
داركألا
 يخيراتلا قايسلا لالخ نم عوضوملا اذه ةبراقم ُلواحأس
.ةعومجملا هذهل
 
؟داركألا مه نم
؟اوتأ نيأ نم
؟ةيموق وذ ٌبعش مه له
؟ْمُهَءارو نمو
؟خيراتلا يف مُهُرود ناك اذامو

 .يضاملا َسننل نولوقی سانلا ضعب نم عمسنامً اریثك
 نإ ":اھیف ُلوقی ِركفمل اھتأرق ةملك ُرَّكذتأ صوصخلا اذھبو
 مھیلع ٌيضقم ...ھباعیتساو يضاملا ِرُكَذت نم مھنكمی ال َنیذلا
."ِھیسآمو ِھِئاطخأ ِّلكب هراركتب
 ةینیدلا تاعازنلاو ، ةقطنملا يف دیدج ٌءيش كانھ سیل ةقیقحلاو
 يتلا تانایدلا ءوشن ذنم ةدئاسلا يھ تناك ةیرئاشعلاو ةیفئاطلاو
 ،ةطلسلا ىلإ ِلوصولل ُمَدخَتسُتً امئاد تناكو ةیوامس اھیمسن
 ةینانویو ةیرصمو ةیلبابو ةیرموس نم ةمیدقلا تانایدلا نأ َمغر
 ھنع ِریبعتلاو هدیجمت يف ْتكرتشاو دحاولا هللا ةدابع ْتَفِرع
.ھیلع ٌفالخ اھنیب نكی ملو ،ةصاخلا اھقرطب
:ةيخيراتلا تاطحملا ُضعب
 يناثلا نوجرس يروشآلا كلملا ناك .م.ق 714  ماع يف•
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 يناثلا نوجرس يروشآلا كلملا ناك .م.ق 714  ماع يف•

 لابجلا ممق يلاعأ ىلإ لصو دق كلملل نماثلا ھماع يف وھو
 "ْزودنوار" يف رتم3000 ولع ىلع ةعفترملا
 "ایمروأ " ةریحب فافض ىلإً ادادتمإ "يراكھ"لابجو
 تعاطتسإ ةنس ةئم يلاوح دعیو ھنأ الإ ،"ناو" ةریحبو
 ىلع ءاضقلا نییدیملا ةدعاسمبو ةدیدجلا ةیلبابلا ةلودلا
-رلش-نس " اھكولم رخآ نم ناك امف ةیروشآلا ةلودلا
 ىلإ ءاجتلإلا الإ رفم نم ھشیج يقابو ھتلئاعو نوكشیا
 .سوروط لابج ىلإ اھدادتمأو"يراكھ" يف ممقلا يلاعأ
 نایرسلا نویروشآلا ُدوعی ھتلئاعو ھشیجو كلملا اذھ ىلإو
 نویقارعلا امأ  )ةیبرع ةملك نویروشألاو (نادلكلاو
 ءالؤھ .نییروثآلا  :يأ يقیقحلا يمارألا مھمسإب مھنومسیف
 نیصلا نم قرشملا ةسینك رشنب اوماق ،دعب امیف ،نیذلا مھ
 يتلا يادأ رامو اموت رام اھسسأ يتلا ةسینكلا ،تارفلا ىلإ
 لبیو ریلك( .تاینارطملا تائمو ةیشربأ ةئم نم تنوكت
 خرؤملا لوقی.)32 ص .مناخ امروس باتك .)3(بوقعیاو
 ددع ناب ىطسولا نورقلا يف شاع يذلا لیرفاد  فلودا
 نویلم 100 غلب ةیروشالا قرشملا ةسینكب نینمؤملا
.ةمسن

 كلم رجبأ كلملل حیسملا دعو ققح يذلا وھ يادأ رامو
 هذھراشتنا ناكو.سرقنلا ضرم نم ھئافشب اھرلا
 رشتنت مل يتلا امور ةسینكل قلقو ٍةریغ َردصم ةسینكلا
 اذھ ریثأت تحتو .يدالیملا نماثلا نرقلا ىتح ابروأ يف
 اھتمھتاو ،قرشملا ةسینك ةاداعمب امور تعرشروعشلا



 اذھ ریثأت تحتو .يدالیملا نماثلا نرقلا ىتح ابروأ يف
 اھتمھتاو ،قرشملا ةسینك ةاداعمب امور تعرشروعشلا
.م431 ماع سسفأ رمتؤم يف ةقطرھلاب

 ةكلمم يأً اضیأ ةیروشآلا ةلودلا ایاقب نم :اھرلا ةكلمم•
 سروط لابج نم ةیبونجلا حوفسلا لمشت تناك رجبألا
 ةفروأو نیبیصنو نیدرامو ركب رایدو اسیدإكً اندم تلمشو
 دقو .ایمافأ ىتح تدتماو ةنوارم ةعلقو نیدباع روطو
 اھازغ امك ةیناریإلا بوعشلا تاوزغلً ارارم تضرعت
 نیب ام ةلقتسم ھبش ةكلمملا تشاع .نویبیلصلاو نامورلا
 .م 244 ماعلاو م.ق 132 ماعلا

