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  ١٩٥٨- َ١٩٤٩م  مَان م م  مام

                                ا  ل .دط                            ا راس .د  

                                       ىزام                                              راى رزام  

   زام ؤظن                            روةردة                                  

  َ وو                                                َ وو                                       

  

:َ  

ة رى َم  رووى َوووة رَ دَ م  ،وم  رة        رم

م ن، ط روووة رَ طم  طدم و ،  رةدا ردوو ر درى و 

   ا وودار ىم م ىو دةرط م نرة ىمم  َو وم و م ،وة

دةروَ َ ةوار و ر  راورد طَل موم ى ردن،  رةماموةى  

ر َر دةرو ذرةك رؤ و ى طورة و،  ررى زؤرن ر  

و وا وارى م وةىدمرز      َر و وة، دوا وةمك و م ون 

رة  مامَ  م  ،طداوموةى  و زؤردارى رامَ  اق و    

  رةدموةى  ومن.

    َ م َ  مَ   ىامَا َ   وةىدمةاق و ر

داطرامى  زار و  ،رَ واد  ممت ةم  رة ن م وان              

       وةَ  م  ون رة رى م و ،ن نامم راى ارى

َ مامم) مومم م  مدا.١٩٥٨-١٩٤٩(  

   مؤذمو ر ود اممم :وام ،و َي طم رىدا دوووةَ  دمدة 

وةر  و ردةدا دةردةون، م دواى طرامَ زؤر َ مما و رؤذمم مون    

.وم و دة  

 م        ى  ،وة   ووَ دى زام  ن داوةَ 

رووى رووداوةن و دموة و َن دةَوة و دوا د و َوام ن    

  روو.

رة وةرطوة،   دةدمَ  وةدا دن م روة زم ردى و      

   روة ،(دا َ :لةر  ا) و (وةرة ط مَ :زل م) وام

) وام ، رة وةىر َيم     اقا  اا ت، ارات واى: ا س 

ام وَو طَل مَي  ردة رووداوة  .(        ،وام  رَى   ١٩٥٨-١٩٥٣(

     دم دار و ودى زؤرى  (ن ل رى وم د َل وةر  ا) وام

.مَ وةىدم و وةَ ؤوةرم  
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وةرى  :ر س ماممَ مَ   وة  َ وةر َوة،

 م١٩٤٨و  ١٩٤٧      مامم س ت، دوا١٩٤٩دة        :وةرى دووة .تدة

   مَ مامم١٩٥٢    مَ مامم  ة :َ وةرى .١٩٥٤ ،

  تدة مَ مامم  س :ارة وةرى١٩٥٥     َ وةرى ،ا م دذى

  مَ مامم س  ا  ١٩٥٦و  ،َدةط  ت دوو  ،تدة

ط ر َ د  رة و  دووة   س  ماممَ م اوة دواى

    مر)  َ َ دذى ،رة  مامم اوة-  رةم-     ر  (ا

.  

  

 دووة ومم  مَ مامم : وةري١٩٤٩:-  

)،  َو و رامي ١٩٥٨-١٩٢١مةوا رذَ   َاق (ري َم  درَا ر 

 وةمَ  طم  و رؤي وة، زؤر ر  دواي اد موي دةت و  و            

     ،وةم را  روا م رةدووة، د را اري امراو رم    مردة 

  .)١(زووةوة  رة موةمَ طم رومي و   وة

   ) دووة رزام ر م َل     ١٩٤٥-١٩٤٣دوا وم نردة رة  كرةذ ،(

 ،رو و ،و  ،زو ةت) :وام ،ر .(د د د

   اقَ   ١٩٤٥   َ ،رام و ر ،دندةر  ارةدامَ  مر

  د  نرد ري١٩٤٦/ ٢٢/١        ر مدواي روو  ، وم نو ،راماطر

١٩٤٦/ ١٢/ ١٧رامري طم ،اقَ ن  )٢(وةَي دادطم ر و ش م نَ اقَ ارامدة  ،

َ ارة دران،    ١٩٤٧/ ٦/ ١٩-١٨دةموةو رمَ  ارةدام  ر ر ارما مو  وي      

 ر :وام ،وةَرن دةط مرة  نمر دوا   د د د وو

رةوامي ري َم ان و ط ذاوةي رمن  رةَ  ،م  ذن و و          

طورةو ووة رذام ر ن و دةم مرةزان رز دةوة،  را وةرا        

ان م ديط  نمر)٣(.  

را، وت ووم     ٤/١/١٩٤٨) مَان َاق و رم      َ٤ ( م رث )( 

رى َم طَل ووم او رةم ي َاق مامن  دذي م د،      

                                                
)١(      مَ ري :رة  ة٢٠٠        رط ،َلرة  ةد.د َ وة ووماَ ،َل     ،

 ،مَ ،مةى رم ،َ٦١، ل٢٠١١.  
  .٩٤، ل١٩٥٩د دي: َووي رر ورد،  دووة ،مي َان، َان،  )٢(
  .١٧٨-١٧٧، ل١٩٩٨ل ن: َم رة طوة ، دووة ،مي دارا ، اد،  )٣(

)٤  (  مر اق وَ انَم   و م و : ثر ىم١٥  دووة ومم ١٩٤٨ى   ،ا دا

َوة  راى طَ ا داواى ةمموةى دةد،  موةرؤ م واز   َ١٩٣٠مى 

و )    َررا  ،ودا مَ وى َلط ى ا  وةوَ ىم وةىممة ام (
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و ير و  ر وةي دواي      َ  ،مَ رى وةط  ي

 و ري  ي ردام اي دو  طي و ََذراو.  مامدا ذرةك      

  .)١(مورو  ارن َا دو مَي ماوةن َةوة

      َ و مَ رى امدام         م  ىمران و رام و ورؤزودى م

 َراون دةو َل و دةدن  ام مان و رار دذى         

) دووة ومم روةى رادمد ،اقَ  ارام١٩٤٨دة مر ى ،(   وة

رو ر دا رد،  طم دادةماو رمى  دادةرَرا،  رةوة          و

 َم ،و وادارى زؤرى ،  مَ رى و ط  نرد موو َم ت و 

   ،دار ران و رام ام        ر) ىَر    دار

      ،َ   نامم دمدار ر  ََرادة (رىم د) ،ةوة(

              امم دار ر و ازير دوود َ  ":َرى دةم د وةرة 

  ،      ارةيَ  ر ،وةر اَ  ن ز  ر َ و وة ردوا

     ر داواي ،يم ةرط  و  َو  روورط    د ؤذن ر

  تةَ ة دةَ يامم  يَ و دممدة  رة َ ،وةاَ 

  دة   .دة اودارد    وةا اران داريط اردو ر يزار اوةرم

     دوا ،َ   وامم دمَدة  كمو وةك م ودة اوةوة

َ  وتدةر  ر وا َ  م ،و ا نَ ام  َ ة وزامن م

      م ،س د دوو  ى دةدا ةرانم رةىذ .َ وان و َ يمم َامر

 دذي  نر  ،انَ ف م وةام رز ك   اوَ  و

 دووة ومم روةى رادمزة  ون وةر دمَم د  ١٩٤٨و م امم .

