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 نيَنةةةوب اةنوحّيةةةةك نيةةةجد ال ةةةو  قةةة   ةةة  ب 
يف قريةةةةب

سةة و خ ويوا ةةا َنةةاءب غةة َ و سدةةا   َ سةة لخ  ةة  

نيلةةا اليريةةة لَنةةائب غا دةةة  َاأ ةةة  حةةو  ن ةةا   َةة  

 امةة ال ي ييدةةص  َهةةا  غةةوا الّىةة و  سةةو  س ةةا  

قا قةةة   "ميجا ةةةا"مةةةا  شا دةةةانأشا  ةةةأ قديع ةةةا  َ  ٍّ فةةة

َّب  ةةةة   َينةةةةخال يف غةةةةوو  سةةةة رو العةةةةر   املَصةةةة

أد    وةةةر ال َ ددةةة  
لبةةة ب  زينةةةب اةّيةةةةب فَةةةاشا َد اليريةةةةك 

ال فالفَيةةةا  يولةةة  ب "اةّيةةةةب فَةةةاشا  وةةةر " ةةة   َةةةانش 

نّيي ةةةا املجَيةةةص  َ    ظييةةةةك يد
 ظةةةيم  مةةةص م يةةةةا

  .ييَل ا يف م  غا

 

ن    ١٨٤٥غةةةةن زينةةةةب فةةةةّواز املولةةةةوأش حةةةةو  ةةةةامب

 حيةةةة   ال دةةةة اأشد ميٍأغةةةةا اةةةةا عة َمةةةةا١٨٥٠َ

َّةةةةةاني  سةةةةةو  دةةةةةونا  ِاريةةةةةا ا يف ِااةةةةةرشب  لل

َّةةةاني  الّلةةة َأشال  شد ال َّ ةةةرل اليريةةةةال ل ةّوةةةا  ةةة  ي  عب مد

ا  ةةةاك مىةةةت ا حييتانيةةةخ اّلَةةةن ي  اّلةةةم اَعةةة   اةةةر 

نيةةةرنهال غةةةوا الىةةةلدا  اةةةةا رك   ينصةةةف ا سةةةو  يف 

نيوقيةة  مولةة غا املَيةةانب مةةأ احنةةة  ةة  حةةا ا سةةع  

ليريةةةةةال  ناأا َفاايةةةةة ا ليةةةة  َيةةةةا مةةةةأ   يةةةةا  ا

نفييةةة  لدفلةةَ م ف ا ةة  زينةةب فةةّوازال قاأغةةا قةة نغا 

إىل قلعةةةة حيةةة  ا سةةةع  َللَصةةةويب فةةة ّ  زينةةةب 

فةةةواز قةةة  قةةةاأ  قةةة نغا إىل منةةةاحص العلةةةه َاملعرفةةةة 

املَفّجةةةرش أاوةةة  اليلعةةةةال فةةةالعلوئ هَةةةان مةةةأ ين ل ةةةا 

َ ةةةة د الدريةةةة   " ّ اغةةةةة  "َنيناأيةةةةخب إلي ةةةةاال  غةةةةنك نيع

غةةةا َانب إلي ةةةاال َقةةة   وةةةو  غةةةوو  َني ةةةيدخ َنيىةةةو  هد

النّ اغةةةة زينةةةب فةةةّواز َنمَ ةةةا حةةةو انايةةةا  لةةةوئ 

  .الرصف َالنتو َالني 

 

