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 (ثأریخیة -حغرافية)دراسة ن و الفيلي كوردال
 

 دارا حمال غفور احمذ ,صالح الذيً أهور قيحولي

ت الاؾاؾُت ٧ ت الترُب ت,ُل  حامٗت الؿلُماُه

 

 املقذمة

ٖمىم الامت ال٩ىعصًتوؤنُلت الٟیلیىن قغیدت َامت  ٟاّ ٖلى مضاع الخاٍعشجم٨ً ؤبىاءَا  مً  م  ٖلی مً الخ وحىصَم  ال٣ىمي ٚع

ممج٣٘  ,املؼمً والاخخال٫ الاحىبي املخ٨غعة الى الٛؼواث والخغوب ؤحؼاء ٧ىعصؾخان حٗغى ٧ل  وحىىب في حىىب ىاًَ بهدكاَع

مثل  مً لضن ال٨ثحرون الكٍغدت لم یدٔ ٍؤن ٧ىعصًت َظ امللٟذ ,لها لىحُا وؤزىىلىحُاٞحزیى  امخضاصب ؤعيها قغ١ ٧ىعصؾخان ٍو

وصوهىا  ضعاؾاث وؤبدار املؿدكغ٢حن الظیً ٦خبىا ًٖ ال٩ىعصال ٛالبُتٞ ,ع ال٣لُللىظبابل  والخ٣ص ي ًم الضعاؾاثبال٣ضع ال٩افي 

م بإزخهاع قضیض والضعاؾاث ٦كٍغدت ٧ىعصًت الٟیلیحن ذ خالتججاَلٖنهم املٗلىماث   جدىاو٫ ٧ىعص الٗغا١ لجخُغ١  التي ؤو جظ٦َغ

حن لل٨غص ؤولهم ال٩ىعصؾخاهیحنٗلی بلی خالت الٟیلیحن و٦إنهم ىن بىحىص ٖٞغ مً  والكما٫ الكغقي الظًً ٌؿ٨ىىن في الكما٫ تٞر

مىظ  َظٍ الكغیدت حٗغى ابىاءل٣ض , الؿا٦ىحن في بٛضاص وفي مىا٤َ ٖضة في وؾِ وحىىب الٗغا١ اهیهم الٟیلیحنوز ,الٗغا١

لهىیخه وبه٩اع  الجماُٖت م الدؿٟحر وٖملیاث الُغص وإلاباصةبلی مٓال جإؾِـ صولت الٗغا١ لخحن ؾ٣ىٍ الىٓام البٗثي البائض

بها الخإعیسیتلعايُت  الضیمىٚغافي الىي٘ حٛیحر ًٞال ًٖ  ,مىا٫ واملمخل٩اث ال٣اهىهُت والثبىجُتلل وؾلب  والىَىُت ال٣ىمیت , وحٍٗغ

 ماوحهذ لهم تهمت الٟاعؾُت وَم بغئُان منها,٣ٞض ٧ان ٧ل مً الضولت الٗغا٢ُت واملجخم٘ مٗا ٌٗخبرونهم َاعئحن ٖلى الٗغا١ و٦ثحرا 

بزىانهم  حاهب بدماؾت الى مىظ بهُال٢ت الخغ٧اث الخدغعیت ال٩ىعصیت الثىعیتوصون به٣ُإ ع٥ ابىاء َظٍ الكغیدت ل٣ض قا

اّ ٖاث وصٞٗى ؤزماها باًَت مً صمائهم ٣ضمىا ال٨ثحر مً الخطخیإ ٞصون به٣ُؤعحاء ٧ىعصؾخان الازغون في باقي  لى الىحىص للٟخ

وجخإمل الخُل٘ هدى لخُاة و٦غامت جل٤ُ به وجخٟاٖل يمً الخُاة البكٍغت امليكىصة  ؤمال للىنى٫  وخضة اله٠ ال٩ىعصيو  ال٣ىمي

 . املى٣ُت ٦باقي قٗىب خیاة خغة ٦ٍغمتفي و ع٦ب املضهُت والخُىع

ظٍ الضعاؾت في      َ  مً زال٫و الغنیىت   هاصع الخإعیسیتًم امل  تالی حمل املى٣ُت الٟیلیت وجإعیسها بالؾدىاصاٞیت حٛغ جبدث

 املى٢٘مً خُث  بحن صولتي الٗغا١ وبیغاناملجؼؤة خالیا والىا٢ٗت ماو  مى٣ُت ال٩ىعص الٟیلیىن حٛغاٞیت  ًدىاو٫  الاو٫ منها ,ىعًٍمد

ص اٖضؤ ل٪ظو٦  ائیت والٛابیتامل  ومىاعص الثروٍ الی الُبىٚغاٞیا واملىار الخُغ١ واملؿاخت والبٗض الاؾتراجیجي و  الجٛغافي والٟل٩ي

في الٟیلیت  ال٩ىعص جإعیش بك٩ل ؤص١ٞیدىاو٫  مً الضعاؾت ؤما املدىع الثاوي  ت التي یماعؾىنها,ث إلا٢خهاصیالؿ٩ان واليكاَا

الى  ٖبر الخُغ١ ؤول الی جإعیسهم ال٣ضیم ومً زم الخُغ١  والى خحن ؾ٣ٍى الىٓام البٗثي في الٗغا١ مىظ الٗهىص ال٣ضیمتاملى٣ُت 

 .. ؤمال مً هللا الخىٞی٤ ضعاؾت بالدغائِ والجضاو٫ ال َظة ػوصثوللخىيُذ في الدخام  ,والخضیثت الىؾُُت الخاٍعسُت الٟتراث

 

 

 للمىطقة الفيلية لالبشرية الجغرافيةائص الخص-وحورواللل امل

 -ملى٢٘ الجٛغافي والٟل٩ي:ؤ -ؤ

 ىب ٚغب بیغان وقغ١ الٗغا١حىمً  ن ال٨بری ویكمل الجؼء الىؾُیي حىىب قغ١ ٧ىعصؾخاج٣٘ املى٣ُت الٟیلیت بالخدضیض ف  

ت) ٓت ٦غميكٍا جًم مداٞٓت بیالم وحىىب الداي٘ إلیغان  ٞالجؼء(في امللخ1,٤لخٔ الداَع ُٞما ًبضؤ الجؼء الٛغبي  وٚغب مداٞ

مخضُٞما ًبضؤمً قما٫ زاه٣حن ٢لُال  الداي٘ للٗغا١  مابحن بجؼؤیها بظل٪ ج٣٘ ٞل٨یا, باَُتع ضعة وحهان وػ مىا٤َ ب حىىبا ختى ٍو

ت) قغ٢اٌ(46.1-44.9َى٫) وزُيقمال, ٌ(34,5–32,6ٖغى) صائغحي مً  جبرػ ؤَمیت مى٢٘ املى٣ُت(في امللخ٤,و 2لخٔ الداَع

٦یلىمتر (150ؿاٞت)الٗغا٢یت بٛضاص بم  توالؿهى٫ املاصیت بلی الٗانمالضولُت  إلقغاٞها ٖلی َغفي الخضوص الىاخُت الاؾتراجُجُت
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ص)الضولیت زِ املىانالثومغوع ٣ِٞ, َا (َهغان-٦غميكاٍ-بٛضا ,٦ظل٪ ؤَمیتها الٗؿ٨غیت ؤزىاء خضور الٗملیاث (i)ٖبر

في حؼؤیها ٚىیت بم٩امً الىِٟ والٛاػ الُبیعي واملٗاصن بلی حاهب ؤَمیتها في عبِ ؤ٢لیم   الٗؿ٨غیت,٦ما ؤن حٝى املى٣ُت

  .(ii)ا١ وحىىبھا وبب٣یت ؤعحاء بیغان مً حهت ؤزغی ملاًخىاحض ٞیها مً مىاٞظ خضوصیت ٖضة٧ىعصؾخان مً حهت بىؾِ الٗغ 

 -املساحة -ب

املٗلىم بإهه لیؿذ َىا٥ ؤع٢ام وبیاهاث ص٢ی٣ت خى٫ املؿاخت الخ٣ی٣یت لٗمىم ٧ىعصؾخان ل٩ىنها لیؿذ صولت مؿخ٣لت وجمخى٘ 

ضص ًم الباخثحن الضو٫ املدخلت ل٩ىعصؾخان ًٖ الاٞهاح ٖنها, بیض ؤن َىا٥  ٖ ٣ٞا للمٗایحر   مؿاخاث جسمیيیت للمى٣ُت خضصَا و

الٗلمیت البدثیت بینهم)٫,عامبى(املظ٧ىع في)جإعیش مغصور(و٦ظل٪ ماؾؿاث وصوائغ طاث قإن بَخمذ بالكاون ال٩ىعصیت بینها ٢امىؽ 

الم التر٧ي وصائغة املٗاٝع البریُاهیت ٖخماص ٖلی مؿاخت جل٪ الاعاض ي التي یخىاحض ٞیها وصائغة املٗاٝع الؿىڤیدیت الؿاب٣ت بال   إلٖا

,ویىُب٤ الخا٫ هٟؿه ٖلی جل٪ املىا٤َ التي (iii)(23, 2006ال٩ىعص في الضو٫ التي ج٣دؿم ٧ىعصؾخان في الى٢ذ الخالي)٢اؾملى,

(٧لیىمتر مغب٘ 28,531یخىاحض ٞیها ال٩ىعص الٟلیحن, وحكحر البیاهاث بلی ؤن مؿاخت املىا٤َ الٟیلیت الدايٗت إلیغان جبلٜ ؤ٦ثر مً)

,یًاٝ بلیها هه٠ (iv)(٦یلىمتر85(وٖغى)220(٦یلىمتر مغب٘, بُى٫)19,045ومؿاخت مداٞٓت بیالم لىخضَا جبلٜ ؤ٦ثر مً)

اب 682(٦یلىمتر مغب٘ في)قاٍ آباص(و)0,9(٦یلىمتر وبىا٢٘)9.445مؿاخت مداٞٓت ٦غميكاٍ البالٛت) (٦یلىمتر مغب٘ في ؾغبیل َػ

( ٦یلىمتر مغب٘ في مى٣ُت گیالن ٚغب, ؤما مؿاخت املىا٤َ الدايٗت للٗغا١ ٞخ٣ضع ٢1,827هغ قحریً و)( ٦یلىمتر في 7,917و)

(٦یلىمترمغب٘ في ٢ًاء مىضلي وبلضعوػ مٗا, 6621(٦یلىمتر مغب٘ في ٢ًاء زاه٣حن و)3,512(٦یلىمتر مغب٘, بىا٢٘)23,357بدىالي)

(٦یلىمترمغب٘ في ٢ًاء الخي 2393في ٢ًاء قهغبان و) (٦یلىمترمغب1716٘و)  (٦یلىمترمغب٘ في ٢ًاء بضٍع3660و)

ال٩لُت ملؿاخت ؤملى٣ُت الٟیلیت بكُغیها   ,وبظل٪ ج٩ىن املجمىٖت(v)(٦یلىمترمغب٘ في ٖلي الٛغبي ًٞال ًٖ مىا٤َ ؤزغی 5455و)

%(مً 10.4ك٩ل جسمُىِب)(٦یلىمترمغب٘, وهي مؿاخت ٦بحرة طاث ؤَمُت ٦بحرة ج٣ضع وؿبتها ب51,888وإلایغاهیت ؤ٦ثر مً)  الٗغا٢یت

 املجمٕى ال٨لي مً مؿاخت ٧ىعصؾخان بك٩ل ٖام .

 -ج_الجیولوحیا لالطبوغرافیا 

ان الجؼء الا٦بر مً امل٩ىهاث الجیىلىحیت للمى٣ُت ال٩ىعصیت ج٩ىهذ مً هخاج الخهاصم بحن ال٨خل الباَىیت والخغ٧اث الاعيیت التي  

, و٦ظل٪ ماؾب٣تها مً بهٟجاعاث بغ٧اهیت (vi)ت إلایغاهیت في الؼمً الجیىلىجي الثالثالاٞغی٣یت وال٨خل -خضزذ ما بحن ال٨خلت الٗغبیت

الؼمً البالیىػي)  وخغ٧اث باَىیت املىا٤َ الٟیلیت   ,لظا ٞان حیىلىحیه paleozoic)(vii)خضزذ في الٗهضیً الاو٫ والثأوي وبما یٗٝغ ب

َا الجیىلىجي بلی خضوص ما بحن)الدايٗت إلیغان, خ  هي بمخضاص لها زهىنا جل٪ الاحؼاء الكغ٢یه (ملیىن 230 -600یث یٗىص ٖمغ

, ٞیما یغح٘ الٗمغ الجیىلىجي مل٩ىهاث الاحؼاء الدايٗت للٗغا١ بلی الٗهغیً)املیىؾیجي(و)الایىؾیجي(وهخجذ ٖنهما (viii)٢بل   ؾىه

ص هي يًم جل٪ املىا٤َ الغزىة ؤو , ٖمىما ٞان املىا٤َ الٟیلیت ٖلی َغفي الخضو (ix)م٩ىهاث الؿهى٫ املغوخیت والؿهى٫ الغؾىبیت

َا Foot hillzon unstable shelfالغنی٠ ٚحر املؿخ٣غ) (وم٩ىهاتهم ًم صدىع الالیمؿخىن, ٦ما ان م٩ىهاث بٌٗ مً صدىع

اعي ًٞال ًٖ الترؾباث الخضیثت)Lower Farsالباَىیت هي مً هٕى الٟاعؽ الاؾٟل)  Customary(و٦ظل٪ مً هٕى بهجاهه وبسخی

Deposits ًالجهاث الٛغبیت وهي جغؾباث ٞیًیت مخ٩ىهت مً زلیِ مً الغمل والخص ى وؤحؿام ؤزغی َیيیه(م  

(Allavium(٪بؿم)متر ٧ىهتها مجاعي املؿیالث املائیت املىؾمیت40-30)(x). 

لى اؤما الجاهب الُبىٚغافي ٞإهه یى٣ؿم بلی مىا٤َ حبلیت ٖالیت ٖلی الاٚلب مً حهت الكغ١ ومىا٤َ ؤزغی مخمىحت وًَبیت 

  ؾهى٫ مىبؿُت في الجهاث الٛغبیت, ٟٞي الجهاث الكغ٢یت الدايٗت إلیغان یبرػ الؿالؾل الجبلیت الكا٣َت جًم ؤحؼاء واؾٗه

(متر ًٖ 4000مً ٚغب ؾلؿلت ػاگغوؽ الىؾُی وطاث بججاٍ قمالي ٚغبي حىىبي قغقي ویهل اعجٟإ بٌٗ ٢ممها بلی ؤ٦ثر مً)

یىسٌٟ جضعیجیا باججاٍ الٛغب ختى یهل بلی مغجٟٗاث خمغیً وجخسلل املغجٟٗاث الٗالیت  مؿخىی البدغ بیض ؤن ٖلى َظٍ املغجٟٗاث

٧ى(وبما یٗٝغ لضی الازغون بـ) ٧ابحر  وعٍ مىا٤َ ؾهلیت يی٣ت وزىاه٤ ووصًان, ؤما ؤبغػ الؿالؾل الجبلیت في املى٣ُت ٞهي)گه

(٦یلىمترا وی٣٘ الجبل في  الجؼء الجىىبي الكغقي مً 20ٜ)(٦یلىمتر وبٗغى واؾ٘ في بٌٗ مً ؤحؼائها یبل٧170ىٍ(ویهل َىلها بلی)

, زم ؾلؿلت (xi)(11(متر ًٖ مؿخىی البدغ)زخیا3500,٫بیالم, ؤما ؤٖلی ٢مت ٞیها هي)٧ان ؾیٟي(ویهل بعجٟاٖها بلی)  مضیىت

یمخض حىىبا ختى یهل مً حبا٫ بیؿخىن قمال و   (٦یلىمتر وجبضؤ َظٍ الؿلؿله180حبا٫)مله( ؤوبما یٗٝغ بـ)خىقتران ٧ى( بُى٫)
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(متر ٞى١ مؿخىی البدغ, وحبا٫ صالحژ)صالیج(الظي 4,500بلی نهغ ٧اعون, ؤما اٖلی ٢مت ٞیها ٞهي)چل مێرص مىاڵ(والبالٜ بعجٟاٖها)

ظٍ الؿلؿلت بحن 56(٦یلىمتر, وؾلؿلت حبا٫)ؾٟیض٧ى(البالٜ َىلها)10(٦یلىمتر وبٗغى)78یبلٜ َىله)  َ (٦یلىمتر وجٟهل

ا   الكغ١ مً الىاخیت إلاصاعیت وؾلؿله  ىعؾخان مً حهتمداٞٓتي بیالم ول حبا٫ ؤهاعان التي جًم ٖضصا مً ال٣مم اقهَغ

(متر 1449(متر ًٖ مؿخىی البدغ و٢مت)قامحر(البالٜ اعجٟاٖها)2620م( ؤي الٟىَت الضائغیت والبالٜ اعجٟاٖها) ٢مت)زڕصٍ

ۆ التي جٟهل بحن مداٞٓتي بیالم و٦غميكٍا ًم الكما٫ ًم (متر, زم ؾلؿلت ماهیكذ وعه1230(البالٜ بعجٟاٖها) و٢مت)چىاٍع

ؾىوع و واػ   (وَیمان وصلڤان و٦یٍى )پىهگه و٦ظل٪ پیىگه(xii)عمحن(وؾیا٧ۆ وچه الىاخیت إلاصاعیت وؾالؾل ؤزغی مثل ؾیىان)هه

ما  .(xiii)وٚحَر

ان الاو٫ حكمل جل٪ املؿاخاث الؿهلیت الىا٢ٗت ٤َ الؿهلیت في املى٣ُت ٞهى هٖى ا ؾهل بیالم  ؤما املىا بحن الجبا٫ الٗالیت وؤقهَغ

اب وؾهل (xiv)وؾهل بیىان وؾهل قحروان وچغصاو٫ وؾهل َلیالن وؾهل نالح آباص ,ًٞال ًٖ ؾهل ماهیكذ وؾهل ؾغبیل َػ

گیالن ٚغب, ؤما الىٕى الثاوي مً الؿهى٫ ٞیكمل جل٪ الاعاض ي الؿهلیت الىا٢ٗت التي ج٣٘ في وؾِ وٚغب مى٣ُت الضعاؾت وهي 

مخض ٚغبا لِكمل  بمخضاص للؿهى٫ الكغ٢یت لبالص مابحن النهغیً مثل ؾهل مهغان وؾۆماع و٢هغقحریً وصَلىعان ومىؾیان وٖباؽ ٍو

 ؾهى٫ مىضلي وبلضعوػ ومً زم بضعة وحهان.

