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  حمَُُز ذَُُغاَيح تؤفًل

فُضٖاز ؾانُيٌ ْاويَهٌ ًَٖٓس زياضَ يُ ؾًعطْ يًَهؤَيًُٓوٍَ ُٓزَبٌ 
نىضزيسا، نُ يًَطَزا ضَْطُ ثًَىيػت ُْبًَت ًَُُٓ باغٌ بهُئْ َؤضنٌ ُٓو 

فُضٖاز يُ نؤتايٌ ؾُغتُنإْ غُضَتاٍ . ظؤض بُ قىوَيٌ بُ بىاضَنُوَ زياضَ
ثطؤشٍَ "ذُفتاناٌْ غُزٍَ بًػتَُُوَ ْ بُ بآلونطزُْوٍَ نؤََُيُ ؾًعطٍ

 زَغيت ثًَهطزْ زواتط طُيٌَ بُضٌَُٖ ْاواظٍَ ؾًعطْ "نىوزَتايُنٌ ْىٍَ



فُضٖاز يًَُْى شإْ ؾهػتْ قُزَضٍ . ضريؤىْ يًَهؤَيًُُْٓوٍَ بُزوازا ٖات
تآًَػتاف بُ ٓاناّ ُْطُيؿتىوٍ غًاغُتٌ ْاغًؤْايًعٌَ نىضززا، ُٖض ظوو 

يُ . وَ ٓاواضَْ زَضبُزَضٍ وآلتإ بىو1975يُ ُٖضَِتٌ الويَتًساْ يُ غاَيٌ 
نؤغتْ تاضيهٌ ْ ظوَيُاتٌ غُخيت ُٓو ضؤشطاضَزا طُيٌَ نُؽ ْآىًََس 
بىوٕ ْ زَغبُضزاضٍ خُوْٕ خىيًاناًْإ بىوٕ، وَيٌَ فُضٖاز، غُضباضٍ 

زَضزٍ ٓاواضَبىوٕ، نُ ُٖضنُغًَو ُٓظَىوٌْ ُْنطزبًَت ْاظاًَْت ض زَضزيَهِ 
تاٍَ و غُختُ و ُٓو ُٖضضُْسَ يُ بُضزَواًَسإ بُ ُٓظَىوِْ َُٖيهؿإ و 
زانؿاِْ غًاغُتٌ نىضززا ؾهػيت ًَٖٓاْ يُّ ضووَوَ ٖاوضُؾين ظؤضَ، 

بُآلّ يُ بىاضٍ ُٓزَبْ ؾًعطْ ظَاُْواِْ و ضؤشْاَُْىوغًسا بىو بُ 
ُٓغتًَطَيُنٌ زضَوؾاوَْ غاآلًَْهُ وَى َاَؤغتاْ تىيَصَض يُ ظاْػتطٍُ 

ُٓثػاال يُ غىيَس طريغاوَتُوَْ بُؾًَىَيُنٌ ُٓنازميٌ ثُضَ بُ بُٖطَْ 
تىاْاناٌْ زَزا يُو بىاضّ ُٓزَبِ نىضزيساو بُ تايبُت ؾًعطو يًَهؤَيًُٓوَْ 

زوا بُضَُِٖ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ وضز و بابُتًًُيُ غُض نىضتُ ضريؤنِ 
 Theنـىضتـُ ضـًـطؤنـٌ َـؤزيَـطْـٌ نـىضزٍ"نىضزّ، يُ نتًَبًَهسا بُ ْاوّ



Modern Kurdish Short Story" ٌنُ يُ نؤتايٌ غاَي ،
 .زا يُاليُٕ ظاْػتطٍُ ُٓثػاالوَ بآلونطاوَتُو2016َ

نتًَبُنُ ْعيهٍُ غُز الثُضٍَِ قُباضَ طُوضَيُ بُ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍْ يُ 
 .غُضَتاوَ بُّ ؾًَىَيُ نىضتُ ْاغاْسًَْو زَخاتُضوو

ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ تًؿهٌ خػتىوَتُ غُض نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍْ يُ "
باضوزؤخٌ غًاغًٌ . زيسطٍُ ًََصووٍ ُٓزَبُوَ خىيَٓسُْوٍَ بؤ نطاوَ

ضووزاوَنإ يُ نىضزغتاْساْ ُٓو شيٓطُؤْ زؤخُ غًاغٌْ نؤَُآليُتًًٍُ 
بُزوايسا ٖاتٔ بٌَ َُٓالُْٓوال ناضيطُضيٌ بًَُٖعٍ خؤيإ يُ غُض نىضتُ 

بُٓضٍُ نىضتُ . ضريؤنٌ نىضزٍ زاْاوَ يُضِووٍ ْاوَضؤىْ غتايٌَْ ظَاُْوَ
ضريؤنٌ نىضزٍ زَطُضِيَتُوَ بؤ زَيٍُ زووٌََ غُزٍَ بًػتُّ، بُآلّ 

ثُخؿاٌْ نىضزّ يُ غُضَتاٍ غُزٍَ ْؤظزََُٖسا غُضٍ َُٖيساوَْ ضُْس 
منىوُْيُنٌ نٌَُ ثُخؿاٌْ نىضزيٌ ُٓو غُضزََُ يُبُضزَغتسإ يَُُٖىو 

 .ضوويُنُوَ ْاضُٓ خاٍُْ ُٓزَبُوَ

ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزٍ ضؤَيًَهٌ غًَٓرتاَيٌ بًًٓىَ يُ طُؾُنطزٌْ نىضتُ 
ضريؤنساْ بَُٓاٍ ٖىُْضٍ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ ضاغتُوخؤ ثُيىَْسيساضَ بُ 



ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزيًُوَو ُّٓ طُؾُنطزُْف زابطِاو ًُْ يُو ُٖوَيُ 
بُضضاواٍُْ وَضطًَطِاٌْ نىضتُ ضريؤنُوَ يُ ظَاُْناٌْ تطََْ بؤ نىضزٍْ 

 .بُتايبُتًـ يُ ظَاُْ ُٓوضوثًًُناُْوَ

ُّٓ نتًَبُ ُٖوَيًَهُ بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يُ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ يُ 
 .زَغتجًَهطزٌْ بُضايًُوَ تا غُضَتاٍ يُنُّ زَيٍُ غُزٍَ بًػتْ يُى

 :زَغتُواشَ بُٓضَِتًًُناٌْ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ َُٓإُْ

ُٓزَبٌ نىضزٍ، نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ، ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزٍ، فؤضّْ 
 .ْاوَضؤنٌ ثُخؿاٌْ نىضزٍ

بُطؿيت يًَهؤَيًُٓوَنُ بًَحطُ يُ وتُيُنٌ بُضايٌْ ثًَؿُنًًُنٌ 
تًَطْتُغٍُْ غًػتًََُهٌ خىيَٓسُْوٍَ ضاغتْ زضوغيت زَقُ نىضزٍْ 

 :عُضَبٌْ فاضغًًُنإ ُّٓ بُؾاٍُْ يُخؤططتىوَ

 ـ ثاؾداًَْهٌ ًََصوويٌْ بًبًؤططايف 1

 أ ـ ثُخؿاُْ بُضايًُنإ

 ب ـ ضؤشْاَُطُضٍ



 د ـ ضريؤى طًَطِاُْوٍَ َؤزيَطٕ

 (1939 ــ 1913)ـ غُضَتايُنٌ ُٓظَىوْطُضايٌ 1
 (1949 ــ 1939)طُالويَصـ ُْوٍَ  2
 (1969 ــ 1950)ـ ْىوغُضَ ثُثًىالضَنإ  3
 ( ــ     1970)ـ ُْوَيُنٌ ْىٍَ 4

 
 ـ ْاوَضؤنٌ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ 2

 أ ـًَُصووٍ طُيٌ نىضز

 ب ـ تًَهؤؾاٌْ جىتًاضإْ طىْسْؿًإْ خَُيهاٌْ تطٍ ظَمحُتهًَـ

 د ـ خُباتْ تًَهؤؾاٌْ ضظطاضخيىاظٍ نىضز

 ز ـ َُغُيٍُ شْإ

 ه ـًُٓضُ طُؾُنطزْٕ زوانُوتٔ

 



 ـ فؤضّ يُ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزيسا 3

 أ ـ فؤضَِ زَضَنٌ

 ب ـفؤضٌَ ْاوَنٌ

 ظَإْ ؾًَىَناٌْ زَضبطِئ: د

 ٓاثسَتًَو: 2000 ــ 1988ـ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ  4

 أ ـ ثاؾداًَْهٌ غًاغٌ

ب ـ نىضتُ ضاوثًَساخؿاْسًَْو بؤ ناضو بُضٌَُٖ َُٖيبصاضزَيُى يُ 
 .ْىوغُضإ

 ـ ٓــُْــحــاّ 5

 .يُطٍَُ بًبًؤططافًايُى بؤ ْاوٍ ْىوغُضإْ بُضَُُٖناًْإ

 

 



 َٔ يًَطَزا نىضتُيُى يُ ْاوَضؤنٌ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَ وضزْ ُٓنازيـًًٍُُ 
فُضٖاز ؾانُيٌ زَطىيَعَُوَ وَى ْاغاْسْٕ ٓاؾٓانطزٌْ خىيَُٓضٍ نىضز بُّ 
ناضٍَ ناى فُضٖاز، نُوا تًَعيَهُ زاويَتِ بُ ظاْػتطُّ ُٓثػاال يُ غىيَس بُ 

َُبُغتّىَضططتِٓ بطِواْاَُيُنِ ظاْػتًِ نُ ظاْػتطُّ ْاوبطاو بُ 
ثًُيُنِ خىاض زنتؤضاّ زازًََْت، يُناتًَهسا نُوا طُىلَ يُ ظاْػتطُ يإ 

ظاْهؤناِْ زيهُّ واَلتاِْ ُٓوضوثا يُ غُض تًَعيَهِ ٓاوا بطِواْاَُّ زنتؤضا 
َٔ زَيًٓاّ نُ فُضٖاز ؾانُىل ُٓوَْسَ ثُضؤؾِ ُٓو ثًتِ زايُ ًُْ . زَزَٕ

يُ ثًَـ ْاوَنُيُوَو ططْط الّ ُٓو بُضَُِٖ وضزو ظاْػتًًاُْيُ نُ 
ُٓجناًَاْسَزات،ضُؾِٓ ُّٓ ناضَّ نُوا طُضِإ و بُزوازاضىوْٕ 

 .ثؿىوزضيَصيًُنٌ ظؤضٍ ثًَىَ زياضَ

 :يُ زَغجًَو ْ بُضايًسا فُضٖاز زََيٌَ

ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ باؽْ خىاؽْ ًََصوويُنٌ خؤٍ ُٖيُْ بُؾٌ ُٖضَظؤضٍ "
يُو زََُزا نُؾىُٖواٍ .  ناْسا ْىوغطاو1990ٕيُ غُضَتاٍ غاآلٌْ 

غًاغٌْ فُضُْٖطٌ يُ نىضزغتاْسا ًَٖحطاض ْايُباض بىو، يُبُضُٓوَ ناضّ يُو 
 ْىوغطابىوٕ، ُٓو غاَيٍُ نُوا 1988بُضَُٖاُْ زا نطز نُ تا غاَيٌ 



ضُْس غاَيًَو . غتَُهاضيًُنٌ ًَٖحطاض تطغٓاى يُ نىضزغتاْسا بُضثا نطا
ثاؾرت ثُضَغُْسٌْ خًَطا ٖاتُ ٓاضاوَْ ُٓجناٌَ طُوضٍَ يًَهُوتُوَ يُُٖضزوو 

نؤٍ بُضٌَُٖ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ يُزوا . باضٍ غًاغٌْ فُضُْٖطًًُوَ
زَيٍُ غُزٍَ بًػتُزا بُؾًَىَيُى جؤضاوجؤض ْ بُضبآلو بىو، بُجؤضيَو ناتٌَ 

نُ َٔ يًَهؤَيًُٓوَنُّ ٓاَازَ نطز بؤ ثطِنطزُْوٍَ ثًَساويػتًًُناٌْ 
زا، زضنِ بُوَ نطز نُ ثًَىيػتُ بُؾًَهٌ ْىيٌَ 2002بطِواْاَُنُّ يُ غاَيٌ 

 .بؤ ظياز بهُّ نُوا َاََُيُ يُطٍَُ ُّٓ غُضزََُ بٌَ ثًَؿًُٓزا بهات

َٔ ًَٓػتا نُ ُّٓ بابُتُ وَى نتًَبًَو ٓاَازَ زَنُّ بؤ بآلونطزُْوَ ثاف 
ْعيهٍُ ضىاضزَ غاٍَ، ُٖغتًَهٌ واّ ال ثُيسابىوَ نُوا بابُتطُيًَو ُٖٕ 

ثُيىَْسيساضٕ بُ ُٓزَبٌ نىضزيًُوَْ ثًَىيػتًإ بُ ضاظُنطزْٕ 
ُّٓ َُغُالُْ يُّ يًَهؤَيًُٓوَيُزا جًًَإ ْابًَتُوَ بُآلّ . ضوْهطزُْوَيُ

زَنطٍَ يُ غًاقٌ تطزا باؽ بهطئَ يُ بىاضٍ طفتىطؤنطزٕ يُ غُض ُٓزَبٌ 
 ".نىضزٍ



ْىوغُض يُّ يًَهؤَيًُٓوَزا ضووْانٌ زَخاتُ غُض باضوزؤخٌ نىضزغتإ يُ 
غُضَتاٍ غاآلٌْ ُْوَتُناُْوَْ ُٖيىَُضجٌ طُؾُنطزٌْ فُضُْٖط تًًَاْسا 

 :ْ زََيٌَزا"نىضزغتاًَْهٌ ًُْضُ غُضبُخؤ"يُشيَطْاوٍ 

يُ غاآلٌْ غُضَتاٍ ُْوَتُناُْوَ تآًَػتا قؤْاخًَهٌ يُنالنُضَوَيُ بؤ "
. نىضزغتاٌْ عريامْ يَُُٖإ ناتًؿسا بؤ ثاضضُناٌْ تطٍ نىضزغتإ

زاَُظضاْسٌْ ُٖضيـَُـًَهٌ ًُْضُ غُضبُخؤٍ فًسضاٍَْ ُٖوَيساٌْ بُضزَواّ بؤ 
. ضًَهطزٌْ زَظطاْ زاَُظضاوَ غًاغٌْ ٓابىوضٍ ْ فُضُْٖطًًُنإ بُضضاوٕ
ًَٓػتا يًَطَ زَظطاٍ يُ شَاضَ ُْٖاتىوٍ فُضُْٖطٌْ نىيتىوضٍْ خىيَٓسٕ 

ًَٓػتطُناٌْ ضازيؤْ تُيُفعيؤٕ، طؤظاضْ ضؤشْاَُنإ، ظاْهؤ، : ُٖٕ ضُؾين
. ضيَهدطاو، غُْتُض، خاٍُْ ضاثْ بآلونطزُْوَ، ثًَؿاْطاٍ نتًَبْ تاز

ٓاظازيٌ ضِا زَضبطِئ، تاضِازَيُى ضيَعٍ يًَسَطرييَتْ ذهىَُت بُ زَغتبآلوٍ 
ُٖضيَُُنُف بُتايبُتٌ بىوَ بُ . ثاَيجؿيت ْىوغُضإْ ٖىُْضَُْسإ زَنات

ثُْاطٍُ ذُواُْوٍَ ُٖظاضإ نىضزٍ ثاضضُناٌْ تطٍ نىضزغتإْ يًَُْىياْسا 
شَاضَيُنٌ ظؤضٍ جُْطاوَضاٌْ ٓاظازٍْ قىتابًإْ ْىوغُضإْ ٖىُْضَُْسإ 

ُٕٖ. 



