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 ثيَشةكي
باسصإ بُ طؼيت و ْاوضٍُ صطاسخيىاصٍ طُيٌ نىسد يُ نىسدطتاٌْ باػىس س بضوتُٓوٍَ     

ًَىإ )  ٍَ و  ،( 1932 – 1931بُتايبُتٌ يُ ْ ًَزووٍ ْى ًَهٌ صؤسٍ ُٖيُ يُ َ طشْطٌ و بايُخ
سصإ بُ ٖؤٍ طُسنشدايُتٌ نشدٌْ سودؤخٌ طًاطٌ باٖاوضُسخٌ نىسدا ضىْهُ يُو َاوَيُدا با

ًَخ ئُمحُدَوَُصطاسخيىاصٍ نىسدٍ يُاليس اظٌبض ًَو طؤِساْهاسٍ و ،ٕ ػ ووداوٍ طًاطٌ س طُي
 ،اطتُوخؤٍ ُٖبىوَ يُ بىاسَ دًادًاناٌْ نؤََُيطاٍ نىسدَواسٍس بُخؤيُوَ بًين نُ ناسيطُسٍ

دَسنشدٌْ خَُيهٌ هشدٕ و نىػنت و دَسبُبؤسدوَاْبىوَ وَى َُٖيطشٍ ضُْذ تايبُمتُْذيًُى 
ًَشامس ْاوضُنُ و  ... ٖتذ.اطىاطتًٓإ بؤ خىاسووٍ ع

ًَهؤَيًُٓوَ يُطُس ئُّ با ،َُٖيبزاسدٌْ ئُّ بابُتُ بؤ تىَيزيُٓوَ      بُتُ و قظُنشدٕ يُطُسٍ ي
ًَزووطُسَتا طشْط ،ُٖبىوَ طشْطٌ ٕ بُ طُيُنَُإ و يُناتٌ طُِسا ٌٍ بابُتُنُ يُالثُِسَناٌْ َ

ًَزد ًَخ س )ووٍ ْاوضٍُ باسصإ يُباطهشدٌْ واٍ طُسضاوَناْذا ُٖطتُإ بُوَ نشد َ اثُِسيين ػ
ًَ ى سُص و وَ ،طشاوَصؤس بُ نىستٌ يُطُسٍ ْىدا زوويُنإ ئُمحُدٍ باسصإ ( يُ ثُستىنُ َ

 ٍَ و نؤػؽ و طُِسإ بُدواٍ طُسضاوَنإ و بَُيطُْاَُنإ و ئاسَصويُى نُوتًُٓ ُٖو
ًَىٍَ ئُنادميٌ و صاْظتًاُْ بٓىطًُٓوَ بًاخنُيُٓ بُسدَطيت ئُو نؤنشدُْو َيإ بؤ ئُوٍَ بُػ

ًَ ًَُُ بُدواٍ ئُو َاوَيُدا دَطُِسَئ يُ َ  .ٍ ٖاوضُسخٌ طُيُنَُإزووخىَيُٓساٍُْ يُ دواٍ ئ
     ٌَ ًَؼُنًُى و ط ًَهؤَيًُٓوَنُ يُ ث ًَو  تُوَس و ئُزلاّ  ي ُٖس  ،هٗاتىوَيًظيت طُسضاوَنإ ث

ًَووَسَيتُ ًَىَيُنٌ ئاطَىياُْ باغ يُتُوَس ،بُػهشاوَدا هًؽ بُطُس ضُْذ باط ٍ يُنَُذا بُػ
ًَزوويٌ باسصإ نشاوَ ًَِشٍ ثاػاخاٌْ َ ًَهٗاتٍُ ناسط ًَىيظتُإ  ،يُ ػىَيين دىطشايف و ث نُ بُ ث

ًَؽ باطهشدٌْ ًَس صاٌْ ث ًَٓاٌْ ضُْذ صاًْاسيُنٌ ث ىيظت اثُِسيُٓنُ ُٖوَيبذَئ بؤ بُدَطتٗ
ًَؼٗاتاٍُْ نُو ووداو س نُ ئُوطُس ػىَيين دىطشايف ْاوضُيُ ًَهٌ س ث وويإ داوَ يُض طىض

ًَخاٌْ باسصإ و س وْاوضُنُ بىوَ ئًٓذا ْاو  ٌ ْاويإ ئُو عُػريَتاٍُْ نُ بُ باسصاَْضَُيُنٌ ػ
ًَخ ئُمحُد و بُِسَيىَبشدٌْ ْاوضٍُ  ،دَسنشدبىو ٍَ ضُْذ صاًْاسيُنٌ نُّ يُطُس رياٌْ ػ يُطُ

 .صإباس
ًَهؤَيًُٓوَ يُ ٖؤيُناٌْ بُسثابىٌْ      ضىْهُ  ،اثُِسيُٓنُ تُسخاْهشاوَس تُوَسٍَ دووَّ  بؤ ي

ًَىيظتُ طُسَتا ئُو ٖؤناساُْس َُٖىو ًَو َٖىناسٍ خؤٍ يُثؼتُ ث  .ووْبهشَيتُوَس اثُِسيٓ
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ًَؼُ و ًَُالْ ُٖسوَٖا يُّ تُوَسَدا بايُخٌ ئُو تؤ  بُس يُْاو ٖؤصَنإ و سووداوَناٌْ  ٌَبُ ن
ٌَاثُِسئ س ًَؼُ و ًَُالْ ًَىإ واتُ ن ًَخ ْ ًَخ ئُمحُد و ػ شاوَ و ُٖسوَٖا ٕ نَػًذٍ يىالس ػ

 َُت و طىد وَسطشتٔ بؤ يُْاوبشدٌْىهؤيٌ سس ُسقٌ بُط و َُٖيىَيظيت وب( و  1931طااَلٌْ ) 
 .اثُِسئ نشاوَس

ًًٌََُ تىَيزيُٓوَنُ       بؤ طشتين باسصإ  َُتىهبؤ داْاٌْ ُْخؼٍُ طىثاٍ ستُوَسٍَ ط
ًَىيظيت بُ ثالٌْ طُسباصٍ ُٖيُ تانى بتىاْني بُ  ،تُسخاْهشاوَ ًَو ث ًَشػهشدْ نُ َُٖىو ٖ

ًَٔٓ ُٖس يُّ تُوَسَيُدا يُ دواٍ داْاٌْ ُْخؼٍُ  .نَُرتئ َاوَ صؤستشئ قاصاْر بُدَطت ب
ًَيُػُسٍ دوالظائُوا باطٌ طىثاٍ ُٖسوَٖا بؤ تُواو بىٌْ ئاَادَناسيُنإ  هذاداٌْ رٍ و ث

ًَشام بؤ ْاوضُنبُطيت ناتٌ دووباسَ ُٖسدووال و ئاطش ًَشؾ بشدٌْ طىثاٍ ع ُ و ثُْابشدٌْ ٖ
ًَخ ئُمحُد بؤ تىسنًا نشاوَ   .ػ

ٌَ ،و طري و طشفيت بُسدَّ تىَيزيُٓوَنُنؤطح       ًَىاصاس يُن ًَؼٍُ صَإ و ػ بى يُو  بىٌْ ن
ًَؽ تىَيزيُٓوَنَُإ ًَؼاٍُْ ٖاتُ ث ًَ ،ن  ،هٌ تايبُت بُ ػؤسػُناٌْ باسصإُْبىٌْ ئُسػًف

ٌَنٌَُ ػ دطُ  ،بى يُو نؤطجاٍُْ ٖاتُ بُسدَّ تىَيزيُٓوَنُ اسَصايٌ يُ ْىطًين ئُنادميًٌ يُن
يُ نٌَُ طُسضاوَ يُطُس بابُتُنُ ئُوا ئُو طُسضاواٍُْ بُدَطتًؼُإ نُوتىٕ تاِسادَيُى 

بُدَطتاٌْ سهىَُتُناُْوَ صياتشيؽ يُاليُٕ نُطاٌْ ُْياس و ناس .ْاوَسؤنًإ وَى يُى بى
ًَذا ،ْىطشاوَ ٌَ يُ طشفتُناٌْ تش ئُوَ بى  .َضاو نشدووَس ئُواًْؽ يُ بُسرَوَْذٍ خؤيإ ت يُن

ًَٓشاوَ و هداسَيو ْاوضٍُ باسصإ يُاليُٕ س ضُْذ بؤتُ َايٍُ وَيشاْهشدٌْ ىَُتُوَ طىت
رياْذا َُْاوٕ نُ وَى  َِساٍ ئَُاُْ نُطاٌْ ئُو َاوَيُ يُطُس ،سَناْذاْاوضُنُ يُ َُٖىو بىا

ًَىَسبطشئ بؤ ثُيذانشدٌْ صاًْاسيًُ وْبىَنإ ًَهُوتٔ طىوديإ ي ئُواٍُْ يُ رياًْؼذا  ،ضاو ث
َيطشتٔ يُ س الواصٍ دا بىَ نُ ئَُاُْ بىُْتُ َاوٕ تُْذسوطتًإ يُباس ُْبىَ بريو ٖؤػًإ يُ

ًَهُوتُٓنإ  .بُسدَّ ضاوث
ًَضٍ صاْظيت و تايبُمتُْذ بؤ ئاَادَنشدٌْ ئُّ تىَيزيُٓوَ ُٖ      وَيذساوَ طُسضاوٍَ بُ ث

ًَيببهشَيت بؤ ئُّ َُبُطتُؾ  تشدَوَيَُُْذ ُ نُ َطُٕ و بَُيطٍُ بُناسٖاتىْس رَاسَيُى نت
ًَيب ) باسصاٌْ و بضوتُٓوٍَ تىَيزيُٓوَنُيإ دَوَيَُُْذ تش و بُ ًَض تش نشدووَ وَى نت ث

نُيُ ْىطًُٓوٍَ ئُو  ،عىد باسصاٌْ يُْىطُسَنٍُ َظ ( 1932 – 1931 سصطاسخيىاصٍ نىسدٍ
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ًَِشاُْوٍَ باونٌ  ٌَ َاوَيُدا ثؼيت بُ ط باوَِسٍ بابُتُنُ بُطتىوَ و طُسضاوَيُنٌ ْضيو و د
ًَ ًَيب ) ناسَطاتٌ باسصإ و صوَيُ .ٓاوَبىوَ يُ َُٖىو تُوَسَنإ بُناسّ ٖ ًَهشاو ( ُٖسوَٖا نت ً

ًَزوويُ بىَعشوف ضًاوى ْىطُسٍ ئُو نتابُ بىَ و ٖاوطُسدٌََ َ يُ ْضيهُوَ  ،ئُو َاوَيُ َ
ًَخ ئُمحُدٍ بًًٓىَ و ئاطاداسٍ باسودؤخٌ ئُو نات بىَ بؤيُ يُ تُوَسٍ يُنُّ و دووَّ  ػ

ًَٓاوَبُناسَ ًَُٓناٌْ ُٖسدوو سهاثس ) ُٖسوَٖا ،إ ٖ ىَُتٌ ُِسيُٓناٌْ باسصإ يُبَُيطُْاَُ ْٗ
ًَِشاٌْ د. ُْداتٌ عُبذفُسَْظا و بُسيتاًْادا ( ًَهٌ صؤس بُطىد بىَ و ضُْذئ  ،واَلٍ وَسط ًَب نت

اثُِسيُٓناٌْ باسصإ تًادا تؤَاسنشاوَ بؤيُ يُ س بَُيطُْاَُ و صاًْاسٍ طشْطٌ يُباسٍَ ػؤِسؾ و
ًَطُياْذوئ ًًَُّ ( طىدَيهٌ صؤسٍ ث  .تُوَسٍ ) دووَّ و ط
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 ووييتةوةزي يةكةم : شويَين جوطسايف دةظةزي بازشاى و ثاشخاني ميَر
 باضي يةكةم : شوييَن جوطسايف و ثيَكًاتةي كازطيَسي و كؤمةالَيةتي دةظةزي بازشاى

ًَشس يُ      ًَى طٓىسٍ يًىاٍ ُٖوي دَنُوَيتُ ئُو ثُِسٍ  ،ووٍ دىطشافًاوَ ْاوضٍُ باسصإ يُ ْ
ًَشام ًَشطُطىس ََُيبُْذيًُتٌ ،بانىسٍ نىسدطتاٌْ ع ًَطؤػٍُ ئُو طٓىسَ  ،َ طُس ط

ًَشام  –) تىسنًا سدطتاًْإ دابُػهشدووَ بُطُس دَطتهشداٍُْ نى ًَشإ -ع ؤرئاوا قُصاٍ س الٍ(  ئ
ًَذيًُ بانىسيؼٌ طٓىسٍ  ،باػىسٍ قُصاٍ ئانشَيًُ ،َواْذصَس ؤرُٖاَلتٌ قُصاٍس الٍ ،ئاَ
ًَؼرت ئُّ ْاوضُيُ بُقُصاٍ صَيباس ْاودَبشا .(1)تىسنًايُ   .(2)نُ ث

     ًَ ًَو دَٖات ئ ٌَ ْاسًُ ث ًَٓر ْاسًُ ) ثريإ طُسَتا يُط ظتا فشاواٌْ بُ خؤوَ بًًٓىَ بىَتُ ث
ًَشوإ  _باسصإ  _ ٌَ ( _طىسَتى  _ػ ًَهؤَيًُٓوَ وس يُ .(3)َُصْ ًَطٍُ فُيُنًُوَ دَظُسٍ ي وٍ ث

ًَىإ  ًٌَ دسَيزٍ )  ،( بانىس 37:  20:  48 ( ) 36:  44:  38 باصٍُْ ثاٌْ )دَنُوَيتُ ْ ًَ  42ُٖسدوو ٖ
ًٍَُٓ  ،تؤرُٖاَلس ( 44:  34 : 16 ( ) 43:  49:  ًَهؤَيًُٓوَ دَنُوَيتُ ْاوضٍُ ثؼت بَُُؾ ْاوضٍُ ي

ووٍ بُسص و س بُ طؼيت يُ .ًُْطُ خىيطٍُ ٖاويين َاّ ْاوَْذ و وػو صطتاٌْ طاسد و باساْاوٍ
ًَىإ بُسصٍ ) ْاوضٍُ ْا ،ْضًَُوَ ووٍ دَسيا يُبُػُناٌْ باػىسٍ س ّ يُ ئاطيت( 500وبشاو يُ ْ

ٌَ (ػاسؤضهٍُ )  ًَتُوَ بؤ ) يُ ْاوضٍُ ب بً  .(4)وٍ دَسياوس ّ يُ ئاطيت( 2800اسصإ بُسصدَب
ًَذا َُٖيهُوتىوَ وَى ضًاٍ ػريئ بُسصايًُنٍُ             ْاوضٍُ باسصاًْؽ ضًاٍ بُسصيؼٌ ت

ضاٍ بشادؤطت بُسصايًُنٍُ  ،ضًاٍ ئُيح ،(ّ 2076ضًاٍ ثريإ بُسصايًُنٍُ )  ،(ّ 2379) 
ٍَ و قُيُْذَس ،(ّ 2058دَطاتُ )  ٍَ ضًاٍ ٖىس  .(5)يُطُ

                                                 

ًَيب يُنُّ )  ،صطاسخيىاصٍ نىسدس باسصاٌْ بضوتُٓوٍَ ،باسصاٌْ( َظعىد 1) ًَشاٌْ :)  ،( 1932 _ 1931نت  ،دٖؤى ،طُعًذ ْاناّ ( وَسط
1998، ٍ18 . 

