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 (2228/ 9/9، قبل البحث 2/2/2228) قدم للنذر في 

 الملخص
ححددا حزحددلحش حزدة اددةط حزشذددعط قددا حزعدد حا قددا حز  دد   حز ددا  عددا حزحددلش حزذددلعرا حزع ح دداي  

حزشظد   حزدة ادا حم س أد    حزشد  ح  قداأوزد  حزحدلش أدد زط  حلد  4551تسدعز  41تلت قةد   ودعر  
أن خالل أ  هةسه وأعح  ه حز ا ط حهد  وقودع  قدا تلدف حز  د   ولد ا حزخةد ر حزسددلس ححدا حزاد زل  
حز ا حتبعه  حزحلش أن حجل حزعصعل حز  حزدلعط أ خذح  أن حزشظ يط )حزغ يط تب ر حزعاللط( أشهجَ  

 زدة ادةط حز دا شدهام  حزعد حا قدا لدل   حز حولق غ ي ه، ول د حا يحوق ذزف زعز حزحاحث وحز ععرحت 
، 4591شددب    1 تلددف حز  صددط، لسدد  حا ح وددالش تددهقواحز ددا ح 4555أددن حزسعصددل ول لددع  ردد   

 لل طسعح ت حزحلش وتعلع ته زلعصعل حز  حزدلعط قا حزع حا. أت  4591تسعز  47وح والش 
The Armed Option for Change the Political System of Parties and 

Political Regulations in ISraq 1958-1968 Iraq Communist party 

(Model) 

M.s. Thesis 

Khamis Mahmud Shbyb Al-snbsy 

General Dirctorate of Nineveh Education 

Abstract 

The Iraqi communist  party considered one of the active political parties in Iraq 

after the 14
th

 of July revolution in 1958 where the party has thought of participating in 

the subject of changing the political regime with its concepts and situations tacked 

heavily in that period. The armed choice has been one of the approaches used for 

reaching the power adopting the theory of (The aim justifies the means) a way to 

achieve its aim which was about to be achieve but the events and the political 

developments with by Iraq in both Mosul and Kirkuk in 1959 have made it lose that 

chance. In addition to that, the 8
th

 of February 1968 has frustrated of June 1968 has all 

the party's ambitions and attitudes to reach the power in Iraq. 
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 المقدمة

شددها حزعدد حا اعددا حزحدد ش حزع زسةددط حزوزدد   ذدد ت حزعايددا أددن حزحددلحش حزدة اددةط وأددن  لشهدد  
، حو حز شظددة  (1) ا  احيددط وهددعر حز لدد  حزس رلدددا حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا، إذ حخ ل ددت ح رح  اذدد

، إذ وصددل (2)تذددل  حزدد  رذد يشة ت حزودد ا حزس  ددا حزذدلعرا قددا حزعدد حا، حز حا أعظد  تلددف ح رح 
حز ل  حزسذلعر حز  حزع حا أع حزعحقاين، أن حزبلاحا حزسجد ور  وقخ صدط ادعري  وحيد حا أدع أد  حسلدع  

وقعد س ح دع   صدد   (5)وحددلن حز حدد ل  (4)للداروا  ، حأثد ل حراددلن(3)أدن صدحو و ذدد حت حجشبةدط 
(6). 

رودددا حج سددد ن قدددا أشعودددط رأس حزو يدددط  بغددداحد  ددد  )ر صددد  قلدددةس،  4511آذحر  14وقدددا 
أهاي م ش ،   ا  حدن، حدن رلدا حزل قد س، يعادو حادس رلل،  دعري روق ولدل( وتسخد  ردن 

حج سعدددت  4515تسدددعز  14مدددذح حزج سددد ن ت ادددةك )زجشدددط أا قحدددط حزاددد عس ر وحزاددد ثس ر( وقدددا 
وحزاددد ثس ر و ددد رت تغللددد  حاددددسه  حزددد  )حزحدددلش حزذددددلعرا  حزلجشدددط حزس لليدددط زسا قحدددط حزادددد عس ر

حزع ح ددا( وحصددارت صددحة ط ل دد ح حزذددع  ورقعددعح رلدد  صددار صدد ح ته  حزسع  ددط وحزسشجددل وقددذزف 
 .(7)حرلن حزحلش حزذلعرا حزع ح ا 

ط قددا ظددزرن حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا حوزدد  خاليدد   قددا ردداد أددن حزعحدداحت حزعدددا يط حز حا
ول  ددددت تلددددف  احيددددط  ذدددد ط ته قددددا صدددد ع  حزوددددعحت حزسدددددلحط  4515  اغدددداحد ول لددددع  حوحخدددد  ردددد 

ردد    (8)حزع حقةددط، ولدد ا حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا  ددا  بددل لعزددع قددا حزلجشددط حز ش لذيددط زللددعأش  ا 
، اعا حا حاد عق  شد و  حزعزدعيط حز دا تدشا قدا ححدا  شعدمد  رلد  وجدعد تشظدة  رددا ي 4519

تذددددالت )حزلجشددددط حزعدددددا يط(  4519 ، وقددددا ردددد   زلحدددلش حزذددددلعرا حز وددددا  زعلدددد  حز زددددس   حزلهددد
 .(9)زإلش ح  رل  خالي  حز شظة  حزذي تعاع وحأ ا حز  ق ا حزجةش ودوحو  وزحر  حزاق ن 

حادد وع  حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا أشددذ ت اةددده اعدد  حزسثو ددلن أددن حزسحدد ألن وحزسعلسددلن 
رلدةط قا حواد طه  وحأد  ن رسلهد  وحزدا   وحزذع ح  وحزعلبط حزج أعللن وغل م  زشذ  حزقل ر حزس 
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وأحددالت ادداش م  ولددد  رددن طدد يوه  ردداد أددن حزعسدد ل وحز الحددلن وحزحدد قللن زل خددذ أددشه  جسةعدد   
حزددذي  دداح  -قهددا –(11)، قذددال يعاددو اددلس ا يعاددو (10)  رددا  شددعبةط زدده قددا حزددد حط حزدة اددةط 

ح ا قدا تذد ين حزثد  ا حزلجشط حزس لليط زلحلش حزذلعرا حزع    قا حزبر   ، 4591 ذ طط أشذ ر   
قا اغاحد قا أحلط حزذةخ رس  وحم  أ  تسخ  رن  4511حزول قا شب    أؤتس  وروا  4514

 ددع   ح ك حزول ح دد حر  ألثدد ا حزحددلش حزددعطشا حزددذي تسثددل اسع زدد  شددعبةط ر أددط وزددةك اذددع رحت 
 .(12)يسان حا يد ذو أشه  حرتب طه  ا زذلععةط 

حزثدددد  ا وخدددد ج  عوةوددددط حزلجشددددط  أددددؤتس  روددددا حزحددددلش حزذددددلعرا حزع ح ددددا  4559وقددددا حيلددددعل 
حزس لليدددط حزسشظسددددط اة اددددط حزحددددلش زلس حلدددط حزسوبلددددط ول  ددددت اعشددددعحا )قدددا اددددبلل تح ر دددد  حزددددعطشا 
وحزوعأا( وزوا زع  حزحدلش حزذدلعرا حزع ح دا دورح  حا ادة   قدا ح     دط حزحدا حزسددلحط قدا لد  عا 

شد ر  قدا جبهدط حزتحد د حزددعطشا وخدالل حز  د   أدن قةد   حزجبهدط وح دد   4557 وقدا 4559حزول 
حزدحد حم سددد   حزحدددلش حزذدددلعرا   شظةسددده حزعددددا ي ووودددق رال  ددده أدددع  4551تسدددعز  41قةددد   ودددعر  

 .(13) ب   حزجةش حزذين ل ا اعزه  أن حزسشظسلن ز شظة  حززب   حزح حر 

 ادددط حزحدددلش و ذددد طه حزعددددا ي قدددا  دددد  حزبحددد  حزددد  أبحثدددلن، تزدددسن حزسبحددد  حزول اة
، فةسددد  تزدددسن حزسبحددد  حزثددد  ا 4591-4551تغللددد  حزحاددد  حاددد ا حاددد  حزدددلعة  ربدددا حزلددد ي    اددد  

-4591اة ادددط حزحدددلش و ذددد طه حزعددددا ي قدددا تغللددد  حزحاددد  حزوددد و  حاددد ا حاددد  حزخدددعين رددد ر  
4591. 
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  8591-8591المبحث االول: نذاط الحزب الذيوعي العدكري في تغيير الحكم 

،   ذالل جس رد ت أددلحط ا اد  4551تسعز  41ا در حزذلعرلعا أشذ حزي   حزوز  زثعر  
زبشدد   جشدد ح ردددا ي (15)، وقدداأو ا دد س أا تدد  زل عددعن دوا حجدد ز  حو تخعيددل (14)حزسو وأددط حزذددعبةط 

 47تد عةع أن خالزه حزدةع   رل  حزحا  رشاأ  تؤحتله  حز  صط حزسش ابط ق صارت حزحاعأط قا 
،  ة  ددد   حدددذرت فةددده حزسدددعحطشلن أدددن حزاددد ج اط حزددد  حيدددط دردددع  زل عدددعن، زا حزحاعأدددط 4551تسدددعز 

، قددا (16) دد رت تذددالل قردد ول حزسو وأددط حزذددعبةط وط زبددت حزحدد    حزعدددا ي ححسددا صدد زس حزعبدداي 
 .(17)، حغالا أا ت  حز ععن حزغل  أج ز  قعرح  4551تسعز  97

حخددذت قلدد   حزدددةع   رلدد  حزحادد  قددا حزعدد حا أددن  بددل حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا وحرزدد وه 
تدداحر  أخللددط ح ردد ر ، اددةس  حزعدددا يلن أددشه ، وذزددف زا حزردد ط حزغ زبددط رلدد  تغللدد  حزحادد  قددا 

 .(18)حزسشعوط ما حز والا ت حزعدا يط 

حزع ح ددا  وحزسشظسدد ت  رنو ظدد ح  زسدد  ي س ددع ادده حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا أددن ت يلددا قددا حزذدد 
در  لل أدن حزد وةك حول خلردل حزددعاي  4555حزذعبةط قزال  رن حزعدا يلن، ق ا حوحول حزع   

وحز وةك حول خللل ح  حهة  حزعلا، ول    رل  رأس ل لب ا حزاا ا ت حزث زثط وحز حاعط رل  حز عحزا أن 
  أا دد  )حتحدد د حزذدددع ( ، و  أدد   ليدد ر (19)أعدددا  ح ددا غ يدد  زالط حددط احادد  ربددا حزلدد ي    ادد  

