



         

      

       

      

      

     

     

         

      

       

         

          

     

          

        

        

       

       

      

         

      











      



           





          



         
         





       

         
      
 
        
       
       


        
        


         
        



 





        
         



     







        




       
        

        

        
        




 


       
         
       
       


          
          
         


     







 ۲






        




 
         



             





         

  
 


          
         
         



 
          

 

          

           
 

        
 



   
          
 
   


          
          

        
         
       


        
         

 




          

        
          
 
 


 

         
         
 
 
   


        
         



۳

 
 






 


        
        



 



           
     
       
        
         
          





           

         
          


 

             




  
          
         
 








          



       
            



         



          

        


       
         
         
 




 

        





 ٤











     

      


      
      
     
       
        



 





     


       
      
 
      

      


      
      



      
     

 




 

       
    


     
       


      
 
      
      
      
      

  
     
       
       
     
       
      



     




  



       
      
       
       


     

      







      

      
      
 
        
      



       
     








    
      

      



 



٥













       
        
 
       


 


  

     


     


         


 


        

         



 
         
        
         

        





         


 






  
  


  
 
  
  



 
  
  
   
  

  


 
   


 

      
       


  


         




          




 ٦

         


       


     
  
          


         
    




        

  
          




           

          




        
     
         
         
         

  
 

       
 

 


 
        
         


       
        




      
         
         
         


 
        
        


          
         


       


          




           
        


         





  
  
   

  
  
   

   


         

           



         



















۷




          




        




           
          
          
      
       
         




         


         
         
   



           
 





       

      



          
        


         
         




         
         



        
          
 
         




         



  
  
  
  

 
  










        

          
        



 
        
        






        
        



    



          

















 ۸











      
      

       
     
      



      
     

 


   


  
        

  
 


      
      

       


       
        
      
        
       

       




      
       
 
  

      
      


      
      


     
 
  

  


      

      
      

        
 
      


 
    
       
    
      

        



      
       

      
      
      
      


       
       
      
  
      
       
   
      
      
      
       
     
       
      

 













۹

      







  
       
      
       
     


      
      
        
       
     
       



       
      
      

       
       
      
      
      



    
    
      
      
          
      

   
     

    
       
       
       




      
 

       
      
      



     



      
       
     

       

 
     


•
     


     
    
     

     


        
     
     
       
     
       
      
       
      

      



       •

      


      




       
        





     
   
       

        





       



       



     
        
        
       
    

      
     
      

















 ۱۰













      
       
       
       
   
    
       

    
     
 
      



      
     
      

       
      
     
  

      



    



       

     
       
    
 
 
 

        
     


      
      
       
       
       
      

   
      
       
      
     
     
      


      

     
  
       
     

      
  



      
      
      
         
     
       
 



    
     
        
       
       
      
      


     
      

      

    
       
       
  





۱۱






 






       
 
       
    




       


 


    
       
      
       




       
 

       

       
     

 



    

        

  


     
 
       


     
      
      

 
      
      
      
       


 
      

   



 ۱۲


      
        
     
        
        

   
       
       




     

     
      
      




      

     
  
      



      
      
        



      

      

     
       
      
     
 
  
       
       
 


      
 

       
 
       
     




       
       


        
       
     





       


      
      
     



      
     



      
       
     
        
     


     
    


 
      

      
     
      




      

      

     
    
     
      


      
     
      
      

       








       


  
       
      
      
      




      





   

     
        

      


       
     
      
       

      
   





۱۳




      
    
    
      
     
      
     
      
     


  

  
   
 "" 
  
    
  
  

  


      
        
 
"  

"
 

     
      


      

      
      
       


       
       
        


    
   
    
   

   
    


 
   
   

   
   

  
       

     
      
 
   

      






     
      
 
     


   …  

 

    
      
      
      
      

      
    
   
   


    
   


       
        


     
        
     


       
     … 
      













 ۱٤













     
     
     
     


