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 ؤزي ردن ر َ ةوة مي دةرو  وازةن وة  رووي زةوي، 

رواوة وامش: موةي ي مح َر  ي م رووداوي َووي َ ا 

دي و َ ر ا   ردن و دةرو ر زةردة  ردن و 

ري رةَ م ن   ... ر َردم دةر م  ة رةم و راو 

 م ...م ري واو ر  و اط ووي وَ ي مرة   ،نا و   رة

)ي   مودا ووةرة و مGallery ون ر َردمن دؤ طرك(

  و ك و  مودا من . زةردة و  و  و  و َي و  ق

داش ون و ذرة رَةي  ا وازام  ر َ مو  مو  واز ون، 

 ش دةرو دا  مو ،و امَ    و  و ومموة و 

َ زيةطر دم كم ي ز  ،  - وةَ    ،وة

 ممرد وواوي م وةيامرر طرة م ،وةم وم داام  انَم  نذ

َ ت ة وةَ و َام  ،َر  ر  َر ارةي وة.دةرةوةي  
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َ  

ان  ر َردن دا و و م دةطَوة،  ةوي  و وةر َت 

   ، ارةن درو ادا و ا دي انَم  وور َوةر ن ون دة 

ر ز وَر  ة ي.زؤرةوةرو ن ،ي م  

 ا ةويض و ر ن، ضرد ؤزي   نذ َد  ن ورد  رَ

  وم رَ  ران وَ  َم يرا دي و ي  حي م وةيمط

 ض و رةو  َن  م و داط ري ن  ؤ راورةن ض 

ودموةي  َت   وةي  رووي رةي طاوة مو  طي دن و 

،  َ رَطري َدن م ،م ي مَوم  و اي واز  رَ دا

رَن ط  طر   ر  َم   و  و اي ي 

رار و ر َة طَ،ن ذرة و رَة و داش وم ام ر َن ك م و 

ة  داش ومدا،   ي دةدم َ َ ري و و ؤ رؤن 

 م و امدة َر ما و ،َر  ام و اد درو

ن زؤر  ر َ َ ن،  دة رؤذام زارة س  ا راو رةن 

َت زمم ، م   نَر نوو دةو ر (رة اَ ،ر)َدة َ ن ي

  زؤرَن   زي ي دي ي ن.

  

:وةَ َ ةيَار  

 وم  مرد ؤزي  واوي ،نوةَ ةيَا دةرةوةي ممرد

  ارةي رَوة.

  

:وةَ  ةيَر  

 دةو  مم وة  ،ن دةرد ري ما س داوةَ 

  )٢٠١٥- َ١٩٢١ا رةوة  رؤذطري ؤن(

  

:وةَ يَ  

 ري و ش و َم َوم شدا، دا  اق وَ   دةو ر دة َ

طرامري  ذرة و رَةي امَ اق َة ط و مو ردمم دةرةوةي ارةي 

  وة:رَ رووا، رَ  طرامري  و   مود و

  دةرو دةو ، رري و ر ام ي مو؟ -١

                                                
-َ ا رَ   ت رةت و م  ورةداي ط     تم رة وةك ، و   تر دة  م ،و ٢٧و ٢٦

 رةءم م ،٧٣و  ٧١  ان ل رة ف٩٦وا ا:وام  ري ززام  ...       اء و اا ا د ا ظ

 .٢٤٣-١٨٧،ص ا ا ، امء
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 دةرو دةو ، طرامري د  رَة و داش وم  م ي  -٢

 مو؟

٣ -   و ط  نا ةي ،َ ري و ش   َي   م

 دةطت؟   راك و َ وة ذن  مَامما وة؟

  

:وةَ يمط  

  َ وةدا م طمك اوة روو وامش: 

ة و و   دةرو دةوَ   اق و  رري و  ر رَة و ذر -١

 زب و ا وازةم ي ذ َ رةوي دةن.

ش و ري   و ام ي مو، دةردةر ون  ر زَي ن و  -٢

روون  مَن روون  ر َردن د و مَ دن وارةومن ارد و 

 دةرةوةي ووت د.

رط  و ام ي مو  طري طراموةن  ر زَي ن، مام طَل  -٣

، وي م ما و  

 

:وةَ مط  

 :وة دا وةَ  مط  

١-    مرة ن دان و دةر.دا َر  نا ب وز و  ي 

 دموةي رةم رس  داش وم ا وازةن  رَ دا.  -٢

٣ -     نَر و ط وم  دراوة  اَوة وةَ

و راري... دا َةرَ.وا  دامَ  وة طري ام  و رزي و ري 

 َ ة َ م و.

٤-    ،َم دؤ  َلط دن  م  سر م  وومو رر امَ

 م  دةدن  رووروو وموةي مران.

٥ -  م وارةي و اَ دةرين دةر ي دووم را مَروة  َر  ام

 دةو دم ن و درووةدؤزي م   ، دةوَو م َر  ر  وو

 ري ردي.

  

:وةَ   

١-  مووداوةر ار دةر.َر م   رودؤ و َ 

 وَدم ةي َوة ذن  مو  مَان  م  دا.  -٢

٣ -    َلط دن م  َ ََر دمدة  َر  امم

.َم دؤ 
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وةَ دي:  

 ،وو م َر مووَ اوةي رامَط  ةر وويَ دي داوةَ 

 َرذ انَم   ما ةيَرة و رذ دمراورد ن وم  اوةَر ري دي

 و  وازةما.

  

وةَ ردة ط:  

:وام و درو  نَط م داوةَ  دام    

 راوردوو  ر َردن دا(مو  ٢٨ مدام رذَي ط وةي  -١

  راش ر ماوةزاد١٩٩١.( 

٢-  ممرد وم  ي طَرذ دامم   وةي  دا َر ارةي ١٨دةرةوةي 

 وو م َر م ةيَرة و رر ذ درو رزام  داَ   ،وردووداار 

.م وم ر اَ ي مطَر تمم و َر ارةي دةرةوةي ممرد 

٣ - َوور دامم  اَلر  ن  و ض َر  ن  ض  وورد 

رةت  ذرةي رمم دة دةو  و ض دةردةر وم ام  ، رَ و 

  وارةوم وام ن  دةرةوةي ووت.

  

:وةَ ري  

 َ دا وةَ و   :ا   :   اون َ م ش و

ام رَ دواو ،ن دا َ دووة    :  ا موي 

   ،دووة َر ما و   نذة : ادووة   ،وةمن موةَ دا َ 

ن  داش وم ام ر َدووة، روة   دووة دا ن  رةي  داش 

وم طاي ام ر َدووة ، ن دا ار س دوة:    ا 

 وم شدا ماط رة  ن ري  ن د دووة   ،دوة َر ما

ووي دوة، َ   دا ن  ري  دووة،   ارةا ن  رة 

  موة ذَ  دووة  ؤر  ن دا َ   ،دووة ض ري وار م تدةو 

دا،  ن دا َ س دووة   :   دا  ن   دووة  طاي 

  ،دوة وو م َر مَ  دووة نا ؤر  ن ادووة   ،ري داار

   ر َدوة.َ دا ن  ةي ام

  

 

   :  و ام ر َردن
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      و َر ما و  ر دة  روة و َوة دةمَ يودا م 

  دووة س َ ن دا  ش   َن دةدواط وم شدا :   

   : ممم موي َوة:

ن  موي َوة، ارَي ر َردم  مو ردمم دةرةوةي 

َر ارةي-  ر دةذي مرد ط  ي و   نرد َر وا ،وة

 ري ي طن َرا  دةوَ ا  ١٩٢٥ و اموة،    وازي  و

رَط و م زاك َ د    َرَطم)رك، َم ،رةوة.  ار

م و ةم،(ي واطَر)درة) مزا ك) ود ،َو شرة ن وَ ،(ي دطَر)

َرروور((واي مطَر)رم ر و و َ ن ورد)٨٣٨٢٧ (

 ꞌ٣٦ -° ꞌ٦٦٣٢( م وزمم رت)°٤٦ ꞌ٣٦ -  °٤١ ꞌ٣٨ارط،دةوَمَامَمرَي(

دةو َري ري َا . َ١ةَ ََاق رووري ر ي%)١٩,٨٣( ور،) °٣٧

  ).١راوة. وام مي ذرة(

  

:َر ما و  :دووة   

 م ر و ن ورد ز مت، دام وما َ َل زار ز

و من طت،  ا مر  ر ن  ََور- رةمم ؤ

)مم ، ،زةردة م ،ون رد ممةة رروةروManichaeism ت و (

  .٢ك  دواي ك م ر ردن و دوا   او

 دا  َ  ،ن ن ،ون نرد َر   يم و ر دة 

  ن، زارةوةيرد َر مرةراو  ةوةرو و   دن ذة ر  وةي

:َدةم  

ي. ط ،م:  ووةر  َم وت دم ؤظن طَل

 م َ  ،َةَ  ريو  نوة دةط ر رة م َ ،نذ و 

  .٣د) -َل -ؤظ، ؤظ - ا( ن  َ ةما دةوة

  

  

  

 )١مي ذرة (

                                                
-     رؤ ،وةاو نرد وة  د ون دةررد ر  ي يطَر ارةي ي َر رؤ   ي ،َر

 .٣-١لدا.٢٠١٥/ ٢/ ٢٤) َ١٨٣اق، وة ردن، ذرة( -ارةي رَطي   ر َردن
١- اوةَرم،،ارااطوةَمردَرماوةداوم،رةدر،ن٥٤-٥٣،ل٢٠١٤ رد. 
٢-  ماوةو ،  ، ران .ا، ومرد  م   و  ،ةدي داد،ري و ٨-٧، ل٢٠٠٢.  
٣- رادواي ر  نامَي مةم ري ور رؤَل و:مو م ،وام رو ش     ١٩٩١َ ا، ممرد َر 

 .١٤، ل٢٠٠٢زامي د اوة،  - مَ ي داب
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  مي ر َردمَ اق

  

وةر:- و،لَ وةير،ارااطوةَمردَرماوةداوم،رةدر٥٥ :  ود وةرط ،

روةردة و م اؤط ط َرةَر ، اقَ نرد َر ،(نومم َ )، وام و  ا ،َو ،ن٢٠٠٦ َ  .

 ذرةي ل. 
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ي راوري ن  رووي موةرؤك و ون ن موم درور و رؤذي دوا و رَر و 

   َ امدة  ،    ط ط َ امن... م ةرَوت و ر

 :  ،ة دا ؤوةرم   يار و ك دم َر  َرَر 

رة و م مومم  رةو  دن و دورووة  ادن ض طَل دي 

َدة،(ري دةوروؤظ و ذ)ري دةوروَل ذط ن َ ك  م رةوةَر  ي

ةمي رو مَان ك و درور(دا ن دان) دري ت، دة َش روو مدات، 

م َا ي رةوة راي  و رةرداران اوة،  م  َما زوو 

 َ و و  وةوم   َم .َا وةردةط ن دا و و وةر َ 

  م  ن رَز ن رَ َة

  َ (داروةر)ة زؤر   ،َام َ يوَ  ي َ  :ا

رد َر .وة رةَر ؤوةرم :  ن ا و  م ام  

١-      َ و(نر)    َ ة  َدةو َ  ن :ن 

  

( و م) يرة ز ردوو  ،(د.خ)ا ري  يو. 

