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)مجلة قلمون( هي إحدى المنصات  اليي يبر  نن موق  )م ز  ح مون للد ااات  المبتصا م( من اليااتتت  ايصو ورصاو م 
ختصاة مت تيصام من ت رتل اان الااو ال متل و الوم لح مون ومنصاتيي قن تليي الااوا نلص الم ازر  الااو تةو وقن تيي   حلو   

ا ممزن تل ومن  هنت زتن مت ياالل  ري )مجلة قلمون( من دو  ميزتمم م  ال يتة البتمة للم ا د الااو ا ل ت نندمت يزون ميت ري ت قم  
 زمت ت اه ح مونل 

والاارتم المني   من جتن  )قلمون( مي ميت رة ال ايون الااو تة هو اارتم الصا احة والمزت اشة وال اشتمتةل ونلتي مم مت     
مح جة قو  ااتةزةو ماااييوم  لدتنت ال ااجتنة لل   البنتصاا   -ت للمل اليي تيخذهت ندد من قنداد )قلمون( مواااون  -زتن  الياااتة 

تل  ح تة اليبرت  نن  وااتميل  الزيت زل ت اليي قد يزون مواا  خر  رتن الااو تتنو رتلصا احة زل تو والوااو  وال اشتمتة قتاا 
لوج ت  النظ  زل ت حوم الياااااتتت   قمزت هو ربتد ا نن زم قتدو إ  قتد الااااامت  الخرقي والم نيل ميلمون منصااااة ح م ومشيوحة

 الاو تةو م مت زتن  النظت  حوم الياتة الواحدم ميرتتنة ومخيلشةل 

و)قلمون( مجلة محزمةو يولي الميللرت  الزتدتمتة مي الزيترة والن ا  واليحزتو الصات و للمواد المن او م البنتتة وا هيمتو     
ُ  ا ااه الحجة المن جتة والااااتنتد  زل متل وم  ذل  مإن ااااتتااااينت اليح ت تة يحيشم رتلح تة ال اااخصاااتة للزتي  حيص نندمت يُبآوا

الم جبتاة اليي   ردتم ليتاتر ات إ  يبلتل الحزو نلص مت ت تد الزاتي  إهراتيي من  قا قو واقباةل ت ااااا اد نلص ذل  مل  البادد الوم من 
س ليز تو المشز  الااو ا ال احم )صاتدج جرم ال بظو(و إذ لو نحذ  قو   قو ح م ت لزتي  إ  رتلي اتو  مبيو ومي )قلمون( الذا ُز  ا

الحت   النتد م اليي وق  مت تو زتن  ااا و م اليزهت  والي زت  هي الداني لذل ل لذا نيزد لي اةنت وزيترنت قن اااتتاااينت اليح ت تة 
تل قتةمة نلص احي او اآل اا زل تو نلص ال غو من صبورة الملشت  الاو تة ويبيتدهت و ج ا اا الاو تتن حول تو يرتتن ت وينتقا   يش  

ومي هذا البدد من )قلمون( ُخصااال المل  )ااااا تمت  الااااو تتن الز د مي الحتتم الااااو تة خرم المةة نتو الخت م(و     
ا من المنتق ات  والمنت نت  رتن  ا نن اهيمتمنت رتليااتة الز دتة اليي قهت   زهت   ا مت زتن رباا ت  والمهيشتنل نالااتتااتت يبرت   وزهت  

 اليومتة ال ومتنتة من الل ا  زل ول المارية والمواق غت  مايند إلص الوقتة  ريد  ااينتده إلص الحزتو 

ت لو تندمم ربد مي الحتتم الااو تةو ولتس مي حتتم الز د وحدهوو مت نجو 1962ليد اار   ااحصاتا ا اايهنتةي لبتو )     ( ج ح 
من الجنااتة الااو تةو مخلل لربا الااو تتن الز د مت ن   رم ازلة )قجتن  الحاازة(و ومت ا يرل ر ت من نني من يج تد زهت تن 

)مزيومي اليتد(و ومت ي ي  نلص ذل  من م ازر  وا و لفم اد والبتةر  ميبلية رتلحتتم ال اخصاتة وال ايون الصاحتة واليبلت مةل 
َن  الجنااتة من  نآ )حل الموالنة الااو تة(و ومت ت يرل ر ت من حيوج داايو تةل واايز ا  والهو من ذل  زلي ح متن َمنآ نُ ا  و ما

ا من ال زتوى واليشصتر  الميبلية رتلملزتة والح او الب ري وغت هتل  ق اام المل  زهت  

لبمم اليي ليد  ات   مي هذا المل  حوالص ن ا تن زتير ت ومهيش ت ااو ت ت ز دت تل وقد يو ن  إاا تمتي و رتن المل  وو  اة ا    
ايخذ  الم قم الز دتة موااون ت ل تل وااواا يبلل الم  رتلمل  قو الو  اةو ميد يحدل الزيت  والمهيشون رزتمم الح تة من دون قتد 

 نلص مز هو قو مبي ل 

ا من الجوان  الم مة مي الحتتم الز د     تةل ميد ليد جتا المل  غنت ت وحتمر  رمت نتلجي من مواااونت  واهيمتمت  غل  زهت  
انصار  الرحتل الهرهة الولص مي المل  نلص الوجود اليت تخي للز د مي ااو تةو ونلص دو هو مي الحتتم المدنتة والااتتااتةو رتنمت 

 االل  الرحل الهتلل ريصوت  من لة الز د مي ال  ت  البهمتنيل

ا و-وقمات الرحاتل الهرهاة الياتلتاةو مياد دا   حوم اللياة الز دتاة      تنحو  والد  الز دا المادون راتللياة الز دتاة  -صااااا ما 
والشولوزلو  الز دا نلص اليبتق ل وقد قااا   الرحهتن اليتلتتن مي ز اا  دو  الز د مي الحتتم الهيتمتة الاااو تةل مرحل قول مت مي 

  تدتتنل ااا تمت  ال وحتة مي الحتتم ااارمتةو مي حتن رحل الهتني مي الحتتم ال وحتة والهيتمتة للز د اات 

وقاد انش د زام واحاد من الرحاتل الهرهاة الخت مو رمباتلجاة قااااااتاة قاتةماة راذاي اتل  صاااااد قول ات البرقاة رتن الز د والهو م       
الاااو تةو رتنمت انصاا  الهتني نلص دو  الم قم مي المجيم  الز دا مي اااو تةل ويب ا هتله ت رتلمنتق ااة لواحدم من قهو الياااتتت 

  الميبددم قومت ت وإهنت تو إلص إخشتة ت واليااااي  نلت تو ولزننت مي )ح مون( و)قلمون(   نيرنص مهم هذا الماااال ل اليي يمتم المجيمبت
ت قتم متي الرتحل مت  تا من قومل  ولذا زتن  ماالة )الز د وا نييتم الاتتاي( ما ح 



 

 

 

ت  المحزمتنو الوا دتن مي ماااااي م هذا البددل ميد و  تمزن لنت قن نخييو هذه ا مييتحتة من دون اا اااات م إلص الميتلتتن غ    
رحَل قول مت مي مش وو )الجتمبة الاااااو تة(و وهي الصااااتية الميي حة من الزتي  لليبتتس رتن الاااااو تتن مي دولة موحدمو ورحل 

 هتنت مت مي )قهمتة الهيتمة الاتتاتة( وا و م إحتتة ت مي الحتتم الاو تةل

او      ش  الوجي الميبددم وقد احيوى البددو قخت   نلص د اااة رتلية الهمتة حوم اان اتد الدتني مي دم الل مي هذا الرحل ُز اا
 لليداخم رتن الاللة الاتتاتة وهذا الن تل الدتني ذا اللرتبة الهيتمتة والوظتشة الاتتاتةل

زلايو ومات ظنوا قناي صاااااوا  زلايو   رام  نيزاد مي خاتيماة هاذه ا ميياتحتاة قن الراتحهتن الز د قاد قاتلوا مي هاذا المل  مات ق ادوه    
إن و قد جتو وا اليوم مي زهت  من الحتتن إلص ال ازوىو وجتو  رباا و ال ازوى إلص الرو  الذا زتن م ل المذاجل وم  قن ال ازوى 

ت للم ااتن  والمزت  اليي يدو  مي  محل ت الياااتاو والرو  محلي الد و مإن قلمون قد ح صاا  نلص ا ااايمتغ وااصاايتاو احي ام 
ا ل تل   قلو  قم اد واحد من المزونت  الاو تة ونيول و وييدت  

ليد ااخ   )قلمون( نددهت الهتني لتب ا الااو تون الز د جوان  من مظلومتتي ول واليصاد من ذل  يجتو  المظلومتت      
ج الررد الاااو تة من زروي ت  إلص الحوا  المدني والاااتتاااي رتن المزونت  الاااو تة جمتب تو واااايحدال نيد اجيمتني جدتد تُخ ا

رتلوصاوم إلص ولن موحد تحيل للجمت   ا ول الحتتم الرةية رتلز امة اانااتنتةل ومن جتنرنتو ن ى قن الاارتم المشااي إلص ذل  تردق  
لاو تة   روا  المظلومتت  جتنر تو وال  وغ مي اليحات  لمييم  او ا يجيم  متي المزونت  زل ت لصوغ متهتج ولني جدتد تحشظ

نت و وييمن رتلدتمي التة واليبددتة الاتتاتة والهيتمتةل   وحدي ت واتتدي ت امن دولة حدتهة يحي و حيوج ااناتن وخصوصتة المزو 

تو ااتظم ال و الااو ا هو  اتغلنت الومو واايظم الدنوم إلص الحوا  رتن المزونت  الااو تة زل ت مللرنت الذا   نمم      خيتم 
مزن ت ن ااي وللري من الجمت ل مخ وج ال اب  الااو ا من الزت هة ال هترة اليي م اا ت النظتو ا اايردادا نلص الررد لن تزون م

و وقن تزون البنصا  الهيتمي هتنت تل متزون الموالن منت ااو ت ت ن رت ت قو ااو ت ت ز دت تو قو ااو ت ت  إ  رييدتو البنصا  )الااو ا( قو  
ق و ت ت وي زمتنت ت وق منت ت و  زات تل ربتد ا من زم حدتل نن او تة الزر ى قو ال رم الخصت ل



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

قد تظن ربا و قن المزت  الجدتدم يولد مي نيم المشز  رصو م مشتجةة ونلص نحو يليتةيل ولتس من  ان ظن ز ذا إ  ح متن 
اريداا  من لحظة ا هيمتو الولص وحيص   -وهو ترني المش وو قو الشز م-اليت ئ الم ت زة مي الميبة النتجمة نن مرحظة ح زة الذهن 

ا مت   ت نن المش وو قو الشز م مي إلت  ليوا قترم للش و والنيدل لحظة الو دمو مبر  

ولو تزن لمش وو )الجتمبة الاو تة( إ  قن تزون هم م لمات  لوتم من انخ ال الذهن مي يامم نمتل وميلو لمج تت  الهو م 
تل ورمت قني من الميبذ  نلص الخر م الحتة قن يصرح قترلة للش و واليمه  م إ  رتليبرت  نن ت من خرم )إلت  الاو تةو إخشتق ت ونجتح 

منليي(و مإن مش وو )الجتمبة الاو تة( قد م  مي ق ر  م احم مي ارلة وميزتملةو قد ام ت حدس واحد قو  يتة قتدتولوجتة  تملةل 
 ومن  ان الب ا اآليي قن تز ش ت خلوم خلومل 

 

: الخصائص النوعية للثورة السورية   أوًلا
و هو م قصتلة يوام   ل ت جملة ال  ول اليي  2011نتو لب  مي الختمس ن   من اذا / مت س الهو م الاو تةو اليي اند

جبلي ت ييخذ صو م انيشتاة  برتة نلص النظتو الاتتاي الاو ا المايرد والشتقد لصو  ال  نتة زل ت؛ الاتتاتة وا جيمتنتة  
نظتو مي يحوتم مرتتن الاو تتن إلص ج   منش دمو تبآا  نلص  والخرقتةل ومت زتن ل ت قن يزون زذل  إ  يزتش ت م  نجت  هذا ال

الجمت  اليواصم م  الجمت  رار  الالوم الوح تة لج  م المنو ميحوم زم م د او ا نيتجة ذل  إلص حرتس ذاييل تات  إلص 
وابوا إردانتي و ومواهر و مي ذل  يل  الح و  الات تة اليي  ن ت النظتو الاو ا نلص الذزتتا والمردنتن والموهورتنو إلص قن 

 خدمة اايرداد النظتو وقمبي اللتةشي والب تة ال وهزذا يبذ  نلص الاو تتن إنيتج مبم اتتاي تيجتو  مش وو ا نيشتاة ال برتةل

 ت  وم  ذل و للهو م الاو تة ربد حات ا إناتني تيمهم مي اليلل  إلص يحيتل ا نبيتج الذايي للذوا  الر  تةو وإلرج لتقتي 
الح م مي متتدتن  يص من الحتتمو يل  اللتقت  اليي نلل ت النظتو حيص زتد الر   تيحولون إلص ريتتت إناتنتة قد اخ مت ت ا ايرداد  
ت لزم مت هو إناتنيو ومجتمت ت لزم مت يياتي الز امة ااناتنتة من ح تة ونيرنتة وقد م نلص اخيتت  المبنص والمتهتة   مامون ت منتقا 

 من حل زم م د قن تبتن انلرق ت من مت ذايي رصو م ح مو ومن دون قا قتد قو قا صو م من صو  ااجرت  وااز اه واليبا ل اللذتن  

وهي الصو  المخيلشة لفالمة ومت اقي ن ر ت من صو  ا اييرتغ الاتتاي والباز ا - وقمت الي وهت  اليي لحي  رتلهو م 
حيتيي ت إلص الج د المنظو لليتتدم الب تة تة واللتةشتة مي دم لو وإلص الاللة ال تبتة اليي   مي ج  مي -لفل ا  ااقلتمتة والدولتة

نصر ت اات انتون مي ريدادو وإلص الج د الجرت  الذا رذليي ل  ان مي رتزايتن وقميتنايتن وغت همت من الرلدان ااارمتةو ويمخا  
يخلشةو الم  الذا واج يي قل ا  قَُخ  ريزوتن متلت تت  انتة   ييم يخلش ت  مي جمليي نن إغ اج الولن الاو ا رمتلت تت   تبتة م

نن نظت ي ت ال تبتةل وتبلو الجمت  زت  قللل النظتو الاو ا قلو  المبييلتن من إ هترتي اليتندم ربشو  ةتاي  اميو رتنمت ققدو  
  زلي تبني قن )الالمة( م مت زتن  صو ي ت   ي تد الب اقتون نلص مبم ال يا نشاي ميذ نتن ر    الماجونتن ااارمتتنل ذل

 نلص زون ت ق  م ق تد ل ت قن يزون ردتر  من المامون ااناتني والحات ا للهو م الاو تةل 

ونلص ال غو من المحتو   زل ت ليللتخ امبة الهو م الاو تة ودمي ت روصمة اا هت  من جتن  النظتو وحلشتةيو مإن اانجت   
مت -الهو م الاو تة تريص ميمهر  مي ز ش ت قن )الشز م الجتمبة( اليي م ا ت النظتو نلص ال ب  الاو ا رتلحدتد والنت  الهو مي 

قد قصرح  مز م متيةو وتيبذ  نلص قا نتقم قن تدنو إلص قن يحزو او تة والاو تتن ر ت من جدتدل ومي هذا  -تي   نص  ق ن



 

 

 

حوم )ا نييتم الاتتاي( مي م احم اليشتوا زل ت مي جنت و إ  إلص  يا واحد هو مو   االت و   ي ت  المنتق ت  الميبه م 
 المزت  اليي حزو النظتو ر ت او تة من ج ةو وإلص يجتو  وني الاو تتن جمتب ت هذه المزت  من ج ة قخ ىل  

مجيم  الدولي مجم  نلص قن النظتو إن ي زت  المنتق ت  مي مش وو )ا نييتم الاتتاي( و)الدايو  الجدتد( ت ت  إلص قن ال
الاتتاي ول تييي مي الحزو قد قصرح  منتقاة ومينتقاة م  الوقتة  الجدتدم اليي خليي ت الهو م الاو تةل ولتس همة مت تبوج التوو 

لح اليوى ااقلتمتة يحيتل )ا نييتم الاتتاي وصوغ الدايو  الجدتد( إ  الم اد البلني الذا جبم النظتو رموجري )او تة(  هتنة لمصت
 والدولتةو ر جتا إريتةي مي الاللة نظت  مت تينت م نني من اتتدم ولنتةل

إن  نتتة )المجيم  الدولي( نلص ال غو من الصبورت  اليي يواج  ت زل تو مز م )ا نييتم الاتتاي(و يبني قن الجمت  تبي مون  
و تتن قن تحزموا قنشا و ومي ت لمهم مايمدم من المرتدئ الدتمي التة رتلحتجة الملحة إلص اايحدال )مز م جتمبة( جدتدم يامح للا

ت  والح تة الاتتاتة والبدالة ا جيمتنتة الميوامية م  اليتنون الدوليو والم انتة لمواهتل )حيوج ااناتن(ل وهذه ال نتتة ي ت  قتا 
لاترل مينتقاة م  اليتو الحات تة وااناتنتة اليي ح ز   إلص قن الج ت  النظ ا والميو   ال ةتاة اليي تيزون من ت قالو  الحزو ا

 الاو تتن مي دنوي و إلص إايتل النظتول 

والخرصةو إن اليلل  إلص مز م جتمبة جدتدم تر هن رراتلة نلص قن ال ب  الاو ا تارص إ  قن تيخلص قمزت  الربل اليي 
و تتنو رم من واجر وو قن تنص  مز هو نلص إرداغ )مز م جتمبة  قاس نلت ت اايرداد النظتو الاو ال وربرت م قخ ىو من حل الا

ت ويوامي ت م  الحيتةل والوقتة  اليي خليي ت الهو م الاو تة نر   جدتدم( قو رتلح ى )قتدتولوجتت(و قو نظتو اتتاي جدتد قزه  اناجتم 
ومشز تن واتاة و جتم قتنون واقيصتد ونلمتا مراشة  -انواي ت الا  الاتريت ل ومي اوا ذل  قصرح  م مة اانيلجناتت الاو تة  

قن تبملوا مياتم تن نلص صوغ )منظومة قتدتولوجتة( تزون من  ان ت نيلنة الحتتم امن قنمتل ت الجدتدمل   -اجيمتغ ودتن وغت هو
نن ت إ  ربد قن  ومت هذه )المنظومة( إ  مت نللل نلتي مي هذا الاتتج مصللح الشز م الجتمبةل ولتس روابنت ال  وغ مي اليحدل

نب ا الل تلو قو رتلح ى المن   الذا   رد من ايرتني مي يزوتن هذه )المنظومة التدتولوجتة( قو مت نشام قن ندنوه را )مز م  
 جتمبة(ل 

 

 ثانياا: األيديولوجيا ومعيار المطابقة 
َي نلص ااناتن  ا نلص الوصوم إلص البت -رحزو لرتبيي ذاي ت-قُاا رم إلص المبلتت  زل ت اليي -متي لو الذا تبتس ق  تزون قتد  

إ  نر  قمزت هو قو رتلح ى نر  )الزلتت  الذهنتة( قو الشز تة اليي   تايلت  من دون ت ينظتو نتلمي والاتل م  -  انشزت  لي نن ت
ص صو  اليج رة الممزنة جمتب تو نلتي ويشات ه قو ييتت ه إ  من خرم هذه الزلتت ل ومن الوااح هنت قن مصللح )البتلو( تحتم نل

اواا قزتن  خر ا  م دتة قو اجيمتنتة قو يت تختة قو نشاتة قو غت  ذل  ممت   حص  لي من الصو  المحيملة للخر م ااناتنتةل  إذ  
الزلتت   قن يزون منلوتة نلص قا د لة قو مبنص متلو يصرح نلص نرقة يشتنلتة م  -من حتل هي ج ةتت -   تمزن ل ذه الخر ا  

 الم ت  إلت ت اتري تل

ومت   تنريي اليو ل متي الوهو الذا تماي إلص اليوم نن هذه الزلتت : إن ت يدم نلص موجودا  نيلتة مشت قةو وجودهت اترل 
ن الممزن  نلص اليج رةو قو هو اترل نلص انخ ال البيم ااناتني مي مبتتنة البتلو ره اةي وغنتهل ولو زتن الم  رخر  ذل  لو تزن م

للذهن قن تُ ز ا  مبلتت  الخر م ااناتنتة من خرم اليشتنم رتن ت ورتن يل  الزلتت و قو لنيم الميو   المنظمة لليج رة ااناتنتة 
 والخر م الر  تة مي متتدتن ت المحيملة  يصل

ت ت زم مت مت ت من د   و   ي تد نلص واللرتبة الحيتيتة ل ذه )الزلتت ( قو )البمومتت  الذهنتة( اليي ينظو الخر م ويخل  نل
زون ت مجمونة من ا ايبدادا  قو اليترلتت  اليي   يايلت  قن يمت س وظتةش ت إ  إذا احيز  رتلمبلتت  اليي ييوو رينظتم ت وإنتدم 

ا من   ي زتر تو ويواصل  ويشتنل  مب ت نلص نحو تمنح الخر م ااناتنتة مت مت ت من د لة من نتحتةو وتجبل تو من نتحتة قخ ىو ج ا 
 المح   ااناتني مي المجتم اليلرتيي واليج تريل 

غت  قن )الزلتت  الذهنتة(   يايلت  ممت اة ياهت هت اليتمي واليشات ا إ  ربد قن يصتغ مي قل  قتمتة وقرنتة نيلتة تمزن ت قن 
الميرتتنة لل  اةح ا جيمتنتة داخم هذا المجيم  قو ذا ل إذ لمت لو يزن حتتم يايخدو مي الحوا  رتن الر   ومي الدمتغ نن المصتلح 

النتس ا جيمتنتة والاتتاتة وا قيصتدتة ليبيلن إ  من خرم المزت  والزلتت و وجد النتس قنشا و مال تن إلص اليبرت  نن 
وياوغ تو ويخل  نلت ت نون ت من البيرنتة وال  نتة  من خرم قل  ذهنتة يشا  هذه المصتلحو -المينتقاة قو الميمتهلة-مصتلح و 

 مي قل  مز تة منتقاة مي يرنت ت لمصتلح   اةح اجيمتنتة قخ ى منتماة ومبت اة لل  اةح الولصل 

هذه الل  الذهنتة اليي ياوغ الصتغ الميرتتنة للمصتلح المينتقاةو ويشا هتو ويدام  نن تو هو مت د ج الشراشة نلص يامتيي 
مجة وص تحةل ذل  لن لفتدتولوجتت وظتشة قخ ى ييمهم مي  و  ييدلتدتولوجتت(ل وهذا تبني قن المصلحة قو جملة المصتلح )رت

قد ي ت نلص يينت  المصتلحو وياوتي ت ون ا ت نلص قن ت يمهم المصلحة البلتت لم اد المجيم  جمتب ول والحيتية مخيلشة نن ذل   
ت يدام  نن مصتلح   تحة اجيمتنتة محددم مي إلت  مينل  تدني قني تمهم اليتو ااناتنتة اليي تجد  ا خير  زليل مزم قتدتولوجت 

 رتلر   زل و يرنت تل 



 

 

 

ينلوا نلتي من ميد م   هي صو م من صو  )الوني ال اة (و وذل   اج  إلص مت  -نلص نحو مت-وهذا تبني قن )التدتولوجتت(  
ل رم تبني قن زم نلص )اليينت ( ومن متم إلص ا نحتت  ل ولزن هذا   تبني قن التدتولوجتت   رد قن يزون  اةشة جملة ويشصتر 

 قتدتولوجتت إنمت ينلوا نلص قد  من ا نحتت  رار  إنرة ت لمصلحة مةة اجيمتنتة نلص مصتلح الشةت  الخ تت  زل تل 

ت )رتلوني وهنت   رد من اليمتت  مي صمتو زم قتدتولوجتتو رتن مت تمزن يامتيي  )رتلوني الملترل( ورتن مت تمزن يامتيي قتا 
ال اة (ل ومن هَول تمزن اا ت م إلص ربا المبتتت  اليي قد تزون من  ان ت إ  تدنت إلص اليمتت  رتن يجلتت  الوني ال اة  والوني 

يامة قو محيية ليد  قزر  من الملترية الملترلل مزلمت زتن  ااتدتولوجتت قق   إلص ) و  البص ( زلمت زتن من المحيمم قن يزون م
قو اليلترل م  الوقتة  المبت ة اليي يليص اليروم رصشة نتمة مي هذا البص  قو ذا ل وزلمت زتن  التدتولوجتت يدام  نن مصلحة ندد  

يشز  نلص نحو منتقا    قزر  من الر   قو   اةح اجيمتنتة واابة زتن وصش ت رتلملترية محيمر  رد جة قزر و   ل ق  يزون الزه تة
)ل و  البص ( وهو المبتت  الومل وحارنت قن ييص  التدتولوجتت قو )الشز م الجتمبة( رتلميد م نلص الومتا رميللرت  هذتن  

 ال  لتن قو المبتت تن حيص يزون قق   إلص يحيتل   ول الوني )الملترل(ل

نون ت من الامتن قو الهية النارتة رتلتدتولوجتة المل وحة قو لنيم  وي ج  قهمتة مش وو )الوني الملترل( إلص زوني تمهم 
)رتلشز م الجتمبة( اليي قد يزون مل وحة نلص راتل الرحل مي حيرة من حي  الص اغ اليي تم  ر ت مجيم  مت زمت هو الحتم التوو  

 رتلنارة إلص المجيم  الاو ال 

نن   -رحتم من الحوام-والاتتاتة وا قيصتدتةو م ذا تبني قن ت   ينش  ورمت قن التدتولوجتت ييبلل رتلص انت  ا جيمتنتة 
مش وو )المصلحة(و ولذا مإن ت الواتلة اليي   رد من ت مي الدمتغ نن مصلحة الشةت  ا جيمتنتةل وتيخذ هذا الدمتغ صو م ياوتغ  

 ة المخيلشةلويدام  نن ت الشةت  ا جيمتنت  ييرنتهتقخرقي واتتاي لمنظومة المصتلح اليي 

من الوص  واليشات  إلص الييوتو الخرقي والاتتاي الذا تني ي رتلتدتولوجتت إلص قن  -رراتلة–وهزذا ييحوم التدتولوجتت 
ا قتمت ت مبيد ا تخل  نلص المصتلح الميرتتنة قتمة قخرقتة يامح ريرول ت وا  ييتا ر ت إلص مايوى )الحل( من النتحتة  يصرح إلت  

نلص القم  -ل ولو تزن ذل  ممزن ت إ  رشام مز م )الوني الملترل( الذا تبني قني لتس من الا و ا قن يزون التدتولوجتت  اليتنونتة
إ  نلص قد  محدود من ال ت ل وم  ذل  مإن التدتولوجتتو رار  اقي ان ت رتلمصتلحو   رد قن يزون منلوتة   -مي نظ  المدامبتن نن ت

مي صمتو زم قتدتولوجتتل ولزن   رد من ا نيرته إلص الحيتية اليي نر نت إلت ت اتري تو وهي قني زلمت زتن  نلص قد  من ال ت  قتةو 
ا من  -و  تزون ذل  إ  رتحي ام ت للمبتتت  اليي يحدهنت نن ت اتري ت-التدتولوجتت قق   إلص الوني الملترل   زم هذا البنص  قد  

 إلص )الوني ال اة (لاليحصتن لفتدتولوجتت من ا ن  ج 

هذا الحدتل نن التدتولوجتتو وزتشتة يزوتن تو وم احم ي زتر تو وننتص  هذا الي زت  الذا قماص رنت إلص اليحدل نن ربا  
المبتتت  اليي يمزننت من الحزو نلص د جة الصدج قو ال ت  مي التدتولوجتةو من خرم مش ومي )الوني الملترل والوني ال اة (و 

يوو ريلرتيي نلص يصو نت نن )الجتمبة الاو تة( مي محتولة نيدتة ياي د  الدمتغ نن هذه الشز م رتايخداو المش ومت   هو مت ان 
ذاي ت اليي نيمزن رواتلي ت من اليب   إلص د جة ال ت  قو الصدج الميامنة مي مز ينتل ومي هذا الاتتج اتزون ايالنت المل و   

تة( ونت ت ملتري ت رتلبص  وراواتغ اليي تحتتهت الاو تون مي او تة ومي رلدان اللجوا والمنتمي إلص قا حد يمهم )الجتمبة الاو   هو:
الربتدم مي قو ورت والمت زيتنو قو هم زتن يصو نت نن هذه الشز م الجتمبة قق   إلص الوني ال اة  رتلوقتة  اليي دمب  رنت إلص 

  اليصو ؟إنيتج مهم هذا 

ذه الم حلة من الرحلل إذ تج  نلتنت قرم ذل  قن ندلي رربا اا ت ا  الا تبة حوم مز يتن غت  قننت لو نصم ربد إلص ه
 جتمبيتن وج يت الحتتم مي منليينت منذ نص  الن اة الب رتة مي منيص  الي ن اليتا  ن   وحيص اآلنل  

 

 ثالثاا: نقد األيديولوجيات السائدة   
مي نص  الن اة الب رتة الحدتهة ومت ربدهت الذا تي خ  نلرقي مي منيص  لو قليتنت نظ م نلص التدتولوجتت  اليي ل ح   

الي ن اليتا  ن  و لوجدنت قنشانت مي مواج ة قتدتولوجتيتن يمحو  حول مت الن تل الاتتاي والهيتميل وهمت: )مز م الجتمبة ااارمتة(  
من   - حي ت-يرنت ت  اليي ج ىالب رتة( قو )الجتمبة الب رتة( اليي ينلوا امن ت نلص م  وغ خرمة إارمتة والهتنتة )مز م اليومتة 

 رلدان الم  ج الب ري: مص  واو تة والب اجل

ومي مت تيصم رمش وو )الجتمبة ااارمتة(   تخشص نلص قحد قن هذا المش وو تبود رجذو ه إلص اامر الو تة اليي قاا ت الب   
يااتس الدولة الموتة اليي اميد نشوذهت من إارتنتت غ ر ت إلص حدود الصتن   ق تل ومن ربد انيصت  ااارو مي الج ت م الب رتةو و

إنتدم إنيتج اليت تخ اليدتو قو الذاز م الب رتة مي واق    -رصو م قو راخ ى-الوااح قننت هنت مي مواج ة م  وغ إمر الو ا تاي د   
 ا ايبمت  ويح ت  رلدان البتلو ااارمي من اللتن الي ام الو ورتتنل   جدتد هو الحتا  الب ريل وقد ا يرل هذا الحلو رشز م ميت نة

ونلص ال غو من الحمتس الذا قرداه جمتم الدتن الميتني ل ذه الشز م ومن ربده )نرد ال حمن الزوازري( مي زيتري )قو الي ى( 
)نرد الحمتد الهتني(ل ليد حتوم هذا الاللتن وغت همتو مإن ال خل الوحتد الذا حتوم يجتت  هذه الشز م لمصلحيي هو الاللتن 

مي قاتلت  الحزو مي الاللنة مي منيص   )نهمنة( الشز م لبلي تياي نلص ااصرحت  البص تة اليي ارل )لمدح  رت ت( قن قدخل ت



 

 

 

ت يي  رل ري اليوى الو ورتة الي ن اليتا  ن  ل ولزن الشز م لو يني   تة ت تذز و لني زتن قد ارل للاللنة قن قصرح   جر  م تا 
 الصتندم انذا  الش صة لييتاو مميلزتييل

مي مص  رامام من حظ اترييو ما نتن مت قخشل مي إنرن نشاي خلتشة نلص   1920ولو تزن حظ المل  )مياد الوم( مي نتو  
 مص  والبتلو ااارميو ول ذا الم  حتهتتيي ويشصترييل

ن ت قد زتن  رمن لة صو م مت غة من زم مامونل ذل  قن البنص  الاتس المزون ل ت  ومت زتن ل ذه الشز م قن يهم   تة ت ل
هو المزت  والذز تت  والبوال  م  غتت  لزم ننص  واقبي تمزن لي قن تندم  رتلصو  الذهنتة والنشاتةل مرلدان البتلو ااارمي 

زتن  اتةدم ومني  مو وهي الا  الزر  للبيم الذا قتد مبظم ت مي ذل  الحتن زتن  مايبم م وغت قة مي ج ل تل هو إن المتة 
   (لال جتم والناتا مي ذل  البص ل ذل  زلي وغت ه ح و هذه الشز م حيص ا قي ا  من مش وو )الوني الملترل

ا إلص ننتص  الوني الملترلل وحارنت قن نن  ظ  إلص ال مو   ولو نظ نت التوو إلص )مز م الجتمبة ااارمتة(و لوجدنتهت ق د امييت  
ت صح اوت ت ردوت ت مب قر  لزم ييدول قمت ااخوان المالمون و المحيملة ل ذه الشز م حيص نيرتن قن )الوهترتة(   ي تد نلص زون ت إارم 

 مإن و ت ماون الدتمي التة من دون ي ددو و  تيمنون رمردق الموالنة روصشي قاتا ت للماتوام مي الدولة الحدتهةل 

حم من الحدتل نن )اليتندم( و)ينظتو الدولة ااارمتة( مي مت ق ىل إذ تزشي قن نيذز  قن قهو   ل )للوني   والم ا مي
الملترل( قن يزون التدتولوجتت ميوامية م   و  البص ل و  قظن قن قت ت من ا يجتهت  المذزو م اتري ت ي رلي  ارلة جدتة رمت 

 ة حيوج ااناتن والحتتم الدتمي التةليبت ي ااناتنتة التوو من ييدو مي ظم   ن

يخلش ت نن   م  تيومت قلنته نن الصو  الميخلشة للوني الاني تنلرل نلص )الوني ال تبي( الميبتن مي إارو )و تة الشيتي( الذا  
 نظت ايي الانتةل وهو مش وا ننوم نلص ال ب  اات اني صتح  الحات م الب تيةل 

تة الشيتي ال اهنة رمتول ت اامر الو تة البدوانتة البنتشة الميمهلة مي البمم نلص ي تت  البتلو وم  ذل  تمزن اليوم: ينش د و 
ااارمي يم تد ا اخاتني لاللي ت واتتدي تل ومت يخ ت  او تة والب اج ويدمت  موالن قهم الانة ومميلزتي و مت مت إ  الخلوم  

 لقهم الانةاارمتة من غت  الولص المم دم لش ا الي ت   حيص نلص اللواة  ا

هي مز م إمر الو تة لن الي و قحد مزونتي ت   -اواا قزتن  انتة قو  تبتة-ومي قا حتمو مإن مز م )الجتمبة ااارمتة( 
ييلل  رم هي  -نلص ارتم ا مي اا-ال ةتاةل إن ت   ياي د  المحتمظة نلص البتلو ااارمي والمالمتن الذتن تبت ون مي زنش ت 

تو   م ج مي ذل  رتن قن يزون هذه الجتمبة انتة قو  تبتةل ولو امي انت قن مت اتل يت نلص   إلص غ و البتلو رجمليي وقالميي قتا 
 البتلو منتصشةو ملن تزون إ  الج تد الميرتدم رتن مت إلص قن يشني إحداهمت الخ ىل 

ةل وليد ارل لمهم هذا الص اغ قن خر يي الماتحتة مي البصو  ولتس هذا رتلم  المايي  و م و من لرتبة زم جتمبة دتنت 
الوالص نندمت انيام  الزنتاة نلص نشا ت إلص زنتاة   قتة وقخ ى غ رتةل وقد خر   الماتحتة هذا الص اغ م م قخ ى رتن 

 قاتا ت ل تل -قا دتن-الزنتايتن مي م حلة الح و  الصلترتةل ذلزو هو ال ان رتلنارة إلص زم مز م جتمبة ييخذ من الدتن 

قمت التدتولوجتة الهتنتةو م ي مز م )اليومتة الب رتة(و قو مت ندنوه را )الجتمبة الب رتة(و ميد ردق  مي الظ و  مي منيص  الي ن 
ت مي ملل  الي ن الب  تنل ومن المب و  قن هذه الشز م قد نر   مي رتدئ قم هت نن  م ا  اليتا  ن   يي تر تو وقد يرلو   يمتم 

اليي ت  والبهمنةل وقد ي امل م  ذل  ر وغ )وني قومي ن ري رتلذا ( ز   إحاتس الب   رتليمتت  نن الي ا  الميي ن را   
 إمزتن ربل قمجتد هذا المتاي رمت متي من الوم وهتمنةل  -خل ت-من ا ني ا  رتلمتاي اامر الو ا للب   ااينرلوا مني 

تدل مزمت قن المويص   تربهون من قرو هوو مزذل  هو الم  لربل المو ومت قردنيي من  ومن هنت ن ا  مز م )الربل( رزم ياز
 حات ا  وهيتمت ل 

مإرتن نص  الن اة مي قو ورت لو تخل  لا مهي  قو وري قن تزون ربل ربا الييتلتد التونتنتة وال ومتنتة مي الشن والد   
إلص الحتتم من جدتدل زم مت حدل هو قن مت ج   اايبتديي قو ربهي ا نتن مت  وربا صو  الحتتم قن تبني نودم )قهتنت( قو ) ومت( 

ج ى يجتو ه مي من جدتدو ومي قد  مايحدلو ومي نلو غت  ماروج قاس لظ و  )نيرنتة جدتدم( امح  رإنيتج  يتة جدتدم 
 للزون واللرتبة وااناتن ماييلة ا اييرم زلي نن ال يتة الرهويتة للبصو  الوالصل 

ا مي مز م الربل  و ربزس مت حدل مي نص  الن اة الو وري ظم البص  الحي مي قتدتولوجتت اليومتة الب رتة ميم ز  
وااحتتا: ربل المتايو وإحتتا مت اقي ن ري من قمجتدل وهذا مت تشا  اهيمتو مراشة اليومتة الب رتة رشز م الميومت و وهي جملة 

للية واليت تخ الم ي  ل رم إن قحد هي ا الشراشة قد ماص إلص يصو  المة الب رتة البنتص  المايمدم من المتاي من مهم ا
روصش ت )زتتن ت  حمتنت ت  وحت ت( يخرو جذوييو ولزن ت   ينلشئ قرد ال وذل  لن ت قترلة لر يبتم وا نربتل مي قا وق  ييوام  متي 

 البنتص  ال وحتة الدامبة اتيتد هذه الجذوم من جدتدل

مي قتدتولوجتت اتتاتة ي تد قن ييت  الواق  رربل قمام  -الش دتة والجمتنتة-تدنو إلص البج  قن ييت  مز م )المصلحة(  ومت
مت اايلتغ الب   إنجت ه مي توو من التتول واميي   هذه التدتولوجتة إلص مش وو حداهي نن ااناتن لحات   يتة ييلتدتة ننيل  د 

ينمتة الر  تةو وحم محل ت محا يصو  متدا نن ا قيصتدل والنج  من ذل  زلي قن يزون نلص ذل  غتت  قا يصو  نن ال



 

 

 

الوصشة الوحتدم اليي تمزن للب   اايخدام ت مي حم م زري وو ونلص  قا ت يح ت  ملالتن هي مز م الوحدمل ورذل  قصرح زم 
ور و  مش وو )اليل ( نوا ت نن ذل ل وهزذا يحول     يا مبلي ت نلص يوحتد البتلو الب ريو مت قدى إلص غتت  مش وو )الدولة(

الزتتنت  الب رتة إلص ققلت  ينيظ  اليوحتد رد   من قن تيحوم زم من ت إلص دولةل ورذل   ب  الجمت  ر احة الامت  يجته اليم ج 
قلت  ن رتةل ورتاو الوحدم الب رتة وال  اةو اليي يار  ر ت جن ا   القلت  الب رتة الذتن وابوا قتدت و نلص قهو هرهة م از  قو ق

دم وا ال  ول الا و تة زل ت ليتتو الدتمي التةو ومجيم  البدالةو وحيوج ااناتنل ومن هو زتن  الزوا ل اليي دمبوا رنت إلت ت 
 ح ور ت قهلتة وص انت  لتةشتة ون تة تة مي الداخمو وه اةو   حص  ل ت مي الخت جل 

والايام الذا   رد من ل حي هو: هم همة ارتم التوو إلص وص  )الشز م الب رتة( رتليد م نلص يومت  ال  ول اليي يامح لنت 
قن نصش ت ران ت )وني ملترل(؟ وهم يايلت  هذه الشز م ااجترة نن الاةلة المل وحة نلص ال بو  اليي يحتت مي هذه المنلية من  

يبتنتي من يم قت  ولنتةو وح و  قهلتةو ودزيتيو تت  ناز تةو وإخشتقت  ينموتة واقيصتدتةو ومن  البتلو نلص ارم الخ وج ممت 
يبددتة إهنتة ودتنتةو ومن ينوغ لتةشي حيص داخم الدتن الواحد؟ هم تمزن لنت رت نيمتد نلت ت قن ن اي قواند جدتدم للحتتم يامن 

رتن مزونتيي الر  تة والهيتمتة والدتنتةو وقن ينا  نرقت  م  اليوى ااقلتمتة وحدم الرلد الواحدو وي اي المن متيو ويبتد اللحمة 
والدولتة يياو ر يا من ا ايي ا  تيني المزونت  الميبددم نن اليحتلشت  م  هذه اليوم ااقلتمتة قو الدولتة؟ هم يايلت  هذه الشز م  

 غت  ااارمتة واللواة  غت  الانتة مي او تة نلص ارتم المهتم؟ل قن ييدو م  ون ت   تيجتهم المزونت  غت  الب رتة والدتتنت  

 ل تردو قن ااجترة نن هذه الاةلة وغت هت   رد قن يزون رتلنشيو وهذا مت تشيح الرت  لليوم: إن ت لو يبد ييدو )ونت ت ملتري ت( للوقتة 
 م من صو  )الجتمبة ااارمتة( مت دام  الشز م صو -مي الحيتية-م ي يشي ا قن المتاي تيز  و وهذا يصو   اة ل هو إن ت 

الب رتة   ييلل  إلص  ياو مي ن تتة الملت و إ  إلص يحيتل )ال اتلة الختلدم( لفمة الب رتةل وهذا هو الجوه  الم ي   رتن 
 الجتمبيتن ااارمتة والب رتةل 

  



 

 

 

 رابعاا: الجامعة السورية: الوظيفة والماهية  
  تنريي الرحل نن )مز م جتمبة( جدتدم نلص القم رتلنارة )إلص الولن الاو ا( الذا تميد جي امت ت رتن مي اوا مت ييدوو ق

و ورتن الرح  الرتا الميوال غ ر ت والحدود الب اقتة   ق ت!ل   د نت جنور ت واليتم لي  مت  

غ هذا المابص هو قن همة ا ور ت من البنتص  التدتولوجتة الجدتدم ق خذم مي اليزون واليرلو  اايجترة لليحدتت  الجدتدم ومت تاو 
النتجمة نمت تبص  رتاقلتو زلي من دمت  وخ ا  وح و  همجتة ييذت ت المصتلح ااقلتمتةو ويحتوم اليوى الدولتة قن يحيشظ رتل تمنة 

 نلص الم  د رازمليل  

زت  من  ان ت قن ي او ارم البتس الم ي   المشاي قن ننخ ل مي إنيتج قم  -نحن الاو تتن-ورنتا  نلص ذل  زليو ق  تحل لنت 
 إلص ماييرم تياو رت ايي ا  الاتتاي وا قيصتدا والينمتة المايدامة مي الصبد زل ت؟ل 

لتس هذا من حينت محا و رم إن مبلي ت قص إلص د جة الواج ل وال  وغ مي ذل  م  ول ريد  زرت  من ال جتنةو لنيمزن من 
دو  الشتنلتن ااقلتمتتن والدولتتن مي مج ى مت تحدل التوو مي او تةل نلص قن هذا  -موقي ت-اشي الذا تايربد اليشزت  النظ ا والشل

 ا ايربتد )الش اي والموق ( لدو  الشتنلتن ااقلتمتتن والدولتتن   رد من البودم إلتيو ومنتق يي رزم يازتد مي الوق  المرةول 

بة الاو تة( اليي اتدو  الحدتل نن ت ه نت؟ نيوم: الجتمبة الاو تة محتولة  زي ت   ومي ااجترة نن الايام: مت )الجتم 
ت إلص اليلوت  واليوات  واليلرتلو وإلص قن تج ا   صو م من صو  )الوني الملترل( مصوغ مي إلت  قتدلولجيو مت ت ام محيتج 

اواا ايخذ  صو م الجتمبة -ولوجتت  اامر الو تة( اليوامل حولي من المزونت  الاو تة  يصو وذل  ريصد ا نييتم من )التدت
-إلص )قتدتولوجتت ولنتة(و قو إلص مت نشام اليبرت  نني )رتلجتمبة الاو تة( اليي نحتوم من خرل ت  -ااارمتة قو الجتمبة الب رتة

وحتد قرنتةي جمتب وو رإهنتتي و المخيلشةو قن نرني رلد او وقن نني  ولن ت موحد ا قوت ت ونتد   ومنصش تو ومي إمزتني ي  -روصشنت او تتن
 ودتتنتي و المينونةو ولواةش و الميرتتنةل 

هذه هي المتهتة البتمة لشز ينت نن )الجتمبة الاو تة(ل إن ت م  وغ قتدتولوجي تاي د  ينمتة )الوني الاو ا( رذايي روصشي 
زمتن وال من وال  زس وغت هول هو إني   تاي د  اليي ت  )ونت ت ولنت ت( تجم  رتن الب   والز د والا تتن وال و تتن والي 

ا-رتن ااهنتت  واحي ام ت محا و رص   النظ  نن حجم ت  ا وصي   ت رتن المنيارتن إلص الدتتنت  واللواة   - زر   رم اليي ت  قتا 
ة وااتمتنتة اليي يخل قا دتن قو الاو تة جمتب تو من دون قن يزون )الجتمبة الاو تة( مبنتة رمنتق ة قا من الجوان  البيتةدت 

لتةشةل زم مت ياي دمي الجتمبة الاو تة هو يا تم الحوا و وجبلي ممزن ت رتن المنيارتن إلت تو م  الخذ رتلحارتن قن مصلحة قا 
يي يمزن من رنتا البهو  نلص واتةم الحوا  واليواصم ال -م مت زتن  ااهنتة اليي تنيا  إلت ت قو الدتتنة اليي تيرب ت-او ا التوو 

ولن واحد وجتم  والبتس مي زنشي رارول ومن  ان ذل  قن تمزن الجمت  من البمم نلص خلل قمام الحوام المنيجة للينمتة الر  تة 
  المايدامةو اليي ييخذ من ااناتن الش دو رحد ذاييو هدم ت ل تل وجلي قني   ارتم إلص يحيل هذا ال د  إ  ريومت  ال  ول الا و تة 
 حي او ال خصتة الر  تة والز امة ااناتنتة لزم م د روصشي  خصتة ح مو حيي مي النيد وا نييتد   تحده حدو نلص امي اا قن 

 الح تة ذاي ت  حد ل ت إ  الح تةو و   يا غت  الح تةل 

مامون هذه الجتمبةل وقرم   ومن ذل  تايرتن قن م مة الجتمبة الاو تة اليصدا لمجمونة من الم مت  هي ذاي ت اليي ييل 
قن نجمم هذه الم مت  من واجرنت قن نرتن قني لتس همة نرقة قو  ارلة من قا نوغ رتن يصو ا  )قنلون ابتدم( لاو تة الزر ى 
قو ال رم الخصت  ومت ييلل  إلص إنجت ه الجتمبة الاو تة من قهدا  اتتاتة واجيمتنتة وهيتمتة وحات تة و وحتة وقتنونتة 

 -قو   وقرم زم  يا-  المش وونتةو وهي البنتص  اليي تيلل  إلت ت هذا الم  وغل ولذا ننري إلص قن من   ول ااييرتم الذهن ل ذا  وإنات
ت نلص او تة )الولن  ت نن المزت  اليي ت وج ل ت )الح   الاو ا اليومي ا جيمتني(ل ميشزت نت هنت م ز  يمتم  ا نص ا  يمتم 

رتزول وم  وننت هذا تيلل  إلص ا نخ ال مي محتولة جدتدم لرنتا هذا الولن ربد قن دم ه ا ايرداد    –اتتزس    الصيت ( الذا ي زي لنت
الاتتاي رحزمي المدتد م ا  وم ا ل ولتس الدمت  الذا قلحيي نظتو الاد ا رن رتلولن الاو ا مي  د مبلي نلص هو م الز امة 

 ااناتن ويحلتو الولتنل   والح تةو إ  الصو م الخت م من صو  يدمت 

ولب ا مامون مت نبنتي رتلجتمبة الاو تةو نلتنت رتدئ ذا ردا قن نرتن قن المش ومت  ال ةتاة المزونة ليصو نت نن ت ينلوا 
تل هذه المتهتة إ  ر  لييحينلص ا دواج وااح تجم  رتن المش وو قو المتهتة المزونة ل ذا اليصو  وااج ااا  والبملتت  اليي   

ربرت م قخ ىو نحن مي مواج ة مش ومت  نتمة ينلوا نلص يب تشتي ت ااج اةتة ولو رصو م إجمتلتةل والخرصة هي قن المش ومت   
 المايخدمة مي رنتا مش وو الجتمبة الاو تة هي نشا ت مت تنريي ماي رتليبتنت  اليت تختة ل ذه المش ومت ل 

  ت نلص النحو اآليي: ومن الممزن ن ا المش ومت  اليي ق  نت إلت  

إ ادم البتس الم ي  : وهنت تج  ا نلرج من المصتلح الميرتدلة والميزتملة رتن مزونت  ال ب  الاو ا جمتب تل هي   ل1
اليتندم اليي يامن وحدم هذه المزونت  ويشتنل ت المشاي إلص إنيتج زتتن اتتاي واجيمتني وقخرقي و وحي ميجتو   

من هذه   ق  تيج منش دمل وهذا الزتتن هو )الجم و تة الاو تة(ل والجو ن ج ا لمت تيص  ري زم مزون رصو م 
 الجم و تةل 



 

 

 

جتواي ايتجي: وظتشة هذا المش وو حشظ وحدم ال ااي الاو تة الواقبة رتن د نت جنور ت  مش ووالجتمبة الاو تة  ل2
و ومن الرح  الرتا الميوال غ ر ت حيص اخ  نيلة جي امتة واقبة نلص الحدود الاو تة الب اقتة   ق تل  واليتم لي  مت  

 و تة من جدتدل  والجو ن ق ا او تة تج  البمم رتلواتةم زل ت لتزون يح  الاتتدم الا 

وحدم ال ااي الاو تة: تنل مش وو )الجتمبة الاو تة( ص احةو نلص قن زم  ر  من ال ا الاو تة هو مل    ل3
للاو تتن جمتب وو ومن همة مإني لتس من حل قا مزون من المزونت  الاو تة ا نش اد رت دنتا ران هذا الج ا قو ذا   

ه من دون ريتة الاو تتنل مدم ل للاو تتن زل و ولتا  للب   قو لازتن ت من ال ااي الاو تة يبود ملزتيي إلتي وحد
وال ااي الاو تة زل تل م ذه  واليتم ليم مت زتن  المزونت  اليي تنيمون إلت تل وزذا الم  رتلنارة إلص الرذقتة وحل  

 ال ااي ي زم وحدم واحدم غت  قترلة لليياتو قو اليج ةة يح  قا ار  قو مامصل 

جتمبة الاو تة  يتة قتدتولوجتة: من م متي ت ا الرغ روظتشة ييدتو الاس والماوغت  اليي يامح للمزونت  الاو تة ال ل4
جمتب ت رتليب   إلص قنشا ت روصش ت مزونت  ذا  خصتةل مبتنة من النتحتة الهيتمتة من ج ةو ولزن ت من ج ة قخ ى 

 ت رتن هذه البنتص  الر  تة المزونة للجم و تة الاو تةل م الاتتاتة ميي تئ ال  ول الا و تة لخلل الوحدم 

الموالنة: مردق الموالنة المياتوتة الذا اييوو نلتي الجم و تة الاو تة الجدتدمو هو الاتمن ليمي  الاو تتن زتمة رحيوج   ل5
 مياتوتةو اتتاتًّت وقتنونتًّت واجيمتنت ت وهيتمت تل 

دتن نن الدولة مردق مزمم واتمن وموجي للحتتم الاتتاتة والبرقت  المدنتة رتن البلمتنتة: والبلمتنتة اليي يبني مصم ال ل6
 الم اد مي حتتي و ال خصتة ومبتمري و اليتنونتةل 

ح تة البمم الاتتاي: الجتمبة الاو تة مش وو تامن ح تة البمم الاتتاي لفم اد والح ا  الم خصة قتنونت ت مي  ل7
وهذا تبني قن من حل قا ح   اتتاي قن يزون الجي امتت الاو تة رازمل ت متدان ت ق ااي الجم و تة الاو تة زل تل 

 لن تليو   ل ق  ييخذ الح ا  لترب ت إهنت ت قو دتنت تل 

ا نلص اليبتمم م  ماالة القلتت     مش ووالاترية قن يجبم    المرتدئماالة القلتت : من  ان   ل8 ت قتد   )الجتمبة الاو تة( مش وم 
تنتة وااهنتةل مرميياص هذا المش وو تصرح الاو تون جمتب و قزه تة قو قزه تت ل متلشز م الموج ة ل ذه الجتمبة  الاو تة الد

هي اليوا ن مي مت رتن المصتلحو مصتلح الم اد ومصتلح المزونت ل ورميياص ذل    تيخذ قا ق ا  إ  رت اينتد إلص 
  ت مي المجتلس اليمهتلتة والي  تبتةل صو م من صو  إجمتغ ممهلي المزونت  الاو تة جمتب 

والاو تون الجوه تة للجتمبة الاو تةل  المرتدئالح تة ال خصتة: الح تة ال خصتة وح تة الامت  وا نييتد قحد  ل9
قم اد ا مياتوون مي امير  هذا الحل وممت اييل ومن هو   تحل لحد قن تش ا قمزت ه قو مبييدايي نلص اليت   روصش و
ت  قا صو م من صو  ااز اه قو الايل قو البن و حيص إن رد  ربا المزت  اتمتة وميداة مي نظ  قولة  مايخدم 

 الذتن تابون لش ا ت رل اةل   يناجو م  اليوانتن الاتمنة لح تة ا نييتد والامت ل 

تتايو من خرم الحتتم الح رتة ال ةتاة اليي يبلي الجتمبة الاو تة من  ان ت ح تة اليبرت  الا  المرتدئح تة اليبرت : ومن   ل10
والزيترة الصحتمتة مي واتةم اانرو وا يصتم  يصل تات  إلص ذل  ح تة اليبرت  الهيتمي واايخداو اللية اليي يخل  
هذا المزون الاو ا قو ذا ل ومي هذا االت  تحل لزم مزون او ا اايخداو لييي مي اليبلتو واانرو موج ق ا  

 زمل ت مي حدود اليتنونل الجم و تة الاو تة را

والمش ومت  النتظمة ليصو نت نن الجتمبة الاو تةل ونبييد رإخرل وصدج قن هذا المش وو   والمرتدئيلزو هي قهو المزت  
الاتس لحيوج   المرتدئتنلوا نلص قد  زرت  من ا ياتج م   و  البص  وا ناجتو م  ميللرت  الحتتم الدتمي التة وم انتم 

م    -قو نلص القم قق   مت تمزن إلص الملترية-ل ذه الارت  مجيمبة م و مش وو من الممزن وصشي راني )وني ميلترل( ااناتنل و
للميياتت  ال ةتاة اليي يامح   -رصو م رنتام-  تايجت جملة الوقتة  اليي يبص  التوو رتلولن الاو ال نبني رذل  قن هذا المش وو  

جمتغ نلت تو ال  وغ مي منتق ة قهو هذه الم زر  والبمم ردق  وصر  نلص إتجتد الحلوم المرةمة  للاو تتنو إن حييوا نون ت من اا
لمت قلو  رتلولن الاو ال اتظم رنتا قا نوغ من ااجمتغ   ل ت ا و ت ت لمواج ة ميياتت  الم احم الميرلة من ق مت  الولن 

 الاو ا ومت قزه هتل 

 



 

 

 

 

مي ال ان الاتتاي البتو لوام خماة نيودو ولما  قصو  الهيتمة الاتتاتة لدى قغل  المنخ لتن مي اليتت تن اليومي   انخ ل ُ 
م جبتتي ت وميااتي ت ونمتذج ت و مو هت وإنرم ت  ر  اليتت تنو هذتن لدى الاتةدم الاتتاتة الهيتمة نن قياتام جبلني متوالتات او 

م ويرجتم الذا  والهرت  نلص الخلا والياي  نلص اآلمت  وال    من المحتارةو مار  نن اليش  موج  وخر اة تو لن ت يميت  رتلمزتر  
والييتلتد قو الواتةم    ومت واليبتلي م  المايجدا  رتليدتو الماي ل و رم رتلقدو قو الاوق من المش   ووالخو  من المييت  ا   والوقتة 

 والدوا  والمياات ل

قتتو ال رت و وزذل  رشام   مي الب وا ونرد هللا الحتمظ وتتاتن م قل إلتتستربيي المبمية لزيترت  لي ذل  رشام مي  وزتن
 لالز ولة قتتومي "و اليومتة والماالة الب ري الم  ج مي ال تونتة الح ا " حوم  الدزيو اه ل وحةا ييتلي نلص 

نتربة من م زلة الهيتمة الاتتاتة اليي ييص  ريتت  الحس الاتتاي   -وجوه ت من وجي مي-او تة م زلة البمم الاتتاي  مي
تليحتو  والي ت  و وغلرة الحدتة مي اليبتمم م   ر مي اليبتمم م  ا يجتهت  الاتتاتة الميتت مو قا غتت  اليد م نلص حم الم زر  

ا من اليندتد ر و وي مت  وو واني تا  ريخوتن ول   يشيي  إلص اليد م نلص اايتبت    مبظم ت  اليتتدا  الاتتاتة  ن  إ  هوالخصوو الاتتاتتنو ردا 
ويحدتد الولوتت ل هو إن  الهيتمة الاتتاتة الحيتيتة غد   والمييت  ا  مي الرتةيتن ااقلتمتة والدولتةو والي زت  نلص الم زلة ال ةتاة

يحزم  الا نة مي  ونلت ت  بت ا  واهتةو ميت رة وماي جنةو ميرنر  البوال  راهواا زهت  من الاتتاتتن الاو تتنو ولي  
 و ول   حلوم غت  صتلحة   ييود إ  إلص الش مل زر مت قدى إلص ي ختل ختلئ للم  وق ا اي ت

وممت تيا  لي قن   صتد اليج رة الاتتاتة الاو تة تز   قن  قغل  قح ا  المبت اة ظل  محزومة مي ونت ت ومي يج ري ت 
 ة المجيم  مي  هتنت  الييتت  لدت تلم زلللةو مي حتن غتر  الا م زلةرتليح   امن مدا  

  



 

 

 

و مت جبلي    الاو ا ممن ج ةو ي تمن الدلجة البمتية نلص البيم الاتتاي  ؛وهزذاو ييبدد قوجي اليصو  مي الهيتمة الاتتاتة
 ا ا و ينتمي ظته م "البتةلتة الاتتاتة"و مي يحوتم الح ا  الاتتاتة قل   قوتناص اليشصتر ل ومن ج ة هتنتةو    وت يو إ  رتلبمومتت 

و مإن  إنتدم إنيتج الص انت  الاتتاتة ال اهنة من منظو  لتةشي ميلل  هتلهةميلية نترذم لا م ت زة  رترتة مردنة ونتقدمل ومن ج ة  
ةد تايند مي التت  ا ييتلي إلص نصرتة مت قرم ولنتةو وهذا تجبليو مي ظم هتمنة الياخ  اليت تخيو تدلم نلص قن  البيم الاتتاي الات

وص اغ الو اا  مي رحه ت نن   نتة  ووانياتو الجي امتة وواتتغ الولن وقزه  اايرداد ا وقحتدتةل ومي ذل  تزمن دمت  ااناتن
 خت جتةل 

هيتمة اتتاتة التمة مي النساو يرص  ه رمت لي من حيوج ومت نلتي من واجرت و  مت ترنيمو خلو منته  اليبلتو  اربةومن ج ة 
اقا الي رتة الموالنتةو يل  الهيتمة اليي يجبم ال خل تبر  نن  قتي  تنر  من ذايي   من  بت ا    مايير   اق ا    تي  و واح    يبرت  

 اآلخ تن قو يح  قلوتي ول 

الاو ا قمتو م ل البمم الاتتاي الحيتييو ربد الح   والدمت  والي جت و  ال ب ولبم اليحدا الزر  الذا قنيجيي هو م 
مي حتلة ا ايهنتاو مت تجبم الشتنم الاتتاي الم يجص   تمل  ي    او تةوإدختم  ول وييت  هت المايم حواد تيبلل ريات غ ال

تو قد تز  ون يناتل مواق  م ي زة يجته مت تحصم نلص ال ا  اليبتلي نلص المييت  ا  والمايجدا  التومتةو رم نلص البزس يمتم 
و وات  البملتة اليشتواتة مي جنت  هتنت تو وحتم الاو تتن مي ررد ال يت  هتله تو المدخم ال للردا مي ار  م ل    صلح مي او تة قو  

للمبنص الر  ا   تيواب    روصشية للنظ  إلص ال يت  الاو ا  لح  مايوى الخت جو هنت  ا و م اتتاتة م  شيل مالمجداالبمم الاتتاي  
 لاو تةل

 
 سمات الثقافة السياسية الحديثة  

يزون الماتومة والليتا مي منيص  الل تل رتن  الخلت ومي الاتتاة ال  تدم اليي يدت  ال ان البتو رمت تبظ و الش ل وتيلم 
وييلتم النداا    والل ا  هي الاتتاة ال تدتةو ولتس الح دو وا نييتوو وإدا م الظ   زلت تل وتزون ا ن يتم مي يوات  م ر  الصدقتا

 وييمت  هذه الهيتمة الاتتاتة ران ت: وقو يحتتد مت قمزن من و

 نتة ااناتن رحيوقي وواجرتييو ر د  مت تحيل لي متهتيي وجوه هلإناتنتةو من حتل ايجته ت إلص يو -1
الح تة والياتمح وا خير  والز امة والماتوام والدتمي التةو    ومت ينوت تة ونيرنتةو من حتل يااتا ت نلص مش -2

 ريصد ينوت  المزت  والذهتن والالوزت  والبرقت ل
 ل  اليتو والمرتدئ والالوزت  اليي يينتمص م  قتو البص لنيدتةو من حتل ن ون ت إلص إنتدم النظ  مي مخي  -3
ح  خصتة الموالن نلص المحتل الذا تبتس متيو قم اد ومياات  وقوانتنو واليشتنم نص تةو من حتل امتن ت يشي   -4

 ااتجتري مبيل

 

ا و م انرهتج قتنونتةو من حتل اقينتن ت را و م يمشصم الاللت  الهرل: الي  تبتةو الينشتذتةو الياتةتةل و -5
ن انيخترت  ح م ون ت ة ويبددتةو يمت س دو هت مي ي  ت  اليوانتن وم اقرة الاللة الينشتذتة مالاللة الي  تبتة 

خ مش وو ااييرلتي ت اليتمة نن قا ميه ا  ل قمت الاللة الياتةتةو متجد  رتلهيتمة الاتتاتة البص تة قن ي ا ا ي تومحتار 
 دالة الياتةتةلإلت  اليتنون والب لصخت جة ن

ن  الحتتم   ياييتو مي الدولة الحدتهة من دون مجتم ختل لزم م دو   اللتن نلتيو متيو إ  للدايو  واليتنونل وت يرل إ هو
ذل  ا حي او للمجتم الختلو وييتتد يدخم الاللة البتمة متي ااينتد ا إلص دنتوى قخرقتة قو دتنتة قو غت هتو رمش وو ااناتن مي 

نلص ييدت  الصوا  والخلاو ومايوم مي هذا  هَول  منلة الحدتهةل متاناتن مي هذه الدولة زتةن نتقم رزم مت يبنتي الزلمةو وقتد  الدو
 دون غت هل  مناالت  نن يص متيي واخيتت ايي والوزيو لزن قمتو اليتنون 

اليي يب   اليلو  الدتمي الي والحيوقي مي او تة   إن  الهيتمة الاتتاتة الجدتدم اليي نن دهت ونيلل  إلت تو هي يل  الهيتمة
 الماييرمو ويحوم دون ر و  الاتتقت  الهيتمتة وا جيمتنتة والاتتاتة الميااة والمشاتة إلص يجدتد ا ايردادل

 
 مرتكزات تجديد الثقافة السياسية  

 متنلتة روصش ت ونتدي ت إلص المجتم البتومن جملة الهدا  اليي هت  ال ب  الاو ا لجل ت البمم نلص امير  الاتتاةو وإ
وا نييتم إلص  ول وحتن زتن الناتم الالمي تيجذ  وتيوا و زتن الي زت  نلص اايهمت  هذا الن تل ويوظتشي مي حمتتة نشاياجيمتنتة

جنتن ت واند او حتن ولد  يتت ا  اتتاتة زهت مو نر    نن   من الهو م الاو تة قد حمل ولصاشة الاتتاةل وإن زتن  ال    ال
نشا تو إ  قن ت ا نتن مت متي  قو يبلل و رشبم يصتند البن  الوح ي للنظتوو وايجته الهو م نحو اليالح الذا ي   زم  يا 

دون وني اتتاي   مناميل  اليوم  للباز مو ولامت ربد إايتل النظتوو لتن ا لدتنت ناز  من دون اتتاةو مزتن قن ليص الباز ا حتن  
 توج يو وذل  زلي رتليوا ا م   توغ نظ م دونتة للاتتاة مي قواتل ال رت  والنت لتن ربد الداا ال  تم للزتتنت  الاتتاتة مجيمبةل 



 

 

 

ا من الينتقات  واليوي ا  الاتتاتة وا جيمتنتة الداخلتةو   تمزن مبتلجي ت من دون هيتمة اتتاتة إ هو ميجددمو يياس ن  زهت  
لنمل جدتد من البرقة واليواصم رتن مزونت  المجيم  وقواهو قوام ت الياتمح والح تة واتتدم اليتنون وقتو حيوج ااناتنل مزهت  من 
م زر  او تة مي حتجة إلص  يتة وحلوم جدتدمو ييجتو  النمل الييلتدا مي مبتلجة هذه الم زر ل ما مت  الاللة ونرقي ت  

البرقة   صوغولرتبة الموق  من يبدد المزونت  الاو تةو مي حتجة إلص هيتمة اتتاتة جدتدمو يبتد  وويبرت ايي الميبددمرتلمجيم  
ني   تمزن يجتو  مبار  اليمتت  اللتةشي واليومي من دون هيتمة اتتاتة يبتد إلص  إ هو نلص قاس جدتدم رتن الاللة والمجيم و 

ندنتةو الموالنة وقاس الوحدم ومل  يتة وهيتمة   يليتتن الخصوصتت  الهيتمتة لزم  الينوغ زتنونيي وميللرتييو وي اي ا قو  مزو 
   تحة مي المجيم و ردم قن ي  نت مي ا نزشتا وا نحرتس مي الذا ل

 تة:ي ونلتيو   رد من ييتت  الهيتمة الاتتاتة الاتةدمو وذل  من خرم البنتص  اآل

 وم  الهو ا  ييت    اليوال  الهترية للهيتمة الاتتاتة الاتةدمم والهيتمة الاتتاتة ميب رتة اايهمت  ياهت   رت  الهو ا  ال -1
 ز م الشاتا البمومي منللي ت ل تو ين م من قتموس دتمي الي غت  مب ودو   ووحل   محل ت هيتمة اتتاتة جدتدم وويرد ل 

ويزات  قنمتل الخاوغ والخنوغو   وت  هيتمة الخو ويشز ومن قرتم حلوم  بت ا  الح تة والز امة ااناتنتة والبدالة
لي زلميي  تموالن   روصشيل مم  الهو ا  المتدانتة ردق ن د جدتد تيص   متي الش د يواليح   من قاتجة ا ايبرتد وقغرل 

 مي الهو م نلص الظلو والليتتن قو مي اخيتت  الحزتول  تنلتييو م ت ز  تو قتيو ولي دو ه وم
خدو رنتا دولة الحل واليتنون ت  رمت ويز تس هيتمة "المصتلحة اليت تختة" و"اليوامل الاتتاي" مي يدرت  الم حلة ا نييتلتة -2

تةو وهذا تي  مي ريا النظ  نن هوتتي و الاتتاتة والمدن  زل ووالمياات و وزذل  اليبرةة الاتتاتة ويجنتد الشتنلتن 
 صمتو الات و م الدتمي التةل 

يحصتن قتو الهيتمة الاتتاتة والرنتا الدتمي الي تايند إلص جملة من الموجرت  والاتاتت  وا  ي الت : ااين تا   -3
خرم    م منر  اليشزت  والالو  الدتمي التتنو ويايي مي ميتو هتٍن الين ةة الاتتاتة منمه الوني الاتتاي الدتمي الي الذا ت 

اايحات  دو هت المحو ا مي الي رتة واليالت  وغ س قتو هيتمة الموالنةل ومي المنحص نشاي ير   قهمتة مصتلحة 
 من خرم يب ت  الم ت زة الاتتاتةل ي تالموالن الاو ا م  الاتتاة ومحو ت 

ة الدتمي التة قم  مت  ام رته  الحاو   ليد ح    الهو م اا ادم الاتتاتة للاو تتنو غت  قن  اليمزتن للوني الاتتاي وللهيتم
إذ إن  مبظو الح ا  الاتتاتة ومنظمت  المجيم  المدني مبنتة رت اييلت و قزه  من ت ريوجتي الالو    ومي الم  د ا نييتلي الاو ا

من هنتو منحن مي حتجة   الاتتاي للموالنتنو وإنتدم ياهتل وو ليمه م هيتمة الموالنةو وميياتت  البتس الم ي   مي مجيم  يبددال
إلص قتمة الح تة والموالنة المايولة مي انو ناص قن نياس مبتلو المجيم  الدتمي الي  من لةإلص وني اتتاي ينوت او تبتد ال

 الاو ا المن ودل ومن قجم يجدتد الهيتمة الاتتاتة مي او تة تمزن اا ت م إلص قهو اليواند والمرتدئ: 

ت نلص قوى ومجمونت  ذا  يصو ا  مز تة وم ت   اتتاتة ميرتتنةو ختصة ربد  -1 ند  اتحة الشبم الاتتاي مشيوحة دوم 
انوا  من الهو م الاو تة اليي قم    قوى اجيمتنتة و يى وواتةم نمم لو يزن مب ودم قرل تل واتزي   ال ب     ا 

ويبتد انيخت  قتتدي ت دتمي الت تو والزه  من هذا  ولص المفالاو ا حتجيي إلص قح ا  اتتاتة مدنتة يبيد مييم اي ت ن
قن و لن تحيتجوا مي الا و م إلص اليح   الميللو مشي واب و قن تزونوا ميتدتن  -رتليد ت  -مإن  الاو تتن اتد زون 

 ل ذا ا يجته قو ذا  ومي ت لليج رة وصدقتة الر ام  المل وحةل 
واليب     وواقبي مي البمم الاتتايو لمت تيتحي ذل  من إمزتن ااحتلة رتلواق  ال تمما و م الي او الخلت  البيرني وال -2

 إلص البوامم الميه م مي ات و م يلو هل
ا لشز م قو دمتن ت نن موق  وحمتتة لمصلحة ختصة قو نتمةل -3  انيمتد هيتمة الحوا و انيصت  
مَ  -4 ت من   ول م البمم الاتتايو روص  ذل    ل ت قاتا  مايولتة قتتد  ا ايبداد الوااح ليمزتن ال رت  والناتا يحم 

تو حتل نييت   ري  و  يتة  ومن ج  ا ونمر  يجدتد او تة وامتن ماييرل تل وال هتن هو قن نييت   مي اوا المييت  ا و مز  
م الواق   ونا و مي يحوتم اوانت نر  م ت زينت مي او تة الجدتدمل  ونمت نحن نلتيو لزي نحو 

تواليزت   م  اليحو   ا جيمتنتةو خ واتة اليي ييتح المجتم  ايتبت  المييت  ا الينمتة الاتت -5 المياات  الحدتهة  صوص 
 للمجيم  المدنيو مت تيياي يوام  البيرنتةو وا ندمتجو واليزتمم الولنيو والماااةو واليبرةةو والم ت زةل 

تتاي نلص هدى ممزنت  الممت اة الشبلتةو ومي ميدمي ت  مز م اليريو رتن الهدا  والواتةم وارل إتيتغ الخلت  الا -6
 ل امن موا تن قوى محددمل حواد واليد م نلص الياهت  مي مات  ال واايحات  د جة ا ايبداد ال بري البتو للشبم

الاتتاي مبر   يبمتو الوني الاتتايو ويشبتم دو  الموالن مي الحتتم البتمة قم ان ا و تتنو تا متن مي جبم البمم  -7
 دون اواهول مدنت ت جمتنت ت رتميتت و   ين ا ري النخ  محا و و  تحيز ه الحزتو واليتدم من

مجمونة جوان  مي ارلة للييتت  الذا تمز ننت من اليلتبة م  الياخ  وا نلرج إلص مات ا  اليح   من المحنة  نيزدونلتيو 
 الاو تة:

ة ي يرل رتلمايولتة وينشي الحيمتة قو الجر تةو ويجبم إليتا الاوا نلص مبم ا خيتت ا  مردق الح تة وا خيتت و لن  الح ت  -1
 الممزنة يت تخت ت ا و مو وصن  ا خيتت  انلرق ت من الوني رمبلتت  الواق  والذا ل



 

 

 

لاو ا قن تل ل  النارتة والينوغ وا ني ا  رتآلخ و مزم حيتية نارتةو ولزم مز م يجلتتي ت الج ةتةو ومن حل المجيم  ا -2
 اليي يرلو   رح تةو وقن تخيت  من رتن تل يل نلص الختت ا  الميتحة زل تو 

هيتمة ا ميتت  واانجت و إذ إن  الشتة تن مي المنتماة الحات تة هو َمنآ تابون ليحيتل قنلص مبد   وق قص مايوتت  الداا  -3
 يصتد والهيتمةلمي مجت   الحات م المخيلشةو ورختصة مجت   اانيتج وا ق

ت  -4 اايتبت  قهو منج ا  الحداهة وهي الماااةو   إلصونمتي ت  قاتا تالميااتيتةو إذ يحيتج الهيتمة الاتتاتة الاو تة احيتتج 
رمت ينلوا نلتي من يمتت  الخل الشتصم رتن ال خصي والبتو مي مت تيبلل رتلدو  والملزتة والاللةو وا يصتم والدتمومة  

والدقة الرتلية مي يبتتن ا خيصتل واليمتت  رتن الدوا و ويياتو البممو وإحدال اليزتمم رتن الوظتة  مي قداا الوظتة و  
 نن ال ختلل -نارت ت-  وا خيصتصت  نر  التت  مايير 

 يتنبه الحيمتة مي واايبتدم هيتمة الماتوام والحلو ممهر  لو ننجح ربد مي إق ا  حل الم قم مي الماتوامو ومت  ال  الا و م   -5
قن  يح ت  الم قم وااق ا  رحي ت مي الماتوام هو   ل م و ليح ت  نيولنت  نظمي الوني ومي الممت اة نلص الاوااو ون 
 جمتب تو رم ليح ت  يت تخنت من ال زودل

مب تو  جدلتة اليبتون والينتمسو إذ تج  قن ني س مي الهيتمة الاتتاتة الاو تة مز م قن  اليلو   هن رتلينتمس واليبتون -6
و ومن دون إخرم رتلحلل   ومن هو قولوتة الناتم الالمي من قجم حم الينتقات  حر  نتد  

إن  الممت اة الاتتاتة   تمزن ت قن يي اخ إ  مي ظم رنتة هيتمتة ييوو نلص الماتوام وح تة البمم الاتتاي لليوى والينظتمت  
اند ممت اة ينمتة اتتاتة حيتيتة ويز تا ت مي إلت  رنتة اتتاتة مرةمةو إ  الاتتاتة المخيلشةو زذل  لن تزون رتامزتن إ اتا قو

رمرتدةي وقتمي وماتمتني اليي ي يز  نلص ااتمتن   ينندمت ي ييي رنتة الهيتمة الاتتاتة إلص مايوى قواند البمم الدتمي الي وقاا
ينمتة  و  الموالنة والم ت زة والو ا للولنتة الاو تة  -مي قحد جوانر ت-إلص قن  الينمتة الاتتاتة ييامن   ت رتلموالنةو مت ت 

الجتمبةو من خرم جبم الم اد موالنتن متنلتن وم ت زتن ن لتن مي إدا م  يون و البتمةو زون ت يبمم نلص ينمتة قد اي و نلص 
 ة نلمت  مواج ةة هذه الم زر  لمواج   زل ت و رواو و إاتمة إلص ينمتة قد اي و نلص يبرةة اامزتنت  الميتحة زري إد ا  م 

 و ويجذت  الممت ات  الاتتاتة ويلوت هت ليصرح قزه  دتمي التةلةوواقبت 

 

  



 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 ملخص 
الزتتن الاتتاي رتاو دولة او تةل وهي واحدم من الماتةم تبود يت تخ الماالة الز دتة مي او تة الحدتهة إلص رداتت  ي زم 

الاو تة زل تو    اليي لو ييمزن النظمة الميبتقرة من مبتلجي ت امن إلت  م  وغ ولني او ا نتو زتن من  اني لمانة المزونت
لربهي رتلواتةم زل ت إنزت  وجود رإ  از ت مي الواجرت  والحيوجو واليو ت  البتدم لله وا  والش ل رتن الجمت ل وقد حتوم الحزو ا

هذه الماالةو وابص رتلم  ونت  المخيلشة وااج ااا  ا ايهنتةتة لييتت  الوجود اليومي الز دا رتليج تد من الجناتةو وال   
 ال اايو وم ا اليب ت  اليا او واليبيتو اانرميو والي زت  ال موليل

و لييزد حجو الماالة المبنتةو ونمل جذو هتو الم  الذا قدى إلص 2004اذا / مت س  12وقد جتا  انيشتاة قتم لي مي 
 ي زت  الاواا نلت ت إقلتمت ت ودولت تو ومي المايوتت  المخيلشة ال امتة وال برتةل

ومي خاو الهو م الاو تة المايم مو احيل  هذه الماالة من جدتد م ز  الصدا م مي الم  د الاو او ورتي  مواون ت 
ا من الليتاا  والندوا  والمييم ا  مي زهت  من الدوم من قجم الوقو  نلص قربتد   -إقلتمتة -لنتةلييتلبت  و دولتةل ونظم  زهت  

 هذه الماالةو ومب مة حدم ي برتي تو وإمزتن الوصوم إلص يواميت  نتدلة رتن المزونت  الاو تة المخيلشةل

ند المزونت  اليت تختة ل ذه الماالةو وذل  رتلبودم إلص المرتحهت   ونحن انيوق  من جتنرنت مي الياو الوم من هذا الرحل ن
 وا يشتقت  اليي ج   ربد الح   البتلمتة الولص رتن الحلشتا من ج ةو وم نات وي زتت من ج ة هتنتةل

ج م نن لتر   قمت مي الياو الهتنيو مانينتوم قهو الم از  الحا تة مي المنتلل الز دتة مي او تةل ونحتوم ييدتو صو م مو 
 المجيم  الز دا الاو ا رصشة نتمةل

وانبيمد مي د ااينت المن   اليت تخي النيداو إلص جتن  المن   الوصشي ريتة إمتلة اللهتو نن زهت  من الياتتت الم زلةل وييدتو 
المييت ا  اليي ل ق   صو م مواونتة امن حدود اامزتن لواق  حتم المنتلل الز دتة الاو تة قرم الهو مو وذل  رتمي اا قن 

نلص الوا  الز دا ربد الهو مو ورختصة مي الانتن الخت مو مت  ال  ميشتنلة غت  مايي مو وهي مييت ا  ل ت نرقة مرت  م  
 رتلص اغ الداخلي الاو ا من ج ةو والص انت  ااقلتمتة والدولتة مي او تة ونلت ت من ج ة قخ ىل 

  



 

 

 

: الجذور واألبعاد التاريخية   للمسألة الكردية في سورية  أوًلا
إلص قن قتتو اامر الو تة البهمتنتة قد رتي   1918-1914زتن  المبلتت  جمتب ت ي ت  ن تة الح   البتلمتة الولص 

الذا قدى رزم ل   إلص  حذ ال مو والدخوم مي مشتوات  ا تة نلنتة هنتةتةو ميبددم الل ا ؛ وذل  ريتة  مبدودا و الم 
من المت ال المي ال قمت رتلنارة إلص ز دايتنو ميد زتن  ميامة انذا  رتن اامر الو تة البهمتنتة والدولة  الحصوم نلص قال

ل  زتن الياو الزر  من ت ختاب ت لإلمر الو تة البهمتنتة اليي (1) (1514اات انتة وا هة اامر الو تة الصشوتة )رموج  جتلدت ان  
مواوغ منتق ت    –  اني  ان ريتة المنتلل اليي زتن  ختابة لإلمر الو تة المبنتة–ا هُ م  مي الح  و هذا الياو الذا غد

ومشتوات  لوتلة مبيدم  امي  الح   وقنيري تل ومت ت منت هنت رصو م ختصة هو مت ج ى من حدتل ومرتحهت  وايشتقت  حوم 
ا إلص ا يرتل ذل  رصو م مرت  م رمو  اوننت هنتل المنتلل الز دتة مي الب اج واو تةو نظ  

ا من منلية  –ميد زتن  و تة الموصم إاتمة إلص المنتلل الجنورتة الي رتة من ز دايتن رموج  ايشتج اتتزس  رتزو ج ا 
ا نيدا  الش نايو لزن هذا ا يشتج خاب  ليبدتر  ندم نيتجة اللمتغ الر تلتنتة مي و تة الموصمو إذ زتن   اةحة النشل ردق  

له وم المتةتةو مار  نن الموق  ا اي ايتجي الميتخو لي زتت وإت ان والي   من  واتت اليي زتن  قد قصرح   يشو و إاتمة إلص ا
 ل 1917اومتتيتة مي الم احم الخت م من الح   

رنتا نلص اقي ا  من –و وايخذ ق اٌ  مردةي 1919ج   منتق ة هذه اليبدتر  مي مييم  الصلح الذا انبيد مي رت تس نتو 
تياي رالخ ق متنتتو وز دايتنو واو تةو ومتاورويتمتتو وملالتنو و ري الج ت م الب رتة نن ي زتتل  –س المت زي وتلانال ةت 

  1919زتنون الهتني/ تنتت   30ران الدوم الو رتة الزر ى قد قنلن  مي »الم  الذا دم  رتلمي خ المت زي هوا د إلص اليوم: 
 ل (2) الي زتة«ن تتة اامر الو تة 

من  و اياح1919زتنون الهتني/ تنتت   30وزتن  هنت  منتق ت  واابت  حوم م  وغ الي ا  هذا مي مجلس الب  م مي 
لوتد   المجلسو وقتمحتل يرتن قن نرت م )ز دايتن( لو يزن موجودم مي الم  وغ الوم الذا ييدو ري » خرل ت جتن  مهت  للشاوم 

تن( ح مت ت ربد إدختم يبدتم نلص م  وغ الومد الر تلتني: ممت تيا  لي قني قغشم رلد ا جو ج ) ةتس و  اا ر تلتنتت مي ذل  الح
داخر  مي نداد ي زتت لني ظن قن متاورويتمتت وق متنتت ييلتتن نلتيو لزني قرلغ ران الم  لتس زذل ل وهذا مت تيبلل رز دايتن اليي 

تبي  ذل  قتة  الم  وغو ولوإلص  «ز دايتن قتا ت»يزن همة اني اات  راو  مإني تيي   إن لو وق متنتتو ل ذايي  رتن متاورويتمتت 
 ل (3) اني اات «

وقد اايم  المييم  المذزو  إلص وج ة نظ  زم من ال نتو ال مني قويتس قهت ونتتن والمت  متصم رن   ت  مزة حاتن رن 
ل وقدو الجن ام   ت  رت ت اشت  اامر الو تة  (4) الب رتة« بو  ااتت النتلية رتللية » نلي حلت  ر تلتنتت الذا دنت إلص ااييرم 

مذز م حدد مت ت )الملتل  الم  ونة لفمة الز دتة( رنتا نلص وج ة نظ هو وانحص   هذه الملتل  مي  البهمتنتة اتري ت مي الاوتد 
ل مي حتن دنت (5) وتلان(يااتس دولة ز دتة ماييلة ومل مرتدئ يي ت  المصت  المبلنة مي )الرنود ال ربة ن  م لمرتدئ ال ةتس 

ج ا الزر  من ز دايتن يح  اتل م الدولة الي زتةو رتااتمة إلص المميلزت   إلص ا و م إريتا ال»ممهم ي زتت الم  ومة م تد رت ت  
:  (6) ل ت«  الخ ى اليتربةاآلاتوتة   رمت قن ي زتت هتجم  نمد ا ودون قتة ذ تبة »ل م د نلتي رلشو  و ت  خت جتة ر تلتنتت حتنةذ قتةر 

اج  صب  وهو يي ت  مصت  ال بو  المخيلشة مي اامر الو تة  قو اايش ا  الحلشتاو وهُ م  ميد زتن نلص الدوم المنيص م قداا و
 ل(7) اليومتت «الي زتة الميبددم 

من نتحتة قخ ىو لتل  الومد اات اني مي مييم  رت تس رتلمنتلل الواقبة مي ااتت الصي ى حيص الش ا  )قا ز دايتن ودتت  
محواه قن الدولة الشت اتة يجتو   الدولة الي زتة مي ملتلر ت  ال وهذ(8)  وهوى(رز  والموصم إاتمة إلص مت و اا اليشيتس وم و 

 نشايل  (9) اات انيالذا حدا رتلمييم  إلص  ما حيص ا ايمتغ إلص الومد  زل تو الم الختصة رز دايتنو إذ زتن  ي تد ز دايتن 

ا إلص يبت ا الملتمح اليومتة م  الملتم  ا ايبمت تة رم ينتقا تو ويرتتن وج ت  النظ  رخصول  او الحدودو  ونظ  
   – ال ةتس المت زي انذا –وااي شت  إ ادم ال بو و و غرة مي إتجتد صتية من اليومتل الميروم رتن الش قتا مخيلش وو اقي   وتلان  

 

 حوم هذه المبت   والمبت   الخ ى رتن الصشوتتن والبهمتنتتنو والمبتهدا  اليي زتن  رتن مت و ما  مرت  م المواوغ الز دا  اج : (1)
 ل82-80(و ل 2006ل دل نردا حتجي )مي جو(و )دهو و دا  ارت ت و 1999زو دايتن ول سل   ا ت  واخ ون: يت تخ 

 ل146(و ل 1991(ل دل نردا حتجي )مي جو(و دا  ال ا او )رت و و 1923-1917ول سل   ا ت : الماالة الز دتة ) (2)
 ل146-145(و ل 1991ال ا او )رت و و (ل دل نردا حتجي )مي جو(و دا  1923-1917ول سل   ا ت و الماالة الز دتة ) (3)
 ل150(و ل 1923-1917ول سل   ا ت و الماالة الز دتة ) (4)
 ل150(و ل 1923-1917ول سل   ا ت : الماالة الز دتة ) (5)
 ل150(و ل 1923-1917ول سل   ا ت : الماالة الز دتة ) (6)
 ل153ل نير  نن   ا ت و الماالة الز دتةو ل206و ل 1لوتد جو ج: حيتية مشتوات  الصلحو ج  (7)
 ل153  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (8)
 ل153  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (9)

 



 

 

 

لوا  متدانت ت مي المنتلل اليتربة للدولة الي زتةو وذل  ريتة اليب   نن زه  إلص قحوال ت و غرت   ي زتم لجنة دولتة م مي ت د ااة ا
  بور تو ومن هو ييدتو الميي حت  ر ان الماييرمو ورختصة مت تيصم من ت رماالة ا نيدارت ل

م ت زةو لزن ت اقيد   حي ت رش نات  ما  م نات إ اتم ومدهت إلص اللجنة الميي حةو رتنمت نر   ر تلتنتت نن ن م ت نلص ال
 غرة من ت مي زا  ودهت مي مت تيصم رملتمب ت مي ملالتن ومتاورويتمتتل وهزذا لو ترَل مي اللجنة اوى الومد المت زي الذا او 

تن واو تة  يمو / تولتو ر تت م ملال 23قتم  اللجنة مي البت   من ح ت ان/ تونتو وليتتة ز اتنو »زر  من هن ا زنغ وي ت ل  
 رت تس« ز اتن إلص الومد المت زي مي    –ا / قغالس يي ت  لجنة زنغ    28)م  لرنتن( وزتلتزتة اج اا اايشيتا للازتنو وقد الو مي  

 ل (10)

الذا يامن ميي حت   يص ينتول  قواتن ت مخيلشة مي المنليةو نبنص هنت رمت تخل الماالة الز دتة -وااينتد ا إلص هذا اليي ت   
ت لحم الياتة الز دتةو  جتا مت ت  –من ت قد و ناو الومد المت زي مي مييم  رت تس الر وماو  قلر   لتري مذز م يامن  ر نتمج 
قني تج  منح الز اد المنلية الجي امتة اللرتبتة رتن ق متنتت الميي حة مي ال متمو ومتاورويتمتت مي الجنو و ورتن الش ا  ودجلة »

ن الحدود الشت اتة من ال  ج وتجو  منح هذه ال ااي الواقبة يح  حزو انيداري صت و اادا م الذايتة نلص الحدود الي رتة ورت 
 ل (11) «اندادهت لراييرم قو  يحتد مد الي م  جت ي ت نلص قاتس ايحتد لي إدا م ذايتة واابة

تمتت وز دايتنو إاتمة إلص  غري مت مي إتجتد لزن هذا اليوجي لو تزن تناجو م  اللمتغ الر تلتنتة والش ناتة مي نشل متاوروي 
اليامتة اليي زتن  يللل مي وهتةل الحلشتا نلص المنلية الواقبة  »حتج  قمني رتن مايبم اي ت مي زم من او تة ومتاورويتمتت 

 ل «الب اج –جنوري و تة الموصم 

تو ويمه م ذل  مي المذز م اليي ولمت يازد  الملتم  الر تلتنتة  تة ت م تة ت رتلنارة إلص و تة الموصمو  زتن ال د الش ناي وااح 
رمت »وجتا مت ت:    1919زتنون الوم/ دتامر  نتو    2ربل ر ت زلتمنصو إلص  ةتس و  اا ر تلتنتت مي ذل  الحتن لوتد جو جو مي  

الش ناتة رنشس اليد و  قن الم  تيبلل رش نات متن إنلتا الموصم زيبوتا قم  ا و ا تلح نلتي الر لمتن الش ناي والصنتنة
ا لشيدان النشل  رإقتمة الماتوام اليتمة مي اايهمت  المصتد  النشلتة مي متاورويتمتت وز دايتنلل ويبلص ل ذه الماالة قهمتة زرت م نظ  

ت مي م نات وحتجة الررد   ل(12) إلتي«يمتم 

نتاتن/  19الذا ردق قنمتلي مي  1920تمو نتو وهزذا اايم  إج اا المرتحهت و ويرتدم المذز ا  إلص حتن نيد مييم  اتن  
قر تم رمنتق ة ماتةم ندم من رتن ت الماالة الز دتةو ورنتا نلص اقي ا  من لوتد جو جو ج ى ا ني ا  مي هذا المييم  رمصتلح 

ج ت م   تةو وحيصلاو إتلتلتت الختصة مي جنو  النتاومو ورمصتلح م نات مي زتلتزتة ومي الج ا الي ري من ز دايتن الميتخو 
 ل(13) دجلةارن نم و )ج ت م رولتن(و ورمصتلح ر تلتنتت إلص ال  ج من ن   

ل مي  1920ا / قغالس نتو  10م  د مييم  اتن  تمو رصو م مبلتة لليوقت  نلص مبتهدم اتش  من اواحي رت تس مي 
ة الز دتة نلص البموو راهمتة ختصةو وقد يمهم ل وقد حظت  الماال(14)  رتلدولة(اتش  حصم ال ب  الز دا )نلص ا ني ا  البتلمي  
اليالنلتنتة( مي الج ا ال ةتس من المبتهدم ربد مصلي ) -64-62المود -ذل  مي ينتول ت امن الشصم الهتلل )ز دايتن( 

 ل (15) ()الماتةلو

ت منذ الرداتة قن ر تلتنتت لو يزن  ااتة رمبتهدم اتش  اليي لو يا  النيتل ن ت مي مت تيصم إ  قني ردا وااح  لص الح   يمتم 
رمخللتي ت ا ايبمت تةو و غري ت مي الاتل م نلص نشل المنليةو ومن هو اليحزو رل تل ال ندل وقد زتن تيترم ندو ال ات هذا يرتتن 

يو الذا زتن قد يال و لل–ا ياى ونايون ي   م  المنليةو لذل وج ت  نظ  ق زتن اادا م الر تلتنتة رخصول مرمح ماييرم 
نيد مييم  ختل لينتوم قاتتت ال  ج الدنصل وقد انبيد هذا المييم  »  –منص  و ت  المايبم ا  رد   من منص  و ت  الح رتة

رم ت زة  ياتا اادا م الر تلتنتة مي الب اجو وملالتنو و  ج ال دنو ومص    1921اذا / مت س نتو  12مي اليته م مي 
ن من  رزة ا ايخرت ا  اانزلت تة وزرت  الارتل مي اليوا  الر تلتنتة المالحة الميم ز م مي ال  ج الوال وزذل  خر اا مته و

 ل(16) وغت هو«مهم لو انسو ونوةتمو وال ةد تتنغو وغت ي ودرتمو 

يداوم الم ت زون مي المييم  ماتةم مخيلشة ذا  نرقة ريوج ت  الاتتاة الر تلتنتة مي ال  ج الدنصو وقد حظت  الماالة  
ذل  ا هيمتو هو انربتل  اةحة النشل من منلية الموصمو وقد اخيلش    الز دتة رتهيمتو  م  للنظ  مي المنتق ت و وقد زتن مصد 

ا اا الم ت زتن حوم زتشتة اليبتمم م  قاتة الموصمو لزن ت يمحو   جمتب ت حوم قهمتة المنلية رتلنارة إلص ر تلتنتتو  وا و م 

 

 ل156  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (10)
 ل158  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (11)
 ل164ز دتةو   ا ت و الماالة ال (12)
 ل174  ا ت و الماالة الز دتةو  (13)
 ل203  ا ت و الماالة الز دتةو  (14)
 ل لرلرغ نلص نل هذه المواد  اج  الملحلل205-204  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (15)
 ل212  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (16)

 



 

 

 

نتحتي ت م ا اتل ي ت نلص ز دايتنو  غرة   إتجتد صتية من البرقة مب ت ييل  الل تل نلص الدولة الي زتة اليي زتن  ي تد من
د هي من ت مي ا حيشتظ رتلو قة الز دتة لنشا تو يم تد ا  ريرن ت رصو م ن تةتة إذا يانلص ل ت ذل ل رتنمت زتن  اادا م الر تلتنتة ي ت 

مية الن تةتة نلص او الموصم إلص الخ ى من ج ي ت اايرتج المو و ووا  م نات قمتو الم  الواق  الذا من  اني إل ام ت رتلموا
منلية ا نيدا  الر تلتنيل وهذا مت نر   نني ي  ي م ردنويي إلص ا و م الييت   رتن الب اج وز دايتن رإ  ا  المندو  الاتمي  

ت رتن وظتة  الحتزو البتو مي» لر تلتنتتو وقنلنالر تلتنيو لتزونت ماييرر  دولة واحدم ختابة  ت يتم  جنو  قم تيتت  قن همة ي تر  
 ل (17) وز دايتن«)رتلنارة إلص ايحتد جنو  قم تيتت و ودتاتت( والمندو  الاتمي الر تلتني رتلنارة إلص متاورويتمتت 

قد م د  ل ذه     –  1920زتنون الوم/ دتامر     23م ناتة اليي ج ى اليوقت  نلت ت مي رت تس مي    -وقد زتن  المبتهدم النزلو
ليتن الر تلتنتة والش ناتة رموجر ت نلص يحدتد حصيت مت من ق ااي ا نيدا  مي زم من او تة والب اجو الخلومو إذ ايشي  الدو

ا من ال ااي الز دتة  » ا من هذا اليت تخ ردق ااو ز دايتن الجنورتة الي رتة رتلظ و و وذل  قن الحدود الجدتدم ام  ج ا  وانيرت  
د ازيمم ربدو الم  الذا اقياص إج اا نملتة قتص تة هتنتة مي إلت  مييم  لندن الذا ل لزن الولتد الجدتد لو تزن ق(18)  او تة«إلص  

ل والم  الذا قهت  ا نيرته مي هذا المييم  هو قن و ت   1921اذا / مت س نتو  14 رتل/ مر ات  و 21انبيد مي المدم مت رتن 
لموحد الذا زتن تمهم زر  من حزومة مصلشص زمتم مي  خت جتة المجلس الولني الي زي الزرت  اتمي ر  ي قس الومد الي زي ا

ا مي غت  مصلحة الماالة الز دتةل إذ إني دم نلص وجود  غرة  قني مو واادا م البهمتنتة مي إالنرومو وهذا مت زتن مي حد ذايي مي   
لرتبة الحتم نلص حات  مت زتن ر  الميتحةو وهذالدى الحلشتا مي الوصوم إلص يوامل مصلحي ت اي زم ل   امن اامزتنت  

 الل   الاب ل 

ج   مي إلت  المييم  المذزو  الالة من المنتق ت و خص  ماييرم الواتغ مي المنتلل غت  الي زتة اليي زتن  ختابة  
ا إلص موق  ز دايتن الشتصم رتن منتلل النشوذ  للدولة البهمتنتةل وقد ااياه   الماالة الز دتة رتهيمتو زرت  مي المداو  و نظ  

 اجو واو تةو وي زتتو مار  نن مجتو م ز دايتن ل ااي  واتت الاومتتيتة انذا و البدو وا نيدا  مي زم من إت انو والب
 المنيظ ل 

لو تيوصم مييم  لندن إلص  يا محدد اوى إر ا  ا و م النظ  مي مبتهدم اتش ل لزن الذا حدل هو قتتو رزت  اتمي ر  
نلص هتمس قنمتم المييم ل ومت ت منت هنت تيمه م مي ا يشتج  ذل الم ت زةو ورإر او جملة من ا يشتقت  م  ندد من ممهلي الدولة 

الذا نيده م  و ت  خت جتة م نات انذا  ر تتنل ذل  ا يشتج الذا اياو رلتربي الباز ا والاتتاي وا قيصتدال وحصل  م نات 
هنت ؛ ويامن ا يشتج مي  از ايواجدهت البرموجري نلص اني ا  رتلنشوذ مي زتلتزتة وجنو    ج النتاومو ميترم الحد من 

قن نرحظ قن هذه ا يشتقتة اواا من حتل جتنر ت رمزتن »ل ولبلي لتس من الصبورة (19) الاو تة(الوق  نتني ) او الحدود الي زتة 
ت  وقصرح  الماالة الز دتة وللم م الولص مواون  »ا قيصتداو قد ما   المنتلل الز دتة مي او تةو  -الجي امي قو الاتتاي

ا للمشتوات  الي زتة   ل(20) الينتة«الش ناتةو وحصم الش ناتون نلص إمزتنتة الييليم مي المنتلل الز دتة الواابة  –مرت   

ران المرمح  ري الن تةتة لحدود ز دايتن او تة قو المنتلل الز دتة مي او تة قد ردق  يياح  تة ت م تة تل  :هنت نايلت  اليوم
الش نايو هت هي حدودهت ال متلتة ي او رموج  ا يشتج المردةي رتن زم   –  قتة نيتجة ا يشتج اانزلت ا مربد قن يحدد  يخوم ت ال

 الش ناتةو مبتهدم م انزلتن روتون   –من ر تتن ورزت  اتمي ر و ذا  ا يشتج الذا مه م مي واق  الحتم ماودم مبتهدم الصلح الي زتة  
و وهي المبتهدم اليي قزد  رصو م   غرت  نلت ت ايول مبتهدم 1921ي  تن الهتني نتو  20اليي ُوق ب  مي قني م ريت تخ  (21)

اتش و وقن   حتم الح   رتن م نات وي زتتو هو إن ت يامن  يخلت ت م نات ت نن نظتو اتش و وقق   رتني ا  م نات رحزومة قني م  
 ى ا يشتج رموج  هذه المبتهدم نلص  او الحدود رتن ي زتت واو تةو وقصرح  قنلتزتة يتربة الزمتلتةو إاتمة إلص مت ييدوو ج 

 لي زتتو رتنمت رتي  إازند ونة يتربة لاو تة م  إج ااا  ختصةل

  الاو تةو وريت  ازة حدتد   –ومن المنتلل الواقبة إلص ال متم من الحدود الي زتة  »إلص جتن  ذل و اناحر  م نات من زتلتزتة  
نصترتن داخم الحدود الي زتةل ونتل  ي زتت  ال ني( وحيصريداد الم مة من النتحتة ا اي ايتجتة والمميدم من ي ورتن ر  )محلة 
 ل(22) الاو تة«حل نيم المبدا  الباز تة نر  الخل الحدتدا الذا تم  مي ال ااي 

تن ل ذه المبتهدم ياهت  مرت   نلص الياتة الز دتة ومي الميترم حصل  م نات نلص اميتت ا  مي جنو    ج النتاومل وقد ز
قربد  إحدى قناتا دوم الحلشتا ال ةتاة من نظتو اتش و ورتليتلي حزم  نلص مبتهدم اتش  نشا ت وموادهت  »رصو م نتمةو إذ إن ت  

 ل(23) محيوو«الز دتة رش م  

 

 ل214  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (17)
 ل264  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (18)
 ل270  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (19)
 ل270  ا ت و الماالة الز دتةو ل  (20)
 لرلرغ نلص نل هذه المبتهدم  اج  الملحلل (21)
 ل274  ا ت و ل  (22)
 ل274  ا ت و ل  (23)



 

 

 

قا  رخلخلة رنتوتة مي المجيم  الز دا مي المنليةو لزن الياهت ا  الي اجتدتة ل ذه المبتهدم زتن  محلت ت قواح للبتتنو إذ 
ت نلص الصبتد ا قيصتداو   ومصل  ن ى الي ارة رتن الا و وقحده  خلخلة زر ى مي قواتغ المنلية نلص مخيل  الصبدو خصوص 

ت ا قيصتدا الرحلو  إذ رتي  المنتلل اليي قلحي  راو تة مب ولة نن م از هت ا قيصتدتةو الم  الذا قه  رصو م الرتة مي نموه
وحيص مي يوا ن ت المجيمبيو ومايواهت الهيتمي واليبلتميو ونلص صبتد اميرز ت للوني المدتنيو إذ إن المنتلل ال تشتة ال  انتة 

 من ت وال نوتة هي اليي قصرح  مي الجتن  الاو او رتنمت ظل  الم از  الحا تة والمدن الزر ى مي الجتن  الي زيل 

وقق    رصو م ن تةتة الاتل م الش ناتة نلص ج ة ت  »المبتهدم رصو م مرت  م ز دايتن الجنورتة الي رتة ليد ما  هذه 
الاو ال وولد  المواق  الباز تة والاتتاتة لحزومة الزمتلتتن مي المنتلل الجنورتة من ز دايتن ي زتتو ومي ان واحد قصرح  

 ل(24) الجنورتة«ي ايتجتة ور زم ملموس نلص حدود ز دايتن ا ا –لدى ي زتت إمزتنتة يحاتن مواقب ت الباز تة 

وقنل  المبتهدم المذزو م دمبة حتوتة للحزومة الزمتلتة اليي قند  نشا ت مي ظم الواتغ الدولتة المايجدم للملتلرة رإليتا 
و  63و 62الز دتة رحا  المواد مبتهدم اتش و وهي اليي زتن  قد قل م  الدولة الي زتة را و م الموامية نلص ا ني ا  رتلدولة 

من الياو الهتلل من المبتهدم المذزو مو وذل  إذا نر   ال ب  الز دا نن  غريي مي إقتمة مهم هذه الدولةل لزن الصو م اآلن  64
قد ييت   و مي زتت اليي زتن  الخصو الييلتدا ل واتت اليتص تةو زتن  قد يحول  مي ن د مصلشص زمتم إلص صدتل ل واتت 

ي  تن الهتني/  1اومتتيتةل قمت نلص الصبتد الداخليو ميد زتن  ماالة الاللة قد حام  لمصلحة مصلشص زمتم الذا قليص مي ال
الاللنةو ومب ت حزومة الرت  البتليو مي حتن زتن الخلتشة نرد المجتد الذا ي   و اني محا  م  دتني تنيظ    1922نوممر  نتو  

تتن حزومة المجلس الولني الي زي الزرت و اتدم وحتدم من دون منت غو ييحز و مي مجمم قواتغ ن تتييل وهزذا غد  حزومة الزمتل
نتصمة  امتة للجم و تة الي زتة؛ )ومي قواةم اذا /  1923الرردل وربد م و  نتوو قنلن  قني م مي ي  تن الوم/ قزيور  نتو 

ص يل  الختصة رزم من ر تلتنتت وم ناتو م د  الارتم لبيد مييم  ل هذه المبلتت و إاتمة إل(25)  الخرمة( قليت     1924مت س نتو  
 و الذا يجتهم ماالة الدولة الز دتةل 1923لو ان نتو 

ت و بر تو مبلص صبتد ال ا قام  ز دايتن إلص ق ربة قج اا  وهزذا ميح  صشحة مااوتة رتلنارة إلص الواق  الز دا ق ا 
ونلص صبتد ال ب و يو غ ال ب  الز دا رتن ق ر  دوم ذا  قنظمة اجيمتنتة ربد قن زتن  ميامة إلص ج قتن قرم الح  و 

ت نمتية مي الجاد الز داو وقدى إلص يرتتن نوني مي مايوى النمو  واقيصتدتة و وهيتمتةو واتتاتة مخيلشةو الم  الذا قحدل   وخ 
ا والونيو ومت زتن ت تد مي مااوتة الوا  ايشتج الدوم ال ر  وإص ا هت نلص إل يتا ال خصتة الز دتة اليومتة ر يص الارمو ردا 

 من الزرو المباوم الشاشتا الختلي من قا مامون واقبيو واني تا رتلزتمتواو والنشتم وإنرن الج تد نلص )الز اد الزشت (ل 
تو إذ قلحي  رموج  ا يشتج اانزلت ا لش ناي الختل رتلحدود  ا  -لزن الوا  رتلنارة إلص ز دايتن او تة زتن هو الزه  إترم 

الاو تةو هرل منتلل ز دتة مي او تة الزتتن  –الي زي ر ان ي اتو الحدود الي زتة  –الاو تةو وا يشتج الش ناي  –الب اقتة 
الاتتاي الحدتلو هذه المنتلل يردو منشصلة ربا ت نن ربا إذا مت نظ  إلت ت الم ا من الجنو و لزن ت من ال متم وال  ج ي يرل 

 م ناوتة رز دايتن ي زتت وز دايتن الب اجو الم  الذا تيزد م م قخ ى مدى انيرتلتة اليياتو ا ايبمت ا للمنليةو والربد  رصو
 الزت هي للنيتة  اليي ي ير  نلتيو هذه النيتة  الميشتقمة حيص تومنت هذال 
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 مصللح المنتلل الز دتة مي او تة/ ز دايتن او تة ت مم المنتلل اآليتة: الج ت مو زورتني )نتن الب  (و نش تنل 

الج ت م؛ وهي المنلية الز دتة الزر  مي او تةو ي يرل إلص ال  ج رز دايتن الب اجو وإلص ال متم رز دايتن ي زتتل زتن  
ل تازن ت حوالص ملتون (26) ومت دتنالبلوا من ت يتربة لو تة دتت  رز و ومي مت ربد لو تيي دتت رز  المنلية الز دتة مي الياو 

نت  الخ تت و من مهم الب  و الا تتنو الزلدانو ال منو وال و تتنل مي حتن إن الز د هو ققلتة مي   ز داو إلص جتن  المزو 
تمظة نلص اللتر  القوامي مي المنلية من الحزومت  الاو تة الميبتقرةو زتن  الج ت م الاشلص رتلنارة إلص الب  و ومي ارتم المح

ن مي المحصلة المنلية اادا تة  ااص ا  الداةو نلص ال رل اادا ا رتن الج ت م البلتت ومنتلل واابة من الج ت م الاشلصو ليزو 
 المب ومة رمحتمظة الحازةل 

 

 رة من الشرق إلى الغرب هي: المدن والبلدات الكردية الرئيسة في الجزي

 

 ل274  ا ت و ل  (24)
 ل274  ا ت و ل  (25)
 اوغو وومي ت لمت و د مي ال  ت  البهمتنيو  اج :للم تد حوم هذا المو (26)

Tahir Sezen, OSMANLI YER ADLARI, T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Yayın Nu:21, 
Ankara- 2006  

 ل319محمد نلي )مي جو(و مخلولو ل  (و2006لته  ات انو قامتا المتزن البهمتنتةو )قني م: من و ا  المدت تة البتمة ل  ت  الدولة الي زتةو 

 



 

 

 

  ويم زوج   الجوادتة() ÇILAXAدت ت ؛ وهي التوو م ز  المنلية اليي يب    امت ت رتلمتلزتةو وياو نتحتة 
GIRÊKOCERA  )و إاتمة إلص  )التب رتةQERE ÇOX    وال مترنو حتل حيوم النشل ال  ت م مي ققصص ال متم ال  قي من

زمت  – رتلي ى الخ ى مي الج ت مل حتلت ت يب   دت ت   امت ت  نارت تو ميت نةق تة زرت م  150او تةل وي يرل ردت ت  قزه  من 
ل ومن الجدت  رتلذز  هنت قن م ز  المنلية انييم إلص دت ت  نتو 1957رتلمتلزتةو وهو ا او المب   الذا قللل نتو  –قالشنت

نلص اشة دجلة الي رتة هي الم ز و رتنمت زتن الياتا تامص  هذا اليت تخ زتن  ق تة نتن دتو  الاتتحتة ال  ت م  و وقرم1936
 ل (27) دجلةحتنةذ قاتا 

زتن  المنلية قرم اليياتو و او الحدود ييبتمم اقيصتدت ت م  ج ت م رولتن والموصم و اخول إ  قني ربد اليياتو ردق  حزومة 
ت إلص التوول ولزن مي قواخ  الخماتنتت   ا نيدا  ي ز  نلص دت ت  اليي يايمد اام ت من دت  ماتحي صيت و مت  ام هتلزي البتو قتةم 

ا او  المخيصةو وزتنقن تب    ا اوو متقي   ذل  نلص الاللت   –وتردو قني زتن من قا م ندنتن المتلزي–ا ياى مدت  المنلية 
حتن إن  ال امتةو ميو وهذا ا او   تايخدو اوى مي المبتمر  1957اذا /مت س  24 -346الجدتد المتلزتة رموج  الم اوو 

جتن  قملت هت الي ت مو وهي يبد   الخصرة إلص  منلية دت ت  ر اتر تو وي ري ت الموالنتن تيداولون مت ت رتن و ا او الاتسل ييمت 
من منلية ا ايي ا  الولصو ومل المصللحت  اليي يايخدم ت دواة  ال  انة الاو تةو رمبنص قن ال  انة الربلتة مت ت مامونةل 

ود ن   دجلةو إاتمة إلص الودتتن الخ ىو ولرتبة المنلية إذا وابنت مي حارتننت وج  ر تو خصوص ت  س  رااله وم المتةتة مي المنلية  
قل  نامةو حوالص هله و مي م ز  المنليةو والرتقي مي   200يجم  رتن خصتةل الا م والجرمل ندد الز د مي المنلية تيد  رنحو 

 ل (28) ل تالي ى اليتربة 

ال  250دت ت  ويرلغ ماتحة المخلل الينظتمي لمدتنة   هزيت  

زوو يي  رلدم ي ري ارتي اليي خا  اام ت لليب ت  م يتن؛ الم م الولص زتن  نندمت ي جو  70من دت ت  رحوالص  إلص الي  
الذا لو ت   غلتم المايولتن نن اليب ت  الومو متيشيوا مي مت رتن و نلص قن   (و الم اام ت إلص الب رتة ح مت تو ميدا )قرو  الرتا

الرلدمو قلش ت مي م ز     20قلش تو من و نحو    70حلتنتةل ندد ازتن ي ري ارتي والي ى اليتربة ل ت حوالص  تزون ا او الجدتد للرلدم هو الي
 حتن إن الرتقتن تيو نون مي الي ى اليتربة ل تل  مي

تنة ااقلتمتة الشبلتة لمنلية الج ت مل تاو م ز  المد اليتم ليو البتصمةزو يي  مدتنة  30إلص الي   من ي ري ارتي رحوالص 
مي   70قلش تل نارة الازتن الز د مي المدتنة هي حوالص  150(و قمت الي ى اليتربة ل ت م ي ياو قزه  من 25قل  نامة ) 300نحو 

 المةةو قمت النارة الرتقتة مياو الا تتن والب  و إاتمة إلص المزونت  الخ تت  من مهم ال من والزلدان وال و تتنل 

تو قن اهت الش ناتون لاد حتجة المنلية إلص م ز  إدا او يجت ا ربد نملتة  او الحدود اليي مصل   مدتنة اليتم لي حدتهة نارت  
 منلية الج ت م نن الج ت م رولتن ونصترتنو إاتمة إلص مت دتنل

مت ت  قتم  )اليص ( الذا زتن تيلي اشت  ن   جيجغ الذا تياو المدتنة إلص قا–وقد اايمد  المدتنة اام ت من نرت  اليتمتس  
مت ت إاتمة إلص الملت و  الداخلتةو إذال  قي والي ريل يبد مدتنة اليتم لي نيدم المواصر  ال ةتاة رتن منلية الج ت م والمنتلل 

ا ردت  ال و  وال قة وحل ل إلص جتن  المحلة اليدتمة اليي زتن  ي رل ت  ومحلة اليلت  الجدتدم اليي ي رل ت ردم ل والرذقتةو م و  
حل  وريداد رواتلة ازة خل قلت  ال  ج الا ت و وهي اليي قصرح الياو الزر  من ت يترب ت لي زتت رموج  ا يشتج الش ناي  اتري ت ر 

 الي زي الم ت  إلتي اتري تل –

يبد  اليتم لي الم ز  اليجت ا والصنتني الهو مي منلية الج ت مو هو إن ت مار  نن ذل  ياو قهو الم از  الصحتة مي  
ا إلص حتوتة المدتنة رتلنارة إلص الز دو اايي   مت ت قتتدا  الش وغ المنتة مي محتمظة الحازةو نلص ال غو من قن   المنليةل ونظ  

 لتا  اليتم ليل  الحازة هي م ز  المحتمظةو و

د جة   حل و إلصمي ذل   ان المدن الز دتة الخ ىو اواا مي محتمظة الحازة قو مي محتمظة  م ملةو  ان تاليتم لي مدتنة 
قن الم ا تد   منذ الوهلة الولص مدى الش ج ال تا  مي اليبتمم رتن المنتلل الز دتة والخ ى الب رتة داخم او تةل هذا نلص  

ت ال غو من قن ال اليي يمد ا قيصتد الاو ا ره وا  قاتاتة يمهم نمتد ا قيصتد الولنيو  الج ت مو هيمنتلل الز دتةو خصوص 
 ونخل رتلذز : النشل والحرو  رانوان تو واليلنو مار  نن المنيوجت  ال  انتة الخ ىو إلص جتن  اله وم الحتوانتةل

 

 ل220(و ل 1986قحمد   ت  مت دتنيو محتمظة الحازة: د ااة لرتبتةو يت تختةو ر  تةو اقيصتدتةو يحو   وامتج ماييرلتةو )دم لو  (27)
حظ قن ت يزيشي رإر ا  ندد قولة  ال قتو المبيمدم هنت يي ترتةو ياااايند إلص ال قتو ال اااامتةو إلص جتن  ا اا زهت  من الم يمتنل قمت رتلناااارة إلص ال قتو ال اااامتة متر  (28)

اليي هتج   إلص المدتنة لارت  مخيلشةل من ج ة هتنتةو   رد الماجلتن ميل نلص لواةح المدتنةو من دون قن ي اني الوجود الواقبي لنداد غشت م من ازتن المنتلل ال تشتة  
المتلزتة إلص حد زرت و وذل  ميت نة رريتة منتلل   -من اا ااااات م إلص قن ال قتو ال اااااامتاة   يايي نلص ذز  الز د )الجتن ( هي ا الذتن ي يش  نااااااري و مي منلية دت ت 

 الج ت مل 

 



 

 

 

ق تة رتن ت ق ى زرت م مهم: يم   200ارتي يم حمتسل إاتمة إلص قزه  من  يير  منلية اليتم لي هرل نوا ٍ هي: نتموداو ي ري  
  2000مب و  اليي زتن  إلص وق  ق ت  الم ز  القوى للل تية الني رندتة مي المنليةل ماتحة المخلل الينظتمي لمدتنة اليتم لي  

 ل (29) هزيت 

ي ايجته الي   نحو همتنتة زتلومي ا  نن قو زتس/ يم زو يي  مدتنة نتمودا اليي يربد م 30إلص الي   من اليتم ليو رنحو 
ل المدتنة اليي تبود يت تخ ت المهر  مي ذاز م المبم تن إلص قزه  من هرهة ق ونو إذ هنت  قا  زهت م  (30) الحو تتنمو ان نتصمة 

ل هو إن ميتر  المدتنة ي  د نلص يت تخ تو مي المدتنة تبدد المانون مت ت قامتا قجدادهو حيص ال قو الهتمن واليتا  و رمت البت   قحتتن ت
و وهو البتو الذا يومي متي المر نرتد هللا )اتدا(و وزتن قوم من دمن مت تو مي حتن إن 1929إذ تبود يت تخ مير ي ت الحتلتة إلص نتو  

و وجتمب ت  Girê Shermola المانتن   تب مون  تة ت نن رداتت  المير م القدول من المبتلو اله تة مي المدتنةو يل ت ال  ت 
المب و  مي المنلية زل تو إذ زتن  ييربي مد اة دتنتةو يخ ج من ت منذ رداتت  الي ن الب  تن وحيص منيص  الايتنتت  ن  ا  
من حملة ااجت م البلمتة مي الشيي وال  تبة ونلوو اليشات و مار  نن النحو والص   والررغة والمنللو رلي  هذه المد اة قوج 

ب  تنتت  من هذا الي ن رإ  ا  الم حوو البتلو مر نرتد هللا هت اني )اتدا(ل إذ زتن تيوامد لر  البلو من منتلل  ا دهت هت مي ال
مخيلشة من ز دايتن إلص المد اةو ونذز  من لر  هذه المد اة الم حوو البتلو مر نرد الحلتو إامتنتم الذا زتن التب ت مي 

وزتن مب وم ت لدى البلمتا المالمتن مي زهت  من الدوم ااارمتةل هو إن ال تن  الز دا ال  ت  المذاه  الشي تة ااارمتة ال ربةو 
جز خوتن )مر  تخموس( هو نشاي من رتن لر  هذه المد اةو إاتمة إلص زم من مر نرد الللت  إر اهتوو ومر  تخموس  

قلش ت مي المدتنة نشا تو قمت الريتة م و   50نامةو رتن و نحو  قل  150ق قتيي  حم و هللا جمتب تل ندد ازتن منلية نتمودا حوالص 
مي المةةو قمت الريتة   98ق تةل نارة الز د مي منلية نتمودا هي   150تيو نون نلص الرلدتت  والي ى اليتربت  ل تو ونددهت حوالص  

رموج    الحدودو وذل ن  الي زي من م و ن   ومزونت  قخ تت ل ومت يجد  اا ت م إلتي هنت هو قن يم نتمودا قصرح مي الجت
الي زي اتل  الذز ل مي حتن إن الل تل اليي زتن  ي رل نتمودا رمت دتن قصرح  غت  اتلزة رشبم اليياتوو   –ا يشتج الش ناي 

ت ران هذه الل تل مت  ال  يب   حيص اآلن رتن الازتن رل تل المدتنة   Riyaيامص: ويوجد ل ج قخ تت   Riya Bajêrنلم 
Darê و قا ل تل دا ا اليي زتن  ي رل نتمودا ري تة دا ا ال  ت م رآهت هت اليت تختة اليدتمةو وهي يي  التوو نيتجة اليياتو مي

الجتن  الي زي من الحدودل يايمد نتمودا حتوتي ت من زون ت الم ز  اادا ا اليجت ا للمنلية ال  انتة الخصرة اليي يحول ر تو 
 تة اليي يلري حتجة الماي لزتنو إاتمة إلص الو  ت  الصنتنتة اليي يخدو اليلتغ ال  انيو وياد الحتجت   مشت ت يوجد المحر  اليجت

 المنا لتةل 

زوو وهي نتحتة م يرلة رمنلية  قس البتنل اتري ت زتن  ق متني   26إلص الي   من نتمودا يي  رلدم الد رتاتة اليي يربد نن ت 
ل وهي الواقبة مي  Dirbêsiya Serxetêد رتاتة موج الخل زمت تامت ت ازتن المنلية  هي م ز  النتحتةل يي  مي مواج ي ت 

الجتن  الي زي من الحدود رموج  ايشتج  او الحدودل تشصم رتن المدتنيتن الخل الحدتداو والليتو الم  ونة مي الحدودل منلية  
قا م  مت رتن ي زتت واو تةل وترلغ يبداد ازتن المنلية حوالص الد رتاتة   انتة مي الميتو الومو وهي مولن الب تة  الزتزتة اليي  

قلش ت مي م ز  النتحتة والي ى المرصية ل تو من مهم: يلتلون وجللي وز ريليو قمت الرتقي متيو غ رتن قزه    30قلش تو من و نحو    150
لحدتدل وي يرل رل تل م  مدتنة الحازة اليي يي  ق تة يتربة لم ز  النتحتةل ي يرل الرلدم م  نتمودا رل تل موا تة لازة ا  100من  

زول نارة الز د مي منلية  70زوو وم  مدتنة  قس البتن اليي يي  إلص الي   من ت رماتمة  70إلص الجنو  من ت رماتمة قد هت 
 مي المةةو قمت الريتة م و ن   ومزونت  قخ تت  من مهم الا تتنل  80الد رتاتة حوالص 

Serê Kanyê  ي ) قس البتن(: هي إدا ت ت م ز  المنليةو زتن  م يرلة اتري ت قرم ي اتو الحدود روت ان  ت  ا ا زتن 
Wêran Şhehir  ل ييم ز  مت ت قا م إر اهتو رت ت ذا  الدو  الزرت  مي المنلية قتتو الاللة البهمتنتةو خصوص ت مي ن د الاللتن

 ت  ماجلة روصش ت م انت ت رتام تو قمت نشوذهت الحتوا ميد  مم ماتحت   نرد الحمتدل ميد زتن  المنلية المميدم حيص جرم نرد الب
قربد من ذل ل ي ي   منلية  قس البتن رتنترتب ت اليي يبد مصد  الخترو و ومن هنت زتن اام ت ا ا زتنيو هذا ا او الذا ن     

خت م رنارة زرت مو وذل  نيتجة الم  ونت  المتةتة ح مت ت ميدا  قس البتنو إ  قن غ ا م تنترت  المنلية قد انخشا  مي الانوا  ال
قلش ت مي م ز    40قل  نامةو من و حوالص  150و والحش  الب واةي لآلرت  ا  يوا تةل ندد ازتن المنلية قزه  من الي زتة الزرت م

متةتة جت تة م مةو ييمهم مي ن   المدتنةو قمت الرتقي متيو غ مي الي ى اليتربةو ونددهت ت رو نلص المةةل يوجد مي المنلية ه وم 
الخترو و إاتمة إلص التنترت  الزر تيتةو هذا إلص جتن  اله وم المتةتة الرتلنتةل المنلية   انتة مي الميتو الومو و  اني ت م وتة 

ترب ت اله ا إذ رصو م قاتسل قهو محصو ي ت: الحرو  واليلنو إلص جتن  ال جت  المهم مل ومار  نمت ييدوو ي ي   المنلية رل
ياو المنلية يم حل  ال  ت  الذا تبد مخت ه واحد ا من قر   مت ُنها  نلتي من مخت  البصو  اليدتمةو وري تي خ لم حلة م مة من 
م احم اليت تخ مت قرم المزيو ل هو إن المنلية زتن  ذا  قهمتة ختصة مي ن ود المتيتنتتن والحهتتن والقواو اليي قي  من ربدهمتو  

 ل (31) وق وزتنيت ت  هنت إلص يم مخت تة الذا تظن حيص اآلن قني تاو موق  نتصمة المتيتنتتن و

 

ا مي المدم الخت م نيتجة واق  ال ج م اواا الخت جتة من ت قو الداخلتةلهذه المبلتت  مايمدم من واق  الم (29)  نلية قرم الهو م الاو تةو وقد ييت   هذه المبلتت  زهت  
 حوم يت تخ قو زتس ومن ليي  اج : (30)

 ل34-33ل  (و2000و )حل : دا  جدمو 1ج نو  متل لوو الحو تون: يت تخ و وحات ي وو دل مت وج اامتنتم )مي جو ومبلل(و ل
 ل63-62 اج : ج نو  متل لوو ل  (31)



 

 

 

ا نايي إلص م ز  المحتمظةو الحازة المدتنة اليي ردق ا هيمتو ر ت مي ن د الش ناتتنو وزر   رصو م ملحوظة مي الانوا    وقخت  
مةل المنلية ياو الحازة المدتنةو ومجمونة من النواحي والرلدتت   قل  نا 500الخت ا و ندد الازتن مي منلية الحازة حوالص 

مي  40ق تةل نارة الز د مي المدتنة نشا ت حوالص  150من مهم: يم يم و يم ر ا و ال دادمو الجراةو م زدمو إاتمة إلص قزه  من 
الجتجتنل ييص  الي ى اليي يي   متم مدتنة المةةو قمت النارة الرتقتة م ي ياو الب   والا تتن وال و تتن وال من والزلدان و

الحازة رلترب ت الز داو مي حتن إن نارة الز د ييم رصو م ملحوظة مي الي ى الواقبة إلص الجنو  وال  ج من المدتنةل المدتنة 
رتلنارة إلص موقب تل  حدتهة نارت تو وقد اهيم  ر ت الحزومة رصو م  مية للنظ  نلص حات  مدتنة قتم ليو المدتنة الزرت م والم مة

ياه   -م  الا -هزيت ل ي ي   المدتنة رن   الخترو  الذا تج ا مي وال تو لزني  800 للحازة هيماتحة المخلل الينظتمي 
رتلجشت  إلص حد ربتدل يبد الحازة الم ز  اادا ا للمنليةو وقد ح ص  الحزومت  الميبتقرت  رتايم ا  نلص انيمتد الم ز تة  

لصت مة مي ياتت  المبتمر ل وزتن  مي الوق  ذايي حت مة قمتو ملتلرة الهتلي را و م إحدال محتمظة اليتم ليو قاوم  اادا تة ا
ت ران اياتغ المنلية وقهمتي ت ا قيصتدتةو تايل متن مهم هذا  رريتة المحتمظت  الخ ى المايجدم من مهم ل لوس وال قةو نلم 

زو من قجم الحصوم نلص يوقت  إدا ا قو مت  تريو لزن الاللت    200نلتي قن تاتم  ماتمة  اليياتو اادا ا؛ مترن دت ت  مهر  
زتن  مي ددم مي  ما ت هذا الملل  نلص ال غو من م  ونتيي ومبيولتييو انلرق ت من هواجا ت ال ومتنتة اليي ي تد قل  الل تل 

اتةدم رصو م   يدغ المجتم لا   و وذل  يحار ت لا احيمت   رصو م ن تةتة قمتو إحدال محتمظة تزون الز د مت ت الغلرتة ال
 ماييرلتةل

قمت المنلية الز دتة الاو تة الهتنتة م ي منلية زورتني اليي اايمد  اام ت من ااو ال  زة اللمتنتة اليي قن ا  خل اليلت  
يب ت  الميربة يجته المنتلل الز دتةل وقد اال   غدا  حي ت نتن الب   مي إلت  اتتاة ال -ا او-و ولزني 1912الا ت  مي نتو 

قجمبوا نلتي هو قني زتن توجد   الخت مو ومترنشاي ندد ا من المانتن مي المنلية مي قهنتا  تت ايي الزهت م ل ت نن حزتتة هذه اليامتة  
نر   –ن امي الهتني رزتنتت ن رت مي المنلية نربتن: الوم زتن تامص زتنتت م  دا قا نر  م  دو )م  د رتنت  رتلي زتة(و مي حت 

الب   ال حم زتنوا تايون صتش ت م  موا ت و إلص المنلية من روادا ال قةو وزتن النر  مصد   (و لنالب  و )ن   رتنت  رتلي زتة
ي من قولة  متته وو وهذا مبنته قن ازتن المنلية الز د هو الذتن قلليوا ااو نتن الب   نلص نر  تي  امن منليي و هول ومت ن مي 

المانتن قن ال توخ الب   مي يل  الم حلة زتنوا تي ون رتلوا و وتبي مون رزون ر تة زورتني يتربة للمنلية الز دتة منذ الرداتت ل 
ا للمدتنة الحدتهةل يير  المنلية إدا ت ت محتمظة حل  و المنلية زتن  يتربة اتري ت لو مةو ولزن ربد يياتو الحدود قصرح  زورتني م ز  

قلش ت مي م ز  المدتنةو رتنمت الريتة ييو غ  70قل  نامةو رتن و قزه  من  300ل وياو حوالص (32)  البهمتنيوزتن  زذل  خرم الب د 
ق تة يتربة ل تل يشصم رتن زورتني والج ت م يم قرتا اليي تازن ت م ت  من الب   والز د والمزونت  الخ تت و  200مي نحو 

 وزورتني( ي يرلتنلز دتة رتن زورتني ويم قرتاو ورتن ت ورتن ال قةو لزن المنلييتن زليت مت )الج ت م وهنت  زهت  من الي ى ا
 الذا تيزد م م قخ ى مدى قاوم اليياتو ويباشيل  خرل تو الم رتلمنتلل الز دتة مي ي زتتو ويلييتتن من 

زول والمنلية رصو م نتمة هي اميداد لا م ا وج   30يي  مدتنة زورتني/ نتن الب   إلص ال  ج من ن   الش ا  نلص ماتمة  
ت ال بت ل وزذل  اليلن وال جت  المهم م من مهم   الذا تي  التوو مي الجتن  الي زيل ي ي   المنلية ر  انة الحرو  خصوص 

 الم مس واللو  والشايل الحلريل

ا نايي إلص منلية نش تن اليي اايمد  اام ت من ن   نش تنل زتن  المنلية يتربة إدا تًّت مي الاترل لزلس م ز  الياتا  وقخت  
م قاتا جدتد رتاو   -الذا ريت  رموج  اليياتو رموج  ا يشتج الش ناي الي زي مي الجتن  الي زيل مي ن د ا نيدا  الش ناي ُ ز ا

 -1و وزتن تاو مي ذل  الحتن ق ر  نوا ٍ هي: )1922قتلوم/ اريمر   4و مي 33رموج  الي ا   قو  ز داغ/ جرم الز دو وذل 
ل ييزون منلية نش تن مي تومنت ال اهن من ار  نوا  هي: نش تن الم ز و   انو  (33) رلرم( -4 اجول  -3ل قتلمةل 2الحمتول 

م  نةل تيد  ندد ازتن منلية نش تن رنحو   160ق تة ونحو   400مبرلليو رلرمو  اجوو جندت سو  تخ الحدتدل إاتمة إلص نحو 
 قل  نامةل المنلية جرلتةو يجم  رتن منتخ الجرم والميوال لي ر ت من الرح ل  500

ت  ويجد  اا ت م هنت إلص زهت  من ازتن المنلية هتج  من ت إلص الياو ال متلي من ز دايتن اليتر  حتلت ت لي زتتو مي حتن إن قام 
تاي تن ري يوجي نحو مدتنة حل  رحه ت نن م ل نمم قمامو وذل  نيتجة واق  ااهمتم الذا يبتنتي المنليةو  ان ت مي ذل  اخ    

ت الشايل   ان ريتة المنتلل الز دتة الخ ىل ي ي   منلية نش تن رتل تيون وال ت  الز دتتنو إاتمة إلص ال جت  المهم م خصوص 
جتن  الخا وا  والحرو  والريولتت و هو إن لرتبة المنلية خررة اتح مو يميل  إمزتنت  اتتحتة الحلريو والم مسو والبن و إلص  

 ل (34) هو وزرت مو مار  نن زنو هت اله تة ورختصة مي منلييي زش  جنة والنري 

 

  اج  حوم هذا المواوغ: (32)
 ل458ول 289لته  ات انو ل

 ل1913ق /اغالس  30و 344من المجلد  231الوهتية  قو 
 ل4(و ل1967و )حل و ملربة الولن الب ريو 1جمتم زنيو نرذم نن المظتلو الش ناتةو ج (33)
 لية نش تن رجوانري اليشصتلتة المخيلشة  اج :نلص واق  من ا لرغللم تد من  (34)

 (ل2003دل محمد نردو نليو جرم الز د: د ااة يت تختة اجيمتنتة يوهتيتةو )دلنو 
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ح اليبرت ل وذل  نيتجة واق  اليياتو  م  ري  حا تة إذا ص   ن تة ا   اني  -المجيم  الز دا الاو ا مي قصولي مجيم   تشي
الذا حصم مي المنلية ربد الح   البتلمتة الولص زمت قالشنت من قرمل ولزن الواق  الجدتد دم  رازتن المنلية إلص ا ايي ا  ال  اني  

لمدن اليي ظل  رصوم ق ممو زمت قدى مي الوق  ذايي إلص ظ و  يجمبت  ازتنتة جدتدمو ا نتن مت يحول  إلص مدنو حل  مزتن ا
مي الجتن  الي زيو وذل  ليلرتة حتجت  المنلية من ج ةو ويلرتة ميللرت  اللت  ا نيدا  الش ناتة المنتة واادا تة من ت  

 وا قيصتدتةل ولزن اللتر  الب تة ا ظم لي و ني لربا الوق ل 

جو المدن المايحدهةو ي اجب  قهمتة الب ت م  و ويبتظو ح1958المص تة    -وم  يلرتل ااصر  ال  اني قتتو الوحدم الاو تة  
نلص صبتد الدو  الموجي مي المجيم ل وحل  محل ت الا م الزرت مو قو نظتو البتةر و ورختصة مي المدن اليي ظل  نلص نرقة 

من و تميل  الرتو   وهتية م  ال ت ل إذ إن قغلرتة ازتن ت زتنوا تميلزون ال ااي ال  انتة مي الي ى المحتلةو رم زتن قاو زرت  
تو وتينيلون رصو م دو تة رتن الي تة والمدتنةل وهذا مت قدى ردو ه إلص اتتدم البرقة ا جيمتنتة المحتمظة مي يل  المدنل هو إن  قتا 

ت نيتجة اليواصم المايم  م  المدنل   ال ت  المحتل رت  قزه  انشيتح 

غت  مي م و وتيجلص ذل  مي حتلة ا خيرل رتن الجناتن مي  المجيم  الز دا رصو م نتمة مجيم  ميدتن محتمظو ولزني
المنتارت  ا جيمتنتة والموااو ال  انتة والحتتم البتمةو وحيص مي البمم الاتتايل  رمت يخيل  الصو م من منلية إلص قخ ىو 

 دا يي تر ت من ظته م ااارو الاتتايل ولزن ا يجته البتو غت  المي دد هو الاتةدل ولبلي من الرم  هنت قن نرحظ خلو المجيم  الز
ورتليوامل م  هذا اليوجيو تياو المجيم  الز دا رتنشيتحي نلص قيرتغ الدتتن والمذاه  الخ ى جمتب تل واحي امي لدو  البرتدم 

 نتارت لالختصة ر وو واحي او المنتارت  والليوس الدتنتة الختصة ر ول رم هنت  م ت زة انيتتدتة مي زهت  من هذه الم

هذا م  البلو قن الغلرتة الاتحية من ز د او تة هو من المالمتن الانةو ومن المذه  ال تمبي يحدتد ال هنت  ققلتة محدودم من 
قيرتغ المذه  البلوا مي منلية نش تنل وققلتة محدودم من قيرتغ الدتتنة الت تدتة مي منتلل قرو  الرتا/ي رة ارتي والحازة  

 تن/ ا ا زتنتي ونش تنلونتمودم و قس الب

ت نتد نو و و الذا تبد  رداتة الانة الز دتة الجدتدمو وتصتد   تحيشم الز د الاو تون رمنتارتي و الدتنتة واليومتةو خصوص 
 اذا / مت سل 21موند ا نير  ال رتبي 

  ا ال تد الم ودج اليي مت ا ت  ال بو  رتل وتة اليومتة  م  وقوا لدى الز د الاو تتنو ومت تب  ه قزه  تيمه م مي اتتات
النظتو الاتتايو ورختصة مي م حلة الربل رحي ول ومن هنت نرحظ ا ني ت  الواا  لفح ا  الز دتة ومنظمت  المجيم  المدني  

 والشتنلتت  المجيمبتة اليي ياخذ رتلمنحص اليوميل 

لم وا والربلي هي البمود الشي ا لرقيصتد مي  قمت نلص صبتد الن تل ا قيصتدا والوا  المبت يو متل  انة رش نت ت ا
المنتلل الز دتة المخيلشةو إلص جتن  اله وم الحتوانتةل قهو الم  ونت  هي الحرو  رانوان ت اليي ي ي   ر ت منلية الج ت مو واليلنو 

ي م و تييص  نلص الم تغم  والاماو والزمون والخا وا  والشوازيو وال تيون الذا ي ي   ري منلية نش تنل قمت اليلتغ ال  ان
والو  ت  الصيت م اليي يوم  مايل مت  اانيتج ال  اني رتلد جة الولصو إلص جتن  الحتجت  المن لتةل وهنت  قلتغ خدمت   
ميروم نارت تو تخدو البملتة اانيتجتةو وتيدو الخدمت  للموالنتن مي المايوتت  المخيلشةل   يوجد م  ونت  اقيصتدتة زر ى ختصة 
قو حزومتة مي المنتلل الز دتةل ومن هنت زتن ذا  الهيم لللرية الوالص اليي حتمظ  نلص اليوا نت  المجيمبتةو وقا م  مي  

 المحتمظة نلص صتية من ا نيدام مي المواق  واآل اال

ا مي وق  ال اهن مي قواتغ الهو م والمييت ا  اليي حدهل مي المنتلل  غت  قن هذه الصو م مي مجمل ت قد ييت   زهت  
المبنتةل هنت  حتلة هج م مختشةو ورختصة رتن الجتم ال ت و الم  الذا قدى إلص خلخة قوتة مي الرنتة المجيمبتةل هو إن قحوام  
الح   قم    مجمونة من الشةت  اليي اايشتد  من واق  الح  و ميترم ي اج  الوا  المبت ي لغلرتة الازتنو الم  الذا دم   

 ل(35) ال تت  ج م اواا ال ج م الخت جتة قو الداخلتة نحو زهت تن نحو ال

 

 

 للم تد حوم الواق  ا جيمتني والمبت ي للازتن مي المنتلل الز دتة  اج : (35)
 (ل2003 دل محمد نردو نليو جرم الز د: د ااة يت تختة اجيمتنتة يوهتيتةو )دلنو ل1
 (ل 2013و )ق رتم: ملربة الموز تتنيو 1دل قحمد محمود الخلتمو ال خصتة الز دتةو ل ل2
 (ل2010دريو  -دم ل رتليبتون م  ميااة امت -و )دم ل: دا  ال متن1دل قحمد محمد خلتمو اتتحة مي ذاز م جرم الز د )ز داغ(و ل ل3
م من الرداوم إلص البم ان الحاااا ال لمحمد جمتم رت و و اليزون اليت تخي الحدتل للج ت م   ل4 و )رت و و الم ز  الب ري 1الااااو تة: قااااةلة وإ ااازتلتت  اليحو 

 (ل2013لفرحتل ود ااة الاتتات و 
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نلص ينتوم المجيم   -انلرق ت من دوام  تُ   مي جدا ي ت البلمتة-الز دا البتو ج   البتدم رتن جم و  من الدا اتن لليت تخ 
روصشي محا قرتةم يبتس نلص ال ني وال  انة الموامتة غت  المايي مل م و   ت ت ون من ق ت  قو من الز دا رصو م نتمة 

ربتد إلص الحتتم المدتنتة مي المجيم  الز دال و  تيحدهون نن المدا س الدتنتة الز دتة اليي تبود يت تخ ت المب و  لدى المانتن 
وتيحت ص هي ا نن قصد مي مبظو الحتتن ينتوم ا ايي ا  ال  اني الز دا منذ من قرنتا المنلية إلص هرهمةة نتو نلص القمل 

اليدتوو هذا مار  نن يلو  الن تل اليجت ا رتن الز ادو وإييتن و الح   المخيلشةو مار  نن اهيمتم و الجتد رتزيات  المبت   
ةو وااص ا  نلص ا حيشتظ رتللية الز دتة الالتمةو والابي  البلمتةو إلص جتن  ااا تو الشتنم مي الينظتمت  الاتتاتة وا جيمتنت 

 إلص يلوت هت من خرم الد  والنيدو ومت إلص ذل  نلص ال غو من المحظو ا  جمتب تل 

هذا زلي تي   جتنر تو ريتة إمات  المجتم قمتو وج ة نظ    قاتس ل ت من البلمتة محواهت قن المجيم  الز دا هو محا جملة  
الميختصمة الميصت نة اليي لو يايي  ربدو هو إن ت نتج م نن يحمم قا قنرتا إدا تةو قو مايل مت  المجيم  المدني   من اليرتةم

 المبتص  الا و تةل 

و تبود قصحتر ت إلص م ج  قدتو م زو  مي نلمتيي وصدقتييو تيحدل نن   ومن قجم ييلتة ه ت ة هذه اآل اا المي تمية قصر 
ت انييتةت تو تخيت ون رموجري مت ترةو يوج تي و غت  البلمتةل لذل  لتس غ تر ت الز د مي الي ن الهتمن  ن   قو  رمت قرليو لتمت اوا ن ج 

قن نجد هري ت زتمر  لدى هي ا راامتا الب تة  الز دتة اليي تنارون إلت ت مت تحلو ل و من صشت ل مينتاتن قن هذه الب تة  قد رتي  
  ل ت مي الحتتم الواقبتة ري برتي ت التومتةو ورختصة نلص الصبتد الاتتايو إذ ياو الينظتمت  منذ وق  لوتم محا ذز ى   دو

الي موهتو  قخ ىو لذل الاتتاتة قرنتا الب تة  المخيلشة اليي زتن ل م ي ا وجدوا قن ال ارلة اليومتة قنو وق مم من قا  ارلة 
تةو ترحظ قن ازتني ن موا ا ايي ا  ال  اني منذ الي ن الهتمن ن   ونملوا من قجل تل ومي مت تخل المنتلل الز دتة مي او 

نلص القمو  وذل  ااينتد ا إلص المبلتت  الميوام م حتلت تو ورختصة ذاز م الجتتمو هو إن و قيينوا الح   جمتب تو ولبم الو  ت  
  ال تةم من خ تجي الجتمبت و والزيت و والدرتاو  الصنتنتة الموجودم رزه م مي المدن والرلدا  الز دتة زل تو  إلص جتن  البدد

والشنتنتن رتلمبنص الوا  ل تيتن الزلميتن الخت يتنو لبم ذل  زلي تايحل إنتدم النظ  مي  نو قرلتة المجيم  الز دا الذا تيزئ  
ل   نلتي ربا و ريصد الينصم من ا و م ا ني ا  رحيوج هذا ال ب و وذل  رتلي زت  مي وجوده قصر 
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تنللل زهت  ممن تينتولون الماالة الز دتة مي او تة من موق   غروا إنزت ا مي زيترتي و ويص تحتي و من ال نو اليتةم: إن 
تزتن نيتجة ه ر و من الظلو الي زيو موجدوا مي او تة مرذ ا » ظ و  الز د مي او تة  تن الح ى ر و ن رت تو ز امن تو وز م 

 ل «حدته و نن وجود ج ا من ز دايتن مي او تة  ل و؛ ختصةا ني ا  رشاليو لزن و اخيت وا الينز  رزم مبتنتيو ولتلروا رمت لتس  

قرم ال تتا زل تو   رد من المرحظة قن هي ا ت ددون نلص الج ت م وحدهتو وزان و ت تدون الي وت  ل نو مشتده قن الوجود 
قل  ز داو   800دايتن او تة تنحص  مي هذه المنلية وحدهتو من دون زورتني ونش تن الليتن يامتن حوالص من  الز دا مي ز  

الز دا الزرت  مي مدتنيي حل  ودم لو و ت   و والوجود(36) وحل مار  نن الي ى الز دتة الزرت م مي منلية الرت  وإن ا  
تل قمت مي مت تيصم رمواوغ ال ج مو م ي ا تيجتهلون اوا نتة واق   دم لو والمحتمظت  الاو تة مبظم تو إن لو نيم جمتب 

المنلية قرم الح   البتلمتة الولص وربدهتل م ي ا تخي لون اليت تخ والجي امتت والحيوج الز دتة الم  ونة رم انو   ييلترل م  
 لم زلةل الوقتة و و  يمهم قاتا ت لا ميت رة مواونتة من  ان ت الماتهمة مي مبتلجة ا

او وهنت  من ت رل رتن يل  ال ج م والمخللت    ا ايبمت تةو ورتمي اا قن مواوغ هج م الز د إلص او تة تيز   زهت  
 مانينتولي ر يا من اليشصتم ريتة اليواتحل

المنلية المميدم من الحدود ال واتة إلص ردلتسو إلص ايل  و مي1918-1914مي قهنتا الح   البتلمتة الولص   يب ا الز د
زتن هذا الخت  تجند  هتنتةو ميدالي زي الذا زتن ت هل الازتن من ج ة  ج ةو والجتسم دوج من الجتس ال واي المييحو من 

الم ت  إلت ت إلص ي      مي المنليةال جتم وتاتل  نلص زم  يا مي ارتم الح  و يجته هذا الوا  الصب  والمبيدو اال  النتس  
مي ذل  زتنوا   نو و وهوجالق اهو ومميلزتي و إنيتذ ا ل واح وو ميح زوا مي ا يجتهت  جمتب تل قاو محدود من هي ا يوجي نحو 

ترحهون نن مرذ امن امن حدود ولن و الذا لو تزن قد قاو ربدل متايي وا مي المدن والي ى الز دتة إلص ال متم والجنو  من  
لزن اايي ا     -1912قنج   هذه الازة مي نتو  -قلت  ال  ج الا ت  اليي يشصم التوو رتن ي زتت واو تة مي منلية الج ت م  ازة  

و إذهي ا لو تايم    إن الرنتة ا جيمتنتة لو يايونر وو رم ظلوا رتلنارة إلت ت محا ننتص  هتم تة يحوو حوم المجيم و و     لوتر 

 

 لرلرغ نلص قامتا الي ى الز دتة مي منلييي الرت  وإن ا  تمزن البودم إلص: (36)
 ةل م ز  اارت لنلي نرد هللا زولوو اليو ت  اادا ا للمنتلل الز دتة مي او ت

http://www.asbarme.com/ar/articles او تت/-مي-الزو دتة-للمنتلل-ا دا ا-/اليو ت 568814816198518او تة/-د اات /  



 

 

 

إلص ننص  تاخذ دو ه امن  رزة البرقت  ا جيمتنتة اليي زتن  قتةمة حتنذا و نلص ال غو من ا ي از و  يجد ارتر  قمتم ت لييحوم  
مي المنر  اليومي نشايل  ومت ي ي  نلص ذل  يمهم مي اليبتمم مب و نلص صبتد المبتت  ا جيمتني روصش و قدنص م يرة من ازتن 

ل ت مي منتلل ال مت  المخيلشةو ن ت  هنت نلص ارتم المهتم   الحص  إلص  المنلية الصلتتنو وهذه ماالة مب ومةو نجد نمتذج 
مي زم من او تة ولرنتن ومص و ون ت  إلص النت حتن الاو تتن من الجو ن إه  ح      1948وا  الرجةتن الشلالتنتتن ربد نتو  

نتد الياو الزر  من هي ا إلص منتلي وو إلص  لذل   1990-1975والم ج تن اللرنتنتتن مي قهنتا الح   الهلتة اللرنتنتة  1967
رتوي و وقمرز و حتَم اني تا الح  و نيتجة نج هو نن اليزت  م  المنتخ الجدتدو وصبورة يحمل و للنظ م الدونتة من قرنتا جلدي و  

هي ا الم تج تن مبظم و   ذل و زتنالز د الذتن لو تزن الوني اليومي رمش ومي المبتص  قد ياصم رتن و ربد رمت تزشيل إلص جتن  
ا جيمتنتة والمنتختة من تل ومي الميترم لو تجد  المخيلشةو ورختصةانيتدوهت مي المايوتت   خصرةو ورتةةقد ي زوا و ااهو ق ااي 

هي ا مي المنلية واتلة إنيتج مرةمةو يمزن و من يامتن مصد  مبت ي مرةول لذل  ا ياوا البودم لدى قوم م صة انح  ل ول 
مجمونة صيت م محدودم البدد هي اليي ريت و وذل  رشبم قواتغ زم قا مو لزن ت زتن  يميل  م  ونتيي الزتملة مي الريتاو إذ إن 
هج ي ت زتن  داخلتةو امن إلت  ولن تو  ان ت مي ذل   ان هج م الب   رتن القلت  الب رتةل لزن هذه المجمونة ذاي ت موجة   

ي الب  تنتت  من الي ن المتايو هذا اليياتو الذا زتن مي الرداتة ارترت تو إذ اايم  النتس مي الينيم نر  مي مت ربد ربملتة اليياتو م
تو لذل  مام قاو   ل مي الحدود من دون قا يدقتل حيتييو ولزن م  الوق  ا يد  ااج ااا و ورتي  الماالة ازه  ارل ت وح م 

د قن قد   قن الصر  رتني ورتن ذوا الي رص اينيل  ن تةت ت إن اايم  مي الريتال  من هذه المجمونة البودم إلص منلييي الولصو رب
زهت ون من هي ا زتنوا تميلزون الجناتة الاو تةو لزن و اايينوا نن ت ونتدوا قد اج و إلص ق اهوو ولو تزونوا مي قا توو من التتو  

زمت تحلو لصحت  ندد   -الز دتة قصر  - «المحتذتة للحدود م  ي زتتميام م اايبمت تة زرت م ي دد ن ورة الج ت م البلتت »ننتص  
إلص الاجر  المدنتة مي مدن   -مي مت إذا امح لي-من الزيترت  الرمايولة الي وت  ليل وتايلت  قا م يو )قتد ( قن تبود رنشاي 

رل اةل م  ونةو زون و زتنوا مي المنلية قرم  الج ت مو لتيازد رنشاي من ندد هي ا الذتن غتد وا ممن اميلزوا الجناتة الاو تة 
 يااتس الدولة الاو تةل  

إه  إخشتج  الب  تنتت و ميقمت ا دنتا اآلخ  اليتةم إن الز د مي او تة هو من قولة  الز د الذا  ذوا راو تة مي منيص  
ن الز د مي هذا اليت تخ زتن محدود ا البدد الذا وصم إلص او تة م م دودو لنقم   و م و1925هو م ال تخ ابتد رت ان نتو 

زتنوا من الشتنلتت  الاتتاتة المهيشة اليي يوج   إلص قرنتا  بر ت مي المنتلل الز دتة الاو تةو زي يلييل قنشتا تو  لليتتةو مبظم و
ت اخ   ويبد البدم لبمم جدتدل وهذا مت ققدم  نلتي حيتيةل لذل  نتد الياو الزر  من هي ا  حي ت لتاي  د قو   لتبييمو مي حتن إن قام 

و ومن هي ا )قم اد تنيمون إلص  1950اايشتد من البشو الذا قصد ه الح   الدتمي الي الي زي لدى اايرمي الاللة مي قني م نتو  
 ل (37) ارن(قرتلة جتيو وخلتزت 

الجتس الي زي »يل  الهو مو منيم ورمنتارة الحدتل نن هو م ال تخ ابتد رت ان نبتد إلص الذهتن الدو  الش ناي المنتها ل
رواالة الازة الحدتدتة من قني م إلص دتت  رز  نر  او تة لو تزن ممزن ت لو  ماتندم الش ناتتنو ونلتنت ق  نناص قن او تة زتن  

ل قو ل رمت انذا  مايبم م م ناتةل ولو زتن  م نات قد منب  الجتس الي زي من الم و  نر  او تة ل رمت نجح  هو م ال تخ ابتد
 ل(38) القم«قيتح  ل ت م صة ياجتم نص  نلص 

رشبم يلو  الحوادل الميرحية    نارت تو وذل وحتنمت قدو ندد من  جت   الهو م إلص او تةو زتن مايوى الوني اليومي قد ييدو  
ا زرت م تج ا ي يتر ت من حول ول لذل  اايير  لوا اليتدمتن ري حت  ختلو وقدموا  ربد الح   البتلمتة الولص؛ و بو  النتس ران قمو  

ل و مت زتنوا تايلتبون من يا تر و إ  قن هي ا لو تزن مي ذهن و الريتا مللي تو رم زتنوا تيللبون نحو انيشتات  جدتدم يبتد الحل  
 رتلارم المخيلشةلإلص قصحتريو نذز  من هي ا المت  جرد  رد ختن الذا ظم حيص قواخ  قتتمي تحلو رولن ز داو وتبمم من قجلي  

قمت ال ج م الهتلهة اليي تج ا الحدتل نن ت قحتتن ت م ي اليي زتن  إلص لرنتن نر  او تة مي الهرهتنتت  وال ربتنتت ل إذ اال  
ندد من الز د يح  ولام ا ال تد نيتجة الاتتاة الزمتلتة مي ي زتتو ورشبم الواتغ المبت تة الصبرة مي يل  الم حلة؛ إلص ي   

ا نارت تو  تهمت ينجلي المو  مي ق  ا هو والرحل نن وا  قمامو ميح زوا جنور ت نحو منلية الج ت م نل  و تجدون هنت  اايي ا  
منليي ول وهي ا مبظم و زتنوا تنيمون رصلة الي رص إلص الز د اليتلنتن هنت ل الغلرتة البظمص من مجمونة الم تج تن هذه زتن   

اليي زتن  قد قن زي ت المصتن  المبت تةو إلص جتن  ا ال تد الحزوميو والخرمت  المايم م رتن من منلية جرتم قوم تتن 
اآلغوا و يل  الخرمت  اليي زتن  ييدا رتلمنلية إلص الدو ان مي حلية نن    ن تتة ل تو من م هي ا إلص )رن خيي( يح  الخل 

تو مالومة وقزه  ا ولةل إ  قن إقتمي و لو يدو لوتر  مي منلية الج ت مو  وزتن  ح زي و نحو الجنو  قرم الييا -رصو م انيتتدتة-
 ل(39) قزر لذل  اخيت وا اليوجي إلص لرنتنو إذ زتن  الواتغ المبت تة يردو قمامو وإمزتنت  الحصوم نلص نمم مت زتن   

 

 

 ل306(ل ل1988إامتنتم رت زجيو ز دايتن مايبم م دولتةو  هت  نرد المل  )مي جو(ل )الاوتدو  (37)
 ل55إامتنتم رت زجيو ز دايتن مايبم م دولتةو ل  (38)
 للم تد حوم هذا المواوغ  اج : (39)

 (ل1995قحمد محمد قحمدو قز اد لرنتن وينظتم و ا جيمتني والاتتايو )رت و و مزيرة الشيتيو 
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مي او تة هي حصتلة يشتنم  -وهو المصللح المايخدو من الح ا  الاتتاتة الز دتة-الياتة الز دتة  الماالة الز دتة قو
نيتة  اليياتو ا نيرتلي الذا يب ا  لي منليينت ربد الح   البتلمتة الولص م  نج  الحزومت  الاو تة الميبتقرت و ورختصة مي  

ن من  اني لمانة المزونت  الاو تة زل ت رت ني ا  م حلة حزو الربل اللوتلة نارت تو من اليااتس لم  وغ ولني او او زت
رخصوصتتي تو وحيوق تو و  اتمت حي ت مي الم ت زة الشتنلة مي الحزو ومياات  الدولةو وا ايشتدم من م  ونت  الينمتةو وامير  

م اانرول ميد اايم  النظتو الربهيو  الش صة البتدلة ليلوت  هيتمي ت ومتنلتي ت المجيمبتةو واايخداو ليي ت مي اليبلتو والن   وواتة 
ورختصة مي الم حلة الادتةو مي ننتده وإص ا ه نلص  ما ا ني ا  رتلوجود الز دا مي او تةو ميجتهر  حيتةل اليت تخ 

حيتل والجي امتتو ولو تزي  رذا  ال ما التدتولوجي الريت تخي رم لرل الم  ونت  البنص تة زل ت اليي زتن ت تد من خرل ت ي 
إلص م  ونت    -نلص ارتم الذز    الحص -صتية من المواامة رتن يللبتيي البيتةدتة والواق  البتتني نلص ال ال ون ت  هنت 

 الح او وااحصتا واليب ت  اليا او واليوانتن والم اومت  الختصة رتلمنتلل الز دتةل

 من دون قا حمل وذل  زلي قا و مي يبيد الوا و ولزن ريت  الياتة قتةمة متنلة 

ومي تومنت ال اهن رتي  هذه الياتة يل   رجدتة ارترتة  مية مي اوا المييت ا  الجدتدمل ورتي  و قة تايخدم ت اآلخ ون 
تل  لرلوغ ما ر و رمناى نن الز د والاو تتن نموم 

من قربتدهت ااقلتمتة والدولتةو ولزن مي الحوام جمتب ت يريص الياتة الز دتة مي او تة قاتة ولنتة او تة  ةتاة نلص ال غو  
وحل ت المهم لن تزون إ  رتلم  وغ الولني الاو ا الميزتمم الذا تلمةن الجمت و وتب   إج ااا  الهية رصو م واقبتة   
ت  مجتمريتة ختوتةل م  وغ تبي   رتلحيوج والخصوصتت و وتيل  م  الميت رت  البيتمة اليي زتن  حيص اآلنل متلماتلة مي جوه ه
لتا  ماالة الحل والقدوو رم هي ماالة المزون الاو ا الهتني مي اليبداد الازتني الذا زتن رتايم ا  مواون ت للنرذ والي   

 والييتت  والص  ل

 الملحق 
 التركي  –اًلتفاق الفرنسي 

 ل 1921قني مو ي  تن الوم/ قزيور  

والجم و تة الش ناتة إلص ا و م نيد ايشتقتة مي مت رتن متل وقد زل  ليد يو اليوصم رتن حزومة المجلس الي زي الزرت  »
انجت  هذا الم  نن المجلس الزرت  و ت  الخت جتة والنتة  الاتد توا  زمتم ر ل ونن الجم و تة الش ناتة الو ت  الاترل الاتد 

  .هن ا م انزلتن روتونل وقد منحت زتمم الصرحتت  من قجم إنجت  هذا المواوغ

 بد المداولة وميت نة الوهتةلو ايشل الاتدان الم ت  إلت مت نلص المواد اليتلتة: ر 

تيزد الل متن الم ت زتن مي هذه ا يشتقتة نلص قني رمج د اليوقت  نلت ت اتيو إررغ الجتس والمياات    -1
 المدنتة والموالنتن رتلمايجدا  المي يرة نلت تل

الل متن رإلرج ا ا  قا ى الح  و والماتجتنو من الموالنتن رنتا نلص هذه ا يشتقتةو اتيوو  -2
 الش ناتتن قو الي ا و من قرم الجتنرتنل

تيزش م الل   الذا تيوو رإلرج ا ا  الاجنتا الموجودتن لدتي رنشيت  إتصتل و إلص قق   نيلة من موق  يالتم و  
ا من المحزومتن قو الموقومتنو وريا النظ  إلص الل   اآلخ ل وت مم مشبوم هذا ا يشتج جمت  الاجنتاو اوا

 نن مدم محزومتي و قو مدم ريتة و مي الاجنل 
اييوو اليوا  الش ناتة ربد اليوقت  نلص هذه ا يشتقتةو رنتا نلص المتدم الهتمنة من تو رت ناحت  إلص جنو  الخل الحدتدا   -1

متم الخل المذزو  وذل  مي غاون    تن نلص )خل قلت  ال  ج الا ت (و مي حتن إن اليوا  الي زتة ينييم إلص  
 الزه ل

اييزون هتةة م ي زة ييال  من الل متنو تنتل ر ت مايولتة ايختذ الي ا ا  رخصول يحدتد المنتلل اليي اتيو  -2
 ا ناحت  من تو ويل  اليي اتيو ا ايي ا  مت تو وذل  امن المدم ال منتة الم ت  إلت ت مي المتدم الهتلهةل

  ا  زم ل   مي ال ااي المخصصة ليو اتبلن الل متن البشو البتولربد اايي -3
يلي و حزومة المجلس الي زي الزرت  رم انتم حيوج القلتت  الوا دم مي المتهتج الولني الي زيل وذل  ااينتد ا إلص مت  -4

 ايشل نلتي من مرتدئ يينتوم حيوج القلتت و رتن دوم الحلشتا وخصوم ول
من قصوم ي زتة  اايلتنة الموالنتناازند ونةو اتزون هنت  نظتو إدا ا ختلل واتزون مي مي مت تيبلل رمنلية  -5

 ا ايشتدم من جمت  اللتقت  ريتة يلوت  هيتمي وو وايحظص اللية الي زتة هنت  رمزتنة  امتةل 
يلة يي  جنو   اتيو  او الخل الوا د ذز ه مي المتدم الهتلهة زمت تلي: تردق خل الحدود من خلت  اازند ونة من ن  -6

 رتنتتسو وتيجي نحو متدان ازرس )محلة اليلت  يريص مي الجتن  الاو او رتااتمة إلص المنلية المحتلة ر ت(ل
ورموج  هذا الخل ايريص نيلة داو )هزذا و د ا او مي النل الي زي( مي الجتن  الاو او مي حتن إن زت رنت وزلس 

ازرس(ل هو تيجي الخل الحدودا نحو الجنو  الي ري حتل تلييي م  محلة ال انيل  ايزونتن مي الجتن  الي زي )مي منلية متدان



 

 

 

ربد ذل  تات  م  ازة اليلت  )قلت  ال  ج الا ت (ل وايريص هذه الازة من محلة ال اني إلص نصترتن مي الجتن  الي زي؛ ومن  
و لتصم إلص دجلةل ايزون نصترتن إلص جتن  هنت  تات  الخل المذزو  نلص الل تل اليي يوصم رتن نصترتن وج ت م ارن نم و

ج ت م ارن نم و رتااتمة إلص ل تل اليي ي رل رتن مت مي الجتن  الي زيل ولزن من حل الدوليتن )الموقبيتن( ا ايشتدم من الل تل 
ا من  الم ت  إلت ت نلص قدو الماتوامل قمت رتلنارة للمحلت  ال ةتاة والش نتة الواقبة مت رتن محلة ال اني ون  صترتنو م ي يبير  ج ا 

 ازة الحدتد نشا تو لذل  ايزون لي زتتل

ربد اليوقت  نلص هذه ا يشتقتةو ايي زم لجنة ياو ممهلتن من الل متنو م مي ت  او خل الحدود رتن الدوليتنو وذل  مي غاون 
    ل  

  رتلمير م الي زتة مي قلبة اتبد قر  التمتن  تخ جد الاللتن نهمتن )مياس اامر الو تة البهمتنتة( المب و ل1
ت ي زتةو رتااتمة إلص المنلية المحتلة ريل واتزون من حل ي زتت وا  الح اس و م  البلو  جتر  ق ا 

 الي زي هنت ل 

يوامل حزومة المجلس الي زي الزرت  نلص الينت م نن جمت  اميتت اي ت رخصول اايهمت  خل اليلت  من  ل2
جمت  المياات  اليتربة ل تو الموجودم مي و تة قانةو إلص جتن  اتة  رو اني إلص نصترتنو رتااتمة إلص 

اميتت ا  البملتت  اليجت تة ومت تيصم من ت رت ايخداوو نلص قن يالم ت إلص   زة م ناتة يوامل نلت ت الحزومة 
 الش ناتةل 

من حل الدولة الي زتة قن ينيم قواي ت الباز تة نلص خل قلت  ال  ج الا ت  مي المنلية الواقبة مت رتن متدان 
ازرس ومحلة ال انيل )الخل تي  امن ال ااي الاو تة(ل ومي الميترمو من حل او تة قن ييوو رنيم قواي ت 

وذل  نلص الياو الواق  امن ال ااي الباز تة من محلة ال اني إلص نصترتن نلص الخل الحدتدا نشايو 
الي زتةل ولن يزون هنت  من حتل المردق قتة موا ج رتن الل متن من ج ة يب مة اايخداو هذه الازة والخلول  
الميش نة نن تل )قا لن تزون هنت  اميتت  لل   نلص حات  الل   اآلخ (ل وإذا مت اقيا  الا و م 

حل الدوليتن البمم رمت ييشيتن نلتي مي مت رتن متو واليحيل منيل ولزن مي ريجتو  هذا المردق؛ ماتزون حتنةذ من  
 حتم ندو ا يشتج نلص المردق الم ت  إلتيو اتيص   زم ل   ومل مت ت اه منتار تل 

ربد اليصدتل نلص هذه ا يشتقتةو اييوو ي زتت واو تةو ري زتم لجنة م ي زة م مي ت وا  ايشتقتة جم زتة رتن الل متنو  ل3
ص قن تيو يحدتد   ول ومدم يلرتل ا يشتقتة الميي حة من قرم اللجنة المبنتةل ولزن الص حتن اليوصم إلص ايشتقتة من نل

 هذا اليرتمو اتيمي  الل متن رح تة الح زة المبشتم من ال اوو الجم زتةل 
 زيو وذل  رمت ت اني حيوج الل متن اتيو يياتو متته ن   قوتل رتن حل  والمنتلل الواقبة إلص ال متم من ت مي الجتن  الي  ل4

 وت ات متل 
اتزون من حل الازتن المايي تن وقنصت  المايي تن ا ايشتدم زتلاترل من الم اني ويملز ت نلص جتنري خل الحدود   ل5

الم ت  إلتي مي المتدم الهتمنةل ومن اجم يامتن مايل مت  ا نيشتغ المذزو و اتزون رإمزتن هي ا ا نييتم نر  ل مي 
الحدود رح تة م  قلبتن حتوانتي و وقدواي و وا ي و ومنيجتي وو رتااتمة إلص مت تحيتجون إلتي من رذا و من دون قن 
تدمبوا قتة  اوو جم زتةو قو يل  اليي يخل الم انيل واتدم  هي ا الا اة  ليل  الدولة اليي تيربون ت )رصو م 

 ون إلت ت رصو م ميقية(ل  امتة( من دون دمب ت للدولة الخ ى )اليي تنييل

   1921قزيور   20

 قني م نلص ناخيتن 

  YUSUF Kemalتوا  زمتم 

  Henri Franklin Bouillonهن ا م انزلتن روتون 

الي جمة من الي زتة الص الز دتة: قحمد م تدو ومن   1939-1929المصد : حان رت زي دترن: اتتاة ي زتت الخت جتةو 
 لرتال اتدال مخلولل الز دتة إلص الب رتة: نرد ا

ل وقد وق  نلص اليصدتل من الجتن  الي زي يومتل   دا ا اسل 1926 رتل    18: يم  الموامية نلص هذه ا يشتقتة مي  مالحظة
ومن الجتن  الش ناي الاشت  الش ناي مي االنرومل ومي التوو نتني صتدج زم من ي زتت ور تلتنتت والب اج نلص ايشتقتة ممتهلة متمت  

 ل «وذل  رخصول الحدود رتن ي زتت والب اج رتن وو

 

  



 

 

 

 المواد التي تناولت المسألة الكردية في معاهدة سيفر  

نو د متمت تلي نل المواد الهرهة اليي امن ت مبتهدم اتش و وهي يل  المواد اليي ينتول  وا  ال ب  الز دا وامتقي انذا ل 
و وذل  ربد  (40)«الز اد ورردهو ز دايتن رتن ايام وجوا »وقد انيمدنت النل الب ري الذا قو ده  هت  نرد المل  مي زيتري 

 انيمده ميت نيي رتلنل اانزلت ا الذا 

Maxime,  R, in:  Chliand.  G. (ed.)  1980 People without Country,  The Kurds and Kurdistan, 
translated by Michael Pallis, London. PP43-43    

 ييولص هتةةو ييخذ مي هت مي االنرومو مزونة من هرهة قناتا يبتن و حزومت  زم من ر تلتنتت وم نات وإتلتلتتو  -62المتدم  »
اليحات و قهنتا ال    الاية الولص اليي يبي  ينشتذ هذه ا يشتقتةو لوا  خلة لمنح حزو محلي للمنتلل اليي يازن ت غتلرتة من 
الز اد واليي يي  إلص   ج الش ا  والص جنو  الحدود ال منتة اليي ايحدد متمت ربدو والص  متم الحدود رتن ي زتت واو تة وررد  

(ل ومي حتلة ندو يوام  إجمتغ مي اآل اا رصدد قا قاتةو 3و2من الياو الهتني )  27ونلص النحو المحدد مي المتدم  مت رتن الن  تنو  
 تحتم قناتا ال تةة المذزو م زم إلص حزومييل 

 تنريي قن يوم  الخلة امتنة زتملة لحمتتة اآل و تتن والزلدانتتن والجمتنت  الب قتة قو الدتنتة الخ ى مي المنليةل 
المنلية هتةة مزونة من ممهلي ر تلتنتت وم نات وإتلتلتت وررد مت س والز اد لزي ييولص يحدتد قا   الي ا اي و  ول ذا 

 تنريي إدختلي نلص الحدود الي زتة قتنمت يلييي م  الحدود الشت اتة وذل  نلص النحو المواح مي هذه المبتهدمل  -إن وجد-يبدتم 
  62متنتة من اآلن نلص قروم وينشتذ الي ا ا  اليي ييخذهت ال تةيتن المي   ي زتل مت مي المتدم : يوامل الحزومة البه 63المتدم 

 من يت تخ إخلت هت رينشتذ يل  الي ا ا ل ق   قنره خرم هرهة 
ا يشتقتة  مي غاون انة واحدم من يت تخ ينشتذ هذه    62: وإذا مت لل  الازتن الز اد مي المنتلل المحددم مي المتدم  64المتدم  

من مجلس نصرة المو وقن ر  غتلرتة ازتن يل  المنتلل نن  غري ت مي ا اييرم نن ي زتتو وإذا مت ا ياى المجلس قن هي ا 
الازتن ميهلون لراييرم وقوصص رمنح و إتتهو يوامل ي زتت من اآلن نلص قروم مهم هذه اليوصتةو ويينت م نن جمت  حيوق ت  

 منليةل وايزون يشتصتم هذا الينت م مواون ت  يشتقتة ختصة يبيد متمت رتن ي زتت والدوم الحلتشة الزر ىل يل  ال واميتت اي ت مي
وإذا يو الينت مو لن يبي ا الدوم الحلتشة الزر ى إذا مت ابص الز اد الذتن تيلنون مي ذل  الج ا من ز دايتن والذا تي  

 ل«موالنتن مي الدولة الز دتة الماييلة حدته تحتلت ت امن و تة الموصم لن تصرحوا 

 المصادر والمراجع 
: المصادر   أوًلا
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 ملّخص  
يحتوم هذه الد ااة ينتوم جذو  الحتتم المدنت ة والاتتات ة الز دت ة ولرتبي ت مي او تةو مي اميداد مت ت تد نلص ق نو ومب مة  

هو قومي ز دا وولني او ا مت تو إلص جتن  يالتل الاوا نلص اليحو    والمييت  ا     مدى الي تر  رتن مت هو مدني واتتايو ومت
اليي ل ق  مي هذه الحتتم نلص صبد الهدا  والر ام  والاتتقت ل مار  نن اا ت م إلص الحاو  الز دا مي الحتتم المدنت ة 

ة رتلز دو ومايوتتي تو ومحتو   النخ  الز دت ة مي او تة والاتتات ة الولنت ة الاو ت ةو روصشنت او تتنو وحجو المظتلو الرحي
يازتد وجودهو اليومي والجي امي والدتمي امي الصتم مي او تةو مي مواج ة حمر  اانزت  والص   والييتت  والي وتي اليي 

 ت الهيتمت ةو ومن ربا المحاورتن لتل  وجودهو وهوت ي و وح از و وناتل و الولني واليوميو من الحزومت  الاو ت ة الميبتقرة ونخر 
تل إلص جتن   صد جوان  من يشصتر  الحتتم الاتتات ة الز دت ةو رمت ل تو ومت نلت تو والميه  ا   نلص مبت اة هذا النظتو قتا 

 ل2017و وصو   إلص 1970وليتتة  1957و ومن 1945وليتتة  1927والبوامم ااقلتمت ة اليي قه    مت ت منذ 

 

 مقّدمة 
ن ت  ةتا ت   دقر  الحزومت  الربهت ة الميبتقرة دقر ت حهته ت نلص نشي الوجود اليومي اليت تخي لل ب  الز دا مي او تة روصشي مزو 
نت  ال ب  الاو او ر د  إنزت  وجود قات ة ز دت ة مي هذا الرلدل وحتول  يب ت  هذا النشي مي الوني الاتتاي والهيتمي   من مزو 

منته  الي رتة واليبلتو وواتةم اانروو م  ج نت  من الي وتي واليالتم للواق  الز دا الاو ال ج ى ذل  الب ريو ويز تاي مي  
رتليوا ا م  ينشتذ م  ونت  ننص ت ة رحل ال ب  الز دا مي او تةو ييبل ل رتليج تد من الجنات ة وحيوج الموالنةو ونملتت  

زليو لن ا ني ا  ر ذا الوجودو تي ي   نلتي اايحيتقت  ولنت ة ودتمي الت ة   منتل اليب ت  ولمس ال وتة اليومت ة والهيتمت ةل ذل   
 من إتشتة ت دايو تًّتل 

  تمزن ينتوم الحتتم الاتتات ة الز دت ة مي او تة رمب م نن محتل ت ااقلتمي الز دايتنيو وامن الواتغ المحلت ة الاو ت ة 
الاو تتن مي ذل  زحتم الب   الاو تتن الذتن ياه  وا وتياه ون رمت ج ى وتج ا مي مص   و  ج الوالت ة والدولت ةل حتم الز د  

والحجت  والب اج وغت هتو اواا مي المدم البهمتنت ة ومت ربدهت من انيدا  هو ااييرمو وحي ص تومنت هذال ماتم ت إلص مت ارل؛ الحتتم 
 وا ج  مب ت نمتي تلالمدنت ة الز دت ة مي او تة قاا  للحتتم الاتتات ةو وي 

 

  



 

 

 

 الوجود والوعي القومي 
و د ج  يامتت  ند م قللي   1916رتزو( انة    –قرم ي ز م الدوم الحدتهة مي ال  ج الوالو ربد اليوقت  نلص ايشتج )اتتزس  

تة( قو )المنتلل ذا   نلص المنتلل ال متلت ة وال متلت ة ال  قت ة من او تةو من مهم )ز دايتن او تة( قو )المنتلل الز دت ة مي او 
الغلرت ة الز دت ة( قو ) متم   ج او تة(ل هذه المنتللو زتن تيل  نلص الزهتمة الازتنت ة مت ت اللترُ  الز دال وت ى دتشتد مزدوم  

ا  من  رمت زتن ندد الز اد مي الج ت م تشوج ندد الب   ريلتمل ولزن اريدا 1918انة »مي زيتري )يت تخ الز اد الحدتل( إني مي 
-1925مصتند ا وصم زهت  من الز اد اليرلتتن ه ر ت من اليوا  المالحة الي زتةل ور زم ختل خرم ي دةة اليرتةم رتن    1920نتو  

ت زلدان وا تتنو  1928 )للل( ومي الوق  نشايو وصل  قنداد قزر  من الماتحتتنو ور زم ختل ال منل ولزن زتن هنتل  قتا 
ا و ا اللجوا من الب اج واايي  الربا من و مي وادا  8000لل  نحو  1933  قتتنل وانة رم وحيص من ال هوذزس ال 

انة نلص ا نيدا  الش ناي مي او تةو وص  اليي ت  الش ناي الانوا الميد و   17ل وربد ماي حوالص(1) الج ت م«الخترو  مي 
غ الازتني مي محتمظة الج ت م نلص النح1937لبصرة المو انة  قل  من الب   المالمتنل قغلر و زتنوا  42»و اآليي: و اليو  

قل  من  32قل  من الز اد وزتنوا ق وتتن يي تر تل و 82 نتم ر زم  ةتايو من ققلت ة مي اتدم من الميم ز تن مي الي ىل و
الز د زتن قزه  من ل مت تبني قن ندد (2) والنمتم«الماتحتتنو ازتن مدن رتلد جة الولصو تبملون مي مخيل  صنو  اليجت م 

ذا  قغلرتة ز دتة اتحيةل وهي   -ومت  ال - ندد الب   والماتحتتن مب ت مي ذا  الوق ل قمت رتلنارة إلص منلية نش تنو مزتن  
قن قز اد ز داغ )جرم الز اد( »منتلل   انة واايي ا و ولتا  منتلل ا لتة و نيو قتتا ت رمنلية الج ت مل وت ى مزدوم 

ل ومن هَو و الز د مي منتلل  متم او تة زتنوا الغلرتةو قرم ا نيشتات  اليي   دي ت ي زتت من (3) ق ون«لية منذ ازنوا هذه المن 
ل من دون إغشتم قن هذه ا نيشتات  قا م  مي  تتدم ندد الز د مي هذه المنتلل م   تتدم ح زة الن و و ولزن  1938- 1925

ت ران   ا من ح زة ن و   لتس رذل  المايوى المرتلغ متيل نلم  ح زة الن و  الماتحتة ال منتة والا تتنتة وال و تةو زتن  قزر  زهت  
الز اد وقزه  زهتمةل وم  ذل و لو تصرح الماتحتون قغلرتة مي المنليةو لري ت لليي ت  الش ناي اتل  الذز ل وتج ا الي زت  نلص 

و لارت  اتتات ةل من ج ة  (4) الزلدانت ة( منت ةو الا تتنت ةو ال و ت ةو ح زة الن و  الز دت ةو ويجتهم ح زة الن و  الماتحت ة )ال
ال و ت ةو ميد  حزو المنلية منذ مةت  الانتنل وهمة نوامم زهت م قد   إلص ذل و من ت   -الدتنت ة؛ الا تتنت ة    -قخ ىو الاللة اليومت ة  

تتن وق و تتنو صت وا ققلت ة دتنت ة امن قزه ت ة دتنت ة مالمةل ورت  مت هو دتنيو إذ إن قيرتغ الدتتنة الماتحت ة من ا تتن وزلدان 
الز اد تمه لون قحد دنتمت  حزو المنلية روصش و مالمتنل ردلتم قني ربد قن رال الدتن ااارمي اتل يي نلص او تة والب اجو  

و 1516ي و نلص او تةو والب اج ومص  انة  و واتل 1453قت ت / متتو    29من هو ايول اليالنلتنتة رتد الي ا  البهمتنتتن مي  
ة وانيمتد ا نلص مردق نيتةدا دتنيو   تمزننت البهو  نلص والي ماتحي مي ن د الخرمة ال ا دم قو الموت ة قو البرتات ة قو التوتورت  

لذا يمي   متي الماتحتون ر تمس من ق و ت ة ماتحت ة مي الب اجو واو تة ومص و رتايهنتا لرنتن ا  -قو البهمتنت ة نلص إمت م ا تتنت ة  
ل ورنتا 1771الح ت ة والاللة اادا ت ةو رختصة ربد انينتج قم اا الا م ال  ترتة الدتن الماتحيو واايرم و حزو جرم لرنتن انة 

ة( قتنونتًّتل  نلتيو يبتمل  الاللت  ااارمت ة الميبتقرة م  الا تتن وال و تتن والزلدانتتن روصش و )قهم زيت ( مي تًّتو و)قهم ذم 
وصحتح قن البهمتنتتن منحوا رلت زة الزنتةس الماتحت ة هتمس إدا م ال يون الدتنت ة وا جيمتنت ة والهيتمت ة للمل ة )ق منو ا تتنو 

ل رخر  الز اد (5)  البهمتنتةموا نةو ققرتل: زتهولت و ق هوذوزس( إ   قن ذل  ريي امن اللة الزنتاةو وختاب ت لليتنون البتو للدولة  
الذتن زتن  ل و دوتر  وإمت ا  ييمي  رتلحزو الذايي يي تر تو حيص قرم الحزو البهمتنيو من مهم )ال دادتة( قاا ت محمد رن  داد رن 

الرت  زتني وو وإمت م رني حانوتي اليي قاا ت حانوتي رن حاتن  1174وو وايل  نلص تد الز ج )الجو جتتن( انة  951ق لل انة  
و واايولص نلت ت وو واامت م الم وانتةو قاا ت قرو نرد هللا حاتن ر  دواي 1015وو واتل  نلت ت الروت تون انة 959انة 

ول زذل  زتن  هنتل  إمت ا  ز دتة ماييلة إرتن الحزو البهمتني من مهم )ق د نو رترتنو الاو انتةو الر دتنتنتةو 1096الارجية انة  
  ل  (6) والرولتنتة(

من هَو و المبلص اليت تخيو واادا ا والدتمي اميو   تينتقا م  إلرج يامتة )ز دايتن او تة( نلص هذه المنتللو وهذا مت  
و قو إلرج ااو )المنتلل الز دتة مي او تة(و ومي قاب  ااتمتنو المنتلل ذا  الغلرتة الز دت ة (7) اتدات اه الرتحل نرد الرتال  

خ ال واي ول سل   ا ت  قني  مي او تةل و ربد الح   البتلمتة الولص قصرح ج ا من ز دايتن  »ت ى الرتحل والدرلومتاي والمي  
بي و نجتحتي و مي الح     يترب ت لاو تة اليي زتن  يح  ا نيدا  الش ناي )للل( لتل  الزمتلتون }نارة إلص زمتم ايتيو  { الذتن  ج 

 

 696-695الشت اري(ل ل و )لرنتنو رت و و دا  1دتشتد متزدومو يت تخ الز اد الحدتلو  اج ام محمد )مي جو(و ل (1)
 697دتشتد متزدومو يت تخ الز اد الحدتلو ل  (2)
 691دتشتد متزدومو يت تخ الز اد الحدتلو ل  (3)
م ناااات نن زتلتزتت و رتن م ناااات وي زتت اليي يخل   مت ت 1921تذز  دتشتد مزدوم مي زيتري )يت تخ الز اد الحدتل( قني مي ني  مبتهدم قني مو ي ااا تن الوم/ قزيور     (4)

قل  ماااتحي إلص اااو تة مي قواااال  30و ودخم حوالص 1922ا   ق مني إلص اااو تةل وزتن  هنتل  موجة قخ ى مي قواخ     10لليوا  اليومت ة الي زت ةو َنرََ  حوالص 
قل  مااااتحي مي   30تزن قخ ىو زتن هنتل  نحو قل  مااااتحي إلص ااااو تةل ونلص ال غو من قن قزه هو ااااايي وا مي قم  100دخم نحو  1923ل ومي ن تتة نتو 1923

 ل1930الج ت م انة 
 ل 16/6/2013للم تد نن الوجود الز دا مي ال توو  اج  د ااة الرتحل محان اتدا )لمحة نن يت تخ الز د مي ررد ال تو( موق  مدا ا  زو دل  (5)

http://www.medaratkurd.com/ ال تو-ررد-مي-الز د-يت تخ-نن-لمحة   
 ل236وليتتة  230ل ل 2013 - 1)يت تخ الز د مي الب ود ااارمت ة( دل قحمد محمود الخلتمل دا  الاتقي مي رت و  ودا  ا اس مي ق رتمل ل (6)
  12/4/2017 اج  د ااة )ز دايتن او تة قو منتلل ز دتة مي او تة( نرد الرتال اتدال الم ز  الز دا الاوتدا للد اات ل  (7)

 https://www.nlk-s.net /2-او تة-مي-ز دتة-منتلل-قو-او تة-ز دايتن/  

 



 

 

 

تة الذا تبتس متي الز دل مار  نن ز دايتن الجنورتة }ز دايتن الب اج{ل وقنلن  ي زتت قن الولنتةو رتلج ا ال متلي من او 
و ويبتظم  دنتوى ي زتت ااقلتمتة نحو  1924- 1922حدودهت يم  نر  ذل  الج ا من الل تل اليدتو الذا اايول  نلتي انة 

دم ال ااي اليي تازن ت الز دل والهو من ذل و الحتلولة  مي ي زتتو ورتليتلي ق اد  اايبت 1925او تة ربد قم  هو م الز د انة 
دون ظ و  ري  جدتدم لح زة الزو د اليح  تة مي ال ااي الواقبة يح  ا نيدا ل ولو تيو اليوص م إلص ايشتج إ  مي ح ت ان 

ن ياوتة ج ةتة للن اغ م  م نات حوم الحدود الي زتة  1929   تل اتل من ال ا اليي    الاو تةو ورموجر ت قصرح  -و الذا يام 
 ل (8) لاو تة«تازن ت الزو د يترب ت 

وم  ذل و ت ما ربا النخ  اليومتة الب رت ة الحتزمة والمبت اة مي او تةو يامتة )ز دايتن( روصش ت مخيلية وغت  وا دم 
ت قن زلمة )ز دايتن( الز دت ةو وي جمي ت مي اللية الب رت ة؛ )ر  رد الز اد( قو )ق ا الز اد(و هذا  مي المصتد  اليت تخت ةل نلم 

ل رمبنصو تيرلون يبرت  )ق ا الز ادو ررد (9) الب رت ةاادا او وا د رزه م مي المصتد  اليت تخت ة  -ااهني  -الوص  الجي امي
ز دايتنو وزذل     الز اد( وت ماون المبنص الز دا )ز دايتن(ل وإذا زتن الي ا  الارجية اني موا روجود ماتحة جي امتة يام ص

البهمتنتونو وحيص مصلشص زمتم قيتيو   مياس الجم و ت ة الي زت ةو قرتم ارل الحدود ويحدتدهت رتن او تة وي زتت والب اجو  
رتزو( ومت نجو نن تو ومن هَو و المنتلل الز دت ة الداخلة امن الحدود اللرتبت ة والاتتات ة لاو تةو تمزن   -رنتا نلص ايشتج )اتتزس

ت ز دايتن او تةل ونلتيو لتس رتلا و م قن يزون يامتة )ز دايتن( ززلمة ز دت ة ص مةو و ادم مي المصتد  اليت تخت ة ند ه
ا من ز دايتن صت  داخم    -الب رت ةو حيص تج ا ا نيمتد نلص هذا ا او الجي امي   الاتتاي ذا الد لة اليومتةو وامي اا قن ج ا 

 ل زذل  ااو الابودت ةو ورلدان زهت مل(10)  وميداو   لو تزن مب وم ت  1507رم ق ااي او تةل متاو قمت زت حيص ق

محتمظة    -والميصود رز دايتن او تة قو المنتلل الز دتة مي او تة قو المنتلل ذا  الغلرتة الز دت ة مي او تة هي: الج ت م 
الحازةل ومنلية زورتني )نتن الب  (و ومنلية نش تن مي  ت  محتمظة حل ل ويجد  اا ت م إلص الوجود الز دا الزهت  مي 

انو مد اة( مي دم لو ومي  ت  قحتتا )ق  متة وال تخ ميصود( مي ح ل و ومي قحتتا ) زن الدتنو و و امت(و )م م الجرم: خ  
دم ل: الن ترتةو خ رة الو دو صحنتتتل وتوجد ربا الز دو رنارة ققم  مي منتلل )يم قرتا( اليتربة لمحتمظة ال ق ةو و)الرت  وإن ا  

و ومي حمتم و تش ت )اليت (و ومي د نتو يوجد ربا الي ى  (12) الرذقتةل ومي محتمظت  ال ق ةو (11) حل ومنر ( اليتربة ل ت  
والا  الز دت ةل و  يوجد إحصتاا  دقتية لبدد الز د مي او تةو إ   قن ربا الييدت ا  غت  ال امت ة ي ت  إلص قن ناري و يرلغ 

ملتون  خلل ونلتيو هو هتني قومت ة مي الررد ربد اليومت ة الب رت ةل  3 إلص 2رتلمةة من از تن او تةو مت تبتدم  13إلص  10من 
 وز د او تة مبظم و مالمون ان ة  تمبت ةو م  وجود نارة قلتلة جد ا من الت تدتتن والبلوتتنل

اليااتاي   وجد يبرت ه ال امي الوم ريالتو ن تاة إلص المجلس»ورحا  دتشتد مزدوم مإن الوني اليومي الز دا مي او تة  
و ملتلرة  رتايبمتم اللية الز دت ة جنر ت إلص جن  ليت  قخ ى مي اليبلتو مي المنتلل الز دتة 1928الاو ا مي ح ت ان/ تونتو انة 

ل وتذز  مزدوم (13) اللل «الهرل }الج ت مو زورتنيو نش تن{و وريبتتن مد اا حزومة قز اد مي هذه المنتلل الهرلل ويو  ما 
ت:   تل وند المندو     1938تلوم/ اريمر   مي ق»قتا  ت ذايتًّت يتمًّ ُنيد مييم  الج ت م البتو ر ةتاة حتجو اغت الذا نت د م نات إنلتاه حزم 

و مصل  الج ت م ذا  ا غلرتة الز دتةو )مهم جرم الد و  مي  1939الاتمي الش ناي رنظتو ختل للج ت مو ومي الانة اليتلتة 
 ل (14) او تة«ت ت مي المنتلل النتةتة( نن ق ااي جنوري او تةو والرذقتة ربلوت 

ولةن زتن من الصب  ينتوم الوني اليومي الب ري مي الدوم الميت رتة )لترتتو يونسو الج اة  والمي  ( قو مي الاودان والتمنو  
ن هذا الوني مي دوم الم  ج )او تةو لرنتنو الب اجللل(و زذل  من الصب  ي ن الوني اليومي رمب م نن ينتوم رداتت  يزو  نتوم يزو 
ت زتن نلتي مي الج اا الخ ى من ز دايتن )ي زتتو الب اجو وإت ان(ل   الز دا مي او تةو رمب م نم 

قوم إ هتصت  الوني اليومي الز دا ردق قدرتًّتو رملحمة الب ل ال ب ت ة الز دت ة المب ومة )مو و تن( اليي قل ش ت ال تن  الز دا  
لو زتن »(و حتن  زص مي ملحميي من ي  ذو اامت ا  واليرتةم الز دت ة ويلتحن تو وقني 1707- 1651تني )الميصو   مر قحمد خ

 

 235-234ل ل 2ز دايتن الب اجل ل -دل نردا حتجي )مي جو(ل دا  ارت ت   ول سل   ا ت  واخ ونل -ز دايتن( )يت تخ   (8)
ل الم ز  الز دا الااوتدا 13/4/2017للم تد ر ذا الخصاولو  اج  د اااة الرتحل محاان ااتدا )الز د مي الج ت م الااو تة حاا  المصاتد  الب رتة ا اارمتة(   (9)

 للد اات ل
 https://www.nlk-s.net ا/-الب رتة-المصتد -حا -الج ت م-مي-الز د/   

 ل29/4/2007ن رتة(  DWتو خ اةل قلمتنيل ))قمت زت( تبود إلص خلا  ا )ااو ،ام  ز و  (10)
 http://www.dw.com/ar قلمتني/-خ اةل- اتو-خلا-إلص-تبود-قم تزت ااو/ a-2459332  

   زو دلل موق  مدا ا14/6/2016الواق  الاتتاي(و  –ندد الازتن  –نلي مالوو الزو د مي منلية الرت  )الجي امتت   (11)
http://www.medaratkurd.com الرت /-منلية-مي-الزو د /  

 ل19/3/2015المناتون الزو د مي جرم الز ادو موق   وجتمت نتو    (12)
https://rojavanews.com/arabic/index.php/ku/item/2945-rojava-news 

 694يت تخ الز اد الحدتلو ل  دتشتد متزدومو (13)
 ل699-698يت تخ الز اد الحدتلو ل ، متزدومدتشتد  (14)
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لوا إلص اللنة ودولةو تدتن ل ت الي   والبجو والب   رتلو ا وم وا اللتنةلل ل هذا ال بو  والمتم  (15)  «!للز د  نتو واحدو ليحو 
تو ردق  رتنيشتاة رد ختن رت ت مي إمت م اليوميو نر   نن نشاي مي مت ربد من خرم  انيشتات  ز دت ة نلص الاللنة البهمتنتة قتا 

ل  1880و متنيشتاة ال تخ نرتد هللا الن  ا انة 1855و هو انيشتاة ت دان  ت  )ارن نو رد ختن رت ت( انة 1847رولتن انة 
تو الذا زتن نلتي الز د منذ م حلة وجود قحمد ختني  وار  م م ا نيشتات  والهو ا  الز دت ة زل تو هو نشاي الي ي  وا نيا

 ( وحيص هذه اللحظةل 1651-1707)

 

 الحياة المدنيّة الكرديّة 
 على الصعيد الوطني السوري  -1

رإصدا  قوم صحتشة غت   امت ة مي   (16) البتردزتن الز د مي او تة من ميااي الصحتمة الاو ت ةو إذ قتو قحمد ن   رت ت 
و ربنوان »دم ل«و وهي ج تدم قارونتة اتتاتة واجيمتنتةو صد   رتللييتن الب رتة والي زت ةو ن    1878ا / قغالس  9

الالة من الميت   الاتتاتة اليي ننت  رارم يب ت  الحتتم الدايو تة مي الرردل ونيتجة  يم قحمد ن   رت ت صت   الج تدم  
 ل (17) ول1887و م غت  منيظمةو ليتتة نتو ص يصد  ر 

ومن الصح  اليي قصد هت الز د مي الب د البهمتني واايم   حيص حزو المت  متصمو وزذل  مي ن د ا نيدا  الش ناي نلص 
او تةو وزتن ل ت دو  رت   وميمت  مي ن   الوني الولني وميتومة ا ايبمت ؛ صحتشة »المييرس« اليي قصد هت محمد ز د  

إذ نمم محمد ز د نلي مي رداتة ن تلي الصحتمي م  قحمد ن   رت ت البترد مي  ول1908زتنون الوم/ دتامر   17مي  (18)نلي
و وقصد  مت ت مجلة قدرتة    تة ربنوان »المييرس«و هو نتد إلص دم لو  1905يح ت  صحتشة »دم ل« هو انييم إلص اليته م 

و وقن ا ملربة للرتنة صحتشييو وزتن  )  وقصد  رتليبتون م   يتيي قحمد ز د نلي قوم ج تدم تومتة مي او تة رتاو »المييرس«
 ل(19)  المييرس الاتتاي قوم ج تدم تومتة صد   مي دم ل(و وقنتد إصدا  مجلة المييرس ال   تة اليي زتن قد قصد هت رتليته م

قصد  محمد ز د نلي م  قختي قحمد ز د نلي صحتشة )المة(و وهي من الصح  الاتتاتة الم مةو اليي يمت   رينون تو 
ا إلص ان يتم  ور  او ويولص  ةتاة يح ت هتو نظ    صتني تو وج قي تو ورمواقش ت الولنتةل وق    نلت ت قحمد ز د نلي إ  ام ت مرت   

 ل(20) الب رتةمحمد ز د نلي رمجم  اللية 

زم ومن الصح  اليي ن  هت الز د قو  ت زوا مي ن  هت ويح  هت مي او تة ج تدم )جحت( الارونتةو اليي زتن  يصد  
و مي دم لو ومي  1911 رتل/ مر ات   11توو قحد لصتحر ت ومدت  يح ت هت )محتي الدتن  مدتن(و وصد  البدد الوم من ت مي 

ا ومايو   نن يح ت هتو وقصرح  صحتشة  (21)  ال  زلينتم ت الهتني يحوم اميتت هت إلص خت  الدتن   ل وريي محتي الدتن  مدتن مدت  
  1912اذا / مت س    18قارونت ة جتمبةو ين   الشزتهة والنيدل وربدهت قصد  خت  الدتن ال  زلي مي دم ل صحتشة )الصمبي( مي  

الولص قصد  ال  زلي ج تدم تومت ة مي دم ل ربنوان  البهمتنت ةو نيتجة مواقش ت الولنت ةو وربد الح   البتلمت ة  الاللت  قغليي تاليي 
و وربد إغرق ت ومنب ت من الصدو  قصد  تومتة قخ ى هي  1918ي  تن الوم/ قزيور   15)لاتن الب  ( م  إر اهتو البم  مي 

 .1919زتنون الهتني/ تنتت   25)المشتد(و م  توا  حتد  مي 

  27ل وقصد  خلتم التوري مي (22) جتنتالز دا( لصتحر ت يومتل  زتن  يصد  مي حمل ج تدم رتاو )ج ا  1914انة 
ج تدم )ال  ج(و وزتن  ةتس يح ت هت ال تخ يتج الدتن الحاني و زت  ق ارنو يمت   )ال  ج( رو ة ت  1916نتاتن/ قر تم 

  1ومي   .صو ( ملحي ت لج تدم ال  جقتلوم/ اريمر  من البتو نشاي قصد  خلتم التوري ج تدم )ال  ج الم 30للدولة البهمتنت ةل ومي 
قتت / متتو من البتو نشاي  29قصد  إامتنتم حيي الخ روللي صحتشة )الحتزمت ة( مي دم لل ومي  1924زتنون الهتني/ تنتت  

نتاتن/ قر تم   3قصد  صحتشة قخ ى رتاو )وادا ر دى(و زتن  يصد  مي تومي ا هنتن والخمتسو واايم    انيتنل وصد   مي  

 

ل واليته مو 2010و دم االو  2ل ول2006و ودهو و  1998دم االو ورت و و    1995دم االو قحمد الختنيو مو و تن: ملحمة  ااب تةو إلاجتن دوااا  )مي جو(ل )  (15)
 (ل2014

ارن نم  ارن نرد اليتد  البترد الز دال  (ال تمي  الح   وقمت   ال تو  ررد نلص  الز دا  الواليقحمد ن   رت ت البتردو ارن محي الدتن قرو ال وم الم  و  راااا )هولو رت ت:    (16)
ا للاااللتن البهمتني نرد الحمتد الهتنيو من قهو قنمتلي رن تا مندج متزيو تت مي دم االو ومد والد قوم  ةتس منيخ  للدولة الاااو تة محمد نلي البترد قصاارح زتير ت وماااي اات  

  تةحجت او ومن قنمتلي الدرتة ي جمة المجلد الوم من يت تخ جود  رت تو وزيت  »حيوج الدوم« لميلشي حان م مي رت ت من الي زتة إلص الب رالخل الحدتدا ال
تمة دو  الز د مي الصااح   /http://www.medaratkurd.comل موق  مدا ا  زو د  21/4/2017مت س نهمتنو دو  الز د مي الصااحتمة الاااو تة مي دم االو    (17)

