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 الملخص    
إتصف سكان العراق بتعدد سالالت أُصوله البشرية وأنه   يعد متحفاً إنثروبولوجياً وإثنولوجياً وإثنوغرافيا لتلك    

 معبراً لها. وقد ركزت هذه الدراسة على األكراد كإنموذج  له.الجماعات ، وبخاصةً في شماله الجبلي الذي كان يعد 
أما إشكالية الدراسة فقد تمثلت  بعدة تساؤالت: ماهي خصائص المجتمع الكردي؟ وما هو أصل األكراد؟ ومن أين      

الجبلي ؟ و العراق  طبقت جاؤا وإلى أين إتجهوا ؟ وهل أنهم متجانسين جينياً؟ وما هي مناطق توزعهم في شمال 
 الدراسة منهج الوصف الجغرافي والتحليل المكاني..

وحول أُصول األكراد تختلف اآلراء ، وتؤكد نظرية )مينورسكي( على أنهم أحفاد الميديين. ويقترب رأيه بما يراه      
)باسيلي نيكيتين( بقوله أن األكراد ليسوا من السكان األصليين لديارهم الحالية وهم من أُصوٍل هندو أوربية مهاجرة. 

العالمان إليها  توصل  ما  نتائج  مع  يتفق  إلى    وهو  تنتمي  لغتهم  وأن  الميدية.  أصولهم  مارا(، حول  و  )مينورسكي 
مجموعة اللغات اإليرانية الشمالية الغربية. وبعد وصولهم إلى هذه المنطقة سكنوا الجبال الواقعة بين بحر قزوين في  

لّوا  محل إيران وبحيرة) وان( في جنوب شرق تركيا. وفي مرحلة الحقة إتجهوا إلى جبال شمال شرق العراق وح
 السكان األصليين من العشائر السامية  العربية الضعيفة التي دفعوها إلى المناطق البعيدة، على ما يراه العالم )ليرخ(.  

ساللة لدى أكراد شمال العراق، مما يعني    15( وجود  2017)نوفمبر    DNAوأظهرت أحدث الدراسات الجينية      
معات عرقية. وهم من الناحية الجينية اكثر قرباً للعرب من قربهم لجينات  أنهم مجتمعات لغوية أكثر من كونها مجت

بقية الشعوب الهندو أوربية المنتسبين إليها تاريخياً. ويعد عرب شمال العراق من سكانه االصليين والمكون األكبر  
الجزرية )السامية( التي تعود    واألكثر إنتشاراً جغرافياً منذ القرن الثالث الميالدي. ويعزز ذلك إنتشار حضارة العبيد

عام في شمال العراق. وعموماً يتصف المجتمع الكردي بالبساطة واإلنعزال وعدم التأثير على    6000الى أكثر من  
 من يحيط بهم وليست لهم حروف يكتب بها لكنهم تعلموا الحروف العربية التي جاء بها االسالم وكتبوا لغتهم فيها.

 
Abstract 

  
        The population of Iraq has been characterized by multiple strains of its human origins 

and is an ethnological and ethnographic museum of these groups, especially in its mountainous 

north, which was a gateway to it. This study focused on the Kurds, as a model for them as the 

largest number. 

        The problem was posed by several questions : What is the characters of the  Kurdish 

Society? What is the origin of the Kurds? Where did they come from and where did they go? 

Are they homogenous? What are the areas of distribution in northern  mountain Iraq? The 

study applied the descriptive-analytical approach by adopting some specialized sources. The 

research paper dealt with their origins, migrations, ethnographic  characteristics and areas of 

distribution. 

        The origins of the Kurds differ opinions, and emphasizes the theory (Minorski) as the 

descendants of the Medes. His opinion is closer to what he sees as Basile Nikitin: The Kurds 

are not indigenous to their current homes and are of European-Honduran origin, and is 

consistent with the findings of the two worlds (Minorski and Mara) on their origins. And that 

their language belongs to the group of North-West Iranian languages. After arriving in this 

area they settled the mountains between the Caspian Sea in Iran and Lake Wan in southeast 

Turkey. Later, they went to the mountains of northeastern Iraq and replaced the indigenous 

peoples of the weak Arab Semitic tribes that pushed them to remote areas, as the world sees it. 

        The most recent DNA study (November, 2017) showed that there were 15 strains among 

the Kurds of northern Iraq, meaning that they were linguistic communities rather than ethnic 

communities. They are genetically closer to the Arabs than to the genes of the rest of the Indo-

European peoples who have historically belonged to them. The northern Iraqi Arabs are of the 

original population and the largest and most geographically widespread component since the 

third century AD. 

          In general, Kurdish society is characterized by simplicity, isolation and non-influence on 

those around them and have no letters to write but they learned the Arabic letters that came 

by Islam and wrote their language in it. 
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 المقدمة 
 

إتصفففففففففعرافففففففففالالترأصولأ رلبوريرافففففففففالىراخفففففففففمص رأص  فففففففففل   ر  الراي رأص رأ با رخففففففففف الت  رر
وررأاففففبياالترأل لأيرفير فففف ال رأصولأ رلالي منرأصي ر نرألنثلوبمصمجي رفير نالطق رأصجغلأفي رأص خبل  .رف 

تلكيالروأيلأترولبل  الر نرأص فل رم نراوأافآريافيالحرب نفررن ل  ر منم افاليرأافبااليمأ رفيرمنطرأص ناق رر
وكنصكرأصولبرفيرأصماففففآروأصجنمب ر نرخفففف لر و  رأصونالخففففلرأص  ففففل  رأا ل رمدففففال  ال  ر  الر وب رر

لربقمترتؤثلرفيرأصصف الىرأصوليي رأاخفلي رص ج مارأصنفالالترلر جالىرأصلغ ربالاافال، رإاراترتلكرأصونالخف
رح1م ب الوت ر

ومنالكرينالخفففففلرب فففففل  رلالو تري لي رألمبمأارأص دفففففال  رأص نكم نرو صكرلن وم الرن مراطلأ ر
أص ناق رأص  فففففل  رأصولبي راورأص،لي   رومنأر الر  نفففففلروجميرالليالىرخفففففغملنر بورينرتنب فففففلرب فففففال ر ب ل ر

ررح2مخل رلمنر نالطقرأاغلبي رصل ج ميبمنرأص نكم تمنيل رأص رويرأص ال
  الرأترت الينرأصصففففففففففف الىرألثنمصمجي رصلنفففففففففففالالترلرراثلريل رتلكمب  رأصرينيرأصن راي رأص رتورير
أاي فففالتروأصامأوعروأصوقفففالوفففر.ر  فففالرم ففف ربوارأص فففالمثمنرأص رأصقم ربفففاترأصولأ ر وفففرر ب  فففال رأثنمصمجيفففال رر

ررح3مأص  ل  رأصبيرأنرثلىرأخمص الرو ل ترو أامالر جال يعراالالني رخغملنرت ثل الصلج اليالىرم*حوأثنمغلأفيال ر
و ملعرأصولأ رأصجغلأفي رووجميراففففففففففف م ر صفففففففففففم  رفي ر خبلل الرن لأريجل روأص لأى رجول رمرفال ر

جالاىرأصي ر نر فففففففففف  رج  لنررررح4مص جلأىرج    رماففففففففففال ي حر ننرأاصعرأاو روأصثالنيروأصثالصالرلب رأص ماير
ترفير ناق رأصج  لنروضففففففففففف ال رن لرأص لأى ر ن الرأص جلأىرأل ر  روأا فففففففففففم   روأا أ ي ررأصولبروتمطن

وأص،لفرأنيف  رالنفالارلبملف ركلفرنرأا أ يف رأصبيرن مفتر نر ناقف رأصج  لنروبفالي ف رأص فففففففففففففففال رأص رجنمبيرأصولأ ر
يرإص رمدففال نرر.رومنالصكرمجلأىرج    ررالر ر ن الرتومرح5موااففنففترأصروص رأص،لرأني روأتخنىربالل ر لك أ رص ال

رأصوبمررمالجلىرإص ر خبلعر نالطقرأصولأ .
وبوررأص مايرأيبنقتربوارأص جال يعرأصنالالني ر نرأصنالطقمنربالصلغالىرأصج    ر نراالالترأصولأ ررررررررر

أصقر الاري النالىر ني ي  روم رغملر نب منرص ج مي رأثنمصمجي ر ومن رل ركالنمأر  ثلمتربقال الر ومبر خبل   ر
م رام اليرتلكرأص ومب.رك الرأتراالالتر ناق ري م رأصقر   روأ برأيأت الركالنترتب رثرروأص،لرأتروأصنل الترر

 بالصلغ رأا أ ي رأصبيراخ  تررتب،ل ربالصلغ رأصنل الني روت ال ،رطقما الرأصريني رل ال.ررررر
وفدا رينرتوريرأصج اليالىرأص  الجلنرأص رأصولأ رفإترأص نالطقرأص  يا رب ر بورينرأاجنال،رر

أصناصي  رصنصكركالترطبيعيال راترتبنماروتبوريريلو رأصج اليالىرأص  الجلنرت وال رصبلررأص ن ا روبنصكروأُاخم رر
  الننالرت نملرظالملنرأصبوريراورأصبوقررأصولليرصنالالترأصولأ روبخالخ  رفير  الص رأصن ركالتر وبلأ رصألجنال،رر

 .رررررررررررررررررررررح6مأص  ل  
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 رإص رإصقالارأصدماريل رأا لأيركإن م جررصل جب والىرروأصم ل رأص  ثي رأصبيرن نربصريمالرت رر
أصجبلي رفير  ال رأصولأ روأص باثلنرلبمئب رأصابيعي  ر نرممالر صالوص  رأإلثنمصمجي روأإلثنمغلأفي روأصجمني رر

رواخمص  روإنب ال م رأص الالنيروتمزي  رأصجغلأفيروأص بغملأىرأص لت ا رلنصكرأصبمزا.ر
رنرتنالؤلىر:رم رأا لأير بجالننمنرجمنيال ؟روم رص  ر صالوصرأثنمصمجي رروتب ث رإ الالصي رأصر أا ربورررررر

وإثنمغلأفي ر  م نرتاثلىرلبمئب  رأصجبلي ؟ر الرميراخمص  ؟رو نراينرجالؤأرواينرأنب لوأر؟ر الرمير نالطقرر
رتمزي  رأصجغلأفيرفير  ال رأصولأ ؟رر

غملر بجالننمنرررر ان  ر وتؤكرر أصبنالؤلىر منطر يل ر أص  الر فلضي ر ص  ررروتجمرر واتر جمنيال  ر
ر صالوصر  م نررفلضب الريلم  رلمئب  رأصجبلي  روجالؤأر  الجل نرإص رمنطرأص ناق روايالوأر

ر1957حرأصبلكمررألثنمصمجيرصنالالترأصولأ ريال ر1أص ال م
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

ر23ح رص2 ر ل ا ر ل رم1970أص صر :رفالض رأانصال   راالالترأصولأ  ري  ق ر
ر

يل را ض الربورراترطليوأراالالن الرأاخلممن.روط قترأصر أا ر ن جرأصمخعرأصجغلأفيرورأصب لم ررررر
رأص الالنيروبآيب الير صالي ر بخصص .رر

ر صالوصرأص جب عرأص،لي :ر
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إترأصج ال  ر نر ا ريلممالروجلرمالروجبلوت الرويمأص  الرواالأ مال رتنام ريل رأص،ثملر نرأص م  ررررررررر
أ رلرتنب ي.روتبالررمنطرأام ي رصلجب رتن ي ر نبرأ  رفيرأصبمئ رروأإل المصمجيالرروأصو   روأص الالن رواالر

وأإلمب ال ربالص مأ يرأص  ل  روميالنرأصنالالتروتميمب  روأابث ال رأصجالنررأصنيالميروأصغالب روأص الارفي رمب ر
ربيعي .ريب ققرث الىراال ن رأصجب رب نالطق  روأصب نكربإ ث  رأصثقالفيروأص نيروأص  الظريل رأصثلونرأصا

  روميرا ضر3611و ناق رأصر أا رم  ال رأصولأ حر و   الرا ضرجبلي  روايل رإ ت الارص الررررررررر
ايالم رو يالطروز أي رو واليترون آروإننالترص ر صمخمب رغملران رإنر جرب  يا رأإلجب الييرواخ حرر

رج اأ ر نراالالتريوص رأصولأ  رومنأرممر ناقرأا يالاروب ال روجميطرفيرمنأرأص الالت.ررر
ررررر

ولررمّب ترجغلأفي رأصج ال رفير ففف ال رأصولأ روتوقررتدفففال  نففف رروي قراوييب روجمير صفففمخفففي ررررررررر
وخفففففف الىر  م نرصل جب عرأص،لي رفيرتلكرأص ناق  روصخصفففففف الرأص،التررأص،لي رأصبلوفنففففففم رأصركبم ري لر

ر:رح7مبالصنقالطرأاتي رم**ح ملأت
.رإترأص فففوررأص،لي رج يو ر فففورربنفففيآروبرأوي رومنأرينابقريل را ال روتوال ات روتلأث روتال  خ رر1

وثقالفب .رفونررإصقالارن لنريال  روثالي  رصمجرنالطر ففففففورربنففففففيآروافففففف   روممرمال رك رأص ففففففومبرأص نففففففيا رر
ص ب دلنررأص ولوف رفيرأص ناق رأصبير القريلم الرأصغلبممترلففففففففففرمأص ل رأاواآح.ريل رنبيارأص ومبرأ
روأص ؤثلنرل بي رأصوالص رأص  يآرل الروأصقم يالىرأا ل روأص جالو نرص وبنالركالص ل،روأصولبروأاتلأك.ر

.راترأص جب عرأص،لي رص ر النرص رتاثملر  ال فلراورغملر  ال فلرفيراوريل رأالمأ رأص جالو نرص رولريل رر2
أص نفيا روأص نو ص رينر  يا الررأص فومبروأا  رأل ل رفيرأصوالص .رومنطرميرأصصف  رأاافالافي رصل فومبرر

أصخال جيرأص جالو رب ال رأصابيو رأصجغلأفي رأصصففففففففففع  رأصبيريبمأجررفم الرأا لأي.رومنطرأصابيو رأصصففففففففففع  رر
وأص صففمن ركالنترواففب،متراوص رأصخامطرأصرفالعي رينرأص دففال نرصمركالنترمنالكربقال الراور والص رمدففال   رر

 نففففففرروإن ال روأص بيق رأصول ي ر جرراترتقال  رفليفر الصو ال نراورأصثقالف راورأصبلأثرأص ففففففوبي.روصيفرمنأرف
صر رأص ففففففوررأص،لي ر الر قر  رصل ففففففومبرأص جالو ن.ريل ال راتر والص رأص دففففففال نرأا ففففففم   رمرأص مجمينرفير
أص ناق رن نففففففف الحر الرت أ رلالو  رمنالك رولررم ب الرأصابيو ر نرأص وأ رصورنرااففففففف البرام  الرأص ورروأصميم نر

أصغ أنرويل ر ّلرأصوصفم .رفدفا رينركمترأص الينرأاوصي رأص و م ر ن الررروخفومب رأصمخفم رإصم الر نرلب 
مأص والص رأص دففال   حرميرأامجال روصيفرأصامنرك الرفيربوارأص دففال أىرأصقر   .رفل ر صفف رإص ريل نالرر
روجميرا رَ وَل ر نرأص والص رأص دال   رصل وررأص،لي رصل لمل رأصبيرا قتروخم رأإلاا رأص رأص ناق .