اسالادددهس  حزعدددا يط، وط حدد  حزأدد  رلدد  لددل أددن لدد ا قددا حزسا دد  أددن  دد د  حزحددلش حزذددلعرا 
حزع حا، دوا حز جعن حز  أدؤوزهس  حزحلقدا وزسد  ل  دت حزاد خب رحت حزعددا يط ت ح د  حزسا د   لد  

 .(20)ربا حزل ي    ا  ا أ مس  ق أ  ا ر و زهس  

قدد ا حززددب   حزذددلعرلن قددا حزلددعح  حزددد دس حزددذي لدد ا  4555حليدد حا  47وأددع مددذح ق ددا 
وأعدددده حغلدددد  حززددددب   أددددن  –حززدددد اش حزذددددلعرا  –آأدددد   حزعولددددا اددددلس ا ربددددا حزسجلددددا حزحردددد ا 

حزذلعرللن ح وزعح حزقة   اح لط ح وال ةط  ا ربا حزل ي    اد  و دا حخبد  ردشه  ححدا  دعحش حززدب   
 .(21)حزذلعرللن رل  حز و را  ورل  حو  ذزف حح ل ربا حزل ي    ا  أعظ  حززب  
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، زإلط حدط اعبدا حزلد ي    اد  (22) س  ل  ت مش   أح وزط   ودا حزودع  حزجعيدط جدالل حزو د  ا
وحز ددا تزددسشت حزادد ع  ط  عحدداحت حزجددةش حزسعجددعد  قددا اغدداحد زالادد ةال  رلدد  وزحر  حزدداق ن و  ددا 

حأد  ربدا حزلد ي    اد  احدل ، 4555ربا حزل ي    ا  حز  ححاى حزاول حزذدلععةط، وقدا  ه يدط رد   
، ادددا تل  حزلجشدددط حزس لليدددط زلحدددلش حزذدددلعرا حزع ح دددا (23)حزسو وأدددط حزذدددعبةط، قددد    ح ادددال  رددد دل 

تذددالل أ دد رز أدددلحط صددغل   قددا حزسحددالت أددن شدد  ه  أذدد غلط حز وال ددلن ح دد  ي دددش  تحعيددل 
قد  تلدعين حزس د رز حزوعع ت حزعدا يط حزسعحزةط زلحلش حزذلعرا حزع ح ا، زلن حزسا   حزدة اا ر 

، وزا وجعدم  يثل  أخ و  ربدا حزلد ي    اد  وحاعأ ده، (24)حزد يط ز ه  ز يسان حا تبو  ا يط 
وزلن حزحلش وحقق رل  و ع حزادلحط قدا أخد  ت وتهلبدط اعد  حزخاليد  حزحلقةدط حزسش ود   زحسلهد  

 .(25)قا ح زط حزخع  

حزددددشط حزوزددد  زلثدددعر  و دددا  تس دددع حزحدددلش حزذدددلعرا  ش دددعذ وحادددع قدددا حزجدددةش وقددد زخا قدددا
 ددددست تشظةس تدددده حزز  أددددن حززددددب   و ددددب   حزرددددو وحزجشددددعد، إذ لدددد ا حززددددب   حزذددددلعرللن 
يذغلعا أش صد  لبلد   قدا حزجدةش لو ودا حزودع  حزجعيدط، وقعدا ح لدط حزذدعح  حاد حعذوح رلد  قةد د  

 .(26)حز   ط حزث  ةط وأاي يط حزح ل ت حزعدا يط و  د  راد أن حزعحاحت حزساررط 

وق زسو  ل ل ا مش   صعت قا حزسا   حزدة اا يش دي احل حز شظة  حزعدا ي أثله رليدل 
، وقسددداحوزت  دددلن حرزددد   حزسا ددد  حزدة ادددا ح ودددد  حزسا ددد  حزددد  حتجددد ملن حزول أدددع حدددل (27)دمحم 

، قدا اغداحد حز دا ل  دت أدع حزد أي (28)حز شظة  وحزخ   دا ، و دا تد  حتخد ذ رأي حزدد  ر  حزددعفة تةط 
، حزددذي لدد ا أذدد ق   رلدد  حز شظةسدد ت حزعدددا يط وجددعرج تلددع (29)حزدد حق  زحلدده، حز حا مدد دي م شدد  

ربا حزل ي    اد ، وحا  د حر حدل حز شظدة  تد  دوا  د حر أدن    أعح احل حز شظة  زعا  حا  لحز ا  (30)
أددن  ددب   حزجددةش حزذددلعرلن رلدد   اعددا حح زددط ردداد.(31)قةدد د  حزحددلش ا ززددا أددن  دد حر حز ث يددط 

حز و ردا،  دا  حزحددلش حزذدلعرا ي لدد  جداي   ا ادد ال  حزددلعط رددن ط يدق ح وددالش رددا ي، إذ ل  ددت 
ت ج ذش زلحلش حزذلعرا حزع ح ا تة رحت صلشةط واعقل ةط و بل حا يعلن رن حزخال   لن حزرلن 

 وحزدعقللت وما 
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 حلش حزذلعرا حزدعقل ا.جس رط اال  ر دل وجس ل حزحلاري يسللعا حز  حز -4

جس رط ر أ  ربا هللا وقه   حزحلاري وزلا خلد ي دمحمدمحم حددلن ح دع حز دةك وأدن يؤيدام  حزد   -9
 .(32)ج    حزحلش حزذلعرا حزرلشا 

قدددا  4555ورشدداأ  طددد ح حزحدددلش حزذدددلعرا حزع ح دددا حزسع زبددط ا زشددد  ح  اددد زحا  قدددا حيددد ر 
حزتحددد د حزددددعقل ا أدددن أع زبدددط حزحدددلش  حزسظددد م حت حز دددا   دمددد  أعظددد   ددد د  حزحدددلش لددد ا أع دددو

حزذددلعرا حزع ح دددا ا زدددلعط قدددا حزعدد حا قدددا رهدددا ربددا حزلددد ي    ادد  غلددد  أؤيددا، إذ حرادددل حزتحددد د 
حزدعقل ا حز  اغاحد جعرج تلع رزع حزسا   حزدة اا زلحلش حزذلعرا حزع ح ا حزذي ل ا يخزع 

زاوزةدددط زلحدددلش حزذدددلعرا زلعدددالج قدددا ححددداى أد ذدددية ت أعاددداع زلشودددل وصدددةط أ لدددل حزذدددلععةط ح
حزع ح ا ازد ور  أ حرد ت حزعال دط أدع ربدا حزلد ي    اد  وحا ز تثلد  حيةزد ه ز جشد  حزسزد ر  ت 

 .(33)حز ا تخلوه  أع زب ه ا زسذ رلط ا زحا  وحز ا ز تع      وجه  ورعح به  

حأدد  حزحددلش حزذددلعرا حزرددلشا ق راددل   مدد ا شدد ماي )أدددل (   ودد  روددةك حزلجشددط حزعطشةددط 
ؤتس  حزا ذددد ري زلذدددع  حزردددلشا قودددا حددد  حزحدددلش حزذدددلعرا حزردددلشا شدددلعرا حزعددد حا رلددد  زلسددد

 .(34) -حي حا ال  حزدلعط –حزدل   اأ   حز  حزأ   

وقعا درحاط حج ته  حزلجشط حزس لليط، رقعت تعصة ت حز  حزقةد د  خالصد ه "  ز تعجدا قدا  
 .(35)ح    ا   ا   حزع ت حزح    قا لل حز شظةس ت تذالل وححا قع ل أد عا زل 

 7قدا  (36)  دت أح وزط حغ ة ل ربا حزل ي    ا  أن  بل حدلش حزبعد  حزع قدا حزشد  ح ا 
، حا تدل  حزحا  زلذلعرللن، إذ ل ا قا اغاحد حزعايا أن حززدب   حزذدلعرللن 4555تذ ين حزول 

حزذين اةع وح قا تلف حزد رط رل  وزحر  حزاق ن، لس  ل  ت حزسظ م حت حز ا ت جد ت خدالل د د وق 
 ح ددا حزدد  أددن حطددالا حزشدد ر حز دد ول  حزلبلدد ، و ددا  ددلل حرزدد   حزلجشددط حزس لليددط زلحددلش حزذددلعرا حزع

حزذددعحرن ز هايددط حزجسددعن وح شدد ره  ادد ز   ا وحزز ددلح  اسشددع حز جددعحل حزددذي ق  دده حزعولددا ححسددا صدد زس 
حزعبدداي، حزحدد    حزعدددا ي حزعدد  ، حادد ش دح  حزدد  تعسددة  شددلعرا دحخلددا  ددا رلدد  حزدد غ  أددن تجسلددا 
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زو يددط، تشظةس تشد  قددا حزجددةش ورددا  وجددعد تعلةسدد ت حلقةدط وح ددحط حو أحدداود ، وأددع ححدداحث رأس ح
تس أد ، قد ا جسدد مل   حزذدلعرا  حزحددلش حز دا لد دت حا تعدةس احاد  حزددلعة  ربداحزل ي    اد  ق جدت

 .(37)حزجشعد ط دت وقسب در  أشه  حززب   حزسذبعملن وحز جعللن وحا عزت رل  حزسعدا حت 

 ددددا  حزحددددلش  ددددا حزدددددلعط قددددا اغدددداحد  4594 حزل ديددددط قددددا حيلددددعل  حزح لددددطوقعددددا ح ددددازن 
سلةددط ح وال ةدددط  ددا ربدددا حزلددد ي    ادد ، ز تهدددا  حزدد  حادددو طه  ددل حزددد  تحايدددا حزذددلعرا يخعدددش زع

 صالحة ته وحز سهلا زالا ةال  رل  حزحا ، ول  ت حزخعط تع سا رل  حج ح حت والوط حا اةط" 

يودع  حززدب   حزدذين يددةع وا رلد  حزعحدداحت حزعددا يط قدا أعددا حت حزعشد ش وحز شدلا وح ددا  -4
 ععدد ته  زاددةس  وحدداحت حزدداا ا ت قددا ح زددط ح ددذحر  رددعى غ يدد ، ادد ز ها  زلح لددط، وتع ددع 

 )درجط . ج( زةج ي تح ياه  رشا حزللو  حز  حماح  أخررط وقا أواأ ه  وزحر  حزاق ن.

