
 
 ئةمريكا وياليةتة يةكطرتووةكانى هؤكارةكانى سةرِهةلَذانى شةرِى ناوخؤ لة

 ئةمحةد حةمةدئةمني 
 

 ثيَشةكى
، بة دواى ئةوةوة ٓات كاتَيم وياليةتةكاُى (1865 -1861ئةًشيلا) هة وياليةتة يةكطشتووةكاُى ػةِسى ُاوخؤ

بووُةوةى خؤياُذا هة يةكطشتوويى وياليةتةكاُذا، هَيشةػذا ٓاتِة ثَيؼةوةى ئةَ باسودؤخة باػووس بِشياسى جيا
بووْ، كة هة دووتوَيى ئةَ باطةدا ٓةوَهذةدةيّ وةن دةطت ُيؼاْ كشدُى  فاكتةسَيمئةجناًى كةَهةكة بووُى ضةُذ 

 اطياْ هَيوة بلةيّ.ئةًشيلا بهة وياليةتة يةكطشتووةكاُى ٓؤكاسةكاُى طةسٓةَهذاُى ػةِسى ُاوخؤى 

ئةًشيلا بةس هة  ودؤخىباس خشاوةتة طةسباطةكة بةطةس دوو تةوةس دابةػلشاوة، بةػى يةكةَ تيايذا تيؼم 
 .ووسِ خشاوةتةتةوةسى دووةًيؽ دةطت ُيؼاُى ٓؤكاسةكاُى طةِسٓةَهذاُى ػةِسةكة  ء،ٓةَهطريطاُى ػةِسى ُاوخؤ

 .كشاوْةُذ يض بِسكؤبةُيؼذا ضةُذ خاَهَيم وةكو ئةجناَ هة 

، بةآلَ هةبةس ئةوةى صؤسبةى ى ِسةطةْ ببةطرتَيتطةسضاوةبة ثؼت  ةثَيويظت يذاباطى ئةكادميهة ٓةَهبةتة 
بؤ ئةَ  بؤية ، طةسضاوةكاْ بة صًاُى ئيِطويضيّ، ِسةُطة وةسطَيِشاُى صؤسى بوَيتء، ياْ ٓةُذَيلياْ بةسدةطت ُةبَيت

لعزيز سليناٌ ىوار ود.حمنود حمند مجال الديً، تاريخ الواليات د. عبدا" بةو طةسضاواُة بةطتوة:باطة ثؼتٌاْ 
د. حمند حمنود اليريب، املدخل يف تاريخ  ، "ء"املتحدة االمريكية مً القرٌ الشادس عشر حتى القرٌ العشريً

 بة وسدى كة ٓةس يةكةياْ وةن طةسضاوةيةكى ئةكادميى ،"7711الواليات املتحدة االمريكية، اجلزء االول حتى 
اكَيؼاوة، بؤية بؤ باطةكةى ئَيٌة صؤستشيّ طوودياْ باطياْ هة باسودؤخء خاَهة ُاكؤكةكاْ كشدووةء ثةجنةياْ بؤ ِس

يض بةُذى بةطرتاوة كة هة ِس ضةُذ طةسضاوةيةكى ديلةذا، ثؼت بة ػهَيوةسطرياوة، ٓةسوةٓا هةطةأل ئةَ دوو طةسضاوةية
 وة.اياْ كشكاُئاًارة بؤ ُاوة ذاطةسضاوةكاُ

سة ئةَ باطة هة كةَء كوستى بةدووس ُيية، بؤ دةخواصيّ هَيياُةوة ئاطاداس بلشَيّ، بؤ ئةوةى ببَيتة ٓةوَيِى باػرت ديا
 ى دآاتووًاْ. خواى طةوسة ثؼتء ثةُاى ٓةًوو اليةكٌاْ بَيت.اُكشدُى باطةك
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 بةر لة سةرهةلَذانى شةرِى ناوخؤ ودؤختةوةرى يةكةم: بار
 

 تووةكاُى ئةًشيلا ثَيؼلةوتِى باػى بةشيةكط اليةتةيطةسةتاكاُى طةدةى ُؤصدةٓةَ وهةطةأل ُضيم بووُةوة هة 
بة ِسووُى جؤسَيم هة  ة، بةآلَ ٓاوكات هةطةأل ئةًةػذا هةَ طةسوبةُذخؤيةوةى بيِى هة صؤسبةى اليةُةكاُى رياُذا

ذة دةوَهةتةكة هةطةس بِةًاى ، هةبةس ئةوةى ٓةسضةُدابةؾ بووْ هة َُيواْ ُاوضةكاُى باكووسء باػووس بةدى دةكشا
ِشاْ، ئةواُيؽ وياليةتة يوةكو دوو دةوَهةت دةب ًاوةيةدا َ، كةضى هةٓاتبووة داًةصساُذْ ىيةكَيتى فيذساَه

ئةوةػى ئةَ جياواصييةى بة  بوو. باػووس ىيةكطشتووةكاُى ئةًشيلاى باكووس، وياليةتة يةكطشتووةكاُى ئةًشيلا
ثيؼةطاصىء  ًةَهبةُذى بة ْباكووس بوو وياليةتةكاُى، كاتَيم ُذى ئابووسى بووهةى ثةسةطةطةدياسخظت ًة صةقى بة

بة ئاساطتةيةكى  ال، بةًةؾ ٓةسدوو، وياليةتةيةكاُى باػووسيؽ بووْ بة ًةَهبةُذى كؼتوكاَهىثاسةء باصسطاُىء
ء تةُاُةت ٓةسَيٌة تاكةكاُى ئةَ دوو ىء رياُجياواصى بريكشدُةوة كة دواجاس، جياواصى ئابووسى ٓةُطاوياْ دةُا

 .(1)بة دواى خؤيذا َٓيِا در بة يةكى ءىطياط ىبةسرةوةُذ

باسودؤخة ُاوخؤييةء ثةيذابووُى ئاساطتة جياواصةكاْ تا دةٓات  وػياوى باطة، هةطةأل ٓاتِة ثَيؼةوةى ئة
م بوو هة يةكَي. هَيشةػذا ًةطةهةى باجى طوًشطى داهةطةس ضةُذ ئاساطتةيةكى جياواص صياتش دةبووْ يةكاًْوٌالَُي

 ىًةبةطتى طةسةك كة ،وواية ِسخِش ُاكؤكيية ٓةسة طشُطةكاْ، كاتَيم ئةَ ًةطةهةية هة دواى طةسبةخؤيى ئةًشيلا
ت ثَيذاويظتييةكاُى خؤى ةدةوَه وةَيطايةهةو ِسبؤ ئةوةى ، طةسبةخؤيى طياطييةوة ػاُاصى كشدْ بوو بة تيايذا