ًَٔ )  ،( نشَاْر ضايٌ و ساصّ طافًا و ساصٍ د2ٍ)  ،( 1991 _ 1975دَسطُ ُٖى بى ْاطاْذْا دًٓىطايذا باسصاًْإ دْاظبُسا طاي
ًَش  . 19ٍ ،2009 ،ُٖوي

ٍَ فشويشٍ( سَيه3) ًَ ،اس ًَش ،ضاثخاٍُْ سادٌ ٖاػِ ،ٔ باسصاًْإطُسبىسا تشاريذي  . 18ٍ ،2013 ،ُٖوي
ًَشطُطىس ،( َُٖيبُطت عبذايشمحإ تَىفًل4) ًَذاٌْ ضاالنٌ طُػتى طىصاسٍ يُ قُصاٍ َ  ،تىاْظتُ دىطشافًاناٌْ طُػُ ث

ًَهؤَيًُٓوَيُى يُ دىطشافًاٍ ضاالنٌ طُػتى طىصاسٍ ( ًَْا ،)ي ًَزٍ ئُدَبًات صاْهؤٍ طُاَلسُدئ ُٖوي  ،شٍَُ َاطتُس يُ نؤي
 . 24ٍ ،ه . غ ،ْاوضٍُ باسصإبُسصٍ و ْضٌَ  ( 1. بؤ صاًْاسٍ صياتش بِشواُْ : ثاػهؤٍ رَاسَ )  130ٍ ،2012

ًَؼٗاتُ طًاطًُناْذا ) س َظتُفا باسصاٌْ  و ،سَفًل سَٖإ َاّ خىٍ( 5) ٍَ و َُٖيىَيظيت يُ ث  ،دووََني ضاخ ،( 1970 – 1958ؤ
ًَش ،ضاثخاٍُْ ػُٖاب  .9ٍ ،2013 ،ُٖوي
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ًَهُاَلوٍس ووٍ طُسضاوٍَ ئاويؼُوَ دووس يُ ووباسٍ  س ووباسٍ بُطتىو دا دَِسوات يُ نؤتايًذا ت
ووباسَنُ ئاساطتٍُ س طُسَتا ،(ّ 4168ئُواًْؽ صَيٌ طُوسَ دسَيزٍ دَطاتُ ) ) دجيًُ ( دَبٔ 

ٍَ يس باػىسٍ ٍَ يُ ْضيو طىْذٍ ضا ًَذٍ بُ ْاوضٍُ ؤرُٖاَلت وَسدَطري ُ بانىسٍ قُصاٍ ئاَ
ٍَ بُ ًَهُ ٌَ ت ٍَ بُسَو باػىس دواتش يُ بً ًَذَثُِس ًَتس باسصإ دا ت نُ دووَّ  ووباسٍ سونىضو دَب

ٍَ ووباسٍ دجيًُ يُنذَطشٕ و س طُسضاوٍَ ئاويًُ يُ ْاوضُنُ يُ نؤتايًذا ُٖسدوونًإ يُطُ
ٍَ دَبٔ ًَهُ  .(1)ت

ًَشَيهٌ ْاو ػؤِس      ًٌَ طُسرَ ؾ نُ يُ نؤتايٌ طااَلٌْ ػُطتُنإ ئُزلاّ دساوَ رَاسٍَ بُ ث
ًَٓٔ 450000( تا )  350000داًْؼتىاٌْ ْاوضُنُ بُ )  ُٖسوَٖا ئُّ ْاوضُيُ بُ  ،(2)( نُغ دَخًََُ

ًٌَ ئاَاسَناٌْ )  ًَو ٖاتىوَ نُ يُ نؤُْوَ بُ خىَئ و خُبات  1967ث ( يُ سُوت عُػريَت ث
ًَهُاَلوٍ يُنرت بىوُْ ًَخ عُ ،ت ًَخ ذلُذ دياسٍ نشدووٕ نُ ػ بذويظُالٌَ دووٌََ نىِسٍ ػ

ًَشواٌْ  –فشوسٍ  –ُٖسنٌ  –ْضاسٍ  –بُِسؤرٍ ئَُإُْ )   ،طُسدٍ ( –دؤَيَُُسٍ  –ػ
 ٍَ ًَو دَيت بؤ منىُْ عُػريَتٌ بُِسؤرٍ يُ ) باص  –ُٖسيُى يُّ عُػريَتاُْ يُ ضُْذ طىْذَيو ث

ٖىطتإ (  –ستؼُ  –ُٖطيَن  –ببإ  –ا طايؤن –ُٖظٓذنا  –سَصبإ  –ئايًإ  –باَيٓذا 
ًَهذَيت ًَُ و تريَيُنٌ نىسدٍ باسصاًُْناًْؽ يُ ْاوضُ ػاخاويُنإ خُسيهٌ  ،(3)ث ًَ وَى خ

ًَىنشدٌْ َُِس و َااَلتُ ،ئارََيذاسئ  .(4)ثًؼٍُ طُسَنًإ بُخ
 باضي دووةم : بهةضةي ناوي بازشاى

ًَٓاٌْ ْاوٍ باسصإ بريوبؤضى      ًَى ْىطشإ بُدٍ دَنشَيتطُباسَت بُ ْاوٖ  ،ٌْ دًادًا يُ ْ
ًَهُ وَنى َُٖىو عُػريَتُناٌْ  ًَت : صؤس نُغ وا دَصأْ باسصإ عُػريَت ذلُذ بشيفهاٌْ دََي

ًَو ًُْ بُْاوٍ باسصإ ،اطتًُنٍُ واًُْس تش بُاَلّ بَُيهى طىْذَيهُ يُ ْاوضٍُ  ،ٖض عُػريَت
 ًَٔ ًٌَ وايُ ْاوٍ باسصإ يُ  ،(5)بُِسؤرٍقُصاٍ صَيباس بُ خَُيهُنٍُ دََي عُالئُدئ طُداديؽ ث

                                                 

ًَو َاَؤطتاٍ صاْهؤ( 1) ًَش ،ضاثخاٍُْ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ ،دىطشافًاٍ ُٖسَيٌُ نىسدطتإ ،نؤََُي  .133ٍ ،1998 ،ُٖوي
ًَشوا2ٌْ) ًَزووٍ يُطُس باسس باسصإ و ،( َارلإ ػ ًَهؤيًُٓوَيُنٌ َُيذاٌْ و َ  ،( 1974صاًْإ تا بُٖاسٍ َضَُيُنٌ باسصاًْإ : ) ي

 . 20-19ٍ ٍ ،1994 ،يُْذَٕ
ًَىإ طااَلٌْ )  ،( عُبذويشَمحإ َُال سُبًب ئُبىبُنش3) ًَش ،( 1991 – 1931عُػريَتٌ باسصإ يُ ْ  .13-12ٍ ٍ ،2001 ،ُٖوي
 .367ص ،3791 ،بغداد ،وطبعُ غفًل ،دزاضُ لٍىاحًُ الطبًعًُ والبػريتُ ،العريام الػىالٌ ،غانس خؿباك( 4)
ًَزوويٌ يُباسٍَ باسصاًُْناُْوَس ضُْذ ،( ذلُذ بشيفها5ٌْ) ًَِشاٌْ : ضُثُس ( ،اطتًًُنٌ َ  . 8ٍ ،1992 ،ب.ؾ ،) وَسط
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َيهُوتٌ دسوطت نشدٌْ يُ ػىَيين بُسص و س يُبُس ئُوٍَ ئُو طىْذَ ،وػٍُ ) بُسص (َوَ ٖاتىوَ
ًًَإ وتىَ بُسصإ ،بًَٓذ بىوَ  .(1)بؤيُ ث

ًَتُوَ طُس       ًَٔ ئُّ وػُيُ دَض ًَهٌ تش ُٖيُ يُباسٍَ ْاوٍ باسصإ ئُويؽ نُ دََي بؤضىْ
 ،ياخىد ْاوٍ باثريَ طُوسٍَ باسصاًُْناُْ نُ َاْاٍ َاف َُٖيطري دَيت ،(2)َتٌ ) بشاصٍ (عُػري

يإ يُ وػٍُ ) ثاسطإ (َوَ ٖاتىوَ و طؤِساْهاسٍ بُطُسدا ٖاتىوَ نُ بُ َاْاٍ دَسوَيؼإ 
ًَزووْىطٌ طُوسٍَ طُيُنَُإ ػُسَفخاٌْ بُديًظٌ يُ ػُسَفٓاَُدا ْاوٍ باسصإ  ،(3)دَيت َ

 .(4)ٓتُوَ طُس ْاوٍ قُاَليُنٌ صَيباسيُنإ بُْاوٍ قُاَلٍ ) باصيشإ (دَطُِسَي
ًَخُناٌْ باسصإ دَطت بهُٕ       ًَؽ ئُوٍَ ػ بُ  ئُطُس طُيش بهُئ ْاوَنُ ُٖيُ ث

ًَخايُتٌ يُوَ ًَخ تاز ايذئ ( طىْذٍ باسصإ ُٖبىوَ ،ػ ًَؽ طُسدٌََ ) ػ ْاوٍ باسصإ  واتا يُ ث
ًَخاٌْ باسصاُْ ،ُيُ بُٖؤٍ طىْذٍ باسصاُْوَ ٖاتىوَواتا ْاوٍ ئُّ ْاوض ،بىوَ  ،(5)نُ ََُيبُْذٍ ػ

ًَهٌ تش ْاوٍ باسصإ يُ ) باسَصإ ( ٖاتىوَ نُ واتاٍ ) ساٌَ احلل (  ،(5)باسصاُْ ًٌَ بؤضىْ بُ ث
 .(6)اطت صإ دَيتس يإ

بَُيهى  ،َت دَناتُوَ ثُطُْذيًإ ْاناتس َُٖىو ئُو بؤضىْاٍُْ طُسَوَ قفطاُناويع      
ًَؽ ) دَسوَيؼإ (ئُويؽ ث ئُدُّٖ باسصاًْؽ َُٖإ  ،(7)ًٌَ وايُ ْاوٍ باسصإ دَطُِسَيتُوَ بؤ ث

ًٌَ وايُ باسصاًُْنإ عُػريَت ُْبىوُْ ًَظتاؾ عُػريَت ْني ،بؤضىٌْ ُٖيُ و ث  .(8)ئ
 
 

                                                 

ًَشام ،( عُالئُدئ طُداد1ٍ)  . 146ٍ ،2005 ،تاسإ ،ضاثخاٍُْ ئُتًُغ ،ػؤسَػُناٌْ نىسد و وَ نىسد و نؤَاسٍ ع
ًَهُ يُ نىسدطتاٌْبشاصٍ( 2) ٌَ بىوٕ . بؤ صاًْاسٍ صياتش بِشواُْ : عُبذوملىْعًِ  : ْاوٍ عُػريَت بانىس يُ ْاوضٍُ بؤتإ ًْؼتُد

ٌَ قىسباًُْنُ ،غىالٌَ ًَِشاٌْ : ئًظشإ ئريواٌْ ( ،ط ًَش ،) وَسط  . 35ٍ ،2004 ،ُٖوي
ًَهشاو  ،( َعشوف ضًاوى3) ًَشاٌْ  ،1954ناسَطاتٌ باسصإ و صوَيًُ  ضاثخاٍُْ ،وََني ضاخدو ،: ئُبىبُنش طاَيح ئًظُاعًٌ () وَسط

ًَش ،ؤػٓبريٍ و الوإس  . 56ٍ ،2009 ،ُٖوي
ًَِشاٌْ : ّ. ُٖراس ( ،ػُسَفٓاَُ ،( ػُسَفخاٌْ بُديًظ4ٌ) ٌَ يَُني ضاخ ،) وَسط ًَش ،ط  . 126ٍ ،2006 ،ُٖوي
 . 17ٍ ،غ . خ ،( َظعىد باسصا5ٌْ)
ًَزوويا باسصإ )  ،( َُال ئُيىب6) ًَذاضىوُْظُى ٍ َ ًَش ،اثخاٍُْ سادٌ ٖاػِض ،( 1914 – 1820ث  . 19ٍ ،2007 ،ُٖوي
 ،ضات البازشاًٌُ : ؾفحات وَ تازيخ احلسنُ الهسديُ يف الٍؿف االوه وَ الكسُ العػسيَاإل ئًٍتفا ،ناويظ قفطاُ( 7)

 . 33ص ،د . ت ،أزبًن ،وشازَ الرتبًُ ،الطبعُ الجاٌٌ
ٌَ ػُممُ ،209اَُ ( رَاسَ ؤرْس ئاوَيُٓ ) ،عُػريَت ْني باسصاًُْنإ ،( ئُدُّٖ باسصا8ٌْ)  . 2/2/2010 ،ط
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 ةضةلَةكي شيَخاني بازشاىز باضي ضيَ يةم :
ًَخاٌْ باسصإ بؤ دَسَوٍَ ْاوضُنُ دَطُِسَضَُيُنٌ س      ًَت 150ْضيهٍُ ) ،َيتُوَػ ًَو دَب ( طاَي

ًَخ دَطُاَلتًإ يُ ْاوضُنُدا ثُيذا نشدووَ َضَُيُنٌ خؤيإ بؤ طُس س َريَناٌْ باسصإ ،وَنى ػ
ًَشُْوَ ٌَ دَط ًَذي ًَُُؾ  ،َريَناٌْ ئاَ ًٌَ خؤيُتٌ ئ ًَو ُٖيُ نُ د بؤ ئُّ َُبُطتُ ضريؤن

ٌَ دوو نىِس ًَذي ًَبهُئ : سانٌُ ئاَ ًَشَدا ئاَارٍَ ث يُ دواٍ ٍ ُٖبىو يُطُس وَطًُتٌ باونًإ ي
ًَت بُاَلّ بشا بطىنُنٍُ سىنِ يُ دَطت  ،َشدٌْ دَبا سىنِ بؤ َظعىدٍ نىِسَ طُوسَنٍُ ب

ًَو س وو يُ غُسيباتٌ دَنات يُس َُطعىديؽ يُ خَُإ دَِسوات و ،دَسدَييَن َيطادا تىوػٌ طاواْ
ًَت و بؤ طىْذٍ ) ُٖظٓذنا ( ٍَ خؤٍ دَبات (1)دَب   .(2)ُوَيُ طُ

ًَت  و خَُيهُنُؾ خؤػًإ س َُطعىديؽ      وو يُ َضطُوت دَنات خُسيهٌ خىا ثُسطيت دَب
ًَت ًَٓ ًَو دَٖ ٍَ رياٌْ ٖاوطُسطريٍ ث ثاؾ  ،(3)دَوَيت و دَيهُٕ بُ َُالٍ طىْذَنُ و ُٖس يُو

وَفاتٌ َظعىديؽ ئُوا طُعًذٍ نىِسٍ ػىَيين دَطشتُوَ و خؤٍ تُسخإ دَنات بؤ 
ٍَ دَطىاصَيتُوَ بؤ  ،َيباصٍ ئايينس ضطُوت وخضَُتهشدٌْ َ يُ دواٍ ئُويؽ تادُدئ ٍ نىِسٍ َا

ًَهٌ صؤس يُ دَوسٍ نؤدَبُٓوَ يُ ئُزلاَذا تُنًُى يُ باسصإ دَناتُوَ و  ،طىْذٍ باسصإ خَُيه
ًَتُ طُسضاوَيُنٌ ثتُوٍ خىاثُسطيت ئًذٍ يُوَ بُ دوواوَ ُْوَناًْإ يُنُ بُ  ئُو تُنًُ دَب

ئُويؽ ،دواٍ ئُويؽ عُبذويشَمحاٌْ نىِسٍ طشتؤتُوَيُ  ،(4)َيباصَ دَدَٕس َ بُّيُنُ دسَيز
دواتشيؽ عُبذوَياَلٍ نىِسٍ ػىَيين  ،وَنى باب و باثرياٌْ خُسيهٌ خىاثُسطيت و صاْظت بىوَ

ًَخ عُبذويظُالٌَ يُنٌَُ ْاسدووَتُ قىتاخباٍُْ ُْٖشٍ بؤ  طشتؤتُوَ ْاوبشاو نىِسٍ خؤٍ ػ
 .(5)ئايينوَسطشتين صاًْاسٍ 

ًَخ عُبذويظُالًَؽ تىاٌْ      َيباصٍ ُْقؼبُْذٍ بطَُيٓتُ صؤسبٍُ ْاوضُ س دواتش ػ
ًَخ عُبىيظُالٌَ  ،(6)نىسديًُنإ يُنُّ ػىَيين باونٌ طشتؤتُوَ و يُ باسصإ تُنًٍُ ئايين ػ

                                                 

 ُٖظٓذنا : طىْذَيهُ دَنُوَيتُ ثؼت باسصإ طُس بُ عُػريَتٌ بُِسؤرٍ يُ .( 1)
ًَشوا2ٌْ)  . 12ٍ ،غ . خ ،( َارلإ ػ
ًَو ،باسصامن ضؤٕ ديت ،( د. عُبذوَياَل غُفىس3)  . 23ٍ ،1995 ،طتؤنٗؤَيِ ،ضاثخاٍُْ ئاث
ٌَ ،باسصاٌْ َظتُفا يُ ػًعشٍ ضُْذ ػاعريَيهٌ نىسد داْطذاُْوٍَ نُطايُتٌ َ، س( سُيذَس دُوُٖس ئُمحُد4)  ،ضاثخاٍُْ خاْ

 .26ٍ ،2009 ،دٖؤى
 . 17ٍ ،غ . خ ،( َظعىد باسصا5ٌْ)
ًًَُٓناٌْ سهىَُتٌ بُسيتاًْادا ،نَُاٍ َُصُٖس( 6) ًَش ،دووََني بُسط ،نىسد و نىسدطتإ يُ بَُيطُْاَُ ْٗ  . 459ٍ ،2014 ،ُٖوي
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ًَذَنشدس خَُيو يُ َُٖىو اليُى ،داَُصساْذبىو يُ ناتٌ طُِساٌْ َُوالْا خايًذٍ  ،ووٍ ت
ًَخ  ،بُْذٍ بُ ْاوضُناٌْ نىسدطتإُْقؼ ئُوا طُسداٌْ تُنًٍُ باسصإ دَنات و ػ

ٍَ خؤيذا بشدوويُتًُ ُْٖشٍ بؤ بًًٓين  عُبذويظُالٌَ يُنُّ دَناتُ خُيًفٍُ خؤٍ يُطُ
ًَو بىو يُ خُيًفُناٌْ َُوالْا خايًذ ًَخ تُٖاٍ ُْٖشٍ نُ ئَُُػًإ يُن  .(1)ػ

ٌَ سَؾ (      ًَخ عُب ئاَارَ بُ(2)) ث َضَُيُنٌ خؤٍ دَباتُوَ س ذويظُالٌَ يُنُّ دَنات نُػ
ًَيب بُ ْشخٌ يُطُس فكٌ ئًظالّ  ،(3)طُس صَيباسيُنإ ٍَ نت ٌَ طا ًَؽ نؤضهشدٌْ بُ ط ْاوبشاو ث

باسصاًُُْ  ،صَيباسميُ بُ عُػريَت ،داْاوَ نُ يُ قُطًذَنُدا ٖاتىوَ : ) خايًذميُ بُ تُسيكُت
ًَخ ذلَُُد ػىَيين طشتؤتُوَيُ دوواٍ ئُو ،(4)ب َُطهُٕ قُسيُت ( نُ بُ  ،يؽ نىِسَنٍُ ػ

