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لوتابيـــأى وـــوزدى ٔاوضـــةوأى ووزدضـــتاٗ ,وـــة ٔـــةبوؤى تيَىــسِاى ثؤٌـــةوأى
َتـى خؤيـاٗ,
ٔاوةٔدىء ضأةوىء ٘يال ثةميأطةء خأةيةوى بةزشى خويَٕـدٗ ٌـة وال
ٔاضازى وسدووٗ بضـٕة غـازأى تـسء بةىـداى ثايتـةخت ,وةً بةغـيَىى ضـاووساوةء
َىء خؤوؤوسدٔـــــةوةء
٘ؤغـــــيازى وـــــوزدةوازى ثـــــةيياٗ بـــــة ثيَويطـــــتىى تيَىـــــةٌ
خؤزِيَىخطنت بسدووة .ضةزةتاى ضاآلٔى بيطتى ضةدةى زِابوزدوو ,وة ٌة وـةزوووً
َةيــةوى ثضــوووياٗ ثيَىــةوة ٔــاوة بــؤ يــةوطستٖء خويَٕــدٗء
يــةوأطري بــووٗ ,وؤِةٌ
َى والوأـى ووزدويـاٗ
َى 1923يـؼ ,وؤِـةٌ
بآلوسدٔةوةى بريء ٘ؤغى وـوزدى .ضـاٌ
َـةِ ,ــؤزء
ٌـة بةىـدا ثيَــي ٘يَٕـاوةءِ ,طـتةفا ؾــائيم ِوعتةِـةدياٗ بـووة .ئــةٓ وؤِةٌ
1
تةِغةء بآلووساوةى خؤى ٘ـةبوةء ,ئةٔداِـةوأى ِأطأـة ئابوؤـةياٗ داوة  .غـيَخ
َى غـيَخ ةةِـةد زِةئـووك ,بةلطـةى ئيـ ا٘يْ ئةمحـةدٌ ,ةبةزئـةوةى ٌـة ٘ـةِوو
فاشٌ
2
َةوة .
٘اوزِيَىأى طةوزةتس بووة ,وساوةتة ئةِني ضٕوولى وؤِةٌ
ئةٓ ٔةزيتة ,دواييؼ دزيَرةى ثـ دزاوةء ,وةضـةى ٔـو ضـةزةتاى ضـاآلٔى ضـى
َياٗ ٘ةبوة ,وة يةو ٌـة ضـاالويةوأى دةزوسدٔـى بآلووساوةيـةً بـووة.
٘ةِاٗ وؤِةٌ
َــةٔ ,ــةشأساوة و ـ ٌيَجسضــساوى بــووة .غــاوري فــةتانٌ ,ــة بريةوةزيةوأيــدا
ئــةٓ وؤِةٌ
3
ٔووضيوية ,ئةٔداِى دةضتةى وازطيَسِى يا ضىستيَسى بووة .

يادطارى الوان ء
ديارى الوان

 .2طؤظار يان.....

ئةوأــةى وــة بيبٍيؤطسافيــاى زِؤذٔاِــةوأىى ووزدييــاٗ ضــاشوسدووة ,ويادطــازى

سديق سالَح

 .1كؤمةلَى "الوانى كورد" :

زِؤذطازى دواى تةضٍيْ بوؤةوةى غيَخ ِةمحوود ٌة 1931داء ٔةِأى خـةباتى
ضةودازىءٔ ,ة٘اتٕة ذيَـس بـازى ذىووِـةتى عـرياه بـؤ ضـة أدٔى ٘ـيال ٔـةب الٔـى
وةِى ِافةوأى ووزد ,تويَرى ِؤةووةزء تيَطةيػـتووى وـوزدى بةتـةواوى ٘يَٕايـة
ضـــةز لةٔاعـــةتى ٌةاليةوـــةوة تيَىؤغـــأى ٔٙيَٕـــى بـــة ثيَىٙيَٕـــأى دةضـــتةء تـــالّى
جياجياء دواتس زِيَىخساوى ضياضىى ٔٙيَٕىى خاوةٗ بةزٔاِةءٌ ,ةاليـةوى تـسةوة
ٔوأدٔى ضاالوىى زِؤغٕبريىء خويَٕدةوازىى ئاغىسا.
2

َـــةياٗ بـــة طؤكـــاز ٔـــاوبسدووة ,وـــاً
الواٗوء وديـــازى الواٗوى بةز٘ـــةِى ئـــةو وؤِةٌ
ٔةوغــريواٗ ِطــتةفا ئــةِني ٔــةب وــة دووض ـ بآلووساوةيــةوى ٌــةو ضةغــٕةى ئــةو
زِؤذطــازةى بــة طؤكــاز دأــةٔاوةٌ (( ,ةبةزئــةوةى ِةزجــةوأى واتٕاِــةياٗ تيَــدا ٔيــة,
ضــؤىة خــاوةٔى ئيّتيــاشء ضةزٔووضــةزء ٔاؤيػــأى دائيّــىء غــويَٕى دةزضــؤى
تيَدا ٔيةء ٌة دةزضؤيػدا واتى ديازيىساوى زِؤذأةء ٘ةفتأـةء ِأطأـةياٗ ٔـةبوة.
تــةٔيا يــةً ذِازةيــاٗ ضَ دةزضــوة ئــي وةضــتاوٗ .زِةٔطــة زِاضــت واب ـ ئــةٓ جــؤزة
1

جةِاُ باباٗ ,ووزدىء ِةزيوأى ويَٖ ,وزِةٔطنيو(طؤكاز) ,بةىدا ,ذ127,14ى ئابى.30 ,27-26ُ ,1999
ٔ 2اِةى تايبةتى بةِزيَص ثريؤت غيَخ فاشأل ,وة زِؤذى  2005/3/15بةدةضتْ طةيػت.

 3ئةمحــةد ضــةيدعةض بــةزشثى ,ئاويَٕــةى ذيــاة :يادداغــتةوأى غــاوس فــةتان ,1 ,ب٘ ,1ــةوٌيَس,2003 ,
ُ.232

3

َؤجىو ٔــاوب يَٖ ,ضــؤىة وؤوساوةيــةوى
بآلووساوأــة بــة ووةغــىؤألو يــاٗ وئــةٔتؤٌ

ٌــة ىةزيبايةتيــدا ذيــابٖء ٘اووــازيَىى ِطــؤطةزء بــةزدةواِياٗ ٔــةبووب  ,وــازيَىى

تيَىةآلوة ٌة بابةتى جؤزاوجؤز)).4

تازِادةيةوى دياز شةمحةت بووة .زِاضتةٌ ,ـةثاأل ئةوأـةدا ,ئـةو طؤكـازة ٌةبةزئـةوةى

لةٔاعةمت واية ئـةو لؤٔاىـة ذىووِـةتى عـرياه ,بـةدةز ٌـة ٘ـةز ياضـايةوى خـؤى,
بـــةب بة٘أـــةى ياضـــاييؼ زِيَطـــس بـــووة ٌةبـــةزدةٓ دةزضـــوؤى وتيَـــمء زِؤذٔاِـــةء
َح شةوــى
َى ٘اوبةغــى ٌــةوةو ثيَػـ ى ضــاٌ
طؤكــازى ووز ديــدا .ووؤــةى ئــةوة٘ ,ــةوٌ

بةزدةوآ ٔةبوةء ٘ةز دوو ذِازةى ضَ دةزضـووة ,غـويَٕةوازء وازيطةزييـةوى ديـازى
بة ذيأى زِؤغٕبريىى ووزدةوازييـةوة بةج ٔة٘يَػـتووة ,بـةآلٓ شؤز بـؤ ئـةوة ئةضـْ
وة ئةوأةى دةزيأىسدووة ِةبةضتياٗ بووة غـيَوة طؤكـاز بـ ء٘ ,ـةز ٌةبةزئـةوةيؼ

ضاذيَبمسِاٗء ضـةيد تـة٘اى ٔة٘سىيـة بـؤ دةزوسدٔـى زِؤذٔاِـةى ضياضـىء زِؤذأـةء

بةز٘ــةِى بــة ٔــاوةزِؤًء ِةبةضــت جيــاواشى ضــةٔد وةض ـيَىى تيَــدا وؤوساوةتــةوة.

َـــةتياٗ ٔـــةدزاوةت  ,5ضـــؤىة ذىووِـــةتى تـــاشةء دةضـــةآلت تـــةواو
ضـــةزةثآ ِؤٌ
ضــةلاِطرئةبووى ئةوواتــة ٌــة ٘ــةِوو دةزوــةوتٕيَىى جيــاواشىء دةٔطــى تايبــةتى
َى داوة ٘ؤغــيازىى وـــوزدى
وــوزدى دزِدؤٔــو بــووةء بــة ٘ـــةِوو غــيَوةيةً ٘ــةوٌ
َى ِــاددةى 2ى ياضــاى ضــاثةِةٔىى
خةفــةبىات .جطــة ٌــةوة ,دووةٓء ضــوازةٓ خــاٌ
َى ِـاددةى 2ى ياضـاى
ذِـازة ( ) 82ى زِؤذى 2ى ذـوشةيسأى 61931ء ضـيَٙةٓ خـاٌ
َى
ذِــــازة ( ) 56ى 1932ى دةضــــتىازىى ئــــةو ياضــــاية7ء ,دووةٓء ضــــوازةٓ خــــاٌ
َى 1933يؼ ,8ضةزجةٓ جةختياٗ وـسدووة
ِاددةى 2ى ياضاى ذِازة ( ) 57ى ضاٌ
َةت ( ِـوديسى ِةضـوووُ )  25ضـاأل تةِـةٔى تـةواو وسدبـ ء
وة ئةب داواوازى ِؤٌ
بسِوأاِــةى لوتاخبأةيــةوى ضــأةوى ( بــةزش ) يــاٗ غــتيَىى ٘اوتــاى ئــةوةى ٘ــةب .
َةت
ٌةواتيَىدا ئةوأة ٘يضياٗ ئةو ِةزجة ياضاييةياٗ تيَدا ٔةبوةءٔ ,ةيأتوأيوة ِؤٌ

وةزبطسٗ.
ثاغــاٗ ٔاؤــأى ئــةو بآلووساوةيــة بــة طؤكــاز ,ثابةٔــدى ئــةوسدٗ وــة ِأطأــة يــا
َيَي لوتـابى وـة
َى ٌة ذِازةيةً شياتسى ضَ دةزبىةٗء ,ئةوةيؼ بـؤ وؤِـةٌ
وةزشأة ضاٌ
ٔ 4ةوغريواٗ ِطتةفا ئةِني ,ضةٔد الثةزِةيةً ٌـة ِيَـروى زِؤذٔاِـةوأىى وـوزدى :ضـاآلٔى ٔيَـواٗ دو جـةٔطى
جيٙأى  ,1938-1918ب ,2ضٍيَّأى.326-325ُ ,2002 ,

َةتـــــة ضـــــيّايةوى بةزضـــــاوى زِؤذٔاِـــــةوأىى وـــــوزدى بـــــووة
ثاغـــــاٗ ئـــــةو ذاٌ
ٌةوضــــةزدةِ ةدا وــــة ثػــــتيوأيَىى ِــــاددىء دةزةتــــأيَىى زِة ـــ ء ئــــاشادى بــــؤ
ٔةزِةخطـــاوٗ تـــا بتوأـ ـ بـــةزدةوآ بـ ـ  .ووؤـــةى ئـــةوة ,طؤكازةوـــأى وثةيـــرةوء
وشأطتىوية وة ٘ةز ٌةوةبةتس ,ئةوياٗ ٌةبةز طريأى ِطتةفا غةولىى خـاوةٔى وـة
غــيىسى ( ئــةى وــوزدى ضــتةِديدة).....ى ِــةال ذةضــةٔى لــاشى وغــا٘ؤوى بــآلو
َىء ٔــةبوؤى ضةزضــاوةى
وسدووةتــةوة9ء ,ئــةِياٗ شيــاتس ث ـيَْ وايــة ٌةبــةز تــةٔياباٌ
دازاي  ,يةوى ذِازةيةً شياتسياٗ ضَ دةزٔةضوة.

 .3نووسةرانى :

طؤكازةوـــة وـــة بـــة دوو ٔـــاوى جيـــاواشةوة دةزضـــووة ,بـــؤ زِةوأدٔـــةوةى ٘ـــةِوو
َةتة ,بة لطةى ئاطـادازاٗء ٌةوأـة
طوِأيَىى ذىووِةت ٌةوةى وة طؤكازيَىى بىّؤٌ
َآل ,ئي ا٘يْ ئةمحـةد ضةزثةزغـتء
خواٌيَخؤغبوو دوتؤز ئةوزِةمحأى ِريشا عةبدوٌ

بةزثسضى بووة.10
٘ةِــــةجؤزىى ٔــــاوةزِؤوى بابةتــــةواٌٗ ,ــــة ج دةضــــتء ضــــةٌيمةى ئيــ ـ ا٘يْ
ئةمحــةدةوة ٔصيىــة ,وــة دواتــس ئــةو ضــةٌيمةء خوٌيايــةى بةغ ـيَوةيةوى فــساوأ ء
َةِةٔــدتسء بةزٔاِــةداز ٌــة طؤكــازى وطةالويَــرودا بةزجةضــتة وــسد .ئةغ ـ ئــةٓ
دةوٌ

َح ,دةشطـاى ضـاثء
َيٕةوةى ٔةوغريواٗ ِطـتةفا ئـةِنيء ضـدين ضـاٌ
َح ,ديازى ووزدضتاٌٗ ,يَىؤٌ
 5زِةفين ضاٌ
ثةخػى ضةزدةٓ-ضٍيَّأى.70-68ُ ,2001 ,
 6احللومةةةل ااقيا ,ةةةلة انووةةةل اانةةةواىن ا ى نةةةل اشةةةيل 1931ة مطبقةةةل وىلةةةوث احل جةةةل-بغة ة اوة 1932ة

9

ص.756-744
 7احللومل ااقيا ,لة انوول اانواىن ا ى نل اشيل 1932ة مطبقل وىلوث-بغ اوة 1932ة ص.257-249

َىٌ ,ـــةبسى وغـــا٘ؤؤ ,ووضـــيبووٓ وئةضـــريىو.
ٌـــة يةوـــةٓ ضـــاثى ئـــةٓ وتيَبـــةداٌ ,ةبـــةز ثةٌـــةوسدٗء ضـــةزلاٌ
َةيـةوى تــسى بـري ٘يَٕاِــةوةء,
َةيـةء ضــةٔد ٘ةٌ
ضوثاضـى ِاِؤضــتا عوِـةز ِــازك بـةزشثى ئةوــةٓ وـة ئــةٓ ٘ةٌ

 8احللومةةل ااقيا ,ةةلة انووةةل اانةةواىن ا ى نةةل اشةةيل 1933ة مطبقةةل احللومةةل-بغ ة اوة 1934ة ص-538
.552
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َح ,بةضةز٘اتووى واوةزِةغيد غةولى ,ضٍيَّأى.58ُ ,2003 ,
ضدين ضاٌ

٘ةٔد شأيازىء ضةزثى بةضووديػى خطتة بةز دةضتْ.
 10ضاوثيَىةوتٕى ِأطى تةِووشى .2000
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َــة ضــةزةتايىء ٔاتــةواوة ,بــة يةوــةٓ ٘ــةٔطاوى ئي ـ ا٘يْ ئةمحــةد دابٕــس بــؤ
٘ ةوٌ

وةً ٘ةٔـــد ثيَـــى وايـــة بـــؤ خواٌيَخؤغـــبوو ِـــةال ِطـــتةفاى بـــازشأى وتبـ ـ دواى

وازوسدٗ ٌة ِةيدأى زِؤذٔاِةوأيدا.