طةس ئةو كةيءثةالُةى هة ئةوسوثاوة  باجَيلى طوًشطى صؤسى خظتة، ئيرت هةو ئةجناًةوة دةوَهةت دةطتبةس بلات
هةطةس بةُذ بوو ، هةبةس ئةوةى ئابووسى ئةو ُاوضاُة جَيطاى ُيطةساُى بوو باػووس وياليةتةكاُىاليةْ  ، بةآلَ هةدةٓاتّ

سةوةياْ دةكشد، بة داُيؼتواُةكةى بةسٓةًى طةسةتايياْ بةسٓةَ دةَٓيِاء ِسةواُةى دة ء،ىبةسٓةَ َٓيِاُى كؼتوكاَه
ُشخى كةيء ثةهةكاْ  اُة، بةًةؾ بة داُاُى ئةو باجىدآاتةكةػى ثَيذاويظتة ثيؼةطاصييةكاُى ئةوسوثاياْ دةكِش

 .(2)ْدةطةياُذ ثَيء صياُى بةسصدةبوويةوة

 د، هة( ياطايةكى تايبةتى بة باجى تاصة دةكش1823رت كشد ئةوة بوو كؤُطشَيع هة طاَهى)ـئةوةى ًوٌالَُييةكةى توُ
خاوةْ  كشدُى ئةَ بِشياسةى بة قاصاجنىسدة، ءدرى وةطتايةوة كاسؤهيِاى باػووس( )وياليةتى بةساُبةس ئةوةػذا
هة  . ئيرت هة بةساُبةس ئةَ ياطاية، بِشياسى جيابووُةوةى خؤيذاذايةوةلباكووس هَي وياليةتةكاُىثيؼةطاصييةكاُى 

 ء، ئةجنووًةُى وياليةتةكةؾلشايةوةتة توُذى هة اليةْ كؤُطشَيع ِسةبئةَ ٓةُطاوة ، بةآلَ يةكطشتوويى وياليةتةكاُذا
وياليةتةكاُى ديلةى باػووس ثؼطريياْ هة بِشياسةكةى ُةكشدء،  ، هةبةس ئةوةىُاضاس ثاػةكؼةى هة بِشياسةكةى كشد

ثاسَيضطاسى هة  ؤب ػَيواصَيلى كشد ٓةًووٓةِسةػةى بةكاسَٓيِاُى  ؾطةسؤكى ئةو كاتةى ئةًشيلا (3) ئاُذسو جاكظؤْ()
  .(1)يةكطشتووى ئةًشيلا

                                                 
ريً، دار الفكةر  د. عبدالعزيز سليناٌ ىوار ود.حمنود حمند مجال الديً، تاريخ الواليات املتحدة االمريكيةة مةً القةرٌ الشةادس عشةر حتةى القةرٌ العشة         (1)

 .ومابعدٍا 77ص  ،7111العربي، مصر، 
، 7111، درا الثقافةة اجلديةدة، مصةر،    عةة االو  ب، الط7711د. حمند حمنود اليريب، املةدخل يف تةاريخ الواليةات املتحةدة االمريكيةة، اجلةزء االول حتةى         (2)

 .222-227ص 
ْ ئة( 3) شدووة ثوةءثايـةى طياطـى صؤس وةسبطشَيـتء ُاوبـاُطَيلى     ى ئـةًشيلا، ئةًـةؾ واى كـ   ة هـة ػؤِسػـ  ، ِسؤَهـى كـاسى ٓـةبوو   (1837-1829)ُذسؤ جاكظـؤ

ْ )ُيؼتٌاُى باػى ٓةبَيت، وساو بـؤ طـةسؤكايةتى،   دةُطـى بـوو هـة ُـاو كؤُطشَيظـذا بـؤ ٓةَهبـزاسدُى ثـاَهيَ         هـة واُـة بـوو كـة درى طيظـتةًى كـؤ       (جاكظـؤ
ى وياليةتـة  ةكةًني طةسؤن بوو بة دةُطـذاُى ِساطـتةوخؤ بـوو بـة طـةسؤك     ء يدميوكشاتييةداًةصسَيِةسى ثاستى ضوُلة بة دميوكشاتى ُةدةصاُى. ُاوبشاو 
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هة اليةكى ديلةػةوة، ِسؤَهى باُلى ُاوةُذى وةكو ًةطةهةيةكى ُيؼتٌاُى هة رياُى طياطى ئةًشيلا، طيٌايةكى 
كاتَيم بووة جَيطاى ُاكؤكى َُيواْ وياليةتةكاُى باكووسء باػووس، ضوُلة باكووسييةكاْ هةطةأل  ،ٓةسَيٌايةتى وةسطشت

وةى خةسجيية ُيؼتٌاُييةكاْ بووْء، بووُى باُلَيلى ُاوةُذى بة َٓيضياْ بة ثَيويظت دةصاُى، بةآلَ هة ِسَيلدظتِة
بةساُبةس ئةوةدا وياليةتةكاُى باػووس هة درى ئةو ٓةُطاوة بووْ بة بياُووُى ئةوةى ئةًة ٓؤكاسَيلة بؤ ئةوةى دةوَهةت 

 .(2)صياد كشدُى طةسوةتء طاًاُياْ ذات بؤبياسًةتى ثياواُى خاوةْ دةطةآلتء ثوةو ثايةكاْ 

فشؤػتِى صةويية طةسبةخؤكاْ بؤ صياد كشدُى دآاتء فشاواخنواصييةكاْ بةسةو ِسؤرئاوا، كَيؼةء ًوٌالَُيى بة 
َيطةى ئةوةى طشتةبةس فشؤػتِى صةوييةكاْ بذسَيت بةَ كةطاُةى باج دةدةْ، دواى خؤيذا َٓيِا كاتَيم كؤُطشَيع ِس

بة طةسثَيطى كشدْ هة دميوكشاتىء ثةكدظتِى ثشؤطةى هة ُاوبشدُى ٓةراسى هة ُاوضة  كاتَيليؽ ئةَ ػَيواصة
ثيؼةطاصييةكاْ هَيلذسايةوة، واياْ بةباؾ صاُى كة ئةو صةوياُة بآ بةساُبةس بذسَيت بة داطريطةكاْ. ئةًةؾ ئاطايى 

طتِةوة، كة بة ٓةًاْ ػَيوة الى بوو خاوةْ ثيؼةطاصييةكاْ هةبةس ًةتشطى كةَ بووُةوةى دةطتى كشَيلاس هة درى بوة
باػووسييةكاُيؽ ثةطةُذ ُةبوو، ضوُلة ُةياْ دةويظت طيظتةًَيلى ئابووسى طةسبةخؤ هة صةوييةكاُى ِسؤرئاوا 
دسوطت بَيت، ثَيطةواُةى طيظتةًةكةى ئةواْ بَيت كة هةطةس كؤياليةتى بِياد ُشا بوو، جطة هةوةؾ ًةبةطتياْ بوو 

