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ال تسعع ه ه ا وروة * إ ىره ورصوف  ت تصيلععلت ورتيةيه ليهيرلقا  ماة هي تلاش رة ععيةن ىره سميي أسععيسععل*  له يري  

، ل لوةن ييديهليق جايان 2017حرك* والسععتم ل وردريسععتيست هد   اوييق ورمرم ورميحععت لحته وسععتصتي/ سععبتمبر/أيلول 

 يق هن ورتيةيه، لخيل* يبل * ت يهت كت ِّ هن َحَدَم ور روق هع ورمضل* وردريي*.هن خ ل  رو/ن ي لم* رتلك ورصصح

 

  

  زانيرانتفاضة الشيخ عبد السالم البا

كألل حرك* تحرةي*  ت  (1914 -1909) سعععتيم ور روقكريرما  يي ورشعععله  با ورسععع ر وربيةنوست وستصيحععع*  ععع بل*  ت 

ت حمل*  شد  هدلي  ليغضب ثيةي سليسل* لوحح*، سجحت  ت ىيصيرلي ىره ورحدوه* ور ثميسل*، ورتت ن تمتلك أهاو   ورمرم ور شري

 سععععععدري* كبلرن  له هديي  سصوك ورحرك*  ت  يةنوم لو تملت ورشععععععله  با ورسعععععع ر لة ي ر، ثم أ اهتلم  ت هركق لالي* 

  .(1)1914ورمولت  اوي* 

 

ق حته ل  ت ورمدطم*  أسععععععرهي تحت ييفل* وتصيق لنيري خيةجل*  ريطيسلي ل رسسععععععي رم تدطصئ ج لن ورثوةن  ت وسععععععتمر

لاليتت تضعععم  ت ورباوي* ،  ظلرق رلوجوي  ت ه ا ورمدطم* هملد*  رو ل* مي لدو( رتأسعععل  كليسيق ت ار هصعععيرحل-)سعععييد 

 ما تم  ؛سععععتيم ور روقكري :سععععتيم ورجدو ل* ورمسععععمين ورلوركريتضععععم كت لورتت كيست ورمولععععت أهي لالي* وربصععععرن ل صاوي، 

وتصموو  وردريوربريطيسللن لورصرسسعععللن لواترو  ل :، ل  ا هصيلحعععيق  ايان  لن وايروش واة  * شعععأسلي وردريورتصيلض هع 

توو ىره وسععتصتي/ حول تب ل* ورمولععت،   ا أم ل الهم  تحمل  هطيربلم لأهاو لم ورسععليسععل* لورثمي ل* ىكو هي لععو  ىجرو/  له 

 ت لهم ورصيربل* - وردري نَ دَ  رك هَ  ا كيست ستلج* ورتصععويت رصععيرن والسضععمير لمير وروالي* ىره ورمملد* ورجايان، لجيسب وسضعع

"كري   ت كتي ر( Cecil J. Edmonds) قيهوسىسلست جوم يمول  ،روالي* ورمولت، لهدي ل*لوي* ور رو ور -ه ا وروالي*

سعععتان كردم شعععع  لقد قد  "": 1925-1919ت هن ور روق لتر  ل رب: سعععليسععع* لةح ق ل حول  ن ورشعععميل ورشعععر 

  .(2)"ية في والية الموصلالكردخدمة كبيرة في تأسيس دولة العراق وذلك بأصوات األغلبية 

 تختزن الذاكرة الشعبية الكردية تاريًخا طويالً من النضال وتعتز برموزه )رويترز( 
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لحععع ور طووق والره ر سم ب  له كت ور لوي لورو وي  -و لي وربريطيستلهو ورمملد* ور رو ل* ل ر  -لردن ورطرش وآلخر 

ور روق، لر ت هي كتبر هلك ور روق والل ررفل   مَ دَ حَ  ن  هَ  ق هتووةث* حته يوهدي ه و هن  بت كت ِّ حته ألععععععبحت سععععععلوكلي