 الاو تة مي دم لل
  اج  م ز  ال  ج الب ري للد اات  الحات تة وا اي ايتجتةو المملزة الميحدمو لندنل (18)

 http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_rijal-m-k.htm 
 198(و ل 1913الشتزون  متلت  دا لت ا او يت تخ الصحتمة الب رتةو )رت و و الملربة ا درتة  (19)
 مص (ل   المبت  وو )دا  2ا نيدا  الش ناي حيص ا اييرملو ج : من1947-1918دل  مس الدتن ال متنيو يت تخ الصحتمة الاو تة  (20)
لاي  من قصم ز دا )ولد    (21) زآ ن ذا و مي رت و و ويومي م1893ح ت ان/ تونتو   25هاا / 1310من ذا الحجة    9خت  الدتن رن محمود رن محمد رن نلي رن مت س ال ا ا

 .و تن  وقومي او ا ومي خ( زتي  1976نوممر   25ها /  1396الحجة 
المت زتاةو  رت و و الملرباةو )4الشتنزتا  متلتا  دا ل ا او )قمتن دا  الزيا  واآلهات  مي رت و ل ونااااااو المجم  الليوا الب ري(و يات تخ الصاااااحاتماة الب رتاةو ج   (22)

 ل 50(و ل 1933



 

 

 

 1924مي دم ل ج تدم ه لتة هي )حل رتلخ ج( لصتحر ت محمد نت   ال رمو واايم   رتلصدو  مدم لوتلةو ومي نتو  1909
 صحتشة اتتاتة رتاو )لاتن الح ا (ل 1927يمو / تولتو  11ال  ملزتي ت و ةتاة يح ت هت إلص هت و ختنزتنو الذا قصد  مي  

م ز د نلي إلص متدان الصحتمة من خرم صحتشة )اليرس( اليي يولص نتد  قا  1928ومي الوم من قتلوم/ اريمر  نتو 
 . ةتاة يح ت هت نتدم ز د نليو الخ الصي  لمحمد ز د نليو وزتن  يمهم الزيلة الولنتة مي دم ل

 

 حضور نسائي 

لو( رت ت مصلشص ارن محتي الدتن )هو مي دم ل من قا م ز دت ة ن تيةو والدهت 1887نت   مصلشص البتردو ولد  نتو 
البتردو ال يتل الزر  لحمد ن   رت ت البتردو والد محمد نلي البترد قوم  ةتس جم و ت ة للدولة الاو تةل اهيم  رتليصوت  والمواتيت 
واليم تا وااابت ل ن    مجمونة من الميت   مي مجليي )الب وس( و)الحت س(ل وقاا  جمبت ة نو  الشتحتا لماتندم احتتت 

مجلة )نو  الشتحتا( وهي مجلة قدرتة اجيمتنتةو اهيم  ر يون الم قم ويح  هتو وقا م  مي   1920قصد   مي نتو الهو مل هو 
يااتس النتدا الناتةي ال تمي الذا او  نخرة ات دا  ال توو ومي يااتس مد اة ومزيرة رنت  ال  دااو زذل  قا م  مي إن تا مصن   

ا مي دم ل  1919ز اتن  – قهنتا وجود لجنة زتنغ  للاجتدو وخصص   تبي لمصلحة التيتول ومي دم ل نلص   اتدا  ح  
وقرم  اليوقت  نلص الب اةا الملتلرة رتاييرم او تةو وييد م  صشو  الناتا مي يظته ا  دم لو مت قهت  إنجت  ماي  ز اتنل 

م  قن تيتد  الررد لل  من ت قن يخيت  ندد ا من اللتلرت و لتنشل من متلي نلص يبلتم ن مي الزلت ة المت زت ة للرنت ل ومنح ت المل  متص 
 .نيت  مي الجتس الاو ا نيتجة لمواقش ت الرلولتة يرة 

وم  اني ت  قنرتا اايبداد م نات لي و او تةو وإنذا  المل  متصم رتلميتد مو رتد   إلص إن تا ماي شص للج حصو وهت ايي مي  
 م الوجي رلرتا ت رابة قت تول  امي  و ت  الح رت ة توا  البظمة إلص متالونو وقظ     جتنة قم  نظت هتو مزتن  يخي ج حتا

الباز ا صشو  الهوا و يحش  ال موو ويوقد حمتس المدامبتنل ونندمت قصت  توا  البظمة ه ن  إلتيو وحتول  إابتميو ولزن  
 .إصتريي زتن  رتليةو ماالو  وحي رتن تدا نت   البترد

هو نشت  إلص ال دنو وربد البشو   (1922  -1920وربد دخوم المايبم  الش ناي إلص دم ل قربد  إلص إالنروم لمدم نتمتن )
نن ت نتد  إلص دم لو واايي   اليولة ال  قتةو ونند اند غ الهو م الاو تة الزر ى ينز   ر ا ال جتمو وقا م  مي زهت  من  

د حرزة مبت ز ت مي اليولةو ولي ر  رجتن دا   ال  جو وجبل  ال حتلة والزتيرة اانزلت تة » و تيت مو تس« من مواق  نت   البتر 
 .1922ل واتي ت »ايام« اليي ن  ي ت نتو 

وانييل  إلص رت و  مااا  مي لرنتن جمبت ت  ندم من ت )جمبت ة الم قم  1929ي وج  المشز  اللرنتني محمد جمتم رت و نتو 
ت ومد اة لرنت    داا لرنتنو ومي نتو  و اللرنتنت ةو قاا  لجنة لفم ت  يبمم نلص  م  مايوى ال  1957البتملة( وقاا  متيم 

و ودمن  مي مير م البتةلة مي رت  اآلس مي حي المتدان مي  1959انيخر   ةتاة ل تل يومت  نت   البترد مي نتو  1959ومي نتو 
 .(23) دم ل

اتم   إلص مدتنة الز   ال دنت ة واايي    هنتل ل ونمل  مدت م    1925( انة  1992-1909زذل  المت م  و ن رد ختن )
  مي الصحتمة الشلالتنت ة حوم الماالة الب رت ة ومت تج ا مي او تة من حوادلو وذز  قنرتا الهوا  الاو تتن اد مد اةل وزير 

 ل(24) الش ناتةالحزومة 

 مي الاتتاة 

ا: زتن  لل خصت ت  الز دت ة حاو هت مي الحتتم الولنت ة الاتتات ة مي او تةو وتمزن قن نو د ربا النمتذج يمهتر  ولتس   حص  
( زتن ممهم منلية حت وو مي المييم  الاو ا البتوو وقتد هو م ال متم نلص ا نيدا   1935-1869إر اهتو التمتن اغت هنتنو )

الش نايل و ت   مي المييم  نرد ال حمن التوا  نن دم لل و ت   متي ختلد الر ا ا نن مدتنة حمتمل مي الزيلة الولنتة الاو ت ة 
 دم ز د ز د نلي الذا ي قس ج تدم )اليرس( النتلية رتاو )الزيلة(لزتن هنتل  حاو  لبت 

ماتندي و رييدتو ال جتم والار و   1936نلص الهوا  الب   مي ملالتن انة  »من ج ة قخ ىو ن ا المت  جرد  رد ختن  
ز اد يُبتن الب   نلص صد اقي   نلص الحزومة الاو تة قن تيل  م قة من ال 1948ماتغ اقي احي رتن الخذ وال دل ومي نتو 

 ل(25) رتقي احي«ال جمت  الخت جتةل ملو ياخذ الحزومة 

 

دو  الز د مي الصاحتمة الااو تة   / http://www.medaratkurd.comل  21/4/2017و موقع مدارات كوردو «الصاحتمة الب رتة دو  الز د مي»مت س نهمتنو   (23)
 مي دم لل

 ل104(ل ل 2009د و   نزيو قلتت  المتايو ال تخ يومتل الحاتني )ميدو وُم اج (و )لرنتن/رت و و دا  قمت امو  (24)
  ل76(و ل2009المتايو ال تخ يومتل الحاتني )ميدو وم اج (و )رت و و دا  قمت امو د و   نزيو قلتت   (25)



 

 

 

ق  منتص  نتلتة مي الدولةل ت     خص زذل  قد   ة مي الحتتم الاتتات ة الاو ت ةو ويرو  ا م م  ت  ينحد  من قصوم ز دت ة قدوا  
قز اد مايب رتنل حيص إن ربا و زتن تنيمي إلص يت ت ا  ولزن لتس روصش و ز د او قو تمه لون الز دو رم روصش و او تتنو قو 

( قوم  ةتس او او وحاني ال نتو  1939-1867وقح ا  قومت ة او ت ةل ونلص ارتم الذز    الحص : محمد نلي البترد )
(  1972-1905(  ةتس و ا مو ومو ا الو )1949-1904و ومحان الر ا ا )1949(  ةتس جم و ت ة انة 1897-1949)

( قتةد هو م ال متم الاو ت ة  1935-1869(  ةتس جم و ت ةو وإر اهتو هنتنو )1964- 1909 زلي ) ةل وقدت  ال ت جم و ت   ةتس 
 (  نتو الح   ال توني الاو ال  1995-1912نلص ا نيدا  الش نايو وختلد رزداس )

احة مي الح زة الهيتمت ة الاو ت ةو  للز د الاو تتن حاو   م و ورصمة وا -ومت  ام-نلص الصبتد الشن ي وااردانيو زتن 
ام   يو وختلد يتجتو ومنص واص و   ننرد ال حمرختص ة مي حيوم الد امت والاتنمت والشن الي زتليل ونلص ارتم الذز    الحص :  

  لي دتت رزوللح  حمداو ونرت   مس الدتنو وزت تس ر ت و وجتتنت نتدو وليمتن دت زيو وواةم  ماتنو وراتو المرو و تتا  

سو ونم   ووغت هو و وداوود  تختنيو ون تد ات تسو ون تد قلبي )الخ روللي(و (26) زذل  مي حيم الشن الي زتلي: متيح المد  
نرد حمدا )متلشت(و ور ت  البتاصو ور  و حتجوو و هت  حات و ون تد الي  و ونرد الز تو مجدم رت و وحازو توا و وندنتن 

 و وغت هوو ومي حيم ال ب  ر   ال تن  وال واةي التو ر زت ل نال حم
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ت للح و  رتن ااغ تل والش س )ااخمتنتتنالز د  ب  و ورتن (28) وال منو رتن ال ومتن (27) (  جرليو وزتن  رردهو ما ح 
ل هو هجمت  الميوم (30) قخ ىو رتن الب   المالمتن وال ومتن من ج ةو والمالمتن والش س من ج ة (29) وال ومتنالاتاتنتتن 

ل ورتن الارجية وال ومتنو والبهمتنتتن وال ومتنو والبهمتنتتن والارجيةو (31)  والخوا  متتنوالييت  نلص المنليةو وح و  الميوم  
ل والبهمتنتتن وال وسل ورتن الز اد قنشا وو ورتن الز اد والدولة الي زت ةل ورتن الز اد وإت انو (32) والصشوتتنورتن البهمتنتتن 

دلللإلخل وم  هذه الح و  زل تو حتمظ الز اد نلص وجودهو وليي و وهوت ي ول والز اد والنظمة الميبتقرة نلص الحزو مي ريدا 
يلو  الز د رتليشتنم م  لرتبي و الجرلت ة الصبرة اليي م ا  قنمتلت قرلت ةو اتندي و نلص ا حيشتظ ر وتي وو لزن ت ن لي و إلص »و

ل وإذا زتن النظتو البلمتنيو قا و مي إج اا نيلة نونت ة مي الحتتم ا جيمتنت ة مي ي زتتو ممن المشي ا قن (33) المدنتة«حد زرت  نن 
ت نلص صبتد البرقة  تل إ   قن المجيم  الز دا مي او تةو زتن قزه  انيدا   وانشيتح    تنبزس ذل  مي المجيم  الز دا مي هذا الرلد قتا 

ت رتلمجيم  الز دا مي الب اج وي زتتل ومهلمت زتن الز د متنلتن وميه تن مي الحتتم المدنت ة والاتتات ة رتلم قمو وماتةم اليدت نو قتتا  
الولنت ة الاو ت ةو زذل  زتن  الحتم نلص صبتد الحتتم المدنت ة اليومت ة الز دت ة الختص ة ر و امن المحتل الاو ا البتول وتمزن ند  

  26/10/1931»اتة اليااتس للحتتم المدنت ة الز دت ة نلص الصبتد اليومي مي او تةل مشي رد 1932انلرقة مجلة )هتوا ( انة 
قد و    15/5/1932ل ومي  6224حصم جرد  رد ختن من و ا م الداخلتة الاو ت ة نلص  خصة إصدا  ج تدم هتوا و يح  ال قو:  

ل هذه (34) ندد ا« 57و حتل صد  من ت 15/8/1943 البدد الوم من المجلة إلص ملربة الي ق ي ردم لل واايم   صدو هت ليتتة
غ مي دم لو وحل و والج ت مو ونش تنو وزورتنيو والرت و وحملو وحمتمو ود نتل وزذل  مي الب اجو الرص مو  المجلة زتن  يو  

غ مي الم دن الز دت ة والبتصمة  ريدادو الحرتنتةو ز زو و الالتمتنت ةو هولت و دهو و البمتدتةو  اخوو وزتن  يصم إلص إت ان ويو  
 ل  انو ويصم إلص لرنتن ومص  والحجت  وقمت زتل 

الم ي زون مي هذه المجلة من ز د الب اجو زتنوا اب  ندد ز د او تةل والباز تون من ز د الب اج زتنوا اب  ندد  
ي زتن قن ال نتو الز دا المر  المدنتتنل ومن رتن الم ي زتن  جتم دتن مالمتن وماحتتن وقت تدتتنل وتردو من قامتا  ةحة الم 

قرم ر و   نتميي مي الم  د الاتتاي الز دال  1943مصلشص رت  اني زتن من امن وو رصشيي البتدتةو لن المجل ة يوق ش  انة 
نلص  ل وهذا تبزس مدى اهيمتو الز د رت نشيت  (35) وا و تتنلزن الزه  لشي ت لرنيرته قن هنتل  م ي زتن ماتحتتن ا تتن وق من 

 

 ل15/2014موق  قنتم ازتا نتو  ن رتةل  (26)
 http://www.skynewsarabia.com/web/article/641780 رصمت  ز دتة ن ا  رتلد امت الاو تةل /  

(ل الشصاام الهتلل: يت تخ الز د قرم 2013و )رت و و دا  الاااتقيو وز دااايتن الب اجو دا  ا اسو  1مت ةو ل دل قحمد محمود الخلتمو يت تخ الز د مي الب ود ااااار   (27)
 ل وتنيم الخلتم نن هت ودو  ونن وم دتو ان  رخصول الدو  الزرت  للمتدتتن )قجداد الز د( مي الجتس ااخمتني اد التونتنتتنل 114ل 112ااارول ل 

 ل119-118 تخ الز دو ل قحمد محمود الخلتمو يت (28)
 121قحمد محمود الخلتمو يت تخ الز دو ل  (29)
 155 - 148قحمد محمود الخلتمو يت تخ الز دو  (30)
 ل203-202-201قحمد محمود الخلتمو يت تخ الز دو ل  (31)
 228-227-226-225-224قحمد محمود الخلتمو يت تخ الز دو ل  (32)
 ل32/5/2006و موقع الجزيرة نتو «رنتة المجيم  الز دا»دل لته  حاو ال ترت او   (33)

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/00546bbf-037d-4fbd-842f-25c2f8ac04cb  
 ل74(ل ل 2009د و   نزيو قلتت  المتايو ال تخ يومتل الحاتني )ميدو وم اج (و )رت و و دا  قمت امو  (34)
ظة الحاازة: اا زن  ومن خرم  ةحة قاامتا الم اي زتن ن ى قاامتا الم اي زتن مي مجلة هتوا  الز دتة من المااتحتتن الاا تتن واآلهو تتن وال من مي م ز  محتم  (35)

يتم لي: خواجي صموةتم  ز او خواجي ابتد نتحتة يم يم (و صموةتم زلرتنت )ق تة يم  متنو نتحتة يم يم (ل ومي ال -حنت اش و مل  لوزو  لتمون ردوا )ق تة يم ه م   

 



 

 

 

نت  رتلهيتمة والصحتمة الز دت ةو   الا تتن وال و تتن وال من واليب ت  رتلهيتمة والصحتمة الز دت ةو ومدى اهيمتو نخ  هذه المزو 
تو مي   ل (36) حتنيوميد م يل  النخ  نلص ق اام اللية الز دتة قتا 

زتن ن   »ل  (37) 28ل ورلي  قندادهت  4519قصد  رد ختن البدد الوم من مجلة ) ونتهي( واايم   حيص    1/4/1942ومي  
ت مي ظم ا نيدا  الش ناي لاو تةو ولزن نندمت قصرح  او تة دولة ماييلةو ردق  الب قلة  الزي  والمجر  رتللية الز دتة ماموح 

التوو الجدتد( رتلز دتة والش نات ةو وصد   -قصد  زتمت ان رد ختن مجلة ) و ا نو  1946وليتتة  1943ومن  .(38) الن  «قمتو 
 ل(39) ندد 73من ت 

ي الز د إلص يااتس جمبت ت  مدنت ة مبنت ة رتلمو  الخدمت ة   رتليوا ا م  ردا صو  مجليي )هتوا ( و) ونتهي( مي دم لو ايج 
جمبت ة )اليبتون وماتندم   1932الج ت م انة  -للية والهيتمة الز دت ةو ميااا  مي محتمظة الحازة واليونتة اليومت ة والي وت  

و يب تش ت رنشا ت وقهدام تو ودن   1/6/1932و ون    الجمبتة مي الصشحة الولص من البدد الهتني من مجلة )هتوا ( (40) الشي اا(
ل ومي منيص  الهرهتنتت  يااس مي نتمودا )نتدا  رت  نتمودا(و ق    نلتي (41)   ل تالمتاو تن الز د إلص ييدتو الدنو والماتندم  

د   س اللية الز دتةل ولدتي مد اةو و ا موح  قحد وج تا المدتنة؛ محمد نلي  وتسل وإدا م ال تن  جز خوتنل وزتن النتدا تد  
نزي مي زيتري )قلتت  المتاي(ل وتذز   نزي قن للللرةو ويادتة يحتة البلو الز دا و مبي انذا و رحا  الزتي  والرتحل د و   

 ل (42) 1937هذه الجمبت ة زتن  ي ت   مي الن تل المنتها لرحيرم الش نايل لذا قُح ج مي هتو وُحظ   من الش ناتتن انة 

ال رت ( انة ويااس مي البتصمة دم ل )نتدا هنتنو( الهيتميو ي قاي ر تا الدتن وانليو وزذل  يااس )تزتيتت خو يتن(؛ )يحتد  
مي دم لل وم  انامتو نتدا )صر  الدتن( و)نتدا هنتنو( إلص هذا ا يحتدو ييت   اامي إلص )نتدا ز دايتن(و وزتن نتدت ت  1939

و مبنت ة رن   الهيتمة واللية 1951ل ومي مدتنة حل و يااا  جمبت ة هيتمت ة انة (43)  تتات ت ت يو رتل رت  ويبلتم و اللية الز دت ة
دت ةو من قناتة ت   تد حموو  وز  حنتنو محمد نلي خوجةو وقتد  إر اهتول وانييلي و الاللت  الاو ت ة وقيذا  رنتا نلص الز 

م الباز ا مي دم لل وربد خ وج و من الاجنو انياروا إلص الح   ال توني الاو او ولزن ا نتن  ذل و واقيتدوا إلص اجن الم  
  ن   ملرونتيي رتللية الز دتةو قاوم رتللييتن الب رت ة وال منت ةو متناحر  المجمونة من مت د   الخر  رتن و حتن  ما الح 

تو ليناو إلص الح   الز دا الاو ا الولتد انة   ل (44) 1957الح   ال توني قتا 

 من امن رنود ر نتمج ت يااا  مي مدتنة اليتم لي جمبت ة )وحدم ال رت  الدتمي التتن الز اد(ل  1953وانة 

 ويوحتدهتل الناتم من قجم يح ت  ز دايتن  ل1
 لالناتم من قجم اليخلل من اتل م ا ايبمت  وال جبتة ل2
 .الناتم من قجم الدتمي التة ل تي ت إلص حيوق و اليومتة ل3
 .الملتلرة رتلد ااة رتللية الز دتة مي مدا س ز دتة ل4
 .الامت  ل و رشيح جمبتت  ونواد هيتمتة واجيمتنتة ز دتة ل5
ل حتن حل   نشا تو 1958واايم    الجمبت ة مي ن تل ت حيص  رتل/ مر ات   ل(45) المجيم قم مي دنو حيوج الم  ل6

 ل 1957واناو قناتيهت إلص الح   الدتمي الي الز دا مي او تة الذا يااس انة 

 

تتنل والد رتااتة: خو تن  هدوو اليتج  تبيو   امبونل ي ري ااري )اليلحتنتة(: خواجي رولوس لحدوو خواجي رولوس إتلتت )ق تة  ال ومتة(ل ومي نتموده: هت وس ختجتدو 
 ي حمل: خلتم حو تةلم متنتتنل  قس البتن: حرت  م تمول حل : ادو  قرتقتتنو ه اتة رترتاتتنل وم

متنتمل والبمتدتة )ز داايتن(: قمت مي الب اجو مااامتا الم اي زتن مي ريداد: ميص حنت ج  اوال قم او هندوو اامبتن م جو ج  اوال الحرتنتي: متجو   تتل مل  تتقو مل  إاا 
 )مل ان  مدتنتن(لالمل ان حنت ق ادنو والايتذ  مبون )مبلو مد اة زتني متاي(و  واندو : المل ان مت  توا  

 (و 2009د و   نزيو قلتت  المتايو ال تخ يومتل الحاتني )ميدو وم اج (و )رت و و دا  قمت امو  (36)
 209وليتتة ل  183)الم ي زون مي مجلة هتوا ( من ل 

 ل74د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (37)
نم   ااوم )مي جو(و موق    (Next Page)2006ل متلمتااتنت  لمصالحة ميااااة نتزاا  رت  )متااي وحتاا  ن ا  الزي  رتللية الز دتة مي ااو تة( رحل قند ه و  (38)

 متاي وحتا  ن   الزي  رتللية الز دتةل  /http://www.medaratkurd.comل 14/12/2016 االزي ونيمدا ا  زو د 
 ل74د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (39)
 ل95د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (39)
يو ونهمتن ومن ااامن قناااتة ت: حااان حتجو اغتو ونت   نرتسو وال ااتن  جز خوتنو والدزيو  قحمد نتمذو ونرد ال حمن نلي تونسو وحم م رت و وقمتن ر تختن  (40)

 صر اللل واخ ونل
 ل37د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (41)
 39د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (42)
 ل زتن المبل ل ال تتاي الاو ا ندنتن روظو  نر ت مي هذا النتدال36المتايو ل د و   نزيو قلتت   (43)
  اج  الموق  االزي وني للزتي  والرتحل الز دا محمد مر قحمد (44)

http://www.mihemede-mele-ehmed.com/web/pirtukenMME/pirtuk_arabic.php?arID=39  
 و الموق  ال امي نلص  رزة ااني ن و «تة الز دتة مي او تةن وا الينظتمت  الاتتا» محمد مر قحمدو (45)

http://www.mihemede-mele-ehmed.com/web/pirtukenMME/pirtuk_arabic.php?arID=37  

 



 

 

 

لنو و  احيشت   وتظ   من الر نتم  زان ي ر نتم  ح   اتتاي   منظمة مجيم  مدنيل ومن ن تل هذه الجمبت ة ا حيشتم ربتد ا
ت ت   ل1954(47)انة  (46) م ترتدو وإحتتا ذز ى جم و ت ة 1955- 1954ا  

ل ورحا  د و   نزيو مإن هذه الجمبت ة لو تزن ل ت Encumen(  (48) –و يااا  جمبت ة )إحتتا الهيتمة الز دت ة 1955انة 
و يااا  جمبت ة )المب مة واليبتون الز دا( مي  1956قا ن تل تذز و وحل   نشا تو ربد ماي نتو واحد نلص يااتا تل وانة 

ت و من م الزتي  الز دا دل نو ا دت امي مي حل ل ومن مياات ت: نو ا دت اميو والمت م  و ن رد ختنو وحان ه ت 
الب اقي توا  مل و يولد  البرقت     -وقوصمتن قمنداو وحتد  زتنجوو ر د  ييدتو الماتندم للشي اال ورل تل الصحتمي الزلداني  

ت إلص  (49) ي زتترتن هذه الجمبت ة وح   )قتوزت( الير صي التونتني الذا زتن تنتها  ل وزتن  الجمبت ة ذا  يوجي قومي اتتاي قتا 
 خدمت ة اجيمتنت ةل قصد   الجمبت ة مي المجتم الهيتمي:  جتن  زون ت جمبت ة 

 زيت  )قر ل ور ر تة الي ا ( لتوا  مل ل ل1
 زيت  جتنواتتد )اارتدم الجمتنت ة( لزتمت ان رد ختنل  ل2
صشحة إلص مييم  )رتندونغ( المنبيد مي اليته م ربنوان: )نداا ال ب  الز دا إلص ال بو   18إ اتم مذز  م من  ل3

 لالم وااوتة(
 زيت  )ال د نلص الزو مورولتيت ة( لحانتن  تنواو وي جمة  و ن رد ختنل ل4
 )زشت  الز اد( لصتمد ز دايتنيل  ل5
 )دت اتو مي يت تخ ز دايتن( لنو ا دت اميل  ل6
 )النظتو الداخلي للجمبت ة:  تيم(ل ل7

  

 

مصااالشص رت  انيو والد و وي قاااا ت ال نتو الز دا قتااااي محمدو وزتن و ت  الدمتغ مت ت المر 22/1/1946ااااام ت جم و تة ز داااايتن مي م ترتدو قنلن نن ت مي   (46)
 مابود رت  اني؛  ةتس إقلتو ز دايتن الب اج حتلت تل وم ترتد هي إحدى زر ى المحتمظت  الز دتة مي إت انو وزتن  نتصمة الجم و تةل
 اته  اات ر لوا وينصات  ارني محمد يااااا  هذه الجم و تة مي قوااتغ ماال رةو إذ ااايشتد ال نتو الز دا اليتااي محمد من يوغم اليوا  الااومتتيتة مي إت ان وهو  ال

ال وسو وققشوا دنم و  اات ر لوا مزتنيل وحظت  ردنو من جو ت  اايتلتنل وربد وصاوم إت ان إلص إر او يشتهمت  وايشتقت  م  الاومتت و ردنو وايل قمت زيو اناح   
و مي الاااتحة نشااا ت اليي قنلن مت ت يااااتس الجم و تةل 31/3/1947توو    للز دو متن ت   الجم و تةو وانييم  ةتااا ت اليتاااي محمدو وقندو م  مجمونة من  متقي مي

ال 11ونلتيو مإن ت لو يدو قزه  من       
 ل40د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (47)
 قاا ت نهمتن صر ا ونرد الحمتد د وتس ومجتد د وتس ومحمد صتلح د وتس واخ ونل (48)
 ل42 -41د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (49)



 

 

 

: مبت اة الح   ال توني الن ل مي المنتلل   وت ى  نزي قني ج ى يجن   إلرج ااو ح   نلص جمبتي و لاررتن؛ قو  
ي قومي ز دال والهتني: لو تزن همة قتنون لفح ا  مي او تة وقيذا ل واايم    الجمبت ة رتن نتمي  الز دت ة انذا و لا مز  ويوج 

 ل(50) الح  ح   الدتمي الي الز دا مي او تةو زي تناو قناتيهت إلص و وحل   نشا ت رلل  من ال1958- 1956

منذ ااييرم او تة نن م نات من  ُحظ  الن تل الاتتاي  وا جيمتني  الز دا  زليل وانييم الح ا  الاتتاي والهيتمي الز دا  
ا المرحل مي  من ا ايي رم وحزومتييل ونتد الز د إلص اامزتنت   من اللو  البلني مي  من ا نيدا  الش ناي إلص اللو  الا  

 -الش دت ة للن   واللرتنة يح  لتةلة المرحيةل ماصد  الزتي  والمي خ الز دا حان هٌ ت  مي مدتنة اليتم لي مجلة )ازتهي 
Agahî ال ي اوح  ص  15شحت  المجلة رتن  : النرا( رنشايو وقتو وحده رانمتم المجلة زل تو من زيترة نلص اآللة الزتيرةو ويو تب ت ا ًّ

م انة  40X20صشحةو ريتتس )  33إلص   ناخة ميل لزم نددو    100ندد او رمبد م    19و وصد  من ت  1966( اوو صد  نددهت الو 
غ مي قواتغ  دتدم الصبورة زان ت منت ت   و هو مجلة  1968ل هو صد   ربدهت مجلة )زولايتن: الحدتية( انة (51) ا ت ةويو  

 ج ت  اتتات ة ز دت ةلولو يزونت ماييليتنو رم ييربتن ل 1979)زروت : نجمة الصرت ( انة 

 

 مجلتا )الحرية( و)الوجدان( 

و ووجود الب اج متي إلص جتن  ي زتت اليتيو زتة وإت ان ال تهتن تهت ة ور تلتنتت وقمت زت 1955غدام إنرن حل  ريداد انة 
المص تة قو )ااذانة الز دتة ورتزايتن متيو ايج   قنظت  مص  نرد النتص  إلص الو قة الز دت ةو متمييح  الياو الز دا مي ااذانة  

 -ونلص الحدود م  ي زتت وإت انو ويحدتد ا مي ت تشتنو نتصمة ق متنتت-مي اليته م(ل جتا ذل  ربد قن امييح ا يحتد الاومتتيي الاترل  
ت لحل 1/1/1955الياو الز دا مي إذانة ت تشتن مي  ريدادل ومي   ل وقيذا و زتن الم اج الب ري البتوو الربهي والنتص او منتها 

( امييح  إذانة يرل رتلز دت ة من اليته مل وت ى  1958-1954وق  زتن  الهيتمة الز دتة ممنونة مي او تة مي الحيرة الولنت ة )
الزتي  والرتحل الز دا الب اقي وو ت  الهيتمة الاترل مي إقلتو ز دايتن مل  الدتن زتزتةي قن هذه ااذانة زتن  منتهاة لحل  

 ل(52) وي زتت(د الياتة الز دتة )مي الب اج ريداد وياتت 

س الزتي  والصحتمي الب اقي الزلدوق و ا توا  مل  ) ( 1959-1899وقرم هذه ااذانةو ومي البتصمة اللرنتنتة رت و و ز  
ج وإت انل و)الح ت ة( لميت   الزي ت  الز د وقصتةدهو اليي يدنو إلص يح ت  ز دايتن ي زتت والب ا (53)  (صشحت  مجليي )وجدان

ولزن يجن ر  المجل يتن الحدتل نن ز دايتن او تة قو وجود قاتة ز دت ة مي او تةل ربزس ذل و زتن هنتل  نشيو ومدتح مش ل 
ت ران الاللت  الاو تة زتن  يمن  ن   الزي  والمجر  الز دتة ولرب تو ويمن  ن تل الجمبتت  المدنت ة  للاللة الاو تة انةذو نلم 

 دت ةل      مي قن توا  مل  زتن  خصت ة دتمي الت ة ومينو  مو ونلص ال غو من نرقتيي الولتدم م  جرد  وزتمت ان والهلت ة الز
رد ختنو والرني نلص وق  الز د مي او تة وقيذا و إ   ان مت جمبي الزتي  الز دا د و   نزي من مواد من و م مي مجليي  

  توجد مت ت قا  إ ت م إلص وجود قات ة   «م  قحمد   ت  مي زيت  )قد  الميتومة )وهتةل )وجدان( و)الح ت ة( ون  همت رت  ي ا 
ز دت ة مي او تةل مت ندا إ ت م هتم ت ة راتلة مي ميتلة لوتلة ن    للدزيو  نصم    ت  وانلي روصش ت محتا م لي قليتهت 

ل ون    مجلة )وجدان( محتا م  (54) هنت اتة الز دت ة مي جتمبة لو ان مي اوتا ال وجم  الي زت  مت ت زتن نلص ي زتت والي
و وزان  النل  المن و  ميتم مزيو  للمجل ةو ولتس  (55) الز دت ة( المولود مي دم لو نن الز د واليات ة 2011-1924وانلي )

محتا م قليت  قمتو جتمبة اوتا ت ةو لن اللية المايخدمة مي ال جوو نلص الي   ور تلتنتت وال جوو نلص حل  ريدادو  دتدم  
 ل(56)  نرد النتص النر م وييت م نظتو 

  

 

 ل43د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (50)
 ل47د و   نزيو قلتت  المتايو ل  (51)
 .)14 – 8 - 2002و )1286ج تدم )ال متن(و البدد  (52)
 صتحر ت و ةتس يح ت هت مياد ردواو والمدت  المايوم إازند  الرايتنيو و ةتس يح ت  الياو الختل: توا  مل ل (53)
 (ل2011و )ر لتنو 1(و قد  الياتة: وهتةلو لد و   نزي وقحمد   ت  )مبدان (54)
 ل1956ي  تن الومو  3ي  تن الومو  1قتلوم/ اريمر و  20قنداد ختص ة:  3ن    المجلة المحتا م مي هرل حليت  و (55)
 ل23إلص  13د و   نزي وقحمد   ت  )مبدان(و قد  الياتةو ل  (56)



 

 

 

 الحزب الكردي األّول 
ومت ن  يي مجليي )وجدان( و)الح ت ة( ومت زتن  يره ي ااذانة الز دت ة مي اليته مو  الجواا والمنتخت  المبتدتة لحل  ريدادو 

م  والجمبت ت  والندت ة الز دت ة اليي زتن ظته هت مدني اجيمتني هيتميو ورتلن ت قومي اتتايو ذل  زلي م  د الل تل ليااتس قو 
م حي ص اآلنو   منتل من البودم  ل وقرم الخوا مي هذه اليج رة1957ح   اتتاي ز دا مي او تة انة  نتي ت المايم   ويش  

مي رحمدون ررت و ل وزتن جرد  نتلي رد ختن    «إذ انبيد مييم  جمبتة )خوترون )ا اييرم  5/9/1927هرهة نيودو ويحدتد ا مي  
دنو انيشتاة جرم اغ ا   الح   ر د -ل يااا  هذه الجمبت ة (57) المتلي ةتا ت للجمبت ةو و يتيي زتمت ان رد ختنو المايوم 

ل لزن  (1976-1896( مي ز دايتن ي زتت ريتتدم الجن ام الز دا الاترل مي الجتس البهمتني إحاتن نو ا رت ت )1927-1930)
ي  ا نيشتاةو ولو يحيل الجمبت ة قت ت من قهدام تو رختص ة اليتتو رانمتم مال حة اد  ي زتتو هو اندلب  انيشتاة قخ ى انة    1937ُاحا

ت رتلحدتد والنت و وقصش  مدتنة د تاو رتللت انو  مي منلية دت او الز دت ة البلوت ة مي ي زتت ريتتدم اتد  اتو وُاحي  هي قتا 
و انة   ل 1938وانييم  نتو ا نيشتاةو وقُندا

 وجتا مي ر نتم  )خوترون( والنظتو الداخلي لي: 

يااتس البرقت  الخوتة   -2يااتس نرقت  قخوتة داةمةو ومنتارت  جتدم م  الحزومة اات انتة وال ب  الشت اي ال يتلل 
والجتدم والداةمة م  حزوميي الب اج واو تةو وا زيشتا رتلحيوج اليي خولي ت صزو  ا نيدا  وغت هت من المبتهدا  الدولتة لفز اد  

خ الز دا محمد مر قحمد قن (58) ييدوتلرة حزوميت مت راا حل اتتاي اوى مت  مي هذتن اليل تنو وندو مل ل وت ى الرتحل والمي  
إن موق  خوترونو ال ااخ ل غرت  م ناتو يار  مي ياخت  ناتم الز اد  »الرند الهتني )زتن ي اتة لش نات ور تلتنتت(و وتات :  

خ وج ت من او تةو )م  وجود الي تةة النشاتة نند الب تة  الز دتة مي  الاتتاي مي او تة من قجم حيوق و اليومتةو إلص مت ربد 
او تةو لرنخ ال مي ناتم قوميو من قجم حيوق و اليومتة مي او تةلللل لذا ياخ  الناتم من قجم الحيوج اليومتة مي او تةو  

 ل(59)  المتاي«إلص رداتة الخماتنت  من هذا الي ن 

  

 

 ل93دو    نزيو قلرت  المتايو ل  (57)
 مي  ا  المييم  اليااتاي لجمبتة خوترونو موق  الزتي  والرتحل الز دا محمد مر قحمدل (58)

 http://www.mihemede-mele-ehmed.com/web/pirtukenMME/pirtuk_arabic.php?arID=219  
 مي  ا  المييم  اليااتاي لجمبتة خوترونو موق  الزتي  والرتحل الز دا محمد مر قحمدل (59)



 

 

 

نلص ي زتت وا و م يح ت  ز دايتن او تةو ودنوي ت إلص نرقت  جتدم م  حزومت   وم  ذل و ي زت  جمبتة )خوترون( 
ا للوجود اليومي واليت تخي الز دا مي او تةو لارت  ندمو  -راا حتم من الحوام-او تة والب اج انذا و   تمزن ند  ذل   ينز   

 من ت:

داو وتد   مت قاش   نني اليشتهمت  وا يشتقت  الدولت ة زهت  من قتتدا  )خوترون( زتن مهيش ت ومللب ت نلص اليت تخ الز  ل1
 الميبل ية ريياتو منلية ال  ج الوالل

الظلو واليم  والحت  الذا لحل رتلز د وقيذا و زتن ايت ت من الحزومة الي زت ةل ونظتو مصلشص زمتم )قيتيو  ( هو الذا   ل2
و وم ا ويز تس (60) (رتلمواوغ الز داو ونا  ايشتج )اتش خدغ الز د رتلونودو وخدغ الو ورتتنو مي مت تيبل ل 

 ل(61) رنودهتوي اتخ ايشتج )لو ان(ل وحيص هذه الخت مو ينص م قيتيو   من ينشتذ ربا 
( زتن الز د مي او تة تحظون ر تمس من ح تة اليبرت  نن ال وتة اليومت ة والهيتمت ةو اواا مي  1945-1927وقيذا  ) ل3

والح ا  المدنيل هذا ال تمسو حتول  )خوترون( قو  مو  )ختورون( ا ايشتدم مني والمحتمظة   مايوى اانرو والن  
ت من اللة ا نيدا  الش ناي قزه  من زوني ايت ت من الحزومت  الاو تة  نلتي ويواتبيل وهتمس الح تة ذا و زتن ممنوح 

 الختابة لاللة الش ناتتنل 
  ت تد ميح الجر ت  جمتب ت ادهو ربد قن حدد لنشاي جر ة مبت نةو هي  الو  )خوترون( زتن الو  قا ح   اتتايو  ل4

الجر ة الي زتةل وهذا   تبني قن هذا الالو و هو يازتد نشي الوجود اليومي اليت تخي والجي امي للز د مي او تةل وتمزن 
  م  نظتو صداو حاتن يحت   ذز   قن نجد مهتر  لالو  جمبتة )خوترون( مي قت تمنت هذهل المبت اة الاو ت ة اليي يحتلش

اون لي من ربل الب اجل زذل  الم  رتلنارة إلص المبت اة الب اقت ة  مظتلو الب اقتتن واليم  وا ال تد الذا زتنوا تيب  
الميحتلشة م  نظتو حتمظ الادو يحت   ذز  قا  مظلمة من مظتلو ال ب  الاو او ر د  المحتمظة نلص البرقة م  نظتو  

ال ل زذل  )ا ةير ( الاو ا ليوى الهو م والمبت اةو ونيتجة نرقتيي م  النظتو الي زيو تيحت ص ذز  قا   الاد 
مظلمة من مظتلو ال ب  الي زيو رم تيت م النظتو مي قني مو محتمظة نلص البرقة م  ي زتتل هذا الو  اتتايو قتةو نلص 

نر م اليبتلي اليومي الب وري م  الز دو ردق  مب ت رواد  اليشتية المصتلحل ردلتمو حتن ذه  الش ناتون وردق  ييبإلص 
الز د الاو تتن نحو ال وت ة اليومت ةو والوجود اليومي الز دا مي او تة الذا وصم إلص م حلة اليبرت  نن نشاي انة  

 مي يااتس قوم ح   اتتاي ز دا او ال   1957

حتن يااا  جمتبة )خوترون( مي  1927الح زة الاتتاتة الز دتة مي او تة إلص انة  ومن هَو و من اللرتبي قن يبود جذو 
ل وزتن لمجمونة من ال خصتت   إذ ايخذ  من او تة والمنتلل الز دتة مت ت قتندم انلرج نحو ي زتت -رحا  مت قالشنت- لرنتن

ت   مي يااتس الوني اليومي الاتتاي لدى ال ب  الز دا  الز دت ة اليي ه ر  من ظلو الدولة الي زتة وليتتن ت إلص او تة الدو  الر 
مي او تةو من مهم المت  جرد  رد ختنو ونهمتن صر او و تخ محمد نتاص مر محمودو وحان ه تت و وقد ا جتنو وقد ا 

 جمتم رت تو والدزيو  نو ا دت امي وممدو  التو ر و جز خوتنو واخ تنل 

دني  للز د مي او تةو اتل  الذز و وامن قجواا ومنتخت  منيص  الخماتنتت و ردق  ويااتا ت نلص الن تل الهيتمي  والم
و ريتة يااتس الح  ل (62)  الز دت ةييرلو  مز م يااتس ح زة ز دت ة او تةل وردق  يدو  المنتق ت  رتن مجمونة من ال خصتت  

 

  ماتني اايمتلة  تمة البهمتنتتن مي الح   البتلمت ة الولصو ومي إلت  المحتمظة نلص الاللة وقل  الل تل نلص حزومة مصلشص زمتم مي قني مو ورتليوا ا مربد ه  (60)
ة من مذارح ال منو وق ب  حزومة إالنروم ر ةتا نلص   10/08/1920ة نلي  ات رت ت توو القلت ت  اليومت ة مي الاللنة رختص ة الز د وال منو ونوغ من ير ةة الذم 

من الشي م الهتلهة نلص منح المنتلل  64و 63و 62ونص   الرنود   .مبتهدم اتش  اليي نص   نلص ا ني ا  را متنتتو ورتلب اج واو تة يح  ا نيدا  الش ناي والر تلتني
اا   62 :ل ونص   الرنود الهرل نلص اآليي62 تة الموصم رت نامتو إلص ز دايتنو لري ت للرند الز دت ة الحزو الذاييو واحيمتم حصوم ز دايتن نلص ا اييرمو والامت  لو

ييال  من قناتا هرهة يبت ن و الحزومة الر تلتنت ة والش نات ة وااتلتلت ةل ونلص هذه اللجنة قن يا  مي غاون   -إالنروم  – ي زم الحزومة لجنة تزون مي هت اليالنلتنة 
ورت ة ل متنتتو زمت ايي    اليوقت  نلص هذه المبتهدم م  ون ت للحزو الذايي المحلي للمنتلل اليي يازن ت قغلرت ة ز دت ة والواقبة   ج الش ا  وجنو  الحدود الجناية ق    من  

 .مي مت ربدو و متم حدود ي زتت م  او تةو وررد مت رتن الن  تن
قنره خرم هرهة ق    من يت تخ إخلت هت رينشتذ يل    62وم الي ا ا  اليي ييخذهت ال تةة المي   ي زتل ت وينشتذهت مي المتدم اا يوامل الحزومة البهمتنت ة من اآلن نلص قر 63

ت غرون مي   و إن قغلرت ة ازتن يل  المنتلل62اا مي غاون انة واحدم من هذا اليت تخو إذا ظ   ال ب  الز دا اليتلن امن المنتلل المحددم مي المتدم  64.الي ا ا 
وامل نلص ينشتذ مهم هذه اليوصتةو  ا اييرم نن ي زتتو وإذا  قى المجلس )مجلس نصرة المو( قن هي ا جدت ون ر ذا ا اييرمو وإذا قوصص ران يمنح ل وو مبلص ي زتت قن ي

 وقن يينت م نن حيوق ت واميتت اي ت زل ت مي يل  المنتللل
ت رحي  تو ويختذ   من حزومة إالنروم والاللتن محمد وحتد الدتنو وقن الش تل الحتزو مي إالنر ما  حزومة قني م هذه المبتهدمو وند   وم  ي ت إذ    للاللنة البهمتنت ة وظلم 

امل الر لمتن نلص ذل  مي  قد و مصلشص زمتم م  وغ ق ا  إلص الر لمتن تلتل  متي رإليتا الاللنة واي تو الاللتن رتلختتنة البظمصل وو  30/10/1922قد ختن الولنل مشي  
 !رشصم الاللنة نن الخرمة وإليتا الولص  01/11/1922

لو تُذز  مي نل  المبتهدم قا  يا  نا  ايشتج لو ان مت جتا مي مبتهدم اتش و رييدتو الينت    الميرتدلة رتن ي زتت واانزلت  والحلشتا مي مت تخل  الماالة الز دت ةل و (61)
ت مي المواد  : ييب د الحزومة الي زت ة رمنح جمت  الازتن 38ا مي المتد م من الشصم الهتللل إذ جت 44و 39و 38نن ااييرم الز اد وحيوق و اليومت ةو اوى مت جتا يلمتح 

ة والزتملةو لحتتي و وح تي وو من دون يمتت  مي البا ج واليومت ة واللية والدتنل ومي المتدم  : لن يصد  قا ماتتيت  مي  ان الممت اة الح م لزم موالن  39الحمتتة اليتم 
مي ا جيمتنت    النواغ قوالختصة قو مي البرقت  اليجت تةو قو مي الدتن والصحتمةو قو مي الميلشت  والملرونت و من مخيل   ي زي لا لية زتن و إن زتن ذل  مي البرقت   

تهدم لو انو  : إن يب دا  ي زتت هذهو هي يب دا  دولتةو   تجو  نيآا تو مي قا حتم من الحوامو وإ  متزون لزم دولة من الدوم الموقبة مب44وييوم المتدم   .البتمة
 .ي قمتو البتلووالدوم الميلشة من ت نصرة الموو الحل مي اا  ا  نلص ينشتذ ي زتت هذه اليب دا و ردقةو واليدخم ادهتو لحمل ت نلص ينشتذ مت يب د  ر

وييتات ت نن مذارح ال من وحيوج الز ادو   و وامتني دنو الي   واليوى البظمصو29/10/1923قيتيو   و دم الجم و ت ة الي زت ة مي  –وربد إنرن مصلشص زمتم 
 ردق قيتيو   الينص م ممت جتا مي مبتهدم لو انو وونوده للز دل ردق  م حلة م م ومظلمة مي حتتم قز اد ي زتتل 

(و وحم م -1936)د وتس   دونرد الحمت(و 1988-1919(و ونو الدتن ظتظت )2001-1924(و وال اااتخ محمد نتااااص ق ه زوةي )1993-1905نهمتن صااار ا )  (62)
 واخ ونل ن( 2008-1925( و  تد حمو )-1927(و اناو إلت و محمد نلي خوجة )1996-1927نوت ان )



 

 

 

من المصتد  إلص قن الح   يااس مي دم ل توو  وزتن وقي ت جرم لتلرتني مي دم لو ويواصم م  هذه المجمونةل وي ت  زهت  
و قُنلن نني مي حل و وحمم ااو )الح   الدتمي الي الز دايتني مي او تة: )رت يي دتمي الي ز دايتن او تة(و 14/6/1957

ني ا يجتهت  والم ت  ؛ من قومتتنو تات  تتنو و بت ه )يح ت  ويوحتد ز دايتن(و قاايي مجمونة من الولنتتن الز دو مينو 
مو لو تزن نيتج حيرة ميخل اشة قو مجيم  ميخل ا و وقالاي قنتس ميخل اشونو رم اايند إلص ق ا  ت ة ميدت نتنل ومن هَوو الح   الز دا الول

ي نتر  للحدودو ويح    هيتمت ةو ون تل مدني ميرومو وامن قواتغ م تةةل إ  قن الو دم لو يزن ز دتلة او تة ص مةو رم ذا  يوج 
   ز د من قصوم ي زت ةو وخاون ت لياهت  ومصتلح ز د الب اجلياهت 

م من الاتاة الز د  خ  ليل  الم حلةو مت  ال   حتحةو مار  نن يزي و ربا من ال نتم الول ولةن زتن  المصتد  اليي ق ل
م مي او تة انة  ن ام هذا الح   ميبددمو   و يريص الي ااا  حوم1957الاو تتن نلص ربا يشصتر  ن ام الح   الز دا الول

ة م اتلة ييوم: إن الح   الدتمي الي الز دايتني مي الب اجو  ورحتجة إلص م تد من الرحل والد س واليدقتل واليمحتلل إذ همل
ا  لل  مبونة اليتت ا  اليومتلة الحتزمة وماتندي ت مي او تةو لمواج ة النظتو الملزي مي ريدادل وزتن جرم لتلرتني وقي تو نا  و 

-1903مي اللجنة الم ز تلة للح   الدتمي الي الز دايتني الب اقيو ر ةتاة ال نتو الز دا ال احم المر مصلشص رت  اني )
(و ولدتي نرقت  جتلدم م  اليومتتن الب   مي او تة ومص و من نتص تتن وربهتتنل موامي  اليتت ا  اليومتلة الب رتلة نلص 1979

اوا ح ر ت ز دتلت مي  1958-1888مي الب اجو لمواج ة نظتو نو ا الابتد ) دنو الح زة الز دتلة (و وحل  ريدادو   ل قن تيا ا
يي إهت م اليرقم مي ي زتت اليي زتن  قحد ققلت  حل  ريدادو ونلص نرقة رإا اةتمو وحلتشة قمت زتل ونلتيو ردق  او تةو يزون م مل

ل نت ل اتتاي ز دا إت اني(و وربد قن قخذا الاوا الخا  من نرد الحمتد 1988-1920زم من لتلرتني ونرد ال حمن ذرتحي )
اج ) ( ردق ا يصت   1958(ل زتن مايو   قمنتلتو قرم قن تصرح نتة  نرد النتص  مي ن د الجم و تلة الميلحدمو انة  2013-1925ا ل

زتم ح  و حمم ااو )الح   الدتمي الي الز دايتني الاو ا(ل رتلنخ  الاتتاتلة والهيتمتلة الز دتلة الاو تلةل ويمخ ا  نن ي 
( إلص ز دايتن 2008- 1936و بت ه )يح ت  ويوحتد ز دايتن(ل مت تب   هذه الش ات ة إتشتد الح   لل تخ محمد رتقي مر محمود )
ةل ي زتتو ليزوتن خرتت الح   هنت و واليواصم م  ال خصتت  الز دتلة الي زتة ر ذا الخصولو لزن   ي م م مي هذه الم م 

ت من الناتم الز دا  60هذه الش اتلةو تب  هت وتدنم ت مت جتا مي ميد مة اللربة الهتنتة من زيت  )ماالة ز دايتن:  نتم 
مة هذه اللربة (63)المالح اد  البرودتلة( و ليد ا جمتم رت تو ) نت  الوري(و إذ زي  الر ومتاو  ن  الدتن مصلشص  اوم مي ميد ا

يبتس ن د ا ن منته نحن رتلب د الولني والدتمي اليل إذ زتن  يي   تمخة اد حل  ريدادو    1956زتن  او تة مي نتو  »ايي:  مت ت 
و زتن جرم  1957ويشيح صد هت للولنتتن الب  و وياتند المبت اتن للحزومت  الم يرلة رتلي   ا ايبمت ال ومي نتو 

تمي الي الز دا مي او تةو قرم اش ه لليتتة نشا ت إلص موازو )وقيذا  زتن مر  اللتلرتني قد وا  اللرنت  الولص للح   الد
ا إلص  «مصلشص رت  اني موجود ا مي ا يحتد الاومتتيي الاترل ل وقن ص اللمات  الخت م ربد نوديي من موازوو وميتد يي ا ًّ

وقنت( إلص موق  الاشت م المص تة )هتةة يناتل الوحدم(و  الب اجللل نندمت امييح  ااذانة الز دتة مي اليته مو زنت نذه  )قد ا جتن  
م مواد إذانتةو زتن  ي ام إلص اليته م تومت تل مي نتو  و ققتو الاتد جرم اللتلرتني مبنت مت تيت   البتوو قرم اش ه إلص  1957وناج ا

 ل (64) او تة(الي الز دا مي  موازو وربدهل وزتن نلص ايصتم رجمت  الوجوه الز دتلةل ونمم نلص يااتس الح   الدتمي 

زتن جرم لتلرتني »وذز  الزتي  والرتحل الب اقي صر  الخ اتن مي زيتري )اليتت ا  الاتتاتلة مي ز دايتن الب اج( مت تايي:  
ي قواخ  نتو   تة إلص إلص موازو لتمهم الرت يي مي م  جتن ايحتد ال رترة الدتمي الي البتلمي )للل( وخرم نوديي ال  1957قد يوجل ا ل

الب اجو وزتن  نن ل تل او تةو الييص جرم لتلرتني مي دم ل رزم من زمتم مياد والدزيو  نرد ال حمن الذرتحيو وهمت من  
 ا  ي ازي« زواد  الرت ييو حتل قتو الهرهة ر تت م البدتد من الاتتاتتن الاو تتنو من و مت تم نشللو نمتد ح   الربل الب ري 

م الذا قج اه الصحتمي اللرنتني و ةتس يح ت  )ال  ج الوال( حتلت ت غاتن (65) ل وتردو قن الخ اتن انيمد نلص الحوا  الملو 
  رم م  جرم لتلرتنيو ون  يي مجلة )الوال( اليي زتن  يصد  مي لندنل إذ قتم لتلرتنيو نن ليتةي المر مصلشص رت  اني مي  

تةي م  نرد الحمتد يصترحجيو وزتشتة ي دتد الناتم داخم الب اج واد حل  ريداد والي دتدا   نيل  لي خر  لي »:  1956موازو انة  
الي زتة لاو تةو ملل  قن قايم  مي هذا ا يجتهل ورتلشبم مو   جوني إلص او تة الييت  ربا  متقنتو ومن و زمتم مياد وهو حتلت ت 

ي الز دايتنيو وزتن مي ل تيي للد ااة مي قلمتنتتو وهو قاتا ت زتد  مييدو  مايوم اللجنة البتملة مي المزي  الاتتاي لريحتد الولن 
مي الح   ال توني وزتن قد اليحل حدته ت رح رنتو والايتذ الم حوو نرد ال حمن رن تحي )ذرتحي(و و  نت مب ت البيتد نرد الحمتد 

يتذ مت تم نشلل يحدل مبنت ربمومتت  لو نش و من ت  تة تل الا اج والايتذ مت تم نشلل والايتذ قز و الحو انيل نند  تت ينت لفا
ونلص نزس ذل  جتا   تت ينت إلص الايتذ قز و الحو انيو مي  ييي الميواابة مي الم  نة )من قحتتا دم ل(و وزتن انذا   ةتا ت 

لز اد مي منلية حمته ن م و نندمت  للر لمتن الاو ال  جم وااح وراتلو ااييرلنت رحشتومو وحزص لنت قن هنت  زهت  من الشرحتن ا
قمت البيتد   ا ييم مي الح   الب ري ا  ي ازيو وزتن  لي نرقت  جتدم ر وو ووند ريبتون ح رتنتو اواا مي او تة قو مي الب اجل
رد النتص  نرد الحمتد الا اجو  ةتس المزي  الهتنيو مل حنت نلتي مز م البمم الم ي  و وم مة ي يت  ليتا رتن ال ةتس جمتم ن

 

 و ورييدتو الر ومتاو  ن  الدتن مصلشص  اومو وينيتحيل1997زتن  هذه اللربة الب رتة الهتنتة مي رت و  نتو  (63)
ت من النات 60قد ا جمتم رت تو ماالة ز دايتن:  (64)  ل19 - 17 (و ل1997و )رت و و 2م الز دا المالح اد  البرودتلةو ) نت  الوري(و لنتم 
؛ ميااة الررغ لللرتنة الن   _ 2001:  1"ل ل  2001_   1946)اليتت ا  الاتتاتلة مي ز دايتن الب اج: ق اام مي ملشت  الح زت  والح ا  الز دتة مي الب اج(    (65)

 ل62 - 61رت و ل ل 

 



 

 

 

الز دتة والوا   -ومر مصلشص الرت  انيو نند  تت م ال ةتس إلص ا يحتد الاومتتييو من قجم ا يشتج رتن مت نلص البرقة الب رتة 
ي إلص داخم ي زتتو وهي الخلة  مي الب اجل مي حتن دنت نرد الحمتد الا اج إلص ي زت  ن تل الز اد الاو تتن نلص البمم واليوج 

و رتمي اا قن قزه تة الز اد الاو تتن تيحد ون من ي زتتو وقن   نن اايبداده لدنم و مي ي زتم (66) (1998حتلت ت )الات تة 
ح   وي وتدهو مت ت تدونل قمت قز اد الب اجو ميتم إذا زتن  نندزو  غرة مي البمم المالح ماندنمزول قل  نبو نحن نايلت  لزننت 

الييتنت ربد ذل  رتلم حوو   قهو محتو  ايشتقنتو وزنت ن د  إلص  تتدم الايل نلص نو ا الابتدل نحيتج إلص الار  مواملل زتن  هذه
زمتم الدتن  مب و قحد الارتل الح ا  المص تتنو وزتن ت و  ال تو انذا و ورحهنت مبي مي نرقتينت م  مص ل وقدمنت لي للرت  

ز دتة مي اليته مو وااييرتم ومد ز داو وي يت  ليتا م  مر مصلشص لدى   من قجم إتصتل ت إلص اليتتدم المص تةو قر  هت ميح إذانة
 تت م ال ةتس نرد النتص  ا يحتد الاومتتييل وربد ذل  يليتنت جوار ت مشتده قن ال ةتس نرد النتص  وامل نلص هذه الللرت و ورتلشبم 

ومد ز داو يال  انذا  من إر اهتو قحمد والاتد محمد    ل وج   ا ايبدادا  ا اتم1957امييح  إذانة ز دتة مي اليته م مي نتو  
 ل(67)  مصلشصابتد الخشت  من قجم اليناتل ماري ت لليتا نرد النتص  ومر 

م مي او تةو ولرتبة اليااتس ومزونتييو وقن هدمي زتن  مي اوةيو تردو جلتلت دو  لتلرتني مي يااتس الح   الز دا الو 
ي نحو ي زتتل مي مللل ا لحوامو هذا الدو و وهذه المزونت و مت  ا  رحتجة إلص م تد من الم اجبة واليدقتلل وم  ذل و لو  اليوج 

ت من الياتة الز دتة مي او تةو زمت تحتوم ربا و  تزن البتمم الخت جي مي يااتس الح   الدتمي الي الز دا مي او تة انييتص 
تو  وا نشصتم   1916الهو م الب رت ة انة  قرتم ان تت  الاللنة البهمتنت ةو وحيصيشات  الم و لن الح ا  والجمبتت  الب رت ة قتا 

نن الاللنة البهمتنت ةو مت زتن  ليج ا لو  الدنو الخت جيل هو إن الح   ال توني الاو ا زتن م يرل ت رتل توني الاومتتييو  
لنارة إلص ا ح ا  النتص ت ة الاو ت ة الم يرلة رتلح   ( مي او تةو زتنوا م يرلتن را)ااخوان( مي مص و وزذا الحتم رتااخوانو)

م الخت جي مي وصوم جمتم نرد  والنظتو النتص ا مي مص و من دون قن نيشم نن قن هنتل  م ات ت  ندم حوم حجو اليدخ 
تل  النتص  للاللة مي مص و ووصوم الربهتتن للاللة مي الب اج واو تة قتا 

 

 1970حتى عام  1958كرد سورية من عام 
مي الانة الولص والهتنتة من دولة الوحدم رتن او تة ومص و زتن  الح ا  محظو مو إ  قنل الح   الز دا زتن تن ل ن تل ت 

نلص الح   الز دال ربد  وام ماوغت  وجود الح  ؛    1960 ري نلنيل لزنو ا نتن مت انيلر  اللرية الحتزمة مي او تة انة  
و وإرلتم مشبوم حل  ريدادو وإنرن المر مصلشص رت  اني الهو م نلص النظتو الب اقي انة  وهي ايول النظتو الملزي مي ريداد

و والخ تة من قن ينييم البدوى الز دتلة إلص ز دايتن او تةو إاتمة إلص قن الح   م م مي إحدال قرقم داخم ي زتتل لذاو 1961
 تب تو مي  من حزو نرد النتص  مي او تة الذا تُشي ا راني ا 1960انييم زهت  من قتتدا  الح   الز دا مي  رتل/ مر ات  

ل    صدتل الز ادل و  يوجد مصتد  ي ت  إلص قن اليتتدم الز دت ة الب اقت ة ممهلة مي المر مصلشص رت  اني وجرم لتلرتنيو يدخ 
ل  مت ت  لدى نظتو الحزو مي الجم و تة الب رت ة الميحدم ر د  اام اج نن اليتتدا  الز دت ة الا و ت ة المبييلة رتلل تية نشا ت اليي يدخ 

 هذه اليتتدا  ليااتس ح   ز دا مي او تةو رحا  مت قالشنتل 

ا نلص الم  د الاتتاي الاو او رختصة الب ري منيو مي المدم الشتصلة رتن   1952الم اج اليومي البتو الذا زتن ماتل  
ت نلص نشاي رتن م  ونتن قومتت 1960و م ربهي ريتتدم مت تم نشلل ) و زتن منيام  ( وقز و الحو اني  1989-1910ن ن ورتتن؛ الو 
(و والهتني نتص او ممهر  روجود  خصتت  وقتتدا  ن رتة يمتم إلص مز  1980- 1912( وصر  الرتلت  )1911-1996)

ت تن الب ورتتن إ   قني (ل ونلص ال غو من ا خير  رتن هذتن اليت  1970-1918ال ةتس المص ا جمتم نرد النتص  ويج ريي )
ة ايشتج غت  مبلن رتن الربهتتن والنتص تتن الاو تتنو رتيختذ موق  الري من الز د مي او تةل مربد انشصتم دم ل نن  زتن هم 

(  1998-1914(و  ز م مامون الز ر ا )-1926و رتنير  نرد الز تو النحروا )28/9/1961الجم و تة الب رتة الميحدم مي 
ل هو قي  حزومة  20/11/1961وليتتة  29/9/1961وزتن  خلتل ت من اليومتتن والربهتتنو اايم    حوالص    تن من الحزومةو 

( 2004-1907( مب و  الدوالتري )1998-1905ن   النلو واايم    ققم من    ل هو زل    ةتس الجم و تة نتظو اليداي )
( من 1992- 1910ل هو قي  حزومة ر ت  البظمة ) 28/3/1962وليتتة  22/12/1962ري زتم حزومة اايم   من 

 17/9/1962( اليي اايم   من  1965-1903ل واخييم  هذه الم حلة رحزومة ختلد البظو )14/9/1962وليتتة    16/4/1962
و وقلتح ت ح   الربل رتنير  ناز ال مي يل  الم حلة ييتل  نلص او تة خمس حزومت و زم واحدم يحتوم  8/3/1963وليتتة  

ت رتلب ورة اتريتي تو إاتمة إلص محتولة يازتد هذه الحزومت  قن ت   ييم  قومت ة نن نظتو نرد النتص   قن   يهر  قن ت قزه  قومت ة  والي ام 
الذا زتن تحزو مص و مار  نلص قن هذه الحزومت  زتن  قق   إلص ا ةيرمتةو من ت إلص حزومة الح   الواحدل ولزن منذ انير  

ردق الح   الز دا الاو ا تاييل  الجمتهت  خل  او تة مي نشل الح   الواحدل مي يل  الم حلة اليلية وا نييتلتةو  ح   الربلو د 

 

رتلبرقة رتن نظتو الااد ال  وح   البمتم الز داايتنيو الذا زتن ومت  ام ت رل   «1998تني ربرت م: )وهي الخلة الاات تة حتلت ت؛ )يت تخ إج اا الحوا   تيصاد لتلر  (66)
مي م حلة اليااابتنتت  وحيص اآلنو ز د اااو تة رتلواااتغ مي ي زتت والياااتة الز دتة مي ي زتتو وتل ت و نن قاااتي و ال ةتاااة والم ز تة مي اااو تةل تبني قن مت تج ا  

 حتوم لتلرتني و متقي مي الح   الدتمي الي الز دايتني الب اقي مبلي ن تتة الخماتنتت و نر  الح   الز دا الاو ال }الزتي {ل
 3قصة البهو  نلص مر مصلشص الرت  اني مي موازو  جرم لتلرتني تيذز   والب اجلم  جرم لتلرتني: ميح لااا "الوال" دمتي  الهو م الز دتة    حوا »غاتن   رمو    (67)
  ل27-22و ل 30/11/1998ل 357و البدد 3و جمجلة الوسط اللندنيةو «"

 



 

 

 

م انيخترت  ر لمتنت ة   دي ت او تة ربد انشصتل ت نن مص  اليي ج   مي الز دت ةو وييا  داة م ن تليل و و  2/12/1961-1مي قو 
اييلتنو همت ال تخ محمد نتاص ق ه زوةي و نتو الح   نو الدتن  ا ال قي  هذه   ت   الح   الز دا الاو ا رم   حتن م 

مي ز دايتن الب اج ريتتدم مر مصلشص رت  اني نلص الحزومة الب اقت ةو  1961ا نيخترت  غدام اند غ هو م قتلوم/ اريمر  انة 
ل لذا صد   مذز م الاترل مي مت  اد من مختو  الحزومة الاو ت ة من احيمتم ي زتم الز د الاو تتن خل    ا نلت و ماييرر 

ل ويرب ت ق ا ا  وإج ااا  وم  ونت للل ننص ت ة مبتدتة لز د او تةو ومناجمة م   (68) هرم المختر ا  الاتتاتة محمد لل  
ام المذز م اليي يل  المذز مل إاتمة إلص مرحية قتتدا  الح   الز دا وال ج ر و مي الاجون ومحتزمي ول ومن هَو    تمزن ق ا

رمب م نن هذه اليلو  ا     12/1962/ 11(و مي  2011قصد هت اترل المختر ا  الاتتاتة مي منلية الج ت م محمد لل  هرم )
ن  مت ت ري مخلل  والجواا الم حونةل يل  المذز  م زتن  نرت م نن د ااة من النواحي اليومت ة وا جيمتنت ة والاتتات ةو يام 

 ل (69) الز ادية من از تن ت يل ت  ن قي للمنل

و حتن زتن نتظو اليداي  ةتا ت للدولة ور ت  23/8/1962( مي  93صد   هذه الد ااة ربد صدو  الم اوو الي  تبي  قو )
ج ى رموجري يج تد   5/10/1962البظمة ت قس الحزومةو وقاص الم اوو رإج اا إحصتا اايهنتةي مي محتمظة الج ت م توو 

تةر  الز دت ة من الجنات ة الاو ت ةو مت تبني قن المنتخ والم اج الاتتاي المبتدا للز د زتن موجود ا لدى  ن  ا  ا   من الب
الواتل الحتزمة حي ص قرم صدو  مذز م محمد لل  هرمل رتنمت ت ى زهت  من الم اقرتن الز دو قن الحزومت  الاو ت ة اليي يل  

و زتن  ييبتلص م  الز د الاو تتن اتتاتًّت واقيصتدتًّت وهيتمتًّت 2011الاو تة منيص  اذا   حزومة البظمة وحي ص يت تخ اند غ الهو م  
 وقمنتًّتو لري ت لمت لتل  ري هرم مي مذز  يي اتلشة الذز ل  

مي حتن إن ربا الاو تتن زتنوا تليماون النذا  لمذز م هرمو واخ ون تنشون وجودهتل وتاوغون م اوو ااحصتا 
ة الحزومت  الميبتقرةو ومنصول  ا ايهنتةي   ة الم اووو وحج  راني  مم الز د الشت تن من ي زتت إلص او تة محا ل وهذه زتن  حج 

 نلت ت مي مذز م هرم نشايل 

 

 اًلنشقاق األّول 

و ردق  يظ   رواد  ال يتج مي الح  ل وزتن محو  الخر  رتن اليتتدم 1960مي ني  انييتم قتتدا  الح   الز دا ملل  
ي ز  مي زتشتة مواج ة اليتاي نر  ااجترة: هم نحن ح   اتتايو و بت ه يوحتد ويح ت  ز دايتن قو نحن جمبتة هيتمتة ي د   ت 

 

إذ وصام إلص  يرة   مي ن د ا نشصاتم لتييلد المنتصا  البااز تة والااتتااتة19611ااترل مي و ا م الداخلتة الااو تة يخ ج ر يرة مر و قوم مي    :هرممحمد لل     (68)
ا لل  انة مي    الو  ااولتيروق الباااااوتة الموقية لليتتدم اليل تةو و اااايم منصاااا  نتة   ةتس مجلس   مييتندلنمتد  ا  1970وو ت   هو نتةر ت ل ةتس مجلس الو  اا و ت  

تو وقد نبيي اليتتديتن   80نن نم  نته    9/2/2011ل مت  توو ا  ربتا 1979و 1972و اايم منصاا  اااشت  اااو تة مي رولونتت رتن نتمي  1971للصاانتنة نتو   نتم 
 اليومتة واليل تة لح   الربل الاو ال 

 جتا مت ت: (69)
نتةتة وهرهتة الااااانتنو يردق قن يبمد الدولة إلص نملتت  الي جت  إلص الداخمو م  اليو ت  مي الداخمو وم  مرحظة ننتصاااا  الخل  قو   ماوم و  راس قن يزون الخلة ه -1

ا… وهزذا رتلبنتص   .الخل م ليني ي إلص البنتص  القم خل  
ت  -2  لWh وقوااتتاة اليج تم: قا ندو إن تا مدا سو قو مبتهد نلمتة مي المنلية لن هذا قهر  نزس المللو  إهرتي ت صت خ 
  المدنتةو وهذا تج ا اآلنو إنمت نلل  قن تي ي  نلص ذل  يصاحتح الااجرمن إن الزه تة الااتحية من الز اد الميتمتن مي الج ت مو تيميبون رتلجنااتة الي زتةل مررد    -3

زاا  الجنااتةو لن الجنااتة  إجرا زم من لو يهر  جنااتييو وياالتمي إلص الدولة اليتر  ل تل قاا  إلص ذل  تج  قن تد س من يهر  جنااتيي د اااة مبيولةو ومرحظة زتشتة
او وين غ من ين غ نني الجناااتةو لنبتده رتليتلي إلص ولنيل هو   يزااا  إ  رم اااوو جم و ال مزم جناااتة لتااا  رم اااووو   تج  قن ينتقسو يريي من يرييو قا القم خل  

ومي زم حتمو متلم و مت تي ي  هنت  ينت غ الجناااتت و مإن  يجد قحدهو تحمم جناااتيتن مي ان واحدو قو قم هرل جناااتت و مر رد والحتم هذه قن تُبتد إلص جناااتيي الولص  
ل ذل  ااحصتا واليدقتل من قنمتم إذ تج  قن ييوو نملتت  ااجرانلص    حت  

ت من مااتهمة مي الخلة من اادا  قروا  البمم قمتو قلز اد حيص نجبل و مي واا و قو   غت  قتد  نلص اليح  و وهتنت ت مي واا  ااد رت  البممل   -4   غت  ماايي  رد  لنت قتاا 
 .تج  قن تاخذ ري ااصر  ال  انيو قو   مي الج ت مو ران   تيج و و  تمل  الز ادو والبنتص  الب رتة زهت م ومومو م رحمد هللامايبد لل حتم مي قا لحظةل وهذا 

هتنت تو رحتل تجبل و مي واا   ان حملة من الدنتتة الوااابة رتن البنتصا  الب رتة م ز  م نلص الز ادو ري تةة البنتصا  الب رتة قو   لحاات  متو وخلخلة واا  الز اد   -5
 .غت  مايي 

ت رخلة  -6 قو نيل و إلص الداخمو رد   من غت هوو لن مجتلاا وو لتاا  مجتلس دتنتة   م ااومةون غ الصاشة الدتنتة نن م اتتخ الدتن نند الز ادو وإ ااتم م اتتخ ن ر ت ققحتح 
 لون ر قتت  اد الر  انيو إنمت ت الون اد اش  دمتا المالمتنو وقا قوم هذا اليوملقرد او رم وردقة البرت م مجتلس ز دتةو م و لدى دنوينت إتتهوو   ت ا

ا رإهت م من تد نون من و ران و من قصااوم ن رتةو نلص البنتصاا  الخل م من وو وتز اا  هذا   -7 البمم قو اج من ااا   الز اد رربااا وو وهذا ااا مو وقد تزون متاااو  
 .تد نون ران و ن ر ت

من قومتة مي المنتلل الز دتة نلص الحدودو م و حصان المااييرمو و قترة مي الوق  نشااي نلص الز ادو  تهمت تَُ ج ونو ونيي   قن يزوَن هذه  إاازتن ننتصا  ن رتة و -8
 .)َ م  ( لن و قو   من قمي  اليرتةم رتل او وهتنت ت مامونتن قومت ت مةة مي المةة

الجر ةو رحتل يوااا  مت ت قلبت  ناااز تة م مي ت إااازتن الب  و وإجرا الز ادو ومل مت ي اااو الدولة من جبم ال اا تل ال اامتلي للج ت م منلية ناااز تة زمنلية  -9
 .خلة
تإن تا م ا غ جمتنتة للب   الذتن يازن و الدولة مي ال  تل ال متليو نلص قن يزون هذه الم ا غ مد رة ومالحة ناز ت ت زتلمايبم ا  الت  -10  .ودتة نلص الحدود يمتم 
 .ت  لمن   تيزلو اللية الب رتة ران تمت س حل ا نيخت  والي  تح مي المنتلل المذزو مندو الام -11
إلخل هذاو وإن هذه الميي حت  لتا  زتمتةو …الب رتة(  من  إنلتا الجنااتة الااو تة مللي ت لمن ت تد الازن مي يل  المنليةو م مت زتن  جناتيي الصلتة )ندا الجناتة  -12

 مايولتن رحا  خر ينتو ليزون يرت ت  م  وغ خلة جذ تة  تملةو لييخذ للذز ى رتلحارتنلرم ق دنت من ت إهت م ال

 



 

 

 

ل وردق  الصو م ينيل ؛ إذ ينت ل  ربا اليتتدا  نن هوتة الح   و بت هو من مهم نو  الدتن (70)  الز دتة؟إلص إحتتا اللية والهيتمة  
ا اييرمو رم هو جمبت ة هيتمتة   -إن و لتاوا ح ر ت اتتات ت تلتل  رت نشصتم  »ظتظت ونرد الحمتد د وتسو وقتلوا مي قهنتا المحتزمة؛  

همتن صر ا نلص ااو الح   و بت هل ونلص ال غو من قن صر ا لو تزن م  ل رتنمت قص   الجنت  اآلخ  ريتتدم ن(71) اجيمتنتة«
يح ت   »هذا ال بت  مي الم حلة اليااتات ةو إ   قني قص   نلتي داخم الاجنو نون ت من الزتد للل   اآلخ  الذا قص   نلص  بت  

هذا الخر  م  رداتة الخرمت  مي الح     مي الم حلة اليااتاتةو وينت م نني مي قهنتا المحتزمةل وي امن «ويوحتد ز دايتن
الدتمي الي الز دايتني مي الب اج رتن المزي  الاتتاي ريتتدم إر اهتو قحمد والمر مصلشص رت  انيل ونلص ال غو من ذل و قل   

تصم مي الح    الح   الز دا الاو ا ومد ا ميل ش ت من حمتد د وتس وختلد م تتخ ر د  الواتلة رتني الجنتحتن و ق  الصدغ الح
 ل (72)  تة تو ولو يهم  الواتلة 1963الدتمي الي الز دايتني الب اقيل والييص م تتخ رتلمر مصلشص رت  اني ورإر اهتو قحمد انة 

ت وميصت ن تو رتامتن: )الح    الخر  مي الح   الز دا الاو او اايم  حيص ربد اام اج نن قتتدييل وصت  تن ل منيام 
و ريتتدم نهمتن صر ال و)الح   الدتمي الي الز دا  5/8/1965ا مي او تة _ التات (و نيد مييم ه الوم مي  الدتمي الي الز د

ت مييم ه انة  مي دم لو وانيخ  د وتس  ةتا تل ومي انة  1965مي او تة _ التمتن(و ريتتدم نرد الحمتد د وتسو نيد قتا 
  الدتنو ربد قن ايُ و رتلبمتلة لي زتتلو ُل د صر ا من قتتدم التات و رمزتدم من صر  رد1968

ُل الخر  مي   الرم  مي الم  قن الخر  مي الح   الز دا الاو ا ارل الخر  مي الح   الز دا الب اقيل وي امَن يبم 
لذا م  الخر  والص اغ ا  1966-1965الح رتن الز دتتن مي او تة والب اجو ووصولي إلص د جة اليلتبة وال يتج الن تةي انة  

 ن   رتن جنتحي ح   الربل مي او تة والب اجل

 

 2011حتى عام  1970كرد سورية من عام 
ق اد المر مصلشص رت  اني حم  الخر  رتن جنتحي الح   الز دا الاو او ودنتهمت إلص مييم  )نتور دان(   1970مي انة  

 ت ةل ومي المييم و م ا رت  اني قتتدم جدتدم موقية  مي ز دايتن الب اجل ومصل  قتتديت اليتت تنو وقخا  ربا و لإلقتمة الجر 
( منص   قس هذه اليتتدمل وامل زم من نرد الحمتد د وتس 2010-1921للح  و ونُص  وجي قرلي ز دا هو الحتج دهتو مت و )

لن د وتس قني يخلص   نتو يت ت  التمتنو وصر  رد  الدتن  نتو يتت  التات  نلص نيتة  المييم ل ونشص نن مت رت  اني ربد قن قن
 نن البمم الاتتايو رتنمت قتم صر  رد  الدتن إني اتيجي إلص قو ورتل

م قج تيي مبي مي نتاتن/ قر تم  ؛ إن المر مصلشص رت  اني لو تش ا دهتو مت و 2017وذز  ختلد م تتخ مي حوا  ملو 
ت ال تخ محمد نتاص قو دهتو  نلص الح  و رم زتن مت و ختت  نرد الحمتد د وتسو إذ إن الخت  زتن رتن ختت تن   هتلل ل مت: إم 

 ل (73) ح ت  مت وو متخيت  الخت و لارت  تلوم  

وربد نودم الل ا  المخيلشة من ز دايتن الب اج إلص او تةو قنلن نرد الحمتد د وتس ح ريو رتاو: )الح   الدتمي الي 
الييدمي الز دا مي او تة(و ولو تبي   ريتتدم مت وو وردق ت تجو المر مصلشص رت  انيل وزذل  مبم صر  رد  الدتنو إذ قنلن 

وحتن قنلن نظتو قحمد حان الرز  قتنون  مي او تةو ولو تبي   ريتتدم مت وو وصت  ت تجو رت  انيل ح ريو ح   التات  الز دا
و ق ام جنت  نرد الحمتد د وتس ر قتة ي نةة إلص النظتو الب اقيو منييد ا من تبت ا هذا اليتنونل من جتن   1974الحزو الذايي انة  

مي قهنتا وجوده مي لرنتنو ونن ل تل ح زة )ميح( الشلالتنت ةو حتوم اليواصم    اخ و حتوم  نتو اليت ت  التات او صر  رد الدتنو
م  الاشت م الب اقت ةل رتمي اا قن )ربل الب اج( الحتزوو زتن نلص خر  حتد م  )ربل او تة(و ونلص اايبداد لدنو مبت اي 

ت قرلت ت نلص  ةتاة  الاد ال  مي حتنيل ومن ج ة قخ ىو النظتو الب اقي نلص خر  م  مر مصلشص ر  ت  اني الذا م ا  نتم 
 ح   اتتاي ز دا او او مت ُندل إهتنة ليتتدم هذا الح  ل

من هنتو خ ج ج ا م و من الح زة الاتتاتة الز دتة من يح  نرتام الح   الدتمي الي الز دايتني الب اقيو ريتتدم المر 
تاي إقلتمي جت  لاو تة ومبتٍد لنظتم ت الحتزوو هو النظتو الب اقيل  مصلشص رت  انيو وردق  قولص إ هتصت  البرقة م  نظتو ات 

مي حتن ريت  اليتتدم الموقية الم حلتة للح   الدتمي الي الز دا مي او تة ر نتمة ده تو مت و نلص و ة ت للدتمي الي الز دايتني 
 الب اقي و نتمة رت  انيل 

او المييم   »وقتم:  2010ليتاا  اليي قج ت  مبي مي  رتل/ مر ات  حوم مييم  )نتور دان( يحد ل الاتد مت و مي قحد ال
 متق ت من ل مي الرت يي )التمتن والتات ( قرم ان يتقيو ومن ربا ال خصتت  الز دتة الولنتة الماييلةو وزن  واحد ا من وو يو 

 

والن وا ري قومت ت نو  الدتن  ا ا مي متدتو نتد و ت ا   متي ربا يشصاتر  المحتزمة واار   ما مز م ا نشصاتمو ورت ن قن هد  ح ر و هو يونتة ال اب  الز دا    (70)
 ن لدت و قدلة قوتة يبلت و الش صة اصدا  حزو اانداو رحي ولوهيتمتًّت محا و وقن الياتم زت

https://www.youtube.com/watch?v=3CuuD3hHsoY 
 87محتزمة المي متن رإقتمة دولة ز دتة( يي ت  إخرت ا نن ات  المحتزمةو ل الياتةو ) اج : د و   نزيو قد   (71)
م م  ختلد م تتخ مي ز دايتن  (72)  و اتن    حي تل2017نتاتن/ قر تم  –الب اج من حدتل ملو 
م م  ختلد م تتخ اتن    حي تل (73) م وماج   من حوا  ملو 

 



 

 

 

تو ييحد د    ١٣من  »ل ورخصول اليتتدم الموقية المنرهية من ذل  المييم و ذز  مت و قن ت يال ش   «يامتي و من ز دايتن الب اج  خص 
يي مي قناتا ماييلتنل   ٥قناتا تمهلون التمتنو و  ٤قناتا تمهلون التات و و  ٤يوحتد ل مي الرت ييو واايبتدم وحدم الح  ل    م م 

حا  مت قذز و زتن  قامتا قولة  الاتدم: من ل   التات  )نصم  اتداو توا  دتروو ج  مر محمدو  شتل نلو(ل ومن ل   
اغتو  ايو مر  حمو(ل ومن الماييلتن ) تخ محمد نتاصو التو توا  حتجوو   التمتن )يم  مصلشصو إر اهتو صر او متصم هتدا

د وتس مر التمتنو صتدجو دهتو مت و(ل ويو يامتة لجنة ااي ت تة ميلشة من خماة قناتا ل ذه اليتتدمو هو )محمد مر مخ او  
 ل(74) حتجو«مر نليو ختلد م تتخو زنبتن نزتدو مجتد   نرد هللا

ا 1972الي الز دا مي او تة مييم ه الهتني مي منلية رتم ني مي خ ت  نيد الح   الدتمي  و وانيخ  مت و از يت  
زنبتن نزتدو نذت  مصلشصو حمتد  »للح  و زوني حظي ري زتة من مر مصلشص رت  انيو إاتمة إلص لجنة م ز تة ميلشة من 

 ل(75) مت ورحا   « ز تتو  تخ قمتن زلتناتنوو إلتتس  مزوو  تخموس رتقيو محمود صر او مصلشص إر اهتوو هو ت و 

و إذ انييم  نتو الح   الدتمي الي  1973الموجة الهتنتة من ا نييت   اليي لتل  اليتتدا  الز دت ة الاو ت ةو زتن  انة 
او محمد نذت  مصلشصو زنبتن نزتدو ختلد م تتخو محمد مخ »الز دا مي او تةو دهتو مت و ومجمونة من قتتدا  ح ري ام  :  

و ربد إصدا  الح   رتتن تندد رم  وغ الح او الب ري الذا قلليي النظتول ولو ي مم حملة  «نرد هللا مر نليو و تخ قمتن زولتن
 ا نييت   هذه ننتص  جنتحي صر  رد  الدتنو ونرد الحمتد د وتس وقتتداي متل

حتوم زم من صر  رد  الدتن ونرد الحمتد د وتس    و 1975وم  ي زم ا يحتد الولني الز دايتني ر نتمة جرم لتلرتني انة  
  زا  ود  ا يحتدو وند  الح   الز دا الب اقي الجدتد روصلي مت التدتولوجت ةو لمبتزاة الزيلة الهتلهة: )اليتتدم الموق ية( اليي زتن 

س ا نياتو  م إلص هرل  يبد  المر مصلشص رت  اني م جبتي ت التدتولوجت ة والاتتات ةل ومن هَو  ُز   الاتتاي الز دا الاو او ويحو 
: زيلة دهتو مت وو وزيلة صر  رد  الدتنو وزيلة نرد الحمتد د وتسل ومذ ا  ردق  ا ن يتقت  مي الح زة الاتتاتة الز دتة مي  زيم

  هذا ا نياتو مي  ح ر ت ومجمونة اتتات ةل ورتلي امن م 25او تة يينتامو لتصم ندد الح ا  الز دتة اآلن إلص مت ت تد نلص 
منيص  الاربتنت و ردق النظتو الاو ا يلرتل م  وني البنص ا الهتنيو ربد إج اا ااحصتا ا ايهنتةيو وهو م  وغ )الح او  
الب ري( الذا هد  إلص إج اا ييتت  دتمي امي مي المنلية ريب ت  قامتا الي ى والمدنو وااييداو البتةر  الب رت ة من محتمظت   

 ت  ال و  ويولتن و مي المنتلل الز دت ةل ال قة ود

(و إذ صت  الح   مي مواج ة المرحيت  المنتةو وانييم اتنو 1984-1940ربد انييتم مت وو انيخ  نرد الحمتد اتنو )
ت مي خ ت    ان  و ربد اند غ قنمتم البن  رتن النظتو وجمتنة )ااخو1980و وقودغ الاجنل وقم ج نني ونن  متقي انة  1975قتا 

 المالمتن(ل

و زتن النظتو م يو   رص اني م  جمتنة )ااخوان المالمتن(و وايخذ الز د انذا  موقش ت   الهمتنتنتتمي ن تتة الاربتنتت  وملل   
محتتد ا من الص اغل ولزن )الخوان( ما  وا ذل  راني اصلشت  إلص جتن  النظتوو رتمي اا قن قغلرتة قز اد او تة مالمون ان ةو  

 ن تزونوا م ت زتن مي ص اغ الجمتنة اد النظتو الاو ا )البلوا(ل وتج  ق

مي يل  الم حلةو خش   المرحيت  المنت ة رحل  قتتدا  الح زة الز دت ةو م  ريتا النظتو نلص إنزت  وجود قاتة ز دتة مي 
نو همة قارت  قخ  ليخشت  او تةو وندو ا ني ا  روجود  ب  ز دا تبتس مي او تةل إاتمة إلص ص اغ النظتو م  ااخوا

 النظتو الاو ا قرايي المنت ة رحل ز د او تةو من ت:

يلو   نرقت  النظتو م  قتتدايي الح   الدتمي الي الز دايتني وا يحتد الولني الز دايتنيو الب اقتتنو مي إلت  دنو  -1
 نظتو الاد للمبت اة الب اقتةل 

)الي زي( مي خل الص اغ الاتتاي والتدتولوجي م  قح ا  الح زة الز دتة مي او تةل دخوم ح   البمتم الز دايتني   -2
وااييلت  الز دايتني ا   البنتص  من هذه الح ا  إلص صشوميو وإ يتم ح   قوجرن الز د الاو تتن راتحة 

 ناتلت ة مي ي زتتو هي لتا  اتحي و الاتسل 
 ا نياتمت  مي الح ا  الز دتة نشا تل -3

زليو زتن من  اني لمانة النظتو الاو ا ران الوا  الز دا مي او تة يح  الاتل مو و  تمهم قا  خل  نلتيل ولزن  ذل 
ريت  الة الدانتة واانرو اليتربة للنظتو الادو نلص مواصلة ي وتي صو م الز ادو مي داخم او تة وخت ج تو روصش و )انشصتلتتنو 

 نلص نرقة رإا اةتمو ت تدون الخ ج ا من الولن وإلحتقي ردولة قجنرتة(ل خونةو مبتدتن لليومتة الب رتةو 

 

  61-60ل نير  نن مجلة )الحوا (و البددان 192/2010حوا  م  دهتو مت ول موق  و يي مي الز دال  (74)
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=6688#.WUnDLnxtmM8 

 ل2010(و  يتا 61-60البددان ) مجلة الحوا و (75)



 

 

 

و ولتل  قناتا ح   الوحدم الز دا مي  1991موجة ا نييت   الهتلهة اليي  ن  ت النظتو نلص النت لتن الز د زتن  انة 
و الاد ال  وممت اتيي رحل ال ب   او تة )تزتيي( حتن ن   الخت  رتتنت  وملصيت  منددم رتاحصتا ونيتةجي وراتتات  نظت

 الز دا مي او تةل

و خش  الاد ال  من قرايي نلص انيخترت  الر لمتن الاو او وامح لربا اليتت ا  الاتتات ة غت  المناوتة مي 1990انة  
 ا  الز دت ةو م  د مي مت  )الجر ة الولنت ة الييدمت ة( رإ اتم م  حت ت إلص الر لمتن الاو ال مي زم وقيذا  يناتل م ي   رتن الح

ل    ح  الح ا  الز دت ة هرهة من قتتدي ت هو  1992ربد انرن )اليحتل  الدتمي الي الز دا مي او تة( من اية قح ا  انة 
( -1936(و از يت  الح   الدتمي الي الز دا مي او تة )الرت يي(و ونرد الحمتد د وتس )1996-1939زمتم قحمد د وتس )

(و اليتتدا مي ح   ا يحتد ال بري الز دا مي 1950  الدتمي الي الييدمي الز دا مي او تةو ومياد نلتزو )از يت  الح  
ل ونجح الهرهة نلص  ةحة الماييل تن مي دخوم الر لمتنو إ   قن 1990او تة )ر نتمة صر  رد  الدتن وقيذا ( مي انيخترت  

دتن من الجناتةو و  وجودهو زتن زيتتر وو إذ لو تُامح رمنتق ة قا  من حتهتت  الياتة الز دتة مي او تةو و  ااحصتا والمج  
ا  الز د الهرهة رياجتم الوجود يح  قر ة الر لمتن لمد م ق ر  انوا ل  منح الحيوج الهيتمتة والاتتاتة للز د الاو تتنل وازيشص النو 

ا اليوم والبار  مي مواج ة اليمدد الينظتمي والجمتهت ا  وظ    م ت زة هذه الح ا  مي ا نيخترت و وزان  ت نوغ من ن  
م قخ ى الم ت زة مي ا نيخترت  الي  تبتة انة  و إ   قن  1994لح   البمتم الز دايتني رتن الز د الاو تتنل حتوم الز د م  

 وم الز د إلص الر لمتنل النظتو نتد إلص نتديي اليدتمة مي م ا الوصتتة واليحز و حيص رلواةح الماييل تنو وحتم دون وص 

 

 متاهة اًلنشقاقات ودّوامتها 
الرت يي( والح ا  المن ي ة نن ت اليي   -وتمزن اا ت م إلص قن الح ا  الهرهة )التات و التمتن الييدميو اليتتدم الم حلتة الموقية

 زتن :  2011و 1970ن ل  مي الم حلة الشتصلة رتن 

و 15/6/1974الرت يي(؛ ان ل نني محمد رتقي ال تخ محمد ق ه زوةي مي  الح   الدتمي الي الز دا مي او تة ) ل1
وقاس ح     1981وقاس الح   الدتمي الي الز دا الاو او هو ان ل نن )الرت يي( محتي الدتن  تخ الي انة  

البمم الز دا مي او تةو هو ان ل إامتنتم نم  نن )الرت يي(و وقاس ح   الوحدم الدتمي الي الز دا مي 
ا  1988ة انة او ت  و هو ان ل )الرت يي( جنت  نص  الدتن إر اهتوو وقاس ح ر ت تحمم ا او نشايل هو يب  

)الرت يي( إلص ان يتج جدتد ريتتدم نرد ال حمن الوجي الذا قاس لنشاي ح ر تو هو ان ي  نن جنت  نص  الدتن إر اهتو 
 مجمونة قخ ىو وقاا  ح ر ت رت او نشايل

يدمي الز دا مي او تة؛ ان ل نني هرهة قجنحةو جنت  )ن ت  داوودو ولته  اشو ( انة الح   الدتمي الي الي  ل2
و هو ان ل يتت  متصم توا  من )الييد مي(و و زم )يتت  ااصر ( الز دال وان ل نني ح   رت او نشاي 1992
لته  اشو و و ز م نهمتنل قمت ن ت  داوود م زم ح   )الماتوام الز دا(و وان ل نني  ااصر ( قمجد)يتت  

 )الح   الولني الز دا الدتمي الي مي او تة(ل
و ل د صر  رد  الدتن ري مة الختتنة 1/1/1975ح   )التات  الز دا مي او تة(و مي مييم ه المنبيد توو  ل3

ا للح  ل ان ي  مجمونة من التات ا وقاا  ح     والبمتلة للنظتو الب اقيو وانيخ  نصم  اتدا از يت  
يولص توا  دترو  ةتاة ح   التات   1989لز دت ة مي او تةو ر نتمة صري  هللا هت انيل ومي نتو ال يتلة ا

ا للح  و متن ل محمد مواص محمد  1993ربد ومتم نصم  اتدال ومي نتو  و انيخ  خت  الدتن م اد از يت  
نني صتلح زدوو وقاس وتوا  دترو و تخموس مواصو وقااوا ح ر ت رت او نشاي )التات ا الز دا(ل هو ان ل 

 ح ر ت رت او نشايو ربد اند غ الهو م مي او تةل

ل ان ل نني مياد نلتزو 2003)ح   ا يحتد ال بري الز دا مي او تة( وي قاي حيص  1980 زم صر  رد  الدتن انة 
الح   مجمونةو وقاا  ح    وقاس ح ر ت رت او نشايو هو  غت ه إلص ح   تزتيي الز دا مي او تةل ان ي  نن  1991انة 

 تزتيي الز دايتني مي او تةل 

و ر ةتاة م بم اليمو )ناو المزي  2005قتت / متتو من نتو  29يتت  الماييرم الز دا مي او تة يااس مي  ل4
د   2007الاتتاي الاترل مي ح   ا يحتد ال بري الز دا(ل مي   ت نلص يش   اناح  ميااو )اليتت ( مبظم و احيجتج 

اغيتم اليمو مي مدتنة اليتم ليو هو ان ل الح   نلص نشاي رتن )يتت ( تيوده اتتمند حتجو    7/10/2011ي  اليمول وم
 الموجود مي قو ورتو و)يتت ( ريتتدم نت تن ميتني الموجود مي اليتم ليل

 

 ضيف ثقيل الظل 
إلص او تةو وا روا رجذو هو الينظتمت ة مي ن تتة الاربتنتت  وملل  الهمتنتنتت  نتد ز د ي زتت نر  ح   البمتم الز دايتني  

والاتتات ة والباز ت ة والهيتمت ة مي المجيم  الز دا الاو او ودخلوا مي ص اغ اتتاي وقتدتولوجي م  قح ا  الح زة الز دت ة 
دخم البمتم  الاو ت ةو وان ليوا قحتتن ت إلص ممت اة البن  الجادا اد هذه الح ا  مي ملل  اليابتنتت ل ومي الاتتج ذاييو 



 

 

 

الز دايتني مي ص اغ نشوذ م  الح رتن الز دتتن ال ةتاتن مي ز دايتن الب اج؛ ا يحتد الولني والدتمي الي الز دايتنيو داخم 
 ال ااي الاو ت ةل ونجح البمتم الز دايتني مي ااييلت  ا   الزواد  والبنتص  من الح ا  الز دت ةو لارت  ندم: 

يي زتن  يبت  ت قح ا  الح زة الز دتة الاو تةو نيتجة ا ن يتقت  البدمت ةل وي اج  صدقتة حتم اليخر ل والش اغ ال ل1
هذه الح ا  لدى الموالن الز دال وذل  لن زم ح   زتن تن ل نن اآلخ و تل   الر نتم  نشايو وال بت ا  

ت زتن  بت : ) ال نشا تو رم تيرن ص ا او نشاي قحتتن تو وامن رتتن ا ن يتجو دوم   يوحتد الح زة الز دتة( حتا  
اقة والو دت ةو الهو ت ة واليومت ة الزر ى اليي ل ح ت البمتم الز دايتنيو زتن ل ت اح هت الذا جذ    ل2 ال بت ا  الر  

ا   ال رت  والشيتت  الز د الاو تتن إلص صشوميل إاتمة إلص النموذج الينظتمي المخيل  والجدتد للبمتم 
ت نلص الصبتد الباز ا والاتتاي واادا ا  الز دايتنيو وإماتحي   ا م م  الينظتميل   -المجتم قمتو الم قمو ومنح ت دو  

مي حتن إن الح ا  الز دت ة الاو ت ةو زتن  قق   اليجمبت  اليرلت ة اليي زتن قغل   نتمتي ت وج تا قرتةم ون تة  
البمتم الز دايتنيو والييتم واح  الرندقت ةو ذل   ز دت ة مب ومةل ومن هَولو ال بت ا و والياحتت  اليي زتن تيدم ت

زلي زتن من  اني إحدال رتلغ اله  النشاي والبتلشي مي قلتنت  واابة من ال رت  الز دو المايتا من الحتم 
الم  تة لح ا  الح زة الز دت ة الاو ت ةل ورنتا نلتيو زتن ا نيات  للبمتم الز دايتني رمن لة  د مبم نيدا يجته  

اق  الح زة الز دت ة مي او تة نلص الصبدم زتمةل إذ  قى ال رت  الز دا الاو ا مي البمتم الز دايتني قني و
و وال نج  الح ا  الخ  نن ذل ل   الردتم الذا  رمت تحيل ل و قحرم و وقهدام و ولموح و اليومي 

ن مي دم لو ومنحي وح ريُ ح ت ة الح زة  دنو النظتو الاو ا للبمتم الز دايتنيو وااياتمة  نتمي نرد هللا قوجر ل3
واليني م مي او تة ولرنتنو مت داو هذا الح   ت تد يوجتي ز د او تة نحو الح   م  ي زتتو وح   قنظت هو نن 
م   المظتلو اليي تبت ون ت مي او تةو نيتجة اتتات  النظتو الاو ا وممت اتييل وقد قز د قوجرن ذل  مي حوا  ملو 

اربة قتتو م  ارو(و وقتو الح    -تمي الاو ا نرتم ملحوو ن   مي زيت  ربنوان: )قتةد و ب  م  الزتي  والصح
ني نلص قوانده ال برت ةل هذا الزيت  قهت   -رتاو دا  ن   وهمتة )قختم  1996رلربي مي دم ل صت   قهتنت( هو و  

ص إ اتم ياجتم صوييو تحتوم متي  صدمة رتن ميتدا الز دايتنيو ويار  مي إحدال ليل زرت و مت دم  قوجرن إل
 ياوتغ موقشي ويص تحتييو وند هت يزيتز ت م حلت تو ولتس ااي ايتجت ة الح  ل 

انوا  ا نشجت  الجمتهت ا للبمتم الز دايتني رتن ز د او تةل وزلمت ايل   تد من   1991- 1990  -1989وزتن  انوا   
ي ن  م ق ختل اخ ونو رحتل صت  الدو تجذ  م تد ا من الدول رتليوا ا  رت  الز د الاو تتنو وقج ت  لي م ااو ن ااو حم  محل  

ا للي دتد واليخوتن واليج تد ا جيمتني وصم قحتتن ت إلص  م  ذل و زم  خل ي   صشو  الح   لارت  مخيلشت و زتن تيب  
 د جة الييم قو ااجرت  نلص ميتد م المدتنة قو الي تة اليي زتن تيلن تل 

و دخم البمتم الز دايتني منتما ت ليتةمة الح ا  الز دتة الاو تةو رل   م   حتي  1990الر لمتنتة انة  مي ا نيخترت 
م  حتن )ماييلتن(و مخا  منلية الج ت مو إذ مت  نرد الحمتد د وتس ومياد نلتزو وزمتم قحمد د وتسو ولزن مت  البمتم  

 ق ختل إلص الر لمتن الاو ال  6زورتنيو نش تن(و ونجح مي إتصتم الز دايتني مي المنتلل الز دتة الخ تت  مي  ت  حل  )

ت دخل ت البمتم الز دايتني مي منتماة )اليحتل  الولني 1991قمت مي ا نيخترت  الرلدت ة اليي   دي ت او تة انة  و وقتا 
 هت  من المدن الز دت ةل مت  الز دايتني ررلدتت  ز  «الدتمي الي الز دا مي او تة )اةير  الح ا  الز دتة الاو تة

زتن البمتم الز دايتني تنظ  إلص ر ام  الح ا  الز دتة وملتلر ت نلص قن ت )ميواابة( و)إصرحت ة( و)دون المايوى(  
و)ينت م نن الحيوج( رم إن الز دايتني زتن تبد الحزو الذايي ينت    ويختذ   وختتنةو وقن ملتلري هو تة وقومتة   ينت م قو ردتم 

 ن ت؛ ا اييرم والح تة وا  ي ازتةلن

 إيجابيات العمال الكردستاني وسلبياته 

صحتح قن الخرمت  رتن قح ا  الح زة الز دت ة زتن   دتدم ونمتيةو إ   قن هنتل  إتجترتت  لوجود البمتم الز دايتني مي  
واجيمتغ رتن قغلرتة الح ا  الز دتة الاو ت ةو رتايهنتا او تةو من ت قن الخر  م  قداا هذا الح   واتتاتييو زتن محم  ايشتج 

( ر نتمة محمد رتقي مر محمودو ومن ربده نجلي جمتم مر محمودل هذا الح   وق   PDKSالح   الدتمي الي الز دا الاو ا )
تجترتت  البمتم الز دايتني نلص الحتتدو ويجن   الدخوم مي ص اغ م  البمتم الز دايتنيو إاتمة إلص مت ال و همة مت تمزن ند ه إ

 مي او تة:

ت جدتد ا للبمم الينظتمي الح ري الز داو قوامي ا لي او اليتو وا نارتل الصت وو واليشتني مي  ل1 قد و الز دايتني نموذج 
 الح   قو قهداميو قتًّت زتن ل يحيتل  بت البممو والياحتة رتليتلي والنشتسو مي مابص 

 م قمو وااييلتر ت وياخت  لتقتي ت ويوجت  تو رختصة نلص الصبتد الباز ال  إمات  المجتم وااب ت قمتو ال ل2

ت قر   الرتت  البمتم الز دايتني:   قم 

إدختم ممت اة البن  مي ييتلتد البمم الاتتاي الز دا الاو او مي قهنتا إدا م ا خيرمت و وهذا مت لو تزن موجود ا  -1
 الاو ت ةو نلص ال غو من حد م الخرمت  وا ن يتقت  مي صشو  هذه الح زةل مي اميداد نم  الح زة الز دت ة 



 

 

 

اللب  نلص البوال  وياجت  الم تن  اليومتة والتدتولوجت ة إلص الحدود اليصوىو وإ تنة ذهنتة اليخوتنو وممت اة   -2
 من الا م الواحدمل الي هت  النشاي والشز ا نلص المخيلشتنو مت انبزس الر ت مي البرقت  ا جيمتنت ة حيص ا 

ت تد   نلص الح   الميتيلتن والموامو   -3 الي دتد نلص اليجنتد ويحصتم الموامو وند  المجيم  الز دا الاو ا منجم 
ختةنو ومبت ا ققم  ختتنةو وجتهم   -وم   المجيم  قتتا ت رتلماتمة اليي تي  الش د مت ت من الح  ؛ رتن من ل 

اليت تخت ة للح   واليتةدو و  تد ز تو وقومي رداةي تينت م نن حل ا اييرمو وغتممو   تبي الهمتة والا و م 
ي وتنتام من قجم ا اييرم والح تة  وتلتل  رتلحزو الذايي والحيوج الهيتمتةو وقومي ولني هو او تاح 

 وا  ي ازتةو وهزذا دوالت ل
ة قني تج  ا ايشتدم   -4 من و مي خدمة الح  و وقن الح   ر ذه البرقة  ي  ت  إدختم نمرا النظتو امن الح ا و رحج 

تابص انتدم ياهتم زم من وق  يح  ياهت  هيتمة النظتو وي رتيي ويلوت هل ومي اآلونة الخت مو ربد اايرو ح   
للاللة من النظتو الاو ا مي المنتلل الز دت ةو   -ح   ا يحتد الدتمي الي-البمتم الز دايتني نر  م ني الاو ا  

ل ا  الب رت ة والماتحت ة الموالتة للنظتو الاو ا زل ت مي هذه الاللةو رام  من النظتو الاو او وانصتتغ  ج ال
 يتو من الح  ل 

ي  ت  النذا  والماوغت و واليمتا ت للبرقة م  النظمة اليي ييم  الز د مي او تة وإت ان والب اجل وقن الح    -5
قن اليتةد تشز   وتي   نتترة نن الح  و والح   واليتةد همت اللذان ت تتن تشز   وتي   نتترة نن المجيم  وال ب و و

  يتة نمتية ووااحة قتن يزمن مصلحة ال ب  الز دال
 م  الح   ال بو  اليومي لدى اليلتنت  الموالتة لي إلص الحدود اليصوىو د جة اليل   ل وقن م  وني الاتتاي  -6

 زر  الز د وز دايتن زل تل وربد انييتم  نتو الح   قوجرن انة والتدتولوجي هو الحم الوحتد والنج  لم
و ردق قوجرن م اجبتيي النيدت ةو ويخل ص نن  بت ا  الح   وقهدامي زل ت اليي يااس نلت تل وصت  تنظ  إلص 1999

ص ال بو  والمجيمبت  ال بت ا  اليومت ة نلص قن ت ميخلش ة ورداةت ةل وتبد  الدولة اليومت ة الورتم الوختو الذا ج   نل
الزوا ل والح و ل ول   ردتر  من ذل و مش وو قو  بت  الدولة الدتمي التة اليي يبتس مت ت المة الدتمي التةلللو 
نلص قن ذل  هو الحم الوحتد والزه  نجتنة والزه  نيرنت ة ومواونت ة وواقبت ةو و  منتل قمتو الز د من يرن ي 

زون ل و مزتن مي الماييرمل ومن هَو و خرم خمس ن  م انة متاتةو مت   البمتم الز دايتني ذل و إذا مت ق ادوا قن ت 
ت نلص قمزت  وم  ونت  اتتات ة  ا ح رت ت قتدتولوجت ت   ا تو قتةم  الوني وال بو  اليومي الز داو واايردم ري  بو  

 تا ت وغ ا ت مي المجيم  الز دا لورتوت ة ومليراةل رحتل رت  هتجس الز دايتني هو م ا هذه المزت  ويز
ت اواا رتانرو قو منته  الي رتة واليبلتو قو نر  قنظمة الحزو واادا م اليي ييحز و ر ت اللييل هذه المزت و  نموم 

مةل    مي ظته هت مبيدلةو لزن قاتلت  م ا ت ميل  

 

 ( PYDحزب اًلتحاد الديمقراطي )
إنرن هدنة لوتلة المدو واح  الميتيلتن خت ج الحدودل وحم الح  و وي زتم  لتل  ح ري ر  ربد اخيلت  قوجرن وانييتليو

ح   الحم الدتمي الي الز دايتني  2002ق ربة قح ا  ز دتة يتربة للبمتم الز دايتنيل وينشتذ ا لوام  قوجرنو يااس مي نتو 
(PÇDK و م غ البمتم الز دايتني مي الب اجو وانة)يااس ح   الحتتم الح  2004( م الز دايتنيPJAK م غ البمتم )

(و م غ الز دايتني مي او تةل وزم المييم ا  PYDيااس ح   ا يحتد الدتمي الي ) 2003الز دايتني مي إت انو وانة 
اليااتات ة ل ذه الح ا  الهرهةو ج   مي مبتقم البمتم الز دايتني مي جرتم قندتمل رتنمت زتن الح   ال ار  موجود ا قصر  مي 

 زتتو وهو ح   ال بو  الدتمي اليو الواج ة ال امت ة واليتنونت ة للبمتم الز دايتني مي ي زتتل وهذا الح   هو ييمة الح    ي 
م الذا قنلن يااتاي البمتم الز دايتني مي ي زتت انة   م إلص  HEPرتاو ح   البمتم ال بري )  1990ال امي الو  ( وُحظ و لتيحو 

(و هو ح   DEHAPح   دتمي التة ال ب  ) (و هو HADEPهو إلص ح   ال بري الدتمي الي ) (و DEPح   الدتمي التة )
ا؛ ح   ال بو  الدتمي الي ) BDP(و هو ح   الارو والدتمي التة ) DTPالمجيم  الدتمي الي ) (و وهذه الينوتبت   HEP( وقخت  

 لز دايتنيلمي الامتا زل ت هي ليت ت  واحدو تمه م الجنت  البلني ال امي للبمتم ا

ا ح   ) 2011وحيص  2003من  ( لحملة قم  ومرحية قمنت ة او ت ة   اةو  PYDقرم اند غ الهو م الاو ت ةو يب  
 خلو ومل يا ترت  الصحتمة الي زت ةو رتمي اا قن ذل  هم م   1400ااي دم  ننتص ه وقتتداييو قاش   نن انييتم حوالص 

وانييل  نتة ة قمنداو  وجة  ةتس الح   صتلح مالو الذا ه   إلص مباز  يتر   الي زي انذا ل  -اليناتل المني الاو ا 
( مص ن و يح  اليبذت  الوح ي PYDليي ندد من ننتص  )وللح   يح  اتل م الز دايتنيو موجود مي ز دايتن الب اجل 

ي لتل  النت لتن الز د واليتتدا   و زتن الموجة ال اربة من ا نييت   الي 2011وحيص نتو  2002مي الاجون الاو تةل من نتو 
 (ل PYDالز دتة مي او تةو و مل  اآل  و مبظم و من الموالتن للبمتم الز دايتني وم ني الاو ا )

( من امن و المايوم نن إدا م الح   زمتم  تهتن )اغيتلي البمتم الز دايتني  PYDان ي  مجمونة من ح   )  2004انة  
   مي او تة مو ا  نزتليو وقاا  هذه المجمونة ح زة جدتدم رتاو ح   )الومتج (و ومايوم منظمة الح17/2/2005مي 

 ل2008الدتمي الي الز دا الاو ا(ل وان ي  من )الومتج( مجمونة قاا  )ا يحتد الولني الح ( ريتتدم نرد الشيت  دهت  انة 



 

 

 

اذا  الولنتة( حوم ي زتم   12او تة( و)ح زة  و وق   الومتج نلص ايشتج م  )يتت  ح تة ز دايتن 2009ح ت ان/ تونتو   12ومي  
 إلت  قو ايحتد رتن ينظتمتي و إ  قن ا يشتج م مل

او تة( ر ةتاة ن ا  محمدو و)الومتج   -ان ل )الومتج( نلص نشايو وقصرح )ح   الومتج الز دايتني 2010ومي انة 
 ل (PYDلخت  إلص صشو  ح ري الو؛ )ر ةتاة حجي نش تني هو نتد ا «الدتمي الي الز دا الاو ا )يتت  ااصر 

وامن هذه المبمبة والشواصو هنتل  ينظتمت  ومجمونت  صيت م قخ ىو وهمتة مبظم تو قو نرت م نن رابة ق ختلو 
   تمزن إحصتا نددهتو وذز  قامتة تو من ت:

 ح   ال توني الز دايتني: نجو الدتن مر نم ل  ل1
 ولا يحتد اللتر الي الز دايتني: م هتد يتلل ل2
 ح   اليجم  اليومي الز دايتني: محمد نرتسل ل3
 ح   الارو والدتمي التة: لرم محمدل  ل4
 ح   الدتمي الي الز دا مي او تة: نرد الز تو ازول ل5
   لح   ا يحتد الا تتني: راتو إاحتج ل6

 

  



 

 

 

 اًلندماجات والتحالفات 
و  إلص جتن  مواص ا ن يتقت  الداخلتةو زتن  هنتل  ربا محتو     د قو خلل يحتلشت  اتتات ة ولو م حلت ةو لو يدو لوتر  اليوح 

 من ت:

و اندم  ح   إامتنتم نم  م  ح   محتي الدتن  تخ اليو ومجمونت  تات ت ة من ي ةو والميريي 1990مي نتو  ل1
د مي او ت  ةل من ح   ال يتلة الز دت ة )ا اد نلي وإامتنتم حمي(و و زلوا الح   الدتمي الي الز دا الموح 

مياد نلتزو وحان صتلحو ومجمونة صدتل   نخيو وقااوا -اناو إلت و ح   ا يحتد ال بري الز دا مي او تة  
تزتييل هو ان ل مياد نلتزو نن وو وقاس ح   تزتيي الز دا مي او تةو انة  -ح   الوحدم الز دا مي او تة

 ل 2000
تمة مصلشص جمبةو وح   التات  الز دا اندم  ح   )ا يحتد ال بري الز دا مي او تة( ر ن 2005انة  ل2

ر نتمة خت  الدتن م ادو لت زلوا ح   ا ادا الز دا مي او تةو هو اناح  جنت  مصلشص جمبة من الح  و 
يزوتن  -مجدد ا- لت زم ح ر ت رت او نشايل وقنتد  مجمونة من زواد  ح   ا يحتد ال بري الز دا مي او تة 

 ح   ر ذا ا او نشايل
تنتنتت  قاس صتلح زدو ومحمد نتو الح   ا  ي ازي الز دا مي او تةل ي   نتو الح   والحتتم ملل  الهم ل3

إلص الح   الييدمي ر نتمة نرد الحمتد د وتسو هو ان ل ننيو لتناو إلص الح     2002الاتتات ةو واناو زدو انة  
تو وتياس ح ر ت رت او نشاي:   التات ا الز دا مي او تةل التات ا ر نتمة محمد مواصو لتن ل نني قتا 

من ق ربة قح ا  ز دتةو وهي )الرت يي: جنت  نرد الحزتو ر ت  وقيذا (و  2012يال  ا يحتد الاتتاي مي ن تتة  ل4
م   وجنتحت ح   ا ادا )جنت  مصلشص قواوو وجنت  مصلشص جمبة(و وح   تزتيي الز دا مي او تةل هو يحو 

او تةو وقنلن نني مي ق رتم/ هولت  نتصمة ز دايتن الب اج  -يتني هذا )ا يحتد( إلص ح   الدتمي الي الز دا
 ل 2014مي انة 

 التحالفات 
من ق ربة قح ا و هي: )الح    1992 رتل/ مر ات   1يااس اليحتل  الدتمي الي الز دا مي او تة مي  ل5

الي الييدمي الز دا الدتمي الي الز دا مي او تة )الرت يي( ر نتمة زمتم قحمد د وتس وقيذا و والح   الدتمي 
مي او تة ر نتمة نرد الحمتد د وتسو والح   التات ا الز دا مي او تة ر نتمة توا  دترو وقيذا و والح   
الدتمي الي الز دا الاو او ر نتمة مر محمود  تخ رتقي( هو اناو إلت و ح   ا يحتد ال بري الز دا مي او تة 

 لي الز دا الموحد مي او او ر نتمة إامتنتم نم لر نتمة صر  رد  الدتنو والح   الدتمي ا

إه  الص اغ الدموا الذا ن   مي ز دايتن الب اج رتن ا يحتد الولني الز دايتني ر نتمة جرم لتلرتني والح   مي 
و  (و انييم الص اغ والخر  إلص اليحتل  الز دا مي او تة1998-1994الدتمي الي الز دايتنيو ر نتمة مابود رت  اني )

و وام  : )الح   1996لين ل نني مجمونة من الح ا  وي ز ل  الجر ة الولنت ة الدتمي الت ة الز دت ة مي او تةو وذل  انة 
ن ت  دايودو   –زمتم قحمد د وتسو الح   الدتمي الي الييدمي الز دا مي او تة  –الدتمي الي الز دا مي او تة )الرت يي( 

لته  صشو ل واناو إلت و  –خت  الدتن م ادو الح   الولني الدتمي الي الز دا او تة  –الح   التات ا الز دا مي او تة 
  حي ت: ح   ا يحتد ال بري الز دا مي او تة ر نتمة صر  رد  الدتن(ل

من هرهة قح ا  هي: ح   ا ادا الز دا مي او تةو  2006لجنة اليناتل الز دتة مي او تةو يزون  مي نتو  ل6
تن م ادو وح   تزتيي الز دا مي او تة ر نتمة مياد نلتزوو ويتت  الماييرم الز دا مي او تةو ر نتمة خت  الد

 ر نتمة م بم اليمول 
الح   الدتمي الي الز دا مي  -1قح ا :  8و يزون المجلس الاتتاي الز دا مي او تةو واو  2009مي نتو  ل7

ح   تزتيي  -3محمد مواص محمدل  -ا مي او تةالح   التات ا الز د -2نرد الحزتو ر ت ل   -او تة )الرت يي(
الح    -5خت  الدتن م ادل  -ح   ا ادا الز دا مي او تة -4إامتنتم حميو وقيذا ل  -الز دا مي او تة

جمتم  تخ   -الح   الدتمي الي الز دا الاو ا  -6نص  الدتن إر اهتول    -الدتمي الي الز دا مي او تة )الرت يي(
الح   الولني الدتمي الي  -8ن ت  داودو وقيذا ل  -الدتمي الي الز دا مي او تة ح   الماتوام -7رتقيل 

 لته  صشو ل  -الز دا مي او تة
لزن ان ل  -زمت ذز نت- 1992المجلس البتو لليحتل  الدتمي الي الز دا مي او تةل هذا اليحتل  يزون مي نتو  ل8

ح   الوحدم   -1وو وتيال  من ح رتن ميلو وهمت: نص الدتن إر اهت  -محمد مواصو والرت يي -نني ح رت: التات 
الح   الدتمي الي الييدمي الز دا مي او تةو   -2الدتمي الي الز دا مي او تةو ر نتمة محتي الدتن  تخ اليل  

 ر نتمة نرد الحمتد د وتسل
لح زة و يزون إلت  اخ  اامي؛ )مجموغ قح ا  ا2011ربد انلرج الهو م الاو ت ة مي منيص  اذا / مت س  ل9

 الز دتة مي او تة(و واو  قغلرت ة الح ا  الز دت ة رتايهنتا يتت  الماييرم الز دال 
 اد ندد   2012و واو قحد ن   ح ر تل ومي نتو 26/10/2011المجلس الولني الز دا مي او تةو يااس مي  ل10

الدتمي الت ة( اليي قنلن ت ح   ح ر تو هو ردق  يناح  مني قح ا و ويناو إلص )اادا م الذايتة    15الح ا  متي إلص  



 

 

 

ا يحتد الدتمي الي من جتن  واحدل واناحر  قل ا  قخ  من المجلس الولني الز داو  نم  الوقو  نلص 
 )الحتتد(و ولزن ت قزه  متر  ل ذه )اادا م الذايتة( ميت نة رتلمجلس الولني الز دال  

و  د ا نلص يااتس 16/12/2011الدتمي الي مي    مجلس  ب  غ ري ز دايتن: إلت  ي  تبي قنلني ح   ا يحتد ل11
او تمهلون المنظمت  الح رتة اليتربة للح  ل  335)المجلس الولني الز دا مي او تة(ل وجم  يح  ايشي  ناو 
م إلص ح زة المجيم  الدتمي الي ) ل  الميااة الي  تبت ة (TEVDEMحم  المجلس نشايو ويحو  ل رمبنص اخ و يحو 

 ل(76) 7/8/2014ح ر ت اتتاتًّت مي إلص مت ت ري 
من قح ا  صيت مو لو يزن موجودم مي   22/12/2011يحتل  اليوى الدتمي التة الز دتة مي او تة: يااس مي  ل12

 )المجلس الولني( الز دا قو مي )مجلس غ ري ز دايتن(ل
ب  غ ري ز دايتن(و ال تةة الز دتة البلتت مي او تة: إلت  جم  )المجلس الولني الز دا مي او تة( و)مجلس   ل13

ل 11/6/2012رياهت  ايشتج ُنيد رتن الل متن مي ق رتم ر نتتة  ةتس إقلتو ز دايتن الب اج مابود رت  اني مي 
لزن هذه )ال تةة( لو يُشبمل ويرتدم الل متن ا ي تمت  رخصول اليبلتمل وربد ماي انة ونت   نلص ا يشتج اتل  

اايتراه نلص المنتلل الز دت ة مي او تةل وانش د الح     19/7/2012مي  الذز و قنلن ح   ا يحتد الدتمي الي  
قنلن  2013ا / قغالس  13مي ييتت  ااو المنلية إلص ) وجتمت( روصش ت منلية )إدا م ذايت ة دتمي الت ة(ل ومي 

حتميو وذل  )ري زتم هتةة )ا يحتد الدتمي الي( الردا رتلم حلة الهتنتة من )اادا م الذايت ة الدتمي الت ة( مي مييم  ص 
ل ورتلي امن م  إنرن المبت اة الاو ت ة ي زتم (77) للمنلية(ي  تبتة مزلشة ري زتم ال تةة اادا ت ة ا نييتلت ة 

م    12/11/2013الحزومة ا نييتلت ةو قنلن )ا يحتد الدتمي الي( مي  ي زتم مجلس نتو )لإلدا م الذايت ة( وُواا
و وانيخ  9/12/2015د ماي مد مو قنلن الح   يااتس )مجلس او تة الدتمي الت ة( مي ل ورب(78) (را)الم حلت ة

ت (79) الدتمي الي( ةتاة م ي زة ياو  هتهو من تغ نن ح زة )قمح( وإل تو قحمد نن ح   )ا يحتد  ل جتا ذل  قتا 
شتوا م  نظتو الاد(ل اناح  رتلي امن م  نيد مييم  ال تتا للمبت اة الاو تة الذا قق   متي )ال تةة البلتت للي 

ت نلص إنرن الشد الت ة من ل   واحدل   من تغ من هذا )المجلس( احيجتج 

 

 العالقة بين القوى الكرديّة والعربيّة 
  يايي المصتد  الز دت ة نلص ذز  وجود نرقة رتن الح ا  الز دت ة ريوى المبت اة الاو ت ة مي م حلة الايتنتت  

ينظ  إلص الز اد نظ م نداا قتةمة نلص إنزت  ال وت ة الز دت ة   1963وحيص    1960والاربتنتت ل زتن  اليوى الحتزمة مي او تة من  
و ربد انير  ح    1974وحيص  1963والوجود الز داو ويحتوم ااي دام تو زمت ذز نت انش تل واايم    الحتم نلص ويت م ق د من 

ا نلص الدولة والمجيم و هو انير  حتمظ الاد نلص قتتدم ح ريو وي زتلي قتتدم جدتدم رميتس نظتمي؛ رمبنص الربلو وم ايا نشاي قتةد  
و الهتر  الوحتد والم ي   رتن الحزومت  الميبتقرت  هو الموق  الالري 1970-1963-1961قن الحزو مي او تة خرم انيررت   

م  وغ اليب ت  و)الح او الب ري( مي  من حتمظ الادو حلية من الالة  من الز د الاو تتن وقاتي و وحيوق ول إذ اايم  
الم  ونت  البنص ت ة اليي ااي دم  الرتةة الز دت ة مي او تة نلص قزه  من مايوى اتتايو واقيصتداو وهيتميو ودتمي اميل وم   

مو نداةي قتةو نلص  م  الماالة ال -الحتزمة من ت والمبت اة-ذل  تمزن ق اام مواق  الح ا  الاو ت ة  ز دت ة مي مايوتتن؛ الو 
 اانزت  والص   واليذوت  مي الرويية الب رت ةو يرن ته ح   الربلل والهتني قتةو نلص يجتهم هذه اليات ة روصش ت قات ة قومت ة ولنت ةو

او يرنته الح   ال توني ريش تختيي الاو ت ة ز ل ت )ختلد رزداسو و تتا الي  و  قات ة مظتلو م دت ة وجمتنت ة يخل   بر ت ممت   
وتوا  متصمللل(و ذل  قن الح زة الز دت ة نتما  الح ا  ال تونت ة مي الاتل م نلص الجمتهت  الز دت ة اليي زتن  قلتنت  

الرحل واابة من ت ميت دم لفح ا  ال تونت ةو وصت   موالتة لفح ا  الز دت ة مي او تة مت زتن ت ن  الح ا  ال تونت ةل وق ت   
 إلص ربا الجوان  ر ذا الخصولل

د جمتنة ااخوان المالمتن ونصتتن ت مي مايوى الم ادو يزتد يزون  ري مبدومةو وموق   م ت زة الز د الاو تتن مي يم  
ح    الح زة الز دت ة المحتتد انذا و ند يي )الجمتنة( اصلشتم ت إلص جتن  نظتو الاد ال و مي حتن إن حاو  ال رت  الز د مي

 البمم ال توني زتن  مي تو لن الح   زتن لدتي ر نتم  مييد و مي مت تيبلل  رتليات ة الز دت ة مي او تةل 

 

 DEM-TEV ييتت  ااو مجلس ال ب  إلص مجلس ح زة المجيم  الدتمي الي (76)
  2014, 08قغالس  /ا  مي

 http://buyerpress.com/?p=4965 
 إنرن الم حلة الهتنتة من إنرن اادا م الذايتة (77)

http://anfarabic.com/akhr-l-khbr/mshrw-ldr-lmrhly-ldmqrt-swry-lmstqbl-bdin-mn-rwj-af 
 اانرن نن اادا م الذايتة الم حلتة مي المنتلل الز دتة (78)

http://anfarabic.com/akhr-l-khbr/tshkyl-mjls-m-llsyr-b-ml-ldr-lmrhly 
 مجلس او تة الدتمي التة (79)

http://www.syriainside.com/articles/66 مجلس او تة الدتمي الي   

 



 

 

 

ربد مو  الاد ال و وينصت  نجلي خلش ت ليو وردا ظ و  رواد  قمم مي انشيت  الاللة نلص المجيم  واليوى المبت اةو 
صم والحوا  رتن النخ  الاتتات ة والهيتمت ة الز دت ة وال خصتت  واليوى الاو ت ة والامت  للمنيدتت  انذا و زتن  رداتت  اليوا

المبت اة للنظتول و ت   الز د مي لجتن إحتتا المجيم  المدنيو و ت زوا مي الندوا  الحوا تة الميبل ية رحتا  او تة وماييرل تو  
ت ممت قللل نلتي وص  ) رت  دم ل(و وج   ا م مًّ و وردق  ينتقس اليات ة (80)  دم لربا الليتاا  الاتتات ة مي    وزتن الز د ج ا 

  دم ل الز دت ة مي حليت  وجلات  ومواةد مايدت م مي المنيدتت  الاو ت ةو رختص ة )منيدى جمتم اليتاي للحوا  الدتمي الي( مي 

ة مي دم ل وحل و وحملة اليم  الدموت ة اليي اذا  الز دت ة مي اليتم ليو واميدادهت إلص الحتتا الز دت    12ل وم  اند غ انيشتاة  (81)
 خلو وج   الب  ا و وانييتم مت ت تد نلص  30مت ا ت نظتو الربل رحل الز د الاو تتنو وقاش   نن مييم مت ت تد نلص 

ا نن الل تية اليي او   2000 ج ل ت موالن ز دا او ال يبتمل  اليوى الاو ت ة المبت اة م  هذا الحدل رنظ م لو يخيل  زهت  
غل   النظتوو مت ند ه الز د خذ ن ت غت  ماول

و قا و الز د مي ي زتم )إنرن دم ل(و إذ وق ب  نلتي قح ا  )اليحتل  الز دا الدتمي الي مي او تة( 2005مي نتو 
 ل (82) او تة(وقح ا  )الجر ة الز دت ة الدتمي الت ة مي او تة( و)يتت  الماييرم الز دا مي 

 

 الثورة مرحلة 
قرم اند غ الهو م الاو ت ةل زذل   ت     (83) دم لزتن للز د م ت زت  داةمت  مي ا نيصتمت  قمتو محزمة قمن الدولة مي 

ل ونم   اليظته ا  المدن (84)16/3/2011الز د مي الهو م منذ قت تم ت الومو رمهم ا نيصتو قمتو و ا م الداخلت ة ردم ل مي 
  الز دت ةو وردق  اليناتيتت  ال رترتة ييزونو ويدت  هذه اليظته ا و وييودهت رتليبتون م  اليناتيت ت  ال رترت ة الب رت ةو ملحي  ر ت 

تو ربد قن  ت  موقش ت ربا الي دد مي رداتة الهو مل و ت   الز د مي يااتس المجلس الولني ا لاو ا مي  الح ا  الز دت ة قتا 
ل ومن امن الم ت زتن مي يااتاي اليتتدتتن الرت  ان م بم اليمو ونرد الرتال اتدال زذل   ت زوا مي يااتس 2/10/2011

و هو اناو )المجلس الولني الز دا( إلص )ا ةير ( ربد 11/11/2012ا ةير  الولني ليوى المبت اة والهو م الاو ت ة مي 
ل  6/10/2011زذل  زتن للز د م ت زة مي يااتس )هتةة اليناتل الولنت ة ليوى الييتت  الدتمي الي( مي   ل(85)  الجتنرتنإر او ايشتج رتن  

 و يم صتلح مالوو  ةتس )ا يحتد الدتمي الي( منص  نتة  المنال البتو لا )ال تةة( حان نرد البظتول

 أوامر أوجالن 

ه الانوا  رمت لتل  ري  نتو الز دايتني قوجرن من اجني مي  رتلبودم إلص ملل  الهو م الاو ت ةو وميت نة مت ج ى مي هذ
ت م  يبلتمت   ج ت م إتم اليو تيرت ن قن مج تت  البرقة زل ت رتن الز دايتني ونظتو الاد زتن  ومل يالام وي يت  مناجمتن يمتم 

: قتة  2011/ 4/ 6قوجرن وقوام هو إذ ص    نتو الز دايتني مي قهنتا ليتةي رمحتمتي توو  نلص الاد قن تلييي رتلينظتمت  »ر 
(و مإذا قج   او تة الاد إصرحت  دتمي الت ةو مإننت اندنم تو إذ تمزن PYDالز دت ةل م نتل  ح   ا يحتد الدتمي الي )

م قمتو الز اد ا ني ا  رتلحيوج الهيتمت ة واادا م الذايت ةو امن هذه ااصرحت و ممهر  تمزن إدا م الرلدتت و وتمزن ميح المجت 
 اليات ة«لتدت وا  يون و رانشا وو وتيو ا ني ا  ر وتي وو م و إن مبلوا ذل و اندنم و )للل( مإن ام الاد تب مون نمل ميت ريي من  

 ل(86)

زممهم  امي واتتاي ولتس م  الب تة  )مي إ ت م مني    PYDتج  قن تلييي الاد م   »و قتم قوجرن:  2011/  13/4ومي  
إلص ممهلي الب تة  الز دتة وقيذا (ل وتج  الحدتل مب و من قجم الحم واليشتهول وإذا قرل  او تة هذه الملتل  ماتيو إنلتا الاد  

 

 ل موق  نتمودال زوول 2003ليتا رتن اليحتل  الولني الدتمي الي الز دا مي او تة والح   اليومي ا جيمتني ح ت ان/ تونتو   (80)
http://www.amude.net/munteda/nuce/civin-kurd-ereb-sham.html 

 لمصد  نشايول ا11/1/2004 - او تةاللتولة المايدت م الهتنتة مي دم ل حوم الياتة الز دتة مي   (81)
http://www.amude.net/munteda/nuce/seminar_siyasi_sam.html 

 م ز  زت نتيي لل  ج الوال: إنرن دم ل  (82)
http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48515  

 ل16/5/2005و ريدة القبس الكويتيةجو «انيصتو قمتو محزمة قمن الدولة مي دم ل الملتلرة رإن تا الحزتو الب متة وإلرج المبييلتن» (83)
https://alqabas.com/155632/ 

 ل23/3/2011و موقع إيالفو «انييتم الزتي  ليا حاتن ويدهو  صحة المبييلة ه متن قواي» (84)
http://elaph.com/web/news/2011/3/640236.html  

 الموق  ال امي لرةير  الاو ا (85)
http://www.etilaf.org مزونت  ا ةير / المزون اليومي/ المجلس الولني الز دال / html  

 الجنت  الباز ا للبمتم الز دايتني  –الموق  ال امي ليوا  الدمتغ ال بري الز دايتني  (86)
http://www.hezenparastin.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:2011-04-10-07-07-
01&catid=67:2009-10-08-17-42-55&Itemid=123 

 



 

 

 

ت اتتات   ز  الدولة نلص البزس من ذل و وقتم  رخلوا  موقية وايخذ  من ج  و مإن ال ب  الز دا الدنو )للل( وإذا يح   ت ممتلر 
 ل(87) الدتموق التة«اتنتام إلص جتن  المبت اة الب رتة نلص قتندم اادا م الذايتة  PYDريتتدم 

ت إلص ا حيجتجت  وزت ؟ تمزن قن يزون هنتل  ق اتة » :  5/2011/ 4وقتم قوجرن مي ليتةي محتمتي توو   هم تناو الز د قتا 
د مت تايي: »إذا جتا  منظمة ااخوان المالمتن إلص الاللةو ماييوو رتلمذارح ادنت )تيصد الز د للمشتوات ل تج  قن تيولوا لفا

والبلوتتن(و ل ذا الار و مإننت انرني وحدا  دمتننت الذايي ال بريل تمزن قن تيشتواوا وتصلوا إلص حم م  الاد نلص قاتس  
 ل(88)  دتموق الي«

ا لي ح   ) ( من اليم  و2010 - 2003الانوا  الار  ) ( من جتن  النظتو الاو او واب   PYDا ال تد الذا يب  
هذا الح   مي صدا م الح ا  المبت اة لنظتو الادو وغل  هذه الانوا  انوا  اليحتل  زل ت رتن البمتم الز دايتني والنظتو 

من الوةتو واليحتل  زتنت نلص حات    (و قرم إر او ايشتج قانة المني رتن قني م ودم لل م ذان البيدان1998 - 1980الاو ا )
( حتلت تو مي الصم يتربة للبمتم الز دايتنيو وتنظ  إلت ت PYDز د او تة وقاتي ول ومن هَولو الزيلة الجمتهت ت ة الموالتة لح   )

ت للنظتو الاو او غت  مبلن نن تل لذ او   تهل نظتو الاد ران الخت  روصش ت من مميلزتييل ومت  ال  هذه الزيلة يميل  متر  مبت ا 
تيول ص قتتدم هذه الزيلةو ز دا او ا رم تشا م قن تيودهت ز دا ي زي من البمتم الز دايتنيل وهذا مت هو حتصم اآلن مي المنتلل  

ة اليي قنلن ت الز دت ة الاو ت ةو إذ تدت  المو  من و اا الزوالتس قتتدتون قز اد من ي زتت وح   ا يحتد الدتمي الي واادا م الذايت 
الح  و هي واج ةو ومحا دتزو و   تميل  الح   الوجرني الاو ا ح ت ة ايختذ الي ا  من دون ال جوغ إلص قتتدم البمتم 

 الز دايتني مي جرتم قندتمل 

 

 غياب اإلرادة السياسيّة 
ة ومصتلح ت ااقلتمت ةو وقن ت ي تد خلل الح ا  الز دت ة الاو ت ة زل ت ي نو قن ت يناى رنشا ت نن اتتاة المحتو  الز دايتنت  

(و ولزن ا نتن مت ين لل مي هذه المحتو و و رمت رحزو اليت تخ  حتلة ز دت ة او ت ة ولنت ة قصتلةو يبيمد مردق: )ز دايتن او تة قو  
اي الز دا الاو ا م هون قو والجي امتتو ماتم ت إلت مت مزونت  اليج رة الاتتات ة الز دت ة مي او تة ويت تخ تو مإن الي ا  الاتت

ت   هتن إ ادم مصلحة الز د خت ج او تةو اواا مي الب اج قو ي زتتل والحتم من رباي ميت نة رتلمبت اة الب رت ة الاو ت ة قتا 
 مي ا نيتتد إلص المحتو  ا قلتمت ةل 

 

 الخالصة 
واليومت ةو خرم مةة نتو متاتةو زتن  غنت ة وميداخلة ومي ترزة م   الحتتم المدنت ة والاتتات ة الز دت ة مي او تة؛ الولنت ة من ت 

صنتنة   الحتتم المدنت ة والاتتات ة مي او تةو إتجتر ت قو الر تل ومهلمت زتن ال ب  الز دا ونخري الاتتات ة والهيتمت ةو متنلتن وميه  تن مي
تل واليب تشت  الييلتدت ة الربهت ة قو ذا  المن ا الربهي للماالة الز دت ة  يت تخ او تة الحدتلو زذل  حتل و اآلنو واتريون هزذا  حي ت قتا  

مي او تةو   منتل من قن يصرح لي  المتاي الماموو والميلو ل ذا الرلدل ولو  هذا ال زم من اليبتلي م  قات ة ال ب  الز دا  
 دا  اليوى الز دايتنتة غت  الاو ت ةو و هتن تلمي او تةو ل رمت مت زتن الي ا  الاتتاي الز دا الاو ا قات  مصتلح وقجن 

ت من  وم  زم حتلة اليخر ل والي ظ ي الداخلت ة الز دت ة مي او تةو تريص الم  د الز دا الاو ا مات ا تو وقزه  يمتاز ت وينظتم 
و قن ت لو يني  ح زت  إارمت ةو  حتم ق تني الب ري المبت ا لنظتو الادل وقهو  مت م قو خصتصة للح زة الاتتات ة الز دت ة مي او تة

مةو ي اوم البن و رتايهنتا ح   ا يحتد الدتمي الي اآليي من رتةة ننشت ة  مةو زذل  لو يني  ح زت  تات ت ة ميل     مبيدلة و  ميل  
 دت ة مي او تةل مت ا  الح   والييتم اد ي زتت لوام هرهة نيودل وهذه الظته م لت ةة ولتا  قصتلة مي الحتتم الاتتات ة الز

م مي اايخداو البن  مي مبتلجة الخر  الاتتايو اواا م  الل ا  الز دت ة الاو ت ةو قو   ولن يصرح قصتلةو مت دام  مايم  
تل   الل ا  الب رت ة نموم 

م المدنت ة والاتتات ة رتلنيتجةو الحتتم المدنت ة والاتتات ة الز دت ة مي او تةو رمت ل ت ومت نلت تو هي ج ٌا قصتم و ةتس من الحتت
  الاو ت ةل ولرتبي قن يخا  هذه الحتتم لحت   ياه   وياهت ؛ داخلتًّت وإقلتمتًّتو رتلنظ  إلص مت م    ري او تة والمنلية من اهي ا ا 

 ويحو    مي ُصبد مخيلشةل 

  

 

)87(http://www.hezenparastin.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1157:2011-04-16-12-58-
15&catid=67:2009-10-08-17-42-55&Itemid=123 
)88(http://www.hezenparastin.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:2011-05-08-19-24-
47&catid=67:2009-10-08-17-42-55&Itemid=123 



 

 

 

 المصادر والمراجع 
/ دهو و 1998/ رت و و 1995لو و )دم 1الختنيل قحمدو مو و تن: ملحمة  ب تةو جتن دوا  )مي جو(ل ل ل1

 (ل 2010و )دم لو 2(و ل2014/ اليته مو 2006
 –ا اسو و )رت و و دا  الاتقي/ ق رتمو دا  1الخلتمل دل قحمد محمودو يت تخ الز د مي الب ود ااارمت ةو ل ل2

 (ل 2013
 و )مص و دا  المبت  (ل  1947-1918ال متنيل دل  مس الدتنو يت تخ الصحتمة الاو تة  ل3
ت من الناتم الز دا المالح اد  البرودتلةو ل 60جمتم رت تل قد او ماالة ز دايتن:  ل4  (ل1997و )رت و و 2نتم 
- 1946ز دتة مي الب اج دلوو اليتت ا  الاتتاتلة مي ز دايتن الب اج: ق اام مي ملشت  الح زت  والح ا  ال ل5

 (ل2001و )رت و و ميااة الررغ لللرتنة الن  و 1و ل 2001
 (ل2009 نزيل د و و قلتت  المتايو ال تخ يومتل الحاتني )ميدو وم اج (و )رت و و دا  قمت امو  ل6
 (ل2011و )ر لتنو 1وقحمد   ت  )مبد ان(و قد  الياتة: وهتةلو ل ل7
 (ل1913رتةو )رت و و الملربة الدرتةو يت تخ الصحتمة الب  لت ا ال متلت و ل8
 و )ز دايتن الب اجو دا  ارت ت (ل2ول سو واخ ونو يت تخ ز دايتنو دل نردا حتجي )مي جو(ل ل  ا ت ل  ل9

 و )رت و و دا  الشت اري(ل1متزدومل دتشتدو يت تخ الز اد الحدتلو  اج ام محمد )مي جو(و ل ل10

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 الملخص التنفيذي 
ي د مي ال  ت  البهمتني الذا تيامن مرتتن الوهتةل مةت  النصول والم اار  والو اج ال امتة الميبلية رتلز د مي  

  يون ناز تة واتتاتة واجيمتنتة مخيلشةل 

الز داو ويوهل قصتلة وجوده مي الجي امتت الاو تة من خرم  يالل هذه الد ااة الاوا نلص جتن  م و من يت تخ ال ب  
تو ويل  الميبلية رتلز ت قن الرحتل الميبلية رتلز د الاو تتن خرم مدم الحزو البهمتني قلتلة لليتتة نموم   د الوهتةل البهمتنتةو خصوص 

 مي ال  ت  البهمتني تمزن اليوم إن ت نتد مل

البهمتني اليي ييحدل نن الز دو ونلص وجي الخصول الز د الاو تتنو ويوهل قمتزن  ي ز  الد ااة نلص وهتةل ال  ت 
يو ن و الجي امي مي زهت  من المنتللو والش متنت  والي ا ا  الميبلية ري جت هوو ونرقي و رتلجتس البهمتني اليي ي اوح  رتن 

 ا نامتو واليحت ي والصداو الباز او من خرم ح زت  يم د ونصتتنل

الز دتة من يحتلشت  وخصومت  واقييتمو  –الل الاوا نلص وهتةل ال  ت  البهمتني الميبلية رتلبرقت  الب تة تة الز دتة وي 
 الب رتة وحت   ااغت م والال  الميرتدلةو وموق  الز د من الماالة ال منتة رتن ميبتل  ومنتوئل -والبرقت  الز دتة 

يبلي لمحت  نن الحتتم البتمة للز د خرم الب د البهمتني من ال يون اادا تة واليبلتمتة  زذل  يينتوم الد ااة الوهتةل اليي
 والياتةتة وغت هتل

ويبيمد الد ااة المن   اليت تخي مي الرحلو من خرم ينتوم وقتة  يت تختة ييبلل رتل ب  الز داو وييدو الي اةن نلت ت رتلد جة 
يي اايخ ج  قغلر ت من مدت تة ال  ت  مي إالنرومو وي جم و وزذل  ربا المصتد  الولص من وهتةل ال  ت  البهمتني ال

 والنصول اليت تختة الخ ى اليي ي ي   مي المواونت  نشا تو هو يحلتم هذه الي اةنو ورنتا ا اينيتجت ل

 تة الز دتة مهت    ةتا ت مي مصوم  وايُتا  مي هذه الد ااة مردق اليد ج من الختل إلص البتوو إذ ج ى الي زت  نلص ن ت م الر ا
الرحل مبظم تو روصش ت حتلة نموذجتة لب ت م ز دتة نت   مي ظم الدولة البهمتنتةو وإايتل ا اينيتجت  المي يرة نلص د ااة زم  

تو رت نيمتد نلص الي تري الزرت  مي خصتةل   جتن  تيبلل ر ذه الب ت م مي المجت   الباز تة والاتتاتة والبرقت و نلص الز د نموم 
 الب تة  واليجمبت  الز دتة مبظم تل 

ا إلص  و  يد ني هذه الد ااة قن ت قلم   رجوان  مواوغ الرحل زل ت قو صوا  مت ذهر  إلتي من ااينيتجت  صوا  حيمتةو نظ  
مت تبني رلرتبة الحتم احيمتم   وجود مرتتن الوهتةل البهمتنتة اليي مت ي ام رتنيظت  اليصنت و قرم قن يصرح ميتحة قمتو الرتحهتنو
 وجود وهتةل ييبلل رتلز د مي ال  ت  البهمتنيو قد يحمم مبلومت  غت  اليي جتا  مي الد ااةل 

 

 مقدمة 
ت من  ي ز  الدولة البهمتنتة اليي اايم   رتن مد وج  و من الي ن ال ار  ن   إلص رداتة الي ن الب  تن المتردا إ ه ت اخم 

 ي )ال  ت  البهمتني(لالوهتةلو تللل نلت 

ملتون وهتية مينونة نلص القمو يينتوم جوان  مخيلشت     150وتبد ال  ت  البهمتني هتلل قزر  ق  ت  مي البتلوو تحيوا نلص  
ت هتةر  من الم اار  الداخلتة والخت جتةو إلص جتن  ال خ اةل من الحتتم الاتتاتة وا قيصتدتة وا جيمتنتة مي الب د البهمتنيو وزمًّ

 اليي يحمم يوا تخ ييو غ مي مةت  الانتن من نم  الدولة البهمتنتةل (1) والمخلولت والصو  

ونلص ال غو من قن حوالص نص  ال  ت  ميل قد ُصن   رصو م قاتس من داة م ال  ت  البهمتني اليتربة للمدت تة البتمة  
ا قدو ختمة رحهتة غ ت م للم يمتن ريت تخ الدولة البهمتنتة وققتلتم ت ل  ت  الدولة مي  ةتاة الو  اا الي زتةو إ   قن هذا الج 

 وال بو  اليي زتن  يبتس مي زنش تل 

وتبد ق  ات   ةتااة الو  اا الي زتة مي إاالنروم الذا تااو ق  ات  الدولة البهمتنتة إلص جتن  ق  ات  الجم و تة الي زتة 
ت من رتن م از  ندم لف  ت  البهمتنيو من مهم ق  ت  )لو  قتري( مي و الاخو والزه  ينون ت وينظت 1923منذ يااا ت نتو  م 

 إالنرومو وق  ت  الرح تةو وق  ت  الخت جتةل

ولتس مايي ر ت قن نجد مي ال  ت  البهمتني وهتةل زهت م ومينونةو ييبلل رتلقتلتو والو تت  الب رتة والرلدان   ج الوالتة  
الجي امتت البهمتنتةو وزذل  مت تيبلل من ت رتلمزونت  اليومتة والدتنتة المينونة اليي زتن  ييلن مت تو إذا مت قخذنت اليي زتن  امن 

رلدو رحا  اليياتمت  الاتتاتة الحتلتةو من الرليتن غ ر ت إلص اليوقت   39رتلحارتن قن اامر الو تة البهمتنتة اميد  نلص ق ااي 
   ق تل 

 

 ل34 -3(و ل 1986ة ااارمتةو إالنروم: م ز  الرحتل لليت تخ والشنون والهيتممي جو( )ل  ت  البهمتنيو صتلح ابداوا )ا نجتيي اقلتس ونصم  رتنت جو (1)



 

 

 

  ج الوالتةو ي تد قهمتة هذه  –ة اليي ييلت ت وهتةل ال  ت  البهمتنيو مي مت تيبلل رتلمنلية الب رتة ولبم المدم ال منت 
ت  إن -الوهتةلو لن ت يي امن م  م حلة ي ي  الزتتنت  الب رتة وابش تو وانبزتس الوا  الاتتاي مي النتي  الشز او لتيدو  حتح 

 ان تت  الخرمة البرتاتةل  ميت نة رتلم حلة الذهرتة قرتم -صح اليبرت 

و زتن  مي مجمل ت _يي تر ت_ امن ق ااي الدولة البهمتنتةو ممن اللرتبي قن ي د زلمة )قز اد( قو (2) الز دولن منتلل وجود 
َ   وُصن ا   ش ل )ز د( مي صتية الجم و مت ت تد نلص قل  وهمتنمةة م م مي وهتةل ق  ت  الدولة البهمتنتة الميتحة التوو اليي مُ ا

ت إ ت ا  إلص قامتا نلو  ولو يزن د    هذه الزلمت  مي ال  ت  البهمتني محصو م رتلز د  بر ت قو جمتنة رم  مل  قتا 
 قو ز د مصلشص قو ز د نلي وغت  ذل ل  (3)  ز داغل ختل قو قمتزنو رمهم 

مني قو ي ت  إلت ت مي ظم الدولة البهمتنتةو  إ   قن قغلرتة هذه الوهتةلو ييحدل نن وقتة  وحوادل م   رتل ب  الز دا قو قاو
والغل  من ت لو تلَل مت تايحل من الرحل والد ااة واليوهتلل ربا هذه الوقتة  والحوادلو تذخ  ر ت المو ول ال بري الز دا  

 الذا نيم م تم ة مي الحزتتت والغتني والهت ت  ال برتةل

مي خة من ت   (4) وهتيةلدولة البهمتنتةو ييلي م حلة  منتة لوتلة نارت تو ماوم والوهتةل اليي ت د مت ت ذز  الز د مي ق  ت  ا
ت   -يبود إلص قواال الي ن البت   ال ج ا  الي ن الاتدس ن   المترداو إاتمة إلص ندد من الوهتةل غت  المي خة )  يحمم يت تخ 

 نرو الوا دم مت ت رمصتد  قخ ىلمن المصد ( اليي تمزن ا ايد م نلص يا تخ ت من ميت نة الحوادل وال

هذه الوهتةل الميبلية رتلز د مي ال  ت  البهمتنيو ييدو مبلومت  م مة نن اليجمبت  والمدن الز دتة مي الدولة البهمتنتةو 
ب تة  الب رتة الز دتةو والز دتة م  ال –ونرقة الز د رتلجتس البهمتني والمواج ت  رتن متو إلص جتن  البرقت  الب تة تة الز دتة 

 وغت هتو نروم نلص إنلتا مز م ميرولة نن نواحي الحتتم ا جيمتنتة وا قيصتدتة المخيلشة للز د مي الب د البهمتنيل

  

 

مي ق متنتت  تي ز  اني اات  الز د حتلت ت مي زم من  اامتم و اامتم  اا ج اااو تة وجنو   اا ج ي زتت و اامتم غ   إت ان و اامتم الب اجو إاااتمة إلص يجمبت  ميش قة  (2)
متنيل انظ : اليو ت  الجي امي للمجمونت  الز دتة المخيلشةو الموق  وقذ رتجتن وقميتناااايتن وغت هت من الدوم  ااا ج الواااالتةو ولو تزن الواااا  مخيلش ت مي الب د البه

 للم  وغ جو وا للمجمونت  ااهنت ة االزي وني
https://joshuaproject.net/listings 

(3) ığKürtler da   والخ ى مي محتمظة الرذقتةل نش تنو –ويبني جرم الز د قو الز ادو وهنت  منلييتن يحمرن هذه اليامتة مي او تةو واحدم مي حل 
 الز دل   تتناانز تهاو وييحدل نن مبتملة متلتة لحد    967جمتدى الولص   12و يت تخ ...A. {DVNSMHM.d م  الخ انة   8من المجلد    291الوهتية يحمم ال قو    (4)



 

 

 

: الكرد في الجغرافيا العثمانية   أوًلا
م اار  والش متنت  لتس من الصبورة رمزتن يحدتد مواق  اليجمبت  الازتنتة الز دتة خرم الب د البهمتنيو رت لرغ نلص ال

 والوام  اادا تة الزهت م الميبلية ر ذا ال ب  مي ال  ت  البهمتنيل

ونلص ارتم المهتمو ييدو وهتةل ال  ت  البهمتني قدلة قلبتة نلص الوجود الز دا مي الجي امتت الاو تة الحتلتةو ومنذ ق ون  
 ندم نلص القمل 

غتة نلص الز د خرم الحزو البهمتنيو مي صشة ا ي زوا مت ت م  جت ان و من الب    و  رد هنت من ذز  اللرتبة الب تة تة اللت
ت مي الجي امتت الاو تة الحتلتةل   قتا 

لذاو ماغل  اليجمبت  الازتنتة _الز دتة والب رتة_ زتن  ن تة تةو يبيمد ا نيجتغ الشصليو الم  الذا ييياتي ي رتة الموا يو  
 رتن الب تة  انذا  إلص جتن  المدن والرلدا  والي ى رلرتبة الحتملوهي الم نة اليي زتن  اتةدم 

 

 كرد سورية في أرشيف الدولة العثمانية
زتن  ق ااي الج ت م البلتتو نلص لوم الحدود ال متلتة الاو تة الي زتة _اليي يمهم منلية انييتم من الصح اا الب رتة إلص 

ومت  ال  حيص التوو ذا  زهتمة ازتنتة ز دتةو وتذز  قرو نرتد الرز ا مي زيتري الماتل  والممتل و قن الز د    ومنلية جرتم لو وس
و وتبد  ارن ن ر تهو قن ق ا (5) «ق ا دتنو  وهمدان وررد قذ رتجتن وررد ال تو ورا ا الموصم إلص جرم جودا»تني  ون مي  

نهمتنتة يبود إلص قواال الي ن اليتا  ن   المتردا قن إتتلة  (7) و وييزد حولتة(6) (الج ت م )الاو تة( هي ج ا من )ررد الز اد
 ل(8)ز دايتن البهمتنتة زتن  ي مم قج اا واابة من  متم   ج او تة الحتلتة

 تة و  ييا  هذه الد ااة للخوا مي الوهتةل البهمتنتة اليي ييحدل نن اامت ا  والمدن واليجمبت  الز دتة جمتب ت مي او 
( اليي زتن  1848 -1812) (9) رت تخرم الب د البهمتني اليي ينتولي ت زهت  من الد اات  والرحتل اتري ت رمهم إمت م رد ختن 

اليي اميد    (11)  الملليو و مل  مت تب   التوو رمنيت  الرل والج ت م الاو تة حتلت ت زتملةو وإمت م إر اهتو رت ت  (10)  رولتنم ز هت  
 .زو جنو  مدتنة  قس البتن اليتربة للحازة حتلت ت وحيص ن   الش ا  غ ر ت 50لماتمة 

مدن ت ويجمبت  ازتنتة  -قو مي الج ت م الاو تةإلص جتن  يل  اليي زتن  مي إتتلة ز دايتن -مي مت يوهل المصتد  البهمتنتة 
و (13) لتسو وق ارن (12) ا وج من مهمز دتة قخ ىو لو ينم حي ت من الرحل والد ااةو ولو تالل نلت ت الاوا رتليد  الزتميو 

 وال قةو إلص جتن  الرلدا  واليجمبت  الازتنتة الز دتة الخ ى مي حل  ونش تن ووال او تة والاتحمل 

 

 سروج
  ت د مي ال  ت  البهمتني ذز  قاتا ا وج مي دمتي  قو اجر  ختصةو إنمت نصتد  ااو هذا الياتا مي اتتج الحدتل 

 نن قمو  ناز تة قو وقشتة قو يبلتمتة قو إدا تة مي اجر  ميش قة مينته م مي مدم ي تد نلص ق نتن من ال منل 

دا تة رتن انجل ال قة وانجل قو متو مرحا  اليصنتشت  اادا تة الوا دم  ومي مت تردوو مإن قاتا ا وج قد ينيم مي اليربتة اا
و لتيحوم إلص قاتا يتر  لانجل قو مت_ و تة 1846مي ال  ت  البهمتنيو نجد قني زتن قاتا  يترب ت لانجل ال قة _و تة حل  نتو  

 ل(14) 1924الجم و تة نتو و لتني ي ري الملت  قاتا  يترب ت لو تة  تنلي قو مت مي ن د 1867حل  نتو 

 

و )يونسو الدا  الب رتة للزيت  والميااااة 1و قند تتن متن لتومن وقند ى مت ا )محيل وميد و(و جوالممتل قرو نرتد الرز او نرد هللا رن نرد الب ت  الندلااايو الماااتل     (5)
 ل574(و ل1992الولنتة للي جمة واليحيتل والد اات و 

و )دلوو ملربة اليته مو 1محمد رن نرد هللا الدم ااايي النصااات او المب و  رترن ن ر اااتهو نجتة  الميدو  مي قخرت  يتمو و لارن ن ر اااتهو  ااا ت  الدتن قحمد رن  (6)
 ل99(و ل1885

 يامص )اتلنتمة(و وهي الحولتت  ال امتة اليي زتن  ينظ و من الدولة البهمتنتة نن قهو الحوادل والي ا ا  خرم انة واحدمل (7)
قااتاو من رتن ت ج ت م ارن نم  ونصاترتن المرصاية لمدتنة اليتم الي  49إتتلة ز داايتن زتن  يااو  »و قن 1858و  اااااا ه 1274ة الدولة البهمتنتة للبتو  ااتلنتمت د مي   (8)

 ل«الاو تة الحتلتة
 .35(و هوامس ل 1998امو : قمت رت و و ملربة)(و متلمتاتن و الرد ختنتون مي ج ت م رولتنو د و   نزي وزولر ت  رد ختن )مي جمتن (9)
 رولتن قو ج ت م رولتن قو ج ت م ارن نم و نلص الحدود الاو تة الي زتة الب اقتةو جنو    ج ي زتت حتلت تل (10)
 ي د يشصتر  إمت م إر اهتو رت ت المللي مي رت   حلل (11)
ود يي  حتلت ت داخم ال ااااي الي زتةو مرصااية لمدتنة نتن الب  / زورتني  اامتم اااو تةو ويير  و تة  ااتنلي قو متو وقرم ايشتقت  ي اااتو الحد  Surucمدتنة ااا وج   (12)

 الاو تة الي زتة رداتة الي ن الب  تن زتن  امن و تة ال تول
 ق ت(و وياامتة ق اارن لتس هي ياامتة إدا تة يبود إلص الحيرة البهمتنتة ومبنتهت الح مي زو  ا 4ق تة ق اارن لتس قو  ات انو يير  مدتنة نتن الب  / زورتني )نحو  (13)

 الاود رتللية الز دتةو إ ت م إلص الاود الرت ليتة اليي زتن  موجودم مت تل  ت ان( وتبنيرتللية الي زتة )الحج  الاد(و قمت اام ت الدا ج م و )
ت(و )قني مو من و ا  المدت تة البتمة ل  ت  الدولة الي زتة انظ : لته  ات انو قامتا   (14)  ل458(و ل2006المتزن البهمتنتةو محمد نلي قحمد )مي جم 

 



 

 

 

و من (16)  الا وجينن الز د مي ا وجو يينتوم  يون ت وقشتةو ييبلل ريزتة ال تخ مالمة  (15)  البهمتنيوقولص وهتةل ال  ت  
 ل(17) نلت تيبتتن خدو لليزتة ويالتو مخصصت  لليتةمتن 

ونلص ال غو من قلة الوهتةل اليي ييحدل نن الز د مي ا وج رتن وهتةل ال  ت  البهمتني خرم الي نتن الهتني ن   والهتلل  
ن   ال ج تتنو إ  قننت نجد ي اتد ا ملحوظ ت مي هذه الوهتةل مي الي ن ال ار  ن   اليي ييحدل نن ح و  وح زت  يم د وينير   

 دد من ت مي مصوم  حيت لو ت د ن(18) ويبتتنت إدا تة 

 

 أرسالن طاش
صزو  يملت  ق اا يحمم    (19)   تختنتميل  زهت  من الز د من قهتلي هذه الي تة والي ى المجتو م ل ت   ق تو وصو   إلص ا م  

 الخيتو ال امتة البهمتنتةو وتبود ربا ت إلص الي ن اليتا  ن  ل

زو  4وت د ذز  الز د مي ق تة ق ارن لتس الواقبة إلص ال  ج من مدتنة نتن الب  / زورتني الحتلتة  متم او تة رحوالص 
تة مي وق  مرز  مي هذه الي تة الز دتة ميت نة رمهتري تو مي زهت  من الوهتةل البهمتنتةو من ت نصول ي ت  إلص وجود مد اة حزوم

نيم مبلو مد اة ق تة ق ارن لتس ا ريداةتة اليتربة لياتا ا وج نلي قمندا إلص ق تة رتزيو  »إذ ي ت  إحدى هذه الوهتةل إلص 
 ل(20) إلخ«…ل ا ريداةتة مي قاتا قتا او ويبتتن خلتم قمندا رد   مني 

 من الوهتةل النتد م اليي ييحدل نن اايخ اج اهت  الي تة الز دتةو ول تية نيل ت إلص البتصمة البهمتنتةل ومن ت مت تمزن ند ه

نيم الحج  الم اوو من اآلهت  البيتية من ق ارن  »قولص هذه الوهتةلو يل  اليي ييحدل نن نيم اهت  ق ارن لتسو ي ت  إلص 
لل  »و ووهتية قخ ى ييامن (21) إلخلص اازند ونو وصبورة يامتن الاشتنة للل و ويشصتر  نملتة النيم إ«لتس إلص دا  الابتدم

 ل(22) الاللتني«نيم اآلهت  البيتية المحيوتة نلص  اوو والمايخ جة من ق تة ق ارن لتس مي قاتا ا وج إلص الميح  

ى اليي اايخ ج  يرتن ت من الي تةو و والادتن الرت ليتتنو وزهت  من اآلهت  الخ (23) لتسوالحدتل هنت نن نتجتت  ق ارن 
 ونيل  إلص ميتح  ندم مي او تة وي زتت وم ناتل 

 كرداغ/ عفرين
يي  منلية جرم الز د قو الز اد قو ز داغو ذا  الغلرتة الازتنتة الز دتة مي ققصص ال اوتة ال متلتة من الاتحم ال  قي للرح   

 .او تةو ويُبد  م يشبتي ت من الن تتت  الجنورتة الي رتة لجرتم لو وسالميوالو وي يم ال اوتة ال متلتة الي رتة من 

يردق م يشبت  ز داغ من المنتر  البلتت لن  ا نش تن والاود غ ري مدتنة غت ا ننيت  داخم الحدود الي زتة الحتلتةو وييجي 
  25نش تنو رب ا تي او  مت رتن  - سزوو حيص غ ري رلادم جندت  100من ال متم ال  قي إلص الجنو  الي ري رلوم ترلغ نحو 

 زول  45و

و   زتن  منلية ز داغ ييمي  را )إدا م ذايتة(و وي ت  وهتةل اليياتمت  اادا تة البهمتنتة إلص قن المنلية زتن  لواا  ز دت ت مايير 
ا إدا ت ت ن تة ت ت ز دت تو يُبد  مدتنة زلس نتصمي ت اليي زتن  ردو ه  ت انجي ت تير  و تة حل ل و زل  خرم ق ون ندم م ز  

 

 مة من مبد الرحللوهتةل ال  ت  البهمتني الوا دم مي هذه الد ااة جمتب ت اليي ي د مت ت ق قتو الوهتةل ومجلداي ت وخ انتي ت ويوا تخ تو مايخ جة ومي ج  (15)
هااا( دمن مي ق تة يربد ماتمة نص  اتنة نن ا وج مي جنور ت إلص ال  جو انظ : زتمم رن حاتن رن محمد رن  466قرو نبمة مالمة رن نبمة الا وجي يومي انة )  (16)

 ل434(و ل:1926و )حل و دا  اليلوو 1مصلشص الرتلي الحلريو ال  ت  رتلي او ن   الذه  مي يت تخ حل و ج
وقخ ى منح )ر اام نتمة( جدتدم لل اتخ محمد قمندا من خدو  اوتة ال اتخ ماالمة الاا وجيو   نن  1701\هاااااا 1113يت تخ   1663  من المجلد 17ال قو    الوهتية ذا  (17)

نجد قن الدولة البهمتنتة يي   ياالتو ال اتخ نلي قمندا والحتج نلي  هااااااو1273يت تخ  9من المجلد   113ال اوتةو ومي وهتية قخ ى يند ج اامن البنوان نشااي ر قو    ل اتخ
 قمندا من قيرتغ  اوتة مالمة الا وجي ن دي و ومخصصتي و رحا  مت هو ميبت   نلتيل

يت تخ  71من المجلد   1460ذا  ال قو    والوهتيةييحدل نن هجوو ن اتة  نجد نلص اا وجو   1809\هاااااا  1224يت تخ  13465  من المجلد 728الوهتية ذا  ال قو   (18)
 ها ييحدل نن يبتتت  إدا تة رصشة زيت  مي ا وج وققاتة مجتو مو إلص جتن  زهت  من الوهتةل اليي ات د ذز هت مي قروا   حيةل1305صش   17

 ود اادا تة لمدتنيي نتن الب  / زورتني ويم قرتا حتلت تلا وم خصرة يي  رتن الحد (19)
 ل1899 -هال 1317 ماتن  21يت تخ  23من المجلد  463الوهتية ر قو  (20)
 هال1316صش   17يت تخ  37من المجلد  404الوهتية يحمم ال قو  (21)
 1899 ها1317مح و  15يت تخ  15من المجلد  450الوهتية ذا  ال قو  (22)
( رتللية الش نااااتةو الرتحل  1931و Tash-Arslanو M. Dunandو G. Dossinو A. BarroisوDangin-F. Thureauلتسو )يو و دانجتنو ق اااارن   (23)

 مت ت قزه  من مةة لوحة نتجتة ون   صو هت الشويوغ امتةل تص  ملروغوقحمد حان )مي جو(و غت  

 



 

 

 

ا من البتةر  الز دتة اليي حزم  منلية ز داغ رتاو الدولة البهمتنتةو ولبم من ق   هت نتةلة  ويذز  الوهتةل البهمتنتةو زهت  
ت لحل و الذا قتو انة  و رهو م اد الدولة 1607جتن رو   اليي حزم  زلس لجتتم ندمو قرم قن تصرح نلي جتن رو   حتزم 

 ل(24) لرنتنهمتنتةو اني   ر  ري إلص الب

وت د مي ال  ت  البهمتنيو قامتا ندد من الب تة  الز دتة اليي زتن يازن مي منلية ز داغ/ زلسو من رتن ت قوقجي ن الدتنليو  
 ل(25) إلخل للو تخليو وجووو ورزدا ليو وقلتجلي 

 

  

 

 للمتردو 18مصتد  ال  ت  البهمتني خرم الي ن انظ :  يتشتن متني و قز اد او تة مي م ام  (24)
Stefan Winterو Die Kurden Syriens im Spiegel osmanischer Archivquellen (18. Jh.) in: Györgyو Hanzaiو Sonderdruck aus 
Archivum Ottomanicum (2010) 211-239. 

 ملرونةو ن   موق  مدا ا  ز د قج اا من تل محمود حتج د وتسو الي جمة غت  مدل ناتي جم ت نن اللمتنتة 
  يتشتن متني و قز اد او تة مي م ام مصتد  ال  ت  البهمتنيل (25)



 

 

 

 الرقة
و قن ت   يذز  زلميي )ز د( و)ال قة( مب ت مي جملة واحدمو إ   ويايي من الرم و مي وهتةل ال  ت  البهمتني الميوم م حتلت ت

ا واايتتا  من اليص مت  الصتد م نن الب تة  الز دتة اليي ازن  قو قُازن  ال قة ومت حول ت خرم الحزو البهمتني   ت ويذم   اليزملة ذم 
ت نن يحتمم مت اد الز د مي هذه ا  لمنلية يحدتد الللمنليةو الم  الذا قد تزون نتجم 

متلز دو يت م مبيدون نلص مميلزت  اليت و ويت م اتلرو قموام وقلتغ ل جو ويت م قيلة مج مونو حيص يصم الي و إلص د جة  
 اني ت  قن اا )اآلمنتن( من ازتن الي ى المجتو م ل ول 

ا من الرت  البتليو تيم  متي والي ال قة   مشي رداتت  الي ن الهتمن ن   المترداو نجد امن وهتةل ال  ت  البهمتنيو قم  
نوا رجوا  نتحتة »الو ت  توا  رت ت روا   ويبدت و نلص الهتليو   (26) الرايتنحد للظلو الذا ت يزري قز اد قلتجلي الذتن قُازا
 ل(27) إلت و«الي ماييوتن مي ذل  رتنيمتا الو

 (28)ونجد وهتةل ييحدل نن إلحتج الب تة  الز دتة المللتة مي ال قة الا ا  رربا الي ىو إذ توجي الرت  البتلي )رتل ري(
ال قة محمد رت ت مي إحدى الم اار و ران تامح للب تة  الز دتة المللتة الاتزنة حوم قو مت اليي انيتد  ا نيجتغ إلص م اني 

م دو تةو رتلوصوم إلص الم اني المذزو مو ربد قن زتن  قد منب  من ذل و وم ا نلت ت غ امة متلتة ييد  رخماتن ق   وو رصو 
و رخصول إلحتج الب تة  (29)قل  ق س رموج  ييدت ا  هتةة المب مة ال  نتةو نيتجة  زتواص ميدمة من قهتلي منجو ق غتني

ا رربا الي ىو ومن هو ير غ قهتلي الي ى المذزو م رتلمرلغ المذزو  للدولة ويب د  نتو الب ت م الز دتة الجدتد   المذزو م قا ا  
 ل(30) حصم  ربدو يز ا  مت

هذاو إلص جتن  ن  ا  من الوهتةل اليي تص  مت ت ال  ت  البهمتني الب تة  الز دتة مي ال قة رم يزري الموريت و مت دم   
تن ز د ال قة مي منتص   متبةو ميل لزون و من الز دو إذ نجد قن اآلايتنة الدولة البهمتنتة مي ربا الحتتن إلص البدوم نن يبت 

تيوجي رل وو ريتا المدنو حاتن اغت ) نتو ننيت ( وقحد م اتن قاتا   مي ننيت  مي الوق  ال اهن )مي موقبي الحتلي(    (31)  خصوص 
ت مي قا لحظة زون قصولي ز دتة من ج ة  نلص ال غو من يبتتني م امي ت لوالي ال قةو وذل  )لزون احيمتم قتتمي رانمتم   ي  قتةم 

 ل(32)  قخ ى(وي زمتنتة من ج ة 

 حمص وحماة
 ازن  ن تة  ز دتة ندم منتلل مي وال او تة الحتلتةو رداتة مي حصن الز اد رحملو ومن هو مي المنتلل الي ترت  منيل

اليي   الاتدس ن   والاتر  ن   ذز  ن تة  الز د الحازتةووت د مي الاجم البيت ا البهمتني )لترو اليح ت ( من الي ن 
وي ال ت مرت  م إلص الصندوج الختل رتلدولة البهمتنتةو واايم   ربمل ت   ازن  نتحتة حصن الز ادو وزتن  يجم  الا اة و

 ل 1646 -1645رحا  الاجم البيت ا البهمتني حيص نتو 

 الز دتة مي مدتنة حمتمو ون ت م قلتجلي مي حملل   ن  و وجود ن ت م اتجلي ويذز  الوهتةل البهمتنتة مي ن تتة الي ن الاتر 

ت يذز  وهتةل حمتمو نتةلة الر ا او وهي من قهو نواةم اآلغوا  الز دتة اليي اميلز  ماتحت  واابة من ال ااي  قتا 
 ل(33)  حمتمة البيت تة امن مدتنة حمتم مي الي ن اليتا  ن  و ومت ي ام هذه البتةلة مب ومة مي مدتن 

 

 الالذقية وجبال الساحل السوري
إلص قني زتن لدى قرتةم ن رتة  نتم قغنتو ز دو إذ مت اوا مب و الرداوم رتن  1761ي ت  وهتية نهمتنتة قاتةتةو يبود إلص نتو

و رنتا ماجد )ماجد  نزت  مي لرنتن وصتمتيت جنو  جرتم البلوتتنو وتوهل الاجم البيت ا للا اة  البهمتنتة من الي ن الاتدس ن  
 الز اد( مي مدتنة جرلة من دخم محصوم ختلل 

 

 ل163و تة ذو اليتد تةو لته  ات انو ل  –انجل م نس  -نتحتة الرايتن (26)
  1712لل يت تخ C..DH م  الخ انة  14402من المجلد  289الوهتية ذا  ال قو  (27)
 رتل ري هو منص  نهمتني تللل نلص  ةتس هتةة رتزتوا  انجل قو و تة متو وهو نلص الغل  الوالي نشايل (28)
 ل172ل لته  ات انو  و تة دتت  رز و –منجو ق غتني  (29)
  1762يت تخ  C..DH م  الخ انة  14592د من المجل 292الوهتية ذا  ال قو  (30)
ا لي مي هذا المزتن  -اانجل م نس-ختصاة   قااتا  (31)  لته  اات انوو و تة حل و وقد اامي ر ذا ا ااو  يختذ قوم لترو  من اللوارت  الختصاة لش قة )ااصارحتة( مي  

 ل226ل 
  1797لل يت تخ C..DH م  الخ انة  265من المجلد  6الوهتية ذا  ال قو  (32)
  يتشتن متني و قز اد او تة مي م ام مصتد  ال  ت  البهمتنيل نن الز د مي حمل وحمتمو انظ : (33)

 



 

 

 

ومن المب و  قني زتن تللل حيص الي ن الب  تن ااو جرم الز اد نلص المنتلل الم يشبة خل  جرلة والرذقتةو ومت ي ام  
الز داو وزتن  زهت ا  من الي ى  المنتلل المحلتة يحيشظ إلص قتتمنت هذه راامتة ت الز دتة: دوت  الز ادو م ا م الز ادو رت  

 البلوتة مهم رت  تت ولو يبود ملزتي ت لمدم لوتلة إلص اغت نتةلة زن  الز دتةل

وي ت  الوهتةل البهمتنتةو إلص قن حصن ص تون مي انجل جرلةو زتن مازون ت من قرتلة اتجلي الز دتة مي الي ن الهتمن ن  و 
تو واميد نشوذه مي جرم الز اد زتمر  حيص رتنتتسو وريت  إاتمة إلص نتةلة حان اغت ارن  ايو الز دتة ا نهمتنت ت م م  و الذا زتن قمت  

 ل(34)  ن  نتةليي ماتل م لجتتم ندم مي يل  المنتللو حيص الي ن اليتا  

 

 تجمعات كردية أخرى في األرشيف العثماني
اقيص   نلص الجي امتت الاو تة الحتلتةو تحيوا نلص د    نلص ال  ت  البهمتني زمت هو وااح مي المهلة الاترية اليي 

تو مي جرم لرنتن و متم الب اج وجنو    ج ي زتت الحتلتةو ربدد زرت  من الوهتةلو  قمتزن المدن واليجمبت  الز دتة الخ ى قتا 
 إلص جتن  وهتةل إتتلة ز دايتن البهمتنتة اليي   مجتم لذز هت مي هذا الرحلل

مة وهتةل نهمتنتة قخ ى ي ت  إلص يجمبت  ز دتة محدهة مي نمل النتاوم والل ا  ال متلتة وال متلتة الي رتة هو إن ه 
والي رتة من ي زتت الحتلتةو وحيص خت ج ت ربتد ا نن الجي امتت المالومة للز دو نيتجة نملتت  الي جت  اليا تة اليي لتل  ن تة  

 ز دتة ندمل 

 

 األرشيف العثمانيعمليات تهجير الكرد في 
نرد الحمتد الوم نلص ن س الاللنة البهمتنتةو هذه الم حلة   ي ر  الاللتن  د ال ر  الخت  من الي ن الهتمن ن   المتردا 

اليي   د  ال ج ا  اليا تة الواابة لب تة  ز دتة من منتلل ازن ت ) متم   ج او تة وجنو    ج ي زتت( إلص قمتزن )النشي(  
 ن الرت  البتليل اليي حدد  م

ت من المصد و إ  قني تمزن _من  ا من الوهتةل البهمتنتة الميبلية ربملتت  ي جت  الز د   يحمم يت تخ  ونلص ال غو من قن زهت  
خرم إانتد الحوادل والوقتة  والنرو اليي ي د مي هذه الوهتةل وميت ني ت رتلمصتد  اليت تختة الميخصصة رتلمنلية و بور ت_  

 تج قن ت يبود إلص الم حلة المذزو ملاايني 

و وييحدل نن النيم اليا ا لربا الز د من موالن و إلص و تة ال قة رشبم )قنمتل و 1763قولص هذه الوهتةلو يبود إلص البتو 
ا من الرت  البتلي إلص قحد و يي لينشتذ الم ل   الاتةة(و وييامن قم  

رت ت  و ن  ادم: تلل  إلتزو ي   المحتو   غت  المجدتة واليزتام مي ينشتذ  إلص رتل ري م نس التمتن»: (35) الوهتيةييوم 
الحزو الصتد  رحل قز اد البم انلي الموجودتن مي انجل م نسو رخصول نيل و وإازتن و حت   وم مت حدل مي محتل ال قة 

 ل «رار  قنمتل و الاتةة

قصد ه  (36) م متنولبم قر   نملتت  ي جت  الب تة  الز دتة من  متلي او تة الحتلتة وجنو    ج ي زتتو ج   رموج  
تيم  ريلوتل الب تة  )الز دتة( المذزو م ومحتص ي ت من دون لش   » :و ت د متي1/1774/ 21الاللتن نرد الحمتد الومو مي 

متزن وجودهو إلص قمتزن قخ ىو وييتتد زم من تبصص هذه الوام  رتليتود والارام  انيرته ت حيص حلوم مصم ال رت و ول دهو من ق
 ل«وهدو ماتزن و وح ق ت ومصتد م ختم و نلص الشو 

و (37)  المنتجووزتن المار  الاتس لبملتت  الي جت  هذهو م احمة الز د للازتن الي ا  مي م ل البمم الميتحة مي ربا 
 .رحي ووال زتوى اليي قدم  

 

 ل يتشتن متني و قز اد او تة مي م ام مصتد  ال  ت  البهمتني (34)
 ل1763يت تخ  C..DH م  الخ انة  682من المجلد  14الوهتية يحمم ال قو  (35)
 :النل الي زي للش متن (36)

«Bahar gelinceye kadar ismi geçen aşiretlerin fazla uyandırılmadan etraflarının sarılıp kuşatma altına alınmaları. 
Bulundukları yerlerden kaldırılıp başka yerlere sürülmeleri. Emre karşı gelipte gitmek istemeyenlerin derhal 
kelepçelenerekو zincire vurulmaları. Barınaklarının yakılıp yıkılarak و çadırlarına el konması و fermanla buyrulur» 

B.D.A.G.M.-O.A.D.B   من امن مجمونة مخلولت  وخ اةل ووهتةل من ال  ت  الختل للرتحهة Sevê Evin Çiçek  و ن    مي موقpeyama 
azadî 22 و امن د ااة ربنوان:2009زتنون الوم/ دتامر   3و YY Başlarında Dersim /   دت او مي رداتت  الي ن الب  تن ل 

 المصد  الاترلل (37)

 



 

 

 

و وهذه الوهتية ييزد ردا رينشتذ Döçekالدوج  ييحدل نن مصت ت  الجنود الذتن اتيوا ليادت  ز د  (38) الوهتةلقولص هذه 
الش متن الاللتني نلص ربا قرتةم الز دل ومن المب و  قن قرتةم الدوج  الز دتة زتن  يازن مي منتلل يميد من جنو    ج  

تةو وإ اتم حملة ناز تة ليادتر و رتلي امن م  صدو  م متن نرد الحمتد الوم تبد ذل  النتاوم حيص الل ا  ال متلتة من او 
 .المذزو ميازتد ا إاتمت ت لبملتت  الي جت  

اجر  ودمتي  الج د المصتدقة من الاللتن نرد الحمتد الوم لربا الزنو  وال داتت واليح  »قا  إلص ذل و وهتية ييامن 
رت  الابتدمو والنشيت  والمصت ت  الاللتنتةو ومن رتن ت الات  الم ص  الم دى إلص والي ريداد نرد  الهمتنة من موجودا  خ اةن

 .«(39)  للاللتنهللا رت تو الذا حت   الز د وق ام  يوس  نمتة و 

 – هذاو قحد اليتدم الممتلت  المب ومتن ردموتي وو الذتن اايُخدموا رزه م من الرت  البتليو وقد قاند  إلتي   (40)  رت توزتن نرد هللا 
 .الحمتدم مة ينشتذ م متن الاللتن نرد  –م  غت ه من الو م واليتدم 

قخ ى من وهتةل ال  ت  البهمتنيو ميزدم الي جت  المذزو  الذا يب ا لي ز د الاللنة البهمتنتةو وهي   (41) وهتيةهو يايي 
ل ويبد هذه الوهتية دلتر  ت ت  إلص قحد  (42) قمتاتتيل  الميامنة للاجر  الختصة ريبداد الز د الذتن قازنوا مي ق ى ورلدا  انجل 

ا ت وجود ربا الب تة  واليجمبت  الز دتة حتلت ت مي نمل النتاومو لتس ق تر ت من  قمتزن النشي اليي اخيت   للز دو ويشا  قت 
 الجي امتت المالومة للز دل

ت-وييدو إحدى وهتةل ال  ت  البهمتني اليي ييحدل نن  زوى ميدمة رحل ربا الز د مي و تة قني م   -مهم اتريي ت قتا 
قو هج  وا مي يل  المدمو نلص ال غو من قن مواون ت مخيل  زلت تو ويبود مبلومت  نن قحد المتزن اليي ق ام إلت ت الز د 

و ويص  ااييتهة ربا الهتلي من )ااج او الرمحدود( الذا يب اوا لي نلص تد الز دو وييامن  1777إلص البتو  (43)الوهتية
تن رت او من اللتةشة الز دتة اليي قازن   المب وا المبمو الموق  من نهمتن اغت رتاو قهتلي الي تة حوم قتتو ال ختل المذزو »

اليتربة لنتحتة زونو  من قاتا  (44) مي ال قة و تش تو رال  قموامو وقيم ق ختلو وهي  قن اا ازتن ق تة جت نتزت  زور واي
و تة قني م وال و والمزتن الذا وقب  متي ا نيدااا  رحا  الوهتية موجود مي «وااي حتمي ل م  الظلو نن و (45)زازن قلبجت 

 النتاوم ربتد ا نن المنتلل الز دتةل

ت نلص ميتربة  يون الز د مي قمتزن نشت و اليا او إذ نجده تج د لإللمتو ريشصتر   ومي وهتةل قخ ىو نجد البهمتني ح تص 
يلزت  وال رت  والبيت ا  حتتييو وخصوص ت  يوني ا قيصتدتةو ملو تي   يجمب ت ز دت ت إ   قحصص زم صيت م وزرت م متي من المم

 والمت تة الختصة رتلوامدتن الجدد )الز د(و لا و ا  ييبلل رجرتتة الا اة و رصو م حيمتةل

دمي  ال رت  الختل ري تة الز اد  إذ نجد مي ال  ت  البهمتني مجمونة من الوهتةل الميامنة لاجر  ودمتي  ز ذهو رمهم
و ودمي  ال رت   (48)انجل قمتاتت – رت  الختل ري تة الز اد اليتربة لنتحتة ق تنة رت ا ا و ودمي  ال(47) (46)اليتربة لياتا   ود

و ودمي  المميلزت  والبيت ا  وال رت  الختصة راهتلي ق تة (49)الختل ري تة الز اد اليتربة لنتحتة قزداغ اليتربة ليتةو ميتمتة قمتاتت
و ودمي  المميلزت  والبيت ا  والحتوانت  وال رت  الختصة راهتلي ق تة الز اد اليتربة (51)  (50) الز اد المالمتن اليتربة لياتا هتمت 

و (55) (54)و ودمي  المميلزت  والبيت ا  وال رت  الختصة راهتلي ق تة الز اد اليتربة لنتحتة زتلتن زت ا (53) (52)لياتا زت ارتد
و ودمي  المميلزت  والبيت ا   (57) (56)مالمتن اليتربة لياتا م  تشون ارتدودمي  المميلزت  وال رت  الختصة راهتلي ق تة الز اد ال

 

 هي قغل  الوهتةل الميبلية رتلمواوغلمن دون  قو مل  قو يت تخو زمت   /..KK.d // و  م  الخ انة848الوهتية يحمم  قو المجلد / (38)
 نشايل المحيوى  TS.MA.d م  الخ انة 0012\2422إلص  قو المجلد  0001\2422الوهتةل من  قو المجلد  (39)
 ل168(و ل1993و )إت ان: قوو ملربة قمت  1نلي الو داو لمحت  اجيمتنتة من يت تخ الب اج الحدتل: اني ت ا  ال  ت  ال ايو ج (40)
 ل/ /…ML.CRD.d و م  الخ انة/  1494تية يحمم  قو المجلد / الوه (41)
 .429انجل قمتاتت و تة اتواسو لته  ات انو ل  (42)
 ل1777لل يت تخ C.ADL م  الخ انة  2270من المجلد  38لوهتية يحمم ال قو  (43)
 ل110  ات انو ل و لته1849ق تة جا  چت نتکت و يحول  هذه الي تة إلص قاتا يتر  لو تة قني م نتو  (44)
 266و تة قني مو المصد  الاترلو ل  –قاتا زازتن قلبي جت   (45)
  .475و تة النتاومو الم ج  الاترلو ل  –قاتا يتر  لانجل ق ه حصت   (46)
 ل /…ML.VRD.TMT.d//  م  الخ انة9356الوهتية يحمم  قو المجلد / (47)
 ل /…ML.VRD.TMT.d /الخ انة/  م  12955الوهتية يحمم  قو المجلد / (48)
 ل / …ML.VRD.TMT.d //  م  الخ انة12966الوهتية يحمم  قو المجلد / (49)
 .و وا او الحتلي لي دوغتن    104انجل اتواسو لته  ات انو ل  –قاتا هتمت   (50)
 ل /…ML.VRD.TMT.d //  م  الخ انة13590الوهتية يحمم  قو المجلد / (51)
 .295يتربة لاتواسو لته  ات انو ل نتحتة زت  ارتد ال (52)
 ل /…ML.VRD.TMT.d //  م  الخ انة13484الوهتية يحمم  قو المجلد / (53)
 .313ل  –لته  ات ان  –نتحتة زت ا  اليتربة ا مت   (54)
 ل /…ML.VRD.TMT.d //  م  الخ انة13928الوهتية يحمم  قو المجلد / (55)
 .363لته  ات انو ل و تة اتواسو  –قاتا م  تشون   (56)
 ل /…ML.VRD.TMT.d //  م  الخ انة14169الوهتية يحمم  قو المجلد/ (57)

 



 

 

 

و ودمي  المميلزت  والبيت ا  وال رت  الختصة  (59) (58)والحتوانت  وال رت  الختصة راهتلي ق تة الز اد اليتربة لياتا تلد  قلي 
و ودمي  المميلزت  والبيت ا  وال رت  الختصة راهتلي ق تة (61)  (60)راهتلي ق تة الز اد المالمتن اليتربة لي تة  تخلي رياتا  دت 
 ل(62)الز اد )جتن  الي تة الاترية( اليتربة لي تة  تخلي رياتا  دت 

وتوهل ال  ت  البهمتنيو حتدهة م تدم ر ذا الخصولو ُل د من ت جمتنة من الز د من او تة إلص ل ارلس الي   مي لترتتو 
 ل «اليتدمتن من ز دايتن إلص او تةو الذتن قخلوا رتلمن هنتو إلص ل ارلس الي   (64) الم تغرتن د ل»ييحدل نن  (63) وهتيةمي 

ورتلبودم إلص اتتج هذه الوهتةلو ويير  يو غ هذه المتزن نلص خ تلة الدولة البهمتنتةو نجد قن جمتب ت يي  ربتدم زلت ت نن 
حد المتزن اليي هج   إلت ت الز د رموج  الش متن المذزو و ولتس من المايربد الجي امتت الز دتةو مت تجبم من زم من ت دلتر  نلص ق 

 .الحتليالبهو  نلص جمتنت  ذا  قصوم ز دتة مت تو مي الوق  

 

 ثانياا: الكرد والجيش العثماني في وثائق األرشيف 
والز د والب تة  الز دتةو ميد زتن  لزم ن ت م    تمزن الحدتل نن قتندم هترية مي البرقة رتن جتس الاللنة البهمتنتةو 

خصوصتي ت وقواتن ت اليي يخيل  نن غت هتو يرب ت للمزتن الجي امي والم حلة ال منتةو والواتغ البتمة مي الاللنةو واتتاة 
 ي ت للبوامم الاتريةل الرت  البتلي يجته الز دو رم إن نرقة الب ت م الز دتة الواحدم رتلجتس البهمتنيو   د  ييت ا  زرت م وم

 

 موقف الكرد من التجنيد في الجيش العثماني
ا مبيو   نن المواوغو  ولبم يالتل الاوا نلص نرقت  واحدم من زر ى الب تة  الز دتة رتلجتس البهمتنيو تبلي يصو  

 رحتل تمزن إايتل الخلول البتمة ل ذه البرقت  نلص رتقي الب تة  الز دتة مي الب د البهمتنيل 

والوهتةل البهمتنتة الميوم م نن ن ت م الر ا تةو والخل الرتتني لبرقي ت رتلجتس البهمتنيو تيدمتن مهت   جتد ا للد ااة وااايتل  
 نلص رتقي الب تة  الز دتة مي هذا المواوغل

 دادان و  وان ودنتن  مجمونة ن تة  ميحتلشة اام ت نردتنتن ورتجتن قو رت ان و» تص  قحمد وصشي  ز تت الر ا تة ران و:
رت و تيتو مبظم و داخم الحدود ال تمتة مي قاتا نتن  9000وق ه زتجتن وقوزتتن ومبتمتن ودتدانو وتيد  البت مون نددهو را 

 ل«(65) …الب  و والرتقي داخم الحدود الي زتة مي ا م ا وج الشاتح 

ن قداا دو  م و مي مشتصم الحوادل اليت تختة للجي امتت  وقد زتن ل ذا اليحتل  الب تة ا من الموجرت  والا و ا  مت مزني م
 اليي وجد  مت ت الب تة  الز دتة المزونة ل ذا اليحتل و  متلي او تة الحتلتةل

وتظ   من ربا الوهتةل البهمتنتةو قن البرقة رتن الر ا تة والميااة الباز تة البهمتنتة زتن  رتن مٍد وج  و ي اوح  _رحا   
  ايتتا رار  ا ايربتد من اللوتة الحمتدتةو وا مينتغ نن الم ت زة مي يج ت  الجتسو ومحت رة هذا الجتسلالوهتةل_ رتن ا

يظ   اايتتا الر ا تة من اايربتد ربا قم ادهت من لواا م اتن الحمتدتةو جتا مت ت:  (66) وهتيةإذ نجد مي ال  ت  البهمتنيو 
الذتن اايربدوا من لواا م اتن   الر ا تة ن ت مقو مت حيي رت ت زتن امي ااا  قم اد  مي   يرتن قن ار  لل  ن م الاترل المايوم»

 ل«الحمتدتةو وقني تيدا واجري زمت تج و وقني تمزن يجن  م زر  ز ذه ري زتم ندد من قلوتة الحمتدتة من قم اد )هذه( الب تة 

الباز تة المش واة نلت وو ت د  –و يوهل امينتغ الر ا تة نن دم  ا لي امت  المتلتة (67) قخ ىمي حتن نجد وهتية نهمتنتة 
امينتغ ن تة  الر ا تة والزراي والب تة  الاتزنة مي قاتا ا وج ونتحتة ح ان اليتربتن لانجل قو مت نن دم  ال اوو  »مت ت: 

 ل«المت تة الختصة ري زتم لواا الحمتدتة

 

 .529و تة اتواسو لته  ات انو ل  –قاتا تلد  قلي  (58)
 ل /…ML.VRD.TMT.d //  م  الخ انة14893الوهتية يحمم  قو المجلد/ (59)
 .272ل  و تة اتماونو لته  ات انو –قاتا  دت   –ق تة  تخلي  (60)
 ل /…ML.VRD.TMT.d //  م  الخ انة15080الوهتية يحمم  قو المجلد/ (61)
 ل /…ML.VRD.TMT.d //  م  الخ انة15098الوهتية يحمم  قو المجلد/ (62)
 هال 1305 برتن  11يت تخ  .DH.MKT م  الخ انة  47و من المجلد 1509الوهتية يحمم ال قو  (63)
 لserseilerيصش و الوهتية را )الا ا تة(  (64)
 ل670 ل(و 1947و )دم لو دا  الشز و 2ن تة  ال توو جقحمد وصشي  ز تتو  (65)
 ل1899ل يت تخ DH.MKT م  الخ انة  92من المجلد  2243الوهتية ذا  ال قو  (66)
 ل1892يت تخ  BEO م  الخ انة  11355من المجلد  152الوهتية ذا  ال قو  (67)

 



 

 

 

و امينتغ الر ا تة نن الم ت زة رتل جتم مي حملة ناز تة نهمتنتة ميج ة إلص ملالتن ومص و (68) هتلهةرتنمت ي وا وهتية 
من و تة ال قة  نلص ال غو من يدوتن الش متن الميبلل رإ اتم الش اتن من ن تة  الدوغت لي والر ا تة»رذ تبة )الشي (و وييوم: 

محزمة ال هتو نرتن اايحتلة إنداد ويج ت  اليوا  المذزو م رار   ومص  مي اجر  (69) وال ملةر مية قتةد الباز  إلص غ م 
 ل«يب ا ن ت م الدوغت لي للشنتاو ومي  حتم ن ت م الر ا تة

و اايتتا قهتلي ا وج من يص مت  الجتس البهمتنيو وييدم و ر زتوى إلص الرت  البتليو مت دم  رتلخت   (70)  قخ ىويز   وهتية  
  اليص مت   مييوجتي )الرت  البتلي( اج اا اليحيتل الر و »ن قتتدا  الجتسو إذ ينل الوهتية نلص إلص لل  اليحيتل مي الم  م

و  1901يبود إلص البتو  (71) وهتيةو والم  نشاي نجده مي «غت  الرةية الصتد م نن ارتل لواا الحمتدتة وقم اده مي قاتا ا وج 
قاتا ا وج رحل قتةو ميتو اللواا الهتلل غتل  اغت وقختي قتةد الزيترة اليحيتل مي ال زوى الميدمة من قهتلي ون تة  »ييامن 

 ل«الولص التو رت ي نهمتن اغت

و إلص م حلة محت رة الجتس البهمتني الذا ق   يادتر و رار  ايختذهو ق ا   (72) 1845وتصم الحتم مي وهتية نهمتنتة من نتو 
اللترو  الوم من اللواا الاتدس  (73)  قغتصيي قتة قوم »وهتية:  ما إ اتم ال جتم للم ت زة مي جتس ن رايتنو وي وا ال

م تم الحتج محمد اغتو إلص  يرة رتنرت يو مي إه  الرلولة اليي قظ  هت مي محت رة ن   البن م ويب اي لج و و إذ إن و قغت وا  
الذتن  ماوا إ اتم الباتز  لرنامتو إلص  نلص الحتوانت  اليي اغينم  نيتجة الصدامت  اليي ج   م  ن ت م الر ا تة مي قو مت 

 ل«جتس ن رايتن

البصتتن المالح الذا قتو ري قهتلي ا وج ومت حول ت اد »و ييحدل نن  1898يبود إلص البتو    (74)  وهتيةوالم  نشاي نجده مي  
تةو ميتو قلبة ال وو محمد مش  م اوج الجندتة والش ا تة اليتربة للترو  ا وج ال دت و وز  تد قتةو ميتو ا وج صر ا قمندا وق

 ل «اتتا الدتن قمندا إه  هذا الحتدل

اني ج  اتتاة   -رحا  مت تمزن يبمتمي رنتا  نلص مت تظ   مي وهتةل ال  ت  من قحوام ن ت م الر ا تة-متلب تة  الز دتة 
نةو قو حتن زتن الحزتو البهمتنتون تمزن وصش ت را )الر اغمتيتة( مي اليبتمم م  الجتس البهمتنيو  ت ز  متي مي م احم قوم الالل

المحلتون من ذوا اليوم وال دمو رتنمت قظ    اليملممو وي  ر  من اليبتمم م  هذا الجتس حتن اايلتن  ذل و مي مت قتلبيي 
لييحوم  وحت رييو حتن يوم   لدت ت اليد م واامزتنو ميترم ظ و  رواد  الخلم والاب  مي الدولة البهمتنتة قو حزتم ت المحلتتنو

 هذه المواج ت  قحتتن ت إلص ح زت  نصتتن ويم دل

 حركات العصيان والتمرد الكردية المسلحة
  د  الدولة البهمتنتة ندد ا من ح زت  البصتتن الز دتة ومي زهت  من قنحتا الاللنة مي اميداد مدم حزم تو ردق  مي نتو 

انيشتاة مت نلي الملي  جتن رو ل مي حل و  1607رهو م نشدام ختن الردلتاي اد الاللتن البهمتني م اد الومو ونتو     1574
هو م ن تة    زويت وخ  ان ريتتدم م حو اغت وقتاو خ  ا     1789  مي مرلتتو ومي نتوهو م ن تة  جت تن ر    1765ومي نتو

هو م نردال حمن   1806هو م ن تة    زت ويت زتن مي ال متم من امد/ دتت  رز و ومي نتو  1794رتن امد وات  و ومي نتو
هو م اتواس اد الدولة البهمتنتةو ومي   1819هو م قحمد رت ت رترتن مي الالتمتنتةو ونتو   1811رترتن مي الالتمتنتةو ومي نتو

هو م  نزتم للز د الت تدتتنو ومي   1843هو م مت  محمد رت ت ال واندو ا الملي  رتلمت  الزرت و ومي نتو  1837 - 1834نتو
  - 1877انيشتاة ت دان  ت  مي هزت او ومي نتو  1864ا -1853هو م رد ختن قمت  رولتنو ومي نتو  1848 – 1842نتو 

انيشتاة  تخ  1881  – 1880هو م نهمتن ر  وحاتن ر و ومي نتو  1879انيشتاة ردتنتن ورولتن وهزت او ومي نتو  1878
انيشتاة ر ت ى جيو مي ردلتسو ومي    1906نتون الحشتدو ونتو  هو م الرد خت  1889نرتدهللا الن  ا مي مدتنة  مدتنتنو ومي نتو  

انيشتاة ردلتس ريتتدم ال تخ التو و  ت  الدتن الني رندا  1913هو م المللتتن ر نتمة إر اهتو رت ت الملليو ومي نتو   1906نتو
انيشتاة ال تخ  1919 -1918نتو  انيشتاة ر دتنتن ريتتدم ال تخ نرد الارو رت  انيو ومي  1914مي و تة ات  و ومي نتو 

 ل(75) محمود الر  نجي الولص

وتمه م البصتتن الذا قتم  ري الب تة  الز دتة مي زم من ق ى نتن الب  / زورتني الحتلتة وا وج ومحتل ت اد الحتزو  
ةو ولني ت ي   م  قغلرتة البهمتني مي رت اجت و مهت   جتد ا للد ااةو لني )ايل( رل تية قو راخ ى من قنمتم الرتحهتن من ج 

 ح زت  البصتتن والهو ا  الز دتة اد البهمتني مي خلي الرتتنيل

 

 ل1799يت تخ  C.AS م  الخ انة  12898من المجلد  312 قو الوهتية ذا  ال (68)
 ل418ل  –لته  ا ان  –ملالتن  لليدسونتحتة ال ملة اليتربة  (69)
 هال1316ذو اليبدم  20يت تخ  75من المجلد  1316الوهتية ذا  ال قو  (70)
 ل1901 هاو1319 ماتن  1يت تخ  61من المجلد  2511الوهتية يحمم ال قو  (71)
 ل1845يت تخ  HAT م  الخ انة  21من المجلد  1642الوهتية ذا  ال قو  (72)
  يرة مي الجتس البهمتني (73)
 ل1898يت تخ  42من المجلد  2163الوهتية يحمم ال قو  (74)
 ل7/8/2012و لمجلة زولتل  االزي ونيالموق  و «الهو ا  الز دتة نر  اليت تخ»دلوو   (75)

