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  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (

  د روق           ح    

مَ ىزام  

   روةردةى زام ؤظن/  دق

  َ وو

  

  

َ  

ر ل  َ درَء در رشء َمم موةى ة ردة َ ووى    

ور ردما. َةم دةرةم رشء دةَةردانء وَء دمى وارةن 

 ة  َ ار َم ىءةمَ ر  .َرةوة دة ا سء

 َم ا دة  وة ل ر َى مةمَ رر ام ءراوة

 رووداوةم را. َةمم ردو ا ردة ر ا، د َراوةو 

 ر َم مدةرة ةمَ رر ام   وىراوةو ط ةم مةمَو

م َ زامء دمَ ،ة مَ مء َوانء  مرام ردا دةماموةن 

 ؤء دةرر َم ا . وةك  َم ،و رد  َ انء َ ر

  ن َا اوة، ر ورة و ورَ مة ر َرَام ردو ردةما وا و. 

    مةمَ رى  انَة ومر ، ىو َ مةم  ر وة

 َر وة رة  وةَ ومد َرة، وة ء َر ا ردو

 ىمةمَ   زام ؤظ َ ومدةط ا زؤرَ وة ،اوةم ا شءر

 َ َم    ام وة ر .دووةردا درو رىرو م مةوةمم وةىامدةم

 رو وووىَ مزر ء ءد ةمَ دةو رَ َر د

َ م .وت َ دا رد رى م   َر وم موة ء موةن 

مى دةرو دراو َطر ت، ر رى ومَ ةمار  وة زامما، 

ور مَ رةداوى ،دوودارا  ندم ومز امن دة تءرى دةن دؤ

.َر و َلط ةمَ  رنن دة  

    ر زامى م ر  مو م و وةىدمدا راوة  م

مرةداوة  وم تو ،اون ا ردء مةمَ  ماذ  َ

 ر لء  َو طى  دةرق  ر ل اء وم و دةرى 

رذةوةمازى  ا  طَل ردا م وازةنء طَل رم ردما 

ةدا را ازىَ ةوَ .وة  



  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٢٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 َرةنء ى مووةى َ وة  د وةرطوة  رَزى َوةى     

  ة وامَ وء ووى درو نءوةى رةر وةىدم    وة   ،ووَ

ر اوامء راورددنء دووار ردان رووداوو ء زامرنء ممم و و زام

رن، وت دن   رَزى زام ء طاى    مووةى َ وةدا 

  وةرطوة.

      ،نرد دةرةوةى مم وةور  ة وة وةَ مط

 وة ،نرة وةر  ،وةَ نَ ازام َ  

 راوة وةمرد اد ر لء ر دار دى ن رة  

 مدؤ دموء رة ر  ر وةواوةَ وة ،وةَومؤ زور َر

  ةرَ اطت دةو .مةمَ و مم  ت ندة   دووةوا

 وة نم  وةرة و ن  و ا م ةوةمسء مر

  روو.

     وةَ موة ىر  اوةمر   وةنَا دةرة  ار  ى 

ردنء ؤى دمن  اَ  ،ةوة دة َونء َ َةمى  دوو 

رد طَل ا موة دةَةت.  دووةا وردى زةنء رةمَ ةمى 

 مةم َا دةةةمَو م لء ر امر اَ  .روو اوة

 مةمَ اارة  . وةاوةَ نم َ اوةوَ ذةى ا ردو

 ام ردة ا ردء مةمَ  اوةوَ نذة وردى دا  ر

   دوواردا رووماوةوة.

 مَ  وة اوة طَ َوةى د   زامم دةرَيء    

اا ماون وام مم ا  و  َن ء َ طمرو طَر در،  

 وام نرة ةرةَ ت مو نم  ن دق  راكء زَل و د

  .اوةوةرط رزام د وام رد م م  د تو ،نر ح ءدام

دموةى دة رراوةم   داء م  ذن وةرطاوة. وت د  روة 

د ماى زامرةر . اوىء  ءرزام ب وام اوةورد وةرط م

 ومدوادا ءرم ن زؤرؤم وةر روظط مزام  م  وة

مَى ر و ةمم َ اوةوة.   اماوة زؤر دى راوةى و 

ةمم زوو راَء َوةى زامن رةوة َ. دةَ  َوة دةروازةك 

  َوم َرة  م ةممء رَدم َ َوةَ ةرام رد 

.َ نمراوة موةم و ر ز  
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ا  ندم ىؤ نءرد موة ووَ ىَ  :  

وةن مذادى ن دةطرَوة  ر ر (ا)، َن وا، (دا) زارؤى   

 ا ىر  ىر ى(ا)ب١ ا . َ ى(ر) رى)  وةاث . ز   ١٨٠٦ (

(ا )نم زةوى  دووة ن واموَ  كرةَل ذطوَى ٢  دوا .

موةى ا ماونء وم َ ء   ء موة مَداو  ةوَن 

 .   ٣) ث . ز درودووة ٥٨٦  ٩٣١مَى  دا  (

   م نر اءرة  ار ر ش دةن داوة ط ةَ

  .٤طاء مَ َوو وازدا رونء ووموة

دةط وام و .ؤذر موة ذادىم ر نرد موة َم  وةَ

  .  ٥رةنء ردنء َانء ظمما ومن وة

ردمن َ دامَ وو و راو وم موةى م ء رةمن  و  وة

 وط  نواز ة ىم اردىم  وان ،دا رووى  ء موة

و نرد موة وةووَى ٦َو وةووَ َد َم م ىم م .

رووى وةى زامء  موة َن وا  رادوو  كء  ردن ون.  

  .ون نرد ىوة واَدووةد نمرد ردام و رى ةمن ٧وة ء

                                                
١ Israel Hanukoglu, Ph.D :Brief History of Israel and the Jewish People / http://www.science.co.il/Israel-

history.php. 
٢  ، تدرا  ،اقد ا ا را   :  اد(١أ ،١٤)،  ص ١٩٧٨ .  
.  دةت  ر طَةى روة ن وةن موةى اء َوى َ رن.   وة زؤر موازى موةى   ٣

   ن وةَ َ نوةر ىوام َر دةء   مَدة ةوة دذا موم ن )  دم   نوومَ .١٢٩١  (

ز . م َروةن دةَ ذرةى و مى ) ث . ١٢٣٣  ١٣٠٠ث . ز . دةطرَوة .  ردةدا (رة دووة) ر   وة ( 

  ) . ٥٥٥، ص  ١٩٨٠ا ،اد،  ط (س ون ( أ :   اب واد  ر، ٧٠٠٠  ٦٠٠٠ن د (
٤   ر نوةو ٤ ز م ، (درد) مة :م   ،وازن ذادىم) ،وةم ومو ١٤٩٢ مء روودةَويَ دةردة ز(

 مز وةوم ومو ،(م) ى .ندة ر مز  م .رةم نءم ور ومر رر َذ نءدة ن م

زى موةى دووا  رامرى ما،  ذرة زنء َ ن  و م ى و  رامرى ما. ر  زى)( زم ان.

 ورى ء ءمر مذ مرة  واوى نام دو نا امى دامزؤر راَم  ونا (دؤ) وى .ن َؤلم 

)  وازن.( ١٦٣٩ وةار ارى رووى ،م كرة ءر  وةمم  ز(http://www.jewfaq.org/ashkseph:htm 

Ashkenazic and Sephardic Jews ;  نرد مو ىر :  نَ س  ) رةذ ،َو رىظط ،َو ىطَر  نَرو م 

     ;١٣،  ل ٢٠٠٢، رى  )١٤

.( Sergey Minasian: THE ISRAELI-KURDISH RELATIONS , p١٩,٢٠  

http://www.noravank.am/upload/pdf/٢٥٦_en.pdf ). 
٥   ،  ،نرد مو : وةر  د ،نرد٢٤،   ل٢٠٠٠.  

٦ Sergey Minasian: THE ISRAELI-KURDISH RELATIONS, ٢١-st CENTURY , № ٢٠٠٧ ,١, 

p١٦/http://www.noravank.am/upload/pdf/٢٥٦_en.pdf 
 من: اد  دَ ، ،ط).َو وامى    وة  مذادى وة ردةن وم ردن   : َوة ٧

  ).٣٢، ص   ٢٠٠٤ ااق ودول اار امر ال اا واد  ،ر، ا ام، دار ا ، ن، 



  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٢٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

) ةى ون،  دم (ور)  دَ وم  ١٠مووة  وةم رد وةى و (

   .٨موم ردن

 ورىء ردة ة  ،وة غم َ نرد  نوة  .وةممء رؤ

طَةى ( َؤز)، ش  دم (ا) ن (م)ى  َدى 

)  وةر٧٧٢) ام   ن٢٥) ث.زرد  َ ن آ و د   و زار (وة ٩ر .