زِِِووخأى مجٙووزىى ِة٘ابادء ثةزِيٕـةوةى بـؤ بـةزى وآلتـى ضـؤكيَت ,ضـؤىة شؤز

بةغ ـيَىى ٔووضــةزأى بةغــدازى طؤكازةوــة٘ ,ــى دةزةوةء ضــةز بــة وةضــةيةوى
ثيَػــووتسء ٔاضــساوٗ ,وةً شيَــوةزء ِــةمحوود جــةودةتء غــيَخ ضــةالٓء طــؤزاٗء
بيَىةعء زِةغيد ٔةجيم .ئةوأى تسٌ ,ة لوتابيأى بةىدا بووٗء٘ ,ـةووةأل تةلـةالى

ٌةوةوبةز ٔووضساوة.
َيَي ث ـيَؼ دةزضــوؤى و يادطــازى
ٔووضــةزيَىى الوى تــاشةوووزةو وــةٓءشؤز ضــاٌ
الواٗ و ,يةوــةٓ بةز٘ــةِى وــة ثةخػــأيَىة بــةٔاوى ( ٌةغــةوا )وةٌ ,ــة زِؤذٔاِــةى (

ٔووضـــيٕياٗ بـــووةء ٔـــاوى خؤيـــاٗ بـــة زِةِـــص ٘يَػـــتووةتةوة وـــاتى خـــؤى بـــةزِيَص

ذيـــاٗ ,ذ16 ,326ى ذـــوشةيسأى ) 3-2ُ ,1932دا بـــةب ٔـــاو بـــآلو بووةتـــةوة ٌـــة

ىةفووزى ِريشا وةزيْ ئةِأةيأى ضَ ضاغ وسدووةتةوة:11
د : ٓ .جةِاُ ِةجيد ضةٌيْ
ن .فةزةد  :ذاِيد فةزةد
زِ : ٗ .زِةغيد ٔةجيم
ؽ .ك ,ؽ  :غاوري فةتان
َةبأى
ع .ت  :عازك تاٌ

ٔاِـــةى ثيَػـــةويةوةيدا بـــؤ وثريةِيَـــسدوى بةزِيَوةبـــةزى ٔووضـــنيء ئيدازةخأـــةى
ٔووضـــيوة (( :ئـــةوى ٌـــة دةضـــتْ ديَـــت ٔووضـــيٕى ٘ةٔـــد ِةلاٌـــةى ئةدةبييـــة بـــة
وـــــوزدىى ثـــــةتىء ,يـــــا وةزطيَسِأـــــى ِةلاالتـــــة ٌـــــة زِؤذٔاِـــــةوأى ىةزبـــــةوة بـــــؤ
ووزدى.)).........
و ٔيمابدازى ضياثؤؽ وٌ ,ة ثيَػةوىى ثةخػأى (غرييٖ ٌة ضةزةِةزطا)دا وـة
( ذياٗ ,ذ30 ,328ى ذوشةيسأى ) 4-3ُ ,1932دا ,وـة دواى ثةخػـأى ( ٌةغـةوا

َآل
ع .ع  :عةبدوِززِةمحأى ِريشا عةبدوٌ
َةبأى
َةبأى  :فاشأل تاٌ
ك .تاٌ
ٓ .آ  :ةةِةدى ئةوزِةمحاٗ ئاىا
ٓ .د ِ :ةمحوود جةودةت

َػـةٔى و ذيـاٗ ودا,
َْ ٌـة طوٌ
َى خـةياٌ
) بآلو بووةتةوةٔ ,ووضيوية (( :بة بيٕيٕى طـوٌ
طةضَ غاد بووٓ٘ ,يـوآ ٘ةيـة خويَٕـدةوازأى و ذيـاٗ ويـؼ ٌـة خويَٕدٔـةوةى وةزِع
َيَْٕ ثـ دابووٗ وـة ٘ـةِووجاز ضػـتيَىتاٗ بـؤ بٕووضـْ,
ٔةبووبٖ.........وةووو بةٌ
َيَٕةوــةى خــؤٓ بةج ئــة٘يَْٕء ئــةٓ ضــةٔد ديَسِةتــاٗ بــؤ ئــةٔيَسٓ .ئيَــوةؽ ئــةب
وا بةٌ

ٓ .ع .ووزدى  :ةةِةد عةض ووزدى

َــة وــة ٌــة وذيــاٗودا ديويــة,
َى خةياٌ
غــةزتةوةى خؤتــاٗ بــةج بٙيَٕٖ )) .ئــةو طــوٌ

ِــٖ ث ـيَْ وايــة ( ع .ع ) ,بــةث ى ئــةو بابةتــة شأطــتيية وــة وةزى طيَ ـسِاوة٘ ,ــةز
َآليــة ( .ي )يــؼ يةويَىــة ٌــة ٔــاوة غــازاوةوأى ئي ـ ا٘يْ
ئــةوزِةمحأى ِــريشا عةبدوٌ
ئةمحةدٔ ( .ةذاد ) ٔةٔاضسايةوة.
غايأى وتٕة ,ئي ا٘يْ ئةمحةد وـة ضـةزةوي يٖ دةوزى ٌـة طؤكازةوـةدا ٘ـةبوة,

ب ض ءدوو ثةخػأى ( ٌةغةوا )ية .ئي ئةوةبةدوا بة ٔاضٕاوىوضـياثؤؽوــةوة,
وة بـةدووزى ٔـاشاة ٘ـةز ثريةِيَـسد بـؤى دأابـ  ,ئـةٓ بابةتأـةى ٌـة و ذيـاٗ وى ئـةو
ضةزدةِةدا بآلو وسدووةتةوة:
ثةخػأى ( ٌة بةزى بةيأدا ) ,ذ14 ,330ى تةِووشى .4-3ُ ,1932

جطة ٌة دوو بابةت بةٔاوى ( ي ) ـةوةٔ ,اوى خـؤى ٌـة ٔووضـيٕةوأى تسيـى ٔـةداوة.
ِــٖ ( ثيَػــىةؽ )ء ( ثيَػــىةوت ) ,بــة غـيَواشى ٔووضــيٕيأدا ,بــة ٘ــى ئــةو ئــةشاة.

َىَ ) ,ذ18 ,334ى ئاىطتؤضى .3-2ُ ,1932
ثةخػأى ( غني بؤ طوٌ
وتازى ( ئةدةبياتى ووزدى :غـاعريةواواٗ ) ,ذ25 ,335ى ئاىطتؤضـى ,1932

غيىسة ٔاودازةوةى ( يادطازء ٘يوا )يؼ ,شأساوة وة ٘ـى ئـةوة .بـةآلٓ زِاضـت ٔييـة,
 11ىــةفوزى ِــريشا وــةزيْ ,يادطــازى الواٗء ديــازى الواٗ ,2 ,ضــٍيَّأى,48 ,47 ,44 ,,43 ,42ُ ,2000 ,
.60 ,50 ,49
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بـــةزِيَص ىـــةفووزى ِـــريشا وـــةزيٌْ ,ـــةزِ ى غـــازةشايأى ئةودةِـــةوة شأيويـــة وـــة

َى وغة تةزخأىسدٗ بؤ بةزاِبةزةوأى عـةزةبىء شازاوةضاشيػـياٗ داوة .بؤيـة
٘ةوٌ

وتـــــــازى ( ئـــــــةدةبياتى وـــــــوزدى:

يـــةويَي ٌـــة ِـــؤزًء ديـــوة ٘ـــةزة ضـــةزٔخ زِاويَػـــةوأى طؤكازةوـــة ,شِأـــة .ئةِـــةى

وضـــــــياثؤؽوئي ا٘يْ ئةمحـــــــةد (بٍة)يـــــــة

12

غاعريةواواٗ )يػى ,وـة دةلـى تـةواويى ٌـة و يادطـازى الواٗ ودا ضـةزٌةٔو بـآلو
َـــةٓ .خواٌيَخؤغـــبواٗ وئـــةخؤُوى غـــاعريء
وساوةتـــةوة٘ ,ـــةز بـــة ٘ـــى ئـــةو دايةلةٌ
13
َآل جةو٘ـــةزويؼ ٘ـــةِاٗ غـــتياٗ جـــةخت وسدوةتـــةوة  .بٍـــة ,وـــة شِـــأى
وعةبــدوٌ
ئيٕطٍيصيى شأيوة ,ئةو زِؤذأة (( وةزطيَسِأـى ِـةلاالتى ٌـة زِؤذٔاِـةوأى ىةزبـةوة ))

ضَ ضاوةزِواٗ وساوة.14

 .4زمان :

ووزدى ,تا ئةو شةِأة دةليَىـى يـةوحاز وـةِىٌ -ةضـاو خؤيـدا– ث ٔووضـسابوو
و ,وغــةء شازاوةى بيــأيى تيَــدا شؤز بــووٗء ,ذِازةيــةوى وــةِى وــوزدىٔووضــيؼ
٘ةبووٌ .ةبةزئةوة شِاٗ ٘ةز ٌة ضاآلٔى بيطتةوة بووة ج ى بايـةخى ٌةزِادةبـةدةزى
زِؤغــٕبرياٗء الوأــى وــوزدو ,ب ـؤ ضــاىىسدٔةوةء بــرازو ثوختةوسدٔــةوةى ,وةوتٕــة
وؤغؼ.
ضــٍيَّأى ,بـــة ذـــووّى جووآلٔـــةوة ضياضـــىء زِؤغـــٕبرييةوةى ,بـــوو بـــة يةوـــة
َّةتــةى ثاوطــاشىء خصِــةتى وــوزدى .دائــريةى
ٔاوةٔــدى جيَبــةجيَىسدٔى ئــةو ٘ةٌ
َى بـرازى شِـأى وـوزدى
َى  1925بةدواوة ( وؤِةٌ
ِةعازيفى ٌيواى ضٍيَّأى ٌة ضاٌ
)ى بؤ ئةو ِةبةضتة ٌة غازةشاياٗ ثيَي ٘يَٕا .و جةِىييـةتى شأطـتى وـوزداٗ ويـؼ
َداٗ بـؤ دؤشيٕـةوةى زِيػـة ِيَرووييـةوأى
ٌةوزِووةوة دزيَغيى ٔةوسد .بةوثيَية٘ ,ةوٌ
شِــأى وــوزدىء بــرازء ثاوطــاشيى ,بــووة يــةويَي ٌــة ئاِاثــةوأى زِؤذٔاِــةوأىى
ووزدى ٌة ضٍيَّأى.
َىى ضـــٍيَّأىء
ٌةبةزئــةوةى بةغــى ٘ــةزة شؤزى ٔووضــةزأى ئــةٓ طؤكــازة خــةٌ
ثةزوةزدةى ئةو وةؽء بايـة ثيَدأـة بـووٗ ,طسٔطييـةوى ب ئةٔـداشةياٗ بـةٓ اليةٔـة
داوةو ,تــا ئةوثــةزِى بــة ووزدييــةوى ثــةتىء زِةواٗء ب ـ طس ءطؤأل ٔووضــيويأةء,
 12ضاوثيَىةوتٕى زِؤذى .2005/1/5
13بةِزيَص عوِةز ِازك بةزشثى ,وةً زِؤذى  2005/4/22ئاطادازى وسدِةوة ,خؤى ئةوةى ضَ بيطتووٗ.

َى وةفادازيية بؤ ِاِؤضتا بسايْ ئةمحةدٌ ,ة بآلووساوةوـأى ِةوتـةبى ٔاوةٔـدى
 14يادطازء ٘يوا :ضة ثىة طوٌ
زِاطةيأدٗ-ضٍيَّأى.3ُ ’200 ,
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َةيأة:
خوازةوة ضةٔد ووؤةيةوى ئةو ٘ةوٌ
ئةطةز ِ :طبم
ئاواأل  :زفين
ئةزغىةز  :فرياز٘ ,ةآلتوو
ئةثآ ٔ :تيحة
َطة  :دٌيَ
بةٌ
بة٘سةوةز ِ :و٘وب
ثاداغت  :ملافأة
ثسضياز :سؤال
ثووتة  :باية ة أٍن ل
ثةزوةزدة  :تيب ل
تةٔدزوضتى  :ظخل
جا اىى  :ئةبةدى
َّاٗ
جواِيَس  :جةٔتٍ
ضاوةزِاوى  :ثسِؤثاىةٔدة ,ووا ل
ضيَػىةى ئةدةبى  :ااذ ق األوبى
خاوةزٔاع ِ :طتػسه
داد  :عةداٌةت
شةزيا  :حبس
ضةزباش  :عةضىةز
ضسوؽ  :حى
غازئايني  :تتويخ ,تاد ٌةضةزٔاٗ
فةزِأدةز  :آمي
ووضىة  :زوٖ
01

تـــا ئةوواتـــةيؼ ضـــريؤً ,وةً ٌميَىـــى تـــاشة دةزوـــةوتوو ٌـــة ئـــةدةبى ووزديـــدا,

َى  :اجتناوى
وؤِةٌ
وؤٔةٔاع  :شأاى ئاضةواز

ج ءزِيَيـــةوى ديـــازى ٔـــةبووٌ .يَـــسة ضـــةٔد تةلةاليـــةً بـــؤ ضريؤوٕووضـــني دزاوةء,

ويػوةز , :اثة
طؤزِاٗ  :تطوث
طةوا  :غا٘د

بةشؤزى ووؤةء بةضةز٘اتى زِاضتةليٕةى بؤ بةواز ٘يَٕـساوة ,وـة ٘ـةٓ بـؤ ِيَـروو و
٘ةٓ بؤ بازى وؤِةآليةتىى ضةزدةِةوة بايةخياٗ ٘ةية.
 .4 .1 .5زِةخٕةى ئةدةبى:
َني وـازى زِابةزأـةى
ٔووضيٕى (غاعريةواواٗ)ى ئي ا٘يْ ئةمحـةدٌ ,ـةو ٘ـةووةٌ

وايٕدة  :ضيفةت
وآ  :لةزش
وزد  :أٍن ل
وةويَتى  :متاثل

 .5ناوةرِؤك :

