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املسخخلص:       

ًاهذ مذيىت 4784بشاهيم باؼا الباباوي، غام بمذيىت العليماهيت مىز جإظيعها غلى يذ   ،

ًاث  هابمت بالخياة، ودائمت الخشيت والخجذد، ومىز راى الخإسيخ غشقذ الٌشحر مً الخش

ًاهذ معهلت ؤو جحذ  والاقٍاس اإلاخبايىت والجذيذة، وفي ًل اإلاشاحل التي مّشث بها ظىاء ؤ

انيت اإلاخػانبت، قهذ حاقظذ هيمىت الخٍىماث الػشماهيت، البريىاهيت،ؤو الخٍىماث الػش 

غلى حيىيتها العياظيت والشهاقيت، واحخميذ الػذيذ مً الاحضاب العياظيت الّعشيت 

 غشانيت ؤو ًىسديت واهخجذ حشيت زهاقيت صاخشة بالػىاء 
ً
ًاهذ ؤحضابا والػلىيت، ظىاء 

ًاهذ  واـذسث الٌشحر مً الصخل واإلاجالث وبشصث قيها الػذد مً الكشم الكىيت ظىاء 

ًان قيها الػذيذ مً اإلاىابؼ واإلاٌخباث..الخ. مع  شحيت ؤو قشم مىظيهيت و
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 .املقدمت: 

جىاُو البحث هزا حملت مً ألاحذار العياظيت والهمايا الشهاقيت 

إلاذيىت العليماهيت ونذ جمىمذ جلَ ألاحذار والهمايا في اإلاحاوس 

 آلاجيت:

 أهميت البدث : 

 44حاُو البحث ؤن يبحن بفىسة غلميت ابػاد وجإزحراث اجكانيت 

غلى مذيىت العليماهيت  مً الىاحيخحن العياظيت  4971آراس

 قترة العىىاث الاسبؼ الاهخهاليت )
ً
ا  (.4974 -4971والشهاقيت، خفـى

 

 أهداف البدث :

جذاغياث ان الهذف مً اخخياس غىىان بحشىا هزا هى بيان جإزحراث و 

اجكانيت آراس والخشيت اليعبيت التي هخجذ غً الاجكانيت مً حيث 

ًاث والاحضاب العياظيت الٍىسديت للػمل الػلجي  اقعاح اإلاجاُ للخش

في اإلاذيىت وظهىس الصخل واإلاجالث الٍىسديت بؽٍل غلجي في 

 العليماهيت واصدياد اليؽاواث الشهاقيت قيها.

 هيكليت البدث :

 مبحشحن: نعمىا البحث الى 

: في هزا اإلابحث نمىا بدعليي المىء غلى الاحضاب  اإلابحث الاُو

ًاث  ًاث العياظيت في العليماهيت. وجىاولىا الاحضاب والخش والخش

اإلاىحىد في جلَ الخهبت في اإلاذيىت، والػالناث اإلاىحىدة بينهم وبحن 

 الخٍىمت اإلاشيضيت وييكيت اداستهم لالولاع العياظيت قيها.

وي: خففىا هزا اإلابحث لبيان الخالت الشهاقيت مً حيث اإلابحث الشا

 
ً
وحىد الصخل واإلاجالث الّعشيت منها والػلىيت في جلَ الكترة ، قمال

 في اإلاذيىت.غً الاؼاسة بلى اإلاىابؼ واإلاٌخباث الػذيذة 

 املبدث ألاول 

 وضع الاخساب والحركاث السياسيت في السليماهيت

اإلاباحشاث بحن الخٍىمت الػشانيت والخضب بذؤث  4969في نهايت ظىت 

الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي مشة ؤخشي، وغهب لهاءاث بحن ممشلي 

ذام  4971آراس  44الىشقحن، ونػذ اجكانيت  بحن الباسصاوي ـو

 للهىميت الٍىسديت4حعحن.
ً
 يبحرا

ً
ث الاجكانيت مٌعبا ًاهذ 2وغذَّ ، ألنها 

 بال
ً
 الغتراف الخٍىمت الػشانيت سظميا

ً
خهىم العياظيت والشهاقيت ظببا

                                                     
،زععععىسة ايلععععُى 2،ج3معععععػىد البععععاسصاوي، البععععاسصاوي والخشيععععت الخحشسيععععت الٍىسديععععت،م   4

 .43،ؿ2114، مىبػت وصاسة التربيت ،اسبيل،4،ه 4964-4975
، اهظععععش: ححععععراسد حالياهذ:ؼععععػب 4971آراس 44للمضيعععذ مععععً اإلاػلىمععععاث حععععُى اجكانيعععت  2

ىسدظعععخان، ث/غبذالععععالم -بعععذون ووعععً ، مىبػعععت آساط، 4الىهؽعععبىذط، ه الٍعععىسد ًو

؛ بعذون اظعم اإلاالعل: ألاهميعت الخإسيخيعت لخعادط غؽعش معً 244-239،ؿ2142اسبيل، 

: جعععإسيخ الايععععشاد  8-6،ؿ4/6/4971(، 4آراس، مجلعععت بشايتعععد، الػعععذد) ؛ ديكععععذ مايعععذاُو

؛ يععش غ 495-494،ؿ2114، داس الكعاسبي ، بحعروث، 4الخعذيث، ث/ساج اُ محمعذ،ه

،مشيعض وؽععش 4ىميعت الٍىسديعت وؤمعل الاظعخهالُ، ث/ؤيعشم ميهعشداد،جًعىححرا: الخشيعت اله

 .35-34،ؿ2112ووبؼ جما، العليماهيت ،

والاداسيت للؽػب الٌشدط، وهديجت لزلَ اصدهشث الخشيت الشهاقيت 

والاحخماغيت واإلاهىيت في ًىسدظخان،وجحعيذ الخجاسة وجهذم الانخفاد 

ت لىحذة حىاحي الخضب 3واظخهشث امىسهما . وظىح هزا الاجكام قـش

خب الذيمهشاوي الٍىسدط، حىاح الشئيغ الباسصاوي وحىاح اإلاٌ

العياس ي، وايهاف الهخاُ الذاخلي وّسؿ ـكىف الؽػب 

، وجحهو رلَ بػذ ؤن بذؤ حىاح اإلاٌخب العياس ي 4الٍىسظخاوي

محاوالجه الخهشب مً حىاح الشئيغ الباسصاوي، وبػذ غذة احخماغاث 

ولهاءاث بحن الىشقحن، واقو الباسصاوي غلى الخىحيذ لًٌ بؽشه ؤن 

 آ
ً
خش غلى جىظيمه، زم يػلً حْل يىلو حىاح اإلاٌخب العياس ي اظما

حضبه والاهخشاه في ـكىف الذيمهشاوي  الٍىسدظخاوي،وؤن اليعخلم 

نياديى حىاح اإلاٌخب العياس ي اّط معاوليت ظياظيت وغعٌشيت حتد 

 لزلَ لم يعخلم الهياديىن ؤط معاوليت ، 
ً
اإلااجمش الهادم. وجبػا

ت، اط برا ( في الكشوع واللجان الخضبي3مهابل  4واجكهىا غلى وعبت)

 مً)
ً
(منهم مً 6( ؤغماء ، يٍىن)9ًان قشع مً قشوع الخضب مالكا

 . 5(مً حىاح اإلاٌخب العياس ي3حىاح الباسصاوي و)

 غهذ حىاح اإلاٌخب العياس ي ماجمشه العابؼ يىم 
ً
 27/42/4971وؤخحرا

في مذيىت بؿذاد ونشس اإلااجمشون جشى اظم الخضب الذيمهشاوي 

لى الخضب الشىسط الٍىسدظخاوي، زم نشسوا الٍىسدظخاوي وحؿيحر اظمهم ب

، والاهخشاه في الخضب الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي حىاح 6حّل حضبهم

 ؤغلىىا قيه حل الخضب  41/2/4974، وفي 7الباسصاوي
ً
اـذسوا بياها

الشىسط الٍىسدظخاوي ومىاـلت الىماُ مشة ؤخشي جحذ نيادة 

حمشة الانخخاُ  . وغلى هزا الىحى ؤجحذ الىشقان وؤخمذث8الباسصاوي

                                                     
3

 .25،ظخىيهىلم،ب.ط، ؿ4، ج4975 -4971يشيمد حعامي: مً مزيشاحي  
، مىبػععععععععت 4محمعععععععىد مععععععععال غعععععععضث: الهاقلععععععععت الالمخىاهيعععععععت، صاويععععععععت معععععععً الععععععععزيشياث ، ه 4

 .443،ؿ2111واوقعيذ ماظعت ظشدم،العليماهيت ، 
، 4983-4974غبعععععععععععععععذ الععععععععععععععععخاس وعععععععععععععععاهش ؼعععععععععععععععشيل: ـعععععععععععععععشاع معععععععععععععععؼ الخياة)معععععععععععععععزيشاث(  5

ىى،4،ه2ج  .44،ؿ2117،مىبػت اسابخا،يًش
بػععععذ نععععشاس حععععّل الخععععضب الشععععىسط الٍىسدظععععخاوي، لععععم يعدععععـع غععععذد مععععً ؤغمععععاء رلععععَ  6

الخضب بضغامعت )غبذالععخاس وعاهش ؼعشيل( غمعى اللجىعت اإلاشيضيعت للخعضب الشعىسط، لعزا 

 نعععشسوا قيعععه بغعععادة جإظعععيغ الخعععضب  4973لشعععاوي غهعععذوا فعععي حؽعععشيً ا
ً
فعععي بؿعععذاد معععاجمشا

الشععىسط الٍىسدظععخاوي، واهخخبععىا لجىععت نياديععت مععً )غبذالعععخاس وععاهش ؼععشيل( ظععٌشجحر 

 مجيعععذو  مخعععي الععذيً،ومحمععذ  اللجىععت الهياديععت، وؼعععىخي حمععه خععان وغبعععذهللا سوصبيععاوي

س الجعاف، وقالعل نعاد ُ محمعذ، وظعػيذ ،وصوساب داساخعان، ومحمعذًىسؼاد الجباسط 

غلعععي الخععععحن، وحبعععاس وعععاهش ؼعععشيل وغبعععذهللا حمعععضة وصيعععاد مجيعععذ ميعشط،ؤغمعععاء فعععي 

عاهىا  ، ًو
ً
لجىعت الهيعادة، واـعذسوا حشيعذة جحعذ اظعم)الىىس(،لًٌ وؽعاوهم ًعان لعػيكا

يحعععععبىن فععععي ؤوظععععاه الىععععاط بععععإنهم غمععععالء لخٍىمععععت البػععععث فععععي الػععععشام. ؤهظش:محمععععذ 

ًاديميععععععععت الخىغيععععععععت 2141-4941،  الػشانيععععععععتيت الاحضاب واإلاىظمععععععععاث الع اظععععععععقعععععععاجح: ،ا

 .456، ؿ2142،العل ماه ت،والتهيئت العياظيت للٍىادس 
ًان حمه امعحن العضسداوط: وؽعإة وجىعىس الجمػيعاث والاحعضاب والخيعاساث العياظعيت  7 اس

 .441،ؿ2119،داس حيا للىباغت واليؽش، بؿذاد،4الٍىسديت في الػشام، ه
حىعععاح البعععاسصاوي وحىعععاح اإلاٌخعععب العياسععع ي  حعععُى ( هعععق بيعععان 5ؤهظعععش: ملخعععو سنعععم ) 8

 .4971آراس 44اغادة جىحيذهما بػذ اجكانيت 
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وفي العىىاث الخاليت اهكخح الباب ؤمام ًىادس حىاح  9الذاخلي لعىىاث.

اإلاٌخب العياس ي للمؽاسيت في اإلاجاُ العياس ي في مذيىت العليماهيت ، 

قػلى ظبيل اإلاشاُ ؤـبح غذد مً ًىادسهم اغماء في الكشع الشابؼ 

وظٍى  لخضب الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي وهم:) سقػذ مال غبذالشحمان

قخح هللا وقااد الهشداغي والذيخىس يماُ خىؼىاو( وبػذ ؤن اظخهاُ 

ه محمىد اإلاال غضث، وفي 
ّ
قااد الهشداغي مً غمىيت الكشع، َحلَّ  محل

ًان غذد ؤغماء الكشع الشابؼ)  43رلَ الخحن 
ً
 .41(شخفا

ػذ اإلاعاقت الضمىيت الىانػت بحن 
ُ
،  4974بلى آراس  44/3/4971وح

 مشحلت مهمت مً الخ
ً
إسيخ العياس ي إلاذيىت العليماهيت ، ألنَّ اهكخاحا

ًاث   نذ ظهش في الخياة العياظيت، قهذ بذؤث الاحضاب والخش
ً
واظػا

ًاصيَ   العياظيت)الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي)باسحي( والؽيىعي و

ًاث اإلااسيعيت الليىيىيت الٍىسدظخاهيت(وؽاوها العياس ي في  والخش

 -ًل منها غلى الىحى آلاحي: العليماهيت ، ووعخىيؼ ؤن هبحن دوس 

 (:.د.ىالخضب الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي )ب-4

بػذ اجكانيت آراس ؤـبح هزا الخضب الهىة العياظيت الشئيعت في 

العليماهيت ، قهذ جىلى ؤغماء هزا الخضب مىفب محاقظ 

العليماهيت ، وسئيغ البلذيت، ونائمهام اإلاشيض، ومذيش الؽشوت و 

ومذيشياث مػظم الذوائش الخٍىميت، ماغذا ؼاون احهضة الؽشوت 

. وفي 44مذيش ألامً ومعاولياث ؤحهضة ألامً بةنها ظلذ بيذ الخٍىمت

ظل حٌم الباسحي، ظاد ألامً والاظخهشاس في مذيىت العليماهيت، قلم 

يؽػش الىاط بىحىد مخاوش تهذدهم، قٍاهىا يهمىن ؤوناتهم خاسج 

ون خىف . ومّذد ونل اؼخؿاُ بيىتهم بلى الاوناث اإلاخإخشة مً الليل د

 بلى العاغت 
ً
باـاث اإلافلخت بػذ اإلاعاء مً العاغت الشامىت ليال

ًا ن الىاط ييخهلىن بحن العليماهيت ولىاحيها ويزلَ  . و
ً
الػاؼشة ليال

 الخياة 
ّ
ل رلَ يذُ غلى غىدة ، ًو

ً
بينها وبحن اإلاذن الاخشي ليال

نَّ معاولي الخضب الىبيػيت بلى ظٍان العليماهيت ، والخُو ُيهاُ ا

الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي نذ ؤبذوا بخالـهم الٍامل في بهجاص 

اغمالهم، وبزلىا حهىدهم للعيىشة غلى الػىائو التي جحىُ دون 

ًان معاولىا الخٍىمت يػملىن بجِذ   
ً
هجاح اجكانيت آراس، وؤيما

لخجذيذ اإلااظعاث الاداسيت ًي يػىد اإلاىظكىن  والػماُ بلى ؤغمالهم. 

 
ً
ًاهىا وقمال  غً رلَ قةنَّ معاولي الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي، 

يىالبىن مً ظٍان اإلاذيىت الابخػاد غً ًل مايادط بلى بؼاغت 

. 42الكىض د والالىشاب وؤن يمػىا ما يىكؼ الػام جحذ هظش الاغخباس

                                                     
،مىبػععت ؼععكان،  العععليماهيت، 4اللععى غبععذالشحمً بىجععىيجي: هفععل نععشن للععىوً، ه 9

 .474،ؿ2142
سقػتعععي معععال: الايعععام المعععبابيت ، مشاحػعععت واغعععادة الفعععياؾت )غبعععذهللا يعععشيم محمعععىد(،  41

ًاسو، 4،ه4ج  .28،ؿ2118العليماهيت ،، مىبػت 
 .31/4/2145مهابلت الباحث مؼ) بيعخىن غلي يشيم(، العليماهيت ،  44
ًاسط(، الػذد) 42   .2/5/4971(، 46حشيذة )هاو

لهذ ونػذ بداسة مذيىت العليماهيت جحذ ظلىت الذيمهشاوي 

ه محمىما، واهخشاه الٍىسدظخاوي ،وؼهذ الىلؼ العياس ي وؽا

 43الٌشحرون مً اإلاىاوىحن في اإلااظعاث والاحهضة.

)قاخش  4971في ظىت الباسحي وقيما يخق اليؽاه العياس ي غّحن 

 بليه دوس قػلي في بصالت 
ً
ًان للمىما  للكشع الشابؼ،و

ً
محريعىسط( معاوال

.وغمله 44الخالقاث واوؽهام بحن حىاحي الباسصاوي ومٌخب العياس ي

 لجلب ؤهظاس اغماء ومايذط اإلاٌخب العياس ي بليه. هزا اـبح ظب
ً
با

 
ً
ًاهذ له ؤيما وحػاسف مؼ غذد يبحر مً مشهكي مذيىت العليماهيت ، و

، الباسحيغالنت حيذة مؼ الؽيىغحن. وهخ  غً رلَ اصدياد في حماهحريت 

ًاهذ مؽٍلت مذيش ؼشوت  ًّ بحذي اإلاؽٌالث التي واحهخه،  لٌ

هزا الصخق اتهم بإخز الشؼىة، العليماهيت)يماُ ؼيخ ؾشيب(، ق

ًان يهمل ولباث قاخش اإلاحريعىسط وحػليماجه، وؤدي   غً اهه 
ً
قمال

رلَ بلى ؤن يهشس قاخش محريعىسط ببػاده غً العليماهيت ، لًٌ نشاس 

ًان هزا ظبب  اويباء بالكؽل  لشقمه مً نبل الباسص  محريعىسط ، و

والباسصاوي،  طآخش  مً ؤظباب جشّدط الػالناث بحن قاخش اإلاحريعىس 

 ُحشد اإلا
ً
بهشاس مً اللجىت  مً حميؼ اإلاعاولياث  حريعىسطوؤخحرا

شخفيت محبىبت لذي  اإلاحريعىسط . ولٍىن قاخش  حيللباس اإلاشيضيت 

(شخق بؿيت 6511ظٍان العليماهيت، ؤّغذ العٍان مزيشة ونؼ غليها)

ؤسظالها بلى الباسصاوي ، دغىا قيها بلى بلؿاء نشاس ججشيذه، لًٌ 

ولب بىكعه غذم بسظاُ اإلازيشة، وغلى هزا الىحى اهخهد  ريعىسطحاإلا

 اليه في مذيىت 
ً
 .45العليماهيتدوس اإلاىما

بػذ الاجكام لم جمن ظىت حتد بذؤ الخالف َيذُب بحن نيادة الٌشديت 

ًاهذ الخٍىمت الػشانيتو  ، ولم جبو في الىحىد الجهىد الخم مت التي 

ًان مػظم مايذوس  4973  وبػذ ظىت. 46ظابها لخىكيز الاجكام جبزُ

حعحر هحى  الباسحي مً حىادر يظهش ؤن الػالناث بحن الخٍىمت و 

س ( في 33. زم اـذس الخٍىمت الػشانيت الهاهىن سنم)47الانهيا

، حّذد قيه مىاوو الخٌم الزاحي ،  الباسحي دون اؼتراى 44/3/4974

                                                     
43

، ماظععععت اساط  للىباغععت واليؽعععش، اسبيعععل، 4دلؽععاد غبعععذهللا: بكشلععىى والخبعععرة، ه 

 .34،ؿ2116

العععى غؽعععحرة الؽعععحرواهيحن  ، ييخمعععي  4937ولعععذ فعععي ظعععىت قعععاخش حمعععذ ؤؾعععا محريععععىسط: 44 

الزيً  يػيؽىن في محريعىس،اهخشه في الػمل العياس ي فعي ـعكىف الخعضب الؽعيىعي  

، بػععععذ 4966الػشاخعععي ، ًعععان ؤحععععذ الهعععادة الػعععععٌشيحن فعععي مػشيععععت حبعععل )هىععععذسيً( غعععام 

، جععشى ـععكىف هععزا الخععضب 4967وؽععىب الفععشاغاث داخععل ـععكىف) حؽععؼ( فععي غععام 

لٍىسدظعععععععخاوي ، بععععععععبب وحعععععععىد بػعععععععن الخالقعععععععاث واهخمعععععععد العععععععى الخعععععععضب العععععععذيمهشاوي ا

اسحي، جععععم پععععالصخفعععيت والػؽععععائشيت معععؼ غائلععععت البعععاسصاوي جععععم الهععععبن غليعععه مععععً نبعععل ال

. اهظععععش: ؼععععبُى قععععاخش محريعععععىسط: لععععععان 4975جفععععكيتهم مععععؼ اخىجععععه ووالععععذهم غععععام 

 .445 -444،  444،ؿ4997، العليماهيت ،4الجشيمت هىو، ه
 .54معػىد الباسصاوي: م.ط، ؿ 45
 .49 -46: م.ط،ؿمحريعىسطپُى قاخش ؼ 46
غبذهللا غباط: هٌزا قخحذ الباب، مزيشاث، ـكحاث مً ريشياث  دهيعا الشهاقعت  47

 .74،ؿ2والصخاقت الٍىسديت اإلاػاـشة، ج
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 ًّ َسّد هزا  الهاهىن، ألَن بؿذاد لم يهبل بمىحبه غىدة  الباسحيلٌ

 بلى مىىهت ًىسدظخان
ً
ىى نهائيا . وبػذ رلَ ؤغلً غً 48محاؾظت يًش

، وحضب البػث  الباسحيوشيو وظائل الاغالم غً اههىاع الػالنت بحن 

، وإلاعاهذة الشىسة الٍىسديت بذؤ بخالء وجهجحر مػظم 26/3/4974في 

يماهيت ؤخليذ بعشغت اإلااظعاث ، وفي العل49مذن ًىسدظخان

: نام)الؽيخ سلا 
ً
وي(مذيش ؼشوت العليماهيت مؼ ًىالالخٍىميت، قمشال

غذد يبحر مً لباه ومكىض ي ومشاجب الؽشوت في اإلاذيىت بإخز 

ىا اإلاذيىت، زم نام ؼكيو آؾا  مػظم ظياساث وآلياث الؽشوت وجًش

ؿ اإلاذيش الػام إلافلخت العيٍايش مؼ غذد مً العياساث وؤشخا

. وؤـاب  الؽلل الذوائش الخٍىميت في 21معلخحن بترى العليماهيت 

 مً ؤقشاد الؽشوت ألن 
ً
اإلاذيىت، وفي جلَ اللخظاث لم ُيؽاهذ ؤحذا

ماظعت الؽشوت نذ اجفلذ بهىاث الشىسة، وحػىلذ اغماُ الخٍىمت 

ًاهذ 24اإلاحليت داخل العليماهيت . وبهزا  لم جبو العليماهيت غلى ما 

 بر
ً
ًان نعم مً معايىيها في الجباُ والهعم آلاخش منهم  غليه ظابها

ًي اليلهي ؤقشاد الجيؾ  يالصمىن بيىتهم داخل اإلاذيىت اليكاسنىنها 

 الػشاخي الهبن غليهم.