٢- (م) : نم و ن ()   ة َ و

ر ري ي يو-(د.خ)ن. 

                                                
- د  ز      و  و  و م)  َش دةدا م ز ،(زي ي وو زة  ري و) َش دةا

:وام    ر ري ززام (ميود)()د ،_)/https://ar.wikipedia.org/wiki( 

  ).٢٠١٥زان٢٠(
- مدةاوة،داوةوةرطمرامزاةرَدوممزَمر،ريماممشوو  :  

ورمامََمَداووةمَمردةوةَدةطامَومرم)نا.(ر

   -: مدوو، ..رن)مري(طوووةرومدةطَوةدواممومري

 :نوةَم :  ونَاماَ زووةوة َمردة  نم و) مو َةومَ و)  (

واي مطَر نومَم َ)  ريم م مةمط م نام ط ،َ م مرؤو موط َ ري

  ونَمة( د،،ش و.(...  

:ن:دووةة:   ر َ نر           م نمر وام شو مم ش اقَ ن َةَ وارامو ة

 م...وامرزام :،اد،،ولاا،(واادرا) اق اك،ا ٢٢٤-٢١٩ص١٩٧٣ .

َرا،ردوري،واوةم ي دة ورومي   -أ: مرزوازةموام زامررا

،َوص   -ب. ٨٩-٦٣ل١٩٩٨ط،ر،واادرا اق اك،ااق  -ت. ٢٢٩-٢١٩ا،زاا

ا،ون - ،ا ٤٦-٤٥، ص١٩٥٨.  
-          َط  م وو  َد َط يوا  ة م ي(ا) يوو   ية،  وو  َ  وةك   دان 

م ك   و  زرة     ، د  ر َردةت، و و طَي  رام   موا،

      .مماطر  ون ردةوا دوان اَم  وةيم دواي م ،ماي و رَ   َط و وةش     ي 

 ن دا كةَ  مدمَ  ،ةمم   ؤز  ،  دمَ وة و  َ نةو     ٢٧ َ اوم

              زرة ريو زة  زرة وارا    ،ؤز َ  دووة  ش ،(َيم م)َين دةوو ي  داودو 

  ،وة َ رانَ اويم    ا َل طط دا  َيش دةوم و ن م روة ،(ن م)َيدةو م ي

)ن َة و مي  دا طَل و ؤظ َ   ، دةوَ   ٨:١٣، امن ٣: ١٤رمس ٢ رَي وة(

 م )َين       ٢٢:٢٠مام)وماطر مرةَ ي  دا يمَ  ديمَ ش،(١٢-٨: ٦).(international bible 

society ،دووة ،ؤز  ،(١٩٩٩) (ر)  ن مؤر َ.ذ. ل َ  ،١٨٥٢   اوة (ز       َيم  ر وة و
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٣ -  رَ يوَ و(وارت)ن  رامةو :-.(د.خ)ن 

٤- مر):ق ( 

)ي َ  -      وارةي َم  ر ن(     ا ورد ي(وةم)

مم ما دوورة رَ دةذ ،وةم وةر َ و ط َرك و مر  م، موي 

َ  ن  ردمَ اا.   ران  ، و  موةن  ؤزة 

()  ،دة َ ناونم" "ويم َوة زرةوامَ ان ور ن٤.  

                                                                                                                                                   
) ١٦٠٩)  (DUOAY             وةي ر نم  وة وم ةتر مدة  نمؤ  مدة  َم ايرةر، وةاوة(

)  َم ويم اَ دةيز َ وتAPOCRYP نط  يمَ و ري       )وا م ؤز َ  ،نار 

 ن و دة رةير ذ ر ري ززام  ...وةاوة ثاوة و ريدة َ  دنار ري ودة     ، نر

 ،  ،ؤز َ مَم ، ن د :وام،ار يم١٠-٨،ل٢٠١٠  
-      :وام َ م  ش دةدا مث              ر ري ززام  ... دؤر و مؤ و ؤ

 :وام ي،دو) )(د_)/https://ar.wikipedia.org/wiki.(.وَ وةير  
- َ د َ  م وَ نرد   ووي٣٨٠٠       )َ ريم نر ي رو َل٨٢٤-٨٥٨   (ث.ز

     ردة َم   درا  م د ر  َيرد ر َ  د َا ممرد  مراوةَاطر ام

          د ردي مةوامر دامم دا   ،َدة  ن ور نرة  وام ،وةمو    ،و َو ي

ن ر  وة   طَل دة    َدةي َ  زاا ي و ذرة زؤر وم ردي م م ر . ا

 نرد ي ة ةَزادي ر ،ود  ااوةرم مرد   ي ةطر  دا دةي دوي زا   وةي ي ة

)  َ َر ذم  RABBIَ  رزام س  وةك(    ريدوي دةورو)رزام ي   ١٦٣٠مرةو ز،(

        وارا نوي مرامَ و مرةز وام مرد  َم َةمَ نَر  و ؤ    ة وةك م ا

  لدام(ن وايم)م  م            ،ةديداد:وام  نرد م ر ري ززام  ...كر

.   داش دة َ دوو ر َوام   دوق و ر  زامري ز     ٨٨ون ردما، روةَو،ل

    ر وَ وةير،ري رد و ،ا رَ :و      ٨١ل .وام   امر وو وَ ر ري ززام .

، ىدار،رة ود ماد،ات ا،وام  ، امر ندم م٥٩-٤ه،ص١٤٢٠.  
-  وم م مر ةوام       ق(وا  ،ق  ،(َدا دادةم  يوام وا)  ،نر اون وةكم َ

        ، ردا مرد  م ،  ,(ن د نامم)يم ،ر ن ،(م مط رامةو   اق وَ 

وم دةن و طَل موي طران ، ووةرة ر دوو ن  َدا داش ة: ق، وي ،    َ  اما ن وم

، ب رؤ ،رن،    -.ب٧٦-٤٤داد ةدي،  و   ن  ردن دا، روةي َو، ل     -َد) : أ

 .٤١-١٤،ل٢٠٠٦واوةم مي رؤي وران،
-      رم م  ةوةرو  ةوي ن دي  رط ،وةمم  َل َر دة يزؤر  ق    )

  ن ورةر  َد١٩٧٤ دوا  د        مر َ ريدام   رن. مدي، دة ن م ،و وة) و

      وةن م ش زؤرور  ق   رط ،َيَل دةط و  ََ ؤزة وةك ََ  ي   م ، ن 

 نم  وةك    و ،و و   رم مم  وةمن و وردر َ  كوةماَ  ،ةن ن

 زامري ز   و طم َر وة دةرةوَوة  وطمةي  ق م  را  رة و م دراو َمن.          

و،لَ وةير ،امردم،ةديداد :وام  ق  ر٥٣-٤٤.  
-  مذم وةوةرط    ن َم ن ،َا د يوا ،اوةوة وةرطرد ي(ك)يو   يو     ن

)  ن و ذم رن و ذم مورؤز، رؤذي  و دو ن ؤزة، َن رت مموة...   ما  و(    ذم رةزا

 ري ززام  ... و( )و  ر ومَر    ونَ  َ   يوام رزة و د رؤ   و  و رم 

ك، ، ااق ا درا ا ا وا ،ر      -ةمن طَل م و   ما اوام: أ   

.م    -.ب١٨٩-١٨٧صا ا ،مري طم .،ر و  اد، دراا ،م     ،دار ا ،٣٢٤، ص٢٠٠١      م.

 ،ر ،امت اراا    ما ) ي٣٧٥-٣٧٢ص، ١٩٧٠.  
٤- ، ،ث َ َ  ،امرد  وةو م  ةوان، ر دةز -.ب١٥٧، ل١٩٩٣رماد ..، د كب، وت. و   

،ا وزارةا،ماا-،١٦٨ص .١٩٩٩ار. 
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 ق ز َردي رةم  ردما ري اوة و  َؤزمن ر       

        ةو ،(رامط) رد مز ر نمد َ يوة و زؤرمرد َودة رام

 ن زؤررةذ رد م  ز ٥. 

م َس َ وا  رم ر  و  َوي  م(د)ن،       

)  ارن موَ مَ و ون َن مون، و  وي )  رت  

ر وم اوة ووةرط ارت ط ومرَ  و  (ر)٦ .  

روة مي رةردمَ ي  َرةت َ ن دةَ":َن : َي - ٥

 مز نمؤزة َ   رةن و ذدة َم رد مز ،ندة  ردي مز

ة،   َردي ران ََ دةت و  رد م دةدةن و َن وا رة ماو

 "٧اش  ردي  دةت

زةردة: زةردة ةورام  رةم ردن(ظَ) و  َوي ر   -٦

زةردة.  

 ،َمَن  ر َو رَي     دةورو ري ررن  ري و :    ك

   ردام ن ور دة  ةشر رط و  را دا  ن وة، وةك وم َو وة

                                                
 ,٣٢١(ا)،  م، ااد، درا و ر ،ر ، ص  -٥
٦-  ،-  ة  يروم  ،٩، ص٢٠٠١. 
-َوم م ن دَ  ةوام        نون مدم َ   ر زؤر ممَ ،ادي و داَ ،زدام ،ديَ :َدةم

َام ي ر    مون ن رَ.د وةك   َزدامن ر ََت   دةطَي، موي َدي دةَوة ر زاراوة

ي ر  رام((زام) ن (زا)وا())،و مَ   ةي ك ووس موي دة ،َن دوور وةي  ط  ن و موة

         ، وةددي دم ريرو ر يزؤ ََ ت ودة  رط ، يد مورةط  و ن ،ا ا    وار 

، ن   ك وس رَري م و ئ  دام  رة ر وةمَ ي طردوون ن واري  طماري رَو          

ردوو  َؤزةي  دةدات وا  وة  ن ي َن  ؤي ام طردوم َ وةمطر دةطَوة،  

م رةَ  دن((َ))و((ف))درو  م دةَ ،َة د و َ  ََ()زار وو ز         

اوة  ن  َم ري  َدي،          و  ردي م    ١٣دةَ طا َ دي دموة،  رةش َوةي دةطرَوة  دةي   

 .٧٦-٦٥زامري ز ر َدت  وام :دادةدي،مردما،روةَو،ل
٧- اودا،ا - ا،ا- ،اد ٥٨ص.١٩٢٤.  