ار  الو راتريمم رن نفففففف رلمجميرمدففففففال نركلي  روم ي  رالصففففففررل الرأصروص رأايمبي  ران الرص ر.رإترأص و3
ت،نركلي  روإن الرميريوص رإافففففففففا ي  رمالال  الر نرأا لأي رولرري لمأرك نفففففففففل منروصيفربإاففففففففف رلم مب  رر
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وكالترمنأريال  ر دففففال رو  نففففررر-وص رينكلرا ر صففففر ران  ركالنمأريب رثمتربالصلغ رأص،لي  ر–أص،لي  ر
رإلاا رأصن ركالترلر  ل رلمنرأصولبروأصقم يالىرأل ل .ص

.رمنالكرنقا رمنففففففففففففففالافففففففففففففف رو    رلررتثملرأص،ثملر نرأصلغآروميراترمنالكريريأ ركبملأ ر نرأصومأو رل ر4
وأصو ففففففالولرأص،لي  رو أىرتاثملركبملرفيرأص جب عرأص،لي رمير نراخفففففف ريلبي رويل راففففففبم رأص ثال رلر

.رولررلر ترمنطرأصو ففففالولرإص رأص ناق رلغلأضر خبل  رو ن الرأإل  ففففاليرأص صففففلرمأصبلزنجي روأصاالص الني ح
وأصبمعي رأصريني  روب لو رأص  نرمإافففففب،ليىحرا راخففففف  تري فففففالولركلي  .رفلمركالترأإلافففففا راورأصولبرر
م  روك الريب روخ   رأاترلففففففففففففرمأصونصل  روأص مفمني ح رلال مأرلبول ررأا لأيرف  ركالترأا لأير ن  مترر

ري الول  روتبغملرلم مب  روصغب  ؟رباترتنب،لير
.رو نرأص ولو رانف رص ر النرصفر رأا لأيرملوففال ر البمبف روص،نرصغف ريب،ل مترل فالرفقآرمرومفنطرخفففففففففففففف ف رر5

ا ل ر نرخفففففففففففف الىرأص جب عرأصبرأويرأص نففففففففففففيآح.رو نرمنالرلراوأرلبول مترأص لو رأصولبي رأصبيرجالارل الر
ر رومنطرمنن ر نرمننالىرأإلاا رص  ال رأصولأ .أإلاا روا نومالرصيالببمأرل الرصغب  روصي  مأرتلأث  

.روبوفرمفال ررو نرمفنطرأصنقاف  رلفرارأص جب عرأص،لي ريبفرأ ف ر عرأص جب وفالىرأا ل رفيرأص ناقف  روبفرارر6
يباثلرل الرما ثلر نرتاثملطرفم الران ر جب عربنفففففففيآح.روص رت،نرمنالكر نر وملالىرل نأرأصخصفففففففمصراترر

و عرمنأركل رص رننففففففففف عراورنجررا راثلر  النراترنقم ران رتلأثرررأإلافففففففففا ر  ل رأصب مم رلمنرأصقم يالى.
مدففال  ركلي ر الصص.روياففب لرمنأرأص ال رإص ريم نالرمنأ رفي الريرأربوارلصففالورر ففول  رتننففررامرر

رأص ولأارأا لأيرفيرولٍتر با لرجرأ .ر
ال لف  ر.رصيفرمنفالكرطل قف ر ففففففففففففففول ف ر ب م ن روصيفرمنفالكرطلأزر و فال  ر ب م  روصيفرمنفالكرصغف ر ب،ف7

روصيفرمنالكرتلأثر وبيرتب م رب رأالمأ رأص،لي  رينرغملمالر...رأصخ
.رإترأصبنف ي رأصبير الق الرلالينرأص،ليرأصنفيالافممنريل ر ف ال رأصولأ ربإاف رم ليافبالتحرت   رفيرطيالت الرر8

ينصل  ربغيد .رف نطرأصبن ي رتلغيرأصمجميرأص وليرصل،ثملر نرأصقم يالىروأاي الترأص بمأجرنرفيرأص ناق رر
 ث رأُاثم  منروأصم  ر  روأصولبروأص،لرأتروأصبلك التروغملم .رفلمركالترأصولأ رإاففففففففففف  رأصلاففففففففففف يرمرأصولأ ر
أصولبيرك الرفيراففم  الرو صففلحرف  راففيقب رأا لأيرل نطرأصبنفف ي ر؟را مررلر قبلمترمل ر فدففمأراترينكلر

،لي  رأصنفففففففففففيالافففففففففففي ر نربالليررفيرأصرافففففففففففبم راترأصولأ رج ار نرأا  رأصولبي ح.رإ ترص ال أرتل ررأصبيالينرأص
أصقم يالى روأصبيرتعيشر ونالروفير ناقبنالرن نفف ال راترتقب رب الرلرنقبل ريل ران نففنال؟رومنأروج ر نراوج ر
أص ففففف  ر عرأص،يالترأصصففففف ممنيرأصن ران فففففاريوص رينصفففففل  رلالو  ريل رأصب مم رأصونصفففففل ر نرإاففففف  الرإص ر

بررهللاراوجاترإن فففالاركيالتركلي رينصفففل ررافوالص ال.رولرر فارزعي رم برأصو ال رأص،ليافففبالنيرأصبلكيري
 ففففففففبي ربالص،يالترأإلاففففففففلأوملي رصنصكرُاويارأصنففففففففجنرلمن الرُ نففففففففبقب رأص ي الارأصونصففففففففل منرأا لأيرفيرأصبمتر

رأا ل اليرأاامير!!ر
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ر:رح8م.ر  النرإضالف ر صالوصرا ل رصل جب عرأص،لي رك الرمير مض  راينالط9
ا أضفففي  ر نرإيلأتراور نرتلكيال روم را لأيرجبلممتررا.راخفففم را لأير ففف ال رأصولأ رج يو  ر نر ال جررررر

وي الو ر يم  ر مالص رو بنقل ر نر الالترا لراغلب  ر ال اففففمأرأصغ وروأصنففففلرروأصن رر.رو ّل،  رأصوث النممترر
بوارأإل ال أىروكل مم ربج عرأصدففلأورروأصنففيالنرأا ني رفير نالطق  .رلراوأربالصر م رإص رج ال ر فف ال ر

ل رأصجبلي روضفف ال رأان ال ربورراترازأممأراففالالن الرأاخففلممنرم نراخففم رج    رأصولأ رواففالنمأراول رأصق
"اففففففففففال ي ريلبي "راور نراجنال،روي النالىرا ل حر ا ر ئ ريال .ربورمالراففففففففففالنمأرأصقل رأصقل   ر نرأص رتر

رأصصغملن روص ر نالنمأرأص رترأص،بملنرإّلرفيرلرأ  رأصقلترأصو ل ن روفيراوأ لطربصم نر الث  .ر
اث راخنال ر نرأا لأي:رخنعر نراخم ريلبي  روخنعر نراخم رإاا ي راالم مأرفيرب.روجميرث

أص دففففال نرأإلاففففا ي روتصففففالملوأر عرأصصففففنعرأاو  روأصصففففنعرأصثالصالرم رأا لأيرأصقم ممترأص بالفمت ر
وم ر نراخفففم رجبلي رإيلأني ريب ي   رأصبلزأنممتروم ب  رأص ال تيرأص بوصفففررو االصبمترمالصيال ربالإلن صفففال رر

رأصبيرفلضممالريل رأام أبرأصولبي رأصاالوفي رأص بوالون ر عرأا ل الالت.ر140تابمقرأص الينرور
ج.رروجميرانمأار نرأصو الولرأص،لي   روت النرامررأأص المثمنر نرتصنيفريرنري الول ربود الرإ ب نرر

ن حررلاعرأصال روأصبيال ربالصن رروأصنلل رم ث :رجن،مني ريأوين ريصم رم الونر رملكيح روبود الرأا لرر
 نرإيلأترم ث :رام  مل  رزن،ن  ركلكم رأصجال  رباللنيح روي ملنر نرتلكيالرمميرممأ  التح رووأمرنر

 نرام  المميرخالص يح.رو نرأصو الولرأصولبي رم مأت رج ال   ركم  رك ر ي رفدا رينرأصال الني رر
يال ررر700روأصبلزنجي ح.رولمظرمنأرأص المالروجميري ملنريلبي رتنالنر  ال رأصولأ روي لمالرأصنالني

يال رفيرأص ناق رن ن ال.رررر100 قالل ري ملنركلي  ري لمالرلري  ررينرر  
.ريامظروجميراالريريرنر نرأصليالنرأا لأيرأص لت لمن رلررلرتلت آرللأبا رأصننر ررتندم رت ترر10

صمأارلبمل ر ومن .رإ رأترأصقبمل رأص،لي  ري م ال رميرلبمل رأ ضروصينترلبمل رننررم9ح.رو نرمنالر اتيرر
 نال الربالل ضربوررأترتنيالريلم الروتاليرأخ الل الربقمص الرصل  أ ارخالمررأل ض:"رممِّ رينررت

 ا ضك" رومنطر الخي ر  م نرصلب الو رأص،لي  .ر
 اخ رأا لأي:ر

أ بلعرأصلا رلمنرأص المثمنرمم راخففففف رأا لأي رف ل قريلجو  رأص راخففففف ريلبي رو نرمؤلارالمرررررررر
"رأصن ريلجعرأص رأصقلترأصثال نرأص ماي  روكنصكرإلنر ن م رفيرصنفففالتررأصيق الترفير" بالبرأصننفففررأص،بمل

أصولب روأص نففففففففففومي رفيركبالب ر" لوجرأصنمر"رأصن ر كلرفي رأترأصجررأا بلرصا لأيرممر بيو رلنرن أ ر
ررح:10ملنر ور.رلال رأص اليل

رصو لكر الرأل لأيرالنالارفال ،ررررروص،ن  رالنالاركليرلنريال ل
رررررر
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رإيب ففالطففال  رإ رأترفل قففال ر نرأل لأيرم ر نراخففففففففففففففم ريامظرر أص بب عراتر ا رمففنأرأص ل قرص ر ففاىِّ
رر524يلبي  رفقررافففالنرأصوريرر نرأصع الافففممنرج ال ر ففف ال رأصولأ روكمنمأرثاثرإ ال أىرع الافففي رمال تر

ر.رو  م رأصركبم رجالاففففففففففففف ر   ررأصخلعرإص ر ا ريب قر عري أار ج مي م*حا ملأ ريلبيالرر37يال ال  رمال  الر
 نرألنثلوبمصمجممنرأصنينراثببمأرروجميرخفففففففففففف الىر نرجنفرأص  لرأص بماففففففففففففآررينررأل لأيرأص ففففففففففففللممنرر

ر.رح11موأصجنمبممن روم ر ور ؤو،رطم ل ركالصولبر
و ل رفل قرثففالنيراترأل لأيرم رالمأ رجبليفف رجففالؤأرأص رأص ناقفف رأصبيريبمأجففروترفم ففالرمففالصيففال ر نر

أصغلبروأص ف ال رأصغلبيرم نراو بالح.رك الراتربواررج الىر بورينر نرخفمبرأص فل رميافيالحرو نرخفمبر
رأصج ااريننبمن  رأص رأصنم ل منرأصنينرم ر نراخم رمم    رو لجحران  ر نرلايريما .