ابطشْ، بؤ قةسةبوو كشدُةوةى صةويية بآ ثيتةكاُى خؤياْ هة اليةنء، صياد كشدُى رًاسةى دةطت بةطةس ئةو صةويياُة د
اليةكى دى، بؤ ئةوةى هة سووى طياطييةوة طوودياْ  وياليةتةكاُى ثؼت بةطتوو بة طيظتةًى كؤيةاليةتى هة

ياطايةن هة كؤُطشَيع كة َيلةوتّ بة دةسكشدُى سِ (3)كؤًاسييةكاْهَيوةسبطشْ. هَيشةػذا ئةطةسضى دميوكشاتةكاْء 
ضاسةطةسى تواُاى  ئةًةؾواُةى ئاسةصووى ُيؼتةجآ بووُياْ ٓةية، بةآلَ  َيطاى دابوو صةوى بآ بةساُبةس بذسآ بةِس

بؤ كاتَيلى ُادياس  ةضاسةطةسكشدُئةجناَ  .هة درى وةطتاُةوةدووباسة دميوكشاتةكاْ  يةكالكةسةوة ُةبوو، ئةطةس بضاُيني
 .(4)دواخشا هة دآاتوو

، كة طةسةتاكاُى ئةًشيلادا وياليةتة يةكطشتووةكاُى يةكَيلى ديلة هة كَيؼةء طشفتةكاُى ئةَ طةسدةًة هة
ئاصاد كشدُياْ هة  ًةطةهةى هَيشةػذا، دةطةِسايةوة بؤ طةسدةًى داطريكاسى بشيتاُى، بووُى رًاسةيةكى صؤسى كؤيوة بوو

بووسييةوة طواطرتايةوة بؤ ئاطتَيلى كؤًةآليةتىء دواتشيؽ َُيواْ وياليةتةكاُى باكووسء باػووس هة ئاطتَيلى ئا
هة  طياطى، ضوُلة هة ئةًشيلا رًاسةيةكى صؤس هة كؤيوة بووُياْ ٓةبوو، كاتَيليؽ كة دةطتووس داسَيزسا

                                                                                                                                                              
فشيؼتة ُوسائى، ًَيزووى طؤِساُلاسيى كؤًةآليةتىء طياطيى ئةًشيلا، وةسطَيِشاُـى: ٓـةوساًاْ فـةسير كـشيٍ، ضـاثى يةكـةَ،       . يةكطشتووةكاُى ئةًشيلا
 .81-80، ي2007ضاثداُةى خاُى دٓؤن، 

مةوزز التةاريخ االمريكةي، مكتةو الواليةات       ؛701، ص ...تةاريخ الواليةات املتحةدة االمريكيةة     يز سليناٌ ىوار ود.حمنود حمنةد مجةال الةديً،   د. عبدالعز (1)
 .71دوٌ سية الطبع، صقاٍرية، املتحدة لالستعناالت، 

 .88طةسضاوةى ثَيؼوو، ي فشيؼتة ُوسائى، ؛222املصدر الشابق، ص  د. حمند حمنود اليريب، (2)
ةُذى دميوكشاتةكاْء كؤًاسييةكاْ ئةًاْ دوو ثاستى طةسةكى طةس طؤسةثاُى طياطى ئةًشيلاْ، كة طةسةتاكاُى داًةصساُذياْ دةطةسَيتةوة بـؤ طـةسوب   ( 3)

باػــى كـة هــة ُـاو طةهــذا ثؼـتيواُييةكى     ،طــؤْ(شطــةسؤكايةتى) تؤًـاغ جي  بـة   دميوكشاتــةكاْ ئـةَ ُاكؤكياُــةى كـة ٓاوآلتيــاْ كـشد بــة دوو طشوثـةوة،    
كشاتى ثاسَيضطـاس  ؤبة طةسؤكايةتى) ئةهطضةُذةس ٓـاًوتؤْ(ى ئؤسةطـت   كؤًاسييةكاُيؽٓةبووء ثاَهجؼتى هة فشاواُلشدُى دةطةآلتى وياليةتةكاْ دةكشد. 

بـووء ثاسَيضطـاسى   ذساأل دايذةػلاُذ، ئيرت هةطةس ئةَ بطيِةية ثاستى كؤًـاسى ثـاستَيلى ئـاصادزواص    يبوو كة بةالى بةَٓيض كشدُى دةطةآلتى حلوًةتى ف
ــة ضــيِة ٓــةراسةكاْ دةكــشدء باُطةػــةى بــؤ طــةقاًطريى دةطــةآلتى وياليةتــةكاْ دةكــشد. ثــاستى دميــوكشاتيؽ ثــا       ــوو،  سه تى ضــيِة دةوَهةًةُــذةكاْ ب

اهر عبـذا  و  عبـذا   ًةيوَيلى ثاسَيضطاساُةى ٓةبووء دةيويظت دةطةآلتى حلوًـةتى فيـذساأل هةطـةس حيظـابى حلوًةتـة ٓةسَيٌييـةكاْ بـة َٓيـض بَيـت.         
 .66، ي 1994(، ٓةوهَيش، 4قاُوُى ى ئةًشيلا، طؤظاسى) طياطةتى دةوىل(، رًاسة) -ئةُوةس ًظتةفا، سرَيٌى طياطى

 .220-219 ي ،2010د. ئاساغ فةسير صةيِةأل، ًَيزووى ئةًشيلا هة كؤُةوة تا ئةًشؤ، ضاثى يةكةَ،ضاثداُةى ثةيوةُذ، طوَيٌاُى،  (4)
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ئةوة هة اليةن، هة . (1)بةػَيوةيةكى كاتى ضاسةطةس كشا ،ء، ئةَ ًةطةهةية خشاية بةس باغء هَيلؤَهيِةوة(1778طاَهى)
بؤ ُةًاُى ئةَ طيظتةًة صؤس ٓةُطاوُشا، ئةَ جوالُةوةيةؾ  يؽدواتش ءًاوةى بةس هة ػةِسى طةسبةخؤيةكى ديلةػةوة ال

ثاَهِةسَيلى خؤى ٓةبوو بؤ ئاصادىء طةسبةخؤيى. هَيشةػذا ئةطةس تةًاػاى ٓةَهوَيظتى داُيؼتواُى وياليةتةكاُى باكووس 
 هةطةس يةن بريوِسا كؤن ُةبوو، ٓةياْ بوو هةطةأل ئةوة بوو بة وةةسةتاط هةبلةيّ طةباسةت بةو طيظتةًة ئةوة دةبيِني 

