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 ةكىثيَش
 

ذَيٌى بةعطدا هة هة ًاوةى داُوضتاُةكاُى يةكَيـتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْء ِزبازودؤخى كوزدضتاُى عرياق 
كةةــايى ذــةاتاكاْء ضــةزوبةُدى  هــة( طسُطــىء ةايمةًةُــدى خــةى ٓةيــةئ هةبــةز  ــةوةى 1985 -1983 َُيــواْ 

جــةُطى كاةَيــم هَيسةغــدا . داِزووياُــ داهــة ُاويــةكةكازيطــةز  ضــةزةةاى ٓةغــتاكاْ يــةُديّ حَيػــٔاةى ضياضــى 
يِى ضـةز ٓةه وَيطـث طـةزِ   ةكاةـة  دضـةزٓةه دةداجء بـةزدةواَ دةبَيـثئ كازيطـةزى      1980 َيـساْ هـة ضـاه ى     -عرياق

ةةزاشووى  ءةكة بةزدةواَ دةبَيثغةِز ىبة ةايمةج دواى  ةوة ئبةزاُمةز بة َٓيصة كوزدضتاُييةكاِْزذَيٌى بةعظ 
بةعطى ضةزكسدايةةى ِزذَيٌى  بةًةؽَٓيصةكاُى  َيساْ حازضةُط دةبَيثئ  ىبةال 1982ضةزكةوةِةكاْ هة ضاه ى 

ى  ةو كـاج  هةطةأل يةكَيم هة َٓيصة كوزدضتاُييةكاُياْ ضةز بريى  ةوةى بة ًةبةضتى باز ضووكى ضوحاكة دَيِة
كَيتى بـة طػـتىء يـة   بلةوَيتـة داُوضـتاُةوةئ يـوُلة َٓيـصة كوزدضـتاُييةكاْ       كة يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاُة

شيـاد  ياالكييةكاُييةكاْ ِزؤذ هـة دواى ِزؤذ هـة    ةوةغةِزغ ىهة دواى ضةزٓةه داُبة ةايمةةى  كوزضتاْ ُيػتٌاُى
ــدا ــوو بووُ ــدا  زيــى  ةطة ئب ــةهــة ُاوخةياُ ــ  ُــاوخةيى َيلى غــةِز ه ــدا ب ــووْ ةجناً ــس ِزؤغــِايى    ب ــة ذَي .  ــيل ه

ــيلسدُةوةى  ــةزدةًةى   غــ ــةو ضــ ــازودؤخى  ــ ــاز  بــ ــرياقء ٓةكــ ــتاُى عــ ــتخَيلسدُىى كوزدضــ ــتاْ دةضــ ء داُوضــ
 . ةَ  ةزكةًاْ طسةة  ةضتةئ هة دووةةى ةوَيريِةوةيةكدا جناًةكاُى ة

بة ضـةزكةوةووُاُة  بتواُيث ى ٓةيةئ بة  ةوةى يحَيويطتى بة حػوو دزَيربابةةة  كازَيلى هةَ جةزة ٓةه مةةة
بـريوزاى خـةج   ِزاغلاواُة  ةُطَيِيثءٓةه ياْ ضئ ب  اليةُاُة ءضةزياوةكاْ بلةيث َُيو ًاًةه ة هةطةأل ُاوةزؤكى

ْ           ـيل وز  .بو َييث  ةطةزيـى   دبووُـةوة هـةوةى  اًاذةًـاْ بـة كـسدء دزةُـط دةضـلةوةِى ٓةُـدض هـة ضةزيـاوةكا
ــةوةى       ــة ٓةكــازى   ــة َ ُةبووُةة ــةواوبووُى ةوَيريِةوةكــةئ ب ــة ٓةكــازى دواكــةوةِى ة ــة  بووُةة ةوَيريِةوةكــة ب

 ةيةنء دوو بةؽء  ةجناَ حَيلٔاةووة. ةجناَ ُةطاجئ كة هة حَيػةكىء دةزواش
وةِـةوةى ِزشطـازاواشى كوزدضـتاْ دةكـةيّ كـة دواى      و:  اًـاذة بـة  ـةو اةُامـة ًَيرووييـةى بص     لة دةزواشةدا

َيلخساوى ضياضى ٓاةِة حازجء ِز ذًازةيةنةيايدا  كة ٓاةة حَيػةوةءئ 1976ضةزٓةه داُةوةى غةِزؽ هة ضاه ى 
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دةضــث ِايى  ــةَ بازودؤخــة باضــى ِزةوغــى كوزدضــتاُى عــرياق دةكــةيّ ةــا   ز ِزؤغــبــةئ  ــيل هةخــةباج ىًةيــداُ
 .1983حَيلسدُى داُوضتاُةكاُى يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْء زذَيٌى بةعظ هة ضاه ى 

 .كة دوو ةةوةز هة خةى دةطسَيث بةشى يةكةم:
ْ   بـازودؤخى يـةكَيتى  باع هـة  هة ةةوةزى يةكةًدا  ٍ ُيػـتٌاُى كوزدضـتا يّئ كـة اليـةُى   دةكـة  بـةعظ  ء ِزذَيـ

بـةزةى   ئبـةزةى جيـاواشدائ بـةزةى ِزذَيٌـى عريااـى      ضـ  ء ًوٌالَُيـى دابـوو هـة    غـةزِ ِزةوغَيلى حِس هة يةكةًياْ هة 
  ْ َيلى غــةِزاليـةُى دووةًيػــياْ ًـاوةى ضـ  ضــاأل بـوو هـة       ئ بــةزةى  َيـساْ. ةزةى جـود(  بَٓيـصة كوزدضـتاُييةكا

ةمووة هَيرى.  يل هة  ةجناًى  ةو بازودؤخةء ٓةُدض ٓةكـازى  ء بازى كةوَيىطةوزة دابوو هةطةأل  َيساُى دِزاوض
 ديلة بِسيازى داُوضتاْ هةطةأل يةكدى دةدةْ.

هــة ةــةوةزى دووةَ: بــاع هــة دةضــتخَيلسدُى داُوضــتاُةكاْ دةكــةيّ هةطــةأل ٓاًوغــةكسدُى غــاُدةكاُياْء  
 .دةكةيّ كةبووُةوةكاُى ءُاوةزؤكى داُيػنت

 َيلٔاةووة:كة هة دوو ةةوةز ح بةشى دووةم:
ْ  ةةزخاْ كساوة بة ٓةه وَيطتىةةوةزى يةكةَ:   ئءٓةوادازاْء ِزَيلخطتِةكاُى يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضـتا

بة دةضث حَيلسدُـى داُوضـتاُةكاْئ كـة ٓـةز هـة      ضةبازةج  ئو ةاُى ُاويةكة ئَٓيصة كوزدضتاُىء عريااييةكاْء
 ةياُِاًةياْ هة دذى دةزكسدووة.بةوةءئ ضةزةةاوة هة دذى بوويِةء حسوحاطةُدةياْ بآلوكسدؤة

دةكةيّ هة كاةى داُوضـتاُةكاْ كـة ُيػـاُى  ـةوةدةداج ِزذَيـٍ       ضياضةةى ِزذَيٍ اًاذة بة ةةوةزى دووةَ: هة 
ٍ ةبــة ةــةُط بــاؽ بةزَيوةيــووُى داُوضــتاُةكاْ ُــةبوو   ــ ٓةُــدض  ءئ بةيــة حــةيسةوةكسدُى  ــةو ضياضــةةاُةى ِزذَي

 .ى دةبَيتة ٓةكازى ضةزُةكةوةِى داُوضتاُةكاَُْيو دةوه ةةٓاوكازى ُاويةيىءٓةوه ى 
 .ح  طةيػتووْ كةدا اًاذة بة  ةو خا ُة دةكةيّ كة هة دوو ةوَيى باضة لة ئةجنامدا

ز حَيويطتى بة ذًازةيةن ضةزياوة دةبَيـث بـة  ـةوةى حػـث بـة شاُيازييـةكاُياْ       ديازة بة باضَيلى وا ةوَيرة
 وةن: .ضةزياوةى جياواش بةضتووةبة يةُديّ ةوَيريِةوة حػتٌاْ  َ َيٌةؽ هة ئبمةضتَيث

 ةو حازجء ِزَيلخساوة ضياضـياُةى  ـةو    بآلوُةكساوةء بآلوكساوةى ديلةًَيِتى ءيةكةَ: ُووضساو بةياُِاًة
 ضةزدةًة كة هةضةز طةِزةحاُى خةباج كازياْ كسدووة.

 ِزؤه ياْ بيِيـوةئ هـة   دووةءِزووداوةكاُياْ كسشؤزَيم هةو كةضايةةياُةى كة بةغدازى يادداغتِاًةى  دووةَ:
  هـة كـةُازى زوبـازى داُوبـةوة بـة      ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ـةً   كتَيمةكاُىٓةزض  بةزطى  ضةزووى ٓةًووياُةوة

خوالُةوةى هة ُاو باشُةدا( كة ضةزياوةى شؤز بة ضوودْئ هةبةز  ئحةجنةكاْ يةكلى دةغلَيِّخسى ُاوةشةُطئ 
يةكاُى ُــاو ِزووداوةكــاْء كةضــى دووةًــى ُــاو يــةكَيتى ُيػــتٌاُى  ــةوةى ُووضــةز يــةكَيم بــووة هــة كةضــايةةي

بـ  اليـةْ ُـةبَيث ٓـةز وةن خـةى باضـى كـسدووةئ بـة َ         هة ٓةُـدض باضـةكاُدا    واى كسدووة ؽ ةًةكوزدضتاْئ 
.  ـيل  حسضةكاُى بـاع ُـةكاج  زِزاغلاواُةء بوَيساُة ٓةه ةء الداُةكاُى يةكَيتىء بة ةوة ُة بةةة ٓةكازى  ةوةى 

ُـ    بةزطى ضَييةًياْ يةةَ ةوَيريِةوةبة   يـةُد جازَيـم    داشؤز بة ضوود بووةء شؤزجازيؼ وابـووة هـة حةزاوَيصةكا
 ةمحـةد بـاُيخَيآلُى  بريةوةزييـةكا (ئ زَيمـاش  اةُـديى       داغـتةكاُى: ضوود هـة ياد  ؽجيا هةوة ةةةوة.دووبازة ب

هة غِسوض  ةزى(ئ ذةًة اةزةد ٓةه ةجبةيى ضةخثئ بريةوؤذاُى بةمداى ٓةذاُد(ئ  ةزضةالْ باييص  يطٌاعيى  ِز
 يةُد بريةوةزييةكى ديلة وةزطرياوة. ءوة بة ضتلٔةمل(
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ديظيـد  وةكـو:   ساوُْووضـ  كاْجياجيا ةبة شًاًَُيروويياُةى كة دةزبازةى  ةو ضةزدةًة ضَييةَ:  ةو كتَيمة 
َ  اكداوي  ًَيرووى ٓاويةزخى كوزد(ً تـا  اهػـ ا اهلـسد (    اـاة  زضـوي  ؾـتراج ًـّ ةـازي  ك     ئ بـةزطى دووة

التياراا  الييرياييف ك دستياترل القاساا ةاسامل ك  احلار  اوسدار   ا  ا ا             ؾال  اخلسضاْبةزطى ضَييةَئ 
 . (2001-1946الكستييف ك القساا 

ُووضيوياُةئ هة ضةزووى ٓةًووياُةوةئ  دةزبازةى  ةو ضةزدةًة يوازةَ:  ةو ةوَيريِةوة  ةكادميياُةى كة
ئ عةىل ةةةةز ُريوة   بصاظى زشطازاواشى ُةةةوةى كوزد هة كوزدضتاُى عَيـساق هـة ضـاه ةكاُى    ةَيصى دكتةزاكةى

بـة  ـةَ ةوَيريِةوةيـة شؤز بـووةءئ هـة ٓةُـدَيم كاةـدا وةن        (ئ ضوودى "1988 -1980"جةُطى عَيساقء  َيساْ دا
شؤَيــم هــة ديلةًَيِــثء   ةوَيــرةز باضــةكةى بــة  اوَيِةيــةن حَيػــاُدةزى اليةُــة غــازاوةكاْ بــووةئ بــةٓةى  ــةوةى   

  بآلوكساوةى  ةَ ضةزدةًة دةوه ةًةُد كسدووة.
 ٓةبووة.َ اةُاغء ضةزدةًةدا حَيِحةَئ ضاشداُى دمياُة هةطةأل ٓةُدض هةو كةضايةةياُةى كة ِزؤه ياْ هة

كــة هــة زيصبةُــدى   ْيــةٓــةوَيِى بةزٓــةَ َٓيِــاُى  ــةَ ةوَيريِةوة ء ذًازةيــةن ضةزيــاوةى ديلــة  ة ــيل  ةًاُــ
 وةكاْ  اًاذةًاْ بة كسدووْ.ضةزيا

 ـةَ   .ُةبَيثءئ ةَيميِـىء ِزةخِـة هـة خـةى ُـةطسَيث     ةيادا هة ِزاضتيدائ ٓيض ةوَيريِةوةيةن ُيية كةَء كوزةى 
َيص هـة كـةَء كوزةييـةكاْ  اطادازًـاْ بلةُـةوةئ      دةخواشَ هة خوَيِةزى بةِزئ بةية هةًة بةزدةز ُيية يةؽةوذَيِةوة

 . شياةس كازةكةى بة  ةوةى بمَيتة ٓةكازى ضةزخت
 
 



  (3 ) 
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ئ بــازودؤخى ى  ــةيوويغـ غةِز ُطـلة َٓيِــاُى ء 1975ى ًــازةى 6بةضـتِى حةمياُِاًــةى جـةشا ري هــة   دواى 
ٓــةُطاوَيلياْ ى عريااــى ٓــةًوو ِزذَيٌــةيايـدا دةضــة ةدازاُى  ةــاشةوةئ كــة  اةُــامَيلى عــرياق حَيِايــة كوزدضـتاُى 

غـَيلى ضةزةاضـةزى كـة كـاز     غةِزدةضث حَيلسدُةوةى طسةمةز هة حَيِاو كخلسدُةوةى دةُطى كوزدء ُةَٓيػتِى 
 .(1 كوزد بلاجطةىل بة بةدةضث َٓيِاُى ًااةكاُى 
ٌـ ضـةزاُى  هة بـازودؤخَيلى  ـاوادا كـة     دةبـوو   دةشاُـىئ  ضـةزٓةه داُةوةى غةِزغـياْ بـة ًـةذاأل     بـةعظ ى ِزذَي

 بـة ٓةضـتلسدَُيلى  ئ بةيـة  ُى كوزدضـتاْ  ـةوة بطـةه ٌَيِةوة كـة غةِزغـى كـوزدى كةةـايى ُـةٓاةووة        غةِزغطَيسا
ــةوةى غةزِ  غــطَيساُةوة بِسء غةِزياُةُػــتٌاُخةزوةز ــازى دةضــث حَيلسدُ ــازشاُى   وةغــياُداي ــةوةةا ًةضــ ود ب   .

وخطتياُة هة ًطتةاا ودوو ًاُط بةضةز ُطلةى غةِزؽئ داواى ِزى ةَيخةزبووُى دوا اًاذة بة  ةوة دةكاج كة 
ئ  ةوة هة (2 ةوةى َٓيصى حَيػٌةزطة كسدووةِزَيلخطتِكازياْ بة ء ضةز هة ُوض كسدووة (1979 -1903  بازشاُى

جــةالي ةاه ــةباُىء بــة  اًــاجنى دةضــتخَيلسدُةوةى غــةِزؽ هةضــةز دةضــتى  ٓــةز  اليــةنئ هــة اليــةكى ديلةغــةوة 
ْ   ٓاوِز ــة ضــوزيا يــةكَيتى ُيػــتٌاُى كوزدضــتا ــة هــةو ٓةه وًةزجــة ُوَييــةدا   ــيل  .(3 داًةشزاُــدْ دَيتــة َيلــاُى ه ب
ؽ هـة كوزدضـتاُى   غـةزِ  جـازَيلى ديلـة  ٓاةِـة ًةيـداْءئ   ى ضياضـى  ِزَيلخـساو حـازجء   يّاى جياواش يةُدبريوِز

 .جاز دزايةوة عرياق هةضةز دةضتى َٓيصى حَيػٌةزطة
 ٌةزطةء ى َٓيــصى حَيػــ بــووُ  وضــثزةةى ديُيةى غــةِزؽء يــ ةوةغــياوى باضــةئ ضــةزةةاى دةضــتخَيلسدُ   

ــداُى  ــازو يــاالك   ةجناً ــةً  ك ــةو ضــةزدةًة      ىًػــثءًِسئ ىيةك ــةج ب ــواْ ضةزيــاوةكاُى ةايم دزوضــث هــة َُي
ْ 26 ـةو ًـةاسةشةى هـة    كسدووةئ  ةوةةة ًةض ود بازشاُى دةه ـ :"    -ة1976ى طـو ُى  26  ًةبةضـتى  ى طـو 

ٌةزطةى حازةى بووْء ِزاضتةوخة حةيوةُدياْ يووُة يياء غةِزغياْ دةضث حَيلسدةوةئ  ةُداَء حَيػ (ةوَيرةز
 ـةَ  جةالي ةاه ـةباُى دةه ـ :"    بة َئ (4 "ة يةنء يازًةةيياْ بة داب  كسابوووبة  ةوةوة ٓةبووء هة اليةْ  ةوة

كةًةه ة حَيػٌةزطاُة حةيوةُدياْ بة عوًةز ًطتةاا دةبابة(وة ٓةبووة كة  ةُداًى ضةزكسدايةةى بصووةِةوةى 
 َبـة حػــث بةضـنت بــة   هَيسةغــدا ئ(5 "َيلى ُـاو يــةكَيتى بـوو  دضـتاْ بــووةئ بصووةِـةوةؽ بــاه   ضوضياهيطـتى كوز 
ــرةزةى كــة بــريوزِ  ادةب  هَيلداُةوةيــة ٓــاوزِ  ــة بةه طــةى  ــةوةى كــة     هةطــةأل  ــةو ةوَي َِ ِزاضــلةئ ب اى يةكــةًياُى حــ

                                                 
ساق هـة  ( بة شياةس شاُيازى هةًةِز ٓةُطاوةكاُى ِزذَيٍ بِسواُة: د. عةىل ةةةةز َُيسوةىئ بصاظى ِزشطازاواشى ُةةةوةى كـوزد هـة كوزدضـتاُى عيَـ    1 

 . 50 - 29ئ ي ي2008( ئ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى ذاجى ٓاغــٍئ ٓةوهَيسئ 1988 -1980ضاهةكاُى جةُطى عَيساقء  رياْ دا   

 . 59( د. عةىل ةةةةز َُيسوةىئ ٓةًاْ ضةزياوةئ ي 2 

ــة   3  ــةكَيتى ُيػــتٌاُى كوزدضــتاْ ه ــوزادء        1975ى ًايطــى 22( ي ــاد ًةعطــوَئ عــادي ً ــة دميػــس هةضــةز دةضــتى جــةالي ةاه ــةباُىئ او  ه
كــةً  بةياُِاًــةى داًةشزاُــدُى ِزاطةيــةُِسائ بــة َ هةبــةز  ــةوةى دواةــس ةاه ــةباُى دةيــَيتة  ــةوزوحاء هةوَيػــدا       عةبــدوهِسةشاق اــةيوىئ ية 

بـآلوى دةكاةـةوةئ  ـيل هةًــةوة يـةكَيتى  ـةَ ًَيـروويى دوايـى بــة ِزؤذى         1975ى ذـوشةيساُى  1بِسطةيـةن دةخاةـة ضـةز بةياُِاًةكـةء هــة     
شياةس شاُيازى  بِسواُة: ضةزوةز عةبداهسمحّ عٌسئ يةكَيتى ى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ داًةشزاُدْء داًةشزاُدُى خةى هة اةه ةَ دةداج. بة 

يةُد الحةزةيةن هة ًَيرووى يـةكَيتيى   ؛2002ئ ضةُتةزى ياثء بةخػى ةةًائ ضوَيٌاُىئ 1976 -1975دةضث حَيلسدُةوةى غةِزغى 
 . 2005وةَئ ضوَيٌاُىئ ُيػتٌاُيى كوزدضتاْئ كةًةه َيم طوةازء ياوحَيلةوةّئ ياحى دو

 . 78( د. عةىل ةةةةزئ َُيسوةىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 4 

 . 13ئ ي2000( ًاَ جةاليئ يوبَيوى شَيويّئ بةغى ٓوغيازىء ِزؤغِمريى ًةه مةُدى ِزَيلخطتِى ضوَيٌاُى ى.ْ.نئ ضوَيٌاُىئ 5 



  (4 ) 

 ءئ يـــةكَيتيؼ(1 داًـــةزشاوة 1976ى  ـــابى 8ضياهيطـــتى كوزدضـــتاْ حـــاؽ  ـــةو ِزووداوة هـــة  ةض بصووةِـــةوةى
 .(2 ى طو 26ُْاو دةباج ُةن  1976ى ذوشةيساُى 1ضةزةةاى دةضتخَيلسدُةوةى غةِزغى خةى بة ًَيرووى 

ضـةداْ جوةيـازى   هةطةأل حةيدابووُـةوةى َٓيـصى حَيػـٌةزطة هـة ُاويـة غـاخاوييةكاْئ هـة ًاوةيـةكى كةًـدا          
ٓاةِــة ُــاو غةزغــةوةء  ئةةةكةى بــووْء ضياضــِزذَيــٍاُى غازُػــ  كــة دذى ِزؤغــِمريدَئاةـةكاُى كوزدضــتاْء  

 جيـاواش هـةوةى  لـسدةوةئ بـة َ   حَيػـٌةزطة دةضـتى حيَ  َٓيـصى  ئ  ـيل هَيـسةوة يـاالكييةكاُى    (3 بووْ بة حَيػـٌةزطة 
يةكةً  ًةاسةشةى يةكَيتى بـة ُـاو خـاكى كوزدضـتاْ هـة ُاويـةى       دةبي  هة كاةى ٓاةِةوةى  ئياوةِزواْ دةكسا

ٌ  1976ى ةةمموشى 17باديِاْ هة  شطازيـاْ  ةـةُيا يـوازياْ زِ   ءغـةزِ ةزطةكاُى حـازةى هَييـاْ دةبَيتـة    هةطةَي حَيػـ
  .(4 ء هة دواةس هة ضَيدازة دةدزَيِّزذَيٍكة  ةواُيؼ دةكةوُة دةضتى  دةبَيث

اُيـةئ يـوازةائ ٓةه ةجبـةئ    هة ُاويةكاُى ِز 1976ةايمةج هة ٓاويِى  بةزدةواًى ياالكى َٓيصى حَيػٌةزطة بة
ى َٓيِايــةوة ٓــةؽ بــةوةى غةِزغــى كــوزد كةةــايى ُــةٓاةوةئ بةيــة كةوةِــة ٓــةوه ى  ِزذَيٌــةزئ ضةُطةضــةزء حػــد

خــةه لى كــةًل حةيوةُــدياْ    ةــا  ةْزطة هــة بــةز يــاو خــةه م ُاغــرييّ بلــ     ؽء اةزٓــةُطى حَيػــٌة  ــةوةى غــةزِ 
 ئ بـة  ـةو ًةبةضـتةؽ ذًازةيـةن دةضـتة يـةكدازى ٓاوغـَيوةى حَيػـٌةزطةزياْ دزوضـث كـسدء جـىء           حَيوةبلاج

بةزطى كوزدياْ هةبةز كسدْ ةا بة ُاوى حَيػٌةزطةوة بـة كـازى خـساثء ةَيلدةزاُـة ٓةه مطـنتئ  ـةوة هةاليـةنئ هـة         
كــة بــة ُاويــةكاُى ُاوةِزاضــثء  َْيـص هــةو كةضــايةةيية بةزيــاوء ًااو ُــة بطـس  ٓةه طــا بــةوةى ِزاليـةكى ديلــةوة  

ء يـاودَيسى  ـةو طوُـد    ّبَيلـازى ُـةَٓيويَ  ةْ لـ ِزاطوَيصزابووْئ ٓةزوةٓا دةبـوو كـاز بـة  ـةوةؽ ب    عرياق باغووزى 
 .بة ضياضةةى خةيدا بضَيتةوة ِزذَيٍواةة بةطػتى دةبوو  .(5 ّغكة ٓاوكازى غةِز ةُْػيِاُة بل

كازو ياالكى هـة اليـةْ َٓيـصى حَيػـٌةزطةوة هـة غـوَيِة جياجياكـاْ هـة         ذًازةيةن  ةطةزيى  1977ضاه ى  هة
ــة حَيِــاوى شيــاةس     ٓاو كةيــىئ ا ةجناًــدز كاْدذى ضــةزباشطة كــاج هةطــةأل  ــةوةدا َٓيصةكــاُى حــازةىء يــةكَيتى ه

 ِزذَيــٍدابــووْئ بــة َ بــة ٓــةى شاأل بــووُى َٓيصةكــاُى  هــة ًوٌالُــ  كسدُــى ضــِووزى ُاويــةى دةضــة ةى خةيــاْ  

                                                 
ضتىئ عةىل عةضـلةزىئ خاهيـد ضـةعيدئ ًـالشَ ةـآري عـةىل       هةضةز دةضتى ضاه   يو 1976( بصووةِةوةى ضةضياهيطتى كوزدضتاْ هة  ابى 1 

واىلئ ضـةعدى كضــلةئ عوًــةز ًطــتةاا دةبابة(ئ ِزةضــووأل ًةًةُــدئ عــةىل ٓــةذازئ كـازدؤ طــة ه ىء ًــةال ُاضــي  ٓاةــة داًةزشاُــدْ بــة ُــاوى    
ةزى جـةالي ةاه ـةباُى ُاوةكـةياْ طـةزى     ( ٓاةمووة داًةزشاُدْئ بة َ دواةس هة ذَيس كازيطـ اوسديف التعحيحييفبصووةِةوةى ِزاضتلسدُةوة  

بة بصووةِةوةى ضةضياهيطتى كوزدضتاْءئ وةكو بـاه َيلى ُـاو يـةكَيتى ُيػـتٌاُى كوزدضـتاْ ًايـةوة ةـا  ـةوةى ُاكةكييـةكاُى هةطـةأل           
وى هـة خةيِـا   ى  ـابى ٓـةًاْ ضـاه دا ُـا    8جياكسدُـةوةى خـة زاطةياُـدْء هـة      1979ى ًـازةى  21باه ى كةًةه ة شياةس بة ديـاز كـةوةّء هـة    

ُاوةكـةى طةزايـةوةء بـوو بـة      1981ى ًايطـى  16ذصبى ضةضياهيطـتى يـةكطسةووى كوزدضـتاْئ كةيـى جـازَيلى ديلـة هـة كـةُطسةيى         
ضـاأل خـةباجئ يـاحى     33ضـاأل ةةًـةْء    50ذصبى ضةضياهيطى كوزدضتاْ. بة شياةس شاُيازى بِسواُـة: بـةٓسؤش طـةاله ىئ ِزةضـوي ًاًةُـد      