أدن دحر حزذحردط أدع حزجهدل  حزذحعةدط حزسو زدةط زلبد   (38)يؤأن وصعل حزسوا  ادلة  حز خد ي  -9
 حزخ رجا حز  وزحر  حزاق ن .

ياددعا حززددب   حزسددؤتس وا ح ددذح   ددا تدد  حح ذدد دم  قددا وزحر  حزدداق ن زدددب  حو زغلدد   ويذددوعا  -1
طدد يه  ادد زوع  رشددا حززدد ور  حزدد  أا دد  ربددا حزلدد ي    ادد  وي غسع دده تحددت حز هايددا رلدد  حذحرددط 
 ة  دد ت تدد  حردداحدم  ارددعته، تزدد ، حزغدد   أجلددك حزدددة د ، ويشردد  ربددا حزلدد ي    ادد  روةددد   

زسجلك قة د  حزثعر  حزذي ي   تذالله رلد  حز دعر وتدذحن حادس   حرزد وه ويخدعل زلاوزط، وروةد   
حزددلع ت حز ذد ي ةط وحصدداحر حزس حادة  اودع  حزودد  عا، لسد  يحدل أجلددك حزدعزرح  ويخ د ر أجلددك 

 حزقة د  وزحر  جايا  أن حزسا للن.

ط ح لط حز حا مذ  حزخعط رقزت أن  بل قة د  حزحلش حزذلعرا حزع ح ا وحظ  حزقة   ا ي
 .(39)أن مذح حزشعن 

،  لغددت حزلجشددط حزسحلةددط قددا حزسعصددل أددن  بددل حزلجشددط حزس لليددط 4599وقددا لدد  عا حزول 
ازد ور  حخدذ حزحةعدط وحزحدذر وحرداحد قد ا أددلحط  د در  رلد  حزعسدل قدا حز يدل وحزسداا وق ز شددلق 

 .(40)أح وزط ح وال ةط  يأع حزلجشط حزعدا يط قا اغاحد حا عاحدح  زسو وأط ح
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حزسا حزذلعرا ا ززغش رلدله   عحادعط حزدعطشللن    ت أح وزت ربا حزل ي    ا  إليو ج 
حزدددايسو حطللن وق ا   ددد   حزودددعأللن زةدددد را رلددد  اددد ي ا حشددد ر ت رلددد   عددد ا وحادددع ت لدددا اددد ا 

حزددد  تلدددف  (41)ت ي لةددد ا ي  ددد  حزذدددلعرللن يعددداوا زسدددؤحأ   إلادددو طه قودددا حشددد ر حزدددد ل  حزب يعددد  ا هةس
 ددد ل قلهددد "  تش ذددد  قدددا حزعددد حا  4555حليددد حا 91أدددذل   رقعهددد  حزددد  حاعأ ددده يدددع  حزذددد وع ت قدددا 

تسعز و ا اسعش   عرلن  41حش ر ت رن أح وزط شلععةط زلقة   ا  والش  بل حزذل ى حزوز  زثعر  
أخ ل لن أن مذ  حزوزةط ححاحمس  وردت أدن طهد حا وحزخد ى أدن  د زلن حزذد قةط و لدل حا حزخعدط 

ش ردو  ةدد ا وورد قدا ت  صدلله  حاد  لدل أدن وصد ا طد م  وق  دل و عت قدا أعاداع قدا أ
عب س حزسهداحوي وح د حهة  لبدط وحا يردبس   اد  روةدد   زلحاعأدط ا زاد  قودش و دا   دت حزدد  ر  مدذ  
حزذ وع ت و  زت )ح شد  ز  سلدل قدا حزع دت حزح  د  حزد  حز ردايق ا ز   صدلل حزخ صدط حزسبشةدط قدا 

 زس حا حزد ل  حزب يع  ا ل ا أ  اع   زلذ ا حزع ح ا حزاحخلا.وأن مذح ي  (42)م تلن حزوزل لن( 
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 8591-8591المبحث الثاني: نذاط الحزب الذيوعي العدكري في تغيير الحكم 

حرلدن حزحدلش حزذددلعرا  وادوع  حاد  ربدا حزلد ي    اد  ،4591شدب    1اعدا و دعن ح ودالش 
شد طق قدا اغداحد وقدا حزسح قظد ت أع  ه  ا مذح حز والش و ظد  حزسو وأدط حزسددلحط زده قدا ردا  أ

وأن خالل ق ا أدلحط تددلةح    داحوة   لبشد دا حزردلا وقعد   عدع حزددالح حزح قةدط حزشردو ت ز دط 
(43) . 

مددد ج  حزذدددلعرللن أ ح ددددل حزذددد طط وحاددد عزعح رلدددد  حزادددلحط قلهددد ، وزعبددددت أشظسدددط أشعوددددط 
ح لددل حزذددلعرللن زل ردداي حزل وسةددط زلحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا دورح  لبلدد ح  قددا أو وأددط حز وددالش وت

زه ، حل    دم  م دي م ش  وحزسوا  حزس و را خلردل حزددعاي ورزدع أشظسدط اغداحد حسداي حيدعش 
ورزع حزح ة   )رحأا( إذ شالعح قة د  ألاح ةط ولع عح أ  رز ج  ت حزسشعوط واةع وح رل  أ لل 

ع صدسط وحزسؤادد ت ل قدط حزوز   وحغلوعح أاحخله وأخ رجده وحح لدعح أاي يدط شد طط حزشجدا  وحأ  دط حز
ووزرعح حزالحط حزخية ط رل  ح رد رم  وحصدا  وه  ووهد  رجد ل أددلحعا  بشد دا صدلا وادا  لن 
وحدوحت حايايدددط يزدددععا رلددد  حذررهددد  حشددد ر  حزسو وأدددط حزذدددعبةط، وقلدددشه   دددد   رددد قن احس ادددهن 

 .(44)ودحرت  لشه  وقلن حزذ طط أع ر  حمسه  أع لط حزشجا  حز ا حا س ت حرقع ا ر ت 

حدر  حزذلعرللن حا اةع   حزبعثللن وحزودعأللن رلد  حزددلعط ا وزدا رلد  حزذدلعرللن قدا 
حزعددد حا زددددشعحت طعيلدددط، ق صددداروح  ةددد  لن قدددا يدددع  حز ودددالش، حزول قدددا حزدددد رط حزع شددد   صدددب ح   

 .(45)وحزث  ا قا حز حاعط اعا حزظه  زسد  ا  ربا حزل ي    ا  

 فةه"حذحن اال  ر دل حزبة ا حزذي ج   

 حز  حزدالح" حاحوعح حزسؤحأ   حز ج ةط حزأب ي زةط.

 حيه  حزسعحطشعا ي  جس مل  شعبش  حزعظة  حزسش  ل، حيه  حزعس ل وحز الحعا وحزسثو عا ولل 
 حزعطشللن وحزايسو حطللن حزخ ين.....  
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  ي  جس مل  شعبش  حزسش  ل حز خعر، حز  حزذعحرن، طه وح  لا   أن حزخع ط .

 ا دق ن رن لل ولشط ردا يط ولل أؤادط ولل حا ولل   يط  شالعح زج 

  ح ش   ع ز  حزحاعأط ا زدالح  

 .(46) حز  حزأ   حز  حزذعحرن حاحوعح حزسؤحأ   وحزس  أ ين 

وقدددا تلدددف حزوشددد   لددد ا ادددال  رددد دل ي ردددل   ؤاددد   حزحدددلحش حزخددد ى إذ حتردددل اسحسدددا 
، روددةك حزحددلش حزددعطشا حزع ح ددا (48)حزجدد درجا، روددةك حزحددلش حزددعطشا حز ودداأا، وقا أددل (47)حايددا

وقذخرددددة ت حخدددد ى، حز حا جددددعح ه  لدددد ا ح هدددد   ددددا حز وددددالش زلددددن حأا  ةدددد ت ححددددلح ه   دددد ة ط 
، حزددذي ح لغدده ا  دده ذحمدد  حزدد  وزحر  حزدداق ن، (49)وحأا  ةدد ته  أحدداود ، لسدد  حترددل  عصدد ا طدد م  

ح شد  حخعبشد  احدق حزذدلعرللن .... وح ده وحترل  عزحر  حزاق ن، ق د رلةه ربا حزل ي    ا  و  ل زه"  
 .(50)اةزعه  قا حزسا ا حزسش ا  

، و ولددعح حزدد  دحر حزذحرددط، إذ تدد  4591شددب    5حا دددل  ربددا حزلدد ي    ادد  وأددن أعدده قددا 
حرددداحأه  اعدددا أح  سدددط اددد يعط أدددن  بدددل حز وال لدددلن، ق ا ذدددع  حزذدددلعرللن حزخدددع  أدددن حز رددديةط 

ا  قددددا اغدددداحد اسالحودددد ه ، إذ  دددد   حقدددد حد حزحدددد س حزوددددعأا حزجدددددايط، اعددددا حا   أددددت حزدددددلعط حزجايدددد
ا زو   حزقب  رل  حغل  حزقة دحت حزذلععةط قا اغاحد وق  ا حزسح قظ ت، وأدن حاد ع ن أدشه  (51)

حزه ش قوا حز جد  حزد  شدس ل حزعد حا، إذ  داحوح    ادةك قرد ول حز رد ر زلحدلش حزذدلعرا حزع ح دا، 
" (52) ر ر حزذلعرللن، ويوعل ربا حزل ي  ححسدا حزداحوود ول  ت   يط ) للط اس ا(، حول   را  زال

 حا ح ز شدددد  حزس ةذددددةط ل  ددددت اددددلبط زلغ يددددط، قزددددال  رددددن حا حزسا دددد  حزدة اددددا زلبدددد رتا )حزحدددددلش 
حزددايسو حطا حزل دادد   ا(  ددا  دد ش رللشدد  حزحردد ر حز  ردد دي وأشددع وصددعل حيددط أددد راحت حزلشدد  

)أد وت( ولد ا يجبد م  رلد  حزعسدل  شودل حزحجد ر   ... ق ر ول راد لبل  أن حزذلعرللن قا أو    د
زبش   حزبلعت زلا يؤلا زو د  حز والش قا اغاحد ا  ه   ا حزذلععةط رد  وزعل حا يحرلعح رل  

 .(53)اع  حزحوعا حزوعأةط 
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حصددار حزحددلش حزذددلعرا  ة  دد   يددارع فةدده حزدد  تذددايا حزسو وأددط ويش شددا  4591وقددا حليدد حا 
حزشظدد  ، جدد   فةدده"  حيهدد  حزجشددعد ورجدد ل حزذدد طط حزذدد ق   ز تعلوددعح حزجددةش وحزذدد طط حزدد  أو وأددط 

حزشدد ر رلدد  شدد با  وز تلع ددعح حزددط حزو ددل  لددا حزجالديددن... وز تخزددععح زلخعددش وحوحأدد  حززددب  ... 
 .(54)  وأعم .... حز حوعح ار ع  حزذع  حزع أل 

 

 غرت اجعا اغاحد ا زسع وللن حزذلعرللن ول ا حمسه .