ثًَؿهُوتين خًَطاٍ تُنٓؤيؤشياٍ ظاًْاضٍ ناضيطُضيٌ ُٓو غٓىوضاٍُْ نع 
نطزووَ نُ ثاضضُناٌْ نىضزغتاٌْ يًَهحًانطزووَتُوَْ ضؤؾٓبريٍ 

فُضُْٖطٌ بُضَُٖٗاتىو يُ ُٖض بُؾًَهٌ نىضزغتاْسا نىضزٍ بُؾُناٌْ 
تطٍ تًَسا ٖاوبُؾُْ ثُخؿٌ تُيُفعيؤٌْ غُتُاليتْ ًٓٓتُضًَْت واٍ 

يَُُٖىو نىضز نطزووَ يُُٖض نىيًَُنٌ زًْا بًَتْ ٓاطايإ يُيُنرت بًَتْ 
خىيَُٓضٍ نىضز يُ ُٖض ؾىيًََٓهٌ زًْا بًَت زَتىاًَْت بطاتُ ُٓو طؤظاضْ 

ضؤشْاَُْ نتًَباٍُْ نُ يُ نىضزغتإ ضاثْ بآلْ زَنطيَُٓوَ يإ ُٖض 
 .بابُتًَو بُ نىضزٍ بآلو بهطيَتُوَ يُُٖض ؾىيًََٓو

يُطٍَُ ُٓوَؾسا، زَبٌَ ثٌَ يُوَ بٓطيَت نُوا بَُيطُْ ٓاَاشَطُيًَو ُٖٕ 
ُٓوٍَ نُ ظؤض ثُيىَْسيساضَ . ثًَىيػتُ بُ جًسزٍ َاََُيُيإ يُطٍَُ بهطيَت

بُ غًاقٌ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَوَ ُْبىوٌْ غًاغُت ْ ثالًَْهٌ فُضُْٖطٌْ 
ضَْطُ جًٌَ غُضغىضَِإ بًَت ُٓطُض بعاْني نُوا شَاضٍَ ُٓو . ظَاُْواًًُْ

ضؤشْاَُْ طؤظاضَ ُٖفتاُْْ َاْطاُْْ وَضظياُْ يُ ؾُف غُز تًَجُضِيىَ، نُ 
بُؾًَىَيُنٌ ْابُجٌَ ُْطىجناوَ بؤ زاًْؿتىاًَْهٌ شَاضَ نٌَُ ْعيهٍُ 

. ؾُف ًًَؤٕ نُؽ نُوا ٓاغتًَهٌ بُضظٍ ُْخىيَٓسَواضيٌ تًَسايُ



ناضيطُضيٌ ُْٖسيَو بىاضٍ ضوونُؾاٍُْ فُضُْٖطٌ ضؤشٓاوايٌ بُضضاو 
زَنُويَت يُ شياٌْ ضؤشاٍُْ خَُيوْ بُضْاَُناٌْ ظؤضبٍُ نُْاَيُ 

 .تُيُفعيؤًًُْناْسا

زؤخٌ ظَاٌْ نىضزٍ بُؾًَىَيُنٌ بُضضاو زاضووخاوَ يُبُضُٓوٍَ بؿًَىٍ 
. باَيٌ نًَؿاوَ بُغُض زاَىزَظطاناٌْ َامسًسياْ خىيَٓسْٕ فًَطنطزْسا

ُْوَيُى يُ قىتابٌْ خىيَٓسناض ثُضوَضزَ نطاوَ نُ ًٖض ظَاًَْو ْاظأْ 
ُٓو بابُتاٍُْ ضاثْ . ظَاًَْهٌ نىضزيٌ غُقُتْ ُٖشاضٍ يًَبرتاظيَت

بًَحطُ . بآلوزَنطيَُٓوَ ثطِٕ يُ َُٖيٍُ ظَاُْواًٌْ ضيَعَإ و ضيَٓىوؽْ ضاث
يُوَف طُيٌَ يُ ضؤشْاَُْىوؽْ ْىوغُضإ َُٖإ زَمْ بابُت يُ ضُْسئ 

. طؤظاضْ ضؤشْاَُزا بآلو زَنُُْوَْ بؤ ُٖض يُنُؾًإ ثازاؾت وَضزَططٕ
زؤخٌ طُْسََيٌ، نُ بىوَتُ بٓاغٍُ ظؤضيَو يُ بىاضَناٌْ ًٓساضٍَ نىضزٍ، 

ظؤض ضووْٕ ٓاؾهطايُ تُْاُْت يُ بىاضَناٌْ فُضُْٖطْ ثُضوَضزَْ 
 .فًَطنطزْسا



ْىوغُضاٌْ ُّٓ ُْوَيُ بُتايبُتٌ ثُضؤؾٔ بؤ َاََُيُنطزٕ يُطٍَُ بريؤنٍُ 
ضريؤنُناًْاْسا يُ زيسيَهٌ ْىيَىَْ جًاواظ يُو زيسْ بؤضىوْاُّْ نُ يُاليُٕ 

 ".ْىوغُضاٌْ ُْوَناٌْ ثًَؿىوَوَ بُناض زَبطا

ثاؾإ ْىوغُض ٖاتىوَ باضٍ ُٓزَبْ ضريؤنٌ نىضزٍ يُ يُنًَتًٌ غؤظًَيت 
نىضزَناٌْ يُنًَتًٌ غؤظًًَيت " جاضاْسا تاوتىٍَ نطزوووَْ يُّ ضووَوَ زََيٌَ

" خؤيإ"جاضإ يُ زَيٍُ غًٌََُٗ غُزٍَ ضابىضزووزا ُٓزَبٌ نىضزيٌ
زاَُظضاْس نُ ْعيهٍُ ؾُغت غاَيٌ خاياْسْ بُ ضِووخاٌْ غًػتٌَُ 

نىضز وَى نًَُُٓيُنٌ ًٓتًٓهٌ ُْٖسيَو يُ . غؤظًَيت ًَُٓـ يُْاوضىو
َافُ نىيتىوضيًُناًْإ بُزَغتًَٗٓابىو يُ ضىاضضًَىٍَ نؤَاضَناِْ 

ُٓضًًَٓاْ جؤضجًازا، يُناتًَهسا نُوا نؤَاضَ تىضنُنٍُ ٓاظَضباجيإ 
ُّٓ َافاُْ ضاثْ بآلونطزُْوٍَ نتًَب . ْهىوَيٌ يُ بىوٌْ نىضز زَنطز يُوٍَ

بُ نىضزٍْ خىيَٓسٕ بُ ظَاٌْ نىضزٍ زَططتُوَ يُ قىتاخباُْناْسا بؤ َاوٍَ 
غىوزٍ ُّٓ باضَف تًَهٍَُ بىوٕ بىو يُطٍَُ . ضُْس غُعاتًَو يُ ُٖفتُيُنسا

نىيتىوضْ ظَاُْ جًاجًاناْساْ تًَطُيؿنت بىو يُ ُٓزَبٌ ضووغٌ، ضىْهُ 
ظَاٌْ ضووغٌ ظَاٌْ ضَمسًٌ ٖاوبُف بىو بؤ َُٖىو طُالٌْ يُنًَيت 



ْىوغُضَ نىضزَناٌْ يُنًَيت غؤظًًَتْ ُٓو ُٓزَبٍُ زايامنُظضاْسبىو .غؤظًَت
زوو نؤغجًطُوضَ ضيَطٍُ يًَططتبىوٕ، يُنًَُإ وَى ٖاووآلتٌ غؤظًَيت 

ٓاظازيٌ ُٓوَيإ ُْبىو ثُيىَْسٍ يُطٍَُ نىضزَناٌْ ثاضضُناٌْ تطٍ 
بُغُض ظَاُْنُياْسا  (غآلظٌ)نىضزغتاْسا ببُغنت ضىْهُ ُٓيفبًٌَ غرييًًو 

غُثًَٓطابىو نُ وايًًَهطزبىوٕ َُذاٍَ بًَت ًٖض ُٓزَبًَهٌ نىضزيٌ تط 
خبىيَُٓٓوَْ نىضزٍ زيهُف ُْتىأْ ُٓو ُٓزَبُ خبىيَُٓٓوَ نُ َُٓإ 

بُّ ثًًَُ ُٓزَبٌ نىضزَناٌْ يُنًَتًٌ غؤظًًَت ُٖض بُ . بُضًَُٖإ زًََٖٓا
ُٓزَبًَهٌ يؤناَيٌ َايُوَْ ُٖضطًع ُْبىو بُ بُؾًَهٌ ططْطْ تُواونُضٍ 

 .ُٓزَبٌ نىضزيٌ طُوضَ

ُٖض يُّ ثًَؿُنًًُزا، ْىوغُض غُباضَت بُو نىضزاٍُْ بُ عُضَبٌ يإ 
فاضغٌ يإ تىضنٌ بُضٌَُٖ ُٓزَبًًإ ُٖيُ بُضاوضزيإ زَنات بُو عُضَبُ 

َُغطييب يإ جُظآريٍ يإ يىبٓاًْاٍُْ بُ ظَاٌْ فُضَْػًٌ ُٓزَبًإ 
بُضًََُٖٗٓاوَ يإ ُٓو ٖٓسيًاٍُْ بُ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍ ُٓزَبًإ 

ٓاخؤ ُٓو ُٓزَبٍُ نُغًَو بُ غُيطٍ ظَاٌْ ُْتُوَنٍُ . بُضًََُٖٗٓاوَ
خؤٍ بُضٌَُٖ ًَٖٓاوَ زَضًَتُ خاٍُْ ُٓزَبٌ ُٓو ُْتُوَيُوَ يإ ُٓو 



وَآلَُ ًَٖؿتا ُٖض َؿتىَطِّ يُ غُضَْ تآًَػتا بُ تُواوٍ غاغ 
 .ُْبىوَتُوَ

 :ْىوغُض ُٖض يُّ بُؾُزاْ يُبطٍ ُٓجناَطرييًُى زََيٌَ

بُ زَطُُٕ يًَهؤَيُضيَو يُ ًََصووٍ ُٓزَبٌ طُالٌْ جؤضاوجؤضزا ُٓزَبًَو "
زَزؤظيَتُوَ نُوا ضُؾين ُٓزَبٌ نىضزٍ باضوزؤخٌ غًاغٌ بُغُضيسا ظاٍَ 

 .بًَتْ بُؾًَهٌ غُضَنٌ بًَت يُ ثًَهٗاتٍُ

ُّٓ زيطاغُيُ ُٖوَيًَو ًُْ بؤ بُضجُغتُ نطزٌْ ُّٓ ويَُٓ بُ ُْٓساظٍَ ُٓوٍَ 
ضووَاَيًَهُ بؤ قؤْاخُ جًاواظَناٌْ ثُخؿاٌْ ٖىُْضيٌ نىضزٍ يُ 

يُّ ضووَوَ غُضَتاٍ غُزٍَ بًػتُّ خاَيًَهٌ وَضضُضخاُْ بؤ .ًََصووزا
 .يُزايهبىوٌْ ثُخؿاٌْ ٖىُْضٍ وَى ضؤٕ يُ نىضتُ ضريؤنسا ضَْطسَزاتُوَ

نؤتايٌ جُْطٌ جًٗاٌْ زووَّ طؤضِاًَْهٌ جؤضٍ بُخؤوَ بًين يُ ٖؤؾًاضيٌ 
غًاغًٌْ نىيتىوضيٌ نىضززا، نُ تًًَسا ذًعبْ ضيَهدطاوٍ غًاغٌ 

ثًَهٗاتْٔ َُٓاُْف بُ ضؤَيٌ خؤيإ ضيَطُيإ بؤ بعووتُٓٓوٍَ ضُنساضٍ 
قؤْاخُناٌْ ثاؾرت . خؤف نطز بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ َافُ ُْتُوَيًُنإ



زاَُظضاْسٌْ ثُيىَْسيٌ ًَْىإ ضؤؾٓبريْ ْىوغُضاٌْ نىضزْ فُضُْٖطُ 
بًاًًُْناٌْ تًَسا زَغتُبُض بىو نُوا ناضيطُضيًإ ُٖبىو بُ زَضنُوتين 

 .تُوشّْ بعووتُٓوَ ٖاوضُضخُنإ يُ ُٓزَبٌ نىضزيسا

باوَضِيَهٌ ضُغجًى يًَُْى غًاغُمتُزاضاٌْ نىضززا ُٖيُ نُوا ُٓطُض غُزٍَ 
بًػتُّ ُٓو غُزَيُ بىوبًَت نُ نىضز تًًَسا ططفتاضٍ زََيطَِقاُْتطئ غتُّ ْ 

ضُوغاُْوَ بىوبًَت يُ غُض زَغيت ذهىَُتُ جؤضاوجؤضَناْساْ خُغًَُتٌ 
نؤََُيهىشيٌ جًاجًاْ ؾاآلوَناٌْ جًٓؤغايس بىوبًَت، ُٓوَ غُزٍَ بًػتْ 

يُى ثًَسَضًَت ببًَتُ غُزٍَ طُيٌ نىضزْ يُ زايهبىوٌْ زَوَيُتٌ 
يُنططتىوٍ نىضز يإ ضُْس زَوَيُتًَهٌ نىضزٍ بُخؤوَ زَبًًَٓتْ ٓىًََس 
زَنطيَت نُوا ًََصوو َاََُيٍُ زازثُضوَضاٍُْ ُّٓ طُيُ بهات ثاف ُٓو 

َُيُٓتًًٍُ بُغُضيسا ٖات بؤ ضُْسئ غُزَ بُٖؤٍ َُٖيهُوتٍُ 
 .جىططافًًُوَ

ُٓوٍَ نُ ظؤضجًٌَ ًْطُضاًًُْ غُباضَت بُ زؤخٌ فُضُْٖطٌْ ...
ظَاُْواٌْ يُ نىضزغتاْسا ُْبىوٌْ ثالْٕ غًاغُتًَهُ نُ بتىاًَْت َُٖىو 

 ".ْاتُواويًُنإ ضاضَغُض بهات



ْىوغُض يُ ثًَؿُنًًُنٌ وضززا ضووَاَيٌ قؤْاخُ ًََصوويًُناٌْ ضريؤنٌ 
ناْسا ثاف 1800نىضزٍ زَنات ْ طُؾُنطزٌْ يُ نؤتايٌ غااَلِْ 

زاْ ٓاَاشَ بُ ضؤَيٌ 1898يُ غاَيٌ " نىضزغتإ"زَضنطزٌْ ضؤشْاٍَُ
ناضيطُضٍ ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزٍ زَنات يُ غُض زوو بىاض نُ يُنًَُإ 
طُؾُثًَساٌْ ٖؤؾًاضيٌ غًاغًٌ يًَُْى نىضززاْ زووًََإ طُؾُثًَساٌْ 

 .ظَإْ فُضُْٖطٌ نىضزٍ

يًَطَزا بُ وضزٍ زيَتُ غُض باغٌ َُٖىو ُٓو ضؤشْاَُْ طؤظاضْ بآلونطاواٍُْ 
يُُٖض اليُنٌ نىضزغتإْ ؾىيَٓاٌْ تط زَضضىوبًَتْ ناضيطُضيًإ يُ غُض 

طُآلَيُنطزٌْ ثُخؿاٌْ نىضزٍ بُ ٓاضاغتٍُ ضريؤنٌ ٖىُْضٍ ْ تُواوٍ ْاوٍ 
ُٓو ضريؤنٓىوؽْ ْىوغُضاُْ زًًَََٖٓت يُطٍَُ بُضَُُٖناًْإْ ناضيطُضيًإ 

يُ غُض ثُضَغُْسٌْ ضريؤنٌ نىضزٍ بُثًٌَ قؤْاخٌ جًاجًاٍ ًََصووٍ نىضتُ 
ضريؤنٌ نىضزٍْ طُؾتًَهٌ وضزْ ؾًهاضاٍُْ بًَُْى تُواوٍ ُٓو غُضضاواُْزا 

نطزووَ نُيُغُض ضريؤنٌ نىضزيًإ ْىغًىَْ زَيإ ْىوغُض يُ قؤْاخٌ 
ْىوغُض يُ . جًاواظزا قػٍُ يُ غُض نطزووْٕ ضاظٍُ بُضَُُٖناٌْ نطزووٕ

ضِووٍ قؤْاخبُْسيٌ زَ غاٍَ زَ غاَيسا بؤ ًََصووٍ ضريؤى ضايُنٌ جًاواظٍ 



يُضِووٍ ُْضيتًًُوَ بؤ زابُؾهطزٌْ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ : " ُٖيُْ زََيٌَ
بؤ قؤْاخٌ زَ غاٍَ زَ غاأل، ُٓوَ َٔ ُّٓ ًَتؤزَ ضَتسَنَُُوَْ زَغًٓؿإ 

نطزٌْ ُٖض ُْوَيُى بُ ضَِضاونطزٌْ ضريؤنٓىوغإ يُضًسا ٖاوبُؾٔ 
طُيٌَ ضريؤنٓىوؽ ُْٖٕ . غُضباضَت بُ طُؾُنطزْٕ ْاوَضؤنٌ ضريؤنُنإ

 ناُْوَ زَغتًإ بُ ْىوغني نطزووَْ 1950بُتايبُتٌ ُٓواٍُْ يُ غاآلٌْ 
يُ َاوٍَ غاآلٌْ ؾُغتُنإْ ذُفتاناْسا ضاالى بىوْٕ ضاغتًَهٍُ يُ 

َُُٓ بَُيطُيُ نُوا ثؤئًَ نطزٕ بُثًٌَ زَيُ .  ناًْؿسا1980غاآلٌْ 
 .ضاغتًًُنٌ ُٓوتؤٍ تًَساًُْ

َٔ ناتٌَ يُباضٍَ قؤْاخُ جًاجًاناٌْ طُؾُنطزٌْ نىضتُ ضريؤنٌ 
نىضزيًُوَ قػُ زَنُّ ُٖوَيُساوَ ُّٓ طُؾُنطزُْ ببُغتُُوَ بُ باضوزؤخٌ 

 .غًاغًٌ ُٓو غُضزََُوَ

يُُٖض يًَهؤَيًُٓوَيُنسا يُ غُض ُٓزَبٌ نىضزٍ بُ بُٖايٌ ثًَىيػتُ باضٍ 
غًاغًٌ نىضز ضَضاو بهطيَت ضىْهُ زاطرينطزْٕ زابُؾهطزٌْ نىضزغتإ 

 ".ًَُٖؿُ ناضيطُضيًُنٌ ضاغتُوخؤٍ ُٖبىوَ يُغُض شياٌْ فُضُْٖطٌ

 



 

 

 ثاؾداٌْ ًََصوويٌْ بًبًؤططايفـ  1

ْىوغُض يُّ بُؾُزا ظؤض بُ وضزٍ قؤْاخُ ًََصوويًُناٌْ نىضتُ ضريؤنٌ 
نىضزيٌ باغٌ نطزووَ ْ يًَطَزا وَى ْاغاْسًَْو ٓاَاشَيُنٌ نىضتٌ 

