
 بُؾِ زووَّ

 نًَؿُّ وياليُتِ َىغٌَ يُ ًَْىإ ًََُالِْ بُضيتاًْا و تىضنًا 
 خؤؾُويػتِ َُيو فُيػٍَُ بؤ َىغٌ يُطٍَُ

 قىتابِ َاغتُض يُووالَتِ تىضنًا -ْىوغني و ٓاَازَنطزِْ : حامت ععيع طُضزّ  

 

 زاًْؿتِٓ اليُُْنإ بؤ نًَؿُّ واليُتِ َىغٌَ

 ضاثؤضتِ )عكبُ االَِ ( يُغُض نًَؿُّ ويالتِ َىغٌ . .1

زَبًَت نًَؿُّ وياليُتِ َىغٌَ  ضاضَغُض بهطيَت يُ ضيَطاّ زواّ ُٓوَّ يُ نؤَُيَُّ ُْتُوَنإ بطِياضزضا نُ 
زَغتًإ بُ  13/11/1924ْاضزِْ يًَصُْيُى نُ ثًَو ٖاتىو يُ ُٖض يُى يُ ناوْت ، زّ فريغٔ و يُ 

نؤبىوُْوَنإ نطز يُغُض َُغُيُنُ يُ َُٖىو بىاضَناِْ ٓابىوضّ و غًاغِ و نؤَُاليُتِ ْاوضُنُ و بُ 
هِ ْاوضُنُ و طفتىطؤ نطزٕ يُطٍَُ نؤَُيًَو يُ ظاْاياِْ بىاضّ دىططافِ و ٖاَُُْٖطِ يُطٍُ خُيَ

ُْٖسيَو ضؤشُٖالتٓا وَنى نطوزيىّ ًٓتاىل و نىْت ثؤضتايًِ غىيػطّ و ضؤشُٖالَتٓاغِ ٖؤيُْسّ نطاَىظو 
 ْىيَُٓضّ تىضنِ و عًَطام و بُضثطغاِْ بُضيتاًْا .

ٓني نُ بُضيتاًْا ُٓطُض ُٓو يًَصُْيُ ضاثؤضتُنُيإ بُ ُٖض ُٓطُض ضاويَو بُ ًَصووّ زواتط خبؿًَٓني  زَبًَ
دؤضيو بىايُ و نؤَُيَُّ ُْتُوَنإ ُٖض بطِياضيهِ زابايُ نُ يُ بُضشَوَْسّ بُضيتاًْايـ ُْ با ُٖنًع 
َىغًِ بُ تىضنًا ُْ زَيهاْس ، بؤيُ ُٓنُض تَُاؾاّ بهُيت يُ نتًبِ ْاغٓاَُّ نُضنىى و ْاوضُ 



ّ ؾًَىَيُ باغِ ضِاثؤضتِ ًٓٓطًًعَنإ زَنات يُغُض ْاوضُ نىضزيُنإ نُ بُؾًهِ بىوُْ زابطِيَٓطاوَنإ بُ
يُ واليُتِ َىغٌ . " ُٓو ٓاَاض و ُْخؿاُّْ بُضيتاًْا ثًَؿهُؾِ يًَصُّْ )عبكبُ االَِ( نطز يُ نًَؿُّ 

اتط ُٓو نًَؿُّ وبًًُتِ َىغٌ و يُ تُقُالَّ بُ ظؤضّ يهاْسِْ خىاضووّ نىضزغتإ بُ عًَطاقِ عُضَبٌ ظي
ٓايؤظتط نطزوَ، ضىْهُ ْاغٓاَُّ زَويَُتِ ثًَؿًٓاض نطاوّ عًَطام يُ  ضيَههُوتٓاَُناِْ غايهؼ بًهؤ و 
غإ ضميؤ و غًَعُض بُ ْاغٓاَُيُنِ عُضَبِ ٖاتبىو غٓىوضَنُؾِ نًََُو غُضووّ بُغسا تا بُغطِا ، بؤ 

ض ٓاَاض َ خؿتُّ ضُواؾُّ يُغُض نىضزغتإ و ُٓوَّ نىضزغتاِْ خىاضووف بًهًَٓطَّ ُٓوا بُضيتاًْا ْاضا
ْاوضُنُ بالوزَنطزَو بُالّ عُضَبِ زَؾهاْسَوَ ، وَى منىوُْ زَيَِ عُضَب يُ غًًَُاِْ ظؤضَ ، ًٓٓذا 

%(ّ تىضنُإ 21%( ّ عُضَبُ )30( زَىلَ  نُضنىى )1930/َاْىوِْ زووََِ /20بُوَف ُْوَغتا يُ ٓاَاضّ )
 . 1%(ّ نىضزَ "5)

َاْط بُغُض ثُمياِْ يؤظإ ُٓوَّ بُ ثَِ بُْسّ زووَّ  َاززَّ غًَِ  5زواّ تًَجُض بىوِْ ْعيهُّ 
ثُمياِْ يؤظإ ُٓطُض تىضى ٓٓطًًع ُْيإ تىاِْ بطُُْ ضيَههُوتٔ يُغُض ُٓوا نًَؿُنُ ضَِواُّْ نؤَُيَُّ 

ّ نؤَُيَُّ طُالَٕ نطا ُٓواًَْـ ُْتُوَنإ زَنطيَت ،  زياضَ بىو نُ ْاتىإ بطُُْ ضيَههُوتٔ بؤيُ ضَِواُْ
 يًَصُْيإ بؤ ثًَو ًَٖٓا . 

نُواتُ َىغٌَ ْاوضُيُنِ ططيٓط بىو بؤ بُضيتاًْا ُٖض وَنى يُناتِ طعتىطؤيُنإ ًَْىإ ْىيَُٓضاِْ تىضى 
و بُضيتاًْا يُغُضَوَ بامسإ نطز ضؤٕ طعتىطؤيُناًْإ بُ الّ ضَّ زَبطز. ُٓوَّ غُضَوَف يُ باضَّ 

تُوَناِْ ْاوضُنُ بُيَطُيُنِ ضووُْ يُغُض بُ ظؤضيهاِْ َىغٌَ بُ عًَطام و ثؿتطىّ خػتِٓ ضيَصَّ ُْ
 ضِاثؤضتِ يًَصُْنُ.

