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  ث.ي.د. ردار  اَ                                   ث.د. ر در

                                  أ  ث.د. ور                                           ك أ زى َ .د 

اا   .د                                                .ث.ى.د  

                                                  اد و .د  

  

وي مَ ةدةرير  

   .ي.  در رل



 

 

   

  

  

  

  

  

  
 

  

  ررا  
  

 دأ ر  ررا  

 
ا ر  

ا   .ا.د  

 
  

ا   

  ا..د. ح ر در

  

  

  

                    رون                                        اا  

  ا.د.  ول                 ء  ا                  ا..د. 

..ردار  ا .دا                                       در ر .ا.د 

 .د                             ك أ زى                اأ  د. ور. 

    اا   .د                                          د..ا   .    

       اد و .د                                      

  

ا ر م  

    ..در رل



  

  رَن  ودموةى َوة
  

١.  رةظط َرظو طد وةيَ نةو ر  رز ،وةودة مارة و زام  ؤظ  و

 و و ن    زام،وةَاو م َرظط   َ َر ،َر وةوةيدةرةوةو م  ام

 رةت ماَوة.

٢. .ََمة ري َ  ،رةزا ري ن  نوةَ و 

 طظرةَ وة  و زم زووةن و دةوة.  .٣

٤.  ةرَ)يامَ  زي ر اوي  يوةَA4 ) ََ َلط ار     ٢.٥) دا ر   (

 دةوري رة دةمَيَ.

ذرةي    و وَو و  و َن،       رة َر مت،  )٢٥( نرةي َوةذرةي  .٥

 مي رة دادةميَ.رة  ي ارةوة  موة

َوة رادة ر طظر دةت، دوا وة ك CD         ) وَ  َوةو ٣( َةر .٦

:َدة َارةوة ر يةَ  شوةَ ،َيةردةطَ ودي ي زام وةيدمرز  

 رةوة وةَ مومم  م َدة وةَ  ةير ي) ن    ١٦ؤظ زام  ( و

 )  موةرؤك.١٢و (   زامن) ١٤)  راوَ، موممَ وة (١٢ موةرؤك و () ١٤(

  م ريAli-k-Alwand   ردى  و مز  Ali-a- Alwand  .رة مز   

    نوة مومم.َ  َ  

  مز ىوامَ و، ) رى م  َدةArialَو (، ) ىامَ ت و ١٤ رة   (

)١٢ وةر ن, وةَان دَم  َومَوداى د ََ  َلط َ وم  (  م

 Harvard َو 

 ) م  نوةَ ن ةرَ وين و (١٦مؤظ  (رديَ.١٤ نزام  (  

     وةَوون دةن رردةان و ر و م اَ َيودةم وةَ مز  وةَ ير  م

  )  زامن.١٢ؤظ و () ١٤ ( َامى

 .َيودةم وةَ مز  واز  مدوو ز  وةَ ير  

          َوةر وةَ رط يَ.ون دةَ وين و موةر ةوي نوةر وم    ن

 رََوة.وةرمط  َر ك  َ َوةمى مط

       ) ي َ نرةظط  َدرَدةم  كوةَ ر٥٠,٠٠٠       وةَرطم ،َ َلط رىد (

 وةمى.

 .َ ن و رةىوةك ذ ،َ َلط ةرىَ واوى رىزام وةَ ردملَ مط َ 

                                               
 

 

  ث.ى.د. ح ر در                                                                               

  َى م طظر                                                                                

  



 

 

  ا ه  اث  ا ات

  

 وا  ا  وا  امم  ا  ت   ر  ى و ا اث     ا ه .١

ا رج و دا ،ا  ان   هم   أ  و   .ر  

٢.   ثا   ا و ا. 

٣.  ا   تا ا. 

٤.  نا    ت ء س و (A4)   ر (٥ ,٢)   افطا را . 

٥.  أن  وز د ت ا  (٢٥) ، ا راول  ات  واوا  اى،  واون  و ا  ر 

ا  أ. 

٦.  ث (٣) ا ر  ص اوا وما (CD)  ا  ر  ،ا  و  ا   

 ض ر ا ،ا ث وا  مو و:  

  ان ا  ا ا ،ون او ا  ( ١٦ )  ا،مم ( ١٤ ) و  ا.  

 نع وم ا Ali-k-alwand  دو ا  - Ali-a Alwand  ا.   

 .ما وا   

 ثا ن ا  ن  ا  عم  ا   (Arial )  ( ١٤ ) و  ا  و ا   (١٢)  

 صا  ك   و م  رن او  درا   . Harvard 

 ا ن أو ان ا  ( ١٦ ) تمم ( ١٤ ) و  ىن  ،او    ا    و ا 

  ف ت و و ا  (١٤) تمم (١٢) . 

 و  ا  ا ا  ا. 

 در وا  ا ا-   ا  -  ان ا  ى اا. 

 )  نا ٥٠,٠٠٠.   ،ا  رد ( 

 .وما وا ا ر ت ال اار  

  

  

 

  در ر ح .د..ا                                                             

                                                               ا ا 
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 م َ .د  
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ةر .د ةرى رم  

٣٠١ 

 ...................ؤ   ي:"  َم دة"ي دي ادة دا .١٥

  د.رَان  ود

٣١٩ 

١٦.  ى م( و َ  َدة َ) ى ى دة١٨٧٩ – ١٨٠٠............ 

   ر .ي.        .ى  ر

٣٥١ 

 .............................مَ ى  ماوةم مرى طورةى رد(د ردى) .١٧

.     

٣٧٥ 

 ...........َوة راوردرى ر مة رَمم زم ردىء ى .١٨

 ا ران .ى.      ا   .ى.  

٣٩٣ 

١٩. وةى وااط مَر..................................................................... 

  دان .ى. 
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  ر ن  ااَوة ر دةررةى      .٢٠

مم ر  ذَ رؤ ى رت و ر َم اق    
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ا  واَ .د  

 
 
٤٤٩ 

دموةى ررى زار ؤمم م ر رةزامى ودار         .٢١

 َ َو رى َم م  ام َوةَ) ٢٠١٥(...................... 

ا   .ي.       ادر .نر          ن اي. ط. 

 
٤٦٩  

٢٢.  درى   ى.................................................................  

 د.راس  ث.ى. 

٤٩٧  

٢٣.  رى ت و  مر ى رى  ا ردة.  

 د.زرن ر رف

٥٢١  

٢٤.  َل ؤر  مَ يطَر ةر م ي ريط دمزار.  

 ران طر َد. رد. ر د رةزان       

٥٣٧  

٢٥. ط منرد رى ى انَ ر ر...دا( نرد ىؤذمر ) ؤ  

ردة   .د.          ث.ي.د ا 

٥٥٩  

٢٦. اظ   انَ )١٨٩٢-١٨٩٠(...........................................................  

  وةن        .د  م. د

٥٨٩  

َوةَ ) وو      رر مو و دةرةم روم َ ظت    .٢٧

(.......................................................................................  

   أ  د. دارا       ى .ا. 

  

 
٦١١  

٢٨.  َر) ك ى   َاردذي دة ث.ز) ٤٩٤-٤٩٩م............. 

 رد.  رل 

 

 

٦٣٧  



 

 

٢٩. طة رةم نم  َؤ و  َ  مَؤ 

 َوو....................................................................................... 

 .د رةوةز. ي لرة  

 
٦٥٩  

 ............................................ز)١٨٦٧-َ١٨٠٠ي ردةن  زرطمَ ان ( .٣٠

 .ي. م  د

٦٧٧  

٣١.  ر ى    َ) ر١٦   دووة مم ى  ١١  -ى

 ان١٩٧٩َ م َ ر رىر و (...............................  

ا زا ل وار .ي. 

 
٧٠١  

َوة   )١٩٩١ –  َ١٩٩٠رَ و مَ دةو  م دووة ماو (   .٣٢

 ووَ .............................................................................  

  ارَى. ر . 

 
٧٢٧  

(َوةك ووواى  وى ةرى و دةر ووواى ر َردما .٣٣

(ا.....................................................................................  

   زا .ث. د        ا  ورآ .د 

 
٧٦٣  

  ....َوة ر )(م رم وزَ روورى ذاراوة .٣٤

  درو  ا .ث.د .ي.       ان.ي.در          

٧٨١  

٣٥. م ر َ اط موظ ...................كد طَر ل ط ذة 

 ن اث. ه. ا 

٨٠٩  

٣٦. امن دامرد - وةََك  ياط اامدام.............................. 

 ر و.د.ي.ث

٨٣٥  

٣٧.     َو رى  َ  ماوة ر ومدا  اط وةدم

 ..........................................)GISرَم  زامر طان (

  ا   .د         در ى. ا.     .د  

 

 
٨٥٣  



 

  

  ( رى َم  م ).....................رى طا  م وة رةن .٣٨

    اد. ي.    در رل        د. 

٨٨١  

٣٩. ) م انَم امرى ر امدام و ى٢٠١٢ – ١٩٨٧ط   كوةَ" (

  ........................................................................دامان"طاى 

            رَ رؤ رةلَ طد.ران    

 
٩٠٧  

٤٠. ذ م  ر رير و مَ يطَر  م مَ ر............. 

 ا ا  ران.د           ا ا روان :رازم 

٩٤٣  

 ...................دموةو ممم طَام  َ ر َردمَ اق .٤١

أ  بد. أ 

٩٥٧  

 ...........................رر زام م  رةوَوم ى طاى ميَ .٤٢

 در  طد. 

٩٨١  

٤٣. م ن ومي دةردةر  و َم انَم َراورد ريدةووروو َ........ 

ا  اي. ا.    ر  ان .ي.       ةر ا َ .ي. 

١٠٠٩  

 .................... م ورى زاى  طر ذى و ز َوك .٤٤

 ا ر . ى. 

١٠٢٣ 

٤٥.     م انَم دةروارة و دةر  مةمةا     ٢٠١٥-١٩٦٨رمرد َر 

 .........................................................َوةك  طاي رارا

 ر ةد ر .ي.  

 
١٠٥٧ 

  ..........................................................َردا ي  ون و زن .٤٦

 ب در را. ي.           . د.ي.ث

١٠٩١ 

  
  

  

  

  

  

  



 

 

رة مز –  ا   
  

 

١. اا ا  دور ا................................................................. 

  ..ان ر رل

١١١٥  

٢. وأ مما وا..............................( درا)  اطاء ا     

زدر ا  اإ ..  

١١٣٣  

٣.  دا   ب ودورهظ واا  قا  درا) ا(.............  

 د.اد  ل

١١٦٧  

٤. ب ا ا ) دي (رح ا  را) ب ١٠٢٤( و ............  

  ا..            ا    .د..أ  

١١٩٥  

٥. ا ا  نمة اا  و ............................................ 

ّمراا ِ دِراَ نمَ . د 

١٢٢٣  

  .........(ذج  ران ا ) اات ا وات ودور  م و اة .٦

 ز ا  . د

١٢٤٣  

٧.  مما  ا    و ا....................................... 

 أ   .د 

١٢٦٥  

٨. آن ال ا  ء ا...........................................................  

  .. ا د وك

١٣٠١  

٩. ا  رات اا) ا ١٥٩٥- ٢٠٠٦ا (.ر  قا أ  ر درا..  

       اا  ني        د.مما  ل آرا . 

١٣٢٣  

١٠.  ا واد ار ام  درا ور..............................  

      اند.ر..أ        اا ل ا .د..أ  

  

 

١٣٤٥  



 

  

١١.    ا  ن وت اأ    ا ا  ل درا)    ن و 

................................................................................... (ا  

 أ ءا.د 

  

١٣٧٣  

١٢. اا دو ت ا  ر درا.........................................  