 .ثًَسَزَئ

 بؤ غُزإ غاٍَ تُْٗا ؾًعط شاْطٍ :أ ـ ثُخؿاُْ بُضايًُنإ
باآلزَغت بىوَ يُ ُٓزَبٌ نىضزيسا، بُآلّ ثُخؿإ يُ غُضَتاٍ 

ُٓو زَقاٍُْ ثُخؿاٌْ نُوا . ناُْوَ ثُيسا بىو1800غاآلٌْ 
 :ططْطٔ باغًإ بهطيَت َُٓإُْ

عُقًسٍَ نىضزيٌ، نُ تًَهػتًَهٌ ٓايًًُْٓ يُاليُٕ َُوالْا  .1
( 1827ـ 1779)خايًسٍ ُْقؿبُْسيًُوَ 

 زا 1823ْ 1811واثًَسَضًَت يًَُْىإ غاآلٌْ .ْىوغطاوَ



 حمَُُزٍ َُال نُضيِ ضاثْ 1981ْىوغطابًَتْ غاَيٌ 
 .بآلوٍ نطزووَتُوَ

ُّٓ  (1869 ـ 1790)َُويىوزْاٍَُ ؾًَذ ذىغُيين قاظٍ .2
 . بآلونطاوَتُو1935َتًَهػتُ بؤ يُنُجماض غاَيٌ 

عازاتْ ضغىوَاتٓاٍَُ ُٓنطازيًُ، نُ يُاليُٕ َُال  .3
يُ .(1867ـ1799)َُمحىوزٍ بايُظزيًُوَ ْىوغطاوَ

بُٓضَِتسا بايُظزٍ ُّٓ تًَهػتٍُ بؤ ضؤشُٖآلتٓاغٌ ضووغٌ 
ْىوغًىَْ غاَيٌ  (1894 ـ 1801)ُٓيًَهػاْسَض شابا

 بؤ يُنُجماض يُاليُٕ َاضططيَت ضؤزيٓهؤٍ 1963
 .نىضزؤيؤجًػتُوَ بآلونطاوَتُوَ

جًَُعٌ ضيػايُيإْ ذًهايُتإ بُ ظَاٌْ نىضَاجنٌ يُاليُٕ  .4
 .َُال َُمحىزٍ بايُظيسيًُوَ

تُواضخيٌ قُزميٌ نىضزغتإ، يُاليُٕ َُال َُمحىوزٍ  .5
بايُظيسيًُوَ، نُ يُبُٓضَِتسا وَضطًَطِاًَْهٌ نىضتٌ 

ْ  (1604 ــ 1543)ؾُضَفٓاٍَُ ؾُضَفداٌْ بُزيًػًًُ



بايُظيسٍ ُّٓ تًَهػتُؾٌ زاوَ بُ شابا ْ بؤ يُنُجماض غاَيٌ 
 . بآلونطاوَتُو1986َ

 يُ 1872ثُيـُاْاْى، وَضطًَطِاٌْ ًٓٓحًًُ بؤ نىضزٍْ غاَيٌ  .6
 .ُٓغتَُىوٍَ ضاثهطاوَْ بُ ُٓيفبًٌَ ُٓضًًَُُْ

 ب ـ ضؤشْاَُطُضٍ

يُّ بىاضَزا ْىوغُض باغٌ يُوَ زَنات نُ يًُْىٍَ زووٌََ غُزٍَ ْؤظزَزا 
طُيٌَ قىتاخباٍُْ ضوؾسيًٍُ غُضباظٍ يُو بُؾٍُ نىضزغتاْسا نطايُوَ نُ يُ 

بٓسَغيت ًُٓجطاتؤضيَيت عىمساًْسا بىو، بؤ َُبُغيت غُضباظٍ ْ بًَحطُ 
يُوَف قىتاخباُْ ٓايًًُٓنإْ َعطُوتُنإ ضؤَيًَهٌ بُٓضَِتًًإ بًًٓىَ يُ 
خىيَٓسْٕ فًَطنطزٌْ خَُيهٌ طُْخْ ثاضيَعطاضٍ نطزٕ يُ ظَإْ فُضُْٖطٌ 

 .نىضزٍ

يُ نؤتايٌ غُزٍَ ْؤظزَزا ُٓغتَُىوٍَ بىوَ بُ ؾىيَين نؤبىوُْوٍَ ظؤضيَو 
َُُٓ غُضٍ .يُ خىيَٓسناضإْ ناضبُزَغتاٌْ زَوَيُتْ غًاغُمتُزاضإ

نًَؿاوَتُوَ بؤ بُضظبىوُْوٍَ ٖؤؾًاضٍْ غُضَُٖيساٌْ زَغتُبصيَطيَهٌ 
نإ ظجنريَيُى ضاثُضِيين 1870نإ بؤ 1830يُ َاوٍَ غاآلٌْ . ضووْانبري



ُّٓ زَغتُبصيَطَ ويػتىويُتٌ ثُْس يُّ . نىضز بُضثابىوَْ ؾهػيت خىاضزووَ
ضووزاواُْ وَضبططيَتْ باؾرت خؤٍ ضيَهبداتْ غرتاتًحًًُتًَهٌ ْىٍَ طُآلَيُ 

يًَُْى ُٓو ناضْ ضاالنًًاُْزا . بهات بؤ بُضزَواًَسإ بُ خُباتْ تًَهؤؾإ
 .نُ ُٓجناًَإ زَزا ثالٌْ زَضنطزٌْ ضؤشْاَُّ نىضزيًإ زاضِؾت

ُٓو زََُ يُبُضُٓوٍَ ذىنٌُ غىَيتإ عُبسوحلًَُس ظؤض غتَُهاض بىوَ ًٖض 
ضانػاظيًُنٌ ُْزَغُملاْسْ بُّ ثًًَُ بُنُّ ضؤشْاٍَُ نىضزٍ، بُْاوٍ 

زا يُاليُٕ ًَكساز َُزذُت 1898ٍ ًْػاٌْ 21يُ " نىضزغتإ"
 غٌْ يُى شَاضٍَ 1902بُزضخاُْوَ يُ قاٖريَ زَضنطاْ ثاؾإ تا غاَيٌ 

 .يًَسَنطاْ ضُْسئ ؾاضْ وآلتٌ نطز

يُ ثاف جُْطٌ جًٗاًٌْ يُنُّْ ضووخاٌْ ًُٓجطاتؤضيَيت عىمساٌْ 
زَغتُبصيَطٍ َىُْووَضاٌْ نىضز، نُ ُٓغتَُىوَيًإ نطزبىوَ غُْتُضٍ ناضْ 

 .ضاالنٌ خؤيإ، طُضِاُْوَ بؤ نىضزغتاٌْ عًَطام

بُ زوو  (1956  ـ1882)يُّ بُؾٍُ نىضزغتاْسا ؾًَذ َُمحىوزٍ ذُفًس
 ذىنٌُ نطزْ يُّ قؤْاخُ غُضبُخؤيٍُ 1924قؤْار تا غاَيٌ 

نىضزغتاْساْ ثاؾاًْـ زواٍ يهاْسٌْ بُ زَوَيُتٌ ْىيٌَ عًَطاقُوَ، 



ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزٍ ظؤض بُ فطاواٌْ طُؾٍُ نطزْ زَغتُبصيَطٍ ضؤؾٓبريْ 
يًَطَ غُضنُوتين . ثاؾاًْـ غًاغُمتُزاض ناضْضاالنًٌ باؾًإ ُٓجناَسَزا

ضؤشْاَُطُضٍ ناضيطُضيٌ زاْا يُ غُض ٖىُْضٍ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍْ 
زَضنُوتين ُّٓ بىاضَ يُ ُٓجناٌَ ضاغتُوخؤٍ ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزيًُوَ 

 .بىو

 د ـضريؤنٓىوغًِٓ ٖاوضُضر

َُٖىو تىيَصَضيَو يُ  (1939 ــ 1913)زَغتجًَهًَهٌ ُٓظَىوْطُضايٌ. 1
بىاضٍ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزيسا واٍ يُ قَُيُّ زَزا نُ ثُيىَْسيٌ بُ ُٓزَبٌ 

َُٖإ زيسْبؤضىٕ يُالٍ فُضُْٖطُناٌْ تطٍ ضؤشُٖآلت .ُٓوضوثًًُوَ ُٖيُ
ْىوغُضاٌْ نىضز يُضِيٌَ ظَاُْناٌْ تىضنٌْ فاضغٌْ عُضَبًًُوَ . ُٖيُ

ثُيىَْسيًإ يُطٍَُ ُٓزَبْ ضؤشْاَُطُضيٌ ُٓوضوثًسا بُغتىوَ، ضىْهُ 
 .ناْسا ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزٍ ثُيسابىو1800َتُْٗا يُ نؤتايٌ غاآلٌْ 

ْىوغُض يًَطَزا باؽ يُوَ زَنات نُ يُثاف ضووخاٌْ َريْؿًين بابإْ تا 
نؤتايٌ جُْطٌ جًٗاًٌْ يُنُّ، نىضزغتإ ضاغتُوخؤ بُؾً َو بىوَ يُ 

زَوَيُتٌ عىمساٌْْ ظَإْ ُٓزَبٌ تىضنٌ تًًَسا باآلزَغت بىوَْ ْىوغُضْ 



ضؤؾٓبرييٌ نىضز يُضيٌَ ُٓو ظَاُْوَ ٓاؾٓايًُنًإ يُطٍَُ نىضتُ ضريؤنٌ 
ُٓوجا باؽ يُ فانتُضيَهٌ تطٍ يُنالنُضَوَ زَنات . ُٓوضوثًسا ثُيسانطزووَ

بؤ يُزايهبىوٌْ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ نُ ُٓويـ ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزيًُْ 
ضؤٕ ضاغتُوخؤ ضريؤنٌ نىضزٍ يُ ضؤشْاَُْ طؤظاضَ نىضزيًُناْسا بآلو 

بىوَتُوَْ باؽ يُ ُٖظاضْ غُز نىضتُ ضريؤى زَنات نُ يًَُْىإ غاآلٌْ 
زا بآلوبىوَتُوَْ ُٖؾتػُزٍ يُ ضؤشْاَُْ طؤظاضَناْسا 1975 ــ 1925

بآلوبىوَتُوَْ َُُٓف بَُيطُيُ نُ تا ضُْس طُؾُنطزٌْ ضريؤنٌ نىضزٍ 
 .بُْس بىوَ بُ ضؤشْاَُطُضيٌ نىضزيًُوَ

ُٓوجا زيَتُغُض باغٌ ُٓوٍَ نُ تا ضُْس ُٓفػاُْْ ضريؤنٌ فؤيهًؤضيٌ 
نىضزٍ ناضيطُضيٌ طُوضَيإ ُٖيُ يُ غُض ثُيسابىوْٕ ُْؾىمنانطزٌْ نىضتُ 

ُٖضوَٖا ْىوغُض زيَتُغُض باغٌ ُٓوٍَ نُ تا غُضَتاٍ .ضريؤنٌ نىضزٍ
نإ باوَضِ وابىوَ نُ غُضَتاٍ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ يُ 1980غاآلٌْ 

َوَ زَغت ثًَسَنات، ناتٌَ نُ يُو غاَيُزا جًٌَُ غآًب 1925غاَيٌ 
زا "شياُْوَ"ٍ يُ طؤظاضٍ"يُخُوَا"ضريؤنٌ  (1951ـ 1887)



بآلونطزَوَ، بُآلّ زَضنُوت غًاْعَ غاٍَ يُوَوثًَـ فىٓاز تَُؤ بابُتًَهٌ 
 .زا بآلونطزووَتُوَ"ضؤشٍ نىضز"يُ طؤظاضٍ" ضريؤى"بُْاوًْؿاٌْ 

 ــ 1893)ثاؾإ ًٓؿاضَت بُ ضريؤنًَهٌ جُالزَت عايٌ بُزضخإ 
 زا بآلوٍ نطزووَتُوَ "ٖاواض"زَزا نُ يُ طؤظاضٍ  (1951
 ْ باغٌ يُ باضوزؤخٌ نىضز زَنات يُزواٍ "بُضتُظٓا َُذفىوضٍَ"بُْاوٍ

ُٓوجا زيَتُ . زا1925ؾهػيت ضاثُضِيين ؾًَذ غُعًسٍ ثريإ يُ غاَيٌ 
 يُاليُٕ ُٓمحُز َىختاض جافُوَ نُ "َُغُيٍُ ويصزإ"غُضباغٌ ضريؤنٌ 

 يُ زووتىيٌَ 1970 ْىوغًىيَيت ْ غاَيٌ 1928 ـ 1927غاآلٌْ 
 .نتًَبًَهسا بآلونطايُوَ

زواْعَ غىاضٍَ "زواتط باؽ يُ ضريؤنُنٍُ ثريًَََطز زَنات بُْاوٍ
ْ يُثاٍَ َُُٓؾسا ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ ضُْس ضريؤنًَهٌ تطٍ "َُضيىإ
ُٖضوَٖا باؽ يُ ضريؤنٓىوغًَهٌ تطٍ ُٓو غُضزََُ زَنات، نُ . ْىوغًىَ

 1930ْ يُ ْاوَضِاغيت غاآلٌْ (1957 ــ1898)حمَُُز عُيٌ نىضزيًُ 
 ْ "زواٍ غُضخؤؾٌ ظؤض ؾًَتًًُ"ناْسا ضريؤنًَهٌ ْىوغًىَ بُْاوٍ 

 ."ْاظزاض"ضؤَاًَْو بُْاوٍ



 

 

 (1949 ــ 1939 )"طُالويَص"ُْوٍَ . 2

 ناْساْ تا نؤتايٌ جُْطٌ جًٗاًٌْ زووَّ بعووتُٓوٍَ 1930يُ غاآلٌْ 
ذًعبٌ ًٖىاْ زواتطيـ . غًاغًٌ نىضز ثًَؿهُوتين طُوضٍَ بُخؤوَ بًين

ثاضتٌ زميىنطاتٌ نىضزغتإ يُُٖضزوو بُؾٌ نىضزغتاٌْ عًَطامْ ًَٓطإ 
خاَيٌ غُضَنًـ . زاَُظضإْ بُزوايسا نؤََُيٍُ شياُْوٍَ نىضزغتإ ٖات

يُّ غُضزََُزا ضاثُضِيُٓناٌْ باضظإ بىوْ زواٍ ُٓوَف زاَُظضاْسٌْ 
ٖاوظََإ يُو َاوَيُزا فُضُْٖطٌ . نؤَاضٍ نىضزغتإ بىو يُ َُٖاباز

يازطاضٍ "نىضز بىوشاُْوٍَ باؾٌ بُخؤوَ بًين ْ نؤََُيُ ؾًعطْ ضريؤنٌ 
 زا بآلونطاُْوَْ 1934ْ 1933 يُ غاآلٌْ "زياضيٌ الوإ"ْ "الوإ

ٍ 1949زَضضىوْ تا غاَيٌ " طُالويَص" زا طؤظاضٍ 1939زواتط يُغاَيٌ 
ثىخترتئ ْ تؤنُُتطئ طؤظاضٍ نىضزيًُْ " طُالويَص"خاياْسْ بًَُٓػتاؾُوَ

. ناضيطُضيًُنٌ طُوضٍَ يُ غُض طُؾُنطزٌْ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ ُٖبىوَ
ْىوغُض ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ يُو غُزْ ثًَٓخ شَاضَيٍُ طُالويَص نُ يُ 



َاوٍَ ُٓو زَ غاَيُزا زَضضىو غُزْ ضىاضزَ نىضتُ ضريؤنٌ تًَسا بآلوبىوَوَ، 
نُيُواُْ ُٖؾتاْ زوويإ وَضطًَطِزضاوْٕ غٌْ زوويإ ْىوغُضاٌْ نىضز 

 عُالزئ "طُالويَص"يُ ْىوغُضاٌْ زياضْ بُضضاوٍ ُْوٍَ .ْىوغًىيأْ
غُجازٍْ ًٓرباًِٖ ُٓمحُزْ ؾانط فُتاح، نُوا ضريؤنًإ تًَسا 

 .بآلونطزووَتُوَ

 نُ يُ زميُؾل بآلوزَبىوَوَ، يُغٌَ قؤْاخٌ "ٖاواض"ُٖضوَٖا طؤظاضٍ
 1935،1941 ،1933،1974 ـ 1932جًاواظزا زَضضىو، يُ غاآلٌْ 

 ناضيطُضيًُنٌ طُوضٍَ ُٖبىوَ "طُالويَص"ْ ًَُٓـ وَى طؤظاض1943ٍ،
يُ غُض نىيتىوضٍ نىضزْ بُتايبُتٌ يُ غُضنىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍْ ْىوغُضَ 

بُضضاوَناٌْ قُزضٍ جإْ فىٓاز جًٌَُ ثاؾاْ عىمسإ غُبطٍْ ْىضَزئ 
 ظاظا بىوٕ، نُ ضريؤنًإ تًَسا بآلوزَنطزَوَ، 

 (1969 ــ 1950)ْىوغُضَ ثؤثًىالضَنإ . 3

 طُيٌَ طؤضِاْهاضيٌ غًاغٌ ضوويساْ يُ 1959 ــ 1950يًَُْىإ غاآلٌْ 
زا نؤَاضٍ زميىنطاتٌ نىضز يُ َُٖاباز ضووخاْ 1946نؤتايٌ غاَيٌ 