يُ ؾاضّ دًَٓغ  17/11/1924نؤَػًؤِْ تىيصيُٓوَّ ثطغِ وياليُتِ َىغٌَ نُ يُنُّ نؤبىُْوَّ خؤّ يُ 
ىيَصيُٓوَّ ثطغِ وياليُتِ َىغٌَ نؤبىُْوَ و )ٓايُٓض تطوَ ًَٓغ ظًَطغٔ ( يإ بُ غُضؤنِ نؤًَػًؤِْ ت

ُٖيبصاضز و ُٓضنِ نؤنطزُْوَّ َُٖىو بُيَطُناًْإ ططتُ َٓػتؤّ خؤيإ نُ ثُيىَْسّ بُ غٓىضّ ًَْىإ 
و 2تىضنًا و عًَطام ُٖبىو . زواّ ضُْسئ نًَؿُُنًؿُُّ غًاغِ و غُضزإ نطزِْ ثاؾاّ عريام فُغًٍَُ 

يُطٍَُ اليُُْنإ ضىْهُ فُغًٍَُ باف يُ ططيٓطِ َىغٌ بؤ عًَطام يًََساوإ زإ و ْاَُ ْاضز و طعتىطؤنطزٕ 
 تَِ زَطُيؿت .

                                                           
ُويًَط، َػعىز عبساخلايل ،ْامساُّْ نُضنىى و ْاودُ زابطِيَٓطاوَنإ بُثَِ بُيطُ ْاَُّ ًَْىزَويُتُيهإ ، ضاثِ يُنُّ ، زَظناّ َىنطياِْ ، ٖ 1

 .24، ال  2013
تُواو طفتىطؤيُناِْ يًطُٓنُ يُنٍُ زَويُتُناِْ ْاونًَؿُنُ  غُيطّ ُّٓ غُضيطّ : زَضغًِ زيبُطُّ ، ًََصووّ بؤ وتاضَناِْ ثاؾا فُغًٍَُ و  2

 .260-226، ال 2012نىضزغتاًُْتِ ؾاضّ َىغٌَ ، ضاثِ زووَّ ، بُضطِ يُنُّ ، بُؾًىَّ ُٓيطرتؤِْ بالونطاوَتُوَ ، زاًُْاضى ، 



زواّ غُضزاِْ يًَصُْنُ بؤ بُضيتاًْا و زواتط بؤ ُْٓكُض بؤ قػُ نطزٕ و وَضططتِٓ ضِاّ ُٓو ووالَتاُْ ، بؤ 
ىوغِ خؤيإ ، نؤًَػؤُْنُ بطِياضيإ زا نُ خُيَهِ وَياليُتِ َىغٌَ غُضثؿو بهُٕ يُ زياضّ نطزِْ ضاضَْ

/ناْىوِْ 19زواّ ُٓوَّ ُٖض زووال يُ بُضيتاًْا و تىضنًا ْىيَُٓضّ خؤيإ زياضّ نطز، زواتط يًَصُْنُ يُ 
 .3نًَؿتُٓ بُغساو يُطٍَُ فُغًٍَُ زاًْؿنت و يازاؾتًإ يُوَيـ وَضططت 1925زووََِ 

اقِ بُضزَواّ و يُنططتىو و فُغًٍَُ بُّ ؾًىَيُ وَالَِ يًَصُْنُّ زاوَتُوَ " بىوِْ حهىَُتًَهِ عري
ثابُْس زَبًَت بُ َاُْوَّ ُٓوَ باضوزؤخُّ ًَٓػتا ، ضىْهُ ًٖر يُو باوَضَِ ًِْ حهىَُتِ ًَٓػتاّ عًَطام  
بتىاًَْت تا غُض بُزَواّ بًَت ُٓطُ ضٖاتىو ويايُتِ َىغًِ بُ عًَطام ُْيهًَٓطِ و ىل دًانطيَتُوَ . ُٖوضَٖا 

ضًَطّ خؤّ تىضى بُضزَواّ حُظيإ بُ فطاوإ خىاظيُ بؤيُ َىغٌَ بؤ عًَطام  فُيػٍَُ زَىل بُ ٖؤّ ُٓظَىوٕ و
 .  4ططيٓطُ ، ُٖوَى غُضَ بؤ تُواوّ يُف 

زَغتًإ بُ ناضَناًْإ نطز يُ َاوَّ غِ َاْط يُ باؾىضّ ًَٓػتا عًَطام طُضِإ و يُ ناضَناًْإ بُزَواّ  
يُباضَيُوَ نطز يُ َُٖىو بىاضَناِْ غًاغِ و ٓابىوضّ  بىو يُ َُٖىو ؾتُنًَُإ نؤيًَُوَ و يًَهؤيًُٓوَيإ

و نؤَُالَيُتِ و دؤططافِ ...ٖتس . ُٖض ضُْس ياغني اهلامشِ غُضؤى وَظيطاِْ ُٓوناتِ عًَطام ضَخُّٓ يُ 
يًَصُْنُططت بُوَ ْابًَت يُ خُيهِ ْاوضُنُ بجطغٔ نُ ٓاضَظوويإ بؤ ناَا اليُ ، بُالَّ يًَصُْنُ طىّ بُّ 

 .5مشِ ُْزا قػُّ اهلا

( زا بطِياضّ ثًَهًَٗٓاِْ ضىاض زَغتُّ يًَهؤيًُٓوٍَ زا بُّ ؾًَىَّ خىاضَوَ 11/2/1925نؤًَػؤٕ يُ ضيَهُوتِ )
: 

زَغتُّ يُنُّ  )ٓايُٓض تطوَ ًَٓغ ظًَطغٔ  و يُطٍَُ ٓاض ًٓغ ضاضزئ و دُواز ثاؾا ّ ْىيَُٓضّ تىضى  .1
و غُضزاِْ ؾُْطاٍ و تُيُعفُض و ٓانطَّ و ُٓنِ ُٓو نؤًَػًؤُْيإ يُ ؾاضّ َىغٌَ ططتُ ُٓغتؤ 

 َُمخىضيإ نطز.