بسشؤ عةىل ٓةذازئ غةٓيدى ضةزكسدة عةىل ٓةذازء ذياُىء خـةباةى ضياضـىئ بـةزطى يةكـةَئ      ؛بة دواوة 34ي  ئ1998دووةَئ ضوَيٌاُىئ 
غاخةواْ غةِزؽئ اادز غةزؽ يى ضاأل خةباجء ةَيلةغـاْ ديـووى ُـاوةوةى     ؛بة دواوة 43ئ ي 1993ياحخاُةى زؤغِمريىئ ٓةوهَيسئ 

دائ يــاحى يةكــةَئ يــاحخاُةى خةيمــووْئ داُيٌــازنئ 1983 -1946ضــا ُى  ٓةُــدض اليــةُى ًَيــرووى خــةباةى ُةةــةوةى كــوزد هــة َُيــواْ
 .86ئ ي 2001

 . 79( د. عةىل ةةةةز ُريوةيىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 2 

 .404ئ ي 1998ىئ َ. طةًةيىئ ضوَيدئ وةزطَيِساُ( ذيسازد ياه ياُدء  ةواُى ةسئ طةهَيلى حةذًوزدةء ُيػتٌاُى حةزجئ 3 

 .107ئ ي 2005يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ  اضةيةن بة طةزاْء ُوَيمووُةوةئ ضوَيٌاُىئ ( غةًاأل عةبدوه آلئ 4 

 .  86-85( د. عةىل ةةةةز ُريوةيىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي ي 5 



  (5 ) 

بةضةز كوزدضـتاْ بةيـاْ ُـةدةهوا بـة  اغـلسا ضـِووزى خةيـاْ ديـازى بلـةْئ بةيـة ُاويـةكاُى ضـةز ضـِووزى              
 .(1 ٌالَُيى يازةُووضاشى َُيواُياْ بووواْئ ةوزكيا طسُطليّ ُاويةى ًعرياقئ  َيس

ُاويـةكاُى  بـووُى َٓيصةكـاُى هـة    ئ ءاديِاْ هة اليةْ َٓيصةكـاُى حـازةى  دةضث بةضةز داطسةِى ُاويةكاُى ب
لـى  ئ ضـةزكسدايةةى يـةكَيتى َٓيِايـة ضـةز بـريى  ـةوةى كـة دةبَيـث هـة بةزاُمـةز  ـةوةدا َٓيصيَ           ٓةوهَيسء ضـوَيٌاُى 

 يازَيـم بِسًةكتـةبى ضياضـى يـةكَيتى     بة  ةو ًةبةضتةؽدةزبلاجئ  ُاويةكة حازةى هةةا يةكَيتى  اًادة بلسَيث 
ذًازةيـــةن حَيػـــٌةزطةى حـــازةى   ءغـــةِزْ دةبَيتـــة ادةزدةكـــاجء هـــة ُاويـــةكةدا هةطـــةأل َٓيصةكـــاُى حـــازةى هَييـــ  

هة دواةس كازةضاةى ٓـةكازى هـة    صةكاُى ٓةزدووالهة َُيواْ َٓي ازةء كوغتغةِز يل بةزدةواًى  ةو  .(2 دةكوذزَيّ
 . (3 دا كوذزاْغةِز َةةوة كة بةغَيلى شؤزى ضةزكسدايةةىء حَيػٌةزطةى يةكَيتى هةوى هَيلة1978ذوشةيساُى 

هةطـةأل خةيـدا َٓيِـاء كازيطـةزيىء      ء ُـاوخةيى يةُد طةزاُلازييةكى ُاويـةيى  1979هةطةأل  ةوةى ضاه ى 
 بـة َ حةيوةُـدى َُيـواْ حازةـة    ئ (4 ةوةى بةزَيوةيووُى ِزووداوةكاْ هة ُاويـةكةدا ٓـةبوو  هةضةز ِز ةُطداُةوةياِْز

بةةايمــةج حةيوةُــدى ئ ٓــةُطاوى ُــاى ًايــةوةء بطــسة بــةزةو خــساحليؼ ضياضــيية كوزدييــةكاْ ٓــةز وةكــو خــة
ــساْ  ذــدكا(      ــازةىء حــازةى دميــوكساةى كوزدضــتاُى  َي ــةكَيتىئ ح ــازةىء ي ــواْ ح ــةوة ئ(5  َُي ــةوةىضــةزةِز    اى  

 ـــةَ كـــة  ئهَيسةغـــدا دةةواُسَيـــث بـــووةسض .ياُدا ةووغـــى اـــةيساْ ٓـــاةمووْغـــهـــة َُيوخة (7 ء يـــةكَيتى(6 حـــازةى
بَيصابـووُى خـةه لى    ئٓةبوو هةضةز كةًلسدُةوةى يـاالكى َٓيـصى حَيػـٌةزطةء    اْكازيطةزيةاِزادةيةن ِزووداواُة 
 .كوزدضتاْ

اقء  َيساْءئ دةضث دزَيرى كسدُة ضـةز خـاكى يـةكلى هـة     طسذبووُى حةيوةُدييةكاُى عريهة اليةكى ديلةئ 
ى 22هـة  اضتةايِة غَيوةيةكى ِز ة كة بةلاوهلازى هَيلةوةةوًاه ى طةوزةى َيلغةِزئ  ةجناَ 1980ء 1979ضاه ى 

                                                 
 -1975(ُةوغــريواْ ًطــتةاا  ــةً ئ هــة كــةُازى زووبــازى داُوبــةوة بــة خــِسى ُــاوشةُط ديــوى ُــاوةوةى ِزوداوةكــاُى كوزدضــتاُى عَيــساق   1 

 .265ئ ي 1997ئ ياحى دووةَئ ضوَيٌاُىئ 1978

ئ ي 1998( ًـةال بـةختيازئ يـاخى بـووْ هــة ًَيـروو هَيلداُـةوةى  اوةذووُـةكسدُى ِزاضــتيةكاْئ يـاحى دووةَئ يـاحخاُةى داُـاشئ ضــوَيٌاُىئ           2 
 .107غةًاي عةبدوه آلئ ضةزياوةى حَيػووئ ي  ؛130

 ؛بــة دواوة 277واُــة: ُةوغــَيسواْ ًطــتةاا  ــةً ئ هــة كــةُازى زووبــاز داُوبــةوة...ئ ي  ( بــة شيــاةس شاُيــازى هــة ًــةِز كازةضــاةى ٓــةكازى بسِ 3 
ًاًةضــتا عونــاْ كــاُى حاُلــةيىئ ضــةزوةزييةكاُى يــةكَيتيى ُيػــتٌاُيى كوزدضــتاْ هــة زؤذطــازة ضــةختةكاُى طــةىل كــوزددائ يــاحى    

 . 40ئ ي 2008دووةَئ ياحخاُةى ِزووْئ ضوَيٌاُىئ 

ى 17ئ ٓاةِــة ضــةزذلوًى ضــةداَ ذوضــ  هــة  1979ى ًــازةى11خــةى هةضــةزٓةه داُى غةِزغــى  يطــالًى  َيــساْ هــة  (  ــةو طةزاُلازيياُــة 4 
 ةةمموشى ٓةًاْ ضاألء يةُد ِزووداوَيلى ُاوخةيدا بيِييةوةئ ضةبازةج بة كازيطةزى  ةو طةِزاُلازياُة بِسواُة: د. عةىل ةةةةز َُيـسوةىئ 

 بة دواوة.  103ضةزياوةى حَيػووئ ي 

كسيظ كةيـَيسائ بصوةِـةوةى ُةةـةوةى كـوزدء      ؛165ئ ي 1995عمداهلل ذطّ شادةئ ُيو ضةدة ةَيلةغاْئ بةزطى يةكةَئ ب  غوَيِى ياثئ ( 5 
 .54ئ ي 2002ى:  ةكسةًى ًريدادئ ياحخاُةى ةةًائ ضوَيٌاُىئ وةزطَيِسآُيواى ضةزبةخةيىئ 

القاساا ةال متار  اييياييف      -يم، تاراي  اوا   الاكاطساال الكساتياتر       بيا  مداك داس    :بة اـةيساْء ًوٌالَُيـى َُيـو حـازةى بِسواُـة      (6)
ظاا خ اسياارل، التيااراا  الييريااييف ك دستيااترل القااساا ةااسامل ك  احلاار         ؛153، ص 1998،  تبقاايف اباار ، ت ااس ،   1993 -1946

 .258، ص 2001، التبقيف ا  ىل، بري  ، 2001-1946اوسدر    ا   ا  الكستييف ك القساا 

اةيساْء ًوٌالَُيى َُيو يةكَيتى بِسواُة: ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ حةجنةكاْ يةكل  ةغلَيِّ ديوى ُاوةوةى زوداوةكاُى كوزدضـتاُى   بة(7)
 .34بةٓسؤش طةاله ىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي  ؛32ئ ي 1998ئ ياحى ضَييةَئ ضوَيٌاُىئ 1983-1979عرياق 



  (6 ) 

ــةيووىل  ــسد  1980 ـ ــتى حَيلـ ــدا ئ (1  دةضـ ــةهَيسةغـ ــةزدووال ةدازاُى  دةضـ ــةزةكى   ٓـ ــةزَيلى ضـ ــة ااكتـ ــاْ بـ كوزديـ
َ ِزغــة ٓةه طريضــاُى ــة ِز ئكة دةدايــة اةه ــة ــصة  ئ هةبــةز  ــةوةى (2 اضــتيدا واُــةبوو  ةطةزيــى ه ضــةزةِزاى  ــةوةى َٓي

ٌـ كوزدضتاُييةكاْ  ةو جةُطةياْ بـة دةزاـةةَيم دةشاُـى بـة هـة ُـاوبسدُى        ى عريااـىئ كةيـى هـة ٓـةًاْ كـاج      ِزذَي
ياْ غـةزِ اطسةِـى  واَ داواى ِزئ ٓـةز بةيـة بـةزدة   ةبة كوزدء طةىل عـرياق يـةُد   ةغةِزدةياُصاُى شةزةوء شياُى  ةو 
 .(3 ٓةز دوو و ج ُةكةْ ىغةِزةَيلة وى  ى خةياْيةكداز ىغةِزدةكسدء ٓةوه ى  ةوةياْ دةدا 

ء ئ دةضـة ةدازاُى عريااـى  ءغـةزِ ووُـة بـةزةكى اساواُـى    موةى ُاويةكاُى كوزدضـتاْ ب هةاضتيدائ جطة هة ِز
َ بَٔيـِّئ   ياْء هة اـاشاجنى خةيـاْ بـةكاز   وةزبطسْ ضوود هة ااكتةزى كوزدىٓةوه ى  ةوةياْ دةدا  يؼ َيساُ  بـة 

ذًازةيـةكى شؤز هـة   ٓـةى  ـةوةى   بـووة  بة ةايمةج هة كوزدضتاُى عـرياق كـة   حَيضةواُة كةوةةوةئ بازةكة هة دواةس 
 ءابلةِْزى عريااى َيصةكاُى ضوحادةضتى َٓيصى حَيػٌةزطةء ٓةشازاْ ضةزباشى كوزديؼ هة ِز بلةوُةطوُدةكاْ 

اُا هة دةزووبةزى غةزؽ كةبوويةوةئ بة َ بةغى شؤزى ةواُاى بةًةؽ َٓيصَيلى بة ةو .(4 صى غةزغةوةَيِزبَيِة 
 .(5  بةكازَٓيِساى ُاوخةدا غةِزةواُاى  ةو َٓيصة هة 

هة دواى ٓةه طريضاُةوةى هة كوزدضتاُى عرياق ُوَييةى خةباةى ضياضى  ةبة ٓاةِة حَيػةوةى  ةو بازودؤخ
ذًازةيـةن حـازةى هـة يـةكل     داًةشزاُـدُى   بـة ى ةوة طـةزِ ى ضياضـيي حـازة  وُى يـةن بـو هة  ِزةوغةكةى كة غةِزؽئ 
هـة داًةشزاُـدْء كـازى بـةزةى ٓاوبةغـى يـةكل        كة َٓيصةكاْ بريىكايةوة  ٓةه وًةزجَيلى ةاشةى َٓيِايةجياواشئ 
يل ٓــةًوو  اًاجنــةكاُياْئ  ــئ بــة  ــةوةى بةيةكــةوة ٓاوكــازى يــةكل بلــةْ هــة حَيِــاو بةدةضــث َٓيِــاُى  بلةُــةوة
ٓــةُطاو بــة داًةزشاُــدُى  ــةو بةزةيــة هةبــةزدةَ  ــةوةى كــة هةضــةز طةزةحــاُى ضياضــى  َيطــاى خةغــلسد ةواُــة ِز

بـةزةى   ء(6   جواـد( بـةزةى ُيػـتٌاُى ُةةـةوةيى دميـوكساةى عريااـى     بدزَيثئ كة دواجاز خةى هة داًةشزاُـدُى  
ُةوة هــة  ــةجناًى بــووُى ًوٌالَُيــى َُيواُيــاْ ئ بــة َ ديطــادا بيِييــةوة(7   جــود(ُيػـتٌاُى دميــوكساةى عريااــى 

                                                 
، ص 1983لاقساا  تربقيف   ةاسا  اخلدايو  اعسا اا، التبقايف الةر يايف، تاا اوسيايف لاتبرعايف، ب اكات،         ( تاا ا ع م اخلراجل، القكام ا يسا ل 1)

49 . 

، لاايف القاديايف مر قايف ظا خ الاكيل، االااك ا   ،       اُلـة ا يسا يايف، لاايف     -( ت.تلري امسرعيل  طال، القر ال الكاست  ك اواس  القساةيايف     2)
 .  5، ص1998(، اابيل، 2القكت)

 بة دواوة.  169شياةس شاُيازى كازيطةزى جةُط هةضةز كوزدضتاْ بِسواُة: د. عةىل ةةةةز َُيسوةىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي  ( بة3 

ى: ذةًــة ضــاه   ةةايــسئ يــاحخاُةى ةيػــمئ  وةزطَيِساُــ( ًيــديى  يطــث وويئ جيِةضــايد هــة عَيسااــدائ حــةالًازداُى  ــةُتاي بــة ضــةز كــوزدئ   4 
 . 45ئ ي 2004ضوَيٌاُىئ 

ئ 1996-1976ضـاأل خـةباةى غةِزغـى ُـوض طةهةكـةًاْ دةكـاج        20حمٌد ذاجى حمٌودئ ِزؤذًَيـسى حَيػـٌةزطةيةن باضـى زووداوةكـاُى     (5 
 .  420ئ ي 2001ئ ياحخاُةى ةيػمئ ضوَيٌاُىئ 1991 -1987بةزطى ضَييةَ 

ى ةػــسيِى دووةًــى 12( جواـد(: هــة  القساةياايف امبهاايف الساةياايف الطس يايف الكاسةسااياايف ( بـةزةى ُيػــتٌاُى ُةةــةوةيى دميـوكساةى عريااــى    6 
هــة دميػــس ٓاةــة داًةشزاُــدْ كــة ذًازةيــةن هــة َٓيــصة بةزٓةه طــتلازةكاُى كــوزدىء عريااــى هــة خةطسةمــوو وةكــو:ذصبى غــيوعى     1980

ضـوحاى   عريااىئ ذصبى بةعطى عةزةبى  يػلاكى  ضةزكسدايةةى ٓـةزَيٌى عَيـساق(ئ بصووةِـةوةى ضوضياهيطـتى عـةزةبىئ ِزَيلخساويـى      
(ئ هــة َٓيــصة كوزدييــةكاْ يــةكَيتى ُيػــتٌاُى كوزدضــتاْئ ذصبــى  ةظداايف اماايض الصااقي لتحسيااس القااسااًيووــى بــة زشطــازكسدُى عــرياق 

ضةضياهيطــتى يــةكطسةووى كوزدضــتاْ  ذطــيم(ئ بــة َ  ةًــةى دواييــاْ بــة غــَيوةيةكى اــةزًى بةغــداز ُــةبووءئ هــة دواةــس كػــايةوة.    
 .  396-395ئ ي ي 1998 ةمحةد باُيخَيآلُىئ بريوةزيةكا ئ ضتةكٔةملئ  ؛176ةجنةكاْ ...ئ ي ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ ح

ٓاةـة داًةشزاُـدْئ    1980ى ةػـسيِى دووةًـى   28( جـود(: هـة   جبهيف الساةييف الكاطسااييف القساةيايف ( بةزةى ُيػتٌاُى دميوكساةى عريااى 7 
ى دميــوكساةى كوزدضــتاْئ ذصبــى ضوضياهيطــتى كوزدضتاْ ذطــم(ئ ذصبــى   اليةُــة بةغــدازبووةكاُى  ــةو بــةزة حَيلٔــاةمووْ هــة: حــازة   



  (7 ) 

ضـةزكةوةوو  بة دةضـث بَيِـىئ يـوُلة    هة ُصيم كسدُةوةياْ ُةيتواُى ضةزكةوةّ  طسدبووُةوةواُةؽكازةى  ةو 
 .(1 دوو َٓيصى ضةزةكى  ةو كاةة كة حازةىء يةكَيتى بووْ هة ُاو يةن بةزةدا كةبلاةةوة ُةبوو هةوةى

ى  َيــساْ يــاوَيم بــة ضياضــةةى خــةى هــة ُاويــة كوزدييــةكاْ    غــةِزَيلسدُى  ةطةزيــى هةطــةأل دةضــتخ  ِزذَيــٍ
 خػـــاُدةوةئ بـــة َ  ـــةوة ًاُـــاى  ـــةوة ُـــةبووئ كـــة دةضـــث هـــة ضياضـــةةى بـــة عـــةزةبلسدْئ ِزاطواضـــنتء...ٓتد 
ٓةه مطسَيثئ هةبةز  ةوةى ٓةز هةَ ضةزدةًة بة هَيداُى غةِزؽء َٓيصى حَيػـٌةزطة ذًازةيـةن ضياضـةةى ديلـةى     

 بةز وةكو: طسةمووة
ْ كوزد بة بةغـداز كسدُ هة بةغَيم ُايازكسدُى  -1 جةيػـى  ضـوحاى ًيووى   هـة ضـوحاى داًـةشزاوى بـة ُـاو      يـا

 (.غةعمى
ْ  كـة دواةـس بـة جـاؽ ُاويـاْ دةزكـسد       داًةشزاُدُى َٓيصَيـم هـة كـوزد    -2 بةزةيـةكى ديلـةى كـوزد     ئ كـة بةًـةيا

.دزوضث كسد كوذى
.حَيػٌةزطةطسةّء  اشازداُى باونء دايمء كةضة ُصيلةكاُى  -3
.ضث كسدُى طوًاْ  هةضةزياْ هة اليةْ خةه لىزوء ٓةوه داْ بة دٓةوه ى ةريؤكسدُى ضةزكسدة ديازةكاْ  -4
ٍ ٓـةًوو داُيػـنتء كـوِزء كةًـةه َيم هـة اليـةْ الواْ ةـا  ـةوةى هـة دذى          اةدةمة كسدُى   -5  ءاطـةء بـاع   ِزذَيـ

.طتتوطة ُةكةْ
اكَيػاُى خةه لى بة بريوبازوةزى غةظَيِى.ضةزُخ ِزطةزيِى حسؤطساًى خوَيِدْء ٓةوه داْ بة   -6

بـةزدةواًيؼ بـة َٓيـصى شةوىء  انـاُى َٓيـسؽ      ئ اُةضياضةة  ةَ ضةزبازى جَيمةج  كسدُى ٓةًوو يل  
ْ  دةدةكــس هَيسةغــدا دةةواُسَيــث بــووةسض  .(2  ضــةز  ــةو دَئــاجء ُاويــاُةى كــة َٓيــصى حَيػــٌةزطةى ةيايــدا بــوو

ــةى   ــةو ٓةُطاواُــ ــةيسةوكسدُى  ــ ــٍِزذحــ ــةز   َيــ ــةبوو هةضــ ــةزى ُــ ــةًاوةزء  كازيطــ ــاُدى جــ ــةوةى ةسضــ كةًلسدُــ
ٌـ شاخةةوة ةا خاُةا  هة يـاالكى دابـووْء َٓيصةكـاُى     ياالكييةكاُى َٓيصى حَيػٌةزطة كة هة ُاويةكاُى اْ ِزذَي

 بـة َٓيـصى حَيػـٌةزطة   ٓاوكـازىء ٓةًآـةُطى   جـةًاوةزء  َٓيـصى   َيطـاى ٓاُـداُى  هـة زِ  يـوُلة ٓةزاضاْ كسدبووئ 
 .اُةوةةكاْ بة ُاو غازةكاُيؼ طواضلياالكيي
 اًاجنى جةًاوةزى اة دشى بة دةبيِ  كة  دياز دةكةوَيثبازودؤخة كاةَيم  َغياوى باضةئ كازيطةزى  ة 

 دواةــسيؼئ (3 ءوة ةجناًــداِزاحــةزيِياْ   1982 ى ُيطــا24ْهــة  اــة شدض غــةٓيداُىكازةضــاةى  يادكسدُــةوةى

                                                                                                                                                              
فرتح ايس ، ظاحلحر   ال تاخاي  دحلارخ الصاق  الكاسات ، تس ايف           ؛396غيوعى عريااى. "  ةمحةد باُيخَيآلُىئ ٓةًاْ ضةزياوةئ ي 

   .259، ص2006تطكيم: ددر  غدبرا، ام م الةر ل، املتبقيف تيصك، اليايدر ييف، 

ــةىل ةة1  ــووئ ي (د. عـ ــاوةى حَيػـ ــسوةىئ ضةزيـ ــةز َُيـ ــاث      ؛200ةـ ــاى يـ ــةكاْئ دةشطـ ــة بريوةزييـ ــةن هـ ــةزبسدةئ كوزةةيـ ــادزئ ضـ ــةال اـ ــةد ًـ حمةًـ
 .  155ئ ي 2009بآلوكسدُةوةى  ازاعئ ٓةوهَيسئ 

 ة دواوة.  ب  201( بة شياةس شاُيازى دةزبازةى ضياضةةى ِزذَيٍء ٓةوه ةكاُى بسواُة: د. عةىل ةةةةز َُيسوةىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي2 

ــةٓيداُى     3  ــةوةى غـ ــة يادكسدُـ ــة دشى بـ ــازى اـ ــةًاوةزى غـ ــاُى 24( جـ ــرياق      1974ى ُيطـ ــاُى عـ ــةْ َٓيصكـ ــة اليـ ــاةَيم هـ ــو كازةضـ ــة وةكـ كـ
 ةجناًدازبووءئ ةيايدا داُيػتواُى غازةكةء خوَيِدكازاُى شاُلةى ضوَيٌاُى كة بة حػتيواُى هة غةِزغى  ةيووي ِزووياْ كسدبووة  ةو 

ا وة كةوةمووْء ذًازةيةكى شؤز كـوذزاو بسيِـدازى هَيلـةوةمةوة.  ـيل بـة ٓـةى بـة شيِـدوو ًاُـةوةى  ـةو كازةضـاةة هـة             غازة بةز  ةو غ
اليةنءئ هة اليةكى ديلةؽ هة  ةجناًى خساحى ضياضـةةى ِزذَيـٍ هـة ُاويـةكة ئ جـةًاوةزى اـة دشض َٓيِـا ضـةز بِسيـازى  ـةوةى بـة بـةزش             

ى غةٓيداُى كازةضاةة بلةْئ بة َ دواةس  ازاضتةى بازةكة بةاليـةكى ديلـة طـةِزاء بـووة ٓةكـازى      زاطسةِى  ةو يادة ضةزداُى طةِزضتاُ
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ــةزِز ــةًاوةزى احـ ــةزيِلى جـ ــة ضةزةاضـ ــ هـ ــازةًوٓـ ــتاُ و غـ ــلةكاُى كوزدضـ ــةوة ىء غازؤيـ ــةجناَ  .(1 هَيلةوةـ   ـ
ٍ شةبـسو شةُـطء ةوُـدء ةيـرى دةضـة ةدازاُى       ئدةةواُسَيث بووةِسض ُةبوايـةئ هةطـةأل   يواْ بةزاُمـةز بـة ِزاحـةزِ    ِزذَيـ

 هَيدةكسا. باغى ى َيل ةجناًاوةِزواُى ي ديازدةى ًوٌالَُيى َُيواْ َٓيصة كوزدضتاُييةكاْئ ِزةوغةكة

بـةالى ضـوحاى  َيساُـىء غلطـث َٓيِـاُى       ِى ةـاى ةـةزاشووى َٓيـص   ةزي َيـساْء طـ   -ى عـرياق غـةزِ دةواًى بةز
 ئ(2  1982ى ًايطـى  24( هـة  مدسلزةًػةٓس  وز داطسةِةوةى خبة ةايمةج دواى دةضث بةضة َٓيصةكاُى عرياق

ٍ يطـةزى ٓـةبوو هةضـةز    كاز هة اليةنءئ هة اليةكى ديلةؽ شؤزبووُى ياالكييةكاُى َٓيصة كوالدضتاُييةكاْ.  ِزذَيـ
 .داُوضتاُةوةبلةوَيتة بوو  كة يةكَيتى ضتاُييةكآَْيصة كوزدهة يةكَيم بة باز ضووكلسدُى خةى هةطةأل 

                                                                                                                                                              
ء حَيلداْ كة دوو كوذزاء يةُد بسيِدازَيلى هَيلةوةةوةئ  ةًةؽ بووة ٓةكازى  ةوةى هـة ِزؤذى دواةـس جـةًاوةزى اـة دشض هـة دذى      غةِز

طـى بةضـةز شؤزةبـةى غـازء غازؤيـةكةكاُى كوزدضـتاْ دايـةوةء هةاليـةْ ِزذَيٌـةوة بـة           ِزذَيٍ دةضث بة ِزاحةِزيّ بلةْئ  ـيل  ـةو بـازة ِزةُ   
(ئ  ايازى 5 اطسء  اضّ بةزحةزيدزايةوة. بة شياةس شاُيازى بِسواُة: شةزيائ زاحةزيِى اة دشىء يةُد ضةزجنيمئ طةظازى كةًةه ةئ ذًازة 

وزدضتاْ بة بةُةى زاحةزيِى كةًة ُى خـةه لى اازةًـاُى غـازى    كةًيتةى ٓةزَيٌى ك -بةياُِاًةى ذصبى غيوعى عرياق ؛22ئ ي 1982
 (. 1. حاغلةى ذًازة 1982ى ُيطاُى 26اة دشض وةئ 

( هـة  1991بِسواُة:  ـازاع عةبـدوهِسمحاْ ًطـتةاائ زاحـةزيِى  ـادازى       1982( بة شياةس شاُيازى دةزبازةى ِزاحةِزيِة جةًاوةزييةكاُى ضاه ى 1 
 63ئ ي2009ِةوةيـةكى ًَيـروويى ضياضـييةئ يـاحى يةكـةَئ دةشطـاى يـاثء حةخػـى ذةًـدىئ ضـوَيٌاُىئ          باغووزى كوزدضـتاْ هَيلةه ي 