ًَخ ذلَُُديؽ يُ طُسدٌََ عىمساًُْنإ يُ  ،(5)خىاْاغ و ديٓذاسٍ ْاوباْطٌ دَسنشدبىو ػ
ٌَ بىوَ ئَُُؾ وايهشدووَ ْىطُسٍ بُْاوباْط سظٔ  ًَشاُْوَ ٖاتىوَ يُ باسصإ ًْؼتُد ئ

ًَشس وؿطفِ ًَخاٌْ باسصإ بطُِسَيٓتُوَ بؤ ئ  .(6)إَضَُيُنٌ ػ
ًَهٌ تشبُ طىَيشٍَ       باسصاًُْنإ  ،(7)َضَُيُنًإ دَطُِسَيتُوَ بؤ ْاوضٍُ ُٖناسٍس بؤضىْ

ًَىاًْإ باوَس يُطُس ًَخ  ،(8)َيطهٍُ ئايٓضاٍ طىْين ػافعني و تُسيكُتٌ ُْقؼبُْذٍ يُ ْ ػ
ًَؼتبى ًَٗ ًَٓر نىِسٍ يُ دوواٍ خَىٍ بُ د ًَخ ئُمح وذلَُُديؽ ث  ،ُدنُ بشيتًبىٕ يَُاُْ : ػ

ًَخ عُبذويظُالٌَ دووَّ ،َـطفٌَُال  ،ذلَُُد طذيل ،بابى ًَخ ذلَُُد  ،ػ ًٌَ وَطًُتٌ ػ بُ ث
ًَخ عُبذويظُالٌَ دووٌََ نىِسٍ ػىَيين دَطشَيتُوَ ْاوبشاو ضُْذئ داس يُ درٍ  ،(9)ئُوا ػ

ًَضَناٌْ عىمساٌْ  ،اثُِسيين بُسثانشدوَس دَطُاَلت داساٌْ عىمساٌْ ديٌ بُطُسَزلاّ يُاليُٕ ٖ

                                                 

ٌَ َُْش ،ىد طُسٌْ( َظع1) ٍَ باسصاًْ ٌَ ،ر نُيتىس  . 32ٍ ،2012 ،دٖؤى ،ضاثخاٍُْ خاْ
ٌَ سَؾ : ْاصْاوٍ ئُيىب بابى ذلَُُد عُبذويظُالّ باسصاًُْ( 2)  ) بشاصاٍ َظتُفا باسصاًُْ ( . ،ث
 .25-24ص ص ،1980 ،د . ّ ،( 1914 – 1826باسصإ و سشنُ ايىعٌ ايكىٌَ ايهشدٍ )  ،( بٌ سَؾ3)
 . 19ٍ ،غ . خ ،ئُيىب َُال( 4)
 ،2004 ،دٖىى ،ضاثخاْا صاطشوغ ،َُال َـطفِ باسصاٌْ و د صاْني ثُسوَسدا ئًظالَا ثريؤص ،( ػعإ عًٌ سُدٌ ئادَّ تىظ5ٌ)

ٍ20 . 
 . 39ص ،3791 ،بغداد ،الطبعُ الجاًٌُ ،( 3799 – 3711البازشاًٌىُ و حسنات بازشاُ )  ،حطَ وؿطفِ( 6)
 . 55ٍ ،( َعشوف ضًاوى : غ . خ7)
ًَش ،باسصاًُْنإ يُ صاْظتٓاٍَُ دًْاٍ ئًظالَذا ،( ئُمحُد ػُسيف8ٌ)  . 6ٍ ،2000بُٖاسٍ  ،7رَاسَ  ،طَىظاسٍ ُٖوي
ًَش ،ؤػُْبريٍس ضاثخاٍُْ ،رياٌْ ئايين يُ ُْٖشٍ بؤ باسصإ ،د. عُسَفات نُسَّ طتىٌْ( 9)  . 61ٍ ،2011 ،ُٖوي
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ًَذاسَ دساوَ 1914طرياوَ و يُ طاَيٌ )  ًَخ ئُمحُدٍ بشاٍ يُتٌَُُْ ُٖردَ  ،( يُ ط دواتشيؽ ػ
ًَتُ دَطُاَلتذاسٍ باسصاًُْنإ  .(1)طاَيًُوَ دَب

ًًَإ وايُ يُ        ًَخ ئُمحُد بريوِساٍ دًاواص ُٖٕ صؤسبُيإ ث طُباسَت بُ يُ دايو بىوٌْ ػ
ًَخ  ،(2)( يُ دايو بىوَ 1892طاَيٌ   )  ًَؼرت ػ ًَذَسٍ ئُو ضانظاصياُْ بىو نُ ث ْاوبشاو دسَيزَ ث

يُ طُسدٌََ ئُو دا خَُيو بُ ئاصادٍ و  ،عُبذويظُالٌَ بشاٍ ئُزلاٌَ دابىو يُ ْاوضٍُ باسصإ
ٌَ بُخؼًبىو نُ يُ نشَازلٌ  يُنظاٌْ دَريإ بُ ثريؤصيإ دَصاٌْ ْاصْاوٍ ) خىدإ (يإ ث

 .(3)خىاسوو بُ َاْاٍ خاوَٕ دَيت
ًَخ ئُمحُد ثابُْذٍ َُٖىو بَُٓا ئًظالًَُنإ بىوَ      اطتًذا ًٖض صاًْاسيُنٌ س بُاَلّ يُ ،ػ

ًَت ُٖوَيٌ داوَ باسصاًُْنإ يُ طًاطُت  ٌَ نشا ب يُ َُطُيُ طًاطًُنإ ُْبىوَ و ئُوَْذٍَ ث
ًًَإ خظتؤت يُ اليُٕ ،(4)دووسخباتُوَ ٌَ بًاْىوٍ ْابُد ًَخ ئُمحُدَوَ نؤََُي ُ ثاَيٌ ُْياساٌْ ػ

ٌَ  ،(5)اثُسيين يُنٌَُ باسصإس َيطا خؤػهاس بىوُْ بؤ بُسثابىوٌْس نُ نُ دواتش ئاَارٍَ ث
 .دَنُئ

ًَٓر طاَيًُوَ نؤضٌ دوايٌ نشدووَ      ًَخ ئُمحُد يُ طُسووٍ تٌَُُْ سُفتا و ث يُ دوواٍ  ،ػ
ًَخ ذلَُُد خايذ باسصاًْإ َُٖيئُو خَُيهٌ باسصإ  ًَىَيُنٌ دميىنشاطٌ ػ بزاسد بُ بُ ػ

ًَخٌ عُػايُسٍ باسصإ ًٌَ بريوِساٍ باصيٌ  ،(6)طُسؤنٌ ْاوضٍُ باسصإ ُْى بُ طًفُتٌ ػ بُ ث
ًَٔ طُيذاتٌ باسصإ ًٌَ دََي َيضداس س نُ يُ صَاٌْ نىسديذا واتاٍ ،ًْهًتني بَُٓاَيٍُ باسصاًُْنإ ث

                                                 

ًَهؤَيًُٓوَيُ ،( سُطُٕ ئُسفُع1) ًَزوويٌ و طًاطًُ (نىسدَنإ ) ي ًَِشاٌْ : طُسداس ذلَُُد ( ،نٌ َ  ،ضاثخاٍُْ طُسدَّ ،) وَسط
ًَُاٌْ ،طُسدَّ  . 170ٍ ،2001 ،طً

ًَِشاٌْ : عُبذوخلايل عُالئُدئ ( ،ْاوداساٌْ نىسد ،( َري بُطش2ٍ) ًَش ،ضاثخاٍُْ َٓاسَ ،دووََني ضاخ ،) وَسط  41ٍ ،2009 ،ُٖوي
ًَخ ئُمحُدٍ باسصاٌْ 2َ ) . بؤ صاًْاسٍ صياتش بِشواُْ : ثاػهؤٍ رَاس  . 42ٍ ،ه . غ ،( وَيٍُٓ ػ

ًَهؤَيًُٓوٍَ طرتتًزٍ نىسدطتإ ،دووََني ضاخ ،يؼٍُ بريوباوَِسٍ باسصاًُْنإ، سفُسيذ ئُطُطُسد( 3) ًَُاٌْ ،ضاثخاٍُْ ي  ،طً
2012، ٍ230 . 

ًَِشاٌْ : فُسي ،صطاسٍ ًْؼتُاٌْ نىسدطتإس دىالُْوٍَ ،( د. عُصيض ػَُضيين4)  ،ضىاسََني ضاخ ،ذ ئُطُطُسد () وَسط
ًَُاٌْ  . 238ٍ ،2006 ،طً

ًَشا5) ًَِشاٌْ : سَُُ  ،نىسد يُ طُدٍَ ْؤصدَ و بًظتُّ دا ،( نشيع نؤض  ضاثخاٍُْ ،ػُػَُني ضاخ ،نُسيِ عاسف () وَسط
ًَش ،ؤرُٖاَلتس  . 153-152ٍ ٍ ،2011 ،ُٖوي

ًَزووٍ ػؤِسػٌ ئُيًىٍ، سَُال ئًظُاعًٌ سظٔػُونُت  ؛ 59ٍ ،غ . خ ،( عُبذويشَمحإ َُال سُبًب ئُبىبُنش6) ٌَ يُ َ  ،ؤراْ
ًَش ،ضاثخاٍُْ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ ،ئُيًىٍ  . 29ٍ ،2007 ،ُٖوي
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ًَت ًَهذا يُ صَاٌْ عُسَبٌ دا طُيذ بُ واتاٍ ْ ،يا َاَؤطتا دَطَُيٓ ًَػَُبُسُويُ نات ) د.خ ( ٍَ ث
 .(1)دَيت

 اثةزِيين يةكةمي بازشاىز تةوةزي دووةم : بةزثابووني
 اثةزِيهةكةز يؤيةكاني بةزثابوونيباضي يةكةم : 

ٌَ ٖؤناس ُٖبىوٕ بىوُْ ٖؤٍ  ،اثُِسيُٓنُس طُباسَت بُ ٖؤيُناٌْ بُسثابىوٌْ      نؤََُي
ًَىإ ًَخ ئُمحُد و ناسبُدَطتاٌْ بُسيتاْ باسطشرٍ ْ ًَشام نًُا ػ س َيطا خؤػهاس و سهىَُتٌ ع

ْاوضٍُ باسصإ طااَلُْ خاوَٕ َُِس و َااَلتُنإ  بِشَيو  ،اثُِسيُٓنُ يُواُْس بىوٕ بؤ بُسثابىوٌْ
ًَشام وَى باز ًَخ ئُمحُد  ،ثاسَيإ دَدا بُ سهىَُتٌ ع سهىَُتًؽ ويظيت يُدَطُاَلتٌ ػ

ًٌَس ًٌَث ،نَُبهاتُوَ ٌَ ئُّ بادُ بُ ث ًَت و َُِس و َااَلتُنُ  اطُياْذ دَب ًَش ب طُسرَ
ًَشدسَيت ًَشام يُ طاَيٌ ب ،(2)بزَ ( يُ ْاوضٍُ باسصإ  1925) ؤ ئُّ َُبُطتُ سهىَُتٌ ع

 .(3)وبٓهُيُنٌ ثؤيًظٌ داَُصساْذ نُ ََُيبُْذٍ يُ ثريا نُثشا بى
َصاَُْذٍ خؤٍ ْىاْذ بُاَلّ بُو َُسدٍُ س ْاوبشاو بُساَبُس بُّ ناسٍَ سهىَُت     
ًَىيظت بطُيٓٔ بُ ْاوضُنُخضَ ًَشدسَيتُ ثاػإ داوايإ نشد  ،ُتطىصاسٍ ث ًَهٌ بُسيتاٌْ بٓ فُود

ٌَ ئُزلاّ دسا ئَُُػًإ نُ بُ ًًَٓإ دا دَطت ُْخُُْ ْاو ناسوباسٍ ْاوضُنُوَبً بُاَلّ  ،(4)َي
ٌَ ٌَ و ئاراوَ دسوطتهشدٕ  نات و ئُو فُودُ بُسيتاًُْ ٖاتُ ْاوضُنُ دَطتًإ دايُ ناسٍ ْابُد

ًَشطُطىس بهشَيتُوَ داوايإ نشد بٓهٍُ  ًَشوإ و باسصإ و َ ثؤيًع يُ ػىَيُٓناٌْ تشٍ وَى ػ
ًَهشدٌْ بىوٌْ بٓهُ و ئَُُػُوَ ْاوبشاو نُوتُ درايُتٌ ث يُ ئُزلاٌَ ،(5)يإ دابٓشَيت

                                                 

ًَِشاٌْ : ُْداتٌ عُبذوَياَل ( ،نىسدْاطًٌ ،( باصيٌ ًْهًتني1) ًَُاٌْ ،ضاثخاٍُْ ػعإ ،بُسطٌ يُنُّ ،) وَط  .40ٍ ،2004 ،طً
 ،3791 ،بريوت ،وٍػىزات وهتبُ الًكظُ احلسبًُ ،الطبعُ الجالثُ ،ساقًُتأزيخ الىشزات الع ،عبدالسشام احلطين( 2)

 . 396ص
ًَِشاٌْ : دَُاٍ بابإ صادَ ( ،نىسد يُ بَُيطُْاَُناٌْ بُسيتاًْادا ،( د. عىمسإ عُي3ٌ) ًَش ،ؤرُٖاَلتس ضاثخاٍُْ ،) وَسط  ،ُٖوي

2013، ٍ250 . 
ًَخ س4) ًَزس ضُْذ ،َئىف بُسصزلٌ( َُْظىس ػ ًَخ عُبذويظُالّ باسصاٌْ و ػؤِسػُناٌْ اطتًُنٌ َ وويٌ يُباسٍَ ػؤِسػٌ ػ

 . 92ٍ ،2001 ،دٖؤى ،ضاثخاٍُْ خُبات ،1945ديهٍُ باسصإ تا طاَيٌ 
 ،ضاثخاٍُْ ئاصادٍ ،اثُِسيين ئاصاسٍ ُْوَد و يُىس يُ ػؤِسػٌ ضُنذاسيًُوَ بؤ ،نىسدطتاٌْ باػىس ،( طُالّ سُوَيض ئًظُاع5ًٌ)

ًَش  . 22ٍ ،2011 ،ُٖوي
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ًَشاقًؽ ئُّ َُٖيىَيظتٍُ  ،باسَطاناٌْ ثؤيًع يُ ْاوضُنُ دَطُاَلت داساٌْ ئُو ناتٌ ع
 .(1)ٕ بُياخًبىٕ يُقَُيُّ داْاوبشاويا

ًَخ ئُمحُد       ًَشام يُ طىاطتُٓوٍَ َُتشطًُناٌْ طُسنُوتين ػ ًْطُساٌْ سهىَُتٌ ع
ًَتُ نؤطجٌ طُوسَ يُ قبىَيهشدٌْ  بُطُس سهىَُتٌ ْاوَْذ بؤ َُٖىو بُػُناٌْ نىسدطتإ دَب

ًَشام يُ نؤََُيٍُ طُالٕ ًَشام ،ع َُسدٌ نؤََُيٍُ  ضىْهُ دابني نشدٌْ ئاطايؽ و ئاساٌَ يُ ع
ًَشام  وطُالٕ بى بؤيُ ويظيت ْاوضٍُ باسصإ بُ َُسنُصيُتٌ  ،يُو نؤََُيُيُبُ ئُْذاًَُتٌ ع

ًَتُوَ ضىْهُ ئُو ْاوضُيُ بُ ٖؤٍ طُخيت طشوػتُنُوَ ًُْطُ  ،سهىَُتُوَ ببُطت
ًَض ضاسَطُس بهات وطُسبُخؤ بى ًَىَ ضاى  ،(2)بؤيُ بِشياسٍ دا بُٖ ئًٓطًًضَناًْؽ بَُُٖإ ػ

ًَت دَطت دَنُٕ بُ  ًَهًإ بؤ بِشَخظ ًَِشاُْ ُٖس دَسفُت يُوَ طُيؼتبىٕ باسصإ الٍُْ ػؤِسػط
ًَطاُْ يُ ْاوضُنُيإ  .(3)ػؤِسؾ بؤ دَسنشدٌْ دَطُاَلتٌ ب

ًًَإ خظتؤبَُُؾ       ًَخ ئُمحُد نُ طىايُ بُ بُسدَواٌَ بًاْىٍ ْابُد ٍَ نُطايُتٌ ػ تُ ثا
ًَػَُبُسايُتٌ نشدوَ بؤتُ َ ًَىاسَ ُ باَلوبؤ ئُوٍَ ئُّ ئايًٓ ،ُطًشٌداواٍ ث ًَتُوَ يُ ئ ب
ٍَ نشدوَ ًَهذا طؤػيت بُساصٍ سُاَل ىو بىختإ و بًاْىٍ دورَٓإ بىٕ نُضٌ ئَُاُْ َُٖ ،(4)خىاْ

ًَخ ئُمحض ًَهٌ خىاْاغ و َُصٕ بىوىْهُ ػ ًَخ ُُٖس بُساصيؽ يُالٍ باسصاًُْنإ طاَلوَ ب ،ُد ػ
ًَت  ًَو بهُوَيت دَب  َيطٍُ دا بُس ْاوبشاو نُ ،طىس بؼَىسدسَيتو طًَُبُ ئاو سُوت داس ػىَيٓ

ٌَ ويُبُس ئُوَ بى ،اونشدٌْ بُساصس بؤ  ،و داٌْ دَظُسَنُيإ دَخىاسد و خشاخ دَنشد دَغ
 .(5)طؤػتُنٍُ ُْبىوَ