قالبيؽمشيه وفي جلَ ألايام لم جًٌ ليالي مذيىت العليماهيت هادئت، 

ًاهىا يهخحمىن اإلاذيىت في بػن الليالي للهيام  حاـشوا اإلاذيىت، و

بػملياث غعٌشيت. وفي بحذي الليالي ححن اظخماف بابٌش البؽذاسط 

( اظاجزة نعم اللؿت الٌشديت في 24/4/4974محاقظ العليماهيت)

حامػت العليماهيت، ظمػذ بوالناث هاسيت في حهت الجىىب الؿشبي 

 ًّ ًان ؾحر معخحب غىذ معاولي الخٍىمت، لٌ للمذيىت، وهزا 

ما حعمػىهه ؤمش وبيعي ، قػىذما يخم  اإلاحاقظ لتهذئت الىلـ ناُ: بنَّ 

ىله بلى اإلاذيىت في  اؿ و ؿيب ألامً في الجبل ، ييبػي ـو بوالم الـش

الليل والظيما ؤنَّ مذيىت العليماهيت محاوت مً حميؼ حىاهبها 

. وهزا يظهش انَّ الخالت الامىيت في مذيىت العليماهيت لم آمً 22بالجباُ

ىاحهىن نىاث الىظام ويىاـلىن ًاهىا بمعخهشة حيئىز ، قالبيؽمشيت 

 غملياتهم الهخاليت لذها باظخمشاس.

ًاهذ حامػت العليماهيت بحذي اإلااظعاث التي ظاهذث الشىسة ، قهذ  و

 ومػظم الخذس عحن واإلاىظكحن بالشىسة، وبزلَ 425الخحو هحى)
ً
(والبا

                                                     
مععععععععععال هععععععععععىسط ا(جلشط)هععععععععععىسط غبععععععععععذهللا ـععععععععععال (: ريشيععععععععععاحي  بععععععععععحن سئيتععععععععععي والعععععععععععمؼ،  48

 .236،ؿ 2119اغذاد:ـذيو ـال ، مىبػت ؼكان، العليماهيت ،
، البىععاء والهععذم،  49 ، 3،ؿ4975 -4964بععشيم حععالُ: حىععىب ًىسدظععخان وزععىسة ايلععُى

 .376،ؿ4999ياس، العليماهيت ،ژ مىبػت 
( غعععععععام معععععععً الػمعععععععش بعععععععحن ناقلعععععععت 65،)2142 -4947احمعععععععذ حامعععععععذ نعععععععادس: معععععععزيشاحي  21

 .224-223،ؿ2143، العليماهيت ، 4اإلاىاللحن ،ه
 .41/5/2145غ(، العليماهيت ، مهابلت الباحث مؼ)د. دلحر اظماغيل حهي ؼاو  24
-4975د.مععععععععععاسف خضهععععععععععذاس: ريشيععععععععععاث ؤيععععععععععامي ، التهذيععععععععععذ العياسعععععععععع ي وهمععععععععععى الشهععععععععععافي  22

 .24 -49،ؿ2144هتالث،هىلحر،سو ،مىبػت 6،ج4983

، لهذ حاـشث نىاث الجيؾ الػشاخي 23جىنكذ غمليت الذساظت قيها

 مً الىالب قخحىُ الىلؼ بلى حّذ لم بىايت الجامػت 
ّ
واغخهلذ غذدا

يعخىيؼ الخذس عيىن والىالب ؤن يحمشوا الذوام الشظمي لزا 

، وغلى الشؾم ّمما ريشها قةنَّ وصاسة الخػليم 24الىشوا بلى جشى اإلاذيىت

بذء الذساظت، وفي  4974والبحث الػلمي الػشاخي نشسث في جمىص 

اؽ الزط حفل بعبب بخالء ؾمىن ؼهش واحذ ؤمًٌ ظّذ هزا الكش 

الجامػت، قهذ نشس ؤن يهىم جذس عيى نعم اللؿت الٍىسديت في ًليت 

آلاداب بجامػت بؿذاد بالزهاب بلى حامػت العليماهيت لكخح نعم 

اللؿت الٍىسديت وحامػت العليماهيت مً ؤحل جذس غ الىالب حتد 

يخمٌىىا مً بيماُ دساظتهم لخلَ العىت وغاد نعم مً والب نعم 

للؿت الٍىسديت بلى الجامػت وؤدامىا دساظتهم قيها، وبهزه الفىسة ا

امًٌ بنهاء اإلاىاهج ألاظاظيت في نعم اللؿت الٍىسديت خالُ ؼهش 

ىا الجامػت ؤو غادوا بليها مً  واحذ، قخمًٌ الىالب الزيً لم يتًر

 غً بلخحام الجامػت بالشىسة، 25اقخهاد دساظتهم لخلَ العىت
ً
. وقمال

 بالشىسة231سحل ديً و)(51بلخحو هحى)
ً
. 26(والب دساظت ديييت ؤيما

وحعب مىاقهت نيادة الشىسة الٍىسديت حتد اليىهىؼ والب الجامػت 

اإلالخحهحن بالشىسة غً الذساظت اؼترى غذد يبحر مً الخذس عحن 

الخاملحن الؽهادحي الذيخىساه واإلااحعخحر في قخح حامػت العليماهيت في 

 24/4/4974ام الجيؾ الػشاخي في مذيىت نلػت دصة، وبصاء رلَ ن

بهجىم حىط نفل قيه بالىائشاث مذيىت نلػت دصة، ومً لمنها 

. وفي الخهيهت ؤّن ههل الجامػت في العليماهيت 27الجامػت اإلااظعت قيها

 لػذم وحىد ظبب ُيظهش ؤنَّ هزا 
ً
 ـائبا

ً
بلى نلػت دصة لم يًٌ نشاسا

 
ً
 .28الهشاس هاُ هجاحا

هيت اظغ الخٍىمت الػشانيت بالخػاون مؼ وبػذ اخالء مذيىت العليما

. 29الؽيىغيحن بداسة في اإلاذيىت وحاولىا العيىشة غلى الىلؼ قيها

                                                     
الخاظعععؼ غؽععش والػؽعععشهً،ث/ حمععه يعععشيم غعععاسف، فعععي الهععشن : الٍععىسد ححراًعععى يععش غ  23

 .395،ؿ2114، مىبػت ؼكان،  العليماهيت،2ه
24

ايتي فعععي زععععىسة گادط: حامػعععت الععععليماهيت فعععي نلػعععت دصة وريشيعععاث البيؽعععمش رهعععىن بحريععع  

 .34-2143ُ،32، مىبػت الخاج هاؼم، هىلحر، 4974ًىسدظخان الخحشسيت 
 .21،  48، 47د.ماسف خضهذاس: م.ط، ؿ 25
، 4، ه4975 -4964اصاد غبيععذ ـعععال : جععإزحر زعععىسة ايلععُى غلعععى الصععخاقت الٍىسديعععت  26

 .242،ؿ2117هىلحر،مذيشيت مىبػت سوؼيبحر، 
ىن فععععععععي اقخخععععععععاح حامػععععععععت 6اهظععععععععش: ملخععععععععو سنععععععععم) 27 ( حععععععععُى ؤظععععععععماء الاظععععععععاجزة اإلاؽععععععععاًس

 العليماهيت في نفبت نلػت دصة.
 234ؤظعععععععععععععععكش الهفعععععععععععععععل الجعععععععععععععععىط غلعععععععععععععععى نلػعععععععععععععععت دصة غعععععععععععععععً اظدؽعععععععععععععععهاد) 28

ً
(شخفعععععععععععععععا

ععان اؾلعبهم معً اليعععاء وألاوكعاُ والؽعيىم، ومععؼ مجمىغعت مععً 452وحعشح) ، ًو
ً
(شخفعا

ًان بحن الهخلى والجشحى غذد مً ؤهالي مذيىت الععليماهيت ،  جذس س ي الجامػت ووالبها

ًاسزعت نفعل نلػعت دصة فعي  ، 24/4/4974وصيادة للمػلىماث ؤهظعش: غمعش حمعضة ـعال ، 

دساظععععععععت جإسيخيععععععععت وحؿشاقيععععععععت لهفععععععععل نلػععععععععت دصة واهخكالععععععععاث ًىسدظععععععععخان، مىبػععععععععت 

 .53،ؿ2142سوصهتالث، اسبيل، 
 .48-47د.ماسف خضهذاس: م.ط،ؿ 29
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( 42/3/4974-4/3/4974وألحل هزا غّيىىا)ؼيخ احمذ الىهؽبىذط 

 غً رلَ 
ً
 للعليماهيت بفىسة مانخت ألداسة اإلاذيىت، وقمال

ً
محاقظا

تراجيجيت داخل اإلاذيىت، وؽشوا نىاث الػعٌشيت في اإلاىانؼ الشئيعت واظ

 .31وولػىا دباباث في العاحت اإلاعماة اليىم بعاحت مامىظخايان

ولالهخهام مً ظٍان العليماهيت قشك الخفاس الانخفادط غلى مذيىت 

العليماهيت ، قمىؼ حلب اإلاىاد الؿزائيت والىنىد بلى داخل اإلاذيىت، 

يماهيت ومهابل رلَ ونؼ )ـذيو غلي ؼاو غ( وييل سئيغ بلذيت العل

في خالف مؼ معاولي حٍىمت البػث قهذم الاظخهالت مً وظيكخه في 

 .4974ايلىُ 

زم نام الخٍىمت اإلاشيضيت بىشد الػىائل التي الخحو ؤحذ ؤقشادها ؤو 

ًان ؤجباع الىظام يهاحمىن البيىث ويلهىن الهبن  ؤيثر بالشىسة قهذ 

ي يعيىش غلى ظايىيها، زم يىهلىنهم بالعياساث بلى نشب اإلاىاوو الت

ًاهىا يىهلىن ناقلت مً انشباء 34البيؽمشيتغليها  ، قكي ًل يىم 

بلى اإلاىاوو الىانػت جحذ ظيىشة الشىسة الٌشديت، ويهىلىن  البيؽمشيت

لهم: برهبىا بلى ؤوالديم، ؤو بلى ؤخىاهٌم ؤو بلى ؤصواحٌم، ولم يخُل يىم 

ىُ اظماء غؽشاث الػىائل اإلاهجشة بلى براغت الشىسة  . 32مً ـو
ً
وؤيما

ًاهىا يبحشىن بذنت جامت غً ألامايً التي  قةثَّ معاولي هظام البػث 

ًان اإلاىدعبىن لجهاص)الباساظتن( ؤط )اإلاخابشاث( الخابػت للباسحي ، 

يخخبئىن قيها،  وإلهجاص رلَ جمٌىىا مً بلهاء الهبن غلى غذد منهم، 

زم اغذمىهم مشل) سئوف مفىكى اإلاحامي،ومحمذ ـال  هخلش( 

 6/6/4974. وبػذ رلَ وفي 33اها مىخمحن  بلى حهاص الباساظتنالزيً ً

نام الجيؾ الػشاخي مً مذيىت غشبذ بهفل العليماهيت ولىاحيها 

، وفي اليىم هكعه وؽب نخاُ غىيل بحن   سده صه  گله مؼ ظلعلت حبل

وحبل ؤصمش،ونذ   في حبل گىهژه الپیؽمشگهنىاث الىظام البػثي ونىاث 

مً  مً البيؽمشيت واظش ازىان بيؽمشيت (45ت)اظدؽهذ في جلَ اإلاػشي

بػذ ؤن اـيبا بالجشاح، ولم يهل الجيؾ الػشاخي  غىذ هزا الخّذ 

 زالزت ؤو ؤسبؼ مشاث 
ً
قهي، قبذؤ بهفل حبلي ًىيضة  وؤصمش يىميا

. بنَّ بخالء مذيىت العليماهيت مً نبل ألاهالي 34بالىائشاث الخشبيت

ًان ؤحذ الاخىاء الا الباسحيومعاولي  ظتراجيجيت التي اسجٌبتها نيادة ، 

ًاهذ الهيادة جخفىس ؤن اخالء العليماهيت  الشىسة الٍىسديت، قهذ 

واخشاج اهلها بهزا الػذد الٌبحر بلى اإلاىاوو الىانػت  جحذ ظيىشة 

 غلى هظام البػث قيخمؼ بػذئز إلاىالب 
ً
الشىسة ظيخلو لؿىا

                                                     
 .41/5/2145لباحث مؼ)د.دلحر اظماغيل حهي ؼاو غ(، مهابلت ا 31
 .238مال هىسط آ(جلشط: م.ط،ؿ 34
، 2141 -4891غبذالخالععععععذ ـعععععععابش:بلذيت العععععععليماهيت سئظعععععععا ها وويععععععالء سئوظععععععع ها،  32

 .  454، العليماهيت ، ؿ2ه
، 4، ه27/3/4975بلعععععى  28/3/4974حعععععحن غعععععاسف: غععععام معععععً الػمععععش والعععععزيشياث  33

 .46، ؿ4999العليماهيت ، 
ى بيٌععع 34 ، مىبػعععت ًععععاسو، 4ط: الٌخابععععت بمعععاء الشماد،ظععععحرة الخيعععاة وريشيععععاث، ه هؼعععحًر

 .255،ؿ2143العليماهيت ، 

 
ً
ًان ونػت ظيئا غلى نيادة الشىسة، لًٌ هزا لم يحفل ، وماحفل  

الشىسة، قهزا الػذد الهائل مً اإلاىاوىحن اإلالخحهحن باالساض ي اإلاحشسة، 

 غليها ولم حعخىؼ نيادة الشىسة ؤن جممً لهم 
ً
 زهيال

ً
اـبحىا غبئا

 محل العًٌ والانامت واإلاىاد الؿزائيت ولشوسياث الخياة.

 الحسب الشيىعي العراقي )خشع(:-2

ؤدخل العشوس في نلىب  4971اس آر 44بّن اغالن هبإ جىنيؼ اجكانيت  

ًاهىا يإملىن ؤن يعحر الىلؼ العياس ي  ظٍان العليماهيت، ألنهم 

للمذيىت هحى الاقمل، وفي ألايام ألاولى لخإييذ الاجكام هظمذ امام 

ظاحت العشاط مظاهشة حماهحريت يبحرة لخإييذ الاجكانيت، ؼاسى قيها 

يىعي  الػشاخي  مايذو الخضب الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي والخضب الؽ

ًان اإلاهشس ؤن جلهى ًلمت الخضب الؽيىعي مً نبل)  وؤوشاف ؤخشي، و

ًَّ محاقظ العليماهيت آهزاى)ؼٌشط ـبرط  الذيخىس قاسط سحيم( ، لٌ

( مىػه مً بلهاء الٍلمت، والزط 25/4/4974 -24/4/4971الخذيثي 

يالحظ ؤنَّ ممشلي الباسحي لم  يظهشوا ؤّط مىنل ججاه اإلاىنل الزط 

ًان ا ، قلى 
ً
ًان مىنل ممشلي الباسحي ظلبيا جخزه اإلاحاقظ ، لزا 

 لٍان رلَ يّمهذ الىشيو اللهاء ًلمت الخضب 
ً
مىنكهم ايجابيا

 إلظهاس دوس 35الؽيىعي
ً
ًان ماوػا ، وهزا ُيىض  ؤنَّ الىظام البػثي 

 قةن احهضة هظام البػث 
ً
الخضب الؽيىعي وبؼشايه في الاجكانيت، وؤيما

 بػذ يىم ؤمام وؽاواث الخضب الؽيىعي ًاهذ جمؼ الػىائو
ُ
. 36يىما

ًان اليعمح إلاىاـشط الخضب الؽيىعي الخفىُ  ه  ويزلَ الباسحي قةهَّ

 .37 غلى الػمل في الاحهضة واإلاىاظعاث الىانػت في حذود ظلىت الباسحي

ًاهذ جمىؼ الؽيىغيحن  وغلى الشؾم مً ؤنَّ بػن لجان وؤحهضة الباسحي 

، قةنَّ جىقش الخشيت للجميؼ جحذ 38مً مماسظت وؽاوهم في العليماهيت 

ًي يػملىا لخهىيت جىظيماتهم،  ت حيذة للؽيىغحن  ًان قـش ظل الاجكام 

 في 
ً
ًاهىا نبل الاجكانيت يػملىن ّظشا وخاـت في العليماهيت حيث 

ًَّ مخاهت جىظيماث الخضب الؽيىعي ويثرة حماهحره دقػهم  .39البيىث لٌ

ًان 41ؤن يماسظىا بٍل حشؤة وؽاوهم الخىظيمي ، وفي ؤزىاء جلَ اإلاذة 

معاوُ الػالناث للخضب الؽيىعي في مذيىت العليماهيت هى)ؤحمذ 

حامذ( مؼ بػن آخش مً ؤغماء حضبه الزيً هم) غشمان يشيم ، 

ًائى،قٌشث  ًاهذ لهم يذ،حاو ظػذهللا الٍا بظماغيل ديٌخاسيىف( و

ًاهىا:) غلي غبذهللا( غمى  اجفاالث معخمشة مؼ معاولي الباسحي الزيً 

اإلاٌخب العياس ي للباسحي ومحاقظ العليماهيت ، وؤغماء  الكشع الشابؼ 

                                                     
واليٌيتعععععععي  هبعععععععزة جإسيخيعععععععت، مىبػعععععععت سهععععععع ، العععععععععليماهيت ،   لعععععععه غعععععععاسف يعععععععشيم: الٍىمه 35

 .64-62،ؿ2119
 .28-24حعحن غاسف: م.ط،ؿ 36
 .48/5/2145،سظالت الٌتروهيت مً )حالُ الذباؽ( للباحث  37
 .6/5/2145مهابلت الباحث مؼ)احمذ حامذ نادس(، العليماهيت ، 38
 .48/5/2145سظالت الٌتروهيت مً )حالُ الذباؽ( للباحث ، 39
، ه 41

ً
: فععععععععي ناقلععععععععت وىيلععععععععت، هبععععععععزة الىمععععععععاُ وخبععععععععرة خمعععععععععىن غامععععععععا ، 4قععععععععاجح سظععععععععُى

 .  246،ؿ4997ظخىيهىلم، 
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للباسحي)ؼكيو ؤحمذ آؾا وغبذُو ظىسان، ومحمذ سحيم اإلاػشوف بع) 

ًاهىا يػهذون ًل ؤظبىع ؤو غ  هكاُ حىحله(، و
ً
ؽش ؤيام بحخماغا

يخذاولىن بينهم الٌالم حىُ مؽٌالث الىاط، وييكيت مػالجتها وحلها، 

وبيفاُ اقتراناث الجاهبحن بلى الخٍىمت اإلاشيضيت لؿشك ييكيت جحعحن 

 وبػذ جإميم الىكي في الػشام يؽٍل 44ؤولاع العليماهيت ؤيثر
ً
. وؤيما

ًان محاقظ ا لعليماهيت الخضبان لجىت مؽتريت باظم)لجىت الفمىد( و

 .42غلي غبذهللا يشؤط اللجىت

ًاهذ الػالناث بحن الباسحي والخضب الؽيىعي اغخياديت حتد ظىت  لهذ 

 43، وححن ازحرث معإلت )الجبهت الىوىيت والهىميت الخهذميت( 4972

بحن حضبي البػث والؽيىعي ، بذؤث الػالناث حعىء بحن الباسحي 

ؤط:  –ماهيت، قإّهه والخضب الؽيىعي، ولهيمىت الباسحي غلى العلي

الباسحي ، بذؤ بمػاداة ؤغماء ومايذط الخضب الؽيىعي، قػلى ظبيل 

م 8-7اإلاشاُ: اغخهل الباسحي خليت ؼيىغيت مٍىهت مً)
ّ
( ؤشخاؿ، وظل

 .44 هاالء الاشخاؿ بلى الاحهضة ألامىيت ، قإغذمهم الخٍىمت

نشس الخضب الؽيىعي قخح مهش غلجي في  4972وفي مىخفل ظىت 

يت ، وخالُ ؤيثر مً زالزت اؼهش قؽلىا في الخفُى غلى داس العليماه

لاليجاس يخخزوهه مهشا لهم،  ألن معاولي الباسحي هذدوا ؤصخاب الذوس 

ًان يتراحؼ غً  ًان يػذهم بزلَ  ؤن ياحشهم داس لزلَ الؿشك، قّمً 

 مً الباسحي، وفي النهايت ؤخلى ؤحذ ؤغماء  الخضب 
ً
وغذه خىقا

، وبػذ قخح الؽيىعي داسه العٌجي ف
ً
ًاهيعٍان ليخخزوه مهشا ي محلت 

 للخمايت، وفي بحذي الليالي ؤؾاسث غليهم 
ً
مهشهم ولػىا له حشاظا

مجمىغت معلخت مً الباسحي ، قىنػذ مىاحهت معلخت بينهما، وؤخبر 

اإلاعاولىن الؽيىغيىن ؼكيو آؾا غمى الكشع الشابؼ للباسحي بخلَ 

الػمل، ومؼ ؤنَّ الػالناث بحن  الخالت ، قاهٌش نيام معلخي الباسحي بهزا

، قةنَّ ايامنهما لم يضس مهش آلاخش ويلت جلَ 
ً
الخضبحن لم جىهىؼ جماما

. بنَّ الخهاسب بحن الخضب البػث والخضب الؽيىعي واؼتراى 45اإلاذة

                                                     
44

 .213احمذ حامذ نادس: م.ط،ؿ 
42

 .42/5/2145مؼ)محمذ امحن بىجىيجي(، العليماهيت ، مهابلت الباحث  
حعب ما وسد في اإلانهاج والىظعام العذاخلي للجبهعت، لعم يععمح لٍعل حعضب ووعشف ان  43