بَُُف غُْتُضيَهٌ ططْطٌ غُضبُخؤيٌ نىضزْ فُضُْٖطٌ نىضزٍ يُ 



يُ نؤتايٌ غاآلٌْ ضًُناْسا بعووتُٓوٍَ ضظطاضخيىاظٍ نىضز ْ . زَغتضىو
ٓؤثؤظيػًؤٕ يُ عًَطاقسا بُض ثُالَاضٍ زضِْسٍَ ضشيَِ نُوتْ خًَعاُْ 

 .باضظاًًُْناٌْ بؤ باؾىوضٍ عًَطام ضاطىاغتْ غُضنطزَناٌْ ظياْساٌْ نطزٕ

يُو َاوَيُزا ضاثٌَُُْ نىضزيـ يُزَغت غُضنىتهطزٌْ ضشيَِ زَضباظ 
طؤظاضٍ طُالويَص نُ َاوٍَ زَ غاٍَ بىو زَضزَضىو زاخطاو تا . ُْبىو

 زَضزَضىو، نُ "شئ"نإ، تُْٗا ُٖفتُْا1950ٍَُْاوَضِاغيت غاآلٌْ 
 .ْاوبُْاو بابُتًَهٌ ُٓزَبٌ بآلو زَنطزَوَ

ْىوغُض يًَطَزا زيَتُغُض باغٌ خُباتْ تًَهؤؾاٌْ نىضزْ ذًعبُ 
ْ زواتط ؾؤضِؾٌ ضىاضزٍَ 1957غًاغًًُناٌْْ بُضٍَ ًْؿتُاًٌْ غاَيٌ 

 ْ ضووخاٌْ ضشيٌَُ ثاؾايُتٌ يُ عًَطاقساْ طُضَبىوٌْ 1958تَُىظٍ 
خُبات بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ َايف ُْتُوٍَ نىضزْ ثاؾإ ناضيطُضيٌ َُٖىو 

َُٓاُْ يُ غُض فُضُْٖطْ ُٓزَبٌ نىضزْ يُْاويؿًاْسا نىضتُ ضريؤنٌ 
 .نىضزٍ

ْىوغُض باؽ يُوَ زَنات نُوا ْىوغُضاٌْ ُّٓ قؤْاخُ بُبُضاوضز يُطٍَُ 
قؤْاخٌ ثًَؿرتزا زَغتًإ بؤ بىاضْ بابُتٌ فطاواْرت زَبطز، ُٓو بابُتاٍُْ نُ 



يُ نىضتُ ضريؤنٌ غاآلٌْ ضًُناْسا باو بىوٕ، ضُؾين غتَُهطزٕ يُ 
جىتًاضإْ شْإ ُٖضوا َاُْوَ بُآلّ ْىوغُضإ بابُتٌ ْىيٌَ زيهُيإ بؤ 
ظيازنطز ضُؾين تًَهؤؾاٌْ غًاغٌْ بُضَُٖيػيت ضشيَِْ ضاوخػتُٓغُض 
َُغُيٍُ ُْتُوايُتٌْ تًَهؤؾإ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ َافْ بًَحطُ يُوَف 

 .ًََصووٍ نىضز باضٍ غُضجنًَهٌ باؾٌ نُوتُغُض

يُّ قؤْاخُزا ٓاغيت تُنًٓهٌ ضريؤى جًاواظيٌ تًَسايُ يًَُْىإ 
ضريؤنٓىوغاْساْ وَى منىوُْ َػتُفا غاَيح نُضيِْ جَُاٍ ُْبُظ 

ضريؤنُناًْإ ٓاغيت ٖىُْضيٌ بُضظيإ ُٖبىو بُبُضاوضز يُطٍَُ ُٓواٌْ ُْوٍَ 
، يَُُٖإ ناتًؿسا ُْٖسيَهٌ تطيإ ٓاغتًَهٌ الواظيإ ُٖبىو يُ طُالويَصزا

 .ضريؤنٓىوغًٓساْ تُْٗا بُ ٓاَؤشطاضٍ نؤتايًإ ثًَسًََٖٓا

ْىوغُض زيَتُغُض باغٌ ُٓو طؤضِاْهاضيًُ غًاغٌْ نؤَُآليُتٌْ 
فُضُْٖطًًٍُ يُ زواٍ ضووخاٌْ ضشيٌَُ ثاؾايُتٌ يُ عًَطاقسا زيَتُغُض 
شَاضَيُى يُ ضريؤنٓىوغُ زياضَناٌْ نىضز يُّ غُضزََُزاْ ٓاضِاغتٍُ 

 .ضريؤنُناًْإ ؾًسَناتُوَ



بؤمنىوُْ باغٌ يُ َىذُضَِّ حمَُُز َُٓني زَنات نُوا نىضتُ ضريؤنُناٌْ 
خػتىوَتُ خعَُتٌ شيإْ طىظَضاٌْ ؾاضْؿًٓاٌْ ُٖشاضَوَْ حمَُُز 

ضريؤنُناٌْ يُ خعَُتٌ َُغُيٍُ ُٖشاضاٌْ طىْسْ  (َُّ)َُويىوز 
ؾاضْؿًُٓوَ َػتُفا غاَيح نُضيِ يُى يُ فطاواْرتئ ٓاغيت ضؤؾٓربيٌ ُّٓ 

ططووثٍُ ْىوغُضإ بىوَْ يُ غُض َُغُيٍُ زيَٗاتٌ ْىوغًىَ بُآلّ ظؤض 
جَُاٍ ُْبُظ تُْٗا يُى ضريؤنٌ زضيَصٍ . ٓاؾٓا ُْبىوَ بُ شياٌْ طىْس

جَُاٍ . بآلونطزووتُوَْ زواتط بُالٍ ظَاُْواٌْْ غًاغُتسا زايؿهاْسووَ
بابإ َُٖإ ضيَباظٍ طُيٌَ يُ ْىوغُضاٌْ زيهٍُ ُٖبىوَْ نىضتُ 

ضريؤنُناٌْ ُٖوَيساٌْ زَغتهطزبىوَ بؤ باغهطزٌْ شياٌْ جىتًاضإْ 
طىْسْؿًٓإ ُٖضوَٖا باغًـ يُ غتٌَُ ٓافطَتإ زَنات ذىغًَٔ عاضف بُ 

وَ بؤ ْاوَضِاغيت 1970باؾرتئ ضريؤنٓىوغٌ زازًََْت نُ يُ غاَيٌ 
 .نإ غُْتُضٍ بىاضٍ نىضتُ ضريؤى بىو1980َ

 1960ثاؾإ زيَتُغُض ضريؤنٓىوغاٌْ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ نُ يُ غُضَتاٍ 
ناُْوَ نؤََُيًَهًإ زَضنُوتىوٕ ضُؾين ذُغٌُْ قعَيحٌْ ضَذًٌُ قاظٍْ 



ضريؤنُناًْإ ؾٌ زَناتُوَْ باغٌ يُوَ زَنات نُ ُٖضزونًإ ظازٍَ 
 .باضوزؤخٌ نؤَاضٍ َٗاباز بىوٕ

زواتط ُٓوَ ضووٕ زَناتُوَ نُ يًَُْى ْىوغُضاٌْ ُّٓ قؤْاخُْ غًاًْإ ظياتط 
غُضْخ ضازَنًَؿٔ نُ ُٓواًْـ ناوؽ قُفتإْ حمَُُز غاَيح غُعًس ْ 

َاضف بُضظجنٌْ وضزتط يُ غُض ضريؤنُناٌْ ٌَُٓ زوايًإ زَوَغيتَْ باؽ 
 .يُ غتايًٌَ جًاواظيإ زَنات

 بُزواوَْ ناضيطُضيٌ 1961ُٓوجا زيَتُغُض زؤخٌ نىضزغتإ يُ ُٓيًىيٌ 
ضُوغاْسُْوَْ ططتْٔ ضاوَزووْاٌْ ضاالنىاٌْ غًاغٌ نىضزْ زاخػتين 
طؤظاضْ ضؤشْاَُْ يُ بىاضٍ نىضتُ ضريؤنساْ ٓاَاشَ بُوَ زَنات نُ يُ 

 ًٖض نىضتُ 1967وَ تا ْاوَضِاغيت غاَيٌ 1961ْاوَضِاغيت غاَيٌ 
ضريؤنًَهٌ بايُخساض ُْْىوغطاوَْ ُٓو غاآلُْ بُ تاضيهرتئ غاآلٌْ 

 .فُضُْٖطٌ نىضزٍ زازًََْت يُ ًََصووٍ ْىيَسا

 ( ــ   1970) ــُٓوَيُنٌ ْى4ٍَ



ْىوغُض باغٌ زؤخٌ غًاغٌ ُّٓ قؤْاخُ زَنات ْ ًٓؿاضَت بُوَ زَنات نُ 
 ناُْوَ بعووتُٓوٍَ ضظطاضخيىاظٍ نىضز بىوَ بُ 1960يُ ْاوَضِاغيت 

ًَٖعيَهٌ غُضباظٍْ غًاغٌ وا نُ ذهىَُتٌ ْاوَْسيٌ عًَطام ُْزَبىو 
ذًػابٌ بؤ ُْناتْ ظجنريَيُى زاْىغتاٌْ يُطٍَُ نطز يُو غاآلُْزاْ ثاؾإ 

 ضشيٌَُ عًَطام غًاغُتًَهٌ ْىيٌَ ططتُبُض بُضاْبُض بُ 1967يُ غاَيٌ
نىضزْ بُؾًَىَيُى يُ ؾًَىَنإ ُْٖسٍَ َايف غُملاْسْ يُضِووٍ 

فُضُْٖطًؿُوَ ضيَطٍُ زا شَاضَيُى ضؤشْاَُؤ طؤظاض زَضبهطيَت نُوا 
 :ططْطرتيًٓإ َُٓاُْ بىوٕ

ُْٖسيَو ضًريؤنٓىوؽ نُوتُٓ .بطايُتٌ، ضووْانٌ، ضظطاضٍْ بُيإ
بآلونطزُْوٍَ نىضتُ ضريؤنُناًْإ تًًَاْسا وَى ُٓمحُز حمَُُز ًٓػُاعًٌ، 

 . ضَوف ذُغُْٕ غُزضَزئ عاضف

ُّٓ قؤْاخُ بآلونطزُْوٍَ طُيٌَ نؤََُيُ ضريؤنٌ بُخؤوَ بًين نُ يُضِووٍ 
فؤضّْ ْاوَضؤنُوَ ضىوُْ خاٍُْ ُٓزَبٌ زواٍ ثُجنانإْ ؾُغتُنإْ ُْٖسٍَ 

ُٖوَيٌ ْىيَهطزُْوَؾًإ تًَسابىو، ُٖضوَٖا ناىْ بَُٓاٍ ُٓو تُقًُٓوَ 
 . زاجًٌَ خؤٍ نطزَو1970َفُضُْٖطًًُيإ نُ يُ غُضَتاٍ غاَيٌ 



ْ نُفْ باضَ 1970ٍ ٓاظاضٍ 11ثاؾإ ْىوغُض زيَتُغُض باغٌ قؤْاخٌ 
 : نىيتىوضيًٍُ ٖاتُ نايُوَْ يُ زوو خاَيسا ضطٍِ زَناتُوَ

 

 أ ـ  بىوشاُْوٍَ زَظطا نىيتىوضيًُ نىضزيًُنإ

ضُؾين يُنًَيت ْىوغُضاٌْ نىضز، نؤضٍ ظاًْاضٍ، نؤََُيٍُ فُضُْٖطٌ، 
 .تُيُفعيؤٌْ نُضنىىْ بُؾٌ نىضزٍ يُ ظاْهؤناٌْ بُغساْ غًًَُاٌْ

ْىوغُضإ . ب ـ زَضنطزٌْ تا ضِازَيُنٌ باف شَاضَيُى يُ ضؤشْاَُْ طؤظاض
نُوتُٓ ْىوغنيْ بآلونطزُْوَ بُ ٓاغتًَهٌ طُوضَْ شَاضَيُى يُ ؾاعريْ 

 .ْىوغُضٍ طُجنًـ يُّ قؤْاخُزا زَضنُوتٔ

يًَطَوَ ْىوغُض زيَتُغُض زَضنُوتين بعووتُٓوٍَ ُٓزَبًٌ ضواْطُْ 
زا خىيَُٓضاٌْ نىضز بُضَوضِووٍ 1970يُ بُٖاضٍ غاَيٌ "زَْىوغًَت 

تُوشًََهٌ ْىيٌَ بًَُٖعٍ َؤزيَطًْعّ بىوُْوَ يُُٖضزوو بىاضٍ ؾًعطْ 
ُّٓ بعووتُٓوَ ْىيًَُ ًَٖعْ طىضِيَهٌ زا بُ َؿتىَطٍِ ُٓزَبٌ بُ . ثُخؿاْسا



ضؤشْاَُناْساْ نؤضِْ نؤبىوُْوَْ غًًُٓاضٍ ظؤضٍ يُغُض نطاْ ُٖضطًع 
 ".يُوَوثًَـ نىيتىوضٍ نىضزٍ طفتىطؤٍ ضطٍِ واٍ بُخؤوَ ُْبًًٓبىو

يًَطَ بُزواوَ شَاضٍَ بُضَُُٖ ُٓزَبًًُنإْ بآلوبىوُْوَيإ بُخًَطايٌ ظيازٍ 
نطز، ضىْهُ شَاضٍَ ضؤشْاَُْ طؤظاضَنإ ضُْس جاضإ بىوَوَْ ُٖيٌ 

ُْوٍَ ْىيَـ، نُ يُ َُٖإ . ضاثٌَُُْ بُ تُواوٍ ضوو يُ َُٖيهًَؿإ بىو
 . ْاغطابىو بُضزَواّ ضؤَيٌ ضابُضيٌ زَبًين" ُْوٍَ ُٖفتانإ"ناتسا بُ 

، نُ 1978 ـ1975ثاؾإ ْىوغُض زيَتُغُض َاوٍَ ًَْىإ غاآلٌْ
بعووتُٓوٍَ ُْتُوايُتًٌ نىضزْ ؾؤضِؾِ ُٓيًىوٍ ؾهػيت ًَٖٓابىو ْ ضشيٌَُ 

بُعؼ بُ ظَبطٍ ٓاططْ ٓاغٔ نىْرتؤَيٌ تُواوٍ نىضزغتاٌْ نطزبىو ْ بُ 
يُّ زََُزا . ُْفُغًَهٌ تؤَيُٓاًََع َُٖيػىنُوتٌ يُطٍَُ خَُيهٌ نىضز زَنطز

طًَؤَيٍُ فُضُْٖطْ نىيتىوضٍ نىضزٍ نُوتُ يًَصٍ ْ بىو بُ قىضباٌْ زَغيت 
غتَُهاضٍْ غاْػؤضٍ ضشيَِْ ْىوغُضاٌْ نىضز نُوتُٓ شيَط فؿاضيَهٌ واوَ 

ضاثٌَُُْ نىضزٍ ثطِ بىو يُو بابُتْ . نُوا ٓاظازٍ طىظاضف يُ خؤيإ بهُٕ
 .وَضطًَطِاْاٍُْ بُ ؾإْ باَيٌ ٓايسيؤيؤجًاٍ ذًعبٌ بُعػًاْسا َُٖيسَزا



ُٓوجا ْىوغُض يُ غُض شَاضَيُى ضريؤنٓىوؽ زَوَغيتَ نُ يُ غُض ْىوغنيْ 
بُضًََُٖٗٓإ بُضزَواّ بىوٕ ُٓطُضضٌ يُ ُْوٍَ ثًَؿرتْٕ خؤيإ َاْسوو 

نطزووَ بؤ ْىيَهطزُْوٍَ خؤيإْ زووباضَ بُزَغتًَٗٓاُْوٍَ ْاوباْطْ وَى 
منىوُْ َػتُفا غاَيح نُضيِْ ذىغًَٔ عاضف زيًًَََٓتُوَْ بُتايبُتٌ ظؤض يُ 

 .غُض ضريؤنٌ ذػًَٔ عاضف زَوَغيتَ

زواتط زيَتُغُض شَاضَيُى ضريؤنٓىوغٌ تط نُ يُّ قؤْاخُزا ُٓنتًظ بىوٕ 
ضُؾين عُبسوَيآل غُضِادْ حمَُُز ضَؾًس فُتاح ْ نانُ َُّ بؤتاٌْ ْ 
حمَُُز فُضيل ذُغُْٕ غُالّ َُْـٌُْ تاٖري غاَيح غُعًسْ عُبسوآل 

 .ٓاططئْ ضُْسيين تطيـ

ُٓوجا ْىوغُض زيَتُ غُض باضٍ فُضُْٖطْ نىيتىوض يُو زٍََُ نىضزغتاٌْ 
ْ بُ جؤضَ نطاُْوَيُى باغٌ زَناتْ  (1980 ـ 1975)تىضنًازا 

غُضباضٍ ُٓو َازاٍُْ زَغتىوض نُ ظَاٌْ نىضزيًإ قُزَغُ "زَْىوغًَت 
نطزبىو بُآلّ ضشيٌَُ تىضنًا ظؤض طىيٌَ ُْزَزا بُ بآلونطزُْوٍَ ُٓزَب بُ 

ظَاٌْ نىضزٍْ يُو َاوَيُزا نُ تاضِازَيُى جًَُويإ ؾًهطزبىو شَاضَيُى 
ضظطاضٍ، طؤظاض بُ ُٖضزوو ظَاٌْ نىضزٍْ تىضنٌ بآلوزَنطاُْوَ ضُؾين 