ٌَ دَوَيُتٌ  واثُِسيُٓنُ ئُوَبىس بؤ بُسثابىٌْ وس بىَيطا خؤػهاس ٖؤناسيهٌ تش نُ      نات
ويظتًإ ئُو ئاػىسياُْ يُ           ٌ يُ دَوَيُتُنُيإ دَسنشد ئًٓطًًضَنإ تىسنًا ئاػىسيُناْ

                                                 

 .28ٍ ،غ . خ ،( سَفًل سَمحإ َاّ خى1ٍ)
 3739نىزدضتاُ اجلٍىبًُ ) العريام ( يف ضٍىات االحتاله واالٌتداب الربيطاٌني )  ،خمًن وؿطفٌ عجىاُ االتسوغٌ( 2)

ضُْذ  ،د. عىمسإ عًٌ ؛ 326ص ،1002 ،نمًُ االداب جاوعُ دِىك ،زضالُ واجطرت غري وٍػىزَ ،( 3711 _
ًَهؤَيًُٓوَيُى دَ ًَِشاٌْ ،ظٌ ٖاوضُسخٌ نىسدسباسٍَ بضاي ٍَ ،: ناَُسإ دَُاٍ بابإ صادَ ( ) وَسط ٍَ ْى ًَش ،ضاثخاٍُْ س  ،ُٖوي

2010، ٍ234 . 
 . 27ٍ ،غ . خ ،( َظعىد باسصا3ٌْ)
ًٌَ باسصاًُْنإ يُ بري ،( عًٌ اؿػش اسظا4ٌْ) ٌَ ،َوَسيُناٌْ ئًشظاٌْ داباسصاٌْ و ثاػُنؼ  . 84ٍ ،2008 ،دٖىى ،ضاثخاٍُْ خاْ
 . 161ٍ ،غ . خ ،ًَشا( نشيع نىض5)
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ٌَ بهُٕ(1)بشادؤطت ()  ٌَ  ،(2)ٍ باػىسٍ ْاوضٍُ باسصإ ًْؼتُد دياسَ باسصاًُْناًْؽ ئَُُيإ ث
ٍَ ُْنشاوَ ًًَإ واب ،قبى ٍَ بىىضىْهُ ث ًَهُ ٍَ ئاػىسيُنإ يُ بايُخ و بُٖا وو بُٖؤٍ ت ًْإ يُطُ

ًَتُوَنؤَُاَل ٍَ و طاَاًْإ بهُوَيتُ بُس  ،يُتًُناًْإ نُّ دَب ُٖسوَٖا تشطإ يُوٍَ َُٖىو َا
 .(3)دَطت ئاػىسيُنإ

ًَخ ئُمحُدٍ       ًَهشدٌْ ئاػىسيُنإ يُ ْاوضُنُدا ػ ُْٖطاوَناٌْ سهىَُت يُ ًْؼتُد
سهىَُت د ئاػىسيُنإ يُ ْاوضُنُيإ دووسخباتُوَ نُضٌ داواٍ يُ سهىَُت نش ،ًْطُسإ نشد

ًَخ ئُمحُد خؤٍ ئاَادَ بهات  ،َتهشدَوَس يٍُ ْاوبشاويإئُو داوا ئًرت ئُّ ٖؤناساُْ واٍ نشد ػ
ًَض نؤبهاتُوَ  ٍَ سهىَُتو ٖ  .(4)بؤ ػُِسنشدٕ يُطُ

 باضي دووةم : ثيَكدادانةكاني نيَواى شيَخ ئةمحةد و شيَخ زةشيدي لوالى
ًَشػٌ طُسباصيًس دَوَيُتٌ ئًٓطًًض يُ      ُوَ بؤ طُسنىتهشدٌْ باسصاًُْنإ تا طاَيٌ    َيطٍُ ٖ

ًَٓا 1931)  ًَهٌ بُ دَطت ُْٖ درٍ باسصاًُْنإ  دواتش نُوتُ ٖاْذاٌْ ٖؤصَنإ ،( ًٖض ئُزلاَ
ًَخ سَػًذٍ يىالٕ ،يُواُْ ًَخ ئُمحُد بؤ  ،(5)بشادؤطت بُ طُسؤنايُتٌ ػ بُ بًاْىٍ ئُوٍَ ػ

ٍََ ئاػىسي ٍَ نشدووَيُْاوبشدٌْ َُٖىو ٖؤصَنإ دَطيت يُطُ ًَهُ ًَو يُ ٖؤناسَنإ  ،(6)ُنإ ت يُن
ًَىاًْإ ًَهطىوٌْ ثُيىَْذٍ ْ ٌَ بُسيتاًْا ئاػىسيُناٌْ يُ  ،نُ بىوَ ٖؤٍ ت ئُوَبىو نات

ًَهشد ًَخ ئُمحُديؽ بؤ ،دَوسوبُسٍ ْاوضٍُ باسصإ ًْؼتُد صطاسبىوٕ يُ باسودؤخُنُ س ػ
ًَو بُ ْاوٍ ٖؤصَناُْوَ يُ درٍ ثشؤطٍُ داواٍ يُ دوو ئُفظُسٍ نىسد يُ َىؿٌ نشد نُ ياداػت

ًَهشدٕ بٓىطٔ ًَشام دَطريَئ ،ًْؼتُد ٌَ ُٖسدوو ئُفظُسَنُ يُاليُٕ ناسبُدَطتاٌْ ع  ،بُاَلّ نات
ًَخ ئُمحُد داوا يُ سهىَُت دَنات  ًَتئُوا ػ  ،ئُطُس دوو ئُفظُسَنُ ئاصاد ُْنشَيت ياخٌ دَب

                                                 

ًَشإ و تىسنًاوَ َُسنُصَنُػٌ طًذَناُْ . بؤ صاًْاسٍ صياتش س ( بشادؤطت : ْاوضُيُنٌ فشاواُْ ي1ُ) َواْذص ثاَيٌ داوَ بُ ئ
 . 152ٍ ،غ . خ ،بِشواُْ : عُالئُدئ طُدادٍ

ًَِشاٌْ : سَُُ نُسيِ عاسف ( ،غسانُْاسَناٌْ ئايُ َُٖابادٍ خىَيٓاويًُوَ تا  ،ظًإزلف قًٌ ث( 2)  ،دووََني ضاخ ،) وَسط
ًَُاٌْ ،ضاثخاٍُْ ضىاسضشا  . 43ٍ ،2011 ،طً

ًًَُٓناٌْ ،( َُعشوف قُسَداغ3ٌ)  . 21ٍ ،1959 ،بُغذاد ،ضاثخاٍُْ َُعاسف ،باسصإ و ْٗ
ًَزووٍ ٖاوضُسخٌ نىسد ،( ديعًذ َانذاو4ٍ) ًَِشاٌْ : ئُبىبُنش خؤػٓاو ( ،َ ضاثخاٍُْ وَصاسَتٌ  ،ضاخدووََني  ،) وَسط

ًَش ،ثُسوَسدَ  . 297ٍ ،2005 ،ُٖوي
)  ،احلسنُ الهىزديُ يف العؿس احلديح ،أولغا جًغالًٍا ،غانسو حمىياُ ،حطستًاًُ.أ  ،ً.ع الشازيف ،جمًمٌ جمًن( 5)

 . 392ص ،3771 ،بريوت ،لمطبعُ داز الساشٍ ،الرتمجُ : د. عبدٍ حاجٌ (
ًَشا6) ًَش ،باَلونشاوٍَ ئاساغ ،بضاظٌ باسصاٌْ ،فُسَيذووٕ ْىوسٍ ؛ 154ٍ ،غ . خ ،( نشيع نؤض  .123ٍ ،2007 ،ُٖوي
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ًَخ ئُمح ،بؤيُ ُٖسدوو ئُفظُسَنُ ئاصاد دَنشَئ ًَين بُاَلّ ػ ًَخ سَػًذ ْٗ ًٌَ وابىو ػ ُد ث
ًَشؾ بهاتُ طُسيإ ،ياداػتٓاَُنٍُ ئاػهشا نشدووَ ًَت و بِشياس دَدات ٖ  .(1)بؤيُ تىِسَ دَب

ًَين ئاطايؼٌ طؼيت يُ )       ًٌَ بَُيطُْاَُيُنٌ ْٗ  ( باغ نشاوَ نُ ُْياساٌْ 12/8/1931بُ ث
ًَخ ئُمحُد وايإ باَلونشدؤتُوَ ًَخ ئُمحُد بهات بُ طُسؤنٌ نُ ئًٓطًًضَنإ بَُي ،ػ ًين داوَ ػ

ًَتُ َُطًشٌ ئُطُس ئُّ ناسَ ُْنات دَوَيُتٌ نىسدٍ  ،دَوَيُتٌ نىسدٍ بُو َُسدٍُ بب
ًَهٌ تش بُ طُسؤنٌ ئاػىسيُنإ دادَْشَيت  .(2)داْاَُصسَيت يُن

ًَت :       ًَش دََي ًَهٌ تش ئُفظُسَيهٌ ُٖواَيطريٍ بُسيتاٌْ يُ ُٖوي ًٌَ بؤضىْ ًَخ ئُبُ ث محُد ػ
ًَتُ طُس ئايين تاصَ 1931يُ تَُىصٍ )  ًَهشدووَ ب ًَخ سَػًذ ْاسدووَ داواٍ ي  ،( ْاَُيُنٌ بؤ ػ

ًَهُوتؤتُوَ بَُُؾ ًَخ سَػًذٍ ي ًَىإ ُٖسدووال س ؤر يُ دواٍس ئَُُؾ ْاِسَصايٌ ػ ؤر ْانؤنٌ ْ
ًَخ سَػًذ داواٍ ٖاتٓ ،(3)يُ صياد بىوٕ دابىو ْاوَوٍَ ُ ْاوبشاو بُساَبُس ئُّ َُٖيىَيظتٍُ ػ

ًَؼُنُ دَنات ًَزُْيُنٌ يُ َىتُطُسيفٌ  ،سهىَُتٌ نشد يُ ن ًَشاقًؽ ي بؤيُ سهىَُتٌ ع
ًَت ًَٓ ًَهذَٖ ًَش و َىؿٌ و قائًُكاٌَ سَواْذص و صَيباس بُ بُػذاسٍ ْىَيُٓسٍ ُٖسدووال ث  ،ُٖوي

 .(4)بُاَلّ ْاطُٕ بُ ًٖض بِشياسَيو
ًَىإ ُٖسدووال طُيؼتُ       ،( 1931واتش بؤتُ ٖؤٍ ئُوٍَ يُ ٖاويين ) ادَيُى و دوس ْانؤنٌ ْ

ًَشواٌْ ْاوضٍُ باسصاٌْ دا ٌَ يإ  ،بشادؤطتًُنإ ثُالَاسٍ ػ طىْذَناٌْ طشناٍ و نىيُى و بابه
ًَهٌ تش بىو بُثُيُ  ،(5)تااَلْهشد و َاَيُناًْإ طىتاْذ يُو ناتُداؾ َظتُفا باسصاٌْ يُ ػىَيٓ

دؤطتُ تااَلْطًُنإ دَنُوَيت و دوواٍ ػُِس و بُ دوواٍ بشا ،دُْطاوَساٌْ خؤٍ نؤدَناتُوَ

                                                 

وؤضُ  ،) الرتمجُ : د. وؤيد ابساًِي الطىٌداوٍ ( ،3711 – 3732قىات المًفٌ العساقًُ  ،احلىًد جٌ نًمربت بساوُ( 1)
 .103-379ص ص ،1006 ،الطمًىاًٌُ ،ذيَ

ًًَُٓناٌْ ُٖسدوو سهىَُتٌ فشَْظا و بُسيتاًْادا اثُسيُٓناٌْ باسصإ يُ بَُيطُْاَُ س (2) ًَِشاٌْ : د.  ،1949 – 1931ْٗ )وَسط
ًَش ،ئاساغباَلونشاوٍَ  ،بُسطٌ يُنُّ ،ُْداتٌ عُبذوَياَل (  .37ٍ ،2010 ،ُٖوي

ًَهؤَيًُٓوَيُى دَسباسٍَ بضاظٌ ٖاوضُسخٌ نىسد ،( عىمسإ عُي3ٌ)  .231ٍ ،غ . خ ،ضُْذ ي
ًَش يُ طااَلٌْ )  ،د. َُٖذٍ ذلَُُد قادس ؛ 19ص ،ً . ع ،حطَ وؿطفِ( 4)  ،ضاثخاٍُْ سادٌ ٖاػِ ،( 1939 – 1926ُٖوي

ًَش  .169ٍ ،2013 ،ُٖوي
ًَخ سَئىف بُسصزل5ٌ)  .93ٍ ،غ . خ ،( َُْظىس ػ
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ًَهٌ نىست خايُٕ ْاوبشاو َُٖىو ئُو نٍُ وثُالٍُْ الٍ بشادؤطتًُنإ بُ تااَلٕ بشإ  ًَهذاداْ ث
 .(1)دَطُِسَيٓتُوَ بؤ باسصإ

ًَىإ ُٖسدووال ( 25/11/1931دووباسَ يُ )       ًَهذادإ يُ ْ ًَخ  ،وويذاوَس ػُِس و ث بُاَلّ ئُدلاسَ ػ
ًَضَيهٌ طُوسَ يُ )  ًَضٍ س ( ْاسدَ ْاوضُنُ يُ يُنُّ 27/11/1931ئُمحُد ٖ ووبُِسووبىوُْوَدا ٖ

ًًَإ  بشادؤطتًُنإ ُٖاَلتٔ و ئُوٍَ بُ دَطتًإ نُوتبىو يُ تااَلْهشدٕ يُ دوواٍ خؤيإ بُ د
ًَؼت و دووضاسٍ ػهظيت طُوسَ ٖاتٔ ًَخ سَػًذيؽ بُ ْاضاسٍ ثُِسيًُوَ بؤ ئُو ديىٍ  ،ٖ ػ

ًَ  .(2)شإئ
 و بةزقي بةط 1391ووداوةكاني ضالَي ز باضي ضيَ يةم : يةلَويَطيت حكومةت بةزامبةز بة بازشاى و

ًَخ سَػًذ وايهشد نُوا سهىَُت       ًَخ ئُمحُد و ػ ًَىإ ػ ًَهذاداُْناٌْ ْ يُ ئُزلاٌَ ػُِس و ث
ًَخ ئُمحُد بُ ياخًبىٕ يُ قَُيُّ بذات ًَهٌ  ُت( سهىَ 1931يُ تؼشيين دووٌََ )  ،ػ بُياْ

ناسٍ طىتإ و نىػتين  ،دَسنشد نُ ْاوبشاو دَطت دسَيزٍ نشدووَتُ طُس ْاوضُ ئاساًَُنإ
ٍَ بشادؤطتًُنإ ًَذا ئُزلاّ داوَ يُطُ ًَشام ،(3)ت ًَهٌ بؤ سهىَُتٌ ع ًَىإ ُٖسدووال ُٖي  ػُِسٍ ْ

ًَشؾ بهاتُ س ْاوضٍُ طُس َخظاْذ نُ بُْاوٍ دابًٓهشدٌْ ئاساٌَ و ئاطايؽ بؤ ْاوضُنُ ٖ
ًَضَيهٌ طُسباصٍ بُ طُسنشدايُتٌ ) بشقٌ  ،باسصإ ًَشام ٖ بؤ ئُّ َُبُطتُؾ سهىَُتٌ ع

ًَخ س ؿذقٌ ( َواُْ نشد بُ َُبُطيت دَطت طشتٔ بُطُس ْاوضٍُ باسصإ و دَطتطرينشدٌْ ػ
 .(4)ئُمحُد

ًَهشدٌْ      ًَهذادإ بُس يُ دَطتج ًَهٌ داِسػت نُ َُبُطيت بىو  ،ػُِس و ث سهىَُت ثالْ
ًَخ ئُمحُد ٌَ بُؾ بهات يُ ضُنذاس و اليُْطشاٌْ ػ  َُٖيظا بُ باْطهشدٌْ    ،ْاوضٍُ باسصإ ب

ًَخ ئُمحُد وَى  ًَخ ذلُذ ؿذيل ( بشاٍ ػ ٍَ ) ػ ًَت يُطُ ًَخ ئُمحُد ئاَادَب ْىَيُٓسٍ ػ
ًَخ سَػًذ داًْؼنت ئُزلاّ ًَىاًْإ سهىَُت و ْىَيُٓسٍ ػ ًَؼٍُ ْ  ،(5)بذَٕ بؤ ضاسَطُسنشدٌْ ن

ًَخ   ( بؤ الٍ سهىَُت بُ 3/12/1931ذلُذ ؿذيل بُ خؤٍ و رَاسَيُى يُ دُْطاوَسَنإ يُ ) ػ
                                                 

ًَِشاٌْ : ناصّ ػُدادٍ ( ،َيباصٍ َُال َظتُفا باسصاٌْس ريإ و ،د.خىػُوٍ َُال ئًرباًِٖ( ثاوٍ ػًظُُٕ و 1) ضاثخاٍُْ  ،) وَسط
ًَش ،َىنشياٌْ  .78ٍ ،2014 ،ُٖوي