شميرل*( لي له لنةو/  ريطيسلي، يؤ ر   دت  لي كرك والسم ب حلث يلب هدر هسي اتر ربسط ورسلطرن  له كت )ورمديي  ور

إنشعععععاء مملكة تكون حدود ا من على "إننا اتفقنا معكم  ةفل  حدوه*  ريطيسلي ور ظمه حلدلي: سعععععتيم ور روق،  أجي ركري

ن  ولم نعدكم بإنشعععععععاء إمبراطورية من البصععععععرة إلى يفيها شععععععركاء حقيقي الكردالبصععععععرة وحتى مبال حمرين  يكون 

 . (3)زاخو!"

 

 للم لردن ه ا  بسط سلطيتر  له كت وإل ،حلاة ور بييي ،يلبيق ةفل  حدوه* ور روق ورحيرته ا ل ! مي أ بر ورلور  يربيةح*

  هن وربريطيسللن  ت واه .ورمرن  مسي ان وإليروسللن  اال  

 

 الجمهوريات وسياسة االحتواء والتهميش

 مليين ورق لم  با وردريم  يسععم،  يي هصععطصه وربيةنوست ىره  صاوي  له  ت ور روق لى  م ورجملوةي*  1958  ا وسم ب 

م ، لأوردري يرشععروك*  لن ور رب ل ر  مِّ ي*،  ي تميي يسععتوة جايا ي  وردريلمسععأر*  ج ةي* رم ور لا ورجايا سععلضععع حلوال  أخلصل* 

ي*، ردن رألسععععععم رم تمن ىال سععععععدووق  للل* حته وسملبوو  له تلك يور ر ل* لوردر :ور روق يتدوم هن  وهلتلن ةفلسععععععلتلن

ان هن ورتلملش لوإل صي/ لوالحطليي، سليس* والختروق لوالحتوو/ لورحت ور سدري، رتباأ حمب* جايلي ورشروك*، لوستباروو  

وربيةنوست، لورتت تم ضت   ا سدووق هصطصه ستيم ور روق  مليين كري ت  1961أيلول سبتمبر/تسببت  ت وساالع ثوةن 

سععععتيسللن وردريسععععتيسل*، ورتت و تر ت الل هرن  ح  وردري لن ور روق لحرك* ورتحرة  1970 آكوةهيةس/ 11  ن وتصي ل*

ي، ل  ا أة ع سععدووق تجريبل* كهبت حدوه*  صاوي ىره  رض  يسوم هن يرش لوحا ي لو تصععييي  ي لثمي ل  ليسععل   يرحدم ور وتت سعع

ي* ىره وردريرلحدم ور وتت  له يريم* ورسععععو لت  مليين حقب ورب ث لأجلقتر واهدل* لوالسععععت بيةي*، همي حاو  مليين ورحرك* 

يةجر لخيةج  ععرلير، همي أ عع ت ورحرب  لن ورطر لن، لورتت ة ن كرك ورميسوم، لألععرق  صاوي  له ة ن أي حووة خ

 .  (5)(4)هن  بت وروالييق ورمتحان لىيرومحصوي   ا وستلت   ا  ير لوحا رصيرن  صاوي ل

 

 أحزاب الزينةحقبة صناعة 

حلث  ؛لل*سععععتيست ل تن ثصروق  ت جاةوسر وراوخوردري  ا ه ا ورحمب*  اأق هرحل* و تميي  صاوي  له سععععليسعععع* تمقي  وربلت 

وست اهت كت ورحدوهيق ور رو ل*  الم وستثدي/ سليس* لدي * جلوب أل ثصروق  ت ه و ورجاوة، هن خ ل وستمير* لىغرو/ 

ستيسل*، لتدظلملي  له  دت أحقوب أل تشدل ق وردريأ  يف  له خلصل* لرو يق  بلل* أل سليسل* هع  يين حرك* ورتحرة 

ي كملللشليق تأتمر  أهر مت رلم ورحدوه* ورمركقي* أ ووج  أي  م / ور ال، ل ا سظ   ،"ورجتر"ستيم  ـعععععكرير ت  ت هلللشل*    

