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 (852) زجنريةي كتيَب
 

 www.mukiryani.com ::ماڵپەڕماڵپەڕ
 info@mukiryani.com: : ئیمەیلئیمەیل



 5 

 
 
 
 
 

 ثيَسست
 

  ......................................................................… ئةغيٓا بةضةو
 ............................................................... زضيةْةناْى ؾاضى ئةغيٓا

 ..................................................................... دةْطى غاالَيؼ
 .................................................................طةضِاْةوةى خةؾاياض ؾا

 .........................................................................دةْطى َةطاض
 .............................................................َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض

 .................................................................................ْاثانى
 ..............................................نوشضاْى خةؾاياضؾا و زةغةآلتيى ئةضزةؾيَط

 ................................................ئاؾتى ْيَوإ ٖةخاَةْؿيي و يؤْاْييةنإ
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 ئةسيها بةزةو

 نإ،يؤْاْيية ْووغةَيَصوو وتةى بة و باضئ بة نطز زةغتى باضإ ؾةو، ٖاتٓى زواى 
 ةثاْىطؤضِ ضِشاوةناْى خويَٓة و بوو بةضزةواّ بةضةبةيإ تا باضإ ططيإ، ئيَػجاضتةنإ بؤ يإخوزاوةْس
 خوئَ ؾويَٓةواضى ٖيض زةزا، ؾاخةناْى ية طةضّ ٖةتاويَهى زواتط ضؤشى بؤ ،تةوةؾووؾ دةْطى
 .ْةَابوو

 ّآلبة ،دووَية بة نطز زةغتى تةضَؤثيٌَ طةزي بة ضؤيؿذي بؤ خةؾاياض يةؾهطى ضؤشة ئةو 
 نة ،ضؤيؿذي يَيةزاْةضِبع بةو و بووٕ يَيإضاوةضِ ئةوىَ ية نإيؤْاْيية نة ،ْةضِؤيؿذي ؾويَٓةزا بةو

 زواى ،بوو ئاطةزاض ييَي خةؾاياض ثيَؿرتيـ ،زؤظيبووياْةوة طةضِإبةزوازا زةغتةى غةضباظةناْى
 نوشضاْى ؾويَٓى نة اْةوةيزؤظي ،طةضِإبةزوازا زةغتةناْى ثيَهطز زةغتى دةْط ئةوةى

 .بوو يةضيَطة ئةو زةغتجيَهى ئيَػجاضتةنإ،

ية  يؤْاْى ؾواْيَهى و ْةبوو ئاطا بة يةضيَطة ئةو بووْى ية ياضخةؾا زةَييَت ٖريؤزؤت ّآلبة 
 بةضزيَهى ٖةض ،نطز ئاؾهطا ئةوإ بؤ نةىضيَطة ظيَطِ بةضز ثيَٓر و بيػت خؤيا بيػت بةضاْبةض

 ظيَطِي ْيو و نيًؤ زوو و ؾةغت تا ثةدما ؾواْةنة واتة ،ْيوة و نيًؤ زوو بةضاْبةض ٖةخاَةْؿيي
 فؾاخةوة ية و زيَت ؾاخةوة ية ؾواْيَو ،َاْةضِوغةضغو طةىديَ َطؤظ بؤ...وةضططتووة

 .ٖةبووبيَت ىظيَطِ نيًؤ ثةدما خؤيا ْيو و نيًؤ زوو و ؾةغت ٖةَيططتٓى تواْاى ٕؤض ةوة،زةضِوات

 يةطيَطِاْةوة ئةو بةثيَي زةظاْيَت، ئةفػاْة بة باغةنةى "باضٕ" ثطؤفيػؤض نةيؤْاْيية ؾواْة
 ناضيَهى بؤ :وتى و ٖةخاَةْؿيي يةؾهطى طةياْسة خؤى بباضيَت، اضإب ئةوةى ثيَـ و ثيَؿرت ؾةوي

 .ببيِٓ خةؾاياض زةبيَت و بةْسة ناضة بةو ٖةخاَةْؿيي ثاؾاى غةضنةوتٓى نة ،ّٖاتووططيٓط 
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 ئيَطإ يةؾهطى ئةطةض ،ٖةية ضيَطةيةى ؾاخةزا يةو: وتى ثاؾا، الى بؤ بطزيإ ئةوةى زواى 
 َٔ ،بطِوات ةنةزايطةيي بةْاو ئةوةى بيَ زةبيَت تيَجةضِ تةضَؤثيٌَ طةزي ية بطِوات ضيَطةيةزا بةو

 .بهةّ زةضباظ يةوةضيَطة يةو ٖةخاَةْؿيي يةؾهطى و ضيَجيَؿاْسةض ببُة نة ٖةية ئاَازةييِ

 ناْةوةيؤْاْيية يةاليةٕ ئةو نة و ثيَي وابوو، ٖةبوو طوَاْى ؾواْةنة بة بةضاْبةض خةؾاياض
 ية يةؾهطة ئةو بطزْىيةْيَو ناْىثيَويػتيية نة ،ببات ؾويَٓيَهسا ةب ةنةييةؾهط تا ْيَطزضاوة

 :وتى ةنةؾواْ، زةويَت؟ ؾتيَهت ض خعَةتة ئةو ية بةضاْبةض :وت ثيَي ، بؤيةٖةبيَت ئةوىَ
 ىدووَية ثيَـ ةظيَطِ ئةو يةني غيَ :وتى "يـخةؾاياض" ،زةويَت ّظيَطِ بةضز "25 تا 20"

 ،بوو تيَجةضِ تةضَؤثيٌَ ية نةّةيةؾهط ئةوةى زواى يـهةزي بةؾةنةي زوو ،وةضزةططى يةؾهط
 ضؤشى غجيَسةي ،نطز ثةغةْس ىنةَةضدة ةنةؾواْزةتسةَيَ،  زيو، ئةو ثيَسةؾتةنةى طةيؿتة

 و بطز وةيةضيَطة بعْة يةو ىنةيةؾهطة ،خةؾاياضى يةؾهطى ضيَجيَؿاْسةضى وةوبؾواْةنة  ثاؾرت
 غةضباظيَهى ضةْس ،ي زةنطزثيَؿاْسةض ضيَ نةؾواْة ئةو زةَةي. ثيَسةؾتةنإ ةيطةياْسْي
 يةؾهطى بيةويَت ياخؤ بيَت فيًََهطزٕ َةبةغتى ئةطةض تا ،زةنطز ئةويإ زيَطىةضاو خةؾاياض

 .بيهوشٕ يةنػةض خباتة ْيَو بؤغةي زوشَٓةوة ٖةخاَةْؿيي

 ازيةضيَ بعْة وبة تواْى ٕؤض خةؾاياض نةىنةغيية ًَيؤٕ ثيَٓر يةؾهطة ْاَييَت ٖريؤزؤت 
 بة خةؾاياض يةؾهطى غةضباظةناْى زةنات ؾواْة ئةو ْاثانى ية باؽ ٖريؤزؤت ناتيَو ،بطِوات
 .زةْووغيَت نةؽ ًَيؤٕ ثيَٓر

 ية ئاو بووْىتيَجةضِبةٖؤي : زةبٔ ضيَ ٖؤناض زوو بةئةَةف  ،ْري ضيَطة ؾاخةنإ يَيبعْةضِ 
 نإنيَويية بعْة و َةضِ بووْىتيَجةضِ ئاناَى ية زووةّ ،يـرتبططة ث و غاٍَ ٖةظاض زةيإ َاوةي

 .زةبٔ ضيَ ظياتطيـ و غاٍَ ٖةظاض زةيإ زضيَصايي بة

 ئاشةَية ضؤيؿتٓى و زيَتة زي بةفط تواْةوةى وباضئ  باضإ ئاناَي ية نة ئاو يٓىتيَجةضِ 
 ،يةنذاض ظؤض ْىآلغا َاوةى بؤ ْةضَسا بةضزى غةض بة بعٕ و َةضِ تايبةتى بة نإنيَويية

 ّآلبة ،بطِوات بةغةضياْسا زةتواْيَت َطؤظ نة ،زةنات ضيَ يةىضيَطة و يَتووزةغ بةضزةنإ
 ْاتواْيَت ةوةؾةضِ قوضغةناْى دةْطيية ثيَساويػتيية ٖةَوو بة نةغي ًَيؤٕ ثيَٓر يةؾهطيَهى

 .بطِوات ؾويَٓةزا بةو

 بةو ثةضِيٓةوة بؤ ،ثيَهٗاتبوو غةضباظ ٖةظاض غةز تا ٖةؾتا ْيَوإية خةؾاياض يةؾهطى 
 و ضؤش زواظزة َاوةى ية و ٗيَؿتديَ خؤيإ ناْىغةضباظيية ثيَساويػتيية ٖةَوو ضيَطةيةزا
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 ضيَطةيةزا بةو تواْيإ خةؾاياض يةؾهطى تا ووة،خاياْس ضؤشى ثاظزة فطيَطِاْةوة ٖةْسىَ بةثيَي
 ؾوئَ ٖةْسىَ ية ،تةضَؤبيٌ زةضبةْسى باؾووضى ثيَسةؾتةناْى بة ْٔةبطةي خؤيإ و بجةضِْةوة

 خؤياْسا طةٍَوةضزةططت، نة ية ةْثةتا يةو يإغووز ،ٖةَيسيَطإ ية خؤثاضاغذي بؤ غةضباظةنإ
 .زةبووٕ تيَجةضِ ٖيَٓابوويأْ، بةٖؤيةوة

 ية دطة ،ضيَياْةزا نويَطة بةو خةؾاياضؾا يةؾهطى ىثةضِيٓةوة نةوتٓى زضةْط ٖؤناضى
 ية نة غةضباظةنإ ية غتةيةىزة ٖةض ،بوو يـثايع ضؤشاْى تىنوضِ ؾار، نويَطةضيَي غةختى

 و زةنطز ئاَازة ؾةضِ بؤ خؤيإ ضِاغتةوخؤ ثيَسةؾتةنة بؤ ثةضِيٓةوة زواى ،زةثةضِيٓةوة ؾار
 .ْةنطز ٖيَطؾيإ نإيؤْاْيية ّآلبة غةضيإ، بهةْة ٖيَطف يةثطِ نإيؤْاْيية تا بووٕ ضاوةضِوإ

 يةؾهطى و نطاوة بةضاْبةض يإيْاثان نة ،ْٕةبوو ئاطةزاض نإيؤْاْيية: زةَييَت ٖريؤزؤت 
 .ضؤيؿتووة يةزاضيَطة بعْة بةو خةؾاياض

 ئةواْةى و بطِؤٕ ؾاخاويية ضيَطة ةو، ب(1)غةضباظ ًَيؤٕ ثيَٓر نة ةوةقًَئة زةضيَتة ئاخؤ
 طةزي باؾووضى زةضواظةى ية ىيؤْاْيياْة ئةو ئاخؤ ْةبٔ؟، ٖاتٓيإ ىئاطةزاض يأْضاوةضِواْ

 نة ،ٖات ييَ ضى نةيإةزوشَٓ ،ْةنطزةوة برييإ بووٕ، ئةوإ ٓىٖات ىضاوةضِواْ تةضَؤبيٌ
 ئةوإ؟ ىؾةضِ بؤ ْايةٕ

 و زيَطةضاو زاؾةضِ َةيساْى ية يؤْإ يةؾهطى وةى يةؾهطيَهى ةوةقًَئة ْاضيَتة 
 يةو ئةوإ ىدووَية ية و ْةبٔ زوشَٔ يةؾهطى ىئاطةزاض و ْةبيَت بةزوازاضووْى ضِاغجيَطزضاوى

 ٖاتٓى زضةْط ٖؤناضى بيَت ظاْي ْةيإ ةنإضاوةزيَط ططضيإ ،ْةبٔ ئاطةزاض ةاضزغٓووض ؾويَٓة
 ثيَويػتة و زةزاتضِوو ْائاغايي يَهىبويةض بعأْ زةبوواية ،ضيية نإٖةخاَةْؿيية

 .قةوَاوة يض بعأْ تا زاوةضِوو ئةو بؤ بهةٕ بةزوازاضووٕ

                                                 

، زياضنطزووة ٖةظاض غةز تا ٖةؾتا بة ئةواْى ؾار ية ٖةخاَةْؿيي يةؾهطى ٓةوةىيثةضِ ناتي َيآلظةبيشو) (1)
 و بووة يَهإنويَطةضِ و يَبعْةضِ ية ٖةض زةطوتطيَت نة ؾيَوةف ٖةَإ بة ،اْسوويٓةوةثةضِ ؤشض ثاظزة تا زواظزة بة

 ّآلبة ،يوْةتةوةثةضِ غةضباظ 6500 تا 5000 ية شاْةضؤ زي واتايةني بة ،ديَٗيَؿتووة غةضباظيؿيإ نةيوثةزي
 تا ٖةؾتا بة زيػإ دةْط اتىن ية و ًَيؤٕ ثيَٓر بة زةبيَتةوة زيػإ شَاضةنة زيَت ٖريؤزؤت ْاوى ناتيَو

 و زةيإ ضاىزةيةويَت  و زةبات يَساالضِ بة بابةتةنة خؤى ضاى غةثاْسْى بؤ بةضزةواّ ؾيَوةية بةو ،ٖةظاض غةز
 .(نوضزى بؤ وةضطيَط. هاتةوةب ضةت ثاغاو بيََ َيَصووْووؽ غةزإ
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 ضيَطةيةوة يةو غةضباظةناْى ية زةغتة باؾرتئ خةؾاياض زا،ثةضِيٓةوةنة ضؤشى يةنةّ ية 
 ضواض ئيَػتة نة ،(ئاٖاض) ْاوى بة ثيَسةؾتيَو طةيؿتٓة ضيَطةيةزا، بةو بووْيإتيَجةضِ زواى ،ْاضز
 .بةضظتطة زةضيا ئاغيت ية َةتط غةز

 ؾار ية تا ْاضز خؤى غةضباظةناْى باؾرتئ ؾا خةؾاياض ضؤشزا يةنةّ ية ئةوةى ٖؤناضى 
 ٖيَطف يةواْةية ئاٖاض، بؤ غةضباظةناْى طةيؿتٓى زواى زةنطزوةي ئة ثيَؿبيٓى ئةو ،بجةضِْةوة
 .بططٕ نإيؤْاْيية بةضطةى بهاضٕ تا بٔ بةٖيَع ٖيَٓسة زةبيَت يإ، بؤيةغةض بهطيَتة

 ئاٖاض، ثيَسةؾتى ْاو ضووْة ئةوةى زواى نإٖةخاَةْؿيية غةضباظة يةنةَى زةغتةى 
س،ز ئاٖاض ثيَسةؾتى ية يإبةٖيَع يةنىةئؤضزووط  زواتطيـ ضؤشى ،ٖيَطف بةض ْةنةوتٓة ّآلبة اَةظضْا

ةى يةو زيهة زةغتةيةني  ىبةٖيَع غوثايةنى و اليإ طةيؿتٓة ببووٕ، تيَجةضِ نةطةبعْةضِيَ ية غةضباظْا
 .ْةنطز ٖيَطؾيإ نإيؤْاْيية زيػإ ّآلبة زاَةظضا، ئاٖاض زةؾتى ية ٖةخاَةْؿيي

 و ثةضِيٓةوة زيهة غةضباظي يزةغتة ضةْسئ ثيَٓذةَيـ و ضواضةّ و ّغيَية ضؤشاْى ية
 ٖيَطؾيإ نإيؤْاْيية زيػإ ّآلبة ةناْيإ،يُاْيٖاوْيؿت بة بووٕ تيَهةٍَ و ئاٖاض طةيؿتٓة

 بة ْةياْسةتواْى و بووٕ تةضَؤثيٌَ باؾووضى بةؾي ية نإيؤْاْيية نة بوتطيَت زةبيَت ،ْةنطز
 باؾووضى زةضواظةى و ئاٖاض ثيَسةؾتى ْٕيَوا ية هةضووْ ئاٖاض، ٓةبطةيةْ خؤيإ خيَطايي

 ئةو ْيَوإ ية ضِاغتةوخؤ ضيَطةيةنى ٖؤيةف بةو ٖةض ،ْةبوو ضاغتةوخؤ ضيَطةيةنى زةضبةْسةنة
 ْةزا، يإتةضَؤثيًَ باؾووضى زةضبةْسى ططتٓى ٖةوَيى خةؾاياض غةضباظاْى ،ْةبوو زةظةضة زوو

 .بوو ويػتثيَ ؾويَٓة ئةو زاطرينطزْى ؾةضِ تانتيهى بؤ ٖةضضةْسة

ة خؤيإ يَيةنة،بعْةضِ ية بووٕتيَجةضِ زواى زةغتبةدىَ ،بوو ثيَويػت خةؾاياض يةؾهطى  بطةيةْٓ
 نإيؤْاْييةبةَةف  بوو، ئةوإ زةغت بة يـنوضِبا هةضووْ ،بهةٕ زاطريى و تةضَؤثيٌَ باؾووضى
 يإٖةَوو ةزةبوواي خؤيا زةضووٕيةْيَو خؤيا بةضزاف زوو ْيَوإ زةنةوتٓة و زةزضإ طةَاضؤ

 ئةطةض هةضووْ ْةطةياْس، ئةدماّ بة ثيَويػتةيإ ناضة ئةو نإٖةخاَةْؿيية ّآلبة بسةٕ، خؤبةزةغتةوة
 ضيَطة باف َاوةيةنى زةبوواية ،تةضَؤثيٌَ باؾووضى ٓةبطةيةْ خؤيإ ئاٖاض ثيَسةؾتى ية ويػتبايإ

ةئةَةف  ،ضِيَٓةوةووبػ ؾاخيَهسا ظدمرية زةوضةى بة و بربِٕ  ويَْ بٗاتٓاية نإيؤْاْيية ووب يةوْا
 ْةطةيؿتة خةؾاياض يةؾهطى تةواوى تا نإيؤْاْيية ّآلبة و ٖيَطؾيإ بهطزاية غةضيإ، ثيَسةؾتةنة

 .ثةالَاض ْةزا ئةواْيإ و ؾويَٓة ئةوو  غةضيإْةنطزة  يإٖيَطؾ ثيَسةؾتةنة،
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 ؾاخاوى يةنىضيَطة ية اتةْي خةؾاياض غةض ْةنةْة ٖيَطف نة ،بوو ئةوة نإيؤْاْيية طؿتيي ثيالْى 
 بطيَتى ئاٖاض ثيَسةؾتى. ٔب ثاضيَعضاو ةنإييئيَطْا غواضة و طاييػهةنإ َةتطغي ية ؾيَوةية بةو تا ْةبيَت،
 ئةو، بووٖة غواضى ْة وطاييػهة  ْة ؾويَٓة يةو خةؾاياض يةؾهطى ّآلبة ؾاخاوى، يةنىضيَطة ية ْةبوو
ة سضا زووْا  ،ٖةبوواية ٖيَعيإ ثيَسةؾتة يةو نإيؤْاْيية ئةطةض ،بهطئَ تيَجةضِ نةزايَطةضِبعْة بة ْةزةتوْا

ة ؾار ية بضوونسا زةغتةى ضواضضيَوةى ية هةضووْ زةبطز، يةْيَو ناْيإٖةخاَةْؿيية  و ضةوةخوا زةٖآت
ايإ ية  .بدي يإيةْيَو زةبوو توْا

 واْيٓىتيَطِيةطةٍَ  هةضووْ ْانات، ثةغةْس بابةتة ئةو باضٕ ثطؤفيػؤض نة ٖريؤزؤت ىوتة بة 
 ئاٖاض بؤ خةؾاياض يةؾهطى غةضباظةناْى طةيؿتٓى ىئاطةزاض نإيؤْاْيية ْاطودميَت، غةضباظيسا

 ناتةف ئةو ،بووْةوةططز ئاٖاض ية و ٓةوةيثةضِ يَيةنةنويَطةضِ ية يةؾهطةنة ٖةَوو تا ،ْٕةبوو
 .ةٕاضيإ بسثةالَ ْةياْسةتواْى نإيؤْاْيية نة ،بوو بةٖيَع ٖيَٓسة يةؾهطة ئةو

 بطزية و ثةضِاْسةوة نةوةيَطةضِبعْة ية يةؾهطةنةى خةؾاياض ئةوةى بؤ ٖؤناض بة بوو ئةوةى 
 .باؾووض زةضواظةى و تةضَؤثيٌَ طةزي ية بوو ئةو ضؤشةى غيَ دةْطى ئاٖاض، ثيَسةؾتى ْاو

 ئةو ى،ةنةئيَػجاضت غةضباظة غةز غيَ و ؤْيساؽيي تايبةتى بة نإيؤْاْيية غةضباظة ئاظايةتى 
 ضيَطةى يةغةض نإيؤْاْيية البطزْى و زاطةييية بةو يٓىتيَجةضِ بؤ نة بةضضاوى خػتة ىضِاغتيية

يَت زةَة ئةوضِةْطة  ،بسات نوؾت بة غةضباظةنإ ية ٖةظاضٕا ثيَويػتة يةؾهطةنةى،  زانةطةييية ية بتوْا
 بة ضيَطة و زئَ اؽؤْيسيي ٖاتٓى زواى ئيَػجاضت يةؾهطى ،ٖةبوو زةْطؤ هةضووْبجةضِيَتةوة، 

 خةؾاياضيةطةٍَ  ئيَػجاضتةنإ وةى نإيؤْاْيية تةواوى ئةطةض ،زةططٕ خةؾاياض يةؾهطى
 غةضباظى ٖةظاض ٖةؾتا ية ضيَطة زةياْتواْى ، ئاخؤئاٖاضيـ ثيَسةؾتى ية تةْاْةت ظةْطاْاية،

 ْيَوإ ية ىْانؤنيياْة ئةو ٖؤى بة ّآلبة ،ْةبوو يإطاييػهة ْة و ئةغح ْة نة ،بططٕ ئةو
 .ْةزا ثيَسةؾتة يةو خةؾاياضيإ يةؾهطى غةض بؤ ٖيَطف ٖةوَيى ٖةبوو، ناْسايؤْاْيية ْةتةوة

 و ْةبوو ثيَسةؾتةزا يةو ٖةخاَةْؿيي يةؾهطىغةض  بؤ يٖيَطؾ تواْاى اتةْي بة ئةغيٓا
 ،بووْة ياضَةتيساْيإ ئاَازةى ئيَػجاضتةناْيـ صيووْة بؤ يـ،يؤْاْ زيهةي ؾاضةناْي زةوَيةتة

 ،بوو بةضزةواّ نإٖةخاَةْؿيية ثطؤثاطةْسةى يؿساتةضَؤثيًَ يؾةضِ طةضَةى ية نة تايبةتى بة
 ية ناّ ٖيض يةطةٍَبهةّ  ؾةضِ ظّاخوْا َٔ: زةوت ناْىيؤْاْيية بة ٖةخاَةْؿيي ثاؾاى

  و ئةغيٓا بؤ بضِ تا بسةٕ ضيَطةّبؤية  ْةبيَت، ئةغيٓا ية دطة ،نإيؤْاْيية ؾاضة زةوَيةتة
 يةىوتة ئةو: زةوت ناْىيؤْاْيية ؾاضة زةوَيةتة بة ئةغيٓاف ،يَُةوةبطةضِ و ةّبه تةَيبَ إوئة
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 ْاو بيَٓة و بدي تيَجةضِ ياْةيبةضبةض ئةو َةٖئًََ و دةْطة فيًََى اتةْي ،ٖةخاَةْؿيي ثاؾاى
 ؾاضة زةوَيةتة ىخةَيه تةواوى ،بضٔيةْيَو ئةغيٓا ىخةَيه ضؤشةى ئةو هةضووْ ئةغيٓا،

 .زةضٔيةْيَو يـناْْييةيؤْا

 ةوةيةناْيغيدوضِ ضيَطةى ية ،تةضَؤثيٌَ زةضبةْسى ية ىثةضِيٓةوة زواى ؾا خةؾاياض 
 زشى ية( سؤْيانَة و تػازي) ؾاضةناْى زةوَيةتة زةزات ٖةوٍَ ئةغيٓا نة ،ثيَطةيؿت ىيظاْياض

 ية تا بهةٕ ناضيَو و زاخبةٕ يةؾهطةنةى و خةؾاياض ةوةىطةضِاْ ضيَطةى تا ؾةضِ ْاو بيَٓيَتة ئةو
 ٖاْساْى بؤ ئةغيٓا ثيالْى ية ضيَططتٔ بؤ ضيَطة تانة ببيَتةوة، ُإثةؾي يؤْإ ية ةوىثيَؿطِ

 .ئةغيٓا بة طةيؿذي طتظوو ٖةضضى بؤ ٖةوَيسإ ية بوو بطيَتى زيهة ئةواْي

 ،ٖات ثيَؿوو ْىآلغا ية طتظوو( ظ. خ 479 – 480) غاَيى ظغتاْى ضيَهةوت بة ّآلبة 
 .نةوت قوضؽ بةفطيَهى ئاٖاض، ثيَسةؾتى ية خةؾاياض يةؾهطى ىدووَية زواى شيَوضؤ ضةْس

 بةفطيَهى باضيٓى زواىبؤية  ،بوو ؾاخاوى زةظةضيَهي خةؾاياض يةؾهطى ضؤيؿتٓى ىضيَطة 
 ية شَاضةيةى ،زةبيَتةوة ضيَطةنة تا بوةغتيَت بوو ْاضاض يـخةؾاياض ،زاخطاضِيَطةنة  قوضؽ

 و باضى تطظؤض بةفطيَهى زووباضة ٖةفتةيةى زواى ّآلبة نة،ضيَطة طزْةوةىن بؤ ْاضز غةضباظةناْى
 .زاخطايةوة زووباضة نطزبووياْةوة غةضباظةنإ ضيَيةى ئةو

 ،طريا خةؾاياض يةؾهطى ىضيَطة و ٖاتةزى زةياْةويػت يؤْإ غةضباظي ياْيؾاضةظا ئةوةى 
 ىدووَية بةضزةواّ يؤْإ، ويَْ ٖاتة نة ضؤشةوة يةو خةؾاياض ،وةغتإ ئةوىَ ية ْاضاضى بة

 ية ثيَوةْسيي بةضزةواّ ،بوو ضيَهدػت تةضيبٖا بة زةضيايي ٖيَعى و ةنةىيوؾهاْي يةؾهطة
يةنذاض ظؤض  يَهيبةفط ٖةضضةْسة زووداضاْيـ بةزووي يةنسا ،ٖةبوو ٖيَعةزا زوو ئةو ْيَوإ
 ىضِوو ية خةؾاياض ىوؾهاْ يةؾهطى بؤية ،بوو بةضزةواّٖةض  ئةوإوإ ْيَ بةآلّ ثيَوةْسيي باضي،

 .ْةبوو ضيَ بؤ ئاضيؿةيإ قةوةظووئا

ئةَةف  "ضِظئ" زاضى ية بوو تصي ،طريغابؤوة ييَى خةؾاياض يةؾهطى زةظةضةي ئةو 
 زةنطزةوة طةوضةيإ ئاططى و بطِئ زةيإ غةضباظةنإ بؤية ،(يَتوتزةغ باؾي بة نة يةنة)َازة

 ضيَ يباز ية نة ،زةْووغذي خيَوةتاْةزا يةو ةواْةؾ ٖةضوةٖا البوو، طةضَيؿيإ دًوبةضطى و
 بةض يةوةي بةضِيَ بهةوٕ ثيَـ خةؾاياض ،ْٕةبووٖةضاغإ  غةضَاوة زةغت بة بؤية نطابووٕ،

 بؤ ضووٕ سايؿٖاويٓ ية ئةطةض"تةْاْةت  :زةَييَت نة ،نطز ديَبةديَ وؾينوضِ ئاَؤشطاضى
 ٖةضضةْسة "،بيَت بري يبازتإ ىخيَوةت و غةضباظةنإ ظغتاْى و ٖاويٓى بةضطى دةْط،
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 ْةضوو بري يةؾهطةنةى ةناْىيظغتاْي ثيَساويػتيية ّآلبة ،ؾةضِ بؤ بوو ضوو بةٖاضزا ية خةؾاياض
 .بوو

 ضةْس ية ،بوو ئاغإ طواغتٓةوةيإ و غووى و غازة خةؾاياض يةؾهطى يبازةناْى خيَوةتة
 ية بووٕ بطيَتى زاضةناْيؿيإْة غتوو ،زةبةغرتإ يةيةى درية بة و ثيَهٗاتبووٕ يباز ثاضضة
 ئاغاْى بة خيَوةتةنإ بووٕ، ثيَهٗات ثاضضةيةى ضةْس ية ، نةغووى و نيَوى بازاَى زاضى

 طةوضاْةى ئاططة ئةو ٖؤى بة بوو، ئاغإ ظؤض بةياْياْسا ية نطزْةوةؾيإططز و ٖةَيسةزضإ
 .بووٕ ؾوو ٖاوئ وةى خيَوةتةنإ زةوضوبةضى ظةوى زةياْهطزةوة، غةضباظةنإ

 و ببيَت تيَجةضِ ئةوىَ ية زةيويػت و سييَٓيَتةوة زاؾاخاويية ْاوضة يةو ْةيسةويػت خةؾاياض 
 ضؤشى ؾةغت بووْى تةواو تا سييَٓيَتةوة ؾويَٓة يةو ،(تةيهؤ) ْاوى بة ثيَسةؾتيَو بضيَتة

 ضةوبة يَت، زواتطيـزةباضيةو زةَاْةزا  يـظؤض ىيَهبةفط و ةغاضز ظؤض نة ،ظغتإ يةنةَى
 و بةفط ،زةبيَتةوة نةّ وغؤَيةغةضَا غةختى إضؤش ؾةغت زواى هةضووْ، يَضِ بهةويَتة ئةغيٓا
 ّآلبة ،بجةضِيَتةوة تناضيََزة ئاغاْى بة يةؾهط زةنات، ئةو طاظةف ةاْةوتوزةغت بة فؾةختة

 نطزبوو، يغاضز ٖيَٓسة ةنةوةضظ ،نطز باضئ بة زةغتى بةفط غيَيةَري زووةّ، بةفطى زواى
 تةواوي بة خةؾاياض يةؾهطةنةي اية،ْةبوو طةضّ دًوبةضطى و غٓووض بيَ ىغووتةَةْ طةضئة
 ية ييزةضياٖيَعي يةطةٍَ  بةضزةواّ ّآلبة بوو، اثضطِ ثؿتةوة بة إثيَوةْسيي ئةوإ. وزةضووٕيَيةْ

 .زةطةيؿت ثيَ قةيإظووئا و بووٕ ساثيَوةْسي

 نإٖةخاَةْؿيية ية رتث نإيؤْاْيية تةْاْةت ،بيَعاضنةضة إٖةَوو بؤ وةضظيَهة ظغتإ وةضظى
 يبازيإ خيَوةتى ئةوإ هةضووْ بووٕ، بيَ ئاَاْةزا وةضِؽ غةضَاية يةوياْة ضةؾت و ئاظاض
 ،خةؾاياض ىةئؤضزووط غةضٖةَيبهوتٓة  زةزا ٖةوَييإ يؤْاْى غةضباظاْى طاظإ ٖةْسيَ...ْةبوو