 َرَةو،  راردا َ طورةي  دةو ارةو  َ دورن طدموة،    

 َاماَ  وةير         دا(وو ط) ردة ردوا ،َ َةرم ن اتروو 

  . )٢(رم وة َدا" 

                                                                                                                                                   
 ، وام رى زاد، زام ،ا ا ،ء اا ،ازرات اا ر ،زاق اار �  ٢٤٠- ٢٣٤، ص ١٩٨٨د

 ل ،اد ، تدرا ، اق اا ر  ت : ا ١٤٠-١٣٧، ص١٩٨٧ . 
  .١٨٤-١٨٣. س: ل )١(
)٢(  ،مَ ،  َ رىم د َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ٦     اوو�١٩٢٨ م        ر ى ىمط 

رى    ١٩٤١رةى وَا  رَى َ  اوة،  مامم   رَطى رك  دا وة، 

     م مامم رامرا  وة َ ،ة  اد رؤر       ١٩٤٨،١٩٤٩، ١٩٤٧ م ،مَ رى  ،

م اوة، وةك َى َ  اق وة،  دواى َازام         ن دةارام   زا

   ،اقَ   و  ١٩٧٩          ىر  دووة وةمرد م  ىةم دواوة 

واى رار     وةو ر  ر َردن درَةى  رى  و ارى داوة،  د -َ اق

زرامدا ازام اد�  ،مَ ،ى رةمم ،  ،نةوةر :رىم د٧٤-٧١، ل ١٩٩٥.  
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وةك دةردةوَ ذرةي و مي  اري ماممن دو زؤر  وة، ممت       

  ط .وددة م  ن  م وادارام      و مَ ري موو وةى َل

زؤري ي وزي ن ون، ردة       دا را ر رذ ونء  رة       

    وام ن  امماومر   ةرانم وةيردم و وة   م يدةرط

،ر وةا وةَذر   د ي وار ةرانم دواي  ام َم  َ ر

   و وةن رَدة  ت يزؤر ،ََ  يم ةرم  اَ 

       ؤذامو ر  اوةزامم ،د َ ةمن دةطةرم وةممر  َام

  .)١(مةر َ م َ َو مدا دة ت

  ٢٧  دووة ومم١٩٤٩   )وادارام وم و ام ن  انم  َر،

    ام   ،وددة َ ر َلط نَ نرة ،اَر (   انم

           و   ،ام  و  وةى َ دَان دةم ةَ  ،َ رى

َ رةى ،  ذاوة ن و ى مامى ز دو، َ زؤر ارن َا    

مارةمدو ردة   وزار وم دو  م دذى ز   نَ ف ان وم راى ا

           ،وة مدةر و  مةَ وة د  رَي  ون  

راردا ذرة زؤري َ  ةي ذرةى مةرةن دةون دة اون و اردةورى  

   نَ َوط نام ،دن دةامم دار ىوام .ون طةرامم

رزطردن، رمة  م روو و،  طَل وةا، م  َ ن وة    

 ،(شورى دارد و م رةج) ان وةكدة. دةَذ و   ٢(ش(   

   انم  َ ري ٣٠  دووة مم١٩٤٩  ادامَ ،دةوةَ ران دةم  

      ،ونار ةرم كرةو ذم  وة  ةران وم انَم

ََ  ت مدةرن نر ن وَ وة ةرانم نام زؤرةوة )٣(.  

َ  اق ودا   ط  و  ردان و ط و زامدم دو     

        ط ح ط رىم ): ون  نَ    مدةر و ام

َ(... ا ر ،ان )٤(  .  

                                                
)١(    ،مَ ،ر   ،  َ رىم د َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ٦ َو .   َلط ةرَ و

 ، مَ ، ر  ٢٠١٤/  ١٠/  ٢٩      ىوةمدوام مَ م  وةو ىرة  ر   .

   دووة   ،وة  ىوةى             ١٩٤٨ر    ر زام  دة ارة  

  ،اد  ن ىم  وة،  دواادور م  َاد  ١٩٥١  وة  ن 

َل و رَةرو رررى روةردة وة  دزَى و ََن و          ٣٢طاوة،  ارى روةردةا وةى 

 و َم و  و رودى. (وام   رَ : مورام رد رَزو َ،               دارؤن و ار

 ،مَ ،دَة ىم٤٩٤-٤٨٨، ل ٢٠١٢ (.  
)٢(  ،مَ ،ر   ،  َ رىم د َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ٦.  
  ن روة . )٣(
)٤(  ،مَ ،ر   َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ٦.  
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د ردى     ط و زامدن و ا رودؤ وى رى    

:َدا دة اوةم  مَ  

ر  رى ىط  

 م  ى ََو دة  

   َ َ َى

 َط  م  مم  

  ر اى  دةرى

ا دة ... م      

رز ةمم  ر  

  ش ام طل مطرَوة

  و طى  و را وة

  مزَى  ر َ ذمدا 

   رؤى طر  وة

  )١(دارزى  مو ممدا

  

   مَ امم :وةري دووة١٩٥٢:-  

  

       )  ةى دووةم  دن دةواموةر اقَ  اري مرةزار   ١٩٥٢ رىامردا ط(

     رى وَ ممرة ى ،نامر س و ،َ اورى ووو دة  دة 

 )٢(دةرا و َ و ذارى و داز م درن دوة    ،مم مرى ى    

              نرد و ط  اقَ ى وم  كرزةو ش ،َىر مرة دار

طرامرى رةَ وة، مَى    رَ و دة   وة، ن    

        ر زادى و م    َررة واموةر وةوامَ  ، مرةزا

  . )٣(ون، َ اق رةو َ دام رَى

                                                
)١(   ،مَ ،نرد ر  ىرؤ ا، وةزارةوم مر  ك م :ر زا رى

  .١٥٤، ل  ،٢٠٠٦رط ، دةزطى ى، َم � . ،ةد  رةَل:   َدا ٢٣-٢٢، ل ٢٠٠١
)٢(    : ريان       ١٨٨٨مَم م ،دووة م ىر ارى و م َر ،وة دا ا

ة و مى  و رذ  َوة، اردة ر  رؤك وةزامَ ا وةرطوة، مزموى و ١٩٥٨-١٩٣٠

 ر ور وة، دواى ك ةك وز َدارزى  ١٤١٩٥٨ى        ر ري ام :ا  .ذرا.(د

 ،نموا ووت، ٢ا ،٣٥٨، ص٢٠٠٣.(  
)٣( ر وؤظ و رووم ،ن  :م  م  ، رط ،َر  ١٩٦١ -١٩٢٤ دةى مر ى

 ،َو ،ىرؤ ى وةزارةم ،١٣٢-١٣١، ل١٩٩٨دة.  
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    )    رش و رار  َ١٩٥٢  َ وداوة    ) دةر  ،َدة ور دو

َ اق ط وورذامو َا دةن   و َل و مان و رار د،   

 دمدداواى ز  ،دَدة (ة) ةرىم رامَ م  مامم ىرة

ارمن زوو  َ َا،   ر َو  دةَدم         ن دةد، رمة داو

.  رةمم )١(مام ن َ  ( و )  دذى ى م َن   

وم  مَ   ا مر د،  زادي ردم و ب و دةر          

           د َر وَ ا دواي  زي َر ش ،وةََة نرةظو طؤذمر

َ وةداومرز  ةزارم )٢(.  

