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 ئةيفوبيَى نوزدى بةثيتى التيٓى
 78...........................................................1932ـ  1913

 87.........................................ئةيفوبيَى جةالدةت بةدزخإ
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 ثيَصةكى
ــُيَىبًَِ نــىضزّ يُغــا ِْ         ،(1932(َوَ تــا  1898َُغــُيُّ ئ

ططتؤتُوَ، ططْطِ نىضزّ ظَإ و ضِؤؾٓبريّ ًََصووّ  ثاْتايًُنِ ططْطِ يُ
ِ ئُيَىبًَخاتُ غُض ضِؤؾٓايِ زَف يُوَوَ غُضضاوَّ ططتىوَ نُ بابُتُئُّ 

، ٖـُضوَٖا شيـٔ و شيٓٓاَـُّ ضِؤؾـٓبريو     نىضزّ يُبُضايِ غـُضَُٖيساًُْوَ 
، ثاؾإ ضِاضايِ و بريوضِا جًاواظَنـإ  ثُضَغُْسِْ ظاْػتُنُثطانتًههاضاِْ 

ِ يَُُضِ وَضطـطتٔ و ثـُيطَِونطزِْ ثًتـُناِْ ظَـاِْ عـُضَبِ و       و  ضِووغـ
 وو.التًِٓ و يؤْاِْ...... ٖتس. َُٖىو زَخاتُضِ

جطــُ يُزَضَدماَــُناِْ ٖــَُىو ئــُّ نؤؾؿــاُْ ثًَؿــهُف زَنــا       
بُتايبُتٌ ثًَىيػتُ بـعاْ  نـُ ئـُو ظاًْاضياْـُّ غـُباضَ  بـُ ئـُيَىبًَِ        
نىضزّ يُبُض زَغتسإ ظؤض زَطُُٕ و نَُٔ، و غُضضـاوَ ًََصوويًـُناًْـ   

ُ    ،نَُرت ْاوّ ئُو ظاْػتُيإ ًَٖٓاوَ غـُض  يُ يإجـا تىيَصيٓـُوَو يًَهؤَيًٓـ
نطزبــ ، ئــُويـ بــُٖؤّ ئــُوَّ نــُ ظؤضبــُّ ئــُو بُضَُٖــُ ئــُزَبِ و 

بىوُْ، ضـىْهُ يـُو   وْظاْػتًاُّْ يُو َاوَيُزا نُ يُنىضزغتإ ْىوغطاوٕ 
َاوَيُزا نىضزغـتإ ضِووزاوّ ظؤض طـُوضَو زيتـُظيَِٓ بُخؤيـُوَ بًًٓـىَ،      
ثاؾإ بىوَ ٖـؤّ زابُؾـبىوِْ نىضزغـتإ يـًَُْىإ ضـىاض زَوَيُتـسا، نـُ        

ىضنًا و عًَطام و ئًَطإ و غىضيا(يُ، ئُّ ذاَيُتـُف بطـطَ ُْٖـسيَو يـُو      ت
زَوَيُتُ زاطرينُضاُْ زاًْإ بُبىوِْ ُْتُوَّ نىضزيـ زاُْزَْا، ْـُى ٖـُض   
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ّ نىضز ُضِؤؾٓبريّ و ظَاْـ اليُِْ ثُضاويَعخػتِٓ  ، بـَُيهى يـُتىضنًا   يُنـُ
اوَيُ بُبَُٓاّ بُنىضز زَوتطا تىضنُناِْ ضًا، بُ ّ يُطُأل ئُوَؾسا ئُّ َ

زاَُظضاْسِْ ضِؤؾٓبرييِ و ظَاِْ نىضزّ يُقَُيُّ زَزضيَت، يـُّ َاوَيـُزا   
ُ    ْابُتايبـُتِ ضِؤؾـٓبري   ،ًًًَُتِ نىضز  ِ طُيؿـتُٓ ئـُو زَضَدماَـُّ نـ

يُضِيعّ زواوَّ شئ و شياضّ ثًَؿعُضىوّ ًًًَُتاْسإ بُتايبُتِ بُ بُضاوضز 
 تـىضى و فـاضؽ و ئُضَـُٕ    يُطُأل ًًًَـُتاِْ زضاوغـًَِ خؤياْـسا، وَنـى     

ــسَوَ  ــُّ     طُضِاْ ــاِْ ئ ــُ ٖؤناضَن ــٓبريَ نىضزاْ ــُو ضِؤؾ ــُضَ،(، ئ و ع
ّ  زوانُوتُٓيإ بؤ ُْظاْ ، نـُ ضـُْسَٖا   ِ و ُْخىيَٓسَواضّ بـُظَاِْ نـىضز

نىضزّ تُْٗا ظَاِْ طىتاضو قػُنطزُْ، ُْى ظَاِْ ظاْػـت  ظَاِْ غُزَيُ 
  و ئــُيَىبًَِ و ظاْــ  و خىيَٓــسٕ، نُضــِ ًًًَــُتاِْ زّ ظَــاِْ ْىوغــ 

ِ و ئُزَبًـُناِْ خؤيـإ ثـ     يتايبُتِ خؤيإ ُٖيُ، نُ بُضَُُٖ ضِؤؾٓبري
 زَْىوغٔ.
ًًًَُتِ نىضز ُٖض يُغُضَتاوَ زَضنًإ بُوَ نطزووَ نُ ظَـاًَْهِ          
و غُضبُخؤيإ ُٖيُو ُْتُوَنُؾًإ ضُْسَٖا جًاناضّ يـُخؤططتىوَو   ثاضاو

ُ   ْـ و و زا، وجىططافًاو نـُيتىضو ًََـصو   نـُ   ،ُضيتًَهِ بـ  ويَٓـُيإ ُٖيـ
   ُ ظَاُْنـُّ خؤيـإ    يًًًَُُتاِْ زّ جًايإ زَناتُوَ، نُواتـُ بؤضـِ بـ

، ًُنُيإُْْىوغٔ و ظَاُْناِْ زّ بُناض ًَُْٖٓٔ بـؤ ْىوغـًِٓ ضِؤؾـٓبريي   
ئايا ظَاِْ نىضزّ بُنَُيهِ ْىوغ  ْايُ ؟ ئُّ بؤضـِ ظَـاِْ فاضغـِ و    

َ غُباضَ  بـُظَاِْ  َُإ ئُو ثطغًاضتىضنِ بؤ ْىوغ  بُناضزئَ؟  بُ ّ ٖ
، ضىْهُ ظَاِْ قىضئاِْ ثريؤظَ، يًَـطَوَ ضِؤؾـٓبريّ نـىضز    عُضَبِ ْانُئ
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طُيؿتُ ئُو زَضَدماَُّ نُ بؤ بـُناضًَٖٓاِْ ظَـاِْ نـىضزّ يُْىوغـ  و     
ًٖض يَُثُضيَو يُئاضازاًًْـُ بـؤ    ،زضوغت نطزِْ بُضَُُٖ ضِؤؾٓبرييُناْسا

نـَُيهِ   ثًَىيػتِ بُ ئُيَىبًًَُى ُٖيُ نُ بُتُْٗا  ،ئُو َُضاَُ ثريؤظَف
ْىوغ  و ٖؤًُْٓوَ بًَت، بؤيُ ئـًرت يـُّ ثًَطُيـُوَ ضِؤؾـٓبريَ نىضزَنـإ      
زَغتًإ نطز بُ بُناضًَٖٓاِْ ثًتِ عُضَبِ بؤ ظَـاِْ نـىضزّ، ٖـُضوَى    

ًًًَــُتاِْ زيهــُّ َىغًــَُإ ئــُّ ناضَيــإ يــُجًٗاِْ ئًػــ َسا ضــؤٕ 
زَْىوغٔ ، ثاؾاًْـ بـري يـُوَ نطايـُوَ نـُ      ئُدماَساوَو بُثًتِ عُضَبِ

ئُيَىبًًَُنِ نىضزّ طىدماو َُٖيبصيَطٕ، ضىْهُ بُناضًَٖٓاِْ ثًتِ عـُضَبِ  
بؤ ْىوغًِٓ نىضزّ ُْٖسيَو ططفتِ تًَسايُ، وَنى ُْبىوِْ ُْٖسيَو زَْـ   

وَ بىوِْ ئُو زَْطاُْ يـُظَاِْ  ؾُبُثًَطُواُْ، ُٖضوَٖا يُظَاِْ عُضَبًسا
ؤؾٓبرياِْ نىضز ثًًَإ باف ضِ ،بؤ ضاضَغُضنطزِْ ئُو ذاَيُتُ، بؤيُ يسانىضز
ئُيَىبًًَُنِ نىضزّ زامبـُظضيَٓٔ، ، ثـاف ئـُوَف ئاضاغـتُيُى يـُْاو       بىو

ًًًَُتِ نىضززا زضوغت بىو بؤ ثُيطَِونطزِْ ثًتـِ التًٓـِ يـُ ضِيَٓىوغـِ     
ِ  تُواونُضنىضزيسا ، ئًرت ئُّ زوو ئاضاغتُيُ بىوُْ   ّ يُنـسّ و ضِؤؾـٓبرياْ

نىضزّ بىوُْ زوو بُؾُوَ يًَُْىإ ثًتِ عـُضَبِ و ثًتـِ التًًٓـسا، بؤيـُ     
نُ ثؿت بـُ   ،عًَطام و ئًَطإ ئُيَىبًًَُنِ نىضزيًإ بُناضًَٖٓا َناِْنىضز

تىضنًاو غـىضيا   َناِْثًتُ عُضَبًُنإ زَبُغت  و بُضاَبُض بُوَف نىضز
 ًَٖٓٔ.نُ ثًتِ التًِٓ تًازا بُناضزَ ،ئُيَىبًًَُنًإ َُٖيبصاضز

بــُ ّ زيــاضيهطزِْ بابُتُنــُ بــُّ ضىاضضــًَىَ ناتًــُوَ ، واتــُ يــُ        
نــُ ئــُّ غــاَيُ غــاَيِ  ،( بــؤ ئــُوَ زَطُضِيَتــُو1932َ(َوَ تــا  1898 
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ــُّ      1898  ــُ ضِؤشْاَ ــىو ن ــازا زَضض ــىضزّ تً ــاثهطاوّ ن ــُّ ض ( يُن
ــٓبري  ــُضزوو ضِؤؾ ــتإ(َ،  و ٖ ــُزضخإ( و   إ نىضزغ ــُ  ب ــساز َسذ  ًَك

 .( بـُضزَواّ بـىو  1902إ بُزضخإ( زَضيـإ نـطزو تاغـاَيِ      عُبسويطَمح
و  ساضِيَهِ َــُظِْ بــُ ضِؤؾــٓبريّ نىضزيــزَضضــىوِْ ئــُّ ضِؤشْاَُيــُ طــى

ُ      ؤثاَيُٓضيَهًـ بىو بـؤ ضِ  زاَُظضاْـسِْ   ؾـٓبرياِْ نـىضز نـُ ظيـاتط بـري يـ
 ئُيَىبًًَُنِ نىضزّ ضَِغُٕ بهُُْوَ.

بـؤ   ،(1932ُ يُغـاَيِ   ًرييبُ ّ وَغـتاِْ ئـُّ َُٖيُُتـُ ضِؤؾـٓب           
زَضضىوِْ طؤظاضّ  ٖاواض( زَطُضِيَتُوَ ، نُ بـُظَاِْ نـىضزّ زَضضـىو و    
ثًتِ التًِٓ تًازا بُناضًَٖٓطابىو ، نـُ ئـَُري  جـُالزَ  بـُزضخإ( يـُ      

.  زَضضىوِْ ئُّ طؤظـاضَ وَى زَغـثًَهِ قؤْـاكًَهِ    نطز زميُؾل( زَضيسَ
يُٖـُضزوو و تـِ تىضنًـا و غـىضيا     تاظَبىو يُّ بىاضَزا ، نُ تانى ئًَػـتا  

 ثُيطَِوّ ئُّ ثًتُ التًًُٓ زَنُٕ.يُضِيَٓىوغِ خؤياْسا نىضزَنإ 
ُٖضضِ غُباضَ  بُ ُْخؿُّ ئُّ بابُتُيُ ، ئُوا بـؤ ثًَـٓخ تـُوَضو          

بُضايًُى ثؤئًَ نطاوَ ، جطُ يُ نؤتايِ و يًػتًَهِ ططْطرتئ ثاؾهؤنإ، 
يُنـُّ ؾـت    ،غـُيُّ ططْطـِ ططتؤتـُخؤ   بُضايِ ئُّ تىيَصيُٓوَيُ زوو َُ

هؤَيًٓـُوَ يـُّ   يًَئُيَىبًَِ نىضزيًُ ثًَـ ئًػ ّ و خػـتُٓضِووّ ضـؤًَْتِ   
َُغــُيُيُ، زووَّ ؾــتًـ خػــتُٓضِووّ َُغــُيُّ ظَــاِْ نــىضزّ يــُّ 
ضُضخُزا و بُتىاْاتطئ ئُو نُغـاُّْ نـُ يـُّ بـىاضَزا ناضيـإ نـطزووَو       

  ّ تُوَضَناْـُوَ، ئـُوا تـُوَضّ     ظَاِْ نىضزيإ تؤَاضنطزووَ؟ جـا يـُضِوو
يُنُّ غُضَتاناِْ زاَُظضاْسٕ و غـُضَُٖيساِْ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ بـُثًتِ     
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ئُو ضِؤؾٓبرياُّْ نُ بُيُنًَُِٓ  .(1910ـ   1898عُضَبِ خػتؤتُضِوو  
نؤؾؿهاضاِْ ئُّ بىاضَ ُٖشَاض زَنطئَ، ُٖضوَٖا ئُّ تُوَضَيـُ بـاؽ يـُ    

نىضزّ زَنا  ، نُ يُ ثُضتىنًَهسا  خُيًٌ خُياىل( و ْىوغًِٓ ئُيَىبًَِ 
 .زازَْطيَت باغِ يًَىَ نطزووَو بُيُنُّ ثُضتىى يُ بىاضّ ئُيَىبًَِ نىضزيسا

ُٖضضِ تُوَضَّ زووًََؿُ باؽ يُ ضِؤَيـِ نؤََُيـُّ ًَٖعـِ يـًَُْىإ          
يُطُضِإ بـُزواّ ئُيَىبًًَـُنِ نـىضزّ    زَنا  ( 1914ـ   1912غا ِْ  

  ّ ئـُو بابُتطُيـُّ نـُ يُغـُض ضِووثـُضَناِْ       طىدماو، ئـُويـ يُضِواْطـُ
ضِؤشْاَُّ  ضِؤشّ نىضز( و  ُٖتاوّ نىضز( يَُباضَيُوَ بـآلوّ نطزؤتـُوَ،   
ٖــُضوَٖا ئــُو بريوضِاياْــُ زَخاتــُضِوو نــُ ضِؤؾــٓبرياِْ نــىضز زَضبــاضَّ  

 ئُيَىبًًَُنُيإ يُو َاوَيُزا خػتىوياُْتُضِوو.
 عُبـسويطَظام بـُزضخإ(   تُوَضّ غًًًََُـ بـاؽ يـُ ئُيَىبًًَُنـُّ        

ــاَيِ      ــُئًَطإ يُغ ــًُناِْ ي ــُ ضِوغ ــُ ثًت ــا  ن ــسا( زا تًا1913زَن  ي
ــُّ    ــُناِْ ئـ ــُو زَضَدماَـ ــُّ ضَِوتـ ــاِْ ئـ ــُيطَِونطزووَ و ٖؤناضَنـ ثـ

ِ نـىضزّ  ثُيطَِونطزُْؾِ خػتؤتُضِوو. تُوَضّ ضىاضًََـ باؽ يُ ئُيَىبًَ
ىوضزا زَنـا   ُْناِْ يُنىضزغتاِْ باؾبُثًتِ عُضَبِ و َُٖىو ثُضَغُْس

يُبًػتُناِْ غُزَّ بًػتَُسا ، غُضباضّ ئُو نُغـاُّْ نـُ نؤؾؿـًإ    
، اؽ يـُّ بابُتـُ زَنـُٕ   يَُباضَزا خػتُطُضِ، و ئُو ضـاثهطاواُّْ نـُ بـ   

تُوَضّ ثًَٓحُّ و نؤتايًـ غُباضَ  بُ ئُيَىبًَِ نىضزّ بُثًتِ التًِٓ و 
بــاؽ يــُ طــطْطرتئ نؤؾؿــُناِْ ئــُّ بىاضَيــُ،  ئــُّ تــُوَضَ بُزضيَــصّ 

ئُيَىبًًَُنُّ  جُالزَ  بُزضخإ( زَنا  نُ بُيُنُّ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ   
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بُثًتِ التًِٓ ُٖشَاض زَنطيَت، نُ غـُضنُوتًَٓهِ بـ  ويَٓـُّ بُزَغـت     
ًَٖٓا، تانى ئًَػتاف نىضزّ تىضنًاو غىضيا يُْىوغًٓسا بـُناضّ زًََٖـٓٔ.   

، ثـاف  جا ثـاف ئـُّ تُوَضاْـُف ثىختـُّ زَضَدماَـُنإ خطاوُْتـُضِوو       
( ثاؾهؤ يُخؤ زَططيَـت  13، نُ  إئَُُف يًػتًَهِ ثاؾهؤنإ منايـ نط

 نـُ تـانى   ،ويَُٓناِْ زَغتٓىوغِ ئُو ئُيَىبًًَُ نىضزياُْ ثًَو زيَـت  و يُ
َ، ُْ ئُيَىبًًَُنـُّ  خـُيًٌ خـُياىل(   يُوا ئًَػتا نىضز بُضَُِٖ ًَٖٓاوٕ،

ُ    جطُ يُ َُغـُيُّ   ضُْس زَقًَهِ ْىوغًِٓ نىضزّ ثـًَـ برينطزْـُوَ يـ
نـُ تىيَـصَض بـؤ     ،ئُيَىبًَِ نىضزّ، يُنؤتايًؿسا يًػتِ غُضضاوَنإ زيَت

 ْىوغًِٓ بابُتُنُ ثؿتِ ث  بُغتىوَ.
ئُّ بابُتُ ثؿتِ بُ نؤََُيًَو غُضضاوَ بُغـتىوَ، نـُ ُْٖـسيَهًإ           

ــُثًَـ      ــطِاوَ،  ي ــُزا طًَ ــسنطزِْ بابُتُن ــُظًْإ يُزَوَيَُُْ ــِ َ ضِؤَيًَه
نـُ يـُشيَط ْاوًْؿـاِْ     ، زاؾتٓاَُناِْ  ظْـاض غـًؤثِ(َ  َُٖىوؾًاُْوَ يا

غاأل خـُباتِ ضـُنساضاُّْ طـُىل نـىضز زش بـُ نؤي يـُتِ(،  ظْـاض         60 
، ضىْهُ يُْاو جـُدماَيِ  َضيَهِ ضِاغتُقًُّٓ ئُّ َاوَيُيُغًؤثِ( طُواًٖس

ضِووزاوَ غًاغِ و ضِؤؾٓبرييُناِْ ئُو قؤْاكُزا بىوَ، تانـُ نـُيًًََٓو نـُ    
ُ  يُيازاؾتٓ نـُ ضِوونُؾـًاُْ بُغـُض ُْٖـس       ،اَُناًْسا ٖـُبىوب  ئُوَيـ

ــسيَو ضِووزا   ــاووتىيَِ ُْٖ ــُقىوَيِ ت ــُْسَ ب ــُضِ  ، ُٖضض وّ ضِووزاوزا تًَسَث
ٖـُوضَٖا   ،َصَناِْ َُٖىو يُغـُض الْـُزاوَ  ًََصوويِ نطزووَ، بُ ّ تُّ و

يُتىيَِ ئُو ثُضتىوناُّْ زّ نُ ئُّ تىيَصيٓـُوَّ بُضزَغـتتإ غـىوزّ ىلَ    
( نــُ بــُظَاِْ تــىضنِ mehemet Bayrakًٓــىَ، ثــُضتىونِ  بً
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( ، ْىوغـُضّ  kurdoloji Belgeleriْىوغـًىيُتِ و بُْاوًْؿـاِْ    
ئُّ ثُضتىونُ ثُضتىونُنُّ  خُيًٌ خُياىل( بآلونطزَوَ، نُ غُباضَ  بـُ  

ــُيَىبًَِ نىضزي ــئ ــاَيِ  ً ــاثسإ و  1909ُو غ ــُ ّ يُض ــًىيُتِ، ب ( ْىوغ
ّ  خُيًٌ خُياىل( ناضيَهِ ؾايػتُيُ، ضـىْهُ  بآلونطزُْوَّ ثُضتىونُنُ

بُو يُضاثساُْ ثُضتىونُنُّ  خُيًٌ خُياىل( يُْاوضـىوٕ ثاضاغـت، جطـُ    
يُوَّ نُ بُ بآلونطزُْوَّ ئُو ثُضتىونُ ضِؤؾٓايِ خطايُغـُض قؤْـاكًَهِ   
ططْطِ ًََصووّ ضِؤؾٓبريّ و ظَإ و ئُيَىبًَِ نىضزّ، ُٖضوَٖا ثُضتىونِ 

 Alfabeya kurdiُن )  Celadet celiker بُظَاِْ نىضزّ و )
بُثًتِ التًِٓ ْىوغًىيُتِ، يُططْطرتئ ئُو ثُضتىوناُْ ُٖشَاض زَنطيَـت  
نُ باؽ يُضَِوؾِ ئُيَىبًَِ نـىضزّ بـُثًتِ التًٓـِ زَنـا ، بُتايبـُتِ      

يـُو ثُضتىوناْـُّ تـطيـ نـُ ظؤض      ،ئُيَىبًًَُنُّ  جـُالزَ  بـُزضخإ(  
نـُ  ، ٓىوغـِ نـىضزّ يُغـُزَيُنسا(يُ    غىوزَإ يًَبًٓـِ ثـُضتىونِ  ضِيَ  

ظَاِْ نىضزّ و بـُثًتِ عـُضَبِ ْىوغـًىيُتِ، ئـُّ       ذاًَس فُضَد( بُ
، ضـىْهُ ثُضتىونُنـُ   زازَْطيَت يَُبىاضَزا نُ بُططْطرتئ ْىوغطاوثُضتىو

( غاَيسا زَخاتُضِوو، جطـُ  100ضَِوؾِ ظَإ و ئُيَىبًَِ نىضزّ يَُاوَّ  
ًَع غُباضَ  بُ ًََصووّ ظَـاِْ نـىضزّ،   يُنؤنطزُْوَّ بابُتِ باف و بُث

غُضباضّ ئُّ َُٖىو ثُضتىناُْ ئُّ تىيَصيُٓوَيُ ثؿتِ بُضُْسَٖا ْىوغ  و 
  ُ ــ ــُواِْ زّ نــَُرت ًًْــُ، و ي ــإ ي ــاض بُغــتىوَ نــُ ططْطً يًػــتِ  وت

 غُضضاوَناْسا ئاَاشَيإ بؤ نطاوَ.
 



 

 12 

 زَغتثًَو
 ئةلفوبيَى كوزدى ثيَض ئيطالً

، نـىضز  َاشَيإ بُوَ نطزووَ ، نُ ثًَـ ئًػـ ّ ئا شَاضَيُى غُضضاوَ    
 باغـِ  ( ؾـًَطنؤ  ض، بؤ منىوُْ  بًُثًتِ تايبُتِ خؤّ ُٖبىو ثًًَإ ْىوغًىَ

ناتـُ  و ضِيَٓىوغِ نـىضزّ ئُو نُ ظَاِْ نىضزّ يُثًَـ ئًػ َسا  ،نطزووَ
، و ئُيَىبًًَـُنِ غُضبُخؤؾـِ بـؤ ظَـاِْ     زَْىوغـطا يُ ضُثُوَ بؤ ضِاغت 
 ُ يُغُض ؾًَىَّ ئُيَىبًَِ ئاؾىضّ و ئُضَُِْ بىوَ.نىضزّ ُٖبىوَ ، ن

ُيإ اْـ بُ ّ ثاف َىغًَُإ بىوِْ ًًًَُتِ نىضز و ئـُو ثًتـُ نىضزي        
ظَاِْ قىضئـاِْ   ُ ئُيَىبًَِ عُضَبًُوَ طط ،و زَغتًإ ب واظيإ يًًََٗٓاوَ

ــصَضو ًََصووْىوغــ غــُضباضّ ئــُوَّ، (1 ثــريؤظَ باغــِ ئــُّ  اِْ نــىضزتىيَ
و غــُناْسوياُْ بــؤ منىوْــُ  ذىغــًَٔ ذــىظِْ و طًــىّ  نــطزووَ يإبابُتــُ

( غـاأل  2800وتىوياُْ نـُ نـىضز     بُضَُُٖناًْاْسا، وَىنطياِْ( نُ يُ 
، ثًـت و ئـُيَىبًَِ تايبـُ  و    ثًَـ ظايـ  ، واتـُ ثـًَـ ٖـاتِٓ ئًػـ ّ     

خؤيإ ُٖبىوَ، و ويَٓـُّ زَقًَهـِ ْىوغـطاو و زَقًَهـِ تـطّ       غُضبُخؤّ
غوق يإ يُطُأل غُضضاوَنُيسا بآلونطزؤتُوَ، نُ ثُضتىونِ  ئُيَىبًَِ نىضز

ّ  ئُمحــُزّ نــىضِّ ئُبىبــُنط نــىضِّ (املطتتاو يف م رفس تتو زرتتوش ا  تت يف
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( ّ نؤضِ 241وَذؿِ ُْبُتِ نًساِْ(َ، نُ ًََصووّ ْىوغًِٓ بؤ غاَيِ  
 ِٓ زَطُضِيَتُوَ.     ًّ ظاي(1 (856 

ــُو      ــاف ئـ ــُضميثـ ــُال عُبسويهـ ــُزّ َـ ــىزَضيؼ( يـ  حمَُـ ِ َـ
نِ  وتىيَصيُٓوَيُنِ غُباضَ  بُّ َُغُيُيُ ئُدماّ زاوَو زاُْيُنِ يُثُضتى

 ؾــىم انػــتٗاّ( ثُيــسانطزووَ و تىيَصيٓــُوَّ زَضبــاضَّ نــطزووَ و بــؤّ 
بُخؤّ خؤيإ ُٖبىوَ نُ نىضز ثًَـ ٖاتِٓ ئًػ ّ ثًتِ غُض ،زَضنُوتىوَ
ــُتِ ــ  و وتىوي ( و 134ُضَِّ  ْىوغــُضّ  ؾــىم انػــتٗاّ( يُٖــُضزوو الث

ــُ   135  ــُنإ(ّ ئُونات ــُنإ  ئُظُزيات ــاوّ خُت ــُ ْ ــُوَّ ن ــاف ئ ( ث
ضـيفةتى ثيَٓووضـيَهى تـس يـة ثيَٓووضـة      زًًَََٖٓت و يـُشيَط ْاوًْؿـاِْ    

 ٕ زَضباضَّ ئُو خُتُ وتىيـُتِ   ( ئاَاشَ بُ خُتًَهِ ْاَؤ زَنا ،نؤْـةنا
ازايـُ، نـُ     ضُْس ثًتًَهِ ظيازَّ غُباضَ  بُضِيَػاناِْ ثًت ْىوغـ  تً 

، طىايُ ئُو قَُيَُُ بىوَ نُ  بًٓىؾـازو َاغـِ   وتطيَت نىضزَنإ(ّ ث  زَ
غىضاتِ( َُٖىو ظاْػت و ٖىُْضَناِْ خؤّ بُو قَُيَُُ ْىوغـًىَ، بـاقِ   
ثًتُناِْ تطيـ ًٖض منىوُْيُى و زضناْسًَْهُإ زَضباضَيإ ُْ يًُٖض ظَإ 

ُ  و ُْ يُ ًٖض قَُيًََُهسا ُْزؤظيىَتـُوَ، ضـىْهُ ئـُّ     قَُيَُـُ   ثًتاْـُ يـ
                                                 

1
حوضئَ حوشْي َونسياْي، ْيػاْةي َيَرووي نوزداْي ثيَػيينَ، طؤظازي شازي نسَاجني،  - 

. ية : شازي نسَاجني، ئاَادةنسدٕء 3-2، ٍ 1929ى ئادازى 27(، زةواْدوش، 18ذَازة)
، 1960. طيو َونسياْي، طيوْاَة، ٖةوييَس، 2002ثيَػةني: نوزدضتإ َونسياْي، ٖةوييَس، 

 ٕ طىللوزد ايط  حسو وم اليت يلابون بو ، جملو لحممد امل  عبداللسيم، ك ن  .20-21ٍ 
 .39، ص 1333ل تػسين االول، (، ازبي01الفسبي، الفدد)
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 (1 غُضغىضًَُِٖٓضو ضِيَٓىوغُ ْاَؤنأْ...ُٖضوَٖا يُؾاضّ بُكسا يُ  ْاوؽ(
ُ      ،( ثـُضتىونِ بًًٓـىَ  30ْعيهُّ    نـُ بـُرؤضَ ضِيَٓىوغـُ ْىوغـطاوَ، يـ

،  ثُضتىونًَهًإ غُباضَ  بُ ْاؾنت ُٖبىوٕيُرؤضَ  ؾاًَـ زوو ثُضتىونِ
ـ  ىناَيِ  تـط  و زاضخىضَـا( بـىو و ثُض   و نؿت زَضبـاضَّ   تىونُنـُّ تـطي

 ططفتُناِْ ئاوَضِؤ و ضؤًَْتِ زَضًَٖٓاِْ ئاو يـُو ظَوياْـُزا نـُ ئـاوَزإ     
ُوَ وَضطًَطِايـُ غـُض   ًـ ، ًَٓـ ئُو زوو ثُضتىونُّ يـُظَاِْ نىضزي بىوْ (

 . (2 ظَاِْ عُضَبِ بؤ ئُوَّ خَُيهِ غىوزّ ىلَ ببًٓٔ((
بًَِ تايبـُتِ و غـُضبُخؤّ   يُبُض ئُوَ زَتىاْ  بًًََ  نُ نـىضز ئـُيَى       

يُْىوغ  و خىيَٓسْـسا بـُناضيإ ًَٖٓـاوَ،    ثًَـ ئًػ ّ خؤيإ ُٖبىوَ، نُ 
( ثُضتىونِ يـُرؤضَّ  30ْىوغُضَنُ ئاَاشَّ بُوَ نطزووَ ، نُ ْعيهُّ  

ظَـاِْ  غـُض  بًًٓىَ، و زوو ثُضتىونًؿِ يُّ ضِيَٓىوغُو يـُّ ظَاْـُوَ بـؤ    
ًًًـُتِ نـىضز بـؤ ئـُّ ئُيَىبًًَـُ نـُ       عُضَبِ وَضطًَطِاوَ، بُناضًَٖٓاِْ َ

 ُ بَُيطُيـُ يُغـُض ئـُوَّ نـُ تىاْايـُنِ       ،زآًَٖإ و ظازَّ ٖعضّ خؤياْـ
تايبُ  و غُضبُخؤيإ ُٖبىوَ وَى طُيًَهِ خاوَٕ نًإ يُو ناتُزا، جطُ 
يُو خُغًَُ  و جًاناضياُّْ نُ يـًَُْىإ طـُالِْ ْاوضـُنُزا ٖـُياْبىوَو     

رتئ طـُالِْ ْاوضـُّ   ٓتـُوَّ نـىضز زيَـطي   ئاَاشَيُنًؿُ بؤ ئُوَّ نُ ُْ
 .ضِؤشُٖ تِ ْاوَضِاغنت

                                                 
1

، حمُد املال عبدايهسيِ، ضةزضاوةي ثيَػوو : ةناْة، بسِواْةيضتاْيَهي َةضيخيْاوع، طؤزِ - 
 ٍ101. 

2
 (.1ثاغهؤي ذَازة ) :بسِواْة .98ٖةَإ ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  - 
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 شواٌى كوزدى لة ضةزخى ٌويَدا

ثــاف َىغًــَُاْبىوِْ نــىضز، ْىوغــًِٓ نــىضزّ ثاؾُنؿــُّ نــطزو       
ًًًَُتِ نىضز ظياتط زَغتًإ زايُ ظَاُْناِْ عُضَبِ و فاضغـِ و تـىضنِ   

ـ    ٕ و بُو ظَاْاُْ بُضَُُٖناِْ خؤيـإ يـُبىاضَناِْ ًََ يـُ بـىاضّ    صوو يـا
ُْتُوَّ نـىضز ظؤض ططْطًـإ بـُظَاِْ عـُضَبِ زا،      ًُوَزَٖؤًْئُزَبسا. 

ضىْهُ ظَاِْ قىضئاِْ ثريؤظَ، ُٖضوَٖا ططْطًإ بُُٖضزوو ظَاِْ فاضغـِ  
ُٖضزوو زَوَيـُتِ  ؾاو غىَيتُنإ بىو يُ و تىضنًسا ، ضىْهُ ظَاِْ فُضَِ 

   (1 ئًَطإ و زَوَيُتِ عىمساِْ بىوٕ.
بُ ّ ئَُُ َاْاّ ئـُوَ ًًْـُ نـُ ًًًَـُتِ نـىضز ٖـًض ؾـتًَهًإ              

ئـُزَ، و ظَـإ و   بُظَاُْنُّ خؤيـإ ُْْىوغـًب ، بُتايبـُتِ يـُبىاضّ     
بـؤ تؤَـاضنطزِْ ظَاُْنُؾـًإ ئـُيَىبًَِ عـُضَبًإ       ئايًِٓ ئًػ ًَسا.

( ّ 11بُناضًَٖٓا، بؤ منىوُْ ضُْسَٖا ؾاعري ُٖٕ نُ يُغُضَتاّ غـُزَّ   
وَنى  عـُىل   ،ؾًعطَناِْ خؤيإ بُظَاِْ نىضزّ تؤَاضنطزووَ (2 ظايًُٓوَ

                                                 
1

، ازبيل،  9ي، طب نتسمجو :   نوزي ط لا للسد: دزاضو ضوضيولوجيو وتأزخييو، ، نيكتينباسيل   - 
. بدزخ ن الطندي، اجملامع اللوزدي م املنعوز االضاػسا ي، ازبيل، 911-911، ص 4110
 .041، ص 4114

2
جيَطاي ئاَاذة ثيَهسدْة، نة ٖةْديَ دةقي ئاييين ئيَصيدي ٖةٕ، يةواْة دةقي  - 

ي غةزيبء ْاَؤ ضاثهساوة، بةٖؤيةوة يإ)جيًوة(، نة بة خةتء ئةيفوبيَنتيَبةنة
ئةّ دةقة،  ىهؤيَةزإء َيَرووْووضإ  جياواشيإ ٖةية ية ضايَي ضاثهسدٕء بآلونسدْةوةييَ

س بؤ ْاوةزِاضيت ت(ي شاييين،ء ئةواْي 12-11بؤ ضةدةي ) يةواْة ٖةْديَهيإ دةيطةزِيَٓةوة
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ــ ــا ت ...ٖتــس. ضــُْس (1010ـ    935اٖريّ َُٖــُزاِْ ذــُضيطّ( و  باب
ؾــاعرييَهِ تــطيـ زَضنــُوتٔ و بُضَُٖــُناِْ خؤيــإ بــُظَاِْ خؤيــإ 

ــاتَِ   ــُيطإ( و  َــُالّ ب ظايًٓــِ( و  1492تؤَــاضنطز، وَنــى  فــُقَِ ت
( نُ يُ 1707ـ   1650و  ئُمحُزّ خاِْ ( 1 (1702ـ   1641 بًَػاضاِْ 

َُٖىويإ ثًَؿُْطرتَ و خاوَِْ زاغتاِْ ْاغطاوّ  َُّ و ظئ(َ، ئُمحُزّ 
بـُظَاِْ نـىضزّ    ّخاِْ بُضِاؾهاوّ زََي  نُ ئُّ زاغتاُّْ يُبـُض ئـُوَ  

نىضز بُ ُْظاْ  تؤَُتباض ُْنُٕ و َُْئًَ نىضز  ،ْىوغًىَ ، تانى بًَطاُْنإ
باؾٔ و بؤ ًٖض ؾتًَهِ زّ زَغت ْازَٕ، ُٖضوَٖا  ئو بطِ تُْٗا بؤ نىؾنت

خـاِْ طىتىويـُتِ نـُ فُضٖـُْطًَهِ  عـُضَبِ ـ نـىضزّ( بـؤ ظاضؤنـإ          
 . (2 ْىوغًىَو ْاوّ ْاوَ  ُْوبُٖاضا بطىونإ(

(زا 20( و  19غُضباضّ ئُو ؾتاُّْ نُ طىمتإ يُٖـُضزوو غـُزَّ          
   ٔ نـُ بُضَُٖـُناِْ خؤيـإ     ،ضُْسَٖا ئُزيب و ؾـاعريّ نـىضز زَضنـُوت

                                                                                                        

بؤ ٖةزوةٖا ٖةْديَهى تس دةيطةزِيَٓٓةوة يَٓةوة، ضةدةي  ٖةذدةٖةَي شاييين  دةطةزِ
بؤ ضةزةتاي ئاييين ئيَصيدي دةطةزِيَتةوة، بؤ شياتس شاْيازي بسِواْة، َيَرووي نؤٕ، نة 

، قٓاتي 139-130، ص 1، ج1391ض ري ضفيد امحد، اليصيديو احواهلم ورفاقداتوم، بغداد، 
ديينَ  ئيَصيديإ، طؤظازي نؤزِي  تنوزدؤ، ٍ بابةت ْظيطهاز: شَإء ئةيفباييَ ثةزتونيَ

 .172-132، ٍ 1973ي يةنةّ، بةغدا، شاْيازي نوزد، بةزطي يةنةّ، بةغ
1

بؤ شياتس شاْيازي يةبازةي ئةّ ْووضةزو غاعرياْة، بسِواْة: َازف خةشْةداز، َيَرووي  - 
-39، ٍ 2002ٖةذدةٖةّ، ٖةوييَس، -ئةدةبي نوزدي، بةزطي دووةّ،  ضةدةناْي ضوازةّ

 .191-111ص  ،4111تسمجو: حممد تيطري رريخ ن، درػق، تؤَا بوا، تأزيخ االنساد،  .40
2

، ص 1331، ضويد، عبدمل لممس عيل بيػلحي، كسدضا ن رطافمسة دوليو، تسمجو، شهري ا - 
194-499. 
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ـ   1800 غـا    ،(1855ـ   1797وَنى  ْاىل  ،بُظَاِْ نىضزّ ْىوغًىَ
ــُوّ  ،(1866 ــىضزّ  ،(1882ـ    1806 َُوي  ،(1849ـ    1809 ن

ـ   1835 ؾـًَذ ضَِظاّ تاَيـُباِْ    ،(1897ـ   1815 ذاجِ قازضّ نـؤيِ  
ُبىوَ يـُ  ضِؤَيِ بُضضاويإ ٖبًَطىَإ ئُّ نَُيُ ثًاواُْ  (1 (... ٖتس.1909

 بطزِْ ظَاِْ نىضزّ.بُضَوثًَـ 
ُٖضوَٖا ضُْس ْىوغُضيَهًـ ثُيـسابىوٕ نـُ يـُبىاضّ ثُخؿـاِْ     

، وَنـى  عـُىل تـُضََاخِ(    وَنىضزيسا بُثًتِ عُضَبِ بُضًَُٖإ زآًَٖا
ظايًِٓ ( ضِيَعَاِْ عُضَبِ بـُ ظَـاِْ   1592-1591نُ يًَُْىإ غاَياِْ  

ُ    ،نىضزّ ْىوغًىَ ْس منىوُْيـُى بُٖـُضزوو ظَـاِْ    يُطـُأل ًَٖٓاْـُوَّ ضـ
ــىضزّ ــاضَظووضّ   (2 فاضغــِ و ن ــسّ ؾ ــُوالْا خايً ــًَذ َ ــُضوَٖا  ؾ ٖ ،

( ظايًٓـِ،  ُٖغـتا بـُ نؤنطزْـُوَو نـىض       1827ـ   1779ُْقؿبُْسّ 
نُ ثُضتىونًَهُ باؽ يُعُقًـسَو   ،(1818نطزُْوَّ  يب ايعكائس( غاَيِ  

َإ ؾـًَىَف  ؾـًَذ   بُُٖ (3 بريوباوَضِّ ئًػ َِ بُظَاِْ نىضزّ زَنا ،
ــاظّ  ــًَِٓ ق ــاَيِ  1780ـ    1791ذىغ ــُ يُغ ــسا 1860( ن ( ّ ظايًًٓ

                                                 
1

َازف خةشْةداز، َيَرووي  :بؤ شياتس شاْيازي يةبازةي ذياْي ئةّ نةضايةتياْة، بسِواْة - 
س، ، ٖةويي1850َ-1801ئةدةبي نوزدي، بةزطي ضيَيةّ، ْيوةي يةنةَي ضةدةَي ْؤشدةّ 

2003 ٍ ،43-385. 
د فٓدي، عةيي يبؤ شياتس شاْيازي يةبازةي عةيي تةزةَاخيء ثةزتوونةنةي،  بسِواْة: زةغ - 2

 .45-5، ٍ 1985َاخي ئيَهةَني زيَصَإ ْظيظء ثةخػإ ْظيطيَ نوزدة، بةغداد، ةتةز
 (.2ثاغهؤي ذَازة ) :بسِواْة - 3
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 َُويىزْاَـُ( واتـُ  شيآْاَـُّ     ّزَغتٓىوغِ ثُضتىونُنُّ خؤّ بُْاو
   (1  ثًَغَُبُض( بُؾًَىاظّ نطَادمِ ْاوَضِاغت ْىوغًىَ.