 ةلودلا رایھناو ةیدالیم 1055 ماع دادغبل ةقجالسلا لالتحأ•
.مھناضحأ يف ةیسابعلا

 هراصتناو.ةقطنملل ھحایتجاو 1370 ماع كنلرومیت روھظ•
.لوضانألا ءارمأ ةدعاسمب نیینامثعلا ىلع

 نییوفصلا ىلع ةنسلا نیینامثعلا راصتنا 1514 ماع•
 تدقع تقولا كلذ ذنمو.اسنرف ةدعاسمب نییناریإلا ةعیشلا
 .ةینامثعلا ةلودلا عمً افلح اسنرف

 بورح يف ةیئاھنلا ةینامثعلا ةلودلا ةمیزھ1913 ماع•
اھعباوتو."ةیقرشلا ةلأسملاب" َيِّمُس ام روھظو.ناقلبلا

.1961 ماع وكیب سكیاس ةدئام*
.1917 ماع روفلب دعو*  
.1919 ماع ياسرف رمتؤم*  
.ةفالخلا ءاھنإب.1920 ماع رفیس رمتؤم*  
 تارارقل كروتاتأ لامك ضفرو 1922ماع نازول رمتؤم*  
.رفیس رمتؤم



 تارارقل كروتاتأ لامك ضفرو 1922ماع نازول رمتؤم*  
.رفیس رمتؤم
 نالعإو برغلا طورشب كروتاتأ لوبقب 1923 ماع* 
.ةیلاحلا اھدودحب ةیكرتلا ةیروھمجلا

 ً.اقحال اھیلإ ُدوعنسو ةمِدقملا هذھ ورَّكَذَت
؟دركلا مه نم
 دودح يف رصحنت ىربكلا ناریإ وأ سراف ُدودح نكت ملً ایخیرات
 ایسآ طساوأ نیب تشاع يتلا بوعشلا تلمش امنإو ةیلاحلا ناریإ
.لوضانألا ةبضھو ةیلاحلا ناریإ ةبضھ ةلماش ةرصبلا جیلخو
 نم ةلقنتملا لئابقلاو ودبلا ىلع سرفلا اهقلطأ ةملك دركلاو
.مهبعش
-ودنهلا ىمسي يذلا عرفلا نمو يرآ ٍلصأ نم مه داركألاف
 نومتني مهف َّمث نمو ،ةيناريإلا بوعشلا نم ًبعش مهو يبروأ
 ةيناريإلا تاجهللا ىدحإ يه مهتغلو. ةيناريإلا ةيموقلا ىلإ
.ةيسرافلا
 ةريشعك دركلا ركذ دروً اضيأ ةيمالسإلا تاطوطخملا يفو
. ةيودب
؟دركلا ىتأ نيأ نم
 يرَمُعلا هللا لضف نبإ ىيحي نب دمحأ يماشلا خرؤملا لوقي
 نرقلا يف شاع يذلاو 1301 ماع ماشلا يف َِدلُو يذلا
 طخلا ": دركلا راشتنا ناكم هديدحت يف ُلوقي ،رشع عبارلا
 ةزجاحلا لابجلا يه ...داركألاو برعلا نيب ماعلا لصافلا



 طخلا ": دركلا راشتنا ناكم هديدحت يف ُلوقي ،رشع عبارلا
 ةزجاحلا لابجلا يه ...داركألاو برعلا نيب ماعلا لصافلا
 نادمه لابج اهُؤادتباو مجعلا رايدو برعلا رايد نيب
 يهو روفكتلا دالب ،ةرفكلا يصايصب اهُؤاهتناو روزرهشو
:نرال تيب يديأب اهيلإ فاضم وه امو ، سيس ةكلمم
.ناريإ يف يه نادمهف
.كوكرك قرش عقت ةيناريإ ةقطنم :روزرهش
 ةيقرشلا ةقطنملا يف ناعقي سيس ةكلممو ةرفكلا يصايص
لوضانألا نم

 ةلود وأ ىربكلا ناريإ نم ةيبرغلا ةقطنملا يف داركألا شاع
 يأ لوضانألا يفو اهقرشو سورغاز لابج يف يأ .سراف
 .سوروط لابج لامش
 دالبل ةيلامشلا ةيعيبطلا دودحلا ُلِّكشت تناك سوروط لابجو
.لوضانألا ةبضه نع اهُلصفت يتلا ماشلا
 تلصف يتلا ةيلامشلا ةيعيبطلا دودحلا تناك يراكه لابجو
 .لوضانألا ةبضه نع قارعلا
 قارعلا تلصف يتلا ةيقرشلا دودحلا تناك سورغاز لابجو
.ةيناريإلا سراف ةلود نع
 قارعلا يف ال ٌيدرك كانه نكي مل رشع سداسلا نرقلا لبقو
 كارتألا مه ةقطنملا ىلإ مهلخدأ يذلا نأ الأ .ةيروس يف الو