زَغتُّ زووَّ  )نؤْت تًًَُنِ يُطٍَُ ْاظّ بُط و َػتُض يًؤْع ُٓفػُضّ ضاًَاضّ بُضيتاًْا و نطاًََطؽ   .2
ّ وَضطًَطّ نؤًَػًؤُْنُ ُٓضنِ ُّٓ زَغتُ يُ ؾاضّ ُٖويًَط و زَوضوثؿتهُّ ططتُ ُٓغتؤ و ُٓو ؾاْسَ 

ُٖويًَط و ؾُقالَوَ و زَوضوثؿتِ نطز ضاويإ نُوت بُ ضُْسئ ؾًَذ و غُضؤى ٖؤظّ نىضزّ غُضزاِْ 
 ْاوضُنُ.

                                                           
 .235َُٖإ غُضضاوَ الثُضَ  3
، )زضاغُ تاضخيًُ و ثآكًُ(، َهتب ايتفػري يًٓؿط ، َطبعُ ثكافُ ، اضبًٌ ، 1946-1833عًِ ، زضاغات فِ احلطنُ ايهىضزيُ املعاقطَ عىمسإ  4

 .446، ص . 2003
 .128-127، ص 2007ايػًس عبسايطظام احلػِٓ، تاضيذ ايعطام ايػًاغِ احلسيح، ايطبعُ ايػابعُ ، دعْ ايجاًُْ ، زاض ايطافًسئ، يبٓإ  5



زَغتُّ غَِ يُّ )نؤيؤًٌْ ُّٓ ثاويؼ يُطٍُ غُبًح ُْؾُٔت و ناًٌَ بُط ُٓضنِ ُٓو زَغتُيإ  .3
ُٔت ططتُ زَغت غُضزاِْ نُضنىى يإ نطز و ضُْسئ غُضؤى ٖؤظّ طُوضَّ نىضزّ نُوت ، غُبًح ُْؾ

 نىضزيهِ خُيهِ ُٖويًَط بىو زواتط بىو بُ ْىيَُٓضّ ُٖويًَط يُ ثُضيَُاِْ عًَطام بؤ َاوَّ يُى وَضظ.

زَغتُّ ضىاضَّ ) َػًؤ زّ ثؤوضتايًؼ نُ يُنًَو بىو يُ ُْٓساَاِْ بطِياضزَضّ نؤًَػًؤُْنُ يُطٍُ  .4
َُطيًٓإ نطز . ُٖض فُتاح بُط و ُٓفػُضيهِ بُضيتاِْ غُضزاِْ غُضؤى ٖؤظَناِْ ْاوضُّ ضًاّ ح

يُ ؾاضّ َىغٌَ يُنًإ ططتُوَ و ثاف تُواوبىوِْ ُٓضنُناًْإ َىغٌَ  14/2/1925ضىاض زَغتُنُ يُ 
 6يإ دًًََٗؿت 

زواّ طُضاُْوَيإ بؤ دًَٓف زَغتًإ نطز بُ ْىوغِ ضِاثؤضتُنُيإ  نُ بُضظيإ نطزَوَ يُ غَِ بُف ثًَو 
( ُْخؿُ يّطٍَُ ثاؾهؤّ و 11طُوضَ ،نُ تُواونطابىو يُ ياْعزَ)الثُضَ يُ الثُضّ  91ٖاتبىو نُ خؤّ يُ 

ضِاثؤضتِ نؤتايِ خؤيإ ْىوغِ بىو بُؽ بطِياضيإ يُ باضَّ ُْزابىو ضىْهُ زَبايُ ُٓوَ بطِياضّ بسَُْوَ 
 .7نؤَُيَُّ طُالَٕ 

ُِْ دىططافِ و زواتط نؤًَػًؤُْنُ ضِاثؤضتِ ثًَؿهُؾِ نؤَُيَُّ طُالِْ نطز يُ ضِاثؤضتُنُ يُ بىاضّ الي
ًََصووّ و غًاغِ ْاوضُنُّ زَنطز ظؤض بُ زيكُت داوزيَطّ نطز، بُالّ  ُٓوَّ غُباضَت بُ زَْط زابىو 
بطِياض زا ُْنطيَت ، ضىْهُ بُثَِ نؤًَػؤُْنُ ْاتىأْ ضاِّ ٖاوضُضر يُ ْاو ُٓو طُيَُ غُضَتايُ وَضبططٕ . 

ُنات خبطيَتُ غُض تىضنًا يَُُٖإ ناتًـ عًَطام ُٖض ضُْسَ يُ ضاثؤضتُنُ ٖاتىوَ ُٓطُض تىضنًـ زاوا ْ
ًٖر َافًهِ غًاغِ بُغُضَ ُٖضيَُُنُف ًُْ ُٓوَف بُيطُيُنِ ضووُْ يُغُض ُٓوَّ ُٓو ْاوضُيُ 
ْاوضُيهِ تُواو نىضزيُ ، ُٓوإ تُنًسيإ يُغُض ُٓوَ نطزووَ زَبًَت عًَطام ٓاغايؿِ غٓىوضَناِْ ُٓو 

اقِ ضيَههُوتِٓ يُطٍَُ بُضيتاًْا َؤضنطز و ٓٓتًسابِ بُضيتاًْا بُغُض ْاوضُيُ بُزَغت بًًَٗٓت، بؤيُ عري
 .  8عًَطام غُثًَٓطِا .  َُُٓف بؤ ُٓوَ بىو تاوَنى عًَطام ٓاغايؿِ ْاوضُنُ فُضاُّٖ بهات 