- و             َم و ط  دة  َم و ي وروم  ن وا َم  ،زةردة امر ر  واز م

              زةردة وم رد ان ور ر ري ززام  ,وةدم  نورا  وا َ َم امَ  َوا دة أ:م-   

-  روةردة ي وةزارةم ، رط ،رد وودي َ  َظ ،س .ج-  َو-ر  -. ب٩، ل٢٠٠٣  ،   و زةردة

رذط- َ ،دووة  ،ط . .و، م- ،مَ١٢٨-٥،ل٢٠٠٠ م َ ش وو .     يَو ر زةردة  انَم 

  .٤٣-٤٢رمن،  زامري ز ر  ون،  وام : ب رؤ ، رن، روةي َو، ل
-     ا ،:رد َز رةام ،َاوةرط(رةام)يو  ك ويم َدة َ- ا  ه   ، ر ، ٦ص .   اوةة  :وةرطدا 

   دةذ  ،رمموة  و ن  م َ  ري رؤذ ري و ر   م .١٥٥ص ، ا ا ا، ارف

َ وي ن د اَ  دي َن ، دةو )يوام ( )وALEVIS(  ط)  ط    ؤكوةرم  يم  ط  ر دَي 

 ذم  دووة  ر    طردوم  رو  رري  طم    واَ  ن  ون  دَي)، ط مي " "ALEVم زةردة د

 مومم  ي  وةك ر  َدَ،  واي ش  ر  رةم من، ي ي   و  زَةرؤ ش درة طردوودن،

 ون  ي   ،َ  وةرن  رمن  وةي  َوامي      وة  رم َ  ي َ  ، مون َم رن،

 دوو يم ، نمر   ر وَ د وةَ ةدةنَو ط  د ن َ َ َك و د    نر 

 ،اي دةدةنرةر مط   دا اي ورةر وةم رو ،يوي ط وةك  َ  م   وةك    م     



     نرد َر  نا ومدا   اط وةدم 
 

  

          ٤٩٦                                                                                         راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

ن ي   و َوام    ء،  َؤزةن دةن  مف و ر و ا    

 َ ن ودة(نا)  وَ  ،َةودة ا م  وة ش .وةَر

دم  مَان ن و  و  و ر و  ق  ن َةرةوان...  طر      

  ض وو دةَ  وةَر   َ اق داَ دةو مَرذ      دةو ممم  ن

        وام ا وو  اوة كا م وم  ذة مر ريار  ن 

  )١ي ذرة(

  )١ي ذرة(

 م انَم  َ ما  َم ةيَرة و رذ مم و َرذ١٩٢٤-١٩٢١  َ 

مر ريار  و ر و َ دةو  
  ا وزما

ا  

 س اأت اا

  ا  زان

 ا ت اا

  

 ا ا 

م١٩١٩ا  

 ا   ا ت اا

  ما ١٩٢١ا  

أت اة ا ا ا ا

   ا١٩٢٤- ١٩٢٢ا  

  (%)  اد  (%)  اد  (%)  اد

    ٤٩٤٠٠٧    ٤٢٤٧٢٠      ٢٦٣٨٣٠  ااد

    ١٦٦٩٤١    ١٨٥٧٦٣      ٤٣٢١٠  اب

    ٣٨٦٥٢    ٦٥٨٩٥      ١٤٦٩٦٠  اك

  ٣١٠٠٠  ان 

-  

٢.٦٧  

  

  ٧,٦٧  ٦١٣٣٦  ٨,٢  ٦٢٢٢٥  

  ١,٤٨  ١١٨٩٧  ٢.٢٢  ١٦٨٦٥    اد

  ٢,٢٨  ٢٦٢٥٧  ٣,٩٥  ٣٠٠٠٠        ان
د اع ا  ٠٠٠    ٠٠٠      ٥٠٣٠٠٠    

ا ٠٠٠    ٠٠٠      ١٧٠٠٠٠  ا    
    ٧٩٩٠٩٠    ٧٥٨٤٦٨      ١١٥٨٠٠٠  اع

  .٣٣ص.ا،ر : - ا،ودااروة

  

 ري م ي رط) و  دة  ر٢,٦٧ ر ي(%

   مر ي ةوامر مم  ،وةََ ي١٩٢١و  :رة  ةَدا ر

)٨,٢) ،(،%٢,٢٢)يَ،(%٣,٩٥)ن دةر ،(%١٤,٣٧و امدام ر ( 

 م انَم   قَ  يَرذ َ  ،َ١٩٢٤-١٩٢٢   نةَداوة ر 

  )دامام وَ .١١,٤٣%)، رن دة(٢,٢٨%)و َي(١,٤٨%) ،(٧,٦٧رةن(

  

  

  

  
  

                                                                                                                                                   
َ ي زدام ،وةََدة م و َم نو َلط  و ما،  طمر ر  وةك  َ  م  ،ر  ،وَيَر   

  .٦٣-٥٥روةَو،لدادةدي،مردما، وام  :ون، ر ز زامري
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   رَ دا:َ : داش وي طا ان 

  نوةوم و ون و شدا  ، نوم نطَر و  َر ما ط

:َن دةدواط َ  ارةوة  وازة  وم  كوم  

١- َر مطَر و    رام ةو :ن   ون و نرد

. َةَ َر ما  رة 

٢-   وةوةوو ووير  ،ن دا َر مطَر ر  ط ن :

موو واي مطَر مرد زا و َو يطَر  ز  .َد َ ي.وة 

٣ -    :١٩٤٨ دم روارة و درو و ش ،ون نرد َر   دا

.ا  د ن َر م يزؤر ،  دةو 

٤-  ممرد وم  ن واي مطَر مرد مزا و  :يَ

ي ارةي رَ دا،   ي  زاي مر ومن  . رووي رمي رَةي دةرةوة

 ام ر  َي دووة دا.

زةردة: زةردةن وةك ام    رطَي م  ا و وَوة  - ٥

  ،َ َ ن زؤر.َي داوةوة طزةردة   ن  ن  زؤر َم دَ  

 . ٨زاي ردا  دَ( رةش،  ،زم ،ر...)م- َك:  -٦

   ط  مو ردمم دةرةوةي ر َوووموة،       ق:   -٧

          ،ن و  ،  ،وةردةك زةم)مةمط  ت  ،َ ري ري دةورو  

(٩ ، 

دةت دار َم  ا وازامي داش د  دةوري ري ا،  رة: ك 

ري زةر  رووي ي ب رةو زَ طورة   رووري ور  روري زر، طااموة  روو

   ؤ َر دم درو  ،وةاماوري ط  ك ر  نر و

.ر دةو َ ردة ١٠  يَر ذ َر ما وم شدا زام ١٩٥٧   دا

  ).٢م ي ذرة(وا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
٨- ،مَ،موَ،ووةرط،ؤوةدزؤرمرد ردو ر  ،زة  د٢٧،ل٢٠٠٠. 
٩-  ا ،- ه ا ر ،٨، ص. 
 .٥ار م، ص -١٠
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  )٢ي ذرة(

  مَرط  َ  نرد َر م رةية و ذَ١٩٥٧ر  
  ر  مدر  وامَ   ي    ن  ا ن زا

مَ١٠٠  ٣٠٤٨٢٤  ٠.٠٠  ٢٣  ٠,٠٠  ٢٨  ٠,٠٠  ٢٣  ٠,٧  ١٩٢٥  ٩٩,٣  ٣٠٢٨٢٥  ١١  

َ١٠٠  ٢٧٣٣٨٣  ٠,٠٥  ١٣٧  ٠,٠٠  ٤٤  ٠,٠٠  ٢٠  ٢,٦٣  ٧١٩٨  ٩٧,٣٢  ٢٦٥٩٨٤  ١٢و  

  ١٠٠  ٣٨٨٨٣٩  ٠,٠٣  ١٣٠  ٠,٠٨  ٣٠٤  ٠.٠٠  ٢٣  ٣,٣٩  ١٣١٥٠  ٩٦,٥  ٣٧٥٢٣٢  ١٣رك

زا ردم ل. 

  موا

١٠٠  ٣٦٩٥١٥  ٠,٠٤  ١٥٤  ٠,٠٣  ١٢٤  ١٤  ٥١٤٥١  ١٠,٥٨  ٣٩١١٠  ٧٥,٣٥  ٢٧٨٦٧٦  

ل. د مرد زا١٠٠  ١٣١٨٢٩  ٠,٠٦  ٦٦  ٠,٠٤  ٥٦  ٠,٠٠  ٨  ٠,٣٥  ٤٦٣  ٩٩,٥٥  ١٣١٢٣٦  ١٤  

  ١٠٠  ١٦٧٣٦  ٠,٠٠  ١  ٠,٠٧  ١٣  ٠,٠٢  ٤  ٠,٠٥  ٩  ٩٩,٨٦  ١٦٧٠٩  ١٥زاي درة  ل. ت

ر  ١٠٠  ١٤٨٥١٥٣  ٠,٠٤  ٥١١  ٠,٠٤  ٥٦٩  ٣,٤٧  ٥١٥٢٩  ٤,١٦  ٦١٨٥٥  ٩٢,٢٩  ١٣٧٠٦٨٩  
 

  َون دةردة رةوة ي وام رط  يَذر ١٩٥٧ة َر ما دا

) ي  ن م  ،ون٩٢,٢٩)ي دووة   ،(%ي ٤,١٦  يَ و(%

)َ٣,٤٧) دة  وةََدة   وةي وةََ نَر ما ر ٠.٠٨%)ي (%

  ا راورةم ي رَ دا. داش وم ر

 َ َم  مة، رز رة نرد زا ن نا  ر 

  ان ي نم دا َ اي مرد زا  م  ،اوةووا رَ امرط

%)د ،َ ١٠,٥٨%)و م  ي َ (َ١٤م  ي دووة( %)،٧٥,٣٥رَةن(

- ٩٦,٥رَطم   ط من ر  ي ان وط  مَان رَةن  مَان(

٩٩,٥َ و دوا ي دووة   ن ،ما ي(.َد َ ي  ن  

  يَر ذ ١٩٦٥ َردا د نامرط َر ما ةيَرة و رون و ذ شدا دا

  )٣وام ي ذرة(

  )٣ي ذرة(

  يَرط ي َ  نرد َر ما  َم ةيَرة و ردا١٩٦٥ذ.  
  ر  مدر  وامَ   ي    ن  رَط ن زا 

  (%)  ذ  (%)  ذ  (%)  ذ.   (%)  ذ.   (%)  ذ.   (%)  ذ. 

