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جٝٓؤطاٜذنشد٢ْ نٛسد ي١ رَٜش ث١سد٣٠ ال١َسن١ص٣ ٚ  خَٜٛٓذ١ٜ٠ٚ١ْى بؤ ١ِٖس٠ػ١ٚ ْٝاص٠نا٢ْ
 3611-3691 ب١عظذا ٥ؤتؤْؤَٞ 

اَي٢  يكُإ عبذاهلل حمُذ خ١ٜ
 نؤيٝح٢ ث١س٠ٚسد٣٠ ب١ِٓس٠ت٢, صاْهؤ٣ ط١سَٝإ ,ب١ػ٢ صاْظت١ نؤ١َآل١ٜت١ٝنإ

 
 ثَٝؼ١ن٢

ٚ  ٚ ثشؤطشاَٝييإ ٚ نييشداس  ب١سْاَيي١  , دسٚطييتب٢ْٛ ٥يي١ّ ذضبيي١  َْٗٝٓيي٢ ييي١  دا١َصسَٜٓيي١سا٢ْ بيي١عع ٚ   ثَٝؼيي٣١ٓٝ 
خٛاصٜيياس٣ ٖيي٣َٚٛ١ بيي١ طيي١س ١ٜني٠ٚ١ جَٝاييا٣ طَٛييأْ , ذضبيي٢ بي١عع بيي١ تٝييؤس٣        , س٠فتاسٜيإ ييي١ ذييٛنُِشا٢ْ ٚآلتيذا   

  ٕ ٚ   بيي١ نيشد٠ٚ٠ ثشؤر٠نيي١ٜإ يي١ بيياسبشد , ثيِش بيي١ د٠ّ ب      ١ٜناشتٓي٣٠ٚ١ عيي١س٠و بيٛٚ ييي١  اْاي١ٚاصٜإ بييؤ سصطياس٣ ف١ي١طييت  
خشاث٢ ١َٖيَٜٛظتٝإ ي١ نَٝؼ٣١ ف١ي١طيت  ١َطي١ي١ن١ٜإ طيٛى ٚ     ْاٚبشد٢ْ ٥ٝظشا٥ٌٝ د٠نشد, ن١ض٢ ب١ د٠طت٠َٛٝسدإ ٚ
ط١ساو ,  ي١ طا٣١ٜ ض١ْذ د٣١ٜ٠ ذيٛنُِشا٢ْ بي١عع يي١ طيٛسٜاٚ      سٜظٛانشد سصطاسنشد٢ْ ف١ي١طتٝٓٝإ نشد ب١ خ١ٕٚ ٚ

ٚخي١سٜه٢ طي١دا٢ٜ ٚ د٠س٠ٚص٠نيشدْٔ ,    عَٝشام ١٥ّ دٚٚ ٚآلت١ ناٍٚ ٚ َٜٚشإ بٕٛٚ خ١َيه١ن١ػي٢ بيٕٛٚ بي١ ٥ياٚاس٣٠ ٚآلتيإ      
 بيي١عع جايي١ ييي١ ػييؤفٝٓٝض٢َ ثييٛٚ  ٖييٝ     . طيياَإ ٚط١دمٝٓيي١ طيي١س ٚ رَٜييش ص٠َٝٓيي٢ ٖيي١س دٚٚ ٚآلة ثييِش٠ ي١    ييي١ ناتَٝهييذا 

ث١ٜاََٝه٢ رٜإ دؤطت٢ َٚشؤظا١ٜتٞ ث١َٓٝبٛٚ, ن١ض٢ ١َٓت٢ ٠ٚ١٥ٜإ د٠نشد ٥ؤتؤْؤَٝإ دا٠ٚ ب١نٛسد , ي١ رَٜش ثي١سد٣٠  
   ٚ نٛسدطتاْٝؼ٢ َٜٚشاْهشد. قِشنشد ٜإط١ىل نٛسد ذا٥ؤتؤْؤَٝؼ

َٜ ظيت١ ْٝا١تٝعي١ناْٞ ْياٚ ف١سٖي١ْ     ٥اَادم٢ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ بي١عع يي١ ب١ساَبي١س    ا٢ : ١٥ّ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ خَٜٛٓذ١ٜ٠ٚ١ْن١ بؤ ١َٖيٛ
, ١َٖٚيَٝهٝؼ١ بؤ ٥اػٓا بٕٛٚ ب١ٚ ١ٖس٠ػ١ٚ ْٝياص٠ ثَٝؼي٠ٛختا٣١ْ بي١عع ي١َي١ِس      ذاػؤِسػ١ن٣١ ي١ عَٝشاق١ْت٣٠ٚ١ نٛسد ٚ

  ب١ دٚا٠ٚ . 3691 - ٣٠3691 طاآل٢ْ جٝٓؤطاٜذنشد٢ْ نٛسد ي١ دٚٚ قؤْاغ٢ ذٛنُِشا٢ْ ١٥ّ ذضب١ ي١ َاٚ
ز٢ٜٚٚ طٛدماٚتشٜٔ َٝتؤد٣ صاْظيت١ٝ بيؤ تَٜٛزٜٓي٠ٚ١ ََٝزٜٚٚٝي١نإ,  تَٜٛيز٠س      باص٣ ػٝهاس٣ ََٝ: سَٜ َٝتؤد٣ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ

ٚ ١َٖٚيٝيذا٠ٚ ني١َيو يي١ّ جيؤس٠ َٝتيؤد٠ ٠ٚسباشٜيَية بيؤ ١َٖيظي١ْاا         يَٝهذاْي٣٠ٚ١ ب١َيا١ْاَي١نإ يي١ ثَٝٓياٚ     ْذ٢ْ صاْٝاسٜٝي١نإ 
 تَٜٛز٠ٚ١ٜٓن١خظت١ٓ س١ٜٚٚن٢ صاْظتٝا٣١ْ  باب١ت٢ ١ بِشٜاس٣ دسٚطة ي١ باس٠ٜا٠ٚ١ْ ٚط١ٜؼنت ب

د٠بَٝٓٝتي٠ٚ١. يي١ د٠طيتثَٝهذا تَٜٛيز٠س بيؤن١ٜي١ن٢       ذاطي٢َ تي٠ٚ١س٣٠ تاٜب١تي   :  خؤ٣ ي١ د٠طتثَٝو ٚثَٝهٗات٣١ تَٜٛزٜت٠ٚ١  
ٍَ ١٥جٓذانإ د٠خات١ سٚٚ .  دا١َصساْذ٢ْ ٚ ط١س ب١عع ٚ طؼت٢ ي١  َا١ََي١نشدْٞ ْاطشٚػتٝإ ي١ ط١

١ْا٢ ب١عظيذا بييؤ د٠سخظيت٢ٓ ١َٖيَٜٛظييت١نا٢ْ يي١ ب١ساَبيي١س طيي١ىل      تي٠ٚ١س٣٠ ١ٜنيي١ّ : ضاٚخؼياْذَْٝه٢ خَٝشاٜيي١ بي١ ف١سٖيي    
ٚ      ن١ ب١ ط١س١ٜن٠ٚ١ ١َٖيَٜٛظت٢ ْادسٚطنت ٚ ,نٛسد َٟ نيَٜٛش٣٠ ػيؤفٝٓض٢َ   ب١َيا١ٕ ي١ ط١س طيؤد٠ ب٢ْٚٛ بي١عع بي١ طيش

  .س٠ط١صث١سطت٢ نَٜٛشا١ْ
ؤْيياغ٢ ذٛنُِشاْٝييإ ييي١ دٚا٣  ييي١ َييا٣٠ٚ ١ٜنيي١ّ ق  ,تيي٠ٚ١س٣٠ د٠ّٚٚ : تاٜبيي١تهشا٠ٚ بييؤ ٥اػييٓابٕٛٚ بيي١ ٥انيياس٣ بيي١عع   

ٍَ ٚ نؤػؼييييٝإ بيييؤ جَٝبيييي١جَٝهشد٢ْ ب١سْا١َنييي١ٜإاْٝاص٠ ثَٝؼيييي٠ٛخت١ناْٝإ      3691نٛد٠تيييا٣ ػييييٛبات٢   نيييي١  ,ٖييي١ٚ
 .دسَٜػ٢ ١ْن١ٕ د٠ٜاْٜٛظة ي١ رَٜش ث١سد٣٠ ال١َسن١صٜذا ض١ْذٜإ بؤ بهشَٜة بؤ ي١ ْاٚبشد٢ْ ػؤِسػ٢ نٛسد
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    ٖ ١َٖٚييي١نا٢ْ بييؤ   3691ٚاتٓيي٣٠ٚ١ بيي١عع بييؤ د٠طيي١آلة ييي١ عَٝييشام     تيي٠ٚ١س٣٠ طيي١َّٝٝ: تٝؼييو د٠خاتيي١ طيي١س دٚٚبيياس٠ 
١ن٢ ناستؤ٢ْ . تَٜٛز٠س ي١ّ ت٠ٚ١س٠ػذا ١ِٖس٠ػ١نا٢ْ ب١عع بؤ يي١ ْياٚبشد٢ْ ػؤسِىػي٢    ًَٝه١ضهشد٢ْ نٛسد ب١ ٥ؤتؤْؤَٝ

ٚ يي١ نُٝٝابياسا٢ْ ١َٖي١   3611-3611بي١ تاٜبي١ة يي١    ٚ ٥َٝشاْيذا   –ني١ يي١ َٝيا٢ْ جي١ْا٢ عَٝيشام       ,د٠خات١ سٚٚنٛسد   جيي١ 
 . ١َٖٕي١ُت١نا٢ْ ١٥ْفايذا ب١ نشداس جَٝب١ج٢َٝ نشد

نتَٝب٢ ب١ْشخ  ١٥ّ تَٜٛز٠ٚ١ٜٓ ثؼة د٠ب١طتَٝة ب١ نؤ١ََيَٝو ط١سضا٣٠ٚ دؤنؤَٝٓتاس٣ ٚ ١َٖيظ١ْااْذ٢ْ ط١سضا٠ٚنإ :
ني١ يي١   ,  بَٝية   َٝيذٍ ٥ٝظية ؤ    اس٠ْاي١ يي١ ٖي١َٜٛٚإ طيشْاث ساثؤستي١نا٢ْ د٠صطيا٣        ,ني١ صؤس باب١تٝاْي١ ْٛطيشا١ْٚت٠ٚ١   

ٕ   ضاثهشا٠ٚ ب١ ْاْٚٝؼا٢ْ اجٝٓؤطاٜذ ي١ عَٝشاقذا ,  ذاػ٣٠َٛٝ نتَٝب ٕ  ٖي١س٠ٖٚا نتَٝبي٢ انٛسدطيتا نًَيؤَي٢ ١ْت٠ٚ١ٜي١ى     ٜيا
١ْٚػيييٚإ  انيي١ صاْٝيياس٣ صؤس بيي١ ْييشخ ييي١ خييؤ د٠طشَٜيية , بَٝاَٛييإ نتَٝبيي١نا٢ْ      , جؤْاطييإ طيي٢ ساْييذٍ  اييي١ ْٛطيي٢ٓٝ  

ٚ اخٛالْي٠ٚ١ يي١ ْياٚ باصْي١دا  بيي١      ٚاث١دميي١نإ ٜي١نث٣ د٠ػيهَٝٓٔ    ٚص٠ْط ايي١ ني١ْاس٣ داْٛبي٠ٚ١ بيؤ خيِش٣ ْيا         َظيت١فا 
ٔ  بيي١ ط١سضييا٣٠ٚ صؤس ٚ ييي١ ْيياٚ سٚٚدا٠ٚناْييذا رٜييا٠ٚ ,     ضييْٛه١ ْٛطيي١س ييي١ ٥اطييت٢ ب١سثشطييَٝاسَٜت٢ بيي١سص     ,ثَٝييض داد٠ْييشَٜ

 ط١سضيييا١ٜ٠ٚن٥٢يي١ٜٚؽ  اؿيي ا اسشطيييإ    ييي١ داْيييا٢ْ  ٖيي١س٠ٖٚا نتَٝبيي٢ اايتٝييياساة ايظٝاطيي١ٝ   نشدطيييتإ اي ييشام      
ط١سضا٣٠ٚ تش٣  ٜاداػة ٚ ا١ٜ, ١َ١٥ جا١ ي١ ض١ْذٜٔ نتَٝب ٚصؤس باب١ت٢ تَٝذ صاْٝاس٣ دسٚطة ٚٚ داْظك٣١ ب١ن١َيه١ 

 ب١ْشخ ن١ يَٝش٠ د٠سف١ة ١ْٝٝ ١َٖٜٛٚإ ١َٖيظ١ْاَٝٓ  .
 خٛاس٠ٚ٠ :  ال٣ ٣بؤ ١٥ّ ثشطٝاسا١ْدسٚطت٢ ١ٖبَٝة تَٜٛز٠ٚ١ٜٓن٣١ ٠ٚآل٢َ ي١ دٚٚ تَٜٛٞ تَٜٛز٠س ١َٖٚيذ٠داة 

٥اٜا ي١ ف١س١ْٖا٢ ب١عظذا ١َٖيَٜٛظتَٝه٢ جٛاََٝشا٣١ْ َشؤظذؤطتا١ْ ١ٖب٠ٚٛ بيؤ ضاس٠طي١سنشد٢ْ طشفتي٢ ن١َٝٓي١      -3
 ١نإ ؟١ْٝت١ٚا١ٜتٝ

ٚ ٜاطييا٣ ٥ؤتؤْييؤ٢َ طيياَي٢     ٥3691اٜييا بيي١عع ساطييتاؤ بييٛٚ ييي١ ثَٝؼييٓٝاسنشد٢ْ ثييشؤر٣٠ ال١َسنيي١ص٣ طيياَي٢       -2
3611,        ٍَ ن١  تان ١ْ١ٜ ساٜا١ٜاْذ ؟ ٜإ ١٥ٚا١ْ ت١ْٗا ث١سد٠ بٕٛٚ بيؤ ػياسد٣٠ٚ١ْ ب١سْا١َني٣١ تشٜيإ ن١يي١ طي١

 جٝٓؤطاٜذنشد٢ْ نٛسد؟ ٢ سؤرطاس ط١ٜؼت١ ٥اطت٢ قِشنشدٕ ٚتَٝث١سبْٛٚ

جٝٓؤطاٜذنشدٕ َا٠ٚ ي١ ط١س نٛسد , َٖٝيض٠ نٛسدٜٝي١نإ يي١ّ قؤْاغي١ تياص٠دا       ١٥ط١س َٖٝؼتا ١َتشط٢ ١ْٖا١َت٢ ٚ -1
ضيٞي بهيي١ٕ بييؤ ١ٜن نشدْيي٣٠ٚ١ ضاس٠ْٛٚطيي٢ ط١ي١نيي١ٜإ بيي١س ييي٣٠ٚ١ تٛٚػيي٢ ١ْٖاَيي١ت٢ تييش بيئ ييي١ سؤرطيياس٣          

 داٖاتٛٚدا؟  

 

 د٠طتثَٝو 
يي١ طي١سٚب١ْذ٣    ,داَي١صسا  ذاي١ ١ٖي١َٛسجَٝه٢ صؤس ١ٖطتٝاس ٚ ْاطه ٚ 3611 ْٝظا٢ْ 1٣ذضب٢ ب١عع ن١ ي١ 

  ٚ ٌ  دٚ يي١  ٚ جٛي١ني١ ٚعيي١س٠و َْٝيٛإ  ًَُ َْٝي٢  ٥ياَيؤصب٢ْٚٛ صٜيياتش٣  جي١ْا٢ طياسد  ييي١  ا٣ ساط١ٜاْييذ٢ْ قي١ٚاس٣٠ ٥ٝظيشا٥ٝ
ٛ بؤبيي١ ثَٝيي٢   , ٥3611اٜيياس٣  سؤر١ٖآلتٓاطيي٢   در بيي١   ٠س٣ ٚ َييزد٠ د ٢ْ ضيياٚدَٜشا٢ْ طٝاطيي٢ د٠طييتَٝه٢ د٠س٠نيي٢ ا   ٚضيي

٣ ١َطيٝرٞ     iا 3616 – 3631َٝؼيٌَٝ ع١فًي١م  اي١ ثؼة ْاسدْي٣٠ٚ١  ٥ٝظ ّ ث١ٜا٢َ ي١ ََٝز٣١ٜٓ  ٣٠ٚ ع١س٠و ١ْٚت١
 ٚيي١  ٥اَياْخ يي١ دا١َصساْيذ٢ْ ٥ي١ّ ب١عظي٢ بي١ْاٚ طؤطٝايٝظيت١ٝ       بؤ١ٜ بي١ دٚٚس ْاصاْشَٜية    ,ي١ ثاسٜظ٠ٚ١ بؤ دمي١ػل بٛٚ

ّ      ي١َثي١س  بيؤ   سؤرطياس٠دا تي١ْٗا   َ    ,داْاْبَٝية يي١ بي١سد٠ّ بوٚبْٛي٣٠ٚ١ ٖيضس٣ نؤَيؤْٝض ا٠ٚس٣ ب١سضييا٣ٚ ني١ ثَٝا١ٜي١ن٢ جي١
  ٚ ثيييؤص ساطشتٓيي٢ ٖييضس٣ ْاػييٝؤْاي٢َٛٝ ٚت١ََٗٝيهَٝؼييهشد٢ْ     ثَٝييذاطش٣ ب١عظييٝؽ ييي١ طيي١س     طييٛسٜا , ٖيي١بٛٚ ييي١ عَٝييشام 
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٣ ١ْتي٠ٚ١ دَٜيية  نشدْي٠ٚ١ صٜٓيذٚٚ  ني١ بي١ ٚاتييا٣     ْييا٣ٚ ابي١عع بي١ ََٝيز٣ٚٚ ٥ٝظيي ّ يي١ سَٜاي٣١ بي١ناسَٖٝٓا٣      طياخت٣١  
ي١  ١ ٚؼ٥ا٣ٜٝٓ خا٠ٕٚ طٛتاساستَٝه٢ ن١ ١٥ٚ ث ,فشٜٛدا٢ْ ج١َا٠ٚساْذٕ ٚخؤ ْٛبؤ ب١عع ب٠ٚٛ ٢َْٓٝٗ ٥اَادمَٝه٢ تش٣ 

بيي١ نييشد٠ٚ٠   ي١ساطييتٝذا بيي١عع  , بيي١آلّ  طييؤِس٣َ تيي١ ٠ٖٚاتؤ١ْتيي٣٠ٚ١ عيي١س٠و   ََٝييز٢ٜٚٚ  صٜٓييذٚٚ نشدْيي٣٠ٚ١ سؤَييي٢    ثَٝٓيياٚ
ني١ّ َٜٚٓيي١ بييٛٚ ١َٖٝؼي١ ص٠ٚتهشدْيي٢ ٖييضس٣ ٥ٝظي ٢َ ٚ ساٚدْٚٚييا٢ْ ثيي١ِٜش٠ٚا٢ْ بيي١       ) ( Secularismطيهٛالسٜضََٝه٢ 

 .   iiاخؤ٣ د٠صا٢ْ ط١س٠ن٢ ٥اَادم٢
ذضب٢ ب١عع ب١دسَٜزا٢ٜ ب٢ْٚٛ ي١ ٥ؤثضطٝؤٕ ٚ ت٢ْ١َ١ ذٛنُِشا٢ْ خؤ٣ ي١ ١ٖس دٚٚ ٚآلت٢ طٛسٜا ٚ عَٝشاقيذا  

٣٠ ع١س٠بذا ١َٖٝؼ١ ط١ىل ع١س٠بٞ ١٥ّ دٚٚ ٚآلت١ٜإ تٛػي٢  ٚ ي١ رَٜش بٝا٣ْٚٛ ناسنشدٕ ي١ ثَٝٓاٚ ٥اَادم١ باآلنا٢ْ ١ْت١ٚ
١ْٖا١َت٢ ٚػهظت٢ ١ٜى ي١ دٚا٣ ١ٜى نشد٠ٚٚ, ٚاقٝ ٢ تاسٜو ٚ درٚاس٣ ١٥َِشؤ٣ ١٥ّ دٚٚ ٚآلت١ؾ طي١ٚس٠تشٜٔ ب١َياي٣١   

دا , ذاػا ١َٖي١ٓطش٠ ي١ ط١س ث١ٜا٢َ ْاَشؤظا٣١ْ ب١عع ي١َا٣٠ٚ ثي١دما طياَي٢ سابيِشد٣ٚٚ ذٛنُِشاْٝٝيإ يي١ّ دٚٚ ٚآلتي١      
د٠طيييتٝإ نيييشد بييي١ دراٜييي١تٝهشد٢ْ طييي١سنشد٣٠ ػيييؤِسؾ اعبيييذايهشِٜ     3691تييي١ ٛص   31بييي١عع يييي١ دٚا٣ ػؤسػييي٢  

 ,  ب١ بٝا٣ْٛ ٣٠ٚ١٥ ٢ًًَٝ ط١سا١ٜٚ اػ ٛب١ٝ  درٟ ١ٜنَٝت٢ ٚ ١ٜناشت٣٠ٚ١ٓ ع١س٠ب١ ٚ دٜهتاتؤس٠ 3691 – 3691قاطِ
,  دٚاتييشٜؽ  iiiا3696ْٞي ييي١ ت١ػيش٢ٜٓ ١ٜني٢َ١    ٚ ػؤِسػي٢ تي١ ٛص٣ بيي١ الِسَٜيذا بيشد٠ٚٚ, ١َٖٚيٝؼييٝإ دا بيؤ تيؤنشد      

تٛاْٝيإ يي١ نٛد٠تاٜي١ن٢ طَٛياًَْٝهشاٚدا د٠طي١آلت٢       3691ػيٛباة  1بي١عع بي١ ثَٝي٢ ث َْٝهي٢ ب١سْاَي١ بيؤ داسَٜيزساٚ يي١         
, ب١ ٖٝٛا٣ خؤػييٜٓهشدٕ ال٣ جي١َا٠ٚس٣    3691قاطِ بِشٚخَٝٓٔ, ناتَٝو ط١ٜؼت١ٓ د٠ط١آلة ي١ عيام ٚ طٛسٜا طاَي٢ 

ٍَ طي١سؤن٢ َٝظيش انياٍ عبذايٓاؿيش            عي١س٠و يي١      ييي١ 3611 -3691ٖي١س دٚٚ ٚآلتيذا خَٝيشا ن١ٚتٓي١ طفتايؤنشدٕ يي١ طي١
ثَٝٓاٚ دا١َصساْذ٢ْ د٠َٚي١تَٝه٢ ع١س٠ب٢ ١ٜناشتٛٚدا, ن١ض٢ عبذايٓاؿش ١ٖس صٚٚ يي١ ١َب١طيت٢ ب١عظي١ٝنإ تَٝا١ٜؼية ٚ     

    َٝ ايي٣١ ٥يي٠ٚ١ ييي١ جٝٗييا٢ْ ع١س٠بٝييذا , بؤٜيي١ صؤس٣    د٠ٜضاْي٢ ٥اَادمٝييإ ييي١ طفتاييؤ٣ ١ٜناشتٓيي٠ٚ١ تيي١ْٗا بييؤ الٚاصنشدْيي٢ ث
ث١َٓٝضييٛٚ طيي١سؤن٢ َٝظييش ييي١ ثييشؤر٣٠ ١ٜناشتٓيي٣٠ٚ١ عيي١س٠ب٢ نؼييا٠ٚ١ٜ, بيي١ تاٜبيي١ة دٚا٣ يَٝييذا٢ْ ْاطييش١ٜٝنإ ييي١           

. يي١ ثؼيتٝٛاْٝهشد٢ْ  نَٝؼي٣١ ف١ي١طتٝٓٝؼيذا بي١عع ٖيٝ  ثشؤر٠ٜي١ن٢ ١ْتيي٠ٚ١ٜٝإ         ivا3691تي١ ٛص  31دمي١ػيل يي١   
دؤص٣ س٠ٚا٣ ف١ي١طت  , جا١ ي١ ٥اَيؤصنشد٢ْ ٥ي١ّ دؤص٠ ٚ ب١د٠طيتت٠َٛٝسداْٝإ يي١ سَٜهويشا٣ٚ     ١ْبٛٚ بؤ ثؼتايٜهشدٕ ي١ 

  ت٠َٛٝط ْٝيإ يي١ ٥يارا٠ٚٚ سٚٚدا٠ٚ دَيت١صَٜٓي١نا٢ْ ٥ي١ًٜٛىل       viا2111-3626  بي١ طي١سنشدا١ٜت٢ اٜاطيش عي١س٠فاة     vاافتس
3611          ٚ ٢ْ سَٜهويشا٣ٚ فيتس يي١ خيان٢ ٥يٛسدٕ      ن١ يي١ ٥يٛسدٕ سٜٚٚيذاٚ بي٠ٚٛ ٖيؤ٣ نيٛرسا٢ْ طي١دإ ف١ي١طيت٢ٓٝ ٚ د٠سضيٛ

. ي١ تَِٝشٚاْٝٓٝإ بؤ نَٝؼ٣١ ن١َٝٓي١نإ بي١ تاٜبي١ة ١َطي١ي٣١ نيٛسد يي١ ٖي١س دٚٚ ٚآلتي٢ طيٛسٜا ٚ عَٝيشام بي١ ٖيؤ٣              viiا
ت١طهب٢ٓٝ ٚ ٖضس٣ ػؤفٝٓض٢َ ب١عظ٠ٚ١ ط١ىل نٛسد ي١ طٛسٜا تا ٥َٝظتاؾ ط١دإ ١ٖصاس نٛسد٣ طٛس٣ س٠ط١صْاَي٣١ ىَل  

َٝشاقٞ ب١عظٝؼذا ط١ىل نٛسد بي١نشد٠ٚ٠ تٛٚػي٢ قِشنيشدٕ ٚ جٝٓؤطياٜذ بيٛٚ, ٥ي١ّ تَٜٛزٜٓي٠ٚ١ يي١         ي١ع  viiiاق١د٠غ١ نشا٠ٚ 
ط٢َ ت٠ٚ١س٣٠ جٝاٚاصدا تٝؼيو د٠خاتي١ طي١س ١َٖيَٜٛظيت٢ بي١عع يي١ ْهيؤَيٝهشدٕ يي١ بي٢ْٚٛ ١ْتي٣٠ٚ١ نيٛسد ٚ ١ِٖس٠ػي١ ٚ             

عظيذا يي١ رَٜيش ثي١سد٣٠ ب١خؼي٢ٓٝ      ْٝاص٠ ثَٝؼ٠ٛخت١نا٢ْ بؤ جٝٓؤ طياٜذنشد٢ْ يي١ دٚٚ قؤْياغٞ جٝياٚاص٣ ذيٛنُِشا٢ْ ب١     
 ال١َسن١ص٣ ٚ ٥ؤتؤْؤ٢َ تان ١ْٜذا. 