 و بةؾةو ثاغةواْةنإ ،ثتةونطزبووقايِ و  ةىنةئؤضزووط خةؾاياض هةضووْ ْةزةنطا، بؤيإ ّآلبة
 نةثةْةنيإ ثاغةواْيسا ناتى ية ئةوإ يةَةف دطة زضإ،زةطؤضِ داضيَو صَيَطٖةض زةَ ؤشضِبة

، بةَةف زةياْتواْي بةضطةي ئةو نةؾة يباز ثؤؾيَهىآلبا ية بوو بطيَتى نة ،بةضيإ زةنطزة
 شووضيَهى ية نة ،وابوو ئةوة وةىئةوإ  بؤ ،ْةنةوٕ غةضَا بةضزةٖةَ غةخت و زشواضة بططٕ و

 تا زةنطز ثيَ ية يإ(ضاَووف) غةضباظةنإ ٖةَوو ٖةضوةٖا ،بدي بةغةضناتةناْيإ  طةضَسا
 زضيَصى ؾاَييَهى ية بوو بطيَتى ضاَووف)  بجاضيَعٕ ؾةختة و غةضَا ية ناتةزا يةو قاضةناْيإ

 وْيَيةنة  ،زةثيَضا ضِاْةناْيإ بةضة ةطةيؿتةز تا ي ثيَيةناْياْةوةقاَه ية ؾاَيةيإ ، واتةثؿُري
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 ضِاْةناْى بةضة غةض تا قةيتاْةناْى و زازةثؤؾي ىطؤظيٓط غةض تا زاويؿت ضةضَيإ ثؤؾيَهى
 ضاَووف بة ٖةبوو زضيَصيإ قةيتاْى نة ضةضَةنإ ثؤؾةْيَو و زضيَصة ؾاَية ئةو ،زةٖات
 بة ٖةغتيإ نرتئوبضو نة زةثاضاغت غةضَا ية بةضاْبةض قاضةناْى ؾيَوةيةى بة ،ْاوزةبطا
 .(ْةزةنطز غةضَا

 هةضووْ زةبووْةوة، ْيَعيو نإٖةخاَةْؿيية ىةئؤضزووط ية داض ضةْسئ نإيؤْاْيية
 ٖةوَيى ضيرت بسضيَت، بةغةضياْسا يةثطِ ْاتواْطيَت و ٖؤؾياضٕ تةواوةتى بة ئةوإ بيينزةياْ

 ظياتط نإبطغيية طوضطة زةْطى ية ؾةوإ ئيرت وةبةزوا ةنات يةو ثةالَاضزاْيإ ْةزايةوة،
 ةهةؾقةيةضِ ٖةظاضإ ضؤشيـ بة ،ٖةخاَةْؿيي غةضباظةناْى طويَي بةض ْةزةٖاتةٖيضي زيهة 

، بؤ ئةوةي بهاضٕ بووٕ و ية بعاوتي بةضزةواَسا زةبيٓطا نةةئؤضزووط ويَْية و زةوضوبةض ية
 .بهةٕ زابري خؤيإ بؤ خؤضانيَو

 ظؤض ،ٖةية زةضيايي يٖيَع و نةىةئؤضزووط ْيَوإية  طةيةىضيَ ئةو زةيعاْى خةؾاياض 
 يةواْةية بهةٕ، زاطريى نإيؤْاْيية ياخؤ ْةَيَٓيَت ضيَطةية ئةو ئةطةض ، بؤيةةططيٓط
 زاطرينطزْى ٖةوَيى نإيؤْاْيية ّآلبة ،سيطٕ بطغإ ية ةزاو غةخت تووْس غةضَاية يةو يإٖةَوو

بؤ  ةيزةيطن ئةو بؤ ٖةوَيسإ و ٖيَطف ىاتواْ يـتووْس غةضَاىهة ضووْ، ْةزةزا ضيَطةنةيإ
 .ةوةْْةٖيَؿتبوو

 و تػازي) طةوضةناْى ؾاضة زةوَيةتة ٖةضزوو و ئةغيٓا ْيَوإ ىوؾهاْ ضيَطةى زةيعاْى خةؾاياض
 ٖيَعى ية زووض و زةضيا ضيَطةى ية ئةغيٓا ناْىنةؾتيية ّآلبة ْةَاوة، و يَٓسضاوةثضطِ( سؤْيانَة

ياض بيَ خةؾاياضيـ ،ٖةبوو ٖاتوضوويإ و ثيَوةْسي ،ْؿييٖةخاَة زةضيايي  ،باضةوة يةو ْةبوو ىيظْا
 زشى ية ئةوإ ضيَطةيةوة يةو تا زاوة وآلت ٖةضزوو بة ىظيَطِ و ثاضة بةَييَٓى ئةغيٓا نة زةيعاْى تةْاْةت
 .ْةٖيًََيَت ئةغيٓا يةغةض يةؾهطةنةى َةتطغي و بهات ياخى خةؾاياض

 ىوآلت ٖةضزوو ططضيإ ئةطةض هةضووْ بطرييَت، ةوةىطةضِاْ ضيَطةى طغاْةزةت يةوة خةؾاياض 
 ضيَطةى و ناْىنةؾتيية ئةوا ،زاخبةٕ نةضيَطة و بدي ياخى زشى ية سؤْيافنَة و تػازي

 بيَٓيَتة زؤخيَو تواْيباية و بباية غةضنةوتوو ئةغيٓا ئةطةض زةيعاْى ّآلبة ٖةبوو، زةضيايي
 ،نإٖةخاَةْؿيية نات ئةو يَتةوة،بطةضِ نطزٕ تةَيبَ بيَ بة خةؾاياض يةؾهطى نة ،نايةوة

 ةناْىوآلت و ْةزةَا ؤيؿتووييإزةغرتِ ٖيض بضوونيـ ئاغياى ية بططة ،يؤْإ ية تةْياى ْة
 ٖيض بووْةناْيإ شيَطزةغتة ٖةضضةْسة ،زةضزةضووٕ نإٖةخاَةْؿيية زةغتةيييةشيَط ئةوىَ
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 ثاؾاى بؤ يإيزياض ٖةْسىَ ثاؾاناْيإ ْةآلغا اتةْي ،ةناْيإوآلت باضى غةض ْةخػتبوو قوضغايي
 زةظةضاْة ئةو ثاؾاناْى بؤ نة ،ْٕةبوو بةٖا ططإ ٖيَٓسة ناْيـزياضيية ،زةْاضز ٖةخاَةْؿيي

 .ططاْيباض و ئةضى ببيَتة

 ٕ،بوو ْاغطا زاطرينةض بة زْيازا ية اْةىوآلت ئةو يةْيَو بًَيَري ناضئزة ييظيَسةضِؤ بيَ
 زاطرييإ زةوَيةتاْةى ئةو بؤ باف ثاَيجؿيت ببيَتة ٖةخاَةْؿيي زةوَيةتى وةى ةبووْ زةوَيةتيَو

 هةضووْ ،ببةئ ْاو ضازاطرين يَهىوآلت بة نإٖةخاَةْؿيية ْاتواْري ضِاغتيسا ية ،زةنات
غاَاْةنةي بة تاآلٕ  و غةضَاية و بضةوغيَٓٓةوة ةنةيخةَيه تا زاطريزةنةٕ إوآلت ٕضازاطرينا

 ْةٖئًََبؤ ئةوةي  خؤيإ زةثاضاغت، شيَطزةغتةييوآلتاْي  نإٖةخاَةْؿيية ثاؾا ّآلبة ،ببةٕ
 .بهةٕ ظةوت ييَ غةضبةخؤييإ زوشَٓةناْيإ

 ييَ باديإ و شيَطزةغتةناْيإ ةوآلت غاَاْى ْةبطِيبؤوة ضاويإ نإٖةخاَةْؿيية ثاؾا
 بة ،ببٓواْساية يةنيإيةتيزشا ئةوإ نة ،زةنطز ناضةيإ ئةو ناتيَهسا ية اتةْي ْةزةغتاْسٕ،

 خةؾاياض ئةطةض ، بؤيةططتزةوةض نةيؤْاْيية ؾاضة زواظزة ية باديإوةى ضؤٕ  ،ؾيَوة ٖةَإ
  بضووى ئاغياى ية ئةوإ ؤيؿتووييزةغرتِؾهؤَةْسي و  ابايةوةطةضِ ئةغيٓا نطزْى تةَيبَ بيَ

 .زةبووٕ غةضبةخؤ يإؾةشيَطزةغت اْيوآلت تةواوي و ْةزةَا

 ية سؤْيانَة و تػازي ؾاضى زةوَيةتة ٖةضزوو ئةوةىبؤ  ايةووب غةضنةوتوو ةغيٓائ ئةطةض 
 يؤْإ ية خؤى ىةناْٖيَع زةبوو ْاضاض خةؾاياض دةْط، ْاو بيَٓيَتة نإٖةخاَةْؿيية زشى

و "خةؾاياض"يـ يةويَ  يؤْإ ىنوضِبا زةنةوْة نياْيـٖةضزووبةو ثيَيةي  ثاؾةنؿة ثيَ بهات،
 و بووٕ يؤْاْى َةظْي زةوَيةتى نة ئةواْيـ زوو باؾووض، وةوب طةياْس خؤى و ببوو تيَجةضِ

 .بهةٕ ئاَازة طةوضة يةؾهطيَهى زةياْتواْى، ٖةبوو ظؤضيإ ىزاْيؿتوواْ

 زوو ئةطةض، بؤية يؤْإ يةؾهطى ية بوو تطبةٖيَع و طةوضةتط ئيَطإ يةؾهطى زةَةف ئةو 
 وةزةبو يؤْإ ئةوا ئةغيٓا، ٖاوناضى بؤ ضزبايةْا ٖيَعيإ تػازي و سؤْيانَة ؾاضةناْى زةوَيةتة

 ةناْيوآلت ٖةَوو غةضباظاْى ٖةضضةْسة خةؾاياض، يةؾهطةنةي ية تطبةٖيَع ىيَهيةؾهط ٕزاخو
 ّآلبة ،ْةبوو بةضظ غةضباظيإ بايةخى ئةغيٓا و ئيَػجاضت غةضباظاْى وةى يؤْإ زيهةي

 ئةوةواْا ببيَـت، تطِووتةف اَةْؿييٖةخ يةؾهطى ييةنإ، وايسةنطزيؤْاْ يةؾهطي فطةواْبووْي
 و تػازي تساضةناْىآلزةغة بةغةض ئةغيٓا ىيناضيطةض ية بيَت ضيَطط ئةوةى بؤ خةؾاياض بوو
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 ية خباتةوة يإزووض بؤ ئةوةي ،بسات وآلت ٖةضزوو ثاؾاناْى بة ظيَطِ ٖةْسىَٖةوَييسا  ،َةنسؤْيا
 .ئةغيٓا غووزى بة دةْط يهطزْيبةؾساض

 ييإظيَسةضِؤ خةؾاياض يةؾهطى شَاضةى بة غةباضةت ٕؤض وةى نإْاْييةيؤ ْووغةَيَصوو 
 يةو يةنة ٖةض تساضاْىآلزةغة بؤ خةؾاياض ةىظيَطِ ضيَصة بةو غةباضةت ؾيَوة ٖةَإ بة ،ووةنطز
، ْاضزووة يظيَطِ( زاضيو نطوض) زوو زةبيَصٕ. نطزووة ييإظيَسةضِؤ ْاضزووة، ؾاضاْةى زةوَيةتة زوو

 ثيَٓر و بيػت ية ظيَطِ بةٖاى ية غةضةدمسإ بة ظيَطِ ية زاضيو نطوض زوو وةتةؤةنطزْ ةيةو برييإ
 ثيَويػتى ةوةييوؾهاْ ضيَطةى ية بطِة ئةو طواغتٓةوةى و زةنات ضةْس زا،ئيَػتة بةض ية غةزة

 .(2)بطواظضيَتةوة تا بووة ئيَػرت و ئةغح ضةْس بة

 غةز سؤْى و تػازينتساضى َةآلزةغة نة خةؾاياض بؤ ٖةضيةنة ية زوو :زةَييَت غيسيستؤ 
يةو زةَييَت  تؤغيسيس وةٖاٖةض ،بيَت زضوغت زةنطيَت شَاضةية ئةو ى ْاضزووة،ظيَطِ زاضيو ٖةظاض

 ةظيَطِ ئةو زةضياوة ضيَطةى ية بٓيَطٕ، ىوؾهاْ ةنة ية ضيَطةىظيَطِوةضظةزا ْةياْسةتواْى 
 زوو ئةو تساضاْىآلزةغة ئةوةى بؤ ،بوو ْاضاض خةؾاياض وةى ىبةٖيَع ثاؾايةنى ،طواغرتايةوة

 .يإ ثيَ زةزاتةظيَطِ ٖةَوو ئةو دةْطةوة، ويَْ ْةيةْة زشى ية ؾاضة زةوَيةتة

زووةَري  ية ،بوو غةضَا نةَبووْةوةى و بةفط تواْةوةى ىضاوةضِواْ خةؾاياضية ناتيَهسا 
 و غةضَا ط،وتؿثيَ يةواْي بوو قوضغرت بةفطة ئةو ،ٖات بةفط باضيٓى ضواضةّ ظغتاْسا، َاْطى

، زوانةوت زي َاْطي يةى خةؾاياض يةؾهطى ىدووَية ،بؤوة زضيَص زيهة داضيَهي بةغتةَيةى
 ،زةضنطز يةؾهطةنةى ىدووَية فةضَاْى خةؾاياض بةٖاض ٖاتين ثيَـ ضؤش ّ ثيَٓرآلبة

 ئةوةى بؤ خةؾاياض تةيهؤ ثيَسةؾتى طةيؿتة و زةضضوو نإؾاخاويية ية ْاوضة يةؾهطةنةى

                                                 

 نةغيـ ٖةظاض غةز ئةطةض زةنات يباغ َيآلظةبيشو وةى تةْاْةت ،خةؾاياض يةؾهطى وةى طةوضةى ىيَهيةؾهط (2)
 زةبيَت ؾيَوة يةو يةؾهطى ظؤضنات ،ويػتووة خواضزْى نيًؤ ٖةظاض غةز نةّ الْى ضؤش يةى خؤضانى بؤ اتةْي بووبيَت،

طيَت بطواظضيَٓةوة، زةبيَت ناْيـدةْطيية نةيوثةية زي اليةني ية ،بيَت ال َاْطى يةى ئاظووقةي  بابةتاْة ئةو بؤ زةظْا
ةية ، نةيةؾهط ثؿتةوةى بةؾي زةخػتة باضٖةَيططةناْى زةَييَت َيآلظةبيشو وةى ضةؾٓة يةو يةؾهطى  ٖةظاضإ ية يةوْا
، رتث باضٖةَيطط ئاشةَيى  ٕؤض قوضغة باضة ئةو ئةوةى بةض بربيَتة ثةْا ؾتيَوي نةَهطزْةوة بؤ ْيية زضوغت بؤية بوؤب

طا ،زي نةيوثةيةناْي ٖةَوو وةى ٖةض ،زةطواظضايةوة  نةَهطزْةوةى بؤ بوو ثيَويػت ،بطواظضيَتةوة ةنةفظيَطِ زةتوْا
 .نوضزى يوةضطيَطِ. غتايةبةب ٖؤناضطةيي زيهة بة ثؿيت ةنةظيَطِ ضيَصةى
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 ةشْةناْىد تا ثيَسإ َؤَيةتى ضؤش غيَ ضيَتةوة،ببري ظغتاْيإ غةضَاى غةخيت ناْىغةضباظة
 زواى زةيعاْى بهةٕ، ئةو يَبةضِ خؤؾي نأْ بةييةئيَطاْى دةشْنة  ،ْةوضؤظ و غاٍَ غةضى
 نإيؤْاْيية يةواْةية ،ؾاخاوىزةظةضيَهي  ويَْ زةضيَتةوة زيػإ تةيهؤ، ثيَسةؾتى ية بووٕتيَجةضِ
 وةى ؾاخاوييةّ ئةو ْاوضة آلبةبططٕ،  يةؾهطةنةى بة ثيَـ ْاوضةيةف يةو ةٕبس ٖةوٍَ

 زةيتواْى يةؾهطةنةى يسا،ضِوو تةضَؤثيٌَ ية ئةوةى ثيَضةواْةى بة ،ْةبوو غةخت تةضَؤثيٌَ
 زضا،ى يةؾهط دووَيةزيػإ فةضَاْى  إزواى غيَ ضؤش ،وةضبططيَت تواْاناْى ية غووز باؾرت

ثيَؿةْطى يةؾهطةنةى ٖةواَييإ  ٔ،ؾاخاوى زةضنةوت زةظةضةيًي ٗيَؿت،ديَثيَسةؾتى تيًَهؤيإ 
خةؾاياض فةضَاْى بة ئةفػةضةناْى نطز  ناْةوة طرياوة،يؤْاْييةاليةٕ ضِاطةياْس، ئةو ْاوضاْة ية

 ٕ.هةئاَازة بخؤيإ  زيهة بؤ دةْطيَهي
تواْى ييَي نإ زةياْدةْطيية طاييػهةنة  ،ى تيًَهؤ بة ؾيَوةيةى بوويى طةيؾتطِووغ 
 زا، ئةظَووْى تاَيى ٖةبوو، بؤيةى ضابطزووثايعى تةضَؤثيًَى ؾةضِخةؾاياض ية ، بدي تيَجةضِ

نإ تيَو بؿهيَٓٔ و ضيَطة بؤ ثيازة و يؤْاْيية ييةناْينإ زةبيَت بةضطططاييػهةفةضَاْى نطز 
بضيَت،  يةْيَوى دةْطيـ طاييػهةغواضةناْى يةؾهطةنةى بهةْةوة، تةْاْةت ئةطةض زوايري 

و  بجةضِْةوة تيًَهؤنإ ية زةضبةْسى دةْطيية طاييػهة ،ٖؤناضى ئةوةى خةؾاياض فةضَاْى نطز
ةى يى ئةو ظيَضِيَطِةو ،ْةبووضيَطةي تيَسا  نةطةييية هةضووْضيَطة بؤ ثيازة و غواضةنإ بهةْةوة، 

يإ وا برينإ يؤْاْييةنة  ضِيَطةي ئةو ؾويَٓة بوو،ٖةَإ  ف،زةنةوتة ْيَوإ زوو ؾاخةنة
بؤيإ زةضنةوت نة  ظوو ٖةضّ آلْانات، بة ؾةضِئاوزا  يةْيَوي ٖةخاَةْؿيييةؾهطى  ،زةنطزةوة
غةضباظةناْى  ى ظيَ، واتة ْيَو ئاو بوو،ضِيَطِةوٖةَإ  زا،ي تيًَهؤيطةيَةيساْي ؾةضِ ية  ٖةَيةٕ،

زوو  فةنةيالى ظيَٖةضزووزا ضيَطة ية يةؾهطى خةؾاياض بططٕ، و ئاو، يةْيَيؤْاْيـ ْاضاض بووٕ
ْطاٍَ طؤضزؤْى ةش ةى غةز و بيػت َةتط زةبوو،ْيَعيهةنةيإ يييانة بةضظ ،بوو ؾاخى ييَ

 تيَجةضِف وةى ئةو غةضزةَةى خةؾاياض بة ْيَواْياْسا ئيَػتة َاوٕ، ئيَػتةتا  :ى زةَييَتبةضيتاْ
ت زوو زيواضى يةوة زةضيَ ،ةنةينةوتووْةتة غةض ظيَ ،، بة ؾيَوةيةى زاويَٓى ؾاخةنإةبوو

نإ يؤْاْييةهة ؾاخةنإ ضِاغت و يووؽ بووٕ، ضووْ ضيَ نطا بيَت،ةنة يالى ظيَ بةضزئ ية زوو
ؾهطى خةؾاياضزا ْةياْتواْي بوو ية زاويَٓى ؾاخةناْسا ٖةْسىَ ؾوئَ بؤ بةضز باضاْسٕ بةغةض ية

ثيَؿيإ بة يةؾهطى  بهةٕ، ضيَ ْصآلظابيَ ئةوةى بتوأْ  يةنةؾسا،ظيَ يةْيَو زةغت ْيؿإ بهةٕ،
 خةؾاياض ططت.
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بؤية ية دياتى  ْص بيَ غووز بوو،آلزا نة ئاوى تيَسابوو، ثيَهٗيَٓاْى ظاطةيييةو ئةو يةْيَ
بضيَت،  يةْيَويعى يةنةّ تا ئةطةض ضِ ،ػتإيَيعى ية زواى يةنسا وْص، ية غيَ ضِآلثيَهٗيَٓاْى ظا
ناْيـ وةى يؤْاْييةطْةوة. بة ٖةَإ ؾيَوة ضيعى غيَيةّ ديَطةى بط ضيعى زووةّ،

 طؤظيٓطى ثيَيةناْيإ،ئاو طةيؿبؤوة غةض  ئاو بووٕ، يةْيَونإ ٖةخاَةْؿييةناْى طاييػهة
 نوضِبؤ با وةةباؾووضية  باضةنةفضِووئاوى  ،زةضِؤيؿذيبؤ باؾووض  ةوةنوضِنإ ية باٖةخاَةْؿيية

نة ضيَطط بيَت ية ٖيَطؾبةضإ  ،ْةبووظؤض  ٖيَٓسةّ ئاوةنة آلثيَضةواْةى ئةوإ بوو، بة زةٖات،
بةضةو الى  ٖةخاَةْؿييناْى دةْطيية طاييػهةبة زةغتجيَهطزْى دةْط،  خؤ بةضططيهاضإ،يا

نإ ية ثاْتاييةنى ظؤضزا ٖيَطؾيإ بهطزاية، طاييػهةئةطةض ، ٕآلنإ دوويؤْاْييةغةضباظة 
ةنإ ية تةْيؿتةناْياْةوة هة ئةغجضووْنإ ٖةوَييإ زةزا ية ٖةضزووالوة ييَيإ بسةٕ، يؤْاْيية
بوو ية  بطيَتى نإ ٖؤناضى بةضططى ٖةبوو،طاييػهةية ثيَؿةوةي ، بةآلّ ْةبووإ يثاضيَعطاضي

ة بؤ ناتيَو غةضباظى يؤْاْي ية ثيَؿةو ، نة ية ثيَؿةوة بةغرتا بوو،ئاغٓيَهى زضيَص و ثاْى تيص
 ْصييا بطيٓسا زةبوو خؤيا نوؾتٓى ئةغجةنإ ٖيَطؾي بهطزاية، ئةو ئاغٓةى بةضزةنةوت

تيًَهؤ ْةيإ زةتواْى ية تةْيؿتةناْةوة ٖيَطؾيإ بهةْةغةض،  باضيضِووية ، بةآلّ زةنوشضا
بوو، زاطرينطز ية ؾاخةوة بؤ ؾار باضةيإضِوونإ تةواوى ثاْتايي ئةو طاييػهةهة ضووْ

باظة نة غةض ،بطِؤٕنإ بة ؾيَوةيةى ية تةْيؿت يةى طاييػهةخةؾاياض فةضَاْى نطزبوو 
ناْيـ ئةو طاييػهة ييَدوضِيبضٓة ْاوةضِاغتيإ و ئةغجةناْيإ بهوشٕ،  ْةناضٕنإ يؤْاْيية

 ى ديَبةدىَ نطز.وضزفةضَاْةيإ بة 
ْةتةوةى  ي داضإى غؤظيةتيةنةتيزواييةزا ية  ية غةزةناْى ئةّ ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة

يةْيَو ئةوإ  ييَدوضِةناْيـ باؾرتئ ظؤض ييَٗاتوو بووٕ، طاييػهةيٓى ضِؤ)َاالطا( ية ييَد
ْيَو نإ يةطاييػهةى ييَدوضِنإ يةٖةخاَةْؿيٖةَيسةبصيَطزضا، بة ٖةَإ ؾيَواظ ية غةضزةَى 

ةوةى ي بةض و ئاظةضباجيإ ٖةَيسةبصيَطزضإ، ئيَػتةى ضؤشئاواى خؤضاغاْى نوضِى باخرت واتة باخةَيه
يٓى تا باؾرت فيَطى ييَدوضِ و ضِاٖيَٓإ َةؾلو خعَةتى غةضباظى، َاوةيةى زةخطاْة بةض يَبيَٓة ْ

 فةضَاْى خؤى بهات.نإ بةض طاييػهةو غةضنيَؿةناْى  بةٖيَع ةئةغجبؤ ئةوةي  بدي، طاييػهة
بؤية ثياواْى غةضنيَـ  بةْاوباْط بوو، ئيَطإناْى طاييػهةى ئةغجى يى و غةضنيَؿبةٖيَع 

ى و بةٖيَعبيٓى زةنطز ية وضزـ يئيَطاْيةؾهطي  خوو بةو ئةغجاْة زةؾوبٗيَٓسضإ،تووْسو 
يإ زةنطزة وؾهويَٓذةى  بٔ، دووَيةية  و ثطِ بةٖيَعنإ، تا ئةوإ طاييػهةى ئةغجى يغةضنيَؿ
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هاضيَت ئةغجةنإ يَو بييَدوضِتاظة ئةغتةّ بوو  زاْيَ،نؿُيؿيإ زة فيةطةٍَ دؤ ؾةضاب،ْاو 
يةنإ و ؾهاْينطزْى ئةغجةنإ تا غةضزةَى ئةنطزٕ و ٖاضبةٖيَع ضةَووف بهات،

ى طاييػهةةنإ، بةٖاى يغاغاْي زةغةآلتيىية زوايري غةزةى  غاغاْييةناْيـ َايةوة،
يةنى ثطِ ية طاييػهةيٓى نإ وةى ييَدوضِدةْطيية طاييػهةيٓى ييَدوضِدةْطى ْةَا، ٖةَيبةتة 

ويَهى ثيا ، بؤيةثيَويػتى بة ييَٗاتوويي دةغتةيي و ؾاضةظايي ٖةية ْيية، بططةويَٓذة  خؤنا يا
بطزٕ و ضِاَهطزْى بةضِيَوة هةضووْيَت، ي دةْطى ييَ خبوضِطاييػهةبيَ ٖيَع و الواظ ْاتواْيَت 

نة طاييػهةغاتيَهسا زةياْةويَت وةى زةطوتطيَت  ٖةَوونة ية  ،ضواض ئةغجى غةضنيَـ
 ٖةية. يةنذاض ظؤض ى دةغتةيييَهبةٖيَعٖةَيبططٕ، ثيَويػتى 

بؤ غةضباظة ئةَةف نةيإ ططتبوو، باضةضِوو بةضيين و ثإ ٖةَووناْى خةؾاياض طاييػهة
نة بضٓة ْاوةضِاغتيإ و ية ضِاغت و ضةثةوة ٖيَطؾيإ  ،بووَةظٕ  ئاضيؿةيةنينإ يؤْاْيية

بووٕ و زةبهةْةغةض و ئةغجةنإ بهوشٕ، ويَطِاى ئةوةف ٖةْسىَ غةضباظى يؤْاْى غةضنةوتوو 
ياخؤ زوو ئةغح ْسة زواى نوؾتٓى يةى نإ، ٖةضضةطاييػهةطةياْسة ْاوةضِاغتى زةخؤيإ 

بةو ئاغٓة  خؤنإ بووٕ بة تري ييَيإ زةزإ ياطاييػهة غةضئةو تريٖاويَصاْةى ية زةنوشضإ،
زةنةوتٓة شيَط ثيَي ئةغح و تايةى  خؤزةنوشضإ يا ٕنإ بووطاييػهةتيصةى ية ثيَؿةوةى 

ظؤض بووٕ نإ طاييػهةشَاضةى  ، بةآلّيةى يةناض خبةٕطاييػهةّ زةياْتواْى آلنإ، بةطاييػهة
ةيةى ْةيإ طاييػه ضةْسخػتٓى بة ية ناضنإ يؤْاْيية ي ظؤضيإ ٖةبوو، بؤيةطووؾاضو 

 بططٕ. ٖةخاَةْؿيي زيهةي ناْيطاييػهة، ضيَطة ية ٖيَطؾي زةتواْي
نةؽ ية  بطز، يةْيَوناْيإ يؤْاْييةناْى خةؾاياض ضيعى يةنةَى غةضباظة طاييػهة

يةغةض ْةياْسةتواْى  يـبطيٓساضاْ خؤ غةالَةت زةضْةضووٕ،ضيعة ظيٓسوو ياغةضباظةناْى ئةو 
هة ضووْي ية خطاثرت زةبوو، ضِووضِةوؾةنةيإ تا زةٖات  ،زةنةوتٔيةنػةض ثيَ بوةغذي و 

 زةبوو، تطزةٖات غاضزتا تواْةوةى بةفطى ؾاخةنإ  ية ئاناَي باضةنةضِوواليةى ئاوى ية
ّ بة ٖؤى بيَ آلئاوةنة نةّ بوو، بةئاغيت ٖةضضةْسة ي ئةوإ، ثرت وة َايةى ئاظاضىوزةبئةَةف 

بةضظتط ية ئاغتى  ْةياْسةتواْى غةضيإ ةنة، ئيسيو ئاويَة ْٓبطيٓساضةناْةوة زةنةوت بووْيٖيَع
 زةخٓهإ. ئاوةنة ضِابططٕ و

ضيَطة يةغةض الؾةى نوشضاو و بطيٓساضةناْيإ  يٌَؤثى تةضَيغةضباظةناْى خةؾاياض ية طةي
بؤ  ياخؤ نةطةيييةزةطواغتةوة بؤ زةضةوةى  طاييػهة ؾهاوةناْيإى تيًَهؤف يزا، ية طةيالزة
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، نة الؾةى ئةغجة ا ناضيإ ئةوة بووْسىَ ية غةضباظةناْى خةؾاياض تةْيٖة زةبطزٕ، ثؿتةوةيإ
ى ضِيَطِةوهة ضووْ تيَهؿهاوةنإ بةضةو ثاؾةوة ببةٕ، طاييػهةبطيٓساضةنإ و  نوشضاوةنإ ياخؤ

ٖاوناضى  فئةوإ بوو، يةو ناضة ؾةضِطةيواتة ثؿت  بوو، نوضِبةضةو با ضؾووباضةنةفى ئاو
 زةنطزٕ.