 قارعلا يف ال ٌيدرك كانه نكي مل رشع سداسلا نرقلا لبقو
 كارتألا مه ةقطنملا ىلإ مهلخدأ يذلا نأ الأ .ةيروس يف الو
 دقف نوينامثعلا مهو كارتألا دادجأ ىرحألاب وأ مهسفنأ
 ءانبأ ةبراحمل ينسلا داركألا ءالو نيينامثعلا ءالؤه لغتسا
 حنم كلذ ببسبو .ةعيشلا نييوفصلا نم سرفلا مهموق
 ىتح ةريبك تاعاطقإ ةيدركلا رئاشعلا ءاسؤر نوينامثعلا
.ءارمأ ىلإ اولوحت
 نيحو ،نييوفصلا دض برحلا يف ْتَمِدُْختسا رئاشعلا هذه
 ،م 1514 ماعةعيشلا نييوفصلا ىلع نوينامثعلا رصتنا
 لابج حوفس يفً ابونج دادتمإلا ىلع داركألا اوعجش
 ناك ثيح يأ اهرلا ندم نم سوروط لابج حوفسو يراكه
 لابج يف ،ةيروشألا ةلودلا نم نوقابلا َنونطاوملا ُنكسي
 تاراضح اھلو .نمرألاو نايرسلا نم اهرلا ةكلممو يراكه
 زجاحك ةیدركلا رئاشعلا میلس ناطلسلا مدختسا دقل .ةقیرع
 نم مھمادقتساب ماقو ،ةیوفصلا ةیسرافلا ةلودلا دض ىرشب
 يف مھنیطوتو )ناذمھ( ناریإ برغ لامش يف ةیلصألا مھقطانم
 يراك( ایكرت قرش ىفو )كوھدو لیبرا( قارعلا لامش
 ةرمإ تحت ةیماظن ھبش ةیركسع قرف لیكشتب ماقو )ركبرایدو
 اضیأ ماقو )ةیدیمحلا ناسرفلا( تیمس داركألا تاوغالا
 ةلودلا رومأو ،ينامثعلا شیجلا يف ةعیفرلا بصانملا مھمیلستب
 ةصاخو ينامثعلا لالتحالا تحت ةعقاولا ةیبرعلا نادلبلا يف
 مهيديأ نيب يضارألا هذه لك تهتنا نأ ىلإ .ةیروس
.ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسمبو



 مهيديأ نيب يضارألا هذه لك تهتنا نأ ىلإ .ةیروس
.ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسمبو
 تاحوتف يف امھم ارود دركلا ناسرفلاو ةلایخلا تاوق تبعل
 ةلودلا عطتست مل امك .ةیقرشلا ابوروأ يف ةینامثعلا ةلودلا
 نإ دعب الإ يبرعلا ملاعلا هاجتاب اقرش عسوتلا نم ةینامثعلا
 .ناروس ةرامإ عم ةصاخو ةیدركلا تارامإلا عم افلاحت تدقع
 ریم (ىزودنوارلا اشاب دمحم يدركلا ناروس ةرامإ سسأ دقف
 ءاضقلا مت ىتح نمزلا نم ةریصق ةرتفلو  1813 ماع )اروك
 ىغط نإ دعب ھسفن نیینامثعلا شیج لبق نم ھترامإ ىلعو ھیلع
.ةیومدلا رزاجملا سرامو ،ربجتو

 قفتی امك 1813 ماع يبھذلا اھرصع أدب ناروس ةرامإ نإ 
 ىزودنوارلا دمحم مسأب اھخیرات طبترا نإ دعب نیخرؤملا رثكأ
 ماع دلو يذلا روعألا ریمألا ىا )روكریم( مسأب روھشملا

 دلجملا )ىونین طوقس دعب نویروشآلا( باتك يف ءاجو .1783
 ایومد هرصع ناكو( .انوبا زمرھ ثحابلل 308 ص سماخلا
 برقا لتق دقو .نییحیسملا ءامدب ةخطلم ھیدایأ ناو ابعرم
 زھج .امھلتقف ھمامعأ نم نینثا ىلع ةلمح زھج ،ھیلإ نیبرقملا
 میعز ةصاخو ،داركألا نم ھیضراعم دض ةدابالا تالمح
 ھترامإ دودح عیسوت ىلع حمطی ناك دقل )وانشوخلا ةریشع
 نییروشآلاو نایرسلا اھنكسی يتلا ةریزجلا ةقطنم بوص
 ةمئاق تناك ةیقیقحلا ھفادھأ نإ ىا ،ةیبرعلا رئاشعلاو نیدیزیلاو
 ھل شیج مظنو ،زودنوار ةقطنم يف ةیدرك ةلود سیسأت ىلع
 لتاقم فلأ 50 ىلإ 30 نیبام رداصملا بسح هدادعت غلب
 .نیینامثعلا موصخب ارس لصتاو ،ھمسلب دوقنلا كصو ،ىدرك
 تایالو عضخاو ،كوھدو لصوملا قطانم ىلع تاموجھ نشو