بةياُِاًةى ضةزكسدايةةى ى.ْ.ن دةزبازةى زاحـةزيِى خـةه ىلى كوزدضـتاْ. بةياُِاًـةى كةًةه ـةى زةجنـدةزاُى كوزدضـتاْ بـة          ؛بةدواوة
 (3ء 2بِسواُة حاغلةى ذًازة   .54ء50ئ ي 1982(ئ  ايازى 5 بةُةى زاحةزيِى خةه لى كوزدضتاُةوةئ طةظازى كةًةه ةئ ذًازة

 .  265(د. عةىل ةةةةز َُيسوةىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 2 
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 بةشى يةكةم: شةميهةى دةضتثيَلسدنى دانوضتانةكانء بةزيَوةضوونى
 ء هؤكازى دةضتثيَلسدنى دانوضتانةكانزِذيَمبازودؤخى يةكيَتىء تةوةزى يةكةم: 

 

ذًازةيـةن َٓيـصى كـوزدى ةـاشة داًـةشزاو       هةضةز دةضتى 1975هة دواى ُطلةى  دةضتخَيلسدُةوةى غةِزؽ
ٌـ كازيطةزى ٓةبوو هةضةز ٓةه وَيطـث طـةزيِى    هـة   ى عريااـىئ وةكـو هةًةوبـةز  اًاذةًـاْ بـة كـسدئ كـة دةبـوو        ِزذَي

  .ة بةزداُوضتاْ بطسَيت ٓةوه داْ بة طتتوطةءهة اليةكى ديلةؽ ئ ءغةِزء ىةوُدءةير ٓةه وَيطيتاليةن 
َيوةبسدُى ًوٌالُـ  بـة يازةضـةزكسدُى كَيػـةء     وةن ٓوُـةزَيلى بـةزشى دبوةًاضـىء بـةزِ     طتتوطـة هَيسةغدا  

ٍ   ـةوةةا  .ى بةعطةوة ٓةوه ى بـة دزا ِزذَيٌئ ٓةز هة شووةكةوة هة اليةْ َُيواْ دوواليةُى ُاةةبا ىُاكةكييةكاُ  ِزذَيـ
داُوضـتاْ  دةضـتخَيلسدُى  طةوزةى عةغـريةةى بِسادوضـث ٓـةوه ى     (يدى هةالَْي  حمةًةد غَي  ِزةغ غَيطاىهة ِز

وا ضةز طةزةحاُى ضياضى  ةوكاج  وةكو َٓيصَيلى ىبةز  ةوةئ هة بةزاُمةزيػدا يةكَيتى هةدةداجهةطةأل يةكَيتى 
اشى ِزدةضــث حَيػــخةزيية ةَ بةًةبةضــتى البسدُــى  ــةو ةاواُــة بــ  بــة ضــوزيا دةكــاجئ  غــةِزةاواُمــاز كسابــوو كــة 

 ءئ بـة  ـةو ًةبةضـتةؽ   دةدزَيث داُوضتاْبِسيازى دةضث حَيلسدُى  ئ دواى كةبووُةوةى ضةزكسدايةةىءبَيثدة
ضةعدوْ غـاكس ضـةزؤكى   هة:  دةيَيتة بةمداء ياوى بة ٓةز يةكة 1977هة ةػسيِى دووةًى (1  عةىل عةضلةزى

ضــتَيلى ديلــةى بــةعظ دةكــةوَيثء ئ يــةُد كــاز بةدةءدةشطــاى ٓــةوه طسىئ عــةدُاْ خــةيسوه آل وةشيــسى بــةزطسى
داواكازييةكاُى يةكَيتى دةخاةة بةز دةضتياْئ بة َ دواجاز بة ديتِى ضةداَ ذوضَيّ جَيطسى ضةزؤكى كةًـاز  

 .(2 ِزؤذ دةطةزَيتةوة هةالْ  دواى ضغاُدةكة ضةزكةوةوو ُابَيثءئ  داُوضتاُةكاْ

يـةكَيتى هـة    باه ـةكاُى اليـةنءئ ًوٌالَُيـى َُيـو    بةزدةواًى ياالكى َٓيصى حَيػٌةزطة هة شؤزبةى ُاويةكاْ هـة  
ى َٓيِاية ضةز بريى  ةوةى خةى هة باه ى بصووةِـةوة ُصيـم بلاةـةوة بـةز هـةوة هـة ُـاو يـةكَيتى         ِزذَيٌاليةكى د ئ 

بة غَيوةيةكى ُاِزاضتةوخةى طتتوطـة دةضـتى حَيلـسدءئ دواةـسيؼ      1978ضةزةةاى ضاه ى  دةزبضّئ بةًةؽ هة
ــة ُاوةِزاضــتى ضــاه ى  دواى جيابووُــةوةى ب  ــةو ٓةوه ــة بــةزدةواَ بــووءئ ُوَيِــةزى  ذطــيم(    1979صووةِــةوة ه

 . (3 ةكاْ ٓيضى بةدواوة ُةبووداُوضتاُضةزداُى بةمداياْئ بة َ 
ٌـ  كسدايةةىكسدُـى ضـةز  ٓةضـث   َيـساْء   -ى عـرياق غـةزِ ٓةه طريضاُى غياوى باضةئ دواى  بـة   ى بـةعظ ِزذَي

ضـةز بـريى    دَيتـة ئ َٓيـصء ةواُـاى حَيػـٌةزطة    ءكةهةضةز ُاويـة  شى كوزدضتاْكازيطةزى بصووةِةوةى ِزشطازاوا

                                                 
هة دَيى عةضلةز ضةز بة ُاويةى كةزكوون هة  1937( عةىل عةضلةزىئ كوِزى غَي  عةبدوه آليةء هة ُةوةى غَيخةكاُى غةدةه ةيةئ هة ضاه ى 1 

وةُدى حةيوةُدى بة ِزَيلخطتِةكاُى يةكَيتى اوةابياُى كوزدضـتاْ كـسدووةئ  يِحـا هـة دواةـس ِزَيلخطـتِةكاُى       دايم بووةئ هة اةُامى ُا
حازةى دةبَيتة  ةُداًى كةًيتةى ُاوةُدىئ هة حاغاْ دةبَيتـة كـادزَيلى    1960حازةى دميوكساةى كوزدضتاْئ ُاوبساو هة كوُطسةى ضاه ى 

ةواَ دةبَيـث هـة خـةباج كـسدْ ةـا ُطـلةئ هـة دوايـى ُطـلةؽ وةكـو دةضـتةى داًةشزَيِـةى             بةزشى بـاه ى ًةكتـةبى ضياضـى حـازةىء بـةزد     
غةٓيد دةكسَيث. بة  1978بصووةِةوةى ضةضياهيطتى كوزدضتاْ دةضث بة خةباج دةكاةةوة ةا  ةوةى هة كازةضاةى ٓةكازى هة ضاه ى 

عـةىل عةضـلةزييةئ كةًـةهَيم ٓـاوزَيى غـةٓيدئ يـاحى يةكـةَئ         شياةس شاُيازى بِسواُة: حياوُاًـةئ طوه مـرَيسَيلى ذياُِاًـةى غـةٓيدى ُـةًس     
 . 2004ضوَيٌاُى ئ

 .  366ؾال  اخلسضاْئ اهتيازاج..ئ ص  ؛ 183-180( بة شياةس شاُيازى بِسواُة: ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ هة كةُازى داُوبةوة...ئ ي ي 2 

ةهووىل ضياضةجئ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى وةشازةةى ِزؤغِمريىئ ٓـةوهَيس  او اد ضديسئ طةزد ؛74( بةٓسؤش طة ه ىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 3 
 . 160-158ئ ي ي  2006
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ْ  ـةوةى كـة حَيويطـتة هةطـةأل اليـةُى كـوزدى         ةطـةز ضـةزكةوةووؽ ُــةبا   هةبـةز  ـةوةى    ـةجناَ بـداجئ    داُوضـتا
ٓـةز هـة دواى    ئ  ـيل هـةو ضـةُطةيةوة   كازيطةزى دةبوو هةضةز دزوضث بووُى طوًاْء ُاكةكى هة ُاو بصاظةكـةدا 

اــةزةداغ كــة  ( غــَيخى ُاويــةىغــَي  حمةًــةد غــَي  عةبدوهلــةزميى كةزبضــِةى  ئ هــة ِزَيطــاىغــةِزٓةه طريضــاُى 
 اًـاذة بـة  ـةوة دةكـاج      ئ هة ُاًةكـةدا غـَي   ئ ُاًةيةن  ازاضتة جةالي ةاه ةباُى دةكاجهة اليةُطرياُىبوو يةكَيم 

 اوةٓـاؽ حَيويطـتة  ـةواْ ٓاوكـازى َٓيصةكـاُى       ة  َيساُييةكاْ حػـطرييياْ هـة  َيـساْ كـسدووةئ    ِزَيلخساوكة يةْ 
 ايــا بـوو كــة  د كــس ىهـة ُــاوةزؤكى ُاًةكـة حسضــيازى  ـةوة    غــةوة ـةوة هــة اليـةنئ هــة اليـةكى ديلة    بلــةْ.عـرياق  

ْ يــةكَيتى  اًادةيــة     هــة ضــةاةزى دةزةوة دةبَيـــثئ   ةاه ــةباُى  هةبــةز  ــةوةى جــةالي   هَيسةغــدا   .؟بلــاج  داُوضــتا
ــة حي " :دةُووضـــ بـــةى  ءدةداةـــةوة ىة ًـــُةوغـــَيسواْ ًطـــتةاا و ــتى بيتـ ــة ِزاضـ ــةز عـــرياق بـ ــةوة ةطـ ــة  ئػـ بـ

 وة ًةكــةىهــة  ــةجناًى ةوُــدى    بــة َ ." َيٌــةيؼ  اًــادةيّ بــة طتتوطــة    ئيازةضــةزكسدُى كَيػــةى كــوزد  
 .(1 َيثُيطةزاْ دةبّء ٓةوه ةكة ضةزكةوةوو ُاببةعظ ُةوغَيسواْ ًطتةاائ كازبةدةضتاُى 

كازيطـةزى ٓـةبوو    هـة بـةزةكاْ جـةُطى  َيساُـدائ     1982ةكاُى عريااـى هـة ضـاه ى   غلطتة بةزدةواًةكاُى َٓيص
بةيـة ٓةًيػـة ِزذَيـٍ بـريى هـة داُووضـتاْ هةطـةأل يـةكَيم هـة َٓيـصة           هةضةز شياد بووُى ياالكى َٓيصى حَيػـٌةزطةئ  

 يةكــــدا هةطــــةألهــــة كةبووُةوة (2 (1989-1930 وعةبــــدوهِسةمحاْ اــــانووئ هَيسةغــــدا كوزدضــــتاْ دةكــــسدةوة
ُـ ئ هة بةزاُمةزغيدا يةكَيتى هة َُيـو خةي حَيػةوة دَيَِيتةباضة ضةزكسدايةةى يةكَيتى يةُد جازى  ةو   بابةةـة دا ا

ى بةعظ ُاب ئ ِزذَيٌهةطةي  داُوضتآْيض بِسوايةكى بة جةالي ةاه ةباُى  ةوة.دووبةغدةكةْء دةبّ بة ض ووةاوة
 اًادة بَيث اليةُى كةَ ًااةكاُى كـوزد بطـةََيِ ئ بـة    كةيى  ةواُى ةس هةطةأل  ةوةدا كةن دةبّ  ةطةز بةعظ 

َيلى  ـةوة داُووضـتاْ ٓـةه     ةموووكـة بصووةِـةوةى كـوزدى ةَيلـة     ضـةزدةًة  َ اهةشةى  ـة  ةٓةه وًةزج َةايمةج هة
داواكازييةكاُى يةكَيتى بصاَُيثئ  ةا داوا هة اانووو دةكاج ِزذَيٍ بة ٓاةِة حَيػةوةى  ةو ِزةوغة .  يل (3 باغة

 خةى هةَ ض  خاه ةى خوازةوة حَيػلةؽ دةكاج:داخواشييةكاُى هَيسةغدا يةكَيتى 

هة ًةيداُى ًااى ُةةةوةيى طةىل كـوزدائ ُـةن ٓـةز ًـااى  ةةةُـةًى      بةعظ دةب  هة يوازيَيوةى ٓةًيػةئ  -1
 يازداُى ًااى يازةُووضيؼ دابِ .لو دةب  داْ بة ًااى  اشادىء بِسه بطةََيِىئ بة

                                                 
 . 172( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ حةجنةكاْ يةكلى...ئ ي 1 

ِزؤه ـى ضياضـيى   ( بة شياةس شاُيازى هة ًةِز ذياْء ياالكييةكاُى بِسواُة: ٓةمشةُد عةىل ًةمحوود غَيخاُىئ عمدوهِسةمحاْ اانووو ذياْء 2 

ةوَيريِةوةيــةكى ًَيــروويى ضياضــييةئ يــاحى يةكــةَئ كةًــةه طاى يــاحةًةُى        "1989-1930"هــة بصووةِــةوةى زشطــازاواشى كــوزددا   

 .2007غةٓابئ ٓةوهَيسئ 

ًـةال بـةخيتاز     . 2008ى غوباةى 4. دمياُةيةن هةطةأل ًةال بةختيازئ ٓةوهَيسئ 258( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ حةجنةكاْ يةكلى...ئ ي 3 

هــة خاُــةا  هــة دايــم بــووئ هــة غةضــتةكاُى ضــةدةى ِزابــسدوو حةيوةُــدى بــة     1954ئ ضــاه ى ةءُــاوى ةــةواوى ذيلٌــةج حمةًــةد كةزميــ 

هيِيِــىء يــةكَيم بــووة هــة كــاديسة   -يــةةة زَيــصى كةًةه ــةى ًازكطــى  1970ِزَيصةكــاُى يــةكَيتى اوةابيــاُى كوزدضــتاْ كــسدووةئ ضــاه ى  

َِ كسدُى غةِزغى ِزؤه ى كازاى هة ُاو كةًةه ةء يةكَيتيدا ٓـةبووةئ ةـا  ـةوةى هـة ًـاوةى داُوضـتاُةكاُى       ضةزةةاكاُىئ هة د واى دةضث ح

َيلخطتِى زَيلخساوى  ا ى غةزؽ كسدووةء هة يةكَيتى جيابةةةوةئ دواةس طةِزاوةةةوة ُاو يةكَيتىء زِ يةكَيتى هةطةأل بةعظ دةضتى بة

 يى يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاُة(. َيطتاكة  ةُداًى ًةكتةبى ضياض
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ذلوًـــةةى عريااــى هةضــةز بِضـــيِةى ضــةَاُدُى ًـــااى     طــةأل َيللــةوةَِيم هة زِ اميـــدائهــة يوايــَيوةى اةُ   -2
ُةًَيِ ء هة كوزدضتاْ داحو ةضَيِةزةكاْ   ةةةُةًى ِزاضتةايِة دابسَيرزضءئ هةطةَي  ةوةؽ ٓةًوو دةشطا

بَيث.ٓة اشادىء دميوكساةى بة ٓةًوو اليةن 

ى  َيـساْ  غـةزِ  ئ ةـا  ـةوة ًةةسضـى    تْ ٓـةز دووال بوةضـ  ء حَيلـداداْ هـة َُيـوا   غةِز هة يوايَيوةى اةُاميدائ  -3
ئ بةًـةؽ دةزاـةج هةبـةز ٓـةوه ى يازةضــةزكسدُى     هةضـةز عـرياقء ُاويـةكاُى كوزدضـتاْ كـةَ دةبَيتــةوة     

 .(1 كَيػةى كوزد دةزةخط 
ــم     ــٍكاةَيــم داواكازييــةكاُى يــةكَيتى حَيػــلةؽ دةكــسضئ دواى ةَيخــةزبووُى يــةُد ًاُطَي بــةَ غــَيوةية   ِزذَي

امـــوأل ُييـــةءئ بـــة دووةًـــيؼ  اًـــادةْ بيلـــةْ بـــة بِضـــيِةى دةضـــث حَيلسدُـــى  يةكـــةًياْ. دةداةـــةوة ًـــىوة 
ى اُ ةطةزيى ٓةز هةضةزةةاوة ٓـةُطاوةك  هَيسةغدا بلةْ. َيىجَيمةج يةكِساضث اًادةْ ئ ضَييةًيؼ ءداُوضتاْ
ى 13ُاوبـريواُى اـانووو هـة    بـة   ِزذَيٍئ بة َ  ةجناَ هةضةز داواكازى  بيِدةضازدييةن بة خةيةوة  داُوضتاْ

ــة  1982ةػــسيِى يةكــةًى   ــى ه ــةكَيتى جــةالي      اُىُوَيِــةز (2 طةزةغــَيسدَي ــة ي ــةعظ كــة دةبِــةوةئ ه ــةكَيتىء ب ي
ــة        ــة    ــة بــةعظ عةايــد زوكــّ خــةهيى حمةًــةد غــاكس ُاضــساو ب  و  ةمحــةد(بةاه ــةباُىء ُةوغــَيسواْ ًطــتةاائ ه

هَيخسضــساوى ُاويــةى   ــةبو عــودةى( اْ ُاضــساو بــة يازيــدةدةزى ضــةزؤكى دةشطــاى ٓــةواه طسىئ عةايــد  يرطــ  
هــة داُيػــتِةكةدا . حَيــم ٓــاةمووْ  ــةبو  ةمحــةد هَيخسضــساوى دةشطــاى ٓــةواه طسى ٓــةوهَيس ئ ءٓــةواه طسى ضــةزوو

للةوةِى ُييةئ بةه لو ةةُيا بـة  ـةوة   َيكة دةضة ةى جَيمةج  كسدُى ِز ووةٓةز شوو  ةوةى دزكاُد ِزذَيٍ غاُدى
ئ ٓةزوةٓا  ةوةغياْ وةموو  ةطةز بة  ةواْ بَيّء ٓى يةكَيتيؼ بة ضةزاُى بةعظ بمِةوة ِزذَيٍى ٓاةووْ بريوِزا

بة يازةضةزكسدُى كَيػةكاْ  ةوة حَيويطتة جةالي ةاه ةباُى خـةى بضـَيتة    ةداُوضتاُى يةكَيتى بة جدى  اًادة
يـرى بةخةيـةوة دةبِـ  بـة ةايمـةج كـة       طتتوطةكاْ  ةوُـدء ة ةاه ةباُى ديتة وة َ هة داُيػتِةكةدا كاةَيم  .بةمدا

 ةبـاه ى  ـةو بازودؤخـة ٓـةًوو      يـوُلة  طػـتىء كوزدضـتاْ بـة ةايمـةةىئ     باضى بازودؤخى عـرياق بـة  دَيتة ضةز 
كَيػــةكاْ  يــةِزاضــتى  اًادة  ةطــةز بــةعظ بــة بــةعظئ ٓــةزوةٓا  اًــاذة بــة  ــةوةؽ دةكــاج   دةخاةــة  ةضــتةى 

 باغـى بةًةؽ كةبووُةوةكـة  ـةجناًَيلى   اليةُةكاُةوة بلاجئ  يازةضةز بلاج  ةوة دةبَيث حةيوةُدى بة ٓةًوو
 .(3 ء كةةايى بة حةيوةُدييةكاْ دَيثُابَيث

ٍ ء وة ًداُةوةى ُوَيِـةزاُى  ُاوةزؤكى  ةَ كةبووُةوةية جَيطاى  اًاذة بة كسدُة هةبةز ِزؤغِايى بـةوة   ِزذَيـ
وةى َٓيـصة كوزدضـتاُييةكاْ ِزووبـةزووى كـازى     حةيوةُديياْ بة حازةييةوة ٓةيةئ جةالي ةاه ةباُى هة اليةن بة  ـة 
بــة  ــةوة يــةكَيتى هــة حسوحاطةُــدةى اليــةُى    غــةوةيةكاليةُــة ُةبِــةوةء يــةن ٓةه ويطــث بــّءئ هــة اليــةكى ديلة   

ئ ُاًةيـةن  (4 كوزدييةكاُى ديلة بخازَيصض كة باضى  ةوةياْ دةكسد يةكَيتى هة  ـةزكى ضـةزةكى خةيـدا الى داوة   
ءئ ةوةضلسةَيسى ذيصبى غيوعى دةكاجء هة ُاوةِزؤكى كةبووُةوةكة  اطادازى دةكاة ازاضتةى عةشيص حمةًةد 

  .(5 ٓةُطاوة  اطاداز بلاةةوة َداواى  ةوةغى هَيدةكاج ضةزكسدايةةى حازةى هة

                                                 
 .  260( ُةوغَيسواْ ًطتةاائ حةجنةكاْ يةكلى...ئ ي 1 

 ( طةزةغَيسئ طوُدَيلى ِزؤذٓة ةى كوزدضتاْء دةكةوَيتة  ةوبةز طوُدى غَيِ ئ هة ُصيم ضِووز.  2 

 . 271 -269( ُةوغَيسواْ ًطتةاائ حةجنةكاْ يةكلى...ئ ي ي3 

 . 275-273ىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي ي ( د. عةىل ةةةةز َُيسوة4 

 . 445 ةمحةد بِيخَيآلُىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي  ؛116فرتح ايس ، املعكا اليربق، ام م الةرلث، ص ( 5 
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اليةُةكاُى بةزةى  جود( هة حةيوةُدييـةكاُى يـةكَيتىء بـةعظءئ بـةزدةواَ بـووُى بـة غـَيوةيةكى        طوًاُى 
ِزةُطـة  ٓـةز حَيػـٔاةَيم كـة     هـة  بّٓةغـياز ئ كازيطـةزى ٓـةبوو هةضـةز  ـةوةى     1983ُى ضـاه ى َُٔيِى هة ضةزةةاكا

 وةزطسةِـى يازًـةةىء يـةنء ةةاةًـةُى هـة ًـاُطى ًـازةى        ييـةكاُى ئ هَيسةغدا  اغلسابووُى شاُيازَيتة حَيػةوةب
عريااـىء   ىتىء َٓيـص بازةكةى بةزةو طسذةس بسدئ هةبةز  ـةوةى حةيوةُـدى َُيـواْ يـةكيَ    اليةْ حازةييةوة  هة 1983

هــة َُيــواْ َٓيصةكــاُى بــةزةى جود(ء  غــةِز يؼكوزدضــتاُييةكاْ ةــا دةٓــاج  ــاهةشةس دةبــووئ ٓــةزوةٓا ذًازةيــةك 
بـةياُياْ هـة   اطةياُدُـةكاْ  يةكَيتى هة ُاويةكاُى دةغـتىء ٓـةوهَيسء كةيـة ِزوودابـووءئ ضـةزبازى  ـةوةؽ هـة زِ       

  .(1 دذى يةكلى بآلوكسدبووة
ْ  دةضـتخَيلسدُى هةضـةز   ِزذَيــٍى ضـووز بـووُى ضـةزاُ    سد جــازَيلى لَيطـاى خةغـ  زِ ئأل يـةكتَيى هةطــة داُوضـتا

لــةْء هةطــةأل ب (2 ضــةزداُى ُــاشةُط 1983غــوباةىى 13 هــة ذــدكا( ٓــةًاْ وةاــدى حَيػــوو  ديلــة بــة ٓاوكازى
ــِّء ئ بــة َ دووبــازة  ــةوة ِزادةطةيــةُّ ةــةُيا  ــةواْ    كةبِــةوةضــةزكسدايةةى يــةكَيتى  دةبــّئ  طتتوطةكــاْ دةَٓي

ن ضةزداُى جةالي ةاه ةباُى بة بةمداء كةبووُةوةى هةطةأل ضـةداَ ذوضـَيّ   يةٓةزوةٓا  ةوةؽ ِزادةطةَيِّ كة بة
هَيسةغدا ج  خةيةةى  اًاذة بة  ةوة بلةيّ كة يةكَيتى  ازةشووى  ةوةى دةكسد كـة   كَيػةكاْ يازةضةز دةبّ.

  ةطـةز  َيـساْء بــةزةى  مطةيــةُ  يِزاة بـصاُّئ بـة  ـةوةى    ه ــآةو َضــوزياء هيميـا  ـة    َيـساْئ  بـةزةى جود(ئ و ةـاُى  
 .(3 ِزابطسْ  ةوة ذلوًةةى عرياق  اًادةية داه ى هةطةغةِز جود(  اًادة ُةبّ 

ةكاُى داُوضـتاُ ئ هَيسةغـدا  ٓـةز ِزووداوَيلـى ًَيـروويى شادةى يـةُد ٓةكازَيلـة      ٓاةِـة حَيػـةوة   ئهة ِزاضـتيدا 
ء يةضـــخاوةسى هةواُـــةى ةوة غـــَيوةيةكى اـــةزًى 1983يةكـــةًى كـــة هـــة كـــاُووُى  ى بـــةعظِزذَيٌـــيـــةكَيتىء 
بـةَ غـَيوةية    هة  ةجناًى يةُد ٓةكازكةوة بووةئ كة ٓةزدووالى ُايـاز كـسدووة    بيِدةبة خةيةوة  حَيػووةسى
 اغلساية َٓيسغةكاُى  َيساْ بة ضةز ُاويةكاُى ضِووزى عرياقء  ءسةغدا  ةوة ِزووْهَي اموأل بلةْ. داُوضتاْ
كـة ضـةزاُى    خـاه ى ضـةزةكى  ـةو ٓةكـازة بـووة     ئ (4 بةضـةز َٓيصةكـاُى عـرياق    غـةزِ هة بةزةكاُى  ةكاُىضةزكةوةِ

ٓـةوه ى داُوضـتاْ    اًـادة بلـاج    ى كـوزد غـةزِ بةغَيم هـة َٓيصةكـاُى بـة     هة جَيطاى  ةوةىى ُاياز كسدووة ِزذَيٌ
حـازةيؼ   غـَيوةى هةطـةأل  َ َيلى هـة كسدووةئ ٓةوه  جطة هةوةى حةيوةُدى بة يةكَيتييةوةئ بة بةه طةى  ةوةى بداج
  .(5 داوة

هـة   ؟!وةةداُوضـتاُ يةكَيتى كسدووة ةان اليةُاُة بلةوَيتة هة واى ٓةكازاُة ي  كة  َ ة ةى هة اليةكى ديلة 
كوزدضتاْء حاه ِاُى بازةطاكاُى يةكَيتى   َيساْ بة ضةز ُاوية ضِووزييةكاُىكازيطةزى َٓيسغةكاُى ِزاضتيدائ 

وضــث كــسد بــوو بــةوة زة هــة َٓيسغــى ضــوحاى عــرياق بــازودؤخَيلى ًةةسضــيدازى بــة يــةكَيتى د بــة ُصيــم بووُــةو

                                                 
فرتح ايس ، املعكا اليربق، ام م الةرلث، ص ص  ؛282( بة شياةس شاُيازى بِسواُة: ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ حةجنةكاْ يةكلى...ئ ي 1 

503- 504 . 