 اجن  ر  حزشه يط -

 اجن حزهلبط حز حقةقةط )أحاسط حزذع  ا او  ( حو أ  يدس  ح ذح  أا   رس ر رلعش -

 اجن حزأ  ط حزع أط -

 اجن حزدحر  حزسحلةط -

 اجن حزسع و حزع   -

 اجن ا يط حزخة زط -

(55)اجن حز زللةط -
 

وق زديددددد د حززدددددغش رلددددد  حزذدددددلعرللن، ح وزدددددت أجسعردددددط صدددددغل   اقةددددد د  حزع يدددددل )حددددددن 
، إذ لد ا حزس درأ وا أج سعدلن دحخدل 4591تسدعز  1، زلدةع   رل  أعدا  حز شلا قدا (56)ا يع(

 1ح وددالش حزعدددا  ولدد  عح أددن صددغ ر حززددب   وحزجشددعد حزذددلعرلعا حزددذين طدد دوح أددن حزجددةش اعددا 
ولدد ا حزجسةددع ي تدداوا أالاددك وشدد رحت ألي ددط و جددس حزس ددرأ وا أددن حزادد ةال  رلدد  اعدد   شددب  

  ودام  وتسادن حزس درأ وا لدذزف  اد حزهشااط حززةط حز ا حح لعمد  اعدا ححزالحط أن أخ زا أاراط 
حز شدددلا وزسددد   جحدددعح قدددا ذزدددف ح ددداقع حزدددبع  أدددشه  حزددد  حزددددجن  أعددددا  أدددن حزددددةع   رلددد  اددد ش

أع ول شلعرا ل  عح يعجاوا قا  1777( زح الزه وحزدةع   رلةه وحطالا ا حح 4حزعدا ي ر   )
حط ويوددع  حزجسةددع اعددا ذزددف اسح وزددط حزدددةع   رلدد  حزدددلعط حزدددجن وأددن ودد  يعزرددعا رلددله  حزاددل
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( أ رأ ح  شلععة  ، حد  أ  جد   94، و ا حا  ا إلراح  رل  )(58). حز حا حزسح وزط  ا قذلت (57)
 .(59)قا   حر حزسحاسط 

وقحد  تو ي  حزد  ر  حزب يع  ةط قا اغاحد، حا حزح لط  ا قذلت زلدعا جشدعد حزح لدط غلد  
حزعسددل حزرددع ، وحا مددؤز  حخ دد روح حز خعددةش وحزع ددت غلدد  حزسش اددبلن زلقةدد    أح دد قلن زسثددل مددذح

 .(60)ا زح لط، أس  حدى حز  ا رط لذ ه  أن  بل حزحاعأط 

ودر  جس ل حزحلاري دمحمدمحم ص زس حزعبلا رزعح حزسا   حزدة اا زلحلش حزذلعرا حزع ح ا 
ل ي سلدف حزحدلش حزذدلعرا  عحردا حز  حزسو وأط، وتشذةعه  اال حزدبل وخ صط حزسشد طق حز دا ز يدلح

قله ، اةس  أشعوط حز  حت حزواش حذ ت عق  مش   حأا  ة ت حزعسل زهذح حزغ ض، وشجع    د  حز د ن 
حزلددد دي شدددس ل حزعددد حا رلددد  حز حدددعل  حدددع رقدددع حزددددالح وتلدددعين حزوعحردددا حز رددد ريط، حز حا حز ددد ن 

اسعحصددددلط حزشزدددد ل  ددددا حزلدددد دي زلحددددلش حزذددددلعرا حزددددذي زدددد  ي عدددد ض زهجسددددط حز رددددية ت ط زدددد  
 .(61)حزحاعأط 

، روا حزحلش حزذلعرا حج س ر   قا )  حغ( حزع صسط حزجةادلعق  ةط، حزدذي 4591وقا آش 
ردد   قددا حد ةدد ت حزحددلش  ددد )خددش آش( حزددذي لدد ا ذي حودد  ادد ز  قددا شددق حزرددو حزذددلعرا قددا 

، حز حا مددذح حز رددحةس جعقدده اسو وأددط شددايا  أددن طدد   حزو رددا  حزحلقةددط حزأدد  حزددذي (62)حزعدد حا 
 ، حز ا اشبلشه  زحو  .(63) 4597حدى حز  تران حزحلش وح ذو  ه قا ر   

عصلت حزلجشط حزس لليط حز  تعبلق اة اط حزشزد ل حزسددلس زادو   ت  4595وقحلعل ر   
 .(64)حزحاعأط 

ردددد   قددددا اغدددداحد  دددد  أجسعرددددط أددددن حزلددددعحدر حزحلقةددددط ، حج س 4595 ةددددد ا  41روددددا قددددا 
حزس واأط، إذ ل ا أن  لشه  حرز   قا حزلجشط حزس لليط وحزسا   حزدة اا رلد  رأاده   هد   حزداين 

 .(67)، أحعر حزجس ن (66)، حزوع  )حزةسلشا( ول ا حز حزل  زلعسل حزح ا  (65) عري 
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اغداحد 4595تذد ين حزول  5 اعا ذزف رودات حزلجشدط وقعد  حزلدعحدر حزحلقةدط حج س رد  قدا
أدن حزجدةش ح  دلحن حت ح اوح فةه رل    حر حزعسل حزح ا  ومع حا خاح   عى حزحلش حزذلعرا ووحدا

حزدددلعط ادد  والش ردددا ي قددعري وحددذر أددن ت عيددت حز  صددط ووجدده   عاددةع حزعسددل حزسدددلس شدددس ل 
 .(68)حزع حا وحزا   د  أن حزح لط حزل ديط 

ول ا ححامس ، ومع أ  يهسش   (69) ا قا اة اط حزحلش و  ةجط زسب ح  حزجس ن وه  خع
قددا درحادد ش  يددارع حزدد  حزخددذ ا زعسددل حزح ادد  حلدد  جدد ى حز رددعيت رلةدده ا زغلبةددط وقدداأ حزردداحد 
  ذالل تشظة  ردا ي يز  حزذلعرللن أن أش دبا حزوعحت حزسدلحط يوعد  رزع حزلجشط حزس لليدط 

للةذددة  حزحددلش حزسدددلحط( يوددعد  رزددع حزلجشددط  حرحخدد  جدد دو )خددش م شدد ( وتشظددة  شددبه ردددا ي )أ
 .(70)حزس لليط ل و  ق معد )خش حدلن( 

حز حا خعددط حز وددالش حصددعاأت ادد إلج ح حت حزأشةددط حز ددا حدداوت   ةجددط أح وزددط ردد ر  
، حز دددا حجهزدددت حزسح وزدددط، وق زسو  دددل زحدت أدددن حزدددارع  حزددد  4595، حز وال ةدددط (71)ربدددا حزددد زحا 

 عري زل ش لذ  از  أن تشذةش حزشز زت حزجس مل يط وتعببدط حزودعى  دارعى حزعسل حزح ا  وحززح ح حز
حا حزشذ ط ت  ا تشبه حزدلعط وت وا حزعسل حزح ا  ألل  حزد يط وحزسب غ ط حز ا ت    ه  حز والاد ت 

 .(72)حزعدا يط 

ت   سدددت حزظددد و  حز دددا ررددد ت اددد زحلش حزذدددلعرا حزع ح دددا قددد زدحد حز ودددد   حزددداحخلا قدددا 
 (73)ي حودد  اددلب   رلدد  هةالل دده، إذ ح وددد  رلدد    ددده حزدد  ل ل ددلن )زجشددط تشظددة  اغدداحد( صدد عقه حزددذ

و)حزلجشط حزس لليط( حز حا مداقه  لد ا وححداح  ومدع حزخةد ر حزعددا ي ز غللد   ظد   حزحاد  ولدل ل لدط 
 رقعت شع رح  خ ص    ه .

حزذدددعبةط  ،  ة  ددد   حسدددل شدددع رح  )حز     دددط4599حصدددارت زجشدددط تشظدددة  اغددداحد قدددا حليددد حا 
حزسدلحط(، فةس  تسدات حزلجشدط حزس لليدط اذدع ر )حزعسدل حزح اد (، وحصدارت  ذد   تع دس حزس هدع  

 .(74)حزعدا ي حزح ا  اعشعحا  حز والش حزعدا ي مع ح     ط شعبةط أعبعط رل  و و  االد   
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، زلدددشظ  أشعودددط اغددداحد   وددداح  4597، حزدددذي رددد د حزددد  حزعددد حا حوحودددل (75) ددد ا رليدددل حزحددد ج 
حز ددا حيددات حدد ش حزغددعر  ددا حزشظدد   قددا حمددعحر حزجشددعش  (76)سجسعرددط حزسشذددوط )حزقةدد د  حزس لليددط(زل

 .(78)وحز ا   دت الدلط أن حزسش وش ت أع  عحت حزأن حزع حقةط  (77)وواش حزع حا 

 سد  ح د   خ زدا ححسدا زلددا   شظدة  جايدا حادس   )ق يدق حزلدد در( حلد  حجسعدت أجسعردط أددن 
 .(79)، وح اوح رل    ور  روا حزسؤتس  حزث  ا زلحلش 4597تسعز  17حزلعحدر قا 

، تعدد ض حزحددلش حزذددلعرا حزدد  مددل  رشة ددط حدت حزدد  ح ذددو  ه 4597وقددا أش رددو حيلددعل 
ح  حهة  رالوي ) ج (، إذ حصارت مذ  حزسجسعردط  ذد   ، اقة د  (80)وتذالل )ق يق لعحدر حزحلش( 

 .(81) 4597أيلعل  99دحخلةط قا 

،  لر أددط حأددلن حدددلن رلددا حزخلددعا، 4597 سدد  حرلددن رددن تذدداللط شددلععةط جايددا  حوحخدد  
، رزع زجشط حزسشعودط حزجشعقةدط زلحدلش (82)أدؤول حز شظة  حزعدا ي زلحلش حزذلعرا قا حزبر   