فنةةا  َدعر  َقَةة      َةة   ن ايَنةةا فلنَعةةّرف إّلي ةةا حةة  فل 

الةة ّن "غةةن  ةةأ  فىةة ا اةةم فعلةة  يف ميّ مةةة اَا ةةا 

:   ةةةا املفَيةةةرش إىل "املن ةةةون يف اَيةةةا  نّحةةةا ب ا ةةة َن

حنةة   ةة  فةةّواز حةةأ نىةةو اهلل َحةةخ  سةةَعوك زينةةب 

حةةأ نىةةأ حةةأ  يةة  حةةأ يوسةة  حةةأ   َةة  اهللحةةأ 

ا َموان ةةةاك َاملرصةةةّية  احةةةراغيه فةةةوازك الىةةةونّية مولةةة  

  .منشة  َس ن ا

َّعريةة   ن ةةا  قةةو : غةةن زينةةب فةةّواز  ءب ا ال ةةرب َإِا نيد

املجَولةةة مةةأ إييةةايا موسةةيينظ رقةةنظ يظ ةةر  لي ةةا يف 

ا  ةةةا و ل اهونيةةةخ دةةةعان 
ةةةوب اّهةةةة  يف اوَيةةةان سةةةجع ا الي

اك   نةةةةاَيأ اََ ةةةةاال غةةةةن زينةةةةب املدتّجَةةةةة مظ ةةةةر 

اال غةةةن زينةةةب  ٍ  َنيف ةةة   املرفةةةوي  ن ةةةا اقجةةةاب  يةةة

ٍ   "سةةة  اةييلةةةة َسةةة  ا  ييةةةة" اةةةم َهةةةف ا -دةةة 

َالّىةةةانرش َ ي ةةةا  -"اقىةةةنا " ر ةةةن حةةةاز يف  لَةةةخ 

ال غةةةن زينةةةب اّلَةةةن ولي ةةةا مد ّيفةةةو  رصةةةغا  َ لةةةم 

لي ةةا مةةأ معا ا ةةا حعةة ئ ِارغةةا َ قىةةاو قةة  َقةةص  

ا   .مأ الن ىب

 