  رَ (ع) ،ودا موردا رزة دووة واموة وم و١٠ م .

دةء وما وةم رتء روازة   رن وةو  مَ دوورة

. ر رام و د دةدةن  ردة ١١دةدنء َةمء ردن دوورةوة

 .١٢) ةن  ردة رما  ى َاوم ردموة١٠ةى و (وةن و

) (دووة مر) و ٧٢٢دواى  ٧٠٥ وم  نَ ى رةنء ذر دة ََ (

  . ١٣وم ردن 

 ك م  ى (ى دووةم ) تو نر   ام ام

ََء دا ض  ةوى ى ت،  ا   َوةن  ء مَما 

   .١٤مَان

)  () دار نؤزؤر ٧٠ر رةا ذ  ، دمداط ن  ز(

وو س َ وم م ن دةَذ   ن١٥ .  

 دامم  . و َو رى ى  ،(ب) م ةوة  ،ك 

  .١٦وةن  ون ذَ دة رؤن، م  م ى و  و

 َ)  دمداط  نمم ءموة رؤر ذةى ٨٣-٧١د ن ث.ز(

  ر مم م َم نوة  َوة زؤرمد (دووة زم ام) مر

 ،انَم ؤ رى ك ومدة ر زراوىزة دا َ ام 

(امَت)،  ن ام زموة مدماو. (دةو َروى روةى روورى د)وة . 

  ١٧وة َمم دوواا ن و وام  راى ور  ورى دا َون.

 وةن رمد  ةودان  مَى(مواز   و)  وةى  ى وَة

داموام مَى وَى وةرطَم ر  و، وان ة  روو رةن 

                                                
  .٣٢ من: ، س، ل  ٨

٣١ ٩-  : وق اا  دان : ا ن،ا ا  وج ا١٨، ص  ١٩٩٦، ١ا   .  
  .٣٢ن من:  ، س، ص ١٠
  . ٢٧أ  :   ار ا د ااق، س ، ث ، ص   ١١
  ٣٢ن، ، ص ١٢
١٣  ،ن م   :  م اد ١أ ،٨٧، ص ١٩٨٦.    

١٤ Sergey Minasian:op,cit,p١٧. 
  .   ٧ص    ١٩٨٦، ط ام ،اد . ١٩٥٢  ١٩١٤دق  ادام : ا ام  ااق،    ١٥
  .٢٩ل ٢٠٠٠،   ردن، ٢رةد ان : رةو  و موةن  ردن، ض  ١٦

١٧ Sergey Minasian:op,cit,p١٧. 
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َدة  نوة ىم ودء مرةى زامَط .ا   امى دامردا زؤر

 مةوامر  وادةوم تمم اوام َم ،دم نو  (َ ىَو )ر

روة روةن رةم  ون  ردن رؤدووةوةو وةك  ١٨(د) دةان.

 رد ى مَ.ون نرد ىَو  
١٩.    ودا م ر نءوادةم ردوو َم  وا ،نوة دم  مز  رةت

د َرا دةدو . َوت م  َوة ردمن امما   زم را مَي 

َو٢٠.    و وةك ىَ وازةوة وواممء ز ءووَ م 

    ردما موةو ََل  دابء مرء ذم ورىء ء  رد ون. 

 ردة دةار   وان ردةَ ووى م َرد دا طرامرى ر ذمما ت. 

مما وةن رةو ذمن ش و، ن ن طا دةاو َ َى 

  .٢١ورىء زارى ردن ون

) ) (١٧وةن ط ن  رى زرطمء ى دة دةدا،   وم رى دةى (

)   توة دة  ذة تءن  دةرد اقءَ    َ٢٠ط  ون، ٣٠  و امَ زار (

   ٢٢زؤرن دةوم ون و رى زرطموة ر ون. 

 َ ، و رذَى ٢٣ وةن داون ر واوى رو رؤم ردما

  .٢٤) زار َاون٦٠دةو م راوة، وةم ردن مى (

) زار س ٥٠)  (َ٤٠اى ذرةن  طَةى مم وازةن  مةى دةى ا(

   .اوةدةَان. وت زامر  و مممدا َ ةرط

   ،اقَ امرى دام   نا وةر١٩٤٧   نوة ومدا دا

 ١٠٣٤٥و  رَطى روك،  ٤٠٤٢و  رَطى وَ،  ٣١٠٩رى َاا  رة درةن: 

 ،َ ىطَر  و٢٢٧١ َ  و ،م٢٨٥١   ط ةَ  ،ى دطَر  و٢٢٦٨٢ 

زةرامن دةطما ذمرد م َم  وام و س٢٥.  

    رةن، داى راط نءم نء ىَز  نوة  َدة  رةت

ةَ  و ازدة دةى َو دةدةى دا َ اىَدر .ون    

                                                
١٨ Sergey Minasian:op,cit,p١٨. 
١٩ Galletti M. Kurdistan: A Mosaic of People // Acta Kurdica: The International Journal 

of Kurdish and Iranian Studies. Vol.١٩٩٤ ,١, p.٤٣. 
٢٠ Sergey Minasian:op,cit,p١٨. 

  .  ٢١ن ان :  ، س ، ص ٢١
  . ٩دق  ادام : ،س، ص    ٢٢
٢٣  ،مَ ، زا   َاو دةمرد  تن دةوة اوامر  ذة ا رؤ دووة ،ى زةظر ق ،َو ،ر ،َم ،َ

  ). ٢٢ررك، ور ، ،َد، م َون. ( من: ، س، ص
  .٢٥ن، ، ص ٢٤

٢٥ Patai R. Preface, in: Brauer E. The Jews of Kurdistan. Completed and Edited by R.  

Patai. Wayne State University Press, Detroit, ١٩٩٣, p.١٦. 



  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٢٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

و رادووةوة  ذة  رار َر  و   ردموة   ر دة 

"  وةم ردن  اَ ة  َدةى  َ وا: ٢٧. ق زةظ ٢٦موَى

وَ ،َم وامى  ط ََ  َ مَى (د) م َون.  زدةوة

(راو م) ىؤ وة ."ون َم ()   ىوام ٢٨دوا  م 

  .٢٩ن  اَوةمم دةو ا ،ى وةم ردن دةن د  د

    ،و اَ ة نوة   دةى َدة وة زدةدةى م اَدر

وت زَة رة ورنء رورى زرطم   َ وةم رد   نء 

 دواوة ةَ   .و دوور رؤذ)  ا  مزا م ةىم  ىى ٣١

 نء ١٨٩٧ موة وةىوم ةم م  َ   ،(ل دؤر)  ن  ز(

ا  و وةم َم دم٣٠درو.  

مة دن  وووةى زام ،ر َ  ةوة    واوى ووم ن دةن د  وط  

  ١٨٧٦)ز داواى  ن (ول ى دووة)ى م  (١٩٠٤     ١٨٦٠دؤر ل (

١٩٠٩  ،ا  وةَر وةى  نرد اق وَ موة ردة وة دةرط  د ز(

  . ٣١رازى مون   

     انَم ورة ،نوة  امم دنء ةمطو   و ردةوا مووةى زاوو

)١٩١٤  دا  (١٩١٩وة    ،و ا َور مةى زامطو   و ، ٧٩٨٨)ز امَ (

  . ٣٢ازؤرن  ردن ون، طراموة 

)  شى ١٩٢١ ش  . نوة  امم  َدةور موةى زاوو ز(

دازرامم َ  ( ذام زام)،   ن ك موى (رون ن ) دازرا، 

َى راى موة .   ام  وادم وةم ردن و  ز

َاا ر ى نرد اق وَ موة ى٣٣زؤر .  

