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                                       ا 

  أ اع:                                          

     ق او ا ان و ادو ا ات و اد، ا ان اا    ك 

ا ، وّ ذ  ام  ، و  ك ر ا، ور ة اع 

ك ا  إّن أ . يي و او ا  قت ا و ر  ق اا ا

 ط  تو ا اا   و ا اا  قا ا ام و ، ر

 ق ادة ا وأ . او ا ه ا ر  زا دورا  نا و ا درا 

   ا ا   رسم َْ إن .ا  و ا و ا ا ردة ا ه ا

 أ  .ك وا ة اا  لور اا    ك، و ا ا 

اء ك، و ام ان ( أ مه  أ  ف -    ع  ا -مه

  ا ا   ك)  ا.

  اب ار اع :                                                         

                         :  بأ  عا ا رين وراء ا و                

       اا   م ن اا أوا و ا  ن اى ا ت ومو ا ان ا

 ا    عا ا ان  ا  ان ا ك . ا   اث و ا ّا

–  دا –   ه ا ر  ة ت–  قي ا  ر ر و– 

  –  ا ص  –و ا –                                                                   . لن و اا  

         ا  ه ءت درا  ا  ه ا  تا ة أ 

  اول  ان ا ( ا مه).                                       

ا  ا ا                                                            

 ارا ، ار  ا اا وا  ا ا ،  ن   إ

              . و ا را را  

:ت ا                                                                   

     ة ا   ت ك ن ت، و ا ، أ ا  وف اما 

ا    ،س ا و  و  از ا  و، و  ا  ان 

–  ات إ ء وا  ا و و ،ام دا و و وا ت او ا ا   

   ّ ا ّ وا  ا  ت .                               
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 ٢٩٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

     ، رة ا و ا  رة ق ا ت اا  ع ا

 –رة ة  – ك، وّ  إف  ه ا  وذ وف ا و ا ا ّت

  ات ا، و ا ا  ع إ ال ااد ه ا، و و  ه ا و 

 ا  ا  تمو ا ا ر ذ  ب  ام   را و أ

اطت  و   ا و ات   او و ا  اظ  ا و 

  اطت .                                            

      ت اءإ ا ا ّا ،ظاا و ا در اا  و    ء  

 ا أن :      ا و ا ، ا دورا  ام ة أوه ا ر  سام

 ا  ام ء –  ءتو راة ا ءا ا و ا   ءا أ   ان 

 –  نا – ر ا  –ةم صء ا ان  تا وا ى اا و ا

 ا ت ، وما ون ا مة ا   ان ا    ا و 

 ا  ق و اخ ا ءا–  راا –   م  ام ذ ّو  اما 

ا  و امت و ر ،ا    ود درات  ول ر ه ا و 

 امت . 

 

  

                          ادر:

    ا ،دت ا طو ا ا ادر و اا    د اا ،ا ،

                                               .أ در و مه ا  فة مه ا و ،ا ،را  

 مي  د َ ي َوودا(مه  أ   ار)،   ا وان ١ 

ا د ي و وزع ل درا أ  ّ را ا ،أ  ها  ر ور و  

  اة  أ  ا  ام   ا اد رة ة.

٢ ريدط  هم–  هم تذ)  دا– ،هم رؤوف  ،(  با ا ان  ا 

  ت ااه و ام ةك وا اثأ ق ا  ام ا درؤوف ا ت ا

   اة . 

 ٣  )رسا ا  ني زاما ا   د ر  ا بى اا ،(

 و ،واط   و ت اا      ا ا  

   ادر و ا اة .                                               

 : ه درا   ما م در ك ا و -  

اب  أن ا و ا ااد زاد  روزم  أ ا  – روز م  –أ. ك  

  . وم ا ا ر ك و اثا  ًء ام  

(اي مر   طت ء  –  ادا–   ان  م    ا  -ب 

 ك ا –   اد)   ا ا ا  را  ك و ا ا و 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٢٩٣                                                            )٢٠١٧ 

  و ا ة اا  ءا ا   ا  در اا  اب واا ا ن دارا

.ه ا  

     و و ما ا  ،ا ا ا   م  توا   ّا و

. اا ا                                                                                        

       :ا                                                                      

    ا  و دور ا  ة   ولات م و    دة اا ز 

  ا اث اا  ا  و ا  ا ه، وم ارد اوا مو

 ق  ا ا و ، ات ا  دك  و  ا  دا  و ا

               .م أ  ا  و  ى واء  ور ا  ا  ا  

        ورا    أ    ام و  م ا ا وا اث و اا

  ا  ك.                                                   

     ّس وون ا اّا ام  ةه ا ى ا ا  ا  

 ،ا  دةا ص اوا ا ا  أ ،ا  ا م 

 ، ،مه  أ ورا  ا دورا زا  ة ا  مى ان ااء ن 

 .و م د    أ   ءد و اا ام زون و أ  

ا ا أ  هم أ  ك    ة  

 وذ  ة اا  ر و طم وأ م ودور أ ة ا    ولم

  -  ات:

  :و م :او -  

 اث  و م ا ا ا إ ،)١( أ    ادر  ا أ دار   

(ا )ظا  ٢( ا()  د ،زة اا   ،١٨٦٨ه/ ١٣٠٩( ف أط  أ ،

م أ م)٣( .ا  ردء اة ا      ،  نه، واه وز ف

 م إ ،  أز  اة  ا و ا و ات  ك 

ا٤(وأط(. 