 .نیینامثعلا موصخب ارس لصتاو ،ھمسلب دوقنلا كصو ،ىدرك
 تایالو عضخاو ،كوھدو لصوملا قطانم ىلع تاموجھ نشو
 هدودح تلصوو .رمع نبا ةریزجو نیدرامو ىدیماو ىرقع
 يف دادغب ىلع قانخلا قیضو .ةیروسلا دودحلا ىلإ ىتح
 سراف داركأل باطقتسا زكرم ىلإ ھترامإ تلوحتو .طسولا
 يف ىرورھ حالص يدركلا بتاكلا كلذ ركذی امك ،مھل أجلمو
 هذھ لك ،81 ص )ناخردب ریمألا دھع يف ناتوب ةرامإ( ھباتك
 نیینامثعلا لاغشنا ببسب رمألا ةیادب يف اھققح يتلا بساكملا
 دھع يف نییرصملاو نانویلاو سورلا عم ةرمتسملا مھبورح يف
 ىلوأ لصوملا نم ةبیرقلا  شوقلا ةدلب ربتعتو.ىلع دمحم
 ةفاثكلا تاذ لیبرا ةنیدم عضخا مث ،ىزودنوارلا دمحم ایاحض
 لابجو ىونین لھسو ناخیشلا ةقطنم مث ،ةیروشآلاو ةینامكرتلا
 اھنكست يتلا ىراكھ لابج كلذكو ،نییدیزیلل ةعباتلا راجنس
 ھباتك يف غیاص نامیلس سقلا خرؤملا ركذیو .ةینایرسلا لئابقلا
 نم لتق ھنا درایال لوق نع القن لوألا ءزجلا لصوملا خیرات
.راجنس لبج ناكس عابرأ ةثالث زھانی ام نییدیزیلا
 وھو ،1843 ماع كیب ناخردب يدركلا دئاقلا هدعب ءاج مث
 ةدابالا تالمح عاونأ ىتش اضیأ سرامو ناتوب ةرامإ میعز
 لھس قطانم يف نییروشآلاو نمرألا قحب يقرعلا ریھطتلاو
.كوھدو ،ىراكھو وخازو لیبراو ىونین
 اھباتك ىف بوشیب سملا ةیزیلكنإلا ةلاحرلا تركذ دقو
 بھنلا ىلع موقت ةیدركلا لئابقلا ةایح نإ( 1895 ماع تالحرلا
 ماق امدنع رجساب جروج روتكدلا ركذ كلذكو )ةقرسلاو لتقلاو
 لئابقلا نإ( اركاذ 1828 ماع ةیلامشلا ةقطنملا ىلإ ھتلحرب
 مھتیفصتو نایرسلا ىلع ةعورم ةیومد تامجھب تماق ةیدركلا



 لئابقلا نإ( اركاذ 1828 ماع ةیلامشلا ةقطنملا ىلإ ھتلحرب
 مھتیفصتو نایرسلا ىلع ةعورم ةیومد تامجھب تماق ةیدركلا
 وھو نیتكین لیساب خرؤملا لوقیو .)مھتریدأو مھتویب قرحو
 دودح ىلع نوشیعی نیذلا داركألا نإ( ةیدركلا لئابقلاب صتخم
 ،مھتایح ةقیرط ىف بھنلاو بلسلاو لتقلا نودمتعی نیدفارلا
 ةلاسر يناطیربلا لصنقلا بتكو )ءامدلا ىلإ نوشطعتم مھو
 360 نم رثكأ كانھ نإ( اھیف لوقی 1885 ماع هریفس ىلإ
 لماكلاب يدركلا فحزلا اھرمد دق ةینایرس ةنیدمو ةیرق
 ىف ریبخلا دنارك روتكدلا لوقیو )نیدرام ىف اصوصخو
 ةقطنملا ىف داركألا لمعی( ةرطاسنلا ھباتك ىف اھبوعشو ةقطنملا
 بلاط امدنعو .)قرطلا ىتشبو نییلصالا اھناكس ءالخإ ىلع
 يلاحلا يدركلا ناملربلا يف بختنملا )وباش سیسنرف( بئانلا
 ىلوتسا يتلا ةیروشآلا ىرقلا ةفاك عاجرإب قارعلا لامش يف
 نال .اردغ ھلتقب اوماق ،نییعرشلا اھباحصأ ىلإ داركألا اھیلع
 بجیو )ناتسدركل( نیلتحملاب نییروشالا نوتعنی داركألا
 .ةیدركلا يضارألا نم مھدرط
 :نيأيش تثروأ يتلا ناقلبلا يف نيينامثعلا ةميزه تءاج مث
 يأً ابونج اهكالمأ ىلع ظافحلا ةينامثعلا ةلودلا ةلواحمً الوأ
 لاعشإب ابروأ نم رأثلاً ايناثو ،بيصخلا لالهلا ةقطنم
 ةقطنملا يف ةيحيسملا فئاوطلا نم ماقتنإلاو ةينيدلا تارعنلا
.مهتدابإو مهيلع داركألا طيلستب
 برحلا دعب يأ 1915 ماع رزاجملا كلت لك اوبكترا نيح 
 ليلقلاو .نايرسلاو نييروشآلاو نمرألا قحب ىلوألا ةيملاعلا
 دقو.ةيروسو قارعلا مهلبقتسا حباذملا هذه نم اوجن نيذلا