ّ  ثُخؿآْىوؽ و ضريؤنٓىوغِ نىضز  ـ   1799 ( َُال َُمحىزّ بايُظيـس
ــُبىاضّ   ( ي1867ُ ــُ ي ــت ،ن ــُضاُْزا زيَ ــُزيب و ْىوغ ــُو ئ ــُْطِ ئ ثًَؿ

ثُخؿاِْ نىضزيسا بُضًَُٖإ ٖؤًْىَتُوَ، ئُّ ْىوغُضَ ضُْسَٖا ضِووزاو و 
ىَظاضّ نطَادمِ بـانىوض   زاغتاِْ  َُّ و ظئ(زا بُؾًَ غُضفطاظّ نىضزّ يُ

ئـُويـ   ،زاغتاُْنُّ  ئُمحُزّ خاِْ( بُغىوز وَضططتٔ يُ، تؤَاضنطزووَ
ِ زاوانـاضّ ضِؤشُٖ تٓاغـِ   يُغـُض   ـ   1803 ئُيًهػـُْسَض شابـا    ضِووغـ
، جطُ يُْىوغًِٓ ضُْسَٖا ضريؤى و ٖؤًُْٓوَّ ضـُْسَٖا زَم   (2 (1894

غُباضَ  بـُنىضزو شيـاِْ نؤَُ يـُتِ و ئـابىوضّ ًًًَـُتِ نـىضز يـُو        
ئُواْـُ ٖــُشَاض   ِ. بــُّ ؾـًَىَيُ ئــُّ ْىوغـُضَ بُثًَؿــُْط   (3 َاوَيـُزا 

                                                 
1

العربي،  ايطوالٕ، جملة ىر االدب الكورد، دور الصحافة الكوردية يف ازدهاسَياْيطعادل  - 
 .311، ص 1663ايار 13(، اربيل، 06العدد)

خويَٓدْي باآلي  1828ية ثؤيؤْيا يةدايهبووة، ضايَي  1803ئةييَهطةْدةز ذابا: ضايَي  - 2
 1848ية ضايَي  هي  شاْطيت وةزدةطسيَ،تةواو نسدووة، دواي ئةوةي ضةْد ثؤضتيَ

ٖةز يةويَؼ فيَسي شَاْي نوزدي دةبيَت، ثاغإ  ة ئةزشةزِؤّ،قوْطويَي زوضيا ي  دةبيَتة
بوازي ئةدةبء غيعسي نوزدي نازدةنات،  يةطةٍَ ضةْد نةضايةتيةني نوزد ية

فةزٖاد ثريباٍَ،  :شيدي، بؤ شياتس شاْيازي بسِواْةزووي ٖةَووإ َةال َةمحوودي بايةيةضة
 .55-53، ٍ 1998ضةزضاوةناْي نوزدْاضي، ضًيَُاْي، 

ؤنٓووعء ، يةنةَني ضري1867-1799بايةشيدي بسِواْة: فةزٖاد ثريِباٍَ، َةال َةمحودي  - 3
 .34-27، ٍ 2000ثةخػآْووضي نوزد، ٖةوييَس، 
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ناضيطُضيـُنِ بـ     ووَ وغًُٓناًْإ يُّ بىاضَزا تؤَاضنطزنُ ْىو ،زَنطيَت
 . (1 ويَُّٓ بُغُض ظَاِْ نىضزيسا ُٖبىو

غُضباضّ ئُوَف ظَاِْ نىضزّ ثاضيَعطاضّ يُضَِغُْايُتِ خؤّ نـطز         
و يُبىاضّ فؤيهًؤضزا ثًَؿعُضىوِْ بُخؤيـُوَ بًٓـِ، نـُ بُغـُض ظاضَنـِ      

بـُو   ،ُوَيـُنِ زّ طىاظضايـُوَ  يُغُض ؾًَىَّ ضريؤى يُ ُْوَيُنـُوَ بـؤ ْ  
بـُو زَقاْـُ    (2 وَنـى  فًًحًَػـهِ(   زَيُّ نُ ُْٖسيَو ضِؤشُٖ تٓاغإضِا

، ٖـُضوَٖا   (3   نُ ئُّ فؤيهًؤضَ ظياز يُثًَىيػت ثـ  طُيؿـتىوَ((   بًًََ 
 فًًحًَػهِ( ئُّ ضـطِيُّ فؤيهًـؤضّ نـىضزّ بـؤ ُْخىيَٓـسَواضّ نـىضز       

 . (4 خؤيإ خبىيَٓٔ و بٓىوغٔ نُ ْاتىأْ بُظَاِْ ،زَطُضِيًََٓتُوَ
جا يُغُض ئُّ بؤضـىوُّْ  فًًحًَػـهِ( ئـُّ ضـطِيُّ فؤيهًـؤضّ              

نىضزّ بؤ بآلوبىوُْوَّ ُْخىيَٓسَواضّ و ُْظاِْ زَطُضِيًََٓتـُوَ ، ئَُـُف   
يُخىزّ خؤيسا ذاَيُتًَهِ ثؤظَتًعاُْيُو وا زَطُيُْ  نـُ ظَـاِْ نـىضزّ    

 ِ يُ ٖـَُىو بـاضوزؤر و َُٖيىَُضجًَهـسا   قابًًُتِ ُْؾىمنانطزٕ و طىدماْسْ
                                                 

1
 (.3ثاغهؤي ذَازة ): بسِواْة  - 

ي يةبازةي طةيي نوزد يةفًيجفطهي: يةنيَهة ية ييَهؤيَةزاْي زووضي، ضةْد ييَهؤيَيٓةوة - 2
نةيوثةيي -2بازةي ثةيوةْديية نػتونايَييةنإ يةنوزدضتإ. دةز-1ٖةية، يةواْة: 

نوزدةناْي َونسي، -3ي ية َيَرووي جياواشي نؤَةآليةتي يةنوزدضتإ. دطسايٓيٓي
الصساح على اللسدضا ن: املطألو اللوزديو م الف   ت الدوليو خ ل خالفني، : ن، ئا، بسِواْة 

 .111، ص 1313لس، بغداد، القسن الا ضع عػس، تسمجو: امحد عجم ن ابوب
3
 .300باضيٌ ْيهتني، ضةزضاوةي ثيَػوو ، ٍ  - 

 .300ٖةَإ ضةزضاوة،ٍ  - 4
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، ظؤض ًًًَُتإ يـُو باضوزؤخـُّ ئُوناتـُزا يـُْاو جـُدماَيِ ططفتـِ       ُٖيُ
ئابىوضّ و غًاغًسا شياًْإ زَطىظَضاْس ، بُ ّ زَقُ فؤيهًؤضيُناًْإ بـُو  

ِ و بُو ضطِيُّ فؤيهًؤضّ نىضزّ ُْبىو، جـا ئـُو ذاَيُتـُ ظؤض    يزَوَيَُُْس
زَنطيَت ، طىدماِْ ظَاِْ نـىضزّ   ُٖشَاضبؤ نىضز  ططْ  و ثؤظَتًعُّ نُ

ــُضوَٖا    ــُبىوب  ، ٖ ــِ ٖ ــسَ ضِؤَي ــىوؽ ُْٖ ــُوَّ ْىوغــ  و ضِيَٓ ــُب  ئ ب
بآلوبىوُْوَّ ُْخىيَٓسَواضّ و ُْظاِْ بىوَ ٖؤّ ضطِبىوٕ و زَوَيَُُْـسبىوٕ  
و ثًَؿعُضىوِْ فؤيهًؤض و طىاغتُٓوَّ زَقـُ َُٖـُجؤضَناِْ بُؾـًَىاظّ    

يُنُوَ بؤ ُْوَيُنِ زّ، جا طُض ئُو زَقُ فؤيهًؤضياُْ ُْوَ غُضظاضَنِ يُ
ئُوا ظَاِْ نىضزّ ئـُو بطيـل و بـام و زضَوؾـاوَيُّ جـاضاِْ       ،ُْبىوْايُ
 ُْزَبىو.
ــُبىاضّ ًََصوو        ــىضز ُٖضضــِ ي ــصوويإ ؾــُ، ن ــإ ًََ ــُظَاِْ خؤي ب

، واتُ يُغُضَتاناِْ غُزَّ بًػتُّ، يُنـُّ  ُْىوغًىَ ْا ناتًَهِ زضَْ ْ
ؤّ ْىوغـًبًَتِ، ثـُضتىونِ   نًـ نُ نىضز غُباضَ  بًََُـصووّ خـ  ثُضتىو

ــُ  ــُظَاِْ فاضغــِ   ؾــُضَفٓاَُ(يُ ،ن َــري  ؾــُضَفداِْ بُزيًػــِ( ب
(ّ ظايًِٓ يُْىوغًِٓ ىلَ بـىوَوَ، ٖـُضوَٖا   1596ْىوغًىيُتِ و غاَيِ  

(زا نـىضتِ  1859ـ   1858َُال َـُمحىزّ بايُظيـسّ يـًَُْىإ غـا ِْ      
ئُويـ يُو ناتُزا نُ يُطـُأل   ،ىضزّظَاِْ ن َتُغُضنطزؤتُوَو وَضيطًَطِاو

ْسض شابـا( يـُبىاضّ ضِؤؾـٓبريّ نىضزيـسا     ُهػـ ً ئُي ضِووغِضِؤشُٖ تٓاغِ 
( بُظَاِْ فاضغِ 1860ناضّ زَنطز، و ثُضتىونِ  ؾُضَِفٓاَُ(ّ غاَيِ  
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 ساغِ يُضاثسا، ثاؾإ بؤ ضـُْس ظَاًَْهـ  ويُؾاضّ  غاْت ثرتؽ بؤضط(ّ ضِو
   (1 زضاو يُضُْس و تًَهًـ بُضاث طُيُْسضا.جًٗاِْ وَضطًَطِ

غــُضباضّ ئــُوَ ظؤض يُضِؤشُٖ تٓاغــإ زَغــتًإ زايــُ ئُدماَــساِْ        
ثُضتىونُنـُّ   ، ثًَؿُْطِ ئُّ ناضاُْفيَصيُٓوَ زَضباضَّ ظَاِْ نىضزّتى

(ّ ظايًٓـِ  1787نُ يـُ  ضِؤَـا( غـاَيِ      ،ِْ( بىوقُؾُّ ئًتاىل  طاضظؤ
نُ ئـُونا    ،يُؾاضؤضهُّ  ئاًََسّ( ًْؿتُج  بىويُضاثسضا،  طاضظؤِْ( 

طيَهِ قػـُنُضاِْ ظَـاِْ   طثايتُختِ َريْؿًِٓ  بازيٓـإ( بـىو، و طـىيَ   
نىضزّ بىو و طَتىطؤّ يُطُأل خَُيهًسا زَنطز، تـانى تـىاِْ ئُيَىبًًَـُنِ    

ضُْس ياغـاو ضِيَػـايُنِ ظَاْـُواِْ     ،و (2 تايبُ  بُظَاِْ نىضزّ زابًَٓت
ــَُيبطؤظيَت، ــُٕ     ىلَ ٖ ــىضزّ ضَِغ ــُّ ن ــُ وؾ ـــ ي ــُنِ ظؤضي و شَاضَي

 (3 (187يُفُضُْٖطًَهسا نؤنطزَوَ ، نُ شَـاضَّ الثـُضَِناِْ طُيؿـتُ     
ِ ٖـُضوَٖا ضِؤشُٖ تٓاغـِ    الثُضَِ.  ّ. ئؤطػـت جابـا( يُغـاَيِ     فُضَِْػـ

ِ ( فُضُْٖطًَهِ  نـىضزّ ـ   1879  ئاَـازَنطز ، نـُ وؾـُ     (4 (فُضَِْػـ
ــُضَبِ و   ــُثًتِ ع ــُناِْ ب ــُ  نىضزيً ــِ فاضغــِ ْىوغــِ، جط بُضِيَٓىوغ

يُضــُْسَٖا تىيَصيٓــُوَّ زّ نــُ شَاضَيــُى يُضِؤشُٖ تٓاغــإ بُتايبــُتِ 
                                                 

 غسف خ ن البدليطي، غس ن رو، تسمجو : حممد مجيل امل  امحد :س شاْيازي، بسِواْةتبؤ شيا - 1
 .15: فةزٖاد ثريباٍَ، َةال َةمحودي ...، ٍ 27-26، ص 2002ازبيٌ،  ،4طايسؤذبةياْي، 

 (.4بسِواْة: ثاغهؤي ذَازة ) - 2
 .41، فةزٖاد ثريباٍَ، ضةزضاوةناْي ....ٍ 45بدزخإ ايطٓدي، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  - 3

 .9-7، ٍ 1976حاَد فةزةج، زيَٓووضي نوزدي يةضةدةيةندا، بةغدا،  - 4
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ضِؤشُٖ تٓاغُ ضِوغُنإ غـُباضَ  بـُنىضزو ظَـاِْ نـىضزّ ئُدماًَاْـسا،      
بُ ّ خمابٔ ظؤضبُّ ظؤضّ ئُو تىيَصيُٓواُْ يُبـُض ئـُو باضوزؤخـُ ْاغـهُّ     

ُٖضوَٖا ؾـًَذ  يىغـز ظيائـُززئ      .(1 نىضزغتإ بُزَغتُإ ُْطُيؿتىوٕ
اتًَهِ بـُثًت بـىو   نـ ( نـُ  1892يُغـاَيِ    (2 ثاؾا خايًسّ َُقسغـِ( 

غُباضَ  بُظَاِْ نىضزّ، ُٖغتا بُبآلونطزُْوَّ فُضُْٖطُنُّ خؤّ نُ 
( ، ططْطِ ئُّ ثُضتىونُ يُ بـُٖا  اهلديو احلميديو م اللغو اللسديوْاوّ ْا  

ّ   ُناتًًَََصوويُنُيسايُ، ضىْهُ ي ثًَىيػـتِ   هسا ْىوغطا نـُ ظَـاِْ نـىضز
ئُّ ثُضتىونـُ   ،بُرؤضَ تىيَصيُٓواُْ ُٖبىو، تا ضِاززَيُنًـ ثُضاويَع خطابىو

ــُضَِناِْ   ــىضزّ  320شَــاضَّ الث ــاناِْ ضِيَعَــاِْ ن ــُضَِبىو و ضِيَػ ( الث
بــُظَاِْ عــُضَبِ و ُْٖــسيَو زيَــطَ ؾــًعطّ  ئُمحــُزّ خــاِْ( و ضــُْس 

ٍ  بطِطُي عُضَبًُنـُّ ططتبىوَخـؤ ، نـُ ْـاوّ ْـا       ُنِ فُضُْٖطـُ نـىضز
( الثُضَِّ يُثُضتىونُنـُّ  232 ُْوبُٖاض(، ُٖضضِ فُضُْٖطُنُؾِ بىو  

ططتبىوَوَ، نـُ ْىوغـُض ؾـًَىَظاضّ  ظاظايـِ( تًـازا بـُناضًَٖٓابىو، نـُ        
                                                 

 .64-35بسِواْة: فةزٖاد ثريباٍَ، ضةزضاوةناْي  ، ٍ  - 1
زةطةش  ية، ، بةى َةقدضياغاي نوزِي ضةيد حمةَةد ئةفةْدةددئ  ثئخ يوضف شياغيَ - 2

ية قودع نؤضي دوايي  1906ضايَي  ،ية قودع يةدايو بووة 1842عةزةبة، ضايَي 
ة، يةواْة بةزيَوةبسدْي نةزتي)َوتهي( ية ونسدووة، ثؤضيت نازطيَسِي ية قودع وةزطستو

وضةنةي بة تةواوي وياليةتي بةتًيظ يةبانوزي نوزدضتإ،ء شَاْي داْيػتواْي ْا
عبداهلل حممد حداد، اهلديو احلميديو نةي دةزنسد، بسِواْة: ةدةزدةبسِي، ء ٖةز يةويَ فةزٖةْط

 3(، بغداد، 1419م اللغو اللوزديو)عسض ع يف ور حع ت رافس و(، جسيدة الاأخي، الفدد)
 .9، ص 1394ك نون االول، 
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زَضضىوِْ ئُّ ثُضتىونُ يُوناتـُزا َايـُّ    يُبانىوضّ نىضزغتإ ْاغطاوَ.
ــاي  ــٓبريإ و نُغ ــُْس  خؤؾــراَيِ ضِؤؾ ــىو ، ض ــىضز ب ــُناِْ ن ُتًُ ئُزَبً

، جطُ يُوَّ نـُ   (1 ضِؤشْاَُيُنِ ئُوضوثًـ ئاَاشَيإ بُّ ثُضتىونُ نطز
( 20ضِؤشْاَُّ  نىضزغتإ(يـ يُشَاضَّ غًًََُِ خؤيسا نُ يًََُـصووّ   

 ( نُ يُ  قاٖريَ( زَضزَضىو ئاَاشَّ ث  نطز.1898ّ ئاياضّ غاَيِ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 نو يو القسن الا ضع عػس وبدايو القسن جليلي جليل، نوطو االكساد الجق  يو والقوريو م - 1

 عبداهلل حممد حداد، .41-42، ص 1311الفػسين، تسمجو، ب  ي ن شي، والتو، بريوت، 
 .3ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ 
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ى كوزدى بةثيتى عةزةبى و يةكةً ثةةزتووك  ضةزِةلَداٌى ئةلفوبيَ
 8881ة  8181ٌووضساوة لةبازةيةوة كة لةاليةُ )خةلين خةياىل( ةوة 

 
( ّ 22زَضضىوِْ ضِؤشْاَُّ نىضزغـتإ يـُ  قـاٖريَ( يًََُـصووّ             

ــاَيِ    ــاِْ غ ــاْطِ ًْػ ــُ   1898َ ــساز َسذ ــتِ  ًَك ــُض زَغ ( يُغ
بــطاّ  .ّ(2 محإ بــُزضخإ(و ثــاف ئــُويـ  َــري عُبــسويطَِ (1 بــُزضخإ(

 ٕ ــُظ ــُْطاويَهِ َ ــُضخاًَْهِ ٖ ــتِ و   بُوَضض ــٓبريّ بُطؿ ــُشياِْ ضِؤؾ ي
 ِ ، ضـىْهُ ئـُو ضِؤشْاَُيـُ يُنـُّ     زازَْطيَـت  يُظَاِْ نىضزيسا بُتايبـُت

ظَـاِْ  نـُ بُٖـُضزوو   ضاثهطاوّ نىضزّ بىو نُ يُو زََُزا بًَتُ ئـاضاوَ،  
                                                 

زيَبةزو ثيَػةْطي  كداد َيدحةت بةدزخإ نوزِي  َري بةدزخإ ثاغاي َريي بؤتاْة، بةيَ - 1
، يةنةَني زؤذْاَةي نوزدي ية قاٖرية 1898ي نوزدي دادةْسيَت، ضايَي يزؤذْاَةطةز

 ىَةعازف وي  نؤَةيَةي  بآلونسدْةوةة يةنةَيٓةناْدةزنسدووة، و يةنيَهة ية داَةشزيَٓةز
حم ضسة اجام ع ت اجلمفيو  ، بدزخ نيو جصيسة بوت ن وَامليطاْر، بؤ شاْيازي  بسِواْة: ىنوزد

 .114-111، ص 1331الف ٌليو البدزخ نيو، تسمجو: غلوز رصطفى، ازبيل، 
ةمحإ بةدزخإ: ئةَةؽ نوزِي َريي بةدزخاْةو بسا بطووني  َيكداد َيدحةتة، عةبدويَس - 2

نازي نسدووة، يةدواي َيكدادي  وةى ئةْداَيَو ية  وةشازةتي  ثةزوةزدة ية ئةضتةْبؤٍَ
طستؤتة  1902-1898بساي ئةزني دةزنسدْي زؤذْاَةي نوزدضتاْي ية ْيَوإ ضاآلْي 

ي نوزد يةطةٍَ حيهُةت بابإء ئيطُاعيٌ حةقي  ْويَٓةزوةنو  1902ةضايَي ئةضتؤ، ي
بابإ ئاَادةي نؤْطسةي ئيتخادو تةزةقي بووٕ يةفةزِةْطا، بسِواْة، فةزٖاد ثريباٍَ، 

: َاملطياْر، 25-24، ٍ 1998زؤذْاَةطةزي نوزدي بةشَاْي فةزِةْطي، ٖةوييَس، 
محإ بةدزخاْة، وةزطيَسِاْي ية ةبويَسةعزؤذْاَةْووعء ضياضةمتةدازي طةوزةي نوزد 

 .131،  ٍ 1997(، ٖةوييَس 17اَإ، ذَازة )توزنييةوة:ئازاّ خدز قةآلدشةيي، طؤظازي زِ
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غًًٓسا ثًتـِ عـُضَبِ   ظَاِْ تىضنِ عىمساِْ زَضزَضىو، و يُْىنىضزّ و 
( شَــاضَّ ىلَ 31بــُناضزًََٖٓطاو بُضِيَٓىوغــِ فاضغــِ زَْىوغــطا، و     

ــىضز   (1 زَضضـــىو ــاعريإ و ئـــُزيباِْ نـ ــُأل ئُوَؾـــسا ظؤض يُؾـ ، يُطـ
بُضَُُٖناًْإ بـُظَاِْ نـىضزّ تؤَـاض زَنـطز، بـُ ّ ئـُو بُضَُٖاْـُ        

ٕ و ضـاث زا يُبُزَغتٓىوغِ َاُْوَ، و يُغُزَّ بًػتُّ ْـُب  زَضفـُتِ   
جطُ يـُوَّ ئـُّ زَغتٓىوغـُ زووض يُخـَُيو     بآلونطزُْوَّ بؤ ُْضَِخػا، 

ظؤضيـ يُو بُضَُٖاُْ بعضبىوٕ و نُؽ ُْياِْ زؤظيُوَ، يُبُض ئُوَ َايُوَ 
زَضضىوِْ ئُّ ضِؤشْاَُيُ ناضيطُضيُنِ بـ  ويَٓـُّ بُغـُض ثًَؿعُضـىوِْ     

 ضَِوؾِ ظَاِْ نىضزيسا ُٖبىو.
ًَ  نـُ ضِؤؾـٓبرياِْ نـىضز زَضضـىوِْ ئـُّ      يُبُض ئُوَ زَتـىاْ  بًَـ         

ضِؤشْاَُيـُيإ بــُ غـُضَتايُنِ ضِاغــتُقًُّٓ زاَُظضاْـسِْ ئُيَىبًًَــُنِ    
نىضزّ زاْا ، نُ يُطُأل زَْطُناِْ نىضزّ ؾًاو و طىدمـاو بًَـت، ئـُويـ    
بُٖؤّ ئُوَّ نُ خاوَِْ ضِؤشْاَُنُ ثًتِ عُضَبِ تًازا بُناضًَٖٓا ، ثًتُ 

ث، ص، ، وَنى  ططُْخؤَى ظاْطاوَ ضُْس زَْطًَو زَعُضَبًًُناًْـ ُٖضو
ُ    ظ، ذ ٖـُضوَٖا يـُّ    ،( نُ يُظَاِْ نىضزيـسا ٖاوؾـًَىَّ زضناويـإ ًًْـ

ِ   عُالَُتـُناِْ  ًْؿـاُْ و  ضِؤشْاَُيُزا   ؾـًهطزُْوَ و ثًَهٗتـُّ عـُضَب
                                                 

بؤ ظياتط ظاًْاضٍ يُباضٍَ ضؤشْاٍَُ نىضزغتإ، بطِواُْ: نىضزغتإ يُنَُ  ضؤشْاٍَُ نىضزٍ  - 1
، ٖؤطط تاٖري تؤفًل،  زوض 1972 ، نؤنطزُْوَو ثًَؿُنٌ : نُاٍ فىئاز، بُكسا،1898-1902

، ص 2004، زٖؤى، 1918-1898 الصخ  و اللوزديو م تطويس الوعي القوري اللوزدي
95-140. 
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وَنى  غُض، شيَط ، بؤض ، وَغتإ( بُناضًَٖٓطا ، ئُويـ بـؤ نـؤْرتؤَيهطزِْ   
   (1 وؾُ نىضزيًُنإ.

بُّ ؾًَىَيُ ئـًرت ضِؤؾـٓبريَ نىضزَنـإ ُٖغـتًإ بـُظَضوضَتًَهِ               
ًََصوويِ و ُْتُوَيِ َُظٕ نطز بؤ بُزيًَٗٓاِْ ئُيَىبًًَـُنِ نـىضزّ نـُ    
يُطُأل زضناْسٕ و زَْطُ نىضزيُناْسا بطىدم  و يُطـُأل زضناْـسِْ َطؤظـِ    

غـُّ نـُ بـُّ    نىضززا تُبا ب ، و طىظاضؾتِ تُواوّ ىلَ بها ، جا ئُو نُ
ُنِ َُظِْ يًََُصووزا يُّ بىاضَزا تؤَاض ًو ؾهؤَُْسي ناضَ َُظُْ ُٖغتا

 نطز  خُيًٌ خُياىل َىتهِ( بىو.
ــُياىل          ــُيًٌ خـ ــُو  (2 (1926ـ     1876خـ ــُْاوباْطرتئ ئـ بـ

ــىضزّ    ــإ و ضِؤؾــٓبريّ ن ــعُبطزِْ ظَ ــُبىاضّ ثًَؿ ــُ ي نُغــايُتًاُْيُ ن
اضّ نطزووَ، ئـُّ نُغـايُتًُ يـُ    يُضاضيَهِ يُنَُِ غُزَّ بًػتَُسا ن

عُؾريَتِ  َـىزإ(ّ نىضزيًـُ و غـُض بُقـُظاّ  َـىتهِ( نىضزغـتاِْ       
( بـىوَو  1960ـ   1876تىضنًايُ، يَُٓساَيًسا قىتابِ  غُعًس ْىضغـِ ـ   

ــىوَ  ،  (3 ظؤض ٖــؤططّ ئانــاضو ضَِفتــاضّ جىاًََطاْــُّ غــُعًس ْىوضغــِ ب
يُو  يُ بىاضّ ضِيَعَاِْ ( زَضًَتُ ئُغتُْبىٍ و 19يُنؤتايًُناِْ غُزَّ  

                                                 
 .(5بسِواْة: ثاغهؤي  ذَازة ) 1
يةبةز نةَي شاْيازي  :ثيَهسدووة، ئةَيؼ يةنةّ َإٖةز يةْيَو باضةنةدا ئاَاذة ىذياْ - 2

ي نوزدي بة و زؤيَي  ية دزوضتهسدْي ئةيفوبيَةي طسْطي دووةّ: يةباز ييةوة.يةبازةي  ذياْ
 ثييت عةزةبي.

ع ر  رن النع ل املطلح للػفب اللوزدي ضد الفبوديو(  11رطألو كسدضا ن ) ، شْاز ضًؤبي - 3
 .99، ص 1339، بريوت، 4تنقيع وتقديم: عصالدين رصطفى زضول، ط
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نـىضزّ و ْىوغـًِٓ ظَـاِْ نىضزيـسا نؤؾؿـُناِْ خـؤّ زَخاتـُ طـُِضو         
ِ ثؤغـت فُضُْٖطًَهِ نىضزّ زَْىوغـًَت، يُؾـاضّ ئُغـتُْبىٍ ضـُْسَٖا     

ــت، يــُنًَو يــُو   ئًَُٓــساضّ غــٓسوم(ّ يــُ  ُاْثؤغــتذهــىَِ زَبًًَٓ
خـُيًٌ   ثُمياْطاّ نؿتىناَيِ يُ  خُيل ئاىل( ثـ  غـثًَطزضابىو، ٖـُضوَٖا   

( نـىضزّ  تُعاوٕ و تُضَقِ خُياىل بُيُنًَو يُزاَُظضيَُٓضاِْ نؤََُيُّ  
( زاَُظضيَٓطا.ُْٖسيَو ْىوغـًِٓ يـُ   1908نُ يُغاَيِ  ، ُٖشَاض زَنطيَت 

طؤظاضّ  نىضز(زا ُٖيُ نُ بآلونـطاوَّ فـُضَِ ئـُو نؤََُيُيُيـُ، جطـُ      
 ُ وَّ َـُعاضفِ  يُوَّ نُ يُنًَهُ يُ زاَُظضيَُٓضاِْ  نؤََُيُّ بآلونطزْـ

،  (1 يُنِ غُض بُنؤََُيُّ  تعاوٕ وتطقِ( نىضزّ بـىو ُنىضزّ( نُ نؤََُي
غُضباضّ ئُوَّ نُ ضِؤَيًَهِ ناضاّ يُ زاَُظضاْـسِْ نؤََُيـُّ  ًَٖعـِ(زا    

( يـُ ئُغـتُْبىٍ زاَـُظضيَٓطا. ضـُْسَٖا     1912ُٖبىو ، نـُ يـُ غـاَيِ     
-1913غا ِْ  وتاضيؿِ يُ ُٖضزوو طؤظاضّ  نىضز( و  ُٖتاوّ نىضز( يُ

، ٖـُضوَٖا   (2 ( ْىوغِ ، نُ زوو طؤظاضّ غُض بُّ نؤََُيُيُ بـىوٕ 1914
يُنًَو بىو يُزاَُظضيَُٓضاِْ نؤََُيُّ تُعاىل نىضزغتإ ، نـُ زيػـاُْوَ   
يُؾاضّ ئُغتُْبىٍ ثاف نؤتـايِ ٖـاتِٓ جـُْطِ جًٗـاِْ يُنـُّ غـاَيِ       

بُطؿـتِ   (3 َسا.( زاَُظضيَٓطا، و ضاالنًُنِ ب  ويَُّٓ تًازا ئُدما1918 
ظاًْاضيُنِ نُّ زَضباضَّ  خُيًٌ خُياىل( يُشيَط زَغتسا ُٖيُ و ثاف ئـُّ  

                                                 
 .34 -33ٖةَإ ضةزضاوة، ٍ  - 1
 .52، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ ؤ، بًةض غيَسن38ٖةَإ ضةزضاوة، ٍ  - 2
 .65ي، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ ثشْاز ضًؤ - 3
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( يـُ  1926ظاًْاضياُْ تُْٗا ُٖض ئُوَْسَ ظاْطاوَ نُ  خـُياىل( يُغـاَيِ    
 .(1 ئُغتُْبىٍ نؤضِ زوايِ زَنا  و ُٖض يُويَـ زًََْصضيَت

          ُ يَىبًَِ نـىضزّ بـُ   زَتىاْ   خُيًٌ خُياىل( بُ زاَُظضيَُٓضّ ئـ
ثًتِ عُضَبِ ُٖشَاض بهُئ، نُ تا ئًَػتا يُنىضزغتاِْ عًَـطام و ئًَـطإ   
بُناضزًََٖٓطيَت، ئُّ ظاًْاضيُمشإ يُطىتـُو يازاؾـتُناِْ ئـُو نُغـاُْوَ     

نـُ يـُو َاوَيــُزا يُطـَُيِ شيـاوٕ ، غـُضباضّ ْىوغــًِٓ       ،زَغـهُوتىوَ 
 يـُ ؾـاضّ ئُغـتُْبىٍ   ( 1909ثُضتىنًَو ، نُ  خُيًٌ خُياىل( يُغاَيِ  

 سا.ًيُضاث
زَضباضَّ ئُّ نُغايُتًُ زََي :   يُبىاضّ ْىوغًٓسا  (2  ظْاض غًؤثِ(      

نؤؾؿِ خػتؤتُ طُضِو ضِيَعَاِْ نىضزّ ْىوغـًىَو فُضٖـُْطًَهِ نـىضزّ    
( َوَ، 1900زاْاوَ، يَُاوَّ ًْؿتُج  بىوًْـسا يُئُغـتُْبىٍ يُغـاَيِ     

زّ ْاغًىَو يُطَُيًاْسا باؽ و خىاغـِ   خُيًٌ خُياىل( ضُْسَٖا الوّ نىض
ُْتُوايُتِ و ٖعضّ ُْتُوايُتِ نىضزياِْ ًَٖٓاوَتُ طؤضِ ، و غؤظو ئُويِٓ 

                                                 
، نوزديَهي يةنسِةْط، ديازي ذَازة، طؤظازي زؤذْاَةظاْي، 35ٖةَإ ضةزضاوة، ٍ  - 1

 .4، ٍ 2002(، ٖاويين 9ذَازة)
بة يةنيَو ية طسْطرتئ  -(:1973-1892) -قةدزي جةَيٌ ثاغا -شْاز ضًؤثي - 2

ايةتيية نوزدييةنإ دادةْسيَت، نة ية ْيوةي يةنةَي ضةدةي بيطتةّ ية بوازي  نةض
، نؤَةيَةي تةعايي 1913ضياضيء  زؤغٓبريي نوزدي نازي نسدووة، وةنو نؤَةيَةي ٖيَظي، 

 .27-7، بسِواْة: شْاز ضًؤثي، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ 1927، خؤيبووٕ 1918نوزدضتإ 
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 (1  (ئةفةْـدى زياا  نىضزايُتِ يُْاخًاْسا وضوشاْسووَ، ُٖضوَٖا ضاوّ بـُ   
( ثًَـ ئُوَّ ضـاوّ  ئةفةْـدى زيا   يُ.نُ نىضِّ  تؤفًل ئُفُْسّ( ،نُو 

ويَت خؤّ نطزبىوَ  تىضى( و ْاوّ خؤّ ْابىو  ظيا بُ  خُيًٌ خُياىل( بهُ
زاَُظضيَٓــُضّ ٖــُضزوو ضِيَهدــطاوّ وجــاقِ تــىضنِ  نــؤى ئُيــُ،( و بــُ

 ْاوَْسّ تىضنِ( و  ًْؿـتُاِْ تـىضى( زازَْطيَـت، بـُ ّ ثـاف ْاغـًِٓ       
 خُيًٌ خُياىل( زَغتِ زايُ ْىوغًِٓ ضِيَعَاِْ ظَاِْ نـىضزّ و زاْـاِْ   

نُ  ظيـا ئُفُْـسّ( يـُ ثُمياْطـُ زَضنـطا ،       فُضُْٖطِ نىضزّ، ناتًَهًـ
ــاضَ     ــُو ن ــُنِ ئ ــُْس نؤثً ــُوَ، و ض ــُنط( بطُضِيَت ــؤ  زياضب ــاضبىو ب ْاض
قُزَكُنطاواُْؾِ يُطُأل خؤيسا بـطز، ئـًرت بـُّ ؾـًَىَيُ ثُيىَْسيًـُناِْ      

تانى ضِاطُياْسِْ زَغتىوض يُنرتيإ  ئُفُْسّ( ثططِا، زياًَْىإ  خُياىل( و  
ناتـُّ نـُ  ظيـا ئُفُْـسّ( وَنـى ْىيَٓـُضّ خـَُيهِ        ُْزيتُوَ، واتـُ ئُو 

ــُ     ــطزٕ ي ــساضّ ن ــؤ بُؾ ــُويـ ب ــتُْبىٍ، ئ ــتُوَ ئُغ ــُنط( طُيؿ  زياضب
                                                 

دبووْي خؤي وزٖاوآلتياْي ديازبةنس، زةضةْايةتي ن نؤى ئةيةب: يةنيَهة ية  شيا - 1
نةزاْي ئايدؤيؤذياي تؤزاْي ية توزنيا، نةْداٍ وة، ٖةتا بووة يةنيَو ية ثةيسِةوغازدبؤ

بةنس ْاوي ي ضةزضوزَِاْة( نوزديَهي دياز: " شؤز غةزيبة )جيَطاتْصإ يةبازةيةوة دةيَيَ
يٓةوةي نؤَةآليةتيء شَاْةواْي خؤي بينَ شيا نؤى ئةيةب، دواي ئةوةي ضةْد ييَهؤيَ

يةبازةي طةيي نوزد تةواو نسد، شياتس ٖاْيدا، وةنو َةبةضتيَو زةطةشييَت خؤي 
اْيةنإ زدة وةنو زيَبةزيَهي يةنييَت تؤزبػازيَتةوةء جيَطاي ضةزضوزَِاْة  نة ئةّ نو

حي ؤة بابي زوثيَ ٖةيَواضي، ثاغإ بو يإ، ثاغإ ْةتةوةيية توزنةنإ  خؤدةزنةوت 
االكسد وكوزدضا ن، حسكو اخسوٕ، :  جرياز غاييإ، نٓدإ ْصإء ْويَ، بسِواْة ْىتوزنا

 .49، ص 1314الاخسيس الوطين الفلططيين ) اح(، الافبٍو والنعيم الدزاض ت،  لططني 
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ناضوباضَنــاِْ نــؤْططَّ  ئًترــازو تــُضَقِ( نــُ يــُ  غــايؤًْو( ثــاف 
ــسضا ، ئُوناتــُ  خــُياىل( زاواّ ىلَ نــطز نــُ   ضِاطُياْــسِْ زَغــتىوض ططيَ

يًََٓتــُوَ، نــُ خــؤّ تاضِازَيــُى زَغتٓىوغــُناِْ ضِيَعَــاِْ نــىضزّ بطُضِ
بُؾساضّ يُْىوغًًٓسا نطزبىو، بُ ّ  ظيا ئُفُْسّ( بؤّ ُْطُضِاْسَوَو ثًَِ 
و  ، نُ َُٖىوّ غىتاْسووَ، بؤيُ  خـُيًٌ خـُياىل( جـاضيَهِ زّ ئـُو     

زَضبـاضَّ  خـُيًٌ    (2 ، ُٖضوَٖا  غـُعًس ْىضغـِ(   (1 ثطِؤشَيُّ ْىوغًىَ
(زا زََيـ   شوادة حاول ككةاة ردرشا ني   خُياىل( يُ ثُضتىونُنُّ خؤيسا  

