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   وكر رار  و َدة مرة١٩٩١ 

  ث.ي.د.  ةن

مَ يزام  

  نزام ؤظَ ي

  َ وو

  

َ  

وت،  دوادةى دةى  م َم و وازَ   وو ور موةي رددا دةر      

طرامر  رَ ومم رداموةى راون  ر موم رؤذ موةرا و ردن    

وة. وةى رةت  ورى ردم و مدا رار َررى رو رؤ و    

 َ وة دةى رامرؤ  ،وةط مَرةد  د و دووا       نرد ورى موي مزؤر

دا ري (روك) وةى  رؤذ زاد ا، طر  ووردى وام   ٢١/٣/١٩٩١زاد ا،  رؤذى 

رومى ورى ردن  ط و روك  ،وا دةَ رار و زوو موةى    

َ       َولَ دةدر ةداَ ، (و دةرة وم)  رى َ  ة وكر  رط

 .ردة َ دا زام وةَ  

   رار  و َدة مرة )رةى وةَ : وةَ اردم رى و مط

    وكر١٩٩١      موو م رة دةرة  ، او ريد ووَ َ وةك ، (

      و مط ، َد  و ََد  رؤذ  ت ودواىةَ وك دةر رار امر

دةَ و ى رار .    م طلَ وةى رار او، زوو   ، َ و رى  

روك  ةمي  دةن رى َوو  دةرة و مو  دةَ ز رى ةَ و   

.َر ر وةى زامَ  

 و َدة مرة ) وةيَ  م : وةَ زىَو ر م    وكر رار

١٩٩١       و َى  دة وم  ىرام و و  مد وم وةامَ ،(

   وكر را١٩٩١ر     زر َر و دةوَم  و ووَ ى ر ،دا

 دا          و اوم وةَ  َ كرة وةى  ،ردة و مم و

م َ  ،ردة .رةت  دي َوةش : و رواموةى ،  دي َوةي      

مَ ،وة زام م ك      زام  موة ا ون و ةمن وة  ،رج 

      َ  زامَو ر ر زؤر  ، ر َ اَ رى  زام َزَاو وةك ر  ريزى دَر

و ا  روو دؤخ و م و ن َو واو دم م وازةمَ وةدا، رَزةن م    

        م وة داَ  زام را    .ََردة   ةىَ وةَ و دة

اوة ر رَم م دي واز  ط م و ري ن ،  طلَ دي       

دي زام رزؤر ، ووَ وة. زامر ور و اط و   
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    رار  و َدة مرة ) رةىك دةروةَ : وةَ وةىر و ط

   وكر١٩٩١  و وة دا وموةو مر ن طَ رخو ووَ َ وةك ،(

واوةى طدامم     و  َدا زالمو ط ر اوةام زؤر َامو ش  ، َير  ةرام

 در   :اَ اق و َى       دةن روةى  ى وةك (   

،(  ر)ن  نرد دمرة :رى ر–   ،م دمرة

(مي :رار وَ ) و (مة م و  : مل طرن) و        رةمروموةى) و

( ا : ات  ا وا  (روت: دور اذا ت  دن  ام) و

  ن ارد ا ) اق) و       ا   دا ا :ن وأون وو   .،(

  َوة َ  ك و دوو وةر و َ َ د ، َو رة دارَراوة :

   وكر رار مرة :  وةرةى١٩٩١ .  

 .  ١٩٩١ رار روك   وةرةى دووة : رةم

  

   وكر رار مرة :  وةرةى١٩٩١ :  

رار ورى ردن ط و رى روك  ،ر َ رى مو و           

  ،دز  نزة  دةوَو م َر يرذةوةم اموور  ووداور م 

  ردوة، َةدا وةدر َ طم و رامَ  روو،  رةى ارةوة دااوة: 

   / رة دةرةن

  دووة /رة مون

  -(أ) رةدةرةن:

ز دا  طم و رامش      ١٩٩١ة ون  رار    رة دةرةن  َر  

 من:

  داطدم َ ن َاوة : -١

          وةَراق دةطَ ر  َ وةىامردن و طى داطؤ١٩٦١    َذ َ َ ،

واق راَ ، ودةر مر دة   َ َ  وةى ى  يدا َ دمداوا  

        َ  د وةى ىم ( و)  .( اقَ  وة َ )وا م و  وة

  ،  ددة م مز َ دمرزطى رةراق  وَ  اوةدام َ د ي داو

            ط َ دمرط ى رة ى وة دواى ،را  َ وم مر و

َ ، اقَ ىةر و ى دذاوامَ  و رة ى ام وة ٤/١٠/١٩٧٢   دا دان

  .ادا م َ راق د ١٩٧٣َ ) انَم و  ري  –ا م وم رام  ، (َ

ر دةرَم موت   ١٩٩٠.  مم ردةوا   )١(َوو  داطدم َ ن َاوة 

  ز طى د.
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) دا   ١٩٨٦ى زى    ١٧دا  مى دةى(    ١٦/٧/١٩٩٠دا   ووري    

   ىد و وم وةى موم م  ذةى روة ،د وم مَدةر ومدز

ر م دوودةوت  َوةى مون ََ ورةى  َدن طر واز و  مَ َان     

 ىم    (مدوو موةى وو )وا ( ا  ):و، ووَ م روةك ،ن دةدةن٢(ا( .

 ةوة (طرق ) َي رؤك وةزان و وةزى مةرام و ردةى َاق  رؤذى  

)١٩/٧/١٩٩٠َ (اوىم  مم  و َ )وىوى مار (    نَ وو ،َ دم ريد ،

  .)٣(ورن زامووة،  موم (روَ) و دةورورن مق داط دووة

         )وام درا َو م َ  و نَ   رة د  َلط تو

وة َ و د و رةردم و            َ   ،َرةك)، ردام ادي دو

،وةش ومَ اق   و َ  داطمد و وةو(ةت اووري)  )٤(رةرما

    مةم دم  ، ران وم اقَ م وَي روةز (دي ون)ان      وَ اق وَ انَم

)وة      ٩/١/١٩٩٠وم ا   ى دةرةوةىى وةز( َ) اقَ ىى وةز( رقط) دا (

دا َ  ١٩٩١/ب/٢، ر راي مش ي َاق   دةاون   )٥(ر َى ماو

  .)٦(داط د

ى َاق  َ ووم ن رارى طري، ومَ  ومَ اق  و          ،َرة

زؤرى رة زؤرى  دةو رة دذى  رةى رذَ َاق  ةن وةرطت و َ و   

 اري َا د  ومى داطدم       َ رام رة  ة ا،  مةدا َاق

ن َاوة  ا ، مة ازري موةى َةم اد و  ،َ و دةومى        

       َ َ  د نا ريذط وام ، اناَ َلط اط  امن موا روو ، وة

ا دة  مرى رزى د و مَ دةرد ا  ى  َى وة           

  مَار  ر رةشم  .وةَم َ  و وةَم ا  مط   وةو واى

 دم ي  و ن ر       داو ةدار و رة درو ا روة  ، رةى

درو  د موى ى م( ا ا)  راَم زي مم ن ى      

اوة  .  ةوة داطدم َ ن َ)٧(ا،  مموةى  ي رة دة دا

  رذةوةمى وم ورو و رؤذواى  وة  دووموة:

 / درووم رو ذاوة و مو ان ، طر ن درو من وا رذةوةمي      

        مم م ى مو وو م ،ك موارؤذ َو     ورى ةم وةم

  ون طلَ َاق  وم ماو و، ش رذةوةمي ورى وام دة وة . 

دووة / وةى   مو رطَ دوة،  َ  مزى و ك  مودا،     

طاوةى و ؤ مو مو و رخ ت م  مم  م ،م ام رَن و 

 دة دواى  رة و وووم رؤذوا َ دذ  ِرذَ َاق طر  دواى       

  .)٨(وةى  داوان َد  رَوة ومطراوة 
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 مو      ، ةَ َيط  دمررة   ى و َ دمش داط َرؤذ م 

     دمدةر  َ مَر  وري رؤدامط  ر ، ددةر  دواى ك َر م و وة

) ردوا ،َ  اقَ١٥/١٢/١٩٩٠َ  درا  دا دوا()   اقوة  ١٥/١/١٩٩١َ ة  ()٩( .

و دةدا( ََ َ در) زؤر و دا  دموةى رودؤو رازدمَ اق   موةى   

وة ) دا  رَاوى م   ١٦/١/١٩٩١،   رَو(   )١٠( ة ،و مَ   مو     

     ) َ ودا دةو ،وةاَ ن َ دم  و   ن ووةو  ٨ ى(

    َر  نرد اق وَ ن و و وم  و ك َش رووداو ،َدةر ة  اقَ

َةَت، واةَ نةر رامامَو        م ،َ و ش ن(نة ردو)م ةر 

  ) َ و وة ،و ن م موى( ٨دوو  ، داووى مر  و ١٧/١/١٩٩١-١٦)ى (

)َن دا ٢.٣٠اَ  ى(ن) وا ىَ نمو و  (و )١١(.  

 رؤذى  َ   ردةوا ر ةَ ي  ٢٦/٢/١٩٩١وةَ ا ودةر َ  َ   اقَ ،

َاق   وةى طا طا و وة دةرز و رةو َاق  رَو و َ  ،ة و      

دا ط  ر نن دةمو      ََ دام  .وةدةرم ة   ناَ وةى وةو

)زار رز دةو،  َ زؤر َ ذرا و م  َرزةن   ٢٠زؤرى َاق  د طا  مى (

روةن ذة وة    .  َ )١٢( ام ر  ،ن َ اوة ار مودةان 

رز دةو،      (زار ٥٠٠) زار رز د طاو ذراو (  ٨٠) َدا مى(١٠٠دةدةن، و رة(

)ممى(٣٥٠٠اق مَ ي ورة، واط  (زار دوو) و ز و (  ٢٥٠) دةر (زار١٠٠٠  دة (

 ة ن َاوة ر َرة و مام ردي َاق   رار       وة،  داطدم

   نىَ  )١٣(١٩٩١م  تمم  دةوة دارطَ يَ ردة دةر َ ىر م.دا

  )١٤(موى ورى ردن دا ر َا ري ن دةد.

٢-:( ت وظ َ ) انَردي م م    

وةم ن ر داطدم ةَ، زؤرن َ اق دةدا، درة  طمَ امش     

       دا( ت وظ َ)وات و رؤذان رؤذَم  ،و ردةوة م ر   ،و

ر رو رةى رؤذوا ()م ردا وا و رودؤش َ اق و طرام ردا     

،م ش مم م ردوو رووم        )١٥(ت و طمى ردة م ردي دةا،

 ى طو ن ظوة ي َ دةا،       ظَ  ،َاق رمرى ظ

 طلَ رووم ظت، َاق و ر َرس و و رَ طورة روورووى وة ن       

. ردواى وة روؤد َر  راوة راو     )١٦(وم ك رةوة   و   

وةمي  وووةى رَى رد و طَ اق ومو دا وة، م ى رزى و            رذة

 .َ و روو دم َرذ ر م ن و ي ارة ممرة ن وور  

ة و دةون،  وووةى رودؤ َ طو و ر، ر  موَ اق و ر

رَامى ط رةَ اق و ط ردن  وة وةو  َرودؤ مَدةو و ةمي  
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َرة م  م و يَر وةىول وط ما  ن دذو١٧(م(  مةر دةر ،

  .امرد  رىر َررا   

  َان :–رى َاق -٣

م راطم و ؤ مَ ان ردووم ؤ    ١٩٨٠ى َرى َ٢٢اق رةم رؤذى 

َان، م .      َوت َة َان وم موم َ        )١٨(رزمَ امن د

   َ،(با )ر (رة ،دان)مرة و، وةك ناورد  ناَ

. دواي )١٩( رزم د رمن َا و طورة رووروو موَ ان داطن    

.  راردا َان زة      )٢٠(م دان دووة طورةري َان   داطدم ري رة و دا

 ََرراوةو رووي او َةمَ ان دةوة دةرةوةى َ ان،   رة       

  َان)، وةى  لَ درَةى - .َرى (َاق

َى مر دمَلَ دةط   مَ ةىَان ودرَ اق  وَ ١٩٨٨ان  وةىممط  ،

وووى ارامي ط رد رةم ،م و رة اي مرد َ  زؤر َ ةم ى 

َ ان ر ،      وة   )٢١(ََوة  رةم رموةم و ورى َاا 

.( ي)رةى وري َان  ردي   )٢٢(وووةى اري ردن دةدا رومي ما

َاما، دةَ ":َان  وازدم دوذى َاق م–         َور  م  مَ اق  

  . )٢٣(و َام دةد  رةمروموةى اد"دووردر َوري رد

دةوَ اق ش دةروم  ر   َى دذوار طلَ دةوَ  دراوَا، وة ى    

  ى ،رط َ وى زاران َ ام اق وَ ان وَ مط م روةت و وم  ةدار 

روو دةزامََ ، زؤر طورةى رزي   مىَ و   و اوة  ى         

 دةى  زؤرَاوى ط ردم ردةا  ،ةوة دى لَ و رداري زؤر      

طدن و ر زامن و رةدن و رذةوةمي ووم     و رذ َا،  و و دا

  وو م ط ن)٢٤( اقَ )ير مموة َووة دةردة ةداَ.–  و َر (انَ

   دة  ،رِرا  و ورا َر ة دمداط ،ة دمداط    )ير َ َيام

  .َ١٩٩١ان) َة مراو ر َو  رار روك َ–  اق 

  

٤-: رار م  دوم مي وو ان وم  

 رار  ام  و  ردى دار  رة ري ارا  نرد ورى

  ) و (وش)  رؤ وازةىم و ، وكر ري و ا داواى  ١٥/٢/١٩٩١طَ ، دا(

َ  اق  د رار دذى ا  ةن و  وَ، درة وة  ى  ام وى    

ةزام  ام  رارا دةت و دةرَيَ َ ش و ري     زؤر طورةو، م  واى د

. رو ا  ذامم  دةم و  م رةم رؤ ن ودةوة          )٢٥(َاق

م وا م وةن    ،  دوة  ذام )٢٦(طر َ و ن  م  َت
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     ) وةى وة  و ورةزؤر ط َ و  اقَ ي  دةوةون    ٥٤اَ زىر ى (

  .)٢٧(َمووة، ش مى واَ  زؤر ي َاق  وة 

 دذى َ ا ،َ ش   دةوَ  ان مةر َرة د و  وةى رار

. وةدا دةردةو َ زؤرى وموةم زمَ ا    رار   ودا اوة  

     م  ١٩٩١              ،دةوة ر َلط َي مةم م مرد رةى دا

َ ووي وووةى ردا  ةمي طلَ ر زن،  ططدا م ر      رو 

ذ َودَي رؤك ر( رطت زال) دا و، مَرا رد( رزام و م)ون. دواى وةى   

    و ورو موو  د َردام م         ، رد ى دن ي ز   

)  اوةوت٩/٣/١٩٩١ ر اوامَ وى رةم وةم٢٨() د(.  