 .1 .5ئةدةبيات :
.1 .1 .5ثةخػاٗ :
ضـــيّايةوى بةزضـــاوى ئـــةٓ طؤكـــازة ,بآلووسدٔـــةوةى ثيَـــٕخ ثةخػـــأة ٌـــةو دوو
َى ضــــةزةتايىء ضــــةزوةوتووى
ذِازةيــــةدا ,وــــة بــــةث ى ئــــةو زِؤذطــــازة بــــة ٘ــــةوٌ
ثةخػأٌووضى دائةٔسيَٖ بؤ ضةضجأدٔى ئةٓ ٘ؤةزة ٌة ئـةدةبى ووزديـداٌ .ةوأـة,
ئي ـ ا٘يْ ئةمحــةدء طــؤزاٗء غــاوري فــةتان دواتــسيؼ وةً ثةخػإٔووضــى توأــاء
َةتى ئـــةو ثةخػـــأأة ,شِـــاٗ ثـــازاوىء
دةضـــتثِِةٔطـــني ِأـــةوة .ديـــازتسيٖ خةضـ ـٍ
َباشىء ئةٔديَػةى لووألء وـوزدىى ثـةتىء غـيَواشى
٘ةضتء ضؤشى ٔاضيء خةياٌ
بةزشى دازِغنتء وغةضاشييأة.
 .2 .1 .5غيىس :
غيىسٌ ,يَسةيػدا ,وةً باوتسيٖ بةز٘ةِى ئةدةبىء ٔووضـني ,بـة ذِـازة شؤزتـسيٖ
ثأتــايىى ضَ طستووةتــةوة .غــيىسةواٗ ,بةطػــتىٌ ,ــة خأــةى ئــةو ٘ةوآلٔــةدا وــة بــؤ
َى دازِيَـرزاوٗ,
ٔويَىسدٔةوةى غـيىسى وـوزدى ٔـساوٗء ٌةضـةز ويَػـى بسِطـةى خؤِـاٌ
ج ئةوسيَٕةوة .طؤزاٗ ,بةتايبةت ,بة ذووّى شياتس بآلوبوؤةوةى غيىسةوأى ,ثـ
وةً ٔويَىةزةوة خؤى داوةتة ٔاضني.
 .3 .1 .5ضريؤً :
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زِةخٕةطستٕـــة وـــة ٌـــة زِؤذٔاِـــةوأىى ووزديـــدا بآلوبووةتـــةوة .بٍـــة ,بـــة بـــويَسىء
زِاغــىاوأة ئةٔــداشةء ثيَوأــة ئةدةبيــة باوةوــأى ئةودةِــةى زِةت وسدووةتــةوة وــة
ثيَياٗ وا بووة غـاعرياٗ (( تـووتىى غـةوةز طوفتـازء بوٌبـوض غـرييٖ وـةالِٖ ))(( .
َّأىيَػـاوٌٗ .ةِةغـدا بيأووِـاٗ ٘ةيـة ,ضـؤىة ثيـاو
٘ةتا ئيَطتا ب ٌيَىدأـةوة ٘ةٌ
ٌة تازيىيدا جواٗء ٔاغرييٕى ال وةً يةوة)).
ثيَى وا بووة وة ٔابـ ئـي بةوضـاوةوة تةِاغـا بىـسيَٖء ,ثيَويطـتة بـة تـساشووى
َطــةٔطأدٗ بىيَػــسيَٖ ,تــا زِادةى ضــاوىء خساثىــى وازةوأيــاٗ ديــازى
عــةل ء ٘ةٌ
بىــس ٌ(( :ةِــةودوا زِؤغــٕايىى شأــني بةزضــاوِاٗ زِوؤــاً ئةواتــةوة٘ ,ةِووغــت
وةوــوو خــؤى ئــةبيٕنيء ,ثيَويطــتة ٘ــةز غــتة بــةث ى بــةزشىء ٔصِىــى خــؤى زِيــص
بىةيٖء بةث ى ضاوىء خساثيى ٔاوى ضَ بٕيَني)).
َـة ,ضـى بـةدآل
غيىسيػى بة ضةٔد غيَوةيةً ٔاضأدووة(( :غيىس تـةزجوِأى دٌ
َى,
ب  ,ئيَؼء ئاشاز ,دةزدء خةفةت٘ ,يواو ٔةوِيدى ,غنيء غـادى ,غـرييٕىء تـاٌ
خؤغةويطتىء لني ,طوِاٗء باوةزِ ,تسعء ب بـاوى ,خساثـىء ضـاويّاٗ بـة واتـةى
َطــــريا بــــؤ دةزئــــةخات وــــة ٘ةِوووــــةع ٌــــة دةِــــى
زِيَىوثيَــــي ٌــــة غــ ـيَوةيةوى دٌ
َى خؤى تيا ئةبيٕ ......
خويَٕدٔةوةيدا غيَوةيةوى دٌ
((غــيىس ضــسايةوة تــازيىىى زِ ى ذياوــاٗ بــؤ زِؤغــٖ ئةواتــةوة ,يازِــةتيّاٗ
ئةدات ٌة دؤشيٕةوةى زِاضتيدا......
((غيىس جوأىى ٘ةِووغتيَىّاٗ بؤ دةزئةخات.....
((غـــيىس ذيأـــة :بـ ـ دةٔوء ضـــةٔو٘ ,اوازوـــةزء ليريَٕـــةز ,زِووخـــؤؽء ِـــؤٗ,
َدازى ديَتء ئةض ....
ضاوبةطسياٗء دةٓ بةثيَىةٔني ,ثسِ ٌة دٌ
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َوـةواتٌ ...ةطـةأل شزِةى
((غيىسٌ ,ةزِيَطةى ذيأدا ضساى ٘يوا بـؤ تيَىؤغـةزاٗ ٘ةٌ

َيَــي ٘ةيــة شبــأى ٔةثــر ل ئــاشازى لةف ـةش
وــةزِ يَي ٘ةيــة طــويَى ٔةوسيَتــةوة ل ضــة الٌ

شثـــــريى طريؤدةييـــــدا ئةضـــــيَتة وـــــؤزِى بةٔدييأـــــةوةٌ ,ـــــة خـــــةوى ب ٘ؤغـــــى

بوٌبوُ ئة٘يَٕيَتة ٘اواز ,غيَس ئة٘يَٕيَتة طسياٗ ,غيَت ئةخاتة ٌيَىدأـةوة ,بـؤ ئيَّـةى

َةويَٕ ٌ ,ـــةذيَس بـــةياىى ئاشاديـــدا بةضـــةز شةزيـــاى خـــويَٕى وـــوذزاواٗء
زِايأوةضـ ـٍ
َــى ِٕداآلٔــدا ئــازةشووى ئــاشادىء وآلتجةزضــتى طةغــة
جوأةِةزطأــدا ديَــتٌ ...ــة دٌ
َٕد غيىس ثةيدا ئةب )).
ث ئةواٌ...ة واتةى زِيَىوثيَيء ِةعٕاى بةزشء بٍ

َى ب بــاواٗء بةٔــدىى
وسدؤتــة بــةزد لن بيٕيٕــى ٘ــةشازاٗ ذٔــى ضــي ضــووتاوِٕ ,ــداٌ
َــى
َطــريء طسيةٔةزأــة ,تاوــةى ٌــة دٌ
ب تــاواٗء ضــاوثيَىةوتٕى ئــةو ٘ــةِوو غ ـيَوة دٌ
غاعريةواوأدا ٘ةز يـادى ئةضـىةٔدةزء ئـاوى بـةلاء تـةختى وـةىء جـاِى جـةٓء

٘ةز بؤ ئةو ٔاضأدٔة ,وةً ئاطادازيَىى ئةدةبياتى بيأى بة٘ؤى شِاٗ شأيٕـةوة,

بةختى ضوذاً شيٕدوو ئةواتةوة لن تاوةى ٌة ِـا٘ى وـةٔىاٗء عـةشيصى ِيؿـس واش

ث بــةث ى وغــيٍىو وتوويــة(( :غــيىس ويَٕةيــةوى ذيأــةٌ ,ــة زِاضــتىى ئةشةٌييــةوة
وةزط ـ اوة ,ئاويَٕةيةوــة ٔاغــرييٕيى تيــا جــواٗ ئــةبيٕس  ,ضةزضــاوةيةوة تــا ئةبــةد
َىَ .غــــيىس ثةضــــة ٌــــة زِووى جوأييــــةوى غــــاززاوة
َــــدةلوٌ
جــــوأىء ذيسيــــى ضَ ٘ةٌ
الئةدات)).
َىى ووزدى
بٍة ,غيىسيَىى شيٕدووى ِايةى ضاووسأةوةء بةئاطا٘يَٕأةوةى خةٌ
ويطــتووةٌ ,ــةو زِؤذطــازةدا وــة ئــي وا ضــاوةزِواٗ ٔــةوساوة ذىووِــةتى عــرياه ٘ــيال

ٔا٘يَٕني لن)).
وــة ئــةو ِةضــةالٔة ٌــة غــيىسى ووزديــدا ٔابيٕــ  ,غــاعريى وــوزد بــة دا٘ــيَٖء
جوأىٕــاعء وــوزِى وــوزدةوازى ٔأاضـ (( :غــاعريةواواٗ دشٗ ,الضــاييىةزةوةٗ,
دشٗ بــةآلٓ تــويَى ئــةدشٗء ٔــاوةزِؤً بةزئــةدةٗ .الضــاييىةزةوةٗ بــةآلٓ زِيَيــاٗ ضَ وٗ
َٖ ,ثيَػـسِةويأٖ ٌـة ذيأـدا,
ئةب  ,دؤؽ دائةِيَٕٖ ...غاعرياٗ ئاويَٕةى ذيأى وؤِةٌ
بــــةآلٓ ئةِأــــةى ئيَّــ ـة ئــــاويَىى ٌيَــ ـََ ,تازِــــايىى بيَطأــــةياٗ تيــــا ديــــازة ,لــ ـسِةٗ

ِافيَىى ٔةتةوةيىى ووزد بطة يَٕ  .بةوثيَية ,غيىس الى ئةو ,بـة ديويَىـدا ضـةوى
َي بـووةء ,بـة ديـويَىى تسيػـدا
خةباتء ٘ؤيةوى وازيطةزى ٘ؤغيازوسدٔةوةى خـةٌ
جوأييــة غــازاوةواٗء ٔٙيَٕيــةوأى بــووٗء ذيــأى ٌــة غــيَوةء ويَٕةيــةوى ٔــةِسدا
شيٕــدوو وسدووةتــةوة٘ .ــةز بــةو ثيَوأةيــة وــة غــيىسى وــوزديى تــا ئــةو ضــةزدةِة

ٌةدووِأــةوة ئــةزِؤٌٗ ,ــة عةؾــسى ٘20ــةِى غازضــتأيةتيدا الضــايىى غــاعريأى
فازضىى ذةوتٍُغت عةؾس ٌةِةوبةز ئةوةٔةوة)).
بٍـــة ,دةوزأـــى غـــيىسى ٔـــاضء ٘اوزِيَىـــأيى ثـــ بةضـــةز ضـــووة ,غــــيىسيَىى
فؤٌىٍـؤزىى شادةى وـوزدةوازيى ثـ ثةضـٕدء لـابيٍ ة (( :ضـؤىة ئـةوياٗ ضــةيسى

َطــةٔطأدووة ,ئــةوةى ٌــةال ضةضــجيوة وــة ((وــوزد غــيىسيَىى واى ٔييــة وــة ٌــة
٘ةٌ

َى خؤى ,ضى ببيٕـ بـة ضـةٔد واتةيـةوى
دةوزوثػتى خؤى وسدووة ,زِوأيويةتة دٌ

َيَْ ٘ةز غيىسِاٗ ٔييـة,
ئةدةبياتى عاٌةِدا غويَٕ بطس يا غايأى طستٕى ب ٔ...اٌ
ٌةبةز ئا٘ى ضويَٖ ٘ةٔديَىّاٗ ٘ةيةٔ...اتوأني ٌةبةزضاوى دؤضتء دوذِٖ خؤِأى
َىيَػني .وة ومت غيىسِاٗ ٔيية ,يةعٕى غاعريِاٗ ٔيية)).
ثيَوة ٘ةٌ
ئــةو ,وــة ئــةزويَىى غــيىسى بــة دؤشيٕــةوةى جــوأىى غــازاوة دأــاوة ,ثيَىوايــة

ضـــادة زِيَىى خطـــتووة ب ئـــةزًء ئـــاشاز ,ئـــةِأى تـــس ويطـــتوويأة غـــيىس دأـ ـيَٖ,
ويطــتوويأة ديوأةوــةياٗ ضــة لافيةيــةوى وــةٓ ٔــةب  ,ويطــتوويأة بت ـ دزوضــت
بىـــةٗ بـــؤ بتجةزضـــتاٗ ,تـــاووو ٔسخـــى ٘ـــةِوو بتيَىـــى ث بػـــىيَٕٖ بـــة ٔـــةفاِى,
َ ـيَٖ ِــةعٕاى ٌــة ضــىى
ويطــتوويأة واتــة زِيــص بىــةٗ وةض ـ تيَــى ٔــةطات ,غــيىس بٍ

غـــاعريى وـــوزد ٘يَػـــتا ئـــةو جوأييـــةى ٔةدؤشيوةتـــةوةٌ(( :ـــة ٘ـــةِوو ذيأيَىـــدا,
بةتايبةتى ٌة ذيأى غاخىى ئيَّةدا ,طةضَ جوأىى تس ٘ةية وة ثيَويطـت بـوو ٘ـةز

خؤيأدا مبيَٕيَتةوة)).
غيىسى وؤٌٗ ,ةالى ئةو(( ,بوووة بةبازأةيةوـة زِاشيَٕساوةتـةوة ,طيـأى تيـا ٔييـة

ٌـــةشووةوة وـــووزةى ثـــ شأيٕى غـــاعريةواوأى بٙيَٕايةتـــة جـــؤؽ)) .ئـــةو ,ئـــةٓ
وةزةضـــتةء دميةٔأـــةى بـــة ٘ـــةويَٕى غـــيىسى ضـــةزوةوتوو شأيـــوةٌ(( :ـــة وآلتـــى
٘ةذازأــداٌ ,ــةٔيَو خــويَٕى زِذاوى جوأأــدا ,بةضــةز ِيَػــىى ثــراوى ِٕاآلٔــدا ,ضــة

ِسدووةٌ....ـــــة غـــــيىسةواوأداٌ ,يَىدأـــــةوة دةضـــــت ٔاوـــــةو  ,ئةطـــــةز بػـــــب
ٌيَىدأةوةيــةوى ِــةىط نةةى ٔييةٌ...يَدأةوةيةوــة ٘يضــى بةضــةز ٘يضــةوة ٔييــةٌ ,ــة
غاززاوأى ذيٖء ِةزطء طياٗء ِاٗ ضـة ٔٙيَٕييـةوّاٗ بـؤ دةزٔاخـةٗ))(( .ثيَويطـت
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َصازء طـةوزةبوأى ٔـاو
َػةٗء طـوٌ
بوو غيىسى غاعريأى ويَوء وةذء ضيا ٔةوةى طوٌ

َـةوة ويَػـاية ِةيـدأى ووغـتاز ,بـة
بووة غوأى فةزةٔطـة ,ذٔـى ٌـة بةٔدةأـةى ِاٌ

دةزدء خةفــــةت ,ثــ ـسِ بوايــــة ٌــــة بــ ـريى فةٌطــــةفىى بــــةزش بةزش....ثيَويطــــت بــــوو

َطس,
دةٔطـــى ٔاضـــىى خـــؤى زِاضـــتىى وآلتجةزضـــتيى زِا٘يَػـــت ,بـــووة دزةفةةةض٘ـــةٌ

غاعريةواواٗ باشى ئا أى ذياٗ٘ ,ـةٔطى غـرييٕىّرى طـوآلٗء ,دةزخـةزى زِاشى
َموآلوى
دآلٗ بوؤاية)) .بؤية ٌة غيىسى ٔـويَى خواضـتووة ثـسِ جـؤؽءخسؤؽء ٘ـةٌ
بؤتةى ذيأى زِاضتةليٕة بـ (( :غاعريةوأيػـّاٗ زِةٔطـة ذةٔطـى وـؤٔى بـةزياٗ بـدا,

دالوةزاٗ ٌةزِ ى ثازيَصطازىى وآلتدا.))....
َةبأى ,خويَٕدةوازى بة ِايـةى بـة٘ؤط٘يَٕأـةوةى ئـافسةت ذِـازدووة ,تـا
ع .تاٌ
َطووزِاوى ذيأى ٔاو وؤِةأل (( :ئةطةز ويطـتّاٗ وآلتيـاٗ ثـ
ٌةبازيأدا ب ببٕة ٘ةٌ

َةو بؤ ئةضجى ٌيَىدأةوة غَ بىـةٗ ,دةضـت
ئةطةز خؤياٗ خبةٔة ثؤتةى ذيأةوة ,جٍ

َني بـريٖء بةضـاوى
ئاوا بىةيٕةوة ,ئـةب فيَـسى خويَٕـدٗء ٔووضـيٕياٗ بىـةيٖء بٙـيٍَ