بُطؿتِ زَتىأًَْ بًَني بُٖؤّ ُٓو طىؾاضَّ يُغُض خُيَهِ ْاوضانُ ُٖبىو يُ اليُٕ بُضيتاًْا 
اقِ يُ فؿاض خػتُٓ غُض ٖاووالَتًإ تاوَنى َىغٌَ بُ نطزاضّ خبطيَتُ غُض عًَطام َ بؤ وناضبُزَغتِٓ عًَط

بُضيتاًْانإ َىغٌَ ُٖيًَهِ غرتاتًصّ بىو بؤ َاُْوَّ ظياتط يُ ْاوضُنُ ونؤْرتؤيهطزِْ ، بَُُف َُٖىو 
زاواناضيُناِْ  ُٖويَُناِْ تىضنًا بِ غىوز َاوَ نُ ويػتِ وياليُت َىغٌَ خبطيتُ غُض تىضنًا ، َُٖىو

 ضَت زَنطايُوَ يُ اليُٕ نؤَُيَُّ طُالَٕ .  

                                                           
 .237، َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو ، ال .  زَضغًِ زيبُطُّ 6
 .128ايػًس عبسايطظام احلػِٓ ، َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو ، ٍ  7
 . 50خ.ز ًَِ نَُاٍ ٓؤقُ، غُضَضاوَّ ثًؿىو ، ال  8



ُٖض ضُْسَ تىضنُنإ نًَؿُنُيإ زا بُ زازطاّ ًَْىزَويَُتِ ُٓوَيـ زووباضَ زواّ يُ نؤَُيَُّ طُالٕ نطز 
ُٓجنىوَُِْ  16/1/1925قػُّ يُغُض بهطيَتُوَ، غُضَ ضاّ ُٓوَف ُٖض ُْبىوَ ِٖ تىضى ، بؤيُ يُ 

ٕ زواّ تُواونطزِْ يًَهؤيًُٓوَّ نؤَػًؤٕ و ثؿت بُغنت بُ ضِاثؤضتِ يًَصُْنُ بطِياضيسا نُ َؤَُيَُّ طُال
وياليُتِ َىغٌَ بُ فُضَِ و بُ تُواوّ خبطيَتُ شيَط زَغُالَتِ ؾاًْؿًِٓ ْىَّ عًَطاقِ زضوغتهطاو . بَُُف 

 .9خُوِْ نىضز بؤ زضوغت نطزِْ زَويَُتًَهِ نىضزّ زووباضَ ظياتط يُ باض بطا

 اَاضّ ضِاثؤضتُنُ دؤٕ بىو و ضيَصَّ ُْتُوَنإ دؤٕ بىو .ٓ .2

يُّ يكُزا باغِ ُٓو ضِاثؤضتُ زَنُئ نُ يُ باضَ زاًْؿتىاِْ ْاوضُنُ ٓاَازَ نطابىو ، بؤ زَضخػتِٓ ضيَصَّ 
ضِاغتِ زاًْؿتىاِْ ْاوضُنُ، زَتىأًَْ بًَني ُٓو نات باؾرتئ نات بىو بؤ زَضخػتِٓ ضِاغتِ و ْاغاْسِْ 

َُّ ْاوضُنُ، ويَطاّ ُٓوَّ ًَُالًَْهِ ظؤض ُٖبىو يُغُض ُٓو ْاوضُيُ ، تُْٗا يُغُض ٓاغتِ ًَْىزَويُتِ ْاغٓا
ُْبىو ، بُيَهى يُغُض ٓاغتِ ْاوَخؤيـ ُٖض ًَُالِْ ُٖبىو يُ ًَْىإ ُْتُوَناِْ ْاوضُنُ بؤ غُضبُخؤّ بىو، 

ىوضيُنإ ...ٖتس. ُٖضوَنى بامسإ نطز ُٓو زضوغت نطزِْ زَويَُتًَهِ غُضبُخؤ بؤ خؤّ ، وَنى نىضزنإ و ٓاؾ
 ضىاضزَغتُيُ بُ َُٖىو ؾىيَُٓناِْ وياليُتِ َىغٌَ طُضِإ ضِاثؤضتُخؤيإ ٓاَازَنطز.

ناتِ نؤَُيَُنُ طُضايُوَ بؤ دًَٓف ضِاثؤضتِ خؤّ زايُ نؤَُيَُّ طُالٕ  بُ ثَِ ضِاثؤضتِ ُٓوإ بُّ ؾًَىَيُ 
% نىضز ثًَهِ زًََِٖٓ ، واتُ ظؤضبُّ ضَِٖاِْ 70ٌَ ُٓو ْاوضُ ْعيهُّ باغًإ نطزووَ نُوا خُيهِ ويايُتِ َىغ

نىضزٕ ُْ عُضَبٔ ُْ تىضى بُيَهى بُ ظاَاًَْهِ تُواو دًاواظ يُ عُضَب  و تىضى قػُ زَنُٕ ، بؤيُ ُٓطُض 
ثًَىيػتُ  يُغُض بَُٓاّ ضَِطُظ ناضيإ نطزبايُ ُٓوا خايَِ يُنُ الّ نُضَوَّ نًَؿُنُ يُبُض ضاو بططيطيَت ُٓوا

زَويَُتًهِ نىضز يُّ ْاوضُيُ زامبُظضيٓطيَت ، بُالَّ بُضشَوَْسّ بُضيتاًْا واّ ُْ زَخىاغت بُ تايبُتِ بُ 
ٖؤّ بىوِْ ُْوت يُ نُضنىى و ُٖوَٖا يُ ُْٖسيو ْاوضُّ تطّ نىضزغتا يُ اليُى ، يُ اليُنِ تطيـ طىؾاضّ 