 م رروم م ةمي مَان  درةم  زمَ ا رووى  ي     

َر  ،د  ،وَ ام ش  ،اََ (ر ان وَ ود)مي وو 

دوو مَرى رد و دوو  ن رة، دام ،َ  ن وةدا م ردةى  

م و  وةن)، وةك    زن ردام (رض)ى  دن د، وام )ل    

       )  َم دوا ،د  ا كوةوم مةم    .رد رىَدا ٢٧/١/١٩٩٠م (

)   ، رامن راط  ودا      ٢٠م  نز ،ود نوة واذؤوو رت و (

رد     دذى داط  دماو دا َرذ  مروو  ا م و وة ة ٢٩(دم( .

   رار دمَ دة  من رةر ن زةمو)اوان     )٣٠ر ةَ  ،

          ، َذر دة َذ مط امم ن وووروذام  د و     دة  دموم 

     د  يادر   ش   ، دذى ررا  رانم اقَ مو وة

. درة و مي    )٣١(دةوةو، ا مى  رار دةد  و رَوة ن رزطر ن     

،   ورى ردن و )٣٢(١٩٩١رة و ي دةون و  رار   رةوة مام دة

.ور  

  م رار (ن)  اروو موةراَ اق : -٥

 ١  وة         ١٩٩٠اَ زدةى مطَر وىم د وداط ة َ دا رؤ اقَ

موى(ز)ى ردا م ،طلَ ز و َدم ي َاق ، رار  ري ة،   

رووا، ر َم ورة روووى ي َاق ،  طراموة و َروم دةورورى ري  

 َدة َ ددا َر رووىةدا، روو ري ازىَ و  و رق و  وة و

           َدة دةوة  ،تدة رة ىرا كط م ى دةمدة وة دةرووم

.   )٣٣(رةي دةَ رار وةرى  م ما،  رار م موى دةرد        

ا رَ       م  ى ،امَطر  وةىوو اق وَ ورى رة ط را

   ، اوةوةم م ى اوامَ مر ط م ا ر رةب َرذ  ىرو

درو د. و م وم وة ى  َمم و دوو مدا وَام و داروم طورةى وري 

موون و ار وم دان زار رزو....زو و زؤرى دةى   م رةب و َة            
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زمن و  ران دم ر و زةوةن و  و ط و راومم زامن و َوام ووةى  

        اوةراروو و م مَد رو زؤر   ىورةوة ط و ىذ وم وةَ وام ،

  . )٣٤(َا طوة

رار ارووى َاق  طر و مي رداموةى َا د  مرازى و زما زؤرمي  

وم وة دةرؤَ رةو  َلَ وة و و  وىم وة  وامة موا،  م وزاد زؤر 

           َ دا رار  م  انَ وةى وة ،  ىَان  و وَ اران و درو وم

%) و   ٦٠ دامامَ اق ( دموةو ر و  و واممَ وي رذ َت، ا

رو دش ر  وة واى د و د و ووم ماو   ،دو َان         

      ن ووتن دة اران  دارار  انَ وةوة دةر  ،ون ك دا دذو

َي ش رؤون و زؤر ري َاق  طراوون ، و واى د  د و َا وى  رة و زؤر

 .و َودة رد ت ودة درو  نَ ورو ط ر َ ااَ   وةى ََ

 اطر  د   داواي د داردة و   ىةر  ةر وةَ دواى ،ةر

          ىراو ر دمور  ةوةامرط و دةةةر   اق  دووَ ىَ ش ،تاطر

  )رؤذام  ،ودَ اق  دا دةَ ارووى٢/١/٣/١٩٩١    دار دمور د ندة ( )

، طلَ وةا  رار رةي )٣٥( ن )،  ر زؤرى مد رار را

  .َوك دادةمر ن ورد ورى ىرار ممرة ط  َ اقَ وري  

  

  رة موةن (مون): 

وةرةم  رى رار  وة رة َ ن١٩٩١ :م شرام و مط ،دا  

  -رةدم روك: )١(

رةدم روك  َو مى   مَةمى َاق، ردة ما      

م ر وةى  دووةدة دنرة  ،ىاط وك ور ردى وة

در  راطمراوى َ اق وة   مَدم رد  روك و وةى و            

          ممم  رةت .رة و ردى وةرى م و مم َرواري وَ

َ ى ى اوة...  رةدن  رووى مى زاموامى  رة   ووى(رةدن) 

مَراوة:"    رةدمَ  مرة، وةك  رةدم ارة ن َن ن      

  م َرم .    واى زؤر رةدمَ  مرة، وو)٣٦( دادةزطن ... د"

      مرو ط ر،موم َ لَ و َمز ز و ؤ ،و زاراوة  رددا

. روة ى ووش دةَوة ر ووى  ( )رةب )٣٧(ومَم ردما وة

  ن دان وو    وةةطَ نود ن  وة)٣٨(     ) َ َدة ط ةَ .

      َم وك دةداتر ردى وةيوةى ممام و  ىؤ و   :(وكر دمرة

       َوة دةو زةم و زة َ مَر ىَر  ش ،ارة وةيى م     وةى  را 
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  و و  و و ،س َ ورة ىَم رروةردة و ط ازىَ رو ن و ووَ

.َوك دةر َرد  ىمرد  

 َرزى    مم و َ( ورى ردن) ط و روك َ اوة،ر

َاق  رمةى َةمَ ا دووة  روك ،م راى رز(مَةم) دووة و ا     

   ََ   وةم  ،وك دانر ىَم ىمرة و رةىاوة: ذوم

لَ   ى مواوة دان  ؤى رةدما         رَم دواى ار   )٣٩(رةدن.

           و اَ اوة دةووو م ش ...اوةَ ىوة ماَ دةو مدرو  َدةم

      ، وكر اي ورى مةَم ن ض  نر َ امم١٩٢٩   نم )   (

امَ  اق رووى دة طمى( ل و طرط) وَا مَو، وة ت      

) م انَموك  ١٩٣٥ -١٩٣٠ر  وودةدان ر م دةداو مرة ر َ ر ردةوا (

 دوا ،َامَ ن و رىد،     و دةورو يَود ؤذةى دمدرو  دة ر ت

    مؤذة ن وةكر رة دمَم     ،وع ا ،ا،ا ،ا )

و .  .)٤٠()ا ردةوا  ردةى دة دنرة  رة   

  رة   دا ( رو) دة ردةري و مرة دن

       امن دام اَ  اور َم وةرةر،درا  َوم ورام ةَ

 رة رةىوك دةرر و َةرواوةك ط (م رىر مد) ،وةرة وكر دم

 ر دواى م١٤ ر َ ":َوز دة ١٩٥٨ى    نَر لط رط وكر 

 و مرة ي ا وروردة وردة ط رة رودؤ دواى ،دن دة ن و زؤر و 

. وا  رةدم روك   ما وةو     )٤١(رةو روك َ ا مَون"

   دمدرو ن ن دةدا ورةو َرد وةى و  اقَ ارمى دةم و َم زؤر

َ..  نر ردو و ط رة ى موةم ردو انَم ى م َاز

          دة وىوك دةرر ردى ريَ طوةرم  و  ، وكر و دمرة

        :وم .ا اَ مر و رط رراو رى (رى و ) يَ

) مَ ١٩٥٩-١٩٥٨    زؤر  رةذ (      وكرو) دة ردوو وىدةر  رامَ

)رةطزى ردو رةب و رن داوان َش د  وةرط  ةم مَاو، ا و     

 رةدن وةى  وا .)٤٢(رةن وةرطان و  ك َرى رد وةرمطا   

دة          َ اقَ  ََر رذ وةى ر ، َم ةَ وة ردةوا ( رو )

    ةدانَدر  دنر دمرا ازىَ ر دؤ ىوري را ى ىو رودؤ

  رةدن. 

   ١٩٦٣   َم م َدة        م ردة م ،َردةذ وكر دمرة

م    ورى ردن ط و روك ،  روورووى ن و دةوةى     

 )٤٣(موي وموة   روا ى ةودم  رةدما ر دةد     

ن مردم رة رى و دىَ م مَم اروو و مَةراَ اق و  َة مان
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.  )٤٥(.  ش رو وَةم ردا ردو    )٤٤( ري روك 

ت ( رةس و) دان   و م  ن ا ََ زؤرى  ١٩٦٣ي  ٨ش دةى 

ر طرةداو رؤذ َ َوةش َ زؤر وام و طرةن طت و دم زاموة،         

 رؤذدا م  ار ةرر ط ن١٨٠دا        و امورة و راورة طري ط َدة م ن

 و ل  رؤذى دووة ن َ ، َ ةرط ممروو و دن وموة دةروم ىم

.     روومى  طرة ردمى روا م          )٤٦(ون  َا و"

  طر دطا رة و دموةى رَةي رد وة .

)١٨ ى دووة ١٩٦٣  وزى  ١٧ رف و     ١٩٦٨ى و )ا ردوو وةى دة (

 رادة  ،و ردةوا دنرة  ا (رف نةو)٤٧(  وازى ر،

  ردو دار مةَك و و رى زى ور دواى    و .ةوة  اَ م

رو دةى دووة ن، رةو  رةدم ري روك درَةى َرا، َةو 

رى م َوة طت، رةن رذ  َوا رَى وة م ى دة   

 اق ء  ا      (دا وة  ١٩٦٨ةى (ك) ى دةرى  َ ا       ت،وم :د

٤٨()ا(.(رةب وةيم  َ اقَ)وا  

 دا ١٩٦٨رة مرة و دمََد، مََوك مر  امَ َ  َدا رذ

و درَةدان  رةدما، ن:  طر دطا دامام     دوو رووةوة رر

    اَرذ امر نرد ن، رؤاوةَم رة امَ  َ :نوك . دووةر

   ر َم وم نمةر او زؤرَط رة دمرة     نور ىَرط رىرو وة و

     ة ( رز ) ،َ اوك دامر  رةب رةوام رؤك  وام ،دراََ١٩٦٩ 

 )٤٩(ا رؤ رةوام ،و رؤذةوة وى  دةت و و   رةب وةمةا.        

زار،رذ  َمى راور، م    ١١ة م مَ دواى راطمم مى  دو

رى ردى رو رطى م ر ر د.وم :رَةرى م رؤم رووةن 

رمة )٥٠() َرى ردى ر ر د. ٤٠( موى موم رةطزمى َا، رم َرطَي

   )٥١( ن َ ط ممَ ران، دا َراى دةزطى َةمارةن د، 

   رر  ر و ى  مو.

اي وة مطو، ارةم   رةدم روك ، م طر دط  

    ا، وادة ري م َرؤ نَ روةردةى ىرم وة وط َ ي ورؤ

  .رة ا اوَر دا رامط رة ردى مَ ىرم)٥٢(       مةم َ َ  رط

زار) دةا زم ردى ن م زم رة زم َر َ ومَمى        ى ١١مى (

زؤرى دامامى رد  و زم روةردة و َدن  ،َروة زم دوو ررى  

  َ و  ش دةو،  رمى ردى م روك ز)٥٣(َاا.

       .َزرردى دادة موةى زدمو  ت م َر     )٥٤(و كن م 

    مَ راةَر ردى و د ةوة ومة ورى رىرو ىَر  ،دن موة
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 دو، ط مرد         اممَ مةر مرد ردو اط ووي وَ ردةد

    ااَ  دووة مردى وةك ز مز  ،او م وك ور  ردى مَ ةوة وذام

رؤذي  م ش      ري روا وطمةن ودةوة َ م ردى         )٥٥(ما. 