 ؤما َبىٚغاٞیت املى٣ُت الٟیلیت الدايٗت للٗغا١ ٞهي قبه حبلیت ومخمىحت في ؤحؼائها الكمالیت الٛغبیت وجدىي ٖلی ٖضص مً

(مترا وی٣٘ في الجؼء الجىىبي الٛغبي مً زاه٣حن وحبل)آر وصار(البالٜ 637(البالٜ بعجٟاٖها) املغجٟٗاث ؤبغػَا حبل)باخچه

  (متر وی٣٘ قما٫ ٚغب حلىلء وحبل)صاٍع350(متر وی٣٘ في قما٫ قغ١ زاه٣حن وحبل)حبه صار( البالٜ اعجٟاٖه)450بعجٟاٖه)

جٟٗاث ٚغبا ختى جهل بلی ؾلؿلت خمغیً الخابٗت مً الىاخیت إلاصاعیت ل٣ًاء زاه٣حن ویبلٜ (في ٚغب زاه٣حن وجمخض َظٍ املغ  وق٨ه

(الىا٢ٗت مابحن هِٟ زاهت ومىضلي بالمخضاص هدى  ؤزغی مثل)گیؿ٨ه  , َظا ًٞال ًٖ عاوبي ومىا٤َ ًَبیت(xv)(متر202بعجٟاٖها)

ما وجم ٦ه هه زِ الخضوص قغ٢ا و)٦ً ٦یىاهى(قغ١ ٢ؼعباث و)ٍص ختى ٚغب وحىىب مىضلي زم جيخهي,   خض َظٍ املىا٤َ الهًبیت(وٚحَر

بلی   ؤما املىا٤َ الؿهلیت ٞدكمل ؤول بٌٗ الجیىب الؿهلیت الىا٢ٗت بحن املغجٟٗاث املكاٍع بلیها بینها الؿهى٫ املغوخیت الىا٢ٗت

املى٣ُت وجل٪ التي ٧ىهتها مؿیالث  الكغ١ مً الجبا٫ الٗالیت زهىنا مابحن مىضلي وبضعة و٦ظل٪ الؿهى٫ الىا٢ٗت بجاهبي ؤنهاع 

  یكخه (وؾهل ٍص (٦یلىمتر وؾهل قما٫ حلىلء)قیش باٍو50مىاؾم الامُاع ومنها ؾهل زاه٣حن الظي یمغ في وؾُه نهغ الىهض بمؿاٞت)

مىضلي  ًٖ الؿهى٫ املُلت ٖلی حاهبي نهغي)٦ىگحر(في ال في ٚغب هاخیت ٢ؼعباث, خیث ٚمغث میاٍ بدحرة خمغیً ؤ٦ثر مً ههٟها ًٞ

 وػعباَیت وحهان.  )گىلڵ(في بضٍعو

  -املىاخ لاملوارد املائية  -ص

امل الخًاعیـ ٞةن مىار املى٣ُت الٟیلیت یخٟاوث مً مى٣ُت بلی ؤزغی ٞالجهاث الكغ٢یت منها مكابه ملىار وؾِ   ٣ٞا لخإزحرٖ  و

ٖلی ؤنها مً هٕى مىار البدغ املخىؾِ, ٞالجؼء  ٧ىعصؾخان واملٗغوٝ في ٚالبیت اعحائها  ؾلؿلت حبا٫ ػاگغۆؽ وب٣یت ؤحؼاء مى٣ُت

الكغقي الداي٘ إلیغان وبالزو في حهاتها الكغ٢یت یخمحز مىازه باهسٟاى صعحاث الخغاعة في ٞهل الكخاء وحؿا٢ِ الامُاع 

حؼاء الٛغبیت , ؤما الا (xvi)والثلىج, ٞیما ج٩ىن خالخت في ٞهل الهی٠ مٗا٦ؿت خیث جغجٟ٘ اعجٟإ صعحاث الخغاعة وجىٗضم الدؿا٢ِ

والجىىبیت الٛغبیت مً املى٣ُت مىازت مً مضاعي قبه حاٝ وجمخض َظٍ الخالت املىازیت لدكمل الاحؼاء الٛغبیت مً املى٣ُت الٟیلیت 

 -الدايٗت للٗغا١, بالم٩ان باإلم٩ان  ج٣ؿیم الخالت املىازیت بلی هىٖحن وٖلی الىدى الاحي:

 -  مىاخ املىطقة الشرقیة)سرد سيري(-1

غان في ٞهل الكخاء باملازغاث البدغیت ال٣اصمت ًم البدغ الاخمغ والدلیج    جخإزغ َظٍ املى٣ُت التي حكمل الاحؼاء الدايٗت ًل

ت ) جاصي ونىلها (ال٣اصمت ًم املدُِ الهىضي خُث  MTوالبدٍغت)( CTالٗغبي املخمثلت بالغیاح الٛغبیت و٦ظل٪ الخُاعاث املضاٍع

,وحكحر البیاهاث بلی ؤن املٗض٫ ال٨لي (xvii)بلی بهسٟاى صعحاث الخغاعة وحؿا٢ِ الامُاع والثلىجوجهاصمها بالٗىاعى الجبلیت 

,وفي (xviii)ؽ ٌ(20-15ؽ بیض انها ؤ٢ص ى مٗض٫ للخغاعة في الجهاث الكغ٢یت َى مابحن) ٌ(17لضعحاث الخغاعة لٗمىم املى٣ُت یبلٜ)

ؽ, املضی الخغاعي مابحن ٞهلي الكخاء ٌ (30-25ت یهل بلی)ؽ وفي املىا٤َ الٛغبی ٌ(25 -20الاحؼاء الىؾُی یهل بلی مابحن)

ؽ في خحن جغجٟ٘  ٌ(14-والهی٠ ٖالیت, ٟٞي بٌٗ ایام الؿىت وختى اؾابی٘ ٞهل الكخاء جىسٌٟ صعحت الخغاعة الیىمُت الى)
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ٟا بهبىب الٗىان٠ ا(xix)ؽٌ (47الخغاعة في بٌٗ ؤیام ؤقهغ الهی٠ وجهل بلی) لترابیت ال٣اصمت ًم ,٦ما وجخإزغ ؤحىاء املى٣ُت نی

 حهت ٚغب الٗغا١ والصخغاء الؿٗىصیت.

مابحن الجهاث الكغ٢یت والجهاث الٛغبیت, خیث جهل مٗضلث حؿا٢ِ الامُاع في الاحؼاء   وبسهىم مٗضلث الامُاع ٞهي مخبایىت

(ملیمتر و في الجهاث الٛغبیت 600 -500, ٞیما یهل املٗض٫ في الاحؼاء الىؾُی بلی مابحن) (ملیمترفي الؿىت800-600الكغ٢یت مابحن)

(ٖاما حكحر بلی ؤن مٗض٫ ؤمُاع املى٣ُت 38(ملیمتر, ٖمىما ٞإن املخىٞغمً البیاهاث في مدُت بیالم لٟترة)400 -300الی مابحن)

ام ویؿخمغ ختى قهغ آب ولىخٔ 1(ملیمتر,لخٔ الجضو٫)644.5یبلٜ) لب في قهغحكغیً الاو٫ مً ٧لٖ  (,یبضؤ الدؿا٢ِ ٖلی الٚا

٫ الٟترة املكاعالیها بإن ٚالبیت الامُاع جدؿا٢ِ في اقهغ الكخاء والغبی٘ وجهل بلی طعوتها في ٞهل الغبی٘, و٢ض بلٛذ ٦میت زال

%(في خحن ان ؤ٢ل الكهىع مُغا ٧ان في ؤیلى٫ في هٟـ جل٪ الؿىت ب٨میت 19.1) (ملیمتر ؤي بيؿبه123.1الامُاع في قهغ آطاع)

ا) %(ملیمتر, ؤما بسهىم الامُاع الاحؼاء الٛغبیت ؤي في مى٣ُت مهغان وصَلىعان ٞخبلٜ ٦میاتها 0.1(ملیمتر, ؤي بيؿبت)1.1م٣ضاَع

)ؾغص (xx)(ملیمترفي الؿىه250-200مابحن) ٞت لضي الؿ٩ان مً هٕى ,ٖمىما ٞةن مىار املى٣ُت الكغ٢ُت خؿب الدؿمُت املٗغو

  . ) Cas)لدؿا٢ِ الؿىىي ًإزظ الغمؼؾحر(وخؿب جهي٠ُ)٧ىبً(وبالؾدىاص الى مٗض٫ صعحاث الخغاعة و ٦مُاث ا

 -گرمسير( )مىاخ املىطقة الغربیة-2

ٗت للٗغا١ ٞهي ًم الىٕى الخاع والكبه صخغاوي وبما  اما الاويٕا املىازیت في املىا٤َ الٟیلیت الٛغبُت و٦ظل٪ جل٪ الاحؼاء الداي

اء زاه٣حن ختى حىىب هاخُت ٢ىعةجى خیث املى٣ُت ویكمل الاحؼاء الكمالیت مً الخضوص إلاصاعیت ل٣ً(xxi)یُل٤ ٖلیه مىار گغمؿحر,

الكبه حبلیت واملخمىحت, ٞیما یكمل ؤحؼائها الىؾُی والجىىبیت الخضوص إلاصاعیت ل٣ًاء بلضعوػ ومىضلي وٖلی هدى زام, ًٞال 

ت) ی ؤن مٗض٫ صعحاث (في امللخ٤, وحكحر بیاهاث مدُت زاه٣حن بل3ًٖ الىىاحي إلاصاعیت ل٣ًاء بضعة في ؤ٢ص ى الجىىب,لخٔ الداَع

ؽ, ٞیما  ٌ(36ؽ, ویهل مٗض٫ صعحاث الخغاعة في قهغ جمىػ بلی) ٌ(25.7ؽ واملضی الخغاعي) ٌ(22.4(ٖاما بلٜ)30) الخغاعة زال٫ ٞتٍر

 (ٖاما وفي ؾىىاث الدمؿیيیاث مً ال٣غن املاض ي.13ؽ, ؤما مٗضلث الامُاع زال٫ ٞترة) ٌ(10.3مٗض٫ قهغ ٧اهىن الثاوي)

 

 .(xxii)(باملللیمتراث2005-1967مابحن)  في مدُت بیالم للٟترة  ٦میاث الامُاع الكهغیت والؿىىیت: (1حضو٫ )

 املالخٓاث اليؿبت % ٦میاث الامُاع/ملم الاقهغ ث

  0.1 1.1 ایلى٫  1

  4.6 26.2 حكغیً الاو٫  2

  12.4 80.3 حكغیً الثاوي 3

  14.7 94.8 ٧اهىن الاو٫  4

  18.2 117.5 هىن الثاوي٧ا 5

  16.1 103.9 قباٍ 6

  19.1 123.1 آطاع 7

  10.8 70.1 هیؿان 8

  4.04 26.1 آیاع 9

  - 0.5 خؼیغان 10

  - 0.6 جمىػ 11

  - 0.3 آب 12

 ملیمتر 644.5املٗض٫ ال٨لي= 
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 (xxiii)(بامللیمتر2005 -1967مٗض٫ الامُاع الكهغیت في مدُت بیالم للٟترة مً): (1ق٩ل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُه (في هٟـ 2000-1971مابحن)  (ملیمتر, ٞیما حكحر البیاهاث بلی ؤن املٗض٫ الؿىىي للٟترة323زاه٣حن)  ٣ٞض بلٜ املٗض٫ في مد

-50(ملیمتر وؤن قهغآطاع مً ؤ٦ثر قهىع الؿىت مُغا,ؤما ٖضص الایام املاَغة ٞیهل بلی مابحن)357.3بلٜ)  (ٖاما29املدُت وملضة)

ت الغیاح)٦ما ا(xxiv)(یىما ,60 ىبت  (متر في الثاهیت2.24ن مٗض٫ ؾٖغ .ؤما الىي٘ املىادي للمى٣ُخحن (xxv)  ٌ(46.6اليؿبیت)  ومٗض٫ الَغ

الىؾُی والجىىبیت ؤي ٢ًائي بلضعوػ وبضعة, ٞمً خیث مٗضلث الخغاعة ٞان املى٣ُخان ج٣ٗان يمً صائغة الدُىٍ املدؿاویت 

( 2(ملیمتر, لخٔ الجضو٫)385(ؤٖىام)5) ان املٗض٫ في مىضلي لٟتٍرؽ,مً خیث مٗضلث الامُاع ٣ٞض ٧ ٌ(30-25مابحن)

ب٣ا لخهيی٠ الٗالم2والك٩ل) ب)املىادي (,ٖمىما ٞإن مىار املى٣ُت َو (وطل٪ بؿبب Ws)٧ىبً(مً املىار الصخغاوي قبت الَغ

ت واملغجٟٗاث الٗالیت.   وحىص املىا٤َ الصخغاٍو

 (xxvi)(.2000-1971مابحن)  زاه٣حن للٟترة  لخغاعة والامُاع في مدُتاملٗضلث الكهغیت والؿىىیت لضعحاث ا: (2حضو٫ )

 املالخٓاث مٗض٫ ؾ٣ىٍ الامُاع مٗض٫ صعحاث الخغاعة الاقهغ ث

  - 30.4 ایلى٫  1

  12.4 24.6 حكغیً الاو٫  2

  42.1 16.1 حكغیً الثاوی 3

  57.1 10.7 ٧اهىن الاو٫  4

  59.0 10.3 ٧اهىن الثاوی 5

  52.2 11.5 قباٍ 6

  61.1 14.9 آطاع 7

  30.5 22.5 هیؿان 8

  24.3 26.3 آیاع 9

  0.3 30.1 خؼیغان 10

  - 36.0 جمىػ 11

  - 34.0 آب 12

 ملم 338.8املٗض٫=  م 22.3ٌاملٗض٫ = 

  ة.ٚحر ميكىع –املهضع, بیاهاث الهیئت الٗامت لالهىاء الجىیت الٗغا٢یت وعنض الؼلػ٫, ٢ؿم املىار 
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 (xxvii)(2000-1971مٗض٫ ألامُاع الكهٍغت في مدُت زاه٣حن للٟترة ما بحن ) :(2ق٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؤما املىاعص املائُت وبما ؤن خىالي هه٠ املىا٤َ الٟیلیت ی٣٘ يمً املى٣ُت الجبلیت وفي بَاع حبا٫ ػاگغوؽ الٗالیت لظا ٞإنها ٚىیت  

ع والثلىج التي حؿ٣ِ ٖلی املى٣ُت زهىنا ؤحؼائها الكمالیت باملهاصع املائیت الؿُدُت والجىُٞت والتي هي هخاج ؾ٣ٍى الامُا

الكغ٢یت, ٞیما مط ى ؤقاع)ببً خى٢ل(في ٦خابه)املؿال٪(بلی وحىص میاٍ الیىابی٘ والثلىج في املى٣ُت ٖلی مضاع الٗام,وحكحر البیاهاث 

اتهما13بلی وحىص) م٘ وحىص ٖضص مً البدحراث الهٛحرة , ٖالوة ٖلی ٚجى املى٣ُت باملیٍا الجىٞیت  (xxviii)(نهغا بياٞت الی جٟٖغ

الدجىم,و٧اهذ جىاٞغ املیٍا ؾببا في بػصَاع ووكىء الخًاعاث ال٣ضًمت في املى٣ُت,ؤما ؤبغػ الغواٞض النهغیت ٞیها ٞهي ؾُماٍع 

َا و٧ىهجان حم ومُم٪ و٧اوي وصووٍٍغج و٦ى٨حر ائیت ,وجىدكغ ؤٖضاصا مً الدؼاهاث والؿضوص امل (xxx)و٦ظل٪ نهغ الىهض(xxix) وعواٞض

إلو٢اث الخاحت وؾ٣ي الؿهى٫ الؼعاٖیت في ٞهل  ؤ٢یمذ لضعء مساَغ الٟیًاهاث في ٞهل الكخاء وجإمحن املیاٍ الالػمت 

ؿان الاو٫ جغؾا١ في حىىب ٚغب مىضلي والثاوي (xxxi)اله٠ُ,اما ؤبغػَا ٞهي زؼان خمٍغً وزؼان الىهض وؾض مىضلي وؾضان َٚا

 ؾض گىهجان في بضعة .