 ليلقلاو .نايرسلاو نييروشآلاو نمرألا قحب ىلوألا ةيملاعلا
 دقو.ةيروسو قارعلا مهلبقتسا حباذملا هذه نم اوجن نيذلا
 داركألا قيرط نع اوحُِبذ نيذلا نييروشآلا نايرسلا ددع غلب
 باصتغإو يبسلا تايلمع نع ادع نويلم فصنلا براقي ام
.ءاسنلا
 35 رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ركبرايد ناكس ددع ناك
 مويلا .لوضانألا نم اوددمت يدرك 1430 ناك مهنيبً افلا
 اوداز دقو داركأ مهعيمج فلا 236 ركبرايد ناكس ددع
 نمو يجيردتلا للستلاب نكلو ةدالولاب سيل فعض يتئم
.لوضانألا
 ىلع نوشیعی مھنم نویلم نورشع ً،انویلم نیثالث داركألا ددع
 قارعلا نیب نوعزوم ةیقبلاو ایكرت يف لوضانألا ةبضھ
 زواجتت ةیروس يف داركألا ةبسن نكت مل .ایروسو ناریإو
 ایكرت يف اھب اوماق يتلا درمتلا تاكرح دامخإ دعب نكلو.%3ـلا
 ىتح ةیروس ىلإ مھنم ریثكلا حزن مھل ةیساقلا ایكرت ةلماعمو
 ىلإ مھتبسن تعفتراف فلأ 300 يلاوح ىلإ مھددع لصو
 نیعو نیرفعو بلحو قشمد يف نوعزوم مھو %8 يلاوح
.يلشماقلا ةنیدم يحاوضو برعلا
:داركألا لئابق
 تشاع يتلا لئابقلا ىلع تقلطأ ةيسراف ةملك : يجنمركلا
 ،ناجيبرذأو ايجروجو اينيمرأ بونجو لوضانألا يقرش
 ناريإ عبتت تناك اهلك قطانملا هذهو ةَّيمروأو ايساقفقو
 ةنيدم لكل تاجهل كانه هنأ امكو .ىربكلا سراف وأ ىربكلا



 ناريإ عبتت تناك اهلك قطانملا هذهو ةَّيمروأو ايساقفقو
 ةنيدم لكل تاجهل كانه هنأ امكو .ىربكلا سراف وأ ىربكلا
 ةيتوريبلاو ةيبلحلاو ةيريدلاو ةيلصوملاو ةيدادغبلاك
 ةيديزيابلا مهتاجهل جنمركلل كلذك ...خلأ ةيسلبارطلاو
...خلأ ةينانيدْمَشلاو ةينيدابلاو ةيناطوبلاو
دوهلكلا
نارْوَكلا
 روللاو

:ةيدركلا بازحألا
 ىفطصم اُّلملا ُهسَّسأ يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا
 .1946 ماع ينازاربلا
 نم يدرك میعز )1979 - 1903( ينازرابلا ىفطصم الملا
 ةقطنم يف 1903 راذآ/سرام 14 يف دلو قارعلا لامش
 ةكرحلا ةدایق يف ينازرابلا دمحأ ربكألا هاخأ كراشو ،نازراب
. ةیدركلا ةیروثلا
 راصتنا دعب نیرشعلا نرقلا ِلئاوأ يف ةیدرك ةلود ةماقإب اورَّكف
 سفن يفً ادیدحتو ىلوألا ةیملاعلا برحلا يف نییبروألا ِءافلحلا
 وكیب-سكیاس ةدئام ىلع نیسلاج ءافلحلا ناك يذلا تقولا