ػييٛبات٢  1تي٠ٚ١س٣٠ ١ٜني١ّ : ١َٖيَٜٛظيت٢ بيي١عع ب١ساَبي١س ١َطي١ي٣١ نيٛسد ييي١ دا١َصسْذْٝي٠ٚ١ تيا نٛد٠تيا٣           
3691  . 
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  ٣ د٠طيتٛس٣ بيي١عع يي١ ١ٜني١َ  نييؤْاش٣٠ ١ْتي٢ٜ٠ٚ١ ذضب١ن١ٜاْيذا بيي١       ١٥33طي١س بِشٚاْٝٓي١ د٠قيي٢ َياد٣٠ ا   
  ٜي٢َ١ بيي١ ٥اػيهشا ٥اَييار٠    ١ٖ33َيَٜٛظيت٢ ْٝا١تٝعاْيي١ٜإ ب١ساَبي١س ١ْتيي٣٠ٚ١ نيٛسد د٠سد٠نيي١َٜٚة , يي١ َيياد٣٠ ا      سْٚٚي٢  

د٠ناة بؤ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ثَِٝشَٜه٢ س٠ط١ص٣ ثَٝهذَٜٓٔ ٚي١ در٣ ١ْت٣٠ٚ١ ع١س٠و د٠جَٛي٠ٚ١َٓٝ ٚ ي١ ب١س ١ٖس ٖؤ١ٜى ِس٠ٜٚإ بيؤ  
ٔ ْٝؼتُا٢ْ ع١س٠و نشد٠ٚٚ د٠بَٝة ْٝؼتُا٢ْ ع١س٠و جَٝ ًََٝ .. يي١ د٠طيتٛس٣ ب١عظيذا ْٝؼيتُا٢ْ عي١س٠و بشٜتٝي١ يي١ٚ         ixابي

ٍَ تٛسنٝيا   ٚ ضيٝانا٢ْ ثؼيتهؤ             ثاسض١ خان٣١ ن١ د٠ن١َٜٚت١ َْٝيٛإ ضيٝانا٢ْ تيؤسؤغ اطيٓٛس٣ عَٝيشام ٚ طيٛسٜا يي١ طي١
٣ ٥َٝيشإ   ٚ ن١ْييذا٣ٚ عي١س٠ب٢ ٚ ضييٝانا٢ْ ذ١ب١ػيي١ ٚبٝابيا٢ْ طيي١ٚس٠ ٚ ص٠سٜيا٣ ١٥ت١ًَطيي٢ ٚ د٠سٜييا        –اطيٓٛس٣ عَٝييشام  

  21  ٚ ا39ْا٠ِٚساطيية , ٚاتيي١ نٛسدطييتا٢ْ باػييٛس ٚسؤر٥يياٚا ب١ػييَٝهٔ ييي١ ْٝؼييتُا٢ْ عيي١س٠و , ٖيي١س٠ٖٚا َاد٠نييا٢ْ ا          
.بيي١عع  xاد٠طيتٛس٣ بي١عع دٜظيا٠ٚ١ْ ْهؤَيٝهشدْي١ ييي١ بي٢ْٚٛ ٖي١س تاٜب١ش١ْيذ٣ ٚ ػْٛاطييَٝه٢ تيش٣ غي١ٜش٠ عي١س٠ب٢            

ت٢ سصطيياس بهيياة , ت١ْاْيي١ة ييي١ سؤرطاسَٜييو نيي١     ْيي١ٜتٛا٠ْٛٝ خييؤ٣ ييي١ طييش٣َ نييَٜٛش٣٠ ػييؤفَٝٓٝض٢َ ٚثيي١تا٣ س٠ط١صث١سطيي     
ن١ ب١س٣٠ ١ٜنَٝت٢ ْٝؼيتُا٢ْ يي١    3691نٛسدطتإ ٥اساّ ب٠ٚٛ ٖٝ  جٛآل١ٜ٠ٚ١ْن٢ ض١نذاس٣ ي١ ٥اسادا ١ْب٠ٚٛ, ي١ طاَي٢ 

عَٝشام داد١َ٠صسَٜة , ب١عع ٠ٚى ذضبَٝه٢ ١٥ْذاّ ٚ ب١ػذاس بٛٚ ي١ ثَٝه٠ٚ١ْا٢ْ ١٥ّ ب١س١ٜ٠ در٣ ٥ي١ٚ ثَٝؼيٓٝاس٣٠ ذضبي٢    
ٛع٢ عَٝشاقٞ د٠ٚ٠طتَٝت٠ٚ١ ن١ داٚا٣ نشد بٛٚ ثاست٢ دميٛنشات٢ نٛسدطتإ ٠ٚى ١٥ْيذاّ يي١ّ ب١س٠ٜي١دا ٠ٚسباَٝشَٜية ,      ػٝ

  ط١ٚس٠ ب١سثشط٢ ب١عع ٚٚت١ٜٛت٢ ساص١ٜٓب٢ْٚٛ ١َُٝ٥ ي١ طي١س ٠ٚسطشتٓي٢ ثياست٢     xiاعذٟع٢ً طاَي١ا ١٥يظ١ي١ّ باس٠ٚ٠ ا
إ ثياست٢ دمييٛنشات٢ نٛسدطيتإ ثياستَٝه٢ خًََٝي١ن٢ بيٛٚ , د٠َٚٚٝيإ        ي١ٚ ب١س١ٜ٠دا د٠ط١سَٜت٠ٚ١ بؤ دٚٚ ٖؤناس : ١ٜن١َٝ

, بَٝاَٛيإ ٥ي١ّ ١َٖيَٜٛظيت٣١     xiiاباسصا٢ْ ن١ ط١سؤن٢ ٥ي١ّ ثاستي١ بيٛٚ بي١نشَٜايا٣ٚ د٠صطيا٣ ٖي١ٚاَياش٣ بي١سٜتاْٝا بيٛٚ         
عذ٣ ت١ْٗا طٛصاسػتهشد١ْ ي١ سم ٚن٣١ٓٝ ب١عع ب١ساَب١س ب١ ط١ىل نٛسد , ١٥طٝٓا يي١ ثي١دمانا٢ْ طي١د٣٠ بٝظيت١ّ     ١ظ١٥ي

ناسٚباس٣ ثاست٢ دميٛنشات٢ نٛسدطتإ ب١ د٠طة طشٚثَٝه٢  3691ٚ تا ط١ِسا٣٠ٚ١ْ باسصاْٞ ي١ ١ٜنَٝت٢ طؤظَٝة  طاَي٢ 
سنشد٠نا٢ْ بيي١عع صؤسٜيؽ داَيي١صساٚتش بيٕٛٚ ييي١ س٣ٚٚ    سؤػيٓبي٣ ضي١ثِش٠ٚ٠ بييٛٚ, ني١ صؤس تَٝا١ٜؼييتٛٚتش بيٕٛٚ ييي١ طي١      

يظيي ذ٣ ٚٚتٜٛي١ت٢ خييؤ   ٝا بٛاٜيي١ ٠ٚنيٛ ١٥ فٝهيش٣ ٚطٝاطي٠ٚ١ٝٝ , ١ٖسضيي٢ باسصاْٝؼي١ ١٥طيي١س ٥ي١ٚ بيي١نشَٜايا٣ٚ بي١سٜتاْ      
يَٝبٛسد٢ْ بؤ د٠سد٠ضٛٚ ي١ ال١ٜٕ ثاػيا١ٜت٢ عَٝشاقي٠ٚ١ ني١ ٥ي١ٚ د٠ّ يي١ رَٜيش ٖي١ر٢َْٚٛ بي١سٜتاْٝا بيٛٚ ٠ٚ تٛٚػي٢ ٜياْض٠            

 ٍَ   ن١ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ط١سا٢ْ ب١عع ٚٚتٜٛي١ت٢   xiiiا٥اٚاس٢ٜ٠ ١ْد٠بٛٚ ي١ ١ٜنَٝت٢ طؤظَٝة . ١ٖس٠ٖٚا اتايب ػبٝب طا
٥َُٝي١ ٚا تَٝا١ٜؼييتبٜٛٚٔ ييي١ نيٛسد نيي١ ١ْت٠ٚ١ٜيي١ن٢ ِس٠ٚ٠ْيذٕ ٚ ٖيياتٕٛٚ بيي١ َٝيٛا٢ْ ييي١ طيي١س خيان٢ ْٝؼييتُا٢ْ عيي١س٠و           

٠ٚ د٠ن١َٜٚت١ درا١ٜت٢ نشد٢ْ نٛسد ٚ ثاست٢ دمييٛنشات٢  , ط١ٜش٠  ي١ ناتَٝهذا ب١عع ب١ّ ١َٖيَٜٛظت١  xivاْٝؼت١جَٝبٕٛٚ 
نٛسدطتإ خا٠ٕٚ ثَٝا١ٜ١ن٢ فشاٚإ ٚ ١ْت١ٜ٠ٚ١ن٢ ط١ٚس٣٠ ي١ ثؼت٠ٚ١ ب٠ٚٛ, ن١ ضي٢ رَياس٣٠  بي١ عظي١ٝنإ يي١ عَٝيشام       

ٞ  xvا  الٜييي١ْاش تَٝثييي١ِس٣ ْييي١د٠نشد    3211  ١٥ْيييذا٢َ نييياسا ٚا  111يييي١ا   يييي١ نتَٝب١ن١ٜيييذا ا ٚنييياس    xviا. اٖييياْٞ ايفهٝهييي
ضمي١ ٥اَار٠ بؤ بؤض٢ْٚٛ ع١ف١ًم د٠ناة ي١ باس٣٠ نٛسد ٚن١َٝٓي١نا٢ْ تيش٠ٚ٠ ن١يي١َباس٠ٚ٠ ٚتٜٛٚي١ت٢ : باػيث ٚاٜي١       اهل

نٛسد ببَٝت١ ب١ػَٝو ي١ ١ْت٣٠ٚ١ ع١س٠و, ب١ ١َسجَٝو د٠تٛأْ صَا١ْن٣١ خؤٜإ فَٝش بٔ ن١ ًَه١ضي٢ ٜاطيانا٢ْ د٠َٚيي١ة    
ٚ َٝؼييٌَٝ عيي١فًل ٚ ؿيي ا ايييذٜٔ     xviiiااص٠نيٞي ٥اسطييٛص٣ .   بَٝاَٛييإ بي١َْييذ٠نا٢ْ ػييؤف٢ٓٝ بيي١عع ٠ٚى    xviiابيئ

اس  ب١ نَٜٛشا١ْ الطا٢ٜ ْاصٜضَٝإ د٠نشد٠ٚ٠ ٚ ثٝا١َٖيذا٢ْ ْادسٚطتٝإ ب١ ع١س٠بذا د٠ٚت٠ٚ١ ٚ ب١ ١ْت٣٠ٚ١ باآلٜيإ  ١٥يبٝت
داد٠ْا ٚ ب١ضاَٜٚه٢ طٛنٝؼظ٠ٚ١ ط١ٜش٣ ١ْت٠ٚ١نا٢ْ تشٜإ د٠نشد.ت١ْا١ْة ٥اسطٛص٣ ٚتٜٛٚي١ت٢ كنيٛسد ٠ٚنيٛ جيشد     
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ك  ب١ِساطييت٢ َييشؤظ    xixاٚإ ٖيي١س خيي١سٜه٢ خييٛاسد٢ْ رَٜشد٠طييت٣١ طيي١س طييفش٠ ٚ ض١َٛٚػييٝهشد٢ْ طيي١س صبًَذاْيي١نأْ.      
ط١سطاّ د٠بَٝة ١٥ط١س ١َ١٥ ٚت٣١ بي١َْذ ٚ ١َْٛصٜش٠نا٢ْ بي١عع بَٝية ٚ نيٛسد بي١ د٠عبيا ٚ جاْي٠ٚ١س٣ صٜيإ بي١خؽ         

١عع طي١ىل نيٛسد بي١ ر٠ٖيشٚ نُٝٝيا٣ٚ ق١الضيؤ بهي١ٕ        بضأْ ٥ٝث ْابَٝة ب١ ط١ٜش٣ دابَٓٝٔ  ن١ دٚاتش ٠ٚض١ٟ داٖات٣ٚٛ بي 
 ٚب١ نؤ١َأل ي١ ْاٟٚ ب١سٕ .

٣٠ٚ١٥ ػٝا٣ٚ ٚت١ٓ ط١سا٢ْ بي١عع ١َٖٝؼي١ بي١ طشٚػيتَٝه٢ َانٝاظًٝٝاْي١ يي١ طي١أل ١٥جٝٓيذانا٢ْ خؤٜيإ ٚ          
١سر٠ٚ٠ْيذ٣  د٠ٚسٚب١س َا١ََي١ٜإ نشد٠ٚٚ ب١ تاٜب١ة ي١ ضيؤَْٝت٢ س٠فتياسنشدٕ يي١ طي١أل ١َطي١ي٣١ نيٛسددا ,  ٖي١س ناتَٝيو ب        

َٞ دٚٚ دَيي٢ طاصػيهاسبٕٛٚ , بي١ ثَٝطي١ٚا٠ٚ١ْؾ طي١س ب١سر٠ْٚيذٜٝإ ٚا٣            ذٝضبا١ٜتٝإ ثَٜٝٛظت٢ بي١ طياصؾ بهشدباٜي١ بي
 31خبٛاطتا١ٜ ن١ تْٛذِس٠ٚ بْٛٚا١ٜ د٠ض١ْٚٛ ط١س ن١ىل ػ١ٜتإ ١ْد٠ٖات١ٓ خٛاس٣َ .١ٖس ي١ دٚا٣ ط١سن١ٚت٢ٓ ػؤِسػ٢ 

ف٥ٛيياد  ِ طيي١سا٢ْ ثيياست٢ بيي١ تاٜبيي١ة ٥ٝييداِٖٝ ١٥ىيي١د طيي١سدا٢ْ ا     ٖاتٓيي١ د٠طيي١آلت٢ عبييذايهشِٜ قاطيي    3691تيي١ ٛص 
  طهشتَٝش٣ ١٥ٚ د٣١َ٠ ذضب٢ ب١عظ٢ نشد٠ٚٚ, ني١ َٝؼيٌٝ ع١فًي١قٝؽ بي١ طي١سدإ ٖاتؤتي١ بػيذاد دٜظيإ          xxايشناب١٥ٞ

  ٕ  ٥ٝداِٖٝ ١٥ى١د ضا٣ٚ ثَٝذ٠ن١َٜٚة ي١ ط١س ١َط١ي٣١ نٛسد خٛاغ ٚباطٝإ ٥اَيٛ طؤس نشد٠ٚٚ ٚت١ْاْي١ة ٖي١سدٚٚنٝا
ي١ َباس٠ٚ٠ دميا٣١ْ ت١ي١فضٜؤْٝؼٝإ نشد بٛٚ , ي١ّ جؤس٠ دٜذاسا١ْدا ب١عع ٚا خؤ٣ ثٝؼإ د٠دا ن١ ٥ي١ٚإ طي١ىل نيٛسد    

ٚٚتياسَٜه٢ يي١ رَٜيش    ٥3691ي١ًٜٛىل   ٠ٚ9نٛ بشا ط١ٜش د٠ن١ٕ ٚ ت١ْاْي١ة سؤرْاَي٣١ ااهُٗٛسٜي١   ٣ صَاذمياَي٢ بي١عع يي١       
بوٚنشد ب٠ٚ٠ٛ, باط٢ ي١ با١ٜخذإ بي١ طشْاي٢ بشاٜي١ت٢ َْٝيٛإ نيٛسد       بشا١ٜت٢ ١َٖٝؼ٢ٜ١   –االخ٠ٛ األبذ١ْٜاْٚٝؼا٢ْ ا

, ب١آلّ ٖؤناس٣ ١٥ّ بشا١ٜت٢ ٚ ١ْس٢َ ْٛاْذ١ْ بؤ ٠ٚ١٥ د٠ط١ِسَٜت٠ٚ١ ن١ ي١ ْاخ٠ٚ١ ذ١صٜإ نشد٠ٚٚ   xxiاٚ ع١س٠و نشدبٛٚ
ٚ نؤتا٢ٜ ب١ٚ َاْا٢ ١ْٖا٣١ٜٝٝٓٛ َْٝٛإ نٛسد ٚ قاطِ بَٝٓٔ, ن١ ي١   ِ ثاست٢ سابهَٝؼٔ بؤ ط١ْا١س٣ درا١ٜتٝهشد٢ْ قاط

ب١آلّ بي١البشد٢ْ ٥ٝيداِٖٝ ١٥ىي١د يي١ طيهشتاس١ٜٝت٢       ت١ ٛص  ٚ ٖات٣٠ٚ١ٓ باسصا٢ْ د٠طتٝثَٝهشدبٛٚ, 31دٚا٣ ػؤِسػ٢ 
  ييي١ جَٝايي٣١ جيياسَٜه٢ تييش بيي١عع ١ٖيَٜٛظييت٢ تْٛييذ د٠ناتيي٠ٚ١ ييي١        3661 – 3619ثيياست٢ ٚ داْييا٢ْ اٖيي١َض٠ ع١بييذٚآل   

ب١ساَب١س ١َط١ي٣١ نٛسد , تي١ْٗا يي١ ب١س٥ي٣٠ٚ١ ٖي١َض٠ ع١بيذٚآل ْضٜيو بي٠ٚٛ يي١ ذضبي٢ ػيٝٛعٞ ني١ ٥ي١ٚ د٠َي١ ثؼيتٝٛاْٞ               
. ثَٝذ٠ض٢َ ْضٜهبْٛي٣٠ٚ١ َْٝيٛإ ثياست٢ ٚ ذضبي٢ ػيٝٛعٞ بي١ عظي٢ ْٝاي١سإ نشدبَٝية, بؤٜي١ سؤرْاَي٣١             xxiiاقاطِ بٕٛٚ

١َٖيَٜٛظيت٢ ب١عظي٢ بي١ ٥اػييهشا     3696ػييٛبات٢  1  ٣ طي١س بي١ بي١عع نيي١ يي١ بي١ٜشٚة د٠سد٠ضيٛٚ يي١ سؤر٣        ايـيراف١ ا
هٝإ د٠نيياة يي١ َاْيي٠ٚ١ ييي١   خظيتب٠ٚٛ ب١سضيياٚ ٚتبي٣ٚٛ ك طيي١ىل عيي١س٠و ثاسَٜضطياس٣ ييي١ ن١َٝٓيي١نإ د٠نياة ٠ٚ ط١سثؼيي       

ْٝؼتُا٢ْ ع١س٠و ٜإ س٠ٚنشدٕ بؤ ١٥ٚ ػ٣١َٜٓٛ ن١ ي٣٠َٛٝ ٖاتٕٛٚ , ١ٖس٠ٖٚا د٠ْٛٚطيَٝة ١ْتي٣٠ٚ١ عي١س٠و ثؼيتٝٛا٢ْ     
ي١ خ١بات٢ نٛسد د٠ناة ي١ دا١َصساْذ٢ْ د٠َٚي١تَٝه٢ نٛسد٣ ي١ تٛسنٝاٚ ٥َٝشإ , ب١آلّ ٖٝ  ناتَٝو ٥اَاد٠ ١ْٝٝ ن١ ب١ػيَٝو  

ذاة ب١ ٚا٢ْ تش . ٚات١ ب١ ٥اػهشا ب١ نٛسد٣ عَٝشاق٢ ٚت٠ٚٛ س٠ٚبه١ٕ ٚبِشؤ٠ٚ١ْ بؤ ٥َٝشإ ٚ تٛسنٝياك  ي١ ْٝؼتُا٢ْ خؤ٣ ب
  xxiiiا.

  ني١ ذضبي٢ بي١عع ٜي١نَٝو بيٛٚ يي١        xxivااهب١ٗايكَٛٝي١  –اب١س٣٠ ١ْت٢ٜ٠ٚ١  3691ي١نؤتا٢ٜ ١٥ًٜٛىل   طاَي٢  
نشد٠ٚ٠ .دٜاس٠ ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ ب١ٜا١ْ ن١ بي١عع   ثَٝهٗات١نا٢ْ ب١ٜا٢ْ خؤ٣ ي١ باس٣٠ د٠طتثَٝهشد٢ْ ػؤسػ٢ ١٥ًٍٜٛ  بوٚ

٥اَار٠ بؤ دؤص٣ نٛسد بهياة دٚا٣ ١َٖيايطيا٢ْ ػؤِسػي٢ ٥ي١ًٍٜٛ , بَٝاَٛيإ بي١ دٜيذ٣ بي١عع ٥ي٣٠ٚ١ يي١ نٛسدطيتا٢ْ            
عَٝييشام سٟٚٚ د٠دا  نؤػؼيي٢ خيي١َيها٢ْ س٠ط١صث١سطيية ٚطَٛيياًَْٝهشاٚ بييٕٛٚ ٚ ١َب١طييتٝإ داب١ػييهشد٢ْ خييان٢ عَٝييشام       
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 ٚ ٞ سؤرْاَي٣١ ا  ٣3692 طياَي٢  . يي١ تي١ ٛص    xxvابيٛ   ٥ؤسطييا٢ْ بي١عع يي١ طي١س انَٝؼي٣١ نيٛسد ٚسٚٚدا٠ٚنييا٢ْ       االػيثان
بييانٛس  د٠ْٛطييَٝة, ٥يي٣٠ٚ١ ييي١ بييانٛس سٚٚ د٠داة جٛآل٠ٚ١ْٜيي١ن٢ جٛداخٛاصٜٝيي١ ٚ ٖيي١سطٝض بيي١ ب١ػييَٝو ييي١ جٛآلْيي٣٠ٚ١         

تَٝذ٠نؤػيَٝة . ٖي١س٠ٖٚا ٖي١َإ    ْٝؼتُا٢ْ ١ْتي٢ٜ٠ٚ١ طي١ىل عَٝيشام داْاْشَٜية ني١ يي١ ثَٝٓياٚ سٚخاْيذ٢ْ ذيٛنُِشا٢ْ قاطيِ           
بي١ ْاْٚٝؼا٢ْا١َتشطي١ٝنا٢ْ جٛآلْي٣٠ٚ١ طَٛياًَْٝهشا٣ٚ      3692سؤرْا١َ ب١ٜاَْٝو بوٚ د٠ناتي٠ٚ١ يي١ تؼيش٢ٜٓ د٠َٚٚي٢     

بانٛس ١َٖٚيَٜٛظت١نا٢ْ قاطِ  دٜظا٠ٚ١ْ تيٚتٛاْخ د٠طشَٜة ي١ نٛسدٚ ػؤِسػ١ن٣١ ٚد٠ْٛطَٝة ١٥ط١س ض٢ ١٥ّ ػؤِسػي١  
١ت٢ قامسييي١, بييي١آلّ س٠ٚة ٥ٚاساطيييت١نا٢ْ طَٛيييا٢ْ يَٝيييذ٠نشَٜة ٖٚييي١سطٝض بييي١ ب١ػيييَٝو يييي١      در٣ د٠طييي١آلت٢ دٜهتاتؤسٜييي 

 . xxviاجٛآل٣٠ٚ١ْ ْٝؼتُا٢ْ عَٝشام ْارََٝشسَٜة 

١ٖطيتذ٠ن١ٕ ني١ ٥اَيادم٢ ٥ي١ٚإ يي١ سٚخاْيذ٢ْ        ٣٠ٚ١٥3692 ػٝا٣ٚ ٚت١ٓ ط١سا٢ْ ب١عع ي١ نؤتا٢ٜ طاَي٢  
ٍَ ٖيي١َٛٚ الٜيي١ن٢ ٥ؤثضطييٝؤٕ لَٛيَٝٓيي٠ٚ١ , بؤٜيي١ ٖيي١س ييي١                د٠طيي١آلت٢ قامسييذا ٚا ثَٜٝٛظيية د٠نيياة بيي١ ْيي١س٢َ ييي١ طيي١

ٍَ د٠د٠ٕ ن١ْاَي٢ ث٠ٜٛ١ْذ٣ ي١ ط١أل ط١سنش دا١ٜت٢ ػؤِسػي٢ نيٛسد به١ْي٠ٚ١, ْي١ى يي١      ضٛاسض٣٠َٛٝ ١٥ّ طثاتٝح١ػذا ١ٖٚ
ب١س بِشٚانشدْٝإ ب١ دؤص٣ س٠ٚا٣ ط١ىل نٛسد, ب١َيهٛ يي١ ثَٝٓياٚ ٥ي٣٠ٚ١ ث ١ْني١ٜإ ني١ داٜاِْشػيتبٛٚ بيؤ نٛد٠تيا نيشدٕ يي١           

ِ ط١سباشَٜة  ي١ ال١ٜٕ ذه١َٛت٢  3693  ي١ نا٢ْْٛ ١ٜن٢َ١  11. بَٝاَٛإ د٠سنشد٢ْ ٜاطا٣ ١ْٚة رَاس٠ ا xxviiاقاط
ٍَ نؤَثاْٝيا ١ْٚتٝٝي١نإ, ثاَيٓي١سَٜو      عَٝشام ٚ ثَٝ ذاطش٣ قاطِ ي١ ط١س ط١سب١خؤ٢ٜ ٥ابٛٚس٣ عَٝشام ي١ طفتاؤنشد٢ْ يي١ طي١

بٛٚ بؤ ٖاٚنياس٣ َْٝيٛإ بي١عع ٚد٠صطانيا٢ْ جاطٛطي٢ سؤر٥ياٚا ا١٥َي١سٜها ٚبي١سٜتاْٝا  ني١ ب١سْاَي٣١ نٛد٠تيانشدٕ يي١             
١ٜ داٚاػيٝإ يي١ نيٛسد نيشد بيٛٚ ني١ ٥اطشب١طي٢ َْٝيٛإ         .بؤ  xxviiiاقاطِ دابِشَٜزٕ ٚ ي١ ْضٜهثٜٔ د٠سف١تذا ١٥دما٢َ بذ٠ٕ

   ٕ ١سط١ ٚ ذهَٛييي١ت٢ قاطييِ بثييياسَٜض ,  بييؤ ٥ييي٣٠ٚ١ ج١ْ١ساَييي١نا٢ْ بييي١عع ييي١ َْٝيييٛ طييٛثادا بث١سرَٜٓييي١ طييي١س        xxixاثَٝؼيُي
ػيٛبات٢   1. بي١س يي١نٛد٠تا٣    xxxاجَٝب١َجهشد٢ْ ث ٢ْ نٛد٠تا ١ْى ب١ بٝا٣ْٚٛ ػ١ِس ي١ بانٛس دٚٚس خبش٠ٚ١َٜٓ ي١ ب١غذاد

١سا٢ْ بيي١عع ييي١ نيؤْاش٣٠ ثَٝٓحيي٢َ١ طيي١سنشدا١ٜت٢ ١ٖسَُٜاٜيي١تٞ ب١عظيذا ييي١ طيي١س َياف٢ طيي١ىل نييٛسد بيياغ         طي  3691
ٚخٛاطيَٝهٝإ ٥ياَيٛطؤِس نشدبييٛٚ ساثيؤستَٝه٢ ضييشٚثِشٜإ بي١سص نشدبي٠ٚ٠ٛ بييؤ طي١سنشدا١ٜت٢ ١ْتيي٢ٜ٠ٚ١ بي١عع تٝييادا داٚا          

 .  xxxiايَٜةد٠ن١ٕ ن١ ١َٖيَٜٛظت٢ ١٥س٢َٜٓ ي١ ب١ساَب١س َاف١نا٢ْ ط١ىل نٛسد ٠ٚسبا

ٍَ طٛثا٣ عَٝشام ٚ ثَٜٝٛظيت٢    ط١سنشدا١ٜت٢ ػؤِسػ٢ نٛسد ي١ دٚا٣ دٚٚطاَي٢ س٠ب١م ي١ ػ١ِسٚ ثَٝهذادإ ي١ ط١
ثَٝؼ١ُسط١ ب١ذ١طا٠ٚ١ْ ٚ ثؼٛٚدإ ٚ درٚاس٣ رٜيإ ٚ طيٛص٠سا٢ْ نيٛسد بي١ ٖيؤ٣ طي١ثاْذ٢ْ ٥ابًَٛقي٣١ ٥يابٛس٣ يي١ طي١س           

بيي١عع قاٜييٌ بَٝيية , ييي١ دٚا٣ ْاَيي١ ْٚاَيي١ ْيياسد٢ْ َْٝييٛإ اتيياٖي     نٛسدطييتإ بيي١ باػيي٢ صاْيي٢ بيي١ د٠طثَٝؼييو١س١ٜٝن٣١    
ٍَ ب١عظيذا د٠طيت٢ ثَٝهيشد ني١ تٝيادا ثياست٢            xxxiiا١ٜذٝا ِٝ ١٥ى١د ٚ طفتايؤ٣ َْٗٝٓي٢ يي١ طي١   ٚطهشتَٝش٣ ثاست٢ ٥ٝدٖا

١ , ب١آلّ ب١عع ضْٛه١ ١َسا٢َ خؤٜإ ١ٖبٛٚ ثَٝؽ نٛد٠تاني١ٜإ بي   xxxiiiاصٜاتش ثَٝذاطش٣ نشد بٛٚ ي١ ط١س ٥ؤتؤْؤ٢َ 
          ٚ , ت١ْاْي١ة ب١سثشطي٢ ذضبيي٢     xxxivاضي١ْذ سؤرَٜيو بي١ صاس٠ني٢ ٚ بيي١صَا٢ْ ييٛٚغ بي١َي٢َٓٝ دَيوؤػيه١سٜإ بي١ نييٛسد دابيٛ

ٍَ ١٥ْيذا٢َ طي١سنشدا١ٜت٢ ثياست٢ طياي١ا ٜٛطيف٢ ٚتبي٣ٚٛ ك٥َٝي٣٠ٛ          ب١عع ع١ىل طاي١ا ١٥يظ ذٟ ي١ نؤب٣٠ٚ١ْٛ ي١ طي١
ٚ ييي١ داخٛاصٜٝي١ناْتإ د٠نيي١ٜٔ ٚ ثَُٝييإ باػيي١    نيٛسدٜؽ ٠ٚنييٛ ١ْتيي٣٠ٚ١ عي١س٠و داب١ػييهشإٚ ٚ ٥َُٝيي١ ثؼيتاي٣ تيي١ٚا     

 ك.  xxxvاٖاٚث١ميا٢ْ ١ٜنث٣ ب 
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ٚ ١َٖي١ُت٢ جٝٓؤطاٜذنشد٢ْ نٛسد ذٛص٠ٜشا٢ْ   : ١ِٖس٠ػ١نا٢ْ ب١عع   ّ ت١ػش٢ٜٓ د٠ّٚٚ   –ت٠ٚ١س٣٠ د٠ٚٚ
3691 . 