نإ طةيؿتٓة دةْطيية طاييػهة ضووٕ، يةْيَونإ يؤْاْييةضيعى يةنةَى غةضباظة  
بة ضِّ و تري و تةوض غةضباظةناْى غةض  نإ زييَطاْة زةدةْطإ،يؤْاْييةٖةضضةْسة  زووةَري ضيع،

ية  بةضبةغت ضيَ بهةّٕ ْةياْتواْى آل، بةٕزةنطز يإبطيٓساض ْصياْيإ زةنوؾت يانطاييػهة
غيٓطى خؤيإ بهةْة بةضبةغت، ئةوةي ئةوإ ية دياتى  طاييػهة دةْطييةنإ،بووْى تيَجةضِ

ية ضِيَطة ، ضيَيإ بهطزاية باضةنةضِووو يَْئةطةض ية ريثةضشيٓى ئاغٓ خؤبة تريى بةضظ يازةياْتواْي 
 ضيَزيواضيَهى بةضزيٓيإ  باضةنة بؤ ئةوبةضيضِووَبةضي يةبططٕ، تةْاْةت ئةطةض  نإةطاييػه

ّ ئةو ئاَطاظةى بةضططى ْةنةوتٓة آلبة، بجةضِيَتةوةْةيسةتواْى  ٖةخاَةْؿيينطزباية، يةؾهطى 
نة يةؾهطى خةؾاياض ية ئاوزا ٖيَطف  ،ْةزةنطزةوةيةوة هة برييإ ضووْنإ، يؤْاْييةبريي 

يعة بة نإ، ئةو ضِيؤْاْييةيعى غةضباظة ضِغيَيةَري نإ بطةْة طاييػهةةوةى ي بةضبهات. 
زةضٔ و ْاتوأْ ْيَوا يةنؿاْةوة، ظاْيإ نة ئةواْيـ تةْيفةضَاْى فةضَاْسةنةيإ بؤ زواوة 

نإ يؤْاْييةتيًَهؤ،  باضيضِووبة زواوة تا زةضضووْيإ ية  وةنإ بططٕ، يةطاييػهةية ضيَطة 
 ْةططت. ٖةخاَةْؿيييةؾهطى ضيَطةيإ بة 

ضواض  ،ى تيًَهؤ بوويطةي باضةنةضِووى ضِيَطِةونة  طةيييةبووْى يةؾهطى خةؾاياض بةو تيَجةضِ
و غواضةنإ بة ْاو  نإ و ثيازةطاييػهةضيَطةى  ٖةَووّ آلى خاياْس، بةاْؾةف ضؤش ْصيضؤش يا
 ،ةنة ٖةبوويية تةْيؿت ظيَ ، ضيَطةيةنى باضيوزاى تيًَهؤيية بةؾي باؾووضى طةي ،ْةبووئاوزا 

نطاوى ية ناْيإ يةوىَ نطزةوة و بة ثاضضةطاييػهةّ آل، بةتيَجةضِ بدينة زةتواْطا ثيايسا 
 .بطِواتيَطةيةزا بةو ضِ طاييػهةهة ْةزةتواْطا ضووْاْسْةوة، ضيَطةنةيإ ثةضِ

زواى غةضنةوتٔ ية  ،تووْسطةية، طةيؿتٓة ٖةوضاظيَهى زواى زةضضووْيإ يةو ضيَ
 بربِٕ، تووْسْؿيَويَهى  زةبوواية فبؤ طةيؿذي بةو ؾاضة ،ةوضاظةنة، ؾاضى )تاضت( زةضنةتٖ

 .تؤثريو ٖةَيسيَطإ رت ية غةز ئةغح ثيةو ْؿيَوةزا 
نة ية وةضظى  ،، نضاْى ؾاضى تاضتيَخواضناتيَو يةؾهطى خةؾاياض يةو ْؿيَوة ٖاتة

تاضت ؾاضيَهى  ة ٖاتٓة ثيَؿواظى خةؾاياض،يَساْةوبةٖاضزا خؤيإ بة طوٍَ ضِاظاْس بؤوة، بة غاظ ي
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ى يؤْإ بة اْوآلتةى يٓوةى ظؤض وَيةتة ؾاضيَو بة ٖةَإ ْاو بوو،ْاوةْسى زة بوو،بضووى 
خةؾاياضيـ ية  ،ْةبووخةؾاياضزا يةطةٍَ يإ ؾةضِزةبطا، ئةوإ  بةضِيَوةي غيػتةَى زضيونطات

 زةضةوةى ئةو ؾاضة يةؾهطى خؤى ديَطري نطز.
زووةَري ية  ثيَٓر ضؤشإ يةو ؾاضة َايةوة،ثؿووزاْى يةؾهطةنةى سةغاْةوة و  خةؾاياض بؤ

ية نة ثةيهةضى ئةو  ،ى نطزالى و ثيَؿٓياظضؤشى َاْةوةنةيسا ثةيهةضتاف )غي زياؽ( ٖاتة 
 زاتاؾيَت. َةضَِةضِى بةضز

 ؟يتبهة ضيَ: ضةْسى نات زةويَت تا ثةيهةضيَو بؤ َٔ وتيخةؾاياض 
 .إ: غي ضؤشوتىغي زياؽ 
 .بضِ زةَةويَت بؤ ئةغيٓا إ ييَطة مب،تا غي ضؤش ،ْيية: زةضفةمت وتىخةؾاياض 

ئةطةض يةى ية  تؤزا بيَُة ئةغيٓا،يةطةٍَ ّ َٔ نامت ٖةية تا آل: بةوتىغي زياؽ 
 غاظي زازةَةظضيَِٓ،يسا ناضطةيةنى ثةيهةضيةْيَوناْى خؤمت بؤ تةضخإ بهةى، َٔ طاييػهة
بةّ  ضةنةت ناض زةنةّ تا تةواوى زةنةّ،ثةيهةيةغةض  ،ةبيَتى نة ناتت ٖٖيَٓسةضؤشاْة 

 ٖةخاَةْؿييهطزْى ثةيهةضى ثاؾاى ضيَؤى بؤ ؾيَوةية بؤ يةنةجماض ية زْيازا ناضطةيةنى طةضِ
 زاَةظضيَٓسضا.

ى زاْيؿتوواْنطاوةيةنى بؤ وآلضؤشيَو ثيَـ ئةوةى خةؾاياض ية ؾاضى تاضت بةضيَ بهةويَت، ب
تة بةض بةخؿيٓى ٖةض نةغيَو خؤى بةزةغتةوة بسات، زةنةويَ زةبيَصيَت:تيَيسا  ئةغيٓا ْاضز،

 ثاؾا و غةض و َاٍَ و ْاَووغي ثاضيَعضاو زةبيَت.
ثطؤفيػؤض باضٕ يةّ باضةوة زةَييَت: ية تةواوى ئةو َاوةيةى يةؾهطى خةؾاياض ية يؤْإ بوو 

ٕ و ئاييو خواضزةوةى ية ئ اْة،وآلتى ئةو خةَيهغةض بووة باض بةو ئاييو ْةب ؤضاىية بواضى خ
طةيي نةؾتينإ ية ضيَطةى زةضيا و بة ٖؤى يػتييةساوثيَبةؾيَو ية  ى،اية زةيهطِوثيَويػتى ببو

زةَييَت: يةؾهطى  ، ٖةضوةٖازضازةنطِ ظيَطِبة ثاضة و  زيهةيـ ئةوي ٖيَعى زةضياييةوة زةطةيؿت،
 ئيَػتةبة ثيَوةضى يةى )ئةبووٍ(، ة ْطخى غيَ بةضز بة ى بخةؾاياض ية يؤْإ، ْاْى تاظةيإ زةنطِ

ٖةض ؾةف )ئةبووٍ(  ،ية يؤْإ بوو ية زوو نيًؤ و ْيو بطيَتى ٖةخاَةْؿييٖةض بةضزيَهى 
ئةغيٓا واْةى  يغتايةى ية قوتاخباْةيةنؤنة زواتط بوو بة )زضٖةّ(. َاَ ،زةبؤوة يةى )زضاخِ(

ية نؤتايي  ،ظياز زةبوو ة َووضةنةىوضزة وضز ضؤشاْة زوو زضاخِ َووضةى ٖةبوو، زةوتةوة،
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زةطريا،  غتاؤى ئةغيٓا ية َاَنؤَةَيطةغةضزةَى واْة وتٓةوةى بة ٖؤى ئةو ضيَعةى ية 
 زواظزة زضاخِ.زةطةيؿتة َووضةنةى ضؤشاْة 

 ى،باضٕ، يةؾهطى خةؾاياض نةَرت ْاْى تاظةيإ زةنطِثطؤفيػؤض ناْى هؤَييٓةوةيي بةثيَي
اليةٕ زةنطز، طةمن بة ٖةض ْطخيَو نة ية ضيَو ْاْيإ ييَ  زةياْهطزة ئاضز ى،ئةوإ طةصييإ زةنطِ

ية تةواوى ئةو َاوةيةى يةؾهطى خةؾاياض ية ..ينطِيإ اية، زةواْةوة ثيَيإ فطؤؾطا بودووتياض
ى بؤ يٖؤناضى غةضةن ،ْةبوويإ يةغةضى آلو باخةواْيَو غها دووتياضيؤْإ بوو، ٖيض 

تيَضووى خةضدي و نة ئةو  ،زةطةضِيَتةوةةتة غةضنةوتٓى خةؾاياض ية يؤْإ بؤ ئةو باب
ئةواْيـ ٖةوَييإ ْةزةزا ية  زةظةضة دياناْى يؤْإ،ى زاْيؿتوواْيةؾهطةنةى ْةزةخػتة غةض 

 ي يةؾهطةنةى ئةويإ ْةزةنطز.ؾةضِزشى ياخى بدي و 
زاواى نطز  وآلتونطاوةنةى خةؾاياض طةيؿتة ئةغيٓا، تيُيػتؤنيٌ غةضؤنى آلناتيَو ب

طاية نطاوةنةى خةؾاياض خآلبووْةوةى ثةضيةَإ بؤية ن ببةغرتيَت، وآلتةى ثةضيةَاْى نؤبووْةو
و خؤيإ ْةزةْة  ئةْساَاْى ثةضيةَإ بطِياضياْسا نة ثيَويػتة بةضططى بهةٕتيَهطِاي  بةض باؽ،

ا بة وةضططتٓى باؽ زةنات خةؾاياض زةيةويػت تةْي وةى ثطؤفيػؤض باضٕزةغت بةضبةضةنإ..
 طةزي ئةغيٓا و طةالْي ؤثانى خؤى ب اظْيبجاضيَعيَت تا  ؾةضِية ئةغيٓا، خؤى ية  ؾةضِبادى 
ّ ثةضيةَاْى ئةغيٓا ئةوةيإ ثةغةْس ْةنطز و آليؤْإ بػةغييَٓيَت، بة زيهةي

إ بة ثةغتييةنى ية ضِازةبةزةض زاْا و ٖةخاَةْؿيييةؾهطى  ية بةضاْبةض يإخؤبةزةغتةوةزاْ
 بطِياضياْسا ظةْطٔ.

 ٖةض طيإ زةظاْى،بووٕ و ية ٖوْةضةناْى دةْيٓا تةواوى ثياوإ غةضباظى يةزةنغية ئة 
زةوَيةت ، ؾةضِٕ بؤ ضووثياوإ زة ٖةَووبوواية،  ؾةضِ زةضطرييزةوَيةتى ئةغيٓا  يَونات

، ٕنوشضاية ؾةضِزا زة ناتيَو ازةناْيإ،ةوةيإ َووضة و خةضدى بساتة خاْةوطةضِاْتا  زةبوواية
شْى نوشضاوةنةف تا َطزٕ َووضةى بؤ  ةناْى تا طةوضة زةبووٕ،َٓساَيية َووضةى زةزا
 زياضى زةنطا.

ى ئةغيٓا سهووَةت، ناتيَو ئاَاشة بؤ ئةوة زةنةٕنإ يؤْاْييةْووغة َيَصوو ٖةَوو
تيَضووى ثيَويػتى  زةضِؤيؿذيئةواْةى ية ؾاض  ٖةَووهطزْى ؾاضي ئةغيٓايسا، بؤ ضؤَيبطِياضى 
و بة  و نةّ ئةْساّ َٓساٍَيإ شٕ و ٖةَوو زةضِؤيؿذيهة ئةواْةى ضووْططت، زةضاو يةبةض 

ى بةؾساضيهطزْي دةْط ية ئةغيٓا زةَاْةوة، سهووَةتثياوةنإ بؤ  تةَةْةنإ بووٕ،
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و بة تةَةٕ و غاَيُةْسةنإ زابري  َٓساٍَشٕ و  خةضدينة  ،نؤَاضى ئةغيٓا بةضثطؽ بوو
ؤى تةَةْى ظؤضةوة ْةتوأْ بةؾساضى بة ٖ خؤبهات، دا نةّ ئةْساَةنإ ْةخؤف بٔ يا

 دةْط بهةٕ.
ا بطِياضى ينة زةوَيةتى ئةغيٓا تةْ ،وةتةؤْووغةنإ وايإ بري نطزَيَصووٖةْسيَو ية 

 ٖةَوو ةنةياْسا،وآلت ٖةَووهطزْى ؤَيّ ئةوإ بطِياضى ضآلهطزْى ؾاضى ئةغيٓاي زاوة، بةؤَيض
ةنإ فةيًةغووفغتا و ؤَاَ ،اضدووتيثياواْى يؤْإ ية ثيؿةوةضةوة بططة تا زةطاتة 

ة بطِؤْةنإ و خعّ و نةغوناض و نةّ ئةْساَةناْيإ ية ئةغيٓا َٓساَيضِةظاَةْس بووٕ تا شٕ و 
 بتوأْ ظةْطٔ. زَيىزةضيَ، بؤ ئةوةى بيَ تطؽ و زوو
با زةتوأْ بيطواظْةوة  ؾتاْةي ئةوةى ،ضيٓةنإ نطز ٖةَووزةوَيةتى يؤْإ فةضَاْى بة 

بؤية  ٖةخاَةْؿييةنإ،سييَٓيَتةوة زةبيَتة ٖى ؾتيَو هة ٖةضضى ضووْسا ببةٕ، خؤياْيةطةٍَ 
طواغتياْةوة بؤ  و غاَيُةْساْةوة َٓساٍَئةغيٓاييةنإ ٖةضضى تواْيإ ية ضيَطةى شٕ و 

غاالَري. ٖةْسيَهيـ بؤ  باؾووضى يؤْإ، ٖةْسيَهيإ ضؤيؿذي بؤ ثًؤثؤْع ية زةضةوةى ئةغيٓا،
 ةنإ ضؤيؿذي.َٓساَييةطةٍَ  َاَؤغتاياْى بة تةَةٕ ية دةْط بةخؿطإ و ايةْيَو ثياوإ تةْي

يإ زةطةيؿتة ضٌ غاٍَ ية ياْةى تةَةَْاَؤغتاثطؤفيػؤض باضٕ ْووغيويةتى ئةو  
 هةٕ،ب ؾةضِبةؾساضى  زةبووايةفإ وّ فةيًةغوآلهطزٕ ية دةْط بةخؿطإ، بةبةؾساضي

بة باؾي ضِّ و  ْيَعة ٖاويَص بووٕ، ٖةضوةٖاباظ و ْى ئةغيٓا وةضظؾهاض و مشؿيَطفةيًةغووفا
 زةبووٕ. ؾةضِ، بةؾساضى ٖةبووايةنطزْيإ ؾةضِتةَةْي ةي ئةواْ ةزا،زيػهيإ ٖةَيس

ية ئاناَي  ،هطزْى ؾاضضؤَي، بؤ ى ئةغيٓا زةضضووسهووَةتاليةٕ ئةو فةضَاْةى ية
 ةْيَتة ئةغيٓا،بطةي نة خةؾاياض بتواْيَت خؤى ،ْةزةنطزةوةيةوة  يإبري ييةنإئةغيٓائةوةي 
ى يية طةي ،يةؾهطى ٖاوبةؾي زةوَيةتة ؾاضةناْى باؾووضى يؤْإثيَيإ وابوو ئةوإ 

ى ثةضِيٓةوةزواى  ة،وآلتسا ضيَ يةو يةؾهطة زةططيَت و ْاٖيًََيَت بطةْة ئةو تةضَؤثيًَ
نة ظغتاْى غةخت بتواْيَت ضيَطة ية خةؾاياض  ،بووٕخواظياض ييةنإخةؾاياضيـ، ئةغيٓا

 ٖةخاَةْؿييخ. ظ ْةيتواْى يةؾهطى  479 – 480ّ ظغتاْة غةختةنةى آلططيَت، بةب
يى ٕ ية طةيهاضنإ بيؤْاْيية ٕبووئةوة  بةئوَيَسي ييةنإئةغيٓابؤية زواتط  ببات، يةْيَو

 ٕ.ْةبووغةضنةوتوو ٖةض يَـ وية تيًَهؤ ضيَطة بةو يةؾهطة بططٕ، بةآلّ
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ئةوإ زةضفةتى تةواويإ بؤ طواغتٓةوةى تةواوى ، ط زةضضووبايةتظووةض ئةو بطِياضة ئةط
 ّ فةضَاْةنة زضةْط زةضضوو، بؤيةآلنة زةنطا بطواظضيَٓةوة، بة ،ئةو نةضةغتاْة زةبوو

 ،ْةبووإ ٖةَووثيَويػتيـ بؤ ضؤيؿتٓى  نةؾتيي ،ْةبووبة زةغتةوة زةضفةتى تةواو 
طواظْةوة بؤ يب تيينةؾخؤيإ بة يةطةٍَ إ زةياْةويػت ئةوةى ٖةياْة ٖةَووهة ضووْ

بة زوايإ ْةنةويَت،  ٖةخاَةْؿيييةؾهطى  فية تطغي ئةوة خؤ غاالَري،ثًؤثؤْع يا
ئةطةض يةؾهطى خةؾاياض تواْيباى بطِؤٕ بؤ ثًؤثؤْع، ييَ يسا وؾهاْْةياْسةويػت بة ضيَطةى 
 وى ئةوإ.هةويَت، زةنةوتة زوببةغةض بةضططيهاضاْسا غةض

ية نةْاضةناْى  ٖةخاَةْؿييٖيَعى زةضيايي  اضيَعضاو بوو،زيهة ضيَطةى زةضيا ث ية اليةني
ئةوإ يةطةٍَ  زةبووٕ، نةؾتييويَوة غواضى ةنة يةخةَيهنة  ،ْةبوو تى ئةغيٓاآلضؤشٖة

 خةؾاياضزا تةضيب زةٖاتٔ.
 خواضزْةو  زاْةويًََة، َاْطا، بةضاظ، بوو ية )َةضِ بطيَتىْؿيٓإ طوْسغةضَايةى  
ئةواْة غواضى  ، زةبووايةئةطةض ؾوئَ زةغت بهةويَت اْةفئةوبؤ طواغتٓةوةى  ةنإ(،وؾه

ئاوي ؾريْيؿيإ  زةبووايةبهطئَ و ئاييهى ثيَويػتيؿيإ بؤ زابري بهطيَت، ٖةضوةٖا  نةؾتيي
 بؤ باض بهةٕ.

ْيَهى ظؤض آلنة غا بطِؤٕ،ثطِ يةو ؾويَٓة ديَبٗئًََ و يةيإ وآلتبووٕ َاٍَ و ئةواْةى ْاضاض
ة، ْةبووطيع بؤ خاوةٕ َاٍَ بايةخى ٖةْسىَ ؾتووَةى نة ٖةضزةظأْ ناتةزا ييَي بووٕ، يةو 

ئةو زؤخة بؤ  ْةى ٖةية، بة بايةر زةنةويَتةوة،نة ئةو نةضةغتا ،ةْةبووتةْاْةت برييؿى 
ئةو  ،ّ بطزْى نةيوثةزي ظيازة بؤ ئةوإ غةخت بووآل، بةيَى ئةغيٓاف ٖاتبؤوة ثيَؿخةَيه

يَؿهيإ ية َاَيسا ٖةية، زةظأْ ئةْساَاْى َاٍَ و نةغاْةى غةط و ثؿيًة و نةضو
بؤ ٖةض ؾويَٓيَو زةضٔ زةياْةويَت ئةوإ يةطةٍَ  ْةٕ،آلةناْيإ ضةْسة ٖؤططى ئةو ئاشةَٓساَي

طا ية ضيَطةى غةط و وتنة زة ،ثيَـ ى ٖاتةْةخؤؾييةناتةزا  ضيَو يةو، بةآلّ خؤياْسا ببةٕ
ة بيػت غاٍَ زواى ضووْى خةؾاياض بؤ يؤْإ ية طات ننبوؿيًةوة بؤ َطؤظ زةطواظضيَتةوة، ث

ية غةط بؤ َطؤظ  ْةخؤؾييةئةو  وتىنؤْى زاَةظضاْس،  ْؤؾساضيى بٓاخة بوو،زايه
)ؾيَطثةدمةى ى يؿوى ْاغطاويَو زةبطيَت، ْيَبة )يؤغةَيا( ْ ْةخؤؾييةئةو  ْٗا ظضيَتةوة،زةطوا

بؤية ناتيَو  نطزةوة، ؿرتِاغتثبؤضووْةيإ ئةو  ْؤؾساضإزواى زوو ٖةظاض غاٍَ  خويَٓة(،
نإ زةضووٕ، زةضياواْةنإ َؤَيةتيإ ْةزةزا غةط و نةؾتييةبووْى ثةْابةضةنإ بؤ غواض
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ويَطِاى ئةوةى ديابووْةوة ية باض بهةٕ،  نةؾتييبؤ ْيَو  خؤيإيةطةٍَ ةنإ يثؿيًة َاَيي
ةنإ َٓساَيضى باواْى ، بة ْاضابوو غةختيةنذاض  َٓساآلٕتايبةتى بؤ ةنإ بة يئاشةَية َاَيي

 دىَ زةٖيَؿت وئةواْيإ ية نةْاضةنإ ، زةغتيإ ية ثؿيًة و غةطةناْيإ ٖةَيسةططت
نإ، نةؾتييةظؤض داض زةبيٓطا زواى ضؤيؿتٓى  نإ،نةؾتييةو يَةناْيإ زةبطزة َْٓساَي

تا بة ٖؤى  زةضِؤيؿذي ٖيَٓسة ا،زيةنةنطزٕ بة زواى نةؾتيغةطةنإ زةنةوتٓة َةية
 ةنإ زةخٓهإ.ؾةثؤي

نؤضي زوايي نطزووة ظ(  46ْووؽ و ْووغةضى ْاغطاو ثًؤتاضى نة ية غاَيى )َيَصوو
ساضى غةطةناْيإ ئةَةن ٖيَٓسة ى ئةغيٓا زواى ئةو نؤضة بة نؤَةَية،خةَيه زةَييَت:

نطز و ْاويإ ييَٓا  ضيَهإ بيٓايةنيإ ئةَةننة بة يازى غةطة بة  ،غةضيإ ناضيطةض بووية
 يازطاضى غةطةنإ. تةالضيغةَا( واتة  ـ)نيٓووؽ 

و نةّ ئةْساَى بٓةَاَيةناْى  َٓساٍَْاضاض ْةزةنطز تا شٕ و  ةنةيخةَيهزةوَيةتى ئةغيٓا 
شٕ و  و ت زةوَيةتى ئةغيٓا ْاتواْيَت غةض و َاٍَّ زةيوآلخؤيإ و غةضَايةيإ بطواظْةوة، بة

نة  ،تيَطةياْس بوو يإ واخةَيهَى هة بة ثطوثاطةْسةى فةضضووْةناْيإ بجاضيَعيَت، َٓساَي
َٓساَية تةْاْةت  نةغيَو، ٖةَوويَو، وآلتو يَناتيَو بيَٓة ْ زضِْسةٕ،نإ بةضبةض و ييةئيَطاْ
 خؤى ئةغيٓا نة تواْاى ضؤيؿذي ياخةَيهزةنوشٕ. ويَطِاى ئةوة ٖةْسيَو ية  يـخؤضةناْؾرية

، ية ئةغيٓا َاْةوة ْةبووبؤ ضؤيؿذي زةضفةتيإ  خؤيا ْةبوويإ وآلتزةغت ٖةَيططتٔ ية َاٍَ و 
 .ْةضِؤيؿذيو 
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 دميةنةكانى شازى ئةسيها
 دياواظيىى ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا َيَصووْووغاْسا غةباضةت بة َيَصووْيَو ية 
ى ٖاتٓى ئةو يةؾهطة َيَصوونة ية ْيَوإ  ،زةطةضِيَتةوةنةف بؤ ئةوة دياواظييةٖؤناضى  ،ٖةية

ية ٖةْسىَ يى ٖةية، ى ٖاتٓى ٖةَإ يةؾهط بؤ ئةغيٓاف دياواظصووَيَبؤ يؤْإ و 
و يؤْإ بؤ طةيؿذي بة ئةغيٓا بة ْيَى يةؾهطى خةؾاياض بةبووْتيَجةضَِاوةى  إْووغَيَصوو

تةْاْةت  ( ضؤش،120يـ بة )( ضؤش، ٖةْسيَه150بة ) ي زيهة، ٖةْسيَهزازةْيَٓٔ ( ضؤش180)
خ. ظ يةؾهطى  479 – 480ٖاتٓى ظغتاْى  بةض ية زةَيئَ اوة،( ضؤشيـ زياض نط90بة )

واتة  ييةوة،ٖةْسىَ بةَيطةى نطؤْؤيؤشضِيَطةي ة يثطؤفيػؤض باضٕ  ،و يؤْإيَْ ووةتةخةؾاياض ٖات
ةؾاياض يةى زةخات نة خ زةضي بةغةضضووْى ضؤش و غاٍَ زةبةغتيَت،ئةو بةَيطاْةى ثؿت بة 

ساوة اْيضِووبؤ يةؾهطى خةؾاياض ية ظغتاْسا  بويةضاْةيدطة يةوةف ئةو  ظغتإ ية يؤْإ بووة،
بؤ ئةغيٓا  ٖةخاَةْؿييزاوةناْى ٖاتٓى يةؾهطى ضِووباؽ ية ٕ، بؤية زا َاوَيَصووية 

 زةنةئ:
ناْى خوزاوةْسى خوزاوةْسنضى ظيَئؤؽ  )ئاتٓة(، اوةْسيَهى ٖةبوو بة ْاوىزئةغيٓا خو

ْاوى  ضيَ نطابوو،وزي( بؤ ئةو يةى بة ْاوى )ئانطاثوثةضغتطةئةغيٓا  يةْيَويؤْإ بوو، 
 بطيَتىنة  ،بوو ؾتإى ضواض خوزاوةْسئاتٓة خوزاوةْسوة وةضطريا بوو، ى ئةو يةْيَوؾاضةنةف 
و  َازىى ضِووهة شياْى َطؤظ ية ضووْ ئةقٌ، ظاْػت، ثيؿةغاظى و ٖوْةض(،بووٕ ية: )

 هى طةزي يؤْإ بوو.ؾتيَ ٖةَووى خوزاوةْس، نةواتة ئاتٓة بةْسةَةعٓةوى بةو ضواض بابةتةوة 
ية  ضيَ نطا بوو،ةنةيةوة بؤ ئاتٓة خةَيه يةاليةٕئةغيٓا  يةْيَوى ئانطاثووزي ثةضغتطة 

 نةٖيَُاى ؾاضة ثرت بوو، فى ية ئةغيٓاططيٓط ئةغيٓا، تةْاْةت يةْيَوضِاغتيسا ؾاضيَو بوو 
ْاغيٓى  بيَ ، ئةغيٓاؾي زةْاغي،ٖةبووايةبوو. ئةطةض نةغيَو تواْاى ْاغيٓى ئانطاثووزي 

 ، ناضيَهى بيَ غووز بوو.فئانطاثووزي ٖةوَيى ْاغيٓى ئةغيٓا
ػت، ثيؿةغاظى و ٖوْةضى ئةقٌَ بؤية ية َاوةى  ططزببؤوة،ى ئةغيٓا ية ئانطاثووٍ خةَيه، ظْا

ةى زةياْةويَت  وة،( غاَية2500) بةضزى ا بسوئَ، باغي ئانطاثووزي زةنةٕ، ئةغيٓ يةباضةىئةوْا
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، ئةغيٓا ْةبووتا ئانطاثووزي زضوغت  ة،ونة زاْطاى ؾاضةسْزاَةظضاْ ية بةضى ئانطاثووزي بٓاخة
و ظاْػت و ثيؿةغاظى و ٖوْةضى خؤيإ خػتةطةضِ تا  ئةقٌَى ئةغيٓا خةَيه اتة نايةوة،ْةٖ

ّ 270ئانطاثووزي يةغةض ٖةْسىَ ططز بة بةضظايي ية، ثةضغتطةطةوضةيي و دواْى بساتة ئةو 
 ،زوو ويَطاْة َاوْةتةوة َةظْةدوإ و  ثةضغتطةف يةو ئيَػتةتا  ،ضيَ نطا بوو ئيَػتةبةثيَوةضى 

زواتط  تةالضة ويَطإ نطإ،ئةو  هةيزي ؾويَٓةناْي ئةضى تة ئةيؤٕ(،و  ْؤٕبة ْاوةناْى )ثاضتة 
ف ية يؤْإ ئيَػتةتا  زضوغت نطزٕ غووزيإ ييَ وةضبططٕ، خاْووئةوةي ية بةضزةناْيإ بطزٕ بؤ 

 ٕ ٖةْسيَو يةو بةضزاْة زةضزةنةوْةوة.ٌَ ٖةَيهةْسناتى ط ية
ى ئانطاثووزي، بة ثةضغتطةئةو نةغةى زةيويػت بضيَتة  ئةَطِؤ( غاٍَ ثيَـ 2500ية )

 ، بؤ ئةوةيغةضزةنةوت بطِواتزةيتواْى ثيايسا  طاييػهةخيعةَييَٓى ثةغرتاوةى ثاْسا نة  ضِيَطةيةني
 ،نةثةضغتطةضاوى زةنةوت بة زةضواظةى  ىَوية بتواْيَت تةواوى ئةغيٓا ببيٓيَت،ططزةنةوة يةغةض 
ية هطاو ية زةضواظةيةنى زضوغت بوو بطيَتىف بة )ثطؤثيًة( ْاوظةزيإ زةنطز، نة ى ئةغيٓاخةَيه
نة زوو  ،نطابوو ضيَبة ؾيَوةيةى  ظى غيَ َةتط و ثاْى زواظزة َةتط،بة بةض َةضَِةضِ،ى بةضز

يةغةض زيهةيإ ضِاططتبوو،  ـ ثايةنةيزيهةي يَةضَِةضِثايةيةى و زوو ثةيهةضى  َةضَِةضِثةيهةضى 
يإ خعَةتهاضى ٖةَوونة  ،زةضواظةنةف ٖةْسىَ ثةيهةضى فطيؿتةنإ بة باَيى نطاوةوة ٖةبووٕ

يا ية يةْسةٕ َاوٕ، بةضيتاْخاْةى ظةؤية َ ئيَػتةٖةْسىَ ثاضضةى ئةو ثةيهةضاْة  ئاتٓة بووٕ،
 نطاوٕ. ضيَةنةوة يةناضيوضزنة بة ض  ،زةنةويَتضزئةوةَإ بؤ 

و دواْى  َةظْي ية بةضاْبةضهةويَت و ضاوى بططزةنة غةض بةزةزا نةغيَو ضِووزةطُةٕ بة 
نة  ،بة ؾيَوةيةى زاْابوو يإثةيهةضةناْ بةضزي َةضَِةضِي، يَتضِ ْةَيَٓوئةو زةضواظةية غو