فيرممنرتل رصجن رأإلاففففففففب بالارأا  ي رأصبيرمققترمم ر  ففففففففالل رأص مخفففففففف راتراخفففففففف رأا لأير
أص ال يمنروأص ل،رصل ناق  روم رأللي رغال ارو نب مترأص رينصفففففففففففلرأجنبيرتغلبتريلي رأا   ربوررغ ورر

كالنمأريب،ل مترررر1925.رواثنالارتمأجررأصلجن رفيرأص ناق ريال ررح12ملم ي ريبوصففبمترصقم مب  رتوصفف ال ر ففريرأ ر
ر.ح13مأصلغ رأص ال اي  روم راللبرأص رأإليلأنممن رك الرتاثلوأربالصولبروأاتلأكرصمجميرأص وأجرأص خبلآر و  

 ل ر نرأصج   منرمأصنفففففففففففال ممنحربالا لأيرإ باطال روثيقال رفيرايوأ رولررأ بلآرأصولبرو جال يعررا
 خبل فف .روتقم رأصلوأ ففالىرأص،لي فف راترأا لأيربففالاخففففففففففففففف ريبففاص متر نرفل قمنر:رأاو ر نرأصبايرأصولبيفف ر

.رإلراتري ليفالىرأص  جرخفففففففففففففف لىرا ثلرتلفكرأالمأ رفيرلمتقبيرأصولبررح14موأصثفالنير نرأصبايرأص ففففففففففففففلييف 
.ررح15مالم ري ليفالىرأص  ج رلفررت فترممفالركفالنفتر مأطنرأص،بف رأص،بل ر نرأصولبراورأل لأيرروأا لأي روإت

وأا لرأص امظراترج يعرأص  ل الىرأاثال   رأصبيرُاجل ترفيرأصولأ رص رت فلرإص روجميرا راثلرمدفال  رر
صنففففال ي رصأل لأي روك ر الرأ ب ففففعر نريثال رفيرأص ناق رأص فففف الصي ر نرأصولأ رميروجميرمدففففال نرأصوبمررمأ

أصولبي حروأص دفففال أىرأصج    رأا ل روبخالخففف  رأا فففم   رأصبيركالنترمنطرأص ناق ر لك أ رص ال    ررولرر
ر.ح16م  لترمنطرأص دال أىرج يعر نالطقرأصولأ ر نر  الص رأص رجنمب 

رر2007كففالنمترأصثففالنيرررر29  ففالرييففالريففالص رأاثففال رأصولأليرأصففركبم رميونيرجم جحراترايلنرفيررر
صيفرص  رتفال  خرلفر  رويثفال رلفر  ف رب مجفررلفالنمترأاثفال رأصولألي رإ رلتمجفرروثفالوقرتفنكلرأص راترأل لأيرر

.رولرر وميرافبرر صكرأص ركمن  ري فالولر مالص رص رتول رأإلافبقلأ رإلرح17مأا لأيرفيرتال  خرلايرأصلأفرين
.رولرراثببترأصر أافففففففالىرأصجمني رأص ريث  رأصبيرافففففففي فففففففال رإصم الرح18م ا رأصلبعرألو ر نرأصقلترأصو فففففففل ن

رخ  رأصلا رأل ملروير روجميربوررمدال  رص  رفيرأصولأ .ر رلمقال  
و كلر   فررأ منرزكيراترأا لأيرينب مترأص ر ففففففففففففففومبرزأ لو،رأص بمطنف رفيرأص ناقف رأصمألوف رر

أص ري باطرأا لأيربفالا  منررررجنمبرب ملنرموأتحروأترمجلأىرأصونصففففففففففففففلرأا  رأص رج فال رزأ لو،رايىر
رولررتاثلوأرللغب  روأنب لىرلمن  رخ الىرجن ي روصغم  ري   .ر
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.رو ففففففففففففففومبرح19م  الراترأص مريمنرغ وأرأص ناق روفلضففففففففففففففمأرصغب  ريلم الروط وممالربالصاالبعرأا  ر
زأ لو،رأص فنكم نرت ثف رج ار نرأص ففففففففففففففومبرأص نفروراو بيف رأصبيرتج وفترفيرأص ناقف رأصمألوف رغلبيرب لر

 و نر رومب رب ملنرموأتحرلالي  ر نراو بالروواففآرياففيال رو نرتلكرأص ناق ريتج ترإص رزأ لو،روياففيالرل
.روت ليتر نرصغ رمؤلارج يعرأصلغالىرأصنالطق ربالا   .روإترص   رمي  حر  فففبق ر نرأإلاففف ررح20مأصصفففغل ر

ر.ح21مُا بقرإا رإيلأتأصممنالنيرأصن رأطلقمطريل رأص د  رأليلأني رممالركالنترتول ربإا رمي  النالحرو ن الر
و ل ربواريل الارأاجنال،راترأا لأيرينب مترإص رأص ج مي رأا   رو ن  ريالص رألنثلوبمصمجيالرر

.روبنفففبررأاخففف رأا  رفإترأصصففف الىرأص ياللي روأصنفففا ي رصأل لأيرتخبلعرننفففبيال رينررح22م"ررcoon"ركمتر
ملرحرتلكرأصصففففففففف الىرو كلراترافففففففففالالترر.رو ؤكررممنل رفح23مأصولبرو نرلمن الران  ر  بالزوترللؤو،ر رو ن

أص ناق رأصجبلي ر نر ففف ال رأصولأ رينب يرا ثل ب  رإص رأصنفففالىرأاصبي ر نرأصونصفففلرأا  ر ورأصلؤو،ر
وأص ففففففففف الصممتر ن  ر ال ففففففففف مترينرتاثملأىرا  ني رلم   رفيرممنراترأصجنمبمنر ال ففففففففف مترينرررح24مأص رو ن

.رح26مفلو روأضففففف  رلمنركليرأص ففففف ال روكليرأصجنمبرر.روبالصبالصيرتمجررح25متاثملأىرافففففاص رأص  لرأص بمافففففآ
ر.ح27مأن  ر ليآر نرجنفرأص  لرأص بماآروأا  نرFisherوصنصكر كلرف لرر

رأصرلو رأص نبقالنر نريل رأصنالىرأص  ل  رمألنثلوبمصمجيالح
و  ب متررررBRCHYCEPHAيب م رأل لأيرأص للممتربن لنرب لت   رو ال رج ج ب  ر نرنمارر

أصنينر جالو ون   ربخا رأص،ليرأصغلبممن رإ راترننففففف  ركبملنر ن  ر  بالزوترب فففففقلنرأصلمترفير صكرأص ل،ر
ويممن  ررررDOLICHO CEPHALESوأص فففففففولرأصن ر  م رأص رألخففففففف لأ رو فففففففال رج ج ب  ر نرنمارر

ز لالا رطمأ رأصقال  .رو  نفففففففلرم موتحراففففففف لرأص  فففففففلن رفيربوارأص نالطق رلب وأج  ر عرأصبلكروأا  نر
.رو  بلضرمفمترصم فالتحراترأا لأيرأص فقلرن ممأر نر ف ال راو بالروجالؤأرأص ريافيالرأصقر   روأص ل،روأصولبر

يوتراتريب،ل مأرأصلغ رأص،لي  رأصبيرفلضففففففتريلم  رنبيج رأ باط  ربالصونصففففففلرأإليلأنيربوررأ دففففففالي  رر
لما رفير.رإترأص،ليرأص فففففففففففففف فالصممنرم ر جفال رن فال  رطمأ رأصقفال ف  رانمف  رطم لف  رإلران فالر وقمفف رلح28مص  

أصغالصر رافمأم  رخففففففففغملنرووجمم  رليدففففففففم  رأص ففففففففال رو نففففففففبامل .رو لب رأصلجال ر ن  ر ففففففففمأ برطم ل ر
و  لقمتر لمن  رو غلرريلم  رأصلمترأل فقل.را الرأصجنمبممترف  ر قالتلمتر نفبايومترب دف ر صفالوصف  رر

و ففففففففففففففولم رر أوقررأصجبليف راتر ب دففففففففففففففمأريل رز فال رأالمأ رأا ل رأصبيرتعيشرلمن  .رص  روجمطرغفال قف  ر
و نفففففففبلاففففففف روأص فففففففال برطم  رن  .رأص فففففففملرأص ؤكررينرأا لأيرممرطالبعرأص  أجرأص بنمارأصن ريب م رب ر

ر:رح29مأصونصلرأص،لي .رو كلرأص المالربالامليرنيالمبمنريرنرن ل الىرينراخ رأا لأيرنمج مالرفي الر اتي
ر ال يو ممرز ن متر:

يج رأصبير قمص الرأص وار نراترأص،ليو ممنر كلرنيالمبمنراترأص  مثرأص الصي رلتمخففففففففلنالرإص رأصنب
Carduchiم راافففا رأا لأي.روكالنمأر نفففالنمتر ففف ال ر نالبعرفلييريجل ررومصففف رخفففرأ رلمن  روبمنرررر
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أإلغل قرمأصو ففففففلنريل ر قالت حرأص ننفففففف بمنر نرلايرفال ،رب نففففففرر الرا ففففففال رإص ر صكرز ن مترفيريال رر
ر.ح30م . ر401

صنبيج رن ن الرروميراترأص،ليرصينمأرااا رأص،ليو ممنرروتمخ رأصوا  رمصم  الترممبتحررإص رأ
أص،ال تمفمليالت أصجم جممنر اثبتر صكرك ر نرح*موإن الرم رااا ر أص،ليو ممن رك الر اتر مصم  التحر ولال ر .ر

منمصرك حرورممال ت التحرليلت امتربالص،ليرأصنينراتمر ننرللوتر نرلايرفال ،رويابقلوأرفيرمنطرأص ناق .ر
 عرن ل  رمصم  الترممبتح.روبالصبالصيرفإترأص،لي ممنرم رأصجملأترأصجنمبممترصل،الصريمنرروتبقال برن ل  رم ال حرر

راور"رأصخالصريمنر"رمأ  منيالرأص الصي حروم رأاو أ تم رموميرتن ي ري م   ح.ر
رن ل  ر منم االي:ر

مم ررر1938يلضرن ل ب رفيرأص ؤت لرأصوالص يرأصو فل نرصاافب فلأ رأص نوقررفيرللوكنف ريال رر
 كلرانف رصمرا ينفالرأص  فالرينرااففففففففففففففا رأص،ليرأص  لممنرصمجفرراتر المنمأرمأص خبفالنممنرلرأخفففففففففففففف رأص،ليرور

رأص،ليوخ روأترأنب ال رأص،ليرت رفقآرفيرلاير مر الرأصصغل رأصبيرتد رمالصيال رأ  بيجالت.ر
يل ر منم افففففففففاليراترأص ناق رأصمألو رجنمبرب ملنراو  ي رصوبتريو رأصصفففففففففلأارلمنرأا فففففففففم  منرر

منفففففففففففررأصملالوعرأصبال  خي روأصجغلأفي ر  ب  راتر المترأا لأيرلررت،منمأر نر   جرو فففففففففففوررمراو أ تمح.رور
لبملبمنر بجالننفففبمنرم الرمأص ال يونيحرورمأص،ملتممنيحرأصلبالتركالنبالرتب رثالترلل ج ر مر  رجرر بقال ب  رو نر

رأص ؤكرراترصر رتمج   الرخمبرأصغلبرإند ترإصم  الرينالخلر نراالىرا ل .ر
بيرإافبنرريلم الر منم افاليرفير فلحرن ل ب ر أىريي  ريل ي رلالطو .رو اليأ رو بروراترصل ججرأص

ص ريبمفلرصرينالرفيرأصلغ روأصبال  خرأص،لييمنر الير ريل ركمترأص،ليرأصنفففففالالترألخفففففلممنرصر ال م رفإترن ل  رر
أص ريث ر.رولرراثببترأصر أاففالىرأصجمني ررح31ممجلت  ر نرج  رأص ففل رإص ر مطن  رأص الصيرت ق ريل رلمت ال

رمجلنرأا لأيرإص ر نالطق  رأص الصي روصينمأر نراالالن الرألخلممن.
و دفففففوترأصلغ رأص،لي  رإص رتغمملري مقروت مصتركليال ر نرأصجالفمبينفففففالي رأص رأا    روتمخففففف رر
أص فالمثفالترم منم اففففففففففففففاليرو فال حرإص رنبفالوجر ب ففففففففففففففالل ف  رو ل ركارأص فالمثمنراتريو رأص مفريمنرفيرأصب،م نرر

را لأ ر ؤكرأ  روم رب ثالب رام الير  ال ل نرصل مريمن.رأصولليرصل،لير ورر
ري أا رجمني رمريث :

رث الني ريل الار نرأص المثمىنري أاففففففففففففف رجمني رررررر مريث رينر  ٍفر نرإثنيالىرأصولأ رم لترر DNAايرَّ
أصونمأت:ر"ص   رينرأص مزأويكرأص وقررإلثنيالىرلاير الرلمنرأصن ل ن:رأصننففففررأالم رصولبر فففف ال رأصولأ  ر

.رولرري ،رر2017 لأي رأصنففففففل الت رأصبلك الت رأصم  ريمت"رن ففففففلت الرجال و رمال فليرأا ل الي رفيرنمف بلرأا
يمنف رص،ف رإثنيف .روُا فنىريمنفالىرأصولبروأا لأيروأصبلك فالتر نررر100يمنف  ر ن فالررممأصيرررر500أص فالمثمترر

صجاوأرإصم الرفيرررطل  رجال و رخففففففففففاحرأصرينرفيرا بم رويمنالىرأصنففففففففففل التروأصم  ريمنر نررأص خي الىرأصبي
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:راثببترأصر أافف راترأصولبرفير فف ال رأصولأ ر وروترتال  خيال ر نرح32ما بم  روفي الر اتيرنبالوجرمنطرأصر أافف 
اففففففالالن رألخففففففلممنروأص المترأل بلروأا ثلرإنب ففففففال أ رجغلأفيال ر ننرأصقلترأصثالصالرأص ماي رممالركالنترص  ر

%ر نر80مخف رفير ف ال رأصولأ  ر  فاللمترأصمم ررمنالكر  ل، رلر   ر القريلم الرإاف رميلأليالحرللبرأص 
 ج مارافففالالترأصقال.مروي زىرمنطرأصر أاففف رأص  ل الىرأصبيرجلىرفير نالطقر بورينر نر ففف ال رأصولأ ر