( هةطةأل طيظتةًةكة ُةبووء، ِسةتلشدُةوةػياْ بة ئاطاْ ُةدةصاُى. كؤًاسييةكاْ تةواوةتى ُةًَيَِيت، ٓةػياْ بوو وةكو)
ؤرئاواء، ٓةسوةٓا وة بؤ ُاوضةكاُى ِسبةآلَ بة تَيلشا داُيؼتواُةكاُى باكووس هةطةأل ئةوة ُةبووْ كة كؤياليةتى بطواصسَيتة

رَيٌة هة باػووسدا ُةًَيَِيت، ضوُلة ثَيياْ وابوو ئةَ طيظتةًة هةطةأل بةسوثَيؼةوة ضووُى بة ثَيويظتياْ دةصاُى ئةَ ِس
 ئةَ ئيرت .(2)رياْ يةن ُاطشَيتةوة. هة بةساُبةس ئةًةدا كؼتياسة طةوسةكاْ هة وياليةتةكاُى باػووس هة درى ئةًة وةطتاُةوة

بة  كؤًاسييةكاْء دميوكشاتةكاْ هة وةسطشتِى دةطةآلت، ضوُلة كؤًاسييةكاْجياواصياُة بووُة ٓؤكاسى ًوٌالَُيى َُيواْ 
 دةصاُىء، دميوكشاتةكاُيؽ بة ياطاياْ هة قةَهةدةدا.ُةباػياْ 

طاى هة ِساطتيذا، طشوػتى جوطشافياى ئةًشيلا كاسيطةسى ٓةبووة هةطةس طةػةطةُذى ئابووسى كؤًةَه
َيزةى ثيؼةطاصىء باصسطاُى ثةسةطةُذى باػى ووى ئابووسييةوة ُاوضةكاُى باكووس ِسئةًشيلى، ئةطةس بضاُيني هة ِس

بةخؤيةوة بيِوة، كة هة بةساُبةسدا هة ُاوضةكاُى باػووس صياتش ثؼت بة كؼتوكاأل دةبةطرتا، ئةًةؾ تا دةٓات هة 
ياتش ثؼتياْ بة كاسى كؤيوةكاْ دةبةطتء ئاًشاصةكاُى بةسةو َٓيضء تواُاى صةوييةكاُى كةَ دةكشدةوة، ضوُلة ص

ثَيؼةوة ضووُى كؼتوكاَهياْ بةكاس ُةدةَٓيِا. ئيرت ئةَ جياواصيية ئابووسيية هة َُيواْ ُاوضةكاُى باكووسء باػووس هة 
ػَيوةى ووُى ثَيؼاْ دةدات، كاتَيم هة ُاوضةكاُى باكووس ُيوةى دووةًى طةدةى ُؤصدةٓةَ جياواصييةكى بة ِس

ػاسى دميوكشاطى، طةسًايةداسى، فشاواْ هة ِسووى داُيؼتواْء بةسةوثَيؼةوة ضوو هة ِسووى ثيؼةطاصى بة دى 
دةكشا، بةآلَ هة ُاوضةكاُى باػووس دواكةوتوو هة ِسووى طةػةطةُذْ، كؼتوكاَهى، ثاسَيضةس هة دابء ُةسيتء 

 .(3)خؤبةصهضاُىء بؤ ضووُى تاي ةسطةسى دةبيِشا

طةسٓةَهذاُى ُى جياواصيية ُاوخؤييةكاْ بووُة ٓؤكاسى كةَهةكةبوو ،ءئاًارةياْ بؤ كشاطةأل ئةًاُةى دواجاس هة 
 .كة هة تةوةسى دآاتوو باطى ئةَ ٓؤكاساُة دةكةيّ ػةِسَيلى ُاوخؤ

 

                                                 
رًـاسةى داُيؼـتواْ،   َيم ُةكةوتِى داُاُى سَيـزةى ئةُـذاًى ئةجنووًـةُى ُوَيِـةساْ بـوو بـة طـوَيشةى        ِسكَيؼةى ُايةوة دةطتوس داسيؼتِى  ئةوةى هة طةسدةًى( 1)

خؤيــاْ بجــاهَيوْء بةػــذاسى   ييــة، بــة بيــاُووى ئــةوةى كؤيوــةكاْ بؤيــاْ ُ اصى ُــةبووبــة ٓــؤى صؤسى كؤيوــة هــة باػــووس بةًــة سِ   كاْهةبــةس ئــةوةى باكووسييــة 
بةُـذة بةساُبـةس بـة طـآ كةطـى ئـاصاد(. هيـذيا         ثَيـِ  هةطـةس بِـةًاى)   دواجاس ئـةَ كَيؼـةية ضاسةطـةسَيلى ًـاَ ُاوةُـذى بـؤ دؤصسايـةوة         َهبزاسدُةكاْ بلةْ.ٓة

 .167، ي2007، داًةصساُذُى ئةًةسيلاء دةطتووسةكةى، وةسطَيِشاُى: ئةبوبةكش خؤػِاو، ضاثى يةكةَ، ضاثداُةى ِسووْ، طوَيٌاُى، جبوسُووُذ
ؤرٓــةآلت، ( د. عــةوُى عةبــذوهشةساْ طــةبماوى، ًَيــزووى ئــةًشيلا) ُــوآء ٓاوضــةسخ(، وةسطَيِشاُــى:د. رٌــذ عبــذا  كاكةطــوس، ضــاثى يةكــةَ، ضــاثداُةى سِ   2)

 .بة دواوة 151، ي 2010ٓةوهَيش، 
 ؛19، ص7117د. ىاٍد ابراٍيه دسوقي، دراسات يف التاريخ االمريكي، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  (3)

 CLASS NOTESAMERICANHISTORY by Levi Anthony THE AMERICAN CIVIL WAR (1861-1865) 
www.uncoverhistort.com/notescivil/war.pdf. 
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 تةوةرى دووةم: هؤكارةكانى سةرهةلَذانى شةرِى ناوخؤ
 

ػةِسى ُاوخؤى ، دواجاس اليةتة يةكطشتووةكاُى ئةًشيلاهة ويكؤًةآليةتىء ئابووسييةكاْ  ءثةسةطةُذُة طياطيية
. ئةَ ػةِسى ُاوخؤيةؾ بوو بةسدةواَ (1865)دةطتى ثَيلشدء تا طاَهى (1861)هة طاَهى كة بة دواى خؤيذا َٓيِا

 .اطتةوخؤى بووِسٓؤكاسَيلى اطتةوخؤء صادةى ضةُذ ٓؤكاسَيلى ُاِس

دواتش  ، كةكة ئةًشيلا بةخؤيةوة بيِىُذُة ئابووسيياُة كشد ًةو بةس ئاًارةًاْ بؤ ئةو ثةسةطة ػياوى باطة، هة
ٓةَهطريطاُى ػةِسى ُاوخؤ،  َيلى طةسةكى، بووة ٓؤكاسهَيلةوةتةوةءًوٌالَُيى َُيواْ واليةتةكاُى باكووسء باػووس 
يةكاُى صةق ووى طةػةطةُذى ئابووسى بةدى دةكشا. ئةوةػى جياواصيسِ ضوُلة جياواصييةن هة َُيواْ باكووسء باػووس هة