و بووٕ يةتيَجةضِةْط زةٖاتٓة بةضضاو، بيٓةض زواى ةْطاوضِناتيَو ٖةتاويإ بةضزةنةوت ضِ
نطاوزا ى ثريؤظ ية َةوزاى زياضضيَطةزوو الى ى ثريؤظ(، ية ٖةضضيَطةزةضواظةية زةطةيؿتة )

نة  ،ية بووٕ و بؤ ضيَعططتٔ ية ئاتٓةضيَطةثاغةواْى ئةو  ،ٖةْسىَ ثةيهةضى فطيؿتةنإ زةبيٓطا
ةى ٖةض فطيؿتةيزةضِؤيؿت، يةو ؾويَٓة زاْسضا بووٕ، يةزا ضيَطةية ناتى ضووْةوةى بؤ َاٍَ بةو 

نة يةى بة يةنى  ،بة ؾيَوةيةى زاتاؾطابووٕ وة يةغةض ثايةيةى زاْسضابوو،ْييةنااآلبة باَية ئاو
تةْيا يةنيإ  ئيَػتةةنإ زياض بووٕ، يةو ثةيهةضاْة ةناْى باَييإ و ٖيًََةناْى غةض ثةضِثةضِ

اوة و ية ا يةى باَيى َػة و بة )غةضنةوتٔ( ْاغطاوة، تةْيظةخاْةى يؤظةضى ثاضيؤية َ َاوة،
ئةو  بةَيطةيّ ٖةض ئةو باَية يةطةٍَ ثةيهةضةنة آلبةـةوة ٖيَٓطاوة، طةى )غاَوَؽ تطاؽ(زووض
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سي نةغي نة ئي ئاغتيَونإ ية ٖوْةضى ثةيهةضتاؾي طةيؿتبووْة يؤْاْييةنة  ،يةضِاغتيية
نإ ضةْس ثًةيةى ية يؤْاْييةنة  ،ثةيهةضى غةضنةوتٔ ية ناتيَهسا زاتاؾطاوةثيَٓةطةيؿت، 

طةى زووضّ يةو ضؤشةوة نة ئةو ثةيهةضة ية آلزوا نؿابووْةوة، بة زاتاؾيٓى ثةيهةض بةضةو
ْةيتواْي  ثةيهةضغاظيَوف ئيَػتةتا  ظضايةوة،ةض طواظبؤ يؤ و غاَؤؽ تطاؽ زؤظضايةوة

ية هةضةى وةى َؤزيًَيَو بةو ثةيهةضة بتاؾيَت، ية ناتيَهسا نة ئةو ثةي ْيَعيوثةيهةضيَهى 
اْة بة باَية ييَةضَِةضِئةو فطيؿتة  زةبوو، تيَجةضِى ثريؤظ ضيَطةبة  َطؤظو ناتيَةغتة، بةضز
و زوو ضيع ية فطيؿتةنإ بؤ خعَةتى ئاتٓة ْياْةوة زةبيٓيَت، ٖةغت زةنات بةْيَنااآلئاو

تاؾطاوٕ باَيةناْيإ ية ؾيَوةى  زي . ئةو فطيؿتاْةى ية ؾويَٓةناْيزةضِواتى طةوضة خوزاوةْس
باَيى  ،ى ثريؤظ ٖةض وةى )ثةيهةضى غةضنةوتٔ( باَيةناْيإضيَطةّ فطيؿتةناْى آلباَيى نؤتطة، بة

ية ثؿت َةظْرتئ دؤضى ٖةَيؤناْة، زةبطيَت و  نة بة )ؾاٖري( ْاو ،دؤضيَو ية ٖةَيؤية
 َةضَِةضِ نطابووٕ،نة بة بةضزى  ،ٖةبووٕ خاْوونة ٖةْسىَ ضيَطةالى  ية زوو ثةيهةضةنإ،

 يبةٖاي بة ٖؤى ططاْ ؾويَٓةواضيإ ْةَاوة، ئةَةفّ ٖيض آلزةشيإ، بةياْسا خعَةتهاضةنإ تيَ
ى ئةغيٓا خعَةتهاضةنإ فطيؿتة بووٕ خةَيهٖةَيبةت بة بطِواى بطزووٕ،  يإٖةَوو، َةضَِةضِبةضزى 
 اْةزا زةشيإ. يةخاْووّ ية ضِاغتيسا خعَةتهاضة َطؤظةناْى ئةوىَ يةو آلاْةزا زةشيإ، بةخاْووو يةو 
 ساية ثاضنةناْ ئيَػتةبة ؾيَوةى زيواض )وةى  وةناْسا، زاضى مشؿازيإ ضاْسبوو،نة و خاْةضيَطةْيَوإ 

 ( طوَييإ زةضاْس.ثايعٖةية( بطِيبوويإ و ية وةضظةناْى )بةٖاض و ٖاوئ و 
ية بة ْاوى )ثاضتة ثةضغتطةطةوضةى ئةو  تةالضيى ثريؤظ، يةنةّ ضيَطة يةبووٕ ةضِجزواى تيَ

 ،َاوة تةالضةف ويَطاْةناْى ئةو ئيَػتةتا  و بة ٖةَإ ْاو بة زياض زةنةوت،يَططزيةغةض ( ْؤٕ
 ئةَطِؤئةو ٖؤَية نة ، بةآلّ ٖةية تةنووظينؤَةَييَو زيٓطةى بةضظ و  َةظٕنة وةى ٖؤَييَهى 
الضة، ٓايةى طةوضةى ثاضتة ْؤْى ضةغةٕ، دطة يةو تةا بةؾيَو بوو ية بي، تةْيبةضضاو زةنةويَت

 ْةَاوٕ. ئيَػتةنة  ،ٖةبووٕ زيهة الضيؤٕ نؤَةَييَو تةة ْبيٓايةى ثاضت
ى َةضَِةضِئانطاثووزي نؤَةَييَو ثةيهةضى  زيهةي بيٓاناْي ٖةَوووةى  ْؤٕ بيٓاى ثاضتة

بووة ية ؾويَٓى زيساضى  بطيَتىبوو، ئةو ؾويَٓة  َةضَِةضِٖةض ية  تةالضةنةفناضى ضِوو ،ٖةبوو
ى بؤ زيساضى خؤى خةَيهببيٓيَت يةو ؾويَٓة  خةَيوتباى ويػ ٖةض ناتيَو ةخوزاوةْسئةو  ،ئاتٓة

نة بة ؾيَواظيَهى  ،ئةو بيٓاية، زةطةيؿتيٓة نؤؾهيَو ية بةضاْبةضبووٕ تيَجةضِزواى  وةضططتووة،
نة ؾويَٓى  تةالضةيىَ ٖاوغةضةنةى زةزيت، ئةو وئاتٓة ية تةالضغاظي ظؤض بة ؾهؤ زاَةظضابوو،
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زواى ئةوةى ية بيٓاي شواْطةى ئاتٓة  ؾويَٓةواضي ْةَاوة، ٖيض ،شوواْى خؤؾةويػتى ئاتٓة بوو
 ْةَاوة. ؾويَٓةواضي)ئةضى تة ئةيؤٕ( ئةويـ  تةالضيزةبووئ، زةطةيؿتيٓة  تيَجةضِ

 نوتاَيةو  وتو ظيو و ياق ظيَطِ ٖةَوو ؾويَٓى شياْى )َاضى ثريؤظ( بوو، ئةو بيٓاية
ى ئةغيٓا خةَيهيةو ؾويَٓة ٖةَيسةطريإ،  ناْى بؤ ئاتٓة زةٖاتٔزياضييةططاْبةٖانإ و فةضف و 

ية و ئةو طةدميٓةية ى ئانطاثووييييإ وابوو نة َاضيَهى طةوضة ثاغةواْى غةضةنباوةضِ
 ، نة بة ٖةْطوئ خؤف زةنطا،زةنطز ضيَيةنيإ سةيواسا دؤضة يؿةناْدةشْية  زةثاضيَعيَت،

زضوغترت خعَةتهاضةناْى  يةنىوتةت، بة خواية زةسةيوايإ وابوو نة َاضةنة ئةو باوةضِ
 ضزوويةتى.اخوَاضةنة  وتضز و زةياْخوانةيإ زةسةيوا ثةضغتطة

نة ئةوإ بؤ  ،نةوتةوة، زةوَيةتى ئةغيٓا ضِايطةياْس ْيَعيوناتيَو يةؾهطى خةؾاياض ية ئةغيٓا  
ةنةى طةدميٓهى ٖةية زةيجاضيَعيَت و ْاٖيًََيَت يَخوزاوةْسهة ئةوىَ ضووْْري،  إطةضئانطاثووزي ْي

 ،ْةبوو تواْايإئةو نةغاْةى  ٖةَوو ةزاباوةضِبريوية ئاناَى ئةو  بةضزةغتى بةضبةضةنإ بهةويَت،
يإ ية ئانطاثوويي زاْا و خؤؾيإ بووْة ٖةَووى خؤيإ ببةْة زةضةوةى ؾاض، ناْططإ بةٖا ةنةيوثةي

 ية.ثةضغتطةنإ زةغتيإ ْاطاتة ئةو ٖةخاَةْؿييةبووٕ نة نة، زَيٓياثةضغتطةزاْيؿتووى 
 ،ى بيٓةضيَهى ئاغاييةنآْيبوو ية بيٓ بطيَتىا ، تةْيئانطاثووزي باغهطا يةباضةىئةوةى  
( غاٍَ ثيَـ ضووْى بؤ ئةو ؾويَٓة بةضضاوى زةنةوت، بيٓةضى ئاغايي ْةيسةتواْى 2500نة )

يَسا إ ناضيإ تناّ بيٓاغاظ ية بة زةغت ض وةغتاطةييَو زاَةظضاوة ياخؤثةضغتطةبعاْيَت ئةو 
 نئَئةو ثةيهةضة دواْاْةيإ زاتاؾيوة؟  يثةيهةضتاؾاْة ةٕ ئةوناَ نطزووة ياْصي

زيواضةناْى بيٓاناْى يةغةض ئةو نةتيباْةى ى ئانطاثووزي، ثةضغتطةغةضثةضؾتياضاْى 
 .ٓووغاْة؟نطاثوويي ْووغطاوْةتةوة ناضى ناَة خؤؾئا

 ،غت نطا تا ئةو ضؤشةى ويَطإ نطابيٓةضى ئاغايي ْةيسةظاْى ئانطاثووزي يةو ضؤشةوة نة زضو
بؤ  ْويَيإى ئةغيٓا بةضزةواّ بيٓاى خةَيه، واتة ْةبووٖةضطيع ناضى بيٓاغاظى تيايسا تةواو 

ةناْيإ خاْووبةضزةواّ ثةيهةضةناْيإ يووؽ و ثاى زةنطزةوة و  غةض بيٓا نؤْةنإ ظياز زةنطز،
 ْؤشةٕ زةنطزةوة.

تةنةيإ، ْييةضووْى ؾاضغتايةْيَو نوتا وةتاى ئةغيٓا ية غةضةخةَيهئةو ْةيسةظاْى 
بووٕ و خؤيإ يةو دياْةزةنطزةوة، ئةو ضؤشةى ئةغيٓايإ بةضزةواّ يةطةٍَ ئانطاثووزي يةنططتوو 

ئةوإ يةو ؾاضة ضؤيؿذي  ْازضيَت، يإ ٖةبوو نة ئانطاثووزي زةغتى ييَبةٖيَعٗيَؿت، بطِواى بةديَ
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نةى زةنات و َاضى ثةضغتطةوو نة ئاتٓة ثاضيَعطاضى ية بطِوايإ واب ،و خؤيإ طةياْسة ثًؤثؤْع
ثريؤظ نة ثاغةواْى طةدميٓةى ثريؤظة ْاٖيًََيَت ئةو طةدميٓةية بهةويَتة زةغت 

 نإ.ٖةخاَةْؿيية
ا ٖيَُاى يةى ية ، تةْيْةبوواضى ثريؤظ َاضيَهى ضِاغتى ٖريؤزؤت ْووغيويةتى نة َ 

ى باوةضِ ،ٖريؤزؤت بة ضِةطةظ يؤْاْى بوو، )زةنطزنة ثاضيَعطاضى ية طةدميٓة  ،إ بووخوزاوةْس
 .(تةواوى بة ئانطاثووزي ٖةبوو

 ،نطززة خةَيهيإئاَؤشطاضى  ،ةنةيإوآلتهطزْى زةغةآلتساضاْي زةوَيةتى ئةغيٓا ناتى ضؤَي
تا بؤ  ،ببةٕ زاْةويًََةى تواْايإ ٖةية ٖيَٓسةى بطزْى نةضةغتة ططاْبةٖاناْيإ، غةضةضِانة 

ى ئةغيٓا وتيإ َاوةى زوو سهووَةتةغت ْةَيَٓيَتةوة، ٖةضوةٖا ية بةضزنإ ٖةخاَةْؿيية
ئةغيٓاييةنإ بؤ ثًؤثؤْع و  ٖةَووو بة ٖؤى ضؤيؿتٓى  ْييةوبووّ ية ثًؤثؤْع باف يةبةض غا

ؤ ثيَويػتة ب و خؤضاى زةبٔ، بؤية زاْةويًََةوْةوةى غاالَري، ئةو زوو ؾويَٓة زووضاضى نةَبو
يةطةٍَ خؤياْسا  زاْةويًََةسةى زةتوأْ ٖيَٓتةواويإ ال بيَت،  ةوة و خؤضانيئةوةى بطغي ْةَيَٓٓ

ى خةَيهنإ َاْةوة و زاْةويًََةٖةْسىَ ية  ،ْى ئاَيَطةناْى طواغتٓةوةْةبووبة ٖؤى ، بةآلّ ببةٕ
 نةوٕ.ةنإ ْٖةخاَةْؿييةنة بةضزةغتى  ،بووٕي ئةوة ٖيوابةئةغيٓا 

ى خةؾاياض ؾةضِيةؾهطيَهى غي ٖةظاض نةغي بؤ  ،إضةى ثًؤثؤْع ية باؾووضى يؤْاوْ ية
ئةو فةضَاْسةية زة ٖةظاض ية غةضباظةناْى خؤى ية  يةشيَط فةضَاْسةيي )نًؤّ بطؤتؤؽ(، ئاَازةنطابوو،

بؤ  ضيَطةيةيئةواْى ضِاغجاضز تا ئةو  ى ئةغيٓا،نوضِضيَطةى زةضيا طةياْسة ْاوضةى )ططإ غيا( ية با
يَت ية ، بؤ ئةوةيئةغيٓا زةضيَت ويَطإ بهةٕ ئةو  ضيَطةيةوة بطاتة ئةغيٓا، ويةؾهطى خةؾاياض ْةتوْا

هطاية بئةطةض ويَطإ  زؤخيَهى تايبةتى ٖةبوو، نةوتبؤوة ْيَوإ زةضيا و ؾار، تةضَؤثيٌَوةى  ضيَطةيةف
 نإ ْةيسةتواْى يةو ضيَطةيةوة بطةْة ئةغيٓا.ٖةخاَةْؿيية

ثايتةختى  يةباضةىّ ييَطة باغي ئيَُة آلٖةبوو، بةى يؤْإ ْؤ ؾاض بة ْاوى )ئةغيٓا( وآلتية 
طيَت زةن ط ية بةْسةضى )ثريؤؽ( زووض بوو،ةى سةوت نيًؤَةتْيَعيهنة  ،ى ئاتيهةوآلتْاغطاوى 

نة ئيَُة ئةغيٓا بةو  ،ضِوووةى خؤي خبةيٓة  ثطغةزةبيَت ئةو  بًَيَري ئةغيٓاف بةْسةض بوو،
طاوة، ْةى بيٓغةضباظاْى خةؾاياضةوة  يةاليةٕظ خ.  479يا  480نة ية  ،ةئبهؾيَوةية باؽ 

 وةى غةضزةَاْى زواتط.
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اْى خةؾاياض طةيؿتٓة ئةغيٓا، ناتيَو غةضباظ و ئةفػةض خ. ظ 479 خؤيا 480غاَيى  
نة  ،(ئةنازضيياباْطةنةى )ْةنطابووٕ. بؤ صيووْة باخة بةْاوٖيَؿتا ٖةْسىَ بةؾي ئةو ؾاضة بيٓا 

 طابوو،َطزٕ و ْاؾتٓى ئةفالتووٕ بوو، ٖيَؿتا زضوغت ْةن ؾويَٓى شيإ و واْة وتٓةوة و
اْى وبة زةضضو) ٕ بؤ قوتاخباْةنإ بةناضٖيَٓاوة،ئةو ْاوةيا ئيَػتةٖةضوةٖا )ييػة( نة 

 .(1)(ْةبوويَت ية ناتى ضووْى ئةواْسا ْاوةْسى ظاْػتةنإ زةوتط خؤبةؾةناْى بةضايي يا
ية زيهة،  ييػةيةني يٓا ْةنطابوو،( بْؤٕ)ثاضتة  َةظْي تةالضينات ٖيَؿتا  ئةو

بضوونى )ئيًى غؤؽ( بوو، ْةٖاتبوو نايةوة. ْابيَت ييػةى  باضيضِووتى آلنةْاضةناْى ضؤشٖة
ْانى و ضِووى خوزاوةْسهة ييػةى زووةّ بؤ ضووْيةنةّ و ئةَةى زوايي بة ٖةَية بة يةى بعاْري، 

 ٖوْةض )ئاثؤيؤٕ( بيٓا نطا.
طيَ، ئةغيٓا ؾاضيَو بوو س،ت بوزةتوْا ئةو ثياوة ية تةَةْى سةفتا و  تطيَت )ثي ظيؼ تطات( زاضيةظضْا

 بؤطؤضِى  وة، ؾاضى ئةغيٓاى ية طوْسيَهى طةوضةنؤضي زوايي نطزووة خ. ظ 527غيَ غاَيي و ية 
وةى ى ديٗإ بة نؤنةضةَيَصووّ آلويَطِاى ئةوةى زاَةظضيَٓةضى ئةو ؾاضة بووة، بة، ؾاضيَهى طةوضة

ةى نطز ( زةيٓاغٔ،ؾيعطةناْى )ٖؤَيَط ا ئةو ناضة بؤ ئةو بوو يى، تةْوويةتية تةواوى ئةو ناضْا
 .بةزضةوؾاوةي ٖيَؿتةوةو ْاوى ئةوى  غةضَايةيةني َةظٕبة

نة بؤ نؤنطزْةوةى ؾيعطةناْى سافعى  يـ،ئيَطاْيةى باؾووضى يناضى ثاؾاى َوظةفةض
ْةوةى ؾيعطةناْى ٖؤَيَط نة ثي ظيؼ تطات بؤ نؤنطز ،يةو ناضة زةضيَت ئةدماَي زا،ؾرياظى 
، يةٖة سابيػت و زوو غةزة ية ْيَواْياْ ٖؤَيَط و سافع ٖةضزوونيإ ْابيٓا بووٕ،نطزى. 

بؤية  ،ىَ سييَٓيَتدنة زواى َطزْيإ ْابيَت ٖيضيإ يةزوا  ،يإ وابووباوةضِٖةضزوونيإ 
 ؾيعطةناْيإ نؤْةنطزةوة.

ى ظيَطِػكاٍَ يؾيعطةناْى سافع يةى َيتيَو ية ةى بؤ نؤنطزْةوةى ٖةض بيثاؾاى َوظةفةض
بؤية  يإ وةضزةططت،ظيَطِزةٖاتٔ  ،بة ؾيَواظى سافع ٖةبووايةتواْاى ؾيعطيإ  فئةواْة زةزا،

 اْيخةَيهنة بؤضى بةؾيَو ية غةظةيةناْى سافع ٖى  ،َإ ببريضِوْابيَت زووضاضى غةضغو

                                                 

تووٕ يةوىَ زةشيا و واْةى زةوتةوة، ئةو آلنة ئةضةغتؤ قوتابية ْاغطاوةنةى ئةف ،ةنيَو بووييػة ْاوى طةضِ (1)
يَسا بؤية واْة وتٓةوةى ئةضةغتؤ بة واْةى بةضِ ةى ؾوئَ ْةزةوةغتا،تٓةوة ية يوةى ْةضيتيَو ية ناتى واْة و

 َيآل(.ظةبيشو)، يَضؤيؿتوو ْاوظةز زةنط
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ْاوى سافعى  وت وةظةزي زة، غٖةبوواية ْووغيين ؾيعط تواْينةغيَو ْةختيَو  ٖةض زيهةية،
 ى وةضزةططت.ظيَطِكاٍَ يػزةٖيَٓا و ضةْسئ َؾيعطةنة ية نؤتايي 

زةبيَت  ٖةضزوونيإ ؾيعطٕ،ٖوَيَط بة ْاوةناْى )ئيًياز و ئؤزيػة( َةظْي زوو ؾاناضى 
ةنةيإ بعاْطيَت، يئةزةبي بةٖاناْيإ خبويَٓسضيَٓةوة تا يؤْاْييةٖةضزوونيإ بة زةقة نؤْة 

، يةواْة ئةدماّ ْةزاية يناضةئةو ئةطةض  تطات نؤنطاْةوة و بةف بةف نطإ، ثي ظيؼ يةاليةٕ
وايهطز  "يـٖؤَيَط" ٖةض ؾاناضةناْي اية،ْةبووى ئةو زوو ؾاناضة ئاطةزاضنةؽ  ئةَطِؤبوو 
 .ٖةتايي سييَٓيَتةوة بؤ ٖةتابةظيٓسوويي و زا َيَصووثي ظيؼ تطات ية  ْاوي
هة يةؾهطى ضووْوة زةضري بؤ ثايتةختى ئاتيو، ةباؾووض خ. ظ ية 479 خؤيا 480غاَيى  

 تةالضيَهييةنةّ ؾت نة بةضضاو زةنةويَت يَو ئةو ؾاضة، خةؾاياض يةو ؾويَٓةوة ضؤيؿتة ْ
ى نة يؤْاْييةٖةض  يةوة زيَتةزةض،نةظةويية يةْيَوى ْييةنا ،بضووى و دواْة بة ْاوى )نايريؤ(

هة ئاوى ئةو ضووْ وة، تةْاْةت ئةطةض تيٓووف ْةبيَت،تةخوا، ئاوى ييَ زةبطِوات ديَطةيةزابةو 
ٖةض نةغيَو بؤية  زةنطز، غةضثةضؾيتاْى يؤْإ خوزاوةْسية  يَويةنبةو ثيَيةي  ثريؤظة، ْييةنا

، نة ضواض زةوضةى ؾاضةنةى زواى ناْياوةنة زةطةيٓة زيواضى ؾاضاضزةوة ثاى زةبوَوة، خوييَي زة
زيواضى ؾاض بة نةضثووض و  ؾاياض ْؤ زةضواظةى ٖةبوو،ةؾهطى خةية ناتى طةيؿتٓى ي ططتووة،
تى نوضِبووٕ، بة ٖؤى انطضيَ و ؾاض بة بةضز يَناْى ْتةالضة اية ناتيَهس ضيَ نطا بوو،خؿت 

ية  تةالضةنإ ٖةَووططزةنإ، زةتواْطا يةغةض و ؾاضةنة ضيَهطزْى بيٓاناْى ْيَزيواضةنة و 
 زضيَصزةبٓةوة.و ؾاضيـ بةغةض ططزةناْسا يَْ ؾةقاَةناْي بيٓطيَت،زةضةوةى زيواضةنةوة ب

و ؾاض و يَنة بة )ئؤيةَجيؤّ( زةْاغطا، ضوويٓة ْ ،ئيَُة ية زةضواظةى بةضاْبةضَإ 
ى ثةضغتطةَاْسا ية بةضاْبةضئةطةض ٖةؾتا غاٍَ زواتط ضووبائ  ةنى ئؤيةَجيؤّ،طةيؿتيٓة طةضِ

نات  ئةو و، زةنةوتة بةضضاوَإ،يٓطةى ٖةبو( ز124شووثيتيَطٕ( نة ) خؤطةوضةى )ظيَئؤؽ يا
 خاْوويَو ى ئيَُة و ية زاويَٓى ططزةنإ نؤَةَيضيَطةالى  زوو. ية ٖةضْةبووية ثةضغتطةئةو 

ى ية ضِوويةنيإ  ،يةنةيإ زوو ٖةيواْى ٖةبوو ٖةض يإ يةى ْٗؤّ بووٕ،ٖةَوونة  ،طإبيٓزة
ة وةضظى ظغتإ بؤ غووز وةضططتٔ ى ئةوىَ يزاْيؿتوواْ بوو، نوضِى ية باضِوو سييباؾووض و ئةوي

 نوضِٖةيواْى با بةض فيَٓهي يةية ٖاويٓسا ية او ية ٖةيواْى باؾووض زازةْيؿذي،ية طةضَاى ٖةت
ة، َطؤظ ٖيَؿتا ْةيتواْيوة يثيَؿهةوتٓة ثيؿةغاظي ٖةَووبةو ( غةزة، 25زةْووغذي، زواى )

 بهات. ضيَياْةى ئةغيٓا ية يةى ْٗؤَخاْووى تةْسضوغت و باؾرت يةو خاْوو
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ناْى َاٍَ ثيَساويػتييةنة ية  ،ةناْسا نةضةغتةيةى ْةزةزؤظضايةوةخاْووية ٖيض يةى ية  
تةْاْةت ية َاَيى غةضَايةزاضةناْيـ ؾتيَو وةى قةْةفة و بابةتى ئاغووزةيي  يَت،رت بث

 خؤ( ياةظيهوى َيَهنة ئاَيَطى ضةْط )ئاَيَط ،ْةبووطا، بة ثيَضةواْةوة ٖيض َاَييَو بيْٓةزة
 بوو ية ثةضزة، بطيَتىا بابةتى دواْهاضى ية َاَيةناْسا يَؿى و بةضزتاؾي ييَ ْةبيَت. تةْينْيطاض

ويٓيإ يإ زةنطز ثةضزةنإ دواْرت و زضظوويإ بة ثةضزة زةزا و ئاضةططيٓطئةغيٓا ظؤض  خةَيهي
يئَ ثةضزة ية ٖةض ؾويَٓيَهى زْيا نة ثةضزة ٖةبيَت، زةبيَت بًَ ئةَطِؤباؾرت و ضِاظاوةتط بٔ، 

ى ثوخت و دواْى واتاتةْاْةت دًوبةضطيـ بة  ى يؤْاْةوة ٖاتةنايةوة،خةَيه يةاليةٕئ وزض
، يإ بة دًوبةضطى دوإ زةزاططيٓطئةوإ ظؤض  ية ْةضيت،ئةغيٓا نطا خةَيهي يةاليةٕ ئةَطِؤ
ة هطزْى ؾاضةنة، نةؽ يؤَيو ؾاض، بة ٖؤى ضيَية ضؤشى ضووْى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ْبةآلّ 
نإ ٖةخاَةْؿييةتا دواْى دًوبةضطةناْيإ غةضةدمى  ،و ؾاض ْةزةبيٓطاةناْى ْيَضِيَطِةو

نطزْى ت، يةبةضْييةنة يةى ية زةضنةوتةناْى ؾاضغتا ،ئةطةض ثةغةْسى بهةئ يَت،ضِابهيَؿ
 ت زةظاْطئَ.ْييةةواْى ؾاضغتاى ئةغيٓا بة ثيَؿطِزاْيؿتوواْ ادًوبةضطى ْويَ بيَت، ئةو

ةنى ى ؾاض، طةيؿتيٓة طةضِنوضِبةضةو با ريضؤيؿت ةنى ئؤيةَجيؤّ،ية طةضِ بووصيإةضِتيَجزواى  
ةنةف ضةْس ططزيَو بةضضاو نة ية ظَاْى فةضةْػي بة ئاضئؤثاش ْاغطاوة. يةو طةضِ ،ئاضئؤثاطؤؽ

بوو ية  بطيَتى ،بةضزئ بة ْاوى ئاضئؤثاش ٖةبوو تةالضيَهييةنيَهيإ يةغةض نة  ،زةنةوت
طيَت نة زانؤنييإ ية تاواْباضإ زةنطز، زةبيَت بعاْيةزا ثاضيَعةضةنإ ا، يةو زازطةةى ئةغيٓزازط

خ. ظ( ية  500ية ) ،ْييةناْسا زاٖيَٓاْةناْى غةزةناْى ٖاوضةضر ةبووْى ثاضيَعةض ية زازط
ّ ئةطةض آلبةزانؤنييإ ية تاواْباضإ زةنطز، ى ئائؤثاش ية ؾاضى ئةغيٓا ثاضيَعةضةنإ ةزازط

ية، تواْاى ةيإ ظاْهؤيإ تةواو نطزووة زةضووْة ئةو زازطٖةَوو ، نةضاْى ئةو غةضزةَةثاضيَعة
ـ نطزْى يَهة ثاضيَعةضاْى ئةو غةضزةَة ناتى ثيَؿهضووْبةضططى ية تاواْباضاْيإ ْةزةبوو، 

ْي. ية ضِووو زة غياغيي يةتى،آلو باغي نؤَةيَباغةنةيإ بؤ بةضططى ية تاواْباض، زةضٓة ْ
بة ثيَضةواْةوة َافى بةضططيإ  ية باغةنةيإ زةضبضٔ، ْةبووؤيإ إ بةضضئؤثاش ثاضيَعى ئاةزازط

 ف ْاويإ  زةبطيَت.ئيَػتةبووٕ تا بري و ضِةقوضز ٖيَٓسةاية ةاْى ئةو زازطت زةنطا، زازوةضييَ ظةو
ْة  ؤٍَ بوو، بؤية ْة زةْطى غاظ و ضةْط،ؾاضةنة ض ،ئيَُة ية ضؤشيَهسا ضوويٓة ْاو ئةغيٓا 

 اية،شيإ يةو ؾاضة ئاغايي بوو ضِةوف وبيَطوَإ ئةطةض ، بةآلّ ئاواظى زةْط بيَصةناصيإ بؤ ْةزةٖات
نة  ،ينبيزةْط بيَصةناْيؿُإ زة بططةْةتةْيا زةْطى غاظ و َوظيهُإ زةبيػت،  نةؾاضة ائةو
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هةناْيإ ية ٖةيواْةناْسا خاصية طةدمةنإ زاْيؿتووٕ و بػ بيينزةَاْ ؤضيٓةيإ ئافطةت بووٕ،ظ
نيص و خاصية طةدمةناْى ئةغيٓا زةشةْٔ، ضةْط ثةدمة ْاغهةناْيإ زاوةتة زةغت ؾٓةى با و بة 

 تا با بؤيإ بصانيَٓيَت، ْةضيتيَهي يإ بةضزةْةوة غةض ؾإ و ًَيإ،نة ثطض ،اليإ ْةضيت بوو
ئافطةتيَهى  بؤية زضيةْى نإ زازةْيؿذي و ضةْطيإ زةشةْى،نة ية ٖةيواْة ،ئةوة بوو زيهةيإ