سيق هن  بت حبيي والست بيةوق أل واهن ورحدوهللن، لكيست تسمه  ت حلدلي  يا ووج ور صلص* ليطل   لللي  له ورمبلل* لت  

  ورجحوش.  :واهيرت

 

 ل* لي كيست أجلقن ورم ي روق والةا وسعععتدسعععه سظير ورب ث أسعععلو   ه و  ت ورجيسب ور سعععدري، أهي  ت ورجيسب ورسعععليسعععت  م

حلث تم تأسعععل  أحقوب  ؛ورشعععر ل*  ت حمب* ورحدم ورشعععلو ت تسعععت اهر  ت تقيلن ييممرويليتلي ورشععع بل*  أحقوب رلقيد*  مط

حته وآلم  ت تصايع  انستيم، لهت كوتلي ه تمَ كريت يموحيق   ب ستيسل*  ت يلوفر ورم ي روق ور رو ل*  له أسلي تمث ِّ كري

  ت ور ير وجتليح كركو  أثدي/سععععععتيست، كمي حصععععععت وردريكة لمي  ت وراوخت أسععععععتيست هن  بت  صاوي ليلروم لوردريوربلت 

2017(6). 
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رسعععع ر ربدي/ يلر* و قهحيلالي ووق ل سععععتيمكريةغم ه ا ورمحيلالق رتصتلت ورجبل* وراوخلل* لىيوه* ورحرب رم تر ن ردن 

هئيق وآلالش هن حععععععحييي جثث  له  تسععععععلرليلر* ورموويد*، لاجت كرك كهبت  لييتلي ىره  صاوي لهت ورشععععععروك* ورحململ* 

واسصيل لحلبج* ردت تصيلض لععاور حسععلن   ا وستصيحعع* ورر لع، كمي ت لت  ن وهتلينوتلي ورتت ل رتلي واهم ورمتحان لهجل  

ىسعععععميي سظير وررفل  لعععععاور حسعععععلن، ردت تؤسععععع  هع  ، لكهبت ىره  صاوي   ا أيير هن1991هن  ير أهدلي  ت ورم ك وآل

سيم لت   شركي/ وآلخرين يلر* ييممرويل* تحترر حموق وإلس شور ،  ية   ت كتي تر ورجملعيلر* هوويد* تحت سمم يستوة  ئد

 يالجتليح هن خ ل  ووق  سععتيمكريهلايين  2008ردن واهوة وختلصت حلدمي ألععبحوو  ت ورسععلط*  أةسععلوو ي ي يتلم  ير 

سم ي لأ  ق هسبم  ا   ِّ أ   شل ل*  يرمرب هن كركو ، ل  رك وسلية   لل   " ووق  رق يجل*"يل   لللي و سل* ور سلي ي تحيرم ورطبم* ور

  .2008ستيست  ت وردريهع ورتحيرم 

 

سععتيم  شععدت غلر ه لن، لهن خ ل سععليسعع* ورتلملش لوإل صععي/ كريرما وسععتمر ورصععروع  لن ه ا ورطبم* ورحيكم* ل لن ى للم 

 ت تطبل  وراسععععععتوة، لخيلعععععع*  لمي يت ل   يرمجل  والتحييي لهو ورجق/ واهم  ت وربررميم ور رو ت ور ي يطمئن  ؤدلورتل

لورمووي  140 ملت تلك ورطبم* ورحيكم*  له هدع تطبل  ورميين  يهدوسيق ور روق واخرى  له هسععععععتمبللي ل ععععععروكتلي، كم

حته للععععلت واهوة ىره  طع حصعععع* وإل للم هن ورموونس* ور يه* ورتت ت ص تونيع ورثرلوق لخيلعععع*  يسوم وردصط لورصين، 

 للم لى ي * ورصوحه  لر، خيل* % ل طع هرتبيق ورموظصلن ل رض حصية و تصييي غييتر ىيميش تطوة وإل17لوربيرص* 