بًَحطُ يُوَف . ضؤشا وَالت، ترييَص، (ضيَطا بؤ غُضبُخؤيٌ)ٓىيَعطىيطيًو
نتًَيب ْىٍَ بُ نىضزٍ ضاث زَنطاْ ُٖضوَٖا ُٓو نتًَباُْف نُ ثًَؿرت يُ 

ُّٓ قؤْاخٌ نطاُْوَيُ . زَضَوَ ضاثهطابىوٕ جاضيَهًرت يُْاوَوَ ضاثسَنطإ
.  زا نؤتايٌ ثًَٗات1980نىتىثطِ يُ زواٍ نىوزَتايُنٌ غُضباظٍ يُ غاَيٌ 

يُ نىضزغتاٌْ تىضنًازا زوو ضريؤنٓىوؽ ظؤض بُتايبُتٌ ْاوباْط بىوْٕ 
ُٓواًْـ حمَُُز َُٓني بىظُٓضغُالٕ ْ فًًت تؤتاٌْ نُ ْاوٍ خىاظضاوٍ 

 .حمَُُز طًَُضٌ بىو

ٖاوؾًَىٍَ فًًت تؤتاٌْ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطاْسا ُٓمحُز قاظٍ يُ بىاضٍ نىضتُ 
ضريؤى ْىوغًٓسا ْاوٍ زَضنطزْ ظياتط يُ بىاضٍ نىضتُ ضريؤنٌ غاتريزا 

 . زَيٓىوغٌ

 

 

  ـ ْاوَضؤنٌ نىضتُ ضريؤنٌ نىضز2ٍ



زيػإ يًَطَزا بُؾًَو يُو ضاوبؤضىوْاٍُْ ناى فُضٖاز ؾانُيٌ زَطىيَعَُوَ 
 :نُ يُّ بُؾٍُ نتًَبُنُيسا باغٌ يًَىَ نطزووْٕ زَْىوغًَت

ثاف يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ وضز يُ غُض ْاوَضؤنٌ نىضتُ ضريؤنُنإ زَنطٍَ "
 :بطُيُٓ ُّٓ ُٓجناٍَُ خىاضَوَ

 ـ ْاوَضؤنٌ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ بُ تُواوٍ بُغرتاوَ بُ ًََصووٍ طُيٌ 1
يُُٖض ضُضرْ غُضزًَََهسا باضوزؤخٌ غًاغٌْ نؤَُآليُتٌ . نىضزَوَ

ناضيطُضيٌ خؤيإ يُ غُض ضريؤنٓىوغإ نطزووَْ يُ بُضَُُٖناًْاْسا 
 .ضَْطًساوَتُوَ

َُُٓ يُو . ـ نىضتُ ضريؤنُنإ غتايٌَْ غتاْساضزٍ خؤيإ ُٖيُ يُ ضُشزا2
ذاَيُتُؾسا ضاغتُ نُ ضريؤنٌ نىضزٍ باؽ يُ بابُتًَو بهات نُوا 

 .نؤََُيطٍُ نىضز ٖاوبُف بًَت تًًَسا يُطٍَُ نىيتىوضَناٌْ تطزا

 ـ ثؤئًَ نطزٌْ نىضتُ ضريؤى وَى يُ خىاضَوَ باؽ زَنطيَت بَُيطُ ًُْ بؤ 3
يُطُيٌَ . ُٓوٍَ ُٖض تًَهػتًَو تُْٗا يُطٍَُ يُى بابُتسا َاََُيُ زَنات



ذاَيُتسا ُٖضزوى نىضتُ ضريؤىْ ضؤَاًْـ، ْىوغُضَنُيإ طفتىطؤ يُ غُض 
 ".زوو يإ غٌَ بابُت زَنات يإ ظياتط

بابُتُنإ يُ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزيسا زَتىاْطيَت زابُف بهطئَ بُغُض ُّٓ 
 :ططووثُ غُضَنًاٍُْ خىاضَوَزا

 

 أ ـ ًََصووٍ طُيٌ نىضز

ْىوغُض باؽ يُوَ زَنات نُوا ثريًَََطزٍ ؾاعريْ ضؤشْاَُْىوؽ يُنُّ 
نُؽ بىوَ نُوا نىضتُ ضريؤى بٓىوغًَتْ بُؾًَو يُ ًََصووٍ نىضزٍ 

تًََُٗيهًَـ بهاتْ بُّ ضريؤنُ ًََصوويًاٍُْ َُبُغيت ُٓخالقٌْ غًاغٌْ 
ثريًَََطز زوو ضرينٌ طًَطِاُْوٍَ ًََصووٍ ْىوغًىَ . فًَطناضيٌ ُٖبىوَ

ٕ ْ ضريؤنُناٌْ ضاظُ نطزووْٕ "َُّْ ظئ"ْ "زواْعَ غىاضٍَ َُضيىإ"نُ
 .بُضاوضزٍ نطزووٕ بُ ؾاْاٍَُ فريزَوغٌ

ٍ "جُوُٖض ٓاغا"زواتط زيَتُغُض اليٌُْ ًََصوويٌ يُ نىضتُ ضريؤنٌ
عُالزئ غُجحازيسا، نُ ضؤٕ ُّٓ قاضََاُْ ًْؿتُاْجُضوَضْ غُضنطزَنىضزَ 



ُٖض يُّ بىاضَزا زيَتُغُض .يُاليُٕ ًَٓطاًًُْناُْوَ نىشضاوَ
ٍ َػتُفا غاَيح نُضيِْ اليُُْ "ؾًُٖساٌْ قُآلٍ زَسّ"ضريؤنٌ

 .ًََصوويًُنٍُ ُّٓ ضريؤنُ ؾًسَناتُوَ

ٍ ضَذًٌُ قاظٍ، "ثًَؿُُضطُ"بَُُٖإ ؾًَىَف زيَتُغُض ضريؤنٌ ًََصوويٌ 
نُوا َاوٍَ ضُْس غاَيًَهٌ ًََصووٍ ْىيٌَ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ باؽ زَنات بُ 

 .غتايًًََهٌ غازَْ ضيايًػتًاُْ

 .ب ـ تًَهؤؾاٌْ جىوتًاضإْ طىْسْؿًٓإْ خَُيهٌ ظَمحُتهًَؿٌ تط

ْىوغُض يًَطَزا باؽ يُ نؤََُيطٍُ نىضزٍ زَنات نُوا يُ غُضَتاناٌْ 
غُزٍَ بًػتُوَ نُ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ غُضيَُٗيساوَ تا نؤتايٌ غاآلٌْ 

نإ، نؤََُيطُيُنٌ جىوتًاضٍ بىوَْ ُٖضزووال جىوتًاضْ فًىزاَيٌ 1950
خاوَٕ ظَوٍ ْانؤى بىوٕ يُ طٍَُ يُنرتْ بُضزَواّ ضًين جىوتًاض غتٌَُ 

يًَهطاوَْ يُ زؤخًَهٌ ُٖشاضيٌ غُختسا شياوَْ ًَُٖؿُ زَوَيُت ْ 
. نا1960ٕناضبُزَغتاٌْ ثاَيجؿيت ٓاغاْ زَضَبُط بىوٕ تا غُضَتاٍ 

يُبُضُٓوَ زَطُُُْ ْىوغُضيَو يإ ضريؤنٓىوغًَو باغٌ يُّ َُغُيُيُ 



يُّ ضووَوَ ْىوغُض يُّ زووبُضَنٌ ْ ًَُالًٌَْ ضًٓايُتًًُزا غٌَ .ُْنطزبًَت
 :خاَيٌ غُضَنٌ زَغًٓؿإ زَنات

 .(بُ ثاَيجؿيت زَوَيُت) ـ ًَُالٌَْ ًَْىإ جىوتًاضإْ زَضَبُطُ فًىزاَيُنا1ٕ

  ـ ًَُالًٌَْ ًَْىإ جىوتًاضإْ ناضبُزَغتإ، ثؤيًؼ،جُْسضَُْ زَوَيُت 2
 .بُ طؿيت

خُغًَُتٌ .  ـ ًَُالًٌَْ ًَْىإ جىوتًاضإْ بًعًَْػُإْ زَوَيَُُْساٌْ ؾاض3
ٖاوبُؾٌ َُٖىو نىضتُ ضريؤنُ نىضزيًُنإ ثؿتًىاٌْ نطزٕ يُ جىوتًاضإْ 

َُغُيٍُ "ضريؤنٌ. طىْسْؿًٓإ زش بُ ٓاغا فًىزاَيُنإْ ضشيٌَُ ثاَيجؿتًإ
ٍ ُٓمحُز َىختاض جاف، ُٖضضُْسَ خؤيؿٌ يُ ضًين زَضَبُط "ويصزإ

 .بىوَ، ْـُىوُْيُنٌ بُضجُغتٍُ ُٓو ْانؤنٌْ ًَُالًًَُْ

 "طُالويَص"ثاؾإ ْىوغُض باؽ يُوَ زَنات نُ ضريؤنٓىوغاٌْ ُْوٍَ 
ظؤضبٍُ ضريؤنُناًْإ يُ غُض خُبات تًَهؤؾاٌْ جىوتًاضاُْْ ُٖض 

ْىوغُضيَو بُ ضيَطُْ ؾًَىٍَ خؤٍ ٓاطازاضٍ ُّٓ ًَُالٌَْ ضًٓايُتًًُْ شياٌْ 



بُْاوباْطرتئ ْىوغُضاٌْ ُّٓ قؤْاخُ ًٓرباًِٖ ُٓمحُزْ ؾانط . جىوتًاضاُْ
 .فُتاحْ عُالزئ غُجحازيًُ

َُٓيبُتُ ثًَطٍُ نؤَُآليُتٌ ْىوغُضإْ ٓاؾٓابىوًْإ بُ شياٌْ جىوتًاضإ 
ططْطًًُنٌ طُوضٍَ ُٖيُ يُو غتايًٍَُ تًَهؤؾاٌْ جىوتًاضاٌْ تًَسا 

زَخُُْضِوو، ُٖضوَٖا بانططاوْسٍ ٓايسيؤيؤجًؿًإ ٓاضِاغتٍُ ضاضَغُضٍ 
 .جؤضاوجؤضٍ ُٓو نًَؿُيُ زَنات

ؾايًُنٍُ ضَؾٍُ "ٍ ؾانط فُتاح،"َىزيط بُط"ْـُىوٍُْ ُّٓ ضريؤناُْف
 "نُضَ يؤتًٌ َُْىوضُض"ْ "نىيَطَوَضٍ" ٍ عُالزئ غُجحازٍ،"خُجُالو

 .ٍ ًٓرباًِٖ ُٓمحُزٕ

ُٖضوَٖا َُٖإ بريؤنُف يُ بُضَُُٖناٌْ ْىوغُضاٌْ زواٍ َُٓاْسا ُٖيُ 
 .ضُؾين جَُاٍ ُْبُظْ ضَذًٌُ قاظٍْ َاضف بُضظجنٌْ ذُغٌُْ قعَيحٌ

 .د ـ خُباتْ تًَهؤؾاٌْ ضظطاضخيىاظٍ نىضز

بريؤنٍُ تًَهؤؾاٌْ نىضز بؤ ضظطاضٍ ظؤض بُ زَطُُٕ الٍ ضريؤنٓىوغُناٌْ 
ناُْوَ تآًَػتا طُؾُنطزْٕ 1950 زَضزَنُويَت، يُ غاآلٌْ طُالويَصُْوٍَ 



طؤضِاْهاضٍ يُ غتايًٌَ خػتُٓضِووٍ ُّٓ َُغُيُيُ ٖاوتُضيبُ يُطٍَُ 
 .ثُضَغُْسٌْ خُباتٌ ضظطاضخيىاظٍ خَُيهٌ نىضز

 :يًَطَزا زوو ضيَطٍُ جًاواظ ُٖيُ بؤ َاََُيُنطزٕ يُطٍَُ ُّٓ بابُتُ

أ ـ يُ ضيَطٍُ باغهطزٌْ ُٓو ظوَيِْ غتٍَُُ زاطرينُضاٌْ نىضزغتإ 
غُثاْسووياُْ بُغُض خَُيهٌ نىضززاْ ْهىوَيٌ نطزٕ يُ بىوٌْْ بًَبُف 

نطزًْإ يُ َافُ ًٓٓػاٌْ ْ فُضُْٖطًًُناًْإ ْ وَآلَساُْوٍَ ُٖض ُٖوٍَْ 
تًَهؤؾاًَْهًإ بؤ ضظطاضبىوٕ بُ ظيٓساٌْ نطزْٕ ًٓعساّ نطزْٕ بؤَباضإ 

 .نطزٕ

ب ـ يُ ضيَطٍُ َُٖيبصاضزٌْ ثاَيُواًَْهٌ غًاغًًُوَ وَى ناضانتُضيَهٌ 
ضابُض، نُ بُ ضيَطُْ ؾًَىٍَ جؤضاوجؤض تًَسَنؤؾًَت بؤ ضظطاضنطزٌْ 

 .طُيُنٍُ

يًَطَزا ْىوغُض ْـُىوُْ زيًََٓتُوَْ ثاَيُواُْ غًاغًًُناٌْ َػتُفا غاَيح 
نُضيِْ َاضف خُظُْزاض بُ ظؤضٍ خَُيهٌ طُْخْ خىيَٓسَواضْٕ ٖؤؾًاضيٌ 

َاضف خُظُْزاض يُ . غًاغًًإ ُٖيُْ يإ خىيَٓسناضٍ ضاالنٔ



 زا ُّٓ بريؤناُْ "غُضيُٓ بؤض" ْ "بُ ٓاَاْخ طُيؿت"ضريؤنُناٌْ
بَُُٖإ ؾًَىَف حمَُُز َُٓني بىظُٓغُالٕ جؤضيَهٌ . بُضجُغتُ زَنات

تطٍ غتُّْ غُضنىت نطزٕ يُ نىضزغتاٌْ تىضنًازا زَخاتُضِوو نُ يُ 
ْاوَضؤنسا يُطٍَُ غتٌَُ ضشيٌَُ عًَطام ُٖضيُنُْ َُُٓف يُ 

 . ضَْطًساوَتُوَ"قىٌََ تفتو"ضريؤنٌ

تادْ تُخيت نىيَدا "يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطاًْؿسا ذُغٌُْ قعَيحٌ يُ ضريؤنٌ 
 باؽ يُ غًاغُتٌ ثطِضُوغاْسُْوٍَ خَُيهٌ نىضز زَنات يُاليُٕ "ٖؤَُض

 .ضشيٌَُ ؾاٍ ًَٓطاُْوَ

ْ زنتؤض (َُّ)ُٖض يًَطَزا ْىوغُض باؽ يُ ضريؤنُناٌْ حمَُُز َُويىز 
..  ْ "بُآلّ نىضزّ"ْ "ُٓطُضِيَُُوَ وآلمت"ناوؽ قُفتإ زَنات ضُؾين 

 .تاز

 وَ زَغت ثًَسَناتْ 1961ُٓوجا زيَتُغُض قؤْاخًَهٌ ْىٍَ نُ يُغاَيٌ 
باؽ يُ ُٖآليػاٌْ ؾؤضِؾِ نىضز زَناتْ ًَٖطفْ ثُالَاضَ غُضباظيًُناٌْ 
ضشيٌَُ عًَطام بؤ تًَهؿهاْسٌْ بعووتُٓوٍَ ضظطاضخيىاظْ غُثاْسٌْ ٓابًَىوقٍُ 

ٓابىوضٍ بُغُض زيَٗاتٌ نىضزغتاْساْ طىْس غىوتاْسْٕ ثُيطَِوٍ نطزٌْ 



غًاغُتٌ ناوٍ نطزٌْ تُواوٍ نىضزغتإ، َُٓاُْ َُٖىو زَْطًإ زايُوَ يُ 
 .ُٓزَبٌ نىضزيساْ نىضتُ ضريؤنًـ بُتايبُتٌ

ٍ ًٓرباًِٖ ُٓمحُز "شاٌْ طٍُ"يًَطَزا وَى منىوُْ ْىوغُض زيَتُغُض ضؤَاٌْ
ْ تُواوٍ شإْ ٓاظاضَناٌْ 1963ـ 1961نُ تًؿو زَخاتُ غُض غاآلٌْ 

 .خَُيو بُضجُغتُ زَنات

ٓابًَىوقٍُ ٓابىوضٍ نُ ضشيَُُناٌْ عًَطام، بؤ غاآلًَْهٌ زووضوزضيَص، 
غُثاْسووبىوياُْ غُض زيَٗاتٌ نىضزغتاْسا، نُ يُشيَط زَغُآلتٌ ثًَؿُُضطُزا 

 .بىو، يُ ضريؤنُناٌْ ذىغًَٔ عاضفْ ََُسا ظياتط ضَْطًساوَتُوَ

وَ ثًَؿُُضطُ الٍ ْىوغُضاٌْ نىضز 1960بًَطىَإ يُ غُضَتاٍ غاآلٌْ 
بىوَ بُ ًَُٖاٍ قاضََاٌْْ ؾهؤٍ ُْتُوَيٌْ ضظطاضبىوْٕ ظياتط ثُضَيػُْس 
ناتٌَ نُ ؾًُٖسبىوٌْ ثًَؿُُضطُ تًَهَُيٌ ضَُهُ ٓايين ًَتؤيؤجًًُنإ 