 ،دمرة ي ؤذة)٥٦(  مدوا  ك  ي .َر دةذ  وكر ري

        رار مرة  َ  ، نددا و  و ط اقَوك   ١٩٩١ر ي

.َدادةم 

)٢( ااطر:-  

ةام َ راطا روك َ:" راطا و ؤ درَم   دذ    ط د

      ااَ ورى َم  ا دةى  اقَ َار اَدر  وكر  رد امدام

وة، دةوَ مَارَةى رى  طر دطا و دموةى رَةى رد  روك دةا  

.(َزؤرة ااطر)وة٥٧(دووة(  

         ر وم  ، َد ووَ اور مَم ااطدن و رى دةرؤو  ١٨٥٠

   ر رة َ دمَم  ،امم ام ردة اوةوةو ن

)  ردة  ،وة ردام ااطوة    ١٨٧٢ -١٨٦٩ر اد وا ()دواى )٥٨ .

  اقَ   مزارمةى،      ١٩٢١داَ(نرد ورى ) َ و مم داو

) ١٩٢٥  دواى ك  رد        )ةوة امدام ااطوةو ردوور و اقَ م

واَ ةوة    )٥٩(مَ موو ا ن، وةى روةم موت موَ دة ردان.     

  َ مامَ  ،دووةَ وك دةر  ن ورد َم ااطي   ر و

موا  مَردن، َةك رذةوةمى موةى رةا َ و ر  موةى رد   

  ،َى م موةى           )٦٠(ومَم  رةب دمَو م ااطر  ا َوم 

)  اوردوو١٩٣٧َ دا   ) ةو دة(  زى و  )ةوامر ردة ،ة

) زار َام رةب مَى وو      ٢٠و ذَ مَى(م رَم زةوى و زار)دا مى(     

رَى( مَان( داق و دووزرو)مَان،َةى درودم ردوطى مَدن ر       

)دا ، دةزطى رزى و ن ١٩٥٩. ش  مَةرا  ()٦١(اد)و م َرةما –روك 

مو  وان ر  ،َم  ردن دةردو،م  َو وة رةن      

د مرة اد و و ََ.ون ََن مرد ى)٦٢( ) م١٩٦٠- 

)دا(ور ) را  طمةم دةورورى روك راازن و ذرة زؤر  طمةمن     ١٩٦١

.ا٦٣(راط(     رد ةمى طزؤر مم و ااطان و رَ َىَ دادةمم َم ىرة ن

 دوة    )٦٤(دادةم ،َت وامى طمن  ارى ورى واي دا و زؤر دةان.    

 مَةم  دَةدان  راطا  روك دةد  راطا م ردى و    

)دا )رَةرا روةردةى  ١٩٦٠ةردة دةروت ) رة،  و رة رى وةزارة رو

        وكر مردة  ة(ت و دار ا)امدةر ر :واَ و وردوك)ى مر اى

ام   رة و را ر دة َوةى دة       )٦٥(َم داَ مك  روك.
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         رودؤ و  ار َ ،راوةو وكر  رد مو ااطى رؤ ا

   و ت. 

    ) ن يدة وةى ا   ٨/٢/١٩٦٣دواىر دة نا و دةدا روو(

طر م ا م  و َ      طت، مَ از َارى طت،   

مَدم رةب  روا  رزدموةى رَةن،  وا  مدا رة راي        

مَدم رةب دا،ن  وَامادم رة و طمةردم دةوررى و دةردن و      

دام ااطىرام)٦٦(   .ارة وةيي م رد  وةىمام  ،)٦٧(     رىط

) ى دازرَرةو ؤدارَةرى    )  ط ايش، وي ري رةطزرمى( 

م و وةىمام  دةزام َ ق،و (ق ََ    ارة وارةى َم  ىموة

دةذ، دوو ر َ َر، ن: راطا َ ةو  ،َ درَةى َرَ. دووةن:          

.ََر و زةم د،زة ن نرط وةام ررام  رط)٦٨(           ر

َ   داةَارو وكر ااطر  م ،ق دا  ةىَن در زوَن ر ر اق

  م انَوةى م .١٩٦٣دار   و         ١٩٦٨ى زة، وكر ردى مدارةَم امَ ىزؤر

د ن رةم دى ورى ردن،مَ      زةم دةووة،رةن ََ و، زؤر ا  

ش و را دة روو ،  رذ َردوو ا( و و وةن رف) ر          )٦٩(ون.

   و َ مودة  ةَر ،ون ردةوا ااطر  دمةو

درة ش دةطرَوة  رودؤ  وَ اق واى دةا            )٧٠(ن، 

  راطا ةون. 

  ) َزى ١٧ وة     ١٩٦٨ىو ااَ  ن ن دة ري دووة ،دا(

  اوامر و  وم ةَ ،دة   م وم دار و  ى و  و

.من دا م   )٧١(راطا م َردمن،   ش دةن ر درن رد       

:وام ،دةو نَازَ-   

١-       وةى دامدم ن ورد مور َو م ى( )ااطر  ىام

 ردوطزؤرةَما. 

َدن( )ى و و مَمى َاق  وةرى ان دةزام و رةدم و           - ٢

 .مَم 

 راطا زؤرى مَ موم ردن.  -٣

٤-  ن داوةم امَ  ىردام و و دم()دنلَ.دةر)٧٢( 

             ون  وةَمدة ااطى رمَوم َ و ردةوا وةى دةت طش دة 

   ،ةم ، وكر ) مةَون، وةك : م ارة ردو ردوو ط نَم  س َ مةَم

داو  َرم طاو وداررَراو،دةن د   ١٩٦٨وم : )٧٣(م ،مرو َن).

 طاوةى زؤرى و رمر ووَرامى  وة َوموة، رةم مَةرا و      

 و ارن مدةدرا     ارووى َاق ن مَن  ردن، ممت دواى ممدمن ممةام  
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م ر َن راا ن  َرن اوة،رةطزم(    )٧٤(روك رَوة.

َ ة      )٧٥(من)  َطداروى ن دةطَاوة  و مَى ى رادةطَران.    

َوة رش و و ،  :وم .ااَ ى مرة  وكر ردام ااطدن و ر

)١٩٧٠          رى ن اري وةىاى ط ،نرة ىةمَم رام زؤرى َ دا (

زار   ١١دم مى ر ش ك  واذؤ )٧٦(ورى َاق ورةم ى ردن طَاوة.

مَ درودمَ ى  ورا   )٧٧(ؤى راطاَ ة روان دةَ د.  

وةك  ( دو،ان، ، )٧٨(مى موت دةن طمن راطَاو دان َامن دةرد، 

و طلَ طمةم داودة)،  م موم زةمر).     رةن،ر ،م روارو 
) َري     َ١١٨مرو ،ري  (  ١٩٧٣ )٨٠(دواى دم موت و، )٧٩(

رَوى   ةوة  دواى     )٨١(رد  مي مو روك دةران و رةن َ داما. 

  )  رد ر ىو م زا١٩٧٥        َيم ر وةيدمَ١٩٧٦)دا دة   ،

    ََو  ،َن مرد  ىرط رىم وةيومدرو  وةى  اقَ 

  دمََ . ااطر ؤ دم رد اماَ  د ناق  دةَ ارامش دةم

 دامام   )٨٢(ر  ن و راطان  مَم مَرا و ارووى َاق .     

  َ ،ةم ،ر ،رزو ،م ، وكر )و، وةك ر نَ و م  ىمَوم   ،ن

و دواي  ١٩٩١ر  ا ِرة  راطا  ري روك  ردة ر        )٨٣(زا و  ..د).

         وكر رار م  َدرَن دةذرة  َ  ،و ردةوا رار

  دا.١٩٩١

  ) دم روك :٣(

وةى ( ا)واى ذامموة ن زوودموةى رى رةب د ،َم  ى            زارا 

اى رى ط رةب دةزامَ و ردةوا ولَ دا  مم دة و را ر        

َ  ا دةَوة م َوارةى وا ( ) ن( دن) ر ذ )٨٤(راردا.

و ر زامى ر  ،ن دم ؤظو ري رؤذام ن   طدم ؤظ    

و م َواوى ذي را، وا ذى  وام َ مَدموةى َ و        

َةوة دردةى ري  َ و         )٨٥(ر ى مم رة و ر رؤك.   

  وة ر  ورةىرى ط ك م  ،وتاق دا  دةرَ وويَ  ىراماوة و د ردةد

     دةوة و  ن و وم ام      ،وةَ ا وويَ  ن)٨٦(      َ .وةََو

مَ    اا ش ط دةت ،  و (  دن)، رو 

  .َ رة     ر ى( اقَ ) ؤظ َدة  وةى ر)ى(     )٨٧دة دواى ى ١٧

)، رة مَازةن ن،( )طلَ  )رةدن و راطا  ١٩٦٨زي 

وََ دم  ورى   )٨٨() د ن  مَ( دن) زد دو،  

 َ    ...  وكر رىو ط نرد      ى مم  مَر  

    وة واذةو دة  ،(ردن َ) و   ، وكر ردى و ط  اقَ
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 ،َ اَ وم زادي و وا ىم  ى داو دةروازام ط  ،ااَ ى

       ي ،ا دةذَ  ىو دوم و واز واوة  و َم ي اَ ى

      مدةط   ود  تى دي مام و َلط َر اوةىة دا و ىَ و َ

 ،نةَ نوةدمَ زةران وازى طَو      َ ةدةنو ؤن ورم ر و مو ىوام

 رةَ ةدا وة   زؤر      )٨٩(دةر ،وا رةمون دووروة ن  و.

     ، وةور  ااَ ى  ون ةب و م ي ب و و  او دة

 ارَةى و مرة زؤرةى     ر َاق  وورى ردن           

            زادي رووى وك ت دةروازةمم ودةم  َ ط وى،دؤم

 رت و ى   دان دا وة، ي  دةردم رؤذم و طظرى ر و دازرامم       

 دةوة، م رَى رت ورَاو َدا وت  رت،    وةك  ردة  

 و َ ةوى  ا ،طلَ وةا مدةو ري ر َمَ رةم  و      

  )٩٠(دا  ات.

،  دم  مَم  ورى ردن  ط و روك      ١٩٧٥ى مى دوا 

     دواوة و وةى ر ،م رةى راوَ ةوى وةاَ    ن ،

  روم ى و م ومر و دم  دة     م تمم وت وط و 

مَ او وةى  وم لَ ، َوا ر رةب وم ولَ وة.      )٩١(د.
دم ردن و روك دواى مى ر ل ، م رَى اروررى اوة  )٩٢(

اَ   ن:وام ،وة-  

   //دم دادةزطم روك.

  دووة //دمَ ن و مم روك.

   //َدم روك  رَى َةوة.

  ارة// دادم طرةم روك ر ى ى  و دم  زؤر.

   ور رار مرة رة  َ دم١٩٩١ .َدادةم  

  )   رار  رد:٤(

رةذي) َ اق رار  رد و َوو د) -    ، َلَ ذي

) م  مرة وة ١٩٨٩ -١٩٧٨ا دااَ ردي وويَ  نةطر   ()٩٣( ،

  -رامش مََ َ دم م ؤظن طوة، من:

  

  مل :  ) أ(

مل و رة  ،ى وى(م) وةرطاوة، واى زد  مازةى  َر  ،َر     

   َ ر ل م ر (م )َن دةم ةَم  مر و (وةم) نرة 

 ):ا وواوةم  (ى رر ي) رةب  ووةوةو ر ،ََ دة ؤظ  ،َدةو

.(وا ر ذن او م  ى ر وة   أنراوَا طمرة وم ،رةل وادم واممى زم
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دةت ر و ك و دةومى،   رَى م و رةوة دة موةران    

      : م  ،وةَر  ن  ن (لم)   َ نرة م ،َودة

      وي ا ا  أذا أم):َا دةَ ةَد  اد ىر رىم-      (لما   وم

   م وا ،َد م ( )وا ر َودة نم وم ز مزام َةَ

ةوة،  طم( مل)  َاوام  دةو َز ( مل) ن  رَ  َاو

:   و  م  

  و زةومى  َر دةون. - ١

  زةوى ر. -٢

  دارمن-٣

٤-- .ن ما دوون و نموةم ، ىو زةوى و زارام  

٥-.ا َ ا  

 رط �وا ر َم و ََدا   م َ لم وا ،و وةرط  وم

    واز َ (لم)وةر دووة وم رط وةوامَ ،ارة ى

ودةرا و وةىر  َىم َو دة َوت وةردةطدة ى م س ،تدةو ط  

ََ َ ن دردا    )٩٤(م ىر   ، ؤزدا مر   ورة وىل مم .

  دازة . 

            ررا واوةوة ريدة ن و   َرذ  ،و ؤ و لم ىؤ رد

          َوارَ و دموم رد و ط وام ر دموموة و  ،د دةى

وري مى  رد. ى ؤ   مغ موم ورى ردن َ َا    

   رةى ى ارةوة :

- دؤ    م)  ٢٣  ت ١٩ى  ر١٩٨٨.(  

  ).١٩٨٨مم  ٢رت  ٢١م دووة  موى رةداغ( -

  ).١٩٨٨مم  ٢٠ى من  ٨م َ  موى طرن (-

  ). ١٩٨٨/  /٨-٣م ارة  دؤ ز َوك( -

-وم و و  و َ م ) َو ىطر م٢٤   ٢٦  -١٩٨٨ .(  

  ).١٩٨٨-  ١٦ب  ٢٥م   دةظرى دن (-

وا مل طورة  ؤى رزى و ن م وة  دةى ا  مودم و           

 ردو ازىروةى رزطو دمر     وةرى و ي اري و َوارَ و وةى

-َوارى ورى و ورى وطا و دطا ط رد،  دوا ش مم مَ اق     

     ىزؤر ممى روو وة وةوط مممط وم ر رةش  ،درا  اامَ رة

) ز دمَ رو َ ن ورد  مةمرد١٨٢٠٠٠زؤرى ط وامَ ؤظ ()٩٥( .  