طُالٕ ناضّ خؤّ ُٖبىو يُغُض ُّٓ نًَؿُيُ و ططيٓطِ ثَِ بُضيتاًْا زَويَُتُ ٖاوثُمياُْناِْ يُغُض نؤَُيَُّ 
 . 10ُْزإ بُ بَُٓاّ ْاغٓاَُّ زاًْؿتىاِْ

نُضِ بُثَِ نتًَبِ نىضزغتاًُْتِ َىغٌَ نُ باؽ زَنات زَىلَ غُضَضِاّ ُٓوَّ نُ نؤًَػًؤِْ تىيَصيُٓوَّ 
ضِاثؤضتُّ نُ بُضظّ نطزبىوَوَ بؤ ( ّ ُٓو 57نًَؿُّ وياليُتِ َىغٌَ غُض بُ نؤَُيَُّ ُْتُوَنإ يُ الثُضَ )

% زَضغًِ 85.5نؤَُيَُّ ْاوبطاوّ ْىوغًبىو : )حُوت يُغُض ُٖؾتِ زاًْؿتىاِْ وياليُتِ َىغٌَ نُ زَناتُ 
نىضزٕ ( نُ َُُٓف واَإ يًَسَنات زَ زاْبًَٓني بُ زَويَُتًَهِ غُضَخؤّ نىضزّ يُّ وياليُتُزا نُ ُٓوَيـ يُ 

                                                           
ضاثداُّْ وَظاضَتِ ضؤظؾٓبريّ و الوإ ،  ، بُضطِ زووَّ ، ضاثِ زووَّ ،31/12/1950تا  1/1/1901عُىل نُْسّ ، ًٓٓػهًؤثًسياّ ًََصووْاَُ يُ  9

 .312،  2009ُٖويًَط، 
 . 15،ال 2002خُغطؤ طؤضإ، نىضز يُ ثاضيَعطاّ َىغٌَ ، ضاثِ يُنُّ ، زَظطاّ ٓاضاؽ ، ُٖويًَط ،  10



. ُٓوَف بُيَطُيُ يُغُض 11( 139 -138ّ وياليُتِ َىغٌ وَضيططتىوَ  يُ الثُضَ )زنتؤض فاظٍ حىغًَٔ ، نًَؿُ
نطزبىو ضيَطا بُّ دؤضَ  12نىضزبىوِْ ُّٓ ْاوضُيُ بُالَّ بُضيتاًْا بُٖؤّ ُٓو ضيَههُتٓاَُّ يُطٍَُ عًَطاقِ

 ؾتاُْ ُْزَبىو ْاف زات يُى نات .

تُواُّْ يُ ْاوضُنُ زَشيإ زَخُيُٓ ضوو ، يُ ًَٓػتا ًَُُٓ يُ خىاضَ خؿتُيُى زَنُئ نُ تُواو ُٓو ُْ
خؿتُنُ بُ يُ خَُالَْسِْ ُٖضيهُ يُ بُضيتاًْا و ُٖضوَٖا خَُالَْسِْ تىضنًا نُ بؤ خُيَهِ ْاوضُنُّ نطزبىو 
يُطٍَُ حهىَُتِ شيَط زَغتِ بُضيتاًْا نُ َُبُغتُإ عًَطام  ُٖض يُى يُ  ُْتُوَناِْ نىضز و عُضَب و 

يُنُنإ و ٓاؾىوضيُنإ  و ؾاضيًُنإ و نؤضُضيُنإ . َُُٓف بُ ثَِ ُٓجناَِ ُٓو يًَصُّْ ًٓعيسَيُنإ و دىو
نُ ٖاتبىوَ ْاوضُنُ ، نُ خُيَهِ ُّٓ وياليُتُ ثًَو زًَٖٓٔ ، ُٖض ضُْس حهىَُتِ عًَطاقِ يُ ضِاثؤضتُنُّ 

الْسبىوّ بُ ضَطُظّ خؤّ تُْٗا باغِ يُوَ نطزبىو نُ ُٖض زوو ضَطُظّ عُضَب و نىضز نُبُّ ؾًَىَيُ خَُ
 . 13غُضَنِ ْاوضُنُ زازَْطِيَت ، يُطٍَُ ٓاَاشَنطزٕ بُ نًَُُّٓ وَنى تىضنُإ و ًٓعيسَيُنإ و ...ٖتس

ُٓطُض تاَاؾاّ غُضشَريّ بُضيتاًْا بهُئ زَبني ضيصَّ نىضز ُٖض ظؤض ضيَصّ زاًْؿتىاِْ َىغٌَ بُطؿتِ بُ ثِ 
 ُض زابُؾبىوِْ ُْتُوَناِْ ْاوضُنُ :يُ غ 785493ٓاَاضّ بُضيتاًْا بطيتِ بىو يُ 

 62225، َُغًحبُنإ :  65815، تىضنُإ  185013، عُضَب   30000، ًٓعيسيُنإ :  424720نىضز : 

 16865دىيىنُنإ : 

 799990بُ ثَِ ٓاَاضّ عًَطام بُّ ؾًَىَيُ بىو  نُ نؤّ طؿتِ شَاضَّ زاًْؿتىاِْ وياليُتِ َىغٌَ بطيتِ بىو يُ 
 ُْتُوَّ : يُغُض بَُٓاّ

،   61331، َُغًحًُنإ : 38652، تىضنُإ   : 166941، عُضَب : 26257، ًٓعيسيُنإ : 494007نىضز : 
 11897دىيُنُنإ : 

بُثَِ ٓاَاض تىضنُنإ وياليُتِ َىغٌَ بُّ ؾًَىَيُ بىو نُ نؤّ طؿتِ شَاضَّ زاًْؿتىاِْ وياليُتِ َىغٌَ بطيتِ 
 َّ :يُغُض بَُٓاّ ُْتُو 673000بىو يُ 