 ( ُاوشةُطئ كة بة خِسةى ُاشةُطيؼ ُاوى دضئ دةكةوَيتة ديوى كوزدضتاُى عرياق هةضةز ضِووز. 2 

 . 283-282ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ حةجنةكاْ يةكلى...ئ ي ي (3 

يف جاربس اتاياا، الاكاا القسبيايف     ، ظاحلحر   ال تاراي  القاساا املقرظاس، تس ا      ( بة شياةس شاُيازى هةضةز  ةو َٓيسغاُة بِسواُة: ةػازهص ةسيـا 4 
ى:  ةبوبةكس خةغِاوئ بةزطى وةزطَيِساُديظيد ًاكداويئ ًَيرووى ٓاويةزخى كوزدئ  ؛319 -318ص ص ، 2006لاقاسم، بري  ، لبةرل، 

 .720ئ ي 2002دووةَئ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى ِزووْئ ضوَيٌاُىئ 

 . 322(د. عةىل ةةةةز َُيسوةىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 5 
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َُيلى ضياضىء يةكدازى  ئ  ةو باوزدؤخةؽ يةكَيتى خصاُدبووة كةُدةكةوةموو َُيواْ بةزداغى بةمداء ةازاْ
َٓيصةكـاُى  ذـدكا(   ةـةن  هـة  ٓةُـدض كـاج   بـةه لو هـة    ئءهةطةأل  َيـساْ ُـةبوو   يوُلة ٓيض حةيوةُدييةكى دذوازةوةئ

ئ بةية  ةطةز  َيساْ هة ٓةز ُاويةيةكى ذَيس دةضة ةى يةكَيتى حَيػسةوى بلسدايةئ  ةوة دةكسد ىى  َيساُيػغةِز
ئ بةًةؽ يةكَيتى بِلةء بازةطـاى ضـةزكسدايةةى خـةى    اجِزووةو ُاوةوة حاغةكػة بل دةبوو َٓيصةكاُى يةكَيتى

بةغــَيم هــة  ةكاُى يــةكَيتى هةطــةأل بــةزةى  جــود(غــةِز غــةوةديلةئ  ــةوة هــة اليــةنئ هــة اليــةكى هــة دةضــث دابــوو
ــة    يـــوُلة ئ ى بَيـــصاز كسدبـــووكـــةَٓيصة  ةطةزيـــى يـــةكَيتى ٓةُـــدض ضـــةزكةوةِى بـــة دةضـــث َٓيِـــابووئ بـــة َ بـ

ضـةزبازى  ـةوةؽ يـةكَيتى هـة اـةيساُى       ئُايـة كةةـايى   غـةزِ ةكاْئ ًاُـايى  ـةوةبوو   غةِزالداُةكةوةِى  ةجناًى 
 داُوضــتاْةوة جطــة هــة دةزطــاى   ِزَيلخطــتِئ  ــيل يــةكَيتى بــة حػــوداْء خــة     ةكاُيدا بــووتِِزَيلخطــ ــاهةشى 

  .(1 دةزطايةكى ديلة ُةبوو هَيمداج
 ـةو بازودؤخـةى يـةكَيتى بـة     ضةزيـاوةكاُى ةايمـةج بـة يـةكَيتى      هـة  ى ديلةجَيطاى وةبري َٓيِاوةية بةغَيل

هـةَ  دةدةُـةوة   هَيـم  بـة حَيضـةواُة   ةكاْداُوضـتاُ ُى ٓةكازةكاُى دةضث حَيلسدباع دةكةْء  جياواشغَيوةيةكى 
ــس  (ى.ْ.ن جــةالي ةاه ــةباُى دةه ــ :"   بازةيــةوة  ــة      يطــخاةى ك ــةُطاوىء ةةُطويــةه ةًةدا ب ــاةى ة ــة ك ــة ه دوة ك

... ى.ْ.ن ُة هة ِزوى دةه  :"  ؽُةوغَيسواْ ًطتةاا .(2 "حازاضتِى عساقء ضةزوةزى عساق دزيغ  ُةكسدووة
ى حَيػٌةزطةييةوة الواش ُةبوئ بةه لو بة َٓيص بوئ غةزغى طةىل كوزد هة ًةةسضى داُةبوئ ضياضييةوةء ُة هة ِزو

ُةبوئ بةه لو عرياق حَيويطتى  غةِزبةه لو عرياق هة ًةةسضى دابوئ غةِزغى طةىل كوزد حَيويطتى بة وةضتاُدُى 
 َيٌة  ...:"ة  ةوة دةكاجء دةه  . ٓةزوةٓا يةكَيلى ديلة هة ضةزياوةكاْ  اًاذة ب(3  "ٓةبو... غةِزبة وةضتاُى 

بووئ ذلوًةج بة ةةواوى ذطابى بة دةكسدئ ى غةزغةكةًاْ حةزةضةُد دائ 1983 َيٌة هة كاةَيلدا هة كةةايى 
ى ُـاوخةى ذصبـةكاُى ديلـةى    غـةزِ ئ ٓةزيـةُدة بـة ٓـةى    ُاويةيةكى  اشاد كساوى شؤزًاْ هةبةز دةضث بـوو 

ى ضةز هة ُوض بووئ بة َ ٓةًيػة ووزةى ِزَيلخطتِةء كوزدضتاْ َٓيصى حَيػٌةزطة حَيويطتياْ بة ذةضاُةو
ــةوىء بةزشىـــدا بـــوو   . كةيـــى يـــةكَيتى هـــة دواى كةةـــايى ٓـــاةِى  (4 "حـــة ييِى  ـــةو اازةًاُاُـــة ٓـــةز هـــة حتـ

طتتوطـةى  ـةَ    دةكـاجء دةه ـ :"   داُوضتاْكاْ بة جياواش هةو  ةدةبياةة بة غَيوةيةكى ديلة باع هة ةداُوضتاُ
خت  ٓاةة كايةوةء دةضتى حَيلسد كة ٓةزدووال ُايازى طتتوطةيةن بووْئ كة ٓـةز  جازةى ًريىء ى.ْ.ن وة

دووال حَيويطتياْ بة طتتوطةيةكة بووئ واةة بة  ازةشووء زةقء زوةى ٓيض اليةكياْ ُـةبووئ بـةه لو ٓـةز دووال    

                                                 
زَيماشئ اةُديى بةمداى ٓةذاُد  ؛199-197ئ ي ي 2002(  ةزضةالْ باييص  يطٌاعيىئ زؤذاُى ضةخث  بريةوةزى(ئ بةزطى يةكةَئ ضوَيٌاُىئ 1 

ــٌةزطايةةى   ــتى حَيػـ ــةوهَيسئ    1988 -1980يادداغـ ــِمريىئ ٓـ ــى ِزؤغـ ــى دووةَئ يـــاحخاُةى وةشازةةـ حػـــلة  ؛92-90ئ ي 1993ئ بةغـ
ــاوشىئ    ؛40ئ ي1997اوةكــاْئ يــاحخاُةى وةشازةةــى ِزؤغــِمريىئ ٓــةوهَيسئ   ُةمجــةدديّئ ديــوى ُــاوةوةى ِزوود  عةبــدو  وضــو عةبــدو  ب

 .44ئ ي 1999بريةوةزييةكاُى ِزؤذاُى ضةختى حَيػٌةزطايةةى هة غةِزغِ ُوَيدائ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى  واطَيتى ذيّئ ضوَيٌاُىئ 

ةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْئ دةشطاى ُاوةُدى زاطةياُدُى ى.ْ.نئ ضوَيٌاُىئ ( ٓةظاأل ًاَ جةاليئ زاحةزةى طػتى بة كةُطسةى دووةًى ي2 
 . 20ئ ي 2001

ئ يــاحى دووةَئ 1988-1984( ُةوغــَيسواْ ًطــتةاا  ــةً ئ خوالُــةوة هــة ُــاو باشُــةدا ديــوى ُــاوةوةى زوداوةكــاُى كوزدضــتاُى عــرياق      3 
 . 65ئ ي1999ضوَيٌاُىئ 

ــة غةِزغــى  ــةيوويء غةِزغــى ُــوضى طــةىل      ( ذةًــة اــةزةد ٓةهةجبــةيىئ هــة غــِسوض و  4  ة بــة ضــتةكٔةمل يــةُد الحةِزةيــةكى يادطازيــةكا  ه
 . 190-189ئ ي ي 2000كوزدضتاُدائ ياحخاُةى وةشازةةى ِزؤغِمريىئ ضوَيٌاُىئ 
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زاكَيػساُة ضةز وةضتاْ  غةِزهةذَيس حاه ةحةضتةى ٓةهوًةزجة بابةةيةكاْء حَيويطتيةكاُى خةياْ بة حػوداْء 
ًَيصى طتتوطةئ ٓةز بةيةؽ شؤزًاْ دووحاج دةكسدةوة كة  ةو طتتوطةية بة غةاى شةًاُة بـووئ ُـةن ويطـتى    

خساحـى بـازى ًـريىء يـةكَيتى     ةكاْ داُوضـتاُ هَيسةغدا دةةواُسَيث بووةِسض ٓةكازى دةضث حَيلسدُـى   .(1 "خةى
هـة  اوةكاُى يـةكَيتى باضـى هَيـوة دةكـةْئ يـوُلة      بوو هة ٓـةًوو ِزووةكاُـةوةئ ُـةن  ـةوةى كـة ٓةُـدض هـة ضةزيـ        

بضـَيث بازةكـةى    يؼةوئ  ـ ءشطازاواشى دوذًِةكةى هة بازَيلى خساث دابَيـث ة بصووةِةوةيةكى ِزُةبووًَيروودا 
ْ ئ يـوُلة  بة يان بلاةةوةئ بةًةؽ يةكَيتى كةوةة ٓةه ةيةكى طةوزةوة  ةطـةز  ـةجناًَيلى  ةزَيِيػـى     داُوضـتا

 اضتى كوزدضـتاْ ٓـةز بـة اـاشاجنى بـةعظ ةـةواو دةبـووئ هةبـةز  ـةوةى  ةوضـا يـةكَيتى بـة             بوايةئ  ةوة هةضةز 
ئ دةبوو  اضتى حَيلداداُى َٓيصةكاُى ٓةَ هةطةأل  َيساْء ٓةَ هةطـةأل بـةزةى  جـود(    ىحازاضتِى دةضتةكةوةةكاُ

  .مداجَيحةزة ح
دةضـتى حَيلـسدء   داُوضـتاْ   1983هـة كـاُووُى يةكـةًى     اًاذةًاْ بة كـسدْ    ةجناًى  ةو حَيػٔاةاُةى كة

ــة دواى خةيــدا َٓيِــا ٓاًوغــةى ُوَيِــةزياْء ضــةزداْ كسدُــى يــةكلى    ــوة     ب ــة ةــةوةزى دآــاةوو باضــى هَي كــة ه
  دةكةيّ.
 

                                                 
 . 23 -22 ئ ي ي1985( يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْئ طتتوطةى غةِزؽ هةطةأل ًريىئ ياحى دووةَئ بِلةى ياحخاُةى  اضةعئ ضويد 1 
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 شاندةكانيَوةضوونى دانوضتانةكانء هاموشؤكسدنى ضؤنييةتى بةزِتةوةزى دووةم: 
 

ضةز بـريى   يةوو  اًاذةًاْ بة كسدئ يةكَيتى َٓيِاابسدكة هة ةةوةزى ِزَيء ًةزجاُةى ٓاةِة حَيػةوةى  ةو ٓة
ٍ بـة ةاايلسدُـةوةى ٓةه ويطـتى     ـةوةى   ُوَيِــةزَيلى بـة غـَيوةيةكى اـةزًى    ةكاْ داُوضـتاُ ء دةضـتخَيلسدُى  ِزذَيـ

ياوى بة ٓةزيةن هة بـازشاْ   ئتة بةمداءيدوْ عةبدواهقادز دةيَيةاةزبة ًةبةضتةؽ  خةى ِزةواُةى بةمدا بلاج.
ــةزؤكى   ــى ضـ ــةواه طسى ةلسيتـ ــاى ٓـ ــةى     ءدةشطـ ــة ًياُـ ــدا هـ ــةوَيثئ هَيسةغـ ــسى دةزةوة دةكـ ــةشيص وةشيـ ــازيس عـ ئ ةـ

دُيـا هـة بةزاًمـةز  َيـساْ دا حػـتيواَاْ ىَل  ـةكا.        َيٌـة ُـاِزوخَي  يـوُلة    " دةه ـ : طتتوطةكاُدا ةازيس عـةشيص  
ى طةوزةًاْ هةطةأل  ةكةْ ةةواو بم .  ةطةز  يطتا بَيّء هةطةه ٌاْ حَيم بَيّ ياكةيةك ةغةِزِزؤذَيليؼ دض  ةَ 

و جةيػة شةبةهالذةى ة  غةِزبوُى  ودزَيرة ح  بدةْئ دواى ةةوا غةِزٓةزطيص هة بريًاْ ُايَيتةوةئ خة  ةطةز 
ى  ةواَاْ دزوضث كسدوة  ةئَيِيِة ضةز  َيوةئ ضاه َيم وةخثء ضـةد ٓـةشاز كوذزاوةـاْ بـة ةـةزخاْ      غةِزبة 

. هــة وة ًيػــدا اةزةيــدوْ عةبــدوهقادز !"ريّء ةــةاسوةوُاةاْ  ةكــةيّ ةكــةيّئ بــة َ خاكتــاْ بــة ةوزةطــة  ةبَيــ
ــدةى        دةه ــ :" ــة خــةباةى يــةكداز ذًازةًــاْ  ةوةُ ــةَ ٓةِزةغــاُة  َيٌــة ُاةسضــَيِ . كــة دةضــتٌاْ كــسدةوة ب  

حةجنةكاُى دةع بو. ضةزةِزاى  ةو ٓةًو ةوُدءةيريةى هة يةُد ضاه ى ِزابوزدودا دذى  َيٌة بةكازةاْ َٓيِاوة 
 .(1  !"ّ بة ٓةشازاْء  ةوةةا ُاياز بوْ هةضةز ًَيصى طتتوطة هةطةه ٌاْ دابِيػّبوي

   ً ةُتساُطـى ِزَيلخطـتِى   لى كةه ـة وةكـو بـاه َيلى يـةكَيتى خـةزي     ٓاوكاج هةطةأل  ـةو ٓـةُطاوةى يـةكَيتىئ كو
ــة حَيــ         ُاويــةيى خــةيى  ــةواو دةبــ ئ ضةزحةزغــتيازاُى كةُتساُطــةكة ك ــاةَيليؼ كــة كةُتساُطــةكة ة م بــووئ ك

دةيـِة   ئَيلةوةى عونـاْ بـة ء اـادزى ذـاجى عـةىل     ئ ِز(1988-1954 ٓاةمووْ هة ٓةز يةن هة  اشاد ٓةوزاًى
بة الى ُةوغَيسواْ ًطتةاا بة  ةوةى  ةجناًى كازةكاُى كةُتساُطى حَيسابطةيِّئ كة يـةكَيم هـة    (2 ضدَيى  اوةذ

داُوضــتاْئ بــة َ هةبــةز  ــةوةى شؤزبــةى    كازةكــاُى بسيتــى بــوو هــة وةزطسةِــى بــريوِزاى  ةُــداًاْ ضــةبازةج بــة   
 ةُداًاُى كةُتساُطةكة باوةِزياْ بة ِزذَيٌى بةعظ ُةبوو خواضتةكاُى كوزد بطةََيِ ئ بةية داُوضتاُياْ ح  
ــة َ          ــووئ ب ــسدزاْئ داُوضــتاُياْ امــوأل ب ــة حةجنــةى دةضــث دذًَي ــةبووئ ةــةُيا يــةُد كةضــَيم ُــةب  كــة ب بــاؽ ُ

  .(3 ووداْء خة ِزَيلخطتِةوة بوو ةواُيؼ ةةُيا ًةبةضتياْ حػ
داوا هـــة ضةزحةزغـــتيازاُى وا دةكـــاج بـــة حةضـــةُد شاُيِـــى بـــريوِزاى داُوضـــتاْ الى ُةوغـــَيسواْ ًطـــتةاائ 

ئ هةوَيػــدا لــاج ضــةزداُى جــةالي ةاه ــةباُى بلــةْ كــة  ــةو كاةــة هــة ُاويــةى خةغــِاوةةى دةبَيــث     بكــةُتساُظ 
ى ضياضىء عةضلةزى  ةو بـاعء طتتوطةيـة دةكاةـةوةئ بـة  ـةوةى      ةاه ةباُى هة كةبووُةوةيةكدا هةطةأل كاديساُ

 .(4 ٓةًوو اليةن بة ِزاغلاوى بريوِزاى خةياْ ضةبازةج بة ًةضةهةى داُوضتاْ بدةْ
بــة  دواى ِزةشاًةُــدى ٓــةًوو اليــةنئ جــةالي ةاه ــةباُىئ بــة ُاًةيــةن ُةوغــَيسواْ ًطــتةاا  اطــاداز دةكاةــةوةئ 

هَيسةغـدا هـة ضـةزوبةُدى يـووُى ُوَيِـةزاُى يـةكَيتى بـة الى         .بلاج ذدكا(  اطاداز كسدُةوةى ضةزاُى   ةوةى

                                                 
 . 8-7ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خووالُةوة...ئ ي ي  (1 

 . دَيى  اوةذض دةكةوَيتة بةزى ًةزطة هة ُاويةى حػدةز( 2 

 . 335ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ  حةجنةكاْ يةكلى...ئ ي  (3 

 . 92( زَيماشئ ضةزياوةى حَيػووئ بةغى دووةَئ ي 4 
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ئ بــة َ دواى  اطــاداز كسدُــةوةى هةبــةز طسُطــى  دةبَيــث حــازيظ ضــةزاُى  ذــدكا(ئ عةبــدوهِسةمحاْ اــانووو هــة 
اج. َيتةوة بةمداءئ شةًيِةى بةزَيوةيووُى ديـدازء داُيػـتةكاُى َُيـواْ ٓـةز دووال دةد    دةطةِز داُوضتاْحسضى 

بـة بسوضـلةيةن ٓـةًوو ًةه مةُـدةكاْئ ةيخـةكاُى       1983كـاُووُى يةكـةًى    ى3هة بةزاُمةز  ةوةغدا يةكَيتى هـة  
هةطةأل ِزذَيٍ  اطاداز دةكاةـةوة.   غةِزَيلخساوةكاُى كةًةه ةء هقةكاُى غةِزغطَيساْئ هة وةضتاُدُى حَيػٌةزطةء ِز

زًاْ بـة َٓيصةكـاُى عـرياق دةداجئ كـسدةى ضـةزباشى       يل دواى  ةو ٓةُطاوةى يةكَيتىئ ضةداَ ذوضَيّ يـؼ اـة  
 .  (1 دذ َٓيصةكاُى يةكَيتى ِزابطسْ

جـةالي    يـةكَيتى كـة حَيلٔـاةمووْ هـة:     غـاُدُى داُوضـتاْئ  دةضث حَيلسدُى اشى بووُى ٓةزدووال بة دواى ِز
بـة ٓاوِزَييـةةى    ئ(عوًـةز عـةشيص   ءةاه ةباُىئ اةزةيدوْ عةبدوهقادزئ ًـالشَ عوًـةزئ خـدز ًةضـ وَئ ًـةال بـةختياز      

ــةز       ــة دوو ٓةهيلةحتـ ــةواه طسىئ بـ ــاى ٓـ ــتةكاُى دةشطـ ــة كازبةدةضـ ــوو هـ ــةكَيم بـ ــة يـ ــةزذاْ كـ ــةو ضـ اـــانوووء  ـ
.  ــيل داُوضــتاُةكاْ دةضــتى حَيلــسدء هــة يةكــةً  كةبووُــةوةدا ُوَيِــةزاُى يــةكَيتىء  بةمــدابــة وة َيِــةطواشزدة

دوزىئ ةـازيس ٓاغـٍئ ٓيػـاَ ضـةبا  اـةخسىئ ضـةعدى        دةضتةى ُوَيِةزايةةى ِزذَيٍ كة حَيلٔاةمووْ هة: عيـصةج 
 بوو كة بسيتى بووْ هة: د بازةى بابةةة طسُطةكاْ كسزدة ياْئ طتتوطةكةبووُةوةء ًةٓدى ضاه  ء ااشي بةِزان

 دةضة ةى داًودةشطاكاُى  ةةةُةًىء دةضة ةى اةزًاُِسةوايى ُاوةُدى. -1
ضِووزى جوطسااى ُاويةى  ةةةُةًى. -2

ٓةهوًةزجى كوزدضتاْئ بة ةايمةج ُاوية بة عةزةبلساوةكاُى كةزكوونئ خاُةا ئ  اضايى كسدُةوةى  -3
ضِحازء دَئاةة ِزاطوَيصزاوةكاْ.

 .(2 ِزَيرةى كوزد هة دةشطاى ُاوةُدييةكاُى بِسيازداُدا -4
ةوُدءةيــرى بــة خةيــةوة  جــاز ٓةُــدَيم جــاز ُــةزًى ءٓةُــدَيم  ديــازة ُــاوةزؤكى داُيػــتِةكةء طتتوطةكــاْ  

ّ   ضـةزداُى  ـةوةى داوى كةبووُةوةكـة غـاُدى يـةكَيتى     دةبيِ ئ ةا  ْ  ضـةداَ ذوضـَي ...  ء حَييـاْ دةه ـ :"  دةكـة
ِ ضةيسى ًةذصةزى ٓةًوو طتتوطةكا  كسدوةئ طتتوطةكاُتاْ جيـددى بـوةء بـة ُيـاشى      ّئ ةةُاُـةج  ِزَيللـةوة

ةى كةزكونئ ُاه َيٍ ةوِزةبوُةكاُيػتاْ ُيػاُةى جيددى بوُةئ ًّ هةضةز ٓةًو باضةكاْ ًواايقٍ جطة هة ًةضةه
كةزكون غازَيلى كوزدى ُيةءئ ُاه َيٍ كةزكون غازَيلى عةزةبيةئ ةةُاُةج دواى  يطتتتاؽ  ةطةز دةزكـةوج  

ٓـةًوو   شؤزايةةى داُيػتواُى كوزدةئ  ةو ضاكةؽ ًّ ٓةز ضـووز  ـةل هةضـةز  ـةوةى غـازَيلى عَيسااـى بـ        
د بة  ةوةى كـةزكوكى هـة كـيظ ُةيـ   ـيل بـري هـة        خةه لى عرياق كةه م هة ضاًاُةكاُى وةزبطسْئ يوُلة كوز

هَيسةغدا  ."... تجيابووُةوة ُاكاةةوةئ عةزةبيؼ بة  ةوةى كوزد ِزاشى بلا دذى ضةَاُدُى ًااةكاُى ُاوةض
اشى ضــةداَ ذوضــَيّ ِز ئُاخــاج داباضــةكة بــةال ءكاةَيــم غــاُدى يــةكَيتى ضــووز دةبَيــث هةضــةز باضــى كــةزكوون

 ً ْ وو داواكازبووُى خةى بةزاُمةز ٓـة ُـةوةى ٓـةًوو ُاويـةكاُى ديلـةى وةكـو ضـِحازء خاُـةا         ء طةِزاييـةكا
 يـة ئ بةوَيــتةوة حَيلـةوة ذيـاْ هـة َُيـواْ كـوزدء عـةزةب دةٓيَ       َيلى ٓاوبةؽءدةزدةبسضئ بة َ كةزكوون وةكو خاه 

غـ  هـة  َيـوةئ     َيـوة  ـةبّ بـة بةغـى هـة  َيٌـةئ  َيٌـةؽ  ـةب  بـة بة         هةضةز اطةكاُى بـةزدةواَ دةبـ ء دةه ـ :"    
                                                 

ضاأل  25 اشاد خاُةايِىئ  ؛92زَيماشئ ضةزياوةى حَيػووئ بةغى دووةَئ ي  ؛722ووئ بةزطى دووةَئ ي ( ديظيد ًاكداويئ ضةزياوةى حَيػ1 
 .197ئ ي 2000ئ ياحخاُةى خانئ ضوَيٌاُىئ 2000-1975ضةزوةزى زؤذًَيسى زوداوةكاُى ى.ْ.ن 

 . 61( يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْئ طتتوطةى غةِزؽ هةطةأل ًريىئ ي 2 
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ةيّئ حَيلـةوة  ـةذيّئ حَيلـةوة    كـ ٓةزدوالًاْ حَيلةوة ذاه ةةى عريااى يةكطسةو حَيم  ةَٓيِ ئ حَيلةوة ذلـوَ  ة 
دةةواُسَيـث بـووةِسىئ ٓـةًوو  ـةو اطـاُةى ضـةداَ ذوضـَيّئ ضـةزةةاء كةةـايى ُياشةكـاُى           بةًـةؽ   .(1 " ةًسيّ

ــةى   ــةزاُى ِزذَيٌةكـ ــةىء ضـ ــووة خـ ــةز ضـــ  بـ ــةوةى  ةطـ ــةز  ـ ــازَيلى   ئ هةبـ ــةزكوون غـ ــةوةى كـ ــة بـ ةداَ ِزاشى بموايـ
ُـ  ىكوزدضتاُييةئ  ةوة ٓيض يةكَيم هة ضـةزاُى ِزذَيٌةكـة   ةوةئ بةيـة  اةـ ى  ـةوةياْ ُـةبوو بِسيازةكـةى ِزةج بل   اةوا

 دةبوو يةكَيتى هةو ٓةُطاوةوة هة داُوضتاُةكاْ كػابوايةوةء دزَيرةى بة داُوضتاْ ُةداباية.
كَيم هة ٓـةُطاوةكاُى داُوضـتاْئ هَيرُةيـةى ٓةًآـةُطى     تى هة بةمدائ وةن يةبة طةِزاُةوةى ُوَيِةزاُى يةكَي

يــاودَيسى كسدُــى  ةةُطــيس( حَيــم َٓيِــسا كــة هــة ُوَيِــةزاُى ٓــةزدووال حَيلٔــاةمووءئ كازةكــاُيؼ بسيتــى بــوو هة  
ذَيــٍءئ ئ ِزَيلخطــتِى حةيوةُدييــةكاُى يــةكَيتىء ذلوًــةجئ حةيوةُــدى حَيػــٌةزطةء َٓيصةكــاُى زِ غــةِزِزاطسةِــى 

 .(2 يازةضةزكسدُى  ةو كَيػاُةى كة دةٓاةِة حَيػةوة
غـاُدَيلى يـةكَيتى كـة    خووىل دووةًى داُوضـتاُةكاُيؼ ٓـةز هـة بةمـدا  ـةجناَ دزاْئ بـة  ـةو ًةبةضـتةؽ         

ًةعطوَئ اةزةيدوْ عةبدوهقادزئ عوًةز عةبدوه آلئ عوًـةز عـةشيصء    او ادُةوغَيسواْ ًطتةاائ  هة:  حَيلٔاةمووْ
ْ ةزةو بةمدا بـةزض  ب 1984ى كاُووُى دووةًى 24هة تياز(ئ ًةال بةخ ئ هـة بةمـدا هةطـةأل كازبةدةضـتاُى     ءدةكـةو

ٍ  دةشطاى ٓةواه طسىء ةازيس عةشيصء ذًازةيةكى ديلة كةدةبِـةوةئ هَيسةغـدا ُوَيِـةزاُى يـةكَيتى      ى ضـةزاُى ِزذَيـ
ــاْ   ــسؤذةى خةي ــةزدةًياْء ح ــة     دةخةُــة ب ــة َ بــة ٓ ــةى ىَل دةكةوَيتــةوةئ ب ــةشيص بــة    طتتوط ى ضــةاةزى ةــازيس ع

 ضــةاةزةدا غــاُدى يــةكَيتى دةضــلةوةَيلى َدةزةوةى و جئ كةبووُــةوةكاْ دوادةخسَيــث.  ةًــةؽ وادةكــاج هــة
ّ  ةُ ىوا ضياضى ئ ٓةُـدض يازًـةةى ًـاديؼ بـة     ءبَيثئ جطة هةوةى كة ٓةُدض بةُدكساوى ضياضى  ـاشاد دةكـسَي

 .(3 ُة دةكسَيثِزاحةزاُدُى كازةكاْ بة ضةزكسدايةةى يةكَيتى ِزةوا
ئ بــة دزَيــرايى ٓةيظــةكاُى  بةعطــةوة ديــازبووىء ِزذَيٌــى كَيتداُوضــتاُةكاُى يــة يةن بــةهــة ِزاضــتيدائ ضــازد 

 1984ى ةـةمموشى  20هةَ ضةزوبةُدةدا ِزذَيٍ ضـةعدى ًةٓـدى ضـاه   هـة      ٓةز بةيةئ ذوشيساْء ةةمموش ئ ًايظ
طةيةُ  كة  ةواْ  اًادةْ بة دزَيرداْ بة داُوضتاْ. ِزةواُةى ضوزداؽ دةكاجئ ةا بة ضةزكسدايةةى يةكَيتى ِزاب

  ةُـــداًَيتىًةعطـــوَء  او ـــادغـــاُدَيم بـــة ضـــةزؤكايةةى ى ةـــةمموش 25هَيسةغـــدا ضـــةزكسدايةةى يـــةكَيتى هـــة  
ى ةـةمموش دةضـث   28اةزةيدوْ عةبدوهقادزئ عوًةز عةبدوه آلء عوًةز عةشيص ِزةواُةى بةمدا دةكاجءئ هـة ِزؤذى  

ٓـةز    ةُـداًَيتى ئ ءْئ هةو داُػتِةدا ُوَيِةزاُى ِزذَيـٍ حَيلٔـاةمووْ: عـةىل ذةضـةْ ًةجيـد     بة داُيػتِةكاْ دةكة
هَيسةغـدا  ةطةزيـى    يةن هة ااشي بةِزانئ ًةمحوود غوكس غآ ئ ًوُصيس  اي غاوىء عةبدوهتةةا   اي ياضـ . 