دابةػلشدُى كاتَيم ًةطةهةى باجى طوًشطىء ةكاُى هة سووى ئابووسييةوة صياتش دةسخظت، يكشدةوةء ًوٌالَُي
باػووسييةكاْ بة ثؼت بةطنت بة ٓةُاسدةكشدُى بةسووبوًة هةبةس ئةوةى ٓاتة ئاساوة،  ؤرئاواصةوييةكاُى ِس

لى صؤسى باجياْ ُةدةكشد، ٓةسوةٓا هةطةأل ئةوةػذا كؤن كؼتوكاَهييةكاُياْ بؤ دةسةوةى وآلت، ئاسةصووى داُى بشَي
ُةبووْ حلوًةتى فيذساأل ٓةُطاو بؤ ضاكظاصى بٔاوَيتء ياسًةتى ثشؤرةكاْء دابيِلشدُى قةسص بؤ كؤًجاُياكاْء خاوةْ 

، ياْ، وةكو دسوطت كشدُى سَيطاو باُةكاْء قريتاوكشدُكاسةكاْ بلات بؤ ًةبةطتى ئةجناًذاُى ثشؤرة ضاكظاصييةكاْ
وةؾ درى طيظتةًى باُمء ثاسةى حلوًىء طةػةطةُذْء فشاواْ بووُى كؤًجاُياكاْء ثيؼةطاصيية طةوسةكاْ  جطة هة

ئةوةدا باكووسييةكاْ بؤ ثاساطتِى ثيؼةطاصى وآلت ثابةُذبووْ بة بةسصبووُةوةى باجة  بةآلَ هة بةساُبةس، بووْ
، ء طةياُذْطاو بٔاوَيت بؤ ضاكشدُى ٓؤكاسةكاُى طواطتِةوةى فيذساأل دةكشد ٓةُتء، داواياْ هة حلوًةطوًشطييةكاْ

 ءحلوًةت ياسًةتى ثَيؼلةوتِى كؤًجاُياء ثشؤرة داسايية طةوسةكاُى رَيش دةطةآلتياْ ٓةسوةٓا ٓيواياْ دةخواطت
  .(1)طةسجةَ وآلت بذات هة ِسَيلدظتِة ئابووسيية ُةتةوةيية

فاكتةسةكاُى ًوٌالَُيى ئابووسى هة هة  بوودياس سَيلى ديلةىكتةاف، ؤرئاواًةطةهةى دابةػلشدُى صةوييةكاُى ِس
ؤرئاوا دابةؾ صةوييةكاُى ِس كاتَيم باكووسييةكاْ داواى ئةوةياْ دةكشد ػذا، هَيشةَُيواْ وياليةتةكاُى باكووسء باػووس

 بة هة باػووس اْخاوةْ كَيَوطة طةوسةكبة بآ ُشخ،  ْبةطةس كؤضبةسء جوتياسة بطووكةكاْ بة ُشخَيلى كةَ يا بلشَيت
دابةؾ بلشَيت، بؤ  ثَيياْ باؾ بوو ئةو صةوياُة بة ُشخى طشاْ ضوُلة ئةواْ، رى بةسرةوةُذييةكاُى خؤياْ هَيلذايةوةد

َيطشى هة طيظتةًى سِ بوو ياْبؤ ئةوة ٓةسوةٓاَيطش هة ُضًبووُةوةى ُشخى بةسوبووًة كؼتوكاَهييةكاْ، ئةوةى ببَيتة ِس
َيطايةوة وياليةتى ديلةى ئاصاد دسوطت ُةبَيت، بةَهلو وياليةتى كؤيوةداسى بَيتة تا هةَ ِس ئاصاد بطشْ هةو صةويياُة،

 .(2)ٓاوطةُطى َُيواْ وياليةتة ئاصادةكاْء كؤيوةداسةكاْ ببجاسَيضْ بؤ ئةوةى، ْداًةصساُذ

تيؽ بة دواى خؤيذا ، ًةطةهةى كؤًةآليةَُيواْ وياليةتةكاُى باكووسء باػووس صةقبووُةوةى كَيؼةء ًوٌالَُييةكاُى
داًةصساُذُى كؤًةَهةء  طةسةتاى . هَيشةػذا ٓةس هةباآلتش هة كَيؼةكاُى ديلة دةبيِشابة كَيؼةى كؤيوةكاْكاتَيم ، َٓيِا

، بؤ ئةوةى خاوةْ كؤيوةكاْ بة ئاػتى ًةطةهةى ُةًاُى كؤيوة (1815) هة طاَهى َيلدشاوة داكؤكيلاسةكاْ هة ُةًاُى كؤيوةِس

                                                 
ماوى، د. عــةوُى عةبــذوهشةساْ طــةب  ؛ 701، ص ...تةةاريخ الواليةةات املتحةةدة االمريكيةةة . عبةةدالعزيز سةةليناٌ ىةةوار ود.حمنةةود حمنةةد مجةةال الةةديً،    د (1)

 .155طةسضاوةى ثَيؼوو، ي
 ى( وياليـــةت18َيــضى وياليةتــة يـــةكطشتووةكاُى ئةًــةسيلا، رًـــاسة وياليةتــةكاْ بشيتــى بـــووْ هــة: )      ٓاتـــة ِس (ئيويــوُى )كاتَيــم وياليـــةتى  (1818)طــاَهى ( 2)

االمريكةي، درا الوفةاء لةدىيا الطباعةة و اليشةر،      د. صالح امحةد ٍريةد ، دراسةات يف التةاريخ     بؤ صياتش صاُياسى بِشواُة:  .ئاصاد ى( وياليةت21)داسءيوةؤك
 .767-760، ص 2000االسكيدرية، 
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هةطةس ئاطتى جةًاوةسيؽ هة  ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةػةوة .ٓةُطاوياْ بؤ ٓاوَيؼت َٓيواػىبة  ،ثةطِذ بلةْ
ئيرت ئةو ثةسةطةُذء داكؤكى . (1)درى كؤيوةطةسى ٓاتة داًةصساُذْ ؤرُاًةيةنِس( بؤ يةكةًني جاس هة) ُيويؤسن( 1831طاَهى)
ضوُلة ئةواْ بة ًةتشطييةكى طةوسةياْ بؤ طةس ى باػووس، هة ًافى كؤيوة، بووة ًايةى ًةتشطى خاوةْ كَيَوطةكاُ ةكشدُ