. در  أدن خالزهد  حزد  تغلد  خعدط (83)له  حا  )أشظسط حزل  ح حزسدلس(حزذلعرا حزع ح ا حطلق رل
حزحلش أن حزعسل حزح ا  حز  )حز     ط حزذعبةط حزسدلحط حز ا تلع  قله  حزوعحت حزسدلحط حزاور 
حزح ادد  إلاددو    ظدد   حزحادد (، وحتخددذت  وعددط حزل دد ح حزسدددلس أددن حمددعحر حزجةدد يش قددا حزش صدد يط 

 عع حزدالح وحزرزحا ز لدعين  دعح  زعسلهد  حزسددلس قدا حزمدعحر إذ تذدالت أد و ح  زه  و  أت اذ ح  
، حز حا قةددد د  حزسجسعردددط تع  دددت 4597تذددد ين حزثددد  ا  47حول  دددعح  زهددد  قدددا حج سددد ن رودددا قدددا 

 .(84) 4591شب    91زالر و ل قا 

 ، تبلعرت قل   تبشا حزل  ح حزسدلس، قوا  ا  خ زا ححسا زلا ووةودط4591وقا أعلع حزع   
حزث ز   سشه  آرحوه زالا   د  أن حز ج رش حزغشةط  (85)حز  حزحلش حزذلعرا حزع ح ا قا حزلع   ح ك

، حز دددا ته ددداي (87)، لسددد  تددد و  ا قلددد ر حزأسةدددط حز حاعدددط (86)وأشهددد  حزل ددد ح حزبعدددعزا زذدددع  قل شددد   
حزدة اددا  ، إذ ح ددا رلدد  حادد باحل حزادد زل  حزل  حةددط حزددد اوط حزسع سددا  رلدد  حزعسددل(88)ا ز  وتددداةط
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حزسدددلس، ا زل دد ح حزسدددلس  ددا حزادد عس ر ورسالودده و دد ور  تعببددط حزجشددعد وحزعش صدد  حزعطشةددط قددا 
 .(89)حزجةش وحزوعحت حزسدلحط 

اددد ت حزسدددلحج حزثدددعري قدددا حزحدددلش حزذدددلعرا حزع ح دددا اعدددا تعدددايل خعددده حزدة ادددا يسلدددل حزددد  
حزعشددو ح ثدد  قدد  ث  وحصددبس حزحدداي  رددن حزعسددل حزسدددلس مددع حزقزددل قددا حوحاددش حزحددلش حزسخ ل ددط 
اسن قله  حزو د  حزذين رد   ردشه  قدا حزدد  ق حزد ح ء حزح  حزعسدل حزسددلس، و دا اد را قدا ح  ذد ر 

عا أددددن حزل دددد ح، حا جسةددددع حزوددددعى ا تددددت تاددددب ش ت ريخةددددط خ صددددط، ت خ طدددد  حزوش رددددط  هددددذح حزلدددد
ا ز والا ت حزسدلحط وحا حراحدح  لبل   أن حزذلعرللن حزعدا يلن ل  عح يد حعا أن حزجةش، ول  عح 
يزددغععا ا تجدد   تبشددا حزحددلش حزخددش حزددذي ي  ددا أددلحجه  زددذزف شدد رن قددا حزحددلش حزحدداي  رددن 

 .(90)ط اغاحد حزعسل حزسدلس، زاةس  قا أشعو
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 الخاتمة

ذرو  حزردد حن حزدة اددا زالادد بث ر  4551تسددعز  41شددال تدد ريخ حزعدد حا حزدة اددا اعددا وددعر  
ا زحا  أن  بل حزحلحش حزدة اةط حز ا  داأت ت غلغدل قدا أ  صدل حزاوزدط )حزجسهعريدط حزجايدا ( وز 

- 4551حزوزددد  يسادددن ح لددد ر حقةودددط ادددةع   حزحدددلش حزذدددلعرا حزع ح دددا خدددالل حقبدددط حزجسهعريدددط 
رلد  حزذدد رن حزع ح ددا قزددال  ردن اددةع ته رلدد  أعظدد  أؤادد ت حزاوزددط حزسا ةددط وحزعدددا يط  4519

وز يسان حز غ  ا رن حقةوط حزاور حزذي زعب ه حزذلععةط حزأسةط حزع زسةط )حزتحد د حزددعقل ا قدا 
  حزخلدددعل حز عجةددده وحز خعدددةش ا زشددددبط زدددارسه  زلحدددلش حزذدددلعرا حزع ح دددا حز دددا ل  دددت تددد حمن رلددد

 حزذلععةط قا حزع حا وحزسشعوط حزع قةط رسعأ  .

تسعز  47وح    4551تسعز  41حا حز ود أ ت دحخل حزحلش حزذلعرا حزع ح ا اعا 
ل  ت ر أال  أن را  حا ال  حزدلعط ورل  ابلل حزسث ل ل ا مش   ل لط أن حزحلش  4591

 4599ثل حزتج   حزرلشا، وقا ر   ومذ  تس حزذلعرا حزع ح ا حاسه  ل لط زجشط حزقة د  حزعلة 
  رت مذ  حزلجشط تبايل حاسه  ا ا  حلش حزعسل حزش  ح ا حزثعري  از أن حزحلش حزذلعرا 

ورل  حا س حلش أ رلدا زلشلشا وحصار مذح حزحلش ج يا  أ لليط ا ا  ل  ح حزذع  صارت 
 ول ا مذح حزحلش يؤيا حزتج   حزرلشا. 4599قا حلي حا 

دحخل حزحلش حزذلعرا حزع ح ا وحزقة دحت وحزع ع حزاوزا ر أال  قا را   حا حز ود أ ت
 حا ال  حزدلعط.
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 الهوامش

                                           

تعدد   حزس رلدددةط" ا  هدد   ظ يددط حزشدد  ح ةط حزعلسةددط  دددبط حزدد  لدد رل أدد رلك حزسددشظ  حز وةدددا (1)
،  لدت حزحاسدط، اغداحد، 5حزلةد زا، أعادعرط حزدة ادط، جزلح لط حزعس زةط حزورقةدط. ربدا حزعمد ش 

 .915ص

، 4551-4571ربا حزجب ر حدن حزجبعري" حزحلحش وحزجس ة ت حزدة اةط قا حزوع  حزع ح ا (2)
 .475(، ص4577دحر حزح يط زلعب رط، )اغاحد، 

(، اددد  ر  دددعري حزعبدددعدي، لددد   أعددد  حزلقلددداي، حزحدددلحش حزدة ادددةط قدددا حزحلدددط )درحادددط ت ريخةدددط(3)
، أشذددعرحت أ لددل درحادد ت ووودد وق ج أعددط 4591حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا أشددذ ت اةددده ح دد  

 .5(، ص9771)ا  ل، 

حرالن للاروا" أعل  ت ريخ قا حزساراط حزدلع  ةط قا اغاحد أدن أؤاددلن حزهذدش ا حزذدلععةط (4)
ل ةط قددا قددا حرألشةدد  حصددبس  شرددال  زجسهعريددط حرألشةدد  قزددال  رددن لع دده  شرددل حزجسهعريددط حزدددعق

، حشدد  اعدد طع، حزعدد حا، حزحددلش حزذددلعرا، حزل دد ش حزثدد  ا، ت جسددط ريةددل حزدد زحز، 4597اغدداحد 
 .19، 91-91(،  ص ص4559أؤادط حزاح ث حزعلسةط، ) ل وت، 

أدن ر ولدط أ عادعط حزحد ل أدن حش ر ح دا  4575حدلن رلدا صد و  حز حد ل" وزدا قدا اغداحد (5)
حزعثس  ةط، درس قا حزس  ة  ورا أن ح  ز حزذدلعرللن  وح  ت لةط ل ا ح ع    اع  زالأال  حزدشط

-4597حزوحودددل، زلسليدددا يشظددد " رددد أ  حددددلن فةددد ض، جدددذور حز لددد  حزشددد  ح ا قدددا حزعددد حا، 
(، 4517، راددد زط أ جدددد ل  )غلددد  أشذدددعر (، للةدددط حزوددد  عا وحزدة ادددط، )ج أعدددط اغددداحد، 4511

 .959ص

جعرجةدد  ومددع وددعري حرأشددا حزصددل، اعدد س ق اددلل" وددعري  لذدد ا، وزددا قددا حز  لددةك ر صددسط (6)
، 4595ولددد ا  دددا وصدددل حزش صددد يط رددد    4511-4599رسدددل أ حادددال  زللدددعأش  ل قدددا حزعددد حا 

ورسددل خة طدد   قلهدد  وحاددسه حزحقةوددا حز قلددق )  دد و ( ومددع  دد اش ادد  ق قددا حزجددةش حز واددا. 
صددددالح حزخ ادددد ا، صدددد ح ت أددددن تدددد ريخ حزعدددد حا حزدة اددددا حزحدددداي  ))حزح لدددد ت حزس رلدددددةط(( 

 .41(، ص9774، أؤادط حزسع ر  زلسعبعر ت، ) ل وت، 4597-4557

 .1حزعبعدي، حزلقلاي، حزسرار حزد  ق، ص(7)
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، ووسدت  4545أشظسط شلععةط دوزةط أ للم  أعااع،حادت اسب در  أن زلشلن قا حذحر رد   (8)
حزحدددلحش حزذدددلععةط ارددد ط قددد ون زهددد ، ول  دددت  ددد حرحت أؤتس حتهددد  أللأدددط حز ش لدددذ أدددن  بدددل مدددذ  

 4511، وحلت قا ر   4515حلحش وروات ابع أؤتس حت زه  قا أعااع ل ا حخ م  ر   حز
قا و و  حزح ش حزع زسةط حزث  ةط وتحد زو حزتحد د حزددعقل ا أدع   يع  ةد  وحلة  تهد  حيد   حاد  

، أعبعط حز دازك  ،حا  زلن. اسل  رباحزل ي ، أعجل ح عح  رل  حزح لط حزذلععةط قا حزع حا
 .7ص (،9774) ل وت، 

صددددالح حزخ اددددد ا، صدددد ح ت أدددددن تددددد ريخ حزعدددد حا حزدة ادددددا حزحدددداي   حزح لددددد ت حزس رلددددددةط   (9)
 .95(، ص9774ت ) ل وت،  ، أؤادط حزسع ر  زلسعبعر4597-4557

 .97حزسرار حزد  ق، ص (10)

تاددد   أددددةحةط للاح ةدددط  لحدددت أدددن ت لةددد  ز ددددان  4574يعادددو ادددلس ا يعادددو" وزدددا رددد   (11)
حزسعصل و  ح  ولت حز  اغاحد ز د و  اعا ذزف قا حزبر  ، تلو  وو قط أ رلدةط قله  ودرس قا 

درس قا ج أعط ل دحلن حزذ ا قا أعاداع،  4511-4515حزرا زةط حزأ ياةط وخالل حز     
 .414 طع، حزل  ش حزث  ا، ص. اع4515حرا  قا شب   

، 17زالطددالن رلدد  أودد رحت حزسلثدد ا حزددعطشا يشظدد " حزخ ادد ا، حزسرددار حزددد  ق، ص ص (12)
11. 