 ا أ ى اذ   اري، رس   ااد ادة را ا آماك،   

مو ام ا ران ا . زة اا أ    ، افه واموادارة ا ر ا 

. ةا  و   ن، ووطة اارس وا  لما  م اكآم  

                                                
)١(  :  ا  ردط مووي زام ،ار ،وا  دار اراس ،(دء ا ر)٩١، ص٢٠١٠. 
)٢(  :  ا اا أ  رن، ١٩٤٦-١٣٦٥ ٢٧٧، ص١٩٤٧، دار ا. 
)٣(  ر  ا   هم ا درا١٨/٤/٢٠١٦ ا ) ك   ،    ،ا ا  درا

  ه). ١٩٥٦وم را  افا  نو ،م   ش  ،هم ا  ،ك   
ادر   �٨٧-٨٦، ص٢٠١٥( أ   ار)، : ارا ،ك،    مي  أ  ي َوودا وان ي :  )٤(

 ر  أ   هم ا١٨/٤/٢٠١٦   ،.ك 



   أ مه أ ا ا ة    ك
 

  

 ٢٩٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

    أ  ،ي  أ  : ة ء أ  ف   ،هم أ  ،ا

(ب اا ، ا أ)٥(.  

:  

ن  أ ط ا (م ) اد ا  ،ن اة، ن    ا و     

وا  م  ، ،ن  و ا و )٦(  ،ف  م ن  ا واب

 ا ا ا ع وان ذات اط ا و ،  ا ره   م  نو

و اد اردي و ار  ،ن أ  ر اء ارد و اس،  ن    أت 

)٧(   ا  ب نت . وو م و ا دب اا  اط ذ ف ا ،ا

 ا  ن  .ل لر اا  ن ،   وا  ط ن  .ا

- أ ،:ل ادمز ل )٨( اش، ون ادا  ،  ااء وا وذوي ات

   يا و ،زة اا  ك، و   د  زأ  هم أ"

،  ن    ا ون  ات اد وا وا )٩(و ح دا س..."

ر١٠( وا(.  

   :  أ ا اا ا  ر     ا -   ة ))

  اا  ،ا ا  ا ط  ّ ،اد   د، و ض زاو ،

 ء  اه او ،زاء واا ما((اءا   و  سا  )١١(.  

    رأ  نو ،ءة اا  ،اكآم وا ا ا  ن     أ

غ وا  ن   ء )١٢(  و رو  ن ،)دي )١٣ا ل ا .

"هم أ ا  ن ،ء ر   ي ءأ"  د)١٤( ا ن ر ،

                                                
مي  د     وان ي :   ؛٤، ص٢٠٠٣)،  ٢ل:   ك ا أ مه،  اأي ا، اد( )٥(

 .٨٦(مه  أ   ار)، صي َوودا
)٦(  ن ا   أ ا ط و ،م أ  نو ط ر ما  ن د اما ا  -  أخ ا زو

د ا-   و ط ،ك  ا إ وودا(ارَ ي  د  يم : ي وان)  هم

،(را   ١٠٥ص أ(. 
)٧(  : ور م ديا  ي ،ك ري مودارةم           ا ا )-    أ  ةا

 .١٥، ص٢٠١٢)، ٥٠٠مه)، ة ال، اد(
 .٣١٩، ص ش١٣٦٤رد(ر  اد)، :وش، طان، ر ي روم ا  دوخ:  )٨(
 .٣٦٨ص .٢٠١٢د ك ب، ت:   ا ،رات ا ،وت، ..ادمز:  )٩(
)١٠( ر  أ   هم ا درا١٨/٤/٢٠١٦   ،.ك 
)١١( : د ذ ط)  ،( ٢ر ،١٥، ص٢٠٠٩، ار. 
)١٢(ر  ا   ج  ١٤/٩/٢٠١٥ ط.(ار  ، 
)١٣(  ،ره، ار : ،(دا )رد ودارامي: م ١٢٢، ص٢٠٠٢�  : دذ صط ،( ر)١٥. 
 .٢-١ص، ١٩٣٦ي ز ١١)، م، ٤٨٧، د((اة)ة ذن(  ك)، و  كد:  )١٤(
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٢٩٥                                                            )٢٠١٧ 

ا   ازوره  م ات ة  ا  ،ل ان  أ ن ط ا، وأ ان 

و  أ    ت١٥(أ(.  

       زمل أد :أ ا -  خ ا أ  و را ن ر هما أ إن ا"

  .)١٧(ى ا   ان  أ مه ن ر اازن  .)١٦( "ردن

 ا ا ّ و ا وا  ود طة ا و أ ا ر ن إن ، ء

 ة اأّن أ  اأن أط  و ام اد، ا ك و   ت اف ا و ر 

  ا    و ان ،ة ا را  ن  ا ي  ١٩١٥/ ١٢/٤أا

 ح)اء ا)١٨  م ، ا  اد وا ت ن ا و ،ا او ا مد ا

  رة ءو أ أم ، دةا اا  و ،  و  ١٩٤١   و أ 

 ء اى  م ام  ا   اء و ان،  ّمه ا أ ت 

 ث ت و ا  )١٩(ا ا ّ أّن  ا  و أ  ،)ان )٢٠   .