 31000، َُغًحًُنإ :  43210، تىضنُإ  146960، عُضَب :  18000، ًٓعيسَيُنإ:  263830نىضز : 

ُٓطُض تاَاؾاّ ُٖض غَِ  ٓاَاض بهُئ زَبًٓني نُ نىضز ضيَصَّ يُ َُٖىوَإ ظياتطَ  170000دىيُنُنإ : 
نىضز زاًْؿتىّ غُضَنِ ُٓوَ ْاوضُ يُيُ ُٖضضُْس ُٓو َُٓاضاُْف تُواو بٔ يإ ْا بُالَّ ُٓو زَغُيًًَََُٓت نُ 

 .14ُٖضوَنى بامسإ نطز يُ ضِاثؤضتِ يًََصُّْ نؤًَػًؤُْنُ ُٓواًْـ زَئًََ نىضز ضيَصَّ يُ َُٖإ ظؤضتطَ 
 

                                                           
 .247، َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو ، ال .  زَضغًِ زيبُطُّ 11
اّ يُ شيَط ضُثُيَِ بُضيتاًْا بىو ُٖض ٓاضَظووّ ؾتًهِ نطزبايُ ضيَههُوتِٓ يُطٍَُ عًَطام زَنطز عريام وَنى ووالَتًَهِ شيَطزَغًتِ بُضيتاًْا بُضزَو 12

غاٍَ ٓٓتًسابِ خؤّ بُغُض عًَطام ضُغجازٕ : بؤ ظياتط ظاًْاضّ يُغُض  25ُٖض ثًَـ يهاِْ عريام ضيَههُوتِٓ يُطٍَُ عريام نطز بؤ َاوَّ 
 ّ : ايػًس عبسايطظام احلػِٓ ، بُضطِ زووَّ َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو .ضيَههُوتٓاَُناِْ عًَطام و بُضيتاًْا غُيط

 .24مسري حمُس امساعًٌ  َؿهًُ املىقٌ ، َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو ، ال .   13
ّ ، ضؤظ https://aljaras.wordpress.comعاضف قىضباِْ ، نىضزغتاًُْ واليُ املىقٌ فِ تكطيط عكبُ االَِ تٗسيس تطنًا بطِ املىقٌ ،  14

 .3/4/2016غُضزإ 



 ُْتُوَ
 نَُايُتًًُنإ
 وياليُتِ َىقٌ

 

 

 خَُالْسِْ تىضنًا
 ضِاثؤضتِ تىضنًا بؤ يؤظإ

 

 خَُالْسِْ بُضيتاًْا
 ضِاثؤضتِ ًٓٓطًًًع 

 1921غايَِ  

 
 خَُالْسِْ عًَطام

 %65.2 494007 %57.8 423720 %41.9 263830 نىضز
 %20.9 166941 %23.6 185763 %6.4 43210 عُضَب

 %4.84 38652 %8.39 65895 %21.8 146960 تىضنُإ
 %7.67 61336 %7.39 62225 %0 - ٓاؾًىوضيُنإ

 %1.49 11897 %2.15 16865 %4.61 31000 دىويُنُ
  26257  30000  18000 ًٓعيسّ

  -  -  503000 ؾاضيًُنإ
  -  - %25.26 170000 نؤضبُضَنإ

 %100 799090 %100 785468 %100 673000 نؤ

 . 192515 – 1921َُُٓف غُضشَرييًُناِْ وياليُتِ َىغٌَ يُ غاىل 

 ٖؤناضّ يهاِْ وياليُتِ َىغٌ بُ عًَطاقِ عُضَبِ . .3

عًَطام عُضَبِ ُٖضوا ٓاغإ ُْبىو يُ ثطِ ُْبىو بًطىَإ نؤَُيًََو ٖؤناض ُٖبىو، بًطىَإ يهاِْ َىغٌَ بُ 
نُواّ نطز وياليُتِ َىغٌَ بُ َُٖىو ُٓو ؾاض و ؾاضؤضهاُّْ ًَٓػتا بانىضّ عًَطام نُ بُ ُٖضيَُِ 

ًَُُٓ  نىضزغتاِْ عًَطام زازَْطيَت يُطٍَُ بُؾًَهِ ْاوضُ زابطِيَٓطاوَناِْ نىضزغتاِْ باؾىض . بًطىَإ
ْاتىأًَْ َُٖىو ٖؤناضَنإ يُ ضِاثؤضتًهِ َاوَ نىت باؽ بهُئ ، بُالَّ ُٖوٍَ زَزَئ باغِ ضُْس 

 ٖؤناضيَهِ ططيٓط بهُئ نُ بىوَ ٖؤّ ُٓوَّ وياليُتِ َىغٌَ بُ عًَاقِ عُضَبِ بًهًَٓطيَت .

ٕ بُطؿتِ بؤ دًانطزُْوَ اَ ُٓطُض تاَاؾاّ ْاوضُنُ بهُئَ يُ ضووّ ًََصوويُوَ زَبًٓني َىغٌَ يإ نىضزغتا
ْاوضُّ عُضَبِ بُ ُّٓ ْاوضُيُ نُ ظياتط نىضزّ ىلَ ًْؿتُدَِ بىوَ يُ ُْٖسّ غُضضاو ثًَإ طىتطاوَ 
ْاوضُّ ))اقًًِ دباٍ(( يُغُضزَِْ عىمساًُْنإ  ُٓوَ بُؾُّ نىضزغتإ بُ وياليُتُّىغٌَ ْاوّ ٖاتىوَ 

او بُغطِا ْاوّ ٖاتىوَ ، يُغُضزََِ زَغُالَتِ ٓٓطًًع ، ُٖضضِ ْاوضُّ عُضَبِ بىوَ بُ وياليُتِ بُغس 
عريام ْاغطابىو بُ ًَعؤقؤتاًَا واليُتِ َىغًًَـ ْاغطابىو بُ ًَعؤثؤتاًَاّ غُضوو. ُٖضضُْس بامسإ 
نطز نُ بُ ثَِ بطِياضّ نؤَُيَُّ طُالٕ  بُ ثؿت بُغنت بُ ضِاثؤضتِ يًَصُْنُ نُ ويايًُتِ َىغٌَ بُ عريام 