 تة زضيةْيَهى نالغيو،زةزات، بؤ طةْر نة بػهةناْى بة زةغت باوة شاناوة و ضةْط ييَ
ةنى ئاضئؤثاش زواى طةضِ ،خباتة بةضضاو زيهة نةؽ ْاتواْيَت ئةو زضيةْة بة ؾيَوةيةني ئيَػتة

 ططزيَو بة ٖةَإ ْاويةغةض بة ؾهؤى َؤظيؤّ  تةالضي طةوضةةنى )َؤظيؤّ(، طةيؿتيٓة طةضِ
 ،نطابوو ضيَنةى ٖوْةض ةخوزاوةْسيةى نة بؤ ٖةض ْؤ ثةضغتطةبوو ية  بطيَتىضِاغتيسا  بوو، ية

 بووٕ ية: بطيَتىنة 
 .َيَصووى خوزاوةْسنًيؤ  (1

 ى َوظيو.خوزاوةْسئؤتطةخ  (2

 سيا.ى نؤَيخوزاوةْستازي  (3

 .سياتطاشيى خوزاوةْسٌَ ثؤ َئَ  (4

 .تطاشيسياى خوزاوةْستةضخ ظي ؾوض  (5

 الواْسْةوة. ىخوزاوةْسئةضاتؤ  (6

 ى غةظةٍ.خوزاوةْسثوييِ فوو  (7

 ى ئةغتيَطةْاغي.خوزاوةْسئؤضاْى  (8

 بيَصى.ى ضةواْخوزاوةْسنازي يووخ  (9

ةى ييغةز غاٍَ زواتط ية ئةغهةْسةض ى زووةخاْةيةظؤئةو َ، ئةغيٓا ؤظةخاْةيْابيَت َ 
ى نة يةغةض ئةو ططزة ،ى ٖةض ئةوةيةيغةضةن ةخاْةيَؤظ ،ٓرينطا بة يةى زاب ضيَط يػَ

زواى  تةْف و ثؤبيَهؼ( ٖةبووٕ،ية زووالى ئةوزا زوو ططز بة ْاوةناْى ) ،ئةغيٓا بوو
ةنى الى ضؤشئاوامشإ طةضِ ،ةنى ئانطؤثووزي بووطةضِ نوضِةنة، ية الى بابووٕ يةو طةضِتيَجةضِ

، نة بابةتى طًَيٓيإ ؤظةطةض و ئةو نةغاْة بووطةنة ؾويَٓى ئةو طةضِ )غيَطاَيهؤّ( ٖةبوو،
ناضةيإ زةنطز يةو  ئةو ثيؿةوةضاْةى ئةو ٖةَوو ئةو ؾاضة بوو، ضِاظاوةناْيية ؾويَٓة  ،زةنطز

ٓى ْيؿتةدىَ نة زوناْةنإ و ؾويَ ،طةوضة ْةببوو ٖيَٓسةبووٕ، ٖيَؿتا ئةغيٓا ةنة ْيؿتةديَطةضِ
 ٕ.ْةبووةنى ثيؿةغاظى و ْيؿتةديَ ييَو ديا طةضِ ئيَػتةوةى  يةيةى دوزا ببٓةوة،
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ةزا نوضِةْطاْس و ية طًَيٓةناْيإ بة ضِةْطة دياواظةنإ زةضِ زةفطةى ئةغيٓا ؤظةطةضةناْط
يسةويػت نة َطؤظ ْة ،دوإ بووٕ ٖيَٓسةيٓةناْى ئةغيٓا طًَ زةفط و ئاَاْة، غووضيإ زةنطزْةة

ضووْى يةْيَووة ٖؤناضى وغاظى بتةالضتى ْويَى ٖوْةضى ْييةؾاضغتا ضاويإ يةغةض ٖةَيبططيَت،
يَؿهةوتٓى ئةو ثيؿةغاظيةزا خ. ظ( ئةغيٓا ية طةضَةى ث 500ّ ية )آلنإ، بةيٓةطًَ زةفطة

 ى ئةغيٓا ية ضيَؿتداْةزاْيؿتوواْثيَؿهةوتٓيإ،  َايةيوة وب ثيؿاْةبووْى ئةو بوو، ثيَويػت
هة زةياْعاْى ضووَْةدمةَيةناْيؿيإ طًَيري بووٕ،  خواْةناْيإ غووزيإ ية ئةوإ زةزيت،و غةض 

يي ْةزةزةيت آلتا غووزيإ ية قةؿئةوإ ٖيَ نإ زةبٓة ٖؤى شةٖطاويبووْى َطؤظ،دمةَية َػةَة
 ئةوإ َةدمةَيى بةضزيٓيؿيإ ٖةبوو.يةطةٍَ ئةوةؾسا ى َةدمةَيةناْيإ، ةوةبؤ غجى نطزْ

ْة ية َؤظيؤّ واتة آلّ غاآل، بةْةبووى تايبةتى خوزاوةْسٖةضضةْسة ية ئةغيٓا طؤظةغاظى 
طًَيٓةنإ،  زةفطةدواْرتئ خاوةٕ زضاية ةنةى ٖوْةض زياضى زةخوزاوةْسى ْؤ ثةضغتطة

طؤظةناْيإ ٖةَيسةنةْس، يةغةض  ٕ ٖيَُاى تايبةت بة خؤيإ ٖةبوو، ئةو ٖيَُايةيإةضةناططؤظة
ضةْسئ خاْةوازة تا غةزةى زووةَى ثيَـ ظايٓيـ بةو  زةَايةوة، نوضِئةو ثيؿةية ية باوى بؤ 

 يٓةناْيإ بةْاوباْط بووٕ و بؤ فطؤؾذي زةْاضزضإ بؤ زةوَيةتةطًَ زةفطة، يةوة خةضيو بووٕثيؿة
 يؤْإ. زيهةي ؾاضةناْي

ية ئةويَوة بةضةو  وابوو بضيٓة ئانطاثووزي، باؾرت ،ةضةنإطةنى طؤظةزواى بيٓيٓى طةضِ 
نة ظؤضيٓةى  ،ةنيَو بة ْاوى )نؤزي تؤؽ( ٖةبووى ئانطاثووزي طةضِنوضِية با ؤئ،بطِ نوضِبا

ةنة دطة ية يةو طةضِ ةنى ثيؿةغاظى زةْاغطا،ةنة بووٕ و بة طةضِاْى ؾاض يةو طةضِثيؿةوةضةن
ضةقؤ و ظضيَيإ زضوغت  نإ، مشؿيَط، ْيَعة،ثةضغتطةةناْى ْاوَاٍَ و يييػتساوبابةتة ناْعايية ثيَ

ناْى بةْسةضى )ثريؤؽ( نة زةنةوتة سةوت نيًؤَةتطى ئةغيٓا نةؾتييةى طةزةنطز، يةْطةض
نةٍَ بةضةو ئامسإ بةضظ زةبؤوة، ةنة زووبةضزةواّ ية ناضطةناْى ئةو طةضِ ٕ،زةنطايةوىَ زضوغت 

هة ية تةواوى ناضطةنإ زاضيإ وةى ضووْباضة زاضيَو زةبيٓطا، زا، ةنةية ٖةض َاَييَهى ئةو طةضِ
نيإ ييةغووتةَةْنؤْةنإ ية زاض ظياتط ٖيض  يؤْاْيية ى بةناضزةٖيَٓا،غووتةَةْ

 بةناضْةزةٖيَٓا.
 ةنةناْيةنى نؤزي تؤغيـ وةى طةضِئةو ضؤشةى يةؾهطى خةؾاياض طةيؿتة ئةغيٓا، طةضِ 

ّ ئةطةض ضؤشاْى ثيَؿرت آلزوونةٍَ ية ناضطةناْى ْةزةبيٓطا، بة بوو، دووَيةزيهة بيَسةْط و بيَ 
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هة تةواوى ضووْيٓةتة ناضخاْةيةنى طةوضة، ونة ضو ،ضووبايٓة ئةو ؾاضة واَإ ٖةغت زةنطز
 ى ئةو ناضخاْةية بةضطى ٖاوؾيَوةيإ يةبةض بوو.نطيَهاضةناْ

ةَيُإ نة ٖيض طةييَو بة ئةْساظةى طةزي ئ ،زةوتطا بةض ية زووةَري دةْطى ديٗإ
بةؾٔ، يةنةّ  َيُاْةنإ زووتطا نة ئةزةطو ،ْيية يةنجؤف دًوبةضطينطزْى يإ بؤ يةبةضظووئاضة

ئةوإ  ثياغةنطزْيةى زةوةغذي و زووةّ ئةواْ ثياغة زةنةٕ، ٖاثؤؾٔ يةدًوبةضطسائةواْةى 
طى يةنططتووزا يةبةض ، بةآلّ يةبةضزاية ٖاثؤؾٔ و يةدؤض دًوبةضطيإنة  ،تةَاؾا زةنةٕ

 ٖاثؤؾي ية دًوبةضطية غةضزةَيَو نة ية ٖيض ؾويَٓيَو  نإ ية ثيَـ ئةَيُاْةنأْ،يؤْاْيية
 .ثؤؾيزة يةى دؤض دًوبةضطيإ، نطيَهاضاْى ناضطةناْى ناْعاى يؤْإ ْةبوو

ةنة ئةو ئةو طةضِ يَو بة ْاوى )ثؤزي تطيؤّ( ٖةبوو،ةنتى نؤزي تؤؽ طةضِآلية ضؤشٖة
، ز ْطابووايبووْططزيَو يةغةض ةى و ثؤزي تطيؤّ ية ٖةَإ طةضِ تةالضينة  ،بايةخةى ٖةبوو

ْويَٓةضةنإ  نإ بوو،يؤْاْييةؾاضة  ثؤزي تطيؤّ ؾويَٓى نؤبووْةوةى ْويَٓةضاْى طةالْى زةوَيةتة
ئيَُة ضِاٖاتووئ نة غةضزةَيَو بة ْاويَو ْاغطا بووٕ، ئةونات بة غيٓاتؤض زةْاغطإ، ة ٖةض ي

بة  ٕ بة ديا ية غيٓاتؤضةنإ بٓاغري، ية نؤْسا ٖةضزوونيإ يةى بووٕ،ْويَٓةضاْى ثةضيةَا
ية غةضزةَاْى  ْى بؤ ضاضغةضنطزْى ناضوباضةنإ(،تطئ ئةدموَةْى ْيؿتُاآل)بازيهة  واتايةني

، ْةبوو دياواظيىى )غيٓاتةنإ( ئةدموَةْى و ْيؿتُاْى ئةدموَةْغتاْسا ية ْيَوإ ْويَٓةضاْى با
 ٖةضزوونيإ بة غيٓاتؤض ْاو زةبطإ.

تةالضي ، يةنيإ بةزووض بططئنة ية ئةغيٓا ٖةبووٕ  زي، ْابيَت خؤَإ ية باغهطزْى زوو بيٓاي 
يةنإ وةضظؾي نيَبةضنيََى وةضظؾي تايبةت بة ةنؤَةَيطزيؤّ( واتة اغت) زيهةيؿيإ ئةوي ؾاْؤطةضى،

ى ئاتيو نة ئةغيٓا ثايتةختى وآلتبة تايبةتى ية  بة ؾاْؤ و وةضظف ية يؤْاْى نؤٕ، غةباضةتبوو، 
ى ئايٓنة ؾاْؤ و وةضظف بةؾيَو بووة ية  ،ضووْة و غةضةْر يةو بابةتة ْازةٕبة ٖةَية خةَيوبوو، 

ؾاْؤناضإ  ى تايبةتيإ ٖةبووة،خوزاوةْس زيهة، دواْةناْي ئةوإ بؤ ؾاْؤ و ٖوْةضةنإ، يؤْاْيية
بيَص و بة خعَةتهاضاْى خوزا ْاغطا بووٕ، زةْط ،نة ية تةَاؾاخاْةناْسا ْواْسْيإ زةنطز

يةو بيَص و شةْياض و ٖوْةضَةْسيَهى ضةناْيـ خعَةتهاضى خوزاوةْس بووٕ، ٖةض زةْطشْيا
ياْى خؤى ناضيَهى خوزاوةْسنة بؤ خعَةتى  ،زةبوو ، ناتيَو ية ناضةنةى خؤى ئاغووزةغةضزةَةزا
 نطز بيَت.
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زواى  يةنة ئةدماّ زةزضا،وةضظؾي نؤَةَيطةوةضظؾي ية  نيَبةضنيَيداضيَو  يية ئةغيٓا ضؤش
وة وإ بنيَربِنيَيةننإ ية ئةغيٓا بةؾساضى ئافطةتاْيـ ية ٖةخاَةْؿييةةوةى طةضِاْ

ؿتا نؤَةَيطة وةضظؾيةنة ٖيَ تةالضيبؤ ئةغيٓا ّ ناتى طةيؿتٓى يةؾهطى خةؾاياض آلْةضيت،بة
 تةواو ْةببوو.

اْى ئةغيٓا ية ناتى طةيؿتٓى تةالضةنةى و طةضِ يةباضةىتةيةى بوو نوضِئةوةى باغهطا 
زا ْاويإ ٖاتووة، ئةو َيَصوونإ نة ية تةالضةةى و ٖةْسىَ ية طةضِ ،ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 

 نطإ. ضيَخةؾاياض ةوةى طةضِاْزواى  زةَة زضوغت ْةنطا بووٕ،
ةوةى ئةغيٓا ى خؤى ية زةضةؾا زواى ئةوةى طةيؿتة ئةغيٓا، ئؤضزووط خةؾاياض
 اؾووضى يؤْإ بوو يةؾهطيإ ٖةية،نة ية ب ،نإ ية ثًؤثؤْعيؤْاْييةئةو زةيعاْى  زاَةظضاْس،

ة ؾاضزا طةَاضؤ بسةٕ، بؤية زواى طةيؿتٓى ب يةْيَوئةو  ةواْةية ئةو يةؾهطة بيَتة يؤْإ وي
ناْسا، يؤْاْييةتا ية ناتى ٖاتٓى  ،ى خؤى ية زةضةوةى ئةو ؾاضة زاْاةئةغيٓا ئؤضزووط

ثؤيؤتطيؤّ ْيؿتةدىَ بوو،  تةالضيخةؾاياض خؤى ية  ؾاض طةَاضؤ ْةزضيَت، يةْيَويةؾهطةنةى 
 ْيؿتةدىَ بووٕ. تةالضةزا وية نة تايبةت بة ثاضيَعطاضى خؤى بوو،ٖةضوةٖا )طاضزى داويس( 

ةت يةى نةغيـ ية ؾاضة و ئةغيٓا، تةْاْتٓى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ْيَاتى طةيؿن
ز ٖيض نةؽ نيَؿةيإ خةؾاياض فةضَاْى نط ،خةَيوو ئانطاثووزي ثطِ بوو ية يَّ ْآلبةْةزةبيٓطا، 

نة ْةياْتواْى ية ئةغيٓا  ،ئةو نةغاْةى ية ئانطاثووزي نؤببووْةوة ئةواْة بووٕبؤ ْةْيَتةوة، 
هيإ بة ٖؤى زةغت ْةنةوتٓى ٖؤناضةناْى طواغتٓةوة و ٖةْسيَهيـ بة هةوْةوة، ٖةْسيَبزووض

ي طةوضةى ئةغيٓا خوزاوةْس ثيَيإ وابووو  َابووْةوةٖؤى ٖةشاضى بة ْاضاضى ية ئانطاثووزي 
ى ئايٓبة ٖؤى ئةو ضيَعةى خةؾاياض ية  نإ زةثاضيَعيَت،ٖةخاَةْؿييةئةوإ يةزةغت 

ى ئةواْةى ية ئةوىَ بووٕ طف بؤ ئانطاثووزي و ئاظاضزاْزةططت، خؤى ية ٖيَ زيهةي ْةتةوةناْي
هة زةيعاْى ئةواْةى ية ئةوىَ َاوْةتةوة بؤ خؤضاى زةنةوْة نيَؿةوة، ضيَطةى ضووْ ثاضاغت،

 و خؤضاى بؤ خؤيإ زةغتةبةض بهةٕ. يَزةض ثيَسإ يةو ؾويَٓة بيَٓة
ّ آل، بةبيَتاثووزي ويَطإ نطزنة خةؾاياض ئانط ،زا ٖاتووةئةوضووثاةناْى ييَيَصووغةضضاوة ية 

يةغةض  يةنى غةضباظى بوو،آلنة قة ،ى ئانطاثووزي ويَطإ نطزآلا قة، ئةو تةْيْييةية ضِاغت وتةئةو 
ئةغيٓا ؾاضيَهى بيَ بةضططى بوو، واتة بؤ  )ثي ظيػت تطات( بيٓا نطابوو، يةاليةٕططزيَو و 

يإ ْةزةنطز، ويَطإ ةو ؾاضاْةى بةضططينات ئ ئةو ،هطزٕ يةو ؾاضة نةؽ بةضططى ْةنطزيثاضيَعطاض
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ناْسا ٖاتووة نة خةؾاياض ية تؤَيةى ئةوضووثايية ناْيةييَيَصووغةضضاوة ية ْةزةنطإ، 
ْسْى ؾاضى )غاضز( ثايتةختى ييسى، ؾاضى ئةغيٓاى ويَطإ نطز، ئةوة ضِاغت غووتاويَطاْهطزٕ و 

ى ئانطاثووزي و زوو آلؾاياض دطة ية قةثيَويػتة ئةو ٖةَية ئةْكةغتة ضِاغت بهطيَتةوة، خة ،ْيية
ئةو ضؤشةى يةؾهطى  زيهةي ويَطإ ْةنطز، ؾاض نة ية زةوضوبةضى ئةغيٓا بووٕ، ٖيض ؾوييَن

نإ ية يؤْاْيية ضةنة و بيٓاناْى وةى خؤيإ بووٕ،خةؾاياض يةو ؾاضة طةضِايةوة، تةواوى ؾا
ئةواْةى طوَإ يةو  طإ نطز،خ. ظ( ئةغيٓايإ ويَ 404تا  431خؤييةناْياْسا )ةة ْاوؾةضِ

تؤغيسيس دةْطة ييةناْى )تؤغيسيس( خبويَٓٓةوة، َيَصووتوونة بابةتة زةنةٕ، ثيَويػتة ثةضِ
خ. ظ( واتة ثةدما غاٍَ  431نة ية ) ،زةبات خؤييةناْى يؤْإ بة دةْطةناْى ثًؤثؤْع ْاوةْاو

ْووغي َيَصووضِاغتطؤتطئ  ةوةى خةؾاياض ية ئةغيٓا زةغتيإ ثيَهطزووة، توغيسيسطةضِاْزواى 
زاوةناْى ئةو دةْطاْةى تا غاَيى ضِووبؤ خؤى ية دةْطةناْى ثًؤثؤْع بةؾساض بووة و  يؤْاْة،

توونيَو ة ية ثةضَِيَصووْووغيٓةوةى ئةو  طعْفؤٕ يةاليةٕزواتطيـ  خ. ظ( ْووغيوةتةوة 411)
 404ْطةنإ ية غاَيى )زاوةناْى دةضِوونإ( ْووغطاوة و يؤْاْييةبة ْاوى )ٖةيةْيو( واتة )

 خ. ظ( تةواو زةبٔ.
ئةوة  ،ْةبووويَطإ ّ بة تةواوةتى آل، بةبوو خؤييةناْى يؤْإ ويَطإةئةغيٓا ية دةْطة ْاو

 ةنإ يٖةخاَةْؿييةنإ بة ويَطاْهاضى ئةو ؾاضة بعاْطئَ، ٖةخاَةْؿييةنة  ،ْييةضِاغت 
ئيَػجاضتةنإ و ثيَؿةْطى  بووٕ،ةخؤييةناْى يؤْإ تةْيا ْاضِاغتةوخؤ بةؾساض دةْطة ْاو
ياض بؤ يي ئةوةية نة خةؾاَيَصووضِاغتيٓةى يةطةٍَ ئةغيٓا زةدةْطإ،  ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 

، ئةوإ يةو زوو دةْطةزا ْواْسيإ ةىيّ ئةو ئاظايةتيآلبوو، بة هطزْى ئةغيٓا ضووويَطاْ
طةَييسا بووٕ بة ى يةوةف خةؾاياض و ئةو غةضباظاْةدطة ية خةؾاياض نطز،يةغةض ى يناضيطةض
 بة ؾهؤ زةنطز، دوإ و تةالضيوؾة ؾاضغتاْى بووٕ و سةظيإ بة دواْى و ئاوةزاْى و واتاي 

زاضيوؾي  يةاليةٕنة  ،بوو ثيَطغجؤَييؼنطزْى نؤؾهى ةؾاياض نة ٖيَؿتا غةضطةضَى تةواوخ
 إ بهات.دواْةناْى ئةغيٓا ويَط تةالضةباونى زةغتى ثيَهطز بوو، ضيَطةى بة خؤى ْةزةزا 

ضؤشى طةيؿتٓى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا، بة فةضَاْى خةؾاياض غيَيةَري توغيسيس زةَييَت: ية 
غةض و  ية ئةغيٓا ضؤيؿتووة، زةتواْيَت بطةضِيَتةوةٖةض نةغيَو  ،ؾتزَانإ باْطيإ ضِاضييةداضِ

ْةوة، ْةيإ ية ئةغيٓا َابوو تواْايةيٖةشاض و بيَ  ةخةَيهئةو هة ضووْ َاَيى ثاضيَعضاو زةبيَت،
إ ية طةصيى يةؾهطةنةى بسةٕ بة ئةوإ تا بؤ خؤي وتىزةتواْى خؤضاى بةزةغت بيَٓٔ، خةؾاياض 
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نإ بؤ ئةغيٓا، ْاْةواخاْةنإ ٖةخاَةْؿييةضؤشى طةيؿتٓى ثيَٓذةَري ية  بيهةٕ بة ْإ،
ضؤشى طةيؿتٓيسا، خةؾاياض ضوو بؤ زةيةَري ية ئةغيٓا ية زؤخى دةْط زةضضوو،  وة،نطاْة

 ية.ثةضغتطةتةْاْةت بةخؿؿي زاية خعَةتهاضةناْى ئةو  ى ئةنطاثووزي،ثةضغتطة
ضؤشى طةيؿتٓى يةؾهطى زةيةَري نة ية  ضِووييةنإ ئةوة زةخةْةَيَصووبةَيطةْاَة  

ةنى نؤزي تةْاْةت ية طةضَِيهؤّ ضةْس ناضطةيةنى طؤظةطةضى، ةنى غيَطاخةؾاياضزا، ية طةضِ
ٖةْسىَ بةَيطةف زةضيسةخةٕ نة يةو ضؤشةزا ية  نطايةوة، ةْس ناضطةيةنى ئاغٓطةضىتؤغيـ ض

 يو زةٖات.وظٖةْسىَ َاٍَ زةْطى َ
ؾا ويَطإ  يياْة زةضزةنةويَت ئةغيٓا بة زةغت خةؾاياضَيَصووئةو بةَيطةْاَة  بةثيَي 

 ى ئانطاثووزي،ثةضغتطةوة وْةزةض ٖةخاَةْؿيياية، ثاؾاى وهة ئةطةض ويَطإ نطابوضووْْةنطا، 
و شْإ ْةزةنةوتٓة شةْيٓى نض  ؤظةنةضى و ئاغٓطةضى ْةزةنطاْةوة،زوناْةناْى ط إ،اْةنْاخن

نضى دوإ و طةدميؿى ييَ  خؤتةْاْةت ئةطةض ئافطةت يا ،ية ؾاضيَهى ويَطاْسا ضةْط و َوظيو
 ْازات َوظيو بصةْٔ. بيَت، زَيى ضيَطةى ثيَ

نإ ٖةخاَةْؿييةةوة، ضيَعى ظؤضى يةى يةو ضِاغتياْةى تةْاْةت ٖريؤزؤتيـ ْةيتواْيوة بيؿاضيَت
غةضباظة ت، ْابيَت ئةو بابةتة بة بضووى غةيط بهطيَ نإ،يؤْاْييةبووة بةضاْبةض بة ْاَووغي 

يَو ية رت ية غاَيث نإ الْى نةّ غاَييَو بةثيَي ٖةْسيَ ية غةضضاوةنإٖةخاَةْؿيية
ى تووْسنة ثياو ظؤض بة  بووٕ،ةيإ طةْر و ية تةَةْيَهسا يٓظؤض خيَعاْةناْيإ زووض بووٕ،
يإ ضيَو آلناْيـ بة ٖؤى الْى نةّ غيَ غةز غاٍَ وةضظف، بايؤْاْييةٖؤططى شٕ زةبيَت. خاصية 

زةغتسضيَصى  ٖةخاَةْؿييئةفػةضيَهى  خؤاى ئةوةف ْةبيٓطا غةضباظيَو ياو ظؤض دوإ بوو، ويَطِ
ْووغة نؤْة يَصووَ يةاليةٕاْةى َيَصووية تةواوى ئةو غةض خاصييَهى يؤْاْى،  بهاتة

ى اْغةضباظ و ئةفػةض ئاَاشة بةو ْانةٕ، نة، بؤ يةى داضيـ ناْةوة ْووغطاوٕيؤْاْيية
ا بؤ يةى يَهسا ية زْياى نؤْسا ناتيَو تةْي، ية ناتئةو نطزاْةيإ ئةدماّ زابيَت ٖةخاَةْؿيي

غةضَايةى اليةْى  ٖةَووو ؾاضيَو، ٖةضوةى ضؤٕ يَؾةو يةؾهطيَو زةطةيؿتة ْ
، ى بة ٖى خؤى زةظاْىاْيؿزووى بة ٖى خؤى زةظاْى، بة ٖةَإ ؾيَوة شْةناْيضدوؾهػت
نة ٖيض نات  ،يإ بة ْاَووؽ زةزاططيٓط ٖيَٓسة ٖةخاَةْؿييناْى غةضزةَى ييةئيَطاْبةآلّ 

ئةوإ  اضزووةنإ،دوى بهةْة غةض شْةناْى اليةْة ؾهػتزةغتسضيَص ،ضيَطةيإ بة خؤيإ ْةزا
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ّ ضيَعيإ ية شْةنإ آليإ بهطزاية، بةي، ئةطةض بةضططٔططتيإ زة زيٌثياواْيإ زةنوؾت و بة 
 زةططت.