يمعععاسط الػمعععل العياسععع ي والكٌعععشط والاغالمعععي فعععي ـعععكىف الجعععيؾ والهعععىاث اإلاععععلخت 

الػشانيعععععت ماغعععععذا حعععععضب البػعععععث ، قٍعععععل مىدععععععب للجعععععيؾ الػشاخعععععي والهعععععىاث اإلاعععععععلخت 

 بععععإط حععععضب غلجععععي ؤو ظععععشّط ظععععىي حععععضب الا 
ً
 ؤو ظياظععععيا

ً
خععععشي برا ؤنععععام اجفععععا  جىظيميععععا

البػععععث يػانععععب باالغعععععذام، وبهععععزا قععععةن الخعععععضب الؽععععيىعي بخىنيػععععه غلعععععى هععععزا  الىظعععععام 

واإلانهعععععععاج للجبهعععععععت نعععععععشس بىكععععععععه بغعععععععذام اغمعععععععاءه داخعععععععل الجعععععععيؾ والهعععععععىاث اإلاععععععععلخت 

لػمععل العياسعع ي ان يمععػىا الػشانيععت، وهععم الععزيً نععذ جمٌىععىا خععالُ ؤسبػععحن ظععىت فععي ا

 .4-3مىوىء نىم داخل الجيؾ والهىاث اإلاعلخت، بشايم حالُ:م.ط، ؿ
 -4934الخععععععععععضب الؽععععععععععيىعي الػشاخععععععععععي واإلاعععععععععععإلت الٍىسديععععععععععت س غبععععععععععذالشحمً:  سوه هظععععععععع 44

،اوشوحعت ديخععىساه )ؾحععر ميؽعىسة(، ًليععت الػلععىم الاوععاهيت، حامػععت العععليماهيت 4972

 .252-254،ؿ2118، 
 .244س: م.ط، ؿاحمذ حامذ ناد 45

ؤّدي  497246آياس  4الخضب الؽيىعي بىصيشيً في الخٍىمت الػشانيت في 

الخضب الؽيىعي، بزس ػت ان  بلى نيام الباسحي بؽً حملت اغالميت غلى

مىنل الخضب الؽيىعي نذ حؿحر ججاه الهميت الٍىسديت بػذ 

. وبػذ ؤنَّ ونؼ الخضب الؽيىعي مؼ حضب 47مؽاسيتهم في الخٍىمت

بجكانيت بنامت الجبهت الىوىيت والهىميت  4972جمىص  47البػث في 

الخهذميت، بسجابذ نيادة الباسحي مً رلَ، قإخزث جمؿي غلى اغماء 

. 48لخضب الؽيىعي ومىاـشيه وجحظش غليهم اليؽاواث العياظيتا

واداهذ وبهاث وقئاث مذيىت العليماهيت ومً لمنها ولبت حامػت 

. وبػذ هزا نام 49العليماهيت وألادباء هزا الػمل مً الخضب الؽيىعي

الباسحي بمىاوءة الخضب الؽيىعي ، قٍان ؤهفاس الباسحي يتهمىن 

شون غلى الجذسان في الامايً الػامت الؽيىغيىن بؽتد الىػىث، و 
ّ
عى

وخاـت الهشيبت مً مهش الؽىغحن غباساث ؾحر الئهت الحعدعاع، 

ًان ؤحذ ؤغماء الخضب 51ويىلهىن غليهم) الجيؾ اإلاشيضط( . وححن 

الؽيىعي يشاحؼ مهش الكشع الشابؼ ألو احذ لجاهه اإلاحليت للخفىُ غلى 

ًان ُيمىح يخاب جشخيق للخىهل مً مٍان بلى مٍان آخش، وم ؼ اهه 

ًان يحخجض   
ً
ًان ُغشلت للخميو وؤلاهاهت، وؤحياها الترخيق قةهه واإلاا 

 4973. وفي الاؼهش ألاخحرة مً ظىت 54في السجً إلاذة يىم ؤو يىمحن

بذؤث الخمالث الػعٌشيت للباسحي غلى معلخي الخضب الؽيىعي لجزع 

 اظلختهم،قحفلذ مىاحهاث ومػاسى بحن الجاهبحن  في حذود مذيىت

العليماهيت  وهجمذ غنها خعائش بؽشيت بحن الىشقحن ، وبهزا قةنَّ 

. قكي 52الػالناث بحن  الباسحي والخضب الؽيىعي ظاسث هحى ألاظىؤ

 7/44/4973مىىهت باهيخيالن وؽبذ مػشيت بحن الجاهبحن ، قكي 

هاحمذ نىاث الخضب الؽيىعي مهش الباسحي ، قإّدي رلَ بلى حشح 

( مً 4، وفي اليىم الخالي نخل الؽيىغيىن)  اسحيالب ازىحن مً البيؽمشيت

، وإلاػالجت هزه ألاصمت 53(آخش منهم49الباسحي وحشحىا) ؤقشاد البيؽمشيت

الخىشة ولب غلي غبذهللا محاقظ العليماهيت مً )ؤحمذ حامذ( 

معاوُ الػالناث العياظيت للخضب الؽيىعي صياسة دسبىذيخان 

الباسحي، وفي الاحخماع ألاُو لم لاللخهاء بع)ؼيخ سلا الٍىالوي( ممشل 

يفلىا بلى اجكام بعبب اؼتراى آمش اللىاء الػعٌشط إلاىىهت 

ًان يحاُو ؤن يػّمو   لخٍىمت الػشانيت ألّهه 
ً
ًان جابػا دسيىذيخان الزط 

                                                     
جمعىص وحتعد  44حامذ الخمذاوي: ـكحاث مً الخإسيخ الػشام الخذيث، مً الشعىسة  46

 244، يخاب الشاوي، ب.ط.ه، ؿ4996 -4958مابػذ الخشب الخلي  الشاهيت 
 .253س غبذالشحمً غمش: م.ط، ؿ هسو  هظ47
: م.ط، ؿ  48  .247قاجح سظُى
 .  271 -269س غبذالشحمً غمش: م.ط، ؿ  هسو  هظ 49
 .48/5/2145سظالت الٌتروهيت مً )حالُ الذباؽ( للباحث ، 51
 .42/5/2145مهابلت الباحث مؼ)محمذ امحن بىجىيجي(، العليماهيت ،  54
 .43/5/2145مهابلت الباحث مؼ)مفىكى ـال  يشيم(، العليماهيت ،  52
-4971آراس 44قشيععععععذون غبععععععذالشحيم غبعععععععذهللا: الىلععععععؼ العياسععععععع ي فععععععي ًىسدظعععععععخان، 53

 .437، ؿ2116،مىبػت مىاسة، ؤسبيل،4ظياظيت ، ه -جإسيخيت،دساظت 4974
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ً
الخالقاث ؤيثر ، زم جم بانتراح مً ممشل الخضب الؽيىعي احخماغا

 بحن ممشلي الباسحي والخضب الؽيىعي قا
ً
ظخىاغىا بزلَ ؤن زىائيا

 .54يىنكىا الهخاُ

 ونػذ اـذاماث معلخت بحن الباسحي  4973وفي ؤواخش ظىت 
ً
ؤيما

والخضب الؽيىعي في مذيىت العليماهيت وهجم ان رلَ مهخل ؼيىعي 

مػشوف باظم)ؼيخ ظالم ظىله  ي( ومهخل نائذ غعٌشط الباسحي 

ى باظم)غمش ـال  مىفىس( . ويزلَ ؤولهذ نىاث الباسحي الىاس غل

نشب الجامؼ  4974ًادس الخضب الؽيىعي )احمذ حامذ( في هيعان 

الٌبحر في العليماهيت ، لٌىه لم يفب بإري، وفي العىت هكعها ؤولو 

ًادس آخش للخضب الؽيىعي هى)قٌشث حاويذ( واسدوه  الباسجيىن الىاس غلى 

ًاهذ نىاث الباسحي   غً التهذيذ والهخل ، 
ً
نخيال نشب داسه، وقمال

مؿىه غلى ؤغماء ومايذط الخضب الؽيىعي مىالبحن بترى ُجماسط  ال

ـكىف حضبهم، بلاقت الى رلَ قةّن نىاث الباسحي في مػظم ليالي 

ًاهذ جىلو الىاس غلى مهشاث الخضب الؽيىعي مً اإلاىىهت اإلاؽهىسة 

ًاهىا ياحشون  يه ظىجاوهبع)داسه   
ً
( ؤط: ألاخؽاب اإلاحشونت. وؤيما

 اّن نىاث الخضب ؤشخاـا للهيام بهخل ًىادس ال
ً
خضب الؽيىعي ، غلما

  مىاقو ايجابيت ججاه ؤغماء ومايذط 
ً
ًاهذ ُجبذط ؤحياها الؽيىعي 

الباسحي، قػلى اإلاشاُ الهذ الهبن غلى مهاجل الباسحي، وبػذ زالزت ؤيام 

 اظخىلذ غلى حِمل بؿل مً اإلاىاد الىبيت 
ً
ؤولهذ ظشاحه. وايما

 مً معدؽكى العل
ً
 يماهيت بلى نىاث البيؽمشيتوالادويت اإلاشظلت ظحرا

. وغلى الشؾم مً رلَ قةّن الؽيىغيحن ؤظهشوا مىاقو 55زم اولهخه

الباسحي قكي داخل العليماهيت سقؼ الؽيىغيىن ظلبيت ججاه مايذط 

للخٍىمت جهاسيشلذ ؤشخاؿ باغخباسهم مايذيً للباسحي قإسنذ 

 غً رلَ قةنَّ الؽيىغيح
ً
ن الخٍىمت الهبن غليهم زم اغذمهم، وقمال

ًاهىا  حملىا العالح داخل العليماهيت وخاسحها للخػاون مؼ الخٍىمت، و

 .56ويهذدون غىائلهم ويهذمىن الخهاسيش لذها يشانبىن البيؽمشيت

 في ايهاع الخالف زم   مت اإلاشيضيتالخٍى   لهذ ؤّدي احهضه
ً
 يبحرا

ً
دوسا

الباسحي والخضب الؽيىعي داخل مذيىت العليماهيت ، اإلاػاسى بحن نىاث 

ًاهىا يهىلىن  للباسجيحن بنَّ الؽيىغيحن يعاسغىن في حعليح قم  :
ً
شال

ًاهىا يهىلىن لهم بنَّ نىاث  اهكعهم للهىف لذيم، وغىذ الؽيىغيحن 

الباسحي جىىط مهاحمخٌم، هحً معخػذون ؤن هضوديم بإالظلخت 

ًاهىا يهىلىن للباسجيحن ، ييل يجىص ان  الالصمت، ومً حاهب آخشا 

 .57ىن يػيؽىن جحذ ظلٌميٍىن للؽيىغيحن معلخ

بّن اؼتراى الخضب الؽيىعي مؼ حضب الخٍىمت للػمل في الجبهت بإط 

ًَّ بهاءه قيها وحػاوهه مؼ   بلى حّذ ما، لٌ
ً
 وبيػيا

ً
ًان يػذ ؤمشا رس ػت 

                                                     
 .243احمذ حامذ نادس: م.ط، ؿ 54
 .247-244ن.م،ؿ 55
ى بيٌتط:م.ط، ؿ  56  .274-273، 239ؼحًر
 .248-242احمذ حامذ نادس: م.ط، ؿ  57

البػث في الهخاُ لذ الشىسة الٍىسديت بػذ ججذد الهخاُ بحن الخٍىمت 

 اس 
ً
 يبحرا

ً
جٌبه الخضب ؼاليىعي في والشىسة الٌشديت، ُيػٌذ خىإ ظياظيا

 لم يخكىه الخضب 58جإسيخه
ً
، وحتد في ماظاة نفل نلػت دصة حىا

الؽيىعي بٍلمت جىمُّ غً جزمشهم واظديا هم إلاا حفل لخلَ اإلاذيىت 

اإلاكجىغت، وفي الخهيهت ؤنَّ مىنل ظائش مىظماث الخضب الؽيىعي 

ًاهذ ؾحر صخيحت  . 59والظيما الٍىسدظخاهيت منها 

 

 إخياء وخدة الكىرد)كازيك(:خركت خريت -3

ت في هزه اإلاشحلت في العليماهيت لألحضاب العياظيت  مؼ ظىىح الكـش

الٍىسديت ًي جىّىس وؽاواتها، قةنَّ هزا الامش قيما يخق هزه الخشيت، 

ها لم حعخىؼ ؤن حعخكيذ مً جلَ  ًان يػٌغ ما ييخظشمنها، ألنَّ

 بلى الادلت آلاج
ً
ت قخىّىس هكعها، واظدىادا يت وعخىيؼ ؤن هىض  الكـش

 رلَ:

يَ( في الاحىاء ژ لم يالحظ ؤط وؽاه)للٍا 4965مىز ؼخاء ظىت 

ًاتها في ظىت  قحاولذ مماسظت  4969العياظيت بال انها بذؤث جحش

 ، ظىي ؤهه بػذ جىنيؼ 
ً
ًَّ رلَ لم يجذ هكػا وؽاوها في زىسة ايلىُ، لٌ

يخاباتها يَ(  ؤن تهخم في ژ ( نشسث نيادة )الٍا4971آراس 44اجكانيت) 

 للؽػب الٌشدط 
ً
 حيذا

ً
ووؽشاتها بحهىم الخٌم الزاحي وحػذها مٌعبا

. وفي جلَ اإلاشحلت لم يًٌ غذد اغماء الٍاصيَ 61في الىنذ الخالي

، ولم جخػذَّ جىظيماتها حذود مذيىت العليماهيت 
ً
 .64يشحرا

ًامل صيش( ژ غهذث الٍا 25/5/4972ونكي  يَ ماجمشها ألاُو في داس )

ًامل صيش وغبذهللا آيشيً ومحمذ ولم اإلااجمش  يال مً:)ؤحمذ هشدط و

لىا  مجيذ ؤظالن وقائو غاسف و حمه غلي قشج ( وفي خام اإلااجمش يـى

 الى الهشاساث آلاجيت:

ًامل  ألاول: يش بلى ؤوسبا لاللخهاء بع)حماُ هبز( وجبليؿه بإن يشاعي ژ ايكاد 

لشوساث  يَ في حىىب يشدظخان ، في اظلىب يخاباجه، ألنَّ ژ نيادة الٍا

اإلاشحلت جخىلب مىه ؤن اليخخز مىانل ظلبيتمً الخٌم الزاحي في 

ََ للؽػب الٍىسدط في الىنذ الخالش. هَ يخاباجه وؤن َيػّذ  ً
 حيذا

ً
 مٌعبا

:  الاغخهاد الخام ؤن الخٍىمت الػشانيت نذ جشاحؼ غً التزامها الثاوي

، وفي باجكانيت آراس وجمّهذ الىشيو لخجذيذ الهخاُ في حىىب ًىسدظخان

يَ حػليو وؽاواتها، وولؼ حميؼ ژ حالت ججذيذ الهخاُ غلى الٍا

 .62امٍاهياتها ونذساتها جحذ جفشف الشىسة الٍىسديت ونائذها الباسصاوي

                                                     
 .43/5/2145مهابلت الباحث مؼ)مفىكى ـال  يشيم(، العليماهيت ،  58
: م.ط، ؿ  59  .246قاجح سظُى
ًاصيععَ()حمعع 61 ، الخلكيععت 44/4/4959 (،KAJYKاُ هبععز: غفععبت ؤحيععاء وحععذة الٍععىسد )

 .38،ؿ 2145(، العليماهيت ،43والخذاغياث، مجمىغت مالكاث،غذد)
ى هعععععضاس، ب.م.ه،  64 اصاد مفعععععىكى: بػعععععن معععععً ريشيعععععاث ايعععععإم الٍاصيعععععَ، وبػعععععه ؼعععععحًر

 .2، ؿ2144
ًاصيععععَ،غبععععذهللا ئايشيً: 62 سوصهععععتالث،  ، مىبػععععت4،ه4م ـععععكحت مؽععععشنت مععععً جععععإسيخ 

 .64 -59،ؿ2143اسبيل، 
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 غً هزا اإلااجمش قةن الٍا
ً
يَ لم جظهش ؤط وؽاه آخش واحعمذ ژ وقمال

وؽاواجه بالمػل والهىان، وغلى الشؾم مً ـشف الجهىد لخيؽيي 

بالػمل لٌعب ؤغماء حذد لخىظيماتها واغادة  4973يَ غام ژ الٍا

آراس بجػلها  44الخياة اليها واظخؿالُ الخشيت الهائمت بػذ اجكانيت 

 
ً
ت لخهىيتها، قةن هزه اإلاحاوالث نذ قؽلذ ولم ججذ هكػا  .63قـش

ًاهذ هىاى اظباب لمػل الٍاصيَ ونلت وؽاواتها يمًٌ ان  و

 -هىضخها قيمايإحي:

ًا آراس  44بػذ اجكانيت   يَ في جإييذ الشىسة الٍىسديت ، ژ اظخمشث 

ًاهذ جإمل بالخٍاجل مؼ الاوشاف الٍىسديت الاخشي ان حعحر بالشىسة  و

هحى الىجاح ، والظيما بػذ ؤن اهمم حىاح اإلاٌخب العياس ي بلى 

الباسحي قإـبحذ الخشيت الخحشسيت الٍىسديت وحذة مخٍاملت بػذ ؤن 

ًا َ ايثر بال ؤن جازش بهاءها يژ ًاهذ لعىىاث مجضؤة، وهزا نذ دقؼ 

داخل الشىسة وجبزُ حهىدها لىجاح الشىسة، وفي الىنذ الزط وقّشث 

الخشيت الٍاملت داخل مذيىت  4974حتد آراس  4971آراس  44اجكانيت 

العليماهيت حتد حعخىيؼ  الجهاث العياظيت مماسظت وؽاوها، لًٌ  

ًاهذ غاحضة  قةن غذم وحىد ماظعت ظيا64الٍاصيَ 
ً
ظيت . وؤيما

ًاإلاىظمت ؤو اللجىت اإلاحليت ؤو لجىت الكشع ؤو اط هىع مً الخىظيم 

 آخش لمػل وؽاواث الٍاصيَ التي 
ً
ًان ظببا العياس ي والكٌشط 

ًاهذ مخٍىهت مً غذة اشخاؿ قهي، وابخػذ  انخفشث غلى نيادة 

  
ً
بػمهم غً البػن قيما بػذ ونىػىا الػالنت قيما بينهم، وؤيما

ط في وؽاه الٍاصيَ نذ ظبب في ؤن جٍىن قةنَّ ؤظلىب الػمل العش 

وؽاواث الٍاصيَ مجهىلت لذي الىاط، وؤن جٍىن ناغذجه الجماهحريت 

 .65لػيكت

احخمؼ غذد مً اغماء الٍاصيَ  4974وفي ؼهش ؼباه مً ظىت 

ىهضاس، وآصاد مفىكى، واحمذ ظالم، م.حمه  ًاهىا )ؼحًر الزيً 

ًان اظمه حضبي غشمان( واهخهذوا الهي ادة العابهت ظػيذ، الزط 

يَ، ونشسوا ايهاف غمل الهيادة اإلاىحىدة، وؼٍلىا باهكعهم نيادة ژ لٍا

حذيذة باظم)الهيادة اإلاانخت لٍاصيَ( واـذسوا غذة نشاساث ؤخشي، 

ًا ًاهذ مشل ص منها: ان  يَ التي اظعها مجمىغت مً اإلاشهكي الؽباب 

 بنَّ 
ً
 حلهت، وبهيذ هٌزا، وفي مذي نفحر جكٌٌذ هزه الخلهت، وؤيما

الٍاصيَ مً يىم جإظيعها لم جخىقش قيها ؼشوه الخضبيت ولً جخىقش قيها 

 برا غهذث الهيادة الجذيذة للٍاصيَ ماجمشها في ؤوئل 
ً
، وؤيما

ً
ابذا

، قةّن اغماء اإلااجمش احشاس في اجخار ؤط نشاس ومحاولت لّم 4975ظىت 

. ولم 66يَ، والػمل بفىسة ظشيت جاّمتژ اشخاؿ حذد لخىظيم الٍا

                                                     
ًامل صيش(،العليماهيت ، 63  .4/5/2145مهابلت الباحث مؼ)
 .8آصاد مفىكى: م.ط، 64
هععععاوسط بععععاخىان:  سايععععت الٍععععىسد، بحععععث جععععإسيذي ، احخمععععاعي و ظياس ي،ظلعععععلت يخععععب  65

 .474، ؿ2114ماظعت ظشدم للىباغت واليؽش، العليماهيت ،
 .  34-29آصاد مفىكى: م.ط، 66

وىيل الا ان ونؼ الخفام بينهم ولم يخمٌىىا مً احشاص  يمن ونذ

الىجاح والىقام، واهفشف ًل بلى ظبيله ، وبػذ ججذد الهخاُ بحن 

ش  4974الشىسة الٌشديت، وهظام بؿذاد في آراس   ومؼ اّن الٍاصيَ نذ اظهَّ

 في ژ جإييذها  للشىسة الٌشديت قةّن نيادة الٍا
ً
يَ نذ غهذث ًىهكشاظا

ونشسث قيها حػليو وؽاوها   4974يشاهيت في جمىص مذيىت )وؿذة( الا 

ذ الٍا67وغملها  العياس ي
ّ
يَ هكعها ؤو ؤهتهذ حميؼ ص . وبزلَ حل

 وؽاواتها بفىسة جامت.