 َمر وة ن وةء ن  وةا رام ن رد موة رةد

   ر .ن  ت   وةىوم دراوامَم ،ا  ندمَ

                                                
٢٦ Sergey Minasian:op,cit,p١٩. 

٢٧ )ق زةظ١٩٦٣ ١٨٨٤او رؤ ء دووةا موة رىد َرَسء روومَ (    ك ١٩٩٣ ١٩٥٢رةر ،َ ةىَز در (

.(ام  

Yitzhak Ben-Zvi /http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/yitzhak%٢٠ben-zvi.aspx). 
٢٨  راو م ر   ،ن ى َ اوىدووم  ذةن اموة دة  ،   ).ر  وة  وةن دةوة وةىامرط

:ا  رر اوا   http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-٠١-Old-

Testament/Father-Antonious-Fekry/١٦-Sefr-Nahamia/Tafseer-Sefr-Nehemiah__٠٠-introduction.html 
٢٩  : اوةس، صوةرط ، :نم ٣٢.  
  : (طرة وةن)  : ٢٩٨،ص ٢٠١١، ان ٢٣ا  ا  :د دو اا     ،س ا راتءاث، د  ٣٠

  . ١٠٧) موم   ،ل١٤ذرة( ر َم  (رةوامَ ما) ، طظرى زار َد،
  . ٦٣،  ص ١٩٨٥ ااك : اارس اد وأام  ااق، درا ارم، ا ام ،اد     ٣١

  

  . ١٠٧: س، ث، ل ٣٢
  .١١١ه، س، ل ٣٣



   د روق           ح  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٢٩                                                           )٢٠١٦ 

وةن رةى ا رمَ  اق، َةممن طَل وة ردةن دووةوة. 

  َرؤ و مَدراوام( رؤ ح) و،  طورة رمى   ذام و و، 

و  اردام   و .ن رةرو  و ا دى ىرى دةزطَزرت دا

)ز ( ؤر) وةك مَدراوى ١٩٤٢)ز ك وة ردةن وةوة. وت  (١٩٣٤ردن (

 موة وردى رةو دووةو مرد ردام د  دم ىووةو زةمم

  .٣٤رةموون

)   رة ١٩٠٠ ) وة ى ١٩٢٦)زَ١٩٠٠)ز  م  ،  دووةم وةمرد  و

 )  روةى  ١٩٣٥َ٢٥٠٠)ز م    َم ام     .وةََ نمرد  وى

  .٣٥ردةم رةوى  رَى روة امن ردن ََء روو َ   وة 

طَل م و مى مَ دة  َم   م اَ  و 

)  ار١٩٤٩-١٩٤٨ وةىممو َذ و نوة  وة) ز دامرة .   

وم ى ومَ ا و َووة دوواوة ى  رودؤَ دذوارو دةردما دوة، 

  .٣٦مر مََ  وت َة زؤر َاء ى مَ واما دةَ د

ن د  زَى ن. ن موةرا  ر وةم ردن  دوو  طورة

) م نو، دووة ام١٩٥٠  ي  ١٩٥١َر ةر اقَ    و َ وة ،و دا(

َدة  اقَ ىوام و درى دةر تمم ن ء ض ن رةو وو ن داوة  

  ٣٧ن م  َ  َل و ن ط ن رن.

)  رة١٩٤٨  ١٩٥٤  ا  وةامروة طمرد اق وَ   ىوام و رةىز ذ (

مَ( ان ََء رومدة ١٩٥٢_١٩٤٨.وان زؤرن  وةم (٣٨) رن دوون١٢٥.٨٩٦(

  وان. 

رةت رةو موةن  ا ،وا طَةى روةن  وة ردمن  اا   

ردةوا ذمَ ططن و، ش رى درَةدانء موةى رو زنء م ردن و 

م ا  وان .امَم  ون ا ى رىد َ ،و نم اَ

   .زار و دةون ١٣٠  ١٢٠داون ر ط  َرةماو  مَى 

وام  َ م طو راطمةم و ون َ  و اا ون ََء ََل 

  ،و نزم رَ مط ا م مزرامش دا  وان ،ون مزا مورا

 ا رةب م وةَل ش  ا ى  امراةو مم  

 م اوام .و رى٥٠٠٠  دوواوة ن داوة و  اقَ رى رة ةَ اقءَ

                                                
  .٣٣،٣٤ من: س، ث، ل ٣٤

٣٥ Sergey Minasian:op,cit,p١٩. 
٣٦ Sachar H.M. A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time. New York,  

٢٠٠٠, p.٣٩٩-٣٩٨. 
  .  ١٣،    ل ١٩٨٣)  ٢٥٠ح :  رؤذمى ، زةى ذرة ( ٣٧
٣٨     ، ووىَ  كةر : رف   ٢٧،   ل١٩٩٧ .  
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   ر اوة َلط .و ردا راو َر م وَ  وة رةد ،ََ

م رَيء رَى واز امن وت  ١٩٦٧من َن، زؤر ن  ش م ش رؤذةى 

ََ٣٩.  

زار و    َ    ١١٣م ا ر  َة اوان ام مَى 

 م١٩٥٠ى ٥  م ١٩٥١ى ١٢ ََرا ا رةو وةاَ .  

   ى وَر  ون رد نزؤر  اَ وى َم ةوة  نام وةامَ ور

  ى دا وةاَ  نرة  اىَ زم  .ََ اقَر. ١٢١م وى زار٤٠  

  

ا ردو ىةمَ ومدرو مزة :دووة   

و َةمم َ وازى  َةمم ردو اَ ةم َزن.  اموةى

 .ن مر ةمَ رى وةك  ء ىةمَ ، نةمَ َار م انَم

روةك َةمى ردى َاقء ر ن َةمَ مَء ان، وام و رة ؤظن 

راورددم َمَان ردو وةن ط َوَة من دة  .َمازةك  دةَ. درة 

ردوو  دوو موةى  .ردوو  ى ةدنء مموة دوورى طَ مرىء 

ردنء م  ردوو .ووداَ  وةوم َ ةوَو ط وةىم وَ نم

م  موةما وةو ردوو ردةوا  ون دةوتء وم م ردا رَيء 

   . َء مرم ردةن َااوة

 رس ركء رةبء وام نمَدراو  وةوةرووى م نوة ردو ىوامو م ،وازن

 َ ىةمَ نوة دامدوا   وى .َةَ اةرَى م  ىزؤر 

مَان وةنء ردن ر َ روو  زؤر َةمَ  مَان وةنء رةب روونء 

  .٤١رةوانء مَ من دةو

َمَ َوةى دةاو  وةرط دووا دةوردةم زام وةزام ؤظء 

 وةرطَ اى رو امن راوة، َ ا رَم  ورد ازو ر 

داراى َو ام  َوش ونء مَ َموةى اوة. طَةى َةران. ردو و 

رم مَان َاَ مَء ردا مَون .  رةم و و 

مورام وةن  زؤرى َةم  ك ردةما مرموةو رادة رمء 

 ن ورى  نوة ناوةَ اور ةىَط ،َا دادةممَ طوةرى وا

 .٤٢رؤذ دةرى  مَةراوة َاونء ون

                                                
٣٩ Sergey Minasian:op,cit,p٢٢. 
٤٠ Sergey Minasian:op,cit,p٢٣. 
٤١ Ofra Bengio: Surprising Ties between Israel and the Kurds, Middle East Quarterly, SUMMER ٢٠١٤ , 

VOLUME ٢١: NUMBER ٣, P ٦. 
٤٢ Oppenheim A. The Y Chromosomes Pool of Jews as Part of the Genetic Landscape of 

the Middle East // The American Journal of Human Genetics, N.(٥) ٦٩, November 
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  وم امم وةمن دزام ء درورا  و  ،وةَ  م

 .دوورا مدة اَدر و ردو مةمَ  ن 

 َ  و وارةى مزرامش دا و ردو مةمَ ووَ  ىا ررا

. ٤٣دةَوة  وو  رار و طدم م رؤذ مَء موا

زؤرى ارةم رو رم ردو و واوى وَام  ون،  ر َ دانء 

م وةم و دا رو مذادى رد  وةك و َو دةط .َمَ َاط ر وة 

ا  موة زة  َر رد  ندة َار دةةمَ نردة مرة  

  . ٤٤ن َرةوة

وة ردةن زَ وردةء ارى َء ى ن طَل من و. 

و  ن ءو نردة وة ،اا  نذ دة م اَدر تمم وازى دا 

  مر د رو زام رة وةر وم . وة م 

  وم مر طَ َداراى رؤ  نمرد وة  وة َر ،نمرد

 ا م رى رةطزىء  رارى اَ ة  ردةن.  و طرَا 

 دمورة  ا   وة اوةوة رةو دموى رة و ،اوةَم رد

  ر .اا رىرا   اىَ وَ ووردو  ى وة

م َم  و َر رد مد  . وةك دذاَ دة ا ردو مةمَ  َي

   َ  رةو   روة، دووااَ ورى مرؤ  اقَ ىةمَم  

 نز  تو ادء َاردة  ا دذ ةَ روةك ط َدراو مو رؤ

  .٤٥ر ،رَ ،ام طوة

طراموة   ن موى وةَل درودمَ ةم ك رد دا د َراوة. درة 

  و َ و .( رؤ) ىَم وةمزا َى م َر ىَر  و ء

در مةم رى اى وة  .ذ َردةو وى َن   مى 

ى  اد ام رَ رَ مَء َاو  دةورو  ى تء دوار 

َر  رد وةىوو ك دن درووةمَ ااَ رى مرد.   