 - الغابات لوالحراش-ل

, ٞاملى٣ُت الٟیلیت جًم (xxxii)هٓغا لؿ٣ىٍ الامُاع والثلىج ب٨میاث وٞحرة ٞةن الاحؼاء الٛغبیت مً بیغان ٚىیت بالٛاباث واملغوج 

الجؼء الىؾُي مً ٚغب بیغان, َظا یٗجي ؤن الاحؼاء الكغ٢یت مً مى٣ُت الضعاؾت ٚىیت بُٛائها الىباحي والٛابي ٞیما ج٩ىن الاحؼاء 

ما جىمى زال٫ مىؾمي الكخاء  ا٪ الدايٗت للٗغا١  ٢لیلت الىباجاث ومً الىٕى الصخغاوي والخىلي التي ٚالبالٛغبیت وزهىنا جل

)60والغبی٘, وخؿب ج٣غیغ مغ٦ؼ الٛاباث واملغاعي في بیغان ٞإن) (ؤل٠ ٨َخاع مً ٚاباث ؾلؿلت حبا٫ ػاگغوؽ ج٣٘ 900%(مً مجمٕى

ابا642في َظٍ املى٣ُت ؤي هدى)  ٚ ٓت بیالم مىَىا لهىٕا هاصٍع(ؤل٠ ٨َخاع, وحٗض ًم ؤشجاع البلىٍ في ٚغب بیغان خیث   ث مداٞ

%(ًم الاشجاع الٛابیت هي ًم 70(,وحكحر بٌٗ املهاصع بلی ؤن)17/9/2018(ال٠ وؿمت , 15یغح٘ ٖمغ الٗضیض منها بلی ٢غابت)

وعاهضوؽ والچىاع واملاػ والاعزىان و٦ی٨م والؿضع   ؤشجاع البلىٍ بلی حاهب ؤشجاع ؤزغی مثل الاعحً والؼالؼا٥ وصاٚضاٚان وآبىه

ًٞال (xxxiii)والخبت الدًغاء والجىػ والىب٤ والٗضیض مً الاشجاع املثمغة مثل الٟغاولت الجبلیت وباللى٥ والؿما١ وال٨غوم والغمان

ٖت الاصویت والانباٙ والُٗىع400ًٖ) كاب البریت التي حؿخٟاص منها في نىا الخىػی٘ ومً خیث (xxxiv)( هٕى ًم الىباجاث والٖا

٧ى(  وعٍ الجٛغافي ٞإن ٚاباث املى٣ُت جى٣ؿم  بلی زالزت ؤحؼاء الاو٫ یكمل جل٪ املىا٤َ الٛابیت التي ج٣٘ ٖلی ؾٟىح مغجٟٗاث)گه

و)صیىاع٧ىٍ(و)ماوكیذ(ٞیما الثاهیت ج٣٘ في م٣ضماث حبا٫ صیىاع٧ى الىا٢ٗت في مىا٤َ قحروان وػعیً آباص وچىاع, ؤما الثالثت ٞدكمل 

ٗكبیت والكى٦ُت في مهغان وصَلىعان وآبضاهان, هباجاث الاحؼاء الٛغبیت في الجؼء الداي٘ للٗغا١ هي ًم ؤهىإ الىباجاث املىا٤َ ال

املىؾمیت والخىلیت التي جىمى في مىؾم ؾ٣ىٍ الامُاع في الاحؼاء الكمالیت والٛغبیت ونىل الى حبا٫ خمغیً, ؤي في مىا٤َ زاه٣حن 

 وحلىلء و٢ؼعباث ومىضلي.
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 ملوارد الطبيعية لاليشاطات والقحصادية ا-ز

ًت  ٞغ وؤزغث بیجاب  جخٗضص املىاعص الُبُٗیت واملىاعص الا٢خهاص اث الؿ٩ان املخىىٖت مابحن الؼعاٖت وجغبیت  ابك٩ل وا ٖلی وكَا

ا ما٫ الخغة وبمتهان الخٝغ الیضویت املخىىٖت, و٦ٛحَر مً املىا٤َ  الخیىاهاث واؾخسغاج الىِٟ والٛاػ واملٗاصن ًٞال ًٖ الٖا

اث التي یٗمل ٞیها ال٩ىعص الٟیلیحن  ,ؤَم املىخجاث (xxxv)ال٩ىعصؾخاهیت الازغی ٞةن الؼعاٖت وجغبیت الخیىاهاث هي مً ؤَم ال٣ُٖا

الؼعاٖیت هي الخبىب زهىنا مً مدهىلي الخىُت والكٗحر و٦ظل٪ الخمو والٗضؽ ًٞال ًٖ الٟىا٦ه والدًغاواث 

ٞه ا) اؾت احغیذ ًٖ املى٣ُت الٛغبُت جٓهغ بإن املؿاخت التي زههذ ملدهىلي ال٣مذ والكٗحر ,ٟٞي صع (xxxvi)(1999,49یلی, وٚحَر

َا بلٛذ) ٤َ الٟیلیت لىخض ٓت صیالی واملىا (ًَ مً 67750(ًَ مً ال٣مذ وهدى)46460ؤهخجذ) 1974(صوهم ٖام 291240في مداٞ

 (.3, لخٔ الجضو٫)(xxxvii)الكٗحر

ىان1974ٟیلیت)في مداٞٓت صیالی(ٖام)بهخاج الخى٣ُت والكٗحر في املىا٤َ ال (3حضو٫ )  (باَل

 الكٗحر ال٣مذ املؿاخاث املسههت بالضوهماث املى٣ُت

 49980 24720 137370 زاه٣حن

 12240 16450 153900 مىضلي

 5530 5290 25250 قهغبان

 67750 46460 291240 املجمٕى

نا مىا٤َ مىضلي وبضعة وحهان وزاه٣حن, وبهظا الهضص حكتهغ املى٣ُت باهخاج الىسیل والٟىا٦ه والدًغاواث املىؾمیت, زهى  

(ملیىن هسلت ومً ؤَم 2بلی ؤن حٗضاص الاشجاع املثمغة مً مىضلي لىخضَا ٢بل جغخُل ؾ٩انها بلٜ)  جمذ الاقاٍع

ا(الى حاهب مؿاخاث واؾٗت مً بؿاجحن ضي وٚحَر  ؤهىاٖها)الدؿخاوي,الدًغاوي,الاػع١,البربىض,امل٨خىم,الاقغس ي,الض٢ل,الَؼ

ا) (ؤل٠ هسلت بؿبب 800البرج٣ا٫ واللیمىن والغمان واملكمل والدىر بل ؤن َظٍ البؿاجحن ج٣لهذ مؿاخاتها وؤنبذ ٖضص ؤشجاَع

, و٧اهذ الاهخاج ج٨ٟي الخاحت املدلُت وجم جهضًغ الٟائٌ (xxxviii)ب٢ضام بیغان ٖلى بىاء ؾض ٖلی مجغی نهغ ٦ىگحر في مى٣ُت ؾىماع

ــغوة الخُىاهُت ٞهي الازغی طاث ؤَمیت ٦بحرة في املى٣ُت الكغ٢ُت ویهل ؤٖضاصَا خالُا بلی بلی املىا٤َ املجاوعة, ؤما بسهى  ـ ـ ـ م الثـ

ىام واملاٖؼ والاب٣اع ًٞال ًٖ الالٝ مً خیىاهاث الخمل ٧الخهان والبٛا٫ والخمحر ومالیحن 1ؤ٦ثر مً) (ملیىن عاؽ مً الٚا

٩ان لىڕؾخان بتربیت ؤهىإ زانت مً البٛا٫ ٧اهذ مسههت ؾ  , ٞیما مط ى اقاع)عواليؿىن(بلی قهغة الُیىعالضاحىت

ىام لىخضَا)2008, ؤما في املى٣ُت الٛغبُت وخؿب بخهاء صائغة ٢ًاء زاه٣حن ٖام)(xxxix)للخهضیغ (ؤل٠ 64(٣ٞض بلٜ حٗضاص الٚا

(عاؽ مً الجىامیـ.338( عاؽ مً الاب٣اع و)5783(آلٝ عؤؽ مً املاٖؼ وهدى)10عؤؽ و)
(xl) 

, ٟٞي الجؼء الداي٘ إلیغان جمخض الخ٣ى٫ الىُٟیت مً مىا٤َ  ُبیعي  جخىاحض في حٝى املى٣ُت مىظ ا٢ضم الاػمىتالىِٟ والٛاػ ال 

صاڵپري ومىؾیان ختى مىا٤َ ال٨ٟت والبیاث وجىگ بیجاع وآبضاهان وٖلي قحروان وَیلالن, و٧اهذ ٖضص مً اباع املى٣ُت ختى ؾىىاث 

الىِٟ البریُاهیت في الٗغا١ بٗض ؤن بيذ زُا للؿ٨٪ الخضیضیت لى٣ل   ً ٢بل قغ٦تما ٢بل الخغب الٗاملیت الثاهیت مؿدثمغة م

ُٞما ج٣ىم الكغ٧اث الىُُٟت الاًغاهُت الان (xli)الىِٟ مً صَلىعان بلی مى٣ُت ٖلي الٛغبي ولجؼا٫ آزاع جل٪ امليكإث با٢یت بلی الان

 بةؾخٛال٫ الىِٟ والٛاػ الُبُعي في املى٣ُت.

ٗتؤما في الاحؼاء الدا (الىا٢٘ مابحن قما٫ مىضلي وحىىب زاه٣حن وفي مى٣ُت بضعة  للٗغا١ ٞخخىاحض مىاب٘ الىِٟ في)هِٟ زاهه  ي

ئاؾ٪( الخابٗت لىاخیت حلىلء,حكحر املهاصع بلی ان مؿاخت الاعاض ي الٛىیت بالىِٟ   وحهان ًٞال ًٖ مىاب٘ الىِٟ في)جپه

(ؤل٠ بغمیل ٖام 85ملى٣ُت الٟیلیت, ؤما ٦میاث إلاهخاج ٣ٞض ونلذ بلی)(میل مغب٘ . وج٣٘ ٚالبیت َظٍ املىا٤َ يمً ا800جبلٜ)

َا   م, وفي خ٣ى٫ هِٟ زاهه1978 , ٦ما وحكهغ املىاٞظ الخضوصیت الىا٢ٗت يًم املىا٤َ الٟیلیت بإَمیتها ٦مىب٘ للمىاعص (xlii)لىخض

َمها املىٟظ ا لخضوصي الضولي في مى٣ُت)٦چل ٦چل(ؤوبما یؿمى املالیت وجضع ؾىىیا ؤمىا٫ ٦ثحرة لدؼیىت صولتي الٗغا١ وؤیغان ومً ؤ

ػعباَیت(وو٤ٞ  -ؾىماع( ومىٟظ)مهغان -(بٗض الخٗغیب والىا٢٘  بحن زاه٣حن ومى٣ُت زؿغوي ومىٟظ)مىضلي بمىٟظ )املىظعیت

ام)  ٖ ً َظٍ , ل٨ا(ملیىن صولع قهغی25( بلی ؤ٦ثر مً)2001إلاخهائیاث الغؾمیت ٞان ٖائضاث مىٟظ املىظعیت املكاعة ٢ض ونلذ

ام) ام)2003إلایغاصاث ٢ض ٢لذ مىظٖ  ( بلی الان, وبسهىم املىاٞظ 2006(وبلی الان بؿبب الخغوب واملهاصماث التي خضزذ مىظٖ 
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(ملیاع صیىاع ٖغاقي 12بلی )  (٣ٞض ونلذ بیغاصاث مىٟظ ػعباَیت2007املىاٞظ الخضوصیت الٗغا٢یت لٗام)  الازغی وخؿب بُاهاث َیئت

 .(xliii)(ملیاع صیىاع7ومىضلي)

 -سكان املىطقة الفیلیة -ح

غان َم مً ال٩ىعص بلی حاهب ا٢لیت مً الٟغؽ, وفي الجؼء  مغ ٦ما  بىا ط٦غة ٞان ٚالبیت ؾ٩ان املى٣ُت الٟیلیت في الجؼء الداي٘ ًل

لىن الداي٘ للٗغا١ ٢بل ٖملُاث الدؿٟحر والترخُل ٖاقدذ ؤ٢لیاث ًم الٗغب والتر٦مان ٘م ال٩ىع ل٨ً الٗغب ؤنبدى الان ٌك٩

ظة املى٣ُت بؾخٗغبىا في لٛتهم حغاء بخخ٩ا٦هم بال٣بائل املجاوعة  ٚالبُت مُل٣ت, ُٞما مط ى ط٦غ الجٛغاُٞىن ال٣ضماء بإن ؾ٩انَ 

م وُٖىنهم ىحض بل ال٣لُل مً الٟغو١ في اللهجت وفي لىن بكغتهم وقَٗغ ,وبٛیت بیًاح زهىنیت ال٩ىعص الٟیلیت مً خیث (xliv)وًل

يغوعة ج٣ؿیم الخ٣ائ٤ ًٖ الؿ٩ان في   ٤ الخٗضاصاث الغؾمیت والخسمیىاث الٗلمیت جغی َظٍ الضعاؾتالانل الٗغقي وحجمهم وٞ

 -املى٣ُت الٟیلیت ٖلی الىدى الاحي:

 والصل العرقي للكورد الفیلیة-1

اؾل وبغاون و٧لىصًىؽ حُمـ ٍعج واملاعر الٗثما وي ؤخمض ؤحم٘ ٖضص ٦بحر ًم املؿدكغ٢حن ومنهم )الؿحرحىن مال٩ىم ولىعٍا َو

لظا ٞةن ٚالبیت الٟیلیىن مً خیث الٗغ١  (xlv)حىصث باقا(بإن ال٩ىعص اللىع الى حاهب البسخُاٍعت وال٩ىعان والل٪ مً ؤعومت واخضة

  والدكابه والدهىنیت الجؿماهیت ًيخمىن بلی هٟـ الدهىنیت لل٩ىعص الازغون مً خیث الجماحم املؿخضیغة والخىاحب الباعػة

, ل٣ض خاو٫ الخ٩ام  امت ال٣هحرة التي في مجملها هي نٟاث صاعحت في ؤٚلب املىا٤َ ال٩ىعصیت لهظة املى٣ُتوالجؿم املمخليء وال٣

٫ والازغون ٚحر ؤن جل٪ الٗىانغ لم  الٗغب في الٗغا١ في الٗهغیً الامىي والٗباس ي زلِ التر٦یبت الؿ٩اهیت م٘ ٖىانغ الٍؼ واملٛى

ٟاث املیضیحن ال٣ضامی و٢ض جازغ ٦ثحرا في الهٟاث الجؿمیت للٟلیحن, ل٣ ض ؤقاع)عواليؿىن( بلی ؤن اللىع الٟیلیت یمخل٩ىن هٟـ ن

ؤیض َظا الغؤي ٖالم الاحىاؽ الامغی٩ي)َجري ٞیلض(في صعاؾت له بإن بكغة الٗىهغ ال٩ىعصي ؤ٢ل ؾمغا م٣اعهت ببكغة الٗغب ٞهم مً 

ٞت والٗیىن البيیت الٛا ُت ال٨ثا م٣ت, ٚحر ؤن ًم بینهم وؿبت ًم طوي الٗیىن امللىهت والاه٠ طوي قٗغ الغاؽ البجي الٛام٤ املخىؾ

٧اهىا مً طوي لغوئؽ   %(مً ؤولئ٪ الظیً زًٗىا إلزخباع الضعاؾت40امل٣ىؽ وال٣امت الُىیلت والغؤؽ املضوعة الٗغیًت وخىالي)

ا)ٞیلض(ًٖ ال٩ىعص هي واخضة مً الهٟاث الجؿماهیت لل٩ىعص ا لٟیلیت وبن ال٣یاؾاث ٞى١ الٗغیًت. وَظٍ الهٟاث الي ط٦َغ