 ..ا   ر 

١٣٩٥  

١٣. ر إ  تما .............................................................  

ا  د . م 

١٤١٩  

١٤.     انإ  ءا د وا ت ا  ض١٩٧٩......  

()  ا ن .د 

١٤٤٥  

١٥.   نرد ناب ات وااا   نرد إ ١٩٩٤  ١٩٩٨......  

ا  .د . .رؤوف      أ ا د .أ. دا ا ون        

١٤٧٣  

درا-   ) ٩٩٠/  ٣٨٠ل ب ا  ا(ت    اام ا وا س .١٦

.........................................................................................  

 أ..د. د  ادر        أ..د. د  ش   

  

١٤٩١  

١٧.  ء  دارت اخ واا  ما ا............................  

ا م أ.د. أ       ل أ.د. أزاد         أ .. 

١٥٠٩  

١٨.   ت اا مرن وط    اب اا .................. 

              أ.د ا    اد د.م 

١٥٤١ 

وآر ا  اوة  ا ا اام ل  مي ااب ا ووان .١٩

ما   ا....................................................................  

ءا   .د      ط  ا .أ. د  

  

١٥٥٧ 

  ............................................ات ا ا  ا ردن ااق .٢٠

 ا  ..          كا  از  .أ.د  

 

١٥٧٩ 



 

 

  ......................................(درا  ا ا)  ا   ران .٢١

  ا  د.ا..د.        أ. أ أ مأ 

١٥٩٥ 

 ..................................................ا ارو ض وادي ان .٢٢

  .. ا ار م        .د.     أ.

١٦٢١ 

 ................. ار  اارد ا و ا ا  ض ة  دك .٢٣

ا   .د ..أ  

١٦٤٣ 

٢٤. ( درا) امأو  ووا د اا.................................. 

ا  ل .د..أ 

١٦٦١ 

 ..................ا ام ا وات   دك ا ر ون .٢٥

             .ي ددر  .ي.  

١٦٨٣ 

 ........................................   ا ت ز ام  ءة .٢٦

  دي ا  . .  

١٧٠٧ 

٢٧.  ذا ا ى  ن وطأ و ا  درا رم..............  

  مزاد ل

١٧٣٩ 

  ...........................................اال   ا  م ان ا اي .٢٨

راا  ر ا  

١٧٦١ 

  ............................................................ا ء ا  ب ارة .٢٩

.. ي  نار 

١٧٧٣ 

٣٠. زك ا (ا امأ  ) اند  ا ...........................................  

  ط  ا ري
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٣١. ا م و  را ء اى ا رات اا   اا  وا
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 ريم د. م 
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    ى وةزارةَ م و َوةى زام،   )٨/٩/٢٠١٣) روارى (١٥٢٤ماوى ذرة ( -

 دراوة. ) زامى رار )رى دةرامم طظرى 

-  راى ررى زامظرة ( –ط٧ذ ( )(َ ٢٠١٦ 

-  َ ران : ر اد  

-   نو  .ي. : وةوةم اد  



   ردة         د.ا  .ث.ي.د
     

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٥٥٩ 

  

   م طَان ى رى ردن

  ر رؤ ( رؤذمى ردن ) دا

              ردة   .د.                 ث.ي.د ا 

 َ وو 

  زام ؤظن 

 مَ يزام  

  

 :وة وة   نرد ري ي  انَط م 

دةَوة, و رةي ش دووة م م وةك  موي رووامي 

موةي موة زادازامي رد ر   َردم رؤذت دازراو 

ررمَ طمَ ووي ردا ردو م مو ) وة١٩٤٦وةي  َما (

  را دةم ءمر ء  ءوةم مذ م ارة رامرو ط

 وة  وةي ,تي دة يووَ م ورةيط َوي دةر

م وةك (رؤذمي ردن) رووةم طَان وةك زادةي   روة ط

  رو دةوم ر ارة مم ذم ي رد وَ دةت .    

  

 :وة  ري ادةو وةطدة   و دةر وة 

زرامم  ردن,وَاي ر وةو م , ض َةك ام موة و دا

ط رد  رؤذ ردن ر  َي  ر رَي مم مسء 

 ؤ ي وةي, ء راَانء مَء طوةم طو

  مي ن و رَء ردانء َدما ةوة.     

     

  :وة  ةيَارنرد ري  ءم م دووة  ش ورا

  يرة زو  ١٩٤٦ ووَ َم ,د م َ زراو مدا داَ

 درار م ورا اري َ رط  د ز كةورةو زط َمروةر ي

  دةام ؤ طَام مي زن ي ردا ََرا.      

  

  :وة رد  دي ي ر وة   ووَ وةي زام   زيَو ر

وة-       ز  نرد يرؤذم مرةذ   راوةء ر

داتء وَي رةم  ردنء ذم رؤذامي , ذرةك وةو      
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َ ةداَ ر .وةر اوم ووَ َ  يمو دة  آ وة  ذة  ي

 رؤذمي ردن وةرطاون رووي را م زاموة وةك ي داماوموةو   

  .دةر رَوس و َةي زمي ماوة

  

    :  ء مى طَان  

و رة دةو را  وةا  ) ؟ developmentطَان (

ء ا وة، م دردمَ   از َر َاازى ر

امر وةىدمومرىء ر نوةى مدم ء دذوارة, ،وردو َر١ م

ةطنء  دن ر م ؤن دى راور ر م ارى زا

َ  ،واموة، وةى َةران رَوون رى وة ر م  ارة 

  رَون.

ار ة زؤرو َطو دَ ة نوةر وةوَ ر رةوة طَ ن و

دة ، طزار طن، طَان وا "روداو َ دةََ َرى 

  دن ط  ،رى طؤ دى د ،"اماوةرط و دؤم َىم َمروةر

  و مارة َارر انَط م دنورى، وا ء

 دم رةو دنء ,انَط ,م  .ناوةد و نارة ءزة

 ط د رةطزة ََرةم ،َوا طَان طرى م رََء 

  رامرو و طم.دىَد َ دن و دن و٢  

 َدؤ  وودوا َدؤ   ؤ و ,ىاوام م ,انَط

 َر ورى ارى ر َامرط ط َيور ؤ  ،وةَازدةط ووَ

ا   وةك ك مدى ي نء دةت، روة رزدموةى ردةو

 و و ىمؤؤظ َمرةو ذ   كةَ ،ط

   ٣رات.

  م م دمََ" :دا م  ىَ (ؤَ اام)

َد وَ  وةَم رَ  نؤظ دمرو  نزة ؤ م

".َد ن و نومؤظ  زاراز طَ   ام وة , َم٤  

موةودوا  دم نءَش "واز(رؤ وا) ي انَط   

".موةوَ  م م مدمم نءوة م ءر٥م  

 م َان دةَى طؤ م ،ةمةة ر َ انَط َووةك دةردة

 اَ دء ازوَ د ،ََر وازدا م ةو روو و رراو

  ٦را ،َد َو رارى واز َ ةوى. 

ر َ س طَان دة َ ،و َ رةطزة رةء ََرةن 

  رو  َررن ر ؤ ، ن  وةي  طَان
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 ، ض مَوة رةى و داطا ن ت، طر  ء دراو

 ؤ  ى و ء َةَ ةوى داؤ ىازامَ دو و ن؟ دووةم

َانء َمدم ة؟ َن رام رارةم رامدراوة 

  ؤء   َمدو امن  ؤدا.

 طَان, َة رة دواى دووة م موة  مو 

  وط ورى م ا زؤرمَر   وةوتء مدة  وذة

  وةش ،اودارد  ر رامرط َ رايمَ يؤ

 وم  اَ ردةوا ومد ممرة   ام مَدة

  ٧زى ذم ر م طر ت.

 , م وةر ،اوةَ نذة واز ازىَ اموةر انَط م

:وام ،َدةط ك ارو م ط ةَ  

  رامرو و طم و ايَ  امَري ط  رزؤر : امَط

 آدةو ممَء دردم ش  ر كء ت تءدةو  ر

 دوة,  دَمدن, دةزطدن, ةودان  ار ,رزدموةي 

ام ءر مم ,ريو  ییَ آدةم  ةوامر تء

َ وةيامء وة مة ءم ر ء رةر 

دَم داء مء دادروةرء  دةم زةرام وةن 

    ٨مَ موة ورخ.

  ز ،َََ رة وةرةى روم ؤظ :ؤ امَر ط ر

زةرام نء ةمم مَامن دة ,َخ  مروء َدنء 

.َن دةدرام ةو ء 

  ودا نءَدر ؤ نرة  :نَء درردةوا امَط

 رى دةر ءَ ر ن.دوورداء ذ ورىء م ر 

  ارة وامَوى ط اوةرد وم امَط :َر امَط

  رنَر مدةرة ةم ووم  ر ورىء ذ ء

 ٩ام طَان.

  امَط ومداوو زرد ر دمسء ط دا ومدورى: ز

 َى رَم ارى ورا.        

  

 دووة: دازرامم ري ردن  وةررم َرووي طَام ء دةوة 

وةادةي م ط  

ي  ٢٥اطدمَ ان ن ة ومم ظَء موة  دةامَ د

دا,  ن  م مزن و وو دوا رَمَ ان وةك ١٩٤١
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 ,رو  م مرة  م مَ لء وةياط  َد 

 م ,َرد, دا  ,رم مووي طَ ءط انَ وويَ رامرط

 و يارةوةي رةزامَ و ,رة  مرةر وارة مط َ

 رد   ن تءدة ٢٠  اوء دواوي م

 رد َرذ رر َاز  انَ م ي وةيمةر

و رذَي  ي ر موةمطرا مو دذاَ نء  ١٠م و و,

 انءَ مرم  مر رو وةي نءَ راواطرؤذ مم

و  ١١رواء مم رراي م ر َاي داموام وا, راوةو،

ممي  ي ري  م راَ ووء روة مي زةء 

َم ردة انَ ي م و ايَوي, و وةمم ة دة ا

دةرو ردة   موة مرما, وةك مم َرةمَو 

.َ ر ١٢  

 رةزا رد ةوامر موةوَمرة ز مر و َ رد ط

) روورووي ؤ ١٩٣٩- ١٩١٨وةي م مَان ردوو م م ) وء

   وري نءوة, ز زرةط دمو وةو اري 

دةا, رَرو رؤم ؤرانء مَن زامانء دووراموة, ي 

م ,در نمةزاروة مي وةر و نءرد ر دة نَ 

 َردن انء رَمن انء وةمن زؤر ام رز, 

و مردا مَن وةك َم انء ء ط واوي رَ زؤر دذوار

  ر َرم وةك نء از دووراموةو وو زؤرن موون, 

 امدام  دك داةَ آم ار رم ةيَط مرد  تدةو

 ط دنءواز ةوة يةم يءدا  ردي زةردا ردي وةك ة ي م

 َر مو ط  م رو   ،دةدا مامَم مم م انءَط

مو وةك رو َاقء  رَوي وش َ ام موةي موة رد 

) يوَر  وم  (دو.  ١٩٣٧ رو  يوم زة

 َوريء ر   ءوةم دمواز واردنء ,ارا

 زر و ار اؤ زا نرد م  ء دمط

  راءطوةمم دةو ام تء ريوط ,ردة ر وةيم مدة

.ةَ ني رةزا  يمَظ١٣  

  انَ دمداط ,ري ١٩٤١رةزا ري ددةزطوةي دامةر ء

م م و و  دمء داو ظ زيي مودوو م  ا

 و ي وة دةَ ط ,ور م يوم روة ورو

واز رانء دامم درةزاي ري رةزا ر  و زة َو و, 
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ن ردوو دا َ ,َ طرامرء رة َةك  وةك مو رةوة مَا

اموة زا ي ر  موةمء رَن, ت وامي مَ موي 

مزي ظ َون,  .ََران وتء ذم ء ر ذاوةو و 

ورام دري رةزا دا مر دام اون ن زان اون رامي  َدة

د دووراوموة, دموة طراموة ر مي تء م بء راوي وةك 

 ادةي  ,دة, زةَن,  رن.. دازرَانء دة رؤذمي 

 رراو,وةوَ رطرء طم  ماردم وةوام١٤و  , م

 ذاموة  ي دةَةردامَ ة داطرةم وةك ظء مَ انء 

  ارَةي رذةوةم واما مو رَةدةو. 