ث ْي٢ نٛد٠تيا٣ بي١عع طي١سن١ٚت٢ٓ بي١ د٠طيتَٗٝٓا دٚا٣ خيؤ ب١د٠طيت٠ٚ١دا٢ْ          3691ػٛبات٢  6 – 1سؤر٣  
قاطِ ٚ ٖاٚسَٜها٢ْ ٚ طٛي١ً باسإ نشدْٝإ ي١ ٥ٝظتا٣١ ب١غذاد. طي١سنشدا١ٜت٢ ػؤِسػي٢ نيٛسد بي١ تاطي١ ٚ خؤػي١ٝن٢       
ن١ّ ٠ٚ١َٜٓٚ ضا٠ِٚسٚا٢ْ ١ٖٚاَي٢ ط١سن١ٚت٢ٓ نٛد٠تان١ بٕٛٚ,  ت١ْا١ْة طاي١ا ٜٛطفٞ ٚ ػ١ٚن١ة ع١قشا٣ٚ ن١ َٖٝؼيتا  

ٍَ اف٥ٛادعاسف ٥ٝظتا٣١ ب١غذاد ضٕٛٚ بؤ ثيؤص باٜٝهشدٕ ي١ طي١سنشد٠نا٢ْ     تا xxxviاب١ ٢َْٓٝٗ ي١ ب١غذا َابٕٛٚ ي١ ط١
, ي١ نٛسدطتاْٝؽ ط١سنشدا١ٜت٢ نٛسد  صؤس ب١ ناّ ٚ ػاد٠ٚ١ٜٝ طَٜٛٝإ د٠طشة يي١ سادٜيؤ ب٥ٚ١ََٛٝيذ٣٠       xxxviiانٛد٠تا

تيا  ١ٜن١ّ ب١ٜا٢ْ ١٥دم٢ْ١َٛ ط١سنشدا١ٜت٢ نٛد٠تاضٝإ ٥اَار٠ بؤ ١َط١ي٣١ نٛسد بهاة . ب١آلّ ب١ٜا٢ْ ١ٜني٢َ١ نٛد٠ 
ٖٝ  ٥اَار١ٜ٠ن٢ بؤ نٛسد٣ تٝا ١ْبٛٚ دٚاتشٜؽ ض١ْذ ب١ٜا٢ْ تشٜؽ د٠سضٛٚ  جا١ ي١ د٠طت١ٚار٣٠ كبشا١ٜت٢ ٖاٚب١ؾ 

 . xxxviiiاٚ ١ٜنثاسض٢ٜ١ خان٢ ْٝؼتُإك ٖٝ  باط٢ ٥ؤتؤْؤ٢َ ي١ طؤِسَٜذا ١ْبٛٚ

بي١ طياي١ا   ط١سنشدا١ٜت٢ نٛسد ط١سطاّ بٕٛٚ, ن١ بٝٓٝإ ١٥ٚ ب١َيَٝٓا٣١ْ ني١ عًي٢ طياي١ا ١٥يظي ذ٣ دابي٣ٚٛ       
ٍَ سرَُٜي٢ ْي٣َٛ بي١            ٍَ ٠ٚ١٥ػيذا طي١سنشدا١ٜت٢ ػؤِسػي٢ نيٛسد طفتايؤنشد٢ْ يي١ طي١ ٜٛطف٢ ٣َٚٛ١ٖ دسؤ د٠سضٕٛٚ, ي١ ط١

, ١ٖس ض١ْذ خ١َيهاَْٝو ١ٖبٕٛٚ ي١ ْاٚ ثاست٢ ب١ ١ٖيٝإ صاْي٢ ني١ ػي١ِس د٠طية       xxxixاباػث صا٢ْ ي١ دسَٜز٠دإ ب١ ج١ْط 
.ضْٛه١ ذضب٢ ب١عع تا ١٥ٚ د١َ٠ سَٜهوشاَٜٚهي٢   xlاثَٝبهات٠ٚ١ ب١س ي٣٠ٚ١ ذه١َٛت٢ ب١عع ي١ ط١سث٢َٝ خؤ٣ سا٠ٚطت٢َ

ٍَ ذضب٢ ػٝٛعٞ , بؤ١ٜ ١ٖس دٚا٣ نٛد٠ت اني١ٜإ ١ٜنظي١س د٠طيتٝإ    الٚاصٚ ب٢َ ثَٝا٣١ ج١َا٠ٚس٣ بٕٛٚ ب١ ب١ساٚسد ي١ ط١
نييشد بيي١ دا١َصساْييذ٢ْ ١ٜن١ٜييي١ن٢ ُْٝطيي١ طيي١سباص٣ ييي١ ١٥ْيييذاّ ٚ الٜيي١ْاشا٢ْ ذضب١نيي١ٜإ نيي١ ْاطيييشا بييٛٚ بيي١ ْيييا٣ٚ              

   دٚاتش ١٥ّ ًَٝٝؼٝا٣١ٜ ب١عع بٛٚ ب١ خا٠ٕٚ سٜهيؤسدَٜه٢ خَٜٛٓيا٣ٚ يي١     xliااحلشغ ايكَٛٞ  -اثاط١ٚاْا٢ْ  ١ْت٠ٚ١ 
 ٣١ْ ن١ ب١عع ب١ دٚر٢َٓ خؤ٣ د٠صا٢ْ .نٛػنت ٚ بِشٜٔ ٚ قِشنشد٢ْ ١َٖٛٚ ١٥ٚا

   ٕ تي١ْٗا طشٚثٞي نيٛسد     xliiابَٝاَٛإ نٛسد٠ ف١ًٜٝ١نا٢ْ ْٝؼت١ج٢َٝ ب١غذاد يي١ دٚا٣ ق١الضيؤنشد٢ْ ػيٝٛع١ٝنا
بيٕٛٚ ني١ بيي١س ثي١الَاس٣ دِسْذاْي٣١ ًَٝٝؼييٝا٣ اذي١س٠غ قي٢َٚ١  بيي١عع ني١ٚتٔ , ضيْٛه١ رَاس٠ٜيي١ن٢ في١ًٜٞ ػييٝٛع٢            

  ني١ َا٠ٜٚي١ن٢ صؤس     xliiiادا١ٜت٢ ذضبي٢ ػيٝٛعٝذا بيٕٛٚ ٠ٚى اعضٜيض ٥ي١حلاد     ١ٖبٕٛٚ ي١ ب١غذاد ني١ يي١ ٥اطيت٢ طي١سنش    
١٥ْييذا٢َ نؤَٝتيي٣١ ْا٠ْٚييذ٣ ذضبيي٢ ػييٝٛع٢ بييٛٚ, ف١ًٜٝيي١نإ ييي١ دٚٚ سؤر٣ ١ٜنيي٢َ١ نٛد٠تييادا ييي١ در٣ ب١عظيي١ٝنإ         

 . ٣٠ٚ١٥ ػٝا٣ٚ ٚت١ٓ ب١عع ي١ دٚٚ سؤر٣ ١ٜن٢َ١ نٛد٠تا  xlivاد٠ج١ْاإ ٚ ب١سطشٜٝإ ي١ ذه١َٛت١ن٣١ قاطِ د٠نشد
١٥مل١ٖذٜٝي١     -قُيد عًٞي    -ب١سثشطَٝه٢ ثاست٢ ب١ناسَٖٝٓا بؤ نؤْثؤَيهشد٣٠ٚ١ْ ط١ِس٠ن١ ف١ًٜٝ١نا٢ْ ٠ٚى ابياو ايؼيٝ    

ن١ ب١سد٠ٚاَبٕٛٚ ي١ ثؼتٝٛاْٝهشد٢ْ د٠ط١آلت٢ قاطِ , بؤ ١٥ّ ١َب١طت١ طياي١ا ٜٛطيفٝإ ْياسد بي١ بًَٓيذ طؤ١ٜني٠ٚ١ بيؤ        
ث خؤٜيإ   ط١س٠ن٢ باو ايؼٝ  ٚ ب١د٠ْا٢ ب١سص ٥اطاداس٣ ف١ ١ًٜٝنا٢ْ د٠نشد٠ٚ٠ ن١ قاطِ طيا٠ٚ ٚ طٛي١ً باسإ نشا٠ٚ ضٝي

 . xlvاتٛٚػ٢ ١َتشط٢ ١ْن١ٕ, ضْٛه١ ب١عع بِشٜاس٣ دابٛٚ ب١ َٖٝض٣ ٥امسا٢ْ بؤسدَٚا٢ْ ط١ِس٠ن١ن١ به١ٕ
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يي١ ٚٚتَٜٛيزٜؽ يي١ طي١أل ػياْذ٣ نيٛسد٣ ني١ َياّ جي١الٍ تاَيي١با٢ْ طي١سؤنا١ٜت٢ د٠نيشد بي١عع ٖيي١َٚيٝإ د٠دا              
٣ ػاْذ٣ نٛسد٣ بهي١ٕ ٖي١س جياس٣٠ يي١ رَٜيش بٝا١ْٜٛنيذا طفتاؤٜيإ دسَٜيز٠ ثَٝبيذ٠ٕ , ن١ضي٢ ٖي١س يي١ٚ ضي١ْذ              د٠طتو١ِسؤ

سؤر٣٠ ن١ ػاْذ٣ نٛسد ي١ ب١غيذاد بيٛٚ , عًي٢ طياي١ا ١٥يظي ذٟ ضيا٣ٚ ني١ٚتبٛٚ بي١ انياٍ االتاطي٢  طي١سنشد١ٜ٠ن٢            
ٍَ نٛسد ٚ ١َطي١ي٣١  , ٥اتاط٢ ب١ ١٥يظ ذ٣ ٚتبٛٚك ٠َٛٝ٥ ب١ ْٝ 3691ػٛبات٢ 22ب١عظ٢ طٛسٜا ي١  اصٕ ضٝبه١ٕ ي١ ط١

نٛسد ي١ عَٝشام ؟ك ١٥ٜٚؽ ي١ ٠ٚآلَذا ٚتب٣ٛ ك١َُٝ٥ ي١ ب١س ٣٠ٚ١٥ ػؤِسػي١ن١َإ طي١سباشَٜة ٚ نيٛسد بَٝيذ٠ْط بهي١ٜٔ ٚ      
بؤ ٣٠ٚ١٥ ال١ْٜايَإ بٔ ب١َي٢َٓٝ ٠ٚ١٥َإ ثَٝذإ ن١ ٥ؤتؤْؤَٝإ بذ٠ٜيَن ٠ٚ ١َُٝ٥ طٛسٜٔ ي١ ط١س ٣٠ٚ١٥ ض١ْذ َيافَٝه٢  

اٜٝإ بذ٠ٜيَن , ط١س قاٌٜ بٕٛٚ خؤ ٠ٚ١٥ باػث, ط١س ْاساصٜؽ بٕٛٚ ١٥ٚا ١َُٝ٥ ناس٣ خؤَيإ نيشد٠ٚٚ بي١ جؤسَٜيو     ط١س٠ت
ك. بَٝاَٛإ ١َٖيٗات٢ٓ رَاس١ٜ٠ن٢ صؤس ي١ ط١سنشد٠نا٢ْ  xlviاد٠تٛاْ  ي١ َا٣٠ٚ دٚٚ ٜإ ط٢َ ١ٖفت١دا ي١ ْاٜٚإ ب١سٜٔ 

باسصا٠ٚ١ْٝٝ , َٖٝٓذ٣٠ تش بٝا٣ْٛ ب١ د٠طت٢ ب١عظ٠ٚ١ دا ني١ خيؤ٣   ذضب٢ ػٝٛعٞ بؤ نٛسدطتإ ٚ داَيذ٠داْٝإ ي١ ال١ٜٕ 
ٍَ ػاْذ٣ ذه١َٛتذا طفتاؤ٣ ي١ ط١س د٠نيشد . بي١آلّ    بذصَٜت٠ٚ١ ي١ طفتاؤنشدٕ ٚ ثشؤر٣٠ ٥ؤتؤْؤ٢َ ن١ َاّ ج١الٍ ي١ ط١

ييي١  عًيي٢ ؿيياس ايظيي ذ٣ ١َٖٝؼيي١ داَيييذ٠دا٢ْ ػييٝٛع١ٝٝنا٢ْ د٠نٛالْيي٠ٚ١ ٚ ٖيي١س جيياسَٜهٝؽ ت٠ٚ١س٠ٜيي١ن٢ د٠نييشد٠ٚ٠            
ٚتَٜٛيزدا بي١ ٖٝيٛا٣ ٥ي٣٠ٚ١ نيات٢ طٛدمياٚ بيؤ ج١ْ١ساَيي١نا٢ْ طيٛثا َظيؤط١س بهياة ٚ بيؤ خؤ٥اَياد٠نشد٢ْ طي١سباص٣ ٚ               

 .  xlviiاَٖٝشػهشد١ْ ط١س نٛسدطتإ ي١نات٢ ثَٜٝٛظتذا

يي١ّ بَٝيية ييي١ خؤطيياصدا٢ْ طيي١سباص٣ ٚ دٚٚبيياس٠          طيي١سنشد٠نا٢ْ بيي١عع بييؤ ٥يي٣٠ٚ١ نييات٢ صٜاتشٜييإ بييؤ ف١سٖا
ٌَ ٚ ت١َي١ن١ٜييي١ى د٠بيييشد ييي١طفتؤطؤدا , ت١ْاْييي١ة ا١٥ىييي١د ذ١طييي١ٕ      سَٜهوظييت٣٠ٚ١ٓ طيييٛثادا ثييي   ١ْاٜإ بيييؤ ٖيي١َٛٚ فَٝييي

  ٣ ط١سؤى ٠ٚصٜشإ بي١ جي١الٍ تاَيي١با٢ْ ٚتبيٛٚ ك ب١ِساطيت٢ ٥َُٝي١ ٥اَياد٠ٜٔ ٥ؤتؤْؤَٝتيإ بيذ٢َٜٓ٠ , بي١آلّ            xlviiiاب١نش
عًي٢ طياي١ا ١٥يظي ذ٣ ٥يي١ٜٚؽ    جي١َاٍ ع١بذٚيٓاطيش بَٝيذ٠ْط ْابَٝية ٚد٠تشطي  ١٥َي١ ييي١ درَيإ بي١ناسب٢ََٓٝك ٖي١س٠ٖٚا          

ٚتبي٣ٚٛ ك ١٥تشطي   ع١بذٚيٓاطييش ًَُيإ بؼيه٢ََٓٝ ٚ بًَيي٢َ ب١عظي١ٝنإ عَٝيشام داب١ػييذ٠ن١ٕ , بؤٜي١ ثَٜٝٛظيت١ سا٣ ٥يي١ٚ           
ٍَ ػاْذ٣ عَٝيشام       xlixا٠ٚسباشٜٔ ك ١ٖسض١ْذ َاّ ج١الٍ ي١ ْاخ٠ٚ١ ثَٝٞ خؤػ١ٓبٛٚ ١٥ّ ط١ف١س٠ بؤ َٝظش بهاة ي١ ط١

َْٝة نَٝؼ٣١ نٛسد ب١ ط١سؤن٢ ٚآلتا٢ْ ع١س٠ب٢ بٓاطََٝٓٝة ب١ باػ٢ صا٢ْ ني١ ٜا٠ٚسٜٝيإ بهياة    , ب١آلّ ي١ ب١س٣٠ٚ١٥ بتٛا
. ثَٝييذاطش٣ طيي١سنشدا١ٜت٢ نييٛسد ييي١ طيي١س َيياف٢        lا١٥طيي١س ضيي٢ بيياسصاْٝؽ بيي١ّ سؤٜؼييت٣١ٓ َيياّ جيي١الٍ ْٝايي١سإ بييٛٚ       

بؤطيي١سج١ّ عَٝييشام   ٥3691يياصاس٣  ٥6ؤتؤْيؤ٢َ ٚ طييٛٚسب٢ْٛ ب١عظييٝؽ ييي١ طي١س ثييشؤر٣٠ ال١َسنيي١ص٣ ٥ٝييذاس٣ ني١ ييي١       
داٜاِْشػتبٛٚ تاد٠ٖاة ن١ؾ ٚ ١ٖٚا٣ طفتؤطؤ٣ ب١س٠ٚ ٥اطت١ْا٢ صٜياتش د٠بيشد , يي١ ِساطيتٝذا ٥ي٣٠ٚ١ صٜياتش طيشْط بيٛٚ         
ب١ال٣ ب١عظ١ٝنا٠ٚ١ْ ب١ تاٜب١ة ج١ْ١ساَي١نا٢ْ ب١عع ي١ ْاٚ طٛثادا نات٢ صٜاتشٜإ بؤ بِش٠خظَٝة بؤ ٥ي٣٠ٚ١ يي١ س٣ٚٚ   

ٞ         ط١سباص٠ٚ١ٜٝ ٥اَاد٠ط٢ بياؾ بهي١   ياتٛٚ , بؤٜي١ د٠بٝيٓ  ذهَٛي١ت٢ بي١عع اػياْذَٜه٢ ًًَٝي   ٜيإ   liإ بيؤ ػي١ِس٣ دٖا
٥ي١ّ ػياْذ٠ ٖيٝ  طيٝف١تَٝه٢ س٠مسي٢       س٠ٚا٣١ْ نٛسدطيتإ نيشد بيؤ ٥ي٣٠ٚ١ بياسصا٢ْ قاٜيٌ بهي١ٕ بي١ ثيشؤر٣٠ ال١َسني١ص٣          

 .  liiا١ْبٛٚ ت١ْٗا ب١ ْٝاص٣ ناة ب١ط١س بشدٕ س٠ٚا١ْ نشا بٕٛٚ 

صا١َْذ٣ د٠سبِشٜبٛٚ ب١ ثشؤر٣٠ ال١َسني١ص٣ ثَٝؼيٓٝاسنشا٣ٚ بي١عع ,بي١آلّ يي١      ١٥ط١س ض٢ باسصا٢ْ ب١ ْاضاس٣ س٠
ب١س ٣٠ٚ١٥ طٓٛس٣ ْاٚض٣١ ال١َسن١ص٣ ي١ ثشؤر٠ن٣١ بي١عع ٖي١َٛٚ نٛسدطيتا٢ْ ١ْد٠طشتي٠ٚ١ ب١تاٜبي١ة ْاٚضي١نا٢ْ ا       
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 ٚ َٞ ٥ي١دماّ    ن١سنٛى ٚخا١ْق  ٚػٓااس  , ١ٖس٠ٖٚا ب١ ٖؤ٣ ض١ْذ طشفتَٝه٢ تش٠ٚ٠ طفتاؤ٣ َْٝٛاْٝإ ط١س٣ ْي١طشة  بي١ب
ذٛص٠ٜشإ ب١ٜاَْٝه٢ بيوٚ نيشد٠ٚ٠ ١ْٖيذٜو بِشٚبٝيا٣ْٛ ْابي١ج٢َٝ َٖٝٓياب٠ٚ٠ٛ بيؤ         31نؤتا٢ٜ ٖاة , ذٛن١ُت٢ ب١عع ي١ 

١سط١ خؤٜييإ بييذ٠ٕ ب١د٠طييت٠ٚ١ ,       21د٠طييتثَٝهشد٣٠ٚ١ْ ػيي١ِس ٚ ََٛييي١تَٝه٢   طيي١عات٢ دٜيياسٜهشد بييٛٚ نيي١ َٖٝييض٣ ثَٝؼيُي
ٍَ ساط١ٜاْييذ٢ْ ب١ٜا١ْني١ َٖٝش     ػي٢ طي١سباص٣ ييي١ رَٜيش ْاْٚٝؼيا٢ْ ا٥ؤث١ساطيٝؤ٢ْ دجيًيي١   يي١ طي٢َ قؤَييي٠ٚ١         ٖاٚنياة يي١ طي١

د٠طييتثَٝهشد بؤطيي١س ْاٚضيي١نا٢ْ ػييؤِسؾ . بيي١عع ثَٝؼيي٠ٛخة بييؤ ٥يي١ّ ج١ْايي١ٜإ ٖيي١َٛٚ ٥اَاد٠باػيي١ٝنإ نشدبييٛٚ,        
ذهَٛي١ت٢ ب١عظي٢ طيٛسٜا يٝيٛا٣ ٜي١سَٛن٢ بي١ طي١سنشدا١ٜت٢ افٗذايؼياعش  ْياسد بيٛٚ بيؤ ٜاسَي١ت٢ ذٛنُي١ت٢ ب١عظي٢               

  ٠ٚصٜيش٣ بي١سطش٣ عَٝيشام يي١ طي١أل       livا, ١ٖس٠ٖٚا اطاي١ا ١َٖذٟ ع١َاؾ  liiiاشام ٚ ي١ ْاٚض٣١ بادٜٓإ جَٝاينشا عَٝ
١ٖس دٚٚ باَيَٜٛضخا٣١ْ ٥َٝشإ ٚ تٛسنٝيا ١َٖاٖي١ْا٢ تي١ٚا٣ٚ طياصدابٛٚ ت١ْاْي١ة ١٥فظي١س٣ ٖي١ٚاَياش٣ تيٛسن٢ ٖياتب٠ٚٛ          

ٌَ ١٥ٚفظ١س٣ ٥َٝشاْٝؽ ٖاتب١ْٚٛ ني١سنٛى بيؤ    ٍَ بي١عع يي١ در٣ ػؤِسػي٢         َٛط ٥ياَيؤطؤسنشد٢ْ صاْٝياس٣ طي١سباص٣ يي١ طي١
.يي١   lviا,  ١َ١٥سٜهاؾ ١٥فظ١س٣ خؤ٣ ي١ د٣ٜٛ ٥َٝشإ ٚتٛسنٝا بؤ ضاٚدَٜشٜهشد٢ْ ػي١ِس٠ن١ تي١سخإ نيشد بيٛٚ      lvنٛسد

ْاٚخؤ٣ ٚآلتٝؽ ي١ ط١سؤى خ١ًََٝ نٛسد٠نا٢ْ طي١سب١ ذهَٛي١ة َٖٝضَٜهي٢ ًَٝٝؼيٝا٣ بي١ ْيا٣ٚ اطيٛاس٣٠ طي١الذ١د٢ٜٓ         
 ٚ , ت١ْاْيي١ة ييي١ٚ ٖييؤص٠ ع١س٠باْيي٣١ نيي١ ٖاٚطييٓٛس٣ نٛسدطييتاْبٕٛٚ ٠ٚى ا يي١س ٚعٛبَٝييذ             lviiا٥يي١ٜٛب٢   ثَٝهَٗٝٓييابٛ

 . lviiiاًَٝٝؼٝا١ٜن٢ دا١َصساْذبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ا خايذ بٔ ايٛيٝذ  

ج١ْ١ساَي١نا٢ْ ب١عع ١٥ّ ١َٖي١ُت١ ط١سباص١ٜٜٝإ ب١ ط١ػة ْاٚبشد بٛٚ ٚتبٜٛيإ دٚٚ ١ٖفتي١ ْابياة ػؤِسػي٢     
َٞ دادطيياٜٝهشدٕ        lixاييي١ ْيياٚ د٠بيي١ٜٔ  نيٛسد   , يي١ َييا٣٠ٚ َٖٝشػؼيي١ناْٝإ ساد٣٠ نٛػيينت ٚبِشٜٓيي٢ خي١َيه٢ بَٝتيياٚإ بيي١ بيي

ط١ٜؼتب٠ٚٛ ٥اطتَٝه٢ صؤس تشطيٓاى, ني١ د٠نشَٜية ١٥َي١ؾ بي١ طي١س٠تا٣ ١َٖيُي١ت٢ جٝٓؤطياٜذنشد٢ْ نيٛسد دابٓشَٜية يي١            
. ٥ي٣٠ٚ١ يي١ طيًَُٝا٢ْ سٜٚٚيذا يي١ ط١سد٠طيت٢        3691ال١ٜٕ ذٛن١ُت٢ ب١عع ي١ ١ٜن١ّ ٖاتٓٝإ بؤ د٠طي١آلة يي١ طياَي٢    

ب١َيا١ٕ ي١ ط١س ب٢ْٚٛ ْٝاص٣ ثَٝؼي٠ٛخة بيؤ    3691ذٛص٠ٜشا٢ْ  6ف١سَاْذ٣٠ يٝٛا٣ بٝظة ص٠عِٝ اطذٜل َظت١فا   ي١ 
ن١غ ٚب١ ب٢َ دادطاٜٝهشدٕ ي١ طي١سباصط٣١ اذاَٝي١  طيًَُٝا٢ْ طٛيًي١      319جٝٓؤطاٜذنشد٢ْ نٛسد , ب١بَٝتاٚإ ْضٜه٣١ 

ي١ الٜي١ٕ ني١غ ٚ ناسٜاْي٠ٚ١     3663ت١س١َناْٝإ خشا١ْ رَٜش خؤَي٠ٚ١ ب١ ػاسا٢ٜ٠ٚ َا٠ٚ١ْ تا ساث١س١ٜٓن٣١  باسإ نشإ ٚ
. خؤ ١٥ّ خ١َيه١ طع٣١ًٝ ْاٚػاس ثَٝؼ١ُسط١ ١ْبٕٛٚ تا ب١ٚ ػ٠َٛٝ دِسْذا١ْ بهيٛرسَٜٔ , ١٥طي١س ١٥َي١ تي١ْٗا       lxاْاطشا٠ٚ١ْ

      ٚ ث          سم ٚنٝٓيي٣١ ػييؤفٝٓٝض٢َ بيي١عع ْيي١بَٝة ب١ساَبيي١س بيي١ نييٛسد  ٖيي١َٚي٢ جييذ٣ ْيي١بَٝة بييؤ جٝٓؤطيياٜذنشد٢ْ,  ٥يٝي
. ب١َيا٣١ تيش يي١ طي١س جٝٓؤطياٜذنشد٢ْ نيٛسد بي١ صؤس ِساطٛاطيت٢ٓ طْٛيذ           lxiاثاطاَٜٚه٢ د٣ بؤ ١٥ّ ق١الضؤنشد١ْ ١ٜ١ٖ

ْؼٝٓا٢ْ نٛسد ي١ دَٜٗات١نا٢ْ ْضٜو ضاَي١ ١ْٚت١نا٢ْ ن١سنٛى ٚ ١ٖس٠ٖٚا دَٜٗات١ نٛسد٠نا٢ْ ق١صا٣ دٚبض ٚ نيؤ٣ طؼيت٢   
  طْٛذ٣ نٛسدٜإ ساطٛاطة ٚ ع١س٠بٝإ ي١ جَٝا١ٜإ ْٝؼت١جَٝهشد ٚ ٖي١س٠ٖٚا سٚخاْيذ٢ْ طي١س٠نٞ    91ات١ ْضٜه٣١ اد٠ط

. ١ٖسيي١   lxiiاانؤَاس٣  ي١ ْاٚ ط١ْت١س٣ ػاس٣ ن١سنٛى, ن١ صؤسب٣١ ١ٖس٠ صؤس٣ خ١َيه١ن٣١ نٛسد٣ ١ٖراس داَياٚ بيٕٛٚ   
ٜٓي١ دِسْذاْي٣١ ني١ يي١ الٜي١ٕ طيٛثا٣ بي١عع ٚ جياؾ         ضٛاس ض٣٠َٛٝ جٝٓؤطاٜذنشد٢ْ نٛسد ٥ي١ٚ  ١َٖيُي١ت٢ نٛػينت ٚ بشِ   

ن١طي٢   21ْضٜهي٣١   3691ذيٛص٠ٜشا٢ْ   31ع١س٠ب٢ ذ١س٠غ ق٠ٚ١َٝٚ١ نشا١ٜ ط١س طْٛيذ٠نا٢ْ ْاٚضي٣١ ن١ْيذٜٓا٠ٚ يي١     
ٍَ ٚ ثي نٛرسإ ٚ دَٜٗات١نا٢ْ ١٥ٚ ْاٚض١ٜإ طٛتاْذ  .   lxiiiابَٝتاٚإ ي١ رٕ ٚ َٓذا
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نٛػنت ٚ بِش٢ٜٓ خ١َيه٢ بَٝاْٛا٠ ١َط١ي١ٜ١ن٢ ػاسا٠ٚ ْي١بٛٚ  ١َٖي١ُت٢ ط١سباص٣ ب١عع بؤ ط١س ط١ىل نٛسد ٚ 
ت١ْا١ْة ب١عظ١ٝنإ خؤٜإ دا٢ْ ثَٝيذا د٠ْيَٝٔ ٥ي٠ٚ١تا ب١سثشطي٢ ب١عظي٢  ٚ ٠ٚصٜيش٣ د٠س٣٠ٚ٠ ذهَٛي١ت٢ عَٝيشام تاييب          
ػبٝب د٠َيي٢َ اثَٝؼي٠ٛخة بِشٜياس٣ َٖٝشػيهشد٢ْ طي١سباص٣ ٜي١ن ٢ٜ نشابي٠ٚ٠ٛ   ؿياس َٗيذٟ عُياؾ ٠ٚصٜيش٣ بي١سطش٣             

فظ١س٠نا٢ْ تش٣ طٛثا, ب١ تاٜب١ة ق١َٝٚ١نإ طيٛس بيٕٛٚ يي١ طي١س ٥ي٣٠ٚ١ ػؤِسػي٢ نيٛسد ٚ ٥ي١ٚ ػيٝٛعٝا١ْؾ ني١           ١٥ٚ
ٍَ  lxivاث١ْاٜإ بؤ نٛسدطتإ بشدبٛٚ ي١ ْاٚبدَٜٔ , بؤ١ٜ بؤ ١٥دماَذا٢ْ ١٥ّ َٖٝشػ١ ط١سباص١ٜٝ ١َٖا١ْٖا٢ د٠ن١ٕ ي١ ط١

بي١ ػي١َ١ْذ٠ف١س٣ ٥ي١َشٜها ط١ٜؼيت١ْٛت١ د٠طي١آلة ,      تٛسنٝا ٚ ٥َٝشإ ٚ ١َ١٥سٜهاؾ ن١ ب١ ٚتي٣١ عًي٢ ؿياس ايظي ذ٣     
. ت١ْٗا ٚآلتَٝهٝؽ ني١ ٜٚظيت٢ د٠ْاي٢ طي١ىل       lxvان١ٚابٛٚ د٠بٛا١ٜ ١٥ّ ج١ْا١ٜإ بؤ ٥اغاناْٝإ بهشدبا١ٜ ي١ٚ سؤرطاس٠دا

طيت١ًََٝهشا٣ٚ نيٛسد با١ٜ١َْٝتي١ ١ْتي٠ٚ١ ٜيي١ناشت٠ٛنإ نؤَياس٣ َي١ْاؤيٝا بيٛٚ, ٥يي١ٜٚؽ بي١ ٖاْيذا٢ْ ٜي١نَٝت٢ طييؤظَٝة            
٣ خؤٜي٠ٚ١ ٥ي١ّ ج١ْاي٣١ ب١عظي٢ يي١ در٣ نيٛسد ب١جٝٓؤطياٜذ ْاطياْذ ْي١ى يي١ بي١س ضيا٣ٚ س٠ػي٢ نيٛسد بي١َيهٛ يي١                 ني١ال 

, ب١آلّ ٚآلت١نا٢ْ سؤر٥اٚا صؤس ب١ س٠قي٢ يي١ در٣    lxviاثَٝٓا٣ٚ ثاساطت٢ٓ ػٝٛع١ٝٝنإ ن١ ي١ ث١ْا٣ نٛسدا داَيذ٠دسا  بٕٛٚ
.  lxviiاَٝة ييي١ بِشٜياس٣ خييؤ٣ ث١ػيُٝإ بيي٠ٚ٠ٛ    ٥ي١ّ ثييشؤر٠ ٠ٚطيتا٠ٚ١ْ ٚ َيي١ْاؤيٝاؾ دٜظيإ ييي١ طي١س خٛاطييت٢ طيؤظ       

١ٖسضيَْٛٝو بَٝية جي١ْا٢ ْاشٜظي٢ بي١عع ني١ ضي١ْذ َيياْا٢ خاٜاْيذ ػهظيت٢ َٖٝٓيا ْٚي١ٜتٛا٢ْ ػؤِسػي٢ نيٛسد يي١ ْيياٚ                
ٍَ ْانؤن٢ خَٜٛٓا٣ٚ ن١ٚت١ َْٝيٛإ بياَي٢ َي١د٢ْ٠ ٚ طي١سباص٣ بي١عع يي١        ب١سَٜة ٚ ي١ َاْا٢ تؼش٢ٜٓ د٢َ٠ٚٚ ١َٖإ طا

عاسف٢ ط١سؤى نؤَاس ب١ ٖاٚناس٣ بياَي٢ طي١سباص٣ بي١عع تيٛا٢ْ نؤتيا٢ٜ بي١ د٠طي١آلت٢ بي١عع          ب١غذاد ٚ ع١بذٚيظ١الّ
 بَٝيَن ٚ ًَٝؼٝانا٢ْ ذ١س٠غ ق٢َٚ١ ١َٖي٠ٛػََٝٓٝت٠ٚ١ , ب١ّ ػ٠َٛٝ نٛسد ي١ ط١سط١خثٜٔ درَٔ قٛتاس٣ بٛٚ .