 



 

 

 

 

 مسألة بيراجيك في الوثائق العثمانية
ت الر ا تةو يحيشظ رحزتتت  الجداد مي  ل وتمزن حص  حوادل  (76)  رت اجت مت ي ام الذاز م ال برتة للب تة  الز دتةو خصوص 

و وذل  من اليوا تخ اليي يحمل ت الوهتةل الميبلية ر ذا المواوغ الذا تمزن اخيصت ه 1845و 1831رت اجت  هذه رتن نتمي 
من الز د الر ا تة وغت هو  (77) (المدتنةو ون تة  ال ت  مي ا م ا وج وزورتني )الحتلتة –رإنجت   ري ايشتج رتن قهتلي رت اجت  

تتن لارت  ييبلل رتليجنتد والا اة و وردا ا قييتمو ومحتص م اليوا  البهمتنتة الموجودم مي المدتنة واال ا هت  اد البهمتن 
 لرحيمتا ريلبة رت اجت و ومن هو مجيا النجدم البهمتنتة وقم  البصتتنل

لل  إ اتم  »ييحدل نن:  وال  ت  البهمتنيو تليي الاوا نلص حوادل هذا البصتتن الز دا من خرم جملة من الوهتةلو
النجدم الم ام من ميالو رت اجت  لل  هللا اغتو رار  ايحتد الب تة  الر ا تة والمللتة م  ربا المشادتن مي ال قةو وإغت ي و نلص  

 ل(78) والميتومة«رت اجت و واحيمتا الميالو و متقي رتليلبة 

 دتة الم ت زة مي البصتتنو ومحتو   اايمتلة ن تة  قخ ى  ويالل الوهتةل البهمتنتة الاوا نلص اليناتل رتن الل ا  الز
زيت  رخيو قتةو ميتو حل  محمد رت ت حوم ارلي لل اتةم الم الة »ر د  يوات   قبة المبت اة وييوتي تو منجد وهتية ييحدل نن  

لو تذز  اام ت وقتتمي رإ اتل ت الملتبة للدولة ون ت م قخ ى  (79) رت تزيمن ن تة  ال هت ورت اجت  والر ا تة إلص  ةتس ن ت م 
 ل«(81) (80) البتلي()إلص الرت  

و وردق  الب تة  الز دتة الميحتلشة ال جوو نلص مي ا  الاللنة البهمتنتةو ربد 1831ويلو   حوادل البصتتن مي البتو نشاي 
ايحتد قهتلي  »متنتة ذل  رتليوم: نه  (82) وهتيةانامتو ز د مدتنة رت اجت  إلت تو ممت  اد قوم ح زة اليم د هذهو ومل مت يص  

رت اجت  م  الر ا تة والزتيزتن والمللتة من ن تة  ال قة وقتتم و رتلبصتتنو واناحت  الميالو و متقي إلص اليلبة وميتومي و للبصتتنو 
 ل«وإ اتم محمد رت ت قتةو ميتو حل  المدام  والجنود إه  لل  النجدم مني

 دتة هذه يمزن  من الاتل م نلص الواتغ مي رت اجت  مي البتو نشايو واايلتن  يحتتد ومي مت تردوو قن ح زة البصتتن الز
قتتو البصتتن مي رت اجت و »الاللت  البهمتنتة مي المدتنة اليي اليجا  إلص قلبة رت اجت  رتنيظت  قدوو النجدمو إذ ييزد إحدى الوهتةل:  

يتومة الميالو لل  هللا اغت و متقي للبصتتن مي اليلبةو و إ اتم النجدم  وم ت زة ن تة  الر ا تة والمللتة مي هذا البصتتنو وم
 ل(83) إلت و«

إلص يح    1845انةو ي ت  وهتية يبود إلص البتو  14وربد انيلتغ الوهتةل الميبلية رماالة نصتتن الز د مي رت اجت  لنحو 
و ربد ح زة البصتتنو ومن مزتن ربتد  (84) الوهتيةقوم زرت م من الجتس البهمتني ريتتدم اترل  مت و ليادت  الر ا تةو ومل يبرت  

 ل« جتس ن رايتن ليادت  ن ت م الر ا تة الموجودم مي قو مت (85) م ت يح   »الوهتية  نارت ت نن المدتنةو إذ ي وا

و قو ربد انيلتغو 1831ولتس من الوااح مي ال  ت  البهمتنيو إن زتن  حملة اليادت  المياخ م هذه جتا  ميصلة م  حوادل  
 وإخمتد اليم د مي يت تخ اترلل

ن مني ت ت اني تا حيمت تو ربد قن وصم جتس ن رايتن وقتو را )يادت ( الر ا تةو و نجد البصتت1847ولدى الوصوم إلص البتو 
نُش اذ قم  ص    »ييوم:    (86)  وهتيةوالجتس البهمتني تبوا نواةم قيره الذتن  ت زوا مي مبت   رت اجت و وتظ   ذل  رواو  مي  

  ويومي خرم ماالة ن ت م الر ا تةو وإنرن ال اي  المخصل لمصلشص ارن الرتنرت ي محمد اغت من جتس ن رايتنو الذا ج  
 ل «الم  قمتو ارتل الجتس

ت مهتلت ت تزتد  الوهتةل الاتريت  ي او المخلل البتوو والخل الرتتني لح زة البصتتن الز دتة مي رت اجت  اليي تمزن قن يُبد  نموذج 
و ونوامم قوي ت وابش تو وقارت  م ل ت جمتب ت مي  الز دتة الخ ى مبظم ت من حتل الم احم اليي م   ر ت نلص الح زت  تنلرل 

الن تتةو إذ   تذز  ال  ت  البهمتنيو قو قا مصد  يت تخي اخ و قن ح زة يم د ز دتة مي الب د البهمتني لو ينيي رتليم  من جتس 
 الاللنةل

 

 ل85لته  ات انو ل  –قو مت  –قاتا رت اجت   (76)
 الوهتةل البهمتنتة يذز  يامتة )ن رتنت (و ويبني نتن الب  و وهي يامتة الحي ال متلي ال  قي من مدتنة زورتني حتلت تل (77)
 ل1831يت تخ  HAT م  الخ انة  R/ 20707من المجلد  389الوهتية يحمم ال قو  (78)
 لİKİBAZن ت م  (79)
ت ل ذهقن ال اتلة زتن  ييامن  وممت تش و من حت تة الوهتيةو (80)  ي ت   مي البصتتن اد البهمتنتتنل زي الب ت م يح تا 
 ل1831يت تخ  HAT م  الخ انة  İ/ 20707من المجلد  389الوهتية يحمم ال قو  (81)
 ل1831يت تخ  HAT م  الخ انة  P/20707من المجلد  389الوهتية يحمم ال قو  (82)
 ل1831يت تخ  HAT م  الخ انة  G/20707من المجلد  389الوهتية يحمم ال قو  (83)
 ل1845لل يت تخ DHİ.. م  الخ انة  101217من المجلد  1286الوهتية يحمم ال قو  (84)
 هذه ال يرة زتن  يبتدم  يرة المت  تم مي الجتس البهمتنيل (85)
 ل1847لل يت تخ DHİ.. م  الخ انة  8943من المجلد  169الوهتية يحمم ال قو  (86)



 

 

 

تظ   جلت ت مي الوهتةل الخت م الميبلية ولبم اليتاو الم ي   رتن ح زت  اليم د والبصتتن الز دتة اد الدولة البهمتنتةو هو مت  
رماالة رت اجت و وتمهم الار  ال ةتس مي م ل تو وهو مت تمزن وصشي ريتت  البمل ا اي ايتجي ل ذه الح زت و من حتل يوم  

 المتدا ليامتن ا ايم ا تةل  –الدنو الر  ا 

ا ت من دون قا دنو إاتمي تذز  مي قغل  الحتتنو  إذ نجد قن المجمونت  اليي ردق  البصتتن مي زم ح زة ز دتة ريت  نش
نلص نزس الخصو البهمتني روصشي دولةو وتميل  نمي ت تيمهم مي جتس منظو ومنارلو وقتتدم م ز تة صت مةو ي ام اامدادا   

 تده لليم دل مي وق  قصت  نارت ت إلص قا موق  يظ   متي اليرقمو وهو مت ظ   مي نصتتن رت اجت و روصوم جتس ن رايتن وإخم

 

  



 

 

 

 ثالثاا: العالقات العشائرية الكردية في األرشيف العثماني 
إن ا ني ت  الواا  للز د والب تة  الز دتة مي قنحتا الجي امتت البهمتنتة المخيلشةو حي و وجود احيزت  ونرقت  مينونة رتن و 

 وا قييتم قحتتن ت قخ ىل والخصومة قحتتن تورتن المزونت  ااهنتة واليومتة الخ ى امن الاللنةو ي اوح  رتن اليبتون واليحتل  

 –الب تة  واليرتةم الز دتة امن ق ااي الاللنةو تجبم من المشتد إليتا نظ م نلص البرقت  الز دتة هو إن وجود ن  ا  
ت مي يل  الم حلةل   الز دتة قتا 

ت لد س نرقت  الز د م  غت هو من المزونت و زذل  البرقت    تو تمزن ايختذ الر ا تة نموذج  وروصش و يحتلش ت ن تة تًّت ز دتًّت م مًّ
 الز دتةو مت تبلي مز م نتمةو تمزن إلص حد زرت  يبمتم ت نلص رتقي الب تة  الز دتة مي الب د البهمتنيل –الز دتة 

 

 الكردية –العالقات الكردية 
إن اليدقتل مي الوهتةل الاتريت  الريي و د ذز هن مي ماالة نرقة الز د رتلجتس البهمتنيو ومن هو ماالة رت اجت و تلش  النظ  

 البرقت  الميرتتنة اليي جمب  الر ا تة ريت هت من الب تة  الز دتةو وزذل  الب رتةو وربا المزونت  ااهنتة الخ ىل إلص 

الملليو ونرقة الر ا تة ريت هت من الب تة  والمزونت و   رد من إهت م ماالة  –و قرم الخوا مي ماالة الخر  الر ا ا 
 -و من حتل صلة هذا المواوغ رماالة رت اجت و ولدو  قم اد هذه الب ت م مي الص اغ الز دا  (87) والزتيزتنالبرقة رتن الر ا تة  

 البهمتنيل

 

  

 

 ل672قحمد وصشي  ز تتو ل  (87)



 

 

 

 عالقة البرازية بالكيتكان
ا من الر ا تةو وزذل  الر ا تةو نلص ال غو من ربا ال واتت    من المنظو  الب تة ا ال بريو   يُبد  ن ت م الزتيزتن نشا ت ج ا 

 ال برتة اليتةلة رتلصم الم ي   للر ا تة والزتيزتنل 
ا من اليحتل  الر  ا او من قمهتم محمد قمتن  زي  وقد اخيل  الرتحهون قتا ت حوم هذا المواوغو ممن و من ند  الزتيزتن ج ا 

 ل(89)  ز تتو مي حتن لو تذز هو اخ ون امن هذا اليحتل و من قمهتم قحمد وصشي (88) ر 
ذز  الب تة  الر ا تة   –غتلر ت  –وقغلرتة وهتةل ال  ت  البهمتني يمتم إلص ال قا الهتني مي هذا الخصولو إذ إن ت يو د 

لدى يبداد الب تة  اليي يحتلش  اد  (90) الوهتةلاالة رت اجت و مييوم إحدى هذه والزتيزتن منشصلة مي مب ا الحدتل نن م
ايحتد الب تة  الر ا تة والمللتة والزتيزتن م  قهتلي رت اجت و وقتتم و رتلبصتتنو ومي إه هت قتتو ميالو رت اجت  للت  »البهمتنتتن:  

 ل «دو متقي رت ناحت  إلص اليلبة وللر و النجدم واامدا  (91) اغت
ت ت د  الوهتيةمي وهتية تيتمة ذز  إنداو )ز نو(و وت ت  إلتي روصشي مارر ت لرقييتم البهمتني الر ا او وقد وصشيي حت تة  وقتا 

 ل«الذا زتن الار  مي المحت رة اليي وقب  م  ن ت م الر ا تة إنداو ال يي المدنو ز نو»راني زتيزتنيو وييامن ق ا   (92)
وهتية ي ت  إلص )ز نو مواي(و الرلم الز دا الذا ت د ذز ه رزه م مي المو ول ال بري لهتلي نتن ومن الوااح هنتو قن ال

مخذ الموازتنو زذل  رتن الز د مي زهت  من المنتلل الخ ىو الذا ت وا يشصتر   الب  / زورتني رتن ن ت م الزتيزتنو ورختصة
مي مواي( مي ا وم زورتني وا وجو ومن هو إليتا اليرا نلتيو م  وجود  قتتمي ريتتدم البصتتن نلص الجتس البهمتني م   يتيي )ح 

نوغ من اليموا حوم مصت ه ربد ذل   برت تو رتن  واتت  يذز  قني يمزن من الش ا  ولو تبد إلص مولنيو وقخ ى ييزد إنداميو 
 الم  الذا ييزده وهتية ال  ت  البهمتني الاتريةل

ز دا اد خصو غ ت و وهو هنت البهمتنيو إ   قن يحتلشت  ز ذه   -والزتيزتنو زتن  نرقة يحتل  ز دا متلبرقة رتن الر ا تة 
مت زتن  يلرل قن ينشا حتم اني تا الخل  الخت جي قو اريبتدهو ليبود مي قغل  الحتتنو الخصومت  والبداوا  رحزو اخير   

وامو إلص الظ و و وهو الم  الذا حدل رتن الر ا اتة والزتيزتن مي مت ربد  الو اا  الاتتاتةو والمنتماة ا قيصتدتة مي قحان الح
 ماالة رت اجت و ومت ي ام البرقت  رتن الب ت يتن الز دتيتن ميننةو إلص حد زرت ل

 عالقة البرازية بالعشائر المللية
ت رتن الز د من ن تة  الر ا تة والمللتة وال زتيزتن مي قهنتا ماالة رت اجت و إ   قن ص ان ت نلص ال غو من اليحتل  الذا زتن قتةم 

 رحا  الوهتةل البهمتنتةل 1909و  1906واقييت     ا ت قد ن   رتن الر ا تة والمللتة رتن نتمي 

إلص المنلية مي   (93)  الملليوالذاز م ال برتة لب تة  منلية نتن الب  / زورتنيو مت ي ام يحيشظ ريشصتر  وصوم إر اهتو رت ت  
 ل(94) الماالةذه خاو ه 

قد اخيت  الو ا للحزو البهمتنيو ويد ج رتل ي  مي الجتس البهمتني حيص  (95) المللتةزتن إر اهتو رت ت الملليو  نتو الب تة  
 وصم إلص م يرة الرت وتةل

ارت  الب تة تة  الملليو إلص جتن  ال  –وتظ   هنتو قن الص اغ نلص النشوذ والو ا الاتتايو زتن ارر ت مي الص اغ الر ا ا 
 ريدخم الدولة البهمتنتة اصر  ذا  الرتنل -رحا  مت تش و من وهتةل ال  ت  البهمتني-الييلتدتة الخ ىو اليي اني   

و إلص (96)  الحمتدتةميد وصل  اللة الب تة  المللتة الز دتة مي ن د إر هتو رت ت الذا قصرح قتةد ا لب  ا  المواج من الش اتن  
  اميد  من دتت  رز  ومت دتن إلص الج ت م الاو تة وصو   إلص الموصم الب اقتةو مت يار  مي حدول احيزت  ماتحت  واابت 

 واقييتم م  الب تة  الر ا تةو اليي ازن  الل ا  الي رتة للج ت مل

اليي ج   رتن الب تة  المللتة  (98) الحوادل»و نن 1906اليي يبود إلص البتو  (97) البهمتنتةوييحدل إحدى هذه الوهتةل 
 ل(99) رتن ت«اقتمة الصلح  والر ا تةو واليدخم

 

 ل403و ل 1931محمد قمتن  زيو يت تخ الز د وز دايتنو ملتر   تن الدتن لرنتن  (88)
 ل672قحمد وصشي  ز تتو ل  (89)
 1831يت تخ  HAT م  الخ انة  A/20707من المجلد  389الوهتية يحمم ال قو  (90)
ية رتاو لل  هللا اغتو وهذه الوهتية يز   مت جتا مي يل  الوهتية م  ربا اليشصتر  واااتمت و واي د ربا اليشصتر  تردو قني الميالو نشاي المذزو  مي وهتية اتر  (91)

 الخ ى مي وهتية  حيةل
 ل1845ل يت تخ MVLİ.. م  الخ انة  1261من المجلد  66الوهتية يحمم ال قو  (92)
 ل668-667 لقحمد وصشي  ز تتو  (93)
 ل167-143و ل 2001نهمتن رز و ن تة  ز دايتنو  ارلة زتوا للهيتمة الز دتةو إقلتو ز دايتن الب اجو ق رتم دل قحمد  (94)
 ل664 لقحمد وصشي  ز تتو  (95)
 ل26قتو  ز انو ن ت م المرن ا يحتدتةو هو ان  ماتن )مي جو(و ل (96)
 1906تخ ل يت Y..MTV م  الخ انة  184من المجلد  285الوهتية يحمم ال قو  (97)
 المتايل الي ن رداتةالحتلتة(  ا وج وزورتنيمي  ت  قو مت الجنوري ) رتن الب تة  الملتة والر ا تة تحمم المو ول ال بري حزتتت  نن حدول اقييتم (98)
 اليي يدخل  لوق  ا قييتمل   ييحدل وهتةل ال  ت  نن يدخم من الرت  البتلي ر د  الصلحو لذا ممن الم جح قن الاللت  البهمتنتة المحلتة هي (99)

 



 

 

 

ورحا  مت تظ   من اتتج الوهتةل البهمتنتةو مإن المو  لو يحاو لمصلحة الب تة  المللتةو لد جة قن إر اهتو رت ت اال  إلص 
الر قتة الوا دم من و تة حل و الميامنة » (100)تةلجل  اامدادا  واليوا  اااتمتة لمواج ة الر ا تةو إذ ييامن إحدى الوه 

جم  ال جتم من مت دتن ودتت  رز  ر د  ال جوو نلص ن تة  الر ا تة والبن م مي و تة محتولة  ةتس ن تة  المللتة إر اهتو رت ت 
 ل «حل 

ن الخوا مي  و إلص نجت  الاللت  البهمتنتة مي إتيت  اليوي  الر ا ا الملليو من دو1906قخ ى من البتو    (101) وهتيةوي ت   
ا إلص »يشصتر  ا قييتم الحتصمو وييوم:  ج ى الحم من دون وقوغ قا حوادل محيملة رتن ن تة  الر ا تة والب تة  المللتة نظ  

 ل«الم تحنت  اليتةمة رتن و

ون تة  وجمتنت  ميحتلشة  إ   قن ال  ت  البهمتني تيزد نودم اليوي  وحدول اقييتم رتن الر ا تة والمللتةو وتُظ   الر ا تة 
إ اتم الر قتة »و 1909يبود إلص نتو  (102) مب ت م تجمتنو وإ اتم الدنو الباز ا من الجتس البهمتني للمللتةو إذ ييامن وهتية
إلص قمتزن ت رار  يب ا الب تة    (103)      الوا دم من و تة دتت  رز  الميبلية رإنتدم اليوا  الباز تة اليي زتن  اتري ت مي وت ان  

 ل«والجرو  والي م زت و إلص و ا م الح رتة (104) زت ازتسالمللتة لل جوو من الب تة  الر ا تة ومتدون 

تو حيص يم د الخت م نلص الاللنةو وصدو  قم  من الرت  البتلي رإ اتم إر اهتو   وريي اليوي  رتن ز د الر ا تة والمللتة قتةم 
 و ومت ي ام قمرزي موجودم مي مدتنة  قس البتن الاو تة و تش ت مي محتمظة الحازةل(105) ومتييالحجت و ومن هو  رت ت وجت ي إلص

ومت تمزن اايخرصي من نرقة الب تة  الز دتة الر ا تة رتلمللتةو قن الخر  وا قييتم زتنت را  اخير  الو ا الاتتايو إلص  
الز دتة خرم الب د البهمتنيو وحيص    –ومو تمزن ند ه الهو من رتن قارت  الخرمت  الز دتة  جتن  الينتمس الب تة ا الييلتداو وال

 ربدهو مي حتن نجد الب تة  الز دتة الموالتة للج ت  نتن تو مي وةتو ويحتل  قغل  الحتتنل

 

  

 

 ل1906يت تخ  BEO م  الخ انة  214314من المجلد  2858الوهتية يحمم ال قو  (100)
 ل1906يت تخ  BEO م  الخ انة  215562من المجلد  2875الوهتية يحمم ال قو  (101)
 ل1909ل يت تخ DH.MKT م  الخ انة  27من المجلد  2791الوهتية يحمم ال قو  (102)
 ل419ل  –قو متو لته  ا ان  –قاتا وت ان      (103)
 جمتنة من ال من زتن  ميحتلشة م  الر ا تة رحا  مت ت د مي حت تة الوهتيةل (104)
 ل668 لقحمد وصشي  ز تتو  (105)



 

 

 

 العالقات الكردية مع العشائر العربية وغيرها
ا من  الاوا نلص الجوان  المخيلشة للبرقت  رتن الز د والب  و و  تمزن اليالتو زلت تو ريمتت    تالل ال  ت  البهمتني زهت  

تو مزرهمت من  نتتت الاللنةو وقغلرتة اليومتيتن من المالمتن الانةو وهذا  ا وااح    الدولة البهمتنتة رتن اليومتيتن مي اليبتمم يمتت  
ا إلص حد زرت  نلص الي ا ل زتن زتمت تو مت دام  المنتص  ال متبة مي الدولة  والجتس ريت  حز  

لزن تش و من مامون الوهتةل البهمتنتة اليي ييحدل نن الر ا تةو قن البرقت  الب تة تة الييلتدتة زتن  ياود رتن الز د وغت هو 
ت  الوااح مي الوهتةل نلص من المزونت  اليي ي ت ز  مب و الجي امتت نشا تو من اليجت م والبرقت  ا جيمتنتةو إلص جتن  الي ز

 قنمتم ااغت م والال  والييمو اليي زتن  يظ   وزان ت حوادل انيتتدتة تومتةو وهيي ت نصول زهت م من ال  ت  البهمتنيل

 

 (106) (السلب واإلغارة و)األشقياء

وزذل  يو د حت   مبتزاةو    تو د ال  ت  البهمتنيو حت   زهت م يب ا  مت ت الب تة  الز دتة للي و من ن تة  ن رتة ندمو
 تزون الز د مت ت هو الي امل 

و ييحدل نن هجوو ن تة  نجد نلص ا وج ومت حول تو مي زيت  موجي من والي 1809إحدى هذه الوهتةل اليي يبود إلص البتو  
نوا من ن تة  نجدو وقني ال جوو  ريداد التمتن رت ت إلص والي ال تو توا  رت تو ترتن مت ت قن الم تجمتن لو تزونوا من الوهترتتن رم زت

 ل(107) ال توقد ُصد من الجنود الذتن ق ال و والي 

ولبم قزه  الب تة  اليي اصلدم  مب ت الر ا تة _وغت هت من ن تة  المنلية_ هي ن ت م البن م الب رتةو وذل  نلص مت تردو 
والص انت  اقيصتدتة المن ا مي ميتتتس المجيم  الب تة ا الاتةدو وترحظ رار  م تت  الموق  الجي امي الواق  مي نشوذ الر ا تةو  

 من وهتةل ال  ت  البهمتنيل

ن ري قومي المن ا خرم الب د البهمتنيو نلص القم  – مي مت   ت د مي ال  ت  قا دلتم نلص وجود خر  قو اقييتم ز دا 
لحتصلة حت   تمزن اليوم نن ت إن ت م دتةو ييمهم رحت   ال  ولصوصتة  مي الجي امتت الاو تة الحتلتةو و  ييبدى اليوي ا  ا

تو ردلتم قن الاللنة البهمتنتة نزل  رتلز د والب   وحيص الي زمتن نلص حد   ميرتدلة وإغت ا  ن تة تة ر د  الال  والن   قتا 
 اوااو ممن ند ي و من ال يتتال

دولة البهمتنتة احيتج  إلص قوم ناز تة مالحة زرت م للجو هي ا ال يتتا من و قن ال1807يبود إلص البتو  (108) وهتيةإذ يرتن 
ناز ا مالحو للينزتم رتلمج متن   300زيت  والي ال قة توا  رت تو الميامن م    »الز د والب   والي زمتن مي ال قةو إذ يو د  

 ل«ال يتتا الز د والي زمتن والب رتن مي ال قة ومحتل ت 

و والت ت نهمتنت ت تيدخم لدى الاللتن لتحل والت ت 1839يبود إلص البتو  (109) وهتيةالز د( لمحتل وو منجد مي  وقتات تيز   )ظلو
ا من والي دتت  رز  حتج نلي رت ت رخصول   اايصدا  قم  إلص والي ال قة »اخ  نلص  دغ الز د نن ظلم وو وييامن زيتر ت مح   

 نلص تد الز د المللتتن اليتلنتن مي و تة ال قة ومنبي"ل  (110)  وت  احان رت ت لرحل الظلو الذا تيب ا لي قهتلي 

ومي الوهتةل الميبلية ر ذا الخصولو نجد يت م ربا الب تة  الب رتة ميت م نلص الب تة  الز دتةو إلص د جة يلجا الاللت   
و ييامن 1845من نتو    (111)  وهتيةةو زمت مي  البهمتنتة اجرا الز د من منتلل ازن و إلص منتلل قربدو )اييتا  ل  ( الب تة  الب رت 

نهمتن رت ت رخصول إازتن ن تة  الر ا تة والمللتة وال تختن مي المنتلل الختلتة اييتا  ل   ق يتتا  وال قةزيت  والي حل  »
 ل«البن م

ت من الر ا تةو تبيدون نلص مميلزت  الب تة  الب رتةو زمت تظ   مي   و  1861يبود إلص نتو    (112)  وهتيةونجد يت م قخ ى لصوص 
 ل«اايجوا   تمو الر ا او الذا ا ج م س نرد هللا رن حمتدم من ن ت م رني ابتد اليتربة لحل  واليح ا نن قصدقتةي»وييامن  

وتوهل ال  ت  قحتتن ت ااييرم ربا الب   لمنتصر و الحزومتة لليلتوم نلص قمر  الز دو إلص حد تدم  راحد قم اد ن ت م  
و وي ت  إلص ال زوى الميدمة 1894يبود إلص نتو  (113)  وهتيةالر ا تة إلص  م   زواه إلص الرت  البتلي قمر  رإنصتميو زمت ت د مي 

 

 لإل ت م إلص اللصول وقلتغ الل ج والمج متن والخت جتن نلص اليتنونل kiyaşEالوهتةل البهمتنتة يايخدو زلمة ق يتتا  (106)
 ل1809يت تخ  13465من المجلد  728الوهتية يحمم ال قو  (107)
 1807لل يت تخ C..ML م  الخ انة  5160من المجلد  114الوهتية يحمم ال قو  (108)
 ل1839 تخ لليتC..DH م  الخ انة  7970من المجلد  160الوهتية يحمم ال قو  (109)
 ل452 ات انو لقاتا  يترب ت لو تة دتت  رز  هو انييل  يربتي ت اادا تة إلص و تة  تنلي قو مت مي ن د الجم و تةو لته   1910زتن  اوت   حيص نتو  (110)
 ل1845ل يت تخ A.}MKT م  الخ انة  93من المجلد  43الوهتية يحمم ال قو  (111)
 ل1861يت تخ  MVLخ انة  م  ال 32من المجلد  761الوهتية يحمم ال قو  (112)
 ل1894ل يت تخ DH.MKT م  الخ انة  19من المجلد  354الوهتية يحمم ال قو  (113)

 



 

 

 

من   هو(لل  من  يبدا  ةتس المحزمة اليجت تة مي حل  م ني قمندا نلص ق ااي ) تخول  ل »إلص الرت  البتليو رخصول 
 ل «ن ت م الر ا تة مي حل 

ويز   الوهتةل وجود نصترت  ميبددم الب تة و ييوو رتاغت م والال  من دون يمتت  رتن الز د والب  و ومن قمهلة هذا النوغ  
ت رتن قحد  ن متا الر ا تةو وقحد رزتوا  ن ت م حانتنليو إذ زتنت تيت ان نلص الي ى المحتلة ر مت زل ت  من اليحتلشت  مت زتن قتةم 

ا من والي قو مت البهمتني إلص إحدى قل  الجتسو يلتل  را 1896من نتو  (114) وهتيةمن دون يمتت و رحا   من  »و ييامن قم  
 ل «من ن ت م حانتنليو نلص الي ى المجتو ميبدتت  محمود قيتس قوغلو وقنواني من ن ت م الر ا تةو م   ات ر  

اايبتدم الحتوانت  اليي »قخ ى يبود إلص البتو نشاي ارل نملتة ال  قخ ى لليحتل  الاترلو ييحدل نن  (115)وت د مي وهتية
من قتتدم اللواا الهتمن حمتدتةو ويرلتغ و تة ريلتس  (118) ولته  زتدتجي وجرم اتنت  (117)ومبر  ولي رترت (116)الر  من رتاتنل 

 ل «اليي الر  من لصول ن تة  الر ا تة وحانتنلي (119)حتوانت  قهتلي اتتدتن  ايبتدم

رال  قغنتو يتج  المت تة يومتل قمندا   (121) الحتد انليقتتو حاتن رت ت »و نن 1901يبود إلص نتو  (120) وهتيةزذل  ييحدل 
وحصولي نلص قغنتو قخ ى من  واتتو ومن هو قتتو ق ختل من ن ت م الر ا تة  (122) زلتاياليي جلر ت من  واتت رجوا  ق ه 

 ل«رتل جوو نلص ق تة زتلتاتلو وقخذهو يل  الغنتو

  

 

 ل1896لل يت تخ DH.TMIK.M م  الخ انة  16من المجلد  20الوهتية يحمم ال قو  (114)
 ل1896لل يت تخ DH.TMIK.M م  الخ انة  88من المجلد  22الوهتية يحمم ال قو  (115)
 ل238نتحتة رتاتنل  و تة ق   ووو لته  ات انو ل  (116)
 ل511نتحتة ولي رترت و تة ق   ووو الم ج  الاترلو ل  (117)
 قتا ت من المواق  اليتربة لو تة ق   وول (118)
 ال متنتة حتلت تل –رلدم اتتدتن نلص الحدود الي زتة  (119)
 ل1901لل يت تخ DH.TMIK.M م  الخ انة  90من المجلد  104الوهتية يحمم ال قو  (120)
 ل229قاتا حتد انو انجل ق  تنجتنو لته  ات انو ل  (121)
 ل280و تة ق   ووو الم ج  الاترلو ل  –انجل رتت تد  –قاتا ق ه زلتاي  (122)



 

 

 

يحتلش ت تاو ن ت م الر ا تة الز دتةو قد وق  احتة غت م من مةت  الش اتنو من دون قن  1906رتنمت نجد مي وهتية من نتو 
مت س نلص ن ت يي الر ا تة والاتتلةو وال  حتوانتي و وقيم ندد  600هجوو »: (123) الوهتيةتواح ال  ت  هوتي وو إذ ييوم 

 ل(124) نتاص«من و مي منلية  تخ 

ويجد  اا ت م هنتو إلص قن ااغت م مي المو ول ال بري للب تة  الز دتة _ متم او تة الحتلتة نلص القم_ زتن  من نرمت  
حيص التوو يذز  رتلمد    (125) الز دتةو ومت  ال  الغتني ال برتة «اليت ا يظ   رلو   ال جتم خرم »اليوم الب تة تةو إذ 

ا نن الب تة  الب رتة  واالنت و غ وا  قتو ر ت الجدادو و)رلو  ( قظ  وهت خرم  دهت نن المات  و والحتم   تخيل  زهت  
 الردوتةل

 

 الكرد والمسألة األرمنية
وم قو خصومة جتدم رتن الز د وال منو روصش مت قومتيتن ا ي زيت مي الخاوغ    ت د مي المصتد  اليت تختة ذز  قا ندا

لوتر  للاللة البهمتنتةو رم نلص البزسو اتد  نرقت  من المحرة واللشة رتن الل متنو الم  الذا ت ت  إلتي الرتحل ال واي  ل 
اليت تخل وزتن ال من تذهرون  ن الماتحتتن قا دو  نر لو تلب  اخير  الدتن رتن الز اد المالمتن وال م»ز دلتشازي ريولي: 

 ل(126) ال من«إلص ماتجد الز اد المالمتنو وزتن الز اد زذل  تذهرون إلص زنتةس 

ويب ا الز د وال من رداتة الي ن الب  تن لممت ات  مي تر ة _إلص حد مت_ من الدولة البهمتنتةو ي امن  م  الحوادل اللتمة  
 ل ت ال من مي يل  الم حلةلاليي يب ا 

الذا زتن رداتة الح   البتلمتة الولص اترل ت مي الجتس البهمتني مي منلية  (127)المت  الز دا المب و  جرد  رد ختن
الذا تذز  اامي مي زهت  من المصتد  رتن الشتنلتن الرت  تن مي الماالة ال منتةو تيوم نن   (128) قذ رتجتن يح  قتتدم قنو  رت ت

نجيم    زن  مي يل  اآلونة مي مدتنة رتزو م  لترو  قنو  رت ت مي الجر ةو وزن  قومندان ت»الم حلة وحواده ت:  يل 
(و واتزون  ZOاترل ت ي زت تو وتدو  الحدتل رتن و نلص ال زم اآليي: )قاتنت مي ل تينت إلص هنت نلص الا )  و 40 قو 30 لفزم

رتلا )  و ( ال منو ورتلا )   و زتن ذل  تي دد نلص قامتني م ا  تومت تو وزتنوا تيصدون(و ميص البودم ؟( LO الدو  نلص الا )لو
 ل«(129)لو ( الز اد

واقيص   م ت زة الز د ناز ت ت مي حوادل الماالة ال منتة الدامتةو نلص انامتم و إلص جتن  ن تة  ومزونت  قخ ى مخيلشة  
لحمتد الهتنيو وامت  )م اتن الحمتدتة(و وزتن  قويي الات رة مي زهت  من منتلل إلص الش ج الباز تة اليي قاا ت الاللتن نرد ا
 اليرقم مي الاللنة البهمتنتة مي قواخ  ن دهتل 

قمت نن الموق  ال بري من الماالة ال منتةو ميذز  نصول ال  ت  البهمتني يوهتي ت لدو  قداه ربا الز دو ومن و الر ا تةو 
المندتة للجرتنو من رتن ت حت   زتن مت ت الز د نون ت لف منو اتندوهو مي النجتم من مو  محيوو ومن ت مت خرم الماالة ال منتة 

 زتنوا مت ت م  البهمتنيو واتندوا مي اليرا نلص ال من الشت تنل

ب ت زتن  م دتةو  م  اا ت م لرب تو إلص قن الحت   المذزو م مي ن  ا  الوهتةل من ال  ت  البهمتني حوم المواوغ جمت  
تل  و ورصو م قوا  نلص الز د نموم   و  دلتم مي ال  ت  نلص زون ت موقش ت تصح إايتلي ويبمتمي نلص اليحتل  الر ا ا زتمر 

و ييحدل نن ماتندم ربا 1902يبود إلص يت تخ  (130) وهتيةو 1923 - 1914من رتن هذه النصول اليي يارل حوادل 
رجوا  قل زت د  (131) رو نت إليتا اليرا نلص ربا من ق من »جتم من مرحية البهمتنتتنو ويذز  الز د جمتنة من ال من مي الن 

 

 ل1906ل يت تخ Y..MTV م  الخ انة  55من المجلد  284الوهتية يحمم ال قو  (123)
 نلص الغل  هي رلدم ال تخ نتاص مي  ت  حل  ال متلي حتلت تل (124)
من قمهتم رتقي خااوو   رتللية الز دتةو ر ذه الرلو   المشي ااةو  Klamتيينص مل رون ز د  ابرتونو مي زهت  من قهت تج و اليي تليون ت وياامص مي ربا المنتلل   (125)

 ورو ان قحمدو ونلي يجو وغت هو من المخا متنل
رت و : الشت اري/ ق رتم: دا  ق اس لللرتنة والن اا و   )دا و 3زمتم مظ   قحمدو ز دااايتن مي ااانوا  الح   البتلمتة الولصو محمد المر نرد الز تو )مي جو(و ل  (126)

 ل260(و ل 2013
و وقوم من زي  مجلة هتوا  (و من قر    واد الصااحتمة والهيتمة الز دتةو من ااارلة المت  رد ختن قمت  رولتنو صااتح 1951 – 1893المت  جرد  رد ختن ) (127)

 وارل قواندهتل الز دتة راح    يتنتةو
ا مي جمبتة 1922- 1881إااامتنتم قنو و المب و  رتاااو قنو  رت اات )  (128) (و قتةد ناااز ا نهمتنيو ي قص رتل ي  حيص وصاام إلص منصاا  و ت  الح رتةو زتن ناااو 

 ا يحتد والي قيل
 ل18(و ل 1990و جرد  رد ختنو  اتلة إلص غت ا مصلشص زمتم رت تل  و ن رد ختن )مي جو(ل )رت و : دلو (129)
 ل1902لل يت تخ DH.TMIK.M م  الخ انة  48من المجلد  138الوهتية يحمم ال قو  (130)
 ل94و تة ق   ووو لته  ات انو ل  –انجل موس  –قاتا رو نت   (131)

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)


 

 

 

مي قهنتا م ا هو إلص  واتت رماتندم م ت رن   ت   وختلد رت  من ن ت م الر ا تةو ول وو ايختذ اليدرت ا  الا و تة لمن  يز ا  
 ل«حوادل ممتهلة مي المنتلل الحدودتة 

و إلص ماتندم ربا الز د مي اليرا نلص ندد من ال من مي قهنتا 1903قخ ى يبود إلص نتو  (132) وهتيةرتلميترم ي ت  
إليتا اليرا نلص قزو  قو انتتنو  ةتس المجلس البمومي لللت نتج مي وان ورتيلتس وموس »م ا هو إلص  واتتل وييامن 

لة من المل ان اتهت  قمندا وزتم مل انتة وان إلص والي وانو والميامنة ومرذز د وقل زت دو وصو م نن  اتلة ال ز  الم ا
 (133)  قل زت دا و ه من إليتا اليرا نلص قو انتتنو ويوقت  قحد ن   ق منت ت من رو نت  رتن حي ومت  مي قهنتا م ا هو من ج ة  

 ل«إلص  واتتو ربد قن قرلغ نن و اهنتن من ن ت م الر ا تة

و الز د وال من   زتا مي  1917نهمتنتة من نتو  (134) وهتيةيي امن م  )المجت  ( اد ال منو يذز  ومي يوا تخ مييدمةو 
نصترت  »)البصترت ( المنتهاة للبهمتنتتن رو تة م نس ومحتل تو إذ ييحدل نن )ييصت ( الاللت  المحلتة مي من  نصتتن 

يص   م نسو من اليتتدم البتمة لاو تت ون رايتن الي رتةو وقتتدم  ال من والز د ال تبةو وإ اتم اليوا  الباز تة اليي للر ت م
 ل«الجتس الاتر  الموجود مي حل  

و  تخلو ال  ت  البهمتني من ذز  وهتةل ييحدل نن حت   ال  ولصوصتة ميرتدلة رتن الز د وال منو ربا ت قدتوو واخ   
 (136)  صتصوناليي يذز   زوى ميدمة من رل ت زتة ال من مي    (135)  الوهتيةتي امن م  يصتند حوادل الماالة ال منتةو من مهم  

 حوم انيداا الب تة  الز دتة اليي ي د إلص المنلية مي مصم الصت  نلص قمر  ال منل 

ال يتتا إررغ الاشت م البهمتنتة مي ل  ان را و م من  انيدااا   »اترية يبود إلص ن تتة الي ن اليتا  ن  و يذز     (137)  ووهتية
 ل «ال من الموجودتن مي ال ااي اات انتة نلص الب تة  الز دتة ق   حدود الاللنةو ويش تل هذه البصترت 

متلوهتةل الاتريةو ي ت  إلص قن الموق  ال بري الز دا من الماالة ال منتةو او قصواي ت ميتدم وميبتلشة م  ال منو ميترم 
ن  الدولة البهمتنتة رل تية قو راخ ىو مي مت ا ي   الز د وال من ربا الحتتن مي قصوا  قخ ىو اخيت   ا صلشت  إلص جت

قيتم البهمتنتتنو إلص جتن  ا نيداا  الميرتدلة اليي تمزن وصش ت رتلش دتةو رتن الز د وال منو الم  الذا   تمهم خصوصتة رتن 
 مخيلشة مي الب د البهمتنيل هذتن المزونتنو لني تظ   رتن الجمتنت  اليومتة والدتنتة ال

 

  

 

 ل1903ل يت تخ HR.SYS م  الخ انة  51من المجلد  2774الوهتية يحمم ال قو  (132)
 ل166ته  ات انو ل انجل اغ او ل  –قاتا قل زت د  (133)
 ل1917زتنون الوم/ دتامر   8هاو  1336صش   24يت تخ  .bŞDH.EUM.6 م  الخ انة  25من المجلد  27الوهتية يحمم ال قو  (134)
 و ووهتةل قخ ى نن الماالة نشا تل1914 هاو 1332 برتن  28يت تخ  .DH.EUM.EMN م  الخ انة  36من المجلد  88الوهتية يحمم ال قو  (135)
 ل435و تير  و تة رتيمتنو لته  ات انو ل 1990قاتا صتصونو ينيم مي اليربتة رتن و تت  دتت  رز  وموس وريلتسو ومنذ نتو  (136)
 ول 1894هاو  1312صش   3يت تخ  .DH.MKT م  الخ انة  34من المجلد  268الوهتية يحمم ال قو  (137)



 

 

 

 رابعاا: الحياة العامة للكرد في األرشيف العثماني 
مبلومت  ميش قةو ولمحت  نن  -إلص جتن  مت ارل ذز ه-ييامن وهتةل ال  ت  البهمتني الي ت م اليي ت د مت ت ذز  الز د 
الموظشتن والمبلمتنو ومذز ا  قاتةتة ون انت  اجيمتنتةو   الحتتم البتمة للز د مي الب د البهمتنيو ييبلل رتل يون اادا تة وينير 

 وغت هتل

ا من الم اار  اادا تة والوهتةل الميبلية رتليبتتنت  والينير  وا ايجوارت  والوام  الختصة رمنتلل  إذ نجد رتن الوهتةلو زهت  
ا نن يخلخم المو  الحزومتة مي ربا الم احم مي    هذه المنتللل وجود الز دو مت تبلي يصو  

 الوهتية من رتن ت قوام  الب م وز  التد الصتد م رحل ربا من يولوا منص  قتةو ميتو ا وج وربا القاتة المجتو مو رمهم  

و والميامنة يبتتن محمد نلي قمندا مي قتةو ميتمتة الرت  المنحلةو ربد قن صد  قم  من والي حل   1888اليي يبود إلص نتو    (138)
ت اخ  مي هذا المنص و مت تمزن ند ه خلر   ريبتتني قتةو ميت ت نلص قاتا ا وجو لزن مت ج ى قن اآلايتنة من ج ي ت نتن   خص  م 

 مي اليناتل وابش ت مي الاللة الم ز تة مي هذه الحيرةل 

ب م  و ييامن اايشات  الرت  البتلي من والي حل  نن المبت ت  وقوام  اليبتتن وال1890قخ ى يبود إلص نتو  (139) ووهتية
 الصتد م نن قتةو ميتو ا وج إر اهتو ابد الدتن قمندال  

اليي يبود  (140)ونصتد  وهتةل يص  حت م البهمتني مي اليبتمم م  الز د من النتحتة اادا تة مي ربا الحتتن رمهم الوهتية
والي النتاوم خو  تد قحمد رت ت  زيت   جتا مخيوو من والي دتت  رز  قرو رز  رت ت رواتلة من »و الميامنة لا 1816إلص نتو 

منذ اليدو يمنح و تة دتت  رز  وو تة ال قة لواٍم واحدو  »و وت د مي الزيت : «والموق  من ميص   م نس الاترل قحمد نردا
ت مت زتن تيتو مي دتت  رز و زتن  ن تة  ال قة ييوو رتلبصتتن واليجتو ا و وحتن زتن الوالي تايي إلص  ال قة زتن ولن الوالي داةم 

ز د دتت  رز  ترديون رتل يتوم والبصتتنو لذا   رد من رتتن قن يبتتن واٍم ماييم لزم من دتت  رز  وال قة نلص حدم اتزون من  
 ل« اني ارل المو  والنظتو مي الو تيتن زليت مت

من قاتا قلبة ال وو تازن ت ز د و ي ت  إلص مواوغ م تريو إذ يذز  انييتم يربتة اربة ق ى  1835يبود إلص نتو    (141)  ووهتية
ال  تد رتن و تة ال قة وو تة ننيت  ندم م ا و رنتا نلص اليمتات  مخيلشة ميدمة من زم من والي ال قة ووالي نتنيت  وإدا م 

 المنتجو البهمتنتةل

 المنتلل الز دتةل ونجد مي ال  ت  البهمتنيو وهتةل يحيوا نلص قوام  إدا تة ريبتتن موظشتن ومبلمتن وينيري و مي 

و ييحدل   م  قامتا ق ختل مرةمتن ليبتتن و رصشة زتي  يح ت ا  لقاتة »و نن 1887يبود إلص نتو  (142) وهتيةممهر 
 ل «وا وج قصو    (144) وخلشييورت ا ج  وقلبة ال وو  (143) رترن

 (145) الوهتيةزذل و نصد  وهتةل ييبلل ريبتتنت  المبلمتن والمد اتن وينيري و مي مدا س ربا المنتلل الز دتةو رمهم 
 تت م وق ه  يبتتن زم من محمد نو ا قمندا و تخ نهمتن قمندا ومحمد نلي قمندا مي مدا س قاتا ا وج وق تة»الميامنة 

نيم مبلو مد اة ق تة ق ارن لتس ا ريداةتة اليتربة لياتا ا وج نلي قمندا إلص » و وزذل  الميامنة«ق تة ا ريداةتة رتلي يت 
 ل(146) إلخ«ق تة رتزيو ا ريداةتة مي قاتا قتا ا ويبتتن خلتم قمندا رد   مني للل

 ونجد مي ال  ت  مةت  الوهتةل المينونةو نن مذز ا  قاتةتة وج اةو وخرمت  وارول ون انت  مدنتة رتن الز دل

و نجد  ييحدل نن ال زوى الميدمة من  تخ رن ابد من قهتلي ق تة قو ون حظ  اليتربة لياتا ا وج حوم   (147) وهتيةممهر 
ت رتلييمل  ييامن اليحيتل مي  (148) وقخ ىقتتو )المج و الش ا ا( خلتم اغت زو  قوغلو من الي تة نشا ت رييم قختي وي دتده هو قتا 

 المابودتة اليتربة لياتا ا وج نلص المد س الحلري جمتم قمندال  يبدا المدنو جنتد من قهتلي ق تة

 

 هال1306صش   23يت تخ  111من المجلد  1558الوهتية يحمم ال قو  (138)
 هال1308ذو اليبدم  9يت تخ  79من المجلد  1842الوهتية يحمم ال قو  (139)
 ل1816يت تخ  CHAT م  الخ انة  36091من المجلد  765الوهتية يحمم ال قو  (140)
 1835يت تخ  FHAT م  الخ انة  19070من المجلد  329الوهتية يحمم ال قو  (141)
 ها1305صش   17يت تخ  71من المجلد  1460الوهتية يحمم ال قو  (142)
و ويحول  1939و ونتحتة يتربة لو تة هتلتا نتو 1869و هو قاااتا يتر  لو تة حل  نتو 1860و هو ير  و تة حل  نتو 1851و تة قااانة نتو  –ااانجل رترن   (143)

 ل71ل –  ات ان و لته1990مي مت ربد إلص م ز  قاتا نتو 
و ومي ن د الجم و تة زتن  نتحتة يير  ليااتا 1867و هو يرب  ااانجل قو مت نتو  1520قلبة ال وو هي اليااامتة اليدتمة لخلشييو زتن  قاااتا يترب ت لو تة حل  نتو   (144)

 ل423ل –يحول  إلص م ز  قاتاو لته  ات ان  1954رت اجت و ونتو 
 ل1899 -هال1317 ماتن  21يت تخ  23جلد من الم 463الوهتية يحمم ال قو  (145)
 هذه الوهتية اتري تل و د  (146)
 هال1316ذو اليبدم  10يت تخ  112من المجلد  3180الوهتية يحمم ال قو  (147)
 هال1316من البتو  63من المجلد  2143الوهتية يحمم ال قو  (148)

 



 

 

 

يز تو  »و حتدهة م تدمو ققدو مت ت ربا الز د نلص ال  اوا  قجتن و وييامن 1901يبود إلص نتو  (149) وهتيةمي مت ي وا 
 ي نرد رن  تحتنو رتلمتدالتت  الحمتدتةو وقوم قغتصي اللواا  تت ر و والونرت 52زم من رتنرت ي جتند مت قو متو ووزتم اللواا 

والنتت تنو لج دهو مي إليتا اليرا نلص قلتغ الل ج الذتن الروا اللمتني ماتو زتمتن و وجيي وختدمييو قموال و وقغ اا وو  
 ل«رتلي   من ا وج مي قهنتا اش هو من حل  إلص قو مت 

نلص د وتس  (151)  الارامم ا الدت ة والحزو ربيورة »يذز   (150) وهتيةومن امن الوهتةل اليي ييحدل نن الج اةوو نجد 
يلرتل ااج ااا  اليتنونتة رحل اليوم قغتصي   تد اغت »ييامن    (152) وقخ ىو  «رييل ت قتو وج متلمة من ن ت م الر ا تة الذا  
إليتا اليرا نلص »ييحدل نن  (153) ووهتيةو « ا تةو ليتتم مت رييم ابتد اغت من قل زت د والتو رت ي نرد هللا اغت من ن ت م الر 

 ل «الش ا تتن   تد وخلت  من ق تة  تهنت ا  من ن ت م الر ا تة المي متن رييم قاد اغت من ق تة واه  واوق مت إلص المحزمة

النتاوم ومذز م قتتدم الجتسو نن اليص   غت  الرةل الذا زيت  م ت  جتس »ييامن  (154) وهتيةومي اتتج ق ت و نجد 
 ل «جبش  اغت مي قهنتا إج اا الي نة ال  نتة مي النتحتة المذزو م قرداه اغت ن ت م الر ا تة اليتلنة مي نتحتة صومي

 (155) وهتيةإلص جتن  زهت  من وهتةل ال  ت  الختصة رحص  مميلزت  الز دو وارول يحصتم الا اة  من وو ممهر  نجد 
رتتن ت رتلموام »ييامن  (156) وقخ ىو «الاجم الختل راامتا مات   ن ت م الر ا تة وندد قم اد زم من ت» دمو ييامن منش

 ل «المت تة الميريتة مي ذمة الز د والب تة  الز دتة اليتلنة مي ال قة

يحيتل قج ا  »إلص يشصتر   -ز دتة مي يل  المدم ام قمزون ت يوهل  زوى ميدمة من -الش تدم  (157) الوهتةلوي ت  إحدى 
يدنص  لتخة حوم يبدا المد س جمتم قمندا نلص البيت  المنييم إلت ت من والدهت د وتس نهمتن   ام قمرخصول  زوى ميدمة من  

 ل«قمنداو والزتةن مي قاتا ا وج رتلي   من ن   الش ا  رتن ق تة المابودتة والي ى اليتربة ل ت

ت إلص و تة حل و  (158)  ووهتية ل م  يي ت  نن الميا  تن والا ا    م تدم قخ ىو ييامن للر ت مايبجر  من الرت  البتلي موج  
 ل1887ل ت إلص الصد  النظوو نتو  النتيجة من ال ل ام الذا ا   قاتا ا وج واهنيتن من الي ى اليتربة

الوهتةل الاتريةو هي نمتذج من رتن مةت  الوهتةل اليي ي د مي ال  ت  البهمتنيو ويينتوم قاتتت مينونة تومتة ييبلل رتلز د  
 بهمتنيو ويشتد مي  او الخلول الب تاة للحتلة ا جيمتنتة اليي زتن نلت ت الز د انذا ل مي الب د ال

 خاتمة 
تبد الرحل مي ال  ت  البهمتني نمر  مانت تو لارت  ييبلل راختمة ال  ت و وصبورة الي جمةو و ح  المصتد  الميت نةو 

راغلرتي ت مي دواة  الدولة الي زتةو من نتحتةو ووجود زو هتةم   إاتمة إلص صبورة الوصوم إلص وهتةل ال  ت  نشايو والمحصو م
ت مي المبلومةو واحيمتم ظ و  وهتةل جدتدم مي قا لحظةو قد يدحا قا يازتد قو  من الوهتةل اليي لو يصن  ربدو مت قد تبني نيص 

 ااينيتج رني نلص الوهتةل الميوم م حتلت تل

تو تبيمد قاتا ت نلص ي جمة مت يوم  من وهتةل ال  ت  البهمتني الميبلية رتلز دو ومت و د مي هذه الد ااة تبد ج د ا ميوااب  
ويحلتل تو ورنتا ا اينيتجت  من خرل تو ودنو هذه ا اينيتجت  من مصتد  وم اج  يرحل مي المواونت  نشا تو رمت تخدو هد   

ت مي الجي امتت الاو تة ااا تو مي يوهتل ربا الوقتة  والحوادل الميبلية ريت تخ ال ب  الز  دا خرم الب د البهمتنيو خصوص 
الحتلتة اليي مت ت ام اليموا تختو نلص زهت ا من يشصتري تو رت نيمتد نلص وهتةل من ال  ت  البهمتنيو قغلر ت تي جو وتن    

 للم م الولصل 

 

 

 ها9131ذو اليبدم  12يت تخ  18من المجلد  2591الوهتية يحمم ال قو  (149)
 ل1850ل يت تخ A.}MKT.MVL م  الخ انة  68من المجلد  43الوهتية يحمم ال قو  (150)
ياات  إلص حليت  الاالاالة قو ان إااتمتة ر د   ال اتقةو وزتن وهي نرت م نن ااراام غلتظة زتن  يواا  نلص ققداو المحزومتن رتل ايتم  prangaزتن  ياامص  (151)

 اليبذت ل
 ل1899لل يت تخ DH.TMIK.M م  الخ انة  1من المجلد  83الوهتية يحمم ال قو  (152)
 ل1900لل يت تخ DH.TMIK.M م  الخ انة  3من المجلد  88الوهتية يحمم ال قو  (153)
 ل1858يت تخ  MVL م  الخ انة  142من المجلد  583الوهتية يحمم ال قو  (154)
 ل1909لل يت تخ Y..EE م  الخ انة  41من المجلد  37الوهتية يحمم ال قو  (155)
 ل1814يت تخ  C..ML م  الخ انة  7819من المجلد  188الوهتية يحمم ال قو  (156)
 هال 1316ذو الحجة  2يت تخ  93من المجلد  2189الوهتية يحمم ال قو  (157)
 ل1887-ها 1305صش   17يت تخ  71جلد من الم 1460الوهتية يحمم ال قو  (158)
 



 

 

 

 



 

 

 

 المصادر والمراجع 
و )يونس: الدا  الب رتة للزيت  والميااة 1ج والممتل ولماتل  الرز ال قرو نرتدو نرد هللا رن نرد الب ت  الندلايو ا ل1

 (ل 1992الولنتة للي جمة واليحيتل والد اات و 
 (ل1987الررذ  ال قري البرتس قحمد رن تحتص رن جتر و ميو  الرلدانو )رت و : ميااة المبت   لللرتنة والن  و  ل2
و )حل : دا  اليلوو 1ال  ت  رتلي او ن   الذه  مي يت تخ حل و ج الحلريل زتمم رن حاتن رن محمد رن مصلشص الرتليو   ل3

 (ل 1926
و )إت انو اني ت ا  ال  ت  ال ايو ملربة قمت  قوو 1الو دال نليو لمحت  اجيمتنتة من يت تخ الب اج الحدتلو ج ل4

 (ل 1993
و )لرنتن: رت و و 3الز تو )مي جو(و لقحمدل زمتم مظ  و ز دايتن مي انوا  الح   البتلمتة الولصو محمد المر نرد   ل5

 (ل2013دا  الشت اري/ الب اج: ق رتمو دا  ق اس لللرتنة والن  و 
اقلتسل نجتيي ونصم  رتنت جو ال  ت  البهمتنيو صتلح ابداوا )مي جو(و )إالنرومو م ز  الرحتل لليت تخ  ل6

 (ل 1986والشنون والهيتمة ااارمتةو 
 (ل 1990ا مصلشص زمتم رت تو ) و ن رد ختن )مي جو(ل )رت و و دلوو رد ختنل جرد و  اتلة إلص غت  ل7
 (ل2001رز ل قحمد نهمتنو ن تة  ز دايتنو )إقلتو ز دايتن الب اج: ق رتمو  ارلة زتوا للهيتمة الز دتةو  ل8
-Arslan وM. Dunand وG. Dossin وA. Barrois وF. Thureau-Dangin)لتسو  دانجتنل يو وو ق ارن   ل9

Tashرتللية الش ناتةو الرتحل قحمد حان )مي جو(و غت  ملروغ(ل (1931 و( 
 (ل 1947و )دم لو دا  الشز و 2 ز تتل قحمد وصشيو ن تة  ال تو ج  ل10
 (ل1931 زيل محمد قمتنو يت تخ الز د وز دايتنو )لرنتنو ملتر   تن الدتنو  ل11
ت(و )قني مو م ل12 ن و ا  المدت تة البتمة ل  ت  الدولة لته  ات انو قامتا المتزن البهمتنتةو محمد نلي قحمد )مي جم 

 (ل 2006الي زتةو 
 Die وStefan Winterللمتردو  18متني ل  يتشتنو قز اد او تة مي م ام مصتد  ال  ت  البهمتني خرم الي ن  ل13

Kurden Syriens im Spiegel osmanischer Archivquellen (18. Jh ل(و )دلناتم محمود حتج
 غت  ملرونة(ل د وتس )مي جو(و الي جمة

 ز انل قتو و ن ت م المرن ا يحتدتةو )رتللية الي زتةو هو ان  ماتن )مي جو(و غت  ملروغ(ل  ل14
د و   نزي وزولر ت  رد ختن )مي جمتن(و )لرنتن: رت و و ملربة: قمت امو   متلمتاتن و الرد ختنتون مي ج ت م رولتنو ل15

 (ل 1998

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 مقدمة 
الز د المني  تن ومل اليو تبت  الل جوتة الميداخلة  رداتة قود اليازتد قن لتس للز د الاو تتن لية ختصة ر و دون غت هو من 

مي ققتلتم و الز دايتنتة المخيلشةل ر ذا المش وو غت  ممزن لا رتحل ليوا م مت رلغ د جت  المب مة اليخصصتة قن تنج  رحه ت دقتي ت 
ليواو والرحل مي البوامم الميه م متي مي لية )الز د الاو تتن( من دون قن تيجتو  الحدود الاتتاتةو ميترب ت اميدادا  مواوني ال

تو   حواج  يحجر تو و  حدود   يمنب تو  الر ت وإتجتر تل متللية رحد ذاي ت هيتمةو ومي الوق  ذايي هي حتملة الهيتمت ل والهيتمة زتل واا يمتم 
 و اتمت مي  من ا يصت   المذهم هذا!ل

الرداتت  واليلو ا  الليوتة الز دتة رتميداداي ت ال متلتة حيص  اايب ااإلص من هنت زتن الرحل مي لية الز د الاو تتن رحتجة 
 جم و تت  اليشيتس ذا  الوجود الز داو ليمزن من ااحتلة رتلبوامم المن لة للتيظة الليوتة الهيتمتة للز د الاو تتنل 

ت انتةل غت  قن ت لو يلل الش صة المرةمة لييخلل  قو ورتةو مجمونة الليت  اا  -واللية الز دتة رتنيمتة ت اليت تخي من الليت  ال ند
من  شتهتي ت اليبرت تة ويرتند ل جتي ت زريتة الليت  الحتة اليي زتن  مي توو من التتو يبتس م حلي ت هذهل إن لية الز د الاو تتن 

ا هي الل جة الز متنجتة ال متلتةو وهي لتا  وقش ت نلص الز د الاو تتن دون غت هو من الز اد و إ  قن ت قوا  الل جت  اني ت  
تةل وقزه هت ندَد نتليتنل يميت  اللية الز دتة رزون ت لية ي زترتة م جتة رخر  الليت  ا  ييتقتة زتلب رتة واللصيتة زتلي زتة والتترتن 

  ليني  مش دم م زرة  م ي ي ود مبجم ت الليوا رمت تحيتجي من مش دا  مايحدهة رتلي زت  الم جي رتن مش ديتن راتليتن قو قزه 
جدتدم رمبنص جدتدل ولية الز د الاو تتن )الل جة الز متنجتة ال متلتة( ييمت  من  يتيتي ت من الل جت  الز دتة الخ تت  رزون ت  
ختابة لظته م اامتلة مي الامتا ويوارب تو ومل اوارل مبتنة ومي قمتزن محددم من الجملةو إاتمة إلص وجود اليمتت  الجناي  

 تن المذز  والمينل ربرمتي مت الشت قةو ومي حتليي الجنس الحيتيي والمجت ال ر 

 

 لمحة تاريخية  
قو ورتة م غ البتةلة اات انتة اليي ييزون من اللية الشت اتة والز دتة والرلوجتة -ينيمي اللية الز دتة إلص مجمونة الليت  ال ند
مهم مجمونة الليت   ندمو منقو ورتة ي مم مجمونت  ليوتة -ةل والليت  ال ندوالرت يوتة والوايتة وغت هت من ليت  هذه البتةل

- اات انتة والريتنتة والارمتة والج متنتة والتونتنتةل وذه  ربا الرتحهتن مي يت تخ الليت  اليدتمة إلص قن مش وو الليت  ال ند
 ل(1)  انتة والو ورتة وحيص المت زيتنقو ورتة قوا  ممت ذز ل إن ت ي مم الليت  ال ندتة الاناز تيتة واات 

ليد ق تغ ربا الدا اتن لليت  اات انتة قن اللية الز دتة ل جة  ش تة من ل جت  اللية الشت اتةو غت  قن الرتحهتن الماي  قتن  
ز دتة من الليت   ت  " و"ال رو " د ات اللييتنو وقت نت قواندهمت ومش داي مت ربا ت ررباو ميوصر إلص قن اللية الگ"ال  تودت 

 و ونرقي ت رتلشت اتة نرقة الصم الواحد مي إلت  نتةلة الليت  اات انتةل(2)اات انتة الماييلة

اهت  زتن  الدتتنة ال  اد يتة قرم المترد مني  م مي القتلتو اات انتة اليدتمةو وزتن لزيتر ت الميدس "المايت" واللية المزيورة ر ت ي 
 هيتمة ال بو  اات انتةلرتلغ مي 

: زتن لفمايت ياهت  زرت  نلص ال بو  اات انتة من 1970تيوم مابود محمد مياس المجم  البلمي الز دا مي ريداد نتو 
 (3)وقد اايم  هذا الياهت  حيص ظ و  ااارو  والليوتةلالنتحتة الدتنتة والهيتمتة 

 واللية الز دتة هي إحدى يل  الليت  اليي ياه   رتللية المايتةتةل 

 (4)تذز  مابود محمد قمهلة نلص ذل  الياهت  متيوم:

(e+mir = emir" إن الدام )е( " :مي المايتةتة يشتد النشي )اليي يمتهم صو  ح زة الشيحة مي الب رتة 

  اللييتن هو )الحيو الختلدو الذا   تمو (ل لمبنص مياو (ne + mir =nemir)الدام ومي الز دتة ييترل ت 

وتو د مابود محمد قمهلة نلص اللواحل ا امتة اليي يلحل رت او ويحولي إلص )ااو مصد ( مي اللييتنل هو تنييم إلص ي تري 
 مش دا  اللييتن زمت مي الجدوم اآليي:

 

 

و رت و  الانة الهتلهةو البدد الهتنيو مجلة الدراسات األدبيةو قحمد لواتتني )مي جو(و «ن ا موج  ليت تخ الليت  والل جت  اات انتة ويلو هت» تل و  احاتنتت ( 1(
 ل 166-165و ل 1960رت و  

 ل  17(و ل 1978زي  نن اللية الز دتةو محمد قمتن هو امي )مي جو(ل )ريدادو  مب و و متال حمن  نرد( 2(
   14ل   و( 1978محمدو لية الز دو )ريدادو  مابود ( 3(
 و والميت نت  مايلة من زيت  )يت تخ اللية الشت اتة(ل  26و25و24و23محمدو لية الز دو ل  مابود ( 4(



 

 

 

 المبنص مي الب رتة الز دتة  المايتةتة

Zamatî Zava   الص 

Zereya Zerya  المحتل 

Asu Asik  الي ام 

Mese Mese   الام 

Vizim Xizim  الهم  -الي ت 

Per-to Têper  الذاه   –المتاي 

Zime zivistan – zimistan ال يتا 

Zanitî Zanîn  المب مة 

Pezu Pez الينو 

 

يت تخ اللية »وتماي الايتذ مابود محمد مي ا ده نن ياهت  الليت  اليدتمة مي اللية الز دتةو مايوحت ت ا ااه من زيت  
او وقه   مي  پ لوت  وت  نتيم ختنل ال متذز  قن اللية الپ الليوا    الشت اتة« للبتلو ة ن ا  نلص قنيتا المايتةتة اليي قه   مت ت زهت  

 خ تت و ومن ت الز دتةل الليت  اات انتة ال

ةو واليرد   الصويتة اليي پ لوت ومي الاتتج ذايي تن   حان ق لجي رحه ت ليوت ت ملو   حوم ربا مش دا  اللييتن المايتةتة وال
 الليت  الهرل: ل ومي مت تايي جدوم ميت ن رربا مش دا  (5) لحيي ت مي م احم يلو هت ورتتن قه هت مي اللييتن الشت اتة والز دتة

 المبنص مي الب رتة الز دتة  ةپ لوت ال المايتةتة

Vihurg gurg gurg وgur  الذة 

Dirac diraj Dirêj  لوتم 

Kirim gerim Gerim  حت و اتخن 

Deman zevan Ziman اللاتنو اللية 

Zime dimistan Zivistan ال يتا 

Maweng mas mangو meh  ال    المتاي 

Wefir wefir  وwefil wefir وbefir  الهل 

Xizik لللللللللللللل Hişik تترس 

Mirxe miru mirix  وmirîşk  اللتة و الدجتج 

 

إن يامتة "اللية الز دتة " يامتة نتمة ي مم الل جت  الميش نة من ت جمتب تل ور ذه ال يتة هي لية الز اد جمتب و النتليتن 
 ققتلتم و الز دايتنتة وخت ج ت ل رل جتي ت جمتب ت مي مخيل  

 

)5( Hesen Qizilcî: "Goranî pîtekan be yeke pîtekan û siwa û tekşikanî wuşekan be hoy ew alûgoraney be ser  5ل pîtekan da 
de" 

ت من »حان ق لجيو   ل   1978و ريداد 6و البدد مجلة المجمع اللغوي الكرديو «المش دا  حتن قردل  ربا ح وم ت راخ ىللللالييت ا  اليي لحي  قام 
 )اايم حان ق لجي مواد رحهي من زيت  مت اي ننواني:"ارزنتمي" رمبنص )اليخشت (ل



 

 

 

ييو غ الل جت  الز دتة الميبددم مي منتلل جي امتة مخيلشةو ميجتو م مي ربا تو وميرتندم مي ربا ت اآلخ و وقد تيداخم  
م ربا ت رربال لو تيشل الرتحهون مي  يون الل جت  الز دتة نلص يامتة الل جت  ال ةتاة ويحدتد المجمونت  الل جوتة اليتربة لز 

اليو ت  »من تل ليد يبدد الم يمون ريياتو الل جت  الز دتة ويو نتي ت الجي امتةو ويبدد  مي ذل  ا ايهول مي زيتري المواوو را 
تذز  مياد حمي خو  تد ندد ا من ا اا ربا الرتحهتن من ماي  قتن وز د ر ذا الخصولو انو د مي    «الجي امي لل جت  الز دتة
ت من يل  اآل   اا رتخيصت   دتد: مت تايي ربا 

تيوم   مختن الردلتاي مي زيتري "ال  منتمي" الل جت  الز دتة ال ةتاة هي: الز متنجتةو اللو تةو الزل و تة  •
 والزو انتة 

 ل(6) الرتحل ال واي "رتاتم نتزتيتن" تياو الل جت  الز دتة إلص مت تايي: اللو تةو الزل و تةو الاو انتة والزو انتة •

الزيت  المذزو  مياد حمي خو  تد ت ت  إلص قن الل جت  ال ةتاة هي: الز متنجتة ال متلتةو  الز متنجتة وميل   •
 ل(7) الوالصو  الز متنجتة الجنورتة والزو انتة

 لزن قغل  الدا اتن لل جت  الز دتة تحددون ال ةتاة من ت رتآليي: الز متنجتة ال متلتةو  الز متنجتة الجنورتة )الاو انتة(و
الزو انتة واللو تةل وااح ممت م  قن الخر  رتن الرتحهتن  زلي اصلرحيو تدو  حوم قولوتت  اليامتة رتل ةتاة قو الملحية ر ت 

اآل اا يبد  الزو انتة ل جة  ةتاةو ويلحل ر ت زر  من ال و امتنتة والرتجرنتة وال ا اةتةل لزن هنت  من تبد محا و ممهر  قغل  
تل ال ا اةتة وال و   امتة زتلزو انتةو ل جيتن  ةتايتن قتا 

زمت قالشنت اتري تو لتس للز د الاو تتن لية قو ل جة ختصة ر و دون غت هو من قز اد ريتة قج اا ز دايتنو ول جي و الز متنجتة 
ا وقزه هت ندد نتليتنل م ي يايخدو لدى الز اد الاو تتن  ال متلتة لتا  وقش ت نلت و وحدهوو إن ت قوا  الل جت  الز دتة اني ت  

جمتب وو ولدى قز اد  متلي ز دايتن مبظم و )ي زتت( رتايهنتا ال ا او ولدى قز اد جنو  ز دايتن )الب اج(و مي محتمظة دهو   
غ   رحت م قو متة ورتن قز اد   -وربا النواحي من محتمظيي الموصم وق رتمل ويايخدو رتن قز اد   ج ز دايتنو مي جنو  

من   3/2(ل ويرلغ نارة الميحدهتن رتلز متنجتة ال متلتة 1620-1571 تن إلت ت مي ن د ال ته نرتس الصشوا )خ ااتن الم ج
 مجموغ الز اد يي تر تل 

وجدت  اا ت م إلص قننت انايخدو مي رحهنت هذا يامتة اللية الز دتة قتصدتن ر ت الل جة الز متنجتة ال متلتةو من دون ذز  الل جةل 
 إ  مي مت اليرس موج  رتتنيل 

واللصيتة  يبد  اللية الز دتة مي رنتي ت المو مولجتة لية ي زترتة م جتةو يخيل  نن غت هت من الليت  ا  ييتقتة زتلب رتةو
زتلتترتنتة والي زتةو رزون ت ي ود مبجم ت الليوا رمت تحيتجي من زلمت  مايحدهة رتلي زت  الم جي رتن مش داي ت الراتلة المخيلشةو 

 تايخدو هذا الي زت  الليوا مي صوغ المبتم والامتا والصشت ل  

 

  

 

)6) Fuad Heme Xorşîd: Zimanî kurdî – Dabeşkirdinî Ciyografî Zarekewanî (Zimanî Kurdî). Bexda 1982 ل R. 19 
   19ل لل 1982مياد حمي خو  تد: اليو ت  الجي امي لل جت  الز دتةل ريداد 

 ل 20ل   الاترلل المصد   (7(



 

 

 

  األفعال –1

ا من صتغ المبتم الم زر  لق  ةو من قدام اترية + مبم راتل = مبر  م زر ت رمبنص جدتدل نجد مي اللية الز دتة زهت  

da +ket = daket     هرل 

ketinو الوقوغ ket     وق 

 مبم راتل +  حية = مبر  م زر ت رمبنص جدتدل  ل 

şewitîn  و الح جşewitî احي جوşewit + and = şewitand    قح ج 

 تدل  اترية + مبم راتل +  حية = مبر  م زر ت رمبنص جد لج

dan و البلتاda و قنلصav + da = avda  ايص 

 

 األسماء  -2

 ييزون الامتا الم زرة مي اللية الز دتة زتآليي: 

 من اامتن راتلتن لق

sî  + ظمdar   ج = sîdar  ظم ال ج مو ظرم 

gir  يم +av  متا =girav    ج ت م 

 من ااو راتل وجذ  مبم راتل   ل 

 mêr  جم  +kuj   قيم =mêrkuj  قتيم 

masî   الام +gir    الما =masîgir    صتتد الام 

 من ا او الموصوم وصشيي رييدتو الصشة نلص الموصو   لج

sor    +  قحمgul  = و دمsorgul   الو دم الحم اا 

germ  + اتخنav  متا= germav   متا اتخنو حمتو 

 

  



 

 

 

 الصفات   -3

 : ييزون الصشت  الم زرة من م ج الصشت  المش دم الراتلة

kesk  +  قخاsor  =  قحمkeskesor     قوس ق 

şîn  + ق  جsipî  = قرتاşînboz      ق 

(tewang)ل  وييمت  الل جة الز متنجتة ال متلتة )لية الز د الاو تتن( من ريتة الل جت  الز دتة ران ت لية اامتلة    

ي صتي ت المحددم مي حت   الج  رح و  الج  واااتمةو وحتلة المات  ممشت ت يخا  الامتا ويوارب ت ليواند اامتلة الدقتية  
 لتة والمشبولتة مي جملة الشبم الميبدا مي  من المتاي ر  ل اامتلةلالمنيل  نن اااتمةو وا او مي حتليي الشتن

و ومت يايوج  من نرمت  يش تل ممت م الحيتيي والمجت اوييمت  الز متنجتة ال متلتة روجود ظته م اليذزت  واليانتل الليواو  
 دقتيةل 

 مبلوو قن اللية نيتج اجيمتني لرتبيو وزم مجيم  ر  ا تني  لييي الختصة ري ومل حتجتيي اليبرت تةل 

ت ليلو  المجيم  مي قالو  حتتيي المبت تة اجيمتنت ت واقيصتدت ت واتتات تو ومن هنت مإن  المبجو  ر ذا تزون يلو  اللية مر م 
 ميلو ل   مجيم  صنتنياد ود  ي ت نن مبجو لمجيم   نوا   اني تخيل  من حتل غنص المو الليوا

ر ذا المش وو يزون اللية الز دتة قد نت   قواتن ت صبرةو لو ييوام  ل ت المنتخت  الر مة لصيل ت ويلوت هتو مظل  نلص مت  
تةو من دون قن تي تا ل ت  الحدتل  حي ت مي هذا الاتتجل ليد ظل  نلص ختمتي ت اليبرت  التووو واتايين اهت نلتي التوو قو قرم ق ن من 
مت ت قواندهت الا و تةو وت ذر ت من زم م تد نتلل ر ت  الاتاتةو تيلمسمي رنتهت  اللوتلةو ترحلمن تنشا نن ت غرت  البصو  

 من ياهت ا  الليت  المجتو مو وتايد   مت اتغ من ت رشبم الم تم ة ال برتة والناتتنل 

ن  يرنص رجتن  الماتجد مي قغلرتة الي ى الز دتة ويجمبتي و الازنتةو حتل تد س مت ت  ولو  يل  الزيتيت  )الحج ا ( اليي زت
المرلي لرر و البلوو الدتنتة والنحو والص   الب رتتن والزيترة رتلخل الب ريو  لمت وصلنت مت وصلنت من ال ب  الز دا اليدتو  

لزتن اليد تس مي يل  )الحج ا ( تج ا رتلل تية اآليتة: ل ب اا زراتزتتن زتلج ت ا وختني وميي لت ان والح ت ا وغت هو
زتن المر )المد س( تي ق النصول رتللية الب رتة والللرة تييربوني رصم و هو ت    المي وا رتللية الز دتةو ور ذا الالو  زتن   

يل  )الحج ا ( غتلر ت مت تزيرون اللية الز دتة ينيبس م تم ة من دون قن تيصد ذل  رحد ذاييل وزتن المبلمون والميبلمون مي 
خوال هو وق بت هو رتللية الز دتة والرجدتة الب رتةل وهذا مت تشا  لنت زيترة ال ب  الز دا الزراتزي رتلخل الب ري نلص الو ان 

 الب واتة الخلتلتةل 

 اللغة الكردية في دائرة الدراسات البحثية 
  وقش ت نلص الز د الاو تتن وحدهول م ي يايخدو مي منتلل مخيلشة من ز دايتن ذز نت مي مت ارلو قن الز متنجتة ال متلتة لتا

وخت ج ت من ا ايتلتن الز دال وهذا تبني قن قا ن تل ليوا حوم هذه الل جةو مي قا مزتن زتن هو رتلا و م تخل لية الز د  
 الاو تتن اليي نحن رصددهتو وتحل لنت يوظتشي مي رحهنت هذا إذا اقياص الم ل 

ريت  اللية الز دتة نلص اليوصت  الذا ذز نته حيص النص  الهتني من الي ن الهتمن ن   يي تر تو إذ ق ال  الزنتاة ااتلتلتة 
     Maurizio Garzoni محتمظة دهو  قاتا ت رتاو متو ت تو زت  وني –إلص جنو  ز دايتنو متايي  مي منلية البمتدتة 

تو يبلو الز دتة ويبمل مت تو مزي  مت ت زيتر ت جبلي مي قامتن: ريي زت  وني مي المنلية نحو همتنت   ة ن   نتم 

الياو الوم: ينتوم متي قواند اللية الز دتةو إذ ردق الحدتل مي الميدمة نن الل  رتا الب رتة المايخدمة مي الشت اتةو متجدهت   -
تينتوم مواوغ ا اوو وتزي  جدو   رتلامتة  ال خصتةو   مرةمة لزيترة الصوا  الز دتةو وتايي رامهلة يلرتيتة نلص ذل ل هو

وتذز  النداد وقامتا مصوم الانة وقتتو الاروغ وقامتا قناتا جاو ااناتنل ومي الن تتة تو د زت  وني جمر  يلرتيةو يايبمم 
 مي الحتتم التومتةل 

( خماة ا   زلمةل  5000( صشحةو رلغ ندد زلمتيي )220الياو الهتني من الزيت  قتموس رتللييتن ااتلتلتة والز دتة مي ) -
 ل(8)قا )الحتت« jînربنوان  1787لر  الزيت  مي  ومت نتو 

تبد  زيت  زت  وني هذا قوم زيت  رحهي تينتوم اللية الز دتة وقواندهت ر ذا ال زم البلمي المخيص  الذا ميح نتمذم مي قاوا   
 ل المب ولة المناتةاللية 

 تي تل قنظت هو إلص قهمتة الد اات  مي اللية الز دتة ول ج  وال  قتتنو موجيليد قه  الزيت  مي زهت  من البلمتا الرتحهتن الي رتتن  

 

 ل  15(و ل 1987نرد ال حمن مب و و مت زي  نن اللية الز دتةو )ريداد:  (8)



 

 

 

ت ت  الزتدتمي ال واي "رتوي  لت خ" إلص قهمتة زيت  الاتد زت  وني ريولي: "ليد قصرح الزيت  حتم ا م جب ت لبلمتا الي    
ن   ربا البلمتا الم يمتن رتلد اات  اات انتة ميت   ندم نن زيت  الاتد زت  ونيل   الز دتةو ميدزي ت يموا رد اات  اللية 

 اتس د اات  اللية االز دتة مي قو ورت"ل ورذل  تزون قد وا  ق

ا رزيت  زت  ونيو إذ قتو رميتم يي الرمية لرنيرته يل ؛    وتردو قن رتوي  لت خ نشاي زتن مياه  

ق اد لت خ قن تيوو ر تت م رحهتة إلص اجن ) وارمم( الذا زتن من اجنتةي ندد من الز د الت تدتتن وال ا او مم د  إدا م 
و ال واتة لل تت م رت يشتج م  إدا م الاجن ليا تم الم مةل ققتو لت خ مي الاجن م  الماجونتن الز د هرهة ق   و  قزتدتمتة البلو

 يب   خرل ت نلص نتداي و وييتلتدهوو ويبلو الزه  نن ليي و رل جيت ت؛ الز متنجتة ال متلتة وال ا اةتةل 

 قد زي  قرل مت زيتر ت اخ  مي المواوغ ذاييل   ربد نودييو زي  لت خ زيترتن نن اللية الز دتةو وزتن

الشت اتة غت  قتد م نلص قداا   –إلص قن الرجدتة الب ترة  ردقةو ميوصمد س لت خ الصوا  مي اللية الز دتة وحدد مخت ج ت 
ت م  الصوا  الصوا  الز دتة جمتب تل ور ذا ال قا هو تختل  زت  وني الذا زتن قد قزد قن الرجدتة الشت اتة ميوامية  يمتم 

لتا  م ن ت قو ل جة من اللية   اات انتةو وقن تالهو من ذل  هو يازتده قن اللية الز دتة ماييلة نن مجمونة الليت     الز دتةو والم 
 الشت اتةل وهذه مختلشة قخ ى قهو من الولص لمت ذه  إلتي زت  وني ران الز دتة ل جة مت اتةل 

 واي )رتلل جة   –ز دا  الز دتة ال متلتة( واآلخ     )رتلل جة واي    –لت خ قتمواتن؛ قحدهمت ز دا  مي زيتري اآلخ  قند رتوي   
 ل(9) ال ا اةتة(

تبد رتوي  لت خ قحد ميااي الز دولوجتت مي  واتتل وقد حتوم مي الب د اليتص ا قن تا  قرجدتة  يتنتة للية الز دتةو لزني 
 م نن  قتي ذا ل لو تلل الي جت  من المايولتن حتنةذو مبد

 

 اللغة الكردية واألبجدية الالتينية  
الز دو لو يخمد ا اا رتوي  لت خ حوم اللية الز دتة والرجدتة الريتنتةل وظل  يدغدغ خوال  من اللبوا نلت ت من الرتحهتن 

م صي ت المرةمةل مي ا يحتد الاومتتيي الاترل زتن الز د تايخدمون الرجدتة ال واتة مي زيترة ليي و هو يحولوا نن ت إلص  منيظ م
( زلش  الحزومة ال منتة مي جم و تة ق متنتت الاومتتيتة الاتد ن    مو الز دا روا  قل  1925مي نتو )الرجدتة ال منتةل 

رتا  يتنتة للية الز دتةل د س ن    مو صويتت  اللية الز دتة ومخت ج ت ردقة هو انز  نلص الرجدتة الريتنتة تد ا ت ربملو  
 (10)موامية الزتدتمي ال  ت  "قو ورتلي"  الريتنتةو ونتل اني ص ن    مو من إنداد قرجدتيي  وتخيت  مت ت مت ترةو اللية الز دتة ربنتتةل  

( قصرح  قرجدتة ن    مو يايخدو مي اللية الز دتة  امت ت مي الجم و تت  الاومتتيتة 1927المزل  رم اجبي تل ومنذ نتو )
 د  ر ت الملرونت  الز دتة زتمةل مت ت الزي  المد اتةو ويص  ز دتةو يلر جمتب ت حتل يوجد يجمبت   

قمت الز د الاو تون ميد زتنوا حيص ذل  الوق  تايخدمون الرجدتة الب رتة مي زيترتي و الميداولة انذا ل ولو يني   رتن و قرجدتة 
ي نتصمة زتن  يصد  م  ر ت اليين    مو نلص ال غو من وصوم ربا النداد من ج تدم " تت يت م" )الل تل الجدتد( المزيورة  

 ق متنتت )ت تشتن(و وزتن الاتد ن    مو نشاي مياا ت و ةتس يح ت هتل 

( ق اد المبنتون قن تنظ وا مي اخير  وج ت  النظ  رتن الز د وال من مي الحل رتمير   1920قرم انبيتد مييم  اتش  نتو )
ي الحيتةل المتج  نوةتم اانزلت او وللروا من ربا مميلزت  الدولة البهمتنتة مي جنو    ج النتاومل مبتنوا مي لجنة ييص 

تل يزون  اللجنة من المتج  نوةتمو وجرد  رد ختنو  جمبتة يبتلي ز دايتن مي إالنروم قن يزمم قناتا اللجنة ومل مت ي اه مرةم 
  هول وزتمت ان رد ختنو وقز و جمتم رت تو ورت ه م دو ونرد ال حتو  حمي ومتتل يومتلل و رمت اخ ون   قيذز

( يوج   اللجنة إلص المنتلل المحددمل وزتن الناتا تاالون الموالنتن الز دو وزتن زم من جرد  رد ختن  1919ومي نتو )
البهمتنتة والمتج  نوةتم تزير ت رتلرجدتة  –والمتج  نوةتم )زتن تجتد الز دتة( تزي  الجورةل زتن جرد  تزي  رتلرجدتة الب رتة 

زتن نوةتم تلشظ الزلمت  ذاي ت   التوو رتنمتزتنت تيت نتن مت زيرته زتن جرد  تي ق ربا الزلمت  الز دتة رلشظ غت   الريتنتةل ونندمت
زمت تج  قن يلشظل اام جرد  موج  ت زرمي إلص نوةتم: قنت ز دا وقخلئ مي نلل ربا الزلمت  الز دتة وقن  الجنري   يخلئو  

الح و    قو وريو قمت  -رتا الب رتة نتج م نن قداا ربا الصوا  الز دتةو ذا  الصم ال ندمزت  ذل  ؟! قجت  نوةتم: إن الل   
ت م  قصوا  اللية الز دتة زل ت وييدت ت زمت هي   ل  (11)الريتنتة م ي ييوامل يمتم 

 

 ل 23-21نرد ال حمن مب و و مت زي  نن اللية الز دتةو ل  (9)
 الياو الز دا مي مب د ا اي  اج مي لتنتني اد ومدت  المب د المذزو  حيص ومتييل  س رت  و ميا( ماي  ج ق مني 1961-1887هو توا  اتزت ومت  قو ورتلي ) (10)

(11) E. W.C.Noel. Yaddaştekanî Mêce Noêl. Wergeranî Huseyn Ehmed Caf û Huseyn Osman 
Nêrgisecarî. Bexdad (1984)   

 (ل1984مذز ا  المتج  نوةتمو حاتن قحمد جت  وحاتن نهمتن نت  زاجت ا )مي جمتن(و )ريداد: 



 

 

 

قرجدتة جرد   ظل  مز م وا  قرجدتة  يتنتة مر مة لذهن جرد  إلص قن وجد الش صة المرةمة مانج هت زمت ق ادل ظ    
( مي دم لل م   ر ت الم يمون من الز د الاو تتنو وا نتن 1932رد ختن إلص الواق  البملي م  صدو  مجلة هتوا  مي  رت  )

 مت يبلموهتو ون  وهت رتن وو مزتن  رداتة الزيترة رتلل  رتا الريتنتةل 

تذز  نلي اتدو زو اني مي ميدمة مبجمي اليتموس الز دا الحدتل قني زي   اتلة إلص جرد  رد ختن مي دم ل تيوم مت ت: 
وجود لح   اليت  مي اللية الز دتةل    زت و و ليد قهمل  مي قرجدتي  ح   اليت و واايردل  ري ح   الزت  رحجة قن قصم اليت   

 رح   اليت  مي الز دتة ؟! ممتذا يشبم رمةت  الزلمت  المردوام

 إلص قرجدتييل (12)(q)اقين  جرد  ر قا نلي اتدو زو اني وقات  ح   اليت  

ت   زم ح    t وp وk وçمي اللية الز دتة ق ربة ح و  ذا  قصوا  هنتةتة هي  اخ و قتماقي   الزو اني نلص جرد  اقي اح 
 من مهم:  ولتنويتر   لاتسو واآلخ اصل  وهو  مييت رتنو قحدهمتمن هذه الح و  تصد  صويتن 

p: pel و و قة   pûş  صل ( قس( 

p: poz و قن    pîr  لتن( نجو( 

t: ta و حمصtirî  صل ( نن( 

t: ta  )لتن( قن  tu و ختل 

k: ka  و قتنker  صل ( حمت( 

k: ka  و يرنker لتن( قل س( 

ç: çira و لمتذا   çar  صل ( ق ربة( 

ç: çira  و ا اجçem  )ن  )لتن  

 ويجنر ت للرس زتن تج  وا  إ ت ا  ممت م موج الح و  ذا  الصوا  اللتنةل 

لو تاخذ جرد  ر ذا ا قي ا  وازيشص ريولي: إن زه م اا ت ا  مي اللشرتا ي وه ت ) رمت زتن تيصد قرجدتة ن    مو اليي  
( قح   صتةيةل ومن الصتةية 8( ح م ت صتمي تو و)23( ح م تو من ت )31زتن  يزه  مت ت اا ت ا (ل يزون  قل  رتا جرد  من )

)الزا مو الامةو    ذا  مد لوتمو هي  î وo وû وê وaو والهرهة الرتقتة هي  i وu وeلح زت  الهرل  نلص اليوالي ييترم ا  خماةو وهي
و متايخدم  مي  متم    الشيحة( ز دايتنو مي الب رتةل اني    قرجدتة جرد  رتن الز د الاو تتنو ويجتو   الحدود الاتتاتة  مت  
تل  ومي  مت ربد رتن قز اد جم و تت  اليشيتس قتا 

 

 اعد اللغة الكردية  قو
قلرو ( وغت هوو  مإننت لن نبه  حيص   ل لت خو زت  ونيوإذا يجتو نت ج د الماي  قتن من غ رتتن و  قتتن من قمهتم ) ل 

ن تتة البيد الهتني من الي ن الب  تن نلص ن تل ليوا تايحل الوقو  نندهو رتايهنتا محتو   ربا المرلي وال توخ الذتن ق ادوا  
قن تزيروا مت حر ل و مي قواند اللية الز دتةل وخت  نموذج نن ذل   –هت  د ااي و ويد تا و للنحو الب ري وص مي يح  يا –

الن تل مت زيري مشيي الدولة البهمتنتة مي ق ا ووو الاتد توا  اتتا الدتن الميداي مي ميدمة مبجمي المواوو را )ال دتة 
 ل(13)الحمتدتة(

إذ ينتوم ربا مرتدئ قواند اللية الز دتة مي ظم مرتحل النحو الب ري وياهت اييو رمت مي ذل  الامتا والمصللحت  المايخدمةل 
ا نن  غرة داخلتة مي ييبتد  -رتليازتد-قهمتة ل تو لزن ت  هتم تةو  قد يزون يل  الزيترت  مي جوه هت  اللية الز دتة  (14)زتن  يبرت  

 وينظتو  ذ اي ت المينته مل م ي ر ذه ال يتة ميدمت  لن اة هيتمتة نتمةو ومن امن ت الن اة الليوتة المامولةلللملمة  يتي تو 

مت زتد ال ر  الوم من الي ن الب  تن تماي حيص زتن  ظته م يل  الن اة المونودم يلو  مي امتج الهيتمة الز دتة الحدتهةل 
اق  الز دا ربتمة والز دا الاو ا رختصة هي ظته م ر و  البتةلة الرد ختنتةو وقولص يل  الظواه  وقزه هت متنلتة مي الو

 وانخ ال ت مي متتدتن البمم الهيتمي الز داو مزتن  الارتقة مي المتتدتن زل تو زمت ان ى  حي تل 

 

 (و الميدمةل 1985ن ري(و )نمتن:  - نلي اتدو ز  انيو اليتموس الز دا الحدتل )ز دا (12)
 نرد الحمتد الهتني(ل   اللتنل ال )زتن الميل  قد قهدى مبجمي هذا إلص ل الميدمة(و 1896ن ري(و )إالنروم: – )ز دا لحمتدتة توا  اتتا الدتن الميدايو ال دتة ا (13)
 ييبتد اللية: وا  قواند الليةل      (14)

 



 

 

 

 رمت يملزي زلي؟ل والايام الذا تخيل  مي النشس هو: مت الا  مي هذه البتةلة اليي يش غ  للبمم الهيتمي واندمب  متي 

ا إلص إالنروم متايحا ه الاللتن نرد 1847ربد م م انيشتاة رد ختن رت ت مي رويتن )ج ت م ارن نم ( نتو ) (و اقيتد قات  
( لميترلييل ملمت مهم رتن تدتي االي الاللتن: ول تنت  نلص المنلية زل ت وقللينت تد  مت ت 1861و 1839المجتد الوم الذا حزو رتن )

هو اليش  إلص من زتن مبيو وقم  رنشي رد ختن إلص ج ت م ز ت  ويخصتل  ري؟!الذا دمب  إلص مت قم     ي تاو ممتين ص رمت يام  و
 ل(15) اي     ا لي ول نتيي

زتن رد ختن رت ت قد يوصم إلص تيتن يتو ران الج م هو ندوه الومو وقني هو الذا ه مي نندمت جبم ارن قختي وماتنده تيخلص  
 ت  إلص البهمتنتتنو وتيتيم إلص جتنر ول ننيو وتنح

قرم قن ت حم رد ختن إلص منشته جم  قرنتاه وقحشتده جمتب تو وقوصتهو ران تابوا رنتدق و جتنر ت تازل ت الصدقو ولتمي يوا ققرم وو  
 وتللروا البلو قنص زتنو مإن ندوهو الوم هو الج مو والج م وحده قوصل و إلص مت هو نلتي التوول

ذه الحتدهة اليت تختة اني   الرد ختنتون مي نواصو البتلوو من مهم )إالنرومو ر لتنو رت تسو اليته مو رت و و نمتنو ربد ه 
 دم ل(و يالحوا رتلبلوو هو ن لوا إلص متتدتن البمم الهيتميو مزتنوا الاتريتن الاريتن: 

 (ل 1898و ) ميداد رد ختن قصد  قوم مجلة ز دتة رتاو )ز دايتن( مي اليته م نت -

ت حيص التوول ووا  قوم زيت  مي  1932الريتنتة الز دتة مي نتو ) وا  الرجدتةجرد  رد ختن  - ( ومت  ام البمم ر ت قتةم 
 قواند اللية الز دتة راالو  نلمي حدتلو ون  ه نلص حليت  مي مجلة هتوا  الدم يتةل 

الي جمة نلص  ذاي تو ون  وقوم ي جمة ل رتنتت  الختتو رتللية زتمت ان رد ختن ن   قوم يشات  للي ان الز تو رتلز دتةل  -
 حليت  مي مجلة "هتوا "ل 

قمهتم نرد ال حمنو نرد ال  اجو ه تت وصتلح رد ختن  مخيلشةو منإاتمة إلص قامتا رد ختنتة قخ ى لمب  مي متتدتن هيتمتة 
 الهيتمتة الز دتةل وارنيي  و نل  مي ظني إن هي ا الرد ختنتتن زتنوا نلص  قس الن اة 

ي ز  ن تل الرد ختنتتن الهيتمي رتن الز د الاو تتنو مايشتدتن من المنتخ الدتمي الي الناريل الذا وم ه ل و ا نيدا  
  Jîna Nûالش نايو وازن جرد  مي دم لو ومت س مت ت ن تليو متايي  زتمت ان رد ختن مي رت و  وقصد  من ت مجليتي 

 ل انذا  Stêrو

 ل Hawarو  Ronahî و الرتحهون الش ناتون قمهتم: رتت   وندو مي ن تلي الهيتمي المخيل و ماصد  مجليتي يب   إلت 

 وهيتمي و()زي  نن الب تة  الز دتة مي نش تن(و وال  يومتس روا )الذا ن   مجمونة من الزي  والميت   نن الز د 
وا ي   م  جرد  مي زيتري "قواند اللية الز دتة"(ل اايشتد هي ا و وجتتي لتازو )الذا زي  "الت تدتون مي انجت  وجرم امبتن"  

او وقمتدوهمتالرتحهون من الخوتن جرد  وزتمت ان  تل زهت    قتا 

النيتة  رتلارت   ربتمةو ول رلربد هذا ا ايب اا الذا وجديي ا و ت ت لليذزت  رتلميه ا  الشتنلة مي ح زة الهيتمة الز دتة 
هيتمي لدى الز د الاو تتن رختصةل ربد هذا تجد  رنت قن نبود إلص مواوننت الذا زنت متيو ونبني ري: "قواند مي إلت  اليلو  ال

 Bingehên Gramêra Kurdmancî"(16)اللية الز دتة" 

 هو زيت  جرد  المبنون   -نلص مت قنلو-لنيوم: إن قوم رحل نلمي جتد مي هذا المجتم 

dengdar  ل تينتوم جرد  مي زيتري هذا قح   قرجدتيي الريتنتة رنونت ت الصتمية والصتةيةل  الز متنجتة()قاس قواند 

مي   (tewang) والنز مو هو تيحدل نن اامتلة واليانتلو المب مة  والجم و اليذزت هو تنييم إلص ا او وققاتميو المش د 
(dengdêr) وننتص هت الاتاتة وميممتي تو الامتا الهتنوتةو و ونن الامتة  وقنوان تل وتيتر  اليوم نن الصشت  ونن الجملة

ونن ربا الج ةتت  الخ ىل ترحظ قن جرد  مي زيتري هذا   تذز  متدم )الشبم(و نلص ال غو من قني مواوغ قاتس مي ليت  
 البتلو زل تو وهذا الم  تيودنت إلص الظن ران جرد  قد يومي قرم قن تني ي من زيتري هذال   

ن جرد  رد ختن و وجتتي لتازو مي وا  زيت  مي قواند اللية الز دتةو تايد زتن النيل وال شوا  مي مت ا ي   زم م
يومي   -م  الا - زي  نن اللية الز دتةل زير  مواد الزيت  و  وحتيي رتللية الش ناتة وقمهليي اليلرتيتة رتللية الز دتةل لزن 

Gramêra Kurdmancî  ( ربنوان  1971و مازملي لتازو من ربدهل لر  الزيت  مي رت تس نتو )جرد  قرم قن تني ي الزيت
 )اليواند الز دتة(ل

 

 ل  25(و ل 1991رد ختن ود و   نزي )مي جمتن(و )رت و : قمت انو  رد ختنو  و ن مذز ا  جرد   (15)
 ايوز ولول   –اايناخ  ون    رتن الي اا قرم قن تلر  مي الاوتد  هو Nûdem 1994 " جمب  حليت  الزيت  المن و  مي مجلة "هتوا  (16)



 

 

 

 (ل 1991ي جم  نصول الزيت  الش ناتة إلص الب رتةو ولر  مي رت و  رملربة قمت ام مي نتو )

ري مي قواند اللية ومي الوق  الذا زتن جرد  رد ختن تن   متي زيتري نلص حليت  مي مجلة هتوا و زتن   تد ز د تبد زيت
 )رنتا نلص قولي(ل  قُند لللر ( زتن الزيت  1940الز دتة ومي نتو )

ومواونت  الزيت  هي: )الل  رتا والصوا  الز دتةو ا اوو اامتلةو قدوا  اليب ت و الصشةو قح   الج  والبل  
 والنداا(ل 

(ل من قرم  1990(ل واللربة الهتنتة مي رت و  نتو ) 1956ملربة ز و نتو )  –لر  الزيت   امت ت مي لربيي الولص مي دم ل  
( لربيي دا  ال متن للن   واليو ت  مي دم ل لربة هتلهةل والجدت  رتلذز  قن جرد   2006ل ومي نتو )الز دتة() ارلة زتوا للهيتمة  

 تة ت نمت تشبلي اآلخ ل رد ختن و  تد ز د زتنت تبمرن نلص زيترت مت مي وق  واحد يي تر ت من دون قن تبلو قحدهمت  

ن     رد ختنو الذاوالزيت  الهتلل مي قواند اللية الز دتة الذا زتن من نيتج م حلة جتم ال واد الاتريتن هو زيت  زتمت ان 
gramêra Kurdî  ( ( ربنوان )اليواند 1971مواده مي مجلة هتوا  الدم يتةل قنج  زتمت ان زيتري ولربي مي مت ربد مي رت تس نتو

  دتة(ل الز

ورحزو قاريتي تو يبد الزي  الهرهة اللرنت  الولتت  مي رنتة قواند اللية الز دتةو وهي يييت   مي ربا مواونتي تو وييرتند 
 اآلخ ل لزن ا خير  الرم  رتن ت تيمهم مي يامتة المواونت  والمصللحت  الدالة نلت تل  مي ربا ت

  اليي يواجي الميبتملتن م  اللية الز دتة مي نملتة اليبلتو واليبلول إن ت يخلل مي إن ماالة المصللح المخيل  هي قهو الم زر
ذهن الميليي لرا ت مي الش و رزه م اليامتت  لمامص واحدل مزم زتي  من الهرهة المذزو تن اايخدو مي قوانده مصللحت  ختصة ريو 

 يخيل  نمت اايخدمي غت هل 

 لية يحيتج إلص مياات  مدنومة رمت تل و من قدوا  مب متةو وقخ ى إدا تة ينشتذتةل ومهم هذه المواونت  ال تةزت  مي ال

مي دتت  رز  اليي يبد  التوو م ز  الن تل الليوا للز متنجتة ال متلتةو قتم  ج ت   ري ميااتيتة رمرتد م جتدم لحم م زلة  
ربا المواونت  والمتتدتن الخ ى ريد  اامزتن ونلص  المصللحت  المخيلشة ليوحتدهت ويز تدهتو لتس مي اللية وحدهت إنمت مي 

وج   يل  الج ت  دنوا  ر ذا الخصول إلص الم يمتن والميخصصتن مي مايوى الم اد والجتمبت  من  ميبتقرةو ميدم احم 
مييلبةو داخم الررد وخت ج تل حا  ربا المدنوتنو ورت  وا البمم منذ ق    خل  ومت  الوا مايم تن مي اجيمتنت  نمم 

 ميوالتة )زم هرهة ق    اجيمتغ لتتو ندم(ل  لزن ت

نشاي ينيبس لييي وييلو و  دتمي اليو رتليد ذز نت مي مت ارل قن اللية نيتج اجيمتنيو مريد  مت تيمي  ري المجيم  من منتخ 
 ومي يت تخ اللية الز دتة مت تيتد هذه ال يتةو وتيزدهتل  

( اليجا ندد من المنتص تن والميتدتن ل ت إلص نتمودا اليي زتن  حتنذا   1925ربد م م انيشتاة ال تخ ابتد رت ان مي ي زتت )
م ز  اليجم  الز دا مي الج ت مل زتن هي ا المليجةون نلص د جة ميرولة نارت ت من البلو والهيتمةل ماه وا مي مت حول و و مبوا من  

 تن مي ذل  من المنتخ الدتمي الي الذا وم ه ا نيدا  الش ناي انذا ل اوتة قمزت هوو مايشتد

ومي هذا الاتتج   نناص ج د المر نرتد هللا هت انيو المد س الماينت  رامزت ه الميح  م من نوامم اليخل  ا جيمتني مي  
ت  غ مي نشوا و ا ااه اليح  تةو مياه  الللرة الوق  نشاي  (و ومينص ه ذا ل زتن )الاتدا( تبلو لرري البلوو الدتنتة مي )الحج م

 رمد ا وو وقه وا من ربده مي مجيمب و )البتمودا(ل 

 نيتجة ل ذه الميه ا  ن ا مي نتمودا جتم م تا لليتتو راا م  وغ حداهي تيوامل م  لرتبة يللبتيي الشز تةل 

تن مي ميح نتد  تتاي هيتمي مي رلدي ول اايجتر   ( ييدو ربا قهتلي نتمودا رلل  إلص اللة ا نيدا و  اغر 1938مي نتو )
الاللة إلص  غري ول ومي البتو ذايي ميح "نتدا ز دايتن" مي نتمودا ر ةتاة الاتد محمد نلي  وتس وإدا م ال تن  جز خوتن 

ن متي اللية الز دتة ون ر ت وماتحتتنل وزتن الجمت  تيبلمو جمتب تو قز اد اوربا  مرةيل زتن منيارو النتدا من مزونت  الرلدم 
جتن والمبلو تبيو (ل وزتن قناتا   دا او قد ارتلح و  الريتنتة )قرجدتة جرد (ل وزتن المد اون انذا  هو )جز خوتنو ن ت   

مي  وا غ نتمودا رم تي و المنيظمة نلص إتيتغ   الختصةو وتيجولونالنتدا تيومون رن تل و الز شيو ت يدون قلراة الز تمة وقربتي و  
ا من الحتوتة والش  ل  الختصةو متاشونمواتيص ال  نلت ت جو 

( قغلل نتدا "ز دايتن" مي نتموداو ويوق  ن تلي الز شي واليبلتمي زليو لزن الن تل 1939مي رداتة الح   البتلمتة الولص )
 Sewraالوم وان جز خوتن الليوا الهيتمي خت ج متنلتت  النتدا اايم  حيص ن تتة البيد الوم من الب د الولنيو إذ لر  دت 

Azadî ( رماتندم جرد  رد ختن نتو )   الهتنيو ولر  دتواني مي دم ل( 1945)الل   وال pêt û pirîsk  )هو م الح تة(
ت مي دم ل نتو )  (ل1956(و ولر  زيت    تد ز د )قواند اللية الز دتة( هو اآلخ  مي دم ل نتو )1954قتا 



 

 

 

مص تة الاو تةو ا يشب  مي امتا او تة  بت ا  قومتة ميل مة حجر  دون ت ال بت ا   (و نتو الوحدم ال1958مي نتو )
زل تو وزيم  الصوا  زل ت رمت مي ذل  الصو  الز دا الختم ل انزشا  اللية الز دتةو ويحل ن  نلص ذاي تو وصت  الم يو ر ت 

 نت ل صت   الزيترة ر ت قو نن ت من الممنو حاتر تو إذتحا  لزم خلوم تخلوهت 

واخ و اميد المن  مي ذل  الب د ومت ربده إلص المدا س ا ريداةتةو إذ زتن  مدت تت  الي رتة يصد  اليبلتمت  اليوجت تة رتن حتن 
: )تمن  اليحدل مي المدا س ريت  الب رتة(ل وزتن اليشات  الماخوذ ري انذا  هو من  اليحدل رتلز دتة مي المدا س ورتحتي تل  ميامنة

المدا س ا ريداةتة   تجتدون الب رتةو متال  الصيت  إلص اليحدل م    مبظم و ميالز دتة يرمتذ الم حلة الولص  لمي المنتل
 متلي رليييل تا غ اليلمتذ المخر  إلص المبلو لتيدو لي ااو المختل ل تحا  اليلمتذ المذن  قمتو المنتو  م يجش ت من الخو  متخت ه  

التومي غ امة للمختلشةو قو تمد تده الل تة لييليص ندد ا من ا رت  البصت    (و مص وميماة ق وس او تةالمنتو : قن تدم  م نز ت )خ
 اليي   ي حول

     مي قن مت قم ان قحرهمت م و لزن الم  من مت هو مت يي زي يل  الممت اة الري روتة من اهت  الرتة مي نشوس قولة  
 الصيت و قهون ت ي   المد اةل  

  ه الم حلة الزترواتة نيد ا وربا البيد يي تر تل إذ رد  ربا الملرونت  الز دتة يظ   مهم مجر  دام  هذ 
"gulistan"و"Gelawêj" و "Stêr"ل  

ال  Kîme Ezالهتلل ( لر  دتوان جز خوتن 1973مي لرنتن )  الوق  ي اخ  الاللت  مي   وم  م و وقدخم إلص او تة ا  
ميتربتي ت الوا  الهيتمي الز داو ومرحيتي ت الم يمتن رتلهيتمة والبتملتن نلت تل ونيتجة ل ذا الي اخي وغا النظ  يوالص ظ و  

 المجر  والج اةد والمن و ا  الح رتة وغت  الح رتة رتن الز د الاو تتنل 

  رتلز دتة: الصتد م  ومن المجر  " Xunavو Zanînو Zevîو Asoو Pirs" الحوا و قج اسرتلب رتة "  ومن الصتد م 
 قخ ى   يحا ني اآلنل  وهنت  قامتا ( وقد  الياتة )الييدمي

لزن ا نش اج الرم  لرنيرته هو مت نتت نته مي قواخ  الهمتنتنت  وقواةم اليابتنت  مي المجتلتن الاتتاي والهيتمي الز دتتنل مي 
لح ا  الز دتة )الا تة( ن تل ت ملحوظ تل زتن  ييتو ندواي ت را تة  ري نلنتةو وزتن  يصد  ملرونتي ت  المجتم الاتتاي ن ل  ا

 الح رتة )مي الظم(ل 

( ايشي  الح ا  الز دتة نلص قن ي ت   ريتةمة موحدمو ييال  من هرهة م  حتن 1990مي انيخترت  مجلس ال ب و دو م )
 لة(ل مت  الم  حون الهرهة من دون يدخم قمني )نلص غت  البتدم(ل من قصم ق ربة )نصت  اليتةمة المايي

 امل هذا اليلو  الاتتاي ن تل هيتمي غت  ماروجل ميد نتن  و ا م اانرو ز دت ت مي لجنة م اقرة المخلولت و )هو الصدتل 
 دل محمد نردو نجت ا(ل 

الهرهةو )زمتم قحمد ونرد الحمتد د وتس ومياد نلتزو( إلص   مي جلاة جمبينت مب ت قتم لي محمد نجت ا: قرم قاروغ حا  نوارنت
نلتيو وللروا مني قن تمنح و  خصة مجلة ز دتة يصد  رإ  ا    المتنو الموانلص الو ت و وزتن حتن ت الاتد محمد    الو ا مو دخلوا

الو ا مل قجتر و الو ت : حتلت ت    خل للمجر  لدتنتو   الب رتة و  الز دتةو لزن اذهروا ويص موا زمت زنيو ييص مونل منحن نبلو  
: وزنت نيوم   ن ى  تةتل يتر  زم  يا نن إصدا ايزو لزننت )ورتند رتن قصتر  تده التمنص وواب ت قمتو نتنتي( هو  ق د  قتةر 

: قمز  مي ا ايشتدم من هذه الواتغ المرةمة للحصوم نلص  خصة لرتنة نصول ز دتةو إن  الدزيو  محمد نجت ا حدتهي قتةر 
ة إلص الو ا مل زتن لدت  مت تايحل اللر  مي جمي إلص الب رتة وقدمي للو ا مل ربد قاروغ قدم  مجمونة  ب تة م  ي جمي ت الب رت 

(و ورتلل تية ذاي ت 1990و مزتن  مجمونة "نلص قروا   لس" قوم زيت  ز دا م خل تلر  مي دم ل )الموامية نلت تج   
 لرب  زي  ز دتة مي مخيل  المواونت ل ولر  ندد من ت من دون ي ختلل

ت  ال ب تة والمبت ا الشنتة ميد زتن تيتو نلن ت قو قمت الن تل الهيتمي اآلخ  غت  الملرونت  من مهم الندوا  الهيتمتة والم  جتن 
 رصو م  ري نلنتةو رمهم م  جتن ال ب  الز دا الذا تيتو مي ذز ى  حتم ال تن  جز خوتن مي خ ت  زم نتول  

ةو وظ   ربا الم يمتن رتلجتن  المبجمي للية الز دتةو وقد يش غوا لجم  المش دا  من الشلزلو  والمهتم والمرحو ال برت 
وقد لربة  "Ferhebga Jîn"(وقتموس الحتتممبجمي ) وصنشوهت رحا  الح و  الريتنتةو نذز  من و محمد جمتم اتدا الذا قند  
ت دا  ال متن مي دم ل  " Ronak")ا ا( مي دم ل )من دون يت تخ(و وات  الدتن قحمد نردوو مبد )المنت (  الذا ن  يي م خص 

 (ل 2008)

لليياتو واليالت  رحدود اتتاتة ييتد ح تة الح زة من ت وإلت ت ومل ال غرت   نلت تو قترلةت ت ومن مبلوو قن الجي امتت رمن م
تو ي ما الحواج  والحدودو ونلص الخل مي  من ا يصت   المذهم هذال   الاتتاتة الم تمنةل قمت الهيتمة م ي زتل واا يمتم 

( 1992ز دتة مي ي زتتل ميد يااس المب د الليوا الز دا مي إالنروم )مي البيود الخت م ل ق  ييت ا  زرت م نلص الهيتمة ال
ا من )زي و دو تت و ج تدم تومتة م غ من المب د   س(ل وقاالذا قتو رن تل هيتمي م و مي مجتم اليالت  واللرتنةو ون   زهت  



 

 

 

و إاتمة إلص ن  ا  من دو  الن   والملربت   (و وهو اآلخ  تيوو رشبتلتتيي الهيتمتة الموزلة إلتي زتمة2004المذزو  مي دتت  رز  )
 اليي يبمم مي مجتم الهيتمة الز دتةل 

مي الانوا  الخت م اايحده  مي جتمبت  المحتمظت  الز دتة د ااة جتمبتة رتاو "الز دولوجتت" )البلوو الز دتة(و تنيا  
د يب م  إلص ربا من و مي جتمبة مت دتن(ل مي ن تتة إلت ت اللر  الز د من قنحتا ز دايتن زتمة رمن مت و الز د الاو تون )وق

(و قمت الدزيو اه ميمنح ت جتمبة دجلة مي دتت  اللتاتنسو المتجايت الد ااة يمنح الجتمبت  لرر ت   تدا  ومل م احم الد ااة )
يو ت تو م ي مي م    تح قد  رز ل وجدت  رتلذز  قن هذه المياات  زل ت والم از  الهيتمتة م خصة حزومت تو لزن ت غت  محصنة دا

 يشتجةنت رمت هو غت  ميوق  الر ت قو  رمت إتجتر تل 

هذا الواق  الهيتمي الجدتد الذا ظ   مي ا ميداد ال متلي للية الز د الاو تتن قا و مي دم  نجلة اليلو  الهيتمي لدى الز د  
و  الن   والملتر  مي ذل  المنتخ المواييل مظ     المبنتتنل ليد يا ر  ن  ا  المخلولت  ذا  المواونت  المخيلشة إلص د

 زي  مي مخيل  المواونت  الهيتمتة والدرتةو ور    قامتا زيت  مي مجتم ال واتة واللية والي جمة رتن الز د الاو تتنل

تمتة من دون  المواونت  الليوتة والهي الهت  مخيل يرل نر   الز دتة الييقا  إلص مت ارل ن  ا  الينوا  اليلش تونتة 
 حواج  قو موان ل 

من الداخم زليو والوامد المي اتد من الخت جو لتس لنت إ  ياازتد قن اللية الز دتة المبنتة قد   الهيتمي الميصتندربد هذا ال رو  
لليت  يجتو   خل  م احم ميد ال وتةو وقن ت اآلن يرحل جتهدم نن اايزمتم ميومت  حتوتي ت ودتمومي تو  ان ت مي ذل   ان ا

 البتلمتة الحتةل  
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 ملخص تنفيذي 
و وقمتزن   لمب مة الد  الز دا مي او تة نلص حيتييي   رد لنت من الرحل مي جذو  اللية الز دتة المايخدمة مي او تة قو  

 اايبمتل تل 

قول ت الج ت م الاو تةو ومن قهو مدن ت نتمودا واليتم ليو هو منلية نتن الب   يي ز  اللية الز دتة مي هرل منتلل  ةتاةو  
 قو زورتنيو هو منلية جرم الز ادو وقهو مدن ت نش تنل

وتيزد الرتحهون قن اللية الز دتة زتن  صتحرة قرجدتة ختصة اني ا  ربد مجيا اااروو واني ا  مب ت ربا الزي  
مةل اال  الز د مي مت ربد مهل و مهم الش س ورتقي ال بو  ااارمتة إلص يرني الرجدتة الب رتة لزيترة المدونة رتللية الز دتة اليدت 

ليي ول ورتلشبم ميد قصرح  هذه الرجدتة حتمتة للية الز دتة وحتمظة ل ت من ا ندهت  الن تةيل وقد زي  ال واد الز د ر ذه الرجدتة 
( وغت همتل 1640- 1570( و)دتوان الج  ا )1707-1650مهم )مو و تن( لحمد الختني )  زير و اليي خلدهت اليت تخ الز داو من

ومذا  حمم ال ب اا  اتة حمتتة اللية الز دتةل وترحظ من خرم الرحل مي يت تخ الد  الز دا قني خ ج من  حو الحج ا  اليي 
ن اليتا  ن   إذ ر   النه  الز دا خت ج داة م الحج م زتن  مدا س مليصية رتلماتجد حيص رداتت  الي ن الب  تن قو ن تتة الي 

( ربد يب مي إلص الماي  ج الرولوني قوغا  جترتل ونرحظ قن ظ و   1867- 1797الدتنتة الز دتة نلص تد مر محمود رتت تدا )
لظ و  اليصة الز دتة الصحتمة الز دتة مي قواخ  الي ن اليتا  ن   المتردا  اخ دو  النه  نلص حات  ال ب و وم د الارتم 

 اليصت م هو ال واتة الز دتةل

صحتشة نتلية رتللية الز دتةو وقوم من ن   دتوان  ب  ز داو وقوم من   من قاسقمت مي او تةو مترحظ الرتحل قن قوم 
( صتح  قوم صحتشة ز دتةو 1951-1893قن ا ملربة ز دتة هو من الز د الم تج تن إلص او تةو رمهم المت  جرد  رد ختن )

 ( صتح  قوم دتوان  ب و وح ني مز تتني صتح  قوم ملربةل 1984-1903وال تن  جز خوتن )

و لزني ي اج  م  ردا ا نيررت  وهتمنة غتت  ا ايي ا  الاتتاي نلص  وقد  انيبس الد  الز دا خرم ا نيدا  الش ناي قلتر 
او تة هو وقوغ الررد مي قراة الدزيتيو تت  إلص ن د حتمظ الاد وارني ر ت  الادو إذ مو س اليم  المن جي رحل اللية الز دتة 

اذارةو من ا قد  نامتي )قد  الظم( ربتد ا من نتن ال قترةو ون ا  صحتمة ز دتة رد  ميبه م لزن ت  اليي قتوم  اتتاة المحو وا 
 قا م  مي المحتمظة نلص اللية الز دتةل 

 

 استهالل تاريخي 
تيزد   يُبد  اللية الز دتة إحدى الليت  المنيمتت  إلص نتةلة الليت  ال ندوإت انتةل وهي لية قدتمة وماييلة رذاي ت رحا  مت

( مي ل وحيي: )الز ادو مرحظت  وانلرتنت (ل وتو د متنو ازي ميزد ا 1966-1877الماي  ج ال واي مردتمت  متنو ازي )
 ااييرلتة اللية الز دتة نن قا لية قخ ى مت تايي: »إن اللية الز دتة لتا  مت اتة محو م وإنمت لية ماييلة ل ت قوانتن ت الشونتيتزتة

 ل(1) رتل واتة«)النحوتة( الختصة وإن نرقي ت رتللية الشت اتة زبرقة الص رتة  نيزاتاتة)الصويتة( والات 

 مإن اللية الز دتة ييش غ إلص هرل ل جت   ةتاة هي:  وورحا  متنو ازي

 الل جة الجنورتة: وييزون من الل جت  الز من تهتة والانندجتةللل إلخل ل1

 )م ترتد(ل الل جة ال  قتة: لية الالتمتنتة واتوجررغ  ل2

 الل جة الي رتة: وهي مني  م يي تر ت مي قنحتد ز دايتن جمتب تل  ل3

لزن هذه اليياتمت  اليي قو دهت الماي  ج متنو ازي لتا  قلبتة رم يخيل  من رتحل إلص اخ و رتنمت الهتر  نند الجمت  هو 
 ااييرلتة اللية الز دتة نن ريتة الليت  المجتو مل 

ي ت ييو غ نلص جي امتت واابة جد ا يميد من اواحم الرح  الرتا الميوال نند منلية نش تن  متلي واللية الز دتة ريبدد ل جت
ت من دولة م ز تة يلو  بل اللية   او تة حيص يخوو نترو مي إت ان نلص الخلت  الب ريل وهي لية  ب  قدتو نتس يت تخي مح وم 

ياتو رتن دوم وإمر الو تت  ندم ح ميي حلو ا اييرم والوحدم ق ون ت  ويجم   يت  هذا ال ب  يح   اتة واحدم ينيذه من    ا ن 
 لوتلةل

 هي من القرو البجترة وال اوو الي ترةإلص مصتد  يت تختة م مة قن الز د مت اوا الزيترة رارجدتة ختصة ر وو    وتردو رتل جوغ
ن الز د ريل  الرجدتة زير ت  رحا  وص  مي خ قرجدتت    ت  هو ارن وح تة النرلي الذا نتس مي الي ن الهتلل ال ج او وقد دو 

 مي الشرحة ول ج اايخ اج المتته من رتلن ال ال تيوم ارن وح تة مي زيتري ) وج الماي تو مي مب مة  مو  القرو(:  

 

 (ل1987ارلة زتوا للهيتمة الز دتة: مردتمت  متنو ازيو الز ادو مرحظت  وانلرتنت و مب و  خ ندا  )مي جو(و )  (1)

 



 

 

 

يترو  حج ا( من هذا الخل نحو هرهتن زيتر تو وزتن نندا من ت رتل تو زيتَرتن: زيت  مي  »وقد  قتُ  مي ريداد مي نتووٍس )
من ال ااي المج ولةو مي جميُ مت من لاتن الز اد إلص اللاتن   وزتشتة اايخ اج تنلم المتته  وزيت  ميإمر  الز و والنختمو 

 ل(2) الب ري لتنيش  ري قرنتا الر  «

 نن صشة الخل الز دا ربد قن تهر   امي متيوم: مي الزيت  ذاييوتيحدل الزتي  المذزو  

»صشة قلو اخ  من القرو اليدتمة ومتي قح    اةدم نن اليواند الح متةو يد ني الز اد وي نو قني اليلو الذا زيرت ري رتنو تد 
هو تيوم ربد قن تذز  مت تيترم هذه الح    ومتاي اليو ايي جمت  نلوم مت ومنون مت وُزير مت ر ذا اليلو وهذه صو يي زمت ي ى للل

:من الح   الب رتة نن اربة قح   لو تا  ل ت  ورتقي هذه الح   لو وجدنت )زذا( ل ت نلل و  مهتم )زذا( مي لية و   ميترر 
 ل(3) قلوو وهو من القرو البجترة وال اوو الي ترة«

لررد مت س والب اج _وقد زتنيت يييتامتن إقلتو الجرم وهو ق ا الز اد مي يل  المدم_ لزن تردو قني ربد الشيح الب ري ااارمي  
 الخل الب ري الوامد م  الشتيحتنل مصلحةقد انحا   الرجدتة الز دتة يل  ن تةت ت نن الم  د الهيتمي ل

ميو وانينتج ااارو ويمزنوا من  ربد ق ون ندم من الملتحنت  والح و  اايلتغ الز د اايتبت  صدمة الشيح الب ري ااار 
يلوت  الح   الب ري لن   ادار ول لزن لفا  ال دتد مإني   تمزننت اا ت م إلص ققدو مدونة رتللية الز دتةو و  تمزننت يامتة قوم 

مي خاو الح و   من زي  رتللية الز دتة ربد اااروو ملتس رتن قتدتنت  يا من هذا اليرتم وقد اتن  زهت  من الزي  والمدونت 
والمنت نت  اليي  خ  ر ت اليت تخ الز دا اواا من ت الح و  والمنت نت  الز دتة الرتنتة قا يل  اليي ج   رتن اليرتةم الز دتة 
نشا ت قو الح و  اليي ن ر  رتن الز د وجت ان و من ال بو  الخ ىو وحيص يل  اليي وقب  رتن اامر الو تت  اليي ييتام   

 رمهم اامر الو تيتن البهمتنتة والصشوتة خرم ق ون ندملق ا الز د 

قصرح الح   الب ري إذ ا الحتمم النونيو والحتمي الجدتد للية الز دتةو ورشام الح   الب رتة اليي يرنتهت الز د للزيترة 
   م حلة مظلمة من اليت تخ الز دا من يمزنوا من اجيتت  نيرة الريتا مي قتود ا زيشتا رتل شتهتة وا ندهت  الن تةيل وم  ذل  ميد م

قو ن ى إ ت ا  إلص مدونت  رتللية الز دتة مي زي  قخ ى اواا زتن  رتلشت اتة قو الب رتة قو دون قن نبه  نلص مدونت  ز دتة 
ت رتلنارة إلص الل جة الز متنجتة ال متلتة والوالص من دون قن يظ   اهت  مالبهمتنتةل   زيورة حيص قلم  واميد  يل  الم حلة خصوص 

يحدل مي   (4) الردلتايالي ن الاتدس ن   المترداو مظ    دواوتن  ب  لو يصلنت لرب تو لزن المي خ الز دا المت    مختن 
 زيتري الم و )  منتمي( نن ربا ال ب اا من نص ه ونن دواوتن  ب هو الز دتة اليي   قه  ل ت اآلنل

ن المت  المي خ   مختن نشاي ما ه يي الختلدم )  منتمي( رتللية الشت اتة اليي زتن  لية الهيتمة الاتةدم مي نص هو قا وقد دو 
 مي ذ وم قوم اامر الو تيتن الميختصميتن؛ البهمتنتة والصشوتة نلص حد اواال

مل لل ار  ربد قن اايي  ااارو رتن الز دو وقصرح  المجيمبت  الز دتة مجيمبت  مالمةو ومي الي ن البت   المتردا الموا
ت رمهم اامت م الحانوتة وال دادتة والم وانتة  ال ج ا يي تر تو ظ    ربا اامت ا  الز دتة مي البص  البرتاي خصوص 
)الدوايزتة(و هو ظ    الدولة التورتة اليي اميد نشوذهت إلص قمتزن ربتدم نن الررد الز دتة وغت  ذل  من الدوتر  واامت ا ل  

و رحتل تيحوم ا ايي ا  الاتتاي وزتن  ربا هذه اا مت ا  ييمي  رتاييرم اتتاي نن الدولة البرتاتةو لزن ت جمتب ت لو يبس لوتر 
إلص مني  لهيتمة محلتة ختصة نمتدهت اللية اليومتة لحزتو يل  اامت ا و ربزس اامت ا  مت اتة اللية رمهم اامت يتن الاتمتنتة 

الشت اتة ي جتب ت منيل  النظت  من لدن حزتم متو مت قنيذ الهيتمة الشت اتة من الاتتغ الحيميو وحشظ  والي نوتة اليي ليت  مت مت اللية  
 مةت  المرحو من ال وام ربد قن خا  الش س قرجدتي و ربد ااارول 

 

 العصر الذهبي لألدب الكالسيكي المدون بالكردية 
ا ذهرت ت ا ده  متي   الد  الز دا المدون رتللية الز دتة )الل جة الز متنجتة ال متلتة(تبد  الي ن الاتر  ن   المتردا نص  

او ورلغ ذ وم الزمتمل  ا زرت   وميص   Melayê Cizîrî مشي هذا الي ن ن ا ملتحم ال ب  الز داو ونت وا مهم مرتي ج ت اا دهت  
يحدل رتحل نن ن ام الد  الز دا  الهرهي الذا   رد من ذز ه زلمت  Ehmedê Xanî وقحمدى ختني Feqê Teyran يت ان

 ويلو هل

 

)2( http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=762843.0  
)3(  http://dara-planet.blogspot.de/2011/02/blog-post_21.html  

 ول متا للمترد ونند رلوغي اليتابة من البم  يليص يبلتمي مي الررل الصشوا مي  من ال ته    1543نتو   إت ان ولد   مختن الردلتاي مي إحدى نواحي محتمظة ق ا  مي    (4)
بهمتنتتن قنداا الصشوتتنو ليري ال ته المذزو  رلي  قمت  الم ااو وقوزم إلتي قتتدم الب تة  الزُ دتة اات انتة جمتب تو هو انييم   مختن ربد انيتن إلص ص  ال  1576ومي نتو  

ا نلص ردلتسو وهي إمت م ارتةي وقجداده زمت تيوم هو رنشاي مي زيتري اليت تخي   منتميو م وم اد الهتللبهمتني  مز مي الاللتن ال   1583ي نتو  ومنحي لي  الختنو ونصري قمت  
 هج تةل 1005ي حتن رلغ الهتنتة والخماتن ول ص   مختن ارني  مس الدتن ر  قرو المبتلي  يون اامت مو لتيش غ هو ليالت  زيتري اليتو   منتميو يومي م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB


 

 

 

نتس هي ا ال واد الهرهة مي ظم إمت ا  ز دتة صيت م ماييلة نون ت مت نن اامر الو تة البهمتنتةل وتردو قن ت احيشظ  
وقارم و ممن رصرية قومتة غت  ختمتةو إذ ن ا مي  رون ت قدرتا تمتلون إلص الزيترة رليي و الز دتةو وتص مون النظ  نن قق ان و 

 لجيوا إلص الزيترة رتلشت اتة والب رتةل تيوم مرتص ج ت ا مي إحدى قصتةده ال  ت م: 

 الليلي المنهو   تحتزينظو إن زن  يابص إلص 

 متق ق  ب  )مر( و  حتجة ر  إلص ال ت ا ا 

قنظو  تن  ز دا زي  مي الي م الصوميو ق بت ه  قتية جد او لتمحة رتلح و ( 1640-1570)وتبد  مر قحمد الج ت ا 
مشبمة رتل قة والللتمةل إن الج ت ا مد اة  ب تة ميزتملة مي الد  الز دا الزراتزيل وهو واق  مهم غت ه من ال ب اا الز اد 

 ل(5)  الشت اييح  ياهت  الد  

المدونة رتللية الز دتة الملبمة رمش دا  مت اتة ون رتة هي قصتةد مي قمة ال ونة ممت تدم ومي الحيتية مإن قصتةد الج ت ا  
نلص رلوغ اللية الز دتة مي  مني قوج يلو هتل وال تن  الج ت ا تميل  ق تحة ي ري ق تحة المينري مي حزميي وانيداده رتلنشس إ  

ا للي مل قني تخيل  نن المينري مي زه م حدتهي نن الب ل وان يتلي  رتليصو  مت تجبلنت نصنشي  تن  

 ومن قصتةده ال  ت م: 

 قلري لو  اتنتا وقنت مييٍ  قه  مواص 

 قنت نترد النت  وقنت النو  الميجلي

 مت هو البتلو؟ إني إن ا  وح و  وزلمت  

 البتلو نيلة وقنت مبنص يل  النيلة

   يي ق من ناخة اليوحتد اتةَ النشي

 ل(6) قنت(ت  )إ  دون قن ييرب ت رآتة ااهر 

(و ميد اايشتد من قصل  1660-1590قمت ال تن  اآلخ  الذا نتص  مرتي ج ت ا ونتس ق تر ت مني قا ميص لت ان )
ااا اةتلتت  وحزتتت  الز د ال شتهتةو لتدون ربا المنظومت  ال ب تة رمهم قصة ال تخ الصنبتني والبترد ر صتل والحصتن 

ي جمب  مي دتوان  ب ا لر  م ا  ندمل وقد زي  هذا ال تن  رلية راتلة ق ترة ا لة ربزس الاودو ونظو ربا اليصتةد الي 
او مت جبلي تبد  مي قصتةده قن  ب ه نوغ من المبج ا ل وهو وإن لو   ت زرت   ق تني الج ت ا الذا اهيو رصيم قلشتظي ونرت ايي اهيمتم 

ت  لو تل ق ت قحد من ال ب اا الز د مي  متنيو مزي  قصتةد ق ترة ترلغ من البظمة مت رليي  متيي الج ت ا إ  قني ل ج مواون
من ذوج البتمةو و ومتناتة جمتلة تختل  مت ت الن ت  وال مس واللتو و ول ذا جتا ليري مي الز دتة الذا تبني ميتي اللتو ل ومن  

 قصتةده: 

 قت ت الليلل ل  نلص م ل 

 واخشل رجنتحت  

 وايني من اللرتبة رتلخرت 

 التوو نتر  ارتم نلص هذه الد و   مانت

 اميل قت ت الليلل ص وم ال واا

 وانحد  إلص الودتتن واليرم البتلتة 

 انيظ ني قت ت الليلل

 ظلم نلي رجنتحت  

 ل(7) مب ودنني قاتم  

 

 ل17و 16(و ل 1991جوانو جتن دوا و  ب  و ب اا: مخيت ا  من ال ب  الز دا اليدتو والمبتص و )او تة/ اليتم ليو من و ا  مزيرة   (5)
 ل23جتن دوا و  ب  و ب ااو ل  (6)
 36جتن دوا و  ب  و ب ااو ل  (7)

 



 

 

 

ق اد قن تياس للهيتمة الز دتة  ( م و رحا  مت تيوم المشز  الب اقي ال احم هتدا البلوا: 1708-1650قمت قحمد الختني )
المزيورة ليم ي رموا ام الهيتمة الشت اتة والهيتمة الب رتةل وقد نجح مي مابته وهو يي ميدمل اتم الد  الز دا والزيترة الز دتة 

لو   المبجمتة الز دتة والمصللح الز دا وصت  رإمزتن الز اد قن تبتلجوا  يص البلوو والمبت    لوام الي نتن المتاتتن وير 
 ل(8) والشت اتةرليي وو ربد قن زتنوا تبيمدون مي الهيتمة والد  نلص اللييتن الب رتة 

ت هيتمت ت يجلص رزم واو  مي ملحمة مو و تن يي تر تو واز   1695نتو اليي زير ت مي  Mem û Zîn زتن الختني تحمم هم 
 مت ت نري تيي زل تل قمت ال و الهيتمي الذا يحدهنت نني متيلخل مي مت تايي:

 ا و م انيمتد اللية الز دتة لية للزيترة واليدوتنل ل1

 يب ت  ااارو ويراتلي للر  الشيي رتللية الز دتةل ل2

  Biçûkan  Nûbara  تمتن وقتموس )نورت ا رجوزتن(نتام ال تخ قحمد الختني مي هذتن المايوتتنو مزي  منظومة نيتدم اا
 ليتات  قلشتظ الي ان الز تو للشتم الز د من يرمتذ الزيتيت  زمت ص   هو رذايي مي ميدمة اليتموس الصيت ل 

  إني زي  ق وغ المرحو الز دتة نلص االرجو وقنني رذل  الملحمة ال ب تة مو و تن اليي ي جم ت ال احم الدزيو  محمد  هو
 إلص اللية الب رتةو ولرب  لربت  مخيلشت  زهت ا ل  -خو  ال قترة-ابتد  ماتن الرولي منيوصة 

مي هذه الملحمة اليي رلغ ندد قرتتي ت قزه  من قلشتن وخمامةة رت  ص  الختني نصت م مز ه وخرصة ملاشيي مي الوجود  
الذا ت منت مي هذا الرحل هو  قتي مي مواوغ الزيترة رتللية الز دتة والبدو وااناتن والجر  واا ادم والخت  وال   للل إلخل لزن 

 الذا رتني رواو    لرس متي مي ميدمة الملحمةل 

تيوم ال تن  مي ن تتة قصيي قني  زلر ت من مجموغ الليت  الب رتة والز دتة والشت اتة واايخدو امن اللية الز دتة زر  من 
تڤتةل إن هذه ال  تدم من ال تن  نشاي يينتنت نن الرحل والجدم حوم لية الزيت و م ي لية ز دتة  الل جة الرويتنتة والم مدتة والال

ملبمة رزلمت  وام م ن رتة ومت اتة وحيص قرتت  ومصت ت  زتملة ر مت إلص جتن  ربا المش دا  من اللية الي زتة ومص انتن 
 ميلل

ة اتل   نلص قد  ال واد الواةم من مهم الج  ا وزتن   تةبة مي  قمت الل جت  الز دتة المايخدمة م ي الرويتنتة وهي ل ج 
منلية زرت م من ز دايتنو و  رد قن ختني زتن تب   خشتتتهت جتد ا ميد قاص مدم من ال من مي رويتنو والل  نلص قصتةد  ب اة تو  

 جة الخت م مي اللية )الختنتة( م ي الل جة الالتڤتةو و قمت الل(9)   ختنيوالل جة الهتنتة هي الم مدتةو وتيوم قمتن نهمتن إن ت ل جة قحمد  
 ل(10) ال متلتةوهي ل جة إحدى اليرتةم ال  ت م اليتلنة مي نواحي موس من ز دايتن 

وليد قجتد ختني مي وص  اللية الز دتة مي رداتة هذه الملحمة رتلهشم الميريي مي قتغ الزاس ممت يبتمي نشس ال ت  و ولزني  
الم ممو زمت تيومو وي   صتمي الخم و وا ييم مي النحتس )اللية الز دتة( يت ز ت الذه  والشاةو ولزني قزد رم ا م يج غ ذل  الهشم  

 قني تحيتج إلص من تا  نحتاي مي صو م نملة  اةجةل 

 وي قتي ت:و  راس قن ناي  د ررا  قرتت  يمهم  غرة الختني الجتمحة مي إنيتذ اللية الز دتة من ااهمتم 

ا مي الد ل لزني وجد المتدان ختلت ت )متقيحمي(ل   لتس ختني رت   

 قا إني لو تزن ذا قترلتة وخر مو رم يبص  لرني قومي ويحمس ل ول 

ت قو ننتد ا_ اريدغ هذه الردنة الجدتدمو خرم ت للبتدمل   والحتصم قني _ظلم 

 ل (11) الهمتلةليد ي   صتمي )الخم ( ويج غ 

 اللية الز دتة مي نيد منظووو ويج و المصتن  مي ارتم نتمة ال ب ل ليد  يل  د  

 حيص   تيوم النتس: إن الز اد تشيي ون إلص المب مة والصم النجت ل  

 ل(12) إن لل بو  زير تو قمت الز اد مر نصت  ل و مي ذل 

 

 ل87(و ل 2006جتن دوا و الد  الهمتن مي     مو و تنو )دهو و من و ا  ارت ت و  (8)
 ل411قحمد الختنيو مو و تنو قمتن قوامتن )   (و )ريدادو دل (و ل  (9)
 ل390(و ل1939لز د وز دايتنو )اليته مو ملربة دا  الابتدمو محمد قمتن  زيو يت تخ ا (10)
لم ملة زتلهمتلة اليي يريص مبنص هذا ال ال  زمت قظن: قن ال اتن  ي   الزيترة رتلليت  الحتة مي نصا ه زتلشت ااتة اليي هي رمن لة خم  صاتمتةو وزي  رتللية الز دتة ا  (11)

 م و م يرل رتلرت  الذا تلتيل مي قتغ الزاس تبتم ت ال ت  و قمت ال ل  الهتني
 ل2006و من و ا  ارت ت و دهو و 185جتن دوا و الد  الهمتن مي     مو و تنو ل (12)

 



 

 

 

نو وتيوم: إن زيترة هذا الدتوان لتس رار  تيزد ختني مي هذه الرتت  قني لتس ذل  الدت  الميمزن من صوغ قصة مهم مو و ت 
خر يي الدرتة وم ت يي رم رار  يبصري لرني قوميل وتيزد قن اللية الز دتة م ملة   تزي  ر ت قحدل وقد قزد   مختن ردلتاي قن 

ا إلص البلوو الدر  تة وا جيمتنتة لليزا  من اللية الز دتة لو يزن لية ال ب  والد  ميتم نن الز اد: غت  قن و   تليشيون زهت  
 ل(13) البتلتةو اة ت رمهم ال ب  واان تا وحان الخلو ملذا ي ون و ربتدتن نن يولي المنتص  اادا تة الاتمتة والم اي  البلمتة 

تت  ق ترة إلص الش و:  وتواصم ختني زرمي نلص اللية الز دتة اليي زي  ر ت مي  مو  ومبمل

 )ودنو  لنشاي رتلنجت  مي نملي(لصيل  نحتاي وجلو  نني الصدق 

 ليي دنتةي اليروم وااجترةو وقُات آ حتجييل 

 إن زتن  هذه النيود غت  ذا  قتمةو مإن ت ختلصة نيتةل

   غس مت تو رم هي صتمتة دقتية ل ت  واج رتن البتمةل

 إن ت ز دتة ص    ييرم ال  و لتا  ذهر ت حيص ت   مي نيتةيل

 ل(14) البتت نحتس قحم  ووااح نملينتو ولتا  ماة حيص تيتم: إن ت قلتلة 

ومي ظني إن هذه الرتت  يحيمم الياوتمو إذ إن ال تن  ختني ت ري اآلدا  ال اةجة رتلذه  والشاةو وهمت المبدنتن النشتاتنل 
نز  نلص البمم مي النحتس )اللية الز دتة(و والختني  وقد حتوم قن تزي  رتللييتن الشت اتة والبهمتنتةو إ  قن قلري لو تيرم ذل و مت
لتا  نملة  اةجة إ  قن ت صتمتة   -وإن زتن  زتلنحتس-تظ    اته اليتو وقنتنيي رتلزيترة رلييي الو وي   الليت  الخ ىو ملييي 

 ل مزيو  رتللية الز دتةل نيتة   تايلت  قحد قن ت   مي صشتة تو وهي ميرولة لدى البتمة من ال ب  الز دا الميبلس لد 

ليد زتن  الليت  الاتةدم مي نص  قحمد الختني هي قو   الب رتةو لزون ت الونتا الذا احيان الحات م ااارمتةو وزتن  لية  
ن ميداة تزن ل ت الز د ا حي او زلي رار  زون ت لية الي ان الز توو وهتنت ت الشت اتةو وقد م ا  نشا ت ربد قن صيلي ت قجتتم م
ا رتلي ت مي قدرتا المنلية المميدم من اآلايتنة وحيص ال ندل هو الي زتةو وزتن  لية الحزتو الماتل تن ن لص  المردنتن الش س قه وا ياهت  

ا اللية الز دتة اليي زتن  يخوا مب زة الريتا راالحة قلتلة وم اتن ققمو وزتن جتم من ال ب اا قد دونوا قحتاتا و   ز دايتنل وقخت  
 و الم ملةو وميحوا الرت  قمتو الجتتم الرحيةو واجيت   هذه اللية اميحتن ت البات  رنجت و مظ    ق بت  الج  ا وقصل  رليي 

ا و Elîyê Herîrî ميص لت ان ال ب تةو وغ لتت  نلي ح ت ا ويداول ت النتسو وحشظوهتو ويينوا ر ت مي مجتلا وو مت ي   قه  
تن ر ذه الليةو وقد ق ت  ختني إلص هي ا ال ب اا الهرهة رت او مي ميدمة مو و تنو ويحا  نلص لتر ت مي النشوسو ون   هية المهيش

قن المت    تيبتلص الد و و  تيرم رتلمب مة والبلو وق رتر مت مي دتوانيو ولو  ذل  لحتت ختني ق وا  هي او وقابدهت إلص الرد 
 زمت تيوم مي قحد قرتت  ميدمة ملحمييل  

ختني تيين يل  الليت  ال ر و وزتن  مب مي ت   ل ت ل يم منص  اان تا )وقد  يلي ختني مي ن د المت  الرتت تدا  زتن
امتج الهيتمة ال حرة والمينونةو متلل  نر  الب رتة نلص اليتت ا  الشلاشتة والشز تةو وياه  قمتمي محمد(و وقد ميح  هذه الليت  
لمالمتن ونلمتا الزروو ونر  الشت اتة الل  نلص زنو  الهيتمة اات انتة رمرحم ت ونه هت وقدر ت رتلميصومتن الزرت  والشراشة ا

اليبلتمي وغت  ذل ل و     مي قن ال تن  لو ت مم اللية الي زتة رم الل  من خرل ت نلص قد  يل  اامر الو تة ويت تخ تو  
اخيت  لييي الو لتايحل ال مو وتهت  الحمتة مي قنشس الحزتو والم ااو  ني لزاامر الو تة اليي يحيم رردهو ويم ج قوصتم  بريو 

ميرب ت مي ذل  اآلتة الز تمة اليي ييوم:  وزاني ري تد   قن قا غ واتلة للوصوم إلص قلو  اتمبتي ونيول و هي مختلري و رلاتن و
نآ نت َالآ  آ ت قَ )َومَ  يا  نا اترالا   إا  مٍ و َ اُ  ما ما تَُرت انَ  قَوآ ( لا  ل(15) لَُ وآ

مي قوج مجدهت   -زمت قالشنت- ليد زي  المت  المي خ   مختن ردلتاي قوم زيت  مي اليت تخ الز دا رتللية الشت اتة اليي زتن  
حيص حدود ال ندو لزن ختني _واقيداا رالشي الج  ا وغت ه_ لو ت ا ذل و   -انذا -وذتون تو وزتن  ماتل م نلص الهيتمة ال  قتة 

)اللية الز دتة(و  )اللية الشت اتة ال اةجة(و وانز  م يير  مي النحتس قني ي   الذه  -زمت ق قنت قرم الو -وص   مي الميدمة 
 وزاني ري ت د رذل  نلص   مختن وزيتري اليت تخي )  منتمي( الذا ن جح قن ختني الل  نلتيو وياه  ري مي قمزت ه اليح  تةل

صة لني خرت  راا ا  الد  رم يبصر ت لرني قومي ون ت ييو وتواح مي  مو  مش ومة قني ي    وتيوم إني لو تيل  هذه الي
صتمي الخم  )الليت  الشت اتة والي زتة والب رتة(و ولو تزي  إ  رلييي الز دتة الم ملة زتلهشم المي ا  مي قتغ الزاسو منظو من 

 الز د تشيي ون إلص هيتمة قصتلةو وهو مح ومون من مب مة الح  ويذوقيل  إنالنتس: د  هت نيد ا م تد ا وناي ت جمتر  حيص   تيوم 

ت منذ الي ن الاتر  ن  ل وهو نلص ال غو من قلي و نارت ت حملوا نلص نتيي و واج  حمتتة اللية  ليد ر    ب اا اخ ون قتا 
الزيترة رتلز دتة نلص ال غو من غتت  الحوام ل الز دتة من ا ندهت و وانيمدوا نلص الذتن اريوهو من ال واد الميااتن والي موا 

 

 ل 14  مختن ردلتايو   منتميو )اليته م: دا  إحتتا الزي  الب رتة(و ل (13)
 ل192  مختن ردلتايو   منتميو ل  (14)
 ل 4او م إر اهتو اآلتة  (15)



 

 

 

ومن خرم ملتلبينت واق  اليدوتن رتلز دتة خرم البصو  المتاتة ن  د منذ الي ن الهتمن ن   ا دتتد ا مي ندد ال ب اا ومن و مهر   
ن ت رتللية الز دتةل من ق تة رتيي و تة حزت ا )ي زتت الحتلتة(و وهو ت ي   ريصة المولد النر  Bateyî ال تن  رتيي تي وا اليي دو 

 ومن قصتةده مي مد  النري محمد:

هت   حرَ  زتلنت  حتن يلشحنت راَح  ا

 وي ا  قنيتر  زحم ربتني إن احيتج  إلص زحم 

 وهرنت ال وَ  مداا ل و والجاَد جبلنته ي اَ  ل تي 

 اللاتن   تمم من هنتة و واليل   هن قحزتم  

 ل(16) حوا اتزون قلري قندتم  واي و واين م  شيتا من 

ومنصو   Perto begê Hekarîهزت ا وقد اير   ب اا اخ ون ل تل من اريوهو ري نو ومن و ال تن  پ يۆ رتگ 
 ز زت ي ومتنت ومتجن ووداني واخيري ور تشزتني وغت هول 

من المدا س اليي زتن  مي مدى اليت تخ الز دا لصتية  ومن الجدت  رتلذز  مي هذا المجتم قن هي ا النوارغ زل و يخ جوا
رتلماتجدو مت تدمبنت لن نامي الد  الز دا الزراتزي )قد  الحج م(ل والحج م هي قتنة الد س اليي زتن ال تخ قو المر تد س  

شلاشة وحيص ال تتاتت ل ومن  مت ت يرمتذه منته  محددم مي الشيي واليشات  والررغة الب رتة والنحو والص   وربا المنلل وال
مي ح ت م رولتنو حتل د س مت ت ال تن   Medresa Sorق    المدا س اليي يخ ج مت ت قدرتا زرت  هي المد اة الحم اا 

الج ت ا وقحمد ختني وغت همتل وزذل  المد اة الم ادتة مي رلدم رتت تد اليي ولد مت ت قحمد ايلختنيو وقصرح مد ا ت مي مد اي ت  
م اليي خ ج  جتر  من المردنتن من و الختني وصدتيي مر إامتنتم رتت تدا الذا قل  قتموا ت  رت ت ريتموس ختني نورت و ال  ت 

 وقد امته )زل ا ( اهيو متي ر    اللشتظ الشت اتة رتللية الز دتةل

 ج جز خوتن مهر  مي حج م  وقد اايم   هذه الحج ا  مي ن   الوني ويخ ت  المردنتن حيص رداتت  الي ن الب  تنو ميخ
ال تخ نرتد هللا مي نتموداو ليناح  مي مت ربد الحج م من الم  د الهيتمي الز دا لمصلحة المدا س الحزومتة غت  الم يرلة 
ن رتلماتجدو وهو مت تمزننت يامتيي راد  المندتةل إذ لوم م م مي اليت تخ الز دا تخ ج الد  من هتمنة الحج م و جتم الدتنو وم

ا ندم جدتدمل   هو تييدوو وتيخذ صو  

رلرتبة الحتم الم    تخيل  من هذه الل جة الز دتة إلص يل و ومن المب و  قن قدرتا الل جة الاو انتة اليي انيب   مي الي ن 
ت مي الحج ا  البلمتة اليتربة للماتجدو وزتن  ب اا الل جة الاو انتة )الز متنجتة الو  الص( نلص الغل   اليتا  ن   يخ جوا قتا 

-1800( من     و  مي الالتمتنتةو و متيي ومبتص ه وارن رلديي ال تن  اتلو )1856-1800 جتم دتن مهم ال تن  نتلي )
 ( وغت همتل 1866

 

 المالحم الشعبية 
 و من يل  المرح ت خ  الي ال ال شوا الز دا رمرحو  برتة زهت م يو ن  نلص المنتلل اليي ازن مت ت الز د زل تل وريي زهت   

 هتن ريبي ت الجي امتة ون لي ت الل جوتةو ملو يني   مي رتقي منتلل ز دايتنل رتنمت يخل  ربا المرحو حدودهت المحلتةو وينتقل ت 
 ال وام والمينون ال برتون حيص رتي  مرحو ز دايتنتة رحلل

الناخة ال برتة من مو و تن اليي ارل ذز هتو  ومن المرحو اليي ذاغ صتي ت لدى ال ب  الز دا ملحمة )ممص ا ن( وهي 
 وزير ت ال تن  والمشز  قحمد ختنيل 

ممص ا ن( اليي صتغي ت ولو ي ت حنتج  مينتن  برتتن زهت تن نن الملحمة الدرتة ال برتة )رلرتبة الحتم يخيل  الملحمة 
 مزت  ينوت تةلاليي صتغ ت قحمد الختني مي ُحلة جمتلة من الررغةو واز  مت ت مت  تا من ق

ليد انللي  هذه الملحمة من ج ت م رولتن )ج ت م ارن نم ( الموجودم مي ي زتتو ووصل  إلص زم مزتن مي ز دايتنل ومي 
زيت  اليحشة المظش تة الذا جمبي الماي  ج اللمتني قوازت  متن خرم وجوده مي م ترتد مي ن تتة الي ن اليتا  ن  و ناخة  

ت من الماي  قتن رمهم (17)  ربتد من )ممص ا ن( مت تدم نلص  تون ت منذ  من  موج م رتلل جة المز تة   ل وقد ليت  هذه الملحمة اهيمتم 
( الذا ي جم ت نن الز دتةو ون    ي جميي اخ  م م نن دا  غتلتمت  المب ومة مي رت تس 1975  -1914 وجتي لتازو الش ناي )

 

 ل66و65(و ل 1991ب ااو مخيت ا  من ال ب  الز دا اليدتو والمبتص و )او م/ اليتم لي: من و ا  مزيرة جوانو جتن دوا و  ب  و  (16)
 (ل2011و )ق رتمو من و ا  ا اسو 3قوازت  متنو اليحشة المظش تةو ل  (17)
 



 

 

 

من قول ت مت ن  ه اليتل والاتتاي نو  الدتن  ا ا مي دم ل رتاو مايبت    ل ولرب  رناخي ت الز دتة لربت  ندمو لبم1999نتو  
 مي ق ربتنتت  الي ن الب  تنل

زذل  ا ي    مرحو  برتة نن قصل ح  نذ تة ي اجتدتة رمهم ملحمة )اتتمند وخجص( اليي تينت ت ال وام ال شوتون رح نو 
متمل ومي هذه الملحمة تر   اليد  ز خصتة حيتيتة ت تد اتتمند وهي يحزي قصة  اغٍ ميت  ت تو رح  ميتم ذا  حا  ونا  وج 

 مواج ي ت والييل  نلت تو متش م لرب تل ومن مي اي ت ال  ت م: 

 نتدى اتتمند حرتريي خجص الواقشة نلص حتمة الوادا: 

 حرتريي مت ل  واقشة هذا الماتا

 يللتن نليل قنت الج تح؟

   ق تد  قن يازري م تد ا من البر ا  

 ج   ال وا  المني  م مي صد ا تزشتني إن

 مر يج حتني قزه  ردمون  

 لللل

 حرتريي خجص 

 زن  قظن قنني اانصم ل  ختمة جمتلة

 قجبم نمودهت من قغصتن الو د 

 لزي يشو  مي جنرت  الختمة  اةحة الما  والبنر 

 زلمت هر  نلت ت نامت  الي و  

 صتح  خجص رح ن:

 تت حرتري تت اتتمند

 قب  الوادا   يج غلتت ج تح 

  د اتتمند: 

 حرتريي إن ج احي رلتية

 زلمت يح ز  ليح   من الغصتن اليي نشذ  من ظ  ا 

ت    اد  الج ا  إترم 

 ل(18) اليتنتةإن قح تةي يحي ج من اللو وهت هي الصخو  ييللخ ردمتةي 

اليي ي ري مي ربا مصول ت قصة النري توا  و لتختو وزذل  مي ربا مصول ت الخ ى قصة   (19) م وس(وملحمة ) مرتم 
 روذا؛ إذ ي   اامت م والمل  لمصلحة الشز مل وممت و د مي هذه الملحمة اليي مت ي ام يُينص من زهت  من المينتن ال برتتن:

 قتم رتة  الارم: 

 ق جو  تت قمت م دنتني 

 قذه  لفاواج 

 م لرت  الار

 وقيمن ليمة الخر  لبتتليل 

 قتل  المت م:

 

 ل85-83جتن دوا و  ب  و ب ااو ل  (18)
 (ل1985محمد نردو النجت ا )مبد ومي جو(و )دم ل: ملربة الزتي  الب ريو الشولزلو  الز داو مرتم م وسو رتة  الارم: ملحمة من   (19)



 

 

 

 دن  من رت  الارم 

 اامنح  ن ود ا ي   الخم م 

 وقخ ج  من حتتم الشي  

 قتم رتة  الارم: 

 قتي ت المت م

 ل  قن يحلي ق  ا  قمتص  

 لزن يل  الن ود لتا  لمهلي 

 إن ت تنترت  لفم اال

 قتل  المت م:

 قت ت الجتهم 

 مت ر  يذو  حتتا؟

 الن ود الذهرتة ل  هذه 

 ل(20) جمةإن ت اي ر  ابتدم 

رتة  الارم ) مرتم م وس( ملحمة مولزلو تة قدتمة تبود وتيوم الدزيو  محمد نردو النجت ا مي حدتهي نن هذه الملحمة: 
ا من ي الو وهي اتح م رإتيتن ت المواتيي البذ   .يت تخ نص ت الصلي إلص الي ون الوالص وهذه الملحمة ال برتة يمه م ج ا 

وقلشتظ ت ال شتمةو ورتلم تن  ااناتنتة النرتلة اليي يح   نوال  الز دا إلص التووو ميجده تينت ت مي الجرم والا مو ومي الا  م 
ة النه تة هنت قد قميد  الملحمة مواتيتهتو مجبلي ت ققم ح ا م  ون ت  إلص قن الي جم .والن اسو مي اتنت  الح ن وقوقت  البمم

 .(21) الووياليت ممت هي نلتي مي ليي ت 

ولو يييص  المرحو ال برتة نلص ا د قصل الح  رم يخليي إلص المرحو اليت تختةل ويُبد  المرحو اليت تختة اليي  واهت  
ن ح ور و ومآه هو مت تو وص انتي و اليرلتةو ومبت ز و اد الي امل ومن ق     المينون ال برتون مي المجتلس دتواَن الز د   الذا دو 

هذه الملحمة ملحمة )دمدو( اليي يحزي نن قلبة ز دتة اام ت دمدو ق ترة من رحت م قو متة مي إت انل وزتن  هذه اليلبة اتحة لماه م 
 ته نرتس الصشوا رراتلةو لزن اليلبة ايل  ربد قن قرتد  حتمتة ختلدم لل ب  الز داو إذ قتوو مت ت قحد قم اا الز د جتوس ال

 اليلبةو وقيم زهت  من الميتومتن والمدنتتن الز دل

يي تر تو وزتن تيود اليوا  الز دتة المت  الُمز ا مت ختن الملي  رتلمت  ذا الز   1608ج   وقتة  يل  الملحمة نتو 
 الذهرتةل

 واحدم من ت مصر  منات ت من مصوم اليت تخو ولو تدون ت قحدل  وهنت  مرحو زهت م يزتد يزون زم

 

 بدايات النثر الكردي 
ريي ال ب  لتغت ت زمت وجدنت مي جم مت قردنيي ق اةح الدرتا الز د حيص منيص  الي ن اليتا  ن  ل والميامم مي يت تخ الهيتمة 

روقتةبي الميلمة وح وري ولو تايل  الز د يدوتن يت تخ و رتللية  الز دتة ت ى قن الغتني ال برتة زتن  ونتا حوى اليت تخ الز دا 
الز دتة إ  نر  ال ب  الينتةي حتمر  ليوت تل وزتن  الشت اتة لية اليدوتن نند الز د حيص قن الزيت  ال    مي اليت تخ الز دا وهو 

ن رتللية الشت اتة زمت م  مبنت قرم الو ل ورظ و  مر محمود ا ( ماح ال بُ  المجتَم للنه  1867-1797رتت تدا ) )  منتمي( ُدو 
قلتر لتنيبسل وتمزن قن نب و ذل  إلص نتمم م و وراتلو وهو قن ال ب    تايلت  اايتبت  الرحل والينيت  والشز  الشلاشي قو    

مت قنيجي الرتت تدا رشام دو   هو إن نه  مر محمود رتت تدا مي ظننت هو هم م ليتا البيم ال  قي رتلبيم الي ريل وتمزن قن نيت ن
( رمت قنيجي الميلشون الب   من نه  ربد قن انيب   نملتة الي جمة من  1894-1801الينصم ال واي مي ق   وو قلزاند  جترت )

 التونتنتة والا تتنتة إلص الب رتة مي البص  البرتاي الذهريل 

 

 ل78جتن دوا و  ب  و ب ااو ل  (20)
 ل82 مرتم م وسو رتة  الارمو ل  (21)

 



 

 

 

م رتت تداو مهر  ميدمة قتموس  ب ا ن ري ز دا اامي ومن الجدت  رتلذز  قن ندم اهت  اةتلة للنه  الز دا ظ    قر 
)نورت ( لل تن  الز دا قحمد ختنيل وتحدهنت مر محمود رتت تدا ذايي مي  اتليي حوم الدرتا الز د نن قدت  ز دا هو نلي  

متردال ونن  1590هج تة/ 1000قل   اتلة نن قواند اللية الب رتة رتللية الز دتة رحدود انة  Elî Teremaxî ي متخي
( زي  مي قواند اللية الب رتة رتللية الز دتة زيتر ت 1785)يومي  Mela Yûnis Helqetînîميل  اخ  هو مر تونس هلييتني 

ومن الزي  النه تة رتللية  ل(22)  (1996تة اايوز ولو نتو قامته )الي ازت  والظ و ( )ن   نن دا  ات ا مي البتصمة الاوتد
قرم نحو ق نرن من ال متن وزيت  مي البيتدم   Mela Mihemed Erwasî الز دتة زيت  مي الل  قلشي مر محمد ق وااي

 ل(23) ربنوان )جواه  نيتدم ااتمتن( Mela  Xelîlê Sêrtî  ااارمتة قلشي مر خلتم اااب دا

الذ وم روصشي   ولو ترلغن قن هذه الميلشت  النه تة اري  مت قلشي مر محمود رتت تداو إ  قن النه  لو تزيمم لزن نلص ال غو م
من ت قدرت ت إ  نلص تد الرتت تدا الذا زتن صتح  م  وغ اخو وزرت  مي يز تد الهيتمةو وجبم النه  ملتي ت ا لة اليتتدل ممن هو مر  

 محمود رتت تدا؟ل

المهلل الحدودا الي زي اات اني ال وايو   نلص( مايل  قس ختني )مي رلدم رتت تد مر محمود رتت تدا ولد النته  الز دا 
وقزمم د اايي مت تو وزتن قد قصرح حجة نص ه مي يشات  الي انو وانييم مي البيد الاتدس من الي ن اليتا  ن   إلص مدتنة ق   وو 

  جترتو وتصرح  متل د ري مي الرحل نن زنو  الد  الز دا المدمونة مي حج ا  الماتجد النتةتة رتلينصم ال واي قلزاندي لتليي
ورشام اليبتون المهم  رتن ال جلتن قُنياذ ندد من نتون ال ب  الز دا ومجمونة زرت م من الحزو  ل وال واتت المناتة ل هرتن مناتتن

ومت ت ام هذا الزيت  مخلول ت  و  1858الرتت تدا لزيت  ال  منتمة المب و  نتو  والحزتتت الشلزلو تة إاتمة إلص قوم ي جمة قتو ر ت  
ت لدى البت متن قن لجمت  الملم واللواة  يوا تخ ت إ  لواة  الز اد : »وجتا مي ميدمييل مي مزيرة لتنتني اد البتمة لتزن مبلوم 

ة  مرهوهة مي زي  يت تخ المو الخ ى إلص قن قتو  هج ال وزتن  يوا تخ يل  اللوا 1000ملو تزن ل و يت تخ ختل حيص نتو 
المت  الشتام الزتمم   مختن ردلتاي رزيترة   منتمي رتللية الشت اتة نن الملو  والم اا ومجموغ اللواة  الز دتة مي ررد ال وو  

 ل(24)  الز دتة«)لللللل(ل ور غرة وهمة الاتد جترت ققدمُ  نلص ي جمة هذا الزيت  إلص اللية وإت ان 

والرتت تدا رانمتلي النه تة تبد  واحد ا من  واد الن اة الهيتمتة الز دتة مي الي ن اليتا  ن  و وهو قرو النه  الز داو وقوم 
 من قتو رتلي جمة إلص اللية الز دتةل 

ا   ب تة رم زتن مت زيري زلي وتُبد  الرتت تدا الدت  الز دا الزراتزي الوحتد يي تر ت الذا لو تي   نلص حد نلمنت و ااه اهت  
ت جدتد ا للهيتمة الز دتة اليي احيز  ال ب  اوق ت لجتتم ندمل    من النه ل وقنلص رذل   خم 

ت  اني ص   مختنهو إني زي  يت تخ ز دايتن الجدتد ردقه من حتل   الردلتايو ولزن لو تز   النيت  حي ص اآلن ننيو ولي قتا 
مو وتيب ا  (و تدا  الز اد وييتلتدهون)زيت  نتدا  و اومينتميا قز ادتي  وهوزيت  ترحل مي الرنتة ا جيمتنتة لفز اد ال ح 

لني لو ترو  الزيت و ورال المبلومت  من دون من   مبتنو  لمجمم الحتلة الز دتة الردوتة ردق ة الرتحلو ولزن راالو  ممم قحتتن تو
اب  قالوري النه ا قني زتن قوم من ا ولزن مت ت ش  لي مي  وتيتم إني اتند قلزاند    لا ييم نلص الزي  وي جمي ت ويصنتش ت نه  

جم  هذا اليتموس حوالص خمس ن  م قل  مش دم  وقد 1879انة  ومتم جترتجترت مي يالت  قتمواي الز دا الش ناي الذا لر  ربد 
ا اتتات ت مي المنلية الُز دتة والن اغ رتن الحزومة وال نمتا الُز دل ميد يوجي إلتي الم ت  حتمظ رت ت  ز دتة ل  إاتمة إلص قني قدى دو  

لتيوو ردو  الواتلة رتني ورتن المت  الز دا الهتة  رد ختن پت تو وتيزد جترت قن مر محمود رتت تدا قد نشذ م مييو وقن الم ت  زتن 
قداةيل وقد قتو الرتت تدا م م قخ ى ردو  الواتلة رتن زتمم ر  حتزو ق   وو ونو  هللا ر  مي حزت ال وقد يب ا   اات ت نن

 ل(25) مت تالرتت تدا لرنييتم ني  انيشتاة قتم  مي وان زتن تيودهت ختن محمود  نييتد زتمم ر  رالوني 

ختني حتل ابص لصون الي ال الز داو وحشظي من الاتتغو ليد زتن نمم الرتت تدا ي جمة  لمزت  الشي ال تن  المشز  
ويالتمي إلص قنصم قجنريو وهذا ذزتا مني لن الينصم      مي قني اتربل ر ت إلص رردهو وتحشظ ت مي الميتح  الختصةو متحمت ت  

 من الاتتغ نلص تد من   تيد ون قتمة يل  الزنو ل

  ( الز دتة و قا يحشة الخرن مي اللية دتة قامتهت )يحشة الخرن مي  متنص ز دانوزتن الرتت تدا قد زي   اتلة مي اللية الز  
 ل (26)

وقدلو الرتت تدا لزيت  نلي الي متخي مي اليواند الب رتة رتللية الز دتةو ويل ج مي ميدميي إلص جوان  من قاتلت  ول اةل 
 ل(27)  الي متخيد رصو م موج م ات م حتتم نلي يد تس البلوو ااارمتة مي المدا س اليتربة للجوام  والماتجدو وا  

 

 ل 37ردلتايو   منتميو ل  (22)
 ل 37ردلتايو   منتميو ل (23)
 و وهذا الزيت  ي جمة لزيت    منتمي الم  و ل4(و ل1986مر محمود رتت تداو يوا تخ قدتو ز دايتنو )موازوو  (24)
 ل 132(و ل1987و )دم لو1النجت ا )مي جو(و ل من يت تخ اامت ا  مي اامر الو تة البهمتنتةو محمد نردو ،جلتلي جلتم دل (25)
 ل 38(و ل 1978مب و  خ ندا و مخلولت  م تدم وملرونت  نتد مو )ريدادو  دل (26)
 ل 44خ ندا و مخلولت  م تدم وملرونت  نتد مو لمب و   دل (27)
 (ل 2010انظ  زذل  ميدمة ول  ودتنزو لزيت  نتدا  و اومينتميا قز ادتيو جتن دوا  )مي جو(و )إالنرومو من و ا  نور ت و  



 

 

 

ت يي تر تو ورتليحدتد مي نتو  صد   قوم صحتشة ز دتةو واام ت ز دايتن مي اليته م  1898ربد ومتم الرتت تدا رب  تن نتم 
 اةد النتلية نلص تد المت  الز دا ميداد مدح  رد ختنل ورذل  ميد دخم الز د  امت ت نص  النه و إذ ييتل  ربدهت الصح  والج

 رتللية الز دتة رل جيت ت ال ةتايتن؛ الز متنجتة ال متلتة والز متنجتة الوالصل

 

 األدب الكردي في سورية 
  ق تد الخوا مي حدتل الاتتاة والوجود الز دا مي او تةو وهم هو قصتم قو دختمو مام  ذل  مي و  للرحول اليت تختة 
 والجتواتتاتةو وهو  ان   نرقة لنت ري مي هذا الرحل الصيت  الذا نخصصي لفد  الز دا المدون رتللية الز دتة مي او تةل  

تر  اآلن قن الز د مي او تة قومتة زرت م ندد قم ادهت لتس ققم من ملتوني نامةو ولزن م مت تزن من قم و مإن مت هو ه 
ا نش تن  تي ز ون مي المنلية الحدودتة الشتصلة رتن او تة وي زتت مي منتلل الج ت م الاو تة هو نتن الب   )زورتني(و وقخت  

إحدى قهو الل جت  الز دتة ق  وهي الل جة الز متنجتة  إلص ققصص ال متم الي ريل وهو تيزلمون لية واحدم قو نلص وجي قزه  دقة 
 ال متلتة م  اخيرمت  ل جوتة وااحة رتن زم منلية من يل  المنتلل ال متلتة الهرل اليي تي ز  مت ت الوجود الز دال 

ت رار  هج م ال رت    »ومنذ ال ر  الخت  من الي ن الب  تن  اد ندد الز د مي محتمظة دم ل والمحتمظت  الداخلتة نموم 
البتللتن نن البمم الذتن ترحهون نن ليمة نت  وو زمت هتج   قنداد زرت م من و إلص مخيل  الدوم الو ورتة ورختصة قلمتنتت رار  
ت ران الوجود اليومي الز دا مي   اتتاة ا ال تد اليومي اليي مت اي ت الحزومت  الميبتقرة نلص او تة ورحه ت نن ليمة البتسو نلم 

ظيي دم ل والرذقتة وغت همت من المحتمظت  الداخلتة تبود مي قاو زرت  مني إلص قتتو اليتةد الز دا صر  الدتن التوريو قا محتم
وتيزلو الز د الاو تون زل و اللية الز دتة ويحدتد ا الل جة الز متنجتةو و  يوجد موان  ليوتة مي يشتهم وو     نتول  800 إلص قزه  من

لميتمتن مي دم ل منذ اليدتو وزذل  قز اد الرذقتة وحو ان وحمته تيزلمون الب رتة ونات  قجتتل و الجدتدم اللية إ  قن الز اد ا
و  الز دتةو ورتلنظ  إلص قن الدولة يمن  يبلو اللية الز دتة زمت يمن  يبلتم ت  امت ت مإن يبلو الز اد لليي و الز دتة تيو داخم قا هو

رشيح دو ا  ا تة ليبلتو اللية ق اام وزيترة ويو اايردام الح و  الب رتة رتلح و  الريتنتة الزه   زمت ييوو الح ا  الز دتة
 ل(28)  الز دتة«مرامة م  اللية 

وليد   د  اللية الز دتة قلتر  من ا نيبتس خرم ن د ا نيدا  الش ناي نيتجة من نيتة  الاتتاة الش ناتة ال تدمة إلص اليي   
اليي قن اهت  HAWARاو تة هي مجلة هتوا   ز دتة ميقوم صحتشة  1932و مظ    مي الختمس ن   من قتت  من القلتت 

 ل(29) (1951-1893المت  الز دا جرد  رد ختن )

الو اليي ولد  اللية الز دتة المبتص م من  حم ت والمبل  الذا   1943ويُبد  هتوا  اليي اايم   مي الصدو  حيص انة 
جتم الدرتا الوم من هرهتنتت  الي ن الب  تن إلص حدود الاربتنتت  من الي ن ذاييل وقد اايلتن  هذه المجلة ال اةدم قن  خ ج مني  

ي وج لفرجدتة الريتنتة اليي لو هت المت  جرد  رد ختن صتح  اميتت  المجلة ومدت  يح ت هتو وقد اايلتن  قن ياييل  
 الز دتة حيص مي خت ج او تةل  قغلرتة القرو اليي يزي  رتللية

وليد يب ا جرد  رد ختن إلص نيد  دتد من ربا الرتحهتن الز د رار  مت ققدو نلتي من اريداغ قرجدتة  يتنتة جدتدمو وقن ص  
حوم  رذل  البرقة م  الح   الب ري الذا حان اللية الز دتة وحمتهت لي ون لوتلةل و  د  الاتحة الهيتمتة الز دتة اجت   حتد ا

هذا المواوغ مي رداتت  الي ن الحتليو إذ ي نو الايتذ م هتد  تزلي  ةتس قاو اللية الز دتة مي جتمبة قورات  الاوتدتة ح زة  
 ال جوو نلص المت  جرد  رد ختنو وانر ى زهت  من الزيت  الز د للدمتغ نن المت  وقرجدتيي الريتنتةل

ا نزاتة و ااهت وقد جنص من ت الز اد م تد ا من الش قة  صحتح قن إقداو جرد  رد ختن نلص ذل  ز تن ميتم م م دتة ي ز  اهت  
ا واقب ت ربد قن اايي   مي المجيم  الهيتمي   ت نلص يتيو لزن الرجدتة الريتنتة الز دتة قاح  التوو قم   وا ن لت و و ادي و يت  

ال ب  واليصة وال واتة والما   والرحتل الدرتة واليت تختة  الز دا ال متلي )ي زتت واو تة(و وزير  ر ت إردانت   يص مي
 وغت هتو و  تمزن للم ا قن ت ل  هذه اليج رة الم زلة رج م قلو قو ميتلة نتر مل

ا ااييل  القرو اليي  اح  يزي  رتلز متنجتة ال متلتةو وزتن من زيتر ت ال تن    وم مت تزن من قم و مليد قصرح  هتوا  منر  
ن قصة ح تل قد ا   جتن الذا تبد ه النيتد الز د قحد المجددتن و اةد الحداهةو وزذل  الدت  نهمتن صر او ومر قحمد نتمي الذا دو 

خوتنآ الذا ابص لليجدتد  زر  ومامون ت   اتنمت نتمودا ال  ت ل ولبم قهو الذتن خ جوا من مبل  هتوا  هو ال تن  الميم د َجَز آ
صليي رتل ب  الزراتزيو وزتن مي قدري زهت  من ال داا إلص جتن  الجتد )وهذا مواوغ رحل ماييم(ل  مي  ب ه من دون قن تيل   

 

 من ميتم مي الج ت مو ن :  (28)
http://wwwوaljazeeraوnet/specialfiles/pages/024a8eee-4db2-4d2f-a59d-42615c1763d4  

لرجدتة الريتنتة لينتا  ولد مي إالنرومو ويومي مي دم لو من ارلة رد ختن ر  اخ  قم اا اامت م الرد ختنتة الب ت تة مي ج ت م ارن نم  )ج ت م رولتن(و لو  ا (29)
تن: قاو تزي  رتلح   الب رتة الملو م وقغلر و مي الب اج وإت ان  اللية الز دتةو وقصد  مجلة هتوا  من دم ل لي وت  قرجدتيي الجدتدمو ربملي هذا انياو الز د إلص قام

 الز متنجتة ال متلتةو   من الذتن تيزلمون الل جة الز متنجتة الوالص )الاو انتة(و وقاو اخ  مي ي زتت واو تة تزيرون رتلح   الريتنتة وهو النتليون رتلل جة



 

 

 

والدت  نو  الدتن  ا او وهو من  واد اليصة اليصت م مي الز متنجتة ال متلتةل وقد قاص نو    الج تدم الاتتاي وزتن من زيت  
   قلتلة مي الاجن رار  ن تلي الهيتمي والاتتايل الدتن  ا ا مهم غت ه من زيت  ال نتم الوم قوقتي ت غت 

مت ترحظ مي الد  المن و  من قدرتا الهرهتنتت  وال ربتنتت  مي رداتة الن   رتلز دتة مي او تة قني راتلو ختٍم من اارداغ 
زن من قم و مر رد من ييوتو  ميبه  قصت  النشسو لو تيجتو  مت زيري الار  إ  مي مجتم الميتلة واليصة اليصت مل لزن م مت ت 

ت منليت ت وَزتم قدر و رمزتتتم نيدتة نلص ميتاتي و ول اةل م م و ويبتمل و م  ال  ل ااردانيو م و جتيوا ومي جبر و   نيتج و ييوتم 
نمودت ت   قلتم من اارداغو وزهت  من الص اخو وهو رحا  ااينيتجنت نيتج وا  اجيمتني اتتاي ختل تليص نلتي ا نيلتغ المب مي

 وقميت تو  متنت ت ومزتنت تل زذل  تهيم زتهلي ال و اليومي وقاتتت الح تة والح متن من الحيوجل 

إن هي ا ال واد الذتن خ جوا من مبل  هتوا  وزتنوا مبظم و من الز د اليتدمتن من ي زتت وال ت رتن من المرحية رار  
الجتتم اليي يلي و نلص ال غو من اليم  المن جي الذا مو س رحل ليي ول وهو م دوا ن تل و الاتتاي هنت  ميحوا المجتم قمتو 

الارتم قمتو جتم من المردنتن مي مجت    يص من الد  والهيتمةو تدونون نيتج و رتلرجدتة الولتدمو و  ت و إن زتن  الو دم  
 بوالو من دون قن تبتنوا م زلة الح   زمت نتنتهت الواةملرتلل تية اليتص تة قو زتن  لرتبتةل ليد ي اخ  ققدام و مي يل  ال

وقد يبدد  مواونت  المجلة اليي نت   را  انوا  رج د م داو ممن الميتم الصحشي إلص ال ترو يتجت  إلص اليصة 
وقد  صد الزتي  اليصت م إلص قصتدم ال ب  وغت  ذل و ينون  المواد مي الج تدم اليي ه   ز د او تة لدنم ت رتلمتم والميتمل 

ت قزر  رتليصة اليصت م اليي ميح  ل ت المجلة قروار تو مزي  مي قنلولوجتت اليصة الز دتة مت  الز دا الاوتدا م ا  جو ا اهيمتم 
 تايي:

»حتن تليي الم ا نظ م نلص هتوا  تصتد  زم الجنتس الدرتةل لزن من الوااح قن لليصة اليصت م قص  الارل من رتن 
 Nûdemنتسل ربا الزيت  زي  قصة واحدم وربا و قزه  من قصةل وحا  ميتم للزتي  م هتد رت رتم مي مجلة زم هذه الج

مإن لجرد  رد ختن وحده اهنيت ن  م قصة قصت م من و م مي هتوا و وللزتي  نهمتن صر ا ار  قصل  1994نتو  11البدد 
 ل(30) إلخ«ولحمد مصلشص الرولي ا  قصللل 

ت من صدو  قوم ندد من تو ليلت ت مي الصدو  مجلة  ونتهي ال   تة   قا  1943ي نتو  يوق  صدو  هتوا  م  ربد قحد ن   نتم 
و وتني ي رذل  مت تمزننت يامتيي رتلبص  1945اليي ننت  راخرت  الح   البتلمتة الهتنتةو لييوق  هي قتا ت نن الصدو  نتو 

 نص  ق نل الرد ختني للصحتمة الز دتة الز متنجتة الذا داو حوالص 

ربد ااييرم او تة نن م ناتو ي اجب  الواتغو ملو يصد  صح  نتلية رتلز دتة إلص قن قاس قوم ح   ز دا اتتاي  
 قا صو  الز دل Dengê Kurdالا تة م  صحتشة   و وردق نص  الصحتمة الح رتة1957مي او تة نتو 

ت رتن الجنتس ا م م  الدرتة اليي قا م  مي ي اتخ النه  الز داو ور   زيت    وقد اايلتن  اليصة اليصت م قن ييروق م ز  
قصة ي زوا رصمت  وااحةو من و حانص ميي وجوان رتيو وم هتد رت رتم وقنو  زت اهتن وغت هول وتاو زيت  )قنلولوجتت اليصة 

ا  ن   وحيص رداتت  الز دتة اليصت م( يالت  الدت  م ا  جو ا ن  ا  من اليصل اليي زير ت الز د منذ ن تتة الي ن اليت
 الي ن الحتدا والب  تنل

وهي من و م رتللية الز دتة مي زيت  النلولوجتت اترل الذز   وومن اليصل الم مة قصة )الجهة( للزتي  م هتد  تزلي
وي جم  إلص اللية الب رتة ون    م  قصل قخ ى مي زيت  واحدل ومن مي ا  هذه اليصة الشلاشتة اليي ييحدل نن المو   

 واليلتبة م  المتاي:

ا قرم قن قق  ل هم قنود إلص الو اا قو قواصم الات ؟ ولمتذا قوا صم الات  وقري قد مت ؟ زتن هو الذا اخيت  »ي دد  زهت  
هذا ا يجتهل لزني اآلن مت  و  تايلت  إرداا  قتيل زتن نلي إذن قن قق   رمش دا وج ة ات ال زتن نلي قن قيخذ الي ا  الوم  

تل لو تزن ذل  رتلم  ال تنل ليد ي رت  نلص إلتنة قوام  قري واآلن نلي قن قق   رنشا ي ماري لتس إ  جهة دون قري وقنشذه قتا 
 ل(31) مواب ت«رحتجة إلص من تحمل ت وتيت  

 و ملي قصة جمتلة ربنوان الشا  واليلو نييل  من ت مت تلي:2000قمت جوان رتيو الذا ن   مجمونة قصصتة نتو 

جح  ورتن »ينظ تن إلص صيت   م م قخ ى: لو ينشيح نتون و ربدل تح  مي نشا  ذل  ميشز تنل يحارتن الماتمة رتن رت  ال
المخ ن وييد ا تن: )مليزن الماتمة ن  م قذ غ(ل ي هشتن الام  إلص رت  الجح  ومت حولي!   حس و  ح زةل ييولتن لنشا :   قحد  
مي المن م هذا التوول إلص ميص اتزون اليل رتلم صتد قمت رت  جح ا؟   لتقة لي نلص الصر ل ليد قل  المم نني رر   ل ومن  

ي تل غتظ ت لنني قمل   نشاي من رتن ر اهني ولو تبد تشز  مي امي ااي! هت إنني ق ى الماتمة إلص المخ ن ق ترةل تد ا م رمت اا
 ااصم مي لمح الرص ل قلتس لي مت ت يلي اواا؟    ل   قحد مي المن مل

 

 و دل (لNûdemرتللية الز دتةو )إالنروم: من و ا   -ة قنلولوجتت اليصة الز دت مجمونة من الميلشتنو (30)
 (ل2013و )اليته مو دا  ميتوو 1مجمونة من الميلشتنو  متد النجووو مخيت ا  من اليصة الز دتة اليصت مو جتن دوا  )ميدو ومي جو(و ل  (31)



 

 

 

 النت لقتي ت الشا م المازتنةل ليد جنت  نلص نشا  رنشا  وابت  إلص حيش  رظلش  وقليت  نشا  مي 

 المتمتيتن رجتن  قتي ت الشا م المازتنةل تت من نلص رص هت غ تومل هت قن  ييماتن نتنت و يزيمتن قنشتا و يابتن قتةميت  
 قتةميت  الخلشتيتن ويندمبتن من رت  الجح  رزم مت قويت  من قومل

لي ل تنيل  نشا ل ياتم را  قل ا  من   وتد ا  وتد ال  نبول نلص م مل تنيتر  قلو حتدل يي ص رص   غمتمة اوداال تناد ح
 ل(32) ربد«الدو من قنش ل و  تبود لدت  ميا  من الوق  لليشزت  مي صيت   الذتن لو ييشيح قنتن و 

 

 طغيان الشعر مرة أخرى 
يم   لو يامح الواتغ الاتتاتة اليي م   ر ت او تة خرم يت تخ ت الحدتل قن تردق الز د الاو تون رم  وغ هيتمي  تمم وما

منذ رداتت  الي ن المتايل مربد قن حصل  او تة نلص ااييرل ت نن م ناتو انحا  ا هيمتو ال امي رتللية الز دتةل وخرم نص  
لو يُب   هنت  من و ا  ز دتة إ  دتوان هو م   1963ا نيررت  حيص مجيا ح   الربل الب ري ا  ي ازي إلص ادم الحزو نتو 

 ل  1954لذا لر  مي دم ل نتو الح تة لل تن  جز خوتن ا

)متاي وحتا  ن   الزي   مي رحهي المن و  مي مدا ا  ز دو والمبنون  Malmîsanij متلمتاتن  تيوم الرتحل الز دا
 الز دتة مي او تة(: 

لو تصد  قا زيت  رتللية الز دتة مي البيد  إرتدم اللية حتل »ليد زتن  الاتتاة الاو تة يجته اللية الز دتة مهت   نموذجت ت نلص
 .(33)  او تة«الوم من حزو الربل مي 

 مييرب ت يت تخ الن   رتللية الز دتة مي او تة متيوم:  هو تايل د الرتحل متلمتاتن 

م زيت  ز دا ن   مي او تة زتن للميل  الز دا حاتن ح ني موز تتني المولود مي ز دايتن ال  قتة )مي إت   ان(ل »إن  قو 
يو يااتس  1957ومي نتو  .مي مت ربد زي  جرد  رد ختن را  زي  رتلز دتة ون  هت مي او تة مي هرهتنتت  الي ن المتاي

رتللية الز دتة  Dengê Kurd ر زم غت  قتنوني مي او تةو وردق رن   ج تدم (PDK-S) الح   الدتمي الي الز دايتني
زج تدم هي قن ت زتن  ين   ر زم دو ا مار  نن محيواهت الاتتايل وقد زي    Dengê Kurd  ورتلرجدتة الريتنتةل زتن  قهمتة

ا مي ذل    ل (34) الوق «نو الدتن ظتظت الذا ي قس الح   لربا الوق و مي مذز ايي قن ربا الزي  الز دتة ن    ا  

بت  القواو المجتو مل ولو تنص   الز اد إلص  ليد زتن المجيم  الز دا مي رداتت  الي ن الب  تن ميخلش ت جد ا ميت نة رمجيم
  1933من مجلة هتوا  نتو  17اليبلو مي ظم غتت  حوام  لذل و وزتن  الغلرتة من ال ب  الز دا يبتني هيم المتةل مشي البدد 

ا ربنوان )تت وتلنت(و ت زو  (1978-1895زي  قحد وج تا الر ا تة من زورتني واامي قحمد مل  ) متي غتت  مدا س   ميت   صيت  
 ز دتة مي رلدم زتنتت ن رتن قا نتن الب   المب ومة حتلت ت رتاو زورتنيل تيوم الزتي  قحمد مل : 

ق تة للز متن  )الز دو المي جو محان اتدا(و ومي زم ق تة يوجد مت   تيم   260»مي ا م ا وج التوو يوجد مت   تيم نن 
ممت       متي قن و تشنون قنمت هو مي  ني   اللشتم؟لشتم ولزنو زت  تبتس هي ا  نن خماتن قا مو ونلص مدا  الانة ينج  ال

الريت  والغنتوو و  تشي ون  تة ت من قمو  الحتتم وتبت ون مي الج م واليخل ل لننظ  إلص الي رتا الذتن تبت ون رتن ظ  انتنتو مشي 
ال منتةو المي جو(و و  تيجتو ندد قلشتل وو  والماتحتة )ا  الا تتنتة )زورتنيو المي جو(و يوجد التوو ربا ال  نتحتة زتنتت ن رتن
و وم  ذل  مبندهو مد ايتن وندد من المبلمتنو قمت نحن مإن قلة قلتلة من قرنتةنت تذهرون إلص مدا ا وو   20مي قحان الحوام  لشر 

 ل(35) إلت و«وذل  ربد الي جي واليوام 

 من إهمتم اليبلو رتللية الز دتةو وإحجتو الز اد نن ذل  متيوم: وتايل د الزتي  قحمد مل  مي  زواه 

»إن اليتلرتة من قهلنت هو من اله تتا وقهم الدتنو ملمتذا   تيبتون هي ا مي مت رتن و لشيح مد اة رليي و؟ لمتذا تيو ص   
ا قهمتة هذا الل   لوجدوا متي النش  البظتول الموام مي قمو    لتةم من و اة ت و  تيو ص م ت مي قمو  ذا  متةدم؟ لو قد   هي 

إننت نحمم  نمتانت مايولتة هذا الوا  رتنيرت هو قدوم المجيم  ونلت و يي  مايولتة يوجتي هي ا النتس الجتهلتن إلص الل تل 
 ل(36) ااتم«الماليوتول لانت وحدنت نبتني هذا الج مو مزم المنتلل اليي تني   مت ت الز متن  )الز د(و تبتنون نشس 

النه  نن اتحة الد  الز داو ولو ترل إ  ال ب  تيلشي ال ب اا وتليوني مي المجتلس والندوا     ميت   موالح  ليد غتر  الصحتمة  
ا حيص وق  مياخ  من حزو حتمظ الاد مي او تةل   اليي زتن  يبيد ا  

 

 44-43مجمونة من الميلشتنو  متد النجووو ل  (32)
 2016و 12و24و موقع مدارات كردو «الزي  رتللية الز دتة مي او تةمتاي وحتا  ن   »متلمتاتن و  (33)
 ل«متاي وحتا  ن   الزي  رتللية الز دتة مي او تة»متلمتاتن و  (34)
 ل15/10/2015اتدا )مي جو(و يت تخ الن    و محانكردمدارات قحمد مل و )ميتم مي جو(و  (35)
 قحمد مل و مدا ا  ز دل (36)



 

 

 

ومي ي زتت ليد اايلو ال ب  م م قخ ى  متو المرتد م لحشظ اللية الز دتة زمت حدل مي الي ون اليي اري  الي ن اليتا  ن  ل 
الز دتة زتن  الحتم نشاي زمت مي او تةل ليد  م  ال ب  الذا  ي زتة اليي حت ر  اللية وربد مجيا الزمتلتة ويااتس الجم و تة ال

ا  بلة اللية الز دتةو ومنبي ت من ا نلشتا ن تةت تل  جتد  ري ق اةح ربا المهيشتن ا  

  اليي زتن  يصد  مي او تة حيص ا اييرمو لزن الذا صمد مي صحتح قن قجنتا ت قدرتة ندم  خ   ر ت الصح  والمجر 
 ن د ا نيررت  هو ن د نرد النتص  متلربل حيص اربتنتت  الي ن الب  تن زتن ال ب    غت ل

 

 جكر خوين 

اليتربة لو تة ( ق     تن  ز دا مي الي ن الب  تن نلص االرجل ولد مي ق تة َهات ا 1984-1903تبد  جز  خوتن )
مت دتن مي ي زتتو وذاج م ا م التيو والشي  مي لشولييل هتج   قا يي مي قهنتا الح   البتلمتة الولصو واايولن  ق ى ندمل يليص 

نلص تد  جتم الدتنو مد س الشيي والمنلل واليشات  ونلوو اللية الب رتة حيص حصم نلص إجت م رتامتمةو   -زتلبتدم-نلومي الولتة 
رح إمتو ماجد مي إحدى الي ىل وربد ماي قنواو نلص ممت ايي م نة اامتمة خل  الجرة والبمتمة مي ح زة مشتجةة وقصرح ماص 

 من رتن ق د المنييدتن ل جتم الدتن مي  ب هل 

ت نلص منوام ال ب اا الزراتزتتن الزرت و مت جبم زه  ت تن زي  جز  خوتن ال ب  رلية ز دتة راتلة ورإتيتنت  جمتلة نتاج 
تحشظون  ب ه نن ظ   قل و وتينتقلوني  شته تل وزتن للمينتن الز د دو  زرت  مي ن   قصتةده الممنونة من الن   مي او تة 

 نشاي تليي قصتةده رل تية قق   إلص الينتاو مت لش  النظت  إلتي وإلص  ب هل  وي زتتل وزتن هو

و وهو دتوان تاو قصتةد م حلة ال رت و 1945ة مي دم ل نتو ن   جز  خوتن قوم مجمونة  ب تة لي رتلرجدتة الريتنت 
 ومت ت زهت  من الي م إلص جتن  ال موو اليومتةل

ل ومي هذه المجمونة ال ب تة نرحظ رواو  انير  ال تن  نلص  1954لو تصد  دتواني الهتني )هو م الح تة( إ  مي نتو 
جتده المت زاتة اليي انيني ت مي قهنتا الح   البتلمتة الهتنتةل لو يخُم قصتةد الدتنو وهجومي البنت  نلص  جتم الدتن وااقلتغو ويم

هذا الدتوان من نشحة قومتة يايند إلص المت زاتة والشز  التات ا الذا تردو قن جز  خوتن انينييو مدنت الشرحتن الز د إلص التيظة  
الز د إلص ييلت  المواوغ اليومي نلص مت اواه واليتتو  والن وا وندو الخاوغ لاللة اآلغتو إلص جتن  دنوايي  جتم الدتن

 ردو هو الينوت ا رد   من يخدت  النتس رحا  مت و د مي قزه  من قصتدم ليل

نجد لدى ال تن  محتو   يجدتدتة مي زا  اليوال    1973نتو  (37) رت و مي الدتوان الهتلل )من قنت؟( الذا صد  مي 
و مريي نلص زراتزتييو وقصد  خماة دواوتن  ب تة قخ ى ربد هج يي  الزراتزتةو لزن هذه الخلوم لو يصرح لدتي م  ون ت ميزتمر 

 ل1984حيص ومتيي مت ت نتو   1979إلص الاوتد مي نتو 

ت )ا ت   ومتدتت(و ون   مي قهنتا وجوده مي الب اج وقتتمي ريد تس اللية الز دتة مي  زي  جز  خوتن اليصة ال ب تة قتا 
ل إلص جتن  ذل  زي  جز  خوتن مصو   من اليت تخ الز دا ن     (38)  الز دا(جتمبة ريداد قتموا ت رتللية الز دتة امته )اليتموس  

 ربد ومتييل 

  الذتن نتص وه قو الذتن قيوا ربدهو مناجوا نلص منواليو واايا لوا ليد قه  جز  خوتن مي جتم زتمم من ال ب اا اواا مي قولة 
ال ب  حيص ظنوا قن ال ب  زلمت  مو ونة مي الي م قو ح  الولنل وتزتد ربا ال ب اا تزون ناخة مز  م من ال تن  جز   

 خوتنل

لوو مزيروا  ب  اليشبتلة من مهم دحتو  من ج ة قخ ى حتوم ربا ال ب اا مجت ام ح زة الحداهة ال ب تة مي البتلو الب ري والبت
نرد الشيت  وجتن دوا و ونحت ربا و نحو  ب اا قصتدم النه  من مهم قحمد الحاتني وينز ا  مت تنيو رتنمت ريي اخ ون قومتتا 

ن و  للبمود ال ب ا من مهم صتلح حتدو ويت ت  وَزلَسآ ومر نو ا هات او لزن و لو تايلتبوا رلوغ مايوى ال تن  جز  خوت 
 يجتو     يي و ب تيي ولييي البذرة الراتلة والبشوتةل

( ال جم الولني الذا لو 1991-1920إلص جتن  جز  خوتن لم  نجو  ب اا وزيت  اخ تن قهم و ال تن  مر قحمد رتلو )
 قو مي المبنصل  تنم من ال   م مت نتم جز  خوتن نلص ال غو من قن  ب ه لو تزن ققم  ان ت من  ب   متلي اواا مي المرنص

او وصد   لي مجمونت   ب تة إ  قن ان يتلي رتلاتتاة ص   همي نن 1995-1905زذل  ا ي   نهمتن صر ا ) (  تن  
 ال ب  ونوالميل

 

و  مزتن ت للن اا   ااخصاات ت   قظن قن الدتوان صااد  مي رت و  رم تردو من لرتنيي وخلي المااا و  نلص اآللة الزتيرة قني لر  مي اااو تةو ولو تزن وااا  زلمة رت   (37)
 خا   خصت ت هذه اليج رةل اوى حتلة وإج اا تيخذه ميلشو الزي  ونت  وهت  ييتا    الاللت  من المرحية واليحيتيت  للوصوم إلص الملتر  الا تةو وقد 

 (ل1962اليتموس الز داو )ريدادو  (38)



 

 

 

 

 النثر الكردي في سورية وبزوغ شمس الرواية 
ت مي ظم حزومة اايردادتة لو يبي   رتل وتة  ا التم  الز دتةو وحت ر  اللية الز دتة لو يايل  اللية الز دتة قن ييلو  يلو  

رمنب ت نن واتةم اانرو والصحتمة والن  ل وم  ذل  ميد جتهد الزيت  الز د للزيترة رليي و الو غت  ار تن رتلب اقتم الزرت م من 
 مهم الاجنو ومصتد م الزي و وإغرج المزيرت  اليي يرت  الزي  الز دتةو ويي تو قصحتر تو و ج و مي الاجونل 

( الذا صد  لي ندد 1942-قواةم الزيت  الز د الاو تتن الذتن زيروا النه  رتلز دتة الزتي   تهتن رز  او زلي )زورتني    ومن
( من قواةم زيت  ال واتة الز دتة حيص  1946من المجمونت  اليصصتة وال واتت  منذ قواةم الهمتنتنتت ل وتُبد  الزتي  رتمي نت ا )

قوم  واتة مزيورة رتلز دتة مي او تةو لزن  Çiyayên bi xwînê avdayî تم الم وتة رتلدو(إن ربا و تبد   واتيي )الجر 
ال  1988الوااح قن ت زير  رتلب رتة مي الصم هو ي جم  إلص الز دتةو لين   نتو   ا  

رتللية الز دتة   Yên Perîşan  زذل  تبد  الزتي  ا اد نلي من جتم ال واد الذتن ايج وا إلص النه  الز داو من    واتة الرياتا
  ل1991نتو 

نرحظ قن ال واتة الز دتة واليصل اليصت م ردق  منذ همتنتنتت  الي ن المتايو ولو ييجتو  الزي  المن و م رتلز دتة مي  
 ذل  البيد رابة  واتت  ومجمونت  قصصتةل

مي اتد ا م   تت  الييتت  اليي   دهت البتلو ربد ان تت  ا يحتد قمت مي اليابتنتت  ميد   د  الاتحة الهيتمتة الز دتة انيبت  ت 
 الاومتتييو وانشيت  النظتو الاو ا نلص الز د لمدم محددمل وتيوم الرتحل متلمتاتن  مي رحل لي من و  مي موق  )مدا ا  ز د(: 

زيتر ت مي اليابتنتت ل  111تو وزي  مي الاربتنتت  رتنمت صد  مي الهمتنتنتت  ن  ون زيتر   3»نلص ارتم المهتمو صد   
 ل(39) اليابتنتت «والزه  من هذاو ميد ظ    قجنتس قدرتة جدتدم زتلمذز  ا  والات  الذايتة مي 

( الذا ن   2010-1950وقد اهيو ربا الزيت  الز د راد  اللشتم من مهم الزتي  نرد ال  اج قواي الملي    و قواي )
 Dîkمد نردو النجت ا حزتتت  ز دتة مب ومة رتللية الز دتة رموامية من و ا م اانرو مهم رتليبتون م  الزتي  والمي جو مح 

Dîko  و وزذلLibhinarê  هرل مجمونت  قصصتة قخ تت  هي: 2005ل هو ن   محمد نردو النجت ا نتو 1991نتو 
Şengê û Pengê,Bavê Hepûnê; Finda Şemal( مبجمي المامص  2005- 1918ل ون   الزتي  محمد جمتم اتدا )

و وزي  ال احم مي الصشحة الولص قني لر  قتمواي مي رت و  لدى ملربة قمت امل وهذا من  Ferhenga Jînقتموس الحتتم 
تلغ زرت م رحجة قن ت  الحتر  اليي زتن زهت ون تلجيون إلت ت ليجن  المرحيةو متلزي  زتن  يلر  مي دم ل مي ملتر  يييتاص مر 

يلر  زير ت ممنونةل ون   زيت  اخ ون مجمونت   ب تة وقصصتة و واتت  من مهم دحتو نرد الشيت  ورت   وايو وزونص  س  
 ونذت  رتلو وغت هول

ال ومن هذه المجر  نذز : زلايتن   و  Gulistanوصد   مجر  قدرتة ز دتة ندمو وزل ت رلرتبة الحتم زتن  يُلر  ويو غ ا  
 و ااوHêvî  و هتشيPirs  و ر سZanîn  و  انتنTorevan  و يو متنNewroz  و نو و Xunav  و خونت Gelawêj  زروت 
Aso و ايت Stêrالل تل  للRêو وغت هتل 

ل ومن ولو رتلحد الدنص وممت      متي قن هذه المجر  قد قا م  مي يلوت  النه  الز داو وي جت  الزيترة رتللية الز دتة
المرحظ من خرم رحل متلمتاتن  المن و  مي موق  )مدا ا  ز د( قن ن   الزي  الز دتة قد ي اج  ربد اايرو ر ت  الاد  متو  

 الحزو مي او تة خلش ت لوالده حتمظ الادل 

 

 خاتمة 
ال متلتة( وا دنت رإتجت  ات يي اليت تختة حيص وصلنت إلص من خرم مت ييدو يب منت إلص الد  الز دا )رتلل جة الز متنجتة 

 مجلة هتوا  اليي نبد هت قو  الد  الز دا مي او تةل 

ت من  مس الح تة وهواا ا ني ا  الدايو ا رتلز د  وقد  حظنت ارم نمو الد  الز دا مي او تةو ونت ي مي الظم مح وم 
 وحيوق و امن الجم و تة الاو تةل 

ن اليم  الذا مو س رحل اللية الز دتة ومن تزي  ر تو ميد  ل الد  الز دا ل تيي إلص النو  نلص تد  واد ونلص ال غو م
حتولوا رمت قويوا من قوم قن تحتمظوا نلص اللية الز دتةو وتنيذوهت من قن يريص لية  شتهتة وحا ل هو ير  جتم ال واد جتم قزه  

ت رياتتت اارداغ هو الجتم  ت واهيمتم   الحتلي الذا قصرح قغلري مي المنشصلناج 

 

 ل«متاي وحتا  ن   الزي  رتللية الز دتة مي او تة»متلمتاتن و  (39)



 

 

 

و حظنت قن الرجدتة الريتنتة اليي ااينرل ت المت  الدت  جرد  رد ختن قد قصرح  لفا  نتمم يش قة رتن الز دو ربد قن  
تزيرون ر ت قرم نت وا ق ون ت مدتدم تايخدمون الرجدتة الب رتة اليي حم  ليي و من ا ندهت و ربد قن انده   الرجدتة اليي زتنوا 

 ااارول

ت قن ال نتم الوم الذا حمم  بلة اللية الز دتةو وقريص نلت ت مييدم زتن من قولة  الز د ال ت رتن من ي زتت  وممت  حظنته قتا 
رار  الهو ا  الز دتةو من مهم جز  خوتنو ونو  الدتن  ا او وقد ا جتنو وقوامتن صر او ووجرد  رد ختن وغت هو إلص قن 

 ير  المو و ون ا قد  ز دا او ا ذو لتر  محليل ااي 

 

 المصادر والمراجع 
 الختنيل قحمدو مو و تنو قمتن قوامتن )   (و )ريدادو دل (ل  ل1
 (ل1986رتت تدال مر محمودو يوا تخ قدتو ز دايتنو )موازوو  ل2
 (ل 2010 اومينتميا قز ادتيو جتن دوا  )مي جو(و )إالنرومو من و ا  نور ت و  ل3
 مختنو   منتميو )اليته م: دا  إحتتا الزي  الب رتة(لردلتايل    ل4
و 1من يت تخ اامت ا  مي اامر الو تة البهمتنتةو محمد نردوالنجت ا )مي جو(و ل ،جلتمل دل جلتلي ل5

 (ل1987)دم لو
 (ل1978خ ندا ل دل مب و و مخلولت  م تدم وملرونت  نتد مو )ريدادو  ل6
  الز دا اليدتو والمبتص و )او تة/ اليتم ليو من و ا  مزيرة دوا ل جتنو  ب  و ب اا: مخيت ا  من ال ب ل7

 (ل1991جوانو 
 (ل 2006الد  الهمتن مي     مو و تنو )دهو و من و ا  ارت ت و  ل8
 (ل 1939 زيل محمد قمتنو يت تخ الز د وز دايتنو )اليته مو ملربة دا  الابتدمو   ل9

محمد نردو النجت ا )مبد ومي جو(و )دم ل: ملربة  م وسل  مرتمو رتة  الارم: ملحمة من الشولزلو  الز داو ل10
 (ل 1985الزتي  الب ريو

 (ل2011و )ق رتمو من و ا  ا اسو 3متنل قوازت و اليحشة المظش تةو ل ل11
 و دل (ل Nûdemرتللية الز دتةو )إالنروم: من و ا   -قنلولوجتت اليصة الز دتة  الميلشتنومجمونة من  ل12
و 1مجمونة من الميلشتنو  متد النجووو مخيت ا  من اليصة الز دتة اليصت مو جتن دوا  )ميدو ومي جو(و ل  ل13

 (ل2013)اليته مو دا  ميتوو 
)مي جو(و ) ارلة زتوا للهيتمة الز دتة: متنو ازيل مردتمت و الز ادو مرحظت  وانلرتنت و مب و  خ ندا   ل14

 (ل 1987

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

 ملخص 
مت قدميي مي هذه الد ااة الموج م نن قد  الشولزلو  الز دا جدتٌد مي اللية الب رتةو لو تاريي اوى د ااة لفايتذ الدزيو   

ق رتم مي ز دايتن الب اجو ربنوان )د ااة مي قد   ن  الدتن مصلشص  اومو قايتذ الد  الز دا مي جتمبة صر  الدتن مي 
و وهي ي جمة لزيتري ذا البنوان 1987الشولزلو  الز دا(و صد   نن و ا م الهيتمة واانرو/ دا  الهيتمة والن   الز دتة نتو 

ن الب اج ميلو وهو قحد نشاي من الز دتة إلص الب رتةو وقد اقيص  الرتحل مي رحهي نلص د ااة قد  الشولزلو  الز دا مي ز دايت
 م اج  هذا الرحلل 

  تمر  قج اا ز دايتن ال ربةو وقز اد ا يحتد الاومتتيي الاترلل   -نلص ال غو من إتجت ه-حتول  جتهد ا قن تزون رحهي 

تلةو من دون قن تزو ن يجمت  م لد  للرحل رزلمة مييارة نن قاريتة ا هيمتو رمواد الشولزلو  وو ودهت مي زي  ربا ال حل
 يل  المواد غتتي وو لظ و  هذا البلو وإترةي ا هيمتول 

ربد ذل  وقش  نند مبنص )الشولزلو ( ويب تشيو مب ا  ا اا ربا الشراشة والمشز تن والشولزلو تتن الي رتتن وال  قتتنو 
 هو قو د  ا تب ت مت ذه  إلتي ربا الرتحهتن الب   والز دل 

ا رتن تو قو تمزن اليوم إن ربا ت قغشل  اا ت م إلص ربا جوان  الشولزلو و لما  من خرم ن ا يل  اآل اا  يرتتن ت تات  
َ   والمصنونت  التدوتة وال تتا واللبمةل و قت  قن   ورختصة جتن  الحتتم ال وحتة وال برتةو والجتن  المتدا الميمهم مي الحا

ل هو قردت   قت تو ماوج يي ران الشولزلو  مي الب رتة تبني الي ال ال بري ومل مت   يب ت  مجم  اللية الب رتة تمزن قن تزون  تمر 
و قا متدا من مهم  ومصنوعو قا زم مت زتن  الزلمة قداييو منطوقو د مي يب ت  مجم  اللية الب رتةو وهذا الي ال ت مم مت هو 

و من مهم الليوس  معتقدات  ييتلتد ا جيمتنتةو وو من مهم البتدا  والممارسة  المصنونت  التدوتة الييلتدتة وال تتا واللبمةو و
 الدتنتةل

و قت  قن الرحل مي الشولزلو  تيياي الرحل مي الميصود من مش وو )ال ب ( لني تُذز  حتهمت تُذز  )الشولزلو (و م مت 
ت ا اا ربا المشز تن والرتحهتن مي هذا المواوغل  مش ومتن مير متنل ون ا  قتا 

المواوغ ال ةتس للرحلو وهو قد  الشولزلو  الز داو من دون الجوان  ال وحتة وا جيمتنتة والمتدتةل هو ن ج  إلص 
مب ا  ج د الماي  قتن والرتحهتن الز دو ويرتن لي قن قزه ه انصر  نلص اليجمت و وقلة قلتلة من و قصد   د اات  مي قد   

اة قجنتس من قد  الشولزلو و هي اليصة الالو تةو والحزتتة ال برتةو الشولزلو و ورختصة مي الب  تن انة الخت مل هو د ا  خم 
َزوو والينتال  والمرحو الرلولتة والبتلشتةو والمهتم والحا

ت مي   ونلص ال غو من قن حجو الرحل لو تامح لي ران قيوال  قزه و مإني يوصم إلص نيتة  م مةو وغت  ماروقةو وخصوص 
رتةو مهم غنص الينتا الشولزلو ا الز دا رتلن نة اات ويتزتةو والي تري الزرت  رتن قد  الشولزلو   الد اات  الز دتة رتللية الب 

َزوو والحزتتة ال برتةو مت   الز دا وقد  الشولزلو  لدى ال بو  المجتو م؛ الب   والش س والي  و ورختصة مي متداني المهتم والحا
  ال ربةل وهو مواوغ جدت  رتلد س واليحلتمو يي  م ميي نلص نتيل رتحهي هذه  ت ت  إلص نملتة يرقح هيتمي رتن هيتمت  ال بو 

 ال بو  المجتو مل 
 تمهيد 

تلة والمي ختن التونتنتتنو وزذل  الب   ي خ  رزهت  من المبييدا    متدم الشولزلو  ويدوتن ت قدتمة قاَدو ااناتنو مُزيُ  ال حل
ت  الحتتم لدى ال بو  والمو المخيلشةل إن نظ م ا تبة مي زيت  )يحشة الن ظت  مي  الدتنتةو واليصل والبتدا  والييتلتد وقاتل

غ اة  المصت  ونجتة  الاشت ( المب و  را ) حلة ارن رلولة(و يللبنت نلص نتدا  ققواو و بو  مخيلشت و من مهم الب    
تلة البهمتني قولتت جلري )والي زمتن وال نود والصتنتتن والييت  وغت هوو مي المازم والملرس والماز  – 1611نل هو إن زيت  ال حل

ا نن الصنتنت  التدوتة الز دتةو وقد 1684 ( المواوو را)قولتت جلري اتتحينتَماي(و ) حلة قولتت جلري( تاو ربا قج اةي زهت  
ا من نتدا  ال  قتتن ن ر ت وز د ا وغ ن الماي  قون الو ورتون مي ييت ت هو وقرحته و زهت   ت هوو مهلمت ن ى الرتحل جرم دول

 نزترتدا تنيم نن الرتحهة ااتلتلتة مت تر َزتلتييو قن ت ذز   مي رحل ل ت قامتا ربا الماي  قتن ااتلتلتتن الذتن  ا وا 
ا من نتدا   بو  ي  نوا زهت   ا من قواةم الي ن الهتلل ن  و قد دول ل  الرلدان ز دايتنو قو م وا من ت إلص ررد مت س وق متنتتو ردا 

 ل  (1(وييتلتدهو

او وقد ا ي  تو لو تظ   إ  مياخ   تو مإن ا هيمتو ر ت جمب ت ويصنتش تو ورتلشولزلو  نلم  رل إذا زتن ا هيمتو رتلمتدم الشولزلو تة قدتم 
  نملتة إنتدم إحتتا و وقل م(2)  ظ و  هذا ا هيمتو رتلح زة ال ومتناتة اليومتة اليي ظ    مي قو ورت مي قواخ  الي ن الهتمن ن  

دم لل ب  المبنيل وهذا مت قدى إلص يوظت  الشولزلو  لغ اا اتتاتةل   الشولزلو و إتجتد هوتة م تدم موح 

 

 )1( جرم  نَزترتدا: الز دلوجتتو مواونة مصيل مو ل1و )ز دايتن الب اج/ ق رتمو ملربة جتمبة صر  الدتن(و ل 17و 18ل  
)2( هي ح زة منتة قدرتة ومز تةو ن ا  مي م نات مي قواخ  الي ن الهتمن ن  و وا نتن مت  اج  مي رلدان قو ورتة قخ و خصوص ت مي ر تلتنتت وقلمتنتت وقارتنتتو 

م مبم اد الهو م الصنتنتةو وزتن  يبد اد ال ايي التة والمبتتت  ا جيمتنتة والات1840( و)1800ووصل  ذ وي ت رتن نتمي ) تاتة مي نص   (ل وقد ظ    ز د ا
تل وتزترتدتتل  الينوت و وزتن ياهت هت مي نمو اليومتة لدى ال بو  وااح 

 



 

 

 

حوم ياهت  الح زة ال ومتناتة اليومتة مي إهت م ا هيمتو رتلشولزلو  واايخدامي اتتات تو تنيم الرتحل الشولزلو ا الز دا رد ان 
اون قولي: »إن الار  ال ةتاي مي اايخداو الشولزلو  لغ اا اتتاتة تبود إلص ال ومتناتة اليومتة اليي حزم  نن  تي ت د دو 

( والخوتن ج تو )تتزو  1744-1803ظ    مي الي ن اليتا  ن  ل ردق  هذه الح زة مي قلمتنتت نلص تدَا زويش تد مون ه د  )
(و ومي  1863-1933( وز ونتن )1802-1884لتتس لون و  )ومي متنلندا م  إ (و1859- 1786( ومتل لو )1863- 1785

 ل (3) «1949-1860إت لندا م  دوغرس هتد )

وتمزننت قن نشا ا  هذا ا  يرتل رتن ا هيمتو رتلشولزلو  والح زة ال ومتناتة اليومتةو ران الح زت  اليح  تة نتد  إلص متاي 
د هوتي ت اليومتةو وي تد ونت ت اليوميو وذل  ج ا من    بور تو وإلص ااناتن الراتلو لييب ل  إلص متات ت وقصول تو وليحد ا

  امتة إلص اليح   اليوميل  التدتولوجتة اليومتة ال

تيوم ا اد قارن مي هذا الصدد: »زر المش ومتنو الشولزلو  واليومتةو م يرلتن ا يرتل ت وهتي تل ليد زتن وتلتتول ال وتلاون نلص 
 ل(4) حل إذ ادلنص قن قرحتل الشولزلو  اليي يم  مي قو ورتو زتن  منذ الرداتة م يرلة رتلح زة ال ومتناتة اليومتة« 

ا رااتلت  مبت ة اللريت  الدنتت«1846ومنذ نتو ) ت زرت    (و نندمت »ردق دا او اآلهت  مي زم من إنزلي ا وقلمتنتت تردون اهيمتم 

ت اخ  اريي نلص قتدا (5) ا مي الد اات  اليي ينتول  ي ال المو وال بو و و احو مصللح  و ردق مصللح )مولوزلو ( تيز   زهت  
 دان الشولزلو و وهو المصللح اللمتني )مولزازوندم(لالرتحهتن اللمتن مي مت 

 

 ما الفولكلور؟ 
)مولزلو ( زلمة إنزلت تة م زرة من )مول ( رمبنص النتسو ال ب و و)لو ( رمبنص المب مة والحزمةو قا )حزمة ال ب  قو  

لو اآلهت  ا نزلت ا وتلتتو جون ( مي ميتلة لبت1846ال بو (و ظ    لوم م م مي منيص  الي ن اليتا  ن  و ويحدتد ا نتو )
ا »نلص المبييدا  1885-1803يومس ) (و اقي   مت ت يرني هذا المصللح للد لة نلص الي ال الهيتمي ال شتهي لل بو و م ز ا  

َزو وغت هت من الشنون المنلوقة (6)الخ امتة والبتدا  والم وتت  الماهو م« و وق ت   رمهم اليصل ال برتة والغتني والمهتم والحا
مت ت إلص الج د الذا اريي مي هذا المتدان مي ربا الرلدان الو ورتة من مهم قلمتنتت ومتنلندا إاتمة إلص إنزلي او ولزن المصللح لو 

تو رايل مصللح اخ  ظ   مي البيود الخت مو هو )الحتتم   تي  نند الي ال الهيتمي محا و رم يبداه إلص الي ال المتدا قتا 
ا تدني ميتدوه »قن الشولزلو تتن ت ز ا ون اهيمتم و نلص جتن  اتل جد ا من المتدم الد ااتةو ق  وهو ال زتم الدرتةو ال برتة( الذ

وت ملون المنيجت  الملمواة اليي يردن ت قتدا الح متتن ال برتتنو وتيزدون قن د ااة )الحتتم ال برتة( يايون  زتمة مظته  الهيتمة 
ل ومن هنت يبدد  اليب تشت  اليي لتل  هذا البلوو ولزن ت نلص ال غو من يبددهت (7)الي ال ال بري ال شتهي«الييلتدتةو رمت مي ذل  
 ظل  جمتب ت مييت رةل 

ونحن إذ نحتوم قن نلو مي هذه الد ااة رربا جوان  الشولزلو  الز داو   رد لنت من قن نايب ا ا اا نلمتا مخيصتن مي 
 يب تش و للشولزلو ل  

تيةو إن يحدتد الميصود رتلشولزلو  ماالة لتا  ا لةو ذل  لن الم ييلتن مي هذا المتدانو قو البلوو ااناتنتة ذا  مي الحي
البرقة رتلشولزلو و لو تيشيوا جمتب ت نلص يب ت  واحدو قو مبنص جتم  ليو وتبود الار  مي ذل  إلص قن الشولزلو  ت مم مواونت   

يبدد  المبتتت و واخيلش  مي يب ت  الشولزلو و ويحدتد مبنتهل ولبم هذا مت  حظنته مي اليب ت  الذا ل ومن هنت  (8)  مخيلشة وميرتتنة
قدمي صتح  المصللحو ونيصد ري اانزلت ا وتلتتو جون يومسو ولو تذز  مي يب تشي الذا قدلميو البلوو ال برتةو من مهم الل  

َ   والصنتنت  التدوتة وقدوا  صنب ت  وال تتا اليومتةو واللبمة وغت  ذل  ممت تيبلل رتالهيتمة ال برتةل  ال بريو والحا

و وتمهلم نتلو الشولزلو   (9)هنت  من الشولزلو تتن من ت ى قن الشولزلو  »هو الد  ال بري ميلو تنييم نن ل تل ال واتة«
( هذا اليب ت  الذا ن اه تات ال مجتم الشولزلو و متايربد الشنون الخ ىو من مهم المواتيص 1974  -1907المت زي م ناتس ايلي )

  ( الشولزلو ا والنه ورولوجي المت زيو الذا 1981  –  1912وال قلو والجتنرتن ا جيمتني والمتداو وتيشل مبي ولتو رتازوو )

 

(3) Ramazan Pertev (Editor) Edebiyata Kurdî ya gelêrî, çapa yekem, Avesta, Istanbul 2015, rû 30.   
(4) Ramazan Pertew. Editor, rû 112. 