       (  )  ، وةاَ   ن و راوَدار ىو مرم ؤ 

  .)٩٦(رؤ دةد
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،م م َ دمةو لم  ى دواامد و دامَ دة مزاران ط دمو  

 َرزن   َ اموةو  ن طَراموة، دوا  موة ؤى          

مرد، وامى   َدم طاوةن دةَ ةد وةمن رةو  و زامم ورى َاق دة  

) ا و رةورطن دةمردن، م طو  لَ (ق اا)          ٥٠-١٥من  مَان (

م و طرام ون،  َ دةاون  م زؤر ذرةى مَن و ردموةن و           

دةر  كةَ دامةرطَزامن مرةم رةى)٩٧(    و َ لم  ةَ .

 وةى رةام رد و وةىم  دموم   اقَ مم ما و رة 

   ىمم و مامَ  ،وردا مرد  رد ؤظ رد و    و اطود اط ووىر

     رد ازىروةى رزطوو امر  وةي ،وةور)ش   )٩٨م و.

         مى ذ ر  م اوىة و ورا ََ لم ىؤ  ،توة دةردة

  .)٩٩(ك

 َؤى مل  رؤذطرة مارةم ردوة، َ ووي دوور و ما، دةام َو

رة ََ و و  مودا، رولَ و م ردى  ن ا، ؤى مل ا  ازى 

 َ دم و دمور ك ووةم دم  اىَر م َ   ،رد مم 

و دى  و دةوم مو   طرةم  و رمةوا دا ون، و زَة   

              دن ريطَر ؤظ و  ارى   ،ىم اوةَو ر و و دم مازة رذةوةم 

                ط   ،وم َ داردة و ،تة مَ ىوو وام   ،دن دةر  ؤظ

ةى دا َوة و رذةوةمي دوم رولَ َ ودام دون، ون َ ةم ممى   

م  ،رَدم ؤك موى( مل)ةوة ر         رازومن  ط َةرام و وامدا    

. دوا دة  َ َ َرةم رار ورى ردن و ري           )١٠٠( رددا

  َردةذ وكرد. ١٩٩١َ دة  

  رَم  :  -(ب) 

و وةى زالَ  َرا طلَ َاما، ددا رى  دا َ ى رد ك َ َ       اق 

 وةو لَ وة، ورووةوة وةى َ زاماو راوام واوة ر َى ر         

داط  شو   و      داري  دم١٩٨٨      مةَ ن دا

  .)١٠١(َ ان

) و ن م دذ ري  و طو  GBرَم ،  وام طزى ردةل و دةر طز(

  ، ذران و ارون.)١٠٢(ن، طمة ردم و م زار   َ و  ةت والَ

  

  وَامدن وط وَارةدام لَ: -(ج)

- َ٢٠٠٠و رةمَ  اق وَامدم مو ردن و، َاي وَامدم مى (        

٤٥٠٠ راوة وَوة و وة نوا م مم  ،مط(   م اوةو زي ،اوة

 دة دوامة رؤى طورة ومي رَةدن(زا و م)ن ن روة. (مة       
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   ":مووة مرةو (  و م١٩٨٨   ى  ١٥٠٠دا زرؤ روو مط

   )١٠٣(م ورََاموة و طون ون َران و َان". روَان و روةم و

طمي وةدان طلَ زةوا  ان، طلَ وَامدم          ٣٨٣٩در ش دة  ":َؤى ما 

) ممو ى ٢٧١) طوت و م رى دَؤ ن و(٢٤٥٧) م(١٧٥٧طمةما(

)ن طراةَاطرة ر رةىران و ذَرو روم٢١٩,٨٢٨  ة َامَ ر رةىذ  انَ (

"م  س َ اردةوار)١٠٤(.  

ة راوان ن طلَ وةا مدم لَ و م وم دةم وذةلَ و من ماز

َةم ي ر وة. طا ط رةط طممن موى(دةاوةما)،   

   َ لَ و اوَ ارةدامَ ،وة ن ام ب و ي زةوىَى زموم  وةش َلط

َ وان وامى ذرة زؤرى ةت و الَ و مَر واوى          رو َدم دةن زار 

َمط ام١٠٥(دام(.  

و زو و زؤرو  و ى دةن  رذ َر طَ اق ط وموةى ردو رون        

 ور َ وةد زادى ى وم دان ذاوىق رم َ وةىدم ق و  ي

رد رة ش و، رمَ زؤر طورة  َ وة دارو ردى ى  و زؤرداري و َاري  

م وةروة و و )١٠٦(  رار و .و. ١٩٩١  

)٤رد رةى رؤ (: رار دمَدة  م  

ى ردة َ ططدا دوة،  طلَ       ،  )موةرا ما( َ مم ردن 

ا، دووة طلَ رد،  َطلَ َان، رمط طط طلَ ا، وى  دووى دا، وةو 

  ١٩٨٦    َ ) دار ىرةط ( ث.د.ك) و(ح.ش.ع) و(ح.س.ك) طو رىَدا م

   م  و كم نوةوم  ،مَ ىوم  ر رى (نرد مم

ةم (ي.ن.ك)روة ،دا دةر مةوامر دذى  وةَان رَ َلط م)١٠٧(.  

 ١٩٨٦    ) (ث.د.ك )ان(ي.ن.ك)وَم دا وةوم و انَ٧/٥/١٩٨٧   مرد رةى دا (

    ر) و (ك) و () و  (ث.د.ك )(ي.ن.ك)و مرد رةى مام ،تَ

  ) ل) وط   ،(نرد  اَ١٩٩٠    )وام  رة  وم    دوو

  .)١٠٨( زةَم ردن  و موةى دا وري) ون

دوا داطدم ة و طارمرم و دة ،م وموةى رةى ردم  ى و طلَ      

) وَر :وم ،  د ااَ ممز٢٢/١/١٩٩١   مرد رةى مم وةىم ز) دا

و  (دؤو) رةطى(ي.ن.ك) ،  وموة ر داواى (ي.ن.ك) و ، مَرام (ي.ن.ك): (  

 ي ،   َ ،درا وونر        ،و ( َ )ك رىَون. و م ( 

مَرى ر (م دروةر و مةد)، مَرى  (و  و م ) ون ،      

ومَرى ( دي  د و د دةرى و در) ون.   وةوةدا س 

َ    ا نووداوةر ر وة)ى      ٥/٢/١٩٩١،   رؤذى()١٠٩د وةوم   ىرةط (

  .)١١٠(رةى ردم ا  وموةدا س ر رى( طردةو ن )ا
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  )وَر وةد وام    ١٦/٢/١٩٩١ار ،ا نز  وةوم (   ىَ وةوم 

رران ون وام(   رةلَ م) و  (ي.ن.ك) )(مووان  ) و    

( ي رَ  اق ،   ا) و(ب ا  ،  و  َ) و(ب اى   

 ( رزام د َ ، َر     )  ،درا  دوو دام  د وةوم  نار ،

 ) ى و و رارطى رةزان ارون ر  َومن  ر َاق ،  دا         

 رةى اق  وَ ارووى    ،ت َ دة مرد رةى رد   رووى مرد

      ( ي ) داو .َ امامَم م ن و شَ ، وةمرد  اق واَ

ى زؤرَ  دةزام و ى واو و  زا رزطر دةت، رد وام د رزطر ت، رمة و 

  .)١١١(رمى دواى روومَ اق  دا  َرى مطتوموةدا ولَ درا 

      َ رؤك و يةم تو ،دةوة مةَ دمز ا دةمرة  ،مرد رةى

ار زارة ارىمر مَ رةك  ،ون اد ارىم َ  ،د وةردام ران  ،ون

دةمان و رؤ َرةن  رارا دذى رذ َو ، ر  موى ن  َاوة و مو  َش

دى  رَدارن  َا (رَي ار) و، ردةمَ   امش ن    و   

 ،َ وان   َو طط طلَ رةدا ن، داوان رة د،               دةى رذ  َد 

        مرد رةى ،دووة نر اَذر مةَ ك    وام و ط  َردمَ

مى راط ط ردمَ وم َ د، زؤرى م ىر)١١٢(.  

رم           و َ وةمرد رةى ن زووةوةر امرة  رار  مرد رةى ي

      م َر    ورامن راطرة َر َ ى و م  ،واط

 مةرو طزام رامَ ن و  ،ر       ومواو َلط .نرة امدام َى م م

    َم وط رة وازىم مرد رةى وم مر ،ورامش راطرار  داور

َة . َةدا دةردةو َرةى ردم وةك َ واو،  و )١١٣(دامامن  رار دو

  .)١١٤(ردم  دةورةى ى دَوةو، وةر ر و موةوة راري ون  موم ردما

  رؤ دةم ط ردن  رارا:-)٥(

     و ريد َؤو، ر نرد مم َ يادر  نرد ى طادى  رط م

رار  ورى ردن  ط و ري روك   ش  دم مو مواز    

وزامرم  رؤم  ردن ،  طلَ رزطردم و رو رؤك دامامى ن دا   

 وم دمرزطر )١١٥(ر.  درة ومدة و دمدة  و ،ادر  ارار َ

رةزام  راطمن  ط و َرةم( دةم ط ردن )  طَراموةى     

 و اوةو  دنن و دةةَ       ، نووداوةلَ رط وار دم م  نَرا 

    مرم ومردةوا دن ودة ر ىوام ، نةرةَ  ر ن و َ تو

دا)١١٦(.  
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    ط ي دةمادوةى ر َ كوة وة  رار  َ      رؤ  وور نرد

 ،م رادي(دةم ردمَ اق)  رادي (ر دا ردن )و ن  م و   

.  م رَ دةرة و موة ون،  وةى  راد وة و      )١١٧(ردمن ؤن

َودةر ر ََ   ،مرد رةى و ط نمز ىد مادر و طم

: وام  

رة دةرةن :  طم و رة دةرمى  وادو  راد رؤ رةَ ،      -(أ)

  من :

م دةم رَام ردن  و َرط      ط رد ى وةو  طىَ  دةم ىَ،  )١

 و م رةمى،   دةم و. 

َازى   دوادام رمم ِراد  ط َرمن، ر وةى رةزوون و    )٢

َ َاق ،  دوة امم        ودَي دم رووداو و َن، ش و روومى رذ   

 ادر  نمط ز   ىرام و و َ  ،م  مو م رة ووزةى

  َ وى  اقَ موى مزؤر  ة ،نرد  كد من دةمرم ى و

 .طم 

م وةر  راِدي َاق ط ،وةى  واى ودةدةوة  طاَ اق  و رةا             مو )٣

 رو ر دوذم  دةَ وة  دام( ا ارك) موى دةد.

٤(   مةَ يَ َ ،ادر  ر ى َ اي ى.)١١٨( 

٥(    ي دةمادر)   وىم (ث.د.ك) يادر م ،دا و مرد رةى ىد مادوازى ر

ردمَ اق )و، زم د و، مَ زؤر َ مدةط،  رادي  ى       

)P.K.K )يادر  مط ز  دوا  ،و (.َر(نرد ط دةم)١١٩(  

  (ب)رة موةن :  طم  رام من: 

 راد زؤرى رام َ زدةرؤ و َرى  طَان  دةد. )١

٢(         ي و ورةىَر موةي طدمرز ى وةدة  نرةَوودة وروذ دم ،وةر

  رةراي ماوةى وروذَر. 

زؤرى موازةم راد راى طَ اق  ط و ط ردن  دةد،            )٣

        َ ان ورى ن ور رةب و ط را  ،رد  ونت م موازةم

 وازى. 

٤(  وةىمَ     ر و نرى زؤرر   و  ةىَ نوازةم ن و

 .)١٢٠(طَةن،  زم ردى و رة و ر  ان

٥  ،(امر) و، دوا (َزة ) اَ  وي مَ ََ ن وارد ط ى دةمطَ رؤط(

  دوا       ور م  و  َ ش ،مَ )١٢١(    مرة ىزؤر دمرزطدواى ر .

ردن ،  رةم م رك(لَ، دووزرو، رة .. ....د)،     

ؤ َررى و،      موموةى  رى زادي  رك، رادي دةم ط ردن، ر 
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ام  و َى َرط  رزطردم رك. ش رَى ودموةى مواز و ورة          

           دمرزطر  ادر مدرو  َ  ،(مرد د كر )  وةى م

   ،طط )كر    قا   وأر ا ما -        ك ن  ق ا ف

-    أوم– (ا وا)١٢٢(          (نرد ط دةم) يادر  َودةردة ةَ  .