       مَ رى  ،وةط مرؤ رو ىان زؤرم مرد ري 

را، مةران    و ووى و وة رةو را مام َراوان 

  َرذ َو ، َو)  ون  مدرو ،وَر نَ ف و درو 

 اوروو  ةران وم انَم  ادانَ زى وَ ش ،(رى    كرةا ذ

 مةران دة ان و زام ان، وام) :درى زا ر ،ر م  ،زا           

ر ،ط ،ذى طران،  وو، رة ا، مرى د  ،و ران، در            

موةو دوا زاد ان. وامى  مامم رى       رس)  رك م م َ زان دا

             انم  رؤذام ،مَ ىوةمدوام م  ون  ،و نمط ا رؤمَ

دواموةمى وة رةو را دةرؤ و م درون دذى ت دةوووة،  ما و دو            

        نمط رؤ (اقَ   ن ورد اد ر) و  ردوو امم

مام   ام مان و، زؤرى ر رَرى مامن ون، ممت           

  .)٣(و  ونزؤرى وامى دة دةان و زام دةان ما و دى و دو

رى   )٤( رودؤَ اق رؤذ  رؤذ رةو ا موي دةم ،ر وة و (وة)         

)داو (مرةد د)ي رؤك رم ى رارد        اى  ةمموةى وةزارةى ( 

                                                
)١(    اا طا ر ا : ا ر أاد،    ١٩٥٢-١٩٤١د ،نا  ،٣١٩، ص ١٩٧٩    :م  �

  .١٣٢.١٥-َ١٣١و، ل روةى
  .١٨٦ل ن: َم رة طوة ، دووة، ل  )٢(
)٣(       مَ ، درا َ  َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ١٢      اوووة،       ١٩٣٢. م دا  مَ 

ر رى كوة ، مَ ىوةموى دوامن،  دةررد اد ر مام  وة َ ،دووة ة م

 ردة ا دوو ر  ى ارى  ماما و م درو ر دارةن دةاوة           

  .وَوَ ةر طَل مواو.
رى  دا وة، دواى  زى            ، ١٩١٣رى  رى ر     وه: )٤(

١٩٣٩       م دووة  داو م ،اقَ  و َ٤دة         َ دةطوة م ووىر  ،و ن

        وة و، وةك و دووة   اوواق، مَ ى١٩٥٣     ل ط م  و )

م١٨    ر ومر دواى  ،(َلزى  ١٤ ١٩٥٨ى  ) .ذرا      سدي اا :يا زاق أا١٩٥٨-١٩٣٩ ،
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َََ و )١(وةزارةت َ  وام       اَدة  ،وزادى م و ر  واي ةورم

ري  و م دة دو ذرة زؤرى  ن و رؤذم مون و       

َران و َرام دةد،  َوام ل مز و،  و   و  اد، ر   

ك          طرةذ  ةرانم  دن ك و مَر دواى و ،ار َ

.   َذراوةن َ م و  موى (دى  رة)     )٢(ذراو اري َووة

          رةى  اد ةرامم و  انَم مادامَ      َ ،وذرا دارخ و رة

رى طوة َمَ ، زؤر رذام ر ن و دةا  ام مان و     

    م ،دةوة رز ند رةددى م و  َرذ مروو درو

  ومرووور  دة و    وةي و ن  و وةري راي وةي

مةران  دواي طراموةن  طدى ان ري دةزطمَ  م ةن،  طدي           

ان م وور َراموة  داواى ردةوا مان و رارن دةد، وام) :دى   

دة  اوَ نوة نةرةم  ،و  ر نرى زؤرر  ،(اد ل ك و

  .)٣(ت

ر و ردةدا مَرام رد  م مَرامَ اق دةم مرةزان رز دووةو            

  رؤ ن و رؤ ن رادةَدا  دمامو ز ا ط ،د اقَ 

مةرامن رةدوةو داوان دو َ  ةك م َموى رار مةران   

 رَ، دة اوةن زاد  ،َراردا ر وى َم ،را         

 َت ةو مَ)ر  )٤ ري زؤرير نردةوا ن وامم وذ رةد .

                                                                                                                                                   
ن  ر ااق    اي: م  ات� ٣٦-٢٥، ص ص٢٠٠١درا ر، ا ا رات وا ،وت، 

  ).٣٢١-٣٢٠، ص١٩٦٩وا ا، دار اب ا ،وت، 
)١( )   و  د ىر د رةد١٨١٩م          زىر ىمَ ،وة دا  َ ردى َامَ  (ز

) ١٩١٧    وة  ،دووة واو َل  (       ،نر ىَدا      ١٩٤٨  ىر ،ر 

)   ،وة رةب مو ةَ ةىمر١٩٥٢    ،ان م ام  (دووة.     ١٩٨١ دوا 

  ).٢٨٨-٢٨٧، ص ٢٠٠٥( ى: أ ا  ااق ا، اء اول، دار ا ،ن، 
)٢(  ،َو ،رة ىم ، َ  ،ىر ن ورد :زل م١٢٢، ل ٢٠٠٧.  
)٣(     ،مَ ،َلرة  ةد .َل دط وَو٢٠١٤/ ١٠/ ٢٩         َلرة  ةدد ) �١٩٣٤    دا 

   داوةو  ماَ   اق،،  ى موة               وة،  رةى وَوة   

 م  و دار ا  اوة، دوااد دةر ىر َ١٩٥٨، ١٩٥٦،  ١٩٥٢  مررا مط ار

   ،دووة١٩٦٠ َ دم واو   ىزام  داب َ    دوا ،رو  دراوةَم  م

اد، وةمى دةن َ و َوة  ارةم و دةب و رَن و ؤك و َوو، وَو طَل د.        

  ،مَ ،َلرة  ةد٢٠١٤/  ١٠/ ٢٩ �   وَو        ،مَ ،ن     َلط١١/ ١٢ /

٢٠١٤   اووى    ١٩٤١. مم رىةَر كوة ،وة رة مى ز ،وة دا  مَ ن   ٧ى م

 ،اوة مم ر و ر وةو روةردة رىرر وة، دوا ن دا مَ ر ر م

  و دةزطم وة َ م دةاوة) .
)٤(  ، ،  وةىَ رىم ، َ  ،ذ د: ط ود٢٦٩، ل٢٠٠٩.  
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دي رَ م و و مري د   ي رَي  راي َردموةي            

  رودؤ، دواي وةي  زام ةودم  مووي َدة.

  -دا: :َ١٩٥٤مامَ م    وةري

  )  ١٩٥٤        اردم  اقَ مر ،زةوة َم م َ اقَ رودؤ دا (

          اري رد و طار اَ  ،ددة دة ن رانَم م

و دةر و  ووم و رةم ردن رَ مَرى   ارممدا ت 

ن َن، روةَ  ان رما   اردم رة رمَ وة           

         َوةر ر رى َذ  ورم اَ  و رد ،َ    زاد  َىم  

.رةت   م َررى م َ رؤةم رد ،     )١(دان ات

   َ ر  ردةوا  ،ح  :وام ،  شرا وةوةدا ةمن رمم

مى ووم ردن دةدةوة  طا وموةى داطان و         اَام و من روةرا  

  .)٢(ران و دةردم ا رةوام رد

   ا) وةمرد اد ر ن ، ا اردم   دة نرد رى

ر  رن  اردمن دةن او، روة )ى َى ر، وةك مى ٣د)(

    مَ اَ  رىَو، ما رىوة د   ن (رز وف)

 َاق و  مامم    -( ل) و. رؤذمى رزطرى  ز ر دا رد  

 ت و رؤذامدة مَدارى  ٧و  ٤و  ٣ مو      ١٩٥٤ امم   زو و  زؤر رؤذام 

       مو دةزط ت و دا و و ت و وةى رى  ش ،ترى دةرة د

روةَ َ  مدم و َمى         رار َ م زؤر اث و  َزةم و،    

ت َ  م داو، زدومَ رى و م و ذارى و موم زارى و   

دةدم زادى رؤذمطرى واوةن و  رِةو س و من و ردان و      

 ،نر م   رىَم دمموةى دة  وة ،ود ارَ مَ 

َم  م مَرامَ اق دةرةوةى اَ  م ،وة ى رة و َارى    

 ىرى راَم امن دةردة  ومت را ةمر ،    ،نَ ن

        دة دا م ى و ااق مَ  اوىَ َرد ر ،و  م 

                                                
)١( َل ذ ش و :(ن )  اوح م  ح  ،ىرؤ ى وةزارةم ،نَ َل و م ن

 ،َو١٧، ل ٢٠٠٨.  
  .٣-٢، ل١٩٥٤)،  َ َث،  ٤ح: ذ، طظرى(و)، ذرة( )٢(

 ١٩٥١دووة،     ا واو  ١٩٣٧رى َم  دا وة،     ١٩١٢ا د: ) ٣(

  ،وة رىر ؤا ردة رى وطؤذمو ر  ارى ،اقَ مرد اد ر ىَ 

ى ر ١١-١٩٧٠ى ر َ١١اق  - دوا دووة. (رةون وة و :رودؤ  ردن ٢٠٠٠

١٩٧٤ ،َو ،رة ىم ،٢١، ل٢٠٠٨.( 
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) َام ا د  ةوةرم ا م:     ٢.  رةوة طو  َح()١(دةا