محتا ا  مي الد    ل16(و ل 2007و )الابودتةو دلنو 1محمد الجوه ا )مي جمتن(و ل حاتن ال تمي وقلدل  المبتص مو قلدلدل دو اون: نظ تت  الشولزلو  ( 5) 
 ال بري

(6) http://brahimston.blogspot.de/2014/03/blog-post_9652.html 

 )7( دل دو اونو ل 18ل  
م  إلص جتمبة الج اة  انة 2012و ل 13ل   )8( لتندم حتج صدوج: اارداغ الشولزو ا نلص اوا قتنون الملزتة الشز تةل  اتلة جتمبتةو قُد ا

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/11514/1/HADJ%20SADOK_LYNDA.PDF.pdf 
 ل 16لتندم حتج صدوجو ل  (9)

 



 

 

 

ت زهت م من الشولزلو و من مهم النح  وال او   ت ى قن الشولزلو  تنييم  شته تو وتيامن الشنون الزرمتةو وهو رذل  تايربد ققاتم 
 ل(10) والبتدا  والمبييدا  ال برتة والل  ال بري وغت هت

نو وتذه  النه رولوجتون إلص اايخداو مصللحت  قخ تت  للد لة نلص الشولزلو و من مهم الد    غت  المزيو و قو غت  المدول
ل وهو مي ذل    تخيلشون نن قصحت  اليب تشتن الاتريتنو متايربدون الشنون والبلوو ال برتة والبتدا  والييتلتد (11)  قو الد  الرداةي

بون متدان الشولزلو و لت مم البتدا  والييتلتد ا ج يمتنتةو والمبييدا  والمبييدا ل إ  قن ربا الدا اتن والرتحهتن من و توا ا
ا رتن إنزلي ا وإت لنداو   (1932  –  1842الخ امتةو والد  ال بريو ولبم الش ناي هن ا جتتدو  ) الذا د س مي قلمتنتتو وينيم زهت  

ي ويخصل مي الاتلت  والد  ال بري والييتلتد والن ا و تبد  ق   هو مي هذا المجتمل قمت إارتنو او م و تب  ا  الشولزلو  ران 
ا ل ت نن المب مة البلمتة  ل (12) المب مة ال برتةو وذل  يمتت  

إذا زتن مت لدى إارتنو ا مزهش ت جد او مإن اخ تنو ومن و ه ذوجو ت ون قن الشولزلو  تيامن المظته  الدرتة والشز تة للهيتمة 
نو وهذه المظته  ي مم الاتلت  والحزتتت  وال غتني ال برتة وغت هت من الد  غت  المدونو اليي اايم   نر  الي ال غت  المدول
ل ولزن مت تيخذ نلص النه ورولوجتتن (13)  زلي  وتماي ه ذوجو متوا  مجتم الد ااة الشولزلو تةو لياو مت لي نرقة رتلهيتمة ال برتة

 ل (14) هو قن و م لدوا رارحته و الل تل  اييرم الشولزلو  لغ اا اايبمت تة

ذتن تد اون الهيتمت  ااناتنتةو وت يمون رتلجنتس الر  تةو وخصتةص تو وحتتم المجيمبت  الرداةتةو مت ون قمت ااهنولوجتون ال
قن الشولزلو  ت مم الد  ال شتهي المينتقم من جتم إلص جتمو والمبييدا  والغتني واللية والينظتو ا جيمتني والن ا  والنح   

َ  و ربنتص  الحتتم زل ت ا  ل(15) لمتدتة وا جيمتنتة لا مجيم  إناتنيل وهو نيتج جمتني تنييم من جتم إلص جتموالشنون والحا

وااح قن مت قو دنته إلص اآلن من يب تشت و زتن  صتد م نن رتحهتن غ رتتنو المصد  الذا ن ا مني هذا البلول ون ى قني 
تو لنب ا مت مت ت  ممت تخل هذا المواوغل ونحن إذ نحتوم ذل و  قتنت   رد قن ننظ  مي جبرة ربا الرتحهتن الب   والز د قتا 

»لزي يزون للية الب رتة زلمة م ادمة الدزيو  نرد الحمتد الزتمي مي د ااة لي ربنوان )الي الو يب تشي وق زتلي وقنواني(و تيوم: 
اانزلت تةو نلص انيرت  قن زلمة لا)الشولوزلو ( ق    المتنة البتمة لمجم  اللية الب رتة وا  زلمة )ي ال( ردم زلمة )مولزلو ( 

)ي ال( ي مم مت ي زي الواةم من ميلشت  ليوتة وم ون تو والبلوو من ت اللرتة والشلزتة والصنتنتة وغت هتو وقرنتة وقرغ ومنون 
ال بري(  من  او ومواتيص وغنتا و قل وغت هتل وي مل ت زل ت زلمة )ي ال(للللل ماتنمت يجد زلمة )مولزلو ( م ي إذ ا )الي ال

  لوالبزس صحتح

هيي( الجتتم الاتلشة لفجتتم الحتلتةو ومن النتحتة البلمتة هو نلو هيتمي قتةو   والي ال رمش ومي الراتل هو خرصة مت خلَشيي )و ل
اجيمتنتة ونشاتةل رذايي تخيل ريلتغ مبتن من الهيتمة )الهيتمة الييلتدتة قو ال برتة(و وتليي الاوا نلت ت من  واتت يت تختة وجي امتة و

والي ال ال بري هو نتدا  النتس وييتلتدهوو ومت تبر ون نني من قمزت  وم تن  تينتقلون ت جتر  نن جتمو وت مم الي ال ال بت   
َ   وقنواغ ال قل واللب  والل و والغتني  واليصتةد الُميينلص ر ت وقصل الجن واليصل الرلولتة والاتلت و وزذل  الشنون والحا

 ل (16) الحزتتت  ال ب تة لفلشتمو والمهتم الاتة م والليت  والحتجي والمشتهتو الخ امتة وا حيشت   والنتتد الدتنتة« قو

والد  ال بري( للدزيو  محمد محمد حاتن »وا   وتيوم الدزيو  قحمد إر اهتو خا  مي ن اي زيت  )نلو الشولزو  
متي: الشولزلو  اصلر  ظ   مي قو ورت للم م الولص مي منيص  الي ن المتايو لتدم نلص  الدزيو  محمد محمد حاتن يب تش ت جتا  

الد اات  اليي ييصم ربتدا  ال بو  وييتلتدهو وليوا و وقاتلت هو ومبييداي و ومنون وو ومت تج ا نلص قلاني و من قغتن وقمهتمو 
 ل (17) قو  يتةو وقهت ت «

ت امن المرحظ قن هذا اليب ت  لو تخ ج نل ص اليب تشت  الاتريةل إ  قن الرم  متي هو قني  اد نلت تو ران جبم )ال يتةو( قتا 
الشلوزلو و مت توحي رموق  منتها ل ذا البلول والحيتية قن مت تُش و من الب ا الذا تيدمي الدزيو  قحمد إر اهتو خا  قن ميل  

لنب ا  الش نونتة والل جت  البتمتة اليي ي دد وحدم اللية الب رتةو هو إني الزيت  تنظ  إلص الشولزلو  ربتن ال ترةو وتي مي رإهت م ا
َ   وال تتا واللبمة وقنوان ت ول اةل إنداهتل   اايربد الجتن  المتدا للشولزلو  الميمهم مي الصنتنت  التدوتة والحا

ن مي ق رتمو ردلوه مي هذا المواوغو وقد قدلص الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو قايتذ الد  الز دا مي جتمبة صر  الدت 
و  ميتم: »ي مم زلمة )مولزلو ( الي رتة التوو متتدتن واابة من الي ال ال بريو اريداا  رريتتت ال تتا اليومتةو ورتل ا اليومي المبتص 

 

 ل 17لتندم حتج صدوجو ل  (10)
 ل 17لتندم حتج صدوجو ل  (11)
 ل 18لتندم حتج صدوجو ل  (12)
 ل 18لتندم حتج صدوجو ل (13)

 )14 ( Ramazan Pertev (Editor), rû 32. 
 ل 20لتندم حتج صدوجو ل  (15)

(16) https://de-de.facebook.com/egyptian.school.preservetioan/posts/1454628744795893   
   ل نلو الشولزلو  والد  ال بريقحمد إر اهتو خا : ميتلة:  )17( 

http://www.alukah.net/literature_language/0/8529/ 

 



 

 

 

ت  اليومتة ل ب  متو  والم  ةو وقدوا  اللبتوو إلص اللبمة ال برتة نشا تو وإلص النيوس وال خت  و وزم مت تحتمظ نلص الام
مي مصنوغ تدواو قو إنيتج مز ال غت  قن زلمة )مولزلو ( يبني مي متدان الد و مت تامتي دا او الد  نند ربا المو رتارداغ  

 ل(18) ال بري ال شوا«

الي ال ال بري نتمةو  قمت الدزيو  قحمد محمود الخلتمو متيوم: »يوال  مبنص الشلوزلو  مي الد اات  الحدتهةو مصت  تدم نلص 
ت تايربد الجتن  (19) زتلمبييدا  والبتدا  والييتلتد وال تتاو والمهتمو والمواتيصو والغتنيو والحتجي والليت « ل ن اه قتا 

المنلوقة  المتداو مر تذز  مني اوى )ال تتا(و إ  إذا امي انت قن نرت م )الي ال ال بري نتمة( الوا دم لدتي يبني جوان  الشولزلو   
 وا جيمتنتة والمتدتةل 

من المرحظ قن من قو دنت نن و يب تشتي و للشولزلو  قد نني مبظمي رتلجتن  الدري قو المنلوج منيو وربا مظته  الحتتم  
مه ام مي ا جيمتنتة من مهم البتدا  والن ا  والييتلتد ال برتةو رتايهنتا قلة من وو ق ت وا إلص ربا يجلتت  الجتن  المتدا المي 

َ   والمصنونت  التدوتة وال تتا واللبمةو ومل مت جتا مي يب ت  مجم  اللية الب رتةل وقد قوج  الدزيو  ن  الدتن مصلشص  الحا
 اوم الجتنرتن الدري والمتدا زلت مت مي ذتم يب تشي مي نرت م مزهشة )مصنوغ تدوا قو إنيتج مز ا(ل قمت من حتل حشظي وانييتليو 

 ولزلو  جمتب و تجمبون نلص قن ال شتهتة هي واتلة انييتلي من جتم إلص جتمل مدا او الش

والحيتيةو إن زم مت و د اتري تو  رمت   تصلح قن تزون يب تش ت قو يب تشت  للشولزلو و ريد  مت هو ماتمتن الشولزلو ل منحن  
من مهم المصنونت  التدوتة   مصنوعااتن  الزلمة قداييو وقا زم مت ز  منطوقاا،ن ى قن مبنته مي الب رتة   تيجتو  )الي ال ال بري(  

 من مهم الليوس الدتنتةو وهو نيتج جمتنيل معتقداٍت من مهم البتدا  ا جيمتنتةو وممارسةا الييلتدتة وال تتا واللبمةو و

ا مي جتنري المنلوج ختصة  لوام  حليي نر    البصو  إلص ربا  والشولزلو  إذ تنييم من جتم إلص جتمو   رد قن تيب ل
الييتت و متايل رباي رشبم الناتتن قو مو  ال وامو قو قد تيرن  ري ختتم ال وامو مت تدون قو تنيصونو قو قد تُ اد نلتي ربا  
اااتمت  رشبم الييتت ا  اليي يل ق نلص قنمتل الحتتم ا جيمتنتة والشز تةو لتيراو م  قحوام البص و مت تنشي نني صشة الهرت  

ي قد ييرتد  إلص الذهتنل تيوم رد ان حزم : »النيتج الشولزلو ا لتس هتري تو إني تُني  مي ظ و   متنتة وجي امتة ويت تختة  الي 
و منحن نجد قزه  من  (20)واجيمتنتةو ويرب ت لذل  تنيم مبي إاتمت  جدتدم إلص قتتمنت« ل ومن هنت ييبدد ال واتت  ليصة واحدم مهر 

 لش وس / رتة  الارم( مي قد  الشولزلو  الز دال خمس  واتت  ليصة ) مرت 

 

 الفولكلور والشعب 
حتن تدو  الحدتل نن الشولزلو و قو الي ال رحا  يب ت  مجم  اللية الب رتةو ن ى زلمة )ال ب ( مر مة ليل ممت الميصود 
را )ال ب (؟ قهو المجيم  زلي قو مةة مني؟ هم ال ب  هو الشرحون الذتن زتنوا مواوغ قنمتم الخوتن ج تو اللمتنتتن مي الي ن 

و المتتن إلص الشرحتن؟ هم مش وو ال ب  هنت ت ت  إلص قولة  الذتن اريبدوا نن البتدا  والييتلتد اليتا  ن  ؟ هم تمزننت قن نا 
( من مةة المهيشتن؟ وهم ت مم هذا المش وو الصنتنتتن 1981  –  1916الذتن   تبدهو نتلو الشولزلو  المت زي  ت ت د دو اون )

  س الشلوزلو ل المدتنتتن )من المدتنة(؟ إن ت قاةلة م مة يواجي دا

ت مي قلمتنتت مدم لوتلة ت ت  إلص الشرحتن قو اللريت  ا جيمتنتة الدنتتل وقد يرنص  ظم مش وو )ال ب ( مي الي  و وخصوص 
ل ميد ذه  زهت ون (22) وقني ت ت  إلص غت  الميبلمتنو الميخلشتن نن المدنتةو والي وتتن  (21) هذا المش وو نلمتا الشولزازوندم اللمتن

( إلص قن »ال ب  هو قولة  النتس الذتن تيميبون رنوغ من 1936 – 1864لشولزلو تتن الي رتتنو من مهم هوممن ز ات  )من ا
ا اجيمتنت ت ومز ت ت  ل(23« )الشز  الرداةيو وران و   تريز ون الهيتمةو وإنمت تيداولون ت نير  نن الجمتنت  الزه  يلو  

ت لوتر  ي ى قن )ال ب ( هو الشةة الميخلشة ت ى الرتحل الشولزلو ا الز دا رد ان   حزم  »قن النيلجتناتت الي رتة ظل   دح 
مي المجيم و قا إن ال ب  تيزون من الج لة والمتتن والي وتتنو من قولة  الذتن هو خت ج مةة البلمتا والمهيشتنو وقن هنت  

 التة هي اليي يني  الهيتمةو والهيتمة ينحد  من النلص نحو الاشمو  مولزلو تون غ رتون ت ون قن اللرية ا جيمتنتة البلتت قو ال ايي
ا من خصتةص ت  زر  ومامون ت«  ل (24) نحو ال ب  الذا تيمي  رتلشز  الرداةيو وم  هذا ا نحدا  يشيد زهت  

 

ت(و ( 18)    ل9(و ل  1987دا  الهيتمة والن   الز دتةو )ريدادو الدزيو  ن الدتن مصلشص  اوم: د ااة مي قد  الشولزلو  الز داو حتد  نم  )مي جم 
 ل 231 ل و(2013 دا  موز تتني للرحول والن  و   ق رتمو) و1ل الدزيو  قحمد محمد الخلتمو ال خصتة الز دتةو )19)

)20 (  Ramazan Pertev (Editor), rû 30. 
 ل 23(و ل إلزي ونيمحمد الجوه ا )يح ت (و ميدمة مي الي ال ال بريل )زيت   (21)

(22) Ramazan Pertev (Editor), rû 37. 
 ل الشولزلو (-د اااااااة-)منتهااااا مر و  رولوقةو  (23)

www.aranthropos.com 
(24) Ramazan Pertev (Editor), rû 37. 

 



 

 

 

نو ورختصة ( انييد الرتحهتن الي رتت 1970 – 1895ونلص ال غو من قن الرتحل الشولزلو ا ال واي مردتمت  ر و  )
الش ناتتن واللمتنو ران و تحص ون مش وو )ال ب ( مي الي وتتن والشرحتنو وتج ون نلت و د ااتي وو مإني هو نشاي ت ى الشولزلو  
نيتج اللرية ا جيمتنتة الدنتتو رمبنص قني تجم  رتن الشولزلو  ويل  اللريةو وتصن ا  ال ايي التة والشةت  الحتزمة خت ج مش وو  

ت نن ايل اليوجي ال امي مي ا يحتد الاومتتيي الاترل ليوظت  الشولزلو  قتدتولوجت تو (25) ال ب  ل  رمت زتن موق  ر و  نتيج 
ق من المد اة ال زرنتةو رحا   تي ت د دو اون )  ل (26) (1981 – 1916ميد زتن قحد ال زرنتتن ال وسو ولزني ير ل

( وجلتم جلتم 2007 – 1932الاومتتيي الاترلو الخوان قو دتختن جلتم ) وتذه  قايتذا الشولزلو  الز دا مي ا يحتد
ل مت تبني قن مت تيشتن إلص جتن  نلمتا الشولزلو   (27) لللل( إلص قن »الي وتتن والشرحتن هو صتنبوا الشولزلو  الز دا« - 1936)

 الي رتتن مي ياتتل مش وو )ال ب (و لت مم الي وتتن والشرحتن محا ل 

ي قتدتولوجيو و  تمزن قن نجبم اانيلجناتت   إ  قن الرتحل الشولزلو ا الز دا رد ان حزم  ت ى قن هذا الموق  نتي  نن يوج 
واللرية ال ايي التة خت ج داة م إنيتج الشولزلو و ذل  لن »قغل  النيتج الشولزلو ا تخدو النظتو ا جيمتني الاتةدو وتبمم نلص  

تزون لهم الحزو واللرية ا  ايي التة مولزلو هتو الذا ت د  إلص الحشتظ نلص نظتم ت ا جيمتني  ي اتخيو ومن هنت   رد قن 
ت إذ قتم: »زتن الشولزلو  الز دا قدام  1960 –  1885و وهذا مت ذه  إلتي الماي  ج رتاتم نتزتيتن )(28) « ومصتلح ت ( قتا 

اغ«تايخدم ت ااقلتغ للياهت  نلص نتمة النتس وال يتلة الز د م و ولبم المهم الز دا اليتةم: )قر ام التد اليي   (29)ن  نتم وُ   
تو تدخم مي هذا ا يجتهو من حتل زوني ت د  إلص ي اتخ البرودتة ( 30)يايلت  نال ت( الذا تي دد صداه مي الهيتمة الب رتة قتا 
  وإلتنة اليوال

حزم : »تُبَرل  مي ال  ج نن هذا المش وو را )ال نتة  و  تخيل  مش وو ال ب  مي ال  ج نمت هو مي الي  و رحا  رد ان
 ل (31) ال نتتت(و م ي قتتا ت رتليتدم وال ايي التتنو يحيم من لة قدنصو م ي ا اليتدم   تبير ون قنشا و من ال ب « /

ا مت يُاَم  يبرت ا  من مهم  و  (32)ومي المجيم  الز دا ا يرل مش وو )ال ب ( رتلمنتليتة قو الجي امتتو قو رتلب ت م قحتتن ت   مزهت  
زت(و من دون يمتت  رتن الشةت   زتون ننتدون( نارة إلص ن ت م )امآ )ازتن جرم الز د( قو )قهم الي تة( قو )قهم المدتنة( قو )اآلمآ

رم الز د(و مت  ا جيمتنتة مي يل  المتزن الجي امتةو ومي الوق  نشاي نام  يبرت ا  نلص غ ا  )نتةلة رد ختن رت ت( و)قغوا  ج
تل ومن هنت ن ى  ن مجمونة مبتنة رخر  مةت  ال ب  الخ تت و ول ت مولزلو هت قتا  تبني قن اللرية ال ايي التة الز دتة يزو 
تو حيص وإن يبتل  مةة  قني   تمزن قن يزون همة مجمونة قو مةة اجيمتنتة خت ج مش وو )ال ب ( وخت ج داة م إنيتج الشولزلو  قتا 

( ت مم قم اد المة جمتب وو إذ 1962 – 1907ة نلص غت هتو ممش وو )ال ب ( رحا  البتلو الاوتا ا  تي ت د متتس )اجيمتنت 
تيوم: »جمت  قم اد المةو اواا زتنوا نمت   قو مرحتن قو  نتم قو  جتم قنمتم قو محتمتن قو قاتيذم جتمبتتنو ت ي زون مي ختصتة 

ا ال قا لدى الرتحل الشولزلو ا الز دا رد ان حزم و إذ تيوم: »ال ب  ت مم جمت  قم اد  ل وتي دد صدى هذ(33) زون و  بر ت«
مجيم  متو اواا زتنوا من اللرية الدنتتو قو من اانيلجناتتو ق وتتن ومرحتن زتنواو قو مدنتتن ميحا تنل ورتخيصت   دتدو نيوم 

 ال ب ؟ ال ب  هو من تصن  اليصلو قو من تايم  إلت ت«(: "من هو 2005 – 1934م  الشولزلو ا المت زي ا ن دوندس )

 ل(34)

 جمع أنواع أدب الفولكلور الكردي وتدوينه  
 موجز جهد المستشرقين 

نتهل ولبم هذا نتةد إلص ح متن الز د من   قوم مت تلش  ا نيرتهو نند الحدتل نن الشولزلو  الز دا قو د ايو هو ناجي وغا
نذ قمد ربتدو وقد ق ت  الماي  ج رتاتم نتزتيتن إلص هذه الخصتصةو إذ قتم: »قوم مت تحت ا  الم ا لدى  الي اام والزيترة رليي و الو م

قتتمي رد ااة الد  الز دا واليحيتل متيو هو نا  الشولزلو  ال اةد نن الحدو نلص حد ا يبرت  الر ومتاو  )متلجتشازي(ل إن هذه  
يُشَال  رتني ت  المتة اليتمة يي تر ت رتن هذا ال ب و وندو يمز ن قرنتةي من الي اام والزيترة الي ا م الملشية للنظ  مي الشولزلو  الز دا 

 

(25) Ramazan Pertev (Editor), rû 32. 
  )26( دل دو اونو  ل 67ل

(27) Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl: Zargotina kurda, beş 1, çapa yekem, Moskova, Neşirxana Naûka 1978, rû 26.   
(28) Ramazan Pertev (Editor), rû 32.  

 ل 411(و ل 1998دلنو )دلوو  و1رتاتم نتزتيتنو الز دو الدزيو  نو ا لتلرتني )مي جو(و ل (29)
(30) Bilal Hesen: Pîr û Pendî, çapa yekem 2012, cihê çapkirinê, û navê weşanxanê ne diyar in, rû 153. Elî Cefer: Gotinên 
pêşiyan, capa yekem, cih û navê wesanxanê ne diyar in, 2006, rû 37. 
(31) Ramazan Pertev (Editor), rû 38. 
(32) Ramazan Pertev (Editor), rû 40.  

  )33( لتندم حتج صدوجو ل 19ل 
(34) Ramazan Pertev (Editor), rû 40. 

 



 

 

 

م ال ب  والينتا وا د اليصل والمرحو نلص ذاز ي و اليتد م نلص الحشظ (35)  رتللية الو« و مت جبل و تبيمدونو مي نيم الخرت  وقَوآ
 ا تايم  مي غنتا ملحمة )ممي ا ن( مهر  مت ت تد نلص هرل ا  ا  لتلتة قو ق ر لحد إدهتس المايم و وهو تصيي إلص الميني الذ

او ممت جتا لدى الواةم زتن  ذ ا  ميش قت  مي زير وو  ولزن مت تيا  لي هو قن الز د لو تد زوا قتمة مولزلو هو إ  مياخ  
خ المت      ختن ردلتاي ) ذز  مي زيتري )  منتمي(و  تة ت نن المواتيص والمينتن ( الذا  1603  –  1543مهم مت نجد لدى المي  ا
تن(  تة ت نن المواتيص والبتدا   1707 – 1650الز دو وزذل  ذز  ال تن  الزرت  قحمد ختني ) ( مي ملحميي ال اةبة )َموآ و ا

ردام  ا و م يدوتن الشولزلو  ل إ  قن صنت  ال جلتن زلت مت لو تزن  (36)  ا جيمتنتة الز دتة من مهم م ااو الخلورة وليوس ال واج
 ويصنتشيل 

هو إن الرتحهتن الجتن  ذز وا ربا يجلتت  الشولزلو  الز دا رمهم مت نجد لدى ال حتلة البهمتني قولتت جلري الذا م ل ذز ه 
دادم ونتدا  الحدادتنو م و تل  قون »ملت ق و اتري تو حتن تيحدل نن م تهدايي مي مدتنة امد )دتت  رز ( وغت هتو من مهم الحا

 ل(37) نلص إتيتغ قلحتن الميتمت  المواتيتةو وتينون نلص يل  النيتو«

قمت ا هيمتو الجدا رتلشولزلو  الز دا جمب ت ويصنتش ت ود ا تو ميد ردق رج د الماي  قتنو ولبم الشتلاو  والليوا اللمتني 
( رحه ت نلمت ت نن )الغتني والمواتيص  1849ن   نتو )( قوم من قهت  هذا ا هيمتوو و 1872 – 1787م تد تس مون رودن يت  )

( قهم وو ومن و نتلو الشولزلو  اللمتني  1894 – 1801ارت )ژل هو ظ    قامتا ندم مي هذا المتدانو لبم قلزاند  (38) الز دتة(
ي جمي ت إلص اللية اللمتنتة مي  ( الذا جم  قغتن وقصص ت ومرحو  برتةو ون  هت م   1899  –   1844الاوتا ا قلر   اواتن )

 ل (39) مجلدتن ربنوان )قصل ومرحو وقغتن ز دتة رل جة قز اد لو  نتردتن ورويتن(

ا من قد  الشولزلو  الز داو وخل     -(  1866و  1848الينصم ال واي مي ق ا وو رتن نتمي )-ارت  ژليد جم  قلزاند    زهت  
  مي  واتتو و  مي الدوم الو ورتة مهم م نات وقلمتنتتو وحيص مي ز دايتن الزر ى  »من المخلولت  )ندد ا ونون ت(   نظت  ل تو  

 ل(40) ( رتللية الي زتة«3( رتللية الش ناتةو )4( رتللية الز دتةو و)56نشا تو ميد يجتو  نددهت الايتن مخلولةو من ت ق ارة )

رت  مي متدان الشولزلو  الز دا جمب ت ويصنتش ت وي جمة إن ييربنت مت رذلي الماي  قون الي رتون وال  قتون زلي من ج د ج
ود ا تو ماو  تلوم رنت الرحلل ونلص ال غو من ذل    رد من قن ن ت  مي هذه البجتلة إلص ربا الامتا الرت  م هنت من مهم  

جتي لتازو وجوتس رللو تتن و وڤتيو  اروچ هوغو متزتس وقوازت  متن ورتاتم نتزتيتن ويومتس روا وقو رتللي ومتنو ازي وخت
َزو واليصل   ا من قجنتس قد  الشولزلو  الز داو من المهتم والحا و ل دتيتم و ل لت خ وسل ال تزت ا و  الذتن جمبوا زهت  

 والمرحو وغت هتل 

 

 موجز جهد الفولكلوريين الكرد    

د الشولزلو تة ويصنتش تو ورختصة قجنتس ارت مي يوجت  و نحو جم  الموا ژقمت الرتحهون الز دو مت ج  الشام إلص قلزاند  
الد ل تيوم جرم  نزترتدا نني: »يبللو اللية الز دتةو وجم  المينو تن الز د حولي م زر  من و  ري يجم   هيتميو زتن قر  هو  

 ل (41) اتتغ«المر محمود رتت تداو وقد حهل و نلص يدوتن نتون الي ال الدري الزراتزي والشولزلو او انيتذهت من ال

ن المر محمود رتت تدا )ژورياهت  من قل  ا من نتدا  الز دو ق ام 1863 – 1797ارت ويوجتي مني دو  ت من ت ژ( زهت   ارت قام 
ربا تو ولربيي مي قنواو الايتنتت  من  -مي مت ربد-حتنذا  إلص رل ارو غو حتل حيي  الماي  قة ال واتة مت غ ت   ودتنزو 

الي ن المتايو وربا ت اآلخ  ُلرا  ربنوان )نتدا  و وامتينتمةا قز ادتة( رمبنص )نتدا  وييتلتد الز د(ل تذز  رتت تدا مي هذا 
ي احيشت   ال واجو الزيت  ييتلتد الز د ونتداي و مي مجت    يص من الحتتمو تيحدل نن الم قم والخلرة وال واجو وتشصم الحدتل م 

وتييرلب ت إلص قن يصم الب وس إلص رت  ن تا تو حتل يُش د ل مت إحدى  واتت الختمة قو إحدى غ   الدا و وتيحدل نن الح  
وخل  الشيتت و وزتشتة إج اا المصتلحة رتن البتةليتن ربد الخل و ونن الو دم وي رتة اللشتمو وغال و ربد الو دمو وخيتن وو  

 ل (42) ل الز دا رارحي وم ايو ونن الخصومت  اليرلتة والهت ا و وغت  ذل  ممت تيبلل رتلحتتم ا جيمتنتة الز دتةونن يبل  

 

 )35( رتاتم نتزتيتنو 1998و ل 406ل 

(36) Ehmedê Xanî: Mem û Zîn. Şirovekirin û lêkolîn: Mihemmde Emîn Osman, çapa yekem, çapxana El-Cahêz Bexdad, 
1990, rû 147, 155, 163.  

م تو )ريدادو ملربة الحوادلو 1979(و ل 113ل   ا او متلاوم ت وميصو  ا ومشز    )37( الدزيو  ن   الدتن مصلشص  اومو قحمد ختني  تن  
  )38( جرم  نزترتداو ل 44ل

(39) Ramazan Pertev (Editor), rû 225. 
)40 ( Ramazan Pertev (Editor), rû 225. 

  )41( جرم  نزترتداو ل 67ل
)42 ( M. M. Beyazîdî: Adat û rusûmatnameê Ekradiye. Ravekirin, tîpguhêzî û lêkolîn: Jan Dost, çapa duwem, 
weşanxaneya Nûbihar, Istanbul 2012. 



 

 

 

ت مي ا يحتد الاومتتيي الاترلو ور    مي هذا المتدان  ن ل  ح زة يدوتن قجنتس قد  الشولزلو  الز دا ربد ذل و وخصوص 
  - 1908(و والدزيو  جتاو جلتم )1990-1908(و والدزيو  حتجي جندا )1964-1906قامتا  مبةو من و قمتن نشدام )

قصد   مي ت تشتن قزه  من ق ربمةة قغنتة ربد قن واب  ل ت )نويتي ت(ل  (و وولداه قو دتختن وجلتم وارنيي جمتلة اليي1998
وا ده   هذه الح زة قزه  ربد يااتس الياو الز دا مي قزتدتمتة البلوو الاومتتيتة مي لتنتني اد/ رتي ارو غ رج د الزتدتمي 

ج  1985 –  1909ز دو ) ( وي قاي الر ومتاو  قتنت 1959( نتو )1991 – 1887ال مني الصم ال قو رتللي ) (و إذ يخ  
 مي هذا الياو مخيصون مي اليت تخ وقد  الشولزو  الز دا من مهم الخوتن قو دتختن وجلتم جلتم وغت همتل   

َزو  قمت مي الب اج وز دايتن الب اج ميد ردق  ح زة ياجتم الشولزلو  منذ هرهتنتت  الي ن المتايو رإصدا  زيت  )المهتم والحا
َزو ربنوان )قل  حزمة 1958-  1885تتوو  )چ(و ون   مب و   1976  –  1896اامتنتم حيي )الز دتة(   ( مجمونة قمهتم وحا

مة نرا الدتن اجتدا )1938وحزمة( نتو ) ( صشحت  للشولزلو  الز دا مي الج ا الوم من 1984 – 1907(و وقم د البرل
َزو نتو )1989  –  1902(و ون    تخ محمد ختم )1952مصنشي )الد  الز دا( نتو ) َزو 1957( مجمونة من الحا ( ربنوان )حا

( ن   الرتحل محمد يومتل وهري د ااة ربنوان )الشولزلو  الز دا(و ون   الدزيو  ن  الدتن مصلشص 1961الواةم( ومي نتو )
للية الب رتةو ون   الي جمة (و هو ي جم ت إلص ا1970لللل( د ااة ربنوان )د ااة مي قد  الشولزلو  الز دا( نتو )-1934 اوم )
َزو وقمهتم ربنوان )رتد  الجرتم من زرو الواةم( 1979(و ون   مر محمود دت َ وا نتو )1978نتو )  ل(43)( مجمونة حا

(و امن من و ا  جتمبة ير ت و وملحمة )َخ آ 1920ومي ز دايتن إت انو ن   نرتد هللا اتورتتن ملحمة )مو و تن( نتو )
(و وقنتد قتد  ميت  قتاي ن  هت مي البتو نشاي م  مجمونت  من اليصل والمرحو ال برتةو ون   قتا ت 1956واتتمند( نتو ) 

و ون   ابتد نرد الحمتد (44)  ( امن من و ا  جتمبة ير ت 1976( و)1966ا  مجمونت  من اليصل الشولزلو تة رتن نتمي )
َزو اليدمتا( نتو ) َزو الواةم ومنظومة  1950و )(و ون   محمود قحمدا نت1949اجتدا )حا ( مجمونة مولزلو تة ربنوان )حا

 ل (45) حجت (

ا  للمن  مي قج اا ز دايتن زل تو إ  قن قزر  نملتة ص   قومي ممن جة يب ا ل ت   نلص ال غو من قن الهيتمة الز دتة يب ل
تخل الز د من اليداوم مي مدى قزه  من همتنتن الز دو مو ا  من الزمتلتة مي ي زتت والج ا ال متلي من ز دايتنو إذ ُمنا  زم مت  

تو وزتن اليحدل رتللية الز دتة ج تمة يصم نيوري ت إلص ن   انوا  اجن قو قزه ل إن هذه الاتتاة واليدرت ا  البنص تةو  نتم 
م ز دايتنو وقدى مي  وليتتن البنص  الدتني قرم ذل  مي البص  البهمتنيو قدى إلص يش ي المتة يش ت ت م نر ت رتن الز د مي  مت 

الميترم إلص غنص قد  الشولزلو ل ميد انيتد النتس حشظ الماهو ا  الدرتة و واتي ت  شته ت من جتم إلص اخ و وزتن من نيتجة ذل  قن 
ح مي الانو ا  الب  تن قصرح  الذاز م الز دتة مايودن ت لجنتس قدرتة ندمو ا لل  للمنيرتن والرتحهتن ارُم الوصوم إلت تو ممت إن ُاما

الخت ا  يداوم اللية الز دتةو حيص اميُياح  مي ربا الجتمبت و من مهم جتمبة مت دتنو ققاتو الد  الز داو يمنح د جت  
المتجايت  والدزيو اهو واني   الرتحهون مي ال ت  الز داو تايمبون إلص الي وتتنو وتاجلونو وتن  ون من ج ةو وتد اون هذا 

لذا قصرح رتن قتدت و من ج ة قخ ىو مظ    إلص الوجود قرحتل نلمتة يينتوم هذا الزو من الد  الشولزلو ا  النيتج الشولزلو ا ا
و وزيت  )الم قم والينتا(  يَوآ رتلد س واليحلتمو من مهم زيت  )الد  ال بري الز دا( لمجمونة من الرتحهتن ريح ت   ماتن رَ آ

د الوم من )قنلولوجتت المينتن الز د( زرهمت ل تن  يتس وزيت  )نشدام  تنزي( ليزتن جتشجيو وزيت  )قنت نت ة  تن(و والمجل
لحمد ا اسو وهو نرت م نن ات م هذا الميني ال  ت  وقغتنتيو ون  ا  الد اات  الخ تت و مار  نن مجمونت  من اليصل 

َزو والمرحو ال برتةل  ال برتة وقصل الاتلت  والمهتم والحا

اليي قصد هت   (46) (   ز دايتنو ميد ردق ا هيمتو ريدوتن قجنتس قد  الشولزلو  م  ظ و  مجلة )هتوا قمت مي او تة وغ
ا من اليصل ال برتة 1932( مي دم ل نتو )1951 – 1893المت  جرد  رد ختن ) (ل ليد ن    )هتوا ( مي قندادهت زهت  

َزوو ون    مي قندادهت ملحمة )ممي ا ن( م  ي   جمي ت الش ناتة مي حليت  مييتلتت ل ون   ال تن  المب و   والمهتم والحا
( قصة )  و دا ا(و وزليتهمت قصة مولزلو تةو 1956( قصة )جتو وزلر ا( ونتو )1954( نتو )1984-1903َجَز خون )

ت مي نتو ) ( مجمونة من  1957ا دهمت ال تن  ربد قن غتل  ربا حواده مت موظلش ت إتتهمت من وج ة نظ ه المت زاتةو ون   قتا 
 المهتم واليصل ربنوان )حزتتت القدمتن(ل

او من و الماي  ج الش ناي  وجتة لتازو  ت زرت   قمت قهو قه  مولزلو او م و ملحمة )ممي ا ن( اليي قو هت الماي  قون اهيمتم 
تس(و ڤت و  ن چما رة رتاو )  ( م  ميدمة1957(و وقد قنتد  لرتني ت مي دم ل نتو )1942الذا جمب ت ولرب ت مي رت و  نتو )

ح قن   ( جم  رح ا  1958«ل ومي نتو ) 1988  -1919تس هذا هو الدزيو  نو  الدتن  ا ا )ڤت و  ن چرمبنص )زتي  اليصة/ الم جل

 

(43) Tekîn Ҫifçi: Kilam û jin, çapa yekem, Nûbihar, Istanbul 2014, rû 52,53. 
(44) Ramazan Pertev (Editor), rû 235. 
(45) Tekin Ҫifçi rû 52.  

( ندد ال  57) من ت  وصد  (و زتن  نص     تةو  1932قوم مجلة ز دتة قصد هت المت  جرد  رد ختن رتللية الز دتة مي دم ل نتو ) وهتوا و رمبنص )النجدم(  (46)
نتو   26(و 1934نتو ) 25(و 1933نتو ) 18و 15(و 1932نتو ) 7و 6الشولزلو تة مي النداد:اهيم  رتللية والد  والشولزو  الز دال ن    هتوا  المواد  

 (ل1943(ل يوقش  هتوا  نن الصدو  نتو )1942نتو ) 50و 45(و 1941نتو ) 30و 28(و 1935)



 

 

 

َزو الز دتة ون  هت م  ي جمي ت إلص اللية الب رتةل ولبم صنت  رح ا زنلة زتن 1967 – 1892زنلة ) ( مجمونة من المهتم والحا
 امن النمتم الوم مي يواصم الهيتميتن الز دتة والب رتة مي او تةل من 

هو ي اج  البمم مي متدان الهيتمة الز دتة رمت مت ت الشولزلو  مي او تة رشبم الاتتاة اليمبتة اليي ايربي ت اللت  الوحدم يجته 
ربهيل ومت إن انيا  را  انوا  حيص ن ل  الشةة الز د إر تن انوا  الوحدم الاو تة ا المص تةو ومت يلي ت من انوا  الحزو ال

او من مهم مجلة )زلايتن/ الحدتية( مي منيص  الايتنتت و  الاتتاتة والهيتمتة مي المجيم  الز داو وظ    مجر  قدرتة ز دتة ا  
تت  الي ن المتايو قم د   هو يلي ت مجر  )اايت / النجمة( و)خنت / الندى( و)ر س/ الزلمة( وغت هت يرتن ت مي اربتنتت  وهمتنتن

ت   َزو وغت هتو وزتن ل تت ا  الر ومتاو  جلتم جلتم قتدم  ربا صشحتي ت لمواد من الد  الشولزلو او من اليصل والمهتم والحا
 من ا يحتد الاومتتيي الاترل قرلغ الياهت  مي ين تل ح ا  الشولزلو تتن الز د مي او تة وغ   ز دايتنل

ا من مواد ليد لت  الر ومتاو  ج ت زرت   لتم جلتم المنتلل الز دتة المخيلشة مي او تةو واايم  إلص ال وام والمينتنو مجم  زمًّ
َزو والمرحو والغتنيو ون  هت رتللشرتا الز تلتة مي ت تشتن/ ق متنتت ربنوان )مولزلو   قد  الشولزلو  مت رتن اليصل والمهتم والحا

 (ل 1989مونة رتللشرتا الريتنتة مي قورات / الاوتد نتو )الز د الاو تتن(و هو لرب  هذه المج 

َزوو ميد ن   محشوظ مر التمتن ق ربة ا   من ت مي   يمحو  ج د الشولزلو تتن الز د مي او تة مبظمي حوم المهتم والحا
َزو مبظم ت هي نيتج حتدل حدلو قو واقبة وقب  ذا  تووو وني 1993زيت  نتو ) من ت َمهٌَمو صت  تُا   مي   (ل إن المهتم والحا

زمةو ون  هت نتو )39الحت   الم تر ت ل وقد جم  نلي جبش  ) ( مي الاوتد ربنوان 2000( قصة قدى قغلر ت إلص ظ و  َمهٍَم قو حا
َزو والمهتم يح  ننوان )ققوام الواةم(ل2006)الز دا زلميي زلمة(و هو قني  ذل  نتو ) َ  مجمونة من الحا  ( ن آ

( تايم  الدزيو  حاتن حرس إلص الميني نلص حتد و متاخذ نني ا  قغنتت  ملحمتة غ لتة ورلولتةو زتن قد 2001مي نتو ) 
( ن   نت   حاو مجمونة من 2016قخذهت نن والده )مالو متداني(و ون  هت ربنوان )مرحو من ال ب  ال بري(ل ومي نتو )

 المهتم ربنوان )ققوام الاتريتن(ل 

س زم واحد من مت وقي ت لوترَ وج د ا ماتنش ت لجم  مواد الد  الشولزلو ا   ت اهنتنو ز ل إن قزه  الشولزلو تتن الز د الاو تتن نيتج 
س ج ده زلي للبمم مي جم  المهتم ويدوتن تو حيص صت  لدتي ندد زرت و ن   مجمونة   ويدوتن تل الوم هو ررم حانو الذا ز  

( ربنوان 2012(و هو قات  مت مي المجمونيتن إلص مت ريي لدتيو ون  ه نتو )2008ن   ندد ا اخ  نتو )(و و1996من ت نتو )
َزو الواةم( مي زيت  اول ) زمةل  20622)حا  ( مهر  وحا

ن  مامونتي ت رتن الغتني 2016و 2006والهتني هو صتلح َحتآدوو الذا ن   مترتن نتمي ) ( همتني ن  م مجمونة ينو 
 لشتم والمهتمو والحزتتت  وغت هتو وينون  قمتزن لربتي ت مت رتن اليتم لي ودهو  وق رتم والتمتنتة وإالنروملوقصل ال

 أجناس أدب الفولكلور الكردي 
يرتلن مي مت ارل قن لد  الشولزلو  الز داو زيت ه من ادا  المو ال ش تةو قجنتا ت قو قنوان ت ندمو رباي اتغ مي مات م 

اي اآلخ  ايل منيو قو قُاتش  إلتي إاتمت  من ال وام رياهت  الييتت ا  اليي حده  مي الحتتم ا جيمتنتة نر  البصو و  انييتليو ورب
ني ربا الماي  قتن واليتو تن من قرنتا الز د منذ رداتت  الي ن اليتا  ن  ل مر راس قن نيحدل مي مت تايي نن   وزهت  مني دول

 هذه النواغل 

 

 القصص األسطورية 

يُبد  الاتلت  من ققدو قنواغ قد  الشولزلو  مي ادا  المو ال شتهتةو لن ت من نيتج الب ود الات رة مي اليادوو إذ زتن ااناتن 
ا نن يشات  حواده ت اليي زتن  موج مايوى إد ازي ولتقييو غت  قتد  نلص الاتل م نلت تو مت جبلي تللل  مدهو  ت رتللرتبةو نتج  

ت يبزس صو م اتذجة ليشات  ظواه  اللرتبةل م ي إذ ا نوغ من الوني ا جيمتني الرداةي تابص لمب مة  البنتن لختتليو   وتنا  قصص 
 ل (47) البتلول ولبم هذا مت تيصده الدزيو  قحمد محمود الخلتم مي قولي: »متهولوجتت ال بو  خرصة  يتي و للوجود«

ا من قصل الاتلت  الز دتة يدو  حوم ت زرت   الص اغ اد البشت ت و والرلم مي هذه اليصل هو ااناتنو وهو  إن قام 
ا للص اغ رتن الخت   تو متيدو هذا الص اغ مي الاتلت  الز دتة  م   ا داةم  مي ص اني م  البشت ت و  م  قوى ال  و تخ ج منيص  

ت من الشي اا والزتدح تنو زمت تذه  إلتي الدزيو  ن  الدتن مصلشص  وال  و وتني ي رتنيصت  الخت ل إن هذا ااناتن المنيص و لتس داةم 
هو ارن قمت  تيب ا لحترتم البشت ت  وظلم تو ونلص ال غو من قني تيب ا إلص الهوام    (49)  و متلرلم مي )قصة رنزتن((48)   اوم

 والمصتن و ومت إن تييل  نلص قحد البشت ت و حيص تظ   لي نش ت  اخ و ولزني مي الن تتة تنيص ل

 

 )47( الدزيو  قحمد محمد الخلتمو ل 116ل 

 ل 16ل   ،الشولزلو  الز داالدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو د ااة مي قد  (  (48)
(49) Mehmet Öncü: Ҫîrokên efsaneyî yên Kurdan. Ҫapa yekem, Nûbihar, Istanbul 2014, rû 25 – 44.  



 

 

 

ت رحا  الاتلت  الز دتة يح  ال ا مي الز و  والمتزن المظلمةو م ي يخت  ال مس والنو و  وهذه البشت ت    يبتس داةم 
  م  البلو والمب مةو رحا  الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو ويخيشي حتن تال  النو ل

ت إل ص جتنر تو مشي اليصة المذزو م قنرهو إن قوى ال   مي الاتلت  الز دتة   ييمهلم مي البشت ت  محا و رم نجد الحتة قتا 
ا واحد ا للمتتهو هو نر  مي جوا هتو تاد  الينتن مج ى متته النر  م م ز م نتوو نجد ين اتن ت تيحزلو رمصت  مدتنة زتملةل إن للمدتنة مصد  

 رتب ت ال ار  ن  ل تلييي رلم اليصة متمن  المتته نن ازتن المدتنةو و  تحتد نن مزتني إ  ربد قن تيدو لي ازتن المدتنة ميتم مي 
تو وحتن تاالي نن ار  هموميو تا د لي ال تخ حزتتة الينتنو وقن الي نة قد وقب  هذا البتو نلص ارنيي اليي  ت م موم  )رنزتن(  تخ 

ي التوو اليتلي مي النر و او  تليت ت غد ا إلص الينتنل نندةٍذ تلل  من ال تخ قن تليوه هو إلص الينتن نوا ت نن الشيتمو وإذ تليوني م
 تييم الينتنو ميبو المدتنةَ الم اُ و ويال  مي امتة ت النوا و ميد يح   ازتن ت من جر و  الينتنل

ت ( الم  و م رتن الز دو إذ نر  نلص زياشَي  المل  ج حتن   صو م الينتن يلتلبنت مي قالو م قخ ىو هي قصة )ق دهت / احل
ص ذل  التوو را مي  زم ينتنتنو وزتن دوايه مت مخ  ترتن زم توول ويماي اليصة هزذا إلص قن تييم )زتوا( الحد اُد الملَ و وتَُامل

)النو و (و قا التوو الجدتدو و قس الانة الز دتةل ومنذ ذل  الحتن مت  ام الز د تحيشلون مي الحتدا والب  تن من     اذا  زم  
تللظلوو الذا يحيشم ري  بو  قُ نتو ر ذا البتدو نتد الح تة وا نيصت  نلص ا  َخ  قتا 

تظ   ال   مي الاتلت  الز دتة قحتتن ت مي صو م نجو   ملتاو ازلة الر  و اخمة الجاوو يليي الم ا مي مم ت ماية  رتن 
 ل قن قانتن تو ن داهت زرت ان لوترنو يليت مت نلص زيشت تو تيدلتتن نلص ظ  هتل ولزي تنيص  نلت ت رلم الالو مو م و تح

مو وتيش  إلص قحد ن دت تو مت ا  ج نة من حلتر تل نندةذ ييوم: »لو لو ي ا  حلتريو لليتي   تيحتتم نلت تو متاخذهت نلص حتن غ ل
 ل هم ي ت  الالو م الز دتة إلص من لة حلت  الو مي الهيتمة ااناتنتة؟!  رمتل (50) مي مميو وه اي  راانتني ه ا ت«

ت  والجن والينتن من ج ة وااناتن من ج ة قخ ى مي الالو م الز دتة واني تةي رتنيصت  ااناتن إن الص اغ رتن البشت 
و وانيصت  الخت  (51) إنمت هو » م  لذل  الص اغ النت   منذ نصو  قدتمة مي المجيم  ااناتنيو رتن قوى الخت  وقوى ال  «

  د   اليي ييوو نلص »الشز  الخت ا و والبمم الخت ا و واليوم الخت ا "و لزاننت نام  مي الالو م الز دتة صدى ملاشة -مي الن تتة 
 نلص )قه تمتن( مار ا  ال  ل   -إلي الخت  مي الدتتنة ال  د يتة (52)  اهو ام دا«وانيصت  "

إن قوى ال   مي الاتلت  الز دتة يبمم جتهدم قن يخدغ ااناتنو و  اتمت حتن ي ى نشا ت محتص م ريوم هذا ااناتن 
ويصمتمي نلص الياتا نلت تو وهذا مت تيجلص مي  جتا الينتن ذا ال يوس الاربة الرلَم قن تيل   قاي الاتر  ربد قن قل  اية 

و ولزن الرلم   تنخدغ ريوا رييو لني تد   قن قل  ال قس الاتر  اتبتد إلص الينتن  يوسو زي ت تحي ممت صت  إلتي من نذا 
ت ليوى ال  و رم   قواه زتملةو ولذل    تُيآدو نلص قلبيو وهوو مت نجده مي )قصة رنزتن(ل  يخلو الاتحة مي الاتلت  الز دتة داةم 

تو ميمه الة مي رنت  الجن تآَن  نجد إلص جتنر ت قوى الخت  قتا   ا(ل إن ربا الم تهد الالو تة پي ت ا/ )پ الخت ا ا  اللوايي تَُامل
تن(و إذ  انييل  إلص ربا المرحو الز دتةو مشي ملحمة )ممي ا ن( نجد هرل  يتيت  جنتت و تجمبن رتن رللي  الملحمة )َموآ و ا

تن( ذا  لتلة م  ا ت هتو وهي نتةمةو وتل ن ر ت ماتمت  لوتلة إ (و مي مت هوتحملن ) ا ل (53) حلو ي ااى ل مت مب ت لص حتل )َموآ
و مييدو البون لل ت  الذا  (54)  ومن هذا الليتا ردق حر مت الذا نتنتت متي مبتنتم زرت مل ويظ   رنت  الجن مي قصة )الرت ت وارن الم قم(

 نشتذهتلتي  رتن تدَا الرت ت و  ولي اليبجت تة والخل مو ولو  رنت  الجن ل ل  ال ت  من دون ي 

تو وهي  خصتة ختلدمو و تخ زرت     ييجاد صو م الخت  مي الالو م الز دتة مي ال خصتة الالو تة )الخا ( قتا 
َد  ال ا والامتاو وت م  إلص قن قوى الخت  ختلدمو رتنمت قوى ال   يات  نحو المو  وال ر ل    تمو  مت ُوجا

ي اا والمظلومتنو وتنصح الملو  والم ااو وت دت و إلص ل تل إن )خا ( موجود مي زم مزتنو تيتل المل ومتنو وتبتن الش
 الخت ل

لتتس(و ومي الدتتنة   -ت د ذز  )خا ( مي هيتمت  قمو زهت مو وإن راامتا ميبددم ومخيلشةل مشي الدتتنة الت تدتة ت د رتاو )خد 
س )مت  ج جس( قو )مت ج تس(و وااارو ميمه ار  مي  المواوتة اامي )إتلتت(و ولدى الدتتنة الماتحتة ت د راامتا ميبددمو من ت اليدت 

 

(50) Mehmet Öncü, rû 21, 53.  105 – 107ل 
 ل 15الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو د ااة مي قد  الشولزلو  الز داو ل  (51)
مصتة   الخت  والنو  نند ال  د يتتنو وتيحلص رصشت  النو  والبيم واللت  والحل والييوىو قمت قه تمتنو م و مار  الج اةو والخلتتت وال  و  واهو ام دا هو إلي  )52(

  الحتتمو والص اغ رتن مت تني ي رتنيصت  اهو ام دال
(53)Memê Alan: Danehev Roger Lescot, çapa duwem, Köln1990, weşanên Riya Azadî, rû 46, 47.  

( مي دم لو ربد لربة لتازوو  1957)الدزيو  نو الدتن  ا ا( نتو ) چت و  نڤتسالصحتح هو قن هذه لتا  اللربة الهتنتةو رم هي اللربة ال اربةو متلهتنتة لُرب  من قارَم 
خ هذه اللربةو ملو ترل من ت ولرب ت للم م الهتلهة الرتحل محمد قمتن رو  ق ارن مي إالنروم مي اربتنتت  الي ن المتاي م  ي جمة ي زتة )قح ق  الاللت  الي زتة نا

 تنتت المي ل  نلت ت رتلهتنتة هي مي الحيتية اللربة ال اربةل  إ  قلتم جد ا(ل وهذا تبني قن لربة زولن/ قلم
(54) Mehmet Öncü, rû 113-115 ل 

 



 

 

 

ت لي إ  قن ربا المشا تن تذهرون إلص قني هو )البرد الصتلح( الذا و د ذز ه مي او م الز   الذا  الي ان الز توو   تذز  اام 
 ني  جم صتلحو ت   لماتندم النتسل مإن ت جمتب ت ييشل نلص ق  -وإن اخيلش  مي اامي-تلييي رتلنري مواص نلتي الارول وهذه الهيتمت   

و ااخوم الهرهةو الذتن اال وا (55)   ظ   الخا  مي الشولزلو  الز دا مي ملحمة )ممي ا ن(و إذ ي ااى لم اا )ررد المي  (
او لتزون ولي الب د ووا ل اامت م من ربدهوو مي زوا دتوا ن اامت م مي صرتحة إلص ال هد مي قمو  الدنتتو لن و لو تُ َ قوا ولد ا ذز  

نتد الاحص هتةمتن نلص وجوه وو وهو ت يدون هتت  الد اوتسل إ  قن )الخا ( تظ   ل وو وتنصح و رتلبودم إلص مدتني وو  
ت  تهمت تظ   ل و م م   واليصد ج نلص الشي اا والمحيتجتن مي هذا التوو المرت  و واو  تُ  ج قحدهو ولد او تج  ق   تلليوا نلتي اام 

  ىل قخ

ت إلص قن تظ    وتبمم ااخوم الهرهة رنصتحة )الخا (و متبودون إلص دتت هوو وربد مدم تُ َ ج الخ الزر  ولد ا   تخيت  لي اام 
 ل انيحدل نن هذه الملحمة  حي تل  (56) )الخا (و وتخيت  لي ااو )ممي ا ن(و وتخيشي

ت إناتن إن الامة اليتلرة نلص الالو م الز دتة هي ي جتح زشة ال خت  رم ا نيصت  للخت  مي مواج ة ال  و والرلم مت ت داةم 
ا إلص الوتر  من دون قن تحتد نمت تابص ليو وتنيص  مي الن تتة نلص قوى ال  ل إن ت صو  يخت لتة لحتتم  ب   قص   تيب ل

ت تصم ربُد إلص مرييته مي البتس الح   الز تول الصبورت  والم يت  لوام مات يي الحتتيتةو ولمل

 

 الحكاية 

ا وااب ت مي قد  الشولزلو  الز داو ومنذ قن ردق الز د ريدوتن قجنتس قدر و ال شتهي قو منوني قرم  ي يم الحزتتة قو اليصة حت ا  
اةي زوٌّ زرت  من المجمونت  اليصصتةل  مت ت تد نلص ق ٍن ونت ا و قصرح رتن قتدا قُ ل

الشولزلو  اليولتةو هي قصة تينتقل ت النتس من جتم إلص جتم رتل واتة ال شوتةو وهي مي والحزتتة ال برتةو زيت هت من منون 
ا مي صوغ ت   ا زرت    حلة يني ل ت ييب ا إلص ربا الييتت  رحا  ال وام قو قحوام البص  الذا تبت ون متيو وتيدا الختتم دو  

اا قو المايمبتنلحوادل واقبتة حده  رتلشبمو وقخ ى ختتلتةو متزار ت قد م هتةلة ن  لص جذ  انيرته اليُ ل

ولبم الختتم و زم الا د قو قالوري والصتتغة يمه م ننتص  م ي زة رتن ت ورتن الالو مو ولبم هذا مت دنت  اةَداآ  
لص قن ت  الشولزازوندم اللمتنتة الخوتن ج تو إلص ند هت )حلتو قاتلت  قو ريتتتهت(و رتنمت تذه  الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اوم إ

 ل(57) »يلوت  يت تخي لفالو مو قو هي الالو م مي ن د يت تخي جدتد«

ت لو   وإذا زتن  الالو م رن  م حلة لشولة الر  تةو مإن الحزتتة نيتج رلوغ الر  تة م حلة مييدمة من الونيو ويبزس قحرم 
يحيتي ت رتلختتمو ومن هنت يبزس الحزتتة ال برتة ص اغ  تزن يحيتي ت ممزن ت مي يل  الم حلةو متنللل البيم الر  ا إلص يصوت هت قو  

 ااناتن م  اللرتبةو ريتة إخاتن ت لاتل ييو قو ص اغ ااناتن م  ااناتن من قجم الحتتمل 

وللحزتتة  زل ت الشنيو وهي يحتمظ نلتي م مت زتن  لوتلة قو قصت مو مل ت رداتي ت ووال ت ون تتي تل إن اليصة الشولزلو تة 
تو الز دت  ة يردق رداتة قصت م مي جملة قو جمليتن مهم )مت زتن ومت لو تزن(و وهي رداتة ي ري رداتة اليصة الشولزلو تة الب رتة يمتم 

ت مي جملة قو جمليتنو زان يزون نرت م  ومي وال ت يدو  الحوادل ا د ا تيخللي الحوا  قحتتن تو ويني ي رن تتة قصت م ييمهم قتا 
 تلوا م ادهوو ناص قن تنتم المايمبون م ادهو قتا ت(و وجمم الرداتة والن تتة هي نشا ت ييز   مي زم قصةل قصت م من مهم )قولة  ن 

وتيوو هذا ال زم نلص ننتص  هي ال خصتت و وهي لتا  زهت مو وينياو إلص قامتنو من ت ال خصتت  ال ةتاةو تايم   
ا متو هو     يظ   ربد ذل ل ذز هت مي اليصةو وقخ ى هتنوتةو يظ   ميدتة دو  

والحدل قو الحوادل قحد قهو ننتص  اليصةو هو البيدم قو الحرزةو حتل تصم الحدل إلص الذ ومو هو تايي الحمو وهو الشز م  
تي  اليصةل قمت ال متن والمزتنو متيواحتن من خرم ا د الحوادلل   اليي من قجل ت صا

تي  نلص قل انة الحتوانو ول ت غتتت  ي روتة قو يوجت تةو ولبم قصة )زلتلة همة مي ادا  قمو زهت م ومولزلو هتو قصل صا
ا ليل  اليصلو منحن نجد مت ت قاد ا هو  م  للاللتن الظتلو قو صو م ليو وهبلر ت هو  م  للرلتنة الشتادم  ودمنة( يمه م مهت   رت   

ه  ال مت  يني ي رمت تمزن قن تزون حزمةو يحل   المحتلة رتلاللتن الجتة و تدلي إلص ل تل الاوال هو نجد قن زم قصة مي هذا ال
 نلص البمم النرتمو قو يُظ   نيتة  الظلو والنمتم الجتة مل

 

اليامتةل قمت ررد المي  و م رمت  الز د مي ز دايتن إت ان تامون المنتلل الواقبة مت رتن مدتنة الالتمتنتة ومدتنة رتنة را )ا ن(و  رمت تزون لي  )مو( ماخوذ ا من يل  (55)
   احدى يل  المنتللل  يُيتم

 (Memê Alan)ان ت  إلص هذا المصد  ربد اآلن رتاو:  (56)

 Memê Alan. Danehev : Danehev Roger Lescot, rû 38 – 39.   
 )57( الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو د ااة مي قد  الشولزو  الز داو ل 23ل 

 



 

 

 

و وهي م وتة نلص    تي  نلص قلانة الحتوانو من ت قصة )َ نآزلو وَمنآزلو( مهر  ت زهت م صا ونحن نجد مي المو ول الز دا قصص 
ا الرت و إ  ربد قن تامبوا من ت قغنتة ي ددهت ل وو هو يخ ج لل نيل تيز   هذا الم   لاتن متن  يوصي صيت هت الهرهة را  تشيحو

ت دو  المتن و وت دد الغنتة نشا ت لتشيح  ت ندمو متامب ت ذة  مي قحد التتوو وربد اريبتدهت نن صيت هتو تايي الذة  مييمص  قتتم 
ن من خدان وو ربد قن تين  قحدهوو متشيح الصيت  الرت و متشي  ر ول وحتن الصيت  لي الرت و وربد قخٍذ و ٍد رتني ورتن الصيت و تيمز

ج الصيت  من جومي ى نني مي اليترةو ميجدهو وييتيلي إلص قن يياي نلتيو ويُخ ا  ل(58)  يبود المتن و و  يجد صيت هتو ييح  

َ  الذة  ن خ ج قتصد ا م نص متو متلييص ل يدو  حوادل هذه اليصة حوم حصت(59) ؟(وزذل  قصة قخ ى ربنوان )زت  قُ نا
حوهوو مي ل تيي دتز ت  امييو هو الييص زر  ت هو ق نر تو مي امل ال ربةو وإذ زتنوا ت نونو  قوا نن رُبٍد قلتب ت من الذةت و ييدو قحدهت ن 

ل ملمت ي  يدو نحوهو قلرل الحصتن قتةميتي ماالي الحصتن: متذا ي تد؟ قتم: ق تد قن يبلتني الزرس آلزليل ميتم الحصتن: يبتم ُزلآني قو  
نلص  قايو وايل نلتي رزم قوييو و ا  الزرس تا ري من الجتنرتنو والدت  تني  ال ا رحه ت نمت تازليو وقمت ال ن و ميد  ذ 

نيو مشي الم   رتلش ا ل وإذ يمزن الذة  من اامر و م ل هت ر ت نحو اليلت و ماالي قصحتري نمت حدلو ولزني لو تُجا  رم قتم: ايربو
هرزنتل ولمت اريبدوا نن المزتنو وق و وقتم  هه ت: نندمت وصل  إلت وو وا  قحدهو  قاي رتن قلبيَيآ خ  و وايل ايل ت 

او رتنمت ال ار  ماص ما ن ت إلص لل  م تد من اليوا ل  تو والهتلل قخذ تحش  لي قر     دتد او و ا  اخ  تا رني ا ر ت مر ح 

و اليت ئ إلص زرت  ننتاو لتايني  قن لليصيتن زليت مت غتتة ي روتة ويوجت تةو م مت موج يتن إلص اللشتمو    تحيتج الاتم  ق
ا نلص الياتمنو والبمم ر و  الش تلل قمت إص ا  المتن   ويايلتبتن رحرزيت مت قن يجذرتهو إلص ميتربة ا ايمتغ قو الي اامو والحل 

ي نحو اليال ح رتلمم حيص مي قحل  الحوامو وااص ا  نلص ميتربة   مي اليصة الولص نلص الرحل نن صيت هتو وقيم الذة و متوج ا
ي الرداهة مي اللشتمو وندو  تو مإن ت ينم ا الابي لل د و واليصة الهتنتةو مار  نن قن ت يحل  نلص اليبتون والبمم ر و  الش تل قتا 

ب ميي قني وقصحتري لتاوا قتد تن نلص مواج ة قلت  من الذةت و مإني ا  يرت  مي مواج ة خل  متو متلحصتن نلص ال غو من م 
 تريز  مي الحتم ل تية قو قالور ت للدمتغ نن نشاي ونن قصحتري الابشتال 

ن اليصيتن ح ل نلص قن يزون الليةو اواا مي الا د قو مي الحوا  ا لةو ليزون مي مايوى وني اللشتم   ا وال اوا قو مدو 
وإد از وو واخيت   خصتتي ت من الرتةة المحتلةو م ي رتةة الي تة الز دتة اليي يزه  مت ت المت تةو وحتل تبتس اللشتم رتلي   من  

 ال خصتت  ال ةتات ل 

ي إلص اللشتمو وتح ل ال اوا  ت خ  قد  الشولزلو  الز دا رمهم هذه اليصل الم وتة نلص قلانة الحتوانو وقغلر ت موجل
تب ت نلص اخيتت  قرلتل ت من رتةة ال ت  الز داو وهي رتةة   انتة جرلتةو يزه  مت ت الحتوانت  واللتو  الداجنةو والحتونت  مت ت جم

م المجيم  إلص م حلة يدجتن الحتوان وال ني وال  انةو وهي م حلة   تل وهذا تبني قن اليصيتن يبودان إلص  من يحو  المشي اة قتا 
 الر  ال مييدمة مي مات م اليلو 

ل وهي قصة  تةبة   ن ى ا و م لا د مخيص  ل تو (60) من اليصل ذا  المي ى الشز او قصة )الذة  والهت ان الهرهة(
تو ولزن رتاو قصة )الاد والهت ان الهرهة(و وقد قُها  نن تو مي الهيتميتن الز دتة والب رتةو المهم  ومب ومة مي المو ول الب ري قتا 

َم الهو  الرتا(ل اليتةم )قُزلُ  ت   وو قُزا

ل ذه اليصة مي ى مز ا هو الينت م نن الموق  الصحتح م م و تبيري الينت م م ا  قخ تت و وقن نلص الم ا ق  تناص لرتبة 
 البدوو ما )اللر  تيل  اليلر  ( ومل مت تيتم مي الب رتةو ومت تيتم مي الز دتة 

او و  تصرح من ن ژ د وRih dibe bost, dijmin nabe dost""ل تري دوا   ها دري رووا و رمبنص )يرلغ اللحتة  ر  
 البدو صدتي ت(ل 

تو رم همة قصل زهت م ييحدل نن  تو ولتا   خصتتي ت من الحتوانت  داةم  لتا  اليصة قو الحزتتة الز دتة نيتج الختتم داةم 
ج ة الندااو ولبم قزه  هذه اليصل يداو    حوادل يت تختة ووقتة  حيتيتةو ويصو  صشحة من صشحت  الناتم الز دا مي موا 

هي قصة )م اتن م توان ا هني ن  (و وهي يحزي قصة رلولة اهني ن   ميتير  ز دت ت صمدوا مي مواج ة جتس مت اي قوامي  
 م ه تمة نز اال اهنص ن   قل  جنداو ولو تاللموه قلبة )م توان(و رم قتيلوا إلص قن انيص واو وقلحيوا ريل  اليوم الباز تة الزرت 

نو وقد نظلو حوادهَ ت ال تن   ( مي قتل   ب ا 1950 – 1867ت ه مت د )پ هذه اليصة مت  ال  يُيَداوم رتن الز د  شته تو ولو يُدول
 ت ه مت دل پ ( ممت امبي من قرتي الذا زتن ردو ه قد امب ت من قرتيو جد ا  1935نتو )

 

(58) Haciyê Cindî: Hîkayetên cimaѐta Kurda, çapa yekem, weşanên Ronahî, Amed 2011, rû 8- 11. 
(59) Haciyê Cindî, rû 16-18. 
(60) Elî Cefer: Gotina mêrê Kurd gotin e, çapa yekem, weşanên Helwest, Istockholm 2000, rû 8-11.  

 



 

 

 

 الملحمة 

ت  شته ت من جتم إلص جتمو الملحمة قحد ققدو قنواغ الد   الشولزلو او و  تُب   ل ت قتةم قو مين  قو  تن و وينييم قتا 
وييب ا مي مات م يني ل ت إلص الييتت  واااتمةو »متلمينون مي زم جتم تردلون مت ت  تة تو وتاتشون نلت ت ق تتا  اواا مي الحدال  

ا ُوجد  نند ن وا قو مي ال خصتت و م ي زلمت م ل  ربص  قو ريرتلةو حم ل  مب ت ربا الحدال وال ختلو وقري  قمو  
نون ممت امبوه من (61)الملحمة« ا ني المدو  و مت تبني قن الملحمة الشولزلو تة لتا  من إرداغ  خل واحدو وقن النل الخت  الذا دول

 النتس لتس النل الوم نند إن تة تو و  تمزن قن تُنا  إلص  تنٍ  قو  اٍو ربتنيل

  يخيل  الملحمة الشولزلو تة الز دتة مي هذا الجتن  نن مرحو ال بو  الخ ىل قمت من حتل الماتمتنو متمزن يياتم ت   
 إلص قامتنو همت الملحمة الرلولتةو وملحمة الح  والب لل  

 

 الملحمة البطولية  

ت حوادل قالو تةو وقنمتم خت قة خت جة  هي اليي ينيم الحوادل م ورة رصو  ومظته  ختتلتة نن ال جتنة والرلولةو ييخلل 
نن لتقة ااناتنو وتنيص  الرلم نلص زم مت تبي ا ل تييو وزم من تبي ايو و  قحد تجت تي مي ال جتنة وميت نة الهوامل 

ةدتة ملحمة ) ايمي  ام( إحدى قهو نمتذج هذا النوغ من المرحول ونلص ال غو من قن الش س تينت نون الز َد هذه الملحمة ونت
 ل(62) ( تذز ه رتاو ) ايو الز د(1020-935رلل ت ) ايو(و مإن ال تن  الشت اي ال  ت  الش دواي )

وهنت  من المرحو الرلولتة مت ت وا مصو   من الرلولة وال جتنةو ولزن ت يخلو من النمتم الخت قة الخت جة نن لتقة 
ت حيتيتتنو وي  ا مت تزون قرلتل ت ق ختص  يرل ال جتنة والرلولة مت ت رياتٍة متو تزتمح الرلم م  جموغ ال ب  من ااناتنو وزهت  

 قجل تو ولبم هذا هو قحد قارت  يهمتن ال ب  الز دا لل جتنةو وحري لل جبتنل
يبد  ملحمة )قلبة دمدو( اليي ي ي   رتن الز د رتاو ملحمة )دمدو( قو ملحمة )الختن ذا التد الذهرتة( من قر   نمتذج هذا النوغ 

( ريتتدم المت  الختن ذا التد الذهرتة اد ال ته 1610و 1608من المرحو لدى الز دو وهي ي وا قصة زشتح و مت رتن نتمي )
الصشوا نرتس الومل وقد حشظي ت ذاز م ال ب  الز داو وهو ت وت ت من جتم إلص جتمو وهذا مت دنت نتلو الشولزلو  الز دا 

  م إلص قن ت »من نيتج جموغ ال ب و وهي مهتم لزشت  الز د الرلولي اد نرودتة ملو  إت ان« الدزيو  قو دتختن جلتم إلص قن تيوص 

ت و واتت و لبم اخ هو إلص التوو ال واةي جتن (63) ل ليد حت   هذه الملحمة نلص اهيمتو الدرتا الز دو متايل موا من حواده ت قصص 
 دوا ل

 مالحم الحب والعشق  

ت مت هو م ي   رتن الز د و بو    قتة قخ ىو زملحمة ) ت تن وم هتد( اليي نجدهت نند زهت م مي المو ول الز داو من 
تو وملحمة )مجنون لتلص( المب ومة نند الز د رملحمة )لتلص ومج وو(و وهي قصة مولزلو تة   الش س والي   والذ رتجتنتتن قتا 

انييل  إلص الشولزلو  الز داو وازيار  امت  ختصة رحتل ن رتةو يُ وى نند الب   حوم ح  لتلص البتم تة وقتس رن الملو و هو  
لو ترل مت ت من الصوم الشولزلو تة الب رتة اوى قامتا قرلتل ت والخلول الب تاة للحوادلو قمت الم تن  والبوال و م ي ذا  

 لتر  ز دال 

ل ذا ني  نند اهنيتن ميل همت ملحمة  إن ييربنت مرحو الح  والب ل جمتب ت مي الشولزلو  الز داو ماو  تلوم رنت الرحلو و
 )َخ آ واتتمند( وملحمة )ممي ا ن(ل 

 

 ملحمة خج وسيامند  

ن ت ربا الم يمتن رتلشولزلو  الز داو   هي ملحمة ز دتة  تةبة مي قج اا ز دايتن ال ربةو وقد جمب ت من قمواه المينتنو ودول
والخوان قو دتختن وجلتم جلتمو مي الج ا الوم من زيتر مت المواوو را ) ا زوينت  -رحا  مت م ل اتري ت-قر  هو نرتد هللا اتورتتن 

   تُلشظ زتلجتو مي الل جة المص تة(و وتبني )الشولزلو  الز دا(و وقد م ل ذز  هذا الميلل  اتري تل ز دا(و )ح   الزت

هذه الملحمةو زاغل  المرحو الز دتةو   تُبَ   يت تخ تو و  يت تخ رللت ت )َخ آ واتتمند(و ولبم هذا قم  ردهي لدى قرنتا 
ل وهي يحزي قصة حيتيتة زتن  نيتج نتلشة صتدقة جمب  قلَرت متو ويبزس صو م الجرتم مي نصو  اتريةو إذ لو تزونوا ت يمون ري

 للياحتة رتلنشس مي ارتم الحرت ل

 

 ل 36د ااة مي قد  الشولزلو  الز داو ل  الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو (61)
(62) Edîb Polat: Ristemê Zal, çapa yekem, Istanbul 2007, Ezgi Matbaasi, rû 9. 

  ل50الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو د ااة مي قد  الشولزلو  الز داو ل  (63)



 

 

 

ت  خ  واتتمند قرنتا نمومةو وقد يبتهدا نلص ال واجو ولزن قرتهت وقخوي ت الاربة ت ماون ي وتج ت  رن نم تو لني ن ا تيتم 
ت اخ  غنت تو ن او وتشالون نلتي  خص  لص ال غو من قن خ    ي تدهو وتيمزن اتتمند من خلش ت مي توو  متم ت إلص ذل   وميت  

ال خلو وتذه  ر ت ربتد او مت الون خلش مت م اتن الب ت مو وتيتيم اتتمند قيتم الرلتمو ولزني تُصت  را و تخي ج قلريو متنحد  
 ربتد نحوهمتو يليي رنشا ت نلتي من النلصو متمويتن مب تل من قمة جرم )اترتن(و ميرزتي خ  وي هتيو وإذ ي ى م اتن ت قتدمتن من 

ومي  واتة قخ ىو ربد قن تيمزن اتتمند من قيم قولة  الش اتنو تاخذان قال ت من ال احةو متيمدد اتتمندو وتا   قاي نلص 
و مياح  خ   نيتتدهت جمتب ت لنش   زرة حرتريي وتيشوو ومي هذه الهنتا تم  قلت  من الظرتا تيوده ذز  من قم ادهو وهي ينيتد إلتي

واحدو زمت يمز ن اتتمند رمش ده من م اتن الب ت مو وإذ تصحو اتتمندو وت اهت اتحزةو متحار ت ياح  من  قاي الصل و ميخر ه  
و تيذهمتو إ  قني   رام  قلت  الظرتاو نندةذ تير  اتتمند اليلت و ت تد قيم ذا  الذا تيودهو مييوالم إلتة خ  ق  تشبمو لن اليلت  ل

تو ولمت انحنص نلتيو وزتن مت  ام حت تو  زلي ر جليو ماوقبي من ج     ت نحو الذلز و وتوقبي ق ا  تي اج  نمت صمو نلتيو متادد ا م 
 تل نتٍمو موقش  خ  ينتدتي ويرزتيو وحتن  ق  م اتن ت قتدمتن من ربتدو قلي  رنشا ت نلتي من قنتلي الج  و متحيانيي ومتيت مب  

هذه الملحمةو إذ يصو  ح  البت يَتن وومتاهمتو ورختصة ومتا الشيتمو يمه م مي الوق  نشاي وهتية يدتن موق  الهم الذتن 
ت تدون ي وت  رنتي و ومل ا اة و وقم جي وو و  تبت ون م تن هن قا اهيمتوو وص خة ناتلتي اد اليتو زل ت اليي يخلل المآايل 

 ل(64) وهت  ا زوو »قد يجتو  زم البيرت  اليي وابي ت البرقت  ا جيمتنتة الظتلمة مي ل تيي«والح  مت ت رحا  الرتحل  

تنيشي البنص  الالو ا مي هذه الملحمةو ولو  الرلولة الخت قة اليي تردت ت اتتمند مي مواج ة م اتن الب ت مو لي ددنت مي 
رتن حوادل الملحمة اواا زتن  مولزلو تة قو قدرتة مدونةل ومن ج ة قخ ىو  يامتي ت )ملحمة(و وذل  للمن لة اليي تحيل ت هذا البنص   

 ن ى قن انيشتا هذا البنص  مت تو تدم نلص قن ت من نيتج م حلة مت ربد الاتلت  مي الشولزلو  الز دال 

ن ريلو ال تن  نرد اليتد  رنزولي )يُلشظ الزت  زتلج تو مي الل جة المص تة(و إذ انييل  هذه الملحمة إلص الد  الز دا المدول
ا مي قلشتن ومةة ورتيتنل   نظم ت  ب  

 

 ملحمة ممي آًلن 

ا رتن الز دو مي قج اا ز دايتن ال ربةو تميد غنتيهت ا  ا  ندم مي لتتلي ال يتا اللوتلةو  هذه قزه  مرحو الب ل اني ت  
تن قرم الز دو ميد ن  هت الر   اواتن قوم م م م  ي جمة غنتهت المينون الز دو ومت ت الون تينون تل حت   نلص اهيمتو الماي  ق

( مي قلمتنتتو وجم  1906(و وربده ن  هت قوازت  متن م  ي جمة قلمتنتة نتو )1890قلمتنتة ل ت مي رل ارو غ مي  واتت نتو )
لشص من و اهنتن زتن  ليي مت نص ت الزتمم الماي  ج الش ناي  وجتي لتازوو ربد قن اايم  إلص مت ت تد نلص ن  تن مينت تو هو اص 

( مي رت و و هو قُنتد ن  هت م  ميدمة ما رةو زير ت زتي  ن ل  1942الز دتة جتدمل ون  هت زتملة م  ي جمة م ناتة ل ت نتو )
مي    (و رحا  مت م ل اتري تل قمت اللربت  الرحيت و اواا مي قو ورت قو1957تس( مي دم ل نتو )ڤت و  ن )چرنشاي مي اخ هت رتاو  

 ي زتتو مجمتب ت يبتد لرتنة هذه الناخةل 

تن(و ولزن ت قربد مت يزون مييص م نلص قصة ح و رم ييحدل  الحدل مي هذه الملحمة مرني نلص ح  ال ت  )مو( والشيتم ) ا
 نن قمو  زهت م تي دد صداهت مي الحتتم الز دتةل

ا لتزون ولي ن د ل وو ت ل الحزو  يردق الملحمة رداتة قالو تةو م ي ييحدل نن إخوم هرهة هو   قم اا ز دو لو تُ  قوا ولد ا ذز  
من ربدهوو لذل  ت هدون مي قمو  الدنتتو وتخ جون مي صرتحة نتد الاحي مي هتةة الد اوتس يت زتن إمت ي و وقمرز وو هتةمتن 

د ج نلص الشي اا والمحيتجتن مي هذا التوو نلص وجوه وو متي ااى ل و )الخا ( رم تةة إل تةو تنصح و رتلبودم إلص دتت هوو واليص 
وهو إلص قن تي ااى ل و هتنتة تي رنشايو وهذا مت (65) المرت  و وتخر هو قن زرت هو او  تُ  ج رلشمو تج  نلت و ق  تام  و متام ا

 تزونل

تو م يد ي ااى لرهنتن مب تو مي   يييص  البنتص  الالو تة نلص و دم اللشم محا و رم ييبداهت إلص ح  رللَيآ الملحمة قتا 
تن( وهي نتةمةو ول ن ر ت من مدتنة )ج ت م رويتن( پ و قن هره ت من رنت  الجن )(66) مت ت ري الحلو  ت ا( حملن ذا  لتلة ا ت  ) ا

 خ لإلص حتل )مو(و اللتن الز د مي )ررد المي  (و موابن ت رجتنري مي غ مييو وزتن هذا الحلو ارر ت لن ت تو زم من مت رتآل

 

(64) Rohat Alakom: Di folklora kurdî de serdestiyeke jinan. Çapa yekem, weşanên Nûdem, Stockholm 1994, rû 78. 
(65) Memê Alan, rû 38, 39.   

 ل 46المصد  نشايو ل  (66)

 



 

 

 

ويايم  الالو م م  الحوادلو ميظ   م م قخ ى م  م س )مو(ل إني م س قالو ا اصلتد من الرح و إذ نلل ر رت  
ه نحو ال تلئو وظم نصت ت نلص الي وتاو إ  من )نم  رت ( ختم مي الصتتدتنو وقد ج د قل  وخمامةة من خت م الش اتنو  ج  ا

ت؟!)مو(و وهو  خصتة ذا  ز امت و   ه )رو ا َ وان(ل وهو م س تيل  ماتمة اية ق    مي اهنيآ ن   قو خماة ن  توم  وآ  ل(67)وامل

تن(و وت اميي إلص قن تيي   من  تظ   )الخا ( مي الملحمة م م هتلهةو مي قهنتا اش  )مو( إلص ج ت م رويتنو قتصد ا ليتا ) ا
تو ينيظ ه نند الاشة الخ ىو هي ارنة )رزو( حتج  قمت   تلئ ن   دجلةو متوصتي زت  تجيت  الن  و وقن ميتم اام ت ) تن( قتا   ا

و نلاَو رام  قدوميو ما ام ارنيي زي يخدنيو ناص قن تي ج هو وم اي مي الن  و هو تخيشيل   الج ت مو وهو منج ا

تو حتن تام  المت   تن الدتنو وريدرت  من حت جري رزوو رييتتد )مو( واجنيو  ويمتل الحوادل اللهتو نن الالو م نند ن تتي ت قتا 
  الحتج ن ى الارام اليي تيت اده ر ت حتجُ  المت و يييل  نندمت تايل )مو( محتو   مزل تو وييحوم إلص هبرتن زرت  مخت  يرحل 

تل ليد ي ااى لي ختلي وهو مي الاجنو مي حلٍوو  (68) وقخر ه قن مويي ل ومهلمت زتن  و دم )مو( قالو تةو ميد زتن مويي قالو ت ت قتا 
مي ت ارنة حتج  المت  من دون نلم تو   و لي  متنةو امل تن(  اة م مي خشتة من قخت ت المت و واو  ييد ا قد اقي  و واو  يايتي ) ا

تن( ربد مويي رااروغ واحد ونلتي قن تازل تو متمو و واو  يمو  ) ا
 ل (69)  

يو وتاياتشيو ولزني تدني وتيتر  ل تيي اتةر  نن قص  حتن تصم )مو( إلص ج ت م رويتنو تبي ا حتج  المت  ل تي
تن(و الم  و تن چالجرلتتن )نارة إلص ن ت م جرلي(و ااخوم الهرهةو حان و زو ويتجدتنو وهو قرنتا نو المت و  تن الدتنو قخي ) ا

مة النتس الشي ااو متبيذ و هو تلييي مي المدتنة رتلز و وحان الاتتمة وماتندم الاتو و والومتا وال جتنةو وتاياتشي ربا من نت
زرت  اليجت  مي المدتنةو متاياتشيو وتب ا نلتي الماتندمو إن زتن تمزن قن تُياص م اده رتلمتمو وحتن تد   قن مت ت تده )مو( 

   تُياص رتلمتمو رم قد يُ اج الدمتا من قجليو توج ي نحو ااخوم الجرلتتنل 

لزر  )حان(و ربد رابة قتتوو وربد قن تب   ميتمي مي رلدهو تاالي نن ار  قدومي إلص ج ت م تحم  )مو( اتش ت مي رت  الخ ا
رويتنو وتب ا نلتي ماتنديي وقخوتيو م مت زتن ار  مجتةيو لزن )مو( تلم ح و  تشصحل وربد قن تب   حان وقخواه قن مجتةي 

تن( من قجم اتش و الزرت ل )چاخ زو(و تيشل م  قخوتي قن تش)چلتس إ  من قجم ) تن( خلترة قختي   زو( خلريي نلص ) ا

ا نلص يشات   إن ظ و  الالو م ر ذا ال زم المزهل  مي الملحمةو تمه ام مي ظننت دلتر  نلص قاَدم تو حتن لو تزن ااناتن قتد  
اقيصت هت هنت نلص  خصتة )الخا (و  ربا الظواه و ممت زتن مني إ  قن تلجا إلص نتلو الختتمو متخيلل ليل  الظواه  قارتر تل وقمت  

نتنل ون ى قن ال وا ا م متبود مي  قتنت إلص قن هنت  مدم  منتة لوتلة يشصم رتن و دم هذه الملحمة و واتي ت إلص قن يليشي ت ققرو المدو 
ت قن  خ ا من النمتم الخت قةو وقريوا نلص مت تمزن قن تييرللي البيم الر  او وخصوص  صتة )الخا ( ميرولة مي  قايلوا من ت زهت  

 و  الهيتمة ال  قتة ربتمةو و  اتمت مي الواتل الدتنتةو وذل  لو ودهت مي الدتتنة الت تدتة والدتتنت  الامتوتة الهرل راامتا مخيلشت
 ومل مت ق  نت اتري تل

ت انلوجي الدانتمت زي قل ( إلص قن اا1957تس( مي الميدمة اليي زير ت للربة نتو )ڤت و  ن )چإن ت ملحمة قدتمةل ت ت  
( تيحدل نن وجود ملحمة رتن ال بو  اآل تة  رت ة ر ذه الملحمة قرم مترد الماتح رال  نتوو ونن 1945  –  1875ز تايت ن )

تو زير ت قرم مترد الماتح رخمامةة نتو زتي  تونتني اامي ) ت تس دا متيتلتني(ل    واتة  رت ة ر ت قتا 

و واامي ) ا تتد تس(و (70)  رنة قحد الملو  اليدمتا اام ت )قُودايتس( وقحد قرنتا قدونتس وقم ودت قصة  ت تس مرنتة نلص ح  ا
 ل (71) تي ااى زم من مت لآلخ  مي الحلوو متيحترتنو وتيل   ا تتد تس ا   المتتمو متلييي قودايتس وت  رتن مب ت

)مو( و) ا تتد تس( مي تر تن إلص حد ربتدو مإن زتن  همة ي تري زرت  رتن ملحمة )ممي ا ن( وقصة  ت تس التونتنيو ما
) ا تتد تس( ارن اآلل ةو مإن و دم )مو( زتن  نيتجة مبج مو وزذل  م اي م س قالو ال لدى زم من مت صدتل رمن لة الخو 

تو إذ ينيمتتن زليتهمت إلص نا ت لينشتذ مت ت تدهو وهنت  ي تري رتن ) تان( و)قُودايتس( قتا    ن تلو وهمة ي تري رتن مايبد داةم 
 )هومت يتس( والد )قودايتس( والمت  )ق تن قو  تن الدتن( قخي ) تن(ل 

ورحا   ت تسو مإني حوادل  واتيي هذه مب ومة لدى ازتن ااتت الوالص جمتب وو رمن مت و الز د والش سو وهمت  برتن 
ا تتنو وقن ت قوم مت ظ   و ظ    رتن ال بو  اات انتةل ومب و  قن الز د قحد هذه ال بو ل وقن المصتد  الشت اتة   ييحدل  

 

(67) Memê Alan, rû 68, 80, 95. 
(68) Memê Alan, rû 190.  

 و حتل تدو  حوا  ميه ا  رتن متو   يايلت   تن قن يهنتي نن قزم ال متنة ربد قن نلم  مني قن ت مامومةل 201 –  200المصد  نشايو ل  (69)
 الاتلت  الشتنتيتةو وقم ودت  ال ة الح  والجمتم مي الاتلت  التونتنتةلقدونتس إلي ال رت  مي   (70)

 انظ  خرصة هذه اليصة مي:  (71)
Memê Alan, rû 8-10 

 



 

 

 

ن نلص حٍد اواال وهي رحا  اات انلوجي الدانتمت زي الاترل ذز هو  نن قصة  رت ة ر ت مي الد  الشت اي ال شولزلو ا والمدول
 ل (72) انييل  من ال  ج إلص الي  

يللبنت هذه الملحمة نلص من لة الم قم مي المجيم  الز داو مل ت من لي ت ال متبةو ويايحل قن تيل  الم ا ا   المتتم لليتة تو 
د مي الملحمة قن اهنيتن من رنت  وهو قم  يلتلبنت ري زهت  م تو ول ت زلمي ت اليي   يَُ د ل تَ ا ن اليصل الشولزلو تة والاتلت  قتا 

تن(و وييامتن قن مت ايشتتن روندهمتو ييو ن: )زلمينت زلمة الم قم( تتن ت زر  من )مو و ا دان قخي مت الصي ى ران يُ ا ( 73)  الجن حتن يَبا

ا من   -زيت هت مي المجيمبت  ال  قتة-تدت ت مي المجيم و وزلمي ت مامونةل و  ي ى الم قم الز دتة  مت تبني قن للم قم موقب ت ات  ات  
و (74) ا خيرل م  ال جتمو مر يحيج  نن ول ليد ظ    جموغ الشيتت  والناتا حتا ا  ال يوس قمتو )مو( نند )نتن اليالم(

ج  الدمتغ نن هيو  الررد مي وجي الي و الشت ايو تي   )حان( اتشي مي  نلص ال غو من قني غ ت  رتلنارة إلت وو وإذ تحتن وا
ل هو إن هرت  )حان( نلص موقشيو ويما َزي ر قتيو تذز نت رتليوم الد اج الذا ت ت   (75) الرت و وتنص   م  قخوتي إلص قيتم النداا

 إلص البنتد )زلميي زلمة ز دتة(ل 

الم ده م مي مدتنة )ج ت م رويتن( نتصمة اامت م الز دتةو مااواق ت م ده مو   ويللبنت الملحمة قتا ت نلص صو  لليجت م
 ل (77) و ويُيتو مت ت الم ادا  الزرت م (76) ويجت هت ت الون اليوامم إلص ج ت  مخيلشة

ت  حتن تايات  )مو( مي رتييو وتب  ا نلتي ونلص ال غو من قن لية ال قتو هي الاتةدم مي نتلو اليجت مو مإن زرت  اليُجل
و تبر ا  ر ذا الموق  نن قتمة من اليتو ا جيمتنتة اليي تياو ر ت ال ب  الز دا مي احي او  (78)  ماتنديي م مت زلشي ذل  من متم

ت  تبر ا  مي الوق  نشاي نن هيتمة الغنتتا قو الر جوا تتنو م ي ا تظنون قن  الي ت و وإز او الات ل ولزن موق  زرت  اليجل
 ت تمزن قن يُحمل رتلمتمو ول ذا حتن تبلو من )مو( قن مت تابص لي  رمت   تيحيل رتلمتمو وقد تيلل  اش  الدمتاو تدلي  الم زر  جمتب 

 ل (79) إلص ااخوم الجرلتتن الهرهةو م و مب ومون رتل  تمة والرلولةو وهو وحدهو قتد ون نلص مهم هذه المو 

مي ال ب  الز داو   يييص  نلص اليجت  والغنتتا رم إن الشي اا ونتمة  إن احي او الي ت  وإز او الات  قتمة مياصلة
ت ر تو وهذا مت تردتي قحد المت م البتر تن حتن تلييتي )مو( وتاالي قن تدلي نلص قص  ااخوم الجرلتتن الهرهةو م  و النتس قزه  الي ام 

ميت  الحتمو ومن نتحتة قخ ىو تللبنت نلص نتدم مياصلة مي ازتن من نتحتة تلوو )مو( لني لو تايج  لدنويي إلص رتييو  رمت لني 
دون مي الملحمة رت او  مدتنة الج ت م رشي اة و وقغنتتة وو والبتللتن نن البمم الذتن  رمت تشيي ون إلص مت تبتلون ري قَُاَ هو الذتن تَ ا

 ل (80) و)البََررُو (و وهي قن إ  تد الي ت  إلص رتو  اآلخ تن تبد  نيتصة مي ن م 

تس( مي ميدميي الما رة إلص قن وجود )البررو ( مي المدن م حلة يت تختةو م   ر ت ربا الدوم الو ورتة ڤت و  ن )چتذه  
ت مي الي نتن الختمس ن   والاتدس ن  و نيتجة ييدو اليجت م والصنتنةو واب  الحزومت  ااقلتنتة  مهم م نات وإنزلي او خصوص 

 ل(81)  خدمت  زهت تن من قولة  الذتن زتن  يايخدم و مي ح ور تو ملجيوا إلص المدتنة رحه ت نن البمماليي اال   قن ياييني نن  

ا يجت ت ت  وزتن  ل ت حزومي تو  -رحا  مت م ل اتري ت-وإذا قاشنت إلص ذل  قن نتصمة إمت م رويتنو مدتنة )الج ت م( زتن  م ز  
ز دايتن زتن  يم  مي الم حلة نشا تو ويييدو نحو اجيتت  ااقلتنتةو ولو  ونلص  قا ت قمت هتو ول ت قوانتن تو ماو  ند   قن

 رخلص  رلتةت و ولزن قلمتغ قنداة تو ويج ةي ت رتن دوم ندمو حت  دون ذل ل 

 

 القيمة الفكرية واألدبية لهذه الملحمة 

ن ربد ظ و  الملحمة ر من لوتمو و  رد قن ت مي م احم انييتل ت  ا اا والرتحهتن قد ُدو   قلنت اتري ت إن هذا النل الذا رتن قتدا اليُ ل
ا  إلص الحذ  من ج ةو واااتمة من ج ة قخ ىو حيص اني   إلتنت وهي    شته ت من نص  إلص نص و ومن جتم إلص جتمو يب  

ت اجيمتنتة ز دتةو ورتااتمة إلص ذل و مإن وجود ي يدا لروا ت إارمت تو  من دون قن يشيد امتي ت الز دتة الميمهلة مي إظ ت هت قتم 
ااخوم الجرلتتن و)رزو( ال  ت  مت ت تبزس  تة ت من الشلاشة الدتنتة الز دتة اليدتمةو ومشتدهت الص اغ رتن الخت  وال  و وانيصت  

 ناتن وإلي الخت و ويدنو إلص )البمم الخت ا  والزرو الخت ا  والشز  الخت  (ل  الخت  مي الن تتة رتليبتون رتن اا

 

(72) Memê Alan, rû 11.  
(73) Memê Alan, rû 46. 
(74) Memê Alan, rû 138.  
(75) Memê Alan, rû 185.  
(76) Memê Alan, rû 76. 
(77) Memê Alan, rû 83, 84. 
(78) Memê Alan, rû, 87, 88. 
(79) Memê Alan, rû 89, 90.  
(80) Memê Alan, rû 81, 91. 
(81) Memê Alan, rû 32.  



 

 

 

وللملحمة قتمة قدرتة ييجلص مي الو ن وااتيتغو وزذل  مي مش داي تل ممن حتل الو ن وااتيتغو ن ى الجمم قو الرتت  غت  
دمل لوم الجملة قو قص هت تبيمد نلص نَشَس  مياتوتة مي الو نو هنت  جمم قصت ا و وقخ تت  لوتر و وقوامت ت لتا  موح 

الميني قو ال تن و رمبنص إن الجملة ال ب تة يير  الجملة ال بو تة مي اللوم واليص و وال دوا والصخ و محتن تزون ا نشبتم 
قصت م وا تبة يبر ا   هتدة تو تنبزس هذا ال دوا مي الجملةو من اهت هتدةة ولوتلةو قمت حتن ت يش  ا نشبتم وال تجتنو ميايي الجمم

ا دقتي ت نن الحتلة ال بو تة للميني قو ال تن ل  يبرت  

ومي الحيتيةو ييمتل  المرحو الز دتة جمتب ت ر ذه المت ا مو م ي   يييتد رو ن مبتٍنو وقتمتة موحدمو ومن هَول   يلي و رتلصوم 
ي ربد مةت  الانتن را )ال ب  الح ( قو اليصتدم النه تةو مت الزراتزتةل إن هذا ال زم الذا اني جيي الملحمة الز دتةو قد  ارل مت ُام ا

تمزننت اليوم إن ال تن  ال بري قو الميني الز داو قد  ب  قرم  ب اا البص  الحدتل رهيم الو ن الب واي و يترييو وندو قد م  
االهذا الو ن نلص ي جمة حتم ال تن  النشاتة وال بو تة ي جمة دقتية و ونيل ت إ  لص اليُ ل

ت مي مش داييو م و ح تل نلص اخيتت  قلشتظو  إن ح ل ال تن  ال بري قو الميني الز دا نلص صدج نتلشيي تيجللص قتا 
:  قصوايُ ت يبزس مبتنت تل محتن تيوم مهر 

"Bû şîngeşînga şûran " 

تن " وهي رمبنص )الصلتم( تمزن ت قن يشي رتلي ا من دون ذ   تنَزي  ا ز  زلمة ) وو ان/ الاتو (و رمبنص إن مإن زلمة " ا
 صو  الزلمة تيدا مبنتهتل 

 

 األمثال والِحَكم 

ا امن مولزلو  ال بو و وقد حت   نلص اهيمتو الشولزلو تتن يجمتب ت ود ااةل وزذل  المهتم    ا زرت   ي يم المهتم حت ا  
الز دتةو ي يم جتنر ت وااب ت امن الشولزلو  الز داو وحت   نلص اهيمتو الشولزو تتن الز د قابت  مت حت   قنواغ الد  ال بري  

تل ويبدد  يامتي تو رتن )َميَلو (الخ ىو إ  قن هذا ا هيمت  رمبنص   و انص  نلص اليجمت و ولو تيجتو ه إلص الد س واليحلتم إ  لمتم 
َزو وققوام اآلرتا والجداد( و)ققوام القدم َزو اليدمتا( و)حا رت ( و)حا  ل (82) تن()الَمهَم( و)ققوام الواةم(و و)ققوام اليدمتا( و)ققوام الزا

قنواغ قد  الشولزلو و نيتج  بري قدتوو وهي »م ام ال بو  اليي ي ياو مت ت يجت ر ت وصشوم ج ا من  المهتمو زيت هت من 
او مينييم نر  البصو  حتملة مب ت و و زم نص و مبر ا م نني  حات ي تو وييجلص قهمتي ت مي قن ال من   تزد  صشو نيتة ت إ  نتد  

 ل (83)  «رصدجو نتقلة اهت ه إلص اواه دون ي تت  قو يصن  

تو   وتيي   المهم مي محيواه من الحزمةو ولزن   تمزن لا  من مت قن تحمل محم اآلخ ل متلمهم قد   تبلي هدم ت قو مبنص وااح 
ٍ  واحدمٍ«  مر تمزن اليوصم إلتي مرت  مو والحزمة قد يبلي نيتجة قو مبنص رصو م مرت  مو مهم: »  تُلرخ  قاتن زرت ان مي قادآ

  يبلي الحزمة الميصود من ت مرت  مو رم   رد من اليمب ن مت ت للوصوم إلص النيتجة قو الميصود من تو مهم »ال قس ل وقد (84)
 ل (85) الالتو   تحيتج مخدم«

او وقد يايي مب ت رنوغ مولزلو ا اخ و ميد يزون حتدهة مت حده  قو  ويحيم الحزمة مي النيتج الشولزلو ا الز دا مزتن ت رت   
و اني   رتن النتسو منيير  من جتم إلص جتمو ومن نص  إلص نص ل  واقب و صت  حزمة قو مهر  ة مت وقب و هو قتم ام ي حزتو قو  

ل   إن قغل  اليصل قو الحزتتت  اليي جمب ت نلي جبش  رتاو )الز دا زلميُي زلمة( قهم   حزمة قو مهر 

 

 مضامين األمثال والِحَكم  

ت تبزس البتدا  والييتلتد واليتو والخرج مي مات م حتتم ال بو ل إن الحتتم مي الجرتم نل م  الز دا يبد  الحزمة والمهم خت  م
و   دجتجة متةة انٍة« ن ال جتنة وال  تمة »لتزن الم ا دت  تووا ت ونص  توو«(86) قن تهم ا و (87) و و»لتزن الم ا دتز تو ولتبس توم 

 

(82) Bilal Hesen: Pîr û pendî, çapa yekem, cihê û navê weşanxanê nediyar in, 2012, rû 733, 744.  
ت: الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو   ل 67د ااة مي قد  الشولزلو  الز داو ل وانظ  قتا 

 ل 7(و ل 1988الدزيو  محمد يومتل قرو نليو المهتم الب رتة والبص  الجتهليو ل!و )رت و و دا  النشتةسو  (83)
(84) Bilal Hesen: Pend û Peng, çapa yekem, cih û navê weşanxaneyê û dîroka çapkirinê ne diyar in, rû 96. Û Elî Cefer: 
Gotinên pêşiyan, rû 100. 
(85) Bilal Hesen: P û Pend û Peng, rû 245. Û Pîr û pendî, rû 560. 
(86) Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 77. Arif Hiso, rû 22. 
(87) Bilal Hesen, Pîr û pendî, rû 77.  

 



 

 

 

و   هبل  انة«(88) و»لتزن الم ا دت  توٍو   دجتجة انٍة« ل (89) و وتيز   هذا المبنص مي حزو قخ ى مهم »لتزن الم ا قاَد تووا
ا »مبٌم واحٌد ختٌ  من قل  ميتم« ت زرت   و المهتم الز دتة الشبم ييوتم  ا ومن هنت ييو 
و ويمد  (91) و قو »الشبم قمام من الزرو«(90) 

تة تو »َمن تيوم وتشبمو  جٌمو وَمن   تيوم وتشبمو قاٌدو وَمن تيوم و   َمن تُي ن اليوم رتلشبمو وتذو من تزه  الزرو و  تشبم  
ل ومن موق  ال جتنة وال  تمةو تيدو الز و خصلة مياصلة مي الز داو مهمة مي المهتم ندد زرت  تص  ز و  (92) تشبمو حمتٌ «

م تبزس احي او الات  لتس من الُمات  و إني مه (93) الاتتمة لدى الز دو قو تدنو إلتي »ات  قحدهوو هو ات  الي تة زل ت«
محا و رم إن الي تة رزتمل ت يخل ذل  الات  رم تد من ا حي اول وت ى الز دا قن الات  حتن تحم  نلص قحدو إنمت تايي   قي 

ي ريل ومي هذا ل وهذا مت تزون نيتج خلٍل نرتٍمو يدنو المهتم الز دتة إلص اليحل(94) مبيو ول ذا قتلوا: »تايي الات  و  قي مبي«
ي مي الن  « ما و من دون قن ينيظ  مزتمام قو (95) المتدانو ققصد متدان الخرج الحمتدمو ييوم الحزمة الز دتة: »انمم الخت و وا آ

و ويلح  الحزمة الز دتة نلص اليمي   رتلخلل النرتم »  ينس مبم الخت و و  يل و الصم  يجته المبتم الاتةة« »  ي وا و (96) ردتر 
ت (97) الحجت م مي النر  الذا   رَ  مني« ل رم نلص الم ا قن تحي و اآلخ تنو و  اتمت الذتن قدموا لي تد الماتندمو ولتزن داةم 

 ل (98) مايبد ا ل د جمتل و رمهليو قو راحان منيو مزمت يبتمم النتسو تبتملو  »يحصد مت ي  غ«

 إلص ا هيمتو الزرت  رتل ا وح ه ت »اح ل جتد ا مي البملو و  يُج د الهت ان« همة حزمة قخ ى يدنوو رمت مت ت من الشزتهةو  

ل إن هذه الحزمة وغت هت ممت ي د مت ت مش دا    انتة وقامتا الحتوانت  من ري  وهو  ومتن  وغنو وزر  وزر  صتد  (99)
ج  من يدجتن الحتوان وال ني وال  انةو من  وحصتنو إاتمة إلص و ود زلمة )ال اني( مي ربا تو ل ي د    نلص قن ت من نيت

 الم احم اليت تختة المرز مل 

ليد نللم  الحتتمُ الز دال مي جرتلي وق اه قن البمم تحشظ لي ز امييو وتيتي ذم الايامو ول ذا تهمن الز دا البمم نتلت تو إذ ييوم 
و (101) من تنيظ  لبتو اآلخ تنو ماو  تريص جتةب ت« و وقخ ى ييوم: » (100) الحزمة: »البمم م وام وغنصو والبلتلة مي  وذم« 

وريد  مت مي هذه الحزمة من مد  للبممو مت ت رتليد  نشايو رم  رمت قزه و يي ت  للبتلم نن البممل ويذه  الحزمة مي هذا الارتم  
اي الحزمة مي يي ت  البتلم ل ويم(102)  مح اة نلص رذم الج د والمهتر م مي البممو إذ ييوم: »التد المجَ دم نلص الرلن ال ربتن«

و (104) و ونن ياز بي من غت  نممو ييوم حزمة قخ ى: »إني تيتس الل ج«(103) نن البممو مييوم نني: »إني رتل ا الزر «
ل ي د مي النل الز دا زلميت )الح زة( (105) وحزمة قخ ى يدم  الم ا نحو البمم ميالحتَ رتلمم »من  الح زةو ومن هللا الر زة«

ة( الب رتيتنو مي د لة نلص قن ت من نيتج مت ربد اليواصم الز دا الب ريو وهذا مت تدنو المي ختن الز د إلص قن ترحهوا مي  و)الر ز
و يذز نت رتلحدتل النروا »انيل ت (106) رداتت  هذا اليواصمل وهنت  حزمة قخ ى ييوم: »ا رل حمت   جتد او هو دغ الم  هلل«

 ويوزلم«ل 

ت مي زهت  من المهتم الز دتة والب رتةو ول رمت نجد مي ي ال ال بو  الخ ى  إن هذا اليواصم خل ت المجتو م-ل ي تر    - خصوص 
و هذا المهم  (107)مهم هذا الي تريو مي د لة نلص ي تري يجت   ال بو ل تيوم مهم ز دا: »ال تم )الينمة( ر جل تو والمتن  ر جل ت«

و نام  صداهت  (108)ر جل ت يُنتل«و وهمة حزمة ز دتة اخ ى ييوم: »الذة    تيت ا  جلده«   تذز نت رتلمهم الب ري الذا تيوم: »زم  تم

 

(88) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû25.  
(89) Bilal Hesen: pîr û pendî, rû 78. 
(90) Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 381, Pend û peng, rû 178.  
(91) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 72. 
(92) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 173.  
(93) Nûredîn Baksî: Gotinên mezinan, çapa yekem, Ҫapxana Han, Berlîn 2013, rû 50. 
(94) Nûredîn Baksî, rû 48.  
(95) Bilal Hesen: Pend û Peng, rû 238. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 540.  
(96) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 238. Bilal Hesen: Pîr û penndî, rû 540.  
(97) Nûredîn Baksî, rû 44. Bilal Hesen: Pend û Peng, 162. Bilal Hesen: Pîr û Pendî, rû350. Bêwar Diyadînî: Gotinên 
pêşiyan, çapa yekem, weşanên J&J, Istanbul 2011, rû 27. Arif Hiso: Gotinên berê, çapa yekem, weşanên şemal, Istanbul 
2016, rû 54. Ҫiya Mazî: Baxek ji folklora kurdî, çapa yekem, weşanên Berbang, Istanbul 2014, rû196. 
(98) Bilal Hese: Pend û peng, rû 70.   Ҫiya Mazî, rû 198. Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 108. 
(99) Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 317. Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 61. 
(100) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 164.  
(101) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 67.  
(102) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 83. 
(103) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 112. Û pîr û pendî, rû 223. 
(104) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 114. Û Pîr û pendî, rû 224. 
(105) Nûredîn Baksî, rû 40.  
(106) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 169.  
(107) Bêwar Diyadînî, rû 33. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 474.  
(108) Ҫiya Mazî, rû 195. Bilal Hesen: pend û peng, rû 128. 

 



 

 

 

ت  مي الحزمة الب رتة »اللر  تيل  اليلر  «و وهمة قمهتم م ي زة رتن الز د والب  و لتس مي مبتنت ت محا و رم مي قلشظ ت قتا 
 ب رتة رتللشتظ ذاي تل انيحدل نن هذا اليمتهم مي غت  هذا الموا ل و الذا ت د مي ال(109)زتلمهم اليتةم: »التد الواحدم   يصش ال«

َا  نلت وو الي موا جتن  الدمتغ نن قنشا وو ولو تمتلوا إلص   لو تبيد الز د نلص اآلخ تنو ونلص ال غو من قن ح ور ت زهت م مُ ا
  ذ  »احي ج ممي رتلحلت و مصت  تنشخ مي اللرن الم ول « ا نييتو قو الها و رم يجلل  ملاشي و مي هذا المتدان را و م قخذ الحتلة والح 

و وييوم حزمة قخ ى: »ن تتة (111) و وجنحوا إلص الالول وقد يجللص ذل  مي حزمة نيرة وو إذ قتلوا: »  تُيَام الدو رتلدو«(110)
ة إلص اليواا  »ااام البلمتا م مت زن  ل وانلرق ت من هذه الشلاشةو يدنو الحزمة الز دت (112) ا قييتم نداومٌو ون تتة البداوم ندٌو«

ت« ت لدى اآلخ تنل (113) نتلم   ل متليواا    تج   ز امة الم ا رم ت تده احي ام 

َزو  دتد الح ل نلص ز امييو ومن هنت يذه  حزمة ز دتة إلص اليوم: »الحج  هيتم مي  تردو الز دا من خرم المهتم والحا
ا ز امة الم ا مي ق اي ومي ولنيو متلز امة المج وحة مي ولن تو   يُحشَظ مي قولتن اآلخ تنو  (114) مزتني« مي إ ت م إلص امو 

و زذل  الز امة تمزن قن يُ تن مي غت  ولن تو ومن (115) رم ي داد ج اح تو ما »الحج  إن يدح ج من مزتني يشيل  قاَلب ت صيت م«
َزو والمهتم الز دتة  ن الولن يهمتن ت نتلت ت »ال تو ُازل و ولزن الولن قحلص«هنت ن ى الحا  ل(116) يهم ا

َزوو ميمنح ت المن لة الرةية ر تو ويمدح ت قتةلة: »الم قم  تو وييحدل نن ت المهتم والحا  وللم قم من لي ت مي الشولزلو  الز دا نموم 
 من لة الم قم مي المجيم  الز دا تظ   من خرم نتدم  ل إن امول (118)   و وحزمة قخ ى ييوم: »الم قم نر  الحتتم«(117)   نمود الرت «

ميبت   نلت تو حتن يييتيم ن ت يتنو يييحو ام قم مت اتحة الييتمو وي مي مندتل ت نلص ال ا رتن المييتيلتنو متيوق  الييتم م مت  
ي المهتم الز دتةو إذ ييوم إحداهت: ل تي دد صدى هذه البتدم الاتمتة م (119) زتن  دتد او وم مت زتن  قنداد الاحتتت من الل متن

َزو الز دتةو (120) »يدخم الم قم رتن الدمتاو متيوق  الييتم« ل وتي دد صدى اميخت  المجيم  الز دا ر جتنة الم قم مي المهتم والحا
ا زتن قو قنهص«  ل (121) ميذه  إحداهت إلص اليوم رمت مبنته ح مت ت: »الاد قادو ذز  

ا من يشزت  الز دال والحيتية إن »المو  من قزر  الظواه  اليي إاتمة إلص مت ييدلو زل يو ميد  يم المو  والخلود جتنر ت زرت  
و و »قد ققلي  هذه الظته م ااناتن الرداةي والر  تة جمبتا حيص هذا  (122)  اايحو   نلص اليشزت  ااناتني مي زم مزتن و متن«

دتة وزذل  الشلاشة الوقو  نندهتو وجمتب تو وإن اخيلش  حوم مت ربد المو و ميد  هنت قلتل  الدتتنت  اليدتمة واليوحت  نالبص ل وم
 ل(123)  لي«ايشي  نلص قن المو  قد     ادل 

إن الرحل مي مت ذهر  إلتي يل  الدتتنت  والشلاشة مي هذا المتدانو لتس من قهدا  هذه الد ااةو لذل  ندني جتنر تو ونرحل هذه  
َزو الز دتةو وهي يايي مت ت ريبرت ا  مخيلشت و ما »الدنتت   يخلو من المو «الحيتية مي  و مي إ ت م وااحة إلص (124)المهتم والحا

و وير   حزمة قخ ى نن قن المو    (125) حيمتة المو و وهي حيمتة ييزدهت حزمة قخ ى »المو  لرتس   رد قن ت يدتي الجمت «

 

(109) Arif Hiso, rû 32. Nûredîn Baksî, rû 28. Bêwar Diyadînî, rû 14. Bilal Hesen: Pend û peng, rû 82. Û Pîr û pengî, rû 151. 
(110) Bilal Hesen: Pîr ûpendî, rû 155. Arif Hiso, rû 32.  
(111) Ҫiya Mazî, rû 199. Nûredîn Baksî, rû 63. Bêwar Diyadînî, rû 43. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 650. Arif Hiso, rû 107. 
(112) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 77. Û Pîr û pendî, rû 139. 
(113) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 71. 

َزو صتي  ريبرت ا  قخ تت  مهم:   تخلو اللحو من البظول   و دم رر  و و و  جمتلة رر نيصتنل     و د هذا المبنص مي حا
(114) Arif Hiso, rû 60. Bêwar Diyadînî, rû 29. Bilal Hesen: pîr û pend, rû 372.  

 ماتايم  مي اليدح ج( يايي هذه الحزمة رصتية قخ ى قتا ت )إن يدح ج الحج و (115)
Nûredîn Baksî, rû 45   

   انظ :  

Bilal Hesen: Pend û peng, rû 172. Û Pîr û pendî, rû 37 
(116) Bêwar Diyadînî, ru 40. Nûredîn Baksî, rû 58. Arif Hiso, rû 97. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 573. Û Pend û peng, rû 
249. 
(117) Bêwar Diyadînî, rû 27. Arif Hiso, rû 52. 
(118) Bilal Hesen: Pend û Peng, rû 158. Û Pîr û pendî, rû 341.  
(119) Mela Mehmûd Bayezîdî, rû 54.  
(120) Ordîxan û Celîlê Celîl: Zargotina Kurda, beş 2, çapa yekem, neşirxaneya Naûka, Moskva 1978, rû 378. 
(121) Arif Hiso, rû 97. Nûredîn Baksî, 58. Bêwar Diyadînî, rû 40. Bilal Hesen: Pend û peng, rû 250. Û Pîr û pendî, rû 579. 
Elî Cefer: Gotinên pêsiyan, rû105.  

 ل 13-12(و ل 1992و )دم لو الهتلي لللر  والن   واليو ت و 2حاتن البودا : المو  مي الدتتنت  ال  قتةو ل (122)
 ل 72(و ل1993و )لرنتنو ملربة يزنور سو 1ميي يت انو حتتييو  ب هو قتميي الشنتةو ل  حتد  نم : (123)

(124) Dr. Hacî Cindî: Mesele û xeberokên cimaeta Kurda, çapa yekem, navê weşanxanê ne diyar e, Yêrîvan 1985, rû 394.  
(125) Dr. Hacî Cindî, rû 395.  

 



 

 

 

ا«تمت  رتن الزرت  والصيت  »حتن تايي ا ا قو زرت   و والمو  هو الشبم الوحتد الذا ت تم  (126)لمو    تاام إن زتن الم ا صيت  
 ل (127)الشوا ج رتن النتسو وقد ج د زهت ون من و قن تابوا حدود ا رتن الم اد من حتل الشي  والينص »المو  تاتوا رتن الر  «

اتني )جلجتمس( نن الوصوم إلص الخلودو والشز  ااارمي  قمت مت ربد المو و ميد اخيلش  متي الدتتن والشلاشت و وختر  م
َزو والمهتمو مت ى إمزتن الخلود مي ه ذه  إذ تنشي الخلود مي هذه الدنتتو م و ت اه مي الدنتت اآلخ مل قمت الشز  الز دا ميمهر  مي الحا

( ومل مت يذه  إلتي الحزمة اليتةلة: »تمو  البجم الدنتتو ولزني لتس خلود ا رتولوجت تو رم هو مت تمزن قن نامتي )الخلود ا جيمتني
و رم الل تل إلتيو محشومة رتلصبورت   (128)  متريص جلدهو وتمو  الم ا متريص اامي« ل والوصوم إلص هذا النوغ من الخلود لتس ا ر 

َزو والمهتم رلية راتلة وا لةو ورُجمم ق صت مو وقزه هت يزون ماجونة  وييللل  م تد ا من الج دل ومن حتل الالو و يميت  الحا
و وتا م حشظ ت وانييتل تو رمت مت ت من مبتن واابة ونمتيةل   ذا  إتيتغ مواتيي مت تجبم وقب ت نلص الذن الا ت وجمتر 

 

 الغـناء 

دندنت  الوو وهي  قظن قننت   نجتن  الصوا  إن قلنت تُبد  الينتا قحد ققدو قنواغ قد  الشولزلو  لدى ال بو  زتمةو وقد يزون 
ت من ال ب  البتلشيل  ي   ا ت  لشل تو قوم ظ و  ليو هو يلو  لت يم جتنر ت م م 

وتيل  نلص الينتا الشولزلو ا اللترُ  الجمتنيو ولزن نلمتا الشولزلو  تمت ا ون رتن نونتن قو  زلتن ل ذا الينتاو نوغ تُينلص 
تيني ال اني وهو تا   م  قلتبي مي الجرتم والم انيل وحيص هذا النوغو رحا  منش د او ويمه م قغتني ال نتم قر   مهتم ليو إذ 

الدزيو  ن  الدتن مصلشص  اومو   تخلو من اللتر  الجمتنيو متل اني »  تيني لنشاي وحتد او رم إن م تن ه وقحتاتاي رمت 
 غ الش دا من الغتني غنتا المرحو الز دتةل ل وتند ج مي هذا النو(129)  حوليو رم حوا ه م  قلتبي يدخم مي صل  نصول قغتنتي«

إن قغل  المرحو الز دتةو اواا زتن  رلولتة قو نتلشتةو يُينلص منش دم  مي الا  ا  اللتلتةو و  اتمت مي لتتلي ال يتا اللوتر و 
حمةو متمهم ح زت  الرلمو ميتير   إذ زتن النتس تجيمبون يح  ختمة قو مي رت  قحدهوو وتايمبون إلص الميني الذا تندم  زلت ت رتلمل

ا  حتم الب تج والمحرتنل  قو نت ي تو رإتمتاا  من جادهو ونر ا  صوييو ومرمح وج يو واهت  تصد هت م  الينتا يصو 

ويُينلص هذه المرحوو و  اتمت البتلشتة من ت مي حشر  الن اس اليي يُيتو مي اتحة واابة ومشيوحةو تنيظو النتس مي حلية  
 قل الداة تة قو نص  الداة تةو تيح زون رخلوا  رلتةة خل  ال اقل الوم الذا تزون مي ميدمة الحليةو ولتس من الا و ا ال

ت رم يللبنت ملحمة )َنتآ ت إتري( نلص ميتم ييود حلية ال قل ل قمت الميني ال بريو متاخذ مزتني مي الحلية غت   (130)   قن تزون  جر  داةم 
يني ربا الميتل  من إحدى المرحوو والرم  للنظ  قني زلمت ردق رينتا قحد الميتل و تنيل  قتةد الحلية نن ربتد من الميدمةو وت 

 ال قلو ويصرح ح زة الحلية قزه  رلة تو متنص   الجمت  إلص ااصيتا إلص الميني ح تصتن نلص ق ل يشوي و زلمتييل

متةو رلو   ز دتةو و خصتت  منتالةو زتن ل ت دو هت الزرت  مي ناتم  ليد خللد ربا الغتني الش دتةو الملحمتة و ري الملح 
الز د اد اليت تن والمحيلتنو ولبم قغنتة )و يو(و رمبنص )تت ولن!( يُبد  من الغتني الم  و م رتن الز دو ورختصة مي منلية  

د رتلنمتم الوح تة اليي جرم الز د/ نش تنل يصو  هذه الغنتة ناتم الز د ريتتدم ال تخ ابتد رت ان اد ال زمتلتة الي زتةو ويند ا
 ا يزري ت اليوا  الزمتلتة اد الز د من قيم ونشي وإنداول  

والنوغ الهتني هو الينتا الجمتني الذا تيدلى من مجمونة من النتسو ورحا  رتاتم نتزتيتن إن »قزه  الغتني الز دتة تيدت ت 
ج مينتور   ل (131) ة«الز د رصو م جمتنتة نلص  زم ما  

( إنجتري رتلينتا الز داو ميتم: »يلو   اليصتةد ال برتة الز دتة 1848  -1805تتن )ڤتيو  اروچوقد قردى الرتحل ال مني خت
او ورلي  حدود الزمتملللل إن زم ز داو  جر  زتن قو ام قمو  تن  رشل يي« (و  1894 -1817ل قمت الماي  ج  تت د )(132) زهت  

إنجتري رتلينتا الجمتنيو وهو تايم  إلص مجمونة من الز د الت تدتتن وهو تينون نلص ا تح )ال تخ ندا(و موص  ميد قردى 
الم  د راني زتن »احيشتلت ت ح تن ت« وقتم: »لو قام  لتلة حتتيي غنتا قربل نلص الح نو وقلصل مي الوق  نشاي رتليل و من ذل  

ربذورة م  قصوا  الناتا وال جتمو اليي زتن  ييوق  رتن حتن واخ و ليي   المجتم للصنتجت   الينتال ليد زتن  قنيتو الم مت  يمي ج  
 ل (133) واللروم«

 

(126) Dr. Hacî Cindî, rû 395.  
(127) Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 460. Arif Hiso, rû 72. Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 84. 
(128) Arif Hiso, rû 43. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 229. Û Pend û peng, rû 115.Bêwar Diyadînî, rû 20. Ҫiya Mazî, rû 195.  

  )129( دل ن  الدتن مصلشص  اومو د ااة مي قد  الشولزلو  الز داو ل 124ل 
(130) Celîlê Celîl: Zargotina Kurdên Sûriyê, çapa yekem bi alfabêta latînî, weşanên Jîna Nû, Uppsala 1989, rû 210-220. 

ت(و ل  رتاتم نتزتيتنو دل (131)  ل 226نو ا لتلرتني )مي جم 
 227-226رتاتم نتزتيتنو ل  (132)

 ل 227رتاتم نتزتيتنو ل  (133)

 



 

 

 

ا اخ  تات  إلص  إن مت تصشي  تت د هو نوغ من الينتا الدتني الذا تيدلى رصو م جمتنتةو وهو مي الوق  نشاي تمه م محو  
م رنتة الغنتة الز دتة: الب ل   المحتو  الخماة اليي جبل ت الدزيو  قحمد الخلتم رنتة  لفغنتة الز دتة إذ قتم: »همة خماة محتو  ي ز ا

الصومي لللرتبةو والم اج ال ومتناي وال موو الذايتة و  اتمت الح و والص انت  الرتنتة اليرلتةو والص انت  الخت جتة اد الذهنتة 
 ل(134)  اامر الو تة اليت تة«

  الرتتد  وقغتني البمم امن الينتا الجمتنيو إذ تيني الحصتدون مب ت إحدى الغنتت و والمرحظ  ويند ج قغتني الحصتد ويجمت 
قن هذه الغنتت  يينتال مي زلمتي ت وقلحتن ت م  ح زت  الجاوو مياتندهو وي تح نن زتهم الحصتدتن هيم البممو وهي قغتن 

 ص م  اايم ا  البممو ولتس مي قوقت  ال احةل قصت ا    ييجتو  ميلبتن قو هرهة ميتل  قصت مو لن ت يُينل 

ند يبني ڤند( )يُلشظ الزت  زتلجتو مي الل جة المص تة(و والزوڤهمة قغتٍن جمتنتة يُينلص مي حشر  الن اسو يامص قغتني )الزو 
للرم وال  نتتة )اهنيتن من مي حلية داة تة قو نص  داة تةو وت قصون نلص إتيتغ ا -زمت قلنت-مي الب رتة الدرزةو إذ تنيظو النتس 

قدوا  المواتيص الز دتة(و وتيني قحدهوو قمت اآلخ ونو مت ددون ربدهل يُ دلد الجملةو قو الال  مي هذا النوغ من الغتنيو م يتنل 
 ندو وت دد مت امبيل ڤوحتن تردق الميني رتلينتا تيوق  ات   اللرم ونت   ال  نتتةو لزي تام  زم من مي الزو

ا هو )الرو (و وهو رحا  رتاتم نتزتيتن »قمام مهتم لش و قوم الشن ال ب ا الز دا   إن قزه  قنواغ الينتا الز دا اني ت  
الرو  ق بت  غنتةتة قصت مو تج ا الحدتل مت ت قحتتن ت نن المتني والحرو اليي تيرتدل ت البت يتن مي مت رتن مت (ل 135) وقالوري«

مهتم  اة  نلص هذا النوغ من الينتاو يبر  الشيتم مت ت  (136) زلمت  إت ويتزتةل قغنتة ) وزي َميتني(نندمت تشي قتنو وتا  قحتتن ت ر 
نن غار ت يجته زم من تيحدل رتلاوا نن حرترتنو وتبمم نلص اليش تل رتن متو ويدنو نلت و ريل  النامو ونندمت يختل  محرور تو 

 ل (137) قحلص من نام ات   يدنوه إلص اليمي  رصد هت ون دت ت اللذتن مذاق مت

ا رتن البت يتنو زرهمت تبر ا  نن م تن ه يجته اآلخ و ونلص م قى من النتسو  همة مي هذا النوغ من الغتني مت تزون حوا  
 وإذا زتن همة متن  اجيمتني قو اقيصتدا تحوم دون  واج متو   تي ددان مي اخيتت  ال    مب ت ارتر  ليجتو  يل  البواةلل قغنتة

د هذا النوغ الحوا ا:   )زلي(و )تُلشَظ ح   الزت  زتلجتو مي الل جة المص تةو و)زلي( يبني و دمو وهي ااو الشيتم(و يجا ا

 تنتدا ال ت : »زلي زلي! تت رتقة ال تحتن والي نشم!

/ قنت صدتية )حرترة( ال ت  ال  ام ل يجتري الشيتم: قنت و دمو و دم صش اا / قنت رتقة  تحتٍنو ولا  نَشَر 

 ابي تد  مي تدا/ لتخل  قحدنت اآلخ ل / ! هت قد حمل نلتنت اللتم!يلل زلال ت : زلي

 ل(138) الشيتم: قنت و دمو و دم حم اا / مي حدتية ال   النلص/ قنت حرترة ال ت  ذا ال ت   الحم «

للشيتم قو الم قم نتمةو نصت  وام  من ) و ( الب لو إذ إن ن تينتن نارة زرت م منيو وتظ  ن متي ن ي ن من دون قا إحاتس 
 رتلح جو مت تبني قن الم قم مي المجيم  الز دا ييمي  ريد  زرت  من الح تةو ربزس مهتري ت مي المجيمبت  ال  قتة المجتو مل 

ا نلص البت يَتآنو ولبم المهم قن نايخدو زلمة )ال   (و لن مت ت  رتن مب ت  إن اايخداو زلمة )الخل ( هن  تو تزون يجنت ت زرت  
ال تتا زل ت مي   -مهم مت ن اهو مي قغتني الح -رإ اديت متو حتن تصلدو حر مت راا نتةلل تاي خل الب تج الز د ميتتن ت وميتت  

تصلح مهت   ل ذا ال    اا ادال مي   (139) رلي ارن قمت  حزت ا ورنَشآ ت نت تن(ارتم الظش  رتلمحرو ل الغنتة  ري الملحمتة )جم
ا  اغٍو وت نص مت تة د وتس اغت اليابتنيو  نتو إحدى الب تة و لزي تيانلص لي  هذه الغنتةو تينز   جمرليو وهو ارن قمت و مي  ا 

ا وهي مي ال اربة ن  م من نم هتو ر ذا الينز   الييتت  يتة محروريي اليي قيم هذا اليابتني قرتهت وإخوي ت الهرهةو وي  وج ت قا  
وه رت مب ت رإ اديت متل إلص جتن  قصي الح و يصو  هذه الغنتة  ري الملحمتة قيت   ننتش ت رتن ن تَ ييآ )جمرلي( ون ت م )د وتس 

تل   اغ ت( قتا 

ا ال انيو وقداا دو ه؟ل إن الميني الز د ا تردو ماللب ت جتد ا نلص البتدا  الز دتةو م و تب   قن ال اني لمتذا الينز   مي  ا 
رةو وتما    قزه  النتس اخيرل ت رتلناتاو واخيرلي ر نل   تهت  ال زو و لني هو َمن تُحا  الغنتو واحدم يلو قخ ى للم قم الحرل

رة الحلآ و متي ز ت لتحا  قخ ى غت هتل   ر قا ت  تهمت ين ي الحرل

 

 

 ل 240دل احمد محمود الخلتمو ل  (134)
 ل 412رتاتم نتزتيتنو ل  (135)

(136) Celîlê Celîl, rû 261. 
(137) Celîlê Celîl, rû 261 – 262 ات   ااو مدتنة مي ز دايتن ي زتت ) متم ز دايتن(   ل 
(138) Celîlê Celîl, rû 313. 
(139) Ordîxan û Celîlê Celîl, cild 1, rû 177 – 189. 



 

 

 

 تيكية في الغناء الفولكلوري الكردي اإليرو 

يبني زلمة )إت ويت ( مي اللية اانزلت تة )ااهت م الجناتة(ل انلرق ت من هذا المبنصو تمزن اليوم إن الد  اات ويتزي تلمحو 
و(و وقد زه  هذا النوغ من الد و ونمت مي ادا  الموو   قو رتلح ى ت د  إلص اليبرت  نن الجنس ويحلتو يترو )الجاد المح ل

ت مي البص  الحدتلل    خصوص 

م ي لتا  ولتدم هذا البص و رم ن ى نمتذج ل ت مي اآلدا  اليدتمةو مشي   -وإن زه   مي ادا  البص  الحدتل-اات ويتزتة 
تن تينيلم رتن الد  الب ري الجتهلي حتن زتن نني م البراي تود  )ييرتم الاتو و لن ت لمب  زرت ج هي  نرلة(و وام ي اليتس حتن ز
 محرورتييو ميليش  إحداهن راحد  يلت ت إلص ولتدهتو رتنمت  ي  ت الهتني يحييو إنمت زتنت ت امتن لوحت  إت ويتزتة صت خةل 

و  تخلو الد  الز دا الزراتزي من تو منحن نجد مي ملحمة )َمو و تن( لوحة منتة  اةبةو يردو مت ت اات ويتزتة مي قواح 
ون قن ينحد  نحو ا ريذامو  امي ت  ت ة قمت  ال ب اا الز د قحمد ختنيو وهو تص  دخوم )يتجدتن( نلص ن واي صو هتو من د

)ايتة(و زت  يرتد  اليرر  حيص احم ل   شته متو وييللرت موج ربا متو ويرصل الجادانو لزان مت ايحدا مي جاد واحدو و»اايي   
 ل(140) الا و مي ال د «

 ُا الز دا قولة  زل و مي هذا المامت و متات ويتزتة يلم متي منذ اليادوو وقد قيتنت رمهتم مي مت ارلل و رمت ارل الينت

مت ن اه مي الغنتة الز دتة قن اات ويتزتة يييص  قحتتن ت نلص إر ا  مرمح الوجيو والجرتن والبتون والهدا  والوجنيتن والشو 
تدو من دون إهت  اليي خللد  قصة ح  )َنتآ ت إتري   -ق  نت إلت ت مي مت ارل-م جناتةل لبم قغنتة )َنتآ ت إتري(  وال شيتن والانتن والجا

 مهت   نلص هذا النوغ من الينتا اات ويتزيل پت ا( يزون  ورو و

الحرترة قو الحرت و تمه م الح  المواوغ ال ةتس مي زو ٍ زرتٍ  من الغتني الز دتة اليي يبر  نن م تن  ال وج والحنتن إلص 
وغتلر ت مت ييخلم هذا اليبرتَ   غرةٌ جتمحة لليُرلة اليي يمه م قوم مظ   من مظته  اات ويتزتة مي هذه الغتنيل م ذه ميتم   ي ى  

 : ت قو حر   ت مي قن ياام المر  إن زتن منح الحرت  قُرلة ح ام   ح ج 

قن اخذ مني قُرلة؟ / قتم المَر: لو زتن مي الي تة هزذا صدتل/ ملتل  حولي »قل  تت مر  لو زتن لي مي الي تة صدتل/ هم ح او  
ُم القدا  مي قم  ز ذا؟«  ل (141) الم ا زم توو هرل م ا / ممت دخآ

 ل (142)ويدنو صدتي ت قن تايت ت لتر  »يبتم لللوا  حوم جتدا مي منيص  اللتم!/ ا  مم  رتن قصداغيو  ب م  ب م«

ت قن ينتدا حرتر ت صدتي ت الم قم مي الغتني ال وهت هي ميتم قخ ى يدنو صدتي ت قن  -زمت مي الغنتة الاترية-ز دتة ي غ  داةم 
 تحم نلت ت اتش ت مي إحدى اللتتلي:

»قمتنو! يبتم مي لتلة من اللتتلي / ُحمل اتش ت نلص رت  قري / ُل آ حوم  وج ن دال قنت الجمتلة / هذا قمام ل  من اغوتة 
 ل (143)   متني«

هذه الغتني لتا  من صنت  ال رت  الرهي الذا ترحل نن قاتا الوقت  مي الي   والمجون رم هي من إرداغ ال ب و وهي  
ربتدم الربد زلي نن اارتحتة ال ختصةو وم مت قص   الماتمة قحتتن ت رتن اارداغ اات ويتزي واارتحتةو مإن هذه الغتني يظم محتمظة 

تن( ال خصتة الناتةتة مي ملحمة  نلص نيتة ت الخرقيو ولو يخا  قتمي ت الدرتة والبتلشتة نلص م  ا الانتنل ولبم الشيتم الز دتة ) ا
مي ا ن( قر   مهتم نلص ذل و ميد رد  زآل ٍة مهم )إت وس( ااغ تيتة  م  الح  منذ ا   الانتنو ومت ام الز د تايذز ون ت   )م 

 نتي و رتام تل  مي يل  الصو م حيص التووو وتامون ر 

قزه  الزلمت  إت ويتزتة  ي د مي الغتني الز دتة هي )الن د(ل ووظتشة الن د ال ةتاة هي ال اتنةو قمت مي الد و م و  م  
تو م و زرتقة الو د حتن ت مي الم او تني ي   النوهة والجمتمو منذ ا   الانتن تحيشظ ر ذه اليتمةو وهو ر اةحييو رتنل إت ويتزي قتا 

زذل  الن د حتن تلماي الم ا ت ب  رمهم هذا ا ني تاو ودون الوصوم إلص الن دتن ج د وجات م و جتنة مهم مت ت د مي المهم 
 ل(144) الز دا اليتةم: »الجرتن   ت ى الصد  الرتا«

 دت ت لمب وق تو ويخل حرتر ت تردو مي قغتني الح  والب ل قن إحدى الشيتت  قو الناتا حتن يح و مإن ت رتدئ ذا ردا ييدو ن 
رالل  البرت ا  وقجمم الزلمت و لزان ت رذل  ي مي الخو  خل  ظ  هتو ويحلو اليترو الذا تحتص  الم قم مي المجيم و و  اتمت 

 مي مت تخل الجنسل 

 

(140) Ehmed Xanî: Mem û Zîn, rû 174-180. 
(141) Celîlê Celîl, rû 247. 
(142) Celîlê Celîl, rû 246.  
(143) Rohat Alakom, rû 99. 
(144) Bêwar diyadînî, rû16. Bilal Hesen, Pîr û pendî, rû 172. Arif Hiso, rû 35. Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 40. 

 



 

 

 

هي ميتم قخ ىو مي   ل هت(145) »هت قد قحا ُ  المندتم الحم  الو دا/ لششُ  ري ن دال الجمتلتن/ ققدم مت للب ت  نلص قلري«
قغنتة قخ ى يُصلح رن دت ت  ت   حرتر ت الميدلي: » قت  حرتري مي رت  الجت ان زتمر  دون قا نتو / زتن  ت ري ميدلت ت دون 

»  ل(146)  يا تح/ قصلح   ت ري رميدمة قصداغي ون دال

زلمة ز دتة مبنتهت الح مي )ولدا(و لزان ت     ينتدا الشيتم محرور ت مي هذه الغتني راتلحرت و رم ينتدتي را ) وزي من( وهي
تو ويميلزيو م و ل ت وحدهت من دون غت هت من الشيتت  قو الناتال  ي تد قن ي ملي رحنتن ت قتا 

تو مينبدو ارم الوصتمو وتايحتم ذا  ا مير  الذا ق  نت إلتي قنرهو ونلص  نصتد  مي ربا الغتني ميتم يح   جر  مي وج 
م ميبلية ريو يحريو ويش   لمت تش حي وتابده زليو م ي مهر  يش   حتن يام  رولتد حدتل ليو  رمت قزه  مني ومن  ال غو من ذل  يظ 

 قو الولتدو ول ذا ييدو لمن تحمم إلت ت هذه الر  ى قغلص ال داتتو رم قد ي دتي نتن ت التا ى ون دهت التمنل 

َج مولود ا   ل (147)  ااهدتي نتني التا ىو ون دا التمن« /»زم َمن تيوم لي:  وزي يي )حرتر ( ُ  ا

ت/ َمن تاياني رخر  من )د لي  ت نظتم  ومي قغنتة قخ ىو يمنح الشيتم َمن تحمم إلت ت يل  الر  ىو قرلة من وجني ت التمنصل »قام 
 ل (148) نص«من( / ماو  قمنحي لواحتن قري الاربة نلص ن   نصترتن / مإن لو ت َا / ماو  قمنحي قرلة من وجنيي التم

إذا زتن حدتل الشيتم م  حرتر ت مي مت ارل من الغتني ق ري رتلمونول و وزتن منح الن دتن تج ا نن رُبدو مإننت مي ربا ت  
اآلخ  ن ى ليتاا  يجم  المحرورتنو ميجته  الشيتم قم ت رم تن هت يجته مب وق تو وت قص الليتا إلص النوو مي ا ت  واحدو لزان ذل  

 حدته تلغدا ييلتد ا 

ماو  ققوم ل ت:   /ج ى؟ »يبتم إلص رت  قري ذا  لتلة/ اام س لي ولب ت ا )د لي من( مب ت/ إذا قتل  قمي: مت هذا؟ متذا 
پو  زو ا!( هذه إحدى نتدا  الشيتتن والشيتت  مي هذا ال متن/ قمي! )د لي من( غتا  منذ هرهة قتتو/ اا مي مي ممي ن دال  )

 ل (149) ا هنتن«

ا مي الحتتم الجناتةو رم همت قهو مصتد  اللذمو لما متو    ا زرت   لاَو زم هذا الي وج للن دتن؟ مي الحيتية تيدا الن دان دو  
 ويماتدهمتو وييرتل متو رم نا متو هذا زلي تار   احة وإحاتا ت رتللذم لزم من ال جم والم قم نلص الاواال 

 

 ة أدب الفولكلور الكردي والثقافات المجاور
نيصد رتلهيتمت  المجتو م الهيتمت  الب رتة والي زتة والشت اتةو وهي اليي وجدنت قصدااهت يُ دلد مي قد  الشولزلو  الز دال 
انييص  مي حدتهنت هنت نلص المهتم والحزو والحزتتت و إذ نجد يمتهر  هيتمت ت  دتد الواو  رتن الهيتمة الز دتة وهيتمت  هذه ال بو   

 ختصة مي متدان قد  ال ب  ال شتهي و  اتمت مي المهتم والحزو والحزتتت  ال برتةل المجتو مو ور 

ت د هذا المهم لدى  (ل 150) مشي متدان الحزو والمهتمو وقد قيتنت اتري ت رربا المهلةو تيوم الز د »مت ت  ني الم ا تحصده«
تو إذ تيولون: »ه  زاص ان و وت د لدى الش س قتا  ت )مت ي  ني   الب   مرنص  ومبنص  د ود نتقار  زت  زي ز  « وهو تبني يمتم 

 يحصده(ل وتيوم الي ا  مي المبنص نشاي )زمت ي  غو يحصد(:

 „Ne ekersen onu biçersin“ 

»ا  تي جت رموني و نجد هذا المهم رتلمبنص نشاي لدى الش سو إذ تيولون:  (151)   وتيوم الز د: »يشاد المتته مي الرحت ا  ال ازدم«
 متگنده«ل 

و وت د لدى الش س رتلمبنص نشايو إذ (152) تيوم الز د: »مدل  جلت  ريد  لاحتم « ل ت د هذا المهم لدى الب   مرنص  ومبنص 
 تيولون: »پت  ا ري اندا ه گلتو خود د ا  کن«ل 

رَ «تيوم الز د: »لتس البيم   يَ  قو الزا تو إذ تيولون:(153) مي الص ا  و مت د لدى الي ا  قتا 

 

(145) Rohat Alakom, rû 104. 
(146) Celîlê Celîl, rû 246.  
(147) Rohat Alakom, rû 105.  
(148) Rohat Alakom, rû 106.  
(149) Rohata Alakom, rû 107. 
(150) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 108, Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 464.  
(151) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 16. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 18. 
(152) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 95. Bêwra Diyadînî, rû 31.  
(153) Bilal Hesen: pîr û pendî, rû 13.  

 



 

 

 

  «Akil yaşta değil baştadir»البيم مي ال قسو ولتس مي البم ل 

»تنتدا البلت  وهمة قمهتم يُ دد لدى الز د والب   والي ا  م ي زة مي المبنص م  اخير  مي الزلمت و من مهم قوم الز د  
مت د هذا المهم لدى الب   مي قول و »اانتا تناح رمت متي« وت د لدى الي ا  رتلمبنص والمرنص نشايو إذ و (154) نلص مت لدتي«

 تيولون:

 Küp içendekini szdrr»»زم إنتا رمت متي تناحل  

المهم لدى الب    و مت د هذا (155)  وتيوم الز د مي الم ا الذا تار  الذى لنشاي: »تحش  الشا  الي ا و وتيلري موج  قاي«
 رتلمبنص نشايو ولزن رتخير  مي الزلمت  »تدا  قوزيتو ومو  نشخ«ل 

تو متلز د تشييحون حزتتتي و     تييص  هذا اليمتهم نلص المهتم والحزو محا و رم ن اه مي الميدمة الييلتدتة للحزتتة ال برتة قتا 
 متيولون:  ال برترة رمت مبنته مي الب رتة ح مت ت )مت زتن ومت لو تزن(

 "Ҫi hebû, çi tune bû". " قوHebû, tune bû  " 

ت رتلمبنص نشايو والي ا  )ني   ت و ني تو (و وهذا مت تبني ڤوالب   تيولون )زتن تت مت زتن(ل وي د هذه الميدمة لدى الش س قتا 
تل تيولون: "  " Ne var ne yok)زتن تت مت زتن( يمتم 

إاتمة إلص هذه ال بو  والمو المجتو م اليي يي ت   مي الهيتمة ااارمتةو ورتن ت صر  يجت تة و تت ا    ينيل و و رمت 
تو إذ تيولون: إسآ  :ڤيزون رتن ت نرقت  اجيمتنتة رمهم ال واجو نجد هذه الميدمة الييلتدتة مي الهيتمة اللمتنتة قتا   ت  قتآنآ متمآ

„Es war ein Mal“ 

و قتنت مي مت ارل مي الحدتل نن الحزتتةو قن قصة )الاد والهت ان الهرهة( ميداولة مي الهيتميتن الز دتة والب رتةو م  اايردام 
ت قن الخا و البرد الصتلحو ت د مي الدتتنة الت تدتةو وهي دتتنة ز دتة قرم اااروو   الذة  رتلاد مي النموذج الز دال و قتنت قتا 

  الامتوتة الهرلل إن الرحل ملول   مي هذا اليمتهم الهيتمي لتس من قهدا  هذه الد ااةو ولزني مواوغ جدت  رتلد س  ومي الدتتنت
 واليحلتمو  رمت نبود إلتي مي التتو اآليتةل

ت م رلم اليصة الشولزلو تة ال ز دتة همة ي تري من نوغ اخ  مي المو ول الهيتمي الز دا ومو ول  بو  قخ ىو نجده مي اا
رم( رتلش وس /رتة  الا ا ا  المب و  إر اهتو رن قدهو وروذاو مياس الدتتنة   (156)   )َ مآ تَ  زم من النري توا  نلتي الارو والميصو  واا

ت ( مي خ ت  نتو  )ڤ الروذتةل ليد وق  الرتحل الز دا  ماتن ا ن نند هذا الم  مي ميتلة لي ن  هت مي البدد الهتني من مجلة 
 ل(157)  إالنروم( مي 1997)

رتلش وس( قصة مولزلو تة ز دتة مب ومة مي ج ت  ز دايتن ال ر و ول ت  واتت  ندمو و يل  قدرتا و ب اا ومشز تن   )َ مآ
ن ر ت ة ال ب اا ميي يت ان ) ( ومر رتيَتاي 1631-  1549ز د ا زهت تنو مزيروا نن ت دا اتن ومحللتنو وانييل  إلص الد  المدوًّ

 ل (1997 – 1934ڤ )( ومت ت  قُوات 1794 – 1737م اد ختن رتت تدا )( و1760 – 1675)

حوادل اليصة يدو  حوم ارن قحد الم ااو خ ج ذا  توو إلص الصتدو ت اميي ماي ت ه قو قحد و  اا اامت مو ومي قهنتا 
مو  قخ  زه و ماام م اميي  ال جوغ  قى جمجمة ر  تة رجتن  قر  مشيو  قو حش م مي مير مو ولو تزن تب    تة ت نن المو  وق

نن تو ماجت  ران ت جمجمة  خل مت  منذ  منو مانتد الايام هذه الم م نن المو و ونمت إذا زتن مويي نن جوغل نندةٍذ حدهي  
رم م اميي نن الشي  والينصو نن الحتتم والمو و نن اليتتمة والحات و نن الجنة والنت  ومت إلص ذل ل لو تنو ذا  الشيص لتليي يل و 

ظم تشز  رمت حدلهي ري م امييو ونندمت حَم الصرت و لو تجده قهلي وخدمي مي اليص ل زتن الشيي قد ي   قص  اامت مو وا يدى هتت  
ه ون ج جرتنيل  الد اوتسو وذه  مي ارتلي ترحل نن نمم لتبتس من زد ا

و ترتبون ت م ي الي ى والمدنو وتزارون رذل  قو  توم وو   قى مي ل تيي نتا ت تجمبون نتدان اليص و وتصنبون من ت ار  
ج من وو و ا  تجم  البتدان مهل وو ويبلو من و صن  الارمو وصت  تينيلم رتن المدن والي ىو تنتدا نلص راتنييو  متناو إلت وو وي ول

رتلش وس( من نملي هذاو م و لتس ااميو رم ااميو رحا  ال واتت و ابتدل   وازيا  لي  )َ مآ

تذو وزتن صويي نذر تو ربد انوا  زهت مو رتنمت زتن ذا  م م تنتدا نلص راتنيي مي مدتنة زتن هذا ال  جم تيمي  رجمتم قخل
)مت قتن(و وتم   من جتن  قص  المت و يامبي  وجة المت و ميب ل صوييو مي ام ربا الخدوو احات ه إلص اليص  ردنوى قن 

ل   المت  ت تد قن ت ي ا ار  

 

(154) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 70. 
(155) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 278. 

 زهت  من الرتحهتن الز د تبد ون هذه اليصة ملحمةو إ  قنني قيحشظ نلص هذه اليامتةو ولزن   مجتم هنت للخوا مي هذا المواوغل  (156)  

 (157) Aziz Samur, rû 146-150  



 

 

 

توم ت مي اليص و ولو يزن غتتة  وجة المت    اا الارم رم زتن  ي تد اايمتلييو وزاري إلص جتنر تو ولتلريي  لو تزن المت 
ران تخل  هتتريو ليمت س الح  مبيو إ  قن ال جم زتن ييت تو تخت  هللاو وتميهم للتنييو ميد  ما الم و نندةٍذ حرايي  وجة المت   

 لبلتتلمي إحدى غ   اليص  مي اللوارل ا

مالم ال جم المو  نلص ال نصو وصمو نلص قن تليي رنشاي من النلص إلص ال او ممتم إلص الحتلةو ولل  قن تيواا للصرمو 
م رل   وجة المت   جلي رحرمو وجبل  ل   الحرم مي تدهتو زي   ت   و إ  قني ربدمت صت  مي الحمتوو م  الحرم من  جليو  

النلص نحو الاشمو ملو تُص  راذىو وه   ربتد او وحتن نلم   وجة المت  رذل و  اح  يرحيي من   و رل اار تل ريو وقش  من
 مزتن إلص اخ ل  

إلص هنت ييشل  واتت  اليصة جمتب تو ولزن ت يخيل  مي ختيمي تو وهو قم  لتس من قهدا  هذه الد ااةو منحن لانت مي مرحل 
تَ  َمن ذز نتهو اتري تو ولزن   ن ى مندوحة من اا ت م إلص د ااي ت ويحلتل تو رم مت ن تده هو قن نرت ا  ن الصلة رتن ات م رلل تو واا

قن  واتة واحدم محا  من رتن ال واتت  زل تو يخيل  نن ت مي مواوغ  غرة  وجة المت  مي الح  وممت اة الجنس مبيو وهي 
نتس الذا ت ى قن  وجة المت  حتن لتلر  واتة الزتي   و يي رخل  مررايو لو تزن ذل  ردام  نتلشي وجنايو رم زتن  ي تد َژن رَ آ

قن ييازد من وجود قو ندو وجود قا نرمت  مت قت  مي جادهو ذل  لن ارن قحد الم اا زتن قد خ ج من الرت و وانيلب  قخرت هو  
ه الحتلةو زتن من اللرتبيو مي ذل  البص و ممت زتن من قرتي المت  وقهلي إ  قن ت الوا ال ام مي الج ت  زل ت رحه ت ننيو ومي هذ 

قن تذتبوا قوصت  المشيود رمهم  زلي ولولي ومرمح وج ي وهتتريو والبرمت  الشت قت  مي جادهل و وجة المت  زتن  يرحل نن  
المت  و لتخةو  وجة ن ت  مت قوجي ال ري رتن ) مرتلش وس( وَمن ذز نتهو قنره؟ ومت قوجي ال ري رتن  وجة  ل  (158)  يل  البرمت 

 مص  اليي قحر  توا  النري؟ل

قصة )توا  و لتخة( و د  مي الزي  الامتوتة الهرهة؛ اليو ام واانجتم والي ان الز تو مي او م )توا (و م ي مب ومةو  
 ولتا  همة ا و م اتجت هت هنتل 

و وإذا زتن توا  ارن نريو مإن  مرتلش وس ارن همة م ي زت  زهت ا  رتن ) مرتلش وس( و)توا (و زرهمت جمتم المرمح
قمت و رمبنص قن زلت ت تنيمتتن إلص قا م ن تية ل ت من لي ت الم موقةو زرهمت يب ا لمحنةو متوا  قد قليته إخويي مي رة و هو 

ال متهتةو إلص يب ا للرت  مي مص و واال  قن تبمم مي رت  مل  مص و و مرتلش وس خ ج من رت  اامت م حتل حتتم النبتو و
حتتم الشي  والبو ل حتول   وجة المل  قن ييوا توا و م ماو ويب ا رار  ذل  إلص الاجنو وزذل   مرتلش وسو حتول   

  وجة المت  قن ييوتيو م ماو ويب ا رار  ذل  إلص الاجنو هو ال   ل

مت مي وجةو وزليتهمت يير  غ ت ي ت الجناتةو جمتلةو وزليته  -زمت يصو همت اليصيتن-قمت  وجة المل  و وجة المت و مزليتهمت  
 ويحتوم إقتمة نرقة م  غت   وج متل

و ولي مت  -رحا  مت ي وا زي  اليت تخ واليصو - (159) و(781 – 718وإر اهتو رن قدهو ) ارن قمت و تبتس مي رت  ن  ٍ
 دنتتلت تده زليو ولزني ت مي ذل  زلي خل  ظ  هو وتخيت  حتتم اليي   وال هد مي ميتغ ال

 مرتلش وس وارن قدهو تي زتن حتتم اليصو  رتلل تية نشا تو وتخيت ان حتتي مت الجدتدم وهمت مي الصتدل ارن قدهو ت ي  ري 
هتي : »وهللا مت ل ذا ُخلاي و و  ر ذا قُما آ «و و مرتلش وس يشيح  نتنته ونيلي نلص المو  والحات و ونلص وجود الشي  والبو و 

 ل البودم من الصتدلومت إلص ذل  مي ل ت 

الذا تنيمي إلص قا م نرتلةل وإذا زتن  مرتلش وس ارن  (160) (483 – 563وات م  مرتلش وس   يخيل  نن ات م )روذا( )
قمت و مروذا ارن مل ل هج  حتتم ال متهتة والي   ونبتو اليصو  إلص اليي    وال هدل و)روذا( قو )رودا( لتس اامي رم اامي  

 )اندهت ايت(ل

 

 اقف أو مثاقفة  تث
 هم تمزن قن ن ج  هذا اليمتهم إلص نملتة يهتق  قو مهتقشة؟

 

(158) Bo zêde, biner:Aziz Samur rû 151 – 158  
 متهتة إلص ال هد  اامي قرو إاحتج إر اهتو رن منصو  رن  تد رن جتر  البجليو ُولد مي رلخ مي  متم قميتنايتنل وهو ارن  نتو ن ت مو هج  حتتم النبتو وال (159)

 ي مي الي ن الهتني ال ج ال وتزترتدتتل  واليي  و وهو قحد نلمتا قهم الا نلة والجمتنةو ومن قنرو اليصو   الان ا 

ي إلص  متلي ال ند واايي  هنت  حوالص رداتت    483 – 563اامي اندهت يت ) (160) جلو( ومبنته )زم قمتنتي مجترة(و وهو من الم اا ا  تتن ال  قتتنو الش غ الذا يوج 
پتمل زتن قروه ملز ت مي يل  الرردو وقد ي رص روذا مي اليصو  ونتس حتتم ال متهتة زيت ه من قرنتا الاتدم  الل  الهتني قرم المتردو ُولد مي رلدم نلص حدود ال ند ومملزة النت

م مي الزونل ي   اليص  الملزي مي اليتابة والب   تن من نم هو ونتس انوا   والملو و ولمت رلغ الاتداة والب  تن من نم ه هج   وجيي إلص ال هد واليي   واليام 
لاشة الروذتةو اليي هي قق    و ومت  مي الهمتنتن من نم هل روذا لتس ااميو رم هو لي و تبني الحزتو قو الماينت  قو ذا الرصت م النش تذمل وهو مياس الدتتنة قو الشرر ماوى

تول ييوم رتلينتاُخ ومردق الاررتةو وينز  الربل والحات ل هي  إلص ملاشة الحتتم من ت إلص الدتنل ييوو نلص اليج د وال هد يخلص ت من ال  وا  واللوو ول تي ت إلص الشنتا الي
ا مي ال ند وال  ج القصصل وتزترتدتتل   قزه  الدتتنت  اني ت  



 

 

 

اليهتق  مش وو حدتل ت ت  إلص اقيرتس ربا الامت  الهيتمتة قو النمتل ا جيمتنتة من هيتمة قخ ىو ونتدم مت تحدل هذا ربد  
لهيتمت  الميشتنلةل مشي مايوى الجمتنةو غتلر ت مت تيدا ليتا رتن الهيتمت  المخيلشةل وتمزن  يتة اهت  اليهتق  مي مايوتت  ندم رتن ا

ا مت يي  الييت ا  الملحوظة لليهتق  مي مايوى الجمتنة مي  اليهتق  إلص ييت ا  مي الهيتمة والبتدا  والمياات  ا جيمتنتةو وزهت  
 اللبتوو والملرسو والليةل 

رتن ل متن نلص القمو متليمز ن من البلوو والشنون واآلدا  رتلنارة إلص قمت المهتقشةو م ي يرتدم ياهت  الهيتمة قو الشبم الهيتمي  
 الم اد والجمتنت    تمزن حدوهي إ  من خرم اليشتنم م  اآلخ و ومن خرم نملتة اليواصمل 

م إلص نملتة )ي  هي  ( من ل   نرحظ قن المش ومتن زلت مت مييت رتن مي المبنصو ولزن نملتة )اليهتق  قو المهتقشة( قد ييحو 
واحد؛ قا قتتو هيتمة واحدم ابتشة رتزيات  قنمتل ٍوامتٍ  هيتمتٍة من قخ ى قوتةو وقد يبمم الهيتمة اليوتة نلص م ا نشا ت نلص يل  
الابتشةو ومبتملي ت رنظ م موقتةو ومحوهت مي محتولة ص  هت مي روييي تو زمت هي الحتم مي اليت تخ ا ايبمت او ومي هذه الحتم  

ة يشتنم هيتمي رتن ل متنل     تزون هم 

مي زم حتمو المش ومتن حدتهتن زرهمتو وتمزن اليوم إن ظ و  هذتن المش ومتن لو تيرلو  إ  مي الي ن الهتمن ن  و م  حدول  
 (ل  1789يحو    اقيصتدتة نمتية حده  مي قو ورت رياهت  الهو م الصنتنتة مي إنزلي او ويحو   اتتاتة رياهت  الهو م الش ناتة نتو )

ن المش ومتن قرم الي ن الهتمن ن     تبني ظ و همت هزذا مجام من دون ميدمت و مرذ م الجدتد قو نوايي إن غتت  يرلو  هذت 
ال هزذا الم  مي الشز و ومي الد و ومي  يردق مي صل  اليدتوو ومت ي ام يخيم  حيص ينا  الواتغو ميظ   نري تو وقد قتن  هم  

تو إذ همة ظواه  ياري تو وييذن   ا من اليشتنر  الهيتمتة اليي حده  قرل تل من هنتو الدتتن قتا  رظ و هتل وإذ يظ  و يبزس  تة ت زهت  
تَ  ال خصتت  اليي م ل ذز هتو يميد إلص يت تخ  نظن قن جذو  هذا اليمتهم الذا  قتنته مي المهتم والحزو واليصل ال برتةو ومي اا

تة اليي حده  مي غ   ااتت قرم المترد وصو   إلص اااروو واني ت ه مي قدتول وهذا تيياي الرحل مي اليشتنر  الهيتمتة والدتن 
 ز دايتنو وهو مواوغ جدت  رتلرحلل

 

 نتائج البحث 
نلص ال غو من قن لرتبة الرحل الموج م لو يامح رتليوا   قزه و مإني يوصلم إلص نيتة و قظن قن ربا ت جدتدو وغت  ماروجو 

ة رتللية الب رتةل ميد  حظ الرحل غنص قد  الشولزلو  الز داو الذا تيترلي  ح  الد اات  حوليو اواا نلص القم مي الد اات  الز دت 
مي اللية الز دتة قو مي اللية الب رتةل ولوم م م مي يت تخ الد اات  الز دتة رتللية الب رتةو  حظ الرحل غنص الينتا الشولزلو ا 

ا رتن قد  الشولزلو  الز دا وقد  الشولزلو  لدى ال بو  المجتو م؛ الب   والش س الز دا رتلن نة اات ويتزتةو ووجد ي تر  ت زرت     
َزوو والحزتتة ال برتةو مت تدم نلص ي تري مي خر اي تو وقنمتل مبت ي تو وييت   مي ذاز اي ت  والي  و ورختصة مي متدان المهتم والحا

ي رتن هيتمت  ال بو  ال ربةل وهو مواوغ جدت  رتلد س واليحلتمو يي  م ميي  ال برتةو وهذا مت ت ت  إلص حدول نملتة يرقح هيتم
 نلص نتيل رتحهي هذه ال بو  المجتو مل 
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  تبة وقاتيذي ت والشي تا من الز د الذتن ي زوا رصمت  وااحت  مي يت تخ او تة تبنص الرحل الذا رتن قتدتنت ربلمتا ال
المبتص و ورختصة مي منلييي الج ت م ودم لو ويزمن قهمتيي مي قني تايي امن إلت  يدا   مت تمزن يدا زي؛ نلص ال غو من  

ويزمن م زليي مي الايام نن مدى إا تو الز د    اقيصت ه نلص ربا هي ا البلمتا وقاتيذم ال  تبة والشي تا الذتن تصب  حص هوو
 مي او تة مي مجتلي الرنتا ال وحي والبلمي للموالن الاو ال  

 

 مقدمة 
رم يبدى ذل  إلص إغشتم دو هو  ولو تيب ا الز د روصش و مزون ت او ت ت قصتر  إلص الي متس الاتتاي وا جيمتني محا 

الدو  الحات ا الميمهم مي ااا تو مي رنتا ااناتن الاو ا  وحتًّت ونلمتًّتل وهنت   رد من اا ت م إلص قن الز د قنشا و تيحملون 
وقزتدتمتتنو قا و   الج ا الزر  من هذا ااغشتمو مند م الد اات  اليي ينتول  هذا الجتن  تيحمم و  هت المهيشون الز د من رتحهتن

اإ  -ربدهو نن الم از  البلمتة مي المدن ال ةتاة وانلواا زهت  من و نلص قنشا و مي مدا ا و وُحج هوو  ن  -(1) نتد   مي ق  تدو 
يت تخ نلمتة و وتُوهَل ج دهوو إاتمة إلص غتت  ا ييتل و نلص يزهت  الج د والبمم الم ي   مي مت رتن ول و  قدم نلص ذل  من 

ولة  البلمتا الذتن خ جوا من المنتلل الز دتة إلص الحواا  البلمتة حيص يرويوا مواق  م مة خدموا ر ت او تةو وا نتن مت ق
 ل(2)  منتلي والب  نجوم و مي مجت   لو تب دوهت مي  

 

: الكرد والتعليم الشرعي   الفقهي في سورية   -أوًلا
 المناطق الكردية لمحة عن طبيعة وتاريخ التعليم الديني في  -1

اهيو الز د يت تخت ت رتلبلوو ال  نتة وزتن ا هيمتو منصر ت رتلد جة الولص نلص نلوو اآللةو وهي: المنلل ونلوو اللية الب رتة 
من ص   ونحو وررغةو مشي مايوى اللية زتن نلص لر  البلو مي مدا س الز د ال  نتة قن تيبلموا يص ت  المبتمو وهو ل   

 نلص الزتمتة  رن الحتج ل (3) الجتمي؛ هو تيليون نلو النحو من قم ت  الزي و لتيموا د ااي و الليوتة رزيت  نلو الص  

نجو الدتن نم  ومي مت تخل البلوو ال  نتةو اهيو الز د رد ااة مصتد  البيتدم ااارمتةو و  اتمت زيت  البيتةد الناشتة ل    -أ
ها(و ود اوا الشيي  685و وزذل  اليشات و و  اتمت يشات  الرتاتوا لليتاي نردهللا رن نم  الرتاتوا )  ها(537الناشي )

ها(و وزتن اللتل   974محيتج مي     المن تج ل  ت  الدتن قحمد رن نلي رن حج  ال تيمي )  ال تمبيو و  اتمت زيت  يحشة ال
 ل(4) الشي تةنندمت تُيو د اايي تصم إلص ن تتة  حليي 

وكانت دراسة أصول الفقه تأتي متأخرة، وذلك بعد أن يكون الطالب قد حّصل ملكة علمية قوية في اللغة والتفسير والفقه،  
لى دراسة كتاب الشرح المحلي على جمع الجوامع ًلبن السبكي، ومن المالحظ أن الكرد في هذه المرحلة قليالا ما كانوا فكان يقبل ع

يهتمون بالعلوم الشرعية األخرى، من دراسة الحديث ومصطلحه والسيرة النبوية، وكذلك علوم القرآن والفقه المقارن والتصوف،  
أما العلوم الطبيعية فكانت نادرة جداا.   (5)  العلوم!علوم اآللة ليس لديه أدنى مستوى من تلك  بل وربما تجد بعضاا ممن أنهى دراسة  

ولكن لماذا علوم اآللة؟ أعتقد أن السبب الرئيس هو إحساس الكرد وقناعتهم أن اللغة العربية هي مفتاح العلوم اإلسالمية األخرى  
التي كانوا يدرسونها زاخرة  كلها، وًل سيما أن العربية ليست لغتهم األم، أما اهتمامهم بالمنطق فعائد إلى أن كتب العقائد والتفسير  

 .(6) المناظرةبالبراهين المنطقية وأساليب علم 

 

 حياة الترفيه في المدارس الكردية  -ب

ا لتلة الجمبة روصش ت لتلة ال احةو ورختصة ربد يب  الد ااة خرم قاروغ زتممو مزتن اللر  تا  ون       زتن الي متي حتا  
قل والهت ت  حيص إذا يبروا قالموا لنوو هيتمو ومي لشية للتشة ذز هت الدزيو  محمد ابتد  يل  اللتلة وتماون ت مي اللب  وال  

 ماتن الرولي قن و ربد اليب  تنتمون نومت هيتر  تشو  نلت و صرم الشج ! وزتنوا تظلون مي  قتدهو إلص وق  مياخ  ربد للوغ  
 ل(7) ال مس

 

 الحج م: المد اة الدتنتة اليي زتن اللر  تيليون مت ت البلوو ال  نتة والشي تةو لتحصلوا  حي ت نلص ااجت م اليي يمنح و لي  مرل (1)
 ل55(و ل2016و )ق رتمو مزيرة اليشات و جهود علماء الكرد في التفسير في العصر الحديثقحمد قتاو نرد ال حمنو  (2)
 (ل 898من رن قحمد الجتمي المب و  رمر الجتمي   )نو  الدتن نرد ال ح  - (3)
 ل     16(و ل1996محمد ابتد  ماتن الروليو هذا والداو )دم لو دا  الشز و  (4)
 ل 16الروليو هذا والداو ل - (5)
 ل 17الروليو هذا والدا ل (6)
 ل 18والداو لالروليو هذا   (7)

 



 

 

 

 

 اإلجازة العلمية   -ج

إني توو يت تخي مي حتتم اللر و توو يحيتل ال د  الخت  مي د ااي و اللوتلةو إذ تحصم اللتل  نلص ااجت م مي مجتلي     
و قمت المر نرد هللا مر   تد مازلد قن هذه  (8)  خوتنال  تبة واللية الب رتةو وهي يبتدم مي قتتمنت هذه   تدم الدرلوو زمت قتم جز  

ا   تدم الدزيو اه مي ااجت م ياتهي زه  ل وم  حصوم اللتل  نلص ااجت م تمنح لي  )اتدا( قو )مر( ورإمزتني إنلتا (9)  متننتت  
و إذ تلرس من تحصم نلص ااجت م الجرة والبمتمة (10)  البلوالد وس الشي تة والليوتةو وزذل  تحل لي منح ااجت م ليت ه من لر  

 د تس رد   من الد ااةو والبلتا رد   من الخذلمي إ ت م إلص ا ييتةي إلص مايوى الي 

 

 أشهر المدارس الشرعية في منطقة الجزيرة قبل اًلستقالل  -2

 ا ي    مي منلية الج ت م الاو تة مي رداتة الي ن الب  تن هرهة م از  نلمتة هي: 

 ق تة خ نة: وزتن تد س مت ت قرنتا ال تخ قحمد الخ نوا إاتمة إلص المر محمد مر   تدل   •

 ق تة يم  بت  ا تيت وزتن تد س مت ت البرمة مر إر اهتو يم  بت ال  •

 مدتنة نتمودا وزتن تد س مت ت مر نرتد هللا اتدال  •

قني زتن تيل  نلص لر  خ نة لتر  اليليتن ويحشتظ البلوو وم  ا  ي ا  مي زهت  من الصشت  رتن يل  المد اس الهرلو إ  
ال  نتة والشي تةو مي حتن يمت  لر  يم  بت  ونتمودا رتلملزة النيدتةل ولبم الار  مي ذل  تبودو وهللا يبتلص قنلوو إلص قن 

م الخ نواو إلص د جة  مب و مي ربا  المد اة الخ نوتة ايصش و إاتمة إلص الن نة الدتنتة الصومتةو رتلي دد من نتحتة الموا م آل
 الحتتن إلص م اي  الييدتس المن ي نني   ن تل 

إن يجتو  الخلول الحم اا اواا رتلحدتل نن الماتةم الهيتمتة قو إترا ا هيمتو رتلياتتة الهيتمتة والاتتاتة الز دتةو رم حيص  
رت نح ا  نن الدتن وال ندقة والزش و وققم مت مي ذل  ا ي تو رتلوهترتةو الدتنتة المختلشة للن   البتو للبتةلة الخ نوتةو تبني اليذ  

تل وهذا مت لو تالو مني  الم  الذا تبني مرحية المي وو   مي مجتم الد ااة محا  رم نلص صبتد البمم وزا  ال  ج قتا 
ت من مهم ال تخ محمد مب وج الخ نوا الذا لتل   ريجدتد منته  المب د ال  نيو مختلش ت مي ذل  الميح  ون من قرنتا البتةلة قتا 

 من   والدهل 

ن  قمت المد ايتن الُخ تيتن ونلص ال غو من ي ددهمت مي مجتم الد ااةو غت  قن مت زتنيت يياتن الل   نن هتمس هيتمي تُمز ا
 ل(11) ت  ذل اللر  من ممت اة نوغ من الح تة مي ا ن يتم رربا المو  الحتتيتة الهيتمتة قو الاتتاتة وغ

 ثانياا: حضور العلماء الكرد وخدماتهم في سورية 
 انتشار العلماء الكرد في سورية   -1

يو غ البلمتا والمشز ون الز د مي او تة رحا  الواتغ اليي زتن  يحتل ر وو ونلص ال غو من ريتا زهت تن من و مي       
ال ويشات  ذل  قن و زتنوا قزه  صلة رتلحتا م البلمتة رمالي متي  ت منتلل وجودهو؛ إ  قن الرم  هو قن الذتن انييلوا زتنوا قزه  يمت  

 ت  والجتمبت  ومر مة البلمتا من غت  الز دل زل ت من ج ة المزير 

 

 العلماء الكرد في المناطق الكردية  -أ

زتن  لرتبة د ااة البلوو ال  نتة وااارمتة يييص  نلص اليليي المرت   من البلمتا إلص حتن امييت  المدا س ال امتة من 
د ااة البلوو ااارمتة رتلل تية الييلتدتةو وا نييتم إلص الهتنوتت  الحزومت  الميبتقرة مي او تةو الم  الذا قدلى إلص انحات  

ال  نتة وربدهت إلص زلتت  ال  تبة ومبتهدهت اواا داخم او تة قو خت ج تل وريت  الخدمت  البلمتة وااا تمت  ال وحتة  
ب و رتلو ا الصومي؛ وم  ذل  خ ج ربا  والد اات  ااارمتة مييص م نلص البتةر  الصومتةو ونلمتة ت الذتن زتنوا م يرلتن م

 البلمتا الم متن خت ج داة م الو ا الصومي ل ذه البتةر و وغتلر ت مت زتنوا تيشوقون نلت و من النتحتة البلمتةل

 

و مي الاوتدو ونيم جهمتني 1984ومي خ قوميل لي اربة دواوتن  ب تة وقنمتم قدرتة قخ ى يومي انة   تن   1903جز  خوتن هو مر  تخموس رن حان ولد انة  (8)
 إلص قتم لي ودمن مت تل

 ل 19ل  (و2009مر نرد هللا مر   تدو ال اتةم الجوه تةو )رت و و   (9)
 ل 210لللرتنة والن  و دل (و لخوتنو ات م حتتييو جوان قتو ودترن  وقي )مي جمتن(و )دلو: دا  رتم  جز   (10)
 ل16(و ل2007نرا الدتن جنزوو ات م مر قحمد رتلوو )دم ل: دا  هت وو  (11)



 

 

 

 

 العلماء الكرد في الداخل السوري  -ب

دو قو الذتن قدموا إلت ت مي رداتت   وهو البلمتا ذوو الصوم الز دتة اواا المايولنتن من و داخم المدن الزر ى منذ  من ربت 
الي ن المتايو وقد لمب  قامتا ق    نلمتا او تة نلص االرج مي مايوى البلوو ااارمتة منذ رداتة الايتنتت  مي الي ن 
المتاي من الز د الميتمتن مي البتصمة دم ل من مهم مشيي او تة ال احم ال تخ قحمد زشيت و والدزيو  محمد ابتد  ماتن  

 الرولي الذا ال  نجميو ورختصة مي مت تيبلل رد ااة البيتدم ااارمتة وميت ني ت رتلدتتن والشلاشت  المتدتةل 

تيوم منذ  موصلي: »توجد مي الميترم نلمتا و جتم دتن قز اد ولدوا وي ن نوا خت ج رردهو الصلتة ز دايتنو من و قدامص 
وتذز  من و   (12) و متبة«ز اد دمت ية ) واو( زهت ون إلص م از  دتنتة  امتة ومبتص ونل قمت مي البص  الحدتل ميد يوصم ق

ال تخ قحمد زشيت و واانرمي ااارمي الم  و  م وان  تخو الذا زتن تيليص قاةلة الموالنتن الميبلية رامو  الدتنو وتجت  نن ت 
ا مي يليتي الاةلة نر  ال تي  مت قزاري هية  وصلة   راالو  مرال ميح   من قاتلت  اليبيتد والييبت  والي هت و واريز  قال ور ت ميلو  

 ل(13)  م  جم و ه الدتني مي نموو او تة
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ا رت  م وقوتة الياهت  مي يباتد الدت        نو قدى نلمتا المالمتن الز د من الم تتخ والمرلي و ياتا الل اةل الصومتة قدوا  
ن  خدمت  البلمتا الز د وإنجت اي و   وا يجته الدتني ااارمي رمرتدةي الامحةو ويب ت ه ويبمتل جذو ه مي المجيم  الز دال وقد ينول

ت من يل  الخدمت  واانجت ا  وااا تمت : ت وإا   متي وو وزتن  رصمي و مي ذل  وااحةو ونذز  هنت ربا 

ت را  يخلو ق تة قو يجم  ز دا من ماجد ييتو متي البرتدمو ورختصة  رنتا الماتجد: اجي د الز د   • تو والبلمتا من و خصوص  نموم 
يبلتو الي ان وقداا الصلوا و وصرم الجمبة والبتدتن نلص وجي قخلو وزذل  صرم الجنت م نند ومتم قحد قرنتا يل  الي تةل 

رون النتس من قهتلي الي ى اليي   ماتجد مت ت قن تجي دوا مي رنتا الماتجد؛ ميزدتن ل و قن الي تة اليي  ليد زتن البلمتا ت غ ا
  ماجد مت ت    و  مت تو وزتنوا ت ي زون مي رنتا الماجد حيص غت  الملي متن من و نرتدم و ومو  ا ني تا مني تخيت ون لي 

تو وغتلر ت مت زتن ا خيتت  من  تخ الل تية الصومتة اليي تيرب ت قهم الي   تةلإمتم 

غ زهت  من و مي   ليد ريي الم  نلص هذه الحتم حيص جتا لر  د اات  ال  تبة الذتن يخ جوا من زلتت  ال  تبة ويو ل
الماتجد ي امن ت م  ييلتل دو  البتةر  الصومتة مي ميتربة م تدت و مي الي ى اليتربة ل ول و  رد من اليوم هنت إن دو  الماتجد لو 

ليي زتن نلت ت مي الحتا ا  زتلمدن والرلدا  الزرت مو وم  ذل  زتن من النتد  جد ا ق  يام  نداا الذان مي تزن متنر  رتلصو م ا
 ق تة ذا  قغلرتة ز دتة يشيي  إلص خدمت  الحتتم جمتب تل 

ةو اواا مي  رنتا اليزتتت والُحَج : غتلر ت مت زتن  هذه الخدمت  مييص م نلص البتةر  الصومتة و توخ تو مزم حتا م صومت  •
يم مب و  قو حلوم قو  متلة ال تخ قو مي منتلل زورتني ونش تنو زتن  ل ت يزتتتهت الختصةل واليزتة زتن  قهو قنمدم يل  
البتةر  اهرت  خدمتي ت يجته المالمتنو اواا ري زتة من تد اون مت ت قو ريبلتم و نلص تد زرت  البلمتال  ليد رتد   ربا يل  

  نظتو اليزتتت إلص رنتا المدا س الحدتهة قو اا  ا  نلص يل  اليي رني ت الدولةل والحل تيتم إن زم مت زتن البتةر  ربد غتت
 تحيتجي لر  البلو مي يل  اليزتت  زتن  ييوو قا  م تتخ اليصو  ريومت هو تبتون ت مي ذل  قهتلي الي تةل

ا نلمتةو وزتن الهتلي تيزشلون رإلبتو اللر  مي ظته م  قمت البلمتا الذتن ااييلوا نن يل  البتةر و ميد قاس ربا م ن و ُحُج  
قم نظت هت مي البتلو ااارميل تيوم دل نرد الرتال اتدا نن حج م نتمودا: »قمت رتلنارة إلص حج م نتمودا ميد يااا  مي نتو 

و ا نييتم   من قرم مر نرتد هللا الملي  رااتدا ربد قن اقي   نلتي لشت  من ازتن نتمودا  1918 مي ميدمي و الم حوو حتج توا  ز  
ت م  يوج ي الداةو الذا  إلص نتمودا رتنيرت هت قزر  وقزه  حتجةو موامل نلص الشز م   ل امييت  حج م ليد تس الللرةو وذل  اناجتم 

: إن زم مَيَي )قا لتل  مي الحج م( تاتوا قزه  من مةة صومي )م  تد يتر  لحد ال توخ(ل زتن تز  ه نلص ماتم   اة تي قتةر 
وامل قهم نتمودا نلص المواوغ ويزشلوا ماالة يامتن مايل مت  الللرة من ماوى ومازم وملرسل وم  م و  الوق  غد  حج م 
نتمودا قرلة الللرة من مخيل  قنحتا ز دايتنو د س مت ت البدتد من الذا غدوا  حي ت  واد البمم اليومي الز دال زتن  الحج م  

ج الللرة ويحتمظ نلص قواص  اليواصم نيلة يح وم زر ى مي حتتم رلدم نتموداو و  غ ارة مي ذل  ميد زتن  رمهترة زلتة جتمبتة يُخ  ا
م  الخ تجتن وم   واد الشز  اليومي مي ذل  الحتن ختصة قناتا خوترونو ورتي  نتمودا م  الوق  قرلة اليومتتن والمهيشتنو 

 

 ل279(و ل1995و )رت و و 3منذ  موصليو ن   وقز ادو ل - (12)
 ل280موصليو ن   وقز ادو ل (13)

 



 

 

 

و إذ يال و م تو مايولتة اليد تس مت ت ربد ومتيي  يتيي مر  1929حيص ربد ومتم مر نرتد هللا نتو  واايم   الحج م يل  مي ن تل ت 
 ل(14) ميح هللا هو مر نرد الللت  إر اهتو )ولي  هو اآلخ  راتدا(و ويوقش  نن البمم مي قواخ  ايتنت  الي ن المنص و«

زتة واليصو  غتلر ت مت زتن تيوو ري  تخ الل تية من خرم اليتتو الدنوم إلص الي زتة واليصو : رتلنارة إلص ن   هيتمة الي  •
رجو   إلص الي ى المجتو م اليتربة ليو ربد قن تجم  إمتو الي تة النتس مي ماجدهت قو مي رت  قحد  جت ي ت من م تدا ال تخو 

او  ال تخ لتالموا ذواي و إلتي مي وزتن  يامص يل  الجو   را )اا  تد(ل ومي هذه الليتاا  زتن النتس تاييلون م صة ح
ٍ مشبو رتل وحتنتةل  مح ا  الشنتا متيو واليورة هلل نلص تدتي مي جو 

اليد تس مي نلوو ال  تبة واللية الب رتة: لو يزن وظتشة اليزتتت يييص  نلص رنتا الجتن  ال وحيو ميد زتن  ُمدا اة الشيي   •
ص تد نلمتا زرت  يشوقوا غتلر ت نلص  توخ ل اةل اليصو  من النتحتة ونلوو ال  تبة واللية والمنلل حتا م وريومو ونل

البلمتةل ومي مت ربد انييم ربا البلمتا الذتن زتنوا تد اون مي يل  اليزتتت إلص يد تس البلوو ااارمتة مي المدا س الحزومتة  
 ال امتةل 

ا نلص المبتمر  ال امتة وزتن   • ااصر  رتن النتس: لو تزن نجر ت قن نمم المحتزو الحزومتة مي المنتلل الز دتة زتن مييص  
المحتمون نلص الدواو ت يزون من قلة البمم نيتجة االرغ البلمتا و توخ اليصو  رار  من لي و رتن النتس رإلشتا نت  