دنء ط رد  ,و دة م َار م ء رةت  رؤذ ر

نء ردنء زةرم رؤذوا دةذن, رَ مآ را, مم ري 

رمةم و ذامارء و وازوم دة موةم رة زادَ وة را, 

رَم رد زامن دةرو وامي دووراوةون طراموة مو َ زؤر 

َمنء  ي ةوةي مَ ام ن اردةوة, رمة 

 موارة انء نم رو او انَ  م وةزارة

داط  ير١٩٤١  وةي دةامَط  رؤ  و وةو ير

ارء رز ي  مو ردمن رةو وةو ن َازي َو 

 َم و ةزاروةش م ,وةَزردا مووم امَ ةوامر اردام

َراو وة ي روودام م رار ار َ ر موي نء 

 مرةداط  رو  ور روة و وم نءورا  وةوةزة َر

  و دوو دةو كر م ,انر م ءَظ مةَ  را

ن ونء ممةو زء  َمودا َراو ر ر ؤي 

.رو م مرة  نرو وةياك  ١٥طادةر ر ,وةد 

 يوت م ,نردم وم ََ يوة  ,د ري يةوةمنء م

ووة مري موي مزي ظَء ي َام م م دةَ ا 

 رة ورة رد مر ء  وةيذام يدا زةَر  ,دةطم

ي ذ ن"ء دوارد زادي " نزرانء رؤدا َم (ذ.ك) نرد وةيم

 َاوَر  ي ذ.ك  ,اَا طء رؤوةم ر وةيومو 

مم راز و, وةدا رَي واوةي وة "طظري من"ةوة 

 ت  رد وام وةم مر وةيمنء ذرد رردء رزط زاد ويَ

.ر  وةوةي ممو اتءم١٦   

 م و ,وةمو  َمروةر م دووة م  ياوام

 َر مء وة،  ديء َ م مَ طمء َوو مآ وة
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ام  َاو زةو دةر َو   َر ري ء مَ َام

 مزرامدا ءدةَ  ن دة نرد ري دةو ري 

 نرد  َم امووَ وةر ي وة د ري 

َودة١٧م ر ة ر وةمو وويَ ءط رد ط رو وويَ

   ر ت.

 ،وةم رووي ور ،وةوَ يم ءمط  م 

روومم رذَ  َةم وةك: م ،ء ن، ء رةي دااز

ي دةو ردارة مم وةك رةمو رمء وازومن رار 

م  طم ذَدةو دةَم دةر دَء ممرةط  زاداز

 َ ون، دةر رَظ ام ََيوةك ز رذةوةم وةن ء

 ذؤدةوَم  ر َ تدة َ ي  ،ودة ز 

وةي  وةرام رؤذ مر و و ن رر  مرةداط ء

ردم دااو  َوموة َان مي طم َ اء 

ورء و َ َرةووة ز وة  َخء مَ زَةم وةك 

وة م موي  وةش وارَ زؤري ر روودا ١٨.ء مظَرو 

ة راَ انَم مر َر ،و و دة ،نةوة ط ،وةام

َة داازةم ررء وموةي زادازةم موة مرمَ ان 

  ١٩. َر َمَ طدوموةرَ  ام دةوري  ، َرا

َانء مؤدم ر   َنرو وموةي زادازامي ط زةر

 ري ترؤذ مزةر اي د ما ن وة يَ

مةَ وةدامدة ،نزةر  ء(مدرة ر) ةمر م ي

ء دا واوي دمداط مزرامات، داد مةَ ن ت مدةزط

  نزةر   ممء راط(نزةر  م)١٢ دووة مم ي

 ذَرون  ط ردو رارام وموة مواي، وام ط رووداوي  ٢٠،دا١٩٤٥

وة ن و زةرن دذي دة موةم دةزامء  وة 

َم دة  ن نوة  دةم ردةموت  م ،َر ن َر

 َمواَ وةمزةر وةار رووي وةرةزا َن رذ .٢١   

 م َر وةء ماوةَري ر دمط  نزة ةرامم  و

  ردواي داط ر  د ري ت ,ما رةرؤذ مردو١٩٤١ 

 از َرو ر  را  وةووةمم دة واز نءي دار

  ر مَ وةن اوءم  وةَ َن دة ,نة

دروةر ي ش رَرا (ز د)ةوة رَةدةا, وةي امي َوء دا

وة  ماون َ راري ي ذ.كء  ط طدم رووداوةن ر 
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مآ مَي  دا ردن(ح .د.ك) رَاو َ داروردوي ذ.ك 

ردم   ي ط رد وموةي موا.د.ك رارادازر .ََراا, ح

دةان طَ, ام َر ردا وةيوو موازة  وَ واوي 

ردةوار ي مةَ ء واوي ءََ  دوورراة  ء

ز ي دامء م امطط  َاؤط دةوري يء ي َذ

وةم  مَ تء ن زادةيرد اد  .وة ازامووَ

  مرةوا  يرا رامَرو م اردةي ،و انَ مرد ةي

 دووة م م اَدر يوام يَر د ،وةار  رووي ن ض

وة دذي دا ءاوةَري ر مرةر ن  دةزط ونءَ انَ

د وةوة.   اامَ مرد ن ح.د.ك،  ،و َ َزو م وةن

 وة  ر وةو امَ (ذ.ك) ي ردوير دارو ومش درو 

ء رؤ  مامم وامور ،و اوَاري ر ََ وةن ء

 رَةدم روري رَي دةد رَ دة موةم  رووةوة رؤر

رر موةمء ز د راري ب رؤ َر رةء  .َوة ََ م

 َ ورَم وةادةي م ت ءدة وةطدة و َر ،

   ٢٢رؤ رَي ري دةد.

م و ر ن د رةزاي  ةوة, رذ َم ي 

  و يرةزا رةت زاد دمر نءراوةدومامَ ازام ءط 

طرد د وة طمو َ انءَ مروة مم مرةوا روةي داواوما

 ونوة ،  ءرة َنء رؤامَ َورة دةط َرم َر

م م واو دووة وةي رودؤي وت.  رووةوة  َطي 

 وزاد دام ر  وير َ انَ دَازان دة.   امزة

١٩٤٥ ءزر دا دة مر راومران راط نء مرة م 

  ز ٤٠دا زاد يرؤذم نءة رؤوةمو مم زؤري رةازيء ذ

از رةنء رةم ةمموةي مو رَاوة ن درا، م َزاد

دا دة وةوم وم يزؤر اران. ذامَن رار امز  انءر

  .٢٣وةرما ط وما دةوموةو رووي طي ممن َةدن

ض دواي  ,م مدووة ض م  , ك دوا مَ ان

,  نط  ررةوام ف  وندة م تءرد دة 

 ط رد َان  َ َ ،َواووم م ز دء ذرةك 

 دؤ طورةوام رد م رانء ون و دةارامَ ان وتء داواي ز

رد اويَ ان نء  امَطروم ريء رؤدنَ نرد ط ، 

طم َ نَرط.   
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ء رمةم ي  و رو ءةى رمةوامَ ام ، ةوة

َ ،ن دةدا رد ط قن دةررد م ةمء ط دةزط 

 وةمم دة مراةَر امَ وةو روو وونء دوارد

     ز ي مةدا   . ردن وَي رةو َار

 وةم َ َدة مزرامدا رمداَ ت مةمط وةك  ،دةزط

 ز د وةدان ما وةي َ انَ مدةر دا َ ":د اي دوا

ن داواي  َدو مر   ن دازرامو َي ن رار 

  .٢٤واما  دةوة"

  ردو  َدموةي دةارام ران  مم   موا رة

دةزطم  موةم دؤزوةي رَرةي طو  دؤَ اوةي ردنء 

 ردام  نط  وا وازامزاد ي وذ ،يار ام نءورةم

و ةممي موةرؤ م  ،دردم ري دةتء َازي رَةدمن

وةن دةدا، و م ،ومن درَا م ط َم ذَدةء و

 ،مرةي دة امرد تدة  م   دواي وذ َر 

 اَدر   زاد و رداريون دةدة م  ام ن م م

 َرذ مدواي روو دووةو  ردون  رةزادةم ،وةَمدة داوم 

ََرذ ة وةد رد    نمرداوا دة وة وط

 ةتء درةَ مام َدمي "اوة. وةك دوا رؤذمي (ردن) ذةي دا، 

 َ ورؤ  و ن ةطم رةتء  َوة ذََ َ دا  اد

 ري ءوة رؤَ ندة دا ءم."٢٥  

ري د،  يام ارا ،١٩٤٦موم دووة  ٢٢ وة و َ مةرؤي رؤذي

 نءوري مَرء م زؤري َوةر ح.د.ك ء مدرة يزؤر ومدة ة

 ردة و  وة ر نردة َ را م ،ونا َم 

 ري ممراط د. دوايَن دةرد و و ي رة" وةدي م

 رد وةي م دم ن"ءرد ز و وةر  رةم َ: وز ء ،ور

 وَ َةرؤذا ماوةرمد  َ ارو م دةوردا ط وو ط

 وةردا، طورة وام ردو وةي َاو، مو شء ؤشء و وةر

و َي دزن  رتء رؤي َموة د رام ح.د.ك دةن ور

  َ٢٦وا (ز د) ارد.

 ا زداو وةوم م ح.د.ك وةمي م دا َ مََ ري

، (( ير )) مومم َذ رؤَ   .  و  ممراط

  نم نءةوي وةز١١م  ١٩٤٦يَ  وةاو دا َ د :ة

  ن د ،َري مرو يوةز    د ،م يوةز  ز 
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 مةو ، ش يوةز  ،ور يوةز  زادة م يوةز  زادة م

 د  وةزي ء طاف، رَون، دي   وةزي وري، ر

 ،م ر  وةزي رم ،ودي وة زادة  ي داودي  وةزي زرطم

 يوةز  رو يوةز  ةوي  ،ت يوةز  ةري د ،

 ي َ ون اي داد دام٢٧.وةز  

وةك موي وةزةما درة مي واون مام ي موةم ح.د.ك 

َراونء مَري  نء  ماوةم ري د، د ارة 

 يء ور و مرة نءرد وري َرَون، ض م ريدةورو مورةد ط

 .ادةا مَ ردة و نوم ، وةك رة موو م مودارةم 

 م .دنةَ سءراي رَوا وةك راوَ ز ؤكء ز م ر،  

ر م نوةزارةارةي دا وام زراندا  راةَنرد ءرا  روة

  ٢٨.ارةي  و ردن 

  َ مرة ط َر ،دا و رد ي و َة، دةطمر

دردم و َةي  وة  .وموة ري مَ وةررن دةت 

 ءراَ انَم وةمو  ير رد رة .اوام 

موة دةت ا  َوةَ ي ورء َ َ ا 

و، َا رَرا رد مآ  رؤة رةن رمَ مَن 

َ ون رة اوةرم  امنء رؤَرؤ  وة .و وام  د

َ ة رةم ي ردن َة ََ  َا دذ ون. وة 

 و دي َر  ز  و ةَ و دوو انَم ََ يرد وةمو

 ١٩٤٦ رة ةَ و دوو كر ،  َي رةو .دةري د

ممةام َ ور و د دة ن  .َرؤَن ممةام روةك 

،ر وةن و دةم تدة م  دةورام   اويَر َ م

و م  موا رد دةدء رري ط وةدارء ي َ دةد، 

 رؤة رةم ممةام رؤَن َن د دوذن ن، 

ر زيم  نَ م ،ةمر .و ن يَ وام ء ءز

  يوةمو وةي ،دةر رة ورةم روةك١٩٤٦ َ َ ،دا

   َ٢٩دةو ر  موااء راي رووداوةم درةد.