ْووغي يؤْاْى َاوةيةى زواى ٖاتٓى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا، ية َيَصووو  ْؤؾساضنةتعياؽ 
شْى  ئيَطإَايةوة، زةَييَت ية  ئيَطإبيػت غاٍَ ية  خعَةتى زةنطز، ئيَطإ ثاؾايةتييى نؤؾه

ؾاياض و نة ية زواى خة ٖةخاَةْؿييبوو ثاؾاناْى  ئيَطإناتةى ئةو ية  . ئةوْييةةوؾت ضِ بةز
بٔ ية بيَ  ى ْةياْسةتواْى ضيَططضؾطوظةضاْى و بيَ بةْسوبازاضيوف ٖاتبووٕ، بةٖؤى خؤ

 .ْةبووى، ويَطِاى ئةوةف شْى بةزضةوؾتى ييَ ضبةْسوبا
يي وضةْى ضِم و تْةبووناْسا زةبيٓطيَت، يؤْاْيية يَيَصوو ٖةَووية  زيهة خاَييَهي

ية  فةضَإ زةبووٕ، نإ بووة بةضاْبةض بةو زوشَٓاْةى نة بةضٖةخاَةْؿييةتساضة آلزةغة
 زةبةخؿطا، اية، ٖةض نةغيَو نة بةضفةضَإ بووبووتةواوى ئةو َاوةيةى خةؾاياض ية يؤْإ 

 ٖةض غةضباظ و ئةفػةضيَو نة خؤى بةزةغتةوة زةزا، ْةزةنةوتة بةض نيَؿة و ئاظاضزإ.
، وةتةوةيةويَ َا ةثةثووا نوْبيَت و تةْيئةغيٓاى ويَطإ نطز ٖةخاَةْؿييئةطةض ثاؾاى 

ةوة؟ ئايا ثةغةْسة خاْةوازة طةضِاْى ئةغيٓا خةَيهبؤضى ثيَـ ضؤيؿتٓى يةو ؾاضة، ٖةْسىَ 
خاوةٕ تواْانإ نة ية ثًؤثؤْع شياْيإ خؤف بوو و زووض بووٕ ية َةتطغي بةضبةضةنإ،  يؤْاْيية
ٕ بهطئَ و آلتاياخؤ يَٓةوة بؤ ئةوةىَ بهوشضئَ، بطةضِبؤ ئةغيٓا َاَييإ خبةْة َةتطغي و  طيإ و

 نإ؟ٖةخاَةْؿييةْاَووغيإ بهةويَتة بةضزةغتى 
نإ بؤ يؤْاْييةةوةى ٖةْسىَ ية َاَية طةضِاْنإ باغيإ ية يؤْاْييةْووغة َيَصووٖةْسىَ ية  

( ئةو خاْووْووغيٓى وؾةى ) ؾويَٓة نطزووة،نإ يةو ٖةخاَةْؿييةئةغيٓا ثيَـ ضؤيؿتٓى 
يةى خاْووْا  ئةغيٓا بةزةغتى خةؾاياض ويَطإ ْةنطاوة، ئةطةض ٖةَوونة  ،زةضزةخات ضِاغتيية
 ى ئةغيٓا بضٓة ْاوى.خةَيهْةزةَا 

بيَ  هؤَييٓةوةية ييَ ئاَاشةيإ بؤ نطاٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا  يةباضةىئةوةى 
نة تةْاْةت ية  ،باؽ ية ئةغيٓا زةنات يةؾيَوة وباضٕ بة ٕ،ؤض باضٕ وةضطرياواليةْةناْى ثطؤفيػ

ٖةْسىَ ية ْووغيٓةناْى  ئيٓذا نةنإ ْاوى َاَيةناْيـ باؽ زةنات،ةٖةْسىَ ية طةضِ
 ضووْى يةؾهطى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا زةٖيَٓيٓةوة: يةباضةى)ٖريؤزؤت( 
غةواْةنإ ٖاتٓى ئةواْيإ بؤ ئاتيو نإ طةيؿتٓة ئاتيو، ثاٖةخاَةْؿيية زضِْسة"ناتيَو 

ّ آلهطزْى ؾاض زضا، بةؤَيةوة، فةضَاْى ضٓنةوت ْيَعيونإ ية ئةغيٓا زضِْسةنة يةؾهطى ، ضِاطةياْس
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ناْسا باضاْس و ضيَططيإ ٖةخاَةْؿييةئةوإ بةضزيإ بةغةض  ية ؾاض ٖةبوو، بةٖيَعغةضباظطةيةنى 
زيواضةنة  ية بةضاْبةضضةْس ضؤش  ئيَطإيةؾهطى  بووْةوةيإ ية زيواضى ؾاضةنة، ْيَعيونطز ية 
 ةنوشضا، ْةياْتواْى بضٓة ْيَو ؾاض، ئيٓذاتا زوايري غةضباظى غةضباظطةنة ْ وٕ،بو ضاوةضِوإ

ى غيٓاتى ئةغيٓا ئةدموَةْ تةالضيخةؾاياضى ثاؾا ية  يَو ؾاض،نإ ضووْة ْٖةخاَةْؿيية
 و تةواوى ئةو ٖةشاضاْةيإ نوؾت نة ى ئانطاثووزيثةضغتطةيةؾهطةنةى ضووْة َاَيى زاْا، 

ٖةضضى بةْطر بوو بطزيإ،  ية وثةضغتطةْهطزْى ئةو آلنةوتٓة تا زواتطيةوىَ ثةْاطري ببووٕ، 
 يةاليةٕ، ْةبووٖاوتاى ية زْيازا  ثطِ ية زاٖيَٓاْةناْى دواْى بوو،ئانطاثوويي نة ثطِاو ثاؾإ

 ئةوإ ئاططى تيَبةضزضا و ويَطإ نطا.
نة بطةضِيَٓةوة بؤ ئانطاثووزي و  ،نإ ئاظازٕيؤْاْييةاتط خةؾاياض فةضَاْيسا نة ضةْس ضؤش زو

بؤ  زةطةضِيَتةوةى ئةوىَ قوضباْى بهةٕ، ٖؤناضى زةضنطزْى ئةو فةضَاْة خوزاوةْسبؤ ئاتٓةى 
ُإ هطزْى ئانطاثووزي ثةؾيْسٕ و ويَطاْغووتإ و آلئةوةى خةؾاياض خةوْيَهى زيت و ية تا

 بؤوة."
زيسةى ئةغهةْسةضى  ةى غةز غاٍَ نةوتة بةضْيَعيهغيٓةى ٖريؤزؤت زواى ئةو ْوو

زَيٓيابوو نة  ْييةسؤنئةونات ئانطاثووزي ويَطإ ببوو، ئةو طةدمة َة وْهةوشسؤْى و نَة
ْسووة و ويَطإ نطزووة و بؤ ئةوةى تؤَية بػتيَٓيَتةوة، غووتانإ ئانطاثووييإ ٖةخاَةْؿيية

ْسى و ويَطاْى نطز و بة زَيٓياييةوة غووتإ نطز، آلى تايػثيَطغجؤَيزواى ئةوةى نؤؾهى 
 ثيَطغجؤَييؼ، نؤؾهى بووايةزةتواْسضيَت بطوتطيَت نة ئةطةض ٖريؤزؤت ئةو ْووغيٓةى ْةْووغي

 ْةزةضوو. يةْيَو
ٖةبووة، نة  ىقؤناخوغيويةتى: دةْطى ئةغيٓا زوو ى ضِقةوة ْوضِووٖريؤزؤت زيػإ ية  

ئةو ي زاطرينطزْى ئانطاثووزي بووة، ي قؤْاخييسية زيواضى ؾاض و ئةو ةثةضِيٓةوي يةنيإ قؤْاخ
يةطةٍَ  ٖةخاَةْؿيينةى ْييةيةو َاوةية يةؾهطة ثيَٓر ًَيؤ زوو دةْطة بيػت ضؤشى خاياْس،

ئانطاثووزي َابووْةوة،  ىثةضغتطةية  ،بطِؤٕة ٖةشاضةى نة ْةياْتواْي بوو ية ئةغيٓا خةَيهئةو 
 ئةو بةضططي ناضاْةيإ نوؾذي. ٖةَووبةغةض ئةواْسا،  زواى غةضنةوتٔدةْطإ، 

ْاضاض بابةتةناْى تايبةت بة  ٖريؤزؤت ثيَٓر غةزة بووة،يةطةٍَ َاوةى ْيَوإ )ثًؤتاضى( 
بة تايبةتى ية  نإ،يؤْاْييةْووغة َيَصووبؤ ئةغيٓاى ية  ٖةخاَةْؿييٖاتٓى يةؾهطى 

 ،باؽ نطزووة و َطؤظ غةضغاّ زةبيَت ٖريؤزؤت وةضططتووة، دةْطى ئانطاثووزي بة بيػت ضؤش
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ى ثةضغتطةبيػت ضؤش بةضاْبةض  يَاوة (2)ؾهطيَهى طةوضةى ثيَٓر ًَيؤٕ نةغىٕ يةؤنة ض
نة غةضبهةويَت، ى ٖةشاض و بيَ ضةى خةَيهئانطاثووزي َايةوة و ْةيتواْى بة غةض زةغتةيةى 

 .يةزا َابووْةوةثةضغتطةيةو 
يؿى بؤ بةضططى ٖةبووبيَت، بةٖيَعغةضباظطةيةنى ى ئانطاثووزي ثةضغتطةتةْاْةت ئةطةض  

ئةطةض  بضيَت، يةْيَوت و يةواْةية ية ؾةو و ضؤشيَهسا ئةو غةضباظطةية نوضِزيػإ ية َاوةيةنى 
ية َاوةى بيػت ضؤش  ٖةخاَةْؿييثةغةْسيؿى بهةئ نة يةؾهطى طةوضةى خةؾاياضى ثاؾاى 

بؤ ئةوةى ئةو ْةيويػتووة نة ئانطاثووزي  ةْييية وةغتاوة، ئايا بةَيطة ثةضغتطةئةو  بةضاْبةض
 ويَطإ بهات؟

ى ئةغيٓا بؤ ئةوىَ بؿاضيَتةوة و خةَيهةوةى ٖةْسىَ طةضِاْٖريؤزؤت ْةيتواْيوة ضِاغتى  
 اوْةتةوة.نة خةؾاياض بةَييَٓى ثاضيَعطاضى زاوةتة ئةوإ و ئةواْيـ طةضِ ،وةتةةووى نطزثؿرتِاغت

تساضى ئةغيٓاى يةو آلّ زوو ثيهةضى زوو زةغةآلبة خةؾاياض ئانطاثووزي ويَطإ ْةنطز،
تساضاْى آلٖى زةغة ةنإى زاْإ، ثةيهةضثيَطغجؤَييػية بطزة زةضةوة و ية نؤؾهى ثةضغتطة

سي بة ْاوى )ئاضيػتؤ ئةوي ؤيؤؽ(،ية ثةيهةضةنإ ٖى )ٖاضَ يَويةن ثيَؿووى ئةغيٓا بووٕ،
يةنذاض ْاياب و ةوة يى ٖوْةضيضِووة ي ٕ،ضيَ نطابووؾِ ؤقوضِٖةضزوو ثةيهةض ية ق طيتؤٕ( بوو،
ٖةضزوو ثةيهةضى  ةيتواْى زةغتيإ ييَ ٖةَيبططيَت، ئةَة وايهطزنة خةؾاياض ْ ،دوإ بووٕ

نإ ية ٖةخاَةْؿيية زةغةآلتيىتا نؤتايي  ،زايٓإ ثيَطغجؤَييؼو ية نؤؾهى  ئيَطإبطزْة 
ٖةض زوو ثةيهةضى  ى زاطرينطز،اْئيَطنسؤْي زواى ئةوةى ئةغهةْسةضى َة َاْةوة، ثيَطغجؤَييؼ

                                                 

بة ئةْكةغت  َيآلى خةؾاياض بؤ ئةغيٓا تا بة ئيَطة، ضةْسئ داض ظةبيشويةتاى باغي يةؾهطنيَؿيةغةض (2)
الْى نةّ  خؤَةبةغتةى بؤى زةضيَت يايَتة ثيَٓر ًَيؤٕ نةؽ تا ئةو هطةنةى خةؾاياض زةطةيةْشَاضةى يةؾ

خةؾاياض و يةؾهطةنةى ية ويَطاْهاضى و تاواْةناْيإ ية ئةغيٓا، ية َيَؿهى  ْيؿاْساْي ئةغتؤ ثانيية بؤ
ا ٖةؾتا ، نة شَاضةى يةؾهطةنة تةْيزةبيٓري  ئةو ية ٖةْسىَ ؾوئَ دةخت زةناتةوة ديَ بهاتةوة، خويَٓةض

، واتة ية ناتى ْييةسضوغت تةْية يةى ناتسا بةضدةغتة نطزْيإ بؤضووٕ ٖةظاض نةؽ بووة، ٖةضزوو 
خؤ  يةوة باؽ زةنات،وتةى ٖريؤزؤت بة غةضغاَي زي ناتي ةناْسا يةؾهطةنة بضووى زةناتةوة،غةضنةوتٓ

بٔ، ئةوا ئةو  نوشضا ٖةْسيَو غةضباظ َطزبٔ و ضةْس ٖةظاضيَهيـ ية دةْطةناْى تةضَؤثيٌَ ةئةطةض ية ضيَط
 ."نوضزىي وةضطيَطِ". َيآلى ظةبيشوٖةؾتا ٖةظاضة
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طيَٓةوة، ى ئانطاثووزي زابٓثةضغتطةو ية بٓيَطزضيَٓةوة يةو نؤؾهة زةضٖيَٓاْةوة تا بؤ يؤْإ 
ْاظاْطيَت ئةو ثةيهةضة ضةغةْاْةى  ّ ثةيهةضة ضةغةْةنإ ْري،آلئةو زوو ثةيهةضة ٖةٕ، بة ئيَػتة

 .غةضٖاتبةضييإ  طةضِيَٓسضاْةوة ةوة بؤ ئانطاثووزيئيَطاْية 
يةطةٍَ  ى ئانطاثووزي زابوو،ثةضغتطةٖريؤزؤت زةَييَت: ية ناتيَهسا نة خةؾاياض طةَاضؤى  

ئةو  ى زةضيايي غاالَيؼ زةغتى ثيَهطز،ؾةضِيةزا زةدةْطا، ثةضغتطةبةضططيهاضاْى ئةو 
ية  ؾةضِناتةى خةؾاياض ية ئةغيٓا بوو،  ئةو دةْطى زةوضةى ئانطاثووزي ضِاغتة،بابةتة دطة ية 

طةى غاالَيؼ زووض ْيَعيوية  ٖةخاَةْؿييْيَوإ ٖيَعى زةضيايي يؤْإ و ٖيَعى زةضيايي 
 يسا.ضِوو
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 جةنطى ساالميس
نة َطؤظ بة  ،دوإ و ثطِ ؾهؤ بوو ٖيَٓسةى ئةغيٓا )ئاتٓة( خوزاوةْسى ثةضغتطةئانطاثووٍ  

داضى يةنةّ ية  ناْى ببيٓيَت، بؤية خةؾاياض نةْييةدوا ٖةَوويةنذاض بيٓري ْةيسةتواْى 
بطِياضيسا  ثاظزةَري ضؤشيـية، ية ثةضغتطةطةيؿتٓى بة ئةغيٓا ضوو بؤ ئةو  ري ضِؤشيزةيةَ

 ناْى ببيٓيَت.ْييةية و دواثةضغتطةبضيَتة ئةو 
ٖةْسىَ ية  ية ضيَطةنإ زةبيٓطإ، خةَيو زةيةى ئةغيٓا زؤخى ئاغايي ببؤوة،ئةو ضِؤشة تا ضِا

باؾرت واية ثيَـ ئةوةى  وتىةى طاضزى ثاغةواْى خةؾاياض فةضَاْس ناْةنإ نطابووْةوة،زو
 ٍَ بهةٕ تا ثاؾا بتواْيَت بة ئاغووزةيي زيسةْى ئةوىَ بهات.ؤنة ضثةضغتطةىَ، ضِ بهةويٓة

ْووغي بةْاوباْط زةَييَت: خةؾاياض ناتيَو طةيؿتة غةض ئةو ططزةى َيَصووغؤئيَتوٕ  
و  ئةفػةض ؤٍَ بهةٕ،نة ضثةضغتطةضَاْى نطز ، فةيازْطا بووبووْيةغةض ى ئانطاثووزي ثةضغتطة

ّ ضيَطةيإ ْةزإ ية آلٖيَٓايةزةض، بة ثةضغتطةةيإ ية خةَيهفةضَاْسةناْى طاضزى داويس 
 ْايةضووب خةَيوئةطةض  هة خةؾاياض ية ططزةنة غةضزةنةوت،ضووْ، يَضخواططزةنة بيَٓة 

، ثةضغتطةية  ةنةخةَيه زةضةوةى زواى ٖاتٓة بؤية ، ضيَطةى ئةويإ زةططت. ٖةضاضيَخو
بةغةض خةؾاياض  ، بؤ ئةوةي ئةو تيَجةضِ بيَت، يةبةضئةوةيضِاططت نةئةواْيإ ية نةْاضى ضيَطة

ا ية بةضزض دًوبةضطى ئاغايي ، ئةو ضؤشة خةؾايازةضِؤيؿت نةثةضغتطةو ططزةنةزا بةضةو ْيَ
 بوو. زاية نةَةض زةَي ا )زاط( واتة مشؿيَطيَهى زضيَص و ضِاغتى زوو، تةْيْةبووبوو، ضةنساض 

ػتا بووٕ، ضَيَو بؤ يَوطةنة َبةض و ئةوبةضي ضِيَنإ يةيؤْاْيية ،بووْى خةؾاياضتيَجةضِناتى 
ية ضاو تطوناْسْيَهسا  نة بةض ضِاْى ضةثي خةؾاياض نةوت،ئةو ْيَعة بضووى و غوو صضا،الى ٖاويَ

 ةٍَ ْةزضيَت، زةغتوبطززيهةي بؤ ٖ تا ضَِي ،ثياواْى طاضزى داويس، زةوضةى ثاؾايإ ططت
ية  ، نة ضَِةنةى ٖاويؿتووة،تا ئةو نةغة بططٕ ،بة خيَطايي ٖيَطؾيإ بطز زيهة غةضباظةناْي

يؿتٓة ئةو ضيَطةيإ بوو نوؾتيإ تا طةغةض بووٕ، ٖةض نةغيَو ية وضةظؤض تئاناَي ئةو نطزةية 
ئانطاثووزي بيػت تا  ىثةضغتطةيةو ضؤشةزا ية  :غؤئيَتؤٕ زةَييَتنةغة و زةغتطرييإ نطز، 
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ية ضؤشى ضووْى يةؾهطى  خةَيوٕ نة باؽ ية نوؾتاضى آلتووئةف ْييةغي نةؽ نوشضإ، زووض 
 زاوة بوو بيَت. ضِووخةؾاياض بؤ ئانطاثووزي زةنات، َةبةغتى ية ضؤشى ئةو 

 يةبةض هة خويَٓى ضووْ زاوةنة ية ضِاْى ثاؾا زةضٖيَٓا،ضِووْيَعةنةيإ ٖةض ية ؾويَٓى  
تةخت ئةويإ يةغةض ٖيَٓا و يـ بؤ ثاؾا اْيؤنيتةخيت طةضِويَٓسةض بطيٓةنةيإ ثيَضا، ، يةزةضوو
طةٍَ نطا، زةضنةوت ْيؿتُاْجةضوةضى ى يةهؤَييٓةوةةنة ييَئةدماَسةضى ٖيَطؾ تطزوا سةوة،طةضِاْ

ثيَي ْةضيتةناْى ئةونات ئةدماَسةضاْى ئةو دؤضة نطزةواْة زةية، بؤية بةٖاْيساوة بؤ ئةو نط
 ئةويـ زووضاضى ٖةَإ ضاضةْووؽ ٖات. زةزضإ، تووْسعاى ظؤض غ

خةضيهي تيُاضنطزْى بطيٓةنةى بوو، ؾا  زاوة ضةْس ضؤشيَو خةؾاياضضِووزواى ئةو 
ى ؾةضِٖةواَيى ؾهػتى ٖيَعة زةضياييةنةى ية  و غةضوبةْسةزاية ْةيسةتواْى ضيَطة بهات،

 يْيَوإ ٖةضزوو نةؾتيطةيدةْط ية  إية غاالَيؼ زووداضثيَ طةيؿت، غاالَيؼ 
 بةضثا بوو،ية غةضزةَى زاضيوؾي يةنةَسا يةنةَري دةْط نة  ،يساضِووو يؤْإ  ٖةخاَةْؿيي

دةْط ثايةى َةظْى ٖةبوو، زووةَري ّ آلى يؤْإ ظؤض زةضْةنةوتووة، بةَيَصووية  فئةو دةْطة
 اْبةضية بةضظؤض بة غةختى  ٖةخاَةْؿييٖيَعى زةضياي  ري دةْطهة ية زووةَضووْ

ئةو دةْطة  زةبووايةْة ٖةخاَةْؿيي ينةؾتيطةيية ناتيَهسا  اضز،خونإ ؾهػتى يؤْاْيية
و َاوةيةى يةؾهطى بة زضيَصايي ئة ٖةخاَةْؿيي ينةؾتيطةيبوو، هة ظؤض الواظ ضووْبهات، 

خانى يؤْإ تا طةيؿتٓيإ بة ئةغيٓا، بةضزةواّ تةضيب بة يةؾهطى خةؾاياض  خةؾاياض ٖاتة ْيَو
ية  إيؤْاْيي يية زابةظاْسْى ٖيَع يةَجةض بٕٔ، تا بةو ضيَطةيةوة آلنةْاضى زةضيانإ زةدووو ية 

 ٖةضوةٖا بةضزةواّ خؤضانيإ زةطةياْسة يةؾهطى خةؾاياض. ةوة،ثؿت يةؾهطى خةؾاياض
ى زةطةياْسة يزواى طةيؿتٓى خةؾاياضيـ بة ئةغيٓا، نةؾتيطةٍ خؤضاى و ثيَساويػت 

 يئةطةض نةؾتيطةي بووْةوة،زةغت بةناضبةٖؤيةوة  ف،ناْى ئةغيٓايةؾهطةنةيإ و ْاخناْة
ى ْةطةياْسباية يةؾهطةنةيإ، بة ٖؤى ئةوةى يةوىَ خؤضاى يخؤضاى و ثيَساويػت ٖةخاَةْؿيي

 يةؾهطةنة ية بطغإ زةَطزٕ. ٖةَوو ،زةغت ْةزةنةوت
ى بةضططى ضِووبةووضِ يَٓسةضيةواْةية يةو، زةنطزةوة ةوةى بطاتة ئةغيٓا واي بريي بةضخةؾاياض 

 يؤْاْييإ و ئاوايةبة ضؤشئاواى ئاتيو ٖيَع زابةظيَٓٔ، ضِاغجاضز تا ية يغةخت ببيَتةوة، بؤية 
ئةطةض غةضةْر بسةيٓة ْةخؿةى  بضٔ، يةْيَو ظووبهةٕ و  ؾةضِْاضاض بهات يةطةٍَ زوو بةضةزا 

نة  بيينزةَاْ ،ؤضِى غةضباظى خةؾاياض تيَبطةئية َاْ ناضئباؾرت زة زةَة يؤْإ، ئةو
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ئةطةض ية ضؤشئاواف يةؾهطى  يةثيَؿةْطيسا بووٕ،ةوة نوضِت و باآلخةؾاياض ية ضؤشٖة
زابةظيباية، ظؤض بة ئاغاْى تةواوى ٖيَعى بةضططيهاضى يؤْإ زةنةوتة ْيَوإ زوو ٖيًََى دةْط و 

 ط وططيٓ( غاٍَ 2500ئةو تانتيهة بؤ ) ،ى تانتيهةناْى دةْطةوةضِووية ٕ، زةضوو يةْيَو
ضؤشئاواى نإ بعأْ ئةو زةيةويَت ية يؤْاْييةنة  ،خةؾاياض طوَاْى ٖةبوو طِانيَـ بوو،غةضدم

بوو بؤ ٖةو نةؾتيطةٍ  نةؾتييثيَويػتى بة نطزةيةف بؤ ئةو  ئاتيو ٖيَع ثيازة بهات،
وةى  ،بطِؤٕطةى غاالَيٓسا زووض ْيَعيوبة  زةبووايةناْيـ نةؾتييةطواغتٓةوةى يةؾهطةنةى، 

طةى ئؤنيٓاوا زةضواظةى شاثؤٕ بوو زووضٕ ؤ، ٖةضوةى ضزةَي زاضيوؾي يةنةّ ئةدماّ زضاغةضية 
دةْطى ديٗاْيسا، بة ٖةَإ ؾيَوةف غاالَيؼ زةضواظةى ئاتيو بوو ية زووةَري ية 

 .ساناْيؤْاْييةو  ٖةخاَةْؿييدةْطةناْى 
 يَٓسةضبؤية يةو ئةوإ ي يؤْإ بوو،ثيَطةى نةؾتيطةي ى ئاتيو،وآلتغاالَيؼ ية ضؤشئاواى  
ةنةى بةٖيَعيةطةٍَ ٖيَعة زةضيايية  ْةبوويإ بووْةوةضِووبةضِووهة ئاظايةتى ضووْ ،بووْةوةططز

ناتيَو خةؾاياض فةضَاْيسا بةؾيَو ية ٖيَعة زةضياييةنةى، طواغتٓةوةى  زا،خةؾاياض
 ية ٖةخاَةْؿيي يغةضباظةناْى بؤ ضؤشئاواى ئاتيو ية ئةغتؤ بططيَت، ْيوةى نةؾتيطةي

 ئةَةف بووةة ضؤيؿذي، وآلتبؤ ضؤشئاواى ئةو  زيهةي ْيوةنةي تى ئاتيو َايةوة،آلضؤشٖة
غاالَيؼ  ييةيبة ٖؤى ئةو تانتيهة دةْطَايةي الواظبووْي ٖيَعي زةضيايي خةؾاياض، 

 يسا.ضِوو
هة ضووْيؤْإ ية غاالَيؼ خؤيإ ية دةْط بة زووض زةططت،  يية ضِاغتيسا نةؾتيطةي 

ّ آلزةضٔ، بة يةْيَوبدي  ٖةخاَةْؿيي يزووضاضى دةْط يةطةٍَ نةؾتيطةي زةياْعاْى ئةطةض
بووْةوة تا يةؾهطةنةيإ ثيازة بهةٕ،  ْيَعيونإ ية نةْاضةنإ ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةناتيَو 

 بة بيٓيٓى ئةو يةؾهطة الواظة، ئاظايةتيإ بؤ طةضِايةوة و بطِياضى دةْطياْسا.
ية  ي يؤْاْى ية ئةغتؤ بوو،ا فةضَاْسةيي نةؾتيطةيتيُؤغتؤنيًَي غةضؤنى نؤَاضى ئةغيٓ

ئةو  ةنإيثيَي ظاْياضية، بةى ئةو دةْطة ْاغطاويى يؤْإ ئةو بة فةضَاْسةى طؿتَيَصوو
اية ْةيسةتواْى ْةبووى زْياى نؤٕ زةضياوإ واتانةغيَو نة بة  ،ْةبووزةضياواْيَهى باف 

نة  يَ،ى زيَٓة ثيَؿييا ٖةْسىَ ثيَساويػتهة ية زةضضووْفةضَاْسةيي دةْطيَهى زةضيايي بهات، 
ي وؾهاْتةْاْةت غةضزاضيَهى زييَط و بةٖؤف نة ية  ى،وؾهاْناْى ثيَساويػتييةدياواظٕ ية 
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بيَ، ناتيَو زةبيَتة فةضَاْسةى دةْطيَهى زةضيايي ْاتواْيَت بة  ٗيَٓاظؤض غةضنةوتٓى بةزةغت
 ت.ئةْساظةى َةيةواْيَهى ئاغايي ناضيطةض و بة غووز بيَ

ْاو فةضَاْسةيي نةؾتيطةزي يؤْاْى ية دةْطى تيُؤغتؤنيٌ تةْيا بة ْييةطوَاصيإ 
فةضَاْسةى نةؾتيطةزي يؤْإ يةو دةْطة ئةفػةضيَهى يؤْاْى  تووة،غاالَيؼ ية ئةغتؤ طط

 غتةَى ييَهطزووة و ْاوةنةى تؤَاض ْةنطزووة. َيَصووبووة نة 
تيطةزي يؤْإ بووة، ئةفػةضيَو بووة ئةو ئةفػةضةى ية دةْطى غاالَيؼ فةضَاْسةى نةؾ

، نإيؤْاْيية نةؾتييةْى دةْط و ية ضاو تطوناْسْيَهسا تواْي ةناهتانتيؾاضةظا بة 
يةواْةؾة  ثؿوو بووٕ، بؤ دةْط ئاَازة بهات،ية ثيَطةى غةضةنياْسا غةضطةضَى  يةناتيَهسا

طةيؿتٓى نةؾتيطةزي  وة،زةبيَتة ْيَعيو ٖةخاَةْؿييهطزٕ بؤى زةضنةوتيبَ ٖيَعى يضاوةزيَطبة 
ظة، بووة ئةو ٖيَعة الوا ئاطةزاضبيَت، ٖةضوةٖا  ْةبووْةنطاو  ضاوةضِوإبؤ ئةو  ٖةخاَةْؿيي

و زةتواْيَت بة ئاغاْى ئةو ٖيَعة  ٖةخاَةْؿيينةؾتيطةزي  ٖةَووة ية ْيوةى يبطيَتيا يتةْ
 ببات. يةْيَو

اضز، خوغاالَيؼ ؾهػتيإ  نإ ية دةْطى زةضياييٖةخاَةْؿييةبؤ ئةوةى بعاْري بؤضى 
 ْة بهةئ:آلخا ثيَويػتة ئاَاشة بةّ

ى بة ٖيَعى ططيٓطظؤض  يَهى زةضيازاض بوو،وآلتئةوة بوو نة ئةغيٓا بة ضِاغتى  ٖؤناضيةنةّ 
 خةضز زةنطا،زةتواْري بًَيَري تةواوى بوزدةى غةضباظى ئةغيٓا بؤ ٖيَعى زةضيايي زةضيايي زةزا، 

دةْطى بةض ية زووةَري ياى بةضيتاْزؤخى يةطةٍَ ٖاوؾيَوة بوو  زؤخى ئةغيٓا ية زْياى نؤٕ،
ػت ثيَ بٗيَٓيَت، يا ؾهبةضيتاْديٗاْى و ٖيتًةض نة تةواوى زْياى ؾهػتسا و ْةيتواْى 

تواْا  ةَووٖئةغيٓاف  وزإ ٖيَعيَهى طةوضةى زةضيايي بوو،نات خ ئةو يابةضيتاْهة ضووْ
ببوو، ية ٖةْسىَ ضيَ ةزا ٖةغتى زةضياواْى وآلتيةو  ناْى ية زةضياواْى زازةْا،غةضباظيية

ية ثيَٓاو ئةغيٓا بة ئةضى  يإهطزْبةختية زواى باوى زةبوو بة زةضياوإ و خؤ نوضِبٓةَاَيةناْسا 
 زةظاْى.