م د،  زؤر د ش و، رَ مَ مَ"              مَرام رد ن 

   َرؤذ م دواى  ،دن دةةم  نم ارردو د ر دارو م ىدة

      وف د و ا ةَ  ،رد رامَم ط  د اق دةَ  رز

           َ ات ود ر ن  دااردم ":َوة دةرة  د ا ،انادة

رف رز ن  وة  م َن مد،  اردم رمَ اق،        

  و ر رةداغ ىوم   اَ         ن اموةامرط  ،و اردن ةىمط

"اامو ز اوة ط ى)رى     )٣َم  مدو را مَ  ةرى رادَ َ .

         ممراط  ،وةدو وةوَ دة مد دةم دا  وز  ل  ت

َ م مرةزا ورة زؤرى ووةو َ م  رى وروذان و مان و     ى 

رارِ  ن و طرةمَ م رةو دةر راو وزة و دةَ د،  وى       

ن  درو (و...َوَ) دة     رى دارى دةداو رةو دةر را دةرؤ و  ما     

َدو  وة ا  دان و زاران س ردةر را وموةو  اردممن 

رةدةوة، و مامدا اَل و ذن و و طم و   ر  و َةموة ارى  

...،امن مرر       ،و ردةوا رىى دةوروم و و   رةو راوة  انم

  رامرد دةرةوة و َد ةرو ط مذم ،َد دةط ا  دةورى  َ تمم

 دوومن طَل  . درة دةارام رذ  َةوى َ     )٤(ن دةن" 

      ر ةوةشَذ ،ود وا َ و  نو ىا دةرط ،درد دة موو

  راوَ و زامدمَ راوام راى طل ون.

      ى زؤرىَ ك و ىزة  و رؤذةدا نامم ةمر     ،َةَ وةى

دواى َ رؤذ دةدن  ورى ن، م و مان ر  َرى اوة،         

                                                
، ل ٢٠١١، مى ن، َم،    ١٩٥٨-َ١٩٤٦اق  - ، رة : رؤذموام م َر دا ردن )١(

٣٠٩-٣٠٨.  

)٢(  ن (ط) ة  وزا  ح  ،ح  َوط مم ر ة  ط

 دا    ،توة دة ذة ا مةوةر  َوون، ط وةر مرد  رة  ردن

   مَ راى ردةر ىر   َوط ،(ة) وىدا م  ،وةوة ١٩٣١ دا    َ 

  نو وة را ردةر ىر  ون رىو دةورو مَ   و ى ىَ َلط  دى

 َ و ََم  نوة  ،َش دة َ زؤرى و ،ة وةن مووةو م   ى  دةوة

ن  ذن،  دواى وةى ة دة َ دةام ا د، موى دةطر َ طو  ،َو ة 

    دة َد دة م ة  ىَوط َ ر ىد وو ا ،ودةردة َورى طظط

وةو دةدرا  ذار، َ ة موى ة طرا  طو .َوام: طو :َةوةر ةوة، ش رةى ش دة

 ،َو ،راس ىم ،  ، ماوةم  رط١٠٨- ١٠٥، ل ٢٠٠٩. 
)٣(  َ دمدة ،ر دة    َىَ :د ا ،ث َ َ ،٤-٣، ل ١٩٩٦.  
)٤(  ،َو ،راس ىم ،  ، ماوةم  رط ةوةر :َو١٣٤-١٢٨، ل ٢٠٠٩ط ،  
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           اردم  ت ن و دذى ر  رة و مو زؤر رةذ

َ َزةم ن   دو م وون ار   وةموة، راردا ردةم رذ

  .)١(د

            ،ادة (ت وةىوم ررةم) وىم دنر  ،دار و

ؤ   ن، ررام  مرى  و ر و مرو رؤذم مس و   

دم طوة،  مرى   مرام دة دةزام، دوا م َم  من    

  )٢( دران و مَ دن دة ان، وام دش  دةرةوة رامد.

 ر دة َلط د ا داو)٣(       و ر  ى و   ،َدة امدا ز

مو زام رادا ا د دة َر م ر دة و  رةوة  دةم َرز    

مَ  م دةدات  مام طورة  ةن و ن  درو ازَوة،      

  وو وىر رةا ذ       ،نةَ ان دةم ن و ر َذن دةر

         مَر ىَر و َدة مَ  ةوةَو   زؤرى ََ ندةر ردارا

  )َ ،نت دةر امم ك١٢    َ امز  ناوةدة ر و ى(

. درة و دا رام رذَ      )٤(َل زام  دةردةَ     ٢وة، دوا ر َن رى   دةطازم

َ  اق ش دةمام  مَرى وان  م مم دةرم ،َر  وما 

 رامَا م ن َر كةَ و  ى دةَر  و ،دةرم مَ 

          َر و َ َل وان ماوةَ  رةَم  مةرط ن، دواوةن و دووردم

.َ رط ناردم  نومدةر  ن  

  ١٦ دذى    ١٩٥٤  نوو امم َر اق     داَ   م

    و َن دة ناردم  دذى مَ راى ةرانم ،دةوةَ دة

مرا و مدرون   دةداو داواى دوورةدموةى اردمن دةد،  ردةمَ اق  

م ران        نمس ط ا دوو ،وةدا ةرامم دن وة  رةون و دوو 

  )٥( دةا و دةن  ار ون.

                                                
  . ١٨٢م :روةى َو، ل  )١(
)٢(   ، ار ااق، اا ر  ت : ر ،ن ،١٩٤، ص ٢٠٠٦.  
)٣( :ر دة       ،دة  اوم ،   ىر ر وى١٩٢٣م       ،وة دا  رى١٩٤٦ 

             ،نرد اد ر مةر ََل دة ن ،دووة واو ا  ى ١٩٥١   َدة  ام

            ،وة رىو دةورو ىوم ر دووة و  ر ارى ،دار ى١٩٧٧   ةدا

      ،نرد مم َ مةَر َن و دةرد م و ردووة.     ١٩٩٢ دوا 

  ).١٧٧-١٧٤، ل :٢٠١٤ و مودارام ،ردن، (و د
/ ٤/ ٢٣)، روارى  ٢١٢٧وام وَو ن د طَل دى  ر، رؤذمى (ردم مَى)، ذرة(  )٤(

  .٧، ل ٢٠٠٠
�  س  ١٦٠-١٥٩، ص ١٩٨٨ا ،اد،  )، دار اون ا،٩ازاق ا :ر ازرات اا ،ء (  )٥(

  .١١٩-١١٨، ص ١٩٨٠)، اد، ١٩٥٨-١٩٥٣ى: ارات وات، ا اا  ااق (
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) رمر  ز دامران،     ١١٦) رمر، (١٣٥دواى راطمم  اردمن، ى (

 ا  يَش ر    ىوم َود ،وةََ ن  ر  

ر م ت،  ن ا م   َم َاردا دةران، وةك ارى            

   َن و روة طوم   و وامزادى رؤذم ن و و  و  

  )١(مامم ردار د

  

 اد م دذى مَ امم :ارة وةرى٢٥  دا:١٩٥٥ى-  

)  َل      ١٩٥٤ط كوَر دمر   ،د ةمم ردام  رىم (

   دوا ،مر دارىط  َدراو موو    ر ىمن  ١٩٥٥دم) رؤ  دا

(رم)٢(  ) رل، دوا وَ طو ط َدام م د، دواى اَ ردامى ٢٤(

ت رَوك  مَان رو َاق واذؤا، دواى وةش م وَ د  مو    

مو)  ن ،انَ ن و ،مر :وام ،١٧   مزرامدا  اا دةدووة  ى(

)  ، مرى        ٢٥ م وةىوم وةىدم م ،ام ن ى(

ط َ ،م رة ىرةط ا اد ردراو   و  وَو ر م

. ر ن (زى )    )٣(َ ام وووةى ارى و  مو   ط رد

     م ،دة م  ازىَ   ماا رَو ا و َم  ىَود وةك

ى موةم رَ رؤذ موةرا ن دةدا  را مو   راا و واو

           َوم م و مزرامدا" :َدة ةرم ندم داوةوم ر .وم  َ

         َ ردام   اوةرم ؤذر  دم   و ورةط "٤(م(  ؤوةرم .