 نرد ري ، ر و ،ام َر  ي دة د َ ةك

زرامدا ردة و م  واوةوةم٣٠،   .د  يوو م١/٣ يء ذ

ي  ،ي ردن و و مومدا ٣١ َي  ردمَ امن اوة١/٤

َارا .ان رد ،ان َ مزرامدا م  د رة 

واوةي ممو  و زن وةء م َوانء دةَ و رد ط 
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 ح.د.ك او طَي دةر و  يوةموم ء  وةَيم َ 

 امَنء طراري وةر يوي رام  ءرد مم دمَ

ء رر مي روةردةء ور و رم و مَرا ا 

و تء َر امَ مرد ":َدة ظ روةك ،  و َ دمم

 ء وي ريري روَ د يمم ومم  

مرد ير"٣٢.  

 ري م وةي ايَو ن زرد ١١   َ ورد  مرؤذي  ٣٣٠

 رسء رةي ء رورامموة  طَ ري مدو ر رةي داز

  م و،  و وةدا ام ط َرء دةو طمََ دي رز

 زؤرن واَ ي  ردن ونء   ر ذم موةي رد َان 

   دي. 

  

   :َ م ي طَان ى رى ردن

 مو   ،َم َ انَط مَر ،دووةَ نذة َ روةك

 ،َوم وم انَط دن ،اوةرى د ىر او مَر و ر م

 نءَى دا امؤظ َا ءَ و ط  .وةَاَ ي د

طَان دَراوة، درة و م وَ طراوةو ردةواَ ء 

 م ما.م ونءدز وور   

دازرامم ت و دةزطم رَةرا ردء و م مو  رووةوة ز

ر دمرد مزء  واوي دةزط ءم روةردةو تء مز دم

 ؤ ورةوةي ط  ءو َزن رةطا, زار .نمر

ء م ارةي وارةو ي رَراء ر َء  وازةم

  وةوي م َم داري ءرة َزرةط َ َدا دةموةم

 اظ-وام وةدم  ةر َ ارؤذ مواو  مد

دموة ر دء روة از َرة  رةَام ؤي موةء 

دار م ورا.  رووةوة َوا ز د وَ ": وةك ط َن 

 نن دة  ط  ري ءو وةوط  َ َ دوةء ت

  يَردي ر مز  ءدوو مرا رط وةدة نزؤر ورةوة دة

". ن "نرد" يرؤذم َ َ ,دةدرا٣٣م   ممم" :َدة روة

 راطمم واري ن دمي  ء دةر  دةء رم ردء

رتء دات  وةي ثء ودموة و ,مي زؤر ك  او 

داما, ري ما زم ن طظرء رؤذم دةردةء و و داازي  َدمدا 

 ٣٤و دةوة". 
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 مَ  م ءم د ري نرد يم مزرامدري دا) 

َ طم ر (رؤ و ( ةوي) رَةرة موي و,  مو

ووي رؤَ َح.د.ك دادةم راماامَ مرد  ء.   دمدةر

دا دةرو واوة ١٩٤٥ي مم  ٦(ردن)   ذرةي طظري

دة ، ر وةو ء طر ( ١٥ ممروو  اوة َر رة ١٦رؤذذ (

ي موم دووة ١٠ ذرةي د  ،  ام رؤذمي (ردن)ءَةرو

ؤذ َةا ي ا زمَ مَي و ذم ء ؤذ مرر ءواوة ١٩٤٦

رؤ ،اامَ مرد رد ط  رءةَر ريورم شرو رؤذمظط 

 ديو ي. ين رؤذمرد ر مومو ر وة ١١٤اوةو َ رةيو  ٣٥,ذ

 وة د َمان و،  ء رة موز  داتمي مك ر م رؤذ

 ردء ي,  ََ دةر رمء ي ون, م َ ططو 

ماموةي وراي ء طمء َاموةي ء ء دة ,وَك  رة

 و رؤ ن ,وةري م ءراي ط ومدرو  كوةر ,نرؤذام مذ

 ودةر    اموم َ اوةو (نةرم )  يمط

روة رةء م  ر  وةا وةك  ٣٦موا ورخ.

  َمام رووم طان ي رةدا   اوة.

 دةوة, طر ر رؤذمى ردن ةء روورةم وردَ وة، 

  م " ،ان دةَورةى طاوانء طر َو نرد اد  ن

ودةَوة دةوَى    دء ا ََ ر ى زامء 

   َةورة ر و ءَ ءرةوى دوَ دةط َام ءَرادام  روم

". مرةر َزةرةر ر٣٧  

 ءمر ورىء و دؤ وطر  ر دام و ى ء

طزةراموو ,وت و امء َة ؤ ردارةى ردةوة... ى  ممو 

) مى اوةو وم  رؤذمء و رامى ن رةوة (و م روة

 َ ان مَط مو وةَم م َدراوة، دة  ندمدار و

  ؤ ء ن ر.

  

 ر ةودان ءؤر امَط  

ذمى ردن دةََوة، طَام رؤى ى رو وةى دووَ رؤ

طمَانء طَام زم ردى دةمَدووة، زمَ  طدةت, 

َمو رء مو طت، َ مَ ططو داممم رؤىء 

دووة، "واوى  و رموة،  موة ردى َمن زؤر

 َرمادةطر (غ)–  واىَ ى ر وةى نرد (اد ) رارى ء
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ووة   َرةَانء رةوا زن ردى. َن درةما رد و 

  (وةر)١٠  َر ؤذى دى ر  َ  ورىا  َدة  نَ

   ََ٣٨درة  رس و ة روو وةرطََى م زات مَ دةَى."

ر َو  دا مى طر مو ردن  َ ن 

وة  ٣٩دم وامى اَ من  ن .َوةَ   ،دةَدووة

 َم  َ وةك  ,وام مَ مزام وم م وةىدم

رد مز ومَ ةوارىءَء  ،مةَ ىم داؤذمى رط م

 نءَ وموةدة.وةاوةو وام مَ٤٠  

)ةوة ٣٢ما رؤذم وةك مرك َ وم زم ردى, زةو ذرة (

 م رد مز م َ (ردى مز دةر) وىمَذ اط رةور

وومو رَى َةوارَوة ى َى وة رس رةز ،وا ردووة

)ء  (ي). ط ٢٧) زةى دةرن طوة (َ٦٠م ردى ت,  ذرة (

ما  دى وةك ء طاى ردم وةك دةرس  روورى رؤذمدا 

  ودؤوة.

دموةى  ٤٢دامم رم زموام, ٤١دموةو دازرامم م ,ؤا, 

,مَن, ٤٣رد ىو رادن  ٤٤ازدنء زامَ زء زةم

 ومدارط َ رانورةزاو م ر ,وةدمدارط ت وةكم ،دووةةا

 )مررد ء زاراوةر مَر ( وةى  ,وةاومدارط َىم 

,َرَ ري ر َازَازو  ٤٥َ نء زاراوة مَر راوةو وا

  ر )( .ََرم ر َمارداء ن

موى رددم ورى  وةك رم  َم  ، ط مدا

  ٤٦وة ورةمن رد  دةوان َوة َ طورةى وة,

 َمو  ن,  رزطردم م ى رد  ر 

موة ةريء ممَ  َووى ردداء ن موة ردةء داطوار

 )  زي ىو ةىَو كاددةر شو  ,اوةرال ١٤٩٤ و-

١٠٣٦ َ وام  ء مز  اَوةرط  ر  َ ة ( ماطى ر

  ٤٧"وادة و وةى ر زةوى َم زَ ة َ  ت."

زام  وةىدمرز نء  ان , ا ىةدنء  ءؤر

وراوة  رة  ارى رؤ، طَامَ دم م دن مَ دي

ى روةردةو م  ن روومَوة، طَل وةي ر ن 

 دمرةزا تو ،ن ةواريَ نءَ يَ ن َن  را م 

روة طمان  م رء , راوةر َي ن  ن 

ةور ن ن وادةوم ؤذيدوار  مد وو َ وةك وة ن
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 روومَوة,  وي طم  ن  نَةر ,َر رة دو مم

 دارى  ءَمء ري رزي موة ي ومر َؤى َدم داوااوة 

ر َرا َ َوراوة مي روومدموةي  . ٤٨مةنَرام

 َم َ ور وام ي ء , م و ممَ ةر روةردةي

.  رةراي دموةي  دووم  ر ٤٩مَوةؤطاَ م روو

َ ء  زامن ن وة ر ارةم ري َرء روةردة

موممن  ءو  ن،رزو اوان  ,َروةك ن دواي دموةي 

. طَل  رََمدا وان  رووي خء ٥٠موة َاوةروامي دموة

  انءم ا وةكم وري ء ء مذ  ةواريَ ءزام مط

ة .ََمري ةواوة, "زام ََ و دواوي دو  ري مطت دةرد

".َري دةزطر  ءد  َر ر ر َ َ ارة ٥١زام  تودا 

  ءن  ط ءَ وردو  مدووةو ى رؤي

 رةزا و  مَ : ي دوو نةودووة: "ردا َو دما

".َ ادة و زام و  َةر  نَ.ادة٥٢  روة

دَن  ءوماوة ري وة وَوة َ ن م ت م  رمن

 و ومدةو م د ,َ َ    ,نن وةرَ  ندة

 وة. ( طمم ؤي َدنء َم دة ءدةوة و مدن

  وةدؤو امرد يرؤذم  (نَ ت و) مومم   (د

  " :َوة دةرة  ءام ام   دارونء ا  رد داوام 

 ري رد داوام  وازي ةي رد داوام  ا زم وط امء 

  ءَام ونظ  دةزا  اوة َلط  .َام دا مد  رد داوام

 وام وةم ء ديءا مذ  ر  داوادة  نوة م  زؤر

 َ وةَ ن نءمي ذَنء ردمر ةيَ ردة ر ء.ام َدار 

".امت ط ٥٣ يءؤر ام رط  اوة ذة وةش ز ,َدرَ

 :َ نرامرط ءََدا ردم َمر نءذ َل رةوط َامم

"َةواريء وادي او ر َ ا طوة, م رم او ي رةو 

 و...وا و وةَا ر َ ا دةروا وم وازي ء ء دم

 ... ار دا ا  ادي ن وَ  َدة ,ار ا  َمر  ا 

 .  ةش و نمَ قء زادي و ءر  يوام  ن مَ رط

  مور و وشا َدة "..ر نَ ءر  او ٥٤زادي م تمم .