 سا، واتة يةنةَري دةْطيزوو دةْطبوو ية ئةوةى َاوةى ْيَوإ ٖةض بطيَتى زووةّ ٖؤناض
، يسا، ية زووةَري دةْطي غاالَيؼضِووةّ زاضيوؾي يةن ية غةضزةَى ، نةغاالَيؼ

نإ نة نةؾتييةئةو بةؾةي شيَطةوةى ، ئةْساظياضيَهى يؤْاْى بة ْاوى )ئانطيؤؽ( زةضنةوت
خةدمةض تيص و باضيو زضوغت نطز، بةّ ٖؤيةوة خيَطايي و تواْاى  زةَيوو، وةى بئاو  يةشيَط
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نإ دةْطيية نةؾتييةاْا و خيَطايي نإ ظؤض ظياز بوو. ٖةضزوو بابةت واتة تويؤْاْيية نةؾتيية
خيَطا و غووى و  نةؾتييزةضيايية نؤْةنإ بووٕ.  و ناضيطةضةناْى دةْطةططيٓط ية ٖؤناضة 

ة غووزى خؤيإ بئةطةض دةْطةنةيإ اتيَو نة زةياْةويػت دةْطى زةنطز، بةضزةغت ٖةض ن
 ية َةيسإ زووض زةنةوتٓةوة. ظةًْةزيتباية، ب

نإ بةثيَي ئةو ْةخؿةيةى يؤْاْيية نةؾتييةَيؼ تةواوى ية دةْطى زةضيايي غاال
ناْى نةؾتييةْة خيَطايي و ْة تواْاى  يـناْى خةؾاياضنةؾتيية ئانطيؤؽ زضوغت نطابووٕ،

ةناْيإ بة ضِيَطِةوْاَييَري ئةوإ  بووٕ بؤ ديَبةديَهطزْى ناضةناْيإ،ةغتية بةضز ْةبوويؤْاْيإ 
بة  ييةناْيإدةْطى و باظضطاْ نةؾتيي ،ْةبووووناْيإ هة غضووْا، ٖؤى غووناْةوة زةطؤضِ

زةغوضِاْةوة. ية دةْطى غاالَيؼ  خؤيا زةضِؤيؿذيةوة بؤ الى ضةخ و ضِاغت وَيٖؤى غة
وةى ئؤتؤَبيًَى  ٖةخاَةْؿييناْى نةؾتيية اْى يؤْإ وةى ئؤتؤَبيًَى بضووى وننةؾتيية

نإ بةيةنةوة بووٕ، ٖةخاَةْؿيية نةؾتيية زةَة باضٖةَيطط بووٕ، ويَطِاى ئةوةف تا ئةو
ٖاتةبةض  بويَطييإ زوو بةف، ، بةآلّ نة بووْةإيغةض ٖيَطف بهةْة ْةبووبويَطييإ، نإ يؤْاْيية

 و ٖيَطؾيإ نطز.
نة فةضَاْسةى  ،ية دةْطى غاالَيؼ ئةوة بوو ٖةخاَةْؿييهػتى غيَيةّ ٖؤناضى ؾ

ئةو نةْساوة طةوضةية  يةباضةىى ينة ْاوى )تاضى( بوو، ظاْياض ٖةخاَةْؿيي ينةؾتيطةي
، ئاو ٖةبوو ئاضاغتةيطةى غاالَيؼ بوو، يةو نةْساوة زوو زووضنة ية نةْاضةناْى  ،ْةبوو

إ ينإ ظاْياضييؤْاْيية نةؾتييةبوو،  نوضِية باؾووض بؤ با سييئةوي بؤ باؾووض، نوضِيةنيإ ية با
ياْةى يّ تاضى ئةو ظاْياضآلت، بةى ئاو ٖةبوو و غووزيإ ييَ وةضططدووَيةٖةضزوو  يةباضةى

 .ْةبوو

ية دةْطى غاالَيؼ ٖةض ئةوة بوو  ٖةخاَةْؿييضواضةّ ٖؤناضى ؾهػتى نةؾتيطةزي 
باْطةنةى خؤى بةْاوى )ئاْائيس( باغي نطزووة و ى ْاغطاو ية ؾيعطة بةْاوؾاعريى نة ويَطشيً

ية ؾويَٓيَو بووٕ نة ى خؤيإ زةدةْطإ و زةضياواْةناْيإ وآلتزةَييَت ئةغيٓاييةنإ ية 
 يإ زةْاغي و زةياْعاْى بؤضى زةدةْطٔ.ٖةَوو

 ضاوةضِوإنإ ٖةخاَةْؿييةنة  ،ٖؤناضى ؾهػت ية دةْطى غاالَيؼ ئةوة بووثيَٓذةّ 
يسا، ضِووئةوة بؤ ئةوإ يةثطِ  زةضنةويَت و ٖيَطؾيإ بهاتةغةض، ٕ نة نةؾتيطةزي ئةغيٓاْةبوو
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ناتيَو  ٖةَوو زةبووايةئةطةض ْا  ة،ْةبووبري وضزتاضى نة  ٓريب ضِاغتييةزةبيَت زإ بةو 
 نإ بيَت.يؤْاْييةى ٖيَطؾي ضاوةضِواْ

ببات و ية ضؤشئاواى  ٖةخاَةْؿييخةؾاياض فةضَاْى بة تاضى زابوو تا بةؾيَو ية يةؾهطى 
تاضى غةضزاضى  ى بوو،وؾهاّْ خةؾاياض غةضزاضيَهى آلى ئاتيو ثيازةيإ بهات، بةوآلت

 يبووْى نةؾتيطةيييةناْى زابةؾَةتطغ ،تاضى نة غةضزاضيَهى زةضيايي بوو ووايةزةب، ييزةضيا
ّ ئةو بة ثاؾاى آلبة ةْيَت نة ئةو بابةتة َةتطغيساضة،ٕ بهاتةوة و تيَي بطةيضِووبؤ خةؾاياض 

 ْةوت.
ئايا تاضى زةيعاْى نة ْابيَت بة ٖيَعيَهى زةضيايي الواظ بةضةو ضؤشئاواى ئةغيٓا بضيَت و ية 

ى ثاؾاناْى يهة خةؾاياض و بة طؿتضووْخةؾاياض باغي ْةنطزووة؟ يةواْةية وابوو بيَت،  تطغي
ناتيَو بووٕ، تووْسضيوؾى يةنةّ( ية دةْطسا ظؤض وف، نةَبؤدية و زانوضِثيَـ ئةو )

ئةوة نة بة ثاؾا بًَيَت  ،بيَت ديَبةدىَ بهطيَت، يةواْةية تاضى تطغا زةبوواية ،فةضَاْيإ زةزا
 الواظةوة بضيَتة ضؤشئاواى ئاتيو. ينة ْابيَت بة نةؾتيطةي َةتطغيساضة
ية غاالَيؼ زةنةويَتة  ٖةخاَةْؿيي يى تيَهةوتٓى نةؾتيطةييتياضييةى بةضثطغيبة طؿت

بةض ٖةَية  بيٓيإّ ٖةض ئةو فةضَاْسةية و ئةفػةض و غةضباظةناْى ناتيَو آلئةغتؤى تاضى، بة
بة  ٖيَٓسة، ثرتة  وإٖى ئةية نإ يؤْاْيية يطةيينةؾتٕ و تواْاى بةٖيَعٖيَعيَهى زةضيايي 

نإ ية ٖةخاَةْؿييةتةْاْةت ٖريؤزؤت ية ضةْس ؾويَٓيَو ْووغيويةتى نة  زييَطى دةْطإ،
 نإ ضِاغتبري بووة،ييةئيَطاْى غاالَيؼ ئاظاياْة دةْطإ، ٖريؤزؤت ظؤض بة نةَى بةضاْبةض ؾةضِ

 بهات. يإاوا باغساوة ئاْيضِووٕ ؤوةى ض ؾتةنإ ئةوة زةطُةْة
ْووغإ شَاضةى َيَصووبووْةوة،  ْيَعيو سييٖةضزوو نةؾتيطةٍ ية يةنبوو  ْيوةضِؤناتى 
 ؤيي تيَساية،طوَإ ظيازةضِ، نة بيَزةْووغٔ نةؾتيينإ بة ضواض غةز ٖةخاَةْؿيية نةؾتيية
 ينةؾتيْيـ بة زوو غةز ْووغاَيَصووٖةْسىَ  ناْى يؤْاْيـ بة غيَ غةز،نةؾتييةشَاضةى 

 زةنةٕ. يإزةغت ْيؿاْ
ناْى ظياز ٖةخاَةْؿييةبووْةوةناْسا شَاضةى ضِووبةضِووٖريؤزؤت بة ئةْكةغت ية تةواوى  

ّ آلة، بةْةبوورتيإ ث نةؾتيييؤْإ زوو غةز  ينةؾتيطةي زازةَييَت يةو دةْطة ْووغيوة و
 ضز.خواؾهػتيإ ْةزة ٖةبووايةٕ نةؾتييانإ ضواض غةز ٖةخاَةْؿييةئةطةض 



 51 

ية  ٖةخاَةْؿييناْى دةْطيية نةؾتييةى زةَييَت شَاضةى بةضيتاْٖةْط )طؤضزؤْى( غةض
 .ْييةآلئةقئةو شَاضةية ييَهساْةوةيةنى  بووة، نةؾتييايي غاالَيؼ زوو غةز دةْطى زةضي

هة ضووْناْى ْةزيت، يؤْاْيية نةؾتييةتةواوى تاضني فةضَاْسة،  سابيٓيٓية يةنةّ 
ناْى ئةغيٓاى نةؾتييةنة ٖةْسيَو ية  ،ؾيَوةيةى بوو طةنة بةزووضٖةَيهةوتةى ظةوى 

 .يَتببيٓزةؾاضزةوة، ٖةض ئةّ ٖؤناضةف وايهطز تاضى ْةناضيَت، تةواوي نةؾتييةنإ 
دةْطى غاالَيؼ، ناتى خويَٓسْةوةى  سا بيَت، يةبةضزةغتية ى يؤْاْتوآلتئةطةض ْةخؿةى 

نةْساوى طةوضةية، تيَطةيؿتٓى  نة ية ضؤشئاواى ئةغيٓا ية ،تةيطةية بهزووضئةو  تةَاؾاي
 زا، ى ئاتيووآلتية ْيَوإ غاالَيؼ و ضؤشئاواى زةبيَ ئةوةف بًَيَري  زةبيَت، غاْاتطئةو بابةتة 

يةويَوة  اْسْى ٖيَع ية نةْاضةناْى ئاتيوظبؤ زابة ْاضاض بووٕنإ ٖةخاَةْؿيية، يةى ٖةيةضِووطة
يسا، ضِووة ضِووطةدةْط يةو  ة بوو، ئةوْةبووهة طوظةضيَهي زيهةيإ ضووْ تيَجةضِ بٔ،

ضووٕ و زةضنةوتٓى ظؤضى ٖةية، زؤخى ؤض ةْاضِيَهة ضِووطةطةى غاالَيؼ يةو زووضنةْاضةناْى 
هة ضووْ يؤْاْى ببيٓيَت، نىنةؾتييةا ضةْس يتةْ ،تاضىاييسا يةبةض  ئةو ؾويَٓة وايهطز

ى ضِووظاياْة بةضةو ئايةطةٍَ ٖةَوو ئةو زؤخةؾسا خؤى بةالوة بة ٖيَع بوو،  نةؾتيطةيي
ةوة بؤ باؾووض زةٖات، نوضِؾةثؤزي ئاوى نةْاضةنإ ية با، بةآلّ نإ ضوويؤْاْيية نةؾتيية

ي ئاضاغتةي ئاو بة ثيَضةواْةٖةخاَةْؿيي  طةزينةؾتيى دووَيةئاضاغتة و  يةناتيَهيؿسا
ي . يةو ناتاْةزا ئةواْةى فةضَاْسةيووةٖيَواف زةنطزخيَطايياْي  ، ئةَةفيؿذيزةضِؤ
 غةوَيًيَسةضاْيـ وٍَ ييَسةٕ،نة خيَطاتط غة ،ية ئةغتؤية بةغةضياْسا ٖاواض زةنةٕ ًيَسةضاْيـيَوغة

 ،بطِواتنة خيَطاتط نةؾتيية بؤ ئةوةيطةضِ  تةواوى ٖيَعى خؤيإ بؤ ئةو َةبةغتة زةخةْة
 واتةنةوة، وتةيإ بؤ ٖاْساْى خؤيإ زةوؾةو بة يةى ئاواظ ٖةْسىَ  ثيَهةوةيإ ٖةَووٖاونات 

ثيَويػت بةضةو ثيَؿعة  ئاغتةْط بوو، نة ْةناضٕ بةخيَطاييى ئاوى زةضيا دووَيةئاضاغتة و 
 غووى و بًةبووٕ،نإ يؤْاْيية نةؾتييةّ آلبةبطةٕ،  نإيؤْاْيية نةؾتييةبضٔ، بؤ ئةوةي 

ى ئاو وةضزةططت، بؤية ظؤض بة ضِيَطِةويإ ية غووز ى ئاويـ ٖاوئاضاغتةى ئةوإ بوو،دووَية
بووْى نات شَاضةى ئةوإ يةبةض ضاوى تاضى ظياز تيَجةضِبة زةبووْةوة،  ْيَعيوطايي ية زوشَٔ خيَ

اْةى ي يؤْاْى زاثؤؾطا، ئةو نةؾتيطةزيةنة بة نةؾتضِووطةزةبوو، تا طةيؿتة ئةوةى تةواوى 
 ،زةضِؤيؿذيى ئاوةنة خيَطاتط دووَيةبة غووز وةضططتٔ ية  زةضِؤيؿذينةْاضةنإ  ْيَعيو

، إ وةى يةى بيَتٖةَووخيَطايي ثيَويػتة نإ فةضَاْي نطز يؤْاْييةؤنيٌ فةضَاْسةى تيُيػت
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 يتاضى ناتيَو ظاْى نةؾتيطةينإ، ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةهةوة بطةْة بؤ ئةوةي ٖةَووإ ثيَ
وو ٖؤ ية بةضزّ آلبةبة ثيَويػتى ظاْى ثاؾةنؿة بهات،  تطة،بةٖيَعبةضاْبةض ية ٖى ئةو 

 ثاؾةنؿةى ْةنطز:
 زييَط بووٕ و ية َطزٕ ْةزةتطغإ،ثياواْى ية خؤى و ئةفػةض و غةضباظةناْى : يةنةّ

 .بطِؤٕزوشَٔ ي ضِووبةضةو  غًَةَيٓةوةزةياْتواْى بيَ تطؽ و 
ؾيإ بهطزاية، بة ةتةْاْةت ئةطةض ثاؾةنؿ طةزي ئةغيٓا خيَطاتط بووٕ،نةؾتي :زووةّ

 .يسةزاضِوو ف ٖةضدةْطةنة ثيَيإ زةطةيؿذي ويي ظوو
تاضى  بةٖةْس وةضبططيت،ى ٖيَعةناْى خؤى يثيَويػتة بةضشةوةْس ،فةضَاْسة ٖةضضةْسة زييَط بيَت

بةؾيَو ية ٖيَعى خةؾاياضيؿى  بططةا زةضياواْةناْى خؤى يةطةَيسا بووٕ، يْة تةْ زةَةزا، يةو
نة  ،ْة بوونطزْى ئةو غةضباظاضؤشئاواى ئاتيو تا ثيازةيإ بهات، ئةضنى تاضى ضِظطاضزةطواغتةوة بؤ 

دةْطى ْاضاض بوو ، ئةو زةَة زةضفةت ْةَابوو، ّ ناتيَو بة ٖيَعى زوشَٓى ظاْىآليةطةَييسا بووٕ، بة
 ناْى ضِاطةياْس غةضباظةنإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ.ةؾتييةسةي نبة فةضَاْبؤية  ،بيَتثيَ باؾرت 

نة بؤ  ٕ،بووٖةضوةى ئةو ناضاْة  ٕ،نإ ئةدماَسضانةؾتيية يضِوو ناضاْةى يةغةض ئةو
ي ضِوويةغةض بؤ صيووْة ٖةْسىَ ضةويإ  ،دةْطى غاالَيؼ ئةدماَسضايةنةَري ئاَازةناضى 

زواى ضشاْى خوئَ، دةْطاوةضإ يةغةض زا و ؾةضِتا ية ناتى  ،نطز وآلبثةضؾونإ نةؾتيية
بؤ ئةوةي ئةطةض  ،ى طةوضةيإ بةضزةغت نطزْةبةٕ و ْةنةوٕ، غةتًَ خويَٓةنإ خًيػو

نإ ئاططيإ بؤ ئةوإ يؤْاْيية نةؾتييةيةواْة بوو  تةوة بًةظ بيهوشيَٓٓةوة،ئاططنةو
ياْبوو ٖةٖةتواْاْةي ناْيـ تةواوى ئةو نةؾتييةناْى ةية نؤطٖةضوةغا اية، وَيسابوةٖ

 نطزْى بطيٓساضإ.بةضزةغتيإ نطزٕ بؤ تيُاض
ٖيَعةوة خؤيإ  وىبة تةوا ، ئةوائاَازة بؤ دةْط نةؾتيينة زوو  ،ؾيَواظى دةْط وابوو 

ٖةضزوو  خؤنة ية ئاناَسا يةنيإ يا ،بووتووْس ٖيَٓسةو بةضيةى نةوتٓةيإ ئة بةيةى زةنيَؿا،
يةو زؤخةؾسا ٖةضزوو نةؾيت  ييةنإو نةؾتيَطزة ْبزة ٖطوشَيزةؾهإ و ئاوى زةضيا  نةؾتيي

ي ضِوؤ، نة ضيَ بهطيَبةئاوايةى نإ نةؾتييةئةَةف وايهطز غةضةتا  زةبووٕ، ْكووّْغطؤ ياخؤ 
 َيةْطي،قةؾيَوةي ية  يـزواتط نة ية زاض ضيَ زةنطإ، يَت،ٖةب هي باضيهيإيَيووت يإثيَؿةوة
 ،بةضيةى زةنةوتٔ، زةْطى بةضيةى نةوتٓةنة نةؾتييزوو  ،يَيةْطقة ىيووتزوو  ناتيَو

بة  يإضةْطاَيى بةغرتاوالي ؾةضِنةض، غةضباظاْى ٖةضزوو ثاؾإ  َيٓاني زةْطى تؤخ وابوو،
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تا  بٔ،نإ طري نةؾتييةزيواضةى ئةوةي ية  يؿت، بؤزةٖاو سييظدمريى ئةغتووض بؤ الى يةن
 ةوة ظدمريةناْيإ ضِازةنيَؿا، بؤ ئةوةيناْنةؾتيية ْيَوبططٕ، زواتط زةيإ غةضباظ ية سيييةن

بطةْة غةض  بهاضٕ إتا غةضباظ ،بؤ ئةوة بوو ف، ئةو ناضةسيتةْيؿت يةن بهةوْة نإنةؾتيية
 ياْهوشٕ.بو غةضباظاْى زوشَٔ  ةؾتيين

ى بة ئيَطاْنى نةؾتييةنإ، ضةْس نةؾتييةيَطي دةْط و ناتى بةضيةى نةوتٓى زةَصية يةنةّ  
نةؾتييةنة، ٖؤى  ويَْبؤ ي ٖيَٓا وشَنإ ؾهإ و ئاو ٖطيؤْاْيية نةؾتييةبة  ،ٖؤى بةضنةوتٓيإ

يإ، نإ و ثتةويؤْاْيية نةؾتييةي ظؤضى ايةوة بؤ خيَطايناْى ٖةخاَةْؿى زةطةضِنةؾتييةبطزْى زضظ
يةى ئاوابة ،ئاو و، نة زةنةوتة ْيَنةؾتييا ئةو بةؾةى ئاططيؤؽ ئةْساظياضى يؤْاْى ْةتةْي

ناْى ظؤض بةضظ نةؾتيية بططةظياز بهات،  يةنةيخيَطاي زةبووة َايةي ئةوةيٕ، هطز بووضيَ
 نةؾتيي ىيووتنة ةوبوو، ثتنإ ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةثيَؿةوةي بةؾي ا نطزبووٕ، تةْي

بةآلّ ، ضاززةْةبايةخي ثيَ  نةؾتيي زيهةي بةؾةناْينةضي  ي ثيَ زضابوو،ططيٓطييَبوو، 
سا، يةواْةية ئاططيؤؽ زةيعاْى ئةطةض نةؾيت ثتةو ْةبيَت ية ناتى بةض يةى نةوتٓ

ظؤض بة ثتةوى  ٖةَوو بةؾةناْيبؤية  تةْيؿتةناْى، تةْاْةت ثؿتةوةؾي تيَو بؿهيَت،
 .نيَؿا بووؿةْةخ

ية  ضِاٖيَٓةضإ يةنإ نطزى، ٖةَإ ئةوةدةْطيية نةؾتييةئةوةى ئاططيؤؽ غةباضةت بة  
تةونطزْى ى و ثبةٖيَعيسإ بة ططيٓطغةباضةت بة خواظٕ، زة ةنإ ية وةضظؾهاضاْييتييَثاَيةواْ

، ةوتووةبؤيإ زةضنطؤضِةثإ و َةيسإ غاٍَ ضِاٖيَٓةضاْى 2500هة زواىضووْتةواوى دةغتةيإ، 
 بووٕ وثتةوبة ثيَويػتى تى بةضزةغت ْابيَت، بططةْييةا بة ضِانطزْى بةضزةواّ، قاضةَانة تةْي

بايةخي ػاظيسا ؤغيـ ية ناضطةناْى نةؾتيئاططي نطزْى تةواوى بةؾةناْى دةغتةية،بةٖيَع
ا ، ْةتةْيية ناتى بةضيةى نةوتٓسا زةزا، بؤ ئةوةي نةؾتييبةؾةناْى بةٖةَوو تةواوى 

 .ٔتةْيؿتةناْيؿى ْةؾهيَ بططة ،ثؿتةوةةوة و ثيَؿ
بة  ٖةخاَةْؿييناْى نةؾتييةية  شَاضةيةى سا،صَيَطى دةْطيةنةَري زةَية  ٖةَيبةتة

شيَط قُى ونإ و ْونةؾتييةو يَْ ةنة ئاو ضوو ،ٖؤى بةضيةى نةوتٓيإ بة ؾيَوةيةى ؾهإ
زيهة،  ناْينةؾتييةو يَوة ْْةظطواية غةضباظإ ب ئةَة وايهطز ْاضاض بٔ شَاضةيةىبووٕ، ئاو

ايي َةيةيإ زةنطز ئةواْةى َةيةيإ زةظاْى بة خيَطزةضياوة، و تةْاْةت ٖةْسيَهيإ نةوتٓة ْيَ
 ظووٖةض ئةواْةى َةيةيإ ْةزةظاْى  ى، بةآلّئيَطاْزيهةي  نينةؾتييةْٓة غةض ةتا خؤيإ بطةي
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 ،زنطزة باضإتري ، ئةواْيإاْةوةناْينةؾتييةناْيـ يةغةض يؤْاْييةّ زةبووٕ، تريٖاويَصة ووْك
 رييةنةَ نةوتٔ، ٖةخاَةْؿييناْى نةؾتييةبةض ئةو تيَهؿهاْةى  نةوتبووْة ْيَو ئاوةوة،نة 

ببووْة نإ نةؾتييةي ضِوو غةضنةؾتيطةيي تاضى نةوت، نة بةض ٖيَعى  ،بوو طوضظي نوؾٓسة
 بةظاآليينة بػتيَو ؾويَٓى  ٕ،وببو طؤضِةثاْيَو بةؾيَوةيةى ئاثؤضةي غةضباظاْي ٖةضزووال تيَٗاآل

يإ مشؿيَطٕ تةوض، تري، طوضظ، ْيَعة و آلةثاْاْةزا غةزإ زةغت زةدوويةو طؤضِ، ْةَا بؤوة
إ بوو، غات ْاغاتيَو زةغتيَو ، طياْى َطؤظْةبووى ٖيض بايةخى زةوةؾاْس، يةوى ضِؤشإ ئةو

ية تةوضى  ٕ،ظةنإ دياواظ بووتةوضيَو قاضيَهى زةثةضِاْس، تةوضى زةغتى غةضبا زةثةضِا، ياخؤ
ضِاْي َطؤظيَو ية دةغتةى ديا  ،تووْس ييَساْيبة يةى  ،زةَةنةى ظؤض ثاْرت و تيصتط بوو زاضبطِئ

زةوضوبةضى بهطزاية،  ضطنةيةى زةضفةتي ٖةبوواية ياخؤ تةَاؾايئةطةض نةغيَو بؤ  ايةوة،نطزة
 ببيَتةوة. رتنة نةَئاثؤضةةوة و و ئاو تا ديَطة ببيَتوشضاويَهى زوشَٓى زةخػتة ْيَالؾةى ن

اليةنى  ى غاالَيؼ،ضِووطة ٖةَووةى ْيَعيهبوو ية  بطيَتى ؾةضِثاْتايي َةيساْى 
طةى زووضةي زيهةف طةيؿتبؤوة اليةن ى ئاتيو،وآلتنإ طةيؿتبووْة نةْاضةناْى نةؾتيية

، َةيساْى ية تةواوى دةْطة زةضياييةناْى نؤْسا ،ْةبووى دةْط ظؤض طةوضة َةيساْغاالَيؼ، 
ية ضؤشئاوا بؤ  خؤبؤ باؾووض يا نوضِغةضنطزةى ٖيَعةنإ ْةياْسةتواْى ية با دةْط طةوضة زةبوو،

نإ نةؾتييةتايبةتى يةو ناتاْةى ، بةناْيإ ببيٓٔنةؾتييةت يةى بة يةنى آلضؤشٖة
زياض  إٖةَوو ،ْةبووئةو ضؤشة ٖيض زوونةَييَو  ّآلزةنطز تا ية يةى وٕ بدي، بة ضيَزوونةَييإ 

بةضزةواّ  واْى تةواوى َةيساْى دةْط ببيٓٔ،بووٕ. بؤية تاضى و تيُيػتؤنيٌ ْةياْسةت
تا  ،بٔ دووَيةية  اليةنةي زيبؤ  وةالَية َةيساْى دةْطةوة ية زةبووايةفةضَاْسةنإ 

ناْيإ ية خطاثرتئ زؤخساية و نةؾتيية ة يةى تةواوى َةيساْةنة بدي و بعأْ ناَئاطةزاض
 ياضَةتى ٖةية، فطياى بهةوٕ. ثيَويػتى بة

نإ زةْطى ْاَية و ْةعطةتةى غةضباظإ زةٖات و ئةواْةى ظةضبةيإ نةؾتيية ٖةَووية 
زةوةؾاْس، ْةعطةتةيإ زةزا و ئةواْةى بةضيإ زةنةوت، ٖاواضيإ زةنطز. ئةطةض غةضباظيَو 

ظةضبةى تةوض و نةوتباية غةض ظةوى، بيَ طوَإ ْةيسةتواْى ٖةغتيَتةوة و  بووايةخًيػها
غيٓط يا ثؿت يا غةضى زةططتةوة يا مشؿيَط ًَى زةثةضِاْس و خويَٓةنةى زةضشاية غةض ئةو 

 نة ضِشابووٕ.نةؾتييةخويَٓاْةى يةغةض 
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نة نةؾتييةغةضْؿيٓاْى  ا،ئاطط ٖةَيسةزض ئةوي زيهةنةوة بؤ نةؾتييةنات ية و ٖةْسيَ
و يَئاطط بة ئاوى ْ ئاو زاْةٖيَٓسضابوو، ئةو زةَة ثةَجيٓٓةوة، ئاططةنة بهوشيَ ،ٖةوَييإ زةزا

اية ئاططةنة طةوضةتط بهات، ئةو وئةطةض زوشَٔ ٖةوَيي زابو، بةآلّ ةنإ زةنوشيَٓسضايةوةغةتًَ
ئاططةنة  ناضٕتا ْة ،ى نوشاْسْةوةى ئاططةنة بووٕخةضيهنة  ،نةغاْةيإ زةزاية بةض تري

، ئةوا طةض ئاططةنة طةوضة بووبايةبؤية ئة ضيَهطابووٕ،نإ ية زاض نةؾتييةبهوشيَٓٓةوة، 
ى نةؾتييةئةو  خؤيإ خبةْة ْيَو ئاو، زةبوواية ،ئَوتبؤ ئةوةى ْةغ غةضْؿيٓةناْى نةؾتييةنة

ضةْطاَيةناْى زةنطزةوة و زووض  نةؾيت زوشَٔ، بًةظوى نة ئاططيؿى ٖةَيسابوو بؤ ْيَ
 .ٔيَوتْةغبؤ ئةوةي ئةواْيـ زةنةوتةوة 

ًيَسةضة وَيٖاواضى غة ةوةو ئاوغي ئاطط خؤيإ زةخػتة ْيَزةَةي ٖةَووإ ية تط ئةو 
دةْطيَو بؤ ئةوةى ضيَطة ية  بةزبةختةنإ بةضةو ئامسإ زةٖات، ثيَـ زةغت ثيَهطزْى ٖةض

بؤية يةناتى ئاططنةوتٓةوة ية  ،طٕ، القيإ بة ظدمري زةبةغتٓةوةيَسةضةإ بطًيَوبووْى غةياخي
ٕ زةنطز، ياضَةتيياتواْاوة ٖاواضيإ زةنطز و زاواى  وٖةَوْيإ بة ظيٓسوويي، بة غووتاتطغي 

 يـ، ثرت ٖاواضيإ زةنطز،ْغووتايةبةض ئاظاضى نةؽ وةزةْطيياْةوة ْةزةضوو، ّ ٖيض آلبة
 نة زةَطزٕ.نةؾتييةبووْى ووَْك خؤيا وةيإ بة ٖؤى ئاططةٖةَووزواداض 

 يةبةض و ظضيَيإ غةض يةيإ ناغهيَتيإ ٖةَوو ،نإنةؾتييةو يَناْى ْيؤْاْييةغةضباظة 
يَت و ظضىَ زةدةْطإ. خؤ بة نإ بة بيَ ناغهٖةخاَةْؿييةبوو، ية ناتيَهسا نة غةضباظة 

طةَيياْسا ٓيإ يةبةض قوضغي ئةو نةضةغتاْة و ضِاْةٖات، يةْةبووخةضدي ططتٓى ئةوإ بؤ نةّ زووض
 تةوة.زةبيَ رتنةَ نةيوثةالْةوةبةو  يإدووَيةو  ثيَيإ وابوو ضاالنيبوو، 

ئةو باية  ببوو،بوو، ٖةوا طةضّ  تيَجةضِزا ْيوةضِؤئةو ضؤشة زواى ئةوةى َاوةيةى بةغةض 
 يى ية ٖةواى طةضَسا بهات،فيَٓهةى بة غةض زةضيازا زةؾٓايةوة، ْةيسةتواْى طؤضِاْهاض

 هطزٕيّ ناغهيَت و ظضيَهاْيإ بؤ بةضططآلايةوة، بةزةضؤضِ اضةقةيإ ييَئنإ يؤْاْييةغةضباظة 
نة بةضيإ زةنةوت، بيَ  ٖةخاَةْؿييغةضباظاْى  ثةالَاضةناْيبةؾيَو ية  ٕ،اف بووب

 ى زةبوو.يناضيطةض
، باؾرتئ تانتيو زيهة زةضياييةناْينؤْة ية دةْطى زةضيايي غاالَيؼ ٖةضوةى دةْطة 

 نةؾتييهةوة ٖيَطف بهةْة غةض يةى ثيَبةضةيةى  نةؾتيي إنة ضةْس ،دةْطةزا ئةوة بوو وية
بططٕ،  زيًيإبة  خؤيا هوشٕاْيسا ٖةية بييةْيَوئةوةى ية غةضباظ و ئةفػةض  ظةًو ب زوشَٔ
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ّ وةى آلبووٕ، بة َطؤظاى ئةوةى ئةوإ ويَطِ ناْسا سييَٓٓةوة،نةؾتيية يةْيَوإ سةضًيَتةْيا غةوَي
نة  زا بووٕ،فةضَاْى ئةو نةغة شيَطيةبةضزةواّ  ،ْةبوو، ٖيض زةغةآلتيَهيإ يَٓةضى بيَ طيإعووب

نةيإ نةؾتيية و زةزا يإ ييَوَيغةتةْيا ئةوإ  ى بةزةغت بوو،ةننةؾتييةفةضَاْسةيي 
 ْس.آلزةدوو
يَٓةوة، وآلظ نةؾتيي فةضَاْسةناْيإ زةياْعاْى ئةطةض ثيَضةواْةى ويػتى ًيَسةضيَوغة

ةظاض ٖ إئةوةف بؤ ئةوةبوو نةغيإ ياخى ْةبٔ. ئةوإ ضةْس ٕ،زةزضيَت تا زةَطز ٓسةيإ ييَٖيَ
ناتةى  تةْاْةت ئةو ،يَتغاتوغةوزاييإ يةطةَيسا زةنطو بيَ بةظةيياْة  تووْسبة ناضى  ةغاَي

ية ْيوةى ى ئةوإ ٖةض وةى خؤى َايةوة، يٖاتةنايةوة، ناضيطةض ؤنةزاضيـضاضنةؾيت 
ًيَسإ غةوَي يةنإى نةؾتيدووَية، بؤ ؤضِ غةضيٗةَيساَاتناتيَو ةَيـ ييةنةَى غةزةى ْؤظزة

ةناْيإ تووْسناضة ًيَسةضإ ية ظيَذا غةوَي ،ا زواى زؤظيٓةوةى ٖيَعى ٖةَيِويػت بوو، تةْيٖةض ثيَ
ناْى زاٖيَٓا، تواْى ببيَتة نةؾتييةى ٖةَيُى َاتؤضِئةو نةغةى يةنةّ  ضِظطاضيإ بوو،
ناْى دةْطيية نةؾتييةبووْى نات شَاضةى تيَجةضِبة غةوَيًيَسةضإ،  ٖةَووضظطاضنةضى 
و ثتةوتط بووٕ ية  بةٖيَعناْى يؤْاْي نةؾتييةةّ زةبووْةوة، ٖةضضةْسة ن ٖةخاَةْؿيي

نإ يؤْاْييةّ آلرت بووٕ، بةثى شَاضةف ٖةض ضِووية تةْاْةت  ،ٖةخاَةْؿييناْى نةؾتيية
 بططة، ٖةخاَةْؿيي يناْنةؾتييةا إ ْةتةْيضؤش ينة ئةو ،وةتةؤيإ نطزثؿرتِاغتخؤيإ 

ى زةَة تا ئةو ،وْيإ ْةنطزووة و خؤيإ بةزةغتةوة ْةزاوةغةضباظةناْيـ زاواى ثاضيَعضاو بو
يةو دةْطةزا  سيي ظةْطٔضي زةتواْي ْةيإ خؤيا زةَطزٕ ةوةبطيٓةناْياْغةخيت بةٖؤى 

 زةبيصٕ نإيؤْاْييةْووغة َيَصووّ آلنطإ، بة زيٌإ ٖةخاَةْؿييشَاضةيةنى ظؤض ية غةضباظاْى 
بة بطيٓساضى  زيًةنإ ٖةَوو اضي ْةبيَت، واتةزةغتطري ْةنطاوة بةبطيٓس غةضباظيَوٖيض 