يُنًَو بُ ٖؤناضَناِْ يهاِْ َىغٌَ زَططيَتُوَ بؤ ُٓوَّ نُ بُضيتاًْا يُ زواّ نؤْطؤَّ  يهًٓطا ، بؤيُ
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قاٖريَ ثُؾًُإ بىوَ يُ زاَُظضاْسّ زَويَُتًهِ نىضز ُٖضضُْسَ ُٖض بُيًَِٓ زَزا ، بُالَّ يُ ضِاغتِ زا 
اثؤضتِ يًَصُْنُ نىضز ثُؾًُإ بىوَ يُ زضوغت نطزِْ ُٓو زَويَُتُ. ُٖضضُْسَ فانتُض ُْتُوَيِ بُ ثَِ ضِ

ظؤضتطئ بىو ُٓواًْـ باغًإ يُوَ نطز بىو ُٓو ُْتُوَ ُْعُضَب ُْ تىضنٔ ، بُيهى نىضزٕ ، 
ثًَىيػتُزَويُتًَهِ نىضزّ زاَُظضيٓطيَت ، بُالّ بُٖؤّ طاضيطُضّ بُضيتاًْا يُغُض نؤَُيَُّ طُالٕ ُٓو 

 . 16فانتُض ًٖر بُٖايُنِ َُْا بؤ نىضز 

ؾىيِٓ دًؤثؤيؤتًهِ وياليُتِ َىغٌَ زَوضيَهِ غُضَنِ ُٖبىو  نُ ُٖضيُى يُ  ُٖضوَٖا ُٖيهُوتِٓ
بُضيتاًْا و فُضَِْػا و بتىأْ طُوضَتطئ غُض ًَٓؿُ ُْى ُٖض بؤ نىضز بُيَهى بؤ عُضَب و تىضنًـ زضوغت 

ت ، يُ بهُٕ . ُٖوَٖا ُٓواًْـ ٓاَاجنًإ بىو داضيَهِ تط ُٓجطاتؤيُتًَهِ تط يُ و ْاوضُيُ زضوغت ُْبًَ
بطِّ ُٓوَّ ُٖض يُى يُ تىضى و نىضز و عُضَب يُ زشّ ُٓجطيايًعّ خُضيو بٔ بُ زشّ يُنرتّ خُضيهًإ 

 .  17بهات ، نُ ُٖض واف ضؤيـ 

يُ غُضزََِ وايَِ َسحت باؾا يُ ْاوضُّ  1869زؤظيُٓوَ ُْوت يُ عريام يُ اليُٕ ُٓملاًْا يُغاىلَ 
. زواتطيـ زؤظيُٓوَّ ُْوتِ 18اتؤضيُتِ عىمساِْ و ُٓملاًْا بُعكىبُ ، بُٖؤّ ثُيىَْسّ ْىيَىإ ًُٓجط

ظياتط يُ نُضنىى واّ يُ بُضيتاًْا نطز نُ بَُُٖىو دؤضيو ثَِ يُغُض ُٓوَ زابططيَت نُ زَبًَت وياليُتِ 
.  ططْطِ ٓٔابىوّ ُٖبىوّ ُْوت و غُضضاوَ غطوؾتًُناِْ يُ باؾىضّ نىضزغتإ 19َىغٌَ بُ عًَطام بًهًَٓطيَت

% ُْوتِ يُ 75تِ َىغٌَ( بُ ؾًىَيَهِ ظؤض زاٖاتِ ووالَت بُضظزَناتُوَ، ُٖوَنى زياضَ يُ )وياليُ
% بؤ عًَطام زًًَََٓتُوَ ، ْاتىاًَْت بُضزَواّ بًَت َُُٓف يُغُض ظاضّ 25نىضزغتاِْ باؾىضَ بَُُف تُْٗا 

َُاٍ زَيَِ يؤضز َُيًو فُغٍَُ نُ يُ ثًَؿُوَ بامسإ نطز بُ ضووِْ زياضّ نطز. ُٖضوَٖا َُغتُفا ن
نىضظؤِْ وَظيطّ زَضَوَّ بُضيتاًْا يُ نؤَجاًْاّ ُْوتِ تىضنِ )تىضنًـ ثرتؤيًؤّ( ثؿهًهِ طُوضَّ 
ُٖبىو  ُٓوَف فانتُضيهِ طُوضَ بىو بؤ ُٓوَّ ٖاِْ بُضيتاًْا بسات نُ خباتُ غُضعًَطام ، ُٖض يُبُض 

بُؾًَهِ ُْوت بسضيَت بُ نؤَجاًْا ُٓو ٖؤناضَف بىو ُٖضَِؾُضّ ُٓوَيإ يُ عًَطام زَنطز زَبًَت 
 .  20تىضنًُنُ
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 . 4/4/2016ضؤظّ غُضزإ 
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نُ يُ بُغسا و  20/10/1920خايًَهِ تط ثُيىَْسّ بُو غٓىضَ ُٖبىو نُ بؤ عًَطام زاْطابىو يُ ضيَططُوتِٓ 
بُغطِا ثًَو زَٖات و غٓىضيَهِ نطاوَّ ُٖبىو ـ بُالّ بُ بُغتُوَّ ويهاْسِْ وياليُتِ َىغٌَ  ضُْسئ 

ضًانإ و نطز و ثُقؤيهُناِْ بؤ ثُيسا زَبًَت  بُ ٓاغاِْ غٓىضَناِْ زَثاضيَعيَت  بُضبُغتِ غطوؾتِ وَنى
21 . 