: ١ِٖس٠ػ١نا٢ْ جٝٓؤطاٜذنشد٢ْ نٛسد ي١ رَٜش ث١سد٣٠ ٥ؤتؤْؤَٝذا   ّ  3611 – 3691ت٠ٚ١س٣٠ ط١َٝٝ

َٜٚييِشا٣ ٥يي٣٠ٚ١ ص٠ْايي٢ ١َتشطيي٢ ٚ     3691تيي١ ٛص٣  11-31دٚٚبيياس٠ ٖاتٓيي٣٠ٚ١ بيي١عع بييؤ د٠طيي١آلة ييي١     
١ْٖا١َت٢ بٛٚ بؤ ط١سج١ّ عَٝشاق١ٝنإ ٚ َا٣١ٜ ط١سطا١َٝن٢ ط١ٚس٠ؾ بٛٚ بؤ ١َٖٛٚ َٖٝض٠ ْٝؼتُا١ْٝنا٢ْ , ضيْٛه١  

ٚ   ١٥دماَٞ دابٛ ١٥3691ٚ تاٚإ ٚ نشد٠ٚ٠ دِسْذا٣١ْ ن١ ب١عع ي١ طاَي٢    lxviiiإٚ َٖٝؼتا ي١ بيي٠ٚ٠س٣ خ١َيهٝيذا َيابٛ
.ي١ ط١س٠تادا ط١سنشد٠نا٢ْ ب١عع ي١ ثَٝٓياٚ َاْي٠ٚ١ٜإ يي١ ذيٛنُِشا٢ْ ٚآلة بيؤ َا٠ٜٚي١ن٢ صٜياتش بي١ ثَٜٝٛظيتٝإ صاْي٢           

, بي١آلّ    lxixاْضٜو بب٠ٚ١ٓ ي١ ١ٜنَٝت٢ طيؤظَٝة ٚ نياَث٢ طؤطٝايٝظيت٢ ٚ بياسٚدؤخ٢ نٛسدطيتاْٝؽ ٥اطيا٢ٜ به١ْي٠ٚ١        
د٠َاَو بٕٛٚ ٚ بؤ ػاسد٣٠ٚ١ْ س٣ٚٚ ساطت١ق٣١ٓٝ خؤٜإ ب١ ناسٜإ د٠َٖٝٓا .يي١ ب١ساَبي١س جٛآلْي٣٠ٚ١     ١٥َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ

 ٠ٚ3696سبايشٕ يي١ طياَي٢      lxxاجي١الٍ تاَيي١با٢ْ    –نٛسد ١َٖٚيٝاْذا طٛٚد ي١ باَي٢ ١َنت١ب٢ طٝاط٢ ا٥ٝيداِٖٝ ١٥ىي١د   
        ٓ . نيي١ يييي١ٚ    lxxiا٢ نييٛسد بيي١ د٠طييت٢ نييٛسد    بييؤ دٚٚبيياس٠ د٠طيية ثَٝهشدْيي٣٠ٚ١ جيي١ْط ٚ دسَٜييز٠دإ بيي١ ِسػيييت٢ٓ خييؤَٜ

١ْٖاا٠ٜٚإ ط١سن١ٚتٓٝإ ب١ د٠طة ١َْٖٝٓا,  خَٝشا باَي٢ َي١د٢ْ٠ بي١عع بي١ طي١سنشدا١ٜت٢ ؿي١داّ ذٛطيَٝٔ بي١ باسَٜيو         
 .    lxxiiا 3611خ١آلت٢ طشاْب١ٖا٠ٚ سٜٚٚهشد٠ باس٠طا٣ باسصا٢ْ ب١َ١ب١طت٢ طفتؤطؤنشدٕ ط١س٠تا٣  

ٍَ ػؤِسػ٢ نٛسد ؿ١داّ ذٛطَٝٔ ن١ ثَٝٝإ د٠ٚة ١٥ْذاص ٜاس٣ ٥ؤتؤْؤ٢َ صؤس٣ ثَٜٝٛظة ب١ ٚٚتَٜٛز بٛٚ ي١ ط١
,ضيْٛه١ ٥ي١ٚ ٠ٚى ن١طيا١ٜت١ٝن٢ خيا٠ٕٚ ٥ياٚات٢ ط١ٜؼينت بي١ يٛتهي٣١ د٠طي١آلة يي١ عَٝيشام ب١سْاَي٣١ خيؤ٣ ٖي١بٛٚ بييؤ               

ٍَ ج١ْ١ساَي١نا٢ْ ْاٚ طٛثا ٠ٚى اذ١سدإ ع١بذٚيػ١ فاس تهشٜيت د٠سن١ٚتٔ ٚ ط١سن١ٚتٔ ي١ٚ ًَُ ٣١َْٝٝ ن١ ١ٖٜبٛٚ ي١ ط١
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  ٚ اطاي١ا ١َٖذٟ ع١َاؾ   ن١ صؤس ال١ْٜاش٣ ط١سؤى نؤَاس ١٥ى١د ذ١ط١ٕ ب١نش بٕٛٚ. بؤ١ٜ صؤس بي١ طي١س٢َ ضي٠ٚٛ    
,  ٖي١س٠ٖٚا ٥اَياد٠ بييٛٚ    lxxiiiاْياٚ ثشؤطي٣١ طفتؤطيؤ٠ٚ ت١ْاْيي١ة خيؤ٣ تيا اْياٚثشدإ  ضييٛٚ بيٛٚ بيؤ دٜيذاس٣ بيياسصا٢ْ          

    ٗ ا يي١ ب١س٥ي٣٠ٚ١ طي١سن١ٚتٔ بي١ طي١س ج١ْ١ساَيي١نا٢ْ ْياٚ طيٛثا         ناغ١ص٣ طث٢ خبات١ ب١سد٠ّ بياسصا٢ْ بيؤ ٚارؤنشدْي٢ تي١ْ
ٚ   ٥3611ياصاس٣   33. دٚا٣ ساط١ٜاْيذ٢ْ بي١ ٜآْاَي٣١     lxxivاتؤَاس بهاة ٚ الٚاصٜإ بهاة ٚ دٚاتيش يي١ ْاٜٚيإ بي١سَٜة    

, ؿ١داّ ب١ ٚٚسد٣ د٠طتٝهشد ب١   lxxvاسَٜهه١ٚتٔ ي١ ط١س ١َط١ي٣١ ٥ؤتؤْؤ٢َ ٚ جَٝب١جَٝهشد٢ْ ي١ َا٣٠ٚ ضٛاسطاَيذا
جَٝب١جَٝهشد٢ْ ث ٕ ٚ ب١سْا١َن٣١ ن١ داِٜشػتبٛٚ,  ذي١سدإ تهيشٜيت دٚا٣ دٚٚس خظيت٣٠ٚ١ٓ يي١ د٠طي١آلة ثٝا٠ٚنيا٢ْ       

, طياي١ا ١َٖيذٟ ع١َاػيٝؽ ٠ٚنيٛ بياَيَٜٛض٣ عَٝيشام ييي١         lxxviا ٥3613ياصاس٣   11ؿي١داّ يي١ نَٜٛية تيؤسٜيإ نيشد يي١       
 .   lxxviiاٚس خشا٠ٚ١َٜؤطهؤ دٜاس٣ نشاٚ ي١ ٚآلة دٚ

ؿيي١داّ ٖيي١س ضيي١ْذ ن١طييا١ٜت٢ د٠ّٚٚ بييٛٚ دٚا٣ طيي١سؤى نؤَيياس ييي١ ذييٛنُِشا٢ْ عَٝييشام , بيي١آلّ ييي١ ِساطييتٝذا         
ط١سج١ّ جَٛا١نا٢ْ د٠ط١آلة ٚ بِشٜاس٠نإ يي١ رَٜيش ضياٚدَٜش٣ ٚسد٣ ٥ي١ٚدا بيٕٛٚ ٚ ٖيٝ  بِشٜاسَٜيو بي٢َ س٠صا١َْيذ٣ ٥ي١ٚ           

   بي١س ثشطيٝاسٜت١ٝن٣١ يي١ ١٥طيتؤ طشتبيٛٚ بي١        lxxviiiااصّ طيضاس ناسٜا١س٣ ١ْد٠بٛٚ , د٠صطيا٣ ٥اطاٜؼي٢ طؼيت٢ ني١ اْي     
دِسْذا١ْتشٜٔ ٚ تشطٓانثٜٔ د٠صطا٣ داثًَؤط  داد٠ْشا ب١ ٥اَار٣٠ ؿي١داّ د٠جٛآلٜي٠ٚ١ . ؿي١داّ يي١ طفتؤطيؤ ٚ بي١َي٢َٓٝ       

١ جَٝبي١جٝهشد٢ْ ٥ؤتؤْييؤ٢َ بييؤ نٛسدطيتإ ساطييتاؤ ْيي١بٛٚ بي١ ثَٝطيي١ٚا٠ٚ١ْ ٖيي١ْااٚ دٚا٣ ٖي١ْااٚ ثاػييا١ص د٠بيي٠ٚ٠ٛ ييي        
٥اصاس , ط١س٠تاؾ نٛسد٠ ف١ًٜٝ١نا٢ْ ي١ ب١غذاد ٠ٚد٠سْيا بيؤ ٥َٝيشإ بيؤ ٥ي٣٠ٚ١       33جَٝب١جَٝهشد٢ْ ْا٠ٚسؤن٢ ب١ٜآْا٣١َ 

ٍَ ٚ داساٜٝاْييذا           . دٚاتييش    lxxixاٖييٝ  طشٚثَٝهيي٢ نييٛسد٣ ْٝؼييت١ج٢َٝ ثاٜتيي١خة ْيي٢ًََََٖٝ١ ٚ د٠طيية باشَٜيية بيي١ طيي١س َييا
,  دٚاتيشٜؽ ث ْي٢ تيؤسنشدْيي٢     lxxxاػيية ني١ طي١س٣ ْيي١طشة   ب١سْاَي٣١ تيؤسنشدْي٢ ٥ٝيذسٜع بيياسصا٢ْ يي١ ب١غيذاد داسِ     

 .   lxxxiاخٛد٣ باسصا٢ْ داِسػة ي١ باس٠طان٣١ خؤ٣ ن١ سصطاسب٢ْٛ َا٣١ٜ ط١سطا١َٝن٢ ط١ٚس٠ بٛٚ

ي١ٚض١ْذ طياَي٣١ طفتؤطيؤ٣ َْٝيٛإ ذهَٛي١ت٢ بي١عع ٚ طي١سنشدا١ٜت٢ نيٛسد , بي١عع تيٛا٢ْ ػؤِسػي٢ نيٛسد            
ٍَ ذضبي٢ ػيٝٛع٢ ٚ ضي١ْذ طشٚثَٝهي٢ تيش٣ نيٛسد٣ ني١ يي١ ػيَٝٛاص٣          طؤػ١طي بهاة , ب١س١ٜ٠ن٢ ْاٚخؤ٢ٜ ثَٝهٗ َٝٓا ي١ ط١

ٍَ ب١عع ت١ ٛص٣  ٍَ    lxxxiiا3611ثَٝؼ١ٚا١ٜت٢ باسصا٢ْ ٠ِٚسغ بٕٛٚ ٚ ٖات١ٓ ثا , ثَٝؼٛٚتشٜؽ ي٥١اطت٢ د٠س٠ٚ٠ ي١طي١
 .  طٛثان١ػي٢ يي١ س٣ٚٚ تي١نٓٝه٢ ٚ يؤجظيت٠ٚ١ٝ ٥اَياد٠نشد       lxxxiiiا١ٜنَٝت٢ طؤظَٝتٝؽ ث١ميا٢ْ دؤطتا١ٜت٢ ب١طة

ؿي١داّ ٚتبيي٣ٚٛك ْاضيياسَإ    ٥3611يياصاس٣ 6. يي١دٚاٜ  دٜييذاس٣ ؿي١داّ ٚ ٥ٝييذسٜع باسصاْٝييذا يي١       lxxxivابيؤ جيي١ْط 
١َن١ٕ تي١ْاصٍٚ بيؤ ػيا٣ ٥َٝيشإ بهي١ٜٔ... ٥ي١ٚ ثيشؤر٠ ٥ؤتؤْؤَٝي٣١ خظيتَٛا١ْت١ ب١سد٠طيتإ س٠تي٢ ١َن١ْي٠ٚ١ .٥ي١طٝٓا              

١ ت١ْاصٍٚ بؤ ١ًًَٝت٢ خؤتإ به١ٕ ١ْى ػا٣ خؤتإ صؤس ب١ خشاث باج٢ د٠د٠ٚ١ْ٠ ك ٥ٝذسٜظٝؽ ٚتب٣ٚٛ ك باػث ٚاٜ
 .  lxxxvا٥َٝشإ ك

بَٝاَٛيإ ني١ ؿيي١داّ دؤطيت٢ ْٝؼييتُإ ٚ طي١ال٢ْ عَٝييشام ْي١بٛٚ ٖيي١ّ سَٜاي٣١ جيي١ْا٢ خَٜٛٓيا٣ٚ ٚ قِشنشدْيي٢           
, ١ّٖ ًَه١ض٢ ػا٣ ٥َٝشاْٝؽ بٛٚ, ب١ػَٝو ي١ ٥اٚ ٚ خيان٢    lxxxviابَِٝش٠ىا٣١ْ  نٛسد٣ طشت١ب١س ٚ ب١دسَٜزا٢ٜ طاَيَٝو 

ساد٠طيت٢ ٥َٝيشإ نيشد, ١٥َي١ؾ تي١ْٗا يي١ بي١س ٥ي٣٠ٚ١          ٥3619ياصاس٣   ٢9 ١ٖسٚا ب١ ٥اطيإ يي١ سَٜههي١ٚت٢ٓ جي١صا٥ي     عَٝشاق
ط١سن١ٚتٔ ب١ ط١س نٛسدا تؤَياس بهياة. يي١دٚا٣ سَٜههي١ٚت٢ٓ جي١صا٥ي ٖي١يَٝه٢ بياؾ بيؤ بي١عع ٖاتي١ ثيَٝؽ ني١ دسَٜػي٢              
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ؤسى ٚ ػْٛاط١ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ني٣١ بي١ ػيَٝٛاصَٜه٢ تيش     ١ْنشد ي١ قؤطت٣٠ٚ١ٓ بؤ جٝٓؤطاٜذنشد٢ْ ط١ىل نٛسد ٚطِش٣٠ٚ١ٜٓ َ
.ب١ ث٢َٝ ١٥ّ طٝاطي١ت١ بي١ ٖي١صاسإ نيٛسد       lxxxviiات شٜب   -تب ٝث  -ن١ ال٣ ١َٖٛإ ْاطشا٠ٚ ب١ طٝاط١ت٢ اتشذٌٝ 

طَٜٛضسا٠ٚ١ْ بؤ باػٛس٣ عَٝيشا م ٚ ي١جَٝاي١ٜإ ٖي١صاسإ عي١س٠ب٢ تي١عشٜب يي١ طْٛيذ ٚ دَٜٗيات٢ نٛسدطيتإ ْٝؼيت١جَٝهشإ           
  دَٜٗات٢ نٛسد٣ ثاسَٜضطانا٢ْ ن١سنٛى ٚ دٜاي١ ٚ ١ٜٓ١ْٚا٣ طشت٠ٚ١ ن١ ١ْخشاب١ْٚٛ َْٝٛ طٓٛس٣  111ح١ؾ ا١٥ّ طثاتٝ

 .  lxxxviiiا٥ؤتؤْؤ٢َ ناستؤ٢ْ ب١عظ٠ٚ١ 

ث١ميا٢ْ ج١صا٥ي ٖٚاٚنَٝؼ٣١ ١ٖسَُٜا١ٜتٞ َْٚٝٛد٠َٚي١ت٢ ن١ ٥ي١ّ ث١مياْي٣١ َٖٝٓياب٠ٚٛ ٥ياسا٠ٚ ْي١ٜتٛا٢ْ ضيؤى       
دٚٚ َيياْا٢ ْيي١بشد دا١َصساْييذ٢ْ سَٜهوشاَٜٚهيي٢ ب١س٠ٜيي١ى بيي١ْا٣ٚ اٜيي١نَٝت٢ ْٝؼييتُا٢ْ     بيي١ طيي١ىل نييٛسد دابييذ٠ٕ , ضييْٛه١   

١سط٣١          lxxxixانٛسدطتإ  ي١ ال١ٜٕ ج١الٍ تاَي١با٠ٚ١ْٝٝ ساط١ٜ١ْشا , طياَيَٝه٢ ْي١بشد ٥ي١ّ سَٜهويشا٠ٚ تيٛا٢ْ طي١دإ ثَٝؼُي
,   ن١ضي٢ ؿي١داّ يي١ دٜيذاسَٜه٢     ثاستٝضإ بَٓٝشَٜت١ ضٝانإ بؤ دسَٜز٠دإ ب١ خ١بات٢ ض١نذاس٣ ي١ در٣ ذه١َٛت٢ بي١عع 

ٍَ اجييؤسد ذ١بي١ؾ  طي١سنشد٣٠ ف١ي١طييت٢ٓٝ بي١ طاَيتي١ جاسٜٝيي٠ٚ١ ٚتبي٣ٚٛ كجي١الٍ داس خٛسَييا يي١ طي١س٣ بييِش٣َٚ              يي١ طي١
َٟ تٛػي٢ ٥اطييت١ْط بيٛٚ بي١ ٖييؤ٣ ْيانؤن٢ ٚ ػيي١ِس٣          xcاضي١نذاس بَٓٝشَٜتيي١ ػياخك   1ْياتٛا٢َْ   . ١٥طيي١س ضي٢ ػؤِسػي٢ ْييٛ

ٍَ ٠ٚ١٥ػيذا ٜي١نَٝت٢ ْٝؼيتُا٢ْ نٛسدطيتإ ٠ٚى َٖٝضَٜهي٢ نٛسدطيتا٢ْ طي١ٚس٠ ٚ          ْاٚخؤ٢ٜ َْٝٛإ باَيي١نا٢ْ , بي١آلّ    يي١ طي١
ناسٜا١س تٛاْٝب٣ٛ ب١ ػَٝٛاص٣ خ١بات٢ ثاستٝضا٢ْ ْاٚض١ٜ١ن٢ فيشاٚإ يي١ نٛسدطيتإ سصطاسبهياة ٚ ١َتشطي٢ طي١ٚس٠ يي١        

 -3612ٜب١ة ي١ دٚٚطاَي٥٢َٝشإ , ب١تا –ط١س طٛثاٚ تٛاْا٣ ط١سباص٣ عَٝشام دسٚطة بهاة ي١ طاآل٢ْ ج١ْا٢ عَٝشام 
ن١ طٛثا٣ عَٝشا م ثاػ١نؼ٣١ د٠نشد ي١ ب١س٠نا٢ْ ج١ْط, ١٥ط١س٣ َٖٝشػ٢ فشاٚا٢ْ طٛثا٣ ٥َٝشاْٝؽ يي١ ٥ياسادا    3611

ٍَ ٜي١نَٝت٢ ن١ٚتي١ طفتؤطيؤ٠ٚ بؤَيا٣ٚ طياَيَٝو ٚ دٚٚ طي٢َ َياْط, ن١ضي٢               بٛٚ, بؤ١ٜ ذهَٛي١ت٢ بي١عع ب١ْاضياس٣ يي١ طي١
١ْط١ٜؼة جا١ ي٣٠ٚ١ ٖي١س دٚٚال ٠ٚى ٥اطشب١طيَٝو ني١َيهٝإ يَٝي٠ٛسطشة بيؤ قؤْياغ٢        طفتؤطؤ٣ َْٝٛاْٝإ ب١ ٖٝ  ٥اناََٝو

. ط١سا٢ْ ب١عع ٠ٚى ثٝؼي٣١ ١َٖٝؼي١ٜٝإ د٠ٜاْٜٛظية نيٛسد ٠ٚى عي١س٠و بيي بهاتي٠ٚ١ يي١ خضَي١ت٢            xciاداٖاتٜٛٚإ
َيافَٝه٢ ثَٝيِش٠ٚا    ١٥ٚاْذا بَٝة ٚ يي١ عي١س٠و صٜياتش خي١خمؤس٣ ٥اطاٜؼي٢ عَٝيشام ٚ ١ْتي٣٠ٚ١ عي١س٠و بَٝية, ب٦َٝي٣٠ٚ١ ٖيٝ            

ناتَٝييو د٠بٝييٓٔ طيي١سنشدا١ٜت٢ ٜيي١نَٝت٢ ب١خٛاطيية ٚ ب١سْاَيي٣١ ٥يي١ٚإ قاٜييٌ ْابَٝيية ٚ        3611ببٝييٓٔ , ييي١ داْٛطييتا٢ْ  
دانؤن٢ ي٥١ؤتؤْؤ١َٝن٢ ساطيت١ق١ٓٝ د٠نياة بيؤ طي١ىل نيٛسد يي١ عَٝيشام , خَٝيشا د٠ن١ْٚي٠ٚ١ صَيا٢ْ ١ِٖس٠ػي١نشدٕ يي١ نيٛسد              

ٍَ ف١س٠ٜييذٕٚ ع١بييذٚيكادس٣         ٚييي١َباس٠ٚ٠ اتيياسم عيي١صٜض  ٠ٚصٜييش٣ د٠س٠    ٣٠ٚ عَٝييشا م ييي١ ١ٜنيي١ّ داْٝؼييت٢ٓ طفتاييؤ ييي١ طيي١
١٥ْذا٢َ ط١سنشدا١ٜت٢ ٜي١نَٝت٢ ٚتبي٣ٚٛ ك٥َُٝي١ ْياسٚخَٝ  ضيْٛه١ دْٚٝيا يي١ ب١ساَبي١س ٥َٝيشإ ثؼيتٝٛاُْٝإ يَٝيذ٠نا .....            

جييي١ْا٢ ٥ييي١ٚا إ   ١٥طيي١س ٥َٝييي٠ٛ دسَٜييز٠ ب١ػييي١ِس بييذ٠ٕ , دٚا٣ تييي١ٚاٚب٢ْٛ جييي١ْا٢ ٥َٝييشإ ٥ييي١ٚ طييٛثا ص٠ب١الذييي٣١ بييؤ         
دسٚطتهشد٠ٚٚ,  ١َٜٓٝٓٝٗ١٥ ط١س ٠َٛٝ٥ , طاَيَٝو ٠ٚخية ٚطي١د ٖي١صاس نٛرساٚتيإ بيؤ تي١سخإ د٠ني١ٜٔ , بي١آلّ خانتيإ بي١           

.  دٚا٣ ػهظييت٢ طفتؤطيييؤ٣ َْٝييٛإ ٜييي١نَٝت٢ ٚذهَٛيي١ت٢ بييي١عع       xciiاتٛس٠نيي١ د٠بَٝيييزٜٔ ٚ ت١فشٚتيي١ْاتإ د٠نييي١ٜٔ ك   
ظييت١ٓنا٢ْ بيي١عع بييٛٚ ييي١ نٛسدطييتإ ييي١ نؤِسَٜهييذا ييي١ طييًَُٝا٢ْ بيي١      احم١َيي١د ذيي١َض٠ ١٥يضبٝييذٟ  نيي١ ب١سثشطيي٢ سَٜهو  

ساػها٣ٚ ٚتب٣ٚٛ كي١َ١ٚدٚا ب١ ض١نَٝو ٠ٖٚا يَٝٝإ د٠د٠ٜئ يي١ ْياٚ ث١ْاطان١ٜاْٝؼيٝاْذا بٝاْهٛرَٜيةك  بَٝاَٛيإ ١٥َي١        
 .  xciiiا١ِٖس٠ػ٣١ ب١ناسَٖٝٓا٢ْ ض١ن٢ نُٝٝا٣ٚ بٛٚ
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ؤْياغَٝه٢ ػي١ِس٣ خَٜٛٓيا٣ٚ بي١ دٚا٣ خؤٜيذا َٖٝٓيا يي١        بَٝاَٛإ ػهظت٢ طفتؤطؤ٣ َْٝٛإ ١ٜنَٝت٢ ٚ بي١عع ق  
نٛسدطيتإ , ضيْٛه١ طي١سنشدا١ٜت٢ ٜيي١نَٝت٢ يي١ٚ قؤْاغي١دا ٚ بييؤ ٥ي٣٠ٚ١ يي١ٚ دؤخيي١ ْاطيو ٚ ١ٖطيتٝاس٣٠ تَٝٝهيي١ٚتبٛٚ            

ٍَ ٥َٝيشإ سَٜههي١ٚة     ٍَ باَيي١نا٢ْ تيش٣ ػؤِسػي٢ نيٛسد بي١ تاٜبي١ة ثياست٢ ٥اػيتب٠ٚ١ْٛ,           3619سصطاس٣ بَٝة ي١ طي١ ٚ ي١طي١
١َتشطي٢ طي١ٚس٣٠ بيؤ طي١س عَٝيشام دسٚطيتهشد بي١ تاٜبي١ة دٚا٣ ٥ي١ٚ َٖٝشػي١ ٖاٚب١ػي٣١ َٖٝض٠نيا٢ْ ٜي١نَٝت٢ ٚ              ١َ١٥ؾ 

, يي١ ساطيتٝذا   3619ثاطذاسا٢ْ ٥َٝشإ بؤ ط١س دا١َصسا٠ٚ ١ْٚت١ٝنا٢ْ ني١سنٛى ١٥دماَيذسا يي١ َياْا٢ ت١ػيش٢ٜٓ ١ٜني٢َ١       
شدا١ٜت٢ ٜي١نَٝت٢ بي١ ٖيؤ٣ ١َٖاٖي١ْا٢ طي١سباص٣      خ١َيهاَْٝو ب١تاٜب١ة سؤػٓبيإ س٠خ١ٜ١ٓن٢ صؤسٜإ طشت٠ٚٛ يي١ طي١سن  

ٍَ طيٛثا٣ ٥َٝيشإ ١َٖاٖي١ْا٢            xcivاي١ّ ػ٣٠َٛٝ ي١ ط١أل ٥َٝيشإ   , ضيْٛه١ ثَٝؼيٛٚتش ثياست٢ دمييٛنشات٢ نٛسدطيتإ يي١ طي١
ٍَ طيٛثا٣ ٥َٝيشإ ثَٝهي٠ٚ١ َٖٝشػيٝاْهشدب٠ٚٛ طي١س ْاٚضي٣١        ١ٜنث٣ بٕٛٚ ي١ س٣ٚٚ ط١سباص٠ٚ١ٜٝٚ َٖٝض٠نا٢ْ ثاست٢ ي١ ط١

, ب١آلّ ٠ٚى تؤَي١ ط١ْذ١ٜ٠ٚ١ْى ي١ ثاست٢ ذه١َٛت٢ ب١عع د١ٖٚٚفت٣١ ْي١بشد   3611ت١ ٛص٣  ١21سإ ي١ ذاج٢ عَٛ
ٖيي١صاس  طيي١ْخ ٚال٣ٚ بيياسصا٢ْ ييي١ ٥ؤسدٚطانييا٢ْ اب١ذشنيي١  ٚ اقٛػييت١ث١  ٚاٖيي١سٜش  ٚ ادٜاْييا  طيي١س بيي١       1ييي١ ب١ساَبيي١سدا ا 

.  خيٛد٣   xcvاٚاَْٝهٝإ ١ٖبَٝة ١َٖٜٛٚا٢ْ نٛػية ١ٖٚيَٝش د٠طة ب١ط١سنشد ٚ دٚا٣ َا١ٜ٠ٚى صٜٓذا٢ْ ب٣٠ٚ١٦َٝ ٖٝ  تا
 .  xcviاؿ١داّ ي١ ط١س ػاػ٣١ ت١ي١فضٜؤٕ دا٢ْ ب١ّ تاٚا١ْ س٠ػ١دا ْاٚ ٚتب٣ٛ باسصا١ْٝنا إ ْاسد بؤ دؤص٠خ

بَٝاَٛيإ يي١ ب١ساَبي١س سَٜههي١ٚت٢ٓ َْٝيٛإ ٜيي١نَٝت٢ ٚ ٥َٝيشإ ذهَٛي١ت٢ ب١عظيٝؽ د٠طيت٢ بي١ جَٝبيي١جَٝهشد٢ْ             
١نا٢ْ نشد بؤ ي١ ْاٚبشد٢ْ ػيؤِسؾ ٚ قِشنشدْي٢ ٥ي١ٚ رٜٓاي٣١ ني١ ػؤِسػي٢ يي١ ٥ياََٝض طشتي٠ٚٛ,          ١ِٖس٠ػ١ٚ ْٝاص٠ ثَٝؼ٠ٛخت