  دا ة. ١٩٩١دةور َرة  رار زاري 

٥(  رِرا  ووَ رى ١٩٩١     مرار ووَ َر وارم ةةَ   :

دى َوي وةَ ،ن  امدا م دااو  رار وةرم رادوو، ى      

راو واور رارى  دواى ارووى ردن  ،م  رارَ ة م

   )م مراوةك ر وَ م ىمراو ر ةرىَ ةَد)،   ١٩٨٤و  ١٩٨٢و در .. و

 طلَ وةا م َم وةك  دموةو دوورةدموةى ممى رارمَ و   

امَ  ، وةك راِر َوةن و و ممى     وم ما َ و   

رةوةى ى  ، و َ رارَ ا مم رزطري رةم طوة و   

زة زار ران ررد ارووى و ،وورةط ا َر وةن راى ر

و  رذَ درا، م وةر ط  دذى رذ َون، رار مك ك ن رَةى   

   ن و درورد ى و ، ورز و ط  راو،  ر م   دم

رةوة رزاوة، رار ر  و م      دازرامم دةو ردى ن وة

  .)١٢٣(ردةواري ارن َاد

  

   وكر رار  مرة : وةرى دووة١٩٩١:  

ى َا َرى ةَ : رووداو ري       ١٩٩١طر ووردى رم و روو دؤى رى  

     ط دمزاد  ، م دوا َاموة مرو ط رو ط راو ر د واى  ون رر

       ردان و وىَ ن رت دا وة و ََ اقَ َرذ دة  و نرد موم

َ  وةوَ رةو دوا ون وةَ     ،وةور  وةَ نرة اق طَ َذو ر َ

     .ةوة(ؤ وى و ددي و) مارة ط َو نرد  وةرى  ورةشط مز

  رام دوو م و:

  رى دةرة   رار روك . -(أ)

  ( موة)   رار روك .رى مو -(ب)

  

   -رة دةرةن: طم رة دةرةن   رار  روك من:-(أ) 

١-    ()    وَز موو ،رار  ام مور ردو  ىرام و َ

  م  ،    دة ممون ررة   دةوةودة نوة وةمممماطر

، م رى رة ورة ر   )١٢٤(َ ا   ،را ِوة دوور و  

     و رم  ،و وة امرد  رار رة  و  ممو و 
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رووم و طر رذَ َاق مو، َ َ ى و واز دموةي و، طلَ  وموةى َاق   

دا  رَى  ٢٩/٣/١٩٩١ر ٢٨دا، اي وز َ اق  ا رى    )١٢٥(وَ  ةى(ان)

   ر و راَ     وكرن  ورد و ط  اقَ يررا  ررا ََر ث

              امو دام  رار  َر ام ار وة  اقَ رىد َذش ر ،

ت و داََوة، و      ادو موةرا ىَ و رار رو رؤم دش رت  

.   ر َ  )١٢٦(َووى   ردم  روومم رذَ َاق  ر َا   

و(ر و َان ور) وموة رةت رةوَ اق و رار ورى ردن، و رةوة 

دةري، َ  ةك رازى مَ اق ر رَ  ودةو ري ردى   َن 

َ اا  رد دازر .َمو رذةوةمم ي  و دةوم رؤذوا  مودا   

َ  وةَ ىَو رذ دا  َر وةى  ونراقَ امرار   ان)١٢٧( َ وةش .

    ماق وةَ َلط نر  و )١٢٨(          و رة َر اقَ دذى ر موة وا .

  رار  روك و ورى ردن .

َان) راردا،        ارووى َاق  و ام دم)   ٢/١٩٩١م (ن)  - ٢

            راو ر راق ، طَ   وةى ر ول و و  ، نموو  د

       ، ( امَ) رىر َذ َو و َ (ا )دة  رىرامط  دوور م ََرة

دوودا دذا ( و رؤذواى) دةد، ش  طورةو،  ر زوو           م  را  

رَن دا ( رذَ َاق )  َ ر   ََرودم رار  ام) م و زري ش  

ة ":َى دةَ ةردام رى   . و رةوة ورىَ در رةل د)١٢٩(و ث و ر)

َاموة رورى مَى، ت رارى َاا، وة ى وةى  دةوم َروا و            

      ى ََرذ مزرامدا م ، ن تر اقَ ىرار  ن وا َر نمو

       وامرا ةم ،اودام ىوم نمرذةوةم ىز امَ ى َان دةَ م ن

 مَان رارى ورى ردن وورى َاا،  وازى رمن دة َى وةى    

 ر َ ََوةى ر ،َ   رة         رذ َام َ واوى َةم دذى وى 

  مودم و ردم رارى ورى َاق ن واوى َةم رةو ورى          

ََ نرد)١٣٠(. 

ر ردةورو مو س و دوود م  وةد    ت وةى دةَاق ، وَ ةى

  .ورةط َر ر شَ     ،د درو (َ ددا )ا دوااَ  ام

وم ماو ردة رارَ  اق و ردن وة دةن رذ ) ََو  

 ر َ (بز  مزرامدا  شر ،دن دةاَ دمدا  شد مو ،

دةو ردي و،   و م وان د دذي رار  و رارَ ة واو      

م ماو  رارم    .( ي) و رةوة دةَ:" و رة  )١٣١( ى مطت

         َور رر راط ون واَ م ،نن دةرد ورى اق وَ ارووى 

َان واوى رودؤ رخ دةن، ى زرا وة، وم ماو وم ز و  
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 ، َلط ونوة     مدة ،و اقَ دمر ن وردة ررا  ن وة 

 "َدا رة مم  َ وةى ى)١٣٢(.  

رة طَام رار ردن  رار م ارووى َاوة( و    

ور و ر وةَ(ممو دوواى  ،تدة َ ام (انَ ) ردوو ىا

    اقَ ي َ  دن مَ ،وة َذن ر اقَ ارووى رار دمور

  رداموةى ردن و روك.

٣- ار  راوَدار رم ي وةم ومارووى       م )ىراردوو ر انَم ،اق داَ  ر

      ا ك ن وا  ا ك راردوو ر ودة م ،(نرد ورى) اق) وَ

    اقَ ارووى رار  ،ااَ  راى رَ َ وةى دة     ىرار َ 

ردما او  ةمن مَاما مو،   ى  َوازى رارمَ اق  و،      

َاق  داَ ىراردوو ر  َ  َيامرى )١٣٣(دة رار  ت دواى .

رماق و رزطَ. اوور  ،و ز  ريط وكر واوي دم  

٤-     م دوو مامش دؤر اقَ         زؤر و َر رزاري و اق وَ ورى دموو

دةام َ روطاوى دادةزط رر و رزم و راوم ر  دةرةوة    

وموةوةى َاق .  طلَ و وةا امى مَ دى  ردما و، َ رةو   

  مرد رةى ىَ ،وةاَ يَ ىوامَ ،ات ى ر م  ةَوةى در   اردةط

     َ ىةَ  و واز وةووو ر      و رار   َر ى ش ، اق)١٣٤( .

      ن  (اقَ) زىر ىَ ىممو ز يَرذ اقَ دا دذىو نمو مةَ ةمر

مةَ  ،وواز واو  اقَ يَ و َر ،دةوةودة اودام م سا )

اري)  واوي  َو و، َ  م   ر مو زادوةن، دةروت     

  .)١٣٥(و وم زؤرى مرا و م رَ دةرووم وة دذى َاق

     َ دذى  و نا زؤر َرؤ ( ) ةوة     تو وان ارا ،رط

  ،ون اَ ي  نم و ون و ش يام وةن  اقَ مةَ  ون َ

           رؤ (م و وروك و دووزر )  دنَ ةَ  ،ن ووَ رة 

رطَ م نرد  )١٣٦(   ":َدة   رةى رؤدةر ( وانم) .

        وان و، رؤ اقَ ي رة رؤ  ،و نرؤ رار    

  د نَ رةوة  رطَ َ ت ،َدة رةوة ز"ونَوان ر وكر)١٣٧( 

وا (  ) وةك   َي َاق  رؤ و   ورمو وطوةى واوى 

  ري روك.

. )١٣٨(رذ َر دذى رار و ورى ردن،  َ ى دازرامم دة َردي   -٥

   ى(ر)زىر ىمؤ وةي ،د را ار اودام م  ر و اَ

  و موة و ومن وَة و زةى رس و ررن  دازراوة ورى و          

 م (م) ى رؤذوا و رذةوةمي     رزمَ اا،   وةى ر َ مام   
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ر و طلَ رذةوةمي وم روا. َ ا مم رارى ورى       

        دةو   ت ،ر ر دة رىر   وكر ري و ط نرد

.  رارى ورى ردن َى و مرا )١٣٩(ردم ذَ دةَ  طورةى

ر و درو  َ ورى ردن (ردن ر)، ر  ر و رؤى(رطت          

 وم دام ر ،نَر نرد َم را  و (زال      مرس وم ن وردو ز

ا مرد)ن     )١٤٠مو و َمدةط ي مر مرذةوةم  زؤر َمز ررة  را  .

ََن مم يرذةوةمو ر  رد واز ر)١٤١(       د َر َ َامرة دة  .

ررا     ردو  و نَو واز ر مرذةوةم را ،نرد ورى وك ور 

  رذةةمم ن رؤذواوة.

رَاوى موة وةن و وم   دةَدم دذة َم   ر  -٦

ن، رةوة ل َةمن ارد، رذ َاد  رةزووى       مو زاداوةم ورى رد

      َرذ  رى دذ م َم م َ اوةَر  وةى َلط .دةدا مَ  ةىَى در

وةوةن  . وا درمومَ  رووم م    )١٤٢(اد دةرد، ى داطدم وة   

رار َم اد  م َزاداوةم ورى ردن  روووة ،  َرة 

. وكر و ط نرد ورى رار  َردةذ ندةر  

  رى مو(موة ): -(ب)

ورة م من:طم ط امرد ك ور  رار   م-    

١-        دةرووم مةزاو ر َ) ر وةةر مرد رةى ىَ

   و مر ) و َل م  ،امرد رةى م م انَم ،ووة)مون   م دا (

طلَ ي داو درزو ََ طورة  مَامما دروو، م رَمدةا.  دوة       

      انَ يرذةوةم  امَ وام ، ت نَر  انَ   د نن داوا

. دة ردة    )١٤٣(امَ ون و ةموةى َ دةا   ما رَن، ش وةرو 

        م  وى ا ووون ور رم ،و(مرد رةى) رارى رََ ،دارار

 رزطردم   .   وم :رةى ردم رمي واوة       )١٤٤(رزطردن و م دواى و مو  

              م امةرو ط  ،ث ىر و  اى رر  ى و ر ،وم َ كر

      َ وةى د ىط َر  وةى َ ،وةوةد نرةط)ا(ي.ن.ك)  )١٤٥وة َلط .

امو،   رمَ   د ةوى         ررةي راروة رمى  رار د  

     ور رةو ن و  ري ن و م َ ىرم ،ونودة م وةد  م ،دم

 ، درة  َ رمى( رةى ردم)  َوازى رار و،   َرة        )١٤٦(رن

.  وكر رى و ط شرار   

٢-      ن دروم اري ط يَ  ةوةدوة م ن َ نرد  م م

  ،َ دا(ونز   و َ رةزاو دا ك) ةمر َذ  ،(نرد ي )ن ش

 ر  ،ََِر  وم ري رووة، ر   ى ري دةدا و  َ رو      
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رى درو دةدو دةى ن، رى رة ش ر زؤرى ةم و،  رارا ماما  

 ر رطَووى م زة ىَ َ ك و  وةك و ود َ اش وةكامدةم ،َ َ

ادة َ م ك و  ىَ   اامن، دةو وةراط  ىمم)ى )١٤٧ور .

در رةل  رةوة دةَ:" موم ى رَي ردن، وة ى وةى  وةرو       

      َ  ،ةن رة  ةَن و در رداط مَ  يط امم رطَ ىَ

مَ ووى رزى و رَم رة  رس ومىَ  ، وط و و م و       

ا دةو رزى زؤر و،  دي      زةري ش و دذة م و  رس،  رارد  

رزى   َرَم و م مو، و مش   دةَ ى َرطى      

ردم وت، مام  رراموةى دذة َم رذ َاد وةك  َرن    

ََ)١٤٨(.  

٣- ري طزادى  م(نرد اد ر) ىَ ور  ،و ماق زؤرطَ   ، 

        َ َ ى وة رة   ،تزاد دة كر نرد مم َ  اَ  ن

و زاددم َ رووم ادى    ما و (ث.د.ك) ََ ن  ر () ممرد.  ا

دري دةد، م زؤرى رامَ  اق  وامى دةن و، ى ور مومن     

  َ .ا وةدةدؤز دا  نرة و َ انَن ورة وندةازى مر  

 ورةىط ر        َلط يةمَ ام و َ رى امَ اق  وَ  وةر ووىر  و

. َ  َ دم     )١٤٩(َاق ري دةرووم دةدة ر ا و اد رار َ ردةو

وة وام رارمَ اق  روت    م و مَ  واموة  ودى رذَ َاق  طرامة

  ت.

٤-         م اق داَ  َلط  ىر دووىرا  م  مرد رةى مةمر و َد

رةزاي ( رى رام و رى خ) ون و،  زومَن رى رطى و رى مور مو،  

 ام َ نرط ن و ن، زوورة رةو دَدة دوذ َ  َ )١٥٠(  .

     وومم م  ،ونَ وةىدم ر ر ار ري وم ن ر وةد

و رةم مىَ ردةى ن        طما  ،َوةمة ن رطدن(دع) مدةدةوة   

  .)١٥١(مطاموةى رك ن رطى مدَوة

٥-        ،(ر ،وا رة ، ،د )وم ََاري م  ،وةاك م واوة وكر

 م ) (ر    َى اي رزى و  َرةوةى را ر(    

(و، ذَ دة رذَا و، َى َرط وة َ و راي مدا  ط  و               

رزط  ،مط  رزطش مدةاما   َ  َرَطردم رك     

َر)١٥٢(دا ش..َر دةذ وكر  ررا  ية  

طلَ ومَ ى َرط  رك دردةى ن و دزى  رادةدةر و، رمة ن ى         -٦

، م زؤرى   )١٥٣( َوو  طرامري وادا  وةى  رةدا ا زةم َار و

مىَ رم ش رطر ري  ن  و طاموةى ن و دزى و ردة          ارو
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.  َو   )١٥٤(ون، ش وة ى درووم رودؤَ مار ومازاو مو ردا

  رار  رةدا.