     



     
 
        

 

      


       
      


     


        


     

     




     
      

        


      
       



 
       



      



        






      
    
     
      
    
        
    
     



     
     


      


     


      
      
        
     







     



      
     







  

   


      
       


  



      
      

      

       
    

 


  







۱٥

        
      
     
 
       



      

      
      



     





      


       

 
         
       



      


      
     
     


     

 
    



       


     




 









     




      



 

     
       

   
   
   

   



   
  
       
    
   
  

   
   
   


     
     




  
     
 
      
      
  …   
     
       
       


 


        
     

      
       
      



      



      

      
        
       
          
         





      




  
      
      





 ۱٦













   
   

     

  


      
      
     
 

      



      
       
    
    

       





     
 
       




    
      

 
     
     
    
     
 
     
    
    
     
 
“”

     
   

       


     
       
    
  
        
       
      
      






     
     
     
     


     
       






۱۷

     
     
       
     

     
      
      

     
      

      
    



     
      





  
  
    


   



      
      
        




      
      
      


 
      
      




     
      

     
    

      
    


      
    
   
    

     

      
        
      

     

     


      
     
       


      


       
       
      


      
      
       



     
       


 

      
    
      

     


     

      

        
      

       
      



      
      
     

      


   
     
       
      

     
      

       
      
 

     
       





 

 

















 ۱۸






          



   
     

    
     
    
    

          





          


     
          
           




         





    
    
     
    
     
    
    



    

    

        
       
          



       
         
          




         




         




    





      


       


   
    
     
     

      
     



 


         

 


    





     









۱۹

         





 


   
   
   
  

   





          
         



        
       

 



        
          










         





   






          



    
   
     

       

      
    









         
         








       









          







        
         
         



         
          






 ۲۰

          
          
         



        

         
        

       






          

   
   
    
     
    
    
   
    
     

          


       








        
         
  

   
    
    
    
    


    

       
           
        




  
         
           
            
         



   
  

  
   
   
   



        
  




         

   
            


     


    
   
    

   

          
         
        









۲۱

          
           



   











         
          


    


    
    


    




          


          
 
           










  
     
          
        


     
      
      

     

    
     
     
     
 
     

          
          




 
           



            


     
      

       
      


   
     






           


          
       
 


          




          





 ۲۲


         

          

 

         


      


      
         
      
       
       
       
       
      
      
  

       
       







          
         






          
       



        






          
 

        


          



         

            
            



      

       


      



       
     
       


     


    
  
           


          

















       
   



           














۲۳



















       


     
       




       


    

          
            
            
           
            

 
  





           

            
   
       
        


      
 




          
         

     


      
      
     
      





 


      
       
      
      
       
     

      


          

            


            
         





          
            
          
           


 


            



 
    
 
          



        










 ۲٤

   

         





   


      

     
       
     
     


      


   


 

  
   
   
   
  
  
   
  

  
  
  
  


  
          
        
         
         















      

     

  
 

 
       





            


          





  
           








           

  
  

  
  

  
 
   

 
  
  

  


 



           
       
            

 








۲٥





  




        


  
   
    







          






         
       




 

           




           
 



          

  
 

   




        
   
           



   



             

   



          
         
          





           
          

     

  






 ۲٦



 











     
       
      
      


    
     


     


     


 
     


     




     
    
     
     

     

    
     
     



      
      



      



     
       
     
      
      
     


    
       
  
 
     
    





     
      
…   … 
     

     
      


     
   
     
      









۲۷

    
    
      


      
     
    
    



         



     


 
   
 

    
      

       
     

 
     

      
     
    



        




    
  
       
     



      




 
 

       

   


  
 
   
   
  





  
    

     
       


    

      
      
     



      
      
     


     
      
     
     


 


     

   
     
     
     
 

     
   
       

       
     
     

     



 
     
    

     

        

         
      
 
   
       
    





 ۲۸








 






          
          


       

   


   