  أ     با      دوو م  ن  ا

 و  أودا    ١٩٥٢ز ١٨،  ا أ  )٢١(ا ا ة وت   وا

  . )٢٢(واة

                                                
، (اة)رؤذمى ذ (ذى  أ مه)،د: دي  دي م �٤١-٣٩ص ،٢٠٠٩ام،  او ا :د، )١٥(

 .١، ص.١٩٤٣ي اري ٧)، م، ٦٠٧د(
 ..١٢٧.ادمز: رد وك وب، ص )١٦(
)١٧(  ر  ا    ١٥/١٢/٢٠١٥          ن، و   رزةت اا  وا )ار  ،

)١٩٤٤   رك ،ك   و ادي وا  ر، وا  اا راا ا ( اا ا 

)  مردا اط١٩٧٦ا )  مردا طد ا ا ا   ،(٢٠٠١     ك و ر   ،(

 ا ا  ك).
)١٨(  :  أ     د هم أ     أ)  ك١٩٥٥     سدة ا   ،(

)  ك ك ،د١٩٧٦ا أ   هم   أ)ا ا ا ا   و ،ا ا  (

 ر ١٤/٩/٢٠١٥.(ار  ، 
)١٩(  داا ا ا  :داا ا  داغ   ن   د١٩٥٧         دة ا   ،

.(ا ادا   أ اد،   ات، ام، ا، اد، ار  ، ا ا   ك

 ر ك).١٩/١٢/٢٠١٥  ، 
 .٢١، ص٢٠٠٠: دامس، ام، )، ذت مه اتدطري م ،دا (ه: رؤوف م)٢٠(
)٢١(   رة ف        ١٩٤١  ا ن وزار ا و ، و  ا  نو مى اا  و

ا  آ أ اك وك آم -       ءا أ ا  ل و ،أ   نوا ا  ض وذ

-  ور  ما  ا ء ا ذا ،را   نه ومورون ا ون سم     يم :ي وان)

 ).١٠٠)، صمه  أ   ارد َ ي َوودا(
)٢٢( : ؤهأ        ف، و ا  و و ا رال ا   ا   در، وا  ،  ،

     أةإ م   ل، أ ض إ إ  نر  درا ت   اة وا  رة١٩١١/ ه١٤١٤-١٣٢٩-
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 ٢٩٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

:م ه وم أ  دور :م -  

. ون ااء و  )٢٣(ن  أ ّ دء و ااء، ون وق ا و  ه   

  و و  )٢٥(وأ مه  أ اي دام ت ك )٢٤(امهان ورون 

 ا  ون اءن ا  و ،ا  اءو ا ز  ن  ،ا  اء و ا

  رة و )٢٦(. هماب اأ م   أ )٢٧(  م  و ،

 ا  و اا ت و ما    زا  ، ل او ر ا ى أ ة

  .)٢٨(ول ا و  اق و ط ا و  ال

  اء   مت ك، و  ، م)٢٩(أ امه م    ك    

  ف ن، و ف اء، و از، و ا  ،ما ن  ت   ن 

                                                                                                                                                   
١٩٩٣  رة إا   ا أ . و ادار  م م  هما   م و ، )  ت  

 )١٥ور  :.س، ص

 
ا ر ام  ،( اد ( اازي، ي            أ ء ااء اد(م ،ي، ، و ،ح،    )٢٣(

: ت   (اسمأ ،ي، ال، ا ،م ،ا م ،ا ،دول، ا ، ،ازيا)  :ي وان

 .)٨٧-٨٦ص)،  أ   ارمي  أ  ي َوودا(
  -  ااء ا ما ددون  مه: )٢٤(

      ري، طا ط ري، اا ا ي، اا ا ي، اا ا  ا ،ما ر اد، (ا

ا  ،ا  ا ط ا ، زا  ا     ،( ) ن  ا ،(د)   ،رف زا ،ف

      ا ا  ا ،ا ا  ،را ا  ،ديا ءا ،  ،ران ا ،لا  ا ،ما

د ا  ،يا   ،ا   ا ) يا  ،زا ا  ،د    ،مزا   ،(

 .)٨٨وان ي: .ن، ص( )، م رؤوف (دار) رن ا ، اي اريي ورة  زادة(

 
 ، ون ا أ  ،  ال ( ان م، درن     ون اء اات ددون  امه ل  )٢٥(

  ذا زو آ ،ل ا او         نا  ،  ا    نا  ،د  ن اا  ،

زو أ او ا ه  ، أ ار        ا ، دز  زو راد ،در ا  ن زوا ز ،مل ط

، ٢٠٠٩، ، م ٢، (ة  ان ا وم)(درن ل : ذن و م م مزو  ط اوامزي

 ). ٢٣٩، ٧٨ص
 .١٥ ا ا  ك)، صم رك ( ور   : مودارة )٢٦(
)٢٧(   :زا   )د  ىاما َأ  ا د(    ،)ا ،ن روز ك،  ٤٥ ،(٢٠٠٩، 

 .١٣١ص
 .٢٧٨ا :  .س، ص )٢٨(
)٢٩(   همن ا :هما         ن ،   رض وا  ة    ا ط

 ،ا ا  هما   تا و ،  هما  .ط   انأ و  ،ةة واء ا   م

أرض ا  اقت وا)   ص ازط و  همار ا .ا ا  هم٨٠-٥٠ ة، و ات  ّ و .(

   هم ب اا ء ا   و . ء واا  ن   وا ،  

و  ة و ت    وم وار ان،  ا  ان  اب  ان      را  ا اج،



   اد.أ.د          درن م ره.  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٢٩٧                                                            )٢٠١٧ 

  ّ  ف ا . ودونه وما  ن امو ،اما ن ا ل ك

ن وى اء و اء  اب و ارد و ان. ن ء ن  ه اف ف ا

   ن و   ث م  ّ )٣٠(.  

     وا ب اا أ ّ ن و ١٩١٨-١٩١٤ا  ون سا  ت إ  ن  ،

اا.و  امت ا وا   ك، ن ا أّ  ا  ان 

 ان د ا ما ون ة ا ، و ر رة  أن ا أّ  )٣١(واة

ن ات ا ات وار م  ا٣٢(إ(.  

  - : اارد ا مه:

:ّأ   در م  هم ارد اا ز -  

امت ( ا وا وا ،...ن   ن ي  و ّ اامت  أماع ا-١

 ان ما ء  اج و اؤس  و ا...، و اق  ن ا أ و ار أو 

...)٣٣(راا دا ع اوان أو   ا ا ا نو ،-   ا 

   سن او ر م ،موا وا ا ٣٤(ا( .  