, طيٛثا٣  3611ْٝظيا٢ْ  ٠ٚ31ى ناسدا١ٜ٠ٚ١ْن٢ خَٝيشا٣ َٖٝشػي١نا٢ْ ١ٜنَٝت٢اداطيتا٢ْ سصطياس٣  يي١ ْاٚضي٣١ ضيٛاستا        
ْٝظيياْٝؽ  ١39نَٝت٢, ييي١ عَٝيشام ن١ٚتيي١ نُٝٝابيياساْهشد٢ْ صؤسبيي٣١ طْٛييذ٠نا٢ْ د٠ٚسٚبيي١س٣ باس٠طييا٣ طيي١سنشدا١ٜت٢ ٜيي     

,  ٖاٚص٠َإ ١َٖي١ُت٢ خياثٛسنشد٢ْ   xcviiاب١فشؤن١ بؤسدَٚا٢ْ نُٝٝا٣ٚ طْٛذ٠نا٢ْ دؤَي٢ بايٝظإ ٚ خؤػٓا٠ٚت٢ نشد 
١سط١ ٚ يي١          طْٛذٚ دَٜٗات١نا٢ْ نٛسدطتاْٝؼ٢ د٠طتٝثَٝهشد ت١ْاْي١ة ٥ي١ٚ طْٛذاْي١ؾ ني١ دٚٚس بيٕٛٚ ي١د٠طي١آلت٢ ثَٝؼُي

ثٛسنشإ. دٜاس٠ ثَٝؼ٠ٛخة ذٛن١ُت٢ عَٝشام بِشٜاس٣ خؤ٣ دابيٛٚ ني١ تي١ٚا٣ٚ ْاٚضي١     رَٜش نؤْثؤَي٢ ذٛن١ُتذا بٕٛٚ خا
١سط٣١ نٛسدطيتإ داطيي بهياة        . بيؤ ٥ي١ّ ١َب١طيت١ؾ ؿي١داّ بي١ في١سَا٢ْ        xcviiiا٥اصادنشا٠ٚنيإ رَٜيش د٠طي١آلت٢ ثَٝؼُي

١َجٝييذ  ٥اَؤصاني٣١ خيؤ٣ اعي١ىل ذ١طي١ٕ      1/3611/ 26   يي١  391في١س٢َ ١٥دمَٛي٢ْ١ طي١سنشدا١ٜت٢ ػيؤِسؾ رَياس٠ ا     
٠ٚنييٛ َْٜٛٓيي١س٣ طيي١سنشدا١ٜت٢ بيي١عع دٜيياسٜهشد ٚ د٠طييي١آلت٢ س٠ٖييا٣ ثَٝب١خؼيي٢ ييي١ نٛسدطييتإ بؤجَٝبييي١جَٝهشد٢ْ           

   ٕ , بَٝاَٛييإ تييا ٥يي١ٚ ناتيي١ ٖييٝ  ب١سثشطييَٝه٢ ب١عظيي٢       xcixاث ْيي١نا٢ْ جٝٓؤطيياٜذ ٚطييٛشانهشد٢ْ خييان٢ نٛسدطييتا
ٕ  د٠ط١آلت٢ ٚا٣ ث١َٓٝدسابٛٚ, ن١ ١َٖٛٚ د٠صطا ٚ دا١َصسا٠ٚنا٢ْ ذه١َٛة . يي١    cاي١ ْاٚض٣١ ٥ؤتؤْؤ٢َ طَِٜٛشا١َٜي٢ بهي١

باسٚدؤخ٢ طٝاط٢ ٚ ط١سباص٣ صٜاتش ٥اَيؤص بٛٚ ضْٛه١ ٥َٝشإ تٛاْا ط١سباص١ٜٝنا٢ْ ت١ٚاٚ س٣ٚٚ ي١ نيض٣   3611طاَي٢ 
نشد بٛٚ , ب١سثشط١نا٢ْ ٥َٝشإ ْا٥ََٛٝذ بٕٛٚ ي١ ط١سن١ٚتٔ ب١ ط١س طٛثا٣ عَٝشاقذا ي١ قَٛي١نا٢ْ جي١ْط يي١ َي١سص٠نا٢ْ    

ضي١ن٢ نُٝٝيا٣ٚ ييي١ الٜي١ٕ طييٛثا٣ عَٝشاقي٠ٚ١ ني١ د٠بيي٠ٚٛ ٖيؤ٣ ػهظييت٢          ْا٠ِٚساطية ٚ خيٛاسٚٚ بيي١ ٖيؤ٣ بيي١ناسَٖٝٓا٢ْ    
ٍَ ٜي١نَٝت٢            َٖٝشػ١ ط١ٚس٠نا٢ْ ٥َٝشإ ٚصٜا٢ْ طٝا٢ْ بي٢َ ػيَٛاس٣ يَٝذ٠ن١ٚتي٠ٚ١ , بؤٜي١ يي١ ٥ي١دما٢َ سَٜههي١ٚتٓٝإ يي١ طي١

    ٚ سٚخيا٢ْ   قٛسطا٢ٜ ط١سباصٜٝإ خظتب٠ٚٛ ب١س٣٠ ج١ْط ي١ نٛسدطتإ ب١ ٖٝٛا٣ ط١سن١ٚتٔ بي١ طي١س طيٛثا٣ عَٝيشام 
ذٛنُيي١ت٢ بيي١عع.  طييٛثا٣ عَٝييشام ٚ ١ٜن١طيي١سباص١ٜٝنا٢ْ نييٛسد٣ طيي١س بيي١ ذهَٛيي١ة نيي١ ْاطييشابٕٛٚ بيي١ ااالفييٛاد           
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تٛاْٝيإ   3611ي١ ضٛاسض٣٠َٛٝ ٥ؤث١ساطٝؤَْٝه٢ ط١سباص٣ ن١ ْاٜٚإ يَٝٓابٛٚ ا١٥ْفاىل ١ٜن١ّ   ي١ ػيٛبات٢    ciااسفٝف١ 
ض١ ٚ طْٛذا٣١ْ ن١باس٠طانا٢ْ ط١سنشدا١ٜت٢ ٜي١نَٝت٢ يَٝبيٛٚ, يي١ّ    َٖٝشػَٝه٢ ط١ٚس٣٠ ط١سباص٣ د٠طتثَٝبه١ٕ بؤ ١٥ٚ ْاٚ

َٖٝشػ١ فشاٚا١ْ ن١ ْضٜه٣١ َاْاَٝه٢ خاٜاْذ ٚ ض١ن٢ نُٝٝا٣ٚ تَٝذا ب١ناسَٖٝٓشا طٛثا٣ عَٝشام تٛا٢ْ يي١ ضي١ْذ قؤَيي٠ٚ١    
شام ٚ ,  َٖٝض٠نيييا٢ْ ٜييي١نَٝت٢ بييي١ ١َب١طيييت٢ نشدْييي٣٠ٚ١ ب١س٠ٜييي١ن٢ تيييش يييي١ در٣ طيييٛثا٣ عَٝييي          ciiاثَٝؼيييِش٣ٚ٠ بهييي١ٕ  

بي١ َٖٝشػيَٝه٢    ٥3611اصاس٣  31ن١َهشد٣٠ٚ١ْ فؼاس٣ َٖٝشػ٢ ط١سباص٣ ي١ ط١س باس٠طانا٢ْ ط١سنشدا١ٜت٢ ي١ ػ٣ٚ١ 
ٍَ َٖٝض٠نا٢ْ ثاست٢ دميٛنشات٢ نٛسدطتإ ٚ ذضٜي٢ طؤطٝايٝظيت٢ نٛسدطيتإ ٚ بضٚتٓي٣٠ٚ١ ٥ٝظي ٢َ ٚ       ٖاٚب١ؾ ي١ط١

ٕ   َٖٝض٠نييا٢ْ ف١ًٜيي١قٞ بيي١دس٣ ٥ؤثضطييٝؤ٢ْ عَٝشاقيي٢ تٛاْٝييإ ػييا        , بيي١آلّ ٥َٝييشإ ييي١ بييي١س     ciiiاس٣ ١َٖي١ليي١ سصطيياس بهيي١
ب١سر٠ٚ٠ْذ٣ تاٜب١ة ب١ خؤٜإ ي١ د٠صطانا٢ْ ساط١ٜاْذ٢ْ خؤٜاْذا ثشؤثاط١ْذ٣٠ ي١ساد٠ب١د٠سٜإ نشد بؤ١٥ّ ط١سن١ٚت١ٓ 
ط١سباص١ٜٝ د٠نشد ٚ ب١ط١سن١ٚت٢ٓ ط١سباص٣ طٛثان٣١ خؤٜإ داٜآْا . ١َ١٥ؾ ١ٜنحاس٣ ذٛن١ُت٢ عَٝشاق٢ ٖاْذا بؤ 

َٞ طَٜٛذاْي١ سا٣ طؼيت٢ جٝٗيا٢ْ ٚ ثش٠ْظيٝب١نا٢ْ َياف٢       ٥3611اصاس٣  39ذا٢ْ ػاس٠ن١ ب١ ض١ن٢ نُٝٝا٣ٚ ي١ يَٝ , ن١ بي
. ذٛنُي١ت٢ عَٝيشام دٚا٣ يَٝيذا٢ْ ١َٖي١لي١ ٥يٝث ٥ي١ّ ػياس٣٠ ف١ساَؤػيهشد ٚ           civاَشؤظ ١٥ٚ تاٚا١ْ ط١ٚس٠ٜي٣١ ١٥دماَيذا  

ٚ     خؤ٣ ١ٜن نشد٠ٚ٠ بؤ طٛسص ٠ٚػاْذ٢ْ ط١خة ي١َٖٝض٠نا٢ْ ١ٜ ,  بؤٜي١   cvانَٝت٢ ني١ بي١ طي١س٣ َاس٠ني١ٜإ ٠ٚطيفهشدبٛ
٥ياصاس باس٠طانيا٢ْ بهؼيََٝٓٝت٠ٚ١ ,     31ي١ٚ َٖٝشػ٣١ ١٥ْفاىل ١ٜن١ّ ب١سد٠ٚاّ بٛٚ تا ط١سنشدا١ٜت٢ ١ٜنَٝت٢ ْاضياس بيٛٚ يي١    

  . cviاطٛثا٣ عَٝشاقٝؽ د٠طت٢ ب١ط١سدا طشتٔ ب١ ط١سن١ٚتَٓٝه٢ ط١ٚس٣٠ ٠ٚطفهشد ٚخؤػ٢ ٚ ٥ا١ْٖاٝإ بؤ٣ طَِٝشا 

يات٣ٚٛ ٥َٝيشإ ٜٚي١نَٝت٢ طشتٓي٢           ٍَ ٠ٚ١٥ػذا َٖٝؼتا ذٛن١ُت٢ عَٝشام تشط٢ ٥ي٣٠ٚ١ ٖي١بٛٚ ني١ ث ْي٢ طي١سباص٣ دٖا ي١ ط١
ضييياَي١ ١ْٚتييي١نا٢ْ نييي١سنٛى بَٝييية, ضيييْٛه١ تييي١ْٗا ػييياس٣ د٠سب١ْيييذوإ ب١د٠طييية ذٛنُييي١ت٢ ب١عظييي٠ٚ١ َيييابٛٚ بيييؤ          

ا٢ْ ٜي١نَٝت٢ يي١ طي١سَٝإ ني١ تيا ْضٜيو ني١سنٛى دسَٜيز         ث٠ٜٛ١طتهشد٢ْ َٖٝض٠نا٢ْ ٥َٝشإ ي١ ١َٖي١ل١ٚ ْاٚض١ ٥ياصاد نشا٠ٚني  
ٍَ ط١سؤن١نا٢ْ ١٥فٛاد خفٝف٣١ نٛسد ٚتب٣ٛ ك١َٖي١ل١  ٕ ١٥مل١جٝذ ي١ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٛن٢ ي١ ط١ د٠ب٠ٚ٠ٛ . بؤ١ٜ ع١ىل ذ١ط١

         ٚ بي١س   طيا٠ٚ د٠طتَٝهُإ ػها٠ٚ ْابَٝة بًََٝ  ١َٖٛٚ يي١ إ به١َٜٚتي١ ١َتشطي٠ٚ١ٝ, بؤٜي١ د٠بَٝية بي١ ٖي١س ْشخَٝيو بَٝية 
ي٣٠ٚ١ ١ٜنَٝت٢ ٚ ٥َٝشإ به١ْٚ١ خؤٜإ بؤ َٖٝشػٞ تش, ثَٜٝٛظت١ ب١ صٚٚتشٜٔ ناة ْاٚض١نا٢ْ ط١سَٝإ ٚ ق١س٠داغ ي١ رَٜش 

. ٥ٓحيا بي١ ثَٝي٢ ث ْي٢ داسَٜيزساٚ ١َٖي١ُتي١نا٢ْ تيش٣ ٥ي١ْفايهشد٢ْ           cviiاد٠ط١آلت٢ ثَٝؼ١ُسط٣١ ١ٜنَٝت٢ ثياى بهشَٜتي٠ٚ١ك  
  cviiiادسَٜيز٣٠ نَٝؼيا    3611ا٢ْ نٛسدطتإ د٠طت٢ ثَٝهشد ن١ تا َياْا٢ ٥ياب٢  نٛسد ٚ داطينشد٢ْ ْاٚض١ سصطاسنشا٠ٚن

, نؤتا ١َٖي١ُت٢ ١٥ْفايٝؽ ْاٚضي١ ٥اصادنشا٠ٚنيا٢ْ رَٜيش د٠طي١آلت٢ ثياست٢ دمييٛنشات٢ نٛسدطيتا٢ْ طشتي٠ٚ١ يي١ د٠ظي١س٣           
ٖي١صاس نيٛسد بيؤ    بادٜٓإ ن١ دٜظإ َٖٝض٠نا٢ْ ب١عع ب١ ض١ن٢ نُٝٝا٣ٚ طْٛذ٠نا٢ْ ْاٚض١ن١ٜإ بؤسدَٚاْهشدٚ د٠ٜيإ  

خؤد٠سبياصنشدٕ يي١ َيشدٕ بي١ طياص٣ نُٝٝيا٣ٚ ٥ياٚاس٠ بيٕٛٚ ٚ ث١ِسٜٓي٠ٚ١ بيؤ تٛسنٝيا  . بَٝاَٛيإ يي١ ١َٖي١ُتي١نا٢ْ ٥يي١ْفاٍ               
ٍَ ٚ ثييي ٚ جييٛإ بْٛٚي١ قٛسبييا٢ْ     312ْضٜهي٣١   , ذٛنُيي١ت٢ بي١عع ييي١ بيي١س ٥ي٣٠ٚ١ ٠ٚنييٛ تيياٚا٢ْ       cixاٖيي١صاس رٕ ٚ َٓيا

ٖيي١سا٣ ساط١ٜاْييذٕ يي١ درٜييإ ١ْخشؤػييَٝة , بيؤ ٥يي٣٠ٚ١ بيي٢َْٓٝٗ١ ثشؤطيي٣١      نُٝٝابياسا٢ْ ١َٖي١ليي١ سا٣ طؼييت٢ جٝٗيإ ٚ    
نؤَي١َيهٛر٣ خيؤ٣ ٥ي١دماّ بيذا ٚ ني١غ ثي٣١ بي١ ٥اطي١ٚاس٣ تاٚاْٝيإ ْي١باة ٥ي١ٚ رَياس٠ صؤس٣٠ ٥ي١ْفاٍ يي١ بٝاباْي١نا٢ْ                

اَٛإ تا ٥ي١َشؤؾ  ْا٠ِٚساطة ٚ باػٛس٣ عَٝشام ١َٖٜٛٚا٢ْ طٛي١ً باسإ نشد ٚ ب١ بًذؤص٠س نشد٢ْ ب١ رَٜش خؤَي٠ٚ١, ن١ بَٝ
. بَٝاَٛإ ١َٖي١ُت١ ب١د ْا٠ٚنا٢ْ ١٥ْفاٍ ثِش٠ يي١ ناس٠طيات٢ دَيتي١صَٜٔ ٚ دميي٢ْ١ ْياخ ٖي١رَٜٔ         cxاب١ ٥اطا٢ْ ْادؤصس٠ٚ١َٜٓ

, بي١آلّ دٜياس٠ ب١طي١سٖات٢      cxiان١ ١َٖٜٛٚإ ب١َيا١ٕ ي١ ط١س ْٝاصٚ ث ٢ْ ثَٝؼي٠ٛخة بيؤ جٝٓؤطياٜذنشد٢ْ طي١ىل نيٛسد     
١٥ى١د  ن١ بؤ خؤ٣ تشاجٝذٜا١ٜن٢ ١َٖٝؼ١ صٜٓذ٠ٚٚ ٚ صٜاتش يي١ ٖي١َٛٚ ب١طي١سٖات١نإ    خَٝضا١ْن٣١ اعاؿ٢ َظت١فا 
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ب١َيا١ٜ١ن٢ ١َْش٠ ي١ ط١س دِسْذ٢ٜ٠ ب١عع ٚ طٛٚسب٢ْٛ ي١ ط١س قِشنشد٢ْ نيٛسد بي٢َ جٝياٚاص٣ .خيؤؾ ب١ختاْي١ عاؿي٢       
ْفاٍ ي١ نات٢ دادطاٜٝهشد٢ْ َظت١فا ١٥ى١د ن١ ط١سباصَٜه٢ د٢ًٜ نٛسد بٛٚ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ػا١ٜحتاَي١نا٢ْ دؤط٣١ٝ ١٥

ؿي١داَذا , ضييؤى ٚ ب١طيي١س ٖيات٢ خييؤ٣ ٚ خَٝضا١ْني٣١ ٚ ب١َيايي٣١ خيٛد٣ دٜييٛا٢ْ طي١سؤنا١ٜت٢ نؤَيياس٣ عَٝيشام نيي١           
  cxiiاد٠ٜظ١مل٢ََٓٝ خَٝضإ ٚ َٓاَي١نا٢ْ ١٥ْفايهشا بٕٛٚ دا٣ ب١ ط٢َٜٛ ؿ١داَذا ي١ نات٢ ٥اَاد٠ب٢ْٚٛ ي١ ٖؤَي٢ دادطادا

 

 ث١ساَٜٚض٠نإ 

 

                                                 
i         َٝؼٌَٝ ع١ف١ًم: ي١ ب١َٓاَي١ٜ١ن٢ ب١ س٠ض١َي١ى ٜؤْا١ْٝ ٚخَٜٛٓذ٢ْ تاٜب١ت٢ يي١ طي١س سَٜبياص٣ ١َطيٝر٢ ٥ؤسطذؤنظي٢

 سٜييو سٚيييؤ ,ك  .  تي١ٚاٚ نييشد٠ٚٚ يي١ دمي١ػييل , دٚا قؤْياغ٢ خَٜٛٓييذ٢ْ يي١ صاْهييؤ٣ طيؤسبؤٕ ييي١ ف١س٠ْظيا تيي١ٚاٚ نيشد٠ٚٚ          
ك تشن١ ٚت ًٝل حمُذ ذافغ ط ٝذ, جم١ً َيت  اي يذدا   3691او ايظٝاط١ٝ   ايؼشم األٚطط ذت٢ عاّ طُٝا٤ األذض

 . 30, اهلاَؽ سقِ 69ّ   , ص 1003  , ادٖٛى .نإْٛ األٍٚ 336
ii    ِ31 – 6ؾ , ص ص  -ٙ  – 3130 –ذظٔ اي ًٟٛ , اي شام دٚي١ املٓع١ُ ايظش١ٜ اق . 

iii         : يٝيث عبذاحلظي  جيٛاد    بؤ صٜاتش صاْٝاس٣ ي١ ط١س ١َٖيَٜٛظت٢ ب١عع ب١ساَبي١س قاطيِ ٖٚي١َٚيٞ تيؤسنشدْي٢ بِشٚاْي١
 911-161 , ص ص 3616 –بػذاد  –  اي شام, ٚصاس٠ ايثكاف١ ٚ االع ّ  3691شٛص  31ايضبٝذٟ, ثٛس٠ 

iv       :باتشٜيو   ي١ باس٣٠ ًَُ ٢َْٝ َْٝٛإ ب١عع ٚال١ْٜاشا٢ْ عبذايٓاؿش ي١ ابضٚتٓي٣٠ٚ١ ١ْتي٠ٚ١ ث١سطيتا٢ْ عي١سو  بِشٚاْي١
 316 -319  ص ص 2111-بيٚة  –, اػشن١ املابٛعاة يًٓؼش 31طٌ , األطذ ايـشاع ع٢ً ايؼشم األٚطط , ط

v       داَييي١صسا٠ٚ , يييي١    3699ا٢ْْٛ د٠َٚٚييي٢ طييياَي٢  سَٜهويييشا٣ٚ فييي١تس: سٜهوشاَٜٚهييي٢ سصطييياسوٛاص٣ ف١ي١طيييت١ٝٓٝ يييي١ن
تَٝيي٠ٛط  بيٛٚ ١َْٜٓٛساٜيي١ت٢ طيي١ىل    3661 -3619يي١ ٥ييٛسدٕٚ ٚجيي١ْا٢ ْياٚخؤ٢ٜ يٛبٓييإ     3611سٚٚدا٠ٚنيا٢ْ ٥يي١ًٜٛىل  

ٍَ ٥ٝظشا٥ٌٝ ب١ ط١سنشدا١ٜت٢ ع١س٠فاة يي١ دٚا٣ َشدْي٢ عي١س٠فاة يي١     ,  ف١ي١طت  ب٠ٚٛ ي١ ثشؤط٣١ ٥اػت٢ ٥ؤطًؤ ي١ ط١
ٔ  , ْاطشاٚ ب١ ١٥بٛ َاصٕ ط١سنشدا١ٜت٢ سَٜهوشا٣ٚ ف١تس د٠ناة ١َىٛدعباغ 2111 َئ ايترشٜيش  ىل   ,  ًٖاي٢ بياَٚاشت

  391-391ص ص  3611 – 3611ايذٚي١ تاسٜ  احلشن١ ايفًظا١ٝٓٝ 
vi    ٖاتؤ٠ت١ دْٚٝا٠ٚ , ي١ ١ِٖس٠ت٢ الٜٚيذا صؤس ْضٜيو    3626ٜاطش ع١س٠فاة : ي١خَٝضاَْٝه٢ ف١ي١طت٢ٓٝ ي١ػاس٣ قاٖي٠ ي١

٢ ب١َٓاَي٣١ َٛفت٢ ف١ي١طيت٢ٓٝ ذياج٢ ٥ي١َ  ذٛطي٢َٓٝ ٚف١ٜظي١َي٢ نيٛس٣ بيٛٚ ي١ٚاْي٠ٚ١ فَٝيش٣ ٚاْي٣١ خي١باة            ٚدؤطت
ٚض١ْذٜٔ ضياالن٢ فٝيذا٥ٞ ١٥دماَيذا٠ٚ يي١ در٣ ٥ٝظيشا٥ٌٝ, دٚا٣       3699ٚب١سطش٣ بٛٚ , سَٜهوشا٣ٚ ف١حت٢ دا١َصساْذ ي١ 

َ  3612د٠سضي٢ْٛ سَٜهويشا٣ٚ في١تس ييي١ يٛبٓيإ ٖيا٢ٜٓٚ طياَي٢        ث      ييي١ ٥ي١دما ٢ َٖٝشػي٢ ٥ٝظيشا٥ٌٝ بييؤ طي١س بي١ٜشٚة , ٥يٝي
دٚاتش ٠ٚنٛ ط١سؤن٢  3661ع١س٠فاة خ١سٜه٢ ناس٣ ضاالن٢ طٝاط٢ بٛٚ تا ثشؤط٣١ ٥اػت٢ ٥ؤطًؤ ي١ ١٥ًٜٛىل طاَي٢ 

نؤض٢ دٚا٢ٜ نشد.بيؤ صاْٝياس٣    2111ف١ي١طت  ٖات٠ٚ١ بؤ ْاٚض٣١ ٥ؤتؤْؤ٢َ ي١ ن١ست٢ سؤر٥اٚا ي١ ف١ي١طت  ي١ طاَي٢ 
جم١ً ايشٚاطٞ : ايزنش٣ اي اػش٠ الطتؼٗاد ايضعِٝ ايكا٥ذ ايشَض ٜاطش عشفاة اي ذد ايثياْٞ اعيذدخاص    :   صٜاتش بِشٚا١ْ 

 http://www.fateh-ّ  2131 –, ايظيييييييييي١ٓ األٚىل ,ادا٥ييييييييييش٠ األعيييييييييي ّ ٚايثكافيييييييييي١  شنيييييييييي١ ايفييييييييييتس    

gaza.com/files_lib/files/8_1417882738_3454.pdf  2139-9-31تاسب  ايضٜاس٠ 
vii             :ذظئ عًييٟٛ    يي١ بياس٣٠ ١َٖٚييي١نا٢ْ بي١عع بييؤ تَٝهيذا٢ْ سٜض٠نييا٢ْ في١تس ٚتيؤسنشدْي٢ ٜاطييش عي١س٠فاة بِشٚاْيي١

 331,َـذس طابل, ص

http://www.fateh-gaza.com/files_lib/files/8_1417882738_3454.pdf
http://www.fateh-gaza.com/files_lib/files/8_1417882738_3454.pdf
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viii           ييي١ بيياس٣٠ ثشؤطيي١نا٢ْ بيي١ عيي١س٠بهشد٢ْ نييٛسد ٚطيي١ْذ٣٠ٚ١ْ ِس٠ط١صْاَيي١ ييي١نٛسد٠نا٢ْ طييٛسٜا بِشٚاْيي١ : ٖيٜيي١ة

 –طيًَُٝا٢ْ   –َؤْتاُش٣ , نٛسد٣ طٛسٜا بيَْٛٚٝه٢ ْهيؤىل يَٝهيشاٚ, ٠ٚسطَٝيِش: َٝٓي١ٚ ثَٝؼي١ٚا , ا١ََيب١ْيذ٣ نٛسدؤييؤج٢         
   .322 – 313ٍ ٍ  ص ,2116

ix    ّ 6 , ص3619 -بػذاد  –ْذِٜ  ىذ ايٝاط  , املظاي١ ايهشد١ٜ َٛاقف َٚٓحضاة ,اٚصاس٠ األع 
x            اَشنيييض , 3611 – 3619عبييذايفتاا عًيٞي ايبٛتييياْٞ , َٛقييف األذيييضاو ايظٝاطيي١ٝ اي شاقٝييي١ َيئ ايكطييي١ٝ ايهٛسدٜيي١

 91 , ص2111 -جاَ ١ دٖٛى  –ايذساطاة ايهٛسد١ٜ ٚ ذفغ ايٛثا٥ل 
xi   ي١ ب١غذاد ٖاتؤ٠ت١ دْٚٝا٠ٚ ب١ِس٠طي١ص نيٛسد٣ ف١ًٜٝي١ , يي١ طي١س٠تادا ١٥ْيذا٢َ        3621يظ ذٟ : ي١ طاىَل عًٞ ؿاس ا

ثياست٢ طي١سب١خؤ٢ٜ بيٛٚ , دٚاتيش ٖاتي١ ْياٚ ب١عظي٠ٚ١ , دٚا٣ ضي١ْذ طياَيَٝو بيٛٚ بي١ ١٥ْيذا٢َ طي١سنشدا١ٜت٢ ١ْتيي٢ٜ٠ٚ١              
طيت٢ جَٝايش٣ طي١سؤى ٠ٚصٜيشإ ٠ٚصٜيش٣      ثؤ 3691, يي١ نٛد٠تيا٣    3691ٚطهشتَٝش٣ ذضب٢ بي١عع يي١ ٖي١س٢َُٜ عَٝيشام     

ذٓيا باياطٛ , اي يشام ايؼيٝٛعٕٝٛ ٚ ايب ثٝيٕٛ ٚ ايطيباط األذيشاس , ايهتياو          ٣ ٠ٚسطشة . بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش بِشٚا١ْ: ْاٚخؤ
 .121 , ص2119 -بػذاد  -ايثايث , تش : عفٝف ايشصاص , اداس املتٓيب 

xii    ٍ ,  333يٝث عبذاحلظ  جٛاد ايضبٝذٟ,َـذس طابل. 
xiii   يي١ سََٚٝظي١ يي١ ب١َٓاَي١ٜي١ن٢ عي١س٠ب٢ ػيٝ ١ يي١         3613نادسَٜه٢ ب١سص٣ ذضب٢ ب١عع بٛٚ ي١ طاَي٢ :  طايب ػبٝب

ثؤطييت٢ ٠ٚصٜييش٣ د٠س٣٠ٚ٠    3691داٜييو بيي٠ٚٛ , ١٥ْييذاصٜاس٣ د٠نييشد دٚا٣ تيي١ٚاٚنشد٢ْ صاْهييؤ , ييي١ نٛد٠تييا٣ بيي١عع        
 121ذٓا بااطٛ , َـذس طابل, ص .   ب١سن١ٚة

xiv    , ذيٛاس املفياِٖٝ  ىل ذيٛاس اييذّ َشاج ياة   رانيش٠ طاييب ػيبٝب, اداس          3691ػباط  1عشام عًٞ نشِٜ ط ٝذ َٔ
 211 , ص 3666 -بيٚة  –ايهٓٛص 

xv    321ذٓا بااطٛ , َـذس طابل , ص 
xvi    : 3691ييي١ ب١غييذاد ييي١ داٜييو بيي٠ٚٛ , ب١س٠طيي١ص عيي١س٠بَٝه٢ ػييٝ ١ بييٛٚ, ييي١ طيياَي٢       3619ييي١ طيياَي٢   ٖياْٞ ايفهٝهيٞي 

يي١ ذيضو ٠ٚ د٠سْيشا     3691ب١عظ٠ٚ١ نشد٠ٚٚ , بٛٚ ب١ ١٥ْذا٢َ ط١سنشدا١ٜت٢ ب١عع ي١ عَٝشام , يي١ طياَي٢    ث٠ٜٛ١ْذ٣ ب١
, اٚنيياس    عَٝشاقي٢ ب١جََٝٗٝؼيية , بييؤ صاْٝياس٣ صٜيياتش بِشٚاْيي١ :     3616ٚ ضي١ْذ جاسَٜييو صٜٓيذا٢ْ نييشا٠ٚ , ييي١     ٖياْٞ ايفهٝهيٞي