 977حاددد وع  ح ثددد  أدددن  4559تشظدددة  رددددا ي حادددده حززددد اش رقعدددت حزحددد ج اددد ي رددد   (13)
. خللددل 4551تسدعز  41 د اش ر ح ددا تسادن أددن ح هد   حزحادد  حزسللدا وحرددالا حزجسهعريدط قددا 

(، ص 4517، دحر حزح يددط زلعب رددط، )اغدداحد، 4هة  حدددلن، وددعر  حزذددعح  قددا حزسعصددل، جح دد ح 
 .49-44ص

، ول  دددت رلددد  غددد حر حزسللةذدددة  حزسا ةدددط قدددا حزددداول 4551 شأللةذدددة  شدددعبةط ت اددددت قدددا آ(14)
حزذلععةط، حاده  حزحلش حزذلعرا حزع ح ا واةع  أدن خالزهد  رلد  حزذد رن وط زدت تج وزحتهد  

جدد    حزجدد   ي،  ادد  رةعددا، ح دد  وحزددلعة ، حردداحد وتح يدد " أحدددن حز فوحزسددعو ا،  بد ر حززددب   
 .15ش لط أع اع حزاحزط زلعب رط وحزشذ  )اغاحد، د, ت( ص

شدب    1-4515تسدعز  41ربا حز   ح رلا حزبعت  ا، حز ععرحت حزدة اةط حزاحخلةط قا حزع حا(15)
 . 417(، ص9777، أعبعط خ ا، )دمع ، 4591
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تسدددعز  41، زعدددة  رلدددن ردددلن حزحددد    حزعددددا ي حزعددد   اعدددا ودددعر  4541غددداحد رددد   وزدددا قدددا ا (16)
دخدل تشظدة  حززدب   حزحد حر  دسن جس ردط ربدا حزلد ي    اد  وربدا حزددال  رد ر  لدد ا 4551

وزيدد ح   4555شددب    5أ دد و ح  ا قلدد ر جس رددط حزمدد زا وحزحددلش حزددعطشا حزددايسو حطا، رددلن قددا 
، وقعدا مدذح حز د ريخ ادجن ود  ححلدل 4591شدب    1ح د   وزي ح  زلرش رط 4597زل  قةط،  وأن 

ززددب   حزحدد حر، ت جسددط وح عثلددعا رلدد  حز و رددا. حشدد  اعدد طع، حزل دد ش حزث زدد ، حزذددلعرلعا وحزب
 .491-499، دحر حزحة   زلشذ  وحز عزيع، )حزو م  ، د.ت(، ص صريةل حز زحز

 .417حزسرار حزد  ق، ص(17)

يبط را  ح والا ت حو ت رل  حزع حا ش ب   و ظ أ  أشه     ت حزسشعوط  ا شهات قا ق  حت    (18)
، وح ودالش 4515حذحر  97أ  حداث قدا ادعري  أدن ح والاد ت، إذ  د د حددشا حزدلعة  ح والاد   قدا 

لددد  عا حزول  45، وددد  ح ودددالش أديددد  حزذةذدددالا قدددا 4515آش  41حزلدددعح  اددد أا حزحشددد وي قدددا
، وأدد  تبعهدد  أددن 4559ذدد ين حزثدد  ا ت 95، ودد  حز وددالش حزثدد  ا تديدد  حزذةذددالا قددا 4515

ح والا ت حخ ى. زلسليا أن حز   صلل يشظ " رلا حدلن رلا حزجس س، حو  و م   حز والاد ت 
حزعدا يط أن اعري  رل  حز والاد ت حزع قةدط )حزعد حا ح سعذجد  (، حط وحدط دل دعرح ، للةدط حزدحش 

 (.9749 لشعى، وحزعلع  حز د  ةط، ج أعط حزم زا حزاوزةط، حزع حا، ق ن )

، ودرس قلهدد  ورسددل أعلسدد   قددا حز حددق ا زللةددط 4541ربددا حزلدد ي    ادد  وزددا قددا اغدداحد ردد   (19)
(، شد ر  قدا حد ش قلددعلن رد   4514-4517(، وقالةط حزرلد ا )4511-4519حزعدا يط )

 4551تسدعز  41، ح ظ  حز  تشظدة  حززدب   حزحد حر، حشد   رلد  حزرداحد وتش لدذ ودعر  4511
زعسلةددط حغ ةدد ل ق شددلط  ض، حصددبس روةددد   زلددعزرح  وحزو وددا حزعدد   زلوددعحت حزسدددلحط، تعدد  قددا حزعدد حا

، زلسليددا أددن 4591شددب    5. حرددا  قددا 4591شددب    1، حطددةس احاسدده ادد  والش 4555ردد   
حز   صلل يشظ " م دي حددن رللدعي، ربدا حزلد ي    اد  حزحقةودط، دحر حزح يدط زلعب ردط )اغداحد، 

4557.) 
ح د   4511حزحلش حزذلعرا حزع ح ا وحزل د ح حزسددلس أشدذ ت ادةك حزحدلش   فةرل حز ؤحدي،(20)

 .17(، ص9747)حزدعيا،  ألاي ، فةذاع 4551حزسؤتس  حزخ أك ر   

 .975، ص9جع   عب س حسلاي، ت ريخ حزعزحرحت حزع حقةط قا حزعها حزجسهعري، ج(21)
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، 4559، ححلل رل  حز و ردا رد   4541، زعة  جع رلن، وزا قا اغاحد ر   جالل حزو   ا(22)
، ومع رزع قا حزحلش حزذدلعرا 4551ز ع ط ه أع حزذلعرللن، رزع أجلك حزدل  حزع زسا 

، 4591شددب    1،   ددل صددبةحط 4551تسددعز  41حزع ح ددا، حصددبس   ودداح  زلوددع  حزجعيددط اعددا وددعر  
 .971اع طع، حزل  ش حزث ز ، ص

، حأ هن 4511، ح  س  زلحلش حزذلعرا حزع ح ا ر   4599اال  ر دل وزا قا حزشجو ر   (23)
. 4591، ح د  وق تده رد   4559حز علة ، ح  خد  ادا تل ح  ر أد   زلحدلش حزذدلعرا حزع ح دا رد   

 .91حزبعت  ا، حز ععرحت حزدة اةط، ص
 .55، صحزسرار حزد  قحز ؤحدي، (24)
، دحر حزددد وحد زلعب رددددط 9اددددال  رددد دل، ادددل   أش  ددددل،   جا يعاددددو،  دددلحر خ زدددا، وسلشدددط  ددد(25)

 .11، ص9771وحزشذ ، )اغاحد، 

 .15حزسرار   ده، ص(26)

، تع ض زلدجن  لن 4511، ح  س  حز  حزحلش حزذلعرا ر   4511وزا قا حزدلةس  ةط ر   (27)
حصبس أدؤول حزلجشط حز شظةسةط حزس لليط زلحلش حزذدلعرا حزع ح دا، أدن  4551-4511ر أا 

، يقدة  ح زةد   قدا 4551، حصبس اا تل ح  حول زلحلش حزذلعرا حزع ح ا ح د  رد   4591  حوحخ
 .499حرقلل. اع طع، حزل  ش حزث ز ، ص

تددد  ت ادددةك حزعال ددد ت حزا لعأ ادددةط  دددلن حزعددد حا وحزتحددد د حزددددعفة تا زلسددد   حزوزددد  قدددا حيلدددعل (28)
ت حزحاعأط حزدعفة تا ، رل  أد عى حزس ع ة ت، وقا تذ ين حزول أن تلف حزدشط رلش4511

  ياعري ل عفةجلحي ليدددل حول وزيددد  أ دددعض زالتحددد د حزددددعفة تا قدددا حزعددد حا قعصدددل قدددا حوحودددل 
، حأدد  حزحاعأددط حزع حقةددط قوددا رلشددت عبدد س أهدداي وزيدد  حزعدد حا حزس ددعض ومددع حول وزيدد  4515

أ ددعض زهدد  قددا أعادداع قعصددله  قددا حوحوددل تلددف حزدددشط زل   صددلل ح ظدد ،  جددا  ق حددا صدد ع ، 
، 419حزددددعفة تةط  أجلدددط حز زددد أن )زشددداا(، حزعددداد  -ت ريخةدددط رلددد  حزعال ددد ت حزع حقةدددط   زددد  
 .44-47، ص ص91/49/4519-1/4/4519

، رزع حزسا د  حزدة ادا 4515، ح ظ  حز  حزحلش حزذلعرا ر   4599وزا قا اغاحد ر   (29)
 .11، اع طع، حزذلعرللن وحزبعثلعا، حزل  ش حزث ز ، ص4551-4591

 .57، صحزسرار حزد  قا، يعاو، خ ز(30)
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، حدد ت  حسدداحا حزعددلحوي، ربددا حزعمدد ش لوبددقشدد ر  قددا تلددف حزسح وزددط )صدداح  حدددلن، لدد ي  حز(31)
أدد ر، تدد ريخ حزعدد حا حزسع صدد ، حزعوددا حزجسهددعري حزول.  ، ربددا حزلدد ي  حزذددةخلا، قلبدداحزغ يدد ي 

ت جسدددددط" أردددددع    عسددددد ا ححسدددددا، أشذدددددعرحت أا بدددددط أرددددد ، دحر حزس تزددددد ، )اغددددداحد، د.ت( 
 .91ص

؛ شدا  ج اد ، 9زالطالن يشظ " اسل  ربا حزل ي ، ح دعح  حزح لدط حزذدلععةط قدا حزعد حا، ج(32)
 ،4591-4515حزعال  ت حزع حقةط حزدعقل ةط أن 

ح ددد حهة  حددددلن ،حزرددد حن  دددلن ربدددا حزلددد ي    اددد  وحزذدددلعرللن و رقعدددت حزحددد ج اددد ي و خللدددل (33)
 .459ص ( 4511)اغاحد، حزوعأللن ، دحر حزح يط زلعب رط ،