مباديء ماوحس ي جىهك  -الحركت املاركسيت الليىيىت في كىردسخان-4

 68( له كىمهوأفكاره:)ك.م.ل()

في مذيىت قيما يخق وؽاواث  هزه الخشيت في جلَ اإلاشحلت 

ًاهذ مشيض حؽاواث  العليماهيت يص  ؤن يهاُ: بَن مذيىت العليماهيت 

(  له ًىمهالخشيت، وهزا يػىد بلى ؤنَّ مشؼذط جإظيغ هزه الخشيت)

وهىؼحروان  69الشالزت : حالُ الىالباوي  وؼهاب الؽيخ هىسط

ًاهىا مً ظٍان مذيىت العليماهيت ، صخيح ان حالُ  مفىكى(، 

ُ( لم يًٌ مً ؤهالي العليماهيت ، لًٌ مذيىت الىالباوي )مام حال

 
ً
ًاهذ مػشوقت بإنها مشيض غمل الىالباوي وجإمالجه، وقمال العليماهيت 

ىا في الاحخماع الخإظيس ي لع) (  له ًىمهغً رلَ قةَن مػظم مً ؼاًس

ًاهىا مً  ًاهىا مً ظٍان العليماهيت، بال غذد نليل مً اإلااظعحن 

  له ظخان، لزا قةنَّ ؤسليت الىمى ًىمهظٍان اإلاىاوو الاخشي في ًىسد

 قهذ غاػ في العليماهيت 71ووؽاوها نذ ظهشث في العليماهيت
ً
. وؤيما

منهم: )آواث غبذالؿكىس،    له غذد مً الاغماء اليؽىحن لٍىمه

پشؼىگ مامىذ، دلحر واهش، غبذهللا الخاج ظػيذ، حماُ غلي بابحر، 

 في ، الزيً اظخىاغىا ابشاهيم خليل، غاسف يشيم(
ً
 غمليا

ً
ان يادوا دوسا

                                                     
 .38،ؿ2116ًامل صيش: الٍىسدايتي قٌش وحشيت، مىبػت بابان، العليماهيت ،  67
مبعععععاديء  –ؤظععععععذ الخشيعععععت اإلااسيععععععيت الليىيىيعععععت الٍىسدظعععععخاهيت  41/6/4971فعععععي  68

ماوحسع ي جىهععَ وؤقٍعاسه يخىظععيم يععاسط ًىسدظععخاوي بفععىسة ظعشيت فععي بؿعذاد مععً زععالر 

جمىغععت الشاهيععت: بخمشيل)ؼععهاب مجمىغععاث، اإلاجمىغععت الاولععى: بخمشيل)مععام حععالُ(، واإلا

ؼععيخ هععىسط(، واإلاجمىغععت الشالشععت: بخمشيل)هىؼععحروان مفععىكى امععحن(، ونععشس ؤن يٍععىن 

 للعشئيغ. اهظععش: بعشايم حععالُ: بانعت مععً 
ً
معام حعالُ ظععٌشجحر للخشيعت، وخالععه ؼعهاب هائبععا

؛ ًععععىهكشاط 29-22،ؿ2144، مىبػععععت حععععىاسحشا، العععععليماهيت ، 3، ه هلعععع هجععععإسيخ ًىمعععع

 .7-2، ؿ4984لت: الىظام الذاخلي، غفبت ؼؿيلت ًىسدظخان،  هالاُو للٍىم
فععي مذيىعت العععليماهيت، وفعي ظععىت  4931ولعذ ؼععهاب الؽعيخ هععىسط ؼعيخ ـععال  ظعىت  69

عان ؤحعذ اإلااظععحن الشئيععحن لعع)الخشيت اإلااسيععيت  4939 دخل اإلاذسظت الكيفعليت، ًو

ٌععت زعىسة ؤيلععُى ظعٌش جحععر الخشيعت، وبػعذ ه 4972الليييعت الٍىسدظعخاهيت(، اـعبح غعام 

ًعععان ؤحععععذ الهععععادة البععععاسصيً الععععزيً ؤيععععذوا غلععععى الهيععععام بشععععىسة حذيععععذة بهيععععادة الاجحععععاد 

وحععععليمه بلعععى  4975العععىوجي الٍىسظعععذجاوي. وبػعععذ بلهعععاء الهعععبن غليعععه فعععي ايعععشان ظعععىت 

مععععؼ صميلععععه الهيععععاديً)حػكش غبذالىاحععععذ  24/44/4976الخٍىمععععت الػشانيععععت، ؤغععععذم فععععي 

حشماهععه بلعععى مذيىععت الععععليماهيت، ووسط الثععري فعععي مهبععرة جعععل وؤهععىس صوساب(، وبػععذ بغعععادة 

ظععععيىان. اهظععععش: اإلاىنععععؼ الٌترووععععي، اإلاجلععععغ الهيععععادط لالجحععععاد الععععىوجي الٍىسدظعععععخاوي، 

: 22/44/2145ريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععشي ؼعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععهاداء الهيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععادة، 

http://www.pukpb.org/arabic/cgb;og/491/15/.html. 
 .44/5/2145مهابلت الباحث مؼ )بشايم حالُ(، العليماهيت ،  71
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، قهذ   له ٍىمهيعب اهاط للخىظيم والخلهاث الشهاقيت مىز جإظيغ ال

 للخباحث واإلاىانؽت حىُ ييكيت 
ً
ًاهىا يػهذون احخماغاتهم اظبىغيا

ًان مً 74الخشهيل الزاحي والخإدب باالقٍاس اإلااويت  غً رلَ 
ً
. وقمال

داخل  له ؤن جمؼ زهلها مً حيث الخىظيم المشوسط للٍىمه

، وخاـت بػذ اهدؽاس الكٌش الٍىسدظخاوي والػشاخي في 72العليماهيت

 .73 له ـكىف الٍىمه

الن معلخت جحذ اؼشاف)غمش العيذ   له ؼٍلذ الٍىمه 4974في ظىت 

 غلى جىكيز ؤوامش 
ً
ًان غملها مهخفشا غلي( باظم لجىت  )الخفادم( و

ًَّ حهاص الب  له نيادة الٍىمه اساظتن الخابػت في مذيىت  العليماهيت، لٌ

للباسحي اغخهل غمش العيذغلي وههله الى ؤحذ سجىهه في مىىهت 

. ؾحر اهه غىذ الخحهيو مػه جمًٌ مً الفمىد والشباث قلم 74حىاسجا

ي ايام غلى اغخهاله وبزُ حهىد  ُيذُ بإط اغتراف، وبػذ مض ّ

 -شخفياث مً العليماهيت اخلي ظبيله بإمش مً مهش الباسصاوي

له له بلى الخيهظ والخزس في  ت ؤغماء الٍىمهودقػذ هزه الخادز

غملهم الخىظيمي وبزلَ حمىا اهكعهم مً الىنىع جحذ ؤهظاس 

ؤولى دوسة لٍىادسها   له اقخخحذ الٍىمه 4972.وفي ؼهش جمىص 75الشنباء

بفىسة ظشيت وهم زماهيت اغماء يخٍىهىن مً) آواث غبذالؿكىس، دلحر 

ماُ واهش، خعشوبابان، ـذيو، قهمي ؼيخ اهىس، آظى ؼيخ هىسط، ح

 مشة واحذة 
ً
ًاهىا يجخمػىن اظبىغيا غمش ظيذ غلي، ابشاهيم حالُ(، و

ويدىانؽىن قيما بينهم خالُ يىم وليلت ويدبادلىن آلاساء حىُ الٌخب 

 .76التي غيىتها الذوسة للذساظت والخحليل

                                                     
 .58غاسف يشيم: م.ط، ؿ 74
72

معاوي   ، ولعذ ؤواث ناسه41/5/2145ماوي( في العليماهيت  همهابلت الباحث لع) آواث ناس  

معععععان، ولعععععم يٌمعععععل الفعععععل الععععععادط الابخعععععذائي اؼعععععترى فعععععي  فعععععي نشيعععععت ناسه 4943ظعععععىت 

 فعععععي   لعععععه لٍىمهالخلهعععععاث الشهاقيعععععت الاوليعععععت 
ً
وبػعععععذ حؽعععععٌيل لجىعععععت اإلاىعععععاوو، ًعععععان غمعععععىا

لععه. زععم اهخمععي الععى  )هلمذ( ، وـععلذ الععى مشجبععت الخضبيععت بلععى غمععىيت نيععادة الٍىمهلجىععت

وحييئعععز جعععشى ـعععكىف الاجحعععاد. وفعععي ظعععىت  4994الاجحعععاد العععىوجي حتعععد اهخكالعععت آراس 

اهخمععععي العععععى حشيعععععت ًعععععىسان)الخؿيحر(، وبػعععععذ مععععذة جعععععشى ـعععععكىقها ، ُيهعععععيم آلان فعععععي  2119

 مذيىت العليماهيت.
73

ُ الكٌعععش الٍىسدظعععخاوي والػشاخععي ، اهظعععش: غفعععبت ؼعععؿيلت للمضيععذ معععً اإلاػلىمعععاث حععى  

ًىسدظععخان: الكٌععش الػشاخععي اإلاحخععل والبىسحىاصيععت الٍىسدظععخاهيت، ًىسدظععخاهيت الػمععاُ 

 .  26-3، ؿ4983والؽؿيلت، هيعان 
، مىبػت ًىسدظخان، العليماهيت ، 2اواث ناسماوي: الذسوب الميهت، مزيشاث، ه 74

 .  25،ؿ2119
 .42،ؿمحمذ اإلاحريعىسط:  75
ًاهعععععععذ غبعععععععاسة غعععععععً مفعععععععاسد اإلااسيعيت)قلععععععععكت الانخفعععععععاد والاؼعععععععتراييت   76 اإلاىالعععععععيؼ 

الػلميععت(، مفعععادس ليىعععحن  )معععا الػمعععل،خىىة بلعععى الامععام خىىجعععان بلعععى العععىساء الاصمعععت فعععي 

الذيمهشاويععععت حضبىععععا، الامبرياليععععت ؤغلععععى مشاحععععل الشؤظععععماليت(، مفععععادس ماوحسعععع ي جىهَ،)

إسيخ زعععىسة الؽعععػىب مشعععل: زعععىسة قيدىعععام، يمبىديعععا، ؤسبعععؼ مهعععاالث قلععععكيت(، جععع الجذيععذة

ععععععاهىا يعععععععخخذون يخععععععاب حععععععالُ الىالبععععععاوي، )ًىسدظععععععخان و الخشيععععععت الهىميععععععت  ..الععععععخ. ًو

 يخعععععععععععاب غبعععععععععععذالشحمً ناظعععععععععععملى 
ً
الٍىسديعععععععععععت( لععععععععععععذساظت  الخعععععععععععإسيخ الٍعععععععععععىسدط ، وايمعععععععععععا

 .39-38)الايشاد(:محمذ اإلاحرگعىسط،م.ط،ؿ

الىلؼ آهزاى ان يماسظىا  غملهم العياس ي بعشيت  وانخمذ خىىسة

 ؤو 
ً
جامت وبػذ اهتهاء  الذوسة ولب مً ًل مؽاسى قيها ان ُيػيذ بحشا

 يػبر غً آسائه ووحهاث هظشه، مشل: اغذاد جهشيش حىُ مشحلت 
ً
جهشيشا

 حىُ اإلاىنؼ الزط 
ً
الانىاع، ؤو يجب غلى اإلاؽاسى ان يٌخب جهشيشا

 يػمل قيه، ؤو حىُ تهيئت صم
ُ

ًان الهذف مً هزا الػمل هى حث الئه، و

 .77الٍىادس غلى جشهيل اهكعهم ؤيثر

بالػمل داخل العليماهيت   له الٍىمهبذؤ اغماء  4972وفي ظىت 

 4973. وفي ظىت 78لٌعب الؽباب وجىظيمهم والظيما وبهت الكالححن

اهكعهم والالتزام  جشهيلحػليماث ألغما ها ابخؿاء   له الٍىمهاـذسث 

،وايفاُ الخىظيماث بلى مىنؼ اقمل مما هي  له الٍىمه بإدبياث

 .79غليه

بـذاس مجلت   له الٍىمهوفي حضيشان مً العىت هكعها نشسث نيادة 

 لشقؼ اإلاعخىي الشهافي 81باظم)الشايت الخمشاء(
ً
،حتد جٍىن غامال

لالغماء ولخكظ وحذة الكٌش واإلاىنل في ظائش جىظيماث 

والشايت الخمشاء   له الٍىمه ػظم وؽشياث،والجذيش بالزيش ؤنَّ م له الٍىمه

ًاهذ جىبؼ في العليماهيت غً وشيو حهاص سوهيى وآلت همذ الخشوف، 

وإلاذة ما بهي هزان الجهاصان في داس هىصاد هاؼم غمى الخشيت في 

ًاها يعخخذمان للىبؼ، زم ههال بلى داس آظى ؼيخ  محلت)نىسيت ؼٍاو( و

 .84هىسط في محلت مامىظخايان

حؽٌيل لجىت لالؼشاف غلى  له الٍىمهنشسث نيادة  4973وفي ظىت 

ونشس جٍليل )آواث غبذالؿكىس( باالؼشاف   له الٍىمهحميؼ جىظيماث 

ًان  82غلى جىظيماث مذيىت العليماهيت  غً جلَ الاغماُ، 
ً
،  وقمال

ييؽشون مهاالث باظخمشاس في صخل جلَ الايام ليغ   له الٍىمهاغماء 

صخكيحن ويخاب، وهزا الػمل في جلَ  واهما مشل   له الٍىمهباظم 

 
ً
ًان حعىا  .83الايام 

بحن الشىسة الٍىسديت والخٍىمت  4974وححن ججذد الهخاُ في آراس 

، مىنكها بفذد رلَ الهخاُ، قػً وشيو  له الٍىمهالػشانيت، ؤغلً 

بيان داخلي، اـذسجه ألغما ها، ومؼ بداهتها لخجذد الهخاُ واهذالع 

                                                     
77

 .41بشايم حالُ: بانت مً ...، ،ؿ  
 .44/5/2145مهابلت الباحث مؼ)اظى ؼيخ هىسط(، العليماهيت ،  78
ععععععْل(، ؤحععععععذار  79 ٍِ والععععععب مىسياسعععععع ي: البحععععععث غععععععً الخهيهععععععت، )مععععععزيشاث بيؽععععععمشيت الَي

 .444،ؿ2114، 4، ج4996 -4953ظىىاث 
الػفبت مً اإلاؽىهت الى الاهخكالت، حضء مً ظحرة الؽهذاء )خاله ؼهاب ، حػكش  81

 .82،ؿ2143باغت واليؽش، العليماهيت ،، ماظعت حمذط للى2وؤهىس( ، ه
، ـععععععععذس 4973مجلععععععععت الشايععععععععت الخمععععععععشاء، اـععععععععذستها نيععععععععادة غفععععععععبت الؽععععععععؿيلت غععععععععام  84

وـعذس الػعذد الشعاوي فعي حؽعشيً  4973(اغذاد  قهي، ـذسالػذد الاُو فعي جمعىص 3منها)

، يبعععذ ايثريعععت مهاالتهعععا معععً 4974وـعععذس الػعععذد الشالعععث فعععي ًععاهىن الاُو  4973الشععاوي 

ؼيخ هىسط  وقشيذون غبذالهادس وحػكعش غبذالىاحعذ، اهظعش: بعشايم حعالُ:  نبل ؼيهاب

 .  54 -51بانت مً .. ،م.ط،ؿ
 .39-36محمذ اإلاحريعىسط: م.ط، ؿ 82
 .54بشايم حالُ: بانت مً ..،م.ط، ؿ 83
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 في خىذم ؤمتها الٍىسديت،  الخشب، جبيىذ مىنكها وهى 
ً
ؤنها جٍىن دائما

 .84ووالبذ اغماءها ياالهممام بلى الشىسة الٍىسديت ومعاهذتها

بااللخحام بالشىسة، جىحه نعم يبحر   له الٍىمهوبػذ ـذوس اوامش نيادة 

حيث  مىانؼ الشىسة، وبهي الهعم هحى الجباُ ،   له الٍىمهمً اغماء 

ًي  آلاخش منهم في اإلاذن الىانػت جحذ ظيىشة الخٍىمت الػشنيت، 

التهمل اإلاذن واليخحشم مً مماسظت الىماُ قيها، وبهزا اههعمذ 

بلى نعمحن، جىظيم في الجباُ وجىظيم آخش داخل  له الٍىمهجىظيماث 

 له الٍىمه، ومً ؤحل جىظيماث اإلاذن، ؼٍلذ نيادة 85اإلاذن

لجىتباظم)لجىت الىجم الاحمش( التي جٍىهذ مً غذد مً الاغماء 

ًان ًل غمى منهم يؽشف غلى جىظيماث بحذي اإلاذن، وقيما  الزيً 

يخق جىظيماث مذيىت العليماهيت ًلل ئاظى ؼيخ هىسط باالؼشاف 

ًاهذ لجىت جىظيم مذيىت العليماهيت جمم بلاقت الى اإلاؽشف  غليها، و

لخباص، وغلي مشاد، محمذ قخح هللا، ابشاهيم غليها يال مً )غشمان ا

 .86خليل، حمه ظػيذ قهي غلي ، يماُ غلي(

وبػذ ؤن اخليذ مذيىت العليماهيت واإلااظعاث والذوائش الخٍىميت قيها 

مً نبل معاولي الباسحي ، وؤيثريت اإلاىظكحن واإلاذسظحن واإلاػلمحن 

يىت وهظمذ ووبهاث اإلاجخمؼ الاخشي، سحػذ الخٍىمت الػشانيت بلى اإلاذ

 له الٍىمهبداستها وماظعاتها وقشلذ هيبتها غلى اإلاذيىت، بظخؿلذ 

ت قهشسث مماسظت وؽاواتها ، قكي ؤحذ وؽاواث،  هزه الكـش

نام)آواث ناسماوي وآظى ؼيخ هىسط و دلحر ـذيو( بٌخابت ؼػاساث، 

( وسخت، ولخػليو الؽػاساث ، 7واظىدسخىا باليذ مً ًل ؼػاس)

ًاهذ جخٍىن مً آظى ؼيخ نّعمىا اإلاذيىت غلى ز : الر قئاث، الكئت الاُو

هىسط، ودلحر واهش ًى ي، ودلحر ظيذ مجيذ، وظالم مأل احمذ، وؤهيىذ 

ًاهيعٍان وؼيخان وحمذط واظٍان ومجيذ بَ، الكئت  بها ؼىاسع 

الشاهيت: اؼشف غليها غشمان الخباص،واهيىذ بها محالث ظشؼهام 

ًان وؼاگودس  سع خاههاه مىالها خالذ. ونذ ضيً وچىاسباؽ وحىلٍان ونضاصة

ًان هذف    في جلَ اإلاىاوو، و
ً
مً هزا  له الٍىمهغلهذ الؽػاساث ليال

 غلى الىشيو. 
ً
 حذيذا

ً
اليؽاه هى قخح الامل للجماهحر في ان ؼيئا

 غً رلَ ؤن حػلم سدود اقػاُ الجماهحر و الباسحي ، وؤهم 
ً
وقمال

ًاهذ:) اإلااسيعيت مبذئها، حبل حمشيً حذو  دهاه الجيخفش، الؽػاساث 

الشىسة بذون هظشيت زىسيت، باالغخماد غلى الجماهحر جيخفش الشىسة، 

ًادحي ًىسدظخان اجحذوا( ،واهذهؾ الىاط ححن ؼاهذوا 87ياغماُ و

هزه الؽػاساث التي لم جحمل اظم اط حضب ؤوحهت مػشوقت، قهزه 

اسحي، وهي لذ الخٍىمت الػشانيت  وحضب البػث پالؽػاساث لم جًٌ لل

                                                     
 .44/5/2145مهابلت الباحث مؼ)اظى ؼيخ هىسط(، العليماهيت ،  84
 .44/5/2145هيت ، مهابلت الباحث مؼ)اظى ؼيخ هىسط(، العليما 85
 .52محمذ اإلاحريعىسط: م.ط، ؿ 86
 .54ن.م،ؿ 87

 لخضب البػث في  ، وليعذ
ً
ًا ًان حيىزاى مؽاس للخضب الؽيىعي الزط 

 .88الجبهت

ًاهذ  ، قةّن مشحلت اجكانيت  له الٍىمهومؼ ؤن 
ً
 ظشيا

ً
آراس  44له جىظيما

والعىىاث الاسبؼ الهادئت وآلامىت، حمتها مً  4974بلى آراس  4971

 غً رلَ قةنَّ بحذي الىهاه 
ً
الاهٌؽاف ومىاسدة اغما ها، وقمال

ت هي ان الخٍىمت لم يمخلَ ؤط مػلىماث غً  هزا الخىظيم الايجابي

ًان يجهل وؽاواجه، وهزه الخالت ؤوحذث ؤسليت حيذة لبهاء  و

  له الٍىمه
ً
بفىسة ظشيت في العليماهيت وجىمى وؽاواتها وجضدهش، وايما

. ألن ؤغماء  الباسحيًاهذ مػلىماث 
ً
 حذا

ً
غً هزا الخىظيم نليال

سة ، لم يعخىؼ مخابشاث الباسحي وال ًاهىا يػملىن بفى  له الٍىمه

الخٍىمت وال الخضب الؽيىعي، ؤن يؽػشوا بيؽاواث هزا الخىظيم ولم 

 .  89في العليماهيت له الٍىمهيكلخىا ان يٌدؽكىا سؤط خيي لخىظيماث 

 

 

 

 

 

 املبدث الثاوي

 وضع الصحافت والحركت الثقافيت في مديىت السليماهيت

 ألاول: الجرائد واملجالث:

 في  4974 – 4971اـبحذ اإلاذة الضمىيت الىانػت بحن  ظىىاث 
ً
ظببا

مجيء مشحلت مضدهشة في مجاُ الصخاقت في مذيىت العليماهيت ، 

ًان لها العبو غلى مذن  ويمًٌ ان يهاُ ان مذيىت العليماهيت 

. 492191ًىسدظخان في هزا اإلاجاُ بر ـذسث قيها الصخل مىز ظىت 

ًاهذ جفذس في جلَ اإلاشحلت هي:بّن ؤهم الجشائذ واإلاجالث ال  تي 

 الجرائد: - أ

ًاس  -4 ًاهذ حشيذة ظياظيت ظشيت،  يٍائاالط  سان)سايت الػماُ(: 

اـذستها اللجىت اإلاحليت للخضب الؽيىعي الػشاخي  في مذيىت 

 4967العليماهيت باللؿت الٍىسديت، ـذس الػذد الاُو ظىت 

الفذوس واظخمشث في  4968والػذد الشابؼ في وؽشتها الشاوي 

                                                     
 .26آواث ناسماوي:م.ط،ؿ 88
 .44/5/2145مهابلت الباحث مؼ )بشايم حالُ(، العليماهيت ،  89
( بلعى اإلاىىهععت، 4948 -4944بػعذ مجععيء البريىعاهيحن فععي ؤزىعاء الخععشب الػاإلايعت الاولععى) 91

 غلععععععى العععععععليماهيت، وح
ً
لعععععب مػععععععه مىبػععععععت اـععععععذسبها حشيععععععذة اـعععععبح اإلاجشظععععععىن حايمععععععا

، وهعععزه 29/4/4921( ؤط: الخهعععذم، ونعععذ ـعععذس الػعععذد الاُو منهعععا فعععي وجً پیؽعععٌهباظم)

اإلاىبػت ويزلَ الجشيذة حػذان اإلاىبػت الاولى والجشيذة الاولى في الععليماهيت وحىعىب 

ًىسدظعععخان. إلاضيععععذ معععً اإلاػلىمععععاث، ؤهظعععش: قععععاسوم غلعععي غمععععش، الصعععخاقت الٍىسديععععت فععععي 

 .4939 -4944مهذماث الػشام 



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 410 

 
  

. وليعذ هىاى مػلىماث غً الاغذاد 497194حتد ظىت 

ًاهذ  التي ـذسث منها خالُ هزه العىىاث الاسبؼ، ألنها 

 جفذس بفىسة ؾحر مىخظمت. 