  ورد وةمَ  ،ورد م ازىرزطوةى رو وىا م و ر م

 و م و و ردةدا، ذة و را دةت  َ  مو و رةى         

   ارامى رد وة.

       مَ م ،و مَ رى موو ر ا رىر وَر  

و ردةدا موةمَ طم موةى  و رؤى ردى و،  رذ َوى  

 ( ر) ت ك ،و رامرد دوذ ررا اَ  ،مَ ر  ود

   و ردم م ممروةرو وةى رم و رؤى ردى دة    

                                                
  .١٩٤ر : ار ا، ص )١(
)٢(    ر ندم١٨٩٠             ،وة دا  ر واىرؤذ  ن      رىَووة، مَ  َ 

   ،دار مم م  وة ز١٩٥٠    ،انرؤك وةز ل  ١٩٦١ ىدة ور ش

 وزارة ا    ، ا ار ا ارد،      ١٩٥٥زاد ز : ا  اد طرَ  ،ارةدرا. (

 ،٢٤، ص٢٠٠٦ار.(  
  .٩٥-٩٤، ص ١٩٦٥ور  :اق مرى ا ،وت،  )٣(
  .٣-١، ل١٩٥٥)،  َ َث، ٣٢٢ (طظر): م ا َوة، ذرة ( )٤(
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.  َ و وةدا   ذم مورؤز، م ذم (دارودرة) داَو،         )١(دةد

ا  و رَوة مورؤز وةك ذمَ موة    رَوة،  ن رؤذا م  دةد

            مَ ر مدة ز رة مدو زدة نرد م  ردى مز روة

   وة واط مردة  دو دة ردى ودى و رامط روة ،نم ى

) ى اد  َ١٩٥٥ةوة   دوذرامى َ اق و م (        )٢(رةَ   دامن، 

)  ارى   ١٩٥٥) ى  ( ٢٥وة ى ام مامَ طورةى َ م ، رؤذى (

    ر  مَ موو  زؤر رةى  ذرة ،ونَ نةَ و 

مامش  مو زارى َما  راى َم َ  وموةى وةرى  و        

دةَ د،  َو ر ماوامى   ن مةران وةك درو دةواوة  و       

:-   

 ن دةىرش  َر نر  

   )٣( دة  َ و ا  ا َة ش...!!،

 َذ زؤر َزر و  ار مَ ر ،ةرانم  ةىَر ومدى ز 

روواو ردةن ن     ر  و  َمةران،  ا روروووموة مَامن 

) مةري  ٣٠مةران د و  َ موى ( د ت) طم دةاو مى (      

. دةارام رذَ   َاق وةك  ن، طر       )٤(دش دةاان 

دا ط  ندام ر وة  ،دن دةََ ومدا  ىم و ن ردوا ،َ

  م وةى ى ،ىوم دمةو زادى و دمر و ةزارم دةم دم  و 

  دامن و طط رن.

  

 مَ مامم :َ وةرى١٩٥٦:-  

 د َ ر وةى  مَ امم : ١٩٥٦:-  

ت و م َى َمَ م ،وةو داواى  َ ودى طورةى وى 

ك رَ   داموى دَ (دار) د، َ م م ،َ َطر َ رة  وة    

د،  دوا ى دةروت َ  ة موةو مام َر ت ت،  داواى   

َ َو   ذمَ  م م َو، درة  رة  وة و  و ى رزى         

                                                
  .٤٩، ص ٢٠٠٤، َم، ١٩٦٤-١٩٥٨ ار وس ن: ا ا ار اد  دن ااق )١(
)، مى رؤذت،   ١٩٥٨ -�١٩٤٥ ام رة رَ :م  مَان م (      ٥٩ زاد ز : ار ا، ص )٢(

 ،َو١٦٧-١٦٦، ل٢٠١٢.  
)٣(  ،مَ ،رةدا رف  َلط وَو٢٠١٥/ ٤/ ٣وم .   ١٩٣٨او       َ   ،وة دا  مَ 

  ،ة ىم م وةم ،ووةَ ىوةمم زراوة،    ١٩٧٠دا مَ ىى زامم  رمر وةك

   َوة ار وام مام.وَوَ ةر طَل مواو.
  .٩٢، ل َ ١٩٩٧ن،  دووة ،مى مورؤز، َم،  ٢١م و :ةوةرى  )٤(
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 نوةك م  ىوام ى َ     ،وةوة موة ت ،وةم ،ن دةزامزم َروةر

     وام  ،نوو ىم ىَ وة ،و  رىد َ وةن  ىر  َ

دا َراوة   )١٩٥٦درا دادط َ ،رى َ طورة  (  )١(رام  ة دةاو

 اوة َ مَ  زؤرى دواوة و، دامام ر ط و مان و زدان،  

َ زؤر طَل ر َ د ط  ط  ،زاران طم و و و  ،ارن دو 

َ رى وةرى اىر َون م)ا          )٢ مةوةر  ر زا دري وةرة 

        َ زؤر رةَل ذط وتدةر ر  يرة ادرةم ارةَ " َدةم

 ونزم و ي ط ر ون اط ةوة مرة كر او و ر

َة رةو ري رن،  رَن َاو رن َةر طت و م ر م دةوان         

     ر ادةرام و ( وا)َ مَور ،دان  و (أ ا)واتء و نة و َدةرو

  د و نو و و نوَ        ةويٍَر رط و و وةش  ،ؤر امط

مام ة  ر   َوار رزوة  رومم رذَ و داوادم مموةي     

رن  َ َ و روم  َ ش و داواي رة وان،  وامش  ز وا         

د ورَن (رةج د و  زا رء    نء  نء مةر        

نء ل ون ء و ز  و و  و و وةب  ء ر   

     رفء َ ء د ء( ر)  ر م     ل ءمَ ل

رةشء  اي  دةغ ء  رو   و َ َسء زؤر  ادةران  

  َادةرام ر وةك (و رانء رة نء  ء ري  ر و   

 ن و زؤري (   ن َ ونم د َ ")٣(.  