  منىوُْيــُنِ زَيػــؤظّ و ئَُُنــساضّ بُضشَوَْسيــُ ًْؿــتُاًُْناِْ ئــُّ 
نُ  خُيًٌ خُياىل َىتهِ(َ،  نـُ يُٖـَُىو    ،و تُتإ ثًَؿهُف زَنُّ
 ،ُناِْ ُْتُوَنَُإ وَفازاضّ خـؤّ غـُناْسووَ  ًبىاضَناْسا بؤ بُضشَوَْسي

 . (3 ِ ضِيَعَاِْ ظَاُْنَُاُْ((جطُ يُوَّ نُ بىًْازُْضّ ئُيَىبًَ
ئُوَ زَتىاْ  بًًََ  نُ  خُيًٌ خـُياىل( بىًْازْـُضّ ئـُيَىبًَِ    يُبُض      

نىضزيــُ بــُ ثًتــِ عــُضَبِ، ئــُويـ بــُ طــُواِٖ و ؾــايُتِ ضِؤؾــٓبريَ 
  نىضزَنإ نُ ٖاوزَّ و ٖاوضُضخِ ئُّ نُغايُتًُ بىوْـُ، جـا طـُض ٖـُض    

ئُوا زَضضـىوِْ ثُضتىونُنـُّ ئـُيَىبًَِ     ،طىَاًَْو يُّ ظاًْاضاُْزا ُٖب 
                                                 

1
ثي ؤإ وةزطستووة، نة شْاز ضًةَٖةَوو دةقةن .34 -33ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  - 

خؤ ثةيوةْدي اَاذةي ثيَهسدووة، ئةَيؼ يةبةز ئةوةي زاضتةويةبازةي خةييٌ خةيايَي ئ
 .ةنةوة ٖةيةتةببة با

 خةييٌ خةيايَي يةنيَو بووة ية قوتابياْي ضةعيد ْةوزِةضي. - 2
3
 .35-34شْاز ضًوبي، ضةزضاوةي ثَػوو، ٍ  - 
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ِْ ئُّ ثُضتىونـُ  ( يُّ بىاضَزا يُن نُضَوَيُ، بىو1909نىضزّ يُغاَيِ  
غُنًَٓ  نُ  ظْاض غًؤثِ( وتىيُتِ نـُ  خـُيًٌ خـُياىل(    ئُو ظاًْاضيُ زَ

( زيػــاُْوَ زَغــتِ بُْىوغــ  و تىيَصيٓــُوَّ 1908ثــاف نىزَتانــُّ  
َ، جا ئـُّ ثُضتىونـُّ  خـُياىل( يُاليـُٕ     ضِيَعَإ و ظَاِْ نىضزّ نطزوو

( يُ ئُْكُضَ بآلونطاوَتـُوَ، يـُتىيَِ   1994ز بايطم( َوَ يُغاَيِ  َُُ حم
ــاِْ   ــُشيَط ْاوًْؿـــ ــىضزّ يـــ ــُظَاِْ نـــ ــُ بـــ ــُضتىنًَو نـــ ثـــ

 kurdolojbelgeleri) 1) .ِْىوغًىيُت 
ئًَػتاف ططْطرتئ ئُو ؾتاُّْ نُ يُ ثُضتىونُنُّ  خُيًٌ خُياىل(      
 وَ غُباضَ  بُ ئُيَىبًَِ نىضزّ زَخُيُٓضِوو:ـزاٖاتى

 خُيًٌ خُياىل( ْاوًْؿاِْ  ئُيَباّ نطَادمِ( واتُ  ئـُيَىبًَِ نـىضزّ(   
بؤ ثُضتىونُنُّ َُٖيبصاضزووَ، ثاؾإ يُشيَط ئُّ ْاوًْؿاُْزا ضِاغتُوخؤ ئـُّ  
طىظاضؾتُّ تؤَاضنطزووَ ،  حمَُُز خُيًٌ خُياىل َىتهِ( واتُ زاْـُضّ  

َو يُشيَط ْاوَنُّ خؤيؿِ ْىوغطاوَ هِ(تنُ  خُيًٌ خُياىل َىوئُّ ثُضتى
، غـاَيِ يُضـاثساِْ ئـُّ ثُضتىونـُف      (2 (طابع كردى زادة أمحاد العاس   

                                                 
 )ْووضةز(. .بةياز َطتةفا ئةّ شاْيازييةي ثيَ داوّ - 1
ْطرتئ ئةو نةضايةتياْةي نة ية بوازي زؤغٓبرييء ضياضي ئةمحةد زاَص: يةنيَهة ية طس - 2

زبةنس ٖاتؤتة دْياوة، نوزد نازيإ نسدووة، ية غازؤضهةي )يةجي( ضةز بة وياليةتي ديا
 1904ثةيوةْدي بة نؤَةيَةي )عةشَي بةٖيَصي نوزدضتإ( نسدووة، ضايَي  1900ضايَي 

زؤيَيَهي طةوزةي بيٓيوة ية  نسدووة، َيطسىوةنو ْويَٓةزي ئةّ نؤَةيَةية ضةزداْي 
، ء 1909-1908نؤَةيَةي تةعاوٕء تةزةقي نوزديء دةزنسدْي طؤظازي نوزد ضايَي 

بووة ية ئةضتةْبؤٍَ، خاوةْي  (ي،  خاوةْي ضاثخاْةي )ئاَةد1915-1909ضاآلْي 



 

 32 

زَغتًٓؿاْهطاوَ. نُ غـاَيًَهِ ضِؤًًَـُ و بُضاَبـُضَ     (1 (1325بُغاَيِ  
 (َ.1909ظايًًُٓنُؾِ غاَيِ  

ْىوغــُضَنُّ  ،َيــُ( الثُض27ِثُضتىونُنــُ بُالثــُضَِّ ْاوًْؿــاُْوَ    
( ثًـت  34يُالثُضَِّ زووََسا باغِ ئُيَىبًَِ نـىضزّ نـطزووَ، نـُ يـُ      

د ض ح ر ز ظ ض ظ ش ؽ ف ص  ثزاْطاوَ ، نُ ئـُّ ثًتاْـُٕ:  ب ، ث     
ــُضَِناِْ    ظ ط ض ــُ الثـ ، 4، 3ع غ ف ظ م ى ط ٍ ّ ٕ و ه ال ّ( ، يـ
ّ   (زا ُْخؿُيُنِ زابُظاْسووَ ، نـُ ويَٓـُّ   5 تًـازا   ٖـَُىو ئـُّ ثًتاْـُ

بَُُٖىو ؾًَىَناِْ بُناضًَٖٓاًْإ ض يُغُضَتاو ض يُْاوَضِاغت ،   ْىوغًىَ،
ُٖضوَٖا ؾًَىَّ ثًتُنإ نُ يُنؤتايِ وؾُزا بٓىوغـطيَت، و زواّ ئـُوَف   

 زضناْسِْ َُٖىو ثًتًَهِ ْىوغًىَ، وَنى  ئُيًز ، بَِ، ثَِ....(.
ّ يـُظَاِْ  (ةاملاد جىويـُّ   ( 7، 6ُٖضوَٖا يُُٖضزوو الثـُضَِّ          

عُضَبًسا ْىوغًىَو ضؤًَْتِ ْىوغًِٓ يـُظَاِْ نىضزيـسا ضِووٕ نطزؤتـُوَ،    
بَُُٖإ ؾًَىَف يًَُْىإ ثًتُناْسا جىزاناضيُنِ ئُدماَساوَ يًَُْىإ ئـُو  
ثًتاُّْ نُ خاَيًإ ًًُْو يًَُْىإ ئُو ثًتاْـُّ نـُ يـُى يـا زوو يـا غـ        
                                                                                                        

،  36ضةْدئ بةزٖةَة، بؤ شياتس شاْيازي، بسِواْة: شْاز ضًوبي، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ 
القوريو اللوزديو، د. عبداهلل جودت م  رطلع القسن الفػسين، تسمجو غلوز ر، َاملطياْ

 .50-01،  ص 4111رصطفى، ازبيل، 
يةْاو ْيػاْي الثةزِةنةدا ْةْووضساوة نة ئةّ ضايَة نؤضيية ياخود زؤَي؟ نة جياواشي  - 1

 يةغيَوة ّة بةن ، ْيَواْيإ دوو ضايَة، بةآلّ  ية نؤتايي نتيَبةنة بة ثييت )ّ( ْووضساوة
 (ية.1909ٓيةنةي )ينة يةبةزاْبةزيدا شاي، نة ئاَاذةية بؤ ضايَي زؤَي ، ّ( 1325)
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ُناِْ ًـ زا ثًتـُ نىضزي (8ّ  يُالثُضَِ ،َنى  ب، ،، ّ، ث(خاَيًإ ُٖيُ، و
غـُض ،بـؤض و شيَـط(،    ُناِْ وَنى  ًعُضَبً جىويُبعواْسووَ، ئُويـ بُثًَِ 

زا غًػتَُِ تُْىيِٓ عُضَبِ يُغـُض ئـُّ ثًتاْـُ ثطانتًـعَ     (9يُالثُضَِ  
 نطزووَ.

يُالثُضَِناِْ زوايؿسا ئُو ثًتاُّْ ْىوغًىَو ضِووِْ نطزؤتُوَ نُ ضـؤٕ      
 ناتِ بُناضًَٖٓاِْ يُ وؾُيُنسا.غىوى زَبٔ يُ يإططإ 
( ضُْس وؾُيُنِ ْىوغـًىَو قػـُناِْ   22َوَ تا  (18يُالثُضَِناِْ       

ثًَؿىوّ خؤّ يُغُض ثطانتًعَ نطزووَ، نُ ضـؤٕ بـُّ ئُيَىبًًَـُ وؾـُنإ     
زا (24، 23يُٖـــُضزوو الثـــُضَِّ   ،زَْىوغـــطئَ و ضـــؤٕ زَزضنًَٓـــطئَ

 .ىَثاضضُيُنِ ؾًعطّ بُّ ئُيَىبًًَُ ْىوغً
ــُضَِناِْ   ٖــُضوَٖا      ــسيَو زوعــاو (26، 25، 24يُالث ــطّ ظزا ُْٖ ن

ــايِ     ــُضَِّ نؤت ــُوَ، يُالث ــازا ًَٖٓاوَت ــ ّ تً ــايًِٓ ئًػ ــُ ئ ــُ  ب تايب
ثُضتىونُنُيسا،  خُيًٌ خُياىل( يُشيَط ْاوًْؿاِْ  ضجا( بُظَاِْ نـىضزّ  

نِ  زاٖاتِ ئُّ ثُضتىونُ بـؤ ضـاثساِْ ثـُضتىو    ئُّ ضُْس زيَطَّ ْىوغًىَ 
نىضزّ خُضد زَنطيَت، ئُو ثُضتىونـُ نىضزياْـُف بـُثًَِ ياغـاو ضِيَػـاّ      
ظَاِْ نىضزّ ئًَُُ ثًَىيػتًُإ تُْٗا بُ ياضَُتِ ُٖيُ، ٖـًض نـاضيَهًـ   
ــُ،   ــُجىاًََطّ ُْتُوَنَُاْ ــُدماّ، ًٖىاَــإ ب ــُ ئ ــُب  نؤَــُنِ ْاطات ب

ئـُّ  يـُشيَط   (. َُبُغتُإ فًَطنطزِْ ظاْػت و ٖىُْضَ بُ َٓسا ِْ نـىضز( 
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ْىغًىيُتِ  (1 عُظَِ نىضزّ قػاُْؾُوَ ئُّ طىظاضؾتُّ ْىوغًىَ  َىغا
زَضضىوِْ ئُّ ثُضتىونُ ططْطًـُنِ   .ّ ظايًِٓ تُواونطاوَ((2 (1325يُ  

يُضِازَبُزَضّ يًََُصووّ نىضزّ ٖاوضُضخسا ُٖيـُ، بُتايبـُتِ يًََُـصووّ    
يُنـًَُإ  ، ظَإ و ضِؤؾٓبريّ نىضزيسا، ئُويـ يُبُض ضُْس ٖؤو ٖؤناضيَو 

ئُّ ثُضتىونُ ضِووِْ نطزَوَ نُ ن  يُنُّ نُؽ بىوَ بُضِاغـتِ بـريّ يـُّ    
،  (3 خــؤّ تًــازا خػــتؤتُطُضِ ثطؤشَيــُ نطزؤتــُوَ، و ٖــَُىو تىاْانــاِْ

ــإ    ــُ ضِؤؾــٓبريَ نىضزَن ــُويَت ن ــُزا زَضزَن ــُّ ثُضتىون زووًََؿــًإ ي
بـ  ئاطـا    اتُوَيِ يُضِؤشُٖ تِ ْاوَضِاغتسيُغُضَتاّ غُضَُٖيساِْ ٖعضّ ُْ

زآًَٖـاِْ ئُيَىبًًَـُنِ   ،ُْبىوُْ، و يُنُّ ؾت نُ برييـإ ىلَ نطزبًَتـُوَ   
ــصووّ نــىضزّ، و   َنــىضزّ بــىو ــؤ ْىوغــًُٓوَّ ظَــإ و ئــُزَ، و ًََ ب

بآلونطزُْوَّ ْىوغًِٓ نىضزّ و خىيَٓسِْ نىضزّ يُْاو جَُاوَضّ نىضززا 
                                                 

َاْاي ئةوةية نة ئةّ نتيَبة خةتةنةي بةدةضيت َووضا عةشَي نوزدييةو، ضةزضاوة  - 1
 َيَرووييةنإ ئةّ غتة ْاخةْة ْاو ذيآْاَةيةوة.

اغهؤيةدا ٖةَوو نتيَبةنةي خةييٌ خةياييُإ ( يةْيَو ئةّ ث6. بسِواْة ثاغهؤي ذَازة) - 2
 ديَهي طةوزة ببةخػيَ.ووةزطستووة، تانو ضو

جةييًي جةييٌ ئاَاذةي بؤ ئةوة نسدووة، نة حوضئَ حوشْي َونسياْي داَةشزيَٓةزي  - 3
سإ ء ئيَ نوزدضتاْي عيَسام ة بة ثييت عةزةبي، نة تانو ئيَطتا يةينوزدي بيَىئةيفو

بةزئةوةي نازي ية بوازي ضاثةَةْي نوزدي نسدووةو ثيتة بةنازدةٖيَٓسيَ، ية
 ئةوةغدا وا دةزدةنةويَ نة خةييٌ نوزدييةناْيػي  خطتؤتة ْيَو ضاثخاْةوة، بةآلّ يةطةٍَ

زةوةو داَةشزيَٓةزي ئةيفو بييبَ نوزديية بةثييت عةزةبي، يةبةز ئةوةي ٖةْديَو ةخةيايَي برين
ي َونسياْي يةّ بوازةدا نازيإ نسدووة. بؤ زؤغٓبرياْي تسي نوزد ثيَؼ حوضئَ حوشْ

 .132-131شاْيازي  بسِواْة: جةييًي جةييٌ، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ 
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ايًـسا زَبـ    ُْى بُناضًَٖٓاِْ ظَاِْ فاضغِ و عُضَبِ و تىضنِ، يُنؤت، 
ئُوَ بًًََ  نُ ظَاْعاُْ نىضزَنـإ ئًَػـتا زَتـىأْ ئـُّ ثُضتىونـُ بهُْـُ       

بؤ ئُدماَـساِْ تىيَصيٓـُوَّ ظَاْـُواِْ غـُباضَ  بـُظَاِْ       غُضضاوَيُى
ّ طـُوضَ نىضزّ و يُؾىيَٓطُّ خؤؾًسا زايبٓـًَٔ، ضـىْهُ نـُيًًََٓهِ ظؤض    

 يًََُصووّ ظَإ و ضِؤؾٓبريّ نىضزيسا ثطِنطزؤتُوَ.
ؾًَىاظيَهِ ظاْػتًاُّْ ظدمريَ ئـاًََعّ يـُ ْىوغـًِٓ     خُيًٌ خُياىل      

ئُّ ثُضتىونُزا ثُيطَِو نطزووَ، بُؾًَىَيُى نُ تًَطُيؿـنت و ثطانتًهطزْـِ   
و غاْاب ، بؤ ئُو نُغاُّْ نـُ ئـُّ ؾـًَىاظَ ْىوغـًُٓ ثـُيطَِو       ئاغإظؤض 

يـاخىز يـُ     زابُجًاّ زاْاوٕ، نُ ضؤٕ يُغُضَتازَنُٕ، ثاؾإ ُٖض ثًتًَو 
ئًٓحا ئـُّ   ،نؤتايًسا زَْىوغطئَ و ضؤًْـ زَزضنًَٓسضئَ يُ يإْاوَضِاغتسا 

حــا يُنؤتايًــسا ًٓغًػــتَُُّ يُؾــًعطيَهِ نىضزيــسا جًَبــُجًَهطزووَو ئ
ساِْ ثـُضتىونِ نـىضزّ خـُضد    ثُضتىونُنُ بؤ يُضاث زاٖاتِوتىويُتِ نُ 

زَْىوغـطئَ، بـُّ   ئُو ثُضتىونُ نىضزياْـُّ نـُ بـُّ ئُيَىبًًَـُ      بهطيَت.
ؾــًَىَيُ  خــُيًٌ خــُياىل( ٖــُضوَى  غــُعًس ْىوضغــِ( زََيًَــت:       

 .  (ُْ(َا زاَُظضيَُٓضّ ئُيز و ب  و ضِيَعَاِْ ظَاُْنُ 
بــؤ منىوْــُ  ،ُٖضضــُْسَ ئــُّ ئُيَىبًًَــُ ظؤض تًَبًٓــِ يُغــُضَ يُنؤتايــسا

نـُ ٖاوؾـًَىَّ   ، ُوَ ً خُياىل( ضُْس ثًتًَهِ خعاْسؤتُ ْاو ظَاِْ نىضزي
ّ جىويـُ و  انـسَ( و   ٖـُضوَٖا ؾـًَىاظ  ،  ، ذ، ظ(ث)وَنـى   ،اوّ ًًُْزضن

ــاو ايتٓــىئ( ــُظَاِْ عُضَبًــُوَ ًَٖٓ ــُيَىبًَِ نــىضزّ  َ وّ ي يُغــُض ئ
يُناتًَهــسا نــُ ئــُّ غًػــتَُُ يُطــُأل  ووَ،ضِيَػــاناِْ ثطانتًــعَّ نــطز
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زَْطُناِْ ظَاِْ نىضزّ و ضِيَعَاُْنُيسا ْاطىدم ، بُ ّ يُطـُأل ئُوَؾـسا   
ثطِؤشَيُ وَى بَُٓايُى وابىو نُ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ بـُثًتِ عـُضَبِ      ئُّ

يَٓطايـُ  عثاف ئُوَّ نُ ضُْس ضـانهاضيُى خ ، ٖاوضُضخِ يُغُض بىًْازْطا 
بًػتُناِْ غُزَّ بًػتُّ ـ نُ ثاؾإ زيًَٓـُ غـُضّ     ْاوّ، بُتايبُتِ يُ

 نُ تانى ئًَػتا يُ نىضزغتاِْ عًَطام و ئًَطاْسا بُناضزًََٖٓطيَت.
ــِ         ــُياىل ضِؤَيًَه ــُيًٌ خ ــُف خ ــُ يَُاْ ــُوضَجط ــُبىوط ــُ  َّ ٖ ي

نـُ غـُض بـُ     ،َُعاضيَِ نـىضزّ(  ّزاَُظضاْسِْ  نؤََُيُّ بآلونطزُْوَ
 وَ، ُٖضوَٖا ضِؤَيـِ غـُضَنِ طًَـطِا   َضقِ نىضزّ( بىوُعاوٕ تُ نؤََُيُّ ت

يُزاَُظضاْسِْ يُنُّ قىتاخباُّْ نىضزّ نُ قىتابًإ ظَاِْ نـىضزّ تًـازا   
( يُطُضَِنِ  جٓـىلىل  1910يُؾاضّ ئُغتُْبىٍ غاَيِ   بُٖؤيُوَ ٓٔ،خبىيَ
اف( نُ ًََصووّ خىيَٓسٕ يُْاو نىضززا بُخؤيـُوَ ْـُبًًٓبىو، نـُ ْـاوّ     ت

ُضَتايِ منىوْـُيِ  ًُ( واتـُ  غـ  تًِ ـ َُؾـطو  ػـ يًَٓطا  نطز منىوْـُ ابتسائً 
      .(1 زَغتىوضّ(-نىضزّ 
ناضيطُضيـُنِ  ؾاضّ ئُغـتُْبىٍ  يُيُّ زَغثًَهُوَ زَضزَنُو  نُ         

نـُ ضَِْطاَيـُناِْ    ،ب  ويَُّٓ يُغُض شياِْ ضِؤؾـٓبريّ نىضزيـسا ٖـُبىوَ    
                                                 

1
َيَروو ْووضإء ييَهؤيَةزاْي  ، ٖةزوةٖاو نةضاْةي نة يةطةيَي ذياوٕئةّ باضة ٖةْديَ ية - 

ٕ بؤ نسدووة، َيَرووي نوزددا طةزِاوٕ، ئاَاذةيابةدواى نوزد، ئةواْةي نة يةّ َاوةيةدا 
، جةييًي جةييٌ، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ 33بسِواْة: شْاز ضًوبي، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ 

: كسدضا ن م ضنوات احلسب الف مليو االوىل: تسمجو حممد امل  نُاٍ َةشٖةز ئةمحةد. 78
 01القوريو اللوزديو، ل َامليطاْر،  ،114، ص 1310عبداللسيم، بغداد، 
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وُْوَ.ٖـُض  ىببزّ يُو ئإ و ظََاْـُزا تًايـسا نؤ  ثًَهٗاتُّ ضِؤؾٓبريّ نىض
ُّ و ئـُو قىتاخباْـُ نىضزيًـ   نُ ئُّ نؤََُيُيُّ زضوغت نـطز   ئُويـ بىو

ٌ اِْ ئُّ قىتاخباُْيُ بُٖاْساِْ  خـُيً زاَُظضاْس، واف ثًَسَض  نُ بىًْازْ
خىيَٓسضا، زَُ يُو قىتاخباُْيُ ًنىضزي خُياىل( بىوب ، ضىْهُ ئُّ ئُيَىبًًَُ

بابُتُناِْ زّ ئُّ قىتاخباُْيُف بَُُٖإ ؾًَىَ بُو ئُيَىبًًَُ ُْضِؤيؿتب  
يُّ قىتاخباُْيُزا بـؤ يُنـُّ   ئُزّ يُغُض ض ئُيَىبًًَُى زَضِؤيؿت، نُواتُ 

اِْ ْاّ ئُوَ ًًُْ نُ ضِؤؾـٓبري نطا، ئَُُف َازَ ئُيَىبًًَُ ثُيطَِو ُّئجاض 
ـ  ، زّ نىضزّ ضِؤَيًإ ُْبىوَ  بـُزَوضّ خؤيـإ ياضَـُتِ     ضـىْهُ ئـُواًْ

يإ زاوَو نؤَُنًإ نطزووَ، بُ ّ بـُثًَِ ئـُو ظاًْاضياْـُّ نـُ      خُياىل(
      ّ  يُبُض زَغتسايُ زَضزَنـُو  نـُ ئـُّ نُغـايُتًُ يـُضِووّ بآلونطزْـُوَ
غًػتَُِ خىيَٓسٕ بـُظَاِْ نـىضزّ زَغتثًَؿـدُضو ثًَؿـُْ  بـىوَ، و      
ضُْسَٖا غـاأل نؤؾؿـِ يـُّ بـىاضَزا نـطزووَو ْىوغـًِٓ ئـُّ ثِطؤشَيـُو         

 تطئ بَُيطُيُ.طُوضَثُيطَِونطزِْ يُقىتاخباُْ نىضزيُنُزا 
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 ز ؤلَى كؤوةلَةى )ِيَظى( لةثيَصظةبسدٌى 
 8881ة  8881ئةلفوبيَى كوزديدا 

      
يٌ( يـُ  ئـا يل ُناَيِ  خقىتابًُنِ نىضز يُ ثُمياْطُّ نؿتىنؤََُيُ       

و ْاويإ ْا  ًَٖعـِ(،   ( نؤََُيُيُنًإ زاَُظضاْس1912ئُغتُْبىٍ غاَيِ  
ِ  عىَُض جًٌَُ ثاؾا، قُزضّ جًٌَُ ثاؾا، ظْاض  ، تـَُؤ از ىئـ ، فغـًؤث

نؤََُيُيـُ   ( ئ1914ُّـ   1913يًَُْىإ غا ِْ  ،  (1 نِ(َظ ضاح ظازَُج
ُٖضزوو طؤظاضّ  ضِؤشّ نىضز( بىوٕ  ُظضيَُٓضاِْ ئُّ نؤََُيُيُزياضتطئ زاَ

ُ  ،ّ زَضزَضىاْسو  ُٖتاوّ نىضز( َتـسا نؤََُيُيـُنِ   ضِبُٓئُّ نؤََُيُيـُ ي
ططْطرتئ ئاَادمُناًْؿِ ُٖضوَى يـُطؤظاضّ  ٖـُتاوّ    .ضِؤؾٓبريّ نىضزّ

بآلونطايـُوَ   1914ـ ـ ئايـاض     23( يًََُـصووّ  5ـ   4نىضز( يُ شَـاضَ   
جـا  ، (2 ( زابُظاْسِْ ئُزَ، و ظَاِْ نىضزّ بؤ طؤضَِثاِْ ضِؤؾـٓبريّ بـىو  

ىلزِْ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ   بُضَوثًَؿـ ثًَـ باغهطزِْ ضِؤَيِ ئُّ نؤََُيُيُ يُ
نـُ  خـُيًٌ خـُياىل(    ، ثًَساْـُ  ضِيَطُّ ئُو زوو طؤظاضَوَ جًَـِ ئاَاشَ يُ

                                                 
عبدالطا ز ت هري غسيف، اجلمفي ت ، 38ًوبي، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ بسِواْة : شْاز ض - 1

 .38 ،   ص1313، بغداد، 1321-1311والنعم ت واالحصاب اللوزديو  م نصف القسن، 
بؤ شاْيازي يةبازةي ئةّ دوو طؤظازة، بسِواْة: ٖؤطس تاٖري تؤفيل، ضةزضاوةي ثيَػوو ، ٍ  - 2

168-204. 
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  ُ بـؤ   ،ِْ قىتابًـاِْ نـىضز ٖـُبىوَ   ثاَيٓـا  ضِؤَيًَهِ ظؤض ططْ  و نـاضاّ يـ
ــُ. ــُّ نؤََُيُي ــُوَّ ئ ــُويـ       نطزْ ــُ ئ ــاض غــًؤثِ ـ ن ٖــُضوَى ـ ظْ

ــىوَ    ــُ ب ــُّ نؤََُيُي ــُضاِْ ئ ــُ  ، يُزاَُظضيَٓ ــُّ ظاًْاضي ــهاوّ ئ بُضِاؾ
( ثـاف ئـُوَّ غـاَيِ     ؾـًَطنؤ بـُ ٖـَُإ ؾـًَىَ  بًـُض      (1 زَزضنًًََٓت.

ُٓضاِْ ئُّ نؤََُيُيـُ  زاَُظضاْسِْ نؤََُيُّ  ًَٖعِ ( و ْاوَناِْ زاَُظضيَ
 .(2 زيًََٓت و زََيَِ  بُ ٖاْسإ و ُٖوَيساِْ خُيًٌ خُياَيِ َىتهِ((

ُ خُيًٌ خُياىل ن، ُّ ضِايُ زَنا  ئُوَيُ ئ ِجا ئُوَّ نُ ثاَيثؿت       
،   (3 ضَُْـس بـىوَو ئًَُٓـساضّ خُظْـُبىوَ    ناَيًُزا نايُو ثُمياْطـُ نؿـتى  

ًُ يـُ  ًىناَيًَعِ يـُو ثُمياْطـُ نؿـت   ُّ ٖزاَُظضاْسِْ نؤََُي ّئُوَيُبُض
ضِووْرتيـٔ بَُيطُيـُ يُغــُض    ، ئُغـتُْبىٍ نـُ خـُيًٌ خــُياىل تًـازابىوَ    

ضِؤَيطًَطِّ ئُّ نُغايُتًُ يُزاَُظضاْـسِْ ئـُّ نؤََُيُيـُ، يُناتًَهـسا نـُ      
يُنؤيًَصو ثُمياْطُناِْ زّ يُ ئُغتُْبىٍ شَاضَيُنِ بُضضاو يَُاَؤغـتاو  

بــُ ّ زضوغــت نطزْــِ ئــُّ ،  (4 ُٖبىوْــُ قىتــابِ و ناضَُْــساِْ نــىضز
                                                 

شةْطةْةؽ ية  عةبدويًََا. ٖةزوةٖا ئةّ َةضةيةيةؽ 38و ٍ بسِواْة: ضةزضاوةي ثيَػو - 1
 ووة ْووضةز.وتازيَهي بةْيَوي )نوزديَهي يةى زِةْط( ئاَاذةي بؤ نسد

2
 .52بسِواْة: ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ   - 
، عةيي تةتةز، بصاظا ضياضي ٍ نوزدضتاْي 38شْاز ضًؤبي، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  - 3

 .94، ٍ 2002، دٖؤى، 1908-1927
ا ية شاْهؤي ئةضتةْبوٍ ( نةيةو َاوةيةد1913-1876ئيطُاعيٌ حةقي غاويَظ)  وةنو - 4

اع يف وة ضةْدئ وتازي ية طؤظازي زؤذي نوزد ْووضيوة، بسِواْة  َري بؿسي، نازي نسدو
 .12، ص1331اللوزد لندن،  ربص، 
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نُ   خُيًٌ خُياىل( تًازايُ، جطُ  ،نؤََُيُيُ تُْٗا يُو ثُمياْطُيُزا بىو
يـُ ْىوغـُضاِْ بـُتىاْاّ ئـُّ زوو      َيُوَّ نُ ئُّ نُغايُتًُ يُنًَو بـىو 

ِ  طؤظاضَ نُ ظياتط  ، بُضَُُٖناًْإ يُباضَّ ضِؤؾٓبريّ نىضزيًـُوَ زَْىوغـ
ضّ  ٖـُتاوّ  ًُٓ غـُضّ يُباغـهطزِْ ٖـُضزوو طؤظـا    زيَئَُُف زواتط نُ 

 بُّ ؾًَىَيُ:ـ ،زانىضز( و  ضِؤشّ نىضز(
 

 طؤظازى )ز ؤذى كوزد( و )ِةتاوى كوزد(
 

وَّ ئُيَىبًًَُنِ ًَٖٓاُْنايُيُغُضَتاوَ َُغُيُّ  نُ ُٖضزوو طؤظاضَ     
ّ ثُضضِوو نُ يُغُض، يُ ئُضنُ يُنًَُُٓناِْ خؤيإ زاْاطىدماوّ نىضزيإ 

و  بــؤ يُنــُراض ئـُّ ئُيَىبًًَــُ ْىوغــطا  ُْس شَاضَيــُنِ جؤضاوجؤضيـسا ضـ 
ــُوَ ــُض    ،بآلونطاي ــُيُنِ ضِووٕ و ضَِوإ يُغ ــسا باْطُؾ ــَُإ ناتًؿ يُٖ

نـُ ئـُيَىبًَِ عـُضَبِ البـىل      ، الثُضَِناِْ ئُو زوو طؤظاضَ ٖاتُ ئاضاوَ 
     ِ  يُباتِ ئُيَىبًَِ التًِٓ بُناضبًَٗٓط ، ئـُويـ يُبـُض ئـُوَّ نـُ ظَـاْ
نىضزّ يُطَُيسا ْاطىدم ، بُضاَبُض بَُـُف ضـُْس بريوضِايـُنِ زّ ٖاتٓـُ     
ئاضاوَ نُ باْطُؾُيإ بؤ ْىوغًِٓ ظَاِْ نىضزّ زَنطز بُثًتِ عُضَبِ ، 
ــت و   بــُ ّ بَُــُضجِ باؾــهطزِْ غًػــتَُُنُ بــؤ ئــُوَّ طىدمــاوتط بًَ

بُزوازاضـىوِْ  زَْطُ ضِاغتُقًُٓناِْ ظَاِْ نـىضزّ بهـا ،    طىظاضؾت يُ
يُوَ زَض  نُ نؤََُيُّ  ًَٖعِ( ُٖغتا ب  بُزاَُظضاْـسِْ  َُغُيُيُ  ئُّ

خىيَٓــسَواضّ و  طؿــتاْسِْ  بطــىوى بــُْاوّنؤََُيُيــُنِ  يــإبُؾــًَو 
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 (1 ضانػــاظّ ثًتــُنإ( بــؤ ، ٖــُضوَى يــُ وتاضَنــُّ  غــاَي  بــُزضخإ(
ــُشيَط ْاوًْؿـــاِْ   ،زَضزَنـــُويَت ــُ يـ ــاْهطزِْ نـ ثًتـــُنامنإ و ئاغـ

ؤشّ نـىضز(  وتـاضيَهِ تـطزا نـُ طؤظـاضّ  ضِ     ، ُٖضوَٖا يُ(2 يُ(خىيَٓسُْوَ
ــُشَاضَ   ــىوِْ   (2ي ــاِْ  بُزوازاض ــُوَ بُْاوًْؿ ــآلوّ نطزؤت ــسا ب ّ خؤي
ــُّ   ــُنإ( نؤََُي ــُوَّ ظاْػــت و ضانػــاظّ ثًت ــؤ بًَاونطزْ ــُضِيَع ب ّ ب

ُ   (3 بُضِيَىَبُضّ طؤظاضّ ضِؤشّ نىضز( َُغـُيُّ زؤظيٓـُوَّ    ، نُ بـاؽ يـ
طىدمــاو و ثًَؿعُضــىو زَنــا ، نــُ يُغــُضَنًرتئ ئُيَىبًًَــُنِ نــىضزّ 

 ئاَادمُناِْ نؤََُيُّ  ًَٖعِ( بىو.
َ      جا يُ غـعىز  ُشَـاضَّ يُنـَُِ زَضضـىوِْ  ضِؤشّ نـىضز( وتـاضيَهِ  
( ثًتــُنامنإ و ئاغــاْهطزِْ خىيَٓسْــُوَيــُشيَط ْاوًْؿــاِْ   (4 ُاِْ(غــًًَ

                                                 
ود عصةت ( ية الشقيةي ضوزيا يةدايو بووة، نوزِي َةمح1915-1874ضايَح بةدزخإ) - 1

نوزِي ضايَح عةبدويَال خاْة، دايهي ْاوي  يةيالية نطي بةدزخإ ثاغاية، ية ثيَٓاوي 
 1900يةْيَوإ وآلتي غاّء ئةضتةَبؤٍَء ضايَي  يةىخويَٓدٕ ضؤْة ضةْد غازو غازؤضهة

ية  يَهىضةْد وتاز 1913َيطس دةزنسدووة، ضايَي  وآلتىية ىزؤذْاَةي )ئوَيَدي(
نسدؤتةوة، نة يةئةضتةَبؤٍ دةزدةضوو، ضايَي دو يةنبووٕ بآلوازةناْي زؤذي نوزطؤظ

، ؤ شاْيازي، بسِواْة: ؾاحل بدزخإبةٖؤي ْةخؤغي)تيفؤ( نؤضي دوايي دةنات، ب 1915
-75، بدزخاْيو،  ص ْر، َاملطا11 ، ص1331، درػق، رركساتي، تسمجو، زوغن بدزخ ن

76. 
، 1913، ية: زؤذي نوزد 13-12، ٍ 1913ي متوش 19( ، 2ْة: زؤذي نوزد، ذَازة)بسِوا .- 2

 1981بآلونسدْةوةو ثيَػةني يةضةز ْووضيين : جةَاٍ خةشْةداز، بةغداد، 
 .1913ؤذي نوزد، زِ: ، ية 15-13، ٍ 1913ي متوشي 19( 2ؤذي نوزد، ذَازة )زِ - 3
 ْووضةز. ضةزضاوةنإ ئاَاذة بة ذياْي ْانةٕ - 4
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ّ ئًَػتاّ تًازا بُُْٖس وَضططتِٓ ئُيَىبًَِ نىضزثًَىيػتِ نُ بآلونطايُوَ 
ضِووٕ نطزَوَ، ُٖضوَٖا جُختِ يُغُض ئُوَ نطزَوَ نُ ْىوغـًِٓ ظَمحـُ    

بىوًْـُتِ  يىيُططْطرتئ ٖؤناضَناِْ طؤؾُطريبىوِْ ًًًَـُتِ نـىضزو زابطِ  
ُ     (1 ،ِ ئُوضوثايِ ٖاوضُضرييُشياض ضَبِ يُوتاضَنُؾـًسا باغـِ يـُثًتِ عـ

، (ة، تو ى ثًتـِ   ،  ؾًَىاظيَو زَْىوغـطيَت، وَنـ   نطزووَ، نُ يُغُض ضُْس
ــُناضًَٖٓاِْ     ــُطىيَطَّ ب ــُويـ ب ــًَىَ، ئ ــَُإ ؾ ــطيـ بُٖ ــُناِْ ت ثًت

بُ ّ يُطُأل ئُوَؾـسا ئـُّ ْىوغـُضَ ٖـًض ثًَؿـًٓاضيَهِ بـؤ        (2 يُظَاْسا،
ضِؤشّ نـىضز يـُشَاضَّ    .ثًَؿهُف ُْنطزووَ(3 ضانهطزِْ ئُيَىبًَِ نىضزّ

نؤََُيـــُّ   بُزوازاضـــىوِْزووًََـــسا وتـــاضيَهِ يـــُشيَط ْاوًْؿـــاِْ 
بًَاونطزُْوَّ ظاْػت و ضانػاظّ ثًتـُنإ (  بُضيَىَبـُضّ طؤظـاضّ ضؤشّ    

بآلونطزؤتــُوَ، و ظؤضبــُّ ظؤضّ تــُوَضَناِْ ئــُّ بُزوازاضــىوُْ  نــىضز( 
نـُ بـؤ ْىوغـًِٓ    ، يُبُضططّ نطزٕ يُغُض ئُيَىبًَِ عُضَبِ ضطِ زَبًَتُوَ 

نإ َُٖىو ئُّ َُْىغًُاظَاِْ نىضزّ بُناضزًََٖٓطيَت و وتىيُتِ ُْتُوَ 
ُ ًـ ئُيَىبًًَُ بُناضزًََٖٓٔ، ُٖضوَٖا ئـُّ ئُيَىبًًَـُ بـًَُٖعتطئ ثُيىَْسي   

عـُضَ، نـُ بُٖؤيـُوَ زَتـىأْ ؾـاضَظاّ ئـايًِٓ       ْايًَُْىإ َىغًَُاْاِْ 
بـُّ ثًتاْـُ ْىوغـطاوَتُوَ.     جطُ يُوَّ نـُ قىضئـاِْ ثـريؤظ    ،ئًػ ّ بٔ

ٖ  يُبُض ا يـًَُْىإ ًًًَـُتِ نـىضززا    ئُوَ ْاتىاْ  واظّ ىلَ بًَٗـٓ ، ٖـُضوَ
                                                 

 .118جًيًي جةييٌ، ضةزضاوةي ثيَػوو ٍ  .- 1
 .1913، ية زؤذي نوزد 18، ٍ 1913ي تةَووشي  19(، 1زؤذي نوزد، ذَازة)  - 2
 .118جًيًي جةييٌ، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  - 3
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ــُوَ  ــًَُإ زاواّ   يَُباضَي ــُٕ ، يُن ــىزا ٖ ــتُّ ج ــُ زوو ئاضاغ ُْٖىون
بــُناضًَٖٓاِْ ثًتــِ التًٓــِ زَنــُٕ و زووًََؿــًإ بــُناضًَٖٓاِْ ثًتــِ 

نـاضّ بـؤ ْـاو ئـُو     ضاى عُضَبًإ ث  باؾرتَ، بَُُضجِ خعاْسِْ ُْٖسيَو 
يُ يُ نؤؾؿـِ ئـُوَزابىوَ   نُ ئُّ نؤََُيُ، . وا زَضزَنُو   (1 ئُيَىبًًَُ