 .(2)ياْ وابوو كة كؤيوةكاْ بة ٓيض ػَيوةيةن ػياوى ئةوة ُني بزيّ ، باوةِسءبِطيِة كؤًةآليةتييةكاْ هَيلذةدايةوة

 ةآلَب ،وةطف كشدياْ يةكثةَهةبة  ،ءباكووسييةكاْ كؤياليةتياْ بةطتاوةتةوة بة ػةِساُطيضىء كاسى ػةيتاُييةوة
كؤياليةتى ٓةسدةَ بةػَيم بووة هة جئاْ ياخود رياْ، باػووسييةكاْ وةآلًياْ دايةوة بةوةى"  داهة بةساُبةس ئةوة

ى ئةوةية ضةن ٓةَهبطريآ هة ثَيِاو ةتى كاآليةكى بةطوودء باػةء ػايةُٓةسوةٓا داكؤكياْ هةطةس ئةوة دةكشد، كؤيالي
هة طيظتةًى كؤياليةتى هة اليةْ باػووسييةكاْ بؤ ئةوةى دةطةِسايةوة شدْ ، داكؤكيلهَيشةػذا دةوتشآ .(3)"ثاساطتِيذا

بةسٓةَ َٓيِاُى ئةواْ هؤكة بوو كة ئةًةؾ دةطلةوتَيم بوو بةسٓةَ َٓيِاْء قاصاُ  كشدُى بةبآ  كة بشبِشةى ثؼتى
 .(4)بووْواةَ ٓةسَيٌاُة ئبؤ كؤيوةكاْ وةكو ئاًشاصَيلى طةسةكى داسايى واتة ، بةًةؾ بووُى كؤيوة كاسَيلى ًةحاي بوو

ٓاتِة ، هة ئةجناًى كَيؼةى كؤيوةكاْ هة كَيؼةيةكى كؤًةآليةتييةوة بوو بة كَيؼةيةكى طياطى (1854طاَهى)
 ى، هةبةس ئةوةى ئةَ وياليةتة بة ثَيطةواُةيةكطشتووةكاُى ئةًشيلا بؤ ُاو وياليةتةُاوةوةى وياليةتى)تةكظاغ( 

. هَيشةػذا كاتَيم وياليةتة اليةتى دةكشديةو هة طيظتةًى كؤلؤء يوتا( ثةيِشوياليةتةكاُى)كاه ؤسُيا، ُيوًةكظي
 ) ديظيذ ويوٌوغ(بة ُاوىيةكطشتووةكاُى ئةًشيلا هة ٓةوَهى هة خؤ طشتِى ئةو وياليةتاُة بوو، يةكَيم هة ُوَيِةسةكاْ 

رَيٌى شد بوو كة دةبَيت ِسئاًارةى بة ثشؤرةيةن كشد بة ُاوى)ياطاى هة خؤطشتّ( كة تيايذا ئاًارةى بؤ ئةوة ك
هة ُاو كؤُطشَيظذا  ؾهةَ طةسوبةُذة .(5)كؤياليةتى قةدةغة بلشَيت هةَ ُاوضاُةى تاصة دَيِة ُاو طِووسى ئةًشيلاوة

وسييةكاْ بة طةسؤكايةتى) جؤْ كاهلؤْ( بة ًافى ئاساطتةكاْ دابةػبووْ بؤ طآ ئاساطتة، يةكةًياْ باػو
، هةبةس ئةوةى ئةَ ُاوضاُة ًوَهلى ٓةًوو طةىل كؤُطشَيظياْ ُةدةصاُى كة بووُى كؤياليةتى هةَ ُاوضاُة قةدةغة بلات

طاى ، دةطتووسيؽ ِسَيءَيطشى كشدُة هة ًافى بةػَيم هة طةىل ئةًشيلىَيطشى كشدْ هة بووُى كؤيوة ِس، ئيرت ِسيةائةًشيل
ٓةًوو ئاًاجنياْ هة بووُى كؤيوة بؤ ئةوةى بوو كة يةكظاْ بّ هةطةأل وياليةتة طةسبةخؤكاْ، بةًةؾ ، هةوة طشتووة

 دووةًياْ وياليةتى) ئوسجيوْ(ء)ًِيظوتا(.ضوُلة رًاسةياْ صؤستش بوو هة ُاو كؤُطشَيظذا هة دواى ٓاتِة ُاوةى 
 بؤ بَيتكة كؤُطشَيع ًافى بِشياسداُى ٓة بووْء، هةطةأل ئةوةؾ بووْييةكاْ بووْ كة ِسَيم ثَيطةواُةى ئاساطتة باكووس

 هةطةأل ئةوةبووْ دوا ُاوةُذى بووْءَ ًا، يؽ. ئاساطتةى طَييةًداُاُى طيظتةًَيلى طوجناو بؤ حلوًِشاُى ُاوضةكاْ
(6)بِشياس بؤ خةَهلى ُاوضةكة بَٔيوذسَيتةوة

ة ُاوى )ًةيظوسى(، بكشد وارؤ  (1859َيللةوتَِيلياْ هة طاَهى )دواجاس ِس .
 ُيو ًةكظيلؤء يوتا(ؾ ء وياليةتةكاُى)كةُاو يةكطشتِة ٓاتةوةكو وياليةتَيلى ئاصاد  وياليةتى)كاهي ؤسُيا(بةًةؾ 

                                                 
، ٓةسوةٓا ٓةوَهى بة دةطت َٓيِـاُى ٓاوكـاسى ثيـاواُى    تيايذا داكؤكى هة ًافى كؤيوةكاْ دةكشد دةسضوو،)وهياَ هويذ جاسهيظوْ( سؤرُاًةية هة اليةْئةَ  (1)

 د. حمنةد حمنةود الةيريب،    تِى كؤياليةتى بةوةى باُطةػةى بؤ بلةْ كة ئةًة درى ثشةُظيجى ئايِييـة. ئايِى دةدا بؤ ئةوةى ياسًةتى بذةْ بؤ ُةَٓيؼ
 .701، ص ...اريخ الواليات املتحدة االمريكيةت د. عبدالعزيز سليناٌ ىوار ود.حمنود حمند مجال الديً، ؛270املصدر الشابق، ص 

 .112فشيؼتة ُوسائى، طةسضاوةى ثَيؼوو، ي (2)
 .239، يطةسضاوةى ثَيؼوواساغ فةسير صةيِةأل، د. ئ (3)
مةوزز التةاريخ    ؛771ص، 7111د. عبدالعزيز سليناٌ و د. عبداجمليد ىعيعي، تاريخ الواليات املتحدة االمريكية احلديث، دار اليَضةة العربيةة، بةريوت،     (4)