و مدا ةت رؤ راى  اردم رووداوةم و ردة و،  ردة ن           

 ن ووَ ؤوان ر م ن ن وَ مةرط  ارى   )٤(دةدران اوةى دة ،

 و نة              وان ن ود، ذم نار نَ ف وارو  وةرو وم َل دة  

                                                
 ة: موى واوى د رى  ، د   () َو َزاى راوة،  ى و    )١(

وةر ت ور ر اَ  مَور    وى داة، م  وا  ىوةى م  ((ة)) ،ون نام

و موى ؤزة ر  مةرو رةرن و،  ة  ى  وةو رارى وةوةو دة موة رزى  

       َزؤر ، و ط داوةم َوةو ط زا َر ،ت       ن داوةوةن داَ و ن وةكارةوة دة 

    ،دووة نروران، دواى دوو رؤذ      ١٩٥١َم َو ر ذراو ول ط َلط ار ى  

 و دواى د مَ  ند دوا ،ار وةامَ نمر وةوراى    دؤزرام ردة مد ،ة   ون

         ة :وام ،ذرا  و   ىَ و نم َرم  ند  ام م و مَ

 ،ردى وةىدمو ى وى رؤدةزط ،دووة رط ،مَ رى ،رة  ودى ،٢٢١-٢٢٠، ل ١٩٨٩اد.  
)٢(  ،مَ ،ن ل َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ٦        ،مَ ،ن     َلط وَو �

٢٠١٤/ ١١/ ١٢.  
)٣(  ،مَ ،رز م ،دووة رط ،ةوةرى ،زىم   ووَ :ر زا در٣٦-٣٥، ل ٢٠٠٩.  
  .٨، ل١٩٥٧)، ١٠٩ذرة ( ز َاا ت:  َرم ةَ ةوار، طظرى(و)، )٤(
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          ،ودة اوام مَ  امم تدة  ،(رؤ رد  ؤرؤر) وتمدة

         ،رن وتط رةو َ ر ند و َ م َ   ةرم وةرى 

 )١(رَن َ و رن رةو  ةَدو ممى رةوةى  ةَد د،   

ش ر َو  ردةم رذ  َ  َزاد ن ، وا رذ َر ن و          

زو َى  ن مو،  ر  َم      رن و َ طممن  ر   

مامَ طورة،  مةران ردةوا  مم م دةوموة و  دةم رز  داواى 

  وة :ماطر ةرامم  شمم رىةَر ،دن دة َ دمزاد    نر 

رَطرةوة مَ مام  َ زاد َ  ،ة مةران ن  ر      

 م َ ن َرذ مدةر ،ََ ااموة ممم ىى دةرطَ ى ومم

     ،  دن   د نو دة      (  دى رى) ا)٢(    امَ 

     م د َ ىر تمم ،ون ار  م اودة مو ط َلرة

 َروت، مةرام  مرى و زةى  َوةن َاو طراموة ردةر را،    

         ةرامم وة ى طَدة رةدوو َو، رذ م را زؤر ردةر انم

      ومرة ، د َ ،ن ةرم) ون، وةك ار س م ا ،وةدا

  و ر ووردى دار َم َرذ دوا ،(...ز ل و  ز  دمََ  دَ

)  و ش  ودا مى     ٣رمى و مى  ردا ماممن دةد،(

  . )٤( دة د ١٥٠

 مامى َ م ى و دةب دؤن رةماموةى زؤرى و، ممت            

َ وةك َ        د و َ ر وةى  ام  ا زؤراوةم   َ ورىم

مام  و رداموةى  و ردةم ت اوة ممت   و    

 " :َدا دةاوةم  ورىم َ ،اوة مارة  

  ر وو مزةى ط مرى

  طا مو ذرة زؤرى  َر

                                                
)١(      ،مَ ،د در د َلط وَو٢٠١٥/ ٤/ ٣      اوورووى        ١٩٤١. م  ،وة دا  مَ 

 وة وةمَ    ،ووةَ (ا )رى. ١٩٦٠   زر   
)٢(         وة دا  امَ رى  مَم      ة(د) ىر ى ()  رة ر ذم٩ 

   ١٩٥٦     َ  دة  را ىر دةرط     زاد ،ادة  ما طمامم   اق

 ،َو ،راس اوةىو ىدةزط ،دووة  ، رط ، َ رىم َ امد :او٣٦١، ل ٢٠٠٨.  

 ار ون، دوا ١٣ مَي َ وومون س  ذرام دووس دةن، وام ذمى رل و َك،)  ٣(

  نارة رةى٤٠ذ    ودا مر اوة  مَ ر  ر وة وة، دواى رز س

 ،دةوةو ىدم وا ى ذؤذمرا، رَم َ  وةىو ،نَرم ن و دة ةرانم  نَر

 دمدة  دمد و دة ؤذموةى روموس. (٥٢  ،رد راووى رَ :دى د

 ).٩٦ل، ١٩٥٩دووةَ ،ان، 
)٤(  مَ ،رف َ َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ٦.   
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( َ) َ  مم مد  

  دة َ طردم و ذارةوة

  ذرا ذم (رةَل)   طَ ،مه

  داَ م  رط طَل و زارةوة

  وةك (رى)ى (رةَل) ى زن  ن

  اوة، رو ارةوةن زوو ذ

ر و  و وة  واموزؤر م  

  راموة و   زاارةوة

 َ  ىا مزام  

     ط م مرةوة

  َ وةز  زؤر زة دى

  ر (ر) و ى دَى  دوم و دارةوة

  وى مدا َدك  دةن َوةك رو

 ..رةوة و  ر َ ر َ )١(  

رؤذي دوا ر و طودا و  م ك دي َوة ك َدرا    َر 

مَ م َل وان ارى     . درة ذم  )٢() زاد ا  ١٩٥٨ي زي ( ١٤ممدا وة  دواي 

  ش ،وة مدام  نرا    و رى و م َي ور دةذ مط َوم

ر دةت، درة ش  ذ َررى  موةم رذ  َوة، وةى     

.رامر وةىوماط  ذن ؤر و رد :وام ،وة مَ اردا زؤر مَ  

  

 ر  ا و ةمر و مر ى َ َ دذى  مَ امم :دووة 

   ١٩٥٦:-  

    َ م دم ممزى (  ٢٦راط١٩٥٦     َامَ ،ةوة  ن دا (

و م ووم رؤذوا   رم  ،رار         ة و  رذةوةم رى    

دا رمو رةم، دذى  رةى   وةموة، رةدا ون  رَى       

        ر ،تردام رىامرط  مرة    ،ن ررة َ د   

 ) و دووة  ١٩٥٦     ر  ا وةمر ومر ى َ َ دا (

 موةش رمَى وووةى مم طرى مةوةو وموةو مان     )٣(دةَد 

                                                
)١(  َ رىم َ امد :او زاد  ،َو ،راس اوةىو ىدةزط ،دووة  ، رط ،٣٦١، ل ٢٠٠٨-

٣٦٢.  
مرى و  ( مرى رى): ةوةر  مَان  و ا، دةدم ،  :مى    )٢(

 ،مَ ،ن٨٩-٨٨، ل ٢٠٠٩.  
)٣(  س   اقا ى: اماد، ١٩٥٦ ،ا ور٨٩-٨٧، ص ٢٠٠٠، ا.  
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     َ  اد  مامم ىرة ،دةوةَ زى،    دةمدةر ، ،ف م

) مةرط  وة روو و  ،رىازمب ا       م  ،ا داب رى وازم َ ى (

  ،د دة ةرامم دمامو ز ط  اقَ  ،و ردةوا رة  َرؤذ

امم  ىوةامرن ط مرة  ن ان ون دوام و َ كوة ١(م( .  

رةت َ م ن م رةم ى َاق و ردن، مرةزا و رة  رؤذ  رؤذ  

موى َم  رووى  زد ون و، وا ن  ( )رمةى رزى   

م  رَ  م ر  و َةموة و دةوة، َا رةى            

           وةن دةدارط وةمَ زىر ةىمر ن) و اؤوةرم ،ط  ىم

م  ،َةرم ر دمار       ةرامَ ىوةرو ام ن ،َل م  َى

             َو َ ر  ،نم َم  ذاوة موةى طدمو ر وةم ،ةداَ َم

  ) َدرَو دةم َدةردة م  انم  َ ار ن ،ت انم م

. رةراى  راطمن و مو  رزى َ اق رار ،        )٢(رزى  مو)

     مةرط  امم ىرة .دَ دة  ى  نو امم 

       م ردة  ان   ،دَ وة دة     مرة و وةك  ،وردةوا 

      ون  نَ  انةر دةم كرةاو ذةرامم رى زؤر َ

) ٥٤(  ، م و، در رس). دواى ردم مامش مى(         

   َ وم  ى            ،رة  رى)  ون  نَ  ،وةان طةمط  وةم

(  رىم  ،و  ،رة  ى ،ر ا)و. )٣  

َ وةىدمةو ر  ط دم  ام نامَا َ مَ امدام 

   َ١٩٥٦         ،مَ رى امَ   َير دةذ َر َوم  ش ،

  مك م دا   رةوام ن دةن،  دةن َ و زادى طم رم ةن.