قمت رتو  البلمتا مزتن  ق ري ريتنت  المحزمةو تيومون مت ت رتلخدمت  الياتةتة جمتب ت من   الش قة اليي يولدهت الخرمت  رتن ول
ا مت  ما للن انت  ا جيمتنتة والمتلتةو وزذل  إر او نيود ال واجو وإصدا  ميتوى ااصر  الختصة رحت   اللرجل وزهت  

ب تة تة وال خصتت  الح رتة مي إتجتد الحلوم لياتتتهتو زتن  ربا البتةر  المينت نت  اليي يش م الاللت  وال نتمت  ال
 ييوجي إلص نلمتا الدتنو وذل  ااينتد ا إلص من لي و البتلتةو وا حي او الذا زتنوا تحظون ريل 

يب ت  الموالنة والدمتغ نن الولن: ح ل نلمتا الز د مي او تة نلص خلل الموالن الصتلحو ملو تنحت وا إلص ل   اتتاي   •
ج ة ل   اخ و ومي يت تخ او تة المبتص  زتن  دنواي و لحمتتة الم امل البتمة والمحتمظة نلص مميلزت  ال ب و  مي موا 

وندو إهت م الن نت  اللتةشتة واليومتةو الم  الذا واب و مي مواق  مح جة يجته ربا الل ا  الاتتاتة لبدو يرنت و 
و الدنوتة رصو م وااحة وص تحةو نلص ال غو من قن ربا و زتن   الماالة الز دتة والدنوم إلت ت وواب ت امن ر امج 

ل و مواق  م  مةو ومب ومة ماتندم للياتة الز دتة مي مواج ة الحزومةل وليد زتن لغل  البلمتا ال    مي ميت نة  
ا من و ن   اة لرنييتم ا ايبمت  الش ناي وميتوميي اواا رصو م  خصتة قو م  م تدت و وقيرتن وو وهذا مت جبم زهت  

 والاجن والنشيل 

الناتم من قجم حيوج الز د: قا و قغل  نلمتا الز د مي او تة مي الناتم من قجم حيوج ال ب  الز دا ربتمة وماي او تة  •
رختصةو وزتن هذا الناتم تي او  رتن الناتم المبنوا والبمليو مبلص ارتم المهتم   الحص : قا و ال تخ قحمد الخ نوا  

م دتوان لل تن  الز دا جز  خوتنو نلص ال غو من قني مي ربا قصتةده تي جو نلص م تتخ اليصو ! وزتن مي لرتنة قو
زذل   ت   الُمر نرد هللا  (15)1957ال تخ محمد نتاص من قواةم المنامتن إلص ميااي قوم ح   ز دا مي او تة نتو 

ووق  البلمتا جمتب و وقشة صتمدم مي مواج ة  تن الب اجلمر   تد مي الييتم م  الرت م زة إرتن الهو م الز دتة مي ز داي 
الحزومة نندمت للر  من و إصدا  ميوى مي يزشت  الرت ا انيو وازيشوا رإصدا  ميتوى يدنو إلص المصتلحة ويح تو إ اقة دمتا 

 ييلالمالمتنو وهذا مت لو ييرم ري الحزومة انذا و مي مة الم تتخ رتلوقو  إلص جتن  الرت  اني مي هو 

 

  

 

 ريص  و صشحت  او تة: 2010الهتني/ تنتت   زتنون 25نرد الرتال اتداو »نتمودا: مدتنة النشة والمب مة«و  (14)
 http://www.alsafahat.net/blog/?p=21323 

( مت تايي:  47(و )ل2016تيوم نلي  مدتن مي زيتري: الح زة الز دتة مي او تة وظته م ا ن يتقت و )الالتمتنتةو م ز  جمتم  و ن رتتني للرحول اليت تختةو  (15)
ص جتنر و من خل  الايت ؛ رار  وابي  وزذل  انامتو ال خصتة الدتنتة المب ومة مي الج ت م ال تخ محمد نتاص الذا زتن تيوو ري جت  الميااتن رمرتد ي و وتي  إل»

لررد زمت ييزده جمت  ال  تدا   ا جيمتني ز جم دتنو م و لو تزن مبلتت من امن الميااتن الواةم زمت ت وج لي الربا من دون دلتمو لني زتن لوام مي م اليااتس خت ج ا
 ل «دون اايهنتا
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ليد ا ي   زهت  من البلمتا الز دو ولزن رار  قلة المصتد  والم اج  من نتحتة وا نيلتغ نن المنتلل الز دتةو   تمزن       
 حص  جمتب و مي هذه الد ااةو ومن هي ا البلمتا الذتن ي زوا رصمت  وااحة مي خدمة ال ب  الاو ا: 

 

 المال عبيد هللا سيدا 

او الزرت  الملي  را )اتدا( مياس و تخ مد اة نتمودا وزرت  نلمتة ت وقايتذ قاتيذي تو د س نلص المر نرتد هللا جتنزت  قت 
تده زهت  من البلمتا مي متتدتن الشيي وال ب  والد و زتن  هج م مر نرتد هللا الولص اتتحة مز تة ونيلتة للل  البلو والمب مة 

ص مدا س ونلمتا ز دايتن نن زه و محم مي ا م مت دتن قتصد ا مد اة  وم صة للبتس مي رتةت  ميتت م قيتح  لي اليب   إل
نلص تد ال تخ   1897ال تخ محمد ابتد رن ال تخ نرد هللا رن ال تخ حتمدو الملي  را ته مت دتنو وربد نتلي ااجت م مي ق تة دا ا نتو  

و صومي نردوو مر نرد الللت  إر اهتو )اتدا(و مر ومن رتن قر   لرري: مر إر اهت  (16)محمد ابتد قشم  اجب ت إلص ررده هت انل
و وجدا مر مصلشص جنزو  (17)  تخموس حات ا )جز خوتن(و مر نرد الحلتو مر إامتنتمو مر نلي يور و مر  تخموس ق قتيي

  جمتمل وربد قداا الذا ت وا قن مر نرتد هللا زتن تلل  مني قن تي ق نلص ماتمبي قصتةد المر الج  ا لمت زتن تيمي  ري من صو
قصت  مي الل تل رم ا   مي هرل انوا و ومي قهنتا نوديي من  حلة البرج إلص حل    1926المر نرتد هللا لمنتا  الح  نتو  

 ودمن جنوري المير م اليدتمة مي نتموداو ميد  مير م للرلدمل  و(18)  ونرو ه ن   الش ا و ن م مي ق تة إتلجتخو ويومي مت ت

 

 فتح هللا سيدا المال 

وا المن تجَ    ربد ومتم الايتذ الزرت  )نرتد هللا اتدا( قتَو ميتَمي  يتيُيُ المر ميح هللا ريد تس اللر  وإزمتم نلوو للذتن لو تيم 
 ااميلالمي   و وقد قجتَ  زهت  من البلمتاو من و )المر نرد الحلتوو جز  خوتنو مر  تخموس ق قتيي(ل ومي نتمودا همة جتم  تحمم  

 

 المال عبد اللطيف سيدا 

َم قال ت من البلوو اليي   ت إ  ويبل َميو وقد حص  ا مي نلوو المنلل والنحو والص    والررغةو حتد  الذزتا لو تي  آ نلم  زتن مته  
ج لو يزنآ مي من   الُحج ا  ال  نتة اليي زتَن تد ا ت رمهم البلوو الزونتة انذا  من يت تخ وجي امتت و تتات ت    وَن وال ليد يخ  

 الذا د س متي لنص  ق ن يي تر تلنلص تدتي لرٌ  زه  مي الجتم  الزرت  

 

 شيخ محمد موزا 

ت ريَي ق ربتن انة  تبلو لرَ  ال   تبة النحو والص   والررغةو وزتَن لي دوٌ  زرتٌ  مي ما  الن  انت  اليرلت ة  زتَن حزتم 
يا ووالش دتةو لي صتُ  زرتٌ  مي هذا   ت رتن ن ت يي الم اتنتة والملت ةو وذل  لصرحا  قخرقايا الم  ود ل ت من الجمت ل الصددو خصوص 

 

  

 

 :18-07-2013و موقع مدارات و«مر نرتد هللا البم ا ال ت اني»انظ : محان اتداو  (16)
   http://www.medaratkurd.comمدتنة/-ات م-ال ت اني-البم ا-هللا-نرتد-مر 

 و صشحت  او تة:     2010زتنون الهتني/ تنتت   25و«مدتنة النشة والمب مة»نرد الرتال اتداو نتمودا:  (17)
http://www.alsafahat.net/blog/?p=21323  

 ل 210ل ات م حتتييخوتنو جز   (18)



 

 

 

 المال عبد الحليم إسماعيل 

ت مي محتمظة الحازة للشيتوى وما    ا مي النحو والص   والمنلل والررغةو م جب ت م مًّ زتَن مب وم ت رتلبلوو ال   نتةو مته  
ج نلص تدتي لرٌ  زه  خرم يد تاي ل و مي جتم  الحنت  حوالص نص  ق نو ومن  الن اغو و  اتمت مي  الحوام ال خصت ةل يخ  

الذتن د اوا نلص تدتي: ال تخ التو الحاتنيو ال تخ نشت  الحاتنيو وال تخ نرتد ال تخ ظته  واخ ونل ولو تمنح البرمة مر نرد 
 ل(19) الحاتني  الحلتو إ  إجت م خلتة واحدم ممنوحة لل تخ نشت 

 

 المال إبراهيم التل شعيري 

 تخ مد اة يم  بت و قخذ الخرمة مي الل تية الني رندتة نن ال تخ إر اهتو حييو وقد ند ه ال تخ إر اهتو مشيي البتةلةو وزتن 
تبود إلتي مي الماتةم المايبصتةل وقتم نني ال تخ نلوان حيي زمت قخر ني المر توا  تبيو : إن المر إر اهتو  خصتة نلمتة  

و ييلمذ (20) البلمييد زتن لي ج د زرت  مي ااصر  وما المنت نت  رتن قهتلي يم  بت و وتبد   م هت م مة مي البلو والشيوىل ل
نلص تدتي زرت  البلمتا والمهيشتن الز د من زيت  ومي ختن و ب ااو من مهم ال تن  الز دا جز  خوتن وال تن  قحمد نتميو وزمت 

نلص تدتيل وليد يش د المر إر اهتو نن قغل  قق اني البلمتا ران  وجيي متلمة  قخر ني والدا ميد يليص جدا مر مصلشص جنزو البلو  
ارنة مر نرتد هللا اتدا زتن  ميبلمة وقت ةةو وزتن  نون ت لي مي مات يي البلمتةو وقد ي وج ت ال تخ إر اهتو حيي ربد ومتم المر  

 إر اهتول

 

 مال أحمد محمد المال زفنكي )مفتي قامشلو(   

مي مدتنة ات  و وهو ارن البرمة محمد  منزي الرتلوا الذا زتن ميصد لر  البلوو و ل ارني قحمد نني   1893و  ولد مي نت
ح ل البلو والبلمتاو ود س نلص تد مجمونة من نلمتا ق تة نو  تنو وقخذ مت ت ااجت م مي البلوو ال  نتةو وزتن  خصتة مب متة 

  البلوو وُن   رمواج يي ل واا  اليخل  والج م والظلوو نذ  نشاي للدمتغ نن  مذمو يخ ج نلص تده زهت  من البلمتا ولر
المايابشتن واال  إلص ال ج م إلص الج ت م الاو تة ميترب ت  اتليي مي ن   البلو والمب مةو ا ي   مي الميتومة اد الش ناتتنو 

 وربد ومتم قرتي انييم إلص ق تة خ نة لتلييي رتلبرمة قحمد خ نوال

ربد ااييرم او تة من ا حيرم الش نايو قحده  وظتشة المشيي مي مدتنة قتم لو وهي مت مت  ر ت المر قحمد ال منزيو         
ا من الخدمت  واايلتغ خرم مد م قصت م إيمتو رنتا الماجد الزرت  مي قتم لوو وقاس   لمت اميت  ري من الن اهة وا اييتمةو ميدو زهت  

اتهو مي يلوت  نمم داة م الوقت  من خرم رنتا محتم يجت تة يدنو نمل تو وإحدال الوظتة  مي الوقت ل  الجمبتت  الخت تةو و
و اليي ام  آ هلة من مشز ا يل   1927وزتن المر قحمد ال منزي قحد ميااي قوم جمبتة هيتمتة هي جمبتة )خوترون( مي نتو 

و رتلهيتمة والد  اليومي هم  ت ال ةتسل ومن ق    قنمتلي البلمتة )البيد  الم حلة ومهيشت تو إذ زتن ن   الوني اليومي وا هيمت 
 6/12/1971الجوه ا مي     دتوان المر الج  ا( الذا تبد  ال زن الاتس مي الدرتن الز دا والصوميل يومي توو ا هنتن 

 ونيم جهمتني رحا  وصتيي إلص ق تة يم مب و  مي موز  م ت ل

 

 دا القره كوي الشيخ محمد عيسى سي

ل والده ال تخ محمود الي ه زوا من  توخ الالة الل تية الني رندتةو ومي حوالص نتو 1924ولد ال تخ محمد نتاص اتدا نتو  
اايي   نتةليي مي ق تة يم لتلون/ يم قتلوم نتحتة الد رتاتة محتمظة الحازةل رنص مد اة   نتة مي ق تة ز زوندو وزتن   1931

لص ي زتة النشس ويليي البلوو ال  نتة والد اات  الليوتةل ابص جتهد ا لإلصر  رتن النتسو ون    و  ت ري مت ت اللر  ن
الياتمحو ورذل  ا داد ياهت ه ونشوذه رتن قلتنت  زرت م من الز ادو واايلتغ قن تخ ج دمبت  من اللر  الم ربتن رتل و   

واليبتتس الم ي  ل يبللو الي اام والزيترة رتللية الز دتة مي صي هو ومي م حلة ااارمتةو واليتو الز دتةو واليد م نلص ييرم اآلخ  
 تونس رتري الولص احي  رتل خصتت  الولنتة الز دتة المخيلشة من قمهتم جرد  رد ختن ر  ومر حان ز د ونرد ال حمن نلي 

 ل(21)

 

 : 10/5/2012 موقع سمانلمتا نتمودا(و »انظ : نرد الللت  الحاتنيو  (19)
 http://semakurd.net/english/node/465  

 ل15(و ل2011و )الالتمتنتةو م ز  ا يي للد اات  والرحولو «يم  بت »انظ : ليمتن التوا و  (20)
 و موق  زولتل :«ل تخ محمود اتدانرذم نن حتتم ال تخ محمد نتاص ا»انظ : دلوو  (21)

 http://www.kulilk.com/portal/node/6626  

 



 

 

 

او تة للخوا مي البملتة الاتتاتةو إلص جتن  يوج ي ال وحيو  ليد ابص ال تخ محمد نتاص رخر  زهت  من البلمتا الز د مي  
زتن تلييي رارنتا الا م   1956مشي الاتربة ن  م من نم ه انيا  إلص جمبتة خوترونو ومي قهنتا البدوان الهرهي نلص مص  نتو  

دتمي الي الز دا مي او تة قُاتس الح   ال  1957الرد ختنتة مي مص  لليرتحل حوم يااتس ينظتو ز دا مي او تةو ومي نتو  
)الرت يي( وزتن لي الدو  الرت   والزر  متيو حتن اخ  إمزتنتيي المتدتة الزرت م وياهت ه الرمينتهي مي قلتنت  واابةو ومي قواخ  

شو البتول حزو نلتي رتلاجن لمدم نتمتنو متنييم إلص لرنتنو وريي هنت  انيتن قرم قن تبود إلص او تة مي إه  صدو  الب 1963نتو 
مي مدتنة الحازة إه    2001قتت / متتو    31ومن هو انيل  ن تلي الاتتايو وي ز  ج ده نلص النواحي البلمتة وال وحتةل يومي مي  

 ل(22)  م ا قل مي الش اس لمدم انة يي تر تو ودمن رجوا  والده ال تخ محمود الي ه زوا مي مير م مو نت ال تخ ختلد مي مدتنة دم ل

 هللا مال رشيد المال عبد  

ل 1929مي ق تة  تنتم مي منلية  وج قا قو يرن مي و تة ات  و وهتج  م  قهلي او تة  1924ولد المر نرد هللا انة 
د س نند والده الشيي ومرتدئ اللية الب رتة ونلو المنلل والشلاشة وقصوم الدتن وقصوم الشييو هو انييم إلص خ نة مي او تة ود س  

و ونتد ود س م م قخ ى نلص تد والده وتد مر محي الدتن هتوتلي مي ق تة 1938ا الدتن الخ نوا حيص نتو نلص تد ال تخ نر
ونند  يتيي مر محمد ونند ال تخ محمود ق ه زوا ري تة يم لتلون/ يم قتلومو هو  1942رتي ان ونلص تد مر نلي ذو قتدا حيص 

ا من البلمتا من و مر نرد هللا الي لمتنيو 1963مي البلوو ال  نتة  نند قرنتا ال تخ قحمد الخ نواو وحصم نلص ااجت م   ل   و زهت  
 ل(23) ومر محمد قمتن الدتوانيو ومر قحمد رتلوو ومر محمد  ت تنو واتد إر اهتو وغت هو

وترو ومر نلي  وقد قجت  زهت  من البلمتا الذتن ييلمذوا نلص تدهو ومن و مر نت   من ق تة زتنتتو ومر ابتد من ق تة م
الزش  او ومر حاتن اامتو مي د رتاتةو ومر توا  المحلميو ومر نلي البتنيو ومر توا  تبيو و ومر صتلح وقخوه مر  
محمدو والايتذ ال تخ نرد ال  اج جنزول وقد ي  م  قنت  خصت ت رتلد ااة رتن تدتيو مي ق  نلتي مخلولة جتم  المخيص ا و 

ل ومي قهنتا م ت زيي مي 13/8/2009قهنتا يحيتيي ل ت لنتم د جة الدزيو اهو وقد منحني ااجت م البلمتة مي  ومخيص  الجوام  مي  
 الهو م الز دتة قوزم إلتي الرت  انيو وظتشة الياتا مب   ران زتن قتات ت مي الهو م الز دتةل

 تخ واليشصتر و ون   رلت  الخرجو وحان المبتملة ليد يمت  قايتذا المر نرد هللا رذاز يي اليوتةو إذ تيذز  الحوادل رتليت
والصر  مي الد ااة والمدا اةو وزتن  جتن تو ُمناَ  من الخلترة م ا  ندم لني زتن تخل  رتللية الز دتةل وليد اايلتغ قن تيدا 

اا  ومواقشي النرتلة اليي قلمت واجري اا  تدا وااصرحي من خرم دنويي إلص يصحتح الخلتاو واليونتة رالوزي ااناتني الميو
تني ج ت  جتم البلو والشز  الدتني المبتص تنل وا ي   رياتا الحوام ال خصتة ورختصة مي ميتوى ال واج واللرج والمت الو  
ام إاتمة إلص ذل  ن   رمتولي الدرتة واهيمتمي رتلد اات  اليت تختةو لي مجمونة من الميلشت  من ت: مجمونة ميتوى مي الحو

ال خصتة )مخلول(و ويشات  قج اا من الي ان الز تو رتللية الز دتة )مخلول(و وي جمة زولتايتن لابد ال ت ا ا من الشت اتة  
 ربد ص اغ م  الم ال  18/12/2010للز دتةل يومي  تخي المر نرد هللا  حمي هللا ماتا الار  

 

 الشيخ عبد الرزاق مصطفى جنكو 

مب و  نند رت  ال تخ قحمد الخ نوا هو يتر  د ااتيي إلص قن يخ ج من زلتة ال  تبة  و د س مي يم1947ولد مي انة 
ا ن تل ت مي صشو  الح   الدتمي الي الييدمي مي او تةو وزتن  رجتمبة دم ل مي رداتت  اربتنتت  الي ن المتايل نمم ناو 

  المنتظ ا  لمصلحييل ذل  قرم قن تي   الح   مهت  لصدقتةي مي الياحتةو ويمت  ر خصتيي الجذارةو ويمزني من زا  جو  
ا ختلة ت   تمزن لي قن تايم  مي مجيمبيو 1977مي نتو   تو إذ زتن ال تخ ت ى مت ت مز   و رار  يرني الح   لر ي ازتة البلمتة من ج 

 وقد صدق  ينرياييل

المالمتن والاللت  الاو تةو ولزن قم ج نني لر اايي مي ذ وم الحوادل رتن ااخوان  1981انييم ال تخ نرد ال  اج نتو 
وندو وجود قا نرقة رتني ورتن ااخوانو رم رخر  ذل  زتن  دتد ا نييتد ل و لن و لو تينتولوا مظلومتة  بري الز دال نمم ال تخ 

ن   انوا و وي رص نلص تده نرد ال  اج خلتر ت مي ماجد ج ن  إحدى اواحي مدتنة قتم لو اليي امتهت )زوندزي زو ( لمدم 
ت رتن ازتن المنليةو مزتن  مريه   زهت  من قهتلي اليتم ليو وهو تينتوم مواونتيي رزم انيدام ومز  نت  حيص قصرح مهت   صتلح 

 الماتحتون تحي موني إلص د جة زرت مو وزتن محرور ت وذا من لة ختصة نند قهتلي ق تة قرو خ   الب رتة اليي ي ن غ مت تل 

 ال تخ نرد ال  اج قوم من ااينز  مج  م حلرجة مي قوم جمبة ربد وقون ت من نلص المنر  مي خلريي الم  و م ربد قن  تبد  
ت تجتد إليتا   قل   الم تن و وقرزص الحاو ل زتن  لي نرقة جتدم م  ال تن  جز  خوتنو إذ  وا قن خوتن قتم: مت  قت   خص 

دا ه مجلس قاتا  بريو وقا و مي حم زهت  من   رتلول زتن ممت م رتل تن  مر قحمد  قصتةدا مهم نرد ال  اجو وزتن  لي نرقة

 

 انظ : موق  وتزترتدتتو ي جمة ال تخ محمد نتاص نلص ال ارل: (22)
https://ar.wikipedia.org/wiki\ محمد_نتاص_اتدا_الي ه_زوا    

 ل15انظ : مر نرد هللا مر   تدو ال اتةم الجوه تةو ل  (23)

 



 

 

 

الم زر  ا جيمتنتةو وإن قزه  المتزن اليي زتن تيالل مت ت مجتلس الب اا إذ زتن تيدو النصتةح واليوجت ت  البتمةو وتحل نلص 
ل ومن قنمتلي البلمتة: البولمة وموق  ال  تبة ااارمتة من تو  واج الماتت و احي او البلمتا رتن (24) الدتنيالخرج وا لي او 
 و الحوا  مي الي ان الز توو وجمتب ت مت  ال  مخلولت لاليز تو والييدتس

 

  

 

 : 29/1/2010 موقع وًلتي مهو «ال تخ نرد ال  اج جنزو زمت قن مي»انظ : رتمي رتمتنو   (24)
http://www.welateme.net/cand/modules.php?name=News&file=article&sid=2732#.WWJvWITyuYk  



 

 

 

 المال يوسف يعقوب 

لنتحتة  غصن اليتربةوو ون ا مي ق تة دت ونت اغي/ دت  1946مر توا  تبيو  رن الحتج التمتن الو تبيو  ولد مي نتو 
جم اغت الجوادتةو هو انييل  قا يي إلص ق تة  مترن ال تخو حتل د س نلص تد قايتذه ال تخ محمد نو ا رن ال تخ محمد   تد  
الدت  وال هو حصم مي وق  مياخ  نلص ااجت م ال  نتة منيل وق ق اليجوتد مي خرم ذل  وقييني نلص تد المر محمد الياينيو 

متن رن ال تخ نرد ال تدا ماجت ه إجت م نتمة مي البلوو ال  نتةو وقجت ه مي م حلة مياخ م رخرمة الل تية  ود س نند المر محمد ق
ت  ال تذلتة نن  تخي ال تخ نرد ال حمن ال تغو او ود س مي ق تة مب وج نلص تد المر نرد هللا رن المر   تد الذا منحي قتا 

س مت ت خ ت  نتو إجت م نتمة مي البلوو ال  نتةل انييم إلص يز و حتل ُنتن مد ا ت  1967تة ال تخ حاتن مي ق تة )حلوم( لتَُد  ا
س مي المدا س ال امتة ااندادتة والهتنوتة  وخلتر ت هو مشيت تو وق ق نلص  تخي نلوان رن ال تخ إر اهتو حيي نلو الش اةاو وزتن تد  ا

نلص الاةلة وحم المنت نت  والخصومت  اليي زتن  ي د إلص يزتة  رش ون ت البتمة وال  نتةو واايم  مي الخلترة وااميتا وال د
 ال تخ حاتنل

س مي جتم  ال زنتةو وزذل  مي جتم  قري النو و هو اال  إلص ال ج م إلص مدتنة 2004انييم ال تخ إلص دم ل مي نتو   و لتد  ا
ت مت ت زبتديي حليتيي البلمتة اليخ صصتة رجوامب ت وماتجدهتل من ميلشتيي: الد   الانتة مي ق رتم نتصمة إقلتو ز دايتن الب اج ميتم 

الليليتة من لريت  ال تمبتة )مخلول(ل قصده مي الج ت م هو مي ال تو ربا لر    مخلول( الماتةماصلرحت  ال تمبتة )
إلص قو ده الذتن ال تمبتة من جنو    ج ااتت وجم و تت  ااتت الوالص ومن قز اد ي زتت وغت هوو ومن هي ا اليرمتذ إاتمة 

د اوا نلتي الايتذ نرد ال حتو نتئ هتو الذا تدت  قحد المبتهد ال  نتة مي إندونتاتت التوول قتم نني الدزيو   اي  النترلاي مي إه  
 منتظ م مي تة  تمبتة حنشتة م  ال تخ نرد ال  اج الحلري: إن المر توا  نتلو ال تمبتة مي او تةل 

 

  



 

 

 

 أحمد كفتارو 

ون ا مي  نتتة والده البت   رتهلل ال تخ محمد قمتن زشيت و الذا دم  ري إلص  1912 تخ قحمد زشيت و مي دم ل نتو ولد ال
مجتلس البلمتاو ميليص نلوو اللية وال  تبة نلص قتدا زرت  نلمتا دم ل المتامل ليد زتن ال تخ  حمي هللا وام  الذزتاو نظتو  

ل تو نتلَي ال وحتنتةو داةَو الذز و   تشيُ  نن الدنوم إلص هللا يبتلص مي لتلي ون ت هو وا ه الحزمةو رت ن ت مي إتصتم الشز م وني 
ونرنتييل رذم النصح للريت  المة زتمة صيت هت وزرت هتو  جتل ت وناتة تو ميت هت وغنت تو من قمتت  ت إلص مهي شت تو ومن محزومت ت 

ت ن رت ت قو مالم   ت إ  والييتهو وقادى إلتي النصحو ورل غ الَررَغ المرتن المايند إلص الدلتم المين و والحيتيةَ إلص حزتم تو ولو تي   حتزم 
 اليي   ي ورُ ت الغ اا والمصتلح مزتن ميرو   نند الجمت  نلص اخير  يوج تي ول 

ة محلت ت ونتلمت تل اهيو رتلبلوو يخ ج نلص تدتي  حمي هللا مةت  البلمتا والدنتم والمشز تن الذتن قصرح لزهت  من و    م وااب 
ت  تمبت ت ميمزن ت؛ مت قه لي قن تزون مد ا ت دتنت ت مي دا  الشيوى ردم ل هو مش يت ت ال  نتة اليي ينش  المةو إ  قني ر   مي زوني ميت  

ت لاو تة و ةتا ت لمجلس ااميتا النلص مت تل واهيو ربلو اليشات  ونلوو الي  ان الز تو إاتمة  إلص اهيمتمي لدم لو هو مشيت ت نتم 
رتليصو  رحزو زوني  تخ الل تية الني رندتة؛ مح ل  حمي هللا نلص ينيتة اليصو  من المحَدهت  واليلو ويجدتده وإنتديي إلص 

 اوارل الزيت  والانةل

الجتم  والمجم  الذا  لل تخ ا   الد وس اليي قليتهت مي ماتجد دم ل المخيلشةو ونلص  قا ت ماجد قري النو  م ز  دنويي )
تحمم اامي  امت ت(و ومي س دوحييو إذ ما   الي ان الز تو ق ر  م ا و ون ا الات م النروتة ال  تشة م اٍ  زذل و إاتمة  إلص  

مخ تة ندم من جتمبة   ت  هداتة هللا ااارمتة    تدا  دزيو اهد واي الخ ى مي الشيي والبيتدم واليصو ل وقد حت  نلص 
 مي جتز يتو ومن جتمبة نم  الشت وج مي رتزايتنو ومن جتمبة قو د متن ااارمتة مي الاودانل  الحزومتة

ا نتلمت ت إارمت تو ومي قزه  من  150اميد  دنويي إلص قصيتغ المبمو مو إذ حا  قزه  من   حلٍة جتَ  ررد   500مييم  
ا وُم  د ال الييص ندد ا من  ياتا البت ا من اليتتدا  الاتتاتة والدتنتة البتلمتةو واليتتدا  المبمو م دانت ت ومذز    لوو والييص زهت  

الاتتاتة والدتنتة جمتب ت مي او تة منذ مج  ا اييرم وحيص ومتيي  حمي هللا يبتلصو وحتو هوو ورللي و ونصح ول يومي توو ال ربتا  
 و ودمن مي المجم  الذا تحمم ااميل 1/09/2004الواق  مي:

 

  



 

 

 

 عيد رمضان البوطي د. محمد س 

تبد  الرولي من ق    نلمتا او تة المبتص م نلص االرجو وهو ميخصل مي البلوو ااارمتةو ومن قهو الم جبتت  الدتنتة 
مي ق تة جتلزت اليتربة لج ت م رولتن الواقبة مي ي زتت ق   حدود الب اج لروتن  1929مي مايوى البتلو ااارميو ولد نتو 

   والده الم حوو ُمرل  ماتن الرولي إلص دم لو ولي من البم  ق ر  انوا ل ز دتتنل هتج  م 

ا وقحد م تتخ اليصو و ويليص اليبلتو الدتني والنظتمي  ت زرت   يليص الرولي البلو نلص تد والده مر  ماتن الذا زتن ردو ه نتلم 
 تدم الدزيو اه من زلتة ال  تبةل ا ي   مي مييم ا   مي مدا س دم لو هو انييم إلص مص  للد ااة مي ال ه و وحصم مت ت نلص  

وندوا  نتلمتة زهت مو يينتوم وجوه الهيتمة ااارمتة المخيلشة مي ندد من الدوم الب رتة وااارمتة والو ورتة والمت زتةل نتم 
 لجتة م دري الدولتة للي ان الز تول 18الرولي لي   خصتة البتلو ااارمي مي الدو م الا 

تبد  الرولي قهو من تمهم اليوجي المحتمظ مي مذاه  قهم الانة ال ربةو ونيتدم قهم الانة ومل من   ال تن مو وت ر ي 
زتن من زرت  الم يمتن رتلبيتةد والشلاشت  المتدتةو ولو يزن نرقيي  زهت ون رتلي الي وذل  ل دوا قالوري وقوم حجيي مي ان واحدل

او تة جتدمو وزتن من نترذا اليوج ت  الاتتاتة والبن  الج تدال خدو الرولي ااارو والمالمتن  رجمتنة ااخوان المالمتن مي
رزيترة زهت  من الميت   مي الصح  والمجر  مي مواونت  إارمتة وقاتتت مايجدمو ومن ت:  دود نلص زهت  من الاةلة اليي 

 ي حم م زري ولتيليتهتو وييبلل رشيتوى قو م و ا  ي و  النتسو وي ت   م 

للرولي قالو  ممت  ونتد  مي اليالت و إذ ييمت   زيترتيي رتلمواونتة والمن جتةو وتياو قالوري رصبورة الش و قحتتن ت ليت  
لر  البلوو ولي مت   تيم نن ق ربتن ميلش ت مي نلوو ال  تبةو واآلدا و واليصو و والشلاشةو وا جيمتغو وم زر  الحات مو  

رشبم يشجت  وق  داخم جتم  ااتمتن رحي الم  نةو ومبي ن  ا     21/3/2013ل يومي البرمة الرولي مي توو نو و   (25)  وغت هت
 الاحتتت والج حص مي صشو  المصلتنل
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 عائلة الخزنوي  -أ

قتم لوو ينا  البتةلة إلص جدهت الزر  نتةلة ز دتة ييلن مي منلية الج ت م الاو تة مي ق تة يامص يم مب و  يتربة لمدتنة 
تآَ   ال تخ قحمد الخ نوا الذا يليص البلو ال  ني مي ي زتتو وحصم نلص ااجت م البلمتة مت ت نلص تد المر حاتن الشت قتنيو وقُجا

لآَميآ اليشات  والحدتل من محدا ل دتت  ال تو الم  و  ال تخ رد  الدتن الحانيو والمر محمد   ابتد الحتمداو والمر قحمد  زذل  مي نا
 مشيي رلدم نصترتنل

الَ  الخ نوا ل تل قهم اليصو و مدخم الل تية الني رندتة نلص تد ال تخ نرد اليتد  ال  اني خلتشة ال تخ نرد ال حمن  
د اتتا الدتن اليتغيو وربد انييتم ال تخ نرد اليتد  إلص جوا   ري اتم  ال تخ قحمد الخ نوا إلص خلتشة  تخي حا م ال تخ محم 

الميتو مي رلدم نو  تنو وقاص مد م مي صحريي هو  ج  إلص قهلي مي ق تة خ نة لجم ن   البلو وا  ييتم رتلدنومل وليد قنلته هللا  
وم م مي   قي وواتةم نت يو مزه   قموالي اليي اخ هت مي ارتم البلو ون  هو ورنص مب د ا للر  البلوو و حم من ق تة خ نة 

 ب و  وقاس مت ت مب ده ال  نيل إلص يم م

زتن لل تخ قحمد الخ نوا دو  رت   مي ميتومة الش ناتتنو مامن الملجا والماوى لزهت  من  جت   الهو م الاو تة من قيرتغ 
وزتن  يم مب و  واحدم  ل(26) ن  الدتن الياتو واللتن رت ت الل سو الم  الذا قدى رتلش ناتتن إلص إربتده إلص الرتدتة الاو تة

من قهو الم از  الدتنتة مي او تةو وت و هت ا   من م تدا هذه البتةلة من الرلدان ااارمتة المخيلشةو ت ي زون مي الو ا ل ت  
إلص قني   اواا زتنوا ز د ا قو ن ر تو نلص ال غو من الخر  ال دتد رتن مت مي منلية الج ت م الاو تةل ومي هذا الاتتج يجد  اا ت م

مي من   البتةر  الصومتة الز دتة ربتمةو والبتةلة الخ نوتة رختصةو   تلجا م تدوهو من قصحت  الل تية الني رندتة إلص ا   
 ل(27) قنشا و رتلاتتخ والاتو  وال مت  زمت مي غت هت من المنتلل

لدتن ونرد الينيل وقد يوال  الخرمة رتن قرنتةي ربد ومتم ال تخ قحمد الخ نواو ي   و ااه قو ده مبصوو ونرا الدتن ون  ا
الهرهة راراة من دون خرمت  يذز ل ومي قواخ  ن د ال تخ ن  الدتن زه   الردغ والخ امت  وانح امت  الم تدتنو وربد ومتيي 

 

من   تو الي ري وللتة  الي  ت  ال رتنيو نيد قوهتو المتدتة الجدلتةو الحزو البلتةتة:     ويحلتمو ااارو والبص و يحدتت  وامتجو قو ورتمن ت: الم قم رتن ليتتن النظ (25)
: وجود الختلل ووظتشة المخلوجو  تةاليينتة إلص ال وحتنتة ا م زلة الجا  الميلوغو الج تد مص ااارو: زت  نش مي وزت  نمت ايو  خصتت  اايوقشينيو زر ى التيتنتت  الزون
 الرحتل والميت  ل هذه م زري وو وهذه م زرينتو من الشز  واليل و ي جمة  واتة ممو تن من اللية الز دتةو ميي الات م النروتةو وغت هت زهت  من الزي  و 

 ل26لنرومو مزيرة ازيتسو تر  (و لانظ : الخ نواو محمد مبي  ونرد الردت  الخ نواو مزيورت  ال تخ قحمد الخ نواو )إا  (26)
 ال ارل:   و نلص2009/7/30-2723البدد: -الحوار المتمدنو «المد اة الخ نوتة مي او تة »نصتو خو او  (27)

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179542   

 



 

 

 

ىو مزتن قوم المن يتن حصل  الش قة والخر  رتن ال تخ محمد الذا خل  والده من ج ة ونمي وقرنتا نموميي وإخواني من ج ة قخ 
نن ال تخ محمد قخوه ال تخ محمد مب وج الخ نوا الذا وق  إلص جتن  نمي نرد الينيل وقد ذز  محمد خت   ماتن توا  مي  

 ل(28) ييمة النرو قن ل تيي و  تر ت زهت  من الردغ والار   وييدتس ال ختل إلص د جة غت  ميرولة

لة والبودم ر ت إلص يبتلتو ااارو الصحتحة اليي زتن تدنو إلت ت جده قحمد الخ نواو حتوم ال تخ مب وج يصحتح مات  البتة 
ت   ونجح مي ااييلت  زهت  من الم تدتن وقيرتغ هذه المد اة ولتةشة زرت م ممن زتنوا مي الاترل ربتدتن نن البتةلة ون تل تو وخصوص 

ت قاتة الز د روصش و مزون ت مال د ا  من الز دو و  اتمت قن ال تخ مب وج ومن وق  مبي من قرنتا ن موميي الذتن يرنوا يرنت ت وااح 
ت من ال تختن نرا الدتن ون    ل(29) الدتنمي او تةل وليد نتن  هذه البتةلة زريتة الز د ن غ الجناتةو إذ نُ ن  الجناتة قتا 

 

 الشيخ محمد معصوم الخزنوي  

و ون ا مي زن  والدهاو وقخذ مني البلوو الدتنتةو وي رص نلص 1915ي نتو  ولد ال تخ مبصوو قزر  قرنتا ال تخ قحمد الخ نوا م
م خرميي رتللل تية النلي رندتة من ربده وهو مي  تبتن  رتريل ح َل نلص اايم ا ا ن  ا والده مي ااص  مآ لي والده حا ر  تدتي حيلص حمل

والشاتُد مي ق ا ت ونتا تو ماخذ ت  د النتس وتدنوهو إلص هللا يبتلص؛ والدنوم إلص هللا مي الج ت م الا و تة اليي زتن قد نتل الج م  
حيلص قالو نلص تدتي زهت  من قرنتا الدتتنت  الخ ىو وقغلل هللا نلص تدتي مت   حص  لي من دو  الل و المح مة والريتا مي مدتنيي 

 الحازة واليتم ليل
ا ميمزن ت من  يا خدمة النتس نن قن تزون ميالب ت من البلوو وميرح   ت  جتن تو   تخ ص مي هللا لومة  ةوو ولو يل ا زتن ال تخ نتلم 

ليدام  نن حيوج البلمتا والةمة والخلرتا   1954الشيي والشيوىل وقد قاس ال تخ جمبتة  ارلة البلمتا وقنصت  الدتن ااارمي نتو  
ة مي م متي ت وذل  رن   البلو والمب مة رمدا ا ت ال  نتة والوقو  مي وجي الحمر  الير ت تة الميمهلة وذل  ويواب  الجمبت 

ا اتواا  رإن تا  تتا اللشتم وإن تا المدا س ااندادتة والهتنوتة رش ون ت ال  نتة والدرتة والبلمتةل ليد ققتم  هذه الجمبتة دو  
 ال نتتة من دون الماتس رز امتي وو وقد قغلي  م  المياات  اليتربة ل ت من ح   الربلل البج م والتيتمصو تيليون مت ت 

انييم إلص جوا   ري نن نم  هرهة وق ربتن  رتب ت قاتهت   1958دام  خرمة ال تخ مي الل تية همتني انتن ونتش ت ومي نتو 
ت قم  الل   تية إلص  يتيي ال تخ نرا الدتن الخ نوالمي خدمة اااروو ون   البلو والشاتلة رتن النتس مشوا 

 

  

 

 ل48(و ل2002و )رت و و دا  ارن ح وو 2و ل2انظ : توا و محمد خت   ماتنو ييمة النروو ج  (28)
  و لفح ا  الز دتةو نلص ال ارل: انظ : نرد اليتد  الخ نواو  د ا نلص مت جتا مي زيت  ق تتقس حوم وصشي آلم الخ نوا رمبتداي (29)

http://www.kurdistanabinxete.com/Gotar/2012Gotar/2012Tevlihev/H6tevlihev/170612Shexabdulqadix_redlqiyaqus.htm 



 

 

 

 الشيخ عالء الدين الخزنوي 

ة مي نص هو وهو ا رن الهتني لل تخ قحمد الخ نواو ومن زرت   توخ الل تية الني رندتة  قحد ال لخصتت  ااارمتلة الم مل
ي من البتةلة الخ نوتة رتلللة الر تةو ولت  ل ا ي   رتلشصتحة الاتح مو ون   مهم قارمي وقخرم1919ونلمتة تو ولد مي نتو 

المب   والز وو ومختلية النتس رخلل حانل ن   ال تخ نرا الدتن الخ نوا رحتتةي وييواهو قماص حتتيي  اهد ا مي الدنتت ميرر  
با ل ل اوم هللا صلص هللا  نلص اآلخ مو وزتن إذا يزلو قهل  مي اتمبي ريواابي البظتوو وممت ُن   نني قني دام  البتنتنو  دتد ال

 المدتنة المنو م خل  حذااه وم ص حتمت ت مل ج ال قس حيص غتد هتل  إلص نلتي والي وصحريو إذا نندمت وصم 

ت نتمر  قاص حتتيي مي اليبلتو واا  تد مي مخيل  الررد الاو تة والي زتة وغت هتو وزتن غت ق ت مي محرلة هللا   زتن نتلم 
يا الدنتت نن  ري يبتلصل ومن اهت ه   و اوليو زهت  الاش  لداا الح  وحاو       ماتن رجوا  حرتري مي ال واة النروتةو ولو يُلآ ا

ا ميمزن ت تُجتد يالتَ  قصتةد الي زتة واليصو  رتللييتن الز دتة والب رت  ةل البلمتة ميلشت  ندم مي البيتدم والشيي واليصو و وزتن  تن  
نوم إلص هللا اليي زتن قد حمل ت والده و يتييو وقد قالو نلص تدتي زهت ونو وي رلص جتٌم من البلمتا البتملتنل وايلاب  مي ن ده  اتة الد  

ا من البلمتا ق   هو المر نرد هللا مر   تدل يومي مي نتو   و ودمن رجوا  والده مي مير م يم مب و ل 1969قجت  زهت  

 

 الشيخ عز الدين الخزنوي 

و وي ر ص يح   نتتة والده ال تخ قحمد الخ نواو يلَي ص قنواغ البلوو نلص تدتي؛ 1930الدتن الخ نوا مي نتو ولد ال تخ ن  
وحصم مني نلص ااجت م البلمتةو ويليلص البلو نلص تد ال تخ مر محمد مر   تد الي  اليو هو يول ص اليد تس مي مد اة والده إلص  

نرا الدتنل وقد َ يَم قوقتيي رتليد تس والونظ واا  تدو مزتن تيجوم ل نتتة قمو   جتن   يتيتي ال تخ محمد مبصوو وال تخ
الم تدتن مي او تة وي زتت ودوم قو ورت والخلت و وزتن تجلس لونظ النتس وإ  تدهوو تن   البلو والشيي مي الدتنو مي منلية زتن  

و البلوو ال  نتة والب رتةو وهو مت رت  تحمم التوو ااو )مب د الب متن غت قة رتلوهتو والبتدا  الرتلتةو وقا و مي إن تا مب د ليبلت 
 للبلوو ال  نتة والب رتة( مي رلدم يم مب و ل 

وج   للم حلة اليي يولص ال تخ مت ت م تخة اليصو  زهت  من ا نييتدا و اواا مي اليوج ت  البيدتةو قو يص مت  ال تخ م   
 ن مي ق تيي يم مب و  إلص جتن  والده ال تخ قحمد الخ نوالودم  1992م تدتي قو البزسل يومي نتو 

 

  



 

 

 

 الشيخ محمد معشوق عز الدين الخزنوي 

مي ق تة يم مب و و د س مرتدئ البلوو ال  نتة وييلمذ لمجمونة من قهم البلوو ومي  1958ولد ال تخ محمد مب وج مي 
 ل إلص جتن  د اايي النظتمتة حصم نلص الهتنوتة البتمة الش غ ميدمي و والده ال تخ ن  الدتن هو مي المب د ال  ني مي يم مب و

و وحصم نلص المتجايت  مي زلتة الو اني مي  1984ويخ ج مي الجتمبة ااارمتة مي المدتنة المنو م نتو  1977الدري نتو 
 والدزيو اه مي الجتمبة ااارمتة رز اي يل  2001لرنتن 

س ال تخ مي المب د ال  ني مي يم م  و إذ حصم رتني ورتن اليتةمتن 1989- 1977ب و  مدم اهنيي ن  م انة رتن نتمي د  
ت ومي ميدمي و والده ال تخ ن  الدتنو ونلص إه  ذل   تو ومات م الدنوم نموم  نلص المب د خر  مي يجدتد من   المب د خصوص 

ر ت ومد ا ت مي ماتجدهت إاتمة إلص اليد تس مي  غتد  ال تخ إلص مدتنة إدل  ربد يرتتن وااح رتن مز ه ومز  والدهو حتل نمم خلت 
 و إذ نتد إلص قتم لوو ونمم خلتر ت مي ماتجدهتل1992الهتنوتة ال  نتة حيص يومي والده مي نتو 

تو وزتن تيزد قن الموالنة هي الحم الوحتد لم زلة القلتت  الدتنتة واليومتةو  ليد زتن إا تمي مي ي اتخ مز م الموالنة وااح 
  ا يرتل و رولن و او تة روصشي ولن ت تحشظ حيوق و وخصوصتي و الهيتمتةو وقد قزد قن هذه الحيوج ييخذ و  ييدو هرة رمت تب 

 لصحتر تل 
ا إلص مت زتن تحملي ال تخ مي ل وحتيي من نلو   تو نظ   ينتم   برتة ال تخ مي الواتل جمتب ت ال برتة والمهيشة من ت خصوص 

تديي إلص ااارو الصتمي النيي ربتد ا نن ي وت ت   جتم الدتن الييلتدتن الذتن لو تزن ل و قا دو  إ  ت ر  يوج ت  المجيم  مي إن
يخدت  ال بو  لمصتلح و ال خصتة يت مو ويدجتن المجيمبت  لمصلحة الحزتو المايردتن يت م قخ ىل  ما ال تخ مب وج إقحتو  

لص صبتد اخ  لتل  رتلحيوج المييصرة لل ب  الز داو ورمنحي الح تةو ااارو رتلاتتاة لياوتغ يص مت  الحتزو المايردو ون
وإ  ازي مي البملتة الاتتاتة الالمتة ربتد ا نن اليم  والظلول من قنمتلي: )المن المبت ي مي ااارو(و و)الييلتد وقه ه مي الشين 

دم لو واغيتم ريد و والم  جهيي إلص قرنتةي مي المذهرتة(و و)ومات  مي ظرم اليوحتد(و و)المخد ا  المبنوتة(ل اخيُل  مي 
 ل 1/6/2005

  



 

 

 

 عائلة حقي  -ب

هال يليص ١٣١٠تبود نا  البتةلة إلص ال تخ إر اهتو حيي البلواني الذا ولد مي ق تة رتا   من قنمتم منلية رولتن انة 
نلومي نلص تد والده مي رتا  و ود س النحو والص   ونلوو الررغة والمنلل والشيي ال تمبي والحنشي وإجت م من ال تخ حان 

 ل(30) الشندزي
و وزتن ذا (31) رتلبلمتا ي رتل جتنة وال مة البتلتة الميللبة الص ازي ت  البلووو مزتن تحول نشاي ايص  ال تخ حيي البلوان 

قالو   تةل مي اان تا واليبرت  حيص ند  ربا و زيترتيي من نتون الد و وزتن خلتل ت يليص قصوم الخل وقوانده من ال تخ نرد 
 ل(32)  اليتم ليموصم حيص اايي  ري الميتو مي ق تة حلوم الي ترة من ال حمن ج متييل اال  إلص ال ج م إلص دم ل هو إلص ال

 

 محمد زكي حقي 

ت رتللييتن 1916هو ال تخ محمد  زي قزر  قرنتا ال تخ إر اهتو حييو ولاد نتو  و يليص نلومي ال  نتة نلص والدهو وزتن ملم 
تالشا نااتة واانزلت تةو وزتن تيين البا رتة والز دتة إييتنت   ل زتن ج تة ت مي الحلو  دتد ا مي دتن هللا نا  وجمو و  ااتمت مي  (33)  يتم 

وو وزتن  قا تة حلوم م ز ه الهتر  لإل  تد والوناظ 1963 و  والن ي نن المناز و يالو الخرمة ربد ومتم والده انة  الم  رتلمبا
وماا الن انت  رتن الب تة  الموجودم مي المنليةل ققرم نلتي النتس من داخم الررد وخت ج تل وليد قنلته هللا هترة مي اليلو و 

و وقد هددوه قزها  من م مو ولزني لو تينت م نن دناوييو ونلص ال غو من هذه ال ترةو ميد زتن  وحت   المشاادتن وز اش و للنتس
و حتل صلص متي جمبة واحدم ميل هو يومته هللا مي  1971صت  مي نتو    قاتل الم تن ل ولبم قهو إنجت ايي رنتا ماجد حلوم ال تخ

  تل الانة نشا ت اليي قيو الرنتا مت ت مي ق تة حلومو ودمن مت 

  

 

 ل ٦٤٣لقنو  ناز و  (30)
 ل 15نرذه من قحوام الم  د البرمة إر اهتو حيي وقه ه البلمي وال وحيو )دم لو دا  النبمتنو دل  (و ل  ت  محمد م اد الرولتني ولي  ز ا حاتنو  (31)
 ل ١٢٨(و ل1999 ماتن الرولي مي الحوام الد تة والخارت  الماازتة مي الاالاالة البلاوانتة ال ترات تة )مخلولو ندنتن حييو  اتلة ال تخ إلص المر  (32)
 ل35ندنتن حييو ل (33)



 

 

 

 الشيخ علوان حقي 

و ويليص د اايي ا ريداةتة مي الب اجو ولمت رلغ م حلة ال رت و ق الي والده مي ال ربتنتت  1927ولد ال تخ نلوان حيي نتو 
هاو وانيا  إلص زلتة ال  تبة مي دم لو ويخ ج مت ت 1379إلص دم ل لد ااة البلوو ال  نتةو محصم نلص الهتنوتة ال  نتة نتو  

ت للل تية مي الج ت م الش ايتة مي  (34)   انوا بودتة لتد س مت ت خمس  هاو هو اتم  إلص الا1384نتو   و خلل   يتيي محمد  زي  تخ 
او تةو وازن مي ق تة حلومو وقد ريي مي هذا الموق  ن  تن انة قاتهت مي خدمة النتس رتلي زتة والي رتة ون   البلوو وااصر   

 رتن النتسل

الصد و وتبتمم النتس وتبت  هو رتللل  والحلوو متزيا  ودهو؛ وزتن تز ه اال اا  زتن  حمي هللا تيحلص رتلصر  وابة 
ت نند هللا(و وزتن تزه  من النصح واا  تد ورتتن اآلدا  والالو و وزتن الب د رتني  والمدتح وزتن تيوم: )ذو الوج تن   تزون وجت  

  ي روا تياو رتل مل واللتن والزرو اللت  والحلو والوجتهة والادادو  ورتن قحرتري: )اللتنة يجمبنت والمبصتة يش قنت(و وزتن ذا قالو
وزتن   تييت  قحد او و  تامح لحد رتليترة نندهو وزتن تصلح رتن النتسو وتاتندهوو وتي  إلص جتنر و مي اتنت  ال دمو وزتن 

 ا  م  ال تخ محمد نو ا الدت  وا وات م والده ومن ميلشتيي: نظتو الحت   مي قحوم الي زت  رت  ي  (35)زهت  الدنتا للمالمتنل
 ل 1991ال تخ إر اهتو حيي )مخلول(ل يومي  حمي هللا مي دم ل إه  نورة قلرتة حتدم زتنون الوم/ دتامر  

 

 الشيخ عدنان حقي  

حيي الذتن  مي ق تة )جشي ( اليي يي  نلص ن   دجلة مي ز دايتن الب اجو م و التم ام  1931ولد ال تخ ندنتن حيي نتو 
هو هتج     1937اايم وا مي الناتم انوا  اد الدولة اللو انتة ربد إخشتج هو م ال تخ ابتد رت انل دخم مد اة الي تة نتو 

قا يي الز تمة إلص او تة وازن  مي ق تة حلوم الي ترة من مدتنة اليتم لي قتتو ا ايبمت  الش نايو يتر  د اايي ا ريداةتة مي يم 
انيا  إلص الهتنوتة ال  نتة   1948هو ذه  إلص دم ل للل  البلوو ومي نتو    1945من حلومو نتم ا ريداةتة مي نتو     بت  الي ترة

اليتربة لجمبتة الي اا اليي زتن ت    نلت ت ال تخ قحمد الدق  نجم  تخ م تتخ ال تو البرمة ال تخ نلي الدق   حمي هللاو هو انيل  
ااارمي رإدا م ال تخ صتدج حرنزة المتداني وإ  ا  البرمة حان حرنزة المتداني إلص قن يخ ج   نن ت لتنيا  إلص مب د اليوجتي

 ل  1958مي نتو 

دخم زلتة ال  تبة مي دم لو ومي قهنتا هو م اليتةد الز دا مر مصلشص ر  اني ي ز ت  ني ااي نلص حزو قحد قاتيذم الزلتة 
ني تيود هو م رتغتةو م د نلتي الم حوو ريوم وقازيي رحج    نتة داميةو ونلتي يونده رتي تو اليتةد مصلشص ر  اني راني رتغٍو وق

الاتيذم راني لن تنتم   تدييو متال  إلص الاش  إلص مص  لتنيا  إلص زلتة ال  تبة واليتنون مي ال ه  ال  ت  مي اليته م 
 ل1965ويخ ج مت ت رد جة جتد جد ا نتو 

 ه  مذتب ت مي مص  مي إذانة اليته م رياو الر ام  الموج ة رتللية الز دتة إلص جتن  الدزيو  نمم مي قهنتا د اايي مي ال
ا نلص ا اييرمو وقد قدى يح تاي إلص  مياد مبصوو ال ةتس الحتلي للجم و تة الب اقتةل وقد ح ا مي ر نتمجي الز د م ا  

 ل(36) تنتة يليص رتللية الز دتةاحيجتجت  درلومتاتة من ي زتت وإت ان اد مص ل زتن  د واي الد

من ميلشتيي: )المشصم مي الب وا واليتمتة ومنون ال ب (و و)الصومتة واليصو  مولد ال تدا(و و)ي اجو ربا قجدادا(و  
(و و)المبيص  مي نلو اليجوتد(و و)نرذم نن قحوام الم  د البرمة ال تخ إر اهتو حيي وقه ه البلمي وال وحيل  2010و)قتم لي 

و(و ولي ميلشت  ندم رتلز دتة غت  ملرونةو من ت المهتم رتللية الز دتةو وقواند اللية الز دتةو وغت همتو إلص جتن  2009دم ل 
 زهت  من الميت   والرحتل اليي ن    مي الصح  والمجر  الاو تة والب رتةل

او وزتن مهت   وقدوم للم رتن الذتن نتلوا هية ليد زتن ال تخ  خصتة دتنتة ولنتة اجيمتنتة مب ومة مي الوالتن الب ري والز د
( ٨٤زم من الييص ر و ومحريي قو اايمبوا إلتيو وامبوا نني غ ا م نلمي ومي ي الدتنيل يومي مي مدتنة إالنروم نن نم  نته  )

تو ودمن مي ق تة حلومل   نتم 

 

 

 ل52لو 2002و )رت و : دا  ارن ح وو 2و ل2محمد خت  توا و ييمة اانروو ج انظ : (34)
 ل1978و ل 2(و مجلد 2006الجواه  والد   مي نلمتا الي ن ال ار  ن  و )رت و و دا  المب مة  الم ن ليو نه انظ : توا    (35)
 نلص ال ارل: موقع صوت الكرد،و «ات م حتتم ال تخ ننتن حيي»دلوو انظ :   (36)

 http://www.dengekurda.net/?p=4233  



 

 

 

 عائلة الديرشوي  -ج

تبود نا  البتةلة إلص مر حان اليتد ا الدت  وا من ق تة ال  تدتة الواقبة  متم غ   مدتنة الموصمو وهي نتةلة ز دتة 
ا مي منلية الج ت مو  ني رندتةو ا ي   مت ت زهت  من البلمتا الذتن زتن ل و رتغ مي الدنوم واا  تد ون   البلوو ومن قزه هو ياهت  

 حدود الدولة الاو تةل   و  اتمت ربد وقون ت امن

 

  



 

 

 

 الشيخ رشيد الثاني بن الشيخ محمد نوري 

يليص من والده البلو والد و ود س نلص تد ال تخ صتلح الحجت  الي ااا   1897ولد ال تخ   تد مي ج ت م رولتن انة 
ل تخ ربلو ال مةو والمواظرة نلص قخذ  يمت  ا  ل(37)  الار و ونلص تد ال تخ صتلح الجوادا نلو اليجوتدو وزذل  نلص تد المر يتج الدتن

البلوو وايص  رتل جتنةو وزتن   تخت  مي هللا لومة  ةول قجت ه زم من والده وال تخ إر اهتو حيي الخرمة مي الل تية الني رندتةو 
تن اني  وا مي وقخذ نني ود س نلص تدتي زم من المر نم  رن توا  اللوداو وارني ال تخ محمد نو او وزهت  من البلمتا الذ

 الي ى والمدن الز دتة مي زم من او تة وي زتتل 

 

 الشيخ محمد نوري بن الشيخ محمد بن رشيد 

م حلة هج م والده من مولني ه ر ت من رلس الاللت  الي زتةو يليص البلو   1928ولد ال تخ محمد نو ا مي الموصم مي انة  
نلص تد والده ال تخ محمد   تد مي ق نلتي الي ان الز تو مي الاتربة من نم هو وق ق نلتي الات م النروتة وميون الشيي ال تمبي وقخذ  

لني رندتةل ود س نلص المر نرد الوهت ل ينيم ال تخ رتن مدن قتم لو ونتمودا ود رتاتة والحازة اليي  نني ااجت م مي الل تية ا
 ل (38) البلوزتن  نتم م انذا  رتلبلمتا ولر  

انييم إلص ي زتت ايمتو د اايي مي الشيي واللية الب رتة نلص تد زرت  نلمتة ت الز دل وربد نوديي د س نلص تد   1947مي نتو 
ونلص تد مشيي اليتم لي مر قحمد ال منزيو ومنحي ال تخ إر اهتو حيي ااجت م  1953تلو ال  ت  مر إر اهتو يم ال بت ا انة الب

 و ومي البتو نشاي د س نلص تد مر  ماتن الروليل 1956و هو اليحل رمب د اليوجتي ااارمي مي دم ل انة 1955انة 

ص ل ا  المدا س الحدتهة ليُد س مت ت البلوو ال  نتة إاتمي إلص البلوو الزونتة من  قن ا ال تخ مد ايي مي  مترن ال تخ نل
حات  ويت تخ وجي امتتو إ  قن الاللت  المنتة الاو تة منبيي وقم ل  م  وني رحجة قني غت  حتة  نلص إجت م اليد تس اليي 

 حصم نلت ت مي مت ربد من مشيي او تة ال تخ قحمد زشيت ول 

ر توا  رن التمتن الرتايو والمر حتجي نهمتنو والمر نتت  رن محمد الخت زيل وق ق نلي تدتي نرد الحشتظ قخذ نني الم
نرد الب ت  رن الاتة  الايتذ مي جتمبة اليانلتنة مي الج اة و  رلحان اليلماتني صتح  ال اوتة الالوزتة مي قاي التتو ودل

 يومتل ررم  ز ا من الج اة  البتصمةل  ني رندتةو ودلومنح مت ااجت م البلمتة وخرمة الل تية ال

من ميلشتيي: )اليوم الما   مي إرلتم اليوم رجوا  الاتنة والالالة من الذه (و وزيت  )اليوم المرت  مي ال د نلص الزوز   
تة مي ي اجو البتةلة الد ا المنت (و و)ريتة الاتةم من غ اة  الماتةم(و و) دود نلص  ر ت  الالشتة(و و)زيت  اليلو  الجن 

 الدت  وتة(و إاتمة إلص م ت زيي م  ال تخ نلوان حيي مي زيت  نظتو الحت   مي قامة الي زت ل

 

 الخــــــاتمـــة: نتائج وتوصيات 
: نتائج   أوًلا

 اميد نلتا الز د مي او تة إلص البلتا ال وحي والبلمي ورختصة مي مجتم البلوو ااارمتةل ل1

 الصومي الميمهم رتلل تييتن اليتد تة والني رندتة نلص المدا س الدتنتة الز دتةلغلرة ا يجته  ل2

 ينون  خدمت  نلمتا المالمتن من الز دو مزتنوا ميه تن مي منتلل وجودهو زل تل ل3

ميتومتن زتن نلمتا الز د مي او تة نر اا ت للي رتة والي زتةو وقاتيذم مي البلو والمب مةو ومصلحتن رتن النتسو ومنتالتن و ل4
 مي وجي المحيلتنل

ا مي مامت  اليالت  والونظ واا  تدل  ل5  نلص ال غو من زه م الم زر  ووجود المبوقت و إ  قن البلمتا الز اد رذلوا ج د ا جرت  

 

 ثانياا: توصيات  

رة من يت تخ الز د مي إلص الرتحهتن والزتدتمتن وم از  الرحتل والد اات  الز دتة: يدا   مت تمزن يدا زي من يدوتن قهو حي ل1
ا لذل   حلوا قو  تخوال  او تة المبتص م من خرم زيترة الحوادل والات  ويوهتي ت نلمت تو مزهت  ممن تبد ون مصد  

 

 ل   181(و ل2002 و )رت و : دا  ارن ح وو2و ل1محمد خت  توا و ييمة اانروو ج  (37)
 ل155الجنتة مي ي اجو البتةلة الدت  وتةو )دل (و ل الدت  واو اليلو  محمد نو ا (38)



 

 

 

إلص الم از  الاو تة لفرحتل والد اات : الي زت  نلص اليوااو الم ي زة للمزونت  الاو تةو و  اتمت مي المجت   ال وحتة  ل2
  تختة وا جيمتنتةلوال  نتة واليت

 

  



 

 

 

 المصادر والمراجع 
الرولتنيل   ت  محمد م اد ولي  ز و نرذم من قحوام الم  د البرمة إر اهتو حيي وقه ه البلمي وال وحيو   ل1

 )دم ل: دا  النبمتنو دل  (ل
 (ل1996و )دم ل: دا  الشز و 3الروليل محمد ابتد  ماتنو هذا والداو ل ل2
 (ل2006الجواه  والد   مي نلمتا الي ن ال ار  ن  و )رت و : دا  المب مةو الم ن ليل توا و نه   ل3
 (ل 2007جنزول نرا الدتنو ات م مر قحمد رتلوو )دم ل: دا  هت وو ل4
 خوتنل جز و ات م حتتييو جوان قتو ودترن  وقي )مي جمتن(و )دلوو دا  رتم  لللرتنة والن  و دل  (ل ل5
 (ل 1999ارت  الماازتة مي الاالاالة البلاوانتة ال ترات تة )مخلولو حييل ندنتنو الحوام الد تة والخ ل6
 الخ نوال محمد مبي  ونرد الردت  الخ نواو مزيورت  ال تخ قحمد الخ نواو )إالنروم: مزيرة ازيتسو دل (ل ل7
 الدت  واو محمد نو او اليلو  الجنتة مي ي اجو البتةلة الدت  وتة )دل وو دل (ل  ل8
 (ل2016و قحمد قتاوو ج ود نلمتا الزو د مي اليشات  مي البص  الحدتلو )ق رتم: مزيرة اليشات و ننرد ال حم ل9

 ناز ل قنو و ز او ن مي و نر  ال منو )دم لو دلنو دل (ل ل10
 (ل2009تةم الجوه تةو )رت و و دلنو و ال انرد هللامر   تدل مر  ل11
 (ل 1995و )رت و : دا  اليصونو3موصليل منذ و ن   وقز اد  يتة ن رتة للياتة الزو دتةو ل ل12
 (ل  2002و )رت و : دا  ارن ح وو 2توا ل محمد خت و ييمة اانروو ل  ل13

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 ملخص البحث 
قيرتن ت مبظم و من الز دل تلي ذل  ن ا لليامتت  المخيلشة   وريب ت  موج  رتات تدتة اليي يُبد  دتتنة رتلنتةتردق هذا الرحل 

)البدوتة والت تدتة والت دانتة واات تدتة والداانتة( اليي قُللي  نلص قرنتا هذه المل ة م  رتتن ار  زم يامتة نلص حدمل هو تينتوم 
تة الدتمي امتة )قمتزن يو ن و مي الج ت م الاو تة ومنلية جرم الز د/ ز د داغ ويبداد نشوا و  الرحل إت تدتي او تة من النتح

ج إلص لية اات تدتتن )الز دتة الز متنجتة( وهوتي و وانيمتة و اليوميل وتنتقس ربد ذل  اآل اا   وال ج م الخت جتة(ل وربدهت تيل  
الون   والـپيرة اي تو تلت ت وص  المجيم  اات تدا ولريتيي )المت  وال توخ  والنظ تت  المخيلشة مي قصوم الدتتنة اات تدتة ون  واليو 

والشي اا(ل وربد هذاو تينتوم الرحل د ااة المبييد اات تداو وقهو  مو ه )إت ا/ إت تد ولتووس َمل  وال تخ ندا/  تختدا(ل هو  
دنتا( وصتتو ولوا  لللتووس )الانجل(و وزذل  رتتن ربا تايي الرحل نلص وص  الممت ات  الدتنتة نند اات دتتن من صرم )

ج الرحل نلص ن ا ربا   ت  الميبل ية رتلمازم والملرس واآلدا  البتمةو ووص  النتتد وليوس ا حيشتم ر تل هو تب   المح م 
قمتزن واهت  مهم ييدتس  البتدا  ا جيمتنتة لدى اات تدتتن )ال واج والز امة ودمن المويص( ووص  ربا المبييدا  ال برتة من

الولتتا والصتلحتنو واليي   إلت و رتلذرح قو النذ  ل وو واللوا  نلص قرو هو والير   ر ت لياتا الحتجت  الدتنتة قو الدنتوتةل 
ا تينتوم الرحل قالو م الخلتية اات تدتة اليي يند ج امن االت  البتو لاتلت  الخلل اليي يردق مت  ا ولتس اخ   ت نمتلة خلل وقخت  

ا دو همت مي الحتتم الدتنتة والهيتمتة وا ج يمتنتة البتلو ويزوتني انلرق ت من المتته الولصل وتينتوم الرحل زذل  المواتيص والينتا مر   
ت ختيمة الرحل ميينتوم ماييرم هذه الدتتنة   لدى اات تدتتنل وقرم الخيتو تذز   الرحل رمحلت  م مة مي يت تخ اات تدتة مي او تةل قم 

ا رامو  دتن وو ون و  ال رت  اات تدا نن ا لي او رربا اليبلتمت    مي او تة مي ظم ال ج م المي اتدمو وج م قيرتن ت زهت  
 وال  اة  اليي م ا ت الدتن نلت ول 

  

 



 

 

 

 مقدمة 
وادا  لس مي منلية ال تختن  اات تدتة )الت تدتة( جمتنة دتنتة صيت م قيرتن ت مبظم و من الز دو ول ت مبرد وحتد تي  مي

تلة والصحتمتتن   الذا قهت مي ز دايتن الب اجل وهي دتتنة رتلنتة منيلية نلص نشا تو  تغ نن ت )نرتدم ال تلتن(و الم    ماوم ال ح 
لتمل غت  قن حول تو ولش  ننتتة الرتحهتن والدا اتن إلت تو مزيروا مي قحوام متات ت وحتا هتو وينتولوهت رتلرحل والد ااة واليح

الم يمتن رتل ان اات تدا اخيلش  ا ايهوو ويات ر  ققوال و مي زهت  من الماتةم الميبلية ر ذه الدتتنةل وغتلر ت مت  ز    الرحتل 
والد اات  نلص يجمبتي و الزر ى الواقبة امن إقلتو ز دايتن مي  متم الب اجو رتنمت زتن حظ  المجيمبت  اات تدتة الخ ى من  

ال ونلص ال غو من قن الخلول البتمة للمبييد اات تدا هي ذاي تو مإن  ات تدتة زم  رلد خصوصتي و اليي  الد ا اة والرحل ققم  زهت  
 ييجل ص مي ربا يشتصتم الليوس الم امية للو دم وال واج والومتمو وزذل  مي ربا البتدا  والن ا  المي ربةل 

 دتة مي او تة مي ربا جوانر تلخصوصتة اات ت وغ انت مي هذا الرحل هو محتولة إظ ت  

 

: أصل التسمية والديمغرافيا   أوًلا
 أصل التسمية   -1

ميد ُن   تُللل نلص قرنتا هذه المل ة زهت  من اليامتت و من مهم البدوتة والت تدتة والت دانتة واات تدتة والداانتة وغت هتل 
اات تدتون مي المصتد  الب رتة ااارمتة قوم مت ُن موا رتلا )البدوتة( نارة  إلص ال تخ ندا رن ماتم  الصومي المب و و ميا س  

ليي تبد هت م تل من الرتحهتن قصم المل ة اات تدتة )الت تدتة(و ور ذا الصدد تيوم قحمد يتمو  رت ت مي زيتري )الت تدتة البدوتة االل تية  
م الم  مي ياملص »زتن ومن ا نحلي و(:    والظته    من تو نلص ني  ملو رتلت تدتة ذل  ربد يامتي ت قمت  تخ تو إلص نارة رتلبدوتة قول

اترية  نلص الت تدتةو مإن  هذه الخت م هي الزه  اايبمت   و تون ت رتن   يامتة البدوتةل وإذا زتن   (1)   الخت م« الي ون مي حده  قن ت
ختن والرتحهتنو و  ات مت الب   من ول    المي  

تشة الموا ت تد رن مبتوتةو إلص الخل  )الت تدتة(: ممن و من  قى مت ت نارة    اات تدتتن رانلص قن الرتحهتن اخيلشوا مي يبلتم يامتة  
نلص امي اا قن و زتنوا مالمتن مي مت ماصو هو  اريبدوا نن ااارو م  م و  ال من حيص صت وا لتةشة ماييلة نن ااارول 

ا للدتتنة ال  د يتةل وقد ذه  ربا و إلص قن اليامتة م اخوذم  ومن و من ق ج  هذه النارة إلص مدتنة )ت د( اات انتة اليي زتن  م ز  
 ل (2)والشت اتة من زلمة )ت دان( اليي يبني الذا  اال تة مي زم من اللييتن الز دتة 

ت من و يجن   اايخداو لشظة )الت تدتة(و ومن هَول ناري و إلص ت تد رن مبتوتةو  ت المي خون والرتحهون الز د المالمونو مإن  قام  قم 
ا إلص مت يحملي هذه اليامتة من د لة قومتة ومذهرتةل ميد ذز هو     ختن    مي ميل شتي و وزيترتي و اليي يبتل  دتتنة قرنتا جلدي وو نظ  

يت تخ الدوم واامت ا  الز دتة( يح  يامتة )الت تدتة( يت م  و)الت دانتة( يت م  قخ ىل تيوم صتح    -الردلتاي مي زيتري )  منتمي 
الت دانتة«و ومي موا  اخ  تيوم: »إن ن ت م الدنرلتة زتن    –ة الت تدتة  )  منتمي(: »وقد زتن هي ا تنيحلون مي ردا ن دهو النحل

و رتنمت ت ت  إلت و إحاتن نو ا رت ت رتاو )قَت دا(  مي زيتري المواوو )يت تخ  ت ي (3)يبينل قرم انينتق ت ااارو النحلة الت دانتة«
و واليامتة ذاي ت (4)الب   واليومتت  الخ ى تامون و رتلت تدتة« نژاد ز د(: »ا ي  وا رتلت دتة والزو د تامون و را)قت دا( رتنمت  

 ل(5))صلوا  اات دتتن( Nivêjên Êzîdiyanنجدهت نند جرد  ر  رد ختن الذا ن   زيتر ت رتللية الز دتة ربنوان 

ت الرتحهون اات تدتونو مإن  و جمتب ت رر اايهنتا تدنون دتتني و را )اات تدتة/ الَت تدتة( مايندتن مي ذل  إلص )القوام( ال دتنتة وقم 
ا قن )إت تد/ قت تد( ااو من قامتا هللا الحانصل  الميداولة مي ماهو هو ال شتهي المب و  را )نلو الصد  اات تدا( اليي ييز د م ا  

 ي قو نلص ارتم المهتمو ميلب ت من قوم )ارڤێ  جي رێت ا(: لن 

 الاللتن إت تد هو الَمل 

 لي قل  ااو وااو 

 قنظم ت هو )خودا(/ هللا  

 وميلب ت اخ  من قوم ) تخ ادا  تخێ  ت ا(:

 نايمد دتننت وإتمتننت من ذل  المجلس

 

 ل47و ل(2014و ميااة هنداوا لليبلتو والهيتمةو )اليته مقحمد يتمو  رت تو الت تدتة ومن ا نحلي وو  (1)
 ل  25(و ل2003و )ز دايتنو ملربة خرت و 1ن  الدتن التو رتقا او مي  گيو ل (2)
 ل20ن  الدتن رتقا او مي  گيو ل (3)
  ل 8-7(و ل2004ندنتن  تتد م حتنو الز د اات تدتون مي إقلتو ز دايتنو )الالتمتنتةو من و ا  م ز  ز دايتن للد اات  ا اي ايتجتةو  (4)
 ل194(و ل2012و دا  ا اس لللرتنة والن  و )ق رتمو 2من نمتن إلص البمتدتةو ل نلي اتدو الگو انيو (5)

 



 

 

 

 وحيتيينت من ذل  المجم  الميد س 

 (6) يبتلصإن  إت تد نشاي هو هللا 

ومن الامتا اليي ُن   ر ت اات تدتون )الداانتة(و وقد قُللل هذا ا او نلص إت تدتة منلية ال تختن روجي ختلو والداانتون  
ل حوم هذه اليامتة تيوم الرتحل اات تدا (7) الم و تةهو الز د الذتن زتنوا تبت ون مي الاة جرتم داان اليي يُب   حتلتت رجرتم 

نارة إلص دتتني و اليدتمة )م ده تي انت( وإن دااني تبني قيرتغ الحل قو  رتلداانتة قتا تا ا: »تامص الت دتة ن  الدتن التو رتق
وهنت  ق تة مي او تة اام ت )قز اد الداانتة( رتلي   من مدتنة حملو تذز  نت  ل(8) الم داتانتون«قيرتغ الل تل الماييتو وهو 

تةو وتيوم نن ت الز دولوجي الش ناي  وجتي لتازو مي زيتري )الت تدتة مي او تة وجرم انجت ( اام ت رتاو قرتلة )الداانتة( اات تد
 ل (9) ندمقن  از تن ت زتنوا تيحد هون الز دتة منذ قجتتم 
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من و مي ق متنتت وجو جتتو ول و جتلتت  مي ال يت     وهنت  قندادا يرل وجود اات تدتة يت تخت ت ردوم الب اج وي زتت واو تةو  
 ورصو م ختصة مي قلمتنتتل 

يبتس قغلرتة اات تدتتن امن إقلتو ز دايتنو وقزر  يجمبتي و الازتنتة هي يجم   ال تختن الواق   متم   ج الموصم حتل 
ل ومي ي زتت تييص  وجودهو حتلت ت نلص ندد قلتم من البتةر  ربد قن غتد   (10)  الموصمم ز هو الدتني ويجم   انجت  غ    توجد  

مبظم و إلص قلمتنتت مي البيود الخت م من الي ن الب  تنو ه ر ت من الح   الداة م رتن الجتس الي زي وح   البمتم الز دايتنيل 
ت وجودهو مي إت ان متنحص  مي را  ق ىل ومي اليوقت  نجد الش غ اآلخ  من البتلو اات تداو مي ق متنتت ورد جة ققم مي  قم 

 ل(11) ن  جو جتتو وهو تنحد ون من اليرتةم اات تدتة اليي م    من النتاوم واليجا  إلص الررد الماتحتة مي الي ن اليتا  

وي يم الخ ى   الش ايتة تنو ييلن إحداهمت مي منلية الج ت مقمت مي او تةو مإن و تيو نون مي مجمونيتن  ةتاتين منشصلي 
 ل (12) داغ(منلية جرم الز د )ز د 

ا مي ييدت  ندد نشوا وو مشي حتن    يوجد إحصتاا   امتة دقتية حوم قنداد اات تدتتن مي او تةو لذل  نجد يات ر ت زرت  
 نامة 10000و تة مي ز د داغ والج ت م( قن  هذا البدد   تيجتو  تذز  الرتحل اترتايتتن متتام مي د اايي المبنونة )ت تدتة ا

و تيز د م مت  غ ترو  ةتس جمبتة )زتنتت اري( اات تدتةو قني قتو  خصت ت ر تت م ق ى اات تدتة وقج ى إحصتا  رلغ متي ندد  (13)
 ل (15) نامة15000ل رتنمت تيد   الرتحل ا ن زتمتم يبدادهو رنحو (14)  نامة 50000نشوا و 

ا ندد من الي ى اات تدتة إلص هجمت  ربا ال مة رذ تبة )محت رة من الميز د قن يب   زتن من   (16) الزش ت (شصتةم الميل  
 جملة الارت  اليي  مب  ويت م ال ج م رتن و مي الانوا  الخت مو الم  الذا قد ى إلص ينتقل حتد مي قندادهول 

 

 ثانياا: أماكن توّزعهم في الجزيرة وجبل الكرد )كرد داغ( 
م من ت من ندد من الي ىو قول ت مي وادا الج ا   متم غ   اليتم لي وتاو  تني   إت تدتة الج ت م مي هرهة جتو و تيتل   ز

تي( وق ى د تجت  وم زش  ويم ختيون واويلجة وا   ت؛ وهتنت ت مي المنلية الواقبة رتن الحازة ونتموداو  پرلدم اليحلتنتة )ي راا
يم لتت  وقم  وقم  غ ري ويم قاود ومحمودتي  وي مم ق ى خ رة خد  ويم لوتم والالتمتنتة ولولزو و تدتي ور  ان وجدتده و

ونني تي ومو ت  ونتص تي وخ رة جمتم وامز ا وهت  تي ومح  ومو زو وخ رة دترن ورو ابتد وخ رة غ ام وخ رة خوا  

 

 ل30-29ن  الدتن رتقا او ل (6)
 ل175و ل1949صدتل الدملوجيو الت تدتةو )الموصمو ملربة ا يحتد( - (7)
 ل 32ن  الدتن رتقا او ل - (8)
 ل39و ال تمس  قو 138ل  (و2007و )دم لو دا  المدىو 1حان )مي جو(و لو قحمد اليزيدية في سورية وجبل سنجار وجتي لتازوو  - (9)
 ل5 وجتي لتازوو الت تدتة مي او تةو ل  (10)

(11) Allan Kaval, les yézidis,entre nationalisme kurde et identité réinventée d’une minorité religieuse:11/12/2013  
http://www.religion.info/2013/12/11/analyse-les-yezidis-entre-nationalisme-kurde-et-identite-reinventee/ 
(12) Ibid. p.229. 
(13) Sebastian Maisel, Syria’s Yezidis in the Kūrd Dāgh and the Jazīra, The Muslim World, Volume 103, JANUARY 2013, 
p.2.   

 م مت  غ تروو )اات تدتون مي او تة( نلص موق  الدتمي الي: (14)
 http://www.dimoqrati.info/?p=7938  
)15( Allan Kaval, ibid. 

 ل25و ل 2014 قغالس /و ا 10جتر  جندوو واق  اللتةشة اات تدتة مي او تةو مجلة صو و الانة الهتنتةو البدد  (16)

 



 

 

 

وزولتي وم ز  وخ رة ميت ا وق لجو  وزوندو  وز نزو ودوز   وجيلي؛ وقمت اخ  هذه الجتو  مت مم ندد ا من الي ى الواقبة 
تلي   من مدتنة  قس البتن )ا ا زتنتي( نلص لوم ن   الخترو و وهي الادتة ويم  ز  ويم رتد  وم تزتس وجتن يم  ول زي ر 

 ل (17)و ز تي وجتمي ود دت ا ويلتلتي وقرو ج اد ويم نتت  وخ رة رلتني ويم خن ت 

ت منتلل اني ت  إت تدتة جرم الز د م ي منلية ال زت  اليي ياو ق ى قالم   جندو ورتملتون وقلمة واتنزت؛ ومنلية الجومي قم 
اليي ي مم ق ى ميت ا وغ وتة ون س قترت  ولو ندم وجيلي جومي و حد  وإازتن ونتن دا ا وإ زتن   قي وزش   ت ؛ ومنلية 

يتة: ر ج   اوا اليي ياو ق ى رتاومتن وزتمت  وزوندا م ن ) وج الزرت (ل وهنت  نتةر  إت تدتة ييتو مي الرلدا  والمدن اآل
 ل (18) وحل نردالو ورتني ونلي اتيتن وقوقتمتن وإن ا  ونش تن 

 

 ثالثاا: اللغة واًلنتماء القومي 
تيحد ل إت تدتة او تة الز متنجتة ال متلتة اليي يبد  من حتل ندد النتليتن ر ت الل جة الهو رتن ل جت  اللية الز دتةو  
وتايخدمون ت مي صلواي و وقدنتي و وليوا و الدتنتة زل تل ولإلت تدتة زيترتن ميداتن همت الجلوم والمصح  الاود )مصحشت َ س(و 

ارجدتة ز دتة قدتمة يدنص الرجدتة )المتاي او ايتة(ل والز دتة لتا  لية البرتدم مي الدتتنة اات تدتة مزيورتن رتللية الز دتة ور 
و ميد »يحد ل هللا م  ادو وم  الَمل  لتووس )لتوواي مل ( ر ذه اللية الز دتة ال اةبة  (19)  والجنة قتا تمحا و وإن مت هي لية االي  

 ل (20)  ز دتة«رتلول ذا الار  ُزي  المصح  الاود 
ينتدا رتللية اات تدتة   -وق متنتةزيل  اليي ظ    لدى مةة من إت تدتة الب اج  -صحتح قن ي لو يظ   لدى إت تدتة او تة دنوا   

  ا )إت تدا/ إت تدزي( الماييلة قو رتل وتة اات تدتة المايي لة من خرم يازتد المحد د الدتني الذا تمت  هو نن الز د المالمتنل وم  هذ
إلص ا ني ا  رتلوجود اات تدا مي او تة  -نلص ال غو من إق ا هت المي د د ريومتي ت الز دتة-ميد ر    قصوا  إت تدتة يدنو 

ت رذايي والز   نن إلرج يامتة )الز د الصرا(    واليبتمم ن ت قتةم   -مي ظننت-ل يبود هذه اليامتة  (21)  نلت وم  اات تدتتن روصش و مزو 
اليومتة الز دتة مي المنشص يحتوم زا  اات تدتتن مي  (22)  الي ن المنص و نندمت زتن  جمبتة )خوترون/ ا اييرم(إلص هرهتنتت

جتن من خرم صشحت  مجلة )هتوا ( لميولة قن اات تدتة  (23)او تة إلص جتنر تو وقد قخذ الخوان جرد  وزتمت ان رد ختن ت و 
)دتتنة الز د زل و( قرم وصوم ااارو إلص ز دايتنو وقن  اات تدتتن تمه لون الصتلة الز دتة   هي )الدتن الحيتيي للز د(و وقن ت زتن 

ا و لحمر  ا ال تد من البهمتنتتن والز د المالمتن لش ا ااارو نلت و رتليوم    لن و حتمظوا نلص دتن و نلص ال غو من يب  
 ل  (24)

 رابعاا: األصول 
يبلتم يامتة اات تدتتن وييدت  ندد نشوا وو ميد اخيلش  ويرتتن  حوم ن ام الدتتنة اات تدتة؛  وزمت اخيلش  ا اا الرتحهتن مي

م نت  رتحهون  قوا مت ت اميداد ا لدتتنت  قدتمة )م دزتة ومتنوتة ومته اةتة و  اد يتة(ل ومن و من ق ج  ربا مبييداي و إلص قصوم  
ا للناتل م الذتن زتنوا تازنون مي يل  المنليةل ومن و من ند هت م قة  ماتحتةو و قى قن ميتو ال تخ نتدا ) تختدا( زتن  دت  

 إارمتة اتل ة انح م  نن قصل ت اليدتو حيص وصل  إلص مت هي نلتي التوول مي مت تايي نو د نمتذج من يل  اآل اا الميرتتنة:

: »الت تدتة هي ريتة الدتتنة ال  د يتة من جملة الذتن قتلوا رتلصوم ال  د يتة لإلت دتة الزتي  قنو  المتةي الذا  تيز د قن 
اليدتمة اليي زتن  دتتنة الز اد لحتن ظ و  ااارو م  إاتمة ربا البيتةد والليوس وا صلرحت  الجدتدم إلت ت ونيل ربا 

ر  إلت ت نيتةد واصلرحت  جدتدم لتا  من ت وحذم  من ت  ل(25) زهت م«قمو   الش وغ من ت وذل   ان رتقي الدتتنت  اليي يا  

 

(17) Sebastian Maisel, p. 3.  
(18) Ibid.  

 ل10ندنتن  تتد م حتنو ل  (19)
(20) Jordi Tejel Gorogas, Le mouvement kurde de Turquie en Exil, Bern, Peter Lang, 2007, p. 210.  

 2015-12-13الز د الصرا(و نلص موق  رح اني وورتا )م مت  غ تروو اات تدتون الم م  ون  (21)
http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?113314 

ااا  جمبتة )خوترون/ ا اااييرم( نتو   (22) ااا  هذه الجمبتة 1927ياااا  و وزتن هدم ت ال ةتس ي وت  الياااتة اليومتة الز دتة وإدا م الن ااتل الز دا اااد الي  ل وقد قااا 
الح زة اليومتة الز دتةو ن اااي ت ويلو هتو م از  للن ااتل اليومي الز دا مي ندد من المدن خت ج اااو تةو مي اليته م ورت تس ودتي وت  ومتردلشتتل انظ : ودت  جوتدهو  

و(و مجمونة مي جمتنو الشت اريو غ ا ر و )مدقل(و ل  ل 352(و ل 2013)رت و و 1مت ين ر وتنان )ميد ا
مدا ااا ت ا ريداةتة   ( هو ارن قمتن نتلي رد ختن )حشتد رد ختن رت اات(و ولد مي اااالنرومو ون ااا مي البتصاامة البهمتنتة ود س مي1951-1893جرد  رد ختن: )  -(23)

ت و  إذ  ااااات   مي المييم  ا وم ل ارلاة والهاتنوتاة مينير  رتن و تات  نهماتنتاة نادمو م اميا ت لوالاده اناذا و ورباد الحزو نلتاي راتاناداو من النظاتو الزماتلي الجادتادو يوجاي إلص ر
 ول1927خوترون نتو 

ا رتلحيوج من جتمبة إاااالنرومل رت  زتمت ان (  ااايتل جرد و ولد مي إاااالنرومو  1978-1895زتمت ان رد ختن: ) وقزمم د ااااايي ا ريداةتة والهتنوتة مت تو وزتن مجت  
مي م نااات مدامب ت نن الياااتة ممهر  لخوترون مي رت و و وصاات  مي مت ربد المح   اآلخ  للهيتمة الز دتة رتلل جة الز متنجتةو وظم زتمت ان خرم الااانتن اليي قماااتهت 

: 2016-12-20نير  نن: م ناد الزاتل و روازت  الح زاة الااااااتاتااااااتاة الز دتاة مي ااااااو تاةو نلص موق  مب اد الباتلو للاد ااااااات    .دوم الي رتاة الزر ىالز دتاة لادى الا 
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/450 

(24) Jordi Tejel Gorogas, p209-2011. 
 ل19ن  الدتن رتقا او ل (25)

 



 

 

 

رتن قصحت  ال قا اليتةم رتلصم المتنوا ل ذه الدتتنة نجد المي خ صدتل الدملوجي الذا ت ى قن اات تدتتن: »زتنوا ومن 
ت نلص المتنوتة تبييدون رهنوتة اآلل ة واارتحتة والحلومو وقد ظلوا نلص هذه البيتدم ولو ييه   مت و دنوم ااارو ولو  تنيتدوا ل ت قدتم 

 ل (26) ل«حيص قد ز و ال تخ ندا رن ماتم  المواللل م داهو إلص ااارو وخل ص و من     الوهنتةللل

نظ تة الصم الماتحي لمل ة )لتوواي َمل (و تيوم الرتحل رت گوم اچزتلد : »إن المصتد  الماتحتة ال  قتة زتن ل ت   وحوم
وتردو قن يل  و لزن الج م قوصل و إلص مت هو نلتي اآلنل نماتحتت زتنوا مي الصم يشات  مخيل  لفم ل م ي ي ى قن اات تدتة 

المصتد  اايند  مي ااينتج ت هذا نلص ممت اة اات تدتة للمبمودتة ويحلتل و ل    الخم و تُات  إلص ذل  قن قغلرتة اات تدتة 
ل وقد زتن  هنت  قر  تة نالو تة ر ذا ا اوو اخيش  م   الذتن تيلنون مي منلية الموصم زتنوا تُب مون رتاو داانتتي/ داانتت 

 ل(27) النحتا«ظ و  اات تدتة مي يل  

ت الرتحل جو ج حرت  الذا تبد  اات تدتة خلتل ت من البرتدم ال ماتة  المته اةتة الرترلتة متيوم: »ن ا  مي هذه الريبة من   –قم 
وتمزن انيرت    لملزت( للة ربرتدم نتروللل الذا تُ م  لي رتامي اآل امي )لتووس  ال ا )وادا ال امدتن( نرتدم  ماتة مته اةتة ميي ن 

 ل (28)  التوو«ن وا هذه البرتدم الرترلتة اات انتة )ال ماتة الم دوجة( رداتة ليتتو الدتن الت تدا الذا نب مي 

خ ابتد الدتوجي تج و ران  اات تدتة: »م قة إارمتةو زتن  يدنو رتاو الدتن انتدم الخرمة إلص   مي حتن إن الرتحل والمي  
و مت جبل ت خت جة نن   ل(29)  ااارو«رني قمت ةو هو دخل ت من اليل    واليلو 

الرتحل الب اقي   تد الختون ر ذا الصدد:  لزن مت  قا اات تدتتن حوم المواوغ؟ ومت  واتي و اليي يشا   قصل و؟ تيوم
قن  و  ب  هللا المخيت و قو المة المصلشتمو لزن رل تية قخ ى وم تدم من نون تل لمت   -زيت هو من قهم الدتتن-»تبييد الت تدتون 

ق  ا ا ايمنتا مي ج يتن انييدوا قن و ولدوا من متا ادو ميلو من دون متا حواال مربد الجدم رتن ال وجتن رات مت تليحل النام 
م حواا ميمخا   نن  وربد يابةمنش ديتنو  ق    يمخ ا  ج م ادو نن ) ت  وهو تة(و ومن مت ينتال  المة الت تدتةل قمت ج  

 ل (30)  وحواا«دتدان ميلو رتنمت المو الخ ى زتمةو حا  البيتدم الت تدتةو هو من جمتغ ادو 

لزهت م اليي ينتول  ن ام اات تدتة وم احم يلو هتو مإن  اليموا مت  ام تزين  قصوم نلص ال غو من الرحتل والد اات  ا
هذه الدتتنة ومنترب ت و  تمزننت إنلتا  قا قلبي ر ان تو لزن من المشتد هنت قن نذز   ران اات تدتة ز د مي قغلرتي وو وت ي زون م  

   يم   إلص ااارو الييلتدا رصلةل  والممت ات  الييالز د المالمتن مي زهت  من المبييدا  

     

  

 

 يو ل م من الميدمةل صدتل الدملوج  (26)
(27) Birgül Açikyldiz, Les Yézidis et le sanctuaire du Šeykh ʻAdī, Mémoire de D.E.A. d'Histoire de l'Art Islamique,Tome I, 
UNIVERSITÉ DE PARIS I PANTHÉON-SORBONNE,septembre 2002, p.20,   

 ل19ن  الدتن رتقا او ل  (28)
 ل 14(و ل 2003و )رت و و الميااة الب رتة للد اات  والن  و 1ابتد الدتوه جيو الت تدتةو ل (29)
 ل153(و ل2016و )دريو م ز  المارت  للد اات  والرحتلو  رتل 1و ج1و لوالمذاه  رتلب اجالدتتن   تد الخت ونو  (30)



 

 

 

 خامساا: المجتمع اإليزيدي ومعتقداته 
 المجتمع اإليزيدي .1

غ متي الوظتة  الدتنتة وا جيمتنتة رتن الم اي  ال وحتة والدنتوتةو ولزم    إن المجيم  اات تدا مجيم  ي ايري صت وو ييو  
ج اآليي: (31) غت هت هت إلص م يرة م مت  وصرحتت  محددم يلي و ر ت و  ييجتو  ل نجد مي يالام ال ي  لدى اات تدتة اليد  

و وتميل  الاللة المللية نلص الصبتدتن ال وحي  المجيم  اات تدا المت  )قمت  ال تختن(: هو صتح  ال يرة النلص مي   •
 والدنتوال 

ال توخ: تالل  ال تخ رم مة دتنتة رتلد جة الولصو م و الدلتم ال وحي للم تدتن اليتربتن ليو وتيوو ريادتة الليوس  •
 الختصة رتلو دم وال واج والمو ل 

( مي اللية  پيروزلمة )نلص ماتندم ال تخ مي قداا الليوس قو الحلوم مزتني مي حتلة غتتريل  الـپير: تييص  دو  الـپيَرة •
 الز دتة يبني ال تخ مي الب رتةل 

الون: م متي و هي إحتتا الليوس الدتنتة ري يتم النت تد الدتنتة ون ا اللواوتس )الانتجل • مي المجيمبت    (32) (اليو 
 اات تدتة المخيلشةل

ت قاود من الصو  الخ ن تدنص  • هدون ت يدون قمتص   ل(33) ةالخ قالشي اا:   ت يم الشي اا قا وظتشة دتنتة وهو مي  

ت اواد اات تدتة ممن   تنيمون إلص هذه اللريت و متدنون رتلم تدتنو وتج  نلص الم تد قن تي خذ لي  تخت قو  ا ت  ده  پ قم  ت  
 ل(34) دتني  وتبلمي قمو 

ا ر مت حيص ممتييل وتج  نلتي قن تظ   ل مت قد     وتظم  م يرل تو  وپيرو قت ت يزن لريييو تير  منذ و ديي ل تخ  وزم إت تدا ا زرت  
ت مي اآلخ م )ر اتێ ةتخ ه يێ(  وم رت ت من ا حي اوو وتدم  ل مت إيتوم انوتةل ونندمت ترلغ ان ال  د تنريي نلتي قن تخيت  لنشاي قخ 

 ل(35) و اهت تالذا تير  لي  الـپيرغت  نتةلة  پيرةمو ه ري(ل  وتج  قن تزون قخو اآلخ م من نتةلة )

 المعتقد .2

من قر   امت  المبييد اات تداو تيوم اات تدا نند مت  وتُبد  اليوحتديبييد اات تدتة رإلي واحد هو هللا )خوه دا/ خوه دێ(ل 
 تنلل ال  تدم: 

 »ق  د قن  هللا هو الواحد الحد 

 ولتووس المرةزة حيت  حرت  هللا«   

 : وتيوم قتا ت

 اواه  و  إلي»إن ي هو هللا 

 تنتو  الذا   تازم و 

 ل(36) إتمتننت«ن  د رتامي ورتاو لتووس المرةزة نال  ل تل 

اات تدا رتليد م الزل تة قا إني هو مصد  الخت  وال    نلص حد اوااو تيوم اات تدتون: »الخت  وال    من نند   وتيص   االي
ت إ اديي  ل وهذا تاااابنت قمتو نوغ من الهنوتة هللا«ل    ااايا إذ ا خت ج إ ادم هللاو مإ اديي مي مبم الخت  يااااتوا يمتم  مي مبم ال ااا  

ت ت الرتحل اات تدا الاو ا هو ن  ر وزت مي د اايي المبنونة راااا )إ زتلتة لتوواي َمل ( هنوتة مام م قو  الامنتة قو زمت تام 
ا صا م  (37) ميرلو مغت   ت وحدود ال اتلتن روصاشي  ا   ا محاا  تل متالي اات تدا إلي و إذ   تمزن الشصام رتن حدود هللا روصاشي خت  

هل ولبم  هذا مت قصااده ال ااتخ ندا رن ماااتم  ريولي: »لو زتن ال اا   ريت  إ ادم هللاو لزتن  ملللو رر حدود مي خت ه زمت مي  اا  
تو لني  تجو  قن تزوَن مي دا ه مت  ت تدهو زمت  تجو  قن تزوَن مت ت مت   ال و  تزون البتجُ  إل    ل(38) ري«تبلو  نتج  

 

 ل181  تد الخت ونو ل (31)
 انايي نلص وصش ت نند الحدتل نن الممت ات  الدتنتةل (32)
 لومت تلت ت 92 وجتي لتازوو ل (33)
 ل181(و ل1935و )ريدادو ملربة ريدادو وقصم نيتدي ونرتس الب اواو يت تخ الت تدتة  (34)

(35) Habib Tawa, Les Yézidis, Revue des anciens de l’Inalco, Paris, 2001, P3. 
 ل36-35ن الدتن رتقا او ل (36)
 2-6-2014هو ن  ر وزتو إ زتلتة لتوواي مل و نلص موق  رح اني  (37)

http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?78498 - 
 هو ن  ر وزتو إ زتلتة لتوواي مل ل (38)

 



 

 

 

 

 طاووسي َملك )طاووس المالئكة(   .3

ل وهو ن ا تم )لتوواي مل (و  (39) الدنتتتبييد اات تدتة قن هللا خلل من نو ه اربة مرةزةو وقوزم إلت ت م مة إدا م  يون 
ونو اةتم  دتن(ود داةتم ) تخ ان(و وإا امتم ) تخ  مس(و ومتزتةتم ) تخ قرو رز (و ون  اةتم )اجتدتن(و و منتةتم ) تخ نتا   

  .(40) دتن() تخ مخ  

ويذز  المتهولوجتت اات تدتة قن هللا قم  المرةزة ران تاجدوا آلدوو ماجدوا زل و إ  لتوواي َمل و قرص ولو تاجدو ونندمت االي 
تت  رته؟!«ل ماز مي   واللتنة ليت  هللا »مت ل  لو يزن من الاتجدتن«؟ قتم: »  اجود ليت   ريو قلو يوصنت ربدو البرتدم والاجود  

 اي د تتي(:پ هللاو وجبلي  ةتا ت للمرةزةل لني ق هذه )الارية( من )قي ولێ 

م الصتلة   إل ي خلل الزون من الد  

 وقوزم قمو  الدنتت إلص المرةزة الاربة

 (41)وجبم لتوواي َمل   ةتا ت نلت و 

»الوجي اآلخ  لإللي ولةن زتن الماهو  اات تدا تبد  لتوواي َمل   ةتا ت للمرةزة الاربةو مإن  الرتحل هو ن  ر وزت ت ى متي 
تذه  إلص قربد من ذل و حتن تجبم من لتوواي َمل  )المر ( اقنومت مي الهتلول الزر  )هللا/ خوه دا/ ق دا( الزلي  اليد م«ل رم إني 

( و تختدا )البت  (اات تدا القد   ل (42)س إلص جتن  القنومتن اآلخ تنو هللا )ال   

إن  الحدتل نن نيتدم الهتلول الميد س مي الدتتنة اات تدتة لتس رجدتدو ميد ارل قن يحد ل ال  قنايتس مت ا الز ملي نن 
ن من )المل  لتووس وال تخ ندا وت تد(و   تدم ال تلتن نن وو وإر ا  الياهت  الماتحي  محتولة مني لدم  ي مة نر   وذل  ميهتلول مزو 

و مي مبييدهو من خرم القتنتو الهرهة: ال  وا رن وال و  اليدسل  تيوم الز ملي: »إن  الت تدتة تبييدون رإلي واحد اترل الزم  رتده
وني رتلز دتة خدا قا )هللا( ورتلب رتة     البتلمت  نو ودوني المل  لتووس )لتووس زم مت مي الامتاو وزم  مت مي ال او وتام 

ت واحد ا من ال يرة الهتنتةللل«  ل (43) مل (و وال تخ نداو وت تدا وهي ا هرهي و لتاو إ   إل  

وااح قن ال  الز ملي تمت   رتن مايوتتن من اآلل ة: ال ة قو رتلح ى إلي من ال يرة الولص وهو هللا )خوه دا(و وال ة من 
ت الرتحل ر وزت متيحد ل نن »قلوهة مهلهة اليجل يو ممه لة راتهلل )خوه دا/ ال يرة الهتنتة وهو  )المل  لتووس وال تخ ندا وت تد(و قم 

ل رتلنارة إلتي )ت تد( هو )إت ا/ ق دا(و قا إني ااو من  (44)  ق دا/ إت ا( وال تخ ندا ) تختدا( والَمل  لتووس )لتوواي َمل «
 نل الدتني اات تدا: قامتا هللا )خوه دا(و وقد و د مي ال

 » تختدا ولتوواي َمل  واللتن إت تا)د( هو ذا  واحدم 

 مر يش قوا رتن و 

 (45) هو الذتن تحييون اآلمتم«

ت ويبيتد ا مي الدتتنة اات تدتةل لزن رنشي صلة )لتوواي        مي قن مش وو )لتوواي َمل ( من قزه  المواونت  غموا 
توتة تمزن دم  ي مة )نرتدم ال تلتن( نن هذه الدتتنةل ر ذا المبنص تيوم   تد الخت ون: »إن  اات تدتة َمل ( رتل تلتن مي الدتتنت  الام

 ل(46)    تيمنون روجود زتةن اامي ال تلتن من الاتس مزت  تبردونيل و  توجد مي الشز  الدتني اات تدا إلي لل  «

و نلص نرتدم ال تلتنو وإن مت نلص نشي وجودهل وإن زلمت   تلتن زذل  ت ى الماي  ج  وجتي لتازو قن  اات تدتة »  ييو 
 ل (47) وإرلتس اليي تُمن  اليلش ظ ر ت هي يامتت  م تنة تايبمل ت المالمون ليذ  الَمل  لتووس الذا زتن نرت و تحيي ه«

 

 

 ل75(و ل2001و ا / قغالس 16  مو قتاو دنتنيو  مو  اليوحتد مي ربا المبييدا  اليدتمةو )مجلة  لسو البدد (39)
 ل 56(و ل2010قمتن جتجوو اليومتة الت تدتةو )ريدادو (40)
 ل41ن  الدتن رتقا او مي  گيو ل (41)
 هو ن  ر وزتل  (42)
 ل169  تد الخت ونو ل (43)
 هو ن  ر وزتل  (44)
 ل74(و ل2005و واللرتنة هت  زتظو البرودو لتيوس َمل و الالتمتنتةو )دا  ا دو للن    (45)
 ل167  تد الخت ونو ل (46)
 ل54 وجتي لتازوو ل (47)
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ا مي  م مت يزن قصوم الدتتنة اات تدتة مإن   خصتة ندا رن ماتم  ) تخ نتدا/  تخت ا ميه    دا نند اات تدتة( قد قد   دو  
ا من  مو هت واقي ن اام ت ر ت ل مإذا ال منت ران  اات تدتة دتتنة قدتمة ظ    قرم ااارو قمزننت ند  هذه (48)  يت تخ ت حيص غد   م  

ت إذا قرلنت ال خصتة مجد دم ل تو مت تيياي منت يياتو يت تخ اات تدتة إلص م حليتن: م حلة مت قرم ظ و  ند او وم حلة ندال قم 
ل ذه  رإارمتة قصول ت مإن  ندت ت تُبد  مي هذه الحتلة ميا ا ت ل تو زوني هو الذا قا س الل تية البدوتة اليي يُبد  قصم اات تدتة ومي ت 

 النظ تةل 

 رن إامتنتم رن ماتم  رن ندا »ال تخومي ي جمة ندا رن ماتم  تيوم ارن خلزتن مي زيتري )ومتت  النتتن( مت تايي: 
 إلتي ينا  الذا الم  و  البرد الصتلح مازن تو ال زت ا   ق اريي ذوا ربا ناري قملص زذا م وانو رن الحان رن رن م وان مواص
حيص جبلوه قرلي و اليي تصل ون إلت تو  و ات  ذز ه مي اآلمتجو ويربي خلل زهت  وجتو  حان انييتدهو متي الحد  البدوتة اللتةشة

لون نلت ت  إلص ت ا  متي ولد الذا والرت  ربلر و قنمتم من مت  رت  :ل ت تيتم ق تة مي وزتن مولدهللل  وذخت ي و مي اآلخ م اليي تبو 
 الم ا ا  من نندهو وقر ه يبتلصو هلل  حمي  ر اوتيي ودمن رتل زلت تةو رلده مي وخمامةة وخماتن -خمس وقتم- ار  انة ويومي  اآلنو

 ل (49)الميصودمللل ونتس ال تخ ندا يابتن انة  حمي هللا« والم تهد المبدودم

يبد ماالة نا  ال تخ مهت  خر  رتن ربا الرتحهتنو ميد ذه  م تل من و إلص قني قموا ت ييي رناري إلص م وان رن الحزوو 
نمت ذه  م تل اخ  إلص قن ي ز دا من ) و   وزتن تابص من خرم اليشت  اات تدتة حولي  ايبتدم قمجتد قجداده الموتتنل رت 

الز اد( رلرنتنو قدو إلص جرتم ال زت تة من قنمتم الموصم ريصد يجدتد دتتنة قجداده وقوميل وذه  اخ ون إلص قن  ندا رن ماتم   
الصم الب قي   ل مي قا حتمو مإن (50) واليرجتمالمدمون مي  لس لتس ) تخ نتدتي/  تخ ادا( الذا تخص ي اات تدتة رتلييدتس 

 ل (52) و   تُخم  ريداتيي ومزتنيي مي الدتتنة اات تدتة(51) لل تخ ندا رن ماتم و اواا قزتن ن رت ت قموتًّت قو زتن ز دت ت هزت تًّت

ا من الميتل  )الاريت ( اليي يبظ و  ان ال تخ ويبلي من لييو   رم يجبم   نجد مي النصول الدتنتة اات تدتة )القوام( زهت  
م هتيتن الارييتن من )قوم ااتمتن(:   ااتمتن ري ورل تييي  زن ت من ق زتن الدتن اات تداو ملنيام 

 اتريص إتمتن اات تدا م زوز ت متي 

 رخ قة ال تخ ندا ) تختدا(مت لو تي ر ل 

 متل تخ ندا هو ااتمتن نشاي 

 وهو الرح  البمتل الذا   ق ا  لي 

اصتن اايخ جوا مني الد    (53) مزو من اليو 

 سادساا: الممارسات الدينية 
 الصالة )الدعاء( -1

 وتُشي ا قن و دنتا  )دونت(ل  الصرم نند اات تدتة صرم لشظتة يج ا رتليل  و  ي يمم ال زوغ والاجودو لذل  يٌام ص صري 
ا م/ قورلي   ردو (ل تي   ييد ى تومت ت نند الشج  ونند للوغ ال مس وغ ور تل وقرلي و هي ال مس اليي تدنون ت را )اليرلة الدو 

 و وتي ق قدنتة من هذا اليرتم:(54) التا ىاات تدا ربد غام وج ي وتدتي ميج   ت نحو ال مسو وااب ت تده التمنص نلص 

 دنتا الصرت :

 »راو ت دان البظتو ال حتو الز تو 

 الل و: ر  صرييو لبظمي و وللوهتي و ويذز م ل رورتي 

 الل و: قن  الز تو وال حتوو وقن  ال  و ومتل  المل  

 

 ل 2 هت  زتظو البرودو ل (48)
 لومت تلت ت 18قحمد يتمو  رت تو الت تدتة ومن ا نحلي وو ل  (49)
 ل 8-7 هت  زتظو البرودو ل  (50)
 ت ا لتس قموت ت(لإ ت م  إلص د ااة الزتي  نرد ال حمن م و ا المبنونة را)يت ج البت متن ندا رن ماتم  الزو دا ال ز (51)
 :2013-10-21محان اتداو ق اا مي زيت  )ندا رن ماتم  لتس قموتت( نلص موق  مدا ا  ز دو  (52)

http://www.medaratkurd.com   
 )قي ولێ ةتمتنێ(و وقد قمنت رإنتدم ي جمي مت نن الز دتةو لم اجبة النل الصلي انظ : من 15و 14الارييتن  (53)

 ل 254(و ل2006و )ق رتمو ملربة حجي هت وو 1تجتن إلص  لسو لقحمد مر خلتمو من اذ ر
 ل183-182ن  الدتن رتقا او ل (54)



 

 

 

 الل و: قن  متل  الرلدان والامتاو ومتل  الب س النلص 

 الل و: قن  اليدتو وقن  الرداو وقن  متل  ق واحنت 

ه نن زم نيلو   صتح  و    ت  ل و واحد  الل و: قن     المرةزة والجن واانسو وقن  مل  الب س والز ايو إن   من  
 لوالهنتاويزون واحد ا إلص الردو و  توجد من تنت ن  مي اللوهتةو إن  يايحل المد  

   رتد  الخذ والبلتالالل و: ختلل الزواز  النت  مو إلي ال مس واليم ل وختلل الن ت  والهل

 الل و: لتس ل  مزتنو و  يحيتج إلص المبونةو ولتس ل  صو و و  لونو و  جاو و  تدو و  تبلو قحد رحيتيي ل

 ل والشيت الل و: إن   ا ج الحو و ومبلي اليو و قن  الحلتو ومل  الملزو و وقن  مل  اليني 

 ل(55) زن «الل و: زذل  زن و زذل  زن و زذل  

 

 الصيام -2

لإلت تدتة صومتن انوتتن مدم زم  من مت هرهة قتتوو تمينبون مت مت نن الزم وال    والدختن من ر وغ الشج  إلص وق   
الي و ل الوم تام ص )صوو إت تد(و وتزون مي قتتو الهرهتا وال ربتا والخمتس اليي يي  مي رداتة     زتنون الوم/ دتامر  ومل  

ت الهتني متدنص را )صوو خد  لتتس(و وتزون قتتو ا هنتن والهرهتا وال ربتا من الاروغ الوم من      رتل/ الييوتو ال  قيل قم  
ة توو ال ربتا   ل(56) ميلمر ات  ال  قيل وهو م ا نلص من تحمم ااو )خد ( قو )لتتس( ونلص  جتم الدتنو متمت يصوو البتم 

لصرم والصوو قمبت   ظته ا و والصم هو صشتا اليلو  ومبم الخت  وا مينتغ  تبد ون ا -زيت هو من الرتلنتتن-واات تدتة 
 :  نن الزذ ل ميد جتا مي النل الدتني )قي ولێ ةتخ ه يێ/ قوم اآلخ م( قن 

 من يحز َو رلاتني 

 غشَ  هللا لي

ت  وزان ي قد ى م تاة الصرم وصتو ق ربتن توم 

 ممن حشَظ لاتني

 وو َن زرمي 

 (57)  والصرمالصوو   حتجة ري إلص 

  

 

 ل146ابتد الدتوجيو ل (55)
 ل181ن  الدتن رتقا او ل  (56)
 ل186-185لم اجبة النل الز دا انظ : ن  الدتن رتقا او ل  (57)



 

 

 

 الطواف بالطاووس )السنجق( -3

إن  اللوا  رتللتووس )الانجل( تُبد  من الليوس اات تدتة الم  و مل والانجل يمهتم ر ون ا قو نحتاي نلص هتةة لتة  
و وهو ت م  إلص لتوواي َمل ل ترلغ ندد الانتجل اربة ولزم  واحد من ت ااو ختلل (58) لوتر  ت يز  نلص قتندم ي ري  مبدانت 

 ة را )لتووس حل (ل وتُدنص الانجل الختل رإت تدتي او ت 

ت خت ج الب اج متلم  تخا    تج ا اللوا  رتلانتجل مي الي ى والرلدا  اات تدتة م م قو م يتن مي الانة مي الب اجو قم 
لواتغ الرلدان اليي تبتس مت ت اات تدتةل ولتس ل ذا الليس موانتد منيظمة نند إت تدتي او تةل تيوم  وجتي لتازو ر ذا ال ان: 

ل ومنذ قزه  من نيدتن ولارت  غت  مب ومة (59)  انوا «و ]ٌَحَملة الانتجل[ إ   زم انيتن قو هرل  »مي منلية جرم امبتن  ن اه
 ل(60) او تةيوقش  جو   اللتووس رتن اات تدتتن مي 

ل واليتتة (61)  الدتنتةنتدم  تي امل هذا الليس راجواا احيشتلتةو يردق رتلني  نلص الد  والب   نلص النتا وقداا النت تد واليوا تح  
نت و وجم  الصدقت  (62) اات تدتةمن اللوا  رتللتووس هي ييدتو الموانظ واا  تدا  وا لرغ نلص قحوام   ل(63) والير  

 

  

 

 ل74 وجتي لتازوو ل (58)
 ل76 وجتي لتازوو ل (59)
 : 17-11-2011نلص موق  رح اني  ،«لماذا توقفت جوًلت الطاووس بين اإليزيديين؟»م مت  غ تروو  (60)

 http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?25878- 
 ل48(و ل2007ار اهتو خلتم نتاص )مدقل ليوا(و )نش تنو محمد نردو نليو الدتتنة اات تدتة واات تدتون مي  متم غ ري او تةو  دل (61)
 ل188ن  الدتن رتقا او ل (62)
 ل75 وجتي لتازوو ل - (63)



 

 

 

 المحّرمات -4

مت و تيبل ل ربا ت رتلمازم والم    والملرسو وربا ت اآلخ  تيبلل رتلحزتو الدتنتة  نلص الش د اات تدا يجن   ندد من المح  
دا  البتمةل نذز  من ت: ا يداا اللون ال  ج وينتوم الخس والملشو  ولحو الخن ت و والروم واقش ت والرصتج مي الوجي واليلشظ واآل

 ل (64) الخ ىرزلمت  رذتةة وحلل ال وا   واللبن وال واج من  وجة الخ الميومص وال واج من قيرتغ الدتتنت  

مت و و  اتمت مت يبل ل من ت   غت  قن إات تدتتن مي او تة ورختصة مي منلية جرم الز د مت نتدوا تييت دون رربا هذه المح  
 ل(65) والم   رتلمازم 

 

 األعياد -5

حيشتم  و ورختصة الهترية من ت قا يل  اليي تج ا ا (66)  الانةلإلت تدتة قنتتد زهت م ت يرل ربا ت ردو م اللرتبة وح زة مصوم  
ت النتتد الميني لة )زبتد الي رتن ونتد الصوو( متمزن يي تر مت من النتتد ااارمتةل ربا هذه النتتد   ر ت ومل يت تخ مبلوول قم 

الب اج مي م قد ال تخ ندا مي  لسو غت  قن  إت تدتي او تة   تيان ص ل و ذل  رار  الربد الجي اميل وغتلر ت  وتحيشم ر ت إت تدت 
  المحلتة  امل هذه المنتارت  الدتنتة رليوس مي تر ة ز تت م الم تدتن ل توخ و والم ا  البتةلتة واليلوا  حوم الم ا ا  مت يي 

 ل (67)

ت قهو النتتد اليي تحيشم ر ت اات تدتون مي او تة م ي:    قم 

 قيل وتُب   هذا البتد راامتا قخ ى نتد  قس الانة )نتدا اي  اتلێ(: تي  مي قوم توو ق ربتا من     نتاتن/ قر تم ال  -
ل وتج ا ا ايبداد لي رنح  (68)  او (من مهم نتد لتوواي َمل  وَمل   ان/  تن )و دم الَمل (و وال ربتا الحم  )چت  ي مرت 

 ل (69) البتدر يتةل النبمتن صرت  توو الذرتةح توو الهرهتاو وي تتن مداخم الرتو  

نتد الصوو )نتدا  وژتت(: تصتد  هذا البتد توو الجمبة الولص من     زتنون الوم/ دتامر  ال  قيو قا تلي صوو إت تد   -
 )إت ا(ل 

نتد الي رتن )نتدا قو رتنێ(: تي امن هذا البتد م  التوو الوم من نتد الاحص لدى المالمتنو ومدم ا حيشتم ري توو واحدل  -
بتد ميح ص  م المررس الصومتة الخ نة المب ومة را )يتج حل ة(و وهي ار  قل  من المررس قهم ت الخ قة  من قهو ليوس هذا ال

زون   ل(70) ر تالميد اة )خ قي( اليي تير  

رمنتارة هذا  ل (71)نتد خا  التتس )نتدا خد  لتتس(: تصتد  هذا البتد توو الخمتس الوم من      رتل/ مر ات  ال  قي -
نداد لبتو ختل تدنص الا )رتخون(و وتبني ح متت )رر دو( قا اللبتو الذا   تحيوا نلص لحووو وهو نرت م نن البتد تج ا إ

 ل (72) م ا ا(ه تس من اربة قنواغ من الحرو ل وتللل نلص هذا البتد ااو اخ  وهو نتد يحيتل ال غرت  )نتدا 

 

 سابعاا: العادات اًلجتماعية 
 الزواج -1

وزمٌّ اااامن لرييي  واات تدا نلص قيرتني قتود ا م دوجة ر اااان ال واجو إذ تج  قن تزون اااامن الدتن نشاااايم ا الدتن 
ت  قو ال اتخ ال واج من لرية الم تدتن والبزس رتلبزسل و  تزون ال واج مرت ز ت و ا نتت مت لو تيو نيد پ الختصاةو مر تجو  للاااااا 

ج رازه  من واحدم  الي ان رتن ال وجتن نلص تد ال ااتخل وتجو  لإلت ت  ل غت  قن اات تدتة مي (73) قتاااتاللرج  ولي حلدا قن تي و 
ا رتليتود المش واااااة نلص  ت مي مت (74) ال واجمنلية جرم الز دو رخر  المجيمبت  اات تدتة الخ ىو مت نتدوا تلي مون زهت   ل قم 

 

 ل66محمد نردو نليو ل (64)
 ل66محمد نردو نليو ل (65)
 ل307(و ل2008و )ق رتمو دا  ةت اس لللرتنة والن  و 1و لواًلمتحان الصعباإليزيدية دل خلتم جنداو  - (66)
 ل72ي لتازوو ل وجت (67)
 ل308دل خلتم جنداو اات تدتة وا ميحتن الصب و ل (68)
 ل169ابتد الدتوجيو ل (69)
 ل55دل محمد نردو نليو ل (70)
 ومت تلت تل 153ن  الدتن رتقا او ل (71)
 ل54محمد نردو نليو ل (72)
 ومت تلت تل 170ابتد الدتوجيو ل (73)

(74) Sebastian Maisel, p.9.  

 



 

 

 

ا نن مهتري ا  ت لادى الز د الماااااالمتن حتال اليناتا وال قل و الادرزاة نلص تيبل ل راتحيشات   الن اس اات تادتاة م ي   يخيل  زهت  
 إتيتغ اللرم والم مت ل

 

 الكرافة )كريفاتي( -2

ت إلص ال خل  (75)(ܩܪܝܒܐ يبني زلمة )ز تڤ( لية  الصدتل والي ت و وقصل ت من الزلمة اآل امتة )قي  تڤت/ ل وي ت  اصلرح 

الا )ز تڤ( إت تدت ت من لرية مخيلشة نن لرية المخيون قو   وقد تزونالذا وق  نلتي ا خيتت  لزي تا  الولد الم اد خيني مي حج هل  
تو  الخيتن تا  الز ت  هوري قو مندتلي الرتا يح  اللشم حيص يايل  مي قهنتال (76) ماتحت تتجو  قن تزون  ولزن  تزون مالم 

تن قل ا  من دمي نلتيو متن ا من ذل  مت ت ري  ارلة الدو رتن البتةليتن )الميزت ميتن(ل ور ذه المنتارة تج ا يرتدم ال داتت رتن البتةلي
 ل (77) لم مت واوإقتمة الم ا  نلص قنيتو اللرم 

 

 الموت والدفن  -3

نندمت تحيا  اات تداو تحا  قحد  جتم الدتنو وتي ق نلتي  تة ت من الي ايتم الدتنتة الختصة رتلمو و وت س نلص وج ي 
ت ه رياليو وتا  قلتر  من ي رة  لس الميد اة )ري  ا ( مي  پ قل ا  من المتال ونندمت تمو و تيوو قخوه مي اآلخ م قو  تخي قو 

ل وتُزه  اات تدتون (78)ت  رختو قرتال وتُحمم النبس إلص مهواه الخت  حتل تُدمن و قاي رتيجته الي    ممي ونتنتي وقذنتيل وتزش ن الم
من الخت ا  والصدقت  نلص  و  متي و ورختصة مي التتو الهرهة الولص من ومتيي ومي التوو الاتر  وربد انياتا ق ربتنتييل وللمت  

 ل  (79)  قر هلنتتد والمنتارت  تصنبون لي لبتمت وتابوني نلص ح مة زرت م نند اات تدتتنو مشي لتتلي ا

 

  

 

 رتل رزة البنزرويتة: wîkîferhengانظ  متدم ز تڤ مي مبجو  (75)
https://ku.wiktionary.org/w/index.php?title=kir%C3%AEv&variant=ku-arab 

 ل200ن  الدتن رتقا او ل  (76)
 ل203ن  الدتن رتقا او ل  (77)
 ومت تلت تل 209ن  الدتن رتقا او ل (78)
 ل71صدتل الدملوجيو ل (79)

https://ku.wiktionary.org/w/index.php?title=%DC%A9%DC%AA%DC%9D%DC%92%DC%90&action=edit&redlink=1


 

 

 

 ثامناا: المعتقدات الشعبية 
قمتزن الولتتا والصتلحتن واهت هو ت ي   الز د رتنيمتااي و الدتنتة المخيلشة ربدد زرت  من المبييدا  ال برتةو من قر  هت ييدتس  

ل وو واللوا  نلص قرو هو والير   ر ت لياتا الحتجت  الدتنتة قو الدنتوتةل ومي هذا الصدد  و واليي   إلت و رتلذرح قو النذ   ويرجتل ت
تيوم البر مة الز دا مر محمود رتت تدا مي  اتليي المواومة )نتدا  الز اد وييتلتدهو/ نتدا  و اومينتميا قز ادتي(: »ولفز اد 

ون الي ارتن نند  ج م مخصوصة قو صخ م مبتنة وت بلون ال موغ نندهتل  انييتد زرت  رتلم ا ا  وال جت  والحجت  وهو تيد م 
ت مإن  قحد ا من قهلي تبتهد نشاي قتةر: لةن نومي الم تا هذه الم م لذهرن  حتمت ت إلص الم ا  الشرني وقُ بل ن  وإذا وق  قحدهو م تا 

 ل(80) ال موغللل«

 تت ه  / مي ن ه م(و ر ت ق تة ت تدتة   يمل  مزتنت قو ندم قمزنة ميد اة )الاتتج ذايي تذز   وجتي لتازو: »لتس همة يي ت  ومي 
ل (81) هي موا  يرجتم الازتنل وهذه الم ا ا  الميواابة هي إحدى الممت ا  الزه  إدهت  ت مي المنظ  اللرتبي لرلد ت تداللل«

قو رجوا   ج م ميد اة تل   نلت ت اات تدا قلبة ربا هذه الم ا ا  تي  مي المتزن البتلتةو وربا ت اآلخ  تزون رجوا  نر  
  قمتس رمن لة ييدتو نذ ل وقد تزون الم ا  مرنت ت موج ز   زم ا  )چێم مێ ا( مي انجت  وم ا  )چم ختنص( مي منلية جرم الز د 

ا مت نجد مي التنترت  المجتو م للم ا ا  قامتز ت ميد اة تُمن  (82) م رتلنارة إلص النر  الي ت  من زمت هي الحت  (83) اصلتتدهتل وزهت  
  ل(84) الز دم ا  ) تخ رزو( مي رح اني رمنلية ال تختن ونر  م ا  ) ي نرد اليتد ( مي ق تة لو ندم مي جرم 

ت ى ربا الرتحهتن مي يرجتم هذه المتزن الميد اة اهت  نرتدم اللرتبة لدى الز د ربتمة ولدى اات تدتة رصو م ختصةل تيوم 
لت تدتة مي او تة وجرم انجت (: »إن  موا  هذه المزنة الميد اة واخيتت هت تيتحتن لنت قن ن ى مي اليرجتم الذا  صتح  زيت  )ا

ل زذل  تخلل ال  يومتس روا مي زيتري )مب مة الز اد( إلص (85)  الز اد«تحتل ر ت اهت  نرتدمٍ لللرتبة مت ي ام  ااخة لدى زم 
النيتجة ذاي ت ولزن رنر م حذ م: »و ر مت حم  ييدتس الولتتا ر ذه الصو م مزتن نرتدم قوى اللرتبة اليي لو تيو اايةصتل ت من قلو  

نشاي تذه  قغل  الرتحهتن اات تدتن إلص قن ل ومي الوق  (86) ل ت«الجمتهت  ال برتة  غو يح تو ااارو المي د د يح تمت قتلبت 
 ل (87) اليدتمةاات تدتة من دتتنت  اللرتبة 

 

 أسطور الخلق -1

  يخ ج قالو م الخلل واليزوتن لدا اات تدتة نن االت  البتو لاتلت  الخلل اليي يردق مت ت نمتلة خلل البتلو ويزوتني 
زوتن مي المو ول ال شتهي اات تدا رصو م  ةتاة مي قوم )خلل البتلو/ ةتم تنت انلرق ت من المتته الولصل وقد و د  قصة الي 

ن ت الزتي  قحمد مر خلتم مي زيتري المواوو )من قذ رتجتن إلص  دنتتتێ(و وقوم ) ه روونص مي زاوو / الشيت  ال اهد(و وقد ام 
 و وهذا نص  ت: (88)  لس(

تو لو تزن متي ما  و  حت   ةو لو تزن ربد ق ا و  امتاو   إناتن و  حتوانو   ق ا و  ن سو زتن  »لللزتن الزون ظرم 
م؟! م من هللا قو هللا من الد   مللل من هو البت ل البت   الخرت  الذا تجت  نن ايالنت: هم الد    الرحت  مي د  

م من زلم ا زنو ه لن  هللا نو و إذن الد   م من ذاييو نو    يي وصت   رام ه وإ ادييل الجوا : هللا الذا خلل الد  

م نن ذاييو ونظ  إلت ت نظ م هترة متنرهي  نن ت نتنتن  م من الرحت  واي خذهت ز ات ت ون   ت لي هو قربد هللا الد   قخ ج هللا الد  
ا   ق ا  ليو هو خلل هللا لذايي م زرت ازن نلتي وات  مي الرح و ب  المتته مصت   رح   ربد ذل   مص    ناتحيتن رتلمتته الي ت مو يجم 

د الرح  مت يش  دختن ورخت     -الرذ م الولص-مي الرح  خمت م   مخلل من مت الامتوا  الار  وال اتن الار ل هو نظ    -ال تولص -ميجم 
م نظ م هترة قخ ىو مييل ب  وخلل من ت الي ا  والمتا وال واا والنت    -قا البنتص  ال ربة الا و تة لليزوتن والخلل-إلص الد  

م إل   ل(89) نلت و«وجبم لتيوس َمل   ةتات  -المرةزة-إلص الا ا  الاربة  وال و قم هتي قن ا الزون من الد  

 

ت(و زاتمت ان حوج )م اجبا ت (80) زلماةو /والي الو )قرو ظريو هتةاة قرو ظري للهياتماة  1ل (ومر محمود راتت تاداو  ااااااتلاة مي ناتدا  الز اد ويياتلتادهوو جاتن دواااااا  )مي جما 
 ل79(و ل2010

 ل77 وجتي لتازوو ل (81)
 ل78 وجتي لتازوو ل (82)
ت لدو ان الشل لللل»حوم قدااتة الاامت  ومن  اصالتتدهتو تيوم النل الدتني اات تدا:    (83) ت لب س ال حمنو للهو  والاام و إز ام  ل انظ : م وان ر زت و نش تن «إز ام 

 ل259(و ل 2008نت  ونو -و )حل و دا  نرد المنبو1نر  البصو و ل
(84) Tomas Bois, Connaissance Des Kurdes, Beyrouth, khayats, 1965, p. 113. 

 ل78 وجتي لتازوو ل (85)
(86) Tomas Bois, p.113.  

 ل307و لاإليزيدية واًلمتحان الصعبانظ  نلص ارتم المهتم: دل خلتم جنداو  (87)
وذل  ربد قن جمب ت وقنتد   وربا القوام الخ ىقتو الم حوو قحمد مر خلتم ري جمة الميتل  الميبل ية رتلموااااوغ من قولي )ةتم تنت دنتتتێ و ه روونص مي زااااو (    (88)

 ل146ي يتر تو انظ : قحمد مر خلتمو ل
 مي النل من دون الماتس راالو  الزتي / المي جول ل وقد قمنت ريصتح ربا الخلتا النحوتة الراتلة 148-147قحمد مر خلتمو ل (89)



 

 

 

رمييل  من ال واتة اليي   انزيشيوتمزن قن نجد مي متدم المصح  الاود )مصحشت  س( قزه  من من  واتة ل ذه الالو مو  
خ صدتل الدملوجي مي زيتري )الت تدتة(:  قو دهت المي  

»لو تزن هذا الشاتا الواا  اوى ظلمت و يج ا من يحيي قمواجو ويبص  متي  تت  ولتس متي اوى هللا قتةمت روحدانتييو 
 منش د ا ر رورتييل

م رتاتا واب ت موج رريتا وازن نلت ت ق ربتن قل  انةو هو صت    لمت ق اد هللا خلل هذه الزتةنت و قوجد من نو ه ال لي د  
م متنشلي  و  خ ج  من ت ال ا هو يشج    من ت الن   والرحت ل رتلد  

ولو تزن هذا الزون مي ردا خليي نلص نظتو وي يت و ما ام هللا جر اةتم نلص صو م لت  ماحان ينظتمي ووا  لي الج ت  
 ال ربة و اد مي يناتييل

و يايي  إ   ربد قن خلل الجرتم وخلل اشتنة لت  ر ت الرحت  هرهتن قل  انةو هو جتا ) لس( متهي   ري ال ا و ر  ول
 وجبم ل ت قويتد ال

يتن  م رتاتا ونلي مت مي الامتاو مزتن من مت ال مس واليم و وخلل ممت ينته  من الد   هو قم  جر اةتم ماخذ قلبيتن من د  
 مصترتح مي هذا الشاتال

ا ونرتيت   ت ن ر ت ال ا ووا  ن   ت نلص ن س وصبد نلتي  ا وهمت   : قني ختلل ادو وخلل ق جت   وختل  المرةزة قتةر 
اا لتزونت جدتن للر   ومن ت يزون مل ة الت تدتة يُدنص مل ة )ن ا تم( وهو )لتووس َمل (ل   وحو 

 وخلل توو الحد ملز ت امته ن ا تم وهو )لتووس َمل (ل 

ته د داةتم وهو )ال تخ حان(ل   ومي توو ا هنتن خلل ملز ت ام 

ته قا امتم وهو )ال تخ  مس(ل ومي توو   الهرهتا خلل ملز ت ام 

 (لومي توو ال ربتا خلل ملز ت امته متزتةتم وهو )ال تخ قرو رز 

 ومي توو الخمتس خلل ملز ت امته جر اةتم وهو )ال تخ اجتدتن(ل

 ومي توو الجمبة خلل ملز ت امته  منتةتم وهو )ال تخ نتص  الدتن(ل

 مته نو اةتم وهو )ال تخ مخ  الدتن(لومي توو الار  خلل ملز ت ا

 وجبم )لتووس مل (  ةتا ت للجمت ل 

ت من   هو ن م إلص ال ا وقخذ رتده قلمت وردق تزي  الخلتيةو مزي  اية ال ة من نو ه وذايي مزتن خلي و زمت )توقد إناتن ا اج 
م ال مسو والهتني اليم و والهتلل الشل و وال ار  نجمة ا اج(ل هو قتم لآلل ة إني خلي  الامتا ملتخلل زم واحد منزو  تة تو مخلل الو

 ل(90) الجحتو«الصرح )الي غ(و والاتدس الش دوس والاتر  
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ا رتلغ الهمتة مي الحتتم الدتنتة والهيتمتة   اات تدتتنو مر تمزن إج اا ليس قو إحتتا منتارة   وا جيمتنتة لدىيلب  المواتيت دو  
ا قاتا ت مي قالو م خلل ادو ودخوم ال و  مي جاده ومي ت لمبييدهوو ميد و د  قو احي  شتم من دون اايخداو المواتيتل هو إن ل ت دو  

 مي قوم ) ه روونص مي زاو ( المت  الذز : 

 »للل ظم  الجاو دون ح ا  

 ماام ال    ال و َ 

 لمتذا يارتن الدخوم ]مي جاد ادو[ 

*** 

 لب  تج قتل  ال و : مبلوو لدى ا

 

 ل2-1صدتل الملوجيو ل  - (90)



 

 

 

 مت لو تن م من النتلي النتا والد 

 مايريص رتن ال و  والجاد حدود منتبة

  *** 

 ن م من النتلي النتا والد  

 مشتا  ال و  رنو  المحرة

   (91) وا   مي جاو ادو وييليل  متيللل« 

نجد نند اات تدتة مةة مخيصة رتلمواتيت والينتا مي قداا الليوس الدتنتةو ونيصد ر و اليوالتن الذتن قيتنت نلص ذز هو نند  
الحدتل نن لريت  اات تدتةو تيوم نن و الرتحل صرت  زنجي: »ييو الم ااتو وال بتة  الدتنتة نند الت تدتة رمصتحرة م ج ختصة 

)اليوالون(و وهو  جتم دتن تيوا هون هذا الدو  قر ت نن جدو تيم ز ون مي مدتنيي رب تية ورح اني  من المواتيتتن تللل نلت و
ل وتصش و مي موا  اخ  ريولي: »هو  جتم دتن ميخصصون رإحتتا (92) الموصم«وربا ق ى ال تختن ورتنذ مو  متم مدتنة 

وتيوا هون هذا الدو  قر ت نن جدو رحشظ و لزم مت تم  رصلة لفد    المنتارت  الدتنتة من خرم ي دتدهو لفقوام والنت تد والي ايتم
ال شتهيو ونندهو تُحشظ )الد  وال رت ( الميداتنو ول و  ةتس تللل نلتي )زرت  اليوالتن( وتبير  من زرت   جتم الدتنو يج ا 

   م  اليوالتن مي يادتة هذه الم تو إ  الا و  تجو  قن ت ي   تخوااي ت يي مي ال يون المخيلشة لفت تدتة من قرم المت  والرترت 
 ل (93)  محدودم«)زواج ( ومي منتارت  

التن رتن إت تدتي او تةو مإن  الدتنتة   يج ا من دون م امية المواتيت والينتا  ليوا و واحيشت ي ونلص ال غو من غتت  اليو 
ت مل وقزه  اآل   پ قوام والي ايتم الدتنتة م و م مة ال توخ والال تل غت  قن البت متن تزونون من اواد اات تدتتنو وقمت إن تد ال

ت لدت و هي اللرم والم مت  )  ني( واللنرو ل وهذه اآللة الخت م ميد اة لدت وو إذ   تزتد تخلو من ت قا رت   المواتيتة اايخدام 
يي الا تتني الاو ا إر اهتو زتشو الذا ختلل إت تدا مي الج ت م الاو تة قو مي منلية جرم الز دل ر ذا الصددو تيوم الموات 

اات تدتةو ونتس رتن ظ  انت و: »الة اللنرو  ميداة نند اات تدتتنو دلتم ذل  قن زم رت  إت تدا تج  قن يزون الة اللنرو  
ل (94) اليدو«ة منذ موجودم متي ومبلية رجتن  ال م  الميدس ورانلص مزتنو م ذا الليس موجود نند اات تدتتن مي الج ت م الاو ت 

ا ربد  وحوم قداتة المواتيت نند ال مو  الدتنتة اات تدتةو تنيم لنت زتشو  واتة مشتدهت قن )لتوواي مل ( ق اد قن تيتو احيشت   زرت  
ا من الر   رلغ نددهو اربتن قلش تو زتن قغلر و من المواتيتتن والمينتتنل وز تن  قجواا اني تةي من نملتة الخللو مجم  ح د ا زرت  

الحشم خ امتةو إذ حا   اللتو  را زتل ت وقلوان ت ال اهتة زل تو و  ن  ينلل رلية الر   قتةلة: »ق  تحل  لنت قن ن ت ززو؟ قلانت 
ق ت  د ويصد  راجمم اللحتنو ماصرح الجو »مواتيتًّت خر  امن مخلوقت  هللا؟« هو لشي  يي    ل (95)  «واتح  

ت مي مايوى الينتا ال بر  ي اات تداو متمزن قن نمت   نونتن من الغتني؛ الغنتة ااتيتنتة الخشتشة اليي يي امل م  ال قل  قم 
والدرزة مي الن اس والمنتارت  ا جيمتنتةو والغنتة الملحمتة اليي تخيلل مت ت الواق  رتلالو مو وقهو مواونتي ت وص   جتنة  

اليرلتة وجمتم الحرترة وا و الش اجل وتمزن قن يُيد ى قغتني هذا النوغ م  المواتيت الش اتن مي اتحت  المبت  و ورتتن م تهد الحتتم  
قو من دون تل ومن ق    الغتني الملحمتة ملحمة الرلم )د وت ي نردا/ نڤدا( اليي ييين ص رتل جتنة النتد م والرلولة الخت قة  

ر واتت    (96)   الز دحدود رتةي ت اات تدتةو تين ت ت المل رون الزراتزتون  ل ذا الشت س اات تدا الميداول وهذه الملحمة الينتةتة نتر م ل
ا هي يل  اليي غنتهت رتقي خاول وقد لخ ل الزتي  وال تن  إر اهتو التوا  حوادهه ت نلص النحو   ندمو ولبم  ال واتة الزه  اني ت  

 اآليي:

»يدو  حوادل ملحمة د وت ي نردا مي ز دايتنو حتل لجا والد د وتس وقا يي إلص م ار  يم  رت تو  نتو ن تة  المللتتنو 
لتحيموا ر تل تي  الشيص مي ح  ندلة ارنة الرت تو ربد قن يلييي نظ اي مت ق   النر و ميولد رتن مت قصة ح  م تدمو   تمزن قن ييزلم  

نل د وتس من اات تدتتن ال  قتتنو مي حتن إن المت م المللتة ز دتة مالمةل نندمت ترو  الشيص د وتس رتل واجو رار  حتج  الدت 
إلص والد  ل نندمت تينتهصلييلي متخللرحري ل ذه اليتدم الز دتة الحانتاو ت  غ قحد الحاتد إلص والدهتو لتنو  نلتيو وتوغ  صد هو 

 

 :23-12-2014 و نلص موق  مدا ا  ز د«اليوالون»دل خلتم جنداو   (91)
 http://www.medaratkurd.com/author/xelil ل /  

 (ل 169-168)ل خلتم قمنت رإنتدم صوغ الي جمة الب رتة للميتل  ربدهت ميت ني ت ري جمة الم حوو قحمد مر  
   :17-8-2013 صرت  زنجيو المواتيص مي الدتتنة الت تدتةو الج ا الومو موق  اليتت  الدتمي الي (92)

http://www.altayaraldemokrati.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1123:2013-08-17-08-22-
42&catid=39:2012-01-17-18-46-29&Itemid=83 

 صرت  زنجيو المواتيص مي الدتتنة الت تدتةل (93)
 ل1-7-2011و موق  مدونة ولنو «إت تدتي او تة والمواتيت نندقداتة الينتا » تت  خلتمو  (94)

http://www.esyria.sy/ealeppo/__print.php?site=aleppo&filename=201107011020011 
 ل«إت تدتي او تة والمواتيت نندقداتة الينتا » تت  خلتمو  (95)
 (ل dengbêjتُب   هو ا المل رون رتاو ) (96)

 



 

 

 

تد نن مات   المللتتنو لتشو   نلص الرت ت م صة المزتدمو غت  قني   تشلح مي ذل ل د وتس مت تام ه الرت ت  رنيو تي   ا ريب
تبلن الرت ت قني ت   ارنيي لا ميص تحياي منجتن الي ومو يح  ختمييو وتيرم رمواج ة قنداةي من الي   والجتسو متينل  د وتس 

اليي   يبني إ   والمت م ندلة ذاي تو مي هنتي نن هذه الم مةلداا هذه الم مةو ويش م محتو   والده و يتييو وزم من حوليو رم 
ا واحد او هو اليخلل منيل د وتس تب   ذل  مي ق ا ييو لزني   تي اج و رم تخ ج م  قحد ن   ميص من رتن و  يتيي ابدونو   قم  

تو لمواج ة جتس ن م وو تيت   ال ربة ا    خلو من الميت تن نلص المللتتنو متدم  حتتييو وحتتم  يتيي    ذا ال ربة ن   نتم 
تيزد د وتس لرتي ملحو قن الح   قتٍس وقلتوو وتذز  ه زت  قني زتن تح      .ابدون مي يل  الواقبة اليي   تنجو من ت غت  مت س واحد

ج  راحدهو مي ال ا او لن ت  و   هت ربد هرهة قتتو ميل من  متم ت   يتية الرت ت نشا تل رم تذز   قرته راني ربد امتني رمو  حرتريي يل و ق   
إلتيو اصلح  مبي ولدتيو وقم همت رماتنديي مي نرس قر هتو هو  لل  من مت ا ريبتد نن الير  لن جهي ت زتن  قنين  متيو لتن م 

إلص مات     ت اخ الوالد ل غرة ارني وتبد  البدم للذهت  مبي  رمش ده وتنتجت تو لتلر ت من ت قن ين ا ويلحل ريو من دون جدوىل
 الرت تل الحرترة نشا ت يب   قن والدهت در   مزتدم اد حرتر تو ميحتوم رزم مت لدت ت من حنزة ودهتا قن ييدخم لهني قرت تو رم ونت ي تل

 ل(97) للل«تيدو د وتس نلص ا ي ت  منجتن الي ومو نت م ت قن ت ق وم مو  حلميو رم ق وم مويي

م لا )د وت ي نڤدا(ل )د م( قا الحرت  المدل مو همة ملحمة غنتةتة قخ ى يُب     رتاو )د م/ د لي ندولي(و وهي اميداد مزم 
هو ا او الذا قللييي ندلة )ندولي( نلص حرتر ت د وت ي نردا ربد مييليل هذه الغنتة م هتة ملحمتة غن ي ت )ندولي( نلص م اج 

ةل ت اللوتلة المحن تم(ل م م يايحل )ندولي( هذا الح  البظتو زلي وهذه  )د م(ا ت الذا ماص إلص حيشي ابت ت و اا الظش  را )جدا
 الياحتة الجاتمة؟ لنايم  إلت ت قرم إلرج حزمنت نلت ت:

 »لللاه تت قمتهو 

 ااقل  اشتة ا اللوتلةو اشتة ا المحن تم 

 اانمم مت مت الميل وقجبم من مت نصرة ق د هت نلص جرتن د م 

 المحمودتة  انت وميودا لحصتني وااجبم من قلواقي الذهرتة 

 خ او قنشي ااخل   وج الخرختم من قدمي  و]ااخل [

 وقجبل ت حدوا  وماتمت  نتنمة ليواةو حصتن )مت اي( 

 ااا   زريي نلص  زرة حرتريو وقيحد ل إلتي

 وق ربة قصتر وزل مت هتج قلريو ااايل ريوم لو وابي ت نلص الم م  لحش   متي نمل  ر  

 ليتني رتن  زريتنت قل ان ت قاودلللااجبم الدو ا

 ااميح لي يخوو صد ا البتجي الرتا وقرتح لي حر  

 ل(98) زحلت  قميللل«

 

  

 

 :2014ا / قغالس  23و ملحق جريدة النهارو «قغتني اات تدتتن ومرحم و»إر اهتو التوا و  (97)
https://newspaper.annahar.com/article/163957 

 ل11-10(و ل 1991ملحمة ملزلو تة ز دتةو )دم لو ملربة الجتحظو  -حنت  توا و )مي جو وُمبد(و د م  (98)



 

 

 

 تاسعاا: محطات في تاريخ اإليزيدية في سورية 
او تة تبود إلص رداتت  وجود اات تدتة مي  متم غ    رنتا  نلص الدل ة اليت تختة الميوام م رتن قتدتنتو مإن ي رتامزتن اليوم إن  

ا ز دت ت تُدنص (99) الي ن الهتلل ن   المتردا خ الز دا     ختن الردلتاي: »لللقن قمت   ل تنيم لتازو من زيت  )  منتمي( للمي  
[ مند اني   لي التورتون رملزتة قصت  قنلتزتةو اليي زتن  ماهولة حتن ت رتلت تدتتنو ورتلاتتدم نلص قز د جومي ]وادا نش تن

ل ولمت يومي هذا المت  ريي حزو إمت م زل س مي قتدا قرنتةي وقحشتدهو تيوم الردلتاي: »للل لمت مت  مند قتو ميتمي (100)  وقز اد زل س«
ارني ن   ر و وربده يولص ارني المت  جمتمو هو خل  هذا ربد ومتيي ارني قحمد ر ل ومي ن د هذا المت  انيا  قتتو دولة رني قتو  

ت مايير  إلص قن يومي وانييل  دو لي و نظتمة ال ان إلص الممتلت  الج ازاةل ولو تخا  قحمد لدولة الج ازاةو وقاص قتتمي حتزم 
 ل        (101) نن ولدتن همت: حرت  ر  وقتاو ر « 

حشتده قحمد   ورنتا نلص مت و د مي هذا الميل و تمزن قن نشي ا قن حزو المت  مند زتن مي رداتت  الي ن الهتلل ن  و ذل  قن  
ل زذل  تمزن قن نايني  من اليبت ا الذا  (102)  و1260ر  الذا زتن الخلتشة الهتلل لي   د ن تتة حزو دولة التورتتن مي حل  نتو  

تيتمي     ختن رتن إت تدتة اليصت  والز د المالمتن مي جومي قن  اات تدتة مي الي ن الهتلل ن   زتنوا تني  ون مي الياو الجنوري 
دا نش تن )جومي( رتلي   من غ اوتةو رتنمت زتن قرنتا جلدي و المالمون تيلنون الياو ال متلي منيل غت  قننت   نجد مي الا من وا

 ل(103) )  منتمي( قا ذز  لإلت تدتة مي جرم امبتنو مت تبني قن اايتلتن و مي يل  المنلية قد ج ى مي ن د  حل

اال الي ن الهتلل ن  و  ما قم اا زل س ا ني ا  ر وو وهت وا نلت و م ا  ندمل نندمت ال  دولة التورتتن إلص الممتلت  قو
لوا نن اامت مو وقُاند  اامت م إلص  نتو إت تدا اخ  تُدنص ال تخ ن  الدتنو وزتن ذل  نحو انة  لزن مي ن تتة الملت  ُن ا

نلص اميتت ا  هذا المت  وحيوقيل لو تزن ل ذا المت  قا ول ونندمت ميح البهمتنتون او تة ريتتدم الاللتن التو الوم قريوا 1500
 ل (104) المالورةوا ل تخلشي ربد ومتييو متاييم ذل  حز تو زل س الاتريون وااي جبوا إمت ي و 

تلة والمر  تن الماتحتتنل وقد  اريداا من قواال الي ن الاتر  ن   ردق احيزت  الو ورتتن رإت تدتي جرم الز د من خرم ال ح 
تتن قد ى الج د الير ت ا لآلرتا الزرو تتن إلص يبمتد قم اد من اات تدتتنو غت  قن الخرمت  الداخلتة رتن الزرو تتن والز ملتتن والتاون

تلة الو ورتتن قن  قغل  اات تدتتن زتنوا مي ذل  الوق  (105) اات تدتةحتل  دون يب ت  البرقة الماتحتة  ل وييز د  واتت  ال ح 
ر     ل  (106) مينيلتن ح 

  خماة إقلتنت مي الي نتن الهتمن ن   واليتا  ن   حتمظ إت تدتو جرم الز د نلص نوغ من ا اييرم الاتتايو وزتن  ل و 
 ل(107) جندوزرت ا  مي غ اوتة ورتصومتن وق ه رتس ون  ي قترت  وقالم  

غ ربا و مي )الا اتت الخشتشة(ل وقد  ونندمت ردق ن د ا نيدا  الش ناي للمنلية اخيت  اات تدتون الوقو  م  الش ناتتنو ويلو 
ت دتنت ت للجمتنة اات تدتة مي او تةل ومي نتو   ا  د وتس  1928نت ن  اللت  ا نيدا   نتو ن  ي قترت  د وتس  مو  نتم 

ل وقد ج ى مي  (108) حل ال ت  جمتم اغت الذا زتن قد يليص ربا اليبلتو مي المد اة المت زتة مي احتة لرنييتوو مخل شي ارني 
ت تدا( وقحتتنت   –و وُمنحوا رلتقت   خصتة ذُز  مت ت انيمتيهو الدتني )او ا  1932ن ده قوم إحصتا  امي لإلت تدتتن مي نتو  

 ل (109) دا(ز  –ت تدا  –زتن تُات  إلتي ا نيمتا اليومي قتات )او ا 

 

 .Sebastian Maisel, p.7ل انظ  قتا ت: 236-235 وجتي لتازوو ل  (99)
وم مت تزن )من اخير  ال وتت ( مإن  )مند( قد يمز ن مي رتدئ الم  من جم  » وجتي لتاازوو المصاد  الااترلل تيوم صاتح  الاااااا ) ا منتمي( نن المت  المذزو :    (100)

 رة من و تة قنلتزتة حتل يول ن ر ت مند لتةشة من الز اد حوليو و حم ر و إلص ال اتو ومصا و واليحل هنت  رخدمة ملو  رني قتو  الذتن ققلبوه نتحتة )قصات ( نلص مي
ت قماااص إلص وقيرتني مي ال اايتال ولو تييصاا  الم  نلص ذل و رم إن  جمب ت من الز اد الت تدتةو الذتن زتنوا قتلنتن مي يل  الدتت و من قرمو قد ال تو مم  يشوا حوم )مند( قتااا 

تو وه غ إلتي الز اد   ت متوم  إلتي زذل  زم الز اد اليتلنتن مي ج يي )جوو( و)زلتس(ل وقد نل  ملو  ام قتو  البظتو   واناو  من زم الج ت و  نلو   اني وا دتتد نشوذه توم 
ت   ص وراال تل وهزذا  مبوا م يريي إلنلص )مند( هذا مبت نوه مي منصا  قمت  قم اا الز اد مي مح واايي ال اتو وحل و وقلليوا تده مي حزو هي  الجمتنة  يي ت وميي تو وقراا 
حمتم وم نسو مامااص ذل  إلص قنلص الم اي  اادا تة والبااز تةو وقد حدل مي رتدئ الم  قن نت ني مي هذا الميتو الااتمي  اتوخ )الز اد( من الت تدتة المي ا تن رتن 

حاااتن حيص يو  لي مت ق اد من خاااوغ جمت  قز اد يل  الدتت  امي ااتج الحاااتو والميتيلة قحتتن تو رتد قن )مند( ييل   نلت و إذ جبل و تنيتدون لي رتلبن  واللل و والي   واا
ت(و  -ل انظ :  ا   ختن الردلتاايو  ا منتمي«لحزوميي المللية للل ت(و تحتص الخ ات  )ُم اجب ت وُميدم  و 1ل و1ج  يت تخ الدوم واامت ا  الز دتةو محمد نلي نوني )مي جم 

 ل224(و ل2006)دم لو دا  ال متنو 
 ل224تايو ل    ختن الردل (101)
 ل236 وجتي لتازوو ل  (102)
 المصد  الاترلل  (103)
 ل237المصد  الاترلو ل (104)

(105) Sebastian Maisel, p. 8. 
(106) Ibid. 

 ل238 وجتي لتازوو ل (107)
 ل239 وجتي لتازوو ل (108)
 ل116محمد نردو نليو ل (109)

 



 

 

 

تياي  إلص قنوربد ااييرم او تةو ُاحر  مني صرحتتيي زل ت الدتنتة والدنتوتة رحجة يبتملي الاترل م  الش ناتتنو متال  
 ل(110) 1972حتتيي مي الب لة وا ن واا إلص قن يومي مي نتو 

وومي ت للمصتد  الميوام م رتن قتدتنتو مإن  إن  اايي ا  اات تدتة مي الج ت م الاو تة قحدل ن د ا مني لدى إت تدتة جرم الز دل 
قوم ظ و  ل و مي منلية الج ت م زتن مي الي ن الهتمن ن  و نندمت جتا  ن ت م   قتتن ) ي  قتن(و واايي    مي منلية نتمودا  

ل وربد م م هو م  (111)   تلواة إحدى الب تة  المناوتة يح     -  قتتن- رتلي امن م  مجيا قرتلة المل تة )مرن( اليي زتن  هذه الب ت م  
اليجا  قنداد زرت م من اات تدتتن إلص الج ت م ر مية الجمتنت  المالمة اليي ت يرلون ر تل   1925ت ان مي ي زتت نتو  پ ال تخ ابتد  

 ل(112)  اليتم ليالبتس م  ن تة هو نلص ا ليحتج رارنتا مل ي و مي نتموداو وارينوا ل و ندد ا من الي ى مي محتل  هي اواه  

  

 خاتمة  
     مي قن اات تدتتن مي او تة ونلص الخل مي منلية جرم الز د )ز د داغ( رار  ربدهو نن الم ز  ال وحي مي  
منلية ال تختنو وح متن و من يبل و قصوم دتن و مي المدا سو وينتقل ندد  جتم الدتن الزشتتاو ويوق  جو   اللواوتس  

ا من ماهو هو الدتنيل متحيل   البتدا   )الانتجل( رتن و منذ مت ت رو نلص نيدتنو قد ار  ا نن جوه  دتن وو وناوا زهت   يبدوا زهت  
ن ري م ا ا  قولتتة و المحلتتن ومت  ا م مت مي حتتي و الدتنتةل وقصرح اليرجتم والييدتس الذا تخصو  والمبييدا  ال برتة المحلتة حت   

 مت  الدتنتة المش واة نلت ول ت امل ذل  من ذرح للي ارتن وييدتو للنذو  قهو  من ا لي ا

ا من البتدا  الميوا هة الميبل ية رتلمازم والملرس والالو  قد قخذ  رت خيشتا مي وقينت الحتا ل  وقد  قا  إلص ذل  قن زهت  
ا من المحظو ا  من قرتم حلل ال وا   وقزم الخس وغت  ذل  من ال تتال لتس هذا محا  رم إن  ي   ال رت  اات تدا زهت  

ا ر  با و يجتو  ذل  إلص ال واج من خت ج داة م الدتنو الم  الذا زتن تُبد  من قزر  )الزرتة ( نند اات تدتة وتزل   متنلي ي  ت  
   ل   (113) الدتن ول د ا من

و م م  (114) لللتةشة«»ال ج م إلص الرلدان الو ورتة رمهترة الردا ربملتة انيحت  رليا زتن زرت  الان من اات تدتة تبد ون  وإذا
 رت  الخل  ت د د ماييرم قيرتغ )لتوواي َمل ( مي او تة مي ظم الي اتد المل  د لل ج م؟ 

 

  

 

 ل116محمد نردو نليو ل (110)
 ل225ل وزذل      ختن الردلتايو ل 229محمد نردو نليو ل (111)
 ل237 وجتي لتازوو ل (112)
 و ملحل  رت ل17و ل2001-9-4و 14051البدد  صحيفة الحياة،و «يح تو  واج ت من غت  لريي ت تيدا إلص البنواةللل»ن ا  اغ او  (113)
 ل«يح تو  واج ت من غت  لريي تلللل»ن ا  اغ او  (114)
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 ملّخص 
و 8/3/1963نلص اميداد يت تخ او تة الحدتلو رختصة منذ اايرو ح   الربل الب ري ا  ي ازي الاللة رتنير  ناز ا مي  

نت  ال ب  الاو او رم زتن قحد احتتت هذا   ا من الاللة مهم رتقي مزو  وحيص هذه اللحظةو لو تزن ال ب  الز دا مي او تة ج ا 
 الهو م الاو تة ال اهنةو زتن الز د الاو تون من قواةم الم ت زتن والمنخ لتن مت تلالنظتوو وحتن اندلب  

ورتليوا ا م  م ت زي و مي الهو م الاو تة نلص نظتو ا ادو منذ قتتم ت الَُومو ت ى الز اد قني زتن من الواج  قن يُاَمن 
تو و  اتمت قن و حيوق و المدنتة والاتتاتة مي او تة الماييرمو من خرم النل نلص  ذل  دايو ت تو وقن هذا الملل    تمه م ج م 

تل ونلص ال غو من   خر وا رلس الاللت  الحتزمة اليي ي نو قن ت يحزو رتاو )الزه تة( مي او تةو وزذا الحتم مي دوم الجوا  قتا 
الهو م الاو تةل ولزن من الا و ا إ الة ندو اليبتمم ااتجتري م  الملتل  والحيوج الز دتةو ريي الز د الاو تون م ت زتن مي  

 هذه المختو  قو نلص القم الحد من ت رصتغ مزيورةل 

قرم الهو م الاو تة ومي قهنتة تو حتوم الز اد اليازتد قن و ج ا   تيج ق من او تة وال ب  الاو ا رمزونتيي زل تل ولو تنتد 
ة الاو تةو رم رخر  ذل  لتلروا روحدم او تة ويب ت  قواص  الخوم قا ح   ز دا مي رتتنتيي ومييم ايي رت نشصتم نن الدول

ت ي زت    الب رتة الز دتةل هذه الواص  اليي نمم النظتو الاو ا نيود ا نلص يم تي تو ونجح مي ذل  إلص حٍد متل لزن زتن هنتل  دوم 
تةل وتردو قن ربا الصوا  المنتهاة للحيوج والملتل  مي النتت  الز دتة واي تو رت نشصتلتةو ج ت ت نلص البتدا  والييتلتد الربه 

تو وم د  لي الل تل ليحيتل غتتتييل  الز دتةو مي قهنتا الهو مو خدم  النظتو الاو ا مي ذل  قتا 

ت لدى النخ  الز دتةو مشتده؛ إن الهو م الاو تة قو من ت نو يمهتل ت من قوى المبت اة   هنتل  انلرتغ و بو و تزتد تزون نتم 
لاو تةو لو ينص  قرنتا ال ب  الز داو وقن اليل  م  ذهنتة ح   الربل وي زييو لو ينجح الهو م الاو تةو مي إحداهي لدى قوى  ا

 المبت اة الاو تةل

 



 

 

 

 مقّدمة 
و زهَُ  2011مي زهت  من الو  ت  وحليت  المنتق ة اليي حا يُ ت مي انوا  الهو م الاو تة اليي انللي  مي اذا / مت س 

تل نن دو  الز اد مي الهو م الاو تةو حيص إن ربا الو  ت  والندوا  ُامت  ربنتوتن يص   مي هذا ا يجتهو من مهم؛ الحد
ا ز اد والب  : المختو   (و ))دو  الز د مي الهو م الاو تة(و )قز اد او تة الواق  والماموم(و )الحوا  الب ري الز دا

ن تُاي   من ت وجود جدم زرت  مي هذا المواوغل وال ذل و همة من ت ى قن دو  والم ي زت ( وغت  ذل  من يامتت  وننتوت 
ا مت اييوم إلتي الواتغل مي حتن ت ى ربا و قن دو  الز د زتن  ت منيظ   ج  الز دو زتن الرت تل واخ ون ت ون قني زتن محتتد ا ميش  

 م اليش تل رتن الح زة الاتتاتة الز دتة والمجيم  المدني  إتجترت تو وزتنوا من الم ت زتن الواةم مي الهو مل وهمة من ت ى ا و 
نت  ال ب  الاو ا؛ من و من اليحل رتلهو م منذ  ال الز دا غت   ميح   ل وهنتل  ا اا مشتدهت: إن الز دو  ان و  ان رتقي مزو 

تو ومن و من وق  إلص جتن  النظتو الاو او وح ج   توم ماتنديي مي وقد الهو م الاو تةلرداتتي تو ومن و من وق  موقش ت  متدت ت ميش  

ن ت واخيرم ت ويات ر ت قحتتن تو يبزس مواق  قصحتر ت من الز د ودو هو ال اهنو و رمت         مي قن هذه اآل ااو نلص ينو 
وغتيي  دو هو الاترل مي او تةل ونيلة اليرقي رتن هذه اآل اا زل تو قني زتن هنتل   يا ت ري اليمي س خلش تو ولزم  خل ما

وحججي اليي قد   يبج  قصحت  ال قا اآلخ ل وانلرق ت من قني لتس لحد اد نتا اميرزي الحيتية الملليةو يايي هذه الد ااة  
 المييارةو ر د  يالتل الاوا نلص موق  الز د مي الهو م الاو تةل

 
 2004انتفاضة آذار/ مارس 

ا من 2004النظتو الاو ا نتو  نلصالز د قظن قني من الا و م رمزتن اليل ج إلص انيشتاة      ا زرت   و لن ت قخذ  حت   
ل إذ ند  ربا الز اد قن   زتاهو الاو تتن 2011المنتق ة واللوو والبيت  لدى زهت  من الز اد ربد اند غ الهو م الاو تة نتو 

نت   ا نيشتاةو واوغوا قم  النظتو الاو ا خذلوهو مي يل   -ورتلخل من هو داخم او تة-من الب   والا تتن ورتقي المزو 
جو ومي الميترم (1) (لا ح ا  ز دا مي او تةو رحجة اليلتوم نلص او تة )الميتومة و ومي قحان الحوام وقشوا موق  الميش  

ت د ربا الاو تتن الب   ران ت لو يزن انيشتاةو وإنمت زتن  ح زة  برتةو و د مبم نلص متحصم مي مرت ام ز م قدو رتن نتدا 
مة قهدا  وااحة لدى الز ادو  الج تد ونتدا الشيوم اليتدو من دت  ال و و ولو تزن همة ح ا  اتتاي تارل يل  الحوادلل ولو يزن ه 

مي المدن الز دتة  2004لزنو ربد اند غ الهو م الاو تة قصرح ال  زتا الاو تون مي المبت اة تنظ ون إلص مت ج ى مي انة 
هو م مخلل ل ت؟ قلو يزن نيتجة قتتو ربا  2011ل وت د الل   الز دا رتلميترمو وهم زتن  هو م (2) انيشتاةالاو تة نلص قن ت 

للشتم مي د نت رزيترة نرت ا  يدنو إلص الح تة مي او تة مياه تن رمت حدل مي مص  ولترتت؟ قلتا  الهو ا  زل ت يردق   ا ي ت  ا
رار  راتل ت يد قوا ه نيتجة نيود مي ازمة من الي   والح متن؟و وهزذا ييوا د الماتا   والاجت   من الل متنو و رمت يخشي  

 لةل مي لتتي ت اي تمت  ميرتد
و وهو موند ليتا م تيي الج تد والشيوم مي الملب  الرلدا رتليتم ليو  2004اذا / مت س  12ردق  انيشتاة اليتم لي مي     

زتن ال د والجذ  الذا حدل رتن الجمتهت  ال تتاتة قُرتم الليتا الُز وا زتمت ت ليحوتم ذل  الن ت  ال تتاي إلص زتروس م ن  ايل  
ج حص من الزُ د راتدا قوا  ال  لة والمنو مت حدا رارنتا المدتنة إلص الخ وج رب  ا  اآل   مي التتو متي ن  ا  الييلص وال

ل وهو مت قدى إلص ايول م تد من الاحتتتل وانييتم مةت  والينزتم ر وو ُمش ل لليوماليتلتةو مي يظته ا  احيجتج قورل  رتايخداو 
البتةدم إلص الموالنتن الُز د من قرم قنصت  النظتو والمحاورتن نلتيل وهو مت قللل نلتي إاتمة  إلص ن   الرتو  والمحتم اليجت تة 

 ل(3) (الاو تون ربد ردا هو ي و ااو ظته م )اليبشتس
ولو يييص  يل  ا حيجتجت  نلص مدتنة اليتم لي ورتقي مدن الج ت م الاو تة ورلداي ت وحدهت رم اميد  إلص دم ل البتصمةو 

ا رحل    ونش تن وزورتني/نتن الب  و وصت   ات م نلص زم لاتن وننتوتن  ةتاة مي الصح  اللرنتنتة والخلتجتة والجنرتة م و  
ل ولوم م م  (4) ا نيشتاةمبظم تو حيص إن الشاتةتت  الب رتة والجنرتة والز دتة خصص  ر ام  حوا تة وإخرت تة ختصة ر ذه 

 ل(5) نتمودانلص قتدا قرنتا  13/3/2004الاد مي مدتنة نتمودا مي مي يت تخ الحزو الادا ُحللو يمهتم حتمظ 
وزبتديي حتوم النظتو الاو ا قن تيظته  راني   يوجد م زلة ز دتة مي او تةو إذ و د نلص لاتن و ت  الداخلتة الاو ا     

قن  »ل ونشص «الموجودتن نلص ق ا ت  يوجد م زلة ز دتة مي او تةو وقن او تة يحمي الز اد »انذا  اللواا نلي حمود راني 
و إ  قن  ةتس الحزومة (6) ن رت ت«تزون قحد الز اد مي او تة قد ُاحر  مني جناتييل لن الجناتة حل للموالن ز دت ت زتن قو 

 

 نلص ال ارل: 27/5/2016( من و  مي موق  او تة الح تة لفرد مي 2004حوا  م  النت ل الز دا ا ن حصت  )قحد الم ت زتن مي انيشتاة  (1)
 https://goo.gl/yYCbi6 

 2004اذا / مت س   12رتتنت  ا ةير  الولني ليوى المبت اة الاو تة رخصول ذز ى انيشتاة  (2)
https://goo.gl/t1yfYV   

 و نلص ال ارل:  2و جموقع السوري الجديدو «الياتة الز دتة مي او تة: الالة ميت  »حاتن جلريو  (3)
https://goo.gl/hn1TF1 

 ل  46(و ل2012ن والح ا  الدتمي اليو )رت و و نت  ونو مت وج حجي مصلشصو الز د الاو تو (4)
 من و  نلص ال ارل:   13/3/2013من إنيتج يناتيتة نتمودا ن   مي   2004متلو وهتةيي قصت  نن انيشتاة قتم لو  (5)

https://www.youtube.com/watch?v=qilTiqGhCxg&feature=youtu.be 
 ل 56ام م إلص الح زة ال برتة الالمتةو لجنة الهيتمة واانرو لح   الوحدم الدتمي الي الز دا مي او تة/ تزتييو لمن المي 2004قحدال اليتم لي اذا /مت س  (6)

 



 

 

 

  قن م زلة الز اد مي او تة م منة ويبود إلص إحصتا »الاو تة حتنةذ الم ندس محمد نتجي نل ا خ ج ريص تح منتقاو و قى  
وريي قاو من و دون رلتقت  هوتة ودون قو اج هرويتةل وقزد نلص ن و حزوميي إترا ا هيمتو الر و لوا  حد ن تةي   1962نتو
ل و  تخشص نلص قحد قن هذا الزرو غت  صحتح )نلي حمود( لن ال ةتس الاو ا ر ت  الاد اتمنح الجناتة (7)  الياتة«ل ذه 

 ل 2011رُبتد اند غ هو م الاو تة لفز اد المج دتن من ت 
ا ربد اند غ       ليد ذه  النظتو الاو ا إلص قربد من ذل  و دد الالوانة الم  و م اليي ايصرح قنلص صوي ت وقزه  ن ت  

-و ق  وهي قالوانة الميام م الخت جتة نلص او تة )قل  الب ورة النترا(و إذ إن نتة  ال ةتس الاو ا 2011الهو م الاو تة 
نرد الحلتو خداو اي و )قل ام ت خت جتة( رتاييرم ا ال ارت  مي المنتلل ذا  الزه تة الز دتة مي او تةو ولتس روا   -انذا 

قحد النتم من )الوحدم الولنتة(و ولو تيدو يواتحت  رخصول الميصود رتلل ا  الخت جتةو لزن من الوااح قن الو تت  الميحدم 
ل  الل ا  الخت جتةو وهذا مت دم  ادو ا تلي الميحدل ال امي رتاو و ا م الخت جتة المت زتة  المت زتة زتن  نلص  قس قتةمة ي 

نحن   ندنو ا نشصتم نحن ندنو الممت اة الالمتة لحيوج النتس مي إلت  وحدم ا  اايو  »إلص  ما يل  ا ي تمت و وقتم    -انذا –
 ل(8)«محا يز نت  وقات  ان مز م الدنو المت زي  نشصتم ز دا مي او تة

لتلر    15/3/2004وحتول  الح ا  الز دتة انذا  ي دةة الوا  رمختلرة ال ةتس الاو ا ر ت  الاد ررتتن مي خ مي     
من خرلي الاللت  الاو تة رإلرج ا ا  المبييلتن جمتب و ربد هذه الحوادلو ووا  حد لفنمتم ا ايش ا تة اليي ييوو ر ت 

)وادا  - و امت-ص ربا المنتلل والحتتا الز دتةو ورختصة مي اتحتة دم  اللت  المنو و م  الحصت  المش وا نل
الم ت ت (و وإنتدم المتته والز  رتا الميلونة منذ قتتوو ومحتارة المايولتن نمت حصمو ويبوتا الميا  تنو وإمات  المجتم  

تل  راتلة جد ا ميت نة ريل  اليي لتل  ر ت و وزتن  هذه المل(9)لحوا  ولني جتد ومايوم للوقو  نلص الحيتية الز دتة مي او تة
الاوتدو إذ لتل  النظتو الاو ا رإليتا الحزتو الب متة وقتنون اللوا ئ وإنتدم  -م ز  دم ل للد اات  النظ تة والحيوج المدنتة 

 ا زل وو ومنح الحل و ويازتد حل الموالنة لرنتا ال ب  الاو1962الجناتة الاو تة للموالنتن المج دتن من ت مي إه  إحصتا 
إ  إن النظتو الاو ا زتن قد ايخذ ق ا ه   (10)الهيتمي والليوا للمزونت  زل تو وإغرج ملشت  ا نييتم الاتتاي ونودم المنشتتنو

و لتر   12/3/2004رإخمتد ا نيشتاة رتلحدتد والنت و إذ إن المزي  الينشتذا لمحتمظة الحازة اجيم  م   ياتا الش وغ المنتة مي 
مي محتمظة  »و وق   متي الوقو  رح و قمتو )اليخ ت ( مي المدن اآلمنة  690/2قا ربد اتنت  من رداتة الحوادلو وايخذ ق ا ه  قو  

الحازة وإلرج النت  نلص مهت ا ال ي  ومهت ا النب ا  اللتةشتة وزم من ياوم لي نشاي الماتس روحدم ال ااي الب رتة 
تميهم )لليتنون( ممن يي او  قنمت هو رتن ن   انوا  وايتن انةو وران الش وغ المنتة  م من  و وإليتا اليرا نلص ز «الاو تة

 ل(11)يمت س صرحتتي ت ومل قتنون اللوا ئ الملرل مي او تة
محا  دم مبم نشوتة نلص حوادل ملب  ز م اليدوو ومت قني  ذل  من قيم   2004لو يزن ا نيشتاة الز دتة مي  رت  نتو      

ظته تن والم تبتن ردو رت د من قج  م المن الاو تةو وانيداا نلص مميلزت  الموالنتن الز د من  رتحة النظتو رم زتن  صتحة  للمي 
ا الز د  ال تد قومي يت تخيو وزتن  قولص  (12)مدوتة جا د  المبتنتم الز دتة الميترة مي او تة مي مدى نيود و إذ يب  

مي المةة من الز دو رحجة  20الذا ن غ الجناتة نن  1962  الاو تة للز د هي إحصتا الا رت  اليمتت تة من جتن  الاللت
قن و من الم تج تن الجتن و وح متن و حيوق و مي اليبلتو والصحة والبمملل إلخو وم  وغ الح او الب ريو ويب ت  قامتا الي ى 

 (14) نتد مو و ما الز د مي الزلتت  الباز تة إ  مي حت   (13) الدولةوالرلدا  الز دتةو ومن  اايخداو اللية الز دتة مي دواة  
ا يح  ال متدل وظن الز د قني قد جتا الوق  المرةو   وغت  ذل و يل  الاتتات  والممت ات  ال ومتنتة والبنص تة زل ت؛ زتن  نت  

ح تة رتلية من النظتول ووهي  منظمة البشو الدولتة لنشخ ال واا مي يل  النت و إ  قن ت ريت  انيشتاة تيتمة وقُخمد  ربد قتتو ندم ميل رو
ربنوان )وا  الز اد مي او تة(و   2005اايم ا  النظتو مي ن جي اليمبي مي ن د ر ت  الادو إذ ذز  يي ت هت الصتد  نتو 

ته ا  جمتهت تة قو قرقمو  اايم ا  ممت ات  اليبذت  هو الختت  الذا غتلر ت مت اه   الج  م المنتة اللجوا إلتيو زلمت واج   يظ»
ويحده  الييت ت  حتن ت نن انييتم مت ت رو نلص قلشي  خلو يب ا   2004زيل  اليي اندلب  رتن قم اد القلتة الز دتة مي اذا  

 ل(15) لليبذت «ُجل  و 
وهزذا نتد الز د إلص حتتي و المب ودم مي ظم نظتو الربلو حتل الخو  الداةو وا نييت   رتن الشتنة والخ ى رتي تمت      

مبدم الش تو من مهم محتولة اقيلتغ ج ا من ق ااي الدولةو ووهن نشاتة المةو ومحتولة النتم من النظتو ا  ي ازيو ومت إلص ذل  

 

 ل 66من الميام م إلص الح زة ال برتة الالمتةو ل 2004قحدال اليتم لي اذا /مت س  (7)
 57من الميام م إلص الح زة ال برتة الالمتةو ل  2004قحدال اليتم لي اذا /مت س  (8)
 ل 10من الميام م إلص الح زة ال برتة الالمتةو ل 2004قحدال اليتم لي اذا /مت س  (9)
 ل 7من الميام م إلص الح زة ال برتة الالمتةو ل 2004 /مت س قحدال اليتم لي اذا  (10)
 ل  5من الميام م إلص الح زة ال برتة الالمتةو ل 2004قحدال اليتم لي اذا /مت س  (11)
د الاو تتن مي الاوتدو ايوز ولو  نرد الرتال اتداو الز د والهو م الاو تة: اليصو و الواق و البرقة رشصتةم المبت اة الاو تةو و قة قدم  مي مييم  مجلس الز  (12)

 ل  28/3/2011مي 
قصد  محتمظ الحازة محمد   1989من  رموجري اليحدل رتللية الز دتة مي قمتزن البممو ومي نتو  25/س/1012قصد  محتمظ الحازة الي ا   قو  1986مشي نتو  (13)

ن  الغتني غت  الب رتة مي الن اس والنتتد )اليي ت  الانوا لحتم حيوج ا ناتن مي  لتيزد هذا المن  من جدتدو وتات  إلتي م  25/ل/1865مصلشص مت و الي ا   قو  
 (ل 46ل  DADالصتد  نن المنظمة الز دتة للدمتغ نن حيوج ااناتن والح تت  البتمة مي او تة  2009او تة لبتو 

 ( نلص ال ارل 9/2/2017صتلون هنتنوو  - الهيتمة م وان نرد ال  اجو الهو م الاو تة والماالة الز دتةو )ر نتم  دنو الحوا  و   (14)
http://harmoon.org/archives/3855   

 ل192(و ل 2014 تمت ملتحتنو حتن   ن  الجد ان رتلزروو )ايحتد الدتمي التتن الاو تتنو  (15)

 



 

 

 

امن الوال الز دا حيص ظ و  اةير   وريت  يبممج ام تل ونتد  الح ا  إلص البمم الا ا المبيتدو من اي تمت  زتن  يُللل 
و إذ انام  ربا الح ا  وال خصتت  الز دتة إلص هذا 2005)إنرن دم ل للييتت  الدتمي الي( مي ي  تن الوم/ قزيور  
و وريت  المو  مي حتم ارت   (16)  قزه لص قني يحتل  م حلي لتس  ا ةير  إلص جتن  المبت اة الب رتة الاو تةو ويبتمل  مبي ن

 ل2011إلص قن اندلب  الهو م الاو تة 
 

 الكرد والثورة 
انللي  الهو م الاو تة والح ا  الاتتاتة الاو تة الب رتة من ت والز دتة زتن  مي قاوق حت ي تو خرمت  وان يتقت و      

 لة جمتهت تةل وم  ذل و ظن  قتتدا  هذه الح ا و انلرق ت من ق ا ي ت الختلةت   وغتت  واو  ال يتةو واب  ينظتميو ون
لمات  يلو  الحوادل ومآ ي تو ران اآلخ تن اتيت  ونو وتنج ون زم  ياو واييز    يج رة الب اج مي او تةل ومن هَول زتن  

م ق ا م ي ت  قو اليتتو راا ج د هي الم تمنة والموج ة  البيلتة الاح تةو اليي ي غ  مي قا م الحلوم وقا ن تو ومن دون يحم 
لالوزت  هذه اليتتدا ل قمت نلص صبتد اليتتدا  الز دتةو ميد ظن  قن يج رة ز دايتن الب اج اييز   هتنتةو وذل  رنتا نلص ااينيتج 

قا حات  لوقتة  اليت تخ  وهمي تيوو نلص إج اا يمتٍه متزتنتزي رتن خصوصتة وا  الز د مي او تة والب اجو ومن دون إنلتا
والجي امتت والحجو الازتنيو والجتن  الينظتميو واليت تخ الناتليو وواق  وجود  خصتت  زت ت متيتة مي ز دايتن الب اجو تشييدهت 

ل نروم نلص غتت  قح ا  اتتاتة ز دتة قوتة يحظص رجتذرتة جمتهت تةو وهي م ج  (17) او تةالز د مي المنتلل الز دتة مي 
تة مبظم ت تيودهت  جم واحدو وتيخذ مت ت ال نتو الي ا ا  مبظم تل وييتو ققوى الشصتةم نرقت  م  ال نمتا الز اد خت ج هتم 

او تة مهم مابود رت  اني وجرم لتلرتني مي الب اجو و ةتس )ح   البمتم الز دايتني( نرد هللا قوجرن مي ي زتتل هو إن 
ال ويشاتم الجتتم الزر  ان ت لاتتاة اليوامل وياوتة  ا نييت   وا خي اقت  من الدواة  المنتة للنظتو قد قابشي ت إابتم ت زرت  

تل وقما  مهم هذه الياتتت رزهت  من النت لتن الز اد إلص يجن  إلت  الح ا    الخرمت  نلص المواج ةو حد  من ياهت هت قتا 
 ل(18) رتلزلتة

  

 

 ال ارل: و نلص 16/3/2016و «ق اام ا تبة مي يت تخ الح ا  الاتتاي الز دا مي او تة»صرت مدو و  (16)
https://goo.gl/dWsE46  

ح مون للد اات  المبتص مو   )م ز و «مي صتلون هنتنو موق  الز د من الهو م الاو تة ويشتنل و مب ت: و قة قدم  إلص الليتا الحوا ا الوم»نرد الرتال اتداو  (17)
 (ل 2016ا   14و 13ر لتن 

 (و نلص ال ارل: 18/12/2013موق  مب د وا نلن لاتتاة ال  ج ا دنص مي رت ا  رت اميو الاتتات  الاتةة لفز اد مي او تةو ) (18)
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-fractious-politics-of-syrias-kurds   



 

 

 

 انتعاش الحالة الوطنية 
نت  ال ب  الاو ا رتزي ت         زتن  الهو م الاو تة نند انلرقي ت م صة للاو تتن ربتمة لليبت   من جدتدل وردق  مزو 

ا من الوهو النتجو نن الج م رتآلخ و ال  ت  مي الولنو و ز ل   ربا تو وق ال  اليظته ا  اليي نم   المحتمظت  الاو تة زهت  
وجمبة الومتا  نيشتاة   20/5/2011يتج هوتيي الينتة والمينونةل مزتن  جمبة )ا ادا( مي  م صة اتنحة لل ب  الاو او انتدم إن 

ا نن انشيت  المزون الب ري نلص   تزي الز داو ويازتد ا  م ت تو نلص حل   9/3/2012مي  2004الز د  نلص ارتم المهتمو يبرت  
غلرتة الز دتة اليي ينتدا رتل  ازة مي المصت  حيص المو  م   ا ني ا  رليييو مي الميترمو زتن  اليظته ا  مي المنتلل ذا  ال

تو وااتمتن روحدم المصت و  د نتو وحملو وغت همت من المحتمظت  الب رتة مي او تةو دلتر  نلص انشيت  الز د نلص الب   قتا 
 ل(19) اللتغتةووحدم المبتنتم اد نظتو 

ا إلص قن الز اد الاو تتن نتنوا زهت          ا اتتات  البنص تة اليمتت تة منذ اايرو ح   الربل الب ري ا  ي ازي  ونظ  
ل إذ زتن هذا الح   هو الح   اليتةد للدولة والمجيم  ومل المتدم الهتمنة من دايو  2011للاللةو وحيص اند غ الهو م الاو تة 

ولة من النظتو إت تو الاو تتن رت ايجترة إلص و يح  الايل ال بريو ومحت2012اليي قليت  نظ ت ت مي دايو     1973او تة لبتو  
ربا ملتلر ول لذل  لو تزن غ تر ت قن تزون الز د من الم ت زتن الواةم مي اليشتنم م  الهو م الاو تةو والخ وج ريظته ا  

ليتم لي  و وصت   اليظته ا  يمف  وا غ مدن نتمودا وا(20) نت مة مي المدن الز دتة مبظم ت ربد د نت ورتنتتس مرت  م
ودت ت /المتلزتة والد رتاتة وزورتني/نتن الب   ونش تنو واميد  إلص الز اد الموجودتن مي دم ل وحل  و  اتمت حي  زن  

و ومه ل  رلدم نتمودا مي الحازة قق   مبتدم ز دا إلص رلدم  (21)الدتن و و امت/ وادا الم ت ت  مي دم ل وال  متة  متحل 
ل لزن زتن  خو اليظته  والح ا  ال بري مي نش تن  (22) شة الدو واليبلتيت  الاتخ م والمااوتة مي ان)زش نرم المحيلة( من حتل خ

( الذا زتن لدتي يوجي اتتايو تمنبي من الخ وج مي هذه  PYDلتس زرتقي المدن الز دتة لن ت زتن  يح  اتل م ح   الا )
ل وقد ن ا نت لون قز اد من نش تن  (23)  ال ت غت لتي من الن وم إلص  اليظته ا  الالمتة المنتدتة رتلح تةو رم ذه  إلص حدا  من  ن 

 ل(24) وااحةنن اليتتو راا يظته م مي نش تن قو مي المنتلل اليي لي مت ت اتل م  PYDندو  ات 
ت   واليشتنم واليناتل مب تل وقُل اش  اليناتيتت  مي المدن الز دتة رج د ال رت  الز دا لموازرة الحوادل مي الاتحة الاو تة نموم 

ومن هَول زتن  الحتلة الولنتة الاو تة لتغتة نلص الحتلة اليومتة الز دتة لدى ال رت  الز دال وج ى مي الرداتة  م  قنرو الهو م  
لو الهو مل الاو تة )نلو ااييرم او تة من ا نيدا  الش ناي(ل وربد مد م من ال من ردق  النرو الز دتة يات  جنر ت إلص جن  ن

وقظن قن هذا ا م  لو تزن الرت تو رم زتن  اليتتة إلرغ ال ت غ الاو ا نلص مدى م ت زة الز د مي الهو م وإ اتم  اتلة إلص 
 النظتو الاو ا ران و تات ون م  إخوي و الاو تتن مي د نت ورتنتتس وزش نرم وحمل ورتقي المدن الاو تة الهتة مل

ا من قواند الح ا  الز دتةل وحتوم النظتو الاو ا ولو تييص  الح ا  ال بري ن لص الز اد الماييلتن محا  رم ام  زهت  
نر  قذ ني ا منتة غا الل   نن اليظته ا  اليي يحدل مي المدن والرلدا  الز دتةو ولو تيبتمم مب ت رتلل تية الوح تة ذاي ت 

مني ل  غ الشينة رتن مزونت  ال ب  الاو ا من خرم إت تو رتقي اليي يبتمم ر ت م  ا حيجتجت  مي رتقي المدنو مي محتولة 
المزونت و و  اتمت المزون الب ريو ران انخ ال الز د مي الهو م لتس إ   زلت تو وراني يوجد نرقة م روهة رتني ورتن النظتول 

ا )اليلنتس( اتربل الملم مي قنشس الز د  وإ اتم  اتلة امنتة إلص ا ز اد ران م ت زي و لن يزون متنلةل وظن ت مني قن مهم هذ
نتاتن/ قر تم  7مي  49وتدمب و إلص هج  الهو مل و تتدم نلص ذل و لجا إلص محتولة   وم الز د من خرم إصدا  الم اوو  قو 

 الز دتن ل وقم ج نن المبييل1962و قا ربد ققم من      نلرج الهو مو لتبتد الجناتة إلص الز د المح ومتن من ت منذ 2011

ل إ  قن ذل  زلي لو تهنا ن تمة ال ت غ الز دا وإص ا ه الذا نرلَ  نن ملتلري الوااحة والص تحة نندمت قتم )  ن تد جناتة (25)
 ل(26) ح تة(ن تد 

ن ونندمت قتين النظتو قن محتو   الي غت  زل ت رتا  رتلش م لجا إلص اتتاة الي هت  من خرم اايدنتا ربا النت لت       
الز د إلص الش وغ المنتة ويوقت  ربا وو وإلص إلرج تد الج  م المنتة مي اايخداو ال صتل الحي نلص الميظته تنل ونجو نن  
ذل  قيم ربا الميظته تنل هو لجا إلص الالو  الذا قتو رتيرتني مي زهت  من المدن الاو تة ال تدةة نارت تو اليي لو يخ ج نن  

 

للد اات   ر نتم  دنو الحوا  وينمتة الهيتمةو صتلون هنتنوو )م ز  ح مون : نم  الحداد ول ت  الختتلو مدخم إلص الماتلة الز دتة رتن الحيوج والواقبتة الاتتاتة (19)
 (ل 2017نتاتن/ قر تم  27المبتص مو 

 https://goo.gl/G7smvv و نلص ال ارل: 3/2/2015و موقع السورية نتو «الز د والهو م الاو تة»مياد نلتزوو  (20)
   ZkE-https://www.youtube.com/watch?v=3ORcm2H نلص ال ارل: 12/3/2012ميل  متدتو من و  ريت تخ  (21)
 و موق  الجم و تة نلص ال ارل: 24/7/2012تلح ورز  صدقيو الماالة الز دتة والهو م: قتة مختل  وقتة م لو تتاتن الحتج ص (22)

http://aljumhuriya.net/172  ل 
 نلص ال ارل:  16/10/2011و موقع مركز كارينجي للشرق األوسطو «قز اد او تة رتن الهو م والنظمة»مت تت متنيترتةو  (23)

http://carnegie-mec.org/2011/10/16/ar-pub-45762  
 نلص ال ارل:   2017/ 26/6يت تخ  5879و البدد موقع إيالفو «الماتلة الز دتة مي الهو م الاو تة»غاتن المشلحو  (24)

http://elaph.com/Web/opinion/2013/11/850576.html   
 و نلص ال ارل: (9/2/2017هنتنوو  )صتلون و «الحوا  والهيتمةالهو م الاو تة والماالة الز دتة: ر نتم  دنو »م وان نرد ال  اجو  (25)

http://harmoon.org/archives/3855   
 نلص ال ارل: 3/10/2016و «ق مة الح ا  الز دتة وإنتدم رنتا الح زة الز دتة»حان  نداو  (26)

http://www.akhbaar.org/home/2016/10/218265.html   

 



 

 

 

المحتمظة نلص )المن( وقم  الميظته تن إلص مجمونة من ال رت  من ذوا الامبة الاتةة )ال ن ان( الذتن اتل يي ربدو وهو ن دم  
 قم ج نن قغلر و من الاجون الاو تة رموج  م ااتو نشو  ةتاتة وي  تبتةل 

 

 حزب اًلتحاد الديمقراطي 
لاو ا لح   البمتم الز دايتني الي زي( الذا الو نظتو الاد م مة قم  اليظته ا  إلص ح   ا يحتد الدتمي الي )الش غ ا

قدى الم مة مي المدن الز دتة رحج  زهت م من ت  م  نلو إقلتو ز دايتن الب اج إ ت م إلص البلو الز داو وقن الميظته تن م يرلتن 
 ةتس ي زتت  ج  لت   رتلخت ج و  اتمت ي زتتو وزتن ومت ت ام هذا الح   تللل نلص المبت اتن لي  )ق دوغتنتتن( إ ت م إلص 

و اايلتغ هذا الح   إخمتد  (27)  الح ق دوغتنل ور ذه الواتلة إاتمة إلص  ن هجمت    اة قود  رحتتم ندٍد من ال رت  الهتة  
الح ا  ال بري الهو ا مي المدن ذا  الغلرتة الز دتةل ورتلي امن م  خموم الح ا  ال بري مي رتقي المدن الاو تة نيتجة يحوم  

 من الحتلة الالمتة إلص حتلة الباز مو اليي زتن ت ى مت ت النظتو الاو ا حر   ايم ا  ريتةي مي الاللة قلوم مدم ممزنةل الهو م 

وا يز  الح   المذزو  مج  م مي مدتنة نتمودا اليي  ا  احتي ت اية من الميظته تن المدنتتنو وُج ا  ن  ا  مي  
نتمودا ح م ح م  رتحة »اليتربة لح   ا يحتد الدتمي الي ربد قن  دد الميظته ون    نلص قتدا قوا  الحمتتة ال برتة  27/6/2013

رماتندم المن الاو ا مج  م رحل ام ال تخ نباتن مي مدتنة   PYDل وقرم ذل  ربتو يي تر ت ا يزر  قوا  الا (28) ر ا«يلل  
 الاو تة وح ق  منت ل وو نيتجة  لمواقش و الميتدم للهو م  نش تنو إذ قندو اهنتن من و وقيم الهتلل يح  اليبذت و وانييم ربا اخ و  

 ل (29)

واغيتم وقيم زهت  من النت لتن الز د الشتنلتن مي الح ا  المدني اد نظتو الاد زتلنت ل جوان اليلنة من قهتلي مدتنة  
قصتر  ا ي تو إلص  مي قواتغ غتماةل ووج ا   1/9/2013وقحمد م متن رونجغ مي  29/3/2012الد رتاتة مي الحازة مي 

ل إاتمة إلص اخيشتا زهت  من النت لتن الز د (30)  او تةقوا  الحمتتة ال برتة زون ت يير  لاللة الم  الواق  مي المنلية الز دتة مي  
الز د مي الواتغ ذاي تل ومت ت ام مصت هو مج و   زحتم النت ل الز دا قمت  حتمد؛ قحد ميااي المنظمة الولنتة لل رت  

(SOZ( ل  قوا  الا  ل(31)  اخيلتمي( مايولتة PYD( اليي حمل

ولإلنصت و مت ذز    تبني قن زم الماييلتن وال رت  الز د اصلشوا م  الهو م الاو تةل رم مهل و مهم رتقي مزونت  ال ب   
ظتو والمجيا رنظتو اخ  قد   توامل هواهوو  الاو او ممن و من زتن مايشتد ا من نظتو الشاتد اليتةو مي او تةل ومن هَو  مإن ييتت  الن 

وقد يياه  مصتلح و الم يرلة رمنظومة الشاتد يل و موقشوا إلص جتن  النظتو من خرم محتولة ي وتي صو م الهو مو قو من خرم  
وقب و الوظتشي  الي وت  لميولة )زنت نبتسو ولو تزن تنيصنت  يا(ل ورختصة الامتا م وربا الموظشتن ا ني ت تتن الذتن زتن م

 تمزن و من قرا ال  ص ويجمت  المتمل

 

  

 

 ال ارل:  و نلص9/2/2017وموقع مركز حرمون للدراسات المعاصرةو «او تةماييرم قز اد  »  اد   محمدو  (27)
http://harmoon.org/archives/3864 

 نلص ال ارل:   PYDلم تد من اليشتصتم  تهد الشتلو الوهتةيي المبد من منظمة هتومتن  اتيس وويس حوم اني تزت    (28)
https://www.youtube.com/watch?v=kklR_j-R0l4&feature=youtu.be   

 او تة نلص ال ارل:   -وزذل  موق  الح   الدتمي الي الز دايتني
https://www.pdk-s.com/a/hawall/ku/688-ytyrtyrty   

 لم تد من اليشتصتم ت جص م اجبة موق  زورتني ز د نلص ال ارل:  (29)
http://www.kobanikurd.com/archives/7554   

   نلص ال ارل: لم تد من اليشتصتم  اج  موق  ج تدم نتو اني  (30)
http://www.newscenter.news/ar/news/view/5050.html 

 وزذل  موق  تزتيي متدتت نلص ال ارل:   
http://yekiti-media.org/archive/nuce.php?z=ar&id=7825 

 لم تد من اليشتصتم  اج  موق   و امت نتو  نلص ال ارل:  (31)
http://yekiti-media.org/archive/nuce.php?z=ar&id=7825   



 

 

 

 الحراك السياسي للكرد في الثورة 
صحتح قن ال  تحة ال رترتة من الماييلتن زتن  هي المح    الاتس لليظته ا و غت  قن ت لو يزن الوحتدمو رم  ت   مت ت 

ح ا  الييلتدتةل وت ت  هنت رصو م ختصة إلص )يتت  نن ربا الح ا  من خت ج إلت  ال الز دتةو مار  قواند ربا الح ا  
ل ولو يييص  هذه الم ت زة  (32) 7/10/2011الماييرم الز دا مي او تة(و الذا دم  الهمن غتلت ت رتغيتتم  ةتاي ال  تد م بم يمو مي  

تو إذ  ت   الز د ي الز دتة مي الهو م الاو تة نلص ال مي مييم ا  المبت اة ظته ا  وحدهتو رم  مل  البمم الاتتاي قتا 
المخيلشةو وقا موا رشتنلتة مي يااتس المجلس الولني الاو او نر  الزيلة الولنتة الز دتةو اليي ام  ماييلتن وممهلتن نن 
الح ا  ال رتري الز داو وممهلتن نن ربا الح ا  الز دتة من ت: يتت  الماييرم الز دا مي او تةو وح   ا ادا الز دا مي  

 ل(33) تزتيي الز دا مي او تة او تةو وح  

وصحتح قن ربا ال خصتت  من اليواند الح رتة الز دتة وربا الح ا  الز دتة  ت ز  مي الهو م مي لحظتي ت        
الولصو إ  قن الح ا  الز دتة مي الغل  النو زتن  مي ددمو ولو يحاو ختت هت رتلم ت زة م  الهو م إ  ربد ماي ق   ل  وتمزن 

ا نن حاترت  غت هل هم يي   الح ا  الم ت زة مي الهو م وهي من خر   رلس  يشات  ذل  ران حاترت  الاتتاي يخي  ل  زهت  
ومت ي زيي من  بو  رتلخذ ن رتلي  و حتنمت ي زوا وحدهو مي مواج ة   2004النظتو وإج امي لوام نيود و  اتمت رُبتد انيشتاة 

ج المنيظ و وييحمم انييتدا  ال  ت غ الز دا الهتة  ويبتني ص ان ت قخرقت ت داخلت ت؟ل وحتل إن رلس النظتو؟ قو يريص رموق  الميش  
ا  مي البمم المبت ا مي ال وا غو منذ الياتا نلص ااخوان   الح ا  الز دتة خر   الحتتم الاتتاتة الح رتة مي او تةو ويم  

ل ت لليتة تو م  اليلمتح رييدتو  مإن النظتو الاو ا حتوم زا  الح ا  الاو تة ويوجتي الدنوا  (34) و1982المالمتن مي نتو 
الونود والينت    لمصلحة الز ادو ومنح و ربا الحيوجو وللَ  الحوا  م  اليوى الز دتة للوصوم إلص يشتهو حوم حم الياتة 

بتدهت نن الز دتة مي او تةو لزن الح زة الز دتة زتن  وانتة لذل  و ما  الحوا  م  النظتو منللية  من مردق قن النظتو تحتوم إر 
ل صحتح قن (35) الهو مو ودج إاشتن الخر  رتن ت ورتن ال ب  الاو ا الهتة و واايخدام ت وقود ا لجندايي اللتةشتة ويب ت  موقبي

الح ا  الز دتة حام  ختت هت ر ما الذهت  إلص دم ل وليتا الادو إ  قن يل  الب وا وااغ ااا  قخذ  ربا الوق   
ل وربد قن قل  النظتو المم مي الح ا  الز دتة يوجي إلص ح   ا يحتد الدتمي اليل  (36) الح ا قتتدتي للمنتق ة والليتاا  رتن 

ولو تي دد الخت  مي رنتا اليحتلشت  م  النظتوو واناو إلص هتةة )اليناتل الولني ليوى الهو م(و قق   اليوى الاتتاتة إلص النظتو؛ 
ج ت م الاو تةل و  غ رتليبتون م  النظتو مي محت رة ا حيجتجت  الدتمي التةو زمت  وذل  لييلتة م  وني مي الاتل م نلص ال

قالشنتل ومي الميترمو ال مي النظتو إدا م ال ان المدني مي الج ت مو م  ااريتا نلص  مو  الدولة رزم  قوم مي مدن ت ال ةتاةو وظم 
ا ل ذه اليبتون ت( مي اتحة اليتم لي  م    ل (37) واليناتل يمهتم الاد )قتةم 

الذا يمخا نني إنرن ي زتم  16/7/2011و ت   الز اد مي قوم مييم   امي للمبت اة الاو تة مي إالنروم مي     
َد اناحتر ت  امتت لممهلي ال ز ادو )مييم  اانيتذ الولني( ادا م الم حلة ا نييتلتة اليي قد يبي  ايول النظتول إ  قن هذا المييم  َ  ا

ا ت نلص نرت م )الجم و تة الب رتة الاو تة( مي  بت  المييم و رتنمت ريي ندد من ال خصتت  الز دتة الماييلةل وزتن ال  تد  اني ا
ت مي او تةو إ  قني اناح  من المييم و   م بم اليمو  ةتس )يتت  الماييرم( قد  ت   مي المييم  نر  ااني ن  زوني زتن ميتم 

ا مني قو من ق ا اييل رم نبير  قننت مي يتت  الماييوذز  » رم الز دا نبلن لل قا البتو اناحترنت من مييم  اانيتذ ونيتةجيل ولانت ج ا 
زمت -ل وزتن الار  ال ةتس و اا ا ناحت  (38) وإناتنتة« يتي و لآلخ  المخيل  والميمتت  قومت ت ودتنت تو  يتة ميخلشة وغت  مدنتة 

الاو تة الذا تردو قني ج ى ا يشتج نلص ندو اليبتمم ري مي ذل  المييم ل لزن تردو قن ااخوان هو ااو الجم و تة الب رتة  -ذز نت
المالمتن الم ت زتن متي قص وا نلص زيتريي مي صد  قتنة ا جيمتغل ويز   الم  مي اجيمتغ اليته م مي الاروغ الوم من يمو / 