َما بىةٔةوة ن )).
ٌة وٍىى ضيّس ء طويَطوأةى غازى جابوٌ
َطـــةٔطأدٔى تيَىـ ـسِاى غـــيىسى وـــؤٔى ووزديـــدا شيـــادةزِةويى
بةوثيَيـــةٌ ,ـــة ٘ةٌ
وسدووة وة ب باية تيَىسِوأيوةٌ .ةواتيَىدا ضسِيٕةوةى ئةو طةثيٕة ئةدةبييـة وـة
يادطـــازيَىى شووِـــاٗء ٘ـــةز ٘ةٔـــد دةلـــى وـــوزدىى ٔووضـــساوٗ ٌةبةزدةضـــتدا,
دا٘يَٕأى زِةضةٗء ووؤةى شيٕدووى تيَـدا شؤزء زِةٔطدأـةوةى واليىيَىـى جيـاواش
بووة .بةآلٓ زِاضتى بؤ ضووة وة بة ثيَويطتى شأيوة غاعريى تـاشة ٌـةو ضوازضـيَوةء

٘ـــاوزِ ء ٘اِـــدةِى ذيـــٖ ضـــةيسياٗ بىـــةيٖ ,تـــاووو ببٕـــة دايىيَىـــى تيَطةيػـــتووى
َــة ثــةزوةزدة بىــةٗ ,ثيــاو
َطــؤش .بــصأٖ ضــيياٗ ٘ةيــةء ضــيياٗ ٌةضــةزة ,بتــوأٖ زِؤٌ
دٌ
ث بطةييَٕٖ بؤ زِاطستٕى ثايةى بةزشى ٔيػتّاٗ ,وضاٗ طؤؽ بىةٗ تـاوةووو خؤيـاٗ
ببٕة دايىيَىى تيَطةيػتوو)).
ٔةذادٌ ,ة ( ئافسةت )دا ,بة غيَواشيَىى ضادةء ئاضاٗ ٌة وزدةوازىى ويَػةى ذٗ
دوواوة .ئـــةِيؼ بـــة ٘ـــةِاٗ غـــيَوة جـــةختى ٌةضـــةز ثيَويطـــتىى ث خويَٕـــدٗء

ثيَوأأة ب اش ء ببيَتة ووزِى زِؤذى خؤى .ئةٓ بؤضوؤأة ,ضـةزةتايةوى ئاشايأـةء
٘ؤغيازأة بووٗ بؤ داِةشزأـدٔى زِةخٕةيـةوى ئـةدةبىى وازيطـةزء بٕياتٕـةز .بـةآلٓ
َيى بـــة وـــازى زِؤذٔاِـــةوأىء ضياضـــييةوة,
بةداخـــةوة بٍـــة دواتـــسٌ ,ةبـــةز ضـــةزلاٌ
ٔةيجةزذاوة ئةو بريءزِايأة بةزٔاِةزِيَرء فساوأ بىات.

تيَطةيأــدٔى ئــافسةت وــسدووة ,تــا ببيَتــة ٘اوتــاى ثيــاو .زِاضــت ثيَــى وابــووة ,تــا ذٗ
خويَٕــدةوازء تيَطةيػــتوو ب ـ ٔ ,ةوةيــةوى ذيــسء ثيَػــىةوتوو ئةخاتــةوة (( :ئةطــةز
دايي تةزبييةء شأطتيَىى باغى ب  ,ئةشأ ِٕاأل ضؤٗ باؽ طؤؽ ئـةواء ئـةوالدى
ئاشا ,بةجةزطء بةشات ,ثاًء جواٗ ,وزياو ضاغء ضاالً ث ئةطةيةٔ )).
داواوـــازيؼ بـــووة جياواشيـــة شؤزةوـــأى ٔيَـــواٗ ثيـــاوو ئـــافسةت ٌـــة ثـــةزوةزدةء

 .2 .5شأطتى:
ئـــةو دوو ذِازةيـــة ,دوو وتـــازى شأطـــتيى ضـــةبازةت بـــة تةٔدزوضـــتىى ِـــسؤك
َني باضة شأطتية بآلووساوةوأى ٔاو زِؤذٔاِةوأىى ووزديٖ.
تيَداية ٌة ٘ةووةٌ
 .3 .5وؤِةآليةتى:
ثيَــٕخ وتــازى وؤِةآليــةتيى تيَدايــة ,وــة دوويــاٗ ٌــةبازةى ئافسةتةوةيــة .عــازك

َيَىى ئاضــوودةء ت ـةبا دزوضــت
َسيَٖ تــا وؤِــةٌ
بةخيَووسدٔــدا وــةٓ بىسيَٕــةوةء ٔــة٘يٍَ
بب  (( :جياواشييةوى شُ ٘ةية ٌةبةيٕى تةزبييةء شأطتء ٘ؤؽءطؤغى ئـافسةتء
ثيــــاوداء ,تــــا ئــــةٓ جياواشييــــة مبيَٕــ ـ ٘ ,ــــةزوا ئــــةب ء خيَــــس ٌةيــــةو ٔــــابيٕٖ..
ثةزوةزدةوسدٗء شأني ,بريء خووى ضاً ,ئافسةت بةزش ئةوات)).

َيَْ
َةبأى ٌـة ( ذٗ )دا ,ث يـاوى بـة خـةتابازى دواوـةوتوويىى ذٗ شأيـوة(( :وـة ئـةٌ
تاٌ
ذٗ دةضتيَىى غىاو ,ثةوىةوتةيةوى ب دةضةآلت ,برييَىى ووٌتـاٗ ٔةيةتـة بةزضـاو.

جــــةِاُ ِةجيــــد ضــــةٌيْ ٌــــة (ضةزبةضــــتىى ِٕــــاأل)دا زِةخٕــــةى ٌــــة غــ ـيَوةى
ثةزوةزدةى ِٕـاأل ٌـةٔاو خيَصأـدا طستـوووةء ,واى بـؤ ضـووة وـة ثـةزوةزدةوسدٔيَىى

و ـ ئــةميسيَٕ ل و ـ دةضتةثاضــةى ئــةوا ل و ـ ئــابسِووى ئــةتىيَٕ ل و ـ داويَٕــى
بةزٔادا ,و تةفسةى ئـةدا ل ئيَّـة وثيـاوو )) .ئـةو ,ثيَىوايـة ئةطـةز ذٗ ٘ةٌوِـةزجى
بؤ بسِةخط  ,ووؤـةى بـةزشى ضَ ثةيـدا ئـةب  (( :ذٗ ذاٌدازوـةٌ ,ـة غـوأى ِـةزِةوة

َيَىى بـةختيازى ضَ ئةوةؤـةوة:
ضاًء غازضتأأةى ِٕاأل ,خيَصأيَىى ئازآء وؤِـةٌ
َةوأيـــةوة بةٔــدة .ئةطـــةز
(( ٘ــةِووِاٗ ئـــةيصأني وــة دووازِؤذى ِيٍٍـــةتيَي بــة ِٕداٌ
ٔةتةوةى ضبةيٕى باؽ بةخيَوء جواٗ ثةزوةزدة بىس  ,ئةوا ديـازة ثيـاوى طـةوزةء
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ئــيؼ ٌةدةضــت ٘ــاتوو ثــ ئةطةيــةٔس  .ئةطــةز بةثيَضــةوأةى ئةِــةؽ بــوو ,ئــةوا

وتازى (ِاِةيازة) ,بـة زِاضـجيَسىى دوادواييـةوأى ذيـأى ِاِـةيازة وساوةتـةوة:

ِاألويَسأييـــة .))...داواى وـــسدووة دايةٔطـــةء بٕىـــةى تايبـــةت بـــؤ بـــةخيَووسدٗء

((ٌــة طــسدى طــوالٗ مبٕيَــرٗ ,بــا ٌــةو بةتــةٔيا ك ,ضــؤىة ٔاِــةو طؤزِيػــْ ٌــةٔصيي

ضاوديَسىى ِٕاأل ٘ةبٖء بايةخياٗ ث بدز  (( :بؤ بةخيَووسدٔى ِٕـداآلواٗ ٌةضـةز
دةضــتووزيَىى تــاشة وــة ٌــة دوازِؤذدا ٔةتةوةيــةوى بــاؽ بيَٕيٕــة وايــةوة ,ئــةب شؤز
٘ةوأل بدةيٖ بؤ ضاوىسدٔى دايةٔى ,ثيَويطتة شؤز ضاوديَسىى ِٕداأل بىةيٖ)).

َـــة ِأـــاى (
طـــؤزِى ئةزغـــىةزةوأى وؤيـــةوة بيَـــت))ِ .ـــةمحوود جـــةودةت بـــة ٘ةٌ
ئةزغـــــــىةزةواٗ )ى بـــــــة فريازةوـــــــاٗ ٌيَـــــــي داوةتـــــــةوةٌ ,ةواتيَىـــــــدا زِاضـــــــت (
ئـــازط وةزةواٗ)ــــةء ,وزِةغـــيد غـــةولىوؽ ٘ـــةزوا بـــةوازى ٘يَٕـــاوةءِ ,ةبةضـــت

ذةِةثاغــــــــا ٌــــــــة (دةزدء دةزِــــــــأى)دا٘ ,ــــــــؤى ٔةخؤغــــــــية جةضــــــــتةيىء

ئةوأةيـــة وـــة ٌـــة ( ئـــازؽ ) بـــووٗ .طـــةضَ شأيـــازىى وزدء طسٔطـــى ضـــةبازةت بـــة

وؤِةآليةتيـــةوأى بسدووةتـــةوة بـــؤ ٔـــةشأنيء ٔةخويَٕـــدةوازىٔ (( :ةشأيٕـــة وـــويَسء
ب ٘ؤغـــى وسدووٗ...دةزِـــأى ٘ـــةِوو دةزديَـــي ٘ـــةز خويَٕـــدٗء شأيٕـــة )) .دةزدة
َــةٓ داوة ,ضــؤىة ئةبٕــة ِايــةى ((ويَــساٗ بــووٗء
وؤِةآليةتيــةوأى بــة تسضــٕاً ٌةلةٌ
كةبسِأــدٔى طــةُ)) .ووزدضــتاٗ بــةالى ئــةوةوة ذيٕطةيــةوى ٌــةبازة بــؤ ذيــاٌٗ ,ةب ـةز
((٘ةتاءء باى خاويَٖ)) .وةووو خةتؤزيَىيؼ بؤ ٘يَٕأةوايةى شِأيَىى ووزدىى
ضتأدازد ,وغةء شازاوةى وسِاثيى ٌة وتازةوةيدا بةواز ٘يَٕاوة.

لازةِأيَىى ِيَرووى ٔويَّاٗء غةزِى باباٗء عو أى بـؤ تؤِـاز وـسدوويٖ .يةوـةٓ
وةضــة بــة بــريةوةزى بةضــةز٘اتى ئــةو دوا زِؤذأــةى ذــووّى بةبــةء ئــةو غــةزِةى
تؤِازء بآلو وسدبيَتةوةٌ .ةو شأيازيأة,
 -1دوايٖ غةزِى ٔيَواٗ ضوثاى عو أىء ٌةغىسى ئةمحـةد ثاغـاى بابـاٗ,
ٌــــة (( زِؤذاواى وؤيــــة )) بــــووةءٌ ,ــــةو (( بةزاِبــــةز بةيــــةً ئةوةضــــنت )) .تــــةٔيا
ثريةِيَسدى غاعريء زِةغيد غةولى ٔاوى ئةو غويَٕةياٗ بة ( ئازؽ ) بسدووة.15

ِ .4 .5يَروويى :
بايــةخ ثيَــدأى ِيَــروو ٌــةٓ طؤكــازةدا ,بــة زِوؤــى ديــازة .وتــازى (وةض ديَوأــة:
َيَىة بؤ ضاىىسدٔةوةى ِيَرووى ئةدةبى ووزدىء ,تا ئةوواتة
ذيٕىء غيىسى)٘ ,ةوٌ
يةوــــةباز بــــووة ٌةضــــةز ئــــةو غــــاعرية بٕووضــــس  .وتــــازى (شةزدةغــــتء ديٕــــى

 -2غـةزِةوة ٌـة ِـأطى ( طــوآلٗ )دا لـةوِاوة ,وـة (بأةِةزِ)يػـى ث ئــةوتس .
واتة زِؤذيَىى بة٘ازى ٔيَواٗ 21ى ٔيطاٗ20-ى ِايظ.
 -3ئةمحةد ثاغا ٌةالى (طسدى زِيصةتوو) بازةطاى بؤ دأساوة.
 -3بآلوةٌيَىسدٔى ٌةغىسى ئةمحةدثاغا ,ئةطةز ٌة زِؤذى دوا ثيَٕحػةممةى

شةزدةغـتى) ,شأيازييـةوى ضـسِءثسِء ٘ةِةاليةٔـةى ٌــةبازةى شةزدةغـتء بٕــةِاوأى
ديٕةوةيــةوة تيَدايــةٔ .ووضــةز ,ئةطةزضــى ئاِــاذةى بــة ٔــاوى ٘ــيال ضةزضــاوةيةً
ٔـةداوة ,بــةآلٓ وةً خـؤى ٔووضــيوية(( ,بــة ئـةزويَىى شؤز ٘اتؤتــة بـةز)) ,واتــة ئــةب
ضةزضـــاوةى شؤزى بـــؤ بةضـــةز وسدبيَتـــةوة .ئـــةٓ ٔووضـــيٕة٘ ,يَٕـــدةى وؤغػـــة بـــؤ
دةزخطـــتٕى لؤٔـــاىيَىى ِيَـــرووى ٔاوضـــةوة ,ئةوةٔـــدةيؼ ِةبةضـــتى بـــووة ٌـــةو
َةِةٔد بؤ وـوزد
لاتءلسِية زِؤغٕبريييةى ئةوضادا ,بٕضيٕةء ثاغخأيَىى لايْء دةوٌ
ثيَـــي بٙيَٕـ ـ  .وتـــازى (باوةيادطـــاز)يؼ ,ئـــةو شاتـــةى وةً ثيَػـــةوايةوى طـ ـةوزةى
واوةيى ٔاضأدووةءٌ ,ةثاأل ئةوةداٌ ,ةوزِيَيةوة الى ٌة ديويَىى غـيىسى داغـؤزىى
َةبأيؼ وسدووةتةوة.
غيَخ زِةشاى تاٌ
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وؤتــايىى ِأطةوــةدا بووب ـ  ,ئــةوا ئــةو غــةزِة وــة ٌــة 1846دا بــووة16ء٘ ,ــةووةأل
17

َةوةى ,واتـة وـأوؤى دووةٓ ,زِيَىـةوتى ثيَٕحػـةممةية ,
زِؤذى يةوةٓ ِـأطى ضـاٌ
18
ئةواتة 14ى ِايطى  . 1846ئةطةز ِةبةضتيؼ ئةوة ب وة دوا زِؤذى ئـةو ِأطـة

َح ,بةضةز٘اتووى واوةزِةغيد غةولى ,ضٍيَّأى.63-60ُ ,2003 ,
 15ضدين ضاٌ
َح ,وتيَبيَىى وةلفىساوى ئةمحةد ثاغاى باباٗ ,وِسؤكايةتىو (طؤكاز) ,ضـٍيَّأى ,ذ ,7ضـاأل,1
 16ضدين ضاٌ
ئؤوتؤبةزى .10-9ُ ,1998
 17ط .ع .فسميـــاٗ -طسيَٕيظيـــَ ,زِؤذؤِيَسةوـــأى وؤضـــىء شاييٕـــى ,وةزطيَسِأـــى ٌـــة فةزةٔطـــييةوة ٔـــةجاتى
َآل ,بٕىةى ذيٖ-ضٍيَّأى.64ُ ,2004 ,
عةبدوٌ
٘ 18ةِاٗ ضةزضاوة.96ُ ,
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َةيـة ,ضـؤىة ئـةو دوا زِؤذة وـة 20ى ِايطـة ,زِيَىـةوتى
ثيَٕحػةممة بووة ,ئةوة ٘ةٌ

ِٕاآلٗ -وة ثيَى ئةطةيػتني ,بـة ضـٕو ضـةزةء غـةوسى بةضـةزا دابـةؽ ئـةوسديٖء,

ضوازغةممةية.19

٘ةِيػة ٘ةزدوو طريفأى ثسِ بـوو ٌـةٓ ضةغـٕة غـتأة .ضـاً ٌـةبريٓ ديَـت دةضيػـى

 -4طــــسدى ( طــــوالٗ ) وــــة لوزبأيــــةوأى ٔةخؤغــــىى ( طــــوض )ى غــــازى
َى ث ـيَؼ
َى  1897بــةدواوة ,وــة ئةواتــة  37ضــاٌ
ضــٍيَّأيى تيَــدا ٔيَــرزاوٌٗ ,ــة ضــاٌ
دةزضـــوؤى طؤكازةوـــة ٌـــة  1934داء ِاِـــةيازة وؤضـــى دوايىـــى تيَـــدا وـــسدووة,

َيٕة ن ٘يوآ ٘ةز بة ئيَوةية )).
ئة٘يَٕايٖ بةضةزا وة ثيَى ئةوتنيِٕ :اٌ
َمى د ى
(( ثــري ِا ِــةيازة ٔــاوى يازئةمحــةد وــوزِى خدزبــةطى ٘ؤِــةزئاىاى خــةٌ
(وةٕٔةزيَٕــة) بــوو ,وــة الى غــازباذيَسِة٘ .ؤِــةزئاىاى بــاثريى يــةويَي بــوو ٌــة دوأــصة

ٌةبةزئةوةى ِاِةيازةى ضَ ٔيَرزاوةٔ ,اوةوةى بووة بة ( طسدى ِاِةيازة ).