٧-  َذر مر   طود وةرم  َ نود رط م ،م  مَرم و

          ام دوذ  ورةط ميَ و زةرو زر ةر ىَو  ا زؤرامدة ارة  )١٥٥(وةرد .

ش ر موم دي ارور و   رن و َى َرط ز ر  وك      

اون. راَ  

ر َوةرى راري روك  و ردةوا وم دردةي رة و طردام و،     -٨

       و َ ،و دارر رووداو را مرد رةى دمؤم وازى  رىر ش

وك ، وةر ةىم  رار مى       وةوةر ةَ وةىدم ى وة رار م

 دوة َوم )١٥٦(رذَ َاق و دوا طوةى رةم( روك ، وَ،َم، دك)، 

مورةرة ط وم  ،وةوَ رىاث و م داري زؤر ،(وةر ورطَ) وىم ا

َرطوة ( راا َرط مون) ري مرن ةدا، وةش ررى زؤر ا و      

ن مَ ىؤز و (رطَ) وىم مامَ ر)١٥٧(      ر و رىر ش.

  رار  روك.

وةى ر َو  اواموم رار  ورى ردن ، َ             ردم ط ،طلَ  -٩

َردم ط ،دموةى دةرطى رن و ر وة ا دذة رد و ؤن، ر و        

       َرذ وام  ناوةرمرزط ووةى مدم وةر و وةىومرد ى    وم ،

َ ورى)            يى دادطو دةزط َ اَ ،دوذ مةَ  ةوةر رةى   ،(

. و دةرط رةمداموةى زؤر و    رار   رك ،      )١٥٨(رن  دازرىَ

   دو موةمى ردة دذ  ردةن.م رذَ   َووة و رو

١٠-    را رطَ و وراوةرى ر   ،مرد رةى وى َممو راط ط ومم

ت و  رَن ت، رمة وداى رار زؤر رت ون ،  رورى راطمن و راي       

 و        ط  ،  رؤ  نرد ط ي دةملَ رادط .ر و رار  ةى

           م رار  نوادةر اوةو م ام نم مرد رةى مم داوة

، ش  َ رار روك )١٥٩(وةرةوة دارَ  و  َى  رةمن

.مرد ورى و  
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 – : ردن وراطا و مم روك ، َاز َو َ ازةم ي (رى          

طا ،مودم  موة) وةك  دةدم زن و رؤي و َاممَ وو و طا و د      

  ى َ   ،وكر مو انَش مو َ َو م وةي مم

 و دان رى رة ون  درو وم م موةو رار روك ، ت   

  را١٩٩١ر . 

 : م ماوى  ودووة    وَ ا د، ررى زؤرى و  ر      دووة

     واوة اَ ى ، ( د ... و روم ، ،زىر ،  ، ورى ) مم

ون و دة ت رون .     رةوموت دوو،  وان َ  دةطران  رزطر     

    َ ري نرة وةىموذم  وةى َ دوون دةرة ورى ن م

ر  وةوامَ.َن دةر وكر مرة رََ دموم و 

َر  نو دا : َ دموم وكر ن  ورد ورى رد رى دؤزىرة  ن

وة،  ر َن ر مَوة .  ر رَو م م و مؤظمن طوة ر و         

زَا موى دؤزي رد ط دةوَ ان  و م رَوة و ممت َوى مم دؤ

و روك   ، ت ورؤ  ، َوة ي دان زار ردي دووة ،           

         رار  َر ش و ، دةوَاوى مدة مازةَ ك و و مَر

  ور١٩٩١ ذ.َردة 

ارة : رار ن  ورى َاق و موةم مؤدم رة  زمَ اق،       

 ومَ ش ةَ ن ، وكر ن ورد ورى  رار دمَدة  و ش َ

 ىَوةى ودمرز اران و        ن ررا  دةوَم دم و راو رم  

 ارد، و ى ن رةك و   رار  ورى ردن ط و         

. وكر ري 

ط َر ن و مى ومازذةوةم  :َ    م يرة    و 

ماوى دووة و داطدم َ مةرى رة ون  م رارَ  اق و ورى ردن و 

   وكر١٩٩١      رار  َ  ،رو را   ون َر ام  .

 رةم ورى َاق طلَ ا و رذةوةمم واما  مدةطوة. 

َ :ى رةى ردم و موةمن  رار رةوة مةر َو  دةَ و    

   ،وكر دمزاد   نرد ورى  رار اوام    رةزاوم م ومم

         وام  زؤر دامم اوان و  رةي ىر نرارةزاي و مرط  نمن دام رو دمةَر

  وكر رار   ون َر ، مرد رةى ري دي م و دا. ١٩٩١  
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  روة

 : : وكر  

  رو ردن :  -(أ)

  .١٩٩٨زاد: رار  و د طط ،َوزى  .١

، َ ،   ١٩٧٥-١٩٦١ا ل: ارووى ردن ور ل دمن و من،      .٢

 ،مَ١٩٩٩ . 

٣.     ى و اَ ا  : در    ، ( ، ،ر )ن

 ،مَ ،نرد ي ا وةيَ رىم ماوةو١٩٩٩ . 

َت َ :موةى َ   وو( َوة  ر َ اق )،      .٤

 ،مَ ،ى روونم٢٠٠٤.  

٥.   م : ر     َىم اَ ووَ  م وةَ)اقَ وويَ  كرة

 وةرام  َىم دةو ومي درورة٢٠٠٢.  

٦.   وكر ررى:را   ١٩٩١  ،مَ ، (ي.ن.ك) رى و ،٢٠٠٣ . 

٧. :ر وط  اقَ–،َو ،ك.د، ور َ َر  َررم ن٢٠٠٧. 

زا   :  دامام ر َردمَ اق ، مرى َوةى         .٨

 ،مَ ،نرد ا١٩٩٩.  

٩.  وةىرؤذى م و  :زل م ، ،اامَ اق وَ م ىرط رد١٩٨٩.  

داولَ: َووى ور رد،و: و، رط دووةَ ، رومي ، مى        .١٠

 ،مَ ،وون٢٠٠٣ر. 

١١. َ ،مى طم ،ورا رف زا  .اق ،وَ مردة : رة ،٢٠١٠م . 

١٢.  ، َو ،راس ىى دةزطم ، دمررة م ك ور ىَ :ام ٢٠٠٧ر . 

١٣. ) مارم،ر  ،م  ،ظ ١٩رؤد  ة   ١٩٩١)ى ،ماد َمز ،

  ،ما.

١٤. رار ر)نرد ى :زَر ،(رادواى ر ،رالَ رط ،١٩٩١. 

١٥.  ،َو ،تى رؤذم ،رش  مر :زادة   دي و ٢٠٠٦زا. 

  َروامى روة، َ َ و  ث. –ر  ر ة، مَ اق  .١٦

)، ث و واوةم  ١٩٩١-١٩٧٥رى ردن( ور: ذم   و    .١٧

 .٢٠٠١ارا،ب،ش، 

 .١٩٩١-١٩٦٣ر ح َ :وو  رةدن رَطى روك  .١٨

١٩.  ،مَ ، (ي.ن.ك) ري و  ،رد و  : ر زان٢٠٠٧. 

٢٠. ةرؤدةروازةَ :  و ،مَ ،م ىم ،كر رةو ٢٠٠٣ك. 

٢١.         ،  ىم،دووة رط ،ا مم  زىوى رةط ك ور :مر رف

 .٢٠٠٥رك، 
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٢٢.  ،مَ ،ى رةمم ،زادي رى ررا :رزةم زاقا٢٠٠٤. 

 .٢٠٠٢ذة و مل، رط ، مى وةزارة رؤي،  و ر د: رةى .٢٣

 ر مَوة :اظ رزطرازى موة رد ردمَ اق م مَ اق و َاما(      .٢٤

١٩٨٨ -١٩٨٠. (  

٢٥.       ن وةكرد) رد و دؤزى م ىَ ىم  :رة دم دة ر   ىم ،(م

 ،َو ، دي٢٠٠٣. 

٢٦. : ة ر         مممط َزؤرة او راط ووَو اط وةَ )ااطر

 .٢٠٠٩ةر وةك وم ،(م م، دك، -ردن

م  رةمروموةى،  رةدن - ر رى:  رةدم ردن   .٢٧

 ،َو ،تى رؤذم ،َ٢٠١٠. 

٢٨.      ،مَ ،اار ىم ،دووة  ،نرد  ث ىؤ ووَ ى ، لرة 

٢٠٠٥. 

٢٩.         ،نرد ، ردة  ث و ودةزط ، رة  .س، و رى : نم ،مَ

٢٠٠٩. 

٣٠.   ،دط .رت، و مردةو مذ َط :م ردو رامم َ١٩٩٨. 

٣١.  ،مَ ىم ،  رط ،ان رد :  و  ٢٠٠٣ . 

٣٢.  ىم ،ز وا.اق، وَ م:ل ن وو رام ،مَ ،ن٢٠٠٧. 

٣٣.  ،مَ،ردة ىم ،رد ط دةوَم   ىَ :لط  رف١٩٩٧. 

 .٢٠٠٥، ٢د وى: رةوةرم موي، دةزطو  ي، َم، ض .٣٤

َ َاو)،مى رة، و ، َد  : ردو رن( ؤذةك  رادموةى وا .٣٥

٢٠٠٦. 

٣٦.  ،مى رةم ،ام دةى  اوى داودةم َد َ :رى زؤرابد م٢٠٠٨. 

٣٧.  ،مَ ، ىم ،َ  رط ،كرطَ يَؤذد، ر  دى٢٠٠١. 

 .٢٠٠٥،مى َ ، م، ١ورةمة ذم، ضد رف ز :مل  .٣٨

٣٩.   ماوةو  ،َ  ،ازرةط دموم  كر ىطَر :   د

 ،مَ ،رؤ وةزارة راةَر٢٠٠٣.  

٤٠.  مك وزاراوة  دي يو :ا د ، ىم ،ردة٢٠٠٨. 

لَ  ؤض: َ  اا وري مل ر رد، م  زادة، مى ك،       .٤١

 ،مَ١٩٩٩. 

٤٢.  ،مَ ،نرل طم :  و م ة٢٠٠٢م. 

 . ٢٠٠٠ن) دا، َ َ و َى ث ، م دووي: دوومَان( راطا و رةد .٤٣

٤٤. ،ةم ىم ،رد واري ماري و را :ويم ٢٠٠٩م. 
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مرى م: موى رك و و طر رى موة  مو، و.د  ر ، دةزطى  .٤٥

 ، َو ، راس٢٠٠٤ .  

ى رى رد ، واوةم     ١٩٩١رةل، َوةك ر رارى ر،       ورىَ در .٤٦

 .١٩٩٤ى ردؤذي)، ما، ٠

٤٧. ماوةو ،ادمرة و مان رةَم كر :ريظ م  (نوا  ا  )

 .٢٠٠٩رك ،، 

٤٨. ر: يم   َو ر١٩٩١ا ،َو ،ب ىم ،٢٠٠٩. 

 
 

 رو رةن :   ) ب(

١.           ،ما اق، ان ارد ا  وا ا  ات : ا 

 ،م ،(ى.ن.ك) ٢٠٠٣ا. 

٢.  :ن وأون وو   . ازىدار ا ،ا /ت ،ا   دا 

 .١٩٩٢وا ،ن، وت، 

٣.  ،من،ا  ،ولب ا،رد اا  :ن ٢٠٠٢ط.  

ا  -  ري وآون: ك  ات ا  ،ء ث وارات          .٤

ة، ا٢٠٠٣. 

٥.  ،م ،ما ك ،ا : اوديا م٢٠٠٤ . 

 .١٩٨٦ا  ا وا، ا ا وان ، دار اق ، وت،  .٦

  

  (ج) رك  زم ي :

   

١- National Foreign Asseesssmentcenter:The Kurdish probelm in 
perspective,(u)Aresearchreport,secret,PA١٩٣٣-٧٩ OD,١٩٧٩. 

  دووة : طظر و رؤذمن: 

  .٢٠٠١)، زةام ١٦ران: راي و ردةوارى َ وودا، طظرى زار َد، ذرة( .١

 ).١٦رن رةف د: ودم رةطزى  ر َردن ، طظرى روةرى، ذ( .٢

٣. اد   )رةك، ذر رىظراوان،طَرى راطو  و دةرووم د:رةو ١٧رة ،(

 و٢٠٠٣. 

 ..٢٣/٧/١٩٧٠) ،٤٩٣ا ،د( .٤

 .٢٦/٧/١٩٧٠)، ٤٩٥ا ،د( .٥

  .٢٠٠٣) ،  َ ٤ن: َموةك    و رة مل،طظري مل،ذرة( .٦

٧. )رةن، ذرى طظط ، ران ر :مَ يَ٢٠٠٥)، ٥٢٧. 
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)، ري  ٢ن َم ،دي دووة ؤذي رو رار، طظري ران، ذرة(       .٨

١٩٩٣. 