 . 3662 -اهلضمي١ , جتشبيت   ذضو  ايب ث اي شاقٞ, اقِ 
xvii      ٖيي١س٠ٖٚا بِشٚاْي١ : َيياسف عَٛيي١س طيٍٛ, جٝؤطيياٜذ٣ طيي١ىل نيٛسد ييي١ بيي١س       269 – 261ْفيع املـييذس , ص ص ,

 , 21 , ص 2119 -طًَُٝا٢ْ  –, ا١َنت١ب٢ بيٚ سؤػٓبي٣  1سؤػٓاٜٞ ٜاطا٣ تاص٣٠ َْٝٛد٠َٚي١تاْذا  
xviii   : ٟؤ٣ طيؤسبؤٕ يي١ ف١س٠ْظيا تي١ٚاٚ     ي١ ١٥ْتانٝا ي١ داٜيو بي٠ٚٛ , خَٜٛٓيذ٢ْ يي١ صاْهي      3166ي١ طاَي٢  صنٞ األسطٛص

نشد٠ٚٚ , ي١ َا٣٠ٚ رٜا٢ْ دٚٚ ذضب٢ طٝاط٢ دا١َصساْذ٠ٚٚ ٜي١نَٝهٝإ بي١ ْيا٣ٚ ااحليضو ايكيَٛٞ اي شبٞي  ٥ي٣ٚ١ تشٜيإ         
ٚاص٣ يي١ رٜيا٢ْ طٝاطي٢     3611 , ض١ْذٜٔ داْشا٠ٚٚ نتَٝبي٢ فهيش٣ ٚطٝاطي٢ ْٛطي٠ٛٝ , يي١ طياَي٢        ذضو ايب ث اي شبٞا

 . 91-92طابل , ص ص  ثاتشٜو طٌٝ , َـذس,  َٖٝٓا٠ٚ
xix    99عبذايفتاا عًٞ ايبٛتاْٞ , َـذس طابل, ص. 
xx   :ٞي١ داٜو ب٠ٚٛ , نيؤيٝح٢ ١٥ْيذاصٜاس٣ تي١ٚاٚ     3629ب١عظ١ٝن٢ ػٝ ١ بٛٚ ي١ ػاس٣ ْاطش١ٜٝ ي١طاَي٢  فؤاد ايشناب

٢ ب١عع , يي١ دٚا٣  ب٠ٚٛت١ ب١عظ٢ ٚض١ْذ طاَي٢َ دٚاتش ب٠ٚٛ طهشتَٝش٣ ذضب 3611, ي١ طاَي٢  3693نشد٠ٚٚ ي١ طاَي٢ 
د٠طت٢ ي١  ٠ٚ3696ى ١َْٜٓٛس٣ ب١عع ب٠ٚٛ ٠ٚصٜش٣ د٠َٚي١ة ي١ ذٛن١ُت١ن٣١ عبذايهشِٜ قامسذا , ي١  3691ػؤسػ٢ 

ٖي١س ب١د٠طيت٢ بي١عع  يي١ صٜٓيذإ       3696يي١ ذضبي٢ بي١عع د٠سنيشا , يي١ طياَي٢        3693ثؤطت١ن١ نَٝؼيا٠ٚ١ٜ , يي١ طياَي٢    
 .316 , ص 3669 -, ابػذاد 2ام   ايكشٕ اي ؼشٜٔ, دىٝذ املاب ٞ , َٛطٛع١ األع ّ اي ش.  نٛرسا
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xxi   329عبذايفتاا عًٞ ايبٛتاْٞ , َـذس طابل, ص 

xxii    ٟاداس طيبيٜض يًٓؼيش     3691 – 3691احلشن١ ايك١َٝٛ ايهٛسد١ٜ ايترشس١ٜ   نٛسدطتإ اي شام ,َٝعإ عاسف باد
 .391 , ص 2119 -اسبٌٝ  –

xxiii    311  ص 2132 - سبٌٝ  –اٚسٌٜ دإ,  اي شام   عٗذ قاطِ, تش: جشجٝع فتس اهلل اداس اساغ يًٓؼش 
xxiv     ٥ي١ّ ب١س٠ٜي١ يي١ ا ذضبي٢ طي١سب١خؤ٢ٜ ٚذضبي٢ بي١عع ٚبضٚتٓي٣٠ٚ١ ١ْتيي٠ٚ١         :  اهبٗي١ ايكَٛٝي١  - بي١س٣٠ ْٝؼيتُا٢ْ

ٚ   3693ث١سطتا٢ْ ع١س٠ و   ثٝهٗاتبٛٚ ي١ ٥اصاس٣ طاَي٢   ٍَ نؤَياس٣ عي١س٠ب٢      ٥اَادمٝإ ١ٜناشتٓي١ ٣٠ خَٝشابيٛٚ يي١ طي١
  939َـذس طابل ,ص , يٝث عبذاحلظ  جٛاد ايضبٝذٟ ١ٜناشتٛٚ, بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش بِشٚا١ْ :

xxv          ص 3699 -, ابييييٚة 1, د 3691 – 3691  ذييضو ايب ييث اي شبيٞي االػييثانٞ , ْطيياٍ ايب ييث, ايكاييش اي شاقيٞي , 
 312 - 311ص
xxvi   ْٞ326طابل , ص  َـذس,  عبذايفتاا عًٞ ايبٛتا. 

xxvii      ١٥فظيي١سَٜه٢ ْيياٚ طييٛثا٣ عَٝييشام نيي١ خيي١َيه٢ طييًَُٝا٢ْ بٛٚبيي١ ْييا٣ٚ انيي١سِٜ قيي١س٠ْٞ  ثييشد٣        ػييٝا٣ٚ ٚٚتٓيي١
ِٝ ١٥ىي١د طيهشتَٝش٣ ثيياست٢ ٚتياٖش  ٝي٢ بييٛٚ , دٚاتيش ٥ي١ّ ث٠ٜٛ١ْذٜٝاْيي١ ضي١ْٚٛ ٥اطييتَٝه٢             ث٠ٜٛ١ْيذ٣ ْٝيٛإ ٥ٝييدٖا

ْييذا٢َ طي١سنشدا١ٜت٢ ثيياست٢  ٚعًي٢ ؿيياس ايظي ذ٣ ١٥ْييذا٢َ      ؿيياس ٜٛطيف٢ ١٥  3691بي١سصتش,  يي١ نييا٢ْْٛ د٠َٚٚي٢    
داْييا مدّ  ييذة , سذًيي١  ىل سجيياٍ ػييح إ     :  طي١سنشدا١ٜت٢ بيي١عع ثَٝهيي٠ٚ١ داْٝؼيينت . بييؤ صاْٝيياس٣ صٜيياتش بِشٚاْيي١    

   191 -199 , ص ص 2133 -بيٚة  –نشدطتإ, تش: جشجٝع فتس اهلل , اداس َهتب١ احلٝا٠ 
xxviii     ٥يي١ٚ سٚٚبيي١س٣٠ ن١َهشدؤ٠تيي٠ٚ١ نيي١ نؤَثاْٝانييإ بيي١ َيياف      66  سَٜييز٣٠ ييي١    ٠11 ابيي١ث٢َٝ ٥يي١ّ ٜاطيياٟ رَيياس %

ٚجٝاٚن٢ خؤٜاْٝإ داد٠ْا ي١ عَٝشام , بؤ١ٜ ٚآلتا٢ْ خا٠ٕٚ نؤَثاْٝانإ د٠طتٝاْهشد ب١ ثٝ ْاَِٝش٣ ي١ در٣ ذٛنُي١ت٢  
 191 -199 ٚسٌٜ دإ , َـذس طابل , ص ص .  قاطِ

xxix 339  ٍ 2116 -, اد٠صطا٣ ضاث ٚ ث١خؼ٢ ذ١َذ٣ 2ْٝؼتُا٢ْ نٛسد ,     نٛسدؤ ع١ىل, طؤظَٝة ٚبضٚت٣٠ٚ١ٓ 
xxx    19 , ص3661 -يٓذٕ  –, اداسايظ ّ 3611 -3691ط ذ ْاجٞ جٛاد ,  اي شام ٚ املظأي١ ايهشد١ٜ 

xxxi   ٞ261-269, َـذس طابل ,ص ص ٖاْٞ ايفهٝه 
xxxii    ي١ داٜو ب٠ٚٛ ب١ س٠ض١َي١ى تهشٜت١ٝ , بؤضَْٛٝو ١ٜ١ٖ د٠َيي٢ ب١َٓاَيي٣١ تياٖش     3631تاٖش ١ٜذٝا : ي١ ب١غذاد طاَي٢

, ييي١ نٛد٠تييا٣  3691 – 3691ٜيي١ذٝا ب١س٠طيي١ص نييٛسد بييٕٛٚ ,   ١٥ْييذا٢َ سَٜهوييشا٣ٚ ١٥فظيي١سا٢ْ ٥يياصادوٛاص بيي٠ٚٛ ييي١      
٢َ٠ طي١سؤى عبذايظي ّ عياسف ٚعبيذايشىا٢ْ بيشا٣      ثؤطت٢ طي١سؤن٢ ٥ي١سنا٢ْ طيٛثا٣ ثَٝظيثَٝشدسا , يي١ طي١سد       3691

طيٝف اييذٜٔ اييذٚسٟ , ايفشٜيل طياٖش  ٝي٢ ضير١ٝ ايـيشاعاة اي ظيهش١ٜ ٚ ايظٝاطي١ٝ   اي يشام            :  ط١سؤى ٠ٚصٜشإ ب٠ٚٛ
ص , 2111 –, ادٖٛى  , بي٠ٚ٠س٣َٚاب ذٖا ؛ ذافغ قاضٞ  9ّ  , ص 2111 -بيٚة –اداس اي شب١ٝ يً ًّٛ ْاػشٕٚ 3ط

 ٍ ٍ116-191 
xxxiii      اداس  3691شيٛص   31 – 3691ػيباط  1صنشٜيا حمُيذ , احلشني١ ايكَٛٝي١ ايهٛسدٜي١   نشدطيتإ اي يشام        ػييصاد

 13 , ص2113 - سبٌٝ  –يًاباع١ ٚايٓؼش  طثيٜض
xxxiv   11َـذس طابل , ص, ط ذ ْاجٞ جٛاد 
xxxv   216َـذس طابل , ص , ٠ٚسطيا٠ٚ ي١ عًٞ نشِٜ ط ٝذ 

xxxvi      ييي١ داٜييو بيي٠ٚٛ , ١٥فظيي١سَٜه٢ نييٛسد٣ ْيياٚ طييٛثا٣ عَٝييشام بييٛٚ ييي١ طيي١سد٢َ٠         3631فييؤاد عيياسف : ييي١ طيياَي٢
ثاػا١ٜت٢ ٚثاط١ٚا٢ْ غاصٟ ثاػا بٛٚ, ثؤطت٢ ٠ٚصٜش٣ نؼتٛناَي٢ ١ٖبٛٚ ي١ ذٛن١ُت٢ عبذايهشِٜ قاطِ, ي١ نٛد٠تا٣ 
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اة فيؤاد عياسف ,   فيؤاد عياسف , َيزنش   :  بِشٚاْي١   ٠ٚصٜش٣ ١٥ٚقاف٢ ثَٝظيثَٝشدسا  .بيؤ صاْٝياس٣ صٜياتش:     3691ب١عع طاَي٢ 
  .َٚاب ذٖا 31 , ص 2119 -بيٚة  –تكذِٜ : نُاٍ َعٗش  ىذ, اايذاس اي شب١ٝ يًُٛطٛعاة 

xxxvii    229ْفع املـذس , ص 
xxxviii   11َـذس طابل , ص, ط ذ ْاجٞ جٛاد 

xxxix   11 ,ص2112 -ا سبٌٝ  1, د3619-3693َظ ٛد ايباسصاْٞ ,ايباسصاْٞ ٚاحلشن١ ايترشس١ٜ ايهٛسد١ٜ   
xl    11, صَـذس طابل, ْاجٞ جٛادط ذ. 

xli    ي١ الٜي١ٕ ١٥دمَٛي٢ْ١ ْٝؼيتُا٢ْ طي١سنشدا١ٜت٢     1احلشغ ايكَٛٞ : ب١ ث٢َٝ ب١ٜا٢ْ رَاس٠ ا -ثاط١ٚا٢ْ ١ْت٢ٜ٠ٚ١  
احلييشغ ايكييَٛٞ   ثَٝهَٗٝٓييشا     –ًَٝٝؼييٝا٣ بيي١ ْيياٚ اثاطيي١ٚا٢ْ ١ْتيي٢ٜ٠ٚ١      3691ػييٛبات٢   1ػؤسػيي٠ٚ١ د٠سضييٛٚ ييي١   

ْييذ٣٠ ٥يي١ّ ١ٜنيي١ ُْٝطيي١ طيي١سباص١ٜٝ . ييي١ طيي١سد٢َ٠ ْييؤ َيياْا٢ ذضبيي٢ بييي١عع             نييشا بيي١ ف١سَا  عبييذايهشِٜ َـيياف٢  ا
ًَٝٝؼييٝانا٢ْ ذيي١س٠غ قيي٢َٚ١ صؤس نييشد٣٠ٚ٠ قَٝييض٠ٕٚ ٚدر بيي١ َشؤظاٜيي١تٝإ ١٥دماَييذا نيي١ د٠ضيي١ْٛ خاْيي٣١ قِشنييشدٕ           
ٚنؤ١ََيهٛرٜٝيي٠ٚ١ , صؤس جيياس ذيي١س٠غ قيي٢َٚ١ خييؤ٣ ييي١ د٠صطانييا٢ْ د٠َٚييي١ة بيي١ طيي١ٚس٠تش د٠صاْيي٢ , ت١ْاْيي١ة صؤس ييي١            
١٥فظيي١سا٢ْ طيييٛثا٣ عَٝييشام ْييياس٠صا٢ٜ ْٚٝايي١ساْٝإ يييي١ د٠طيييتٝإ د٠سد٠بييِش٣ , ناتَٝيييو عبذايظيي ّ عييياسف د٠طييي١آلت٢         

َٟ الد٠س       املٓرشفيٕٛ   ْيياٚبشد ٚب١في١سَاَْٝه٢ س٠مسيي٢     –ب١عظي١ٝنا٢ْ يي١ْاٚبشد ًَٝٝؼييٝا٣ ذي١س٠غ ق١َٚٝؼيي٢ بي١ اييي١س
ج فيش عبياغ ىٝيذٟ , تياسٜ  اييٛصاساة      :  ش بِشٚاْي١ بؤ صاْٝاس٣ صٜيات ,  3691ت١ػش٢ٜٓ د٢َ٠ٚٚ  ١ٖ31َي٠ٛٝػاْذ٠ٚ٠ ي١ 

   .32  ,ص 2119 -بػذاد  –,ابٝة احله١ُ 1, د3691 - 3691اي شاق١ٝ   اي ٗذاهُٗٛسٟ  
xlii          ػيٛباة ثؼيتايٜإ يي١     6-1نادسٚب١سثشط١نا٢ْ ذضب٢ ػٝٛع٢ ي١ ب١غيذاد بي٠ٚ١ تؤَي١تباس نيشإ ني١ ٥ي١ٚإ سؤر٣

نشد٠ٚ ن١ بطٔ ب١ طز نٛد٠تاضٝاْذا, بؤ١ٜ بؤ َا٣٠ٚ ْؤ َاْط ن١ٚت١ٓ ب١س ث١الَاس٣ قاطِ نشد٠ٚٚ ٚداٚاٜإ ي١ ج١َا٠ٚس 
قِشنييشدٕ بيي١ د٠ٜييإ نادسٜييإ نيي١ ييي١ صٜٓييذإ بييٕٛٚ طٛيًيي١ بيياسإ نييشإ ٚطيي١دا٢ْ تشٜييإ ييي١ رَٜييش ١٥ػييه١دم١ٚ يَٝييذا٢ْ                

اة َيئ تياسٜ  احلشنيي١   ؿي ا اسشطييإ , ؿيفر  :  بَٝش٠ىاْي٣١ ب١عظييٝإ طٝاْٝيإ طييثاسد . بيؤ صاْٝيياس٣ صٜياتش بِشٚاْيي١      
؛ عضٜييض طييباٖٞ , عكييٛد َيئ تيياسٜ  احلييضو     339-331 ,ص ص 3661 -بيييٚة   –ايؼييٝٛع١ٝ   اي ييشام , اداس ايفييشاة  

١َال١٥ىي١د٣ بيياْٝوٝو٢ْ ,بي٠ٚ٠سٜٝيي١نا ,    ,913 , ص2111 -دَؼييل –, اايثكافي١ اهذٜييذ٠  2ايؼيٝٛعٞ اي شاقيٞي , د 
 361-311غ ,  ٍ ٍ -و –ؾ  -او

xliii     :سؤػيٓبي ٚطيي١سنشد١ٜ٠ن٢ ذضبي٢ ػيٝٛع٢ عَٝشاقي٢ بييٛٚ بي١ س٠طي١ص نيٛسد٣ فيي٢ًٜ١ بيٛٚ , يي١ ٥يي١ًٜٛىل             عضٜيض احلياد
 ايكٝياد٠ املشنضٜي١     – خؤ٣ ٚ ال١ْٜاشا٢ْ ي١ ذضب٢ ػٝٛع٢ جٝيا بْٛي٠ٚ١ يي١ رَٜيش ْيا٣ٚ اطي١سنشدا١ٜت٢ ْا٠ْٚيذ٣        3691

 .313ؿ ا اسشطإ , َـذس طابل , ص  ناس٣ طٝاطٝإ د٠نشد .
xliv      األنيشاد   اي يشام    –ط ذ .و  طهٓذس , كنٛسد بػذاد ايف١ًٝٝ ْٚعاّ ايب ثك   ث َٓؼٛس   نتاو  االثٓٝي١ ٚايذٚيي١

 .١ٖس٠ٖٚا بِشٚا١ْ : 131و.ة , ص  –ٚاٜشإ ٚتشنٝا يًُؤيف  افشٜذٖايٝذا٣ ٚمخشٕٚ  , او.ّ 
International Federation for Human RightsIraq: Continuous and silent Ethnic Cleansing 

Displaced PERSONS                                           
in Iraq Kurdistan and Iraqi refugees in Iran,Report Allinance Intrenationale Pourla 

Justic,January,2003,Pp24-25 
 

xlv    , ٞ21 , ص 2119 -, ادٖٛى 3دعًٞ طٓحاسٟ , ايكط١ٝ ايهٛسد١ٜ ٚذضو ايب ث اي شبٞ االػثان. 
xlvi          ؿ ا اسشطإ , ايتٝاساة ايظٝاط١ٝ   نشدطيتإ اي يشام قيشا٠٤   ًَفياة احلشنياة ٚاالذيضاو ايهشدٜي١   اي يشام  

 331-331 , ص ص 2113-بيٚة  –, اَؤطظ١ ايب غ 3619-2113
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xlvii ١ٜ َ ذعاة تاسوٝي١ ٚدساطياة  ٚيٝي١      عبذايفتاا عًٞ  ٢ٝ ايبٛتاْٞ , ٚثا٥ل عٔ احلشن١ ايك١َٝٛ ايترشس١ٜ ايهٛسد

  211  ص 2113 - سبٌٝ  –,اَؤطظ١ َٛنشٜا٢ْ يًٓؼش 
xlviii       ٖاتؤ٠تيي١ دْٚٝييا٠ٚ, ٠ٚنييٛ ١٥فظيي١س٣ سَٜهوييشا٣ٚ ٥يياصادوٛاص      ١٥3631ىيي١د ذ١طيي١ٕ بيي١نش: ييي١ تهشٜيية طيياَي٢

٣ د٢َ٠ٚٚ ب١عع , ي١ نٛد٠تا 3691نشد٠ٚٚ,  ض٠ٚٛت١ سٜض٣ ب١عظ٠ٚ١ ي١ طاَي٢  3691ت١ ٛص 31ب١ػذاس٣ ػؤِسػ٢ 
باقش  َ  ايٛسد,  ع ّ اي شام احلذٜث , َشاج ١ .  3616ط١سؤنا١ٜت٢ نؤَاس٣ عَٝشاق٢ طشت١د٠طة تا ت١ ٛص٣  3691

 11 , ص 3616 -, ابػذاد 3ٚتكذِٜ : ْاجٞ َ شٚف د
xlix 16  ػيصاد صنشٜا حمُذ ,َـذس طابل , ص 

l 61  املـذس ْفظ١, ص 
li          ػياْذ٣ ًًَٝيي٢ ذٛنُيي١ت٢ عَٝييشام ثَٝهٗياتبٛٚ ييي١ ش حمُييذ س٠صا ػييبٝب٢ طي١سؤن٢ بيي١س٣٠ ًًَٝيي٢ ٚفييا٥ل طييا١َسا٢ٜ  

جَٝايش٣ طيي١سؤن٢ ثيياست٢ طيي١سب١خؤ٢ٜ ٚذظي  نٝييٌ ييي١ ثيياست٢ ْٝؼيتُا٢ْ دميييٛنشات٢ ٚعبييذاي ضٜض دٚس٣ طيي١سؤن٢        
١ن٢ نيٛسد بي١ ْيا٣ٚ ص٠ٜيذ عٛمسيإ      صاْهؤ٣ ب١غذاد ٚفٝـٌ ذبٝب خ١ٜض٠سإ ١ٜنَٝو ي١ ب١سثشطا٢ْ ب١عع  ٚن١طا١ٜتٝ

 –ايكياٖش٠   – َ  طيا٢َ ايػُيشا٣ٚ, قـي١ االنيشاد    ياٍ اي يشام , اداس ايٓٗطي١ اي شبٝي١         .ز. بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش بِشٚا١ْ : 
 .219و.ة , ص

lii   61,ص َـذس طابل, ط ذ ْاجٞ جٛاد 
liii   391ّ , ص2111 –دَؼل  –ملوتاس َٓزس املٛؿًٞ , ايكط١ٝ ايهشد١ٜ   اي شام اايب ث ٚ االنشاد , اداس ا 
liv    عُاؾ :  ي١ بػذاد طاَي٢ ٟ  3691ض٠ٛت١ سٜض٣ ذضب٢ ب١عظ٠ٚ١ , ي١ نٛد٠تا٣  3692, ي١ طاَي٢ 3629ؿاس َٗذ

ييي١  ,  ثؤطييت٢ ٠ٚصاس٠تيي٢ بيي١سطش٣ ٠ٚسطييشة , ١٥ْييذا٢َ طيي١سنشدا١ٜت٢ ١ْتيي٢ٜ٠ٚ١ ١ٖٚسمياٜيي١ت٢ بيي١عع بيي٠ٚٛ ييي١ عَٝييشام       
, دٚاتييش دٚٚس   3611 -٠ٚ3691صٜييش٣ ْيياٚخؤ٣ عَٝييشام ٚجَٝاييش٣ طيي١سؤى نؤَيياس    نٛد٠تييا٣ د٠َٚٚيي٢ بيي١عع بييٛٚ بيي١   

ؿاس :  بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش بِشٚا١ْ. نؤض٢ دٚا٢ٜ نشد 3619خشا٠ٚ١ٜ ٠ٚنٛ باَيَٜٛض٣ عَٝشام َْٝشدسا بؤ َؤطهؤ, ي١ طاَي٢ 
ذٓا باياطٛ ,  ,   3611 - بػذاد –قٝاد٠ ذٍٛ اطشا٥ٌٝ , ااملؤطظ١ اي ا١َ يًـراف١ ٚاياباع١  َٗذٟ عُاؾ , سجاٍ ب 

 122َـذس طابل , ص
lv         يٓييذٕ  –, اداس اييدام   3691 – 3691  عبيذايهشِٜ فشذيإ , ذـياد ايثييٛس٠ ك َيزنشاة ك جتشبي١ ايظييًا١   اي يشام- 

 391 , ص 3661
lvi   291عًٞ نشِٜ ط ٝذ , َـذس طابل , ص  

lvii  , 311 ,ص2112 -ايكاٖش٠  –عاًَا َٔ اي ٛاؿف َاس ٜت٘ قًت٘ اَشنض االٖشاّ  91   َ  ٖٜٛذ٣ 
lviii 316, ص    ػيصاد صنشٜا حمُذ ,َـذس طابل 

lix    ٕ91ّ , ص 2111 –حمُذ اذظإ , نشدطتإ ٚدٚا١َ احلشو , ايٓذ 
lx     ص٠عيِٝ ؿيذٜل يي١     عذْإ خياهلل طًفااػاٜا٢ْ ٚٚت١ٓ ٍَ بشا٣ خَٝضا١ْن٣١ ؿذاّ ذظ  ١٥ٜٚؽ ب١ػذاسب٠ٚٛ ي١ ط١

. بيؤ   3691تاٚا٢ْ نٛػتاس٣ دِسْذا٣١ْ ب١عع ب١ساَب١س خ١َيه٢ طًَُٝا٢ْ ن١ يي١ ذا١َٝني١ سٜٚٚيذا بيٛٚ يي١ ذيٛص٠ٜشا٢ْ       
 339ؿ ا اسشطإ , ايتٝاساة ايظٝاط١ٝ , ص,  صاْٝاس٣ صٜاتش بِشٚا١ْ

lxi  ِٝي١ ػاس٣ طًَُٝا٢ْ. بِشٚا١ْ : ػياس٠ٚا٢ْ طيًَُٝا٢ْ , اطيتاظ٢ طؤظياس٣     ؿذٜل َـاف٢   ي١ باس٣٠ تاٚا١ْنا٢ْ ص٠ع
 –ضيي١ْذ الث١ِس٠ٜيي١ن٢ خَٜٛٓييا٣ٚ ييي١ خيي١بات٢ طيي١ىل نييٛسد اطييًُٝا٢ْ       3691طييًَُٝا٢ْ  , ػيي١ٖٝذا٢ْ ْييؤ٣ ذييٛص٠ٜشا٢ْ   

 ب١دٚا٠ٚ .  1ص , ال 2112
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lxii   ْٛذ٠نا٢ْ نٛسد٣ ثاسَٜضطا٣ ن١سنٛى بِشٚاْي١ : ْيٛسٟ اياايبيا٢ْ , َٓاكي١ نشنيٛى      ي١ باس٣٠ ت١عشٜب ٚ ساطٛاطت٢ٓ ط

    ٕ ي ٚاق ٗيا ايكيَٛٞ ايٓيذ تي١عشٜب٢ ني١سنٛى طٝاطي١ت٢    ,  ػيؤسؾ ذياج٢  ,  91 – 99ص ص ,  3669 -ٚحماٚالة تػٝي
 13 - 11 , ٍ ٍ 2111 -طًَُٝا٢ْ  –ت١عشٜب ي١ دٚٚ ت٢ٜٛ ١ٖػتا ب١َيا١ْا١َدا ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣ 

lxiii  11- 11  ٍ 2113 -٠ٚ ْادس , ن١ْذٜٓا٠ٚ ي١ َْٝٛإ ساطٛاطنت ٚب١ع١س٠بهشدْذا ا١ٖٚيَٝش نا 
lxiv    291عًٞ نشِٜ ط ٝذ , َـذس طابل ,ص 

lxv            ٕ   ث٠ٜٛ١ْذ٣ ١َ١٥سٜها ب١ نٛد٠تا٣ ب١عظي٠ٚ١ ػيتَٝه٢ ب١َيا١ْ١ٜٚظيت١ طي١سج١ّ ط١سضيا٠ٚنإ ٥اَيار٣٠ بيؤ د٠ني١
 ١َ١٥سٜه١ٝنإ ١ٜى يٝظت٢ ْا٣ٚ نادس٠ ػٝٛع١ٝناْٝإ دابٛٚ ب١ د٠ط١آلتذاسا٢ْ بي١عع بيؤ ٥ي٣٠ٚ١ بٝياْهٛرٕ ,     ت١ْا١ْة

  خييٛد٣ ب١عظيي١ٝنإ ييي١ باطي٢ ١َطيي١ي٣١ ن١طييا١ٜت٢ َاَؤطييتا٣ صاْهييؤ٣ بي١ س٠طيي١ص يٛبٓييا٢ْ ا٥ًٝٝييا صغٝييب        ٖي١س٠ٖٚا  
بي١   92ه٢ ي١ ط١س تاْه٢ طؤظَٝت٢ جؤس٣ تي٢  ن١ٚا٣١ْ د٠ٚٚت٠ٚ١ ي١ صاْهؤ٣ ب١غذاد ٚثَٝذا٢ْ صاْٝاس٣ ط١سباص٣ ٚت١نٓٝ

١٥َشٜه١ٝنإ , ٖي١َٛٚ ١٥َاْي١ ب١َياي٣١ ذاػيا ١َٖيٓي١طشٕ يي١ طي١س ٥ي١ٚ جيؤس٠ ١َٖاٖي١ْا٢ ٚث٠ٜٛ١ْذٜٝاْي١ , بيؤ صاْٝياس٣              
, عًٞ نشِٜ ط ٝذ , َـذس طابل , ص  296, ٖا٢ْ ايفهٝهٞ , ص  111ذٓا بااطٛ ,َـذس طابل  , صصٜاتش بِشٚا١ْ: 

212 - 296ص   
lxvi    نؤَييياس٣ َييي١ْاؤيٝا ٥ييي١ّ ثَٝؼيييٓٝاس٣٠ خظيييت١ ب١سد٠طيييت٢ ٜؤثاْييية طيييهشتَٝش٣ ١ْتييي٠ٚ١          3691تييي١ ٛص   1يييي١