ادم  رةوام ووم رد رى          َ َررام و ر 

   م   َيور وىم َ م  ر ،ون مامم  رة٣٠     :َو، دة َل

دا دواى زاردان و ت، ا  ذوورة رمَ  و   ١٩٤٩ش ط  ا رةى 

   دن  اردن َ َرى م  ش ،وة ى ز م َل و   ١٠دووَل   ٣

. روة د مرى دة  :َ       )٤(را  درا و مردن   م مةت ن    

،  طا     ١٩٥٢ار رار دا ا طاَ ، ط   دراو و١٩٥٣

                                                
)١(  مَ ،رى  َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ٦ �    َو ،ىى رؤم ،ةوةر :رى

  .٤٧، ل ٢٠١١
)٢(  أى اا و  ا :ءا ر طا             ات اا  و    وان اوا اا

 ااد، ١٩٥٦وزارة ا ،١٠٢، ص ٢٠٠٦.  
)٣(  مَ ،ةوةر روارى  َ : َ در َ١٧١، ٢٠٠٦.  
  .٣٠، ل١٩٥٨)، ٣ا (طظر): طراموةى رةمن َ م، ذرة( )٤(
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درا  ى ر و ون  ن َارةدا،  ر و ا موةو دةرةوةى َاق   

  درا ،نم  درزطت، ر  رراَل٢٠)١(.  

 ر َزى ١٤ ١٩٥٨ى َ   ، رد و ط اقَ موو ، اق

 زؤرن د و  وةررم طرامرى و دَم من و رؤذى       

ن دةزام و َ  ونرزطو ر ر)٢(.  

  

 

  

 دا طوةَ   ارةوة ى ىمدةر   

  ،وة اث رد زؤر  ررا اقَ ارامدة  و   ردة : 

َ وة  مَ رى و ط  نرد  مرداوا دة وندة م َ 

امم رى َم ورى زا و راطى َ م دووة :ردةواوم م

.  ارةدامَ  و ط  ررا تدةردة 

َ: دةارامَ اق  وم  رَى ط و دةردن و َ ارةدان و ووموةى 

 وةمم س و ن ون و ردةوا مَ  ردوا  َ نامم  

.  َرذ م  داوةم 

ارة :ر  ردة رذ َا و طرامرمى ر َاق و موو ما ت 

 وةىومرر وو  رىر ،د درو   مَ رى و ط  نرد 

.  ردةوا نامم د ش واى 

 رد درو ر دؤزى رى زؤرىر ا ردة  مَ رى مامم :َ

دةم وةىم  نمط َم نرد  دو   و دواَ دة نرة

  مامم ردة دةار َرا ردةوا ون.

  َ :و  اردم ذمن و مَ مَ  ة اوان  مةر َش 

رةم ن، دواةَ و  ر دمار  و َ زىرةط دمار ر وةى زؤرىام

. رى و و  ى مارة ر د درو  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٩ن روة، ل )١(
)٢(  ر :د و١٤)رةذ ،(و) رىظز، ط ١٩٥٨)، ٤٠ى .  
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   روةن

َ :  

   َ زم ردى -ا

ى زاد وا: دامَ  مرى  ، َرط ،  دووة، دةزطى واوة          -١

 ،َو ،راس٢٠٠٨ .  

ة ودى  رة ،رى َم ،رط دووة، دةزطى رؤى و ودموةى       - ٢

 .١٩٨٩ردى، اد، 

٣-  مَ رى :ةر  ةَل،      ٢٠٠ةر  ةد .د َ وة ووماَ ،َل

،َ  ،  رط  ،مَ ،مةى رم٢٠١١.  

ا د: ََى    ر دة ،دةدم َ َ ، َ :ث،     -٤

١٩٩٦.  

٥ - ) م انَم  مَ :ر رة ام١٩٥٨ -١٩٤٥ ،َو ،تى رؤذم ،(٢٠١٢. 

٦-  مَ :ن ل ،اد ، ي دارام ،دووة  ،وةرة ط١٩٩٨. 

٧ -  ،َو ،رة ىم ، َ  ،ىر ن ورد :زل م٢٠٠٧.  

، مى  ١٩٥٨-َ١٩٤٦اق  - ، رة : رؤذموام م َر دا ردن - ٨

َ ،ن ،م٢٠١١. 

 . ٢٠١٤و د : و مودارام ،ردن،   - ٩

 .١٩٥٩د دى: َووى رار رد،  دووةَ ،ان،  -١٠

، ١٩٧٤ى ر ١١-١٩٧٠ى ر َ١١اق  -رةون ة و :رودؤ  ردن - ١١

 ،َو ،رة ىم١٩٩٦. 

١٢-   م  ، رط ،َر وؤظ و رووم ،ن  :م ى  ١٩٦١ -١٩٢٤

 ،َو ،ىرؤ ى وةزارةم ،ر دة دةى مر١٩٩٨. 

  

  زم رة -ب

١٣ -    اا طا ر ا :(را)  ا اد، ١٩٥٢-١٩٤١ا ،نا  ،١٩٧٩. 

 .٢٠٠٦ر :ت  ر ااق ، اار ا ،  ، ن، وت،   - ١٤

 .١٩٨٠)، اد، ١٩٥٨- ١٩٥٣س ى: ارات وات ا اا  ااق (  -١٥

١٦ -  اقا ى: ام س  اد، ١٩٥٦ ،ا ور٢٠٠٠، ا. 

 ا ار ا ارد ، وزارة ا،  َ١٩٥٥زاد ز : ا  اد  -١٧

 ،٢٠٠٦ار. 

١٨-            و    وان اوا اا أى اا و  ا :(را) ءا ط

ا  اوزارة ا  اد، ١٩٥٦ات ا ،٢٠٠٦. 

 . ١٩٨٨)، دار اون ا، ا ،اد، ٩ازاق ا :ر ازرات اا ،ء ( -١٩
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 ١٩٨٨ازاق ا ،ر ازرات اا، اء ا، ا ا ،اد،  - ٢٠

٢١- ا :يا زاق أا ست  ١٩٥٨-١٩٣٩دي ارا ا ا ،ر درا ،

 .٢٠٠١وا ،وت، 

٢٢ -  ،نموا وا ر ري ام :(رةا) ا وت، ٢ ،٢٠٠٣. 

، َم،  ١٩٦٤-١٩٥٨وس ن(ار): ا ا ار اد  دن ااق          -٢٣

٢٠٠٤. 

 ١٩٨٧ر ل  ا : ت  ر ااق ا ، درات  ،اد، د - ٢٤

 . ٢٠٠٥ى: أ ا  ااق ا، اء اول، دار ا ،ن،  - ٢٥

 .١٩٦٥ور  :اق مرى ا ،وت،  -٢٦
  

  

  

  -:دووة :ةوةرى

  زم ردى -ا

  .١٩٩٥: ةوةرن،  ، مى رةمَ ،م ،د مرى - ٢٧

٢٨ -  ،مَ ،ى ىدةزط ، رط ،دا  َ :َلةر  ةد٢٠٠٦. 