 

نني من النظتو الاو ا  اغيتم نلص قتدا مجمونة من المالحتن مي من م قحد قصدقتةي مي اليتم ليو وقصت  مبي ارني مت اتم والنت لة  اهدم   زتلوو وزتن قد قم ج     (32)
هو من ميااي المجلس الولني الاو او وقد  زم اغيتتلي  و ما الحوا  م  نظتو الادو وقتم زلميي الم  و م )ارصيوا مي وجي جردتزو(و و  2011مي ح ت ان/ تونتو 

تو إذ اجيتح  اليظته ا  المدن الز دتة ر خو غت  ماروجو  د  ن تو ومي الح ا  الز دا خصوص  لت ت قوا  النظتو رإلرج  نرمة مت قة مي يت تخ الهو م الاو تة نموم 
ا و و  16ال صتل الحيو ونجو نن ذل  ومتم مت  تيم نن   ق  و ا م الخت جتة المت زتة مي ذل  )يصبتد ا( من النظتو الاو او هو إن  واتت ولوم م م ذز    ميظته  

ورتة منش دمو رم تي  ه ال ب   إذا زتن  اليتتدم الاو تة غت  قتد م نلص يلرتل هذه ااصرحت و نلت ت قن ي حمل ولزن هذا قم    تي  ه الحل  الللاي قو قا دولة قو »
 نلص ال ارل:  24المصد  وزتلة م انس  «تتدم الاو تةالاو ا والي

 http://www.france24.com/ar/20111007-gunmen-kill-prominent-kurd-syria   
 نرد الرتال اتداو موق  الز د من الهو م الاو تة ويشتنل و مب تل (33)
 صرت مدو و ق اام ا تبة مي يت تخ الح ا  الاتتاي الز دا مي او تةل  (34)
 و نلص ال ارل اليتلي: 27/6/2017مياد نلتزوو الز د والهو م الاو تةو موق  الاو تة ن  مي  (35)

https://goo.gl/FK7qbv    
تيظته  قز اد او تة مي  وا غ المدن ال متلتةو مي اليتم لي ونتمودا    2011منذ اذا   »ييوم مت تت متنيترتة )م ز  زت تنجي لد اات  ال  ج ا وال( مي هذا الصدد:    (36)

حتن رتلبلََمتن الاو ا والز دا وُمنتدتن رزلمة )ح تة( رتللييتن الز دتة والب رتةل   إن و تلتلرون رإايتل النظتو الاو ا وإنلتا الز اد حيوق و  و قس البتن ونتن الب  و ملو 
 ل 16/10/2011ل « تالولنتةل م  ذل و لو يجد الح ا  الاو تة الز دتة موقب ت ربد مي هذه الهو مل ا ميتت ا  المي اتدم اليي تب ا ت النظتو الاو ا يي ت

ل  2016و ا / قغالس  المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  «ت  النخ  والح ا  الز دتة الاو تةالماتلة الز دتة مي اوا يحوم ايجته» مس الدتن الزترنيو    (37)
 ل 22ل

 ال ارل:  نلص 18/7/2011 موقع كلنا شركاء،زمتم  تخوو يي ت و  (38)
http://www.all4syria.info/Archive/18787  

 



 

 

 

ا ربا الم ت زتن الب   نلص يبرت  ال ب  مي وص  الز دو ونلص  و وقتم: إن الار  هذه الم م هو اني ا 2012تولتو نتو 
 ل(39) ملل  الرم ز تة الاتتاتة الذا قدمي المجلس الولني الز دا

  د يمهتر  جتد ا لفز اد مي ي زتريي قمهتم الدزيو  نرد الرتال  2/10/2011ونندمت ي زم المجلس الولني الاو ا مي     
ن المجلس الولني الاو ا راتتو ورتليحدتد مي (40) ال و الز دا والا تتني اتدا وممهلتن نن المزونتن ا ل وربد يزو 

ا اتتات ت ز دت تو ورحاو  قزه  من    26/10/2011 مندو     250ُ زم المجلس الولني الز دا ردنو من حزومة إقلتو ز دايتن إلت  
 ا الز دا الذا يمه م رتليناتيتت و ومتنلتت  المجيم   تاو قغل  الح ا  الز دتة مي او تةو إلص جتن  الح ا  ال رتري الهو

يحيتل قهدا  ا نيشتاة الالمتة لل ب  الاو ا  »المدنيو ومتنلتت  اجيمتنتة وهيتمتة وإنرمتةل وزتن  قوم  بت ا  المييم  هو 
 2012ةو ورحلوم قتت / متتو  ل وهذا تيزد وقو  الح زة الاتتاتة الز دتة مي ص  هو م الح تة والز ام(41)  والز امة«مي الح تة  

 ل(42) قصرح المجلس الولني الز دا تاو اية ن   ح ر ت ز دت ت

 

  

 

 ل والهو م: قتة مختل  وقتة م ل؟«تة الماالة الز د»رز  صدقي وتتاتن حتج صتلحو  (39)
 خر  صحشي من و  مي موق  الج ت م ن  نلص ال ارل:   (40)

https://goo.gl/Znzygq  
  اج  صشحة ا ةير  الولني الاو ا ليوى الهو م والمبت اة نلص ال ارل:  (41)

https://goo.gl/7B9TVE 
 ص ال ارل:  نلص موق  اذا  ر س االزي وني نل 11/7/2016 مي رحل من و   (42)

https://goo.gl/diFF84 



 

 

 

 خالفات إيجابية 
وزتن  البرقت  رتن المجلس الولني الاو ا والمجلس الولني الز دا مال رة منذ الرداتةو ميد  ما ال ةتس الارل للمجلس 

ت الولني الاو ا الدزيو  ر هتن غلتون   الملل  ال ةتس للمجلس الولني الز دا رتنيمتد الشد التة مي او تة مت ربد الادو مشي ا 
ل وم  ذل  ريي المجلس الولني الز دا نلص ختت ه والم ت زة مي الهو م نلص نظتو الادل واايم  ال د والجذ  رتن (43)  (قني )وهو

الهتني إلص الومو إ  قن هذا ا نامتو لو تحصم مي قتتو المجلس  المجلس الولني الاو ا والمجلس الولني الز دا ر د  انامتو  
ربد ي زتم ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اةو ويزلم ذل  ريوقت  ايشتج  2013الولني الاو او وإنمت حصم مي خ ت  

وج ى يخصتل   ل(44)  تة اادا تةرند ا م  وجود يحشظ للمجلس الولني الز دا نلص الرند الهتلل الميبلل رتلرم ز  16ميل  من 
ل وهزذا قُل  الل تل نلص م  وغ النظتو الاو ا  (45)  ا ةير ميبد ا للمجلس الولني الز دا مي ا ةير  من رتن و نتة   ةتس    11

متم  اليتاي رإربتد الز د ن تةت ت نن الهو م الاو تةو وصود  م  وغ ح   ا يحتد الدتمي اليو وهو مي الاتس م  وغ ح   الب
  النظتوالز دايتنيو الذا زتن تيمه م مي احيزت  الو قة الز دتة الاو تةو واايخدام ت امن حاترتيي ااقلتمتةو ورموج  يواميتيي م  

 ل(46)

 

 نلص ال ارل:   13/4/2014و مجلة البيانو  «قز اد او تة وص اغ المحتمظة نلص ال وتة»م ا  م نيو  (43)
http://www.albayan.co.uk/rsc/print.aspx?id=3271   

قلتتم و ومزونتي و من قجم اني اغ ح تي و وز امي و من نظتو قهتن الحتتم ااناتنتة وقهد هت  تُواصم الاو تون هو ي و رزم » :مي مت تايي نل ا يشتج المذزو  رتلزتمم (44)
ت من المايولتة الولنتة  وانيتد الييم والرلس واا هت و ما هل ق وا  ن  ا  ا   الاو تتن وج   واجن ونذ  مةت  اآل   من و نلص م قى البتلو ومامبيل وانلرق  

مي المجلس     اليوى الاتتاتة الُمناوتة مي إلت  الهو م الاو تةو ميد نيد ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة الاو تة ليتاا  نمم م  الخومالُمليتم نلص نتيل جمت
 ةير  الولني وهتةتييلالولني الز دا ر د  اليوصم إلص يشتهو  نامتو المجلس الولني الز دا ومزونتيي من الح ا  وال تةت  وال خصتت  الماييلة إلص ا 
او رر نتم  الهو م الاو تة ممهر   وقد ايشل نلص إلت  ت مم الجوان  الاتتاتة والينظتمتة لرنامتو إلص ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة الاو تة نلص قاتس ا لي 

 اليتلتة: تد الج ود الاتتاتة والمتدانتة ورنتا   ازة ولنتة متنلة ومل الاس  مي البمم نلص إايتل نظتو الليمة الادتة ورنتا او تة المدنتة الدتمي التةو ويوح 
ا قاتات ت من الياتة  تيزد ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة الاو تة الي امي رت ني ا  الدايو ا ر وتة ال ب  الز دا اليومتةو وانيرت  الياتة الز   ل1 دتة ج ا 

 ني ا  رتلحيوج اليومتة لل ب  الز دا امن إلت  وحدم او تة ق ا ت و برتلل الولنتة البتمة مي الرردو وا 
يا  تنو وإنتدم الحيوج  البمم نلص إليتا جمت  الاتتات  والم ااتو وااج ااا  اليمتت تة الملرية رحل الموالنتن الز د ومبتلجة اهت هت ويدانتتي ت ويبوتا الم ل2

 لصحتر تلل
م دولة دتمي التة مدنتة يبددتةو نظتم ت جم و ا ر لمتني تيوو نلص مردق الموالنة المياتوتة ومصم الاللت  ويداوم الاللة واتتدم  تيزد ا ةير  قن او تة الجدتد  ل3

 اليتنونو وانيمتد نظتو الرم ز تة اادا تة رمت تب   صرحتت  الاللت  المحلتةلل 
اة  والمواهتل الدولتة حوم حيوج ااناتن والح تت  الاتاتة والماتوام مي الحيوج والواجرت  دون  يامن او تة الجدتدم لموالنت ت ولزتمة المزونت  مت و د مي ال   ل4

 يمتت  مي اليومتة قو الدتن قو الجنسلل 
 او تة دولة ميبددم اليومتت  والهيتمت  والدتتنو وتحي و دايو هت المبتهدا  والمواهتل الدولتةل  ل5
يد ا   المنتلل اليي نتن  من اتتات  اليمتت  ا هيمتو الزتمي مي إلت  الينمتةو ويحيتل البدالة مي يو ت  اله وم الولنتةو والبمم نلص  م  ما لي او رمزتمحة الشي  وإترا   ل6

 ومايوى مبت ة الموالنتن رمخيل    اةح و ومنتلي وو وختصة المنتلل اليي نتن  من الح متن مي ظم نظتو ا ايرداد الحتليلل 
 لجدتدم رنظتم ت المدني الدتمي الي ودايو هت الامتنة الاتاتة لزتمة مزونت  ال ب  الاو ا اليومتة والدتنتة وناتجي ا جيمتنيللي زم او تة ا  ل7
ت  ا ةير  الولني  مت م مي إلزمت  ت   الخوم الز د مي مبتلتت  الهو م الاو تة وقن لي ت من خرم اليناتيتت  واليوى والح ا و مإني تنريي الم ت زة الشتنلة والم ل8

  زة نلص المايوى الولنيلل ليوى الهو م والمبت اة الاو تة وهتةتييو إاتمة إلص اليشتنم الزتمم م  ميللرت  الم حلة ا نييتلتة رمت ييياتي من يخلتل وإدا م وم ت
لاو تة رتلاتتات  والر ام  اليي تيو إق ا هت مي مياات  ا ةير   يلي و اليوى والح ا  وال خصتت  المناوتة مي إلت  ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة ا ل9

 ومي الميدمة من ت الر نتم  الاتتايلل 
 زمت قن الهو م الاو تة البظتمة يرن   نلو ا اييرم ز م  اتتدا ل تو مإننت نيرنص ااو الدولة مي ن د ا اييرملل  ل10
نلص إقتمة مبتلتت  وقن لة ياتهو مي اليب ت  رتلياتة الز دتة مي او تة والمبتنتم اليي م   ر ت الموالنون   تبمم ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة الاو تة ل11

 الز د نلص مدى نيود من الح متن والي متسو ر د  رنتا هيتمة جدتدم لدى الاو تتن قتةمة نلص الماتوام واحي او اآلخ لل 
ولنتة لن ليي ومبتلتتيي من خرم دنوم ممهلي مزونت  ال ب  الاو ا زتمة والح ل نلص م ت زي وو واليواصم  تبمم المجلس الولني الز دا نلص إنلتا الصرية ال ل12

 الرنتا م  رتقي النات  الولنيلل 
 يشتهولل لإلخوم الز د لي ا اليشتنم رتن ال رت  الاو ا و تتدم اليواصم ويب ت  ال البمم نلص إقتمة ر ام  يد ت  وو س نمم يامن الم ت زة الممت م ل13
 هذه الوهتية قترلة لليلوت  حا  ميياتت  البمم الولني ورموامية الل متنلل  ل14
اهنتن من قناتا ال تةة   تُمهم المجلس الولني الز دا مي ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة الاو تة رنتة  لل ةتس ون  م قناتا مي ال تةة البتمةل وتنيخ  ل15

 الز دا مي ال تةة الاتتاتةلل البتمة من ممهلي المجلس الولني 
ناوال وإذا نيل البدد نن الحد الدنص متحل للمجلس الولني الز دا ي  تح ردتم لتصم البدد إلص الحد    14الحد الدنص لليمهتم الز دا رحا  يت تخ هذا ا يشتج هو   ل16

 الدنص الميشل نلتيلل 
جمتب تو وي زت هت مي إلت  واحد لمواج ة النظتو الدمواو وحمتتة  برنت من رل ي وإ هتريو وإنيتذ او تة من الليمة  إن الم حلة الميرلة يايوج  يوحتد ج ود الاو تتن 

تن زم تة  برنت والدمتغ نني وياماليي اايم ق  الييم واليدمت ل وإن ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة الاو تة والمجلس الولني الز دا ملي متن رتلبمم مب ت لحمت
ن إايتل النظتو ورنتا او تة الجدتدم اليي يحمي موالنت ت ويصون حيوق ول   مت تُيما 

   27/08/2013 ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة الاو تة المجلس الولني الز دا 
ة دولة إيحتدتةو واتبمم المجلس الولني الز دا نلص يحيتل  مرحظة: تيحشظ المجلس الولني الز دا نلص الرند الهتلل وتيي   ران قمام صتية للدولة الاو تة هي صتي

 ل«ذل  دون قن ت زم ذل  نتةيت قمتو انامتمي إلص ا ةير  الولني ليوى الهو م والمبت اة الاو تة
   https://www.zamanalwsl.net/news/40672.htmlنلص ال ارل:  28/8/2013و االزي ونيموق   متن الوصم   (45)
 ل «الز د والهو م الاو تة: اليصو و الواق و البرقة رشصتةم المبت اة الاو تة»رتال اتداو دل نرد ال (46)

 



 

 

 

ولو تي  الز ادو قرم انامتو المجلس الولني الز دا لرةير و نن الم  د الاتتاي للهو م الاو تة قو ربدهو إذ  ت زوا مي  
ل و ت زوا ر زم متنم مي ال تةة البلتت للمشتوات  اليي ُ زل  مي  (47) زتمةنت وجنت  واايتنة ومييم اي و رم احل ت منتق ت  متت 

 ل(48) مي ال تتا 10/12/2015

ا م  ال تةة البلتت لليشتواو  ونلص ال غو من اليجتذرت  والخرمت  اليي حصل  ويحصم رتن المجلس الز دا وا ةير و وميخ  
د الي دتد رت ناحت و ويبلتل الم ت زةو ورختصة يبلتل الم ت زة مي مشتوات  جنت  وغتت  ا لي او رتالت  ووصل  إلص ح

الينشتذا الذا ُوا  من ال تةة البلتتو مإن ذل  زلي   تيلم من م ت زة الز د اتتات ت مي الهو م الاو تةل إذ إن الح زة الاتتاتة 
ت للنظتو الاو ال ويل  الخرمت  قم  لرتبي  الز دتة ممهلة رتلمجلس الز داو ريت    مي ص  الهو م الاو تةو ولو ينَح آ قو يمتم توم 

وصحيو ولو يييص  يل  نلص الز اد وحدهو رم   د الم  د الاتتاي الاو ا اناحترت  وااييت   من الجاتو الاتتاتة الهو تة 
 (49) ن ت يتت  الموالنة و ةتس )زيلة إنرن دم ل( الاتد امت  الاو تة من زهت  من ال خصتت  والزيم الاتتاتةل وزتن اخ هت 
 وغت هوو و  تبني ذل  قن هي ا زل و غت  م ت زتن مي الهو م؟ل

 
 حزب العمال الكردستاني 

و الش غ الاو ا لح   البمتم الز دايتني مي ي زتتو مإني زتن قد وجي PYDقمت مي مت تيبلل رح   ا يحتد الدتمي الي     
 اتةم ي دتد وميت لة مي الوق  نشاي إلص النظتو الاو ا منذ رداتة الهو مو وذل  نر   نتمي نرد هللا قوجرن إذ ص   الخت  مي  

(ل مإذا قج   او تة  PYDتد الدتمي الي )تج  نلص الاد قن تلييي رتلينظتمت  الز دتةو م نتل  ح   ا يح»راني  6/4/2011
والاد إصرحت  دتمي التةو مإننت اندنم تو إذ تمزن ا ني ا  رتلحيوج الهيتمتة واادا م الذايتة قا اادا م الذايتة الدتمي التة 

ت اندنم وو  زمت قن الينظتمت  الز دتة امن هذه ااصرحت و وإن يو ا ني ا  رحيوج اادا م الذايتة الهيتمتة واادا تة منحن قتا 
ومي حتم لو ييرم الدولة الاو تة هذه الملتل   »قتم ح مت ت وري دتد وااح للنظتو الاو ا    18/5/2011و ومي  «هنت  اياتند او تة

لص إ  1998و وحتن ت قنتد النظتو المتته اليي زتن  ميلونة منذ ايشتج قانة  (50) «تمزن لفز اد حتن ت قن تيح زوا م  قوى المبت اة
  ( 51)مجت ت تو رتليبتون واليناتل الزتمم م  )ح   ا يحتد الدتمي الي( الذا تردو قني زتن تخلل ل ذا الدو  منذ ردا الهو م مي يونس

تل ونلص ال غو من محتولة المجلس الولني الز دا اايتبت   لذل  مإن وجوده الاتتاي مي ص  الهو م الاو تة تزتد تزون مبدوم 
ر نتتة الاتد   25/7/2012ي الهو م الاو تةو وذل  من خرم ا يشتج مبي نلص ي زتم ال تةة الز دتة البلتت مي  وإقحتمي م   PYDالا  

مي المةة  50مي المةة من الصوا  مي ال تةة ميترم  50مت م  PYDمابود الرت  اني  ةتس إقلتو ز دايتن الب اجو ومنح الا 
ا نلص و جو رار  ندو قروم  لح ا  المجلس جمتب تو إ  قن ذل  ا يشتج ري الم ت زة مي الاللة م  قا ج ة اتتاتة    PYDي حر  

ز دتةو ولن ق ا ه ُمصتد  من النظتمتن الاو ا واات انيل وقد يازد  ت  هذا ا يشتج نندمت مُيح مبر  اتمتلزت الحدودا رتن إقلتو  
نلص ال غو من  -مي محتدهت  جنت  والايتنة  YDPل نروم نلص ندو وجود قا م ت زة للا (52) او تةز دايتن و متم   ج 

وغت هت من المييم ا  الدولتة اليي نيد  رخصول او تةو رخر  المجلس الولني    -قن و ت زلون قوم ناز تة   تاي تن ر ت
  مي هذا الصدد  الز دا الذا لو تي  يي تر ت نن قا من تل وقزد المربول المت زي إلص او تة )متتزم  ايني( مي ليتةي م  ا ةير

ل وحص هت ر  ازة  YPGل رتنمت قزد وجود نرقة ناز تة م  وحدا  الحمتتة ال برتة PYDندو وجود قا نرقة لررده م  
اتتات ت مي الهو م الاو تة لني دو  ابت  جد ا تزتد   تذز ل  PYDل ول ذا الار  لو نينتوم دو  الا (53) دانس()ناز تة لييتم 

تل »لباز ا قزه  متنلتة مي الاتحة الاو تة  وإنمت زتن دو هو ا نلص ال غو من قنتنينت ران هذا الدو  زتن ورت   نلص الز اد خصوص 
ت  و لذل  انينتوم هذا الدو  ر يا من اليشصتم مي الشي ا  اآليتت ل«ونلص الاو تتن نموم 

ت إخمتد الح ا  الاتتاي لفح ا  الز دتة مي  PYDوزمت ابص الا  جتهد ا اخمتد الح ا  ال بري الز داو ميد حتوم قتا 
بَ آ يح  اتل ييل إذ انييم   قتتدتي الح ا  الز دتة المبت اة للنظتو الاو او وا ر وو ويبذتر وو   -ومت ت ام-المنتلل اليي ُواا

وصم ري الم  إلص انييتم  ةتس المجلس الاتد إر اهتو ر و مي مدتنة اليتم لي  و حيص  (54)  الز داو  اتمت قح ا  المجلس الولني  

 

)47( ميترلة يلش تونتة م  الاتد مياد نلتزو ممهم المجلس الولني الز دا مي ومد ال تةة البلتت لليشتوا مي قنتم الب رتة الحدل مي 2017/3/2 نلص ال ارل:  

https://www.youtube.com/watch?v=TAwZQAzNH7k   
  https://goo.gl/hLrLypال ارل: نلص  10/12/2015 اج  موق  قنتم  واتت التوو مي  (48)

)49( يي ت  مي 2017/1/11 نلص موق   ادتو  و نت االزي وني ربنوان )اناحترت  مييتلتة من ا ةير  المبت ا اخ هت يتت  الموالنة( نلص ال ارل:  

https://goo.gl/3KSpFp 
  25/6/2017و الم ز  الز دا الاوتدا للد اات و «تح   ا يحتد الدتمي الي محنة ال وتة واليرتس الم ت ت  والدوا  الم اومة لي محلتت واقلتمت  »هو ن  قوايو  (50)

  https://goo.gl/hy3zwWال ارل:  نلص
  ل«ح   ا يحتد الدتمي الي محنة ال وتة واليرتس الم ت ت  والدوا  الم اومة لي محلتت واقلتمت ت»هو ن  قوايو  (51)
َد الز اد نن الهو م الاو تة؟»محمدو امتتنو  (52)   https://goo.gl/v1yMNNال ارل:نلص   15/3/2016و موقع المدنو «زت  قُربا

)53( يي ت   صد ختل: الواق  الاتتاي والباز ا مي منتلل اادا م الذايتة خرم     ا / قغالس 2016و م ز  نم ان للد اات  ا اي ايتجتة نلص ال ارل:  

https://goo.gl/L6qYYY 
او تة ونتة   ةتس ا ةير ( نن مبييلي قتتدا  المجلس   -و ر ت  )ناو المزي  الاتتاي لح   الدتمي الي الز دايتنيومي هذا الصدد تيوم الدزيو  نرد الحزت (54)

ت هنت  إلرج ا ا  مجمونة لتيو انييتم مجمونة قخ ىل هنت  دو م لدى البمتم الز دايتني مي » الولني الز دا وقنصت ه مي اجون ح   ا يحتد الدتمي الي:  داةم 
ت لدت و اجنتا اتتاتون من المنتالتن الذتن دامبوا نن حيوج ال ب  الز  او تة دا لب  ا  الانوا   ر ان المبييلتنل تبييلون ن  م وتلليون ا ا  ن  م وهزذال داةم 

   https://goo.gl/FkVzfZنلص ال ارل:   26/2/2017و العربي الجديدو  «مي وجي النظتو

 



 

 

 

ل واقيحو مزتي  الح ا  الز دتةو وقح ق ت رحج  واهتت  من ت ) م  نلو الهو م( قو ) م  نلو  ونشتي إلص ز دايتن الب اج لتر 
ا قغلل مزتي  هذه الح ا  رحجة قن ت لو يحصم نلص )الي خ  ل (55) الذايتة(تل( من )اادا م ز دايتن( وميخ  

 

  

 

ن جلري من و  مي  لم تد من اليشتصتم  اج  د ااة ربنوان )ربد ا  انوا  من الهو م الاو تة: نودم الح ا  الز دتة الاو تة إلص البمم الا ا( للزتي  حات (55)
 نلص موق  الم ز  الز دا الاوتدا للد اات  نلص ال ارل:  21/4/2017

https://goo.gl/zv4wqp 



 

 

 

 مواقف سلبية وانتكاسة وطنية 
ورتلبودم إلص اليجتذرت  اليي حده  رتن الح زة الاتتاتة الز دتة والمبت اة الاو تة رصو م نتمةو مإني   رد من اا ت م إلص 

زهت  من اله  الالري مي ي اتد حدم ال د قن المواق  الالرتة اليي صد   رحل الز اد من ربا  مو  المبت اة الاو تة زتن ل ت  
ا نن البيلتة الربهتة البشليتةل   والجذ و وظ و  قصوا  ز دتة يلتل  را  ينخ ل مي الح زة الاو تة المبت اة زون ت   يخيل  زهت  

زمت -لشد التة )وهو( مبلص ارتم المهتمو حدتل الاتد ر هتن غلتونو وهو  ةتس المجلس الولني الاو ا مي ذل  الحتن ران ملل  ا
مي المةة من ازتن البتلو تبت ون مي ظم قنواغ  40نلص ال غو من قن حوالص -من دون قن تيرم حيص منتق ة هذا الملل   -قالشنت

تيوامل م  يص تح ممهم النظتو الاو ا مي المشتوات  ر ت  الجبش ا نندمت  -لفا -ل هذا اليص تح (56)مخيلشة من الشد التة 
د الملتلرتن رتلشد التة دواا )الرتنتدوم( وربد مدم وص  دواا )ققوى( رحا  وصشي وهو )قدمتم( مي ي زو وااح وص  الز ا

: إن الز اد   ت زلون (57) الشد التةرملل   مي   1ل زذل  مإن قابد ال نري ) ةتس ومد ال تةة البلتت إلص جنت  حتن ت( ص    قتةر 
ا قتتو حتمظ الاد واآلن ت تدون دولةزتنوا ت » المةة من ازتن او تة وران و  ل رتنمت ق ت  هتهو المتلح (58) !«يمنون قن تصرحوا ر   

و وقتم «قن الز د هو ن   ناوا انيمتة و اليومي»)وهو  ةتس اللجنة اليتنونتة مي ا ةير ( مي ميترلة لي نلص قنتم الب رتة إلص 
ت: )حيوج الز د غت     ل  ولتلر  ربا الجاتو الاتتاتة المبت اة رتلينصم من الوهتية المر مة رتن ا ةير(59)  م  ونة(قتا 

و مي إ ت م وااحة إلص يرني ااو الجم و تة الب رتة الاو تةو ولتس الجم و تة الاو تةو ويي  (60)2013والمجلس الز دا نتو 
ال تةة البلتت لليشتوا ران او تة الماييرم هي ج ا من الولن الب ريو ويرني مردق الرم ز تة اادا تة مي  يون الرردو و)البمم 

ل زهت  من المصتد  الز دتة يردا اايي ار ت راني حتن تيبل ل الم  رتلب ورة والولن الب ري (61) الز ادنلص( امتن حيوج 
إن ال ب  الاو ا  »والرم ز تة اادا تةو ييوو ال تةة البلتت ريرن ت تو ربرت ا  يازتدتة جت مة متنبةو من دون اليمي س خل  حجة؛ 

تل  الز اد رحيوج مبتنة زتلشد التة واللية الز دتة وااو الدولةو يج ا الملتلرة ل قمت نندمت تل«هو من تج  قن تي   ذل  ماييرر  
و واللجوا إلص نرت ا  الياوت  والممتللة زا )البمم نلصلل(ل هذا ال زم من اليبتليو  ري   المو  ا ادم ال ب  الاو ا ماييرر 

ن لدى الز اد هتجا ت من الخو  وماوغ ت انتدم الحاترت و و  ا من الونود المباولة من قنظمة الحزو  زو   اتمت قن و َخرا وا زهت  
 الاترية والحتلتة مي الدوم ال ربة اليي تبت ون مت تو ويشصتل ت قد تخ ج هذه الو قة من اتتق تل 

تاتة الاو تةو مي الميترمو همة من الز د من تلوو الح زة الاتتاتة الز دتة نلص قن ت لو يايل  قن يرني يحتلشت  م  اليوى الات 
وقن يب م و رتلياتة الز دتة مي او تةل وإنمت يُ   الم  نلص غت ريو وريت  الح ا  الز دتة مييوقبة نلص نشا تو لتيوو ح   
الربل الب ري ا  ي ازي رإربتد مزونت  ال ب  الاو ا ربا ت نن رباو و  غ الشينة والخصومة رتن ت مي مدى نيود من حزميل 

تلح زة الز دتة قن يزون قزه  ق ر ت وانشيتحت نلص رتقي المزونت  الاو تةو زي تزون الجمت  نلص مب مة رتلز د إذ زتن تشي ا ر 
 روجود قاتة ز دتة مي او تةل   2011وقاتي ول ومن هَو  تزونون من المنتص تن ل تو   قن تُشتجا قغل  الاو تتن ربد هو م 

 

 الحراك العسكري للكرد في الثورة 
م الاو تة رداتة المتة وواق  الحتم تيزد قني لو تزن همة قا نتة لدى ال ب  الاو ا الهتة  رتلذهت  إلص الباز مو إذ  ردق  الهو 

و اليي نم   المدن الاو تة زتمةو ياتمن ت م    داا د نت الذتن قيل و 2011خ ج الاو تون مي يظته اي و الالمتة مي اذا / مت س  
ظته ون الرج ا ا  قلشتل و المبييلتن ربد زيترت  لشولتة نلص جد ان مدا ا وو إذ واجي النظتو النظتو مي مذرحة البم ا وهو تي 

ت  ر تحيي الذتن جمب و من موظشي الدولةو ر اتهو قو نلص ال غو من وو هذه الظته م   الميظته تن مي مدن و رتلبن  الجاداو مايخدم 
يبم د  وا  المجيم  الاو ا مي مواج ة ربايو وقا ميي إلص مبت اتن  الجدتدم مي ل تية يبتمم النظتو م  الميظته تن اليي

ت  ت قتا  او لزن ت ردق  رت نحات  رتليد ت و حتن ردق النظتو رتايخداو ال صتل الحيو وقيم الميظته تن يد تج  وموالتنو اايم   ق    
ل متن لي  المو  والواتغ  (62)تد لليبتمم م  الهتة تنمنذ الاروغ الهتلل للهو مو ومي ت لخلة انيمدهت مي اتتج ختت ه المني الوح

ان ت المدني ال بريو   مي الباز م اليي اايشتد من تو النظتو قرم غت هو إن لو تزن وحدهل إذ نجح رباز يي للهو م من إم اغ ت من خ ل

 

 ال ارل: نلص  2/4/2015ا اي ايتجتةو و موق  م ز  الماييرم للد اات  «الشد التة وااقلتو والرم ز تة وي زتم ماييرم الب اجمشتهتو  »رتاو حاتن ال تداو  (56)
http://mcsr.net/news22   

 وو نلص ال ارل:  رل نلص قنتم  واتت الت 2017زتنون الهتني  24و 23مييم  صحشي لومد النظتو الاو ا مي اايتنة مي المشتوات  اليي ج   مي  (57)
https://www.youtube.com/watch?v=WK54jnAa4nw   

 ال ارل: نلص  29/3/2016ميترلة م  البمتد قابد ال نري نلص قنتم قو تن  ن    مي  (58)
https://www.youtube.com/watch?v=zfhBR-Mdxd0   

 ال ارل: وزذل  
https://www.youtube.com/watch?v=dj2A4cAfOZ0   

 نلص ال ارل: 4/9/2016مي  ARA Newsو موق  «الوجود الز دا مي او تة رتن حيتةل الواق  و ت  التدتولوجتت: قاةلة من نت  وقجورة من  متد»و نم   اوم (59)
 https://goo.gl/Uqc3tW 

 دل نرد الرتال اتداو موق  الز د من الهو م الاو تة ويشتنل و مب تل (60)
 نلص ال ارل:  2016و الصتد  نن ال تةة البلتت لليشتوا والمن و  مي قتلوم/ اريمر   2012من االت  الينشتذا للبملتة الاتتاتة ومل رتتن جنت     8و  6و  1 اج  الرنود    (61)

 http://www.riadhijab.com/hnc   
)62( »ظته م الباز م وقه هت مي الهو م الاو تة«و م ز  ح مون للد اات  المبتص م من و مو 2016/11/8 نلص موق  جت ون نلص ال ارل:  

http://www.geroun.net/archives/68393  

 



 

 

 

و حيص إن  قس النظتو الاو ا ر ت  الاد اني   مي (63) ت تدونيونتد مبظو الميظته تن إلص رتوي و لن و   تب مون الييتم و  
 ل(64) الولصران الهو م زتن  المتة مي ال    الاية  7/8/2012خلتري مي 

وربد ان يمزن النظتو من ناز م الهو مو وُ زم )الجتس الاو ا الح ( ومصتةم قخ ى ناز تة مبت اةو اليحل ربا الز ادو  
م زهت  من اللوتة الز دتة راامتا ندمو وانام  قغلر ت إلص صشو  )الجتس زرتقي مزونت  ال ب  الاو ا رحتلة  الباز مو إذ ُ ز ا

الاو ا الح (و من مهم قلوتة )قحشتد ال اوم( و)قح ا  او تة( وزيترة )صر  الدتن التوري( وزيترة )صيو  نش تن( و)لواا 
ت هت من الجاتو الباز تة اليي اناو  يح   اتة الجتس الاو ا  جر ة الز اد( وزيترة )ا ادا الز دتة( ولواا )قح ا  الز د( وغ

ت مي البدم والبيتدو رخر  المجمونت   (65)الح  و إ  قن يل  الزيتة  والشصتةمو حتل ت زحتم )الجتس الح ( ريت  رر دنوو ونتن  نيص 
قن هتمنة اللتر  المي دد نلص زهت  من   الباز تة الميل مة اليي زتن  يحصم نلص المتم والار  من ج ت  خت جتةل نروم نلص

يل  المجمونت  الميل مةو إلص جتن  يصتند حدم الي ن  رتن الز د والب  و ورصو م ختصة ربد مبت    قس البتن وزورتني 
  و ت  حل ؛ وهي مي مبظم ت زتن  ريدرت  من النظتو وقيرتنيو ورج د ربا الشصتةم المي ددمو وحيص من ربا الشصتةم المحاورة 

 ل ذل  زلي قدى إلص ير ي يل  المجمونت  وينته  قناتة ت هنت وهنت ل(66) الح (نلص )الجتس 

ل  قوم ناز تة ز دتة او تة مي إقلتو ز دايتن الب اج رتاو قوا  )ر م زي  وج قمت( مي ن تتة نتو  من   2011وقد ُ ز ا
و ندد   راس ري من الميلونتن والنت حتن نحو إقلتو  النظتو الاو ال ومي مت ربد اناو إلت   المن يتن ننمجمونة من ال رتن 

ل PYD (67)ز دايتنو وينون  قارت  ال ج م انذا  ل ي ا وزتن الار  الهو هو يب ا و للمرحيت  المنتة من النظتو قومن الا 
المنتلل الز دتة مي او تة هو حمتتة  -اليي يلي  يد ترت  وخر ا  نتلتة المايوى-ونلص ال غو من قن الدو  ال ةتس ل ذه اليوا  

و إ  قن )اادا م الذايتة( ي ما قا م ت زة لرت م زة ) وج امت( (68) وا ايردادمن اا هت و وحمتتة الموالنتن الز د من اليم  
لي( من دخوم ال ااي الاو تة ومحت رة اا هت  ومحت رة نظتو الادل وقزد صتلح مالو ال ةتس الم ي   )لح   ا يحتد الدتمي ا

 ل (69) المنليةقن دخول و إلص او تة اتيدا إلص اند غ الييتم والدمت  مي 

( من  قا ح ا  ناز ا ز دا مي المنتلل اليي اتل  نلت تو رخر  PYDنروم نلص قن ح   ا يحتد الدتمي الي )
الاو ا و تخ ن ت م اللي مي  المزونت  الخ ى إذ امح ري زتم )قوا  الدمتغ الولني( )الملهمتن( اليتربة لباو مجلس ال ب 

رتلنارة إلص ا ز اد ميد انييم زم من   الماتحيو قمتاليتم لي محمد الشت سل وامح الح   ري زم )قوا  الاويو و( من المزون 
ل وهمة من تيوم: إن الارتل الز د الهمتنتة PYDزتن ت يري ربرقيي رتلح ا  الباز ا وُنذ و إ  إذا زتن هذا الح ا  يح  مظلة الا  

د الارتل المخيلشتن ل وق ت   يتل قح PYDالذا قتموا ري زتم المجلس الباز ا الز دا اليتر  لا)الجتس الح ( قد اخيلشوا من الا  
  : )النيت  المخيل  حاتن رز ( إلص قن  يتيي زتن ميحما ت ل تت م إقلتو ز دايتنو ووا  نشاي يح  يص   قتتدم الرت م زةو قتةر 

هو الج ة المايولة الوحتدم نن اخيلت   يتيي وريتة  PYDرحا  الد ةم وإمتدا  ال  ود مإن ح   ا يحتد الدتمي الي »
قخر نت قزه  من  تهد ران الارتل زتنوا موجودتن مي اجن دت ت  الواق  مي اللترل الاشلي من المرنص الاترل لليص  الارتلل حتل  

 ل (70) مج وم«نيل و إلص مزتن  هو يوو 2013البدلي مي المدتنة إلص حتن منيص  ال    الهتني ن   من نتو 

ا من اللتيي ال  19/7/2012وزتن النظتو الاو ا مي  منتة واادا تة مي المنتلل الز دتة إلص ح   )ا يحتد  ال و ج ا 
الدتمي الي( مت ند ه الح   )هو م  وج قمت(و وقني ل د النظتو من المنتلل الز دت ة وح  هتل مي حتن لو تيتد  النظتو هذه المنتلل 

تني(” من قز اد ي زتتو مي حتنإقن اليتتدا  زلتًّتو وريي تدت  المو  من و اا الايت  م  اليتتدا  المتدانت ة لح   )البمتم الز داي 

 

م الهو م الاو تة إلص اتحة مب زة ولمتذا؟»نجت  جو ج نواو  (63)  و نلص ال ارل: 18/11/2012و 4522موق  ج تدم الماييرم البدد:  « َمنآ حول
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=547739  

 ت جص ميتربة خلت  ر ت  الاد نلص ال ارل:   (64)
https://www.youtube.com/watch?v=LYLpZ-b501c   

 تمزن ميتربة ال وارل:  (65)
https://www.youtube.com/watch?v=lfRRN9eyqaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=EoNVr9-M0Kk   
https://www.youtube.com/watch?v=pGtmKghQ5nc   
https://www.youtube.com/watch?v=3fcyDNC9644   
https://www.youtube.com/watch?v=UGeD8Ey2r9s&t=743s   

 نرد الرتال اتداو الز د والهو م الاو تة: اليصو و الواق و البرقة رشصتةم المبت اة الاو تةل  (66)
 مي موق  زو د اي ت  نلص ال ارل:   7/11/2015يي ت  من و  مي  (67)

https://goo.gl/qddnxj 
 لموق   وداو نلص ال ارل:  7/2/2017ليتا م  الدزيو  نرد الحزتو ر ت  مي  (68)

 http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/070220175   
 لم تد من اليشتصتم ت جص م اجبة الييت ت  المصو م نلص ال وارل:  (69)

https://www.youtube.com/watch?v=yyq0BHVQkRo   
https://www.youtube.com/watch?v=fLczhTFBNaM   

 نن )لجنة الميتربة والرحل نن الارتل الز د( نلص ال ارل:  13/4/2014لم تد من اليشتصتم ت جص م اجبة الرتتن الصتد  مي  (70)
http://vdcksy.blogspot.com.tr/2014/06/1642013.html   

 



 

 

 

( زتن  محا واج ةو   تد من ت مي الي ا ا  المنت ة والاتتات ة ا اي ايتجت ةو و وتد او ردق PYDالز دت ة الاو ت ة مي ح   )
ج لشز م قن النظتو قمام من المبت اةو رختص ة ربد ان  ج الهو م نحو )الخونة( و)الالمة( و ظ و  المجمونت  الح   ت و 

اليزشت ت ةو وإلرج مبت اتن او تتن يص تحت  ماتةة لل ب  الز دا وقاتيي وحيوقيو و اد من حج  الح   الوجرني الاو ا  
وماوغتيي مي ماالة يحتتد الز د نن الهو مو هجوو )جر ة النص م( ومجمونت  يزشت ت ة نلص مدتنة ) قس البتن( الز دت ةو من داخم  

ردنو من اليحتل  الدولي    PYDزت ةو هو قيص احيرم )دانس( لمدتنة زورتني )نتن الب  (و ويح ت هت من ميتيلي الا ال ااي الي 
ت ن تةت ت نشاي اللة قم  واق  نلص المنتلل الز دت ة ل وهزذا قخمد قا ح ا  ناز ا  (71)وإقلتو ز دايتن الب اجو لتش ا الح   م ا 

ح   ا يحتد الدتمي الي الذا وق  مي ص  النظتو الاو او ويحتل  مبي نملت تو ومبت ا ت   للز د مي الهو م الاو تةو رتايهنتا
و واني   محتمظ الحازة محمد  نتم )المبتن من النظتو( راني قنلص )ح   البمتم الز دايتني(  (72)  اانرمتةلي مي المواق  

و ومي قحان الحوام مإن (73)  جتد االخ( قلدا  خلتم قن تيذز  ذل   الالحة لييتم المجمونت  اا هترتة   لييتم النظتوو ويمنص نلص )
 ل(74) الهتلل(ند  نشاي   م  هذا الل   و  م  ذا و رم هو ايخذ )الخل  PYDالا

  

 

 وت ة واليرتس الم ت ت  والدوا  الم اومة لي محلتًّت وإقلتمتًّت  (: محنة الPYDلليوا  ت جص م اجبة د ااة للزتي  هو ن  قواي ربنوان )ح   ا يحتد الدتمي الي )  (71)
 مي موق  الم ز  الز دا الاوتدا للد اات  نلص ال ارل:  25/6/2017من و م مي  «2)

https://goo.gl/oWzGCa 
   اد   محمدو ماييرم قز اد او تةو م ج  ارل ذز هل    (72)
 نلص قنتم الدنتت نلص ال ارل:  td 19/8/2016ليتا يلش توني نر  ال تي  م  محتمظ الحازة  (73)

https://www.youtube.com/watch?v=Uuk74o-sgsE   
 و نلص ال ارل: نلص موق   ودا 24/1/2014يص تح ل ةتس المجلس الولني الز دا إر اهتو ر و مي  (74)

http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/240120179   



 

 

 

 خاتمة 
ا قصتر   و  تز ت متنر  رنتا نلص مت ييدوو تمزننت اليوم: إن الز د الاو تتنو رتايهنتا ح   ا يحتد الدتمي اليو زتنوا ج ا 

ا مي الهو م الاو تةل وم   الدو  والحاو  الز دا مي الهو م الاو تة مي م احمو وخا  إلص مجمونة نوامم داخلتة  وميه  
اتغلةو من ت مت هو ميبل ل رتلوا  الز دا الاو او ومن ت مت هو ميبل ل رتليبتلي الالري ليوى المبت اة الاو تة وربا  

دتة وحاتاتتي تو ومن ت مت هو ميبل ل ريدهو  الواتغ وان  ج الهو م مي الباز مو والوم الح زت    مو هت م  الماالة الز 
اليزشت تة واا هترتة نلت تو رتليوا ا م  ي اج  المايوى المدني والبلمتني مي خلت  المبت اةو ويخر ل الخت م مي ص انتي تو 

د الاو تتن زتنوا محل جذ  زم من النظتو والمبت اةو نلص حد  اوااو ر د   وو ااي ت ااقلتمت ةو ومن دون قن نيشم نن قن الز 
تو زتن ومت  ام تدم  ا تريي الز د  زار وو إلص جتن  ل   اد الل   اآلخ ل هذا الم و  اد حدم ا نياتو رتن الز د قتا 

ح   ا يحتد الدتمي الي من ج ة قخ ىو  المنخ لون مي الهو م الاو تةو إذ زتنوا رتن نت ان النظتو الاو ا من ج ةو ونت ان 
ونت ان اليبتلي الالري ليوى المبت اة الاو تة من ج ة هتلهةل ورذل و   تمزن ييوتو الدو  والحاو  الز دا مي الهو م الاو تة 

نت  الاو تة الخ ى وحاو هتل ممت تناح  نلص الز د الاو تتنو وقواهو الاتتاتة ونخر و  الهيتمتةو مي مب م نن دو  المزو 
تناح  نلص دو  رتقي مزونت  ال ب  الاو ا ونخر ت وحاو هتل وتردو قني زتن هنتل  يوالي إقلتمي ودولي نتو  نلص قن يوقد 
هو م ال ب  الاو ال وج ى ذل  نلص م احمو ورادوا  مخيلشةو اييزش م الانوا  الميرلة رز   مصوم هذا اليوالي ولرتبة 

لتن متي وهوت ي ول   الميو  

 

 رجع م
 (ل2012حجي مصلشصل مت وجو الز د الاو تون والح ا  الدتمي اليو )رت و و نت  ونو 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 ملخص تنفيذي  
 اليت تختة الخر م مي وا خير  اليمتت  اد ا  الاو تة؛ مي محتولة الز دتة الم قم وا  الرحل الذا رتن قتدتنت تينتوم
 اليمتت  هذا قنيج  اليي  وا جيمتنتة الاتتاتة والبوامم المييت ا   نند واليوق  غت هوو نن او تة لز اد والهيتمتة والحات تة
 المج دم الم ز تة واليصو ا   اليمهر  من جملة  اخ  اليي  للمتاي الييدتاتة ا خي التة النظ م يجتو  هو ومن وا خير و

 المياه م والختصة المحلتة  الخر ا  نند اليوق  من دون اليومي الربد إلص ااينتد ا البتمة؛ الذهنتة الاو تة مي الم قم الز دتة نن
  والهيتمتةل ا جيمتنتة اليت تختة والواتغ ااقلتمتة الرتةت  رينوغ

تحتوم  مإن الرحل الذا رتن قتدتنت لذا والهيتمتة والاتتاتةو ا جيمتنتة الرنص مي الييلتدتة الامت  ريلرة الز دا المجيم  تيص 
 وانبزتاتيي ج ةو من الز دا المجيم  ي زت  الح ري ريتة م و الب تة ا وا نيمتا قربتد النا  ياهت  نمل يالتل الاوا نلص

 يلو ا  من  الز دا المجيم  مي الحتتم تمت  مت م و دوني من قخ ىو الم  الذا تصب  ج ة من الم قم الز دتة وا  مي  الميجلتة
ت ويحو  و وتصب  وييت ا   من هَول  وااق ا  الدتمي اليو رتلمردق الوني وخلل الز دا المجيم  م زر  يجتو  من دوني قتا 

 ا خيرمت من ال غو والشتنمل ونلص دو هت ا جيمتني الح  لممت اة الهلتة يبو هت و  الهلتةو   يتربة  خل زتمم الم قم ران
 ال تمنة وممت اة الوصتتة مش وو تيمهم مي م ي   ريتاو يحيشظ قن ت إ  الح رتةو البتةلتة وا نيمتاا  الب تة تة النمتل رتن اليتةو

 النهوتةل للذا  واامحرم جوه تة يربتة ميترم الذزو تة

 

 مقدمة 
 الم قم قن ميادهت راتلة نلص مالمة ي يز  مينونة ومظته  يجلتت  مي الوصتتة الذزو تة مي المجيم  الز دا  زم تيمهم

 اليت تختة قنوان ت اخير  نلص للمبلتت  وياتتد واآل اا المبت   من ح د ويلوت  ردهتت  رال خرم من رذاييو   ريت ه زتةن
 اليومتة ال وتة مي متلي دتد المالمةو يل  صحة نلص نتو نظ ا ر هتني إلت  ليامتن الدتنتة وا نييتدتة والخرقتة وا جيمتنتة

 الح تة نلص الاتتاتة الح تة غلرة ز س مت والهيتمي وي مت يو ا جيمتني ا نبيتج إغشتم إلص قماص  الاتتاي ا نبيتج نلص الز دتة
 من واليخلل واليح   والولنتة اليومتة مش ومت  ال وتة لحات  وم زري ت الم قم لياتتت ي مت  ت ذل   مزتن الهيتمتةو ا جيمتنتة

 يحول  اليي واليصو ا  الينتنت  من مجمونة خلل الذا  الم  الز دا زل تو المجيم  ل ت خا  اليي والنشوذ الاتل م ق زتم
 رتن اليداخم الزمو ومصم لمصلحة الج ا إليتا ا و م ريليت تو وييزد الش د تزيشي ا جيمتنتة اليي الحيمتت  من نوغ إلص  حي ت

 اليت تخي رتلاتتج الم قم وا   رل ومن هَول  للمجيم و الزلتة اا ادم لمصلحة الذايتة ومصلحيي الش د حيوج ويجتو  والبتوو الختل
 ورختصة والهيتمتة والخرقتة ا جيمتنتة الياتتت ينتوم ياجتم  و اا الزتمنة الارت  تبلم الم  الذا الز داو للمجيم  الاتتاي
 الاتتاتةل الح تة يحيل حتنإلص  الم قم روا  الميبلية

 الماوغت  من رجملة محملة امي ااتة ذهنتة قل  مي  ال    قو النتموس مش وو الز داو  ا جيمتني الصبتد ليد صتغو نلص
 يصرح قن نلص الم قم تزون هنت ونلتي ا جيمتنيو والييلتد والب   الا م من ويص متي ت الوز ت الم قم نلص يش ا اليي والدوام 
الذا تياو ري الوني   اليصو  هذا إن وال   ل النتموس لذل   وواقبت ت متدت ت ويحيي ت الا تةو واليتو والييتلتد الن ا  ليل  مواون ت

 تبني و  اخ و إلص جتم من ا جيمتنتة والين ةة رتلي رتة وينييم الم قم نلص يمت س اليي واليتود ال  ول من جملة الز دا تمهم
 امي اا إلص ذل  تيخلص  وإنمت محا و ااناتني الزتةن لدى اللرتبتة رتلحتجت  تيبلل مت الز دا ال    قو النتموس مش وو هنت

 والبتةلة الب ت م لالو  المحتزتم من نون ت تحمم قن تنريي الم قم مالو  الم قمو  خصتة مي الز دا  للمجيم  الجمتنتة اليتو يجاد
اليحمم   نلص واليد م والصر  وال جتنة والهرت  واليوم الي ت  واحي او الز و قتو وينوغ ا جيمتنيوو  نار  إلص إاتمة  وقتم و وال 

ا  الالو  هذا لتصرح وغت  ذل و اليي يحوم  والغرم اليتود من رزهت  الز دتة الم قم زرم الذا اليوميو الم  ا نيمتا ليتتس مي   
 رذاي تل و بو هت ح تي ت رتن ت ورتن ممت اة

 ييلتدتت  واجي تدا    وحت ر  ا جيمتنتة والييتلتد والن ا  اليتو ل ذه والياوتر  الياوتيت  رييدتو الدتنتة الي رتة ليد يب د 
 رذل  لتحدد للبت و مصد  جاد الم قم قن ميداهت حيتية يازتد ومحتو  و  الجناتن رتن اليوى ماتةم  مي ميوابت  الدتنتة للنصول
 م و الم ا نلص تا م الييمو لذا مت ت رمت الم قم اد واليمتت  البن  ظته م نن المايولة والجمتنتة الش دتة والدوام  الماوغت 

    .قخ ى ج ة من ل ت الجمتنة واحي او لذاي ت احي ام ت  زيات  رتلذز  الي ري الم قم ومحتولة وج ة من النهوتة ال وتة ق مة

 

 مكونات تاريخية 
 ااتجت و من رزهت   التوري )ااارمي الز دا( الب د م حلة مي الز دتة الم قم دو  الات  وي اجو اليت تختة المصتد  يينتوم

 المجيم و رنتا مي والحات ا  الهيتمي ودو هت الم قم حتتم نن المبلومت  ربا لنت ييتح والي اجو المصتد  هذه قن من ال غو مبلص
 التوري رصو م  ةتاةل نار ت قامتا زهت م مي اتتج إلص ي ت  قن ت ذل  وا نييتةتةو اليحشظ من رنوغ يياو قن ت إ 

ت لفمت ا  ا م م   ذواي ن ليازتد الديو  وابت ن البتمةو الحتتم مي والن لة الشتنلة وإا تمتي ن ليد   د  الم حلة التورتة دو  
 اايي ا  وهو الم قمو ن اة مي ماتند ا نتمر   ااارمتة التورتة الدولة مي وا جيمتني الاتتاي ا ايي ا  زتنإذ   الشبليو الواق  مي

 نلص هوتتيي يجتنس مي وا جيمتنتة الهيتمتة الرنص اخير  م  والب قتة ااهنتة المزونت  ص   الذا الدتنتة المة مش وو إلص تُ ج 



 

 

 

ذا ال والخت جي الداخلي الخل  مواج ة مي ااا تو ال جم نلص زمت قمالم  نلص الج تدا الدتني الواج  وليد م ا دتنيل  قاتس
 الاتتاتة الحتتم مي الم ت زة مزن ت النارتة الاللة من ورنوغ الح تةو من رصو  ييمي  قن  للم قم امح مت المةو نمو تبوج

 والهيتمتةل وا جيمتنتة

 نلص والميد م الحزمة من رزهت  ه( 640 - 581البتدم ) المل  رن  ختيون اتشة المت م يمت   الاتتاي المايوىمي       
 الدتنتة الوقت  ا دهت  مي ردو  م و ختيون لاتشة وتُ  د   .(1)  النتص  المل  ارن ت نلص وصتة   لاية قنواو حل  مي حزو اليص  
ت إلت ت وتنا  و(2)  والميصومة والشي تا الي اا نلت ت وقوقش  الش دوسو مد اة قن ا  إذ واليزتتتو  زذل   ل(3)  ختيون اتشة ختنيته قتا 

 هني  الحزو ها( زتن  قد يول  656 )يومت  حمتم حتزو محمود المظش  المل  و وج الزتمم المل  رن  ختيون غت تة المت م مإن
ت  واللة  زتلمت م نشوذ ا التوري الب د مي م قما يزيا  ومي هذا الاتتج لو  ل(4) محمد المنصو  المل  ارن ت نلص وصتة   ن   نتم 

 نظتميتنو همت مد ايتن  رإن تة ت ل ت وتُ  د و(6) ملز ت« وهرهون خماة المحت و من ل ت»وزتن  (5) ها( 616)يومت   ال تو ا 
و (7) لفتيتو اريداةتة مد اة التوو وقصرح  والشي تاو البلمتا زرت  ااييلر  اليي الحاتمتة المد اة  قو الر انتة ال تمتة المد اة
 ل(8) ز اا ت مت ت صن    رة قتاي رن الدتن ييي ال تخ قن الجوانتة اليي تذز   ال تمتة والمد اة

 النيلتةو والبلوو ال  تبة وقحزتو الدتنتة الدتني واليبلتميو ميد ذز   المصتد  قامتا  ت  د ل ت مي البلوو المايوتتن قمت مي
 المد اة جوا  نن نلمتا نص هت رمن ل ت مي الحدتل امب  اليي ها( 678 - 597) التورتة قحمد رن  متلمة ق   هت ولبم

و (10) والدقتج ال ا ا الزرت تن زم من البرمتن نن ت ها( اليي حدل744)ولد   التورتة محمد رن  و مللوم (9) ردم ل البتدلتة
 المد اة ها(و وقد  تد 694التوري )يومت   صتلح رن محمود المنصو  المل  و وجة مواص ال    وختيون رن  المل 

و (12)  ردم ل قتاتون راشح الصتحرة مد اة  تد  ها( اليي   643)   تدا رن قتو  ختيون رن  و رتبة و(11) ردم ل الختيونتة
 تنا و وااحاتنو للر  ومحرة المدا س إن تا مي نتلتة همة ذا  زتن  الدتن صر  الاللتن و يتية تو ق الدتن نجو رن  وختيون

 الم  دتة المد اة ها( اليي قن ا  660)  نتاص الدتن     المبظو المل  رن  خدتجةو و(13) الزرت  ختيون  م د ماجد إلت ت
 نتو احي ق  ((15)  الصي ى البتدلتة ها المد اة  656انة البتدمو قن ا   المل  رن  و ه م   و(14)  دم ل رصتلحتة ت تد ن   نلص

 المد اة  تد اليي  ها( 593التوري )يومت   الدولة نو  رن  و ونذ اا(16)التوو( ردم ل البص ونتة  اوج مي وهي و 1910
ا ايخذ وو (17) والحنشتة ردم ل وزتن  مد اة لل تمبتة البذ اوتة  المل  رن  ميناةو و(18) الونظ لامتغ الناتا مت ت يجيم  دا  
 ل(19) رتلختيونتة يب   رحمتم  مداة قن ا محمد اليي  المظش 

الح انيو   قحمد رن  البلو الارو وا  نرد رن  الدا  ال حنةو وا  ارن رن  جوت م ا ي     ميد المملوزي الب د مي قمت
را  المب ومة البتدلتة رن  جبش و وق جوان ختيونو وجت  ومت الخت  وحظ الاب داو التوريو و تن  محمد رن  الملو  و مس 
ا  رار  مت   دييو (20) البلو  امبة  الات   حشتظة(و ومتلمة )ايي  مييتلتت  غ وا  من الررد وغت هن ممن   نب   نن ن زهت  
 والمحلتة ا جيمتنتة الهيتمتة مي الدتنتمتت  تمزن مت راقم إ  ينلل   والي اجو والات  المصتد  زي  ماغل  والييت و الميوم من
 واليصت غو  المايم  وا قييتم والن   الال  نملتت  متني ت  الم قمو وا  نن اليلتم النذ  إ   ايز ت    إمزتن و  الم حلةو ليل 
 انبزس والورةةو الم اا  اني ت  م  قخ ى ج ة من اامت ا  يل  نلص الخت جتة الاتل م ومحتو   ج ةو من اامت ا  رتن
 الم قم دو  مي قه   يحو   إلص إاتمة الاتةدمو البرقت  ولرتبة المجيم و لرتبة مي ملحوظة ييت ا  لتحدل الم قمو وا  مي

 

 44و ل (1992و )رت و : ملربة اليتد او 1ز دتت و ل محمد خت   ماتن توا و الم قم الز دتة مي اليت تخ ااارمي: ي اجو لمت ا  (1)
  ل106ل(و النو او دل  و )دم لو مزيرة3ل و6ج ال توو خلل  نليوز د  محمد (2)
  476(و لدل  ون.محمد نلي نوني )ميدو(و )الب اجو د  ز تمييومحمد قمتن  زي ر و م تهت  الز د وز دايتن مي الب د ااارميو ي جمة الاتدم (3)
 481الز د وز دايتن مي الب د ااارميو ل  ر و م تهت  محمد قمتن  زي  (4)
 19اليت تخ ااارميو ل  الز دتة مي  توا و الم قمتوا و محمد خت   ماتن   (5)
 84و ل(ها 1408المبت  و و )رت و و مزيرة 7ل و 13ارن زهت و الرداتة والن تتةو ج  (6)
   474محمد قمتن  زي ر و م تهت  الز د وز دايتن مي الب د ااارميو ل   (7)
 80محمد خت   ماتن توا و الم قم الز دتة مي اليت تخ ااارميو ل  (8)
 482محمد قمتن  زي ر و م تهت  الز د وز دايتن مي الب د ااارميو ل  (9)
 82محمد خت   ماتن توا و الم قم الز دتة مي اليت تخ ااارميو ل  (10)
 473محمد قمتن  زي ر و م تهت  الز د وز دايتن مي الب د ااارميو ل  (11)
 17(و ل1998دا  ااوو  رت و :و )1لاقيصتدتةو و: د ااة يت تختة اجيمتنتة 1979-1250الز اد مي مدتنة دم ل رتن نتمي  ن  الدتن نلي مرو حي (12)
  433ل ااارميوم تهت  الز د وز دايتن مي الب د  ر و قمتن  زي محمد (13)
 33محمد خت   ماتن توا و الم قم الز دتة مي اليت تخ ااارميو ل  (14)
 41محمد خت   ماتن توا و الم قم الز دتة مي اليت تخ ااارميو ل  (15)
 41محمد خت   ماتن توا و الم قم الز دتة مي اليت تخ ااارميو ل  (16)
 48اليت تخ ااارميو ل   محمد خت   ماتن توا و الم قم الز دتة مي (17)
 191ل ها(و1355و )اليته م: دا  الزي  المص تةو 6ارن يي ا ر داو النجوو ال اه م مي ملو  مص  واليته مو ج (18)
 485 محمد قمتن  زي ر و م تهت  الز د وز دايتن مي الب د ااارميو ل (19)
 96وو ل1979-1250الز اد مي مدتنة دم ل رتن نتمي  ن  الدتن نلي مرو حي (20)

 



 

 

 

تو مزمت ومن لي ت  لتا  نوامم خرم من لفا  إتجتر ت ولتس الر ت ردو ه ياه  المجيم  مي الز دتة الم قم موق »إن  تردو نموم 
  ل(21)«الجو   رحزو اآلخ  وربا ت الجوا  رحزو ربا ت زتن مخيلشة وحات ا  ققواو من يا ر  لزن ت الصم ز دتة

 ر ذا ن تاة ايجتهت  قو خلول إلص ن ت  قن رميدو نت قني وااحةو إ رتليحدتد غت   الييت ا  هذه قن من ال غو ونلص
 اامت ا  رب د تب   مت وهو  يون تو إدا م مي ا اييرم من رنوغ الز دتة المنتلل اليت تختة يمي  المصتد  يز   الخصولو إذ

 ا اييرم من نتلتة رد جة»اامت ا    يل  متي يميب  الخصوصتة من رنوغ الب د ذل  إمت مل وليد يمت  ن  م ار  وي مم الز دتةو
ت رتام و الجمبة خل  ويليص رتام و النيود متصزون ا اييرم ميومت  تميلزون  زتنوا الحزتو ربا قن حيص  قن إلص (22)«قتا 
 ها رتن  1514نتو  ايشتق ت قر و إذو الز دتة المنتلل نلص الردلتاي إد تس المر الز دا ماتني رشام الوم التو الاللتن اتل 

 إاتمة إلص ربا»وللم تتخ  لفم اا الز دتة المنتلل مي اادا م ري   وهو مت قاصو (23) الز د وال نمتا والم اا الاللتن
 اامت ا  نلص قُاي»قن  إلص حتلي نلص الم  وريي ا اي ايتجتةو المواق  نلص البهمتنتن اتل م م  (24)«الميوا هة ااقلتنتت 

 ل(25) «ها1851نتو ن تةت ت الز دتة

ا  ز ر  ةتاتن يحولتن اليت تختة المدم يل  يز    مي ودو هتو رتلم قم  الختصة اليوج ت  ييت  مي وجوه ت ت جذ تت ياهت  
 البتةلةو وهمت:  مي الم اد رتن الاتةدم البرقت  مي ويدانتتيي المجيم و

 مي اواا الز دتة رتامت ا  نصش  اليي اليت تختة الواتغ م  ظ و ه ي امل وهو مش وو ا جيمتنتةو الي ايرتة مش وو ن ا  -
 قن من ال غو ونلص  .واليخ ت  والن   الال  ونملتت  والميوم الييت  غ وا  مواج ة مي قو ربا ت م  اامت ا  ص انت 

 اليرلي الو ا م  الم  الذا يمت ج المجيم و مي يجلتتي ت قاب  الدتني البتمم قن إ  التوري الب د مي حتا م زتن  النا  مز م
ن ت والب تة ا  والن ا  اليواند من مجمونة اتتدم خرم من ا جيمتنتة الرنتة يمتا  نلص ومحتمظ تو اليوم من جدتد ا نمل ت مزو 
 ج ة من الب ت م لم اد  المبت تة البرقت  وينظتو ج ةو من ل ت والموالتن واليتربتن المميدم الب ت م نا  حوم ييمحو  والييتلتد
 يل   ا  الذا ر ومنان متن مت ين ال ولندا الني رولوجي الب تة او رحا  مت تيزد الو ا اتل م مي الار  ولبم قخ ىل 

  ل(26) نشاي« الز دا المجيم  لرتبة»المنتللو هو 

 الم قم زتن  حتن مشي والمتةو للج م الواا  لرني ت  نيتجة   الدتن لمرتدئ الييلتدا والياوتم والهيتمتة الشز تة الرنص يخل  -
 ن  د مإننت -قنره  حتولنت اا ت م زمت- الهيتمتة الدتنتة الحتتم مي الن لة والشتنلتة اليوم من رزهت  ييمي  التوري الب د مي الز دتة
ا لتيدو متيو الم ت زة قو الدتني اليبلتو يليي مي اواا الم قم لدو  ي مت  ت  زتن  الز دتة اامت ا  غتلرتة»مشي  ال جتمو نلص حز  

 رتلم قمو الميبلية الي  تبتة الحزتو م و واواو الالرتة الدتنتة للياوتيت  زتن لذا و (27)«دتنتة زتن قن ت غت  البدد زهت م المدا س
 خلل مي ردو هت اتند اليي   المحددم والمبتتت  والوظتة  الدوا  من مجمونة إ اتا الدتنتة دو  مي   للنصول الييلتدا والياوتم
 يدو  الم قم إ اا واآل اا والحزتو الشي تة ا جي تدا  ظل   هنت ومن .للم قم محددم وظتشتة وقوال  وهيتمتةو اجيمتنتة يوج ت 
 دو  رواو  ي اج  ومن هَول   .الحيتيي مبنته يرمس و  الدتنتة النصول جوه  يمس و  ووالخرج  للدتن  زلتة ميت رت  حوم
 الهيتمة يخل  مي قاتات ت الب ت البهمتنتة لإلدا م زتن » إذ ولليرتلةو للبتةلة المبت تة التومتة رتلحتتم اهيمتم ت وانحص   الز دتةو الم قم
 والم قمو ال جم رتن مت اليوى نرقت   او مي ا وق ذل  زليل  (28)  «اامر الو تة مي واللرتنة الن   منب  لن ت الز دا واليبلتو

ا واليرليو الب ت ا لرنيمتا قاتا ت روصشي الذز  يشاتم ج ة من  حتن ميالز داو   المجيم  مي الذزو تة ال تمنة مظته  من ومظ   
 للمهتلتة الخرقي الالو  ومن وال وج والخ ال  ق رص لصر  يرب ت ا جيمتنتة وقوي ت دو هت يايمد هتنتة ج ة  من الم قم  زتن 
 .الدتنتة

ت نمل ت مب مت ت نجد والماي  قتن ال حتلة زيترت  ومي ا ختص   البرقت  ولرتبة الز دا المجيم  نن قنمتل المب مة من وميمت  
 الاتتاتة جوانري مي الز دا المجيم  نن ومشصر   موهي ت مينتاي ت ج د ا الزيترت  يل  ييدو إذ البهمتنيو الحزو م حلة مي الاتةدم

ت نجدو  .المبت تة وا جيمتنتة والدتنتة واادا تة والباز تة  ود ااة الدوا وييوتم تو  الز دتة   الم قم من لة رد ااة ملحوظ ت اهيمتم 
 نلص انيمتدهت قو الزيترت   ل ذه ال خصي الحدس إلص المايند اليبمتمي النمل نن النظ  وريا .إلت ت قاند الذا المينوغ والن تل
 يل  لنت يز   الو ورتةل الم قم روا  ميت نة   الز دتة ووصشي الم قم وا  لييوتو مبتت تة م جبتة روصش ت الو ورتة الل 

 الهيتمتة البرقت  قو لرتبة المن لتة الواتغ اواا الز دا المجيم  مي للم قم التومتة الحتتم مي  وم مة نمتية جوان  نن الزيترت 
 .وا قيصتدتة ا جيمتنتة والاتتاتة اليت تختة رتلواتغ وا يرتل ت واليرتلة الا م مي ا جيمتنتة

 

 117(و ل2002للن  و ا اس ق رتم: ملربة) ا اي  اقيو المنظو  مي  الز دا المجيم  رد ختن الاند او (21)
  33ل (و2009 ات ت و دا  دهو :  و )1والاتتايو ل وا قيصتدا ا جيمتني يت تخ و البهمتنتة: الدولة قز اد قحمدوقحمد   محمد (22)
 2ل (و2008ختنيو  و )دهو : ملربة1ل البهمتنتةو وا مر الو تة زو دايتن ه وييونهمتن  ابتد  (23)
 33البهمتنتةو ل الدولة محمد قحمد قحمدو قز اد (24)
  2البهمتنتةو ل وا مر الو تة زو دايتن ه وييونهمتن  ابتد  (25)
  378ل و(2014الدتنو صر  جتمبة )ق رتم: ملربةو 1ل موج مو مواونة  الز دولوجتت: جرم  نزترتدو (26)
 516ل البهمتنتةو الدولة قحمد قحمدو قز اد محمد (27)
 511ل البهمتنتةو الدولة محمد قحمد قحمدو قز اد (28)

 



 

 

 

مذز ايي   مي اون  دتدو إذ تيزد رتحي او ناتاهو تبتملون الز اد قن إلص مبظم و يذه  والماي  قتن ال حتلة انلرتنت  إن
رتليوم:  الز دتة الم قم لت خ تص  المظ   ج ة ومن و(29) يي تر ت« قو وري رلد قا ناتا غ ا  نلص رتلح تة تيميبن ناتاهو إن»
 ختت تم ن مي حليت  روا  وذل  وجوه ن ري وتي ال برتة الواتل من الناتا ييوو وقحتتن ت الوجي مرمح مي النبومة يل  ينيص ت»
 الماني الم قم نمم   متد  متص  التومتة الحتتم مي الم قم  إلص ياند اليي الوظتة  يحدتد مي قمت  .(30)  شته ن« خرم ومن رم

ت إن» رتليوم والمااوا  من خما ت قو وق رب ت اللشتم من د تنة ي نص وهي المصبدم الل تل مي ررلا ات   البم  مييرم مي قم 
ا ويحمم المتن   الماتا حلوم ونند اتة م وهي جو ر ت وينا  محمر   رير   وياوج وقوانتي الملرخ وقونتة نتيي ت نلص زرت م ج ا  
 متن  جلد من  ج مي اللرن رخا وال رد اللرن ليصن  ين ا اليتلي الشج  ونند الخر  من زمتة ويخر  النت  وي بم الي تة إلص يبود

 ل(31) والخل  المتو إلص  يترة رح زة

 من ربد إلص ت ت  قني إ  النارتة الح تة من رنوغ الز دتة الم قم يمي  يازتد مي ال حتلة من زهت  م  ميشي ت متنو ازي زتن وإذا
 رياهت  اتري ت  حظنته مت - قنشا ن الناتا رتن ا جيمتنتة المن لة مي اليشتو  وهو ق  الز دا المجيم   مي ا جيمتنتة الي ايرتة قربتد
 إن »تيوم إذ الب تة و وج تا ناتا نلص تللل الذا  ختنو()  لي  مي اليشتو  ذل  لمتنو ازي تيردى - الب ت م مي النا  نتمم
ت منليي و  بو  قزه  من الز اد  من تايهنص وزتن والخت جو الداخم مي المن لتة النمتم رزتمة ييوو زتن  اليي الم قم يجته يشيح 

 إذ الز دتةو الم قم لدى الجمتم ماالة ينتولي مي نتزيتن إلتي ت ت  مت و  وهو(32) «ختنو وتامون و الب ت م مايولي ناتا البمم هذا
 ال يواتا ناتا را نةو وتيردلن قنوهي ن زذل  ر ت تشيدن مإن ن زرت م جامتنتة قوم النمتم هذه من تزيارن الناتا زتن  »لةن تيوم

 ل(33)« غتدم  حتتم تب ن لن ن جمتل و نلص الحشتظ تايلبن وحدهن

 متذه  رتلح تةو يميب ت قخ ى من صو  هي صو م الييتم مي ال جم جتن  إلص الم قم م ت زة  قن الماي  قتن ربا وتظن
 رإخاتغ زلش  اليي الباز تة الي زي الرت ت قوا  اد والات تة الدامتة المبت   مي» ت ز   الز دتة الم قم قن يازتد إلص لت خ

 ميدو هن ومي رتل جتنة تيصشن ومت ات  حانتوا  من ن إن»اون  المتج  وتيوم و(34)«واآلخ  الحتن رتن الهتة م الب تة 
 الظن هذا قن نجد قننت و  إ (36)  1838نتو   يمو  مي الز دتة لمنتللإلص ا  تت يي مي ر ان  ذل  إلص وذه   (35) و«الرندقتة اايخداو

 الم حلةو يل  مي الز دتة والب تة  اليرتةم نت يي الذا وا جيمتني  والاتتاي اليت تخي للوا  ودقتل صحتح م و نن تنجو قلمت
 تبيمد اليي الب ت م جبم مت الخ ىو والب تة  اليرتةم م  قو داخل ت اواا الختصة ويحتلشتي ت وقتم ت قواندهت ن ت م لزم قني ذل 

 مي البتس ارم وليومت  الم اد  لمن الوحتد الاتمن روصشي المللل الو ا نلص قاس اجيمتنت ت يزوتن ت ربا نلص ربا و قم ادهت
ا الييتم مي الم قم م ت زة زتن  هنت ل ومن التومتة الحتتم ا ولتس ا و ت تو قم    م  اليي اليت تختة الاتتاتة الواتغ م ايي اخيتت  
 م  ق رص صر  من ري ييمي  إلص مت ذل  متبود للب ت مو الم قم قتتدم الز دا المجيم  ييرم ماالة  مي قمت  .الز دا المجيم  ر ت

 ال جمت  اد الييتم قو ا نييتم رار   ةتا ت مهم غتت الب ت م محا  من  ل ت يخا  اليي والواتغ المميد الب ت م نا 
   .الب ت م ل ت ييب ا اليي المييتلتة

 مي والمظ   والح زة اليبرت  مي الح تة من ريد  الز دتة الم قم يمي  ماالة اتتزس مت   جتا  منتق ة الات  هنت ومن
 ميبت   وصت مة نتلتة قتو من ميا ٍ  الم قم يح  »ما  الصت مة الب تة تة والن ا  اليواند من نلص جملة تحتمالذا يي ت ه 
 زم مي اانداو نيوري ت ال انتة" قننوةتم إلص  المتج  ل وتذه (37)اخ "  يا قا من ولتس وقاس مرتدئ محمونة امن نلت ت

 ومجموغ ج ةو من الم قم راخرج الز دا رتلنتموس تامص مت قو الب ت م      رل ن ت  هنت إلص قن قن ل  ولنت(38)  «الب تة 
 الجناتن رتن الح  ا خيرل  وختل جبم ميمت  قخرقي خلت   لن ام الاتمن زتنت هتنتة ج ة من ل ت خاب  اليي الصت مة البيورت 

ا ت الز دا المجيم  مي الييلتدتة الن ا  وربا الا تة البرقت  لنت ويز    .ولرتبت ت ممزن ت قم    الم قمو وا  نن مخيلش ت وج  
 نلص لتبيد اليمتلو مي مت  ال  وهي الشيتميُخل    الحتتن ربا مشي المرز و ال واج نتدم الز دا الوال مي ال تةبة الييتلتد من إذ

 و مترن(نلتي )المحت م تللل مت قو البو  رن ال واج قولوتة تا  ا جيمتني الب   قن ونجد لنيدتة قل  نلتي نلي  مندتم  قا ت
 ر ت  قا م زم ارنة رتايردام رت يشتج قا يتن مرتدلة وهو  (ور دتلي)قو   المرتدلة نتدم ونجد نميو ارنة من ال واج مي الولوتة لي البو
رييوتو  ربا و تشا ه مت وهو الز داو ال واج مي اآلن إلص الماتةم قنيد من هي الم   وماالة  .الم   لدم  يشتدت ت الخ ى من

ت  ونجد المدموغو الم   رميدا  لل وجة الزرت م المن لة  ومن يح و من م  الشيتم يش  إذ الخلتشة  واج نتدم الز دا المجيم  ميقتا 
 .زلت مت الل متن رييم الم  تني ي مت وغتلر ت والب ت مو  الهم م ااتم تحتو ن هو

 

 118ل ا اي  اقيو المنظو  مي  الز دا المجيم  رد ختن الاند او (29)
 21ل (و1994ختنيو مزيرة و )حل : من و ا 1ل و)مي جو( حتجي نردا ال متلتتنو الختلدتتن وقارم و الز اد حوم د اات  لت خو ل  (30)
 130الز داو ل المجيم  رد ختن الاند او (31)
 173ل لللرتنة(و حمدا و )الالتمتنتة: ميااة3ل ر وا ا )مي جو(و صر  ي جمة ويت تختةو اواتولوجتة د ااة  الز د:  نتزيتنورتاتلي  (32)
 176ويت تختةو ل اواتولوجتة د ااة  الز د:  نتزيتنورتاتلي  (33)
  24ال متلتتنو ل الختلدتتن وقارم و الز اد حوم د اات  لت خو ل  (34)
  118ا اي  اقيو ل  المنظو  مي  الز دا المجيم  رد ختن الاند او (35)
 32ل (و 2006للمواونت و  و )رت و : الب رتة1ل ن  و اليتا  الي ن من الوم  النص   مي البهمتني الب د مي ز دايتن الصمد الدوازيو نرد زتمت ان (36)
  120ل ا اي  اقيو  المنظو  مي  الز دا المجيم  رد ختن الاند او (37)
 124ا اي  اقيو ل المنظو  مي  الز دا المجيم  رد ختن الاند او (38)

 



 

 

 

 واتل م اآلغتو قو لل نتمة واليرلتة الب تة تة الو اا  ل تمنة نيتجة الز دتة الم قم وا  مي واليحو   الييت ا  ظ و  إن
 ذل  المبت يو والشي  الج م واني ت و  ا جيمتنتة البرقت  يخل  إلص إاتمة الدتنتةو للنصول الييلتدا والياوتم والييتلتد الن ا 
 ولول  اانجترتة والواجرت  المن لتة ال يون قو الا م نلص المييص  الختل وجودهت داخم ينيلل الرت ت زتةن ت الز دتة الم قم زلي جبم

 الييلتدتة الرحتل قن من ال غو مبلص وحمتمو وحل  دم ل هنت ونيصد ال ت و مي مني حت    قمام المدتنة مي الم قم وا  تزن
ا قزه  ال ت  مي  الم قم قن يازتد إلص يذه   الم قم وا  ريي الز دتة الحتلة مي قني إ  المايي م المجيمبت  إلص المنيمتت  من يح   
ن دنتميي اغتوا /إقلتني مظ   مي يجلص المدتنة مي لزن واليرلتةو الب تة تة واتل م اليخل  مظته  تبتني والمدتنة ال ت  مي  زو 

 و ولو(39)« تابة  رماتحت     انتة وق اا نيت تة قمر  نلص تايحوذون ووج تا إقلتنتة لريت »نجد  إذ ال  انيو ا قيصتد
 انبزتس قا ي  د ولوو  وااقلتنتة الب تة تة رتن مت النت ةة ال تزلتة ا خيرمت  م  ي امي  يحو   قو ييت ا  قا الم حلة يل  ي  د
 إلص الب رتة الرتةة م  ا ندمتج وحمتم وحل  دم ل مي ااقلتنتة البتةر  محتولة إ  الز دا للمجيم  المحلتة اليتو ييت  مي حيتيي
 البيلتة مش ومت  نن  ريبتدهت البتةر  يل  ( نلص المي ومتن الز اد) قو ال تو قز اد لي  إلرج إلص رربا و دم  الذا الحد

 والهيتمتةل وا قيصتدتة ا جيمتنتة ال خصتة رمصتلح ت المي اتد  واهيمتم ت الم حلةو يل  مي ويصو اي تالز داو  للمجيم  الاتةدم
 متار  اتدا  تد نلص الزيتيت  اني    إذ الدتنيو اليبلتو مايوى مي الز دتة للم قم ملحوظ ت ن تل ت نجد ذل  من ال غو ونلص
ا رتوي ن جبلن  الز ميو  اهد قو الخوجة الروليو الجلتم نرد قو واتلة الخوجة من ن: وتذز  الز توو الي ان اللشتم ليبلتو دو  

 ل(40) وغت هنو قول س ات م ات ه الخوجة وانليو قمتنة الخوجة  اومو مر زمتلة الخوجة

 المدا س يل  مي الم قم م ت زة قن نظن قننت رتد البلمتاو ربا تد نلص وال  تبة والشيي البرتدم  ليبلتو الدتنتة المدا س وظ   
 مدا س ولتا  مي تة ومدا س نرتدم مدا س نن نرت م الز اد نند الزيتيت  إن»ذل  و واقيصتدتة اجيمتنتة دتنتة لارت  نتد م
ت ن    هني مت ت الد ااة  يايم  زتن  حتل نتمودا مي موجودم المدا س هذه وق    نتدتة  زتن 1915 نتو مي إني وتذز   .نتم 
 ل(41)  حل « إلص ونيل ت موز تتني ح ني حاتن ا ي اهت ملربة قوم قدوو

جتن   إلص الش ناي ا ايبمت  رداتت  م حلة مي الم قم حتتم مي الشبلتة والحيتةل المبت ي رتلواق  الختصة المصتد  ند م يمه م
 ظ و  التت  م و صبورة مي  ةتا ت ارر ت رتزو؛ اتتزس ايشتج رموج  الحدود ري اتو يمهل  اليي للييت ا  المصتحرة اليوي  صو 

 رتلنخرة يامتيي تمزن مت قو جدتدم اجيمتنتة قوى ظ و  م  ي امي  اليي الهيتمتة النمتل ويبدد الز داو  المجيم  مي الشز تة اليرتتنت 
 اتتاي يت تخي مات  رخل الرد ختنتة البتةلة م  لي ت   اليوميو الز دا رتلوني الن اة لواا  حمل  اليي المهيشة الرو جوا تة

 .جدتد اجيمتني هيتمي

 رد ختن  و ن او تة مي الناوتة الح زة  اةدم حوم مليشة الز دتة الناتم ح زة ااا تو مي الز دتة الم قم حتول  هنت من
 دا  من رد ختن  و ن يخ ج  المهيشت و من لزهت ا  إل تو مصد  حتتي ت زتن  اليي رد ختن جرد   وجة (1909-1992)

 ا ي ز  1955 نتو ومي اليته مو مييم  مي الاو تة الم قم ممهلة او تة ناتا ايحتد ناو 1934 وقصرح  دم لو مي المبلمت 
 ال ب  مهل  1957 نتو  مي الز داو والياتمن المب مة جمبتة ليااتس حل  مي واب  الز دتةو الهيتمة ينمتة جمبتة يااتس مي

 ن تل ت إلص إاتمة الب اجو مي الز دا الناتةي ا يحتد قاا  1971 نتو ومي اامر تتلتةو لمنتهاة قهتنت مييم  مي الز دا
 والي زتة الز دتة اللية من مي الي جمة وا ييل  و1947  نتو دم ل إذانة مي ونمل  الح تةو وصحتشة هتوا  مجلة مي اليونوا

 ل (42) وج ت  رجوا الز اد حي مي ليدمن الاتحمو رتنتتس مي مدتنة دا هت مي ويومت  الب رتةو إلص

رتن  ودم ل حل  مي قو ونتمودا واليتم لي الحازة مي اواا او تةو مي والنوادا الز دتة الجمبتت  يبدد من ال غو ونلص
 ا م  ميق  ونتزي اليي ومجلة 1932 هتوا  صحتشة ظ و  إلص إاتمة ونتدت تو جمبتة 12 يجتو   اليي 1957-1927 نتمي
 الجمبتت  هذه امن  ت زن ز دتت  إلص قامتا إ ت م قا الميتحة المصتد  امن نمل    قننت و إ (43) ريومالز دا  الوني ن  

 .(44) رد ختن  و ن م ت زة حوم ااجمتغ ندا مت والنواداو

 وا حيجتجت  اليظته ا  خرم من الش ناي ا نيدا  اد الشتنلة الز دتة الم قم م ت زة ييردى ا جيمتنيو مي الصبتد 
 رحتل الش ناي الحزو الز دتة الواتل قغلرتة الررد مبت اة   د  إذ واللبتوو والذخت م رتلار  الهوا  مد مي وااا تو ال برتةو

ا دم ل مي الدتن  زن حي رت   رتن الزر ى الاو تة الهو م إرتن و  اتمت للش ناتتن المنتهاة ذ وم م حلة مي للميتومة م ز  

 

و )رت و و  1ل او تةو  د اات   الهو م:  و من زيت : مجمونة من الميلشتنو خلشتت «ال اهنة وا نيشتاة  الاتتاتة  المييت ا   مي  او تة  قز اد  دو  »  نليوقحمد  ا اد (39)
 337-338ل (و2013الاتتات و  ود اات  لفرحتل الب ري الم ز 

  165-166ل مرو الدتن نلي ن   (40)
 523-513ل قحمدوقحمد   محمد (41)
   2009/12/23و رت و :  2866  الحوار مجلة و«الز دتة والم رتة ال خصتة لمترد المةوتة الذز ى  رد ختن:  و ن»  التو اوا او محمد (42)
  218ل (و1992الب  و  اجم ملتر الب اج: )الر تلتنتةو  الوهتةل مي وز دايتن الز د  ولتد حمتداو (43)
 مي نتموداو ونتدا  الز د  رت  مي دم لو ونتدا  المم الحازةو وهتشي الشي اا مي وماتندم اليبتون قتم لي مي لرنتن وجمبتة خوترون والنوادا: الجمبتت  هذه  من (44)

ودم لو   الج ت م  الز دتة مي الهيتمة إحتتا الاو تةو وجمبتة الج ت م  مي الدتمي الي ال رت   دم لو ووحدم  هنتنو مي دم لو ونتدا الدتن مي صر   دم لو ونتدا ز دايتن
 ي زم رداتت   نن د اات » امتن زو دو  انظ :  دم لو  جتمبة مي الز د الللرة وحل و وجمبتة الج ت م ا ادا مي مي حل و وزيلة الز دا  واليبتون المب مة وجمبتة

  35-21و ل1998و رت و و 21 البدد   والحوار مجلة و«او تة مي  الز دتة الجمبتت 

 



 

 

 

 زتن  اليي يويونجي غنو تتاتن قو ظتظت نشتاة من مهم: ال برتة الواتل مي من ن زهت ا  مت ي       و(45)  1927و  1925نتمي
 متلمةو  زتزيو ات مو  متي او غ رتة اللتنةو ز ميو رو  نزتس  تت دودزيوو حواو مليو  اوم  رد تةو اليظته ا و ميدمة مي

 ل(46)وغت هنو   واني ابدتةو ظتظتو نشوو رت اميو قحمد المجتهد قو قم ا

 قتم   1923 نتو  مشي الش نايو ا نيدا  اد ال جم جتن  إلص الم قم مت ت وقش  الز دتة المنتلل مي انيشتات  ندم وظ   
 الياتا الج ت م مي الز دتة الب تة  اايلتن » إذو 1925رتتندو  نتو  مب زة وختا  نلص ا نيدا و رتلهو م الز دتة الب تة 
 قج اا ودم   الش ناتةو اللتة ا  قصشي ت ( اليي1937نتمودا ) انيشتاة إاتمة إلص و(47)  «الش ناتة اادا تة المياات  نلص

 ل(48) من ت واابة

 الز دا المجيم  رنتة قابشت الش نايو ا نيدا  م حلة مي الز دتة المنتلل مي ا حيجتجت  وا دتتدو البتمة الحوام اوا إن
 المر  لدى الرت  خت ج  إلص البمم الم قم اال  مت الشي و وا دتتد ا قيصتدا الوا  اوا م   ذل  وي امل والهيتمتةو ا جيمتنتة

 ا ال تد ونلص ال غو من اليلنو وجني الحصتد موااو مي والم ت زة والغنتو الموا ي ي رتة قو الشرحة قو ال  انة مي اواا
 رتللية ا هيمتو إابت  يايل  لو والييت ا  الممت ات  يل  قن إ  الز دتة واللية الهيتمة للمس الش ناي ا نيدا  مت اي الذا

ا منجد الز دتةو  ال  اج نرد  وجة المهتم ارتم الز تو )نلص الي ان اللشتم يبلتو مي للم قم وم ت زة اليتم ليو مي للزيتيت  اني ت  
 قوم  1911نتو مزتن  نتمودا مي قمت اليتم ليو مي  امتة مد اة قوم  1931نتو مي وامييح ل (49) قدو ر  حي مخيت  ر ا

 الز دتة اللية زتن و و الز دتة رتللية مد اتة همة زي  زتن   1946نتو قني مي وتذز و (50)  الب تة  قو د ليبلتو إندادتة مد اة
 ل(51) رح تة ميداولة

 

 ودورها في الحياة العامة وفي الثورة السورية المرأة الكردية في ظل حكم البعث 
 مخ ون انز   إذو  جدتد ا مااوت ت جوه ت ت  زر   الم قم مبتنتم ايخذ  ا نيررت  من ن د ربد الاللة إلص الربل ح   قدوو م 
ت ا جيمتنتةو والماتوام والموالنة وا  ي ازتة الح تة قاتتت مي الربل ل ح ت اليي الصو تة الميو    إقصتةتة وج ة ميج  
ت رتلز اد لحي  اليي وا ال تد اليمتت  قنمل صو  ولبم الز ادو يجته يمتت تة  مت الخصولو وجي نلص الز دتة ورتلم قم نموم 

د إذ  و1962نتو  مي  الحازة محتمظة مي ا ايهنتةي ااحصتا نن نجو لتشيدوا  الاو تةو الجناتة من الز اد ا   ن  ا  ُج  ا
 الختصة الملزتة وحل الررد خت ج الاش  وحل البتمة الحتتم مي والم ت زة اليصوت  وحل الموالنة وحل ال امتة الوهتةل رذل 
 مبوقت  من ااحصتا نن نجو مت او تة مي الز دتة الم قم مااتم و اد من .اليبلو حل إلص إاتمة والبممو البتو اليوظت  وحل
 او تة مي الز اد ااحصتا قاو إذ او او موالن من قو اليتد مزيوو قو راجنري ال واج حل من الم قم رمهم ح متن يمتت تة الرتة
 و الجناتة من ج دوا قجنرتتنو وقز اد ا روصش و ال امتة اليتود  مي واجلوا الجناتة من ج دوا وقز اد رتلجناتةو ميميبتن قز اد إلص
 وا  جبم  وا جيمتني واادا ا الاتتاي الوا  مي اليبيتد ل إن هذا(52) المزيوو وص  نلت و وقللل الاجر و مي تُيتلدوا ولو

ا الصبورةو غتتة مي الز دتة الم قم  و  رتلو دا و ا ني ا  و و قتنون ت رتل واج ا ني ا  تج ا مر المبتنتمو من م تد ا مش   
لونو  نلص الم قم يحصم    المهتمو ارتم مبلص إناتنتةو غت  لواتغ الم قم خاوغ إلص إاتمة للللشم الجناتة منح وتايحتم تَُاج 
 الزلتة غاتم قو الا لتن حت   مي ورختصة الحت   من زهت  ااييرتم البتمة الماي شتت  ي ما إذ الصحتةو البنتتة م ل
  .وغت هت

مي   متي ا ايم ا  قو اليبلتو يليي م صة من زهت ا  ح و مت وهو المدا سو من اليباشي المني الشصم اتتاة الربل واني   
 رتللية والمجر  الزي   تن   من ومبتقرة الز دتة اللية اايبمتم من  إلص إاتمة اليبلتميو الال   مي البمم قو الد ااتة المبتهد
 إلص الم  الذا قدى ازن وو منتلل مي الز اد والشرحتن المرزتن ق ااي نلص والاتل م الهيتمتة ال وتة للمس والابي الز دتةو
 من ن زهت ا  يب ا  إذ المنو إ هت  من خوم ت الربل حزو ظم مي الز دا المجيم  مي للم قم واجيمتنتة يشتنلتة امة قا ييتت 
 الاد يمهتم وقايل الربلو حزو اد ال برتة اليتم لي انيشتاة مي الز دتة الم قم  ت ز   2004  نتو ومي  .واليبذت  ا نييتم إلص
 حتدمو قمبتة انييتمتة إج ااا  إلص الدولة نمد  لذا ودم لو وحل  الحازة مدن مي ال وا غ إلص اآل   مةت  وخ ج نتموداو مي
 الح ا  مي يجلص مت وهو و2011 الاو تة الهو م مي الشتنلة الم قم م ت زة إغشتم تمزن و  وا نييتمل والا   الييم من ت

 مواق  نلص قو المتدانتة الماي شتت  مي قو المحتص م لمنتللإلص ا اليذاةتة المواد يوصتم قو  اليظته  مايوى مي اواا الهو ا

 

  341لالهو مو  قحمد نلي ومجمونة من الميلشتنو خلشتت   ا اد  (45)
 180-181ل مرو الدتن نلي ن   (46)
 15ل (و1989دم ل ورت تسو دلنو (و )زتمم )مي جو رتاو او تةو مي الش ناي ا ايبمت  اد الز اد جرم هو م  وجتي لازوو (47)
  347ل قحمد نليو ا اد  (48)
    92(و ل 2003الالتمتنتةو دلنو )المدنو  جي امتت مي  اليتم لي: د ااة ،س  ه  زوني (49)
  27المدنو ل  جي امتت مي  اليتم لي: د ااة سو  ه  زوني (50)
  305ل  (و1998 ا اسو الني رندا )مي جو(و )ق رتمو دا   الارو نرد وز دايتنو الز د  ولان: ردون   ب   جت ا د جتلتتندو (51)
 2003الهتني  ي  تندم لو او تةو   مي ااناتن حيوج جمبتة يي ت   (52)



 

 

 

 الينظتمت  اد الار  رحمم  الييتم مي م ت زي ت إلص إاتمة  المدنتةو والمنظمت  الجمبتت  مايوى مي  قو ا جيمتني اليواصم
 .المي ددم

 إ  الز دا المجيم  مي الاتتاتة الحتتم نن يي  لو الم قم م ت زة قن من ال غو مبلص والح ريو  الاتتاي مي الصبتدتن قمت
 يتربة محا و وروصش ت الح رتة الباوتة يخوو نلص يريص صو تةو وم تشةوو هتم تةو م ت زة ران ت وام ت تمزن الم ت زة يل  قن

 الاتتاتة متلح ا و  لفح ا   البلتت اليتتدا  مي ي تتنتًّت يمهتر   روصش ت قو ال وج قو الخ قو ال  اواا الح رتتن ال جتم من لقت ر ت
 ه ت ة هو الر   مي هذا الار  البتلمي(ل ولبم الم قم )مهم توو ا حيشتلتة قو ا نيخترتة الموااو مي إ  الم قم ييذز    الز دتة
 والممت ات  المن اللت  رلس نن النتيجة والخو  ال هرة وحتلة ربتمةو الح رتة الاتتاتة الح زة لدى الدتمي التة اليج رة
 .رختصة والمبييلتن النت لتن م  الربهي للنظتو اليمبتة

تزون  إذالمبتهدو  مي قو الجتمبة مي إمت ييات ت اليي اليبلتمتة الم حلة مي الح ري الن تل مي الم قم م ت زة يردق مت وغتلر ت
ا نتمر   المنتق ت  خرم من اليواصم م  اللتلرتن  الاتتاتة للماتةم و يتي ت الح رتة رتليوج ت  الم قم اهيمتو  ا دتتد مي ميه  

 قحد إلص إلص ا نيمتا  حي ت تدمب ت مت واليح   اليومي والشز  وا نيمتا ال وتة مش ومت  ويمهم والهيتمتةو واليت تختة وا جيمتنتة
 قو المجر  مي نيم ييجلص  م تة م ت زة يزون قن الم ت زة يل  ييبدى و ل ن تلي مي الم ت زة  هو ومنو الاتتاتة الح ا 
 الح ري الاتتاي البمم مي الخوا من دون البتمة المنتارت  حاو  مي قو الير نت  لجم  الح رتة البتةر   تت م مي قو الصح 
 ااتجتري اليمتت  اتتاة ونبني الينظتميو هتزل ت مي الزويت() اتتاة يني   الز دتة جل ت الاتتاتة الح ا  قن من ال غو نلص الشبليو
ت والمنظمت و لفح ا   اليتتدتة ال تةت  مي المةة مي   30 نصت  الم قم رتنلتا  ليشبتم والمجيمبي الاتتاي الن تل قتتدم مي وقتا 
ا يجمتلت ت اليمهتم هذا قن إ  البتمة الحتتم مي الم قم دو   والص اغ إلص حتم الينتمس إاتمة .الواق  مي تُشب م قن من دون تريص دتزو  

  الز دال ال ت غ واحيزت  النت ئو ال رت  جتم  اييلت  الح ا  رتن واليابتنتت  الهمتنتنرت  م حلة مي الح ري

 قو الا مو من قو الح ا و من رييتتر ت اواا   والمن لة الدو  مي إهمت    يبتني او تة مي الز دتة الم قم قن من ال غو ونلص 
و الاو تة الهو م خرم ال رتري الح ا  مي يجلص وهذا مت ورواقب تو رذاي ت وهيتمة ونت ت قزه  قصرح  قن ت إ  الييلتداو المجيم  رحزو
 الح ا  احيزت  لزا  محتولة مي التومي ال ت غ لح ا  اميداد ا رصشي ت اتتات ت نشا ت ال رت  وال ترت  نن مجمونة نر   إذ

  ل(53) الز دتة الاتحة ليمهتم الييلتدتة

 البتو المتن منص   م حة وصتم ييلد -المهتم ارتم نلص- نجد الح ري الاتتاي المايوى مي الم قم م ت زة نند وإذا يوقشنت
الم قم  قتو دل ت المحتمتة إن هو الز داو الدتمي الي الهلي لليجم  البتمة المتنة إر اهتو ر وتن ونجد الاو او ال توني للح  

 ج ة ومن لاو تة مي  الز دا الولني المجلس  ةتس نتة  روصش ت 2012 نتو مي المبت اة مي اتتات ت منصر ت الولص اليي يييلد
الولنتة  اليناتل هتةة وميالمةةو    مي 20 من ققم الاو ا الولني المجلس مي والخدمي الاتتاي والبمم اادا م مي الم قم يمهتم نجد

 الم قم وا  نن مهتلتة صو م وخلل الي ريو الياتتد لزا  من ت محتولة ومي امتو  وج الذايتة اادا م منظومة مي قمتمي المةةو  7
 إلص حل زتمة إاتمة المنتص  ويولي الي  ح مي الحل الم قم الماتوام قتنون قنلص ميد الواق ؛ حيتية م  ييلترل   قد منتلي ت مي

 المنتلل مي المةة مي 50 رنارة الم قم م ت زة ييد  الي  تبي المجلس ومي لوالهيتمتة وا قيصتدتة الاتتاتة الينظتمت  ي زتم
 و زل  الج ت مل ميتلبة  مي الم ي زة الحتزمة توا  وهدتة  هللا نرد من مهم ااتت الم ي زة ال ةتاة  إلص وصل  إن ت حيص الز دتة

 الميتير  من ا م ت وياو و(YPG)الم قم  حمتتة وحدا  امت  رتلم قم ختصة وحدا  2012 نتو مي الباز ا المايوى مي
 .الز دتة المنتلل مي ومدنت ت واتتات ت ناز ت ت منتصشة حصة ول ت الز دتةو الملت تت  هلل نارة ويُمه م انةو  40و 18 رتن الز دتت 

 والهيتمتة الحيوقتة المدنتة مي المنظمت  الشتنلة م ت زي ت هو الاو تة الهو م يت تخ مي الز دتة الم قم دو  ري ُلر  مت قر   إن
 من الالة نر  الز دا المجيم  رنتة مي جذ تة يحو   رإج اا الوانتة الملتلرة خرم من اواا والخت تةو الهلتة والجمبتت 
 وا قيصتدتةو ومن وا جيمتنتة والهيتمتة الاتتاتة البتمة الحتتم  مي م ت زي ت يمزتن يازتد خرم من قو واادا تة اليتنونتة ااج ااا 

 ري يميب  الذا الح تة منتخ قهم ت ولبم زهت مو قارت إلص  جت الن  ذل  وتب ى النت حةو الا م وا  يحاتن مي م ت زي ت خرم
 وتاوو  2005الناتةي الذا قاس نتو   ايت  ايحتد  :نذز  والجمتبت  اليي وا يحتدا   المنظمت  هذه من الاو تةو الهو م مي الم قم
 الم قم( رت )وقاس   الذايتةو اادا م منظومة امن الناوا اليح  ا الدتمي الي المجيم  رنتا إلص وت د  م قموا 4000 من قزه 
واللرج وغت   وال واج من مهم اا ل الا تة البرقت  مي ا جيمتنتة والخرمت  الن انت  مني حم  وال د  الز دتةو المنتلل مي

 يحتل  وهي(و  المبنشت  نن للدمتغ الز دتة و)اللجنة و2013نتو  مي   قاا  اليي الم قم اد البن  لمنتهاة ات ا(  )ومنظمة   ذل و
 ل(54)محلتة إذانة م  ناتةتة منظمت  هرل من

 الاو تةو ومنظمة الز دتة الم قم جمبتة وهتشي نتموداو مي الح م الم قم ومنظمة او تةو ز دايتن ناتا تات  إلص ذل  ايحتد
نتو  مي  ال امي مزير ت ليشييح ونتد و المني  الايل رار  مدم نمل ت ويوق   1994 نتو قاا  اليي الح م الز دتة الم قم

 اليتص ا و يجنتد حوم م ي زة رتتنت  مي إصدا  الح م الم قم منظمة و ت ز  الز دتةل اللية  وهي ي د  إلص يبلتو  و 2014
الهتني/  زتنون 23 مي  الناوا اليحتل  يااتس وغت هتل وقنلن ااوو جمبتةو الدتي التةو الم قم  رزة م ز و ااغتهتةو ر ت  جمبتةو

 

  367قحمد نليو ل ا اد  (53)
 www.syriantold.com تخوو زمتم  (54)



 

 

 

 الميحدم المو نن 2000 نتو والصتد  1325 المن مجلس ق ا  ليشبتم او تة ولنتة هتةة وهي  دم لو مي 2017 نتو من تنتت 
 مي ن لة مصلحة صتحرت  روصش ن الناتا يامتن إلص والحتجة الناتاو مي للن انت  الختل رتلياهت  ا ني ا  نلص تنل الذا
 نن الدمتغ مجتم مي المب ومت  والنت تلت  الاو تة الناوتة ال خصتت  من ندد ا الرتتن وذز   .وحل ت الص انت  د ا مجتم
او تةو   الز د مي الزيت   الاو تت و وايحتد الز دتت  الناتا الز دتةو وجمبتة للم قم ام تن جمبتة :من ت نذز الز دتةو   الم قم حيوج

 الاو تتنو ومنظمة للز د الهلي الدتمي الي الح م واليجم  الز دتة الم قم  ودو و ومنظمة او تة مي الز دا الناتةي وا يحتد
الحازةو مي  والدتمي التة الارو م ز  مي الم قم واللشولةو ومزي  للم قم امتن للم قمو ومنظمة  تو زت للم قمو وجمبتة جتتن
  ل(55)  نتمودا لجم مب ت ويجم 

 

  

 

)55( www.kurdstreet.com   



 

 

 

 خاتمة 
 تابص نيداو موق   ايختذ ريتة اليت تخي إلص الي ازو ردو هت يايند جدتدم لرحتل ق اتة الرحل الذا قدمنته إلص يمهتمتلمح 

 قواتن ت م و مي والهيتمتة والاتتاتة واليت تختة ا جيمتنتة الربتد وز   الز دتة الاو تةو الم قم حتتم مي الميه م البنتص  ليرتتن
 ذا   خصتة روصش ت ر ت ا ني ا  ل  ننة والابي يبتنت تو اليي الم زلة الماتةم نلص الاوا إليتا ومن هَول  ويحلتل توالمخيلشة 

 يحد اليي الم زر  ومبتلجة اليمتت او اللتر  إليتا هو والموالنةو ومن والحيوج ااناتنتة الز امة مي لل جم وماتوتة ح م قهلتة
 ال تةت  م  رتليوا ا الاتةدم الييلتدتة المش ومت  وال يتة اد والوقو  ال جمو م  الماتوام قدو البتمة نلصم ت زي ت مي الحتتم 

  لزتمة الحتتم مجت   مي الشتنلة ليمزتن ت الم ت زة الينموتة والخلل الر ام  خلل ومن هَول  والمدنتةو الهلتة



 

 

 

  المصادر والمراجع
 .ها(1355المص تةو  الزي  دا )اليته م:  واليته مو مص  ملو  مي ال اه م النجوو ر داو يي ا ارن ل1
 .(ها  1408المبت  و  مزيرةو )رت و : 7ل والن تتةو الرداتة زهت و ارن ل2
 (ل2009 ات ت و  دا و )دهو :  1ل والاتتايو وا قيصتدا ا جيمتني يت تخ و البهمتنتة: الدولة قز اد قحمدو محمد قحمدل ل3
 (ل1998 ا اسو الني رندا )مي جو(و )ق رتم: دا  الارو نرد وز دايتنو الز د ولان: ردون  ب  جت ا دو جتلتتندل ل4
 (ل 1992الب  و  اجم ملتر )الب اج:  الر تلتنتةو الوهتةل مي وز دايتن الز د ولتدو حمتدال ل5
و )رت و : 1ل ن  و اليتا  الي ن من الوم النص  مي البهمتني الب د مي ز دايتن الصمدو نرد زتمت ان الدوازيل ل6

 (ل 2006 للمواونت و الب رتة
  زي ر ل محمد قمتنو م تهت  الز د وز دايتن مي الب د ااارميو الاتدم ز تميي )مي جمة(و )الب اج: دلنو دل (ل ل7
  (ل2014 الدتنو صر  جتمبة ملربةو )ق رتم: 1ل موج مو مواونة ت:الز دولوجت  جرمو  نزترتدل ل8
 (ل 2002للن  و  ا اس ملربة)ق رتم:  ا اي  اقيو المنظو  مي الز دا المجيم  رد ختنو .الاند ا ل9

الاتتات و   ود اات  لفرحتل الب ري و )رت و : الم ز 1ل او تةو د اات  الهو م: مجمونة من الميلشتنو خلشتت  ل10
 (ل 2013

 (ل دل دم لو النو او مزيرةو )دم لو 3ل ال توو خلل ز دو محمد لنلي ل11
و  1لاقيصتدتةو و: د ااة يت تختة اجيمتنتة 1979-1250نلي مرل ن  الدتنو حي الز اد مي مدتنة دم ل رتن نتمي  ل12
  (ل1998 ااوو دا  رت و :)
  (ل2003 المدنو )الالتمتنتةو دلنو جي امتت مي د ااة اليتم لي: سو  هل زوني ل13
زتمم )مي جو(و )دم ل ورت تسو دلنو  رتاو او تةو  مي الش ناي ا ايبمت  اد الز اد جرم هو م  وجتيو للازو ل14

   (ل1989
 مزيرة من و ا و )حل : 1ل  حتجي )مي جو(و نردا ال متلتتنو الختلدتتن وقارم و الز اد حوم د اات   و للت خ ل15

  (ل1994ختنيو 
 حمدا ميااة و )الالتمتنتة: 3ل  )مي جو(ور وا ا  صر  ويت تختةو اواتولوجتة د ااة الز د: رتاتليو لنتزيتن ل16

 (ل 2007لللرتنةو
 (ل 2008ختنيو  ملربةو )دهو : 1ل البهمتنتةو وا مر الو تة زو دايتن نهمتنو ابتد له ويي ل17
و )رت و : ملربة  1ز دتت و ل توا ل محمد خت   ماتنو الم قم الز دتة مي اليت تخ ااارمي: ي اجو لمت ا  ل18

  (ل1992اليتد او 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 ملخص البحث 
اليت تخي إلص يالتل الاوا نلص قاتة ا نييتم الاتتاي للز د مي او تةو منذ ا نيدا  الش ناي   -ت د  هذا الرحل النظ ا 

 مي الب  تنتت  من الي ن المتاي وحيص منيص  الهلل الوم من الي ن الحتدا والب  تنل 

ا نييت   لري ت لفواتغ مي الصبتدتن الداخلي الرحل رخصوصتة زم  م حلة من الم احم اليي يصتند  مت ت حدم نني ليد 
ت مي الم احم المخيلشت  يت تخت تو و رلي رمتهتة الاللة   قو الخت جيو وذل  من خرم الي دتد مي الرداتة نلص مواوغ ا نييتم نموم 

ر  حتهتت  يلو  الاجن نر  الاتتاتة وحليت  الص اغ الهرل؛ التدتولوجتة وا قيصتدتة والاتتاتةو من دون قن تيشم الرحل يي 
اليت تخ ويب ت  المبييم الاتتايو والمواق  المخيلشة من قاتة المبييم الاتتاي من الل ا  المخيلشة قتدتولوجت تو مار  نن ملحل  

دتة ختل رمجمونة من الوهتةل الش ناتة اليي يليي الاوا نلص البرقة الش ناتة الي زتة مي  صد الحدود ويبي  ال خصتت  الز 
 غت  الم غو  مت تل 

ومن الميز د قن  الي زت  نلص ا نييتم الاتتاي للز دو   تبني الرية اليمتت  رتن انييتم وانييتمو رم ال د  الاتس من ذل  هو  
لوٍم مرةمٍة  الجتن  المب ميو وي تةة المنتخ الشز ا ليي ت  وج ت  النظ  اليي من  ان ت ميح امتج جدتدم للياتتت البتلية زل ت وإتجتد ح

 ل ت مي إلت  وني حات ا مبتص   تممل 

الاللة الاتتاتة وا نييتمو الاللة الاتتاتة وحليت  الص اغ الهرلو هو تبنص رياتتت:  وميدمة وتحيوا الرحل نلص:
وانش د مي م ختصة  الاتتاتةو وتينتوم: ا نييتم مي المجيم  الز دا مي او تة رم احلي المخيلشت و   –ا قيصتدتة  –التدتولوجتة 

 لياتة المبيير  الز دتت ل تني ي الرحل رختيمة وندد من الملحيت ل 

 

 مقدمة 
ليد قوصل  النظمة الاتتاتة مت ت رلدان ت   لرلدان ال  ج الوال رمت مت ت او تة قمتو يحو   زر ى مي هذه اللحظة اليت تختة  ن  إ

 يخ ج من ت لانوا  ندم ميرر و إن لو ييوام    ول ذل ل ونند الرحل مي إلص حتمة ال توتةو إن لو نيم ال توتة ربتن تو وقد  
الارت  المنليتة اليي قوصل  هذه الرلدان إلص هذا الوا  الزت هي مي المايوتت  زتمةو اتيرت ن قن  الاللة الاتتاتة ولرتبي ت 

 وممت اتي ت الرنيرنتة ايزون مي  قس قتةمة الارت  ال ةتاةل 

ن ي اجتدتت دموتة نتصشة مي هذه الرلدانو ص ان ت نلص الاللة الاتتاتةو   يي   إ   ماحة  اةتلة  للم  ونت   ممت ن  ده م
اوا ُجم  حتتي و من قجم إتجتد حلوم جذ تة لياتة  الشز تة الن اوتة لدى قلتغ واا  من المشز تن والاتتاتتن والمهيشتن الذتن ز  

ييل  نلص قهو اليحدتت  اليي يبتل م  ونتي و الن اوتة؛ ويمنب و من إنيتج ماتا ييح   متي الاللة الاتتاتةو زي تيمز نوا من ال
 لتقت  قمم و لينشيح نلص الحات م والماييرم مي انو ويايبتد  متو اليشتنم م  محتل ت م م قخ ى من جدتدل 

ت تدم  رنت إلص   الاتتاي يب ت  واحد نند الجمت ؟ وهم توجد    ياتام: هم للمبييمقن نإن  ينتوم مواوغ ا نييتم الاتتاي نموم 
م ج رتن المبييم الاتتاي ومبييم ال قا؟ وزت  تنريي النظ  إلص المبييم الاتتاي؟ هم ننظ  إلتي من ال اوتة الحيوقتة اليتنونتة 

ت؟ وهم يُبد  قاتة المبييم الذا تلتل  رتلحيو ج اليومتة هي نشا ت قاتة المحاةو قو ننظ  إلتي من ال اوتة الاتتاتة اللريتة قتا 
 المبييم الذا تلتل  رتلاللة الاتتاتة؟ 

ا من  ايحتوم هذه الد ااة ااجترة نن هذه الاةلةو والي زت  مي اتتق ت نلص مواوغ ا نييتم الاتتاي الز دا مي او تة ردا 
هذا الي نو ل او خ تلة للناتم الز دا الولني الالمي مي الم احم المخيلشت  من    البيد الهتني منن  تنتت  الي ن المتاي حيص  
و واليتا م تد من الاوا نلص قاتة الاللة الاتتاتة اليي رتي  من قهو اليحدتت  اليي يواجي الاو تتن يت تخ او تة الحدتهة من ج ة

 جمتب و رر اايهنتا من ج ة قخ ىل

 

: السلطة السياسية واًلعتقال   أوًلا

 تاريخي -مدخل نظري 
من ااناتن إلص الموالنو قا من اللرتبة اايي ج الوق  لوتر  م  الزتةن الر  ا حيص انييم خرم مات م يلو ه مي اليت تخ 

إلص المدتنةو من الحتتم اللرتبتة اليي   يحزم ت اوى غ ت يي الجوغ والخو  إلص الحتتم المنيظمة اليي ياودهت ال  اة  المنظ مة  
ل ت ل تمنة اتل ي ت  لحتتم الموالنتن ونرقي و رتلدولة ومي ت لمصتلح ق ختل قو لرية اتةدم ييحزو رمشتصم الاللةو ويابص من خر

 واليومل رتلبن 

ا من ققدو  ا مخيلشة م  يلو  المجيمبت  والمو نر  اليت تخو ردا  ليد ي ز ل  منذ ذل  الوق  الاللة الاتتاتة اليي ن م  صو  
ا ربص  الن اة الو ورتةل  البصو  حيص البص  الحدتلو م و  



 

 

 

ا مي يلوت  الشز  ا رت    تو والشز  الاتتاي والحيوقي قاتا ت للدولة والاللة  قد   الشلاشة التونتنتة دو   الشلاشي ورلو يي نموم 
تل  خصوص 

ليد ل   مراشة التونتن قاتتت مز تة ييبلل رصل  الدولة والاللة الاتتاتة واليتنونو مي محتولة من و إ اتا الاس المب متة 
 ص قاتس نيرني   نلص قاتس دتني قو ختتلي متهولوجيل الولصو وانلرق ت من الا و م اليت تختة لش و الوجود ويشات ه نل

ردق  مب زة البيرنتة والينوت  منذ ذل  الحتن مي قهتنت ليح ت  المزت  من هتمنة الالو م من ج ةو ولل   ال  ول اليي 
ي  تبت  )د ازون(  تنريي يوام هت ليز تس اتتدم الدولة ومنتق ي تو ويحيتل   ول الدولة الشتالة من ج ة قخ ىل ومت زتن  

 و)صولون( وغت همت مي قهتنت إ   خلوم ملمواة مي هذا ا يجته ليحيتل يل  اليتتةل

وزمت المجيمبت  زل تو اخيلش  اآل اا الاتتاتة لدى المشز تن والشراشة الواةم مي الياتتت ال امتة إلص ينظتو المجيم  والياتتت 
 رقة رتن و ورتن الدولة لييدتو اللتنة المللية لليتنون الاتةدلاليتنونتة اليي يمس  حتتم النتس ويوه ل الب

نلص ال غو من ظ و    اة  ندم مي اليت تخ من مهم   تبة )حمو اري( و  تبة )متنو( و  اة  قخ تت  مي حات ا  قدتمة  
ا نن يل  اليي ظ    مي قهتنتو مإن  ت لو ييلو  مهم ق تني ت مي   قهتنتو  رمت  مييت هت إلص ال خو الشلاشي والشز ا  مخيلشةو و  ييم  اموًّ

 الذا  امل الي  تبت  مي التونتنو وزتن ل ت ياهت  زرت  مي المجيم  ااناتنيو ومت ت ام حيص تومنت هذال

تل  الحل واليوم  يا واحدو وقن  البدالة هي يحي»حوم قن   -نلص ارتم المهتم-ميد يمحو  الشز  الاتتاي الاشالتةي مي قهتنت 
 ل (1)  الم تزي«مصلحة اليواو والظلو هو ق  تبمم الابت  من قجم مصلحة اليواو وهي صو م قولتة للشز  الر اغمتيي 

قن  الشاتلة هي المب مةو والمجيم  الاتتاي   تيوو من دون  »قمت قمرلون ميد  ما الشلاشة الاتتاتة للاشالتةتتن وامي ا 
ماتلةو والشاتلة   توم  هت إ   قصحت  المب مة وهو الشراشة والبلمتاو وقن الاللة الاتتاتة وإدا م الحزو   يزون إ   ل ي او 

 ل (2) صرحتي ت«ور ذا المبنص تيجتهم قمرلون الدتمي التة  نييتده ربدو 

الدولة الدايو تة هي مهلي »م ت لشلاشة الاشالتةتتن وقمرلونو زتن  ملاشة ق الو الاتتاتة قزه  واقبتة من متو لن ولزن خر
زتن ت ى قن  نلو الاتتاتة هو نلو الابتدم الجمتنتةو مي حتن إن  »ل  (3) اليتنون«النلصو وامي ا قن الامتن الوحتد للحزو هو 

 ل(4) النتس«ش دتةو وإن  وظتشة الدولة هي قن ييتو مجيمب ت تحيل قنظو ابتدم لزر  ندد من نلو الخرج هو نلو الابتدم ال

ا رشولورتوس و ت  ون مي البصو  اليدتمةو ومتزتمتللي مي   ا من قمرلون وق الو ومنيازتو م و   ممنذ قلشي نتو وقزه و ردا 
و واو نلص نيرت  الهو م الش ناتة وحيص تومنت هذاو والشراشة والمشز  ون  مج  البصو  الحدتهةو وهور  وارتنو ا مي الي ن الاتر و  

   تنشزون نن الرحل نن قمام الارم ا اتا قوانتن الحزو ومردق مصم الاللت و ااينتد ا إلص المن   البيلي   اليج تريل

و ومن هو مي  ومت وربدهت مي إلص جتن  هذه الح زة الشز تة ورشبل ت زتن النظتو الياتةي تيرلو  وت ييي مي زم  من قهتنت قو  
 قو ورت مي نص  الن اةل

ليد زتن لليتنون الهتني  ان نظتو مي حتتم النتسو إذا مت ن منت مت زتن ت ب  ري زم قهتني يي تر ت من احي او نظتو ليو ميد زتن 
ا لل  اة  (5) ابتدي ت« هو  و  المدتنةو ومصد  »اليتنون مي ظني  مي الدوم التونتنتة الخ ىو متايبت   الج ا  ل وقصرح مصد  

لتس هنت  من تنز  قن   اةبنت هي مصد  الزهت  من الخت  البظتو »ج و( ر ذا الصدد:    338-436الزر  مني إلص قن قتم إتاي ال )
 ل(6) ل مشي قهتنت نجد الم م الولص مي اليت تخ حزو اليوانتن   حزو النتس«مي حتتم الر  تة

تونتني مي هذا زمت هو مي غت ه من الماتةم قاتس للي  ت  ال ومتني الذا قصرح ردو ه مي مت ربد الاتس اليتنوني والي  ت  ال
 للمجيم  الي ريل 

ا ندم للبيورت و وزتن  البيورة ال تةبة مي التونتن اليدتمة هي  الا  و والي امةو  »ليد   د  قهتنت ومن ربدهت  ومت صو  
اتةو والزي رتلنت و ومصتد م الموامو والنشيو واانداوو وقلمت زتن المذنرون تبتقرون رتلاجنو وزتن من  والح متن من الحيوج الاتت

 ل(7) متلي«المرتدئ المي  م مي اليتنون التونتني قن تبتق  البرد مي جاميو وقن تبتق  الح   مي 

 

 ل)2011ح ت ان/ تونتو  23(و www.elaphjournal.comلت ج نلي الصتلحو الاللة الاتتاتة رتن المتاي والحتا و   (1)
 لت ج نلي الصتلحو الاللة الاتتاتةل  (2)
 لت ج نلي الصتلحو الاللة الاتتاتةل (3)
 ل529(و ل 1953تمو وم دتو ان و قصة الحات مو المجلد الهتنيو محمد رد ان )مي جو(و )رت و / يونسو المنظمة الب رتة للي رتة والهيتمة والبلووو ملربة الج  (4)
 ل265الهتنيو ل وم دتو ان و قصة الحات م المجلد  (5)
 ل35و ل 2وم دتو ان و قصة الحات مو المجلد الهتنيو ج (6)
 ل33و ل2المجلد الهتنيو ج الحات مووم دتو ان و قصة  (7)

 



 

 

 

وزتن  ققاتهت مت توق  نلص البرتدو ميد زتن رت ايلتنة زتن  يخيل  رتخير  من لة المحزوو نلتيو  »قمت البيورت  مي  ومت ميد  
 ل(8) «قن تحزو نلص البرد رتلصل و قمت الموالن ملو تزن تُايلتغ صلريو ولو تزن تايلتغ جلد الموالن ال ومتني قو يبذتري قو قيلي

وج تيد ج من ميد الهلتة للمت ال إلص قن تشيد المج و حيوقي المدنتةل وزتن ميدان هذه الحي»وزتن  من البيورت  ال دتدم ال تةبة  
 ل  (9) داةمة«الل د من الرردو إلص ا اي قتج )للل( وقلمت زتن تُلجا إلص الاجن لتزون نيورة 

 -قت ت زتن  دوانتيو اتتاتة قو قاتةتة-ورحا  مت تردو من جملة البيورت  مي زم من قهتنت و ومتو   تحيم ا نييتم والاجن 
 قتةمة البيورت و زمت هو مي الوق  الحتا و رم زتن تايي مي قاشم الم اي ل   الم يرة الولص مي

وتظن زهت  من المي ختن قن يت تخ الاجون تبود إلص الش اننةو إذ إن و زتنوا قوم من يوصم إلص مز م الاجن اتداغ المي و متي  
  تهمت تج ا الر  مي قم هل 

ل وو د ذز  الاجن  (10) الاروا و مي إ ت م إلص اجن النري توا  نلتي وقد و د ذز  الاجن مي الي ان الز تو مي او م تو
 مي اليو ام والب د اليدتو راني زتن موجود ا مي اليدس منذ نص  النري مواص نلتي الاروو ومت قرم ذل ل 

مي د اي يت تخ ميااة الاجنو نجد هرل م احم نند )موزو( ليلو  هذه الميااةل ميد زتن الاجن تايي مي قاشم د جت   
البيت  إرتن ن ود الحزو المللل لوجود صو  قخ تت  من البيورت  ال دتدم لزم حتلة اخي اج للاتتدم المللية للحتزول ومي الم حلة  

يز   جر و  الحتزو والويي غت  المحدودم ذا  الن نة ا نييتمتة ال ام م إلص الاللة الملليةو الهتنتةو م  إليتا البيورت  اليي 
و لتلر   تيدو الاجن هو الميااة الم ز تة للبيت ل ومي الم حلة الهتلهةو تخ ج نن حدوده الميلية م  إصر  اليوانتن الجنتةتةو وتبم 

 ل (11) وغت هتوالياهتم من مهم المصن  والمد اة والهزنة ناخيي نلص مياات  قخ ى مبد م لل نتتة وااصر  

مليد يحيل مي منبل  الي ن الهتمن ن   والي ن اليتا  ن  و  » ورخصول و دم الاجن رتلمبنص الحدتل للزلمة تذز  موزو 
د من اليحلتم لفواتغ  ل وتماي  الشتلاو  الش ناي مي إنلتا م ت (12) جدتد ا« انييتم إلص نيورة ا نييتمو هذا صحتح وزتن  تة ت 

َ  ي  تٌ  جدتٌد اللةَ  »اليي اتد مت ت ا نييتم روصشي نيورة مهلص إذ تيوم:  نند منبل  الي نتن )الهتمن ن   واليتا  ن  (و َن  
الي  ت   البيت  ران  ت وظتشة نتمة مي المجيم  يمت س رتل زم ذايي نلص قناتةيو ومت ت تزون زم من و ممهر  نلص قدو الماتوامو ولزن  

الجدتد جبم ا نييتم البيورة المهلصو قدخم إج ااا  اتل م يمتت تة لنمل ختل من الاللةو ندالة يص  نشا ت ران  ت )الماتوايتة(و 
وج ت  قاتةي تص  نشاي راني )ذو ااييرم ذايي(و ولزن يجيتحي م وقت  ق زتم ااخاتغ ا نارتلتةو يل  هي قواتغ و دم  

 ل(13) «مبت  الميحا مالاجنو )نيورة المجي 

ا /  9اليبمتو المي خ مي »ومن هو مي م حلة قخ ى حوالص منيص  الي ن اليتا  ن  و ظ   الحرس ا نش ادا رموج  
إذ   petite Roquetteحوم رنتا رتو  اليوقت و وقخ ى قصرح  قرنتة هنداتة مبلتة جد ال مهم )ريت   وزت (و    1841قغالس  

 ل(14) «يحيل مي م نات لوم م م الحرس ا نش ادا

ة رتد الاللة الاتتاتة ان ا م البيورة )ال  نتة( رحل مبت ات ت نندهت ازيمم الاجن روصشي ميااة نيترتةو وغدا قدام م م 
 والمختلشتن قوانتَن تل 

ولداا وظتشي ت رتي  يايخدو اليبذتَ  والينزتم رتلمي و جادت تو وم  م و  ال منو وانجت  وظتشي تو انييم الي زت  من اليبذت  
د اايردم ريصتل تبمم رتلبمل نلص اليل  إن  اليزشت  الذا تيزتل  نلص الجاد ق»الجادا إلص نمٍل اخ  من اليبذت  ق د قاومو وهو  

والشز  اليزشت  الذا تيزتل  نلص الجاد قد اايردم ريصتل تبمم رتلبمل نلص اليل  والشز  واا ادم وا ايبدادا ل ولم م قخت م 
وااب ت قمتو صو   و الم  الذا ميح الرت  (15) الجاد«ملتينتوم اليصتلو إن قمزن اليزلو هزذاو ال و  قرم »صتغ )متتايي( المردق 

 مينونة لليبذت  النشاي ليحلتو إ ادم المبييمو وجبم ال اوخ لليتنون وا نصتتغ لاللة اللرية الاتةدم قت ت زتن  لرتبي تل 
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 (و ميدمة الزيت ل1999و و م ز  اانمتا اليوميو انظ : مت تم موزوو )الم اقرة والمبتقرة و دم الاجن(و نلي ميلد )مي جو(و ملتغ الصشدا )م اجبة وييدتو(و )رت   (11)
 ل  235مت تم موزوو الم اقرة والمبتقرة و دم الاجنو ل (12)
 235مت تم موزوو الم اقرة والمبتقرة و دم الاجنو ل  (13)
 238مت تم موزوو الم اقرة والمبتقرة و دم الاجنو ل  (14)
 ل 57مت تم موزوو الم اقرة والمبتقرة و دم الاجنو ل  (15)



 

 

 

 ثانياا: السلطة السياسية وحلقات الصراع الثالث  

 السياسية –اًلقتصادية  –األيديولوجية 
نة للدولة ييحد د رتللرية الماتل م نلص يل  الاللةل ويابص هذه اللرية  ا إن  لرتبة الاللة الاتتاتة روصش ت إحدى البنتص  المزو 
ت اخاتغ يلو  الرنتة ا جيمتنتة لاتل ي ت الاتتاتةو ومن هَول اللريتةو لامتن قن  اليلو  اتريص مي إلت  نرقت  اانيتج  داةم 

رتلبن  االت  الرنتوا الذا تمن  خ وج الص اغ اللريي نن االت  الرنتوا ليلو هل ل ذا تظ   الص اغ اللريي اليتةمةو ويش ا 
ا مخيلشت  من   رمظ   الص اغ التدتولوجي قو ا قيصتدال ورنتا  نلص ذل و تيخذ الص اغ اللريي من قجم الاللة الاتتاتة صو  

تة ا جيمتنتةل إذ هنت  ممت اة اتتاتة وممت اة اقيصتدتة وممت اة قتدتولوجتة  الممت ات  ييح   مي المايوتت  الممت م للرن 
للص اغ اللرييل ورمت قن الممت اة الاتتاتة للص اغ اللريي ياي د  قاتا ت إلص اليحوتم الهو ا مي نرقت  اانيتجو ومن هَو  اني اغ 

تاتة لللرية الماتل م ييمحو  حوم من  اللريت  الختابة لاتل ي ت الاللة الاتتاتة من تد اللرية الماتل مو ن ى قن  الممت اة الات 
من الممت اة الاتتاتة لص ان ت اللريي مب تل قا إن  ت يحيز  الممت اة الاتتاتة لنشا ت روصش ت لرية ماتل م مي ص ان ت اللريي 

ي نلص الاللة امن ح زة ينترذتة/ يجتذرتة مي مواج ة اللريت  الختابة لاتل ي تو ويدم  رذل  الممت اة الاتتاتة للص اغ اللري
 ل (16) اللريتةإلص الحيلتن ا قيصتدا والتدتولوجي مت قمزنو لامتن اايم ا تة اتل ي ت 

زتن هذا هو اليشات  اللريي لمايوتت  الص اغ نلص الاللة الاتتاتة مي مت ماصو ولزن ربد ان تت  ا يحتد الاومتتيي روصشي   
نلص القم مي هذه الم حلة من -ا  ي ازي النيتا للنظتو ال قامتليو ي اجب  هذه المش ومت  إلص حد ٍ زرت  قلر ت ممه ر  للنظتو 

 لصتلح مش ومت  قخ ى مت  ال  موا  جدم زرت ل  -اليلو  الر  ا نلص الصبتد البتلمي 

ا  إلص الحلية الاتتاتةو إن ت يرذم  -رت إن جت  اليب-وم  ذل و مإن  هتجس الاللة الاتتاتة الوم هو ق   تصم الص اغ المبت ا
 قصت ى ج دهت وياينش  قواهت زل ت اج تا قا ممت اة اتتاتة لليوى الاتنتة للييتت  رمب م نن يوج  ت الاتتاي قو اللرييل

 ومت تدو  من ص اغ نلص الاللة الاتتاتة مي او تة اآلن ل و دلتم ملموس تيتد هذا ال قال 

 

 رؤى مختلفات -اًلعتقال السياسي
تظن الم ا للوهلة الولص قني   توجود قا خر  مي ال قا مي مت تخل قاتة المبييم الاتتايو قت ت زتن  هوتيي قو قتدتولوجتيي 

ل لل يى الميرتتنت  ا نتن مت انزي   قن ظننت تصلدو رجدا  من الوهوو وذل   قو ايجتهي  الاتتايل ولزن نند اليتتو ررحل مبم 
 لوجود هوم واابة رتن المش ومت  الميبلية رياتة الاجتن الاتتاي نند الش قتا المخيلشتنل

ت مي الواق و تمزن اليمتت   رتن مةيتن  ةتايتن مي هذا المجتمو وهمت  جتم ا ليتنون و جتم الاتتاة؛ م جتم اليتنون تيشيون نموم 
نلص اليب تشت  اليتنونتة للمبييم الاتتاي وحيوقيو وتمت  ون رتن د جت  هذا ا نييتم انلرق ت من الاس الحيوقتة اليي ييشل نلت ت 

 المنظمت  الحيوقتة الدولتة مبظم تو وييرنتهت دمتن ت نن المبييمل 

 ت  )ا نييتم الاتتاي( راحد المبنتتن ومي ت ليب ت  منظمة البشو الدولتة: إن  و تجمبون نلص يب 

الوم: اجنتا ال قاو وهو هي ا الذتن تبييلون مي قا مزتن رار  مبييداي و الاتتاتة قو الدتنتة قو قا مبييدا  قخ ى نتربة 
و اليومي قو ا جيمتنيو قو واب و ا قيصتداو  من امتة هوو قو رار  قصل و الب قيو قو جنا وو قو لون وو قو ليي وو قو قصل 

 قو مولدهوو قو قا وا  اخ و من دون قن تزونوا قد اايخدموا البن  قو دنوا إلص اايخداميل 

الهتني: تب    الاجنتا الاتتاتتن ران و الذتن تبييلون رار  ا اة و/ا ن قو مبييداي و/ا ن الاتتاتة الموج ة اد الاللة الحتزمة 
 ل(17)  مي رلدان و

هو إن هنت   ري إجمتغ نلص اليمتت  رتن مش وو )المبييم الاتتاي( و)الاجتن الاتتاي(و إذ تيشيون نلص قن الش ج رتن ا هنتن هو 
ت قاتةت ت رتلحرس والاجن قمت المبييم م و من يُحيج  ح تيي من دون ق ا  قاتةي»قن    ل«الاجتن الاتتاي تزون قد صد  رحيي حزم 

   زرت  رتن اليب تشتنو إ   قن  يبرت  )مبييم ال قا( ق مم من يبرت  )المبييم الاتتاي(لوتُرحظ همة ييتل

قمت  جتم الاتتاة والتدتولوجتتو ملدى مةة من و  قا مخيل  زلت ت نن  قا الحيوقتتن واليتنونتتن مي هذا ال انل إن ي مي الواق  
ت يب تشت   قا م زم نمتل تايند إلص المنلليت  التدتولوجتة مي ال ت يتم  نظ  إلص قاتة المبييم الاتتايل إن  و ت ماون  ما 

ت لموق  المنظمت  الحيوقتة زل تل   الحيوقتتن زل تو وتيرنون موقش ت نيتا 

 

 ل61-51و دا  الشت اري(و ل )رت و و 7م دا نتممو ميدمت  نظ تة لد ااة قه  الشز  ا  ي ازي مي ح زة اليح   الولنيو ل (16)
 
 (ل2006) نييتم الاتتاي: مدخم نظ او اللجنة الاو تة لحيوج ااناتنو ا (17)



 

 

 

 وتظ   هذا ال قا جلت ت مي مواق  ربا الح ا  التات تة المت زاتةل 

الت  الشز ا البتو الذا تحد د ردو ه الموق  اللريي الذا تدام   إن  هذا اليتت  ت رل ينتوم ا نييتم الاتتاي رتلمن   الذا تبزس ا
 ننيل 

ورنتا  نلص هذا الش و تل   هذا اليتت  الايام اآليي: هم تج  دنو المبييلتن الاتتاتتن ريا النظ  نن مزونتي و التدتولوجتة 
ا  جبت ت رمهم الظرمتتن والشت تتن والاتتاتة؟ قو هم تج  ا نيمتد نلص اليتنون من قجم الدمتغ نن و حيص لو زتنو ا حتملتن يصو  

 وغت هوو ومدامبتن نني؟ 

تنللل اليصو  الحيوقي ربتمة من قتندم الماتوام رتن »وتايي جوا  قصحت  هذا ال قا نلص الاةلة المل وحة قنره زتآليي: 
را)حيوج ااناتن( الذا ت ز م الم جبتة الشز تة  النتس و)الموالنتن( ونلص ق اتة هذه اليتندم تيااس االت  البتو زلي لمت تامص

للمواق  الاتتاتة زتمة اليي ت مب ت قصحت  هذا اليصو  رمت مت ت الموق  من ا نييتم الاتتاي وزتشتة اليبتلي مبيل إن  ا نلرج  
تو اليتنونو وقمتو الدولة اليي زه ش ت من قتندم الماتوام رتن قم اد المجيم و هو قاتس الدنتتة الر جوا تة حوم الماتوام قمتو الحل وقم

الاتتاتون الر جوا تون مي  بت  )دولة الحل واليتنون( الذا ينرهل مني مخيل  ال بت ا  الاتتاتة الخ ى اليي ت مب ت قصحت   
الشز تة اليصو  الحيوقي مهم ال بت ا  الم يرلة رمنتهاة ا نييتم الاتتاي والملتلرة رتلح تةو وح تة اليبرت و والح زة 

 ل(18)  «)والمحتزمت  البتدلة(و وغت هت

تبد  قصحت  هذا ال قا إن اليصو  الحيوقي للماتوام رتن النتس جمتب و مي المجيم  الواحد مت هو إ  وهو تخدغ ري النتس مي  
 ظم مجيم  لرييل 

تيحد د المل »يصو  الحيوقيو إن الش تيتن ت مبتن مب ت  بت ا  منتهاة ا نييتم ولزن ريصو تن مخيلشتنو مرتلنارة إلص ال
الاتتاي مي الناتم من قجم دولة )الحل واليتنون( و)اتتدم اليتنون( و)ااييرم الياتا مي ظم مجيم  لريي مينتح (ل قمت رتلنارة 

ي واليتتو إلص اليصو  ال توني مإني تبلن من الرداتة اايحتلة ذل  من دون قل  نرقت  اانيتج ومني تيحدد ايجته الناتم مي الي ت 
 ل(19) «رتلهو م

ومن هذا المنللل تبد  اليصو  ال توني واجرتيي يجته المبييلتن هي الدمتغ نن و ليحاتن قواتن و مي الاجونو ومي اليب ت  
ر و روصش و منتالتن ورتليم  وا ال تد الذا يب اوا لي رم مي الدنتتة للم  وغ الهو ا وللياتة اليي انييلوا من قجل ت 
تي حوم الل تل الصحتح: ول تل الهو مو نلص حد  ا اتتات تو تشيح وني الجمتهت  وتنم  وا ايشتدم من ذل  للي  ت  رتلنظتو ي  ت  

 وص  هذا اليصو ل

وتزه   قصحت  اليصو  ال توني هذا وج ة نظ هو رخصول المبييلتن الذتن تختلشون قمزت هو ويصو اي و مي رنتا المجيم  
قن دنو المبييلتن تنريي قن تحيل هدمتن قاتاتنو وهمت: الي  ت  رتلنظتو ال جبي اليتم و وزذل  الي  ت  رتلم  وغ   والدولةو إذ ت ون

 ل(20) الاتتاي ال جبي قو الشت ي ريا النظ  نن حتمليو هم هو خل  اليارتن قو خت ج ت

نلص -صتدو إن  و لري ت لمواهتل ااخوان المالمتن رتلميترمو مإن ااارمتتن لدت و محدداي و النظ تة للاتتاة والمجيم  وا قي  
ت دمون إلص ااصر  الاتتاي وا جيمتني وا قيصتدا من منظو  إارمي  تمم مي الدوم الب رتة زل ت اليي توجد  -ارتم المهتم

 مت ت ااخوان المالمونو ورختصة مي مص ل

 تو اواا قزتن  قومتة قو لتر التة قو تات تةو إنآ زتن حتملوهت مي ميل  المحددا  ينشي ماري ت اليتت ا  الاتتاتة البلمتنتة زل
 الاجون قو خت ج تل

وإن  و تحد دون هتةة الحزو اليي ت ون ت مرةمة من وج ة نظ هوو وتابون مي ممت اي و الاتتاتة للوصوم إلتيو وتصشون نظتو 
ارو و  تايمد منيو و  نبي   ر ذه ال زتم الييلتدتة اليي   نبي   راا نظتو حزومي   ت يز  نلص قاتس اا»حزم و رمت تايي: 

ق غمنت قهم الزش  وقنداا ااارو نلص الحزو ر ت والبمم نلت تو وانبمم نلص إحتتا نظتو الحزو ااارمي رزم مظته هو ويزوتن 
 ل(21) «الحزومة ااارمتة نلص قاتس من هذا النظتو

هو المياه ون »ارمي نن البلمتني مي الاجونو لن و ت ون قن الذتن تبت اون ااارو  من هذا المنلللو   تمزن قن تدام  اا 
ن رتلمزت  الي رتةللل الذتن تبينيون الشلاشت  ال دامةو والمزت  ال خصتنتة من البلمتنتتن وغت هوو وهنت  الملحدون الذتن تبد ون الدت 

ا قنداا الدتن من الت ود وقصحت  الدتت مةو الذتن تبير ون ااارو ندوهو اللدود خ امةو وقخت    ل(22) «نت  المح  

 

 (Gethows.comا نييتم الاتتاي: قمزت  ومواق  ليلوت  النيتسو )الموق :  (18)
 ا نييتم الاتتاي: قمزت  ومواق ل (19)
 للم تد  اج : ا نييتم الاتتايو قمزت  ومواق ل (20)
 ل33(و ل2011و )اليته منتم   متخو ااخوان المالمونلللمن نحن؟ ومتذا ن تد؟  (21)
 ل16 -15نتم   متخو ااخوان المالمونلللمن نحن؟ ومتذا ن تد؟و ل ل (22)



 

 

 

وم  مجيا )الهو م( الاو تة يحول  الح زت  ااارمتة زل ت مي او تة إلص ح زت  ج تدتة قو ح زت  مالحةو ويالش  زهت  
ل تو ولواا اليوحتد والجتس من الشصتةم المالحة اليي يدنو إلص يلرتل ال  تبة ااارمتة رمهم جند ال تو وقح ا  ال تو وصيو  ا
 الح و وزذل  المجمونت  الج تدتة رمهم: جر ة النص مو والدولة ااارمتة مي الب اج وال تو )دانس(ل

إ   قن هذه الينظتمت  جمتب ت ي نو قن ت ي تد إايتل النظتوو ولزن من دون قن ييوم إن ت ي تد يحيتل الح تة قو إ اتا قوانتن 
 ويبزس الينوغ مي رنتة المجيم  الاو ال  ييمت ص م   و  البص و

وقد يحول  وال )ا ناداد الاو ا ال هت ( إلص جمتنت  يزشت تة متق  يجتو اي ت الرإناتنتة رحل ال ب  الاو ا يجتو ا   
 النظتو ذاييل  

إن  موق  ااارمتتن يرد م من احتتتو واجنتا ومنشتتنو و  زتا »ليد ييت   موق  هذه الجمتنت  حتم اميرز ت اليوم الباز تةو إذ  
لنت مي الموق و إلص قوى مياللة ومت تةو وهذا رتليوا ا م  يصد   الالشتتن الم  د ااارميل رتنمت ريتنت نحن )لتس زلنت( مي الموق   

للالتوو الماالة هي  .ن تبملون نلص يجدتد منظو ا  اليشزت  والاتتاتةو وَمن تُاجنون وتُبذلرون وتُييَلونل وتُ جل ون نشاي: موق  م
  نتينت نحن روصشنت تات تتن ولترت التتن ونلمتنتتنو وحي نت مي الوجود البتو والبمم البتول ميد حلم  الجمتنت  ااارمتة قاتينت 

 ل(23) «النظتو رلدنت ومجيمبنتاليح  تة ريد  مت حلو 

هزذا تردو الموق  من قاتة المبييم الاتتاي رمن لة )الرت ومتي ( الذا تمزن قن نيتس ري مجمم ال مة الرنتوتة البمتية مي  
لت ت الوني لدى اليتت ا  المخيلشةو وزو قن هذا الوني تريبد مي ممت ايي مي اللحظة ال اهنة نن الولوتت  ال ةتاة اليي تيوق  ن

 مجمم الماييرم الاو ا الختل والبتوو وتيحد د ر تل 

 
 

  

 

 (ل2014ا / قغالس  15تتاتن الحتج صتلح )حوا (و قج ى الحوا  نرد هللا قمتن الحرج )ج تدم الن ت   (23)



 

 

 

 ثالثاا: مراحل اًلعتقال في المجتمع الكردي في سورية  

 بداية اًلعتقاًلت بين الكرد وطبيعتها في مرحلة اًلنتداب الفرنسي -1
ي الب  تنتت  ومت ربدهت من  من الصب  إج اا قا ميت رة قولتة لش و قاتة ا نييتم الاتتاي مي صشو  الز د مي او تة م

الي ن المتاي مي ظم ا نيدا  الش نايو مت لو ني  قلتر  نلص حيتية الواتغ الاتتاتة اليي ردق  يبص  رتلمنلية ربد ق ون من  
 منتةو ال زود مي ظم الحزو البهمتنيو ومن هو الوقو  نلص حتهتت  الماالة الز دتة ويداخل ت ر دم رتن الرلدتن مي يل  الم حلة ال

 ومت ي امل

ي  تن الوم نتو   20يو إلحتج ج ا ماييل  من ز دايتن الم ز تة )البهمتنتة( ردولة او تة ومي ت  يشتقتة قني م مي »او ت تو 
روتون(و ووا  يح  ا نيدا  الش ناي رموج  ايشتقتة اتتزس رتزوو   -روتللون )م انزرن    -واليي ن م  رمبتهدم م انزتلتن  1921

ا من دولة وومي ت ل ذه ا يشتقتة يو مصم )غ    حدتهة  (24) او تة«ز دايتن( ر زم ن تةي نن ) متم ز دايتن( وقصرح ج ا 
 اليزوتنل 

قمت نلص الصبتد الي زيو ميد ييل ص  حدود إمر الو يت ت ال تابة ربد الح   البتلمتة الولص إلص  قبة جي امتة مميدم رتن 
 ل1920ا / قغالس نتو  10 قنتاوم ال متلتة واليالنلتنتة محا و رحا  رنود ايشتج اتش  مي

واب  الماتةل الي زتة يح  إ  ا  لجنة قو ورتةو وال م  مت يريص من الياو الو وري من ي زتت إلص  » مرموج  ايشتج اتش   
التونتنل  وقنلت  لزم من إتلتلتت وم نات منتلل مي جنو  ي زتتو وقد يو ااق ا  رإن تا دولة ز دتة ذا  حزو ذاييو وإن تا دولة  

نتة ماييلةل ونلص قن يزون مملزة الحجت  الب رتة ماييلةو مي حتن يو وا  المنتلل الب رتة الخ ى يح  إ  ا  إدا م زم ٍ من  ق م
 قا قنآ ينحص  ماتحة ي زتت رموج  ذل  ا يشتج رتن قنتاوم ال متلتة واليالنلتنتةل   ل(25) «المملزة الميحدمو وم ناتو وإتلتلتت

ليتيو   روصشي ممهر  لليتت  اليومي الي زي الصتند ربد وصولي إلص الحزو مي ي  تن الوم/ قزيور   ل ذا زتن ال د  ال ةتس 
و هو إليتا ايشتج اتش  راا همنو وهذا مت حصم رتلشبم ليد يمز ن من إليتا مي  ا  اتش  رتليوقت  نلص ايشتج لو ان نتو 1923
 المم الز دا مي دولة ماييلةل  و ورإليتا ا يشتج قاص قيتيو   وق زتن حزمي نلص1923

حتنةٍذ  ب  الز د ر وم الزت هةو ورمصتٍ  وماييرٍم غتماتنو ليد ينز   الجمت  لونودهوو ولو ترل ل و ختت  اوى الهو م للدمتغ 
اني جي ت نن وجودهو وحي و لن و  ب  وقمة مي الحتتمو مزتن  هو م ال تخ ابتد رمن لة  د لرتبي نلص الزتذت  وال نت  اليي 

 ق زتن الاللة الي زتة م  ممت اة ق زتم  يص من اليم  وا ايردادل 

وللياتا نلص هذه الهو م يمز ن قيتيو   من اايمتلة ندد زرت  من  نمتا اليرتةم الز دتة إلتي رونوده الاختةو ومزتمآي و نلص 
دل هو إني يصتلح مي هذه الهنتا م  م نات اليي زتن   دنم و لي لمحت رة )البدو الدنيا(و نمتم اانزلت و زمت زتن تص  ال تخ ابت 

وايشل مب ت نلص نيم قوايي نر  الخل الحدتدا الذا ت زم الحدود رتن ي زتت واو تةو نلص ال غو من قن »اللة منيدرة مي او تة 
 ل(26) ناز تة«رتن م نات وي زتت يمن  قلب ت اايخداو ذل  الخل لغ اا  1921مبتهدم اني م نتو 

مي الشي م اليي ردق   »يصوت  ي اجتدا ميلوو زي  نو  الدتن ظتظت مي مذز ايي نن يل  الحيرة المظلمة رتلزلمت  اآليتة: ومي 
و ن م آ ز دايتن ي زتت قحل  قتتو يت تخ تو ليد هدم  ز دايتن رتلحدتد والنت و وُنذ   ال جتم وقيلواو وقح ق  1925ري  تن الهتني  

لش  الناتا واللشتم واُغيتلوال وقد ذرح قي ا  مصلشص زمتم الز َد روح تة ومظتظة زتليي قظ  هت الي ى وايلش  المحتصتمو وخُ 
قي ا  الاللتن مي يبذت  التونتنتتن وال من والرليت ل وققتو مصلشص زمتم محتزو ناز تة ختصة قللل نلت ت محتزو )ا اييرم( 

وا مي قمنتة المنت م  م ني و ونش و وانييل  اآل   را نة زرت مل قمت النا ا ميد ُ ج  تا واللشتم الذتن قتوموا الجتس الي زي زهت  
وقللي  نلت و نت ان ال  ت ت  من قرم الجنود الموجودتن نلص الو  المنت مل وزتن مصت  المهيشتن الذتن يبتلشوا م  الهو م  

  ل(27)  «مي رحت م وانمااتوت ت حتل يو ييلت  الب  ا  من و إ ر ت إ ر ت ووابوا مي قزتتس وقليوا 

ت ربد تووو وخلي  الحزتو ا ايردادتة ل ذه المحزمة ا ايهنتةتةو وقغلر ت قحزتو رتانداو   زتن هوم محتزو ا اييرم تياخو توم 
ن  وال ل  ا من ال    ل(28) نشذ  حتم صدو هتو جو 

ورحا  مت و د مي يل  المذز ا  زتن نلي صتة و  ةتس محزمة ا اييرم مي دتت  رز و تيرتهص مي الميترر  الصحشتة راني 
من  نمتا الهو م ربد     من انييتل وو ومن رتن و  55و لو تزن زرمي محا ادنتاو ميد  نل « تن الم تنل رجمتنة الميم دتن»

تلال تخ ابتدو  نتو الهو م المالحة   الرتلغ من البم  همتنتن نتم 

 

 ل 12(و ل 2017 -و )ق رتم2ل ج1إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتن او تة المبتص و ل  (24)
و الحدود رتن او تة وي زتتو نم   اوم )مي جو(و ن   مي موق  مدا ا  ز د 1978اذا / مت س    6و إصدا   163و ا م الخت جتة المت زتةو د ااة الحدودو البدد    (25)

www.medaratkurd.com  ل6/1/2015مي 
ل ي )مي جو(و ل (26)  ل22و ل (2001و دا  ا اسوق رتم) و1نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتة قو ص خة ال ب  الز داو  وني محمد ُدما
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و هذا الم  د قرتم إنداو زم من الدزيو  مياد من دتت  رز و والمحتمي حتجي اخيي من  25ويو د المذز ا  نشا ت مي الصشحة 
ا  لتجة اللذتن تجل  مت ال ب  الز داو ومت  ال  ذز اهمت ختلدم مي ذاز م هذا ال ب ل لدى مهوم )اخيي( قمتو الم نية ختل  ر دو

:  قتةر 

ت وانلموا قن ال ب  الز دا -» إنزو رييلنت يياون نلص البرقة اليت تختة والبتلشتة رتن الز د والي ا ل إنزو ي يزرون خل ت نظتم 
 لن تياخ  مي الخذ رتلها ل         

 ولمت وا  الجرد الحرم حوم  قرييو صت  تيوم: 

 نت   ز دايتن! -

 ييل   نلص ا مي واايجم  قواه لتصتح: ملبني الجنود رح ار وو لزن )اخيي(

 نت   الجم و تة الز دتة الماييرلتةو يايللللل-

 ل «لزن قرم قن تزمم الجملة زتن الجرد قد اح  الز اي من يحييو وريي )اخيي( مبلي ت مي الش اغ

ت منذ ذل  الحتن حيص اآلن من دون قا نوغ  من الحلومو نلص ال غو من وريت  مبي الماالة الز دتة مبل ية مي الش اغ قتا 
 اليي دمب ت ال برتن الز دا والي زي خرم هذه الانوا ل الرتهظة الخات ا  الر  تة والمتدتة 

نيتجة ل ذه الواتغ اليتاتة اليي حل   رتلز د مي ي زتت ورختصة رتل خصتت  الم مة من المهيشتن الز د ومن ل   لش  و من اتدم  
المجيم و والاتخلتن نلص اتتات  زمتم قيتيو   وقتو جم و تيي الجدتدمو ه   زهت  من و إلص او تة حتل زتن  يح  ا نيدا  

 الش نايل 

من اليتدم والمهيشتن من الا  الرت  م مي  متم ز دايتن من مهم الرد ختنتتن )جرد  وزتمت ان رد ختن(و   و اح  هذه الزوزرة
وممدو  التوو والدزيو  قحمد نتمذو والم ندس نت   نرتسو وقد ا جمتم رت ت وقز و جمتمو وحتجو اغتو ونهمتن صر ا واخ تن 

  1927مي نتو  (29) ( تاتيي اارتدتةو  اح  يياس جمبتة خوترون )ا اييرماناموا إلت و مي مت ربد ه ر ت من رلس قيتيو   وات 
ريتتدم إحاتن نو ا رت ت انلرق ت من او تة الواقبة يح  ا نيدا  الش نايل   1930- 1927مي لرنتن لييود هو م اگ ا رتن النواو  

ومن قجم إخمتد الهو م الز دتة لجا النظتو الي زي ربد نج ه نن إح ا  نيتة  م اتة إلص لل  الماتندم من الاومتت  وإت انو »
و ويالم ندد زرت  1930نلص امتنت  من هتيتن الدوليتن رتلماتندم يمزن من إخمتد هو م اگ ا ر زم زتمم نتو  وربد حصولي

 ل(30) «من الهوا  إلص نمل ال ااي اات انتة

زتن   رد  من اايخداو هذه الجملة ا ني ااتة اللوتلة نارت ت للحوادل زي يردو صو م الواتغ وااحة مي مت تخل مواوغ  
 حيت  وا نييت   رتن الز د مي او تة مي مت ربدلالمر

ومنذ هذه اللحظةو ربد قن غ ق  الهو ا  الز دتة مي ز دايتن ي زتت مي الدمتا روح تةو زتن نظتو الحزو مي قني م ت اق  مي  
ا قو غت  مرت  ل وزتن المنتالو ن الذتن ن حوا من ي زتت زم مزتن قدنص ح زة تهت هت الز دو وتيدخم مي غت  مت تج و يدخر  مرت   

اتن قن   و ويلت دهو الحزومة الي زتة ت ي قحد ر وإاتمة إلص المنتالتن الاو تتن تجت مون رحتتي و مي زم لحظةو لن  و زتنوا مب  
 ل(31) رتاو )مج مي الحزومة الم ي زة(و ليد زتنوا تُلت دون وتُخلشون وتُييتلون 

ال خصتت  الز دتة الرت  م ال ت رة من محتزو ا اييرمو قنل  زهت تن اللجوا مي حتن ياتهل  اللت  ا نيدا  الش ناي م   
الاتتاي م   اي     او وقماح  المجتم قمتم وو رم قللي  قتدت و لليتتو رتلن تل الاتتاي والشني والينيم مي الي ى الز دتة ورل  

قولة  الشرحتن نند إظ ت  م تن هو اليومتةو وريبرت  قحد   الن تل اليومي رتن الشرحتنو مي الوق  الذا زتن  الاللت  نشا ت ييم  
قنيو الحا تون   قحد تلمازو ولزننت نحن الشرحون لو قظ  نت م تن نت اليومتة الز دتة مإننت »الشرحتن مختلر ت نو الدتن ظتظت: 

  (32)ل«انجد نلص الشو  مل قة الد   موج  يوانت

ليد يماز  اللت  ا نيدا  الش ناي رتلو قة الز دتة من خرم )خوترون( رت يحتد م  منظمة اللت نتج اليومتة ال منتة مي  
إلت  )متهتج يحتلشي رتن الل متن( نتمم ايل نلص ي زتتو واايخدام ت ومي ت ليلو  مات  البرقت  رتن زم من إدا م ا نيدا   

 مي مت تيبلل ريخلتل الحدود رتن ي زتت واو تة الذا زتن  ي ماي ي زتتل و ورختصة (33) الي زتةوالحزومة 

 

 ل1946و وحل  نشا ت مي 1927يااا  جمبتة خوترون )ا اييرم( مي رحمدون رلرنتن مي  (29)
 ل 82(و ل 2001و ) ارلة زتوا للهيتمة الز دتةو 1 وهت  ا زووو خوترون وهو م اگ او  زو  مصلشص )م اج (و ل (30)
 ل69نو الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل  (31)
 67ل نو الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو  (32)
 ل297إامتنتم محمد حصت : يا تخ ز دايتنو ل  (33)

 



 

 

 

وم  ذل و مإن  هذه الاتتاة الم نة م  ال خصتت  الز دتة لو ي دغ اللت  ا نيدا  الش ناي من الدخوم مي ايشتقت  اليبتون 
اوى واحد من يل   1929تونتو نتو  ح ت ان/ 29وحان الجوا  ور ويوزو   قمنتة م  ي زتت اد الز دل ومت زتن ر ويوزوم 

ا يشتقت  الموقبة رتن اللت  ا نيدا  الش ناي وي زتتو واليتاي رتلحتلولة دون قتتو قنمتم ) يتوم( نلص ل مي الحدودو وإربتد  
م( هنت هو الهوا  اليتةمتن رانمتم )ال يتوم( نن منلية الحدودو وق  تامح ل و قن تيتموا مت ت قرد ال وزتن الميصود )رانمتم ال يتو

  الز د المنتهاتن للدولة الي زتةو وقزه  من ذل و ميد يب ا  قتتدا  )خوترون( إلص ا نييت   وااربتد والنشي وااقتمة الجر تة
 ل(34)

ومي الاتتج نشايو ربد قن حام  ر تلتنتت م زلة جنو  ز دايتن )و تة الموصم( لمصلحي ت وامي ت إلص صنتبي ت المملزة  
تةو حذ    اترل ا يرتل ت مي رت و  من اليل ج مي الماييرم إلص قاتة الز د راا ل تية زتن و وهذا مت دم  ر ت إلص الب اق

ا يصتم رتلمشوا الاتمي الش ناي مي رت و   يختذ موق  صت و اد جمبتة )خوترون(و مبمد  الاللت  الش ناتة مي صت  
دتد ن تل وو ونيتجة لذل  اال   قتدم خوترون إلص ا لي او رمت يب دوا ري إلص إغرج مزي  خوترون مي حل و وقم   ريح  1928

 لش نات اتري ت من اقيصت  نمل و ون تل و الاتتاي نلص ز دايتن ي زتت ميل دون الج اا الز دايتنتة الخ ىل 

تةو إتيت  منح يا ت م و تدنم ت مي ذل  المندو  الاتمي الش ناي مي او 1928وق    اللت  ا نيدا  الر تلتني مي نتو 
ت ربد ال تت م اليي قتو  -الدخوم إلص الب اج لزم موالن او ا ت يري مي ا ي ازي مي ن تل الح زت  الز دتة  ال منتةو وخصوص 

 ل(35) 1928ر ت جرد  رد ختن ) ةتس خوترون( إلص ريداد مي قواةم ح ت ان/ تونتو 

الي زتةو وامح  لي زتت رلل  من ت  -رم اقرة زتمم الحدود الاو تة  وايشل الل متن الي زي والش ناي نلص وا  نظتو ختل
زو( مي ال ااي الز دتة لارت  قمنتةو إاتمة إلص قن مت يوصر إلص ايشتج لمرحية الموالنتن نلص جتنري  50الدخوم مي نمل )

  الز دتةو ويبتتن نيتل البرو  ااجرت تة الحدودو ويرتدم لواةح راامتا ال ختل غت  الم غو  مت وو مار  نن ن غ ار  الب تة 
نة من والي مت دتن نلص الجتن  الي زيو وممهلتن نن  نلص الحدودو وج   م اقرة يلرتل نظتو الحدود من الاللت  المخيصة المزو 

بتهدم الصداقة  دت  ال و  من الجتن  الاو او ويجيم  هذه الاللت  زم    تنو إلص قن يزلل  هذه الليتاا  والبرقت  ريوقت  م
و ورموج  هذه المبتهدمو يب د الل متن الميبتقدان ربدو الدخوم مي قا يحتل  اتتاي 1938يمو / تولتو    28رتن م نات وي زتت مي  

  ل(36) قو اقيصتدا قو ناز ا موجي اد قا من مت

تت  من الي ن المتايو ومي ملحل ختل ر ذه الد ااة نايب ا مي ن تتة هذا الرحل ربا الوهتةل الش ناتة مي الب  تن 
او ون  هت حليت  مي موق  )م ز  زلزتمتس للرحول والد اات  الز دتة( رتن الانوا   ي جم ت الزتدتمي ختلد ولي نتاص م زو  

ة  الي زتة من ج ةو والتة ا نييتم والنشي وااربتد وااقتم   -(و اخي نت من ت مت تمزن قن تز   البرقة المنتة الش ناتة  2008-2010)
الجر تةو مار  نن محتو   ي زتت الحهتهة  اي جتغ ال خصتت  ذا  النشوذ إلص ي زتت هتنتة رواتةم  يص ربد ال    من ت خ تة  

 قن يصرح قدوا  رتد الش ناتتن ادهتو والياتا نلت و مي مت ربد رل اةل مخيلشت ل 

مي او تةل إذا مت قخذنت رتلحارتن قن الناتم الز دا  لو يزن ينلرل هذه الصو م نلص الز د زل و مي المنتلل الز دتة الخ ى
ا مي المنتلل الي رتة من او تةو إذ تذز  قزه  من مصد  يت تخي قن من قللل ال صتصة الولص اد الش ناتتن  المالح ردق رتز  

ل ذا الار  زتن  ح زة  مي منلية ون م من ا م البملو قرم قن تردق هنتنو رهو ييل  1919زتن الز دا محو إترو  ت و مي  رت  
 ال صد وا نييتم مي صشو  الز د   يخيل  نن انييتم ريتة الولنتتن الاو تتنل

ج رتن ز دا هنت قو هنت و مردق  ي تجو الز د   د  اللت  ا نيدا  اتتاي ت يجته الز دو وصت     يش   ولزن ا نتن مت وح 
متيخذ  إج ااا  قا تة  » مي الناتم من قجم ااييرم او تةو  1937 نيتجة لوقوم و م  الولنتتن الاو تتن وماتندي و ل و انة

اد الز د نتمة والمهيشتن من و ختصةو ميو يوقت  الب  ا  من و ونشت و إلص دم ل ويدم و ومن رتن و نت   نرتس الذا زتن تازن 
 ل(37) «دت ت 

 اًلستقالل ومقدمات اًلعتقال السياسي للكرد في سورية  -2
و  م   ز ا اليويلي  ةتس 1946جندا م ناي ال ااي الاو تةو مي الاتر  ن   من نتاتن/ قر تم نتو رميتد م اخ  

الجم و تة نلو ا اييرم نلص دا  الحزومةو وقنلن قني لن ت م  ربد التوو إ  نلو الوحدم الب رتةو من دون إنلتا قا من لة لحيوج 
اهيمتو رملتلري روصشي   تز ت مي ميت نة ا ايبمت  الش ناي حيص نتل  او تة ال ب  الز دا الملحل راو تةو ومن دون إنلتا قا  

 ااييرل تل 
ليد ر   الشز  اليومي الب وري ذا الن نة ال ومتنتة ربد ا اييرم مي مز  اليتت ا  والح ا  الاتتاتة مبظم تل وات   

 و واحيز   الاللة واله وم رتد لرية من اليجت  والجن ا   الحزومت  الميبتقرت  رمت مت ت حزومت  ن د ا نيررت  نلص هذا الن 
الباز تةل ورت    حت   رإغرج الجمبتت  والنوادا والملرونت  الز دتة اليي زتن  يصد  مي ظم ا نيدا  الش نايو رموج   

 

 ل 298يا تخ ز دايتنو ل إامتنتم محمد حصت و (34)
 ل298-297يا تخ ز دايتنو ل  إامتنتم محمد حصت و  (35)
 ل300-299إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتنو ل  (36)
 ل63نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل  (37)



 

 

 

نتاتن/  26د ا اييرم مي ق ا  قصد ه صر ا البالي و ت  الداخلتة مي حزومة ابد هللا الجتر ا اليي زتن  قوم حزومة مي ن  
و وزتن الي ا  تياي رحم الح ا  وال تةت  والمنظمت  الاتتاتة جمتب ت اليي لو يياس ر خصة  امتة من 1946قر تم نتو 

 الحزومةل وهذا زتن إتذان ت رظ و  يتت ا  قومتة ومةت  حتزمة جدتدم ق  س وقنن  يجته الز د من اللت  ا حيرم الش نايل 
لواتغ مي ظم ا نيررت  الباز تة من اتئ إلص قاوقو ليد هد د حاني ال نتو ريالتو قتدم خوترون إلص ي زتتو ليد ات   ا

وحظ  ال ت زلي الملرونت  الز دتة  امت تو وا داد  الماتتيت  نلص اليومتتن الز دو وقاتلت  اليب ت  ربد ايجته ال ت زلي نحو 
ليومتة الب رتة ووحدي تو وند  او تة قتندم لليح   الب ريل ومي هذا الاتتج قصد    الحزو الم ز ا الصت و ودنويي إلص مز م ا

 ل(38)  الاللت  يبلتمتي ت رم اقرة اليومتتن الز د و صد ن تل و الاتتاي
ييوتة إن ال ت زلي نشاي زتن قد زل شي رتلذهت  إلص اليتم لي من قجم  »وتذز  قحد الارتل مي ا ايخرت ا  الاو تة ر ذا الصدد:  

م ز  ال برة الهتنتة اليي يمهم الداة م المنتة المزلشة رم اقرة الز د مي الج ت مو وتذز  الاترل قني نجح مي م ميي يل و واايلتغ 
 ل(39)  «الحد من ن تل اليومتتن الز د

و إذ جتا مت ت: 1950ق ت   وهتية ر تلتنتة إلص ر قتة الينصم الر تلتني مي دم ل الذا زتن قد  ا  منلية الج ت م انة و
إن  لدا انلرتغ ران الاو تتن ت اقرون ال نمتا اليومتتن الز د ر زم جداو ورتلخل  خل جرد  رد ختنو وخوم ت من قن يهت  »

 ل(40) «الاتتاة الاو تة م تن  الز د اليومتةو قتم  الحزومة الر تلتنتة ريحذت  الحزومة الاو تة من نواق  اتتاي ت يجته الز د
 غو من هذا اليحذت  الر تلتني مإن الدايو  الذا وابي ال ت زلي يجتهم حيوج الز دو وحيوج القلتت  ااهنتةو وقزد قن ونلص ال

 ال ب  الاو ا ج ا من المة الب رتةل

 واًلعتقال السياسي في سنوات الوحدة بين مصر وسورية 1957ميالد الحركة السياسية الكردية عام  -3
ت ربد توو منذ ا اييرمو وزتن  الح زت  والينظتمت  والح ا  الاتتاتة ربد  زتن الخلت  اليومي ال ب وري تيصتند توم 

ا اييرم ون د ا نيررت  ييم ز  حوم نشا ت قومت تو وينزمس ولنت ت رحج  مخيلشت ل ليد زتن  هملص رتل بت ا  الوحدوتة الب ورتةو 
ت رتام ت مي  وزم لون اخ  مي النات  الاو ا زتن مي م  ر تتلتة والص تونتة وإلص غت  ذل  من الصشت  والنبو ل وزتن هذا وااح 

ر ام  اليتت ا  والح ا  مبظم تو ورختصة ح   الربل اليومي والح   ال توني الزوامورولتيي مي قواخ  الخماتنتت ل ليد 
ولزني مي الحيتيةو محتٍو لليومتة  »مالَ دمو  ُخداغ الز د رتلح   ال توني المشي ا قني قممي ومدام  نن حل ال بو  واليومتت  ال

ج لتدتولوجتة الموالنة البتلمتة مي الواتل الز دتةو والز دا الذا زتن تُنظ و مي الح   ال توني   ا الب رتة نند الب   وم و 
يي ي د د البتلوو وتجم   الاو ا زتن نلتي قن تي ق من و ايي رتللية الب رتة وتنذ  ال قا البتو البتلمي اد قخلت  اامر تتلتة ال

ااا اةتلتةو ولزن نلتي ق     -الير نت  لماتندم الج اة  اليي زتن  مي حتلة ح   اد م ناتو وتاحي رنشاي نلص الحدود الاو تة  
 زتت تلل   تة ت من قجم  بري! زتن نلتي قن تصم  إ اا الح متن الهيتمي واارتدم الب قتة اللذتن زتن الز د احتي مت مي او تة وي 

ونند إهت م الز دا قا منتق ة مي هذه الاتتاة ال تونتة البدمتة مي الوال الز داو زتن قوم مت تي و ري   ل(41) «والب اج وإت ان
 هو )اليبص  اليومي(ل 

ليد زتن  الح ا  ال تونتة مي زم من إت ان وي زتت والب اج واو تة ي ي   مي  يتي ت البدمتة للماالة الز دتةو ومت  ال  
م تل  ا روحدم الهدا  ويبظ ا زمت لو تيج ق قا »ربا من ت حيص اآلنل ليد زتن  يني    ومتنتة الغلرتة مي هذه الرلدانو وييما  زهت  

و  ح    توني مي ال  ج الوال نلص ذز  الماالة الز دتة نلن تل وحا   قا ال تونتتن الي ا  مإن الز د غت  موجودتن قصر 
للح   ال توني الب اقيو مإن الز د الذتن لو ت زلوا قمة ربدو قل مت تيجتو ون مش وو ققلتة ن قتة يتم ةو قمت رتلنارة قمت رتلنارة 

لناتا ح   يودمو مم  قن و تب مون جتد ا روجود الز د مي إت انو إ  قن و تيولون لو تحن الوق  ربد لرهيمتو ر و و  اليحدل  
او رتلنارة للح   ال توني الاو او ميد زتن  الماالة الز دتة مي ذل  الوق  هي ماالة المة الب رتةل وحا  يصو    نن ول وقخت  

 نتمي )ختلد رزداس( وهو دم يي من قصم ز داو قني نلص الز د قن تناوا ذايتي و وتنخ لوا مي الح   ال توني وتنتالوا من 
  ل(42) «قجم وحدم ونظمة المة الب رتة

مي ظم هذا ا غي ا  الولني لو تزن قمتو الز د ختت  اوى اللجوا مهم ريتة الل ا  إلص يااتس ح   ز دا ت د  إلص  
صون خصوصتي و وهوتي و اليومتةو والناتم من قجم يح ت هو اليومي امن إلت  الدولة الاو تةل وقد يحيل ذل  ريتتو نو  الدتن 

و ربد قن (43) الز دايتنيو وهو الح   الدتمي الي 1957تتاي ز دا مي او تة نتو ظتظت وزوزرة من  متقي رإن تا قوم ح   ا

 

 ل41و يا تخ ز دايتنو لإامتنتم محمد حصت  (38)
(و 2013و د اااة يت تختة ااتتااتةو )ق رتمو الزتدتمتة الز دتةو 1963-1924نوا  محمد م ادو موق  الح   ال اتوني الااو ا من اليااتة الز دتة مي ااو تة    (39)

 ل94-93ل
 ل334(و ل2002و )اوتا او 1958-1914قتو  رت  انيو الميتومة الز دتة لرحيرم  (40)
 108الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو لنو   (41)
 ل102نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل (42)
 دااايتنيو قاااوم إن  ااااو الح   المياااس ذا  البتو مي زيت  محمد مر قحمد: )صااشحت  من يت تخ اليح   الولني الز دا مي اااو تة(و هو الح   الدتمي الي الز  (43)

لدتمي الي الز داو وت جح قن رتلح   الدتمي الي الز داااايتني مي زم من ز داااايتن إت ان وز داااايتن الب اجو ولزن مي مذز ا  نو  الدتن ظتظت ا ااااو هو الح   ا
ز دايتن إلص الحيوج الاتتاتة   الياامتة الولص هي الصاحتحةو ومي مت ربد قخذ الح   المذزو  ياامتة الز دا رد   من الز دايتني نندمت ند م من قهدامي من يح ت  ويوحتد

 والهيتمتة واادا تةل 



 

 

 

من لر  الهتنوتت  والمدا س مي دم ل ومن المحت رتن اليدامصو ومن المرلي وااقلتنتتن » -زمت تيوم-يليص الي جت  والدنو 
 ل  «والشرحتتن الرالتا مي المنتلل الز دتة مي او تة

يزمن مي الدمتغ نن الزتتن اليومي الز دا لز د او تةو ويامتن الحيوج الهيتمتة واادا تة ل و )مي إلت   وزتن  قهدا  الح   
 نظتو دتمي الي لمجموغ الررد(ل 

ا نتن مت ردق الح   رينظتو نشايو والييليم مي الواتل الز دتة مي المنتلل زل ت مي او تة من دون اايهنتاو ليد زتن  
بل ة لوجود ينظتو ز دا تدام  نن هوتي و ووجودهو وال المنتخ اليومي الب وري البداةيو الم  الذا قهت  الجمتهت  الز دتة مي 

ال جوو نلتي من الل ا  زل تو وزتن ال تونتون هو قوم من قتد ال جوو نلص الح  و حيص قرم قن تيااسو وربد اليااتس ردق  
ح ر ت  بواا اد  »مي الح   الز دا الجدتدل ليد قنلن الح   ال توني  الناتا الز د مي الح   ال توني تي زوني وتنخ لون 

الح زة الز دتةو ووصش ت ران ت  ومتنتةو  جبتةو م يرلة رت ايبمت  وقن ت من صنت  المختر ا  وغت هت من الي و الرتللة )للل( 
 ل(44) «تن الز ادوزتن الح   ال توني رموقشي ال جومي ذا و مي الحيتية تدام  نن نشايو نن ينظتمي ر

نلص البزس من هذا الموق  ال جومي الربتد نن المواونتةو زتن مترد ح زة اتتاتة قومتة ز دتة رمن لة إنذا  زرت  لمت 
يوص ل  إلتي الواتغ الاتتاتة مي او تة من انيرج نلص الذا  واريبتد نن ال و  الولنتة وغتت  ا نشيت  نلص المزونت  الاو تة  
ا اتتات ت ز دت ت تجد متي الز دا نشاي لتخش    تة ت من ولام ا غي ا  مي ولني ربد الياحتت  زل ت مي   المخيلشةو قرم قن تزون إلت  

 ارتليل

اج و ت  داخلتة  -وا نتن مت وجد الح   الز دا هذا نشاي قمتو الة ا ايرداد النتص ا  اجي )نارة لبرد الحمتد الا   الا  
ت قن الح   الدتمي الي الز دايتني زتن 1958المش واة نلص او تة ربد وحدم مص  واو تة مي حزومة الوحدم(  ل خصوص 

ت و تمر  نيتجة ال مة  تبت ا وحدم او تة م  مص  مي ظم الحدود المش واة من نرد النتص ل ليد خلي  الوحدم اايتتا  نتم 
اج المش واة نلص الاو تتن زل ول ا قيصتدتة نروم نلص مشتاد الاللة ا ايردادتة لبرد الح  متد الا  

مردق المص تون وحلشتيهو الاو تون رتلرحل نن زرس مداا ومبر  وجدوه مي  خل ال ب  الز داو ورختصة مي الح    
لتون ا نشصت»الدتمي الي الز دايتنيو مالليوا نلتي حتنةٍذ يامتت  ندم من مهم )الخونة( و)المخ رتن لمصلحة الدوم الجنرتة(و و

الذتن تاي دمون ااييلتغ ج ا من او تة الحتقي ردولة قجنرتة( و)ال بورتون الذتن لو تيب روا( و)البمرا الماجو تن مي خدمة 
 ل(45) للب ورة«الدوم الجنرتة 

م و ورديوا رتنييت(46) (وربد هذا ال جوو اانرمي ال هت   ن  جتم المرتحل حملة انييت   زر ى وواابة نلص )الرت يي
ل زتن  جتم المرتحل ابداا جد ا لن و وجدوا )خلا   1960من ا / قغالس نتو (47) الختمسقناتا اللجنة الينشتذتة مي حل  مي 

( خماة ا    خلو  5000المبت  م( الذا هو ار    و  الررد جمتب تو ورديوا رتلمرحيت و وخرم رابة قتتو قوق  قزه  من )
تو من قنحتا او تة زل تو ما روا  15و12من رتن و قلشتم يي او  قنمت هو رتن  ل قمت (48) من وونذروا هو قم ج نن قاو زرت  نتم 

 ا / قغالس من الانة نشا تل 8نو  الدتن ظتظت مياس الح   و ةتاي متنييم مي 

َم زم من نو  الدتن ظتظتو )دزيو ام مي البلوو ا جيمتنتة والي روتة من جتمبة لو انو  ةتس الح   الدتمي الي   ا ليد ُحو 
ح   وقحد الميااتن الواةم للح  (و من دم ل إلص الياتا الباز ا مي حل و إذ زتن الز دا(و ونهمتن صر او )از يت  ال

البدد الزر  من المبييلتن للح   المذزو  هنت ل حتن ت لل  مر و اليحيتل الباز ا من ظتظت زيترة يي ت  ترتن متي قارت  يااتس 
 الهتني من وصولي إلص حل :  الح   الدتمي الي الز دا مي او تةو وزتن هذا هو يي ت ه مي التوو

لو يشبم الاللت  الميبتقرة اوى قن ت   1949إذا زنت قد قاانت الح   الدتمي الي الز دا مي او تةو م ذا تبود إلص قني منذ »
تل ومنذ  و لجا  الاللت  اليي 1955داا  ريدم ت نلص الدتمي التة مي او تة وقلي  الحيوج اليي زتن تيمي  ر ت الز د يد تج 

تل  نلت ت الربهتة ال ومتنتة إلص يحلتو ق  لة الزتات و ذا  المواتيص الز دتة مي ميتهي وملتنو المنتلل الز دتةو والحزو يا
 رتلاجن نلص الز د الذتن نه  مب و نلص زي  رتللية الز دتةل 

ص اليخل  الهيتميو جبل  هذه  إن وحدم مص  واو تةو اليي لو تُيوق  من ت قن ييتو البيرت  مي ل تل هذه الاتتاة ال امتة إل
الاتتاة قزه  ننص تة ومت تة واايردادتةل والتوو لتس هنت  ارتل ز د مي الجتس و  موظشون ذوا مايوى نتم مي اادا مو و   

 

 ل53و ل 1الز دا مي او تةو جصشحت  من يت تخ ح زة اليح   الولني  قحمدومحمد مر  (44)
 109نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل (45)
 اخيصت   او الح   الدتمي الي الز دايتني مي او تةل (46)
 ا / قغالسل 5ا / قغالسو ولتس  12مي زيت  محمد مر قحمدو صشحت  من يت تخ ح زة اليح   الولنيو يت تخ ا نييت   هو  (47)
 109نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل (48)

 



 

 

 

ت وت غمنت نلص قن نيحد  مبلمون و    لة ز دتة مي المنتلل الز دتةو   نيج ق قرد ا اليحدل رليينت رح تةو متلماييرم تردو لنت مظلم 
 ل (49)  او تة«وهذا مت دمبنت قن نياس الح   الدتمي الي الز دا مي  

وربد ندم قاترت  من »ل  (50) اجتن ت(وربد اليحيتيت  مي حل  قللل ا ا  المبييلتن مبظم وو )وج ى ا حيشتظ راتهنتن وهرهتن 
(و لل  وزتم النتترة ونلص قاتس رنود 1961 رتل/ مر ات   20وحيص  1960زتنون الوم/ دتامر  نتو  15المحتزمةو )من 

ت وريوجتي من الاللت  الاتتاتة للرردو إن ام نيورة اانداو رهرهة منت وهو )نهمتن صر او  اليتنون الج اةي المدني والباز ا قتا 
 ل(51) ظتظت«  تد حموو نو  الدتن 

اتة الجته م الش ت حيص قرم الردا رتلمحتزمت و ولو  ينظتو  زتن  الم امبت  زل ت رر متةدم قمتو المحتزو الباز تةو وقحزتم ت الاتت
حمر  الياتمن م  الماجونتن الز دو وا حيجتجت  الواابة اليي قتو ر ت الز د قمتو اشت ا  الجم و تة الب رتة الميحدم مي زم  

ا اليي وقب ت مةت  المهيشتن والدرتا من ريداد ورت و و وييلتة الصحتمة اللرنتنتة ذا  الن نة الدتمي التة للمحتزمت و والب اة 
الاو تةو وملتلرة الز د مي م نات وقلمتنتت والاوتد –والشنتنتن والبلمتا الم  و تن الاوتا تتنو وييدتم ت إلص الاللت  المص تة 

ن رإلرج ا ا  الماجونتن ورلجتزت وإنزلي ا وإتلتلتتو إاتمة إلص قصدقتة و ومبت م و ممهلي الجم و تة الب رتة الميحدم مي يل  الرلدا
الز دو لو  هذه الحمر  الياتمنتة الواابة زل ت لمت لجا  الاللت  مال م إلص يخشت  البن  يجته وو ومن هَوو يخشت  قحزتو 

ت إلص نتو ونص  نتوو وإلص اربة ق    من الاجنل15إلص  7اانداو والاجن مدى الحتتمو والاجن من )  ( نتم 

تلمو  من حرم الم نيةو ونيلوا ربد اية ق    من اجن الم م إلص اجن دم ل الم ز ا الذا لو تزن وهزذا نجت الم ددون ر 
 اوى قلبة قدتمة رنتهت الز دا صر  الدتن التوري للدمتغ ر ت نن دم ل من الي امل   

ورتنمت زتن  إقتمينت ييي   من ن تتي تو قحتم »ومي خيتو مصم الاجن الوم ليتتدم الح   الز داو تزي  ظتظت مي مذز ايي:  
ت إلص اليبتقد زريتة الارتل الز د اآلخ تنو رتل غو من ا يرتلي رتلنظتو وخاوني لصنتة   البيتد )ر ا ا( الرتلغ من البم  ق ربتن نتم 

ااصر ( حتل زتن قزه  من   نتص  ومواهري الزرت م زمدت  وم ٍ ل وزتن مبتوني راتل ت وجد نشاي مزل ش ت رإدا م إصرحتة )اجن
ل مت ندا   تد حمو الذا (52) «1961ا   8هرهة ا   اجتن تبت ون متي اوتةل وهو الذا صد ج نلص قم  إلرج ا احنت مي 

 ل(53) 1962خ ج ربد قتتو قلتلة من  قس الانة الجدتدمو ونهمتن صر ا الذا خ ج مي منيص   رتل/ مر ات  

 1963ا نشصتم حيص نتو ا نييت   الاتتاتة ربد  -4 

لو تم   زهت  من الوق  نلص خ وج المبييلتن الاتتاتتن من قتتدم الح   الدتمي الي الز دا مبظم و من الاجن حيص وق  
نلص تد )اليتتدم الب رتة الهو تة البلتت لليوا  المالحة(و ا نتن مت رتد   اليوى الولنتة إلص ياتتد  28/9/1961ا نشصتم مي 

نشصتلتة ز د مبم لرتبتة نلص الممت ات  الرولتاتة اا هترتة رحل الاو تتن زتمةو قح ار ت و خصتت  ولنتةو واد الح زة ا 
ت من المزي  الهتني ر ةتاة حزم  متنة الذا زتن تن   ال ن  مي المنتلل الز دتةل وزتن من اللرتبي قن  الح زة الز دتة خصوص 

او تتن الولنتتن والييدمتتن رار  المواق  الالرتة لحزومة الوحدم اد مل  الياتة الز دتة تيتد الز د الح زة ا نشصتلتة زريتة ال
و والممت ات  اا هترتة اد النت لتن الز د مي نموو او تةل   مي او تة جملة ويشصتر 

ا من قنحتا او تة زتمة ليي  27ليد ااييم الز د هذه الش صةو وقتموا ريالت  ومٍد ز دا زرتٍ  من   دتو الي نةة ل ةتس الحزومة  ناو 
ت الدزيو  نو  الدتن ظتظتو وقد ا جمتم   )مامون الز ر ا(و وإظ ت  الياتتد للب د الجدتدل وزتن الومد ريتتدم حان حتجوو واو قتا 
  رت تو والمحتمي محمد منتنو و تهتن  تهتنو ونرد الحمتد د وتس واخ تنل ااييرم الومد من  ةتس الحزومة مامون الز ر ا مي 

ا و م مبتملة الموالنتن الز د الاو تتن مبتملة منصشةو وماتواي و رريتة الموالنتن مي الرردو  »دم لو و دد الومد مي ليتةي نلص  
 ل (54)  وق «ويازتد ا و م ي اتخ الحتتم الدتمي التة مي الرردو وإج اا انيخترت  ن ت ة مي قق   

 1961ي  تن الهتني/ نوممر  انة  15ال تت و مربد إنرن الدايو  الجدتد للررد مي ولزن ا نتن مت  ا  هذا المم قد اج 
زتنون الوم/ دتامر  من    1خل  مواده من قا إ ت م إلص الز د زهتني قومتة مي او تةل وقج ى حزتو ا نشصتم انيخترت  نتترتة مي  

 و يمت    ربدو الن اهة ورختصة مي المنتلل الز دتةل1961نتو 

 

 ل116-115نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل (49)
 ل126نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل (50)
 ل127نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل  (51)
 ل137نو  الدتن ظتظتو حتتيي الز دتةو ل   (52)
 ل8صشحت  من يت تخ ح زة اليح  و ل قحمدومحمد مر  (53)
 ل270إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتنو ل   (54)

 



 

 

 

الج ت م ي  ح زم من الدزيو  نو  الدتن ظتظت وال تخ محمد نتاص محمود لمصلحة قتةمة الرت ييو وزتن هنت  إقرتم  دتد مشي  
لو ت  د لي مهتم نلص اليصوت  لمصلحة الم  حتن نلص ال غو من الحواج و ولزن يدخل  اللت  ا نشصتم وقوا  الرتدتة من 

او و و    نيتة  ا  ل (55) قنشا و نيخترت  وانييل  الب  ا  من وزرا الم  حتن رمت مت و الم  حتن )ال جتنة( يدخر  اتم  

ميد ز   ا نشصتلتون نن حيتيي و رممت اتي و اليي ااي دم  ال ب  الز داو إذ زتن ن د ا نشصتم قزه  ا اوم ويحتمر  نلص  
 و ت ى نرد الحمتد د وتس قن ميام م خاتاة ُدر ا    هذا ال ب  من غت هل ومي إلت  الممت ات  ال ومتنتة اليي انيتدي ت الاللت

ت من قناتا الرت يي وميتدتي مي مدتنة نتمودا مي  30من مايولي ا نشصتمو إذ انييم قزه  من   رتل/ مر ات  نتو  12 خص 
ا المبييلون من ج   1962 اا ذل  إلص اليبذت  و ربد قن قلصي  ر و ي مة ملشية حتز ت المايولونو وهي يم تل البلو الاو او ويب  

ت لزون و ز د ا لتس إ   ل(56) النشاي والجادا الر  و انييتم 

مي ز دايتن الب اجو ريتتدم   1961قتلوم/ اريمر     11ليد لجا  اللت  ا نشصتم ربد اند غ هو م قتلوم/ اريمر  اليح  تة مي  
 اا ز دايتنو لجا  إلص اليشزت  رمخللت   ومتنتة مصلشص الرت  اني وياهت هت المرت   مي الوني اليومي الز دا مي مجمم قج

ربتدم المدى ياي د  الوجود الز دا ر مييو   ح زيي الاتتاتة محا و مزتن ااحصتا ا ايهنتةي مي الج ت م ذا  الغلرتة الز دتة  
م ر نتم  ميزتمم ااي د  الوجود الز د5/10/1962ريتة )يب تر ت( ري ا  من ختلد البظو مي  ا مي يت تخ او تة الحدتل و هو قو 

لو تزن قد ماص نلص ي ر  و ا يي مي الحزو قزه  من هرهة قاترت  حيص قتم  »والمبتص و ريتة ص  ه مي رويية اليومتة الب رتةو و
 ل (57) «رإج اا إحصتا نتو للازتن مي محتمظة الحازة

ت ومخل ل ت مي قنلص المايوتت  نلص خلتن مي هذه الم حلة صت   الحزومت  الميبتقرت  م  قج  ي ت المنتة يبمم نمر    منظ م 
ميوا تتن؛ الوم ياتتل الخنتج والحصت  نلص الح زة اليومتة الز دتة رت نييت   والمرحيت  التومتةو والهتني وا  خلل  

 وم  ونت  ياي د  الوجود الز دا رصو م نتمةل

حمد  ماتن الذا زتن تومذا   ةتس مخش  نتمودا )المب و   و ورام  من المر و م 1962مشي     زتنون الوم/ دتامر  نتو  
( انة ري مة الزيترة 16و12نند الز د رجرد نتمودا( انييل  الاللت  مةيي يلمتذ مد اي مي مدتنة نتمودا يي او  قنمت هو رتن )
اوا إلص ق د قنواغ اليبذت  نلص الجد ان اد ا نشصتمو وإن ام البلو الاو ا مي إحدى المدا سو وزيترة  بت ا  ز دتةو ويب 

 ل (58) رتغيصتر والنشاي والجاداو ون غ  جتم ال  لة هتت  ربا اللشتمو وهددوا 

هو ير ااحصتا م  وغ المر و محمد لل  هرمو  ةتس ال برة الاتتاتة مي الج ت م ربنوان )د ااة نن محتمظة الج ت م  
و  12/11/1963اليومتة( الذا قدمي إلص الج ت  البلتت مي اللة الربل مي دم ل  امت ت مي  -ا جيمتنتة  –من النواحي الاتتاتة 

 وزتن من قخل  الم  ونت  اليي   مهتم ل ت مي البتلو زليو قوامي يج تم الز د ويجوتب و وي جت هو من منتلي و رواتةم  يصل

 

  

 

 ل 59(و ل2000نرد الحمتد د وتسو قاواا نلص الح زة الز دتة مي او تةو )قتت / متتو  (55)
 ل60نرد الحمتد د وتسو قاواا نلص الح زة الز دتةو ل (56)
ن اليت تخي الحد  (57) و الم ز  الب ري لفرحتل )الدوحةتل للج ت م الااااو تةو قااااةلة وإ ااازتلتت  اليحوم من الردآونة إلص البم ان الحاااات او  محمد جمتم رت و و اليزو 

 ل721(و ل 2013ود ااة والاتتات و 
 ل203و ل2دل إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتنو ج (58)
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 8تمزن اليوم إن ن د الربل زتن قاوق الب ود اليي م   نلص او تة ربد ا نشصتم وقخل هتل ممنذ صبوده إلص الاللة مي 

و اني   اتتاة مبتدتة للز دو تايند مي ذل  نلص وا  مخللت  ااي ايتجتة ميل شة رزهت  من الحيد والز اهتة 1963اذا / مت س 
ت قمنت ت وحزومت ت راج  م الدولة زتمة نون ت من المو  الرليا للبنص  الز دا قو مت تمزن يامتيي رتليل ت  الاودااو وااقداو نلص ينشتذه

 الب قي الصتم  مي ظم قتنون اللوا ئ والحزتو الب متةل  

تبي   الربل  ليد الي و الربل نيتةدت ت رن   محمد لل  هرم المدم   وم  وني الميي   ليصشتة الياتة الز دتة مي او تةل لو
ت رتلز د قو روجود ماالة قومتة ز دتة مي او تة يحيتج إلص حم مي إلت  ولني دتمي اليو رم نلص البزس من ذل  زتن تبد   توم 
الز د )دخرا( و)م تج تن( و)صنتبة ا ايبمت  والص تونتة(و لذا قللل الربل البنتن لمخللتيي المنتة لليبتمم م  المل  الز دال 

نتلل الز دتة اا هت  الرولتاي الاودو حتل زتن  الاتت ا  يجو  الي ى الز دتة مي قوقت  مياخ م من اللتمو لمرحية واتد الم»
و يم تد ا لينشتذ مخللتيي وم  ونتيي رحل ال ب  الز دا  (59) المشتجةة«الولنتتن الز دو ورل الذن  والخو  من خرم مداهمتي و 

 من دون ميتومةل 

الرت يي الدتمي الي الز دا صتمي ت يجته هذه الممت ات  رم  ا  ت ج  هذه الاتتاة ر دم مي ج تديي )دنزص ز د(  لو ترل 
و وقتد لر  الص  اليتا  مي إندادتة قري نرا المب ا مي نتمودا  (60)1963)صو  الز د( مي البدد الصتد  مي يمو  نتو 

لرولتاتة للنظتو الربهيل مي إه هت نيد مجلس قتتدم الهو م مي دم ل اجيمتن ت  اد الممت ات  اليمبتة ا 1963يظته م مي  رت  نتو 
ا رإ اتم ندد من قوا  الت مو  الموجودم مي اليتم لي إلص نتموداو نلص قن تحيل  ةتس  لت ة ت ر ةتاة قمتن الحتمظو وايخذ ق ا  

ل ذا جل  اللر  إلص مخش  نتموداو ورت    ننتص  المن الاتتاي مي اليتم لي المر و قوم محمد الخلت  م  اللر  رنشايو 
ال  لة را ر و ويبذتر وو وقهتلي اللر  مجيمبون نلص الجا  تنيظ ون متذا اتحصم وال صتحت  قرنتة و وص ختي و وهو 

تم لي  تيبذرون ر دمو وم  غ و  ال مس انييم قغلرتة لر  الص  اليتا و واتيوا إلص  ن انت  وققرتة ا ايخرت ا  مي الي
 ايزمتم اليبذت  واليحيتلل ولو  يدخم مدت  المد اة ندنتن ال نتوو زتن من ااخوان ومنشت ت إلص المنلية الز دتة لدى ارن ختليي 
قتةد المنلية الباز تة مي اليتم لي ررذم ققصص ج ده لمن  ينشتذ البملتة الباز تة المي  م رحل قرنتا نتموداو وهذا مت حصم ونج  

 ل (61) نتمودا ن مذرحة زتن تدر هت النظتو الاو ا الربهي اد الز د مي نتمودا م

ا مي ن جي المبتدا  ليد اايم  نظتو الربل مي م ا م تد من ااج ااا  المنتة نلص الصبتدتن الح ري وال بري اايم ا  
حملة  21/5/1964لمن الاتتاي مي   ن ا»و  1964للوجود الز دال مشي الوق  الذا زتن  قتتدم الرت يي من مزة لبيد مييم ه نتو  

انييت   هتنتة نلص قتتدم الرت ييو وانييل  قناتا المزي  الاتتاي للح   وقناتا اللجنة الم ز تة والمنليتة والش نتةو ويمزن 
 ل (62)هتنتة«الربا من اليوا ا نن النظت  وا خيشتاو رذا قصرح زم الناتا مبييلتن قو مرحيتن 

 ل(63) 1965ي الاجن قزه  من اربة ق   و إذ قللل ا اح و مي رداتة البتو الجدتد وقد ظم المبييلون م 
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مي ص اغ رتن جنتحي الربلو رتن اليتتدم اليل تة واليتتدم اليومتةو ويح   بت  إربتد الجنت  التمتني نن قتتدم الح  و قلت   

مت تم نشلل وقمتن الحتمظ وصر  رتلت  وغت هو  رانصت  1966 رتل/ مر ات   23مج   دموا ميصر  جدتد انير  ناز ا 
ربتد حوالي ق ربمةة اترل وموظ  من الزي الجتس والح  و واقيتد قمتن الحتمظ ومحمد نم ان  يو إ»من اليتتدم اليومتة التمتنتةل و

واليتدم الموالون إلص اجن الم مل وقد نتن الدزيو  نو  الدتن اليتاي  ةتا ت للجم و تةو وتوا   نتن  ةتا ت لمجلس الو  ااو 
ا للخت جتةو وحتمظ الاد الذا وق  م   ا وإر اهتو متخوس و ت    ل (64) للدمتغ«جدتد اد نم ان و ت  

لو تيردم موق  الحزو الجدتد من الياتة الز دتة مي او تةو رم  ا  ت دد قرايي نلص الز دو واليتتو رم تد من ااج ااا  اليي 
د لل  هرم  يخلخم رنتة المجيم  الاو او إذ ققدو قتدم الحزو الجدتدو اليتت  التات ا الم نوو مي الربلو نلص ينشتذ مخلل محم

يح   مية ا  ي ازتة ان تا الوجود الز دا مي او تةو وقد رديوا رتلخلوا  اليم تدتة لينشتذ م  وغ الح او الب ري نلص ق ا  
قرلغ مدت و نواحي و ياتا مختم  ال  لة الشرحتن الز د نلص اميداد الحدود م  ي زتت  1966الواق ل مشي ح ت ان/ تونتو نتو 

و واخيتت  مزتن جدتد للبتس مي المنتلل الجنورتة ذا  اللتر  الب ريو لذل  ُندل  المنلية منلية قمنتةو و اح   رميتد م منتلي و 
 الدو تت  يجو  المنليةو ويرلغ قهتلي الي ى للايل نلت و لي   ق اات ت حيص يايولي نلت ت الدولةو وييص   ر تل 

 

 ل25و ل3إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتنو ج (59)
 ل32و ل3ت و يا تخ ز دايتنو جإامتنتم محمد حص (60)
   http://www.gemyakurdan.netموق : (و 2014ي  تن الهتني/ نوممر   29)رمذرحة؟و  والبيت  63محمد نلي الختلدو ا نيشتاة الز دتة  (61)
 ل69و ل 2محمد مر قحمدو صشت  من يت تخ ح زة اليح  و ج (62)
 ل71ل اليح  ومحمد مر قحمدو صشت  من يت تخ ح زة  (63)
 ل77و ل3إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتن او تةو ج (64)

 



 

 

 

رحملة انييت   زتن  الوا  مي يت تخ الح زة اليومتة الز دتة قتم  الاللت     1966ا / قغالس نتو    21و  20ومي تومي  
و  مل  الشةت  واللريت  (65)  الج ت م( اليي ي ز   قاتا ت مي منلية    1960مي او تة والهتنتة من حتل الي يت  ربد )انييت   نتو  

و إذ (66) زتنتص(رتاتةو حازةو وا ى ا جيمتنتة مبظم ت لل ب  الز دا مي منتلل الج ت م زتمة )دت ت و قتم لوو نتموداو د 
ت مي اجن غوت ان  56)ريي من و مي الم حلة الخت م نحو    ل (67) رتلحازة( خص 

رت    الاللت  الاو تة رينشتذ الم حلة الهتنتة من الح او الب ري رتل جوو المالحو ورل ال ن  واا هت     1967ومي رداتة نتو  
الشرحتن رار   ما و الميتد م ويماز و را اات وو مي ني  ه تمة او تة مي ح   الختمس  رتن الازتن الز دو وانييتم زهت  من  

ل حتنذا    د  ن  ا  من الي ى الز دتة مواج ت  دامتت  م  قوا  ال  لة والمن المج  م  1967من ح ت ان/ تونتو نتو 
د نم   تح جمتهت تة من ق تة نلي م و غ ري  رتلبيتد والمدنومة ريوا  ال جتنةو  اماتن ال ج م اليا تة من ق اات وو مي 