مَ  ١٠٠  ٣٩٩٨٣١  ٠,٦  ٢٤٢٩  ٠,٠٤  ١٧٣  ٠,٠٠٨  ٣٣  ٠,٥٨  ٢٣٠٦ ٩٨,٧٧٢  ٣٩٤٨٩٠  

َو  ١٠٠  ٣٥٦٢٩٣  ٠.٥١  ١٨١٩  ٠,٠٤  ١٥١  ٠.٠١  ٤١  ٢.٤٤  ٨٥٨٢  ٩٧  ٣٤٥٧٠٠  

كر  ١٠٠  ٤٧٣٦٢٦  ٠,٢٦  ١٢٢٣  ٠.٠٤  ٢١٢  ٠.٠٣  ١٥٩  ٢,٩  ١٣٧٤٤  ٩٦.٧٧  ٤٥٨٢٨٨  

  ١٠٠  ١٤٥٨٣٨  ٠,٨  ١٢٠٠  ٠,٠٣  ٥٥  ٢,٥١  ٣٦٧١  ١٠,٢٤  ١٤٩٣٢  ٨٦,٤٢  ١٢٥٩٨٠  دك

  ١٠٠  ٢٢٤٦٤٩  ٠,٦٤  ١٤٣٧  ٠,٠٢  ٤٩  ٢٦,٧٥  ٦٠١٠٤  ٢,٩٨  ٦٦٩٠  ٦٩,٦١  ١٥٦٣٦٩  زا ردم ث. موا

ث. د مرد زا  ١٠٠  ١٤١٩١٨  ٠,٠٥  ٧٣  ٠,٠٥  ٧١  ٠,٠٠٢  ٤  ٠,١٧  ٢٤٧  ٩٩.٧٢  ١٤١٥٢٣  

                                                
١١- ا ا ،س اا    ١٩٥٧ما  ، ك و ما ا-ص ،ط  ون ،اد٩   
١٢-   ا ا،س اا اق ١٩٥٧ا- وا رة وا دار ا،ات اص-ا ،ط  ون،اد١٨٣. 
١٣- ا،اا ص١٩٥٧، ر،كوما٢٤١  .  
-  وةي دطَر،اا،ا ١٩٥٧ما،و ار ا-ص ،طوم،اد١٧.  
١٤- اا،ا ١٩٥٧ازا،تو ا -ص،طوم،اد١٣. 
  .١٦٩ار م ،ص -١٥
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  ر  مدر  وامَ   ي    ن  رَط ن زا 

  (%)  ذ  (%)  ذ  (%)  ذ.   (%)  ذ.   (%)  ذ.   (%)  ذ. 

ث. وا  درة زاي  ١٠٠  ١٥١٤٦    -    -    -  ٠,٠٢  ٣  ٩٩,٩٨  ١٥١٤٣  

ر  ١٠٠  ١٤٠١٩٠١  ٠.٥٨  ٨١٨١  ٠.٠٥  ٧١١  ٤.٥٦  ٦٤٠١٢  ٣.٣١  ٤٦٥٠٤  ٩١.٥  ١٢٨٢٤٩٣  

    ،  ٤٧٢-٤٧١, ٤٦٢-٤٤٣و  ط، ص، ون ا  ١٩٦٥از اي ء،ااد ا ن 

دا من  ي  دان و ١٩٦٥)، دة  رذَي  ٣طر وام ي ذرة(

%)ة،  ن  ي َ ٤,٥٦%)ة، َن  ي دووة دان و رَةن(٩١,٥رَةن(

ةَو ر َن(دن(٣,٣١ةَر م  ما  ،َةَ َر ٠.٠٥%)ي َر ما ي(%

  وة.

 ر  رَطط ن زا ردما م  زا ردم رَطي موا 

  نم و وا َر يموةك ر من(رةَان ر ي٦٩,٦١  يَ ،ة(%

%)ي ر ٣%)ة،   ي َ دان رَةن مي(٢٦,٧٥ي دووة دان و رَةن(

  ،َردةط  مرد زا و طَر واوي  مر  ،َةَ َر ما

واو)انَم  و ا ي  ن ا٩٩-٨٦م و دوا َد ي دووة  ن  و (%

.َد َ ي  نَ  

  يَرذ ي رط ن  ١٩٧٧ ةيَة، ر ردا نامرن طةَوا ر 

  ).٤رَةي ام   دوة،وام ي ذرة( زدي دوة، راردا

  )٤ي ذرة(

  يَرذ  َر مرد زا  َم طَر ما رةية و ذَدا١٩٧٧ر  

رَط ن 

  زا

  ر  مدر  َ   ي    ن

  (%)  ذ.  (%)  ذ.  (%)  .ذ  (%)  ذ.  (%)  ذ.  (%)  ذ.

  ١٠٠  ٢٥٠٢٨٣  ٠.١٣  ٣١٤  ٠.٠٠٦  ٤٣  ٣.٨٧  ٩٦٨٥  ٦.٦٣  ١٦٥٧٩  ٨٩.٣٧  ٢٢٣٦٧١  دك

َو  ١٠٠  ٥٤١٠٨٦  ٠.٠٤  ٢٣٤  ٠.٠٠٦  ٣٨  ٠.٠٤  ٢١٤  ١.٩٨  ١٠٧٢٢  ٩٧.٩٣  ٥٢٩٨٧٨  

  ١٠٠  ٤٩٢٦١٥  ٠.١٥  ٧٤٥  ٠.٠٠٨  ٣٨  ٠.١٢  ٦٠١  ٢.٣٥  ١١٥٦١  ٩٧.٣١  ٤٧٩٣٨١  رك

مَ١٠٠  ٦٨٩١١٩  ٠.٠٦  ٣٩٨  ٠.٠٠٦  ٤٤  ٠.٠٧  ٤٨٢  ٠.١٨  ١٢٥٣  ٩٩.٦٨  ٦٩٤٢٨٦  ١٦  

ق. ث. 

  ١٧موا

-    ٨٢٥١٣    ٣٣٢١٢    -    -        

ق. ث.د  -    -    -    -    -    -    

    -    -    -    -    -    -  ق. ث. درة

ر  ١٠٠  ٢٠٩٥٨٩٢  ٠,٠٨  ١٦٩١  ٠,٠٠  ١٦٣  ٤,٤٦  ٩٣٤٩٥  ٣,٥  ٧٣٣٢٧  ٩١,٩٦  ١٩٢٧٢١٦  

                                                
  .١٥ ا ا، از ا ن اا  ، ا ا ،ون  ط، ص-١٦
  .٣٠-٢٩ار م،ص ١٧
- ،نزا  ر كم ،مطَر  ر نةَر  يَرذ  نا ةيَرة و راوة ذامم وو.١٩٧٧ر  دا  
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%), ٩١,٩٦دة  رَةي ن ر  ي ا() ٤طر ي ي ذرة(

%)ي ر ٣,٥%)و   ي َ دَ و (َ٤,٤٦ي  ي دووة دَ و رَةن(

 ،َةَ َر ما  

ةَان و ر ي  ر نرد زا و طَ  نم)انَم  نةي ٩٩- ٨٩َر ،(%

%)ي ي رَةي   ٥٤,٧)وا(٤٠١١٥م ار رَطي(وَ ،َم ،رك،دك)(

%) ر  َ ٤٥,٣رَ َة  ،َم زا ردم رَطي موا(

  .١٨ام  و ام و مر، َن و َي و ردةطَ.داش ون ر ز

)َر يطَر ار مَ ١٠٩٨٢)١١,٧٤)وا َر ما ر ي(%

)وا ،ََةَ٨٨,٢٦ مزا وموا.دةي مطَر مرد زا َوي دةَ اي(%

  ).١.. وام مي ذرة(١٩مر، َ ،َن

  ط رَةي  ن َ ق دا رؤذ  دواي رؤذ رووي   دن دووة، 

   دمدة ن ومةمط امَ و ااطدو ر رةب  وةَردةط 

. زؤر  ام ن د و َان  ،َو  وةي م َ مومن..

  )٥ن ةدةري م و رن   موةي ةورامن، وام ي ذرة (

  )٥ي ذرة(

 م اَم  ق داَ  نا يةي(%) طَ٢٠دا ١٩٧٧-١٩٦٥و  ١٩٥٧-١٩٤٧ر  

  َ  (%) ي(%)    (%)  (%)  (%)ن(%)  َل

٣,١٨  ٥,٥٨  ٥,٦٤  ٢٨,١٧  ٣,١٧  ٣,٤٨  ١٩٥٧-١٩٤٧  

٣,٢٥  ٠,٩٣  ١٦,١٨-  ٠.٧٣  ٣,٣٧  ١٩٧٧- ١٩٦٥  -  

 م انَم  ن يةي طَر رةوة دة ي وام رطدا ١٩٥٧-١٩٤٧

)٣,١٧ م   ،(%١٩٧٧-١٩٦٥ ) َزةي(٠,٧٣دادةَر  ن٢,٤٤%) وا ،دووة  ط(%-

)  ةي طَوةدا ر ن  ٢٨,١٧)  تدة (%-١٦,١٨) م ٥,٦٤%) و  تدة  (%

)٠,٩٣) مدَ (٥,٥٨%) و ندة (%وةي ٣,٢٥  اق داَ  نا ر ط وا(%

  )دا  رَةي َ ماو ن دووة. ١٩٧٧-١٩٤٧دوو رذَي (

  

  : رةم  داش وم طا ام ر:َ دووة

ا رموازة   اط و ووَ ري م و ون و شدا  و نؤ

)   ط و GALLERY وموةي ا وازةم ردن،  ر َ طَك(

  دم ا و ز وازةن، وامش:

  

                                                
 .٣١-٢٨ار م، ص -١٨
 .٣٤-٣١ار م، ص-١٩
٢٠-ر م٢٦، صا.  
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: ،و ياط ري :    

 داش وم ا وازةن، ر وةي ر َد  َطا رؤ طورةي ة

 َ و رَ  َد  ش ، و ر و ورو مةر انَم  وة موو

ؤن ،   وةي طاي رَ ر٢١وم موة و طو راور م َ َون

، م َ  ن َ اق ذم ٢٢وة  را  ن و موةن

ن  موةرا و ر و روة  من  ر َردن َ و   مو 

را ن امط٢٣ ط  رد وة ط . يرطدة ،ان دؤ و ن دؤذ َ

 وم م ، رؤذ ي() م)ردةن داةي زؤر دةردرة و وارةي 

  .٢٤رمن داوة رزطري دون  وةن دوة  رن و رد وة ذون

   دووة :ري َووي:

 َر  نوازة ا وةيم  ة َؤر  يرام و ة َ ووَ ري

:م  ،ن دارد-  

   زةردة وا وا و َرد دادةم امدام  م  زةردة ن  ٦٠٠٦٦٠ 

 دا  ردي وم  رس     ث.ز يدةو ةر    ٢٥ة و دوا   َم م ،

     َ مم  َ ،َ مرد َر    وووي دةرَ  رةتر 

 (مم) ي وان       ٥٨٧ة  ردوو ر  د َ  .ث.ز-   ،ا

     نمَ ن ومامزؤري دام َ ط د ي ة  داو٢٦  دووة .