ضــوازةى ِــةزيواٗ ,شؤز خؤغةويطــت بــووة الى ئــةوزِةمحاٗ ثاغــاى بةبــة .ئةوةٔــدة

ٌ -5ــة ثاداغــتى ِةزدايةتيــدا ,د ى ( وــأى دزِوــةى ضــةطاٗ) بةخػــساوة بــة
ِاِةيازة ,وة واتى ٔووضـيٕى ئـةو وتـازةى ِـةمحوود جـةودةت ,بةدةضـت ئةمحـةد
َةى خصِييةوة بووة.
ئاىاى طوضاٌ
20
َىء
َى ٌ 1888ة ضٍيَّأى ٌةدايي بووة  ,بة ِٕاٌ
ِ -6ةمحوود جةودةت ضاٌ
َى ئــةو شاتــةى ديـــوة .وا ٔاضــأدووية (( :ثيــاويَىى بازيىةٌـــةى
تــا تةِــةٔى  9ضـــاٌ
َةطـــةت بـــوو ,دوو ضـــاوى تيـــرء زِوويـــةوى ضسضـــى ٘ـــةبوو ,بـــة زِيػـــى بٍبٍىـــى
وةٌ

خؤغةويطت بووة ٌةالى وة ثاغا ئةو غريةى ٌة تازاٗ وفةتح عةض غاو ثيَػىةغى
َى 1804دا ٌة وةٕٔةزيَٕـة
وسدبوو ,دابووية .وةوووت طةيػتوويٖ يازئةمحةد ٌة ضاٌ
ٌةدايي بووة .وة ث ئةطا ٌةضـةز زِ ءغـويَٕى باوبـاثريى ,دةبـ بـة ٔؤوـةزى ثاغـاى
بةبةٌ .ة ٌ 1840ة ٌةغىسى بةبة دائةٔس بة ضةابطى طةوثضـى وة ٘ـةتا ئةزغـةوةى
وؤية ٌةٓ فسِأةدا ئةِيَٕيَتةوة )).
 .5 .5وةزطيَسِاٗ:

َــى بةزلستيَٕساويــةوة دميــةٔيَىى ضــةيسى ٘ــةبوو .زِووخــؤؽء زِةٔــد
ضــةزِوء يٍَ
بووٌ ,ة جٍوبةزطا ئةٔتيىةخأةيةوى طيأداز بووٌ ....ة ضـساخاٗء زِؤذأـى ٘ةيٕيـدا
شز وة وآلوشزيَى ئةثؤغى .جووتـ لـةزةبيٕاى شض بةثػـتيا غـؤزِ ئـةوسدةوة ,دوو
دةِأضةى ئةوسد بـة بـةزيا ,غـرييَىى ئةبةضـت بةثػـتيةوة ,زِِيَىـى دزيَـرى ئـةطست

ضةزةزِا ى ئةوأـة ,بايـةخى تيَـدا دزاوة بـة وةزطيَـسِاٗ ,وـة شازاوةى ( وةزطـرياٗ)ى
َةِةٔــدوسدٔى زِؤغــٕبريىى وــوزدى .ذــةوت ٔووضــيٕى
بــؤ بــةواز٘يَٕساوة ,بــؤ دةوٌ
وةزطيَسِدزاو ٌةٓ طؤكازةدا ٘ةٗ.

َمـــــةوة
بةدةضـــــتيةوةء ,بةوضةغـــــٕة ٌـــــةثيَؼ ِوتةؾـــــةزِيقء ِـــــةئّووزاٗ وة خةٌ
ئةزِؤيػت )).
َيَىيؼ
َيَـي بـوو ء ٘ـةِوو ِٕـاٌ
(( ِاِةيازة بةتايةبةتى خؤغةويطتى ٘ةِوو ِٕاٌ
الى ئةو خؤغةويطت بـووٌ .ـة غـةوى ضـساخأا تـا ئـةو ٔة٘اتايـة وة دةِأضـةيةوى
ٔةتةلأايــــة ,شةِــــاوةٗ دةضــــتى ث ٔةئــــةوسدٌ .ةبةزئــــةوة ِٕــــاآلٗ بــــة ضــــواز ضــــاو
ضـاوةزِوأى ٘ــاتٕى دةبـوويٖ .وة ٘ــةز وـة ثسيػــىى بـازووت ٌــة ٌووٌـةى دةِأضــةى
ئةوةوة دةزئةضوو ,ئي ئاطسباشى دةع ث ئةوساٌ .ةبريٓ ديَـت ٘ـةز وةختـ ئيَّـة –

٘ 19ةِاٗ ضةزضاوةء الثةزِة.

َح ,ضــٍيَّأى,
َيٕــةوةى ضــدين ضــاٌ
َح ,زِؤذٔاِــةى ذيــاٗ ,بٌ ,2يَىؤٌ
 20بــؤ ذيإٔاِةوــةى بسِوأــة :زِةفيــن ضــاٌ
.46-45ُ ,2003
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 .6ذيانهامة: 21

 .1 .6ئي ا٘يْ ئةمحةد :
ئي ـ ا٘يْ وــوزِى ئةمحــةد وــوزِى فــةتان وــوزِى ِطــتةفايةٌ 1914 ,ــة ضــٍيَّأى
َة ــةء
ٌــةدايي بــووة 1937 .وــؤٌيحى ذولــوولى ٌــة بةىــدا تــةواو وــسدووةٌ .ــة ٘ةٌ
وؤية1942-ء ضـٍيَّأىء وـةزوووً ذـاوْ بـووة .طؤكـازى وطةالويَـروى بـؤ ِـاوةى
َـةى
 10ضاأل ( )1949-1939دةزوسدووة .ضةزؤوى ٌمـى ووزدضـتأى عريالـى وؤِةٌ
(ذ )ً .بـــووة 1947 .ضـــووةتة ٔـــاو ثـــازتى دميـــووساتى وـــوزد-عـــرياهءٌ ,ـــة دووةٓ
َبـــريَسدزاوة .خـــاوةٔى ئيّتيـــاشى زِؤذٔاِـــةى
وؤٔطسةيـــدا ( )1951بـــة ضـــىستيَس ٘ةٌ

٘ 21ةٔــديَي ٌــةٓ ٔاوأــةٌ ,ةبةزئــةوةى ٌــة غــويَٕى تــسدا ذيإٔاِــةى وزدتسيــاة ٘يَٕاوةتــةوة ,ثيَويطــتْ ٔــةبيٕى
ٌيَسةيؼ بةو دزيَريية دوثاتياٗ بىةِةوة.
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وخــةباتوء وووزدضــتاٗو بــووةٌ .ــة ٌةٔــدةٔيؼ طؤكــازى وضــسيىةى ووزدضــتاٗوى

َى  1942وعةتييـــة
ااجاى ةةةل ا تةةةا وؤضـــىدواييىسدٔى ٌـــة زِؤذى 1967/5/21دا .ضـــاٌ

دةزوسدووة .زِؤذى ٌ 2000/4/8ة ٌةٔدةٗ وؤضى دوايىى وسدووة.

َآل ةةِةدوى ٘يَٕاوة .
عةبدوٌ

ئيــ ا٘يْ ئةمحــةد ,وةً ضــةزوسدةيةوى وازاِــة بــوو ,غــاعرييَىى بة٘سةِةٔــدء
ضريؤوٕووضيَىى ٌيَٙاتوو ء زِؤذٔاِةوأيَىى توأايؼ بوو.22

 .2 .6جةمال مةجيد سةليم :

23

 .3 .6حاميد فةرةج :

َيَّاٗ بةط ووزِى ووزِى ةةِةد بةط وـوزِى خأـة
ذاِيد ووزِى فةزةد ووزِى ضٍ
بــةط وــوزِى لــوض بةطــةٌ 1911 ,ــة طــةزِةوى ( دةزطــةشيَٖ)ى غــازى ضــٍيَّأى ٌــةدايي

َــة
جــةِاُ وــوزِى ِةجيــد وــوزِى ضــةٌيْ ئاىـا وــوزِى يووضــق ئاىايــةء ,بــة بٕةِاٌ

بووة .دواى تةواووسدٔى خويٕدٗ ٌة ضٍيَّأىء خأةى ِاِؤضـتايأى بةىـدا ,بـووة

َى
ئةضٕةوة ضةز جواِيَس ئاىاى زِةٔطيَٕةى يةويَي ٌة دوأصة ضـوازةى ِـةزيواٗ .ضـاٌ
ٌ 1915ة ضٍيَّأى ٌةدايي بووة .ضـةزةتايىء ٔاوةٔـديى ٌ 1931ـة ضـٍيَّأى بسِيـوة.
٘ةِاٗ ضاأل ضووةتة خأةى بةزشى ِاِؤضـتاياٗ (واث املقلنةن ااقاا ةل) ٌـة بةىـداء,
َة بـة ِاِؤضـتا
 1934بةغى ئيٕطٍيصىى ئةو خأةيةى تـةواو وـسدووة٘ .ـةز ئةوضـاٌ
ٌــــة لوتاخبأــــةى ( خاٌيدييــــة )ى ضــــٍيَّأى داِــــةشزاوةٌ 1935 .ــــة لوتاخبأــــةى
عةضىةزىى غا٘أة ( امل ثسةل ااقشةلي ل امللل ةل ) وةزطـرياوةء 1936 ,بـة ثٍـةى

بــة ِاِؤضــتا ٌــة ضــٍيَّأى .ضــاآلٔى ضــَ ,خصِةتةوــةيى طويَصاوةتــةوة بــؤ دةشطــاى
ثؤٌيظء ,ثاؽ خويَٕدٔى وؤٌيحى ثؤٌيظٌ ,ة بةىداء ضٍيَّأى بـووة بـة ئةفطـةزء
ِوعاويٕى ثـؤٌيظءٌ ,ـة وـةزوووً بةزِيَوةبـةزى ثـؤٌيظء ,ثٍـةى طةييوةتـة عةليـد.
ئةبا وساوة بة بةزِيَوةبةزى لوتاخبأةوأى ثؤٌيظ ٌة بةىـدا .وـة خأةٔػـني بـووة,
٘ةز ٌةو ِاوةتةوة ,تا ٌة 1995دا وؤضى دوايىى وسدووة.
َى  ( 1936ئةٌقء ب ى ووزدى )ىضاثء بآلو وسدووةتةوةء وةً وتيَبيَىـى
ضاٌ

َيَي
َى عةضــــىةزى دأــــساوةٌ 1943 .ةطــــةأل وؤِــــةٌ
ِــــوالشٓ دةزضــــووةء ٌــــة ئةغــــغاٌ
َطــؤشىء دذايــةتىى ذىووِــةتياٗ ٌىَىــساوةء بــة (
ئةفطــةزى تــسدا وــة طوِــأى ٔادٌ
زمية توف ق أثكاٌ ) ٔاضساوٗء شةعيّى زِووٖ تؤفين ذةضـةٔى دواتـس داِـةشزيَٕى (
مجق ل احملاثبن اان ماء ) ضةزوسدايةتيى وسدووٗ ,خأةٔػني وساوة.

خويَٕدٗ ٌة لوتاخبأـة ضـةزةتاييةوأدا وتساوةتـةوةٔ 1976 .اِيٍىـةى ( زِيَٕووضـى
وــوزدى ٌــة ضــةدةيةودا )ى ضــاث بــووةٌ .ــة طؤكازةوــأى و٘ــاوازوء وطةالويَرويػـدا
ٔووضيٕى بآلو وسدووةتةوة.24

 1946بــــة فةزِأبــــةز ٌــــة بةزِيَوةبــــةزيَتىى ئيٕريطــــازى تــــووتٕى وــــةزوووً
داِــــةشزاوة 1947 .طةزِاوةتــــةوة بــــؤ ضــــٍيَّأىءٌ ,ــــة بةزِيَوةبــــةزيَتىى ِــــةعازيفى
ضـــٍيَّأى بـــة ِاِؤضـــتاء ٌـــة لوتاخبأـــةى ٔاذيـــةى لـــةزةدا دأساوةتـــةوة1950 .
وةشيفةوــــةى ٘يَٕساوةتــــةوة بــــؤ لوتاخبأــــةى ضــــةزةتايىى خاٌيدييــــة 1952 .وةً
ِاِؤضــتاى ئيٕطٍيــصى ئيٕتيــداب وــساوة بــؤ ٔاوةٔــدىى غؤزِغــى وــوزِاٗ تــا .1963
َى  1964طويَصزاوةتــةوة بــؤ بةىــداء ,بــووة بــة ِاِؤضــتاى لوتاخبأــةى ( ااز ةةل
ضـاٌ

َح ,بٕىـةى ذيـٖ-ضـٍيَّأى,
َيٕـةوةى ضـدين ضـاٌ
َح ,زِؤذٔاِـةى ذيـاٗ ,ب /4بةغـى يةوـةٌٓ ,يَىؤٌ
 22زِةفين ضـاٌ
ُ ,2005
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 .4 .6رِةشيد نةجيب :