 سفن يفً ادیدحتو ىلوألا ةیملاعلا برحلا يف نییبروألا ِءافلحلا
 وكیب-سكیاس ةدئام ىلع نیسلاج ءافلحلا ناك يذلا تقولا
 ناكو .اھومھتلی يك ةقطنملا اوعِّطقیل مھیدیأ يف مھنیكاكسو
 هذھ ترثدناو 1920 ماع رفیس رمتؤم دقعنا نیحً اریبك مھلمأ
.ةیكرتلا ةلودلا ْتأِشُنأ نیح نازول رمتؤم دعب لامألا
 ةنیدم ىلإ ينازرابلا ىفطصم يفن مت 1935 ماع يفو 
.دمحأ خیشلا ھیخأ عم ةینامیلسلا
 أدبیل ِھیفن ةقطنم نم ينازرابلا ىفطصم برھ 1942 ماع يفو
.ةیناثلا ةیروثلا ھتكرح
 ملاعلاو يتییفوسلا داحتإلا نم ِمعدبو ، 1945 ماع اولواح ذإ
 ملو ةیناریإلا داباھم" ةیالو يف ةیلاصفنإ ةلود ةماقاب ،يعویشلا
 ناكرأل سیئرك ينازرابلا الملا مدخو ً.ارھش 11 نم رثكأ مدت
.داباھم يف شیجلا
 ينازرابلا ھجوت ،داباھم يف ةدیلولا ةیدركلا ةلودلا رایھنأ دعب
ھیحلسم نم 500 عم يتییفوسلا داحتالا ىلإ
 دبع ردصأ ةیقارعلا ةیروھمجلا نالعإ عمو 1958 ماع يف
 ةدوعلل هاعدو  ھتعامجو ينازربلا نعً اماعً اوفع مساق میركلا
 َفَّرصتی نأ ىلع دیعسلا يرون تیب يف ةماقإلاو قارعلا ىلإ
 نكلو .تابجاولاو ِقوقحلا ِّلكب نییقارع نینطاومك ُداركألا
 ءاشنإ يف ُرارمتسإلا اھفدھ ةریبك تناك ينازربلا ُتاحومط
 معدلاب ةناعتسإلا ىلإ داع ضرغلا اذھلو ،ٍلقتسمٍ يدرك نایك
 ،كلذ ىلع ِلوصحلل يتییفوسلا داحتإلل ةرایزب ماقف يعویشلا
 ماع ينازرابلا لقاعم ىلع ةیركسع ةلمحب مساق میركلا دبع ماقف

 نم ةطلسلا ىلع ىلوتسا  نأ ىلإ كلذك ُةلاحلا تَّلظو ،1961
 فراع مالسلا دبع ھمسإ ٌّيمالسإ ٌطباض يركسع بالقنإ لالخ



 نم ةطلسلا ىلع ىلوتسا  نأ ىلإ كلذك ُةلاحلا تَّلظو ،1961
 فراع مالسلا دبع ھمسإ ٌّيمالسإ ٌطباض يركسع بالقنإ لالخ
 )نییركسعو نییسایس( داركألا ةداقلا نم ددع عم قفتإ يذلا
 نلعأ ثیح ةیدركلا ةیضقلل لماش لح ىلع ينازرابلا مھنمضبو
 داركألا حنم نمضت يذلاو ،م1964 ماع لیربأ/ناسین قافتا
 ىلإ.ىرخألا قوقحلا ضعبو مكحلا يف ماھسإلاو ةیفاقثلا قوقحلا
 ىلإ ثعبلا بزح لوصوب 1974 ماع تیغلأ ةیقافتإلا نأ
 ٍمعدب تاونس 9 ةدمل براحت ينازربلا ةعامج ْتَّلظف ، مكحلا
 ماع يتاذلا مكحلا ةیقافتإ تناك نأ ىلإ ةرملا هذھ ناریإ هاش نم

 نم ةطاسوب ثعبلا مكح عم ھقافتإب مھلذخ هاشلا نكلو .1970
 ةنسلا كلت يفو .1979 ماع ةیرئازجلا نیدموب يراوھ ةموكح
.نوات جروج تایفشتسم دحأ يف ناطرسلاب ينازربلا يفوت
 سسأت .ىوهلا يناريإ :يناتسدركلا ينطولا داحتإلا بزح
 هتعر يذلا قافتإلا رثإ ينابلاطلا لالج  ةسائرب 1975 ماع
 كانھ تناك ..ةیدركلا ةكرحلا لشف ىلإ ىدأ يذلاو رئازجلا
 يطارقمیدلا بزحلا میعز نیب ترھظ تافالخ رداوب
 ناك يذلا ينابلاط لالجو ينازرابلا ىفطصم يناتسدركلا
 لاصفنا ىلإ ىدأ امم كاذنا بزحلل ةیزكرملا ةنجللا يف اوضع
 ةیزكرملا ةموكحلا عم افلح لكشیل بزحلا نع ينابلاط لالج
.كاذنا ةیقارعلا

 يذلا غارفلا ءلمل بزح لیكشت ىلإ تدا ةعمتجم لماوعلا هذھ
 عارصلا ةحاس نع يناتسدركلا يطارقمیدلا بزحلا بایغ ھفلخ
 لكش ىلع بزحلا أدبف ةیقارعلا ةموكحلاو داركألا نیب حلسملا
 ناتسدرك راوث اھزربا تناك ةفلتخم ةیدرك ىوق 5 نیب فالتئا



 لكش ىلع بزحلا أدبف ةیقارعلا ةموكحلاو داركألا نیب حلسملا
 ناتسدرك راوث اھزربا تناك ةفلتخم ةیدرك ىوق 5 نیب فالتئا
 ھتعومجم تلكش 1966 ماع يف يذلا(ينابلاط لالج ةماعزب
 ةلمح يف تكراشو ةیزكرملا ةموكحلا عم افلح ةقشنملا
 يحداك ةعومجمو )يطارقومیدلا بزحلا دض ةیركسع
 ةیمست ىلع قافتألا متو ىفطصم ناوریشون ةماعزب ناتسدرك
 ينابلاط لالج بختناو يناتسدركلا ينطولا داحتالاب فالتئالا
 ىتح 1975 نم سیئرللً ابئان ىفطصم ناوریشونو اسیئر
 حتتفأو بزحلا نم ھتلاقتسا اذھ نلعأ ثیح 2006 ماع رخاوأ
 .ةفاحصلاو ةفاقثلاب متھیً ازكرم