 . 51ٍ ،غ . خ ،َظعىد طُسٌْ( 2)
 . 162ٍ ،غ . خ ،عُالئُدئ طُدادٍ ؛ 153ٍ ،غ . خ ،( َعشوف ضًاوى3)
 . 399ص ،ً . ع ،الطبعُ الجالثُ ،عبدالسشام احلطين( 4)
 . 309ص ،1001 ،جًٍف ،( 3729 – 3739املكاووُ الهسديُ لالحتاله )  ،أيىب بازشاٌٌ( 5)
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ًَو دَسضىو بؤ دَسَوٍَ باسصإ ،َيهُوتٔس يُ َُٖإ ناتذا  ،يُو ناتُدا َظتُفا باسصاٌْ بُ فُسَاْ
ًَهٌ سهىَُتًؽ فُسَاٌْ بُ ) بشقٌ ؿذقٌ ( دا  ثُالَاسٍ ْاوضٍُ باسصإ بذات ضىْهُ ُٖي

ًَخ ئُمحُد صَيِشئ ٖ ًَؽ نُوا باسصإ ضؤَيُ و دَتىأْ بُ ئاطاٌْ طَُاسؤٍ بذَٕ و ػ اتؤتُ ث
 .(1)دَطتطري بهُٕ

ًَو دَططري  ،( طَُاسؤٍ ًْىضٍُ باسصإ دَدات 9/12/1931بشقٌ ؿذقٌ يُ )       ٖاونات ػىاْ
ًَخ ئُمحُد ببات  و خؤٍ بذات بُ دَطتُوَ ٌَ دَدَٕ تانى بؤ ػ ئُو  ،دَنُٕ و ْاَُيُنٌ ث

ًَىاسَ َظتُفا باسصاٌْ يُ )  ( طُِسابىويُوَ باسصإ و ُٖواَيٌ ٖاتُٓوٍَ ئُو  8/12/1931ئ
ئُوَبىو باسصاًُْنإ بُ طُسنشدايُتٌ َظتُفا باسصاٌْ ػىَيين  ،(2)ُ بشقٌ ؿذقٌيُْطُيؼتبىو

ًَٓٔ و  ًَض يُ دورَٓإ بىَػ ًَضدا تىاًْإ صَبشَيهٌ بُٖ خؤيإ قايِ نشد و يُ ػُِسَيهٌ بُٖ
ًَٓٔطُسنُ ًَُابىو  126) ْضيهٍُ  ،وتين طُوسَ بُ دَطت ب ( نىرساو يُ َُيذاٌْ ػُِسدا بُد

ًَشإ ػًُٖذ  5رَاسَيُى ضُى و تُقٌَُُْ دَطيت بُطُسدا طريإ و )  ( ضُنذاسٍ ػؤِسػط
ًَخ ذلُذ ؿذيل ( دَطات ئُويؽ  ،نشإ ًَشؾ نشدُْ طُس باسصإ بُ ) ػ دوواٍ ئُوٍَ ُٖواَيٌ ٖ

 .(3)ػت ثؤيًع دَططري دَنات بُثُيُ دَطُِسَيتُوَ باسصإقائًُكاٌَ بًُ و ُٖ
ًَخ ئُمحُد فُسَاٌْ دا قائًُكاّ و ضُنذاسَناٌْ َُٖىو ئُو  12/12/1931ؤرٍ ) س يُ      ( ػ

ًَهٌ بؤ  ،ديالٍُْ يُ ػُِسٍ باسصإ دا طرياوٕ ئاصاد بهشَئ ْاوبشاو بُ قائًُكاٌَ بًُ ثُياَ
ًَشام ْاسد نُ داخٌ خؤٍ ب ووداوَ ْاخؤػاُْ و ئُواٍُْ بىوُْتُ قىسباٌْ س ؤ ئُوسهىَُتٌ ع

سهىَُتًؽ ئُّ داوايٍُ  ،ئاسَصووٍ ثًؼإ دا تا ئاػيت و ئاساٌَ بطُِسَيٓتُوَ ْاوضُنُ ،دَسبِشٍ
ًَهٌ ديهُ ببىيُوَ نُ وَسصٍ صطتاًْؽ داٖاتبىو ،ْاوبشاوٍ ثُطُْذنشد  ضىْهُ تىوػٌ ػؤِسػ

 .(4)َيطٍُ بضاوٍ طُسباصٍ بِشيبىوس
 
 
 

                                                 

ًَخ سَئىف بُسصزل1ٌ)  . 95-94ٍ ٍ ،غ . خ ،( َُْظىس ػ
 . 79ٍ ،غ . خ ،و د. خىػُوٍ َُال ئبرياًِٖ( ثاوٍ ػًظُُٕ 2)
ٌَ يَُني ضاخ ،دؤصٍ نىسدطتإ ،( قُدسٍ دًٌَُ ثاػا3)  .185ٍ ،2007 ،دياسبُنش ،خ و باَلنشدُْوٍَ بريدَصطاٍ ضا ،ط
 . 31ٍ ،غ . خ ،( َظعىد باسصا4ٌْ)
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 اثةزيو و ئاكامةكةيز وةزي ضيَ يةم : ثةزةضةندنيتة
 باضي يةكةم : نةخشةي ضوثاي حكومةت بؤ طستين بازشاى

ًَخ ئُمحُد       ًَضَناٌْ ػ ًَشام يُ ػُِسٍ بُسقٌ بُط دا بُساَبُس ٖ دوواٍ ئُوٍَ سهىَُتٌ ع
ًَٓا ًَ ،ػهظيت ٖ ًَهٌ وسدتش و ٖ ًَىيظيت بُ ُْخؼُ داْاْ ضَيهٌ بؤيُ ُٖطيت بُوَنشد نُوا ث

ًَشؾ نشدُْ طُس باسصإ ( ْاوضُنُ  1932ئُوَبىو ُٖتا بُٖاسٍ طاَيٌ )  ،طُوسَتش ُٖيُ بؤ ٖ
ٍَ طُيؼتُ ًَشػهشدٌْ ُٖيُ  ئاساّ بىو يُ بُٖاسدا ُٖوا ًَخ ئُمحُد نُ طىايُ سهىَُت ًْاصٍ ٖ ػ

ًَذٍ ٍَ و ئاَ ًَشػ ،(1)يُ ْاوضُناٌْ سَواْذص و ئانش ًَضَيهٌ صؤس نؤدَناتُوَ بُ ًٖىاٍ ٖ ًَهٌ ٖ
ًَبهات و تاقٌ بهاتُوَ يُ ضُْذ  ،طُوسَيُ ٍَ طىثانٍُ َُػل ث بُو بًاْىيٍُ نُ سهىَُت دَيُو

ٍَ ئُو ٖاواَلتًاٍُْ   .(2)نُ ًٖض تاواًْإ ًُْػُِسَيهذا يُطُ
( بِشياسٍ دَسنشد طُباسَت بُ  12/1/1932بؤ ئُّ َُبُطتُؾ ئُزلىٌَُْ وَصيشإ يُ )      

ًَهٌ فشاواْرت ب ًَشػ ًَطرينشدٌْ ئاطايؽ يُ  ،ؤ طُس ْاوضٍُ باسصإْاسدٌْ ٖ بُ َُبُطيت د
ًَشوإ  ًَٓاٌْ ْاسًٍُ ) ػ ًَهٗ باسصإ ( و نشدُْوٍَ  –َضوسٍ بااَل  –ْاوضُنُدا َُٖيظا بُ ث

 يُ ْاسًُناْذا وَى ضاودَيش بُطُس باسصإ و دَوسوبُسٍ بُ تايبُتٌبٓهُناٌْ ثؤيًع 
ًَذيٌس ساٌْ تىسنًا نشد ثُْابشدٌْ باسصاًُْنإ بؤ ْاو خانٌ داواٍ يُ دَطُاَلتذا ،ؤرُٖاَلتٌ ئاَ

ًَو يُ بَُيطُْاَُناٌْ بُسيتاًْا يُ َاْطٌ ػىبات دا  ،(3)تىسنًا قُبىوٍ ُْنُٕ ًٌَ يُن بُ ث
ًَش ًَخ ئُمحُدس سهىَُت َىتُطُسيفٌ ُٖوي ًَشَيت نُ بُ ػ ًَتى واص يُ س ادَطج ًَت ئُطُس ب ابطَُيٓ

ًَهٌ ب ًَت خُاَلت ًَٓ ًَت : ) َٔ  ،اػٌ دَدسَييَتناسَناٌْ خؤٍ ب ًَخ ئُمحُد يُ وَاَلَذا دََي بُاَلّ ػ
ًَخٌ  ًَخٌ باسصامن ُٖس بُ ػ ٌَ َٔ بهِشَيت َٔ ػ بؤ فشؤػنت ًِْ َُٖىو صَيِشٍ سهىَُت ْاتىاْ

ًَُُٓوَ نُ خُبات  ًَِشاٌْ نىسد دََ دَنات بؤ ئاصادٍ طُيُنٍُ بِشياسَنٍُ َٔ باسصإ و ػؤِسػط
) ًُْ ٌَ  .(4)طُِساُْوٍَ ي

                                                 

 . 54ٍ ،غ . خ ،عىد طُسٌْ( َظ1)
 . 55ٍ ،( ه . غ2)
 ،3729حتِ ضكىط املمهًُ يف العسام عاً  3739نسد العسام وٍر العسب العاملًُ االوىل عاً  ،حمطَ حمىد املتىلٌ( 3)

 . 139ص ،1003 ،بريوت
ًًَُٓناٌْ ُٖسدوو سهىَُتٌ فُسَْظا و بُسيتاًْا دا )س (4)  .46ٍ ،غ . خ ،( 1949 – 1931 اثُسيُٓناٌْ باسصإ يُ بَُيطُْاَُ ْٗ
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ًَهشدٌْ ئُو بِشياساٍُْ طُسَوَؾ      ًَبُد ٍَ وَصاسَتٌ  ،بؤ د طُسؤنايُتٌ ئُسناٌْ طىثا يُطُ
ٌَ تُوَسَدا ،ْاوخؤ دَطتًإ نشد بُ ُْخؼُ داْإ ًَضَناٌْ دابُؾ نشد بُطُس ط تُوَسٍ  ،ٖ

ًَضَيو بُ طُسنشدايُتٌ ) صَعًِ خُيًٌ صَنٌ ( دابىو بُتايبُتٌ بؤ طشتين ْاوضٍُ  ،يُنُّ ٖ
ًَتايُتٌ و ََُيبُْذٍ و باَيُن ًَشطًاف و ،ْاسًُ يُ طىسَتى دابٓ  بٓهٍُ ثؤيًع يُ طىْذٍ ب

 تُوَسٍ دووَّ تايبُت بُ طشتين ْاوضٍُ َضوسٍ بااَل دَِسوات يُ ْضيو ضاَُ يُ ،َيضإ بهاتُوَس
ًَتس ووباسٍ سونىضو دَثُِسَيتُوَ بٓهٍُ ثؤيًع و ثشدَيو يُطُسس  ،ووباسٍ ْاوبشاو دابٓ

 ٌَ ًَت و دوو بٓهٍُ ثؤيًظٌ تًادا بهاتُوَتُوَسٍ ط سهىَُت  ،يُّ بُسَو ْاوضٍُ باسصإ دَض
ًَِشإ ْا وَى ) عـاَ  .(1)َتُشد ( ،االػكًْا  ،ْاوٍ دًا دًاٍ يُ ػؤِسػط

ًَشام ئاطاداسٍ  10/3/1932يُ ) دوواٍ تُواوبىوٌْ ئاَادَناسيُنإ       ( دا وَصاسَتٌ ْاوخؤٍ ع
ًَخ ئُمحُدٍ نشدَوَ نُ يُال ٌَ بُس يُ ) ػ ( ًَهُضٌ  14/3/1932يُٕ قاميكاٌَ صَيباس ئاَادَ ب

ًَتداواناسيُ ًَخ ئُمحُد ئُو داواناسيٍُ ،ناٌْ سهىَُت ب ضىْهُ دَيضاٌْ  ،َتهشدَوَس بُاَلّ ػ
ٍَ دَطتطريٍ دَنُٕ ًَخ ئُمحُديؽ ُٖطيت بُ َُتشطٌ نشد ،(2)ُٖس بطاتُ ئُو ئُويؽ  ،ػ

ًَضَناٌْ خؤٍ دابُؾ نشد و تُواوٍ ئا ٌَ تُوَس دا دابُػٌ نشدٕٖ  ،َادَناسيُناٌْ نشد بُطُس ط
سظٔ  ،(3)ضُنُناًْؼًإ ئُو ضُناُْ بىوٕ نُ يُ ػُِسَناٌْ درٍ سهىَُت دَطتًإ دَنُوت

ًَت 1850ٍ باسصاًُْنإ بُ ) َـطفِ يُ نتابُنُيذا رَاسَ ًَٓ  .(4)( طُسباص دَخًََُ
ًَخ ئُمحُد بُ داواناسيُناٌْ سهىَُت      وادٍَ دياسٍ نشاو نؤتايٌ ٖات و  ،اصٍ ُْبىوس ػ

ًَضٍ صَعًِ خُيًٌ صَنٌ يُ س ئَُُؾ ( يُ طٓىسٍ  15/3/1932) َيطاخؤػهاس بىو بؤ ئُوٍَ ٖ
ًَشطُطىس دَطت بُ دىالُْوَ بهات دواتش يُ      )  ،(5)باَيُنايُتٌ و بُسَو ْاوضُناٌْ باسصإ و َ

ًَشطُطىس ي 18/3/1932 ًَهشد و ( يُ طىْذٍ نىسنٌ الٍ خؤسُٖاَلتٌ َ ًَهذادإ دَطيت ث ُنُّ ث
ًَضَناٌْ بُسطشيؽ تىاًْإ ًَٓٔس ٖ ًَضٍ دورَٔ ببُٓوَ و بًإ ػه ًَضٍ  ،ووبُِسووٍ ٖ بُاَلّ ٖ

                                                 

 .19-11ص ص ،3726 ،بغداد ،3711تأزيخ حسنات بازشاُ االوىل عاً  ،عبدالعصيص العكًمٌ( 1)
ًَهؤَيًُٓوَيُى دَسباسٍَ بضاظٌ ٖاوضُسخٌ نىسد ،( عىمسإ عُي2ٌ)  .248ٍ ،غ . خ ،ضُْذ ي
 . 70ٍ ،غ . خ ،عُبذويشَمحإ َُال سُبًب ئُبىبُنش( 3)
 . 19-11ص ص ،ً . ع ،حطَ وؿطفِ( 4)
 . 191ص ،1006 ،الطمًىاًٌُ ،( 3717 – 3716نىزدضتاُ اجلٍىبًُ )  ،د. ضسوَ اضعد ؾابس( 5)
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ئُّ باسودؤخُ تا نؤتايٌ َاْطٌ  ،(1)ئامساٌْ بُسيتاٌْ بُ تىْذٍ ْاوضُنُيإ بؤسدوَإ نشد
ًَؼا  .ئاصاس دسَيزٍَ ن

  كاتيباضي دووةم : شةزِي دؤالظاذي و ئاطسبةضيت
ًَضَناٌْ سهىَُت ثُالَاسٍ ْاوضٍُ باسصإ و  1932يُ طُسَتاٍ َاْطٌ ًْظاٌْ )       ٖ )

 – (2)) ظارٍ ( –رارؤى  –طىْذَناٌْ دَوسبُسٍ دا يُّ ػُِسَدا يُ طىْذَناٌْ ) َاَظًو 
ًَشيظاف  ٌَ  –بيَن بًا  –ب ٌَ  –نىسن ًَشطُطى ،(باْ ًَىإ َ ًَهشد نُ دَنُوُْ ْ ًَهذادإ دَطيت ث س ث
ًَشوإ  .(3)و ػ

ًَضٍ بُسطشيؽ بِشياسٍ ثاػُنؼٍُ دا بُسَو بُسصايًُناٌْ دَوسوبُسٍ طىْذَنإ       ٖ
ٍَ نشد ،طُسنُوتٔ ًَشػٌ سهىَُت ضؤ ئَُاًْؽ ئُوَيإ بُ  ،ْاوضُنُيإ بُساَبُس ٖ

ًَو صاٌْ و باسَطايإ يُ دؤالظارٍ داْا  ًَخ ئُمحُديؽ بُ طُسؤنايُتٌ        طُسنُوتٓ ًَضٍ ػ ٖ
ًَهٌ داِسَيزساو و تىنُُ يُ َُٖىو اليُنُوَ ثُالَاسٍ تىْذيًإ ) َ ظتُفا باسصاٌْ ( بُ ثالْ

ًَضَناٌْ تشٍ  ًَشيظاف و يُ ٖ ًَضَنٍُ خُيًٌ صَعًِ صَنٌ نُ طُيؼتبىيُ ب نشديًاُْ طُس ٖ
ٌَ دَسُْضىو ،دورَٔ دابِشٍ  ،(4)يُ ػُِسَيهٌ تىْذا يُْاوٍ بشد و دطُ يُ رَاسيُنٌ نُّ نُطًإ ي

ٌَ ًَو(5)ٌ (ذعُيٌ َُسَُُد ناًُْ يٓ ) طاَيح نات ئاَارَ  ،بىوَ يُ بُػذاسبىواٌْ ئُّ ػُِسَ يُن
ًَضٍ سهىَُت دَنات نُ ) ًَؼتبىو253بُ صياُْناٌْ ٖ ًَٗ ٍَ   ،( الػٍُ نىرساويإ بُ د      يُطُ

                                                 