يُٖـَُإ   ،ؾًاو بؤ ظَـاِْ نـىضزّ بسؤظيَتـُوَ    نُ ئُيَىبًًَُنِ طىدماو و
ضًَٖٓاِْ ئـُيَىبًَِ  بـىوَ نـُ باْطُؾـُّ بـؤ بـُنا      ناتًؿسا زش بُو ضَِوتُ

باْطُؾـُّ   (2 ٖـُشّ طؤتًًَٓـُ نـُ  عُبـسوَيآل جـُوزَ (      التًِٓ زَنطز.
يِٓ ئـُيَىبًَِ عـُضَبِ بـؤ    و زاواّ طـؤضِ ثُيطَِونطزِْ ئـُيَىبًَِ التًٓـِ   

( نُ يُشَاضَّ وتاضوتاضيَهًسا يُشيَط ْاوًْؿاِْ   ، ئُويـ يُزَنطز  التًِٓ
 .، نُ زواتط زيًَُٓ غُضّ بآلوّ نطزَوَ ضِؤشّ نىضز يُنَُِ طؤظاضّ

يُو ْىوغُضاُّْ زّ نُ يُطؤظاضّ  ضِؤشّ نىضز( و  ٖـُتاوّ نـىضز(          
ؤضيـإ بُغـُض ضِؤؾـٓبريَ نىضزَنـاِْ     و ناضيطُضيُنِ ظ بُضًَُٖإ ُٖبىوَ

نـُ ظؤضبـُّ ظؤضّ وتاضَنـاِْ    ، َ غتُْبىيسا ُٖبىوَ،  خُيًٌ خـُياىل( ئُ
                                                 

 .1913زؤذي نوزد  :، ية15-13، ٍ 1913ي تةَوشي 19(ي 2زؤذي نوزد، ذَازة ) - 1
نة يةغازي  (: بؤ خيَصاْيَهي نوزدي  دةطةزِيَتةوة، 1932 -1869عةبدويَال جةودةت)  - 2

تي نوزدضتاْي بانوزة، يةنيَهة ية ضواز داَةشزيَٓةزة يةنةَةنةي نؤَةيَةي وخةزب
، زؤيَي ية  دةزنسدْي زؤذْاَةي   عومساًْي 1889ية ضايَي  ئيتعادو تةزةقي عومساْي

بةغدازي ية  1918طؤظازي ئيجتٗادي دةنسدووة، ضايَي  1904بيٓيوة، يةضايَي  1897
 1932، ضايَي نسدووة يةزووي ثيَهٗاتةناْي نؤَةآليةتي نوزدينازةناْي  نؤَةيَةنة 

و  ئةواْي  9.. ٍ القوريو اللوزديويةئةضتةْبوٍَ نؤضي دوايي نسدووة، بسِواْة: َامليطاْر، 
 .17-16فةزٖاد ثريباٍَ، زؤذْاَةطةزيي نوزدي... ٍ  .تس
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جــُختًإ يُغــُض خىيَٓــسٕ و فًَطنطزْــِ ظَــاِْ نــىضزّ يــًَُْى نــىضززا  
ثًَؿــعُبطزِْ   ِ و نــاضنطزٕ بــؤ   ، وَى ٖاْــساِْ خــَُيه  (1 زَنــطزَوَ

تـىأْ ثـُيطَِوّ بهـُٕ،    ضِيَٓىوغُنُّ بُثًَِ تىاْـا تـانى ٖـَُىو نـىضز ب    
ــًَىَظاضَ نىضزي   ــُوَّ ؾ ــو نطزْ ــِ ْعي ــئاَادمُنُؾ ــىو ،ُنإ ً ــُ  ب وات

بؤ منىوُْ يـُوتاضّ  ظَـإ و    ، (2 نىضزّ  ّيُنططتىوزاَُظضاْسِْ ظَاِْ 
ُْخىيَٓسَواضّ ًًًَُتِ نىضز( ضَِخٓـُ يًًًَُـُتِ نـىضز زَطـط  و زََيـ       

بـُظَاِْ نـىضزّ ئـُو    ئُوا ، ناتًَو نُ قػُ زَنُٕ و ؾتُنإ ضِاظُزَنُٕ 
بُ ّ ناتًَو نُ زَْىوغٔ ظَاِْ تىضنِ و عُضَبِ ، ثطِؤغُيُ ئُدماّ زَزَٕ 

ــهطزِْ    ــُنطزٕ و ثًَؿهُؾ ــسيَو قػ ــاف ُْٖ ــُناضزًََٖٓٔ، ث ــِ ب و فاضغ
 ئًُُ وا ضاوَضِواِْ ظاْاياِْ َىغأل و  ئاَؤشطاضّ بؤ ًًًَُتِ نىضز زََي : 

او غُٓو غًًَُاِْ و نـُضنىى  زياضبُنطو بُتًًؼ و وإ و ئُضظَضووّ و بُكس
ُ    و خُضبى غـ  ضـىاض َـاْ  بُغـُض     ثـاف طـؤظَضنطزِْ    زَنـُئ ، نـ

ئُو ظاْاياُْزا ضؤًَْتِ ْىوغـ  و خىيَٓـسٕ بـُظَاِْ نـىضزّ      وَ َساُْوَّ
ُ  ،  (3 (ضِازَطُئُْ( ٕ وتاضيَهًـسا بـُْاوّ     ٖـُضوَٖا يـ ( زََيـ  ٖـًض   ظَـا

ًًًَُتِ نـىضز ظَاُْنـُيإ   طُض  ،ُْْطًُنِ بؤ ئايًِٓ ئًػ ّ تًًَسا ًًُْ
                                                 

و نوزدا، يةزؤذي بؤ شياتس شاْيازي يةبازةي َةضةيةي فيَسبووٕ بةشَاْي نوزدي يةْيَ - 1
، ء ٍ 182-176نوزدء ٖةتاوي نوزد، بسِواْة: ٖؤطس تاٖس توفيل، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ 

192-199. 
 .103بسِواْة: نُاٍ َةشٖةز ئةمحةد، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  - 2
 .1913، ية  زؤذ نوزد  30-29، ٍ 1913تةَووش  19(، 2زؤذي نوزد، ذَازة) - 3
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ــُّ     ــتا ْعيه ــُناضبًَٗٓٔ، ئًَػ ــًٓسا ب ًــَُإ  300يُْىوغ ــؤٕ َىغ ًًَ )
ئَُُف ٖـًض   ،يُجًٗاْسا ُٖٕ و ظؤضبُّ ظؤضيإ بُظَاِْ خؤيإ زَخىيَٓٔ 

   ُ ئـًرت بؤضـِ نـىضز وَنـى      ،ناضيطُضيُنِ بُغُض ئـايًِٓ ئًػـ َسا ًًْـ
ؾإ زََي  نُ ئًَػتا ُْتُوَناِْ زّ بُظَاِْ خؤّ ُْْىوغٔ و ُْخىيَٓٔ، ثا

( خاأل ُٖيُ، نُ خاَيِ 10ُوَ ثًَىيػتِ بُ  ًًًًَُتِ نىضز يُضِووّ ظاْػتً
جـا طـطْطرتئ و زيـاضتطئ    ، (1 زووًََإ  زؤظيُٓوَّ ئُيَىبًًَُنِ ْىيًَُ(

ئـُّ وتـاضَ    (،ُْخؤؾِ نـىضز وتاضَناِْ يُّ بىاضَزا وتاضيَهُ بُْاوًْؿاِْ  
 ُ ــ ــُنِ ي ــُو ئاَؤشطاضي ــُْس ضَِخٓ ــُ   ،طتىوَطخؤض ــُّ ن ــُو ظاْاياْ ــؤ ئ ب

ُ    سابُضَُُٖناًْاْـ   بـُظَاِْ زّ كــُيطّ نـىضزّ زَْىوغــٔ، ٖـُضوَٖا يــ
زَظاْـٔ نـُ     ظاْا نىضزَنإ ظَاِْ خؤيإ ْـاظأْ، وا  وتاضَنُيسا وتىيُتِ 
بُ ّ ظَـاِْ نـىضزّ   ، ظاضو ظَاِْ َطؤظُوَ زَضضىوَ  َُٖىو ظَاُْنإ يُ

ُ  ُوَ ٖاتؤتُ زَض ، يُناتًَهًيُشيَط ظَوي ظَاْـُناِْ   سا نُ ظَاُْنـَُإ يـ
غاْايِ ؾـتِ ثـ  زَْىوغـطيَت و غـُضباضّ ئـُوَف زَقـِ        بُباؾرتَ زّ 

اْــُوَ ضَِواجــِ ميٖــؤّ ْــُظاِْ و زوانُوتىو ئــُزَبًُإ ُٖيــُ، بــُ ّ بــُ
   .  (2 (ُْبىوَ(
ثاؾإ ئـُّ ْىوغـُضَ باْطُؾـُّ نـىضز زَنـا  بـؤ نؤَـُنطزِْ                

زا  بؤ ثًَؿعُبطزّ ظَاِْ نىضزّ يُو ئإ و نؤََُيُّ  ًَٖعِ( نُ ُٖوأل زَ
ظََاُْزا، يَُُوَ زَضزَنُويَت نُ  خُيًٌ خُياىل( ضِؤَيًَهـِ ظؤض ططْطـِ   

                                                 
 .1913، ية زؤذي نوزد 22-20، ٍ 1913ي ئابي 14(، 3زؤذي نوزد، ذَازة) - 1
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ُ   ضيَطُّ ئُويـ يُ، طًَطِاوَ  ٖـُضزوو طؤظـاضّ  ضِؤشّ    ئُو وتاضاُّْ نـُ يـ
غــُباضَ  بــُ َُغــُيُّ ، نـىضز( و  ٖــُتاوّ نــىضز( بــآلوّ نطزؤتــُوَ  

ظَـاِْ نـىضزّ بٓىوغـطيَت، و ٖـَُىو      بُ ّ نُزؤظيُٓوَّ ئُيَىبًَِ نىضز
ططْطِ بُظَاِْ نىضزّ بـسَٕ   ؿت نطز بؤ ئُوَّظاْاياِْ نىضزيؿِ باْطًَٗ

اْـُ  بـؤ نؤََُيـُّ  ًَٖعـِ( ضَِو   يُ ئُغـتُْبىٍ  و ثًَؿًٓاظو بريوضِاناًْؿًإ 
ئُو ثًَؿًٓاظاُْو غىوز وَضطـطتٔ يًًَـإ بـؤ     بهُٕ، ، بؤ وَضططتِٓ باؾرتئ

 نىضزّ. ّيُنططتىوَىبًًَُنِ زاَُظضاْسِْ ئُي
زَضزَنُويَت نـُ ظؤض زَيػـؤظّ ُْتُوَنـُّ     وتاضَناًْسا ُٖضوَٖا يُ       

نـُ ُٖغـتِ ُْتُوايـُتِ يـُالّ      ،بىوَو ًَُٖؿُ يُُٖوَيِ ئـُوَزا بـىوَ  
ُ  ، َاقى ٕ و ظاْانإ ُّ ببعويَٓ ، ُْخامسا يُالّ ثًاوًًًَُتُن  ئـُويـ يـ
 .ّ نطزًْإضَِخُٓ ىلَ ططتٔ و ئاَؤشطاض ضيَطُّ
يُوتاضيَهِ خؤيسا  (1 ٖاوّ ظازَ(َُٖضوَٖا ْىوغُضيَهِ زّ بُْاوّ  ظ      

باغـِ يـُ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ      ،( بـآلوّ نطزؤتـُوَ  ٔتًَبهؤؾـ   ّنُ بُْاو
       ٕ  ،نطزووَ، ثاف ئُوَّ نـُ بـاؽ يـُوَ زَنـا  نـُ يًََُـصووزا ًًًَـُتا

ُأل ًَٖــعَ بـًَُٖعّ بــاظوو بــُضططيإ يــُخؤيإ نــطزووَ، بــُ ّ ئًَػــتا يُطــ 
َازيُنُزا ثًَىيػتُ ًَٖعّ َُعُٓويـ زَغتُبُض بهطيَـت، نـُ يُغـُضووّ    

ُٖضوَٖا زََيًَـت   ،ئُو ًَٖعَ َُعُٓويُزا زاب  نطزِْ ظاْػت و َُعطيَُيُ
ــُّ    ــىضز ي ــُتِ ن ــِ ضِووٕ و  ًًًَ ــىاضَزا ًًًَََٖه ــُ،   ب ــُضبُخؤيإ ًًْ غ
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ــت   ــُتِ ظاْػ ــتًَٗٓاِْ ًْعُ َ  يُبُزَغ ــُذطو ــُف و َ ــ  ب ــ  ب ٔ، و ظاْ
َم بُغتىو َايُوَ، جـا يُبـُض   زئُوَيُ نُ ظَاِْ نىضزّ بُظَاًَْهِ يُبُض

ئُّ ُْٖطاوَ ططْطُ وا زَبًِٓ نُ َُغـُيُّ ْىوغـًِٓ نـىضزّ ضاضَغـُض     
ظَـاِْ نـىضزّ وَى    ُناِْجىوَيبهطيَت و ثًتُ عُضَبًُنإ قبىأل بهطئَ و 

ثًتُنإ  نطزُْوَّتُْٗا بؤ جىزا ،عُالَُتُناِْ طُوضَنطزٕو  خاَيبُْسّ( 
بُناضبًَٗٓطيَت، ثاف ئَُُ ئًرت ظؤض ئاغاُْ نُ ضِيَعَإ و ضِيَػاناِْ زاتاؾ  

 . (1 بؤ ثطؤططاَُناِْ خىيَٓسِْ غُضَتايِ يُنىضزغتاْسا زابٓطئَ(
ُ نُُٖضزوو طؤظاضَ ضيَطُّ نؤََُيُّ ًَٖعِ يُ       وَ نؤؾؿـًَهِ ظؤضّ  يـ

و بـؤ ظَـاِْ نـىضزّ،    خػتُطُضِ بؤ زؤظيُٓوَّ ئُيَىبًًَُنِ نىضزّ طىدمـا 
نُ تُْٗا خؤّ ئُو تانـُ   ،بُتايبُتِ نُ ئُّ نؤََُيُيُ زَضنِ بُوَ نطزووَ

ُ ، ُيُيضيَطا ئُيَىبًًَـُى   نُ ئُّ ناضَّ تًازا ئُدماّ بسضيَت، بُؾًَىَيُى نـ
ٖـَُىو   بُٖؤيـُوَ ٖـَُىو نـىضز يُغـُضّ نـؤى بـٔ،      بًَٗٓطيَتُنايُوَ و 

َوّ بهـُٕ، ضـىْهُ ظَـإ    نىضزَناِْ زَضَوَو ْـاوَوَّ نىضزغـتإ ثـُيطِ   
 .بُططْطرتئ ثايُناِْ بىًْازّ ُْتُوَيِ ُٖشَاض زَنطيَت 

طؤظـاضّ   ضِؤشّ نـىضز( و  طؤظـاضّ  نؤؾؿـاُّْ   وغُضباضّ َُٖىو ئُ      
 ِ   ٖــُتاوّ نــىضز( بــؤ ثًَؿــعُبطزِْ ئــُيَىبًَِ نــىضزّ بــُثًتِ عــُضَب

ــُدماًَإ زَزا ــُ ئ ــُوَ ، ن ــ     بُٖؤي ــىضزّ ث ــاِْ ن ــتا ظَ ــانى ئًَػ ت
اغــتُّ زّ ٖــُبىوٕ، نــُ ُْٖــسيَو ئاضِيُطــُألأل ئُوَؾــسا وغــطيَتُوَ، زَْى
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نـُ زوايـِ زيًَٓـُ غـُضّ ضـُْس       عُبسوَيآل جُوزَ  باْطُؾُّ بؤ زَنطز،
ُ   بريو ْىوغـُضاِْ ضِؤشّ نـىضز و    ضِايُى يُئاضازا ُٖبىوٕ، نـُ شَاضَيـُى يـ

 ُٖتاوّ نىضز باْطُؾُيإ بؤ زَنطز نُ ئُّ بريوضِاياُْبىوٕ:
 

 الَح بةدزخاُى ضئةلفوبيَ
غاَي  بـُزضخإ يـُشَاضَّ زووََـِ طؤظـاضّ ضِؤشّ نـىضز وتـاضيَهِ            

نـُ ؾـهًًََهِ    ،ْىوغِ( ثًتُنامنإ و ئاغاْهطزِْ خىيَٓسُْوَبُْاوًْؿاِْ  
ــًٓاظنطز   ــازا ثًَؿ ــىضزّ تً ــُيَىبًَِ ن ــؤّ   ،زّ ئ ــُ خ ــُوأل و ن زواّ ٖ

هِ غـازَّ  ظيَزايطِؾتبىو، َُبُغتًؿِ زاْـاِْ ؾـًَىا  َاْسووبىوًَْهِ ظؤض 
 ئُيَىبًَِ نىضزّ بـىو، نـُ بـُ ئاغـاِْ خبىيَٓسضيَتـُوَ و ثًَـِ بٓىوغـط ،        
  ّ ــُثًتِ عــُضَبِ ْىوغــًبى ــُّ نــُ ب ــُو ئُيَىبًًَ ــُزضخإ( ي  ، غــاَي  ب

( ثًتـِ تـاظَ خبطيَُٓغـُض ئـُو ثًتاْـُ بـؤ       8ثًَؿًٓاظّ ئـُوَّ نـطز نـُ     
   ّ ّ  ، (1 زَضخػتِٓ ثًتُ زَْطًـُناِْ ظَـاِْ نـىضز  ٖـُضوَٖا يُوتاضَنـُ

واتـُ ثًتـُناِْ وؾـُيُى ثًَهـُوَ      ،وؾُّ ثًَؿـًٓاظنطز  نُضتهطزٕخؤيسا 
ثًَىيػتُ نطاوَ، بَُيهى ُٖضوَنى يُ ئُيَىبًَِ عُضَبًسا ثُيطَِو ،ُْيهًَٓسضئَ

ــطيَت  ــُجىزا بٓىوغ ــو ب ــسا ٖــُضوَ ،ٖــَُىو ثًتًَ ــُيَىبًَِ التًًٓ ــُ ئ ى ي
ىوُْيـُزا  ٖـُضوَنى يـُّ من   .طئَاوَ نُ ثًتُنإ بُيُنـُوَ ْاْىوغـ  نطثُيطَِو
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، ايًُ = اٍ ٍ، ب، ّزَضزَنُويَت  غاقِ = ؽ، ب، م، ّ( بػِ = ،، ؽ ّ،
 .ه( 

نُ ئـُو ئُيَىبًًَـُّ نـُ     ،ُوَ نطزبىوبغاَي  بُزضخإ خؤّ زَضنِ        
 ُ يُبـُض ئـُوَ ضِوو زَناتـُ خىيَٓـُضاِْ     ، (1 زايٓاوَ ظؤض ثىخت و تُواو ًًْـ

ثؤضإ قؤَيِ ىلَ ٖـَُيُاَئ   َُغُيُيُنِ ئاغايًُ نُ ثػ وتاضَنُّ و زََي : 
ثتُوَنإ باؾـرت   ياغاّ تُواوضىْهُ ئُوإ ،و يُّ بىاضَزا نؤؾـ خبُُْطُضِ 

بـؤ  ، ٖـُضوَٖا  (2 ((عُبسوَيآل جـُوزَ   يُغُضووّ َُٖىوياًْؿُوَزَظأْ 
يـ ثًَؿًٓاظ زَنُّ نُ غتىًَْهِ بطىوى و بـُضزَواّ  طؤظاضّ  ضِؤشّ نىضز(

باغـهطزِْ ئـُّ َُغـُيُيُ تـُضخإ     و تايبُ  يُضِووثـُضَناِْ خـؤّ بـؤ    
 .(3 بها 
ــُ        ــُو بريوضِاياْ ــُنِ ظؤض ي ــسا نــُ شَاضَي ــُ  ضِؤشّ نــىضز( ُٖوَيً بؤي

نؤبهاتُوَ نُ بـاؽ يـُّ اليُْـُ زَنـُٕ، بؤيـُ ثـاف وتاضَنـُّ  غـاَي          
بُزضخإ( نُ ئُيَىبًًَُنُّ تًازا ثًَؿًٓاظنطز، ئُّ طؤظاضَ زَغتِ نطز بـُ  

باضَ  بُّ َُغُيُيُ و الثُضَِيـُنِ تـُواوّ بـؤ    ئُدماَساِْ تىيَصيُٓوَ غُ
ئُّ ئُيَىبًًَُ تُضخإ نطز، زَغتًؿِ نطز بًَُٖٓاُْوَّ منىوْـُ بُٖـُضزوو   

غُضباضّ ظَاِْ نىضزّ، ُٖضوَٖا  ضِؤشّ نـىضز(   ،ظَاِْ عُضَبِ و تىضنِ
ّ بُُْٖـس وَضطـط  و ططْطًـُنِ ظؤضّ    ئُّ ئُيَىبًًَُّ  غاَي  بـُزضخإ( 
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هؤَيًُٓوَو ظآًِْ ناضايِ و بُنَُيو ٖاتِٓ بؤ خىيَٓـسٕ  يًَزاي ، ئُويـ بؤ 
نىضز( الثُضَِّ نؤتـايِ  ئُوَ  ضِؤشّ وغًِٓ نىضزّ يُ ئايًٓسَزا، يُبُضو ْى

هؤَيًُٓوَ يُّ َُغُيُيُ تـُضخإ نـطز،   يًًََُِ طؤظاضَنُّ بؤ شَاضَّ غًَ
يَُاوَّ ثـاظزَ  يُنًَو   ُٖض يُغُضَتاؾُوَ بُظَاِْ نىضزّ ْىوغًىيُتِ 

تهـاّ  ، بٓىغًَت و خبىيًََٓت  بُظَاِْ نىضزّ ّزَتىاًَْت بُّ ثًتاُْ ،زاضِؤش
ىلَ زَنُئ نُ ْاوّ خؤميإ بُّ ثًتاُْ بؤ بٓىوغًَت، ُٖضوَى يُّ منىوْاُْزا 

ثاؾـإ ئـُّ ثًتاْـُّ ْىوغـًىَو ُْٖـسَيو منىوْـُّ بـُظَاِْ        ،  (1 ((زياضَ
 نىضزّ ًَٖٓاوَتُوَ.

ئًرت طؤظاضّ  ُٖتاوّ نـىضز(  ، ز( ثاف زاخػتِٓ طؤظاضّ  ضِؤشّ نىض     
ئُّ ئُضنُّ خػتُ غُضؾاِْ خـؤّ و الثـُضَِّ نؤتـايِ ٖـُضزوو شَـاضَّ      
يُنُّ و زووََِ خـؤّ بـؤ ئـُّ َُغـُيُيُ تـُضخإ نـطز و منىوْـُّ بـؤ         

ٕ      ، ًَٖٓايُوَ  بـُ ّ  ،  (2 ئـُّ وتاضاْـُف ٖـُضوَى واْـُّ فًَطنـاضّ وابـىو
 و (5ـ    4زوو شَـاضَّ   ئًساضَّ طؤظاضَنـُ ٖـُضوَى يُالثـُضَِناِْ ٖـُض    

طُيؿـتُ ئـُو زَضَدماَـُّ    ، ( ّ  ُٖتاوّ نىضز( زَضزَنُويَت 10شَاضَ  
ّ نـُ ئـُّ    ئـُوَ  ُضنُوتٔ بُزَغـت ْآًًََٖـت، يُبُض  ئُيَىبًًَـُ غـ   اليُْـُ

شَاضَناِْ زّ طؤظاضَنُ و ئُو ضِؤشْاَـُو طؤظاضاْـُّ نـُ ثـاف نؤتـايِ      
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ّ زَضضـىوٕ، بـاؽ   جُْطِ جًٗاِْ يُنُّ ض يُئُغتُْبىٍ و ض يُؾـىيَِٓ ز 
 ئًرت بُطؿتِ ئُّ ثًَؿًٓاظَ يُبرينطا. ،يُّ تُضذُ ئُيَىبًًَُ ْانُٕ 

 
 ئؤزدؤئةلفوبيَى 

ٕ  بـؤ يُوتاضَنُّ خؤيسا نُ بُْاوّ   (1  (ُفعَوالٕ ظازَ ضُ َ       بـُضِيَعا
يـُشَاضَ زووّ ئـُّ طؤظـاضَزا    نُ  ،(زاَُظضيَُٓضاِْ طؤظاضّ ُٖتاوّ نىضز

، ئـُّ  خػـتُضِوو ّ ؤثُيطَِونطزِْ ئُيَىبًَِ ئـؤضز ّ ُبريؤن، بآلونطاوَتُوَ 
نُ نىضزو ئُضَُٕ يُ ضَِضـَُيُنِ   باغِ ئُوَّ نطزووَْىوغُضَ ثاف ئُوَّ 

و ئـازا، و ظَـإ و زابـُناًْإ     ُنإثًتـ  الوَ ٖاتىوٕ، و ٖـُضزوو ئؤضزؤ( 
يُثًَؿىوزايُى بىوَ، بُ ّ ثاف َىغًـَُاْبىوِْ نـىضزو َُغـًرِ بـىوِْ     

اغتُّ ثاف ئُوَّ نُ ُْٖسيَو ئاَؤشطاضّ ئاضِ ئًٓحا، ئُضَُٕ جىزابىوُْوَ
( ئـؤضزؤ غُض ظَضوضَتِ ثُيطَِونطزِْ ثًتـِ    جُخت زَناتُ، نىضز زَنا  

ــىوَ    ــإ ب ــِ خؤي ــِ زيَطيٓ ــُ ثًت ــؤ  ،ن ٕ ب ــُتًًا ــُئاطاٖاتِٓ ُْتُواي  ب
ئــُّ بريوضِايــُّ خــؤّ بــُّ ؾــًَىَيُ طىظاضؾــت ىلَ نــطز   ،بــُناضبًَٗٓطيَت

                                                 
يةنيَو ية ئةْداَة نوزدةناْي ْيَو نؤَةيَةي ئيتخادو تةزةقي : َةوالٕ شادة زةفعةت - 1

ابؤوة، ئةَيؼ بةٖؤي ضياضةتة ة جينية نؤَةيَة 1909، بةآلّ ثاؽ ضايَي بوو عومساْي
ثةيوةْدي بةحصبي )ئاشاديء  1911، بؤية ضايَي يةزةطةشثةزضتياْةي نؤَةيَةنة

دةنسد، يةناتي حونُي نؤَازي توزنيا بةجيَ  ىٖاوثةميإ( نسد،ء زؤذْاَةي ضةزبةضت
ٖيَسغي نسدؤتة ضةز  (، يةويَ يةزيَطةي وتازةناْيدادةٖيًََيَء زوودةناتة )حةيةب

القوريو ٕ، ٖةز ية )حةيةب( نؤضي دوايي نسدووة، بسِواْة: َامليطاْري، نةَاييةنا
 .51-50...، ٍ اللوزديو
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ًَساضّ خؤيإ ثُيطَِوبهـُٕ... و يُخعَـُتِ ئـُو     ثًَىيػتُ نىضز ظَاِْ ب 
ضِيَطــُّ ئــُو ظَاْــُزابٔ ئــُويـ بــؤ ضــانهطزُْوَّ و طؿتاْسًْؿــِ يــُ 

واتـُ ثًتـُناِْ   ، ثًَىيػـتُ ثًتـُ زيَطيٓـُنامنإ     ئـُوَ ْىوغًٓاُْوَ، يُبُض
بــُناضّ زًََٖــٓ . ( ظيٓسووبهُيٓــُوَ، ئــُو ثًتاْــُّ نــُ ئًَػــتا ئــؤضزؤ 

ظَاُْنَُإ بَُيُزَإ ْانا ، جاطـُض   ظؤض يُ َُبُغتِ ثًتُ عُضَبًُناُْ
بتىاْ  ثًتُ زيَطيٓـُناِْ خؤَـإ ظيٓسووبهُيٓـُوَو بـُزياضّ بًبُخؿـًُٓ      

ئـُويـ بُؾـًَىَّ ثـُضتىوى و ضِيَعَـإ و     ، قىتابًاِْ قؤْاكِ غـُضَتايِ  
ئـُوا ئُوناتـُ طُيؿـنت بـُّ     ، خىيَٓسُْوَّ فُضُْٖطِ خاوَٕ ضَِغُْايُتِ 

 .(1 ((َُضاَُ َُيػُض زَبًَت
ضـىْهُ   ،بـىوَ  ساًَُٖو  ( يُُفعَوالٕ ظازَ ضُزَتىاْ  بًَصئ نُ  َ      

ظَاِْ  ،(2 يُنُّ ؾت زَب  ئُوَ بعاْ  نُ نىضزو ئُضَُٕ يُى ضَِضَُيُى ْ 
ــؤضزؤ(  ــُ، ئ ــسووَناِْ جًٗاْ ــُ ظيٓ ــُتِ   ف يُظَاْ ــاِْ زَوَي ــىْهُ ظَ ض

ر بـُناضّ  ُناِْ ؾـا ًـ جطُ يُوَّ نُ شَاضَيُى يـُ ًٖٓسي ، َ  ثانػتإ(
، نُ يُ جًٗاْسا بُّ ظَاُْ قػـُ زَنـُٕ   و شَاضَّ ئُو نُغاُّْ زًََٖٓٔ 

( ًًَؤٕ نُؽ ظياتطٕ، ئُّ ظَاُْف يُظَاِْ ًٖٓسيُوَ ْعيهـُ، و  130يُ  
                                                 

 .3-2، 1913ٍي ناْووٕ يةنةّ 4( 2ٖةتاوي نوزد، ذَازة ) - 1
ةطةشيإ خساوةتة بؤ شاْيازي يةبازةي طسْطرتئ ئةو  ييَهؤيَيٓةواْةي نة يةبازةي نوزدو زِ - 2

ي، خ صو ت زيخ اللوزد وكسدضا ن) رن ا ديف الفصوز حاى االن( ، : حممدارني شكزوو، بسِواْة
ويطساّ ، يليو، اي، ب، 11-99، ص 1، ض1331، بريوت، 0تسمجو: حممد علي عوني، ط 

، 9رود البػسيو احلي ة رن غسق كوزدضا ن، تسمجو جسجيظ  اح اهلل، ط ويطساّ،، تي، اي ادطاز
 .1، ص 4111ازبيل، 
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   ُ ــ ــُضَبًـ ي ــِ ع ــُو ثًت ــِ ظؤض تًازاي ــُّ فاضغًؿ ــُنُيسا  وؾ ضِيَٓىوغ
   (1 زًََٖٓطيَت.بُناض

 
 8889ئةلفوبيَى عةبدولس ةشاق بةدزخاُ 

 

( بُ زَضواظَّ قؤْاكًَهِ تاظَ غـُباضَ   1913غاَيِ   ضِاغتًسايُ
، يُّ غاَيُوَ ئـًرت نـىضز   زازَْطيَت بُ ئُيَىبًَِ نىضزّ و ضِيَٓىوغِ نىضزّ

بُضِاغت و زضوغتِ زَغتًإ زايُ ئـُو ئُيَىبًًَـُّ نـُ بـُظَاِْ نـىضزّ      
، ٕيُوناتُزا زضوغـت بـىو   شَاضَيُى بريوضِا و ئاضاغتُيُوناتُزا زَْىوغطا، 

ــسا    ــًِٓ نىضززي ــُضَبِ يُْىوغ ــُيَىبًَِ ع ــُ ئ ــىو ن ــإ واب ــسيَو ثًًَ ُْٖ
اغـتُيُنِ  ئاضِ ،بُو َُضجُّ ضانهاضّ تًازا ئُدماّ بـسضيَت  ،بُناضبًَٗٓطيَت

يـُبطّ  نُ باْطُؾُّ ثـُيطَِونطزِْ ثًتـُ التًًٓـُناِْ    ، ٖاوزشيـ ُٖبىو 
َىبًَِ غُضباضّ ئُو ئاضاغتُيُف نُ زاواّ زَنطز ئُيزَنطز، ثًتِ عُضَبِ 

ظؤضبُّ ظؤضّ ئُّ ئاضاغـتاُْف   ئؤضؤ( يُْىوغًِٓ نىضزيسا بُناضبًَٗٓطيَت. 
 َُٖىو وتطإ و باغهطإ.  

واتـُ  ، ئُوَيُ نُ يُٖـَُإ غـاَيسا    ُبُ ّ ئُوَّ نُ يًَطَزا ططْط
( ئاضاغتُيُى ثُيسابىو نُ باْطُؾُّ بؤ بُناضًَٖٓاِْ ثًتـِ  1913غاَيِ  

ُ و ضِ ــُف ي ــُّ ضَِوت ــُزضخإ(َوَ وغــِ( زَنــطز، ئ ــسويطَِظام ب ــُٕ  عُب الي
باْطُؾُّ بـؤ زَنـطا، ئـُّ نُغـايُتًُ ثـاف ئـُوَّ نـُ نؤََُيُيـُنِ         

                                                 
 .93-91، ص 1333لغت الف مل، احليو واملياو، ضوزيو، درػق، ال، بسِواْة : شياد امل - 1
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( 1913ضِؤؾٓبريّ نىضزّ يُؾاضّ  خؤّ( يُ نىضزغتاِْ ئًَـطإ يُغـاَيِ    
ــىوٕ(    ــُ  فًَطب ــِ ـ جًٗــاْعاِْ( وات ــُْاوّ  جًٗــإ زاْ ــس،  ّ ب زاَُظضاْ

ــىضزّ ي  ــُنِ ن ــسِْ ئُيَىبًًَ ــُ  باْطُؾــُّ زاَُظضاْ ــَُاّ ثًت ــُض بٓ ُغ
 ٖؤناضّ ئُّ بؤضىوُْؾِ بؤ زوو ٖؤناض طُضِاْسَوَ:ـنطز  ،غًُنإوضِو
ّ ـ يُبُض ئ1ُ يـسا  يُتىاْا، تًَـسا ًًْـُ    وَّ ظَاِْ عُضَبِ ثًتِ زَْطـساض

 بًَٗٓطيَت.ًًُْ نُ بؤ ظَاِْ نىضزّ بُناض
غِ ياضَُتِ َٓـسا ِْ نـىضز زَزا  نـُ    وـ ْىوغًِٓ نىضزّ بُثًتِ ضِو2

، ٖـُضوَٖا زَغـتِ نـىضز زَططيَـت بـؤ بَُيـُزبىوِْ       نبفًَطب وغِضِوظَاِْ 
ــاِْ  ــِظَ ــُْ  ضِووغ ــِ:   ،ثًَؿ ــُزضخإ( وت ــسويطَِظام ب ــُضوَٖا  عُب ٖ

ِ وفًَطبىوِْ ضِيَٓىوغِ ضِو   فًَطبـىوِْ ظَـاِْ ضِوغـًُإ بـؤ َُيػـُض       ،غـ
نُ بؤ الوامنـإ ظؤض ظَضوضَ تـانى بطـُٓ ضِوغـًاو يـُو  غـُضقاَيِ        ،زَنا 

 . (1 (سانطزِْ ظاْػت بنب(خىيَٓسٕ و ثُي
نطز  ضِووغُِٖضوَٖا نؤََُيُّ  جًٗإ ظاِْ( زاواّ يُ ئُنازميًُّ         

نُ ئُيَىبًًَُنِ نىضزّ يُغُض غًػتَُِ ثًتُ ضِوغـًُنإ زابًَٓـت و  ّ.   
   (1 بُّ ناضَ ضِاغثًَطزضا. (2 ىضبًًِ(ئ. ئا

                                                 
 .174-173جًيًي جةييٌ، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  - 1
نة ية ْيوةي يةنةَي   ،(: يةنيَو ية زؤذٖةآلتٓاضاْي زووع1961-1887ي. ئا. ئوزبًي) - 2

بةٖةوٍَء  1959ضةدةي بيطتةّ، يةبوازي  شَإء زؤغٓبريي  نوزدي نازيإ  نسدووة، ضايَي 
نوزدي ية ئةنادميياي شاْطتةناْي تواْاي ئةو بؤ يةنةجماز بةغيَهي  تايبةت بةديساضاتي 

وة، و بة ضةزؤني ئةّ بةغة ٖةيَبريَسدزا، بسِواْة:ٖةَإ يةضؤظيةتي ية ييٓيٓطساد نسا
 .103نُاٍ َةشٖةز ئةمحةد، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  .187ـ186ضةزضاوة، ٍ 
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ِ ضِثـُيطَِونطزِْ ثًتـِ    ثـُْاّ بـطزَ بـُض   عُبسويطَِظام بُزضخإ  يـُ   ووغـ
ّ ٖـُضزوو ُْتـُوَّ نـىضزو    بُئاَادمِ ْعيـو نطزْـُوَ   ،ئُيَىبًَِ نىضزيسا

يُغــُضَتاّ غــُزَّ غــُنإ و، بُتايبــُتِ ثــاف ئــُوَّ نــُ ضِوضِووغــِ
بُؾًَىَيُنِ ضِاغتُوخؤ و ْعيهايُتًإ يُطُأل نىضززا ثُيسا نطز، زا (2 (19 

ٕ زَياْىيػت ضىْهُ يُو ناتُزا ُْٖسيَو يُ غًاغُتىإ و غُضنطزَ ضِوغُنا
ظآَِ ب  اليًُْإ بهُٕ يـُو   يإغؤظّ نىضزَنإ بؤالّ خؤيإ ضِابهًَؿٔ، 

 ٕ ِ     ؾُضِاُّْ نُ عىمساًْـُنا عىمساًْـسا   يـُ بـانىوضّ ضِؤشٖـُ تِ زَوَيـُت
ئُوَّ َُٖيىيَػتِ ٖؤظو تريَ نىضزَناِْ ئُو زَظـُضَ  ئُدماَِ زَزَٕ، يُبُض

ُوَ ئاغتُْ  خػـتُٓ ثـًَـ   بُالّ نَُ يإيُو ؾُضِاُْزا يُن نُضَوَبىو، 
نُ ئًرت ُْتىأْ غٓىوضَناِْ ئـُّ ؾـىيَٓاُْ ببـُظيَٓٔ، نـُ      ،غِوغىثاّ ضِو

سيَو يُغـُضنطزَ  ئًَػتا خانِ نىضزغتاِْ تىضنًـا زَططيَتـُوَ، بؤيـُ ُْٖـ    
ْـُخامسا ثـاف ئـُوَّ نـُ زَضنًـإ      ، ُيإ قؤغـتُوَ  نىضزَنإ ئُّ ُٖيـ 

ُتِ عىمسـاِْ زازثُضوَضاْـُ   و زَوَيـ  ِبُوَنطز نُ ُٖضزوو زَوَيـُتِ ئًَطاْـ  
َاََُيُ ْانُٕ و َافُ ُْتُوَيًُناِْ خؤيإ ثًَٓابُخؿٔ، يُو نىضزَ  أليُطُ

، ضِؤؾٓبرياُّْ نُ زَضنًإ بُّ َُغُيُيُ نطز  عُبسويطَِظام بُزضخإ( بىو 
نؤََُيـُّ  جًٗـإ ظاْـِ(     ّ( ْاَُيُنِ بُْاو1913َاْطِ ؾىباتِ   نُ
يُّ ئـإ و    تًايسا وتِ  ضّ  خؤّ( نطز، ويُؾا ضِووغِاغتُّ ْىيَُٓضّ ئاضِ

                                                                                                        
 .175اوةي ثيَػوو، ٍ جةييًي جةييٌ، ضةزض - 1
دةطةزِيَتةوة، بسِواْة، ٕ. ئا.  1804يةنةَني ثةيوةْدي زووضي بة نوزد بؤ ضايَي  - 2

 .42خايفني، ضةزضاوةي ثيَػوو ، ٍ 
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ًًًَُتِ نـىضز بُغـتَُهاضّ و ظؤضزاضّ فـاضؽ و تـىضى نـؤْرتؤأل      غاتُزا 
غـىوز يـُشياضو ؾاضغـتاًُْتِ ئـُوضوثِ وَضبطـطٕ،       ، ُْياْتىاًْىَنطابىوٕ

ٖــًض  ،ٖــًض ططْطًــُنًإ بــُ فًَطنطزْــِ طــٍُ ْــُزاوَ ،ُْتــُوَّ فــاضؽ
ــانط ، ُٖض ضــِ تىضنُناًْؿــُ ٖــُض يُٖــُوأل و خًَطيَهًــإ ىلَ ضــاوَضِ  ْ
  ُ َ، بُُْخىيَٓـسَواضّ مبًًََٓتـُو  ْـُظاِْ و  نؤؾؿِ ئُوَزا بىوُْ نُ نـىضز بـ

وزا ىئُوَ ًًًَـُتِ نـىضز يـُ بـاضوزؤخًَهِ زوانـُوتىو و ثاؾـهُوت      يُبُض
 .  (1 ((َايُوَ
غُضباضّ ئُوَف ئُو غُضنطزَ نىضزاُْ يُوناتُزا زَياْىيػت ضِوغًا        

نُ ضِوغًا ظهلًَعيَهـِ  ئُوَّ ْس نًَـ بهُٕ، ئُويـ يُبُضإ نَُُبؤالّ خؤي
بىو يُجًٗاْسا، يُطُأل نىضزغتاًْؿسا يـُبانىوضَوَ ٖاوغـٓىوضبىو،    طُوضَو

ططْ  ئُوَيُ نُ بًًََ ، ئُواُّْ نُ باْطُؾـُيإ بـؤ ثـُيطَِونطزِْ ثًتـِ     
ِ  زَنـطز  غِ يُ ْىوغًِٓ نىضزيساوضِو ّ ؾـًَىاظَ ئـُّ   ، ئُوناتـُ ْـُياْتىاْ
يـُظَاِْ نىضزيـسا زامبـُظضيَٓٔ، ئـُّ ظاًْاضيـُف بـُثًَِ        ضِووغِىوغِ ضِيَٓ

نُ باغِ يـُوَ نـطزووَ نـُ    ،  (2 ؾًس(َتىغٓ  ضِ قػُناِْ تىيَصَضّ نىضز 
ــخــؤّ   نُغــايُتًُنُ ئــُو نــاضَّ ثــ  غــثًَطزضاوَو   ىضبًًِ( بًًٓــىَوئ

                                                 
 .172جةييًي جةييٌ، ضةزضاوةي ثيَػوو، ٍ  - 1
 1941ةغيد: يةنيَهة ية ييَهؤيَةزة زؤغٓبرييةناْي نوزدي ئيَصيدي، ضايَي توضينَ، زِ - 2

ريي ة بساي زؤغٓبةدايهبووةء ئيَطتا يةغازي يةزيظاْي  ثايتةخيت ئةزَيٓيا دةذيت، نوزِي
دو وزضةْدئ بةزٖةّء ييَهؤيَيٓةوةي يةبازةي ن ية، نةنوزدي ئيَصيدي)قةْاتي نوزدؤ(

 . وةنةيإ ْووضيوة. ْووضةزَيَرو
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ىضبًًِ( ثًَِ ضِاطُياْـسووَ  ئيَُباضَيُوَ قػُّ يُطَُيسا نطزووَ، ُٖضوَٖا  
بُ ّ َُٖيطريغاِْ جُْطِ جًٗاِْ يُنـُّ   ،نُ زَغتِ نطزووَ بُّ ثطِؤشَيُ

 . (1 ًَْىزَوَيُتِ بىوُْ يَُثُضيَو َُٖبُض ئُّ ناضَ ِو باضوزؤخ
ئًَػـتا  جا ئُوَّ نُ ئُّ بؤضىوُْ ظياتط بًَُٖع زَنا  ئُوَيُ نُ تانى      

ٖـًض   ًٖض غُضضاوَيُى ئاَاشَّ بؤ ئـُّ تُضذـُ ئُيَىبًًَـُ ْـُنطزووَ، و    
 زَقًَهًؿُإ زَغت ُْنُوتىوَ نُ ئُّ ئُيَىبًًَُّ ث  ْىوغطابًَتُوَ.