 ن  ووموةو دةردةرموة و و"َ   "ي       

  و مؤ٧٠ر داط  دا د.ي زا٢٧  

وم َز  رة  ي ّووي رةي    ردن،  رةي   

   ة و( و)ويم ،ة(دا)ري ي()و ،وةََردةط   وما

)٨٢٢ ":َدووة و دة دوا  دا زا(     زرة وةيمرز دواي داَوم 

  ن  ون     ٢٠ َ ،رادي رير يَر   ،وةاو َل

)دةي             ٧٢  نرد ،َ ،ةز ،م مرة دؤ نوور  ، م(

ر  رةوة مو رداما ووةوة ون و  رط ،      ت ٢٨ زاا"

                                                
٢١- ن، طاط م شدن و دارةي طك دةروةَ) اق داَ  نر ،  .ذ ،دةو  ري١٣ظ  مم

 .٥٧،ل١٩٩٥
 .١١٧،ص٢٠٠٥ام،  -مى(درات  ا اا ن) دن رات اا-  ا ، دك -٢٢
٢٣- ا اد،(دراك،ا-  دارا ،وا ا ،(اا ،وا ت، ا٤٨٨، ص٢٠٠٥.  
 . ،  ٥٩رن َ اق دا، روةي َو، ل -٢٤

 .١٩٠وَ،ل -ا ر، طاي ردن،  دووة ،مي وةزارة روةردة -٢٥
 .  ،٤٣ر ، صازاق ا، ااق  و -. ب٢٦ةي َو،لرةد ان، رةو  و موة  ردما، رو-أ-٢٦
 .  ٢٦رةد ان، رةو  و موة  ردما، روةي َو، ل-٢٧
 . ٢، ص١٩٤٨اد، ر مري ااق، ، ردو ري، روةي َو، وةرطاوة : ر اق، اَر  -٢٨
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.روة    ٢٩ةورامَ   ن ممت ؤش ر  ر و  وموة       

)  ر  ي ا ة "رري"  دةي  َمو  ري(رد

مَ   ٣٠و دارر ون وطمةي  ت دووة  رةش دةوَ مَان وَو وق 

َ ن وا  ن َ اق  دةي  زا  وروروا  ردة رن    

  و داري ورام رس ةوار  ودةر  ٣١وةوة ردة  وا 

       م ن وم ر   وة  ن ودا ذ َر  نوازة ا اموازة

.وم زؤر   ة  

  

: ري :َ   

- ؤر  مط َر وةك  ،َر ما وم ة وةم وةيم  

 م  َن دادةمةَ رة رة  َ   يزارط  دي َ يرط وم م 

  ذرةي زؤر َ ن  زامَ ن و مر و دةرورري.

  

اري ر :ارة :ض ري و  

رم ام رن َ ي  دا رَت و دذي رش و رار ردن 

رن  ،ََرار درو دم دةوت   ر ن، ر  ن 

  و َ اَ  ا وَ ن مر اقَ  و مر .دن

)َ ١٩٣١-١٩٣٥و  ١٩١٢وةي  م(َ٣٢ةي طوث و طوَ ااو َ اق م َدن

رزي ا ر َدن و  ؤم  مومم طوة  ت ردوو زاش 

  ، ش ة ي طرامري  رَة و داش ون و ذرةن.٣٣مل و َن

  

  َ : رؤَ   وة ذم   دةوت دا:

 دةو َم  ،ا ري وام وردوو دةوازارةي ر  دةي دوو 

 ي ر وردادةي ر   َ َمر، ن و دةو تزران وةك دةودا 

ةم زؤر مي  ر وردؤ راري و َي دةوت،ض  م رَي  َن 

 وام  دوة َ م ن دا   .َ يَرم م  :   

  

  

                                                
 . ٢٣٥-١٣٤رةد ان، رةو  وموة  ردما، روةي َو، ل -٢٩
  . وةرطاوة : ٢٩ن روةي َو، ل -٣٠

The encyclopedia of islam vol:II.london .1927.volIv.london .1934.vol.I.london1960.p1151. 
٣١- ،ا   ،ل، أر او  ،ن ا ا  تاق دران اد ٩١، ص١٩٩٨ا . 
  .٦٥- ،  ٥٨رن َ اق دا، روةي َو، ل -٣٢

  .٣٠-٢٧، ل١٩٩٤)، زي١٠و،ذ( ، داش وم طاي َدن َ اق دا، طظري  دة -٣٣
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   :  و طاي راري:

 َ ون وط  وام ن ري :ر دوو  ش دةن دا مدةو ط

) وام ،ان داَم  نن ٧٥مو دةو ي دووة  ، ن ك نامي دام(%

 م )ر مة وةك و م زؤر وةر ك وة و اَ نَو ٦٥ مؤ(%

%)ي ر ام و وَ ة  ،َطر ي  و  ٦٠مداش ؤمن(

م َ  ةر ي َدة ََروذ زنوة٣٤.  

 رَ زؤر طمَ  وة ذم  و ي راري و  و ري و 

 ر واو يم اا د ةمة ر َو  رط ،ي دةوَ تمم

دن و  دام و ن، وا و موَ و م   زادي واو م  دة

 َي دةواري رر و َاق...دةَ و ر  وةي وةك َدة  م  وو

  ادةير  تري وو ممري و دا مَذ امَ و ري دةوار دؤ ذام 

 وم ري را  ةَ  َا دةوو  ؤ يَ  زؤر رةذ دام دة ،ري

ووت و رَ ن و داَم زام دي َا ،ش دة َي واز وم دةوت ض ر 

 َو ممي   راردوودا روون داوة  مو َ ن ر  رَ و دةرة. زؤر

 م موة ذ ي وؤوةي رموو ي  داَ   ،وة وة ي م

ََم رام يمو ط  ري دوة٣٥وا  

وان  رزطر ون  دة   وا زي  و ز و دةرطي  و

  .٣٦ن، زمَ زؤر  دةوت دةطمَ و دة َةمَ  مم و موةي

 وو  َ يمم َن دةا واوي  ةزادي ر و  ةمة ر ،وةوامَ 

ام  َؤي َ و رةمم دةوت  ارةم راري و ري و و ر  دة

.رر ...زير و  و زام  

:وم مَ نؤو ر َر ما :دووة   

 اق دا و زؤرَ   اق وَ   دةو وش دةر وةيممو و يم

ام ي  و ك و  ق ...   و داطدم َل و  و دةرردةر 

 م   ريم   ،ةوةرم ارةوط  ر دة  ون وارة ون و

َ نرد َر  نم  وة ودم  نمة وة نرد و ط َر  و

  داةن دان، اردن و اردموةي رؤذامي ن طَل ش دن.

                                                
،ل َ٢٠٠٥م -  ،م ، طا و ةم  مَدةون،و. زا   و د  دن مي ي  -٣٤

١٠٢-١٠١. 
 ٧٩ماون،ااا،داراوا،ومط،ص -٣٥

٣٦-      :وام  ادةو  مرم وَ و  يرطر دة ر ززاما-        ، ر،ا اون، اب و اا م

ا وي، دةوت و َ      -.ج١١٣-١١٢،ص١٩٩٩ار-   ،ح ا ا, درات  اا ا،ا ام ، ارف    -.ب٨١ص

َر  ث و ،دووة  ،د  د و َ  زا .و ،( ياط  كوةَ)ندةوَم -  ،مَ٢٠٠٧ ،

 .٢٠٦ل
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  ي ارام ي ، َ ري رداطدة  م دوو   ش

زاو مم دةوروري ري َ و  وة را امن ي درمامن دة ر مر و 

زؤر  َ موم داط ن ، ي و َ َ دم رم رةم ن   ون 

  ،نَ اَل و و  ذن و دمن و دةَ يَم  و َ  و  دام

 َوةر م   زؤر َم وةمَ ؤ   َل َ وام دام  ،

  ر  و ذم وةن ، دمن   و َش دمن   و موةرةمن.مك ر   و 

  

ي و  زؤر  مي و م َز  ا وازةم ةوة موةن،

 ،وط  ر دة  وةممو ن واوةدوومدن و روم و   يم ن و زؤر

 اَدر  وةم و َر ةوة دذرم موط ١٠٥٠ ََ ري 

رطَ يَ و  دا ز م م دم ت  َرط  د ن و، وا

  رذةوةم رار و رزي و رم ن و اوامدم ةوي دةو دن.

َر يا ةي :َ   

َ ري و ش  َم و ورةط َدا، درز  اق وَ   دةو ر دة

امَ اق  ط و مو ردمم دةرةوةي ارةي ر  ،  َدا 

و ةي  َ دة ر و رامي  وم ي وموةي مَ   اق

 .  َر ارةي دةرةوةي ممرد وو م ط  اقَ  نوة ذَ  

:(م ز و  ز) اي انَم  َم  

  تدة  م وةيش دور٢٠٠٣   موام وم  دواوة و 

َ اق رار َ  موة و زمَ  اق  ت  وةي دةاري 

  ،اقَ موازة ا و  وة وان مَم  ورةدرزي ط وم ي درو ة ،دا  ريم

  ار ر  يزارط وةيمم٢٠٠٦ دا اَ  و ز و  م 

طوة، َة  دواوة ردوو ز  و م ي  و مَ ي وةو َن 

 من ووموومم ،د اقَ اوةرم م يََوة و "طا

                                                
- ) رةذ  وام١.( 
-َ م و  مز انَي مَ  دم ن(ر.خ)درو ري م  ش  وةَرو دةط  يَزؤر دور و در وو

درو    َ ي  طرن دازرام ،ر ار ي  م و  و  و ا دذي ع وةوموة، َي راظدن و 

  و  دمَ              و و وا را َل و ن ور  (ر.خ) و ت ارانم و دا اي ر َ 

، ا دة، ا ا-    ع ...َ  طورةم مَان  و م . زامري ز ر َم مَان  و م  وام:أ

 ، ون ا ،ما ب.٢٥-٢٤ص ،٢٠٠٨ا-    وا ا،وا ا  ا،اا  -    ، وا ت   .٢٣-١٧،ص٢٠٠٦مم

 ا   و  َوةر      ا م   َ٥٠ي مَن   و   و َ  زؤر  ،داي طورة  مي       

       َ ر ري ززام  ،اونَم  اور و طوام و ر زيةطر  ارَ د  روة ،وةمم     انَم م

وام  ،  و ،ر ة ود ماد، ات ا :ص ، ٤ر.  

 
- و ََ ن رد ط  َر َدة و دةر رطَ و رم َ َر  وةوط  يد     و َ

 مي  وان مي دةن.
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 مَ طرامري رداة راورد ممَ و،م ورةرةم م

ومومم م رواممم دذؤر،رةرةم طو دةوَ  اق 

اَ ررا ممرةر نممةوو و.  