,جاٍعسُا ؤ٦ض الٗضًض مً ال٨خاب الُىهاهُىن (xlvi)املیضاهیت الض٢ی٣ت هي التي ؤزبدذ ؤن ؤنلهم َى مكابه لإلهخماء الٗغقي لب٣یت ال٩ىعص

الظًً ٦خبىا ًٖ املى٣ُتٖلى ٖضم وحىص بزخالٝ ٦بحر مابحن الٟغؽ والاًالمُىن واملُضًحن مً خُث الهٟاث الٗغ٢ُت 

, وٖلی ؾیا١ مخهل و٦ضلیل ٖلی ٖم٤ الترابِ بحن ال٩ىعص الٟیلیت ٖلی قُغي ؤو حاهبي خضوص الضولت الٗغا٢یت (xlvii)والجؿماهُت

وإلایغاهیت م٘ بًٗهما اقاع)ؾغجیب ٖلی عػم(في ٦خابه)حٛغاٞیت وجإعیش پكخ٩ى(بلى ؤن الٗاصاث والخ٣الیض الضاعحت للُىائ٠ 

,٦ما ان َىا٥ حكابه (xlviii)حىصة في مىضلي كابهت لخل٪ الٗاصاث والخ٣الیض املىال٩ىعصیت في پكخ٩ى)ؤي الجؼء الداي٘ إلیغان(هي م

لبیت ٧ىعصیت ٞیلیت في مداٞٓت بیالم و٦غميكٍا ومابحن جل٪ الٗكائغ املخىاحضة في مداٞٓتي   ٖكائغي و٢غابت في اليؿب وبمخضاص ٚل

كائغ زاه٣حن الٟیلیت ومىضلي وبضعة وحهان وبلضعوػ,  ٖ ؤما ؤبغػ جل٪ الٗكائغ التي ؤقحر بلیها هي  صیالی و واؾِ وبالزو

 محري وامللدخاوي. الكىَاوي)قىاوي(واملل٨كاهي والاع٧ىاػي والؿىعٍ

 -جعذاد الكورد الفیلیين -2

ال٩ىعصیت في بیغان والٗغا١ واملى٣ُت  انبدذ حجغ ٖثرة في َغی٤ بْهاع البیاهاث   ان الخؿاؾیت الؿیاؾیت ملُٗیاث املؿإلت

لؿ٩ان وهمىَم وجىػیٗهم  الجٛغافي, ؤي ؤن املظ٧ىع مً البیاهاث ًٖ حٗضاص ال٩ىعص ٖمىما والٟیلیىن منهم ٧اهذ الخ٣ی٣یت لدجم ا

ىا باملؿدكغ٢حن ؤو ج٣ضیغاث لولئ٪ املهخمحن الظیً ػاعوا املى٣ُت و٦خبىا  ؤٚلبها جسمیىاث نضعث ًٖ ؤشدام طوي بزخهام ٖٞغ

ام) م بـ) م(بلی حٗضاص1836ٖنها, ٣ٞض اقاع)عواليؿىنٖ( م 40الاؾغ في پكخ٩ى و٢ضَع (ال٠ وؿمت, ٞیما ٢ضَع

ضص  ,وخؿب عؤي املؿدكغ١)َىگى گغوجه(xlix)(ؤل٠ وؿمت72املؿدكغ١)عابیىى(بـ) (الظي ػاع املى٣ُت في نهایت ال٣غن الثامً ٖكغ بإنٖ 

ُی٠ زان الكىقتري( في , وفي ال٣غن الثاًم ٖكغ ٢ضع الامحر)ٖبضالل(l)(مً ٖضص الؿ٩ان 1/4ؾ٩ان اللىع في بیغان ی٣ضع بىدى)

(ال٠ ٖائلت, اما املؿدكغ٢ت)بیؼبیال لىس ي بیكىب(التي ػاعث املى٣ُت ٦100خابه)جدٟت الٗالم(ٖضص الؿ٩ان لىعؾخان الٟیلي بـ)

م مابحن)(li)(ال٠ وؿمت 56م(٣ٞضعث ٖضص ؾ٩ان املى٣ُت الٟیلیت بــ)1890ٖام) -50, ؤما الٗالم الامغی٩ي)َجري ٞیلض(٣ٞض ٢ضَع
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وفي هٟـ الٟترة اقاع)ولیام صوگالم(بلی ٖضص   (ؤل٠ وؿمت٦,40ظل٪ ٢ضع املاعر إلایغاوي)مؿٗىص ٦یاوي(ٖضصَم بــ) ت(ؤل٠ ٖائل60

م بــ) ضص الٗىائل  ( ؤل٠ وؿمت80ؾ٩ان پكخ٩ى و٢ضَع  ٖ , وبٗض مغوع ٢غن مً الؼمان اقاع املاعر ال٩ىعصي)مدمض ؤمحن ػ٧ي(بلی

م بــ) (ال٠ وؿمت, بالؾدىاص بلی الىزائ٤ البریُاهیت وإلاخهاءاث الضولیت ؤوضح املغخىم 420(ؤل٠, ؤي بما یؿاوي) 60الٟیلیت و٢ضَع

,وفي ؾىىاث الثالزیيیاث مً ال٣غن املىهغم (lii)(ؤل٠ وؿمت80(ونل بلی)1918الض٦خىع)ٖلي بابازان(بإن ٖضص ال٩ىعص الٟیلیحن ٖام)

(ؤل٠ وؿمت وفي مىا٤َ زاه٣حن وحلىلء 90ن في بٛضاص الی)وخؿب إلاخهاءاث الغؾمیت للخ٩ىمت الٗغا٢یت بلٜ ٖضص ال٩ىعص الٟیلیح

ُاَى(ًم 12و ػعباَیت وحهان وال٩ىث و الخي وقیش ؾٗض)  (ال٠ وؿمت, وفي مىا٤َ بضعة40ومىضلي) (ؤل٠ وؿمت, ٞیما ٢لل)خىا ب

یؿ٨ىىن في   (ال٠ وؿمت14م)مً بینه  (ال٠ وؿمه30الكاون الاحخماٖیت الٗغا٢یت وٖضَم بـ)  َظا الٗضص وباإلؾدىاص بلی ؤع٢ام وػاٍع

, ٞیما ؤوضح الباخث الٗغاقي)مدمىص (liii)%(مً ؾ٩ان الٗغا0.6١(ؤل٠ الازغون في الاعیاٝ وط٦غ ؤنهم یك٩لىن وؿبت)16املضن و)

%( مً مجمٕى ؾ٩ان الٗغا١ الظي 5.6(٧اهىا یك٩لىن)1947الٗغا٢یت ٖام)  ( بإن ال٩ىعص الٟیلیحن في إلاخهاء الغؾمى للخ٩ىمت الضعة

ضص ؾ٩ان ٢ًاء زاه٣حن (liv)( وؿمت4.564.000ٜ حٗضاصَم آهظا٥)بل ب٣ا لالخهاءاث الغؾمیت للخ٩ىمت الٗغا٢یت ٣ٞض ونلٖ  , َو

(وؿمت وقهغبان 53.518(وؿمت, خیث الٛالبیت منهم مً ال٩ىعص الٟیلیت و٢ًاء مىضلي بلی)56.799( بلی)1952ٖام)

ام)(lv)(وؿمت 68.537(وؿمت والخي بلی)16.189(وؿمت وبضعة بلی)50.370بلی)  ٖ ٤ُ وعصي(في 1972وفي (٢ضع ال٩اجب)مدمض جىٞ

ٖمىم الٗغا١ بمابحن) یجضع ط٦ٍغ بإن ٚالبیت ؾ٩ان املىا٤َ املكاعة (lvi)(ؤل٠ وؿمت.500 -400ؾبُٗيُاث ال٣غن املاض ي ٖضصَم في 

روالترخیل والخٗغیب ٧اهىا ماث الٗغا٢یت بدمالث الدؿٟح الیها وختى مىخه٠ الؿبٗیيیاث مً ال٣غن املاض ي)اي ٢بل قغٕو الخ٩ى

 %(.85مً ال٩ىعص الٟیلیحن وبيؿبت)

(٣ٞض بلٜ ٖضص ؾ٩ان 1967ؤما ٖضص ال٩ىعص الٟیلیحن في الجؼء الداي٘ إلیغان وفي يىء هخائج الخٗضاص الٗام الؿ٩ان بیغان ٖام)

ي بیغان في مىخه٠ .وخضص املغخىم الض٦خىع)ٖبضالغخمً ٢اؾملى(ٖضص اللىع ف(lvii)(وؿمت688.139ٖمىم مداٞٓت لىعؾخان)

َا و٦مغ٦ؼ عئیس ي للٟیلیحن 1985(ؤل٠ وؿمت, وفي ٖام)650الؿبٗیيیاث مً ال٣غن املاض ي بـ) (٢ضع ؾ٩ان مداٞٓت بیالم لىخض

َم 862.378ؾ٩انها مً الٟیلیحن ونل بلی)  (ؤل٠ وؿمت وفي ٦غميكٍا خیث ٚالبیت382بـ) ضص  ٖ (ؤل٠ وؿمت وفي قٍا آباص ونل

(ؤل٠ وؿمت وفي صَلغان بلٜ 29.716(ؤل٠ وؿمت وفي مهغان بلی) 57.141گیالن ٚغب بلی) (ال٠ وؿمت وفي229.466بلی)

,وفي ؤخضر البیاهاث (lviii)(ؤل٠ وؿمت69.225(ؤل٠ وؿمت وقحروان وچغصاو٫ بلی)98.059(ؤل٠ وؿمت وفي بضعة الكغ٢یت)21.988)

ٓت بیالم ٖام) ا مً ال٩ىعص الٟیلیحن ٣ٞض ؤْهغث هخائج (ؤل٠ وؿمت ؤٚلبهم ٧اهى 545.093(بلٜ)2005جبحن بإن ٖضص ؾ٩ان مداٞ

(وؿمت ٚالبیتهم مً ال٩ىعص الٟیلیحن 130887(بإن ٖضص ؾ٩ان ٢ًاء زاه٣حن ونل بلی)1997الخٗضاص الغؾمي للؿ٩ان الٗغا١ ٖام)
(lix)(ؤل٠ وؿمت وفي 160.379( وونل ٖضص ؾ٩اهه بٗض ٖىصة ؤٖضاص ٦بحرة مً املؿٍٟغً واملغخلحن الُت بلی)2003, وفي ٖام)

( 2003(ؤل٠ وؿمت, و في ٢ًاء بلضعوػ ومً يمىه مىضلي ونل ٖضص ؾ٩اهه في ٖام) 227.838( بػصاص َظا الٗضص بلی)2007ام)ٖ

الؿ٩ان مً ال٩ىعص الٟیلیت وفي ٢ًاء امل٣ضاصیت   (ؤل٠ وؿمت خیث ٚالبیت141.433( بلی)2017(ؤل٠ وؿمت وفي ٖام)99.601بلی)

ام)  ٖ (وبلٜ) 2017(ؤل٠ وؿمت وبػصاص الٗضص ٖام)198.583هم الٟیلیحن ؤ٦ثر مً)( ومً بین2003)قهغبان(بلٜ ٖضص ؾ٩ان

ام)281.987  ٖ ( وباإلؾدىاص بلی هخائج بؾ٣اَاث 2007(ؤل٠ وؿمت, ؤما الٗضص ال٨لي لل٩ىعص الٟیلیحن في ٖمىم الٗغا١ ختى نهایت

ىام مابحن ) (مالیحن وؿمت اي 4لٜ الٗضص خالیا ؤ٦ثر مً)(و٦ظل٪ البُاهاث الغؾمُت یب 2002 – 1992 -1998الخٗضاصاث الؿ٩اهیت ٖل

َا املغ٦ؼ الث٣افي (lx)%(ًم املجمٕى ال٨لي لؿ٩ان الٗغا١ 13-11خىالي) َا وخؿب صعاؾت ؤٖض ,بسهىم ٖضصَم في بٛضاص لىخض

ء (ؤل٠ وؿمت, یؿ٩ىن مخٟغ٢حن في ٚالبیت ؤخیا445.500(ؤْهغث بإن ٖضص ال٩ىعص الٟیلیحن یهل بلی)2008الٟیلي في ؤعبیل ٖام)

ا, لخٔ الجضو٫)  بٛضاص ٧ال٨ٟاح وباب الكیش وحي حمیلت وٞلؿُحن ومضیىت  (.4الهضع وبٛضاص الجضیضة وٚحَر
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 (lxi)2008حٗضاص ال٩ىعص الٟیلیحن وجىػیٗهم في ؤخیاء بٛضاص ٖام  ( 4حضو٫) 

 الٗضص اؾم الخي ث الٗضص اؾم الخي ث

 25.000 حؿغ صیالی 15 100.000 ال٨ٟاح 1

 15.000 املكخل 16 10.000 ضعاله  مضیىه 2

 15.000  بٛضاص الجضیضٍ 17 10.000 الُٗیٟیت 3

 25.000 البلضیاث 18 100.000 حمیلت 4

 3.000 حي الٗامل 19 20.000 الخغیت 5

 10.000 الضاوصي 20 15.000 املىهىع 6

 100.000 قإع ٞلؿُحن 21 8.000 الحرمى٥ 7

 3.000 ال٩اْمیت 22 15.000 البیإ 8

ٟغاهیت 23 50.000 ال٨غاصة 9  25.000 الٖؼ

 445.544 املجموع 15.000 الكٗب 10

 10.000 الغبی٘ 11

 20.000 زاجىن   عاٚبه 12

 120.000 الخبیبیت 13

 50.000 الخؿیيیت 14

  

ٖلی املداٞٓاث مىػٖىن   ( ملیىن وؿمت1.500(یبلٜ هٟىؾهم خالیا)2011وفي صعاؾت جسمیيیت وكغتها حمٗیت ال٩ىعص الٟیلیحن ٖام)

ٓت صیالی  َم في مداٞ البیت واضخت ج٣ًُ في الٗانمت بٛضاص ٦ما جمذ إلاقاعة بلیهم بالياٞت بلی بٖضاص  ٚ الىؾُی والجىىبیت م٘

ٓت ال٩ىث ٢ضع ٖضصَم بـ)100و٢ضعث بـ) الؿماوة ٢ضع   (ؤل٠ وؿمت ومداٞٓت طي ٢اع وٖلی هدى زام مضیىت500(ؤل٠ وؿمت ومداٞ

 (lxii)(ٖائلت ٞیلیت.2500بـ)  (ٖائلت وفي الخله2500وفي البهغة)  (ٖائلت100وفي الىانغیت بـ)(ٖائلت 150ٖضصَم بـ)

  -أهم املذن الفیلیة -3 

لبُت في الجؼءیً الدايٗحن ل٩ل ًم الٗغا١ وبیغان ؤبغػَا مضًىت   جىدكغ املضن الٟیلیت الغئِؿُت وجل٪ التي ٧اهذ ٌك٩لىن ٞیها الٚا

سُت وؤًىان اٍع غان ومً زم زاه٣حن ومىضلي وبضعة بًالم)ئُالم(الخ )َُىان(وقا ؤباص ومهغان وؾاماع وصَلىعان في الجؼء الداي٘ ًل

 وحهان وػعباَُت وال٩ىث والخي في الجؼء الداي٘ للٗغا١.