 -, فاضييٌ سطييٍٛ , نشدطييتإ ٚايظٝاطيي١ ايظييٛفٝت١ٝ   ايؼييشم األٚطييط, تييش: غظييإ ْ ُييإ اطييًُٝا١ْٝ       ٜيي١ناشت٠ٛنإ
 , 3662 -ايكياٖش٠   –بٛىل ؛ ذاَيذ حمُيٛد عٝظي٢ , املؼيه١ً ايهشدٜي١   ايؼيشم األٚطيط , اَهتبي١ َيذ         211  ,ص2111

َٞ ٚآلة , ٠ٚسطَٝش : ١٥جم١د ػان١ىل, اطتٛنٗؤمل 211ص  16 , ٍ 3661 -؛ سؤ١ٜٓ يؤَبؤسٕ , نٛسد ط١يَٝه٢ ب
lxvii  ١ٖس دٚٚ ١َْٜٓٛس٣ ١ٜنَٝت٢ طؤظَٝة ٚضٝهؤطيًؤفانٝا يي١ نيؤْاش٣٠ ٥يابٛس٣ نؤ١َآلٜي١ت٢       3691ت١ ٛص٣  26  ي١

١ْتي٠ٚ١ ٜي١ناشت٠ٛنإ ثَٝؼيٓٝاسٜإ نيشد ني١ بياغ يي١ ١َطي١ي٣١ جٝٓؤطياٜذنشد٢ْ نيٛسد بهشَٜية ني١ ذٛنُي١ت٢ بي١عع               
. بيؤ صاْٝياس٣ صٜياتش بِشٚاْي١ : ٖي١راس َٛنشٜيا٢ْ ,        ١٥دما٢َ دابٛٚ . ب١آلّ ٚآلتا٢ْ سؤر٥اٚا در٣ ١٥ّ ثَٝؼٓٝاس٠ ٠ٚطيتا٠ٚ١ْ 

 23 ,ٍ 3661 –باسصا٢ْ ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣ 
lxviii          ؛ 19-19ّ , ص ص 2119 –ذاَييذ احلُييذاْٞ, ميياة َيئ تيياسٜ  ذشنيي١ ايترييشس ايهشدٜيي١   اي ييشام اايظييٜٛذ

 313ؿ ا اسشطإ , ايتٝاساة ايظٝاط١ٝ , ص
lxix      تيييش:  3619 – 3639ام دساطيي١   ع قاتي٘ي اساسجٝيي١ ٚتاٛساتي٘ي ايذاخًٝيي١         دٜييث ٚ ا٥يٞي ,  ٜييف , بٝٓييشٚص , اي ييش

 61 , ص3616 -بيٚة  –ا ايذاس اي شب١ٝ يًُٛطٛعاة 2عبذاجملٝذ ذظٝب ايكٝظٞ ,د,
lxx    ٚدٚاتش ب١ ٖؤ٣ ض١ْذ طؤِساْهاس٣ يي١   3691باَي٢ ١َنت١ب٢ طٝاطٞ ي١ ١٥دما٢َ ْانؤن٢ َْٝٛإ خؤٜإ ٚباسصا٢ْ ي١

ٍَ ذٛن١ُت٢ عَٝشا م ب١ ٥ََٛٝذ٣ ٣٠ٚ١٥ بتٛأْ ثَٝهي٠ٚ١ طي١سنشدا١ٜت٢ ػؤِسػي٢ نيٛسد      3699, ي١ طاَي٢ 3699 ٖات١ٓ ثا
ات١ طٝاطيٝا١ْ بِشٚاْي١ :      دٜفٝيذ  داَظئ ,   ن١ ب١د٠طت٢ باسصا٠ٚ١ْٝ بٛٚ ي١ ْاٚ ب١سٕ, بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش ي١ ط١س ٥ي١ٚ ثَٝؼٗي

 – سبٝيٌ   -,اداس مساغ يًاباعي١ ٚايٓؼيش  3اهلل , ط: تشن١ ٚ تكذِٜ  : جشجٝع فيتس   3691احلشو ايهٛسد١ٜ ٚ اْؼكام 
 َٚاب ذٖا  11ّ  , ص  2132

lxxi 19  ذظٔ اي ًٟٛ , َـذس طابل , ص 
lxxii          اداس ْؼييش ذكييا٥ل  3619-3691 ٜييٛو بيياسصاْٞ , احلشنيي١ ايترشسٜيي١ ايهشدٜيي١ ٚؿييشاع ايكيي٣ٛ ايقًُٝٝيي١ ٚايذٚيٝيي١

ع  2؛ جشجٝع فتس اهلل , صٜاس٠ يًُاضٞي ايكشٜيب, ط  113ّ , ص2133 –ذٓٝف  –املؼشم   -طيتٛنٗٛمل   –, اداس ايؼُي
 91 , ص3611
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lxxiii    اضاثوا٣١ْ َٓياس٠   3611 – 3611ف١س٠ٜذٕٚ ع١بذٚيشٚذِٝ ع١بذٚآل , باسٚدؤخ٢ طٝاط٢ نٛسدطتا٢ْ عَٝشام– 

  92 93 ٍ ٍ  2111-١ٖٚيَٝش 
lxxiv    ي١ ْاٚثشدإ ط٢َ ناتيزََٝش بي١    3611نا٢ْْٛ د٠ّٚٚ   1باسصا٢ْ سؤر٣ ػاٜا٢ْ ٚٚت١ٓ ؿ١داّ ي١ ط١سدا٢ْ بؤ ال٣

َٞ بهياة , يي١ ب١ساَبي١سدا داٚا٣        ٍَ باسصا٢ْ نؤب٠ٚ٠ٛ ٚتب٣ٛ ٥اَاد١ٜ٠ ١َٖٛٚ داٚاناسٜٝي١نا٢ْ بياسصا٢ْ جَٝبي١ج ت١ْٗا ي١ ط١
ؤ٢ٜ خؤٜاْذا ط١سبه١َٜٚة ب١ ي١ باسصا٢ْ نشدبٛٚ ن١ ي١ ط١َي٢ سَٜو به١َٜٚة بؤ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٜٚؽ بتٛاَْٝة ي١ ًَُ َْٝٞ ْاٚخ

 219َظ ٛد ايباسصا٢ْ , ايباسصاْٞ ٚ احلشن١ ايترشس١ٜ ايهٛسد١ٜ , ص :  ط١س ْاذ١ص٠ناْٝذا . بِشٚا١ْ
lxxv) Robert G . Rabil,  OPERATION “TERMINATION OF TRAITORS”: THE IRAQI 
REGIME THROUGH ITS DOCUMENTS Middle East Review of International Affairs, 

Vol. 6, No. 3 (September, 2002), P15.                                                                    
lxxvi      ّابييٚة  2111 -3691رنشٜياة   ايظٝاطي١ اي شاقٝي١     –جٛاد ٖاػِ , َزنشاة ٚصٜش عشاقٞ َع ايبهيش ٚؿيذا,- 

 11 , ص2111
lxxvii    ؿاس َٗذٟ عُاؾ طفييً شام : ك ؿاس َٗذٟ عُاؾ بؤ َؤطهؤ بِشٚا١ْي١ باس٣٠ ضؤَْٝت٢ دٚٚس خظت٣٠ٚ١ٓ

  َٛطييييييييهٛ ك َكيييييييياٍ َٓؼييييييييٛس   ؿييييييييرٝف١ ايـييييييييباا اهذٜييييييييذ األيهثْٚٝيييييييي١ املتاذيييييييي١ عًيييييييي٢ األْثْٝيييييييية       
www.newsabah.com/wp/newspaper 2139 /9/ 31ٜاس٠ تاسٜ  ايض 

lxxviii   :ب١سثشطَٝه٢ ب١عظ٢ ػٝ ١ بٛٚ, ْاطيشاٚ بيٛٚ بي١ ا بيٛذشو   ١ْٜٛي١ى بي٠ٚٛ يي١ دَيِش٠قي٢ ٚدِس٠ْيذ٢ٜ٠,           ْاصّ طضاس
. صؤس بييي١ ٠ٚذؼيييٝا١س٣ ْاطيييشاٚ بيييٛٚ ال٣     3611 - 3691ب١سثشطييي٢ د٠صطيييا٣ ٥اطاٜؼييي٢ طؼيييت٢ بييي٠ٚٛ يييي١ َْٝيييٛإ      

ب١آلّ ط١سن١ٚتٛٚ ١ْبٛٚ ٚ طيياٚ يي١    3611نٛد٠تا نشدٕ ي١ ذٛص٠ٜشا٢ْ صٜٓذا١ْٝنإ ذ١ٚص٣ تٝضاب٢ ١ٖبٛٚ. ١َٖٚيٝذا بؤ 
 . 11ذظٔ عًٟٛ , َـذس طابل , ص.  طَٝذاس٠ دسا

lxxix           يي١ ب١غيذاد بيؤ ٥َٝيشإ      3611– 3611بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش ي١ طي١س ساطٛاطيت٢ٓ نيٛسد٠ ف١ًٜٝي١نإ يي١ َْٝيٛإ طياآل٢ْ
 سبٝيٌ   –ى ة ايتظفي ٚطٝاطي١ ايت شٜيب , اجاَ ي١ ؿي ا اييذٜٔ       خًٌٝ امساعٌٝ حمُذ,  ايهشد ايفًٝٝ  ب :  بِشٚا١ْ

ٍَ , ط١سضا٣٠ٚ ثَٝؼٛٚ, ٍ  16- 11 , ص ص 2119 -  21, َاسف ع١َٛس طٛ
lxxx              3611نيا٢ْْٛ ١ٜنيي٢َ١   9بيؤ صاْٝياس٣ صٜيياتش يي١ طي١س داْييإ ٚث ْي٢ تيؤسنشدْي٢ ٥ٝييذسٜع بياسصا٢ْ يي١ ب١غييذاد .

ييِ احلييٛادث ايظٝاطي١ٝ ٚاي ظييهش١ٜ   نشدطييتإ اي ييشام َيئ        بشٚاْي١   : ػييهٝب عكييشاٟٚ , طييٓٛإ امٓي١   نشدطييتإ ٖ 
١سط١ٜ١ى   131 – 116ّ ,ص ص 2111 – سبٝيييٌ  –اَاب يي١ املٓيياس٠    3611 – 3691 ؛ طيي١ٜذنان١ , بييي٠ٚ٠س٣ ثَٝؼييُي

  69 , 3661ٍ -١ٖٚيَٝش –اضاثوا٣١ْ ٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣ 
lxxxi   3693حمظئ دصٙ ٜي٢,   ذيذاث عاؿيشتٗا     . بِشٚا١ْ : ١٥3613ًٜٛىل  26ؤسنشد٢ْ باسصا٢ْ ي١ي١ باس٣٠ ث ٢ْ تي-

  221 – 221ّ  , ص 2112 – سبٌٝ  –,ا داس مساغ يًٓؼش 2, د3619
lxxxii               ي١ باس٣٠ ب١س٣٠ ْٝؼيتُا٢ْ ثَٝؼيه١ٚتٓوٛاص ني١ بي١عع ٚ ذضبي٢ ػيٝٛعٞ ٚضي١ْذ ثياستَٝه٢ نياستؤ٢ْ نيٛسد٣ يي١

,اَؤطظيي١ 3َهييشّ اياايبياْٞ, َشاذييٌ تايٛس احلشنيي١ ايكَٛٝي١ ايهشدٜيي١ َيخ      :  بِشٚاْي١  3611خؤطشتبيٛٚ تي١ ٛص٣ طيياَي٢   
٥ٝيييداِٖٝ جييي١الٍ , خيييٛاس٣ٚٚ نٛسدطيييتإ    , ٖييي١س٠ٖٚا بِشٚاْييي١ :  َٚاب يييذٖا  126  ,ص 2116 -طيييًُٝا١ْٝ  –ىييذ٣  

 199 , 3666ٍ -طًَُٝا٢ْ  –اضاثوا٣١ْ رٜاس 1, 3619-3693ٚػؤِسػ٢ ١٥ًٍٜٛ بٓٝاتٓإ ١َٖٚيت١ناْذٕ 
lxxxiii          ْٝظيا٢ْ  6بؤ صٜاتش صاْٝاس٣ ي١ باس٣٠ ث١ميآْا٣١َ دؤطتا١ٜت٢ ٖٚاٚنياس٣ َْٝيٛإ عَٝيشام ٜٚي١نَٝت٢ طيؤظَٝة يي١
 : , ٜٚٓعش  ٜطًا113و.ة , ص –ًٖٝ  ناسٜش داْهؤغ ,ايظٝاط١ ايظٛفٝت١ٝ, او.ّ :  بِشٚا١ْ 3612

Francis Fukuyama,The Soviet Union and Iraq Since, (Rand – U.S- 1980), p36                  
                                                                   

http://www.newsabah.com/wp/newspaper%20تاريخ%20الزيارة%2017%20/6/
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lxxxiv   ٜٛو باسصاْٞ , َـذس طابل , ص ص :  بِشٚا١ْ ي١ باس٣٠ ١٥ٚ ض١ن١ ثَٝؼه١ٚتٛا٣١ْ طؤظَٝة دابٜٛٚإ ب١ عَٝشام 
121-121   
lxxxv   269ص َظ ٛد ايباسصا٢ْ , َـذس طابل , :  ٠ٚسطيا٠ٚ ي١ 

lxxxvi       ٚبي١ طي١س طي١ىل نيٛسد طيٛثا٣ عَٝيشا م بي١ نٛػيٓذ٠تشٜٔ          3619-3611ي١ َا٣٠ٚ ١ٜى طياَي٢ جي١ْا٢ طي١ثَٝٓشا
فشؤنيي١نا٢ْ عَٝييشام بيي١   3611ْٝظييإ  21ٚتشطييٓانثٜٔ ضيي١ى ػيياسٚ ْاٚضيي١نا٢ْ نٛسدطييتا٢ْ بؤسدَٚييإ د٠نييشد , ييي١     

غ ني١ ييي١ ْاٜٚاْيذا ١ٖػييتا َٓياَي٢ قٛتاخباْيي٣١       ني١ 311بؤَبيا٣ ْاثياَيِ ػيياس٣ قي١آلدص٣َ بؤسدَٚيياْهشد يي١ ١٥دماَييذا ا     
 311ٖيي١َإ َيياْط فشؤني١نإ ػيياس٣ ١َٖي١لي١ٜإ بؤسدَٚيياْهشد ْضٜهيي٣١      29طي١س٠تا٢ٜ بييٕٛٚ نيٛرسإ , ٖيي١س٠ٖٚا يي١     

ن١طيٝث نيٛرسإ , يي١ بياس٣٠ َٖٝشػي١ دِسْذا١ْني٣١ طيٛثا٣ عَٝيشام بيؤ طي١س نٛسدطيتإ ٚصٜاْي١نا٢ْ َي١د٢ْ٠ ٚطي١سباص٣               
دٜؼ١ٓس , نيٛسد: طي١ىل يي١ خؼيت١بشا٣ٚ غي١دسيَٝهشاٚ ,طيؤس٢ٜٓ يي١ ١٥َيُاْٝي٠ٚ١ بيؤ عي١س٠ب٢ : عبذايظي ّ             .بِشٚا١ْ : طؤٜٓت١س

ص ٍ ٍ 3666 –ٖيي١ٚيَٝش  –ا٠ٚصاس٠تي٢ سؤػيٓبي٣    2بي١سٚاس٣ , طيؤس٢ٜٓ يي١ ع١س٠بٝي٠ٚ١ بيؤ نيٛسد٣ : ى١ني١سِٜ عياسف           
211-211   

lxxxvii   ه١ٚت٢ٓ ج١صاٜش بِشٚا١ْ : ٥ي١َ  قيادس َٝٓي١ , ٥ي٢َٓ١     ي١ باس٣٠ ت١عشٜبهشد٢ْ نٛسدطتا٠ٚ١ْ ي١ طاآل٢ْ دٚا٣ سَٜه
,اطي١ْت١س٣ يَٝهؤيٝٓي٣٠ٚ١ طييثاتٝح٢   2تيي١ب ٝع ,   –تي١عشٜب   –طيثاتٝح٢ عَٝيشام طَٝهٛضيه٣١ ب١عظييٝإ اتي١سذٌٝ     

 ب١دٚا٠ٚ .  316ص ,3666ٍ –طًَُٝا٢ْ  –نٛسدطتإ 
lxxxviii  ٍ , ٚٛ111  ٥ٝداِٖٝ ج١الٍ , ط١سضا٣٠ٚ ثَٝؼ 

lxxxix     َ ٚ ضييييؤَْٝت٢ ١3619صساْيييذ٢ْ ٜيييي١نَٝت٢ ْٝؼييييتُا٢ْ نٛسدطييييتإ يييي١ نؤتييييا٢ٜ ٥اٜيييياس٣     يييي١ طيييي١س ضييييؤَْٝت٢ دا
د٠طتثَٝهشد٠ٚ١ْ خ١بات٢ ض١نذاس٣ .بِشٚا١ْ ١ْٚػيٚإ َظت١فا ٥ي١َ  , يي١ ني١ْاس٣ داْٛبي٠ٚ١ بيؤ خيِش٣ ْياٚص٠ْط دٜي٣ٛ         

بيي١دٚا٠ٚ ؛ طي١س٠ٚس ع١بييذٚيش٠ىإ    91 , 3661ٍ –اي١ْيذ٠ٕ   3611-3619ْيا٣٠ٚ٠ٚ سٚدا٠ٚنييا٢ْ نٛسدطيتا٢ْ عَٝييشام    
 -اطيي١ْت١س٣ تيي١َا   3619 -3619عَٛيي١س, ٜيي١نَٝت٢ ْٝؼييتُا٢ْ نٛسدطييتإ دا١َصساْييذٕ ٚد٠طييتثَٝهشد٣٠ٚ١ْ ػييِؤِسؾ     

  312 -11ص , ٍ 2112ٍ –طًَُٝا٢ْ 
xc    ٍ , ٚٛ٠ٚ61سطيا٠ٚ ي١ ١ْٚػَٝشٚإ َظت١فا ١٥َ  , ط١سضا٣٠ٚ ثَٝؼ. 

xci    3611-3611ي١ ط١س ٚٚتَٜٛز٣ َْٝٛإ ١ٜنَٝت٢ ْٝؼتُا٢ْ نٛسدطتإ ٚذٛن١ُت٢ ب١عع طياَي٢  بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش 
 -3611بِشٚاْيي١ : ١ْٚػيييَٝشٚإ َظييتفا ٥ييي١َ  , خٛالْيي٠ٚ١ يييي١ ْيياٚ باصْييي١دا دٜيي٣ٛ ْيييا٣٠ٚ٠ٚ سٚدا٠ٚنييا٢ْ نٛسدطيييتإ          

 .11  - 9ص , ٍ ٍ 3666 –, ا١ََيب١ْذ٣ ٥ا٠ٚدا٢ْ نٛسدطتإ 2, 3611
xcii    اهُ يي١ 191  اي ييذد اتٗذٜييذ بايبيياد٠ طييبل األْفيياٍ بيأعٛاّ ك َكيياٍ َٓؼييٛس بـييرٝف١ ااالحتيياد      يكُيإ خٝيياىل, ك  
21/1/2111   

xciii    ٍ , ١ْ16ٚػيٚإ َظت١فا ١٥َ  , خٛال٠ٚ١ْ. 
xciv                ػييٝا٣ٚ ٚٚتٓيي١ ١ْٚػيييٚإ َظييت١فا ييي١ نتَٝب١ن١ٜييذا در٣ ٥يي١ّ جييؤس٠ بؤضييٕٛ ٚس٠خ١ْٓاٜيي١ ٚبيي١سا٣ ٥يي١ٚ ١٥َييي١

سٚٚدا٠ٚنيا٢ْ ََٝيزٚٚ, ثَٝذ٠ضيَٝة تاساد٠ٜي١ى بييِٚسا٣ ْياٚبشاٚ يي١َباس٠ٚ٠ دسٚطية بَٝية, ضيْٛه١            ْاتَٝا١ٜؼت١ٓ ي١ س٠ٚتي٢ 
ذٛن١ُت٢ ب١عع ث ٢ْ ثَٝؼ٠ٛخت٢ خؤ٣ ١ٖب٠ٚٛ بؤ ي١ ْاٚبشد٢ْ ػِؤِسػ٢ نيٛسد ب١َياي١ؾ يي١ طي١س ٥ي٠ٚ١ ١ِٖس٠ػي١ن٣١       

ؤ صاْٝياس٣ صٜياتش يي١َباس٠ٚ٠ بِشٚاْي١ :     . ب 3611تاسم ع١صٜض ي١ ثَٝؽ د٠طتثَٝهشد٢ْ طفتؤطؤ٣ ١ٜنَٝت٢ ٚب١عع ي١ طاَي٢ 
 311 - ١ْ311ٚػيٚإ َظت١فا ١٥َ  , خٛال٠ٚ١ْ, ٍ ٍ

xcv    291-299ؿ ا اسشطإ , ايتٝاساة ايظٝاط١ٝ , ص ص. 
xcvi   ٘املـذس ْفظ. 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 171 

 
  

                                                                                                                                                 
xcvii   ٍ , ١ْ329ٚػيٚإ َظت١فا ١٥َ  , خٛال٠ٚ١ْ. 

xcviii    116ؿ ا اسشطإ , ايتٝاساة ايظٝاط١ٝ , ص 
xcix  ٍ , ١ٖس٠ٖٚا بِشٚا١ْ:   219  ١ْٚػيٚإ َظت١فا ١٥َ  , خٛال٠ٚ١ْ 

Joost R,Hiltermann,The 1988 Anfal Campaign in Iraqi Kurdistan ,Online Encyclopedia 

of Mass Violence,2008,p5. 
c     ٕطي٢ ساْيذٍ , نٛسدطيتإ ٜيإ نًَييَٛي٢ ١ْت٠ٚ١ٜي١ى , ٠ٚطَٝيِشإ : خ١طيش٠ٚ ػياَي٢ ا٠ٚصاس٠تي٢ سؤػييٓبي٣            -جؤْاثيا- 

 . ١ٖس٠ٖٚا بِشٚا١ْ : 111ص , ٍ 2111 –طًَُٝا٢ْ 
Kristen.M,sornsin,Out of The Mountains into Politics:The Kurdish Nationalist 
Movement in Iraq ,Central European University,Department of Nationalist Studies 2008 

,p21                                                                                                                                                           

ci                 بييؤ صاْٝيياس٣ صٜيياتش ييي١ طيي١س يٝظييت٢ ْييا٣ٚ ٥يي١ٚ ب١سثشطيي١ خؤفشؤػييا٣١ْ َيي١فش٠ص٠ تاٜب١تيي١نإ ْٚييا٣ٚ طييي١سؤى
١٥فٛاج١نا٢ْ خ١فٝف١ ن١سَٜب١سٚ ثَٝؼ١ْا٢ َٖٝض٠نا٢ْ عَٝشام بٕٛٚ ي١ َٖٝشػي١ بي١د ْا٠ٚنيا٢ْ ١٥ْفاييذا ٚد٠طيتٝإ ٖي١ب٠ٚٛ       

سنشا٠ٚنيإ . بِشٚاْي١: صٜياد ع١بيذٚيش٠ىإ , تي٢ْٛ      ي١ طيؤد٠نشد٢ْ ثَٝؼ١ُسط١ ٚخ١َيه٢ طع٢ًٝ طْٛذْؼ٢ٓٝ ْاٚضي١ سصطا 
 –,اطي١ْت١س٣ يَٝهؤَيٝٓي٣٠ٚ١ طيثاتٝح٢ نٛسدطيتإ      ١َ2سط ,َٖٝشػ١نا٢ْ ١٥ْفاٍ ي١ ب١َيا١ ْا١َنا٢ْ سر٢َُٜ ب١عظذا ,  

   ب١دٚا٠ٚ . 21ص , ٍ 2111 –طًَُٝا٢ْ 
cii    , ٕ111-116يتٝاساة ايظٝاط١ٝ , ص ص اؿ ا اسشطا. 

ciii  ٘املـذس ْفظ  . 
civ    ثيٚ ب١ْٚٛ قٛسبيا٢ْ ٚ صٜياتش يي١     9111ي١ بؤسدَٚا٢ْ نُٝٝا٢ٜ ػاس٣ ١َٖي١ل١ ْضٜه٣١ ٚ ٍَ  ١ٖ31111صاس رٕ َٓا

 UNPO,Commemoration the Kurdish genocideٖيي١صاس ن١طييٝؽ بشٜٓييذاسٚ ن١٦َ١ْييذاّ بييٕٛٚ , بِشٚاْيي١:    

anExhibition 29 March 2013 European Parliament                                              
cv   113ؿ ا اسشطإ , ايتٝاساة ايظٝاط١ٝ , ص. 

cvi   ٍ , ١ْ393ٚػيٚإ َظت١فا , خٛال٠ٚ١ْ. 
cvii                ٥ي١ّ صاْٝاسٜٝي١ ثؼية د٠ب١طييتَٝة بي١ طَِٝشاْي٣٠ٚ١ ٜيي١نَٝو يي١ طي١سؤى ف١ٚجي١نا٢ْ خ١فٝفيي١ بي١ ْيا٣ٚ اص   . س  نيي١

 . ب٥٠ٚٛاَاد٣٠ ١٥ٚ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ 
cviii           ػاٜا٢ْ ٚٚت١ٓ ١َٖي١ُت١ ب١د ْا٠ٚنا٢ْ ١٥ْفاٍ ي١ س٣ٚٚ نياة ٚػي٢َٜٓٛ ١٥دماَذاْٝي٠ٚ١ نيشا٠ٚ بي١ ١ٖػية ١َٖيُي١ت٢

ّ د٠طة ثَٝذ٠ناة ي١  ي١ ْاٚض٣١ ط١سط١َيٛ  ٥3611اصاس٣  36ػٛبات٢ تا  21ط١سباص٠ٚ١ٜٝ ن١ ب١ ١َٖي١ُت٢ ١٥ْفاىل ١ٜن١
, ١َٖيُيي١ت٢ ٥يي١ْفاىل طيي١َّٝٝ    3611ْٝظييا٢ْ   3 –٥يياصاس ١22 ٚ ب١سطيي١َيٛ , ١َٖيُيي١ت٢ ٥يي١ْفاىل د٠ّٚٚ ْاٚضيي٣١ قيي١س٠داخ ييي    

, ٥3611اٜيياس٣  1 -1, ١َٖيُي١ت٢ ٥ي١ْفاىل ضيٛاس٠ّ دؤَييي٢ صَٜي٢ بطيٛى      3611ْٝظييإ  21 –ْٝظيإ   1ْاٚضي٣١ طي١سَٝإ   
ٍَ ٚضيٝانا٢ْ ػيي١قو٠ٚ ٚ سا٠ْٚييذٚص       ,  ٥3611يياو  ٥29اٜياس بييؤ   ١ٖ39َيُي١ت٢ ٥يي١ْفاىل ثَٝٓحي١ّ ٚ ػ١ػيي١ّ ٚ ذ١ٚتيي١ّ دؤ

ي١ طي١س ٚٚسد٠ناسٜٝي١نا٢ْ   . بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش ١٥3611ًٜٛىل  9 –٥او  ١ٖ29َي١ُت٢ ١ٖػت٢َ١ ١٥ْفاٍ ْاٚض٣١ بادٜٓإ 
ٍَ ٥ٝظية ٚؤ , جٝٓؤطياٜذ يي١ عَٝشاقيذا ثي١الَاس٣       ١٥ّ ١َٖي١ُت١ ط١سباصٜٝا١ْ ٚنؤ٣ قٛسبا٢ْ ١ٖس ١َٖيُي١تَٝو بِشٚاْي١ ,    َٝيذ

 – 316ص , ٍ ٍ 2111 –طيًَُٝا٢ْ   –١٥ْفاٍ بؤ ط١س نٛسد , ٠ٚسطَِٝشإ حمُذ ى١ؿاس تٛفٝيل, ا٠ٚصاس٠تي٢ سؤػيٓبي٣    
 . ١ٖس٠ٖٚا بِشٚا١ْ :113

 The Center of Halabja against Anfalization and genocide of the Kurds,“Anfal” The Iraqi 
State’s Genocide against the Kurds(CHAK), February 2007,P P 17 – 62. 
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cix     ب١س٣٠ نٛسدطتا٢ْ س٠خ١ٓ د٠طشَٜة ي١ رَياس٣٠ ٥ي١ْفاي ٍَ هشا٠ٚنإ ع١ىل نُٝٝا٣ٚ ي١ طفتاؤنا٢ْ دٚا٣ ساث١ِسٜٔ ي١ ط١

ٖي١صاس صٜياتش بي٠ٚٛ . ٖي١س٠ٖٚا يي١ ب١َيا١ْاَي١نإ ني١ بيشٜت  يي١ ػيشٜت٢            311, ب١آلّ دإ د٠َْٝة بي٣٠ٚ١ ني١ رَاس٠ٜيإ يي١     
ظٝذٜؤ٢ٜ ٚي١ ساث١ىٜٓذا د٠طت٢ ب١ ط١سدا طيا٠ٚ , د٠ْا٢ ع١ىل ١َجٝذ تؤَاسنشا٠ٚ ن١ قظ١ بيؤ ١٥ْذاَي١ ثَٝؼيه١ٚت٠ٛنا٢ْ    

بيي١ ناسَٖٝٓييا٢ْ طياص ٚر٠ٖييش٣ نُٝٝييا٣ٚ ييي١ در٣ نيٛسد  د٠نيياة ٚد٠َيَٝيية انيي٢َ        بي١عع د٠نيياة  ٚبيي١سطش٣ يي١ تاٚاْيي١نا٢ْ   
ب١س١َٖيظيت٢ ٥يي١ّ نيياس٠ د٠نيياة ؟ نؤَي١َياا٣ َْٝييٛ د٠َٚييي١ت٢ د٣٠ بييا نؤ١ََيايي٣١ َْٝٛد٠َٚيي١ت٢ ١٥ٚٚاْيي١ٜؽ نيي١ باٜيي١خ بيي١         

  111ط٢ ساْذٍ , ط١سضا٣٠ٚ ثَٝؼٛٚ , ٍ  -قظ١نا٢ْ د٠د٠ٕ ١ٖس بؤ خؤٜإ بًََٝٔ   . جؤْاثإ 
cx        ٕي١ باس٣٠ ١٥ْفايهشد٢ْ ١٥ٚ رَاس٠ نٛسد٣٠ ن١ٚت١ د٠طة َٖٝض٠نا٢ْ ب١عع ي١ ػيشٜتَٝه٢ تؤَياسنشاٚدا عي١ىل ذ١طي١

طي٢ ساْيذٍ ,ط١سضيا٣٠ٚ     -١َجٝذ د٠َي٢َ ا ضِٝ ي١ٚ ٠َٚٛ١ٖ بهشدبا١ٜ ١ٖس د٠بٛا ب١ بًذؤص٠س ي١ ضاَيِ بٓاْاٜي١   جؤْاثيإ   
 131ثَٝؼٛٚ , ٍ  

cxi   ى ٚب١ط١سٖات٢ تشاجٝذٜا٣ قٛسباْٝا٢ْ ناس٠طات٢ ١٥ْفاٍ . بِشٚا١ْ : عاسف قٛسبا٢ْ, بؤ صٜاتش ٥اػٓابٕٛٚ ب١ ضيؤ
 ب١دٚا٠ٚ .   21ص , 2111ٍ –طًَُٝا٢ْ  –, ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣ 3ػا١ٜحتاَي١نا٢ْ ١٥ْفاٍ , ب١سط٢ ط١َّٝٝ ,  

cxii   َٕٚٓياَي٢ طي١سباص٣ دًٜي٢     بؤ صاْٝاس٣ صٜاتش ي١ ط١سدِسْذ٢ٜ٠ ٚ ٠ٚذؼٝا١س٣ ب١عع ٚ ب١ط١سٖات٢ دَيت١ص٢َٜٓ خَٝضا
نٛسد٣ ط١ِسا٠ٚ ي١ ٥َٝشإ  اعاؿٞ َظت١فا ١٥ى١د  ٚ ب١َيا٣١ ذاػا ١َٖي١ٓطش٣ دٜٛا٢ْ ط١سؤنا١ٜت٢ نؤَاس٣ عَٝشام ن١ 
دإ د٠َْٝة ب٣٠ٚ١  ن١ خَٝضإ ٚ َٓاَي٢ ْاٚبشاٚ ي١ ال١ٜٕ َٖٝض٠نا٢ْ عَٝشاق٠ٚ١ ي١ ٥ؤث١ساطيٝؤ١ْنا٢ْ ٥ي١ْفاٍ يي١ ْاٚضيٕٛٚ .     