لهت - ، وتلمت ةأس كتل* يلر* ورميسوم"ورالر* وإلسعععععع هل*"م رجيم ورتحمل  وربررميسل*  ت سععععععموي ورمولععععععت  لا تدظلم لأ

 تدظلم ورالر*سموي ورمولت  لا  ن مسؤلرل* ير  -ورمللمد*  له هماةوق ورسلط* ور سدري* لواهدل* لوال تصييي*  ت ور روق

  .(7)ستيمكري ت خيلرن  ورتدوم خدجر  

 

 قرار االستفتاء

 *هع ىيروم ورتت ال تؤهن  أيبط* ورطبم* ورسععليسععل* ورشععل ل* هرتلأم خيلعع*  له هسععتمبلر،  طر ير اأ وإل للم يشعع ر   ،هن هدي

لاسععععتوة لحععععرلةن وإلسععععروع  حت رتجيلنوتلي هن سععععيةع  يين وإل للم ىره تح ير  صاوي  ا ل .يسععععليسععععل  خطون رتطوة وإل للم 

تاهلر وإل للم كيم كبر لورلاش كيست أورمؤوهرن يبال أم مت ي ب* ربصاوي، ردن لم وروإل ععععععديرليق ورمتروكم* هن خ ل نييةوت

 صاوي أي حووة حول هسععععععتمبت ورمولععععععت   ا  تة ضععععععحلدمي خيلعععععع*  ،ا  يرديهت، له و هي أكاتر واحاول ورمت ي ب*/لىرصي

سلي ة مي ألوةن وروحع   طلأ ر ت رلم  ن   وةهي م  ليين وإل للم تحييثت هع  صاوي ورحدوه* لواحقوب أي  ورتحرير،  لم  

، ل ا حصععت كرك  بت تحرير ورمولععت  صترن رلسععت  صععلرن، لةغم سععتيست  ت ى ععيةن ىره والسععتصتي/وردريت هب ىره ورشععيةع 

هحي ظيق  ععميل " أل "ى للم  ععميل ور روق"ي غلر ه لن رمي سععموا  ا يب ت  رسيهج   ورسععليسععل* ورحيكم* كرك كيست تلك ورطبم*

ل* ورميسوم لوراسععععتوة  ت ظهمي ي ع وإل للم ىره ىجرو/ والسععععتصتي/ تحت ه ؛ورتي  * رلموسععععيفت وركمي تسععععت اهر وآلم  "ور روق

 ورت بلر  ن وررأي.

 

وراسععتوة، لهو هي يدي ن رما أثبتت ورطبم* ورسععليسععل* ورحيكم*  شععمللي وررفلسععت ورشععل ت لورملح  ورسععدت أسلي حععا ورصلاةورل* 

 لللي ورطبم*  تللمن"؛ تلك واغلبل* ورتت واغلبل* ورسليسل*كةي * "ست لا وردظير ورشمورت تحت  -ستيمكري إرصي/ ى للم -سلي أل

، ل  رك تتحم  أهاوش لالي* ورصملر ه رل *ي* كريل* لد ِّ س  حقوب نيد*" أتصطل* هن "رن هن ىيروم، هع ورسليسل* ورشل ل* ورمسل  

 هحيلر* رم يةح* تلك وروالي*. *ي ل يست اور آرليق ورايممرويل*   ا ىرصي/ أيتاةيجل  

 



 5 

 الحرب باسم الدستور

ستدسيخ حدوه* ،لورلور سيرلب لسلوكليق ورحدوهيق ور رو ل* هد  تأسل  ورالر* ور رو ل*  ت هطلع ورمرم  ل  ا و  صاوي ردت أ

ستيم  سليس* ورت ريب كريي هن ورميحت لحته ى  م ورحرب  له وإل للم لوجتليح كركو  ل مل* ورمديي  ورمستمط * أسيس  

ر وست اور ورمووق ورمسلح*  ت وردقو يق ورتت تحر ِّ لورتصللر ورايمصرو ت خ ل أكثر هن سصم  رم، لخرق أهم هووي وراستوة 