وزدضــتاْ بــة هــةَ خووهــةى داُوضــتاُةكاُدا هةضــةز ٓةُــدض ًةضــةهةى وةكــو  اضــايى كسدُــةوةى بــازودؤخى ك    

                                                 
 . 11ةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي ( ُةوغَيسواْ ًطت1 

( د. دهَيس  ةمحةد ذةًةدء د. ضةزوةز عمداهسمحاْ عٌسئ داُوضتاُدُى يةكَيتيى ُيػتٌاُيى كوزدضتاْ هةطةأل ذلوًةةى عَيساق هـة ضـاه ى   2 
 .22ئ ي 2009(ئ كةيةئ  ايازى 11دائ طةظازى شاُلةى كةيةئ ذًازة 1984

هـة   1944.   ُةوغـَيسواْ ًطـتةاا  ـةً ئ ضـاه ى     2008ى كـاُووُى دووةًـى   11ا  ـةً ئ ضـوَيٌاُىئ   ( دمياُةيةن هةطةأل ُةوغَيسواْ ًطـتةا 3 
بةغـى شاُطـتى ضياضـى هـة      1968دةطاةة شاُلة هة ضوَيٌاُى ةةواو كـسدووةئ ضـاه ى    ضوَيٌاُى هة دايم بووةءئ اةُامةكاُى خوَيِدُى ةا

ةـاوةكو ضـاه ى    1997ًةشزَيِـةزى يـةكَيتى ُيػـتٌاُى كوزدضـتاْء هـة ضـاه ى       شاُلة بةمدا ةةواوكسدووة. ُاوبساو يةكَيلـة هـة دةضـتةى دا   
بـة ةـةواوةةى    2006ةـا  ـةوةى هـة ضـاه ى      ئضلسةَيسى كةًةه ةى ِزةجندةزاُى كوزدضتاْ بووةءئ دواةس جَيطسى ضلسةَيسى يـةكَيتى  1993

 ةءئ هة ضوَيٌاُى ُيػتةجَيية(. دةضتى هةكاز كَيػاوةةةوةء كةًخاُيايةكى ِزاطةياُدُى بةُاوى وغةوة داًةشزاُدوو
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طػــتىء كــةزكوون بــة ةايمــةةىئ هةطــةأل دةضــة ةةكاُى داًودةشطــاى  ةةةُــةًى حَيلٔــاةمووْئ بــة َ ٓةُــدض           
َٓيػتمةوة بة  ةوةى جةالي ةاه ةباُىء ضةداَ ذوضَيّ يةكالى بلةُةوة بـة ةايمـةج كَيػـةى    ًةضةهةى ديلةياْ 

ــاز ــةى   يدي ــةًىء حةمياُِاً كــة  ئ(بهاايف الساةياايف الطس ياايف التطك ياايف    يةاارا ام  لسدُى ضــِووزى ُاويــةى  ةةةُ
  .(1 يةكَيتى يةوةضةزاُى ِزذَيٍ خطتموياُة بةزدةَ 

ئ يـوُلة  بة ضةزكةوةووةسيّ خووهةكاْ هة اةه ةَ دةدةْ ةَ خووهةى داُوضتاُةكاْ ضةزياوةكاُى يةكَيتى 
نئ وةن ٓـةه طسةِى  هة ذًازةيةن كةبووُةوةدا دةضتلةوةى باغياْ بةدةضث َٓيِاوة بة ةايمةج بة غازى كةزكوو

ياضـــــاى اةدةمـــــةكسدُى ُاوُـــــاُى طـــــةزةنء دوكاُـــــةكاْ بـــــة كـــــوزدىء ٓـــــةه طسةِى اةدةمـــــةكسدُى ياضـــــاى 
ُةذةُلسدُةوةى خاُووةكاُى طةزةكة كوزدُػيِةكاْئ كة  ةًةؽ بة  ةوكاج داُِاَُيلى طةوزة بووة بـة ِزذَيٌـى   

اةــرًَيسَيم دةضــة ةدازاُى ِزذَيــٍ داواى بــةعظ بــة حــةيِسةوكسدُى ضياضــةةةكةياْئ  ةطــةز بــصاُي  دواى يــةُد ك  
 . (2 ةكةياْ بة بطةزَيِسَيتةوةِزَيللةوةِ ةوةياْ كسدووة كة ُاوةزؤكى 

 خـساث ةايمـةج بـة    عـةىل ذةضـةْ ًةجيـدء ةاه ـةباُى     -طةِزيِةوةى ذًازةيـةن ُاًـة هـة َُيـواْ عيـصةج دووزى     
دَيلى ِزذَيــٍ كــة حَيلٔــاةمووْ هــة: عيــصةج  غــاُ 1984 ــةيووىل  ى 3هــة  دةكــاج وا ئَيوةيــووُى داُوضــتاُةكاْبةِز
وزىء عةي ذةضةْ ًةجيد بة دزَيرةداْ بة داُوضتاُةكاْ ضةزداُى جةالي ةاه ةباُىء ضةزكسدايةةى يـةكَيتى  ود
ئ هة وَيػـدا كاةَيـم دةضـث بـة طتتوطةكـاْ دةكـةْءئ يـةكَيتى ضـووز دةبَيـث هةضـةز           لةْ هة ُاويةى ضووزداؽب

ئ عيـصةج  ْدزوضتى كسدبوو  اسضاْ( جاؽ ٓةشازيية كة ِزذَيٍ هة كوزد بة ُاوى ٓةه وةغاُةوةى  ةو َٓيصة بيطث
ًاْ هةطةأل  َيوة غةِزى  َيوة ِزاًاْ طسةوْئ  ةطةز غةِز َيٌة  ةواُةًاْ بة ييةئ بة دووزى بة ِزاغلاوى دةه  :" 

ى ديلةغةوةئ هة دواى ةةواو  ةوة هة اليةنئ هة اليةك .(3 "ْ  ةوةغَيِيِةوة...اُةًَيِ ئ  ةواُةًاْ بة ييةئ ٓةه ي
َيم هـة َُيواُيـاْ واذؤ   ِزَيللةوةِبووُى كةبووُةوةكة عيصةج دووزىئ ةاه ةباُى داوةج دةكاج بة بةمدا بة  ةوةى 

ةــةكاْ ةبلسَيـثئ ٓـةزوةٓا داوا هـة ُــاوبساويؼ دةكـاج ُـاوى كاُديـدةكاُياْ بــة  ةجنووًـةُى ُيػـتٌاُىء وةشاز        
 .(4 دياز بلاج

ئ ءجةالي ةاه ةباُى هة ضةزةةاكاُى ًاُطى  ـةيووي دةيـَيتة بةمـدا   يػتِةكاُى ضووزداؽ هةبةز ِزؤغِايى داُ
جةُابى ضـةزؤنئ  ةطـةز بـة     ومت: :"هة بازة  ةو داُيػتِةوة ةاه ةباُى دةه   .ياوى بة ضةداَ ذوضَيّ دةكةوَيث

بةزش بلةيتةوة هة بةزاُمةز بةه َيِى  ةوةج حَيداَ ضةزَ  1983ٓةه ة ُةيوول هة يةكَيم هة ديدازةكاْ هة كةةايى 
ِى خةًٍ. َيبةه  ئ ًّ بةه َيٍِ حَيث داوةء هةضةز بةه  :؟ وةىوةى دةيو َيٍ ًّ وزدَ هةكوزدى  َيساْء ةوزكيائ  ايا 

ــة  :ومت ــةوةى         جــا ه ــة هةضــةز   ــةَ ِزاشى ب ــا ةلــا دةك ــةز كــوزدى ةوزكي ــة بةزاُم ــةوةى ضــةزَ ه ــاو بةزشكسدُ حَيِ
ِزاشيـٍ. وة هـة حَيِـاو بةزشكسدُـةوةى ضـةزَ هـة        :ؤيـلةى كـوزديّئ وةـى   غازؤيلةى غَيخاْء  اكسض دوو غاز

بة كتـسى ِزاشيـٍئ بـة َ     :بةزاُمةز كوزدى  َيساْ حَيويطتة ِزاشى بى هةضةز شياد كسدُى خاُة ا ء كتسىئ وةى
بـة   ايـا  َيـوة  اًـادةْ     :حَيـم ٓـاة . وةـى    ةباغـ  :طسُطـةئ ومت  َيلىخاُةا  بة دواى جةُط هةبةز  ةوةى خـاه  

                                                 
 .421 – 420( ؾال  اخلسضاْئ اهتيازاج...ئ ص ص 1 

 . 80( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 2 

ئ  اًــادةكسدُى: بــةَٓيص ذوضــَيّئ ةةهــةاصيةُى طــةىل  2008ى ةــةمموشى 23ز او ــاد ًةعطــوَئ هــة ة( دمياُةيــةكى ةةهــةاصيةُى هةطــةأل دوكتــ3 
 كوزدضتاْ. 

(ئ 6-5ئ ذًـازة   (K 21 (ئ طةظـازى 1989( وةازى ٓةظاأل ًاَ جةالي هة كةبووُةوةى اساواُى يةكَيتى غةِزغـطَيساُى كوزدضـتاْ ذـوشةيساُى    4 
 . 363ئ ي 2009ٓةوهَيسئ 
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ةلايـة ًةه ـةناْ بـدة ةـا ِزؤذى غـةًة هةبـةز        :ؤذى حَيِخ غـةًة   ـةو ِزؤذة ضَيػـةًة بـوو(ئ ومت    واذؤكسدْ هة ِز
بــة ٓةه مــرازدُى  ّكاْ بَٔيــِيــدة ــةوةى بــسادةزاْ يــوُةةة ٓــةوهَيسء كــةزكوونء دٓــةن بــة  ــةوةى ُــاوى كاُد  

داًى  ةجنووًةةى ةةُتيصى. حةيوةُدى ُاوى كاُديدةكاَاْ بة وةشازةجء  ةُ  ةجنووًةُى ُيػتٌاُىئ هةطةأل
كسد بة هةةيف ُطيف جاضٍء وةى: خةج  اًادة بلة هةبةز  ةوةى ِزؤذى غةًة يةذُى ُيػـتٌاُى  َيٌةيـةءئ   

   .(1 "َيللةوةوويّ ِزؤذى غةًة ِزاى بطةيةُي ئ ٓةًوو غتَيم  اًادةيةجةالي الى ًِةء ِز
كةةـايى ًـاُطى   هة دازةء ِزَيللةوةِى ُاو داُيػتةكاْ بة ًةبةضتى جَيمةج  كسدُى ُاوةزؤكى  ةو دي يل  
ًةعطــوَئ  او ــادٓــةز يــةن هــة    ةُــداًَيتىغــاُدى يــةكَيتى بــة ضــةزؤكايةةى جــةالي ةاه ــةباُىء    1984 ىل ــةيوو

 لبـة يـةك  ةمـدا  هةبئ اةزةيدوْ عةبدوهقادزئ عوًةز عةبدوه آلئ عوًةز عةشيصئ  اشاد ٓةوزاًىء ضةزبةضث باًـةِزُى 
ــةوة ــدةطةُــ ــة     ءئ هــ ــةجناَ دةدةْئ هــ ــنت  ــ ــصةج دووزى داُيػــ ــةأل عيــ ــتٌاُى هةطــ ــةُى ُيػــ ــلى  ةجنووًــ ة كةغــ
ٓـاةووْئ بـة َ    ةوةِةكـة لكـة  ـةًاْ بـة واذؤكسدُـى ِزَيل     دا ةاه ةباُى بـة عيـصةج دووزى ِزادةطةيـةُ    ةداُيػتِةك

كَيتىئ ِزاى ضــةداَ ذوضــَيّء طةِزاُــةوةى عيــصةج دووزى بــة الى غــاُدى يــة   دواى ِزاطةياُــدُى  ــةو ٓةواه ــة بــة 
ــِسضئ       ــةز بلـ ــاوة يازةضـ ــةهة ًـ ــدض ًةضـ ــتاكة ٓةُـ ــة َٓيػـ ــةُ  كـ ــةُد   دةطةيـ ــة يـ ــى دواى  ةًـ ــدا  ةطةزيـ هَيسةغـ

ى ةػـسيِى يةكـةَ غـاُدى يـةكَيتى ضـةداَ ذوضـَيّ دةبيـِّئ بـة َ         6كةبووُةوةيةكى ةس  ةجناَ دةدزَيـثءئ هـة   
ى ًـاُطى ةػـسيِى   14دةضتلةوةَيم هة بةب  ٓيض داُيػتِةكاْ ب   ةجناَ دةبَيثءئ هة دواجاز غاُدى يةكَيتى 

ِزذَيٌــى هةطــةأل  ةكاْ دةبَيــثء كةةــايى داُوضــتاُئ  ةًــةؽ ضــةزةةاى ُــا  وًَيــدى ءدةطةِزَيِــةوة 1984دووةًــى 
 .(2 بةعظ

كسدايةةى يـةكَيتى  ِزذَيٍ  اًادة ُيية داواكازييةكاْ جَيمةج  بلاجئ ضةز ةوةى  ةجناَ بة هةبةز ياوطسةِى 
ــة   ــم هـــ ــة بِسيازَيـــ ــا15بـــ ــى ى كـــ ــتاُةكاْ ِزا   1985ُووُى دووةًـــ ــايى داُوضـــ ــةُ طةدةكةةـــ ــاُى يـــ ء ٓةكازةكـــ

ــةزُةكةوةِ ــةضـ ــتةى ِزذَيٌـــ  يؼ دةخاةـ ــا    .(3 ةوة ةضـ ــةزدةواًىء كةةـ ــةوه ى بـ ــى ٓـ ــةؽ  ةطةزيـ ــةٓاةّ يبةًـ ى ُـ
ئ بة َ ب   وًَيـد بـووُى ضـةزكسدايةةى يـةكَيتىء بـةزدةواَ      وةداُوضتاُةكاْ هةاليةْ ِزذَيٌةوة دزا زدةواًى بةبة
هـة  هـة َُيـواْ َٓيصةكـاُى يـةكَيتىء ِزذَيـٍ       غـةزِ ُى ِزذَيٍ هة ضياضةةةكاُى واى كسد دووبازة جةوهةيةكى ديلة بوو

بـة   1985ى كاُووُى دووةًى 25دواى غةٓيد كسدُى ُةمجةديّ غوكس ةاه ةباُى  ًاًة ِزيػة(ء ٓاوِزَيلاُى هة 
َِ اةزًى   كاةةوة. دةدةضث ح
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خـدز   . 2007ى كـاُووُى يةكـةًى   13دمياُةيةن هةطةأل دوكتـةز خـدز ًةعطـوَئ كةيـةئ      ؛82( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 2 
كةهَيــرى  1937ضــاه ى ئ بسيــوةهــة كةيــة هــة دايــم بــووةئ اةُــامى ضــةزةةايى هــة كةيــةء دواُاوةُــدى هــة بةمــدا    1947ًةعطــوَ هــة ضــاه ى 

بة هةُدةْ ضةاةزى كسدووةئ بة َ ٓةز هةو  1975يةةة ُاو غةِزؽءئ هة ضاه ى  1974حصيػلى هة شاُلةى اآرية ةةواو كسدووةئ ضاه ى 
وةكـو   1986ضاه ة دةطةزَيتةوة غاَ بة ٓةى داًةشزاُدُى يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاُةوةئ  يِحا بةغدازى غةِزؽ دةكاجء ةـا ضـاه ى   

َيػٌةزطة ِزؤه ى بيِيوةئ دواةس يةةةءة دةزةوةء بِسواُاًةى دبوـةَء ًاجطـتريء دكتـةزاى هـة هةُـدةْ ةـةواو كـسدووةء بةةـة ًاًةضـتاى          ح
 ةوة ضةزؤكى شاُلةى كةيةية(. 2005شاُلة هة كةهَيرى حصيػلى هةُدةْئ هة ضاه ى 

ووةويـر هةطـةي ذلوًـةةى عـرياق دائ كةًيتـةى ضـةزكسدايةةى        ( بةياْ ُاًةى يـةكيتى ُيػـتٌاُى كوزدضـتاْ دةزبـازةى كةةـايى ٓيِـاْ بـة       3 
ئ فارتح اياس ، املعاكا الياربق، اما م الةرلاث      (. وةزطرياو هـة:  7. بِسواُة: حاغلةى ذًازة  15/1/1985يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْئ 

ــتا       ؛658 -651ص ص ــطَيساُى كوزدضـ ــةكَيتى غةِزغـ ــى يـ ــةوةى اساواُـ ــة كةبووُـ ــةالي هـ ــاَ جـ ــةظاأل ًـ ــازى ٓـ ــوشةيساُى وةـ ئ 1989ْ ذـ
 .363ضةزياوةى حَيػووئ ي 
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 دانوضتان ةكانىء ئةجنامزِذيَمء ضياضةتى طتى اليةنةكانبةشى دووةم: هةلَويَ
 

  ناوخؤيىء ناوضةييةكان لة بةزانبةز دانوضتانةكاندا ةهةلَويَطت تةوةزى يةكةم:
 

ى َٓيصةكـاُى ضـةز طةزةحـاُى كوزدضـتاْءئ     ًوٌالَُييـة حِس هة هةَ  اْء ضاةة  ةكاْدةضث حَيلسدُى داُوضتاُ
. هَيسةغــدا بــةز  شؤزى هَيدةكةوَيتــةوةاواشء كازداُــةوةى عــرياقء ُاويــةكةئ طوًــاُى ةيــادا ُييــة ٓةه وَيطــتى جيــ   

حةيوةُدييــةكاُى يــةكَيتىء ٓــةُطاوةكاُى دةضــث حَيلسدُــى داُوضــتاُةكاْ بضــَيتة اةُــامى اةزًييــةوةئ  هــةوةى 
 دةيـَيتة ٓةز هةطةأل  ـةوةى داُوضـتاُةكاْ   بة َ ئ وةبة غَيوةى جياواش باضى هَيوة كسابة طوًاْء  ى بةعظِزذَيٌ

ءئ ِزذَيٌـيؼ وة ًـى   ةُ طةيـ دةِزاطسةِـى خـةى هةطـةأل بةعطـدا ِزا     غـةزِ يةكَيتى بِسيـازى  اةزًييةوةءئ  اةُامَيلى
 .بيِ دةغَيواشَيلى ديلةى بة خةيةوة  كاْةئ ٓةه وَيطثء كازداُةوةوةةدادة ةو ٓةُطاوةى 

 

بـة ةايمـةج  ـةو    داُوضتاْ ُةبووْئ ُاوخةى يةكَيتى بةغَيلياْ هةطةأل  ةجناًداُى ضةزةةا ِزَيلخطتِةكاُى 
 ئ ٓةز  ةًةؽ بوو واى كسد هة دواةسكة هة و ةاُى دةزةوةى وةكو ضوزيائ  ةوزوحاء  ةًةزيلا بووْ ةُداًاُةى 

ــسةّء كازداُةوةيــــةن  ــةن  وةن ٓةه وَيطــــث وةزطــ ــة بةياُِاًةيــ ــةكَيتى  ةايمــــةج بــ ــة يــ ــاْ هــ جيابووُــــةوةى خةيــ
 ّ ْ  ئ  ةطةزيـى يـةكَيتى  (1 ِزابطةيـةُ هـة ضـةزةةا اةزةيــدوْ   ةى ٓةه وًـةزجى داُوضــتاْ  ء غـيلسدُةو بــة ِزاشى كـسد

بـة َ   ئكـاج  ـةوزوحا دة و ةـاُى  ًـةال بـةختيازء خـدز ًةعطـوَ ِزةواُـةى      هة دواةـسيؼ   عةبدوهقادز بة حازيظءئ
كـةَ ُاكاةـةوةئ   هة ُاو يـةكَيتى  ٓيض يةن هةَ ٓةو ُة ضةزكةوةّ بة دةضث ُآَيِ ء بةزةى دوذًِاُى داُوضتاْ 

ة هةطــةأل غــاُدى ضــةزكسدايةةى يــةكَيتى ضــةزداُى بةمــداياْ دةكــسدئ هــة دواوةء هــةَُيو  يــوُلة ٓــةز  ةواُــةى كــ
 .(2 دؤضتاُى خةياْ ُاِزةشايىء طوةيياْ هة داُوضتاْ دةكسدء بة كازَيلى خساحياْ دةداية اةه ةَ

بــة خياُــةج   ــةو ٓــةُطاوةىٓــةز شوو  ئكاُىكييةةضــةز ئ كــة يــةكَيتى يــةكَيم بــوو هــة اليةُــة  بةزةى جواــد(
ُاِزةشايى خةى دةزدةبِسضء  ةُداًَيتى يةكَيتى  1983ى كاُووُى يةكةًى 25ةُِاًةيةكدا هة بهة  ةضف كسدءئو

طةياُد كة  ـةًاْ  اطـادازى  ـةو حةيوةُدييـةى يـةكَيتىء ِزذَيـٍ ُـ ئ كـة هـة          ياهة بةزةكةدا ٓةه خةضازدئ ٓةزوةٓا ِز
دوا بـةدواى  ـةوةؽ ٓـةز بةوةُـدة ُةوةضـتائ       ئ(3 ِزاضتيدا حَيػَيولازيية هة حـةيسةوى ُـاوخةى بـةزةى  جواـد(دا    

 ـةوة   .(4 بِسيازى دةزكسدُى يةكَيتى ياْ هة  ةُداًَيتى جواـد( ِزاطةياُـد   1984ى كاُووُى دووةًى 23بةه لو هة 
هة بةياُِاًةيةكدا بة ةوُدى  1984ى كاُووُى دووةًى 14هة  ئ بةزةى جود(يؼهة اليةنئ هة اليةكى ديلةغةوة

                                                 
 اضى ِزةباةىئ ٓةه وَيطتى يةكَيتىء ةاه ـةباُى دةزبـازةى غةِزغـى كوزدضـتاُى باغـووزئ       ؛15( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 1 

 . 68ئ ي 1990بةغى دووةَئ ياحى دووةَئ ضويدئ 

 ةزضـةالْ بـازيص    ؛69ئ ي 2003ساوةكـاُى ًةكتـةبى بـريو ٓةغـيازى ى.ْ.ن(ئ ضـوَيٌاُىئ      ( عرياقء ًةضةهةى كوزدئ ياحى دووةَئ هة بآلوك2 
. ديازةسيّ َووُة  ةو ِزةوةة هة ُاو يةكَيتى   ا ى غةِزؽ( بـووئ ًـةال بـةختياز هـةَ ِزَيلخـساوة      225 يطٌاعيىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 

حَيػٌةزطةئ كاديسئ هَيخسضساوء  ةُداًاُى ضةزكسدايةةى يةكَيتى حَيلٔاةمووْئ هة كاةَيلدا  ةَ ِزَيلخساوة هة يةُديّ  ةُداَئ  َُٔيِية بووئ
ــةُتايئ كــوزدء دةوه ــةةى عــرياقئ يــاحى دووةَئ           ــةكَيتى دةدا. غــةِزؽ ذــاجىئ   ــة ي ــاو خةه ليــدا ةريوةواجنيــاْ ه ــة ُ ــة ه  ــيل ٓــةز  ةًاُ

 .49ئ ي 2003ضوَيٌاُىئ 

دار سل ا      25م عايهر ا حترت الساو الكستياتر ل  اع الةظارم الحلرشال ك القاساا"، ك       س  املحلر ضر  املذليف اليت اةكبيرل) جسةك(:"( 3 
 .649ئ ص، ام م الةرلث(. وةزطرياو هة: ااة  زضويئ اَؿدز اهطابس4. بِسواُة حاغلةى ذًازة  1983

 .23/1/1984لكاطسااييف"، بيرل) جسةك( تعسيح العححلل،"  س  است ا حترت الساو الكستيتر ل  ل امبهيف الساةييف ا( 4 
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يـوازدة   جطـة هـةوةؽ  . (1 بووْء يةكَيتيياْ بة خياُةجء جاغايةةى بة بـةعظ ةاواُمـاز كـسد    ةٓةُطاودذى  ةَ 
ضــةزكةُة كــسدء دذ بــة   ئ ضــوزيا  ــةو داُوضــتاُةياْ   ءحــازجء بصاظــى كــوزدى هــة كوزدضــتاُى ةوزكيــائ عــرياق      
وةضنتء ٓةوه ـةكاُى  دذى بكسد اليةُطِساُى يةكَيتى هة  اواةةكاُى طةىل كوزد هة اةه ةًياْ داءئ داواى  ةوةغياْ 