ٍَ بِشٚا١ْ :  39-٥31ٝظة ٚؤ , جٝٓؤطاٜذ ي١ عَٝشاقذا ٍ ٍ  َٝذ
 
د٠س١٥دماّ   

ٍَ دؤص٣  ا١ََي٣١ ب١عع ي١ ط١  َ ي١ دٚا٣ ػٝهاس٣ ٚ يَٝهذا٣٠ٚ١ْ صاْٝاس٣ ٚ ب١َيا١ْا١َنا٢ْ تاٜب١ة ب١ ١َٖيَٜٛظة ٚ
ض١ْذ  سصطاسوٛاص٣ ط١ىل نٛسدا ي١ ض١ْذ د٣١ٜ٠ سابشدٚٚدا . تَٜٛز٠س طشْاثٜٔ د٠س١٥دماّ ٚ ساطثاسد٠نإ ي١ّ

 ث١س٠طشاف٣١ خٛاس٠ٚ٠ نٛسة د٠نات٠ٚ١: 

            ي١ ف١س١ْٖا٢ ب١عع ثيَبؽ ٖاتٓي١ د٠طي١آلة ٚ دٚا٣ ٖاتٓٝؼيٝإ ٖيٝ  ١َٖيَٜٛظيتَٝه٢ ػاٜظيت١ ٚ سَٜاي١ ضياس١ٜ٠ن٢
دسٚطيتٝإ ثَٝٓي١ب٠ٚٛ بيؤ ضاس٠طي١سنشد٢ْ ١َطي١ي٣١ نيٛسد, جاي١ يي١ ١َٖٚييذإ بيؤ طيِش٣٠ٚ١ٜٓ َيؤسن٢ ١ْت١ٚاٜي١ت٢              

 ة .نٛسد ب١ ١ٖس ػ١ٜ٠َٛٝى بَٝ

               ٝط١س ب١عع ١َٓت٢ ٣٠ٚ١٥ د٠نشد بي١ طي١س نيٛسد٠ٚ٠ ني١ ٥ؤتؤْيؤ٢َ ثَٝيذا٠ٚ يي١ عَٝيشام , يي١ تٛسنٝيا ٚ ٥َٝيشاْٝؽ ٖي
جؤس٠ َافَٝهٝإ ١ْٝٝ , ن١ ض٢ ١ٖس خٛد٣ ب١عع ي١ طا٣١ٜ ال١َسن١ص٣ ٚ ٥ؤتؤْؤَٝذا ب١ دِسْذا١ْتشٜٔ ػ٠َٛٝ طي١ىل  

١تي٠ٚ١ بظييِشَٜت٠ٚ١ يي١ َييا٣٠ٚ دٚٚ جياس ذييٛنُِشا٢ْ     نيٛسد٣ جٝٓؤطيياٜذنشد٠ٚٚ ٚ ٖي١َٚي٢ دا٠ٚ بيي٢ْٚٛ نيٛسد ٠ٚنييٛ ْ    
 خؤٜذا.

   ١٥ط١س ب١ػ٢ نٛسد ي١ يهاْذ٢ْ ١٥ّ ب١ػ٣١ ْٝؼتُا١ْن٣١ ب١ عَٝشاق٢ ع١س٠ب٠ٚ١ ت١ْٗا ١ْٖا١َت٢ ٚ قِشنشدٕ بٛٚبَٝية
يي١ سابييشدٚٚدا , ييي١ ٥َٝظتاػييذا ٖييٝ  ٥اطييؤ١ٜن٢ طي١ؾ بيي١ د٣ ْانشَٜيية ييي١ طييا٣١ٜ د٠طيي١آلت٢ دٜفييانتؤ٣ س٠ؾ ٚ        

ؽ   ٚتاٚا١ْ قَٝض١ْٚ٠ناْٝإ,  ١َتشطي٢ ْٝياص خشاثي٢ ١ْٖيذَٜو الٜي٢ْ١ ػيٝ ١ ًَٚٝٝؼيٝانا٢ْ اذؼيذ٣         تاسٜه٢ اداع
 ػ ب٢ , ن١ س٠ْا١ صؤس ي١ ب١عع صٜاتش ت٣ٚٛٓٝ ي١ْاٚبشدٕ ٚ جٝٓؤطاٜهشد٢ْ ط١ىل نٛسدبٔ .

         خييؤ٣  بؤٜي١ ثَٜٝٛظييت١ طيي١ىل نييٛسد ٥يي١ّ د٠سف١تيي١ صَِٜشٜٓيي٣١ نيي١ ٖاتؤ٠تيي١ ثييَٝؽ ييي١ د٠طييت٢ خييؤ٣ ْيي١دا , ْاَٚيياَي٢
سَٜهواتي٠ٚ١ بي١س٠ٚ ١ٜن نشدْي٣٠ٚ١ ضاس٠ْٛطيي٢ خيؤ٣ ٖي١ْااٚ بييَن , ب١سْاَيي٣١  تؤنُي١ ٚ طؼيتاي دابِشَٜيزَٜة بييؤ           

 ط١سب١خؤ٢ٜ ب١س ي٣٠ٚ١ تٛٚػ٢ ض١ْذٜٔ ١َٖي١ُت٢ تش٣ جٝٓؤطاٜذنشدٕ بَٝت٠ٚ١.   
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 يٝظت٢ ط١سضا٠ٚنإ 
 ط١سضا٣٠ٚ نٛسد٣ 

ع ,   –ت١عشٜب  –١َٓٝ , ٢َٓ١٥ طثاتٝح٢ عَٝشام طَٝهٛضه٣١ ب١عظٝإ ات١سذٌٝ  ١٥َ  قادس .3 ,اط١ْت١س٣ 1ت١بٝ 
 ٕ  ص  3666 –طًَُٝا٢ْ  –يَٝهؤي٣٠ٚ١ٓٝ طثاتٝح٢ نٛسدطتا

اضاثوا٣١ْ 1, 3631-٥3693ٝداِٖٝ ج١الٍ , خٛاس٣ٚٚ نٛسدطتإ ٚ ػؤِسػ٢ ١٥ًٍٜٛ بٓٝاتٓإ ٚ ١َٖيت١ناْذٕ  .1
  3666 -ُا٢ْ طًَٝ –رٜاس 

 -ط٢ ساْذٍ , نٛسدطتإ ٜإ نًََٛي٢ ١ْت١ٜ٠ٚ١ى , ٠ٚطَِٝشإ : خ١طش٠ٚ ػاَي٢ ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣  -جؤْاثإ  .1
 ص 1001 –طًَُٝا٢ْ 

َٞ ٚآلة , ٠ٚسطَٝش : ١٥جم١د ػان١ىل, اطتٛنٗؤمل  .4   3664 -سؤ١ٜٓ يؤَبؤسٕ , نٛسد ط١يَٝه٢ ب
,اط١ْت١س٣  ١٥1ْفاٍ ي١ ب١َيا١ ْا١َنا٢ْ سر٢َُٜ ب١عظذا ,   صٜاد ع١بذٚيش٠ىإ , ت٢ْٛ ١َسط , َٖٝشػ١نا٢ْ .1

 ٕ  ص  1001 –طًَُٝا٢ْ  –يَٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ طثاتٝح٢ نٛسدطتا
 -3631ط١س٠ٚس ع١بذٚيش٠ىإ ع١َٛس, ١ٜنَٝت٢ ْٝؼتُا٢ْ نٛسدطتإ دا١َصساْذٕ ٚ د٠طتثَٝهشد٣٠ٚ١ْ ػِؤِسؾ  .9

 ص  1001 –طًَُٝا٢ْ  -اط١ْت١س٣ ت١َا  3639
  3663 -١ٖٚيَٝش –ي٠ٚ٠س٣ ثَٝؼ١ُسط١ٜ١ى اضاثوا٣١ْ ٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣ ط١ٜذنان١ , ب .3

ض١ْذ الث١ِس١ٜ٠ن٢ خَٜٛٓا٣ٚ  3691ػاس٠ٚا٢ْ طًَُٝا٢ْ , اطتاظ٢ طؤظاس٣ طًَُٝا٢ْ  , ػ١ٖٝذا٢ْ ْؤ٣ ذٛص٠ٜشا٢ْ  .6
  ص 1001 –ي١ خ١بات٢ ط١ىل نٛسد اطًُٝا٢ْ 

 –ت١عشٜب٢ ن١سنٛى طٝاط١ت٢ ت١عشٜب ي١ دٚٚ ت٢ٜٛ ١ٖػتا ب١َيا١ْا١َدا ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣ ,  ػؤسؾ ذاج٢ .6
  1004 -طًَُٝا٢ْ 

 ص .1001 –طًَُٝا٢ْ  –, ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣ 3عاسف قٛسبا٢ْ, ػا١ٜحتاَي١نا٢ْ ١٥ْفاٍ , ب١سط٢ ط١َّٝٝ ,   .30

َٝهشاٚ ,طؤس٢ٜٓ .33 ي١ ١٥َيُا٠ٚ١ْٝ بؤ ع١س٠ب٢ : عبذايظ ّ ب١سٚاس٣  طؤٜٓت١س دٜؼ١ٓس , نٛسد: ط١ىل ي١ خؼت١بشا٣ٚ غ١دسي
 ص  3666 –١ٖٚيَٝش  –ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣  1, طؤس٢ٜٓ ي١ ع١س٠ب٠ٚ١ٝ بؤ نٛسد٣ :     ى١ن١سِٜ عاسف   

 –اضاثوا٣١ْ َٓاس٠  3634 – 3630ف١س٠ٜذٕٚ ع١بذٚيشٚذِٝ ع١بذٚآل , باسٚدؤخ٢ طٝاط٢ نٛسدطتا٢ْ عَٝشام  .31
   1006-١ٖٚيَٝش 

   1003 -دس , ن١ْذٜٓا٠ٚ ي١ َْٝٛإ ساطٛاطنت ٚ ب١ع١س٠بهشدْذا ا١ٖٚيَٝش نا٠ٚ ْا .31

  1006 -, اد٠صطا٣ ضاث ٚ ث١خؼ٢ ذ١َذ٣ 1نٛسدؤ ع١ىل, طؤظَٝة ٚ بضٚت٣٠ٚ١ٓ ْٝؼتُا٢ْ نٛسد ,   .34

, ا١َنت١ب٢ بيٚ  1َاسف ع١َٛس طٍٛ, جٝؤطاٜذ٣ ط١ىل نٛسد ي١ ب١س سؤػٓاٜٞ ٜاطا٣ تاص٣٠ َْٝٛد٠َٚي١تاْذا   .31
  ,1009 -طًَُٝا٢ْ  –٣ سؤػٓبي

 غ  -و –ؾ  -١َال١٥ى١د٣ باْٝوٝو٢ْ ,بي٠ٚ٠س١ٜٝنا , او .39

ٍَ ٥ٝظة ٚؤ , جٝٓؤطاٜذ ي١ عَٝشاقذا ث١الَاس٣ ١٥ْفاٍ بؤ ط١س نٛسد , ٠ٚسطَِٝشإ حمُذ ى١ؿاس تٛفٝل,  .33 َٝذ
 ص  1004 –طًَُٝا٢ْ  –ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣ 

اٚص٠ْط د٣ٜٛ ْا٣٠ٚ٠ٚ سٚدا٠ٚنا٢ْ نٛسدطتا٢ْ عَٝشام  .36 ١ْٚػيٚإ َظت١فا ١٥َ  , ي١ ن١ْاس٣ داْٛب٠ٚ١ بؤ خِش٣ْ 
 ص 3663 –اي١ْذ٠ٕ  3631-3636
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ا٣٠ٚ٠ٚ سٚدا٠ٚنا٢ْ نٛسدطتإ  .36  ْ , ا١ََيب١ْذ٣ 1, 3666 -3664يييييييييييييييييييييييييييييييييي, خٛال٠ٚ١ْ ي١ ْاٚ باص١ْدا د٣ٜٛ
 ص 3666 –نٛسدطتإ ٥ا٠ٚدا٢ْ 

   3666 –١ٖراس َٛنشٜا٢ْ , باسصا٢ْ ا٠ٚصاس٠ت٢ سؤػٓبي٣  .10
 –ٖي١ٜة َؤْتاُش٣ , نٛسد٣ طٛسٜا بَْٛٚٝه٢ ْهؤىل يَٝهشاٚ, ٠ٚسطَِٝش: ١َٓٝٚ ثَٝؼ١ٚا , ا١ََيب١ْذ٣ نٛسدؤيؤج٢  .13

 ص 1006 –طًَُٝا٢ْ 
 ط١سضا٣٠ٚ ع١س٠ب٢ :

تش:  3631 – 3631قا٘ت اساسج١ٝ ٚ تاٛسات٘ ايذاخ١ًٝ  دٜث ٚ ا٥ٞ ,  ٜف , بٝٓشٚص , اي شام دساط١   ع  .3
  3666 -بيٚة  –اايذاس اي شب١ٝ يًُٛطٛعاة 1عبذاجملٝذ ذظٝب ايكٝظٞ ,د

ك تشن١ ٚت ًٝل حمُذ ذافغ ط ٝذ, 3691 سٜو سٚيؤ ,ك طُٝا٤ األذضاو ايظٝاط١ٝ   ايؼشم األٚطط ذت٢ عاّ  .1
 . 30, اهلاَؽ سقِ 69ّ   , ص 1003  , ادٖٛى .نإْٛ األٍٚ 336جم١ً َت  اي ذدا 

 و.ة  –ايكاٖش٠  – َ  طا٢َ ايػُشا٣ٚ, قـ١ االنشاد    اٍ اي شام , اداسايٓٗط١ اي شب١ٝ  .1
ٔ اي ٛاؿف َاس ٜت٘ قًت٘ اَشنض االٖشاّ  10 َ  ٖٜٛذ٣ ,  .4   1001 -ايكاٖش٠  –عاَاً َ

   1031 - سبٌٝ  –يًٓؼش اٚسٌٜ دإ,  اي شام   عٗذ قاطِ, تش: جشجٝع فتس اهلل اداس اساغ  .1
اداس ْؼش ذكا٥ل 3631-3616 ٜٛو باسصاْٞ , احلشن١ ايترشس١ٜ ايهشد١ٜ ٚؿشاع ايك٣ٛ ايق١ًُٝٝ ٚ ايذٚي١ٝ  .9

 -طتٛنٗٛمل  –, اداس ايؼُع 1ّ , جشجٝع فتس اهلل , صٜاس٠ يًُاضٞ ايكشٜب, ط1033 –ذٓٝف  –املؼشم 
3636  

ٌ , األطذ ايـشاع ع٢ً ايؼشم األٚطط  .3    1003-بيٚة  –, اػشن١ املابٛعاة يًٓؼش 30, طباتشٜو ط
ِ : ْاجٞ َ شٚف د .6 ّ اي شام احلذٜث , َشاج ١ ٚتكذٜ  31 , ص 3636 -, ابػذاد 3باقش  َ  ايٛسد,  ع 
 -بػذاد  –,ابٝة احله١ُ 3, د3696 - 3616ج فش عباغ ىٝذٟ , تاسٜ  ايٛصاساة اي شاق١ٝ   اي ٗذاهُٗٛسٟ   .6

1001     
 -,ابيٚة 1000 -3693رنشٜاة   ايظٝاط١ اي شاق١ٝ  –زنشاة ٚصٜش عشاقٞ َع ايبهش ٚؿذاّ جٛاد ٖاػِ , َ .30

1001  
ٔ تاسٜ  ذشن١ ايترشس ايهشد١ٜ   اي شام اايظٜٛذ  .33  ّ 1001 –ذاَذ احلُذاْٞ, ماة َ
  3661 -ايكاٖش٠  –ذاَذ حمُٛد عٝظ٢ , املؼه١ً ايهشد١ٜ   ايؼشم األٚطط , اَهتب١ َذبٛىل  .31
  3691 -, ابيٚة 3, د 3691 – 3616ث اي شبٞ االػثانٞ , ْطاٍ ايب ث, ايكاش اي شاقٞ ذضو ايب  .31
ٟ , اي شام دٚي١ املٓع١ُ ايظش١ٜ, اقِ  .34  ؾ  -ٙ  – 3130 –ذظٔ اي ًٛ
  3669 -, ابػذاد 1ىٝذ املاب ٞ , َٛطٛع١ األع ّ اي شام   ايكشٕ اي ؼشٜٔ, د .31
 -ذٓا بااطٛ , اي شام ايؼٝٛعٕٝٛ ٚ ايب ثٕٝٛ ٚ ايطباط األذشاس , ايهتاو ايثايث , تش : عفٝف ايشصاص , اداس املتٓيب  .39

   1009 -بػذاد 

 – سبٌٝ  –خًٌٝ امساعٌٝ حمُذ,  ايهشد ايفًٝٝ  ب  ى ة ايتظفي ٚ طٝاط١ ايت شٜب , اجاَ ١ ؿ ا ايذٜٔ  .33
1001   

 -بيٚة  –جاٍ ػح إ   نشدطتإ, تش: جشجٝع فتس اهلل , اداس َهتب١ احلٝا٠ داْا مدّ  ذة , سذ١ً  ىل س .36
1033  
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,اداس مساغ يًاباع١ 3: تشن١ ٚ تكذِٜ  : جشجٝع فتس اهلل , ط 3694دٜفٝذ  داَظٔ , احلشو ايهٛسد١ٜ ٚاْؼكام  .36
 ّ   1031 – سبٌٝ  -ٚايٓؼش

األنشاد   اي شام ٚ  –ط ذ .و  طهٓذس , كنٛسد بػذاد ايف١ًٝٝ ٚ ْعاّ ايب ثك   ث َٓؼٛس   نتاو  االث١ٝٓ ٚايذٚي١  .10
 و.ة  –اٜشإ ٚتشنٝا يًُؤيف  افشٜذٖايٝذا٣ ٚ مخشٕٚ  , او.ّ 

  3660 -يٓذٕ  –, اداسايظ ّ 3630 -3616ط ذ ْاجٞ جٛاد ,  اي شام ٚاملظأي١ ايهشد١ٜ  .13
,اداس اي شب١ٝ 3يذٚسٟ , ايفشٜل طاٖش  ٢ٝ ضر١ٝ ايـشاعاة اي ظهش١ٜ ٚ ايظٝاط١ٝ   اي شام, ططٝف ايذٜٔ ا .11

 ٕ  ص 1001 –ّ   ذافغ قاضٞ , بي٠ٚ٠س٣ , ادٖٛى 1006 -بيٚة –يً ًّٛ ْاػشٚ
ِ احلٛادث ايظٝاط١ٝ ٚاي ظهش١ٜ   نشدطتإ اي شام َٔ  .11  – 3616ػهٝب عكشاٟٚ , طٓٛإ ام١ٓ   نشدطتإ ٖ 

 ّ 1003 – سبٌٝ  –,اَاب ١ املٓاس٠  3660
, اداس 3696شٛص  33 – 3691ػباط 6ػيصاد صنشٜا حمُذ , احلشن١ ايك١َٝٛ ايهٛسد١ٜ   نشدطتإ اي شام  .14

  1003 - سبٌٝ  –طثيٜض يًاباع١ ٚايٓؼش 
ٟ عُاؾ , سجاٍ ب قٝاد٠ ذٍٛ اطشا٥ٌٝ , ااملؤطظ١ اي ا١َ يًـراف١ ٚاياباع١  .11    3630 -بػذاد  –ؿاس َٗذ
ؿ ا اسشطإ , ايتٝاساة ايظٝاط١ٝ   نشدطتإ اي شام قشا٠٤   ًَفاة احلشناة ٚ االذضاو ايهشد١ٜ   اي شام  .19

  1003-بيٚة  –, اَؤطظ١ ايب غ 3649-1003
   3661 -بيٚة  –ؿ ا اسشطإ , ؿفراة َٔ تاسٜ  احلشن١ ايؼٝٛع١ٝ   اي شام , اداسايفشاة  .13
اَشنض , 3630 – 3649ٞ ايبٛتاْٞ , َٛقف األذضاو ايظٝاط١ٝ اي شاق١ٝ َٔ ايكط١ٝ ايهٛسد١ٜ عبذايفتاا عً .16

  1003 -جاَ ١ دٖٛى  –ايذساطاة ايهٛسد١ٜ ٚ ذفغ ايٛثا٥ل 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي , ٚثا٥ل عٔ احلشن١ ايك١َٝٛ ايترشس١ٜ ايهٛسد١ٜ َ ذعاة تاسو١ٝ ٚدساطاة  ٚي١ٝ ,اَؤطظ١ .16

   1003 - سبٌٝ  –َٛنشٜا٢ْ يًٓؼش 
 -يٓذٕ  –, اداس ايدام  3696 – 3616عبذايهشِٜ فشذإ , ذـاد ايثٛس٠ ك َزنشاة ك جتشب١ ايظًا١   اي شام  .10

3664  

ٔ تاسٜ  احلضو ايؼٝٛعٞ اي شاقٞ , د .13   1001 -دَؼل –, اايثكاف١ اهذٜذ٠ 1عضٜض طباٖٞ , عكٛد َ
ٟ , ايكط١ٝ ايهٛسد١ٜ ٚ ذ .11   1009 -, ادٖٛى 3ضو ايب ث اي شبٞ االػثانٞ , دعًٞ طٓحاس
َٔ ذٛاس املفاِٖٝ  ىل ذٛاس ايذّ َشاج اة   رانش٠ طايب ػبٝب, اداس  3691ػباط  6عًٞ نشِٜ ط ٝذ , عشام  .11

  3666 –بيٚة  –ايهٓٛص 
ٌ سطٍٛ , نشدطتإ ٚايظٝاط١ ايظٛفٝت١ٝ   ايؼشم األٚطط تش: غظإ ْ ُإ اطًُٝا١ْٝ  .14    1006 -فاض
ِ : نُاٍ َعٗش  ىذ, اايذاس اي شب١ٝ يًُٛطٛعاة  .11   1009 -بيٚة  –فؤاد عاسف , َزنشاة فؤاد عاسف , تكذٜ
  اهُ ١ 193يكُإ خٝاىل,  كتٗذٜذ بايباد٠ طبل األْفاٍ بأعٛاّ ك َكاٍ َٓؼٛس بـرٝف١ ااالحتاد  اي ذد ا .19

16/4/1000 ّ 
  3636 –بػذاد  –ي شام, اٚصاس٠ ايثكاف١ ٚاالع ّ   ا 3616شٛص  34يٝث عبذاحلظ  جٛاد ايضبٝذٟ, ثٛس٠  .13
 ّ 1001 – سبٌٝ  –,اداس مساغ يًٓؼش 1,د3631-3693حمظٔ دص٢ٜ٠ ,  ذذاث عاؿشتٗا  .16
 ّ  1000 –حمُذ اذظإ , نشدطتإ ٚدٚا١َ احلشو , ايٓذٕ  .16
   1001 -ا سبٌٝ  1, د3631-3693َظ ٛد ايباسصاْٞ , ايباسصاْٞ ٚاحلشن١ ايترشس١ٜ ايهٛسد١ٜ  .40
   1006 -طًُٝا١ْٝ  –,اَؤطظ١ ىذ٣ 3َهشّ اياايباْٞ, َشاذٌ تاٛس احلشن١ ايك١َٝٛ ايهشد١ٜ َخ .43
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 ّ 1000 –دَؼل  –َٓزس املٛؿًٞ , ايكط١ٝ ايهشد١ٜ   اي شام اايب ث ٚ االنشاد , اداس املوتاس  .41
 –اداس طبيٜض يًٓؼش   3691 – 3616احلشن١ ايك١َٝٛ ايهٛسد١ٜ ايترشس١ٜ   نٛسدطتإ اي شام ,َٝعإ عاسف بادٟ  .41

   1001 -اسبٌٝ 
ِ  ىذ ايٝاط  , املظاي١ ايهشد١ٜ َٛاقف َٚٓحضاة, اٚصاس٠ األع ّ  .44    3631 -بػذاد  –ْذٜ
   3661 -ْٛسٟ اياايبا٢ْ , َٓاك١ نشنٛى ٚ حماٚالة تػٝي ٚاق ٗا ايكَٛٞ ايٓذٕ .41
49.  ِ  . 3661 -ٖاْٞ ايفهٝهٞ, اٚناس اهلضمي١ , جتشبيت   ذضو  ايب ث اي شاقٞ, اق
  3666 – 3646َٔ ايترشٜش  ىل ايذٚي١ تاسٜ  احلشن١ ايفًظا١ٝٓٝ ,  ًٖا٢ باَٚاشتٔ .43
 و.ة  –ًٖٝ  ناسٜش داْهؤغ ,ايظٝاط١ ايظٛفٝت١ٝ, او.ّ  .46
 

:  ٕ  ط١سضا٠ٚ ٥ٝٓاًٝض١ٜٝنا
 

Francis Fukuyama,The Soviet Union and Iraq Since, (Rand – U.S- 1980) -1-  
2- International Federation for Human RightsIraq: Continuous and silent Ethnic 
Cleansing Displaced PERSONS      in Iraq Kurdistan and Iraqi refugees in Iran,Report 

Allinance Intrenationale Pourla Justic,January,2003                                     
3- Joost R,Hiltermann,The 1988 Anfal Campaign in Iraqi Kurdistan ,Online 

Encyclopedia of Mass Violence,2008,  

 
4- Robert G . Rabil,  OPERATION “TERMINATION OF TRAITORS ”: THE IRAQI 
REGIME THROUGH ITS DOCUMENTS  Middle East Review of International Affairs, 

Vol. 6, No. 3 (September, 2002) 
5- The Center of Halabja against Anfalization and genocide of the Kurds,“Anfal” The 

Iraqi State’s Genocide against the Kurds(CHAK), February 2007   
6- UNPO,Commemoration the Kurdish genocide anExhibition 29 March 2013 European 

Parliament 

 
 7- Kristen.M,sornsin,Out of The Mountains into Politics:The Kurdish Nationalist 
Movement in Iraq ,Central European      University,Department of Nationalist Studies 

2008 
 :ة َٛاقع االْثْ 
ؿاس َٗذٟ عُاؾ طفييً شام   َٛطهٛ ك َكاٍ َٓؼٛس   ؿرٝف١ ايـباا اهذٜذ األيهث١ْٝٚ املتاذ١ ع٢ً ك

 1039 /9/ 33تاسٜ  ايضٜاس٠  www.newsabah.com/wp/newspaperاألْثْٝة 
ايزنش٣ اي اػش٠ الطتؼٗاد ايضعِٝ ايكا٥ذ ايشَض ٜاطش عشفاة اي ذد ايثاْٞ اعذدخاص  , ايظ١ٓ األٚىل جم١ً ايشٚاطٞ : 

 //:www.fatehhttp-ّ  1034 –,ادا٥ش٠ األع ّ ٚايثكاف١  شن١ ايفتس 

gaza.com/files_lib/files/8_1417882738_3454.pdf  1039-9-33تاسب  ايضٜاس٠ 
 

 
 

http://www.newsabah.com/wp/newspaper%20تاريخ%20الزيارة%2017%20/6/
http://www.fateh-gaza.com/files_lib/files/8_1417882738_3454.pdf%20تاربخ%20الزيارة%2017-6-2016
http://www.fateh-gaza.com/files_lib/files/8_1417882738_3454.pdf%20تاربخ%20الزيارة%2017-6-2016