ريال ح.رر6000واثببتروجميرمدال نرأصوبمررأصنال ي رأصولبي رأصقر   رأصبير وميرتال  خ الرإص را ثلر نر
و وروترتال  خيال رررر-ب نففففررنبالوجرمنطرأصر أافففف رر-أصولأ رر%ر نر ج ماراففففالالت15لمن الر  ففففال رأا لأيررررر

 نرأصولييالىرأص نروراو بي رو ب،ل مترأصلغ رأص،لي   رإمر رأصلغالىرأص ب لي ر نرأصلغ رأإليلأني رأص ففف الصي .ر
وم ر نراففففففففففففالالترأص نالطقرأصمألو ربالصقلبر نرأص رويرأإليلأني رأصبلكي رم الرلمنرب لرل و نروب ملنروأتح.رر

رر-لك فالترإص رأصولأ ر عرأصفروصف رأصوث فالنيف .رفيرممنر وفررأصم  فريمتروأصنففففففففففففففل فالتر جب عرإثنيرلمن فالرجفالارأصب
يينير نغلقريل رن نففففففف  رك الر وررأصنفففففففل الترمأص نفففففففي ممتحرتال  خيال ر نرأصنفففففففال ممن.روكالترمر ري أاففففففف ر

رأص المثمنرأصث الني رممرت ريررأصجمنالىرأالم  ر نرمنطرأصولييالى.
اففاص رررر15اففاص رجمني رفيرمنطرأصولييالىرأصخ ف ر ن الرررر18ص روجميروا ففال ىرنبالوجرمنطرأصر أافف رإرررر

صر رأا لأيرأص   مخفففففففففففمن.ر  الر ونيران الر جب والىرصغم  را ثلر نركمن الر جب والىريليي .روممرا لر
ر  نررأصن ل  رأصقالول ربامالي  رأصول رأصصالفيرممالرتبنمارأصجمنالىرأصناصي ريأ  رك ر المت.ر

صلنففالىرفير فف ال رأصولأ رفقرراظ لىرأصنبالوجراترأصنففاص رأا ثلرإنب ففال أ رفيرا الرأإلنب ففال رأصجمنيرررررر
%ر.روجالاىرمنطرأصر أافففففف رر40 رممالرت ففففففال رممأصيرJ1 فففففف ال رأصولأ رميرأصنففففففاص رأصبيرت ث رأصولبرر

 ؤكرنرو مثق رص الراظ لت ري أاففففالىراففففالبق رينرإنب ففففال رأصجمنالىرأصخالخفففف ربالصولبراين الرُوجروأ.روأظ لىر
رفيرأصوالص  رفيرجمنالىريلبرجنمبرأصولأ .رررJ1تصّر رأصناص ري أا راالبق ر

إترتوففريرأصنففففففففففففففالىرأصجمنيفف رصففر رأا لأير جوفف رأصنبففالوجرأصبيرت رأص صففففففففففففففم ريلم ففالرلرتبمأفقر عررررر
أُاطلوم رأصبال  خي رأصقالول ربالاخفم رأص نروراو بي رصأل لأي.رفقرراظ لىرأصنبالوجراترأصنفاصبمنرأص  فللمبمنرر

J1وررررJ2حر قال ن  ربالصنففففففففففاص رأص نروراو بي رأصبير37اترايل رننفففففففففف  رفيرجمنالىرأل لأيرمممأصير  ثرر%
%رو ونالطران  راللبرإص رجنفرأص  لرأص بمافففففففآ.روممر الرُ   لراترا لأير ففففففف ال رأصولأ  ر نر17ت ث رر

 رالمررأصنالمي رأصجمني  را ثلرللبال رصلولبر نرللب  رصجمنالىرببي رأص ففففففففومبرأص نروراو بي .ر  الر جو رن ل 
أصيق التروإلنر ن م روأص نففففومي  رأصبيرُا ففففملرإصم الراففففالبقال  رو ج  الركالتررمنطرأصنففففام  رينرأاخفففف رر

رأصولبيرصأل لأيرأ ثلرخمأبال ر نرغملمال.ر
ا الرأصبلك الترفير ف ال رأصولأ رفالصنفاص رأص بصفر نرلمن  رينب فلراللزرفلوي الرفيرافل بيالروغلبريافيال رررررر

رولرخل رص الرباللتلأكرأصقرأ  رفيريايالرأصماا  ر  الريلجحران  ر ج مي رصغم  ر نراخم ر خبل  .
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ان  ر المتراففال يررأاخفف  ررروتبمأفقرنبالوجرجمنالىرأصنففل الت رنميال ر ال ر عرأصر أاففالىرأصبال  خي رأصقالول رررر
ترأ  ر عرمجلأىرلالي  ر نر ل راو بالرووجررلمن الرأإلنب الارأصرينيرأص  بلكمأص ني ي ح روتبنترج يو الرر

رأصلغ رأصنل الني .
فيرممنرصممظرفيرجمنالىرأصم  ريمنروجميرافففففففاصبمنرنالي تمنرفيرأص ناق  رص الروجميرفيرأص ال نفففففففبالترررررر

نبالوجرُت  لرإنو أص  رأصبال  خيرينر  يا  رويو رأصرينرفيرتمثمقرروأص نرروأصغجلرفير فففففففل راو بال.رومير
روأاب لأ   رمنأرأإلنو أ .ر

ر
رميرأصناص رأصاالغي رصر ريلبرأصولأ رفير  الص ررJ1و اخ رأصنبالوجراوض تراترأصناص ر

فيرأص ناق رأص  برنرفيرررJ1) ووافففففففا روجنمب ر عروجميرإننفففففففجال رجمنيرلمن  .رو قعراخففففففف رأصنفففففففاص رم
ك ر نراففففففففم  الروأصولأ روجنمبر ففففففففل رتلكيالرلب رإنب ففففففففال مالرلمقال ربإتجالطرأصجنمب رو نرأصج  لنر فففففففف ال ر

رأصولبي رن مر  ال رأفل بيال.
و ل رأص المثمت رفيرمنطرأصر أافففففف رأصجمني  راترأإلنب ففففففال رأص،بملرصلنففففففاص رأص  ففففففال رإصم الرصر ريلبرررررر

اورأصجنمب ربخا رأا لأيرأصقالي منرررأصولأ رير ريل ران  راففالالتراخففلممتراففمأارفيرأص فف ال راورأصماففآ
 نرأص ناقففف رأصمألوففف رلمنرب ملتيرماو  يففف حرورموأتح.روأصب ثمففف رأصجمنيرصلبلك فففالتراظ لران  راللبرإص ر
اتلأكر فل رألندفم رولبلصر ن رإص راتلأكريافيالرأصمافا  ر مطن  رأاخفلي.را الرجمنالىرأصنفل الترف ير

اففففففففف رُبوررأصم  ريمنرأصجمنيرينر المنالىر ففففففففف ال رأصولأ رجمنالىرج    مافففففففففال ي ح.رك الراظ لىرنبالوجرأصر أ
رأص   مخ  ر  الرير ريل رإنو أص  رأصبال  خيرأص بنبررفي ريقالورم رأصريني رأص ب رين.

ر
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رحرجمنالىرأل لأيروأصولبروثاثرإثنيالىرُا ل رفير  ال رأصولأ رر2أص ال رمر

ر
أص صر :ران لرأص ملعرر

:journalsplos.org/plosone/article/?id=10.1371%2fjournal.pone.018740 
8http://ر
ررررررررر

رإنب ال رأل لأير
يل رأصوفالص رمصملخحراترأص،ليرم رالمأ رجبليف ر قفالتلف  ر  فالرافففففففففففففف ف رص  رأصن و رإص رافففففففففففففف م ريجلف ر

ينب فففففال م رفيرأصولأ  رفيروأص لأىروإ دفففففالارأصو فففففالولرأصنفففففال ي رأصدفففففعي  رفيرلايربالل .رو نرمنالرجالار
رأص نالطقرأصجبلي راول رث رأص ب مج رفالصن م رلالي منرإصي ر نرج ال رزأ لو،رأإليلأني .

وكالنترلرأ الىرأص جلنرأص،لي  رلب روخفففففففففففمص  رأصولأ رممن الرت الص مأرفير ففففففففففف ال رغلبرإيلأتر عر
اافف البرطالوفي رو نالفعررر ر ب ال1513أصروص رأصوث الني رص  ال ب رأصروص رأصصفف م  رفير ولك رجالصريلأتراففن رر

رأصنففلاالتراففلي رأاو ر ن  رفل رينففالل  رت ترإ لنرأاغمأىرأا لأيرواففّل   ر نالخففرر   ففبلك .رو ففال َّ
يليال رممالرافاليروأرأصروص رأصوث الني رفيرملوب الرضفررأصصف م من.روبورر ولك رجالصريلأترملبمأرإص را ال نر

اعرمجلأت  ر نرج فال رزأ لو،رأإليلأنيف رإص ريريرنرفيرأصج فال رأص جفالو ن.روفيرأصنففففففففففففففنمأىرأصامقف رص رتنق
أاوي  رأصمألو رفير ف ال ر فل رأصولأ رو فل رتلكيال.رو نرلمنرأص نالطقرأصبيرإافبمطنممالرأصنفلي الني رأصبير

ينر الرولطرأإل ال نروأصيربغرأيرأصوث النيرماففلي التربال ففالحروافف المالرررر1871ااففنفف الرمإللأبي ربال ففالربالبالتحريال رر
ترت ومب الركالنترإص رول  ربغرأيروصيفرأص مخفففففف .روإاففففففب لىرمنطرأص رين ربإافففففف رأصمأصيرأص نكم  رممالرأ

ر.ر1917يث الني رمب رإنن الل  ر ن الربوررأإلمبا رأإلن،لم  رصلولأ ريال ر
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  الرت الصعرأصوث النممترا دفففففال ر عرإ ال نرمافففففم أتحرأص،لي  رأصبيراافففففنففففف الر   رربال فففففالرأصلأونروز ر
بورراترإافففففب   را لمالرروا نررر1837أصوث النممترافففففن ررمأص ال فففففالرأايم حرص رنرلصفففففملن رث رلدففففف ريلم الرر

ن م م ريبمافففعرولال مأرب جالز ر لوي رضفففررأصنفففالالترأاخفففلممنر ر نرأص،لرأتروأصم  ر  روغملم .رويصفففلر
أايم ركفففالتر لع فففال روي م فففال  رممفففالركفففالترأل لأيرفيرتلفففكرأإل فففال نرين صمتر نرايفففالصيرأصجبففف رإص رأصقل رر

ر.ح33م1934ر-1843أرتلكرأصقل ر لأبال رطمل رأص رنرأص جالو نر قبلمترو ن بمترمب رتلكمر
وب نأرأصنففففيال ر كلرأصركبم رمجم جربالاففففجلحرينر الرلال رللمل رإص رأص ناق رأص فففف الصي ر نرأصولأ ر

لال ر:إتر"رأصب الو رأص،لي  رلال ترل ج الىري م  ر لوي ريل رأصنففففففففففل التروتصفففففففففف مب  رومل رررر1828يال رر
لال رفم ال:ر"رمنالكرأ ثلر نررر1885 اففففالص رإص رافففف ملطريال ررررلممت  رواييلت  ر".روكبررأصقنصفففف رأصبل االني

لل  رو رين رافففففل الني رلرري لمالرأص معرأص،لي ربالص،ال  رو صفففففمخفففففال رفير ال يين".روا رمالرأصركبم ررر360
م لأنرحرفيركبالب رمأصننففففففففالطلنحرممن الرلال :ر"ر و  رأا لأيرفيرأص ناق ريل رإ ااراففففففففالالن الرأاخففففففففلممنرر

ر.ح34مب ب رأصال "
حراتر"رميالنرأصب الو رر1895لمالص رأإلن،لم   رمأص فرلي فففمبحرفيركبالل الرمأصلماىريال ررو كلىرأص

أص،لي  رتقم ريل رأصن رروأصقب روأصنففلل ".روأ رر صكرأ دففال رمبالاففم رنيالمبمنحرممن الر كلراترأل لأيرأصنينر
ر النمأر عي متريل رمرويرلايرأصلأفرينركالنمأر بوا مترإص رأصر الا".