ًاهذ حشيذة  جٌخب باليذ،  وصهامهس  بهاسط  -2 )سبيؼ الجشائذ(: 

ذسث في ؤواخش ظىت  ـذسث  4971، وبلى ظىت 4969ـو

)قالل نفاب، ( ؤغذاد وؤؼشف غلى الجشيذة4منها)

 .92ومػشوف هاظشاو(

ًاهذ حشيذة ظياظيت ؤدبيت اظبىغيت جفذس   -3 صيً)الخياة(: 

. ًان نياط  93في العليماهيت باللؿت الٍىسديت و

م28×42حجمها) ًايه قالح، 94(ظ ، ـاحب امخياصها 

، ـذس الػذد ألاوُ 95وسئيغ جحشيشها غبذالهادس البرصهجي

ذس الػذد)41/42/497196منها في  الاخحر ( وهى 453، ـو

، ولم يًٌ الخكاوث بحن هزه الجشيذة 28/2/497497منها في 

ًان يفذسها بحرة  .98محرد غلى هحى يزيش  والجشيذة التي 

د )الخأدي(: حشيذة ظياظيت ؤظبىغيت ًىسديت، لعان ايتبش  -4

، وهي 99الػشام-حاُ الخضب الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي

يو( ملخو حشيذة الخأدي الػشبيت ، سئيغ جحشيشها)داسا جىق

( في 4واإلاؽشف غليها)سمض نضاص(، ـذس الػذد)

ًان الػذد الاخحر منها 47، والػذد)44/9/4974411 ( الزط 

ذس في العليماهيت )28/3/4972414في   منها 47. ـو
ً
( غذدا

 .412قهي، زم اهخهلذ بداستها بلى بؿذاد لخفذس مً هىاى

5-  
ً
ًاهذ لهزا الجشيذة ملخها باؼٍىي بشايتي )ملخو الخأدي(: 

ًاهذ  حشيذة ظياظيت 413ذة الخأدي الػشبيتآخش لجشي ،و

                                                     
  بخععي مععاسف هاظععشاو: حشائععذ واإلاجععالث العععش  94

ً
يت التععي جفععذس فععي العععليماهيت  مٌخىبععا

 .47،ؿ 2114، 43اليذ، مجلت )ظليماوي( ، الػذد 
، دساظت غً 4968/جمىص 47 -4958جمىص 44هىساص حىهش مجيذ: مذيىت العليماهيت 92

 .218، ؿ2142اسبيل، ، مىبػت سوصهت ث، 4الاولاع العياظت والشهاقيت،ه
 .47ماسف هاظشاو: م.ط، ؿ  93
94

 .62، ؿ2114، 42-44ماسف هاظشاو: صخاقت اإلاذيىت، مجلت )ظليماوي(، الػذد  
95

  الصعععععععععععععععععخاقه فععععععععععععععععي( ومٍاهخعععععععععععععععععه  د.يمععععععععععععععععاُ مظهعععععععععععععععععش احمععععععععععععععععذ: )جيٌتيؽعععععععععععععععععخجد ساظععععععععععععععععتي 

 .228، ؿ4978ة،ميؽىساث ًىسط صاهياسط ًىسد ،بؿذاد،يتالٍىس 
ببليىؾشاقيعععععععععا اإلاىبىغعععععععععاث الٍىسديعععععععععت، مجلعععععععععت )ظعععععععععليماوي(، بعععععععععذون اظعععععععععم اإلاالعععععععععل:  96

 .59،ؿ2114(، 42-44الػذد)
 .62ماسف هاظشاو: صخاقت اإلاذيىت ...،ؿ 97
 .344آصاد غبيذ ـال : م.ط،ؿ 98
بععععععععذون اظععععععععم اإلاالعععععععععل: ببليىؾشاقيععععععععا اإلاىبىغععععععععاث الٍىسديعععععععععت، مجلععععععععت )ظعععععععععليماوي(،   99

 .59،ؿ2114(، 42-44الػذد)
، 3،ه3ىميعععععععذ خالعععععععذ: ظعععععععليماوي مذيىعععععععت مضدهعععععععشة، جحمعععععععاُ بابعععععععان، ئاظعععععععىبابان، ئ 411

 .455،ؿ2142مىبػت اساط ، هىلحر،
 .229د.يماُ مظهش احمذ: م.ط، ؿ 414
 .59بذون اظم اإلاالل: م.ط،ؿ412
 .229د.يماُ مظهش احمذ: م.ط، ؿ 413

، 23/4/4974اظبىغيت ًىسديت، ـذس الػذد الاُو منها في 

ذس الػذد) ًان الػذد الاخحر مها في 42ـو ( الزط 

ًان ـاحب امخياصها)حبيب محمذ يشيم( ، 29/8/4974  ،

 .414وسئيغ جحشيشها غلي غبذهللا

ًاهذ وؽشة حذاسيت،يػذها)غلي جىاها4971واو  -هاء -6 و  : 

ًاها يٌخبانها باليذ، زم حػلو غلى الجذاس في  سئوف حعً( و

)حمػيت آلاداب والكىىن الٍىسديت(، ـذس الػذد الاُو منها 

. ومجمل الهىُ انَّ الجشائذ التي ؤـذسث خالُ 415قهي

جلَ اإلاشحلت في العليماهيت بفىسة غلىيت ؤو ظشيت انخفشث 

ًاهذ جفل بلى ايذط ا لهشاء. غلى هزه الجشائذ العذ التي 

 في 
ً
 يبحرا

ً
ووعخىيؼ ؤن ههىُ بنَّ هزه الجشائذ ؤدث دوسا

 جىغيت ؤهالي العليماهيت وفي جهذم واصدهاس الصخاقت .

 املجالث:-ب

: اإلاجالث العشيت ؾحر الػلىيت:
ً
 ؤوال

)جحشيش ًىسدظخان(:مجلت ظياظيت ؾحر سصگاسی ًىسدظخان -4

ًان قشع العليماهيت  ًاهذ جفذس بحن ححن وآخش، و غلىيت 

خضب الذيمهشاوي الٍىسدظاوي يفذسها لل

(ـكحت، 48-7(ظم،في زىايا)32×2415بهياط)

ذس)  منها، ـذس الػذد)3ـو
ً
و  4963( في ؼهش مايغ 4(غذدا

 .4971416اظخمش ـذسوها بلى ظىت 

 44جشوظٌه)الىمين(: ـذسث هزه اإلاجلت بػذ اجكانيت  -2

، اـذسها ؼهشيا والب اغذاديت الخجاسة 4971آراس 

ًاهذ جيؽش غلى حذاس اإلاذسظت اإلاخخلىت في الع ليماهيت ، و

ًاهذ هيئت جحشيشها جمم) محمذ يماُ غلي  اإلازًىسة آهكا، و

،  له ًىمهبابحر، حعً حمضة، غبذهللا محمىد يىوغ،  خىله 

وهم مفىكى، حمه ـال  هاوسي، ئاصاد محمىد بانله،  هؼ

ًاى  ؼحريً غبذهللا، يبري غباط، غبذالٌشيم، آصاد 

ًاهذ لهم غالناث مخيىت مفىكى(، ومحشسو هز ا اليؽشة 

( )ـىث الممحر( التي سوون  ده مؼ هيئت جحشيش مجلت)دةهٍي

ًاهذ وؽشة اغذاديت صساغت العليماهيت في بٌش حى، وغً 

وشيو هاجحن اليؽشجحن انيمذ غالناث مخيىت بحن الجاهبحن، 

ًاهىا يتزاوسون قيما بينهم ويدبادلىن آسا هم ويدىانؽىن  و

باتهم نبل ان ييؽش ًل غذد مً هزه بفذد مىلىغاث يخا

                                                     
 .343آصاد غبيذ ـال : م.ط،ؿ  414
 .47ماسف هاظشاو: الصخل واإلاجالث العشيت..،ؿ415
، 2(،م4975-4964الصعععععخاقت الععععععشيت الٍىسديعععععت)سقيعععععو ـعععععال  ؤحمعععععذ: اهعععععذيٌغ  416

 .415،ؿ2114(، 22هىط(، الػذد) هامهۆژ مجلت)س 
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ًان محمىد اإلاال غضث مذيش اغذاديت الخجاسة ُيّهىم  اإلاجلت، 

 .417محخىياجه مً حيث اإلاممىن واللؿت زم ُييؽش

)ـىث الممحر(: مجلت زهاقيت لػامت  سوون  ده دهٍي -3

حتد بذايت ظىت  4974ًاسيٍاجحريت، اـذسها في ؤواخش ظىت 

ًام، غضث ـال ، ا 4972 يشم غلي، مػشوف )ظمٍى ها

 .418هاظشاو(

سيباصط نىجابيان )ههج الىالب(:  اـذسها ولبت ًىسدظخان  -4

ذس منها ) 4973قشع العليماهيت في ظىت   .419( اغذاد4ـو

ئاماه )الهذف(: مجلت ظياظيت ، جإسيخيت ، جشبىيت ، ؾحر  -5

ًان اجحاد مػلمي ًىسدظخان يفذسها، ـذس  غلىيت، 

ًاهىن الشاوي ظىت 4الػذد) ، 4974441( منها في 

(ظم. لمذ هيئت جحشيش اإلاجلت ًل 24×29بمهياط)

، محمذ هىسط جىقيو  ، محمىد مال  مً)حماُ غبذُو

ًان لهزه اإلاجلت في جلَ  غضث، قااد ؼيخ اهىس الهشداغي(، و

الايام ـذي واظؼ ولىن خاؿ وزهاقت خاـت، وبػذ 

جحىُ مً الفذوس ؾحر الػلجي بلى  4971آراس  44اجكانيت 

ظٌشجاسيت اجحاد مػلمي ًىسدظخان في  الػلجي واـذستها

 .444بؿذاد

 

 املجالث العلىيت:-ب

ظليماوي)العليماهيت(: اـذسث بلذيت العليماهيت هزه اإلاجلت  -4

 
ً
، ـذس 443(ظم4415× 215،بهياط)442باللؿخحن الػشبيت والٍىسديت ؼهشيا

ذس )الػذد  4968الػذد الاُو منها في جمىص  ( وهى الػذد الاخحر 42ـو

 مً )حماُ بابان، 4971444منها ظىت 
ّ
. لمذ هيئت جحشيش اإلاجلت يال

اإلاذيش اإلاعاوُ، محشم محمذ -سئيغ الخحشيش، محمذ مفىكى ًىسدط(

 -غمى، هىسط وؼيتد -ظٌشجحر الخحشيش، حماُ قهى ؼالي -ؤمحن

ًاهذ جيؽش مهاالث ؤدبيت، وزهاقيت ، 445غمى(  غً ؤّن اإلاجلت 
ً
، وقمال

 
ً
ًاهذ تهخم يشحرا بالخذماث التي جهذمها بلذيت  غامت وجإسيخيت، قإنها 

ًاهذ دائشجا الٌهشباء  العليماهيت لعٍان اإلاذيىت في الىنذ الزط 

                                                     
ععععاث الىوىيععععت والشهاقيعععت لػهععععىد مععععً جععععإسيخ  417 آصادط ًعععاى مفععععىكى: بػععععن معععً الخًش

 .46،ؿ94،2118اإلاذيىت،مجلت) ظليماوى(، الػذد 
 .47ن.م،ؿ 418
خهىيععاث والكىعععىن، ،سئوط الانععالم حععُى ال : الصععخاقت الٍىسد عععتغضيععض ظععىسمىهضاد 419

 .474،ؿ2116، مىبػت وصاسة التربيت، اسبيل،2ه
 .61بذون اظم اإلاالل: م.ط،ؿ 441
 .261د.يماُ مظهش احمذ: م.ط، ؿ 444
 .61بذون اظم اإلاالل: م.ط،ؿ 442
 .63ماسف هاظشاو: صخاقت اإلاذيىت...،ؿ 443
 .61بذون اظم اإلاالل: م.ط،ؿ 444
 .5حماُ بابان: ؤها وبلذيت العليماهيت،...،ؿ 445

. وبػذ ايهاف اإلاجلت في ظىت 446وبظالت اإلااء واإلاجاسط جابػخحن للبلذيت

 -2111، ؤغادث سئاظت بلذيت العليماهيت بـذاسها في ظىىاث)4971

ذسث ( جحذ اظم الجىلت الشاهيت إلاجلت العليماهي2144 ت ـو

مً  2144(غذدا، وبذؤث الجىلت الشاهيت للمجلت ظىت 423منها)

 ( وماجضاُ حتد يخابت هزا البحث جفذس.424الػذد)

ًاسط -2 ًاهذ مجلت ظياظيت اظبىغيت غامت، جفذس  سص )جحشيش(: 

ـاحب امخياصها )هىؼحروان مفىكى ؤمحن(  447(ظم21×27بمهياط)

ُو منها في وسئيغ جحشيشها)ؼاصاد ـائب( ، ـذس الػذد الا 

.لمذ 27/3/4971448( ـذس في 45، وآخش غذدها الػذد)4/4/4969

هيئت جحشيشها) محمىد اإلاال غضث،محمذ هىسط جىقيو، قااد الهشداغي، 

ًان هىاى اشخاؿ مشل)ابشاهيم   غً لهاالء قهذ 
ً
بٌش حعحن(، وقمال

احمذ وحالُ الىالباوي( ييؽشون مهاالتهم في جلَ اإلاجلت، وفي البذايت 

ىبؼ في بؿذاد بجهاص)اليىىجايب( زم في العليماهيت واهخمذ ًاهذ ج

 غً 
ً
 باإلاىاليؼ الكٌشيت والكلكعيت ، قمال

ً
 يبحرا

ً
اإلاجلت اهخماما

اإلاىاليؼ العياظيت والادبيت والشهاقيت الشىسيت، وبعب رلَ ؤـبحذ 

ًاهذ جيؽش قيها الهفق والابياث  مذسظت ظياظيت وزهاقيت، و

 يهىم 449الؽػشيت واإلاهاالث ألادبيت
ً
ًاهذ هزه اإلاجلت مخبرا . وقىم رلَ 

بخىحيه الجماهحر الٍىسديت وخاـت حماهحر العليماهيت هحى اإلاباديء 

ًان لها دوس مؽهىد في وؽش الاقٍاس اليعاسيت  .421والاقٍاس اإلااسيعيت و

 لجشيذة)الخأدي(  بشايتي-3
ً
ًاهذ ملخها )الخأدي(: مجلت ظياظيت غامت، 

ذسث هزه اإلاشة غل (ظم ، 22× 2815ى ؼٍل مجلت بهياط)الػشبيت، ـو

في مذيىت بؿذاد ، وجمحزث هزه  4971ـذس ألاُو منها في حضيشان 

ًان الػذد  اإلاجلتي بٌبر حجمها ووقشة مىاليػها ونلت اخىا ها، و

ًام( 46ألاُو منها يخٍىن مً) (ـكحت. واؼشف غلى اـذاسها) ظػيذ ها

ًان)محمذ اإلاال يشيم محشس نعم ال لهجت زم)سقيو حاالى(. و

محشس نعم اللهجت  –الٌشماهجيت الجىىبيت، ومحمذ دوسان 

ذس منها)  الى هيعان 44الٌشماهجيت الؽماليت، ـو
ً
ذس 4974( غذدا ، ـو

 . 424( في العليماهيت قهي باؼشاف سمضط نضاص44( و)43الػذدان )

 

)ـىث اإلاػلم(: مجلت جشبىيت زهاقيت ظياظيت مامىظخا دهٍي -4

ًاهذ ًىسديت، لعان حاُ اجحاد  مػلمي ًىسدظخان قشع العليماهيت ، و

                                                     
 .61بذون اظم اإلاالل: م.ط،ؿ 446
 .261د.يماُ مظهش احمذ: م.ط، ؿ 447
، مععذاسط الصعععخاقت الٍىسد عععت هىؼععحروان مفعععىكى امعععحن: بععتدةم سيٍعععاوة ًعععىلجىحن 448

، الععععععذاس الػشب ععععععت للػلععععععىم، هاؼععععععشون، 2وغفععععععش الهلععععععم واإلاشاحػععععععاث، الٌخععععععاب الشععععععاوي،ج

 .441،ؿ2143بحروث، لبىان، 
 .61بذون اظم اإلاالل: م.ط،ؿ 449
اإلاىنعؼ الٌترووععي، اإلاجلعغ الهيععادط لالجحعاد الععىوجي الٍىسدظعخاوي، ريععشي ؼععهاداء  421

 .http://www.pukpb.org/arabic/cgb;og/491/15/.html: 22/44/2145الهيادة، 
 .252-254د.يماُ مظهش احمذ: م.ط، ؿ 424
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) × 2815،بهياط)422جفذس جحذ ؼػاس) العلم والػلم والخإدي

، 4974( ـكحت في ؼباه 44، ـذس الػذد الاُو منها بع)423(ظم22

ًان 4973( ـكحت في ظىت 66( ـذس بع)41وآخش غذد منها الػذد) ، و

يماُ خىؼىاو سئيغ جحشيش اإلاجلت، ومفىكى ـال  يشيم ظٌشجحر 

الخحشيش. ولمذ هيئت الخحشيش)حماُ غبذُو ومحمذ هىسط جىقيو 

ًان الاظخار 424وسئوف بيٌتسد ومحمذ قشيذ حعً وغبذهللا ايشيً . و

اإلاخشج الكجي ومحاظب اإلاجلت، ) خىاسحم غضيض  –اظماغيل خياه 

(غذد وييؽش زم يفل بلى 4511نادس(، وبلـ غذد اإلاعخيسخ مً اإلاجلت)

ى  سدظخان، وؼاسى  الٌخاب والادباء حميؼ مذاسط العليماهيت ًو

وسحاُ التربيت في بـذاسها قيؽشوا قيها مهاالتهم واؼػاسهم ونففهم 

 .425ولهاءاتهم

اـذستهامجمىغت مً والب مذيىت العليماهيت )الجبل(: حيا-5

م46×22بهياط) ذس غذد واحذ منها ظىت 426(ظ . ـو

 .427(ـكحت48،بع)4974

ًاه( )الىجمه   ظخحرة ئه-6  في مذيىت : مجلت الاوكاُ 
ً
ذ جفذس ؼهشيا

ًاهذ هزه اإلاجلت ملخو لع)مجلت ؼمغ 28×2العليماهيت بهياط) (ظم. 

ًاهذ حميػت الشهاقت الٍىسديت جفذسها،وجفذس منها  ًىسدظخان( التي 

والػذد الاخحر في  4972زالزت اغذاد. الػذد الاُو في مايغ 

ًان العيذ ـال  اليىظكي سئيغ جحشيش هزه اإلاجلت. 48/3/4974  .

ًاس ؼىخي، و  جٍىهذ هيئت جحشيشها مً)ؤحمذ ظيذ غلي البرصهجي، و سص

وغبذالٌشيم ؼيخاوي، ـذيو محمىد البرصهجي، غشمان هىسامي، 

محمذ غبذه، صيان حماُ..الخ( ،وجشحمىها)ؼايش قخاح، ـذيو محمىد 

ًان) الله غبذه(يهىم باخشاحها الكجي. وبؼ  البرصهجي، غلي ؤمحن(  و

ًي قالح والػذدان)الػذد الاُو منها في مى ًا ( في مىبػت 3و 2بػت 

. ومألث هزه اإلاجلت الكشاؽ الٌبحر الزط ؤوحذه اوػذام 428ًامشان

ًاهذ ؾىيت اإلاممىن مً حيث  صخاقت الاوكاُ، وغلى الشؾم مً انها 

الىاحيت الػلميت والتربىيت والهىميت قةّن الهذسة الانخفاديت لذغم 

ًاهذ لئيلت ، لٌنها اظخىا  واظىاد اإلاجلت 
ً
 يبحرا

ً
غذ ان جادط دوسا

 في مجالها لخلَ الايام
ً
 .429ومضدهشا

سوؼيبحر)اإلاشهل(: ؤـذسث هزه اإلاجلت حمػيت الشهاقت الٍىسديت، -7

 لها 4972ـذس الػذد الاُو منها في هيعان 
ً
، زم قخحذ الجمػيت قشغا

                                                     
 .61بذون اظم اإلاالل: م.ط،ؿ 422
 .252د.يماُ مظهش احمذ: م.ط، ؿ 423
 .461ئاظىبابان، ئىميذ خالذ:م.ط، ؿحماُ بابان،  424
 .61بذون اظم اإلاالل: م.ط،ؿ 425
 .256د.يماُ مظهش احمذ: م.ط، ؿ 426
 .5/4/2145مهابلت الباحث مؼ) حماُ بابان(، العليماهيت ،  427
،مذيشيعت مىبػعت 4ادس غ غبذهللا مفىكى: صخاقت الاوكاُ باللؿعت الٍىسديعت، ه 428

 .442-441،ؿ2114سوؼيبحر، اسبيل، 
 .487 -486غبيذ ـال :م.ط، ؿاصاد  429

ًاهذ اإلاجلت راث ؼإن ومشجبت وادث خذماث  في مذيىت العليماهيت . 