ُّٓ ذاَيُتاُْف يُ ضريؤنٌ . بىو ْ ثريؤظيًُناٌْ يُ َُضط ُٓوالوَتط ضىوٕ
يُ ضؤششًََطٍ "ٍ نانُ َُّ بؤتاٌْْ "غًَبُضٍ بُض غُْطُضٍ َُضط"

 . ٍ ُٓمحُز حمَُُز ًٓػُاعًًسا ضَْطًساوَتُوَ"زيًَُنٌ ُّٓ خىاضَوَزا



ُّٓ بابُتُ الٍ ضَوف بًَطُضزٍ ضريؤنٓىوؽ يُ زيسْبؤضىوًَْهٌ تطزا 
ضَْطًساوَتُوَْ ُٖضزوو الٍ غتَُهاضْ ظوَيِ يًَهطاو يُشيَط ناضيطُضيٌ 

 زا ظياتط بُضجُغتُ "ضيَطاْ ُٖواض"زؤخُنُزإ ْ َُُٓف يُ ضريؤنٌ 
 .زَبًَت

 

 َُغُيٍُ شْإز ـ

ؾتًَهٌ باو ًُْ نُ يُ نؤََُيطُيُنٌ تاظَ : "فُضٖاز يُّ ضووَوَ زََيٌَ
طُؾُنطزووزا َُغُيٍُ شْإ بُ تُْٗا خؤٍ بهُيتُ بابُتٌ َؿتىَطِْ يُ 

نؤََُيطٍُ يُّ ضُؾُٓزا يًَهؤَيًُٓوٍَ نؤَُآليُتٌْ غًاغٌ بُ ؾًَىَيُنٌ 
ٓاغايٌ ُٓويُويًُت زَزاتُ نًَؿُناٌْ ُٖشاضٍْ ُْخىيَٓسَواضٍْ ُْخؤؾٌْ 

بًَحطُ يُوَف طُيٌَ نًَؿٍُ تط ُٖٕ نُ خَُيو بُؾًَىَيُنٌ زضيَصخايُٕ 
 .ثًًَاُْوَ ططفتاضَ

َُٓيبُتُ يُ نؤََُيطُيُنٌ ضُؾين نؤََُيطٍُ نىضززا، غتًًََُهطاو ْ 
نؤَيؤٌْ نطاْ يُ جًٗاٌْ غًََُٗسا، تًَطُيؿتين ُٓوَ ُٖيُ نُوا َُغُيٍُ 



شٕ تًًَسا بُ زَطُُٕ زازثُضوَضاُْ زَبًَت، بُآلّ ذًعبْ ضيَهدطاوَ 
غًاغًًُنإ بُ ٓاغيت جًاجًا ططْطًٌ ثًَسَزَْٕ ْىوغُضإْ ضؤؾٓبرياًْـ 

خاَيٌ ثؤظَتًظ يًَطَزا ُٓوَيُ نُ ٓافطَتٌ نىضز ًَُٖؿُ . بايُخٌ ثًَسَزَٕ
يُ ثًَطُيُنٌ بًَُٖعتطزا بىوَ يُطٍَُ خىؾهُناٌْ يُ نؤََُيطُناٌْ 

عُضَبْ فاضؽْ تىضنساْ ٓاظازيًُنٌ ظياتطٍ بىوَْ ظؤضيَو يُ طُضِيسَْ 
 .ضؤشُٖآلتٓاغُنإ نُوا غُضزاٌْ نىضزغتاًْإ نطزووَ َُُٓ زَغُملًَٓٔ

ضريؤنٓىوغاٌْ نىضز يُ غُضَتاٍ ضًُناُْوَ نُّ تا ظؤضْ يُ زيسْ بؤضىوٌْ 
وَى ْـُىوُْف عُالزئ . جؤضاوجؤضَوَ بايُخًإ بُّ َُغُيُيُ زاوَ

 باؽ يُ "يُ ثًَٓاوٍ ٓافطَتسا"غُجحازٍ يُ نىضتُ ضريؤنًَهسا بُ ْاوٍ
 .َُٖىو زابْ ُْضييت خًًََُنٌ زَنات نُوا نؤغجٔ يُبُضزَّ ٓاظازيٌ شْاْسا

ظؤضبٍُ نىضتُ ضريؤنُناٌْ غاآلٌْ ضٌْ ثُجنانإ يُباضٍَ بريؤنٍُ بُظؤض 
بًَطىَإ .بُؾىوزاُْوَ بىوٕ، نُ ثاضَْ ؾريبايٌ ضؤَيٌ ططْطًإ تًَسا زَبًين

زياضزٍَ شٕ بُ شٕ ْ طُوضَ بُ بضىوىْ نض بُ ؾىوزإ بُثًَضُواٍُْ 
خىاغتًُوَ يُ نؤََُيطٍُ ُٓو زٍََُ نىضززا باو بىوَو طُيٌَ نىضتُ 



ضريؤنًإ يُ غُضَ، بًَحطُ يُوَف فطَشٌْ يُ نؤََُيطُزا ثؿًَىيٌ ظؤضٍ يُ 
 . شياٌْ خًَعاْسا زضوغت زَنطز

يُّ غؤْطُيُوَ ضريؤنُناٌْ ُّٓ قؤْاخُ َُغُيٍُ ٓافطَتًإ يُ ضىاضضًَىٍَ 
َُٓيبُتُ يُ غاآلٌْ . ثُيىَْسيٌ عُؾريَتْ فًىزاَيُوَ زَخػتُضِوو

ذُفتانإْ ُٖؾتاناْسا، يُناتًَهسا نُ باضوزؤخٌ نؤَُآليُتٌ طؤضِاْ ياغاٍ 
ضَمسٌ ُْٖسٍَ َافْ ثاضيَعطاضيٌ بؤ شْإ زَغتُبُض نطزْ شَاضٍَ ٓافطَتاٌْ 
خىيَٓسَواض ظيازيإ نطز، بُّ ثًًَُ َاََُيُ نطزًْـ يُطٍَُ َُغُيٍُ شْاْسا 

 ".طؤضِاْهاضٍ بُغُضزا ٖات

ُٓوجا ْىوغُض يًَطَزا ضُْسئ ْـُىوٍُْ ضريؤى زيًََٓتُوَ يُ غُض ُّٓ 
 ٍ "خاظٍَ"منىوُْف بؤ َُٓاُْ ضريؤنٌ. َُغُيُيُْ يُ غُضيإ ضازَوَغيتَ

بىوىْ "ٍ حمَُُز َُٓني بىظ ُٓضغُالٕ، "ظاظايٌَ زَغايٌ"ًٓرباًِٖ ُٓمحُز، 
ٍ جَُاٍ "بىوبىوّ بُ زضِنٌ َُّْ ظئ"ٍ ؾانط فُتاح، "خُغىو
 .تاز..ٍ حمَُُز فُضيل ذُغُٕ و"خاض"بابإ،

ويَُٓيُنٌ تطٍ شٕ وَى جُْطاوَضٍ غًاغٌ، نُ ؾاْبُؾاٌْ ثًاو خُبات 
ضؤَيٌ ُّٓ جؤضَ شُْف يُ .زَنات بؤ ضظطاضبىوْٕ ضاالنًٌ غًاغٌ ُٓجناَسَزا



ظؤضيَو يُ بُضَُُٖناٌْ َػتُفا غاَيح نُضيـُسا زَبًٓطيَتْ 
ظؤض بُ ناضاَُيٌ خُباتٌ شٕ "ضَؾجؤؾًَهٌ جًٗاٌْ ضىاضَّ"ضريؤنٌ

 .بُضجُغتُ زَنات بؤ ٓاظازٍ

فُقٌَ "ُٖض يُّ ضووَوَ ُٓذالّ َُْػىوضيـ بُ منىوُْ زيًََٓتُوَ يُ ضريؤنٌ
 ْ ُٖضوَٖا ضَوف ذُغًُْـ يُ ضريؤنٌ "عُباؽ ْ زميًَُْهٌ يُياز ُْضىو

 ."ببىوضَ َاَيٌ جُْابتإ ًُْ"

زواجاض زيَتُغُض ُٓو ضِايٍُ نُوا ْىوغُضإ بُ ظؤضٍ َُغُيٍُ ٓافطَتًإ 
يَُاوٍَ قؤْاخٌ زووَّ ْ غًََُٗسا بُ ُْٖس وَضططتىوَْ ُٓواٌْ قؤْاخُناٌْ 

زواتط ضووبُضيَهٌ ظؤض نًَُإ زاوَتُ بابُتُنُْ َُُٓؾٌ بؤ زوو ٖؤ 
طًَطِاوَتُوَ نُ يُنًَُإ طؤضِاْهاضٍ يُ باضوزؤخٌ نؤَُآليُتٌْ غًاغٌ 

ثًَطُْ بُٖايُنٌ ْىيٌَ زاوَتُ شْإ يُ نؤََُيطُزاْ يَُُٖإ ناتًؿسا 
زووَّ باآلزَغتًٌ . بابُتًَهٌ ْىيٌَ نًَؿُْ ططفيت بؤ زضوغت نطزووٕ

تُواوٍ ًَُالًَْهُ يًَُْىإ نىضزْ زاطرينُضاٌْ نىضزغتاْسايُْ بُّ ثًًَُ 
 .َُغُيٍُ ٓافطَت يًَُْى ُّٓ ضىاضضًَىَيُزا َاََُيُ زَنطيَت

 ه ـ ًُْضُ طُؾُنطزْٕ زوانُوتٔ



بىاضَناٌْ ًُْضُ طُؾُنطزٕ نُ ضريؤنٓىغإ ويَٓاٍ زَنُْٕ ضَخٍُٓ 
 .يًَسَططْٕ ُٖوَيسَزَٕ ضاضَغُضيإ بؤ بسؤظُْوَ زَنُوُْ زوو ٓاغتُوَ

ــ يُ غُض ٓاغيت تانُنُؽ، َاََُيُنطزٕ يُطٍَُ قىَاض، زظٍ، ظيازَضِؤيٌ 
 .تاز..يُ بُضناضًَٖٓاٌْ ُٓيهىوٍ، ضشزٍ، فًٌََْ زَغتربِئ

ـ يُ غُض ٓاغيت طؿيت، نُ بابُتُ غُضَنًًُناٌْ نُ ضؤٕ ٓائ 
بُناضبًَٗٓطيَت بؤ فًٌََْ غاختُنطزٕ يُ خَُيهٌ ْ باوَضِنطزٕ بُ ؾيت يُ 

 .غطوؾت بُزَض

بؤ .ُٓو ضريؤنٓىوغاٍُْ يُّ بابُتُ زَزوئَ ظياتط ٓاَؤشطاضٍْ ضيَُٓايٌ نطزُْ
منىوُْ ناوؽ قُفتإ باؽ يُ نابطايُنٌ ضاوضٓؤى زَنات نُوا ًْىٍَ ؾاض 
ًََهًَيت بُآلّ ًٖضٌ بؤ َاٍَْ َٓساَيٌ خُضد ُْزَنطز و زواجاض َاَيُنٍُ 

جَُاٍ بابإ ضَخُٓ يُ قىَاضضٌ زَططيَتْ .غىوتاْ خؤيؿٌ يُ خُفُتا َطز
نىضِيَهٌ طُْخ َُٖىو غاَاُْنٍُ باونٌ يُ قَُاضزا .ضيػىاٍ زَنات

 .زَزؤضِيَينَْ تا وايًًَسيَت زواتط شُْ جىاُْنُؾٌ زَزؤضِيًََٓت



يُ "ذىغًَٔ عاضف باؽ يُ قىَاضيَهٌ َؤزيَطٕ تط زَنات نُ ضريؤنٌ
ُٖضوَٖا ذُغٌُْ قعَيحٌْ حمَُُز َُٓني بىظُٓضغُالٕ . "خىيًَٓاْا ُٓشٍَ

باؽ يُوَ زَنُٕ نُ ضؤٕ ٓائ زَتىاًَْت خَُيو فطيى بساتْ ضؤٕ باوَضِنطزٕ 
 .بُ ؾيت خىضايف ناض يُ خَُيو زَنات

ًٌََ ثَُىو" ْ "ْىوؾتُنٍُ ٓآًَُخإ"  نُ زوو نىضتُ ضريؤنٔ نُوا "خُ
 .ذُغٌُْ قعَيحٌ واٍ ثًؿاْسَزَٕ نُ ٓائ ًَٖعيَهٌ زشَ زميىنطاتًًُ

بىظ ُٓضغُالٕ ناضاَُيًُنٌ تُواو ًْؿاْسَزا يُ ويَٓانطزٌْ باوَضِ بُ 
ُٓفػاُْْ خىضافًًات نُ يُْاو نىضززا بىوٌْ ُٖيُْ يُ نىضتُ 

باؽ يُوَ زَنات نُ ضؤٕ َُال "  ـ واتُ زٌََ طىضطزَظٌ طىض"ضريؤنٌ
بُخىيَٓسٌْ ضُْس ٓايُتًَو يُ قىضٓإ واثًؿاْسَزا نُ زٌََ طىضطٌ بُغتىوَ 

يُباضٍَ خُياَيٌ ظاْػتًًُوَ ضَوف ذُغُٕ يُ . يُ خىاضزٌْ َُضَِْاآلت
 .ضريؤنًَهًسا باؽ يُ ضؤبؤتْ طُؾت بُ بؤؾايٌ ٓامساْسا زَنات

 

 



 

 

 

 

 

  ـ فؤضّ يُ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزيسا3

ثُضَغُْسٕ ْ زشواضٍ يُ ْاوَضؤنٌ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزيسا ٖاوتُضيب ًُْ 
يُطٍَُ فؤضَسا، ظؤضبٍُ ُٖوَيُناٌْ ْىيَهطزُْوَ يُ فؤضَسا ْ بُتايبُتٌ يُ 

.  ناُْوَْ زواتطزا ٖاتُ نايُو1970َضِووٍ فؤضٌَ ْاوَنًًُوَ يُ غاآلٌْ 
يُ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ تُنًٓهٌ نىضتُ ضريؤنسا، ذىغًَٔ عاضف واٍ بؤ 

 تا ؾُغتُنإ ظاٍَ بىو يُ 1925زَضًَت نُوا غتايًٌَ طًَطِاُْوَ يُ غاَيٌ 
ضريؤنٌ نىضزيساْ ُٓوَف زضيَصزازضٍِ يُ طًَطِاُْوَْ نىضتًَٗٓإ يُ طُضِإ 

بُزواٍ ضاضَغُضزا زَطُيًَُْتْ ناضانتُضْ ضووزاوَنإ ضوونُؾاُْ باغًإ 
 .يًَىَ نطاوَْ بُ ظؤضيـ ظيازَضِؤيٌ تًَسا نطاوَ



يُّ بُؾُزا ُٖوٍَ زَزَّ ضووَاَيٌ فؤضَُ "ُٓوجا فطٖاز زَْىوغًَت، 
 :جؤضاوجؤضَنإ بهُّ ْ بًاخنَُُ غًاقٌ ًََصوويٌ خؤياُْوَ

 أ ـ فؤضٌَ زَضَنٌ

 :ْىوغُضإ يُ بُضَُُٖناًْاْسا غٌَ جؤضٍ جًاواظ ضىاضضًَىَيإ بُناضًَٖٓاوَ

ْىوغُضاٌْ قؤْاخٌ يُنُّ .  ـ نىضتُ ضريؤى فؤضٌَ ظاٍَْ باآلزَغت1ُ
ضريؤنُناًْإ تُْٗا تاقُ طًَطِاُْوَيُنٌ تًَسابىو، بُآلّ ضريؤنٓىوغاٌْ 

 .قؤْاخُناٌْ زواتط نىضتُ ضريؤنُناًْإ نطزووَتُ ضُْسئ بُؾُوَ

 ـ منىوُْطُيٌ نىضتُ ضريؤنٌ زضيَص زَطُضِيَتُوَ بؤ بُٓضُ زووضَناٌْ نىضتُ 2
 .ضريؤى وَى فؤضًََهٌ ُٓزَب

يُو زََُزا شَاضٍَ الثُضَِنإ زَطُيؿتُ غُزْ ضريؤنٓىوغإ وايإ بُالوَ 
باف بىو وَى نتًَبًَو ضاثٌ بهُٕ، منىوُْ بُضايًُناًْـ وَى ضريؤنِ      

ٍ ُٓمحُز َىذتاض "َُغُيٍُ ويصزإ"ٍ جًٌَُ غآًبْ "يُ خُوَا"
ضريؤنٓىوغاٌْ زواتطيـ ُّٓ فؤضَُيإ بُناضًَٖٓاوَ، وَى جَُاٍ . جاف

 . بابإْ حمَُُز غاَيح غُعًسْ جَُاٍ ُْبُظ



 ـ يُ نؤتايٌ ذُفتاناُْوَ، ُْٖسيَو يُ ضريؤنٓىوغإ فؤضًََهٌ ْىيًَإ 3
 نُ تُْٗا يُ ثًَٓخ ؾُف زيَطِ "نىضتُ نىضتُ ضريؤى"بُناضًَٖٓاْ ْاويإ يًَٓا

ثًَهسيَتْ يُّ نىضتُ فؤضَُزا ويػتىوياُْ ْاوَضؤى خبُُْ خعَُتٌ 
 .بريؤنُيُنُوَ يُ غًاقٌ فؤضًََهٌ طُوضَتطزا