ار  رياي رَو  م َوةردةم َر وةمَ ا

واري وطا وز ورزي واردن ورَ ومَدةو  موةن 

  .اوة

موور ، دةي ندة ووَ مو  ز م  َذم

 َدة مَم مو َم،اقَ م ن تدة ر دةط .

 رامرةوز َوت وط وةيمم كةوة م ز دوو  انَم َم َر

 دماق وَ مزارط م وةيمم ط َم،وةي م  م

  . و م ممت  ورامم ومَ ا رمو و من

َ َن،دؤارن وراي ر ز دوو  انَم َم وةومم يو

وة،ممت ردة رار ارن ي وامردةا رمدن  ؤرن 

  زاري وودة   ؤر وام نم دةر دمروام،نؤر ةدامودا

ر ةدانَدر درا ن دةرنمرةم ٣٧ ،"  

 دم شرا اق وَ زير اري و ري واي رؤ  م دار وةيدور

 وام وةيدم ر و  ومزاري و مت ط ووير  نمو٨٠م  َذوي رَ 

ن، دة ن (م زؤر) ،و َط ...دن دادط َ دم امدن و ز

  .رم مم رةو وة دةد

  َ ري دم ؤَلم ش ١٠ امزة ٢٠١٤ي  م وي مزؤر دم ؤَلم و

دن و رامم    من، دا  رري زة رة من ن  َل ذ

 ز ةوام دةزط  مر و ام ن دة و انَم  دنواز َ )

 دام  ،دن دادط َ  ن وو وير  (ااَ  مرةر ر

 ن و وم  وة   َ و دم  ،ن زارط رام ردام

                                                
 ٣٧   وممرَرج و و م  راي رزام           م يرا ةَو  ،د مَ ي وةزارةرا وازةوة م

ي ١٦) رَو  ٣٤٨رس وردا رَ َ وري رَ وام َت دؤ رد و ردممََ  ةذرة(            

امزة ٢٠١٤  ،ةر ةد ر ،اوة، داوم رات، رو مم نوم اَ م دووة َ٩ دووة ومم١،ل٢٠١٤.  
- نم ةرةم ر  اقَ م ةَ دم يَردة  ر ٢٠اري      ٢٠١٣د ري وةيدم َيي م ة ،

م يطَر     ي ة ن  ةَ ةر َ  ، مارة ةَ ن و ةَ و وم امان دامَم  ر 

       مم انَم  و ن ي مم ومدةردةر- ٢٠١٤      و  اوزامم رةذ امدة  نط  ،دا 

  .ص.)٢٥٢٠١٥)(http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/iraq_ar_3.pdfدةم،ماؤض،ااق،
-         ن و مدام ن وو ممو ر َ يوم َل و      و دةو 

م  . موا           سا ا  ور  ا ا ا  ،وا ا  "اوا "

-)https://www.amnesty.org/ar/articles/news/2015/06/a-deadly-spiral-of-sectarian-violence-a-year-onىاق،

from-is-onslaught-on-iraq/)(10انز ص..).٢٠١٥ ون ر  
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  ك  ي  وةوة َل َر  ز دوو  انَم دواوة م  ةَ.ن

َ وةي ش م.ت داَك دةو ةيَار  وةم  يز دوو  موةذَ ة

َان مَ مون مؤَل دةوة دارام دا ن  من و مدم َل و 

 وم م زب و َ دان و وَامدم َل و ت و مةمن و رمن و 

  ر دة م مو دمروم...نمةمط مم ن و  

وي م ما و م ز انَم َم:  

 ورةط دووة دم ؤَلم ش دا ،م ز رامةو رير و ر

وزؤر م ط ا دةر زؤر وة  ،اقَ يطَر  ر ك و در مطَر  

   ... ر وم و َو و د ٢٠١٥و   يَرط ي ر ووور زؤر ام

  طورة رَطي َاق(رودي) داط ت، و رة ذي و وام م  ات. 

م دةرةوةي ارة ر َ دا،  ي ة دا ن وام  مو ردم

 َ دمش داط ،و  زؤر موم  دا وام  رة و ،موم  ز و 

ن داط رو ان و دواردةروارة و دةر ن ن ،ا َل  و َ ،ا

و موم  ن   ام ك و  و رم م م ر

، دا  رةي م ا، مر و زؤر موي ي  مو ردمم رةمن و

وم  مَم ر ،دداط َر ارةي د ودةرةوةي ذ َل يم  ن َل و

اَلداط ا، ذن و و  ي ام زاري  ةك وم  ان ان ون دةوة  و

                                                
-    ر ر ريزام  ،دا  بز م مو ررا نوام ي داَو ن اق وَ م ةَ َ و

َاوةن  وام :ن را وؤض،        وامن و طمة وَاماوةم دةَ ة َان و وَي م دةدم طمة       

        ،ا   و ات ار اا  ا

)http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0315ar_ForUpload.pdf)(٢٠١٥.( 
-  دةوةي او  وَر  َ وةيمم   ن و     داامي ز و دادط َ ارةدامَ  ن وو وم  ذي

  َ و ر ممي و روَ و ذم  ر  َ يَرزؤر و دة  يرطو  ةت و  ررا ري  و  ن و

  نوةو م   مامص. ر،اقوؤض، ا ن را .واي مطَر  ديَ و  ت١.  
-              ري ززام  ،ون دذي دا  يمم رة و تمم ،م دة يوم  م  و ر دا

  وازام ا  ررا دا وام :وم      عا   "دا " ن ا :اقا،وا ا 

)،اhttps://www.amnesty.org/ar/articles/news/2014/07/iraq-yezidis-captured-isis-amid-mounting-sectarian-

attacks/)(ز١٢٠١٤.(  
-  يمط و دا م   ري ززام  ،دا  نممط  ذي دذ َل ،  وةَ ر م ي  مَ ي

 :وام    و  :  دات ،وا ا ꞌ ا واꞌ   

)،اhttps://www.amnesty.org/ar/articles/blogs/2014/08/testimonies-from-kocho-the-village-isis-tried-to-wipe-

off-the-map/)(٢٠١٤اب ١٨.(  
-  نم م نَم ،ندَ ا  ر دؤ   َ َردة و        ٩دا وام  ر ري ززام  ،ة ل

  ؤ  ر مدةروم رر ا:وام  م-  ،وؤض ن را   ا و نوا دا ا

ا)،ed-op-http://www.hrw.org/ar/news/2015/04/14/yezidi)(١٤ب٢٠١٥ا.(-  وؤض،ا ن رااق-    دا  ترا

  ).٢٠١٥ ابریل١٥)(،)0-http://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15ت اب 
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َةا، ة امن دةان  دري و  َ و مو ةن دةان،  ؤن

 يَردةم ،ر دمن دة  َ  رانَ يرن و طد  ير و

  ران.

  

 َر  انَم َم -  :اَلر اَ  

   رط ري ٢٠٠٣ وةيدمدرو و رازم رد دار ةوة

َي وَرط ا و َرزام ي َاق،  ي َاق مك دةوَ ا م

ةم ... ممو  دةر و دادم  اري و وطا و ودةري وري

َرة دةو  ١٤٠ يم ر وادةي  ََم  دة) ٨٦،م)ط رد

 زاري ٣١ ٢٠٠٧  َر يرطَ زير ل و و و دامَ ،اََ

 اقَ ي رد ةيَوةي ردمي %) ٢( و ردي زامر وةيادان ودورو

ممن واوةدا وم اقَ  دمدرو،رداق دذَ ي

امودواام در زة و  ر ط ادام  طردن 

ون  دادموةي )F16( و  ي ر َردن ووةرَ ط ؤي

 رد و ط دارناق ...ردَ َارر و دةدة دمَن ومر

  َ.!!!ن

  تطدي وةرم كدي، م ةر ن  اقَ  َ ي مََ 

 ري و  م مَ و رار  ط رد،  ن رم

  رار  ط رد دوورةدةوة.

  

  

                                                
-       رردا م َذ  وةن دا يَ م ن وذم  زارة ة دة        َ رين وةك د ؤمن دة َزةواج دة

          و َ يوم ي م دان ،ن   نن دةرر م ن زؤر ندة  دةو موةرةم 

)َا دا ،ا نزؤر م  ،ة انَن وموؤض،) ذ ن را:وام  ري ززام    تء واا ا :اقا

و   تدا)،https://www.amnesty.org/ar/articles/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-

harrowing-sexual-violence/)(٢٣٢٠١٤د.(  
ري دا              وام  ري ززام .دن دطَ ن وم َ يَ ر ن رَ دا ر

 ٢٨اوب  ا   :ء ورا  روا،      رار : ن را ض،  

-https://www.amnesty.org/ar/articles/blogs/2014/07/the-flight-from-mosul-we-left-everything-behind-to.(٢٠١٤ز

save-our-lives/(  
-        نرد َر رؤ ،نرد َر رؤ :وام  َو و  انَم ادةي مر زام 

  ).٢٠١٤وز٥)(=http://www.presidency.krd/kurdish/articledisplay.aspx?id=p0p22xSRvmsرن،(
- امزة) داَ ٢٠١٥) وةَ  دمدة  دةي     ٩٨) و  ويم ومرَ ر م(١٤٠     َ  .ةرَ

  ََ ماوة.
رَرورازامداررمراةَو،دمَةزارةراوازةوةمومم

ي زةام  ١٦)  رَو  ٣٤٨رََررَامَدؤردوردمم ََ ذرة (  

٢٠١٤ي دةو مدار،رةدر،اوة،داومرااق ،رَ ١٠امزة ٢،ل٢٠١٤.  
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 َر  انَم َم– : دةو  

 وري م اق دا، داَ  (دا) اق وَ   دةو وش دةر

 ب دا م دا و َر ارةي دةرةوةي ممرد ري زاي  وة ام

  ري رَطي وَي داطت.

  ز اَدر  َر  ر١٠٠٠   ،دا َل داط وةم و 

رةوةي وةي َي َان و، ش  و ي ي َاق  مو ردمم دة

 ،موم   اما و دام و  را  نرد يرطَ يَ م و َر ارةي

رة من وم وم دا و   ري واي، وغ و ر دةري دا ون 

  ز دم  و موم  ر دمَ ١١١٨   ز وم ار و رطَ٦٧٢٤ 

 وم و ون  يرطَ٤٥ رطَ٣٨.  

  

  ي ة:

 ممووو ر َر ارةي دةرةوةي ممرد وم رودؤ وةيوم  ريط

 َ يمو ذَ و  َر ، وم ز١٠دةو ي امان  ٢٠١٤ةَم  و داوم

  ق و  ك و ي وَ ي وةك ما  ك ر و م ز رامةو

 َم وةيوم  َك دة رة  ،وةَم درو د َر  ز و

و  مَان ردوو ز مَري  و م  ك و ز م و دةي راوردو ١٤

 َ يؤذامو رَدة  و  َ ةدا   ،   وي م ما

َذدةر  اي دة  واز ايو َ وةي ش ت  ،  م َل و و ةر

  ام   ن رة م مو(دا)َل ا.