ّ زاَُظضاْـسِْ ئُيَىبًًَـُنِ   ُيُنؤتايًسا زَتىاْ  بًَـًَ  نـُ بريؤنـ         
بـؤ   ، يـُزآًَٖاِْ  عُبـسويطَِظام بـُزضخإ( بـىوَ     ضِووغِنىضزّ بُثًتِ 

طزووَ، بـُ ّ  يُنُراض و بُؾًَىَيُنِ نطزَيًـ زَغتِ بـُ ئُدماَـساِْ نـ   
 نـُ ئُيَىبًًَـُنِ نـىضزّ يُغـُض      تُواوّ ُْنطزووَ، بُتايبُتِ طُض بعاْ

ًُنإ و ضًُناِْ غُزَّ بًػتُّ يـُْاو  ًيُغا ِْ غ ضِووغِبَُٓاّ ثًتِ 
ًُ  ْىوغـطاوَ،  ظيعإ و تًًَؼ يإ نىضزَناِْ يُنًَتِ غـؤ زَناِْ يُضنىض

َضـًَت، نـُ ثاؾـإ    زَضز بططَ ُْٖـسيَو ضِؤشْاَـُف بـُو ضِيَٓىوغـُ يـُوٍَ     
يـ يُتىيَِ ئُو (زيًَُٓغُض باغهطزِْ نؤؾؿُناِْ  عُبسويطَِظام بُزضخإ 

ُطُضِ بـؤ فؤضَُيـُنطزِْ   يوىخػتيُ ضُضخِ تاظَزا ُٖو ُْزازيَت نُ نىضز 
                                                 

 )ْووضةز(. 2004/ 4/11ةغيد، دٖؤى، ضاوثيَهةوتٓيَو يةطةٍَ توضينَ زِ - 1
 

 
 



 

 58 

  ٕ نـُ ضِاغـتُوخؤ    ،ئُيَىبًًَُنِ نىضزّ طىدماو بؤ تؤَـاضنطزِْ ظَاُْنـُيا
 اُْوَ ُٖيُ.ٓبريميثُيىَْسّ بًََُصووّ ُْتُوَيِ و ًََصووّ ضِؤؾ

           
 ثيَصلةوتٍى ئةلفوبيَى كوزدى بةثيتى عةزةبى لة كوزدضتاٌى

 (8)باشووز لةبيطتةكاٌى ضةدةى بيطتةودا

       

ثًتـِ  ٖـُض   نـىضز ثـاف نؤتـايِ جـُْطِ يُنـَُِ جًٗـاِْ       ُٖتا      
عُضَبًًإ يُْىوغًٓسا بُناضزًََٖٓا، يَُُٖإ ناتسا وَى ًًًَُتـُناِْ زّ  

ًَٖٓـاِْ زَغـتهُوتُ ُْتُوَيًـُنإ     زَغُ تِ عىمساِْ بـؤ وَزَغـت  شيَط 
 ٕ ، بـؤ ئـُّ َُبُغـتُف زَغـتًإ نـطز بـُ زاَُظضاْـسِْ        يُنؤؾؿسا بـىو

ضُْسَٖا ضِيَهدطاوّ غًاغِ و زَضنطزِْ ضـُْسَٖا بآلونـطاوَو ضـاثهطاوَّ    
  ُ ناًْـإ بهـا ،   ضَِوا جؤضاوجؤض، نُ طىظاضؾت يُ ًٖىاو ئـاوا  و خىاغـت

ضِؤؾـٓبرييِ و ُْتـُوَيِ و    قىضغايِ غًاغِ وظؤضبُّ ظؤضّ يُغُضَتاؾسا 
يُؾاضّ ئُغتُْبؤيسا ضطِبىوَوَ، ئُو ؾاضَّ نُ ثاف نؤتايِ ٖاتِٓ  نىضزّ

   (2 جُْطِ جًٗاِْ نُوتُ شيَط ضاوزيَطّ ًَْىزَوَيُتًًُوَ.
                                                 

1
بؤ ؾاضَظابىوٕ يُباضوزؤخِ نىضزو نىضزغتإ يَُاوَّ جُْطِ يُنَُِ جًٗاِْ، بطِواُْ:  - 

 .197ـ  130امحس، غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍ  رعورنُاٍ 
2

بؤ ؾاضَظابىوٕ يُنؤََُيُو ثاضتُ غًاغًُ نىضزيُنإ زواّ جُْطِ يُنَُِ جًٗاِْ  - 
عُىل تُتُض، غُضضاوَّ .  40 ، غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍعبدالطا ز ط هس غسيفبطِواُْ: 

 .185ـ  141ثًَؿىو، ٍ 
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ئُو ضِؤشْاَُ نىضزياُّْ نُ يُ ئُغتُْبىٍ زَضزَضـىوٕ بـُ الّ  ئـُيَىبًَِ    
ُٖضضُْسَ ضِؤشْاَُّ  شئ( ئُو غها يُّ خػتبىوَ ضِوو  نىضزيسا ُْضىوُْ،
ًـُناًْإ  يُنإ تىاْـاّ زَضبطِيٓـِ تـُواوّ زَْطـُ نىضز    ًـ نُ ثًتُ عُضَبً

.ًًُْ 1)   
غـُباضَ  بـُ باغـُٓنطزِْ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ يـُو        يُو قؤْاكُزا جا     

ُو ضِؤشْاَُو ضاثهطاوَ نىضزياُْ ، بؤ ئُوَ زَطُضِيَتُوَ نُ ظؤضبـُّ ظؤضّ ئـ  
تــاوَنى غــاَيِ  ِ جًٗاًًْــُوَضِؤشْاَاْــُ يُتــُواوبىوِْ جــُْطِ يُنــَُ

(، واتُ ئُو غاَيُّ نُ ئُتاتىضى زَغتِ بُغُض ئُغتُْبىيسا طط ، 1922 
(يـ غـُباضَ   1925ئَُُ غُباضَ  بُنىضزغتاِْ بانىوض ـ تانى غاَيِ   

بُنىضزغتاِْ باؾىوض َؤضنًَهِ غًاغًًإ بـُخؤوَ ططتبـىو، ضـىْهُ ئـُو     
شْاَاُْ نؤؾؿًإ بؤ بُزَغتًَٗٓاِْ زاْثًاْاِْ ًَْىزَوَيُتِ بؤ نىضزغتإ ضِؤ

ّ غـاَيِ  اَِ ُٖواَيـُناِْ نـؤْططَّ  ثـاضيؼ(   ضِؤشاُْ بُ بُضزَو ،وزَنطز 
ئُوَ زَضفُتِ ئُوَْـسَ ُْضَِخػـا نـُ    يُبُض (2 ( يإ بآلوزَنطزَوَ،1919 

ئُوَؾـسا   بـُ ّ يُطـُأل   ،ضِؤؾٓبرياِْ نىضز باغِ ئُيَىبًَِ نـىضزّ بهـُٕ  
                                                 

1
، واِّْ. ئَُ  بىظ ئاضغ ٕ، ظاًْاضّ طؿتِ يَُُضِ طؤظاضّ  شئ(، طؤظاضّ ضِؤشْاَُ - 

 .272ـ  268، ٍ 2001(، ُٖويًَط، ظغتاِْ 7ـ  6شَاضَ  

2
احلسب ت امحد عجم ن ابوبلس ،كسدضا ن  ى عود الط يف )بفد :ظياتط ظاًْاضّ بطِواُْ بؤ - 

، جسجيظ  اح اهلل، يقعو اللسد، ت زيخ ئُواًْرتو  94،ص4114 (، ازبيل ،الفلميو االوىل
، ومم  يان ول النصاع على جنوب كسدضا ن أر يف عصو الوث ٌق  1341ت  1311ضي ضى 

 .ئُواِْ تطو  104، ص 4114ازبيل،  ،بُواملركسات املافلقو 
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ُْٖسيَو نؤؾـ يُو بىاضَزا نطا، يُواُْ نؤؾؿُناِْ  عُبسويطَذًِ ضَِمحٌ 
ُطُضِ، ئُويـ ً( يُؾاضّ ئُغتُْبىٍ خػت1920ً،نُ يُغاَيِ  (1 ُٖناضّ(

بُبآلونطزْــُوَّ ؾــُف بآلونــطاوَ زَضبــاضَّ ضِيَعَــاِْ نــىضزّ بــُظَاِْ 
آلونـطاوَّ  عُضَبِ، زوو بآلونطاوَف يُو ؾُف بآلونطاواُْ نـُ ٖـُضزوو ب  

زووَّ و غًًََُ  بىوٕ، زووًََإ بُْاوًْؿاِْ  زياضيا زويِ شبـى خـىضتِ   
( بآلونطايـُوَو  1920ّ غـاَيِ   (ّ َـاْطِ  ئـا،(  28، نُ يُ  نىضزإ(

، نـُ  غًًًََُؿًإ يُشيَط ْاوًْؿاِْ  زياضيا غِ يِ شبى بطهىيت نـىضزإ( 
جًَـِ   (2 َ.( بآلونطايـُو 1920ّ ناْىوِْ يُنَُِ غـاَيِ   (3يًََُصووّ  

َمحِ ُٖناضّ( باغِ ضِيَعَاِْ نىضزّ يُّ زوو ئاَاشَيُ نُ  عُبسويطَذًِ ضِ
     ُ  بآلونطاوَيُزا نطزووَو باغِ يُ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ ْـُنطزووَ ، بـُ ّ يـ

  طاوَّ يُنَُسا نُ بعضبىوَ باغِ ئُيَىبًَِ نىضزّ نطزووَ.بآلون
                                                 

ؾاضّ  بُ قُظاناِْ غُض يُن  يُ ( ي1958ُـ  1890عُبسويطَِذًِ ضَِمحِ ُٖناضّ   - 1
وإ تُواونطزووَ،  يُزايهبىوَ، خىيَٓسِْ غُضَتايِ و ْاوَْسّ يُ ّ نىضزغتاِْ بانىوض وإ(

نطزووَ، يُضِؤشْاَُ نىضزيًُنإ ناضّ ظاْهؤّ ئُغتُْبؤٍ تُواو زواتط خىيَٓسِْ با ّ يُ
ُضٖاز ثريباأل، عُبسويطَِذًِ نطزووَ، و خاوَِْ ضُْسئ بُضَُُٖ يُّ بىاضَزا. بطِواُْ:ـ ف
سا، ؤْاَُ يُئُزَبًاتِ نىضزيضَِمحِ ُٖناضّ، تاظَنطزُْوَّ ؾًعطّ نىضزّ و زآًَٖاِْ ؾاْ

 .22 – 11، ٍ 2002زٖؤى، 
زؤظيُٓوَّ ئُّ زوو  ُٖضزوو بُضِيَعإ ضَِفًل غاَي  و غسيل غاَي  ضِؤَيًإ بًًٓىَ يُ - 2

نُضِ بُزاخُوَ تانى ئًَػتا ضىاض ، ضّ ئُّ نتًَبُ غًًَُاِْ زاوياُْ ْىوغُ بآلونطاوَيُ، ويُ
 شَاضَنُّ تط بعضَو ُْزؤظضاوُْتُوَ.
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يُاليــُٕ اِْ ثايتــُختِ زَوَيــُتِ عىمســثــاف نــؤْرتؤَيهطزِْ ئُغــتُْبىٍ 
ــُوَ  ــَُِ   22 ئُتاتىضن ــطيِٓ يُن ــِ و   (،1992(ّ تؿ ــاِْ غًاغ شي

ِضؤؾٓبريّ نىضزّ تىوؾـِ ئًًًَحـِ بـىو، بؤيـُ ئـُو ضـطايُّ نـىضز يـُ         
و ضِووّ يُثُض  بىوٕ نـطزو شَاضَيـُنِ ظؤضيـإ ضِوويـإ      ئُغتُْبىٍ َُْا

يُغىضياو يىبٓإ نطز، جـا ئُواْـُ بـىوٕ نـُ يُغـُضَتاوَ زَغـتًإ نـطز        
ونطزْــُوَّ ئــُيَىبًَِ نــىضزّ بــُثًتِ التًٓــِ  نــُ زواتــط باغــًإ بُبآل

زَنُٕ(، ُْٖسيَهًؿًإ بُضَو نىضزغتاِْ باؾىوض ضَِويـإ نـطزو يُٖـُضزوو    
ؾاضّ غًًَُاِْ و ضَِواْسظ طريغاُْوَ، جطُ يـُوَّ نـُ بُؾـًَهًإ ضـىوُْ     
ـ   بُكسا نُ ثايتُختِ زَوَيُتِ ْىيَِ عًَطاقِ بىو، و نىضزغتاِْ باؾـىوضي

 زواّ نؤتايِ ٖاتِٓ نًَؿُناِْ َىوغأل خطايُغُض عًَطام. 1925يُغاَيِ 
ثًَـ ئُوَّ بطًُٓ ًَْى زضيَصَّ باغِ ثًَؿـهُوتِٓ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ         

يُنىضزغتاِْ باؾىوض يُّ َاوَيُزا، جًَِ ئاَاشَ ثًَساْـُ نـُ نىضزغـتاِْ    
تـُْٗا   ،ضِؤشُٖ   ًٖض جؤضَ نؤؾؿًَهِ يُرؤضَّ بُخؤيُوَ ْـُبًِٓ بـىو  

يـُ  ئىضًَـُ(    1922ضِؤشْاَُّ  نىضز( ُْب  نُ  مسهؤ ؾهاى( يُغـاَيِ  
هطزو ضىاض شَاضَّ ىلَ زَضضىو، نُ ثًتـِ عـُضَبِ و خـُتِ فاضغـِ     زَضي

تًازا بُناضًَٖٓطا، ئُّ ضِؤشْاَُيُف ُٖضوَى ئـُواِْ زّ بـُ ثًـُّ يُنـُّ     
ض ئُّ ُٖوَيىنؤؾؿُ ْـُبًَت ، نىضزغـتاِْ ضِؤشٖـُ   ٖـً     (1 غًاغِ بىو.

                                                 
بؤ ظياتط ظاًْاضّ يُباضَّ ضِؤشْاَُّ نىضزغتإ، بطِواُْ: ًَُٖٔ، ضِؤشْاَُّ نىضزّ  - 1

ـ  148، ٍ 2004(، ُٖويًَط، 1يُنىضزغتاِْ ئًَطاْسا، طؤظاضّ ضِؤشْاَُْىوؽ، شَاضَ  
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ْـِ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ. ُٖضضـِ     يُ بـُضَويَـ بطز ناضيَهِ بُخؤوَ ُْبًِٓ 
نىضزغتاِْ عًَطاقًؿُ، ُْتُوَيِ و ضِؤؾٓبريَ نىضزَنإ غـُضقاَيِ ذاَيُتـُ   

يـُطحاضَنِ يـُن بؤوَ، يـُّ    بُ(زا 1925غًاغًًُنُ بىوٕ، نُ يُغاَيِ  
شْاَـُو  غاَيُزا نىضزغـتاِْ باؾـىوض بُعًَطاقـُوَ يهًَٓـسضا، يُبُضئـُوَ ضِؤ     

ُناِْ نىضزغـتاِْ باؾـىوض يـُّ قؤْاكـُزا ططْطًـإ بـُ       ًـ ضاثداُْ نىضزي
 ئُيَىبًَِ نىضزّ ُْزَزا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        

اض، ضِؤشْاَُّ  نىضز( و ؾؤضِؾِ مسهؤ ؾهاى، طؤظاضّ ضِؤشْاَُْىوؽ، . َُمحىوز ظاَس153
 .162ـ  156، ٍ 2004(، ُٖويًَط، 1شَاضَ  
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ضِؤؾــٓبريّ  ( ئًٓطًًعَنــإ يُغــُضَتازا ططْطًــإ بــ1918ُغــاَيِ       
يُبُكـسا بـُظَاِْ    (2 (فـةشىل يُطـُأل  ؾـىنطٍ    (1 نىضزيسا،  ًََحُضغؤٕ(

طُيؿتِٓ ضِاغتِ( ، نُ بؤ َاوَّ غـاَيًَو  نىضزّ ُٖغتإ بُزَضنطزِْ  تًَ
بُثًتِ عُضَبِ زَضزَضىو، ئُّ ضِؤشْاَُيـُ يـُّ َاوَيـُزا    و بُضزَواّ بىو، 

جطـُ يُثاضاغـتِٓ    ،ٖـُبىو  ضِؤَيًَهِ ططْطِ يُ ثًَؿدػتِٓ ظَاِْ نىضزّ
   (3 ضُْسَٖا ظاًْاضّ غُباضَ  بُ نىضزو ًََصووّ نىضز،

                                                 
( : ـ ًََحُضغؤٕ يُنًَهُ يُ ئُفػُضَ 1923ـ  1881ًََحُض ئُّ، بِ. غؤٕ   - 1

ئًٓطًًعَنإ ثًَـ جُْطِ يُنَُِ جًٗاِْ زَغتِ نطز بُطُؾتًَو بؤ نىضزغتإ و و تِ 
باض، ظَاِْ نىضزّ وَنى نىضزيَو زَظاِْ، يُطُأل ؾىنطّ فُظىل يُغاَيِ وزوو ضِوًَْىإ 
سا زَضنطزووَ، زوايـ ضُْسئ كتًَطُيؿتِ ضِاغتِ( بُظَاِْ نىضزّ يُبُ ضِؤشْاَُّ  1918

كم ل رعوس ثؤغتِ ناضطًَطِّ يُ بُكساو غًًَُاِْ وَضططتىوَ، بؤ ظياتط ظاًْاضّ بطِواُْ: ـ 
ِ اغتِ: ؾىيَٓضِ. نَُاٍ َُظُٖض ئُمحُز، تًَطُيؿتِٓ 37ـ  36ص  نىضزغتإ ...، امحد،

 . 107ـ  103، ٍ 1987سا، بُكسا، يُضِؤشْاَُْىوغِ نىضزي
(:ـ ضِؤشْاَُْىوغًَهِ ؾاعريو ًََصووْىوغًَهِ غًاغِ 1926ـ  1882ؾىنطّ فُظىل   - 2

ايهبىوَ و بُْاوباْطُ، نىضِّ َُمحىز ئاكاّ نىضِّ ئُمحُز ئاكايُ، يُؾاضّ بُكسا يُز
ضِووّ  1908غاأل يُؾاضّ غًًَُاِْ َاوَتُوَ، زواتط يُغاَيِ  14خَُيهِ ؾاضّ غًًَُاًًُْ، 

طؤظاضّ  باْطِ نىضز( بآلونطزؤتُوَ، نُ  نطزؤتُ ؾاضّ ئُغتُْبؤٍ ، ضُْسئ وتاضّ يُ
ـ  146يُبُكسا زَضزَضىو، بطِواُْ:ـ َري بكطّ، غُضضاوَّ ثًَؿىو، ص  1914يُغاَيِ 

 .109ـ  108َُظُٖض ئُمحُز، تًَطُيؿتِٓ ضِاغتِ...، ٍ  ، نَُا147ٍ
بؤ ظياتط ؾاضَظابىوٕ يُضِؤَيِ ئُّ ضِؤشْاَُيُ يُثًَؿهُوتِٓ ظَاِْ نىضزّ، بطِواُْ:ـ  - 3

 .154ـ  148نَُاٍ َُظُٖض ئُمحُز، تًَطُيؿتِٓ ضِاغتِ، ٍ 
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زا نـُ  (1 ذىنُطِاِْ  ؾًَذ َُمحىز( قؤْاكِ بُ ّ ضِؤشْاَُطُضيِ نىضزّ يُ
( زَططيَتُوَ، بَُُٖإ ؾـًَىَ َـؤضنِ غًاغـِ    1924 – 1922غا ِْ  

بُخؤوَ ططتبىو و، زَضفُتِ بىاضَناِْ ئُيَىبًَِ نـىضزّ بـؤ ُْضَِخػـابىو،    
ئُو ضِؤشْاَاُْف بطيتِ بىوٕ يُ  ئىًََسّ ئًػتك ٍ، باْطِ ذـُم، بـاْطِ   

بــُّ ظؤضّ ئــُّ ضِؤشْاَاْــُ يُؾــاضّ نىضزغــتإ، ضِؤشّ نىضزغــتإ( و ظؤض
غًًَُاِْ زَضزَضىوٕ، جطُ يُؾاضّ بُكسا نُ شَاضَيُنِ نَُِ زَضضىوِْ 

 ثًتِ عُضَبِ زَْىوغطإ. َُٖىوؾًإ ُٖض بُ (2 ئُّ ضِؤشْاَاُّْ ططتُخؤ،
ثاف تُواوبىوِْ ططفتِ  َىغـأل( و يهاْـسِْ    (1925يُغاَيِ  بُ ّ      

ضـُْس ضِؤشْاَـُو ضـاثًَُُُْنِ نـىضزّ      نىضزغتاِْ باؾىوض بُعًَطاقـُوَ، 
زَضضىوٕ، نُ بُؾًَىَيُنِ جًسّ باغـًإ يـُ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ زَنـطز .      
يُنؤتايؿسا َُغُيُنُ بُ بُناضًَٖٓاِْ ئُيَىبًَِ نىضزّ بـُثًتِ عـُضَبِ   

يُنَُ  ئـُو  ئُّ ناضَ ثُيطَِو زَنطيَت، جا  نؤتايِ ث  ٖا ، نُ تا ئَُطِؤ
ّ بابُتُ نطزبًَـت، طؤظـاضّ  زيـاضّ نىضزغـتإ(     ضِؤشْاَاُّْ نُ باغًإ يُ

( زَضزَضىو، ئًَػـتاف  1926ـ   1925بىو، نُ يُ بُكسا يًَُْىإ غا ِْ  
                                                 

نانُ غُعًسّ نىضِّ ؾًَذ  ( : نىضِّ ؾًَذ1956ـ  1881ؾًَذ َُمحىوزّ َُْط   - 1
بًػتُناِْ غُزَّ بًػتَُِ زواّ جُْطِ  يُؾاضّ غًًَُاِْ يُزايهبىوَ، يُ ئُمحُزَ،

، بؤ ظياتط نطزووَ جًٗاِْ يُنُّ غُضنطزايُتِ ضُْسئ ؾؤضِؾِ زشّ ئًٓطًًعَنإ
 .43ـ  38ؾاضَظابىوٕ، بطِواُْ: َري بكطّ، غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍ 

ِ ؾًَذ ُتؤشْاَُناِْ غُضزََِ ذهىَبؤ ؾاضَظابىوٕ يُّ ضِؤشْاَاُْ، بطِواُْ: ضِ - 2
 .2003َُمحىوز، ئاَازَنطزِْ: ضَِفًل غاَي ، يُغُض ْىوغًِٓ: غُزيل غاَي ، غًًَُاِْ، 
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نـُ يُغـُض ضِووثُضَناًْـسا ئـُدماّ      ،باؽ يُططْطرتئ ئُو وتىيَصاُْ زَنُئ
 زَزضإ.

 
 (1 طؤظازى ديازى كوزدضتاُ

      

ضّ نىضزغـتإ(  يُ ططْطرتئ ئـُو بابُتاْـُّ، نـُ طؤظـاضّ  زيـا     
و ظَـاِْ نـىضزّ   ، ئـُيَىبًَِ نـىضزّ   تاوتىيًَهطزبىوٕيُغُض الثُضَِناًْسا 

 بىو، نُ بُض ظَإ و بُ ض ثًتًَو بٓىوغطيَت.
        ُ يـُّ بـىاضَزا ْىوغـطإ،     ؾاياِْ باغُ نُ غُضجُّ ئـُو وتاضاْـُّ نـ

بُظَاِْ نىضزّ و بُثًتِ عُضَبِ بـىوٕ، يُنـُّ نُغـًـ ئـُّ بابُتـُّ      
نُ يُوتاضيَهًسا بـُْاو  ضـؤٕ و بـُض     ،بىو (2 ب   تؤفًل وَٖبِ(زتاوتىيَهط

                                                 
 1926ـ  1925طؤظاضّ زياضّ نىضزغتإ: ـ طؤظاضيَهِ نىضزيًُ يًَُْىإ غا ِْ  - 1

إ( بىو، ئُّ الح ظَنِ غاذًَبكطُيُؾاضّ بُكسا زَضضىوَ، خاوَِْ ئًُتًاظو غُضْىوغُضّ  غ
( شَاضَّ يٌَ 16بآلوزَنطزَوَ، و  ظَاِْ نىضزّ و تىضنِ و عُضَبِ  طؤظاضَ وتاضَناِْ بُ

( ئاَازَنطزِْ ضَِفًل غاَي ، 1926ـ  1925زَضضىوَ، بطِواُْ:ـ زياضّ نىضزغتإ  
 .2001يًَهؤَيًُٓوَّ ُْوؾًَطوإ َػتُفا ئَُ  و غسيل غاَي ، غًًَُاِْ، 

ؾاضّ غًًَُاِْ  (: يُطىْسّ  ضىاضتا(ّ غُض ب1984ُـ  1891تؤفًل وَٖبِ   - 2
 يُ 1921ونطزووَ، غاَيِ خىيَٓسِْ غُضباظّ يُ ئُغتُْبؤٍ تُوا 1908يُزايهبىوَ، غاَيِ 

، يُغُضزََِ ثاؾايُتِ يُعًَطاقسا بؤتُ وَظيطّ ئابىوضّ و بؤتُ ئُفػُض غىثاّ عًَطاقِ
عًَطام بُج   1908ّ طُالويَصّ  14ثاف نىزَتاّ ؾؤضِؾِ  ،وَظيطّ ناضوباضّ نؤَُ يُتِ

بطِواُْ: ـ  .1984زًًَََٖ  و ضِوو زَناتُ يُْسَٕ، يُو ؾاضَ َايُوَ تانى َطزِْ يُغاَيِ 
 .87ـ  84زياضّ نىضزغتإ...، ٍ 
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ُٖضزوو شَاضَّ ثًَٓحُّ و ؾُؾُّ  ثًتًَو ظَاِْ نىضزميإ بٓىوغ (، نُ يُ
ُضِوو، ثاف ئُوَّ نُ ئاَاشَّ بُوَزا نـُ ئـُّ   ًيُتىيَِ زوو ظدمريَزا خػتً

اغـُنُّ  بابُتُ زضيَصَّ ُٖيُ، بُ ّ يُطُأل ئُوَؾسا طؤظاضَنُ تُواونُضّ ب
زضيَصَّ ث  ُْزا بآلوّ ُْنطزؤتُوَ،  تؤفًل وَٖيب( بُتىْـسّ بـُضططّ يـُ    
ثًتُ عُضَبًُنإ نـطزووَو ٖـُوَيِ زاوَ نـُ ضَِخٓـُ يُٖـُوازاضاِْ ثًتـِ       

نُ ئُواُّْ ضَِخُٓ يُوَ زَطـطٕ   ،التًِٓ بططيَت و ئاَاشَّ بؤ ئُوَ نطزووَ
ىاظّ ثًتُنـُف  نُ ْىوغ  بُثًتِ عُضَبِ ثُيىَغـتساضَو ضِوخػـاض و ؾـًَ   

يُوؾُزا يُناتِ ثُيىَغت بىوْسا زَطؤضِزضيَت، نُ ئَُـُف بـؤ فًَطبـىوٕ و    
ئُظبُضنطزِْ ثًتُنإ ظؤض غُخت و زشاواضَ، بُ ّ  تؤفًل وَٖبِ( وَ َِ 

نُ ئُّ ضَِخُٓيُ ظؤض بًَُٖع ًًُْ، بططَ ثًتُ  ،ئُّ ضَِخُٓيُ زَزاتُوَو زََي 
ُضبُخؤ بىوًْسا ُٖض طؤضِاْهـاضّ  عُضَبًًُنإ يُناتِ ثُيىَغت ُْبىوٕ و غ

زيَت، بـُ ّ ئـُّ طؤضِاْهاضيًـُ يُضِوخػـاض و ضِواَيُتـسا ظؤض غـازَو       زابُغُض
ــاْايُ، و ف ــازَيُ و   غ ــًَىَ غ ــَُإ ؾ ــِ بُٖ ــُو   ًَطبىوًْؿ ــُخت ًًْ غ

يًََُؿهًؿُاْسا ضُغثاوَ، غُضباضّ ئُوَف ُْٖس  ثًتِ التًِٓ ئُو ثًتُ 
اغـتُّ  ئـُو ضَِخُٓيـُّ زّ نـُ ئاضِ    بُضُْسَٖا جؤض بُناضزًََٖٓطيَت، بُ ّ

ثًتِ عُضَبِ زَنطيَت ئُوَيـُ نـُ ثًتـُ عُضَبًًـُنإ بُؾـِ ْىوغـًِٓ       
 ُ ا ظَـاِْ نىضزيـس   ظَاِْ نىضزّ ْانا ، ضىْهُ يًَطَزا ضُْسَٖا زَْ  يـ

بُثًَطُواُْؾــُوَ خــاوَِْ وتاضَنــُ  ٖــُٕ، نــُ يــُظَاِْ عُضَبًــسا ْــ 
ُّ ططفتُ تُْٗا الّ نىضز ًًُْ بًََُؿىَيُ وَ َِ ئُّ ضَِخُٓيُ زَزاتُوَ: ئ

  ُ ، ٕ، بَُيهى ظؤض يُ طُالِْ زوًْا ئُّ نًَؿُيإ ُٖيُ، ضُْسئ ًًًَـُ  ٖـ
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   ُ ُ   نُ ضـُْس زَْطًَـو يـ ُ   ،ظَاُْنُياْـسا ُٖيـ ِ  نُضـِ بـ عـُضَبِ   ثًتـ
ٔ ، ٖـُض ذاَيُنـُ   بُثًتِ تـطيـ بٓىوغـطيَ   ْازضنًَٓطئَ، تُْاُْ  ْاتىاْطيَت

َ ئُو ًًًَُتُ زضاوغًًَاُْ ْاضـاضٕ نـُ   زَبًَت، جا يُبُضئُو بَُُٖإ ؾًَىَ
ثًتُناِْ ظَاِْ عُضَبًـ فًَط بـنب، ئـُو طُالْـُّ نـُ بـُثًتِ عـُضَبِ       
زَْىوغٔ َُٖىو طُىل غُض بُ ضَِطـُظّ  غـاَِ( ْـ ، بـَُيهى ظؤضبـُيإ      
 ئاضّ(ٕ و ظؤض غىوزيإ يُ زَضبطِيِٓ زَْطُناًْإ بُثًتِ عُضَبِ بًًٓىَ، 

و ضؤٕ زَْطُناًْإ بُ ثًتِ عُضَبِ ْىوغـِ،  ئايا ئُو ًًًَُتاُْ ضًإ نطز
ــسّ و    ــُفغاِْ و ًٖٓ ــِ و ئ ــىضنِ و بًىؾ ــِ و ت ــُيَىبًَِ فاضغ ــُ ئ يُواْ

ثاؾإ  تؤفًل وٖبـِ( بـاؽ يًًًَُـُتاِْ فـاضؽ و تـىضى و       (1 َُاليايِ.
بًىؾِ زَنا  يُضِووّ نؤؾؿُناِْ ثًَؿدػتِٓ ئُيَىبًَِ ظَاُْناًْاْـُوَ  

 (2 ضنُوتًٓإ يُو بىاضَزا.بُثًتُناِْ عُضَبِ و ضؤًَْتِ غُ
ّ  تؤفًل وٖبِ( يُوَزا ضطِ زَبًَتُوَ نُ ثًتُ عُضَبًـُنإ بـؤ   بريؤنُ     

بـؤ  ْىوغًِٓ نىضزّ طىدماوٕ ، بَُُضج  ُْٖسيَو طؤضِاْهاضّ تًَسا بهط  ، 
ئــُوَّ باؾــرت بطىدمــ  يُطــُأل زَْطــُ نىضزيُناْــسا و ئاويَتــُبٔ، و ئــُو 

َبًُنإ زَنطيَـت، نـُ طىايـُ بُنـَُيهِ     اغتُّ ثًتُ عُضضَِخٓاُّْ نُ ئاضِ
ُ   زَؾ  ئاضِ ،ْىوغًِٓ نىضزّ ْايُٕ ناِْ زّ اغتُّ ٖـَُىو ثًتـُ جًٗاًْـ

 طئَ يُواُْف ثًتِ التًِٓ.بُن
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 .1ت  2 ل، 1342 ي ي زٌ 43(، 1) ذَازةدي زي كوزدضا ن ،  طؤظازى - 4



 

 68 

يُو ْىوغُضو ظَاْعاُْ نىضزاُّْ زّ نُ بُؾساضيإ يُبىاضّ ئـُيَىبًَِ       
ُ   ،(1  ئًػُاعًٌ ذُقِ ؾـاويَؼ(َ  ،نىضزيسا نطزووَ ُ   نـُ بـ و زيـاضتطئ ئـ

نُ يُغُض ضِووثُضَناِْ طؤظاضّ  زيـاضّ نىضزغـتإ(    ،ظَاْعاْاُْ زازَْطيَت
و ضِيَعَاِْ نىضزّ ضُْس وتاضيَهِ ططْطِ ْىوغًىَ. يـُو   يُباضَّ ئُيَى بٌَ

نـُ زيـاضّ    ،ِ  ئايا ْىوغًِٓ نىضزّ ضؤٕ زَبًَـت؟( بُْاوًْؿاْوتاضَّ نُ 
ؤتــُوَ، نىضزغــتإ يُٖــُضزوو شَــاضَّ ثًَٓحــُّ و ؾُؾــَُسا بــآلوّ نطز

نُ  ئًػُاعًٌ ذُقِ(َ، زَ خاَيِ خػـتؤتُضِوو نـُ    ،ْىوغُضّ ئُّ وتاضاُْ
عَاِْ نـىضزّ  ئُطُض ثطانتًعَ بهطيَت بؤ ثًَؿدػتِٓ ئُيَىبًَِ نىضزّ و ضِيَ

، ئــُو ظؤض غــىوزبُخـ زَبًَــت يُباظْــُّ بــُناضًَٖٓاِْ ثًتــِ عُضَبًــسا
ُ، نـُ يُويَـسا   تًَبًًٓاُْ ُْٖسيَهًإ ثُيىَْسيإ بُخىزّ ثًتُناْـُوَ ُٖيـ  

 ( ثًَىيػتُ يُ نىضزيسا بهطيَُٓ  ؽ( و ٖـُض ث، صوتىيُتِ ُٖضزوو ثًتِ  
( بهطيَتُ   (، ئـُويـ بـؤ   ط( بهطيَُٓ  ظ( و ثًتِ  ذ، ض، ظغ  ثًتِ  

عُضَ، خؤيإ َُٖإ  إ بهُئ. ثاؾإ زََي  ئُوَّ ْىوغًِٓ نىضزّ ئاغ
                                                 

(:ـ نىضِّ حمَُُز عُىل ضَِغىٍ نىضِّ 1976ـ  1896ئًػُاعًٌ ذُقِ ؾاويَؼ   - 1
بُكسا  ئاَازَيِ غُضباظّ يُ 1908ؾاضّ َىغأل يُزايهبىوَ، غاَيِ  ئُمحُز ئاكايُ، يُ
بؤتُ َىالظَِ زووَّ، زواتط يُجُْطِ يُنَُِ جًٗإ  1911ِ تُواونطزووَ، يُغاَي
ؾاضّ بُكسا جًَطريبىوَو  بًػتُناِْ غُزَّ غًًَُّ يُ ُضظنطايُوَ، يُثًُنُّ بؤ  ُْقًب( ب

غىثاّ عًَطام وَضططتىوَ، ئًػُاعًٌ ؾاويَؼ يُغاَيِ  ِ يُيبُٖؤيُوَ، ضُْسئ ثًُّ غُضباظ
غُضؤنِ  1926يُغاَيِ  ئُْساَِ  جَاتا خىَغُضيًا نىضز ـ ئاظازّ( بىو و 1921

يُزاَُظضيَُٓضاِْ يًصُّْ ثًَؿهُوتِٓ  ًَو بىوَيُن 1930نؤََُيُّ ظَضزَؾت بىوَ. يُغاَيِ 
 .83ـ  80نىضزّ. بطِواُْ: زياضّ نىضزغتإ. ٍ 



 

 69 

ــاِْ زظَ    ــُيًَهِ بً ــىْهُ ظاضاوَ ط ــطزووَ، ض ــإ ن ــُّ ناضَي ــُ ئ ّ نطزؤت
   ُ  ظَاُْنُيإ و يُّ ظاضاواُْؾسا ضُْس زَْطًَو ُٖٕ نـُ بُضاْبُضَنـُيإ يـ
ظَاِْ عُضَبًسا زَغت ْانُوٕ، بؤيُ ُٖغتإ بـُطؤضِيِٓ ئـُّ ثًتاْـُ، بـؤ     

ٖتس... ظؤضبـُّ   ضوثًُ = ضوبًُ(  ضطنؼ = ؾطنؼ( منىوُْ  ثاؾا = باؾا(
اوّ ًَٖٓـاوٕ،  ظؤضّ ئُو تًَبًًٓاُّْ زّ نُ  ئًػُاعًٌ ذُقِ ؾـاويَؼ( ْـ  

ُناِْ و ثُيىَْسّ بُ ضِيَعَاِْ نـىضزّ و ثطيثؤظؾـٔ و جًَٓاوَنـإ و جىوَيـ    
   (1  ذطنا ( تطَوَ ُٖيُ.