زِةغيد ووزِى ٔةجيم وـوزِى ِـةمحوود ئاىـاى ٘ـةِصة ئاىـاى ةةِـةد ئاىـاء ٌـة
َــةى فةزخةيـــةٌ 1906 .ــة ضـــٍيَّأى ٌـــةدايي بــووة .لوتاخبأـــةى ئةعـــدادىى
بٕةِاٌ
عو ـــــأيى تـــــةواو وـــــسدووة .وـــــأوؤى يةوـــــةِى  1920وةً فةزِأبـــــةز ٌــــــة
َة ة.
َىىى ضٍيَّأى داِةشزاوةء ,دوايى بساوةتة ٘ةٌ
خةضتةخأةى ِوٌ
طةضَ وةشيفةى ديوةِ :ايطـى ِ 1927ـةئّووزى ؾـيرييةِ 1928 ,وتـةزجيْ ٌـة
ِوتةضــــــةزِيفيةتى ٌيــــــواى ضــــــٍيَّأىِ 1930 ,وتــــــةزجيّى ئيــــــدازىء ,ثاغــــــاٗ
 23واً ئازاضى ووزِى ,بة ٘اووازىى ِاِة ٔووزيى ,ئةٓ ذيإٔاِةيةي ئاِادة وسدووة .ضوثاضـى ٘ـةزدووياٗ
ئةوةٓ.
 24غةووةت عـةشيص ضـةيدةضِ ,اِؤضـتا ذاِيـد فـةزةد دأـةزى ئـةٌقء بـ ى وـوزدى ,وضـٍيَّأىو (طؤكـاز),
ضٍيَّأى ,ذ ,35ذوشةيسٌٕى .52ُ ,2003
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ِوتــــةزجيّى وةشازةتــــى ئــــابووزىء طةيأــــدٌٗ 1936 .ــــةو وةشازةتــــة ضــــةزثدةز
(مالح ة ) بــووةءٔ ,يطــأى 1944وــساوة بــة لاميمــاِى ِةزوــةشى ٌيــواى ضــٍيَّأى.
دوايى وساوةتة ِوِةييص ٌـة وةشازةتـى ئةغـغاأل 1949 .بـووة بـة بةزِيَوةبـةزى بةغـى
عـــةزةبىء وـــوزدىى زِاديـــؤى بةىـــداِ 1953 .وتةضـــةزِيفى ٘ـــةوٌيَسء٘ 1954 ,ـــى
وةزوووًء ٘ 1956-1955ى ِووض ء ٘ 1958-1957ى بةضسة بـووة .ئـي واشى
ٌة وةشيفة ٘يَٕاوةء خأةٔػني بووة٘ .ةز ٌة بةىـدا ِاوةتـةوة تـا ٌـة 1968دا وؤضـى
دوايىى وسدووةء ٌة طؤزِضتأى ( ا و ن ل ) ٔيَرزاوة.
زِةغيد ٔةجيمٌ ,ـة لوتاخبأـةى شأطـتى دةزضـى وتووةتـةوة .تـةِووشى 1927
َى ثػــٕيوأى وــوزداٗ ) وــة ٌــة بةىــدا داِــةشزيَٕساوة.
وــساوة بــة ضــىستيَسى ( وؤِــةٌ
ئةٔـــداِيَىى ( جةِىييـــةتى ٘يـــوا ) 1928 -بـــووةٌ .ـــة و ذيأـــةوة وء و ذيـــاٗ وء
طؤكازةوــــأى وديــــازى الواٗوء و يادطــــازى الواٗوء ,بــــةشؤزيؼ ٌــــة وطةالويَــــرودا
ٔووضيٕى بآلو بووةتةوةٔ .ويَىةزةوةيةوى غـيىسى وـوزدىء ٔاضـٕاوى و فساِـوزشو
ى ٘ةبوةء ,ئيٕطٍيصىء توزوىء فازضىء عةزةبيى شأيوة.25

 .5 .6سةالم :

وــوزِى غـيَخ ئةمحــةدى غـيَخ عةبدوٌىــةزميى غـيَخ ئةمحــةدى غـيَخ ةةِــةدة,
ٌ 1892ــة د ى (عاشةبــاٗ) ٌــةدايي بــووة .ضــةزةتا خساوةتــة ذــوجسةو تــا بسِأــةوةى
يةوــةٓ جــةٔطى جيٙــأى دزيَــرةى ثــ داوةٌ .ــة 1919دا بــووة ٔويَٕــةزى ِــةمحوود
ثاغـاى جـاك الى غـيَخ ِـةمحوود .دواى غـةزِى دةزبةٔـدى باشيـاٗ ضـووةتة ديـوى
ئيَــساٗ ت ـا ٌ .1921ــة دووةٓ ذىووِــةتى غ ـيَخداِ ,ــةئّووزى ئــةوزالى عةضــىةزيية
بووة .دواتس وةشيفةوأى وةً تةذطيٍدازو ِوزِاليبى زِيَطـةء دازضـتاٗء ِـةئّووزى
ِـةٔتووجاتى ِةذــةٌٍىء ٔوفووضـى ديــوة ٌـة ضــٍيَّأىء بةضـسةء ذٍٍــةء ٘ــةوٌيَسء

َى ضةزبةزشىى ووزداٗء ئةٔـداِى
داِةشزيَٕيَىى جةِىييةتى شةزدةغتىء وؤِةٌ
26

ٌمى ضٍيَّأىى جةِىييةتى خؤيبووٗ بووة .

 .6 .6شاكري فةتاح :

غاوري ووزِى فةتان ووزِى ئةمحـةدةٌ 1914 ,ـة ضـٍيَّأى ٌـةدايي بـووة .لؤٔـاىى
ضــةزةتايىى ٌــة ضــٍيَّأىء ,ضــأةوىء 1937يــؼ وــؤٌيحى ذولــوولى ٌــة بةىــدا
تــــةواووسدووة .بةزِيَوةبــــةزى ٔاذيــــةوأى ِــــصووزىء شةزِباتييــــةء لةزةذةضــــةٗء
َة ـةء
خوزِاألء ثيَباشء لادزوةزةٓء ,لاميماِى لـةشاوأى زِأيـةء ضةِضـةِاألء ٘ةٌ
َيَي شيــاتس وساوةتــة
ِةزوــةشى ضــٍيَّأىء غ ـيَخاٗء ئــاوس ء شاخــؤ بــووة .ض ـ ضــاٌ
ضةزؤوى غازةوأىى ضٍيَّأىء ِوفةتيػى ئيدازى ٌة وةشازةتى ٔـاوخؤ .ئةٔـداِى
وؤزِى شأيازى عرياهء يةويَتىى ٔووضـةزأى وـوزد بـووة 1977 .بـووة بـة جيَطـسى
ضــةزؤوى ئةثوِــةٔى ياضــادأأى ٔاوضــةى ئؤتؤٔــؤِى ووزدضــتاٗ ,تــا ٌــة 1980دا
خأةٔػني وساوةٌ ,1988 .ةضةز بةزثةزضدأةوةى ضياضةتى دذ بة وـوزدى زِذيمّـى
بةعظ ,طرياوةء ,زِؤذى ٌ 1988 / 6 / 27ة ٘ةوٌيَس ئيىدآ وساوة.
غـــاوري فـــةتان تـــا  64 ,1984وتيَـــمء ٔاِيٍىـــةء  322وتـــازى بآلءوـــساوةى بـــة
دأاٗء وةزطيَسِأةوة ٘ةبوة.27

 .7 .6عارف تالَةبانى :

ووزِى غيَخ عازك ووزِى غيَخ فـاتيح وـوزِى غـيَخ ةةِـةدزِةئووك وـوزِى غـيَخ

َةبأىية .دايىـى ,جةِاٌـةخاٗ وضـى
َيؿى تاٌ
عةض ووزِى غيَخ عةبدوِززِةمحأى خاٌ
غيَخ ٔووزىيةٌ 1911 .ة غازى وةزوووً ٌةدايي بووة .ثيَٕخ غةؽ ضاآلٗ بووة وة
باووى وؤضى دوايىى وسدووة .بؤية الى غيَخ فايـةلى ِـاِى طـةوزة بـووة,1920 .
َى ِــاِى ,ضــووةتة لوتاخبأــةى ضــةزةتايىء  1926بسِيويــة.
َى غ ـيَخ فــاشٌ
بــة ٘ــةوٌ

بةىــ ـدا 1955 .خأةٔػــــني بــــووةٌ 1959/3/3 .ــــة د ى (دؤآلٗ) وؤضــــى دوايىــــى
وسدووة.

وــــؤٌيحى ذولــــوولى شأىــــؤى بةىــــدا وةزطــــرياوةء 1937 ,تــــةواوى وــــسدووةء,

َح ,دةشطــاى ضــاثء ثةخػــى ضــةزدةٓ-
َيٕــةوةى ضــدين ضــاٌ
َح ,زِؤذٔاِــةى ذيــاٗ ,بٌ ,1يَىؤٌ
 25زِةفيــن ضــاٌ
ضٍيَّأى.32ُ ,2002 ,

َح ,ضٍيَّأى.45-44ُ ,2003 ,
َيٕةوةى ضدين ضاٌ
َح ,زِؤذٔاِةى ذياٗ ,بٌ ,2يَىؤٌ
 26زِةفين ضاٌ
 27زِؤذٔاِةى ذياٗ ,ب.35-34ُ ,1
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 1937/7/30بــووة بــة ئةٔــداِى ذِــازة 322ى ضــةٔديىاى ثــازيَصةزأى عــرياهء ,تــا

ٔيــوى بــة ئةفطــةزى ثصيػــي تيَــدا ِاوةتــةوة ٌــة ٔاوضــةى بــازشاٗ 1945 .دةضــتطري

 1943ثازيَصةزيى وسدووة.

َويَطتى بةزاِبةز بة جووآلٔةوةى بازشاٗء ,دووزخساوةتةوة.
وساوة ٌةبةز ٘ةٌ

َح ٌــة ِووض ـ .
 1943/11/10بــة ئــريادةى غــا٘أة داِــةشزاوة بــة ذــاوّى ضــوٌ
َآلى غـيَخ
 1946بـووة بـة لاميمــاِى زِةوأـدش 1947 .زِةغــادةت خـأى غـيَخ فـةيصوٌ
َـــةبأيى ٘يَٕـــاوة .وةشيفـــةوأى دواتـــسى 1948 :لاميمـــاِى وؤيـــة1949 ,
لـــادزى تاٌ

ثاغــاٗ بــووة بــة دوتــؤز ٌــة ضــٍيَّأىٌ .ــة 1949دا وــساوة بــة ضــةزؤوى دائــريةى
تةٔدزوضــتىى ضــٍيَّأى 1963 .خأةٔػــني وــساوةٌ .ــة 1967دا طيَسِدزاوةتــةوة بــؤ
وةشيفـــة .دواى دوو ضـــاأل خـــؤى خأةٔػـــني وـــسدووة .تيَىـــسِا ٔصيىـــةى  25ضـــاأل

َة ـة1953 ,
لاميمــاِى ِــة,ووز 1951 ,لاميمــاِى غــٕطاز 1952 ,لاميمــاِى ٘ةٌ

ٔؤغدازيى وسدووة .شؤز جاز تووغى شيٕداٗء دووزخطـتٕةوة بـووة2002/5/30 .

َح ٌة ِووض  1954 ,لاميماِى د٘ـؤً 1955 ,ضـةزؤوى دادطـاى
ديطاٗ ذاوّى ضوٌ
دةعواى عةغايةز ٌة بةىدا.
 1958خأةٔػــني وــساوة ,1959 .دواى طيَسِأــةوةى بــؤ ضــةز وةشيفــة ,وــساوة بــة
ِوتةضةزِيفى ٌيواى ذٍٍة تـا ِ .1963ـازتى  1963بـووة بـة ِوفةتيػـى ئيـدازى ٌـة
وةشازةتـى ٔـاوخؤى عـرياه ,1963/6/18 .بـةث ى ياضـاى ذِـازة 2ى ثاوطــاشىىى
َيَىى تسدا ,دووبازة خأةٔػني وساوةتةوة.
دةشطاوأى ذىووِةتٌ ,ةطةأل وؤِةٌ

بـــة ٔةخؤغــــى ٌـــة بةىــــدا وؤضـــى دوايىــــى وـــسدووةء ,زِؤذى دوايــــى تةزِةوــــةى
٘يَٕساوةتةوة بؤ ضٍيَّأىء ٌة طسدى ضةيواٗ ٔيَرزاوة.
بــة يةوــةِني دوتــؤزء وــوزد دائــةٔس وــة بابــةتى ثصيػــىيى ٌــة زِؤذٔاِــةوأىى
ووزديــــدا بــــآلو وسدووةتــــةوة٘ .ــــةووةأل ٔووضــــيٕى ٌــــة ويادطــــازى الواٗودا بــــآلو
بووةتــةوة .ثاغ ـ ٌــة طؤكازةوــأى وطةالويَ ـروء و٘يــواوء وزِةٔطــنيودا دزيَــرةى بــة
بآلووسدٔـــةوةى بابـــةتى شأطـــتىء تةٔدزوضـــتىء طػـــتى داوة .جطـــة ٌـــةو وتـــازة

غيَخ عازك٘ ,ةضتيَىى خاويَٕى ووزدايـةتىء ٔـاوء ج ءزِيَيـةوى ديـازى ٌـةٔاو
َىدا ٘ةبوة .زِؤذى ٌ 2003/9/17ة بةىدا وؤضى دوايىى وسدووة.28
خةٌ

ثةزؽءبآلوأةى ,ئةٓ بةز٘ةِة ٌةضاثدزاوأةيػى ٘ةٗ:
 -1ضوازدةى طةالويَر :الثةزِةيةً ٌة غؤزِغى فةزةٔطة ,بةىدا.1958 ,
 -2تةٔدزوضتىى طػتى ,ضاثخأةى سلناٌ ا و نى-بةىدا.1972 ,
 -3ئيٕطىٍؤثيدياى ثصيػىايةتىى خيَصأى ,ضٍيَّأى.2001 ,

 .8 .6عةبدورِرِةمحان عةبدولَآل :

َآل وــوزِى ذــاجى ضــةعيد وــوزِى لــادز ئاىــا
عةبــدوِززِةمحاٗ وــوزِى ِــريشا عةبــدوٌ

َى
َى ٌ 1915ــة غــازى ضــٍيَّأى ٌــةدايي بــووة .بــة ِٕــاٌ
وــوزِى ٘ؤِــةز ئاىايــة ,ضــاٌ
ٔساوةتــة ذــوجسة الى خواجــة ئةفةٔــدىء ِــةال غــةٌة 1925 .خساوةتــة لوتاخبأــةى
ضةزةتايى وة ٌة خأوةوةى وبة٘ خاٗودا بووة 1929 ,تـةواوى وـسدووة .ضـووةتة
بةىــدا بــؤ ٔاوةٔــدىى ( ااغيب ةةل )ء ,ئــةبا ٔاوةٔــدىى وــةز ء 1932 ,بسِيويــةٌ .ــة
ضــأةوىى ِةزوــةشى وةزطــرياوةء ,دواى  2ضــاأل تــةواوى وــسدووة .دواتــس ضــووةتة
وـــؤٌيحى ثصيػـــىى ( ااطب ةةةل )ى ضـــةز بـــة شأىـــؤى ( آل ااب ة ة )ٌ ,ـــة 1940دا بـــة
تةواوبوؤى طةيأدووة .يةوطةز ٌة ووٌييةى عةضـىةزى وةزطـرياوةء ,ثيَـٕخ ضـاألء

َــةبأى ذيإٔاِــةء ويَٕةوــةيى بــة ٔاِةيــةً بــؤ ٔــازدٓ ,ضوثاضــى ئةوــةٓ .ضوثاضــيؼ بــؤ
 28بــةِزيَ ص ثــريؤت تاٌ
َةبأى.
٘اووازىى واً ضاالً تاٌ
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بةز٘ةِة دةضتٕووضةوأيػى ئةِأةٗ:
 -1فةز٘ةٔطى تةٔدزوضتى.
 -2فةز٘ةٔطى تةٔدزوضتى :ئيٕطٍيصى-عةزةبى-ووزدى.
 -3وازوأةوة ٘ةز ئةزِوا  :بريةوةزيةوأيةتى.29

 .9 .6عةبدولَآل طؤران :

َيَّاٗ بــةطى واتــم فازضــيية 1904 ,يــا ٌ 1905ــة
َآلى وــوزِى ضــٍ
ٔــاوى عةبــدوٌ
َة ة ٌةدايي بووةٌ .ة ذـوجسةء لوتاخبأـةى عيٍّييـةى وـةزوووً خويَٕدوويـة.
٘ةٌ
 29معةةةةط ى ٔــــةزمياِٗ ,يــــوأى ئــــةبازةِاٗ :دوتــــؤز ئــــةوزِةمحاٗ ,وزِةٔطــــنيو ,ذ.19-18ُ ,1990 ,27
وووزدضتأى ٔـو و (زِؤذٔاِـة) ,ضـٍيَّأى ,ذ .2002/6/2 ,2772ضـاوثيَىةوتٕى ِـأطى تـةِووشى 2000ى
ٔووضةز ٌةطةأل بة٘ةغتيدا وة ٌةضةز غسيتى واضيَت تؤِاز وساوة.
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ِاِؤضتايىء ئةبا فةزِأبةزيى ٌة بةغـى زِيَطـةوبأى ئةغـغاُ وـسدووة تـا .1951