  .(2 جةالي ةاه ةباُى ةَيم بدةْ
هةبةز  ةوةى يةكَيتىء ِزذَيٌياْ ح  خةؽ ُةبووئ ٓةُطاوةى ُصيم بووُةوةى  َجاغةكاُيؼ  ة هة ِزاضتيدائ

ٓةضـث بـة   بـةعظ  كاةَيم دةضة ةدازاُى بةَ ُصيم بووُةوةية بةزذةوةُدييةكاْ دةكةوةة ًةةسضييةوة. هَيسةغدا 
 ضـةعدى ًةٓـدى  ُووضـساوَيم  بـة   1983ى كـاُووُى يةكـةًى   20ئ خودى ضـةداَ ذوضـَيّ هـة    ةْدةكُيطةزاُياْ 

:"... ٓاوكـازىء يازًـةةى  ـةو    دةُووضـ   ء اطـاداز دةكاةـةوة  طـتِى بـاكووز(   خ  ةً  ضسى ُووضـيِطةى ِزَيل 
ٓـةع   كةضاُة شياد بلةْ كة هةَ اةُامـةدا ٓاوكازميـاْ دةكـةْئ بـة ًةبةضـتى حازاضـتِياْئ...ئ بـة  ـةوةى وا        

ْ    ُةكةْ كة وةووَير هةطةأل جةالي ةاه ةباُى   ـةوة هـة اليـةنئ هـة اليـةكى       .(3 "كاز دةكاةـة ضـةز ذيـاْء طوشةزاُيـا
ئ هــة بــةٓاى   ــةجناَ دةداجءديلةغــةوةئ بــةعظ بــة بةزشكسدُــةوةى طيــاُى اليــةُطساُى ذًازةيــةن نيِــازى        

بـة   َيمةدةبَيتـة ٓاُـدةز  هـة دواةـس    ـيل  ةًـة    .(4 ْكة حػتياْ ةَيِاكةياْ حَيدةداج َيِبةه  دةكاةةوةءداُوضتاْ كةَ 
ٌـ  ئياْءغةِزبَيتة دةيةُد جازَيم هةطةأل َٓيصةكاُى يةكَيتى  ءئجاغةكاْ خـةى بـ  دةُـط    هـة بةزاُمـةزدا    يؼِزذَي
 بة ِزذَيٍ ااشاُخ بوو.  ةًةؽكوذزاء شياْ هَيلةوةوو هة ٓةز دووال ٓةز كوزد بووءئ   ةجناَ .(5 دةكاج

ئ بـةٓةى  ــةوةى َٓيػــتاكة  ى ُــاوخةى عــرياقئ ًةكتـةبى ضياضــى ذصبـى غــيوعى عريااــى  ٓـةز هةضــةز  اضـت  
هة بريُةكسدبووءئ  وًَيدَيلى واغى بة ِزذَيٌى  1983َٓيِسغةكةى يةكَيتى بة ضةز باِزةطاكاُى هة ًاُطى ًايطى 

يـةكَيتىء ِزذَيٌـى    دةداج كة داُوضتاُى َُيواْ  ةوةحَيػاُى  هة دذى داُوضتاْ هة بةياُِاًةيةكدابةعظ ُةبووئ 
اُةى كـة يـةكَيتى بـة ًةبةضـتى  اضـتِة  خطـتِة       غـةزِ بةعظ بة ِزَيلةوج ُةبووةئ بةه لو هةًةوبـةز ٓـةًوو  ـةو    

ئ وةن ديازييــةن يــةكَيتى حَيػــلةؽ ِزذَيٌــى  ــةجناًى داوة ىبــةزدةَ يــةكِسَيصى  ةحةشيطــيةُى ُيػــتٌاُى عريااــ
هـة ضـةزةةا    ىعريااـ ضةضياهيطـتى   ذصبـى ئ ةكى ديلةغـةوة هـة اليـ   ئ ـةوة هـة اليـةن   . (6 ووةضةداَ ذوضَيِى كـسد 
يـَيوةى  زادةطةيةَُيث كـة ًااـة ُةةةوةييـةكاُى طـةىل كـوزد هـة يوا      ِزهة بةياُِاًةيةكدا  ئ1984كاُووُى دووةًى 

                                                 
(. وةزطـرياو هـة: اـاة  زضـويئ اَؿـدز      5. بِسواُـة حاغـلةى ذًـازة    4/1/1984الترلبار ل املذلايف"، ك    -بيرل) جست(:" لتطرب اتحلرةييف ظاكام ( 1 

 .650ئ صام م الةرلثاهطابسئ 

(. وةزطـرياو هـة:   6بِسواُـة حاغـلةى ذًـازة     .10/1/1984جا   الترلبار  ،    -بيرل ا   ا   اوسدر  الكستييف  س  اتحلرةييف ظكام  يا  ( 2 
 .780ؾال  اخلسضاْئ اهتيازاج...ئ ص 

السفيق يقك   هك ، ا   يس  كت  تةظيم الصدر ، يس   ، اىل20/12/1984/  ك 2/1/1472دتر  ايرييف امدهساييف/ اليكستري، القكت ( 3 
 . 159خوالُةوة...ئ ي  بِسواُة: ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ لا رييف  شخعل  عا  الحلسا.

ئ 1998(ئ بةغى يةكةَئ وةشازةةى زؤغِمريىئ ضوَيٌاُىئ 1988 -1971( غَي  مجاي غَي  ُوزىئ بريةوةزيةكا  هة زَيلخطتِى كةًةه ةدا  4 
ــواْ ضــا        ؛25 -24ي ي ــةُاع زوداوةكــاُى َُي ــة دواى زاضــتيدائ ياداغــتِاًةى حَيػــٌةزطةيةكى ًاُدووُ ُى ةاه يــا ًةزياضــىئ طــةِزاْ ب

 .  197ئ ي 2004ئ بةزطى يةكةَئ ياحخاُةى حانئ ضوَيٌاُىئ 1996 -1953

 بةداوة. 96زَيماشئ ضةزياوةى حَيػووئ بةغى دووةَئ ي ؛30( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 5 

يرتل اآلحترت الساو الكستيتر ل بيرل تعسيح لةراق بريم املكت  الييريل لاح   الصيسعل القساةل،"  س  العحلطيف اخلير ييف ب  الط( 6 
ظ خ اخلسيرل، ظحلحر   ل تراي  القساا الييريل اوكيث" . وةزطرياو هة: 3/1/1984الكستيتر ل  الط ديف الكدترتساييف ك ب كات"، 

 .99 -97، ص ص 2001"،  التبقيف ا  ىل،  ؤيييف القراف لادتبسعر ، بري  ، 1990-1920اوسدر  املراديييف 



  (22 ) 

ــةجئ        ــةدى ُايـ ــةعظ بـ ــى بـ ــوزدىء ِزذَيٌـ ــةُى كـ ــةن اليـ ــواْ يـ ــتاُى َُيـ ــةزوةٓا داُوضـ ــة   ٓـ ــةز بـ ــاِزةشايى بةزاُمـ ُـ
هةضــةز  يـةكَيتى بـةزدةواَ ُــةبووُى  تىء ةداجءئ بــة ُاحـاكى هــة بِـةًاكاُى ٓاوحــةمياَُيي  ُيػـاْ د  ةكاْداُوضـتاُ 

   .(1 دةداج ىئ هة اةه ةًدابوو هة بةزةى  جواد( بِسيازةكاُى كة

 ـةوة   .داطُوضتاكاُى يةكَيتىء ِزذَيٌى بةعهة بةزاُمةز دا ى ُاويةكة بلةيّ ةطةز ضةيس ٓةه وَيطتى و ةاُ 
 .(2 ىضـةز  دةكاةةيؼ هة وةازى ِزؤذى ٓةيِى َٓيسؽ (ٓامشى ِزةاطِحاْ ءئدةبَيثوة دذى ٓةز هةضةزةةا  َيساْ

َُيـواُى   ىيـةكَيت دابـووءئ هـة اليـةكى ديلةغـةوة هةطـةأل       غـةزِ  ةًةؽ هةبةز  ةوة بوو هـة اليـةن هةطـةأل عـرياق هـة      
ِ   ضـوزيا بـة   يؼٓةزيى ةايمةةـدازة  .خةؽ ُةبوو هـة دواى   بـوو  تىيـةكيَ  طةيةكى طـسُط حاه خػـتيلازى  كـة غـوَي

ئ بــة ٓــةى دةبــ ُيطــةزاْ  بــة ٓةواه ةكــةبــة َ  اخــاجئبــة  اغــلسا ٓةه وَيطــتى خــةى دةزُ ــةوة ئ داًةشزاُدُييــةوة
بةية وةكو ٓةه وَيطثء كازداُةوةيةن بةزاُمـةز   ئوة  اطادازى ُةكسدؤةةوةية ةوةى كة يةكَيتى هة حَيػل هةَ بازة

ٓـيض  هةطـةأل   وةن ٓةًيػـة ةوزكيـاؽ  ٓـةزوةٓا   .(3 جدةكـا ةـةُطاو   ىكاديساُى يةكَيتى هة و ةةكـة  بة داُوضتاْئ
ِزةواُـة   ائ بةية هة ِزَيطاى وةشيسى دةزةوة حـةياًَيم بـة بةمـد   كة ًااةكاُى كوزد دةضتمةز بلاج ُابَيثٓةُطاوَيم 

 .(4 َيثدةكاج ِزذَيٍ داُوضتاُةكاْ ِزابطس ةوة ئ داوا ءدةكاج
هةبةز حةيوةُدى  ه وَيطتاُةى كة  اًاذةًاْ بة كسدْئ ِزاديوى ذدكا(جياواش هةَ ٓةجَيطاى  اًاذة بة كسدُةئ 
ٍ ِزضياضةةى ى َيلوةن ةاكتيل بةَٓيصياْ هةطةأل ِزذَيٌى عرياقء  ـةو   1984ى كـاُووُى دووةًـى   14هـة ِزؤذى   ئذَيـ

ى ٓةُطاوةى يةكَيتى بـةزش دةُسخَيِـ ءئ بـاع هـةوة دةكـاج كـة َٓيصَيلـى بـ  اليـةُى جـةُط كةوةةةـة ٓةه وَيطـت            
   .(5 حػتطريى كسدُى ذلوًةةى ُيػتٌاُى خةىء بةزطسى هة  اشادىء ضةزبةخةيى و ج دةكاج

ٓةز هةطةأل  اغلسا بووُى داُوضتاُةكاُى يةكَيتىء ِزذَيٍئ جيا هةوةى اليةُـةكاْ ٓةه وَيطـتى   غياوى باضةئ 
ى جود( بـة  ةُةكاُى ُـاو بـةز  اليةهةَ ًاوةيةدا ئ بة كسدةوةؽ خةزيلى كازداُةوة بووْئ  ةوةةة خةياْ ِزاطةياُد

ــَي ــة        غـ ــةن  اًاجنـ ــة اليـ ــةوةى هـ ــة  ـ ــةْئ بـ ــس دةكـ ــاالكييةكاُياْ شؤزةـ ــةةى يـ ــة ةايمـ ــازةى بـ ــتىءئ حـ وةيةكى طػـ
ى يـةكَيتى  اُـة ن اليةُةـا بطةه ٌَيِّءئ هة اليةكى ديلةغةوة  ةوة ِزابطةيةُّ كـة بـة داُوضـتاُى    ياْ ضةزةكييةكاُ

ــةوة   ــازاَ ُابَيت ــازودؤخى كوزدضــتاْ   ــة .(6 ب ــبازة َه ــازشاُى دةه ــ   ي ــةو كاةةدا:"ةوة ًةضــ ود ب  ًةبةضــتى ... ه
دابووئ بة َ  يٌلاُاةى بةزدةضـتى   بصاظء ياالكى حَيػٌةزطة هة بةزشبووُةوةةوَيرةز(  -ضةزدةًى داُوضتاُة

                                                 
القساا(،"  س  املحلر ضر  اليت ةر أل بهر ةيرتل ا حتارت الاساو الكستياتر ل  اع  ظارم الاكيكترتسا  السجقال ك        بيرل )    ا شرتادل ( 1 

 .1984القساا، ك ا يل در سل الةر ل 

 . 15( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 2 

بــة  ـةوة دةكـاج كـة  ــةواْ ُوَيِـةزاُى خةيـاْ هـة ضــوزيا        .  ُةوغـَيسواْ ًطـتةاا  اًـاذة   94( زَيمـاشئ ضةزيـاوةى حَيػـووئ بةغــى دووةَئ ي    3 
 اطــاداز كسدؤةــةوةئ يــةكَيتى هــة بــازودؤخَيلى خــساث دايــةئ حَيويطــتة ضــوزيا ٓــةوه ى  ــةوة بــداج جــةخث بلاةــة ضــةز  َيــساْء هــة ِزَيــى        

دةبَيث هةطةأل ِزذَيٌـى عـرياق بلةوَيتـة     ةواُيػةوة بةزةى جود( ةا حاه ةحةضتةكةياْ بة ضةز يةكَيتى كةَ بلةُةوةئ  ةطيِا يةكَيتى ُاياز 
 .15داُوضتاُةوةئ بة َ ُوَيِةزةكاُياْ هةَ بازةيةوة كةَ ةةزخةَ بوويِة. ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 

ُـ ( جاُاةاْ ِزةُدألئ بـةَ ٓـةًوو ةاواُـةوة هَيمـووزدُى يـى؟ئ      4  كتـةبى ُاوةُـدى   ى: ضـةالذةديّ  اغـتىئ يـاحى يةكـةَئ يـاحخاُةى ًة     وةزطَيِسا
 . 338ئ ي 2003ئ ضوَيٌاُىئ ِْزاطةياُدُى يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتا

 . 328( د. عةىل ةةةةز ُريوةيىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 5 

جةعتــةز ًطــتةاا ًــةعسوَئ طوه مــرَيسَيم هــة ياداغــتةكا ئ بــةزطى دووةَئ يــاحخاُةى   ؛94( زَيمــاشئ ضةزيــاوةى حَيػــووئ بةغــى دووةَئ ي 6 
 . 114ئ ي 1999ضةالذةديّئ ٓةوهَيسئ شاُلةى 



  (23 ) 

 ةوة هة اليةنئ هة اليةكى  .(1 "غةِزؽ شؤز كةَ بوو  ةطةز ُة دةياُتواُى ياالكى شؤزةسء طةوزةةس  ةجناَ بدةْ
لـــةوة ُةوغـــَيسواْ ًطـــتةاا  ــــةو ٓةه وَيطـــثء كازداُةواُـــةى بــــةزةى جود( هـــة كـــاةى داُووضــــتاُةكاْ وا        دي

داوء دةشطاى حسؤحاطاُدةى ذيصبةكاُى جود كة هة  َيساْ بوْئ ةوغى ٓيطليا بوبوْئ هَيلدةداةةوةء دةه  :" 
ِزى ِزادةى ُصًـى.  ـةَ   َٓيسغةكاُياْ بة ضةز يـةكَيتىء ًاةـةاليء ضـةزكسدةكاُى ةـسى طةيػـث بـوة  ـةو حـة        

حسؤحاطةُداُة هة ُاو خةه م دا دةُطى  ةدايةوةءئ كازى  ةكسدة ضةز بِلةكاُى يةكَيتىئ ٓةى ِزاضتةايِةى  ةَ 
َٓيسغاُةؽ  ةوة ُةبوئ كة  ةواْ بة ةةُط بةزذةوةُدييةكاُى كـوزدةوةْءئ يـةكَيتى اسؤغـتويةةىئ بـةه لو هـة      

دوبـازة بَيتـةوةئ يـةكَيتى بـة َٓيـص       1970ى  ـاشازى  11َِيلى وةكـو  حوةى يةكةَ دا  ةوة بوئ  ةةسضاْ زَيللةوة
بةزدةواًى ُسَيث بووةسضئ اهَيسةغدا دةةو . (2 "بم ءئ  ةواْ بخوكَيِةوةئ ةسضةكةيػياْ هة جَيطةى خةى دا بو

بـوازى ِزاطةياُدُـةوةئ   بـاع كسدُـى هـة     ئءةكاْداُوضـتاُ  بـة كـةَ ضـةيس كسدُـى    بـةزةى جود( بـة    ةكاُىكازداُةو
ِزؤذاُة هة وةازى ِزاديوكاُياْ جِيوء  طةزةحاُى  ةو كاةةى كوزدضتاُدائ  ةطةز بصاُي  زيطةزى ٓةبوو هةضةزكا

  .دةكسدبة يةكلى  ياْةضوكاية دةوجءيةكدى  بةوةةى ٓةه مةضلاوياْ 
غياوى باضةئ ٓةز هةطةأل ضةزةةاكاُى دةضث حَيلسدُى داُوضتاُةكاْ وةكو كازداُةوةيةكى غةااًى كوزد 

ــة اليــةْ   ــةنه ــة َُيــواْ يــةكَيتىء       ِزؤغــِمرياُى كــوزد  ذًازةي ــة  اغــتمووُةوةيةكى طػــتى ه ــةوه ى  ــةوةدزا ك ئ ٓ
 1983 يةكــةَى كــاُووُى 21اليةُــةكاُى بــةزةى جود( بَيتــة كايــةوة. هــة يوازيــَيوةيةى  ــةو ٓةه وَيطتةغــدا هــة  

ْ دازةـاؽئ خاهيـد ضـةزكازئ كاًيـى     غاُدَيلى يةكَيتى ٓوُةزًةُداُى كوزدضتاْ كـة حَيلٔـاةمووْ هـة:  اةزةيـدو    
حَيػِيازى  اغتمووُةوةى يةكَيتى هةطةأل اليةُـةكاُى بـةزةى جود( دةخةُـة بـةزدةَ       ةمحةدء غَيسكة بَيلةع(

جــةالي ةاه ــةباُىء ضــةزكسدايةةى يةكَيتييــةوة.  ــةًاُيؼ بــة شيــاةس وزد بووُــةوة هــة بابةةةكــة دةاةُــة بــةزدةَ   
ئ ٓةز بة  ةو ءئ ًةكتةبى ضياضيؼ بة كةى دةُط حَيػِيازةكة حةضةُد دةكاجكةبووُةوةى ًةكتةبى ضياضىء

هـةَ بازةيـةوة    ُاًةيةن  ازاضـتةى ًةكتـةبى ضياضـى ذصبـى غـيوعى دةكـاج.       ى كاُووُى يةكة25ًَةبةضتة هة 
ــة زَيطــةى   :"ُةوغــَيسواْ ًطــتةاا دةه ــ    ــةكَيتى  ةيويطــث ه ــةكاُى جــود    ذ... ي ــةأل اليةُ ــة هةط ػــ ةوة طتتوط

 -  كةيى ُووضةز باضى ض  ًةضةهة دةكـاج ًةضةهة ِزةياو كسابو َيِ ئ هة ٓةه مرزادُى ذػع دا دوودامبةشز
: يةكةًياْئ بازةطاكاُى  ةواْ هة ُاو خاكى عرياق دابوئ ُوَيِةزء ُاًةبةزةكاُى  َيٌة  ةياْ ةواُى ب  ةوَيرةز(

ياو اليةُةكاُى ةسى جودا كةًل هـة  طَيضةه ى  َيساْ بنب بياُطةُ ...ئ دوةًياْ ذػع هة   ةوةى ةوغى طسةّء
ذَيس بـازى طوغـازء  يمتيـصاشى  َيـساْ دابـوئ ضـَييةًياْ ذػـع هـة يـاو اليةُـةكاُى جـودا هـة ٓـةًووياْ شيـاةس               

  .(3 "حَيويطتى بةوة ٓةبو دةزةةاُى طةِزاُةوةى كوزدضتاُى عريااى ىَل بلسَيتةوة
ـًـ   1984ى كــاُووُى دووةًــى  15 ــااىء حمةًــةد ًــوكسى ُاًةيــةكى   اةزةيــدوْ دازةــاؽئ حمةًــةدى ذة ة ب

ئ كــة (4 جـةالي ةاه ـةباُىء ُاًةيــةكى ًةكتـةبى ضياضــى يـةكَيتى بــة بازةطـاى ذصبـى غــيوعى دةبـةْ هــة كـةزةذاأل        
ةيايدا داواى دووبازة ةاشةكسدُةوة حةيوةُدى َُيواُياْ دةكسدئ هَيسةغدا  ةمحةد باُيخَيالُى  ةُداًى ًةكتـةبى  

                                                 
 . 341(د. عةىل ةةةةز ُريوةيىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 1 

 . 27( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 2 

 . 17-16( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ ٓةًاْ ضةزياوةئ ي ي 3 

 . دَيى كةِزةذاأل بة اةد غاخى ضوزَيِةوةية هةضةز ضِووزى  َيساْ( 4 



  (24 ) 

 َيٌــة ُاًــةكاَاْ ىل وةزطــسةّء حاه تتــةى ٓــةز دوو ةوة دةكــاجء دةه ــ :" ضياضــى ذصبــى غــيوعى  اًــاذة بــة  ــ
ُاًةكــةًاْ بــة بسوضــلة دا بــة َ.ع( خةًــاْئ بــة وةادةكــةمشاْ طــووج بازةطــاى َ.ع(ى ذــصب هــة ُاويــةى  

 ْ ئ  ـيل ٓـةز هةضـةز  ـةو     (1 " بةزشاْ(ةء بة  َيوة ٓاةوية  اضاُة دةةواُّ شووةس بياُطةُ ء ُاًةكاُياْ بة بـةز
ــة  ِزاضــ ــى غــيوعى        21خازدةية غــاُدةكة ه ــة يــةُد بةحسضــَيلى ذصب ــازشاْء يــاوياْ ب ــاُط دةيــِة ب ى ٓــةًاْ ً

ْ كةِزووداوةداْ بةوة دابَِيث كة دةكةوَيثء ًةزجى  ةوة دةخةُة بةزدةَ يةكَيتىئ كة دةبَيث  بـة   (2 ى حػتئاغـا
 اشى ُابَيــثزِ كــةبةًةزجة يــةكَيتى بةًــةؽئ حيالُــى بــةعظ كسدوويــةةىئ بةيــة دةبَيــث داواى ىَل بــووزدْ بلــاج   

 .(3 ٓةوه ةكة ضةزكةوةوو ُابَيث

ّ     خساث بةِز جَيمـةج  كسدُـى ِزَيللةوةِـةكاْ هـة اليـةْ       هـة  َيوةيـووُى داُوضـتاُةكاْء بـة ةةُطةُـةوة ُـةٓاة
هـة اليـةن ٓـةوه ى ُصيـم     ئ يةكَيتى ةووغـى بـ   وًَيـدى كـسد بـووئ ٓـةز بةيـة هـةَ يوايـَيوةيةدا          ةوةى بةعطِزذَيٌ

بـة   .هةطـةأل بـةزةى جود(   اغـتمووُةوة  ديلـة   َيلىٓـةوه  ئ هة اليةكى ديلةغـةوة  (4 ء َيساْ دةداج طةألبووُةوة هة
ــةَ ًةبة ــ ــ ــة  تةؽضــ ــاُى 16هــ ــاؽ  1984ى ُيطــ ــدوْ دازةــ ــةى الى   ءاةزةيــ ــااى ِزةواُــ ــة بــ ــةدى ذةًــ ئ حمةًــ

هـة   زةى ازاضـتةى ًةكتـةبى ضياضـى حـا     يؼهة ٓةًاْ كاةـدا ُاًةيـةك  ئ ءبةزحسضةكاُى ذصبى غيوعى دةكاةةوة
 .(6 َيثئ بة َ ٓيض يةن هةَ ٓةو ُة ضةزكةوةّ بةدةضث ُآَيِدةكاج (5 ِزاذاْ

ٓةه وَيطـــث بـــةزدةواَ بـــووُى ِزذَيـــٍ هةضـــةز ضياضـــةةى خـــةى هـــة ًـــاوةى داُوضـــتاُةكاُداء  دائهـــة دواجـــاز
ــةز     ــة بةزاُمـ ــتاْ هـ ــةه لى كوزدضـ ــة ُى خـ ــى كةًـ ــةوةىوةزطسةِـ ــاو   ءء كازداُـ ــةكاُى ُـ ــى اليةُـ ــتى كسدُـ  حاه خػـ

ييــةكاْ بووُــة ٓةكــازى  ــةوةى  ــةجناًى داُوضــتاُةكاْ      ةُاويــةيىء ُيودةوه ة ااكتــةزة هةطــةأل بــةزةى جود(
 .بَيتةوةضةزكةوةوو ُةبَيث كة هة ةةوةزى دآاةوو  ةًة شياةس ِزووْ دة
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ه ى ( بة شياةس شاُيازى هةضةز كازةضاةى حػتئاغاْ بِسواُة: اادز زغيد   ةبو غواْ(ئ حػتئاغاْ هة َُيواْ  اشازء بَيدةُطيدائ ب  غوَيّء ضا2 
 ياث. 