زش بـُ   يـُّ وتاضَيـسا زَضزَنـُويَت    ئًػُاعًٌ ذُقِ ؾـاويَؼ(  
بُناضًَٖٓاِْ ثًتُ عُضَبًُنإ يُْىوغًِٓ نىضزيسا ُْبىوَ ، بـُ ّ يُطـُأل   

ُْ ظاِْ ئُوَؾسا يُنًَو بىوَ يـُباْطدىا  سِْ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ نـُ    ثُضَغـ
يُغــُض بىًْــازّ ثًتــُ عُضَبًــُنإ يُْطــُضّ ططتبــ ، ئــُّ بؤضــىوُْف 
يُوتاضَنُّ زووًََـسا زَضزَنـُو  نـُ بُْاوًْؿـاِْ  ضِيَٓىوغـِ نـىضزّ       

ــُ ــُثًتِ عــُضَبِ(َ، ي ــاْانطزِْ   ّب ــىلزٕ و غ ــسا باْطُؾــُّ ثًَؿ وتاضَي
فًَطبـىوِْ ظَـاِْ    ضوَٖا زََي ًَهطاوَنُّ نطز، ُُٖ ناضثًئُيَىبًًَُ نىضزي

ُ غُض ضِيَطهُّ ئُّ ئُيَىبًًَـُو جًَ نىضزّ يُ هطزِْ ضِيَعَـاِْ ظَـاِْ   جًَبـ
عُضَبِ يُغُض ظَاِْ نىضزّ يُغُضووّ تىاْاّ فًَطخىاظاْسا زَبًَـت، بؤيـُ   
ثًَىيػتُ ثًتطَُيًَو زابطِيَصئ نُ يُطـُأل ظَاُْنـَُإ بطىدمًَـت و يُغـُض     

                                                 
. و 9ـ  8، ٍ 1925ئايازى  12(، 5طؤظازى ديازى نوزدضتإ ، ذَازة ): بسِواْة  - 1
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بَُُٖإ ؾـًَىَف زََيـ  نـُ     (1 اَُظضابًَت.بَُٓايُنِ ظاْػتِ ضُغثاو ز
ؾًَىاظّ ضِيَو و ئاغإ بؤ ئًَُـُ بُغـىوز تـطَو َٓا ًْؿـُإ ظووتـط فًَـطّ       

ُ ، نُ ثُيىَْسّ زَبٔ. ثاؾإ ْىوغُضّ وتاضَنُ زيَتُ غُض ُْٖس  بابُ   بـ
ــُضّ     ــسيَو ضاضَغ ــُناِْ ُْٖ ــؤ ططفت ــُ ب ــُ، ن ــُوَ ُٖي ــاِْ نىضزي ضِيَعَ

خـؤّ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ و ضِيَعَـاِْ نـىضزّ      زَزؤظيَتُوَ، نُ بُبؤضـىوِْ  
بُثًتِ عُضَبِ ئاغإ و غاْا زَنا ، يُواُْ  تُْىئ و ؾـُززَو ٖـَُعَو   
يائٌ َُقكىضَ ، تائٌ َُضبىتُ( ، ثاؾإ تًَبًًُٓى غُباضَ  بُ ئُيَىبًَِ 
نىضزّ زَخاتُضِوو، ئُويـ ثًَىيػت نَُهطزُْوَّ خاَيِ غـُض ثًتُناْـُ،   

خا ْـُ، فًَطخـىاظإ ضازَضـًُنًَٓ ، وتاضَنُؾـِ      ضىْهُ ظؤضّ و بؤضّ ئُو
بُوَ نؤتايِ ث  زًًَََٖٓت بُ باْطُؾُ نطزِْ َُٖىو نىضز بـؤ زؤظيٓـُوَو   
زضوغــتهطزِْ ئُيَىبًًَــُى، نــُ تايبــُ  بــ  بــُظَاِْ نــىضزّ، ثاؾــإ 

 (2 ضِيَعَاُْنُّ بؤ زابٓطيَت.
ّ ئًػُاعًٌ ذـُقِ ؾـاوَيؼ يـُو وتـاضَّ نـُ ْاوًْؿـاِْ  الثـُِضَ             

ْىوغـًِٓ تـاظَو ظَـاِْ نـىضزّ ِضَغـُٕ ـ ؾـًَىاظّ تايبـُ  بُْىوغـ (          
يَُُٖإ باظُْزا زَضُْضىوَ، غُباضَ  بُوَّ نُ زشايُتِ ْىوغًِٓ نىضزّ 
بُثًتِ عُضَبِ ْانا ، بُ ّ باْطُؾُ بؤ بُضَو ثًَؿىلزِْ ئـُّ ئُيَىبًًَـُ   

ناِْ زَنا  و ٖاِْ نؤؾؿُناًْـ زَزا  بؤ زؤظيُٓوَّ ضِوخػاضو ؾـًَىاظَ 
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ئُو زَْطُ نىضزياُّْ نُ ٖاوؾًًَإ يُظَاِْ عُضَبًـسا زَغـت ْانـُويَت،    
بَُُٖإ ؾًَىَ زَضٖاويَؿتِٓ ئُو ثًتُ عُضَبًاُّْ نُ يـُظَاِْ نىضزيـسا   
زضناْسًْإ بـُزّ ْانطيَـت و جًَبـُج  ْـُنطزِْ َُغـُيُ ضِيَعَاًْـُناِْ       

ضِاغـت  ظَاِْ عُضَبِ يُغُض ظَاِْ نىضزّ، ضىْهُ ئـُّ نـاضَ َُٖيُيـُو    
بُّ ؾًَىَيُ بؤَإ زَضزَنـُويَت   (1 ًًُْو خعَُ  بُظَاِْ نىضزّ ْانا ،

نُ  ئًػُاعًٌ ذُقِ ؾاويَؼ( َُغُيُّ ئُيَىبًَِ بُضطِّ خػـتؤتُضِوو و  
ناضَنُؾِ يُّ بىاضَزا ُٖض ئُوَْسبىو نُ ئاَؤشطاضّ و ضِاغثاضزَ ئاضاغتُّ 

 ُ ثًتِ عُضَبًـسا  ًًًَُتِ نىضز بها ، نُ بُ ئُيَىبًَِ نىضزّ ْىوغطاو بـ
بطُٓوَو ثًَؿِ خبُٕ، بَُيهى خؤّ ثطِؤططاًََهِ زاضِؾت بؤ بُضَوثًَـ بطزِْ 
ئُّ ئُيَىبًًَُ. جا يُو ْىوغـُضَ نىضزاْـُّ زّ نـُ بابُتطـُىل غـُض بـُ       
ئُيَىبًَِ نىضزيًإ يُغُض ضِووثُضَناِْ  زياضّ نىضزغـتإ( بـاؽ نـطزووَ    

وغًىَ بُْاوًْؿـاِْ  بـُ ض    ثريؤ (َ، نُ خَُيهِ غًًَُاًًُْو وتاضيَهِ ْى
ثًتطُيًَو ظَاِْ نىضزّ بٓىوغطيَت(، يُوتاضَنُيسا زَضزَنُويَت نُ خاوَٕ 
ئاضاغــتُيُنُ باْطُؾــُ بــؤ البطزْــِ ثًتــُ عُضَبًــُنإ و زاْــاِْ ثًتــُ  
التًًُٓنإ زَنا ، يُو وتاضَيسا ثاف ئـُوَّ نـُ بـاؽ يُبُٓضـُّ نـىضز      

ضّ( و زََيـ    ٖـُضوَى بـُثًَِ    زَنا  و زَياْطُضِيًََٓتُوَ بؤ ضَِطُظّ  ئـا 
ططافًُنإ زَضنُوتىوَ نُ ئًَُـُ يـُضِووَناِْ ئانـاضّ و    ثنوووضزَناضيًُ ئُ
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ــ    ــُ زَب ــُضِووّ جىططافًؿــُوَ يُعــُضَ، جــىزائ، نُوات ضَِطــُظيِ و ي
ظَاُْنُمشإ يُظَاِْ ئُوإ جىزاب ، ئَُُف يُتايبُمتُْسيُ غُضَنًُناِْ 

ئاضيًُو ظَاُْنُؾِ بَُُٖإ ؾـًَىَ  َُٖىو ًًًَُتًَهُ، نىضز ًًًَُتًَهِ 
ئاضيًُ، يُو باوَضِزا ًِْ نُ ثًتُناِْ ظَاًَْهِ غُض بُضَِطُظّ غـاَِ نـُ   
طًإ و ضَِطُظو طىظاضؾتِ غاَِ تًازا ضَِطِ زانىتاب ، بؤ ظَاُْنُّ ئًَُُ 

. ثاؾإ ئُّ ْىوغُضَ ضُْس وتُيُنِ ضَِخٓـُ ئـاًََع ئاضاغـتُّ    (1 بطىدم ((
ثًتُ عُضَبًُنإ زَنا ، يُو ضِووَّ نُ يُضُْس ؾىيًََٓهسا يُطـُأل زَْطـُ   
نىضزيُناْسا يُى ْاططُْوَ، جا ثاف زضيَصَ ثًَساًَْهِ ظؤضّ ئُو ضَِخٓاُْ بـؤ  

ٓـُضإ،  ثًتُ عُضَبًُنإ زََي :   ثاف َُٖىو ئُو ضِووْهطزُْواْـُ بـؤ خىيَ  
ئاؾهطابىو نُ َُبُغتِ ئُوَيُ ثًتُ عُضَبًُنإ البىليَت و ثًتـِ التًٓـِ   
ــُ،   ــُضِّ ظَضوضَتساي ــت، ئَُــُف َُغــُيُيُنُ يُضِووث يُؾــىيًَٓإ زابٓطيَ
يَُُٖإ ناتًؿسا بُغىوزَ، ُٖضضُْسَ طـؤضِيِٓ ثًتطـُيًَو نـُ ضـُْسَٖا     

اؾـإ زيَتـُ   . ث(2 غاَيُ ناضّ ث  زَنطيَت تـا ضِازَيـُى غـُخت و زشواضَ((   
غُضباغهطزِْ  ًََحُضغؤٕ( نـُ ضـؤٕ ٖـاِْ ْىوغـًِٓ نـىضزّ بـُثًتِ       
التًِٓ زاوَ، بُ ّ ثاف َطزِْ، ئُّ ناضَ نُؽ ُْيططتؤتُ ئُغـتؤّدؤّ،  
يُنؤتايِ وتاضَنُيسا ئُّ ْىوغُضَ ئاَاشَ بـُوَ زَنـا  نـُ بـُناضًَٖٓاِْ     

                                                 
1

(، ةى ناْووْى يةنةّ ، 12ـ  11بسِواْة: طؤظازى ديازى نوزدضتإ ، ذَازة ) - 
1925 ٍ ،9. 

، 1925(، ةى ناْووْى يةنةّ ، 12ـ  11بسِواْة: طؤظازى ديازى نوزدضتإ ، ذَازة ) - 2
 .11ـ  10ٍ 
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ًَٓت و ثًتِ التًِٓ يُْىوغـًٓسا نـىضز ظيـاتط بُطـُالِْ ئـُوضوثا زَْاغـًَ      
زَضَدماّ زَبًَتُ ٖؤّ ْعيو بىوْـُوَّ ضِؤشئـاواو نـىضز.  ٖـُضوَٖا زََيـ :      
  ْاضاضّ نـُ بًَـًَِ ضِؤش يُضِؤشُٖ تـُوَ زَضزَضـًَت و وضزَ وضزَ ذُواَيـُّ      
ضِؤشئاوا زَبًَت، طُض شيإ و ثًؿهُوتُٓإ بؤ ًًًَُتُنَُإ بى ، ثًَىيػتُ 

، ٖـُض ٖـُْطاويَهًـ   يُغُضَإ يُٖـَُىو ضـطنُيُنسا ٖـُْطاويَو بٓـًَ     
ــُ     ــؤ طُيؿــنت ب ــُوضَتطبًَت ب ــُظْرتو ط ــؤّ َ ــًَـ خ ــُوَّ ث ثًَىيػــتُ ي

. يُو وتاُّْ ثًَؿىوَوَ زَضزَنُويَت نـُ ئاضاغـتُيُنِ بـًَُٖع    (1 ضِؤشئاوا((
ُٖبىو يًَُْىإ ضِؤؾٓبريإ و ْىوغُضاِْ نىضز، نُ باْطُؾُّ البطزْـِ ثًتـُ   

ز، جـا يـُنًَو يـُ اليُْـُ     عُضَبًُنإ و زاْاِْ ثًتـُ التًًٓـُناِْ زَنـط   
ئُضيًَُٓناِْ بُناضًَٖٓاِْ ثًتـِ التًٓـِ ْعيـو نطزْـُوَّ ًَْـىإ نـىضزو       
ضِؤشئاوايُ، نُ زَبًَتُ َايُّ بطَوزإ بُزؤظو َُغُيُّ نىضز بُطؿتِ، نـُ  
غــاَيُٖاّ غــاَيُ بُزَغــت ثــُضاويَع خػــنت و ْــُظاِْ و ُْخىيَٓسَواضيًــُوَ 

 زَْاَيًَٓ .
ُغًـ يُغُض ئُّ َُغـُيُيُ يـُطؤظاضّ زيـاضّ    ُٖضوَٖا زواَُٖ  ن     

نُ خـَُيهِ  ضَِواْـسظ(َ، بـُوتاضيَو     (2 نىضزغتإ  ذُغُٕ نىضزغتاِْ(يُ،
                                                 

، 1925(، ةى ناْووْى يةنةّ ، 12ـ  11بسِواْة: طؤظازى ديازى نوزدضتإ ، ذَازة ) - 1
 ٍ11. 
ط ، تُْاُْ  ْاظاْطيَت نُ ئُّ ْاوَ ذُغُٕ نىضزغتاِْ: شيآْاَُّ نُغًَتِ ْاظاْ - 2

ضِاغتُقًُٓيُ ياخىز ْاظْاوَ، تًُْا ئُوَ ُْب  نُ عُبسوَيآل ظَْطُُْ زََيًَت:   يُواُْيُ ئُّ 
نُغُ  غُيس تُٖا ُْٖطّ( بًَت، يُبُض ئُوَّ ئًَُـ يُّ َاوَيُزا ضُْس وتاضّ 
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بُؾساضّ يُّ طؤظاضَزا نطزووَ و يـُ وتاضَنُيـسا بُْاوًْؿـاِْ  غـُباضَ      
بُْىوغًِٓ تاظَ( باغِ ئُيَىبًَِ نىضزّ نطزووَ، ضَِخُّٓ يُ ُٖضيـُى يـُ   

ذُقِ ؾاويَؼ( ططتىوَ، ئُّ ْىوغـُضَ يُاليُنـُوَ    ثريؤ ( و  ئًػُاعًٌ 
ثاَيثؿتِ ضَِوتِ بُناضًَٖٓاِْ ثًتِ عـُضَبِ بـىوَ يُْىوغـًِٓ نىضزيـسا ،     
يَُباضَؾُوَ وتىيُتِ   ئًَُُ وَنى َىغىَيُاْإ ثًَىيػـتُ يُغـُضَإ نـُ    
قىضئإ خبىيًَُٓٓوَ، بؤيُ وازَبًِٓ نـُ باؾـرت وايـُ ثًتـُنإ و ضِيَػـاناِْ      

. يُاليـُنِ تـطَوَ ضَِخٓـُّ    (1 اضثًَهطاوّ ئًَػـتا بـُناضبًَٓ (  ضِيَٓىوغِ نـ 
ئاضاغتُّ  ئًػُاعًٌ ذُقِ ؾاويَؼ( نطزو وتِ نُ ثًَؿدػتِٓ ئُيَىبًَِ 
نىضزّ بُّ ؾًَىاظَ يُبؤّ ضىوَ، ضِيَٓىوغِ نـىضزّ ظيـاتط ئـاَيؤظ زَنـا .     
 ذُغُٕ نىضزغتاِْ( ثًَِ وابىو نُ ظَاِْ نىضزّ بـُو ؾـًَىاظَّ ثًَؿـىو    

طهُ بهـا  يُطـُأل ٖـَُىاضنطزًَْهِ ضِيَـصَيِ نـُ ناضيطـُضّ يُغـُض        ضِيَ
   (2 ضِوخػاضّ ضِيَٓىوغِ نىضزّ زيَطئ ُْب .

يُغُض ئُّ بَُٓايُ وا زَضزَنُو  طؤظاضّ زياضّ نىضزغـتإ يُنًَهـُ        
يُو ضاثهطاوَ نىضزياُّْ نُ يُو َاوَيُزا َُغُيُّ ئـُيَىبًَِ بُخُغـتِ   

ْىوغُضَناِْ ئُو طؤظاضَف وا زَضزَنـُو  نـُ    خػتبًَتُضِوو، يُوتاضَناِْ
ظؤضبُّ ئُو ْىوغـُضاُْ بـُناضًَٖٓاِْ ثًتـِ عـُضَبًإ ثـ  باؾـرت بىوبـ         
                                                                                                        

ًىَ، بطِواُْ : زياضّ يُضِؤشْاَُناِْ  شياُْوَ( و  شيإ( و طؤظاضّ  ظاضّ نطَادمِ( ْىوغ
 .42نىضزغتإ... ٍ 

1
 .8، ٍ 1926ئاياضّ  11(، 16طؤظاضّ زياضّ نىضزغتإ، شَاضَ   - 

2
 .10ـ  9، ٍ 1926ئاياضّ  11(، 16طؤظاضّ زياضّ نىضزغتإ، شَاضَ   - 
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يُثًتِ التًِٓ، يُطُأل ٖـَُىاضنطزًَْهِ ضِيَـصَيِ بـؤ ئـُّ ئُيَىبًًَـُ، بـؤ       
ئُوَّ نُ َُٖاُْٖ  و ٖاوتُضيب ب  يُطُأل زَْطُناِْ ظَـاِْ نـىضزّ،   

ضــُْس ثًَؿــًٓاظيَهًإ خػــتؤتُضِوو يــُضِيَعَاِْ ٖــُضوَٖا ئــُو ْىوغــُضاُْ 
نىضزيسا نُ ضَِْطساُْوَيُنِ ثؤظَتًعاُّْ يُالّ ظؤض نُؽ ُٖبىو نُ ثاؾإ 
ثًَؿعُضىوِْ بُخؤيُوَ بًِٓ و ْىوغُضاِْ نىضزّ عًَطام و ئًَطإ ثُيطَِويإ 

 نطز.
يُاليُنِ تطَوَ طؤظاضّ  زياضّ نىضزغتإ( تانُ بآلونطاوَيُى ُْبىو       

نُ باغِ يُّ َُغُيُيُ نطزبًَت، بَُيهى طؤظاضّ  ظاضّ نطَادمِ( ٖـُبىو،  
ـ   1926نُ  ذىغًَٔ ذـىظِْ َىنطيـاِْ( يـُ ضَِواْـسظ يـًَُْىإ غـا ِْ        

( زَضّ زَنطز، و َُٖىو وتاضَناًْؿِ بُظَاِْ نـىضزّ و بـُثًتِ   1932
عُضَبِ زَْىوغطإ، ئُّ طؤظاضَ و خاوَُْنُّ ضِؤَيًَهـِ ططْطًـإ ٖـُبىوَ    
يُثًَؿدػتِٓ ئُيَى بٌَ و ضِيَٓىوغـِ ظَـاِْ نـىضزّ بـؤ ئـُوَّ بـُثًتِ       
عُضَبِ بٓىوغطيَت، جطُ يُوَّ نُ  ذىغًَٔ ذىظِْ( ضاثداُْيُنِ ُٖبىو 

   (1 نُ ضِؤَيًَهِ َُظِْ يُّ بىاضَزا بًِٓ.
ُٖضوَٖا يُّ َاوَيُزا ضُْس نتًَبًَو زَضباضَّ ئُيَى ب  و ضِيَٓىوغـِ        

ضزّ زَضضىوٕ، يُواُْ  خمتكط قطف و ذمىّ نىضزّ( نُ ضِيَعَاِْ ظَاِْ نى
( زَضّ نـطزو ثـُضتىنِ  زَغـتىضّ    1928 غُعًس غسقِ نابإ( غـاَيِ   

                                                 
1

بؤ ظياتط ؾاضَظابىوٕ يُّ طؤظاضَو ضِؤَيِ يُثًَؿدػتِٓ ظَاِْ نىضزّ، بطِواُْ:ـ ظاضّ  - 
 .24ـ  20غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍ ِ، نطَادم
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( زَضّ 1929ظَاِْ نىضزّ ـ جعَِ يُنُّ( نُ  تؤفًل وَٖبـِ( غـاَيِ     
ئُّ زوو ثُضتىونُ ضِؤَيًَهـِ ططْطًـإ يـُ ثًَؿدػـتِٓ ئـُيَىبًَِ       (1 نطز،

ِٓ، بُرؤضَ ئُيَىبًَِ نىضزّ بُ ثًتـِ عـُضَبِ   نىضزّ بُثًتِ عُضَبِ بً
بىوَ باوتطئ جؤضَنـاِْ ْىوغـ  يُنىضزغـتاِْ عًَـطام نـُ تـانى ئًَػـتا        

 يُنىضزغتاِْ عًَطام و ئًَطإ بُو ضِيَٓىوغُ زَخىيَٓٔ و زَْىوغٔ.
 
 

 ئةلفوبيَى كوزدى بةثيتى التيٍى
 8891ة  8889
يُنـَُ  نـُؽ بريؤنـُّ     ظْاض غًؤثِ( ئاَاشَ بؤ ئُوَ زَنا ، نُ       

ْىوغًِٓ ظَاِْ نىضزّ بُثًتِ التًِٓ بؤ نؤََُيُّ  ًَٖعِ( ثًَؿًٓاظنطز، 
(، ضـىْهُ خـؤّ ئُْـساَِ نؤََُيـُّ     1913بىو يُغاَيِ   (2  فائًع بُط(

ــُ ئُغــتُْبىٍ  ــىو و ئُوناتــُ فُضَاْبــُضيَهِ ثؤغــتُبىو ي ، (3  ًَٖعــِ( ب
   ُ ختِ يُغـُض ئـُوَ   ُٖضوَٖا زََي  نُ  عُبسوَيآل جـُوزَ ( ًَُٖؿـُ جـ

نطزؤتُوَ نُ ثًتُ عُضَبًًُنإ تُواو ثطِ بُثًَػتِ ْىوغًِٓ نـىضزّ ْـ .   
ــُبطيإ      ــِ ي ــِ التًٓ ــىلئَ و ثًت ــُ الب ــُّ ن ــًٓاض زَن ــُوَ ثًَؿ ــُض ئ يُب

                                                 
1

 .22ـ  18بطِواُْ: ذاًَس فُضَد، غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍ  - 

2
 غُضضاوَّ ًََصوويًُنإ ئاَاشَ بُشياِْ ْانُٕ. - 

3
 . 164حاَيد فةزةج ،ٍ - 
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 عُبسوَيآل جُوزَ ( يُوتاضَنُيسا بُْاوّ  طىتـاض(، نـُ    (1 بُناضبًَٗٓطئَ.
ؾهاوّ باْطُؾُّ نـىضزّ  (ّ ضِؤشّ نىضز بآلوّ نطزَوَ، بُ ضِا1يُشَاضَ  

نطزووَ،  نُ بُثًتِ التًِٓ بٓىوغٔ، يُّ وتاضَيسا ثاف ئُوَّ نُ وتُيـُى  
ئاضاغتُّ ًًًَُتِ نىضز زَنا  غُباضَ  بًََُـصوو و ئايٓـسَيإ، جـُخت    
يُغُض ئُوَف زَناتُوَ نُ ًًًَُتِ نىضز طُض خىاظياضّ ثًَؿعُضىوٕ بـٔ،  

ٕ  بُثًَِ بؤضىوِْ خؤ(، تًَبًِٓ ثًَىيػتُ يُغُضيإ زوو تًَبًِٓ ضَِضاو بهُ
ــُ     ــىو، ن ــِ ب ــُثًتِ التًٓ ــُباضَ  ب ــُوزَ ( غ ــسوَيآل ج ــِ  عُب زووََ
يُوتاضَنُيسا زََي : وَضططتِٓ ئُو ثًتاُّْ نُ يُ بُٓضَِتُوَ طىدماوٕ يُطُأل 
تىاْاناِْ فًَطبىوِْ َٓساَيًَهِ ذُو  ُٖؾت غـاَيُ يـَُاوَّ َاْطًَهـسا،    

أَ نطزِْ ضِاغتِ و زضوغتِ ئُو ؾـتاُّْ  بُخىيَٓسٕ و ْىوغًُٓوَ يُطُأل ظ
نــُ َٓساَيُنــُ فًَــطّ بــىوَو البطزْــِ ئــُو ثًتاْــُّ نــُ ئًَػــتا         

 (2 بُناضزًََٖٓطئَ.
يُغُض ئُّ بَُٓايـُ زوو نـُؽ خـاوَِْ بريؤنـُّ ْىوغـًِٓ نـىضزئ           

بُثًتِ التًٓـِ، ئـُو زوو نُغـُ يـُنًَهًإ  فـائًع بـُط( َ، نـُ ٖـًض         
زَغت ْانُويَت و ئُويرتيإ  عُبسوَيآل جـُوزَ (  ظاًْاضيُنُإ زَضباضَّ ال

نُواث  زَض  ئـُّ بريؤنُيـُّ يـُزَضَوَ ًَٖٓابـ ، ضـىْهُ َاوَيـُى يـُ        
( و غـُضَتاّ غـُزَّ   19ئُوضوثا شياوَ، بُتايبـُتِ يـُنؤتايِ غـُزَّ     

                                                 
1

 . 164حاَيد فةزةج ،ٍ - 

 . 1913ٍ،4ّ ذىظَيطاِْ 91(، 1بطِواُْ : ضؤشّ نىضز ، شَاضَ   - 2
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بًػتُُّٖ ئُْساًََهِ بُضظّ نؤََُيُّ  ئًتراز و تُضَقِ(ّ عىمساِْ بىو 
ىبًَِ عـُضَبِ بُؾـًَىَيُنِ ضِاغـتُوخؤ يُطـُأل     و ُٖغتِ بُوَنطز نُ ئُيَ

ــُ    ــو نــُ ي ــًٓاضنطز ناتًَ ــُّ بريؤنــُّ ثًَؿ ظَــاِْ نــىضزّ ْاطىدمــ ، ئ
ئُغتُْبىيسا بىو، ئُويـ ثاف ئُوَّ نُ نؤََُيُّ  ًَٖعِ( ضِايطُياْس نـُ  

 (1 يُنًَو يُ ئاَادمُناِْ زاْاِْ ئُيَىبًًَُنِ ْىيَِ نىضزٍ طىدماوَ.
اضيُناِْ ئُيَىبًَِ نىضزّ بـُثًتِ التًٓـِ، نـُ    جا ثًَـ ضىوُْ ْاو وضزَن

تانى ئًَػتا نىضزَناِْ غىضياو تىضنًا بُناضّ زًََٖٓٔ، نُ ضـانُنُّ بـؤ   
                                                 

ثًَهطزُْ ، نُ بُ َاوَيُنِ نُّ ثًَـ ئُّ ًََصووَ ، ُْٖسيَو زَْطؤّ  جًَطاّ ئاَاشَ - 1
ئُوَ ُٖبىو يُ ًَْى زَوَيُتِ عىمساِْ نُ باْطُؾُّ طؤضِيِٓ ثًتِ عُضَبِ بُ ثًتِ التًِٓ 
يُ ًَْى ْىوغًِٓ تىضنًسا زَنطز ، يُنُّ نُغًـ نُ ئُّ باغُّ وضوشاْسبَِ ، ْىوغُضيَهِ 

( ،نُ ناضّ وَضطًَطِاِْ ظاْػتِ و 1910-1828ًز ثاؾا تىضى بىو بُ ْاوّ حمَُُز َىْ
ئُزَبِ زَنطز يُ ظَاْاِْ ئُوضوثًُوَ بؤ غُض ظَاِْ تىضنِ، يُ ناتِ وَضطًَطِاْسا ُٖغتِ بُ 
قىضغٌ و ْاخؤؾٌ وَضطًَطاُْنُ زَنطز، ئًَُـ بُ ٖؤّ ُٖشاضّ ظَاِْ تىضنِ يُ ضووّ 

اِْ ظاْػتِ زاَُظضاْسو تًايسا نؤََُيُّ عىمس 1862ظاضاوَوَ، ُٖض بؤيُؾُ يُ غاَيِ 
باْطُؾُّ طؤضِيِٓ ثًتِ عُضَبٌ نطز بَُياّ زاوانُّ جًَطُّ قبىَيهطزٕ ُْبىو . زواتط 
ٖاوَياتًُنِ تط بُ       ْاوّ فُحتِ عُيٌ( ثطِؤشَيُنِ ثًَؿهُف بُ زَغَُياتِ عىمساِْ 

ثطؤشَنُ ضَِواُّْ  نطز، ثطؤشَنُ ئاَادمِ طؤضِيِٓ ثًتِ عُضَبٌ بىو بؤ ثًتِ التًِٓ، زواتط
ئُّ بابُتُ يُ  1869نؤََُيُّ ظاْػتِ عىمساِْ نطا، بَُياّ ضَتهطايُوَ ، زواتط يُ غاَيٌ 

ضِؤشْاَُّ ذطيُ(ووضوشيَٓطايُوَ، ئُّ ضِؤشْاَُيُ يُاليُٕ نؤََُيُّ فُتاتِ تىضنِ يُ يُْسَٕ 
االشيوية و  دراشات عن توركيا ، اجلارعة املص نصرية رعود الدراشاتزَضزَضىو، بطِواُْ:

 906-957االفريقية ، بغداد، ص
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زَطُضِيَتُوَ. ثًَىيػتُ ئُوَ بًًََ  نُ ضـُْسَٖا   (1  ئَُري جُالز  بُزضخإ(
نؤؾـــ يــُّ بــىاضَزا خطاُْطــُضِ، ض يُاليــُٕ نــىضزو ض يُاليــُٕ كــُيطّ  

ظؤضبُّ ظؤضّ ئُو ُٖو ُْ غُضنُوتًٓإ بُزَغـت ْـًَُٖٓا،    نىضزَوَ، بُ ّ
ُٖضوَنى ضؤٕ يُطُأل ئُيَىبًًَُنُّ  جـُالزَ  بـُزضخإ(يـ ، ئُطُضضـِ    
تاضِازَيُى ؾؤضَ  و غُضنُوتِٓ بُزَغـت ًَٖٓـا، بـُ ّ يُطـُأل ئُوَؾـسا      
ُٖضزَضًَتُ خاُّْ نؤؾؿُ بُضايًُناِْ طـُضِإ و ثؿـهًِٓٓ ئُيَىبًًَـُنِ    

تِ التًِٓ، نُ يَُاوَّ غًًَُّ يُنَُِ غـُزَّ بًػـتَُسا   نىضزّ بُ ثً
خطاُْطُضِ، يُنًَُِٓ ئُّ نؤؾؿـاُْ ئـُو ْاًًَهُيـُ بـىو، نـُ  ًََحـُض       

                                                 
(: يُنًَهُ يُ ططْطرتئ نُغايُتًُ نىضزيُنإ 1951-1894َري جُالزَ  بُزضخإ  - 1

نُ يُ بىاضّ ُْتُوٍَ ضؤؾٓبريّ نىضزيُووَ يُ ًْىَّ يُنَُِ غُزَّ بًػتُّ ناضّ 
ٌ و ئاَازَيِ يُ نطزووَ، نىضّ ئَُري ئُ  عايٌ بُزضخاُْـ يُ ئُغٓبؤٍَ خىيَٓسِْ غُضَتاي

ثاف  1919ؾاضَناِْ ئُغتُٓبؤٍَ، ئُْكُضَ، غايؤًْو، ئُزضَْا( تُواو نطزووَ، غاَيٌ 
نؤتاٍ ٖاتِٓ جُْطِ يُنَُِ جًٗاِْ يُطٍَُ ًََحُض ْىئًٌَ و نؤََُيًَو نُغايُتِ نىضزّ 
غُضزاِْ نىضزغتاِْ نطزووَ، بُ ئاَادمِ زضوغت نطزِْ ضُْس جىوالُْوَيُى زشّ 

بَُياّ غُضنُوتىو ُْبىوٕ ، زواّ ئُوَّ نَُايًُنإ نؤْرتؤَيٌ يُ زَوَيُتِ نَُايًُنإ، 
عىمساِْ ططتُ زَغت، ذىنُِ يُ غًَساضَزاًْإ بُغُض باونِ و بطاناِْ زَضنطز، ئَُُ واّ 

يُ زميُؾل  1932نطز نُ ضِوو بهاتُ ئَُيُاًْا و يُوٍَ يُ بىاضّ ياغا خبىيًََٓت، يُ غاَيِ 
نؤضِ زواٍ نطز،  1951ز، زواتط طؤظاضّ ضوْاِٖ زَضنطز. يُ غاَيِ طؤظاضّ ٖاواض(ّ زَضنط

، نؤٌَْ ضَِف، بريآًْا َري 113-112بؤ ظياتط ظاًْاضّ بطِواُْ: َانًػاْص بسضخاًْى...، ص 
  .306-303،ٍ 2001جُالزَ  بُزضخإ، طؤظاضّ ضِؤشْاَُواِْ، ُٖويًَط، ٖاويِٓ
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( زَضباضَّ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ و ضـُْس    1913ئُّ . بٌ. غؤٕ( يُ غاَيِ  
 َُغُيُيُنِ ضِيَعَاِْ بُثًتِ التًِٓ خػتًُضِوو، يُشيَط ْاوًْؿاِْ:

(Grammar of The kurmanji or Kurdish language) 

ًََحُضغؤٕ ئُّ ْاًًَهُيُّ ثـاف ضـُْس طُؾـتًَو ْىوغـِ، نـُ بـؤ           
نىضزغتإ و و تِ  ًَْىإ زوو ضِووبـاض( يُغـُضَتاّ غـُزَّ بًػـتَُُٖسا     
ئُدماَِ زا، ظَاِْ نىضزّ ظؤض بُباؾِ فًَطببىو، ًََحُضغـؤٕ يُغـُضَتاّ   

بُض ئُوَ بىوَ نُ بؤّ زَضنُوتىوَ ْاًًَهُنُيسا زََي  نُ ئُّ ْىوغًُّٓ يُ
نُ ثًتُ عُضَبًُنإ بؤ زَْطُناِْ ظَاِْ نىضزّ طىدما ْ ، و نـىضز ئـُّ   

، (1 ثًتاُْيإ وَى الغايًهطزُْوَيُنِ ُْتُوَ َىغًـَُاُْنإ بـُناضًَٖٓاوَ  
( ئاَـاشَ بـؤ ئـُوَ زَنـا  نـُ      نةَاٍ َةشٖةز ئةمحةدجطُ يُوَّ نُ  

    ُ بىاضّ ْىوغـًِٓ نـىضزّ بـُثًتِ     ؾىنطّ فـُظىل( ضـُْس نؤؾؿـًَهِ يـ
التًًٓــسا نــطزووَ، ئــُويـ يــُتىيَِ ئــُو وتاضاْــُّ نــُ زَضبــاضَّ نــىضز 

ـ ظَــاِْ عــُضَ،(زا بــآلوّ    يلغتتو الفسبتتطؤظــاضّ   ْىوغــًىيُتِ و يــُ
  ُ (زا زَضزَضـىو، ئـُّ وتاضاْـُ    1913بُكـسا يُغـاَيِ     نطزؤتُوَ، نـُ يـ

َُيططتبىو، نــُ نىضزَنــاِْ ئًَػــتا(ّ ٖــ -بُْاوًْؿــاِْ  ايهــطز اوــايًىٕ
 (2 ضُْسَٖا وؾُّ نىضزّ تًا بُناضزًََٖٓا و بُثًتِ التًِٓ زَيٓىوغِ.