  رةرا وةي ي و و م ي وةيدمو وةدؤ يوةي ط 

ةو ز م و ط  م رة  ري وم   دةو  ي دا م

  ت ورة دة ؤذ زدواي ر  ؤذر ةة ر  ،مووم داوم  واز دا وةيم

دوذرام و مؤظم رار  ؤظن  ط و ام  ز دة  ،َطري موةي 

ةرمدم ري رطَي  موم  مَان  ر َرودؤَ  ةي َ و ر

و  راَل.  وةري ذام راري و رزي و ري و  و ةموةي 

   ،واتدةر َ رةو اقَ و َدة ؤذ زدواي ر  ؤذاق رَ ري طا وةي ش ت

َ اق دا َ م  موي ،م ي  و  درو  ا ا و 

   ا  و راي  َ ...ي َان طوة.

                                                
٣٨-          )،ماطي ررطَ ارام و  ري َا موامرؤذم ةم  ر ر،َو 

http://witebej.com/News.aspx?id=3833&MapID=4#.VYW-Ykbby1k)(١٦امزة٢٠١٥.(  
-رار َ    ون نَ ارة دةوَم ردمَ اويَر ر  ٢١م  م رة و    ،وا ا  :

   ا ا ا  ور   ا اس " او ا " ااق، ر  ،ون ر ص.
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 مة(رطدة)م رة َلط َامم د َر رد ط رط م داوم

ش  درَة  ذن ات، رط رَ د ط رد مام َطَل رة  زب ي

  ي وة َذر مموودواي ر  وةيو  ١٤ ،وةرا َ و دةي

و   وازي و م   ةورم م زب  دي  زموة ر 

موة ، و   وم مَ زؤر مي ك و ري رطَي  مَان  رَ و 

ي ت  موي مَ)، ر دةرك  َ مَان وَ و   ر  )١٤٠دةي 

 َ و    رطَ يد دامم   و  ،ةَ َرةوة و ٢٠٠٥ط

  ن و ن  تي ووم ك دمةَر ر ودة مدة  واز دم

 رط تمم ز ووت و طي م دمت و دةرموو   دةرةوة و  َ م

.َر رام و ت و يود   و َر يار  

 ممرد وواوي م وةيامرط   داوم  نوة ذَ ي م 

 رة ر  م م ، َر  ر  َر ارةي دةرةوةي  َ دم درو

  رد ط م ،وةَ نوازة ز و  ا و ايَ انَم  نوة ذَ يم

موة ذَ و و  ي ،ط ار  َر  اوردوار م  ،

                                                
-  ، يم دمرزطر    و دا،  ٢٠١٤             دمزاد ش  ،رزاي دوز َ  ي .ي. ن. ك

وم رد دةذن    ة،دة داَ  َ ة مطرَوة  َ ن و  زا  دة و  رؤذي روومك و روي ومو

ردةن دةم    و ا  و ردةن دةن و رة ردةن دةن  مو َل ن و َل و  و دوممن دةَ و      

زا  دةَي ط  اون،  م        و     ٥٠م و   رةطي َة ردن دةن، م وةي دوو ما           

مدم وة  َردن  موة   ر   َر ،رن داوة  وةي ك رةطمن دان، ش ردا 

ن، رما  ر رووداوَا رر م َ رار و س و      ي. ن. ك.  زا و موةي طَل م رد

ط اا م، رو ر ر زاي"َو دةر زاي  ،زا  ندة ةرامَ ري  يمم  و وةَ ر

زام "ََل دةط ون، من دادةمرةط نرد  ،ران ران:وام  ر دؤ ري ز  

 )١٦ امزة ٢٠١٥ي.( (http://hawlati.co/71973/ئھرشیڤھکان) 

، ن :  نم  رد امَِ ن وو  ني دةَن ر  روة    دةنرد م و  َن ر 

) ورةدم  ٢٠١٤ ٢٢)( http://www.xendan.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=13961&Jor=2ادن( 

رَ:روداو،    م َي  وةي من دةط موةمي و َطري  ري رَطي رك  ر      

)، ردن طل َي  ٢٠١٤زةام ٢٣)(http://rudaw.net/sorani/kurdistan/230620147رةي َدم  وَ دةت،(  

   دم و د م يم  رطَن   ١١ ، :رطَن،(  ١١دةط د  رطَ

  http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12128&Jor=1)(٢٢   ٢٠١٤.(  
-  و ب ا م ق و  )ن ن واَ  ةَ     و ر دم يَردة  ون (در

رومدم   من،  ت  مومي   و م وة دةذ وةك: رمن، َارةي َ دادط دن،دةدن و  و

     وةي  و ، و و د   ت نو           ،نم وم دمرام   وةَ م ر 

  .٦ -١ن را وؤض، ااق، ر ، ص
-          )انَم  نرةذ  كي دطَر مة َ ،وؤض ن را ؤرار َ ٧٠-٦٠        نَم نس دة زار ( 

   ر م ن وو و م   ،وةم ناوةواو م  ن نم  ن َم ون وةدران دان    د َ  ن

مر رزطرن  ،َو   َةر) امن ي -طَل ن مَو، ر ردة موةرةم ر)م را طل   

    دن  و رزام د ةمر ،دن مَم  ودراَ َ مدَ وم را ر  يمرطَ    ر دة

َ د و دواين مَر  نرطَ-     ر َ د، دا ن  ت ار   ت  ي٤ط  م ب  ٣ي ي   ٢٠١٤يَ يوم

 ).٢٠١٤ا  ١٠)(http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/10-0 ا او، اس اا،(مم داطد. 
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ا ر ،دوة ري ن ودة َ َ زادي  ن م را واوي َر م

  واوي  ذمن وةك ر ا  ن  دا اوة. 

َواموة موةي دؤَ  ة َ وا م رَ (مو ردمم دةرةوةي 

 و م (َر ارةيَوة م  و را رط وم اق و مَ  يرة و

 م دة (ؤظ)نوازة ا و  ،داوم  َدة  َ ز و  َم

. َ م   

  

دةر  

:  وام  َدةر م دا طوةَ دام  م   

١-   رة  َ ر اي  ، اوة و  ووير  ةمة ر ََر ،نرد َر

 ، ،ن وةك اَ ي ا و  م وم ،ق  ،يَ ن

ك... رة و(طا) و ؤي(َوو،  ،م، راري...)ن رؤن وة  داش 

 ون و و موةن َ ة م مك  ر َردما.

٢-    ،وة مر زةطر  ي رة وَل ذ دواي  َل م

دوة، دا  َر  نةَدا و -رةر   نةَن در  م 

اوازةن و ممت مَ  و  د و ن و ذمن و امن  زاري دا 

م روةت و ان وؤ.انر نمر ،انن داط 

٣ -   ،دا َ وة  َر ارةي دةرةوةي ممرد وم  نم رة

 زي... دةر ي ووا ووير  ون ري دار ،وي مَ نوةذَ دة ن

  دمداط  تن طدا  و  ت ورا ةف ور  ندة دا مو وةموم

  ز دم   ون دا ر وةي  و  .د وي م ما١٣٠٠ 

. يرطَ ندة ط د  و رطَ زاران وم ار و رطَ 

ومم دا  مو ردمم دةرةوةي ارةي ر ،َام   طري راوةدو -٤

موم مام درَة  ذن ةن ر زَي ن، م  طرةمك م  ذ 

و امم ر ط وةي  ،مم رة  ر دة ةدا  نوةدمن و م 

دةو ن رار  رةم دا ،موةي  موم ر دةوَ اق و 

)   و زب ري  ١٤٠رةرمدم ط ر  مَان  و و)َدةي 

                                                
-    رد وضم مرة  َم  َر  ،وؤض ن را رار َ       وة ومور َر ارةي دةرةوةي مم

  مَ موش و رة م ز دةدوة، و م رَوة ر َل و  ن، م    دا   

ة  رارا  رَ دة" َرَطري           مومن  وةك   و موام ي مو ، و

   ، َ ر ن رةب  ررا َي وةردةطا ت  س ر"وة م ر و س ""مرة ري ؤظ   ن  

ن دوة  داطدم و موم، رةم  ةا رن ةن.  زامري ز        ا دة َم  َرة من رري دا

-http://www.hrw.org/ar/news/2015/02/25ات   امت    ا ا اب،(    وام :ن را وؤض،

0)(١٥ا٢٠١٥( 
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مدا.م ي ري زةي َاق، موةي م مَان  ا وازام دة َ مو

 َوةر وت و مرة دة ؤذدواي ر  ؤذدا رموم  تي دا دا مش م

 ةَ وي َة  َةدا.

٥ -  م  موازةا انَم  م موة ذَ  ررة م  وةيامرط ،مو

موم  ر ر ،َم ط رد  ط طَ َردة و ي ري َوة ذن و 

  يم ي َر يَ ورد وان، روازة (...وةو م )انَم  ؤظ دؤ

.ار 

  َر

َدر   ياو ر مم و  داوم   ي ةمة ر و ةدان

   زؤر َوم م َدة ؤظ دؤ ن ووة ذَ يم َ  وةمزةَدر  َر

:وام َر  

ي رَ داو دةردم ر ر م واوي  و ام ر َ دةر  -١

  من و  دام واوي و من  زادي.

دا دم دي ت  درو دم ري ت  ا وازةن و   -٢

.َةَ وو م امي دامك زؤرا ر  يموم 

 دةرَي  ر ر و َل و ن و  ر ا وازةن دةَ(ض   - ٣

  وور، ض  دار)،  دةران  اي زؤر م ا رَ(ي ؤر).

ام، و.  ر َ رَي دةزط ر رةم وةك و. َم و َوةي ز  -٤

روةردة، و. رؤي، و. وف و روري َ ... ،وة ذن و ؤظ دؤ  ت  مَان 

 ا وازةن ت  ر.

٥ -  َ ن ور را  (وم ،رطَ)ار  يَ دم درو

  ةو رام ر  .َؤزةن 

درو دم مي ا  مَان ر ا وازةن ر و مي  روورووي   -٦

رَ دةَوة(راري، رزي، ري، ...) َ وة و(ردمن) ام  ك دة و 

 م و ر دةري  ر  َ رووروو وموةي و  ك دةم ط رد را

.َن دةطَر رؤ  يم 

٧-   موة ذَ  مَروة  ت ر دةوَو م َر  ر َر 

َدة  ،رارةر َر   ي رد و ط  ز مرد و وةم  م

. دةي و را  ما واوي ا  .ي  ت َم دم درو  
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   روةن

   :روةن  زم ردي:

 رك  -  أ

١- international bible society ث،ؤز ،،١٩٩٩ ووة. 