٢- ما وا   هم ى ال ا   م ا ،راا ة واا– وا

اص اة امه و ا ، ول ان  ه اى مه ء م )٣٥(م ة ى

  رو  با  ا  در اا ا    اتو   ،ما

 م اات ام  ،ه اى، ة   و   - ا  ار- روامز

                                                                                                                                                   
 و     ء را اا ل، أ  و   زال  ام ا ،  ب   رة 

 ،ه تور ،           وا ا  ع هما  أ . رة زاو توأ ، ر ب واا و 

 يا ا د ا ض ا ا  د ،هما و ا م  ّ  ، ابا  ،ان  و  

و  همة اأرا   )  :اودون ا شرا ز وَ مط َوار ك  م     ك  هما )

 ،(   و  ام ا  ين ا)دك، ا ٤ ،( ،من ام١٠، ص٢٠٠٩. 
)٣٠( ا ) كر مودارةم   : ورك)، ص  ا ١٥. 
)٣١()  ،رش    د و  زأ ك وأ ءأد   :ان ك، ١٩٤٣أ  راا اا  زا (

ما ا   داب -و –)  أ  ،اد ١٠   ، ت (ك   ا ا ) أ

 ر  ا ،  انك)٢٤/١٢/٢٠١٥  ،. 
 .١٠١، صمه  أ   ار(وان ي: مي  د  ي َوودا( )٣٢(
)٣٣( ،ر  أ     م ١٩/٤/٢٠١٦ ،،ك )) م       ، أ  م

  ،    د١٩٤٠     نا  هما  ا  وا و .ا درا  وا ا درا وأ ،

  ،ك١٢/٢٠١٦.( 
)٣٤(   ا   ج ا ط ر١٤/٩/٢٠١٥ار  ،)  و ،ا ج  ا ا ط )١٩٣٤  ،(

.(ار   وة ء   ،ك  .ان   غ   
)٣٥( ) م أم  ل ،ىد ا ل  ك آراء٨ م م ونل آى و (: ىه ا وأ ،أ-   ،أ ،

ل، در ، ،وه ، ا  ر  أ     م ) (ك). ١٩/٤/٢٠١٥  
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 ٢٩٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

   دارة ا  نو ،د    (هم أ ا وا)  ن ا ،هم

  . )٣٦(ون امه  و    و ل

وو ا اأي ن دء  أ وء ،ن وراء ادة   او ام اه،  اع    

 ّ ان داا  ج ا و   ىه ا  ان ا ،و ه ا

 .  م ءو ما   ا  ن م  

   - را : ا  ا و  أ مه:

       ١٩٠٨ ا  ا   اا  ن و ،ا   د ا ا وا

  درا ا د وأ ا    و  ده ا ا ا  عوا ز ،و

أ  ات دع واوه ا ،ك  أ  هم    و  وفظ 

  ا  ،ك  ل ي نآ م  ا ان ا و ار مك و ا

 ف ار ان إ ،ا  ا   ص ا  ا ا ،  ما

 ا أ ا  ن موا وا    ا ع ووا  ة

اور. ن  ا اد ا  اس ا ا ن ر ءة اوع أ و وج ا  ة 

ا  ا    و ،ا  ا  سع اا  أ  ع

 ا ةا  اا  أ )٣٧(.  

  - : إد  أ مه  ك:

ن ع أء ك   ات ا  امه، و ا ل ا أ مه     

 .أ   نا  ط م وا  ى  ،نرد ءأر   ى  

)، و   م ا أ ١٩٢١ا  (ظ اوع  ا   ا أن  ا ا    

  ،أ ا  و إم  ،مو ا اا ل ا  ذهو م ه ام

امن ا م ا  اد و ا اة وة ، و ذا  و   اة  ن 

( )  ا ا  ى  زاء و ا  ت  ّ)ة )٣٨ :ل .

أو" ا ك ل ا أ مه   ت ال   ه  ون 

ا وذه ان مو  د م ه ذام أ  "ا  )٣٩(.  

      :د :ما   دهه وام أ  لا  -  

       أ ) لا   دوج  فوا أم  م ا  مل ام

ا   ّو أ ا اءاتا أ ر دهه) وام د  نك، و  ا 

                                                
)٣٦( )  ده، اما     ا ١٩٤٠ا ك  ادا درا ا () ١٩٦١-١٩٦٠  و ّ  ،(

  م       و وادار ة   ا ا  م آن ى، و واا  رؤء ة مه(    

 ،ر  أ ي٢٥/٢/٢٠١٥ نك)-، آ. 
)٣٧(  أ  يم :ي وانووداَ ي(را   أ  هم)٩٤، ص. 
)٣٨(  و دا م ريدط :موزا   ص ،(ات وه وم تذ)٢٠. 
 .٩١.ص٢٠٠٦،  رات داة ا وا  ام اا ،ك، ١٩٥٨- ١٧٠٠ادث ك  )٣٩(



   اد.أ.د          درن م ره.  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٢٩٩                                                            )٢٠١٧ 