ثــؤض غةغــةِى ضــةزةتايى دةزضــووة .ضــووةتة ئاِــادةيىى ِةزوــةشىء  1933بــة

ٌـــة ئيصطـــةى زِاديـــؤى زِؤذ٘ـــةآلتى ٔصيـــي /بةغـــى ووزدضـــتاٗء زِؤذٔاِـــةى وذيـــٖوء

دوو٘ـــةٓ تـــةواوى وـــسدووةٌ .ـــة وـــؤٌيحى ذولـــوولى بةىـــدا وةزطـــرياوةء  1937بـــة

ٌيرٔــــةى ئاغــــتيخواشأى ضــــٍيَّأىء طؤكــــازى وغــــةفةه -بــــةياٗوء زِؤذٔاِــــةى
وئـــاشادىودا وـــازى وـــسدووة .ضـــةٔد جازيَـــي ٌةضـــةز ضـــاالوىى ضياضـــى طـــرياوةء
خساوةتــة بةٔدةأــةٌ .ــةوؤتايىى ذيأيــدا تووغــى غـيَسثةثةى طــةدة بــووة .زِؤذى

دوو٘ةٓ يا ضيَٙةٓ دةزضووة.
 1937ضــووةتة خــوض ئةفطــةزى ئيرتيــاتء ,بــة ثٍةيــةوى بــاؽ بسِيويــة1938 .
وـــساوة بـــة بةزِيَوةبـــةزى ٔاذيـــةى ِـــريشا زِؤضـــتةٓ 1939 .ىاٌييـــةخأى وضـــى غــيَخ

َيَي ثةخػـــاٗء
 1962/11/18وؤضـــى د وايىـــى وـــسدووة .جطـــة ٌـــة غـــيىس ,وؤِـــةٌ

َةبأىيــة.
َيؿــىى تاٌ
ذــةبيبى وــوزِى غ ـيَخ عــةض وــوزِى غ ـيَخ عةبــدوِززِةمحأى خاٌ

ٔووضنيء وةزطيَسِأيػى ٘ةٗ.30

 .01 .6عةبدولَآل زيَوةر :

َةٌ 1875 ,ة ضـٍيَّأى ٌـةدايي بـووة.
َآل ووزِى ةةِةد ووزِى ِةالزِةضووٌ
عةبدوٌ
بــة فةليَيــةتى ِــةزيواٗء بأــةء ِووسيــاٗء زِةوأــدشء ٘ــةوٌيَسء وــةزوووً طــةزِاوة.
 1901ضووةتة ئةضتةِووألٌ .ة  1908بةدواوة بـووة بـة ِاِؤضـتاى لوتاخبأـةوأى
ضٍيَّأى تا  1948/11/10 .1942وؤضى دوايىى وسدووة .جطة ٌة ديـوأى غـيىس,
فةز٘ةٔوء بريةوةزىء ضريؤوى ٌةضاثدزاويػى ٘ةٗ.
اليةٔطسيَىى غيَخى طةوزةء غاعرييَىى ٔيػتّأجةزوةز بووة .
31

 .00 .6فازأل تالَةبانى :

وــوزِى غ ـيَخ فــاشأل وــوزِى غ ـيَخ ةةِــةد زِةئــووك وــوزِى غ ـيَخ عــةٌىى طــةوزة
َةبأىيـة .دايىـى ,جةِيٍـةخأى وضـى
َيؿـىى تاٌ
ووزِى غـيَخ عةبـدوِززِةمحأى خاٌ
َةوـةى,
َى ٌ 1903ة وةزوووً ٌةدايي بووة .وةً ثيػـةى بٕةِاٌ
غيَخ ِةعسووفة .ضاٌ
خـــةزيىى وػـــتوواأل بـــووة .بـــةآلٓ دواى ئـــةوةى ثٍةيـــةوى خويَٕـــدٔى ٌـــةالى ِـــةال
َــةبأى تــةواو وــسدووة,
ذةِيــدى ِصطــةوتى بــآلغء ِــةالء ضــؤفيةوأى تةويــةى تاٌ
٘ةزضــةٔد بةتةِــةٗ طــةوزة بــووة ,بــريى ٌــةوة وسدوةتــةوة دزيَــرة بــة خويَٕــدٗ بــدات.
ئةطةزضــى ِاِــةواٗء خصِــأى ٔــازِاشى بــووٗ ,توأيويــة لةٔاعــةت بــة غ ـيَخ فايــةلى
َى خويَٕــدٔى  1926-1925بــة تاليىسدٔــةوةى دةزةوــى ٌــة
بساطــةوزةى بٙيَٕ ـ  .ضــاٌ
َح ,زِؤذٔاِةى ذياٗ ,ب ,3بٕىةى ذيٖ-ضٍيَّأى.21-20ُ ,2004 ,
 30زِةفين ضاٌ

َح,
َيٕـةوةى دوتـؤز وـةِاُ فوئـادء ضـدين ضـاٌ
َح ,ض زِؤذٔاِـةى زِؤذطـازى غـيَخى ٔـةِسٌ ,يَىؤٌ
 31زِةفين ضاٌ
ضٍيَّأى.48-47ُ ,2001 ,
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 1941-1940بةزِيَوةبةزى ٔاذيةى تـةه تـةلى ضـةز بـة ٌيـواى ٘ـةوٌيَس بـووة1942 .
َـْء
َة ـةء  1943بـة لاميمـاِى لـةآلدش ٌ .ـةو ٌ ,ةضـةز شوٌ
وساوة بـة لاميمـاِى ٘ةٌ
شؤزى ئاىاوــاٗ٘ ,اتوةتــة دةٔــو .بؤيــة ٌيَــى وةوتوؤــة غــىاتء ٘ةزِةغــة ,دزاوةتــة
دادطاء ب تاواٗ دةزضووةٌ .ةضةز ئةوةٌ ,ةطةأل وةشيسى ٔاوخؤدا تيَـي ضـووة ,واشى
ٌـــة وةشيفـــة ٘يَٕـــاءةو دةضـــتى وسدوةتـــةوة بـــة وـــازى ثـــازيَصةزىء ضةزثةزغـــتىى
َىـــةوأ ى٘ .اووـــات بـــووة بـــة ثـــازيَصةزء وةويٍـــى وؤِجأيـــاى ٔـــةوتى عـــرياه ٌـــة
ِوٌ
َى  ,1957بـووة بـة
وةزوووًء ,ئةٔداِى ئةثوِةٔى طػتىى ٌيواى وةزوووً .ضـاٌ
َةى ِأطى ضووز ( مجق ل اهلالل األمحي ) ٌة وةزوووً.
داِةشزيَٕيَىى وؤِةٌ
غيَخ فاشأل٘ ,اوزِيَيةتيى ٌةطةأل ئي ا٘يْ ئةمحةدء ئي ا٘يْ وةؾـفىء جـةودةت
َآل ٌيـــؤٔى ٘ـــاوثؤالٔى وـــؤٌيحى
ةةِةدعـــةضء يووضـــق ذـــاجى ئـــةٌياعء عةبـــدوٌ
َــةوأيى بـــة
ذولووليــدا طــةزٓء خـــؤؽ بــووة .ثيـــاويَىى ووزدثــةزوةوز بـــووةِٕ ,اٌ
طيــــأيَىى ثــــاوى ووزدايــــةتى طــــؤؽ وــــسدووة .شؤزيــــؼ ئةدةبدؤضــــت بــــووةء,
دةضــــتطريؤيىى ٌيَمــــةوِاء ٘ــــةذازأى وــــسدووة .ضــ ـ وــــوزِء دوو وضــــى ٌــــةثاؽ
بةج ِاوة.32

 .02 .6فايةق بيَلةس :

َآل ؾةبسى ووزِى واوةذةِـةى ئةٌياضـة لؤجةيـةٌ 1905 ,ـة
ووزِى ووضي عةبدوٌ
َى خساوةتــة ذــوجسة .دوايــى ٌــة ثــؤض ضـيَٙةٓ
د ى (ضــيتةً) ٌــةدايي بــووة .بــة ِٕــاٌ
وةزطرياوةء٘ ,ةز تا يةوةِى ٔاوةٔديى بؤ تةواو وـساوة .دةضـتطيَسِيى وـسدووةءٌ ,ـة
ئةغــغاٌيؼ وةشيفــةى ديــوةٌ .ــة 1933وة تــا ِ 1948اِؤضــتايىى وــسدووة .زِؤذى
32

َةبأى ذيإٔاِةء ويَٕةوةيى بؤ ٔازدٓ ,ضوثاضى ئةوةٓ.
بةِزيَص ثريؤت تاٌ
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 1948/12/18بـــــة ٔةخؤغـــــىى تـــــةوذِى خـــــويَٖ وؤضـــــى دوايىـــــى وـــــسدووة.

وة ٔيطأى ٘ 1943ةيوةتى ٔاوضـةى تـاشةى ( يأـةى ضـةزوةوتٕى وـوزداٗ ) ٌـة

ضـــةزوسدةيةوى وـــازاى زِاثـــةزِيٕى ئـــةيٍووض 1930ء ,ئةٔـــداِى ٌمـــى ووزدضـــتأى

َبريَسدزايةوة ,ضـ وةضـياٗ دةضـتياٗ ويَػـايةوة .ذةِةثاغـا وةً ئةٔـدآ
بةىدا ٘ةٌ

َـــةى (ذ)ً .ء ثاغـــاٗ ثـــازتى دميـــووساتى وـــوزد-عـــرياه بـــووةٌ .ـــة
عريالـــى وؤِةٌ
33
لوتاخبأةى شأطتيؼ دةزضى وتووةتةوة .

خسايــة غــويَٕى يــةويَىياٗ ٌــةو ٘ةيوةتــةدا 1953 .ضــووةتة ئــةِسيىاء بةغــدازيى
خـــوٌيَىى ئيـــدازة بـــووة .وـــة طةزِاوةتـــةوة وـــساوة بـــة بةزِيَوةبـــةزى ئـــاوو وازةبـــاى
ضٍيَّأىء ,بةزِيَوةبةزى غازةوأيةواٗ 1970 .خأةٔػني بووة.

ووزِى ئةمحةد جةودةت ووزِى ِةمحوود ئاىاى ضـىؤٌةيةٌ 1888 ,ـة ضـٍيَّأى

َرى ٘يَٕـاوةء,
ذةِةثاغا ٌـة وـأوؤى يةوـةِى 1944دا ٔاجيـةخأى عـةشيص ضـاٌ

 .03. 6مةمحوود جةودةت :

َى تــةواو وــسدووة .بةغــدازى
ٌــةدايي بــووةِ 1909 .ةوتــةبى ذةزبييــةى ئةضــتةِووٌ
يةوــةٓ جــةٔطى جيٙــأى بــووةء ,بــةديٍى وةوتووةتــة دةضــت ئيٕطٍيــص .ثٍةوــةى ٌــة
َى ضــــةزبةخؤيىى
ضــــوثاى عريالــــدا طةيػــــتووةتة زِائيــــد .داِــــةشزيَٕيَىى وؤِــــةٌ
َى
َبـــريَسدزاوى دةضـــتةى بـــةزِيَوةبسدٔى وؤِـــةٌ
ووزدضـــتاٗ1919-ء ئةٔـــداِيَىى ٘ةٌ
ضـــةزوةوتٕى وـــوزداٗ 1930-بـــووة .دواى غـــةزِى بـــةزدةزوى ضـــةزاى ضـــٍيَّأى-
ٌ 1930ــة ضــوثا ٘ــةآلتووةء ضــووةتة ثــاأل غ ـيَخ ِــةمحوودٌ 1937/11/30 .ةضــةز

َػاد ٔاوأى ضَ بووة .دواتسيؼ ٘اتووةتةوة ضةز ٔووضـنيءٌ ,ـة
دوو ووزِى دٌيَسء دٌ
35
وذيٖودا بآلوى وسدووةتةوة .ئازةشووى ثووُ وؤوسدٔةوةء دةضـتى ويَٕةويَػـاٗء
ثةيىةزتاغىء ِؤِياوسدٔى ٘ةبوة.36

 .05 .6حمةمةدعةىل كوردى:

َى ٌ 1905ــــة د ى
َـــى ِـــةٔطوزِة ,ضـــاٌ
ةةِةدعـــةض وـــوزِى ئةمحـــةدء ٌـــة خيٍَ
(ضـــٕدؤآلٗ)ى ٔاوضـــةى (ضةٔطةضـــةز) ٌـــةدايي بـــووة .ضـــةزةتا دةضـــتى بـــة لوزئـــاٗ

ووغــتٕى بةزِيَوةبــةزى ِاٌييــة ئيىــدآ وــساوةٌ .ــة وذيأــةوةوء وذيــاٗودا ٔووضــيٕى
َةٔــــدة وةيــــا
َآلء دةوزى ٔــــو  ,ثؤٌ
بآلووــــساوةى ٘ةيــــة .دوو وتيَبيػــــى ( بــــة٘ائوٌ
ٌة٘طتاٗ) ٌةضاث دزاوٗ.34

خويَٕدٗ وسدووة ٌةالى باووى .وة باووى ِسدووةٔ ,ؤ ضـاآلٗ بـووة ,زِووى وسدوةتـة
َى ديٖء شِأى عةزةبيى ضَ خويَٕـدووة .ئـةبا ضـووةتة ِصطـةوتى
ضابآل ء ئوضووٌ
طـــةوزةى غـــازى (ضـــٕة) .طةزِاوةتـــةوة بـــؤ ئةِـــديوءٌ ,ـــة ِصطـــةوتى ( خـــادميوُ
ضةجادة)ى وؤية دابةشيوةء ,الى ِةال ةةِةدى طةوزة دزيَرةى بة خويَٕدٗ داوة.