٢٩ -            ىرؤ ا، وةزارةوم مر  ك م :ر زا رى

َ ،نرد ر ،م٢٠٠١. 

ح  ح ماو  ( ن): و ش َل ذن و م َل َن،                - ٣٠

 ،َو ،ىرؤ ى وةزارةم٢٠٠٨. 

٣١ -  مَ ،ةوةر روارى  َ : َ در٢٠٠٦. 

ةرى، رط دووة ،م زرَ ،م     ،در زا رَ :وو   مزى، ةو    -٣٢

٢٠٠٩. 

٣٣-  ،َو ،راس ىم ،  ، ماوةم  رط ةوةر :َو٢٠٠٩ط.  

٣٤-  َو ،ىى رؤم ،ةوةر :رى ٢٠١١. 

٣٥ - َرد ر راموم َ :ر   ،مَ ،دَة ىم   ،َ زو٢٠١٢ 

  .٢٠٠٩،مرى َوةى  ، ، ٣ود د: ط ذ، ض -٣٦

  .َ ١٩٩٧ن،  دووة ،مى مورؤز، َم  ٢١م و :ةوةرى   - ٣٧

رى): ةوةر  مَان  و ا، دةدم مرى و)   مرى   - ٣٨

 ،مَ ،ن ىم ، ٢٠٠٩. 
  

 زم رة -ب

  .١٩٦٩ات  اي: م ن  ر ااق وا ا، دار اب ا ،وت،  - ٣٩
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 -َ: طظر:

٤٠ -  :(رظط) ) رةوة، ذَ ا مث، ٣٢٢ َ َ ،(١٩٥٥. 

 .١٩٥٧)، ١٠٩ذرة ( ز َاا ت:  َرم ةَ ةوار، طظرى(و)، - ٤١

 .١٩٥٤)،  َ َث،  ٤ح: ذ، طظرى(و)، ذرة( - ٤٢

٤٣-  نمرة وةىامرط :(رظط) ا )رةذ ،مَ١٩٥٨)، ٣. 

 

:رؤذم :ارة-  

 وَو ن د طَل دى  ر، رؤذمى (ردم مَى)،    -٤٤

 .٢٠٠٠/ ٤/ ٢٣)، ٢١٢٧ذرة(

:وَو :َ-  

٤٥ -  ،مَ ،  َ رىم د َلط وَو٢٠١٤/ ١١/ ٦. 

٤٦-  ،مَ ،ن ل ٢٠١٤/ ١١/ ٦. 

٤٧ -  مَ ،رف َ ٢٠١٤/ ١١/ ٦. 

٤٨ -  ،مَ،ن     ٢٠١٤/ ١١/ ١٢. 

٤٩ - ، درا َ    مَ٢٠١٤/ ١١/ ١٢. 

٥٠ -  ،مَ ،َلرة  ةد .د ٢٠١٤/ ١٠/ ٢٩. 

٥١-  ،مَ ،رةدا رف  ٢٠١٥/ ٤/ ٣. 

٥٢ -  ،مَ ،ر   ٢٠١٤/ ١١/ ٦. 

٥٣ -  مَ ،رى  ٢٠١٤/ ١١/ ٦. 

٥٤ -  ،مَ ،د در د ٢٠١٥/ ٤/ ٣ . 
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  ى َوة  زم ردى

     رودؤ ى و  ا  ردة  مَ  مامم ن ورد

دؤزى رةواى رد، مى رى  و رؤى رد و َ م دةطم ،َم و 

ردةدا َ م  رار ت و َمَ  اق  رار دؤزى رةواى 

ا  ور ون طَل دؤزى رةواى رددا ،  َرد و و طرامرمى َ اق و مو روومةد

.م   مرة ىم م  و وا َ نوةامن وةام ون وم دةم  

      مَ  موةومداط ىرا َو  وة داوةَ  َ  

 زو مرى طزادى و رزط دةم  ،وة وة روون و ة ن نمرةوا  مَد

 مامم ردةوا  ،اندةم   َرذ م  اقَ ى و اوىَ

 َ  م ىو را مَ  م  اقَ  ى و 

  مَ  دم ش َ ك  م ،ت امَ  مرى طامروة طَ ا

 دة  ن دااردم   ىزادام دم م  امن و ماردم

مم  وةى َ اقَ رامَم م  مَ  رىَوةك م َ م دم

َم دةم  دا، رق و َارى ى  درو دو ردةوا  مرةزان و 

  مامن دةدا .

     َ    نوةَ م  ،اوة شت دا دوو  َ وةرةى  وةرة

   داوةَ  وةرةى دووة ومم  مَ مامموةري  ١٩٤٩  اوة دا

   مَ امم ١٩٥٢دووة مَ امم اَ وةري  روو اوة  

 ١٩٥٤ روة اوة  دا اد م دذى مَ امم  ارة وةرىى ٢٥

 ١٩٥٥ َ َ و دواَ ا دواى  وةى زؤرىردام م   اوة نر دا

 دوو ا اوة روو     ،١٩٥٦وةرى  َماممَ م  ما

َوةى ر اوة، رو  ١٩٥٦مامَ م  وةى ر َ د 

دةرم س اوة،   دووةا مامَ م  دذى  َ َى 

 ةمر و مر    ر  ا و  ١٩٥٦و ط  نرد  ر وةىردام و

  َ م   س اوة.
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ا   

 ا مات ا١٩٥٨-١٩٤٩  

  ةوا  مو مو ر و ما  نا  ا     ا 

        ي اات وا ا رل ا  ،وا ا ما   ن، و ةظ

وزات ا ر ا ا  ااق،   ق او  ادي، ور ف         

  ا  ان ور ا ا ب اا ا.دة  اذى اي  ل زج 

و  مء ام ات  ه ارت، اذ ر دور  ا  ال  اك          

 ا  ا ا   ر    ،اتا ود ر ل  ا  م

، ١٩٥٨ز١٤ذ ا و ت اط  ا ا، و زوال ا ا وامر رة 

       ،رةر ام ت، اوا زل ا  رةا  ح ما  ا

ا ا   ور،  ار اول اات ا  اظر اور ا ال ار .ن 

  م١٩٤٩ا أوا  ما ات أ مر اول ا  ،١٩٥٢   ث ر اوا ،

  ما ات أم  ١٩٥٤ا ات أ ص ول ار ااد    ، وا ة  

١٩٥٥ زة ا دة ءأ مات ا ول  ولع اا ،  ر اوا ،

م) وان اا  ما ات أ ول مع اوا ،د ا- م-  (اا

 ١٩٥٦ .   

  

Abstract  
Sulaimany demonstrations (1949 – 1958) 

Sulaimany city is famous of having civilization and has a significant role in the intellectual 
and political movements, they have had a great attitude, and had an active participation 
against the bad policy of the Iraqi kingdom regime, which they did not recognize the rights of 
Kurdish people and continuously torturing, jailing and killing the people of the city,The 
women and men equally took an active part in that demonstrations, this proves the awareness 
of people at that time, they always rebelled against the bad policy of the kingdom regime 
authorities, and they sacrificed for that sake. 
After the fall of the kingdom regime and the victory of the 14th July revolution in 1958, 
people of Sulaimany received it happily, had a victory celebration and supported it. 
This study consists of five axes; the first one is concerned with the demonstration of 
Sulaimany people in January 1949. The second one is specified for the demonstrations in the 
end of 1952. The third axis is about the demonstrations in 1954. The forth one is concerned 
with the demonstrations against the Baghdad treaty in 1955. The fifth axis falls into two 
sections, the first one is concerned with the demonstrations at the time of bringing back Sheik 
Mahmoud’s body in 1956 and the second section is about the demonstrations to support Egypt 
against the three allied attack of British, French and Israel in 1956.  

  