   رةو اقَ موة دمر  و ش َر َم ةمَ  ارا 

   .رَى رى َاقء َانء روة

   وةىر وة ا  وةم رة نء   تو كء ىط

  .٤٦َلء راَمَ رطم رد  ما دذ   مَةمى اد

                                                                                                                                                   
٢٠٠١, p.١١١- ١٠٩  .  
٤٣ Sergey Minasian:op,cit,p٣٣. 
٤٤ Sabar Y. The Folk Literature of the Kurdistani Jews. Yale University  

Press, New Haven, ١٩٨٢. 
٤٥ Sergey Minasian:op,cit,p٣٣. 
٤٦ Sergey Minasian:op,cit,p  .٣٤  
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  ،وةة اا رىرا  ى ،ووَ َم   ةمَ  ىزة

 رة ر داَم  ا دةو   ،وةة دا وة ىا

   ٤٧.  ر وة ر امء رى  طلء زى م رةب  مَدا

رمة  َوة رةو  َةم م اى وة ن 

 وارةى مزرامدا َ  وةمزا مذ تو ،وار رى وةا

  .َةم م رَاوةم و  طَل رد دا  م ما دةَ دو

    و ،(ل دؤر) مرة  وةامرط١٩٠٤   َ  وة روو وةى

 زةو )  و  ةوى  وو دة واى  ةوة و ،َن) دا دروراوةَ َ

  .َ   رات  ةوةى  ١٩٤٧- ٧-٩َم   نوة ذام مام  َ

 وةم  م َدام َم  اوررا   (ن را) وةى نوة

 م وام ،رات رىروو  وةرى مرو  وةدة َن درراوةََ زةو  دا

َدةط   ن ور.   

 موة رد م َرو َانء دووان  دوذ رء م ا  رو  

اون، وا  رد  َتء طم  و و َاو ممى اَ ا د

. ر  ا وردى رَى  ردةموة وزى ا.    دةاو

 م  .ردةوةدةرد م وة١٩٤٨م  ١٩٤٩  رد َم  ر اوامر 

  توةدة ذة  ا دةرةوةى وةزارة مم َ ،  وة دةو

ا  واوى و مى ردةوة وة، وم ون َ ةمدم رد 

ت ووموةى مة ور  رؤذم درةم نء دامن زم موة وةموةو و

 ََ ء رةم ردى َمر ومء دةرر مرؤذ مى زمَ  ارد

 رةم ردى وةىَ رىم مزرامت داو ردء رةت رىَ رووى ،ر

.    رار   ٤٨موة زوو زوو  رد  موة وةن دة رس

وم اا  راَم موةى رد، وم رة ن َ ةم ك رد دا 

ا ومَل دروط  ،ودرا ،َم م و  رة مو رء م

  نا وةورة مةى ومطو رر َذ ومو رد وةوةى موو

 ء ط دة رزام تمم .اوةرم ر رؤذ  دةزام ةر ارو َم

                                                
٤٧ Nachmani A. Israel, Turkey and Greece: Uneasy Relations in the East Mediterranean. 

London, ١٩٨٧, p.١٥. 
  .٤٢ من:س،ث،ل  ٤٨



   د روق           ح  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٣٣                                                           )٢٠١٦ 

ور   نءر  ىَم  ودةر مَدن دذى ٤٩رط  وة ،

  ى َ َرو ١٩٥٦دة٥٠.  

    م  د رةب دة مو م  ر  ةر  َا داو دة

 ن ر رة  رة ر ى رى موة ،دةَم  رة

   وةى ش ى  ١٩٥٤ وة  ،دة ط  دة   و م ل ،

  ن ى ول م ل .رةب موةاى م ءم واتء و

   ردى َم َوة ر ،نرةوة مم ان  ود ا١٩٥٧ 

. ٥١ردام دةن، م واوى ام ى    موة مرةن مرَوة

رةب م  دةوةو نرة  ةوةط ا ةداا  ردووا  ام  امم

موة مرةن. م َى َ ةم و ك دةوما،  دموة و 

   ةرانَ  كرةواى ذ .ردةوة  وةومار دةةمَ رةبم وةك دوو و مدةو

   وةامرط وة ىا  رى (نر  د)  وةَدة وة رووم ن

 رى ومَ دةورو رى مَ وة.   دوواى دازرامم دةو ا وةك  

   موى ؤذةى ( رن )  و  اة رة َات.  و

  ر ،راوة  ارة مر ورا  َمو مزرامدا  داطَ وردى

 ور انءَ مدة ون روومو ىار٥٢  ى ر َمو  .

و وة َ واوى رواز را  دانء نء ور  كر وة ا 

   وة .و اقَ  رة وَ امَ  نمو رة  َت، وة

ةمَ َم َزم ا ر ،و اقَ مةر وةىدم دنءواز م

   ،ا  رى رد وةىوو رامَك ر َى مةمَ وةم و ،ودار

 ةمَ زن م مزرامدا  نمو  ورر وم اا ىا 

 و  ام ى ك٥٣.  

  و ا مو رى ر ند ا ردو مةم ى ت زةو

  انَ .ر انءَ  ،رةبم مَل وطش  ١٩٥٠ ا، واا  وم دام

مم د  راوام ورى َان و، ر دووة و ن و. وة َ َو دامَا

                                                
، ١٩٩٨، َ َ، و: م ،مى دك، دك،١٩٥٨  : ١٩٣١رزامء وووةى رزطرازى رد، د رزام ٤٩

  .٢٠١٣ل

 ٥٠    م  ،  رةم ،مر ،ا  َ َ١٩٥٦   ا  ،ة ءا انَم

رم   دن ام وةى د َدا دة َر م داو رو رَرا رؤك 

).ََدة١٩٥٦حملة سیناء (حملة َكاِدیش)  :موقع وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة /

c٪٢٠http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheHistoryOfTheJewishPeople/WarsOfIsrael/Pages/sinai
ampain.aspx   

.٢١١ل ،٢٠٠٤واوةى دةزطى راس، وَ،طر دَر: رد ط اوى در َاو، وةرطَام  :ر رف،  ٥١  
.٤٢ من: س،ث، ل ٥٢  
٥٣ Sergey Minasian:op,cit,p٤٢. 
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 ٤٣٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ر وَة زارة وى َاقء ردى طاووة،  وة ذام و، رى َدم و، 

 مو ىؤ دا دة َم م ش نرط  .واان دةَ  ناوامر 

َر رةم و َ ءا انَورى م ءوا ى ءا رىو    

 و م ل ىؤ ر   ؤ  .وةدة  ور انءَ

 ء رة َ ى ر وم ر ودة و و َ انَم دمو 

  .٥٤مواودا دةَ دو

 ا اقءَ ردى دمَدة  ىى ززة اَ ور وةىومَم َ تو

 ك و   ون وة و اقَ ور رة  َردوو رذ م ،مرة

  ودام وةَل  ووة ،ن ك ود،  ١٩٦٣ر ا واذؤد  نزر َوَر

 طَةى و رَو ردراو   و  مَان ردوو َةمَ اقء ردا 

َََ٥٥ .  

 مور و زة  ر ر اد َرذ   ا دذم  اقَ ردى

  ووطَ  را َمو وةك وام  ،َرا ا م زار

ما دذ  رو َاق   ر دوذ ا  دةدران  مَدا، 

 وارةى  ،ارة مو  نرد   وطَ .ن    ر

. ٥٦ا َ َ َ ت   مم دووادا  اى وة مَزةد ا

 و نردة ام  ا  ررا زم رؤ مردة ةء رؤ

، ا د، ت ر ٥٧طَا،   دة َر ا ، ران درن

رزام ى  وةمو رووى ءوةى  ٥٨وام ا وةى  اَن طزم رؤ

 شو ىرذةوةم  وم اقَ َرذ  ا دذ دم ام٥٩ وام ر ت .