 ب ـ فؤضٌَ ْاوَنٌ

 ظؤضبٍُ ضريؤنٓىوغاٌْ نىضز ُّٓ فؤضَُ بُناضزيَْٓٔ :فؤضٌَ طًَطِاُْوَـ 1
ْىوغُض ضريؤنًَهٌ بُضزَواّ يُ غُضَتاوَ بؤ نؤتايٌ زَطًَطِيَتُوَ ضريؤى 

طًَطَِوَ زَنُويَتُ باغهطزٌْ زميُُْنُ، قؤْاخُنُْ ناضانتُضَنُ بُ 
زووْزضيَصيًُنٌ تاقُت ثطِوونًَٔ ُّٓ تايجٌ ضريؤى طًَطِاُْوَ بُؾًَىَيُنٌ باو 

 .بطيتًًُ يُ ثًَؿُنًًُىْ طُيؿتُٓ يىوتهُْ ثاؾإ زَضَجناّ

 زيايؤط يُ غُضَتاٍ غُضَتاوَ بىوَ بُ ؾُقًًََو ْ بُ ؾًَىٍَ :زيايؤطـ2
 .جؤضاوجؤض بُناضٖاتىوَْ ظياتط يُؾًَىٍَ زََُتُقًٌَ زوو ناضانتُضزا ٖاتىوَ

 يُ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزيسا باوتطئ ٖؤناض :ضريؤى طًَطَِوَ يإ ضريؤندىإـ 3
بؤ طُياْسٌْ ضريؤنًَو زَبىو ْىوغُضَنُ َُٖيػىنُوتْ ٓاناضٍ 



يُّ َؤزيًَُزا خىيَُٓض َُٖىو ؾتًَو يُ ضاوٍ . ناضانتُضَنإ باغٌ بهات
 .ْىوغُضَنُوَ زَبًًَٓت

َؤزيًًََهٌ تطٍ باو زَبىو ْىوغُضَنُ بُ زَْطًَهٌ طًَطِاُْوَ خؤٍ بٓاغًًََٓت 
زاْ بُّ ثًًَُ خىيَُٓض َُٖىو ضووزاوَنإ يُ ضاوٍ " َٔ"يُ ؾًَىٍَ 

َوَ زَبًينَ، بًَُٔوٍَ ْىوغُض بُ ظَضووضَت ببًٓطيَت يًَُْىإ "َٔ"ُّٓ
 .خىيَُٓضْ ناضانتُضٍ غُضَنًسا

ْ يًَطَزا " تؤ"تُنًٓهٌ غًٌََُٗ طًَطِاُْوَ نُغٌ زووٌََ تاى بُناضًَٖٓاُْ
يُ نؤْرتؤٍَ " تؤ"يُ، بُآلّ ُٓو نُغٍُ نُ ُّٓ " تؤ" ناضانتُضٍ غُضَنٌ

زَناتْ ضووزاوَنإ زَطًَطِيَتُوَ نُغًَهٌ تطَ، نُ ضَْطُ ْىوغُضَنُ خؤٍ 
َػتُفا غاَيح . بًَتْ َُٓيكٍُ ثُيىَْسٍ ًَْىإ خىيَُٓضْ ثاَيُواٌْ ضريؤنُنُيُ

نُضيِ ْ ضَوف ذُغُٕ يًَُْى ُٓو ضريؤنٓىوغاُْزإ نُ ُّٓ فؤضَُيإ 
 .بُناضًَٖٓاوَ

 َؤْؤيؤط ًََصوويُنٌ زضيَصٍ ُٖيُ يُ ًََصووٍ :َؤْؤيؤطٌ ْاوَنٌ ـ 4
ُٓزَبٌ جًٗاْساْ ُّٓ تُنًٓهُ يُ غُضَتاٍ ذُفتاناُْوَ يُ نىضتُ ضريؤنٌ 

 .نىضزيسا بُناضزيَت، بُآلّ تُْٗا يُ َُوزايُنٌ زياضيهطاوزا



 شَاضَيُى ضريؤنٓىوغٌ نىضز نىضت نطزُْوَ بُ جؤضيَو :نىضتهطزُْوَ ـ 5
. بُناض زيَٓٔ نُوا ناضَنُ الواظ بهاتْ غُضيـ يُ خىيَُٓض بؿًَىيَينَ

نىضتهطزُْوَ بُ عازَت بؤ ْاوٍ طىْسْ ؾاض زيَت، ًٓرباًِٖ ُٓمحُز يُو 
ضريؤنٓىوغاُْيُ نُ ُّٓ تُنًٓهٍُ بُناضًَٖٓاوَْ نىضتُ ضريؤنٌ 

 يُّ جؤضَ نىضتهطزُْوٍَ تًَسايُ بؤ ؾاضْ طىْس، "نُضَيؤتًٌ َُْىوضُض"
 ."نىيَطَوَضٍ"بَُُٖإ ؾًَىَف ضريؤنٌ 

 د ـ ظَإْ فؤضٌَ زَضبطِئ

 ظؤضبٍُ ْىوغُضإ ظَاٌْ غازَ يُ ْىوغنيْ : ـ خىاظٍَ غازَْ غاناض1
بُضَُُٖناًْاْسا بُناضزيَٓٔ، ُٓطُض ُّٓ بُضَُٖاُْ يُ زيسْبؤضىوٌْ 

ًٓػتاتًهٌْ ظَاُْواٌْْ ضيَعَاُْوَ تَُاؾاْ تاوتىٍَ بهطئَ ُٓوناتُ 
 .ضووْسَبًَتُوَ نُ ْىوغُضَنإ يُ غُض ٓاغيت جًاواظ ْىوغًىياُْ

 بُٖؤٍ باضوزؤخٌ غًاغٌْ غاْػؤضَوَ ضريؤنٓىوغإ : ـ غًُبؤٍَ يإ ًَُٖا2
بُظؤضٍ ْاضاض بىوٕ ًَُٖا بُناضبًَْٓٔ ضَْطُ بُناضًَٖٓاٌْ غًُبؤٍَ يإ ًَُٖا 

يُ غاْػؤض بتجاضيَعيَت، بُآلّ يَُُٖإ ناتسا َُتطغًٌ يُزَغتساٌْ خىيَُٓضٍ 
 .يًَسَنُويَتُوَ



يُى يُ ضيَطُناٌْ بُناضًَٖٓاٌْ غًُبؤَيًعّ، خىاغتُٓ يُ ُٓفػاُْوَ، بؤ 
منىوُْ ؾاضيَو واواٍ يًَهطاوَْ ياغاناٌْ بُّ ضُؾُْٕٓ ُٓشزيٗايُنٌ ذُوت 

غُض بُضٍ ٓاوٍ ؾاضٍ ططتىوَْ زواتط ثاَيُواًَْو خَُيهُنُ ضظطاض زَناتْ 
زَنطٍَ َُٓاُْ وَى ًَُٖا بؤ َُبُغيت تط بُناضبًَٗٓطيَت نُ بىاضٍ زَضبطِيين 

يُضِووٍ غًُبؤَيُوَ ُٖضزوو ضريؤنٓىوؽ ضَوف .ٓاؾهطاْ ضاؾهاواُْيإ ًُْ
 .بًَطُضزْ ذُغٌُْ قعَيحٌ زوو منىوٍُْ بُضضاوٕ

ضريؤنٓىوؽ نُ َُبُغيت بًَت ناضانتُضَنٍُ بُ : ـ ظَاٌْ ظؤض يُخؤنطز3ٕ
َُُٓ .ُْظاْطاوٍ مبًًََٓتُوَ يُبُض ُٖغتْ تَُُْٕ ثًَطٍُ يُ نؤََُيسا

ظؤضجاضيـ يُ ضًُنإْ ثُجناناْسا بُناضًَٖٓطاوَ يُ ًَُالًٌَْ ًَْىإ ٓاغاْ 
 . جىوتًاضزا

 

 

 ُٓثسَيتًَو: 2000 ــ 1988 ــ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ 4

 أ ــجاؾداٌْ غًاغٌ



 خاَيٌ وَضضُضخإ بًَت يُ ًََصووٍ ْىيٌَ نىضززا، 1988واثًَسَضًَت غاَيٌ 
يًَطَزا ْىوغُض باغٌ يُ ُْٓفاٍْ . يُُٖضزوو ضِووٍ غًاغٌْ فُضُْٖطًًُوَ

شَٖطباضاٌْ َُٖيُظُ زَناتْ ُٓو تطاجًسيايٍُ نُ تىوؾٌ نىضز ٖاتْ يُضاو 
زواتط ضَْطساُْوٍَ . ؾُضِْؾؤضِْ نىؾتىبطٍِ غاآلٌْ ظووتطزا ويٍَُٓ ُْبىو

غُباضَت بُ ضريؤنًـ . ضووزاوَنإ يُ ُٓزَبساْ بُتايبُتٌ يُ ؾًعطزا
ضَْطساُْوٍَ ناضَغاتُنُ خاوتط بىوْ ناتًَهٌ ظؤضتطٍ ويػت ثًَـ ُٓوٍَ 

تطاجًسيانُ بطاتُ ٓاغيت زَضبطِيين ٖىُْضٍ، بُآلّ يُ ْاوياْسا بُضٌَُٖ 
 .طُوضَ زَضنُوتٔ يُضِووٍ بُٖاٍ ُٓزَبًًُوَ

نإ 1980ُٓطُض بؤ نىضزْ تُواوٍ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت نؤتايٌ غاآلٌْ 
ؾُقًٌَ نؤتايٌ جُْطٌ ُٖؾت غاَيٍُ ًَٓطإْ عًَطام بًَت، ُٓوَ زيػاُْوَ 

زَغتجًَهطزُْوٍَ قؤْاخٌ جُْطًَهٌ ْىيًَُ نُ يُ غُضَتاٍ غاآلٌْ 
يًَطَوَ ْىوغُض زيَتُ غُض زاطرينطزٌْ نىَيت . ُْوَزَناْسا ُٖآليػايُوَ

يُاليُٕ عًَطاقُوَْ ثاؾإ ُٓو ضووزاوَ زضاَاتًهًاٍُْ بُزوايسا ٖاتْ بؤ 
زواتط زيَتُغُض زاَُظضاْسٌْ ذهىوَُتٌ ُٖضيٌَُ . ًََُُْٓاْإ ٓاؾهطايُ

نىضزغتإْ باؽ يُ زَضضىوٌْ شَاضَيُنٌ ظؤض طؤظاضْ ضؤشْاَُ زَناتْ 



يًَؿاوٍ ضاثْ بآلونطزُْوٍَ نتًَب نُ ض زؤخًَهٌ ضَخػاْسووَْ يُيُى 
. ناتسا غىوزْ ظياًْؿٌ بؤ فُضُْٖطْ نىيتىوضٍ نىضزْ ضؤؾٓبرياًْـ ُٖيُ

َُبُغت ًَٓػتاٍ ثًَـ قُيطإ )ثاؾإ ٓاَاشَ بؤ ُٓوَ زَنات نُ يًَُٓػتازا 
غُزإ ضؤشْاَُْ طؤظاضْ وَضظْاَُ بُ ضيَهىثًَهٌ بآلو زَنطيَُٓوَ  (ـ حمَُُز

 بٓهٍُ بآلونطزُْوَ ضاالنٌ يُ 20 ــ 15يُ نىضزغتاٌْ عًَطاقساْ ْعيهٍُ 
بًَحطُ يُوَف ْعيهٍُ ثاْعَ ًَٓػتطُّتُيُفعيؤِْ . ضاثٌ نتًَبسا

 .غُتُاليتْ غُز ضازيؤْ تُيُفعيؤٌْ ْاوخؤ ُٖٕ

يُبُضُٓوٍَ ظؤضبٍُ "ْىوغُض يُباضٍَ نىضتُ ضريؤنٌ ُّٓ قؤْاخُوَ زََيٌَ 
نىضتُ ضريؤنُنإ بُٖايُنٌ ُٓزَبًٌ وايإ ًُْ بؤيُ بُ زووباضَبىوُْوَيُنٌ 
ُٓظَىوٌْ ُٖؾتانإْ ُْوَتُناٌْ نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ ُٓشَاض زَنطئَْ 

 ".طُؾُنطزٌْ ًَٓػتاٍ نىضتُ ضريؤى بُ ظؤضٍ يُضِووٍ شَاضَوَيُ

يُباضٍَ نىضزغتاٌْ بانىوضيؿُوَ ْىوغُض باؽ يُّ غاآلٍُْ ثًَؿرتٍ تىضنًا 
زَنات نُ جؤضَ غُقاَطريٍْ نطاُْوَيُنٌ بُخؤوَ بًًٓبىو، بُتايبُتٌ 

ثاف ُٓوٍَ َُغُيٍُ نىضز يُ عًَطاقسا يُ غُض ٓاغيت ًَْىزَوَيُتٌ ْاغطاْ 
ُّٓ زؤخُف فؤضًََهٌ ثتُوٍ زا بُ َافُ نىيتىوضيًُناٌْ نىضز يُ 



تىضنًازاْ بىو بُٖؤٍ زَضضىوٌْ شَاضَيُى ضؤشْاَُْ طؤظاض بُؾًَىَيُنٌ 
ُٖضضُْسَ بُثًٌَ ُٓو زؤخٍُ نُ ُٖيُ ظؤضبٍُ ْىوغُضاٌْ نىضز . ضيَهىثًَو

يُ زَضَوٍَ تىضنًا زَشئ بُآلّ َُٓطِؤ بُضَُُٖناًْإ بُ ٓاغاْرت زَطاتُ 
 .خىيَُٓضاًْإ يُ تىضنًا

يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطاًْؿسا يُ زواٍ ؾؤضِؾٌ ًٓػالٌَ فؿاض يُ غُض باضٍ 
نىيتىوضْ فُضُْٖط تاضِازَيُى نَُرت بىوَوَْ زؤخُنُ يُوٍَ بُؾًَىَيُنٌ 

ُْٖسيَو زاّْ زَظطاٍ ْاضَِمسٌ ُْٖٕ نؤضِْ نؤبىوُْوَ . ضيَصَيٌ غُقاَطريَ
يُّ . زَنُْٕ شَاضَيُنٌ باؾًـ طؤظاضْ ضؤشْاَُْ بآلونطاوٍَ تط زَضزَضٔ

 ضاثْ بآلو زَنطيَُٓوَْ "ٓاويَُٓ" ْ "غطوَ"زَ غاَيٍُ زوايًسا طؤظاضَناٌْ 
 ْ "َٗاباز"ْ "ظضيَباض"ْ "ٓاويُض"ذاَيٌ ذاظضيـ ُٖفتُْاَُناٌْ 

 زَضزَضٔ يُ ؾاضَ جًاجًانإْ ضؤَيٌ نىيتىوضيٌ ططْط زَبًْٓٔ "غريوإ"
ًَٓػتا ظؤض يُ . ثاَيجؿيت ضاالنًٌ ُٓزَبٌ زَنُٕ بُتايبُتٌ يًَُْى طُجناْسا

ضاثًًَُُُْناٌْ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ يُ نىضزغتاٌْ ًَٓطاْسا بآلو زَنطيَُٓوَ، 
بُ ياغايٌْ ْاياغايٌ بًَتْ طُيٌَ يُ ْىوغُضإْ ًَسياناضاٌْ ًَٓطَ يُ 



ُٖضيَُسا ناض زَنُْٕ ضاالناُْ تًَهَُيٌ زاّْ زَظطا فُضُْٖطًًُنإْ 
 .َامسًسيا بىوٕ

بُثًَضُواُْوَ نىيتىوضْ فُضُْٖطٌ نىضزٍ بُضَوضِووٍ زؤخًَهٌ غُخت 
بىوَتُوَ يُ وآلتُناٌْ غؤظًًُتٌ جاضاْساْ بُتايبُتٌ يُ ُٓضًًَٓازا، 

ضىْهُ يُ ثاف ضووخاٌْ ضشيٌَُ غؤظًيتْ زضوغتهطزٌْ زَوَيُتٌ غُضبُخؤٍ 
ُٓضًًَٓاْ ضشيَُُ ْىيًَُنٍُ ُٓو وآلتُ زَغتبُضزاضٍ ظؤضيَو يُ َافُ 

بُّ ثًًَُ طُيٌَ يُ ْىوغُضإْ ضؤؾٓبرياٌْ نىضزٍ . نىيتىوضيًُناٌْ نىضز بىو
ُٓو وآلتُ ْاضاض نطإ ُٓضًًَٓا جًَبًًََْٔ نؤض بهُٕ بؤ ضووغًا يإ وآلتاٌْ 

ُٓواًْرتيـ بىوٕ بُ قىضباًٌْ جًاناضيٌ . ُٓوضوثا يإ ٓىغرتايًا
ضَطُظثُضغيتْ ٓايين نُ وآلتُنٍُ ططتبىوَوَْ ْاضاض بىوٕ نؤض بهُٕ بؤ 

 .وآلتاٌْ زَوضوبُضٍ ُٓضًًَٓا

. ب ـ نىضتُ ضاوثًَساخؿاْسًَْو بُ بُضٌَُٖ َُٖيبصاضزَيُى يُ ضريؤنٓىوغإ
يُّ بُؾُزا ْىوغُض شَاضَيُى يُ ضريؤنٓىوغاٌْ ُّٓ قؤْاخٍُ َُٖيبصاضزووَ 

ْ نىضتُيُى يُ غُض شياًْإْ ثًَساضىوُْوَْ  (2000ــ 1988واتُ )
َٔ يًَطَزا تُْٗا ْاوَناًْإ .َُٖيػُْطاْسًَْهٌ بؤ بُضَُُٖناًْإ نطزووَ