بريٍ ُْتُوَيٌ يُ ثُيِشَو و ثِشؤطشاَُناٌْ نؤََُيُ و سضبُ نىسديًُنإ و ناسيطُسيًإ يُ  ،( عُبذوخلايذ ؿابش نشي1ِ)
ًَزوويٌ و طًاطًُ ( ،( 1945 – 1919صطاسخيىاصٍ ُْتُوٍَ نىسديذا ) س دىاَلُْوٍَ  ،ْاٍَُ َاطتُس ،) يًهؤَيًُٓوَيُنٌ َ
ًَُاٌْ ،باَلوُْنشاوَ ًَُاٌْ ،صاْهؤٍ طً ًَشصاد ػُفًع باسصاٌْ ؛ 238ٍ ،2008 ،طً ًَخ ئُمحُد باسصاٌْ ،د. ػ يُ الٍ  ،دَطت ْىغ ،ػ

 ) تىَيزَس دَطت دَنُوَيت ( .
ًَىإ قُصاٍ ( 2) ًَشوإ و يُ ْضيو طىْذَناٌْ َاَظًو دؤالظارٍ : ظارٍ طىْذَيهُ يُ ْ ًَشطُطىس و ْاسًٍُ ػ ٌَ  –رارؤى  –َ نىسن

ًَهٌ ُٖيُ بؤيُ ُٖس بُْاوٍ طىْذَنُ ْشاوَ دؤالظارٍ .  دايُ يُبُس ئُوٍَ ئُو طىْذَ دؤَي
ًَش ،ضاثخاٍُْ ػُٖاب ،ئًذسيع َظتُفا باسصاٌْ و باسصاًُْنإ باػرت بٓاطٔ ،( ساًَذ طُوُٖس3ٍ)  .25ٍ ،2014 ،ُٖوي
ًَو يُ نُيتىسٍ بريٍ باسصاٌْ َُْش ،( ُْٖذسَئ قادس خُيًفا4ٌْ) ًَش ،ضاثخاٍُْ صاْهؤٍ طُالسُددئ ،بُسطٌ يُنُّ ،دَيؤث  ،ُٖوي

 . 10ٍ ،ب . غ
ًَشواٌْ يُ يُ ْاوضٍُ  ،خَُيهٌ طىْذٍ ) ناٌْ يٓذُ (( :  1991 – 1907( طاَيح عُيٌ َُسَُُد ناًُْ يٓذٌ ) 5) يُ ٖؤصٍ ػ

ًَؼُُسطُ 1930يُ طاَيٌ )  ،طانؤ ناًُْ يٓر (ٍ ْاصْاوٍ دَسنشدووَبُ )  ،باسصاْذا ًَؼُُسطايُتٌ دا س يُ ،( بىوَ بُ ث ؤرطاسٍ ث
ًَشواٌْ 15( داس بُ طىيًُ )  12( داس بشيٓذاس بىوَ و )  27خؤٍ )   ،( داسيؽ بُ طاضُُ . بؤ صاًْاسٍ صياتش بِشواُْ : ٖاػِ ػ

ًَش ،ضاثخاٍُْ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ ،تىوس (نُي –ديشوى  –دَظُسا باسصإ ) دىطشافًا   . 247-245ٍ ٍ ،2008 ،ُٖوي
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ًَُُ و طُدإ تفُْط و فًؼُى بُ دَطتُإ نُوتٔ( نُغ وَى ديٌ 36) ًَضٍ ئ  ،نُوتُٓ دَطت ٖ
ًَؼُُسطُؾ بُ ) صياٌْ ًَت34( ػًُٖذ و )12ث ًَٓ  .(1)( بشيٓذاس دَخًََُ

دُْاسايٌ  ،ئُّ ػُِسَؾ بُ ػُِسٍ دؤالظارٍ ْاودَبشَيت نُ ببىيُ َايٍُ ػاْاصٍ باسصاًُْنإ    
( خؤٍ طُسثُسػيت ئُّ ػُِسٍَ دَنشد يُ ثؼيت w.A.Robinson  بُسيتاٌْ سؤبٓظؤٕ )

ًَضَناًُْوَ بىو ًَضٍ سهىَُ ،ٖ ًَو ٖ ًَضٍ باسصاًُْنإ س تنات طُيؼتُٓ ْاو ايإ نشد ٖ
بؤيُ ُٖسضٌ نٍُ وثُيٌ  ،طُسباصطٍُ سؤبٓظؤٕ ئُو خؤٍ بشيٓذاس نشدبىو ُْْاطشايُوَ

ًَذابىو دَطتًإ بُطُسداطشت و  .(2)َيطُػًإ دا بشيٓذاسَنإ بطُِسَيُٓوَ طُسباصطٍُ خؤيإس ت
     ًَ ٌَ دَسنشد وفشؤنُواُْ ئًٓطًًضَناًْؽ يُ ناتٌ ػُِسدا ُٖس ػت  ،دَدىاليُوَ تُقُيإ ي

ٍَ خاثىس نشابىوٕ دطُ  1365( طىْذ و )  79صياُْناٌْ ئُو فشؤناُْ ) دواتش ئاػهشا بىو  ( َا
ًَضإ و َُِس و َااَلتًإ نُوتبىو ًَهٌ صؤسيؼًإ بُ خ ًٌَ ) ،(3)يَُُ صياْ ًَ  –باَيٓذَ يُ ٖ

ًَذٍ ًَضَناٌْ سهىَُت ئاَ ٖ ٍَ ًَطاٍ َُتشطٌ  ،يُنٌ طشتبىو(يؽ طُسؤى ٖؤصٍ سَيهإ يُطُ د
ًَؼُوَ ًَُٓ ث نُضٌ ئُوٍَ بىوَ َايٍُ ًْطُساٌْ  ،بىوٕ بؤ طُسباصإ بُاَلّ ُْياْتىاٌْ ب

ًَتُوَ يُ س باسصاًُْنإ ئاغاٍ ٍَ دَسُط َيهاًُْنإ بىو واٍ نشدبىو ثُْا دَباتُ بُس باسصإ و يُو
ًَت بُ طشتين )  ًَضَناٌْ ( باسصاٌْ و د 25بُساَبُس ثاسَيُنٌ َُٖيذَطت َياْذاتُ دَطت ٖ

 .(4)سهىَُت
ًَٓا سهىَُت يُ ػُِسٍ دؤالظارٍ بُ دَطتًاثاؾ ئُو طُسنُوتُٓ طُوسٍَ باسصاًُْنإ       ٖ ٕ

ًَؼِشَوٍ بهات ًَضٍ ئامساٌْ بُسيتاًْا دَنات  ،يُ تىاْاٍ داُْبىو ضًرت ث بؤيُ داواٍ ياسَُتٌ يُ ٖ
ًَشو ًَت و ) بُسيتاًْاؾ بُ فشؤنُيُنٌ دُْطًُوَ يُ ْضيو ػ (  35إ دَطت بُناس دَب

ٍَ ٍَ دَداتُ خىاس ًَو بًُوَيت س تًادا ،ْىطشاويؽ بُطُسياْذا فِش ًَت ُٖس نُط اٍ دَطَُيٓ
ًَبىسدٌْ بؤٍ دَسدَنات ( 27/4/1932) ؤنُيُنٌ بُسيتاٌْ يُدواتش فش ،بطُِسَيتُوَ الٍ سهىَُت ي

ٌَ فشؤنُوا ُْنُ و ياسيذَدَسَنٍُ بُٖؤٍ َُٖيُيُنٌ تُنًٓهًُوَ دادَبُصَيت و دَطت بُد

                                                 

ًَشوا1ٌْ)  . 36ٍ ،غ . خ ،( ٖاػِ ػ
 . 38ٍ ،غ . خ ،( َظعىد باسصا2ٌْ)
 ،ضاثخاٍُْ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ ،صطاسٍ خىاصٍ نىسدٍس بضاظٌ ،طُعذٍ عىمسإ ُٖسوتٌ ؛ 39ٍ ،غ . خ ،( عُصيض ػَُضيين3)

ًَش  . 109ٍ ،2006 ،ُٖوي
 . 311ص ،3779 ،أزبًن ،وطبعُ وشازَ الجكافُ ،( 3712 – 3709غىزات بازشاُ )  ،شوبري بًاله إمساعًن( 4)
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ًَخ ئُمحُديؽ بُ باػٌ َاََُيٍُ يُ طَُيًإ  ،(1)يُاليُٕ باسصاًُْنإ دَطت بُطُس دَنشَئ ػ
ًَِشَيو و دنتؤسَيهٌ نشد بؤ ضاسَطُسنشدًْإ  ،نُ فشؤنُواُْنُ بشيٓذاس ببىو ،نشد و داواٍ وَسط

ًَشHoltٍسهىَُتًؽ ناثنت ٖؤيت ) ًَِشَيو و دنتؤسَيهٌ بؤ س ( طهشت ٍَ وَسط ؤرُٖاَلت و يُطُ
 .(2)ْاسدٕ
ًَخ ئُمحُديؽ يُ طَُيًإ داًْؼت و ئُو صوَيِ و ْاخؤػًاٍُْ بُطُس       ْاوضُنُيذا ٖاتبىو ػ
ٍَ فشؤنُواُْنإ  ،ووْهشدُْوَس بؤٍ ًَخ ئُمحُديؽ يُطُ ٍَ باسصاًُْنإ و ػ يُ نؤتايًذا يُطُ

ًَٔ بذات )  ئاصاد دَنات يُ بُساَبُسدا ناثنت ( باسصاًُْناٌْ  25ٖؤيت بُْاوٍ بُسيتاًْاوَ بَُي
ًٌَ ) باَيٓذَ  ًَ ًَذٍ ( –ٖ ًَضَناٌْ سهىَُت س ئاغاٍنُ يُ اليُٕ  ئاَ َيهاًُْنإ دسابىوُْ ٖ

ٌَ دَنات و ئُو باسصاًْاٍُْ نُ طريابىوٕ  ًَبُد ًَُٓنٍُ د بطُِسَيٓتُوَ باسصإ و ْاوبشاو بَُي
ًَخ ئُمح ًَهُوتُٓدا دَسدَنُوَيت ُٖسدووال طُيؼتىوُْتُ ،(3)ُدطُِساْذيًُوَ الٍ ػ  يُّ ضاوث

ًَهٌ طُسَتايٌ وس دَطت نشدٕ بُ وتىَيز بُ َُبُطيت طُِساُْوٍَ رياٌْ اطشتين ػُِس و س َيهُوتٓ
 .(4)ئاطايٌ بؤ ْاوضُنُ

 باضي ضيَ يةم : ييَسشي ضوثا و ثةنابسدني شيَخ ئةمحةد بؤ توزكيا
ًَشام بؤ َاوَيُى ناثنت ٖؤيت تىاٌْ ػُِسٍ      ًَىإ باسصاًُْنإ و سهىَُتٌ ع  ،ابطشَيتس ْ

ًَٓاٍُْ بُ ْاوبشاويإ  ًَشام ثُيىَطت ُْبىوٕ بُو بَُي بُاَلّ صؤسٍ ُْخاياْذ دَطُاَلتذاساٌْ ع
ًٌَ َُسز بَُيهى طىوسبىوٕ يُطُس ئُوٍَ  ،(5)دابىو ًَخ ئُمحُد و باسصاًُْنإ َُٖىويإ بُ ث ػ

 .(6)خؤيإ بذَُْ دَطت سهىَُت
ًَجشطشاواٌْ ْاوضٍُ س دوواٍ َُٖيظُْطاْذٌْ      ٍَ ي ًَخ ئُمحُد يُطُ َوػُنُ و طفتىطؤناٌْ ػ

ئُوإ ْاتىأْ بُ  ضىْهُ ئُوإ بؤيإ ئاػهشا بىو ،َيطُيُنٌ تش بطشُْ بُسس باسصإ بِشياسيإ دا
ًَشام و بُسيتاًْا  ئُو تًُْا بُسطشٍ يُ خؤيإ بهُٕ در بُ داطريناسٍ ُٖسدوو سهىَُتٌ ع

                                                 

ًَزوويٌ بضاظٌ ،( طُسداس ذلَُُد عُبذويشَمحإ و ٖىػًاس ذلَُُدئَُني خؤػٓاو1)  ،صطاسخيىاصٍ نىسدطتإس ئُتًَُطٌ َ
ًَش ،بُسطٌ يُنُّ  . 54ٍ ،2012 ،ُٖوي

ًَش ،دَصطاٍ ضاخ و باَلونشاوٍَ ئاساغ ،دووََني ضاخ ،ًِ دٍض ،( ئُمحُد خىاد2ُ)  . 301ٍ ،2013 ،ُٖوي
 . 27ٍ ،غ . خ ،طُالّ سُوَيض ئًظُاعًٌ ؛ 123ص ،ّ . غ ،( صوبري بًالٍ إمساع3ًٌ)
 . 41ٍ ،غ . خ ،( َظعىد باسصا4ٌْ)
 . 432ٍ ،2014 ،ضاثخاٍُْ ُْدِ طُْطاوٍ ،( ص 1995 – 1169اثُِسئ و ػؤِسػُناٌْ ) س نىسطتإ و طُسنشدَ و ،( ُْدِ طُْطاو5ٍ)
ًَخ سَئىف بُسصزل6ٌ)  . 113ٍ ،غ . خ ،( َُْظىس ػ
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ًَضٍ يُ دَطت دايُ  و يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاٌْ بُ طُسنُوتىويٌ  بُسيتاًْايٍُ طُوسَتشئ ٖ
 .(1)ٖاتبىويُ دَسَوَ

ًَشإ بهُٕدواتش بِشياس دسا ثُيىَْذٍ بُ سهىَُتٌ تىسنًا       ًَو  ،و ئ ئُواًْؽ بُ َُسد
ًَضَناًْإ  ،ٕوَاَلًَإ دايُوَ نُ يُ ناتٌ ضىوُْ رووسَوَيإ ضُنُناًْإ تُطًًِ بهُ بَُُؾ ٖ

ًَشطُطىس  ًَضٍ بُسطشيإ يُ ْاوضُناٌْ ْضيو –باَيٓذَ  –يُ  ) َ ٖ ٍَ  باسصإ ( نؼاْذَوَ و ُْٖذ
ًَؼتُوَ و ئاَادٍَ تُواوٍ خؤيإ س ووباسٍ سونىضو و وَالتٌ رَيشٍ و ضًاٍ ػريئ ٖ

ًَٔ و ًَ ًَبٗ ًَشام بُ د  .(2)وو بهُُْ ْاو خانٌ تىسنًاس وَسطشتبىو بؤ ئُوٍَ خانٌ ع
ٍَ ًٌَ بُسطشٍ ْى ًَ ًَشدسَئ بؤ ،دوواٍ داْاٌْ ٖ ًَض بٓ ًَضٍ س بِشياس دسا دوو ٖ ووبُِسووبىوُْوٍَ ٖ

ًَضَ يُ )  ًَهٗاتيَب 50سهىَُت نُ ُٖسيُى يُّ دوو ٖ ًَضَيو ْاسدسا بؤ  ،( نُغ ث يُنًَُإ ٖ
ًَشطُطىس و ًَىإ َ ًَضٍ دورَٔ يُ ْ خُيًٌ يإ بُ طُسنشدايُتٌ ئُوٍ تش ،َواْذص داس ثؼت ٖ

ًَهذادإ (3)خؤػُوٍ ًَضَناٌْ سهىَُت ث ٖ ٍَ ٍَ و باسصإ يُطُ ًٌَ ئانش ًَ ًَشدسا بؤ ٖ وويذا و س ْ
ًَطُياْذ ًَهٌ صؤسيؼًإ ث  .(4)صياْ

ًَخ ْىسَديين بشيفهاْ      ٌ نُ طُوسَ و طُسداسٍ بشيفهاٌْ (بىو نشد سهىَُتًؽ داواٍ يُ ) ػ
ًَخ ئُمحُد بَُيهى بطُِسَيتُوَ باسص ًَتُ الٍ ػ ٌَ بهاتبط ًَبُد يُ  ،إ و بِشياسَناٌْ سهىَُت د

ًَخ ئُمحُد س نؤتايٌ َايع دا وَفذٍ َواُْنشاو طُيؼتُٓ طىْذٍ وَالتٌ رَيشٍ ضاوٍ بُ ػ
ًَؼُيُ بذؤصَيتُوَس نُوت و ٌَ و  ،اصٍ بىو ضاسَطُسَيهٌ تش بؤ ئُّ ن وَفذَنُ طُِسايُوَ بً

ًٌَ وت سانٌُ  دواتش وَفذَنُ طُِسايُوَ ،يُوَيؼُوَ بُ فِشؤنُ بؤ َىؿٌ ًَخ ئُمحُد و ث الٍ ػ

                                                 

املطبعُ وشازَ  ،( 3792 – 3739احلسنُ الكىوًُ الهىزديُ التعسيبًُ يف نسدضتاُ العسام )  ،عصيص حطَ بازشاٌٌ( 1)
 . 19ص ،1001 ،أزبًن ،الرتبًُ

 . 29-28ٍ ٍ ،( َُٖإ طُسضاو2َ)
ٌَ يُ نُطُ  ،( يُ دايو بىوَ 1906يُ طاَيٌ )  ،ٌ خؤػُوٍ : ْاوٍ خُيًًٌ نىِسٍ خؤػُوٍ ئابذيؼٌ عًظايُ( خُي3ً) يُن

ًَخ ئُمحُد بىوَ دواٍ نؤتايٌ ٖاتين ًَخ ئُمحُد ئُوا خُيًٌ خؤػُوٍ دسَيزٍَ بُس ْضيهُناٌْ ػ  اثُسيين يُنٌَُ ػ
ًَخ ئُمحُد دادَْس اثُسيُٓنٍُ داوَ بُ تُواونُسٍس ًًَهٌاثُسيين ػ  ،شَيت . بؤ صاًْاسٍ صياتش بِشواُْ : طًاَُْذ ذلُىد ط