 ثأریخ الكورد الفیلیين -املوحور الثاوي 

املاعزحن ٖلی ؤنهم ؤخض الا٢ؿام   یتالٟیلیىن حؼء َام وٖغی٤ مً الكٗب ال٩ىعصي وَم ٕٞغ مً ال٩ىعص اللىع الظي ٖضٍ ٚالب

للكٗب ال٩ىعصي, ؤي ؤنهم ٦دا٫ ب٣یت ٞغوٕ ال٩ىعص الازغون مثل الؿىعان وال٨غماهج والهىعماهیىن والؼاػا٥ یخمحزون   الغئیؿیت

البُتهم   ٚ ٖامل الجٛغافي وازخالَهم الٗم٤ُ م٘ ا٢ىام الجىاع ًٞال ًٖ بنهم ًيخمىن في الى بسهىنیت ولهم لهجت زانت بد٨م 

ما بحن صولتي   املظَب الكُعي, وج٣٘ ؤما٦ً جىاحضَم فی حىىب وحىىب قغ١ ٧ىعصؾخان بٗض ؤن بوكُغث مىا٣َهم الخإعیسیه

بیغان الٟاعؾیت والٗغا١ الٗغبي, بما ؤن املىًَ الاؾاس ي للٟیلیحن ج٣٘ في لىعؾخان ومداٞٓت ایالم ٖلى هدى واؾ٘, لظا یخم الخُغ١ 

 -٣ت في ٞترجحن جإعیسیخحن وٖلى الىدى الاحي:بك٩ل ؤوؾ٘ بلی جإعیش املىُ

 -الحأریخ القذیم للكورد الفيليين -أ

لل٩ىعص الٟیلیحن حٗىص بڵی ب٣ایا الا٢ىام ال٣ضیمت التي ٖاقذ في  حبا٫ ػاگغوؽ   جا٦ض ؤٚلبیت املهاصع بإن الجظوع الخإعیسیت

ماث ال٣ىیت التي بغػث في بالص  ليكىء الخًاعاث والخ٩ى وبالزو منهم إلایالمیىن واللىلىبیىن, و٧اهذ املى٣ُت مىُل٣ا ومؿغخا

اعیش بیغان باؾخان(بلی ؤن  ؾىمغ وؤ٦ض وبابل وآقىع وبهظا الهضص یكحر املاعر إلایغاوي)ٞغیضون قایان(في صعاؾت له بٗىىان) ؾحري صعج

ن الا٢ىام في املى٣ُت ملئها خغوب مى٣ُت الخضوص ال٣ضیمت ما بحن بیغان وبالص النهغیً ال٣ضیمت ٧اهذ ملخ٣ی لٗال٢اث جغابِ بح
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ؿ٨غیت, ویًی٠ بإن خضوص الضولت إلایالمیت الي بؾخمغث خًاعتها للٟترة مابحن) (٢بل املیالص ونل 539 -2700وٚؼواث وخمالثٖ 

ب٣ا للخى٣یباث الازاعیت التي ؤحغیذ في املى٣ُت ٣ٞض ونل خضوصَا بلی  بلی زۆػؾان وؾىاخل الدلیج الٟاعس ي وبىقهغ حىىبا, َو

, ویغجح البٌٗ مً املاعزحن ومنهم)ؾپایؼع(بإن (lxiii)ٚغبا, ؤما قمال ٣ٞض ونل بلی َمضان  بالصٞاعؽ قغ٢ا وبلی بابل ونهغ صحله

اب وقهغػوع الؿلیماهیت  َم بلی َػ ٤َ هٟىط إلایالمیىن َم ًم ب٣ایا اللىلىبیىن الظیً َم ؤحضاص اللىع الخالیىن ٣ٞض بمخض مىا

,ؤما لىلىبىم ٞیٗجي بالص اللىلى وبن مىدىجت)آهىباوي وي(املى٣ىقت في (lxiv)ٟٓت اللىع ٢غیبت مً لىلىالخالیت ویٗخ٣ض)ؾپایؼع(بإن ل

او یٗىص بلی بخضی ملى٥ اللىلىبیىن  ٗا ًظ٦غ الٗالم (lxv)بخضی املىا٤َ الجبلیت فی َػ , بسهىم اللىبُىن والگىجُحن م

(املسخو في ٖالم الاهخ٣اء ًغح٘ ؤنلهم الى)ؤو  مان ماهضا(الاؾم ال٣ضًم لهم واملظ٧ىع في الال٠ الثالث ٢بل الغوس ي)ن.ٝ.ٞاُٞلٝى

املُالص ؤي ؤبىاء)ؤعى ماهى(,وَم الؿ٩ان ال٣ضامى لجبا٫ جىعوؽ وػاگغوؽ, ؤما بسهىم الگىجُحن لىخضَم ٌكحر الٗالم 

٩ي)ؤٞغاًم قبُظع(مً حامٗت)بيؿلٟاهُا(بإنهم ؤؾالٝ ال٩ىعص الخالُحن والؿ٩ان الانلُحن لجبا٫ ػاگ  (lxvi)غوؽ.الامٍغ

وبسهىم إلایالمیىن ٣ٞض ؤقاعث املىدىجاث البابلیت والاقىعیت بلیهم لو٫ مغة, ؤما املاعر الیىهاوي الكهحر)َحروصوحـ(ٞاقاع في 

٦خاب)جإعیش املاص(بلی ؤن الضولت إلایالمیت جاؾؿذ في الىه٠ الاو٫ مً ؤواؾِ الال٠ الثالث ٢بل املیالص وون٠ مىا٣َها بإنها 

(وجم٨ً خ٩امهم في 51یًی٠ بإن إلایالمیىن ٧اهىا ٖلی ٖال٢ت ٖضاء قضیضة م٘ الؿىمغیىن والا٦ضیىن)زیخا٫,مىاًَ الخمضن, و 

(٢بل املبالص َاحم املل٪ الاًالمي)٧ىصوها زىهخاي 2280(ٟٞي ٖام)19ٖهض الؿاللث مً الؿیُغة ٖلی بالص ؾىمغ)ا لضا٢ىقي,

وه٣ال ًٖ املاعر إلایغاوي)ههغ هللا َاَغي(بن بیالم (lxvii)ها جابٗا له الاو٫(بالص بابل وجم٨ً مً الؿیُغة ٖلی مضیىت)ؤوع(وحٗل

ٖلی   ٖانغث ٞترة ْهىع الخ٩ىماث ال٣ىیت في ؤ٦ض وؾىمغ وبابل وآقىع وفي الٗضیض ًم الٟتراث الخإعیست جم٨ىذ ًم الؿیُغة

ٖلی ؤن ًم  الخالیت ال٣ضیمت(الاًالمُىن  ؤعاض ي جل٪ الضو٫, وجه٠ الباخثت الاملاهیت)باعباعا گىجمان(في صعاؾت لها بٗىىان)لىعؾخان

( ٢بل املیالص َاحم 705-722,وفي ٖام)(lxviii)ؾ٩ان ػاگغۆعؽ و٧اهىا یمخل٩ىن خًاعة ٖغی٣ت  وجم٨ىىا ًم الؿیُغة ٖلی بالص ؾىمغ

عابي(مل٪ (٢بل املیالص َاحم)خمى 2080-2123,وفي ؤٖىام ما بحن)(lxix)املل٪ الاقىعي)ؾغحىن الثاوي(بیالم وصمغ ال٨ثحر مً مىا٣َها

 بیض ؤن ال٣ائض إلایالمي)صیمیؿً(حمٗت ٢ىاجه وجم٨ً مً جدغیغ بالصٍ مً ؾیُغة البابلیىن.  بابل بیالم وجم٨ً مً بزًاٖها لٟترة

یغی آزغون ومنهم)مدمض ؤمحن ػ٧ي(و)ؾپایؼع(بإن ال٩اقیىن َم مً ؾ٩ان ػاگغوؽ وَم ؤؾالٝ اللغ الخالیىن ؤي ًم  

ًم إلاؾدیالء ٖلی بالص ؾىمغ بابل وؤؾؿىا ٞیها ؾاللت بابل الثاهیت   خیث اؾخُإ َظا الكٗب وملغاث ٖضٍبینهم)ال٩ىعص الٟیلیىن(

اء ؤعبٗت ٢غون, و٢ض ؤَل٤ البابلیىن حؿمیت)٦كى(ٖلی ال٩اقیىن ولٗلها حٗجي ال٣ىة والبإؽ وؤن مى٣ُتهم  التي اؾخمغث  خ٨مها َػ

انغوا ٞترةالخالیت هي)لىعؾخان(, و٧اهىا ی٣ُىىن الجهاث الك ىن الیىم   غ٢یت مً نهغ صحلت ٖو خًاعة الؿىمغیىن والا٦ضیىن ویٗٞغ

ویخ٤ٟ ؤٚلب املاعزىن بإن ال٩اقیىن َم الاؾالٝ ال٩ىعص الخالیىن,یكحر املاعر إلایغاوي)مؿٗىص گلؼاعی(بإن ال٩اقیىن  (lxx)بال٩ىعص

(ٖاما, وبٗض بغوػ 150واؾخمغ ٞترة خ٨مهم لها) (٢بل املیالص مً بزًإ بابل1746وجدذ بمغة املل٪)گاهضیل(جم٨ىىا في ٖام)

,بط ؤن ٖمىم املى٣ُت الُٟلُت ٢بل مجيء)٦ی٣باص(٧اهذ يًم (lxxi)املیضیحن ؤنبدذ مى٣ُت بیالم وجىابٗها يمً م٣اَٗت باعیخا٦یىا

ذ بـ)ماصؾخان(, وحكحر املهاصع بلی ؤن املى٣ُت وبمخضاصَا ختى الؿاخل الكغقي  ال٣ؿم الاو٫ الظي حك٩لذ ٞیها الضولت املیضیت وٖٞغ

َا زهىنا بٗض ؤن  ذ الدؿمیت بلی مضائً,بٗض بغوػ الضولت الازمیيیت و٢ٗذ املى٣ُت يمً هٟىط ذ بـ)ماصیان(زم خٞغ لنهغ صحلت ٖٞغ

(,وبٗض بهضخاع الازمیيیحن ؤمام ٢ىاث إلاؾ٨ىضع امل٣ضووي صزل 60الكىف)زیخا٫,  جدىلذ الٗانمت مً ؤ٦باجاها بلی مضیىت

(بجیىقه بلی لىعؾخان وعٚم جهضي ؾ٩ان بیالم لت بل ؤهت جم٨ً مً ٖبىع مًی٤)گلى(والىنل بلی الٗانمت ال٣ائض)ؤهخٟىهىؽ

 .(lxxii)بغؾپىلیـ

في الٗهغ الؿاؾاوي ؤنبدذ بیالم وٖمىم لىعؾخان مً ؤَم مغا٦ؼ الؿلُت وجىاحض ٞیها ال٣اصة والامغاء وب٣ىة, ویٗخ٣ض ال٨ثحر مً 

بیالم وپكخ٩ى ال٩ىعص(بدلى٫ الٗهغ إلاؾالمي صزل الٗغب بلی املى٣ُت الٟیلیت بٗض ؤن  املاعزحن بإن الؿاؾاهیىن َم مً ؾ٩ان

الخالخحن   َاحمها)ؤبى مىس ى الاقٗغي(ٖبر حهت زىػؾخان وؤزً٘ مضن)مهغحان ٦ض٥(و)ماؾبظان(ؤي مضیىتي بیالم وؾیماٍع
(lxxiii)بً ٖٟان(الغاقضیت بهخٌٟ ؾ٩ان لىعؾخان  وبظل٪ ؤؾخىًَ الٗضیض مً الٗغب املى٣ُت, وزال٫ ٞترة زالٞت الدلیٟت )ٖثمان

ان ما٢ام خظیٟت بً الیمان  22,ٟٞي ؾىت(lxxiv)يض الخ٨م الٗغبي هجٍغت ؤهخًٟذ ؤَالي ماؾبظان يض الخ٨م الاؾالمي وؾٖغ
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,وؤؾخىًَ حماٖاث ًم ؤجبإ)َاقم بً مىاٝ(والظیً (lxxv)بخخاللها, وفی الٗهض الامىي جم بلخا١ املى٣ُت بىلیت زىػؾخان  باٖاٍص

ذ املى٣ُت الٟیلیت باؾم)ب٢لیم الجبا٫(.(lxxvi)ٞىا بال٣ٗیلیحن في مى٣ُت لىعؾخانٖغ   ,وفي الٗهغ الٗباس ي ٖٞغ

 الحأریخ الوسطي لالحذیث للكورد الفیلیين -ب

اعؽ وفي   ٞ بدلى٫ ٖهغ الضویالث ال٩ىعصیت زًٗذ  املى٣ُت لخ٨م الهٟاعیحن والبىیهیحن وال٩ا٧ىیحن الظیً ؤ٢امىا صویالث في بالص

ذ املى٣ُت بإ٢لیم الٗغا١ العجميالٗه (٢بل املیالص زًٗذ بصاعة املى٣ُت للضولت 1001-959, وفي ؾىىاث)(lxxvii)ض الؿلجىقي ٖٞغ

الخؿىىیت ال٩ىعصیت التي بمخض هٟىطَا ختى نهغ ال٨غزت و٢ض بقتر٥ ال٩ىعص اللىع في املٗاع٥ بلی حاهب الامحر ال٩ىعصي)َاَغ بضع 

اء)1106في خغوبه يض البىیهیحن, في ٖام) ( میالصیت1015 -1013خؿىىیت(في ٖام) ٧ىعصیت مً حبا٫   ( ؤؾغة400(میالصیت هؼخذ َػ

ایت ؤخٟاص مدمض  یمهم ؤبى الخؿً ًٞلىي(وصزلىا في ٖع الؿما١ في بالص الكام بلی لىعؾخان وبؾخ٣غث جدذ ٢یاصة ٖػ

, ؤي خُىما  (lxxix)(٢غون3غابت), خُث زغحذ مً ؤنالب َۆلء ال٩ىعص ؤؾغة الاجاب٨ت التي خ٨مذ املى٣ُت ٢(lxxviii)زىعقیض

كاعي ؤؾمه)خؿام 1155زًٗذ لىعؾخان ٖام) (م بك٩ل مباقغ لؿلُاث صاع الدالٞت في بٛضاص وجم آهظا٥ حٗیحن خا٦م جغ٧ي ٞؤ

٢ائض ٧ىعصي مدلي اؾمه)شجٕا الضیً زىعقیض(وجم مىده بصاعة پكخ٩ى, وبٗض وٞاة   الضیً قىَلي(٧ان مً بحن مؿاٖضیه

(ٖاما زم جبٗه في خ٨م 30, وصام ؾىىاث خ٨مه)(lxxx)بذ)شجإ الضیً زىعقیض(خا٦ما مؿخ٣ال في لىعؾخان)قىَلي(املكاع بلیه ان

ىا بـ)آ٫ زىعقیض(ؤو بماعة الاجاب٨ت الدىعقیضیت, وحاء في مظ٦غاث   (میالصیت ؤخٟاص1598ٍ-1184إلاماعة في الٟترة مابحن) الظیً ٖٞغ

و)حٟٗغ زیخا٫(بإن انل الدىعقیضیحن یغح٘ الی ٖكحرة)حىگغوي(ال٩ىعصیت ٧ل مً )خمض هللا املؿخىفي ال٣ؼویجي(و)بیغج اٞكاع( 

ضص الامغاء مً الاؾغة الدىعقیضیت)(lxxxi)هض(ال٣ىیت في لىعؾخان ٍو وَم مً ٢بیلت)پحراهه  ٖ (خا٦ما.ومىظ 25, و٢ض ونل

م٨ً الكاٍ ٖباؽ الهٟىي ال٣احاعیحن في ٖمىم بیغان بٗض ؤن ج  (میالصیت به٣غيذ ؾلُت الدىعقیضیحن بٗض بغوػ ؾلُه1598ٖام)

ویغصي زان(وٞغيت الدكُ٘ ٖلی ال٩ىعص اللىع باإل٦غاٍ وال٣ىة ًٞال ًٖ ؤڵٛائه   الاو٫ مً ٢خل ٖضصا مً ولة لىعؾخان بینهم)قاٍ

ص  لىلیت لىعؾخان, وبهظا الجاهب ًظ٦غ املؿدكغ١)بىػوعث(بإن املى٣ُت ٢ض ل٢ذ جدضًاث ومٓالم جاٍعسُت ٦بحرة لجغخم ٖلى بمخضا

٣غن الؿاصؽ ٖكغ مً ٢بل الامبراَىعٍاث التي خ٨مذ بًغان, ٍو٠ًُِ بإن الخجمٗاث الؿُاؾُت التي ٧ان الؿ٩ان ٌك٩لىنها ال

ان ماج٨دسح وحسخ٤ ومنها الاماعة الدىعقُضًت التي صمغث ٖام) (م ٖلى ؤًضي الكاة)ٖباؽ الهٟىي(, وجخدضر الغواًاث 1598ؾٖغ

ٍ)بؾماُٖل الهٟىي(بد٤ الؿ٩ان والٟٓائ٘ التي ؤعج٨بذ بد٣هم ٖلى بمخضاص ال٣غن الخاٍعسُت ًٖ ال٣ؿىة التي بؾخسضمها الكا

ت ٧اهىا مً ؤَل الؿىت, ولم (lxxxii)الؿاصؽ ٖكغ لب ٢بل ٢ُام الضولت الهٍٟى , ًظ٦غ الض٦خىع)ٖلي الىعصي(بإن ؾ٩ان بًغان ٖلى الٚا

ُا, ل٨ىت وبمجيء)بؾماُٖل الهٟىي(جم ٞغى ا غاهُحن وًم بُنها ؤَل لىعؾخان ٨ًً بُنهم مً الكُٗت بل ٢لُل وؿب لدكُ٘ ٖلى بًل

(میالصي ٢خل)هاصع قاٍ(وبؾخٗاصث لىعؾخان خ٨مها الالمغ٦ؼي بٗضما 1747وفي ٖام), (lxxxiii)بال٣ىة وال٣خل والايُهاص والخٗظًب

ٗىص ؤنل )٦ٍغم زان(بلى بخضي الُىائ٠  بؾخىلی)٦غیم زان الؼهض(الؿلُت في ٖمىم بیغان وجإؾِؿه ال٩ىعصًت الضولت الؼهضًت, َو

الٟیلیحن في بًالم ولىعؾخان,   ,زم بغػث َائٟت)ؾیلىعػي(ال٩ىعصیت التي ؤٖاصث الؿلُت بلی الىلة(lxxxiv)اللىعٍت في لىعؾخان 

(میالصیت 1725بسهىم َظة الُائٟت ًىضح الض٦خىع)بؾ٨ىضع ؤمان بلهي(بإنهم مً ٞغوٕ ٖكحرة)ؾگىهض عخیم زاوي(,في ٖام)