    
  
    
   
   





        






       
        

 
        




          







    






         




  
   
   

  
  
   
  
   


       

    
       


   
 





 
      
          
      
         


        
         







۲۹


    

   
   
    
  


  

    
    
  
  
   



          
       



       
         
          





         


   
      

       
       








          
        

  


 



        
         
        

        


       



       



        
        









 
    
         






          

 

        





 ۳۰


     
 
     

      
    


    

    
      
     

       


 
    


      


      
      
      
  




    
     
      
     
     
     
    
     

 



    
  
      
     
      
    
     

      

      
      
      


     

  
 
 
      
  

      
    
      
     


    

      
      
    

      

     
     
     






   
     

    
   

      
     


       
    

 
 
 
 


 


    
   
    
    
   
    

    
    
    








۳۱










       
         
           



        
        


  
 
            

  


  
         

 
   






       
       
           




         
 

         
 
        


      
   



     




          




 







         


         
 
          

          
        
       





 ۳۲

 


 


 
           
          

       
 
          
          
          



 
         
       
     


           
 
  

  
 

  
  
  
  
  





         



           
 
           









    
 






          
      


   
          

 
            



           
          
        


           


         
          
  
        
           
           
         
       

















۳۳

        

        
 

 








 



 


          

          
          
        



        
 
         
        
       
        




         
        
        

         




          
      
        
       


       




          





          
       
 


  
  
  
  
 
  

  


  
  

      
     
          
      


        
          
 
         
        

 
     


  


 


     
       








 







 ۳٤

          




        


   

 


         




          

         


        

        

         
 
         
  
          
         

        


   

        

          



 
        








          

       
 
 
 
      
        
  


    






           
        



 


  
  
   
  
 
  
  
   
  
 
  
   

        
 

 


          

         


 


          
 

 

 





  







۳٥










     
    


     
      

  



     
     
       



      

      
       


    
     



    

    

      

      
      


     
     
     

     
    
     

     
     
     
     


      
      

      
      

     
    
     


     

     
     
      
     
     
      

      


      


     
    
 …   
 
     

     



    

 On Saudi Arabia: Its People, Past,)
.(Religion, Fault Lines and Future
     
    







 ۳٦



        

     
      


   
  
     
      
   
      
     
     


    



      



    
     

     



     
       


     


      
      
      


  
  
      
    

 


      
     
    
     
    
    






     

      
     
 
      
      




     

   
     
      





       
     
     
      
     
      



      
     



      
     



    
     
     


    

    
 




      
     
     


      
     

  






      
      
 

  





۳۷







      
 


   
    




    
      
      

  
      
     

     
      


   
   
      
        
       


       

      




      
      
      
        
       
      
   
      
  

 
      

    

  
 
       


      

      
        

       
   
    


     

 
       
       
          
       
      

      
  

        
      
 




     

      
  
   
       
       




     



      
      



      
    



      

   
      

  
   
     

      

      
      
       

     

 
      
     

      
      
      
      

      

      
      
      

      


       


 
       











 ۳۸






       
   
      
  ‘’ 


       
       
     



●   ●   ●

     
      


      ●
       
      

        
      



      





     



     ●
   

      



      
       


   




       

 
‘’     





        

        

       


     ●
       


‘’
’‘’
      ‘
     
      
     





     ●
       
‘’    
      
     


   ‘’  




      

      



     
       
      
 




     
     
      

    


●   ●   ●

     
      





      
     
       
      





        












۳۹













     
      
       

      
 
       

      
      


   
     


 
       
      
       
 



     

         
      
       
      
        
       
       






     
    

      


      
      


     
      
      








      
       
      
     




   


      
       







… 


 





       

    






 
  
      


          

        
         


 


   
    
 
"" 
    


     
 
    
    
    
     

     
    
     

      


         
         



        


         



 
       

        



        
 
 
       

    




         



        
   

          



        
           
  
 













http://www.alhejazi.net