 لن ورحدوه* والتحييي* لوا يرلم أل ورمحي ظيق، ل رض ورحصععععية  له  عععع ب وإل للم هن خ ل والسععععت يس*  يرالل واجدبل* 

جيةي* لهدع  ععععععركيق ورطلروم هن ورلبوي ل* أل ورت ص وف حالي لهدع يخول ورمووي ور لي لغلرهمي( رصل  ور  ت  )ىيروم لترك

هطيةوق وإل للم، لىيميش حرك* ورسععععععليح* هن ور روق ىره وإل للم، ىحعععععععي * ىره ىيميش ت يهت وربدك ورمركقي ور رو ت هع 

ىرصي/ وإل للم لتحطلم ىةوين  عععع ب هن سععععت* هحيلر*   ت سععععليق تكت كرك يأتسععععتيسل* أل ور يهل*  ت وإل للم، وردريورمصععععيةش 

 ت هن ة ع  رم هن ورس ر ل شروق ورملليةوق أوآلالش هن ورشلاو/، لحم  خ ل جت حريتر هئيق أهن  نَ دَه يلن سسم*، هَ 

 هن واهوول هي  جقق  ن تحملمر كت ورحدوهيق ور رو ل* خ ل  رم هن ورقهيم لهئيق ورملليةوق هن واهوول.

 

 داخلية وخارميةتحديات 

 ك همي ل ب: خليةين  ىم هجمت ه ا والحيع لورتاو ليق وإل للمل* لورالرل* تضع وإل للم  لن

   ا هئ*  ير هن حدم ه تلم ورتليةوق ي رلصيي* ىم رم يدن هسعععتحل   : ورمبول  الر* ورموويد*  ت ور روق له و يبال لععع ب  األول

سعععتيسل* ور ي ي ضعععع هو وردري: خلية ىسشعععي/ ورالر* والثانيورسعععليسعععل*، لتحت هلمد* واحقوب ورايدل* لورم هبل* أل ورموهل*، 

 :لهت ،و يلل ورجووة كوق ور   *تحايا  ليلرت لى للمت  :لثيسللمي ،و تصععييي سععليسععت :ألرلمي ، يهللن أسععيسععللن وآلخر ىره

 تركلي لىيروم لسوةيي.

 

 : داخليةحديات ت -أ

 ت ىسشعععي/  دل* تحتل* ت ار هصعععيرن واهن ورموهت  2003 ت ورجيسب وإلسميفت لوال تصعععييي، رم تدجن حدوهيق وإل للم هد  

والكتصي/ )نةو * للععدي * ليي *(، لوسشععصلت  ت  دي/ هجم يق سععددل* لتجيةي*  ورمييه*  لمي يت ل   ياهن ورص وفت حا  رلالر* 

خاهيتل* غلر هدتمل* خيل*  لمي يت ل   يردلر ي/ لورطرق لورموول ق لورصح* لورت للم، له و هي  لاسي ستيفجر  ت وآللس* 

ي  ليسععع  ربترلل لخيلععع* وربترلكلمليفليق لورصعععدي يق ورص وفل* لوإلسشعععيفل* لوايلي* واخلرن، كمي رم تدجن  تطوير ىهديسليق و

سر  مه أسجين حدوهيق وفت  ل*، ىال ىمر وإل للم هن لةغم هي حم   ،، ل ت ورجيسب ورسعععععليسعععععت2003ت يظم هووةيهي هد   له 

دري هتلن يحمت هصععيرن وإل للم ور للي، أسععلر وردقو يق لورتدي سععيق ورحق ل*، لرم يدجن  ت  دي/ جاوة سععليسععت وجتمي ت  سعع

 ع كرك ورجاوة  ت ألل تحا رر كمي حصت  ت تسللم كركو .حلث تصا  

  

 : تحديات خارمية -ب

 ت لسعوةيي  اةج*  عبر ه اله*، ىال أةغم وردجيحيق ورملموسع* ورمتحمم*  ت ور   يق هع تركلي  اةج* كبلرن لىيروم  اةج* 