ى رَزى مىَ ،   د َد:و رودؤ و ى( ي.ن.ك) ى َا دا و، طظر       .٩

 .٢٠٠٠) ، زةام ١٩ذرة(

 .٢٠٠٢)ن ٢٥ذ رو: ت َوى  رةى موا، مرى ا(طظر)، ذرة( .١٠

 .١٢/٢/٢٠٠١رؤذى  دوو ، )،٣٣٠٩رؤذمى ا ،ذرة(  .١١

 .١٩٩٣)، ري ٢(طظر)، ذرة( روت: دور اذا ت  دن  ام ،ران .١٢

 .١٩٩١) ، ري ١٣وان ، رار طرامري َ، طظرى ، ذرة ( .١٣

 .٢٠٠٢، ري  ٧رز  :مل  رم و َوو ا، طظري رووم، ذ:  .١٤

١٥. وَو)LISSYSCH MIDT(  ،وان :و ،)رةذ ،(رظط )ري ١٣ ،(١٩٩١. 

 ).١٩٩٧)، ر(  ٢رةج: ردو رك، طظري()، ذرة( .١٦

  .٢٠٠١)،    ٢٣ج: راطا وةك  ا،طظرى رَزي مىَ، ذرة( .١٧

١٨. والَ، ذ ،ت مو وةر رورى:راط )١٧٢رة ر، (٢٠٠٦. 

)، ٩مرى م : طر وا موة رك موة ؤ، طظرى رك، ذرة(     .١٩

 و٢٠٠١.  

 .١٩٩١)، ري ١٣مرَ مدر: م  راِرم ردموة، طظرى ، ذرة( .٢٠

٢١. ط رار :و وت) رةذ ،() رىظط ،َ ريري  ١٣رام ، (١٩٩١. 
  

 : ى زامم : َ  

١.    م انَم وكر ري ،ا  َوو،      ١٩٧٧-١٩٥٧َ  ،راى دَ ،

 ،مَ ى٢٠١١زام. 

 .٢٠٠١، رمَ ،م،١٩٧٦- ١٩٧٥روةر اَ :  مم ردن   .٢
 

 : وَو : ارة  

١.   ،مَ ،(  وانوم ) َلط ةرَ وَو٢/١٢/٢٠٠١. 

٢.  ،مَ ،( ن) َلط ةرَ وَو١٣/١٢/٢٠٠١. 

 . ،٢١/١/٢٠٠٨وَوَ ةر طلَ(  ي)، َم .٣

٤.  ،مَ ،(ري   ور) َلط ةرَ وَو١٣/١٢/٢٠٠١. 

٥.  ،مَ ،(م َ وان) َلط ةرَ وَو١٦/١١/٢٠٠١. 

٦.  ،مَ ،(ن  ن) َلط ةرَ وَو١٣/١٢/٢٠٠١. 

 ١٤/٢/٢٠١٠د. مرى م ،(وَ، رؤذى ك  ،وَو  طلَ (  .٧

٨.  ، َ رؤذى ،مَ ،(د  ) َلط وَو٢٠/٤/٢٠١٠. 

٩.  ، ك ،مَ ( ةر  )َلط وَو٢٤/١/٢٠١٠  
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ا  

 ك ر امأ واما ا) ١٩٩١(  

             د، وذ ا را  ةة و  ن اا  ةة اات ات اظ

   ه ا   ين . ارد و وق اا ط  ةا او وا ات اا

  أت وا م دا         ن ورد ب ط  رت ذ و رام ٢١/٣/١٩٩١ 

رت  ك ا ة م  ا ، وإذا مم  أدق ا اوع  ب ردن وك رة    

 أ انا و و اا ا  ك   ب اوام ما ا إذ ان ،   اه ا ض

  ك ر امأ واما ا ) ان ١٩٩١:  ي او .(  

   ١٩٩١ا اول : ا ام ك  

 .١٩٩١ا ام : ا امر ام ك 
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The Factors of the Start and Failure of Kirkuk City Uprising in ١٩٩١ 

The last decade of twentieth century a new stage emerged in the history of 
Kurdistan's endeavor for freedom that was special and distinguishing. At that 
time, the changes of the world had direct reactions on the regions of the Middle 
East, including Kurdistan.  
Regarding Southern Kurdistan, at that time a wide uprising was carried out 
against the Iraqi Government of that time (١٩٩١). The uprising started from 

Raniya district on ٥th of March ١٩٩١that led to the freedom of almost all the cities 

and areas of Southern Kurdistan. In the final stage of the uprising, according to 
an accurate and well-designed  plan, the city of Kirkuk was also set free on ٢١st 

of March ١٩٩١. The freedom of Kirkuk continued for ٨ days and this approved 

the historical fact that Kirkuk is a part of Kurdistan. 
The uprising of Southern Kurdistan cities, especially in Kirkuk, had many 
reasons that paved the road to start the uprising and setting free the majority of 
the cities, districts and sub-districts of Southern Kurdistan.  
Something that distinguishes Kirkuk from the other cities is that the peshmarga 
forces were able to stay in the city only for ٨ days, after that they withdrew from 

it. 
In this paper, the researcher attempts to discuss topic in a historical and 
scientific way. Generally, the paper consists of two chapters.  
Chapter one deals with the external and internal factors of the start of uprising in 
Kirkuk. 
This chapter is divided into two further sections which are: 
Section one: The external factors of the start of Kirkuk uprising. 
Section two: The internal factors of the start of Kirkuk uprising. 
Chapter two deals with the external and internal factors of the failure of Kirkuk 
uprising. This chapter also consists of two sections: 
Section one: The external factors of the failure of Kirkuk uprising. 
Section two: The internal factors of the failure of Kirkuk uprising 
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 راوَةن

                                                
  َ٧روامى روة، َ َ و  ث، ل –د.ر  ر ة، مَ اق ) ١(

)٢( ،(رادواى ر ،رالَ رط ،رار ر)نرد ىز: مَ٣١، ل١٩٩١ر. 

 .٣١ن روة، ل  )٣(

 .٣٣-٣١ن روة، ل  )٤(

 .٣٢ن روة، ل  )٥(

)٦(  ،مَ ، ىم ،    ،َ  رط ،كرطَ يَؤذد، ر  دى٢٠٠١ ،

 .٢٥٧- ٢٥٦ل

 .٣٩-٣٨رَز: روةى َو،ل )٧(

)٨( ر ن٤٢وة، ل. 

 .٤٥ن روة، ل )٩(

)١٠(  ،مَ ،اار ىم ،دووة  ،نرد  ث ىؤ ووَ ى ، لرة ٢٠٠٥ ،

 .٣٦٨ل

 .٢٥٩ -٢٥٨د  د، روةى َو، ل )١١(

 .٢٧٠ن روة، ل )١٢(

  .مى طَ رةذ  

)١٣( و، لَ وةىر  ،د  د٢٧١. 

 .١٨-١٧،ل٢٠٠٥)، َ٥٢٧ي َم :ن رار ، طظرى طن، ذرة() ١٤(

 .٢٣-١٢رَز: روةى َو، ل) ١٥(

)١٦ ( ،مَ ،ى رةمم ،زادي رى و ررا :رزم ةزاقوا٦٢-٦٢، ل٢٠٠٤. 

 . ٢، ل١٩٩٨زاد: رار  و د طط ،َوزى ) ١٧(

 .٢٣،ل٢٠٠٧ن رمر  َر َ َرد، و.ك، و–،َر وطَ :اق )١٨(

)١٩ (م وةَ)اقَ وويَ  كرة م : ر يرة َىم اَ ووَ  

 وةرام  َىم دةو ومر، ٢٠٠٢درو دروو َ د.٣٠٦،ل٢٠٠٨ز)، و. 

،رام ن وو ل:مَ اق، و.وا ز ،مى ٢٦روط:روةى َو،ل) ٢٠(

،مَ ،ن ٤٤-٤٣،ل٢٠٠٧. 

)٢١ ( ،،د ط .رت، و مردة و مذ َط :م رد و راموم َ٤١٥، ل١٩٩٨. 

)٢٢ ( ،مَ ،(  وانوم )َر َلط ةرَ وَو٢/١٢/٢٠٠١. 

)٢٣ (م رةى  وىَ ت :رو ذ)رةذ ،(رظط)ا رىم ،ا١٧٠، ل٢٠٠٢)ن ٢٥و. 

 .٨،ل١٩٩٣)، ري ٢ن َم :دي دووة ؤذي رو رار، طظري ران، ذرة( )٢٤(

)٢٥(  ،مَ ،(  وانوم)َر َلط ةرَ وَو٢/١٢/٢٠٠١. 

)٢٦( م)رةذ ، رىظوة، طمرد مرِرا  م :ردم َري ١٣ر ،(٣١، ل١٩٩١. 

)٢٧(  ،مَ ،(  وانوم) َر َلطةرَ وَو٢/١٢/٢٠٠١. 

 .ةرَ اير 
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)٢٨ (ردةو مذ َط :م ردو رامم َ  ،دط .رت، و م٤١٥، ل١٩٩٨. 

 . ٤١٦د  د: روةى َو،ل) ٢٩(

، و رى  �١٩٩١    رى : رار روك  ٢٤زاد ، روةى َو، ل) ٣٠(

 ،مَ ، (ي.ن.ك)٥١، ل ٢٠٠٣. 

 .١١٦،ل ١٩٩٧ مَدةو ط رد، مى ردةَ،م ،رف  طل: َى ) ٣١(

ر دة مرة د : مىَ ى م و دؤزى رد (ردن وةك م)، مى دي ) ٣٢(

 ،َو ،٣٥٢، ل٢٠٠٣. 

)٣٣ (م وات او) اقَ مردة : ث رة ،ورا رف زا .و،(د و د ان

 ،مَ،انَى وةرطم راةَر ماوةوورى ٢٩٣،ل٢٠١٠و   مذ :رو  � .

 .١٩٨،ل٢٠٠١)، ث و واوةم ارا،ب،ش، ١٩٩١-١٩٧٥ردن(

)٣٤ (َ وةىر :زادو، ل٢٤. 

 .٢٧١د  د: روةى َو، ل )٣٥(

 .٩٤٨، ل١٩٨٦ا  ا وا، ا ا وان ، دار اق ، وت،  )٣٦(

)٣٧(  ا  ،ما اق، ان ارد ا  وا ا  ات : ا .

) ،م ،(٩، ل ٢٠٠٣ى.ن.ك 

)٣٨( //وام ،مَ ىم ،  رط ،ان رد :  و  ٣٦-٣٥، ل ٢٠٠٣ 

)٣٩(  ،  ىم،دووة رط ،ا مم  زىوى رةط ك ور :مر رف // اوةوةرط

 ١٤١ - ١٤٠، ل٢٠٠٥رك، 

 .١٩- ١٠د.  ا : ات  ا وا  ا ردن ااق،ل )٤٠(

)٤١( ، ك رؤذى ،َو ،(م رىد. م ) َلط  وَو١٤/٢/٢٠١٠ 

 .٢٥- ٢٤ د  :ردو رن( ؤذةك  رادموةى واَ َاو)، ل )٤٢(

 .٧٠،ل١٩٩١-١٩٦٣ر ح َ :وو  رةدن رَطى روك  )٤٣(

)٤٤(   ر)ن ىَ اق وَ ا  : در   // ِوام ريري زامزام

 .٢٣٩-٢٣٥) ، ل

)٤٥( ا ك ،ط : اوديا م ،م ،١٩، ل  ٢٠٠٤م. 

)٤٦(   (د  ) َلط وَو١٩٣٦   وة، دوادا مَ ١٩٤٨  و ن

  ىمامَو وم َ وك ور١٩٦٣  ، َ رؤذى ،مَ ،راوةَن رووةم٢٠/٤/٢٠١٠. 

)، و ٩د.مرى م : طر وا موة رك موة ؤ، طظرى رك، ذرة( )٤٧(

 .١٤، ل٢٠٠١

)٤٨( رد َر  زىرةط دمو :د فن رةر //  اوةوةرط)روةرى، ذ رىظ١٢)، ل١٦ن ، ط  

)٤٩( وم :م رىلد.م ،ر  د .و ،وم  وةري م رط و كر ٤٢ى   �.

 . :  ١٧رَطى رك مو ودم رةطزا، ل

 ..٢٣/٧/١٩٧٠) ،٤٩٣ا ،د( )٥٠(

 .٢٦/٧/١٩٧٠)، ٤٩٥ا ،د( )٥١(
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.� دَ ٤٥ -٤٤ رزطازى موة رد  ردمَ اق .. لوام // د.  رمَوةي: اظ )٥٢(

) ، زةام ١٩د:و رودؤ و ىى( ي.ن.ك) ى َا دا و، طظرى رَزى مىَ ، ذرة(

 .١٤، ل٢٠٠٠

 .٢٦٥ا ل: ارووى ردن و ر ل ، ل )٥٣(

)٥٤(  ،وا  . ازىدار ا ،ا /ت ،ا   دا  :ن وأون وو 

 .٢٤١،ل ١٩٩٢ن، وت، 

)٥٥( ،ط /.و ، (نرد ردو ) رت مردة و مذ َ :رى دم َ الَ وم٣٣٧- 

٣٣٢. 

(٥٦) National Foreign Asseesssmentcenter:The Kurdish problem in 

perspective,(u)Aresearchreport,secret,PA١٩٣٣-٧٩ OD,١٩٧٩,P.٣٠.  

)٥٧(  م انَم وكر ري ،ا   ى ١٩٧٧-١٩٥٧وو  زامَ  ،راةى دَ ،

 ،مَ٢٠١١. 