ةةِةدى ٔاضساو بة وذةِةثاغاو ,وـوزِى عةبـدوِززِةمحاٗ ئاىـا وـوزِى ئةمحـةد

َى ٌ ,1919ةطــةأل ذــاجى ئيطــّاعيَ ٔــاويَىى باشزطــأى وؤييــدا ,ضــووةتة
ضــاٌ

 .04 .6حمةمةد عةبدورِرِةمحان :

ثاغا ووزِى عةبـدوِززِةمحاٗ ئاىـاى باغضاوةغـةٌ 1915 ,ـة ضـٍيَّأى ٌـةدايي بـووة.
خويَٕــدٔى ٌــة ضــٍيَّأىء ,دواتــس (خأــةى بــةزشى ِاِؤضــتاياٗ)ى ٌــة بةىــدا تــةواو
وـسدووة .بـووة بــة ِاِؤضـتا ٌــة ضـأةوىى ضــٍيَّأى .ثاغـاٗ بــووة بـة ِوتــةزجيّى
ئيٕطٍيصى ٌةال ى ِيطتةز وسيَطى ٌـة طـوِسطء ٌـة بةغـى وازوبـازى بـاوووز .ئـةبا
وـــساوة بـــة بةزِيَوةبـــةزى ٔاذيـــةى وازِـــاواء لـــةزةدا  .1947-بةزشوساوةتـــةوة بـــؤ
لاميمــاِى لــةشاوأى بــةزودوا زِأيــةء وؤيــةء دالــووهء عةفــةًء ذــةشةز (حطةةي)ء
ضةِاوةء غازةباٗ.
 33زِؤذٔاِةى ذياٗ ,ب.38-37ُ ,1
 34زِؤذٔاِةى ذياٗ ,ب.46-45ُ ,2
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بةىداء ,بة ٘اووازىى ضةٔد ٘اوزِيَيةوى ٌة ووٌٍييـةى ( األمةاو األو ةه) وةزطـرياوة.
َيَىى ٌىَّاوةتـةوة .ثاغـاٗ طويَصزاوةتـةوة بـؤ خأـةى بـةزشى ِاِؤضـتاياٗ (
٘ةز ضـاٌ
واث املقلنن املنتازة ) .وة دواى دوو ضاأل تةواوى وسدووةٌ ,ـة لـةشاى ( عأـة) بـة
َى تيَدا ِاوةتةوةٌ .ـةو ذٔيَىـى عـةزةبى ٘يَٕـاوة٘ .ـةز
ِاِؤضتا داِةشزاوةء  8ضاٌ
َيٕـةوةى
وضيَىى وٕ٘دو ٔاوى ٌىَبووة وة بووةتة ِاِؤضتا .ئةودةِة خةزيىى ٌيَىؤٌ

َمة ٌة ذِازةوأى ( 556ء )557ى زِؤذأى 16ء 23ى غـوباتى
 35بؤ ووؤة ,وتازى ( بةزاوزد )ى بة دوو ئةٌ
1939ى وذيٖودا.
٘ 36ةيوةتى ٔاوضةى يأةى ضةزوةوتٕى ووزداٗ ,بازبو ,ضاثخأةى ثان-بةىدا.33ُ ,1944 -1943 ,
شأيازيةوأى تس ,يةوػةممةى ِزيَىةوتى ٌ 2000/5/7ة خواٌيَخؤغبوو ٔاجيةخأى ٘اوضةزى وةزطرياوٗ.
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شِــاٗء ئــةدةبى عــةزةبىء ٌيَىدأــةوةى لوزئــاٗ بــووةء٘ ,ــةِوو غــيىسةوأى وأبةةى

ٌــة دوازِؤذةوــأى ذيأيـــدا ,بــؤ ذةوأـــةوة ,بــة داواى خـــؤى طويَصزاوةتــةوة بـــؤ

ىؤاسوى ٌةبةز وسدووة.

(خسِٔابـــــات-خوزِائابـــــاد )ى ٔصيىـــــى بةعمووبـــــة .بـــــة يازيـــــدةدةزى بةزِيَوةبـــــةزى

ضــاآلٔى ضــى ,بــساوة بــؤ غــازى ضــٍيَّأىء وــساوة بــة بةزِيَوةبــةزى لوتاخبأــةى
ضـــةزةتايىى دووةٓ ٌـــة ضـــوازبا ء ,دةزضيػـــى ٌـــة ٔاوةٔـــدى وتوةتـــةوة .دواتـــس,
٘اتووةتــة بةىــداء ٌــة ٔاوةٔــدىى ( ااصةةي ,ل ) ِاِؤضــتاى ِيَــروو ء شِــأى عــةزةبى

لوتاخبأةيةوى ِاوةتةوة ,تـا ٌـة 5ى غـوباتى 1957دا وؤضـى دوايىـى وـسدووةء,
وةً وةضيَتى وسدبووٌ ,ةضةز ٌواوةيةوى ضياى ذةِسيٖ ٔيَرزاوة.
ةةِةدعــــةض وــــوزدىٌ ,ــــة شِــــاٗء زِيَصِــــأى عةزةبيــــدا شؤز غــــازةشا بــــووة.

بــــووة .دوو ضــــاأل ٌةوةبــــةدواٌ ,ةبــــةز تيَىضــــوؤى ٌةطــــةأل بةزِيَوةبــــةزى طػــــتىى

زِاضــتطؤيىء ثــاو ء ذةلبيَــريى ,بوؤةتــة ِايــةى بةزشٔةبوؤــةوةى ٌــة وةشيفــةدا.

ِةعازيفـــدا ,واشى ٌـــة ِاِؤضـــتايى ٘يَٕـــاوة .وـــساوة بـــة ضـــةزثدةز ( مالحة ة ) ٌـــة
َي شؤز طـــساٗء ضـــةخت بـــووة.
وةشازةتـــى دادٌ .ـــةو ضـــةزدةِةدا ,بـــازى ذيـــأى خـــةٌ
ئةويؼ ٌةطةأل ٘اوزِيَيةويدا ٌة وةشازةتى داد ثيَي ٘اتووة بة ٔاضـٕاوةوأى (أو نةى
وطصةةاٌة ث ةةاٌاـــةوة شثــرية وتــازى وؤِةآليــةتىء ضياضــىء ئــابووزى ٌةوبازةيــةوة
بٕووض  ,وة ٌة زِؤذٔاِةى و ؾوت اٌػىمودا بآلو بووةتةوة.
ٌ ,1935ة تاليىسدٔةيـةوى وةشازةتـى ٔـاوخؤدا بـة يةوـةٓ دةزضـووةء ,وـساوة بـة

وتـــازء ٔووضـــيٕى ,جطـــة ٌـــة زِؤذٔاِـــةء طؤكـــازة عةزةبيـــةواٌٗ ,ـــة وزِوؤـــاوىوء
و٘ةتاوودا بآلووسدووةتةوة.
بةز٘ةِةوأى بة عةزةبى:
ٔ -1ــاوداز ,أ اا تةةاة االيو ةةل .بــة وــوزدى ٔووضــيويةء وسدوويــة بــة عــةزةبى.
زِؤِأيَىى زِاضتةليٕةية.
َى ٔ 1949ووضيوية.
 -2أبو اازٍياء األويابى .دزاِايةوى ئةدةبيية ,ضاٌ

بةزِيَوةبةزى ٔاذيةى بسادؤضت ٌة لةشاى زِةوأدش .بـةآلٓ ٔةضـوةتة ضـةز وازةوـةىء,
٘ــةز ٌــة بةىــدا ِاوةتــةوة .واتــ وةشيــسى ٔــاوخؤ ,وــة ئةودةِــة وةويٍــى وةشيــسى
داديــؼ بــووة ,شأيويــة ئــةٓ شاتــة خــاوةٔى ئــةو وتــازة زِةخٕةطسأأةيــةٔ ,اضــازى
َةِــة بــويَسة زِشطــاز بب ـ ٌ .ــة زِةوأــدش,
وــسدووة بض ـيَتة ضــةز وةشيفةوــةى ,تــا ٌــةو لةٌ

 -3ثسةةاال مقل ةه اىل اخواى ةُ املقلنةةن امل ثسةةنة مطبقةةل واث املقيفةةل-بغ ة اوة
 .1956وـــة زِةخٕـــةى تيَـــدا طستـــووة ٌـــة ضيطـ ـتّى خويَٕـــدٔى شِـــأى عـــةزةبى ٌـــة
لوتاخبأةوأدا.
 -4ضـــةٔ د زِاثـــؤزتيَىى شأطـــتىء زِةخٕـــةى ثـــةزوةزدةيى ضـــةبازةت بـــة شِـــاٗء

بة٘ةغتى ذطيَٖ ذوشٔى ِووسيأيى ٔاضيوة.

ِيَروو (بة عةزةبى).

َى  ,1945وـة بةزِيَوةبـةزى ٔاذيـةى ثيَبـاشى ضـةز بـة لـةشاى وفـسى بـووةٌ ,ـة
ضاٌ
وةشيفة دةزوساوةٌ .ةبةز ب وازى ,بة ٔاضازى طةزِاوةتةوة بؤ وةشيفـةى ِاِؤضـتايى,
َى( ئــةٍ٘ى)ى ( اات ة ) ٌــة ٘ــةزدوو ئاِــادةيى خأــةلنيء
ٌــة لوتاخبأــةى خؤِــاٌ
فةٌووجــة .1947-ثاغــ ضــووةتةوة بــؤ وةشازةتــى ِــةعازيقء ,داِــةشزيَٕساوة بــة

َةضـــــتنيء وآلتـــــأى عـــــةزةبىء
 -5ضـــــةٔ د وتـــــازيَىى ضياضـــــى ٌـــــةبازةى فةٌ
ئيطالِييةوة (بة عةزةبى).
 -6حماضية وً االغل االيو ل آوابَا.
 -7حماضية وً االَجات االيو ل فى ويا,يا.

ِاِؤضـــتاى شِـــأى وـــوزدى ٌـــة خأـــةى ِاِؤضـــتايأى ضـــةزةتايى (واث املقلنةةةن
األبت ائ ةةل) ٌــة بةىــدا .بــة داواى خــؤى ,طويَصزاوةتــةوة بــؤ بةعمووبــةو ,وــساوة بــة

 -8حماضية وً مناذج مً ااصقي االيوى ااوج اىى (شيحُ ولق ول ُا.
َيَي وتــــازة ,ضــ ـوازياٗ
 -9املعةةةةا م اةن لةةةةل املَنلةةةةل فةةةةى ااقةةةةياق .وؤِــ ـةٌ

يازيــدةدةزى بةزِيَوةبــةزى خأــةى ِاِؤضــتايأى ديَٙــاتى (واث املقلنةةن ااي ةةل)ى
ئةو .
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٘اويٕىٌ 1950ة زِاديؤى بةىداوة خويَٕدزاوةتةوة.
, -10عائ شقي ل.
 -11مذكيات ط ل مصؤ و ( بريةوةزيةوأيةتى).
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 -11منا ت فى ااش اسل ااتةاث

األو

األجتنةا

ااة ً اايشةائ ات .بـة

ٔاضــٕاوةوأى ( ةّــدعٍى اٌجػــدزى ,اٌىــسدى ,اٌىاِــَ ,اٌفــالنة أخةةوا ااقامةةلة أبةةو

 .7ويَهة :

ٍي ة أو ااقالءة ىشي ً االيو لة املةؤثخة س اسةى جاٍةلة اىةاثىة ثجةل ااصةاث ة
وطصاٌة املؤمًة مشتأجي فنرية ا,قى س اسىة ىعي بً س اثا.
 -12دوو وتيَبى بـة عـةزةبى ٌةضـةز جوطسافيـاء ِيَـروو بـؤ وةشازةتـى ِـةعازيق
دأاوةء ٌةضاث دزاوٗ.
بةز٘ةِةوأى بة ووزدى:
َح شةٔطةٔــةء غـيَخ عــةالديٕى
 -1ضــةٔد ٔاِةغــيىسيَي بــؤ تؤفيــن وة٘بــىء ضــاٌ
شيٕو ء ٘اوازى زِأية بؤ ضةعيد لةشاش.1939-
 -2ضريؤوى بصٔؤوةء ِةزِؤوة.
 -3ذيىايــــةتى شاديـــــال ,ضـــــاثخأةى ِـــــةعازك-بةىـــــدا .1954 ,ضـــــريؤويَىى
وةزطيَسِدزاوى تة٘ا ذطيَٕة.

جةمال مةجيد سةليم

ئيرباهيم ئةمحةد

 -4وتيَبى ئةغياء ؾيررةى ثؤض غةغةِى ضةزةتايىى وسدووة بة ووزدى.
ٔ -5اشداز ,ياٗ وضة ووزديَىى الديَيى .بةغيَىى ٌة طؤكازى وزِوؤـاوىودا بـآلو
وساوةتةوة.
37
غيىسء ٔووضيٕى تسيػى بة فازضى ٘ةية .
رةشيد نةجيب

حاميد فةرةج

ٍ 37ي حمن ولى االيوىة أبى حمن ولى االيوىة "ااقياق" (جي ةاة بغ اوة ااقة و 2962ة 1985/10/28ة
ص4؛ امح حو زة ماذا ,ال حمن ولى االةيوى وةً ى شةُ ؟ة "ااتةخخى" (جي ة ةاة بغة اوة  31تصةي ً األ ل
.1973
٘ةٔـــد شأيـــازىى تـــسى بـــةِزيَصاٗ ذةِـــةبؤز ِطـــتةفاء وـــةزيْ شةٔـــد ,ضوثاضـــياٗ ئةوـــةٓ .ضوثاضـــيؼ بـــؤ
ِاِؤضتاياٗ عةبدوزِزِةليم يووضقء عوِةز ِازك بةزشثى وة ئةو دوو ٔووضيٕة بآلووساوةيةياٗ بؤ ثةيـدا
وسدٓ.
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شاكري فةتاح

شيَخ سةالم
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َآل طؤران
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زيَوةر

َةبانى
فازأل تال

فايةق بيَلةس

حمةمةد عةبدوِررِةمحان

مةمحوود جةودةت

حمةمةدعةىل كوردى
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 .8ثيَرِست :
 .1 .8يادطارى الوان :
غيىس :
ٔاوى ٔووضةز

ٔاؤيػاٗ

 .1ئي ا٘يْ ئةمحةد

يادطازو ٘يوا

 .2طؤزاٗ

٘ .1ةوزى ثاييص
 .2طةغتى ٘ةوزاِاٗ

.3

ٌةبريت ٔةضْ

 .4شيَوةز

بة٘ازى

ضريؤً :

َى 7391ى كؤليجى حوقوق ـ بةغدا
ئاهةنطى دةرضووانى سال
َةبانى،
ميَزى دةستة رِاست :لةرِاستةوة – .7ئيرباهيم وةسفى.2 ،شيَخ فازأل تال
َةبانى .......4 ،تؤفيق.3 ،ئيرباهيم ئةمحةد .71 ،يوسف حاجى
.9شيَخ عارف تال
َآل ليؤن
ئةلياس.77 ،عةبدول

.1

ذياٗ ضيية ل (وةزطيَسِدزاوة )

 .2ي

وسدةوةى دةزويَؼ

 .3ؽ .ك

ِآ وز

ثةخػاٗ :
 .1ئي ا٘يْ ئةمحةد

َيَي
غني بؤ طوٌ

 .2ؽ .ك

غةو

ٌيَىؤٌيٕةوةى ئةدةبى :
ئي ا٘يْ ئةمحةد

ئةدةبياتى ووزدى  :غاعريةواواٗ

وؤِةآليةتى :

26

 .1ع .ت

ذٗ

 .2دٓ .

ضةزبةضتىى ِٕاأل

 .ٓ .3آ

دةزدء دةزِأى
27

.4

غةزِٖ ( وةزطيَسِدزاوة )

تةٔدزوضتى :
ع .ع

ٌةبابةت شؤز ذيأةوة

ٔ .1ةذاد

ئافسةت

ِيَروويى :

٘ةِةجؤز :
 .1الواٗ

ثيَػىةؽ

 .2ي

لطةى طةوزة

 .2 .8ديارى الوان :
غيىس :

 .ٓ .1د

ِاِةيازة

 .2زِٗ .

شةزدةغتء ديٕى شةزدةغتى

َةبأى
 .3ك .تاٌ

باوةيادطاز

٘ةِةجؤز :

 .1ك .بيَىةع

طؤزأىى ضجؤزت

 .2طؤزاٗ

 .1ئافسةتء جوأى
َى خويَٕاوى
 .2طوٌ
 .3بةضةز٘اتى ئةضتيَسةيةً

 .3ضةالٓ

وؤِةآليةتى :

 .1د .فةزةد

غةويَىى طؤيرة

 .2ؽ .ك

دأيػــــنت بــــةب ووزضــــى ٌ /ــــة ئيٕطٍيصييــــةوة
وةزطيَسِدزاوة

غيوةٔى بةووأل

ضريؤً :
 .ٓ .1ع .ووزدى

دواى ضةزخؤغىى شؤز غيَتيية

ؽ .ك

ذيٕيَىى بةزش

ثةخػاٗ :
 .1ئيال٘ويٍةز ويٍىؤوظ

طؤزِاٗ  /ن .فةزةد وةزى طيَسِاوة

 .2ؽ .ك

فسِيَطىى ِةٓ

 .3طؤزاٗ

الوإٔةوة بؤ بسايةوى جوأةِةزط
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