بفاي فال رررر1843أصاننففففففففففففففالنيف رلفال رزعي رإ فال نرلمتفالترمرلفر ر فالترليفكحريفال روب ثف رمفنطرأاي فال ر
تخل بي رفيرافففففف  رنمنم روزأ مرومالال  رويممك.  الرلال رمنال فر نففففففامحر رامررزي الاري ففففففالولر ملأت رر

 رم**ح رو ثل الر جالز رإاففففف اليم راغالرماففففف المحرفيراو  ي روي ال ربالل1915بقب رامالصيرفي فففففخاللم رافففففن رر
ر.رح35معر ني يريلبيرفير رين راو ف اصر24  الرلب رأا لأير

وا ررأص،التررأص،لي ر الصررأصجال  ر نر ا ري أافففف رأصبال  خرأإلاففففا يرفير فففف ال رأصولأ  رير رر
وجمير كلرصأل لأيرأورص،لياففففففففبالترفيرأص ناق ريرأرإ ففففففففال أىريالللنرصليالنر بنقلمنرفم رأصج ال .رويل رمرر

 لأيحراتر"ركليافففبالترص رُتول رإلرفيرأصقلترأصبالافففعررتوبملرأص ؤ خرأص،لي ر"رفمرورأص،م أني"رفيركبالب رمأا
ي فلرأص ماي ...رومب رفيرإيلأتررص ر النرص الر كلر ولو رلب رن فمبرأص  فال  روأصصفلأيالىرأص نمبي رر

ر.ررررررررح36ملمنرأصروصبمنرأصص م  روأصوث الني 
ر نر نرأصن محرو نرلمنرأص نالصكرأصبيرمالجلر نر اص الرأا لأيرإص رأصولأ راوي  رأا مأ رأص ن 

أصغلبي رصج ال رإيلأترممالرتمجررو فففالوحرلم  رلمنرافففالالتر صففف الىرمنطرأا مأ روبمنر نالبو ال.رل ري برىر
أص ر الرو أار صكرويل رأا صرن مروأي ريجل  رممالرتمجررجالصيالىركلي  رم نراخ رإيلأنيحرفيريرير

لو رأص  نرأ بنفففبترأصجننفففي رر رو عر ح37م نرلل رمنأرأصمأي رو رن ر نفففبمطن  رإص رجمأ رافففالالن الرأصولبر
رأصولأيي .ر
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رح38مو كلرإلنرأاثملراترأا لأيركفالنمأر يفالنر فال ففففففففففففففيفف ريبنقلمترفم رأصج ففال رفيرفصففففففففففففففليرأصلبيع
وأصصفففففيف.روفير لأم ر با لن رفيرأصلبعرأاو ر نرأصقلترأصو فففففل ن ركالنترأصو فففففالولرأص،لي  ررتنبق رفير

.رفالصج الي رأصبيرتقدفيرأص فبالارح39مأصرو رأص جالو ن نالطقروأافو رو وبلوترأص رويرأصنفيالافي رلمنرأصولأ رور
فيرغلبيرأص أبرأص،بملرتبج رخفففففي ال رإص رج ال رلنري ررفيرأا أضفففففيرأصبلكي  را الرأصج الي رأصبيرتقدفففففيرر

ر.ح40مأص بالارفير لليرأص أبرأص،بملرفبنمررإص رإيلأت
ب ري لمأرأص نفالطقروبوفررت أيفررايفرأيرأصب فالوف رأص،لي ف رأص بنقلف رلفراوأر  ب ففففففففففففففمترينر لأٍارجفريفرنرم

أص لت و ر نرأ أضفيرلايرأصن ل نروبخالخف  ررأص نالطقرأصبيرتقعر ف ال ر فل رأصولأ  رو فلليرإللي رأصج  لنر
واج أو الرأص فففففف الصي  رووأخففففففلمأررزم   رمب روخففففففلمأررأص نالطقرأص ب مج  رك الرمصفففففف رفيرا بم روبورمالر

ر لكمكرو رترا ل .ر
"إنب ففلرأص،لير نرأصجنمبرإص رأص فف ال رفير مج ررروفيرمنأرأصصففريرلال رأص المالربالاففمليرنيالمبمن:

وأافففففففو ريل ر لو ركبملطرت ففففففف  رأص رويرأصولأيي رأإليلأني رإلبرأا ر نر رين ر نرصيرإص رجب را أ ى...را الر
ر.ح41مجنمبال رفقررن  رأص،ليرإص را م رلاير اللمنرأصن ل ن"

أصج  لن ربفإتجالطرررومنفالكرتيفال ري لر نرأص جلأىرأص،لي ف رإتجف ر نر فففففففففففففف فال رو فففففففففففففف فال رغلبرإللي 
أصجنمبروأصجنمبرأص فللي رن مرأا أضفيرأص ف الصي رأص فليي ر نرافم  ال رأص جالو نرصل رويرأصبلكي رويافبقلوأر

ر.ح42مفم ال
وأص ولو رينرأصليالنرأل لأيراترمجلأت  رفيرأص الضفففففففيركالنتراافففففففل  روب  ال  ر نفففففففل م   رصنأر

ممنرأص نفففففبقل نر نرخفففففرأ  روص ر المنمأر النترتخلقر باليرركثملنربنفففففبرر ال التر  رثرلمن  روبمنرأص ا
 وبؤترب فالركفالتر  فرث رفقفرركفالنمأر ول متران  رأالم ريأو فال .رو نرتقفالصمفرم ران  ركفالنمأر نفففففففففففففف  مترلن فرر

أصبيركالنتررح44م.روكالنمأرفيرخفففرأ ر نفففب لر عرأصقمأىرأص الم ي ح43مأص ممأنالىروأاافففل  روأاثالثرأص ن صي 
 ناقف رتلممف رلبملف رأصجفال رأص ثف رأصقفالوف رمممِّ رز يفكرينرررتقعرفيروجف رتلفكرأصغ وأى.رولفرر ففففففففففففففالارفي

أصال قح.رفإ أر فففففففففففالالرامررأص اممنرفإترمأصجال حر الل وتر صكرأصقم رول وملوترص رام ي .روص،نربورراتر
تمطرىراففففلا رأص الم  را نرمؤلارأصليالنريبجنبمترأص  أ ار بخنينرطلل  رفم رافففف محرأصج ال .رغملراتر

مرأرل ودففففففف  رأإللاارينرميالنرأإل ت ال روأإلافففففففبقلأ رفيرأا ضر ب رتمفلىرررأامب،الكرللرر ن  ر  ال
أص لخففففففففففففف رصنصك.رفمبراوترلنصفففففففففففففررأصخي رممالريباصعرأص خي رأص،لي ر نريرير نرأص ج ميالىرأصوالولي رر

ر.ح45مأص لت ا رللأبا رأصقلأب 
أصقلترولفففررمفففرثرتغملرجممل ريل رأصن فففال رأصقبليرأص،لي رصلليفففالنرفيرن فففال ففف رأصلبعرأاو ر نرر

رأصو ل نرممالريابقلر و    ربورراترايالوأريل رأا أضيروجولممالرت ترن م م .
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وتخبلعر ا حروص جالىرأصو ففالولرأصلمالص رأصجبلي رأص،لي   رأامرثرإاففبياالنال رفير فف ال رأصولأ  ر
ينرأص اممنرمغملرأصو ففففففففففففالول منحرأصنينر القريلم  رإافففففففففففف رمأصلعي حراورأص نففففففففففففال منح روم رأصنففففففففففففالالتر
أاخففففففلممت.رممالريبصففففففعرأصلم رأصجبلممتربان  راطم رلال  رواخففففففلرريميأ روافدفففففف رغنأا  رواخفففففف  مأر

.روفيركثملر نر نالطقررح46مأص ّاكروأاغمأى را الرأص اممترف،النمأر عي ففففففففففمترت تر م ب  رواففففففففففيالت  
ر.ح47م  ال رأصولأ ركالترين لرإص رمأاغالحركان رأصغالز رأص نبصل روأصلعي ركان الر نرجنفري ل

-ر1820 كلرمافففففففي.رجي.ر  بشح ر نروبر فففففففلك رأص نررأص فففففففليي  رأص بي رفيربغرأيرفيريال ررور
أتربوارأصخبلأارا ررص راترفامير ففف ال رأصولأ رفيرا ال  ركالنمأرميللال حر  م أ رررر-  فففالطلطرأصلا ري لوترور

ر.ح48مت ال ال رينرأا لأيرأصو الول من
ن ريلبال ر نربقال الرأص دففففففففال أىرلرااففففففففب ورراتر المترمؤلارأص اممن راففففففففالالترأص ناق رأاخففففففففلمم

أصج    :رأا ر  روأا فففففففففم   رأصقر   رمأصنفففففففففال ي ح.روت النرأص  الجلوترأصلم ر نرأصنفففففففففيالنريل رأالمأ ر
ألخففففففففففففففلي روكليومال رك الرمصفففففففففففففف رفيري ال رباللروا بم رويممكروكلكمكروكثملر نرأصقل رأاثم   رفير

ر  الف  رنمنم رو رترا ل رفدا رينرأص  ال رأصنم  .
ي ف رأصليفالنرأا لأيرأا أضففففففففففففففيرأصولأييف ركفالنمأرفيراو رأا لربفايفرأير  فروينرجفرأ  رث رروينفر فالرر

ت أيرىرايرأيم ربالصبر  ج.رومب ر العرأصقلترأصنفففففففالي،ري فففففففلركالنتري الو رأص ن،ن روأص  الونرروأصجال ر الر
.رح94مت أ ر مجمينرفيرإيلأتر را رص ر المنمأرلررمالجلوأربوررإص ر ففففففففففف لزو روأا أضفففففففففففيرأصولأيي رأا ل ر

وي الو رأصجال رأصلمالص رص رينقاعرتلمالص الرلمنرأصنفففلي الني روأص صفففال فرأإليلأني رإلرفيرأصنصفففعرأصثالنير نر
ر.ح50مأصقلترأصو ل ن رو ثل الري الولرمغمأ طحرفيرالوجك

كالتر يالنرأصو ففففففالولرأص،لي  رفير  الف بيرأصنففففففلي الني روا بم ر نففففففب اليوتر نررر1959ومب ريال رر
حر ا،ر نر93000وإيلأترممفففالركفففالتر جمبرتلفففكرأص لأييرا ثلر نرمررأص لأييرأص فففروي ففف رلمنرأصولأ 

 خبلعرأص ممأنالى.رك الركالنتري فففففففففملنرأصنفففففففففنجاللممنرأإليلأني رتنفففففففففب الير نرأص لأييرأصولأيي رو جمبرفم الر
ر.ح51مأصعر ا،رر29-24ممأصير

 وميروت ففملرأص صففالي رأص راترأصبلزأنممنرصينففمأربو ففملنروإن الرإ بنففبمأرتنفف مب  ر نرلل  رللزأت.رور
ر.ح52ماخل  رأص ريالول رأيلأني ركالنترتنالنرللبر ناق ر ل مأترأصمألو رفير  ال رغلبرإيلأت

رإللي ركليابالت:
ان فففففارأصنفففففلاالترمافففففنجلحري لرك ال ر لمكرأصنفففففاجق رإللي ال رتلك رفي رأا لأيررو  بررلمنريلأ رر

ن ففالطرم ففلليراففلنففل رأصوج ر نرأص ففل رويلأ رأصولبر نرأصغلبرو ب،متر نرول الىرم رأت ريينم  ركل 
ر.ح53م*حمج ال رزأ لو،ح رروانجال رمأإليلأني حرغلبيرمنطرأصنلنل رو  لزو 
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إترأإلللي رأصنفففاللق رو و ر ناق ررصلافففبالت ركالتر  فففال رمب رأصقلترأصثالصالري فففلرأص ماي رج اأ ر
صولأ ر نرأإلللي رأصن ركالترأصولبر القمتريلي رإاف رمإللي رأصجب ح.ررا الركليافبالترتلكيالررو ف ال ر فل رأ

ف،الترير  رضفففففف نرول  رأصج  لن.روبورريمبا رأصوث النممنرإلللي رغلبيرزأ لو،رخففففففال رإافففففف ركلياففففففبالترر
 القرفيرلايرفال ،ريل رإللي را يلتر عر لك طرفيرماففففن راوراففففننرجح.را الرإافففف رركلياففففبالترتلكيالرفل ر

ر   لرإلرفيرن ال  رأصقلترأصنالبعري ل.ر
ج ال ربإافف رمج ال رأا لأيحر بصففل رإص رنمأميرر حروجمير1406مفففففففففففففففف 808ولررا ررإلنر لروترم

ر.ح54مإخب الترفيرا ضرفال ، رووخعرجلملاربان الرتقعرلمنرمجب رأصولأ حروأايالج 
و برورصل بب عراترمجب رأصولأ حرأص  فففففففال رإصي رممرن نففففففف رج ال رأص ناق رأص ففففففف الصي رأص فففففففليي ر نر

أ رأصوج ح.رفيرممنراترألللي رأصن رأصولأ .را الرمأايالج ح رفيركا رإلنر لروت رفالص قصففففففففففففميرل الرميلر
م  رإاففف رم ليافففبالتحرأصمألعرفيرإيلأترممرأصن را فففال رأصي رإلنر لروتربإاففف رمج ال رأا لأيح.رث ري برىر

.رومنأرين يررح55مأصبنفففففف ي رفي الربوررإص رتلكيال راترإللي رأصج ال ركالنترمرويطرأص فففففف الصي رتصفففففف رإص رملمأت
رم ليابالتحريأ  رأصولأ .رنفيال رلالطوال روجميرج ال راورإللي ربإا 

وفيرأصبال  خرومنفففررأص صفففالي رأص بينفففلنرظ لرإاففف رمج ال ركليافففبالتحراو ر لنرفيرأصقلترأصلأبعرر
 حرفيركبالب ر"ن م رأصقلمب"ريأ  ر1339مفففففففففففففففف 740ي ففلرأص ماي رفير ل ا رم ررهللارإلنرأص نففبمفيرم

ال .روص رت  لرتنف ي ركليافبالترإيلأتر ف ال رفال ، را رضف نرأصنفااف رأصجبلي رأصبيرت   رمنأرأإلاف رمالصي
.رك الرُ  لرافالبقال .رولبل الركالتر ول ربإللي رأصج  لنرموفيرأصو رررح56متلكيالرإلرفيرن ال  رأصقلترأصنفالبعري فل

أصوث النيريل ربإاففففففف ري ال ربالل را ربإاففففففف رأصقبمل رأصولبي رأصبيركالنترت   رأإلاففففففف رن نففففففف روأصبيركالنتر
ريال ح.ر6000 نرتقانرمنطرأص ناق ر ننرأصقر  را ر ننرا ثلر

رأصبمز عرأصجغلأفيرصلنالالترأل لأير
و يىرتقفريلأىريفريفرنرمم رأيفرأيرأل لأيروننففففففففففففففب  ر نرأج فالصيراففففففففففففففالفالترأصولأ روتمز و  رفير
أص  فالف فالىرأصبير قامن فال رك فالرو يىر  فالصغفالىرفيرمفنأرأصصففففففففففففففريروبخفالخفففففففففففففف  ر نرلبف رأص،بفالبرأل لأي.ر

%ر نرأج الصير19حرأصعر خص رأ ر600لن مرمرر1920فالص،التررم   ررأ منرزكيحرلر ريريم ران رر
راالالترأصولأ .