ٖلیها بؿبب   باقا(ب٣ىة ٖؿ٨غیت بلی لىعؾخان بهضٝ بزًاٖها بل ؤهه لم یٟلح ٧لُا في الؿیُغةجىحت خا٦م بٛضاص الٗثماوي)ؤخمض 

(میالصیت جىلی)خؿحن ٢ىلي زان(خ٨م املى٣ُت بٗض هُلت املىا٣ٞت ًم ال٣احاعیحن 1857,وفي ٖام)(lxxxv)٢ُام الؿ٩ان بمٛاصعة املى٣ُت

ام)  ٖ ؼاء مً ؾ٩ان لىعؾخان التي ٧اهذ جدذ ػمغة)هؼع ٖلي زان( (َالب ؤح1907زم ؤ٣ٖبه في الخ٨م ببىه)ٚالم عيازان(وفي

ىام مابٗض الخغب الٗاملیت الاولی قهضث  بالؾخ٣ال٫ ًٖ بیغان بل ان الؿلُاث املغ٦ؼیت ٢مٗذ مُالب الؿ٩ان بال٣ىة وفي ٖؤ

ضمت جل٪ الخغ٧اث, وبهظا مىا٤َ وؤعحاء واؾٗت مً بیغان خغ٧اث جدغعیت مل٩ىهاتها ال٣ىمیت و٧اهذ الاهخٟاياث في لىعؾخان في م٣

الهضص ؤقاعث الؿٟاعة البریُاهیت في ج٣غیغ لها آهظا٥ بإن ؤخؿً وؾیلت ل٨ؿب وجدییض ال٩ىعص في ٧ىعصؾخان بیغان هي ب٢امت 

خ٩ىمتي بٛضاص   الٗال٢ت م٘ ال٩ىعص والبسخیاعیت و٦ظل٪ والي)پكخ٩ى الٟیلیت(, وؤجباٖه ل٩ىنهم ؤنبدىا الان زاعج ؾیُغة

هغان ا بٗض إلهخٟاياتها 1924ٟي مُل٘ ٖام)ٞ . (lxxxvi)َو هغان وفي ٖهض)عيا زان(مخجهت هدىلىعؾخان وٖكائَغ (٧اهذ ؤهٓاع خ٩ىمتَ 

ا لعحاء واؾٗت مً مىا٤َ حىىب ٚغب بیغان مً بینهما مضیىت)زغم آباص(ؤ٦بر مضن املى٣ُت  الٗضیضة يض الخ٩ىمت املغ٦ؼیت وجدغیَغ

ٖاصث ؾیُغتها ٖلی زغم آباصالاولی ؾ  واؾخسضمذ ال٣ىاث إلایغاهیت وللمغة , وفي هٟـ الٟترة بغػث الامحرة)٢ضم (lxxxvii)الح الُحران وؤ
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ٞغ وخغب ٖهاباث وفي النهایت ؤي في ٖام)4زحر(التي اؾخمغ زىعتها ٢غابت) (جم٨ىذ ال٣ىاث 1924(ؤٖىام, وخضزذ مٗاع٥ ٦غو

(اهضلٗذ 1926, وفي عبی٘ ٖام)(lxxxviii)ا وؤٖضمتهمالخ٩ىمیت إلایغاهیت مً ؤزماص الثىعة وؤل٣ذ ال٣بٌ ٖلی)٢ضم زحر(وٖضص مً ؤجباٖه

ان  ن,پحرام,ماصٍو حضیضة في لىعؾخان بقتر٦ذ ٞیها ٖكائغ)باوي,زىعقیضٍو  بهخٟايت یم)بىقتى ٧ىێسا(وؾٖغ ن(ب٣ُاة الٖؼ

میها الی الٗغا١ ٦الجيء وفي ٖام) ماؤزمضتها ٢ىاث)عياقٍا ٚاصع ٖػ ي بیغان (٢غعث الؿلُاث إلایغاهیت بلٛاء خ٨م الىلیاث ف1927(و

ام) (جدذ ٣ٞ1928امذ بإعؾا٫ ٢ىة ٖؿ٨غیت بلی ولیت پكخ٩ى إلزًاٖها بلی الخ٨م املغ٦ؼي املباقغ ٖىضَا جىاػ٫)ٚالم عيازانٖ(

لب ًم بغیُاهیا مىده خ٤ اللجىء وإلا٢امت إة الًِٛ ًٖ ؤلىلیت َو , وبٗض مغوع ؾيخان مً لجىء الىالي بڵی  (lxxxix)في الٗغا١  َو

الب باٖاصجه إلاصاعة خ٨م الىلیت له الٗغا١  ؤٖلً ببىه الب٨ غ الامحر)یضهللا زان الٟیلي(الثىعة يض خ٨م الایغاوي في)پكخ٩ى( َو

ان ماحم٘ ٢ىة مً الٗكائغ الٟیلیت وبالزو مً املل٨كاٍ والاع٧ىاػیت  وعیث لىالضٍ  بإٖخباٍع )ٚالم عيا زان(وؾٖغ

اون م٘ بغیُاهیا هجخذ في ال٣ًاء ٖلى الثىاع وبنهاء الخغ٦ت بٗض (ؤي)قاٍ مدمض(ل٨ً الؿلُاث الایغاهیت وبالخٗ )قامگه ب٣یاصة

(بهضلٗذ مً حضیض زىعة مؿلخت في لىعؾخان ٢اصَا الامحر)ؾغصاع زان(ل٨نها لم جهمض ٦ثحرا ؤمام 1933مٗغ٦ت)عهى(, وفي قخاء ٖام)

( بهضلٗذ املىاحهاث 1936ا, وفي ٖام)٢م٘ الؿلُاث الایغاهیت للثىاع وؤل٣ي ال٣بٌ ٖلی)ؾغصاعزان(وحم٘ مً ؤجباٖه وؤٖضمىا حمیٗ

وازًإ   خیىما ؤ٢ضمذ الؿلُاث املغ٦ؼیت جىٟیظ مكغوٕ ملض الُغ٢اث بٛیت الؿیُغة  بحن ؾ٩ان لىعؾخان والؿلُاث الایغاهیه

 .(xc)الٗكائغ واؾخمغث املىاحهاث لٟترة, و٢امذ الؿلُاث بخهجحر مجمىٖاث مً ٖكائغ املى٣ُت وهٟتهم  الی ٖم٤ بًغان 

َم ؤقاعث ٦ثحر  مً املهاصع الخاڕیسیت بإنهم ؤما ب سهىم جإعیش ال٩ىعص الٟیلیىن في الكُغ الداي٘ للٗغا١ وب٣یت مىا٤َ جىاحض

ماعؾىا صوعا ٞاٖال ومىظ ؤ٢ضم الٗهىع وختى ٢بل ؤن ی٩ىن َىا٥ صولت بؾمها الٗغا١, ل٨ً ماؾاتهم الخ٣ی٣یت بضؤث بٗض جإؾیـ 

(خ٣ى٢هم الخإعیست املىز٣ت وخ٣ی٣ت 1924ا ججاَل ٢اهىن الجيؿیت الٗغا٢یت الهاصع ٖام)(م خُىم1921صولت الٗغا١ الخضیثت ٖام)

ت ؤي في ٞتراث الدالٞت إلاؾالمیت الغاقضیت والامىیت  سُا بالٗغا١ مً الىاخُت الاصاٍع ت لىعؾخان جاٍع بعجباٍ املى٣ُت الٟیلیت ووًل

یت البهغة في ؤخُان ؤزغي, ٦ما ٧اهذ الٗال٢اث الخجاعیت والث٣اٞیت والٗباؾیت ٦جؼء مً ولیتي ال٩ىٞت وبٛضاص ؤخُاها و٦خاب٘ لىل 

, ؤي ان ال٣اهىن املكاع بلیه عسدذ ال٨ٟغة الُائٟیت واملى٠٢ الؿیاس ي املخإػم التي ٧اهذ ؾائضة بحن (xci)والاحخماٖیت مؼصَغة

الهاقمي(في بضایت الاعبٗیىاث مً ال٣غن  الضولخحن الٗثماهیت التر٦یت والهٟىیت إلایغاهیت, وح٣ٗضث املك٩لت بمجیء وػاعة)یاؾحن

املىهغم وبضؤث الخملت الاولی لدؿٟحر وجهجحر ال٩ىعص الٟیلیحن صون وي٘ ؤی اٖخباع للمؿائل الخإعیسیت وعٚباث الؿ٩ان, زم ح٣ٗضث 

إ٦ثر بٗض بغوػ الخغ٦ت الخدغعیت وال٩ىعصیت في الدمؿیىاث والؿخیىاث مً ال٣غن املاض ي وبٞهاح  الٟیلیىن ًٖ املك٩لت ؤ٦ثرٞ 

یبهم مىعؾذ بد٣هم  ظا الاؾاؽ وبٛیت مداعبتهم وجٖغ  َ خ٣ُٟت قٗىعَم ال٣ىمي ومكاع٧اتهم الٟٗالت في الثىعاث ال٩ىعصًت, وٖلى

٦كغیدت ؤنیلت, مً بُنها الاهخٟاياث الكٗبُت   مكهىصة  , ل٣ض ٧ان لل٩ىعص الٟیلیحن بؾهاماث ٖغا٢یه(xcii)ؾیاؾت الدؿٟحر والخهجحر

ُاوي, وفي املؿائل املهحًرت للٗغا١ مىظ ٖام)التي خضزذ في ال (٧الضٞإ ًٖ ؤعى ٞلؿُحن واملكاع٦ت 1948ٗغا١ يض الاهخضاب البًر

(يض الخ٨م املل٩ي ب٣یاصة ٖبضال٨غیم 1958الغاب٘ ٖكغ مً جمىػ ٖام)  في مٗاع٥ الخهضي إلؾغائیل, و٦ظل٪ باع٧ىا وؤًضوا زىعة

ىیت ٖىیضة ٖىضما ا ُم ٢اؾم ٖام)٢اؾم, زم ابضوا م٣اوَمت َو ذ جهضیهم للبٗثیحن و٢خظا٥ 1963ؾ٣ِ الاه٣البیىن الٖؼ (وٖٞغ

٨ض الا٦غاص(,و٧اهذ ٖلی عاؽ املجمىٖت الٟیلیت امل٣اومت بمغؤة (وؤزىاء مكاع٦خم ٘م 1967بقتهغث بـ)ؤم ٞۆاص(, وفي ٖام)  بـ)ملخمتٖ 

,ل٨ً الؿلُاث الٗغا٢یت (xciii)إلاحخیاج الاؾغائیليالازىة الٗغب ضخىا بضماء ػ٦یت في مٗاع٥ الضٞإ ًٖ ؾىعیا والاعصن ومهغ يض 

(ٖلى قً خملت حؿٟحر ْاملت 1970(وبضایاث ٖام)1969لم جدترم جل٪ الخطخیاث وًٚذ الىٓغ ٖنها, خُىما ؤ٢ضمذ في ٖام)

 (ال٠ ٧ىعصي ٞیلي70جمذ مً زاللها ببٗاص)  (بضؤث بدملت ؤزغی واؾٗت1972(ال٠ مىاًَ, وفي ٖام)17بد٣هم ؤؾٟغث ًٖ ببٗاص)

م بخخجاج ٢یاصة الخغ٦ه َضهت وجٟاوى م٘ الىٓام ٖلی ؤمل ب٢غاع ٢اهىن الخ٨م   الخدغعیت ال٨غصیت آهظا٥ والتي ٧اهذ في ٞتٍر  ٚع

ؤزغ  1975الظاحی للكٗب ال٩ىعصي, و٧اهذ مؿإڵت ال٩ىعص الٟیلیحن مً يمً املىايی٘ التي ؤصعحذ للى٣اف, وبٗض اهخ٩اؾت آطاع ٖام 

غا١ وبیغان قٕغ الىٓام بخهجحر ال٣غی ال٩ىعصیت التي ی٣ُنها ال٩ىعص الٟیلیحن مً زاه٣حن قمال ومغوعا بجٟا٢یت الجؼائغ بحن الٗ

بمىضلي وختى حىىب بضعة وحهان وػعباَیت حىىبا, ل٨ً الابٗاص التي جمذ لیؿذ بلی بیغان في َظٍ املغة بل بلی ٚغب وحىىب الٗغا١ 

ام)وا٢خُإ بمخضا  بهضٝ جٟخیذ ججمٗاتهم الٗكائغیه  ٖ (و٢بل 1980صاث املى٣ُت الٟیلیت م٘ ب٣یت ؤعحاء ؤ٢لیم ٧ىعصؾخان, وفي

زى٫ بمىحبه وػیغ الضازلیت نالخیت بؾ٣اٍ  7/4/1980(في 666اهضٕل الخغب م٘ بیغان انضع مجلـ ٢یاصة الثىعة ال٣غاع)
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َم بلی بیغان, وبلٜ حٗضاص املهجغیً خؿب الاخهاءاث (ال٠ شدو 300الض٢ی٣ت ؤ٦ثر مً) الجيؿیت الٗغا٢یت ًٖ الٟیلیحن وحؿٟحر

م مابحن)6000هاَی٪ ًٖ بخخجاػ ما ی٣اعب) ائً الى نهاًت الخغب جغاوخذ ؤٖماَع  (xciv)(ؾىت35-16(شدو مً ببىاء املؿٟغیً ٦َغ

في وؾِ  في الىًا٫ قاع٥ ال٩ىعص الٟیلیىن م٘ بزىانهم(1991ٖام) ٧ىعصؾخانت الكٗبیت في الٗغا١ و وبٗض خضور الاهخٟاي

جدغیغ وبٗض ٖملیاث  (2003, وفي ٖام)ٗثيالخ٨م البفي الخهضي لىٓام  ًم حاهب ازغ  ٧ىعصؾخان وفي مً حاهب ىىب الٗغا١وح

اث ٦بحرة مً ال٩ىعص  وحٛیحر هٓام الخ٨م اث الخدال٠ الضولي ب٣یاصة الىلیاث املخدضة الامغی٨یتى الٗغا١ مً ٢بل ٢ ٖاصث مجمٖى

ل الی البلضان مً الٗىائ ونَاحغ ال٨ثحرؤٖضاص ٦بحرة منهم الب٣اء في بیغان,و  لالٟیلحن بلی الٗغا١ بیض ؤن ؤٖضاص ٦بحرة منهم ًٞ

 اؾترالیا وبؾخ٣غوا َىا٥.الاوعپیت وؤمغی٩ا و 

حؼء لیخجؼؤ مً باقي اعحاء  الٟیلیت بكُغیها هي  ذ في املى٣ُهالتي خضز  الباخثان ان ٧ل الاخضار اڵخإعیسیتىء  ماَغح یغی وفي ي

 اص لها. ٧ىعصؾخان بل بنها امخض

 

 والسحيحاحات لالحوصیات

  -:یم٨ً جلدیو إلاؾخيخاحاث بمایلي-ؤ

َا إلاصاعیت یكمل ان امل-1 جؼء الجىىب الٛغبي مً بیغان ل٪ الغ٢ٗت املٗغوٞت الىا٢ٗت في الجى٢٘ الجٛغافي لل٩ىعص الٟیلیحن وخضوص

بیالم ومؿاخاث ٦بحرة ًم حىىب وحىىب ٚغب  مً مؿاخت مداٞٓت%(95الاؾاؽ خىالي)  وجًم بالضعحهیٗض الا٦بر والاَم  والظي

٤َ ٖضة في ٚغب وحىىب ٚغب مداٞٓت لىعؾخان وؤحؼاء واؾٗت في صازل  الخضوص الكغ٢یت مداٞٓت ٦غميكٍا ًٞال ًٖ مىا

ٓت واؾِ ببخضاء مً زاه٣حن قمال باججاٍ ؾلؿلت  نهغ صحلتختى الكغ٢یت, للٗغا١  ٓت صیالی وقغ١ مدٞا ؤي قما٫ قغ١ مدٞا

ا)وهؼول بلی مىضلي وبضعة وقما٫ مداٞٓت الٗماعة ٚغبا ًحبا٫ خمغی %(مً املؿاخت ال٩لُت ل٩ىعصؾخان 10.4, ؤي بيؿبت م٣ضاَع

 .ال٨بري 

ؤما مىازها ٞهى هىٖان  ,حت بلی ؾهلیت في ؤحؼائها الٛغبیتاملى٣ُت في ؤٚلبها حبلیت وقبه حبلیت ٘م ؤعاض ي مخمى قغ١ َبىٚغاٞیت -2

مً هٕى مىار البدغ املخىؾِ  ,ؤيایالم ومایجاوعَا  ی هدى زام مىار مضیىتعة نیٟا ویمثلها ٖلوباعصة قخاء وخا مٗخض٫الاو٫ 

حؼاء الٛغبیت املى٣ُت قبه مضاعي خاع وصخغاوي یكمل الا  ملىار  الىٕى الثاوي ,٧ىپًالٗالم خؿب جهيی٠ (Casویإزظ الغمؼ)

 بالجٟاٝ و٢لت الامُاع .خاػ موالجىىبیت والظي ی

یٗیت ان الاحؼاء الكغ٢یت منها مُٛاة بالٛاباث الُب للىا٢٘ املىادي, ؤي في املى٣ُت بو٩ٗاؽ تبیُٗاجاث الُالٛاباث والىب-3

, ٦ما ان یت في الاحؼاء الٛغبیت منهاالىباجاث الٟهلیت والكى٦یت الصخغاو منها ًم هٕى ؤشجاع البلىٍ, ُٞما جىمى %(80وخىالي)

ًم ؤلتي جيب٘ خیث جيؿاب الٗضیض ًم الانهاع والغواٞض النهغیت  یت,الجىُٞدیت و ؿال یتاملى٣ُت ٖمىما ٚىیت باملهاصع املائیت الضائم

 ى مجاعیها باججاٍ الٛغب والجىىب.والكمالیت هد  الاحؼاء الكغ٢یت

ما٫ والخٝغ  وجغبیت الخیىاهاث ی الؼعاٖتلفي خیاتهم املٗیكیت مىظ ال٣ضم ٖالؿ٩ان في قُغي  املى٣ُت  یٗخمض-4 ومماعؾت الٖا

ما٫ الخجاعة الخغة وما  التي ت الخ٣لیضیتیضو الی ما٫ والىْائ٠ الخ٩ىمیت والٗمل في املهاو٘ والٖا جىاعزىَا ٖبر الاحیا٫ ًٞال ًٖ الٖا

 بلی طل٪ مً خٝغ زاهىیت.