وهزذا   (68)اليتم لي وحيص ن   الج ا    ق تو وانييم مةت  من الشرحتن الز دو ويب اوا إلص اليبذت  وااهتنة نيتجة لمواقش ول
ااحيونت »قتلوا يحدى ازتن ق تة نلي م و ا ايخرت ا  و  لة المنليةو وجلاوا قمتو المصشحت  واآللتت  الباز تة الاو تةو و

واقيلونتو ولزن لن نخ ج من دتت نتو متنييل  الاللت  الاو تة قزه  من مةيي ز دا من يل  الي تة الصتمدم وزتن مبظم و من  
 ل (69)«الناتا واللشتم واتقوهو إلص اجن الحازة والدمتا ياتم من و من  دم الا   رانيت  الرنتدجللل

و هو 1967تمة الجنرتة مي حتن تو ليد زير  صحتشة لوموند نن الحتدهة مي قتت / متتو ليد وجد  هذه الحتدهة صداهت مي الصح
 Eveningوج تدم و يحدل نن ذل  مي ميتلةل 1972إن الصحتمي الش ناي جتن رتت   تنو الذا  ا  محتمظة الحازة نتو 

Standard    ييت ت  إلص لندن نن اال ا  واا  م     وصل »زير  قتةلة:    1967زتنون الوم/ دتامر     14اللندنتة الصتد م مي
اند غ نن  مالح مي المنلية ذا  الغلرتة الز دتة نلص الحدود م  ي زتتو ا ال ارت  وقب  نيتجة اتتاة الحزومة الاو تة  

 ل  (70) النشل«ليذوت  النشوذ الز دا مي ال متم رواالة محتولة الي جت  اليا ا للازتن الز دو ولمنليي و قهمتة رار  وجود ارت  

وقد جتا  هذه ا نييت   ربد قن رت    اليتتدم الجدتدم لح   الربل ريلرتل الم  ونت  البنص تةو ومي ت لخلة محمد لل   
وزتن  انييت   احي ا تة يخوم ت من ينتمي  و  الميتومة لمخلل )الح او الب ري(و والخ وج من يح  الاتل مو ربد ق ا  »هرم  

 ل (71) التات ا«الح   الدتمي الي الز دا اليصدا مي مييم  

قيتاي تلتلري رإلرج الماجونتن الاتتاتتن   نالدت   دل نو وقد يوجي ال نتو مصلشص الرت  اني ر اتلة إلص ال ةتس الاو ا انذا   
و)اليآخي(و  الز د ويخشت  مبتنتي وو مي الوق  الذا زتن  الصح  اليتربة للح   الدتمي الي الز دايتني مي الب اجو )خرت (

وإذانة صو  ز دايتن الب اجو ييلي قخرت  الز د مي او تةل وربنوان ) اتلة من او تة( زير  مجلة )ز دايتن( الصتد م نن 
ت من الز د من   150و زتن قد انييم 1966ا / قغالس من نتو  21مي توو »جمبتة الللرة الز د مي قو ورت جتا مت ت:   خص 

 ل (72) إلت و«جن و ويبذتر و لزه  من يابة ق    دون محتزمة قو يوجتي ي مة مخيل  مةت  ال ب و حتل يو ا

 وقاص الماجونون مدم انييتل و مي اجن غوت ان رتلحازةل

هذه الخلوم  امت تو   1966مي مت تيبلل رتل ااي الماي دمةو ميد يرنص المييم  اليل ا الهتلل لح   الربل مي قتلوم/ اريمر   
إنتدم النظ  رملزتة ال ااي الواقبة نلص الحدود الاو تة الي زتةو ونلص اميداد »لختماة من يوصتتيي مت نصي:  وقد جتا مي الشي م ا

 ل (73) الدولة«زوو وانيرت هت ملز ت للدولةو ويلرل مت ت قنظمة ا ايهمت  المرةمة رمت تحيل قمن  15 -10زوو وربمل  350
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اايزمت   للم حلة الولص من اليب ت و والن   المبتدا للوجود الز دا مي او تة قومت ت واجيمتنت تو قزد المييم  اليل ا الختمس  

ا ايم ا  مي يلرتل هذه الاتتاةل لذا ميد ُ زل  الدام والم حلة الينشتذتة لاتتاة اليب ت    1971لح   الربل مي قتت / متتو 
والي جت  اد الز د للم حلة الهتنتة مي ظم حزو حتمظ الادو مي الوق  الذا زتن متي الز د تيللبون إلص وق  هذه الاتتات  الظتلمة  
رحيي من ال ةتس الجدتدو والردا ريااتس م حلة مخيلشة مب و وا ني ا  روجودهو دايو ت ت انلرق ت من الاس الولنتةو ولزن هذا  

 

 ل74(و ل2003و )ق رتمو 1صر  رد  الدتنو الح زة اليومتة الز دتة مي او تةو  يتة نيدتة من الداخمو ل (65)
 ل 97ميااة مت غ ت و دل (و ل  )من و ا محمد ج اغو المنتام حم م نوت ان: صشحت  من الذاز مو  (66)
 103نرد الحمتد د وتسو قاواا نلص الح زة الز دتة مي او تةو ل (67)
 ل89و ل3إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتن او تةو ج (68)
 ل 81(و ل 2000الز دايتنيو و من و ا  المييم  الولني )لندنو 2جواد مرو ز دايتن والز د ولن مياو وقمة رر دولةو ييدتو جمتم نر و ل (69)
 ل238و ل (2004نلي صتلح مت انيو الح زة اليومتة الز دتة مي ز دايتن او تةو )ق رتمو  (70)
 ل80و ل 3إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتن او تةو ج (71)

(72) Kurdistanو Annual Journal of Kurdish Students Society in Europeو vol.171974 و 
 ل 5(و ل2015 ووداو للد اات و  )م ز ا اد نليو الح او )الب ري( مي الج ت م الاو تةو قزر  ييتت  دتمي امي مي ال  ج الوالو  (73)

 



 

 

 

 ميوا تتن خلتن تات ان مي وزتنت»د زتن زم من م  وني الح او وااحصتا تمهرن وج تن لن   يدمت ا واحدو  لو تحصم قرد ال لي
 ل (74) ويشيتيي« ال تشي الز دا المجيم  رنتة مي يحلتو مبلت مت وتشبرن

وقرم الردا رينشتذ م  وغ الح او الب ري )الح او الخا  مي الوهتةل ال امتة( راقم الخا ا  الممزنةو ج ى اليم تد لي رحذ  
رخلخلة الجر ة الز دتة الميتومة لم  وغ  » دتد قمنت ت واتتات تل  ليد قتم  الج  م المنتة ردنو وييلتة من قتتدم الجر ة الولنتة 

تم قتتدا  ز دتة من الح رتتن المبت اتن للم  وغ وختصة من الح   الدتمي الي الز دا )الرت يي( مي الح اوو إذ يو انيي
وهو: دهتو مت و )از يت  الح  (و زنبتن نزتدو محمد نذت  مصلشصو محمد قمتن  تخ زلتن هو او ختلد م تتخو   29/7/1973

ل وقد قماوا قزه  من همتنتة انوا  مي 1977يو انييتلي مي نتو محمد مخ او نرد هللا مر نليو و حي ت حمتد حاتن اتنو الذا 
و حيص ذل  الحتنل مار  نن انييتم مةت  الي وتتن (75) او تة« اجون النظتوو وهي قلوم مي م اجن ليتدم واتاة ز د مي يت تخ 

  « 1975يولتن مي  رت  نتو  واني   جمت  نملتت  ال  1974ردق  نملتت  الي حتم مي خ ت  نتو  »ال اماتن للم  وغل ربد ذل   
ا من الم  (76) لتن الب   الذتن قجر وا نلص المجيا إلص المنتلل الز دتةو لو تزونوا ت غرون رتلمجيا ّ  ل نلص ال غو من قن زهت  

 وي   موالن و الصلتة مي ال قة ومحتل ت وغت هت من المنتللل    

  و إذ هنت  اللة اايردادتة ل ت مخلل تاي د  وجود  ب و  تمزن للم ا قن تش و حيص اآلن ال د  من و اا هذه ا نييت 
وهنت  رتلميترم  ما من هذا ال ب  ل ذا المخللو ولزن مت  تمزن م مي راا منلٍل هو قن تُبييم الز دا لني قللل ر زم جمتني 

 زتمتة ل ج  و مي الاجون والمبيير ل ال بت ا  اليي زتن  ييرجح ر ت يل  الاللة انذا و ولزن إاتمة زلمة ز دا إلص ال بت ا  زتن   

و خرم الم  جتن الخلتري مي اتنمت دم ل رتليتم لي رمنتارة اايرو الربل 1970مشي صرتحة الهتمن من اذا / مت س نتو 
للاللةو حا  ندد من لر  الهتنوتة من الص  الحتدا ن   والهتني ن   من مد ايي ن رايتن والب ورة مي اليتم ليو وزل و  

 التات ا الز داو وقتموا ري دتد ال يتمت  اآليتة: ح  اتا مي القن

 نت   الخوم الب رتة الز دتةل  •

 الز دتة ييحلو ميام ا  ا ايبمت  والص تونتةل  –نلص صخ م الخوم الب رتة  •

 الز دتةلللل –نتس ناتم الم قم الب رتة  •

 برة المن الاتتاي مي اليتم لي اليي زتن ت قا ت انذا  اترل قمني ومي التوو اليتلي اايدني هي ا اللر  من مدا ا و من  
ا اللر  إلص قر   قنواغ اليبذت  نلص قتدا ننتص هو وداو انييتل و ) ت مي اليتم ليو ومن هو 37اامي م تد   رل وقد يب   ( توم 

لوا إلص المحزمة الباز تة رتليتم ليو ومن هو إلص المحزمة الباز تة ردت  ا ا ل و  لليحيتل قمتو قتاي الش د الباز او حتل  ُحو 
نوا قزه  من نتو مي اجن اليلبة الم ز ا ردم ل ري مة إتيتظ النب ا  البنص تة ومل المتدم )   ( من قتنون البيورت  البتو 285ُاجا

 ل(77)

 الب ورة وا  ي ازتةل هزذا زتن  الاللة يمت س اا هت  المنيو ويحش  ربمل ال وم رتن المزونت  الاو تة رتاو اليتنون و

 

 1987الكرد واعتقاًلت عام  -8
ا يل  الح زةو مت قميدهت صدقتي ت لدى الجمتهت   إن  الممت ات  المنتة الممن جة اد الح زة الاتتاتة الز دتة قابش  زهت  

ج  م المنتة نلص إم اغ الز دتةو ورختصة مةة ال رت  من تل وإن قزه  مت يمت  ري الربل مي ظم اللة الاد ال  هو قد م ال
الح زة الز دتة من مامون ت الهو ا الميتووو والدم  ر ت نحو الخرمت  وا ن يتقت  اليي   يبد  و  يحصصو و  يبر   مبظم ت نن 

 قا خر  جوه ا مي قاتلت  الناتم قو الهدا  الاتتاتة الم حلتة قو ا اي ايتجتةل

تو ظ   مي الاتحة الاو تة مي قواخ  الاربتنتت  ورداتة الهمتنتنت  )ح   البمم  مي ظم انحات  نشوذ الح ا  الز دتة ن موم 
ال توني( المب و  رتاو )ال ارلة( مي الواتل ال برتةل وزتن الح   تيرنص إايتل الاللة مي الرداتةو ولزن حتنمت يحوم من  

تمو يرنص  بت  دح  الدزيتيو تة رد   من إايتل الاللةل ربد حوادل حم  1981ال ارلة إلص الح   مي المييم  الوم مي رت و  نتو  
وزتن للح   المذزو   يتة مخيلشة للياتة الز دتة نن الح ا  ال تونتة الزراتزتةل ليد ل   قاتة حل يي ت  المصت  للز د 

منتة الميواصلة مي صشو  قتتدييل للنيتس مي قواال الهمتنتنتت  قرم المييم  الهتني الذا لو تنبيد رار  ا نييت   والمداهمت  ال
ا من هذا النوغ وال رحٍ  من ال ومتنتة الب رتةو الم  الذا لش  قنظت  الز د إلتيو  وزتن  هذه قوم م م تل   ح    توني  بت  

ت الشةة ال رترتةل ولزن قرم قن تيمزن الح   من إن تا ينظتو لي مي الوال الز دا ردق  المداهمت  وا نييت    اليي لتل  وخصوص 

 

 ل7ا اد نلي: الح او )الب ري( مي الج ت م الاو تةو ل (74)
 ل8-7ل الاو تةوا اد نلي: الح او )الب ري( مي الج ت م  (75)
 ل8ل الاو تةوا اد نلي: الح او )الب ري( مي الج ت م  (76)
 ل221و ل3إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتن او تةو ج (77)



 

 

 

و مي قهنتا دو م الميوال لفلبت  ال تتاتة مي الرذقتةو هو 1987قناتا الح   وواليو وزتن ذل  مي ال    اليتا  من نتو 
ت مي     زتنون الوم/ دتامر  من البتو نشايو ميد انييم قزه  من  تو من  40اميد  ا نييت   ولتل  الوال الز دا قتا   خص 

ت ت  رصو م  ةتاةل وزتن  هذه قوم انييت   اتتاتة جمتنتة مي الوال الز دا ربد انييتم قتتدم الح    قتم لي ونتمودا ود
ل قتو م غ ا ايخرت ا  الباز تة مي اليتم لي والش وغ اليتربة لي ر ذه ا نييت   مي  1973الدتمي الي الز دا مي او تة مي 

نلص م غ ملالتنو ومن هو م غ اليحيتل الباز او وربد ذل  إلص اجن صتدنتتت   الم حلة اليي زتن ت قاي مت ت محمد منصو مل قحتلوا
ت إلص الاجن المذزو و وريي    28الباز ا الومل قللل ا ا  ربا و من الش وغو ولزن وصم   ق ختل مي م غ ملالتنو   4 خص 

ل و قا نرقة ينظتمتة ريل ليد ايرب   ولو تزن من رتن هي ا زل و إ   خل واحد ميل منيٍو إلص الح  و قمت اآلخ ون ملو تزن
الج  م المنتة نظ تة الامزة والمتا مي هذه الحملة نلص خر  الحمر  الاترية رحل الح   المذزو و ق ادوا يجشت  المتا حيص 

تو قا إن و  ددوا مي هذه الحملة نلص الوال الح ري قو الرتةة الحتانةو ولتس النات ا محا و  تزون اصلتتد الامزة محيوم 
لا ري ريومل ونلص ال غو من هذه الحيتيةو ميد احيشظ  ر و الاللت  زيت هوو وقحتلوا إلص المحتزو ربد هرل انوا  ونص  الانةو 
ت غتتة مي الياوم رحي ول ي اوح  قحزتم و رتن  واميد  المحتزو هرل انوا  حيص ايخذ  محزمة قمن الدولة البلتت مي دم ل قحزتم 

ة م  اليج تد من الحيوج المدنتة لمدم ار  انوا  ربد اني تا الحزول قمت ال ربة الذتن ريوا مي الش وغ ملو تيد موا ان  12انوا  و 6
إلص المحتزمت و وقللل ا اح و ربد ق ر  انوا ل وزتن  الي و الموج ة إلص المبييلتن مي هذه الحملةو هي: ا نيات  إلص جمبتة 

 ومبتدام قهدا  الهو مو ومبتدام يلرتل ا  ي ازتة مي الرلدل   ا تة ياي د  قل  النظتو الاتتايو

ومنذ يل  اللحظة قنتد  الاللت  المنتة حاترتي تو وردق  يني   اتتاة قزه  لتونة م  الح ا  الز دتة رم امح  ل ت رتليتتو 
ل ذه   -إن جت  اليبرت -وتة المللورة قمنت ت رت نيصتمت  واليظته ا  مي ن تتة الهمتنتنتت  وقواةم اليابتنتت و وذل  حيص يبتد الحت 

الل  الز دتةو  ايتبت  الي  م الاتتاتة اليومتة الميح زة مي المجيم  الز دا م م قخ ىو مت دام  يح  اليراة المنتة ولن 
م قا خ ٍج خلٍ  مي جدا  الاللة ا ايردادتةو وذل  ربدمت قد ز  خلاهت مي الايل المش ل نل ص يل  الح ا و  يايلت  قن ياج 

وإم اغ ت من مامون تو وزتن  النيتجة هي قن  ال رت  الز د رديوا الرحل نن رداةم ولنتة م ز تة  ادتزتلتةو وهذا مت زتن ت ن  
النظتوو   اتمت ح ر ت تل    بت  دح  الدزيتيو تةو ل ذا الا  ق خص الحرم قلتر  م م قخ ى لفح ا  الز دتة الاو تة لينظ و الز د 

اد ي زتتو لليتتو رتلدو  نشاي من ج ة   1984ي صشوم ت من ج ةو ولح   البمتم الز دايتني الذا قنلن الزشت  المالح نتو م
م الخت  نلص الوم مت داو مجمم ن تلي رتيجته اتحة قخ ى )ي زتت(و ل ذا الار  غا الل   نن ن تلي  قخ ىل وزتن النظتو تشا 

او تة مي يل  الم حلةو وم  ذل  زتن  يح زتيي زل ت يح  الم اقرة واليراة المنتة الم د دمو  الاتتاتة والينظتمتة مي الاتحة ال
 30وتُبييم زهت  من قناتةي رتن حتن واخ  لارت  مخيلشةو ولو يش غ الاجون من و قرد او مشي رداتة اليابتنتت  زتن توجد قزه  من  

تو مبيير  من الح   المذزو  مي اجن صتدنتتت الباز ا و  حدهو وزتن هنت  زهت  من مبييلي هذا الح   مي الاجون الخ ى قتا 
 هذا نلص ال غو من اليحتل  الظته ا رتن النظتو والح   المذزو ل 

 

  



 

 

 

 1992قضية الملصقات واعتقاًلت عام  -9
م هية الجمتهت   و ومي إلت  يشبتم الح ا  الز دا مي او تةو وإنتد 1992مي ن تة الختمس من ي  تن الوم/ قزيور  نتو 

ا من مجمونت  ح رتة ندمو  رح زي ت الاتتاتةو قتو ح   الوحدم الدتمي الي الز دا مي او تة)تزتيي( الذا زتن قد ي ز م ميخ   
  5قلش ت من جناتي و الاو تةو الذا ج ى مي  120رن تٍل رمنتارة الذز ى الانوتة لإلحصتا ا ايهنتةي الذا ج د رموجري قزه  من 

مي محتمظة الحازة مي إلت  الاتتات  ال تدمة للياتا نلص الوجود الز دا مي او تةل وزتن  1962وم/ قزيور  نتو ي  تن ال
تو لزن لو  الن تل هو إلصتج الرتتن الصتد  ريل  المنتارة مي قمتزن مخيلشة مي المنتلل الز دتة زل تو ومي مدتنيي حل  ودم ل قتا 

ون   ذا  الن تل را )قاتة الملصيت ( مي الدرتت  الح رتة الز دتةل ور ذا الصدد تيوم   تنشذ الن تل مي دم ل لارت  داخلتةو
ا من ح   الوحدم الدتمي الي انذا و ران الح   قتو ر ذا الن تل لاررتن  اليتتدا نوا    تد مي ح   تزتيي الز دا الذا زتن ج ا 

و إنتدم اللحمة رتن قناتا الح   الذا ي زم من يتت ا  ندمو وهتنت تو إنتدم هية الجمتهت  رح زي ت » ةتاتن:  ل (78) الاتتاتة«قو  
 وزتن هذا قوم ن تل من نوني مي قواتل الح زة الز دتة منذ الاربتنتت ل

مت مي رتقي المدنو رحملة انييت   واابة  مي إه  ذل  ردق  الج  م المنتةو المن الاتتايو وقمن الدولة مي اليتم لي وم ون 
مي محتمظة الحازةو  مل  الحازة و قس البتن والد رتاتة ونتموداو واليتم ليو ودت ت و وحل  والمنتلل الز دتة الخ ىو وقد  

ت إلص محزمة  17ُوق   قزه  من مةة  خل مي هذه الحملةل قللل ا ا  مبظم و ربد اليحيتيت  مي الش وغو وقحتم   قمن الدولة     خص 
البلتت مي دم لو وقد و غ الماجونتن رتن اجن ند ا واجن صتدنتتتل وزتن  قحزتو الذتن زتنوا مي اجن ند ا انة ونص  الانةو 

  ل(79) قمت الذتن زتنوا مي اجن صتدنت هرل انوا 

الاو تة لام ت إلص دولة  ا نيمتا إلص جمبتة ا تة ومحتولة اقيلتغ ج ا من ال ااي»وزتن  الي مة الموج ة إلت و هي: 
نيورت  نتو )غلغ(و وجدت  رتلذز  قن الموالنتن الز اد الذتن انييلوا وقحتلوا نلص محزمة قمن الدولةو   267ومي ت للمتدم  «قجنرتة

 ل (80)  مبظم و حوزموا ومل هذه المتدم م مت زتن  انيمتااي و الاتتاتة وريا النظ  إذا مت زتن ل و مهم هذه ا نيمتاا  قو 

 

 واًلعتقاًلت 2003اعتصام األطفال الكرد أمام مقّر اليونيسيف في عام  -10
ت ميلش ت من  لشم من اللشتم المج دتن من الجناتة )قجتن  الحازة( قمتو   200نظم  مجمونة من الح ا  الز دتة انيصتم 

 وو وند  اللية الز دتة لية  امتة مي الررد حيص  للملتلرة رإنتدم الجناتة الاو تة إلت  2003/ 25/6مي   التونتات  مي دم ل مي 
 تيمزنوا من اليبلو رليي و الول 

ومي إه  الم ت زة مي هذا ا نيصتو الالمي انييم اربة ا ختل مي التوو ذاييو وهو: ختلد قحمد نليو نتم  م ادو محمد  
يم مابود حتمد مي مت ربد مي واني    ت   ماتنو محمد مصلشصو ات   صتلحو هو ان محمد قمتنو حاتن  ماتنو

ا ليظته م اللشتم الز د مي دم لو انييم من قتنة ا ميحتن من م غ المن الاتتايو وقحتم   24/7/2003 رار  الييتلي صو  
 غلغ اترية الذز ل  267إلص محزمة قمن الدولة البلتت وحزو ز مرةي ومي ت للمتدم 

  انوا  ق ختل حزموا رانيتنو و خل واحد رهرل    3ة واحدم من الاجنو و ق ختل حزموا ران   4وزتن  الحزتو ومل اآليي:  

 ل (81)

ومي د ااة إحصتةتة ييبلل رمل  المبييلتن الز د ن  هت صر  رد  الدتن مي قواخ  ن د الاد مي ج تدم )ا يحتد(و لاتن حتم  
قد يوص م إلص نيتة  مذهلةو إذ رلغ ندد المبييلتن ران ي  -رحا  قولي -منظمة الح   انذا  مي الخت جو مايند ا إلص مبلومت  دقتية 

و وندد الذتن اايجوروا  17000انوا  حزمي لارت  اتتاتة قومتة  انة مي 13والز د الذتن ي اوح  قحزتم و رتن   ٍ   مبيير 
و والذتن ج دوا من الحيوج المدنتة   21000لدى دواة  المن    ل(82)  مبيير   51000مبيير 

 

 وحملة اًلعتقاًلت  2004آذار/ مارس  12حوادث  -11
نلص تد اليوا  المت زتة والر تلتنتةو   2003نتاتن/ قر تم    9ربد ايول نظتو صداو حاتن واني تا حيرة الربل مي الب اج مي  

ت مي الب اج المجتو  لاو تةل ليد زتن إقلتو ز دايتن الب اج تيزون  تة ت  زتن  هنت  حوادل زرت م ييشتنم مي المنلية وخصوص 
لو  متي الاللة الاتتاتة الز دتة م  وجود ر لمتن منيخ  مار  نن حزومة و ةتس لإلقلتول إاتمة إلص  م تة ت رتلمبنص الاتتايو ويير 

ن  مي ال  ج   هذا زتن  اةحة م  وغ ال  ج الوال الزرت  ييصتند مي زم مزتن مي المنليةو متاي ب   النظمة ا ايردادتة ال  

 

 يي الز دا مي او تةو تيتو حتلت ت مي ق رتملالمصد : نوا    تدو قتتدا مي ح   تزت - (78)
 المصد : نوا    تدو قتتدا مي ح   تزتيي الز دا مي او تةل (79)
   2003يي ت  جمبتة حيوج ااناتن مي او تة  (80)

http://www.thefreesyria.org/f-s-1/kadaia-1104.htm 
 ل2003تن مي او تة لبتو المصد : نتم  م اد قحد المبييلتنو ويي ت  جمبتة حيوج اانا (81)
 ل  175و ل3إامتنتم محمد حصت و يا تخ ز دايتن او تةو ج (82)



 

 

 

ا حظي الم  وغ رتهيمتو زرت  مي الواتل الاتتاتة والحزومتة ومي  الوالو ورختصة ربد ايول نظتو الربل مي الب اجو لذ
اجيمتنت  اليمو الب رتة وغت هت من ا جيمتنت و هو إني قصرح   مة  للن  ا  ااخرت تة والر ام  الاتتاتة اليحلتلتة زل ت مي مبظو  

ت مم منلية واابة ياو زتمم الرلدان   ج درلتو روسالينوا  الب رتة انذا ل وزتن الم  وغ الذا قللييي إدا م ال ةتس المت زي جو
إاتمة إلص ي زتتو وإا اةتمو وإت انو وقميتنايتن ورتزايتنو وذل  مي إلت  م  وغ  تمم تابص لي جت  ااصر  الاتتاي  الب رتة

 مي المنليةل  -رحا  يبرت هت-وا قيصتدا وا جيمتني 

قن ل حيي اادا م المت زتة نلص مجمونة الدوم الصنتنتة الهمتني  ربد 2004قُنلان نل الم  وغ مي     اذا / مت س 
 لتُنتقَس مي قمة ح ت ان/ تونتو مي الو تت  الميحدم مي البتو نشايل 

و ولزن رد   من  زتن  او تة من رتن الدوم الب رتة إلص جتن  لرنتن ومص  والابودتة ي ما هذا الم  وغ جملة ويشصتر 
والردا رج قم رح زة إصرحت  اايرتقتة مبلتة ونمتية مي المتتدتن زتمة ليل  الل تل نلص اليدخر  الخت جتة  ا ليشت  إلص الداخم 

م مت صي  و ربزس ذل و ات   الاللة الاو تة مي الل تل الختلئو وامي ا  الش ت قن  الز د مي او تة م  حون روصش و 
ا مت   ت من حيوقي قن تيدوا دو   مي إلت  م  وغ ال  ج الوال الزرت و ومن هَولو قن تزونوا  قس الح رة مي  بر ت مال د ا ومح وم 

الييتت  مي او تة ورختصة ربد المزيارت  اليي حيي ت الز د مي ز دايتن الب اجل لذا ا نتن مت رحه  الاللة نن قدام لج   الز د 
 تل اليتم لي )ج تد( وم تل دت  ال و  )الشيوم( نلص ق ا  إلص مب زة قرم الوانو وزتن  الدام هي ااييرم مرت ام ز م اليدو رتن م

 ل  2004اذا / مت س   12ملب  اليتم لي مي 

ا من محا  ي  مي الملب و   ليد ردق  ال  ا م الولص من الملب  رتن جم و  الش تيتنو ظته ت تو ولزن زتن  الياتة قنمل زهت  
ومل خلة مد واة لما حتة ذا  مصوم ند مو وال د  ر ميي هو الدم  رربا ميتدا نظتو الربل    -مي مت ربد-و اح  المو  يات   

  م جبتن لش تل الشيوم مي اليتم ليو قولة  الذتن قصتر و التاس وااحرتل ربد ايول نظتو صداو  مي الب اج اليتدمتن من دت  ال و
ت من ز د الب اجو وزا  إ ادي و قرم قا خلوم   حاتنو لرصلداو رتلز د ومواج ي و مي او تةو وردنو مالح من الاللت و انييتم 

 ملمواة نلص ل تل ال  ج الوال الزرت ل 

 م رتلمبتتت  زل ت من جتن  النظتوو قمل   متو المو  من تد الاللت  والج  م المنتة نلص حد اوااو ومن تد  ر ذه اللبرة الخل
تل ليد يحول  )الشينة  إلص انيشتاة نت مة اميد  زتلنت  مي ال  تو إلص  -ريبرت  قحد الاتتاتتن-الميام م(  –الح ا  الز دتة قتا 

تل ليد وحد   )الميام م( الز د مي زم مزتن رتميتت و حيص إن ز د الدتتارو ا قد احيلوا المنتلل الز دتة زل ت وإلص حل  ودم   ل قتا 
ت نلص الاتلت  اليمبتة اليي ايربي ت الاللت  مي مواج ة الز دل  الاشت ا  الاو تة مي ربا الدوم الو ورتة احيجتج 

زروم( اد المدنتتن الز د الذتن يي او  قنمت هو رتن  ليد اايخدم  الاللت  ال صتل الحي ري ا  من محتمظ الحازة )التو
 مييم نن قاش  ممت الممتيةو اليوم رتايخداو  ا حيجتجت  نلص الاو تة الاللت »ن   انوا  وايتن انةو ورنتا  نلص ذل   د   

ت  36نن تيم   مت  اليبذت  نن النلتج واابة ييت ت  وال  خلو )83( 2000من قزه  وانييل   160من قزه  وإصترة  خص 
ج .المبييلتن مبتملة وإاتام   نشو  رموج  نن و قُم ج الذتن اجتن ت 312 الا ذل  مي رمت  الملت و ن تتة مي المبييلتن مبظو نن قُم ا
 ل»(84) 2005 اذا /مت س  30مي الاد قصد ه  ةتاي

 

 واستشهاد المحمدين الثالثة  2008نوروز عام  -12
وللن   الدموا الذا قصرح انيتتدت ت لدى الج  م المنتة مي مواج ة الز دو قتم  الاللت     2004اايزمت   لحوادل اذا / مت س  

مي اليتم لي رإلرج النت  ن واةت ت نلص مجمونة من ال رتن زتنوا ت بلون ال موغ احيشتا ريدوو  قس  2008المنتة ن تة نو و  
اذا / مت س من زم نتوو مت قدى إلص ااي  تد هرهة  رتن وج   خماة اخ تنو وهو:   21لذا تصتد  مي  الانة الز دتة )نو و ( ا

ت(و ومحمد  زي  ماتن ) 18محمود حاتن ) (85) محمد ت(و ومحمد تحتص خلتم ) 25نتم  ت(ل وج    36نتم  اخ ونو وهو:   5نتم 
ن جمتم نتاصو ومحمد خت  نتاصل وزتن ج و  ربا و   تتا حاتنو وز و إر اهتو التوا و و تتا توا   تخيو ومحتي الدت 

 ل(86)  خل م

 

 

  خلل 6000ق ت  مي حتني مي الوال الز دا ران ندد الذتن  ا وا الش وغ المنتة ريتة اليحيتل مب و وصم إلص قزه  من  (83)
 ل26و ل2010لولص من حزو ر ت  الادو يي ت  منظمة هتومن  اتيس وويسو يمو / تولتو البيد الاتة و حتلة حيوج ااناتن مي او تة خرم الانوا  الب   ا (84)
 ربا و تيوم إن اامي زتن قحمد محمود حاتنل (85)
 :23/3/2008الم صد الاو ا لحيوج ااناتنو  (86)

 http://www.fouadzadieke.de/vBulletin/showthread.php?t=16254 



 

 

 

 واًلعتقاًلت  2010نوروز الرقة عام  -13
و ردق  1998ي  تن الوم/ قزيور   20منذ يوقت  ايشتج قانة المني رتن زم من او تة وي زتت مي مدتنة قانة الي زتة مي توو  

الز دايتنيو واال  إلص إخ اج نرد هللا قوجرن من او تةو ري دتد ي زي رت جيتت و  النظتو الاو ا إحزتو قرايي نلص ح   البمتم  
 ل2003ومي مت ربد إحزتو اليراة المنتة نلص ح   ا يحتد الدتمي الي م غ البمتم الز دايتني مي او تةو ربد يااتاي مي نتو 

ل هذا الح   منذ ذل  الحتنل وم  ذل  زتن الح    ل ذا زتن  الج  م المنتة الاو تة قد واب  صو  الحظ  زتمة نلص ن ت 
 تحتوم قن ترلو  وجود الاتتاي رتن الز د مي او تة مايير  المنتارت  اليومتة زل تو ونلص  قس هذه المنتارت  نتد نو و ل

د جتلتة ز دتة  مي محتمظة ال قةو حتل يوج  2010مي هذا المابص زتن ح   ا يحتد الدتمي الي تايبد لليتتو رتحيشتم نو و    
  ا  احتي ت  ترتن و ترة» زرت مو ولزن زتن  الج  م المنتة والميبتونتن مب ت رتلم صتدو ا نتن مت حول  ا حيشتم إلص مج  م  

ت قصتروا رتل صتل الحيو زمت يو انييتم جمت  الج حص 41مي مييرم البم  رتااتمة إلص   ل(87) «ج تح 

مجمونة من الب   وقناتا ح   ا يحتد الدتمي اليو ربد قن ان ن  الب   من  م   اندلب    ا م الصداو ربد منتق ة رتن 
 .صو م  نتو ح   البمتم الز دايتني نرد هللا قوجرن نلص الما  

يلو   المنتق ة إلص  جت  اايخدم  متي قوى المن الموجودم هنت    ت ت  المتته ليش تل الح ودل  د قناتا ح   ا يحتد  
ذ  الحجت م نلص ن رت  قوى المنو الم  الذا اايش هتو وجبل ت يللل ال صتل الحي نلص الجم و ل ومي ني   الدتمي الي ري

حوادل ال قةو انييم ندد زرت  من ال ختل و مب  رحل ربا و دنتوى إهت م النب ا  اللتةشتة والب قتةل قم ج نن ربا و رتنمت 
 ل)88(المحزمة ريت  ملشتي و مشيوحة لدى 

و وهو مي ل تي و إلص ا حيشتم ربتد نو و و 2010اذا / مت س  21اخ ىو انييم ق ختل ندم مي الحازة مي  ج ةومن 
(ل ومن و قتات   زتن حانوو ورنزتن 1971( ونبمتن التمتن قحمد )موالتد  1974ومن رتن المبييلتن ق  متن إر اهتو نلي )موالتد  
 ل(89)  اليتم ليالذتن اي موا رإهت م النب ا  اللتةشتة والب قتةو واحيج وا مي اجن    حانوو ومتصم خلتمو ومحمد خلتم وزتنتوا  خلتم

 

  

 

)87( http://rojmaf.ahlamontada.com/t4083-topic 
 و2010نتاتن/ قر تم    (88)

http://www.kurdwatch.org/?aid=516&z=ar 
 و2010نتاتن/ قر تم  (89)

http://www.kurdwatch.org/?aid=516&z=ar 



 

 

 

 (90) السياسيالنساء الكرديات واًلعتقال  -14
ليد زتن  الم قم الز دتة يوقو   تز ت ال جم مي متتدتن الحتتم زل ت والزشت  والناتمل لو ييواَن نن ا نخ ال مي الناتم الاتتاي  

اللحظة الولص وحيص اآلن ليخشت  مبتنتي ت ومبتنتم قرنتا قمي تو رحه ت نن   ول حتتم قزه  ز امة  وح تة  مي ولٍن تحي و حيوق ت منذ  
 روصش ت ام قمو وخصوصتي ت ز ب ل 

 د  جز خوتنو ارنة ال تن  الز دا الم  و و هي قوم ميتم ز دتة يبييم لارت  اتتاتة مي اليتم لي مي ن (91) اتنووزتن  
واتنوو ويو يبذتر و   (93)   رت   (92)  ربدليد انييلوا مي مت  »ل ونن انييتل ت تزي  والدهت جز خوتن مي مذز ايي:  1954ال ت زلي نتو  

رام  من قري نلي حتل  قوا الا   واليبذت  والشليةو ليد زتنوا تجبلون زم واحد من مت ت تهد يبذت  اآلخ ل زتن  يل  هي الم م 
الولص اليي تابون مت ت الناتا والشيتت  مي الشلية وتا روهن نلص قاشم اليدوو وقايلت  قن قج و ران ارنيي زتن  الوحتدمو ميد  

و قو دولة ز دتة رل شتةو ل ذا زتنوا تحت رونني (94) ال تونتةزتنوا تبتقرون ت رارريل وزتنوا تبييدون رانني قلل  دولة ز دتة رتاو 
 ل (95)  حلشتة و«رزم وح تةل ولو تيو اام اج نن ت إ   ربد  جتا زهت  من قرم  

و قا ربد اتنو جز خوتن رنحو 13/12/1992ز دتة مبييلة مي    قمت ااتت خلتم من دت ت  )المتلزتة( ميد انييل و ليزون هتني ميتم
ق ربتن انةو رار  ن تل ت م  ح   البمتم الز دايتنيو وزتن  قد قن   نرقي ت رتلح   البمتم الز دايتني انذا ل اُنيلي  مي 

تن  ارر ت مي يصشتيي مي اليتم لي مي المدم اليي حتوم محمد َ نَ آ اليتتو رمحتولة ان يتقتة مي الح  و المحتولة اليي لو ينجحو وز
ل وزتن  الي مة الموج ة إلت ت ومب ت ق ربة ق ختل اخ تن ) جتم( هي ا نيات  إلص جمبتة ا تة  1992قواتغ غتماة مي 

قن ة  ريصد ييتت  زتتن الدولة ا قيصتدا وا جيمتنيو ومنتهاة قهدا  الهو مو واقيلتغ ج ا من ال ااي الاو تةو م  ي مة  
م  المجمونة من محزمة قمن الدولة البلتت مي دم ل مي حت  را ر  انوا  قاي ت ااتت  22/10/1995ت م الار  لل جتمو وقد ُحزا

 مي اجن دومت للناتاو واآلخ ون مي اجن صتدنتتتل 

ت من انييتم ااتت خلتمو  ري مة محتولة الخ وانييل  زم من الاتديتن للتشة منتن و تن  هو و من نش تنو ربد اربة ن   نتم 
ج ا من ال ااي الاو تة وام ت إلص دولة قجنرتةو مي إ ت م إلص انيمتة مت لح   البمتم الز دايتني المحظو و )تامص مي او تة 

 ح   ا يحتد الدتمي الي(ل
ا  نلص زم من رتلاجن خمس انو  14/4/2009ليد قا  المحزمة )محزمة قمن الدولة البلتت( مي جلاي ت المنبيدم توو الهرهتا  

الاتديتن للتشة منتن و تن  هو وو وزتن  مب مت مجمونة قخ ى من اية  جتمو ي اوح  قحزتم و رتن ا  وار  انوا  من 
 ل(96) الاجن

و ربد همتني انوا  من  2017قتت / متتو  18ومن هو انييل  اليتتدتة مصلة توا و نتةرة  ةتس المجلس الولني الز دا مي 
 نلص تد قج  م يتربة لا )اللة ز دتة(ل  -للم م الولص مي يت تخ ز د او تة-منتن و تن  هو وو لزن اجن الاتديتن للتشة 

ت من انييتل تو  22قم ج  قوا  الاتتس اليتربة لإلدا م الذايتة نن مصلة توا  نتةرة  ةتس المجلس الولني الز دا ربد  توم 
 ل2017قتت / متتو  9ييتم اادا م قناتا المتنة البتمة للمجلس مي ربد م ت زي ت مي احيجتجت  اد إغرج مزتي  المجلسو وان

و حتل  2011رذل  قصرح انييتم مصلة توا  رداتة لم حلة جدتدم لرنييتم الاتتاي مي الوال الز داو وهي م حلة مت ربد 
و رتاو )الهو م( مي زم مزتنو وحتل غتت  اايرداد الاللة الم ز تة الواحدم الاترية لمصلحة اايرداد اللت  ندم يتربة  البن  المبم 

 الررد ون ا تو   ياخذ   نتي ت إ   من قوم الار  رتدت تل  لمجمونت  مالحة مخيلشة مي لوم
ليد وصم ا ايرداد الممت س من ت إلص الذ وم مي او تة منذ خماة نيود ونت ل وم  دخوم او تة مي هذه الحيرة المظلمةو  

ت ارل من حتل ويت م ا نييت   من ج ةو والج  ت  اليي ييوو ر ذا ا نييتم من  دخم الز د مب ت مي حيرة جدتدم يخيل  زلت ت نم 
و  ج ة قخ ىو حيرة تمزن يامتي ت را )ازلة قرنتة ت(و ومي ظم هذه الحيرة ردق الجمت  تاي د  الز د انييت   وقير  ر د  إرتدي و وإ الي 

د  اي داد الح تة للاو تتن ن ق ت من اليت تخ ومن الجي امتتو رمت مت ت قغلرتة الل ا  اليي  مب   اتة )الهو م( نلص الظلو وا ايردا
 وز امي و المني زةل  

ولزن مت   تمزن يشات ه راا صو م من الصو و هو قن تصرح الز دا البلمتنيو ممهر  رتلمجلس الولني الز داو مي هذا  
ٍ نلمتني اخ و ممهر  را )اللت  اادا م الذايتة(و اليي يميل  الج  م والار و من دو ن إد ا  من الخت  راني الم  دو هدم ت لز دا 

تيحوم رذل  إلص قدام نمتتا رتد اليت تخ تاي د  نشاي رنشاي راختا منيل  النظت و ويح   بت ا  وحج  مخيلشة   ياييتو نلص قا  
 لوالاتتاتةمبتت  من المبتتت  الولنتة قو اليومتة قو الدتمي التة قو حيص اللريتة 

 

تتاتة مرت  م قو غت   إن مت قو ديي من مبلومت  نن انييتم الناوم الز د لتس إ   قمهلة محا و و  تختم ني قدنص    مي قن هنت  زهت ا  ممن انييلن لارت  ا (90)
و لذا قلل   1987 وو وغت هت من الي ى المذزو م اتري تو وهنت  ممن انييلن لتتو مي حملة مرت  مو مبلص ارتم المهتم انييل  زهت ا  من الناوم مي حوادل ق تة نلي م

 الصشح ماري ت إن لو قذز  قامتاهنل 
 انةو رحا  قوم قخي ت ابتد )رونتي( جز خوتنل 18زتن نم هت  (91)
 ربد انييتم ال تن  جز خوتن نشايل (92)
 ارن اخ ال تن  جز خوتنل (93)
 الح   ال توني الاو ا انذا و وانييم قزه  من م ملزتن ال تن  مي  (94)
 ل  347جز خوتنو ات م حتتييو )دا  رتم  لللرتنة والن  (و ل (95)
 ل2010اللجنة الاو تة لحيوج ااناتنو يي ت    (96)

http://www.anhri.net/syria/shrc/2009/pr0415.shtml 



 

 

 

 

 خاتمة -15
اي ت يرل ا يرتل ت وهتي ت رلرتبة الاللة الاتتاتة وراتدتولوجتي تو وريد  مت يحي ال يل  الاللة ذاي ت  قن  ا نييتم الاتت هزذا ن ى

ةو نلص الصبتد الولني دايو ت تو ويب   هت رهيتمة الي ت  و واليتنونو والح تت  الدتمي التةو واليبددتة الح رتةو وا نيخترت  الر لمتنت 
المزونت  جمتب ت وا ني ا  رحيوق تو ر ذا الميدا  تي اج  ا نييتم الاتتاي مي ظل تو وتييلل وا نشيت  الحيتيي نلص اللتت  و

ندد الاجون لمصلحة المياات  المدنتة اليي يرني المجيمبت  ويحمت ت من اليازم الذاييو وييولد الهية والبرقة الميتنة رتن قرنتا 
د حات ال ورخر  ذل و هو الل تل الحيمي لرن تت  ال تممو ومت ي  ده او تة الرلد الواحدو البتمم الزه  قهمتة مي رنتا قا رل

 التوو ل و قزر  ر هتن نلص الش م الذ ت  للربل وجر يي الولنتة الييدمتة لبدو يرني الختت  الوم نمل ت للاللة الاتتاتةل 

ت ومي او تة نلص نحو ختلو  رمن لة الخلوم الولص للات  نلص الل تل واتريص الموق  ااتجتري من الز د وقاتي و نموم 
الصحتح الذا تياس لزم الخلوا  اليتلتة نلص الصبتد الولنيو ومن دون ا ني ا  ر ذه الياتة مي ر ام  اليتت ا  وخلل ت  

ت لرنتا رلد تميل  اليد م نلص اليشتنم الحات او والدتنتمتة المللورة لل يجدتد واليلوت  الاتتاتة المخيلشةو اتريص الج د زلي نتقص 
  اهن تو ومي الماييرمل 

 

  



 

 

 

 الملحق 

 الوثائق الفرنسية: فقرات

 (1الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا    1926ي  تن الوم/ قزيور   13المبلومت : دم ل مي 

 ل 202ن  م المبلومت   قو 

 (ل 30/10/26 -خت و -الياو الوم )إدا م المختر ا   – 13/10/1926يت تخ  202ن  م المبلومت   قو 

قتلومو مي دوز و  قى اترل إدا م المختر ا  مي خت وو الدزيو  قحمد صر او وحتجوو وقمتن اغتل منصح هي ا   26( مي  2
متا الز د رت لي او ال نمتا رت مينتغ حتلت ت نن قا انيداا مي جنو  و متم الحدودو وذل  يح  لتةلة البيت  من ل منتل ميب د ال ن

 اليتو ريبلتمتينتل الي ا و وهو نلص نلو ر ذا ا جيمتغو تردون قليتنل 

قتلومو وقن   لي نن قلييل   29ليد جتا قتةد زيترة الحدود مي مت دتنو للب  ر و ل تت م اترل إدا م المختر ا  مي خت وو مي  
 وقُجت  ر زم تلمةنل 

 

 (2الوثيقة )
 لة او تة ال برة الاتتاتة  الممهلتة الش ناتة لدو

 ا ا  1926ي  تن الوم  13المبلومت : دم ل مي 

   202ن  م المبلومت   قو 

 )للل(
 ال منتة مي الموصم: -اللجنة الز دتة -8الب اج: 

 (ل 01/10/26 -حاجة  -الياو الوم )إدا م المختر ا – 13/10/1926يت تخ  202ن  م المبلومت   قو 

ال منتة مي الموصمو ا تس  تنتس مو و الذا زتن قد يو ل ده من او تة منذ  من ق ت و قد تزون   -ناو اللجنة الز دتة 
 حتلت ت نند حتجول 

  تحظص ن تلي رموامية المختر ا  اانزلت تةو م ذه الخت م زتن  قد حتول  يوقتشي مي انجت و حتل زتن قد لجا إلت تل وإني 
 ا نيشتاة لدى الب تة  الز دتة مي ي زتة واو تةل تبلن ص احة ران هدمي هو اليح تا نلص 

ت من الموصم وتد ني راني من  نتتت إت انو رتنمت قد تزون اترل ت ن اقت ت  ت إلص قني تيواجد نند حتجو   زات ت قتدم  وت ت  قتا 
ال وحا  مخر تن اخ تنو حتجو هو مي وا  تجبم مني  خصتة هتمةل   زرت  

 

 (3الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة  

 ا ا  1926ي  تن الوم  13المبلومت : دم ل مي 

 202ن  م المبلومت   قو 

 )للل(

 قز اد  جةون إلص ااقلتو الاو ا: -35

 (ل 30/09/26 -خت و  -الياو الوم )إدا م المختر ا – 13/10/1926يت تخ  202ن  م المبلومت   قو 

الاو تة نلص  متل تل ال نمتا الز د المرحيون من قرم  -شي م لو ييو مرحظة قا  انيداا من جنو  الحدود الي زتةمي هذه ال
حموو ونلي خد وو ور اهتو قوصمتنو   ونو ا نتاصد رتاتةو نلي الحمدو  -قتلوم مي منلية نتموده  19و  18مش  م موندتتلي رتن  



 

 

 

ت من قنصت ه المنلية الي  نر وا جمتب ت م  قنصت هو إلص زتةل ميلو واحد من وو وهو نو ا ارن نتاص حموو قد تزون قد ي   ربا 
 ن تة  دقو تة(ل-زو جنو  غ   نتموده 5محمولة نلص الخ تلةو  دتزي )غت م  قاو من قموالي مي ال ااي الاو تة مي ق تة 

 وتج ا يحيتل مي هذا المواوغل 

للب  ر  والمر و   دا( راني نتد إلص منليي ت قناتا البصترت  المللورتن والمرحيتن  )النيت يو إنذا  الاللت  الي زتة 
 من قرل تل 

لزن   ام الي ا  تمت اون اتتاة م دوجة متمت تخل الز اد الرجةتنل ر اهتو اوصمتنو قحد ال نمتا الرجةتنو يم  مرحييي 
ا اانشتا ننيو واقيتد إلص مت دتن رزهت  من الي  تشت لللمن قرم مش  م موند  تتليو نندمت نر  إلص المنلية الي زتةو يو مو  

 

  



 

 

 

 (4الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا   1926ي  تن الوم  13المبلومت  دم ل مي 

 202ن  م المبلومت   قو 

 )للللل(

راني قد يو إ اتم  اتةم من قرم والي مت دتن إلص قغل   نمتا الز د الرجةتنو لتل م و رتل جوغ إلص  تيازدو من نتحتة قخ ىو
 المي جو(ل  -ي زتةو وقد قُنلي ل و الوند رتلمتن اليتو )البشو

 مي   ج نصترتنو تيو الرحل نن إج ااا  لمواج ة ي دتد حتجوو البدو اللدود لفي ا ل 

 الي زتة نلص الحدود -الش ناتةالبرقت   -38

 (ل 30/09/26 -خت و- الياو الوم )إدا م المختر ا – 13/10/1926يت تخ  202ن  م المبلومت   قو 

   ال  البرقت  مميت مل  

قتلومو ذه  اترل إدا م المختر ا  مي خت و إلص نند المر و   دا ر و لزي تيرتحل مبي رخصول قاتتت مخيلشةو   24مي 
 د رتاتي إلص المنلية الي زتةل- رخصول نرو  ال نمتا الز د المرحيتن من قرم مشت  نت مي منلية نتموده ور زم ختل

 

 (5الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا   1926ي  تن الوم  18المبلومت  دم ل مي 

 204ن  م المبلومت   قو 

 )لللل(
 دنتتة ي زتة: -22

 -دت  -وإدا م المختر ا  -خت و -الياو الوم )إدا م المختر ا  – 18/10/1926يت تخ  204ومت   قو ن  م المبل
 (ل  09/10/26

الدزيو  قحمد صر او ممهم لجتن دت اوو غتد  دوز  )دوز او ن ت م ي تيتة )الصح اآل تيتة(و زتن تردا ال غرة مي الذهت   
الص الدت و ومن هنت  يو إربتده إلص الب اجو حتل زتن قد جتا من ت قرم مي م   يتتدهويو اقإلص حل ل قليي اليرا نلتي مي الحاجيو 

 قصت مل 

 

 (6الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة  

 ا ا   1926ي  تن الوم  18المبلومت  دم ل مي 

   204ن  م المبلومت   قو 

 )لللل(

 قز اد  جيون إلص او تة: -25

 (ل 08/10/26 -خت و -الياو الوم )إدا م المختر ا  – 18/10/1926يت تخ  204المبلومت   قو ن  م 

 والمربوهتن وييدتوريتة الياهت  نلص الز اد الرجةتن مي ال ااي الاو تةو   تزيشي الي ا  ران ت الوا إلص هي ا ال اتةم 
ا تيوم ران الش ناتتن مجر ونو رموج  ا يشتقتة الخت مو ريوقت  المي جو( تن  ون مي زم مزتن  -الونود ل ول إن و )الي ا  خر  

زم الم اد المللورتن من قرم ي زتت وريالتم و إتتهتل ون   هذا الخر  رزشتامو لتس ردون قه  حتد نلص من ت مي الم  ر زم ختلل  



 

 

 

نشاي إلص اترل إدا م المختر ا  مي اليتم لتي ونر   الرجيون الز د تظ  ون قلي و ال دتد من هذا الم ل حتجو رتلذا و جتا لتيدو 
تنل   نن مختومي مي هذا المواوغو ونمم نشس ال يا قمتن اغت من ال م 

 

  



 

 

 

 (7الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا   1926ي  تن الوم  20المبلومت  دم ل مي 

 205ن  م المبلومت   قو 

 )لللل(

  ارب ت: منلية الش ا : 

 دنتتة ز دتة:   -24

الدت ( الدزيو  قحمد صر او  ةتس اللجنة -الياو الوم )إدا م المختر ا – 20/10/1926يت تخ  205ن  م المبلومت   قو 
المي جو(و اقيتد إلص دت  ال و و ويو إربتده إلص الب اج -1926ة مي الاتدس )من ي  تن الوم  ال منتةو الموقو  مي الحاج-الز دتة

 ي  تن الومل  12مي 

 ليتا م  صر ا ر : -27

 ليتا م  صر ا ر : 

 (ل 12/10/26ال قة  -الياو الوم )إدا م المختر ا – 20/10/1926يت تخ  205ن  م المبلومت   قو 

ل 1926ي  تن الوم  7واترل إدا م المختر ا  مي ال قةو  ا وا صر ا ر  مي  ميتوورتاو واليتةو اليتةد الباز ا مي يم ق
 زتن الليتا ودت تل لو ترد الل متن قتة ملتلرت ل 

 

  



 

 

 

 (8الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا  1926ي  تن الوم  25المبلومت  دم ل مي 

   28/10/1926وا د إلص هتةة ق زتن قتتد الجتس ريت تخ: 

 207ن  م المبلومت   قو   39074 قو: 

 )لللللل( 
 اانشتا نن  جةتن ز د  -4

 (ل15/10/26 -حاجي  -الياو الوم )إدا م المختر ا – 25/10/1926يت تخ  207ن  م المبلومت   قو 

ت ران اغتوا  الز اد المبشص نن وو تيجو لون رح تة مي قحتتا مت دتنو وهو ت يدون ال ا اليومي وردون قربةل تبييد تيازد قتا 
-ران الحزومة الي زتة قد ايخذ  هذه ااج ااا  لزي يجذ  إلت ت الز اد الرجةتن إلص ال ا الاو تةو لن ت )الحزومة الي زتة

ت متو  متمت إذا اايم   حتلة ا ني اات  وا ال ارت   المي جو( قد يخ ص من قن تايخدو الش ناتون هي ا الم تج تن ادهو توم 
 نلص الحدودل 

ولزن تبييد الزهت  من النتس ران يل  ااج ااا  مت هي إ  مصتدم منصورة قمتو  نمتا الز د الذتن قد ق   الي ا  يصشتي و 
 ر زم    جبة متيل 

 

 (9الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا   1926ي  تن الوم  25مت  دم ل مي المبلو

   28/10/1926وا د إلص هتةة ق زتن قتتد الجتس ريت تخ: 

   207ن  م المبلومت   قو   39074 قو: 

 )للللل(

 دنتتة لدى الرجةتن: -26

 (ل 15/10/26 -حاجي -الياو الوم )إدا م المختر ا  – 25/10/1926يت تخ  207ن  م المبلومت   قو 

ق ال  الاللت  الي زتة مربوهتن إلص الز اد الرجةتن إلص ال ا الاو تة ليخر هو راني يو البشو نن وو وران و تايلتبون من 
 اآلن مصتند ا البتس مي ي زتة رزم قمتنل 

 

 (10الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا  1926ي  تن الهتني  6المبلومت  دم ل مي 

   212ن  م المبلومت   قو 

 )لللل(

 قز اد  جيون مي ال ا الاو تة: ن-3

 الياو الوم – 6/11/1926يت تخ  212او تة  قو -   م المبلومت ن 

 (ل 26/ 10//28خت و - )إدا م المختر ا 

الذتن نر وا إلص   والز اد الرجةتننندمت ُن م  نملتت  اليوقت  اليي قتو ر ت الي ا و يرتلا  مجام  ويت م الييت   رتن الي ا   
  متم الحدودل 



 

 

 

ابتدم زرت م نندمت تحس راني محمي  الب وا الميدمة من قرم الحزومة الي زتة لو يبد يُبير  إ  زحتلةو ومن جدتد ت ب  الم ا ر 
 رتلحدود الاو تةل

 يجته الي   زم حدييل  وتيخذ الز ه

 مي غ   جيجغو   ت ام يجم  الرجةتن الز د مي مزتنيو و   ام محيشظ ت ر دوةيل 

 

  



 

 

 

 (11الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا   1926ي  تن الهتني  12المبلومت  دم ل مي 

 14/11/1926وا د إلص قتتدم قوا  منلية دم ل هتةة ال زتن يت تخ: 

   214ن  م المبلومت   قو   42292 قو: 

ناز ت ت قد يم ز وا مي هذه  25000ي زتة: ييخذ ا نيشتاة الز دتة اميداد ا جدتد ا مي منلية وانل ومن ج ة قخ ى تيتم إن 
 الو تة ريتة نملتة قم  ق ترةل 

 تردو قن نملتة اليم  لو يحيل قا  ييدو مي دت اتول وتيتم ران لتة م ميتيلة ي زتة قد قايل  من قرم الز ادل 

( مي )قالنلتنتةم  الاللت  الي زتة نلص الحدود   ي ام ودتةل لزن يايم  الصحتمة مي قاني ومي قالنلتنورم البرقت  
 ن   الميت   المنتوةة لش نايل 

 )لللل(
 المبلومت  الاتتاتة الخت جتة:  -ا( قو   

 ي زتة: 

 ا/س حوم الح زة الز دتة:  -1

 ج ارلس(ل   -الياو الوم )إدا م المختر ا –  12/11/1926يت تخ  214او تة  قو - )ن  م المبلومت  -2

ذه  قتةد جتندا مة قو مي إلص ا وجو حتل زتن قد ُدني إلص هنت  زم ال نمتا الز اد إلص اجيمتغل قهنتا هذا  -ا(  -3
ت  ا جيمتغو تيتم قني قرلي و رزم ااج ااا  اليي حا  ي ت الحزومة اد زم من تاوا قز اد ا قتدمتن من الو تت  ال  قتةل ويو قتا 

ا نن زم الم اد الذتن منذ رداتة ا نيشتاة قدموا ماوى  لرجةتن قز ادل   يُب     ومت قنإل او جمت   نمتا الب تة  رإررغ الحزومة مو  
ا واتبلن رت  قموال و مي الم اد البتول   قامتاهوو اتُل دون مو  

 د ازتن ا وج(ل )المصد : قح

ا نلص ربد هرهة زتلومي ا  من ازة الحدتد رتن ن   - (  -4 و ونصترتنرتنت  -حا  نشس المخر و ت زم الي ا  مختم  
 وذل  لمن  قا هجوو محيمم من قرم قز اد او تة قهنتا نملتت  اليم ل

 

  



 

 

 

 (12الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا  1926ي  تن الهتني  21ل مي المبلومت  دم 

 وا د إلص قتتدم قوا  منلية دم ل هتةة ال زتن 

 1926/ي  تن الهتني/23يت تخ: 

   217ن  م المبلومت   قو   42449 قو: 
 )للللل( 

 المواق  الميخذم من قرم الي ا  يجته الز د  -8

ي  تن الهتني  6حاجي  –الياو الوم )إدا م المختر ا  – 1926/ي  تن الهتني/21يت تخ  217او تة  قو - ن  م المبلومت 
1926  ) 

 ( 4تيازد ييتت  مي الالو  المير  من قرم الز اد؟ )

ا من جدتد إلص المنلية الي زتةو ليد يو يوقت  قغلرتة  نمتا الز اد الذتن زتنوا قد لجيوا إلص المنلية الاو تةو وزتنوا قد نتدو
 ويو قيم ربا و رتلار و مهم قرنتا قتد وو الذتن زتنوا اتري ت قد لجيوا إلص منلية نتمودهل

 مرحظة من المي جو  

تردو قن مح   الن  م قد قخلاو مذز  )الز اد( رد   من )الي ا (ل وتياح ذل  جلت ت من ننوان الشي م ومامون تو وممت  -4
الن  ا  الاترية ومت ات د مي الن  ا  الرحيةل إذ قنل  الاللت  الي زتة الب ود والونود رتلمتن لفز اد المرحيتنو  و د مي

 متنخدغ ندد من  نمتا الز د ر ذه الونودو ولزن الاللت  الي زتة غد   ر و وقيلي و قو انييلي و نندمت يمزن  من اليرا نلت ول

 

  



 

 

 

 (13الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا   1926ي  تن الهتني  21المبلومت  دم ل مي 

 وا د إلص قتتدم قوا  منلية دم ل هتةة ال زتن 

 1926/ي  تن الهتني/23يت تخ: 

   217ن  م المبلومت   قو   42449 قو: 

 ي زتة:

 المواق  الميخذم من قرم الي ا  يجته الز د:   -8

ي  تن الهتني  6حاجي  –الياو الوم )إدا م المختر ا  – 1926/ي  تن الهتني/21يت تخ  217او تة  قو - م المبلومت ن  
1926  ) 

 )للل( 
المي جو( الحمدو يو يوقتش و مي مت دتنو -قوصمتنو و تخوس ) رمت  تخموس وتوا و من مهم نو ا رن نتاص حموو واخ ون

 مون إلص محزمة ا اييرملويو اقيتتدهو إلص دتت رز و واتيد 

نلص المرت  م مي ااج ااا  لدى  ونممنلي الحمدو  نتو الوم تتنو زتن مرحي تو وتابص للبودم إلص ال ا الاو تةو 
اترل إدا م مختر ا  خت و ريتة الحصوم نلص البشو نن قخلتةي والوزي يجتهنتو وريتة قرولي مي جنو  الحدودل يو  ما قروم 

 للرت  هي ا الي ا ل 

 

 (14الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 

 ا ا  1926ي ي  تن الهتن  21المبلومت  دم ل مي 

 وا د إلص قتتدم قوا  منلية دم ل هتةة ال زتن 

 1926/ي  تن الهتني/23يت تخ: 

 217ن  م المبلومت   قو   42449 قو: 

 )لللل(

ي  تن الهتني   6حاجي    –الياو الوم )إدا م المختر ا     –   1926/ي  تن الهتني/21يت تخ    217او تة  قو  -ن  م المبلومت 
1926  ) 

 ن مي ال ااي الاو تة:قز اد  جيو -10

ييو المرحظة مي ج ت  مخيلشة نلص اايم ا  ممت اة الدنتتة الي زتة نلص المجمونت  الز دتة الرجةة إلص ال ااي الاو تةو  
 رم وحيص نلص الب تة  الز دتة الاو تةل 

 لز د الرجةتن مي منلية نتمودهل مي التتو الخت م من ي  تن الومو يم  م تهدم مربوهتن قي ا  نند البدتد من ال نمتا ا
خرم ق ربة انوا    وران و اتيميبونهي ا المربوهون مزلشون رإررغ الرجةتن راني متمت إذا نتدوا إلص ي زتةو اتمنحون البشوو 

 رإنشتاا  ا ترتة مخيلشةل 

زمت تيتمو  ر د وقاتا ج ارلسو ارتل وننتص  من الجند مة الي زتة مينز تن ر ا الردو تيجولون رتن الب تة  الز دتة مي 
 مرحظة متمت إذا يُمت س هنت  دنتتة ماتدم لفي ا ل  

 

 (15الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة 



 

 

 

 ا ا    1926زتنون الوم   8المبلومت  دم ل مي 

 وا د إلص قتتدم قوا  منلية دم ل هتةة ال زتن 

 1926/زتنون الوم/9يت تخ: 

 227ن  م المبلومت   قو   44630 قو: 

 إج ااا  ميخذم من قرم الي ا :  -2

/ي  تن الهتني 25خت و  -الياو الوم )إدا م المختر ا  1926/زتنون الوم/8يت تخ  227او تة  قو -ن  م المبلومت 
1926  ) 

 )للل(

  قي مت دتنو يو يوقتشي منذ -ومن ل   اخ و  نتو الوم تتنو نرد هللا التمتنو المزل  رنشس ال  ولو رتلمن مي جنو 
 د ران ار  هذا ا نييتم هو  ما قختي قحمد التمتن ر زم قتل  لب وا البمرا الي ا ل مي م قصت مو ويو انييتليل تُبيي

 

 (16الوثيقة )
 الممهلتة الش ناتة لدولة او تة ال برة الاتتاتة المبلومت  

 ا ا  1926زتنون الوم  17دم ل مي 

 وا د إلص قتتدم قوا  منلية دم ل هتةة ال زتن 

 1926/زتنون الوم/20يت تخ: 

  229ن  م المبلومت   قو  45994 قو: 

 يص مت  ي زتة يجته الرجةتن الز د: -2

زتنون الوم  2حاجي  -الياو الوم )إدا م المختر ا  – 1926/زتنون الوم/17يت تخ  229او تة  قو  -ن  م المبلومت 
1926 ) 

 تايم  الي ا  مي محتولة جذ  ال نمتا الز د الرجةتن إلص او تة )للل(ل

 لواق و يو اقيتتد ن  م نتةر  من دت ت  إلص دتت رز ل وزتن قد يو اتري ت نشي  ياتا هذه البتةر  إلص امت نل مي ا

 )مخر  من مت دتن(ل 

  

 

  



 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع 
 (ل 2001و ) ارلة زتوا للهيتمة الز دتةو 1 وهت و خوترون وهو م اگ او  زو  مصلشص )م اج (و لا زوول  ل1
 (ل 2002و )اوتا او  1958 -1914رت  انيل قتو و الميتومة الز دتة لرحيرم  ل2
ونة إلص الرت و ل  ل3 ن اليت تخي الحدتل للج ت م الاو تةو قاةلة وإ زتلتت  اليحوم من الردآ بم ان محمد جمتمو اليزو 

 (ل 2013و )الدوحةو الم ز  الب ري لفرحتل ود ااة والاتتات و 1الحات او ل
 (ل 2003و )ق رتمو 1صر و الح زة اليومتة الز دتة مي او تة:  يتة نيدتة من الداخمو ل رد  الدتنل  ل4
 محمدو المنتام حم م نوت ان: صشحت  من الذاز مو )من و ا  ميااة مت غ ت و دل (لج اغل  ل5
 ات م حتتييو )دلوو دا  رتم  لللرتنة والن  و دل (ل جز خوتنو  ل6
 (ل 2017و )ق رتمو 1إامتنتم محمدو يا تخ ز دايتن او تة المبتص و لحصت ل  ل7
(و محمد رد ان )مي جو(و )رت و / يونسو المنظمة الب رتة للي رتة والهيتمة 7وم وات تمو قصة الحات م )دتو ان ل  ل8

 (ل1953ملربة دا  الجتمو والبلووو 
ملربة دا   )رت و / يونسو المنظمة الب رتة للي رتة والهيتمة والبلووو (و محمد رد ان )مي جو(و 10ة الحات م )قص  ل9

 (ل1988الجتمو 
ل ي )مي جو(و لظتظتل   ل10  (ل2001ا اسو    ق رتمو دا و )1نو الدتنو حتتيي الز دتة: ص خة ال ب  الز داو  وني محمد ُدما
و )رت و و دا  الشت اريو 7  الشز  ا  ي ازي مي ح زة اليح   الولنيو لم داو ميدمت  نظ تة لد ااة قه نتممل  ل11

 دل (ل
ميلد )مي جو(و ملتغ الصشدا )م اجبة وييدتو(و )رت و و م ز    الاجنو نليمت تمو الم اقرة والمبتقرة و دم موزول  ل12

 (ل 1999اانمتا اليوميو 
: د ااة يت تختة 1963 -1924ز دتة مي او تة م ادل نوا  محمدو موق  الح   ال توني الاو ا من الياتة ال ل13

 (ل 2013و الزتدتمتة الز دتةو )ق رتماتتاتةو 
و(و لمرل  ل14 و )لندنو من و ا  المييم  الولني 2جوادو ز دايتن والز د ولن مياو وقمة رر دولةو جمتم نر  )ميد ا

 (ل 2000الز دايتنيو 
 الز دا مي او تةو )دلوو دل (لمحمد قحمدو صشحت  من يت تخ ح زة اليح   الولني مرل  ل15
 (ل 2004نلي صتلحو الح زة اليومتة الز دتة مي ز دايتن او تةو )ق رتمو مت انيل  ل16

  



 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 ملخص الدراسة 
لحظت  ا دهت  زرت مو ولحظت  قخ ى من ا نزمتس يرب ت     د  تد س الرحل ظته م المداةح النروت ة مي مدتنة دم ل اليي

للمييت ا  الاتتات ة وا جيمتنتة  مي او تة مي الانوا  الخت مو إذ تاو  جم و  الظته م مجمونت  زرت م جد ا من الجم و  
ا راا  اهيمتو نيدا جتد لالاو او من دون قن يحظ  ّ  ص الظته م اترل 

نة من ال ب و إلص المواتيصو والبرقة م  الميااة   تحتوم الرحل  صد الم احم المخيلشة ليلو   الظته م ومل لريتي ت المينو 
د رذل  ليحلتم هرهة نمتذج مخيت ا و مبر     ا نن لت  قزر  من الش جو ال امت ةو ودو  اليلو   الييني مي اني ت هت والي وت  ل تو وتم  

 وهي م قة )الخت ( رإدا م نو  الدتن خو  تدو و)قري قتو  النصت ا( رإدا م ااخوم قري  ب و و)نو  ال دى( رإدا م متت  الحلول

ريحلتم نمم النمتذج المخيت ا  مي اتتقت ت الشن ي وا جيمتنيو تصم الرحل إلص ااينيتجت  رخصول لرتبة ظته م المداةح 
ة حوم يبرت  النر  وتة مي مدتنة دم لو وقه هت مي المجيم و ونرقي ت الميرتدلة مبيو وم  الاللة الاتتات ةو وتصم إلص ااينيتجت  نتم 

 الميااة الدتنت ة ااارمتة نن نشا ت مي الاتتج الدم ييل 

 

 مقّدمة 
إلص غت   جبةو لتا  خ اةل الررد الجي امت ةو قد ييت   وج  ت    2011  مجتدلة مي قن او تة اليي زن ت نب م ت قرم اذا / مت س  

ت   حتتينت نحن الاو تتن داخل ت قو خت ج تل  -ورد جة قهو-وحتم نم ان ت محا و رم قتا 

مل مت الذا تج ا التوو مي او تة؟ وزت  وصلنت إلص هنت؟ ورد جة قهو   يُرذم التوو محتو   زيترت ة مزه شة لش و متهت ة هذا اليحو 
م  إلص قتن نحن ذ اهرون؟ الاةلة الاتريت  ينلرل نلص مةت  الظواه  ا جيمتنت ة الاو ت ةو اليي قد تبتننت م م ت نلص م و اليحو 

 ا جيمتني الذا ي  ده الررد التووو من خرم م و قارتريو و ر مت الينر ي رمآ ييل

د الملي   را )رلرم ال تو( مي نتو  رتلبودم قلتر  إلص الو ااو تحا  حتدل ومتم المن د الدم يي يومتل   حتده ت ن اتًّت   1998المنج 
لتن ا جيمتني والهيتمي مي او تةو إذ يوم ي ال جم ربد قنواو لوتلة اتل  مت ت صويي نلص اليلش تون وااذانة  نلص هتمس اليحو 

ت مي الرر م  ت لإلن تد الدتني مبم  ت خرم      ماتنو روصشي نموذج  د رزتمل تل ربد ققم من نتمتن من ومتم )رلرم الاو تتنو   اتم 
 ال تو( يوم ي حتمظ الادو واايلو ارني ر  ت  ال ةتاة من ربدهل 

  



 

 

 

م نمل إنيتج الهيتمة وااي رز ت مي او تة ررلا إلص  2011مي النواو اليتلتة حي ص انلرقة الهو م الاو ت ة مي البتو  يحو 
م الهيتمي الرليالإ  ا  حزومي هيتمي  ققمو وإن لو ينخشا   حد م ال قترة رتليوا ا م  ذل  اليحو 

م الهيتمي ا قيصتدا مي المنيجت  الهيتمتة زل ت مي او تةو ومن ت )مواتيص المداةح النروت ة(و وصنتني تو  -انبزس ذل  اليحو 
ني ن و واني ت  قج  م )الاتيرت (و ول اةل ياوتي تو ونوغ ماي لزت تو و امل ذل  يلو  ا  يينت ة ولوجايت ة رار  يلو   خدمت  اا

واني ت  الينوا  الميبد دم نوا ت نن الينتم ال امت ة الواحدمو مرد   من ) ارلة المن دتن( قصرح      ماتن مي اليلش تون الاو ا 
ا مي اوج الينتا ال بري الاو او محي ية  ت نلص ن  ا  م ج المداةح النروت ة اليي زتن  يحي ل ا دهت   ت يمشصم م  مشيوح  نجتح 

 الييت  ا  ا قيصتدتة والهيتمت ة الخت مل

غ مهت  لرهيمتو مي م ج المداةح  ت نلص ينو  و نلص الولن زليو إ   لتي   مزتني الرت  مشيوح  لو تنيي نموذج المن د الواحد المبم 
ت ردتر  دتنت ت ميرو     لبموو الميمنتن المالمتن نوا ت نن المواتيص النروت ةو غ ا صن تني  وا ن ت ورتوي ت ندم مي او تةو ميد م 

 "الدنت وتة" الاتةدم اليي قد يدخم مايمبت ت مي المحظو  الدتنيل

دو و ارلة المن دتنو متلظته م يميد  اميداد ا غت  منيل    غت  قن  يت تخ اان تد الدتني مي دم ل تبود إلص مت قرم يومتل المنج 
  الصتلة ال منت ةو إاتمة إلص اله  ا جيمتني ل ذا الشن مي جم و ه غت  يي تر ت نن الد اات  يي تر ت منذ ق ون لوتلةو لزن  يل

ا  النيدتة مي او تةل مرتايهنتا ميت   محدودم نن الظته مو ييت  الد اات  النيدت ة نن يل  الظته م اليي   د  )ومت ي ام( اني ت  
  ت ة قخ ىل زهتش ت مي البتصمة الاو ت ةو إاتمة إلص مدن او

رتنمت نجد د اات  ندم مي الاتتج الي زي الي ت  حوم المواتيت ال برت ة ااارمت ة ويبرت اي ت المخيلشةو ومن هذه الد اات   
ود ااة )حي ي  ل(1) وال وت ةنذز  د ااة )إر اهتو تتنتن(: المواتيص ااارمت ة ال برت ة مي ي زتت امن اتتقت  اااروو المواتيصو 

مي ي زت ت  ل ود ااة )إت تن إت وم(: م و يبدد تة ال وت ة ااارمت ة (2) البلمتنت ةقلحتن الميتومةو المواتيص ااارمتة مي ي زت ت يتس(: 
قو حي ص مي اتتج دوم قربد مهم الانيتم الذا نجد د ااة نن المواتيص ال برت ة وااارو متي من إنداد   ل(3) نر  المواتيص ال برت ة

 ل(4) )متونت مت   وملتن( ربنوان: ااارو والمواتيص ال برت ة مي الانيتمو ظ و  ييتلتد جدتدم

  الد اات  الاتريةو رار  اليرتتن الواا  مي رلرتبة الحتمو تخيل  اتتج يلو   ظته م المداةح النروت ة مي دم ل نن اتتقت
ه  البوامم ا جيمتنت ة والاتتات ة والهيتمت ة اليي يلو    مت ت هذه الظواه  مي هذه الاتتقت  المخيلشةو لزن  اا ت م إلص وجود مهم هذ

نحو هذه الظته مو قا اتتج غتت   الد اات  )وإن لو نايل  الرنتا نلت ت( يريص مشتدم ل صد الاتتج البتو للحيم البلمي الاو ا 
 الد ااة البلمت ة غتتر ت  ري زتممل 

وتردو قن غتت  الد ااة البلمت ة الاو ت ة لمهم يل  الظته م الم ده م تبود إلص اررتن  ةتاتن قصتلتن مي الهيتمة الاو ت ة مت 
م هو نوغ الزيترة النيدت ة الاتةدم مي او تة قرم2011قرم البتو  الهو مو وهي الزيترة غت  المازونة رتلحتتم البتتنت ة  ؛ الار   الو 

ل الم  الذا تبود إلص محذو ا   قترت ة اتتات ة وهيتمت ة م يرلة ريزوتن الاللة ونرقي ت رتلهيتمة مي  (5) الحت ةللاو ت تن ومجيمبتي و 
 او تة مت قرم الهو مل

ت الار  الهتني متبود إلص ظته م وملمح نتو للهيتمة الب قا الد     (6)  ال متبة( رت ة تيجا د مي قل ة ا هيمتو رتلظواه  الشنت ة )غت   قم 
 م  الجتد  )ال ب و ال واتةل إلخ( قو المواتيص الجتد م )الزراتزت ةو الي اهت ة وغت همت(و ملتا  مواتيص المداةح النروت ة محا و المني 
ا من مهم مواتيص الرو  الب رت ة ا وياهت   اليي   رزهتمة غتر  نن يحلتم نلمي اجيمتني لظته ي تو رم حي ص قنواغ مواتيت ة قزه  اني ت  

ترلغ حجو ا ايهمت  مت ت مرتتن الدو  ا و وي مم ياهت اي ت الهيتمت ة   اةح زرت م جد ا من المجيمبت  الب رت ةل لذل  تردو إغشتم 
ت مي هذا االت و لذل  اتحتوم الرحل اد  هي م نيدت ة رتن ماتحيي نلو ا جيمتغو والنيد الهيتمي    د ااة ظته م المداةح النروت ة مند ج 

 مي او تةل
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 ل 10(و ل2016 اات  والن  و )رت و و الميا اة الب رت ة للد 1تتاتن الحتج صتلحو الهيتمة زاتتاةو ل (5)
 ل 14(و ل2005)الدا  الرتاتاو الم ز  الهيتمي الب ريو  3نرد هللا اليذ اميو النيد الهيتميو ل (6)



 

 

 

: اإلطار المنهجي للدراسة   أوًلا
 مشكلة الدراسة وأهميتها  -1

غ هيتمت ت زتلمجيم  الاو ا ير   ظته م )م ج المداةح النروت ة( روصش ت ظته م  رتن الظواه  ا جيمتنت ة الزهت م مي مجيم  مينو 
  انت تل وهي لريت  قد يوجد مي الحوام زل ت مي قا  غنت ة للد ااةو من نتحتة ي از  لريت  ا جيمتني والهيتمي والدتني رتن ظ

ظته م اجيمتنت ةو لزن  ي ازر ت مي ظته م م ج المداةح النروت ة تحدل رد جة زرت مل مشي الظته م زهت  من الشنو وهي ظته م منت ة 
ت زهت  من ا قيصتدو ومي لرتبة الحتم زهت  من  الاتتاةل  رتلد جة الولصو وزهت  من نلو ا جيمتغو وقتا 

رنتا  نلص ذل  انللل ايام الرحل من م ات ة قن  هذه الظته م اليي قد م  ردتر  منتًّت ر تة ت لجم و  الميمنتن المالمتنو لو يزن 
ت منتًّت ر تة ت ومب و   نن الوا  ا جيمتني والاتتاي لاو تة مت قرم الهو مو رم  ر مت زتن هذا المني  قحد مار ري ذل  الواق     منيج 

ا مي الرتةت  حتل انللي  -الهيتمي  ّ ا جيمتنيو   ات مت قن ا ايمتغ إلص مواتيص المداةح النروت ة زتن ت  د نارة اايمتغ م يشبة جدًّ
م مي الخ وج نلص اتل م النظتوو من مهم غولة دم ل ال  قت ة نلص ارتم المهتم    ا جد او ومت ي ام مايم   الهو م الاو ت ة رتز  

اجيمتنت ة لظته م المداةح النروت ة من الممزن قن يشاي إلص م و قزه  نمي ت ومواونت ة -  ن ى قن د ااة يحلتلت ة هيتمت ةالحص ل لذل
 لرتةت  دم ل و تش ت قرتم انلرقة الهو م الاو ت ةل 
 ويزمن قهمتة هذه الد ااة من خرم مت تايي:

ا جد ا رتن قواتل غتت  الد اات  الممتهلة لظته م مواتيص المداةح   ل1 ا زرت   النروت ة مي دم ل ال يي زتن  مني  م اني ت  
 واابة من جم و هت الاو ال 

ا يرتل الظته م ربوامم اجيمتنت ة واتتات ة وهيتمتة قاتات ة يال ل الاوا نلص منتلل من المجيم  الاو ا الذا  ل2
 اندلب  مت ت الهو م )قحتتا مي دم ل و تش ت(ل

 
 تساؤًلت الدراسة  -2

ايحتوم الد ااة ااحتلة ريج رة م ج المداةح النروت ة مي دم ل من خرم ااجترة نلص الاةلة اآليتة اليي يحتوم م و الظته مو  
 ويدانتتي ت ا جيمتنت ة:

مت البوامم الرنتوت ة اليي قد   إلص ا دهت  مواتيص المداةح النروت ة مي دم ل منذ ملل  الي ن الجدتد وحي ص انلرج  ل1
 م الاو ت ة؟الهو 

 زت  انبزس هذا ا  دهت  مي هيتمة المجيم  ونرقيي رشن المواتيص؟  ل2
تة مي يل  الم حلة؟  ل3  مت قهو ال زتم الشنت ة اليي ايخذي ت مواتيص م ج المداةح النرو 
 مت قارت  يرن ي هذه ال زتم الشنت ة من دون غت هت؟ ل4
يب ت  هوت ة هيتمت ة دتنت ة للمجيم  الدم يي نلص حات  ال وت ت  مت الدو  ا جيمتني الذا لبريي يل  المواتيص مي  ل5

 الهيتمت ة الخ تت ؟ 
 أهداف الدراسة  -3

 يابص الد ااة ليحيتل الهدا  اآليتة:

لاتتج المواوني الذا يلو    متي ظته م م ج المداةح النروت ة مي مدتنة دم ل و تش ت منذ انلرج االيب    إلص  ل1
 الي ن الجدتدل

ال زتم الشنت ة اليي ايخذي ت مواتيص م ج المداةح النروتة الختابة للد ااةو والوقو  نلص م جبتَتي ت الهيتمتة   يحلتم ل2
 ونرقي ت رتلجم و  الدم ييل 

يحلتم البرقة رتن اليبرت  الشني واله  ا جيمتني لمواتيص المداةح النروت ة مي دم ل و تش ت خرم المدم الختابة  ل3
 للد ااةل 

ميت رة اآلهت  ا جيمتنتة لمواتيص المداةح النروت ة من نتحتة يمزتن ال وتة )الدتنت ة( للمجيم  نلص حات  ال وتة  ل4
 )الدنتوت ة(ل
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 رار  هتم ت ييو وقل ة جوديي الشنت ة ميت نة وذل  يايند الد ااة إلص قدرتت  النيد الهيتمي من نتحتة اخيتت  النال المد وسو
رمنيجت  من تة وهيتمت ة قخ تت  )ال ب و ال واتةو الما   وغت هت(ل هو إن ت يبيمد مي من ج ت اليحلتلي )الزتشي( نلص نظ تة الناتج 
ت يايشتد من الشاتا البتو لاواتولوجتت الشن مي يصو ايي  البتمة "ال ةتاة والش نتة" مي يحلتم البرقة رتن المييت ا و وهي قتا 

 ال ةتاةل

يت تخ يااتس ققدو الش ج الختابة للد ااةو لزن  ذل    تبني  1983رتلنارة إلص االت  ال متني للد ااة م و من البتو قمت 
البودم إلص البوامم اليت تخت ة اليي قد   إلص وصوم الظته م إلص  زل ت الحتلي الذا قد ت ج  إلص نص  صد  اااروو ولزن  ذل  

 للد ااةو و  ت مم البت نة المد واةل  تريص مي إلت  الاتتج اليت تخي



 

 

 

ا ميشتوي ت مي ورتلنارة إلص االت  المزتنيو م انينتوم مي الد ااة نموذج مدتنة دم ل مهت   نلص هذه الحتلة اليي ا ده   ا دهت  
و نل ت قنمل للظته مو لن ي النموذج الذا نم  ص رتقي ق جتا الولنو منتلل مخيلشة من او تةو لزن  نموذج دم ل قد تحي ل لنت م م 

 ولتس البزسو لتس رتلا و م لش ادم النموذجو رم رار  ق ري من م ز  الاللة الات تات ة ومن هَول م ز  ال نداة الهيتمت ة للولن زليل

 رتًّتلقمت نتنة الد ااةو ميد انيمد  الد ااة هرهة نمتذج لش ج مداةح نروت ة دم يت ة من مزونت  وم ت   اجيمتنت ة مخيلشت  نا

النموذج الوم هو م قة )الخت ( ريتتدم المن د نو  الدتن خو  تد نجم الدانتة الدم يي ال  ت  من قصوم ي زمتنتة قحمد نتدم  
من و هوا  ت ييلتدت ت لزهت  من المن دتن )وحي ص  جتم الدتن( مي دم ل م  خو  تد ال  ت  راري النو  خو  تدل ويمه م هذه الش قة نموذج 

 ارتة وو واايشتدوا من ااو ارتة و ونتةري و مي منح  خو وصدقت ة قنلص لبمل ولالم نة نن 

ا زرت تنو  النموذج الهتني هو م قة )قري قت و  النصت ا( الم  و م  برت ت رتاو )الخوم قرو  ب (ل اليي حي ي     م واني ت  
ا من الماتت  الهي تمتة مي م  جتنت  يتربة لج ت   امت ة حزومت ةو إاتمة  وصل  الش قة إلص المايوى )ال امي(و إذ قحت  زهت  

ن الش قة رد جة قولص من قرنتا ال تخ موم ل قرو  ب  الحاتني ال متنيو   إلص حاو  ميز    مي اليلش تون ال امي الاو او إذ ييزو 
دل  وتشخ  قناتا الش قة رنار و الذا تبود إلص ال اوم محم 

لد ااة م و المن د متت  الحلوو وم قيي )نو  ال دى(ل تايي الحلو من مزونت  ميتت م للنموذجتن  قمت النموذج الهتلل الذا ايبتلجي ا
نلية الاتريتنو مبتةلة المن د لتا  نتةلة  توخ ييلتدت ةو وزتن قد اريدق مات يي الم نت ة راغنتت  )رو ( ييلتدت ة من النوغ ال اة  مي الم

ة "المن د اليتة " نلص نشاي لتدخم مي اوج المداةح النروت ة م  يل  )الصشة( اليي قنل  الب رت ةو الم  الذا دنته إلص إلرج صش
ا قزر ل  قتمة إتجترت ة ليوريي ونوديي إلص )الل تل اليوتو( ومن ه ول حي ي  لي اني ت  

م  ت الش قيتن الرتقتيتن ميد ريي مي دم ل مي ني  انلرج الهو م الاو ت ةو ولو تيتد هتو قم   «نو  الدتن خو  تد»المهتم الو 
غتد يت إلص البتصمة المص ت ة اليته مو ويتربيت إنيتج مت من هنت ل يمه م الش ج الهرل واليمتت ا  مي مت رتن ت من نتحتيي الصوم  

ت لم  د المداةح النروت ة مي دم لو الذا تاو ن  ا  الش ج الخ ىو لزن   الش ج الهرل   والمآ   متد م غنت ة للد ااة روصش ت نموذج 
نمتذج غنت ة للد ااة مي مايوتت  ند مو من ت ال زم الشن يو وا ني ت  الجمتهت او إاتمة إلص المنريتن  -مي نظ نت-الاترية يمه م 

ل  ا جيمتني  والهيتمي 

 

  



 

 

 

 ثانياا: السياق التاريخي 
دتنتة ندمل ممن ج ة هنت   ب  المداةح النروت ة قا الزلمت  تحيم  من  المداةح النروت ة ماتحة م زلة رتن قناتج منتة/ هيتمتة/ 

 مي الينتاو إذ إن يير   يت تخ هذا ال ب  تُظ   ماتحة ختصة ري مي يت تخ الد  الب ريل المايخدمة

ت الجتن  الم-ومن ج ة هتنتة هنت  ظته م المولد النروا ليا ت دتنت ت واتيي الم امل  اجيمتنت ت تبر   نني رل تية من تةو وهنت  قتا 
لل ب  المين ص الذا   تيم قهمت ة ننيو وتات  إلص ذل  زلي جدلت ة م مة تج  اليوق   نندهت نند محتولة م و هذه الظته مو وهي  

 جدلت ة الينتا الدتني ميترم الينتا الدنتوا والبرقة الميرتدلة رتن متل

الاتتات ة وميا اتي ت الم يرلة ا يرتل ت ناوت ت رشن  اان تدو  ومي الاتتج الاو ا انيوق   نند نرقة من  اان تد رتلاللة
ت نند المتدتت واانرو ودو همت مي ا ني ت  الميي للظته مل الوقو  نلص البوامم الاترية اتاتندنت مي   وانيوق   مي الن تتة قتا 

 ني  ذل ل رصو م مشصلة ميواة وا  اتتج محد د ليلو   الظته م مي مدتنة دم لو يم تد ا لد ااة النمتذج المد 
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د )ل(و نندمت قخذه جد ه )نرد   تبود يت تخ  ب  المداةح النروتة رحا  الرتحهة )متلمة المات ا( إلص و دم ال اوم محم 
 شم الولتد:المل ل ( إلص جو  الزبرةو ميتو تدنو وت ز  هللا م دد ا ربا ال ب  الذا ت ز  هللا نلص نبمة ذل  الل

 الحمد هلل الذا قنلتني                   هذا اليرو اللت   ال دان »

 (7) ال زتن«قد اتد مي الم د نلص اليلمتن            قنتذه رتلرت  ذا 

م تبد   ب  )حا تن رن هتر ( الذا زتن النتلل ال امي رلاتن قرتليي   قرم الدنوم ااارمت ة قحد ق       «الخ  ج »ومي ن د النرو 
 ب اا ن د صد  اااروو ولو قن   ب ه زتن رتلد جة الولص دمتن ت  ب ت ت نن النري ميترم  ب  ال جتا الذا نظمي الي  ت ون 

ت ال تن  )زب  رن  هت ( ال  ت  ريصدتيي )الر دم( اليي مد   ال اماون للدنوم ااارمت   ةل ومن نص  صد  ااارو ت ي   قتا 
ا إلتي نند إارميو وال  ت م رمللب ت:  ّ  ر ت ال اوم مبيذ  

 « رتن  ابتد ميلري التوو ميروم            ميت و إه هت لو تشد مزروم»

ت مي البص  الموا مر    قامتا  ب اا من مهم اي(و ومي البص  البر تاي ت ي   ال تن   قم  )الش  دج( و)ال  ت  ال  
البر تاي )دنرم الخ اني( وقصتديي )اليتةت ة( اليي مد  مت ت ال اوم وام رتييو ولزن  )المات ا( يشي ا قن  اليلو   الحيتيي ل ب  

 ج او إذ يزون  ل ذا الشن ال ب ا  خصتي ي الماييل ةلالمداةح النروت ة ر زلي الذا نب مي التوو لو تيحي ل إ   مي الي ن الاتر  ال 

ويبد مي م البصو  المياخ م البص  الذهري والرداتة الحيتيتة لشن المداةح النروتةو ممنذ الي ن الاتر  ال ج ا قصرح  المداةح »
يااتن لليصتدم المدحتة ريصتديي النروتة من ت مايير  نن الشنون ال ب تة الخ ىو وزتن  الرداتة م  الروصت ا الذا تبد من الم

 ل«الر دم

وتيت د الرتحل )نتظو   تد( ااينيتج متلمة المات ا اليتةم إن  الي ن الاتر    د ا دهت   ب  المداةح النروت ةو وت رل   تد ذل  
غ ا  دهت  رتلحمر  الصلترت ة نلص الم  ج الب ريو ويشي   الدولة البر تات ة وحتلة التاس ال يي   اتد  رتن النتسو ودمبي و نحو اليا  

 إلص ال اوم واليوا م لدتي زي ت تم نن و الح انو وت د  المن إلص نشوا ول 

ا نلص الي ن الاتر  ومت يرهو م و موجود منذ وجد  الرتةت  ال هدت ة هو  الصومت ة من ربدو  » متلمدتح النروا لو تزن )لل( حز  
ج الدولة البر تاتةو وي ي    مل ت ويوالي هجمت   ولزن ي لو تزن ريل  الابة وال مو م اليي نرحظ ت مي الي ن الاتر و قا ربد يم  

 ل(8) اليي ا«الي   الصلتري وال  ج 

وتايني    تد قن يل  الارت  المواونت ة هي المايولة نن ا دهت   ب  المدتح النرواو مت ناداد الاتتاي والهيتمي لجموغ  
ت قزر و ورصو  المالمتنو قد ى إلص ن  زوص و نحو اليمهتم الشن ي للمو ول الدتنيو ماخذ هذا اليمهتم الشن ي رت  دهت و وال واج  واج 

 منت ة قزه  ينون تل

 

 و )دلو: م ز  ارن اليلتن للد اات  والرحتل مي الحدتل ال  ت  والات م البل مو دل (ل 1متلمة ال ه م المات او ن ام المداةح النروتةو ج (7)
http://alquatan.org/Article.aspx?C=5643 

 ل 433لل1981و زتنون الهتني/ تنتت و 13و البدد  قو مجلّة آداب الرافدينو «المداةح النروتة مي نص  الح و  الصلترت ة»نتظو   تدو  (8)

 



 

 

 

ليد  هت  ب  المدتح النروا مي يل  الشي م ال تةجة المتةجةو وزه  ااقرتم نلتيو ونو يبتلتي من ق رت  للي تاو و اج   »
ت م  ود او غل    ل(9) والارت « مت ت نلص زم  الصنت  واللوانو ربد قن يوام   لي الدواني اوقي  واج 

ت مي البص  البهمتنيو ميد ا داد إقرتم ال ب اا نلص زيترة المداةح النروت ة مي ربتن مي ذل  منته  من اري و من خرم   قم 
هذا الشن  ال ب ا   د نون ت من )الوهرة( ال ب تة م   المبت ات  ال ب ت ة اليي خل  من الصتلة وجشت  الي تحة ال ب ت ةو إ  قن 

اد ااحتتا مي البص  الحدتل من مهم قحمد اتمي الرت وداو وقحمد  وقيو وقصتديي ال  ت م )ن    قو  (10) الر دم(ال ب اا من  و 
ته )مجل د ا و الذا نظو الات م النروت ة مي دتوان اخو ام  ا مهم قحمد مح   اارو(و وا ي   رتاو )االتتذم  حي ص  ب اا قزه  ياخ  

 ل(11) ااارمت ة(
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ح الدزيو  )نلي محمود مز ي( قن تزون احيشتم المالمتن ال تبة ربتد اليدت  هو الصم مي ليس ا حيشتم ربتد المولد   ت ج 
خ )المي ت ا( لرداتة ا حيشتم رذل  البتد مي الب اج مي  منيص  الي ن ال ار  ال ج ا قت تو حزو مب   الدولة ارن روتيو النرواو وتي  

 ل(12) إذ انييم ا حيشتم رذل  البتد من الب اج إلص مص  الشتلمت ة ربد ذل  رب   انوا 

 وتنيم مز ي نن )ادو متي ( قن  ا حيشتم ربتد المولد النروا ردق مي الم  ج الب ري مي رداتة الي ن ال ار  ال ج او من دون قن
ا ربدد من الموالدو قص  ت زرت   ت من الاللة الحتزمةو رتنمت زتن  الخرمة الشتلمت ة مي مص  قد قول  اهيمتم  رح  تي خذ  زر   امت ت منظ م 

دو ومولد   مو ومولد نلي  رن قري لتل و ومولد متلمة رن  محم  قنتتد ا  امتةو وقهم  ت مولد ال اوم مي الهتني ن   من  رت  الو 
 ل(13) الحتا الخلتشة 

وزمت زتن ال قا رخصول  ب  المداةح النروت ةو ت ى مز ي قن نودم جم و  المالمتن إلص  خصت ة ال اوم  ايمداد البون 
واايخرل البر  زتن نيتجة لزم  من الحمر  الصلترت ة وال جمت  الميولت ة الليتن زتن ل مت اله  مي يب ت  هيتمة اليصو  و وي اتد 

الصومت ة اليي قد   إلص إريتا صر  الدتن التوري نلص ظته م ا حيشتم ربتد المولد النروا حي ص ربد قاتةي نلص الدولة ياهت  الح زة  
ت ران ي قرلم الييتلتد والنتتد الخ ى الم يرلة رتلدولة الشتلمت ةو لزن  يمااس اليتت ا  الصومت ة مي  567الشتلمت ة انة  هج ت ةو نلم 

م )ختنيته( للصومت ة انة مدا س مهم اليتد  و  569ت ةو وال متنت ةو زتن قد ج ى مي ن د الت وري حتل ققتو صر  الدتن نشاي قو 
 (14)ووق  نلت ت قوقتم ت زهت مل

اد صر  الدتنو وهو المل  قرو ابتد زوزرو ا صتح  مدتنة إ رم ق   الموصمو قد اي خذ نتد المولد   وت وا مز ي قن  قحد قو 
لترب ت من الجرلة والشختمة لو تب د من قرمو إذ زتن تنص  مي زم نتو قرتر ت من الخ   ي ت ن رصو م متخ مو وتجلس   النروا مي ن ده

ت مي يلو   ا حيشتم  ا حتام  مي زم  قر ة جوقة من المين نتن وق رت  الختتم )ختتم الظم(و إذ ت ى مز ي قن  هذا المت  قد قدى دو  
 ب ريو ووصولي إلص صو يي الحتلتة اليي نبت  ت التوولرتلمولد النروا مي الم  ج ال

وهزذا تمزن اليوم إن  الشام الزر  مي ا حيشتم رتلمولد النروا نلص هذا النحو ال امي وال بريو وإاتنة هذا ا حيشتم مي  »
م من الي ن    البتلو ااارمي رررد الم  جو هو هذا المت  الذا نتس مي النص  الهتني من الي ن الاتدس والهلل  ل(15)  الاتر «الو 

رت نييتم إلص مواوغ د ااينتو وهو مدتنة دم لو تبود احيشتم المولد النروا رصو يي الحتلتة رحا  النتقد المواتيي قحمد  
و( الذا قخذ الل تية 1731-1641إلص حوالص هرهمةة انةو وذل  م  ميااي ال تخ نرد اليني النترلاي المولود مي دم ل )رورس 

لصومت ة الزترنت ة نن ال تخ نرد ال  اج الحموا الزترنيو والل تية الني رندت ة نن ال تخ ابتد الرلخيل إذ زتن النترلاي تُليي ا
الد وس مي الجتم  المواو وتيتو متي حليت  الذز و وهو واا  ييتلتد اان تد الدتني مي الجتم  المواو ومن الموا اني    هذه  

 ل(16) جد دم ل الخ ى رم إلص رتقي المنتلل مي او تةالييتلتد إلص مات

وتوا ح رورس قن  ل ج اان تد الدتني اليي واب ت ال تخ النترلاي ياو  زر  من اان تد الجمتنيو واليذزت و والصمدت ةو 
ا من ت رزلمتي ت ونيمتي تو إذ ينون     والياترتح والي احتوو والم االةو إاتمة إلص اليوا تح الدتنت ة اليي قل   النترلاي نشاي زهت  

 

 ل 428نتظو   تدو المداةح النروتة مي نص  الح و  الصلترت ةو ل  (9)
 ل 141(و ل1991لونجمتنو -و )اليته م: ال  زة المص تة البتلمتة للن  1النروت ة لمحمود نلي مز يو المداةح  (10)
 ل 152محمود نلي مز يو المداةح النروت ةو ل  (11)
 ل 97محمود نلي مز يو المداةح النروت ةو ل  (12)
 ل 98محمود نلي مز يو المداةح النروت ةو ل(13)
 ل 100محمود نلي مز يو المداةح النروتةو ل (14)
 ل 102محمود نلي مز يو المداةح النروت ةو ل (15)
 ل2009-04-06 جريدة الثورة، و  «اان تد الدتني مي دم ل رتن متا م ده  وحتا » قحمد رورسو  (16)

 



 

 

 

ن ا ري تم ّلل  والمدتح النرواو ومواونت  المنتارت  الدتنت ة مهم مولد النريو ولتلة اليد و والنص  من  مواونت  المو حت  رت 
 ل(17)  برتنو و     ماتن
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ال  اليالت  الينتةي تصن   الرتحل المواتيي صمتو ال  ت  المواتيص الب رت ة مي او تة مي قتلرتن تصللح يامتي مت رايو
م هو )الشن  الينتةي(و وتنحص  اليالت  متي ومي ت لل  ت  مي اليوال  الشنت ة اليي قردن ت الب   من مهم  والمواتييل اليتل  الو 

من الي زة البهمتنتة   اليصتدمو والغنتة الدتنت ةو والمو  حو والغنتة ال برت ةو وا ري ت   الدتنت ةو إاتمة إلص اليوال  الينتةت ة المو وهة
ت )الشن  الحدتل(و متشي ا ال  ت  قن ي دخم الينتا الب ري مي هرهتنت ت  الي ن المتايو  مهم الر   و والامتنيو واللونيتل قم 

تة ال اقصة ويند ج امني اليصتدم الينتةت ةو والغنتة الد اجةو والغنتة ال برت ة الملو  م نن مهتلي ت الي اهت ةو ذل  إاتمة إلص الغن 
 ل(18) اليي يبيمد نلص ااتيتنت  غ رت ة المن ا

مزم  من الغنتة الدتنت ةو وا ري تم الدتنيو تند ج يح  الشن الينتةي الاو ا )الب ري( رحا  ال  ت  الذا يبود قصولي إلص 
  الذا تبر   نن ا ايم ا تة اليت تختة و الم(19)  انوا  لوتلة مي المنليةو وهو قصتم قصتلة الغنتة ال برتةو واليصتدم الزراتزت ة

للحتن المداةح النروتة مي دم لو ولتا  قصتلة الجتن  ال ب ا لل زم الييلتدا للينتا الدتني الدم يي محا و رم المواتيص  
شصتم الختل  المصتحرة لي قتا ت هي ج ا من يلو   المواتيي مي او تةو والمنلية الب رت ةو ورتلبموو انيوق   قزه  نند هذا الي 
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يحظص جدلت ة البرقة رتن الينتا ااارمي الدتني ونظت ه الدنتوا )غت  الدتني( راهمتة ختص ة نند محتولة ميت رة يت تخ الينتا 
ت نن ميه  ا  دوم الجوا  الدتني مي او تةو قو حي ص دوم الجوا   الب رت ةو إذ إن  اليلو   اليت تخي ل ذه الشنون لو تزن مب و   يمتم 

والح او رربدهت اليراتلي وحدهو رم ييبد ى البرقة ذل  إلص قدوا  يت تخت ة -الخ ىل و  يييص  يل  البرقة نلص جدلت ة الحرم
 نب مي للمواتيص الب رت ةلميرتدلةو زتن ل ت دو  زرت  مي ال زم الحتلي الذا 

مة مي الوق  الحتلي اليي انبود إلت ت  حي تو تردو قن  البرقة لو يزن ر ذا ا ح ييتن مريا  النظ  قلتر  نن البرقة الينتمات ة الميا  
 لوام يت تخ يلو   المواتيي مي منلية الم  ج الب ري ومص و ونلص وجي اليحدتد مي الي ن اليتا  ن  ل 

رتحل ختلد صرتح إلص قن  البرقة رتن اان تد الدتني ااارميو والينتا الدنتوا زتن  نرقة قزه  ود تة ور اغمتيتة متذه  ال
ن الينتا الدتني ارتر  لرايم ا تة وا ني ا  ا جيمتني للمين تن حتن ي يد  اللة  رتلنارة إلص مين ي الي ن اليتا  ن  و إذ زو 

 ته الينتا الدنتوالالموق  الدتني المي د د ايج

تردو قن اان تد الدتني  ز م الملجا لللتقت  الينتةتة واليلحتنت ة المي ددم من الينتا واليلحتن نند  جحتن زش ة اآل اا المي د دم »
ي إلص يجته المواتيص واتة  الشنونو إرتن نصو  ا نحلتلو مصت  ا يجته المشا م لمن يمي   رصو  حان وموهرة مي الينتا قن تيج  

 ل(20) «النلتج الم موجو وهو اليروم واان تد

وتدنو يل  ال واتة مت تنيلي صمتو ال  ت  خرم ميترلة م  المواتيي  شتل  رت  نمت قتلي قحد م تتخ ال ه  مي مييم  اليته م  
ب رت ة من اللة المجيم   و إذ توا ح  جم الدتن المص ا دو   توخ المذاه  الصومت ة مي حشظ اللحتن ال1932المواتيي مي نتو  

 المي د د دتنت ت خت ج الماجدو وحشظ ت رارو داخم حليت  الماتجدل 

قيص نلص المواتيص حتن من الده  ي د   متي إلص ققصص حدود الي د ا وا نحلتل )لل( وخرم هذه الشي م اليت تخت ة انر تنت »
 رت ةل محشظنتهت زمت حتمظ نلت ت قارمنتو واايبن ت ر ت زمت اايبتنوا ر ت ل  توخ المذاه  الصومت ة للحشتظ نلص اللحتن البال توخلنحن  

مي  واتتهول وصت وا تابون نلص غ ا اهت  واة  الياترتح اال تة والمداةح النروت ةو إلص قن قخذ الب    تة ت من ح تتي وو م د وا  
ليي ن تهدهت مي هذه الت تو لم تتخ الل ج الصومت ة الذتن صتنوا إلت و المتنة )لل( إن الشام وزم الشام تبود مي الن اة المواتيت ة ا

 ل(21) الاتتغ«هذه اللحتن من 

 

 ل « اان تد الدتني مي دم ل رتن متا م ده  وحتا » قحمد رورسو  (17)
 ل 16(و ل 2011 تةة البتمة للزيت و )دم ل: من و ا  ال1صمتو ال  ت و المواتيص مي او تة قنرو ويت تخو ل (18)
 ل 16صمتو ال  ت و المواتيص مي او تة قنرو ويت تخو ل (19)
 ل2017-04-11ل االزي ونتةو موق  مجل ة مبت   «اليبرت  المني و مي ااارو»ختلد صرتحو (20)

 https://goo.gl/EUnX6C  
 ل 73صمتو ال  ت و المواتيي مي او تة قنرو ويت تخو ل  (21)



 

 

 

وم  ن تتة الي ن اليتا  ن  و ورداتة الي ن الب  تنو ورياهت  من محتو   م  ونت  الن اة مي مص  والم  ج الب ري 
ن  محتو   يحدتل  تملة لمنتحي الحتتم زل ت مي  الدنتوا نند المين تن والملحن تن  -المجيم  الب ريو   د  نرقة الدتنياليي يام 

م المجيمبي الجدتدل   انيرر ت مي نمل ال ج م الاترلو من الدنتوا إلص الدتنيو و  د  اوج الينتا هج ا  مبتزات  رياهت  اليحو 

تج الدتني إلص النلتج الدنتوال وخ ج من  م  هرو  ناتو الن اة نلص الم  جو   د  الاتحة الشنت ة هج م مبتزاة من النل»
اده من و )لل( ال تخ قرو البر محمد الميومص نتو  وقايتذ قو 1937نرتام اان تد واليروم إلص نتلو الينتا الييلتدا الشن ي نش  من  و 

 د ا لفذزت  الصومت ة  ( الذا ردق ميذن ت مي جتم  الروصت ا مي اليته م ومن 1917-1852زلهوو الاترلو وال تخ ارمة حجت ا )
م إلص الينتا واليلحتن ومن هو    ل(22) اليمهتم«وا ري ت   قرم قن تيحو 

م مي البيود الخت م إلص ينتح و قو ينتمس ننشيو نلص القم   إ  قن  ذل  اليبتاد اليت تخي رتن من ي الينتا الدتني والدنتوا يحو 
ن تن  ون الشيتوى حوم ح مة ا ايمتغ إلص المبت  و  من ج ة زهت تن من صن تغ المواتيص الدتنت ةو و ج تم الدتن المالمتن مم 

اة  والينتا الدنتواو الم  الذا دم  رجم و  زرت  من المالمتن الملي متن دتنت ت إلص ا زيشتا رامتغ المواتيص الدتنت ة اليي قنج   منتم
 ل(24) قو مي رلدان ن رتة قَُخ  و(23)  او تةحتمتة مي اوج الرت  م  نظت ي ت الدنتوتةو اواا  مي 

ت قتلب ت ا ايمتغ إلص مواتيص المبت   رصو هت زتمة )رتايهنتا الم ه و قو الد    و يح تم  مزهت  من الشيتوى ااارمت ة يح  
و حي ص  ليس ااارمي( وزذل  وص  الناتاو قو الح و وزم مت تيبلل رتلبرقة رتن الجناتنل  د نلص ذل  ربا الشيتوى اليي يح  

ا حيشتم رتلمولد النروا اليي انيوق   نندهت مي الاتتج الدم ييل وتات  إلص ذل  زلي خلت  المن دتن قنشا و مي زم  منتارة ممزنةو  
ونيدهو الشوقي لنواغ الينتا الخ ى روصش ت خت جة نلص الل تل اليوتوو ورتمي اا قن منيج و الشني )قا المن دتن( هو الشن  الوحتد 

تدخم مايمبي مي رت  المحظو و رم نلص البزس تنج  لي يي ر ت من هللا ولتنييو نلص نحو مت انرت ن مي النمتذج الهرهة الذا   
 المد واةل 

 

  

 

 ختلد صرتحو اليبرت  المني و مي ااارول  (22)
 ل2007-02-09منتماة حتمتة رتن رتن الغنتت  البتلشت ة والنت تد الدتنت ة مي او تةو الب رت ة ن و (23)

http://www.alarabiya.net/articles/2007/02/09/31521.html   
 ل2016-06-26و موقع تلفزيون الغدو «اان تد الدتني مي ال دن قرلة الرتحهتن نن الحشم ال  ني» (24)

https://goo.gl/vRTYqi 
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و وحصول ت نلص ميتربة  برت ة واابةو زتن من  2011لتس ختمت ت قن  ا دهت  ظته م مت مي المجيم  الاو ا مت قرم البتو 
دون  قترة مرت  م قو غت  مرت  م من الاللة الاتتات ة مي او تةو وميا اتي ت المنت ة وال قترت ة المخيلشةو وهي  من  الصب  قن تم    

ظته م المداةح النروت ةو وإن زتن  قدوا  الاللة لليحز و مي الظته م وي جتب ت قو يهرتل ت محزومة ربوامم   اليتندم اليي   ي ذ  نن ت
 مييت  م ومل المييت  ا  الاتتات ة وا جيمتنت ة مي المجيم  الاو ال 

دو وم قة ال ر تن الحدتهة نجد قن م قيتن من قهو م ج اان تد الدتني مي دم ل وهمت م قيت يومتل ال  1954مرتلبودم إلص البتو   منج 
نبتو  رإ  ا  نرد البتم الج  ة قد اندمجيت مب ت رتاو ) ارلة المن دتن(و وام   ال ارلة قامتا ندم لر   من دا البتصمة من مهم  

وزتن   قري ح   ووجتي الحرج ومحمود ال تخ ونتدم ال واو وزتن  ال ارلة ييولص إحتتا المنتارت  الدتنتة مي الماجد المواو
 ل(25)  1947ييدو وصر  اان تد الدتني مي إذانة دم ل اليي امييح  مي نتو 

وتردو قن  انامتو ربا الش ج إلص رباو ويالت  ال ارلة زتن محتولة من الش ج الدم يت ة مي البيد الاتدس من الي ن المتاي  
رتن قنرو اان تد مي المدتنةو ورختصة الزه     م   لارل منتر  الظ و  اانرمي )ال حتحة مي ذل  ال من(و ويينتن اايخدام ت

جو وغت هول لزن  وصوم حتمظ الاد إلص منص  ال ةتاة مي البتو  ا والحر  د وال و  قخ ج محتو    1970من تو من مهم المنج 
ة الربل الينظتمتة لمياات  المن دتن الدم يتتن للينظتو الذايي واحيزت  الاوج من رتن قتدت وو وقخا  ال ارلة رم اوو  ةتاي آللت  

س الو اهة من اآلرتا إلص الرنتا الذزو  روصش ت  الدولةو ورختصة المياات  المنيجة للمحيوى الهيتميو وإن زتن م اوو الاد قد ز  
الاتتات ةو اايم   ل تية وحتدم لرنيات  إلص ال ارلةو ورذل  قنج  يحتلش ت وهتي ت رتن لرية المن دتن الييلتدت تن ونتةري وو والاللة

 ربدهت إلص تومنت هذا مي مت تخل   ارلة المن دتنل

ت  ةتات ت تياي ينظتو نمم ال ارلة رتنيرت هت "الش قة الوحتدم اليي   1974مي نتو  » قصد  ال ةتس ال احم حتمظ الاد م اوم 
وحد د الم اوو م تو ال ارلة ول تية ا نيات  إلت ت  يحتي وييد و اان تد الدتني الدم يي مي الجتم  الموا ويحتي المنتارت  الدتنت ةو  

دو والتمتن داوودو وحم م   اليي انيمد  يوا ل الباوتة من اآلرتا إلص الرنتاو ويولص اا  ا  نلت ت هرهة من دتن هو يومتل المنج 
 ل(26) « ز و  

ي البتو لارل التت  إنيتج الشن والمحيوى الهيتمي ومن الوااح قن  ق ا  يااتس ال ارلة  امت ت رم اوو  ةتايو تناجو م    اليوج 
مي الدولة الاو ت ة من الاللة الاتتاتةو إذ زتن الم اوو ال ةتاي لينظتو نمم ال ارلة مي م حلة مييت رة م  م ااتو م تر ة ان تا 

و ونيترة 1969ايحتد الزيت  الب   نتو مياات  ممتهلة قدام لارل البمم الشن ي والهيتميو وإنجت  ال قترة نلتيو من مهم يااتس 
 ل 1972و ونيترة الشن تنتن مي الجم و تة الب رتة الاو تة نتو 1972و وايحتد الشن تنتن الب   1969الشنون الجمتلة نتو 

ت ت لزن ونلص ال غو من النجت  الناري لمحتو   الاللة مي البيود الخت م من الي ن الب  تن ليينتن المنتر  اليي تحصم نل
المن دون الدتنتون مي دم لو ورختصة اانرمت ة من تو إ  قن  الي ن الجدتدو وم  زا  ا حيزت  اانرمي الذا ار ري يلو   ااني ن  
وواتةم اليواصم ا جيمتنيو قد ى إلص ي متس من لة  ارلة المن دتن ا جيمتنتة والشنت ة نلص حد  اوااو الم  الذا ميح الرت   نييتد 

قو من ميااة حزومت ة   (27) ارلة واان تد المدنوو حزومت تو اواا  من داخم ميااة اان تد نشا ت رمهم مت مبم نو  الدتن خو  تدال
ا ران تدم  المن دون المحمتون من و ا م الوقت    قخ ى من مهم نيترة الشن تنتن اليي لتل   ةتا ت مي جلاة لمجلس ال ب  ميخ  

 للنيترةو من دون إخشتا إد ا  النيترة لف رت  المتدت ة الزرت م اليي تحي ي ت هي ا المن دونل  اوم و المي ازمة نلت و

لتل  ناو المجلس  هت   ماتن ران تيو اليوجتي لش ج اان تد الدتني اليتربة لو ا م الوقت  اليي يييتاص مرتلغ م يشبة »
 ل(28) «الشنتنتنردم  ال اوو المايحية نلت ت لنيترة 

اتتج مي صم ردو  ميااة الاللة مي دنو ظته م اان تد الدتني مي دم لو ومحتولة اليحز و الزتمم ر تو تر   دو  ومي 
الميااة الدتنت ة ممهلة مي الخلرتا من  جتم الدتنو مي يم تد الل تل ل  ننة ا حيشتم رتلمنتارت  المخيلشة ومل صتية ا حيشتم  

و ا حيشتم ربتد المولد النرواو وذل  من وجوه المجيم  الدتني الدم ييو الذتن ُن   نن و الدتنت ة الموجودمو واليصد ا للنيد   الذا تح  
د  اي  النترلاي و قو مت ربدهت زمت مي حتلة ال تخ (29)ق ر و من دواة  الاللة مي او تةو اواا  قرم الهو م زمت مي حتلة ال تخ محم 

 

 قحمد رورسو اان تد الدتني مي دم ل رتن متا م ده  وحتا ل  (25)
 قحمد رورسو اان تد الدتني مي دم ل رتن متا م ده  وحتا ل  (26)
 ل «ورموي و لو تبد هنت  قا  يا اامي  ارلة المن دتنذهر  ر حتم مياات ت م ذه ال ارلة زتن  ق ختص ت » ت ى خو  تد قن ال ارلة  (27)

http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=23638 
 ل2017-02-20مجلس ال ب  تنتقس قداا و ا م الوقت و الوزتلة الب رتة الاو ت ة لفنرتاو  (28)

http://www.sana.sy/?p=512149 
 ل2013-01-28ردنة؟و  دل محمد  اي  النترلايو هم المولد النروا  (29)

https://www.youtube.com/watch?v=w_F5qwKByVQ 

 



 

 

 

د ابتد  ماتن الرولي الذا زتن قد نر   ق م نن م  ونتة ا حيشتم ربتد المولد النرواو ميصدت ت لمنييدا محم  ت قزه  من م   تا 
 ا حيشتم ريل  المنتارةل

هي ا ااخوم الذتن تص ون نلص قن ا ري تج رذز ى مولد  اوم هللا غت  م  وغ لو ين ل   اتت  ق انتةو ولو قن  اوم هللا »
وا ن  ل(30) م  وغ«لص قني غت  )ل( ربل من جدتد ميتم ل و هذا م  وغو لص  

ونلص ال غو من قن اني ت  ظته م الينتا الدتني و برتي تو إ  قني تردو قن  ت زتن  رحتجة حي ص انوا  مياخ م إلص يواتح 
وياوتغ   نتتن من وجوه دتنت ة ذوا  جم و  زرت  مهم ال تخ الروليو قو النترلايو لليصدا لفصوا  النتقدمو وإازتي تو الم   

تناجو م  مت زتن تردو نرقة ودت ة جد او ومي يحا ن مايم  رتن الميااة الدتنت ة الدم يتةو وميااة الاللة الاتتات ة والمنت ةو الذا  
حوم اللريت  الميبد دم لش و البرقة اللتر ة رتن النظتو والميااة  (31) 2006رحا  مت يوا حي ابتد ج وس مي يي ت  من نتو 

 تاتل المجتم نلص يشصتل ت هنتو إ  رتليد  الذا تبتننت نلص م و نيتة  ذل  الوةتو نلص ظته م المداةح النروتةلالدتنت ة مي دم لو اليي  

 

 اإلعالم ودوره في اًلنتشار، قناة الصوفية  -6

وييت   واتةل إاتمة إلص الدو  الذا قد يي البوامم الاتريت  مي وصوم الظته م إلص واب ت الحتليو تيدا اليلو   الييني 
ت مي نوغ ا ني ت  الذا وصل  إلتي مواتيت المداةح النروتة مي انوا  مت قرم الهو م   -الذا ي ي   نلتي-الب ا الشنت ة  ا حتام  دو  

 الاو ت ةو وإلص تومنت هذال 

مدم و و حي ت يشصتلتة نبني هنت يلو   يزنولوجتت ياجتم الصو  من ال  تل المينتلتاي )الزتات ( إلص الي ل ال صو مور 
اني ت  واتةل نيم المبلومت  من مهم الذاز ا  المحمولة )الشرس متمو ا(و ورتليازتد اني ت  ال واي  الذزت ةو الم  الذا ا  م  
ت مي ظم غتت  حيوج الملزتة   ياجتم حشر  اان تد الدتنيو ويو تب ت ربد اني تا الحشم نلص   تحة واابة من الجم و و خصوص 

 ي او تةلالشز ت ة م

تات  إلص ذل  اليلو   الييني نتمم م و تيمه م مي اني ت  قج  م ااييرتم الرل اليلش توني الشاتةي المب ومة او ت ت رتاو  
تن )الدتجتيتم( اليي مز ن  الم تهد الاو ا ااييرتَم رل  ندد زرت  من المحل ت  الب رت ة الشاتةتة نوا ت نن الينتيتن الاو تيتن التيتمي 

ت مي ن   ميتوى يح تو ا ايمتغ إلص مي الب ا م م  يود الاتريةو ورصو م يشصتلتة قد  الينوا  الشاتةت ة ااارمتة الب رتة دو  
ج إلص دو  قنتم  المواتيص الدنتوتةو والياوتل لمواتيص إارمتة اللتر  رينوتبتي ت المخيلشةو ونلص وجي الخصول من الواج  اليل  

 ل 2009قُا ا  مي نتو  )الصومت ة( الشاتةت ة اليي

د نرا قرو الب اتوو  تخ الل تية الب مت ةو الذا  ا ل تو رنتا  نلص مرتد م من ال تخ محم  ذ  ال دن م ز   قا ا  الينتمو اليي ايخ 
ن و وييت  المبلومت  غتتر ت  ري زتمم ن2009نلص قن يردق ره  ت مي نتو  (32) 2008اي خذ الي ا  ريااتس الينتم مي منيص  نتو 

نمم الينتم وملاشي تو وار  إصدا هتو وال ي ز   اتد مي قواتل ربا الم تتخ الصومت تن قنشا وو زمت ت صد موق  )الصومت ة( 
 نلص ارتم المهتمل

هت   ندد من الياتي   حوم دو  هذه الينتمو ومصد  يموتل ت الذا تصم لخماة مرتتن دو  و ختصة م  الدو  الم روه  »
 (33)ل«ية الب مت ة ونرقي ت رامت زت وإت انو وي ت  الزهت  من قم ادهتو ودنوي ت ال تبتة الخشتةالمب و  نن الل ت 

قا إن  الينتم يلي    ر ة البمم لمصلحة إت ان حي ص قرم انلرقي تو وتردو قن  مت  ج   نلص ذل  هو الن تل الزرت  للمحل ة  
من او تة وال دن وندد من الدوم الب رت ةو واني ت  متدتوهتي ت مي المايوى    الشاتةت ةو وإنيتج ت لب  ا  )الشتدتو زلترت ( لمن دتن

ا وااب ت من دون حاو  مبلومت  زتمتة نن خل  الينتم واليتةمتن نلت تو الم  الذا دنت مدت  مزي  الينتم مي الاودان   ال بري اني ت  
ت نمم الين   تم ومن ج تلإلص يواتح الخل البتو للينتم مي ميترلة صحتمت ة مواح 

قنتم ميخصصة مي اليصو  ومن جي جتا  ليبمتل الشز  الصومي نن محرتي رتلل تية اليي ت اتهت هللا ن  وجم و اولي  »
الز تو رااتلت  إردانتة والحل نلص البمم وييتت  الشز م الماخوذم نن اليصو  نند البتمة والج لة )لل( وذل  نر  خلت  مبيدم  

 

 ل2010-07-05حزو ا حيشتم رتلمولد النروا لل تخ ابتد الروليو  (30)
https://www.youtube.com/watch?v=aT1KYI2Y3Ik 

 ل  2006-05-19و جريدة الشرق األوسطو «او تة يصحو نلص صو  الذان»ابتد ج وسو  (31)  
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=363906#.WWdQcem_PIV 

 ل2008-07-06الشاتةتة الصومت ةل لمتذا؟ وإلص قتن؟ موق  الصومت ةو  )32(

https://goo.gl/wpUvF8 
  
 ل موقع الصوفيّةو «الينتم الصومت ةل لمتذا؟ وإلص قتن؟» (33)

 



 

 

 

جمت  المالمتن مايمد من الزيت  والانة لوصوم الجمت  ري لمن   الحرت  محمد صلص هللا نلتي والو  تي  نلص ماتمة واحدم رتن 
 ل(34) والمذاه «ليزون جا ا لليواصم رتن زم اللتت  

ا من الشتدتوهت   الدتن  لمن دتن من مهم "نو   -زمت ذز نت- رتلبودم إلص الاتتج الاو او ن ى قن المحل ة زتن  قد قنيج  زهت  
خو  تد" و"الخوم قرو  ب " و"متت  الحلو" وغت هو زهت  من المن دتن الاو تتنو ذل  إاتمة إلص يصوت  الينتم لب  ا  الحشر   
ا مي الينتم اليي قصرح  مي م حلة مت قارلة الرتحهتن نن ياجتر  لحشر    الدتنت ة من منتلل مخيلشة مي او تةو وره  تو وإنتدي ت م ا  

لنروتة مي او تة رجودم نتلتةو وقرلة الجم و  الب ري الرتحل نن اان تد النروا الاو او وال اوا اليو ت  المحدود مي المداةح ا
ا زتمت ت مي ذل    الاوج المحلت ة مي يل  الم حلة لل  اةل الصويتة قو المصو  مو ومحدودتة اني ت  مواق  اليواصم ا جيمتني اني ت  

 الوق ل 

ت مي يوات   وخرصة اليوم إن   ت ختص  ا متصر  مي ابة اني ت  الظته مو وقا م  قنتم الصومت ة إا تم  اليلو   الييني قدى دو  
 قبة جم و  مداةح دم ل النروت ة وييدتم ت إلص الاوج الب رتةو وذل  وال مت تردو قرو   من الاللة الاتتاتة لبمم الينتم وحاو هت 

 منتلل مخيلشة من او تةل  الميز    مي حشر  اان تد الدتني مي 

 

 ثالثاا: تحليل نماذج الدراسة 
ربد ا ايب اا الاترل للاتتج اليت تخي البتو ليلو   من  المداةح النروت ة مي مدتنة دم لو اننييم اآلن إلص د ااة النمتذج  

 المخيت م )نتنة الد ااة( امن يحلتم تبيمد المبلتت  الاتتقتة الاتريةل 

 متذج رنتا نلص هرهة مييت ا  هي:واو  يُحللم هذه الن 

 ال زم الشن ي  -1

 الدو  ا جيمتني  -2

 الهو م الاو ت ة -3

 

 نور الدين خورشيد أو فرقة الخير -1

و د س ا قيصتد مي جتمبة دم لو وحصم نلص المتجايت  مي ال  تبة  1966ولد نو  الدتن خو  تد مي مدتنة دم ل نتو 
تمبة دم لو وهو مدت  لمب د البلوو ال  نتة مي دم ل الذا قا اي والده قحمد نتدم خو  تد ااارمت ة من زلت ة ال  تبة مي ج

 ( ال  ت  راري النو ل1935-2010)

 امل خو  تد والده مي مجتلس الحا ا  الصومت ة منذ زتن نم ه ا  انوا و وري جت  من والده قخذ تيد    نلص إليتا 
هتمنة ن  مل قمت رتلنارة إلص احي امي اان تدو مرحا  خو  تد مإن  الم  جتا رمصتدمة  ربا قصتةد المدتح النروا حيص رلغ ان ال

حتن زتن تحا  إحدى حشر  الل  و ملل  مني ربد ي زتة من قحد قصدقتةي قن تن د لمدم نص  اتنة مدخر  للحشلة الل رتةو مردق 
 قة المواتيتة اليي زتن من المشي ا قن ييد و الحشم الل ري نلص رتان تد حي ص لل  مني الجم و  قن تزمم اان تد مايينتن نن الش

حد  قوليو وهي المصتدمة اليي دمبيي إلص يمن ي قن يزون هذه البتدم قتنون ت مي الماييرمل قا قن ييد و حشر  إن تد زتملة من دون قن 
 )ت ور ت( قا ل   قو غت  ذل  رحا  خو  تد )35(ل

البمم مد م نتو زتمم م  م قة غت   امت ةو ومن دون ميترم متد ا إلص قن قا س م قة  امت ةو  ربد ذل  اايم  خو  تد مي 
م قج  متدا وزتن ميد اه  ت رتلنارة إلص اليبلتو المواتييو ميد يلي ص خو  تد  1987لت م او ت ة مي البتو  1200وييتاص قو  ل قم 

ت نلص تد المواتيي ندنتن إتلوس مد م ن   انو ت ختص  ا و هرل من ت مي يبل و المواتيت ال  قت ة والب   نلص الة البودو والار   يبلتم 
 لل(36) الرتقتت  مي يبل و المواتيت الي رت ة والصولشت 

 

د الشتيحو  (34)   ل2012-01-07و موق  النتلتنو «الم تتخ تنييدون ر دم المواتيص الصتخرة رينتم اتهو »محم 
http://www.alnilin.com/398951.htm 

    ل2012-02-11 وكالة أنباء الشعر،و «نو  الدتن خو  تدو ال ب  قاتس مي اان تد» تتد متمتنو  (35)
http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=23638 

 ل2010-06-24نو  الدتن خو  تدو حوا  م  موق   ه م او تةو  (36)  
http://www.shahbanews.com/ar/news/view/22599.html 

 



 

 

 

رتلنارة إلص م قييو ت ى خو  تد قن ندد قناتة ت تج  ق   ت تد نلص ن  مو وق   تنيل نن اي ةو لن ال تتدم يبلي صخر ت 
ت رتلنارة إلص نملت ة ا خيتت و مت ى خو  تد قن نتمم يدت ن ال خل قهو   وي وت  ت مي الصو و وال نيل تيد ا إلص اب  متيو قم 

 رتلنارة إلتي من جمتم الصو ل

قمت اخيتت  قناتا الش قة لرب ت قرحل نن و وق ز   نلص مدم الي ام و الدتني قرم جمتم صوي و متلخرج والدتن هي الهو  »
متلصو    تصن  من د ا إنمت تج  قن تزون هنت  الي او دتني وقخرقي وصو  جمتم زذل  قن تزون رتلنارة لي ولتس الصو  

 ل(37)  وحتنت ت«

 

 الشكل الفنّي  -أ

ت زتن اتةد ا مي قواتل المن دتن  تي خذ خو  تد موقش ت محتمظ ت من نتحتة ال زم الشن يو إذ تريبد مي ) ترو يوا ه( اان تدا نم 
من اقيرتس قلحتن قغتني )رو ( ن رت ة دا جةو ويحوت  زلمتي ت إلص اتتج المداةح النروت ةو وقزه  من ذل  تبلن  مي الانوا  الخت م

و إن  ال جم تيد و مي حشريي قنت تد ييلتدت ة ا ي   خو  تد رييدتم ت من مهم )تت نتلو (38)خو  تد اني ااي نلص هذا النوغ من اان تد
وغت هت من النت تد اليي تمزن وصش ت جمتب ت رتلمحتمظة من  (41) «لتلمت ق زو غ امي»و و(40)اليل (و و ) ري هذا (39)رزم نلوو(

 نتحتة اللحتن والزلمت و اليي   ينحو نحو اليجدتد زمت حتوم قن تنج  من دون اخ ون مبتص ون لخو  تدل

  قحمد الد جة الولص رمن دتن من مهم محتي الدتن  وهو الم  الذا تناجو م  اليزوتن الشن ي لخو  تد من ج ةو إذ إن ي ياه   مي 

دو ويومتل (43) ني رنداو والاتد (42) و ومن ج ة هتنتة تندم  ذل  رتلخل الدتني المحتمظ الذا تلي مي (45) الحش ت و وحان (44) المنج 
ي ا او مي الواتل  خو  تد روصشي  جم دتن وإمتو ماجد تحمم نلص زتهلي نا  ال تخ ال  ت  قري النو  خو  تدو ومت تبنت 

 الدم يت ة الميدت نة من م جبت ة دتنت ةل

ذه خو  تد لتس مب و   نن الدو  ا جيمتني الذا يمه لي م قيي مي اوج   لذل  من الممزن اليوم إن ال زم الشن ي الذا تيخ 
ال زم الشن ي من دون غت ه ت يرل رتلاتتج اان تد الدم ييو روصش ت م قة ذا  م جبت ة إارمت ة دم يتة وااحةل إذ إن  ايختذ هذا 

ا جيمتني الوا  من اتتج الختت ا  والحاتاتت  ال خصتة للمن دو وذل  رار  الحاتات ة الرنت وتة مي من  اان تد الدتني زمت 
الشن رنوغ البرقة م  الجم و   ذز نتو رمت هو من  ميمشصم يمشصر  نمتي ت م  الربدتن الدتني وا جيمتنيو لذل  تياه   ال زم الشن ي ل ذا  

ويب تش تو وهي مي حتلة خو  تد نرقة جم و  محتمظ دتنت ت م  من د إارمي هو ا رن الزر  ل تخ متةل ال   م مي قواتل الميدت نتن 
 المالمتن مي المدتنةل

  جتنت  مواتيتة قو ورتة يبنص وهنت   رد  من الينرتي إلص قن  خو  تد الذا تيد و رزهتمة حشر  خت ج او تةو اواا  مي م 
و تايخدو مي حشريي الخت جت ة (46)رتلمواتيت ال  قت ة الييلتدت ة قو حي ص مي منتلل قخ تت  من مهم الصتنو وال ندو ورلدان قخ ى مخيلشة

ن ت  ةتا ت من م قييو وهو الم  الذا   تنج ه مي حشريي مي الداخم الاو او الم  الذا تمن  ح يازتد ا  اينيتجنت نن الة البود مزو 
زون ال زم الشن ي الذا تيد مي خو  تد مي او تة مصن ب ت ا اتا الجم و  الذا  ر مت لن ياياتغ مةت  مني الب   نلص الة البود 

ي إلتي خو  تد رمت ت اتيل  مي الحشر و رخر  الجم و  الخت جيو الذا تيوج 

 

 

 ل «نو  الدتن خو  تدو ال ب  قاتس مي اان تد» تتد متمتنو  (37)
 ل2009-09-12نو  الدتن خو  تد للماتا اان تد الصومي مختلرة لل و ل  (38)

http://www.djazairess.com/elmassa/24788 
 ل2014-08-23تت نتلو رزم نلووو نو  الدتن خو  تدو  (39)

https://www.youtube.com/watch?v=u2g-za4Oym0 
 ل2016-10-04اليل و نو  الدتن خو  تد الجتم  المواو  ر ي هذا  (40)

https://www.youtube.com/watch?v=EHVx3aij7Y8 
 ل2014-09-29خو  تدو لتلمت ق زو غ اميو  (41)

https://www.youtube.com/watch?v=d-FD4BigEqo 
 ل2016-10-24من ي ال المن د محتي الدتن قحمدو  (42)

https://www.youtube.com/watch?v=crYCcBTgc2c 
 ل2016-01-21ات د ني رنداو تت قت  ت المخيت و  (43)

https://www.youtube.com/watch?v=AvmiRu6t4f0 
دو  (44)  ل2014-04-28يشت تد يومتل المنج 

https://www.youtube.com/watch?v=VMgT7dQxBEc 
 ل2014-11-24و  ال تو الشاتةتةو نو  الدتن خو  تدو ميترلة مي قنتم ن (45)

https://www.youtube.com/watch?v=7XTckJ0yVJI 
 نو  الدتن خو  تدو ميترلة مي قنتم نو  ال تو الشاتةتةل  (46)

 



 

 

 

 الدور اًلجتماعي  -ب

تةتة الخ ىو ت رل ندد زرت  من المن دتن ممت اي و الشنت ة ر اتلة دتنت ة قتدتولوجت ة يمه م دو  نلص نيتا من النواغ الين 
الدام و والمح    ال ةتس لبمل و رحا  يص تحتي ول إذ إن  اان تد هو  اتلة  وحت ة اللتر  ي د  إلص يحيتل حتلة نتلشت ة ذا  ربد 

تتي و يل  قو إلص م ت  من اليتو اليومت ة والدتنت ة رحا  يبرت  نو  الدتن خو  تد  خليي تيمه م مي الحنتن إلص ال اوم وقصحتري وح
 مي إحدى ميتررييو ميحده ت نن حتم النتس مي حشريي: 

ي ى النتس تي نمون ر ذه اليصتةدو لن  ت ي ب هو رتلصتلةو ورت نيمتا إلص ن وري و وإلص دتن وو وي ب هو رتلحنتن وال وج »
 ل(47)  والو«ص هللا نلتي إلص ال اوم صل

ت قصدت ت ليت  المالمتن  ت تنج  يوج   و  تييص  الم  نند خو  تد نلص هداتة من هو مالمون رتلاتس من الجم و و رم قتا 
 لدنوي و إلص الدخوم مي ااارو زمت تذز  مي ميترلة قخ ىل 

 ل(48) حشرينت«ا ناام هللا قن تجبلنت هدام )لل( وقد دخم ق ختل زه  مي ااارو من و ا »

ا لمب د للبلوو ال  نت ةو نجد خلت  ال جم حوم الدو    ت لماجدو ومدت   وإذا مت ندنت إلص اليذزت  رم نة خو  تد الخ ى إمتم 
ت م  قدوا ه ا جيمتنت ة الَُخ  روصشي دانتة إلص ااارو ليت  المالمتنو وإلص ا لي او قزه  ريبلتمت   المنول رشن ي اان تدا مناجم 

ا جذ ت ت ربد نتو   ل 2011الدتن ااارمي لجم و  المالمتن الذتن ييت    ي زتري و ييت  

 

 الثورة السوريّة  -ج

ا يد تجت ت وصو   إلص مب زة  2011م  الهو م الاو تة نتو  ييت   الواق  ا جيمتني والوا  المني مي مدتنة دم ل ييت  
دتنة وجود حواج  قمنت ة يشصم رتن قحتتة تو ويشصل ت نن منتلل ال ت  مبيم و ال يي   د  ربدهت الم2012دم ل مي صت  نتو 

 ا نيشتاة ال برت ة قو قحتتا قَخٍ  منيشاة مي المدتنة نشا تو من مهم جور و ور  مو ودا ت تو وغت هتل 

ذل  رار   رل قج  م النظتو مي ظم يل  الييت  ا  اتد الواتل الدم يتة حتلة )يينتن( مي ممت اة ال بتة  الدتنت ة رتلمجممل و
ا  مي المدن الاو ت ةو م  د  المدتنة ومنتلل  تش ت غت  الهتة م اقيصتد ا مي ممت اة ال بتة   الاو ا المنتة رتن ااارمت تن والهو 

واحيشت   المولد  الدتنت ة مي يل  الم حلة ا نييتلتة  تهمت يي اح المو و و  د  المدتنة رلرتبة الحتم ي اجب ت مي حت   ال واج
ا من   النروا وغت هت من المنتارت  الختصة اليي يحا  مت ت م ج المداةح النروتةو وهي المنتارت  اليي رت  ينظتم ت تبني زهت  

  المواميت  المنتة واليدقتلو حي ص مي حت   الومتم اللرتبتة اليي رت  ليس الب اا الختل ر ت تيلل   مواميت  قمنت ةو تج ا ربدهت 
 ممت ايي راوارل  متنت ة ومزتنت ة محد دمل 

اة مي ن تتة نتو   غتد  ندد من الش قت  الم  و ا  جمتهت ت ت قرتم الهو م   2012وخرم نتو    2011وال يل  الجواا الميوج 
يوي   الواتغ المنت ة إلص خت ج الرردو ورختصة م قت  مهم الخوم قرو  ب و وم قة نو  ال دى ريتتدم متت  الحلوو اليي اريبد  نن  

والاتتات ة مي دم لو الم  الذا قد ى إلص زاتد مي اوج الب ا واللل  زمت وا حنتو ومن ج ة هتنتة ااييم  هي ا انيبتس اوج 
 اان تد مي مص  الخت جة حدته ت من انيصت  هو م زتنون الهتني/ تنتت و والمنيب ة هيتمت ت و برت تل

ت نو  الدتن خو  تد ميد اه  الريتا مي دم ل رخر  الش قت  الخ تت و ورختصة قني تمت س إلص جتن  اان تد إدا م مب د   قم 
وهو ج ا قصتم من الميااة ااارمتة    -زمت ذز نت- البلوو ال  نت ةو واامتمة مي ماجد نرد ال حمن الصدت ل مي حي  ت غ ريداد  

 الدم يتةل 

لمن د الدم يي قا  يص تح قو مبم توحي رتنحتت ه إلص الهو م الحتصلة مي الررد ونلص ورتلبرقة م  الهو م الاو ت ةو ملو تُ  د ل
ا من الحشر  ال  ت م من مهم حي  اليترونو  ا من جم و ه اليي قحتت مت ت زهت   وجي الخصول مي الحتتا اليي ياو ندد ا زرت  

وم النتس إلص قتو ااارو المخيلشةل رم رخر  ذل  نجد  ور  مو ونموو قحتتا غولة دم ل ال  قت ة قتات ت اتنت  لوتلة مي دن
ا من المنظومة الهيتمت ة للنظتو الاو ا مي دم لو زحتم ندد اخ  من المن دتن و جتم الدتن الدم يتتن زمت تذه    خو  تد التوو ج ا 

ا رتليرن من من دا البتصم  ة و جتم دتن تلإلص ذل  الزتي  نتص   تن من اليولة ال  قت ةو مي مت تردو  بو  

وم  اريداا الهو م اد زم اايرداد ن ميي او تةو اتتات ت واقيصتدتت ودتنت ت واجيمتنت تو وإن تا قنتم "نو  ال تو" الدتنتة قصرحنت »
ن ى وجوه ت جدتدم من من دا الاللتن قو الذتن ت ماون مز م الييتت  مللي ت )مهم خو  تد والبيلة والحرج و امي ونرد المولص 

 

 ل 2008-05-28الدتن خو  تدو ميترلة مي م ز  يلش تون ال  ج الوالو  نو   (47)
https://www.youtube.com/watch?v=KWOSqyZ50-4   

 نو  الدتن خو  تدو ميترلة مي قنتم نو  ال تو الشاتةتةل (48)
 

 



 

 

 

لبيتد واواهو(و وذل  من اللرقة اللاتنتة نندمت تاال و مذتٌ  مت نن الواتغ قو )ال مة( والشصتحة اليي تميلزون ت مي إخرت نت وا
 ل(49) «نن الميام م الزونتة اليي تيب ا ل ت الولن وقتةد الولن

تل  جتم الدتن المالمتن من ج ة زوني تمه م نو  الدتن خو  تد مي الم  د ا جيمتني الدم يي حتلة ميواي م رزهتمة مي قوا
دتني ممياس رمب د البلوو ال  نتة ردم ل ال  ت   برت ت رتاو مب د قري النو و ولتا   -ارن  جم دتن م  و  وذا ياهت  اجيمتني

هو ياهت  ريد  مت  -زمت ن ى مي حت   زهت م-حتلة خو  تد م يرلة رمواوغ من اان تد ويوا هي قجتت   مي نتةلة واحدم محا  
 م ا ل   م ال  ال تخ )ولتس المن د( وهتليي ا جيمتنتة والدتنتة الحتا م حي ص ربد ومتيي مي مبظو الميترر  اليي تنج هت  
خو  تد ا رن مي م حلة النا  حتلت تو ورد جة قهو مي الم احم المرز  م لن تل ا رن حتل يبلي من لة ال  الدتنت ة   نت ة دتنت ة 

 رن الشن ي مي اوج الب ا واللل للن تل ا 

ومي هذا الاتتج اليوا هي تمه م موق  خو  تد المحتتد من الهو م الاو ت ةو والق   إلص مباز  النظتوو حتلة مناجمة م  حتم  
الني رندتة مي ررد الم جبتت  الدتنت ة الدم يت ة ال  ت م مبظم ت مي المايوى ال بري من قمهتم ال تخ  ج  دت و  تخ الل تية 

ال توو وصتح  الياهت  الواا  مي مةت  واابة من الجم و  الدم ييو إذ يرن ص  ج  حتم الي او الصم  مت قمزن حتتم مت تج ا  
و قو إن تد خو  تد مي  (50)مي الرردو واليتتو رن تل لي لتر   م ا من ج ة اليوجي الاتتاي مهم يب تيي رييلص من ح   هللا اللرنتني

وهي المواق  اليي   يامح رإارتغ صشة الحتتد الاتتاي   (51)او  ومد ا دتنت ت  وات ت مي قحد ماتجد مدتنة ل لوس الاو ت ةل حشم
 نلص م قة نو  ال دى ممه لة رخو  تدو قو نلص ربا ممهلي الميااة الدتنتة الدم يتة مهم ال احم  ج  دت ل 

حتلة المن دتن اآلخ تنو قن  ييوتو الموق  الاتتاي للمن د من الهو م الاو ت ة و  رد من الينرتي هنت مي حتلة خو  تدو زمت مي 
نت رار  الدو  ا جيمتني الذا تيرن ته خو  تد والمن دون اآلخ ونو رمت هو متنلون ميه ون مي هيتمة المجيم  نر  منيج و  ت م 

نت هذا الموق  الاتتاي رزوني حتلة مب ولة لش -الشني د من الاللة قو الوا  الاتتاي مي رلدهو رم رمت هو متنم الهيتميو و  ت م 
اجيمتني رحا  يب تشي لنشاي زمت ذز نتو الم  الذا اتاتندنت ربد د ااة مواق  المن دتن اآلخ تن مي يحيتل ااينيتج نتو نن 

 الاتتاي لمن دا المداةح النروتةل-الدو  ا جيمتني

نند مرحظة قخت م تهت هت مهتم خو  تد مي الاتتج الاو او وهي حتم يوا ل  وقرم ا نييتم إلص النموذج الهتنيو نيوق   
الاللة الدتنت ة من ال  إلص ا رن زمت  قتنتو وتصب  ن ل ت نن المبنص الاتتاي لليو تل مي الاتتج الاو ا الذا   دنته مي  قس  

ممزن اليوم إن  يب ت  اليوا ل مي الاللة الدتنتة الدم يتة  الاللة الاتتاتةو زمت مي النظتو الداخلي ل ارلة المن دتنو قا إن ي من ال
 تزيا    نت ة مت من اليوا ل الاتتاي للاللة اليي يلمةن  إلص مهم هذه اآللتت  من انييتم الاللة مي قواتل النخ  الدتنت ة الدم يت ةو

صو  خو  تد ت ذ  نن يل  اليتندم رتلبرقة م  مييت      إذ إن  هذه اآللتة يامن ريتا قا نوغ من الييتت  مي حدوده الدنتتو لذل  لو نجد
 الهو م الاو ت ةل

 

 فرقة أبي أيوب اًلنصاري )األخوة أبو شعر( -2

ن م قة )الخوم قرو  ب ( من اية قخوم هو متجد ) د خت  )1966ييزو  ( 1972( ور تا الدتن )1970( و ت تد )1968( ومحم 
تب ت قو د ال تخ موم ل رن قحمد إامتنتم قرو  ب  الحاتني ال متني المنيمي رناري ( وهو جم1984( ونرد ال حمن )1982وقنس )

دو إذ زتن ال  قت تو  رتري من د ا لربا  جتم الدتن ااارمي مي دم لل ورار  انياتر و إلص ال اوم   إلص ام رت  ال اوم محم 
ا  امت ت ل ت إ ت م إلص ا يرتل د ميد اي خذ  الش قة نبلي  بت    ل(52)  و ريمحم 

يح  يامتة قري قت و  النصت ا نارة إلص ماجد مي حي  ال اه م مي دم ل زتن تحمم   1983ياا ا  الش قة مي رداتة نتو 
ااو الصحتري ال  ت و ويلي ص قناتا الش قة يد تر و الاتس نلص تد والدهو ال تخ موم ل الذا تبد ه ااخوم الم ج  الشز ا والشن ي 

 نمل تل الاتس مي 

 

 ل 2014-06-05و موقع زمان الوصلو «الشن ااارمي )اان تد( والهو م »نتص   تنو (49)
https://www.zamanalwsl.net/news/50502.html   

ا ح   هللا ر  داا الينتل مو موق  قنتم المنت و  (50)  ل  2015-02-02ال تخ  ج  دت  تب  
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=1103056  

 ل2017-01-02حاو  و ت  الوقت  والومد ال واي حشم المولد النرواو موق  و ا م الوقت  مي الجم و تة الب رتة الاو تةو  (51)
https://goo.gl/e6ABVC   

 ل موقع ساقية الصاويو «ااخوم قرو  ب » (52)
http://culturewheel.com/ar/event/2017-03-10/2201 

 



 

 

 

لتس لإلخوم قرو  ب  م جبتة مز تة ن يز  نلت ت مي إن تدنتو ولزن لزم إناتن م    ومال و والمن د تج  قن تزون مالزي  »
 « وم  ري من  تخيل  تخنت هو مومل قحمد قرو  ب  الحاتني ال متنيو الذا نايمد مني نلمنتو ومو دنت ال وحي هو محرة ال اوم 

 ل(53)

ت مواتيت ت احي امت ت رم انيمد نمل و نلص )الامتني( من دون مب مة ق اام النوية المواتيت ةو قو ن   قحد لو تيلل  ااخوم يبلتم  
ت رتلنارة إلص   (54)   اليل «ارحتن هللا م مةو لزن الهو هو  »اآل   متلمواتيص   رحا  نرد ال حمن قرو  ب و الميحد ل رتاو الش قةو قم 

لش قة مي نمل تو ميحا  قامتا صر ا مدل مو ويومتل الحلريو ومحمود ا و  من او تةو ونلي  قامتا المن دتن الذتن ياه    ر و ا
 ل(55) محمودو ولي الخ نيو والاتد ني رندا من مص 

نلص ال غو من ردة و البمم منذ همتنتنتت  الي ن المتايو إ   قن  الحاو  الحيتيي لش قة قري قتو  النصت ا ردق رت ني ت  مي 
ت حي ص الوصوم إلص ذ وم    ي و مي او تة مت قرم الهو م نتو 2000د الدم يي منذ نتو اوج اان ت ومت  2008و وذل  يد تج 

ربدهتو إذ ردق  الش قة الحاو  مي اليلش تون الاو ا ال امي مي      ماتنو وإحتتا م  جتنت  منت ة اللتر  مي ق جتا مخيلشة  
ا ماري ت قرم ق     من او تةو وا ي   مي المايوى ال بري مي ذل    الوق  قن  حج  الش قة احتتا منتارة ختصة زتن تيلل   حج  

 مي ربا الحت  و وذل  ميترم قج  متدا رت  تشوج قجو  م ج اان تد الخ ى مي دم لل

 الشكل الفني  -أ

تلي مون مي قنت تدهو رتلي ال الدم يي مزون ت  نلص ال غو من اني ا هو الداةو رمزونتي و الدم يت ةو إ   قن )ااخوم قرو  ب (   
ا لرهيمتو من ي ال اان تد المص او والخلتجيو والمي ريو ورلرتبة   ت مهت   وحتد ا وقاتا ت مي ر ام  حشري وو رم تنج  ااخوم م تج 

وزلمتي ت رانشا وو مهم ن تد )تت قو   الحتم اان تد الاو ا رينوتبتيي المخيلشةو وقد حي يوا    ي و ال ةتاة م  قنت تد زيروا قلحتن ت
 الحان تت حنتنة( ذاة  الصت و الذا تحظص رم تهدا  يرلغ مةت  اآل   مي موق  تويتو ل

وهنت   رد  من الشصم رتن م حليتن م نتيتن مي يت تخ الش قةل الولص هي الم حلة الدم يت ةو قا حتن زتن  الش قة ييد و حشري ت  
و اليي رن  الش قة  2012تو ورد جة ققم مي مدن او ت ة ون رت ة قخ ىو ومن هو  الم حلة المص تة ربد نتو مي مدتنة دم لو و تش 
 مت ت    ي ت الب رت ةل

رتلنارة إلص الم حلة الدم يتةو ليص اليلوتن مي المصتد  الشنت ة نلص نمم الش قة اليي زتن  قد ميح  ن د حشر  اان تد 
ن  الش قة رتن  الاخمةو وذل  ريتة جذ  قزر  قد  ممزن من الجم و و من دون ا يزتا نلص م جبتة منت ة وااحةو مزتن قن نو 

قلوان اان تدو و  ات مت الخلتجتة من تو زون ت يبيمد ااتيتغ الا ت  الذا زتن تجيذ  اآل   لحاو  حشر  الش قة مي منتارت   
 ل(56) مخيلشة

ت مي الم حلة المص تةو متايم    الش ق ة رت نيمتد نلص الينوت  نتمم منتماة م  م ج اان تد المص ت ة الييلتدت ةو لزن  ت ومي قم 
الوق  ذاييو انيمد  نلص يلوت  جبري ت من قاتلت  اان تد المص ا الذا تاييل  الجم و  المحل ي رتلحوام زل ت الم  الذا  

نتن مص ت تن انجت  قنت   تد حص ت ة للش قةو زمت تيز د قحمد قرو  ب ل وصم رتلش قة إلص اليبتقد م  زيت  وملح 
نيدو اللون الا م الممين  الذا تالشي اللشتم وال رت  والزرت  مي الانو وتالشي زذل  الد اوتس والبلمتا والشي اا ونلتة اليوو »

ت يبتقدنت م  زي ت  من مص  تزيرون لنت   قنت تد مهم ر تا الدتن محمدو الذا  )لل( ونحن لو نيد لزرت  المن دتن المص تتن ميلو إنمت قتا 
 ل(57) «زي  لش قينت ندم قنت تد ولحن ت محمد النتدا

و  ومن هَول مإن  ال زم الشن ي الذا تيد مي ااخوم قرو  ب و لتس رتلا و م مايمد ا من ملاشة ختص ة ربمم الش قةو رم هو مصم 
واتغ المخيلشةو زحتلة ا نييتم من دم ل إلص اليته مو و ر مت تييت   رحتل ترةو قزر  قد  ممزن من الجم و  الذا قد تييت  ومي ت لف

  حي ت مي حتم البودم م م قخ ى إلص دم لو قو ا نييتم إلص مزتن اخ ل 

 الدور اًلجتماعي  -ب

و"  يي     نلص غ ا  نو  الدتن خو  تدو ت ى ااخوم قرو  ب  مي اان تد  اتلة اجيمتنتة ودتنت ةو يردق من الدنوم إلص هللاو
م ر ت" ي و نلص ااميتغو رم مصلحتن اجيمتنتتن  (58) هي م مي المجيم  إ   وييدخ  مام اد الش قة   تيد مون قنشا و من تنتن يييص  م م 

 

د  برتنو  (53)  ل 2017-01-18و 22موقع رصيفو «او تة ملز  قلو  المص تتنم ج  »محم 
https://goo.gl/xxp63M   

 ل2013-08-19نرد ال حمن قرو  ب و ميترلة م  منتم اق ق الشاتةتةل  (54)  
https://www.youtube.com/watch?v=S-d5LpHDamE   

 نرد ال حمن قرو  ب و ميترلة م  قنتم اق ق الشاتةتةل (55)
 ل2010-05-03و موقع دي برسو «ا   وإغمتا خرم حشم لفخوم قرو  ب  رحل » (56)

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=36301   
 نرد ال حمن قرو  ب و ميترلة مي قنتم اق ق الشاتةتةل (57)
 نرد ال حمن قرو  ب و ميترلة مي منتم اق ق الشاتةتةل (58)

 



 

 

 

ت ميمن ت لي قتو ميشل نلت تو ومت نلص  ت رزوني مجيمب ت مالم  الش قة إ   وم  دتن لبموو النتس مي المجيم  الذا توحي خلتر و داةم 
ق ربد الدو  ا جيمتني   اليذزت  ر تل الم  الذا تذه  رتلميحد ل رتاو الش قة نرد ال حمن قرو  ب  رتلير ت  ران  من  اان تد لو تريو 

 الزتميو وقن  الماييرم زشتم ريحيتل مهم هذا الدو  لإلن تدل 

تد لي دو  زرت  مي إصر  هذا المجيم و  قتنت دو ه مي المتايو اان تد هو ال اةد التوو مي البتلوو   تصح  إ  الصحتح متان »
 ل(59) « وان اه مي التتو اليتدمة إن  تا هللا

ولزن  الربد ا جيمتني لبمم الش قة   تييص  نلص يب ت  الش قة ل ذا الدو  محا و وخلتر ت يجتهيو رم ييدا التت  إنيتج 
ا اجي  ا منش د او الم  الذا تيد ا إلص منح مهم هذه الش قة قدوا   ا قزر  من حجو الش قة وقد ي ت نلص الياهت  ياهت   متنت ة هيتمي ومن ي دو  

م»مخيلشةو مبلص ارتم المهتم   د  مدتنة حمل وال او تة    وقتدتولوجت ة رينظتو   «م  جتن المداةح النروت ةو والنت تد الدتنت ة الو 
من و ا م الوقت و وحاو  ندد زرت  من الش ج الاو ت ةو ومي ميدمي ت م قة نو  الدتن خو  تدو وم قة ااخوم قرو  ب ل وم ج  

 ل(60) قخ ى من الب اج ولرنتن

م من نوني مي مدتنة حملو ورحاو  قاتس    2008  رد  من مرحظة قن  الم  جتن الذا نظ و مي خ ت  نتو    وهنت زتن الو 
لش ج إن تد دم يتة زتن  مي ذل  الوق  ذا   برت ة زرت م مي منتلل او ت ة مخيلشةو وردنو من و ا م الوقت و الم  الذا تبلي  

ا إلص اناجتو الدنو والي جت  الح زومتتن للظته مو وااقرتم الجمتهت ا نلت تو وغتت  قا  يبت ا مي الاتتاة الهيتمت ة لو ا م مي   
نريي الوقت  )المبنت ة رتل يون الدتنت ة للدتتنيتن ااارمت ة والماتحتة( م  محيوى النت تد الميد مةو وقه هت ا جيمتنيو الم  الذا ت 

ا من الياتي   حوم نمم و ا م الوقت و زون ت مبنت ة ري جت  المظته  الدتنت ةو وارل ت الينرتي إلتيو نلص ال غو من قن ي   تهت    زهت  
 راحان الحوامو ولزن لتس الييلتم من تل

نودم إلص الدو  ا جيمتني للش قةو ن ى ا يرتل ذل  الدو  راتتقت  قزر و من خرم ييدتو الش قة لنمتل ت مي م  جتنت  محلت ة 
ج قلبة  اللتر و وردنو من ج ت  حزومت ة مخيلشةو مهم و ا م ال يون ا جيمتنت ة والبمم ال انتة لم  جتن ) مس اليد( نلص مد  

و وم  جتن )ايرت ن وس ال تو( ر نتتة محتمظة  ت  دم لو وغ مة يجت ي ت مي البتو ذاييو وم  جتنت  قخ رت  2008حل  نتو  
قرم الاتةح الجنريو مي مت تردو قن ي صتية يي    من يل  الج ت  ال امت ة يجته  موج  ة رتلد جة الولص للحاو  الاو ا المحل ي

ا إنجتري رش قة ااخوم قري  ب و الم  الذا وصم ري حد    الجم و  المحل ي من خرم ن ا )مت تللري الجم و ( الذا لو تزن ا  
مي الرتةت  ال برت ة رد جة قزر  من ييدتو قماتة للمواتيت  اليي انجذ  إلت ت الجم و  -زمت ذز نت قنره-اليدام  مي قحد حشري ت 

 الزراتزتة نلص ارتم المهتمل

إاتمة إلص مت ارلو ييد و حتلة )ااخوم قرو  ب ( روصش ت م تل نمم حتلة اجيمتنت ة م غورة من المجيم  المحتمظو م و اية 
ون روالدهو الذتن تذز وني مي زم  منتارة  إخوم ذزو و اجيمبوا مب ت نلص البمم مي م نة )نرتلة( رحا  المجي  م  المالوو وهو رت  

ت نتمم جذ  للمجيم  من ج ة ي زتري ت البتةلتة اللتر و ولتس رار  محيوى نمل ت الشن ي محا ل  ممزنةو لذل  ي ز م حتلة الش قة قتا 

 

 الثورة السوريّة  -ج

زتن  قنج   قغنتة قرم الهو م الاو ت ة ربنوان   النصت ا نلص ال غو من زون ت م قة إن تد دتنيو إ   قن  م قة قري قتو
)او تة هللا حتمت ت( يميد  مت ت ر ت  الاد رت اوو وينج  مجمونة من قدرت ت  المدتح البتو لاو تةو وجمتل تو وقمن تل إذ يارر  هذه  

 : الخوم قرو  ب  تينون لر ت  نلص جهل قتةمة البت»ربنوان  2012الغنتة را مة مي موق  تويتو  حتن ُ م  الشتدتو مي نتو 
 الم  الذا دنت قنصت  الش قة إلص الدمتغ نن تو ويواتح قدو الغنتةو ويت تخ إنجت هت قرم الهو م الاو ت ةل (61)  ال  داا«

نت مي هذه الغنتة قن  ت يجتو   غ ا اان تد الدتني الرح و واي ج   إلص إن تا قغنتة ولنت ة اللتر  م  يخصتل مدتح   مت ت م 
ي الش قةو إذ نجد من قنمتل ت قغنتة مدتح لل تخ الدم يي  ج    ذايي ل خل ال ةتس مي وقي تو لزن  الم  لتس رربتد جد ا نن يوج 

ي الش قة نن  (62)دت  ربنوان )اتدا  ج ( ي دد نلص )منتق ( ال جم الدتنت ة والخلترت ة وال خصتةو وهنت نلحظ اخيرم ت مي يوج 
ا مي مايوى المني  الشن ي ذايي نن خل  المداةح النروت ةو وإن زتن تصوغ موقشي الاتتاتة و الذا   ن  د لي انحتت   ي خو  تد مهر  و يوج 

 

 ال حمن قرو  ب و ميترلة مي منتم اق ق الشاتةتةلنرد   (59)
د الخا و  (60)     ل2008-09-19و موقع الجزيرة نتو «احيشتا رم  جتن المداةح النروتة رحمل»محم 

https://goo.gl/QBzMim 
 
 ل 2012-01-02قتةمة البت : قرو ال ب  تينون لر ت  نلص جهل ال  دااو  (61)

https://www.youtube.com/watch?v=cyuVnPtprCw   
 ل 2013-05-30اتدا  ج و  (62)

https://www.youtube.com/watch?v=npR7Wk7Q-sA 

 



 

 

 

 م ت ة زمت وا حنتو مي حتن صتغ ااخوم خلتر و المدحي لاللت  اتتاتة قو اجيمتنتة  اواا  قرم الهو م قو ربدهت رل تية قزه 
 ربتن ت ر زم من ي مين صل 

ت رتلنارة إلص مت ربدهتو مييبي د المو  قزه  من نتحتة  صد موق  اتتاي مبت ن يجته الهو مو  هذا رتلنارة إلص مت قرم الهو مو قم 
و ولو ت  د ل ت يص تحت  قو مواق  اتتاتة وااحة رتايهنتا 2012ل إلص اليته م مي نتو ولزن الميز د قن  الش قة غتد   دم  

وا  خرلي قناتا الش قة نلو الهو م الاو تة نلص  2013حاو   م  خرم حشم مي )جمبتة الحص ا( المص ت ة مي نتو 
ت من ا(63) الحشمقزيتم و لوام  ا وااح   لش قة إلص الهو م الاو ت ةلو الم  الذا ند ه جم و  الش قة انحتت  

) اليي زتن  الش قة قد غن ي ت  (64) ومي الاتتج ذايي ند  زهت  من جم و  الش قة المنتص تن للهو م الاو تة قن ودم )ا م  إتد تر 
ت للهو مو الم  الذا قد ى إلص يوزتد ال قا اليتةم رتن  يمتا الش قة إلص  لشلالتن قرم الهو م الاو تة  هي قغنتة منيجة من الش قة خصتص 

تو لزن  الم  المهت  لرهيمتو رخصول  صد موق  ااخوم قرو  ب  وغت هو من م ج   ت وص تح  ا وااح  الهو م الاو ت ة انحتت  
ت تج ا مي او تةو وخاوغ يل    اان تد الدم يي من الهو م الاو ت ةو حي ص يل  اليي غتد   الرردو هو صبورة م و موقش و مم 

م ت   م ت ة زمت  قتنت مي حتلة خو  تدو تردو قن  ت يُنج  ريل  الل تية لتمزن اليمل ل من ت مي الماييرم الذا   تد ا  المواق  ليص  
 هي ا إلص قا  زش ة اتمتمل 

 مت تب    هذا اليصو   لدتنت هو يل  البرقة النشبت ة رتن هذه الش قة والرتةت  الهتة م مي دم ل و تش تو إذ زتن الجم و  الزهت  
م حشري ت رزهت  من الموامو وتنيظ هت رزتمم ال وجو قرم قن يحدل الهو مو وت حم هي ا المينون رحه ت  ل ذه الش ج الذا زتن تمو 
نن جم و  اخ  زمت مي حتلة قرو  ب و وتريص جم و هو الصلي وحتد ا م  مين تن ومن دتن جدد قنيجي و الواتغ الجدتدم مهم  

 مي الحتتا والمدن الاو ت ةل وليريص البرقة النشبت ة من ل   المن دتن هي ات د الموق  م  جم و هولمن دا الهو م المب ومتن 

 

 فايز الحلو  -3

 12مي حي  المتدان الدم ييل اريدق الينتا ربم  مرز   ) 1980مي نتو  الحلو من ت تالذا نُ    حي ت رتاو متت  ولد متت  اودان 
س ندنتن قتلوسو انة( وال مبت اة من قا يي ال ت مواتيت ت نلص تد نت   البودو والمد   محتمظةو ويلي ص زنو  الدتن خو  تد يبلتم 

ت مواتيت ت  امتًّتل  من دون قن تيليص يبلتم 

ييت  المبلومت  ال امتة نن رداتت  الحلو الينتةت ة لزن تظ   من ندد من الشتدتوهت  الم مونة نلص موق  تويتو  م ت زة  
ت لي م  متدتو زلت و الولص ربنوان ) وق  ال مس ييت (و والهتنتة ربنوان )حلو(و وتظ   الحلو مي قغن  تيتن نلص القم قُنيجيت خصتص 

 ل(65)   صوييمي متدتو اخ  مي ماترية رينتم )اي ات ( اللرنتنتة ميدت ت قغنتة للميني الب اقي زتظو الاته  الذا ا ي   الحلو رييلتد ختمة  

غ 2007و مإن  ال جم قد ق    اليورة مي نتو  (66)  الحلوورحا  متدتو وهتةيي قند  رمنتارة  مت    و واني ام الينتا الدنتواو واليش  
ت( الذا مه م ال صتد المبنوا لدخوم متت  مي اوج اان تد الدتني مي  م قنت تده )يتة  يج ا دموني ندم  لفنت تد الدتنت ةو إذ قني  قو 

د إلص هذه النيلة  حي تل قا س الحلو مي ذل  الوق  م قة )نو  ال دى( الذا   ت ي   من قناتة ت اوى الحلو نشايو دم لو وانبو 
ا رم احم مخيلشةل  2007لزن  الش قة زتن  قد حي ي     م ميصتندم منذ نتو   وحي ص الوق  الحتليو م و  

نن نمم الحلو خرم م حلة ذ وي ت قو حي ص مي الوق  الحتليل متردو  زمت الم  رتلنارة إلص رداتتيي ييت  اليص تحت  الصحتمت ة  
ا نن الحاو  ال خصي    ّ م حي ص اللحظةو إ   قن ي زتن ربتد  قن ال جم وم قييو نلص ال غو من ال   م الزرت م اليي حي يوهت المايم  

 مي واتةم اانرول

 

 الشكل الفنّي  -أ

ا وال إاتمة إلص النت تد اليي ييل  مواونة الي  ام الب اقي قتلر ت غنتةت ت قزاري يمت   ورة نمتد ا ل تو انيمد الحلو نلص المو 
الجم و و وذل  رار  ق   ختمة صويي من ختمة الب اقي )زتظو الاته ( الم  الذا ااييل ي الحلو )ومت ت ام( من خرم يادتة 

 

 ل2013- 01-13نر  الحص ا حشم الخوم قرو  ب و  (63)
https://www.youtube.com/watch?v=0LUzhFIHu5A 

ل  (64)  ل 2010-09-06ا م  إتد تر 
https://www.youtube.com/watch?v=B_u942YffXI 

 ل2001-4-7متت  الحلو وميل  من قغنتة اخيت او  (65)
https://www.youtube.com/watch?v=gTO_ngcPGy4   

 ل2017-02-28قص ة يورة المن د متت  الحلوو  (66)
https://www.youtube.com/watch?v=b2wZ4Bu2tUA   

 



 

 

 

نلص لحن  (67)  وح (لص قلحتن قغتن   ت م للاته  مهم )ن س قغنتت  للاته  قرم اليورة قو ييدتو قنت تد رزلمت  دتنت ة اللتر  ن
 اليي ُند ل  زلمتي ت ليخلو من اللتر  الدنتواو الذا قد توقب ت مي المحظو  الدتنيل (68) وح ()نتد 

ا خرم مات ييو الم  الذا حي ل لي ذل   وانيمد الحلو يل  اآللت ةو قا اايخداو لحن قغنتة دنتوتة  اةجة ويردتم زلمتي ت زهت  
ت من هذه  ا ني ت  الواا  مي  من قصت و وهو مي هذه النيلة تخيل  اخيرم ت جذ ت ت نن نو  الدتن خو  تد الذا تاخذ موقش ت صت م 
ا رمزونتيي  ا زرت   النيلةو وج ةت ت من ااخوم قرو  ب  الذتن تمت اون هذا اليحوت  رتقيصتد مد وسو متلحلو لو تزن تيد و اني ا  

من نتحتة اليزوتن الشن يو رم زتن تايخدو قصلي الدم يي رتر ت للمشتخ م مي المايوى ا جيمتني محا و   الشن يو ورختصة   الدم يتة
ا مي خل ي الشن ي )رتايهنتا البودم نن اليورة( زمت مي حتلة )ااخوم قرو  ب (  خرم نملي مي مص و الذا   ن صد متي يحو   زرت  

ا ز ا مي الم حلة المص تة زمت  قتنتلالذتن حي يوا ييتت    رت  

ت جت د ا مي المايوى ال بري لمن ت تد إقتمة حشم  مت و قو قا منتارة  رنتا  نلص ذل  زتن  م قة نو  ال دى ممهلة رتلحلو نموذج 
الوقوغ مي   ابتدم قخ ىو وت غ  رييدتو إتيتنت  وقغتن مري جة يدنو الجم و  إلص ال قل وا ري تجو ومي الوق  ذاييو من دون

المحظو  الدتنيو لذل  ن صد رصو م  مية إقرتم الجم و  نلص ال قل وا ري تج الجادا مي حشر  الحلو المخيلشةو حتن تامح  
 الاتتج رذل و قا حتن   يزون الحشلة مي ماجد قو م ز  هيتمي نلص ارتم المهتمل

ا صتدق ت إلص هيتمة )مت تللري  الجم و ( من دون يزل   وييلت  لبملي الشن ي رزهت  من ال   و قو حي ص ومن هَول تمه م الحلو انحتت  
ت مي خجم ال جمو وندو لرقيي قو قا قحد اخ  من م قيي مي الحدتل   ا د نتاو وتنج  النموذجتن الاتريتنو الم  الذا تردو وااح 

تنت ةو ونرد ال حمن قرو  ب  الميحد ل ال امي رتاو  م  واتةم اانروو ربزس نو  الدتن خو  تد اليتدو قصر  من نتلو الخلترة الد
 إخوييل

 

 الدور اًلجتماعي  -ب

تخيل  الحلو نن النموذجتن الاتريتن راني لتس ارن قحد الم جبتت  الدتنتة قو اان تدت ة مي دم لو رم رخر  ذل  زتن ال ت   
ت( من نتحتة  ا اييتمة الدتنت ة ااارمت ةو متلحلو زتن قد غن ص انوا  قغتن دنتوتة غت  قد قنج  مي انوايي المرز  ا  متات ت )مح ج 

دتنت ة ندمو وحي ص صو   ندد ا من الشتدتو زلترت  الم  الذا تح مي من ا ايهمت  مي  قس المتم الختل رت اييتمة الدتنت ة قو 
 ا نيات  إلص نتةلة  جتم دتن دم يت ة مب ومةل 

م( من خرم ا ايهمت  مي صو م  ولزن  الحلو يمز ن من   يحوتم )نيلة الاب ( الختص ة رمتاتي مي الينتا الدنتوا إلص )نيلة قو 
ت(المن د اليتة و الذا قنج  قن وديي ال  ت م )يتة  يج   دموني  اليي مه ل  مدخر  قوتًّت ليو وحي ي  لي    م زرت م مي   (69)  ندم 

ة رتلش قة الخ ى اليي زتن  قد ردق  قرلي رب  ا  الانوا و ولزن تردو قن  يورة اوج اان تد خرم انوا  قصت ا  جد ا ميت ن 
ة الحلو وانييتده لمتاتي الدنتوا إاتمة إلص خش ة ال زم الشن ي الذا تيد مي وق ري من ذوج نتمة الن تسو رار  ق ري من المواتيص الدنتوت 

مهم ذل  ال ت و الذا وإن لو تزن صتح  نا  ن تل تيرتهص ريو إ  رلرتبة الحتمل ذل  زلي يمشصم م  حتجة الاوج الدم يي إلص  
 قن ي اايهم  نشاي مريبد ا ر ت نن )الارم( وم  د ا إتتهت إلص ل تل )الصر (ل

ا نن يورييو وظ   )المن د اليتة ( مي ندد من الشتدتوهت  تحتي حشر  مي مص   لزن  المشت قة الزرت م هي قن  الحلو نتد ميخ  
قغنتت  دنتوتةو رصحرة ا   مواتيت ة مهم الو غ وا   ااتيتغ المخيلشةو الم  الذا اايدنص انييتد ربا جم و ه نر   مينت ت

وظ   الحلو مي ميترليتن نلص قنتم الشاتةت ة المص تة مينت ت قغنتت  لزتظو الاته و وغت هت من  (70)اليبلتيت  مي موق  تويتو ل
د نرد الوهت  وغت هو ومي ميت(71)الغتني الدنتوتة  رلة قخ ى حا  رصحرة البود مينت ت ندد ا من الغنتت  الزراتزتة الب رت ةو لمحم 

ت امن ت قن ي نلص ال غو من انبلتميي الشنت ة إ   قن  من ي مت  ام تحمم  اتلة وغتتة اتمتيتنل(72)  و موا ح 

 

 ل 2016-80-15متت  الحلوو ن س وح و  (67)
 https://www.youtube.com/watch?v=Z8U1ZoPSAkc 

 ل 2017-06-24زتظو الاته و نتد وح ل  (68)
 https://www.youtube.com/watch?v=Zn_SnNuUg0o 

 ل2013-07-04يتة  متت  الحلوو  (69)
 https://www.youtube.com/watch?v=vl_9wV-YmU0 

 ل2016-09-10حنرليل متت  الحلوو حشم  مت  مصلشص  (70)
 https://www.youtube.com/watch?v=0uffqHXmUGU 

 ل2016-05-27متت  الحلو موهرة غنتةتة او ت ةل  (71)
 https://www.youtube.com/watch?v=qI49sSd-x64 

 ل2017-04-06متت  الحلو صو  ذهري تحتي الي ال الينتةي الاو ال  (72)
 https://www.youtube.com/watch?v=qugOs8dQr8Q   

 



 

 

 

نر  غنتا  يا اجيمتني لرلد  قو للرلدان الب رت ةو قو لفو  هد  الشن هو إدختم المحر ة والا و  إلص قلو  النتس وقلو النتس»
 ل(73) مت«قو ال و قنت قح   قن تزون لشن ي هد  

ا مرحظة م مة نلص اوج اان تد الدم يي قرتم نتو  و ونلص اليحدتد منذ يورة 2011يمه م يورة الحلوو هو  ندولي نن ت ميخ  
ا غت  ماروج قد ى إلص دم  قم اد مهم الحلوو وغت ه إلص ا نييتم من اوج  و إذ زتن  اوج اان تد ي  د 2007الحلو نتو  ا دهت  

الدنتوا إلص الدتني مي مت تردو لمب ت رزهتمة البمم مي اوج الدتنيو ميت نة رتلدنتواو وهو الم  الذا تشا   اآلن نودم الحلو الحذ م 
 ي   قدو مي الاوقتن زلت متو الم  الذا تردو قن ي زتن قا م مي حتلة  رتيجته الينتا الدنتواو من دون ي   اان تد الدتنيو محتو   

 الحلو زوني غت  م يرل ربرقة نا  م  لرية  جتم الدتن الدم يتتن زمت  صدنت مي المهتلتن اآلخ تنل

 

 الثورة السورية  -ج

حلو قنج  قرم الهو م قغنتة ربنوان )ر  ت  و إ   قن  متت  ال2007نلص ال غو من اني الي ق زتم الينتا غت  الدتني زلي مي نتو 
تميد  مت ت ر  ت  الاد رت او ربدد زرت  من الصشت  الحمتدمو وت ز  لي الحتلة الم ده م اليي وصل   (74)رتني او تة و انت ت(

غو ورذل  تيمت   الحلو إلت ت او تةو وتيمن ص لي اليومتل مي الماييرمو وذل  ر مية يو ت  مواتيي ن اقي اللتر و ورصحرة الة الو 
اة لفادو رتنمت خص ل ااخوم  نن النموذجتن اآلخ تن مي الد ااةو ونن اللت  الوا  لمن دا دم ل رإنيتجي قغنتة زتملة مز  

 قرو  ب  زمت  قتنت ميلب ت من قغنتة زتن  منج م للولن الاو ا رتلبمووو رتنمت لو تنج  خو  تد قا  قغنتة لا  خلل 

و لو تب   لشتت  الحلو قا  موق  اتتايو اوى انخشتا ويت م الحشر   2012لرج الهو م الاو تة حي ص نتو  قمت مي ني  ان 
ت مي نتو  انييم الحلو إلص البتصمة المص ت ة اليته م قاوم  2012اليي ييد م ت الش قة زحتم الش ج الخ تت  مي دم ل زمت ذز نتل قم 

 ب (و وهنت  رت  م حلة جدتدم من ات يي الم نت ةو ولزن من دون قا يص تح وااح قو رش ج إن تدتة قخ تت و من ت )الخوم قرو 
ا مني للهو م الاو ت ةو وهو   موق  اتتاي ربتني من الحوادل الجت تة مي او تةو رتايهنتا ظ و  واحد ند ه ميتربو الحلو انحتت  

م  الشن تن ال احم )نتم  الارتبي( الذا ن   نني مواقشي المبت اة   (75) الب  (ظ و ه مي متدتو تين ي قغنتة ) تو تت ما  
 ل(76) الوااحة للنظتو الاو ا

ج من ارنة الارتبيو ومن هَول مبتمم الي رص   زتن ارر ت مي ظ و  الحلو مي الغنتة   - ر مت-لزن تج  الينرتي هنت إلص قن  الحلو مي و 
ا اليي صو    ناخي ت الولص مي جلاة نتةلت ة م ن لت ةو هو  غنتهت الحلو واجل ت ياجتر  احي امت تو م  يو ت  مواتيي روصش ت ج ا 

من انبلتميي نن اان تد الدتنيو نحو الينتا الدنتواو رصحرة المبت   المواتيت ةو ذل  م  البلو قن  الغنتة المذزو م   ياو  قا   
ت قو ميت د ا للنظتو الاو او ولزن  ت  ييين ص رمآه  دم لو وجمتل ت محا ل  محيوى اتتايو مبت ا 

ونر  ذل  الحتتد الالري اتتات ت تناجو الحلو م  مواق  المن دتن الدم يتت ن جل وو ورختصة الم مولتن من و مي الد ااةو الذتن 
م لمبظم و مواق  اتتات ة وااحةو نلص ال غو من قن  جم و هو تحتوم يصنتش و م  الهو م الاو تة قو اد هت  من خرم  لو تاج 

يحلتم قربتد يص مت   م ت ة مبت نةو قو ظ و  اجيمتني مبت ن من الممزن يشات ه اتتات ت نلص النحو الذا ترييتي الجم و و لزن  
الوااح قن  المن دتن ذاي و زتنوا ح تصتن ق د  الح ل نلص الحتتد الاتتاي الميزل   الذا قنج وهو وتايي   مي حتلة الحلو قزه  

رتقتنو زوني غتم  ر قس متلي الشن يو وهو جم و ه المحتمظو من خرم انبلتميي الشنت ةل ولزن نلص ال غو من ذل و لو من المن دتن ال
 تختل  ال جم رجم و ه قو قمتني ال خصيو رنتا  نلص موق  اتتاي مبت ن مي ص   الهو م قو اد هتل

 

 استنتاجات الدراسة 
الرحل تج  الينرتي إلص قن  المن جتة اليي ايربنتهت مي اليحلتم الزتشي للنمتذج  قرم وا  ا اينيتجت  البتمة اليي وصم إلت ت 

تةو ومنج هت الشن يو وملاشة نمل تو ومآ ي تو لزن  ت غت  زتمتة لش و الم اج  المخيت م هي مشتدم مي م و يوج  ت  م ج المداةح النرو 
  مي قواتلي هذه الظته مل الم  الذا قد تحيتج إلص إنجت  ميترر  ا جيمتني والشن ي الزتمم لبموو الجم و  الدم يي الذا ا ده 

 متدانتة م    اةح من هذا الجم و  ل صد متوليو ونرقيي رتلنت تد الدتنت ةو وهو مت تمزن إنجت ه مي د ااة مزمل ة ل ذهل 

ت من المرحظت  اآليتة قد   ت رتلنارة إلص الوق  ال اهنو مرتامزتن اليوم إن  ربا  قظ    نشا ت رتا  مي ات و م الد ااة من  قم 
ت ربا المرحظت  الخ ىو ميد يزون قق     خرم وا  الاتتج اليت تخي للظته م ميترم حتل ت مي الانوا  اليلتر  المتاتت و قم 

 

 متت  الحلو موهرة غنتةتة او ت ةل  (73)
 ل2012-03-15ر ت  رتني او تة و انت ت متت  الحلوو  (74)

https://www.youtube.com/watch?v=HBbeiGwBEfo   
 ل2013-07-27نتم  الارتبي ومتت  الحلوو  تو تت ما  الب  و (75)

https://www.youtube.com/watch?v=BKu2n7jBAwE   
 ل2015-01-21ومتم الشن تن نتم  ارتبي مي مص و ج تدم ال  ج الوالو (76)

https://goo.gl/RZA6qs  



 

 

 

آلن قن ن زن إلص ورتنيظت  مهم يل  الد ااة نايلت  ا -زمت نيمن ص-إلص الياوتم الذا تحيمم اليصوت  قو اليخليا مي د ااة قخ ى 
 المرحظت  اآليتت  الريي يوص م إلت ت الرحل:

ا   -1 إذا مت قخذنت رتلحارتن ا دهت  من  المداةح النروت ة مي الي ن الاتر  ال ج ا رار  ا ناداد الاتتايو والهيتمي الذا يب  
اليلتلة مت قرم الهو م الاو ت ة زتن م يرل ت  إلتي ن   الم  ج مي يل  الم حلةو متردو قن ا دهت  الظته م مي او تة خرم الانوا 

ا  إلتي الررد ربد يجدتد الرتبة لر ت  الاد نتو  و وايول الررد مي حتم من ال زود الاتتاي  2007رت ناداد الاتتاي الذا يب  
ة ريحتل  رتن التت  الاللة البتو الذا لو تزن مب وم ت زت  اتني يو إاتمة إلص ذل  زتن المجيم  ذايي تخا  لبملت ة قالمة هيتمت  

 والميااة الدتنت ةو وال نرذ ونيد داةمتن من هذه الخت م لليبرت ا  الهيتمت ة الخ ى )غت  الدتنت ة( زل ت مي المجيم ل 

   وال يل  الرتةة المواةمةو اليي ي امي  رتنيبت ة اقيصتدت ة مي م از  المدن الاو ت ةو ورختص ة دم لو ا يرل  رت يشتغ مبد  
ا مي نمل تو  (77) المتايالنمو ا قيصتدا نارت ت مي الب   الخت  من الي ن  و وال ذل    د  زلي م ج المداةح النروت ة ا دهت  

 وزهتمة مي للر تل

يخش  الظته م حتن تحا  ااارو رصشيي قوم اجيمتنتة قو اتتاتة زمت مي حتلة دم ل ربتد الهو مو قو المنتلل الخت جة  -2
النظتو مي او تةو حتل ُند  ااارو  ر ة اتتات ة مي الحتلة الولصو وااارو الاتتاي هو اللة الم  الواق  مي الحتلة    نلص اتل م

ت(ل  الهتنتة )جتس ااارو مي غولة دم ل ال  قتةو جر ة يح ت  ال تو مي إدل  نموذج 

غ ت من زموني الاتتايو زحتم مدتنة وربزس ذل و تيوى حاو  الظته م حتن تحا  ااارو رربده الهيتمي الال حي وحدهو مش  
دم ل مي الوق  الحتلي ربد  جحتن موا تن اليوى مت ت لمصلحة النظتو قو حي ص البتصمة المص ت ة اليته م ربد ااييرت  الم  لنظتو 

ان المالمتن( إ  قن  م ج المداةح الاتاي مت تو مبلص ال غو من وصوم هذا النظتو إلص الاللة رذ تبة محت رة ااارو الاتتاي )ااخو
ا غت  ماروج مي نمل ت هنت و مي مت تردو ييتلب ت م   غرة الاللة مي حاو  ااارو رلتربي ال وت تيي   النروت ة الاو ت ة ي  د ا دهت  

 الهيتمي محا و ماحور ت من قا داو تيبل ل رلمو  الييتت  الاتتايل

م ج المداةح النروت ة مي المنتلل الخت جة نلص اتل م النظتو مي او تةو وذل    ومت تب    مهم هذا اليصو   هو اب  حاو 
م اتتات ة ح رت ة  نلص ال غو من خاوغ هذه المنتلل لاللة إارمت ة اللتر و لزن  ااارو تحا  مي يل  المنتلل رتلمجمم رصشيي قو 

ت من الممزن قن تزون م يد او  امات تللل إلخ( مي وجي البدو الذا نتدم مت تحم م هوت ة يالري الصشة ااارمتة  )ح ي ص لو زتن مالم 
 ومن هَول   حتجة إلص ا حيشتم رليس المداةح النروت ة زون يازتد الربد الهيتمي للمجيم  نر  مهم هذا الليس نتمر  نن الحتجةل

ن    هوتة هيتمتة إارمتة للمجيم  الاو ا  رنتا  نلص مت ارلو من الممزن ا اينيتج )رحذ ( قن  ظته م المداةح النروت ة قد 
ولزن مش غة من الزمون الييتت ا لإلاروو وإن احيشظ  ريب ت  المجيم  المالو )الدم يي قو  ت  الدم يي مي منتلل الغلرتة 

ت محتمظ ت من نتحتة الهيتمة ا جيمتنتةو ومن هَول مإن  اليتو اليي ا ت مي المالمة الانت ة( رزوني مجيمب ت مالم  ا منظ م  تد  وُن     يب ت  
ج ل ت هي ا المن دون من دون زلم لوام انوا ل  المجيم  هي قتو ااارو اليي  و 

وتردو قن ذل  الي وت  قد ايص همت ه من خرم يب ت  الربد الهيتمي لإلارو )الموجود ماري ت رلرتبة الحتم( لبموو الازتن مي يل  
ت نند ربا مةت  الاز تنو ونيتجة لحوام الهو مو وقحوام م ز رة قخ ى اتتات ة واجيمتنت ةو لرليحتج  المنتللو الم  الذا يلو    حي  

م اتتاتة وح رت ة مي المنتلل اليي   د  احيجتجت  هو  ندوان ت ناز ت تو رتنمت انشا  نش  زرت  من جم و    ر ز  ااارو روصشي قو 
وا مناجمتن م  الربد الهيتمي لإلاروو وغت  الم زم مي  الظته م من اليتلنتن مي منتلل النظتو نن ال ربد الاتتاي لإلاروو واايم  

ي تل   البرقة م  الاللة اليي نتد من  المداةح لت ده  مي منتلي ت ربد قن اايبتد  قو 

المجيم و ولزن مي الوق  ال اهن  نحن رحتجة إلص د ااة متدانت ة ليتتس مدى إاشتا هذه الش ج لترب ت دتنت ت نلص وزمت ذز نتو 
من الممزن  رل ذل  رمي  ا  نتمةو من مهم ا دتتد ندد المايمبتنو وا دتتد ويت م الحشر و ويوا ا ذل  زلي م  ظته م اانرو 

 م رتلخلت   ااارميو ويحزو ااارمتتن رواتةم اانرو ربد نيود من احيزت  الدولة ل تو  د نلص ذل  يمشصم ال غرة ال برتة المب   
ااارمي المحتمظو م  ال غرة الحزومتة مي اليي   إلص الجم و  رم  جتنت  اتتحت ة اللتر  زمت   دنت مي م  جتن اان تد مي  
ت )مت تللري الجم و ( من دون مرت م رتلمحذو ا  الم يرلت  ردنو مهم هذا   حملو وغت هل لذل  زتن تردو قن الدولة زتن  ييد و قتا 

 ن ي مي المدى اللوتمل النوغ الش

ا مي مدن او ت ة قخ تت  مهم حل  وحمل والرذقت ة وحمتمو م  غتت  مرحظ  -3 ا زرت     د  الش ج الدم يتة حاو  
ا نلص ي متس يل  المنتلل من  للمنلييتن ال  قت ة )دت  ال و و ال ق ةو الحازة( والجنورت ة )د نت(و الم  الذا تبد  مي   

تمت ة مي او تة مت قرم الهو مو حي ص مي مايوى محيوى من ي راتل ومحتمظ من مهم المداةح النروت ةو مإن يل  ا اي ايتجتت  الهي
ت إلص ياص م المو ول الهيتمي الدنتوا مي يل    المنتلل ييت  نن خ تلة ميلي ي هذا الشن وجم و هو الم  الذا قد تب ى قتا 

 ةو وهو مواوغ تحيتج إلص د ااة ماييل ةل المنتللو وحاو ه قزه  مي المنتارت  ا جيمتنت  

 

د جمتم رت و و البيد الخت  مي يت تخ او تة ل (77)  ل 91( ل2012و )رت و و الم ز  الب ري لفرحتل ود ااة الاتتات و 1محم 



 

 

 

ت راوج الب ا واللل و ولتس ريتو اتتاتة قو قتدتولوجتة  -4 تيد و صنت غ المداةح النروتة المد واون محيوى  ي مت ت ت محزوم 
الدتن خو  تد اايخداو  صت مةو لذل  تيردم ال زم الشني )وحي ص لرتس قناتا الش قة( رييت   الجم و  والاتتجل م قتنت مي حتلة نو  

الة البود مي الحشر  الخت جتة وحظ هت مي الحشر  داخم او تةو ومي حتلة )ااخوم قرو  ب ( همة اايخداو مزه  للحتن من 
ت متت  الحلو م قتنت قن ي حي ل يحو   زتمر  ومي ت لمبتتت  الاوج من مل    قغتن دا جت  إذا لو يزن الحشلة دتنتة اللتر و ورتلبزسل قم 

م قخ ى حتن ياتل ارم اان تد الدتنيل  دنتوا إلص من د يتة  تايهم  يوريي مي يوات   قبة الجم و و هو  إلص مل   دنتوا م  

لو ييت   الهو م الاو ت ة  تة ت يي تر ت مي النمتذج الهرهة المد واةل نو  خو  تد اايم  رتلبمم رصو م خل تةو وزان   تة ت لو  -5
قرو  ب  اايشتدوا من نتمم ا ايي ا  مي اليته م لمصلحة يوات  قتندم جم و هوو ومد  ال اوم وام رتيي وقخرقي  تزنو وااخوم 

تو وم ونة منت ة قزر و ذل  زلي رتنمت زتن  الهو م الاو ت ة يني  مينت ت ومن دت  ت  إلص الردو ومتت  الحلو الي و حتتد ا اتتات ت صت م 
تال الات و  واليت وس وغت همتو وذل  من رتةت  محلت ة   ينيمي إلص نتلو اان تد الدتني مي الحت   الختصتن ر ت من مهم نرد الر 

و ميد يرن وا خل ت ج تدت ت مجتةبي اللتر و ولتس راا  حتم  مبظم تو وحي ص حتن زتن هي ا المن دون قتدمون رإ ل إن تدا  إارمي 
 ي زمت ن  د مي حتلة م ج اان تد مي دم للاحيشتلت ت رحي ت مهم مد  ال اوم وا ني ا  ر 

تريص ااينيتج قخت  رخصول م ج المداةح النروت ة ول اةل يبرت هت نن نشا تو وهي الذزو ت ة اللتغتة نلص الظته م   -6
ذه الش ج نمل تو  رتلمجممل اريداا  من قناتا الش ج المزون تن من الذزو  محا و ووصو   إلص المنتارت  ا جيمتنت ة اليي ييد و مت ت ه

ت م   اليي زتن  ي  د مي الحتلة الدم يت ة مصر  حتد ا رتن الذزو  واانتل مي الشاتاا  اليي ييد و مت تو وإن زتن هذا الشصم مناجم 
مي المايوى  و وإن لو يزن حتا م  (78)  ناتةت ةالتة نمم الميااة الدتنتة ااارمت ة زل تو لزن   رد  من الينرتي إلص حاو  م ج إن تدت ة  

 الجمتهت ا رمايوى حاو  م ج الذزو و لزن  ت زتن  حتا مل 

تو رم زتن جم و  هذه الش ج ت مم الجناتن ذه الش ج الذزو تة لو تزن مييص   و  رد  من يواتح قن جم و  ه ا نلص الذزو  قتا 
ليلي ي الوحتد للناتاو ربتد ا نن ال تمنة  نلص ال غو من الشصم الحتد رتن مت مي الشاتا البتوو لتيدو الشاتا الختل هو ماتحة ا

 الذزو ت ة نلص الشاتا البتو اليي   ي ذ  نن ت هذه الظته مل 

 

 خاتمة 
ت غتر  حتتي و التومتةو ومنون و  لو تي  زهت  من الاو تتن مي البيود الخت م نن داة م ا هيمتو الزتمي رحتتي و محا و رم قتا 

زتن  ي او مبتلو يج ري و ااناتنت ة نن داة م الد ااة والنيدل ت ج  ذل  اليتت  إلص جملة من وهيتمي وو وزهت  من ال تتا اليي 
الارت  يحيتج إلص زهت  من الج د احصتة ت ويشات هتو لزن  ت جمتب ت زتن  يص   مي غتت  ااناتن الاو ا نن داة م ا هيمتوو  

 ونيد الواق  ريتة يحاتنيل

ت يحملي من ميتم م يحيتج  ن جو قن يزون هذه المحتولة  خلوم راتلة لميتومة ذل  اليتت و ونشي وجودهو وذل  نلص ال غو مم 
إلص د اات  دانمت  قزه  اياتن تو ييت   الظته م من جوان  قَُخ  لو نايل  ينتول ت هنت رار  الحجو الزرت  للمحيوى الذا قنيجيي 

ذا المحيوى مي اتتقي المجيمبيل قا المجيم  الاو ا المربد نن النيد مي  م ج المداةح النروت ةو والصبورة المن جت ة مي ينتوم ه 
 المتايو ونن ارم الحتتم الز تمة مي هذا الحتا  الذا ن جو قن تييت   راا غ مت تمزنل 

 

د (78) تنو محم   ل 2015-02-24ل الوكالة العربيّة السوريّة لألنباء و «حلمي إن تا م قة ناتةتة لإلن تد الدتني-المن دم هدت ة الارتني»امت  لح 
 http://www.sana.sy/?p=157735 
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ا لو  اني تزي المبتن اله     لينص هذه الحتتمو مت زتن نظتو ا ايرداد لتايلت  ماخ الحتتم مي او تة راربتدهت زل تو وتحتل ت قش  
 وحتوتي ت ونلتة تو وهو الم قمل 

ماو تة لو ي  د هتمنة للبيلتة الذزو تة مهم مت   ديي مي ظم نظتو الاد ال  وا رنو ولو يب   إمبتن ت مي ا نيداا نلص دو  
 الم قم مهم مت   ديي مي هذا الب دل 

الر ت للحيوج ريلتا منح تو وييتتر ت للربد الجمتلي النهوا مي الشاتاا  ولتس مي الحزو مرتلية؛ لن الالو  المير  مي ذل  زتن  
 المخيلشة رينتغ ز شي وإر ا هل 

ت وق  ماتنش ت نلص الم قم الز دتةو اليي نتن  مت نتنيي الاو تت  ماتم ت إلتي مبتنتم من   ومت وق  نلص الم قم الاو تة نموم 
ا ت نظتو الاد ال  وا رنلمظلومتة يت تختة     يحي ت مجيمب ت منذ  من   لتس رتليصت و وز  

ولزن؛ لن قنظمة ا ايرداد قاب  من قن ييل   وامد الحتتم زل  ت م مت رلي  الوي تو مإن دو  الم قم الز دتة مي مجيمب ت  
ت نلتنت مبم ذل    و ومي المجيم  الزر  لو تي و ونحن إذ نحتوم يالتل الاوا نلتي ماو  تزون ل ام  نر  م و مييت ا  زهت م  المحلي 

 يي تر  مي ياهت هت مي هذا الدو ل

 من هذه المييت ا : 

: قه  خصوصتة المجيم  الز دا مي يشبتم دو  الم قم الز دتةو قو مي الحد منيل  قو  

 اليتو والييتلتد اليي يمت  هذا المجيم ل  ل1

 و ردو هت قو مي إنتقييل الات و م اليت تختة للمجيم  الز داو وقه هت مي ماتندم الم قم مي اليتت ل2

 النمل ا قيصتدا للمجيم  الز داو وقه ه مي  او حدود الدو  الذا ياخذه الم قمل ل3

 النال ا جيمتنيو وقه ه مي دو  الم قم الز دتة )الحا او ال تشي(ل  ل4

  



 

 

 

ت  المجيم  المدني(و ومي  هتنت ت: قه  ممت ات  ا ايرداد مي قم  دو هت الاتتايو وم ت زي ت مي ال ان البتو )الح ا و ومنظم
 يولتد دو   اما ل ذا اليم ل

هتله ت: دو  اني ت  اليبلتوو ومحو المتة مي يشيتل وني المجيم  والم قم را و م يصدت ت لدو هت مي الحتتمو ويشبتلي مي مجت ي ت 
 المخيلشةل 

  ارب ت: البرقة رتن الهو م الاو تة ودو  الم قم الز دتة 

الهو م الاو تةو ومدى الينت غ رتن ا نيمتاتن اليومي الز داو والولني الاو ا مي يح تا ت نلص  م ت زي ت مي  -1
 الم ت زةل

تو قو ارنةل -2 تو قو قم   قه  قواتغ الي جت  اليا ا مي ييت  دو هتو ربد حمل ت قنرتا جدتدمو اواا قزتن   وج 

ختتم جمبي توجي ح زة الم قم الز دتة مي الهو م قه  اايل تو حت   اليم د الز دا مي رلدان مجتو م مي يزوتن م -3
 الاو تةل )قصل الياحتت و الد  الز دا الهو او ال  اةوو ا نيصت ا و ال مو  الهو تة(ل

 قه  اليو غ رتن اللتت  الاتتاتة المخيلشة مي اصلرتغ دو هت مي الهو م رصو  مخيلشةل  -4

 لدو  الم قم الز دتة مي الهو م )قه  قواو قو ابت (لقه  نرقت  المصته م الب رتة الز دتة مي  او إلت   -5

 مناف الحمد 

 عن هيئة تحرير مجلة قلمون 

 

 

 

  



 

 

 

: مناقشة محاور الورشة من منظور المرأة الكردية   أوًلا
  (1) األستاذة دلشا يوسف

و والولني   ل1  الاو ا  مي يح تا ت نلص الم ت زةلم ت زي ت مي الهو م الاو تةو ومدى الينت غ رتن ا نيمتاتن اليومي الز دا 

زتن  خصوصتة ا نيمتاتن الم دوجتن اليومي الز دا والولني الاو ا لدى الم قم الز دتة مي او تةو دامب ت قوت ت لم ت زي ت   -
الم قم الز دتة   اليوتة والواابة مي الهو م الاو تةل إلص جتن  مش وو اليح   ا جيمتني والماتوام ا جيمتنتة اليي ينتام من قجل ت