  فا  أن ، ، و  أن  نو ،وذه اوم ا ا م 

و  م    ط، و دي أ اء  ا ام  (ذ ن 

  رج ا ،( طر ااي دة  ا وذوي ات ا اد ن 

 ء إرأ ذ ام و أي  طا  ف د وري وا  ن  ،ندون ا 

ا  ة  ة ذاتط ا رأ  ا طرة ا دثح ا  أن م ر، وا

ر ان  أن ن ا  طرئ   ا    و  اف إ ار  ب 

 أم د، وا ا  (هم أ ا) ل ي ا ر، أا ا  و دا

ل اد  ا و ،أ   ودون أن ،  د  تو ء ام  ّ ف

  ، وراء  فت او د و ،ل ا رت أن أي و م  ر ا

    أ ن ا و ،  م و  اج، وا  ل، وو   ذا

ذ   و  اب ا د ا اا، وم إ اف از مة ا واد،  أر 

 ف إا إ ا  رج  وراح ا  ا ا ر   ا   أ

ام  ،را    ك  وأن ا ، ك وه ا ع ذر  أن  

  .)٤٠(إذا   مق ه ات وات

    ا   فوا أّم   ،ه  ة ةر أم أ و : زمد ادو

ا وأم ،م رج اا  ةرة اا وج اء ا اد إن ه ا  ن را اا م

 أن ا إ .و  أن  ك    إم : وا     ،نا

    وم  ّ ،ساء ا  ي دا ما ل اأ  - ر إا

  ا إ رأ د ظ ء و  ره و ا  ط أ ب ا ،با ا  ن

أ أرم أم    ج  ا ،ن أ  ارم إ إزا ا أ مه 

ه ا ك )٤١(.  

  

  - : :ا إد  أ مه

: ة م ا أ  دوراء إ -  

ن و ا و ام ن   ا دة ام أو ااك. ا و ال ن  -١

 أو  ا  ه  نو ،د  ن م     أ  ا ما

)٤٢(  ا   هم ةن ا ان  اأ ا ّو م ا  نو ،

                                                
 .٤٣٤-٤٣٣س..ادمز: رد و ك و ب، ص )٤٠(
 .٤٣٤س..ادمز: رد و ك و ب، ص)٤١(
)٤٢(   ،ك     د ،م  وف ن أ أ) م أ   ١٩٤٤ و ة دا و ،

أ م       ك،   ا  اد و ان   ك (      وا  ا وااء وادء اد 

 ،ر  ا ك).١٩/١٢/٢٠١٥  ، 



   أ مه أ ا ا ة    ك
 

  

 ٣٠٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  ركا  ر   ا و   و  أ  ن  ،ما وا

و ا ك و   ا ما وا  ذ ن واا )٤٣(.  

اب د واة  ام او ن ك   مه  أ ر ان ازدد مذ  -٢

   ا اا  ف  ن ،و اا  و م)٤٤(.  

    أ  ه ودورمذ ام  ا أ  د واا ا اا ن واما  

 و م   ارادوا  ذ اك    ارا امه، و  وزارة 

  اوف. 

٣ -  ا   آ  ا ا  و ،ا   ر و د ا 

 م  ا أ ا م وا ،د ا ا أ  ن ا ك، و  أ د اأ

رو ز ومو ن ا سن ا .ر اس وا ا ا  ياغ اا إ ، 

مء اا  ن ا ن وارد  ا ا )٤٥(.  

وا  )٤٦(اك ا م  ل  ا أ    ( اا  اق)-٤

 ركل ا     م٤٧( ا( ه ا أ ا  م وإن .

م ى ا )٤٨(.   

٥ -  ه امل ا  ،ديا ت اا   م ،وأ ا إن ا

م ا  م م و ،ما  ر  ك ا    ور  ة

ق ااط، وذ ن ا  وا   ا، و ن اع ا   ما 

ن رة وار وا  امم و اات، م ة ا    امن ادي، 

، و ن امن   )٤٩(م  وع ا د آماك  أن  ه ات 

 ،ا ءاام  نو را ر نو  ةا   ءس اا

 ب اا   ةه وامك اا ر أدّى اه ا ٨٢٩٥  ٢٩/٦/١٩٢٧  وا

 أوف ك.   أم و  ف ك آماك أ  أ و اب 

 ٧٧٠ا   در١٠/١٠/١٩٢٧ا    ا  و ان ا ،  زله وامك ا 

                                                
 .ن )٤٣(
 .ن. )٤٤(
)٤٥( C.J.Edmonds: mosul commission, box١, file ٢b, ١٩٢٥,p٢. 
)٤٦(   مك، و  ه ا  ا ص واا ا    ةا ،ة اات داودة، اآ ،  )

أرك  امه...) و ض  ا أ  ة  ا ام أ ان    ،ا ا ام ر ،  ان ل    

ردن  ا ار واا  وأ ا ان اة مه  اط  ه           ا  -و ر   اد ول:

ا  ر  أ   ان ك٢٤/١٢/٢٠١٥(أ  ،.( 
)٤٧( ر  أ   ان ك٢٤/١٢/٢٠١٥أ  ،� )رد ودارامم : يد)، صا ١٢٢. 
)٤٨(  ر  أ   ج  ٢٥/٩/٢٠١٥ط.ار  ، 
)٤٩ ( ر  أ   هم  ك.٢٥/٢/٢٠١٥ ي نآ ، 



   اد.أ.د          درن م ره.  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٣٠١                                                            )٢٠١٧ 

 د دو ا و .ّا  م ةا  ورات و رات اا  ا ا ا

  . ا ا امه وا  م ودور إ م ا  ر ار واد...

  

  -: :دة  أ ا  ك

           ا  ا أ د ا   م  ذ ك، و و أ

 نا  و أو  أ  وا   م و ا ان  ،)٥٠( ا  

   .)٥١(مه  أ م د ا ا   ك

      سل اه وام أ  دة (نرد ) نرد ريد  ٦/٥/١٩٢٥و 

) :رة ا  ا   ا  ان و ع اا   ا دة ا )

رزة  ااق و   ردن،   ان م ا اا مة و ة  ه ا ا

 ا ا ا  ،در اا    ام م  .عا   ا ا  

ا او   ه و ا ا اة و اه ا و  اة، اره ا و ه 

ا ،(هم) يأ أ ة ا...ص و اا  را  ن ا ا  

و  زء ااد ا و ن ر   ا   اة و اد   و أف، 

(...وط ا اا د ا و )٥٢(.  