َوةي ددم يام  رط ,اممةمط  ن درة نءَ ن دراوة داواي

 ما  ر دةرس َ (َ) ن   وا ,َم َمو ط  يدرة

ةموة طَء ٥٥اوَ َام  وة كوةم دمروةردة وَ  وي ش .
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 .َ  د  وى رود .." وة   ويدا مر

 ,زام د ر ةواروَ ن انءر  زؤر َرذ  دة  ,م ع

ف و م  َ ام   ووا دة  نء  ري ذاريء طَاوي 

                                                                                                                                ٥٦داون رزطرن."

دووة امَط :  

طَام  ي ردا, وةك و دردة رةموو وا و 

  امَرة طد .ََي دةم ردةوار  ي ؤ ا ي

ن و طة,  َ ي ري ردما ر وم طَان 

رةوة رو رةم طَان ر . دةدة, زؤر م ن رو طوة

َ زؤر  َ" اوةرد َ وةوم    زام د دوا  ت  

  و ك دة  ن داوةا دو دةك ا لدةط َر... رو 

 َيءادةطرز رر  مَ ...وَيةَ ري زؤر وةرو رز د  ي ي

  .٥٧دةوة"

  م روةردةي ش  مط  َ ، روم روةردة َل

رةم  طَام  رووماوةوة  ارةا رَ رةطزةي روةردة 

داوااوة     رةوةء موة دةَاوةو ،دراوة دةوت) مَ) ، ان،

"ان رةو َش موادةط َ   ن  روةردةي مما

  وة ن مر  َدة   َرد َء ي طل ر،َرؤذ 

 ةر َ و َ  امذ م و ن  يَ ء وَلء َ 

"٥٨.  

 ذة روة َل م روةردةي يد    اوة ، انَ   و"

   و  ادةم   دا   رة نام  د و  ك دةزامزؤر

  م  ش اقء راء ت دوء من ر طل دةام م اء ا

 ؤي . ٥٩دةدا..." دات امن ء ري واوي اق َش دة  و

 رؤ َراو  روةردةي م ا رؤ دةتء دةوت ََخ ماوة ،

   َن، ة دةَء وةك   َرم رار م  ور

ا " َ طن  َوةى و مرَ َ را وت اري ؤي روةردة

دةوى  و ري دةو  َ،َل من   را .َ  ش  ت 

  ى  ت م ةى ى وةت دةرر  َام تدةو .... م

  . ٦٠ت ت"

 امَى طؤ  ءؤظدا,   انو نءذم  ان

نء روومدموةى رؤَلء من، وةرة دى ء زامرزدموةى  ر

رو مطذ م ى مردا , دمَ ونءَ م ىم وةرة
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دة َ َم  م" َ  دة َ ذرة زؤر ،  رانء ن

 انءرر ةوارءَ ن"...َ م فء ،م عء ،زام د ٦١.  

مَ رةَ ا، دواى وةى   انء مام ذمم رد دةتء 

 ذمن ا دردةء  س َء طمن دةت، َام فء م

َمر و ..." تردةذ اء د زادى م  ورو ذن ااد 

و وةك   .وةر وا  وةك و ن ء ى م ا  ذن دةطَل

ا    اوةء ذنن مذم ر  دة ؤذةىو ر   ن 

مطنء  و دَتء رم َردةوارى ار  ء ر   ن 

  .٦٢ازادىء رمَا َوةوة.." رَدامراوة مَ َن وا  مو َن دة

َ نار ااد  وم نوة ذمطومَ نءَ  راونم اوةء 

زام ،ممت   َطدارم رؤذمى ردن ذمن  ردى َون 

  رانوة "زورداردةطنر  ء زام ر ورو ىدم ا  راوةمط

  َو ورودا ن ىدم راوةءدام زام  وء ذن دا   نَ تء زة

 مر تة  ى ى واوى  رزى بء واى  وةى لون دةطم

ا  وةءَر ن نءذم  نوة ددو ادى  ةوارءَن مذم  ى

ة و مى ادة من دة  وة َ دةرى وة َ ن ر

 دا دة دا ردة روو دارةى ر  ةا وَل ةن دوواى 

 وةء زمرن م در  رىا  ا مذم دم ن نرد رى

زام   ىمل دةدةن" اوذم ندنء او٦٣.  

ر)دا، م ى  تروة مى َا ذَ مومم) ن ذن 

 را ءردةوا ىن وا وىور وةرء مذ  وةدؤدارط

رى ر نءذماؤذام ءر َر ، وةدم رىءى وردةرو ى ىؤذامرى ر

ات، وة وةك رةزاء ر َارى رى ى دةروَء ت ى 

  .٦٤ت،   ش مى دارىء واَ اوةوة

ى ط نرر كء َ دمروةردة تممَمر دنء دم

 ما  كر ءرو زة ء أرةزومر أ دم كوةى رومر" ووةمم 

 ادءورةى أدء طور نء ى دارأط  و آوازء آ ا ٣رةزوو ط  ك) 

  ٦٥ ر) ..."

واوة  روةردةى م ء ر ا، َن ؤى طَانء

 ؤظن ردةوا ،َ م زام وةك مم روةردة، َ زامء ر

  مىء م م ررا ك رى رىراوةَم ٦٦.  

 ىم روة ،ا رى انءَى طؤ  س  م

(وةرى) ذم ء َل، وةك  رووةوة ء م َل اوة، ردةوار
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 مَ طم زةق اوةوةء ط  نء و موامى َ روماوةوة،

 موةى طذار ىَ وةى وةم  ر ن م وازى ءومء م

 امَط ردةوةر ء  دنذة ء ووىر راوةو ، 

مغء   وةى  وام مغ  وة  ،٦٧م  رم ،ن وةروو

َم  َل ما ءم  ط  ن   امَارى ط ىد 

.ممت ذةدن  م ط وةرىء  َ َدن  َ٦٨اوةوة

 م د مرةز ومو وةءوةوةرط٦٩دؤ.  

  مء ء دا رمدووة، زاد دوة زؤرى رةى زاد

، ممت وةمة ان  م ٧١، دا ء  ردما ن دة٧٠َدةرا

 َاما دة وة نرد  وة َو َاد .ووى  ٧٢ر روة

 ،وةرء موةرؤ ء مء َء م را زادَووى اوم ى زاداز

ء مؤر رء مو موةو م  رام.٧٣  

 ردةىد َم راوةو روة ىَ ىءَ رى   وة 

وةدور) رد ،َررة مامو  َرر  راوةو  ،وة (ننء ذم

رو َزؤردارى ذمَ َددار "وَة ادان دةنء ذةن َاوة طر 

َ را َوة دة َذرَي،   َت، اى و وة  ،د طر زؤر

  ءر َم   تء َ َاز َ رط ر ،ةمء مَ ى

  وةزام "٧٤ دمرة ء رى روة . ر دا َ 

وراوة  رو زؤر ر  دوو  ذ دراوةء،  ر َك رؤردااوةم رد

َم ٧٥.درو  

  

َ:  امَء طرومدةم نءو مذ دم  

دم ذم ونء رم, َرووة روة ,مَ دى ذم طَان

دةم دم ،ان دةدةَط مو ر ردا ى َ  ،

رة وةرة َ م.وة انَمانء طَ م ر  وةىر وةرة

 ممزرامدواى دا م ر  اردووة ردةىد ،م مو ء وةىوم

 ى رءى د دا َمراء مر مذ  راوةو ،وة نو ىؤذام

ي رَى ودموةى طداروة ك   ت مو ردا دةَء 

ردما َاوةوة، م ذرة رؤذمى دةم ر رَرآ, وةش 

  ز  ى رى دا م    َرمرادةط  واوى"

  رى دا م َر دةىزات دة ء    "٧٦.  

رو ء وم مء مَردة دزد  د َ  وة ،دنةَر رى

  دارىط ،ردةرة د  ىَر  ،دا دماء رمر وَ رةدان ءر
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)  ىوةء ماوةو وةرةر ٧ اوةو م ى" وةاوة رةرةدا دووذ (

د  زىر ى رارى  مرد  ر واوى نرد ات

 م  م ر م ةر ر  سر ررادةط َر مرام  ن

( مم  ء ة) رء رة اتء  ورى ش  ن   ء 

 رارى ىدم  ر ء (اا)    َلدة  شم و زا

  ٧٧. "او

 م رزى ىرى وزر د" اوةةدا مَو ىد دارط  روة

 ا  َر ةر ط  رن رادةطرد مموم ردء ما واوى

 ءاادى دأ  م أ رط   ر نرد  رام ن ا

  زوو  نررو مَ   ة ةءداواى ر اتءورد ر وةىم

   ء أع  رر اط  و ىام نء ا داراط  زات

"  نرد  بء وزارت و دة ازةام   ردوكَل ٧٨ط روة.

 ىر اراممر ط دن ىم وة نوةَ فء امَ وةء

  ىد َوم نر ر نادام وةء ىَرم٧٩.  

، ركء  ى)روظ ردادن، ذَ موى َا موى (ر مى ان رم

  ردارى ا مادارة ط َم" اوةوةء مدؤوومى ردةزط  مرة

 َ اوة ىدةرة دةط عأو لءء أ  موة ذ ن ء 

  ءى أؤذامر اوَ م  ء ءماردة   رة

. م وى زورم ءرا  رى م م ء نء راط  

 د زمةط دا ماداما ا  طر  ردارى    دة

  ن  زامء ما نمذ ا طم  ءزامر م كوادةم

 َ ءء ر نر امدة د را نم ء وم  ىو  نءاطر

انن مت دة ء   ن  اءمن م  ا م ء وة

ء زال مء ز  وةم و و".٨٠  

روة  دةدم زَ رء ودموةوة، ن طداردؤوة  ر سء ن 

ر  د) وةء زمن َةمر وةن دووم)  َوةء ء ء ... 

 م ،َادةدر ءَدة ط نوةَ ةنَ نممدو َ ن نم ء

اوم دارط روة ،وةمودة  ءوةى مومو ى رامرة   وة

َ َ و َ اوةورن دوة  ز رَدا موةم ٨١ء.  

  ََوةء راوة ر  ن زؤرو رىءو روم ان ةوةَ

مماون   ن ردؤوةء طدارن  دوون.ةواطاوةرء رد

 نوة ءدر  ءن دذى مم, رةرارى ذ ر"٤٦  َ ارى وزارت

ش  مَى  ٤و مى   ان ا  دةن رؤذام دووو    َت 



  ر رؤ ( رؤذمى ردن ) دا م طَان ى رى ردن
 

  

 ٥٧٦                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

روة م ن داوة  طر  ر  ٨٢."  ا   ارى ا ن

د ردام  كم دذى م  ،نروةررة ءم ر نء ر

ممت وامي ذارونء رووي دوة امي ردام ممو وةرط  ٨٣.(س)

رةرن موة ن وةزي مرووة طداراوموة  ي ن  آء 

  ام.   ررة اردنء  .٨٤  دووةمر ممء دوَ ء ىوام

نء و مرو در وة اردموة دةؤء درو دةن، رمن َاوة

 ن ارى ارةى ردام ادة ت ََََََََََََََََََََََر سر ، وَ٨٥در.  