منذ نيودو من قجم زا   وزة يحتل  الليتتن اليرلي والب تة ا المدنوو من ال جبتة الدتنتة م  النظتو الربهيو ر د  يب ت  الخت  
لالليي وهتمنيي نلص المجيم  الز داو وم ا هتمنة الاللة الذزو تة المللية نلص المجيم  الاو ا ربتمة والمجيم  الز دا 

ا ال و  الناتلي الميجذ  لدى الم قم الز دتة منح ت ج نة ققوى من رتقي ال  اةح الناتةتة مي المنتلل الاو تة الخ ى رختصةل هذ
خرم الهو م الاو تةو إذ اتندهت قزه  نلص الي رل والميتومة وا نخ ال اليواو ومت ي ام ينتام رتلارم زل ت؛ من قجم وصول ت 

 مي رنتا  زتة  المجيم  الماييرلي الذا زتن  يخلل ليل إلص م از  الي ا  لي ت   مبلت ت

 

تو قو ارنةل قه  قحوام الي جت  اليا ا مي ييت  دو هتو ربد حمل ت قنرتا جدتدمو اواا قزتن  ل2 تو قو قم    وج 

)دانس( زتن لحوام الي جت  اليا ا والناتم المالح اواا اد النظتو قو اد اليوى اا هترتة من مهم الدولة ااارمتة  -
 م ياهت ايي ااتجترتة إلص جتن  الياهت ا  الالرتة اليي لن نيحدل نن ت اآلنو ممت تبنتنت اآلن هو الجتن  ااتجتري الذا تبد  رمن لة هو

داخم هو م ولزن هذه الم م داخم نوام المجيم  والميمهم رتلبتةلةل محتَم خ وج البتةلة من قوقبة المن م اليي ييو غ متي الدوا  
ت لمصلحة الم قم؛   و الحتجت  الجند تة )النوغ ا جيمتني(  ويتنت ت رحا  البتدا  والييتلتد النملتة الاتةدمو ينيل  الموا تن يمتم 

ا إلص ميد الا م والمجيم  الز دا ل جتلي وميتتني رار  انخ ال و مي اليوا  المالحة قو رار  ا حيجت  قو ا خيشتا قو الييم  منظ  
و قنمتم البن  الداخلي اليي قنير  الن انت و اال   الناتا والشيتت  الز دتت  اواا مي الداخم قو مي الخت ج إلص قو ال ج م ق

 يحمم م تد من المايولتت  الميبلية ريومت  المن وال مته لفا م من دون وجود مت تل و من موا د قو دنو اجيمتنيل

الناتا الز دتت  نلص ا الرغ رادوا  غت  مالومة ييياي من ن يب ت  زذل  مإن الح و  وال ج ا  اليا تة قجر        
مت لدت ن  من م ت ا  للييل  نلص الصبت و وازيات  م ت ا  جدتدمل واال   الم قم إلص إنتلة قا ي تو وقلشتل تو وزرت  الان؛ 

مايولتة زا  البتس من خرم البمم خت ج  ليتت  ال جتم مي البتةلة ووق  نلص نتيل الناتا حم  م زر  الا م جمتب تو ويولي 
 المن مو من مهم البمم مي الميتج و وال او والمت تةو والبمم مي الصنتنة ومي غت هت من النمتم لزا  المتمل 

قهري  الم قم الز دتة خرم م حلة الهو م ر انة ملحوظةو وقد م مذهلة نلص مواج ة الصبت  مي الدوا  اليي االلب  ر ت  
ت من خرم الم مت  والمايولتت  المليتم  روصش ت   ميتيلة ونت لة من قجم الارو والدتمي التة والماتوام الجند تة قتنمت زتن و وقتا 

نلص زتهل ت لحمتتة نتةلي ت وميا  ي ت مي حتلة ال مةو وزذل  مي يادتة م متي ت التومتة رصشي ت  رة من مو ومصد  دخم لفا مو 
 ة لم ادهتو مار  نن م ت زي ت م ت زة ن لة مي حتتم مجيمب ت المحليل ومايولة نن ييدتو ال نتت 

ل ذا ق ى قني زتن واتزون ل ذا اليلو  الجند ا والييتت  النتي  من الن اغ والح   والي جت  اليا ا و بو  الح تة الذا 
لني ه   ق زتن المجيم  الرل ت زي الذزو ا  تصتح  هذه الم احم رتلبتدم لدى الم قم دو  زرت  وإتجتري مي يمزتن الم قم الز دتة؛  

 وقَابشَ ت مي المجيم  الز دال 

ح زة الم قم الز دتة مي الهو م الاو تةل  قه  اايل تو حت   اليم د الز دا مي رلدان مجتو م مي يزوتن مختتم جمبي توجي ل3
 ال  اةوو ا نيصت ا و ال مو  الهو تة(ل )قصل الياحتت و الد  الز دا الهو او

ا  مش دا  اليومتة الز دتة ومش ومتي ت لدت ت مي الانوا    - إن ال بو  اليومي الذا تر و الم قم الز دتة مي او تةو وتو 
الخت م والشام مي هذا تبود إلص اليلو  اليزنولوجي الذا زا  دو  الحدود المصلنبة وقابشي رتن ال ب  الز دا مي او تة 

ا مي يوات  مبت   الم قم الز دتة ومدا ز ت نن يت تخ ت الناتلي اليومي الب تل من  ورتقي قج اا زو دايتن الخ ىو قا  و زهت  
 قجم اليح  ل 

زتن لإلنرو الز دا الماموغ والمي واو و رزة ااني ن و والبرقت  المرت  م رتن الز د وال ج م اليا تةو دو  زرت  مي 
ت مخي  ي الم قم الز دتة يوجت     لش ت نن رتقي ال  اةح الناتةتة الخ تت  مي او تةليزوتن مختتم جمبيو وج 

وزتن للم  جتنت  الدرتة والشنتة والهيتمتة الز دتة اليي زتن  ييتو مي رتقي قج اا ز دايتن الخ ى وم ت زة الناتا الز د مي  
دري الز دا الب تل ومدى غنص  او تة مرت  م مت تو دو  زرت  مي يونتي تل إذ يب م  نن زه  إلص اا ل اليت تخي والهيتمي وال 

  اللية الز دتة رل جتي ت ال ربة اليي زتن  مح ومة من اليبلو ري مي او تةل 

 

  تن م وزتيرة ز دتةل (1)



 

 

 

يب م  زذل  إلص مآاي ال ب  الز دا والمجت   اليي يب ا ل ت نر  اليت تخ اليدتو والحدتل نلص قتدا النظمة الشت تة 
اليي قرداهت إخوي ت الز د و مو هو المنتالتن مي رتقي الدوم المجتو م من قجم المحتمظة  والدزيتيو تة واا هترتة والميتومة الخت قة  

 نلص وجودهول

ويب م  الم قم الز دتة مي او تة نن ق   إلص نموذجت  اجيمتنتة ز دتة قخ ى ينمو وييلو  نلص جنرتي تو ي ت   الم قم  
 اج الشد اليل ذل  زلي زتن لي دو  زرت  مي منح ت ج نة قزه  من اليوم مي مت ت ريوم ومتنلتة زمت مي نموذج إقلتو ز دايتن مي الب

ت مي الهو م الاو تةل   واليصمتو من قجم م ت زة ممت م وقزه   خم 

 فاتن رمضان؛ عن المرأة الكردية في الثورة السورية 

 

 توطئة ًل بّد منها:

نة والُمحز مة  ييدا الم قم منذ ردا الخلتية دو  ال  ت  نلص الصبد زتمةو     مزتن  ال وجة واالي والُميد س وال نتمة والُم   
ا مت ااييم من ليي الذزو تة   قحتتن تو وهي ر ذه الصشت  والمنت م جتنر  الحيتية والصوا  مي نمل ت ومن لي تو ربزس ال جم الذا زهت  

ل تو قو    رت و وصتح  ق ا  ن تةي   الماتل م  وج 

الناتا زل ن رمنت ل ن  المخيلشة نر  البصو و لزن ت رتلبموو زتن  يحظص رتلييدت  وا حي او نلص  والم قم الز دتة  ان ت  ان 
 ال غو من البن  واليالل الا ا  قو الدتني  الذا ظ   رختصة م  الدتتنت  و يتي ت للم قمل

ريد  من الح تة قوا  من الم قم مي من المب و  يت تخت ت قن الم قم الز دتة يحيم  من لة م مة مي المجيم  الز داو ويحيشظ 
المجيم  الب ري والي زي والشت ايو وهو مت تيزده الماي  ج ال واي رتاتم نتزتيتن مي زيترتيي حوم الز دو إذ تايند إلص م تهدايي 

 ال خصتة مي قهنتا يجوالي مي المنتلل الز دتةل

ا من الظلو والي  و واا يرداد ال جمو ومن البيلتة الذزو تة وح م  ق ون ت ندم حلل اليبلو  نتن  الم قم الز دتة نر  اليت تخ زهت  
ت   وزا  المب مةو مي م احم ميبتقرةو ونلص ال غو من ذل  ميد ر    مي زهت  من الم احم رادوا  ممت  م  وقتتدتةو ولزن ت نموم 

المجيمبي قتنمت وجد و ورختصة مي المجيم    ريت  م م ة مي زهت  من مجت   الحتتمو ربتدم نن الهيتمة واليلو و ولحل ر ت اليرن
الز دا الب تة ا وال  اني ال تشيو إ  إن ت زتن  يمهم مي الحيتية دو  ال جم مي ال ت و يبمم جتهدم مي  يون ال  انةو 

تخ اد صو  والحصتدو وال نيو وي رتة المت تة إلص جتن  ي رتة اللشتمو واليدرت  المن ليل متلم قم الز دتة نتال  نر  اليت 
لتلص  انت(و وزتن  - و ن رد ختن  -البن  والبنص تة جمتب تو وقد  خ م  اليت تخ راجمم الرلو   قمهتم المنتالة )لتلص قتاو 

ا   تيج ق من تو و ت ز  رجتن  قخواي ت الهتة ا  اد الظلول ونتد  رتلح تة  للم قم الز دتة دو  زرت  مي الهو م الاو تة زون ت ج ا 
شوت ة؛ لن ت زا   قتود البتدا  والييتلتد والن ا و وزتن  يبتني ا ال تدو واليجتهمو وهدم  جدا  الخو و و  ننز   رصو م ن

ا مي يااتس زهت  من الجمبتت و والمنظمت و واليناتيتت و وال تةت  الز دتة الناتةتةل ا رت     قن للهو م الاو تة دو  

يم م مي ينمتة المجيم  المدني مي او تة منذ ظ و هو رحا  زهت  من الد اات و  وزتن للم قم الز دتة إا تمت  زرت م وما
ا ويواب ت وا و م ربد اند غ الهو م مي اوا المبتنتم اليي   دي ت مي زهت  من  ت ران هذه ااا تمت  قصرح  قزه  حاو   نلم 

ال وتةو وزذل  البمم من قجم الماتوام وااق ا   المجت  و من ت حل الجناتةو المت الو ال واجو حل الم ت زة الاتتاتةو وحل 
رت خير و وااا تو مي ينمتة المجيم  ومت إلص ذل  من حيوجو إذ إن ال تجس اليومي لدت ت لو تمنب ت من ا نلواا مي ظم الهو م  

دد  رتلممت ات  الظتلمة رحل الاو تة اليي زتن  يمهم مي وجدان ت الم قم الاو تة ذاي تو منتد  رتلح تة للمبيير  الاو تت و ون 
ت من ال جم نلص الملتل  الاو تة مي الانوا  الخت م من الهو مل   الم قمل وزتن  قزه  انشيتح 

لو يزن الا م الز دتة ربتدم زم الربد نن مج تت  الحدال واليلو ا  نلص الصبدم المنتة والباز تة والاتتاتةو م ت نحن  
الا مو اليي للتلمت هج هت قرنتيهت الذزو و من دون قن نيل ج إلص قارت  ال ج مو لييالو   ن  د ييت ا  ندم يج ا امن هذه 

 قغلرتة الشيتت   متو المو ل 

الهو م الاو تة غت   المجيم و ربد م و  نيود نلص هتمنة ييتلتد وقن ا  مجيمبتة يحد من من لة الم قم ويلو هت مي  
 النواحي زتمةل

ي اندلب  منذ اية قنواو لو يييص  اهت هت مي المجتم الباز او وقنمتم الييم واليدمت  ومت إلص ذل  إن الهو م مي او تة الي  -
 من مخلشت  الح و  رم يارر  مي ييتت  جذ ا  مي مايوى المجيم  الاو ا انلرق ت من الا م الاو تةل 

 

  تغييرات إيجابية وسلبية طالت المرأة 

 



 

 

 

 رة وبخاصة المرأة تبعات الثورة وآثارها في بنية األس

و والز دا  نلص وجي الخصول قميت تو ونمودت ت يمهم مي ندد ال  دااو والج حصو      ة قمو  غت    المجيم  الاو ا زرًّ هم 
والمبوقتنو ومرتتن الم تج تنو وقد زتن للم قم نصتر ت اواا مي ال  تدمو قو اانتقةو قو ال ج مو وإن زتن نصتر ت ققم من نصت  

 ال جمل 

و ورختصة اش  ال رت   ق مت قه  ال ج م الرت تو قو إتجترت ت ميد زتن نصتر ت مني النصت  الزر و متلييت  الرنتوا مي المجيم  الز دا 
ميت نة رتلرنت  يار  مي مت ج زرت  رتن ناريت متو وني  مني ماتنشة قنداد البتنات و وحيص الملليت و وال اممو ودم  قغلرتة 

و وهو مت قجر هن نلص دخوم متتدتن نمم جدتدم؛  الناتا إلص البمم م  و و  ج قخواي نو وقو دهن  ي الحوام زل ت؛ لتيمن    ق ن 
لن نشيت  البتةلة تد ا رتد م  ال جم  .لزي تيحم 

 

  



 

 

 

 من اآلثار السلبية للصراع 

ميوقبةو وحمليي الم قم من  مالام ااج او والييم والي جت  وا نييتم والخل  الذا وصم إلص حدود غت  ميختلة قو - 
 خرم م ز تة دو هت الا ا  ال انيو والم ريل 

اال ا  ندد زرت  من ن  حي ا  قنمتم ليدرت  النشيت  نلص حات  واب ت؛ ليزون الم قم ملحمة البذارت  مي مختمت   -  
 ال يت  الاو ال 

و وقواتغ الح  لم ا  ال  تحة المنيجة نم ت ت إلص الخت ج؛ لارت   يص قول ت اليجنت -    د ااجرت ا 

 

 اآلثار اإليجابية للصراع 

ة اهت  إتجترتة قم  ي ت الهو م من ت:   لزن هم 

دخوم الم قم الاو تة والز دتة الن تل المدني ريوم؛ ليني  ميااتي ت ولجتن ت الحيوقتة والمدنتة والاتتاتةو ويدخم مي مجت   -
 اانرو واللزي ونتت  والبمم واليجت مو ولبم  نموذج الم قم الز دتة الميتيلة اليي جتا  ربد ال جمت  الر ر تة من ينظتو الدولة نلص

 ورتني وا ى زتني زتن لي ياهت  وااح مي الاو تت  زل ن مي قنحتا او تة زل تل  مدن ت رمهم ز 

زمت إن ت ي امن ت م  الهو م الاو تة اايلتن  البمم امن منظمت  خت تة وإغتهتة محلتة ودولتةو ويزون مد رة لمجت   مدنتة -
ا مي مجتم اانروو وحيص مي ربا النمتم   الردنتة اليي يحيتج إلص اليوم قحتتن تلوحيوقتة ندمو ور   دو هت ميخ  

ا؛   وقخت  

تمزن ا اينيتج ران الم قم الز دتة  حذ  همي ت م  الهو مو ولن يبود إلص مت زتن  نلتي قرل تو ولن ييرم   رظلو الاللت و و   
و ودولة اليتنون والح تت لرظلو المجيم  الذزو او وايبمم انلرق ت من إتمتن ت رتلي ت زتة مي الرنتاو وي تتد المجيم  المد  ني 

 

 

 

  



 

 

 

 صباح العبد هللا 

حوم قه  ممت ات  ا ايرداد مي قم  دو  الم قم الز دتة الاتتاي وم ت زي ت مي ال ان البتو )الح ا  _ المنظمت  _ المجيم   
   المدني( ومي يولتد دو   اما ل ذا اليم 

  تيوم قرو اليتاو ال تري:

ت ق اد الحتت   مر رد قن تايجت  اليد  ومإذا ال ب  توم 

  و  رد للتم قن تنجليو و  رد لليتد قن تنزا 

مي ظم اليم  وا ايرداد الذا نت ي ال ب  الز دا مي او تة من ي متس ل وتيي اليومتة إلص يب ت  المنتلل الز دتةو والحصت   
 ا قيصتدا اريتةي يح  نرتام اليخل ل

ا من هذا المجيم و ومت تي  من ظلو وقم  واايرداد نلتي زتن نصتر ت زتن  الح ا  الز دتة يواجي هذه  الاتتات  زون ت ج ا 
  مني ماتنش تل

ا الظلو والي   واايبرتد ال جم ذا البيلتة الذزو تة ل تل   نتن  الم قم الز دتة نر  اليت تخ زهت  

ربتدم نن الهيتمة واليلو  ورختصة مي المجيم     وح م  من حل اليبلوو وزا  المب مةو وريت  م م ة مي مجت   الحتتم زل ت
و وال  اني ال تشيو إ  قن ت زتن  يمهم دو  ال جم مي ال ت و ميبمم جتهدم مي  يون ال  انةو وي رتة المت تة إلص  الب تة ا 

   جتن  ي رتة اللشتمو واليدرت  مي المن مو وااييرتم الاتو ل

ا جيمتنتةو وربا   نتة والمن لتة زتن واجر ت قا ت ت مُ ا نلت ت رحزو البتدا  والييتلتدهذا الدو  الذا قد يي مي الحتتم ا جيمت
و مي رداتة الب  تنتت ل  المش ومت  الدتنتة الختلةة إلص قن ردق الوني اليومي  والهيتمي  والاتتاي 

  هو م ابتدل وقح ا  ز دتة مي إه   1921وهو وني قا م  مي يشيتيي جمبتت  من مهم جمبتة خوترون اليي قُاا  مي نتو   
و وقصرح الدام الناتلتة الولص اليي قا م  مي يجمت  لتقت  ال ب  الز دا 1957قاس قول ت مي منيص  الي ن المتاي نتو 

    مي او تةل

دون  زتن انخ ال الم قم الز دتة محدود او إذ اقيص  دو هت نلص يو ت  المن و ا  المحظو مو ويامتن مايل مت  الح ا  من  
قن ينيا  إلص الينظتمت  الاتتاتة ح رت ت رتايهنتا ربا الناتا اللوايي زتن  ي رل ن نرقت  ق رص م  ال جتم مي صشو  الح  و  
و ويامتن يواصم رتن قتتدا  الح زة الز دتة ريوصتم المن و ا  والج اةد إلص الرتو   واقيص  ن تل ن نلص المجتم الشولزلو ا 

  انةو وياتت  قمو  الرت لإلص جتن  نمل ت مي ال  

م قنرتا البمم   ولزن ت مايشتدم من ا نشيت  الناري للمجيم  الز دا اايلتن  قن ينتام؛ اهرت  وجودهت وجدا ي ت مي يحم 
  الاتتاي منذ وق  رتز و وزا  زهت  من الحواج  اليي يحوم رتن ت ورتن الم ت زة مي هذا البممل

ا   انتًّت قا م  الم قم الز دتة مي يااتس زهت  من الش ج ومص رداتة الهمتنتنتت  من الي ن ا لمتاي اليي   د  ا دهت  
   الشولزلو تة الز دتةو والمنيدتت  الهيتمتةو وزتن ل ت مت ت حاو  متنمو ون تل ممت ل

 ا قيصتدتةلمزتن  يدت  ندوا  ناتةتة رمنتارت  مهم نتد الم قمو ويبمم نلص يب تش ن  رحيوق ن الهيتمة وا جيمتنتة و

وتنريي لش  النظ   ومن خرم ااا تو مي ي زتم الش ج الشولزلو تة اايلتن  قن يا و مي المحتمظة نلص الشولزلو  الز دال
  إلص دو  ناتا ز دتت  مي ح ااة الرتو  اليي زتن  الش ج الشلزلو تة ييد   متيلا

ة ن تل ت الذا دم  الهتلي إلص من  رنتي و وناتة و من ونلص ال غو من الحظ  المش وا نلص الح ا  الاتتاتة مي ممت ا
تو لن الاجتنة   تنظ  إلت ت نلص قن ت منتالة قو  الم ت زة مي البمم الاتتاي؛ رار  احيمتم اجن ن الذا تبد حده ت زت هت ت نموم 

ذل  زلي وقه ه مي الحد من دو هت ميد    رللة لدى   اةح واابة من المجيم ل رم زتم قم اتةة الامبةو ميوم اليوم إني نلص ال غو من
  ل1949قا م  الم قم الز دتة مي الدنتتة ا نيخترتة للم  حتن الز اد لدخول وو ولوم م م إلص مجلس ال ب  نتو

  إ  قن النظمة ا ايخرت ايتة الادتة لو يييرم هذا الدو  ل ت ولجا  إلص الاتلت  اليمبتةل

  / زتن  الم قم الز دتة من قواةم الذتن خ جوا اد اايرداد الاللة الحتزمةل2004اليتم لي/ومي انيشتاة 

     ووقش  مي الصشو  المتمتة لرنيشتاةو وهيش  اد الظلو وا ايرداد مي قنحتا او تة زل ت جنر ت إلص جن  م  ال جمل

لومي إه هت يب ا  النت لت  الز دتت  إلص المرحية والاجنو ومن ن ا  لنت لة نتظمة قابد ونت تن وقمهتل ن 

و وح من حل البممل   ومصل  زهت ا  من ن  من وظتةش ن 



 

 

 

وقد ييلل هذا الدو  نيتجة الحصت  ا قيصتدا الذا م اي ر ت  الاد نلص المنتلل الز دتة؛ مت قدى إلص ظته م ال ج م إلص 
  الداخم ليامتن ارم البتسل

لن ت يبتس مي قا م   يخلو من الاتتاةو والملتلرة الحيوقتة اليومتةل وزا   رذل  حتج   إ  قن الم قم زتن ل ت حاو  داةو؛  
الخو  والي متس  تة ت م تة ت حيص قصرح    تزة لل جم مي رنتا المجيم و وقد قهر  يشوق ت مي المجت   زل ت؛ البلمتةو والهيتمتةو 

ت مي رداتة الهو م الاو تةو  والاتتاتةو وا جيمتنتةو وهزذا ردق  منتماي ت لل جم مي مجت   الحتتم جمتب تو وردا دو هت وااح 
     وم ت زي ت قوتة مي ا نيشتات  وا حيجتجت ل

رح از ت الاتتاي الذا حدل مي مخيل  المنتلل الز دتة حتل زتن  مي الصشو  المتمتةو ومي اليناتيتت و ور    اواا 
حة زرت م من ال ب  الز دا و يل  متي النت لة مصلة توا  منص  نتةرة المجلسو امن المجلس الولني الز دا الذا تمهم   ت 

قو مي مياات  اادا م الذايتة ر يت ت الاتتاي والباز ا؛ للملتلرة ردولة او تة نلمتنتة يياتوى مت ت اليومتت  جمتب ت من دون  
ل      يمتت  ننص ا 

    ناتنتة ممهلة لل ب  الز دالإاتمة إلص حاو هت مي المحتمم الدولتة والمنظمت  اا

ومن الامتا اليي ييرتد  إلص الذهتن ونحن نيحدل نن ن تل الم قم الز دتةو ودو هت  و ن رد ختن الزتيرة والمي جمة 
والصحتمتة اليي  ت ز  مندورة ز دتة نن ال ب  الز دا مي المحتمم الدولتة ونن حيوج الم قم الز دتة مي المحتمم الدولتة مهم 

       الذا مهل  متي الم قم الاو تةو  1944لمييم  الذا انبيد مي اليته م نتو  ا

مي إنداد ر نتم  اللشتمو وينمتة مواهر وو وزتن ل ت دو  مي ا يحتد الناتةي  1971ونمل  مي ااذانة الاو تة نتو 
  ج  بر ت مي البلوو والمب مةو والزلمة الح ملالز دايتنيو مزتن  المهم النلص للم قم الز دتة الوانتة اليي حت ر  مييصري حيو

اليي زتن ن تل ت هيتمت ت اجيمتنت تو وقد قوقش    1949الم قم الز دتة الرت   يااتا ت منظمة الم قم الز دتة الح م نتو    لومن ن ت 
    ؛ رار  الايل الذا مت اي النظتو اد الم قم الز دتةل1977نن البمم نتو 

الناتةتة الم مة نت لي قو مياد اليي حول  رتي ت إلص منيدى اتتاي مي حل و واتند   بر تو واتنديي  ومن ال خصتت  الز دتة  
 مي قاتيي البتدلةل 

و  تمزن إغشتم إا تو الم قم الز دتة مي يااتس منظمت  المجيم  المدني الم يمة رياتتت الم قم واللشولة والدنو النشاي  
  والينمتة الر  تةل

نلص تد مجمونة من ال رت  وال ترت  النت لتن مي قاتتت دنو  2015ة قمم الذا قاس مي ي زتت نتو وقا و م تل رصم
  الم قمو وقاتتتهتو والدنو النشاي لفلشتم من خرم الن تل الي مت يو وينمتة مواهر ول

نظمة ايحتد الللرة وال رت  ومن المنظمت  اليي قا م  مت ت الم قم الز دتة منظمة ا يحتد الناتةي مي ز دايتن او تةو وم
ل  الز داو وهمت من امن المنظمت  اليي يالل  ردو  يهيتشي 

و والجمبتت  الخت تة إلص    منظمة مني  م مي منتلل ز دتة نتر م للحدودو وقخ ى    40ليد وصم ندد منظمت  المجيم  المدني 
 محلتةو وقغلرتة قناتة ت من الناتال

ت  جدا ي ت مي الحتتمو ولو يي   رتر ت إ  ل قييو وواب  رصمي ت نلتي نلص ال غو من هزذا اايلتن  الم قم الز دتة إهر  
   اليحدتت و وقد ظل  صتمدم م ي يمهم نص  المجيم و وصتنبة نصشي اآلخ ل

قن يزون وقصرح    تزة مي المايوتت  زتمة؛ اليتتدتةو والمتدانتةو والبلمتةو واليينتةو حيص الباز تةو وقهري  قن ت قتد م نلص  
 مي الميدمة من دون منت غل 

 



 

 

 

 إيمان عبد هللا 

 حول دور المرأة الكردية بين نظام البعث والثورة السورية 

نتن  الم قم الاو تة والز دتة نلص حد اواا م ا م الي متس وااقصتا مي ظم حيرة النظمة ا ايردادتة الميبتقرة اليي  
ال ب  رتلنت  والحدتدو ومت ا  اتتاة زو  المواهو نروم نلص ايرتغ ل ج الي هت  اايلم  دمة الحزو نيود ا لوتلةو وحزم  

والونتد رصنو  البذا  وال وانل هذه البنج تت  والم تي ا  زل ت انش د ر ت ح   الربل الحتزو الذا قحزو قرايي المنتة نلص 
تلحتتم قو يج ق نلص الشز م قو ق اد لوهلة يصحتح المات و  مداخم الولن المحيم ومخت جيو وقلرل الخنتج نلص زم  من حتوم الينشس ر 

مزتن الح   م  نظتمي ا ايردادا ل و رتلم صتد إذ تام   رتنتيي رت نياتا نلت و حيص تزونوا نر م لمن ياوم لي نشاي الوقو   
  مي الرردو وقزه  مت ت ال  وم  قمتو مخللتي و وم  ونتي وو وجر وي و الاللوا الذا قحدل  لر  مي الحتتمو ون   الظلو والجو

 والشاتدل 

ربد انوا  نجت  من حزو الاد ال  الذا حوم او تة إلص م  نة لي ولمن ل   لش يل زتن   رد ل ذه المات م الحتملة رتلييمو 
 والال و والن  و و ج  المبت اتن مي غتته  الاجون قن يني يل

 نتن مت ردق الموالون لي رتلبمم نلص اد الش اغ وقدموا لنت ا رن خلتشة غتد  الاد ال  الحتتم ربد ص اغ م  الم ا وا  
لرتي ربد يبدتر  د امتيتزتة مي الدايو و وقاحص الاد ا رن  ةتا ت للررد رتن لتلة واحتهت رحا  مت هو ميشل وم اوو وامن 

النظمة الموالتة ل و اليي يخت  من اح  الراتل من  الخلة الربهتة البشليتة المحزمة اليي قند  ماري ت مي الملترخ الخت جتة من 
 يحي تل

مت إن اايلو الاد الصيت  ميتلتد الحزو حيص ا رلنت رربا اليوانتن البتلية وال تةزةو ولزن ت لو ييت  واق  الحتمو ورت  ال ب  
و و  محتل من المزيو و متايالو لليد  المحيووو ومن و من مام ال   و ومن و اه   الريتا  امب ت  بت  )قنت قن  نحن مي مزرر 

 اخيتت  مت رتن زتروس الي رةو ول ت  النظتو(ل

ت نن الاتحةل ومت  اد اللتن رلة قن النظتو الربهي   غ للم قم الاو تة ربا   مي يل  الحيرة زتن  الم قم الاو تة غتةرة يمتم 
ى ياحتتي ت ويشتنت ت وقنوهي ت وقمومتي تل هذا زلي لتر هن للبلن  إلص مايو  -ولن ي ييي–ا يحتدا  والمياات  الوهمتة اليي لو ي يلا  

من   -قا النظتو الاو ا-قني م  حل الم قمو وم  يلوت  الم قم الاو تة ويمزتن ت مي الداخم والخت جو ولتحدل اجة نونتة قني 
ي الناوتة إلص حدود البتلو زل يل لزن ت ريت   الارتقتنو والهتة تنو والمصشيتنو والم للتن للم قم الاو تة والب رتةو وقد يصم ميوحتي 

ل ت إلص البة    بت ا   نتنة وخلترت  منر تة جومتا لو يين ولو يامن من جوغل مح   الربل الحتزو قهتن الم قم الاو تةو وحو 
ا ت وجو   متلم قم الز دتة نتن   يرتغ رارخس الهمتنل ولو تخيل  حتم الم قم الز دتة نن نظت ي ت الاو تةو رم زتن  ق د  يوم وظلم 

تن يت م من قم  الاللت  ويت م من قم  الب ت م والبتدا  والييتلتد اليي زتن  ي زم نتةي ت قمتو قا يحوم لشت  تحدل قش م   الم  
ل ج ةتة مي ات  نجلة الم قم الز دتة نحو المتوو ورختصة المجيم  الز دا زتن تبتس حتلة من اليخرل واليخل و وهذا مت زتن ترح 

نني النظتو الاو ا؛ مريمبي  جتم الز د ر ذه الصو م الوح تة  ري ا ا  جتة م من إحصتا صت خ وح او قاود زوجوه منشذتيو  
و ج الاتاة الز د مي المبيير و ويالتل اول نذا و وغت هت من الش متنت  وا ايب اات و هذه المو  زل ت جبل  البتةلة 

اتتاتة وا قيصتدتة وا جيمتنتةو وزم مت تيبلل رتلمبمو م قتلرة يحار ت وخوم ت من المج ومو موقوغ  الز دتة يمن  الناتا من الحتتم ال
ا نلص جرتن الب ت مو قو البتةلة الز دتة مزتن  الم قم ميصتة مناتة من  وامد الحتتم حيص  الناتا رتن مختل  هزذا نظتو زتن تبد نت  

المن م من لرخو و نتتة اللشتمو والام  واللتنة ل وج ت ون ت ي ت المصونةو وندو   قن ت منب  من اليبلتوو وازيش  راداا قدوا 
 الخ وج من الا   المزرم رتليخل  واليتودل

وم  انلرقة الهو م الاو تةو اليي ز ش   ت  النظمةو وققنبي ت إذ ُزا  حتج  الخو  وزتن   رد من انيشتاة البودم إلص  
تيتة للم قم الز دتة مزتن  من الارتقت  مي الخ وج إلص ال ت غ مي اليظته ا  الالمتة والمنتدتة رايول الحتتم مزتن  ا نلرقة الحي

النظتو الربهي ر مو ه زل ت ونظم  مات ا  وقشت  احيجتجتة و ت ز  قخواي ت الاو تت  مي اليخشت  نن ن ربد لجوا النظتو إلص  
 ت رت  من رلس النظتو من زم من حمل ودت  ال و و وربا المنتلل الاتخنةو اايخداو اليوم الباز تة حتل ااييرل  البتةر  ال

ا رإهت م  ا او  الدهتا والحنزة ورختصة نندمت غت  النظتو يزيتزي ال ختلو ولجا إلص قالو  ق خل مني زهت   ا رت    ولزن ت قد   دو  
الم قم الز دتة رح و قمتو هذه الظته م الخل مو  النب ا  اللتةشتة وحتوم ا   المزونت  ربا ت رربا من دون هوادمو موقش  

ت مي المنتلل ذا  الغلرتة الز دتة  وزرح  جمت  النظتو من خرم ن  هت هيتمة الياتمح والالو الهلي مي منلية الج ت مو وخصوص 
ذل  من خرم حتل زا   هتجس الخو  الميش يو وقح ق  قو اج النظتو من خرم و  ت  يونتة رتن مزونت  يل  المنتلل و

م ت زة الم قم مي الالو الهليو وإهرت  وجودهت وذاي ت حتل تبد البتس رارو الحد الدنص المللو  لنت نحن الر   زي نبتس مي 
قولتننت رح تة وز امةل الارو الذا نابص لي يلرتة لحتجينت مي البتسو واليبلو والبمم رامتنو ومصلحة تابص ل ت الجمت و وتيحدل  

 .م اد البتدتونو والميخصصون مي الاتتاةو والنت لون مي مجتم الالومت ت ال

الواتغ الحتلتة قد  إلص يوا  ال  خ المجيمبي مي او تة مبلص ال غو من قن منلية الج ت م الاو تة رمت يملزي زلي من 
ق و تتن وال من وغت هو من  خصتةل وميومت  والمب ومة ريبددهت الب قي واللتةشي والمذهري من الب   والز د والا تتن اآل

ااهنتت  اليي ي رل ت ي ازمت  من البرقت  ا جيمتنتة وا قيصتدتة نلص ال غو من الصبورت  اليي هدد  الالو الهلي إ  قن و  



 

 

 

يشيت  ظلوا محتمظتن نلص الحدود الدنتت نلص القم من البتس الم ي   مي مت رتن ول نلص ال غو من قن النظتو نمم منذ نيود نلص 
المجيم  من خرم يمتت  مزون نلص اخ  حيص قتتو الهو م الاو تة اليي قماح  المجتم قمتو هذه اللواة و واليومتت  لليبرت  نن 
ذاي ت خت ج منظومة الاللةو ولزن يوجي الص اغ مي او تة نحو م تد من ا حي ا  وا قييتم اللتةشي قنتد هذه المزونت  إلص  

م ت من المج وم؛ الم  الذا توج  مي هذه الم حلة إ الة حتلة الي رة رتن هذه المزونت و و تتدم الهية وإقنتن ت ا نيرج نلص ذاي ت خو
رتلمصت  واليبتتس الم ي   ومن هو من الا و ا إتجتد ارم جدتدم لياصتم اليبتتس الم ي   رتن هذه المزونت و وإتمتن ت منت ران 

تتيتة تومتة رتن مزونت  المجيم  رمخيل  يوج تيي وقن اقي ل مإننت ن ى لفا  قن دو  البتس الم ي   تج  قن تزون ممت اة ح
ت قن ت  ت مي إد اج دو هت مي الم ت زة مي الالو الهلي نلم  الم قم  زلي مي الم ت زة مي ي ال رنتتن المجيم و ولو ن  ج د ا وااح 

  المحرة والاروو وين  ه مي المجيم  من خرم رتي تو وقا ي تو  صمتو المتن والارو حتل ييود قا ي تو ومن خرم   غ مش ومت 
و  انة اللرنة الولص لمش ومت  اليبتتس من خرم قلشتل تو و وج تو والمحتل المجتو  ل ت لييا  ال قبة مي مايوى المجيم  رازملي 

يد تر ت نلص مش ومت  الالو الهلي لتزون ل ت دو   اريداا من المن م واني تا  رتلمجيم  ر مييل لذا من الا و ا اليوجي إلص الم قم و
 مي قتتدم نملتة الارول 

 هدمنت من ذل  زلي: 

  مشروع نسوي بحت بالتدريب على مفهومات السلم األهلي وتفعيل دورها في المجتمع

 

 األهداف 

 و تة م ت زة الم قم مي المجيم  لليتتو ردو هت مي ن   هيتمة الالو الهلي مي منلية الج ت م الا •

 يحاتن البرقة رتن المزونت  مي المنلية )ز د ا ون ر ت وا تتن ت ال و تتن وق من(ل •

  يشبتم دو  الم قم مي الم ت زة مي نملتة الالو الهلي من خرم الن تل المجيمبي رتن مزونت  المجيم ل •

تة الموالنتن رمجمونة من الحيوج ي اتخ مش وو الموالنة وهي انيمتا ااناتن إلص ريبة ال او واليمي  رياتٍو م  ري •
  الهيتمتة وا جيمتنتة والاتتاتةل

إن تا ماتحت  جدتدم ييتح اليشتنم رتن قرنتا الولن الواحد نن ل تل مجمونة من الن تل ال تد  ت اخ مش وو  •
  الالو الهليل

يمبي دو ا وذل  لدم   إن تا مجتلس قو لجتن للالو الهلي مي زم منلية ي ت   مت ت الناتا رليتاا  ون تل مج •
الم قم إلص يحمم مايولتتي ت؛ ليحاتن البرقة رتن مزونت  المنليةو والمحتمظة نلص البرقت  الجتدم رتن قرنتا 

 المجيم و وحيمتة البتس الم ي  و وييرم اآلخ ل 

 

 المستفيدون المباشرون 

 المجيم  زتمة وال خصتت  ذا  الياهت  مي المجيم ل من الناتا مي زم منلية من مزونت   35الماي دمون لو  ت  يد ترتة 

  من الناتا 20الجلات  الحوا تة  •

من الناتا رتلن تل المينوغو وهن من ناتا تبملن مي منظمت  مدنتةو ونت لت و وناتا ذوا     م    100الن تل الهيتمي   •
 وياهت  مي المجيم  من المزونت  المخيلشةل

 الورشة من منظور الرجل الكردي ثانياا: مناقشة محاور 
 باز بكاري 

ت اليي نتت   حيرة البيد الوم من  ختل  لنت الد امت الاو تة اليي تدت هت ق  و نظتو الحزو اليتةوو الم قم الاو تةو خصوص 
ميترة ييتتر ت زتمر  الي ن المتايو نلص قن ت زتن  الم قم الم  و م اليي   دو  ل ت إ  مي الملرخو وييدتو م وا اللتنة لل جمو 

ت مي يل  الحيرة من ال منو إذ زتن تبتس المجيم  الاو ا حتلة يحوم اجيمتني واتتاي   دو  الم قم الاو تة الشبليو خصوص 
ت ربد تووو وردق  ييرلو  حتلة ولنتة او تةو  واتتداو ميد زتن  الحتلة ال اماة لا وصتتة اتتاتة نلص الي ا  الاو ا يينتمص توم 

إلص اتتدم زتملة للاو ا نلص ق ايو وهذا زلي مي قاتاي زتن نتةد ا إلص حتلة اليلو  مي مز  المجيم و وح زت  ال ما  يلمح 
لليوال  اليي زتن  مش واة نلتيو ولو يزن الم قم الاو تة ربتدم نن هذا الح ا  زلي رم زتن  متدم  ةتاة مي مبتدلة اليح   والاتتدم 

مزت و نلص النيتا ممت ت تد النظتو الاو ا قن ت  ني مي مختلينتو واو تة المنتدى ر تو لو يزن و ما الج مو وحتملة ليل  ال
لوحة ذا  لون واحدو ولو تزن هنت  وحدم مجيمبتةو رم زتن  ماتشاتا من مزونت  ن قتة ودتنتة ومز تة مخيلشةو جمبي و مي حتن ت  

 وحدم مصت   اما لل تمنة الخت جتة نلص مصت  الرردل

لص ال غو من قن دم ل زتن  الما   الذا يدو  متي الحوادل مبظم تو لزن لو يزن رتقي الجي امتة الاو تة الحتملة  ون
 للمجيمبت  الاو تة رربتدم نن الحتلة البتمةو وزتن  ذا  إا تو وااح مي الح ا  الاو ا البتول



 

 

 

لربتدو ولي اميداده خت ج الجي امتة الاو تةو ومي والمجيم  الز دا الذا زتن لي خصوصتة قني تبتس نلص ق اي مي ال متم ا
ا لتس رتلتات  من  الوق  ذايي زتن لي الوجود الرت   مي دم ل البتصمةو وحل  م رل ختم ا قيصتد الاو او ميد يحمم ج ا 

اليومتة مي دوم الجوا و مايولتة نيم او تة من حتلة اليربتة إلص حتلة الاتتدم الولنتةو نلص ال غو من قني لو تير ق من اميدادايي 
لزن تردو قن قتدم المجيم  انذا  زتنوا مينرةتن رمت خلل للمنلية من حتلة يياتو رحا  مخلولت  »اتتزس ورتزو«و انخ لوا 

 انخ ال ت قوا  وقنمل مي الحتلة الاو تةل

 

  المرأة الكردية وتعاطي المجتمع الطالب للتحرر والمقيد بالتقاليد

ت مي او تة زتن قد   الجي امتة دوم   ت مي يزوتن المجيمبت و وقه   مي رنتي تو ولبم  المجيم  الز دا خصوص  ا م م  ت دو  
للجي امتة رتلغ الياهت  متيو متلمجيم  الز دا نلص ال غو من قني تبتس مي محتل   قي توص  راني منيللو م يرل جد ا رتلحتلة 

ت مي زهت  من الم احمو   الذزو تة وهتمنة ال جم نلص مشتصم الحتتمو وتيوو نلص ا مييدم  ي متس الم قمو قنلص الم قم الز دتة دو  
هتمس لتس رتليلتم من  -والم  هنت ناري-ملو يزن الم قم الز دتة ميمونة مهم رتقي الناتا مي المجيمبت  المحتلةو رم زتن ل ت 

 الح تةل

ت من نتدا  ال  ج زل تو ورختصة مي لن قنلي هنت صو م المجيم  المنشيح نلص الم قمو وقن المجيم  الز د ا زتن ميخلص 
او لزن نلص ارتم المهتم لو يزن الم قم الز دتة م م ة من   قمو  ال واجو والمت ال وغت هت من اليي ييدخم مت ت البتدا  يدخر  مرت   

ن قهري  نشا ت مي الد ااةو وزتن نتحتة اليبلوو رم زتن لزهت  من ميتت  المنلية م صة لليبلوو وقنلت  هذه الش صة ل نو ومن ن  م
ت؛ زي تزون ل ت دو    ت مي الحتلة الاتتاتة قنتل  ر ت م مت و وقنلت  م ص  ل ت دو  ال تتدم انذا  رحا  مبتتت  الم حلةو وقتا 

ل   رت   مي الح ا  الاتتاي 

قو ااقلتنتة من مهم رنت  وحيص يزون المو  قواحو نبو زتن  هذه الحتلة موجودم رصو م واابة مي اللرية ال قامتلتةو 
 اآلغتوا  واليجت و ولزن ذز   راني رحا  قواتغ يل  الم حلة ومبتتت هت زتن هذا ال يا نتد  الحدولل 

ورتليازتد نتن    تحة واابة من ناتا الز د قتود المجيم و وم ا وصتتت  نلت نو وحص هن مي قل  مجيمبتة رتلتة نارة 
 إلص مت نبت ي التوول

يزون حتن ققوم إن الم قم ال تشتة مي المجيم  الز دا زتن يميل  هتمس ح تة قزر  من الم قم الحا تةو ورختصة   ولبم الصدمة
مي مت تيبلل رت اييرلتة ا قيصتدتةو متلم قم ال تشتة لو تزن تييص  دو هت نلص المو  المن لتة رم زتن  جنر ت إلص جن  م  ال جم  

رتة الموا يو وهذا مت قنلتهت اللة مبنوتة نلص متلتة المن م وإدا م المو  ا قيصتدتةو مي مي متدان البممو وهو ال  انة وي 
حتن خا   نتحتة قخ ىو وهي موازرة اليلو  مي اللرتس والينبو رمت ييدمي الحات مو وهذه ا ترة تدمب ت ازتن ال تت  مي   قنت 

تل   نموم 

 

 المرأة وحركة التحرر الكردية 

م  الاو ا اليي قصتر  جاده مي ح و  ا اييرم ليندممو حيص انيل  قنيص الح ا  ال مولتة نلص لو يزن ج و  المجي 
ا قومت ت ننص ت ت واج ة لم  ونتيي الاللوتة والمم دم لدزيتيو تة  خل قتةد الح  و   الحزوو ويالو الاللة مي الرردو حتمر  مز  

ي الرردو مايشتد ا من اليبلس اليومي لدى المزون الب ري مي او تةو لتياس  مزتن لح   الربل الب ري ا  ي ازي قن ييلد الحزو م 
ت مت ت ام تبتني رارري ال ب  الاو ا رمزونتيي زل تو وااييل  حتن ت   تحة واابة من ال رت  الب ري ال اما للحتلة   لنشاي حزم 

يو زتن   رد من ندو ربتني حيص توجي إلتي النظت و الب رتة والوا  اليبتس الذا تبت ي المجيم  الب ريو وحيص تمز ن ق زتن حزم
وتحمم المجيم  نلص غا  النظ  نن ج اةميو مزتن البدو الذا   تيرم المنتق ة مي قم ه هو ا حيرم ااا اةتلي المييص  لف ا 

»حتمظ الاد« رإ الييو ولو تللل   الشلالتنتةو وهو البدو الذا  نلص ال غو من الخلترت  ال نتنة زل ت اليي هدد نر هت النظتو و قاي
ت اريدغ مز م قن الحل الز دا والملتلرتن ري هو البدو الزر   ولو  صتصة واحدم يجته منتلل اتل يي لزه  من ق ربة نيودو وقتا 

ت قنواغ اليم  والظلو والوح تة زل  تو وهنت دمب  مي الداخمو مزتن قن قوغم مي قم  ح زت  اليح   زل ت والح ا  الز دتةو مايخدم 
الم قم الز دتة ا ترة جدتدمو مااح  الو اليي يرزي   داا  وح ت وينيظ  نودم قو دهت المبييلتنو والحت اة لرجيمتنت  الا تةو 
متلبمم الا ا زتن الن   الذا اخيت يي الح ا  الز دتة مي او تة رار  حظ  نمل تو وهنت قيوق  نند الم قم ودو هت مي الح ا  

ت نارة إلص المجيمبت  المحتلة للم قم الز دتةو مزتن ينظتو الم قم مي الح ا   الز د ا مييدم  تةو ميد قنل  الح ا  الز دتة دو  
الز دتة مبظم ت لي حت ه المحشوظ مي ال تزلتة الينظتمتةو وإن لو يايل  الوصوم إلص قتتدم الص  الوم إ  مي اآلونة الخت مو  

ا ر  ا داخم الح  و ول ت من الحيوج مت لجمت  الناتا المنظمتن مي الح  و وزي قزون منصش ت للم قم لزن ت زتن  ييدا دو   ت   
ت مي ماتةم نيم الوهتةل ويو ت  المن و ا  ميد اايشتد  من يخو  الاللت  المنتة  ت خصوص  ا م م  الز دتة الح رتةو ميد قد  دو  

ولن قايلت  قن قذز  قامتا ربتن تو زون الح ا  الز دتة لو يزن يبلن قامتا الماتس رتلناتا مي المنلية رحزو لرتبة المجيم و 



 

 

 

قناتة ت خ تة يب ا ت لرنييتمو ولزن ذاز م المجيم  الز داو ورختصة   تحة الح رتتن ذاخ م رتلامتا والمواق  اليي قردي ت 
 الم قم الز دتة مي يدنتو الح ا  الاتتاي الز دا المحظو  مي الرردل 

 

 أة الكردية ومعضلة كتابة اًلسم المر

ممت ارل تيواح قن النظتو ال مولي البنص ا لو تيح للز د الش صة لممت اة قا ن تل تيبلل ر وتي و اليومتةو ومن الهدا  
المبتهد اليي نمم النظتو الاو ا نلص يحيتي تو نملتة يب ت  مز  المجيم  الز داو ران من  يبلو اللية الز دتة مي المدا س ومي 

تو إاتمة إلص من  اليحدل رتلز دتة مي المياات  البتمةو قا إن اللية الوحتدم اليي تج  نلص الموالن الاو ا اليبتلي  الختصة قتا 
ر ت هي اللية الب رتة محا و وهنت يايوقشنت قوم نيلةو قن الموالن الز دا زتن جتهر  رلييي زيترة وق اامو وهذا مت جبم الحمم 

و وه و المحتمظة نلص اا ل الهيتميو واللية من دون ا ايبتنة رتليدوتنو وهذه الم مة من دون المصت حة ر ت قوزل  لفو  هيتر 
الز دتةو م ي من حتمظ  نلص لية قو دهتو ومد اة المن م هي اليي حتمظ  نلص هذا اا ل المحت   من الاللةو لرب ت لو تزن 

 زيترة وق اام رحزو قن ت لو يد ا ت قو ييبلم تل  ل ت قن يبلو قو دهت الرجدتة الز دتة

ت زتن  م م ة امن خ تلة اليبلتو مي الجم و تة الاو تةو  قمت من نتحتة اليحصتم البلمي وال  تدا و متلمنلية الز دتة نموم 
للايول موج  يوس    مد اة ق تيي لو  التتس زتن  غ ميتن لتنتيتن اتليتن»وهنت ااخيص  وا  اليبلتو مي المنلية ررابة زلمت   

 ل «اليرمتذو وربد اليحاتن قاح  غ ميتن من ااامن  مارل الصن 

تو متلاش  إلص دم ل ليليي اليبلتو مي الجتمبة مي الحتلة البتمة   ونروم نلص ذل و ميد نتن  الم قم الز دتة قتود المجيم  قتا 
ا نلص الذزو و  إ  مت ند  من ربا البتةر  اليي يحد  المجيم  رإ اتم  مي خماتنتت  وحيص همتنتنتت  الي ن المتاي زتن حز  

رنتي ن إلص الجتمبت و وهذا مت خلل   تحة واابة من الشيتت  الز د البتمر  مي ال  اليبلتوو واليم تا رحزو قن اليد تس مي 
 مدا س المنلية زتن تحيتج اتري ت إلص   تدم الهتنوتة البتمة   قزه ل

 ن المتايو وإلص وقينت الحتا  ميد ييت   المش ومت و وانح  الش صة لللتلرة الز دتة زمت اللتل   قمت البيد الخت  من الي
 الز دا ازمتم الد ااةو وهذا مت مه م نيلة نونتة مي المجيم  الز دا ربتمةل

 

 المرأة الكردية لم تبدأ ثورة بل أكملت ثورتها 

نيلة انلرج قولص للم قم الز دتة مي نتلو الاتتاتةو و ما الواق  الاتتايو     2011انلرقي ت لو يزن الهو م الاو تة مي 
رم زتن  نيلة يحوم ممت م لمات م ناتل تو وقدم  ل ت قدوا  جدتدم ليواجي ر ت زتنونة نظتو للتلمت قوغم مي ظلو ال ب  الذا  

البنص او ونج مييو قرم الهو م ربيود من ال منو لزن زمت قالشنتو لو  ينيمي إلتيو متلم قم الز دتة واج   النظتو الاو او رشز ه
يزن الدوا  اليي وم ي ت الهو م الاو تة رتن تدت ت مي الاترلو وخر ي ت رتلنظتو الاو ا زتل ب  الاو ا مبظمي والنخ  الاتتاتة 

زة   رم منظمة للن تل الهو او من انيصتمت و رتليحدتد مزن ت من إترو النظتو الاو ا مي قزه  من محشمو مزتن  الم قم م ت  
ويظته ا و وندوا  يونوتة للمجيم و واايلتن  قن ييدا الدو  المنتل ر ت مي الهو م الاو تة ز دت تو وهنت لن قمصم رتن الحتلة  

 و وال خصتت  اليي يلشل  نلص الز دتة الهو تة والحتلة الهو تة الاو تة ربتمةو متلهو م قرم قن يشيد روصلي ت رشبم الدوم ذا  الياهت 
ت ربد قن يباز   الهو مو زتن البمم الهو ا مي  الهو م  راة هور تو زل ت جمتنة قه   الر ت مي الح ا  الهو ا الاو او خصوص 

تو لزن ربد مت حصم من ييتت ا  لو تبد للن تل الهو ا نلص ال ا ماتحة زتمتة للح ا ل   مجملي موحد ا والحتم نموم 

المنتلل الز دتة رحزو قن النظتو اني   حلو   غت  اليي ايرب ت مي رتقي المنتلل الاو تةو ميد اايلتن  الم قم الز دتة  قمت مي 
ت ا ايشتدم من هذه الحتلةو وقحتل  حم النظتو إلص مبالةو ميحول  الم قم الز دتة إلص البمم مي منظمت  المجيم  المدني   قتا 

ا  ةتا ت متيو وااي  ت اايلتن  قن ي ل ل تي تو ونلص ارتم وقاح  ج ا  يل  زم م صة ليهر  ذاي تو ونلص الصبتد الاتتاي قتا 
المهتم ااذز  الاتدم مصلة توا  اليي ي يم اآلن منص  نتة   ةتس المجلس الولني الز داو وييحدى الواتغ الاتتاتة والمنتة 

ت قن المجلس مي حتلة خصتو م  الاللة الحتزم ة مي المنليةو وهي اللة اادا م الذايتة اليي قنلني ت ح زة مي المنلية خصوص 
المجيم  الدتمي اليو متوا  اليي يب ا  إلص ا نييتم والماتتيت  مت  ال  حيص اآلن مايم م مي ناتل ت من قجم الهدا  اليي 

ت  ييمن ر تو وقهري  صرري تو وزتن  إلص جتن  ال خصتت  الخ ى من ال جتم مي المجلس الز داو ونلص الل   اآلخ  قتا 
تايوج  اليوق  نند  خصتت  ح زة المجيم  الدتمي اليو ونذز  هنت الاتدم نا تن نرد هللا اليتتدتة مي وحدا  حمتتة الم قمو م ي  

ت مهتم جدت  رتلذز  نلص ال غو من قن ت لو يخي  ل تل الاتدم توا  ذايي مي اليبرت  نن الذا يرييتيو م ي  خصتة نا ز تة هنت قتا 
رت  م مي قزر  الشصتةم الباز تة البتملة مي المنتلل الز دتةو ونجدهت نلص جر ت  الييتمو ومي المشتوات  الباز تةو ويدت  
المبت   مهل ت مهم رتقي اليتدم الباز تتنو وهي صو م غت  مالومة مي مجيمبت  ال  جو ميمة اليم د نلص المجيم  هي قن ي ت    

       لزن الحتلة الباز تة دختلة نلص المجيم  الاو ا ر ذا ال زمل الم قم مي نمم الاتتايو

ورتلحدتل نن الم قم ووجودهت مي مشتصم الهو م الاتتاتة والباز تةو   تابني إ  قن قيوق  نند الم قم الرجةة قو الم ج مو  
اانرو زتن   م قم من مدتنة زورتنيو وهي  وخت  مهتم نلص ذل  هي الم قم الزورتنتةو متلصو م اليي اني    نلص نلتج واا  مي  



 

 

 

الي زتةو وهي يص خ مي وجي قنمدم الدختن الم يشبة مي امتا مدتني تو ربد ال جمة ال  اة    -ي م  تدهت للامتا نلص الحدود الاو تة
ا نلص نتيل الو اليي يرزي مدتنة ُدم  و  وقو د ا   دوا وهج وا من  لينظتو الدولة ااارمتة نلص المدتنةو وهنت زتن الحمم زرت  

مدتني وو ولزن من خرم م تهدايي ال خصتة رحزو قني زن  من الصحتمتتن الذتن اخيت ي و الواتغ لتزونوا   ود ا نلص الزت هةو 
 قت  قن الم قم الزورتنتة زتن  قتد م نلص اليصدا  لفواتغو ولبم ا  يرتل رتل ا قو البنتد الز دا زتنت من امن الارت  
ا من الم ت   الزتمتة ليريص صتمدمو قتد م نلص الماي  مي الل تلو قو المحتمظة مي قاب  ااتمتن نلص  رتلة جا  تو و قت  زهت  

 تدمبن راو دهن  إلص البودم إلص المدتنةو والم ت زة مي مبت   الدمتغ نن تل

جيم و وهذا لتس رار  ز و المجيم  مب تو رم لن ت ومن خرم مت ارلو مإن الم قم الز دتة لو يزن مربدم نن نملتة رنتا الم
واج يي رل اةل ناتل تو وننتدهت مي مواج ة الحوامو ورتليازتد الصو م لتا  رتاتجترتة الملليةو متلمجيم  الز دا زلي م هل  

تو ربد ار  انتن من هو م يحول  رشبم قم  النظتو وقخلتا المبت اة ويدخ ر  الدوم ذا  الياهت  وميب  زتلمجيم  الاو ا نموم 
يدخر  الرتة إلص ح    بواا ذهر  رزهت  من جمتلتة المجيم  وقتميو والبمم نلص إنتدم رنتا المجيم  والهية رتن مزونتيي يحيتج 
إلص ج د م ي   ميمن رشز م رنتا مجيم  او ا واغ نلص قاس وااحة المبتلوو ينييم رتلمجيم  من حتلة اا هتج والي  ذو إلص  

 المتن والهية الميرتدلة رتن مزونتيي زل تل حتلة

 

 فاروق حجي مصطفي 

 حول دور المرأة الكردية في المشاركة في القرار السياسي 

تو والز دتة نلص وجي الخصول مي صنتنة الي ا  هي ماالة مبيدمو ولبم   مي الحيتية إن ماالة م ت زة الم قم الاو تة نموم 
إلص الدو  الذا قد اه النظتو و ت  خلتري والي ا ا  ال امتة اليي زتن  يصد    -الاتتاتة والمجيمبتةندا الهيتمة البتمة  -الار  تبود   

ا الرت ت مي نمل اليشزت  لدى الميااة الاتتاتة اواا مي   منيو اليي ادن  حل الم قم ودو هت مي الحتتم البتمة؛ الم  الذا ي   قه  
ق  الحتليو و  اتمت ربد انلرج الهو م الاو تة ميد حده  يلو ا  لشتشة مي مات  مايوى المبت اة قو النظتوو رتد قن ي مي الو

( تمزن للم قم يادتة دو  زرت  مي صنتنة الي ا  لمنظمي تو  حاو  الم قمو مبلص ارتم المهتم   الحص و مشي قا منظمة ناتةتة )مهر 
ت ربزس الم احم الاتريةو إذ زتن  الم  قم يمه م )يحصتم حتصم( مي الحتتم البتمةو مت تبني قننت رينت قمتو و رمت حيص ال رترتة قتا 

يخشل نتدم مي المياات    -ولفا -مبالة  محواهت: قني صحتح قني تمزن للم قم قن يزون قتةدم مي المنظمت  الواتلة إ  قن ت 
ا قمتو انخ ال الم قم مي الحتتم الاتتاتة  الييلتدتةو ورختصة الجتن  الاتتاي من تو مت تابنت قمتو نتملتن قاتاتن قصرحت نتةي ت زرت  

 والمدنتة:

 في النقابات تتعزز منزلة المرأة 

 ا ايرداد ودو ه مي لم  الحل اللرتبي للم قمو ومن هَول إربتدهت نن اللحتج رتليلو ا  المجيمبتة والحداهوتةل -1

نن الم ت زة مي صنتنة الي ا و وقد يبمم  الخت م حيص    رحزو اللرتبة ا جيمتنتة والذهنتة الذزو تة لل جم يبج  الم قم  -2
تو لزن مي المنظمت  تمزن للم قم قداا دو  قمام من دو هت مي المياات  الاتتاتة؛ لن الميااة   مي مايوى المنظمت  قتا 

يت رة ال جتم إنمت مي  الاتتاتة تناوا مي ختمي ت نتدم  جتم ل و رتغ مي الحتتم البتمةو وهنت  ياهت  لليلو  المجيمبي نلص م
 .النيترت  قو المنظمت و متلوا  مخيل  رحزو زون المنظمت  والنيترت  خدمتة نتدمو ولذل  تمزن للم قم قن يهر  حاو هت

 

 الحداثوية والمرأة والجندرة 

تو  و  نايي   قن الم قم يلزا  مي ا نخ ال رتلحتتم البتمةو وقن همة زهت  من المش دا  حدتهة الب د نلص ال او تتن نموم 
تو ولبم ماالة الجند م وماالة الم ت زة مي الي ا  الاتتاي  واادا م البتمة قتا ت هي ماتةم زتن  مليراة  ونلص الم قم خصوص 
تو ورد  الي ا ا  والخل  زل ت اليي زنت نامب ت   جد ا لدى النخرة الاو تةو رم زتن  ماالة يهت  الحاتات ة الزرت م لدى النظتو خصوص 

  ي لراي ر  الدنتةي محا و ولتس لإلا تو مي يب ت  من لي تو ومي إحدال يلو  ميااي مي حتتم الم قمله

 مي البموو إن  الارت  اليي قد  إلص اب  الينوغ الجند ا داخم الحتتم البتمة هي: 

 الجند م نلص ارتم المهتم:

ي مجيمبتينت محا  رم زتن  يمه م نيدم لدى ا ايرداد  إن ماالة )الجند م( لتا  حدتهة الب د مي المياات  مي رلدنت وم •
تو مإذا زتن ا ايرداد تص  نلص قن ال  زة الاتتاتة ماالة ي دد وجودهو مزت  اتيرم ا نخ ال المجيمبي  و  اتمت -قتا 

  مي الحتتم الميااتيتة والبتمةل  -من جتن  الم قم

 دلالواق  الذزو ا المش وا نلص الحتتم البتمة مي الرر •



 

 

 

إن قرل  الجند م رمبنص قرل  الينوغ ومن هَول قرل  اآلخ و ونحن نب   قن هيتمة قروم اآلخ  مي مجيمبتينت هي احلة   •
 جد ال 

 

  



 

 

 

 المرأة في السنتين األخيرتين 

و يوجد الم قم مي جنت  إلص جتن  الاتتاتتن )هتةة ااي ت تة الم قم لدى   تو ممهر  دتمايو ا(و وهنت   رتد قن المو  ييحان يد تج 
ماالة )زويي( مش واة حيص مي مايوى الح ا و متلوا  تيحانو وقد قصرح للم قم حاو و ولو رنا  اةتلة مي المنظمت  
وحيص المياات  الح رتةل وهنت  حت  مي زم نظتو داخلي للمنظمت  تيزد ماالة الجند م وهذه اييه  مي يحان دو هت  ةنت قو قرتنت 

  زم حت  ميرونل  م  ال منو ولمصلحة

 اام قحد النت لتن زتي  هذه الالو  ذا  م م: 

مي المةةو وهي نارة جتدمو   3من خرم ماح نارة الموظشتن داخم المنظمت  لوحظ قن الم قم ييشوج نلص ال جم رنارة ييجتو    
  ولزن قلتا  هذه النارة الميشوقة مييص م نلص الوظتة  البتدتةو ولتا  مي م ز  الي ا ؟

للنت ل: نبو صحتحو هنت  يصو  نتو ران  الم قم تلتل ر ت البمم مي المنظمت  نتدمو والم ت زة مي الخدمة ا جيمتنتةو قل  
وهي جدت م ر ذا البممو والحل مإن الم قم يشو  نلص ال جم من هذه النتحتةو متل جم ال  قي نتدم لي متوم الاللةو ومن هَول    

ي المنظمت  اليي يبمم ومل هتزلتة مبتنةو وومل منلل جمتنيو اليي يمتم الناتا نحوهت نتدمو ت اص را ولة قن تزون موجود ا م
متلم قم ينجذ  نحو منظمت  المجيم  المدني مل ت تو إذ هي ج ا من م زرت  المجيم  المدني مي جتن  ال نتتة من تو ممت من ام قم 

و  ال وج مي المن مل ال نتتة ج ا من م زرت  الوني مي المجيم  المدني  لو ييدو ال نتتة البتةلتة للشتل تو رم حيص ي    نلص قم 
رمبنص قن هيتمة المجيم  المدني ييااس نلص ال نتتةل لذل  يجد الم قم يييل  نلص ال جمو وترحظ حاو هت مي اليتندمو ولتس مي 

ت تبمم مي وم ت إلص امير  الي ا و قمت الم قم م ي يبم  م؛ لزي يصم إلص الم ت زةل ال  و؛ لن ال جم داةم 

ريي اليوم: إن خر م الم قم مي الحيم الاتتاي لتا  احلة رتلبمووو إنمت مي الحد الدنصو والار  تبود إلص لرتبة النظتو 
اوم ا ايرداداو إذ زتن الز د تيجن رون انخ ال الناتا مي البمم الاتتاي زمت تج و وذل  لخوم و من انييتل ن؛ والار  الهتني قن الن 

من ز د او تة زتن حاو هن دون المايوىو مت تبني قن الوني الاتتاي ردق تيا   مي وق  مياخ و وتمزن قن يزون الم قم 
مايولة نن غتتر ت نن الم  د الاتتاي )رصو م من الصو ( لن حاو هت زتن ابتش ت؛ مت جبم الوجود الذزو ا هو الاتةدو  

اليشتنلتة اليزتملتةل رتد قني نلص ال غو من المرحظت  زل تو مإن الوا  تيحان  تة ت م تة تو وقصرح  الهي م زرت م مي ازيمتم اللوحة  
وانخ ال الم قم مي البمم الاتتاي قصرح جتد ا؛ مت تبني قني من الميوق  قن الم قم اتزون ل ت حاو  قوا و م  مي الم حلة  

 الميرلةل

 

  



 

 

 

 أحمد قاسم 

 دور المرأة الكردية أو الحد منه  خصوصية المجتمع الكردي في تفعيل -1

     مي قن المجيم  الز دا ا زيت ه من المجيمبت  ا تميل  جملة من اليتو والييتلتد اليي يمت ه من المجيمبت  الخ ى   لق
 المجتو م لي مي منليينت اليي تازن ت زهت  من المجيمبت  ااهنتة والدتنتةل

 و وذزو او متلاللة البلتت ييم ز  مي تد ال  داخم الا مو ومي قتدا  متلمجيم  الز دا مجيم  قروا )رل ت زي( اللتر 
ال جتم امن المجيم و وهذا ردو ه تخا  لمجمونة من الن ا  اليي ييمت  ر ت قرتلييو متداو المجيم  الز دا ر ميي تيزون من 

لب ت م )اغت قو المت  قو الرت (لل قا إن الا م قرتةم ون تة  ل ت منظومي ت وقن ام ت تدت  قمو  اليرتلة والب ت م رموجر ت  ةتس ا
يخا  ل   الا م )ال جم( وال جم للبتةلة )الشخذ( والشخذ للب ت م قو اليرتلة اليي ل ت منظومي ت وقحزتو ادا ي تلل و داني إلص  

م رتلرل ت زتةو وم  ذل  همة مي  ا   اليشصتم مي هذا المجتمو إ  قني منذ الب د )النتولتهي( تحيشظ الز د رزهت  من قتمي اليي يايظ
ت نلص ريتا ربا رنص هيتمة نص    ندم تيزدهت الماي  قون والرتحهونو يدم نلص قن رل ت زتة المجيم  الز دا لو ييا قاتا  مر م 

ي مت  ت المومة مي الوني الجمبي الز داو ويم ز هت ربمل مي الر بو  الجمبي الز داو وقهم   يل  الرنص ندو ي متس الم قم 
زلت تو وندو قمب ت رياومو وال نرقت  إقلتنتة  نوتة  تشتة مي قغلرتي ت ربتد ا من المدنتة والحا تة رتايهنتا القلتة من هذا  

 المجيم  حيص المد الي ت ل 

 الات و م اليت تختة للمجيم  الز داو وقه هت مي ماتندم الم قم مي اليتتو ردو هت قو مي إنتقيي  ل 

ي امتة )لز دايتن( لرتبة ذا  يات تس مبيدم وصبرة وقتاتةو مت تصب  الح زة مت ت وا نييتم رتن مدن ت إن اللرتبة الج
وق تتم تو ولذل و مإن لتر  المحتمظة نلص الرتةة والهيتمة الميوا هة لبيود لوتلة من ال من هي اليي يليص نلص الوزت  النتسو وقن 

لف تتا تاخذ مد م  منتة لوتلةو ومن هَولو ن ى قن الات و م اليت تختة للمجيم  الز دا    الييتت  مي البتدا  والييتلتد والمش ومت  
ا منحنتة قو يصتندتة حتدم  مي مدى اليت تخ اليدتوو إ  ربد ان تت  الدولة البهمتنتة وي زتم دوٍم حدتهة نلص قنيتا تو  ياخذ صو  

تت الحدتهة والب اج واو تة؛ يلرتي ت  يشتج اتتزس رتزو وملحيتيي من ا يشتقت   ويياتو )ز دايتن الملحل رتلدولة البهمتنتة( رتن ي ز
والب ود الدولتة ربد الح   البتلمتة الهتنتةو اليي قد  إلص يياتو البتةلة والب ت م رتن ل مي الحدودلل ذل  زلي لو تي   قا قه  مي 

 مة ومصتنة و رة الرت  والبتةلةو وهي نتملة مي الحيم ال  اني  دو  الم قم الز دتة مي المجيم و إذ ريت  إلص جتن   وج ت محي 
مت داو مصد    ج قا ي ت من ال  انةو وم رتة لفغنتو والحتوانت  الخ ى إلص جتن  قا ي ت و وج تو مت دام  مصد    ج  

 قا ي تو وريت  ل ت زلمة مامونةو وم و ي ت مايم م مي زهت  من المو  الحتتيتةل

قن نذز  ربا خصوصتت  الز د يجته الم قمل لدى م اجبة ات و م يت تخ المجيم  الز داو تردو لنتو رزهت   وزتن   رد من
من الدلة والي اةن والمي  ا و قن خصتةل ذهنتة الز د ا جيمتنتة يبزس ردقة مات م المجيم  الز دا مي مدى ا   الانتن 

تا  رتلحتتم الا لة قرد او ومات يي مي الييل  نلص صبورت  الحتتم ال نوتة مات يي مي اليزت  م    ول الحتتم مي الجرتمو وهي ل
وال تشتةو ومات يي مي الييل  نلص م  ونت  الي و اليي لو ت يح من ت قلو ومات يي مي ا حيشتظ ا نلص ال غو من البيرت  

نل قا  إلص ذل و إن قتو الب د النتولتهي ا رمت يبنتي واليحدتت  زل تا روجوده من ا ندهت و ور وتيي من ا ن تت و زمت تيزدهت الرتحهو
من  و  اليزتمم واليشتني ا زتن   اراة ريوم مي الوني الجمبي الز داو وزتن  ييالم نر  قنوا  الر بو  الجمبي إلص اتحة  

لا تةو ومي مت تيبلل رموق   الحتتم ا جيمتنتةو وياشي قلوان ت نلص المواق  والبرقت  والالوزت و و اتمت مي مجتم البرقت  ا
 الم قم مي النات  المجيمبيو زمت تيزد اخ ون من الماي  قتن والرتحهتنل

إلص   -ربا الناتا–إن الم قم الز دتة   يب   النيت  و  الر ق و وإنمت الزومتة اليي ييلي ر ت  ب هتو وهي زتن  ومت  ال  
ا يزمم ر ت مررا ت ال  امتةل زمت إن المجيم  الز دا غ ت  نلتي نظتو )المح و قو الح تو( مي الصمو التوو يايبمل ت  تنة ووقت  

ت  وإن اشو  الم قم م يرل ا يرتل ت وهتي ت رح تة ا خيرل رتن الجناتن مي المجيم  الز داو وذل  مي مواق  الحتتم التومتة زل تو إلرق  
للم قم مي المجيم  الز دا ورتلهيتمة )الدتمي التة( اليي و ه ت الز د منذ  من البشة والهية رتآلخ و إذ إن ت م يرلة رتلمن لة المحي مة

ا نن موق  الم قم مي المزونت  اليي يجتو  الز د مي المنليةل  الب د )النتولتهي(ل ولذل  زتن موق  الم قم الز دتة ممت  

 لالنمل ا قيصتدا للمجيم  الز داو وقه ه مي  او حدود الدو  الذا ياخذه الم قم لج

حيتيةو إن النمل ا قيصتدا الذا زتن اتةد ا حيص ربتد ااييرم او تة من ا نيدا  الش ناي زتن نمل ت   انت تو تخا  
اقلتنتت  مي زهت  من قلتنتي تو وزذل  ي رتة الموا ي اليي زتن  يار  غتت  ا ايي ا  ابت ت لمنتلل ال ني رتن ال متم اليتاي  

زتن ارر ت لمحتمظة الم قم نلص من لي ت روصش ت صتحرة الي ا  حيص مي المو  المبت تة وحتجتي ت  وا وم الجنو  من الرردو وهذا 
نوا ت نن المو  البتةلتة والا تة ريشصتري تل ومي البموو زتن  ا ايهت وميي حتي ت ييخذ رتلحارتن؛   يرتل ت الوهتل رحتلة 

ت وقخي تو مل ت من لي ت  البتةلة الا م قزه  من ال جمو إلص جتن  قن ت مشخ م لل جم مي م احم الات و م اليت تختة جمتب ت  وجة وقم 
المحي مة لدى المجيم  نتربة من الب   والهيتمة والييلتدو ومن هَوو م ي زتن  ملي مة رحدودهت و  يحيتج إلص من تحدد ل ت الحدودو  

مي نمل اتتاة الحزوو وزذل  الييتت  مي نمل ا قيصتدل وقظن   ولزن منذ قزه  من خماة نيود ييت   زهت  من البرقت  م  الييتت 
ا قوت تو وييت   زهت    ت مي قنمتل البرقت  ا جيمتنتة ياهت   قن نمل النظتو ا قيصتدا واتتايي ونونتة موا ده هي اليي ييه  حزم 

لمش ومت  والييتلتد والبتدا  اليي زتن  اتةدم  من المش ومت  وقاتلت  البرقت  رتن قم اد الا م الواحدم؛ لذل    نايلت  إايتل ا



 

 

 

ا جذ ت تو ندا ربا الاتاتت  من المش ومت    مي ن د ااقلتغ نلص هذه الم حلة اليي نبت  تو إذ ييت  زم  ياو رمت متي البرقت  ييت  
 يجته الم قم مي المجيم  الز دال 

  



 

 

 

  )الحا او ال تشي(النال ا جيمتنيو وقه ه مي دو  الم قم الز دتة  لد

     مي قن لرتبة الحتتم ا جيمتنتة يخيل  من موق  إلص اخ و مشي الوق  الذا ن ى لرتبة البرقت  ا جيمتنتة يخيل  رتن 
من تازنون الا وم الواابة اليي يا م مت ت الينير و والات  من مزتن إلص اخ و والمشيوحة نلص مدى ال يتة؛ ومن تازنون مي  

ت تا ت المبيدم من ج ةو ومن ج ة قخ ى ن ى قن دو  الم قم المتلزة لف ا تخيل  نن دو  الم قم الشرحة اليي يبمم  الجرتم ريا 
مي حيم اآلخ تن )م ا نة(و ونن دو  الم قم من الا م ااقلتنتةو ونن دو  الم قم اليي يبتس قا ي ت من ي رتة الموا يل من 

جيم  الز دا ييه  مي لرتبة حتتي ت ا قيصتدتة والهيتمتة مي دو  الم قمو ويبلت ت نمل ت تيراو الميزدو قن الناتج ا جيمتنتة مي الم 
مد  م  لرتبة النال الذا ينيمي إلتيو ومن هَولو مإن دو  الم قم مي المجيم  ال تشي تيمت  رم تد من الح تة ومي ت لنمل المبت ة اليي يبي 

م قم مي البمم واانيتجل قمت الحا ا مي المدتنة م ي قد ييبتمم م  قدوا  اليهيت  نلص ال ا والموا يو اليي ي ت   مت ت ال
  يميل  مو د اقيصتدو إن لو يزن موظشة قو نتملة مي قا موق  من مواق  البممو ورختصة  -مي قغلر ت-وازيات  البلووو إ  قن ت 

نو ورذل و نرحظ قن الم زر  والخرمت  ا جيمتنتة رتن الم قم حيص اآلن اللوايي تبملن مي المدن   تمهلن إ  اليلة اليلتة من 
ا مت نام  رحت   اللرجل   وال جم ي دادو ومن هو ييدا إلص حت   اللرجو رتنمت مي المجيم  ال تشي نتد  

 

المدني( وفي  ـ أثر ممارسة اًلستبداد في قمع دورها السياسي ومشاركتها في الشأن العام )األحزاب، منظمات، المجتمع  2
 توليد دور رافض لهذا القمع 

رر قدنص   و إن الوا  ا جيمتني الز دا قد ييت  رتاجمتم م  ا ايرداد الذا لو تياخ  حاو ه ربد ن تتة ا نيدا  الش ناي 
ة الرردو وإاشتا نلص او تةل ميد  ب  المجيم  الز دا رتلي رة وا ايي ا  من ممت ات  الح زة اليومتة الميصتندمو واايرم ت دم

ا اجيمتنت ت حصم م  يياتو ز دايتنو لزن الييتت  الزر   لون واحد نلص الولن م  ي متس اللوان الخ ىل زمت قالش و إن ييتت  
حصم م  حزومة الوحدم رتن او تة ومص و وزذل  م  حزومة الربل اليي دام  قزه  من خماة نيودل وم  يااتس قوم ح    

د  الم قم خوم ت من حت   ا نييتمو إذ زتن انييتم الم قم لدى الز د إهتنة لز امة ال ب و ورذل  ز دا ومواج يي لرا يرداد قُرآبا
د  قربد  الم قم نن الحتتم الاتتاتةو لزن من دون إربتدهت إربتد ا قتلب تو مزتن  يمه م رتلنارة إلص الح زة الاتتاتة الد غ الحصتن للزت

لمنتص  الح رتةو مزتن جم ناتل ت تيجلص مي نيم الر تد الح ري من ق تة إلص ق تة ومن منلية إلص الح ري من دون قن ييروق ا
قخ ىو لزن مي مجتم المنظمت  والمجيم  المدني مزتن  يل  مشيودم لدى المجيم  الز داو مت ايرداد من  المجيم  الاو ا زلي من  

 ممت اة الاتتاةو والم ت زة مي ال ان البتول

 

انتشار التعليم، ومحو األمية في تفتيق وعي المجتمع والمرأة بضرورة تصديها لدورها في الحياة وتفعيله في   ـ دور 3
 مجاًلتها المختلفة 

ا ردو  اليبلتو ورتلمد اة؛ لمت لدو   جتم الدتن الالري ل ذا الجتن و إذ وردنو من ا ايرداد  مي حيتية الم  اليحي  الم قم ميخ  
يتا المجيم  مي حتلة الج مو وادنتة و ران ا ليحتج رتلمدا س خلتةة وزش  رحا  الدتن ااارميو ومي ميدمة مت اوا دو هو ار 

هي ا  جتم الدتن )المد اة الخ نوتة مي الج ت م( مت اال  الح زة الاتتاتة الز دتة إلص مواج ي و من خرم نيد ندوا  
ت ربد ينشتذ الم  ونتن ا ايهنتةتتن )الح او الب ري وااحصتا ا ايهنتةي(ل جمتهت تة ليب تة مآ ر و اليي يخدو ا ايردادو وخ صوص 

وم  ذل  زليو اايلتن  الح زة الز دتة إم تم مخللت  النظتو من خرم ي جت  قرنتا ورنت   بر ت نلص ا ليحتج رتلمدا سل 
خيل  م وغ الزلتت  البلمتة والش وغ الخ ى من ونيتجة لذل  يخ ج  منذ الاربتنتت  من الي ن المتاي ا   من الشيتت  من م 

ا من المزونت   الجتمبت و إ  قن ربا و تذه   إلص قن نارة الميبلمت  وقصحت  ال  تدا  البلمتة رتن الناتا الز دتت  قنلص زهت  
ا رامزت  وهيتمت  دختلة  الخ ى من ال ب  الاو ا؛ لمت ييمي  ري الم قم من ح تة وح  لليبلتوو وم  ذل و هنت  زهت  ممن ياه و

نلص المجيم  الز دا يايا إلص الم قم إاتمة إلص رل الاموو من جتن  النظتو ليشيت  المجيم  من خرم ا   الي ارل الا ا 
وإربتد الم قم من اليوظت  مي م از  إدا تة ييوا  خصتي ت وإمزتنتي تو لييوجي إلص الال  اليبلتمي من دون اليهرت  مي الوظتشة قا 
رصشة )مبلو وزتم(و  وزتن ذل  دامب ت قوت ت ليوجتي الم قم الز دتة إلص ا نامتو إلص صشو  الح ا  الز دتة المخيلشةو والبمم  

 الاتتاي إلص جتن  ال جم ربد اليابتنتت  من الي ن المتايل
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 رتن ا نيمتاتن اليومي الز داو والولني الاو ا مي يح تا ت نلص الم ت زةل  م ت زي ت مي الهو مو ومدى الينت غ لق

قلب ت لو يياخ  الم قم الز دتة نن ال جم مي م ت زي ت للهو مو زون ت  ق  ران م صة يح ت هت من ا ايرداد قد قي و لزن ت مي 
ح از ت البتو   يختل  الخلول البتمة للح زة الاتتاتة  الحت   زل ت الي م  ري ا ا  الح زة الاتتاتة )قومت ت وولنت ت(و وهي مي 

رمت مت ت المنظمت  المخيلشة اليي قُاا  ربد اند غ الهو م رتاييرلتة نن الح ا  الاتتاتةو لزن ت مي المجمم   يخ ج نن االت  
يبددتة م  يحيتل الحيوج اليومتة لل ب  البتو والصتية اليي انيمد  رتلنارة إلص نموو الز د )الدتمي التة لاو تة ا يحتدتة وال



 

 

 

ا اجيمتنت ت واتتات ت من  الز دا مي او تة(ل من هنت ق تد قن قنري إلص  ياو إن الم قم الز دتة ومن خرم الهو م التوو قزه  يح   
 دانس( وزذل  من )المتاي مي ظم انامتم ت إلص اليوا  المالحة الز دتة لمواج ة اا هت  ربد مت قصتر  الشتجبة قهتلي  نتزم 

زورتني اليي  ما قهل ت الريتا يح  اتل م )دانس(و ويوج وا رتلزتمم إلص الداخم الي زيل التووو مي حيتية الم  الم قم الز دتة  
ا مي ق ا اي ت زل تل  قزه  يح   

ت قو ا ل   لرنةقه  ظ و  الي جت  اليا ا مي ييتت  دو هتو ربد حمل ت قنرتا جدتدم اواا  قزتن   وجة قو قم 

ت الو اليي يبيمد نلت ت البتةلةو متلحتتم رمجمل ت ييت   نلت ت مجامو و ق    حيتيةو إن قنرتا الم قم الم تج م زرت م جد او وخصوص 
نشا ت مي الب ااو خت ج ق تي ت ومدتني ت ربتدم نن قهل تو وم  ذل  لو ييخم  نن مايولتتي ت يجته مجيمب ت وقلشتل تو م نت  ن  ا   

ناوتة ي زل  انتدم ياهتم الم ج تن من خرم يامتن الميخصصتن مي هذا المجتمو وقاو اخ  تبمم مي مجتم ااغتهةو   من جمبتت 
 تبني ذل  قن الم قم الز دتة لو يايالو لليد  رم  اد  من إص ا هت لمواج ة الماييرمل

ي ح زة الم قم الز دتة مي الهو م قه  اايل تو حت   اليم د الز دا مي رلدان مجتو م مي يزوتن مختتم جمبي توج لج
 الد  الز دا الهو او وال  اةوو وا نيصت ا و وال مو  الهو تة( والاو تةل )قصل الياحتت و 

ا رمت حصم من مآه  ومواج  زون ت منذ و دي ت يحمم مي داخل ت  الم قم الز دتة مهل ت مهم قا إناتن او او وقد يزون قزه  ياه  
ي النظتو المايردو وهي يبلم  ييدتو الياحتت  من خرم ممت اة ناتم امن إمزتنتي ت الميتحةل لذل و  الج   النت   الذا   ن

الم قم قوم من غنص للهو م وللمدن زل ت اليي قصتر ت الدمت  والمجت   اليي صنب ت النظتول غن  لد نت ولحم م الخلت  ولزورتني  
ت للياحتت  الالو تةو  وزذل  صنب  قد  الهو مو وجبل  ال  اةو محلة لو دم المم رت نيصت ل  وغت هت من المدنو دون  قصص 

حيتية ومن دون قا مرتليةو متلم قم الز دتة مي او تة قزه  ونت ت من الم قم الز دتة مي الج اا الخ ىو وهي ميمازة  
 را ا ت وق تي ت ومدتني ت زيما  ال ات  رهدا قم تل

 المخيلشة مي اصلرتغ دو هت مي الهو م را زتم مخيلشةل  قه  اليو غ رتن اللتت  الاتتاتة لد

الم قم الز دتة لو ييتد  المجيم  الز دا حيص مي ال يت ؛ لذل  يحتمظ نلص اللون وال زم الذا  ق  متي الهو م حيص وإن قُنيج  
 من جدتد نيتجة ل ذه الواتغ الصبرةل

  الم قم الز دتة مي الهو م )قه  قواو قو ابت (لقه  نرقت  المصته م الب رتة الز دتة مي  او إلت  لدو   له

مي حيتية الم  لتس ل ذه البرقة قا قه  دم  رتلم قم الز دتة إلص  او إلت  ختل للهو م ردام  المصته م؛ زون المصته م 
المزونتنو مجبل  الز دا  خصتة الب رتة الز دتة   ققوم إن ت مبدومةو رم إن ت قلتلة جد او وهذا نيتجة لاتتاة النظتو اليي م ق  رتن  

ا من ت مي ن د ا ايرداد   ت ز  زلت ت مي قختي الب ريو إذ إن المصته م مي نيد الخماتنتت  من الي ن المتاي ومت قرلي قزه  زهت  
 الذا مت ن ام نبتني اايم ا تيي ربد هذا الدمت  زلي والييم والي  د والي جت ل

  ييمي  ر تمس من الح تة ربزس الم قم مي المجيمبت  المحتلة رتلز د اليي نت   حتتم  خرصة اليومو إن الم قم الز دتة زتن 
من البرودتة مي ربا الحي  من اليت تخل وإن وجد  ربا المبتنتم لدى الم قم الز دتة زتن  نيتجة لربا الز د الذتن ياه وا 

 ة الم قمل رهيتمت  قخ ىو وزذل  الي ام و رتلن ا  ااارمتة اليي قلل  من قتم

 محمد المحمود 

 عن المرأة الكردية بين الماضي والحاضر 

ليد نتن  الم قم الز دتة نر  اليت تخ الظلو والي   ونرودتة ال جمو وح م  ق ون ت ندم حل اليبلو وزا  المب مةو وريت  
الحيتية دو  ال جم مي  يون ال  انة م م ة مي مجت   الحتتم زل تو ورختصة المجيم  الز دا الب تة ا إ  قن ت زتن  يمهم مي 

وال ني وي رتة المت تة إلص جتن  النمتم المن لتة وي رتة اللشتمو ميد قد   دو  ال جم والم قم مي ان مب ت زواج  قا ا م ا  
  نلت ت رحزو البتدا  والييتلتدو وربا المش ومت  الدتنتة الختلةةل

نتت  البص تةو وييدو اانرو ويلو هو دخل  الم قم مي مبي   البلو والهيتمة  لزن رتلمس الي ت  ربد يلو  المجيمبت  واليي
والاتتاة ليزون   تز ت متنر  مي رنتا المجيم و وقصرح  ينتمس ال جم مي المتتدتن جمتب ت الاتتاتة ومجت   المجيم  المدني  

ي الو والخ  وال وجة والب تية والمنتالة الهتة م مي واليد تس ونتملة ن تلة مي المبتمم والمصتن و ميد زتن  الم قم الز دتة ه 
وجي قارت  قخذ   متو المرتد م ليتتدم المجيم  والح زة الاتتاتة نلص ال غو من   ااة المجيم  الذزو ا الذا تنظ  إلت ت رمنظت  

قنجريي و ريي وقنديي لخوا مبت     الال  اليتص و و  يايلت  ايختذ الي ا ا  الصتةرة إ  رم و يي ولبلي ناي قن ت ذاي ت اليي
 الحتتمل

متلم قم هي قنتهتيت ونش يتيي وزترتنو ولتلص قتاو و و ن رد ختن و ترن ور تشتن ولتلص رد ختن و  متن جمتم قوغلو اللوايي 
ا للرلولة والياحتة مي ارتم الدمتغ نن حيوج  بر ن وحملن الار  م ي متتدتن صنبن اليت تخ الز دا م  ال جمو وزن   مو  

 الييتم والمبت   الزه  دموتة وننص تة مي   قنت المي تل ل



 

 

 

 ومن ربا  مو  الناتا الز دتت  المنتار ؛ 

و و ن رد ختن الم قم الز دتة المنتالة اليي دامب  نن  1974لتلص قتاو اليي قندم  نلص تد النظتو الب اقي الشت ي نتو  
وقدم  النمتم والخدمت  للهيتمة الز دتة والاتدم م دا ختن جمتم رت ت اليي يدت  حتلت ت حيوج الم قم الز دتة مي المحتمم الدولتةو 

  منظمة اتدا  قنمتم ز دايتن وغت هن زهت ا  من ناتا ز دايتن اللوايي صنبن اليت تخ الز دا من المتايو وحيص اآلنل

مو ولنبمم نلص يمزتن الم قم مي مجت   الحتتم حتن الوق  ليل ت  نيم ال جم من النت الذزو تة وم ا إ اديي نلص الم ق
  زل تل

نلتنت احي او الم قم الز دتة ولن م الصبت  زل ت اليي يبوج ل تل ييدم ت وينمتة مواهر ت مي النمتم جمتب ت والمجت    
ت لزا  ال  ج ل ت ولا ي ت ولنبمم نلص يد تر ت و إلحتق ت ردو ا  اقيصتدتة ويجت  ا م م  تة للم  ونت  الصيت م وليزون مصد  

للياتا نلص الرلتلة وظته م الياوم رتن  واتت المجيم  الز دا ونشيح قروا  البلو والمب مة رمحو المتة والندوا  الارونتة 
ويحشت هت نلص البمم إلص جتن  الي رتة الا تة الالتمة منحن رحتجة إلت ت لنبوا مت خا نته نيتجة الص انت  والح و  مي ولننتو 

ا ا ز دايتن غنتةو وموا دهت زشتلة ران يجبم من هذه ال ا المرت زة قرلة لي جت  ا ايهمت و وي جت  المجتم الصنتني م
  واليجت ال

ن ى التوو رزم مخ  وييدت  قن الم قم الز دتة يحتوم جتهدم ليي   رصمي ت الشتنلة والمنيجة مي مجت   الحتتم زل ت روصش ت 
ت م ت ز ت م  ا م م   ي يلوت  المجيم  الز دايتني وينمتيي رامام الارم البلمتة والمب متةلننص  

رردنت جمتلة وغنتة رمزونتي ت زل ت ملنحتمظ نلت ت من الوم البترهتنو ولنزن منيجتن   ماي لزتن محا و م ت زة رتن دو   
ت والمجيم  الا تل ال جم والم قم مي ارتم  م   ان هذا الولنو وخدمة قرنتا الز د خصوص   و ا نموم 

 

 استنتاجات الورشة 
تجم  قتاو م ي   قزر  رتن  يى الناتا الم ت زت  مي الو  ةو وهو يازتد ال تمنة الذزو تة نلص المجيم  الز داو وياتم   

 هذه ال تمنة م  ا ايرداد الاتتايو والن ا  اليرلتة والدتنتة مي ماتنشة مبتنتم الم قم الز دتةل

  الزر  تيلم من  اني قحتتن ت رتا ت م إلص انشيت  ناري للمجيم  الز دا تجبلي ميشوق ت مي ربا الجوان   ولزن هذا اليتاو الم ي 
 الختصة رتلم قم نلص غت ه من المجيمبت  ال  قتةل

وتمزن قن نلمس رتن الالو  مي النصول الناتةتة الم ت زة مي الو  ة إحاتاتن مينت نتن: إحاتا ت رتلظلو الماتن  الذا 
و واانجت   يم و والبمم ا جيمتني  ت اي قوى ندمو وإحاتا ت رتليشوج واليمت  المزيا  من اايل تو يج رة ن تية مي الناتم الاتتاي 

و يمهل ت  مو  ناتةتة داةمة الحاو  مي الخلت  الناتةي الز دا المبتص ل   الهيتمي 

ص ال غو من ااق ا  الداةو رتلمبتنتم الزر ى اليي نتني ت هو إن اا ادم الصلرة للم قم الز دتة   تصب  يلم س مظته هتو مبل
ا نلص حل  الخلص؛ من قجم مرقتييل ت رماييرم م  جو وإص ا    الم قم الز دتة مي انوا  الهو مو ومت قرل تو إ  قن هنت  يشتي   داةم 

ا؛ و   و  رد من اا ت م إلص قن من تشز   النصول الناتةتة   تزل   نشاي ج د ا زرت   اد ا  ااتمتن البمتل روحدم ال ب  الز دا 
ت   ييت  حيتييي ييلرت  ال متنل   وند  ز دايتن واقب ت جي امت ت يت تخت ت  ااخ 

و م ي إذ يي  رتل تمنة الذزو تةو   يمنح ت الولوتة نشا ت الممنوحة ل ت من   قمت النصول المبر م نن منظو  ال جم الز دا 
ت مي حدتل قحد جتن  النصول الناتةتةو   ا هنتو والزه  لشي ت للنظ  هو الليتتن التدتولوجيو الذا تردو وااح  متلم  الزه  حاو  

ت   تيرم  الم ت زتن نن هيتمة ز دتة مو وهة منذ الب د النتولتهيو وهذا مار  نن الحدتل نشاي نن ز دايتن روصش ت واقب ت محاوم 
 قن توا  مي ختنة الياتتت الجدلتةل

ز م الم ز تة الهتنتة ييمهم مي اازرت  من دو  الم قم مي قاتتت ذا  ربد قومي  من مهم ااا تو مي المحتمظة نلص الليةو  والش
 ولتس ااا تو مي صن  ق ا ا  من لتة محا ل 

نلص ا نيمتا   ورتن منظو ا ال جم والم قم م ي   قاتس هو ااتمتن البمتل رتلهو م الاو تةو ورتلولنتة الاو تة اليي   يييدو
و و  يياخ  ننيل  اليومي 

إن دو  الم قم الز دتة تايحل د ااة قنملو م و دو  يي تر  نوامم زهت م مي صنتنيي يت تختةو واجيمتنتةو واقيصتدتةو 
الم   و و  إا تمتي ت واتتاتةو ونشاتةو و  نظن منصش ت تايلت  إنزت  المبتنتم اليي نتني ت الم قم الز دتةو و  إنزت  يت تخ ت 

 الزرت م مي الهو م نلص ا ايردادل 



 

 

 

و وزان ت قاتتت محاومة تمزن قن  ولزن  الياتتت الجدلتة اليي ينلوا نلت ت النصول مبظم تو اليي يُيحو مت ت راالو  يي ت ا 
تو وهو تم  رمختاي الحتلي  يزون ذا  قه  الري مي الحوا  ال اهن والملح  رتن قرنتا اليومتت  المخيلشة مي الولن الواحد  خصوص 

 البات و وتنشا نن زتهلي ن ا الي   وا ايردادو وتيي   زم  توو من حلو قرنتةي مي الدولة المدنتة الدتمي التة اليبددتةل

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اتتت مي إلت  موازريي البلمتة والزتدتمتة ليحو   ال ان الب ري خرم الانوا  الخت مو ومي اتتج الهمتة اليي تولت ت لي
  2013قل ( انة  - القلتت  مي البتلو الب ري لمت ربد )ال رت  الب ري(و قصد  الم ز  الب ري لفرحتل ود ااة الاتتات  )الدوحة 

زيتر ت لفزتدتمي الاو ا نيتم ابتد محشواو تبتل  ماالة اللية والاتتات  الليوتة لدى الز ادو من خرم يالتل الاوا نلص 
ت مدخر  اواتولوجت ت وقنه رولوجتت لش و لرتبة البرقة الجدلتة رتن ال وتة اليومتة وال وتة الليوتة لل ب   اتتات  ال وتة روصش 

 الز دا مي اتتج الحوادل اليي يب م ت المنليةل

لتس من الا م ييدتو د ااة نلمتة حوم )ال يون الز دتة( مي اتتج وا  ميحوم نلص نحو مايم و ومي ظم اللش ا   
و وهو مت تشا  اب  الد اات  البلمتة والزتدتمتة المز اة للياتتت 2011(1)ا جيمتنتة اليي يب م ت المنلية منذ انة الاتتاتة و

الز دتة امن نال الرحل مي قاتتت و) يون ال  ج الوال والخلت  الب ري(ل   تبود الم  ر ل زرت  مني إلص )يبيد( الوا   
ا  ت وحتا   محا و وإنمت إلص ذل  الص اغ الاتتاي وا اي ايتجي رتن ال غرة مي يالت  الزتتن الاتتدا الز دا قو )ي زتري( يت تخ 

)ليوت تو وهيتمت تو واتتات ت( من ج ة ال ب  الز داو وال غرة مي ااييرم المل  قو )احيواةي قو اايهمت ه( من ج ة الدوم اليي يحزو 
 مي اتتج انييتم موا تن اليوا وييت هت خرم البيد الخت ل  (2) ي والبتلميوييحزو مي )المجتم الز دا( ومن ج ة النظتمتن ااقلتم

ا من الدوم الي رتة )رختصة م نات والو تت  الميحدم المت زتة( قد قاح  ي يو _خرم الانوا    نلص ال غو من قن زهت  
وا جيمتنتة والهيتمتة اليي يب م ت المنلية الب رتة مي الانوا   الخت م_ رتلمدا اة البلمتة للحوادل واليحو   واللش ا  الاتتاتة  

الخت مو من خرم مجمونة من الر ام  البلمتة والزتدتمتة اللتمحة إلص م و الوا  الحتلي للم  د الاتتاي الب ريو ويشات ه من  
الد اات   متم الم تيتة(؛ ر ام  )الد اات   خرم لية )المتدان(و وااينلتج الواق  مي ح زتتيي وات و تتيي ا جيمتنتة: ر ام  )

اات انتة(؛ ر ام  )الد اات  الب رتة الي زتة(؛ إ  قن ت  -  ج الوالتة(؛ ر ام  )الد اات  الخلتجتة(؛ ر ام  )الد اات  الب رتة 
ااي ايتجتت  نلمتة وااحة  م  ذل  لو يبمم نلص الموازرة البلمتة ليحو   الم  د الز دا خرم البيود الخت مو من خرم يرني

ل وإذا زتن الم  ميي ن ت ر هتنت  اتتاتة وااي ايتجتة إقلتمتة ودولتةو قو ريتت  الل   البلمي للياتة الز دتة مي المحتمم (3) المبتلو
االة قو )يارتر ت( البلمتة الدولتةو مإني تيه    محتلة مي مدا اة ال ان الز دا وااينلتج مزنونتييو و  تا و اوى مي )ياجتم( الم

 مي نلتقتي ت ااقلتمتة والبتلمتة؛ ان الوان لرهيمتو البلمي رتل ان الز دا د ا ت ورحه ت من قجم يجتو  اليصنتشت  النملتة المخيلشة
 والتدتولوجتة للياتة مي جوانر ت المخيلشةل

للخلترت  الينمتلتة المخيلشة حوم الياتة الز دتة محلت تو إقلتمت ت يزمن اليتمة البلمتة ل ذا الميل  الم جبي _مار  نن يجتو ه  
ودولت ت_ مي زوني د ااة اواتولوجتة وقنه رولوجتة حوم )اللية( مي المنظومة الهيتمتة وا جيمتنتة الز دتةل مبلص ال غو من قن 

ولتةو إ  إن ذل  لو تمنبي من ييدتو د ااة نلمتة اليزوتن البلمي للدزيو  نيتم ابتد محشوا ا يرل رحيم الد اات  ا قيصتدتة والد
ين م من اليينتت  المن جتة لحيم الد اات  الدولتةو وييشتنم م  منته  البلوو ا جيمتنتةو ويحيل   ل البلمتة واليزتمم واليداخم  

تيي يند ج مي إلت  )اللاتنتت  ا خيصتصي مي اآلن نشايل ونروم نلص ذل و نجد قن الرتحل نشاي تص   مي ميدمة الزيت  ران د اا
ت امن قنه رولوجتت واواتولوجتت اللية وال وتت  الهيتمتة(؛ من منللل اايهمت ه لليحلتم  ا جيمتنتة( )تمزن قن نصنش ت قتا 

 ال وتةلا جيمتني والهيتمي والاتتاي من قجم يرتتن لرتبة ال  ول المواونتة الميحزمة مي ي اتد ا هيمتو الز دا رتللية واتتات   

يجد  اا ت م إلص قن غتت  ااي ايتجتت  نلمتة ورحهتة ميخصصة )اواا من الحزومت  الاتتاتة قو الم از  والمنظمت  
الرحهتة( حوم ال ان الز دا   تنبزس رتلال  نلص الز اد )قم اد ا وجمتنت ( محا و وإنمت تيبدى ذل  إلص المنلية الب رتة زل ت: 

؛ هنت  غتت  ) ري ز لي( للياتة الز دتة امن الجندا  الاتتاتة لزهت  من الدوم )رختصة الميت رتة من ت(ل هتنت ت؛ غتلرت مت قو  
يُايحا  ال مة الاو تة الحتلتة من دون اهيمتو تذز  رواق  الز اد مي مالام إنيتج الهو م من ج ةو ومبتنتم وتر  اليم   

ن ج ة قخ ىل هتله ت؛ رتلبودم إلص الر ام  الد ااتة )اليت تختة وا جيمتنتة من ت( وا ال تد الاتتاي والهيتمي من النظتو الاو ا م
ت( ليت تخ الز اد وإا تمتي و مي صوغ هيتمة اليت م اآل اتوتة  والبلمتة لزهت  من الدوم الب رتةو نجد غتتر ت )قو ييتتر ت( )وقحتتن ت ي وت  

 الي رتة وال  ج الوال وإنيتج تل 

صشحة من اليل  الميوالو وتاو ن  م مصوم  ةتاة؛ إاتمة إلص مجمونة من الملحيت  الموهية مي   286  تيال  الزيت  من
اخ  الزيت و ابص الزتي  من خرل ت ليالتل الاوا نلص )الياتة الليوتة وال وتتيتة( للمجيم  الز دا رتلي زت  نلص )الرنص الليوتة 
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تة رتن يبدد الليت  وإ زتلتة الل جت (و هو )جدم اللشرتةتة الز دتة رتن الب رتة رتن الصم واليااتس والنظ تة(و و)الخ تلة الليو
ا را )اليحدا قو الي دتد الليوا( و)اليجت   الليوتة ليومتل وهري ون    مو وجرد  رد ختن وا ايز اد(   والريتنتة(و م و  

ا را )الاتتات  الليوتة الز دتة( و)ااصر  الليوا( وصو   و)الاتتات  الليوتة لدوم المجتم الز دا واحيواا اللية الز دتة( م و    
 إلص )اللية واتتات  ال وتة(ل 

 

 الفصل األول 
تايي رمن لة ييدتو نظ ا للرحلو نلص غ ا  الب   الزتدتمي للد اات  ا جيمتنتة والهيتمتة المخيلشةو تاوغ متي الزتي  

؛  اخيتت ايي المن جتةو والمش ومتة والميت رتيتةل  مي الواق و تبمم الرتحل نلص يرتتن م ادم د اايي وخصوصتي ت الرايتمولوجتة: قو  
تيبلل الم  رد ااة ميبددم اليخصصت  )ي اوج رتن الميت رة الاواتولوجتة للية الز دتةو والميت رة النه رولوجتة لياتة ال وتة 

ة وال وتتيتة لدى ال ب  الز دا(ل هتنت ت؛ تمزن إد اج هذه الد ااة مي والميت رة اليت تختة والاتتاتة  اي ايتجتت  الاتتات  الليوت 
 ختنة الد اات  )الميه م( اتتات ت واجيمتنت ت وحيص دولت ت؛ من منللل قن م ادي ت المن جتة ودقة يحلتري ت ويشات اي ت البلمتة يجبل ت

 ب  الز دال متدم ماتندم مي اليشزت  الاتتاي وا جيمتني والهيتمي مي ماييرم ال  

إاتمة إلص ن اي قهو مش ومت  د اايي )الاتتات  الليوتةو واتتات  ال وتةو وينظت ا  الليةو ونرقة اللية رتل وتةللل(و 
تشي ا الزتي  قني   تمزن م و نرقة الز اد رليي و )ويجلتت  ذل  مي المايوى الاتتاي( من دون يرني ميت رة جتنتلوجتة لصم 

المايوى الاواتويت تخي والهيتميو واني ت هت ويو ن ت الجي امي )رمن لة م اتة منللل(ل ولش و هذا الوا   اللية ويلو هت مي 
الم ز  للية الز دتة   رد من البودم إلص الربتد الدتنتةو والمتيولوجتة والهيتمتة لي زم الشبم الليوا مي يت تختييو من قجم إد ا   

ت قو اتتات ت مي نظ م الز اد إلص قنشا و ونظ ي و إلص  بو  وهيتمت  الجوا  )ونظ م هذه  ال  ول المواونتة الميه م قتدتولوجت  
 الخت م إلت و(ل 

 

  



 

 

 

 الفصل الثاني 
تيدو ياصتر  نظ ت ت لم زلة اللية الز دتة مي المايوتتن النه رولوجي واليت تخيو من خرم ي زت ه نلص مدا اة الصم  

ة مي اتتقت  الحوادل اليت تختة وا جيمتنتة والاتتاتة اليي ن مي ت/ ويب م ت المنليةل مت تمزن قن واليااتس والينظت  للرنص الليوت 
تو هو غتت  اليبتلي  ن ت  إلتي رخصول يت تخ يشتنم الز د م  قاتي و الليوتةو ربزس المجيمبت  الب رتة الي زتة واات انتة قتا 

 وجت ت للوني رتلذا  ورموقب ت داخم البتلو وقمتو اآلخ تنل اليت تخي م  ال وتة الليوتة روصش ت   ل ت قنلول

مت تهت  ا هيمتو امن هذا الشصمو إاتمة إلص  رل   ل ظ و  اللية الز دتة ربدد من البوامم اليت تختة والدتنتة وحيص 
ا من الوقتة  اليت تختة )ح و  وحوادل اتتاتة( اليي  ن مي ت المنلية قد ما  ما ت ق تر ت قو ربتد ا المتهولوجتة وإ ت يي إلص قن زهت  

ت امنت ت رمت تصللح نلتي رتلد اات  الز دتة قو الز دولوجتت   (4)ال ان الز دا )الر ت قو إتجتر ت(و هو إترا الرتحل اهيمتم 
(Kurdologieروصش ت اند ا قرايتمولوجت ت تمزن نت من إد ا  قني نلص ال غو من  جوغ قصم اللية الز دتة )    إلص ندد من الهيتمت

ت(؛ ميداايلتن  اللية الز دتة التوو قن يرصو نلص حاو  قوا مي الرنتت  الذهنتة لفم اد والجمتنت ؛  المجتو م )الشت اتة خصوص 
 نلص ال غو من الياخ  الزرت  مي إد ا / الوني راهمتة اللية )را زتل ت المخيلشة ويزتمل ت( مي صوغ )هوتة ز دتة ختلصة( هيتمتة 

 واجيمتنتة واتتاتةل 

رمت قن اللية نند نلمتا اللاتنتت  ومراشة اللية )رتلمبنص الدواواتو ا والشتيين يتتني( هي مواابة وايشتجو ويزا  قتمي ت 
 وظتةش ت واايبمت ي تو ورتلبودم إلص الا)قمالت( وصو   إلص دخوم ااارو ويشتنل و م  الجاو الز داو تمزن قن نشي ا قن اللية من

م الز دتة يمل  من الميومت  الداخلتة )الرنص اللاتنتة للية الز دتة( والخت جتة )الرنص الدتنتة واليت تختة والاتتاتة( مت تجبل ت واحد 
من قهو الليت  اليي ايزون ل ت زلمي ت مي الماييرم )إلص جتن  الليت  ااقلتمتة الخ ى زتلب رتة والشت اتة( إذا مت ج ى ا هيمتو  

 صش ت   ل ت مبت ت ت وجودت ت وانيمتا هوتتيت ت قزه  من ت محا )ظته م يت تختة(لر ت رو

 

  

 

 حوم مترد الد اات  الز دتة مي قو ورتو انظ :    (4)
D.N. MACKENZIE, Kurdish Dialect Studies, Oxford, (Oxford University Press, 1961). 



 

 

 

 الفصل الثالث 
مبنون را)الخ تلة الليوتة يبدد الليت  وإ زتلتة الل جت (و وتالل الرتحل متي الاوا )من النتحتة اللاتنتة( نلص يبدد الل جت   

إلص اليو انتة(و لزي ترتن لنت الدتنتمتت  الحتوتة اليي يب م ت اوج ال اتمتم   الز دتة وينون ت واخيرم ت )من الز متنجتة وصو   
  1500الليوتة والل جتيتة الز دتة خرم البيود المتاتةل مت تمت  ال ب  الز دا )إاتمة إلص يت تخي الب تل الذا ت ج  إلص قزه  من  

تو قا و مي يرحو الز اد مي  انة قرم المترد م  المتدتتن( هو قن ينوغ الليت  وال وتت  الليو تة واخيرم تو والدتنتة والهيتمتة قتا 
المايوتتن الهيتمي وا جيمتني ق ون ت لوتلةو وحتمظوا نلص وجودهوو واايهم وا مي اخيرمتي و غنص قنلولوجت ت ليجت ر و الوجودتةل 

  مي المحتمظة نلص ال وتت  الهيتمتة لو تواز  تمزن قن نشي ا قن ا ايهمت -نلص ال غو من هذا اليت تخ اللوتم-لزن م  ذل  
 رتايهمت  اتتاي قو اجيمتني مي ال وتت  الليوتت ل 

تمزن قن نب و هذا الينص الليوا إلص اليت تخ اللوتم لفز ادو واايشتدي و من يو ن و الجي امي مي منتلل جي امتة  تابةو 
تل رخر  زهت  م ( اليي جبل  الدتن ااارمي نص  حتتي ت ا جيمتني لزن   تج  قن نناص البتمم الدتني قتا  ن الدوم الب رتة )مهر 

ا  والهيتمي والاتتايو وجبل  ل جتي ت وليتي ت المحلتة مي خدمة )ال وتة الب رتة ااارمتة( قو نلص القم يشتنل  مب ت يشتنر  زرت  
ا )المت تيتة خت  مهتم نلص ذل (و نجد قن الهيتمة الز دتة _وربزس ذ ل _ قد جبل  من الينوغ الدتني واللتةشي واللاتني مبتت  

ليشتدا هتمنة ل جة نلص قخ ىو قو هيتمة نلص قخ ىو قو حيص دتن نلص اخ ؛ حيص وإن لو تنبزس ذل  إتجتر ت مي الصوغ الشتلولوجي 
ز اد ل وتي و وونت و رتنيمتة و روصشي والمبجمي الموحد للية ز دتة نتمة )نلص غ ا  اليج رة الب رتة( إ  قني قا و مي اايرلتن ال

   ل ت  ايم ا هو مي الماييرمل  

 

 الفصل الرابع 
تينتوم ماالة رتلية الهمتة مي نال اللاتنتت  ربتمةو واللاتنتت  الز دتة رختصة؛ تيبلل الم  رجدم اللشرتةتة الز دتة رتن  

  ق ون ت لوتلة مي إلت  )نال الم تم ة(و ولو تج ا اليشزت  _اتتات ت الب رتة والريتنتةل نلص ال غو من زون اللية الز دتة اايم  
ا هيتمت ت واتتات ت لجمتنة ر  تة هي مي قمس    وهيتمت ت_ مي يلوت  ناي ت الزيتريو إ  قننت نجد قن الماالة ييجتو  محا زون ت اخيتت  

  قزه ل مي الواق و تيي ن اليشزت  اللاتني مي يلوت   الحتجة إلص اني ا  دولي ونتلمي رليي ت الو قو زون ت محا ماالة يينتة
 النال اللشرتةتة للية الز دتة ريحدتت  من نوغ ختلل 

؛ هنت  من تدنو إلص  رل اللية الز دتة رتلبتلمتة من خرم يرني نال اللشرتةتة الريتنتة )اانزلت تة رتلاتس(ل  قو  

دتنتة ااارمتةو و رل اللية الز دتة رخصوصتي ت ااقلتمتة واليت تختةو وانينتج هتنت ت؛ هنت  من تدنو إلص انينتج المرتدئ ال
 نال اللشرتةتة الب رتةل

ا رتلنال النرليو والنال اللشرتةي الذا  هتلهت؛ هنت  من تدنو إلص البودم إلص نظو قلشرتةتة من وحي الهيتمة الز دتة نشا ت )ردا 
 النال الت تدا(ل  ن ايي مجلة د اات  ز دتةو وصو   إلص

مي حيتية الم و   تمزن راا حتم من الحوام يرني منلل المشتالة رتن هذه الناتج الخلترتة اللشرتةتة للية الز دتة )حيص  
ا ا  من النتحتة النه رولاتنتة(؛ من منللل قن يت تخ يلو  الناتج اللشرتةتة لليت  ااناتنتة تبلمنت قن   ل )المواابة وا يشتج( ت 

ت ري ا ا  ا اييرلتة الاتتاتة قو المجتلتةو  نلص نال الم تم ة زمت نال المزتيرةل إاتمة إلص زون يرني نال من دون اخ  لتس  رت  
 رم إننت نيحدل نن ااييرلتة قنه روليوتة ييياي رتلا و م ياحتت  ومزتا  ل ت اهت  ماييرلتة مي الرنتة ا جيمتنتة للمجيم  زليل 

يمت ت ت م  الل   النه رولوجي للزتي  الذا تص   ريتت  يصو  قلشرتةي مبتت ا ليومتة اللية الز دتةو تمزن اليازتد قن الج د  
الذا تنريي رذلي مي ارتم يلوت  النال اللشرتةي للية الز دتة وج  قن تنر  من قصتلة هيتمتة ختلصة قزه  من اايت اد قناتج لاتنتة 

؛ اب  ي زتت خرم البيود الخت مقجنرتة قو حيص مجت خرم  و مل دمتن ت نن هذا الل  و نو د هنت يج رة دوم الجوا : ي زتت قو  
الح   البتلمتة الولصو لموازرة ال ز  الحات ا رتلرحل نن الارم المخيلشة اليي يمزن ت من ا نخ ال مي الم  وغ الحات ا  

لو وري_ حيص وإن ج ى ذل  نلص حات  ليي ت الوو إذ نمل  نلص  رل اللية الو وري _ال غرة مي ا نامتو إلص ا يحتد ا
ا(و الم  الذا دمب  اللية الي زتة همني غتلت ت: لو يايل   موازرة  الي زتة رتلبتلمتة نن ل تل يرني النال اللشرتةي الريتني )يرنت ت زرت  

ة واانزلت تة واللمتنتة(و ولو يايل  المحتمظة نلص قصتلي ت الهيتمتة البتلمتة ومجتر ة الليت  الو ورتة الب تية )رختصة الش نات 
 واليت تختة مي اتتج نولمة الناتج الهيتمتةل

 

 الفصل الخامس 
تبتل  اليحدتت  والي دتدا  اليي يواجي اللية الز دتة مي نتلو التووو مي اتتج الحوادل اليي يب م ت المنلية الب رتة )  ج 

خرم البيدتن الخت تن من ج ةو ولرتبة اليحو   البتلمتة اليي ما  رل تية قو راخ ى جاو ال ب    الوالتة رتلخصول(
الز دا مي المايوتت  زتمة من ج ة قخ ىل تمزن قن نشي ا قن نولمة الهيتمة البتلمتةو وي ترزتة الرنتت  ا قيصتدتة وهتمنة نمل 



 

 

 

ا مي  تتد ت زرت   م حجو الخلت  اليي ي دد الهيتمت  وااهنتت  المحلتة مي المايوى الليوا واللاتني ا اي ر  الحتداو قا م  إا تم 
 زمت الدتني والبيدال 

تص   الرتحل قني   تج  ا نج ا  و اا منلل الي دتدا  الخت جتة _نلص زه ي ت ويبددهت_ اليي يحد من اليحيل الاتتاي  
 ةو وناتتن الي دتدا  الداخلتة قو الييتمم نن ت: الماتالة ا نبزتاتة للذا  لم  وغ لية ز دتة موحدمو مي مايوى المزتيرة والم تم

 الج تحة مي اتتج ال مت  ا و م ملحةل  

إذا زتن  الي رتة )ميااة الا م والمد اة( قاتس رنتا الي ر  ال وتتيي رتلليت  المحلتةو م  ا نشيت  نلص مت هو زوني  
وإقلتميو ومصد  للنيم اللاتني والهيتمي رتن الجتتمو نجدهت نتج م نن قداا دو هت التوو زمت تج ؛ من منللل قن اليحو   اليي  

انوا  الخت م اتهم  مي ي اتد حدم ا ن لت  ااهني واللتةشي من ج ةو وا نيرج الهيتمي والليوا ن م ت الب اج واو تة خرم ال
من ج ة قخ ىل ويرب ت لذل و قاحص الشتنم الي روا غت  قتد  رصو م مواونتة نلص قداا دو ه الهيتمي وا جيمتني مي صون 

ن لت  الذا تب مي الجاو الي روا وا جيمتني )النايي( للمجتم الز دال  النال ال وتتيي واانيمتةي للنت ةة الز دتة مي ظم هذا ا 
ومي  يتينتو مت تبمل من حدم الخلت  الخت جتة اليي يمس الهيتمة وال وتة الز دتة _قو تحد من ت_ هو غتت  المصتلحة م  الذا ؛  

تو والوني راني   تمزن لا هيتمة قن لتس مي المايوتتن الهيتمي وا جيمتني محا و وإنمت مي المايوتتن الاتتاي وال يت تخي قتا 
يخيشي قو ينده  إ  داخلت تو ومن المبينيتن ل ت قنشا و: هنت  حتجة ملحة لليشزت  مي يد تس اليت تخ واللية والهيتمة الز دتة روصش ت  

 مو وه ت نتلمت ت من حزومت  المنليةل  

 

 الفصل السادس 
تن ا هيمتو رتللية الز دتة مي الاتتج المبتص : يومتل وهري ون    مو وجرد  تب ا ربا اليجت   اليي قا م  مي يحا

رد ختن وا ايز اد )ا اي  اج الز دا(ل مي الواق و تبود رنت هذا الشصم إلص رداتت  ا هيمتو ري قتة اللية الز دتة )خرم رداتت   
  مة جد ال الي ن الب  تن م  الم حلة الزولونتتلتة( وتجبلنت ناجم مرحظت  م 

؛ ياخ  ا هيمتو الز دا رتلماالة الليوتة جتا نيتجة يت تختة للاتتات  الزولونتتلتة اليي هدم  إلص إقتمة يوا نت  إهنتة مي  قو  
 المنلية الب رتة يخدو مصتلح المبم ل 

يدرت  ال ان البتوو وإامتغ   هتنت ت؛ ابص الز اد لن   قاتي و والدمتغ نن م  ون و الاتتاي من خرم الم ت زة الاتتاتة مي
 صو  الز اد للبتلوو وجبلوا م  وغ رنتا الدولة قارل نلص م  وغ رنتا الليةل 

نلص  -وقد ق  نت إلص ذل و يزمن قتمة هذا الشصم من الزيت  مي يالتلي الاوا نلص قهو ال خصتت  اليي قه   قو قا م 
ميت ن رتن تو تي  نند مخيل  الواتةم والشواةد والحدود اليي يخل  مي صوغ م  وغ ليوا قلشرتةي ز داو وييدتو يصو   -القم

 زم يج رة نلص حدال 

مي ن تتة ن  تنتت  الي ن المتايو يظ   ال غرة الملحة مي جبم الز اد م يرلتن  (5) (امن يج رة يومتل وهري )الب اج
لص جبم اليزتمم رتن الح   الريتني والب ري مت م رمحتل و ااقلتميو ومي اآلن نشاي منشيحتن نلص البتلمتةو من خرم دنويي إ

ختصة رتللية الز دتةل مي حتن نجد قن ن    مو )ق متنتت( مي منيص  الي ن المتاي الزوا مالز ت مختلش ت من خرم نظ ه إلص 
اآلاتوتة؛ رختصة مي الح   ال متني روصشي م صة ليوحتد الل جت  والليت  الز دتةو والدم  ر ت روصش ت لية ميه م مي اليت م 

ايجته ا يحتد الاومتتييل وابص جرد  رد ختن )او تة(و خرم هرهتنتت  الي ن المتايو ورياهت  يج رة ن    موو لييدتو يصو   
ا  للية الز دتة ال جتنة )رتن الح   الي زي والح   الش ناي(ل تمزن قن نبد  هذه اليجت   )اليومتيتة رتلخصول(و قد دمب  زهت  

لماي  قتن )المايز دتن( إلص اليشزت  مي الماالة الليوتة الز دتة روصش ت قاتة اتتاتة قرم قن يزون ماالة هيتمتة ويت تختةو  من ا
من خرم ابت و لرنتا يصو ا  ختصة حوم لية ز دتة نتمة وموحدم؛ م  الا و مت تبت  نلص هذه اليصو ا  هو إغ اق ت مي  

 تة قزه  من الربتد الليوتة قو حيص ااهنوغ امتة والنه رولوجتةل          الربتد الزولونتتلتة والتدتولوج

حداهتة مي اآلن نشاي(و إ  قن مت تبت  نلت ت رتلد جة الولصو هو غتت     -نلص ال غو من قهمتة هذه اليجت   )قد نامت ت ييلتدتة  
هوتة ختصة يمت ه نن اآلخ تن قزه  ممت يجبلي مخيلش ت نن وو قرم  يل  ال يتة الذايتة والمنشيحة نلص الش د الز دا إناتن ت لي ز امة و

 ال يتة الزونتة والينمتلتة مي قحان الحوامل

 

 

 حوم وا  الهيتمة واللية الز دتة مي الب اج انظ  ميتلة ممت م لميتلي دو روايتس:   (5)
Magali De Postis, Le Kurdistan irakien : une autonomie contrôlée, Revue internationale et stratégique 2003/1 (n° 49), p, 
 ل130-137

 



 

 

 

 الفصل السابع 
ربنوان )الاتتات  الليوتة لدوم المجتم الز دا: احيواا اللية الز دتة( ابت ت ليرتتن لرتبة ال  ول الاتتاتة اليي يحزو يبتمم 

 دا م  ال ان الهيتمي وا جيمتني والليوا وال وتتيي لفز ادو ولرتبة اليرن واللو الذا تبي ا )ال خصتة  حزومت  دوم المجتم الز
ل ونلص ال غو من قن هذا الوا  لتس ولتد (6) الدومالز دتة( قمتو ااي ايتجتت  ا حيواا و امتنتة اللية وال وتة والهيتمة من هذه 

 رتلخصول( هو يشتقمي نحو الاوق مي قتدو التتول     2011التووو إ  قن مت ناجلي )ربد انة 

لتس همة يت تخ مب و  للماالة الليوتة لدى الز ادو ولزن همة إ ت ا  ود اات  ياجم قن الي اج  نلص المايوتتن »رمت قني 
و تمزن قن نبد  زون اليشزت  مي )ي متس (7) «م  إد اج مت اليلل قو غت  المايي  مي اامر الو تة ااارمتة الهيتمي والليوا زتن

الليوتت  الز دتة( تجد صداه مي يت تخ يبتمم الدوم الب رتة م  الز اد _حيص ربد انينتج زهت  من و ااارو_ م يرل ري متس 
ب رتة وااارمتة: قد تيي ن الم  رتاي ايتجتت  اتتاتة احيواةتة رتلاتسو لزني ت يرل اليومتة الز دتة مي ميترم يبظتو اليومتة ال

ت   ت رتاي ايتجتت  هيتمتة يبمم نلص جبم هيتمة ولية مبتنة م تمنة مي المنليةل نيتجة لذل و قاح  الهيتمة الليوتة الز دتة م تج  قتا 
إلص د جة قصرح من الصب  مب ت يحدتد الز دا الختلل والم مس من الجنري من الهيتمة الب رتة وااارمتة والي زتة واات انتةو  

 الخت جي والم تمنل 

رتلبودم إلص اليت تخو ورصو م ميت نة ربدد من الهيتمت  ااقلتمتة )رختصة المت تيتة من ت(و نجد قن ال غرة مي احيواا اللية 
تمتة والدولتة مي المنلية ولتس من اخيرمت  قو يبت ات  إهنتة رتن الز دتة نرب  من يات   المصتلح الاتتاتة للحزومت  ااقل

اآلاتوتة؛ من منللل قن الرتحل تو د ندد ا من ال واهد اليت تختة -الز اد واليلوتنت  الب قتة وااهنتة المخيلشة مي المنلية الب رتة 
حلو الز دا رتمير  لية يبر  نن المتاي واليت تخ اليي نمل  من خرل ت الاتتات  ااقلتمتة والدولتة نلص محتولة إج تا ال

ا ندم مرت  م قو غت  مرت  مل   الب تل للحات م الز دتةو وايخذ هذا الم  صو  

؛ إاشتا اللتر  الر  ني نلص الملتل  الليوتة وال وتتيتة الز دتةو و رل الرنتة الهيتمتة الز دتة رمبت اة النظو الاتتاتة  قو  
 الحتزمةل

 الح ل نلص إج تا الحلو ال بري الز دا من الداخمو نن ل تل )احيواا المد الز دا نر  الشتنم الز دا(لهتنتتو 

هتله ت؛ قمتو قنمتل الميتومة الز دتة الجمتهت تة المخيلشةو مت زتن للحزومت  من حم اوى ا اي ايتجتت  الينموتة مدخر  ليشزت   
 الوحدم وال وتة الز دتةل 

ال زتم الاتتاتة مي يب ت  مز م ا ال تد الهيتمي والاتتاي للية الز دتةو ون غ ال  نتة الدولتة نن تو   ارب تو قا م  هذه
 اللتةشي(ل    -وإربتدهت إلص هتمس الص اغ )ااهني

 

 الفصل الثامن 
ز دتة؛ من منللل تالل الاوا نلص ماالة الاتتات  الليوتة الز دتةو  دم مبم اد اتتات  ا حيواا ال امي والدولي للية ال

مي يب ت  الوني رتل وتة الليوتة  -  محتلة-قن الج   وال  خ الذا لتم ال وتة الز دتة ليوت ت وهيتمت ت مي مدى نيود لوتلة قا و 
و و   والهيتمتة من الز اد قنشا وو ودم  ر و إلص اليشزت  الجدا را و م الي ر  رتل وتة قمتو هوتة اآلخ و رتلل تية اليي يمت هو مني

ت ربد توو راهمتة الليت   يجبل و محا م م تن قو مخيلشتن رصو م الرتةل مي اتتج هذا الوا و تمزن يشات  الوني المي اتد توم 
وال وتت  الز دتة )المخيلشة والمينونة( مي صون )جاو ال ب  الز دا(و ويخلتده روصشي قحد قهو ال بو  اليي قتوم  اليت تخ زي  

امن مزتنت  ةي ت ر ت امن الرنتت  الليوتة البتلمتة رتل غرة مي جبم ا اييرم الليوا مدخر  لراييرم الاتتاي  يحتمظ نلص نشا تو وي 
 )ولتس البزس(ل

نُظ  يت تختًّت إلص الخل  الذا ت دد ال وتة الليوتة _من الز اد قنشا و_ مي ا يرتل ت رمييت تن اهنتن: من ج ة؛ زلمت ينون  
محلتة ويبدد و مإن ت اييه  الر ت مي الجاو الليوا لل وتة الز دتةو ومت لذل  من اهت  الرتة مي حلو )اللية اليومتة الليت  والل جت  ال

 الموحدم(ل ومن ج ة قخ ى؛ نُظ  إلص اليشتنم م  الليت  وال وتت  المحلتة )البلوتةو واات تدتةو وال رزتة والشتلتتلتةللل( وم  الليت 
و والب رتةللل( ري دتد نلص الرتتيي قزه  من إتجترتتيي؛ من منللل الخو  من يشي  الوحدم  (8) والي زتةالشت اتةو ااقلتمتة والجنرتة )

وال وتة الز دتة امن نال الي جتن وا اي جتن اللاتني لهيتمة المجتم الز دال لذل و ج ى يرني نوغ من اليلتبة )ولو ال م تة(  
 ليم  الاتتاي والمتاي اليت تخي الميلول  م  اآلخ  والجنري الم دد للية والهيتمة الز دتة يح  هيم ا

 

 الز داو انظ  ميترلة حدتهة م  حتمي رو  ارن: ليشتصتم قزه  حوم الوا  الحتلي للمجتم  (6)
L’espace kurde entre unité et diversité, Entretien avec Hamit Bozarslan, Hérodote 2013/1 (n° 148), p, 23-32. 

 ل148 -147ل والز اد واللية والاتتاةنيتم ابتد محشواو  (7)
 حوم وا  اللية الز دتة مي المجتم الي زيو انظ :   (8)

Clémence Scalbert-Yücel, Les langues des Kurdes de Turquie : la nécessité de repenser l’expression langue kurde, 
Langage et société 2006/3 (n° 117), p, 117-140. 



 

 

 

قا م  اتتات  اليخلتل الليوا لحزومت  المجتم الز دا مي مدى نيود من ال من مي يب ت  حدم ا ن لت ا  الليوتة  
 وااهنتة الز دتةو وي جتن الجاو الليوا المحليو ومي انيرقتة هذا الجاو قمتو اآلخ  الي ت  واآلخ  الربتد _لربتد اتتاتة ويت تختة_

ال وتمزن إ جت غ هذا )الج  ( الهيتمي الز داو رشبم ال هتنت  الاتتاتة المحلتة وااقلتمتة إلص ايام يت تخي رتميتت : انيرق ت زرت  
لمتذا لو ييو دولة ز دتة ماييلة؟ مي الحيتية   تمزن ييدتو إجترة ا تبة نن هذا الايام النلولوجي وال وتتييو لزن من الممزن 

ا رتلي ت مي الحد من هذا الج   الذا تنخ  الجاو الز داو واتخش  من   امي اا قن اليحيل اليت تخي للدولة الز دتة زتن اتيه  قه  
ال   حدم ال مة الليوتة وال وتتتة الز دتة يخشتش ت زرت  

 

 الفصل التاسع 
تب ا الرتحل لياتة ااصر  الليوا من قجم  او خ تلة ل تل المصتلحة الليوتة لفز اد م  ذواي و وم  يت تخ و  

و نلص ال غو ممت يل حي من يحدتت  اجيمتنتة واتتاتة ومتدتة وهيتمتةل مي الواق و يل   ماالة ااصر  الليوا  (9) وهوتي و
الز دا يحدتت  زرت م قمتو الم يمتن: هنت  غتت  إ ادم نتمة لإلصر  من الز اد قنشا وو وغتت  دولة ز دتة قتةمة الذا  يالل  

ن مي ال ان الليوا الز دا و هتنتي و )متنلتن محلتتن قو م م تن(ل ويرب ت لذل و تحيتج الم  إلص رم مة اليومتل رتن ملتل  الميدخلت 
زهت  من الي تل والحتلة والحذ : هم تبني اليشزت  مي ااصر  الليوا اال تد الهيتمت  وال وتت  الش نتة لمصلحة هيتمة قو هوتة 

 ل ا  الخت جتة وااقلتمتة مي هذا ال ان؟ل واحدم وموحدم؟ ومت الدو  الذا تمزن قن يلبري ال

يجد  اا ت م إلص قني نلص ال غو من اليت تخ اللوتم من اليبتتس رتن الهيتمت  والليت  والل جت  الز دتة المخيلشةو إ  قن ذل  
ص البزس من ذل و  لو تا و مي رنتا وني نتو را و م الرحل نن يوحتد ال  ول المواونتة انيتج الشبم اللاتني الز دا؛ رم نل

يحزو المختو  التدتولوجتة قا م  وغ م يرل ريوحتد اللية خوم ت من إنتدم إنيتج ا ال تد مي صو م ليوتة وهيتمتة داخلتةل وقمتو 
هذا الوا و تُنظ  إلص زم محتولة لإلصر  الليوا روصش ت يخدو رتلا و م قجندا  داخلتة ) غرة هيتمة قو ل جة مي ال تمنة( قو  

 تة )إقلتمتة ودولتة( يابص لا    و  المة الز دتةل خت ج

ا إلص يت تخ ا ال تد والبن  واليم  الذا نتنته الز اد من دوم و بو  الجوا و   نظن قن اليشزت  مي  مي الواق و ونظ  
( )الي زتةو الب رتةللل( اتا و مي   ت ح مت ت قو مبد   د المن لة للذا  الز دتة الج تحةو إصر  ليوا تنشيح نلص يجت   الجوا  )انشيتح 

لية إناتنتة( وزونتة ختلصةو ولتا  رتلا و م لية هجتنة من ليت  محلتة روصش ت )رم من الواج  اليشزت  مي هنداة اللية الز دتة  
 وقجنرتة انلرب  صو ي ت اليت تختة رت ال تد مي الرنتة الر بو تة الز دتةل 

 

 الفصل العاشر 
خت  رمن لة ختيمة نتمة للرحلو وتيت   م زلة البرقة رتن اللية واتتات  ال وتة من منظو  ت اوج رتن تايي هذا الشصم ال 

ا إلص الهمتة الزر ى اليي يلبر ت اللية مي صوغ  الميت رت  اليت تختة والاواتولوجتة والنه رولوجتة مي اليحلتم واليشات و نظ  
ا إلص غتت  )دولة ز دتة( قتةمة الذا  يامن الحل الز دا ال وتة الهيتمتة وا جيمتنتة لل بو ل وجتا  مي الشصوم الاتريةو ونظ  

 مي يااتس لية ختصة والدمتغ نن ت دولت ت )وقمتو دوم الجوا (و دم  الز اد همن رنتا ال وتة الختصة غتلت تو إذ زتن نلت و لبيود لوتلة
ر وتي و من خرم مواج ة صو  ا ايبمت  )والي جتن( الليوا ااقلتمي )إذا لو نيم لي ون ندم( قن تواج وا الخلت  اليي يي رل 

والدولي المخيلشة من ج ةو ومواج ة هذا الي ب  واليشز  وا ن لت  الذا يب مي الل جت  الز دتةو ومت تني  مني من مترد هيتمت  
ا من المة الز دتة )وهذا قم  جتد وحتمم لي نص هوتتيي زرت (و وقحتتن ت قخ ى ينظ  إلص نشا ت م نتة ينظ  إلص نشا ت روصش ت ج ا 

زا)هيتمة مونودم( ريوحتد ال وتت  الز دتة قو الاتل م نلت ت )وهذا قم  تحمم مختل  إهنتة ولتةشتة ريد  مت تحمم مواةد هوتتيتة 
 وليوتة(ل

ليحيل هذا ال هتنل ويظ   اللية الز دتة  امن نال قا لية إناتنتةو واقي ان ت رميولة قومتة المةو ير   اللية   ل ت قنلولوجت ت 
و من خرم  رل ال هتن الاتتاي )الدولة الز دتة( رتل  ل اللاتني (10) الز دا رمظ   الحتمم والمدام  نن ال وتة الهيتمتة لل ب  

الا و ا اا ت م والليواو ونلص ال غو من صبورة يحدتد ال  ل المياس ل ذا ا  يرتل رتن اللية وال وتة الز دتةو إ  قني من 
إلص قن اللية   ل واحد )ولتس وحتد ا( لمترد ال وتة الز دتة نر  ال منةو وامتن اايم ا هت مي مواج ة ال تمنة ال م تة لليت   

 الخ ىل 

 

 حوم هذه الماالةو انظ :  (9)
J.BLAU, « La réforme de la langue kurde », in FODOR I. HAGÈGE C. (dirs), La réforme des langues, Hamburg, Buske 
Verlag, 1996,  t. IV : 63-85 . 

 حوم يت تخ اللية واليومتة الز دتةو انظ :   (10)
A, HASSANPOUR, Nationalism and Language in Kurdistan 1918-1985, (San Francisco, Mellen Research University 
Press, 1992). 



 

 

 

تو قتد م نلص امتن اليرحو  صحتح قن اللية ميولة هيتمتةو إ  قن ت قتات _ومي اتتج ال مت _ يصرح ميولة اتتاتة قتا 
تاي حوم الياتة الاتتاتة الز دتةل لزن م  ذل و مت يبتنتي اللية الز دتة امن نال الرنتة الذهنتة المحلتةو هو اتل م منلل الات 

الميت نة رتلليت  المجتو م )هنت  من تشي ا قن الل جت  الز دتة ميش نة من لية واحدم قو منشيحة نلص ليت  قخ ىو نلص غ ا  
  )إنزت  قن هذه الل جت  والليت  الش نتة حتمم لهيتمة ختصة مي إلت  الوحدم الز دتة(ل ومي الحوام  اللية الب رتة( ومنلل اانزت

َدم قو المايبم ا م(و مي  جمتب تو يُجبم ال وتة الليوتة حرتاة الص انت  الداخلتة )يبدد ال وتت  الل جت ( والخت جتة )الليت  المَ د ا
)وحدم اللية ويبدد الليت و ووحدم الهيتمة ويبدد الهيتمت (؛ قا إن ال وتة الليوتة والهيتمتة الز دتة  إلت  ينتاي الميولة النه روملاشتة لا

 يزا  قوي ت وقتمي ت من هذا الينص واليبتتس وا نشيت  نلص الينوغ ااهني واللاتني الداخلي والخت جيل 

ت  ال وتة الز دتة للمنتق ة والشحل اليت تخي خيتمتو ييي ن اليتمة البلمتة ل ذا الميل  رل حي ماالة اللية واتتا 
والاواتولوجي والنه رولوجي؛ نلص ال غو من حاتاتة المواوغو وح صي نلص لش  انيرته ال قا البتو )البلمي والبتمي( الدولي  

ة اليي يب م ت المنلية  إلص خصوصتت  )ال وتة الهيتمتة والليوتة لل ب  الز دا( مي اتتج الحوادل الاتتاتة وا جيمتنتة وا قيصتدت 
خرم البيد الخت ل و  تمزننت اوى ند ه ميلش ت م جبت ت تمزن اليت ئ الب ري )الم يو ريحو   موا تن اليوى مي منلية ال  ج  
م الوال( من الوني البلمي الدقتل راهمتة  د المن لة للهيتمت  المحلتة والم م ة _مي مدى ق ون_ امن الجاو الب ري ارتر  وحتد 

ليجتو  اليلتحنت  الشز تة والتدتولوجتة من ج ةو والص انت  اللتةشتة وااهنتة والدتنتة من ج ة قخ ىو واليشزت  مي ماييرم  
 الوالي مي اوا د اات  البلوو ا جيمتنتة والاتتاتةل      -الوا    ج
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 مدخل 

لص مت ن   منذ رداتت   ن -رصو م نشوتة ومرت  م - «الماالة ال  قتة الجدتدم»تحتم ننوان زيت  جو ج ق و الخت  
ر تلتنتت وم نات   ؛الي ن اليتا  ن   رتلماالة ال  قتة اليي يجل  مي حيتيي ت من خرم ينتمس الدوم الو ورتة الزر ى انةذ

و واتتو نلص ييتاو ي زة اامر الو تة البهمتنتة قو زمت قللي  نلت ت  واتت اليتص تة انةذ:  جم قو ورت الم تاو حتن  
زتن  يبتس انحلتل ت ونيود انواي ت الخت مل وتزتد جو ج ق و رشبم اهيمتمتيي اليي نر  نن ت مي مخيل  الزي  اليي ن  هت  

رتن الدوم الي رتة والبتلو الب ري مي البصو  الحدتهةو قن تزون  المخيلشة  زر  اليت تختة اليتةمة وننتص   وينتول  جوان  الم 
ة التوول وهو مي يل قي إلص م زلة قتةمة   الزتي  والمي خ الب ري الوحتد الذا تايبتد هذه الماالة مي يجلتتي ت ال اهنة والملح 

ت زي اآلنو إنمت تات  نلص غ ا  اتريتي الذتن ينتولوا الماالة ال  قتة اا اليدتمة اا  رتن البتلو الب ري والي   الو وري والم
ل محتن قصد  زم من قمتن رن إر اهتو  مت م زيتري "الوامي مي الماالة ال  قتة وميبليتي ت"  ونت   مي نص هوو قا قرم ق ن

نتو  مي حمم ننوان "الماالة ال  قتة" من ج ةو ومصلشص زتمم زيتري الذا  1879صشحة مي نتو  584تآن من قمي ج 
رمبنتهت اليدتو ماالة  اهنة محا و رم نلص  قس قتةمة الماتةم ال اهنة    -انةذ-لو يزن الماالة ال  قتة    ؛من ج ة قخ ى  1898

نن   يخيل   - زمت تردو-من جنو  الميوال زتن    اريدااخرم الي ن اليتا  ن   ون تة الي ن الب  تنل نلص قن النظ م إلت ت 
ولد  مي و دم  اوم الب   وي ن ن  و ر    »يل  اليي انللي  من  متليل ذل  قن قمتن  مت م ت ى قن الماالة ال  قتة 

ل  (2) «مهم مصوم الانة إذا رلي  ن تتي ت اليصوى يجدد  مر تزتد ت ى ل ت اخ » قى قن ت  وو  (1)«ويز ل  مي ن د خلشتةي لآلن
ننوان   زيتر ت حمم هو اآلخ   1989هو محمود هتر  ال تذليو ن   مي نتو  وقد ات  نلص ن جي مي خ مص ا مبتص 

اي لد ااة الخرمة البهمتنتة منذ ن وة ت نتو  (3)«الماالة ال  قتة» و حتن  1923نتو مي وحيص ايول ت  1299لزني ز  
و قا البتو الذا وقب  متي مب زة ميية )وزتن ذل  مي ن د ال اوم(  629قن رداتة الماالة ال  قتة يت تخت ت هو نتو  امي ا 

ماالة وجود الدولة  » رتن المالمتن وال وول هذا مي حتن زتن مصلشص زتمم قد حص هت مي زيتري الم ت  إلتي امن إلت  
ت قوم زي تٍ  اخ تن ران ت «ورتالبلتة اا قا الدولة البهمتنتة اا نشا ت مي قو   ماالة الن اغ المايم  رتن النص انتة  »و  اما 

ل اوى قن م د   ماي  (4) «واااروو قا ماالة ح و  صلترتة مييلبة رتن الدولة اليتةمة رام  ااارو ورتن دوم الماتحتة
الدوم اليي ينت غ الدولة  »لص قني ت ى قن  تبود إ  -زمت زي -قص  الن اغ رتن الل متن نلص الدتنو نلص مت متي من ربا الصحة  

ل وهو اليب ت  الواقبي  (5)«البلتة وجودهت   يبتدت ت رتاو الدتن ميلو رم مي اليتل  يبتدت ت لمب ت مي نوام  يا من قمرز ت
 منذ يداولي مي الدرتت  الاتتاتة الي رتة مي الي ن اليتا  ن   حيص التوول    « الماالة ال  قتة»لمش وو 

ماالة يت تختة اني   رتن تت   ند هت م خلو الدرتت  الاتتاتة الب رتة من اليب ا إلص الماالة ال  قتة تبود إلص ولب
الح   البتلمتة الولصو وريمزن الي   من ييتاو مميلزت  هذه الخت مل ومن هنت قهمتة   ت اامر الو تة البهمتنتة م  ن تت 

وإن مي هتت  جدتدمل وهو مت دنته إلص إنتدم   وت ي ام مي حيتية الم  قتةمةم ت زيت  جو ج ق و من حتل المردقو إذ ت ى قن 

 

و )اليته م: 1م اجا (و جيير )االتو رن خلتم  و1877قمتن رن إر اهتو  امت مو الوامي مي المااالة ال ا قتة وميبليتي ت ويت تخ الح   الخت م رتن ال وس والبهمتنتتن اانة   (1)
 ل4(و ل1879ملربة اله اوو 

 ل4وامي مي الماالة ال  قتة وميبليتي تو لقمتن رن إر اهتو  مت مو ال  (2)
 (ل1989و )اليته م: مزيرة وهرةو 1و(و ل1923و ا 1299محمود هتر  ال تذليو الماالة ال  قتةو د ااة وهتةيتة نن الخرمة البهمتنتة ) (3)
 (1898)ن    اللربة الولص رتليته م نتو ل 9(و ل 2014مصلشص زتممو الماالة ال  قتةو )اليته م: ميااة هنداوا لليبلتو والهيتمةو  (4)
 ل 9مصلشص زتممو الماالة ال  قتةو ل  (5)



 

 

 

ت ي ام ي  دهت المنلية الب رتة ومحتل تو و  اتمت مي   ج الميوالو  مق اام مزونتي ت مي اوا اليلو ا  اليي   دي ت و
مت  ميم ا تة واليلتبة م  الماالة ال  قتة اليدتمةل منذ ن تتة الح   البتلمتة الهتنتةو محتو   ااحتلة ر ت مجدد ا رمش دا  ا ا

ن  ده التوو من ا و  البن  تجد جذو ه واميدادايي رر انيلتغ منذ و دم هذه الماالةو مهلمت تجد يجلتتيي اليي رلي  ذ اهت  
 مص ال  ج الوالل  مت يبت ي المنلية الب رتة   ج الميوال ومت تجتو هت رلرتبة الحتم من رلدان يدخم مي نداد مت تا مي

زمت  اهت المي خ الر تلتني    « اليدتمة  الماالة الي رتة»مواوغ الزيت و هي مي حيتية الم     (الجدتدم)لزن الماالة ال  قتة  
مي اايم ا تي تو حيص التوول متلماالة    وت ي امو اواا مي قلتبي ت قمرحلل زتن  زذل  مي الي ن اليتا  ن   و  (6)ق نولد يوتنري

اليدتمة ردق  م  حملة نترلتون إلص مص  ن تة رداتة الي ن اليتا  ن  و قمت الماالة ال  قتة الجدتدم ميد ردق  م    ال  قتة 
هو مت ت اه الميل  مي الم  د   - نلص وجي الدقة-تلدام  إلص اايبتدم هذه الماالة التوو رمبنتتآ ت من تتة الح   البتلمتة الهتنتةل 

ت منذ ت:   ميتن ي ن تتة الح   الرت دم رتن اليويتآن البظم الب ري الذا تاود خصوص  إه  ان تت  إحداهمت قرم اربة ون  تن نتم 
ت ربد تووو قدى إلت ت رلرن  من البن  ي داد مي إهت ي ت ا  مة ا  توم   تمواص ذهنتة يشا  رصو م واابة مواص ا ور  »

 ل (7)«المخلصة ل توقاوم يدخر  اليوى الزر ى الباز تة واليوى ااقلتمتة 

 
 المؤلف 

جو ج ق وو ميل  الزيت و هو قحد زرت  ا قيصتدتتن الب   ومي خت ول  يم منص  و ت  المتم مي حزومة التو الحل  
ا مي زر ى المن آ  والمياات  البتلمتةو وقايتذ ا جتمبت ت مي الجتمبت  اللرنتنتةل  2000و 1998رتن نتمي  و ونمم ماي ت  

ت زتي  و َس  وهو قتا  من زيري اليي ن  هت رتلش ناتة لد ااة م زر  الينمتة    ندد ا اا  الهيتمة الشز تة والاتتاتة واليت تختةو ز  
(و  1977والبتلو الب ريو و ي جو زهت  من ت إلص ليت  ند م من ت الب رتةو نذز  ربا قهم ت: يبدد الدتتن وقنظمة الحزو )

(و  1980بتة ا قيصتدتةو ما ج ا ايدانة مي البتلو الهتلل مي المنظو  اليت تخي )(و الير 1977ا قيصتد الب ري قمتو اليحدا )
(و  1994(و الشواص ا قيصتدتة الدولتة الجدتدم )1981الينمتة المشيودمو د ااة مي ال مة الحات تة والينموتة الب رتة )

(و لرنتن 2003وغ  و ال  خ الالو ا ) (و   ج 1989قو ورت وال  جو من الرلينة إلص اللرننةو يت تخ حداهة لو ييو )
(و حزومة البتلو  2009(و قو ورت وقالو م الي   )2006(و انشجت  الم  ج الب ري )2004المبتص : يت تخ ومجيم  )

 (ل  2015(و الشز  والاتتاة مي البتلو الب ري )2010الجدتدم )

 

 خطة الكتاب 

الحتم اايبتدم جذو هت منذ ظ و هت قرم ق نتن من ال متنو   تيياي ينتوم قاتة اتتاتة ذا  ربد يت تخي نمتل رلرتبة 
ت ي ام حتة قو  ممن قجم يمتت  البنتص  اليي رتي  مي ذمة اليت تخ قو مت تللل نلتي الميل  اليلتبة من نتحتةو ويل  اليي 

 ا ايم ا تةو مار  نن يل  اليي ن ا  رشبم نوامم جدتدم يمس الشبم والشتنم والدامل 

ل  مواوني مي مدخم وهمتنتة مصوم وختيمةل تيدو مي المدخم مش وو الماالة ال  قتة الجدتدم اليي ت ى قن ت  تبتل  المي
مي الحيتيةل وتايب ا متي دوام  هذه ا ايبتدم للماالة    «الماالة الي رتة اليدتمة »هي  -نلص غ ا  يامتة ق نولد يوتنري ل ت-

مي الشصم الوم إلص وا  قاس اليحلتم اليت تخي الا و تة لميت ريي نر   ال  قتة وميت ري ت مي واب ت ال اهنل وتنييم 
تمت  والماتةم  ي مي نتلمنت التوو؛ هو تايب ا مي الشصم الهتني ندد ا من ال  تمبتلجيي يلو  إلت  إد ا  الص انت  وم م

رقة رتن البن  والدتن قو غموا يب ت   نظ تة الميام م قو البمن مهم  مي حيتيي ت قو اليي يردو ردهتة مي اايخدامتي ت    م زلةال
قو ا ايخداو ا ني ت ا للج تدتتن من خرم يياتم و إلص جذ تتن ومبيدلتن قو نن الدوا  اليي ييدت ت البوامم    اا هت

و من  الداخلتة والخت جتة مي مصتة  البتلو الب ريل ومي الشصم الهتلل تينتوم ندد ا من الا دتت  النملتة البتمة زمت ت اهت
قجم يشنتدهت واحدم ربد قخ ى زي ترت   مي الشصم ال ار  الياو الوم من مواوغ زيتري: يواتح ننتص  الماالة ال  قتة  
ا را و  الينتمس رتن اليوى الو ورتة منذ حملة رونتر   إلص مص  رتن م نات   اليدتمة وم احم البن  اليي ن مي ت ردا 

 متنتة الميداة والبهمتنتةو قو رتن اليوى الو ورتة من ج ة و واتت من ج ة قخ ىو  ور تلتنتت قو رتن اامر الو تيتن الج
ت ي ام قتةمة حيص اآلنل وتنييم مي الشصم الختمس إلص  م وصو   إلص ا دتة  غرة ال وس مي الوصوم إلص المتته الدامةة اليي 

الح   البتلمتة الهتنتة: من ص انت  اليح   من   يحدتد مبلتت  الماالة ال  قتة الجدتدم اليي قخذ  مي الظ و  م  اني تا
واني تا ري و الب اج والزوا ل النتيجة نن ال غرة المت زتة مي البمم نلص إنتدم ي زتم   وا ايبمت  و تت  الح   الرت دم

ملالتن ال  ج الوالل ومي الشصم الاتدس تينتوم ق و مصت  الماتحتتن مي الم  ج الب ري الذا ت ى نر ه ونر  مصت   
اليي مت   هذه المنلية منذ البصو  اليدتمةل وتايب ا مي الشصم   اليبددتة الدتنتةالم ز ا من قجم المحتمظة نلص  ال هتن

 

(6) Toynbee Arnold J, The Western Question in Greece and Turkey. A Study in the Contact of Civilisation, Constable, 
Lonndres, 1922. 
(7) Georges Corm, La nouvelle question d'Orient, La Découverte, Paris 1917, p. 6. 



 

 

 

تو وهي الا ا  ا جيمتنتة   الاتر  الماالة اليي يريص نلص هتمس زم اجتم حوم الشواص اليي يبو المنلية الب رتة نموم 
 ت يل  اليي   يمل  قا احيتتلت   رمت مت زل ت نلص المجيمبت  الب رتة  ي الهيتمتة النتيجة نن هتمنة اقيصتد ال ت  النشلي ويبمتم

نشلتةل ومن مجمم المبلتت  اليت تختة وا جيمتنتة اا ا قيصتدتة اليي ن ا ت الميل  مي مصولي الاترية تني ي مي الشصم  
مي اليحلتر     - رصو م وانتة قو غت  وانتة-الهتمن إلص وا  م يز ا   ما نظ تة ص اغ الحات ا  اليي يايخدو 

و نتو الي و  2003و ورصو م قنو ليصتند ا و  البن  مي المنلية منذ نتو (ااارمي)ت  الموصو  راالاتةدم لإل ه
المت زي للب اجل ونمد الميل  الذا انللل من ي ختل الم  د الب ري روصشي مواص ذهنتة نت مة إلص اقي ا  ربا  

من قا توو ماصو ومت تمزن اليتتو ري من قمبتم  اليامر  ر د  الوصوم إلص صحة ذهنتة تشيي  إلت ت البتلو الب ري قزه  
 ياي د  مواج ة المختت   المجنونة وزرح تل  

الم تشة    ( الحيتةل)تلمح هذا ال تزم البتو للزيت  إلص ميتربة خلة مبتلجة ييوو نلص قتنديتن: قو همت يشنتد ي ال زتمم من  
 اغ ااهنتت  الميرتتنة اليي رنت  نلت ت نظ تة ص اغ  قو الختلةة المرنتة نلص قاس الص انت  الدتنتة يت م قو نلص ص 

  مبظم ت الصتغ الجته م اليي ياود الزيترت والحات ا و وهتنتي مت ييدتو الوقتة  اليت تختة من خرم يحلتم تيجن  الميو   
 وارل يشنتدهت مي الشصوم اليم تدتةل     ومي الي   ومي الم  ج

 

 ة الجديدة نحو مقاربة أكثر دقة للمسألة الشرقي 

نلص الدواو مواوغ هو ٍ قاتس مي زم محتولة ميت رة جتدم     ت زتن  قل  إد ا  ا و  الص اغ مي البرقت  الدولتة وم م
الج د المرذوم مي إنتدم النظ  مي نظ تت  وقل  زيترة يت تخ الص انت  قو يحلتل ت مي البيود الخت م  من   غو  ال  نلص  ل تل إذ

ملل  الي ن الحتدا والب  تن ت  د البودم إلص النظ تت  اليدتمةو واليخلي نن قا إنتدم نظ  مي  من الي ن الب  تنو إ  قن 
الزتدتمتة من ت واانرمتةو الصتد م نن قل    ؛مي غم م اليحلتر  ل ولذل و هتويشات   تقل  إد ا  الص انت  الدولتة وم م 

شي  مل ترد من إ الي ت قرم مرت  م الات  مت   ا  والزمتةن اليي  نشص نلت ت ال منو تردو ل تل زم محتولة التوو مبرد ا رتلبه 
الواق  مت حمم جو ج ق و نلص اليشصتم مي اايب ااي قلَ  ااد ا  والش و واليحلتم من ج ةو والا دتت  اليي رتي  يايخدو  

ترت  الزتدتمتةل مخرم  زمالمت  مش وغ من ت   نلص  ت ت  الشاتةتت  الي رتة والب رتة محا و رم حيص مي ربا الزي 
ت والدتنتة من ت قو ااهنتة/ ت   الي ن اليتا  ن   والنص  الوم من الي ن المتايو اتد  النه ورولوجتت نموم  اليرلتة خصوص 

 ت وقل هت مي   ننة الص اغ والي و وا حيرم وا ايبمت و رم اليم و   ومتي واايخدم  مش ومي يشات  ص اغ الحات ا 
و توغ نظ تة   ول وقد  ج  نلص ذل  ي اج  ال تمنة الدتنتة مي قو ورت (8) قنه ورولوجتة الرتة نلص  ب  متإاشتا خصتةل ر 

دا وتن مي قصم النواغو وزذل  نظ تت  قصوم الليت و مت قدى إلص "ا ايبتنة رمش وو الب ج والمجمونت  الليوتةو  
ل مزتن اليلو هو امة هذا الا   من اليحلتمل تذز  قلرت ت  زتوتي  (9)الدتن"مت رتن ت رد   من    مي  المشي اة لفن اجورتلم ايرتة  

(  1859ا  1773و قن "الماي ت  النماتوا متي نتخ ) 1905مي زيتري "الماالة ال  قتة مي اليت تخ المبتص " المن و  نتو 
ج الج متني والب ج الريتني والب ج  ياو  قو ورت هرهة قن اجو الب »الذا زتن تز ه ال وس ت ى مي قو ورت هرهة قن اج: 

اليته و ولدى الريتنتتن يبني هذه الزلمة النخوم؛ قمت لدى الارمتتن مر   ( ال   )الارميل ملدى الب ج الج متني يبني زلمة 
 ل (10)«وجود للزلمة قصر  مي ليي و

اليخلي مي   ج ا  البتلمتة الهتنتةو واو  ت من ن تتة الح  اريدااقل  اليحلتم مي مجتم الماالة ال  قتة الجدتدم  وايييت 
مد ايتآن ميبت ايتن:   مصلحة النه ورولوجتة وااهنتة ل   ومت  نن المش  - مت ت ى جو ج ق و رحا   –  د ااة البرقت  الدولتة 

ن إلص ص اغ مشي ا نلص الصبتد الزوني رت   حوادل زل تالش ناي  تمون ا ون حوم إلت  إد اٍ  ي يد متي ال مد اة  ؛الولص
الدتمي التت  اللتر التة وال مولتة الاومتتيتةل والهتنتة مد اة الزتيرتن المت زتتن م ناتس موزوتتمت وصموةتم هنينييون اليي 

 امل هذا ا نييتم نلص صبتد البتلو الب ري  اياود يحلتم ال مت  اليي  ن ن  ال  ج الوال ربد ايول ا يحتد الاومتتييل
تو والبتلو الهتلل تو ييت ٌ  مي المش دا  اليي زتن  لوام م حلة اليح   من ا ايبمت  مش دا  ذا  لرتبة دنتوتة    خصوص  نموم 

و زتن  هي الخ ى نلمتنتة زل ت؛ لزن هذه ويل  قخذ   1955اا  نتو ن خلترت  ح زة ندو ا نحتت  اليي قُ إ هوختلصةو 
حتا زلت تو و اتمت ربد قن ميد  هذه  الخت م ار  وجودهت نلص نيرة انوا  اليابتنتت ل ومن المشت قة  مي الير ي هو مي ا م 

رمرتد م من المملزة الابودتة   1969قن الميااة اليي حل  محل ت زتن  منظمة المييم  ااارمي اليي زتن  قد قاا  نتو 
ومش داي ت نندةذ إلص الواج ةو مي   تهمت حلتشيت الو تت  الميحدم المت زتةل ورذل  ايبود الل  ااهنتة والدتنتةي ورتزايتنو وزل

ا يشات ت ت   مت للص انت ل ومي الوق  نشاي زتن تي اج  ا نيمتد نلص البوامم  م زم مت تخل ال  ج الوالو روصش ت ننص  
ة  الاتس مي قا يحلتم زتلبوامم الازتنتة وا قيصتدتة والدتمي امتة وا جيمتنتة والاتتاتة ولمو  اليتدم والرنص اامر تتلت 

 

(8) Georges Corm, La nouvelle question d'Orient, p 29ل   
(9) Georges Corm, La nouvelle question d'Orient, p 30ل   

 :ت  قتا ل انظ 30جو ج ق وو ل (10)
Albéric Cahuet, La question d’Orient dans l’histoire contemporaine (1821-1905), Dujarric et Cie, Paris, 1905.  



 

 

 

ل وزتن قتتو ندد من الدوم مي المنلية نلص قاتس دتني انلرق ت من وند رلشو   المخيلشة الجدتدم وظواه  هتمنة اليوى ااقلتمتة
و  1979وإت ان نتو    1947و هو رتزايتن نتو  1932مي دولة إا اةتمو وقتتو الابودتة نتو    1948وإنجت ه نتو    1917نتو  

 الدتني مي البرقت  الدولتةل اايرتق ت لظ و  الم ج  

تريص قن ميتومة ال زون إلص اليحلتر  الميز  م اليي يبيمد صتي ت جته م ذا  لرتبة قنه رولوجتة مي ميت رة مجيمبت   
مهم نظ تة الميام م  من  ال  ج الوال ومزونتي ت ااهنتة قو الدتنتةو ييلل  يشنتدهت واحدم ربد قخ ىل وهو مت تحتولي الميل و  

  ميام م  ُند  اليي  1789ل  دتدم اليبيتد رإنتدي ت إلص ار  وحتدو زتلهو م الش ناتة نتو حواد ي يجد قصول ت مي يشات  الي 
متاونتة قو الهو م الرل شتة اليي نظ  إلت ت روصش ت ميام م ت ودتة متاونتة؛ قو البرقة رتن البن  والدتن قو ناتتن حي   

ا للبملتت   اليحدتل الزر ى مي المجيمبت  ااار متةل وت ت  مي مب ا حدتهي نن غموا يب ت  اا هت  متيدو يشات  
و نلص ارتم المهتمو تيزد متي المايولتة الزتملة للو تت  الميحدم  2016و  2015اا هترتة اليي ج   مي م نات وقلمتنتت نتمي  

وقل ل وزان نظ تة الميام م اليي مند اايخدام ت  الرتزايتن والابودتة قو ي زتت  من مهم  المت زتة وحلشتة ت مي ال  ج الوال  
مي يشات  ا و  الص اغ المخيلشة مي ال  ج الوال ييالم مي يشات ه هذا يح  قلمي رتلذا ل إذ   تخيل  مت تزيري جو ج  

من الذتن   (محلم ااي ايتجي)ل اليي تواجي ر ت الي   اا هت  نمت تمزن قن تيولي قا اة وهو تنيد الل   وق و مي هذا المجتم
ل ومت تهت  الي ارةو مار  نن ذل و قنيو نلص ارتم المهتمو وهو الذا اجم  (11)تنيد خلتر و نلص ال ت ت  الي رتة قو الب رتة

من الميااة الدتنتة مي إت ان ويحوتل ت إلص هو م دتنتةو تجد مي إت ان الدولة   1979مصتد م الهو م ال برتة اات انتة نتو 
قو مي   «مالمتن من قجم الدمتغ نن الياتة الشلالتنتة )للل( قو من قجم اليحذت  من اليوا  المت زيجم  الليابص »اليي 

من قجم  - 2011مب ا حدتهي نن ا ايخداو ا ني ت ا للج تدتتن من الو تت  الميحدمو زت  قن ت ق ال  إلص او تة نتو 
   من ااارمتتن ر د  إايتل النظتوو وقن ت حتن م ل   ن  ا  ا  -  ن نة اايي ا  النظتو الاو ا و تلنة  ةتس الدولة" »

مي ذل  ردق  الحدتل نن جمتنت  إارمتة مبيدلة وقخ ى ميل مةل رذل  تم د نلص نحو غت  مرت   لمت اتايي من حدتل نن  
ن خرم  و ونن الج د الح ري اات اني مي او تة لوام الانوا  الا  المتاتة مرت  م قو م2011الهو م الاو تة نتو 

ت للنظتو الاو ا وللج د الح ري اات اني نلص ال او زي   ح   هللاو وزذل  نن الوجود الباز ا ال واي الذا جتا دنم 
 !(12)«ح ر ت رتن الانة وال تبة 2017تصم إلص نيتجةو قولص وقاتسو مشتدهت قن الح   مي او تة "صت   نتو 

البتلو الب ري إلص ياتم  البوامم الخت جتة والبوامم   الجدتد مصتة َ  ه الماالة ال  قتة مي هور ت ند  جو ج ق و مي  وت د
ا ييمهم مي اتتاة الو تت  الميحدم ومب ت حل  الللاي ال تدمة إلص  و والداخلتةو إ  قني ت جح البوامم الخت جتة الزه  ياهت  

اتتاي تل وتزتد تاخذ نلص المهيشتن الب   انامتم و  إخاتغ المنلية زلت ت لم تةي تو ومن هو إنتدم ي زتل ت مجدد ا رمت تيراو م   
إلص صشو  المدامبتن نن ل وحة الهمتة الولص للبوامم  »  -اايح  ياهت  اتتاة الو تت  الميحدم المت زتةو زمت تيوم 

ربتن ا نيرت   زم يحلتم   تاخذ »و لن «الداخلتة: غتت  الدتمي التةو الح تت  البتمةو وا  الم قمو غتت  يجدتد ال ياتا
ل رتليتلي اإلص ققصص حد م زر  هذه   ت قتدتولوجت ت وتَُرا ا اليبيتد النتي  نن اليشتنم رتن البوامم الداخلتة والخت جتة تصت  ملي م 

ا ننتشت ل ولزنو ق  تصد  الحزو رتلهمتة الولص للبوامم الخت جتة نن الزام  (13)«المنلية من البتلو الذا تبتس التوو  يو  
إلص جن  م  مصتد م   المبتس جنر تز ا ونن يرمي مواج ة الم زر  الرنتوتة مي قنمتل ا جيمتغ واليشزت  والالو  الش

 الاللة الباز تة اليمبتة للاتتاة ولزم ا   من ا و  الح تت  البتمة؟   

تو م ي  لدى من تح  ااارو من قرتم   - مي نظ  جو ج ق و-قمت الا دتت  النملتة الاتةدم مي الدرتت  الي رتة خصوص 
رمنتارة الحدال  »و قو اا «اا هت  ااارمي نيتج الدزيتيو تت  البلمتنتة اليي لري  اتتات  مبتزاة لجوه  ااارو» ند  

تو اا من قرتم  «2011المااوتة مي او تة منذ نتو  ل ةتس الاو ا هو من صن  الدولة ااارمتة  » ند  زمت تيوم قتا 
و ميولة  «الم  ج )دانس( للوقو  مي وجي هو م دتمي التة المتة ومن قجم ريتةي مي الاللة  غو زم  يا الم نومة مي 

هت ق و دمبة واحدم مهت م للاخ تة؛ قو  لدى من تنتها ااارو من قرتم اايهنتةتة ااارو وندو إمزتن الشصم متي رتن  د  تب
 إلص الدتمي التةل ال مني وال وحيو قو  ما اليوم إن ااارو هو الل تل 

 مكونات المسألة الشرقية القديمة 

ت وم زلة-ا يرل  و دم الماالة ال  قتة  مي مص  اليي حمل  الالوم   1798حملة نترلتون رونتر   نتو ر  - مش وم 
د مص الرح  الميوالو وقدى الينتمس الش ناي الر تلتني مي   ج الميوال إلص  وقوم قللاتة نلص الوجروصشي الر تلتني 

اايهت م  غرة اليوا  لدى ال وس نحو الرح  الاود والرح  الميوالل او  يصا   واتت اامر الو تة البهمتنتة رتل جم  

 

زلشة الح رتن الليتن ختاي مت الو تت  الميحدم وحلشتيهت اد اا هت  مي قميتنايتن   Linda Bilmesل تاجم الميل  نير  نن لتندا رتلم  76ا   75جو ج ق وو ل  (11)
ملتت  دو  ( لخوا ح   قخ ى لمحت رة  500لو خصل ج ا صيت  من هذا المرلغ )مت تيت   »وم إني دو  ل وتذه  إلص الي ملتت  6000و 4000والب اج رتن 

ل و  اتمت إذا مت صتح  هذا البمم ممت اة الايل نلص  «اا هت  يبيمد ل اةل نمم ال  لة الزراتزتة مي الناتم اد اا هت  لمزن الياتا نلتي منذ  من ربتد
 ل لل إلخااارمتةتزايتن لوا  حد ٍ لبدد من الم تتخ الميل متن الذتن تد اون وترهون نر  الشاتةتت  الابودتة وي زتت وقل  والر

 ل 86اا  81جو ج ق وو ل (12)
 ل89اا  87جو ج ق وو ل (13)



 

 

 

رلو مي إلت  محتو ي ت يهرت  حصص ت  الب رتة حجة ليدخم اليوى اله   الم تال ولاو  يزون القلتت  مي الو تت  البهمتنتة/
مي الم  ج الب ريل ونلص اميداد الي ن اليتا  ن  و اتلر  يت تَخ  و  مي اقياتو ي زة ال جم الم تاو اواا مي دوم الرليتن ق

متنتة  الميوال الارتُج والينتمس رتن اليوى الو ورتة الزر ى من قجم  تتدم نشوذهت مي الرليتن ومي قل  اامر الو تة البه 
وو تتي ت الب رتةل واو  تلتم ذل  مدم احيات  اامر الو تة البهمتنتةل ونلص قن الش ناتتن واانزلت  اتل وا نلص ررد  
الرليتن إ  قن و لو تا نوا مي يياتم ت خوم ت من اتل م ال وس نلص ريتتتهتل واو  يم د اليوى الو ورتة لملتمب ت مي ي زة  

ا رزرح رإ اتم جت ي يح  إم م ارني إر اهتو رت ت  1832 ت اللمو  المص او حتن قتو محمد نلي نتو ال جم الم تا ردا 
الذا ا نتن مت اتل  نلص ملالتن واو تة ولرنتن رم نلص ج ٍا من النتاومل وحتن انيص  نلص جتس الاللتن نتو  

وق غميي نلص اليخلي نن مزيارتيي  نروم اايتل الاللتنو ايل  نلتي اليوى الو ورتة لاإ و وحتوم الييدو إلص 1839
ل نلص قن الص اغ الش ناي الر تلتني مي الو تت  البهمتنتة   ج الميوال او   1840الجدتدم والي اج  إلص مص  نتو 

ت يحلتو قوم نملتة يحدتل ويصنت  قتو ر تو محمد نلي واري  رنص     ج ىتايم ل مربد زرح محتولة اليوا  المص او   قتا 
ممتهلة مي التترتن ور واتتو وذل  من خرم إغ اج مص  رتلدتون نلص قتدا خلشتا محمد نليو وصو   إلص  ق ن البملتة ال

قحدهمت للموا نة   ؛و حتل حتول  اليويتن إن تا زتتنتآن منشصلتنجرم لرنتنالص اغ الر تلتني الش ناي إلص  واتنييماحيرل تل 
ونتد  ا ال ارت     ومخيللة مي زم ٍ من الزتتنتن قم م اليج رة  ل لزن وجود ق ى 1860و   1842واآلخ  للد و  رتن نتمي  

الوصوم إلص حم ٍ تيوو نلص يبتتن حتزو نهمتني   ل قن   - رايل من اليوى الو ورتة- ج ىيبو  جرم لرنتن من جدتد إلص قن 
  ا ماتحتتن ود و    ؛لرنتنتةتزون من إحدى اللواة  الماتحتة غت  اللرنتنتة مي اامر الو تةو ونلص مجلس تمهم اللواة  ال

ومالمتنو تمت س صرحتتيي إلص جتن  الحتزو البهمتنيو لزني يتر  للينصلتت  الو ورتةو وهو مت ن   رنظتو الميص متة الذا  
َن الارو مي لرنتن رتن نتمي   ل  1914و 1860َاما

ربيودل    1897و دم الح زة الص تونتة نتو  ت ت  الميل  إلص قن مز م نيم الت ود الو ورتتن إلص ملالتن يبود إلص مت قرم  
مرت  م    قدى و و1916ميد زتن نترلتون قوم من قتم ر تو هو يرني ت الدرلومتاتة الر تلتنتة اليي اني   إلص إنرن وند رلشو  نتو  

ربد نت  وهرهة نيود إلص قتتو دولة إا اةتمل خرم ذل و لو تز  الص اغ رتن مخيل  اللواة  الماتحتة مي اليدس ومن تحمي  
المخيلشة  الذا نل نلص إدا م المتزن الميداة    1852زر  من ت من اليوى الو ورتةو حيص صدو  م متن الاللتن البهمتني نتو  

   زتمةل  رصو م م ي زة من اللواة 

لييتاو ي زة ال جم الم تا هو مت   هذا اانداد الحهتل من اليويتآن الو ورتيتآن الاتسو ر تلتنتت وم ناتو نلص ينتما مت
ا خ ج الوند اآلخ  الذا قلبيي  ذوذل  من خرم ايشتج اتتزس رتزو ال  وينة الم  ج الب ريلآ قدى إلص مت تمزن قن تُللل نلتي َر 

 الو تت  الب رتة مي اامر الو تة البهمتنتةل    م  م نات ن وقد  إلص ييتام ت ر تلتنتت لل  ت  حات 

ل تشصم  حواد تاجم الميل  مي ن اي اليت تخي للماالة ال  قتة خرم الي نتن اليتا  ن   والب  تن هذا الي تري مي 
ب ري: رتن اليليلة والبن  اللذتن اتدا  رتن ت ق ن من ال من ج   نلص قوس جي امي تميد من الرليتن إلص ي زتت و  ج البتلو ال

مي اامر الو تة الج متنتة الميداة من ج ة والو تت     تت الو تت  الرليتنتة مي اامر الو تة البهمتنتة والو تت  الخ مي 
ن  اللذان اتدا ررد  اليليلة والب -ربد ان تت  ا يحتد الاومتتيي-الب رتة ربد ان تت  اامر الو تة البهمتنتة من ج ة قخ ىو هو 

 ل  2014او ال مة الوز انتة نتو و والبتلو الب ريو وقخت   1999و 1991الرليتن رتن نتمي 

 

  



 

 

 

 معطيات المسألة الشرقية الجديدة 

ليد يمهم ا نييتم من الماالة ال  قتة اليدتمة إلص الجدتدم رتن الح رتن مي رلينة البتلو الب ري اليي قد  رلرتبة الحتم إلص  
ت ت ام تبتنتي من م زر ؟ هنت   من  بو  قومي تاي د  الوحدمل م م زتن  هذه الرلينة ارر ت مي مت نتنته البتلو الب ري وزو  ي 

إ  قني   تمزن إنزت  قن هذه الرلينة وقد قات  إلت ت إن تا دولة   من ت ى قن هذه الرلينة   ينلوا نلص الماتوئ وحدهتو
ل هنت تيجلص ياهت  هتت ي ام ياينشدمو و المدم م اليي ااينشد  قوى البتلو الب ري وحتوتيي إا اةتم همت مي قاتس الم زر  

البوامم الخت جتة راواح صو هل ميد اايلتن  الدتمي التت  الي رتةو نلص ارتم المهتمو نن ل تل البيورت  اليي م اي ت  
توا م  متندتلر وح ريو وقن يا و مي و دم دولة  نلص النظتو البنص ا مي جنو  قم تيتتو قن يحمم هذا الخت  نلص اليش

تاجم جو ج ق و رحلو مت لو يشبلي قو يابص لي هذه الدتمي التت  نشا ت م   وجدتدم نلص قنيتا الدولة البنص تةل ذل و 
 إا اةتمل 

ة الح   البتلمتة  ت ي ام مايم م مي ناخي ت الجدتدمل اوى قن ن تت ميل  زتن  ربا مزونت  الماالة ال  قتة اليدتمة اليي  
الهتنتة اياجم ييت ا  جذ تة مي الماالة ال  قتة يجل  مي مت يمخا نن هذه الح   الخت م نلص صبتد إنتدم ي زتم  

صبتد البرقت  الدولتة من ج ةو ونرقت  ال متم    مياليوى الدولتة وااقلتمتةو و  اتمت ح زة اليح   من ا ايبمت  وياهت هت  
يبآَم ل لو يبد ي زة اامر الو تة البهمتنتة وو تتي ت الو ورتة والب رتة موا  الن اغ رتن قو ورت   الُمايبما  رتلجنو   الُماآ

وقد يرلين ل قمت  واتت اليتص تة ميد حم محل ت ا يحتد الاومتتيي هو  واتت ا يحتدتةو    ورم حل  محل ت الو تت  نشا ت  و واتت
 ت روجود الو تت  الميحدم المت زتةل  مي حتن ا داد  اليوى الي رتة قوم وننش  

حد ل مت ت الاتس هي اليوى  إ  ولاو  تيدا يح   الرلدان الب رتة من ا ايبمت  إلص ا و  مخيلشة من الص اغ
ا ايبمت تة الي رتةل زتن قوم مظته هت انياتو الدوم الب رتة مي منيص  خماتنتت  الي ن المتاي إلص محو تن: دوم حلتشة  

ودوم ندو ا نحتت  الذا زتن تي ر ت من ا يحتد الاومتتيي من ج ة قخ ىو هو زتن هنت     وللو تت  الميحدم المت زتة من ج ة 
و وإن تا  1967إه  يامتو قنتم الاوتسو وح   اليح ت  الج اة تةو وح   ح ت ان/تونتو مي البدوان الهرهي نلص مص  

و هو ح   الخلت  الولص والهتنتةو والايل  1969  ااارمي نتوتس منظمة المييم   إه هتو هو ياا  مي جر ة الصمود واليصدا  
 نلص او تة من قجم مز ت نن إت انو واايم ا  ا حيرم ااا اةتلي لشلالتنل    

  



 

 

 

رَ   نلص هذا النحوو تايب ا الميل  مبلتت  الماالة ال  قتة الجدتدم ريشصتم تيداخم متي اليحلتم اليت تخي الصت و الُمي  
مي الشصوم الختصة ريت تخ الماالة ال  قتة اليدتمةو م  قد  وام    تمزن إنزت ه من اليحلتم التدتولوجيو رد  ميدمتيي اازمت  
اري  اا ت م اا وااحة مي الشصلتن اللذتن خصص مت لمت تمزن يامتييو رحلو الا دتت  النملتة قو الصتغ الجته م المز  مل  

لمبلتت  الم ت  إلت تل ومن الممزن ا   قمهلة ندم نلص ذل ل  اتة يجل  نلص نحو وااح مي يحلتلي لزن اهت هت التدتولوج
ال تخ نم   -إه  إنداو موالن ابودا الجناتة  شيمن ت ال رل رتن واقبيتآن منشصليتن زمت لو زتن  إحداهمت ير   الخ ى: م

دون قن تزون هذا الخت   من وا النت  مي ج ا من المرنص هتجو ميظته ون الاشت م الابودتة رل  انو وقا م» - رتق  النم 
ورمنتارة ا حيشتم ربتد الاحص حتل تجيم  مي مزة   2015 اريمر  /محمت ت من قوا  المنل ولزن لنذز  هنتو قني مي قتلوم 

ن و البدتد من اات انتتنو مرتتن المالمتن اليتدمتن لداا الح  من البتلو قجم و اايهت  يدام  هتةم مو  البدتد من الحجتجو م
الميبلية رتلمملزة الب رتة   زل ت ل وحتن تال  الميل  إلص ا د واقبة ينتقا ل وحتيي(14)ورتن و اشت  إت ان الاترل رلرنتن"

الابودتة ونص ي ت لح زت  ااارو الاتتاي ومن ت ح زة ااخوان المالمتنو والختصة ردنو المملزة ومب ت اامت ا  الب رتة  
قية اليي امي ت الاللة الباز تة المص تة إه  إايتل ال ةتس محمد م ايو تيوو  و حدم والزوت  متلت ت ورزهتمة الحزومة المالمي 

رييدتو يشات  تحتوم ري ييلتة هذا الينتقاو حتن ت ى الدام  إلص هذا الدنو خ تة الابودتة من ي اج  ياهت هت إذا مت اايي   
دون الحدتل نن ا ده وقتة  يت تختة رر قا يوهتل قو إانتدو زيولي  من !  هذا (15)د ن ريحزو ااخوان المالمتن مي قزر  رل

إني ربد يامتة قمتن نتو ح   الن اة ريونسو حمتدا جرتليو  ةتا ت للحزومةو قتم  "الحزومة رم زذل  ال ةتس م  وقي  
هو إني مي  »رت  م مي إتحتا   تخشص نلص اليت ئ:  ماتش ت م  «ريا تم  حتم البدتد من اليوناتتن ااارموتتن للييتم مي او تة

 ل    (16)«2012 رتل   24و توو (قصدقتا او تة )يونس إنمت انبيد قوم اجيمتغ لرلدان  

ل الماالة ال  قتة اليدتمة و اهنتة الماالة ال  قتة الجدتدم هو مت حمم الميل  نلص الميتم م مي  حوادم م زتن يرتند 
ا ايارو إلص قدلجة يذهم قال قت ئ تنيظ  من الميل  مايوى من اليحلتم   يبيو ه الهواا و  الحزتو الميا نة اليي يني ي  

ل ت مي زيري الاترية؟ وإ و زت  تمزن ق اام يشات ه لمج تت  مت تامتي  مجمم الزيت  اليي لو تزن تجد مهت إلص إلص اااتام 
ت قن  شي ا  وم و2011مي رداتة نتو  تت رتدة ت رشصم الهو م الاو تة نن هو ا  المجيمبت  الب رتة الخ  (المااتم الاو تة )

ت قتلي  و ن دومت و ت  الخت جتة  م - اند ا لذل -؟ وهم تمزن قن تُيرَم (17)قد ردق  حتنةذ هت  ن نة قمن او تة واايي ا 
إنزلي ا زتن  قرم انيتن من ردا الحدال مي  »ان  ر ر نتم  اجتم نظميي قنتم اليلش تون الر لمتنتة الش ناتةو    مي الش ناي الاترل  

  و ميجتهر  مدى مت تمزن قن ت و   قتي من خلم رشبم لرتبة البرقت  ال خصتة«او تة يبد  غ َو الميم دتن مي او تة
والحمتمة اليي ي رل الو ت  رربا  خصتت  النظتو الادا؟ وزت  تمزن يشات  هذا النل الذا تص  ري انلرج الهو م  

ج   مي   النظتو الييمتلمظته ا  الالمتة اليي انللي  إه  حوادل اليم  الد امتة اليي قتو ر ت » : 2011الاو تة مي  رت  
ت من لرنتن وال دن وي زتتو  مدتنة د نت الي ترة من الحدود م  ال دنو  هو اميد  إلص مدن قخ ى  تشتة هتنوتة ق ترة نموم 

قن جو ج ق و لو    مي     ؟  (18)«ا نتن مت يجتو هت وصوم ميتيلتن إارمتتن من خت ج الررد رزتمم قالحي و ويج ت اي و
ح ت و وميظته و يونس  ت غ الحرت   دم لو زمت احيم ميظته و مص  متدان الي مي  ت  د ميظته تن احيلوا الاتحت  الزر ى  

ت الميظته تن رمةت  اآل   الذتن احيلوا  وا غ حمل  من رو قترةو  دون قن تذز  ار  ذل و لزني لو ت  د زمت تردو قتا 
لو تصم إلتي زمت  ودون قن تامت ت(و من )وهي لتا  مدن ت حدودتة زيل  اليي ت ت  الميل  إلت ت   توحمته ودت  ال و  واتحتي 

وااح الل تية اليي واجي ر ت النظتو الادا الميظته تن الذتن تصش و هو نشاي رتلالمتتنل وليد وجد من تنر ي إلص ذل  هو 
( الش ناتة الذا ارل لي قن زي  قزه  من م م  Politis(و مح   مجلة رولتيتس ) Denis Sieffertمي  خل دني اتشت  ) 

   نلتي مت ت ندد ا من الاةلة حوم الماالة الاو تةل ولبم لرتبة إجترتيي  م اجبت  لبدد من زيري زتن تهني مت ت نلت تو ول
يحلتم مرةو  »و هو مت جبم مح   المجلة تاب ت يح  ننوان  2013نلص هذه الاةلة حوم الماالة الاو تة اليي ن    نتو  

 ري من الحدل ومب ميي المرت  م  ق»مت حمم جو ج ق و نلص ا حيجتج ر دم اد هذا البنوانو مبيمد ا نلص  « للنظتو الاو ا
ل وزتن ا حيجتج نلص هذا البنوان دامب ت لمح   المجلة زي تدتن ر دم مامون إجترتيي نشا ت مي البدد اليتلي  « رتلواق  الاو ا

 !   (19) من المجلة

والحيتيةو قن قا ميت نة رتن  يتة جو ج ق و للحدل الاو ا و يتة النظتو الادا وقنصت ه ليو و  اتمت زمت تبر  نن ت  
تو   تمزن ل ت إ  قن يرتنو   اليمتهمو رم اليلترل رتن متو ومي زم ننص  من   (المحللون ا اي ايتجتون) مي لرنتن خصوص 

ل مي او تة مي نداد  حوادمن الصبورة إمزتن إد اج ال»لمتذا ت ى جو ج ق و قن  ننتص همتل وهذا مت تجبم اليت ئ تد  
ت مت تجبم الشصوم الهرهة الخت م من الزيت   « 2011الهو يتن الزرت يتنو المص تة واليوناتة مي زتنون الهتني  ل وهذا قتا 

 

 ل176جو ج ق وو ل  (14)
 ل20و هتمس 172جو ج ق وو ل  (15)
 ل173جو ج ق وو لل (16)
 ل180جو ج ق وو ل (17)
 ل182ا  181لجو ج ق وو  (18)

(19)  Politis, n° 1256 ? 6-12, juin 2013. Politis, n° 1257 . 



 

 

 

  و«ال ت  مي قاتس م زر  البتلو الب رياقيصتد »و و«هم ماتحتة الصوم مي ل تي ت إلص ا خيشتا؟»اليي حمل  ننتوتن: 
اليي يلي يشتصتم مبلتت  الماالة ال  قتة الجدتدمو يردوو مي الزيت      (ص اغ الحات ا  )لا  «اتنت تو ااخ اج الذايي»و

 مي ذاي تو وزان ت   من ل وو مت   تل وو رم ممت   ل وو لي قص ر مي رنتتن الزيت !ل  

قاتا ت من قجم الصشحت  الخت م من الشصم الختمس حوم مبلتت  الماالة ال  قتة الجدتدمل  زمت لو قن هذا الخت  زي  
ت مي اليحلتم تامح مي حيتية الم  رمواج ة قنمتل الا دتت     - روصشي تاي د  اليت ئ الي ري رتلد جة الولص-ميد انيمد   من ج 

قو الزتدتمتة مي يشات  الص انت  اليي يمس المنلية الب رتة   متةت اليي يبيمدهت اليحلتر  الصحزل ت النه رولوجتة والنملتة 
تل وليد حتل  اليومتُل الميلَ  مي يحلتريي اليي ينتول  مزونت  الماالة ال  قتة اليدتمة   تو ومنلية ال  ج الوال نموم  خصوص 

غ ال اهنة مي او تة ولرنتن واليوى  رمن جتة صت مةو لزني هج ه زلت ت حتن رت   يحلتلي ويشات ه لزم مت مسل وتمس  الوات
 الشتنلة مي زلت متل 

 المصادر والمراجع 

 

 باللغة العربية 

و 1ل و(و 1923و ا 1299محمود هتر و الماالة ال  قتةو د ااة وهتةيتة نن الخرمة البهمتنتة )ال تذليل  ل1
 ل (1989مزيرة وهرةو )اليته م: 

الوامي مي الماالة ال  قتة وميبليتي ت ويت تخ الح   الخت م رتن ال وس والبهمتنتتن  إر اهتووقمتن رن  متمل  ل2
 (ل 1879ملربة اله اوو  )اليته م: م اجا (و  يير )التو رن خلتم   و1877انة 

 (ل 2014ميااة هنداوا لليبلتو والهيتمةو )اليته م: الماالة ال  قتةو  و مصلشصزتممل  ل3
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 »دراسة كيفيّة«  في منظومة سجون األسد تفّككاتالمتخمة: السجون 

 مجموعة من المؤلفين 
 

 هذا الكتاب 
ٍ  نن نمل الاللة الاو ت ةو نر  اجون ت اليي يزه   جوانَ   ةتاة  من هذا النملو  يحتوم هذه الد ااة قن يصم إلص يصو 

ياهت ا  الاجن مي المجيم ل ل ذا الي او يابص هذه الد ااة إلص وص  نمل البرقة اليي يي ز م رتن الاجتن ويرحل مي ربا 
تن مي الاجنو ويحلتل ت ريبيتداي ت واليشتمتي ت الميبد دمل زمت يابص إلص الرحل مي اآللت ة الدمتنت ة للاجنتا ويزيتزتي وو وهو   والاج 

ت هي د    هذه اآللت ت  قو اليزيتزت ؟ ومت هي البوامم اليي ييه   مت ت؟  ومن هو  البمم ت  حون يح  الوم الاجن واللييو وم
ت ة نلص م و البوامم اليي قد يا و مي يمزتن النت لتن المدنت تن والحيوقت تن من اقي ا  ر نتم ٍ ذا زشتامٍ وجدوى لييلتم الزت هة ااناتن 

و اليي ينيج ت الاجون الاو ت ةل ويابص هذه ال ت إلص ييدتو م ٍو نظ اٍ  لمنظومة الاجن الاو ا  رمت تخل  ا نييتم الاتتاي  د ااة قتا 
تن والاجتنل  وصو   إلص وا  مرحظتٍ  نظ ت ٍة مي الميت رت  الاواتولوجت ة اليي ينتول  البرقة رتن الاج 



 

 

 

 
 

 مقدمــات من أجل التنوير 
 إلياس مرقص 

 الكريم الجباعي جاد  :جمعها وحررها وقدم لها
 

 هذا الكتاب 
»ميدمت  من قجم الينوت «؛ هذا ل ا  جدتد من الزي و لتس زيتر ت نلص النحو المب و  مي اليالت و ولتس مجمونة ميت    

( 1991–  1927قو د اات  ت رل ت ختل وااح قو خشيو ولزني مجونة من الميدمت  اليي زير ت المشز  ال احم إلتتس م قل )
ت؛ لن ت ينو  نلص الدام  الذا جبلي  لربا الزي  ال يي ي جم ت نن الش ناتةل الميدمت  نشا ت يخيل  نن المالو  مي الميدمت  قتا 

تي جو هذه الزي  ونظتة هتو   غت هت من الزي و قا إن ت ينو نلص الماتةم اليي زتن  ي يلي إلص د جة اليللو قو ينو نلص مت زتن 
 تتت ولني وقمييو ومصتة  ااناتن والجمتنة ااناتنتةلتامتي )نلس المهي ( الم موو ريا 

 
  



 

 

 

 
 

 وفن الكتابة الصحافية  مبادئ في اإلعالم
 أنيس محسن 

 إيمان شمص شقير 
 

 هذا الكتاب 
ا جذ ت ت مي يزنولوجتت ا يصت  و وياه  اانرو ر ذه اليلو ا و ميلو   مش ومتييو    د  البيود الهرهة الخت م يلو  

 .واتةلي الم ةتة والمامونة والمي وام واالزي ونتةويبدد  
ت محلت ت محدود الياهت و رتاااايهنتا ربا ااذانت  البتلمتةو قمت التوو _مي نص  هو م اانرو والمبلومت   ليد زتن اانرو إنرم 

ة وا و تة إلص الوني اانرميو ا واا ليحلتم مت ين  ه ويرهي واتةم وا يصت  _ مإن الم  قصرح مخيلش تو ورتي  الحتجة ملح 
 .اانروو ونيايو قو ليلوت  اليد ا  الشنت ة للبتملتن مي هذا اليلتغ

إن صنتنة اانرو مي البتلو لتا  نملتة نرهتة   هد  ل تو ولتا  ممت اة ندمتة   لتةم من تو رم هي صنتنة مييانةو ذا   
 الميليي )اليت ئ والمايم  والم تهد( مي الد جة الولصل قهدا  محددم ووااحةو ياي د  الياهت  مي 

 
  



 

 

 

 
 

 مقّدمة في مناهج البحث العلمي اًلجتماعي 
 مجموعة من المؤلفين 

 
 هذا الكتاب 

ن  د مي هذا الي ن ييتر  خلوا  الر  ت ة صبود ا مي نص  المب مةو نر  ا نييتم من انيمتد البلو إلص نيده من داخليل وج ىو  
نر  اليمز ن من قد مٍ متةيٍة نلص النيدو وم اجبة مت زن ت نبير ه تيتنتًّت ون تةتًّتو واايربتد مت تهر  م ليو وصو   إلص انيمتد  وتج او ذل   

  .ا ميحتن الداةو لزما  مب مينت
امن خل يي   لذا نمد م ز  ح مون للد اات  المبتص م إلص إن تا مب د الجم و ت ة لمن جت ت  الرحل البلمي  الذا ردو ه وا 

و إ "و والرتحهتن امن الم از  الرحهت ةو رمنته  الرحل البلمي  اتمة  إنيتج الالة زيٍ  لدنو الرتحهتن الماييل تنو ونملت ة "اليبل و الذايي 
ل إلص إقتمة دو اٍ  يد ترت ٍة للرتحهتن ال اغرتنو مي اتتج إنيتجي مصد  مبلومتٍ  مشيو ٍ حوم المن جت ة البلمت ة مي الرحل   ا جيمتني 

 
  



 

 

 

 
 

 سورية الجنرال أسد 
 دانييل لوكا 

 ترجمة: فايز القنطار 
 

 هذا الكتاب 
ت من قرم ام الاد؛ إذ تليي   ا ممن ج  تاخذ هذا الزيت  قهمتة ختصة مي هذه الم حلة الاوداا من يت تخ او تة اليي ي  د يدمت  

وم حلة مصتد م الدولة الاو تةو وا ايحواذ نلص المجيم  الاو او  الاوا نلص نيدتن من حزو الاد ال و قا م حلة اليااتسو  
  .«ورنتا اآللة اليمبتة اخاتغ المجيم  م م واحدم إلص »الرد

مي م و التة نمم النظتو وقاتلتريو لإلمات  رمشتصم الحتتم جمتب تو واليرن  ر تو وياخت هت   - رمت-قا م  هذه الد ااة 
مة اليي رتن  امت هت وقخرق تو ور ن  رتلزذ  والشاتد واليملل والمد  واليمجتد وخلل ال ة مماوخة  لخدمة حشنة من النخ  الحتز 

 .يبردهتو ويش ا نلص ال ب  الاو ا قن تبردهت قتا ت
 
 

  



 

 

 

 
 

 وموقعه في سورية المستقبل  الجوًلن السوري المنسي
 أعمال ندوة مركز حرمون للدراسات المعاصرة 

 2016فمبر تشرين الثاني/ نو 3 – 2
 مجموعة من المؤلفين 

 
 هذا الكتاب 

زتن  بت  »الممتنبة« م مون ت خرم البيود الهرهة الخت م من جتن  م تيتن  ةتاتن مي المنلية الب رتة؛ الوم هو م تل 
راصنتمي ال تونتة النظمة »اليومتة« ومت تلحل ر ت من ح زتٍ  ايخذ  لنشا ت لي  »الميتومة«و والهتني هو م تل »التات « 

 .واليومتة
يبتمم الش تل الوم م  مش وو »الممتنبة« روصشي دجتجة يرتا مت   ومصتلَح وماتنداٍ  ونرقتٍ  وميتتاتٍ ل قمت ح زت   
 »الميتومة«و ملو يزن مي الحيتية قزه  من مذهرتت  مي قة مي انيرق ت ولت دم قو نتمتة لا م  وغ اتتاي دتمي الي لرنتا الدولةو

 .وهي مي البمل م  وغُ يشيتٍ  لل وتت  الولنتة
ه الذا اايم   امب ت  بت ا  »الممتنبة« و»الميتومة« من دون   ُو لتش ت وااب ت من »التات « الم ول قمت الش تل الهتنيو مإنلي تا 

 تو وإليتا اايحيتقت  حيوج ااناتن  اليشزت  مي الارت  البمتية لل  تمةل ولذا لو يخدو  بت ايي الم مونة اوى يجذت  ال  تمة ويواتب
 والدتمي التة إلص ال تمسل 



 

 

 

 
 

 راية سوداء ترفرف عالياا  ــ اإلسالميةالدولة 
 مجموعة من المؤلفين 

 تحرير: يورام شفيتسر ــ عوميرعيناف 
 ترجمة: أحمد كامل راوي 

 
 هذا الكتاب 

وإارمتلة  يص ن تَل دانس مي الب اج واو تةو وم وني مي رلدان ومي الوق  الذا ت تهد الب   والمالمون مي رلدان ن رتلة  
مخيلشةو ويجنتده ال رت  المالمتنو هول تزيشون رتل لج  واادانة واليلبج  و يايي إا اةتم لي صد ظته م دانس ويد ا ت من جوان   

 .ندم مي هذا الزيت  الم و الذا قصد ه مب د د اات  المن اليومي مي إا اةتم
  صد هذا الزيت  رتليلحلتم البمتل يل  الظ ته مَ من النلواحي جمتب ت مي د ااة نلمتلة  صتنةو ويزمن قهمتليي مي قنلي تبد زيتر تت 

ح الخلشتلة اليل  ة ت تختل  تمر  جتمب ت تحيوا نلص د ااة ينظتو دانس الذا تُللال نلص نشاي الدلولة ااارمتلة من الجوان  جمتب تو متوا ا
 لليلنظتوو وزتشتة ن ام ينظتو الدلولة ااارمتلةو وقارت  هذه الن ام واليللو  ا  المصتحرة ليتتميل

 
 



 

 

 

 
 

 تاريخ الجوًلن المفّصل 
 تيسير خلف 

 
 هذا الكتاب 

الحج ا يت تخ الجو ن المشص م" واحد من زي  اليت تخ الم مة مي مواونيو تشص م متي الميل  يت تخ الجو ن منذ البص   " 
ت وح ر تو  -مي ابة-إلص تومنت هذاو محتل ت  رمنتحتي الحات تة والاتتاتة وا جيمتنتة وا قيصتدتة والهيتمتةو إناتن ت ونم ان تو الم 

ميوار  رمت ازي شي نلمتا اآلهت  مي منلية يُبد  مليي ص الحات ا  الاو تة وال امدتة والش نونتة وااغ تيتة وال ومتنتة والشت اتة 
تلة وال وام وااخرت تتن والمي ختن مي نصو    ني نن الجو ن الهيت  من ال ح  والب رتةو الماتحتة وااارمتةو ماياتة ت رمت دو 

 .وقحيت  ون ود وقلوا  مخيلشة
ميت ن ت  مانلص لزم نص  وحيرة وم حلة حي ت من الرحل والييصي والا د والوص  واليوهتل والمحتزمة البلمتة للمايندو 

نة راخي ت؛ لرلوغ اليتينو وإجرا الحيتيةو ويرتتن مت لحل ر ت من حت و  الوهتية رتلوهتيةو والخر  رتلخر و وال واتة رتلخ ى؛ والمدو 
زم ذل  مي من   نلمي مواوني  صتنو   تد خ  متي الميل  قدام من قدوا  الرحل والز   واليبتتن إ  واايخدم ت؛ خدمة   

  .تي ت للمواونتة مي زيترة اليت تخللحيتيةو ويحي
ولني نلص يل  الصو م من الدقة واله ااو مإننت نا  هذا الزيت  رتن تدت و اليت ةة الب ت مو واليت ئ الب ت ؛ لتزون َمبتن تو 

ا موهوق تو وم جب ت قنص احيج  إلتي  .ومصد  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