ٌَ ٌَ طُسفشاصي ًَش ،ضاثخاٍُْ ثاى ،ناسواْ  ٍ ،2006 ،ُٖوي
 . 43ٍ ،غ . خ ،( َظعىد باسصا4ٌْ)
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ٌَ بهُوَيت يُ طىْذٍ ) ٖىطتإ (  ًَٔ بؤ ْاوضُنُ و ضاويإ ث ئًٓطًًض و َىتُطُسيف ئاَادَٕ ب
ًَو )  ًَت 3بُ َُسد   .(1)( ضُنذاس صياتشٍ يُطَُيذا ُْب

ًَخ ئُمحُديؽ       ٌَ بىو ػ ًَهٌ تُواوٍ طىثاٍ سهىَُتٌ ي يُو ناتُدا ئُو طىْذَ فُود
ًَخ ْىسَديًٓؽ َتُاُّْ  ًَهٌ تش دياسٍ بهشَيت دووس يُ طىثا دياسَ ػ ٌَ ُْٖات داواٍ نشد ػىَيٓ ث

ٍَ ؤر ثاؾ س دوو (2)دَيًٓا بىو يُوٍَ نُ سانٌُ طًاطٌ يُّ َُسدٍُ خؤٍ ْايُتُ خىاس
ًَضَ ئامساًُْناٌْ بُسيتاًْا دَطيت بُ بؤسدوَاٌْ ْاوضُنإ نشد ًَخ ْىسَدئ ٖ  ،طُِساُْوٍَ ػ

ًَشوإ و َضوسٍ باال  1932ٌ سىصَيشاٌْ ) يُطُسَتاٍ َاْط ًَخ ئُمحُد ْاضاسبىو بُسَو ػ ( ػ
ًَضَناٌْ خؤٍ بباتُ ْاودُسطٍُ باسصإثاػُنؼُ بهات  ثُِسيُٓوَ  ،دواتش سهىَُت تىاٌْ ٖ

ًَشوإس بُسَو ًَخ ئُمحُديؽ بُ خؤٍ ،ووباسٍ سونىضو و طُيؼتُٓ ػ ًَضَناًُْوَ بُسَو  ػ و ٖ
 .(3)بؤ ئُوٍَ ئاَادَباػٌ بهُٕ بؤ ضىوُْ ْاو خانٌ تىسنًا ت ثاػُنؼُيإ نشدطىْذٍ صَي

ًَذيٌ نُ ؤيؼتًٓإ س بُس يُ      ٍَ سادٌ تُٖاٍ ئاَ ًَخ ذلَُُد طذيكٌ بشاٍ يُطُ ْاوبشا ) ػ
ًَهٌ  ًَخ ئُمحُد ( بىو يُ ) نُط ًَهشاوٍ ػ َواٍُْ ) طىْذٍ طشاُْ نشد و س ( 20/6/1932باوَِس ث

ْذَيهٌ ٖؤصٍ طُسديًُ ( بؤ ئُوٍَ ناسئاطاًْإ بؤ بهُٕ يُ خانٌ نىسدطتاٌْ تىسنًا نُ طى
ًَضَناٌْ سهىَُتًؽ ٖاتُٓ ْاو  ،(4)ؤيؼتًٓإ بؤ ْاو خانٌ تىسنًاس يُناتٌ يَُُٖإ ناتذا ٖ

ًَشوإ بُياسَُتٌ فِشؤنُ دُْطًُناٌْ بُسيتاًْا بؤسدوَاٌْ ْاوضُنُيإ نشد ًَضٍ  ،ػ بُاَلّ ٖ
ًَ ًَٗاتىو تىاٌْ بُسثُسضًإ بذاتُوَبُسطشٍ بُطُسنشدايُتٌ طُسنشدَيُنٌ بُٖ  .(5)ض و ي

ًَخ ئُمحُد و رَاسَيُى يُ باسصاًُْنإ خؤيإ  22/6/1932ؤر واتُ يُ ) س دوواٍ دوو      ( ػ
ًَضٍ تىسنًا ئًٓذا سهىَُت تىاٌْ دَطت بُطُس تُواوٍ ْاوضٍُ باسصإ دابطشَيت  ،دايُ دَطت ٖ

ًَت ًَذا داَُصسَيٓ ًَخ ئُمحُد خؤٍسهىَُ ،(6)و طىثا و ثؤيًظٌ ت ادَطيت س تًؽ بُس يُوٍَ ػ
                                                 

 . 56ٍ ،غ . خ ،طُسداس ذلَُُد عُبذويشَمحإ و ٖىػًاس ذلَُُدئَُني خؤػٓاو( 1)
 . 63ٍ ،غ . خ ،( َظعىد طُس2ٌْ)
ًَىإ طااَلٌْ )  ،دٍ ئُسطىػٌعاَياَلٍ ؤر عُبذوس (3) ًَزوويٌ طًاطًًُ ( ،( 1946 – 1931ْاوضٍُ باسصإ يُ ْ ًَهؤَيًُٓوَيُنٌ َ  ،) ي

ًَزٍ ئُدَبًات ،ْاٍَُ َاطتُس ًَش ،صاْهؤٍ طُالسُددئ ،نؤي  . 45ٍ ،2010 ،باَلوُْنشاوَ ،ُٖوي
ًَذي4ٔ) ًَشام صطاسخيىس داْىطتاْذُْناٌْ بضوتُٓوٍَ ،( د. واسذ عىَُس ذل )                 اصٍ ُْتُوٍَ نىسد و سهىَُتُناٌْ ع

ًَُاٌْ ،( 1968 – 1921  ٍ  ،2006 ،طً
 . 57ٍ ،غ . خ ،طُسداس ذلَُُد عُبذويشَمحإ و ٖىػًاس ذلَُُدئَُني خؤػٓاو (5)
ًَزووٍ نىسدطتإ ،( ّ.غ. الصاسيف6) ًَِشاٌْ : ٖىػًاس عبذاهلل طُْطاوٍ ( ،َ ًَٓذَُني ضاخ ،) وَسط  ،ؤرُٖاَلتس ضاثخاٍُْ ،ث

ًَش  . 380ٍ ،2012 ،ُٖوي
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ًَضَناٌْ تىسنًا بهات يُ ًَجشطشاوٍ خؤيُوَ داواٍ يُ ُٖسدوو سهىَُتٌ تىسنًا و س ٖ َيطٍُ ي
ًَىَ ئُوا  ًَٓايُ بُس خانٌ ئ ًَخ ئُمحُد و اليُْطشاٌْ ٖاْايإ ٖ ًَشإ نشدبى ئُطُس ٖاتىو ػ ئ

ًَخ ئُمحُد و اليُْطشاٌْ دَطت بُطُس بهُٕ ًَىيظتُ ػ ًَت بُو بًاْىيٍُ س تىسنًاؾ ،ث اصٍ دَب
ًَو َُٖيطريطاْذبىو ثاػإ ٖاًْإ بؤ  1930نُ طىايُ يُو نىسدإُْ يُ طاَيٌ )  ( يُ ئاصاسٕ ػؤِسػ

ًَخ ئُمحُد بشدووَ  .(1)ػ
ًَو باسصاًُْنإ ثُِسيُٓوَ بؤ ْاو خانٌ تىسنًا ئُوا يُ اليُٕ تىسنًاوَ دَطت       بؤيُ نات

ًَخ ئُمحُ ،بُطُس نشإ ٍَ نُطٌ تش بؤ ئُْكُسا ػ ًَذٍ و ُْٖذ د و ُٖسيُى يُ سادٌ تُٖاٍ ئاَ
ًَضاٌْ باسصاًُْنإطىاصساُْوَ  ًَهٌ تشٍ خ ًَضاُْناًْؼًإ بؤ ئُسصَسوّ بُػ ًَشام س خ ًَطٌ ع اث

 .(2)نشدَوَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 45ٍ ،غ . خ ،ؤر عُبذوَياَلٍ عادٍ ئُسطىػٌس (1)
 . 43-42ٍ ٍ ،غ . خ ،( َظعىد باسصا2ٌْ)
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 ئةجنام                                                        
    ًَ ًَخ س اثُِسيين يُنٌَُ باسصإ بُس هؤَيًُٓوَيُدا نُ يُطُسيُ ئاناٌَ ئُّ ي ابُسايُتٌ ػ

ًَو  ،( 1932 – 1931ئُمحُدٍ باسصاٌْ )  ئُزلاّ دساوَ تىَيزيُٓوَنُ دَطاتُ ضُْذ ئُزلاَ
 طشيٓطرتيًٓإ ئَُإُْ :

ووٍ دًؤ طًاطًُوَ نىسدطتإ بُ طؼيت و ْاوضٍُ باسصإ بُ تايبُتٌ بُٖؤٍ س يُ -1
طشْطًُنٌ صؤسٍ ُٖبىوَ بؤ بُسطشٍ نشدٕ بُساَبُس  ،ْاوضُنُ طُخيت و طشوػيت 

ًَىدَوَيُتًُوَ يُناتٌ َُْاٌْ بُسطشٍ و  ،دورَٓإ يُ َُٖإ ناتذا ْضيهٌ يُ طٓىسٍ ْ
ًَضٍ بُسطشٍ و  ،ثُِسيُٓوَ بؤ ئُو ديىٍ طٓىس ًَخ ئُمحُد بُٖؤٍ نٌَُ ٖ وَى ػ

ًَىيظت  .َ بؤ طٓىسٍ تىسنًابِشياسٍ دا بُ ثُِسيُٓو ،ُْبىوٌْ نُسطتٍُ دُْطٌ ث

ًَو ًُْ بُْاوٍ باسصإ -2 بَُيهى ْاوٍ باسصإ دَطُِسَيتُوَ بؤ ْاوٍ طىْذٍ  ،ًٖض عُػريَت
 .باسصإ يُ ْاوضٍُ قُصاٍ صَيباس

ًَخ ئُمحُد بُ تُواونُسٍ -3 ًَؽ خؤٍ دادَْشَيتس ِساثُِسيين ػ ئاَازلٌ  ،اثُِسيُٓناٌْ ث
ًَٓاٌْ طُسبُخؤيٌ نىسد و َافُ ُْتُوَيًُنا ْاوضٍُ باسصاًْؽ  ،ٕ بىوَبُدَطت ٖ

بُٖؤٍ طُخيت طشوػتُنُوَ ًُْطُ طُسبُخؤ بىوَ و ُٖوَيٌ داوَ ُْنُوَيتُ دَطت 
ًَطاُْنإ ًَخ ئُمحُد ،ب ووبُِسووٍ بِشياسَناٌْ سهىَُت بؤتُوَ يُ داْاٌْ س بؤيُ ػ

ًَهشدٌْ ئاػىسيُنإ بُطتُٓوٍَ بُ َُسنُصيُتٌ  ،بٓهُناٌْ ثؤيًع يُ باسصإ ًْؼتُد
ًَخ بَُُؾ يُاليُٕ سهىَُتُوَ سهىَُتُوَ  ٍَ ػ ًًَإ خظتؤتُ ثا ٌَ بًاْىٍ ْابُد نؤََُي
ٍَ نشدٌْ طؤػيت بُساص و ٖاْذاٌْ ٖؤصَنإ ،الدإ يُ ئايين ئًظالّ ،ئُمحُد وَى .. .سُاَل

 .ٖتذ

ًَهؤَيًُٓوَيُ يُ ئُزلاٌَ ئُو دياسداٍُْ طُسَوَدا  -4 ًَهٌ طُوسَ و دياسٍ ئُّ ي ئُزلاَ
نإ يُ بىاسٍ دُْطًذا نُطاٌْ ػاسَصا و صيشَى بىويُٓ و يُ دَسدَنُوَيت نُ باسصاًُْ

طُسَِساٍ ٖاْذاٌْ ٖؤصَنإ يُاليُٕ سهىَُتُوَ بُاَلّ  ،ػُِسٍ ثاستٌ صاًْذا منىُْ بىوُْ
ًَضٍ سهىَُت و ٖؤصَ نىسديًُنإ ) صَيباس  ًَهٌ نُّ بُسطٍُ ٖ ًَض و ضُن  –بُ ٖ

 .َيهإ ( ُْياساٌْ خؤيإ طشتىوَس –بشادؤطت 
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ًَٓاٌْس ٌ ياسَُتٌ دَسَنٌُْبىوْ -5 ًَٗ ًَهٌ طشْطٌ دَبًين يُ ػهظت ث اثُِسئ و س ؤَي
ًَضٍ س بضوتُٓوَ طُسبُخؤ خىاصَناٌْ نىسدٍ وَى ًَخ ئُمحُد طُسَِساٍ بُٖ اثُِسيين ػ

ًَشام ؤَيًهٌ س ثاَيجؼيت واَلتٌ بُسيتاًْا بؤ سهىَُت و فِشؤنُ دُْطًُناٌْ ،طىثاٍ ع
ًَشام  ،ناٌْ باسصإطشْطٌ بًين يُ بؤسدوَاْهشدٌْ طىْذَ ًٌَ ع )   ٖاوناسٍ واَلتاٌْ دساوط

ًَشإ ( يُ داخظتين طٓىس يُبُسدَّ باسصاًُْنإ بؤ ئُوٍَ بهُوُْ دَطت  –تىسنًا  ئ
ًَشام  .سهىَُتُنُيإ و دواتش داُْوَيإ بُ سهىَُتٌ ع
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 اىليطيت ضةزضاوةك                                               
 يةكةم : بةلَطةنامة بالَوكساوةكاى

ًًَُٓناٌْ ُٖسدوو سهىَُتٌ فشَْظا و بُسيتاًْادا  -1 ِساثُسيُٓناٌْ باسصإ يُ بَُيطُْاَُ ْٗ
ًَِشاٌْ : د. ُْداتٌ عُبذوَياَل ( ،( 1949 – 1931)  دَصطاٍ ضاخ و باَلونشاوٍَ  ،) وَسط

ًَش ،ئاساغ  .2010 ،ُٖوي

ًَِشاٌْ : ناَُسإ دَُاٍ  ،ُناٌْ بُسيتاًْادانىسد يُ بَُيطُْاَ ،د. عىمسإ عُيٌ -2 ) وَسط
ًَش ،ؤرُٖاَلتس ضاثخاٍُْ ،بابإ صادَ (  .2013 ،ُٖوي

ًًَُٓناٌْ سهىَُتٌ بُسيتاًْادا ،نَُاٍ َُصُٖس -3  ،نىسد و نىسدطتإ يُ بَُيطُْاَُ ْٗ
ًَش ،دووََني بُسط  .2014 ،ُٖوي

 دووةم : نامة و تيَصة شانكؤيةكاى
 بُ صَاٌْ نىسدٍ - أ

ًَىإ طااَلٌْ )  ْاوضٍُ باسصإ يُ ،عُبذوَياَل عادٍ ئُسطىػٌِسؤر  -1 ْ1931 – 1946  (       : )
ًَزوويٌ و طًاطًُ ( ًَهؤَيًُٓوَيُنٌ َ ًَزٍ ئُدَبًات ،ي صاْهؤٍ  ،ْاٍَُ َاطتُس يُ نؤي

ًَش ،طُالسُددئ  .باَلوُْنشاوَ ،2010 ،ُٖوي

طشاَُناٌْ نؤََُيُ و سضبُ بريٍ ُْتُوَيٌ يُ ثُيِشَو و ثِشؤ ،عبذاخلايذ ؿابش نُسيِ -2
صطاسخيىاصٍ ُْتُوٍَ نىسديذا                س نىسديًُنإ و ناسيطُسيًإ يُ دىالُْوٍَ

ًَزوويٌ و طًاطًُ ( 1945 – 1919)  ًَهؤَيًُٓوَيُنٌ َ  ،باَلوُْنشاوَ ،ْاٍَُ َاطتُس ،( : ) ي
ًَُاٌْ ًَُاٌْ ،صاْهؤٍ طً  .2008 ،طً

ًَذاٌْ ضاالنٌ طُػت و تىاْ ،َُٖيبُطت عبذايشمحإ تىفًل -3 ظتُ دىطشافًُناٌْ طُػُث
ًَهؤَيًُٓوَيُنُ يُ دىطشافًاٍ طُػت و طىصاسٍ ( ًَشطُطىس : ) ي  ،طىصاسٍ يُ قُصاٍ َ

ًَزٍ ئُدَبًات ،ْاٍَُ َاطتُس ًَش ،صاْهؤٍ طُالسُددئ ،يُ نؤي  .2012 ،ُٖوي

 بُ صَاٌْ عشبٌ - ب

( يف ضٍىات  نىزدضتاُ اجلٍىبًُ ) العسام ،خمًن وؿطفِ عجىاُ االتسوغٌ -3
 ،غري وٍػىزَ ،زضالُ واجطرت ،( 3711 – 3739االحتاله و اٌتداب الربيطاًٌني ) 

 .1002 ،جاوعُ دِىك ،نمًُ االداب
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 ضيَ يةم : ياداشت
ًَش ،ضاخ وباَلونشاوٍَ ئاساغ ،دووََني ضاخ ،ضًِ دٍ ،ئُمحُد خىادُ -1  .2013،ُٖوي

 ضوازةم : كتيَبةكاى
 بُ صَاٌْ نىسدٍ - أ

ًَِشاٌْ : د. ُْداتع عُبذوَياَل ( ،سدْاطًٌنى ،باصيٌ ْهًتني -1  ،بُسطٌ يُنُّ ،) وَسط
ًَُاٌْ ،ضاثخاٍُْ ػعإ  .2004 ،طً