  ا اء، و ادء واء،  أ    ب ات  د ا ا ن 

 ر ام   ي  وا رة   ن  -واز  ا ،ل ا اردي

: ا  زاء و ا أ ا   

  ).٥٣( و مم     و َ و م   دي م

  تا أ ا  ن، وذو ا و ا ا ط  ،ه ه وم أ    أي

.و ر أة ا أ  ا ر و اح اأ  ،ر ا  

ه واما : :ولا  -  

ات ة  ك، ون  ت ا  زر  ١٩٣١- ١٩٢٥زار ا   اات    

 أ  ن رّد ،ل ذ ا ا و ،ا ا   أ ع ان ا  ام إ :ّ ا

. ا و  أد  )٥٤(ور ا    اد واّ  طم  ج ا ام ّد ان 

  ان ا    رة إا   ان اد، إ راز  ذ  أو  ا رؤ 

 ّأ  ءه  ن أ ن ا ّو ،ا  اد و زار  ه اا  ّ  ّ 

  و       ن  ،ت أ ك اة. 

                                                
)٥٠(  ر  أ   داا اك١٩/١٢/٢٠١٥  ،. 
 . ،  ك ٢٤/١٢/٢٠١٥ أ  ر ا ان  )٥١(
 .١٢، اد، ص١٩٢٥، ٥د  )٥٢(
 .١٨(ذت مه ات و)، ص: دطري م دا و رؤوف مه )٥٣(
 .٩٣-٩٢صمه  أ   ار ،(وان ي: مي  د َ ي َوودا( )٥٤(



   أ مه أ ا ا ة    ك
 

  

 ٣٠٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

      و ّ  ن  و ازا ن ر  ر اا    أ ن ا  - 

ا  - و  دو ت ا  ا-  ا     اذ

)ة )٥٥ا ا ك ور ا  ان وا در ان اا  راا  م  ا .

 و ذ   ا ور  ش  أي وا  أء ا، ون      أء 

اا  ا اي ما ن  ، وام ن زل    ال اذا ن اح 

٥٦(ا(.  

- ا : أ مه  ر ااء:  

ول ا  اء ك و ردن   أ مه اة ووه وف اد          

وا وا، وه ز ا واد  ار، م     أدت   ااء 

.و أو أ  ل 

١ا  أ   .)٥٧(:-  

 :ل ا  هم أ  يا ا ا ا -  

 ت و ر ؤير     د ام ام 

 ر ط  َ ا   ام ام و دةرط  م 

ن ذة ر ن رؤذة ة    َام   اوم  

  و زو  َيم  ير   ام َ ه و ي  

... دَل َطن م     َ وة ذووروَ)٥٨(.  

و 

 رن واا دا   ا ط د  إن رأى 

 وا ا  أ  ف  أ ّ  

    و  نوا    و  

.   و وزم    ة و ا   

     ، و  د  ءه أ و أ  د ى أن ي، اما ا   و

أى    أ وده دا  أّ  و ّ أ    ا در ،ى ام  ر

.د واا  أ      م نوا  را 

                                                
)٥٥(  ر  أ   هم  ي ،٢٥/٢/٢٠١٥ نك-آ. 
)٥٦(  ر  أ   داا اك.١٩/١٢/٢٠١٥  ، 
)٥٧(     ى و أ م  و اا  ي  ؤ اأ   ا            ،  و ،ط

 ،ن ر و  ب  ا  ا   ا،         ٤٦ف ر ده ا   ،ة ال ب 

 ارا   با او رو :  ا ا  ن داود د(أا  دة   ،ر  : ، ر ،بموا

  .٢٤٩، زا  ن: طات دان  ،: اج ار و  رل در ، طان، د.س، ص١٩طان، د.س، ص
 .١٢٧(دان اي)، صردن م: دام ي) ٥٨(



   اد.أ.د          درن م ره.  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٣٠٣                                                            )٢٠١٧ 

    و ،ا ا أ    ،أ   و او ن ا أ  هم 

  ؟أ و و ،    ا    هما  كا  ت اط  ّ

   ا ام  ك اا  م   م  ا ل .فا ا 

. ن ا  و ا ا  ا دأ و . و أ  

 أ   -و  ار   ا اي –   اي .ّ  ا ط٢    

-ا  ل:  

م يأ  داه و ط دة  رؤ 

 ر َ و  َ و دا ار م  

 رق و َ  و َ َام َ 

 َار  َام وا  ارم َ  

 و  زير و  ر ريَ 

 ق و م و دا  ز 

    و َس و مس و ممس

 ةي رياو ر دةل و م  

  دو  ي وة  مو

.)٥٩(ممر و طدة  وا  دةرطى    

   :و  

أ ة ا همك واو ا ا  

 ن ا   ا دون ان ن   و دون رء

   ان   

أ   ه دونما   و ا د 

ة واا و ب اار ّظ ن ا 

  ا  ن  اق وان   

دو ا زوا ا  ن 

ا   ده و     

  د و ه  وا  ا امه.

أ ا   ّ ل  ّ ه  أ ومه، و  و  أ   ان ن ك         

    ن أ ان  أ  ،ا و ا  ده  أ  ، أن  

ات و ا و ا، ا در ام و  مه و اّ  ، ا٠امه،  و ن ا

  ،لا ا  أ      ام د، او   را  ا   ا  ا

.أ  هم ا  اا ا  وا  ى ان 

                                                
)٥٩( ط  دز رةر امد : ان رد)٧٥)، ص. 



   أ مه أ ا ا ة    ك
 

  

 ٣٠٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

ا  ا، و   ز   ز ه.ا ال اي  مع  ا و ا  

. ى وة  أ امه   ااء:٢  

    :أ    ا ا   

: و ()ب ا زا   أ. ا-  

  َ َؤ ض رؤذة ت  ذان

 ون رز  و رو دة م  

 دةم واري ك طن و   و ن

.)٦٠( وا زا   دوم  رؤذي  زن...  