)٥٨(  ر زانرد،ل و  :٢٣٤. 

 .١٠٠زا   :  دامام ر َردمَ اق ،ل) )٥٩(

 .١٢/٢/٢٠٠١رؤذى  دوو ، )،٣٣٠٩رؤذمى ا ،ذرة(  )٦٠(

)، و ١٧ك، ذرة(ادرة د:رةو دةرووم و  ورى راطَراوان،طظرى ر )٦١(

 .٥٧، ل٢٠٠٣

ارة د:رةو دةرووم و . �  ٢٥د.رة امَ : ى رك وم رةدم ،ل) )٦٢(

 .٥٧، ل٢٠٠٣)، و ١٧ ورى راطَراوان،طظرى رك، ذرة(

 .٣١رةدم م،رةمروموةى،ل– ر رى: رةدم ردن  )٦٣(

 .٦٩ر ة : راطا،ل )٦٤(

 .٣٣٠٩٣رةدم م،رةمروموةى،ل –ر رى: رةدم ردن ) )٦٥(

 .٤٠ -٣٩م ظري : رك مَان رةم و رةدما، ل )٦٦(

)٦٧(  ل ،(، ،ر)ن ى اق وَ ا  : در ١٤٣. 

 .٨وام // و ر د: رةي ذةومل،رط دووة،ل )٦٨(

 .٣٠د. ر امَ :ى رك و م رةردم،ل )٦٩(

 .١٤)،ل٩ وا موة وك  موة  ؤ، طظرى رك،ذ(مري م : طرد. )٧٠(

.�  در   :اي َاق و ى ن( ٢٣٩زان ر:  و رد،ل )٧١(

 .١٤٤ر ، ،)، ل

 . ١٤٢در  :ن روة، ل )٧٢(

)٧٣(  ط ،ولب ا،رد اا  :ن ،من،ا ٢٥٩، ل٢٠٠٢. 

)٧٤( :م رىلد.م،ر د :و ،وم  وةرى م رط و ك ور ىو٧م  د. ر  �.

 .٧٦وك مو ودم رةطزا، ل. �  :  رَطى ر ٣٢امَ : ى ردو رةردم،ل

  .١١٦رف رم : رك و وى رةطزى  مم ا، رط دووة، ل )٧٥(
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)٧٦(  ،مَ ،ى روونم ، او راط  مرازة :و ان١٥٧، ل١٩٩٩. 

)٧٧(  ك:ونري وآ   .لد ،ت اا ٩٢-٩١. 

 .٦٨ -٦٧،ل٢٠٠١)،    ٢٣ج: راطا وةك  ا،طظرى رَزي مىَ، ذرة( )٧٨(

 .١٥٥ -١٥٤،ل٢٠٠١)، زةام ١٦ران: راي و ردةوارى َ وودا، طظرى زار َد، ذرة( )٧٩(

)٨٠(  ريزام. ل، َ  دووة  وام وتم دمر 

.�وَو طلَ(  ةر ) َم ،ك ،  ٨٢ -  ٨١رج: ردو رك،ل )٨١(

 .١٠٧.�   :   رَطى روك مو ودم رةطزا، ل ٢٤/١/٢٠١٠

-١١)، ل َ١٩د: و رودؤ و ى(ي.ن.ك)ى َا دا و، طظري رَزي مىَ،(د. د )٨٢(

١٢. 

 -١٩٨٠د.  ر مَوةى: اظ رزطرازى موة رد ردمَ اق م مَ اق و َاما(  )٨٣(

 .٧٠٠،ل٢ووي ور رد. و.  و،ب. � د اولَ:َ ٣٧) ،ل ١٩٨٨

 . ١٨١، ل ٢٠٠٣) ،  َ ٤ن: َموةك    و رة مل،طظري مل،ذرة( )٨٤(

 .َ١١ت َ :موةى َ   و،ل )٨٥(

 .١١١، لزان ر : و و رد )٨٦(

)٨٧(   كر ررى:را  ٥٦،ل ١٩٩١. 

 .٧،ل ٢٠٠٠م دووي: دوومَان( راطا و رةدن) دا، َ َ و َى ث ،  )٨٨(

)٨٩( ،مَ ،نرد ، ردة  ث و ودةزط ، رة  .س، و رى : نم ٢٠٠٩ ،

 .٢١٨ -٢١٧ص

)٩٠(  ، ،اامَ اق وَ م ىرط رد وةىرؤذى م و  :زل م٣٨،ل١٩٨٩. 

 .١٣٤،ل  ١رةج: ردو رك،ب )٩١(

)٩٢(   كر ررى: را  ٥٦، ل ١٩٩١. 

)٩٣(   :ؤض  َل ىم ،  ،زادة  م ،رد ر لم ريا واَ 

 ،مَ ،ك٥٠،ل١٩٩٩. 

 .٤-٣، ب ٢٠٠٢، ري  ٧رز  :مل  رم و َوو ا، طظري رووم، ذ: )٩٤(

)٩٥(  ةمل ورةم :ز فر ض ،مذ١ ،مَ ،  ىم،٢٣،ل٢٠٠٥. 

، َم، ١لَ  وض: َ  اق وري مل  ر رد، و: م  زادة، ض )٩٦(

 ١٢٦،ل١٩٩٩

 .٢٧د رةف ز: س.ث.، ل )٩٧(

 .٣،ل٢٠٠٢مى وةزارة رؤي، ، ١،ض ١ر د: رةى ذة و مل، ب)٩٨(

 .٢٤د رةف  :روةى َو، ب )٩٩(

 .٢٣-٢٢، ل٢٠٠٨، مى رةم، ١د مرى زؤراب: َ د َماوى داودة  دةى ما، ض )١٠٠(

)١٠١( ) مارم ( ،ر  ،م  ،ظ رؤد)١٩  ة  ١٩٩١)ى ،ماد َمز ،

 .  ،٢٢ما، ل

  .٤٨ًل  ؤض، روةى َو، ل )١٠٢(
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)١٠٣ ( ،مَ ،نرل طم٢٤، ل٢٠٠٢. 

)١٠٤ ( ،مَ ،دووة  ،ن ى َ اق وَ يا ٤٦، ل١٩٩٨. 

 .٤٩، ٤٨، لًل  ؤض، ن روة) ١٠٥(

 ..٣زاد: روةى َو، ل) ١٠٦(

  َةوة راو ( زاد) ىَ ىر  م ،دَ دة(م ل) ى (ي.ن.ك)مزرامى داؤ

 )  ش ن ،دةوةدارط ماور  ى دوو م د دا ()َلطى )د١٩٧٥ؤا

 ر  وة وَ س ور  م لاوان  ١٩٧٥ مم َاوَر  ن وةون داوة

 مم َ : ا روةر ).درا مزرامرى دا او وةوم د  ردةوة

 ).٦٤-٦٢،ل٢٠٠١رمَ ،م١٩٧٦ ،،- ١٩٧٥ردن 

 .٤٩، َ٤٨ مرى ردو م :روةى َو، ل) ١٠٧(

 .٣٤رؤد ظ،  م  ،ر )  روةى َو، ل) ١٠٨(

 .٢٦١د  د : روة َو، ل) ١٠٩(

 .٢٦٥ن روة، ل )١١٠(

 .٢٦٥ن روة، ل )١١١(

  رداو  ىدؤ  وة ةىَو ام و  ةمر  ،ردة  زاراوة ()ش

  ردن  ،َ وةك  م  ردن و  طاوة ش   دوذ داطرى 

مىَ رة،  مو ردا مو م  ردم وة دذى ر ردو رار

 ، ىم ،ردة مك وزاراوة  دي يو :ا د).وة٣٠٣، ل٢٠٠٨. 

)١١٢ (،َ ، ط :رت ،و َمردة و مذ َط:م ردو رىم َ٤١٦-٤١٥، ل١٩٩٨. 

)١١٣( وَو)LISSYSCH MIDT( )رةذ ،(رظط ) ،وان :ري ١٣، و ،(٢٥،ل١٩٩١. 

 .٢٧٥دي  د: روةى َو، ل )١١٤(

 .٨٥، ٨٤،ل١٩٩٣)، ري ٢روت: دور اذا ت  دن  ام ،ران (طظر)، ذرة( )١١٥(

)١١٦( َ نو، لَ وةىر :م١٠. 

 .١٠زاد: روةى َو،ل )١١٧(

 .٨٥روت: روةى َو، ل )١١٨(

 .٦٥د د: روةى َو،ل )١١٩(

 .٨٦روت: روةى َو،ل )١٢٠(

)١٢١(  ،مَ ،(  وانوم )َر َلط ةرَ َو٢/١٢/٢٠٠١. 

 .٨٧روت: روةى َُو، ل )١٢٢(

 .١٠، ٩، ل ١٩٩١وت و: رار و طرامري َ ، طظرى  ،ري  )١٢٣(

)١٢٤(  ،مَ ،( وانوم ):َر َلطةرَ َو٢/١٢/٢٠٠١. 

)١٢٥ (    زىر دةر(ف ار) دم  رةت وامرؤذم ةم      وز ط

َاق ووَ ": وة  ودةوم ون دة م رَى  ، طر ؤمن رَوة     

ى:رار و وةرم  �  طور ٣٦٥-٣٦٤ر مَ اوة ". (م موى : روةى َو،ل

 ).٢٠٠٦) ،ر ١٧٢ت، والَ، ذرة(
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)١٢٦ ( ،مَ ،( ن)َر َلط ةرَ وَو١٣/١٢/٢٠٠١. 

)١٢٧ (،ةم ىم ،رد واري ماري و را :ويم ٣٦٠ -٣٥٦، ل٢٠٠٩م. 

)١٢٨ (رار: يم   َو ١٩٩١ ،َو ،ب ىم ،١١٠، ل٢٠٠٩. 

 .١١٩وت  ، روةى َو،ل) ١٢٩(

ى رى رد ، واوةم (ى ردؤذي)، ما،  َ١٩٩١وةك ر رارى ر، )١٣٠(

 .٥٧،ل١٩٩٤

)١٣١ (ط ةرَ وَو ،مَ ،( ن)َر َ١٣/١٢/٢٠٠١ل. 

)١٣٢ ( ،مَ ،(ي  )َلط ةرَ وَو٢١/١/٢٠٠٨. 

)١٣٣ ( ،مَ ،(ري   ور)َر َلط ةرَ وَو١٣/١٢/٢٠٠١. 

 اقَ )م  -  ردةط)م ان) وَ.ن)ة 

 .٢٠ - ١٩، ل ١٩٩١) ، ري ١٣وان ، رار طرامري َ، طظرى ، ذرة () ١٣٤(

 .٢١-٢٠وريَ در رةل: روةى َو، ل) ١٣٥(

، ٤٠٩،ل٢٠٠٥، ٢د وى: رةوةرم موي، دةزطو  ي، َم، ض) ١٣٦(

 وَو ،مَ ،(م َ وان) َلط ةرَ١٦/١١/٢٠٠١. 

)١٣٧(  ،مَ ،( وانوم )َلط ةرَ وَو٢/١٢/٢٠٠١. 

)١٣٨ ( ،مَ ،(ن  ن) َلط ةرَ وَو١٣/١٢/٢٠٠١. 

 .٤٢ورىَ در رةل: روةى َو، ل) ١٣٩(

)١٤٠(  ،مَ ،( وانوم )َلط ةرَ وَو٢/١٢/٢٠٠١. 

 .٤٣ورىَ در رةل: روةى َو، ل) ١٤١(

 .٤٣ن روةى َو، ل )١٤٢(

 .١١٩وت  ، روةى  َو، ل) ١٤٣(

)١٤٤ () رىظط ،َ ريرامط رار :و وت) رةذ ،(ري  ١٣ ، (٥٧،ل١٩٩٧. 

 .٥٥)، ل١٩٩٧)، ر(  ٢رةج: ردو رك، طظري()، ذرة() ١٤٥(

)١٤٦ ( ،مَ ،م ىم ،كر رةو كةرؤدةروازةَ :  و١٧٥، ل٢٠٠٣. 

 .١٢٠- ١١٩ن روة، ل) ١٤٧(

)١٤٨ (َ وةىرو، ل٤٥-٤٤. 

 .٧٨رَز: روةى َو، ل) ١٤٩(

 .٧٩-٧٨وت  : روةى َو، ل )١٥٠(

 .٥٧)، ل١٩٩٧)، ر(  ٢رةج: ردو رك، طظري()، ذرة( )١٥١(

 .٥٧ن روةى َو، ل )١٥٢(

 .٧٧رَز: روةى َو، ل )١٥٣(

)١٥٤ ( نوة، لر٧٨. 

 .  ١٠٧رى: روةى َو، ل) ١٥٥(

)١٥٦ ( ،مَ ،ى رةمم ،زادي رى ررا :رزةم زاقا١٩٩، ل٢٠٠٤. 

 .١٧٧وَ :  ة ... ل) ١٥٧(
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  ندة  َدةط مراوة ومو دة :َ رىوددووة و َلَ دا لَ دوذرى ط و

 م  م وى مر  ر زاراوة  .نةرامَ ري ر رةوةدا  ١٩٣٩ -١٩٣٦

 ،َو ،تى رؤذم ،رش  مر :زادة   دي و راوة.، (زا ١٢٢، ل٢٠٠٦.( 

 .٢٠٠-١٩٩ازاق زرةةم :روةى َو، ل) ١٥٨(

 .٥٠ورىَ در رةل: روةى َو، ل) ١٥٩(