                                                 
. ذاًَس فُضَد، 2، ٍ 1957بُكسا، جَُاٍ ُْبُظ، ْىوغًِٓ نىضزّ بُالتًِٓ،  - 1

 .2غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍ 
 .109بطِواُْ: تًَطُيؿتِٓ ضِاغتِ... ٍ  - 2
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اغتُيُى يُْاو ئًٓطًًعَنإ ُٖبىوب ، باْطُؾُ بؤ وا ث  زَض  نُ ئاضِ     
تؤَاضنطزِْ ظَاِْ نىضزّ بُثًتِ التًِٓ نطزب ، جا ثاف نؤتايِ ٖـاتِٓ  

ِ َىغـأل  نىضزغـتاِْ   جُْطِ يُنَُِ جًٗاِْ و نؤْرتؤأل نطزِْ وي يُت
عًَطام( يُاليُٕ ئًٓطًًعَوَ،ُٖضيُى يُ  حمَُـُز ظَنـِ و َـريظا حمَُـُز     
باؾكُ( ُٖغتإ بُزاْاِْ ْاًًَهُيُنِ بطىوى زَضباضَّ ئُيَىبًَِ نـىضزّ  

غـ  الثـُضَِ ظيـاتط ْـُبىو، و      بُثًتِ التًِٓ، نُ شَاضَّ الثُضَِناًْإ يُ
ابىوٕ، ْاوًْؿاِْ نتًَبُنُف بُُٖضزوو ظَاِْ فاضغِ و تىضنًـ ؾطؤظُ نط

– KITABI AWALAMINI نتـابِ بويًٓـِ قطائـُتِ نـىضزّ(      

QIRAATI KuRDi) 1)     ِبىو، ئُّ ْاًًَهُيُ بـُ ٖاْـسإ و ثاَيثؿـت
 (1920ضاثداُّْ ذهىَُ  يُبُكسا غاَيِ   يًََُحُضغؤٕ و ناثنت فاضيٌ 

 (2 ضاث زضا. يُ
ضـُْس  يُّ بـىاضَزا  َُُْنإ ضِؤؾٓبريَ نىضزو ئُض ُٖضوَٖا ُْٖسيَو يُ      

نؤؾؿًَهِ غُضنُوتىويإ ُٖبىو، بُتايبُتِ نىضزَناِْ ضِوغـًاو يـُنًَتِ   
ٖاطى، ( نُغًَهِ ئُضَُِْ نُ ْاوّ  1921غاَيِ   غؤظًُتِ ثًَؿىو، يُ

و ْاظْاوّ  الظؤ( بىو، يُطُأل شُْنُّ نُ ْاوّ (1936ـ   1869طاظاضيإ(  
ّ   ئىيطا طاظاضيإ( بىو، ٖـُضزوونًإ قىت  ٕ  اخباُْيـُنِ نـىضز ُؾـاضّ  ي يـا

ئــُّ ناضَؾــًإ بُثاَيثؿــتِ ذهىَــُتِ   تًَــًؼ(ّ ثايتــُختِ جؤضجًــا،
                                                 

 (.8بطِواُْ: ثاؾهؤّ شَاضَ   - 1
 .16ـ  15ذاًَس فُضَد، غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍ  - 2
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ُ   (1 غؤظًَتِ بىو، ثًتـِ ئُضَـُِْ    ئُوَبىو  الظؤ( ئُيَىبًًَُنِ نـىضزّ بـ
زاْا، ُٖضوَٖا ثُضتىونًَهًؿـِ بـُ ظَـاِْ نـىضزّ يُغـُض ؾـًَىاظّ ئـُّ        

 (2 ؤش( بُضـاث طُياْـس،  ضِ -( يُشيَط ْـاوّ  مشـؼ  1921ئُيَبايُ يُغاَيِ  
قىتابًـُ نىضزَنـإ    ُٖضوَٖا  الظؤ( خؤّ يُّ قىتاخباُْيُ ظَاِْ نىضزّ بُ

ــُوَ، ــُْاتِ    زَوت ــُ  ق ــىو، يُواْ ــٓبرييإ ىلَ زَضض ــُْسَٖا ضِؤؾ ــإ ض ثاؾ
ُ (3 نىضزؤ( خعَـُ  نـطزٕ بـُضزَواّ     بىو، ئُّ قىتاخباُْيُ ضُْسَٖا غاأل يـ
ُ   (4 بىو. رياِْ نـىضز يـُ  يـُضيعإ(ّ    ضِؤؾـٓب  ُٖضوَٖا نؤَـَُيًَهِ زّ يـ
ضِؤشْاَُيُنِ نىضزّ بُثًتِ التًِٓ يُشيَط ْـاوّ  ضيـا    تُختِ ئُضًًَٓاثاي

                                                 
ّ ذعبِ  ٖٓطاى( اضف خُظُْزاض ئاَاشَ بؤ ئُوَ زَنا ، نُ  الظؤ( غُض بَُ - 1

ئاَادمُناِْ نؤنطزُْوَّ نىضزو ثًَهًَٗٓاِْ نىضزغتاِْ طُوضَيُ،  ُن  يُي ئُضًًَُُْ، نُ
نُ خاوَِْ خىز َىختاضّ ئُضًًَٓاّ طُوضَب ، بطِواُْ وتاضّ: شياِْ نىضزْاغِ و ظاْاياِْ 

 .38، ٍ 1971(، تُممىظّ 2نىضزّ ئُوضوثا، قُْاتِ نىضزؤ، طؤظاضّ ضِؤشّ نىضزغتإ، ش  
 (.9بطِواُْ: ثاؾهؤّ شَاضَ   - 2
 (ّاضؽ قْاوضُّ  طىْسَناِْ غُض بُ يُن  يُ يُ 1909غاَيِ  قُْاتِ نىضزؤ: يُ - 3

 خاُْوازَنُّ ضؤتُ ؾاضّ تُفًًؼ، يُطُأل 1920نىضزغتاِْ بانىوض يُزايهبىوَ، يُغاَيِ 
ىتاخباُّْ  الظؤ( خىيَٓسِْ ق يُ 1928غاَيِ  باونِ وَفاتِ نطزووَ، يُ 1928غاَيِ 

يًًٓططاز خىيَٓسِْ ظاْهؤيِ ظاْهؤّ  بُؾِ ظَاُْنإ يُ يُ 1936غاَيِ  تُواونطزووَ،
نطزووَ، قُْاتِ نىضزؤ ضُْسئ بُضَُِٖ بُغُض نىضزو ظَاُْنُّ ُٖيُ، يُواُْ: تُواو

زَغتىوضّ ظَاِْ نىضزّ ـ 2جىاظّ فاضؽ  ظاْػتِ ًََصووّ بىاض تُذىيطا ًََصووّ نىضز يُ
َاضف خُظُْزاض، شياِْ نىضزْاغِ... ٍ  ظياتط ظاًْاضّ بطِواُْ:ـ و ضُْسئ بُضَُِٖ تط. بؤ

 .44ـ  37
 .39ـ  38َاضف خُظُْزاض، َُٖإ غُضضاوَ، ٍ  - 4
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ُ   (1 يإ زَضنطزتاظَ( يًصْـُّ َُضنـُظّ ذًعبـِ     ، ئُّ ضِؤشْاَُيـُ غـُض بـ
ضِؤؾٓبريإ بُؾساضيإ تًازا نطز، وَنـى  ذـاجِ    ؾًىعِ بىو، شَاضَيُى يُ

خـسض و ٖتـس...(، شَـاضَّ     جىْسؤ، ؾـانط حمـؤ، عـُضَبِ ؾـَُؤ، ؾـانط     
زَضضىو،  (2 (1930يُنَُِ ئُّ ضِؤشْاَُيُ ًََصووّ َاْطِ ئاظاضّ غاَيِ  

يـ  ذاجِ جىْسؤ( ئُيَىبًًَُنِ ظَـاِْ نـىضزّ زاْـا،    (1931غاَيِ   يُ
ِ نُ يُغـُض بٓـَُاّ ثًتـِ التًٓـِ و      ِ و  ضِووغـ  بىًْـازْطابىو،   فُضَِْػـ

 Kteba alefئـُيَبا ـ    يُْاًًَهُيُنسا ضاثِ نـطز و ْـاوّ ْـا  نتًَبـا    

ba.) 3) 
نىضزَناِْ ضِوغًا ياخىز يُنًَتِ غؤظًُتِ ثًَؿـىو ضِؤَيًَهـِ ططْطًـإ        

بًِٓ يُبىاضّ زضوغـتهطزِْ ئُيَىبًًَـُى نـُ طىدمـاو بـ  يُطـُأل ظَـاِْ        
نىضزّ، ُٖغـتإ بُنطزْـُوَّ ضـُْس قىتاخباُْيـُى و زَضنطزْـِ ضـُْسئ       

ًؿًإ ُٖغتإ بُزاْاِْ ئُيَىبًًَـُنِ  ضِؤشْاَُيُى بُّ ئُيَىبًًَُ و ُْٖسيَه
يـًَُْىإ  تايبُ  بُخؤيإ، ططْ  يًَطَزا ئُوَيُ بًَـًَ  نـُ ئـُّ نؤؾؿـاُْ     

زَغتثًَؿدُضبىوٕ بـؤ بآلونطزْـُوَّ ئـُيَىبًَِ    نىضزَناِْ ئُو زَظُضاُْزا 
                                                 

 (.10بطِواُْ: ثاؾهؤّ شَاضَ   - 1

نازواْى . وزي  ج ف، 92، ص 1399، رسغد الصخ  و اللسديو، بغداد، خعُْزاضمج ل  - 4
ري ج دت بدزخ ن جودي، االر. ازاع 00، ل 1331، زِؤذْاَةطةزيى نوزدى، ٖةوييَس

(، 1نب ً اللوزديو ال تينيو، تسمجو: نوشت الدهوكي، جملو الصوت االخس، الفدد )وااللف
 .91، ص 4110حصيسان  9ازبيل، 

 . (11. بطِواُْ: ثاؾهؤّ شَاضَ  26ـ  25ذاًَس فُضَد، غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍ  - 3
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  ُ ِ ثًتـِ   نىضزّ ض بُثًتِ التًِٓ يـإ بـ ِ يـإ بـُ    ضِووغـ ، جـا  فُضَِْػـ
ًُ يُنىضزغتاِْ خؤَاْـسا تُؾـُُّْ ُْغـُْس،    ُٖضضُْسَ ئُّ جؤضَ ئُيَىبًَ

بُ ّ يُطُأل ئُوَؾسا ويَُٓو ضِوخػاض و ؾًَىاظَ جؤض بـُجؤضَناِْ ئـُيَىبًَِ   
نىضزّ يُو َاوَيُزا بىوَ بَُٓايُى بؤ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ نـُ تـا ئًَػـتا      
نىضزَناِْ  يُضيعإ( و  تًَـًؼ( و ْاوضـُناِْ زّ زَوضوثؿـتِ بـُناضّ     

   زًََٖٓٔ.
نـُ ضِؤؾـٓبريإ   َضزَنُويَت نُ ضُْسَٖا نؤؾـ يُئاضازا ٖـُبىوٕ  يَُُوَ ز

كـُيطّ نـىضز بـؤ زؤظيٓـُوَّ ئُيَىبًًَـُنِ      ثًَِ َُٖيػاوٕ ض نىضز يإ ض 
نىضزّ نُ يُغُض بَُٓاّ ثًتُ التًًُٓنإ زاَُظضاب ،بـُ ّ ظؤضبـُّ ظؤضّ   

 ، يُواُْ:غُضنُوتِٓ بُزَغت ًَُْٖٓا ئُو نؤؾؿاُْ يُبُض ضُْس ٖؤيُى
ــُبىوَ، نــُ      ٖ      ــُوَ ٖ ــسيإ بــُخىزّ ئُيَىبًًَُن ــسيَهًإ ثُيىَْ ُْ

خاوَُْنُّ ُْيتىاًْىَ بآلوّ بهاتُوَ، ُْٖسيَو يُو ٖؤناضاُْف ثُيىَْسيإ 
بُ باضوزؤخِ غًاغِ و نؤَُ يُتِ و ئابىوضيًُوَ ُٖبىوَ، نُ نىضزغـتإ  

ِْ زَوَيُتِ عىمسا ُتِ، وَنى ذاَيُتِ زابُف بىوِْيُشيَط غايُيسا ْا ْسووي
 و ئًَطاْــِ و بآلوبىوْــُوَّ ُْخىيَٓــسَواضّ و زاضَِــاِْ بــاضّ ئــابىوضّ يــُ

 نىضزغتاْسا... ٖتس.
 ثًتِ التًِٓ ، نُ ئًَػتا نىضزَناِْ تىضنًـا  ُٖضوَٖا ئُيَىبًَِ نىضزّ بُ

غُضنُوتًَٓهِ باؾِ بُزَغت ًَٖٓاوَ، زاَُظضاْسٕ  و غىضيا ثُيطَِوّ زَنُٕ
نُنُّ بـؤ  َـري جـُالزَ  بـُزضخإ(     و بآلونطزُْوَّ ئُّ ئُيَىبًًَـُ ضـا  

ئُيَىبًَِ جـُالزَ  بـُزضخإ    زَطُضِيَتُوَ، بؤيُ غُضضاوَ ًََصوويًُنإ بُ
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يإ ئُيَىبًَِ طؤظاضّ ٖاواض ْاوظَزّ زَنُٕ ، نُ َري جـُالزَ  بـُزضخإ   
ؾـاياِْ باغـُ    (1 ( زَضيهطزووَ.1932زميُؾل غاَيِ   بُ ثًتِ التًِٓ يُ

ُ نـُ ؾـؤضَ  و   ًضخإ يُنُّ ضاثهطاوّ نىضزيئُيَىبًًَُنُّ جُالزَ  بُز
ْاغطاوّ يُْاو نىضززا بُزَغت بًًََٓت ، يَُُٖإ ناتًؿسا ثؿتِ بُ ثًتـِ  
التًِٓ بُغتبًَت، ئُّ ئُيَىبًًَُف ُٖضوا بُضِيَهـُو  غـُضّ َُٖيٓـُزاوَ،    
بَُيهى َاوَيُنِ ظؤضو غا ًَْهِ زووضو زضيَـص ثًَـىَّ خـُضيو بـىوَ، بـُّ      

 ـؾًَىَيُّ خىاضَوَ:
 

 ى جةالدةت بةدزخاُئةلفوبيَ
َري جُالزَ  بُزضخإ خؤّ يُ طؤظاضَنُيـسا، طؤظـاضّ  ٖـاواض( بـاؽ         

ُ زَنا  و ئُوَ ضِووٕ زَناتـُوَ نـُ   ًًَىبيُضؤًَْتِ زضوغت نطزِْ ئُّ ئُيَ
ضؤٕ بريؤنُّ ئـُّ ئُيَىبًًَـُّ يـُ الّ زضوغـت بـىوَ و زََيـ : يُغـاَيِ        

 1919 ُ َِ جًٗـاِْ ؾـاْسيَو ًَْطزضاْـُ    ( واتُ ثاف نؤتايِ جُْطِ يُنـ
ضُْس نُغايُتًُنِ نىضزّ و ئُضَُِْ ثًَـو ٖـاتبىوٕ و    نُ يُ ،نىضزغتإ

جُالزَ  بُزضخاًْـ يُ ًَْى ئُو وَفسَزا بىو، وَفسَنـُ يُطـُأل ئُفػـُضّ    
                                                 

( تًُْا 1943ـ  1932ِْ  جًَطاّ ئاَاشَ ثًَهطزُْ، نُ طؤظاضّ ٖاواض يًَُْىإ غا  - 1
ثًتِ التًِٓ بىوَ،  ( تانى نؤتايِ ب24ُشَاضَ   ( شَاضَّ ىلَ زَضضىوَ، و تًُْا ي57ُ 

َْػِ بآلونطزؤتُوَ، بؤ ظياتط ظاًْاضّ بطِواُْ: ق ح ظَاِْ فُضِ جطُ يُوَّ ُْٖس  وتاضّ بُ
خىٕ ْاْػًٓ ، . حمَُُز بُنط، زَْطِ ظاْ  و 131حمُس غًًِ ٖطوضٍ، غُضضاوَّ ثًَؿىو، ٍ 

 .262ـ  257، ٍ  2001( ، ُٖويًَط، ٖاويِٓ 5طؤظاضّ ضِؤشْاَُظاِْ، ش  
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غُض ُْٖـسيَو   ئًٓطًًعيسا  ًََحُض ْىئًٌَ( بىوٕ ، ئُويـ بؤ زَغت خػتُٓ
ــُضْىئًَ  ــُوَبىو  ًََح ــتُقًُٓ، ئ ــًَىَظاضّ  ضِاغ ــُ ؾ ــُوَيِ زَزا ن ٌ( ظؤض ٖ

و ؾـتًَهِ زَْىوغـِ ، ٖـُضوَٖا    نطَادمِ شووضوو فًَط ببًَت، بؤيـُ ٖـَُى  
   واتُ َـري جـُالزَ  بـُزضخإ(: ُْٖـسيَو َُتـَُيِ فؤيهًـؤضّ و       زَيى

طؤضاِْ ًًًَِ و ضُْس ضريؤنًَهِ نـىضزيِ زَْىوغـِ، جـاضّ واف ٖـُبىو     
َنـطز بـؤ ضِاغـت نطزْـُوَّ     غُيطّ ْىوغًُٓناِْ و نتًَبُناِْ خؤَـامن ز 

ُْٖسيَو يُ زَضبطِيُٓنإ،  ًََحُض ْىئًٌَ(يـ ُْٖـسيَو يـُو ضَِؾٓىوغـاُّْ    
بُب  ًٖض ؾُنُتًُى زَخىيَٓسَوَ، يُناتًَهسا َٔ خـؤّ بُظَمحـُتِ ضـُْس    

ضِغـتُ   (1 وؾُيُنِ زَتىاِْ خبىيَُُٓوَ، ئُويـ يُبُضئُوَّ  ًََحُض ْىئًٌَ(
ُ    و وؾُ نىضزيًُناِْ بُ ثًتـِ التًٓـ   ثًتـِ   ِ زَْىوغـِ ، بـُ ّ َـٔ بـ

ناتـُوَ بطِياضَـسا نـُ ئُيَىبًًَـُنِ نـىضزّ      عُضَبِ زََٓىوغِ، ئًرت يُو
   (2 يُغُض بَُٓاّ ثًتُ التًًُٓنإ زامبُظضيَِٓ.

                                                 
1

َيَجةز ْوئيٌَ :يةنيَهة ية ئةفطةزة ئيٓطًيصةنإ نة ية دواى جةْطى يةنةَى - 
جيٗاْييةوة ية نوزدضتإ نازى نسدووة ، يةّ َاوةيةدا تواْى ثةيوةْدييةنى ْصيو  و 

ية  ةناْىدياز تيةضةزؤى عةغريةتةنإ و نةضايةذَازةيةنى شؤز ية يةطةٍَ  باؽ
نوزدضتإ ثةيدا بهات ، و تواْى شَاْى نوزديؼ فيَسبيَت ، ْوئيٌَ شؤز ية نوزدضتإ 
ْةَايةوة ، بةيَهو ضةزنسدة ئيٓطًيصةنإ دواتس زِةواْةى قةفكاضيإ نسد ، بسِواْة : 

 . 389رعور امحد ، كردش ان .....ل لكما
 . 1، 1932ٍى ناْووْى يةنةَى 14، 13اواز ، ذَازة بسِواْة :طؤظازى ٖ- 2

Hawar  1 ,hejmar 1-23 (1932-1933), Erbil-kurdistan ,2001. celadet celiker , 

cendpirsen alfabeya kurdi ,1996, l26-28. 
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ّ خؤّ جـ  بـُج    خإ ثاف ئُّ ضِووزاوَ نُ بريؤنَُري جُالزَ  بُزض    
ُ ًـ نطز ، بًِٓ نُ زَْطُ نىضزي تـطٕ ، بؤيـُ   ثًتـُ التًًٓـُنإ ظؤض   ُنإ يـ

ُ بـ ُٖغتا بُيهاْسِْ زوو ثًتـِ التًٓـِ بُيُنـُوَ بـؤ طىظاضؾـت نـطزٕ       
بُ ّ ثاف َاوَيـُنِ نـىض  يـُ     (1 زَْطًَهِ تايبُ  يُ ظَاِْ نىضزيسا،

، بؤيُ ُْٖسيَو يهاْسبُيُنُوَ ًًُٓنإ زَضضىو و ثًتُناِْ باظُّْ ثًتُ الت
اِْ نـُ بـؤ ٖـُض    غِ خىاغت، بـُرؤضَ تـى  وثًتِ يُ ئُيَىبًَِ يؤْاِْ و ضِو

( 36ثًتًَو زَغت ًْؿإ بها ، بُّ ؾًَىَيُ ئُيَىبًًَـُنِ يـُ     ،زَْطًَو
 (2 ثًت زاَُظضاْس.

بـىو، ُٖغـتا    ( ناتًَو جُالزَ  بُزضخإ يـُ ئـُناًْا  1924غاَيِ   يُ   
غِ ووّ ئُيَىبًًَُنُّ خؤّ و بًِٓ نُ ثًتُ التًِٓ و ضبُضاوثًاخؿاْسُْوَ

يُطـُأل يُنسيـسا   وخػـاض و ض يـُ ضِووّ َاْـاوَ    ، ض يُضِووّ ضِاًُْنإو يؤْ
ْاطىدمًَٔ، بؤيُ ُٖغـتا بُجىزانطزْـُوَّ ثًتـُ يؤْـاِْ و ضِوغـًُنإ يـُّ       

بـؤ   ،ُنإًـ ثًتـُ التًًٓ  ئُيَىبًًَُ، ُٖضوَٖا ُٖغتا بُطؤضِيِٓ ُْٖسيَو يُ
ئُوَّ ؾىيَِٓ ثًتُ يؤْـاِْ و ضِوغـًُنإ بططْـُوَ، ثـاف ئـُّ ناضاْـُف       

   (3 ( ثًت زضوغت بىو.34  ئُيَىبًًَُنِ تاظَ يُ
                                                 

1
 -  ,27-28 .   . Celadet celiker 
2

 . 28ٖةَإ ضةزضاوة ، - 
زخإ  و خةباتئَ وى يئَ ٍ ضةز شَإ ، الدةت ئاىل بةدةحمةَةد ئؤشؤٕ ، ج- 3

 . 204، ٍ 2001ى ْيطاْى 22( ،ٖةوييَس ، 5، ذَازة )ظاْىطؤظازى زؤذْاَة
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( زيػاُْوَ غُباضَ  بُ ئُيَىبًَِ جـُالزَ  بـُزضخإ   1928غاَيِ        
ُ   بىو، يُّ غـاَيُزا غاَيِ ْىيَهطزُْوَ  ْىوغـًٓسا بُتـُواوَتِ    تىضنـُنإ يـ

ْىوغًِٓ ثًتِ عُضَبًإ ضَِتهطزَوَ و زَغـتًإ زايـُ ثًتـُ التًًٓـُنإ ،     
( 1924ِْ ئُو ثًتاُّْ نُ يُغاَيِ  َري جُالزَ  بُزضخإ ُٖغتا بُالبطز

( ثًتِ التًِٓ يـُّ ئُيَىبًًَـُ وَضطـط  ، ئـُويـ     25طؤضِيبىوّ و تُْٗا  
بىاضّ ضِوخػاضزا ُْى يُ بىاضَ زَْطًُناْـسا، ثاؾـإ زوو زَْطـِ     تُْٗا يُ

  ُ يهاْـسِْ زوو ثًتـُوَ يُطـُأل يُنـسّ      خػتُ غُضّ نُ ُٖضيـُنًَهًإ يـ
  ُ ( زَْـ  ، نـُ بـُّ    27الزَ  بـىوَ   زضوغت ببىوٕ، بؤيُ ئـُيَىبًَِ جـ

 (1 ؾًَىَيُيُ:ـ
(ch,ou, z, y, x, v, u, t, s, r, q, p, o,n, m, l, k, j, i, h, g, f, 

e, d, c, b, a) 
     ُ زَفتـُضيَهِ   ؾاياِْ باغُ جُالزَ  ئُّ ئُيَىبًًَُّ بُزَغتِ خؤّ يـ

بـؤ  ئُّ ئُيَىبًًَـُف يـُّ بـىاضَزا بـىوَ بَُٓايـُى       (2 تايبُتسا ْىوغًىَ،
نؤتايِ نؤؾؿـُناِْ، نـُ يـُ ْىوغـًِٓ طؤظاضَنُيـسا طؤظـاضّ  ٖـاواض(        

جــُالزَ  يــُو بــىاضَزاو ،بــُرؤضَ (  3 (زا بــُناضّ ًَٖٓــا1932يُغــاَيِ  
ـ   1930بُزضخإ طُيؿتُ زَضَدماَِ نؤؾؿُناِْ خؤّ يُُٖضزوو غـاَيِ   

ــصّ زؤغــت و بــطازَضإ و ضِؤؾــٓبرياِْ نــىضزّ غــىضياّ 1931 ( ظؤض ضِاويَ
و ثًَؿًٓاظَناًْاِْ بؤ ثًَؿدػتِٓ ئُيَىبًًَُنُّ خؤّ وَضزَطط ،  زَنطز،

                                                 
1

 -  CELADET CELIHER, JEDERE BERE ,L28-29 . 
2

 ( .10بسِواْة ثاغهؤى ذَازة ) - 
3

 - CELADET CELIHER, JEDERE BERE ,L28-30 . 
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بُوَّ نُ ئُّ ئُيَىبًًَُ تُواو  ،اغتُ زَنطاظؤضجاضاًْـ ضَِخُّٓ تىْسّ ئاضِ
ُّ وطؿتطري ًًُْ ،بـُ ّ جـُالزَ  طُيؿـتبىوَ اليـُنِ ضُغـثاو نـُ ئـ       

، ضـىْهُ جـُالزَ    يـُواِْ زّ ْـعيهرتَ  بؤ زَْطُ نىضزيـُنإ  ئُيَىبًًَُ 
ظَاُْ جًٗاًُْنإ ُٖبىوَ، بؤيـُ يـُو قُْاعُتـسا     خؤّ ظؤض ؾاضَظايِ يُبُ

   .(1 بىو نُ ئَُُ باؾرتئ ئُيَبايُ
( 1931ّ نىضزّ يُغـاَيِ   (2 وا ث  زَض  نُ بطِياضّ نؤََُيُّ  خؤيبىٕ(

بُوَضططتِٓ ثًتُ التًًُٓنإ يُضِيَٓىوغِ نىضزيسا ثاَيُٓضيَو بىوبًَـت بـؤّ،   
يإ ببـا ،  ظْـاض   وَطؤظاضَنُيسا بُضَو ثًَؿُ يػتُ يُنُ ئُّ ئُيَىبًًَُ ثًَى

( نؤبىوُْوَيـُى بـؤ   1931غًؤثِ( ئاَاشَ بؤ ئُوَ زَنـا ، نـُ غـاَيِ     
يًصُّْ  خؤيبىٕ( يًَُْىإ ئُّ نُغايُتًاُْزا  جُالزَ  بـُزضخإ، ٖـَُعَ   

ــا(    ــًٌَُ ثاؾ ــُنطَّ ج ــُط، ئ ــا ب ــُط َىنػــِ، َىغ ــرتاب ــُو ، بُغ ي
                                                 

( ،ٖةوييَس 5اْى ، ذَازة )ظنوزدى ، طؤظازى زؤذْاَةْوزةددئ شاشا ،ٖاواز و جاْدا  - 1
 . 252، 2001ٍ،ٖاويٓى 

2
ية يوبٓإ داَةشزا  1927خؤيبووٕ : نؤَةيَةيةنى ضياضى نوزدى بوو ، ية ضايَى - 

طستبوو ،ية ْيَواْياْدا ديية زؤغٓبري و غازةشاناْى ية خؤ،شؤزبةى نةضايةتيية نوز
بٓةَايَةى جةَيٌ ثاغا بووٕ .ية  واْييةنإ ئةْداّ ٖةبووٕ ضةز بة بٓةَايَةى بةدزخ

غى دذ بة ضةزةتاناْى ضييةناْى ضةدةى ببطتةّ ئةّ نؤَةيَةية ضةزنسدايةتى غؤزِ
روهات االكوم : ، بؤ شياتس غازةشابووٕ ، بسِواْة دةنسدحهوَةتى نةَاىل ية توزنيا 

رال  . حممد 5،ص 1666 ُٖويري،خويةون و ثورة اكرى ، رراجعة : شكور رصطفى ، 
 . 79-11، ص1666االررنية ، اربيل ، –امحد ، مجعية خويةون و العالقات الكردية 
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ــ ــُ ث نؤبىُْوَي ــاضزضا ن ــُجً ُزا بطِي ــِ ي ــِ التًٓ ــُضَبِ  ًت ــِ ع اتِ ثًت
   (1 بُناضبًَٗٓطيَت.

ثـاف وَضططتٓـِ ضَِظاَُْـسّ وَظاضَتـِ ْـاوخؤ      بؤيُ جُالزَ  بُزضخإ    
شَاضَ  .(2 (1931(ّ تؿطيِٓ يُنَُِ غاَيِ  16يُذهىَُتِ غىضّ يُ  

(ّ ئايــاضّ غــاَيِ  15يــُنِ طؤظاضَنــُّ طؤظــاضّ  ٖــاواض(ّ يــُ      
ًَهِ زَغثًَو بىو بؤ بآلونطزُْوَّ ئـُّ  ئَُُف وَى خاَي ،(زَضنطز1932 

ثًتاُْو بآلونطزُْوَّ ْىوغ  و خىيَٓسٕ بـُّ ثًتاْـُ يـُ ًَْـى نىضزَنـاِْ      
   (3 غىضيا و تىضنًا.

جُالزَ  بُزضخإ زَضبـاضَّ ئُيَىبًًَُنـُّ خـؤّ بُٖـَُىو ظَاْـُناِْ      
نىضزّ و تىضنِ و فاضغِ و عُضَبِ زواوَو بُُٖضزوو ثًتُناِْ عُضَبِ و 

 ِ طؤظاضّ  ٖاواض( وتاضّ ْىوغًىَ، ثاف ئُوَّ شَاضَّ يُنَُ ـ يُالتًًٓ
ِ ، بآلونطزْـُوَّ ئـُيَىبًَ  اَاْخ يُزَضضىوِْ طؤظـاضّ  ٖـاواض(  ومتإ نُ ئ

ــاظَبىو  ــىضززا ت ــًَُْىإ ن ــىضزّ ي ّ ن ــىضز ــاِْ ن ــصتِٓ ظَ ــُ بًَ و  ، و واْ
ُ هطزِْ َُٖىو ؾًَىَظاضَنإ و يًَهؤَيًُٓوَ يـ تؤَاضنطزِْ ضِيَعَإ و تاوتىيَ

ََاْـُوَ تـانى بـُ ئـَُطِؤ     باضَّ ضِيَعَإ و بَُٓاناِْ ئُّ ظَاُْ يُ زيَـط ظ 
، جطُ يُ زياضّ نطزِْ ثًَطُناِْ يـًَُْى ظَاْـُ جًٗاًْـُنإ و    طُيؿتىوَ

 ُ ظَاُْواًْاْـــُّ نـــُ ثًَهًاْـــُوَ    ثُيىَْسيًـــُ ويًَهؤَيًٓـــُوَ يـــ
                                                 

1
 . 164بسِواْة ضةزضاوةى ثيَػوو ،ٍ  - 
2

 . 313، ل ٖةَإ ضةزضاوةصالح حممد شليم هروريى ، - 
 ( .13بسِواْة ثاغهؤى ذَازة ) - 1
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واتُ ئاَـادمِ غـُضَنِ ئـُّ طؤظـاضَ بآلونطزْـُوَّ ئـُّ       (1 زَبُغتًَتُوَ.
      ٕ  ئُيَىبًَُ التًًُٓ تاظَيُيُ يـُ ًَْـى ًًًَُتـسا، ثاؾـإ جـُالزَ  بـُزضخا

ضِووثُضَناِْ طؤظاضَنـُّ يـُشيَط ْاوًْؿـاًَْهِ     زيَتُغُض ئُّ ئُيَىبًًَُ نُ
 غُضبُخؤزا زَُْخؿًًََٓت ، بُّ ؾًَىَيُ:ـ

 
 ُنإًثًتُ نىضزي

 :ٔ( ثًت ثًَو زي31َثًتُناِْ نىضزّ يُ  
 

a b c e ç d i g h x ê j i k q u î m n o p r s ş t û f v w y z 

ُٖؾت يُّ ثًتاُْ بعويَٓٔ و ئُواِْ زّ ُْبعويَٓٔ، ثًتِ بعوئَ يـُظَاِْ     
نىضزيسا وا ًًُْ جاضيَو نىض  و جاضيَو زضيَص بًَت ، بَُيهى يـإ زضيَـص يـإ    

 نىض  زَبًَت.
 

 ثًتُ بعويَُٓ نىضتُنإ ئَُإُْ:ـ
  e ُ ُ  -( ئُّ ثًتُ يُطُأل  فُحتـ ض(ّ عـُضَبِ بُضاَبـُض يـُنٔ، وَنـى     غـ

 . bel )ser, der, qerـ  بَْل وؾُّ   غُض( يُ - فُحتُ
 i ُّشيَـط(  -ثًتُ بُضاَبُض بُ  ايهػـطَ ( ئ ُ ظَـاِْ عُضَبًـسا ، وَى    َ يـ

 (.minرِن نُغطَ يُ وؾُّ  
                                                 

1
 . 4ٍ ، 1932ئايازى  15( ، 1بسِواْة  : طؤظازى ٖاواز ، ذَازة ) - 
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 u )ًًُْـُ ، ضـىْهُ ْعيهـُ يـُو     بؤز -ضمةضِيَو بُضاْبُض بُ   ئُّ ثًت )
 ,qurd,) garastinـ   كارٌْْد وؾـُيُزا ٖـاتىوَ     َّ نُ يـُّ بؤض( -)ضمة

gur . 
 ثًتُ بعويَُٓ زضيَصَناًْـ ئَُإُْ:ـ

 ,as)   avـ   آسوَنـى    ،ئُو ثًتإُْ نُ بُضاَبُض بُ ئُيَِ زضيَص نطاوٕ

awa . 
 ê) ُظَاِْ غُضظاضَنِ بـُناضًَٖٓطاوَ ،   ئُو ثًتُيُ نُ بُضاَبُض بُ ّ( ي

 ,llêr, zêrِ عُضَبِ تُواوزا ًًْـُ:  وَنى وؾُّ  خري(، ئُّ ثًتُ يُظَاْ

dêr. 
 î)         ُئُّ ثًتـُ بُضاَبـُض بـُ ّ(ّ زضيَصنطاوَيـُ ، بـُ ئاخاوتٓـُ عُضَبًـ

 .cedîd) sîn, zînضِاغتُقًُٓنُّ ،  جسيس 
 û)   ًًُـ ئُو ثًتُيُ نُ بُضاَبُض بُ و(ّ زضيَصنطاوَيُ بُ ئاخاوتُٓ عُضَب

 .nûr) qûntar, rût. Dûrضِاغتُقًُٓنُّ،  ْىض ـ 
 o)ُظَاِْ عُضَبًـسا ًًْـُ و بُضاَبـُض بـُ      ـ ًٖض ثًتًَهِ بُضاَبُضّ ي
 o) َِْػًًُّ فُض    ُ زضيَـصنطاوَيِ بـُناضزًََٖٓطيَت و    و بـُ بـُضزَواَِ بـ

 ذاَيُتِ نىضتهطاوَؾِ ًًُْ.
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 ثًتُ ُْبعويَُٓناًْـ ، بُّ ؾًَىَيُٕ:ـ
b ، = 
c د = 
ç ض = 
d  ض= ز 
 gط = 
h ه = 
x ر = 
j ش = 
k م = 
q ى = 
i ٍ = 

m ّ = 
 nٕ = 
p ث = 
r ض = 
s  =ع ص ث 
ş ف = 
t  =ت ط 
f ف = 
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v ظ = 
w و = 
y  =ي 
z  =ش ذ ظ 
 

ض، ص، ط، ث، ظ، جا يُبُضئُوَّ نُ يُ ظَاِْ نىضزيسا ثًتُناِْ      
ُّ نُ نـىضز يـُ ظَـاِْ عـُضَبِ     ًًُْ، يُبُضئُوَ يُ َُٖىو ئُو وؾاْ ذ(
( وَنـى  ؽ(  ث،يُواُْ ثًتِ  ص، ططتىوَ ،ثًتِ بُضاْبُضّ بؤ زاْاوَ وَضي
 ( وَنى  ظ( بُناضزًََٖٓطيَت.ذ، ظ( وَنى   ( و  طو  
ُوَ ًظَاُْ بًاًًُْناُْوَ زوو ثًتِ ظياز ٖاتىوُْتُ ْاو ظَاِْ نىضزي يُ    

بـؤ ئـُّ زوو   ويَٓاْـَُإ   ئُّ، نُ ُٖضزوو ثًتِ  ح( و  غ(ٕ ،  يُبُضئُوَ 
 نطزووَ :ـ ثًتُ

h ـ = ح                 ذا  ٍhal 
x  غ                 كاض ـ =xar  1) 

ــًَىاظّ            ــِ يُؾ ــُزضخإ زَضبطِيٓ ــُالزَ  ب ــُ ج ــُ و ثًتاْ ــُّ وؾ ب
يُثًَٓاويسا ظيـاتط يـُ    ( ثًت ثًَهسيَت،31نطز، نُ يُ   ئُيَىبًًَُنُّ خؤّ

ايًـسا بآلونطاوَيـُنِ نـىضزّ    ت( غاأل نؤؾؿِ بؤ تُضخإ نطز، يـُ نؤ 13 
ُْ بُضـاث طُياْـس، ضـىْهُ زَضضـىوِْ ئـُّ طؤظـاضَ       بُثًَِ ئُو زَضَدماَا

                                                 
1

 . 5،ٍ  1932ئايازى  15( ، 1طؤظازى ٖاواز ، ذَازة ) - 
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غُضَتايُنِ باف بىو نُ زَضطانـاِْ ضـاثَُُِْ زّ يـُو بـىاضَزا خػـتُ      
غُضثؿت ،جا ض يُنىضزغتاِْ تىضنًـا يـا غـىضيا يـإ يـُ ئـُوضوثا بـ ،        
ُٖضوَٖا ضُْس ظَاْعاِْ زّ ناضيإ يُغُض ثًَؿدػـتِٓ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ    

إ بـُ زاَُظضاْـسِْ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ     نطز، تُْاْـُ  ُْٖـسيَهًإ ُٖغـت   
   ِ و ناَـُضإ   (1 التًِٓ تايبُ  بُخؤّ وَنى ئُيَىبًًَُنـُّ تؤفًـل وَٖبـ

بـُ ّ يُطـُأل ٖـَُىو ئَُاُْؾـسا ئُيَىبًًَُنـُّ جـُالزَ         (2 بـُزضخإ. 
َُٖىويإ غُضنُوتىوتطو بًَُٖعتطبىو، جا ُٖضضـُْسَ ُْٖـسيَو    بُزضخإ يُ

طُأل ئُوَؾسا ئًَػتا نىضزّ غىضياو تىضنًا َُٖىاضنطزِْ ططتُخؤ ، بُ ّ يُ
ُنإ ًـ بُناضّ زًََٖٓٔ ،نُضِ نىضزّ عًَطام و ئًَطإ ًَٖؿتا ثًتـُ عُضَبً 

ُ ٖـؤّ غـُضنُوتٔ و   ْـ ثُيطَِو زَنُٕ، جا ططْطرتئ ئُو ٖؤناضاُّْ نُ بىو
 ، ئُّ ٖؤناضاُْ بىوٕ:ـيَىبًًَُنُّ َري جُالزَ  بُزضخإبآلوبىُْوَّ ئُ

زضخإ ُٖغت و غؤظيَهِ ُْتُوايُتِ بُجؤؾِ ٖـُبىو  ـ َري جُالزَ  ب1ُ
، ضىْهُ يُْعيهُوَ باضوزؤخِ زاضَِـاوّ طُيُنـُّ خـؤّ زَظاْـِ، جطـُ      

                                                 
ية ضةز ئةيفوبيَى نوزدى بة  بة ْاوْيػاْى )خويَٓةوازى باو(ٖةزوةنو ئةو نتيَبةى  - 1

: حاَيد فةزةج ، ضةزضاوةى ةبسِواْ ،وية بةغدا دايٓابو 1933ثيتى التيٓى ية ضايَى 
 . 25-23ثيَػوو ، ٍ

يٓةوة و غتى ية َري جةالدةت بةدزخإ ، ضةْدئ ييَهؤيَبساى ناَةزإ بةدزخإ :  - 2
ضةز شَاْى نوزدى ْووضيوة ، يةواْة نتيَبيَهى ية ضةز ئةيفوبيَى نوزدى بة ثيتى 

ية دميةغل بة ضاثى طةياْدووة ، بة ْاوْيػاْى )ئةيفابىَ  1938التيٓى ، نة يةضايَى 
 .   25-23، ٍيا َة ( بسِواْة : حاَيد فةزةج ، ضةزضاوةى ثيَػوو 
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( 19ْاوَضِاغتِ غـُزَّ    يُوَّ نُ يُ ُْوَّ َرياِْ  بؤتإ( بىو ، نُ يُ
 ضِؤَيًَهِ ُْتُوَيِ ططْطًإ طًَطِا.

تإ و ؾـاضاِْ  ـ طُؾت نطزٕ و زوًْا زيسَيِ جـُالزَ  بـُزضخإ يـُو    2
َُٖــُ جــؤضّ ئــُّ زوًْايــُ، بُتايبــُتِ تىضنًــاو غــىضياو نىضزغــتإ و 

  ِ ظَاْعاًْـُنِ   و ئَُيُاًْاو ئُوضوثاو ًَػطو قاٖريَو يىبٓإ، نـُ ؾـاضَظاي
ظؤضّ فًَطنطز،ضىْهُ جطُ يـُ ظَـاِْ زايهـِ نـُ نىضزيًـُ ،ظَاْـُناِْ       

ِ تىضنِ و فاضغِ و عُضَبِ و يؤْـاِْ و   ِ و  ضِووغـ ُ  فُضَِْػـ َيُاِْ و و ئـ
َري جُالزَ  َُٖىو ئـُو ظَاْاْـُّ بـؤ خعَـُتِ     (1 ئًٓطًًعّ فًَط ببىو.