حر مٗلً ٖنها اٗضخالؿ٩ان وصیمٛغاٞیت املى٣ُت ًم خیث ال-5  ٚ ؾمیا بؿبب الىي٘ الؿیاس ي ٖلی ع ص والٗىهغ الٗغقي وال٣ىمي

٣ی٣ي لل٩ىعص یٓهغ الٗضص الخ االٗغا٢یت وإلایغاهُت ًٖ إلاٞهاح ٖنها ٧ىنهیاهاث الغؾمیت إلمخىإ الخ٩ىماث ي الخضوص وهضعة البحاهب

والٗغ١ ال٣ىمي واللٛت مخ٩ىهت مً ال٩ىعص ً خیث الٗضص م في الجاهب الاًغاوي ٚالبیت الؿ٩انؤن  ل٨ً الخ٣ُ٣ت هي ,في ٦ال البلضیً

ا خالی ٖغبُت ٚلبُتفي الجاهب الٗغاقي, وؤم٘ ال٩ىعص  بك٩ل مسخلِ , م٘ وحىص الٗغبمً الٟغؽ والتر٦مانالی حاهب جىاحض ؤٖضاص 

ما  في بؿبب ٢یام الخ٩ىماث  بإؾخثىاء ٢ًاء زاه٣حنؤلُٟلُت  ًم املىا٤َمىا٤َ مىضلي وبلضعوػ وحلىلء وبضعة وحهان وٚحَر

 الٗغا١ ختى الى٢ذ الخالي. صولت مىظ جإؾیـاملىا٤َ املكاعة  فيالدؿٟحر والخهجحر املمىهجت  ؾُاؾت املخٗا٢بت بمماعؾت

إعیش, وَمبلی ؤولئ٪ الجماٖاث التي اؾخى  عیسیت لل٩ىعص الٟیلیتجغح٘ الانى٫ الخإ-6 ؤخٟاص وب٣ایا  َىذ حبا٫ ػاگغوؽ مىظ ٞجغ الخ

ت للكٗب ال٩ىعصي, و٢ض ؤؾؿىا اللىلىبیىن والایالمیىن والگىجیىن وال٩اقیىن واملیضیحن الظیً یٗضون مً الٟغوٕ الغئیؿی
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انغث الخً بابلیىن والاقىعیىن, الالغاٞضیً ٧الؿىمغیىن والا٦ضیىن و في بالص  اعاث والخ٩ىماث التي ْهغثخًاعاث وخ٩ىماثٖ 

 الٟغؽ في قغ١ املى٣ُت. بلی  بياٞت

ت والٗباؾُت  هىصفي الٗ مى٣ُت الٟیلیت صوعا َامالل الؿاؾاهیت ومً زم ٢ضوم الٗغب لٗبذ  تزال٫ ٞترة الضول-7 الغاقضًت والامٍى

ذ املى٣ُت ٟي الٗهض الٗباس يٞ جاعة ؤزغي, ىلیت بٛضاصوب جاعة ال٩ىٞتبؤلخ٣ذ بصاعتها و  ىقي في الٗهض الؿلجو با٢لیم الجبا٫, ٖٞغ

ت لىعؾان واملى٣ُت الُٟلُت ؤَل٣ذ ٖل ٢ىیت ی ٖال٢ت ان املى٣ُت الٟیلیت وٖلی مضاع الخإعیش ٧اهذ ٖل , ؤيالعجمياؾم الٗغا١ ى وًل

قبه مؿخ٣لت   اعةمق٩لذ في املى٣ُت ب,وفي ٞترة خ٨م ولة لىعؾخان ٗانمت بٛضاصبالبإلزو م٘ باقي ؤعحاء الٗغا١ و   وعنیىت

خ٣اللیت ٢ض الاؾ ٖام ولم ج٨ً لها ٖال٢اث م٘ الخ٩ىماث إلایغاهیت املخٗا٢بت بل بك٩ل عمؼي, بیض ان َظٍ(787ؤؾخمغث لٟترة)

, وفي الجؼء الداي٘ في َھغاناملغ٦ؼیت مباقغة بالخ٩ىمت  املى٣ُت ؤلخ٣ذالظي  یغانفي ب(٦غس ي الؿلُىت ٢ىيذ بخىلي)عيا قاٍ

ُاهُىن مدلهم في الٗغا١   ٢یتات الٗغ إؾـی اململ٨جمىظ  ال٩ىعص الُٟلُحن مٗاهاثبضؤث للؿلُت الٗثماهُت وبخال٫ البًر

ت جمثلذ بدموالتي  وختى ؾ٣ىٍ الىٓام البٗثي البائض(1921ٖام) حجغ ؾلب الخ٣ى١ و و الث الدؿٟحر والابٗاص وبؾ٣اٍ الهٍى

هم خ٣ى٢ ولم یىللجؼا٫ با٢یت جدغیغ الٗغا١ ٞةن مٗاهاتهم  ٖملُت ٖاما ٖلی(15وفي الى٢ذ الخالي وعٚم مغوع ؤ٦ثر مً), الامىا٫

م جىلي الكیٗتاملخًغعیً  ٚالبُت بك٩ل مغض ي, ولم یخم حٗىیٌ  خ٨م الٗغا١.   ٚع

 

 الحوصیات   -ب

حغاء الضعاؾاث الٗلمیت خى٫ بةلٗغا١ ان وافي ا٢لیم ٧ىعصؾخوالجامٗاث ؼ الٗلمیت والبدثیت ٦ببضاء املغا  یىص ي الباخثان بًغوٍع-1

 جإعیش وحٛغاٞیت املى٣ُت الٟیلیت بك٩ل ؤقمل وؤص١.

 وحٛغاُٞت جإعیش مىايُ٘ ًٖخ٩ىمت ا٢لیم ٧ىعصؾخان بةياٞت  وػاعحي التربیت والخٗلیم الٗالي والبدث الٗلمي فيؤن ج٣ىم يغوعة -2

ت والخٗلمُت  ال٩ىعص الٟیلیحن الاقاعة بلی وت ى٣ُاملالاخضار التي ٖاقتها في مسخل٠ املغاخل الضعاؾُت, وط٦غ في املىاهج التربٍى

ْهاع صوع  في املى٣ُت التي حك٩لذ ماعاثإلا   دامال والٟل٩لىع والترار الكٗغ صعاؾت الاصب و ًٞال ًٖ الباعػة منهم,  الصدهیاثوب

 . بال٩ىعص الُٟلُحن 

ظ٦غ ٦ثحرا ٧لمت ٞالن الُٟلي ٧ل٣ب, خُث -3  الُٟلي ٖلیهم حؿمُت ًم٣خىن بَال١ ال٨ثحرون وحضها في ؤزىاء الضعاؾت بإنؤ٢ترح ؤن ًل

بىن بضل ٖنها بلقاعة ٚغ م ؤو  ٍو ا ؾببالٛالبُت مً املث٣ٟحن ًغونها  خهغا صون ط٦غ ٧لمت الُٟلُت, لن ىا٣َهممالى ؤؾماء ٖكائَغ

بىن ب ٚغ  . هاللخٟغ٢ت والك٣ا١ التي ًل
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 املالحق

ت ٧ىعصؾخان ال٨بري  (1خارطة )  مى٢٘ الـمى٣ُت الُٟلُت ٖلى زاَع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الـمهضع: باإلؾخٟاصة مً:

1- Boundary representation is not necessarily authoritative Kurdish areas in the Middle East and Soviet Union, 

scale 
 

   
mile. 

 .2, م2007ػهضي,َُىا, م٣ترح لل٨خابت باللهجت الُٟلُت,صاع ئاعاؽ للُباٖت واليكغ,ؤعبُل,-2
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 مى٢٘ مداٞٓت بًالم مغ٦ؼ ال٩ىعص الُٟلُحن في بًغان (2)خارطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الـمهضع: باإلؾخٟاصة مً:

ى٪,تهغان,  زُخا٫,حٟٗغ,مجمىٖت ؤعاء صع -1   .  1,م 1369مىعص بكخ٩ى وبًالم,حاب او٫,حابساهتي َٞغ

 .54, م1370,ؤَلـ مٗانغ,ؾاػمان حٛغاُٞائى و٧اعجا٦غافى ٦ُخاقىاس ى,حاب ؤو٫,تهغان,َُخاقىاس ي -2    
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ت  (َغمؿحرمىا٤َ ال٩ىعص الُٟلُحن في الٗغا١ ) (3)زاَع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 41املهضع الؿاب٤, م مدمض,   -الـمهضع: باإلؾخٟاصة مً:          
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(xxxvii) ٢168یخىلی, املهضع الؿاب٤,م. 

https://darar-aliraq.net/
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(xxxviii)396,م1980املجم٘ الٗلمي الٗغاقي ,املجلض الؿاب٘,بٛضاص, بىضهُجحن)مىضلي(في الخاٍعش,مجلتالغوػبُاوي, مدمض حمُل بىضي. 
(xxxix)2013٫,32ولێر, ی مۆ٦غیان,َه اڵم هیؿاعی,چاپساهه ؾه-قدیاعاهضا,و: ی گه عهامه ٞه ؾه لىعؾخان لهیً, خىؾه ص مه مده. 
(xl)  ٚحر ميكىعة(.2008بیاهاث صائغة اخهاء ٢ًاء زاه٣حن خى٫ الثروة الخُىاهُت لٗام ( 
(xli) ,5املهضع الؿاب٤,م زیخا٫. 
(xlii) ٢157یخىلی, املهضع الؿاب٤, م. 
(xliii) ( : ه٣ال ًٖ املى٢٘ الال٨تروویwww.yaqein.net.) 
(xliv)163صعاؾت في َبُٗت املجخم٘ الٗغاقي,حامٗت بٛضاص,)بضون م٩ان وؾىت َب٘(,مالىعصي, ص.ٖلي. 
(xlv)28,م2009اهیت,ال٣اَغة ,زالنتجإعیش ال٨غصو٦غصؾخان,قغ٦ت هىابٜ ال٨ٟغ,الُبٗت الثػ٧ي, مدمضؤمحن. 
(xlvi)60,م2003(,80صعاؾت في حٛغاٞیت الاحىاؽ,مجلت گىاڵن الٗغبي, الٗضص)  ال٩ىعص الٟیلیتٖمغ, مدمض ٖبضهللا. 
(xlvii)(,ال٣ؿم  حال٫ ػهگاباصي,مجلت)ئاویىه-: وال٩ىعصیت,ث  لٛت ایالم ال٣ضیمتوٖال٢تها باللٛخحن والٟاعؾیتسجایت, مدمض ٖلي

 .28,م1373(,لؿىت18و17الٟاعس ي,الٗضصان)
(xlviii) 119زیخا٫, املهضع الؿاب٤, م. 
(xlix) 135الٟیلی, املهضع الؿاب٤,م. 
(l) 28املهضع هٟؿه, م. 
(li) 51ی پێكىو,٫ عچاٍو یً , ؾه خىؾه. 
(lii)ا ماؾؿت بابازان, ص.ٖلي الم لل٩ىعص الٟیلیحن,الٗضص)  ٧ىعص الٗغا١,مجلت الٟیلي,جهضَع , 10ق٤ٟ للث٣اٞت والٖا )

 .5,م2006بٛضاص,
(liii)الٗغا١ والُب٣اث الاحخماُٖت والخغ٧اث الثىعٍت مً الٗهض الٗثماوي ختى ٢ُام الجمهىعٍت,املجلض الاو٫, ه٣ال بُاَى, خىا

ًٖ(https//www.ar.wipedia.org. ).. 
(liv)  139الٟیلی, املهضع الؿاب٤,م. 
(lv)19ؤَلـ الٗغا١ الاصاعي, املهضع الؿاب٤,م  ؾىؾت, ص.ؤخمض. 
(lvi)14"م1971الا٦غاص الٟیلیىن في الخإعیش,مُبٗت إلایمان, بٛضاص, ي,وعص مدمض جىٞی٤. 
(lvii) 75وصیعي, املهضع الؿاب٤,م. 
(lviii)1994٫,91م,ؾلێماوی, ,حىگغاٞیای ٧ىعصؾخان,چاپی صووٍٞىع, ٚه بضوڵاڵ ٖه. 
(lix) ٢32یخىلی, املهضع الؿاب٤,م. 
(lx)30,م2009الاولی,بضون م٩ان َب٘,جإعیش ال٩ىعص الٟیلیحن وآٞا١ املؿخ٣بل,الُبٗت الٗلىي, ػ٧ي حٟٗغ. 
(lxi)  ,خماص ٖلی بیاهاث املغ٦ؼ الث٣افي الٟیلي, ٢ؿم إلاخهاء, اعبیل  .2008باٖل
(lxii) 17,م2011ال٩ىعص الٟیلیحن,اعبیل,  ؤعقی٠,حمٗیه. 
(lxiii)102,م1379جاعیش مغصور, وكغ ٧اهگ, تهغان, ٦غصؾخاوى, آیذ هللا مدمض مغصور. 
(lxiv) 102ػ٧ي, املهضع الؿاب٤,م. 
(lxv)  ٦152غصؾخاوى,املهضع الؿاب٤,م. 
(lxvi)نلىاث , ا ال٣ضًمت و٧ىعصؾخان ؤلبضًت,ث:٧ىلُامٝى اوي للبدىر واليكغ,الُبٗت  -اٍع ص.بؾماُٖل خهاٝ,ماؾؿت مى٦ٍغ

 .564,م2011الاولى,ؤعبُل,
(lxvii)  ٦155غصؾخاوي, املهضع الؿاب٤,م. 
(lxviii)ان  .36, م2005(بٛضاص,5یلي,الٗضص)ٞ  ال٩ىعص الٟیلیىن مداولت في ٞهم ؤنلهم,مجلتقاوي, ص.بَغ
(lxix) 61زیخا٫, املهضع الؿاب٤,م. 
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(lxx)21,م2008ؤ٦غاص جغ٦یا, الُبٗت الثاهیت, صاع ئاعاؽ للُباٖت واليكغ, ؤعبیل, الضا٢ىقي, ص.ابغاَیم 
(lxxi) 63الٟیلي , املهضع الؿاب٤, م. 
(lxxii) 146و ٦77غصؾخاوی , املهضع الؿاب٤,م. 
(lxxiii) 85زیخا٫, املهضع  الؿاب٤, م. 
(lxxiv)35,م2010لىعؾخان ال٨بری, مُبٗت زاوي, الُبٗت الاولی,ؤعبیل, الضاوصي, عمًان قغی٠. 
(lxxv)ًَا, مغ٦ؼ الضعاؾاث ال٩ىعصیتمخي الضیً, ُٖا ٖبضالغخم )٧ىعصۆلىجي(,مُبٗت قٟان,  خغ٧اث الدىاعج في بالص ال٩ىعص وماحاوع

 .46,م2007الُبٗت الاولی,الؿلیماهیت 
(lxxvi) 53, مالضاوصي, املهضع الؿاب٤. 
(lxxvii)الم,  ال٩ىعص الٟیلیىن,حامٗت واؾِ,ماؾؿتحىن, مدمض ج٣ي  .88,م2012الىىع للث٣اٞت والٖا
(lxxviii)ىامه البضلیس ي, قٝغ زان مدمض ٖلی ٖىوي, الجؼء الاو٫, صاع الؼمان للُباٖت واليكغ, الُبٗت الثاهیت,  -, ث: قٞغ