ر
ر
ر
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لمن الرلر رتقل لرأص وث رأل  ي روفقال رصقلأ ريصففففففففف  رأل  رينر نفففففففففاص رأص رويرلمنرتلكيالروأصولأ ر
%ر نراففففففالالترأصولأ ر مزيمنريل رأاصم  رمأص  الف الىحريل رر16ننفففففف   رأ ررر491050يريم رلن مرر

ر:ح57مأصن مرأاتي
 %ر38.7 نن  رر189900 أصنلي الني 

 %ر34.7 نن  رر170650 أ بم 
 %ر16.9 نن  ررر83000 أص مخ رويممك

 %ر9.7 47500  لكمك
 %ر100 نن  رر491050 أص ج ما

ر
و قبلبرتقريلري لرصوريرأا لأير نرأصلل رأص نكم رصنففففففففففففالالترول  رأص مخفففففففففففف رت رتقريلطر نرلب ر

%ر نرإج الصيرافففففففالالترول  رر54ننففففففف  را ررر424720وخففففففف رإص ررر1921أصدففففففف الطرأصبل االنممنرافففففففن رر
%روأصم ميرر7.9%روأص نفففففففي ممترلننففففففف  رر8.4%روأاتلأكرلننففففففف  رر23.7أص مخففففففف ريلم  رأصولبرلننففففففف  رر

ننف  ررر14492ب قرأ ررر1924-ر1922%.رو   ررإمصفالارأصن م،رأصولأليرصنفن ر3.8%روأصم  ريمتر2.2
ممن فالرررر1918ايلم رررر22فيرر.روا فررننفففففففففففففف ف رأا لأيرفيرأصمل ف رمصج نحرفيرتقل لطرح58مينرأصلل رأص فنكم 

ر.ح59مر كلراترا لأيرول  رأص مخ ريؤص مترنصعراالالترأصمل  
.رأخففففففففف حرر1920ت فففففففففل نرأصثالنيرررر10وينررتاافففففففففيفرأص الم  رأصولأيي رأص ؤلب رفيربغرأيرلبال  خرر

أص نروبرأصنفففال يرأصبل االنير  فففلفال ريل رأص نالطقرأص،لي  ريأ  رأصولأ .روأنقنففف رأل لأيرفي الرلمن  رمم ر
قلب   رف يرأ بم روأص مخفف رأنبخبمأرفيصفف ر ل،ال ريل رأصولأ  روص ر  النعراففالالترأصنففلي الني ر صكريل رر نففب

أتر  صفففلمأريل رمال ر أتيرضففف نرأصروص رأصولأيي .ريل ال رأترأ ثل  رأل لأيرافففال ج  رلرتنفففبايعرأصبوبملرر
ر.ح60مينري أو ال

أا لال رأصلاففففففففف ي رفيرأصبورأيأىروميرو  الصغرأص،بالبرأا لأيرينرر كلرايرأيم رولر وب روتريل رر
رر793000ن مرررر1947أص وم ريلم ال.روي م ال ريبلغريريرأصنفففففالالترأا لأيرفيرأصولأ رب نفففففررتورأيريال رر

%ر نرإج الصيراففالالترأصولأ .را الرتمز و  رأصننففبير نرإج الصيراففالالترك ر  الف  ر16.9.را رح61مننفف  
رحرأاتي:1ف م رك الر مضحرفيرأصجرو رمر1977ور1957يال ير

ر
ر
ر
ر
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رحر1أصجرو رم
رم%حر1977ور1957تمز عرأا لأير نرإج الصيراالالترأص  الف  ريال يرر

 1977 1957 أص  الف  
 76 83.2 يممك
 13.3 26.1 نمنم ر
 86.0 89.0 أ بم 

 93.6 98.4 أصنلي الني ر
 37.6 48.2  لكمكر
 10.7 18.2 ي الص ر
 14.0 16.5 أصولأ 

ركليابالترأصولأ رفيرضمارأصبورأيأىر لم رأا اليم ر   ر رأص صر :ر
ر.ر24ح رصر5 رجرو رم2011أصنالالني  أ بم  رر

ر
فيريرنر  الف الىر ث رنمنم روكلكمكرررر1957ينريال رررر1977يامظرتناللصرأصننف  رفيريال رر

وي الص رولرر المترصلوال  رأايأ  رأصرو رأاو رفير صكرأصبناللص رفدفففففا رينرأص جلنر نر الالترإص ري لر
ر خبلعر نالطقرأصولأ .بقصررأصو  رفير

وتقعر ناق رإنب فال رأا لأيرفيرأص ثلالرأص ف الصيرأص فلليربجمأ رأص رويرأصولأيي رأإليلأني روأصبلكي ر
فيراغلررأص  الف الىرأص فففففففف الصي ر نرأصقال.روتبمزارننففففففففررأا لأيرلمنرتلكرأص  الف الىربالص ففففففففال رأاتيرر

رح:1957متورأيرر
ا لأيرأصولأ .روتصفف رأصننفف  رفير  الف  ررر%ر نر ج ما28.8  الف  رأصنففلي الني رو قانرفم الر

%.رفيرممنر قانرر18.0%روفير  الف  ركلكمكرر22.3% روفير  الف  رأص مخففففففف ر23.3ا بم رإص ر
%رفير  الف  ري الص ر5.8%ر نر ج مارا لأيرأصولأ  ر ن  رر7.6فيرأص  الف الىرأصماففففففففففففا روأصجنمبي رر

ر%رفير  الف  ربغرأي.1.5و
وأصنففففففففل الني روكنصكرأاثم  منروأا  ن رأصنينرُا ففففففففملرإصم  روإ أرأاففففففففبثنمنالرأص ج ميالىرأصبلك الني رر

%ر نر ج مار0.9 فففففخصر  فففففاللمترن مرررر60.000افففففالبقال  رفإتر الرت ق ر نرالليالىري  رريريمالريل رر
حرأصعر نراخففففففففف رإيلأنيريبلك ر21.رو اتيريل ر ا،رمنطرأللليالىرممأصيرم1957افففففففففالالترأصولأ ريال رر

بغرأيروخفففففاحرأصرينروي فففففلم رفيرببي رأص  الف الى.رو لجعررثلثالم رفيركلبااروأصنجعرون مر بو  رفي
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.را الر1507وجميرلنف ركبملر ن  ربالاافال،رإص رز نرأافبماارأصروص رأصصف م  رأص ال افي ريل رأصولأ ريال رر
رأالليالىرأا ل رفاغلب  ر نرأاو بممن.

فيرواففففففففففففففآرأصولأ روجنمبف  رررر-ميرأصولبر-إتدففففففففففففففحر  فالرتقفر روجمير ج ميف رإثنمصمجيف روأمفرن
 بصفففعرتمز و الربالصنففف مص رولل رأصبرأ  رلمنري فففالولمال.رويل رنبيار صكر ناق رأصر أاففف روميرأص ناق ررور

أصجبلي رأص فففففففففففف الصي رممالرتبوقرري لي رتمز عرأص جال يعرأإلثنمصمجي روأإلثنمغلأفي روتب ففففففففففففالبكرب مالريبون ر
الىروألدففففففففمب  رت ريرر نالطق الرفيربوارأاميالت.روفي الر اتيرتمز عر ج مي رأا لأي رب نففففففففررأص  الف 

ينرررر1965مولر خبلعرتمزي  رفيريففال رررر1957ويالب ففالربففالص جففال يعرأإلثنمصمجيفف رأا ل  رفيرتوففرأيرر
ر:رح62مأصبورأيرأص  ال رإصي رولريبمفلرتورأيرامرثر ن ح رك الرممر مضحرفيراينالط

ر  الف بيرنمنم رويممكرمأص مخ راالبقال ح:
تورر  الف  رنمنم ر نرا ثلرأص  الف الىرأص  الصي رتوقمرأ رفيرتلكمب الرأصنالالني رف م الرتعيشرجن ال رر
إص رجنفففررج يعرأص ج ميفففالىرأإلثنمصمجيففف رأص مجمير ثل فففالرفيرأصقال.روفيركثملر نرأاميفففالترتبفففرأ ففف ر

يخالتررأص ج ميالىرأص نكم نرترأ ا ر فففريرأ رب مالر صفففوررت ريرر نالطقر الخففف رل ال رك الرفيرلدفففالارأص ففف
ونالممبيرتل،يفروأص  رأني ر نرلدفففففففالارأص مخففففففف .رفيرممنر  ث رأصولبرأاغلبي رأصنفففففففالمق رفيرنالممبيرر
أص ففففففللالطروأص  مرأىر نرأصقدففففففالارأص نكم .روفيرلدففففففالويراففففففنجال روتلو لرتبقالافففففف رأص ج ميالىرأصولبي ر

نرأصممففرنروأص،لي فف روأصم  ففر فف رأإلاففففففففففففففبياففالترفم  ففال.را ففالرفير  ففالف فف ريممكرفب،ففاليرتب ققري جفف ريففالصيفف ر 
أإلثنمصمجي  رف م الر ج ميبمنر وينفففففففففبمنرم الرأص ج مي رأص،لي   روميرأصنفففففففففالورن روأص ج مي رأصنفففففففففل الني رر

رموبخالخ  رأاثم  منحر.ر
ر  الف  را بم :ر

تبصعرمنطرأص  الف  رلر ج ريالصي ر نرأصممرنرأإلثنمصمجي روبخالخ  رفيرج الت الرأصجبلي  رإلراتر
 رنمنم رت ث رإ باطال روأضفففففففففف ال رصل ج ميالىرأإلثنمصمجي رأص خبل  .ر نالطق الرأصنفففففففففف لي روأص جالو نرص  الف 

وتففاتيرأص ج ميفف رأصنففففففففففففففل ففالنيفف ريل ر ا،رأص ج ميففالىرأصثففالنم فف  رتلم ففالرأصولبيفف رث رأصبلك ففالنيفف .روتخبلآرر
أص ج ميف رأصنففففففففففففففل فالنيف ربفالص ج ميف رأص،لي ف رفيرأصج فالىرأصجبليف ر نرأص  فالف ف  رلمن فالرتخبلآرأص ج ميف رر

يففف رأص،لي ففف رفيرأصج فففالىرأصنفففففففففففففف ليففف رفيرأصجنمبروأصجنمبرأصغلبي.را فففالرأص ج ميففف رأصولبيففف ر عرأص ج مر
أصبلك فالنيف رفب،فاليرتبلك رفير لأ  رإاففففففففففففففبيافالني ر ومنف رام  فالر رينف رأ بمف .رومنفالكرظالملنرُا ل رتب ثف رفير
منطرأص  الف  روميرأصبوقمررأإلثنمغلأفيرأص فففففرير رممالرتبغلررأصلوحرأصو فففففالول  روتبوريرأصو فففففالولروتب الينرر

ران  ب الرلمنرز أعي رو يم  .ر
ر  الف  رأصبا ي رم لكمكح:ر
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تبقالاففففففف رمنطرأص  الف  رثاثر ج ميالىرإثنمصمجي رميرأص ج مي رأص،لي  روأص ج مي رأصبلك الني رر
%ح رفيرممنرت يأيرايرأير48وأص ج مي رأصولبي .روأص ج مي رأص،لي  رتنففففففميركليال رفيرأصج الىرأص لت و رم

%حرر28أص نففففففففي  رأص  برنرفيرأالنففففففففال رأصجنمبي رأصغلبي ر نرأص  الف  رمررأص ج مي رأصولبي رفيرأصنفففففففف م 
وبخالخف  رفيرلدفالارأص م ج رونالمي رأصربف.را الرأص ج مي رأصبلك الني رفبّ،مترننف  ر وبرص ر نرأص  الف  ر

ر%ح روتورر  الف  رأصبا ي رروبخالخ  ر رين ركلكمكر نرام ر نالطقرإابياالترمنطرأص ج مي .ر21.4م
منالرباالطمحرإص راترمجلنرأا لأيرلررت،ث ترإص ر رين ركلكمكر عرن مرخنالي ررو  ملرأص المالرم

أصن آرفم فال ر  فالراي رإص رت أيفرريفريم رفيرأص فرينف ر قفاللل فالرتنفاللصريفريرأصبلك فالت رو فففففففففففففف فرىر فرترُا ل رر
.رو ثف ر صفكرمصفففففففففففففف رص و  ر فرترأص ناقف رح63م ثف را بمف ري ليف ر  ففففففففففففففالل ف رممفالرت،ليىرميرأا ل ر

إصم ففالرمجلأىركلي فف ر نرأصقل رأصجبليفف رأصنففالويفف  روميروفقر ا رممنففالرباففالطمحررررأص ب مجفف رممففالرجففالاىر
رمجلأىر ن   رصبغمملرطالبو الرأصر  مغلأفيرأصولبيرراورأصبلك النيرإص رأصاالبعرأص،لي .ر

أصن رررر1987ومنأرأصلا ريب قر عر الرت ففففففففففملرإصي رليالنالىرأصبورأيأىرأصنففففففففففالالني رو ن الرتورأيريال رر
 فالجل نرأص غفالي  نرص  فالف ف رأصنففففففففففففففلي فالنيف ريتج مأرإص ر  فالف ف ركلكمكر%ر نرأص 29.4  ففففففففففففففملرإص راتر

ر.ح64م%ر نر  الجل را بم ريتج مأرإص ركلكمكرا دال ر17.6و
وفدفففففا رينرأص جال يعرأص،لي  روأصولبي روأصبلك الني رفيركلكمكرف نالكرأص ج مي رأصنفففففل الني رأصبير