 ُ ــ ــُناضًَٖٓا، ضــىْهُ ؾــاضَظايًُنِ باؾــِ ي ضــؤًَْتِ  ظَــاِْ نــىضزّ ب
غُضَتاوَ زَضنِ بـُوَنطز   َاََُيُنطزٕ يُطُأل ئُو ثًتاُْزا ُٖبىو، بؤيُ يُ

 ْعيهرتٕ.بؤ زَْطُ نىضزيُنإ نُ ثًتُ التًًُٓنإ 
إ يُغُض َـري جـُالزَ  بـُزضخإ ٖـُبىو و     ًظؤض ناضيطُضي ووزاـ زوو ض3ِ

وايإ ىلَ نطز نُ ظياتط ئُيَىبًًَُنـُّ ثًَؿـبدا : يُنـًَُإ: تىضنـُنإ     
ُ  ضِاياْطُياْس ( 1928يُغاَيِ   اتِ ثًتـِ  جًنُ ثًتِ عُضَبِ البـُضٕ و يـ

 ُ جـُالزَ  بـُزضخإ وَنـى     التًِٓ بُناضبًَٓٔ، ئُّ ضِووزاوَف غُباضَ  بـ
ــاَيًَ ــُْسَ   خ ــىو ، ُٖضض ــُوَ واب ــُنِ ْىيَهطزْ ــعُبطزٕ و قَُيبُظَي هِ ثًَؿ

ــاواظّ       ــسا ظؤض جً ــُيَىبًَِ تىضنً ــُأل ئ ــُالزَ  يُط ــري ج ــُيَىبًَِ َ ئ
                                                 

1
. حةَة زِةؽ زِةغؤ ، 252بسِواْة : ْوزةددئ شاشا ، ٖةَإ ضةزضاوة ، ٍ - 

( ، 5اْى ، ذَازة )ظجةالدةت بةدزخإ و زؤذْاَةطةزيا وى ب نوزتى ، طؤظازى زؤذْاَة
 . 2001ٍ،256ٖاويٓى 
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بطِيـاضّ نؤََُيـُّ  خؤيبـىوٕ( بـىو     يُغـاَيِ  ضِووزاوّ زووًََـ (1 ُٖبىو.
 1931    ُ ظَـاِْ نىضزيـسا ، نـُ     ( بُ بـُناضًَٖٓاِْ ئـُيَىبًَِ التًٓـِ يـ

 ُضيَهِ َُظٕ بىو بؤّ.ئَُُف ثاَيٓ
ـ بُ ّ ٖؤناضّ ُٖضَ طُوضَ يُغُضخػتِٓ ئُيَىبًًَُنُّ َري جـُالزَ   4

بُزضخإ ، زَضنطزْـِ طؤظـاضّ  ٖـاواض( بـىو ، بـُّ ؾـًَىاظَّ ئـُيَىبًَِ        
جُالزَ  بُزضخإ، واتُ ئُيَىبًًَُنُّ خؤّ خػتُ باظُْيـُنِ ثطانتًهـِ   

 ثطِؤشَناِْ ضِيَٓىوغِ نىضزّ.نُ بىوَ زَضواظَيُنِ وا  بؤ  ،ثُيطَِونطاوَوَ
يُنؤتايؿسا ثًَىيػتُ باغِ ططْطرتئ ئُو ٖؤناضاُْ بهُئ نُ واّ يـُ       

نُ واظ يُ ثًتـُ عُضَبًـُنإ بًَـٓٔ و     ،بُؾًَو يُ ظَاُْواُْ نىضزَنإ نطز
 زَغت بسَُْ بُناضًَٖٓاِْ ثًتِ التًِٓ ،نُ بُّ ؾًَىَيُّ خىاضَوَيُ:ـ

ئُوضوثاوَ بؤ ُٖضزوو زَوَيُتِ عىمساِْ و  ـ طُيؿتِٓ ٖعضّ ُْتُوَيِ ي1ُ
ئًَطاِْ و ناضيطُضبىوِْ طُالِْ ئُو زوو و تُ بـُو ٖـعضَ ُْتُوايُتًًـُوَ،    
يُواُْف بـ  طىَـإ طـُىل نـىضز يـُشيَط فؿـاضّ ئـُو ناضيطُضيـُزابىو،         
ُٖضوَٖا غُضَُٖيساِْ تُوشًََهِ بًَُٖعّ ُْتُوَيِ يًَُْى ًًًَُتِ نىضززا 

 طُوضَيـُ، ُوضوثًُ ضِؤؾٓبريّ و ُْتُوَيِ و ثًؿُغاظيًُ يُشيَط ئُو فؿاضَ ئ
 تاظَيُ، وَنى ًًًَُتاِْ تطّ ْاوضُنُ.

هطزًْإ بـؤ  و طُؾـت  ضِؤؾٓبرياِْ نىضز يـُ ئـُوضوثا   ـ ئاؾٓابىوِْ ظؤض ي2ُ
وَنى  عُبـسويًََا جـُوز ( و  جـُالزَ  بـُزضخإ( و      ،و تُ ئُوضوثًُنإ

                                                 
1 -  celadet çeliker  jêderê berê ,L30 
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   ُ طـُأل ضِؤؾـٓبريَ ئُوضوثًـُنإ و     ناَُضإ بـُزضخإ( و تًَهـُأل بىوًْـإ ي
فًَطبىوِْ ضُْس ظَاًَْهِ بًاِْ و ئُوضوثِ و طُيؿـتًٓإ بـُو قُْاعُتـُّ    

وَى يـُ ثًتـُ عُضَبًـُنإ    ؾـًاوتطَ  نُ ثًتِ التًِٓ بؤ ظَـاِْ نـىضزّ   
تـا  ازَّ ظَاْـُ ًٖٓـسؤ ئُوضوثًُناْـُ،    ،ضىْهُ ظَـاِْ نـىضزّ يُخاْـُو   

َ وَنـى ظَـاِْ ئـَُيُاِْ و    ضِازَيُنًـ ْعيهُ يُُْٖس  ظَاِْ ئُوضوثًـُو 
ْىوغًًٓاْسا بُناضزًََٖٓٔ، ئَُُ  و ئًٓطًًعّ نُ ثًتِ التًِٓ يُ فُضَِْػِ

 ُ ُ ًظَاْـُ غـاًَ   جطُ يُوَّ نُ ظَاِْ عُضَبِ يُنًَهُ يـ  ُنإ و ظؤض يـ
 ظَاِْ نىضزيًُوَ زووضَ.

ــُ زَْطــُ نىضزي 3 ــُى ي ــىوِْ شَاضَي ــًُٖض ؾــًَىَيُى ًـــــ ب ُنإ نــُ ب
ضَبًسا ًًُْ و بُثًَطُواُْؾُوَ، ئَُُف واّ نـطز  بُضاَبُضيإ يُظَاِْ عُ

نىضزَنإ بطُُْ ئُو قُْاعُتُّ نُ  ُواُْيًَهؤَيُضإ و ظَاْ نُ ضِيَصَيُى يُ
 ٕ  ،يُنًَو يُ ططْطرتئ ٖؤيُناِْ بآلوبىوُْوَّ ُْخىيَٓسَواضّ يُْاو نـىضزا

ظَمحُ  فًَطبىوِْ ظَاِْ نىضزيًُ بُ ثًتُ عُضَبًُنإ، ُٖضوَٖا ظَمحـُتِ  
يـُفًَطبىوٕ  واّ نطزووَ وضزَ وضزَ نىضزَنإ  نُ ،ِْ عُضَبًًُ بؤ نىضزظَا

ِ يـُْاو نـىضززا ظيـازّ    يزووض بهُوُْوَ بُّ ذاَيُف ُْخىيَٓسَواض، و ظاْ 
 نطزووَو تُؾُُّْ غُْسووَ.

4   ُ غـُضَتاناِْ غـُزَّ بًػـتَُسا و يـُناتِ      ـ شَاضَيـُى يـُنىضزإ يـ
ضززا، خىاظياضّ ئـُوَبىوٕ نـُ   غُضَُٖيساِْ ٖؤؾًاضّ ُْتُوايُتِ يُالّ نى

ُ باوَنــاِْ نــىضزَواضّ ًشَاضَيــُى يــُ اليُْــُ نؤَُ يــُتِ و ضِؤؾــٓبريي
بطؤضِٕ، ئـُويـ يـُثًَٓاو ثُيـُنطزٕ و خًَطانطزْـِ ثطؤغـُّ ثًَؿـعُبطزِْ       
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نؤََُيطاّ نىضزّ، يُنًَو يُو اليُُْ ضِؤؾٓبريياُّْ نُ ئُّ شَاضَ نـىضزَ  
تُ عُضَبًُنإ و زاْاِْ ثًتِ التًٓـِ  خىاظياضّ طؤضِيِٓ بىوٕ ، البطزِْ ثً

بىو، نُ بـُ ضِاّ ئُواْـُ ياضَُتًـسَضيَهِ باؾـُ بـؤ ثًَؿـعُبطزِْ بعاوتـُ        
 ُْتُوَيِ و ضِؤؾٓبرييُنُّ ئُو َاوَيُّ ًًًَُتِ نىضزَ.
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 كؤتايى
( ، 1932ـ   1898يًَهؤَيًُٓوَ يُ ئـُيَىبًَِ نـىضزّ يـُو َاوَيـُزا         

 بؤ ضِووٕ زَناتُوَ ، يُواُْ:ـ ضُْس َُغُيُيُنُإ
ـ ضِؤشْاَُطُضيِ نىضزّ يُو َاوَيُزا ضِؤَيًَهِ ططْ  و بُضضاوّ يُبىاضّ 1

زؤظيُٓوَّ ئُيَىبًَِ نىضزيسا ُٖبىوَ، ضىْهُ ضِؤشْاَـُ يُوناتـُزا طًـاِْ    
نطز، جطـُ  رييُناُْوَو ضوذِ تاظَّ بـُ بـُضزا  خػتُ ضَُو و َاْا ضِؤؾٓب

وتىيَـصّ بـُطىضِو ضِاغـتُقًُٓ يـًَُْىإ      ْاَُنإيُنُراض يُضِؤش يُوَّ نُ بؤ
 ضِؤؾٓبرياِْ نىضززا يَُُضِ ئُيَىبًَِ نىضزّ بُضِيَىَضىو.

ـ يُنَُ  ئُو نًَؿاُّْ نُ ُْتُوَيِ و ضِؤؾٓبريَ نىضزَنـإ تاووتىيًَـإ   2
نطز، نًَؿُّ ئُيَىبًَِ نىضزّ بىو، نُ بُ َُغُيُيُنِ طـُوضَو َـُظًْإ   

 زِْ  زؤظّ ُْتُوايُتِ نىضز.ُٖشَاضنطز بؤ بُضَوثًَؿىل
نـإ ضِؤَيًَهـِ َـُظًْإ يُفؤضَُيـُنطزٕ و     ـ ُْٖسيَو يُ ضِؤؾٓبريَ نىضز3َ

ُنِ نىضزّ طىدماو طًَطِا، يُواُْ  خـُيًٌ خـُياىل( نـُ    ًًَزآًَٖاِْ ئُيَىب
بُيُنَُ  نُؽ زازَْطيَت نُ ئُّ بريؤنُّ ًَٖٓابًَتُ نانًَـُوَ ، ٖـُضوَٖا   

اؾرتئ ئُيَىبًَِ نىضزّ بُثًتِ التًِٓ ًَٖٓايـُ  ئَُري جُالزَ  بُزضخإ ب
 نايُوَ.

ًَو يـُو َُغـُيُ ططْطاْـُّ نـُ ثًَىيػـتُ يـُناتِ ئُدماَـساِْ         4 ـ يـُن
يًَهؤَيًُٓوَّ ًََصوويِ و غًاغِ و ُْتُوَيِ و ضِؤؾـٓبريّ نـىضزّ ضَِضـاو    

(َوَ واتُ ثـاف  1918بهطيَت ئُوَيُ،نُ ئُو َاوَيُّ نُ يًَُْىإ غا ِْ  
( ، واتـُ ئـُو   1922تِٓ جُْطِ يُنَُِ جًٗاِْ تانى غاَيِ  نؤتايِ ٖا



 

 101 

غاَيُّ نُ  نَُاٍ ئـُتاتىضى( ضـىوَ ْـاو  ئُغـتُْبىٍ(َوَ، ئـُو َاوَيـُ       
ــُوَيِ و    ــعضّ و ُْتـ ــًُٓ ٖـ ــُّ و ْىوغـ ــىضز ظؤض يُبُضٖـ ــُتِ نـ ًًًَـ
ضِؤؾٓبرييُناًْإ يُؾاضّ  ئُغتُْبىٍ( بُجًًََٗؿت، ضىْهُ يـُو َاوَيـُزا   

و غـُضنطزَ و ضِؤؾـٓبرياِْ نـىضز يـُو  نؤببىوْـُوَو      بىو نُ باؾرتئ ظاْا
ُٖغتابىوٕ بـُ زاَُظضاْـسِْ نؤََُيـُو ضِيَهدـطاوّ غًاغـِ و زَضضـىوِْ       
ضِؤشْاَُو بآلونطاوَّ جؤضاوجـؤض بـُظَاِْ نـىضزّ، جًَـِ ًْطُضاًْـُ نـُ       

بـىوٕ و تـا ئًَػـتاف    وْظؤضبُّ ظؤضّ ئُو ْىوغ  و ضِؤشْاَُو بُضَُٖاْـُ  
ــُويـ ــؤ   ُْزؤظضاوُْتُوَ.ئ ــُنإ ب ــُ نَُايً ــا وّ تىضن ــُزَضَدماَِ ؾ ي

غطِيُٓوَّ َُٖىو ئاغُواضيَهِ نىضزّ و زاْثًاُْْاًْإ بًًًَُـُتِ نـىضزو   
 ثُضاويَعخػتًٓإ يُئايٓسَّ غًاغًسا.

ثُضوَضَنإ بىاضّ ظؤض ؾـًاو و زَضفـُتِ   ـ ٖعضظاُْ نىضزو ضِؤؾٓبريَ نىضز5
ط خعَـُ  بهـُٕ، بؤيـُ    طىدماويإ بؤ ُْضَِخػا ، نُ ئُيَىبًًَُنُيإ ظيـات 

ْىوغُضو ضِووْانبريَ نىضزَنـإ زابُؾـبىوُْ غـُض زووبُؾـُوَ ، اليـُنًإ      
ثـ    ثًتِ عُضَبِ و ئُواِْ تطيؿًإ ثًتِ التًًٓإ يُ ضِيَٓىوغـِ نىضزيـسا  

، جا زاطرينُضاِْ نىضزغتاًْـ ضِؤَيًَهِ ضُوتًإ يُو بىاضَزا طًَـطِا  باؾرتبىو
تًإ زايـُ ْىوغـًِٓ ضِيَٓىوغـِ نـىضزّ     ، بؤيُ نىضزّ عًَطام و ئًَطإ زَغ

  ُ ، ضـىْهُ عًَـطام   ظيـاتط ثًَؿـِ خبـُٕ    بُثًتِ عُضَبِ و ُٖوَيًؿـًاْسا نـ
، تانـُ ظَـاِْ فـُضَِ بـىوَ     تًايساِ عُضَبًـ و تًَهِ عُضَبًًُو ظَاْ

ئَُُ طُض نىضزغتاِْ باؾىوض بُ بُؾـًَو يـُو ذاَيُتـُ ٖـُشَاض ُْنـُئ،      
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نُضِ ثًتـِ عـُضَبِ يـُ     ،ًًُفاضغ ئًَطاًْـ ظَاِْ فُضَِ تًايسا ظَاِْ
 تؤَاضطاّ ظَاُْواًْاْسا، بُناضزًََٖٓٔ.

زَغتِ زايُ بُناضًَٖٓاِْ ثًتـُ  يُْىوغًٓسا و ُٖضوَٖا تىضنًا نُ 
التًًُٓنإ ضِؤَيًَهِ ططْطِ طًَطِا يُبآلوبىوُْوَّ ئُيَىبًَِ نـىضزّ  
بُثًتِ التًِٓ يًَُْىإ نىضززا ، ُٖضضِ نـىضزّ غـىضيايُ ثًتـِ    

َوَيُتُنـُ عُضَبًًـُ، ئـُويـ    بُناضزًََٖٓٔ ، ُٖضضُْسَ ز التًِٓ
ىضزّ ٖـُض يُغـىضيازا   ئُوَّ بُناضًَٖٓاِْ ثًتِ التًِٓ بؤ نيُبُض

  غُضّ َُٖيسا.
يُنؤتايؿسا زََئًَ نُ زابُؾبىوِْ نىضزو نىضزغتإ يـًَُْىإ ئـُو   

زّ زابُف نطزووَ تُْاُْ  ئـُيَىب   و تاُْزا َُٖىو ؾتًَهِ نىض
 ًاِْ زابُف نطزووَ.و ْىوغًُٓنُؾ
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 ثاشلؤكاُ
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 (1-1شَاضَ  ثاؾهؤّ 

ُضوَى يُ نتًَبِ  ؾىم انػتٗاّ (ّ   ئُمحُز ٖ،ئُيَىبًَِ نىضزّ يُ ثًَـ ئًػ َسا
ظايًِٓ ( 856نؤضِ /  241بُنطّ نىضِّ وذؿًًُّ ُْبُتِ نًساِْ ( غاَيِ   ئًنب

 ٖاتىوَ.
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 (2-1ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (2ثاؾهؤّ شَاضَ   

يُنُ يُ زَغتٓىوغِ  يب ايعكائس( ،نُ ؾًَذ َُوالُْ خايًسّ َالثُضِ
، ئُّ نتًَبُ بُ ظَاِْ نىضزّ و  نؤيهطزؤتُوَ 1818ُْقؿبُْسّ غاَيِ 

 ثًتِ عُضَبِ ئاَازَنطاوَ .
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 (3ثاؾهؤّ شَاضَ  

سّ غاَيِ يُى يُ ضريؤنِ  َُّ و ظئ (َ، نُ َُال َُمحىوزّ بايُظيَالثُضِ
ظيِٓ ئَُُف ثؿت بُ زاغتاِْ ََُىبؤ ْىوغًىيُتِ ، نُ  1856

 ئُمحُزّ خاِْ بُغرتاوَ .
 

 
 



 

 108 

 
 (4ثاؾهؤّ شَاضَ  

بُضطِ زَضَوَّ نتًَبِ  طاضظؤِْ (يُ، نُ يُ غُض ضيَعَاِْ نىضزيًُ و 
 َُٖسيػإ خؤّ زايٓاوَ. طاوَ ، يُطٍَُ ئُيَىبًَِ نىضزّزاْ 1787غاَيِ 
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 (5  ثاؾهؤّ شَاضَ
، نُ ًَكساز شَاضَّ يُنَُِ ضؤشْاَُّ نىضزغتاُْالثُضَِّ يُنُّ يُ 

يُ ؾاضّ قاٖريَّ ًَػط زَضيهطزووَ  22/4/2008ًَسذُ  بُزضخإ يُ 
ًَٖٓاِْ ثًتِ عُضَبِ و ْىوغطاوَ يُطٍَُ بُناض، نُ بُ ظَاِْ نىضزّ 

 خُتِ فاضغِ .
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 (1-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
يَىبًَِ نطَادمِ( خُيًٌ خُياىل، نُ يُ الثُضَِيُنِ تُواو يُ نتًَبِ  ئُ

يُ ئُغتُْبؤٍ  1909غُض ئُيَىبًَِ نىضزيًُ بُ ثًتِ عُضَبِ و غاَيِ 
 الثُضَِيُ . 27زايٓاوَ و شَاضَّ الثُضَِناًْؿِ 
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 (2-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (3-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (4-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (5-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (6-6اؾهؤّ شَاضَ  ث
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 (7-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (8-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (9-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (10-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (11-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (12-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (13-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (14-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (15-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (16-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (17-6ثاؾهؤّ شَاضَ  

 

 
 
 



 

 127 

 
 (18-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (19-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (20-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (21-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (22-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (23-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (24-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (25-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (26-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (27-6ثاؾهؤّ شَاضَ  
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 (1-7ثاؾهؤّ شَاضَ  

زَقِ وتاضَنُّ غاَي  بُزضخاُْ ، نُ بُ ظَاِْ تىضنِ عىمساِْ يُ غُض 
 .ئُيَىبًَِ نىضزّ يُ شَاضَ زووّ  ضؤشّ نىضز بًَاونطاوَتُوَ 
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 (2-7ثاؾهؤّ شَاضَ  
ّ ئُيَىبًًَُنُّ غاَي  بُزضخإ و طَتىطؤّ طؤظاضّ ضؤشّ نىضز يُ باضَ

 ٖاْساِْ خَُيو بؤئُوَّ بؤضىوِْ خؤيإ يُ باضَيُوَ خبُُْ ضِوو .
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 (3-7ثاؾهؤّ شَاضَ  
ــُض   ــُ غ ــُضزَواَبىوٕ ي ــؤّ ب ــاضَّ  طَتىط ــُ ب ــىضز ي ــاضّ ضؤشّ ن طؤظ

ّ 14يـُ  ئُيَىبًًَُنُّ غاَي  بُزضخإ ، يُ شَاضَ غًَِ طؤظاضَنُ ، نـُ  
 بًَاونطاوَتُوَ . 32، الثُضَِ  1913ئابِ 
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 (4-7ثاؾهؤّ شَاضَ  
بُضزَواَبىوِْ طؤظاضّ ُٖتاوّ نىضز بؤ ظآًِْ ئاغتِ غُضنُوتِٓ 

 . ئُيَىبًًَُنُّ غاَي  بُزضخإ
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 (8ثاؾهؤّ شَاضَ  
ئُيَىبًَِ نىضزّ بُ ثًتِ التًِٓ ، نُ ُٖضيُى يُ   حمَُُز ظَنِ ( و 

 ُنُيإيُ نتًَب ضؤٕ  َنى َريظا حمَُُز باؾكُ( خػتًًاُْ ضِوو ، ُٖضو
 ٖاتىوَ . 1920غاَيِ   نتابِ اونًِٓ قطائُتِ نىضزّ ( 

 
 
 

 (9ثاؾهؤّ شَاضَ  
ضؤش( ، نُ الظؤ ْىوغًىيُتِ  و -بُضطِ ثًَؿُوَ و زواوَّ نتًَبِ   مشؼ

 بُ ظَاِْ نىضزّ بُ ثًتِ ئُضَُِْ يُ تُبًًؼ ضاثهطاوَ .  1921غاَيِ 



 

 142 

 
 
 

 (10ثاؾهؤّ شَاضَ  
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ّ 25يُنُّ يُ شَاضَّ يُنَُِ ضؤشْاَُّ   ضيا تاظَ (، نُ يُ  الثُضَِّ
يُ يُضيعإ زَضضىوَ  و بُ ظَاِْ نىضزّ و ثًتِ التًِٓ  1930ئازاضّ 

 ب ونطاوَتُوَ . 

 
 
 
 

 (11ثاؾهؤّ شَاضَ  
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يُ غُض بَُٓاّ ثًتِ التًِٓ و  (ذاجِ جٓسؤ ئُيَىبًَِ نىضزّ ،ـ نُ 
بًَو بُْاوًْؿاِْ  نتًَبا ئُيَبا ( يُ زووتىيَِ نتًَ فُضَِْػِو  ضِووغِ
  يُ يُضيعإ بًَاوّ نطزؤتُوَ . 1931غاَيِ 

 
 (12ثاؾهؤّ شَاضَ  



 

 145 

ئُيَىبًَِ نىضزّ بُ ثًتِ التًِٓ ، نُ َري جُالزَ  بُزضخإ يُ 
 ْىوغًىيُتِ .  1928زَفتُضيَهِ خؤّ و بُ زَغتدُتِ خؤّ غاَيِ 

 
 
 
 

 (13ثاؾهؤّ شَاضَ  
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ضَّ يُنَُِ طؤظاضّ ٖاواض ، نُ َري جُالزَ  الثُضَِّ يُنُّ يُ شَا
بُ ظَاِْ نىضزّ يُغُض بَُٓاّ ثًتِ  1932ّ ئاياضّ 15بُزضخإ يُ 

 التًِٓ يُ زميُؾل زَضيهطزووَ .

 
 
 
 
 



 

 147 

 
 
 
 
 
 
 

 غُضضاوَنإ
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 ضةزضاوةكاُ

يةكةً : ئةو ز ؤذٌاوةة و طؤظةازة كوزديياٌةةى كةة لةةواوةى ليَلؤليٍةوةكةة       
 دةزضووٌة   

و ثيَصةكى: د.  ، كؤكسدٌةوة8811ة  8181كوزدضتاُ يةكةوني ز ؤذٌاوةى كوزدى  ة
 .8891كةواه فوئاد، بةغدا، 

، بآلوكسدٌةةةوةو ثيَصةةةكى و لةضةةةز ٌووضةةيٍى: جةةةواه  8889ةةة ز ؤذى كةةوزد 
 .8818خةشٌةداز، بةغدا، 

 .8881ة  8889تاوى كوزد ةة ِ
وادةكسدٌى: ز ةفيةق ضةالَح،   ة ز ؤذٌاوةكاٌى ضةزدةوى حوكىى شيَخ وةمحوود، ئا

 .1111لةضةز ٌووضيٍى: ضديق ضالَح، ضميَىاٌى، 
(، ئاوادةكسدٌى: ز ةفيق ضالَح، ليَلؤلَيٍةوةى: 8811ة  8811ة ديازى كوزدضتاُ )

 .1118ٌةوشريواُ وطتةفا ئةوني، ضديق ضالَح، ضميَىاٌى، 
 ( ئاوةةادةكسدُ و ثيَصةةةكى: د. كوزدضةةتا8891ُة   8811كسوةةا ى ) ىةةة شاز

 .1111ووكسياٌى، ِةوليَس، 
Hawar1, Hejmar 1-23 (1932 – 1933), Erbil  Kurdistan, 

2001. 
 دووةً :ياداشتى كةضايةتييةكاُ

 درخااز  ثكناتي،  ياةم:: خشنر دـرخااز  تاذانـا: ر شخ تايدهـ،     ـ صاحل
 .1991رثشل  

ت عاثـا  ثـر تاذطـا    66ـ قرخي ةمية دانا )زدـاخ لـبيد،   ثلـاا: نيخرلـ)از )    
تمللبح ابشعب تاهيخري ضر تاعبيريـ:   يذكـيح شيكـريح: ر. عيتاـرير ث ـ         

 .1997  دريشت  2خليت  ط
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 ضيَيةً : كتيَب
 كتيَبة عةزةبى و وةز طيَس دزاوةكاُ -8

ـ ر. أمحر عثجاز أدـي دهـا  نيخرلـ)از ه عشـر تالـعخ )دعـر تعـاي تاعامليـ:         
 .2662تألشىل   أخدية  

از ثل)عجاة رشاي:  ياةم:: ر. ديخى طاابـاد،  ط  ـ تمساعية دشهج،  نيخرل)
 .2664  أخدية  3

 .2662ـ ر. درخااز تالذري  تجمل)جح تاهيخري ه تملذظيخ ت ل)شاتق،  أخدية  
 .1936ـ ر. دب:ج نري نية  تاكطي: تاهيخري:: ثاض، تاهيخر شحاضاسح  ث ا  

شمما ي)ذاشت  1925ـ    1966ـ ييثاس ديت  ياخيخ ت ناتر  ياةم:: ياخيخ ليال، 
اتع عب  جذيي نارل)از أثاخ ع ب: ت ثح ثـ  تاياـا ل شتملـكناتت تمل)عبكـ:      تا

 .2662د:  أخدية  
ـ جبيب، جبية  دشط: تألناتر تاثكافي: شتاكيثي: ه دشاي: تاكـاز تا)الـ  عشـا    

 .1986شدرتي: تاكاز تاعشاير  ياةم:: داه دازى  ش يي  دريشت  
 .1973خاف: تاهيخري:  دغرتر  ـ ةمات ايدرتخ  ثانر تا 

ـ جريتخ نااياز  نذـرتت دـيتز شتاـاشز  تألنـاتر شنيخرلـ)از  حانـ: تا)خايـا        
 .1982تايطين تا بل يذ  )تا )ح  تا)عبئ: شتا)ذظيح تارختلات  فبل ني  

ً  ـ ردبيي. أي.    ثشـر تابشـاي:: تعيـاة ه نـام     ويطساً. ادطةاز. .. ي.  ويطةسا
 .2661  أخدية  3ح تهلل  طنيخرل)از  ياةم:: جاجيس ف)

ــ رختلــات عــر يانيــا    ــر تارختلــات ت لــييي:       ـ جاثعــ: تملل)ذ ــاي:  ثعش
 شت فايكي:  شزتخة تا)عبيح تاعاا، شتابخث تاعبج،  دغرتر  ر. ت.

 .2666  ثاتجع:: نهيخ ث      س:شايَا  اطسىايخة  ـ خشسات ت نيخ  اييبيز ش
 .1999  ليخيا ـ رثشل  ـ زيار تملع  اغات تاعامل تعي: شتملي):

 .1971  دغرتر  1ـ ر. لاث، لعير ت محر  تايييري: تحيتهلح شثع)كرتيشح  ج
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  السوذبياٌىـ ناف ااز تابرايل،  نافذاث:  ياةم:: حمجر ةمية تملع أمحر 
 .2661  أخدية  2ط

ـ ر. صعح حمجر لبيح ساشخي  تأللاة تابرخاادي:: دشاطشا تاليال، شتاثكاه 
 .2664  رسيك   1956ـ  1966

ـ ر. عبرتال)اخ طـاسا نـاي   تعجعيـات شتملذظجـات شتألحـيتي تاهيخريـ: ه       
 .1989  دغرتر  1958ـ  1968د   قاز 

ـ ر. نجات ثظشا أمحر  نيخرل)از ه لـذيتت تعـاي تاعامليـ: تألشىل  ياةمـ::     
 .1984حمجر تملع عبرتاهايح  دغرتر  

عبرتهلل جـيرت ه ث بـ  تاكـاز تاعشـاير        تاكيثي: تاهيخري: ش ر. ة وامليطاٌر
 .2666ياةم:: نهيخ ث      أخدية  

  درخااديي جيياة دييـاز شحماضـا تج)جاعـات تجملجعيـ: تاعا بيـ:      ة وامليطاٌر
 .1998تابرخاادي:  ياةم:: نهيخ ث      أخدية  

 .2666ـ حمجر ثع تمحر  ةمعي: اييبيز شتاععقات تاهيخري: ـ ت خثذي:  أخدية  
 .1991ثري د اي  تععخ تاهيخر  اذرز ـ قربص  ـ 

ـ ز. أ. ااا ني  تا اتع عب  نيخرل)از: تمللأا: تاهيخري: ه تاععقات تارشاي: 
 .1969اعت تاكاز تا)ال  عشا  ياةم:: ر. أمحر عثجاز تدي دها  دغرتر  

طاسا ييفيل  رشخ تا خاف: تاهيخري: ه ي ييا تايع، تاكيث، تاهـيخري   ِوطسـ 
 .2664  رسيك  1918ـ  1898

 
 كتيَبة كوزدييةكاُ -2
 بة ثيتى عةزةبى  –ا 
 .8819مجاه ٌةبةش، ٌووضيٍى كوزدى بةالتيٍى، بغداد، ـ 

 .8891ة حاويد فةزةج، ز يٍَووضى كوزدى لةضةدةيةكدا، بةغدا، 
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ة خاليد شازةشووزيى ٌةقصةةبةٌدى، عةقيةدةى ئيىةاُ ة عةقيةدةى كةوزدى       
َ دةضتٍوس، ئاشٍاكسدُ و ليَلؤلَيٍةوةى: بابآ اللةؤ  )لوببة لعةقاييد( كؤٌرتي

 .1111كةواه زةئوف ووحةوةد، ِةوليَس، 
يطةى و ثةخصةاُ ٌفيطةآ    ظة زةشيد فٍدى، عةىل تةزةواخى ئيلةوني زيَصواُ ٌ

 .8811كوزدة، بغداد، 
 .8811ة طيوى ووكسياٌى، طيوٌاوة، ِةوليَس، 

 .1111، دِوك، 8819ة  8811ة عةىل تةتةز، بصافا ضياضى ه كوزدضتاٌآ 
 .8881، زوذٌاوةطةزيى كوزدى بةشواٌى فسةٌطى، ِةوليَس، ة د. فةزِاد ثريباهَ

 .8881، ضةزضاوةكاٌى كوزدٌاضى، ضميَىاٌى،  ة ة د. فةزِاد ثريباهَ
، عةبدولسةحيي زةمحى ِةكازى: تاشةكسدٌةةوةى شةيعسى    ة د. فةزِاد ثريباهَ

 .1111كوزدى دا، دِوك،  كوزدى و داِيٍَاٌى شاٌؤٌاوة لة ئةدةبياتى
، يةكةةوني  8119ة   8988، وةةال وةةمحوودى بايةشيةدى     ة د. فةزِاد ثريباهَ

 .1111ضريؤكٍووس و بةخصاٌٍووضى كوزد، ِةوليَس، 
ز ؤذٌاوةة ٌووضةى    ة د. كةواه وةشِةز ئةمحةد، تيَطةيصتٍى ز اضتى: شويٍَى لة

 .8891كوزدى دا، بغداد، 
ةدةبى كةوزدى، بةةزطى دووةً: ضةةدةكاٌى    ة د. وازف خةشٌةةداز، ويَةرووى ئة   

 .1111ضوازدةً ة ِةذدةً، ِةوليَس، 
ة د. وازف خةشٌةداز ، ويَرووى ئةدةبى كوزدى، بةزطى ضيَيةً: ٌيوةى يةكةةوى  

 .1119، ِةوليَس، 8111ة  8118ضةدةى ٌوشدةً 
 .8881ة وزيا جاف، كازواٌى ز ؤذٌاوةطةزيى كوزدى، ِةوليَس، 

 
 



 

 152 

 
  بة ثيتى التيٍى –ب 

- Malmisanj, Mahamud lewendi, Li Kurdistana Bakur 

u Li Tirkiye Rojnamegeriya Kurdi (1908 – 1992), 

ANKARA, 1992. 

- Celadet celiker, cend pirsen alfabeya kurdi, 

Stoockholm, 1996. 

                                                                                                                     

                                                                                       

 كتيَبة توزكييةكاُ-9      

- MEHMET BAYRAK, ACIK- GIZLI/RESMI – 

GAYRIRESMI KURDOLOJI BELGELERI, 

ANKARA: 1994. 

                                                                                       

 كتيَبة ئيتالييةكاُ-1    

- DALP. MAURIZIO GARZONI, GRMMATICAE 

VOCABOLARIO DELLA LINGUA KURDA, 

ROMA, 1787. 

                                                                                                                   

                                                                                       

 ضوازةً : ليَلؤليٍةوة و وتازةكاُ  
 بة شواٌى عةزةبى  -8

أ تختس جيري  أ ثري جـعرت دـرخااز شت ا بـال تاهيخريـ: تاعييذيـ:  ياةمـ:       
حييـاتز   3  أخديـة   1تارسين،  جمب: تا يت ت اـا  تاعـرر )  شثرتاب:: ديزت 

2664. 
 طوالُ  رشخ تا خاف: تاهيخري: ه تزرساخ ت ري تاهيخري  جمب: طسوياٌيـ عارت 

 .2661أياخ  31   أخدية  66تاعاد،  تاعرر )
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ـــ عبــرتهلل حمجــر حــرتر  تهلريــ: تعجيريــ: ه تابغــ: تاهيخريــ: )عــا  عــاخ  
نـاديز ت شت   9   دغـرتر   1267ايرة تا)ـأا،  تاعـرر )  شثعحظات ث) اق:   ج

1972. 
ـ حمجر تملع عبرتاهايح  ناز ابهيخر تيطـأ حـاشفشح تاـك يه)بـيز دشـا  جمبـ:       

 .1999   أخدية  يشاير ت شت 41تاعاد،  تاعرر ) طوالُ
 
 بة شواٌى كوزدى -1

 ظةازى ؤة حةوةة ز ةط، جةةالدةت بةةدزخاُ و ز ؤذٌاوةطةةزييا وى بلةوزتى، ط     
 .1118(، ِاويٍى 1اٌى، ذوازة )وز ؤذٌاوة

ة قةٌاتى كوزدؤ، ه بابةةت ٌيظطةلاز: شوةاُ و ئةةلفبايآ ثةةزتوكيَآ ديٍةآ       
ئيَصدياُ، طؤظازى كؤز ى شاٌيازى كوزد، بةزطى يةكةً، بةشى يةكةةً، بةغةدا،   

8899. 
( ِةاويٍى  8اٌى، ذوازة )وظازى زؤذٌاوةؤ، ديازيى ذوازة، ططة كوزديَلى يةكسةٌ

1111. 
( 1اٌى، ذوازة )وظازى زؤذٌاوةؤكوٌآ زةط، برياٌيٍا وري جةالدةت بدزخاُ، ط ة

 .1118ِةوليَس، ِاويٍى 
ظةازى )ذيةَ(، طؤظةازى    ؤط ة ً. ئةوني بوش ئازضةالُ، شاٌيةازى طصةتى لةوةةز     

 .1118(، ِةوليَس، شضتاٌى 9ة  1اٌى، ذوازة )وزؤذٌاوة
ئةةوزوثا: قةةٌاتى   ة وازف خةشٌةداز، ذياٌى كوزدٌاضةى و شاٌايةاٌى كةوزدى    

 .8898( متىوشى 1كوزدؤ، طوظازى زؤذى كوزدضتاُ، ذوازة )
ة وامليطاٌر، زؤذٌاوةٌووس و ضياضةمتةدازى طةةوزةى كةوزد عةبةدولسةمحاُ    

اوةاُ،  ظةازى ز  ؤى، طياٌى لةتوزكييةوة: ئازاً خدز قةةالدشة س بةدزخاُ، وةزطيَ
 .8889(، ِةوليَس، 89ذوازة )
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وزد( و شؤز شةةآ ؤلةةؤى شةةلاك، طؤظةةازى  وةةةمحود شاوةةداز، زؤذٌاوةةةى )كةة 
 .1111(، ِةوليَس، 8ز ؤذٌاوةٌووس، ذوازة )

ُ، جالدت ئاىل بدزخاُ و خةباتني وى ييََ ه ضةز شواُ، طؤظازى ؤشؤة حمةوةد ئ
 .1118(، ِةوليَس، ِاويٍى 1زؤذٌاوةظاٌى، ذوازة )

وازة اٌى، ذوة حمةوةد بلس، ِاواز دةٌطآ شاٌني و خوةٌاضيٍآ، طؤظازى زؤذٌاوة
 .1118(، ِةوليَس، ِاويٍى 1)

ة ووضةدةق تؤظى، طوظازا ِاواز يةكةةوني خواٌدٌطةةِا ثيتةيََ التيٍةى يةيََ      
 .1118ٌيطاٌى  11(، ِةوليَس، 1اٌى، ذوازة )وظازى زؤذٌاوةؤكوزدى، ط

( 1اٌى، ذوةازة ) وة ٌةوزةديَ شاشا، ِةاوازو جاٌةدا كةوزدى، طؤظةازى زؤذٌاوةة      
 .1118ِةوليَس، ِاويٍى 

َ، زؤذٌاوةى كوزدى لةكوزدضتاٌى ئرياٌدا، طؤظازى زؤذٌاوةٌووس، ذوازة ة ِيَى
 .1111(، ِةوليَس، 8)
 

 
 
 
 
 
 
 
 