ىك رم ت مت حدوه*  ؛تلك وراللسوو ص كثلرن، لسميي خلت  ايان  ت خصولل* ور   يق هع  أسلي كشصت   ا ىجرو/ والستصتي/

 له  دي/    يق أخرى هع هدوسيق سعععليسعععل*  ي ل* لهؤثرن لحعععيغط*  ت وربدل* ورسعععليسعععل* لوالجتمي ل* سعععتيم كريى للم 

ك ور   يق لورمشيةيع لورمصيرن  لن وإل للم  ت ورجيسب وال تصييي لوالستثميةي رم تصت تل؛ ،  مث   لوال تصييي* رتلك ورالل

ر ستروتلجل* تؤث ِّ ودن هشيةيع ي، ردوم ه ظملي رم همي  له تلك ورمصيرنيت شه حدوهت لكت هن تركلي لىيروم ىره يةج* أم

دن ميحلث سي سعععي ورحدوه* ور رو ل*  ت ه ييوتلمي رة للم لهشعععرل ر  ت والسعععتصتي/، ل له ه و ورمليس  ؛يأل تضعععصط سعععليسعععل  

سعععععترورلي، لورمجمو * أ ت لكداو للوروالييق ورمتحان ليلل والتحيي والة :لهم ،يهروج * كوق ور   يق هع أكثر ورحلصي/  ر   

 ور ر ل* لوإلس هل*.
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م ور ايا هن إ ت جيسب لوحا أل هجمو * لوحان،  لردت ال سحصععععععر أسععععععبيب هي جرى هن تاو ليق ل يررغم همي سععععععب ، 

ي و تاو/  هن همثلليق وإل للم ورحدوهل* تحمت ورمسؤلرل* أيض  يمي حال، ل ل -ب هو  ر لهجيل  ملركت حس-سلم أورمؤسسيق 

ي*  شععععععدت همدع  له وا ت رالل وردريي ور ي رم يدجن  ت ىيصععععععيل ورمضععععععل* وردريلورحق ل*  ت ور يةج، لوستلي/   يإل  ر 

 رهتر  مضل* والستم ل، لر رك سرى ه و وإللروة ور جلب ورجووة،  لدمي سجن  روة ورسليسللن  ت والستصتي/  ت ريم ور يرم 

 .ا ىال  يسعععتصتي/ آخر يلصت أل يثبت ستيفج واللؤسعععلط* يوخلل* أل خيةجل* ىرصي *اي  له ىرصي/ ستيفج والسعععتصتي/، ورتت ال يمدن

 مستمبت.هحيلر* أخرى ر ستم ل  ت ور *ستبمه ستيفجر لثلم* ةسمل* لتيةي ل* ي تما  لللي  ت أي ،ل للر

 

 ي أل غلرهي، لورصرق  لددي ل لدلم، ليروسلي لة مي  ع وب أخرى  ت ألةتسعدتلدايوم ىره والسعتصتي/ لك رك  ع ب كرما كهب وا

هئيق وربلوق ل تلوو ورمئيق هن ورم يةحععععععلن، يهرلو شععععععوو ورجلوش للععععععد وو هئيق ور وس* لسي  ت ورالر* جل  أم  ععععععركي/

و وهي،  صصعععلوو ورمئيق هدلم لسعععجدوو أ اوي  سعععتصتي/  ت كركو  لورمديي  ورتت وجتيحلي حموم ورلور كت ور ين  عععيةكوو  يال

لرن هن هدتسععععبت لنوةن وراوخلل*، ل ت وربررميم ورايممرويت يريلو لهد وو كت هن  ععععية   ت والسععععتصتي/ هن وربررميسللن كب

ن ةوجلن هدلم ى يين وردظر  ت وسعععتصتيفلم سعععدتلدايلسعععتيسللن،  لدمي كهب ةفل  لنةو/  ريطيسلي لس بتر ورحيكم* ىره واوردري

 .(8)همي ت ورموو م*  له هطيربلم  ت لىغروفلم  يهتلينوق أخرى رلبمي/  ت ورمملد* ور تلان