رأص،لرأتروأاثم  من.ررتب ث رفم الرلنن  رضئمل روتبلك رفير رين ركلكمك روميرتباصعر ن
و نرأصجريلربالصنكلراتر  الف  ري الص رمومير نر  الف الىرأص ناق رأصماففففا حرتبصففففعربالصبنمارر

%حرإلراتر79أإلثنمصمجير فان الر فاترأصبا ي .رف عراترأص ج مي رأصولبي رميرأصنفالورنرضف نرأص  الف  رم
 النقمن رك الران الركبملنرفير%حرومير بغل  رفيرلدففففالارر18أص ج مي رأص،لي  رتّ،مترا دففففالرننفففف  ركبملنرم

ر%ح.ر2.2 لك رلدالار نرصي رفدا رينرأص ج مي رأصبلك الني رم
ر  الف  رأصنلي الني :ر

تن لير  ففالف فف رأصنففففففففففففففلي ففالنيفف ر نرلمنر  ففالف ففالىرأصولأ رأص فففففففففففففف ففالصيرلففر جفف ريففالصيفف ر نرأصممففرنر
%ر نر98.4أإلثنمصمجي  رإ ران الرت،اليرتنفففففففففففففبمطنر نرلب رأص ج مي رأص،لي  رفقآ رفقررللغترننفففففففففففففبب الرر

ر ج ماراالالن ال.ر
 ركالترررر2009وص ر جَلرا رتورأيرمريالرصنفففففففففففالالترأصولأ ربإافففففففففففبثنالارتورأيراوصيرُاجل رفيريال رر

أص  لوضراتر ال  ركبورأيرجرير رللغرافالالترإللي ركليافبالترب مج   روأصن ر دف رثاثر  الف الى رن مرر
ر نراالالترأصولأ .ر%13.86 لممترنن  رو  ال رر4.4
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نمصمجيريل ر  الملرأص يالنرأصنفففففيالافففففي روأإلجب العي رفيرأص ناق  رومالو رولررإنوالفرأصبنمارأإلث
 نر لقرنميال ر نرأصصفلأارلمنرأص جال يعرأصنفالالني رأص نكم نرص،ن  رررر2003أصنفيالافممترروبخالخف  ربورريال رر
رص رينج مأرإلرلننررضئمل .ر

الرأص ال رأصفنأتيرصثاثر  فالف فالىر غلفرريل راففففففففففففففالفالن فرر1970ي أ ررر11ولفرراللىرأص الم ف رفيرر
أا لأي.رك الراللىرمقم رأصبلك التروأصنالطقمنربالصنل الني رأصثقالفي ركالصبر  فرللغالت  رفيرأص رأ ،رأإللبرأوي رر
وأصثالنم  روتااففففففيفرأصنمأي رأصثقالفي روأص جال يعرأصول ي رون ففففففلرأص،برروأص جاى.روبوررإمبا رأصولأ رفير

صترإص رإللي ر فففففففففففف  ر نففففففففففففبق رراخفففففففففففف  ترمقم رأالليالىر الق رو ناق رأص ال رأصنأتيرت مررر2003يال رر
م من ر أصيربخا رأصراففبم حروأص الم  رأص لك   رضففعي  .رصنصكرأمبلتر مل ففيالىرأإلللي ر نالطقر ففالاففو ر

ر نر  ال رأصولأ روجّلفترلل ريلبي ريريرنرفير  الف  رنمنم .
ر

رحرأصبقني الىرأإليأ   رمرأالدي حرفيرأصولأ 3أص ال رمرررررررررررررررر
ر
ر

ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر1965حرتمز عرأا لأيرفيرأصولأ رب نررأالدي ريال ر4أص ال رم
ر
ر
ر
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رحر2أصجرو رم
ر1965يريرأا لأيروننب  رفيرأص ناق رأص  الصي رب نررأالدي ريال ررررررر

 %ر يريرأصنالالتر أصقدالا أص  الف  
 5.4 53959 انجال ر نمنم ر

 2.7 27019 أص يخالتر
 1.8 17986 تلو لر

 0.3 2724 أص دل
 5.1 50605 أص مخ 
 0.1 803 أص م نر

 2.2 21638 زأ مر يممك
 2.5 25203 يممك

 3.1 30854 أصو الي  

 3.8 37250 يقلنر
 12.5 124039 أ بم  ا بم 

 4.5 44361  قاون
 2.0 19599 أص   ال ر
 4.2 41564  أونروزر
ر3.6 36333  خ م ر

 3.8 38361  م ننجقر
 9.3 92780  لكمكر  لكمكر

 2.4 23641 طمز ل التمر
 2.6 25866 ج ج ال ر
 0.2 1435 أص م ج ر
 2.7 27183   ل ر

 25.2 250920 -ر أصنلي الني ر
  994123  أص ج ما

ر1965تورأيرأصنالالترصوال رررأص صر :رر
ر
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رأصخالت  :ر
إتدفحر  الرتقر راترأصولأ ركالتر مطنال رإلافبياالترأإلننفالتر ننري ميراف يق رفيرأصقر  روتولضر
ص جلأىرالمأ ريريرن.روتلكترمنطرأالمأ ريثال مالريل رج يعر نرافالنرفي  روبخالخف  ر ف الص رأصجبليرأصن ر

ر التر وبلأ رصبلكرأص جلأى.ر
 روأصمنفففالليعروأان فففال حروأص ملعروكفففالترصلومأ ففف رأصجغلأفيففف  ركفففالص   لرأصابيويرمأصج فففال روأاوي ففف

أصجغلأفيروأصفر ارأص نفال يروتمفلرأإل الفالنفالىرأص  أعيف ركفالص يفالطروأصبلبف  رتفاثملأ روأضفففففففففففففف فال رفيرجوف رأصولأ ر
ر مطنال رلر  ال رصإلننالترو ناق رجنبركبل رص لك رأص جلنرأص  ل  ر ننرأصقر روإص رأصملترأص الضل.ر

ي لي رتمز عرأص جال يعرأإلثنمصمجي رروأإلثنمغلأفي رتوقرىروبنبررتوقررج ال ر ناق رأصر أا  رفإترر
ميرأُا ل روت البالتررب مالريبون رت ريرر نالطق الرفيربوارأاميالت.روا ثلرتلكرأص جال يعرإنب ال أ رفير

ر  ال رأصولأ رأصجبليرم رأا لأيرولررُاُتخنوأرإن م جال رصلر أا .
أص يالنرأصنففففففيالاففففففي رفيرج يعر نالطقرررروإنوالفرأصبنمارأإلثنمصمجيرفير فففففف ال رأصولأ ريل ر  المل

 نر لقرنمار نرأصصففففففففففففلأارلمنرررر2003أصباي.رومالو رأصنففففففففففففيالاففففففففففففممتربوررأإلمبا رأا ل اليرفيريال رر
رأص جال يعرأصنالالني رص،ن  ربالؤأربالص   ريل رأص نبم رأص جب وي.

ولررنج رينرأص لو رأصابيعي رأصبيريبصعرفم الر  ال رأصولأ رلمجمير ج مي ر نرأصخصالوصر
صمجيف روأإلثنمغلأفيف رينفرررأص جب عرأص،لي  ر نرلمن فالرانف ر جب عربنففففففففففففففيآروبفرأويرو نو   ررومفنأرأإلثنمر

ينابقريل را ال روتوال ات روتلأث روتال  خ روثقالفب .روص ر النرص رتاثملر  ال ففففففلراورغملر  ال ففففففلرفيراور
ب عرأص،لي ر فالريل رأالمأ رأص جفالو نرصف رولريل رأص ففففففففففففففومبروأا  رأا ل رفيرأصوفالص .رفليفرصفر رأص ج

 قر  رصل جب والىرأا ل رأص  يا رب .روإترأفبخلرأص واربالصروص رأايمبي روتصففففففففففففم مالريوص ركلي  رف مر
بالصلغ رأص،لي  رلمن الركالتريب رثررر-مب رمالال  الر–وأم ران الركالنتريوص رإاففففففا ي روص ريب رثراور البررر

رو البررج يعراالالن الربالصلغ رأصولبي .ر
ب عرأص،لي ر نروجميرطل قف ر ففففففففففففففول ف ر ب م ن روصيفرفيف ر نرصغف رإتر فالرتقفر ر جوف ر لمرأص ج

 ب،ال ل  راورتلأثر فففوبيراورطلأزر و ال  ر  م رك ال ريؤكرر صكريريرغملرللم ر نرأص خبصفففمنرأا لأير
رلبال  خرأص ومبرو اتيريل ر اا  رأصبلوفنم رأصركبم ري لر ملأت.ر

الولرأص،لي  رمير نراخفم ريلبي رروإتصفعرأص جب عرأص،لي رلمجميريريركبملر نرأصومأو روأصو ف
م ث رأصبلزنجي روأصاالص الني روأصنق ففففبنر  حرأصبيرإاففففب،ليىربورروخففففمص الرأص ناق روبقالو الرفم الرواخفففف حرص الر
تفففاثملركبملرفيرأص جب عرأص،لي .روصيفرصفففر رأا لأيرملوففففال ر البمبففف روص،نرصفففري  رصغففف ريب،ل مترل فففالرث رر

 روا فنوأر الببمترل فالرصغب  .رو نرمنفالرلفراوأريبفرأ لمتر عرتول مأرأص لو رأصولبيف رأصبيرجفالارل فالرأإلاففففففففففففففا
رأص جب والىرأا ل رفيرأص ناق رو باثلوترل  را ثلر نرتاثملم ريلم الربنبرربنالط ر جب و  .ر
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و نرأصخصفففففففففففففالوصرأصبيراظ لت الرإمر رأصر أافففففففففففففالىرأصجمني رأص ريث رون فففففففففففففلت الرجال و رمال فلير
  الر ونيران  ر جب والىرصغم  را ثلر ن الر جب والىررراففاص رصر رأل لأي.رر15حروجمير2017أا ل الي رم

ح.روأترتوريرJ1يليي  روإترأصنففففاص رأا ثلرإنب ففففال أ رفير فففف ال رأصولأ رميرأصنففففاص رأصبيرت ث رأصولبرمر
أصنففالىرأصجمني ررصر رأا لأير جو رأصنبالوجرأصبيرت رأص صففم ريلم الرلرتبمأفقر عرأإلطلوم رأصبال  خي رر

روراو بي رمأا   حرصأل لأي.رومنأر   لراترأل لأي ر نرأصنالمي رأصجمني  را ثلرللبال رأصقالول ربالاخفففففففففم رأص ن
صلولبر نرللب  رصجمنالىرببي رأص ففففففففومبرأا    ر  الر جو رن ل  رالمرأصيق الترفيركبالبرأصنففففففففررأص،بملر

هحرفيركبالب ر لوجرأصنمرروإلنر ن م رفيرصنففففففالترأصولبرروأصقالول ربالاخفففففف رأصولبير346وأص نففففففومي رم
رصأل لأيرميرا ثلرخمأبال ر نرغملمال.ررررر

وظ لرا دفال ر نرأصر أاف رأصجمني رأص نكم نراترأصولبرم رافالالتراخفلممترفيرأص ناق  رافمأارفير
 فف ال رأصولأ راورواففا راورجنمب  ربخا رأا لأيرأصقالي منر نرأص قو رأص  صففم نرلمنرب ملتيرماو  ي حر

أر ونيراترأا لأيرفير فففف ال رأصولأ رصينففففمأر جب عررورموأتحر فففف ال رغلبرإيلأتروجنمبر ففففل رتلكيال.رومنر
اخفففم رفي روإن الرم ر  الجلوترإصي ر ر نر ال ج  ربورراترطليوأرافففالالن رأاخفففلممنرأص نب منرإص راخفففم ر
ج    رمافففففال ي ريلبي ح رتابيقال رإلمر رخففففف الىرأصقبمل رأص،لي   روميران الرصينفففففترلبمل رننفففففرروإن الرمير

ا أضففير فف ال رأصولأ ربالصقمنرأص نففل   رممالراترمجلنرأا لأيرفيرلبمل را ض.رو نرمنالر ال اففترإمبا ر
رأص الضيركالنتراال  روصينترفلي  روب  ال  ر نل م  .ر

  الرإترإخلأ رأصقالينرأصنيالاممنرأا لأيريل رتن ي ر  ال رأصولأ رلفرمإللي ركليابالتحر  ث رخ  رر
يرتلغيرأصمجميرأص وليرصبلكرينصفففففففففل  ران الرتبجالم رأصقم يالىرأا ل رأص مجمينرفير ففففففففف ال رأصولأ .رف 

أصقم يالىر ث رأصنففل التروأصولبروأصبلك التروأاثم  منروأا  نروأصم  ر  روغملم .روص ر نففج رأصبال  خروجمير
 ث رتلكرأصبنفففففف ي رم لياففففففبالتحرفير فففففف ال رأصولأ رأصن راطلقريلي رإلنر لروت رفير قر ب رإافففففف رمجب ر

إيلأترفيرأصقلترأصلأبعري ففففففلرأص ماي راطلق الرررأصولأ ح.روظ لىرتنفففففف ي ر" لياففففففبالت"راو ر لنرفيرج ال 
رم ررهللارأص نبمفي روفيرتلكيالرظ لىرفيرأصقلترأصنالبعري ل.

وا ملأ رفإترام ي رأصجب رتبالررتن ي ر نفبرأ  رفيرأصبمئ روأإل المصمجيالروأإلمب ال ربالص مأ يرأص  فل  ر
تثبمتراففففففال ن رأصجب رب نالطق  رروميالنرأصنففففففالالتروتميمب  روياففففففبث ال رأصنففففففيالم روأصغالب روأص الارمب ريب ققرر

روأصب نكربإ ث  رأصثقالفيروأص نيروأص  الظريل رأصثلونرأصابيعي .
ر
ر
ر

ر
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رأص مأ ش
 رر2005 رر68ع ال،رفالضففففففففف رأصنفففففففففور  ر"أصبلكمررألثنمصمجيرصنفففففففففالالترأصولأ " ر جل رأايأب رجال و ربغرأي رأصوريرررر1.