 ندملا ينكاس نم نیفقثملا ةقبط نم لكشتت بزحلا ةدعاق تناك
 يذلا يناتسدركلا يطارقمیدلا بزحلا نم امامت سكعلا ىلع
 فارطا ينكاس نم ةیدركلا رئاشعلا ىلع ةفاثكب دمتعی ناك
 أدب ،ةنسب ھلیكشت دعبو ةیكارتشا ةغبص وذ بزحلا ناكو ندملا
 هذھ تفقوت .ةیزكرملا ةموكحلا دض ةیركسع ةلمح بزحلا
 جیلخلا برح مضخ يف تانینامثلا ةیادب يف ةریصق ةرتفل ةلمحلا
 نیسح مادص قباسلا يقارعلا سیئرلا ضرع ثیح ىلوألا
 هذھ نكلو يناتسدركلا ينطولا داحتألا عم تاضوافمو احلص
 مدختسا ثیح ىرخأ ةرم عارصلا أدبو تلشف تاضوافملا
 طابض ةیفصتو لایتغال بیلاسالا فلتخم بزحلا رصانع
 عم ةیقارعلا دودحلا ىلع ةرشتنملا تاعطقلا يف يقارعلا شیجلا
 يف ةیساق ةساكتنا ينابلاط لالج بزحل تلصح ىتح ، ناریإ
 قارعلا لامش ةرداغمل ينابلاطلا اھنیح رطضاو 1988 ماع
 نیعیل يكیرمألا لالتحإلا دعب داع دقو.ناریإ ىلإ ءوجللاو
.قارعلا ةیروھمجلً اسیئر



 نیعیل يكیرمألا لالتحإلا دعب داع دقو.ناریإ ىلإ ءوجللاو
.قارعلا ةیروھمجلً اسیئر
 يف سسأت نالجوا هللادبع ةدايقب يناتسدركلا لامعلا بزح

 ثيح قارعلا لامشو ايكرت يفَ اِشُنأ.1978 ماع ربمفون 27
 وهو 1984 ماع هلمع أدبو ،دوقع ذنم ةيعويش ةاون كانه
 ةيدرك ةيموق يعَّدي وهف كلذ عمو هاجتإلا يسكرام بزح
 .ةيدرك ةلودب بلاطي ساسألا اذه ىلعو
 تايالولا يف ةيراسلا نيناوقلا بسح يباهرإ بزح وه
 ايناطيرب يفو ، 27ـلا هلودب يبروألا داحتإلا يفو ةدحتملا
 ةيروس يف مويلا همعدت اهعيمج لودلا هذهو ،ايلارتسأو
.يلاصفنإلا هعورشم يف داتعلاو حالسلاب هدعاستو
 امكو ، 1948 ماع ةفروأ ةنيدم يف َِدلُو نالجوا هللا دبع
 ةنيدم يفو مويلاو ةينايرُس ةنيدم تناك ةفروأ نوفرعت
 نم داركألا مُهَرَّجه نيذلا نييلفروألا نمً اريثك دجوي ةكسحلا
.مهتنيدم
 فئاظو َمَّلَسَتو ةرقنأ ةعماج يف ةیسایسلا مولعلا نالجوأ َسَرَد 
 ضعب عم سسؤُیل لوضانألا ىلإ لقتنا مث ةرقنأو ركبراید يف
.يناتسدركلا لامعلا بزح نییسكرملا ھقافر
:ةقطنملا يف مهرود ناك اذام
 تارانمو قارعلا حباذم يف يعيشلا كنلروميت اوفلاح•

 تيركتو لصوملاو ليبرأ يف ةيحيسملاو ةينسلا سوؤرلا
 تاوق دئاق ناكو.ةيقارعلا ندملا نم اهريغو كوهدو



 تيركتو لصوملاو ليبرأ يف ةيحيسملاو ةينسلا سوؤرلا
 تاوق دئاق ناكو.ةيقارعلا ندملا نم اهريغو كوهدو
ًايدرك كنلروميت

.ةينامثعلا ةلودلا دض لوضانألا يف هوفلاح•
 نييوفصلا مهينطاوم دض ةنسلا نيينامثعلا اوفلاح•

.ةعيشلا
 يقرشملا يحيسملا دوجولا دض نيينامثعلا اوفلاح•

.ةفورعملا مهحباذم تناكو
.نازول رمتؤم يف كروتاتأ مهلذخ•
.قارعلاو ناريأ دض ةيلودلا ةيعويشلا اوفلاح•
 دضو قارعلا دض اكيرمأو ليئارسإ اوفلاحً اريخأو•