 َو  دامرام دة َةمم ردو ا. مواو داما س 

 دووة زىَ وةو  ء رىردى دوو ر وةى ش توةدة  ى

                                                
.٩٨،٩٩ من:،س، ص  ٥٤  
٥٥ Sergey Minasian:op,cit,p٤١. 
٥٦ Sergey Minasian:op,cit,p٤٨. 

٥٧ ر م وممدر زم وةدةىم  ندر ران  ،دوون رد شَ رىد  ١٩٤٨ء  ردى ىدا وةظ

 ،ر  اموة وةوةى موم دام  ردى ىوة مام . "و دا(ندر ران) َرةَر َذ

ن  ١٩٥٠  ١٩٤٨ن دةد . روة  مَان م درةوةن ر َى رد َةوة،    ر رد

  ران درموة (َ موةمى َوةى ردى) واوة،  و ء  َردا  ورى ردن

  ،و دامر  و رىر َذ  دام ا ردو ىةم ومدرو و ى  و رد 

 ،م و :ردي، ت  : زازا را١دةدا .( م ،١١٥، ١١٠، ل ٢٠٠٨، اراس، أر . (    

٥٨  وام ر توةى  ١٩٢٤  تو ،ورو  و ل ر رىَوة، مداَل ١٢  ا زام 

   وورو  و رد رامَ ىرا رؤ وةو دواةرَردووة  ١٩٦١ وةىوم م ا ىَ َلط

َو ،راس ىى دةزطم ،ك.ردى، و مر :رمط َ ).شر  ك مَدة ،٢٠٠٧  �

  ).٩٠من:،س،ص 
  .٩٠ من:، س ، ص  ٥٩
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رزان  رَى َات ك اما دامن تء داواى ررن َت.  دووادوواى 

رازوم رزامء ررى دةزطى واَ امن ت ر دة َرء ك 

ةو روة وى ؤ ر ر (ن ََ) رؤك وةزان ( ك) دةَو

 .٦٠دةوَ. درو ش و ردام ا مَرط  َى دةم ََردن

   و َر ا ردو انَم و   تممى ١٩٦٦رط ىدا وةز

(وز ) وة رى  ردامَ اق طت  طرةم  رؤذ مَةراا  َاق، 

ا دووة دازر .َروة مواو وةى دوودةوة  رك  رواو رؤذت 

  ١٩٤٨و وةك و وى   ردةن  اَ مَى  رى وا درون، در

   .اا دازران

 َةرَ تو . داَم  ووةَ وةىوم رةدوو موةم ن درو  و روة

دوو م رةب ا وةى  روو  طر َء رووداو  َرة و َوا ش 

 ر ،َن دةطرؤ طم وة، دووةو رةب ووىرروو   ىطو م دة

 َ كةزَوةك د ا ردو ىرةم و ىءةمَ و و وةوام ىروام 

  ٦١ مرةوا ؤظن.دةَء مَ ةممن  م ء ومن 

وا  زةى َةمم ردو ا  م ر ا ى  مى ارَا 

 ةوة:

  و َر  ،نووَ ردة اَدر  و ردو موةذَ ءووَ ىر :

  و ردام.َدا ا ردو ىةمَ ر َ ،اا  

  دووة :وم دوذ وش مَان ردو اا   ى َ اق دا دةوة.

  ترؤذ رةب م مك و ةمَ ا  ا دةرة  :َ

َ.و ا ردو وةىومَى مزة  ،ان  

  

 ا ردو مةم َلء دة ر امر /َ   

 ر ومر زى ١٤دواى وة  ١٩٥٨ىمازةزاد رة ء رو ن

)  َرذ  ١٩٥٨د١٩٢١  َىم َم وةش ،زرااق داَ رى  تء (

، و م رو ر َََرذوةمى ردء ر دا ٦٢ةمم ردء رةب وة

  . ٦٣ردن دةرا

                                                
٦٠ Ofra Bengio:op,cit, op,cit,p ١٠. 
٦١ Ofra Bengio:op,cit, p١٢. 

  .٢٨٣- ٢٨١ل، ٢٠١١ا، َمى - ،  ل م :ردنء ووةى موة رد، وةرطَام، ح ٦٢
٦٣

  ووام رى ززام  نَ) ردا ا  اا اب اا  :دى رفك، ١٩٧٠- ١٩٤٦د ،م  ،وا ا ،(

  . ١٦٤،ل٢٠٠٨



  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٣٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ردوو انَى مةم ر م   مزؤرى م  ت زدة  وتءَ ردى

  رو، دواذ دة١١ط  ى ١٩٦١ىم وةوَ  ر م َل  ١٤دا

  . ٦٤ردةواو

 دمدرو  انو ءو ل  نوةوماقء مَ م 

م ،رة وى رة انءَ  ،وةوَ داوم رة م مو رام

.اكء ٦٥ امَ   نوة دة ر دار ىةم 

.دمرو  

ا  ا  ردنء طم ر  دةزام ، دواى 

 دمَ دة دو وةر دار  نةم .دء رىَرش دة م

  .٦٦ر ردارن دةرى

  ١٩٦٣   اقَ   دمواز  انو ر وَر ا انءَ

َ اق  رارا   رزام  طَل دةو وردم ر دا ردم

   ءزىء دارار رىو  و   .و ام   ااَو ١٩٧٥ردةوا٦٧ .  

َن درودم ةما رك و دووم مء رذةوةمى ن و. 

  م َ َلر ردةوة رى  َ ن اقَ ى ،ووةدا اء ىرذةوةم ءم

 مَ  ََ  َاماق مَ ،ارة مء وا انَم ر روودام 

ا َلط  وةومرووا ٦٨رووة   .٥-٤   ااَ مرد  اَ ى ى

مَ ر مدء ز َلر رةوة٦٩ .  

  دم  و كوةى دةروازةدم ا مرة   َ ةوة 

رار و  . ٧٠مَ اق  ا  ،ا  و دم مةدان

 ،ا  ن  ن دةدااَ م ر ،دردى دة َ ا ىرو

. وةا واَ ام ورى َروم  ٧١وةش  رنء رر رزام و

ةو دةممم رى ورَ، دوا رَاوةمَ ام دةد ش وةى  رَى ردمو

ا  ندم َوةو ماط  نة ٧٢  .  

                                                
  ١٩٩٨دةزطى ثء ودموةى ََ، ، ١٩٧٥- ١٩٦١ زامرى ز وام ا ل: اروى ردنء ر ل نء من  ٦٤
،  ، دةزطى ١٩٧٥- ١٩٦١مزمز د ودر: َ ان رار ووةى رزطرازى موة رد  ردمَ اق  ٦٥

،َو ،راس١٢٢، ل٢٠٠٨.  
، رط ،َ  دووة ،  ،مى وةزارة ١٩٧٥- ١٩٦١د ر لد رزام :رزامء ووةى رزطرازى ر ٦٦

 ،َو ،روةردة٢١٤- ٢١٣، ل٢٠٠٤. 
٦٧  در دوران مور  ل ان درا  ى ا    :ران ط  ى  ر١٣٧، ص ١٩٧٩- ١٩٦٢. 
٦٨ :رزام د ،وَ وةىر ٢١٤ل.  
٦٩

  .١٣٨: ر ، صطران  
٧٠ رزام با ووا ى ااع او ا ردا را ١٩٧٥-١٩٥٨: ا، ،قا  ٥٢٣ص ، دار م.  
٧١ وا ال ار اار اماق ودول اا  دن: ام  ،ن ، دار ا ،ما ا ،ر  ،٢٥٨ص ، ٢٠٠٤د.  
  .٥٢٣اب رزام :ر ا، ص ٧٢



   د روق           ح  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٣٧                                                           )٢٠١٦ 

 َامدة  موة و  ا ورؤ  و وةرةدا و رزام

روةك ا رؤَ طورةى   درودم٧٣ . مى   ر رد دةرت

  . ٧٤و ةمدا

 امزة  وةر    ا ىةم و١٩٦٣ ٧٥دا مر  َ ،

َ َم  وةم  ن واكء رر  ا  ار َوة ، رى ام

  . ٧٦ردنء ون    وتء ن رزاموة  طرَ ازن َا

  ى ١٩٦٣ةم مزرامداواى دا ََى دةم    ام ا  دا

 ا ش   ،تا دةط ىوار ا ردة ك دةرداوا م د

 رام رش وام: دة زار م ،ث، را ،، دةزطى ةمى، وَ َى 

.رى راد وةء مرةزا دمَ  ،رة ،اد٧٧ر  

َومن وة   َ  ورام (  ةمن رةو١٩٦٣ر  ن ا (

.وَ  ٧٨رزام ةمى  زمى ا  ر دو داواى ورى َدن

  . ٧٩م َل مء ن س  مى ران درن

 ا رؤ  َوة وة ش  ز ء ر َام دء

  رش  وةا  ر ومرَ  َان رَ ،ون ا  وةامَ ىَر

  . ٨٠ا دةوة

 دووة ومم  ر١٩٦٥  دةرةوة  رزام  رىَم وام ر ت دا  َدام

ََدة  ك رةو  ا ام ام ام  ،ا ا٨١  ووة .١٥ 

 مات، و دواى ١٩٦٥م رد ىَ  مط  ى  ار وةوةو ا  دا

 ردةن ا،  ن دو   رَى َاموةء  م رؤذَ دةا  مردم م ر َك

 وةى طاط ر (واك) امَ ىوا٨٢.  