خايًَهِ تط ُٓطُض تاَاؾا بهُئ زَبًٓني ظؤضبُّ خُيَهِ عًَطام اَ ؾًعُ ثبَو زيت ، تُْاْت ُٓواًْـ 
ْاضَِغُٕ يإ َُياليإ ظياتط بؤ ٓريإ و ٖاوَُظُٖبٔ تُْاُْت عىمساًُْنإ بُ ٖاووالَتِ ْاعىمساِْ 

ؾًعُنإ ظَبطِيَهِ نىؾٓسَيإ يُ بُضيتاًْا زابىو ، غىُْنإ يُ  1920زازَْإ ، يُطٍَُ ُٓوَ يُ غايَِ 
-28% بىو ،نىضزيـ نُ ظؤضبُيإ غىُْ بىوٕ ُٓطُض خبطاباُْ غُضعًَطام نُ ْعيهُّ )15عًَطام تُْٗا يُ 

اططتِٓ غىُْ و ؾًعُ بُضيتاًْا وياليُتِ َىغًَِ %( زاًْؿتىاِْ عًَطام بىو ، بؤيُ يُ ثًَٓاو ٖاوغٓطِ ض30ِ
 . 22خػتُغُض عًَطام

ٖؤناضيهِ تط بىوِْ غُضضاوَ غطوؾتًُنإ و نُضغتُّ خاوّ شيَط ظَوّ ناْعانإ ، ُٓو زَويََُُْسَّ 
وياليُتِ َىغٌَ واّ يُ بُضيتاًْا نطزبىو طىّ بُ ًٖض ضيههُوتًَٓو و ٓاططبُغتًَو ُْزَٕ يُطٍُ بىوِْ 

ٓاو و بُضبىوَِ نؿتىناٍ نُ بُؾِ ٓاوزيَطّ غاالُّْ َُٖىو عًَطاقِ زَنطز. ُٖض يُّ غُضضاوَ غُضضاوَّ 
ٖاتىوبُّ ؾًَىَيُ )وبًًُتِ َىغٌَ يُ ضضوّ ٓابىوضيُوَ بؤ عًَطام وَنى غُبُتُيهِ ْإ وايُ ( . نُواتُ 

 .  23اليُِْ ٓابىوضّ ٖؤناضيهِ تط بىو بؤيهاْسِْ بُ عًَطاقِ عُضَبِ 

بُضيتاًْا بُضزَواّ ُٖويَِ زَزا يًَُْىإ ثًَهٗاتُناِْ عًَطام ؾُضِ و ٓاشاوَ زضوغت بهات بؤ  ٖؤناضيهِ تط
ُٓوَّ بُ ٓاغاِْ َُٖىو ٓاَاُْداناِْ خؤّ بًًََٗٓتُ زَّ.  خًًَهِ يُنذاض ططيٓط  ُٓوَيـ تطغِ ٓٓطًًع و 

عىمساِْ نُ بُ بؤضىوِْ  ٖاوثُمياْهاِْ بىو يُ زووباضَ زضوغتبىوُْوَّ زَويَُتًهِ خُالفُتِ ًٓػالَِ
ُٓوإ نىضز ثؿتًىاًَْهِ ظؤضّ يَِ زَنطز، بُٖؤّ ُٓوَّ يُ ضِابطزوو ؾؿتًىاِْ يَِ نطزبىو غُباضَ بَُُف 
ثؿت زَبُغتني بُ يًَسواًَْهِ ؾًَذ حمُىزّ بُضظجنِ "نُ طىتىويُتِ ) َٔ بُيًَِٓ بُ خُيًٌ ثاؾازا بُ 

ثاف دُْط )ٓؤتؤْؤَِ( بسَٕ بُ نىضز و نىضز ٓاظاز بًَت  زضيَصايِ دُْط ؾاْبُؾاًْإ جبُْطِ بُو َُضدُّ
 . 24يُبُض ُٓوَ َُْىيػت بطُضيَُُوَ ُٓو ثُمياُْ بؿهًِٓ " 
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بًطىَإ ًَُُٓ ظؤض بُ نىتِ باغِ ُٓو ٖؤناضاَُْإ نطز زَنطيَت ٖؤناضّ ظياضت ُٖبًَت يإ َُٖإ ُٓو  
نَُِ َاوَ و نىضت نطزُْوَّ ضِاثؤضتُنُ  ٖؤناضاُْ ظؤض بُ تًَط و تُغُيَِ باغِ بهُئ . بُالّ بُٖؤّ

 .  25نىضمتإ نطزووتُوَ يُوَ ضُْس خايَُّ نُ يُ غُضَوَ بامسإ نطز

 
 ٖاتِٓ غىثاّ بُضيتاًْا بؤ يُنُّ داض بؤ عًَطام

 ر

                                                           
ِ عُضَبِ . زَتىاِْ غُيطّ ُٖض يُنُ يُ بؤ ظياتط ظايٓاضّ و ؾًهطزُْوَّ ظياتط َُٖىو خايُنُناِْ ٖؤناضّ يهاْسِْ وياليُتِ َىغٌَ بُ عًَطاق 25

فاضٌ حػني ،َؿهًُ املىقٌ ،  زضاغُ يف خ.ز ًَِ نَُاٍ ٓؤقُ، غُضَضاوَّ ثًؿىو . ، َُٖإ غُضضاوَّ ثًَؿىو .  زَضغًِ زيبُطُّغُضضاوَناِْ : 
 َُٖىو بُ ُٓيهرتؤِْ بُ زَغت زَبًَت  .  يُنٍَُ ُٓوَف ُٓو ثُضتىنا1955ُْايرتنًُ   ،َطبعُ ايطابطُ ،بغساز ،_ايسبًىَاغبُ االْهًًعيُ 



 خؤثًؿاْساِْ تىضنُنإ يُ ُٓملاًْا بؤ وَضططتِٓ َىغٌَ

ْاضزِْ  ٓؤظزََري ثاؾا بؤ ضواْسظ يُ اليُٕ ُٓتاتىضى 

 