 . 18ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي  (3 

ير   شاؤاط، دستياترل  ا داسات، اوسدايف الطس يايف   ال عر ايف الييرياييف         ؛726ياوةى حَيػووئ بةزطى دووةَئ ي ( ديظيد ًاكداويئ ضةز4 
 .164، ص 2001اتايا برا ا ل من جر، تاا يرااس لاتبقيف  الةصس، اابيل، 

  دَيى ِزاذاْ دةكةوَيتة ديوى كوزدضتاُى  َيساُةوة. (5 

 . 18ئ ي خوالُةوة...ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ  (6 
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 ضةزنةكةوتهى دانوضتانةكانهؤكازى ضياضةتى زِذيَمء تةوةزى دووةم: 
     

 

داُاْ هةطةأل يةكَيتىئ بة ًةبةضتى داُوضتاْ هة اليةْ ِزذَيٌى بةعظ ِسيازداُى بٓةز هة ضةزةةاوة  اغلساية 
ء كـاج  هـة  ضوود وةزطـسةّ بـوو  دةوه ةةى عرياادائ بةه لو ًةبةضتى  ىكوزد هة يوازيَيوةطةىل ُةبوو بة ًااةكاُى 
طواشَيتـةوة بـة   ى كوزدضـتاْ ب غـةزِ  كاُىضـوحاكةى هـة بـةزة    ئ بة  ةوةى هة اليـةن ُة اغتى غةِزٓةوألءًةزجى ُة

االكييةكاُى دووز يــهــة  ةوكاةــة لــى كازيطــةزى َٓيصَييــةكَيتى وةن  َيــساْءئ هةاليــةكى ديلــةؽ  غــةِزبــةزةكاُى 
ٓاوكــازى  بةًــةؽ هــة يوازيــَيوةى ٓةُــدض ٓةكــازى ُــاوخةىء ُاويــةيىء        .ء هةبــةز يــاوى خبــاج  خباةــةوة

 .ُابَيثداُوضتاُةكاْ ضةزكةوةوو بة ِزذَيٍ َُيودةوه ةةييةوة 
 

 ضةزنةكةوتهى دانوضتانةكان لة ضياضةتةكانى زِذيَم كازيطةزى ةكةم: ي 
 

وضـتاُةكاْ الى  ُداضةزةةاوة كةوةة ٓةوه ى  ةوةى  هةِزذَيٍ  جَيمةج  كسدُى ضياضةةةكاُىيَيوةى زهة يوا
ُـ   بـة  ُييـة.  دآةوادازةكاُى بةكةَ وةضف بلاجءئ ةَيياْ بطةيةَُيث كة هةضةز ذيطابء بةزذةوةُدييةكاُى  ةوا

ِزؤذاُـة يـاوى بـة     اضـخازد  ـةو كاةـةى زِ  حازَيصطـازى ضـوَيٌاُى    ى(غـَي  جةعتـةز    يةكَيلى وةكو ةو ًةبةضتةؽ 
يـةكَيتى وةكـو اليـةَُيلى ضياضـى ُـةٓاةووة داُوضـتاْ        ئَيثكازًةُداُى ًـريى بلـةوَيثء  ـةوةياْ حـ  ِزابطةيـةُ     

خـاكى عـرياق بلـةْء    بـة   بـةدواوة خصًـةج   دةياُـةوَيث هَيـسة   ةى خةياْ كسدووةءئبلاجئ بةه لو ٓةضتياْ بة ٓةه 
 ْ ــازَيص ــة         .(1 ضــِووزةكاُى بخ ــة ٓــيض غــَيوةيةن ه ــٍ ب ــم دةبيِــي  ِزذَي ــاةس ِزووْ دةبَيتــةوة كاةَي ــةوة شي هَيسةغــدا  

ِزاطةياُدُـةكاُى خةيــدا طسُطــى بــة داُوضــتاُةكاْ ُــاداجءئ ِزَيطــاى بــة دةشطــا ِزاطةياُدُــةكاْ ُــاداج باضــى  ــةو  
يةكَيم هـة  ةوةى باضى كسدُى هة دةشطا ِزاطةياُدُةكاُدا طسُطى خةى ٓةبووئ  ةطةز بصاُي  بابةةة بلةْئ هةبةز  

بة حَيويطتٌاْ شاُى كة ذلوًةج  ...بة ذاه ةةى  اغتى:"  يةكَيتى هةَ بازةيةوة دةه ضةزكسدايةةى  ةُداًاُى 
  َيٌة هةضةزيى اطة دةكةيّ بلاج بة  ةوةى دوُيا بصاَُيث كة اْؤذُاًةء ةةهةاصيةْ باضى وةووَيرةكاَبة ِز

يوُلة  اًاجنى ضةزةكى ِزذَيـٍ  ـةوة بـوو كـة وا حَيػـاْ      . بة َ ِزذَيٍ  ةو ٓةُطاوةى ُةكسد. (2 "بة حَيم ٓاة ...
َيصةكــاُى بــةعظ ِزووبــةزووى  َيساُييــةكاْ  ِزةــةن ء دةياُــةوَيث هــة عريااــ  يــةكىبــداج َٓيصةكــاُى يــةكَيتى ِزؤه ة

 .(3 لةوْلهةطةه ياْ ِزَي ةْئ بةية  ةواْ ًةبةضتياُداُاُةوةى عريااى ُوَيبمِةوةء هة خصًةةى بِياد 
 بـةزدةواًى  بـة حَيػـطسةّ هـة   ِزذَيٍ هة بةزدةواًى ضياضةةةكاُى هـة ًـاوةى داُوضـتاْءئ     ئوةهة اليةكى ديلة

ى 7ووْئ هة ب حةُادزا ييةوةيةكَيت هة اليةْ َٓيصةكاُىكة بةغَيلياْ  ىكةُاو ضوحا ىكوزدةكاُِى ضةزباشة ٓة ة
جَئػــتِى خصًــةةى ضــةزباشى هــة غــازى ضــوَيٌاُى   بــة ةاواُــاُى  كــوزدضــةزباشى  بيطثءيــواز 1984ًــازةى 

ئ ِزذَيـٍ بـة   بة َ دواةس هة ذَيس كازيطـةزى دةزكسدُـى بةياُِاًةيـةكى يـةكَيتى دذى  ـةو ِزةاتـازة       .(4 كسد طوهةبازاْ
  .(5 بِسيازَيم طوهةبازاُلسدُى ضةزباشى ٓة ةوو ِزا دةطسض

                                                 
 . 197( ةاه يا ًوزياضىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 1 

 . 275( ذةًة اةزةد ٓةه ةجبةيىئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 2 

(، 2600جسياكل القاساا، القاكت)    ظبيح عبكااليك،  ساا  ع السفيق  قيم  كات، ا تحلرا  اع ا حتارت الاساو الكستياتر   بار   شايكر،       ( 3 
 . 3ص  ،1984/ 20/8

 . 280ئ ي 2001ى: عةةا اةزةداخىئ ياحخاُةى ةيػمئ ضوَيٌاُىئ وةزطَيِساُيِتطازئ  يتِةُةةةوايةةى كوزدىئ ( ُادز  4 

 . 29( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 5 
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ــة   ــٍ هــةَ ًاوةيــةدا   ئجَيطــاى  اًــاذة بــة كسدُ ــة ِزذَي ــم ب ــة  دةزكسدُــى بِسيازَي ــة ُــاوى  1984ى ُيطــاُى 21ه  ب
 بيـةوَيث كةضـَيم  بة ٓـةز   داُابوو ىضصاى هة ضَيدازةداُِسيازى   ةجنوًى ضةزكسدايةةى غةزؽ(ةوة كة ةيايدا ب

َيطـاى  ِزيِى ِزذَيٌـى بةعطـى ٓـةبَيثئ جـا بـة زِ     بضَيتة ُاوى ِزَيصى حازةَيم يـاْ كةًةه ـةء طوزحَيـم كـة  اًـاجنى طـة      
ْ   يـةكدازى بَيـث يـاخود بـة زِ     هـة حةيوةُــدى   اى طسةمـوو ِزَيطـ هـة اليـةن   بةًـةؽ   .َيطـاى ٓاوكـازى َٓيـصة بياُييــةكا

ــةزِ   ــى خــةه م ب ــةكَيتىكسدُ ــةكى ديلــةؽ    ءئَيصةكاُى ي ــة الي ــةزدةَ   ه ــوو هةب كــازكسدُى بةزبةضــتى دزوضــث كسدب
ئ يــوُلة ضياضــةةى  كَيػــُّةِزايــاْ  بــةال خةياُــدا بــة  ــةوةى   ةز بةعطــييةكاْيــةكَيتى هةضــ زَيلخطــتِةكاُى 

 .(1  ةطةز بة حِسكسدُةوة اةزًيؼ بَيث ئ ةةُاُةجةوةاهيتازى بةعظ وابوو كة خةه م ٓةًوو بةعطى بَيث
بةعطى كسدُـى خوَيِـدكازاْء    ٓةُطاوَيلى ديلة ضياضةةى ِزذَيٍ هة كاةى داُوضتاُةكاْ ٓةوه داْ بوو بة بة

ئ بــة  ــةو ًةبةضــتةؽ ضــةزؤكايةةى  (داصااقيالجاايض ايــازكسدُياْ بــة بةغــدازى كــسدْ هــة ضــوحاى ًيووــى    ُ
ئ داوا هة خوَيِدكازاُياْ دةكاج كة خةياْ 1984ى ُيطاُى 5( هة 107شاُلةى ضةالذةديّ بة ُوضساوى ذًازة 

يــةْ خوَيِدكازاُــةوة   بــة بةغــدازى كــسدْ هــة ضــوحاى ًيووــى ُــاوُووع بلــةْئ بــة َ كاةَيــم  ــةو بِسيــازة هةال           
ــٍ       ِزةةدةكسَيتــةوةء  اًــادة ُــابّ بةغــدازى بلــةْئ هــة اليــةن ِزةُطداُــةوةى ةوُــدى هــة اليــةْ دةضــة ةدازاُى ِزذَي

ــةوة      ِزةوةــى هَيدةكةوَيتــةوةءئ هةاليــةكى ديلةغــةوة   ــة اليــةْ خوَيِدكازاُ ــةزةو طــسذى دةبــاجء ه بازودؤخةكــة ب
ــ(2 ًـــاُطسةّ ِزادةطةيـــةُسَيث ــة كازيطـــةزى دةبَيـــث بةضـــةز غـــازةكاُى ديلـــةى   . هَيسةغـــدا كاةَيـ م  ـــةَ باوزدؤخـ

طػـتى داوا هـة    كوزدضـتاْء هـة ٓـةًوو اليـةن دةُطـى ُـاِزةشايى بآلودةبَيتـةوةئ اليةُـةكاُى ُـاو بـةزةى جود( بـة           
   ّ ئ ٓـةزوةٓا  (3 كةًة ُى خةه م دةكةْ كة ٓاوكازى خوَيِدكازاْ بلةْء بة ةةُيا هة طةزةحاُةكة بـة جَييـاْ ُـةَٓيو 

ــازشاُ ً  ــة ُى خــةه م       ى(ةضــ ود ب ــة كةً ــدكازاْ دةداجءئ داواى حػــتيواُى ه ــاُى خوَيِ ــة باُطةواشَيلــدا ٓ يؼ ه
دؤخة هة دواةس شيـاةس كازيطـةزى   و.  يل  ةَ باز(4 دةكاجءئ حاه ػتى َٓيصى حَيػٌةزطة بة ٓاوكازياْ ِزادةطةيةُ 

كـــاُى ضـــوَيٌاُىء بةغـــدازى كسدُـــى    دةبَيـــث هةضـــةز بةِزَيوةيـــووُى داُوضـــتاُةكاْئ هةبـــةز  ـــةوةى ِزووداوة     
هـة يـاالكييةكاْ هـة ُـاو  ـاحوزة جـةًاوةزدا        ء ِزَيلخساوة خوَيِدكازاُى ضةز بـة يـةكَيتى  حَيػٌةزطةكاُى يةكَيتى

 يـةكَيتيؼ هـة داُوضـتاْء ضياضـةةى     ء ِزَيلخطـتِةكاُى  ةوةى ضةَاُدووةئ كة خةه لىء بةغَيم هة حَيػٌةزطة
بة يووُةى ِزذَيٍ بـوو   َواُسَيث بووةِسض بةزدةواًى  ةو بازودؤخة حَيضةواُةى  ة. بةًةؽ دةة(5 ِزاشى ُي  ِزذَيٍ
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سةظـاْ  شَي ؛(8كوًيتةى ضةزحةزغتى.  بآلوُةكساوة(.بِسواُة حاغـلةى ذًـازة    ًاْ طسةووةكاُى شاُلة ضةالذةديِّ ( بةياُِاًةى خوَيِدكازة2 
ئ طةظـازى خـةباةى   1984ى ذـوشةيساُى  2ةـا  1984ى ُيطـاُى  5حمةممةدئ بيموةطسااياى خةحَيػاُداُى اوةابياُى كوزدضتاْ هـة َُيـواْ   

 . 22-18ئ ي ي 24/5/2001(ئ ٓةوهَيسئ 47-46اوةابياْئ ذًازة 

ئ 1996-1976ضـاأل خـةباةى غةِزغـى ُـوض طةهةكـةًاْ دةكـاج        20دئ ِزؤذًَيسى حَيػٌةزطةيةن باضـى زووداوةكـاُى   ( حمٌد ذاجى حمٌو3 
 . 663ئ ي 1991-1982بةزطى دووةَئ 

ــازةى دميــوكساةى           4  ــةبى ضياضــى ح ــازشاُىء ًةكت ــة ضــةزؤن ًةضــ ود ب ــازةى دميــوكساةى وكوزدضــتاْئ ه ــة ضــةزكسدايةةى ح ( باُطــةواشَيم ه
(. وةزطـــرياو هـــةئ شَيسةظـــاْ حمةممـــةدئ  9. بِسواُـــة حاغـــلةى ذًـــازة 26/4/1984جـــةًاوةزى خـــةزاطسى كوزدضـــتاْئ كوزدضـــتاُةوة بـــة 

 . 22ضةزياوةى حَيػووئ ي 

عَيــساق " بــة بةُــةى بةشؤزيــةكدازكسدُى خوَيِدكازاُــةوةئ  ةجنوًــةُى ضــةزكسدايةةى   –( بةياُِاًــةى" يــةكَيتى خوَيِــدكازاُى كوزدضــتاْ 5 
بةياْ ُاًةى يةكيتى ًاًةضتاياُى  ؛(10 بآلوُةكساوة(ئ بِسواُة حاغلةى ذًازة  1984/ 27/4عرياق  -اُى كوزدضتاْيةكَيتى خوَيِدكاز

ــةكَيتى            ــدكازاْء زؤغــِمرياُى كوزدضــتاْئ ي ــة ًاًةضــتاياْء خوَيِ ــداُى شةمــثء شؤزدازى دةزذــةق ب ــرة حَي ــةى دزَي ــة بوُ كوزدضــتاْ ب
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 ء بـة بةغـَيم هـة ُاويـةكاُى كوزدضـتاْ  ـازاَ دةبَيتـةوة      بـازودؤخى  كة حَيى وابوو بة داُوضـتاْ هةطـةأل يـةكَيتى    
 يدا با  دةضتة. ئ بة ةايمةج هةَ ُاوياُةى كة يةكَيتى ةيا اضاُى دةةواُ  ضياضةةةكاُى خةى جَيمةج  بلاج

 دةضث هة حػتداْء ٓاُداُى يةكدازة ياغةكاْ هةاليةْ ِزذَيٌةوة يةكَيلى ديلة بـوو هـةو ضياضـةةاُةى كـة    
كَيػةياْ بة يةكَيتى دوزضـث كسدبـووئ هةبـةز  ـةوةى هـةَ ًاوةيـةدا حَيػـٌةزطةكاُى        هة ًاوةى داُوضتاُةكاُيدا 

ء هـة  غـةزِ  ياؽ هَييـاْ دةبـووة   ألةياْ دةكسدئ  ةجناَ هةطةيةكَيتى ِزذابووُة غازةكاْء بة غةااًةكاُدا ٓاةووي
بة خساث هةضةز يةكَيتى بة بلسَيث هة دواةس ٓةز دووال دةكوذزاْئ  يل  ةَ بازودؤخةؽ ب   ةوةى هَيلداُةوةى 

...  ةباه ى ضةزةكى هةَ ب  دضيخويِيةى حَيػٌةزطةدا :"غلايةوةئ يوُلة هةَ بازةوة ُةوغَيسواْ ًطتةاا دةه  
كةوةة  ةضتة ضةزكسدايةةى يـةكَيتى ئيـوُلة خـةى ٓـيض ُةزًييـةكى هةطـةأل جـاؽء بةعطـيةكاُى كـوزدا           ة

ُيػاْ ُةدائ ياوحةغى هة ًوخاهةاةى حَيػٌةزطةكاُى  ةكسدءئ هةضةز  ةو بةزةه آلييةى  ةياْ ُواُد هَىى ُة 
ة يـــةكَيتى ُصيـــم  ةحسضـــيِةوةئ بـــةةةزة يـــةكَيتى جاغـــةكاُى ةسضـــاُدءئ واى ىَل كـــسدْ بـــة ٓـــيض جـــةزى هـــ

 . (1 "ُةبِةوة...
 

 ضةزنةكةوتهى دانوضتانةكان.لة ناوضةيىء نيَودةولَةتييةكان هةولَة كازيطةزى  دووةم:
  

و ةــة   بسدُى داُوضــتاُةكاْء حاه خػــتىء ٓاوكــازى كسدُــى    هــةبازبــة  كازيطــةز ٓــةوه ى و ةــاُى ُاويــةكة    
ْ    دوُيا بة ِزذَيٌـى بـةعظئ يـةكَيلى ديلـة بـوو       شه َٔيصةكاُى . هةبـةز  هـة ٓةكازةكـاُى ضـةزُةكةوةِى داُوضـتاُةكا

 ةوةى ٓةز هةطةأل بِسيازداُى يةكَيتى بـة داُوضـتاْ هةطـةأل ِزذَيـٍ  ـةو و ةاُـةى ٓاوكـازى يـةكَيتى بـووْ كةوةِـة           
 ئء هيميـا ضةزووى ٓةًووياُةوة ضـوزيا  هة ّء ٓاوكازى خةياْ هة يةكَيتى بسىدذى داُوضتاُى باُطةواشى  ةوة
ُصيـم بـووُى ِزذَيـٍء كـوزدى بـة ًةةسضـى هةضـةز خـةى دةشاُـىئ بةيـة بـة ٓـةًوو غـَيوةيةن              كيـاؽ  ٓةزوةٓا ةوز

كةوةة ٓةه خةى  ةوةى بازودؤخةكة هة باز بماجئ هَيسةغدا  ةوة شياةس بة دياز دةكةوَيث كاةَيم غاُدَيلى ةوزكيـا  
 .(2 دَيِة بةمداء ةةزةطة دةخةُة بةزدةَ داُوضتاُةكاُةوة

ــةوة دةكــ  ضةزيــاوةكاْ  اًــاذة  ــة      غــاُدَيلىكــة  ةْب ــٍ ب ــة بيــاُووى  ــةوةى كــة  ــةَ ٓــةُطاوةى ِزذَي ةــوزن ب
داُوضــتاْ هةطــةأل يــةكَيتى دةبَيتــة ٓاُــداُى كوزدةكــاُى كوزدضــتاُى ةوزكيــاء ٓةِزةغــة هــة  اضايػــى ةوزكيــا      

دابيِلسدُـى  دةكاجئ دَيتة عرياقئ هةو ضةزوبةُدةؽ عرياق هة دوو الوة حَيويطتى بة ةوزكيا بووئ يةكةًياْ: بـة  
هووهـةكاُى   ُـةوج  ىوةةدةز ةَيضووُى جةُطى  َيساْئ حَيويطتى بة ةوزكيا بوو هةبةز  ةوةى ةاكة زَيطـاى ُازدُـة  

ــة         ــةو دوو زَيطاي ــووئ  ــيل ب ــوو. دووةًيــاْ: ةوزكيــا ِزَيطايــةكى طسُطــى باشزطــاُى كةهوحــةىل  ــةوزوحا ب ةوزكيــا ب
ةوزكيـا ٓـةَ هـة ُـةوج ٓـةَ هـة باشزطاُييـةوة ضـوودًةُدى          دةيتواُى حاه ةحةضتة خباةة ضةز عريااةوةئ  ةطةزيى

بةًــةؽ دةةواُسَيــث بــووةِسضئ ةوزكيــا ِزؤه ــى طسُطــى ٓــةبووة هــة ةَيلــداُى داُوضــتاُةكاْء بــة    .(3 باغــى دةكــسد

                                                                                                                                                              
مجـاي غـَي  ُـوزىئ     ؛(11 بآلوُةكساوة( بِسواُة حاغلةى ذًـازة   1984ةايى ُيطاُى ًاًةضتاياُى كوزدضتاْ ًةكتةبى ضلسةازيةجئ كو

 .  32ئ ي 2005وَيساُلازىء ةاواُةكاُى بةعظ هة بريةوةزيةكاَدائ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى ِزووْئ ضوَيٌاُىئ 

 . 31( ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة...ئ ي 1 

 . 725ئ بةزطى دووةَئ ي ( ديظيد ًاكداويئ ضةزياوةى حَيػوو2 

  .280( ُادز  يِتيطازئ ضةزياوةى حَيػووئ ي 3 
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 َيٌة شاُيٌاْ غاُدُى ضةزباشى ةوزكى  :"هةَ بازةيةوة دةه   ىجةالي ةاه ةباُئ هةبةز  ةوةى  ةجناَ ُةطةيػتِى
ايةئ وة هة ِزَيطاى ضةزياوةيةكى ةايمةج شاُيٌاْ غاُدى ةوزكى حاه ةحةضتةى خطـتةةة ضـةز  ـةوةى    هة بةمد

ٓةِزةغـةى بسيِـى هووةكـاُى ُـةوةى     هـة َُيـواْ كـوزدء ذلوًـةةى عـرياق ُةبةضـلضئ هةبـةز  ـةوةى          ِزَيللةوةّ
هة  ةبو زدةواَ دةب ء دةه  :" ئ ٓةزوةٓا ةاه ةباُى هةضةز اطةكاُى بة"ايةِزَيللةوةِ َيٌة  طةألكسدبوو  ةطةز هة

ةوَيرةز( غاُدى ةوزكى كازةكـةى  َيٌـة ةَيلـدا يـاْ غـتى ديلـة؟        - ةمحةدَ حسضى ًةبةضى عيصةج دووزيية
 .(1 "يةه ةكياْ بداج ِزَيطةًاْ ُادةْةُةاسةةى خوا هة ةوزنء ِز ئ وةى:حَيلةُى  ةبو  ةمحةد

ــةوةئ  ــة داواى  هـــة اليـــةكى ديلـ ــد ِزِز  رازدُـــدىٓةه م  ـــةو طةِزاُلازييـــةى كـ ــاْؤُاه ـ ــة   (َيطـ بـــة ضـــةزؤكى و ةـ
هــة حةيوةُدييــةكاُى َُيــواْ عــرياقء  ةًــةزيلا ِزوويــدائ    1984يــةكطسةووةكاُى  ةًــةزيلا هــة ةػــسيِى دووةًــى 

بة كةه م وةزطسةّ هة ًاُطى دةضث  يلائ هةبةز  ةوةى  ةًةزبووداُوضتاُةكاْ ى ضةزُةكةوةِى ٓةكازَيلى ديلة
 ئءيازًـةةى شؤزى حَيػـلةؽ عـرياق كـسد     مجوجـةه ى َٓيصةكـاُى  َيـساْ  اغـلسا كـسدءئ      بـازةى زكسدئ شاُيـازى دة 

يـوُلة   طسُطـى ُـةًائ    .  ـيل داُوضـتاُةكاُى َُيـواْ يـةكَيتىء بـةعظ     (2 دزوضـث كـسد  كَيػةى بة ضوحاى  َيـساْ  
ازوبـازى  سدزاوى و ةـة يـةكطسةووةكاُى  ةًـةزيلا بـة ك    ياوى بة َُي 1983كاُووُى دووةًى هة ضةداَ ذوضَيّ 

ــةوةمووء ى ُاوةِزاضــثِزؤذٓــة ة ــدبوو  ئ ك ــ  ِزاطةياُ ــةوةى ح ــدى      ئ ضــةزُةكةوةِى عــرياق حَيضــةواُةى بةزذةوةُ
 1984و ةاُى ُاويةكةيةئ  يل بة هةبةز ياوطسةِى  ةو بريوبةيووُةى ضةداَ ذوضـَيّ هـة ضـةزةةاكاُى ضـاه ى     

هةبـةز ًةةسضـياْ هـة     بةةايمـةةى  اسةُطـا  ءجيةكَيتى ضةظية بةطػتىءئ  ةًةزيلاء و ةة حيػةضاشة طةوزةكاُى
يازًةةى شؤزيـاْ حَيػلةغـى عـرياق كـسدئ بةًـةؽ ضـةداَ ذوضـَيّء ِزذَيٌةكـةى حَيويطـتياْ           ضةزكةوةِى  َيساْ

   .(3 شؽ بلةْابةوة ُةبوو هة بةزاُمةز كوزددا ض
ة دةضـث َٓيِـاُى   كةه م وةزطسةِى هة ًاوةى داُوضتاْءئ بـ  ءئطسُط ُةًاُى كازةى كوزدىهة  ةجناًى  يل 

 غـةزِ  دووبـازة  داُوضـتاُةكاْء ُـاوةِزؤكى  جَيمـةج  كسدُـى   ُةٓاةة ذَيـس بـازى    ى بةعظٓاوكازى دةزةكىئ ِزذَيٌ
 .دةضتى حَيلسدةوةهةطةأل يةكَيتى 

                                                 
 2001جةالي ةاه ةباُى هة وةـازى كـةُطسةى دووةًـى يـةكَيتى ُيػـتٌاُى كوزدضـتاْ هـة غـوباةى         ( جسيكل شسا ا  يط، املعكا اليربق. 1)

داُوضـــتاُةكاُى بـــةزةى كوزدضـــتاُىء ِزذَيـــٍ هـــة ء دةضـــتخَيلسدُى 1991 اًـــاذة بـــة  ـــةوة دةكـــاج هـــة دواى ِزاحـــةزيِى بـــةٓازى ضـــاه ى  
داُيػتَِيلدا ضةزاُى ِزذَيٍ داُياْ بةوة ُاوة كة ةوزكيا ِزؤه ى طسُطى ٓـةبوو هةضـةزُةكةوةِى داُوضـتاُةكاُى يـةكَيتىء بـةعظ. ٓـةظاأل       

 .20ئ ي ...ِزاحةزةى طػتىًاَ جةاليئ 

ُـ وةزطَيـثئ  و( جةدَيث ًيوةزء هةزى ًايووةزئ هةةلسيتةوة بة ك2  ى: ًـةزيواْ مـةزياء كاًـةزاْ مـةزيائ يـاحى يةكـةَئ يـاحخاُةى طـةُخئ         َيِسا
 . 149ئ ي 2006ضوَيٌاُىئ 

(ئ 57 ةمحةد باًةِزُىئ بةٓازى كوزدئ طةظازى زووُاكمريىئ ذًازة  ؛725-724( ديظيد ًاكداويئ ضةزياوةى حَيػووئ بةزطى دووةَئ ي ي 3 
 . 13 -12ئ ي1997/ 5/7ى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ دةزيدةكاجئ ضوَيٌاُىئ بةغى زووُاكمريى هة ًةكتةبى ِزَيلخطتِى يةكَيت
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 ئةجنام:
 
 ئ بـازودؤخَيلى  ِزذَيٌـى بـةعظ   ُيػـتٌاُى كوزدضـتاْء   يـةكَيتى  ةكةداُوضـتاُ  ىى بةغدازبوواليةُ ٓةزدوو

 داُوضتاُى كسدووْ.اوى ُاياز بة خساثء اةيساُ
   ــساْ دةضــتى حَيلــسدووةئ بةيــة  ةطــةز    -داُوضــتاُةكاْ هــة طةزًــةى جــةُطى عــرياق  ــةجناًَيلى بــة ٓــةز  َي

غيؼ طةيػتابائ هةضةز  اضتى كوزدضـتاْ بـة اـاشاجنى بـةعظ ةـةواو دةبـووئ هةبـةز  ـةوةى يـةكَيتى بـة           اب
ْ  ٓ ىحازاضـــتِى دةضـــتلةوةةكاُى دةبــــوو  اضـــتى حَيلـــداداُ     ٓـــةَ هةطــــةأل   ئَيصةكــــاُى ٓـــةَ هةطـــةأل  َيــــسا

 .جحةزةحَيمدا (جود بةزةى
 ُاكةن بة دوو بريوبةيووُى جياواشةوة يووُةةة داُوضتاُةوةءئ  اضةيةكيؼ  يةُىهةبةز  ةوةى ٓةزدووال

ضـةيسى يـةكلياْ كـسدووةءئ     وةئ بةيـة بـة طوًاُـة   ْاُياْ يةن خبةهة دواةسدا بريوبةيووُةكدى ُةكساوة  بة
 .ةئ ُة  اغتى طوشةزاُدووغةِزة بازى ُةه اْةكةيكاة
   دذى  ُــاوخةيىء دةزةكييــة ٓـةز هةضــةزةةاوة  ـةَ ٓــةًوو ٓةه وَيطـتة   ٓــةُطاوَيلى هـةَ غــَيوةية  داُوضـتاْء

ِزذَيٌى بةعظ بة ضـةزؤكايةةى  ِزَيللةوةِةكة بَيثئ بة ةايمةج  ةطةز اليةَُيلى ضةزةكى ُابَيث ضةزكةوةوو 
 .بَيث ضةداَ ذوضَيّ

  هة  ةطةزيى  ِ ئ بـة َ هـة اليـةكى    يـوة ًاوةى داُوضتاْ يةكَيتى بة حػووداْء خة ِزَيلخطـتِةوة ضـوودى بي
بــة ةايمــةج ٓــةوادازاْء كــاديسء حَيػــٌةزطةكاُى  ئ هةبــةز  ــةوةى ذًازةيــةكى شؤز هــة  ةديلــة شةزةًةُــد بــوو

 وة.ةةبووْ هة يةكَيتى جيابووُةاُةى هة داُوضتاْ ُازاشى و ة
 يازةضـةز   ٓـةوه ى  ءوةى داُوضتاُةكاْ  ةطةزيـى شؤزَيـم هـة ًةضـةهةكاْ باضـلسا     َيوةيووُهة ُاوةزؤكى بةِز

دةضـتلةوةَيلى   يوةئ ُـةيتواُ ةئ بة َ هةبةز  ةوةى هةضةز كامةشء بة بةه طةى اـةزًى ُـةبوو  دزاوة بة دُىكس
 .دةضث بَيِ بة ةِةوةى ِزشطازاواشى كوزدضتاْ بةطػتىء يةكَيتى بة ةايمةةى ديلة بة بصوو

 ىة حَيػـواش ةـ ئ بـة َ بوو وةُوضتاُةكاُى يةكَيتىء ِزذَيٌى بةعظ وةكو جـازاْ ٓيضـى ىَل ٓةه ِـةكِسا   ِزاضتة دا 
ــة دةزواشة ــيــةكب ْ    ىهةطاى دي ــة كوزدضــتاُييةكا ــواْ اليةُ ــة َُي ــةزةى   كــة ئاــووألء دزَيرخايــةْ ه ــة دواةــس ب ه

 ىَل كةوةةوة. 1986كوزدضتاُى هة ضاه ى 
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 (خص البحث بالغة العربيةملكوزتةى باضةكة بة شمانى عةزةبى) 
 

( إىل تتااسا يااسيع وسداايف التحااسا الكساتياايف الاايت  ااق  طتاايف  1988-1980  اوااس ا القساةياايف انيسا ياايف)أّت
ةيف،  ةهر ظر سل التقكتييف ل بيدرٍ   قّي،  ةك اتيدأل  ذه القااّك1975حتس  جذاييف بقك ا هيرا ثسال أياس  ك أذاا 

، جااكا  ر اليااابييف  انبربياايف، فاسضااع الييرياال ك القااساا داارل يااير     الييريااييف،  داارل اااذه الظاار سل جسا بهاا  
،  درل ا حترت الساو الكساتيتر ل أ ك ا اساف الطسييف ك بكاييف الةدر يةر ،  اع أ اا   1982ك عرم   اعسظر 

درل يقر ل  ل  صاردل عكياكل  اع أااساف أااسم  ال  قراضا ،  ذلاك  رجقااا  رجايف نجاسام املحلر ضار   اع              
 يف القساةييف.اوكس 

  ااذه الكااياايف مر لاايف لتياااط الطااسم عااا  تااااك املحلر ضاار   إبااسا  جسا بهاار اليااابييف  انبربياايف،   اال  
  ؤلحليف  ل  طك يف   فعا :

املطك يف تهتم بكااييف السضع الييريال  ظهاسا القكياك  ال ا  ا ا   املةظدار  الكساتيايف ياةيف التحلار            
1983.