د َ (رى د)  مَرا  ا  ردامَ ط   ١٩٦٥رى 

 رش َلط َرى ررو نء دةرد  ا  ء ر ردمدء، م

 مدة م  ،ََ ز امدة ا ةمر .دَ رداردا دة ةَار

ر  ردن ردةواَء  مت وةش َو د  ا   ،ى َاق 

                                                
  .٢١٥ل د رزام :روةى َو، ٧٣
٧٤

 .٤٣٩اب رزام :ر ا، ص  
   .٢٠٧، ص١٩٨٩ارة وا، دار ان ا ا ،اد،  ااك:  رزام  �٢١٤ل د رزام :روةى َو، ٧٥
٧٦  زا  م مَن: مذ ١٩٧٥ ، ،ا ىم امَ٧٧- ٧٦، ل١٩٩٧، وةرط.  
  .١٠٠، صر ا من:  ٧٧
 .٢٠٨ ااك: ر ا، ص ٧٨
  .٢١٤ل رزام :روةى َو ،د  ٧٩
  .ن روة ٨٠
٨١

  .١١٦ص، ر ا من:  
  .١٢٠ص، ر ا من:  ٨٢



  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٣٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

َدوور  رى  مرة  ءَ َلر رةوة ءََ نرد٨٣ .  ةوة ١٩٦٥

  ٨٤ردةوا مَرام ا ردام ردممن دووة.

َ َ   دمَ م تء   ط دامممم مَامن     

 موة،١٩٦٥م ردا ءاَ  انَم  ر َىم ر ا  ٨٥داَوامَ  د ا

دا ووى: "ظ ودةم ون طن ر ١٩٦٥  ٥ طظرى (ا اى) ذرة 

 ٨٦ء رَرن  رزام  ر موة". ةمى رزامَ  انء و اوة

رمة و دا ةمى مَان ردء دا دامزراو  ةمى ردو طَل َانء 

  اا وم و.

ورى داراء َل ورى رشء رزام د   و   ١٠ا  درَا وةى 

طرى زامرىء كء َ دن، ء دموةى  راورى طورةو و رزيء 

 م انَم ا نءرد  نَء را ىءواو ١٩٧٥-١٩٦٥ردةوا٨٧ .  

 ر دو ران   رزام ردام  روةك د زىر ء رىو

رَوَ  .ا و  رد ت روةى مةى ى َا رَل دو، 

  نَرا    َ م تو ،ردم رزام  زىر رىَرو راَراو روة

 ا روةك ،ردم ا و نَم  ، وَودوور   د ر ى

دةَ  اء  رؤذمَ اما وا واوة. روةك ت زامرى و 

رزام ى ا رىَى راووة وم ر٨٨   .١٩٦٥  مَرا  ل  رام

  ،وةا ا مزطر  رد٣ (ا) ىوى رةم م م٨٩ .  

  ى ار ا  ،اَ ى َ  ردان دمدرط  

  ا م دىمَ  و د  ،ت رد ز   ،اقَ دمرى ٢٤واز ى

١٩٦٦  َام  نءر ى رؤ ،ر وا رؤ  زىر ء َوة

  كؤ  ، ز ن، رر رؤ ىَ و ،  د رؤ  كرن  ٥

  وت، وَة واك طاوة  رةم رى   و ط رانء وى

ردنء رزامَ  ازما و. وت مَرى واك ورَ وةةى دةد  ودَى 

                                                
 .٢١٤ل د رزام :روةى َو، ٨٣
  .٢١١ا ل: روةى َو، ل ٨٤
، ا او ، اغ  ٢٠٠١- ١٩٤٦اءة  ت ات وااب اد  ااق ح ان: ارات ا  دن ااق  ٨٥

)، ١٩٦٨- ١٩٢١داممم ووةى رزطرازى موة ردء مَ اق (وا ر َ:  �١٣٥، ص ٢٠٠١وا واز ،وت، 

َ رىم ،مَ ،نرد ا ٢٦٩، ل٢٠٠٦وةى. 
 .٢١٣وةرطاوة  ا ل: روةى َو، ل ٨٦
٨٧

 .٢١٦،٢٢٥ ااك: ر ا، ص  
٨٨

 ،ر ا :نم ١٢٠ص. 
٨٩

  .٢٠٩-٢٠٨ ااك: ر ا، ص 



   د روق           ح  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٣٩                                                           )٢٠١٦ 

و َن دةد. رمة وة ى رةوم رزام و، ر وةى م مَان و 

  . َ٩٠امما و

  نا ى دةرةوة اء وةزا امرؤك وةز كا   َم ردام دواى دوو

 امزة١٩٦٦    ،ا ران  ١٩٦٦دا رزام مرداوا ا وةر ا دا

 ك داواىوة ا ر ،وةا   نرد  َ د فا ار ا ى داراى وةزَ

رزام وَو٩١ .  

 امزة  ر و وة١٩٦٦ : ونَ  نرد رى  ا ى َدا وة

َ رط  رزام و ، و ار و رو ف، و ا  َ ةمر ،دنَ ازى

  اَ  ن٢١ط  َو و وةمن راطرد  م  اامزة ى

رزى و  ى رزام  داوادم داومن.  ان رزامن ما  داممن 

ى  ر و رام ى َا داواى داممن ن، روةك رازى م  ،َر وة

  .  ٩٢ى  دةن،  و دةرن وةو  داممن رازى و

 دمَاىء دة ر نةو رىر رفء و دوا  دواى

 نءممدام م دم٢٩م امزة انء ١٩٦٦٩٣ىَ َلط مةم     ،

  .٩٤ا ردةواو ء وةى ا  ردن ما

  ١٩٦٦ َور  فا ددان د. دوف  ٣دا ار  ،  .د ،م ر (د. اورىد

رر وةرى ونء طَل ما مم  ٣دام ردم د، روةك ا (ر

زرامران دا   ،وَ وةا  رىد  نووَ ام٩٥ رزام ،

م (ز ر) م  رؤ  رىد  دا (فا)  ردى َر٩٦رد.  

 دم ى ةمط  ا َلط مةم ردةوا  و ا رزام روةك

 م  اَ  وةى دةوةم  ةى ما ٢٩ امزة ١٩٦٦ى  دا

 ءدارا  َ وةر .واَ رد  دمررة روة ،و  ى كء

 موة و  َمدة ا  و وةرةداو٩٧ .  

  ر١٩٦٦  رزام د  ،زرادا (را) ىوا ىدةزط ا دى رىو 

رد  نو مَرا  و و رو ا ٩٨نء.  

                                                
٩٠

  .٣١٠-٣٠٩، ص ٢٠١٢، ا او، ا ا ث ودرا ات، وت،  درا ١٩٧٥-١٩٥٨ر  ا :ل ااق  
  .٣١٤ر ا، ص  ٩١
٩٢  ،ر ا :نم ١٦٦- ١٦٥ص.  
  . ٢٨٣- ٢٧٧وا ر  :َروةى َو، ل ٩٣
٩٤  ،ر ا :نم  ٢٠١ص  
٩٥  :ا  ر ص ،ر ا٣١٠-٣٠٩.  
٩٦

  .٢١٠- ٢٠٩ ااك: ر ا، ص 
٩٧

  ،ر ا :ا  ر ٣١٦- ٣١٥ص. 
٩٨

  .١٦٠ح ان: ر ا، ص  



  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٤٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

   ،ر َدة  ر نء داواى  ١٩٦٧دة رؤذدة رزام ردان اَ  رىَم

  رطَ ىَ ،ا رةب رى  ردةن  اقَ ى ردمم   نةَ

زار َرط َ  ََ َل و   ََ٥ك دات، روة داواى َةن 

َةى َاق، وةك ى ورى مَان ردوو .رةت  داوارى  رزامَ ن َةداتء 

 دة" :َوة د وا َرط دذى ى َاق  مت".  دوارى دووةن

. رمة ا داواى َد رة م مَى دذى َاق وة رَى َت ٩٩رةةوة

ا َلط مرة  مةَ ردمم ١٠٠ .  