 .75,م2006صمك٤,
(lxxix) 62الضاوصي, املهضع الؿاب٤,م. 
(lxxx) ,78املهضع الؿاب٤,م  البضلیس ي. 
(lxxxi)الٟیلیىن جإعیش,٢بائل وؤههاب,ٞل٩لىع,جغار ٢ىمي,صاع ئاعاؽ للُباٖت واليكغ,الُبٗت الٟیلي, هجم ؾلمان مهضي

 .50, م2009,ؤعبیل, الثاهیه
(lxxxii)الٟیلیىن الٗغا٢یىن, ه٣ال ًٖ املى٢٘ الال٨ترووي: الجمُل, ص. ؾیاع-www.elaph,com)) 
(lxxxiii) 128, م الىعصي, املهضع الؿاب٤. 
(lxxxiv)102,م2015الاولی, لبىان, (,صاعالىٟائـ,الُبٗت 2015-637,جإعیش الا٦غاص)٣َىف, ؤ,ص.مدمضؾهُل. 
(lxxxv)  46الٟیلي, املهضع الؿاب٤,م. 
(lxxxvi)390,م1991, ال٨غص و٦غصؾخان في الىزائ٤ البریُاهیت, مُاب٘ سجل الٗغب, لىضن,خمضي, ص.ولیض. 
(lxxxvii) ٗت عاؾا للُباٖت و اليكغ,  -: (ث1945-1923ال٩ىعصیت)  م. لػاعی٠,املؿإڵت ص.ٖبضي خاجي, الُبٗت الاولی , مُب

 .124, م2007,ؤعبیل,
(lxxxviii) 118,  املهضع الؿاب٤, م الخإعیسیت  الٟیلی, الاناله. 
(lxxxix)  45الٟیلي,  الٟیلیىن جإعیش, ٢بائل والاوؿاب , املهضع الؿاب٤, م. 
(xc)  289لػاعی٠, املهضع الؿاب٤, م. 
(xci) 18هضع الؿاب٤, م حىن, امل. 
(xcii)ٔٞا مغ٦ؼ ٢ُخىلي, َاصي خا حؿٟحر ال٩ىعص الُٟلُحن مابحن ال٣ىاهحن الٗغا٢ُت ومباصي خ٣ى١ الاوؿان,مجلت ؤملل٠ الٗغاقي,ًهضَع

 .44, م2000(,لىضن,113صعاؾاث الٗغا١,الٗضص)
(xciii)  38حىن, املهضع الؿاب٤, م. 
(xciv) ,45م ٢یخىلي, حؿٟحر ال٩ىعص الٟیلیحن , املهضع الؿاب٤. 
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ـــاملص  قائمة ـ ـ ادرـ  

املصادر العربیة -ألال  

الكحب  -أ  

 .1985البهغة,  ٖامت,ميكىعاث مغ٦ؼ صعاؾاث الدلیج الٗغبي, حامٗت  ؤبىمٛلي,مدمضونٟي,بیغان صعاؾت (1

ىامه (2 اهیت, مدمض ٖلی ٖىوي, الجؼء الاو٫, صاع الؼمان للُباٖت واليكغ, الُبٗت الث -, ث: البضلیس ي, قٝغ زان, قٞغ

 .2006صمك٤,

 . 2005مدمض البضعي, الُبٗت الاولی, صاع ئاعاؽ للُباٖت واليكغ,ؤعبیل,  -الجاٝ,زؿغو, اللىعص ٧ىعص ؤم لغ, ث: (3

الم,  حىن,مدمض ج٣ي,ال٩ىعص الٟیلیىن,حامٗت واؾِ,ماؾؿت (4  .2012الىىع للث٣اٞت والٖا

 .1991الٗغب, لىضن, خمضي, ص.ولیض, ال٨غص و٦غصؾخان في الىزائ٤ البریُاهیت, مُاب٘ سجل (5

الثاهیت, مٗهض الضعاؾاث   الدل٠,حاؾم مدمض,مدايغاث في حٛغاٞیت الٗغا١,الُبیٗیتوالا٢خهاصیتوالبكغیت, الُبٗت (6

 .1961, الٗغبیت الٗالیت, ال٣اٍَغ

 .2008الضا٢ىقي, ابغاَیم,ؤ٦غاص جغ٦یا, صاع ئاعاؽ للُباٖت واليكغ, الُبٗت الثاهیت,ؤعبیل,  (7

 .٠2010, لىعؾخان ال٨بری, مُبٗت زاوي, الُبٗت الاولی,ؤعبیل,الضاوصي, عمًان قغی (8

 .1999الضحیلي,خؿً مجیض, ؤیغان والٗغا١ زال٫ زمؿت ٢غون,الُبٗت الاولی,صاع الايىاء, بحروث, (9

 .2009ػ٧ي,مدمضؤمحن,زالنتجإعیش ال٨غصو٦غصؾخان,قغ٦ت هىابٜ ال٨ٟغ,الُبٗت الثاهیت,ال٣اَغة ,  (10

 .2007للهجت الُٟلُت,صاع ئاعاؽ للُباٖت واليكغ,ؤعبُل,ػهضي,َُىا, م٣ترح لل٨خابت با (11

 .1952ؾىؾت,ص.ؤخمض, ؤَلـ الٗغا١ الاصاعي, مُبٗت مضیغة املؿاخت,بٛضاص, (12

 .1953ؾىؾت,ص.اخمض, ؤَلـ الٗغا١ الخضیث,مُبٗت مضیغیت املؿاخت,بٛضاص,  (13

 .2012قمت, ص.زلیل,ن٣ٟت م٘ الكیُان, صاع الجىاَغي, بٛضاص, (14

 .2015الاولی, لبىان, (,صاعالىٟائـ,الُبٗت 2015-637جإعیش الا٦غاص)٣َىف,ؤ,ص.مدمضؾهُل, (15

ٖبضهللا,ؾلُمان بؾماُٖل,جدلُل حٛغافي لدهائو الامُاع في ؤ٢لُم ٧ىعصؾخان الٗغا١, عؾالت ماحؿخحر,٧لُت  (16

 .)ٚحر ميكىعة(.1994الاصاب,حامٗت ؤعبُل,

٧ىعصؾخان الٗغا١ ,عؾالت ماحؿخحر,٧لُت  ٖبضهللا,ؾلُمان بؾماُٖل,جدلُل حٛغافي لدهائو الامُاع في ؤ٢لُم (17

 .)ميكىعة(.1994الاصاب,حامٗت ؤعبُل,

 .2009الٗلىي,ػ٧ي حٟٗغ,جإعیش ال٩ىعص الٟیلیحن وآٞا١ املؿخ٣بل,الُبٗت الاولی,بضون م٩ان َب٘, (18

 .2012ولی,ؤعبیل واملىاَىت املهضوعة,صاع آعاؽ للُباٖت واليكغ,الُبٗت الا  الخإعیسیت  الٟیلي,اخمض هانغ,الٟیلیىن الانالت (19

 .1991الٟیلي,ٖبضالجلیل,اللىع)ال٩ىعص(,الٟیلیىن في املاض ي والخايغ,مُبٗت وػاعة التربیتو الُبٗت الاولی,ؤعبیل  (20

الٟیلي,هجم ؾلمان مهضي,الٟیلیىن جإعیش,٢بائل وؤههاب,ٞل٩لىع,جغار ٢ىمي,صاع ئاعاؽ للُباٖت واليكغ,الُبٗت  (21

 .2009,ؤعبیل, الثاهیه

یً ؤهىع,حٗغیب ٢ًاء زاه٣حن مً مىٓىع حیىؾیاس ي,مغ٦ؼ الضعاؾاث ٢یخىلي,نالح الض (22

 .2008ال٩ىعصیت)٧ىعصۆلۆجي(,الؿلیماهیت,

ا ال٣ضًمت و٧ىعصؾخان ؤلبضًت,ث: (23 ,نلىاث,اٍع اوي للبدىر  -٧ىلُامٝى ص.بؾماُٖل خهاٝ,ماؾؿت مى٦ٍغ

 .2011واليكغ,الُبٗت الاولى,ؤعبُل,

 .2007ص.ٖبضي خاجي,مُبٗت عاؾا للُباٖت و اليكغ, الُبٗت الاولی,ؤعبیل,-: (ث1945-1923ال٩ىعصیت)  م لػاعی٠,املؿإڵت (24

 .2005حامٗت نالح الضیً,ؤعبیل,  مدمض,ص.زلیل بؾماٖیل,ال٨غص الٟلیحن بحن خمالث الدؿٟحروالخٗغیب,مُبٗت (25

 .2001الخٗغیب والخهجحر,مُبٗت حامٗت نالح الضیً , ؤعبیل,  مدمض,ص.زلیل بؾماٖیل,ماقغاث ؾیاؾیت (26
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َا, مغ٦ؼ الضعاؾاث ال٩ىعصیتمخي  (27 ُا ٖبضالغخمً,خغ٧اث الدىاعج في بالص ال٩ىعص وماحاوع )٧ىعلىجي(,مُبٗت  الضیً,ٖ

 2007قٟان, الُبٗت الاولی,الؿلیماهیت 

 الىعصي,ص.ٖلي,صعاؾت في َبُٗت املجخم٘ الٗغاقي,حامٗت بٛضاص,)بضون م٩ان وؾىت َب٘(. (28

 .1971ش,مُبٗت إلایمان, بٛضاص,وعصي,مدمض جىٞی٤, الا٦غاص الٟیلیىن في الخإعی (29

   املجالت لالجرائذ العربیة-ب

ؤؾىص,ٞالح قا٦غ,نهغا صحلت والىُل)صعاؾت في ٖال٢اث صو٫ الجىاع,مجلت الجمُٗت الجٛغاُٞت  (30

 .1987(,200الٗغا٢ُت,ؤلٗضص)

ا ماؾؿت (31 الم لل٩ىعص الٟیلیحن,  بابازان,ص.ٖلي, ٧ىعص الٗغا١,مجلت الٟیلي,جهضَع , 10الٗضص)ق٤ٟ للث٣اٞت والٖا )

 .2006بٛضاص,

 .1998(,ؤعبیل,32زحري,ٖامغ,في حؿمیت الٟیلي مغة ؤزغی,مجلت گىاڵن الٗغبي,الٗضص) (32

 .1980الغوػبُاوي,مدمض حمُل بىضي,بىضهُجحن)مىضلي(في الخاٍعش,مجلت املجم٘ الٗلمي الٗغاقي ,املجلض الؿاب٘,بٛضاص, (33

(,ال٣ؿم  حال٫ ػهگاباصي,مجلت)ئاویىه-: وال٩ىعصیت,ث  لٟاعؾیتسجایت,مدمض ٖلي,لٛت ایالم ال٣ضیمتوٖال٢تها باللٛخحن وا (34

 .1373(,لؿىت18و17الٟاعس ي,الٗضصان)

 .1999(,ؤعبیل,  40ؾمایل,ٖباؽ ؾلیمان,جإعیش مى٣ُت گغمؿحر,مجلت گىاڵن الٗغبي,الٗضص) (35

ان,ال٩ىعص الٟیلیىن مداولت في ٞهم ؤنلهم,مجلت (36  .2005(بٛضاص,5ٞیلي,الٗضص)  قاوي,ص.بَغ

 .2003(,80صعاؾت في حٛغاٞیت الاحىاؽ,مجلت گىاڵن الٗغبي, الٗضص)  ض ٖبضهللا,ال٩ىعص الٟیلیتٖمغ,مدم (37

ا وػاعة  الًٟل,ص.مىظع,ال٩ىعص الٟیلیىن وخ٣ى٢هم في مؿخ٣بل الٗغا١,مجلت (38 خ٣ى١ الاوؿان وقىئن   الاهٟا٫,جهضَع

 .2003(, 4املغخلحن واملاهٟلحن,الٗضص)

َاصي خاٞٔ,حؿٟحر ال٩ىعص الٟ (39 ُلُحن مابحن ال٣ىاهحن الٗغا٢ُت ومباصي خ٣ى١ الاوؿان,مجلت ؤملل٠ ٢ُخىلي,

ا مغ٦ؼ صعاؾاث الٗغا١,الٗضص)  .2000(,لىضن,113الٗغاقي,ًهضَع

 .1999(,ؤعبُل,77مدمض,ص.زلُل بؾماُٖل,ال٩ىعص الُٟلُحن والخغ٦ت الخدغعٍت ال٩ىعصًت,مجلت گىاڵن الٗغبي ,الٗضص) (40

 .2015(,24بابل, الٗضص)  بدحرة الىهض,مجلت ٧لیت التربیت الاؾاؾیت, حامٗتمدمىص,مدمض ق٨غ,امل٣ىماث الُبیٗیت في  (41

 .1999(,ؤعبُل 40ًىؾ٠ ؤًىب,مجلت ٧ىلن الٗغبي,الٗضص)-وصٌعي,ص.حما٢,٫بائل وٖكائغ اللىع,ث: (42

الوثائق لالبیاهات الحكومیة الرسمية لشبة الرسمية-ج  

 .2011ال٩ىعص الٟیلیحن,اعبیل,  ؤعقی٠,حمٗیه (43

 (. ,)ٚحر ميكىعة٦2008ؼ الث٣افي الٟیلي,٢ؿم الاخهاء,ؤعبیل,بیاهاث املغ  (44

 (. الٗغا٢یت وعنض الؼلػ٢,٫ؿم املىار)ٚحر ميكىعة  لاڵهىاء الجىیت  بیاهاث الهیئت الٗامت (45

 ) ٚحر ميكىعة(.2008بیاهاث صائغة اخهاء ٢ًاء زاه٣حن خى٫ الثروة الخُىاهُت لٗام  (46

-املصادر الكردیة  -ثاهیا   

 .2013ولێر, ی مۆ٦غیان,َه اڵم هیؿاعی,چاپساهه ؾه-قدیاعاهضا,و: ی گه عهامه ٞه ؾه ص,لىعؾخان له هم یً,مده خىؾه (47

 .٦2001م,ؾلێماوی, عی ٧ىعصؾخاوی باقىوع,چاپی یه ؾ٨ه ٧اوی حىگغاٞیای ٖه ما جیۆعییه بضوڵاڵ,بىه باث,ٖه زه (48

 .1998ولێر,  هم,َ ٦ه عێمى ٧ىعصؾخاوی ٖێرا١,چاپی یه ؾىعصاش ى,ٖلی مدمىص,حىگغاٞیای َه (49

 .1994م,ؾلێماوی, بضوڵاڵ,حىگغاٞیای ٧ىعصؾخان,چاپی صووٍ ٞىع,ٖه ٚه (50

 .1999ولێر, (, َه208یان,گۆڤاعی)گىاڵن(,ژ) ٍو عاهه ٧ان وئاواحی گه یلیه ٞه  ی ٧ىعصٍ صیض,٦ێكه ًلى,په ٞه (51

 .2006ولێر, م,َه ,چاپی صووٍ ٢اؾملى,ٖبضالغخمً,٧ىعصؾخان و٧ىعص,و:ٖبضهللا خؿً ػاصٍ (52

 .2001ولێر, م,َه ٦ه بال٫ ٚاػی,چاپی یه-یضو,لىڕو لىڕؾخان,و: لی ؾه وعاوی, ٖه گه (53
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 .2011م,ؾلێماوی, عێمى ٧ىعصؾخاوی ٖێرا١,چاپی یت٦ه حىگغاٞیای َه ٥ له یه ٍو مدمض,َاوڕێ یاؾحن, لێ٩اڵیىه (54

 ثالثا  املصادر الفارسیة 

 .1370چاپ ؤو٫, تهغان,ؤَلـ مٗانغ گیخاقىاس ى,ؾاػمان حٛغاٞیائی و٧اعجىگغافی گیخاؾىاس ى, (55

ىگ, تهغان, زیخا٫,حٟٗغ,حمىٖت آعاء صعصمىعص ؾغػمحن پكخ٩ى بیالم,چاپ ؤو٫,چاپساهه (56  .1,م1369ی َٞغ

 .٦1379غصؾخاوى,آیذ هللا مدمض مغصور, جاعیش مغصور, وكغ ٧اهگ, تهغان, (57

 عابٗا: املهاصع الال٨تروهیت: (58

ل,مدايغة ًٖ (59  Babylon.godsاملىضائي في لَاي, ه٣ال ًٖ املى٢٘ الال٨ترووي,  ال٩ىعص الٟیلیت,الىاصي الث٣افي  املاحضي,زٖؼ

بُاَى,خىا,الٗغا١ والُب٣اث الاحخماُٖت والخغ٧اث الثىعٍت ًم الٗهض الٗثماوي ختى ٢ُام الجمهىعٍت,املجلض الاو٫, ه٣ال  (60

(ًٖhttps//www.ar.wipedia.org. ).. 

61)  ,//dorar-alirq.net. https// www 

62) 4-,station lLam-lranian Meteorological organization FormlRetrivered -2011-11-18 

63) wikipedia.org   .. https// www 

 www.elaph,com-الجمُل,ص. ؾیاع, الٟیلیىن الٗغا٢یىن, ه٣ال ًٖ املى٢٘ الال٨ترووي: (64
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