.ةيروس
.اكيرمأ مهلذختسو اوملعتي ملو•
؟ةلقتسم ًةيموقو زيمم عمتجم َنولِّكَشُي مه له
 ،ناسنإلل ةمزالم ةفص عامتجإلا
.ٌيراضح ٌزیامت عامتجإلا اذھ عم مزالتیو
:ناعون عامتجإلاو
 ةیداصتقإلا ھتطبار و يئادبلا عامتجإلا ىعدُی لوألا عونلا
 لئابقلاو بوعشلا عقت عونلا اذھ يف ،مدلا ةطبار يھ ةیعامتجإلا
 .ةیربرب وأ ةوادب يف يھ يتلا
 ةیداصتقإلا ھتطبارو يقارلا عامتجإلا وھ  يناثلا عونلا
 ءاقترإلل ةیویحلا ةعامجلا تاجاح نم ةدمتسم ةیعامتجإلا



 ةیداصتقإلا ھتطبارو يقارلا عامتجإلا وھ  يناثلا عونلا
 ءاقترإلل ةیویحلا ةعامجلا تاجاح نم ةدمتسم ةیعامتجإلا
 وھ اذھو ةلالسلا عونو مدلا نع رظنلا فرصب مدقتلاو
.يلالسلا جیزملا ىلع سسؤملا يراضحلا عامتجإلا
...ال باوجلاو
ةیدرك ةیموق كانھ سیل
.نيدلا ىلع ُموقت ال ةيموقلا نأل  ؟...ال
 ةجهل انلق امك مهتغلو ةغللا ىلع موقت ال ةيموقلا نأل ؟...الو
.ةيسرافلا تاجهللا نم
 رصنعلا ةواقن ىلع موقت ال ةيموقلا نأل ؟.ً.اضيأ الو
 رصانع دوجو مدعبو يلالسلا جيزملاب لوقت ةيلدنملا نيناوقلاف
 :ةدئابلا برعلا لئابقو رمحلا دونهلاو ،وميكسألا دنع الإ ةيقن
دومثو مرإو داع
 ةرود وذ  ،ٍيفارغج ٍزيح يفً ايلالسً اجيزم بلطتت ةيموقلا
 ُلعفيو زيحلا اذه عم ناسنإلا لعافتي ،ةدحاو ةيداصتقإ
 زيمم ٍخيرات وذٌ عمتجم هيف أشني ،هعم فيكتيو هفِّيكي ، هيف
.عامتجإ الب ٌخيرات الو ،ضرأ الب ناسنإ الف .ةزيمم ةفاقثو
:اھیلإ اوحزن يتلا تاعمتجملا يف اوجمدنا درُكلأ
 نطاوم يأك ٌقوقح مھل ناك ينازربلا ةكرح لبقو قارعلا يفف
 باونو ءارزوو تارازو ءاسؤر مھنم ناكو ،يقارع
 بتر ووذ ٌطابضو ،يحاون ءاردمو نویماقممئاقو نوظاحمو
.ھتیولأو شیجلا يف ةیلاع
 جیسنلاو يسایسلا مقاطلا نمً اءزج اوناك ةیروس يفو



.ھتیولأو شیجلا يف ةیلاع
 جیسنلاو يسایسلا مقاطلا نمً اءزج اوناك ةیروس يفو
 ناكف قشمدو ةامح يفو بلح يفو ةریزجلا يف يعامتجإلا
 مھنم ناكو شیجلل دئاق مھنم ناكو ةیروھمج ءاسؤر ةثالث مھنم
.باونو ٌءارزو

 يف  ةيحاتتفإ تَرَدَص  1917 ربوتكوا نم رشع عباسلا يف
:دركلا نوؤشب متهم ٍبتاكل "نووم امابلأ" ةفيحص

There are four Kurdish languages which are not 
mutually understandable. There are a dozen 
religions among Kurds though a majority are 
(Sufi) Sunni. They have been schooled and 
socialized in four different states. There are 
tribal conglomerates or clans like the Barzani 
and Talibani which have their own political 
parties and are led by patriarchal family mafias. 
There are members of the anarcho-marxist cult 
of Özalan while neighboring Salafi Kurds have 
joined ISIS to then kill the neighboring Yezidi 
Kurds. None of these groups has any 
enlightened or democratic understanding of the 
world. 

The Kurds never got a state and will never get 



one because they are so hugely diverse and have 
little national unity. They will rather fight each 

other than accept some common leadership.
ھنوفرعی مكنم ضعبلاو ھفرعأ يسایس قلعم كانھ 
 ىلع ناھرلا يفً ادھج ْمُھُتادایق ُلأت مل " :لاق لیوطلا فلخ لامك
 لب ، أطخلا فدھلا ءاغتباو ،أطخلا تقولا يِفو ،أطخلا فیلحلا
 ...مھل ...ّزع ،يسایسویجلا راحتنالا ةراھم يف ةذتاسأ مھلعل
."...ریظن