 .11ص االمريكي،
 .143، يطةسضاوةى ثَيؼوود. عةوُى عةبذوهشةساْ طةبماوى،  (5)
 191، ص1976، موزز تاريخ الواليات املتحدة، اجلزء الثاىي، ترمجة: حمند بدرالديً خليل، دار املعةار  صصةر  االْ ُيظيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش،  (6)

 .229-224املصدر الشابق، ص د. حمند حمنود اليريب، ؛وًابمذٓا
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ئةَ  هَيشةػذا دةتواُشآ بووتشَيت .(1)شابة تاواْ داُتيايذا ُة بووُى كؤيوةؾ  كشاقةدةغة تيايذا ُة كؤياليةتى 
َهبووُةوةى كَيؼةى كؤياليةتى هة َُيواْ وياليةتةكاُى باكووسء باػووس كة ئةجناَ ٓةُطاوةؾ ُةبوو ٓؤكاسى كا

 .جيابووُةوةء ػةِسى ُاوخؤى هَيلةوتةوة

، كاتَيم طةسؤكايةتى، وآلتى ِسووبةسووى دؤخَيلى ُائاساَ كشدةوة ُضيم بووُةوةى وادةى ٓةَهبزاسدُةكاُى
ثاهَيوساوى كؤًاسييةكاُياْ بؤ طةسؤكايةتى  (2) ) هِلؤَهّ(1860ى تؼشيِى دووةًى طاَهى 6هة وياليةتةكاُى باكووس 

ٓةَهبزاسدُى )هِلؤَهّ(ياْ  كؤى دةُط بة ءباػووس كؤُطشةيةكياْ بةطت يةتةكاُىويال ، هة بةساُبةس ئةوةػذآةَهبزاسد
 ىدوا ،ءةوةيذا)كاسؤهيِاى باػووس( بِشياسى جيابووُ 1860ى كاُووُى يةكةًى 20هة ذا ، ئيرت هة ئةجناًِسةت كشدةوة

ِساصى ُةبووُى وياليةتةكاُى باػووس بة  هَيشةػذا .(3)وياليةتةكاُى باػووس ٓةًاْ بِشياسى ئةو وياليةتةياُذا ئةوةؾ
َُيواْ باكووسييةكاْء باػووسييةكاْء، دواجاس ػةِسى  طةسؤكايةتى) هِلؤَهّ( بوو بة ٓؤكاسَيلى ديلةى ًوٌالَُيى

 .ُاوخؤى هَيلةوتةوة

لةى طةسٓةَهذاُى ػةِسى ُاوخؤ هة ئةًشيلا، بؤ ٓؤكاسى ثاَهجؼتى دةسةكى دةطةِسايةوة، كاتَيم ٓؤكاسَيلى دي
 وياليةتةكاُى باػووس ثَيياُوابوو هةبةس ثَيويظتى صؤسى وآلتةكاُى ئةوسوثا هة طةسووى ٓةًوووياْ بشيتاُياء فشةُظا

، بؤية ثةهةياْ هة َِيّبجيابووُةوةيةكةياْ ْء داْ بة بذةدةبَيتة ٓؤكاسى ئةوةى ياسًةتياْ بة بةسووبووًى هؤكة 
 .(5)بةآلَ خةسيم بووُى ئةوسوثا بة كَيؼةى خؤيةوة ٓيطى بؤ باػووسييةكاْ ُةكشد. (4)ًةطةهةى جيابووُةوة كشد

اطتةخؤى ػةِسى ُاوخؤى ئةًشيلا، خؤى هة ِسووداوى) فؤست طوًتةس(دابيِيةوة، ئةو ٓؤكاسى ِس ،ػياوى باطة
 بةُذةسى)ػاسهظتوْ(ء تاكة ُاوضة بوو دواى جيابووُةوةى وياليةتةكاُى باػووس طةس بة تبووةوقةآليةى كة كة

، بةآلَ صؤسى ُةبشد كةطَيم بة طةسؤكايةتى) سوبري ئةُذةسطؤْ( تيايذا بووْ (80يةكطشتووةكاْ ًابوويةوةء،) وياليةتة
ؤر ُاضاس بووْ خؤياْ بذةْ ى دوو ِسء دوااليةْ باػووسييةكاْ هة وةيةِسووبةسووى َٓيشؾ بوو 1861ى ُيظاُى 12هة 

ُيظاُى ٓةًاْ طاأل بِشياسى  15وياليةتةكاُى باكووس بآ دوو دَهى هة ، بةدةطتةوة، ئيرت هة بةساُبةس ئةَ ٓةُطاوة
 بة ئةًشيلا ػةِسى ُاوخؤهة  كةَهةكةبووُى ئةَ ٓؤكاساُةى كة ئاًارةياْ ثَيلشاهة ئةجناًى  دواجاس هة .(6)ءػةِسياُذا

 .اطةيةُشاةمسى ِسِس

                                                 
 .701ص  تاريخ االمريكي،موزز ال ؛143طةسضاوةى ثَيؼوو، ي د. عةوُى عةبذوهشةساْ طةبماوى، (1)
هة كِتاكى هة دايـم بـووة، هـة ػـاسَيلى ٓـةراس ُؼـني طوصةساُذوويـةتى، ػـاسةصايى هـة ياطـاء ئـةدةبء طـةسدةًة              1809ى ػوباتى 12هة ابشآاَ هِلوهّ، ( 2)

( ئةُـذاًى ثـاستى كؤًـاسى بـووة،     1849-1847ْ بووة. ُاوبشاو هة ًـاوةى َُيـواْ طـاآلُى)   ائيِطويض ٓةبووة، صؤس اليةُطشى ٓةراسحلوًِشاُى كؤُةكاُى 
ت، َيٓــةسوةٓا ئةُــذاًى ئةجنووًــةُى ُوَيِــةساْ بــووة هــة) واػــِنت( ئةًــةؾ واى كــشدووة وةكــو طياطــييةن هــة ثــةجناكاُى طــةدةى ُؤصدةٓــةَ دةسكــةو   

اْ دةُطياْ بـؤ ُـةدا،   ك( باػووسيية1860ى) بؤية هة ٓةَهبزاسدُةكاُى طاَه .هِلوهّ اليةُطريى ئةواُة بوو كة داواياْ دةكشد سرَيٌى كؤياليةتى ُةًَيَِيت
ويلشةةوٌ، اسةةاس الع نةةة: ابراٍةةاو  .دوغةةالس لبــؤ صيــاتش صاُيــاسى بِشواُــة: . طــةسؤكايةتى ئــةًشيلاى كــشد( 1865بــةآلَ طــةسكةوتوو بــووء تــا طــاَهى)

بييُ، امريكا، ترمجة: عبدالعزيز عبداجمليةد،   طتيظّ ظِظِت ؛ (.america.gov/media/pdf/lincoln2.pdfwww،)7794ليكولً حتى العاو 
 .و مابعدٍا 774، ص 7149 القاٍرة،مكتو الواليات املتحدة لالستعناالت، 