الطيااام ا    يتةااار   السضاااع الييريااال ك ا حتااارت الاااساو     أ ااار الحلعااال ا    فيةطيااام عاااا  ةياااد :  
 الكساتيتر ل  اوكس يف القساةييف،  الطيم الةر ل يتةر   بكم املحلر ضر    إجتدرعر  الاحرل املصرتديف.

 ل ةياد ، ياقةا  الطيام ا    فسةاف ا عطارم الييريا  ل حتارت الاساو           يتخلف الحلعل الةر ل ايطر 
اوسدر  الكساتييف  القساةييف، أ ر الطيم الةر ل فيتحكث عل  سةف اوكس يف القساةييف  ل  الكساتيتر ل  أعطرم

 ذل املحلر ضر .
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 (Abstractكوزتةى باضةكة بة شمانى ئيهطليصى)
 

The first Gulf war 1980-1988 led to the swift rise of the Kurdish liberation 
movement, it was really a radical turning point after the collapse of the September 
revolution 1975. This period carries certain features, one of them the phenomenon 
of political pluralism. This phenomenon has its negative and positive aspects. The 
political situation in Iraq was very bad especially in 1982. PUK was one of the 
strong parties in 1980s. It had many opponents within the Kurdish liberation 
movement so it had a very critical situation. Thus PUK and Iraqi Government need 
to make a negotiation. 

This paper attempts to shed light on that negotiation and show its negative and 
positive aspects. 

It comprises an introduction and two chapters. The introduction is a survey of 
political situation and the appearance of many parties and organizations until the 
year of negotiation 1983. 

The first chapter is divided into two sections. The first section covers the 
political situation of PUK and Iraqi Government. The second one is about the 
commence of negotiation and meetings of co- committees. 

The second chapter is also two sections. The first section deals with the 
political stand of the members of PUK and Kurdistan and Iraqi parties and 
organizations. The second section talks about the stand of Iraqi Government of this 
negotiation. 
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 ضةزضاوةكان
 

 كساوةنةبآلو ىيةكةم:  ديليوميَهت
 ًاْ طسةووةكاُى شاُلة ضةالذةديِّ كوًيتةى ضةزحةزغتى. ازةبةياُِاًةى خوَيِدك 

     ْيـةكدازكسدُى خوَيِدكازاُـةوةئ  ةجنوًـةُى     عَيـساق " بـة بةُـةى بـةشؤز     –بةياُِاًةى" يـةكَيتى خوَيِـدكازاُى كوزدضـتا
 .1984/ 27/4عرياق  -ضةزكسدايةةى يةكَيتى خوَيِدكازاُى كوزدضتاْ

   ــة ًاًةضــتاياْء      بــةياْ ُاًــةى يــةكيتى ًاًةضــتاياُى كوز ــداُى شةمــثء شؤزدازى دةزذــةق ب ــرة حَي ــةى دزَي ــة بوُ دضــتاْ ب
 .1984خوَيِدكازاْء زؤغِمرياُى كوزدضتاْئ يةكَيتى ًاًةضتاياُى كوزدضتاْ ًةكتةبى ضلسةازيةجئ كوةايى ُيطاُى 

 

 دووةم: ديلؤميَهتى بآلوكساوة
 ئةليف: بة شمانى كوزدى

 ٓةزَيٌى كوزدضـتاْ بـة بةُـةى زاحـةزيِى كةًـة ُى خـةه لى اازةًـاُى غـازى          كةًيتةى -بةياُِاًةى ذصبى غيوعى عرياق
 . 1982ى ُيطاُى 26اة دشض وةئ 

  1982بةياُِاًةى ضةزكسدايةةى ى.ْ.ن دةزبازةى زاحةزيِى خةه ىلى كوزدضتاْئ  ايازى. 

 1982زى بةياُِاًةى كةًةه ةى زةجندةزاُى كوزدضتاْ بة بةُةى زاحةزيِى خةه لى كوزدضتاُةوةئ  ايا . 

             بـةياْ ُاًـةى يـةكيتى ُيػـتٌاُى كوزدضــتاْ دةزبـازةى كةةـايى ٓيِـاْ بـة ووةويــر هةطـةي ذلوًـةةى عـرياق دائ كةًيتــةى
 .15/1/1985ضةزكسدايةةى يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْئ 

         ى.ْ.نئ ًاَ جةاليئ زاحةزةى طػتى بة كةُطسةى دووةًـى يـةكَيتى ُيػـتٌاُى كوزدضـتاْئ دةشطـاى ُاوةُـدى زاطةياُـدُى
 . 2001ضوَيٌاُىئ 

  1989ًاَ جاليئ وةازى ٓةظاأل ًاَ جةالي هة كةبووُةوةى اساواُى يةكَيتى غةِزغطَيساُى كوزدضتاْ ذوشةيساُى. 

  2000ًاَ جةاليئ يوبَيوى شَيويّئ بةغى ٓوغيازىء ِزؤغِمريى ًةه مةُدى ِزَيلخطتِى ضوَيٌاُى ى.ْ.نئ ضوَيٌاُىئ . 
 ة عَيساادائ حةالًازداُى  ةُتاي بة ضةز كوزدئ وةزطَيساُى: ذةًة ضاه   ةةايسئ يـاحخاُةى  ًيديى ُيطث وويئ جيِةضايد ه

 . 2004ةيػمئ ضوَيٌاُىئ 

           يةُد الحةزةيةن هة ًَيـرووى يـةكَيتيى ُيػـتٌاُيى كوزدضـتاْئ كةًـةه َيم طوةـازء يـاوحَيلةوةّئ يـاحى دووةَئ ضـوَيٌاُىئ
2005 . 

 1985ةِزؽ هةطةأل ًريىئ ياحى دووةَئ بِلةى ياحخاُةى  اضةعئ ضويد يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْئ طتتوطةى غ. 
 

 بآ: بة شمانى عةزةبى
  10/1/1984ج   الترلبر  ،  -بيرل ا   ا   اوسدر  الكستييف  س  اتحلرةييف ظكام  ي.  
 لكستيتر ل  الط ديف بيرل املكت  الييريل و   الصيسعل القساةل،"  س  العحلطيف اخلير ييف ب  الطيرتل اآلحترت الساو ا

 . 3/1/1984الكدترتساييف ك ب كات"، 

     بيرل )    ا شرتادل القساا(،"  س  املحلر ضر  اليت ةر أل بهر ةيرتل ا حترت الساو الكستيتر ل  ع  ظارم الاكيكترتسا
 .1984السجقل ك القساا، ك ا يل در سل الةر ل 

 4/1/1984"، ك الترلبر ل املذليف -بيرل) جست(:" لتطرب اتحلرةييف ظكام. 

      25بيرل) جسةك(:"  س  املحلر ضر  املذليف اليت اةكم عايهر ا حترت الساو الكستيتر ل  اع الةظارم الحلرشال ك القاساا"، ك 
 . 1983در سل ا    

  ،"23/1/1984بيرل) جسةك( تعسيح العححلل،"  س  است ا حترت الساو الكستيتر ل  ل امبهيف الساةييف الكاطسااييف . 
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  اىل  السفيق يقك   هك ، ا   ياس  كتا  تةظايم    20/12/1984/  ك 2/1/1472ايرييف امدهساييف/ اليكستري، القكت  دتر ،
  الصدر ، يس  لا رييف  شخعل   عا  الحلسا.

 

 ييةكانضيَيةم: بريةوةز
   1998 ةمحةد باُيخَيآلُىئ بريوةزيةكا ئ ضتةكٔةملئ . 
 2002ةوةزى(ئ بةزطى يةكةَئ ضوَيٌاُىئ  ةزضةالْ باييص  يطٌاعيىئ زؤذاُى ضةخث  بري. 
  1997حػلة ُةمجةدديّئ ديوى ُاوةوةى ِزوودوةكاْئ ياحخاُةى وةشازةةى ِزؤغِمريىئ ٓةوهَيسئ. 
          ــواْ ضــا ُى ــاُى َُي ــةُاع زوداوةك ــة دواى زاضــتيدائ ياداغــتِاًةى حَيػــٌةزطةيةكى ًاُدووُ ــةِزاْ ب ــا ًةزياضــىئ ط ةاه ي

 .  2004ُةى حانئ ضوَيٌاُىئ ئ بةزطى يةكةَئ ياحخا1996 -1953

    ئ بةغـــى يةكـــةَئ وةشازةةـــى زؤغـــِمريىئ 1988 -1971مجـــاي غـــَي  ُـــوزىئ بريةوةزيـــةكا  هـــة زَيلخطـــتِى كةًةه ـــةدا)
 .1998ضوَيٌاُىئ 

  2005مجاي غَي  ُوزىئ وَيساُلازىء ةاواُةكاُى بةعظ هة بريةوةزيةكاَدائ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى ِزووْئ ضوَيٌاُىئ. 
  1999ًطتةاا ًةعسوَئ طوه مرَيسَيم هة ياداغتةكا ئ بةزطى دووةَئ ياحخاُةى شاُلةى ضةالذةديّئ ٓةوهَيسئ جةعتةز . 

  ذةًة اةزةد ٓةهةجبةيىئ هة غِسوض وة بة ضتةكٔةمل يةُد الحةِزةيةكى يادطازيةكا  هة غةِزغى  ةيوويء غةِزغى ُوضى
 . 2000ٌاُىئ طةىل كوزدضتاُدائ ياحخاُةى وةشازةةى ِزؤغِمريىئ ضوَي

   ئ بةغــــى دووةَئ يــــاحخاُةى وةشازةةــــى 1988 -1980زَيمــــاشئ اةُــــديى بةمــــداى ٓةذازُــــد يادداغــــتى حَيػــــٌةزطايةةى
 .1993ِزؤغِمريىئ ٓةوهَيسئ 

         عوناْ كاُى حاُلةيىئ ضةزوةزييةكاُى يةكَيتيى ُيػتٌاُيى كوزدضـتاْ هـة زؤذطـازة ضـةختةكاُى طـةىل كـوزددائ يـاحى
 . 2008ْئ ضوَيٌاُىئ دووةَئ ياحخاُةى ِزوو

   عةبـــدو  وضـــو عةبـــدو  بـــاوشىئ بريةوةزييـــةكاُى ِزؤذاُـــى ضـــةختى حَيػـــٌةزطايةةى هـــة غةِزغـــِ ُوَيـــدائ يـــاحى يةكـــةَئ
 .1999ياحخاُةى  واطَيتى ذيّئ ضوَيٌاُىئ 

        ج ضـاأل خـةباةى غةِزغـى ُـوض طةهةكـةًاْ دةكـا       20حمٌد ذـاجى حمٌـودئ ِزؤذًَيـسى حَيػـٌةزطةيةن باضـى زووداوةكـاُى
 . 1991-1982ئ بةزطى دووةَئ1976-1996

        ضـاأل خـةباةى غةِزغـى ُـوض طةهةكـةًاْ دةكـاج        20حمٌد ذـاجى حمٌـودئ ِزؤذًَيـسى حَيػـٌةزطةيةن باضـى زووداوةكـاُى
 . 2001ئ ياحخاُةى ةيػمئ ضوَيٌاُىئ 1991 -1987ئ بةزطى ضَييةَ 1976-1996

 2009دةشطاى ياث بآلوكسدُةوةى  ازاعئ ٓةوهَيسئ  حمةًةد ًةال اادزئ ضةزبسدةئ كوزةةيةن هة بريوةزييةكاْئ . 
 

 ضوازةم: دميانة
  ئ ٓةوهَيس.2008ى غوباةى 4ًةال بةختيازئ 

  ئ كةية.2007ى كاُووُى يةكةًى 13دوكتةز خدز ًةعطوَئ 

  ئ  اًادةكسدُى: بةَٓيص ذوضَيّئ ةةهةاصيةُى طةىل كوزدضتاْ. 2008ى ةةمموشى 23دوكتوز او اد ًةعطوَئ هة 

 ئ ضوَيٌاُى.2008ى كاُووُى دووةًى 11سواْ ًطتةاا  ةً ئ ُةوغَي 
 

 : كتيَبثيَهجةم
  ئةليف: بة شمانى كوزدى

 

      هـة باغـووزى كوزدضـتاْ هَيلةه يِةوةيـةكى ًَيـروويى ضياضـييةئ       1991 ازاع عةبـدوهِسمحاْ ًطـتةاائ زاحـةزيِى  ـادازى )
 .2009ياحى يةكةَئ دةشطاى ياثء حةخػى ذةًدىئ ضوَيٌاُىئ

  2000ئ ياحخاُةى خانئ ضوَيٌاُىئ 2000-1975ضاأل ضةزوةزى زؤذًَيسى زوداوةكاُى ى.ْ.ن  25خاُةايِىئ  اشاد. 
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        ــازةى غةِزغــى كوزدضــتاُى باغــووزئ بةغــى دووةَئ يــاحى دووةَئ ــاةىئ ٓةه وَيطــتى يــةكَيتىء ةاه ــةباُى دةزب  اضــى ِزةب
 . 1990ضويدئ 

 ُىء خةباةى ضياضىئ بةزطى يةكةَئ ياحخاُةى زؤغِمريىئ ٓةوهَيسئ بسشؤ عةىل ٓةذازئ غةٓيدى ضةزكسدة عةىل ٓةذازء ذيا
1993. 

  1998ضاأل خةباجئ ياحى دووةَئ ضوَيٌاُىئ  33ضاأل ةةًةْء  50بةٓسؤش طةاله ىئ ِزةضوي ًاًةُد. 
            ٌ اُى حياوُاًةئ طوه مرَيسَيلى ذياُِاًـةى غـةٓيدى ُـةًس عـةىل عةضـلةزييةئ كةًـةه َيم ٓـاوزَيى غـةٓيدئ يـاحى يةكـةَئ ضـوَي

 . 2004ئ

  ياحى يةكةَئ ياحخاُةى ًةكتةبى جاُاةاْ ِزةُدألئ بةَ ٓةًوو ةاواُةوة هَيمووزدُى يى؟ئ وةزطَيساُى: ضةالذةديّ  اغتىئ
 .2003ئ ضوَيٌاُىئ ُْاوةُدى ِزاطةياُدُى يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتا

    زياء كاًــةزاْ مــةزيائ يــاحى يةكــةَئ  جةدَيــث ًيوــةزء هــةزى ًايووــةزئ هةةلسيتــةوة بــة كةَيــثئ وةزطَيساُــى: ًــةزيواْ مــة
 .2006ياحخاُةى طةُخئ ضوَيٌاُىئ 

   ديظيــد ًاكــداويئ ًَيــرووى ٓاويــةزخى كــوزدئ وةزطَيساُــى:  ةبوبــةكس خةغــِاوئ بــةزطى دووةَئ يــاحى يةكــةَئ يــاحخاُةى
 .2002ِزووْئ ضوَيٌاُىئ 

 1998ُىئ َ. طةًةيىئ ضوَيدئ ذيسازد ياه ياُدء  ةواُى ةسئ طةهَيلى حةذًوزدةء ُيػتٌاُى حةزجئ وةزطَيسا. 

      ئ 1976 -1975ضةزوةز عةبداهسمحّ عٌسئ يةكَيتى ى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ داًةشزاُـدْء دةضـث حَيلسدُـةوةى غةِزغـى
 .2002ضةُتةزى ياثء بةخػى ةةًائ ضوَيٌاُىئ 

      ةى ُةةـةوةى  غاخةواْ غةِزؽئ اادز غةزؽ يى ضاأل خةباجء ةَيلةغاْ ديووى ُـاوةوةى ٓةُـدض اليـةُى ًَيـرووى خـةبا
 .2001دائ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى خةيمووْئ داُيٌازنئ 1983 -1946كوزد هة َُيواْ ضا ُى 

  2005غةًاأل عةبدوه آلئ يةكَيتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ  اضةيةن بة طةزاْء ُوَيمووُةوةئ ضوَيٌاُىئ. 
  2003غةِزؽ ذاجىئ  ةُتايئ كوزدء دةوه ةةى عرياقئ ياحى دووةَئ ضوَيٌاُىئ. 

 1995داهلل ذطّ شادةئ ُيو ضةدة ةَيلةغاْئ بةزطى يةكةَئ ب  غوَيِى ياثئ عم. 
         د. عةىل ةةةةز َُيسوةىئ بصاظى ِزشطازاواشى ُةةةوةى كوزد هة كوزدضـتاُى عَيـساق هـة ضـاهةكاُى جـةُطى عَيـساقء  ـرياْ دا

 . 2008( ئ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى ذاجى ٓاغــٍئ ٓةوهَيسئ 1988 -1980 

 2003ةى كوزدئ ياحى دووةَئ هة بآلوكساوةكاُى ًةكتةبى بريو ٓةغيازى ى.ْ.ن( ئ ضوَيٌاُىئ عرياقء ًةضةه. 

  2006او اد ضديسئ طةزدةهووىل ضياضةجئ ياحى يةكةَئ ياحخاُةى وةشازةةى ِزؤغِمريىئ ٓةوهَيس . 

  .اادز زغيد   ةبو غواْ(ئ حػتئاغاْ هة َُيواْ  اشازء بَيدةُطيدائ ب  غوَيّء ضاه ى ياث 

 ــريدادئ يــاحخاُةى ةــةًائ          كــس ــى:  ــةكسةًى ً ــوزدء ٓيــواى ضــةزبةخةيىئ وةزطَيساُ ــةوةى ك يظ كةيــَيسائ بصوةِــةوةى ُةة
 .2002ضوَيٌاُىئ 

   ًةال بةختيازئ ياخى بووْ هة ًَيروو هَيلداُةوةى  اوةذووُةكسدُى ِزاضتيةكاْئ ياحى دووةَئ ياحخاُةى داُاشئ ضـوَيٌاُىئ
1998. 

 2001ةى كوزدىئ وةزطَيِساُى: عةةا اةزةداخىئ ياحخاُةى ةيػمئ ضوَيٌاُىئ ُادز  يِتطازئ  يتِةُةةةواية. 
    ئ 1983-1979ُةوغــَيسواْ ًطــتةاا  ــةً ئ حةجنــةكاْ يــةكل  ةغــلَيِّ ديــوى ُــاوةوةى زوداوةكــاُى كوزدضــتاُى عــرياق

 .1998ياحى ضَييةَئ ضوَيٌاُىئ 
 ئ يـاحى  1988-1984وةى زوداوةكاُى كوزدضتاُى عـرياق  ُةوغَيسواْ ًطتةاا  ةً ئ خوالُةوة هة ُاو باشُةدا ديوى ُاوة

 . 1999دووةَئ ضوَيٌاُىئ 

  ُةوغريواْ ًطتةاا  ةً ئ هة كةُازى زووبازى داُوبةوة بة خِسى ُاوشةُط ديوى ُاوةوةى ِزوداوةكاُى كوزدضتاُى عَيساق
 .1997ئ ياحى دووةَئ ضوَيٌاُىئ 1978 -1975



  (35 ) 

 ةمحاْ اانووو ذياْء ِزؤه ـى ضياضـيى هـة بصووةِـةوةى زشطـازاواشى كـوزددا       ٓةمشةُد عةىل ًةمحوود غَيخاُىئ عمدوهِس
 .2007ةوَيريِةوةيةكى ًَيروويى ضياضييةئ ياحى يةكةَئ كةًةه طاى ياحةًةُى غةٓابئ ٓةوهَيسئ  1989 1930

 

 بآ: بة شمانى عةزةبى
   تبقايف ابار ،   1993 -1946ياييف  القساا ةل متار  ايي  - بي  مدك دسيم، تراي  او   الكاطساال الكساتيتر  ،

 .1998ت س ، 
  2006ةػازهص ةسيائ ؾتراج ًّ ةازي  اه ساق اَ اؾسئ ةسمجة جابس ادزيظئ اهداز اه سبية هو ووَئ بريوجئ همِاْئ. 

  ،ب اكات،  تاا ا ع م اخلراجل، القكام ا يسا ل لاقساا  تربقيف   ةسا  اخلديو  اعسا ا، التبقيف الةر ييف، تاا اوسييف لاتبرعيف
1983. 

      ياار   شااؤاط، دستيااترل  ا دااسات، اوسداايف الطس ياايف   ال عر اايف الييريااييف اتايااا باارا ا ل من جاار، تاا ياارااس لاتبقاايف
 .2001 الةصس، اابيل، 

              1946ظا خ اسيارل، التياراا  الييرياييف ك دستياترل القاساا ةاسامل ك  احلار  اوسدار    ا  ا ا  الكستيايف ك القاساا-
 .2001ىل، بري  ، ، التبقيف ا  2001

      التبقاايف ا  ىل، 1990-1920ظاا خ اخلسياارل، ظااحلحر   اال تااراي  القااساا الييرياال اوااكيث" اوسداار  املراديااييف  ،"
 .2001 ؤيييف القراف لادتبسعر ، بري  ، 

             فرتح ايس ، ظحلحر   ل تخاي  دحلارخ الصاق  الكاسات ، تس ايف   تطاكيم: ددار  غدبارا، اما م الةار ل  الةرلاث، املتبقايف
   .2006يصك، اليايدر ييف، ت

 

 : طؤظازشةشةم
 ئةليف: بةشمانى كوزدى 

   ئ بةغـى زووُـاكمريى هـة ًةكتـةبى زَيلخطـتِى يـةكَيتى       57 ةمحةد باًةِزُىئ بةٓازى كوزدئ طةظازى زووُاكمريىئ ذًازة)
 .1997/ 5/7ُيػتٌاُى كوزدضتاْ دةزيدةكاجئ ضوَيٌاُىئ 

 محاْ عٌسئ داُوضـتاُدُى يـةكَيتيى ُيػـتٌاُيى كوزدضـتاْ هةطـةأل ذلوًـةةى       د. دهَيس  ةمحةد ذةًةدء د. ضةزوةز عمداهس
 .2009(ئ كةيةئ  ايازى 11دائ طةظازى شاُلةى كةيةئ ذًازة 1984عَيساق هة ضاه ى 

  1982(ئ  ايازى 5شةزيائ زاحةزيِى اة دشىء يةُد ضةزجنيمئ طةظازى كةًةه ةئ ذًازة. 
 ى ذــوشةيساُى 2ةــا 1984ى ُيطــاُى 5داُى اوةابيــاُى كوزدضــتاْ هــة َُيــواْ  سةظــاْ حمةممــةدئ بيموةطساايــاى خةحَيػــاُ شَي

 .24/5/2001(ئ ٓةوهَيسئ 47-46ئ طةظازى خةباةى اوةابياْئ ذًازة 1984
 

 بة شمانى عةزةبى :بآ
       لاايف القاديايف مر قايف ظا خ الاكيل،     اُلـة ا يسا يايف، لاايف     -ت.تلري امسرعيال  طال، القر ال الكاست  ك اواس  القساةيايف ، 

 .1998(، اابيل، 2االاك ا   ، القكت)
 

 حةوتةم: زِؤذنامة
      (11213جسياكل شاسا ا  ياط، القاكت ،)اع   1983  حلر ضار   :، لطارم اارص  اع جا   الترلبار ل     2009/ اغياتا/  10 

 .لكل ا تسا  أفيك  ر ك الاحظيف ا اريل ..ظكام در أل ا  ح

       ا  اع ا حتارت الاساو الكستياتر   بار   شايكر، جسياكل القاساا،         ظبيح عبكااليك،  اساا  اع السفياق  قايم  اكات، ا تحلار
 .1984/ 20/8(، 2600القكت) 

 
 

 