٢-  ،  ، ران .ا، ومرد  م   و  ، داد ،ةدي

  .٢٠٠٢واوةم  و ري،

  .َ٢٠٠٠م- ،م ،و. . ط ، دووة َ ،-زةردة و ذطر  ، ،ر - ٣

٤ -  ، ب ،ؤن،رورا يي رؤم ماوةو ،  ،نر٢٠٠٦. 

 دووة ،رط ؤ، زؤردوة زة ،د   ، ر ردو ردن - ٥

 .َ٢٠٠٠م ،مَ ،وي

  .١٩٩٨ ورومي طو،َاَ ،ر ،ردوري،واوةم ي دة -٦

٧-   د و   زا .ن،ودةوَم  ةم و اط ،  ،م

 .َ٢٠٠٥م - ،دن مي ي

٨-   ،- يم ، رط ،رد وودي َ  َظ ،س .ج  وةزارة

  .٢٠٠٣-و- َروةردة

٩ -   زا .و ،( ياط  كوةَ)ندةوَم َ ت ودةو ، ا ،وي

َر  ث و ،دووة  ،د  د و َ- ،مَ٢٠٠٧. 

 وَ. -ووة ،مي وةزارة روةردةر، ا ، طاي ردن،  د - ١٠

ر ،د رة،مو دااوةم ر َردن َوةك  طاي  - ١١

 .٢٠١٤ رارا،، مري َوةي ا ردن،

١٢- ،  ،ؤز َ مَن ، م د ، ،ار يم٢٠١٠.  

١٣-  ، ،ث َ َ  ،امرد  وةو م  ةود ، رةان، ر١٩٩٣.  

 

 طظر  -  ب

١-  م شدن و دارةي طك دةروةَ) اق داَ  نر ،  

 .١٩٩٥م م ١٣طان، طظري  دةو، ذ.

 .١٩٩٤،زي)١٠(،،داومطاَدمَاا،طظرةو،ذ -٢

 :  -  ت

 ن  ،ن ر  َو رد مدةن  اد -١

)http://www.xendan.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=13961&Jor=2)(٢٢ 

 ٢٠١٤(  

 :روداو،   رةي َدم  وَ دةت، -٢

)http://rudaw.net/sorani/kurdistan/230620147)(٢٣ امزة٢٠١٤ ،(  
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(  َرط  د دةطن،   ،١١ن  - ٣

  http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12128&Jor=1)(٢٢ 

  ٢٠١٤.(  

 

 واوة ر و رَاوةن:  -  ث

( رؤ ر َردن، رؤ ر َردن رن، -١

http://www.presidency.krd/kurdish/articledisplay.aspx?id=p0p22xSRvms=)(

 .)٢٠١٤وز5

َاق،وة-  رؤ ر،َي ارةي رَطي   ر َردن -٢

 .٣-١ل.دا٢٠١٥/ ٢/ ٢٤ )١٨٣(ردن،ذرة

٣ - ،ماطرطَ ارامور َاموامرؤذم ةم ر ر ،َو )

http://witebej.com/News.aspx?id=3833&MapID=4#.VYW-

Ykbby1k)(16امزة٢٠١٥.( 

 مو َي د:  - ج

١- موم ،رو ،وام:ررؤَل ورادواي ر نامَي مةمري و ١٩٩١ 

 .٢٠٠٢ زامي د اوة، -ر َردما،مَ ش مَ ي داب

 رار وماوة:  - ح

 ماوة،ر،د رةَ ، دووة مَ ان ومن مومت، رار و -١

٩دووة ومم ٢٠١٤.  

 .٢٠١٤ زةام١٠ ر،درة،دارم ي دةوَ اق،رار وماوة، -٢

  

:رة مز  نوةر :دووة  

 روك  -  أ

١-  .. ،زمد ،اد كب، وت. و   ،ا وزارةا،ماا -

ار،١٩٩٩. 

ا ، ، ا دن ااق درات  ا ا ن،  او ل،  -٢

 ،١٩٩٨أر. 

 .١٩٥٨ ا، - ا ،ازاق،ااو،ان - ٣

٤- ،ولاا،واارااا، ،ك،اد،١٩٧٣.  

٥ - ا اد،(دراا، ،ك-  ت، ا دارا ،وا ا ،(اا

 ،و٢٠٠٥ا.  

  .١٩٩٩ار،  - ا ،ح ا, درات  اا ا،ا ام ، ارف -٦

٧-  ، ،- روم  ، ة  ٢٠٠١ي. 

٨-  ، ون ا ،ما ا ،ا ا ، دة، ا٢٠٠٨.  
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 .ه١٤٢٠ادمةور،دارى،ااد، ت، - ٩

١٠- وا ا،وا ا  ا،   ،اا- ، وا ٢٠٠٦. 

١١ - ،ااون،اوا ب، ما.طوم،وادارا 

مى(درات  ا اا ن) دن  -  ، ا ، دك -١٢

ات ارا-  ،م٢٠٠٥ا. 

١٣-   دار ا ،ما ا ،مري طم .،ر و  اد، دراا ،  ،م ،

٢٠٠١.  

 

   -  ب

١-)PUKmedia ،تت واا   رد ا دا،(

)http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=44954)(٥ ما ٢٠١٤.(  

 

 واوة ر و رَاوةن  -  ت

    .،ون ا  وط١٩٦٥ از اي ء،ااد ا ن .١

٢. اود ال اا ،ا - ا،ا- ،اد ١٩٢٤.  

  .١٥ ا ا،از ا ن اا،ا ا،ون  ط،ص .٣

٤.  ا ا،س اا  ١٩٥٧و ما اما،ك-

   ٩اد،ومط،ص

٥.   اا،س اا  ١٩٥٧ما ،وار ا ا-

  .١٧اد،ون  ط،ص

٦.   اا،س اا  ١٩٥٧زا،توا د ا -

  .١٣اد،ون  ط،ص

٧.   ا ا،س اا  اق ١٩٥٧ا-  دارا،ات اا

وارة وا-ص،طوم،اد١٨٣.  

٨. ،اس اا،واا )http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/10-

0)(10٢٠١٤ ا.(  

(    اع ا،"دا "ن ا : ااو،ااق .٩

https://www.amnesty.org/ar/articles/news/2014/07/iraq-yezidis-captured-

isis-amid-mounting-sectarian-attacks/)(1ز٢٠١٤.(  

١٠.  سا ا   ور  ا ا ا  ،واا "

اواق،" اى )

https://www.amnesty.org/ar/articles/news/2015/06/a-deadly-spiral-of-

sectarian-violence-a-year-on-from-is-onslaught-on-iraq/)(10انز 

٢٠١٥.(.وم.  
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١١.   دات، وا ا  :وꞌاواꞌ ،ا  )

https://www.amnesty.org/ar/articles/blogs/2014/08/testimonies-from-

kocho-the-village-isis-tried-to-wipe-off-the-map/)(18٢٠١٤اب.(  

١٢. اموؤضا  وب ، :،روا  ء ورا  ز ٢٨٢٠١٤ ).

https://www.amnesty.org/ar/articles/blogs/2014/07/the-flight-from-

mosul-we-left-everything-behind-to-save-our-lives(/  

١٣. اموؤض،ا  و ات ار اا ا  ، 

)

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0315ar_ForUpload.pdf)

(2015.(  

١٤. اماوؤض، ا و نوا دا 

،ا)http://www.hrw.org/ar/news/2015/04/14/yezidi-op-ed)(14٢٠١٥ا .(  

١٥. ن رااقوؤضا ،- ، بت ا  دا  ترا )

http://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15-0)(15٢٠١٥ ا.(  

١٦.  ن راوؤضاق، ا :،و   تدت اء واا ا )

https://www.amnesty.org/ar/articles/news/2014/12/iraq-yezidi-women-

and-girls-face-harrowing-sexual-violence/)(23٢٠١٤د.(  

١٧.  ن راوؤض   

ااق،

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/iraq_ar_3.pdf)(2 

١ص).٢٠١٥.  

١٨.  ن راب،             وؤض ائ ا    تام   تا ، )

http://www.hrw.org/ar/news/2015/02/25-0)(15ا٢٠١٥(  

 

  َ:م و س:

)، ر َردن َاق ، رَةرَ ط ،  ا و وامَ )،  مومن -١

 ،َو ،نروةردة و م اؤط٢٠٠٦ .  

  

: َو :ارة  

  ).٢٠١٥زان٢٠( )/https://ar.wikipedia.org/wiki(_، د()(دوي -١
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  )١ي ذرة(

 ي وَ و ذم  اَل و مي دا م   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)،دا د ار   ات PUKmediaروة(

  ).٢٠١٤ ام ٥)(http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=44954وات،(
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ا 

ت و ادن  ارا و ت اث ر و ان ارض دن ا   ارارا

د  ر  مح( ا)   دي و ة ا اا   دن و ظر 

  ي ة ا  س ا و ا د او ذ   ،ند  زراد ا

.   

  با ت اه ا د ،ات وان و ادا ا طا  ند ا

ر و ا و د و  و اوب... و ا دن  زا  امت و ا و 

.و ا ا ي، اا ،ا ،ا   ت  

  ا   ا  تا  ان ا  ند ا  ا ض ا

ا ا ت ادة و اة  و اة ا  ة ار و م ز اا دن 

 ات د اق وت ا  ز و اوا  ت اه ا  ىم  

   ب اا ا  ة اد واوا ان ا اق واا  ا وء ا

   ا ا   ا ا ا  ض ذ   ا ا  ا

ى و   ل ه ا اع ان ا ا  ادن و اا و ات اع م

 ا ا   اذا ر تا  ن ه و   د  دا  ىم 

 ا م نرد ن ذ ف ا د را  ى وم  ا ز اءا 

  ان ادت واا  ماء ا اطوا  ذ نرد   ر و

  ااق
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ABSTRACT  

Kurdistan is one of the sacred place on the earth surface that has appeared many religion 

,also Noah's ark  moored in the Judi mountain ,prophet Ibrahim Khalil immigrated from 

Kurdistan, and prophet Zoroastrian appeared in Kurdistan, however there are many temple in 

Kurdistan like Lalish temple. There for we can say Kurdistan is mixture and verity of 

religions and branches of religions , there are many factors for these verity of religion like 

history ,geography ,religion , politics , war…these factors became Kurdistan a religion  

gallery. Because there are Islam, Christianity, Judaism, yazidism , … 

This religions didn’t distribute equate in the Kurdistan region, but when Isis in the Iraq 

appeared, they killed and genocide these different religion, they promiscuity yazidis female 

… 

So we can say there will be no any hope to live between these different religions another 

time if they stay in the Iraqi border. But if they come back to Kurdistan religion the can live 

together, because there is no racism in Kurdistan  

  

 
  

  