 .917، 994اع طع ، حزل  ش حزث ز  ، ص ص (34)

صددددالح حزخ ادددد ا، صدددد ح ت أددددن تدددد ريخ حزعدددد حا حزدة اددددا حزحدددداي   حزح لدددد ت حزس رلدددددةط  (35)
 .51(، ص9774زسع ر  زلسعبعر ت ) ل وت، ، أؤادط ح4597-4557

 .54حزسرار حزد  ق، ص(36)
، در حزهشااط زلشه ز  ياسله  ادب  اجشه رسل أعوو قا حزداف 4599وزا قا اغاحد ر   (37)

، 4591-4555، رزدع حزلجشدط حزس لليدط 4514حزحايا  ح  سد  زلحدلش حزذدلعرا حزع ح دا رد   
 .115ص. اع طع، حزل  ش حزث  ا، 4591  ل قا ر   

، رزددع حزلجشددط حزس لليددط ز حاعددط 4511أوددا  رلددن، أدداي  حزذحرددط، شددلعرا   شددش أشددذ ردد   (38)
، زعدددة  حزلجشدددط حزثعريدددط حزعددددا يط حزسعحزةدددط 4597حزذدددلعرللن حزعددد ح للن، وزدددا قدددا حزسعصدددل رددد   

 .979قا حزد لش ت، اع طع، حزل  ش حزث ز ، ص لرلنز
 .441يعاو، خ زا، حزسرار حزد  ق، ص(39)

 .9741شب    7، 497، حزعاد 71ط يق حزذع  )ج يا (، )اغاحد(، حزدشط (40)

تلود  تعلةسده قدا  4575 عقسب   5مس  ي جعرج ت قلة ا د لس اا   يع  ا و أؤزو وزا قا (41)
و  شغل حزعايا أن  4517خا  قا حزهشا ح   حزا والل ر    . لةط ز دش  وجةدعا، ل أب ج 

  قا ذزف حزسدعؤل قدا اادلن اعدا حزثدعر  ، لسد  خدا  اد ل ح قدا حزسش ص  حزا لس اةط حز وةدةط اس
ولد ا حخد   4594أرد  حيد   حزأدط حزددعيك وحصدبس اد ل ح قدا حزعد حا حاد ا حزأدط حزلعيدت رد   

 7أ دددعض   يعددد  ا قدددا رددداا وحشددد   رلددد  حز ددددح ش حزب يعددد  ا وحزدددو حزعايدددا أدددن حزل ددد  
www.marefa.com 
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 .975، ص9حزعها حزجسهعري، ج حسلاي، ت ريخ حزعزحرحت حزع حقةط قا(42)

ادد  ر  ددعري حزعبددعدي، لدد ي  أظ دد  حزلقلدداي، حزحددلحش حزدة اددةط قددا حزحلددط  درحاددط وو وقةددط  (43)
، أشذدددعرحت أ لدددل درحاددد ت ووددد وق حزحلدددط، 4591حزحددلش حزذدددلعرا حزع ح دددا أشدددذ ت اةدددده ح ددد  

 .17(، ص9771)ج أعط ا  ل، 

 .455-451يعاو، خ زا، حزسرار حزد  ق، ص ص(44)

تسددددعز  41خسددددةك أحسددددعد شددددبل  حزدشبدددددا، حز شظةسدددد ت وحزحددددلحش حزدة اددددةط قددددا حزعدددد حا (45)
(، 9741، راددددد زط أ جدددددد ل  )غلددددد  أشذدددددعر (، )ج أعدددددط حزسعصدددددل، 4591تسدددددعز  4551-47

 .57ص

 .455ص ، حزسرار حزد  قيعاو، خ زا، (46)
رحادد ه ، ولدد ا وحزددا  أددن حزسه سددلن ا زوزدد ي  حزعطشةددط، ح سددل د4579وزددا قددا حزسعصددل ردد   (47)

ا ز  رددد د وحزعلدددع  حزدة ادددةط قدددا زشددداا، ردددلن وزيددد ح  زل سدددعين قدددا وزحر   دددعري حزددددعلا حز  ادددعط 
ا ودعر  (، ويعا أن حزسؤادلن زلحلش حزدعطشا حزدايسو حطا، وقعد94/44/4519-91/1/4517)

، 4597زلس زةددط، ح دددح  أددن حزحددلش حزددعطشا حزددايسو حطا ردد    ، رددلن وزيدد ح  4551تسددعز  41
، رد دل تودا حزبلداحوي، حزحدلش حزددعطشا 4597/ تسدعز 95زدعطشا حز وداأا قدا زلؤادك حزحدلش ح

(، 9777حز وددداأا قدددا حزعددد حا أدددن حزعهدددا حزجسهدددعري حزول، شددد لط حزحدددد   زلعب ردددط، )اغددداحد، 
 وأ  اعام . 91ص

، ح ظددد  حزددد  جس ردددط 4599قدددا اغددداحد، حردددل رلددد  شددده د  حزحودددعا رددد    4157وزدددا رددد   (48)
، حصددار ج يددا  )صددعت حزمدد زا( ردد   4519ردد   صددا ا  اادد حزمدد زا وحشدد    قددا ح وددالش 

حزذي ت أاه طللط أس را ه  4519، ز لعا حزشعح  حزوز  زلحلش حزعطشا حزايسو حطا ر   4519
،  لدت حزحاسدط، )اغداحد، 4،  4، أعاعرط حرال  حزع ش، ج4591حزشذ   حزدة اا، تعقا ر   

 .145-141(، ص ص9777

، خ يج حزللةط حزعدا يط رسل أعد وا زعبدا حزلد ي    اد  أدن 4541أوا ، وزا قا اغاحد، ر   (49)
 .51، اع طع، حزل  ش حزث ز ، ص4591شب    5ح   أو له قا  4551تسعز  41

 .455ص ، حزسرار حزد  قيعاو، خ زا، (50)
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( زسجلدك قةد د  حزثدعر  حزدذي جد   فةده"   شد   رلد  1تذال حزح س حزوعأا  سن حزبة ا ر د  )(51)
رددلحط حزع أددط وح صدد   رلدد  اددالأط وآأددن حزجسدد مل  وحزذددع  وحيس  دد  ا زسذدد رلط أد  تو زددةه حزس

زحس يددط حزثددعر  وحزددعطن وحزجسهعريددط،   ر دد  تذددالل حزحدد س حزوددعأا . و ددا تذددالت قة دتدده حادد ش دح  
( أددن حزعولددا حزدد لن ربددا حزلدد ي  أرددع    ردد     وددا  ددعحت حزحدد س حزوددعأا، 1حزدد  حزبةدد ا ر دد  )

حزه شدددسا   تبددط روددةك أؤ ددت أعددد وا زو وددا حزحدد س حزوددعأا، و جددد د وح ددع ط زدد  ربددا حزسعلدد  
حزرد قا   تبددط روددةك أؤ ددت رزددعح  قددا ملبدط حزقةدد د ، وصددب ح أحسددعد ادد    حزسددا ا وححسددا دمحم 
حزعدددلحوي ورعددد  أحدددا حزددداين   تبدددط أدددالز  قدددا ملبدددط حزقةددد د ، حزع ددد وع حزع حقةدددط، )اغددداحد(، حزعددداد 

( يشظد " 15 ا  د  عا حزحد س حزودعأا حزسد    ) ، زالطالن رل 4591شب    41( قا 774)
 .4591حلي حا  9(، قا 175حزع  وع حزع حقةط، )اغاحد(، حزعاد )

، تخ ج أدن أعهدا حزسعلسدلن حز  داحوا، ح ظد  حزد  حزحدلش حزذدلعرا 4599وزا قا حرقلل ر   (52)
-4591-4551، رزع حزلجشط حزس لليدط 4555، حر ول قا تذ ين حزول ر   4515حزع ح ا 
 .111، اع طع، حزل  ش حزث  ا، ص4591

(، 9749، أعبعددط خدد  ا، )دمددع ، 1اددال  قددعحز حزعبلدداي، ذل يدد تا رددن حةدد   حز ردد ر،  (53)
 .15ص

 .99حز ؤحدي، حزسرار حزد  ق، ص(54)

 .9741شب    41(، 497، حزعاد )71ط يق حزذع  )ج يا (، )اغاحد(، حزدشط (55)
  تط )رددلن حز سدد ( ح سددل حز  احوةددط قلهدد  وتعددعن قددا أايشددط شدد 4511أددن أعحزلددا لدد قال  ردد   (56)

اساراط  عع حزسع دا حزسهشةط قا أعدا  حز شلا قا اغاحد، وحصبس أعلس   قا حزساراط   دده ، 
، جع   4591تسعز  14ت قع حز  رتبط   و  ر يل و  حز  ر يل، حرا  اعا قذل حزح لط قا 

 .995ت حزحاسط، )اغاحد،  (، ص،  ل9عب س حساي وحخ وا، ت ريخ حزعزحرحت حزع حقةط، ج

، دحر حزسددددد ول حزع قددددا، )حزودددد م  ، 4595-4591حأددددلن معيدددداي، لشددددت ادددد ل ح  قددددا حزعدددد حا  (57)
 .441-447(، ص ص4511

ج ادد  حزحلددعحوا، أحعدد ت أهسددط قددا تدد ريخ حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا، دحر حزدد وحد حزسلدمدد  ، (58)
، )حزسعصددددل، 4591تسددددعز  1؛ ح     ددددط أعدددددا  حز شددددلا 951-957)اغدددداحد، د.ت(، ص ص

9747.) 

 .4591تسعز  99(، 451ج يا  حزجس مل ، )اغاحد(، حزعاد )(59)
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(60)  F0,371/17575, Dis Patch No (53), British Embassy Baghdad to 

foreing office, London, 11 November 1964, Iraq since the may 1964 

agreement with the united Arab public.  