:و 

  ت و اذا ث ا يا    

 أت-رض؟ء و اا   ،ا ،ا  

ا و  ام و انأرام ا ث   

 وم أرى ان  اة ام أت ل...

ا ا  ه ات ا ا  ،  ى ان وة  أ م  ات    

ا ب ا ، ممت ان اا ّ ة ا رض، ون، و ان و ا ا ،وا م

  هو ،ممو ا مة اء ام اما أ ة اى و  ،ءن ا   تو

ا  اط و ار اش، واا ان وة ا أ ن  دوي   ك   وأن 

  ك افاط: د  ا وا    

  م رد دة ي ط ةَ  

  و   ديو ة 

 د مر  تر و   

.)٦١(رو د و  ؤ  دار ان  

:و 

وأؤوا  واأّ ا ادي اما   

ن ا ا  ا   

ا  أ ،د اف أوأ 

ن اار  و ا  ،ا ا 

     د وا  نا  ة ا ،سا ي داا ّن وار اإط  أ  

ة ا  ا ة ا ، و    اة   أ  رل ا  ،س ر

 ام ن د ا وا وا   ك.

                                                
 .٢٩٤، ص   ٢٠١٣ز: دام (دان )،  ردو، ك،  )٦٠(
)٦١(( اند) امد :ز   ٢٩٤، ص. 



   اد.أ.د          درن م ره.  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٣٠٥                                                            )٢٠١٧ 

 ب. أّ ا ا اي  ا  رء ا  ا  ن  ل:

ر  ةر رط ك    

و ر و َ يزةرطم  ا و دة 

    ر  ر رد  

...  و   ،ةم دوو ةم )٦٢(.  

:و 

   ا ب ااد و   ان؟

ظ؟ ى ال و ارى وا  اه  اب  ر و   

  أ ه او  ادا رأ  دي اا إن و 

رء ا و رء ر . -ان ر رن   

             و أ ء ار   ،ا  ار  و ما ان ا ّ  و

ل  ان وة ا أت   ات ا ، ا    ا اي، وم  ان

  ادا و ر ا و  واا م ذ س وة ا  ام  ا  و ، ن و

.أ   و ا 

 

 ا وات

   اء  ل ع   ار  ،ا   ات  ات    

 أ  نرد  ا  ت وف او ،و اث اا   دورا  ا

  ا   ،اث ا ت واوما  ن ام ون ا ام  ن انا 

ا    و و ء اإ -  

     ا دارا  و   و ت واموا ء اا  اا ا 

ا   ،طم   فوت امه ا ات اارة او ام ا .ا  ل

   ّظ ،ا ر  ته ا  يرز اور اه، وم أ ا  و ،وا

 ،ا  ة اا   ر وا-ا در -واق اى ط   ذوا وا 

ه -وا راا   -  

ى  ان ا م   ا  ر ا ، و ات ا خ ه    

  أ طا  و ا طا ا   وذ   ق أا و .

 وط   ،لا  ر م ورا   ،ه ا  ورا أ  هم 

  ، ا م همان ا   ، وا ه أومرواد ا  نو ك، ا  د

ا ا ي ااغ ات ا.ا  ديدب اوا ا  ا  

                                                
)٦٢( ووداَ ي  أ  يم :ير وانرا   أ  هم)١٦٩)، ص. 



   أ مه أ ا ا ة    ك
 

  

 ٣٠٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

ان أ  ّ إ ا  اور اي  مه  أ و را، وا ، ن امه          

 و را  ت ا اط ودور ا و ا وادي.

  ه وراما وان ا  ا ذ  ، اور اك اوا ما و   م

  اب إنا مو ، ر ا   واّدى ا ، ا  ما  ه مما

  ن ان   ا  ن أ ن ا ة اا ط و ،ا  

 م ا اا وا ما  ونا م  ا ا ،وا ه ا 

ا ا  و وا ،- را  ق ا  يا- ا ا   ن

.و ما 

          م   ا  ك، و   ا ن ا لا  ا 

دور  هما  ة، و د ، ،ا-  ط م-  و ا ادوارا و

  و اد ة  ك.

  ا ال :أ أ ّ م     

:ا ة اد -  

- وا ا  م ،ك   دةق ان وادوا اق واا را ء اورة ا

  ا ال.

 و.ا وا -ادة دور امت وا  ا ا  مت  ك-  

-  ي واا  اك ر   ا اا ك وا  دارة اة اد

 امت ا وا  ااق، ن ك ار  ( وا، وم) ا از.

   



   اد.أ.د          درن م ره.  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٣٠٧                                                            )٢٠١٧ 

  ي َوة

        َ   ري ممرة مرا رد  َ م دي )ويم  وة

  رك)ة، 

  ط م د و  ةو ر ن ور ذ   َومدا دةوةَ 

 مدم ك ور ري  يمم ر وةيومو ري  و  نمي مم 

   كري ١٨٣٤ و  مذ رؤ َ د    وةى  ،دا

     م دي  وةى  ،دووة  نمم نوازة م و  ن ووادةم

ر روام ةريَةَن           درر ت و ي رةو اوةو  ،وة امو ري زيَ

     ، ا طمام دماوام ن ور  ت  ،ات ةو تر م

   و ش   م روةي داراي واز  وة.