، ا  رزى رو ١٩٦٧ا   -دواى  م ش رؤذةى رةب

ى و َل . رد دا  وةامَ ىَر   ىم و َ تءرداط دة رة م

 مم د ءاق دةَ مردة  انَ  ر زىر مَرا ا اوةزار  ٥٠٠

  . ١٠١دؤرى  ر م طَل َاق    رزام دةدا

 مم  ا  ردام  رزام َ  ط ردوو انَم مةم

دا،  ور َد نء د ء م ردة  ا،  ما ١٩٦٨

رط ىك، و وةزا  انرؤك وةز ءا رؤ  وي دو رؤ ن، ودا  ى

  . ١٠٢م   َ رم ا وت

  

   ارة /ةمم ردو ا ردة ام ر ا:

 دذى ورةن رف اء دة  ٧/١٩٦٨/ ٣٠-١٧دواى وةى ن دةى   

ن طاَ١٠٣دة  ىرة  .دةوة ١٩٦٩َرد دة ر اقءَ  انَم ر١٠٤.   

 روة   م  م َر ،وردةوا رد  مرو ىءةم  ا

َا َ) نء َدء  دا دةو اء َان ى ك نء دوو د زار درى١٩٧٠

.   ا  ى دووة دةت دواى  ١٠٥زار دؤرى  (ر رزامن داوة

  زىر رىَكء راو  ردى وةىم دم  و ردةوا ا  ،انََل  ٥

 ََل ٣ط وَان  رَ ء موة ١٠٦و .  

 َر  ى رىم  ،ت ررة رد  زىر ىَر  امم   َ

، ش دةَم داممنء ى م ١٠٧رةى م دةوةو مى دة ر داممن

                                                
  .٢١٥ل د رزام :روةى َو، ٩٩
١٠٠   ،ر ا :نم ١٩٧ص.  
١٠١  :ران ط ر١٣٨- ١٣٧، ص.  
١٠٢  ،ر ا :نم ٢٠٧- ٢٠٥ص.  
  .١٦٣مزمز د ودر: روةى َو، ل ١٠٣
 .٢٧٢ا ل: روةى َو، ل ١٠٤
١٠٥

 .٢٤٥، ل٢٠١٣ور رةم :ر ل  م مَم دا،  ، ران،  
١٠٦

  .٤٠٣- ٤٠٢ص ا :ر ا ،ر  
  .١٧٣لمزمز د ودر: روةى َو، ١٠٧



   د روق           ح  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٤١                                                           )٢٠١٦ 

 انَم َوى وة   رردا، دوا ر دار اقءَ زارى ١١-١٠ /١٩٧٠ 

  .١٠٨ى زار)١١دامةم مى ماو ) مى 

)  ىوةمى موا ذام َم م َ CIA رؤذى  (زارى ٩ و ٤، رؤذى ١٩٧٠ى

رىء   (د )  ران طَل مَرام دةو١٩٧٠  ، ى زارى ٥

ا موةوة. ردة ان مَرة ردةمن زؤر ما  وةى  رى 

ء وةمن ردن ر طَل ا دةَموةء َن َان ا  دذة ؤو ث

 مَر رى ءم وةامَ ىَر  امَ نا دارؤذى دوا مطط  .َا

 م دوو م ر ةن دة وَل رطَ مةَ َدة َر  ،ةن رد  م

وةى وا م  ن ااَ مةَ  ن رد ،ردى داوة  ا  ىمم و َر ن

  . َ١٠٩ةمَ ان مووةو دةن ردا طوة

  و رو ءرا ا َلط مةم ل ر دار زار م دواى

دةوا و  و دةَم ى  رَى  وةمَ اق  ا، و ر

دا ( زا) رؤ دى ا وت، ١٩٧١. و  ر   ١١٠مى اموة

 ا مزر رةزا رانءَرى رارو َر  د مرد ردام  

  . ١١١ردن رن دةد

       َء  ١٩٧٢  انَم  كرة مدرو  درى دةد تظ َ

دواى ١١٢ء رددا (رةى ممَ واز)  ارَةى  دم  دةوَ اق،

 َ رى وَلء  وةى.دارة و ت راى و رازى   تظ١١٣  

 ةوة ظ  َوا و رى دة ر ر  رازى ت  ارى دن و      

ان وما وت  ١١٤رةدا،  ر داواى ظ رةدةوةء ارى مد.

ام رازى ن م َو رةوة، وةى راطن رار و ى ظت دة َى رز

  كء  رد دا  ا ىرى زو َ روةك ،رد    اممط

  .ااَ ى َلط م وةىم رى  زىر ى ارزام  نَ  وةى

  .   ١١٥رذةوةمىء طمان  رد رن

     )  نوا  رد ر ى ىم٣٠  امزةرد ١٩٧٢ر)  كر  نو دا (

ر)  م  ء (ررد مدى) رةدةرى (ى َ(C.IA))ى رَةرى 

                                                
١٠٨  م ؤوةرم زارى ١١ ل: س. ث، ل ل١٩٧٠ى ا ،وام ،٢٩٤ -٢٨٦ :رزام د و�َ وةىر٣٤٢ -٣٣٤، ل ل. 
  .٢٤٤ور رةم :روةى َو، ل  ١٠٩
١١٠  ،ر ا :ا  ر٣٧٦ص.  
  .٢١٩ ااك: ر ا، ص  ١١١
  .١٦٣مزمز د ودر: روةى َو، ل ١١٢
١١٣   اقن واد  وا ادث اا ن. أد  ات ا :اوى ١٩٥٨  رة، ١٩٨٠ا  ،وا ا ، ،أر

 .٣٤٥، ص٢٠٠٧
١١٤  ،دووة  ،وَ وةىر :رزام د٢٠٨. 
١١٥  ،ر ا :نم ٢٦٨-٢٦٧ص.  



  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٤٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 وت،   ططم مَامما، وان راورىء  رد تء ةمى 

.َ َواو م م ىر و ،ََزرن داط ن  ١١٦ ش دارا  

 ىوا ذام ا رد  شَ ةوة (واك) انَ ىوا ذام ء (د) ا١١٧.  

ن دؤر َ ة رة  ر رد رن او،   َ ١٦و رة      

 ما، ١٩٧٢ََ رة و اء ٦داوةرط ةى مَ  رىن دؤ نر  وى

رَا   و  ظَمى ا  مى  ١١٨ا  م و مى دةدرَى.

مم طَل رةب دة ردا طون، و واى َام (واك) طاوةى  ردةن 

 ١١٩ط .  

  ر ١٩٧٣  رزام رؤ ىءرط ى دةرةوةوَل وةزط دو ا ردام ى دووة

ََرد م ى  واز ا  دوة ن درزام ةوةو ا ١٢٠.  

 رى مَ ام رزام ا ن  ء راَم رد ر  كء 

   ،و و  و وامار ومدةر م دةى انَ  ا و زى

 ا ١٩٧٣ ،وةا ا رام رر  َ  ى ىوم  دا

م َم .روة  ران  رم راء مام م ر ار ون،  مء

 َت  رى خ اوة  دوو م م ،ا راَمن ر م رامء 

   روةك .اَ  مم ء من  ١٩٧٥دام وةا  ىوم  َرةزاى  ٣

  . ١٢١رؤذى م ٤٥ا ارونء وةى س  ٦٠اوة و 

دواى رَوى زا مَرام د  ردن  راموة رمن  َردن 

. د رزام دة " :َوةر وا ا ر  ََ١٢٢ء َا  ران رَوة

 ىط وةَ  مَر ىَر  امدة وا ك زىر مط ،وة و زا ىم

رةوا َ ورى وة ى ام رن ى َان مر  واز دم و 

 ر ىامءر و   دءارةدا م    ،ََ م  ت دار 

. م  و ا ودَى وموةمَ اقء َامن  ١٢٣ى ر ى دةد"

                                                
 ،  ، مى رؤذت، وَ،١٩٩٠/  ٢ -١٩٧٥/ زارى ٦طران ا : دؤزى رد  زمى ةمم و َاا  ١١٦

  .٩٤-٩٣، ل ٢٠١٣
١١٧   رزام امَوةرط ،ر م َن دةرد  رد ور مةم ةى : ن .د ،  ،

 ،مَ ، ىم٥٠، ل٢٠١٠. 
  .٢١٢د رزام :روةى َو، ل ١١٨
  .٤٠٢ص ا :ر ا ،ر  ١١٩
١٢٠  ،ر ا :نم ٢٧٨ص. 
١٢١

  .٢٢٧-٢٢٦ ااك: ر ا، ص 
  .٥٠٨اب رزام :ر ا، ص ١٢٢
  .٢١٥ل د رزام :روةى َو، ١٢٣



   د روق           ح  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٤٣                                                           )٢٠١٦ 

 دووة مم   دَل دةا، وةك ١٩٧٥م نامَم مَ دمررة  دا

  .١٢٤ى َووة١٩٧٥ى زارى ٦ر رَوى زاى مَ ططم مَامن  دوا

  

  

  ،اَ  وودةر َل دا ط ر ردة رد ءا ىةمَ وةى

   مى ارَا اوم روو:

مَموةما  َروى و،  :ر ل ر َ ةم رَء 

 َ ووا َ دودة  وم م َو راى َر ردى وةك ا

  طم رذةوةمم  مى موةى ردةوة طَل مرةما  دةوة.

