب��
�m ت>_ آV م���$+ ا�>)آ�ت ا���
��ا; و9s) م>�د ، و�BQر ه*� ا�����$�ت ا�>)آ�B�� +9رات آV ج�Bز ت>_ $ V!�ب

ى إ�% م-�$�ة ا���رب9  $�% اخ��9ر م�Bرات ا���V أد) A , B , C (م-��
�ت ا��7gب+ 
 Vرات ت>_ آ�B�7ب�ت ا��M ا�>!�م اس��79ب %�$ �ًr
ا�>)آ5B9�$R� +9 وت��$�B آ�� س�B_ أ

   .م���$+ 

 