ًان غذد مً مشهكي الػشب حليلت لشهاقت الؽػ ب الٍىسدط ونميخه. و

ًي حابش( ألنهم  اغماء قخشيً في اإلاجلت منهم)ؼايش خفباى، ور

 .431نذمىا خذماث في اإلاجاُ الشهافي الٍىسدط

 

:  املكخباث واملطبعاث:
ً
 ثاهيا

 أ: املكخباث:

ًاهذ هىاى مٌخباث   غً وحىد مٌخباث ججاسيت 
ً
في هزه اإلاشحلت قمال

الٌخب إلاً يشؾب في نشاءتها، وُ َػُذ هزا خذمت يبحرة حٍىميت  حػحر 

نذمذ في اإلاجاُ الشهافي في العليماهيت ، ومً ؤهم اإلاٌخباث في 

 العليماهيت :

مٌخبت الاوناف اإلاشيضيت في العليماهيت : ؤظعذ هزه اإلاٌخبت مؼ -4

داخل الجامؼ الٌبحر في مذيىت  4784جإظيغ مذيىت العليماهيت ظىت 

ًان الؽيخ مػشوف الىىدهي يؽشف غليها وبػذ وقاة  العليماهيت ، و

 
ً
ًاى احمذ الؽيخ غلى اإلاٌخبت وؤهخم بها يشحرا الؽيخ مػشوف ؤؼشاف 

 -4944ياتها بفىسة حيذة. وبػذ الخشب الػاإلايت)وحاقظ غلى محخى 

( اظخىُ الاهجلحز غلى العليماهيت ، وهديجت ليؽىب اإلاػاسى 4948

والهخاُ، احترنذ ايثر يخب هزه اإلاٌخبت والتهمتها الىحران. وبػذ ظىحن 

وبجهىد اإلاخلفحن ؤغيذث الخياة بلى اإلاٌخبت قضخشث باإلاخىىواث 

هىد الؽيخ محمذ الخاُ في هزا والٌخب الهيمت ويجب الا هيس د ح

اإلاجاُ، وبهيذ هزه اإلاٌخبت داخل الجامؼ الٌبحر للمذيىت حتد ظىت 

باؼشاف العيذ محمىد ؤحمذ بلى بىايت  4983. زم ههلذ ظىت 4978

خاـت في ؼهو حامؼ )العيذ حعً( الىانػت غلى ؼاسع)ـابىهٌشان(، 

ًاهذ اإلاٌخبت جمم )  نبل احترام اإلاٌخبت 
ً
ف مخىىوت، (ؤال 6-5ونذيما

(مخىىوت. ومؼ ؤّن هزه اإلاٌخبت 511ونذ اـبحذ في غهذ الاهٍلحز)

ًاهذ حػذ ؤُو مفذس غلى معخىي الػشام واإلاٌخبت الشابػت مً حيث 

(ظىىاث نبل آلان. بّن 641جىقش للمخىىواث التي يشحؼ جإسيخها بلى)

هزه اإلاٌخبت ما جضاُ نائمت جهذم الخذماث الجيذة لكئاث اإلاشهكحن 

. وجهؼ اإلاٌخبت آلان في بىايت اإلاذيشيت الػامت لألوناف 434ءوالهّشا

والؽاون الذيييت في العليماهيت الىانػت غلى ؼاسع اإلالَ محمىد 

 الذائشط.

اإلاٌخبت الػامت في العليماهيت : اظعذ اإلاٌخبت في ؼهش حؽشيً ألاُو  -2

محرد في حشيذة)صيً( ولب غذة  ، ونبل حػيحن الؽاغش بحره4944ظىت 

خاح جلَ اإلاٌخبت باظم) داس الؽػب(. لهذ اقخخحذ جلَ اإلاٌخبت مشاث اق

ألُو مشة في ـابىهٌشان، زم ههلذ بػذ رلَ بلى مىىهت نشيبت مً 

                                                     
 .244ن.م،ؿ 431
غبععععاط نععععادس ظععععػيذ: حػشيععععل مخخفععععش إلاٌخبععععت الاونععععاف اإلاشيضيععععت فععععي العععععليماهيت ،  434

 .35،ؿ2119(، 411مجلت)ظليماوي(، الػذد)
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، حيث بىيذ لها البىايت التي 4964432الجامؼ الٌبحر للمذيىت الى ظىت 

 
ً
جهيم آلان قيها. وماجضاُ هزه اإلاٌخبت الى يىمىا هزا جخىىس وجخهذم يىما

ر قيها اإلائاث مً اإلافادس واإلاشاحؼ في اإلاجاالث اإلاخخلكت) بػذ يىم ب

العياظيت والتربىيت والشهاقيت والخاسيخيت ويخب ألاوكاُ ..الخ(، 

 وباللؿاث) الٌشديت والػشبيت والكاسظيت والاهٍلحزيت..الخ(.

 وأهم املكخباث الخجاريت داخل السليماهيت :

ًاوة مهابل  في 4969مٌخبت هالي: ؤظعذ هزه اإلاٌخبت ظىت -4 ؼاسع 

)ؼيخ اهىس  ًَّ ًان ماظعها_)غبذهللا حىهش( لٌ ـيذليت ؼىيذ، و

ًان يذيشها، وفي ظىت  ههل ؼيخ اهىس جشخيق اإلاٌخبت الى  4974سؼيذ( 

اظمه وؾحر اظم اإلاٌخبت الى ؼاهى)اإلاعشح(، ومً هخاحاث هزه اإلاٌخبت 

، نيامها بىبؼ غذة يخب مهمت منها يخاب)ؤوديب ملٍا()ئىديبي پاؼا(

ًاي  .433ي قالح هجشحمت: 

ًاوه  4971مٌخبت العليماهيت: ؤظعذ هزه اإلاٌخبت غام -2 في ؼاسع 

 
ً
ًان ـاحبها 434نشب العشاط في محل )حمه ظػيذ الخياه( ظابها ، و

غمش غبذالشحمً، ولهزه اإلاٌخبت هخاحاث يشحرة ، حيث وبػذ غذة 

ؼذ  هه س()الذمؼ والكً(، و)به يخب منها)قشميعَ وهىهه

ًاس()ا لجىت والزيشي(، بتظختي حىاس داظخاوي)ؤؾىيت الاظاوحر وياد

 –هيا ي )يخاب ؼػش  الاسبػت( لع)ظاحذ ئاواسه(، يخيبي ؼيػشط ساصط جه

. وماجضاُ هزه اإلاٌخبت نائمت 435سدط الؽاغش ظش الاهكشاد( لع)ؤحمذ هه

بلى آلان وحػذ مً اإلاٌخباث الٌبحرة والكىيت في مذيىت العليماهيت ، بر 

كحر مً الىاط يهذف ؼشاء الٌخب والخفىُ غلى يهفذها حمؼ ؾ

 مفادس حميؼ اإلاجاالث الخإسيخيت والشهاقيت والعياظيت..الخ(.

مؽشوع اإلاخػلم   :)مٌخبهًىسد بشوصةي خىيىذةواسط   هىوظشا وخاهه-3

الٍىسدي(: ؤظعها ؼايش قخاح بػذ ؤن قاسم ؼشايت)غمش قخاح(، قهذ 

 غً بيؼ الٌخب نام بخاظيغ مٌخبت في حّي ؼىسػ داخل 
ً
داسه، وقمال

واإلاجالث والجشائذ في هزه اإلاٌخبت ، حػلها ؼايش قخاح يمػشك 

 .436لىخاحاجه

في ؼاسع  4974مٌخبت بي يتط)بالغىن(: ؤظعذ هزه اإلاٌخبت ظىت -4

ًان يعمد باب  هبحر  محرد، في غلى الباب الاُو لعشاط العليماهيت الزط 

ؼيخ غمش( وبػذ مذة و  س  ىهمشيض الؽشوت، ؤظعها )ؾشيب مفىكى صي

َحَل)ؼيخ ظػيذ ؼيخ غلي/ ط.ع ؼادمان( محل ؼيخ غمش ، زَم حّل 

)اإلاال حعً قخاح( محل الؽيخ ظػيذ بػذ ؾلهه مٌخبت الؿضالي، وفي 

بهي ؾشيب مفىكى صيىس لىحذه في بداسة اإلاٌخبت، ونذ  4983ظىت 

                                                     
غبعععاط نعععادس ظعععػيذ: مٌخبعععت الػامعععت مشيعععض آلاخعععش إلاشهكعععحن ومخعععابػحن وغؽعععام الػلعععم  432

 .41،ؿ2117(، 83)واللؿت والادب، مجلت  )ظليماوي(، الػذد 
لىيععععععل نشداغععععععي: بىععععععاء مذيىععععععت العععععععليماهيت ، اإلاٌخبععععععت الخجاسيععععععت، مجلت)سوؼععععععيبحرط  433

 .  241، ؿ4986(، 441هىي(، الػذد)
 .473حماُ بابان، ئاظى بابان، ئىميذ خاُ :م.ط، ؿ 434
 .244لىيل نشداغي:م.ط، ؿ 435
 473حماُ بابان، ئاظى بابان، ئىميذ خالذ:م.ط، ؿ 436

، والجذيش 4981ههل اإلاٌخبت بلى مٍان آخش في ؼاسع بحرمحرد في ـيل 

(اغذاد مً 4، )4973 -4972لزيش ان هزه اإلاٌخبت ؤـذسث في ظىتي با

 .437مجلت)ًىيب الاوكاُ(

في ؼاسع  4972سوؼيبحرط)الشهاقت(: قخحذ هزه اإلاٌخبت ظىت  -5

ًان  بحرمحرد مهابل باب العشاط وبجاهب مفشف الشاقذيً، و

ماظعها)هىصاد غمش مخي الذيً( ، ومً دون ؤن يٍىن لها هخاج 

 .438بفىسة نهائيت 4974ىت مىبعي، ؤؾلهذ ظ

مٌخبت صاوعتد)الػلميت(: ؤظغ هزه اإلاٌخبت)غمش حعً دولذ( -6

في ؼاسع پحرمحرد ؤظكل معدؽكى الاظىان في العليماهيت ،  4972ظىت

 4984. وفي ظىت 4972ومهابل ؤحزيت باجا الجذيذة. زم اؾلهها ظىت 

ت اقخخحها مشة ؤخشي بترخيفها العابو في ؼاسع ظالم مهابل اإلاٌخب

 .439الػامت في  العليماهيت 

 قالزط يجلب الىظش 
ً
 غً هزه اإلاٌخباث التي ؤؼشها اليها آهكا

ً
وقمال

ًاهذ جملَ مٌخباث،  حييئز هى ان مػظم مذاسط العليماهيت 

 في مجاُ الشهاقت واإلاىالػت. قػلى العبيل اإلاشاُ 
ً
اظخكيذث منها يشحرا

 غً ا
ً
مخاليها مٌخيت بنَّ بغذاديت العليماهيت للبىحن حيىزاى قمال

، ججشط قيه اخخباساث في مجاُ غلمي الكحزيا و 
ً
 يبحرا

ً
ًاهذ جملَ مخخبرا

 .441الٌيمياء

 :141املطابع-ب

ًان لها دوس يبحر في مجاُ الشهاقت في  حػذ اإلاىبػت بحذي الجهاث التي 

ان جهىم بىبؼ  4974 -4971العليماهيت ، قهذ اظخىاغذ في ظىىاث 

هشة لػمليت الشهاقيت وألبىاء هخاحاث مخىىغت، وجهذم خذماث ظا

 العليماهيت ، ومً ؤبشص اإلاىبػاث:

ًامشان: ؤظعها)الخاج محمذ غضيض نكىان( ظىت  -4 في  4958مىبػت 

 مً نبل 
ً
ًاهذ حؿلو ؤحياها ؼاسع ظيىان، وغلى البرؾم مً ؤنها 

الخٍىماث الػشانيت اإلاخػانبت ، قةنها نذمذ خذماث يبحرة لىبػها 

 مً 442مئاث الٌخب الٍىسديت
ً
.وبلاقت بلى رلَ قإنها وبػذ غذدا

ًان )هىؼياس محمذ  )مكٌشة الجيب( ؤو)الخهىيم العىىط( الزط 

                                                     
 .473ن.م،ؿ 437
 .242نشداغي:م.ط، ؿلىيل 438
 .473حماُ بابان، ئاظى بابان، ئىميذ خالذ:م.ط، ؿ 439
 .41/5/2145مهابلت الباحث مؼ)د.دلحر اظماغيل حهي ؼاو غ(،  العليماهيت،  441
(، غىعععذ نعععام ميجشظعععىن 4921جشحعععؼ جعععإسيخ ؤُو مىبػعععت فعععي  الععععليماهيت العععى غعععام )  444

ً حلععععععب اإلاىبػععععععت الععععععى الخعععععاى العياسعععععع ي فععععععي اإلاذيىععععععت بخإظيعععععععها،مهما ًعععععان نفععععععذه معععععع

 في ولؼ اللبىعت الاولعى للصعخاقت الٍىسديعت قيهعا 
ً
 ومهما

ً
 باسصا

ً
العليماهيت قهذ ؤدث دوسا

م  ده باللؿععععت الٍىسديععععت. للمضيععععذ مععععً اإلاػلىمععععاث : اهظععععش: هىؼععععحروان مفععععىكى امععععحن: بععععه

، داس الػشبيععععععععععععععت للػلععععععععععععععىم، بحععععععععععععععروث، لبىععععععععععععععان، 4سيٍععععععععععععععاوة ًىلجىحن،الٌخععععععععععععععاب الشععععععععععععععاوي،ج

 .458،ؿ2143
 .313،ؿ 2118سف هاظشاو: لشهاقت مذيىتي، مىبػت ؼكان، العليماهيت ، ما 442
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)443نكىان( والػه
ً
 مً)مجلت سۆژط هىێ( 48. ووبؼ قيها ؤيما

ً
( غذدا

مان(  ه. ويزلَ ديىان الؽػش )حمي سيضاوي ناس 444ؤط)اليىم الجذيذ(

ػت ظىت للؽاغش )ؼيخ حعً غىدالاوي( الزط وبؼ في جلَ اإلاىب

4972445. 

مىبػت سابشيً النهمت(: ؤظغ هزه اإلاىبػت اإلاحامي)غبذالػضيض -2

ًاهذ مىبػت ججاسيت، ؤححز  4962الىالبي( ظىت  ًاوه، و في ؼاسع 

ًاهذ جفذس باللؿخحن الػشبيت  ـاحبها بامخياص حشيذة)النهمت( التي 

والٍىسديت، زم اؼتري)خعشو سؼيذ غضيض( هزه اإلاىبػت مً غبذالػضيض 

بي، وؤخز بىبؼ الٌخب الٍىسديت، وهزه اإلاىبػت ماجضاُ نائمت بلى الىال

 .446يىمىا هزا

مىبػت صاهٍى)الجامػت(: اقخخحذ هزه اإلاىبػت مؼ جعاظيغ حامػت -3

وماجضاُ جهذم خذماث في اإلاجاالث الشهاقيت بلى  4968العليماهيت ظىت 

 .447يىمىا هزا

ًاسط )الخحشس(: ؤظعذ هزه اإلاىبػت في ؤواخ-4 ش ظخيىياث مىبػت سص

ًاهذ جهؼ  اظكل  ًاسط( . و الهشن اإلااض ي  واخخفذ بىبؼ مجلت)سص

ًاوه، نشب ظيىما دلؽاد ، احخىث في داخلها ناغت يبحرة.  ؼاسع 

ًاهذ نذ اؼتراها حىاح اإلاٌخب  وامخلٌذ اإلاىبػت غذة ؤحهضة للىباغت 

ًان  ًان يعمد بع)ئيىترجايب/اليىىجايب( ، و العياس ي.وؤحذ هزه الاحهضة 

. حلبىا مً لبىان 448في رلَ الخحن مً ؤحذر ؤحهضة الىباغتُيػذ 

م مىه)بؽٍى 
ّ
ًان مً الٌشد الكيليحن، وحػل  ألؼؿاُ هزا الجهاص و

ً
خبحرا

ًان مً ؤهالي العليماهيت زم ناما  جىقيو(و)ـالح بابان( اللزان 

 غً هاالء غمل بشهان ناوؼ وسيا ناوؼ 
ً
باؼؿاُ الجهاص بػذه، وقمال

ًاهذ اإلاىبػت  وشخق ُيذعى محمذا في اإلاىبػت وبلاقت بلى رلَ 

 مؼ وبػها للمجلت
ً
 . 449جىبؼ الٌخب الٍىسديت ؤحياها

ًايتي قالح  الؽاغش ظىت -5 ًايتي قالح: ؤظغ هزه اإلاىبػت  مىبػت 

 مً الٌخب الٍىسديت  4972
ً
في ؼاسع بحرمحرد،ووبػذ اإلاىبػت غذدا

ًان هكعه ـاحب  بلاقت بلى وبػها حشيذة)صيان( الخياة التي 

امخياصها، وماجضاُ هزه اإلاىبػت بانيت بلى يىمىا هزا بر ُيؽشف غليها 

ًايتي قالح  .451اإلاذغى)ؼماُ( هجل 

: الحركت الثقافيت:
ً
 ثالثا

                                                     
 .473حماُ بابان، ئاظى بابان، ئىميذ خالذ:م.ط، ؿ 443
 .313،ؿ 2118ماسف هاظشاو: لشهاقت مذيىتي، مىبػت ؼكان، العليماهيت ،  444
مىبػعععععععت وصاسة الشهاقعععععععت،  ،ؾكععععععىس محعععععععرصا يععععععشيم: هعععععععتئايشط بععععععي و هعععععععتهاواسط ًععععععىسان 445

 .43،ؿ2113ت ، العليماهي
 .314،ؿ 2118ماسف هاظشاو: لشهاقت مذيىتي، مىبػت ؼكان، العليماهيت ،  446
 .314ن.م،ؿ 447
 .27محمذ محريعىسط: م.ط، ؿ 448
 .314،ؿ 2118ماسف هاظشاو: لشهاقت مذيىتي، مىبػت ؼكان، العليماهيت ،  449
 .448حماُ بابان، ئاظى بابان، ئىميذ خالذ:م.ط، ؿ 451

آراس للؽاسع الٍىسدط ولذث في  44ؤنَّ الخشيت التي وقشتها اجكانيت 

 
ً
ا  ومذيىت العليماهيت خفـى

ً
ؤوظاه مذن ًىسدظخان الػشام غمىما

واث الشهاقيت والعياظيت والادبيت، منها جىىيش مجمىغت مً اليؽا

اليؽاواث الخىظيميت لع) الهيادة اإلاشيضيت للخضب الؽيىعي الػشاخي، 

يَ( ، والى ژ والخلهاث الشهاقيت للخشيت اإلااسيعيت الليىيىيت وحشيت الٍا

ًاث زهاقيت  .454حاهب هزه الهىي ظهشث في العاحت حش

لٍىسديت والكً واإلاعشح ومىحذ هزه اإلاشحلت الصخاقت واإلاىظيهي ا

. لزا قةّن بذايت 452الٌشدط نذسة حذيذة غلى الاصدهاسوالخهذم بلى الامام

ًاث  ظىىاث العبػييياث مً الهشن اإلااض ي حػذ غفش ظهىس الخش

والخياساث الشهاقيت والادبيت اإلاخخلكت في اإلاجخمؼ الٍىسدط في 

ًاهذ ـؿ ًاث والخياساث  حرة ًىسدظخان الػشام، ومؼ انَّ هزه الخش

ل اليه اإلاعخىي الشهافي  وجإزحراتها نليلت، قةّن وحىدها دليل غلى ماـو

الٌشدط مً جهذم واصدهاس، وبنها ظاهشة جلَ الخالت الىبيػيت التي 

. وفي مذيىت العليماهيت 453حؽاهذ في ؤدب ًل ؤمت بفىسة مخخلكت

ظهشث حشيت حذيذة في اإلاجاُ الادبي والشهافي دون الخجعذ في 

مػيىت، وهي الخشيت الىحيذة التي ظهشث باظتراجيجيت ايذيىلىحيت 

الخذازت، والخمشد في مجالي الادب والشهاقت، ظهشث باظم ؤدب الخذازت 

ذ ًاهذ والئػه محشسط مجلت )سواهٌت( ؤط: اإلاـش  .454الزط 

ذ بيانها الخإظيس ي في الػذد) ( مً حشيذة 45وؽشث حشيت اإلاـش

ًاسط الفادس في  ذ ألادبي ، باظم)هذاء م2/4/4971هاو ً حشيت اإلاـش

ى بيٌه ًان ماظيعها ًل مً)ؼحًر ط، يماُ سئوف  الٍىسدط الخذيث(و

ًايه م  مه  محمذ، حماُ ؼاسباصيشط، حالُ محرصا يشيم، حعحن غاسف و

ى بيٌه455بىجاوي( ًان ؼحًر  وحعحن  ، وإلاا 
ً
ط مىخميا للٍاصيَ ظابها

ًايه بىجاوي بلى م  مه  غاسف مىخميا الهيادة اإلاشيضيت للخضب الؽيىعي ، 

حىاح اإلاٌخب العياس ي، وحالُ محراصا يشيم بلى اللجىت اإلاشيضيت للخضب 

الؽيىعي الػشاخي، امخلَ ًل منهم ججشبت ظياظيت ُمشة، لزا جمشد ًل 

منهم غلى حضبه واسادوا ؤن يدىكعا الخشيت غً وشيو ألادب، وؤن 

ًان هذف هزه الكئت ؤن جٍىن  ييؽشوا الخياة بفىسة مخخلكت، و

زت هذقهم الٌبحر، وان يخجاوصا الخذود الخهليذيت، ولًٌ ييبػي الخذا

لهم ؤن جٍىن ـيحتهم بحىجشة الؽػش، البحىجشة الخضب 

والايذولىحيا، يبىػي ان يٍىن الخمشد غلى ًل نذيم حامذ، وغلى ًل 

ًاهذ باظم اإلااسيعيت ؤم باظم  الػاداث الخاههت للخشياث، ظىاء 

 الىظش بلى اإلاهذ
ً
ًاهىا الهىميت، وؤيما ظاث بػحن الؽَ والاسجياب، و

                                                     
ًاى مفىكى:  454  .46م.ط،ؿآصاد 
ى بيٌ 452  .247-246ط: م.ط، ؿ هؼحًر
ععاث الشهاقيععت والادبيععت الٍىسديععت غلععى اإلاجخمععؼ الٍععىسدط فععي  453 احمععذ محععرة: جععإزحر الخًش