 .91-99حز ؤحدي، حزسرار حزد  ق، ص ص(61)
 .495، صحزسرار حزد  قحزخ ا ا، (62)

 .71-71حز ؤحدي، حزسرار حزد  ق، ص ص(63)

، 4551قددد روا أددد ريعا ادددلعغلت،  ل ددد  ادددلعغلت، أدددن حزثدددعر  حزددد  حزال  تعريدددط حزعددد حا أشدددذ (64)
 .417(، ص9771 زشب حاا، أشذعرحت حزجسل، )حزس  ة ، أ زلت جسط " 

قددا   يددط )دحزعجددط( قددا أشعوددط  دد   دحغ قددا أح قظددط حزدددلةس  ةط، ح ظدد  حزدد   4597وزددا ردد   (65)
، و ددا حصددبس قددا حزعدد     ددده أدددؤول حزلجشددط حزسحلةددط قددا 4511حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا ردد   

، 1، رليدل اددب ما، رودعد أددن تد ريخ حزحددلش حزذدلعرا حزع ح ددا، ج4551حزددلةس  ةط ح د  ردد   
 .15(، ص9779دحر حز وحد زلعب رط، )اغاحد، 

تسعز  41ح والش ردا ي توع  اه وحاحت حزجةش ا العش  حزل س ا وحزسب غ ط  لس  ج ى قا (66)
(، 4551، زلدددا خلددد ي، صددداى حزددددشلن قدددا ذح ددد   شدددلعرا ر ح دددا أخزددد  ، )حزددددعيا، 4551

 .979ص

 .77حز ؤحدي، حزسرار حزد  ق، ص(67)

 .495، صحزسرار   ده(68)

 .474، صحزسرار حزد  قدا، حزدشب(69)

 .497حزسرار حزد  ق، ص(70)

قدددا أايشدددط لبةددددط قدددا أح قظدددط حز أددد دي دخدددل حزللةدددط  4591 ددد اش رلدددن طةددد ر، وزدددا رددد   (71)
، حز حددق االةددط حزعلدد حا حزسللةددط حزب يع  ةددط، شدد ر  قددا وددعر  4515حزعدددا يط وتخدد ج أشهدد  ردد   

 41 لط ، حيا ح4591شب    1، رلن وزي ح  زللرحرط، ل ا زه دور قا ح والش 4551تسعز  41
،   د أح وزط ح والش ق شلط  ا حز وةك 4595، حصبس روةد   زلعزرح  ر   4591تذ ين حزث  ا 

ربدا حزددال  رد ر ، قهد ش حزدد  حزود م  ، ود   د د ح لدط ح وال ةددط و  ةدط  دا حزد وةك ربدا حزدد حسن 
رددد ر  حز دددا قذدددلت مدددا حزخددد ى، يقدددة  قدددا حزوددد م  ، ودددعر   ردددةل ج اددد  حز قةعدددا، حز عدددعرحت 

،  درحادددط ت ريخةدددط ، 4591-4599ط حزاحخلةدددط قدددا رهدددا حزددد وةك ربدددا حزددد حسن رددد ر  حزدة ادددة
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(، 9747رادددد زط أ جددددد ل  )غلدددد  أشذددددعر (، أعهددددا حز دددد ريخ حزع قددددا وحز دددد حث حزعلسددددا، )اغدددداحد، 
، رددددال  419، ص4595/ حيلددددعل/ 41(، قددددا 9199؛ أجلددددط حزحةدددد   )زبشدددد ا(، حزعدددداد )41ص

(، 9775ي، دحر حزجددعزح  زلعب رددط وحزشذدد ، )اغدداحد، ج ادد  دمحم حزح قددا، رجدد ل حزعدد حا حزجسهددعر 
 .99-94ص ص

(، 9779، دحر حزد وحد )اغداحد، 1 ما، روعد أن ت ريخ حزحلش حزذدلعرا حزع ح دا، جبرليل ا(72)
 .54-57ص ص

ح بثوت مذ  حزلجشط اعدا حزج سد ن حزسعادع زلحدلش حزذدلعرا حزع ح دا حزدذي رودا قدا اغداحد قدا (73)
، وأح اددبط حزعش صدد  حز ددا راددس ه 4591سع زبددط ا دح ددط خددش آش ، زل4595تذدد ين حزول ردد   

وق   ه رل  حزحلش ول  ت تع    د )أا   صب ح( ول ا حزسذد   رلد  حزلجشدط )رسد  رلدا 
حزذددةخ( رزددع حزلجشددط حزس لليددط زلحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا، اددةس  ربددا حزلدد ي ، أددعجل ح ددعح  

 .17-19، د.ت(، ص صرل  حزح لط حزذلععةط قا حزع حا، دحر حزس ص د، ) ل وت

 .495حزخ ا ا، حزسرار حزد  ق، ص(74)

تخد ج أدن أعهدا حزسعلسدلن حزعد زا ح  سد  زلحدلش حزذدلعرا حزع ح دا  4599وزا قا اغاحد ر   (75)
،  د د أجسعردط 4597-4551، رزع حزلجشط حزس لليط 4551-4511، اجن ر   4519ر   

. 4577، حطلددق ادد ححه قددا ردد   4595، حر وددل ردد   4597حيلددعل  47)حزقةدد د  حزس لليددط( أشددذ 
 .917اع طع، حزل  ش حزث  ا، ص

اقة د  رليل حزح ج وح ظ  حزلهد  حزلد  حز بد  أدن لدعحدر حزحدلش  4597حيلعل  47تذالت قا (76)
ا قا حلشه سو  را  قا اغاحد وقع  أشظس ت حزجشعش، ح  ول اع  لعحدرم  حز  حزقة   اس  ا

 .17حزد  ق، ص د)ح     ط حزمعحر(، حز ؤحدي، حزسرار 

 .411العغلت، حزسرار حزد  ق، ص(77)
(، 9779تذ رزل ت ي ، ص ح ت أن ت ريخ حزع حا حزسع ص ، حزاحر حزع قةط زلعلدع  ) لد وت، (78)

 .947ص

 .17حز ؤحدي، حزسرار حزد  ق، ص(79)

تلع ددت مدددذ  حزسجسعردددط أددن اعددد  حزعش صددد  حزس سدد د  أدددن اة ادددط حزحددلش حزدددد خعط رلددد   (80)
حزعش صدد  حزقة ديددط فةدده وحزعسددعح زشلددل أ ح ددل حرلدد  اقةدد د  ححددا حرزدد   زجشددط حزسثو ددلن حز  اعددط 
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، حرلشددت رددن 4597حيلددعل  99زلجشددط أشعوددط اغدداحد، وحصددارت مددذ  حزسشظسددط  ذدد   دحخلةددط قددا 
أدن أخد ط  حزرد حن  دلن حزةدد ر وحزةسدلن. ادسل  ربدا حزلد ي ، أدعجل زلحدلش  أشودذ   ده  ح شه  
 .57ح عح ، ص

، دحر حزس صد د، ) لد وت، 1اسل  ربا حزل ي ، ح عح  رل  حزح لدط حزذدلععةط قدا حزعد حا، ج(81)
 .451-457د.ت(، ص ص

(، 9777شددددس حا حزعجلددددا، حزخ رطددددط حزدة اددددةط زلسع ر ددددط حزع حقةددددط، دحر حزحاسددددط، )زشدددداا،  (82)
 .954ص

اعددددا حز وددددد أ ت حز ددددا  دددد قت حزحددددلش حزذددددلعرا  4597تذدددداللط شددددلععةط وهدددد ت حوحخدددد   (83)
حزع ح ددا ول  ددت  لر أددط )حأددلن حدددلن رلددا حزخلددعا( رزددع حزلجشددط حزس لليددط زلحددلش حزذددلعرا 

 .57حزع ح ا، أشظسط حزجشعش، حزسرار حزد  ق، ص

 .57حزسرار   ده، ص (84)

حت  ددارعى أددن حزلجشددط حزس لليددط زس  اعددط وتش لددذ حزسجلددك حزحلقددا حزعدد  ، يعوددا لددل حرقددع اددشع (85)
وتا لق اة اةط حزحدلش، وحزلجشدط حزس لليدط حا تدارع زعودا  اردعر  حاد ثش وةط اعلد  أدن حرزد   
حزلجشددط حزس لليددط، حزحددلش حزذددلعرا حزع ح ددا، وودد وق حزسددؤتس  حزددعطشا حزددد اع، أشذددعرحت ط يددق 

 .449-444حزذع ، )د. ، د.ت(، ص ص

 دد ح حزبعددعزا حزددذي تسلددلت ادده حزسو وأددط حزية تش أةددط زلغددلو حزورقددا يشظدد ، زل   صددلل رددن حزل(86)
أعا  دمحم آل طعي ش، حزع ز  حزسع ص   دلن حزحد قلن أدن حزحد ش حزع زسةدط حزوزد  حزد  حزحد ش 

 .947-457(، ص ص9749، أا بط را  ا، )اغاحد، 4، 4551-4541حزب رد  
ب رهددد  يش هجدددعا حقلددد رح  وأبددد د  ت ولددددا حزأسةدددط حز حاعدددط مدددا أشظسدددط ر زسةدددط شدددلععةط حت (87)

حزه دقددط حزدد   ذدد  أبدد د  حزشدد  ح ةط وحزعسددل تجدد   حزذددلععةط حزع زسةددط، تش  ددل حزأسةددط حز حاعددط 
ويعبوع هد   ق حأجهد زجدل حزثدعر  حزشد  ح ةط ومدا ت د زو أدن قد ون وأش  دللن يوبلدعا اسب دوهد  و 

عسلددعا أعدد   اخرددعص حزسددد ول ومدد  يشزددسعا قدد ون وطشةددط تحددت أزددلط ر زسةددط وححددا، ومدد  ي
حزدة اددددددددددددددددةط حزلبدددددددددددددددد ى ويش  ذددددددددددددددددعا اح يددددددددددددددددط  ددددددددددددددددسن حح دددددددددددددددد ح   عحرددددددددددددددددا حزايسو حطةددددددددددددددددط. 

www.ar.m.wikipidia.org 

حز  وتددداةط" تةدد ر قددا حزشظ يددط حزذددلععةط و ددع رلدد  يددا زلددعا ت وتددداا، ولدد ا حزخدد ال  (88)
حز  وتدداةط تد ى حا حز وةدا  لن ت وتداا وجعزيدل اد  زلن حدعل ودالث  ود   روةددةط مدا حا 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

711 

                                                                                                                         

حزثدددعر  حزشددد  ح ةط يجددد  حا تلدددعا حمسةدددط ز دددا حا تش ودددل زلعددد ز  ل قدددط وزدددةك قدددا  لدددا وححدددا وحا 
حزعبوط حزعحلا  حزو در  رل  قة د  حزثعر  حزش  ح ةط ما حزعس ل   ح زو أع حز الحلن وزدةك لسد  

 ط ح ا  زلن أن خالل  ظ يط حزجبهط حزذعبةط. 
www.marefa.com 

 .11ي، حزسرار حزد  ق، صحز ؤحد(89)
 .15اب ما، حزسرار حزد  ق، ص(90)