 روم ءَ  رام و ىد َ ر َ ذة  تمم

ون راوةء ن طداردؤوة " وارى مى و أطداروة واوى ن 

رى دا وةذردة ام    رمرادةط  وة  ءدةر 

  و  ت در رج  د  رةت ام     تام 

را  طرر ن، رى دا ردن  رى. م ف من  مى

دة  زاتء ا٨٦"د. روة وخ راوة  ء دةردةروم 

 مو م دم رءرة م ءََ نء مَر م

  ٨٧.رووماوةوة

روم  وةار ءمى طد َوم ،دام و نة()  ان 

()  وةامَ م ،نو وةَ و  ىةم ء  ى نة

"ن ن    طرا ن ن،  ،َوةدا ؤظن ك ن م ط

من زؤر َاو م ودةوة،   ش ٨٨".ء ؤ مََ ت

ى دامم  انمدنء طرء طاطر َو نء  ةَ م وةك م

َمو را وَ ءط ا  نو امَنء طمرة رىد َ

َدةط.٨٩  

 دمام ز  ،ؤ َ ءزار َر روة ،ر  وم

 ت َ دمرنء د من، دامؤ ة  ؤ ة َ دمرند ء

ر وط رى طزةرانء طمان مخء وان  دةدم طامؤء  .٩٠... د

ء اردةمء  م (ط دارا ، وراوة  م كء راك در ،َر

  .َ ٩٢وةا رس ر َد َاء َوةى طا اوة، ٩١ء ... د)

م زدون د  ءوة رَةى دامان ،رى دنء داون درواوة

  وة ،َام ن  نءَ رى ذن ما" اوةوة مر ان

 ا ر روارةوةو َمد رادةط وىدام و   و 

دء ى  ادارى مم ما  دارة  م رى ن   نء وى   

 دوة خ  ٩٣طق دان." منء  و دةرى رةوة اا ن   ذن
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رى ء طاف دراوةء وةك رَ َووى و م  رى واء مردنء 

  ٩٤.رََم رى ر اوة

  

ور امَي ط :ارة  

َو ايو رؤط وي رر   ردم  نرد ن 

وة دةوةمر م َر ام ،واَ َو ايو ام  يور  

  ط دةرا    ،دوة َا ي دازرامموة رةي ر ر

 ء رةوم وم ء َم   ؤ نءدووةرا َ رو 

 نزةر وةر يد و دةرا٩٥.م
 ط اوة َ مدةزط 

 نرد زؤر  دةزمط دة وةمري مرو مي ذ َذ 

ا دة ش .رادةط يرة  وةيردام ء زاد  ر 

ور ووة، مَرر دةط داودة ََ م انءَ تمم ووةمم وري 

مرد امطء َ وةوو  ن دن٩٦.دة
 مور ذ  

 رةو دةت رووةوة زؤر َ ةدةور م ر مك ردما  ي

 ويم .دةم  دة دةزط مرة ء دةوةمم ومرنء رزطمزرط 

مارة رد  ء مرةَروو  انَ،  َةي ي ردةوار 

 موةء دةو  َوةي  ردمن  دازرامم م ذموة،

 ري   دةدا ورمن دةو زاري دَرو  دادةم ،ء

 ر دان دةون ر دازرامم رةي ر و. رذةوةمن راي

 امرد ءَ ء دةرو   رو موةم َن. در  

 و زة وم و، رد ممروةري ار َ زادة) م) دي

او .راور م رؤذي ممراط ردا مش :راَ)) ي داوة ي 

 ذم وا  َ  اوا"ي " دَ دام َ وا وة، زد دارا كء زادي

 م ط َو َ م د، َش رد ررزي دةو زدة، ا ء

ما  َ وادو  نمَ برةم  و  ((ارام.٩٧  

 نرد م اَو  نرد رم وويزرطء وة وةََذ. 

 موي ذ َد ري زرطمم ور  و زرطم م دازرامم وام ك

) رة ،(نرد روة م نمزرط دةدرا  ،دةرةوة  مرة 

مزةر وةرةو للء ءَ ر م مرد وةك ، ،ري 

 دؤزوة  و ي  ري ردن  دوة  ؤوة،  َةن

 رةو روي  رةش و َوة، مو دة َام  وموةو طما

٩٨،ردن  طي  م ن )٦( ي  و رار و
 َوا 

 دوذن ي طم رام ":ردن رة يم زرطمم رار ورَا
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 ن  م دةم ب رَوة و دة ر  دو ي

 زَ َ  دا ردان مَ دورة مقء وة  ر ان دةو و ي

 َر دي  ن وة  رة ي دةو َ رَيء رةوا 

رة  امرد رارَي. ر  نرد  زؤرة وة دة ي 

ي وةورؤ دم  ا ن ،مر ،ت تمر دة وودة رة 

٩٩.ي" ت ء مداوا
 م ، روةك (دامط) ذةي  ,دووة ردة 

 امرد   ر و دمم َلء مَر ازي 

مَر رخو ي ودراوةَر  ت و زاد ءمزرط يزار ز١٠٠. دراوة اد   

 ط  دنء دزدارا ةمي ط وةيوموورء روودة  وةدم

  درَم دةتء ي َام و  رةوة  ارةوة روةوة, 

 رامَر مةر وةم ركء رة  و َ وة  ور ادةر رو

ي د زةوي ارء اري دارا ن ر را رري دةروو.      

 ر  ٦٩دزر وةمرد ارةي دارا رؤ ن ت ت ءم   ،ن

  ١٠١ي واوةء راا.دةراء  رؤذمي ردما مو

م  ، رومي داطدمَ انء دةوةدام را، رزمي 

د َوامي رَ وا ز د، ن ة ةرةموة نء 

 دوور يء رادم مر وَاما. وةي دواي ار َل َوا وةك دموة 

مر دادةزط طن ن َموة رووي و رؤك َمي ردا داوة 

  َمي ردام  َرزمَ  وَ ":ة م   وَ زؤرن َة 

ور رز دةدن: طداري رزم ن،   َزرن و رؤذامي  ار َل

  ء موي مم وةء م مم و ،َوة رةي ودةن، دةر

 .م ة م شو دة ،وةن دة ي ردآء ندآ زؤر َو...رؤذ

و رؤذة ط ؤور و اوة. دةامَو مزر  ،مزر    

  ١٠٢رزم... دةن  َداء ان مد  ورؤ ي ن موة"

)ي ي مو:" دا  ي ردما  َ٨٥ة ,ردن ذرة (

دوارؤذي  را ,را او د  َدةر  ة واوةَ ء

  ء س دةردير ونردة وا زام ري سر  ام دة ت

زؤر ا دوام  ر و زؤر م واي و ي  و 

م و ط دةردي ي       طن و   زا  ي من 

و و رؤذ ري ن  م ردا مازةي  نردةن  ر ر 

و وو  درةي ردي اوةوةو  زوامش و دىم دةروة

  نم ,دة ون و م ف]ري  د اَم دانط .  امادارة

طورةو  وةك ك دةرةوة,   س زات واا مى, رش طةي 
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م و ةو و م ري ي من دةات. س و دذي و رةةت و  و زؤردار وا 

وةدام زؤر وةو روةا رؤذ آرس دةام ووةري ي ...ان و آزادن و راي 

  و و م اما و وة  دة  دة زؤر  دار  رؤذ

 مى وة  اون و دةواو آو  و ن ا  م رن اب

من دةدةا . وا  رؤذ رؤذ رةو  دةروا و زي ا و 

 ."دة   ١٠٣                  

  

  

و ؤ ط رد ذ َ در رةزا وي و م طورة

 م دووة   ,وةوة وةم دمنء م 

  ,اء دةرةَم ر َ  ءم١٩٤٦ مزرامي دازة ,

  رة  ي  َ ر وةم َ رء د ري ي

و, وةش  موي  رَي طَام  ي دازرامم دادةزطي 

امء رطَء وان  ر َروري ط و ,َو موة َووي 

م رمء ء زةي  ار ء ز و مَز اري ذ

وريء ةودان ري دةمء رذةوةمي ط رةمو وة زؤر ا َةك 

رر َر و  رةي وةررمَ طورةي َ ووي ء ء 

دوذ رة ري ء ارام رم ط رددا َرا, وةي دؤء 

دةرةوةو موةوةش درن َدووةو موء رمما رةت َووي ري 

  ردن ن  ر.

 رووم َو ,نرد اد  ن, زرد يا, رؤذمار

رواَلء زام ري دة َةوي ذ  امَو ط م ممط 

ردن  مدا وة ة, ش و را دةردةت  ط رد وَاي و 

ام َ ,دنوم نء  وي م ريد ي دةومو 

و دةري ردةَ و موَ َووَ ي طَام ء رمء 

ء وري زَوةو وة ا  ر َ َوَوة,  طر ر 

دا  َ وور رة امدة ,درا و دةردراتمدةو موةي -زرامم

دةم وءوَ آءم  رايمَ ردء ط  روةر وةن  
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  ،مَ؛  ٢٠٠٠ ا   ن از ، زمدر اذر  ر ات درط   ر)ة  ١٣٢٠ دي 

١٣٢٥،ث دو( امق رات. 

١٦  :وام ي ذم َف، وة ي ذآ() ردر، راا ،دة–   و؟ ف ض  ي را

  -١٩٤٣، طظري من زي    مز  ل  ؛ ، ب  موةم  دا ردمَ ان، ب ش    

زن  ي ذآ فء ؤذي وردة راي رؤى مم ردما، ي          ١٩٤٤

 ، ،زاد ءم١٩٨٥. 

َم ردا ر َاوة، م    ؤي وةي موي (ري  ردن) ز واوةنء دوَا ١٧

موَ د ةك (دةو ري ردن)، (ري دري ردن)ء (ري ردي        

م رو و  َؤردن)د د)ء( ردن)، (ري  د)، (ري  
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  ر يوامر    وةي ر وةيدمر  ر ياون، زؤرَر ونو ووَ ومز

  وام:دة .َري د   دة رد و، م زاراوةي (ري د) ذةي 

، .،.ري  د   .، ١٩٩٢ت، دةو ري ردن، مو د ،رط ، ، د 

رك َ ووى  دا ردمَ ان ، رطَ،     ،  وي زادي     ،ت

 ، دووة ٥٤ل ١٩٨٨.  

١٨ :ز   

Kunihalm,B.: the origin of the cold war in the Near East Great power conflict md diplomacy 
in Iran., Turky, and Greece, princeten University press ,١٩٨٠; Rubin, B.the Great power in the 

Middle East,١٩٤٧-١٩٤١; the Rood to the cold war, Frank cass,landon,١٩٨٠. 
،  اداب ، اد ،     رة  ) ر دراه١٩٥١-١٩٤١ط  اء ، ارات اا  اان ( ١٩

  .١٩٤ل ,١٩٩٠

٢٠وام          زم ر ,نات آذرد  ر  نان رى, از زم ا ادى  :  طى     آراى

دور ا  اان، ر         ورمن  ذ، ااام ا س  � ١٣٨٢م او  ,وري,

،ا  ،ا  ،رة١٤٠،ص ص١٩٩٧١٨٢.   

ؤ ي ردن َان ي مووة، دواي  و  ":رؤذمي (دار)  َذرةما م   ٢١

 نزةر وةيرد ويَ مردة و رارر اتد  نا دة  ،د 

            ر وا وان داوا م ، وةمزةر  واوي ة نردة يوةمو

َ وام ،َران دا رو طن وا ة َرد   ،ان ،دار :وام "من را  

٢٤  وردو١٣٢٥. 

وام :ؤر.ي.در  ردةَ ,وا...طراموةي ق  ت, طظري روة    ٢٢

  . ٢٠١٠, َم ,مم   ١٢طظر  َي مم, ذرة

  .١٩٧-١٩٦ل ،س.ثاء،  ٢٣

  .١٣٢٥ي طوَي ٨, ٧٢, ذرة (ورةوةى ى  دا ردن)ردن، رؤذمي  ٢٤

   . ١٣٢٤ي امري ٢٤, ٣ذرة ن روة,  ٢٥

٢٦  :وام    اممَن ررد  ،   وانووةرزى -١٣٢٤مرى  ١٣٢٥ط  رد .