 .81،ؿ2142،مىبػت سه ، العليماهيت ،4حىىب ًىسدظخان،ه
ًاى مفىكى: م.ط،ؿ 454  .46آصاد 
 .82احمذ محرة: م.ط، ؿ 455
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يشون ؤّهه مً المشوسط ان يجشط الخؿيحر غلى اللعان، وؤن يخشج 

الؽػش غً الاواس الزط ؤؼله، وؤن يجشط الخؿيحر غلى الهفت والشوايت، 

ذ في 456وان ُجىشح اظئلت حذيذة  ؤغلىذ الهيئت اإلااظعت للمـش
ً
.وؤيما

باء الؽباب اإلاخحمعحن الػذد الاُو مً مجلتها: هحً مجمىغت مً ألاد

 وهماسط  وؽاوىا 
ً
لخا الى الاغخهاد ؤّهه مً المشوسط ؤن هخحشى مػا ـو

 قةن اجباع هزه 457في ظبيل يعش الجليذ اإلاترايم قىم ؤدبىا
ً
. وؤيما

ًاهىا يظىىن انهم يعخىيػىن حؿيحر هظشة الىاط بلى الخياة  الخشيت 

ذ ظا458واإلاىث والخكٌحر والخشياث والشىسة  . ووشح اإلاـش
ً
الا حذيذا

 قهي وهى : مادمىا ؤحياء يجب ان هخؿّحر، واليظهش هزا بن لم 
ً
واحذا

يخلو في الادب لؿت حذيذة، وهي ؤّن ألادب والكً اليجىصان يٍىها دون 

سظالت ، سظالت مملاة بهيم الاوعاهيت، يجب ان جذاقؼ جلَ الشظالت 

. و عخىيؼ ان هشي 459غً الجماُ والخهيهت وجمىؼ ججميذ الخياة

لىح اهذاف هزه الخشيت ووحهاث هظشها في خالـت هخذا ها التي بى 

جهىُ:" اّن يخاباجىا مبرصيت الاالم.. لزا هحاسب آلاالم وههل لذها، 

وػبذ الجماُ.. لزا الجخحمل الهبح والبؽاغت ، وهشؾب في الخذازت.. لزا 

ًان لها 461هخمشد غلى الهذيم .. الخ . وغلى الشؾم مً ؤنَّ هزه الخشيت 

 مً  ؤـذناء
ً
 يبحرا

ً
يشحرون،قإنها اـبحذ غشلت لألهخهاد بر ان نعما

 غً ؼػش هالي و 
ً
ىسان و الاؼػاس الكلٍلىسيت گاـذناء الؽػش قمال

ذ( هزياها ًان ًىسديا يذيً بالكٌش اإلااسيس ي، 464غّذوا)اإلاـش . ومً 

سقن هزه الخشيت وسآها ؾحر مشؾىب قيها، وغّذ ؤدبها ؤدب البرحىصايت 

 .462الفؿحرة

ًاهذ جشيذ ؤن جشمي الؽػش والادب الٍىسدط بنَّ حما ذ  غت  اإلاـش

ًان يشون ؤنَّ ًل ما اهخ  مً هثر وؼػش  الٌالظيٍي في وحه الٍىسد، و

مً الثروة ألادبيت لؽػب الٍىسدط مً بذايخه بلى الػفش الزط ظهشث 

ذ لم جخُم  ًاْن حماغت ؤإلاـش قيه الجماغت ؾحر صخيحت وؾحر مىخظمت، 

.  بنَّ مػاداة سحاُ الذيً الٍىسد لهزه 463تفي هكغ الاسليت ألادبي

 4974الخشيت ظهشث  بعبب جإليل اإلاحاحي حماُ الؽالي ظىت 

ووبػه لٌخاب احخماعي، حىُ حهىم اإلاشؤة باظم)اغترف بزهىبي( 

وجممً يخابه ماحػاهيه اإلاشؤة الٌشديت مً ظلم احخماعي واهتهاى 

                                                     
ى بيٌ 456  .247ط: م.ط، ؿ هؼحًر
عععذ، مجلت)سواهٌعععت( ، الػعععذد)بعععذون اظعععم ا 457 (، مىبػعععت الىػمعععان، 4إلاالعععل: هعععزا اإلاـش

 .3،ؿ 4974الىجل الاؼشاف، 
 .82احمذ محرة: م.ط، ؿ 458
ى بيٌ 459  .248ط: م.ط، ؿ هؼحًر
ى بيٌعععععععععععع 461 ط وآخععععععععععععشون: هععععععععععععذاء مععععععععععععً مىىلععععععععععععو ادبىععععععععععععا الٍععععععععععععىسدط اإلاػاـععععععععععععش،  هؼععععععععععععحًر

ًاسط(، الػذد)  .21/4/4971(، 45حشيذة)هاو
 .43غبذهللا غباط: م.ط،ؿ 464
ى بيٌ 462  .277، ؿ4ط: الٌخابت بماء... ،ج هؼحًر
، مىبػععععت الخععععىادر، بؿععععذاد، 4خالععععذ دلحععععر: بػععععن اإلاهععععاالث واإلاهععععابالث الادبيععععت، ج463

 .  64-63،ؿ4985

الػباءة وؾىاء  .والذقاع غً الخهىم الىبيػيت للمشؤة وغذَّ 464لخهىنها

ًان مً اإلاىخظش ؤن يٍىن لهزا 465الىحه ظاهشة مً ظىاهش والظالم . و

الٌخاب ـذي حيذ لذي الىاط بخىغيتهم قيما يخق حهىم اإلاشؤة، 

 لزلَ قهذ حػشك ـاحب الٌخاب الهخهاداث بػن سحاُ 
ً
ولًٌ خالقا

الذيً ووػىنهم،  ووـل الامش الى َحّذ ان وؿمىا غلى غياله الػيؾ 

ذ( ، دغما لجماُ والخياة . وفي اإلاهابل ولب محشسو مجلت )اإلاـش

الؽالي ، مً) ؤحمذ هشدط( سئيغ قشع العليماهيت ألجحاد الادباء 

الٍىسد ان يععى بلى ايهاف جلَ الخمالث وؤن يذاقؼ غً اإلاىما اليه في 

، ويشحؼ رلَ 
ً
بحخماغاتهم، لٌىه لم يعخىيؼ مؼ صمالئه ؤن يكػل ؼيئا

ًاهذ حيىزاى جحذ ظيىشة الخضب بلى انَّ بداسة العل يماهيت  

ًان مً مايذط حماغت  الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي. قجماُ الؽالي 

ًان ؤحذ 4964اإلاٌخب العياس ي مىز اوؽهام ظىت  ، واحمذ هشدط 

ًاهىا يػذون غىذ ؤؾلب الباسجيحن  ذ  صغماء الٍاصيَ ،ويخاب اإلاـش

ون ان يمحىا والٍاصيَ ، نليلي الخبرة والخجشبت، باغخباساتهم يشيذ

الشهاقت والترار والكلٍلىس الٍىسدط، ويشقمىا حميؼ الىخاحاث ألادبيت 

ًان تهمهم بمىالاة حضب البػث،  العابهت غلى وحىدهم، وهىاى َمً 

. وفي اإلاهابل حمايت 466لزا لم يعاهذوا حماُ الؽالي ولم يذاقػىا غىه

ذ اـذسث مجمىغت مً اإلاشهكحن والكىا هحن لجماُ الؽالي ويخاب اإلاـش

ى بيٌه ًايه م مشل)ؼحًر م  هط ، حعحن غاسف، حالُ محرصا يشيم، 

بىجاوي، واهش ـال  ظػيذ، سقيو ـابش،احمذ ظاالس، ـالح احمذ 

ؼىان، غبذهللا غباط(، هذاَء  جحذ غىىان)ؤيتها الانالم الجشئيت، 

ًاهذ لعان الىذاء حادة  ًاسط)الخػاون(، و اجحذوا( ووؽش في حشيذة هاو

هابل  هاحم بػن خىباء حىامؼ العليماهيت الىذاءة والرغت، وفي اإلا

ولم يهكىا بزلَ، بل نام وقذ بشئاظت الؽيخ محمذ الهشداغي خىيب 

الجامؼ الٌبحر في العليماهيت بضياسة)هاوبشدان( والالخهاء باإلاشحىم 

 دغا 
ً
الباسصاوي ألاب لخهذيم ؼٍىي بليه لذ جلَ الجماغت، وؤيما

ًاسط لالظخكعاس الهفش الجمهىسط) ظشبعذ بامشوي ( سئيغ جحشيش هاو

مػه حىُ وؽش رلَ الىذاء، لٌّنهم لم يػاملىه بؽذة، ألنَّ الىظام 

 وان جٍىن 
ً
البػثي لم يشؾب حيىزاى ؤن جهىي اإلاشايض الذيييت يشحرا

لشحاُ الذيً ظلىت واظػت، وايخكذ الخٍىمت بمػانبت الجشيذة 

 .467باؾالنها إلاذة اظبىغحن

ذ حشي  ًاهذ حشيت ؾحر لم جًٌ حشيت اإلاـش ت ؼػشيت قهي، واهما 

ًان  مػضولت غً الىلؼ العياس ي والاحخماعي لخلَ اإلاشحلت، قهذ 

ؤهفاسها يدىاولىن اإلاىلىغاث الاحخماغيت الخعاظت داخل اإلاجخمؼ  

                                                     
، 4975 -4964،ريشيععاث ظععىىاث 2م بىجععاوي: مخععاك الىعشم الشماديععت ،ج همعع  هًايع 464

 .  86، ؿ2117ًىسدظخان، 
ى بيٌ 465  .224ط: م.ط، ؿ هؼحًر
 .86م بىجاوي: م.ط،ؿ هم  هًاي 466
ى بيٌ 467  .226 -225ط: م.ط، ؿ هؼحًر
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ذ، 468وخاـت اإلاىلىغاث اإلاخػلهت باإلاشؤة  غً حشيت اإلاـش
ً
. وقمال

(، في جلَ ظهشث مىظمت ؤخشي باظم)حمػيت حشيت الخذازت الٍىسديت

ًان ماظعىها)محمذ يماُ غلي بابحر )الذيخىس والاظخار  -اإلاشحلت و

ًاى مفىكى، وسوخىػ الخاج قشج،  الخالي(،وحعً مفىكى وآصاد 

ًان ههج وظتراجيجيت غمل هزه الجمػيت  وجابان يماُ غلي بابحر(،و

غباسة غً )الىماُ في ظبيل حو جهشيش اإلافحر للٍىسد في اهحاء 

اإلاهعمت، جحهيو الػذالت  الاحخماغيت في اوظاه ًىسدظخان الٌبري 

الىبهاث الاحخماغيت، مىح الخشيت الخامت للمشؤة بذون نيذ ؤو ؼشه في 

حميؼ مشاحل الخياة،الاهخمام الٍامل بإدب الخذازت، الاهكخاح الكٌشط 

والشهافي لألمت الٍىسديت غً وشيو اليؽاواث وجشحمت مفادس اإلاػشقت 

ًان اظ لىب غمل هزه  الجمػيت ؾحر غلجي، ولخػشيل الٌبحرة للؿشب(.و

اهكعهم  بمشهكي الٍىسد حاُو ًل واحذ منهم ؤن يىمم بلى الخضب 

الزط جيسجم مبادئه وؤقٍاسه مؼ مبذئه وجكٌحره العياس ي، قػلى ظبيل 

ًاى مفىكى بلى)الٍاصيَ( لخحذيذ الصخفياث  اإلاشاُ اهخمي آصاد 

ًان هىاى ؤظل ىب آخش لػمل هزه الهىميت وحزبهم بلى حاهبهم، و

ًان ُيىانؾ  الجمػيت بر يهىم ًل مشة ؤحذ الاغماء بةغذاد مىلىع 

في الاحخماغاث زم ُيىهح و عخخلق، وبػئز يىخشه في ـكىف الىاط 

ويخحذر لهم غً مىلىغه، وبػذ ججذد الهخاُ بحن الشىسة الٌشديت 

. جىحه الاغماء الباسصيً مً هزه 4974والخٍىمت الػشانيت في ظىت 

ًاى مفىكى( بلى الجبل حيث الشىاس  هل هيت يع)خىله ًىمالجمػ وآصاد 

 .469الٍىسد، واهخهد بزلَ وؽاه هزه الجمػيت

: املسرح:
ً
 رابعا

 في مذيىت العليماهيت ، ونذ ؤّدي هزا    
ً
 زهاقيا

ً
ًان اإلاعشح يػذ حاهبا

 في جىىيش وبهجاح الجاهب الشهافي في مذيىت 
ً
ا مهما ومؽهىدا الجاهب دوسَّ

العليماهيت ، وفي ؤوائل العبػييياث مً الهشن اإلااض ي ؼهذ اإلاعشح 

ل الكىان اإلاعشحي الٍىسدط هخاحه الكج ي الٍىسدط مشحلت حذيذة وؤـو

. وغاد بلى ًىسدظخان قىاهىن خشيجي 471بٍل جكّهم ومهاسة بلى الجماهحر

مػهذ الكىىن الجميلت في بؿذاد وبذؤوا الػمل، وفي هزه اإلاشحلت ؤدي 

)الىليػت( وقشنت العليماهيت للخمشيل  و  پيؽشهًل مً) قشنت معشح 

 في اإلاجاُ اإلاعشحي
ً
 يبحرا

ً
 ودوسا

ً
 ملخىظا

ً
 .474وؽاوا

 لخمثيل واملىسيقى:فرقت السليماهيت ل-1

ًام( وؤهىس نشداغي،  4969ؤظعذ هزه الكشنت ظىت  مً نبل)ظمٍى ها

ًامل ؤحمذ( زم  حعً جه هيا، غمش غلي ؤمحن، هىسط اظماغيل، 

اهكفلذ غنها قشنت العليماهيت للمىظيهى، قظلذ قشنت العليماهيت 

                                                     
 .91ؤحمذ محرة: م.ط،ؿ  468
ًاى مفىكى:م.ط،ؿ 469  .47 -46آصاد 
ياظعععععععععععععحن نععععععععععععععادس البرصهجععععععععععععععي: اإلاعععععععععععععععشح ًععععععععععععععىسدط ، الاسؼععععععععععععععيل والععععععععععععععىق، الػععععععععععععععشك  471

 .218،ؿ2117، مىبػت جيؽَ، العليماهيت، 2واإلاؽاهذ،ه
ى بيٌ 474  .233ط: م.ط، ؿ هؼحًر

للخمشيل وحذها، ومً الاغماُ التي ؤهجضتها قشنت العليماهيت للخمشيل 

ُ هزه اإلاش حلت جهذيم معلعلت صالت)الذقلت( في زمان حلهاث ونذ خال

، ويزلَ وسد بلى 472اظخىاغذ ؤن ججلب اهظاس حماهحر العليماهيت 

ًان  العليماهيت في بذايت العبػييياث الكىان )قالل الجاف( الزط 

 
ً
ىى، وغً وشيو قشنت العليماهيت للخمشيل نذم غمال مً ظٍان يًش

 للمعشح الٍىسدط،
ً
واظخىاع ؤن يإحي بخؿيحر حّيذ غلى اإلاعشح  هادسا

الٍىسدط حيىزاى. والظّيما معشحيخا)مػبر ئاسجاو( و)الهجحن( اللزان 

جشحما مً الٍىسديت بلى الػشبيت، جشحم الاُو منهما)محمذ مىيشط( بلى 

ىبيٌ  بلى  هالٍىسديت، وجشحم)ؼحًر
ً
ط(الاؼػاس الىاسدة في اإلاعشحيت ؼػشا

ًان الشاوي م نهما نذ جشحم مشجحن بلى اللؿت الٍىسديت، قكي الٍىسديت، و

ى بيٌ ط،  هاإلاشة الاولى جشحمت غمش غلي ؤمحن وفي الشاهيت جشحمت ؼحًر

 اظخكيذ مً ًلخا الترحمخحن
ً
 .473وغىذ غشله معشحيا

 فرقت بيشرو للمسرح الكىردي)فرقت بيشرو( الطليعت : -2

حماغت مً الكىايً رط الخبرة مشل) احمذ  24/3/4973ؤظعتها في  

ًام(، ومفىكى ؤحمذ ويماُ ـابش وآصاد محمذ  ظاالس وظمٍى ها

ػذ معشحيت)جخماخهچبچٍىُ، ودلؽاد مشيىاوي، غشمان 
ُ
(  يىاس، وح

 4973)البرم( الاهجاص البٌش لكشنت معشح)بيؽشو( غىذ غشلها ظىت 

ًامًاهذ معشحيت ؼػبيت ًىسديت وم . وؤهم 474ً جإليل ظمٍىها

( 4974 -4971مالكي اإلاعشحياث في مذيىت العليماهيت خالُ ظىىاث )

، ؤمحن محرصا  هم:)ابىبٌش هىسط، واحمذ ظاالس، احمذ دهَ يتوسة

ى  ًام، ؼحًر يشيم، وه بابان، حماُ بابان، حعحن غاسف،ظمٍى ها

ث بيٌتط، غمش غلي امحن، غلي جىاها..الخ(، وؤهم مخشجي اإلاعشحيا

، بشهان  هم:)احمذ ظاالس، اظماغيل بشصهجي، آصاد حمه بجٍُى

(پمفشف، وه خليل،حليل صهٌىت، وحهاد دل .وؤهم 475اى..الخ

 4974 -4971اإلاعشحياث التي جم غشلها في العليماهيت في العىىاث 

 هي:

()الدؽهو(: غشلذ هزه اإلاعشحيت في  وه معشحيت)نليؽايه-4

 -حاد اإلاشؤة الٍىسدظخاهيتمً نبل اج 31/41/4971بلى  2/41/4971

ًان اإلامشلىن  قشع العليماهيت بالخػاون  مؼ قشنت العليماهيت للخمشيل، و

ًاصاو ؼىيذ وغمش دصة ي(، مؼ قىاوي قشنت مىظيهى  )قااد احمذ و

 .476العليماهيت 

ًاهذ معشحيت ؼػشيت، -2 ًاوه الخذاد: وهزه اإلاعشحيت  معشحيت 

ن قشع العليماهيت في مذيىت نذمتها الكشنت الخمشيليت لىهابت اإلاػلمح

                                                     
 مععععععععععععععععاهى الخععععععععععععععععّي ، بععععععععععععععععشايم قش عععععععععععععععع ي:  472

ً
برا ًععععععععععععععععان اإلاعععععععععععععععععشح فععععععععععععععععي ًىسدظععععععععععععععععخان ميخععععععععععععععععا

 .23)ب.ؤ.م(،)ب.ط.ه(،ؿ 
ى بيٌ 473  .233ط: م.ط، ؿ هؼحًر
 .218 -217ياظحن نادس البرصهجي: م.ط، ؿ 474
 .243 -242حماُ بابان، ئاظى بابان، ئىميذ خالذ:م.ط، ؿ 475
عععاسط: اجحعععاد وععععاء ًىسدظعععخان فعععي الععععليماهيت وجمشيليعععت )نليؽعععايتو  476 ة(، حشيعععذة هاًو

 .31/41/4971(، 29الػذد)



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 417 

 
  

ًاهذ مخإلكت مً)4973العليماهيت ظىت ( مؽاهذ، 9، وهزه اإلاعشحيت 

ًاجب  4974ونذ وبػذ اإلاعشحيت ظىت  في مىبػت سابشيً)النهمت(، و

ى بيٌه ًان)ؼحًر ط( ، وهزه اإلاعشحيت حػشك الىانػت  اإلاعشحيت 

 الشىسيت لٍاوه الخذاد غلى اإلاعشح.

ؼاظىاس(: ؤسبؼ معشحياث يخبها)ؤمحن ي ؼاظىاس)مىجل  يه داظه-3

ًامشان في اإلاذيىت  4974محرصا يشيم(وبػذ ظىت  في مىبػت 

 العليماهيت .