 ؛163ؿالح امحذ ٓشيذي، املـذس اهظابر، صد. ؛ 722، صتاريخ الواليات املتحدة االمريكية احلديثد. عبدالعزيز سليناٌ و د. عبداجمليد ىعيعي،  (3)
CLASS NOTESAMERICANHISTORY by Levi Anthony THE AMERICAN CIVIL WAR (1861-1865 

 .153طةسضاوةى ثَيؼوو، ي د. عةوُى عةبذوهشةساْ طةبماوى، (4)
ووى ٓةوٓـةسخ" ئـةوسوثا هــة ػؤِسػـى فةسةُظـييةوة تـا جــةُطى      بـؤ صاُيـاسى صيـاتش بِشواُـة: د. عبــذاهمضيض طـويٌاْ ُـةواس ود. عبذاةيـذ ُةعِــةعى، ًَيـز         (5)

 بة دواوة. 155، ي 2009ةصاسةتى سؤػِبريى، ٓةوهَيش، دووةًى جئاُى"، وةسطَيِشاُى: خاهيذ ٓةسكى، ضاثى يةكةَ، ضاثداُةى و
 .776ص ،...اريخ الواليات املتحدة االمريكيةت د. عبدالعزيز سليناٌ ىوار ود.حمنود حمند مجال الديً، (6)
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  كؤبةنذ
 

 ى بة دواى خؤيذا دةَٓيِا، يؼثةسةطةُذُة ئابووسييةكاْ هة بةػى باكووس، كة دواجاس طةػةطةُذى باسى طياط
فاكتةسَيلى كاسيطةسبوو كة باػووسييةكاْ طَوى هَي بلةُةوةء ٓةوَهى ٓاوتابووُى خؤياْ بذةْ، ٓةس هةبةس ئةوةؾ 

سكشاواُة دةبووُةوة كة هة اليةْ باكووسييةكاُةوة ثَيؼلةؾ دةكشاء، ووبةسووى ٓةًوو ئةو ثشؤرة ثَيؼِيابوو ِس
 باػووسييةكاْ بة ًةتشطى هةطةس دوا ِسؤرى خؤياْ هَيلذةدايةوة.

 وة، كاسَيلى ئاوةٓا ء هلاُذُى وياليةتة تاصةكاْ بة وياليةتة يةكطشتووةكاُى ئةًشيلاواخنواصىافشذاْ بة يطشُط
ؤكى َُيواْ وياليةتةكاُى طةباسةت بة ػَيواصء طيظتةًى ُيؼتةجآ بووُى اْ ُةبوو، كاتَيم درايةتىء ُاكطئا

 ىهَيلةوتةوة، دواجاسيؽ بووة فاكتةسى ًةتشطى كاتَيم ٓةس يةن هة وياليةتةكاُى باكووسء باػووس، بة ضاو
 دةكشد. ياُْاوضة تاصاُةتةًاػاى ئةَ ئابووسىء طياطى بووُى دةطةآلتةكاُياْ  ييةبةسرةوةُذ

 ةيةكى صؤس هة كؤيوة هة وياليةتةكاُى باػووسء، ِسةتلشدُةوةى هة اليةْ وياليةتةكاُى باكووس كة بووُى ِسَيز
دواجاس ئةو كَيؼة يةكَيم بوو هة فاكتةسةكاُى طةسٓةَهذاُى ػةِسى ُاوخؤ هة وياليةتة يةكطشتووةكاُى ئةًشيلا، 

لة باكووسييةكاْ بووُى رًاسةيةكى صؤس خؤى هة تَيشواُيِى جياواص باكووسييةكاْء باػووسييةكاُذا دةبيِى، ضوُ
هة كؤيوة، بة ًةتشطى دةصاُى بة تايبةت هة بةػذاسبووُياْ هة ثشؤطةى دميوكشاتى، ضوُلة تاى تةساصووى بة الى 
باػووسييةكاْ دةطؤسى. ئةوة هةاليةن، هة اليةكى ديلةػةوة باػووسييةكاُيؽ جطة هةوةى بووُى كؤيوةياْ 

 .يةبؤ ئةواْ وةكو دةطتلةوتَيلى ئابووسى طشُطيؽ واثَيياْ وابوو دةكشد، وةكو ثاسطةُطى طياطى طةيش 

 ُةَٓيؼتِى درايةتى  ء،ػةِسى ُاوخؤى ئةًشيلا هة ثَيِاو ثاساطتِى يةكَيتى طياطىء يةكشَيضى ئابووسى
، كة هة دواجاسيؽ بة كؤتايى ٓاتِى ػةِسةكة ئةوةى كؤًةيةآلتى هة َُيواْ باكووسء باػووس ٓةَهطريطا

 .بةس كشددةطت
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 سةرضاوةكان ليستى
 

  كتيَب بة زمانى كوردى
 

 .2010ضاثداُةى ثةيوةُذ، طوَيٌاُى،  د. ئاساغ فةسير صةيِةأل، ًَيزووى ئةًشيلا هة كؤُةوة تا ئةًشؤ، ضاثى يةكةَ،
جـةُطى دووةًـى    د. عبذاهمضيض طويٌاْ ُةواس ود. عبذاةيذ ُةعِةعى، ًَيزووى ٓةوٓةسخ" ئةوسوثا هة ػؤِسػى فةسةُظييةوة تا

 .2009جئاُى"، وةسطَيِشاُى: خاهيذ ٓةسكى، ضاثى يةكةَ، ضاثداُةى وةصاسةتى سؤػِبريى، ٓةوهَيش، 
د. عةوُى عةبذوهشةساْ طةبماوى، ًَيزووى ئةًشيلا) ُوآء ٓاوضةسخ(، وةسطَيِشاُى:د. رٌـذ عبـذا  كاكةطـوس، ضـاثى يةكـةَ،      

 .2010ضاثداُةى ِسؤرٓةآلت، ٓةوهَيش، 
ــى: ٓــةوساًاْ فــةسير كــشيٍ، ضــاثى يةكــةَ،        فشيؼــت ــزووى طؤِساُلــاسيى كؤًةآليــةتىء طياطــيى ئــةًشيلا، وةسطَيِشاُ ة ُــوسائى، ًَي

 .2007دٓؤن،  ،ضاثداُةى خاُى
هيــذيا جبوسُووُــذ، داًةصساُــذُى ئةًــةسيلاء دةطــتووسةكةى، وةسطَيِشاُــى: ئةبوبــةكش خؤػــِاو، ضــاثى يةكــةَ، ضــاثداُةى ِسووْ،      

 .2007طوَيٌاُى، 
 

 كتيَب بة زمانى عةرةبى
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