ر.107ص
ر.22 رص1970أفي ر قال ن  ري  ق رجغلرر-.ررفالض رأانصال  ر راالالترأصولأ :ري أا ري  غلأفي 2

ألثنمصمجيالرميرأصصففف الىرأصنفففاصي رصلنفففالالتروت نفففملرتمز و ال.را الرأإلثنمغلأفيالرف ير صفففالوصرأصنفففالالترأصثقالفي روأصريني ررم*حرر
روأإلجب العي .

ح ريأ رأص وال   رأصقالملن ر10.رمنفففففنر   ررجممل ر   ررأص ن ير ففففف فرأصرين رأصولأ :رافففففلنفففففل ر فففففومبرأصوالص رم ل رر3
ر.19 رص1962

edition, New York,  thEncyclopedia of religion and ethics, Vol.XII, edited by Hastings, 4.رر4
1958, PP. 167-168.ر

-ر221 رص1973 ر ا و ر ف مق ربغرأي ر1.ر فال لر صف الك رأصولأ رأص ف الصي:ري أاف رصنمأمي رأصابيعي روأص  فل   ر ط5
 رل نال رالمرأصصفففففم  أاثم  مترأص الصممترمأا أ ممتروأصننفففففالطلنحرويالب  ربالا فففففم  منرافففففالالترأصولأ رأصقر   ر نبر ر222

 info@baretly.net@baretly.netأص ،لرو نبر الىرللطلي.ران لرأص ملع:ر
 ر البررأصغ لأترر1.رع ال،رفالض رأصنور  ح راالالترأصولأ ر:ري أاالىرفيرُاان رأصر  مغلأفي روتابيقالت رأصجغلأفي  رط6

ر.ر302 رص2013صلخر الىرأصا العي  ربغرأي رر
ويكبم أطر نرر1946 ر ل جركلي رأص قم رفيربغرأيريال ر1924يال ررا.ي.ري لر ملأتر نر مأصمرر قاونرفيرا بم رررم**ح

ر بخصصرلبال  خرأص ومب روممراابال ر الينرأصبال  خرفيرجال والىريو ركثملن.رر1952جال و رأصنم بمتريال ر
.ري لر ملأت "ر ؤ خركلي ر ال عرمقالوقر املنرينرتال  خرأا لأي ر ملعرأصن   رن لىربالصفينبمكر يم ر7

ر.رر2017 ر9 19
 نرا ضرأصولأ .رر%0.5.رألمر لم رأصب ي ي را لأيرلر  ل،مترإّلر8

ر .abokhaleel/2008.blogspot.com/2008/10/05.htmlان لأص ملع:

ر.ر27 رصر1947.رع ال،رأصو أو  ري الولرأصولأ رأص،لي   ر ا و رأص وال   ربغرأي ر9

 رأصا و رألو بي  ربال  ف ر3صجممل رجح ر لوجرأصنمررو واليترأ1861.رالمرأص نففففنريليرلنرأص نففففمنرأص نففففومي  م10
 raseef.ران لرأص ملعريل رأصنمترر:رأاخفففففففففففم رر2019 ر4 ر3ا دفففففففففففال :ر   رر نفففففففففففل  رألخفففففففففففم رأص بخمل رصل فففففففففففومبرأص غلمب  رر.رر253ص

22.com/article/1072712-       ر
-ر128بغرأي رمري.ى.ح رصررأإل ال أىرمي:رأص الال    رأص  رينالني  رل رينالترم   مظرأصع الاي رأصع الاممتربورإأمبا ررح*م

رح.51ح.ان لرا دال :رأص خامط رأص  مكي رم   مظرأصع الاي رص133
 رجال و رأصرو رأصولبي  ر2.رجالافففف ر   ررأصخلع ر  الضففففلأىرفيرجغلأفي رأصولأ رأصابيعي روأللبصففففالي  روأص  ففففل   رط11

ر.403 رص1961 و ررأص  مثروأصر أاالىرأصولبي رأصوالصي  ر ا و رصجن رأصبيالترأصولبي رأصقالملن ر
ر.37 رص1971 ر ا و ريأ رأص،بر رلملوى ر3.ريبررأصلزأ رأص نني رأصولأ رلر  ال رومريثال  رط12
 ر2أصبلكي روفيرأصلا رأصوال  رطر-ألن،لم   -.ررفالضففففف رمنفففففمن رر  فففففالل رأص مخففففف :ري أاففففف رفيرأصرللم الافففففي رأصولأيي 13

ر.98 رص1967 ا و رااور ربغرأي ر
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رر1936  خرأص،ليروكلياففففففبالت رتلج  ر   رريليريمني ر ا و رأصنففففففوالين رأصقالملن ر .ر   ررا منرزكي ر اخفففففف رتال14
ر.53ص
ر.403.رجالا ر   ررأصخلع ر صر رااللق رص15
اففمبمترصم ر ريثال رلايرأصلأفرين رتلج  ري.راففال يراففومررأام ر روزأ نرأصثقالف روأإليا  ريأ رأصل ففمر راففلنففل رأص،برررر.16

ر.92 رص1964ح ربغرأي ر87أص بلج  رم ل ر
ر رنمت.2012.ريمي شرممرو رص   ر نرتال  خرأا م  من ريناليلر17
ر.115 ر صر رااللق رص1973.ر ال لر ص الك ر18
 رفؤأيرم  ر م  فففففمر رأخففففف رأص،لي ريأ رأص فففففؤوترأصثقالفي رأصوال   ربغرأي ر53.ر   ررا منرزكي ر صفففففر رافففففاللق رص19

ر.17 رص2006
ر.49 رص2010مأص،ليرن م جال ح ر ا و رجال و رخاحرأصرين را بم  رر.ر لم رإا اليم ر   ر رجغلأفي رأصقم يالى20
ر.135 رص1926.رجي فرمنل رللأابر رتال  خرأصوصم رأصقر    رتلج  ريأويرللبالت رلملوى ر21
22. Carleton S. C00n, The story of the Middle East, Published, London, 1952, P.75.ر
ر.25ر.رفالض رأانصال   ر صر رااللق  رص23
24. Henry Field, The Anthropology of Iraq, Part 2, No,2. Cambridge, Massachusetts, USA, 

1952, P. 89.ر
ر25  Ibid. P. 56, Al-Feel, M.R., Iraq: Geographic Study, Social and Economic.ر

Development, Published by the Ministry of Culture and Guidance, Baghdad, 1964, PP.58-
ر.61
.ربالاففمليرنيالمبمن رأص،لي:ري أافف راففماففممصمجي روتال  خي  رتقر  رصم فر الاففمنممت رنقل رينرأص لننففي ري.رنم  رطالص الني ر26

ر.61-60 رص2008يأ رابمل  رصلا الي روأصن ل ريممك ر
رررررررررر 90ed., London.1956, P. rdW.B. Fisher,(1956), The Middle East, 3.ررر27

ر.ر62-60ب.رنيالمبمن ر صر رااللق رص.ر28ر

ر.ر66-43.رأص صر رن ن  رص29

 Anabasis Xenophon, Translated by .30رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
H.G.Dakyns, the University of Adelaide, 1897, G.B.Nussbaum, the Ten Thousand: A 

Study in Social Organization and Action in Xenophons Anabasis, Leiden: E.J.Brill, 
ر     .1967

رأا م   حرأصبيرتونيرملم يراوربا ح.ر-م*حرتب الث رص   رم ال يوحر عرص الظ راال ي رموبخالخ راا ر  

ر.ر52.ررب.رنيالمبمن ر صر رااللق رص31
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32. Harvard University, A glimpse at the intricate mosaic of ethnicities from 
Mesopotamia: Paternal Lineages of the Northern Iraqi Arab, Kurds, Syrians,Turkmens, 

and Yazidis, U.S.A.,Nov. 2017.                 ر

 :http   ان لررأص ملع:رر  ر
journalsplos.org/plosone/article/?id=10.1371%2fjournal.pone.0187408ر

ر.الي ر ال رنمت.33

 almasala.com/ar/print.ر الصررأصجال  رم رصأل لأيرتال  خرفير  ال رأصولأ  رأن لرأص ملع:ر34
aspx?newside=11541ر

أصنل الترأصولبروأاثم  منروأا  نر قالل راصعرنن  ر نررر35كالتر نالنري ال رباللرا ثلر نرر1915م**حرفيريال ر
اصعركلي رواخ راالالن الرلبمل ري ال رباللرأصولبي رأصبيركالنترر236 خصر نرأا لأي رفيرممنر نالن الرأاترر1430

رتقانرمنطرأص ناق ر ننرأصقر .ر

.رأ الير   ميرمنمن رجلأو رأا لأيرضررأا م  منرفيرأصولأ  ر  ال رأص صلن رنمت.ر35
Docs.gogle.com/document a/dIWMKP TDDxeر

ر.ر الصررأصجال  ر صر رااللق رنمت.ر36

 ر ا و ر  مق ر1.رإللأبي ر ل ف رأص ملعرأصجغلأفيرفيرأصولأ رواثلطرفيرتال  خ رأصوال رمب رأص بحرألاا ي رج37
ر.رر20-19 رص1962بغرأي ر

ألافففففففففبقال   رأصقالملن مري.رى.ح رصر.ري رأصرينراليرأص نفففففففففنرإلنرأاثمل رأص،ال  رفيرأصبال  خ رأص جلررأصثالني ر ا و رر38
ر.473

ر.44-42.رمننر   ررجممل ر صر رااللق رصر39
 ,League of Nations, Question of the Frontier between Turkey and Iraq, Sept.30,1924.رر40

PP. 40-41.ر
ر.ر83.رب.رنيالمبمن ر صر رااللق رص41
ر.16 ر صر رااللق رص2013.رع ال،رفالض رأصنور  ر42
43. Wigram, W. A. & T. A. Edgar, "The Cradie of Mankind," London,  1914, PP.167-168.ر
ر.Sykes, Sir Marks, The Caliphant last heritage, London, 1915,  P. 234 .رر44
.ر ففففففففففففففال لر صفففففففففففففف فالكر "لفرورأصولبرو يفالنرأل لأي:ر قفال نف رلمنر  فالملرو قم فالىرميفالت  فال" ر جلف رأصج عيف رأصجغلأفيف ر45

ر.104-101 رص1970صولأيي  رتصر مالرأصج عي رأصجغلأفي رأصولأيي  رأص جلررأصنالي، رم  لأترأ
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 ,Great Britain, Administration   of the Arbil (and Mosul) Division for 1919, no dateر- 46.
PP.4 & 12  رأص،م ت ر3منالرباالطم رأصولأ  رأص،بالبرأاو  رتلج  ريفيفرأصلزأز ررر ن م أىريأ رأصب ف رط

.رر67 رصرر2003  
 رر1968.ر .ر منم االي ررأا لأي:ر ام الىروأنا اليالى رتلج  ر ولو ر  أن ريأ  ر ا و رأصنجم  ربغرأي ر47
.ر35ص  

ر48 . Rich, C.J., Nurrative of the Residence in Koordistan and on the site of Ancient 
Nineveh, Vol. 1, London. 1836, P. 153. 

-ر18 رصر1985 ربغرأي رر6 نره.رصمن،ل ك رأ بو رللوتر نرتال  خرأصولأ رأص ريال رتلج  رجو لر يالط رط.رابي49
.ر91  

.رر75 رص1989 ربغرأي ر1.رج ال ربالبالت راخم راا الار مألعرأص رترأصولأيي  رج50  
ر.121 رص1970 ر ا و رأصوالني ربغرأي ر1.رفاحر ال لراامي ررأص رويرأصولأيي رأإليلأني  ر ط51
 رفالضفففف رأصبلأك ر صففففاق رأص ال زأني:ر51 رص1969 رلملوى ر1لالزويو ر  ال الرو ابنففففالىرأص نففففالص رأص،لي   رط.رصمر52

ر.ر61-60 رص1989أااام نروأص بيق  ر االبعريأ رأص ؤوترأصثقالفي رأصوال   ربغرأي ر
رم*حر  لزو ر:رتقعربالصقلبر نرأص رويرأصولأيي رأإليلأني رب مأج  رأصنلي الني .

ر.65نيالمبمن ر صر رااللق رص.رب.ر53
.ريبررأصلم نرلنر لروت ر قر  رإلنر لروت ر ا و ر صففففففففففففففا  ر   ر رأص الب  رأصبجال   رأص،بل  رأصقالملن رمي.ى.ح ر54

ر.70-69 ر63صر
ر.2000 ر ؤان رانصال  الترصلا الي روأصن ل رل  رإيلأت ر1.رك ال رأصنمر رأص  فرو أارأصن ر رط55
ر.52 رص1983أصلأفرينرلمنرأصنال ممنروأصنم ل من ربغرأي ر.رام رراما  رمدال نروأي ر56
ر.36.يبررأصلزأ رأص نني ر صر رااللق رصر57
ر.82.فالض رمنمن ر صر رااللق رصر58
 .Wilson. P. 112.ر59
ر.71-70 ر20-13.رفالض رمنمن ر صر رااللق رصر60
ر.24.رفالض رأانصال   ر صر رااللق رص61
ر.160ر-141 ر صر رااللق رص1973.ر ال لر ص الك ر62
ر.224.رمنالرباالطم ر صر رااللق رأص،بالبرأصثالصال رص63
 رأصجرو رر1987.روزأ نرأصبخايآ رأصج الزرأص لك  رصإلمصفففففففالا رلنففففففف رأصنفففففففالالتروأصقم رأصوال ل  ررتورأيرأصنفففففففالالترصوال ر64
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