قالجي )الكخاح قاُ(: مً يخابت) حمه يشيم سممان هىسامي(: -4

ًامشان. 4972ووبػذ ظىت   في مىبػت 

معشحيت الاوكاُ: مً يخابت) غمشغبذالشحيم( وبػذ في مىبػت -5

 . ظبؼ معشحياث يخبذ لالوكاُ.4972ًامشان ظىت 

ي احمذ هه له بيىاوي ئه -6 هاسط(  ويىذا)في ظبيل الخب(: يخبها) ًص

 .477يً )النهمت( في العليماهيت وبػذ في مىبػت سابش

ًاوي قييعيا)ججاس قيىيعيا(: هزه اإلاعشحيت مً يخابت)ؼٌعبحر( -7 باصس

ظخار)اهىس وهم بلى الٍىسديت ، واخشحها الا  ، جشحمها الاظخار ع.ع.ؼه

في  7/8/4972-2جىفي(، غشلتها قشنت جشبيت العليماهيت للخمشيل في 

بغذاديت العليماهيت للبىحن، ونام بالخمشيل)والب بشصهجي، حمه سؼيذ 

ط،غمش غلي امحن، بذيػت داسجاػ، بشهان مفشف، غشمان  سه هه

 .478حيىاس(

 -4969( معشحيت في مذيىت العليماهيت ويلت ظىىاث )53ونّذمذ)

( منها 49( ، حعؼ منها غشلذ ؤيثر مً مشة، وحعؼ غؽشة )4983

ت، وخمغ غؽشة) ـّ (منها غشلتها قشم 45غشلذ إلاىاظبت خا

 .479ماظعاث واحهضة مذيىت العليماهيت

 44بلى  4971آراس 44خالُ الخهبت الضمىيت الىانػت بحن : هخائج البدث

 ؼهذث مذيىت العليماهيت حالت مً الاهكخاح والخشيت 4974آراس 

العياظيت والشهاقيت ؤدث الى اصدياد اليؽاواث في يال 

اإلاجالحن)العياس ي والشهافي(، حيث ؤدث اجكانيت آراس الى اجاحت اإلاجاُ 

امام ألاحضاب واإلاىظماث العياظيت الٍىسديت لٍي جماسط وؽاوها 

 الخضب الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي ،بر 
ً
ا العياس ي بؽٍل غلجي خفـى

اإلاىظماث الٌشديت آلاخشي، ؤن حعخكيذ مً اظخىاع غذد مً الاحضاب و 

جيحذ للخضب الذيمهشاوي الٍىسدظخاوي قماسظذ وؽاوها 
ُ
الخشيت التي ؤ

ل حضبا الؽيىعي الػشاخي  في ظل الاخحرة ، وبػذ قترة مً الضمً جـى

ًي بلى اجكانيت زىائيت غشقذ بع) الجبهت  والخضب البػث الػشبي الاؼترا

ا بذوسه وظؼ آقام الخشيت ؤمام الىوىيت الهىميت الخهذميت(، وهز

الخضب الؽيىعي الػشاخي للماسظت وؽاواجه في العليماهيت ، حيث 

                                                     
 .489-487-484-483ياظحن نادس البرصهجي: م.ط، ؿ 477
غمعععش غلعععي امعععحن : مععععشح اإلاذيىعععت الهعععذيم وقشنعععت جمشيعععل جشبيعععت الععععليماهيت، مجلعععت)  478

 .35،ؿ2112(، 27ظليماوي(، الػذد)
 .243-242، ؿ3حماُ بابان، ئاظى بابان،ؤوميذ خالذ: م.ط،ج479

ًان له  اظخىاع هزا الخضب بن يعيىش غلى الىخبت اإلاشهكت قيها، و

 حماهحر ؾكحرة في جلَ اإلاذيىت.

وفي اإلاجاُ الشهافي ِبجاح اجكانيت آراس اإلاجاُ لفذوس الصخل واإلاجالث 

يىت واليؽشاث الذوسي ت ، وظهش يشحر مً ؤصخاب الانالم الىحرة والـش

ًان لهم دوُس يبحر في حث اإلاىاوىحن غلى الالخكاف حُى الهمايا  و

الهىميت والخهىم العياظيت للؽػب الٍىسدط. وفي هزا ؤلاواس الشهافي 

ًان اإلاعشح ؤحذ اإلاجاالث التي اظخىاع الكىاهىن واإلاشهكىن اظخؿاللها 

ت والشهاقيت في مذيىت العليماهيت ، ونذمىا ألبذاء آسا هم العياظي

 يشحرمً الػشوك الكىيت الهيمت . 

ًان حشيت الىبؼ واليؽش ظمت ؤخشي مً ظماث الشهاقت في اإلاذيىت  و

ذوس  44التي اظخكادث مً ححز الخشيت اإلاخاحت بػذ اجكانيت ) آراس( ـو

ناهىن الخٌم الزاحي إلاىىهت ًىسدظخان، بر وؽىذ اإلاىابؼ الهذيمت 

العليماهيت واقخخحذ غذد مً اإلاىبػاث الجذيذة التي بذوسها  في

ًاهذ حٍىميت ؤم مٌخباث ججاسيت.  ظاهمذ في ابشاص دوس اإلاٌخباث ظىاء 

 قائمت املصادر

 الكخب الكىرديت:-1

ًاهم: نادس حامذ ئتحمذ.4 َُ ( 65)2142-4947 بحرةوةسييت  جتمتن ظا

 .2143 ظلَيماوي، ،4ك ختباجىَحراهذا، ًاسواوي لتهَيىان

ًان ئتدةبيت و سئؼيبحرط  بضوجىتوه ًاسيىتسط :   محرة ئتحمذ.2  ًىسدييت

ىاط لتظتس
َ
 لازخاهتط ،4ًىسدظخان،ك باؼىوسط  ًىسدط ًامتل

 .2142 ظلَيماوي، ، سةه 

ن سئرهامتوتسط : معختقا غبذهللا ئيذس غ.3
َ

 بتصماوي مىذالا

 .2114 هتولَحر، سئؼيبحرط، لازخاهتط ،4ًىسدط،ك

ا لازٌشدوي ًاريَ، سئراوي بحرةوةط هتهذَيَ: معختقا ئاصاد.4  ؼحًر

 .2144 هتراس،

ًان سَيىا: ناسماوي ئاواث.5  ئاواث ياداؼتي سئماهت ، باسيتيت

 .2119 ، ظلَيماوي ، ًىسدظخان لازخاهتط ،2ناسةماوي،ك

ت، مَيزووط لت لتزٌَيَ: حتالُ بشايم.6
َ
 لازخاهتط ،3ك ًامتل

 .2144 ظلَيماوي، ، لىاسلشا،

ُ  وؼاس  ي ًىسدظخان خىاسووط : حتالُ بشايم.7  و بيياجىان ، ئتيلى

ًاهذن خت
َ
 .4999رياس، لازخاهتط ،3ك ،4975-4964 هتل

 صيىذووة، مشدبَي،ض ي ًىسدظخان لت ؼاها ئتوتس: قتس  ي بشايم.8

 .ر،ػ،ك.ط،ك.ب

يب.9
َ
 لتياداؼدىامتط ساظديذا بتدواط وتِسان: ماسياس ي جال

ًي ًاوي ماهذووهتهاس ي زَيؽمتسيتيت وي هَيىان ِسووداوة
َ

 -4953 ظاال

 .2114  ،4،ك4ب ،4996

 ظلَيماوي:  خالذ ئىميذ بابان، ئاظا بابان، حتماُ.41

 .2142 هتولَحر، ئاساط، لازخاهتط ،3،ك3ب ؼاسةوتؼاوةيتم،
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تط: هتبتص حتماُ.44
َ
 ًاريَ ًىسد، رياهتوةط ئاصادط ًامتل

KAJK،14/4/1959، ًان  ًىسدظخان، ،(43)ًابتسهتم،ر زاشخاهت

 .2145 ظلَيماوي،

يَ:  غاسف حعتيً.42
َ
 با 28/3/4974وبحرةوةسط، و جتمتن لت ظال

 .4999،ظلَيماوي،4ك ،27/3/4975

 بت  ي وَيزة ي، لاوزيٌتوججي وجاسو  هتهذَط : دلَحر خاليذ.43

 .4982الخىادر،بتؾذاد، يتيتم،لازخاهت

ؽاد.44
َ
  دل

َ
ال

َ
ايت  بتقشه: غتبذول

َ
 و لار ،4ك ئتصمىون، ل

ويشدهتوةط
َ

 .2116 هتولَحر، ئاساط، دةصواط بال

ًان، سئرة: متال سةقػتحي.45  داسؼدىتوةط و زَيذالىوهتوةط جتماوييت

( 
َ

 ًاسئ، لازخاهتط ،4،ك4ب ،(متحمىد يتسيم غتبذولال

 .2118ظلَيماوي،

دصَط  ظلَيماوي صاهٍاط : زحريادط صةهىون.46
َ

ًاوي و لتنتال  بحرةوةييت

 لازخاهتط ،4974 ًىسدظخان سصواسيخىاصط  ؼاس  ي زَيؽمتسوايتحي

 .2143 هتولَحر، هاؼم، حاجي

 غَحرام ًاماهيعتي زاسحي: غىمتس غتبذولشةحمان ظتسوةس.47

وهتيشاوة، جَحزط  ،4975-4934ًىسد، ومتظتلتط
َ

 ًاليزط ديخاسا،بال

ًان، صاوعخت  .2118ظليماوي، صاهٍاط  مشئظايتجيت

48. ُ  لاسي نعت، هاجت جاوان صماوي: روتظىسطمح قاخحر ؼتزا

 .4997ظلَيماوي، لىاسلشا،  لازخاهتط يتيتم،

يب ؼَيخ.49
َ
ًاهم، ًىسجتيتى: غتلي ظتيذ جال  داسؼدىتوةو لتبحرةوةسييت

 لىاسلشا، ،لازخاهتط4ك ـابش، غبذالخالذ: زيذالىوهتوةط

 .2142ظلَيماوي،

ا.21 تمَيؾ بتئاوط  هىوظحن: بَيٌتط ؼَحًر
َ
 رياهىامتو خال

 .2143ًاسئ،ظليماوي،  لازخاهتط ،4بحرةوةسط،ك

تو:يتسيم غاسف.24
َ
 لازخاهتط مَيزوو ي، باظَيٍي ًىسجت يتيَيتي ًامتل

 .2119- 2118 سةه ،

ًاوي و ظتسئى و ظلَيماوي ؼاسةواوي:ـابش غبذالخالذ.22  وةييلت

 .2141،ظلَيماوي،2،ك(2141 -4891)

 الزتسةيتى لتن ياداؼذ، يشدةوة، دةسوام ئاوةها: غباط غبذهللا.23

ًاوي لت  ًىسدط هاولتسدي سئرهامتهىوس ي و سئؼيبحرط  دهياط يادواسة

 .ط.ب دووةم، بت  ي ،

َُ  ملمالوَي : ؼتسيل جاهحر غتبذولعخاس.24  -4974 رياهذا، لتوت

ىى، ئاسابخا، لازخاهتط ،4،ك2ب ،4983  .2117 يتًس

25. 
َ

ال
َ
ًي: ئاوشيً غتبذول  ،4،ك4ًاريَ،ب مَيزووط لت وتػ الزتسةيت

ث، لازخاهتط
َ

 .2143 هتولَحر، سئرهتال

   هتمضة غىمتس.26
َ
 وباسدوماوي ًاسةظاث(: غىمتس ماماظخا)ظال

دصَط 
َ

ًي ،24/4/4974لت نتال يىتوةيت
َ
 حىوشافي مَيزووط لَيٍال

ًاوي دصَط  باسدو
َ

ًاوي و نتال ث، ًىسدظخان،لازخاهتط سازتسيىت
َ

 سئرهتال

 .2142 هتولَحر،

 لازخاهتط واسان، وهتهاواسط  بي هتئاوشط : يتسيم محرصا ؾتقىس .27

 .2113 ظلَيماوي، ، سئؼيبحرط  وةصاسةحي

ُ  قاجح.28 ًاسواهَيٍي: سظى  و ختباث ًىسجتط ، دووسودسَيزدا لت

، زتهجا ئتصمىوي َُ م،4ك ظا
َ
 .4997 ،ظخايهال

ًان غَحرانذا، لت ًىسدط سئرهامتوتسط :غىمتس غتلي قاسوم.29  بتساييت

  وةصاسةحي ،لازخاهتط4ك ًاسَيضط، جاسيو/و ،4939 -4944

 .2114 زتسوةسدة،هتولَحر،

  غتبذولشةحيم قتسةيذون .31
َ

ال
َ
 ًىسدظخاوي ظياس ي باسدئدي: غتبذول

ًي ،4974 ماسحي44 -4971 ماسحي 44 غَحرام يىتوةييت
َ
– ميزوو ي لَيٍال

 .2118 هتولَحر، مىاسة، لازخاهتط ،4ظياظيت،ك

ًان،بتسوي راهتسَييت: باجاوي متم ًايت.34 تمَيؽييت
َ
 دوومي خال

وي بتظتسهاحي و بحرةوةسط 
َ

 .2117، ًىسدظخان ،4975 -4964 ظاال

 ،4،ك بابان لازخاهتط بضاظت، بحرو ًىسدايتحي: ريش ًاميل.32

 .2116 ظلَيماوي،

 ظتسبتخا ي، وهيىاط ًىسد هتجتوةط بضوجىتوةط: ًالحرا يش غ.33

 جتما، وزتخش ي لار  ظتهختسط  ،4ب ميهشداد، ئتيشةمي/و

 .2121.ظلَيماوي،

 يتسيم حتمت/و بيعخذا، و دة هاص  لتظتدةط ًىسد: ًالحرا يش غ.34

 .2114 ظلَيماوي، ؼظان، ،لازخاهتط2غاسف،ك

ًاهم،: حيعامي يتسيمي .35 م، ،4ب لتبحرةوةسيت
َ
اهال  .ك.ط.ب ظخًا

 لت ؼىَيجي و ساظتي جَيىتيؽخجي: ئتحمتد متصهتس يتماُ.36

وةط ًىسديذا، سئرهامتهىوس ي
َ

 .4978 بتؾذاد، ًىسد، صاهياسط  ًاط  بال

ت.37
َ
 رياهىامتط لت بتؼَيَ سازتسيً، بتسةو وة لتظَيذساسة ًامتل

ت ؼتهيذان،
َ
 لار دةصواط ،2ك ،(ئتهىةس حتغكتس، و ؼتهاب خال

 .2143 ظلَيماوي، حتمذط، زتخش ي و

 هيؽخمان، با هيىظتدة: زَيىجىَيجي اللاغتبذولشةحمان.38

 .2142 ظلَيماوي، ؼظان، ،لازخاهتط4ك

 وتؼتط و ظياس ي هتِسةؼتط مً سئرواسط : ختصهتداس ماسف.39

ث، ،لازخاهتط6ب ،4983 -4975سئؼيبحرط،
َ

 .2144هتولَحر، سئرهتال

ًان، ظياظيه سَيٌخشاوة و حضب: قاجيح محتمتد.41  -4941 غَحرانييت

ًاديمياط ،2141  .2142 ظلَيماوي، ًاديشان، وزَيىتياهذوي هاؼياسط  ئت

 ياداؼذ لت واؼتيتى ًاجا ي، بَي  ًاسواوي: غحزةث متال متحمىد.44

ًان، و  ظلَيماوي، ظتسدةم، دةصواط ئاقعَيتي و ،لار4ك بحرةوةييت

2111. 

 ،3ب ًىسد، سصواسيخىاط بضوجىتوةط و باسصاوي: باسصاوي متظػىد.42

 لتاليتن/ و ،4975 -4964 ئتيلىُ، ؼاس  ي دووةم، بت  ي

 .2114زتسوةسدة،هتولَحر، وةصاسةحي لازخاهتط ،4ك ليزهتيتيتوه،

  هىسط: ئا(جتلتسط  هىسط متال.43
َ

ال
َ
  غتبذول

َ
ًاهم: ظال  بحرةوةسييت

 ، ظذيو: ئامادةيشدوي بيعدىذا، و بيىحن لتهَيىان
َ
 لازخاهتط ظال

 .2119ظلَيماوي، ؼظان،
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 ظتسة لتهذ ًىسدط، سئرهامتوتسط : ظىسمَي  غضيض هتراد.44

تمَيَ
َ
ًاوي،ك و جتيىيَ لتباسةط نتل  وةصاسةحي ،لازخاهتط2هىهتسة

 .2116 زتسوةسدة،هتولَحر،

مىحن سَيىاوة بتدةم: ئتمحن معختقا هتوؼحروان.45
َ
. وىل

ًاوي تم ظتسدةمي و ًىسدط سئرهامتواوي نىجابخاهت
َ
 و نتل

 للػلىم الػشبيت الذاس دووةم، دووةم،بتسوي يخَيبي مىساحتغاث،

 .2143 لبىان، بحروث، هاؼشون،

مىحن، سَيىاوة دةم بت: ئتمحن معختقا هتوؼحروان.46
َ
 لتهذ وىل

 يخَيبي ،4958 -4898 ًىسدط سئرهامتواوي لتمَيزووط الزتسةيتى

 .2143 لىبىان، بحروث، للػلىم،  الػشبيت يتيتم،داس بتسوي دووةم،

ط:باختوان هاوِسَط .47
َ

ًي ًىسجت ًىسد، ئاال يىتوةيت
َ
 مَيزوو ي لَيٍال

يتحي
َ

 ظتسدةم، زتخش ي و لار دةصواط يخَيبي صهجحرة سامياسيت، ًامتال

 .2114 ظلَيماوي،

 -4958 جتمىص  ط44 ظلَيماوي ، ؼاسط : مجيذ حتوهتس هتوساص.48

يىتوةيتى ،4968 جمىص 47
َ
 سئؼيبحرط، و ظياس ي لتباسودئدي لَيٍال

ث، ،لازخاهتط4ك
َ

 .2142 هتولَحر، سئرهتال

  غىبَيذ ئاصاد.49
َ
ُ  ؼاس  ي ًاسيىتس ي: ظال  سئرهامتواوي لتظتس ئتيلى

 .2117 هتولَحر، سئؼيبحرط، ،لازخاهتط4ك ،4975 -4964 ًىسدط

 وهمايؾ جَيٌعذ و ،ئتسؼيل ًىسدط ؼاهاط : بتصسهجي نادس ياظحن.51

 2117.2 ظلَيماوي، ، جيؽَ لازخاهتط ،2بيىتس،ك و

 : بيتالكخب العر -

ًان.4  والاحضاب الجمػياث وجىىس  وؽإة: الضسداوط  امحن حمه اس

 للىباغت حيا ،داس4ه الػشام، في الٍىسديت العياظيت والخياساث

 .2119،.بؿذاد واليؽش،

 جمىص  44 الشىسة في الخذيث جإسيخ مً ـكحاث:الخمذاوي حامذ.2

 الشاوي،بذون  يخاب ،4996 -4958 الشاهيت الخلي  الخشب بػذ ما وحتي

 الىبؼ. وظىت الىبؼ مٍان

 البدىث واملقاالث: -

 و هيؽخماوي بضوجىتوة لت هتهذَط : مفىكي ًاى ئاصادط.4

ًاوي  ،94ر ،(ظلَيماوي) واظاسط  ؼاس، ظتسدةماهَيٍي سووهايبحرييت

2118. 

ًان واظاسة سئرهامتو: هاظشاو ماسف.2  ظلَيماوي  يتلتؼاسط  نهَيييت

ويشاوهتجتوة، بتدةظىىوط
َ

 جتمىصط ،(43)رماسة ظلَيماوي، واظاسط  بال

2114. 

 ،(42 ،44) ظلَيماوي،ر واظاسط  ؼاس، سئرهامتهىوس ي: هاظشاو ماسف.3

 .2114 حضيشان، و مايغ

 ،واظاسط  ًىسدط لازتمتوي بيبلىوشاقياط: هىظتس هاوط  بي.4

 .2114 وحىصيشاوي مايغ( 42-44)ر ظليماوي،

  سةقيو.5
َ
 -4964)  ًىسدط نهَيجي سئرهامتواوي اهذيٌس ي:  ئتحمتد ظال

 .2114 ،هاويجي( 22)ر ،(سئرهامتهىوط) واظاسط  ،2ب ،(4975

 واظاسط  ، واظاسةيتط و ظلَيماوي وؼاسةواوي مً: بابان حماُ.6

 .2144 - دووةم حؽشيجي ،(425)ر ،(ظلَيماوي)

ًي: ظتغيذ نادس غتباط.7  ئتونافي يخَيبخاهتط ًىسجتزَيىاظتيت

 .2119 ؼىباث ،(411)ر ،(ظليماوي)،واظاسط  ظلَيماوي متسيتصط 

بتهذَيٍي وؽتي يخَيبخاهتط: ظتغيذ نادس غتباط.8
َ
 جشط  متل

 ، ئتدةبتن و صمان و صاوعذ ؼتيذاياوي بتدوادالىوي و سوهايبحرط 

 .2117 جتمىص  ،(83)ر ،(ظلَيماوي)،واظاسط 

 يخَيبخاهتط ، ظلَيماوي ؼاسط  بيياجىاوي: نتسةداغي لتجيل.9

 .4968 ،(441)ر ،(هىَط  سئؼيبحرط ) باصسواوي،واظاسط 

  مىبػت ،(49)،ر(ِسواهىت)،واظاسط  ِسواهىتيت ئتم: هىظتس هاوط  بي.41

 .4974 الاؼشاف، الىجل  الىػمان،

ا.44  ًىسدط ئتدةبي لتِسواهىتط باهىتواصَيَ: جش وئتواوي بَيٌتط ؼحًر

ًاسط )،سئرهامتط ماهتوة هىَط   .21/4/4971 ،ؼتممت(45)ر ،(هاو

ًاسط )   سئرهامتط.42  ظليماوي لت ًىسدظخان ئاقشةجاوي يتيَيتي( هاو

ًي يؽايتوة) جتمعيلي لحرئ
َ
 .4971 ؼتمت ،(29) ر ، ،(نل
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Abstract 
The topic of this research is (political and cultural status of 
Sulaymaniyah between March-11th-1970 and March 1974) 

This research is a specific demonstration of a remarkable period 

of Sulaymaniyah city which was full of political, cultural, and 

educational changes and thrives that occurred as a result of 
liberty which was offered after Iraqi-Kurdish peace agreement. 

This research consists of two parts. 

First part; the topic of this part is (political parties and 
organizations in Sulaymaniyah) 

This part explains the activities of political parties during that 

period and their role in encouraging people and enhancing their 

awareness. 
Second part; the topic of this part is (journalism and cultural 

movements of Sulaymaniyah city) 

In this part we focused on the main journalism activities and 

roles during that period, we also revealed the activities of 
theaters, music, acting and other cultural fields in 

Sulaymaniyah. 

For accomplishing this research, we depended on many 

significant and remarkable sources, including (books, 
magazines, newspapers, documents etc..) along with interview 

reports from those who witnessed and participated such events 

as another notable reference. 
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