دن  رةوَا و  م دة دةد  ر   ََ دووة :ردا ر ر

  دمورة َ وة ،ََ َ وةر  زىءر  ءام زىم

 ؤَلء َوَ  ، َوةدا رد وة طى اء و رَم دؤ

اء  واو وم رذةوةم ك ممن، دةن  رش رداء رةوى  َلء 

  رم رن مد.

 َا درة مو   م مو َم ا ردو مةمَ :َ

 ن داَروةى مازى م ر َل  نمدامَ َمامزر َوى م ردء وةىم

  ة رد.

 َم مرووداوة  دو ر وى ء زىءر دارة ام ا :ارة

 وَراو  رطَ ىَ مور  َا طر نا ؤ دىء زىءر ام

  و.

َ :َةمم ا روة زؤرر َةم راو مونء رَى َاموة 

.اد دة  ر  َر وةك  ر م امَ ،ون  

 ا مةمَ : م  و ةمَ ا ر دار َلط

 ر  نوم وةدة ردار َ  م ،و  راوةو ةمَ  ،وم

  ردن و.

  ووم ادةوة و :ا م ر رذةوةمم ى، و رذةوةممى 

دةوة َ  موم طَل ردا،  رةمَ ا ام وم رةا 

   دةدةوة.

 ومم ،ا َم نردة ة و دووىو ، را ردام رة ةَ :

 را َر.ت َ م نردة  ا  زى دةو ءرا م   

                                                
  .١٠٧-١٠٤طران ا : روةى َو، ل ١٢٤



  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٤٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 َم وةىومدا ءَ ،ل ر  انَ ءا وىم ومرداردة :م

و ا مم مطى وووةى رزطرازى رد درود،  ى ش ر ل روا

  و ا من. 

  

  روةن

   زم ردى

  . ٢٠٠٠. د  وةر : وم ردن،  ، ردن، ١

، دةزطى ثء ١٩٧٥-١٩٦١.  ا ل: اروى ردنء ر ل نء من ٢

  .١٩٩٨وةى  ،ََودم

٣    ، ووىَ  كةر : رف  ِ  .١٩٩٧  . 

ا، َمى  .- ،  ل م :ردنء ووةى موة رد، وةرطَام، ح٥

٢٠١١. 

٦رد  نوةو م  ةوان : ر دن، ض. رةن، ٢رد   ،٢٠٠٠  . 

. طر دَر: رد ط اوى در َاو، وةرطَام  :ر رف، واوةى ٧

،َو ،راس ى٢٠٠٤دةزط. 

 / ٢ -١٩٧٥/ زارى ٦. طران ا : دؤزى رد  زمى ةمم و َاا ٨

١٩٩٠ ،َو ،تى رؤذم ،  ،٢٠١٣.  

٩ ،ر م َن دةرد  رد ور مةم ةى : ن .

 ،مَ ، ىم ،  ،  رزام امَ٢٠١٠وةرط. 

١٠ مَن: مذ  . زا  م١٩٧٥ ، ،ا ىم امَ١٩٩٧، وةرط.  

١١،َو ،راس ىى دةزطم ،ك.ردى، و مر :رمط َ .٢٠٠٧. 

، رط ،َ  ١٩٧٥-١٩٦١. د رزام :رزامء ووةى رزطرازى رد ر ل١٢

،دووة  ،َو ،روةردة ى وةزارةم ، ٢٠٠٤. 

، َ َ، و: م، ١٩٥٨ ١٩٣١. د رزام : رزامء وووةى رزطرازى رد، ١٣

 .٢٠١٣، ل١٩٩٨مى دك، دك،

طرازى موة رد  . مزمز د ودر: َ ان رار ووةى رز١٤

 .٢٠٠٨،  ، دةزطى راس، وَ، ١٩٧٥-١٩٦١ردمَ اق 

١٥ :َ ر اق . واَ م ردء وةازى مروةى رزطو ممدام

)١٩٦٨- ١٩٢١ ،مَ ،نرد ا وةىَ رىم ،(٢٠٠٦. 

  .٢٠١٣. ور رةم :ر ل  م مَم دا،  ، ران، ١٦

رة مز   

١٧   . ، تدرا  ،اقد ا ا را   :  اد(١أ ،١٩٧٨.( 

١٨ط ،ر  دب واا  :  اد، . أ ،ا ٥٥٥، ص  ١٩٨٠    



   د روق           ح  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٤٥                                                           )٢٠١٦ 

١٩ ،ن م   :  م اد ١. أ ،٨٧، ص ١٩٨٦.  

٢٠رزام با . ووا ى ااع او ا ردا را ١٩٧٥-١٩٥٨: ا  دار م ،

. ،قا 

ر امر ال اا واد  ،ر . ، من: اد  ااق ودول اا٢١

 ، ص   ٢٠٠٤ا ام، دار ا ، ن، 

٢٢  اقن واد  وا ادث اا ن. أد  ات ا :اوى  .

١٩٥٨  ١٩٨٠ا ،رة، أر  ،وا ٢٠٠٧، ا. 

٢٣ ،ر  ،دوا ال ار اار اماق ودول اا  دن: ام  .

 .٢٠٠٤ا ام، دار ا ، ن، 

٢٤  داب ات وات ا  اءة اقن اد  رات ان: اح ا .

 .٢٠٠١، ا او ، اغ  وا واز ،وت، ٢٠٠١-١٩٤٦ااق 

 .   ٧ص    ١٩٨٦، ط ام ،اد . ١٩٥٢  ١٩١٤. دق  ادام : ا ام  ااق، ٢٥

 ث ودرا درا ، ا او، ا ا ١٩٧٥-١٩٥٨. ر  ا :ل ااق ٢٦

 .٢٠١٢ات، وت، 

 . ٢٠٧، ص١٩٨٩.  ااك:  رزام ارة وا، دار ان ا ا ،اد، ٢٧

 .٦٣،  ص ١٩٨٥.  ااك : اارس اد وأام  ااق، درا ارم، ا ام ،اد ٢٨

٢٩ ن .،ا ا  وج اا : وق اا  دان : ا١٨، ص  ١٩٩٦، ١   . 

٣٠) ردا ا  اا اب اا  :دى رف نَ .١٩٧٠-١٩٤٦ ،وا ا ،(

 . ٢٠٠٨م، دك، 

 ٣١ ،م و :ردي، ت  : زازا را١.  م ،٢٠٠٨، اراس، أر.  

  

ر مز   

٣٢  در دوران مور  ل ان درا  ى ا    :ران ط .

  .١٩٧٩-١٩٦٢ ر ى 

 

  زم ى 
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  )١٩٧٥_َ١٩٦١ةمى اء رد ردة ر ل دا (
 

  

 ٤٤٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  طظرو رؤذم ردن

  .١٩٨٣)  ٢٥٠ح :  رؤذمى َل، زةى ذرة (. ٣٧

. س َن  : رى وم ردن   و مرَن  رَطى وَ، طظرى ٣٨

  . ٢٠٠٢) ، رى ١٤وَ، ذرة ( 

.   : (طرة وةن) ر َم  (رةوامَ ما) ، طظرى زار َد، ٣٩

  مَ ، م (.  مو١٤ذرة(

  

  طظرة رةن

، ٢٣. ا  ا  :د دو اا     ،س ا راتءاث، د ٤٠

  . ٢٠١١ان 
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