       ،َيباصٍ َُال َظتُفا باسصاٌْس ريإ و ،ثاوٍ ػًظُُٕ و د. خؤػُوٍ َُال ئًرباًِٖ -2
ًَِشاٌْ : ناصّ ػُدادٍ ( ًَش ،ضاثخاٍُْ َىنشياٌْ ،ضاثٌ يُنُّ ،) وَسط  .2014 ،ُٖوي

 ،ضاثٌ يُنُّ ،ئًذسيع َظتُفا باسصاٌْ و باسصاًُْنإ باػرت بٓاطٔ ،طُوُٖسٍ ساًَذ -3
ًَش ،ضاثخاٍُْ ػُٖاب  .2014 ،ُٖوي

ًَزوويٌ و طًاطًُ ( ،نىسدَنإ ،سُطُٕ ئُسفُع -4 ًَهؤَيًُٓوَيُنٌ َ                      ،) ي
ًَِشاٌْ : طُسداس ذلَُُد ( ًَُاٌْ ،طُسدَّضاثخاٍُْ  ،ضاثٌ يُنُّ ،) وَسط  .2001 ،طً

َْطذاُْوٍَ نُطايُتٌ باسصاٌْ َظتُفا يُ ػًعشٍ ضُْذ ، سسُيذَس دُوُٖس ئُمحُد -5
ٌَ ،ضاثٌ يُنُّ ،ػاعريَيهٌ نىسد دا  .2009 ،دٖؤى ،ضاثخاٍُْ خاْ

ًَزووٍ ٖاوضُسخٌ نىسد ،ديعًذ َُنذاوٍ -6 ًَِشاٌْ : ئُبىبُنش خؤػٓاو ( ،َ  ،) وَسط
ًَشُٖو ،ضاثخاٍُْ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ ،دووََني ضاخ  .2005 ،ي

ًَؼٗاتُ طًاطًُناْذا ) س َظتُفا باسصاٌْ و ،سَفًل سَمحإ َاّ خىٍ -7 ٍَ و َُٖيىَيظيت يُ ث ؤ
ًَش ،ضاثخاٍُْ ػُٖاب ،دووََني ضاخ ،( 1970 – 1958  .2013 ،ُٖوي

ٍَ فشويشٍ -8 ًَٔ باسصاًْإ ،ِسَيهاس ًَش ،ضاثخاٍُْ سادٌ ٖاػِ ،طُسبىسا تشاريذي  .2013 ،ُٖوي

ًَزوويٌ  ،يشَمحإ و ٖىػًاس ذلَُُدئَُني خؤػٓاوطُسداس ذلَُُد عُبذو -9 ئُتًَُطٌ َ
ًَش ،بُسطٌ يُنُّ ،صطاسخيىاصٍ نىسدطتإس بضاظٌ  .2012 ،ُٖوي

ضاثخاٍُْ  ،ضاثٌ يُنُّ ،صطاسخيىاصٍ نىسدٍس بضاظٌ ،د. طُعذٍ عىمسإ ُٖسوتٌ -10
ًَش ،وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ  .2006 ،ُٖوي

اثُسيين ئاصاسٍ س بؤػؤِسػٌ ضُنذاسيُوَ  نىسدطتاٌْ باػىس يُ ،طُالّ سُوَيض ئًظُاعًٌ -11
ًَش ،ضاثخاٍُْ ئاصادٍ ،ضاثٌ يُنُّ ،ُْوَد و يُى  .2011 ،ُٖوي
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ًًَهٌ -12 ٌَ ،طًاَُْذ ذلُىد ط ٌَ طُسفشاصي ًَش ،ضاثخاٍُْ ثاى ،ضاثٌ يُنُّ ،ناسواْ  ،ُٖوي
2006. 

َُال َـطفِ باسصاٌْ و دصاْني و ثُسوَسدا ئًظالَا  ،ػعإ عًٌ سُدٌ ئادَّ تىظٌ -13
 .2004 ،دٖؤى ،ضاثخاٍُْ صاطشؤغ ،صثريؤ

ًَزوويٌ، سػُونُت َُال ئًظُاعًٌ سظٔ -14 َ ٍ ٌَ ضاثخاٍُْ  ،ػؤِسػٌ ئُيًىٍ ،ؤراْ
ًَش ،وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ  .2007 ،ُٖوي

ًَِشاٌْ : ّ. ُٖراس ( ،ػُسَفٓاَُ ،ػُسَفخاٌْ بُديًظٌ -15 ٌَ يَُني ضاخ ،) وَسط ًَش ،ط  ،ُٖوي
2006. 

ًَىإ طااَلٌْ                عُػريَتٌ باسصإ ،عُبذويشَمحإ َُال سُبًب ئُبىبُنش -16 يُ ْ
ًَش ،ضاثٌ يُنُّ ،( 1991 – 1931)   .2001 ،ُٖوي

ٌَ قىسباًُْنُ ،عبذاملٓعًِ غىالٌَ -17 ًَِشاٌْ :  ،ط ًَشواٌْ () وَسط دَصطاٍ ضاخ و  ،ئًشظإ ػ
ًَش ،باَلونشاوٍَ ئاوَيض  .2004 ،ُٖوي

ًَوضاثخاٍُْ  ،باسصامن ضؤٕ ديت ،عُبذوَياَل غُفىس -18  .1995 ،طتؤنٗؤَيِ ،ئاث

 ،ؤػٓبريٍس ضاثخاٍُْ ،رياٌْ ئايين يُ ُْٖشٍ بؤ باسصإ ،د. عُسَفات نُسَّ طتىٌْ -19
ًَش  .2011 ،ُٖوي

ًَِشاٌْ : فُسيذ  ،صطاسٍ ًْؼتُاٌْ نىسدطتإس دىالُْوٍَ ،د. عُصيض ػَُضيين -20 ) وَسط
ًَُاٌْ ،ضىاسََني ضاخ ،ئُطُطُسد  .2006 ،طً

ًَشامػؤِسَػُ ،عُالئُدئ طُدادٍ -21 ضاثخاٍُْ  ،ناٌْ نىسد و وَ نىسد و نؤَاسٍ ع
 .2005 ،تاسإ ،ئُتًَُغ

ًٌَ باسصاًُْنإ يُ بريَوَسيُناٌْ ئًشظاٌْ دا ،عُيٌ اؿػش اسظاٌْ -22  ،باسصاٌْ و ثاػُنؼ
ٌَ  .2008 ،دٖؤى ،ضاثخاٍُْ خاْ

ًَهؤَيًُٓوَيُى دَسباسٍَ بضاظٌ ٖاوضُسخٌ نىسد ،د. عىمسإ عُيٌ -23               ،ضُْذ ي
ًَِشاٌْ : ناَُسإ دَُاٍ بابإ صادَ ( ) ٍَس ضاثخاٍُْ ،ضاثٌ يُنُّ ،وَسط ًَش ،ٍَ ْى  ،ُٖوي

2010. 

ًَش،  ،دَصطاٍ ضاخ و باَلونشاوٍَ ئاساغ ،بضاظٌ باسصاٌْ ،د. فُسَيذوٕ ْىسٍ -24  .2007ُٖوي
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ضاثخاٍُْ  ،دووََني ضاخ ،يؼٍُ ببريوباوَِسٍ باسصاًُْنإ، سفُسيذ ئُطُطُسد -25
ًَُاْ ،نىسدطتإ  .2012 ،ٌطً

ٌَ يَُني ضاخ ،دؤصٍ نىسدطتإ ،قُدسٍ دًٌَُ ثاػا -26  ،دَصطاٍ ضاخ و باَلونشاوٍَ بري ،ط
 .2007 ،دياسبُنش

دَسطُُٖى بى ْاطاْذْا دًٓىطايذا باسصاًْإ د  ،نشَاْر ضايٌ و ساصّ طافًا و ساصٍ دٍ -27
 ( ًَٔ ًَش ،( 1991 – 1975ْاظبُسا طاي  .2009 ،ُٖوي

ًَشا -28 ًَِشاٌْ : سَُُ نُسيِ غاسف  ،ْؤصدَ و بًظتُّ دا نىسد يُ طُدٍَ ،نشيع نؤض ) وَسط
ًَش ،ؤرُٖاَلتس ضاثخاٍُْ ،ػُػَُني ضاخ ،(  .2011 ،ُٖوي

ًَو َاَؤطتاٍ صاْهؤ -29 ضاثخاٍُْ وَصاسَتٌ  ،دىطشافًاٍ ُٖسَيٌُ نىسدطتإ ،نؤََُي
ًَش ،ثُسوَسدَ  .1998 ،ُٖوي

ًَزووٍ نىسدطتإ ،الصاسيف -30 ًَِشاٌْ ٖىػًاس عُبذوَياَل ،َ ًَٓذَُني  ، طُْطاوٍ () وَسط ث
ًَش ،ؤرُٖاَلتس ضاثخاٍُْ ،ضاخ  .2012 ،ُٖوي

ًَزوويٌ يُباسٍَ باسصاًُْنإس ضُْذ ،ذلُذ بشيفهاٌْ -31                          ،اطتًًُنٌ َ
ًَِشاٌْ : ضُثُس (  .1992 ،ؾ .ب ،) وَسط

                ،بُسطٌ يُنُّ ،صطاسخيىاصٍ نىسدٍس باسصاٌْ و بضوتُٓوٍَ ،َظعىد باسصاٌْ -32
ًَِشاٌْ : طُعًذ ْانإ (  .1998 ،دٖؤى ،) وَسط

ٍَ باسصاٌْ َُْش ،َظعىد طُسٌْ -33 ٌَ ،ر نُيتىس  .2012 ،دٖؤى ،ضاثخاٍُْ خاْ

ًَهشاو  ،َُعشوف ضًاوى -34 ًَِشاٌْ : ئُبىبُنش طاَيح  ،1954ناسَطاتٌ باسصإ و صوَيًُ ) وَسط
ًَشُٖ ،ؤػٓبريٍ و الوإس ضاثخاٍُْ ،دووََني ضاخ ،ئًظُاعًٌ (  .2009 ،وي

ًًَُٓناٌْ ،َُعشوف قُسَداغٌ -35  .1959 ،بػذاد ،ضاثخاٍُْ َُعاسف ،باسصإ و ْٗ

ًَزوويا باسصإ )  ،َُال ئُيىب -36 ًَذاضىُْظُى ٍ َ  ،ضاثخاٍُْ سادٌ ٖاػِ ،( 1914 – 1820ث
ًَش  .2007 ،ُٖوي

ًَخ سَئىف بُسصزلٌ -37 ًَخ س ضُْذ ،َُْظىس ػ ًَزوويٌ يُباسٍَ ػؤِسػٌ ػ اطتًُنٌ َ
 ،دٖؤى ،ضاثخاٍُْ خُبات ،1945ّ باسصاٌْ و ػؤِسػُناٌْ ديهٍُ باسصإ تا عُبذويظُال

2001. 
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ًَش يُ طااَلٌْ ) د. َٗذٍ ذل -38  ،ضاثخاٍُْ سادٌ ٖاػِ ،( 1939 – 1926ُذ قادس، ُٖوي
ًَش  .2013 ،ُٖوي

ًَِشاٌْ : عُبذوخلايل عُالئُدئ ( ،ْاوداساٌْ نىسد ،َري بُطشٍ -39  ،دووََني ضاخ ،) وَسط
ًَش ،سَضاثخاٍُْ َٓا  .2009 ،ُٖوي

ًَِشاٌْ : سَُُ  ،يُ َُٖابادٍ خىَيٓاويًُوَ تا نُْاسَناٌْ ئاساغ ،زلف قًٌ ثظًإ -40 ) وَسط
ًَُاٌْ ،ضاثخاٍُْ ضىاسضشا ،دووََني ضاخ ،نُسيِ عاسف (  .2011 ،طً

 ،ص ( 1995 – 1169اثُِسئ و ػؤِسػُناٌْ يُ ) س نىسدطتإ و طُسنشدَ و ،دِ طُْطاوٍُْ -41
 .2014 ،ؾ .ب ،ُْطاوٍضاثخاٍُْ ُْدِ ط

ًَشواٌْ -42  ضاثخاٍُْ وَصاسَتٌ ،نُيتىوس ( –ديشوى  –دَظُسا باسصإ ) دىطشافًا  ،ٖاػِ ػ
ًَش ،ؤػٓبريٍس  .2008 ،ُٖوي

ًَو يُ نًتىسٍ بريٍ باسصاٌْ َُْش ،ُْٖذسَئ قادس خُيًفاٌْ -43  ،بُسطٌ يُنُّ ،دَيؤث
ًَش ،ضاثخاٍُْ صاْهؤٍ طُالسُدئ   .غ .ب ،ُٖوي

ًَذئد. واسذ عىَُس  -44 صطاسخيىاصٍ ُْتُوٍَ نىسد و س داْىطتاْذُْناٌْ بضوتُٓوٍَ ،ذل
ًَشام )  ًَُاٌْ  ،( 1968 – 1921سهىَُتُناٌْ ع  .2006طً

 بُ صَاٌْ عشبٌ - ب

داز الٍػس حكائل  ،3729 – 3739املكاووُ الهسديُ االحتاله  ،أيىب بازشاٌٌ -3
 .1001 ،جًٍف ،العػسف

 ،ً .د ،( 3739 – 3916ديٌ ) بازشاُ و حسنُ الىعٌ الكىوٌ الهس ،ؽبٌ زه  -1
3790. 

 ،جمًمٌ جمًن و ً.ع الشازيف و ً.أ حطستًاُ و غانس حمىياُ و أولغا جًغالًٍا -1
الطبعُ داز  ،) الرتمجُ : د.عبديٌ حاجٌ ( ،احلسنُ الهسديُ يف املؿدز احلديؼ

 .3771 ،بريوت ،الساشٍ

 ،ثاًٌُالطبعُ  ،3799 – 3711البازشاًٌىُ و حمسنات بازشاُ  ،حطَ وؿطفٌ -9
 .3791 ،بغداد
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 ،الطبعُ وشازَ الجكافُ 3712 – 3709غىزات البازشاُ  ،شوبري بًاله أمساعًن -2
 .3779 ،أزبًن

 .1006 ،الطمًىاًٌُ ،3719 – 3716نىزدضتاُ اجلٍىبًُ  ،د. ضسوَ أضعد ؾابس -6

وطبعُ  ،دزاضُ لٍىاحًُ الطبًعًُ والبػسيُ ،عريام الػىالٌ ،غانس خؿباك -9
 .3791 ،بغداد ،غفًل

وٍػىزات وهتبُ  ،الطبعُ ثالثًُ ،تازيخ الىشازات العساقًُ ،عبدالسشام احلطين -9
 .3791 ،بريوت ،الكظًُ عسبًُ

 .3726 ،بغداد ،3711حسنات بازشاُ االوىل عاً تأزيخ  ،عبدالعصيص العكًمٌ -7

احلسنُ الكىوًُ الهسديًُ التحسزيًُ يف نسدضتاُ  ،عصيص حطَ بازشاٌٌ -30
 .1001 ،أزبًن ،طبعُ وشازَ الرتبًُامل ،( 3792 – 3739العسام ) 

) الرتمجُ  ،3711 – 3732قىات المًفٌ العساقًُ  ،احلىًد جٌ نًمربت بساوُ -33
 .1006 ،ضمًىاًٌُ ،وؤضطُ ذيَ ،: د. وؤيد ابساًِي الطىٌداوٍ

االٌتفاضات البازشاًٌُ : ؾفحات وَ تازيخ احلسنُ الهسديُ  ،ناوع قفطاُ -31
 ،أزبًن ،املطبعُ وشازَ الرتبًُ ،الجاًٌُ ،الطبعُ ،يف الٍؿف االوه وَ الكسُ العػسيَ

 .دوُ تازيخ طبع

 3739نسد العسام وٍر العسب العاملًُ االوىل عاً  ،حمطَ حمىد املتىلٌ -31
 .1003 ،بريوت ،3729حتِ ضكىط املمهًُ يف العسام عاً 

 ثيَهجةم : تويَريهةوة و وتاز
 تىَيزيُٓوَ: - أ

ًَش ) طؤظاس ( ،ًْايٌ ئًظالَذاٍُ دباسصاًُْنإ يُ صاْظتٓاَ ،ئُمحُد ػُسيفٌ -1  ،ُٖوي
 .2007 ،ٖاويين ،( 7رَاسَ ) 

ًَشصاد ػُفًع بابى باسصاٌْ -2 ًَخ ئُمحُدٍ باسصإ ،د. ػ ًَيب  ،ػ ًَىٍَ نت ًَهُ يُ ضىاسض بابُت
) الٍ طُسثُسػتًاسٍ  .ئًٓظهًؤثًذياٍ نىسدطتإ نُ ئُنادميًاٍ نىسدٍ ئاَادٍَ دَنات

 .تىَيزيُٓوَنُ دَطتذَنُوَيت (
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ًَزووٍ باسصإ و ،اخش عايٌ عبابهشف -3  ،اثُِسيُٓناٌْ يُ ًْىٍَ يُنٌَُ طُدٍَ بًظتُّس َ
ًَزوو ) طؤظاس ( ًَش ،2013ٖاويين  ،( 27رَاسَ )  ،َ  .ُٖوي

 وتاس  - ب

 ،( 209رَاسَ )  ،ؤرْاَُ (س ئاوَيُٓ ) ،باسصاًُْنإ عُػريَت ْني ،ئُدُّٖ باسصاٌْ -1
ًَؼُممُ  .2/2/2010 ،ط

 
 
 
 
 

      