زَْىوغِ يُطٍَُ ُٓو ضريؤىْ ضؤَاْاُْيإ نُوا ناى فُضٖاز يُ ُْٖسيَهًإ 
 :زواوَْ ُْٖسيَهًؿٌ تُْٗا ْاوٍ بُضًََُٖو زواٌْ ًَٖٓاوَ

 ٌْتًُْايٌ، طىَيٌ ضَِف، ذُغاض، ًَِ:ؾًَطظاز ذُغُٕ، بُضَُُٖنا. 
 ٌْطىَيٌ ؾؤضإ يُ ؾىئَ ضاضَْىوغًَهٌ وٕ:عُتا ُْٖايٌ، ضؤَا. 
  ظؤضبٍُ بُضَُُٖناٌْ بُ  (1967عاَىوزا،)ذُيًِ يىغف

 .عُضَبًًُْ خؤٍ ُْٖسيَهًاٌْ نطزووَ بُ نىضزٍ
  ٍططتٌ، نُظؤناغجٌ(:1959زيَطى )فريات جُوَض. 
  ًٌََٓجًًؤط(:1957نىضزغتاٌْ بانىوض ـ ُٓضطاٌْ )ُٖغٌَُْ َُت . 
 ٌْؾاض، ُْٓسيَؿٍُ َطؤظًَو، ًَٖالُْ:ذىغًَٔ عاضف، ضؤَاُْنا . 
 ٌَُْٖيهؿإ بُضَو يىوتهُ:عُبسوآل غُضاد، ضؤَا. 
 ٌْثُضَغتطاٍ زَيساضإ:ًٓػُاعًٌ ضَغىٍَ، ضؤَا. 
 ضيَطا:، ضؤَاٌْ(َُّ)حمَُُز َُويىز  
 ٌُْٖضَؽ:حمَُُز َىنطٍ، ضؤَا 
 ٌْطىْسيَهٌ زؤْؤ:َُمحىوز بانػٌ، ضؤَا 



 ٌْتى، غًآُظًينَ، بريا قُزَضٍَ، ٖاواضا :حمَُُز ٓىظوٕ، ضؤَاُْنا
 .زجيًُيٌَ

 ًٌْٖض، ثاؾايإ نىؾت، ضاظ، طَُاٍَ، : خىغطَو جاف، ضؤَاُْنا
 .زَضباض، زؤغسو

 ٌْنىيَداغًَىٍ، غُواضَ، خاىْ : عُظيعٍ َُالٍ ضَف، ضؤَاُْنا
 .ضُوغاُْوَ، خاىْ نًَؿٍُ شْإ

زواجاض ْىوغُض ْاوٍ نؤََُيًَو ضريؤنٓىوؽْ ضؤَآْىوؽ ُّٓ غُضزََُ 
 :زيًََٓت وَى

فاظٍَ نُضيِ ُٓمحُز، نُضٌَ زاْؿًاض، ْاجٌ نىتًٍُ، َىْعوض جُّ، ُٓنطَّ 
عُيٌ، غُعًس ْاناّ، باظٌَ ْاظٍَ، فُواظ ذىغًَٔ، غًًَُإ زََري، غسقٌ 

ٖطوضٍ، َٗاباز قُضَزاغٌ، َػتُفا ٓايسؤطإ، ذَُُ نُضيِ عاضف، ٓاضاّ 
نانُ فُالح، ؾاٖني بُنط غىضَنًٌ، ذُنًِ نانُوَيؼ، غُفىض غاَيح 

عُبسوآل، ناضوإ عىَُض نانُ غىوض، ًٖىا قازض، بُختًاض عُيٌ، عُتا 
 .حمَُُز، عًعَزئ يىغف



ضاغتًَهٍُ بُضٌَُٖ ُٓزَبٌ ُّٓ زَ غاَيٍُ زوايٌ ُٓو "يُزوايًسا زََيٌَ 
ْىوغُضاُْ ثًَىيػيت بُ ُٖوٍَْ بُزوازاضىوًَْهٌ ظؤض ُٖيُ بُآلّ 
 ".َؿتىَطِيَهٌ يُّ ضُؾُٓ يُ زَضَوٍَ َُوزاٍ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ

 ــ ٓـُْـحــا5ّ

يُّ زوابُؾُزا فُضٖاز ؾانُيٌ نانًٍَُ ناضَنٍُ زَخاتُضِوو ْ جُخت يُوَ 
زَناتُوَ نُ يُنَُني زَقُناٌْ ثُخؿاٌْ ُٓزَبٌ يُ ُٓزَبٌ نىضزيسا، نُوا 

ظؤضبُيإ يُ غُزٍَ بًػتَُسا ْىوغطاوٕ، بُ غُضَتاناٌْ نىضتُ ضريؤنٌ 
تًَطِوآًًَْهٌ وضز . نىضزٍ زازَْطئَ بُثًٌَ ضاوبؤضىوٌْ شَاضَيُى يًَهؤَيُض

يُّ تًَهػتاُْ ْاوَضؤنٌ ٓايًًٓإ زَخاتُضِوو يإ الٌْ نُّ ُٖوَئ بؤ 
يُباضٍَ غُضَتاناٌْ غُزٍَ . تؤَاضنطزٌْ ُٓفػاُْوضريؤنُ ظاضَنًًُنإ

بًػتُوَ ضُْسئ تًَهػت بآلونطاوُْتُوَ نُوا َؤضىْ ؾُقًٌَ نىضتُ ضريؤى 
 .زَْىيَٓٔ

يُّ غًاقُزا بُ ظؤضٍ ثطغًاضيَو زيَتُ ثًَؿُوَ نُ ٓاخؤ ضريؤنٓىوغاٌْ نىضز 
يُنُّ . بُٓاطابىوٕ يُ ُْضييت ضريؤنٓىوغًين ضؤشٓاواْ ناضٍ تًَهطزووٕ



 نإ بآلوبىوُْتُوَ ثاَيجؿيت ُّٓ 1930منىوُْنإ نُ تا غاآلٌْ 
 "طُالويَص" ْ"ٖاواض"زَضنطزٌْ جؤضْاَيُ ُٓزَبًًُناٌْ . يًَهساُْوَيُ ْانُٕ

. ًْؿاٍُْ ٖاتُٓٓاضاٍ قؤْاخًَو بىوٕ يُ ناضيطُضيٌ طُوضٍَ نىضتُ ضريؤى
يُّ غُضزََُزا ناضيطُضيٌ نىضتُ ضريؤنٌ ضؤشٓاوا يُ بُضٌَُٖ شَاضَيُى 

 يإ زَضزَنطزْ "طُالويَص"ُٓو نُغاٍُْ نُ . ضريؤنٓىوغسا زَبًٓطيَت
ْىوغُضَ بُؾساضبىوَناٌْ ُٓو طؤظاضَ بُؾًَىَيُنٌ تايبُتٌ بُثُضؤف بىوٕ 

بؤ بآلونطزُْوٍَ وَضطًَطِاٌْ نىضزيٌ ضريؤنٌ ضؤشٓاوايٌْ وَضطًَطِاٌْ 
ضريؤنُنإ بؤ غُض ظَاٌْ نىضزٍ بُ ٓاغاْرتئ ٖؤناض زازَْطا بؤ طُيؿتُٓ 

ظؤضيَو يُ زَقُنإْ نىضتُ ضريؤنُنإْ ضؤَاُْنإ يُ غاآلٌْ . ُّٓ ٓاَاجنُ
 .ذُفتانإْ ُٖؾتاناْسا تُضجَُُ زَنطإ

طؤضِاْهاضٍ يُ باضوزؤخٌ غًاغًسا يُ نىضزغتإْ ثًَهُوَ يُطٍَُ طؤضِاْهاضيٌ 
ٓايسيؤيؤجٌ ناضيطُضيٌ طُوضٍَ زضوغتهطز يُ غُض ثُضَغُْسٌْ نىضتُ 

 نإ بريٍ 1980 ناُْوَْ تا غاآلٌْ 1940ضريؤنٌ نىضزٍ يُ غاآلٌْ 
ضُثْ غؤؾًايًػتِ يُ نؤََُيطُزا باآلزَغت بىو ْ وايهطزبىو نُ ظؤضيَو 

ؾهػتُ .يُ ْىوغُضاٌْ نىضز ُٖوازاضٍ ضيايًعٌَ غؤغًايًػيت بٔ



غًاغًُنإ بُ ططيَساٌْ يُطٍَُ تُؾُُْنطزٌْ فُيػُفٍُ بىوْطُضايٌ 
فُضَْػٌ نُوا يُ ظؤضيَو يُ نىضتُ ضريؤنُناْسا طىظاضؾيت يًَىَ زَنطا بُ 

بَُٓاٍ ُٓزَبًَهٌ بُضَْطاضٍ . ُٓزَبٌ ثىوضْ بًَُاْا يُ قَُيُّ زَزضا
وَآلَساُْوَ بىو بؤ زؤخًَهٌ غًاغًٌ وا نُ ْىوغُضاٌْ نىضز تًَسا 

زَضُوغًَٓطاُْوَْ بُضُّْٖ ْىوغًُٓناًْإ غاْػؤضٍ زَخطايُ غُض يُاليُٕ 
ضشيَُطُيٌ ُٓو وآلتاُْوَ نُ ُّٓ ْىوغُضاُْ تًًَسا ضاالى بىوٕ، يُوالؾُوَ 
نىضتُ ضريؤنٌ نىضزٍ وَى ٓاَطاظيَهٌ ٖىُْضٍ يُناضزا بىو بؤ ثاَيجؿتْ 

 .ٖاْساٌْ بعووتُٓوٍَ ضظطاضخيىاظٍ نىضز

يُ َؿتىَطٍِ ُٓزَبًسا يُباضٍَ ضريؤنٌ نىضزيًُوَ ُْٖسٍَ جاض جُخت يُوَ 
زَنطايُوَ نُوا ُٓو ططووثٍُ ضريؤنٓىوغإ نُ بُ ُْوٍَ ذُفتانإ 

ُّٓ جؤضَ ُٓجناَطرييًُ . ْاغطابىوٕ تاظَ غُضنُوتىوْٕ ططَويإ بطزووَتُوَ
 .وايسازٌََْ نُوا ُْوَيُنٌ ْىيٌَ ضريؤنٓىوغإ زَغاٍَ جاضيَو غُضَُٖيسَزَٕ

يًَهؤَيًُٓوٍَ تُواو غُضجنطِانًَـ يُ غُض ُٓزَبٌ نىضزٍ وايبؤزَضًَت نُ 
يُجًاتٌ ُٓوَ ُْوَ ْىيَهاٌْ ْىوغُضإ يُبُضاَبُض قُيطاُْناٌْ ًََصووٍ 

غًاغًٌ نىضزغتاْسا زَضزَنُوٕ، باضوزؤخٌ تاظٍَ نىضزغتاٌْ عًَطام ظياتط 



. بُالٍ ُٓوَزا زَيؿهًًََٓتُوَ نُ ُْوَيُنٌ ْىيٌَ ضريؤنٓىوغإ زَضبهُويَت
يُطٍَُ ُٓوَؾسا ظؤضيَو يُ ْىوغُضإ نُ غُض بُ ُْوٍَ ذُفتانأْ تا 

 .َُٓطِؤف بُضزَوأَ يُ ْىوغنيْ بُضُّٖ

يُّ زَغاَيٍُ زوايًسا ظيازبىوًَْهٌ بُضضاو ُٖيُ يُ شَاضَ ُٓو ْاواٍُْ نُوا 
نىضتُ ضريؤىْ ضؤَإ زَْىوغْٔ بآلوزَنُُْوَ يُ بُؾُ جًاجًاناٌْ 

ُّٓ ْىوغُضَ ْىيًَاُْ ضَْطُ نانًٍَُ ُْوَيُنٌ ْىٍَْ . نىضزغتاْسا
بُُٖضذاٍَ َُغُيُنُ بُ . ٓاضِاغتُيُنٌ ْىٍَ ثًَهبًَٓٔ يُ ُٓزَبٌ نىضزيسا

ضووَاٍَ نطزْٕ ضَضاونطزٌْ َُٖىو خُغًَُتُناٌْ ُٓو بطَِ ظؤضْظَبُْسٍَ 
ُٓزَبٌ بآلونطاوَ بُضجُغتُ ْابًَتْ يُجًاتٌ ُٓوَ وا باؾرتَ ثُيطَويٌ ُّٓ 

 :غُضْخْ تًَبًًٓاٍُْ خىاضَوَ بهُئ

 ـ يُناتًَهسا نُ ثًَؿرت ظؤضبٍُ ُٓزَبٌ نىضزٍ يُ باؾىوضٍ نىضزغتإ 1
بُضَُٖٗاتىوَ، نُضٌ يُ ًَٓػتا زَبًٓني، نُوا طُؾُ نطزًَْهٌ تُْسضوغت 

 .يُ ُٓزَبٌ َُٖىو ثاضضُناٌْ نىضزغتاْسا ُٖيُ



 ـ ُٓو ظَاٍُْ نُيُاليُٕ ظؤضبٍُ ْىوغُضَ ْىيَهاُْوَ بُناضزيَت ظؤض 2
ٓايُخُْ يُ ْعَرتئ ٓاغتسايُْ فُضُْٖطٌ ظَاُْواًْؿًإ تا ضِازَيُى 

 .غٓىوضزاضَ

 ـ شَاضٍَ ُٓو ضؤَاُْ ْىيًَاٍُْ بآلو زَبُٓوَ يُ ضِازَبُزَضَ، بُبُضاوضز 3
شَاضٍَ ُٓو . يُطٍَُ ُٓوٍَ نُ يُاليُٕ ُْوَناٌْ ثًَؿرتَوَ ْىغطاوَ

ضؤَاْاٍُْ يُّ زَ غاَيٍُ زوايًسا بآلوبىوُْتُوَ ْعيهٍُ ذُوت جاضاٌْ 
ُٓوَيُ نُ يُ تُواوٍ ًََصووٍ ضابىضزووٍ ُٓزَبٌ نىضزيسا بآلو بىوَتُوَ ْ 

ظؤضيَو يُ ْىوغُضَ الوَنإ َُٓطِؤ بُ بآلونطزُْوٍَ خًَطاٍ ضؤَاًَْو زَغت 
 .ثًَسَنُٕ

زاٖاتىوٍ ُٓزَبٌ نىضزٍ ْ ثًَؿبًًٓـ يُباضَيُوَ تا َُوزايُنٌ ظؤض ثؿت 
َُٓيبُتُ تُْٗا .بُ طُؾُغُْسٌْ باضوزؤخٌ غًاغٌ زَبُغيتَ يُ نىضزغتاْسا

ضريؤنٓىوغًَهٌ ُْٓسيَؿُ فطاوإ ُٓو غُضنًَؿًًُ زَنات نُ ثًَؿبًين ُٓو 
 .زاٖاتىوَ بهات

زوابُؾٌ ُّٓ نتًَبُ بًبًؤططافًايُنُ بُْاوٍ ضريؤنٓىوغاٌْ نىضزْ بُضَُُٖ 
 .بآلونطاوَناًْإ



 َاوَتُوَ زوا وتُّ يُباضٍَ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَ ُٓنازيـٌُْ زاْػكُيٍُ فُضٖاز 
ؾانُيٌ، ُٓوَ بًًََِ نُوا ناضيَهُ تُواو َاْسوو بىوَ ثًَىٍَ ْ ًَٖٓس وضزْ 

ثىختُ نُ بُضِاغيت ؾايػتٍُ زَغتدؤؾًًُْ َٔ يُ ْاغاْسْٕ خػتُٓضِووٍ 
بابُتُناٌْ ُّٓ نتًَبُزا ًٖضًَهٌ واّ بؤ َُْابىوَوَ يُ وَضطًَطِاٌْ نطؤنِ 

 .ضِاوبؤضىوُْناٌْ ْىوغُضَنٍُ بُوالوَ، بؤ غُض ظَاٌْ نىضزٍ

َُٓيبُتُ بُضاؾهاوٍ ثٌَ يُوَ زًََِْ نُ يُ ْاغاْسٌْ بابُتُناٌْ ُّٓ ناضَ 
ظاْػتًُزا ضَْطُ َُْتىاًْبًَت َُبُغتِ تُواو بجًَهِ ْ ثًَُىايُ ناتًَو 

ْاوَضؤنٌ ُّٓ نتًَبُ بُتُواوٍْ بًَدُوف زَطاتُ خىيَُٓضٍ ًَُُٓ نُ 
غُضيُبُضٍ نتًَبُنُ يُ ًٓٓطًًعيًُوَ وَضبطًَطِزضيَتُ نىضزٍْ بًُٖىاّ 
زَضفُتًَو بطَخػًَتْ ُّٓ نتًَبُ ْاواظَيُ بهطيَتُ نىضزٍْ جاضيَهٌ تط 
 .زَيًًََُُوَ زَغتدؤف ناى فُضٖاز بؤ ُّٓ بُضَُُٖ بُثًَعْ تؤنُُيُت

غُز ٓافُضيًٓـ بؤ ظاْهؤ ُٓثػاال يُ غىيَسْ بُؾٌ يًَهؤَيًُٓوَ 
 . ًَٓطاًًُْناٌْ بؤ ثاَيجؿيتْ بُ ُٓجناَطُياْسٌْ ُّٓ بُضَُُٖ ْاواظَيُ
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