 ، َو ، دووة  ، اَظ١٩٩٣ .  

٢٧  ا و  ،   ري ،د ر ،١٩٤٦     ،ار ،ما ا ،ا   ، ،د١٩٩٩ ا ,

١٣٠.  

٢٨   وانوم ،وَ وةير١٣٩، ل. 

ة راظر وري م رةت     رة  , مم امرة ,و     ٢٩

 ,مَ ,انَي وةرطم .انَ ردان  ممرة٢٩١, ل٢٠١٣ . 

دةوروري ري ددا  دةدات، وةك        ٥٠اوري ةوي  ردن  مي      ٣٠

    ءور موم ا     َ وةر َيم ي و  ونن دامر،   م مدوا رؤذة 

    ردا نءزةر  انَم امر تي دة ر م.وة   ر ، آورى

  .١٨٧، ل  ش ، ١٣٧٧ان ، ، امرات  ث ردو  ،  اان ،  :  ر  آدى ، 

٣١  ،,وَ وةير ٩٦ل . 

٣٢  ،نرادوظ ،ظروةي رزطموازوام ر  ا رد  ء د :َوةرط ،

 ر،ب.ج ،دووة  ، ء رؤوةمي ماوةي دةزطو ،ت ٤٨، ل١٩٨٦  
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, َء ١٩٤٥/١٩٤٧د.او ورا, رووداوةم رؤذ ردن مي ظا     ٣٣

 ,مَ ,ي ذ ,ردة .د:وم َراو وةووماَ٤١, ل ٢٠٠٧ . 

 . ١٣٢٤رمام  ١٧, ١١ردن, ذرة  ٣٤

٣٥ زامم ورد َ   ,وة م رةذ رؤذم  رةيدواذ َ      ":َدة  وةرة    يرؤذم

 ،    ذرة دةت:   ١١٦) ذرةي َ دةروة، د  ت  س       ١١٣ردن وةي ردا (

وةَ وو ى   ،   ، رى  د .  ,َد  ةت؛   ٧٢ت، ل 

  .١٣٩د، ل ١٩٨٤م  اا زؤ ، 

٣٦ Benedict Anderson , Op. cit, p١٠٢.  

ا، رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة           آ  ى ى:  ٣٧

)١ ، َ ،  ،(١١ – ٢٠/١٠/١٣٢٤  ١، ل١٩٤٦ذام.  

زادة، رؤذمى ردن (ورةوةى طون ب  –طدارى، ى رزى  دا ردن  ٣٨

  .٤، ل١٩٤٦ذام  ١١ – ٢٠/١٠/١٣٢٤)،  َ ، ، ١ى  دا ردن)، ذرة (

٣٩     ى       نرد ىؤذمن، ر َ  رط َ ردىء َ  م :

 ١٧ – ١٣٢٤/امر/٢٦)،  ، ار ، ١٠(ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (  

 ٣، ل١٩٤٦ذام.  

ردن (ورةوةى ى  دا ردن)،       ن روةو رة، روةوام: رؤذمى       ٤٠

رؤذمى ردن (ورةوةى  .٣، ل١٩٤٦/ رس٣٠ – ١٣٢٤/َة/١٠)،  ، ء، ٢٩ذرة (

  .٤، ل١٩٤٦/أور ١٠– ١٣٢٤/َة/٢١)،  ، ار ،  ٣٤ى  دا ردن)، ذرة (

وة دةرو مى ن، رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة          ٤١

)١٤ ، ار ،  ،(ان/٢٤م َي١٣ – ١٣٢٤/ر  ر٣، ل١٩٤٦.  

)،  ، ار ،     ٢٣رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (          ٤٢

١٥/ ةرس  ٦ – ١٣٢٤/ر١٩٤٦ ول، ر٤، ل١٣٦٥ ا.  

)، ٢٥دازراممَ مى ، رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (    ٤٣ 

  ، ك ، ٢٦/ ةرس  ١٧ – ١٣٢٤/ر١٢، ١٩٤٦ ولار ى  .٣، ل١٣٦٥مَ روة

طوَ  /٦)،  ، ك ، ٧٠رم، رؤذمى ردن (ارطم  دا ردن)، ذرة (

/٢٨ – ١٣٢٥  ٤, ل١٩٤٦زر .  

رَي  /  ،(   ، ،٢٠ ١٢رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (      ٤٤

  .٣، ل١٩٤٦ر  ٩ – ١٣٢٤/ مان

)،  ، ،    ١٥طدارى، رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (  آ ٤٥

  .٤، ل١٩٤٦ر  ١٦ – ١٣٢٤/ رَي مان /٢٧

٤٦   رة وة ى  وََردى دة      اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذمة، ر

  .٣، ل١٩٤٦ر  ٤ – ١٣٢٤/ رَي مان /١٥)،  ، دوو ، ١٠ردن)، ذرة (

   www.ahewar.org ،٠٩:٠٥ ،٢٨/٥/٢٠٠٩)، ٢٦٦٠د وم: ا وا ا، اار ان، اد (٤٧ 

رؤذمى ردن (ورةوةى ى        ؟ اا       )١إا مدرى:  ن ( ٤٨

ال   ١٩٤٦،١٩ ى  ١٧ – ١٣٢٥/ رمن  /  ،(َ  ،٢٦،   ٨٧دا ردن)، ذرة (  

  .٤و١ل ،١٣٦٥

٤٩ ؤذمرة (   رذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ى٧٨   ،  ،(  ،٢٧/ 

)،  ،  ٨٧رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة ( .٤ل ،١٣٢٥/ طوَى
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َن /٢٦، ومر /ى ١٧ – ١٣٢٥ ال  ١٩٤٦،١٩ى ٤ل ،١٣٦٥ رةوةىو) نرد ىؤذمر .

 ٦، ١٩٤٦ ى  ٣ – ١٣٢٥/ رَمام  /١١، و  ،(َ، ٩٢ دا ردن)، ذرة (

  .٤ل ،١٣٦٥ ذي اة

)،    ٦٥ردن)، ذرة (  إا مدرى: اطدارى، رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا  ٥٠

 ،َ ،ى /١٤رو /ى ٢ – ١٣٢٥ن ٣ ،١٩٤٦ ذو ٤ل ،١٣٦٥.  

 /١١)،  ، ،   ٥٢رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (         ٥١

  .٢ل ،١٣٦٥ ر ١ ،١٩٤٦ ذو ٢ – ١٣٢٥/ زةردان

٥٢ رة (رذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ى٦٠ؤذم  ،  ،(ار  ،٢٩/ 

  .١ل ،١٣٦٥ ر ١٩  ،١٩٤٦ ذو ٢٠ – ١٣٢٥/ زةردان

 /  ،٢٩ار)،  ،  ٦٠رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة ( ٥٣

  .٣ل ،١٣٦٥ ر ١٩  ،١٩٤٦ ذو ٢٠ – ١٣٢٥/ زةردان

  ن روةو رة. ٥٤

 /  ،(  ،٢٠،   ٧٥رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (    ٥٥

َو١١ – ١٣٢٥/ ط و ن ١٣  ،١٩٤٦٤-٣ل ،١٣٦٥ ر.  

 /  ،(  ،٢٠،   ٧٥(ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (   رؤذمى ردن  ٥٦

َو١١ – ١٣٢٥/ ط و ن ١٣  ،١٩٤٦٢ل ،١٣٦٥ ر.  

 /٢١)،  ، ، ٤٦رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (  ٥٧

  .٢ل ،١٣٦٥ دي ام ٩  ،١٩٤٦ ى ١١ – ١٣٢٥/ مرى

 /  ،(َ  ،٢٦،   ٨٧رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (     ٥٨

ممر /ى ١٧ – ١٣٢٥ ال ١٩  ،١٩٤٦ ١ل ،١٣٦٥.  

٥٩   شو   ى رةوةىو) نرد ىؤذمرة (   ، رن)، ذرد ا٣٦د   ،  ،(

  . ٣ل ،١٣٦٥ دي او ١٥  ،١٩٤٦ ور ١٧ – ١٣٢٥/ َةى /٢٨، دوو

٦٠ را       ) رةذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذم٣٩، ر   ،  ،(

  .٢ل ،١٣٦٥ دي او ٢٢  ،١٩٤٦ ور ٢٤ – ١٣٢٥/ مرى / ،٤ار

)، ٧٥، رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (       ف.: ذم  زاموة ٦١

 ،  ،٢٠/ َو١١ – ١٣٢٥/ ط و ن ١٣  ،١٩٤٦٢ل ،١٣٦٥ ر.  

رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة         ذمن، رل  :مم    ٦٢

)٧٥ ،  ،( ،٢٠/ َو١١ – ١٣٢٥/ ط و ن ١٣  ،١٩٤٦٤،ل١٣٦٥ ر.  

٦٣  ،رة م نءو  :دى   ى رةوةىو) نرد ىؤذمر

 دي او ٢٥  ،١٩٤٦ ور  ٢٧ – ١٣٢٥/ مرى /٧)،  ، ، ٤٠ا ردن)، ذرة (د

  .٤ل ،١٣٦٥

٦٤ رو ن  . أذ ن :ت ،ر        رةذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذمر

)٧٤ ،َ ،  ،(١٥/ َو٦ – ١٣٢٥/ ط و ن٨  ،١٩٤٦٣و١ل ،١٣٦٥ ر.  

٦٥ ، ءر :زى          رةذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذمر

)٧٧ ،  ،(َ ،٢٤/ َو١٥ – ١٣٢٥/ ط و ن ١٧  ،١٩٤٦١ل ،١٣٦٥ ر.  

رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا      م ورَ ط رَرةم .  ،!د: مزا  ٦٦

  .٢، ل١٣٦٥ اولر ١٣، ١٩٤٦رس  ١٨ – ١٣٢٤/رة /٢٧)،  ، دوو، ٢٦ردن)، ذرة (
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ى  دا ردن)، ذرة       رؤذمى ردن (ورةوةى    ا ا :دة   ؟،   ٦٧

)٧٨ ،  ،( ،ى /٢٧َو٣و١ل ،١٣٢٥/ ط.  

رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة          ح  : ل ن  أم دةطت،   ٦٨

)٧٨ ،  ،( ،ى /٢٧َو٣ء١ل، ١٣٢٥/ ط.  

رؤذمى    ا دت: ر موة دا  دى زام وةر  رى دةوآ،            ٦٩

َةى / ،١٤ار)،  ، ٣١ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة ( 

/٣ – ١٣٢٥ ور ١، ١٩٤٦ودي ا٤و٢، ل١٣٦٥.   

٧٠ أزادم  ، ) رةذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذم٧٨ر  ،  ،(

 ،ى /٢٧َو١ل ،١٣٢٥/ ط.  

 /  ،(َ ،٢١، ٨٥رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (  ٧١

ممر /ى ٥ – ١٣٢٥ ال ٩  ،١٩٤٦ ١ل ،١٣٦٥.  

 /  ،(َ  ،٢٨،  ٨٨رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة ( ٧٢

ممر /ى ١٩ – ١٣٢٥ ال ٢١  ،١٩٤٦ ١ل ،١٣٦٥.  