 

 خاتمة

ستيم هن ةيلي أ  يل لحم ق  سدري* لتلاياوق هن ور روق أل يلل ورجووة، أيمظ كريىم هي حال   ا ىجرو/ والستصتي/  ت 

ال خلية رل لش ورمشععتر   ت كليم لوحا هع ه و وردم ورليفت هن ورحما لوردروهل*، أسر أل ي م، لهو و كيي أم يضعع م  عع وة  

واةض   لها /م  عععععركيأراى  ععععع ب حلوي يمظ أيمن  وكبلر   ي ب ا أم كيم والسعععععتم ل هجري حلم رديفم، ألعععععبن ورلور تحاي  

 ي.و أ ل  ي، لال يمبت هو ىال أم يدوم حر       م تلم تليةوتلم لتوجليتلم ورصدري* لورسليسل* ال يمبلوسر ىال تي

 

 .ي*وردري،  يحث لكيتب سليست، خبلر  يرشؤلم ور رو ل* لكريم كفاح محمود*

 

 

 مرامع 
 

هت ه ا وروة *  ت سالن "ورمسأر* وردريي*: ييديهليتلي ورجايان لآ ي لي ورمستمبلل*" ورتت سظ ملي هركق ورجقيرن رلاةوسي  25ق  ت ورالح* يوهت   ا ِّ

   .، لورتت  ية   للي  يحثوم لهصدرلم هن  لاوم لتليةوق  دري* ه تلص*2017سو مبر/تشرين ورثيست  26ل

 

ورس ر  م هصطلن  ـشلـرن  يةنوم رم يتبلوة ليـشيع ىال  ت  لـا هشلـ * ورشله  باى" :ىسمي لتن لر   ل  ،يوردرييمول ورمؤةخ  (1)

ور روق، هطب * لنوةن ورثمي *، )، 1935 -1907ىسمـي لت: ثوةوق  يةنوم ن لر   ل، سظر: و ،"1914-1904  لن  يهت ورـثيست أي

  .15 ف ،1(، ي 1998

ترجم* جرجل   تن هللا، ، 1925-1919كري لتر  ل رب: سليس* لةح ق ل حول  ن ورشميل ورشر ت هن ور روق  ،سلستيهوسان، ى (2)

 . 574ف  ،1(، ي 2012 يوة آةوس لهدشوةوق ورجمت، ور روق،)

  (.1973 صاوي  ،5ور اي ، ستيمكريهجل*  م  ) ،ترجم* كيلس  صطيم ،ور يفل* وربيةنوسل*،  يسلت سلدتلن، (3)

هطب * )، وردريهع  والللروع ورملك  لصت  ورمملد* ور رو ل* ى  م صت ، هوو م لآةو/ :ورحـرك* ورتحـرةي* ورد ريي*،  لتسدجيةي،  (4)

  .1ي.ق(، ي ور روق، خبيق، 

 .2013سو مبر/تشرين ورثيست  3، ورتآخت، " شللي لأسبيبوتصي ل* آكوة "ه رلش، نهلر،  (5)

 (،1998 ،يهو  ،هطب * خبيق) ، يرلص* ورد ريي* 1، ج 1958-1931وربـيةنوست لورحــركـ* ورتــحـرةي* ورد رييـ*  ، يةنوست، هــسـ ــوي (6)

  .17 ف

 29 :تيةيه وراخول)، 2017آكوة هيةس/ 27تلسمم، هوو ع ، (3-1) هميل هن ث ث* أجقو/، يد*ورق أحقوب، كصيحهحموي كريم،  (7)

 ma271.html-kf/65933-http://www.tellskuf.com/index.php/authors/113   :(2017 آبأغسط /

 29 :تيةيه وراخول)، 2014سبتمبر/أيلول  pukmedia ،22 ،"سدتلداو   ا والستصتي/... ل حليق ألسع لوستم رل* أكبرأ" (8)

    https://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=42084:(2017 آب/أغسط 
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