ة  و مي   ردن  ط و ري رك   رون داوة       و روداو      

           َ ذرام وداوامو ر ط  ،رةة دَ ى د و  رير و َ

  دم  ازيَ ،وة  د َ و ي ي     رودؤ و د

ة اوة. ََل وم  ؤ وازةن دةار  َرم و َ ا رة     

دووة  وةي دوو َل  ري ا و اد دوور اوةوة، ن  رةم دووروة و      

  راموةي   ي ك َ ة اوة.َازي دووروة و مَ ط

دوا ن  ةممن َ  اق و دي   وة دووة،                    

 و ةممَ  ة رَ  َة اوة،  ا ن  دي رؤممي       

   ام      َدةر م   .روو  نم م ماما د و

  َوةن   م روةي واز وة.

   

 

 

  

    



   أ مه أ ا ا ة    ك
 

  

 ٣٠٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 درا  

:ا  

ر ،   أ ن داود  ا ا  : رو او اب   اار وامب،      .١

    :ر، طان، د.س.

٢.  ،ار ،وا  رد، دار اراسا ن: ا ل٢٠١٢  

٣.   :ب، ت ك د :زماد..س  ،وت ،رات ا ،٢٠١٢ا.  

 ام اا  ،  ،رات داة ا وا١٩٥٨-١٧٠٠ أ  :ادث ك ت  .٤

 .٩١.ص٢٠٠٦ك، 

٥.  اا أ  ر :  ان، ١٩٤٦-١٣٦٥ ١٩٤٧، دار ا. 

 

:دا  

 .٢٠٠٦(دان اي)، دار رات اراس، ار ،ردن م: دام ي .٦

٧. : د ذ ط ،( ر )٢ ،٢٠٠٩، ار 

 .٢٠١١(ذت)،  روي، م : ،ةوةر ي .٨

  .٢٠١٠(دان ر)،: رم ،م، : دام رةر طزد  .٩

١٠. م م م ن وذ : ل ندر   (وم ن اا  ة) ،٢ م ، ،

٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٠: دامس، ام، )، ذت مه اتدطري م ،دا ) مه:رؤوف  .١١

  .٢٠٠٩ام،  او ا :د، .١٢

(مه  أ   ار)، : ارا        ،مي  د  ي َوودا وان ي:   .١٣

 .٢٠١٥ك، 

١٤.  :  ا  ردط مووي زام ،ار ،وا  دار اراس ،(دء ا ر)٢٠١٠. 

١٥. ز   وري مار : ،ار ،ا : ،(ري )٢٠١٦  

١٦.  ،ره، ار : ،(دا ) رد ودارامي: م ٢٠٠٢. 

:را  

١٧.   ،انوش، ط: ،(دا  ر)رد ي ر :مدوخ روش.١٣٦٤  

 زا  ن: طات دان  ،: اج ار و  رل در ، طان، د.س. .١٨

  

  

  

  



   اد.أ.د          درن م ره.  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٣٠٩                                                            )٢٠١٧ 

  ات:

:ا   

)، ا ا،    ١٦ك، اد(،  ١٩٨٤-١٩١٢ار ط : ا   مه  .١٩

٢٠٠٧.  

 .٢٠١٣)،  اول، ٣٤ان ار: مه  أ   ا ك،  ك مز، اد ( .٢٠

  .٢٠٠٣)،  ٢ل:   ك ا أ مه،  اأي ا، اد( .٢١

 
:د  

٢٢.  :   ز   )د  ىاما َ    أ  ا ن روز،    ،)ا 

 .٢٠٠٩)، ك، ٤٥د(

٢٣.  :اودون ا شرا ز وَ مط َوار ك  م  ين ا ك  هما )

   و  ام ا  ،()دك، ا ٤ ،( ،من ام٢٠٠٩. 

٢٤.  م م  ك ري مودارةم ة  :ير واند  ،١٩٩٣-١٩٠٤ ،ن روز ٥٩ ،

  .٢٠٠٩ك، 

:اا  

:دا   

 .١٩٣٦ي ز ١١م، )، ٤٨٧، د((اة)، ة ذن(  ك)د: و  َك  .٢٥

٢٦.  م دي  دي :د،(هم أ  ىذ) ى ذرؤذم (ةا))د ،٦٠٧ ،م ،(ي ٧

 .١٩٤٣اري 

٢٧.  دون ،(ند )نرد رية د :  داد.١٩٢٥، ٥ ،  

( ا ا      ي  ادي مور   : مودارةم ري ك،  .٢٨

-)دال، ا ة ،(هم أ  ة٢٠١٢)، ٥٠٠ا.  

ا  ما 

٢٩. C.J.Edmonds: mosul commission, box١, file ٢b, ١٩٢٥,p٢.  

 وا ا:ا  

 .٤/٣/١٩٦٥، ر ١١٦٥// ١٥ك، اد  ار اا، وزارة أوف،  أوف .٣٠

 .٢٣/٥/١٩٦٨،  ٢٧٩/١٦٨٤ا اا، وزارة أوف،   أوف ك، اف، اد  .٣١

 ا: ات

٣٢.  ،ر  ا   م ك١٩/١٢/٢٠١٥أ  ،  

٣٣.   هم   أر  أ  ١٤/٩/٢٠١٥ار  ،. 

٣٤.  ر  ا ،  ان ك)٢٤/١٢/٢٠١٥أ  ،.  

٣٥.  ر  ا   ج ا ١٤/٩/٢٠١٥طار  ،. 

٣٦.  ر  أ   هم ا درا١٨/٤/٢٠١٦   ،.ك 



   أ مه أ ا ا ة    ك
 

  

 ٣١٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

٣٧.  ر  أ   داا اك).١٩/١٢/٢٠١٥  ،  

٣٨. ،ر  أ     م ك١٩/٤/٢٠١٦ ،. 

٣٩.  ر  ا    ١٥/١٢/٢٠١٥.ار  ،  

٤٠.  ،ر  أ   م  ي٢٥/٢/٢٠١٥ نك)-، آ. 

 