ك نيظ ةةةر زينةةةب اقّ ةةةا ش "امللةةةا اةةةون "يف نَايَ ةةةا 

ك  َغةةو مةةا نيّهةةحَخ مةةأ قرَّيَ ةةاال اةة ء قةةرَّل نّ ةةا  

يراةةةص فةةةّأ صأ اليصةةةء مةةةأ  اةةة ا  ا ّم ةةةا  

َاةبةةةّ ا ك فَةةةةت ن ايَةةةخ لويةةةوش ميرمشةةةةك نينةةة   



ةةةةةا إىل نَ َ ةةةةةا   ةةةةة  الَدةةةةةو  املَ ةةةةةونش  و  

ينةةةةب   ني َةةةة ب حىةةةة   ا فةةةةواو فَيلؤغةةةةاال ل ةةةةّأ ز

 العيةةةو  َإ ان ةةةةاال 
ب
اةا عةةةة حةةة  غةةة ف  إىل مةةة  

لغَ ةةةاك يف غةةةوو الّرَايةةةة حىةةةيدةك َالَىةةةااة فةةةأ  يف 

صأ اق ايةةةةا ال ا ىةةةةياحيَ ا مَ ّفيةةةةةك ي نيعةةةة   

اريي ةةةةا اسةةةة  ا ا  َي اسةةةةََاقا ال د صةةةةّيا ا 

َّةةةن  ّ نةةةا لنَىةةةا   َ جيةةةبد يف   ا  س يةةةرش َمعّيةةة ش ن

ةةا: مةةأ   يةةأ  ةةوو العاملّيةةة غةةوو امل ّيلةةة ا صةةَةك مع 

مةةةأ  يةةةأ  ةةةا غةةةوا الَعّيةةة  يف الةةةنف  ا  ىةةةا ّية  

َ دجيةةب: غةةن العاملّيةةة اّلَةةن  شةةة  يف  َةة   امةة  

َّةةةن  ّ  سلىةةةلة  نيةةةج ي نةةة َأ سةةةو  الّىةةةم ال ن

ةةةةا   َةةةةا  لَنةةةةا  الغرحيةةةةة الّشةةةةاهة نيةةةةن ف   نوح 

َنيراةةةص  نةةة  سةةةفوق  َةةة   امةةة  لٍََدةةةن وا ي ةةةاال 

   ال سةةةؤا   نيدلةةة د الةةةباق للَرصةةة َالَصةةة ش يف  حيدةةةة  

 وةةر يددةةرق يف غةةوو الّرَايةةة: مةةأ  يةةأ  نيةة  زينةةب يف 

حف ةةةرش    ي ّحةةةص احةةةأ نايا  ةةة   ١٩٠٥-١٩٠٤ ةةةائ 

 ةةةر    ظةةةه كل ةةةة  ايةةة  ملةةةأ نيرّحةةةن  ةةة   يةةة ل 

نايا    ينشةةةة حي ةةة  غةةةوا الةةةّواا  َغةةةوو اليةةة نا   

َا  احةةةة حىةةةيدة َهةةةانوةال زينةةةب فةةةّواز اا ةةة  

ّ ث  ةةةأ  فىةةة اال افلةةةة  نيرّحةةة  يف انةةة ب  ا لةةةةا نيَتةةة

نةةةة  ٍّ حىةةةيدةك َالةةة غا نا ةةةن مادةةةية ََالةةة  ا ف

ةةة   لةةةم   و  ب ل نّ ةةةا نيرّحعةةة   ةةة   ةةةر  ا أب َنيد

مةةأ   ةةٍئ  رصةةغاال  عةةهك امللةةا اةةون  غةةو زينةةب 

  . فى ا

 

ةةأ يعَيةة   ّ  زينةةب   نيةةوار دةةيد ا  ةةأ  فىةة ا  ةة   مب
دب هد

غا يف اَا ةةةا واّهةةةة  يف اَاحَ ةةةا  ةةةأ نا ةةة ا   رصةةة

حةةة  إّوةةةا اََةةة   ةةةأ  فىةةة ا يف اةةةّ   "الةةة ّن املن ةةةون"

ةةةا  إ   نا ةةة شا ثةةةّ ا   ن ةةةاال اَاحا ةةةا  ةةةأ نيلةةةا الن ىب

ةةةأ   غةةةن إبّي مةةةر ش نيع ةةة  أَاوةةة  د صةةةّيَ اال مب

ا ِاةةةا يةةةَلّي   يعةةةرف نةةةّ   فةةةّوازكزينةةةب  مَ ةةةر 

املعرفةةة  ّوةةا اا ةة   ةةاغر ي حةة  نيرصةة  َغةةن هةةّ  

يةةةة ني ََ ةةةاال   نينَظةةةر    معةةةا  د صةةةّيَ ا يف اةةة  ال

ةةن  زيةةاأش حةة    صةةف   فىةة اال  يةةةت مةةأ ينصةةف ا ايب

ةةةأ  يعةةةن نيييةةةة نجا ةةةا َن مةةةخك يعلةةةه  ّ  غةةةوا  مب َب

ةةةةّ ش    فىةةةة ا يفاقجةةةةاب إ يةةةةم غةةةةو نيعَةةةة   ةةةةأ  ب

  .الَتّ ث  أ د صّيَ ا حش  ا مَار

 

ةةا  مةةائ مةةأ  ِاةةا  زينةةب  ّوةةا قةة  نيراةة  الَةةاب مفَون 

َّعةةةّرف إلي ةةةاال   ليةةةخ فيةةة     جلةةةص اقجةةةاب يريةةة  ال

اّلةةةول يغدةةةن  يلةةةخ َ   يَلةةةّوِ حااَشةةةاف امةةةر شا 

اسةةَ نا يةك ثةةّ   اةة  الظةةرَف اّلَةةن اا ةة  نيىةةي  

يف  رصةةةةغاال ثةةةةّ   اليرَّيةةةةةال  للنّىةةةةا  حةةةةالبَز

ثةةةّ    ةةةةا  الّشةةةة   َا  اقةةةةةال ثةةةةّ   ا نةةةةوي 

ا  نوحي ةةةاك  الّ َ ةةةّنال ثةةةّ   اةةةّ  غةةةوا َح سةةة  فجةةةر 

ا َ  .ايا   مأل الّه ب  ون 

 حيله : فانيأ وال  