٧٣  د  ى رةوةىو) نرد ىؤذمرة (رن)، ذرد ٢٦ا ،  ،(ء، دوو

٢٧/َةرس١٨ – ١٣٢٤/ر /١٣، ١٩٤٦  رم٢، ل١٣٦٥ ا.      ى رةوةىو) نرد ىؤذمر

 ام ر  ٢٣، ١٩٤٦/ رس٢٧ – ١٣٢٤/َة/٧ء، ار)،  ، ٢٨دا ردن)، ذرة (

)،  ،  ٦٢رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (        .١، ل١٣٦٥

. رؤذمى ردن (ورةوةى ى  ١ل ،١٣٦٥ ر ٢٦ ،١٩٤٦ ذو ٢٧ – ١٣٢٥/ ورى / ،٥ار

 ٩ ،١٩٤٦ ذوى ٩ – ١٣٢٥/ ورى /  ،(َ ،١٨،  ٦٦ دا ردن)، ذرة (  

  .٤و١ل ،١٣٦٥ ن

٧٤    :َ           ) رةذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذم١٦ر   ،(

 ،دوو ،ان/٢٩م َي١٨ – ١٣٢٤/ر  ررةوةى .٤ل، ١٩٤٦و) نرد ىؤذمر   ى

  .٤ل، ١٩٤٦ر  ٢٠ – ١٣٢٤/ةَر/١)،  ، ار ، ١٧دا ردن)، ذرة (

٧٥   ،َ         ) رةذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذم١٥ر  ،(

 ، ،ان/٢٧م َي١٦ – ١٣٢٤/ر  ر٤ل، ١٩٤٦ اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذمر .

  .٤ل، ١٩٤٦ر  ١٨ – ١٣٢٤/رَي مان/٢٩، دوو)،  ، ١٦ردن)، ذرة (

، رؤذمى ردن (ورةوةى ى     مةى َى دا  ردن   مموازادة"      ٧٦

 رة (دن)، ذرد ا٢  ، ،  ،(١٣ – ٢٢/١٠/١٣٢٤   ن ٣، ل١٩٤٦ذامرد ىؤذمر .

 ٢٢ – ١٣٢٥/ مرى /٢)،  ، دوو،  ٣٨(ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (   

 ور٢٠،  ١٩٤٦  ودي ا٤ل ،١٣٦٥.  

٧٧  ىؤذمرة (     رذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد١٢    ، ،  ،(َي  /٢٠ر

. رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة     ٤، ل١٩٤٦ر  ٩ – ١٣٢٤/ مان

)١٣ ، دوو ،  ،(ان /٢٢م َير١١ – ١٣٢٤/ ر ى   .٤، ل١٩٤٦ رةوةىو) نرد ىؤذمر

 .٤ل، ١٩٤٦ر  ١٣ – ١٣٢٤/رَي مان/٢٤)،  ، ار ،  ١٤ دا ردن)، ذرة ( 

 رَي/٢٧)،  ، ،   ١٥رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (      

. رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة   ٤ل، ١٩٤٦ر  ١٦ – ١٣٢٤/مان

)١٦ ،دوو ،  ،(ان/٢٩م َي١٨ – ١٣٢٤/ر  رى    ٤ل، ١٩٤٦ رةوةىو) نرد ىؤذمر .

  .٤ل، ١٩٤٦ر  ٢٠ – ١٣٢٤/رةَ/ ،١ار ١٧ ،(  ، دا ردن)، ذرة (
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٧٨  ،      ) رةذ ،(نرد اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذم٥٩ر  ،  ،(

 ،زةردان /٢٧دوو /١٨ – ١٣٢٥ ١٧  ،١٩٤٦ ذو ٣ل ،١٣٦٥ ر.  

٧٩  رةوةىو) نرد ىؤذمرة (   رن)، ذرد اد  ى٧٨   ،  ،(  ،٢٧/ 

  .٣ء١ل ،١٣٢٥/ طوَى

 /٣١)،  ، ، ٣٧رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (  ٨٠

  .١ل ،١٣٦٥ دي او١٨  ،١٩٤٦ ور ٢٠ – ١٣٢٥/ َةى

 / ،  ،(َ  ،٢٢  ٧٦رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (     ٨١

َو١٣ – ١٣٢٥/ ط و ن ١٥  ،١٩٤٦٢ل ،١٣٦٥ ر.  

رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا   رؤ اارةى ارى ردن، د ى،  ٨٢

  .٣ل ،١٣٦٥ ر٥  ،١٩٤٦ ذو ٦ – ١٣٢٥/ زةردان /١٥)،  ، ار، ٥٤دن)، ذرة (ر

٧٦ ،  ،(َ ،، رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (مادى ٨٣

٢٢/ َو١٣ – ١٣٢٥/ ط و ن ١٥  ،١٩٤٦٢ل ،١٣٦٥ ر.  

 /  ،( َ ،٢٧، ٦٨رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة ( ٨٤

  .٢ل ،١٣٦٦ن  ١٥  ، ١٣٢٥ر  

رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة         رؤ ردارى د، :وى  ٨٥

)٧٦ ،(  ،َ ،٢٢/ َو١٣ – ١٣٢٥/ ط و ن ١٥  ،١٩٤٦٤ل ،١٣٦٥ ر.  

رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا    و زادة (رؤ ورزى ردن): اطدارى،     ٨٦

  .٤ل ،١٣٦٥ رن ١٣  ،١٩٤٦ و ١١ – ١٣٢٥/ طوَ /  ،( ،٢٠، ٧٥ردن)، ذرة (

)، ٩٢رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (        )، ٢. و زادة: ات ممت (   ٨٧

  .٣، ل١٣٦٥ذي اة   ٦، ١٩٤٦/ ى٣ – ١٣٢٥/ رَي مان /َ ، ١١ء، 

)،  ، ،  ٣٢ةوةى ى  دا ردن)، ذرة (رؤذمى ردن (ور ن، ٨٨

  .٢ل ،١٣٦٥جماد األولى ٤ ،١٩٤٦/أور ٦ – ١٣٢٤/َة/١٧

)،  ، ،  ٣٢رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة ( ن، ٨٩

رؤذمى ردن   ن ان ة، . ٢ل ،١٣٦٥جم���اد األول���ى ٤ ،١٩٤٦/أور ٦ – ١٣٢٤/َة/١٧

 ٦ – ١٣٢٤/رَي مان/ ،١٧ار)،  ، ١١(ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (  

 ر٣ل، ١٩٤٦.  

٩٠    رد اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذمرة (رن)، ذ٣٣  ،  ،(دوو  ،

  .٣ل ،١٣٦٥جماد األولى ١٩٤٦،٦/أور ٨– ١٣٢٤/َة/١٩

،  دوو)،  ،  ٣٣رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (    ٩١

ذمى ردن (ورةوةى ى     رؤ .٣ل ،١٣٦٥جم���اد األول���ى ١٩٤٦،٦/أور ٨– ١٣٢٤/َة/١٩

رؤذمى  .٣ل ،١٩٤٦/أور ٨– ١٣٢٤/رَي مام/٦)،  ، ،   ٧دا ردن)، ذرة ( 

)،  ، ار ،     ٣٤ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (     

رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)،      .٢، ل١٩٤٦/رأو ١٠– ١٣٢٤/َة/٢١

  .٣ل ،١٣٦٥ ر٣  ،١٩٤٦ ذو ٤ – ١٣٢٥/ زةردان /١٣، دوو)،  ، ٥٣ذرة (

 /١٨ار ٤٥ ،  ،( ،رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة ( ٩٢

  .٤ل ،١٣٦٥ دي ام ٦  ،١٩٤٦ ى ٨  – ١٣٢٥/ مرى

٩٣       ، .نرد مم  ارةىت ا      اد  ى رةوةىو) نرد ىؤذمر

  .٣ل ،١٣٦٥ جماد األولى١٩٤٦،٦/أور ٨– ١٣٢٤/َة/١٩،  دوو)،  ، ٣٣ردن)، ذرة (
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)،  ، ار ،   ٣٤رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (    ٩٤

رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة . ٢ل ،١٩٤٦/أور ١٠– ١٣٢٤/َة/٢١

)٥٠ ،  ،(دوو ،ز /٦ي ٢٧ – ١٣٢٥/ ةردان ٢٥ ،١٩٤٦مدي ا ٤ل ،١٣٦٥.  

   .٥٧ةري،  س.ث، ل .،١١٠- ١٠٨مري،  س.ث، ل ل   ٩٥

١٥٠  ٩٦        م ردووةوران م امَ ارامدة  نَاط  ري  س و دذي 

م   ،و ن دةروة، م طاما مري مون ووة َاء طام

   وة، وام:وزةوا َ ط طام دةو ،َ منء  ءر مك وة

  . ١٣٢٥ارد  ١٤ن، 

٩٧    وانومرد  ، اممَوةر-١٣٢٤ن رر ا ١٣٢٥زيَظ يط رد .

، ,َو ,دووة ١١٢ل ,١٩٩٣ .  

  .    ،٧٦ت، ل  ٩٨

ي رةَ ١٥  ,  ،)٢٣ (ذرة(ورةوةى ى  دا ردن)، رؤذمي ردن،   ٩٩

  . ١٩٤٦ي ر ٥رار  ١٣٢٤

١٠٠    ،دام٥٠ط  يم , رط ,انَ مرد اد  وَ ر ,ت 

  . ٥٢ل وةزراة رؤ ر َردن,

 ٢١)   ، ،   ٨٥رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (  ١٠١

  .  ١٣٢٥رمن 

)  ، ار ،   ٣١ى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (رؤذم  ١٠٢

  .  َ١٣٢٥ة  ١٤

)   ، ،   ٨٥رؤذمى ردن (ورةوةى ى  دا ردن)، ذرة (   ١٠٣

  .١٣٢٥رمن  ٢١
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ا  

    ن ارد ر  ظ  رزدو ا ا  تا درا ا ا ا ف

   ما ب اا  ة نرد ق  د   ١٩٤٦    د

ن ل اب ااط اردم    ات و ا ا م ة (دن)   

اان, اذ  ادة ارد ,ر ا اة و اا اة ا  ,ة وة  ان 

   وا و  ا داروا ت اا  ءوزاري و    ,را

  ورا  دوا و ا و ا ت اا    ت

 ت   مع  ام واة ا و ار ا و ًء  امح       

    و را  ا ردا طا  رت ا او   رت ا

 ا را  ىب اا   ردن ا ه ا ا د, و  

       ن او   ام   درون م ,دل و اا  روا اذا ,

  .  داط ا   اار وار و امح وا
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Abstract 

This research aims to study the aspects of development and prosperity 
under the Kurdistan Republic government, which was founded in the city of 
Mahabad in eastern Kurdistan immediately after the Second World War in 

١٩٤٦, by depending on the information and facts that published by (Kurdistan 

newspaper), the mouthpiece of the Kurdistan Democratic Party of Iran. Despite 
many problems and great obstacles, the Kurdish leadership was able in a short 
duration of the proclamation of the Republic, from the formation of a cabinet 
and build government and administrative institutions and military and judicial 
necessary to do a quick reforms included all the political, cultural, social and 
economic, which helped to embody a kind of national solidarity ,popular 
participation and create a space of openness created the earth to step towards 
a first threshold of evolution in Kurdish areas governed by the Republic and 
particularly its capital city of Mahabad, and this experience has proved that the 
Kurds, like other peoples in the modern history, if freed from occupation and 
subjugation, they are able to govern themselves independently and can 
establish a modern democratic and reformist government to achieve stability, 
development and progress. 
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