 .ني زيهة تؤَاض زةنطيَتيةيغةضبةضظبة غةضوةضي و  ئيَطإى َيَصووبؤ  فئةوة زةغتطري نطاوٕ،
ّ ناتيَو آل، بةْييةية دةْطى غاالَيؼ  ٖةخاَةْؿيي يطوَإ ية ؾهػتى نةؾتيطةي

اططيإ نطز تا سة خؤضِٖيَٓ ةضْةزا،وضةيإ بضووْسا بيٓى، يةْيَوةّ ية بةضزنإ خؤيإ ييةئيَطاْ
بة نة ةف اْئةو غةضباظيةْيَو نإ الؾةناْيإ خػتٓة زةضياوة، يؤْاْيية يإ نوشضإ،ٖةَوو

 بطيٓساض ْةبيَت. ْةبوو ٖيض غةضباظيَو، ةوة بة زيٌ طريإناْيؤْاْيية يةاليةٕظيٓسوويي 
وةى  ،ى غةضنةوتٔ بوويَسئوَبة زةَةيتا ئةو  ٖةخاَةْؿيييَعى زةضيايي ٖتاضى فةضَاْسةى 

نإ يؤْاْيية نةؾتييةيةى نةوتٓى يةبةض فةضَاْسةيةى ئةضنةناْى بةدىَ زةطةياْس و خؤى 
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بطِياضيسا بةؾساض ببيَت ية دةْط  ، ئيسينة غةضنةوتوو ْابٔ ،ٕ بؤوةضِووبؤى  زواتطّ آلزةثاضاغت، بة
يؤْاْى  نةؾتييرتئ يَعيهْى خؤى بة تووْستا بة  ،نةى نطزنةؾتييةو فةضَاْى بة فةضَاْسةى 

وةى ، زةْطى ئةو بةضيةى نةوتٓة نةؾتييٖةضزوو  ىيووتبةضيةى نةوتٓى يةطةٍَ  بهيَؿيَت،
، بؤ وة ٖةَيبسضئَنةؾتييةةوةى ضةْطاَيةنإ ية ٖةضزوو ي ييَ بةض تطيؿكةى ٖةوض طةيؿتة ئامسإ،

و ٖةَيسا و ضؤوة ْيَ يَو خؤىثاَيةواْ، تاضى وةى سيينإ بهةوْة تةْيؿت يةننةؾتيية ئةوةي
و ى زضيَص و ضِاغتى ية زةغتسا بوو، ناتيَو طةيؿتة ْيَئةو مشؿيَطيَهنة، يؤْاْيية نةؾتيية
و تواْى ية ْيَواْياْةوة تيَجةضِ ّ ئةآلزوشَٔ، ضةْس غةضباظيَهى يؤْاْى ثيَؿيإ ططت، بة نةؾتيي

بةزوايسا خؤيإ  َةْؿييٖةخاثيَـ ئةوةى ضةْطاَيةنإ ٖةَيبسضئَ، ضةْس غةضباظيَهي  ببيَت،
هة ئةو وةى غةضزاضيَو ضووْتاضى بؤ غةضنةوتٔ ْةزةدةْطا،  نة،يؤْاْيية نةؾتييةو يَٖةَيساية ْ

تةْيا بؤ َطزٕ زةدةْطا، بؤية ناتةزا و ية ،ْةبووتى نؤتايي ٖاتٓى دةْط ْييةطوَاْى ية ضؤ
 ضؤشة نوشضإ، سيطيَت. تةواوى ئةو ئةفػةض و غةضباظاْةى ئةو تاضى ية ٖةوَيي ئةوةزا بوو وةى

نة ظاْيإ يؤْاْيية نةؾتييةغةضْؿيٓاْى  ٖةَوويةى نةوتٔ، ضنة بةنةؾتييةناتيَو زوو  
 نة ٖيَُاى تايبةتى ٖةبوو،نةؾتييةهة ضووْزوشَٓة،  يئةوة نةؾيت فةضَاْسةى نةؾتيطةي

 ةيإ بؤيإ زةضنةوت نة ئةوٖةَوونة، يؤْاْيية نةؾتييةو يَْ ةزواى ئةوةى تاضى ضوو
بةٖا و القبةْس، ظضيَ ططاْ هة ناغهيَت، ضِاْبةْس،ضووْ، ٖةخاَةْؿييةفةضَاْسةى نةؾتيطةزي 

نة زاواى ية يؤْاْيية نةؾتييةفةضَاْسةى  ؾاوةناْى ثيَٓاغة بووٕ بؤ ثًةنةى،زضةو
ئةو ثياوة فةضَاْسةى نةؾتيطةزي  وتى تاضى بة ظيٓسوويي بططٕ، غةضباظةناْى نطز

 ٓسوويي بيططئ الى تيُيػتؤنيٌ و طةزي يؤْإ ؾاْاظ زةبري.ئةطةض بة ظي ،ٖةخاَةْؿيية
ةى ٖةْسيَو ية دةْطة   نإ زضيَصخايةٕ ْييةوؾهاية ضابطزووزا دةْطة زةضياييةنإ بة ثيَضةوْا
ي ئةفػةض ًيَسةضيإ زةغتةبةض زةنطز،غةوَي زةبووٕ، نةؾتييخةضيهي ضيَهطزْى ْيَو آلغا ٕ،ْةبوو

يةناليي زةبؤوة، ئاناَى ضةْس غاٍَ َاْسووبووٕ ية ضةْس ناتصَيَطيَو  ييإ ثةضوةضزة زةنطز،زةضياواْ
 ضز.خواؾهػتى زة ئةوي زيهةفٖيَعيَو غةضزةنةوت  ئيسي

زةضياغاالض خؤى بؤ َطزٕ تاضني  اضز،خوؾهػيت  ٖةخاَةْؿييئةو ضؤشة ٖيَعى زةضيايي 
 ،اضى بة ظيٓسوويي بططٕت ،نة زاواى ية غةضباظةناْى نطزيؤْاْييةّ زةضياواْة آلئاَازة نطز، بة
ى ةنةمشؿيَط وةؾاْسْيبة يةى  ،بة ظيٓسوويي بيططٕبؤ ئةوةي زةبووْةوة  ْيَعيوئةواْةى ييَي 

ى ئاضياْى وتةبة  نةزا ظؤض بة ؾهؤ بوو،يؤْاْيية نةؾتيية يةْيَو ؾةضِزةنوشضإ. تاضى ية ناتى 
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ثطؾٓطي ى يؿنةةزضيَص ضيؿةيةغةض  ية غيٓطيسا ٖةتاو زةزضةوؾايةوة، ْووغي ْاغطاو،َيَصوو
نة ية ظضيَ  ،ٖةتاو بوو ْانيضِووغيٓطى بوو، ٖةَإ يةغةض ئةو ٖةتاوةى زةزايةوة، 

ئةونات بة ضِازةيةى ظضيَهاْيإ  ٖةخاَةْؿييناْى آليووغةنةيسا زةبطيػهايةوة. ئةفػةضة با
نإ يةو ةييئيَطاْثيؿةوةضة  ٓة تيؿهةناْى ٖةتاويإ زةزايةوة،نة وةى ئاويَ ،يووؽ زةنطزْةوة

اليي ةيإ يووؽ و دظيَطِغيٓى ظيو و  ئيَػتةبة ية ْةوةناْيإ تا ضةْس غةزة ناضة ناضاَة بووٕ، 
ناتيَو ية غيٓيسا ، ٓسة يةو ناضةيإ ناضاَة و ييَٗاتوو بووٕٖيَ( ْييةى )تاوةضوتةبة  نطز،زة

 ضاويإ زةٖات.نة ٖةتاوةنة ببيٓٔ و ئاو ية  ،ٖةتاو زةنطز، وةى ئةوة بوو ْانيضِووضاوت ية 
 اظيَو بؤ بةضططى زازةْطا،، بة ئاَطْةبووبؤ دواْى و ؾهؤ  تةْيا ،يووؽ و دواْهطزْى ظضىَ

ٖةتاوى زةبطيػهاْسةوة و ضاوى غةضباظى بةضاْبةضى تيَهسةزا و ضيَطط زةبوو  ْانيضِووية ضؤشزا 
 ت.جيَهيَئاَادمةنةي بتريى خؤي و  مشؿيَط  ى ْيؿاْة بططيَت ياخؤوضزيَت بة هاضيةوةى ب

ناغهيَت و ظضيَ و  خؤ بطيٓساض زةبوو،زةنةوتةوة زةنوشضا يا ْيَعيوٖةض نةغيَو ية تاضى 
ٓسة ٖيَ زةياْجاضاغت،مشؿيَط و تةوض  ييَساْةناْينةى ية غةضباظييةبةضطة  زيهةي بةؾةناْي

بةضي زةنةوتٔ ياخؤ بطيٓى بضوونيإ ية  ْةزةنطز طوضظاْةٖةغتى بةو  ،ئاظاياْة زةدةْطا
، ٕيةو دةْطة نؤْاْةى بة مشؿيَط و طوضظ و تةوض و...ٖتس زةنطا تةيسا ضيَ زةنطز،دةغ

ئةطةض غةضيـ  ببيَتةوة، ْيَعيوية غةضنةوتٔ ٖةبوو ئةوةى  بةخيتنةغيَهى ئاظا و خؤْةثاضيَع، 
يةو ٕ، زةنطز يبطيٓساض ياخؤْةنةوتباية، ثيَـ َطزٕ شَاضةيةنى ظؤض ية زوشَٓى زةنوؾت 

ئةطةض  اْةى ويػتى خؤى بةغةضزا ْةزةزضا،يَو بوو نة ؾتيَهى ثيَضةوةزا تاضى نةغؾةضِ
اية بة ثيَضةواْةوة وبو ئةطةض ْةنوشضا ئاواتة زةطةيؿت نة بؤى زةدةْطا، اية، بةوونوشضابو

 ناْى خؤى زةنوؾت.ْييةبؤية شَاضةيةنى ظؤض غةضباظى زوشَٓى ية تؤَيةى ٖاوْيؿتُا ،بوو
نةى تاضى زةضياغاالضى نةؾتييةية  ،ناْى يؤْإيةدةْطي نةؾتييةية  زيهة زوو نةؾيت

و ئةو يَاْةوة ضووْة ْيةنو نةؾتيٖةضزو غةضباظةنإ ية بووْةوة، ْيَعيو ٖةخاَةْؿيي
 ييةو نةؾتيَْ خؤي ٖةَيسايةييَيةوة  تاضى ينةؾتييةئةو  ي تاضى تيايسا بوو،نةؾتيية

 نةؾتييةو يَبؤ ْ ،ضْٔةياْسةتواْى ب سيهةنإ ضيٖةخاَةْؿيية. غةضباظة ييةنةيؤْاْ
 زةدةْطا. تةْيائةو بة  نة بؤ ياضَةتيساْى تاضى، بؤيةيؤْاْيية

و  نةؾتييةئةو  غةضغةضباظاْى يؤْاْى  ٖةَووتاضى ئةو ضؤشة تواْاى ٖةبوو يةطةٍَ 
رت ية ثيَٓر ثظةْطيَت، ئةو بة بةضزةواّ  نةؾتييةنة ٖاتبووٕ بؤ ْاو ئةو  زيهةف ناْينةؾتيية
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طوضظي بةض بؤ ئةوةى ية ثؿتةوة  بوو، ية بةضاْبةضزيهةي  و ضةني ؾةف مشؿيَط خؤيا
بووْى نات بطيػهاْةوةى  تيَجةضِيَت، بةضزةواّ خؤى ٖةَيسةزا و ؾويَٓى خؤى زةطؤضِى، بة ْةنةو

 هة خوئَ غيٓط و غهى زاثؤؾي.ضووْزواداض بة يةنذاضى ْةَا،  ؤوة،ظضيَهةى نةَرت زةب
بيَٓيٓة بةضضاو،  يؤْاْيية نةؾتييةةثاْى ئةو طزْةوة طؤضِئةطةض بؤ غاتيَو ية ديٗاْى برين 

ؾاْة وةى ى بةضظى ئاضيايي، ضواضآليؿى ثإ و زضيَص، باضِبة تاضى بة ثطضى يووٍ و زضيَص، 
و  آلتة بانوضِى ئةو ثياواْى زةوضوبةضية  بيين، زةَإ ةفػاْةنإ وابوو،و ئيَناْى ْخوزاوةْس

بةضظة آلة باخوزاوةْسزةزا ئةو  زةٖاتٓة بةضضاو ٖةوَييإ يَوويَطوةى ضةْس ن ،تاؾطاوضِزئَ 
نة بة غةض  ،زةْطيَو زةضزةضوو ،ةيةوضزيةخؤب ثياوةنةَيةية زةَى ئةو ناتإ  ٖةْسيَ بهوشٕ،

 نة غةضطةضَى دةْط بووٕ. زيهةيـ، ناْينةؾتييةئاوى زةضياوة زةطةيؿتة طويَى 
نطزْى ئةو بة ى ية فةضَاْى زةغتطرياواْى يؤْاْنة زةضي ،نوؾت إغةضباظ ٖيَٓسةيتاضى  

ية َاوةى نةَرت ية  ، تا زةغت بةدىَ بيهوشٕ،فةضَاْى نطز ووإ بؤوة، ٖةض بؤيةيَشظيٓسوويي 
خػاضي تاضنيإ نطزة ئاَاْر و ضِوونإ ضييةاْويةى خويةى ية زةضضووْى ئةو فةضَاْة، نة

 بةتري يةويإ زةزا. بؤية ئةوإ ،ْةبووى ثؤؾضِووى تاضى خػاضضِوو، نطزيإ باضاْتري
بةضزةواّ بيَت،  ؾةضِنطزْٕةيتواْى ية  سيهةى ضيئيَطاْى ثاَيةواْى ئاضيإ، وتةزواى ئةوة بة 
بة زةغتى ئةو  نة نة، ضةْس غةضباظيَونةؾتييةةثاْى نةوتةغةض طؤضِ ببوو، بةتةواوي ؾةنةتت

و  ٍَؤق زةزا، اضيو زةغت و ق خػاضضِوويإ ية تووْس طوضظيبطيٓساض ببووٕ ية ضِقى خؤيإ، 
ّ ناتيَو آلية نوؾتٓى تاضى بيَٓٔ، بة واظ نة فةضَاْى نطزيؤْاْييةزةضياواْة باغهيإ قطتاْس، 

ة ترييَو ب ضةْس ى زوو زةغت و قاضيَهى ييَ ببؤوة،تاض َاْةنة زةضضوو، ئيرت زضةْط بوو،فةض
اضنيإ طواغتةوة بؤ نإ الؾةى تيؤْاْييةبةو ؾيَوةية طياْى غجاضز. ئةو  يةوة بوو،خػاضيضِوو

 بٓيَصٕ. يى و فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا فةضَاْيسا الؾةنةوؾهاْ
ؾةضِظاْاْي وةى  ،زةطوتطيَت ناتيَو الؾةى تاضى بطزضاية الى تيُيػتؤنيٌ، فةضَاْى نطز 
ى ؾةضِّ غةضزاضيَو بة ْاوى )ئاضيؼ تيس( نة بةؾساضى آلو زةضيا، بةفطِيَي بسةْة ْيَ زيهة

يس ثياويَهى ثيَويػتة ئةو بٓيَصضيَت. ئاضيؼ ت وتى بوو، زاواى نطز ئةو ناضة ْةنةٕ، غاالَيؼ
بة فةضَاْى تيُيػتؤنيٌ و ضِةظاَةْسى ثةضيةَاْى  ئاظا و ضِاؾهاو بوو، ثيَـ ٖيَطؾي خةؾاياض،

ناتى ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياض، غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا بؤ  زووضخطابؤوة، وآلتيؤْإ، ية 
ةواوى ٖيَعةناْيإ فةضَاْى نطز ئاضيؼ تيس بيَتةوة و ثًة و ثايةى ثيَؿووى بؤ يةندػتٓةوةى ت
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بةؾيَو ية غةضباظاْى يؤْاْى  خؤيا ٖةَووى غاالَيؼ فةضَاْسةى ؾةضِسضايةوة، ئةو ية ٓطةضِيَ
، نة ٖى باْط ٖةيةيةنى بةْاووتةناْسا زةدةْطإ. ٖةْسىَ نةؽ زةَيئَ نةؾتييةنة ية  ،بوو

تا  234ية )نة  ةيٖى )ناتؤضى( ضؤَي ف زةَيئَهةزي ٖةضضةْسة ٖةْسيَهي ئاضيؼ تيس بووة،
ى ضؤَة نؤْةنإ، وتةناْى ضؤّ و بة وضةى غيٓاتئةدموَةْئةْساَى  خ. ظ( شياوة، 149

ناضى تاثؤيإ  يـٖةَ ، ٖةّ غةضشَيَطيإ نطزووة،غاْػؤضةنإ ية ضؤَى نؤْسا ،غاْػؤض بووة
زةتؤضيَت و  ةنإية ضؤَ زواتط ناتؤضيزةَيئَ نةغيَهة،  يَو ٖى ضتنة ض ؾ ططتووة،ية ئةغتؤ 

نة ئيَػهةنامن ية  ،بةغة ٖيَٓسةبؤ غعاى تؤ ٖةض  ،ى بيَ ئةَةىوآلت"ئةى  :زةضِوات نة زةَييَت
ئةطةض  ؼ تيسة،ية ٖى ئاضيوتةئةو ثيَيإ واية ّ ٖةْسىَ نةؽ آلبة، خانى تؤزا ْاْيَصضيَت."

بة  بيَصةيةيؼ تيسى وةضططتووة، يةو ناتةوة ئةو بيَت ية ئاضوتيةى وتةناتؤضيـ ئةو 
 تةوة.يَطزةوت نةغاْي زياضظؤض  يةاليةٕ واتاؾتٓةوةى دؤضاودؤض و بة ٖةَإ زاضِ

يةى بيَصةطةى غيَٓت ٖيًَئَ بوو، ئةو زووضى فطةْػاف ناتيَو ية ئيُجطاتؤضْاثًيؤْى يةنةّ 
ت، ظاْى نة ثيَويػتة بةضاْبةض آلةغةبطاتة ز زةبووايةةنةى نة نوضِزواتط يةبةض خاتطى وتووة، 
باضي ضِووية نةْاضى  فطةْػازةنات الؾةنةى ية  ظووخؤؾةويػتى زةضبربِيَت و بًَيَت ئاضة فطةْػا

 .فطةْػاٖةضوةٖاف بوو، الؾةى ئةويإ ية غيَٓت ٖيًَئَ طواغتةوة بؤ  غئَ بٓيَصضيَت،
ى ئوتطيـ زةشيا، وآلتيإ ية ى ْاثًيؤْى يةنةَيـ نة ية نؤؾهى خؤنوضِ ،ْاثًيؤْى زووةّ 
ّ الؾةى ئةويإ بة فةضَاْى ٖيتًةض ية غاَيى آلغةض ظَإ، بة بيَصةيةي نطزة ويَطزيئةو 

ٖيتًةض بةو ٖةْطاوةى  ية تةْيؿت طؤضِى باونى ْاؾتيإ، سةوة بؤ ثاضيؼ وطةضِاْظ(  1940)
 ةنإ خؤؾةويػت بهات.يويػتى خؤى يةالى فطةْػي
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 شا ةوةى خةشايازطةزِان
نة ية  ٖةخاَةْؿيي نةؾتيينإ ْووغيوياْة نة ية ضواض غةز يؤْاْييةْووغة َيَصوو

تواْيإ بة غووز وةضططتٔ ية  نةؾتييبيػت و ثيَٓر  تةْيادةْطى غاالَيؼ بةؾساض بووٕ، 
 ٕيا ووّ بووْٕك ٕيا زيهة ناْينةؾتييةبؤية  خؤيإ زةضباظ بهةٕ،تاضيهى و ٖاتٓى ؾةو 

 نإ.يؤْاْييةنةوتٓة زةغت 
إ يْى ظؤضةوة زوو غةز نةؾتييةنإ بةالييةئيَطاْ ية،يي تيَساظيَسةضِؤغةز نةؾيت ضواض 
ى غةضنةوتوو بوو، ية زةضيا وؾهاْخةؾاياض ية  ،بةوةى ْريزإ ْة ّ ْاناضئآل، بةةٖةبوو

تى زةضياي َةزيتةضاْة آلباظضطاْى ضؤشٖةيةغةض ى يئةو ؾهػتة ناضيطةض ضز،خواؾهػتى 
 ٖةبوو.

ى و باظضطاْنإ، يؤْاْييةو  ٖةخاَةْؿييى دةْطةناْى يٖؤناضى غةضةنةظاْطيَت وةى ز 
بووٕ بة ثيَوةغتظؤض  ئيَػتة، ٖةض وةى ئيَػتة( غاٍَ ثيَـ 2500نإ ية )يؤْاْييةئابووضى بووة. 

 ،ْييةيَو وآلتف ية تةواوى زةضياى َةزيتةضاْة ٖيض ئيَػتةتةْاْةت  باظضطاْى نطزْةوة،
رتئ زاَةظضاوةناْى نةؾتيواْى يةو زةضياية َةظْ باظضطاْى ٖةبيَت، نةؾتيييؤْإ  باضتةقايبة

نإ زابري يؤْاْييةناْى شياْى ثيَساويػتييةخانى يؤْإ ْةيتواْى بة تةواوةتى  ناْة،يؤْاْييةٖى 
نإ بة يؤْاْييةبريزةنةيٓةوة  ئيَُة وابووٕ، ى زةضيايي باظضطاْٖؤططى  ٖيَٓسةبهات، بؤية ئةوإ 

 بةض ية ئيَػتةغاٍَ  2500ّ ثرت يةآلبة ةوة ْاضاضٕ طةمن بهطِٕ،زاْيؿتوواْزبووْى ٖؤى ظيا
يةوةى ئاتيو تواْاى ٖيَٓاْى طةصيى ثيَويػتى  ،ى ٖةبووةآلتيُيػتؤنيًى غةضؤنى ئةغيٓا غها

ظةيتووٕ ى نؿتووناَيى ئةوإ تطيَ و يبةضٖةَى غةضةن ئيَػتةئةوناتيـ وةى  َيػط،ية ة ْةبوو
ٓيـ بوو بة بةؾيَو ية توو، ضاْسْى تئةوضووثاضيها بؤ ةٔ ية ئةَتووٓاْى تزواى ٖيَ بوو،

 ة.وآلتنؿتووناَيى ئةو 
 ، بؤ ئةوةيديٗإ زةنةٕ زيهةي اْيوآلتضؤَيةناْى يؤْإ نؤض بؤ  ئيَػتةٕ ؤٖةضوةى ض 

ْى ظةوى ْةبوونإ بة ٖؤى يؤْاْيية ئيَػتةناْيإ زةغتةبةض بهةٕ، ئةوناتيـ وةى يػتييةساوثيَ
 ناْى شيإ، ضؤَيةناْى يؤْإ نؤضيإ بؤ ؾويَٓةناْييػتييةساوثيَتووناَيى و زةغت ْةنةوتٓى نؿ
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ناْى يؤْاْييةتةواوى ؾاضة  ناْى شيإ بؤ خؤيإ زابري بهةٕ،ثيَساويػتيية بؤ ئةوةي زيهة زةنطز
 اظى زابريةنةيإ ئاَطوآلت يةْيَويؤْإ  طةدماْينة  ،ئاغياى بضووى بةو ٖؤناضة زضوغت بووٕ

ى ئةو ْاوضةية، فطةواْنإ ية ثيَٓاو ظةويوظاضى يؤْاْييةطةدمة  ، بؤيةْةبوونطزْى شياْيإ 
 نؤضيإ بةضةو ئةو ؾويَٓاْة زةنطز.

ى ضِنابةضى طةوضةى باظضطاْتى َةزيتةضاْة بؤ زةضياواْى و آلنإ ية ضؤشٖةيؤْاْيية
ّ ْةيتواْى زةضياواْى آلؾا ئاتيهى زاطرينطز، بة ٖةضضةْسة خةؾاياض نإ بووٕ،ٖةخاَةْؿيية

َإ نة بًَيرَي ئاناَى نؤتايي دةْطى ضِوببيَتة َايةى غةضغو ضِةْطة ببات، يةْيَويؤْإ 
 نإ.ٖةخاَةْؿييةوة ٖؤناضى زؤغتايةتى يؤْإ و وغاالَيؼ ب
،ٖةخاَةْؿييةغةض ى ْاناضٕ بةوؾهاْبووٕ ية نإ زَيٓيايؤْاْيية ٖةض داضيَو هة ضووْ ناْسا ظاٍَ ٔب

ناْيـ ٖةخاَةْؿيية بووٕ،نإ دةْطابووٕ، زووضاضى ؾهإ ٖاتٖةخاَةْؿييةيةطةٍَ ى ْوؾهاية 
ة بضوونةنإ، ية تةواوى ئةو  هةٕ،زَيٓيابووٕ ية زةضيازا ْاتوأْ ضِنابةضى يؤْإ ب دطة ية ثيَهسازْا

 ضزبوو.اخونإ نطزبوويإ، ؾهػتيإ يؤْاْييةيةطةٍَ دةْطاْةى ية زةضيازا 
ّ ئةو آلنإ نؤتايي ٖات، بةٖةخاَةْؿييةَيؼ بة ؾهػيت ٖةضضةْسة دةْطى غاال

ٕ نة نايؤْاْييةْووغة َيَصوو نإ غجي نطزةوة،يؤْاْييةناْى الى ييةئيَطاْى ضِوودةْطة 
و زةغتيإ  ٕنطز يإبة ئاظا ْاوظةز ئةواْيإ بة بةضبةض زةْاغي، نةوتٓة باغي ئاظايةتى ئةوإ،

 .ثيَياْسانطز بة بةغةضزا ٖةَيسإ 
زؤت زةَييَت زواى طةيؿتٓى ٖةواَيى ؾهػتى غاالَيؼ، خةؾاياض نة ية ئةغيٓا بوو، ٖريؤ

ى وتةثيَي طوضظيَهي َةظٕ بؤ غةض ٖيَعى زةضيايي خؤى ظاْى، بةئةو ؾهػتةى بة، ططيا
ناتى  زةبوو،خةؾاياض غي و زوو غاٍَ تةَةْي  ريؤزؤت ناتيَو زاضيوؾي يةنةّ َطز،ٖ

 و ٖةؾت غاَييسا بوو. ية تةَةْى غي فطةيؿتٓى بؤ ئةغيٓا
ناتيَو زوشَٔ  بةضظ بوو، زؤخيَهى بة ؾهؤى ٖةبوو،آلٖريؤزؤت زةَييَت ئةويـ وةى باونى با

و  خواضزووزوشَٓة ؾهػت يةطةٍَ  ري،زاواى ييَ خؤؾبووْى زةنطز، زةيبةخؿ زةخواضز،ؾهػتى 
 ى ْةزةْواْس، ئةو ية ناتى بيػتٓى ناضةغاتةنإ زةططيا.تووْس زيًةناْيإ
رت بعةى يةغةض ييَو ْبةض شيَطزةغتةناْى َيٗطبإ بوو، ثخةؾاياض بةضا طؿتيييَوةيةنى بة ؾ

طةٍَ ؽ ية غعازإ، طاَيتة و طةثيإ يةةنإ بيَ تطزةوضوبةض ابوو، ية زاْيؿتٓة زؤغتاْةناْس
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رتئ طاَيتة و دةفةْط و نةَى ْواْسٕ ية ضيَعزا، بضووننإ فةضَييةّ ية زاْيؿتٓة آلزةنطز، بة
 بوو. وةة زوابتطئ غعاى تووْس

ية دةْطةناْى  ،ْةبووّ ية ْاخسا ئاظا آلٖريؤزؤت زةَييَت خةؾاياض خؤى بة ئاظا ْيؿإ زةزا، بة
ية، واتاباضةوة بيَ  ى ٖريؤزؤت يةووتة ،ْةبووضيعةناْى ثيَؿةوةى دةْطسا  يؤْإ ٖيض نات ية

ٕ، ْةبووثيَؿةوةى دةْطسا يَهسا ثاؾانإ ية ضيعى ؾةضِهة ية ٖيض غةضزةَيَو و ية ٖيض ضووْ
وةى ية ضيعى ، يةبطزْى دةْط بة بايةخرت بووةبةضِيَوةهة بووْى ئةوإ بؤ فةضَاْسةيي و ضووْ

ى تطغٓووى بووْى ئةوإ واتا، ئةوة بة (1)بهةٕ ؾةضِوةى غةضباظيَهى ئاغايي  زا بٔ،ؾةضِيةنةَى 
غةضباظ ية  ْٕاؤنة ًَيى ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةَيؿسا، ية تةواوى دةْطةناْ ة،ْةبوو

 بووٕ. زاؾةضِنة ية ضيعةناْى ثيَؿةوةى  ،إ بووٕو غةضباظ ئةفػةض تةْيادةْطةناْسا بووٕ، 
 ٖةَووبؤ يؤْإ بهات،  يةؾهطنيَؿييى ٖريؤزؤت ئةو ضؤشةى خةؾاياض بطِياضيسا وتةٖةض بة 

غةضباظى  وتإ بة خةؾاياضي زةضيَت، يةْيَويإ يةؾهطةنةَإ ية يؤْإ وت بطاناْى زش بووٕ،
 ،ْييةهة ييَٗاتوويي و ضاثوونى ئةواْيإ ضووْ، ْييةتواْاى غةضباظى يؤْاْى  ٖةخاَةْؿيي

ّ خةؾاياض آلةنةيإ زوو بةضابةض ظياز زةنات، بةوآلتئاظايةتى غةضباظاْى يؤْإ بؤ بةضططى ية 
ى زةضيايي خؤى يةؾهطى بطزة يؤْإ و ٖيَع ثةغةْس ْةنطز،ضِاى بطا و بطاظا و غةضزاضةناْى خؤى 

 ية غاالَيؼ ية نيؼ ضوو.
تةالضغاظى نؤؾهى نطزْى ناضى ت يةى ية ناضةناْى خةؾاياض تةواوى ٖريؤزؤوتةبة 

ية ناتيَهسا ية  بططةئةو زةَييَت ؾهؤى خةؾاياض ية يؤْإ زةضْةزةنةوت،  بوو، ثيَطغجؤَييؼ
ى ضيعيإ ة بةضاْبةضيزة ٖةظاض غةضباظى طاضزى داويس  ازةْيؿت،تةخت زيةغةض  ثيَطغجؤَييؼ
وة زةٖاتٓة الى، ظؤض بة ؾهؤ زياضييةنإ بة زةغت و اتوآلياْى فةضَاْطِةوازةططت و 

                                                 

ية تةواوى  بووْة،ٖةْسى ناتيـ ية ضيعى ثيَؿةوةى ؾةضِ يٓةى ثاؾانإ بةؾساضبووْة ية دةْطةنإ،ظؤض (1)
وة يةو وتةخؤى بريى ض َيآلزةبيٓري ثاؾانإ خؤيإ دةْطاوٕ، ظةبيشو ،توونة َيَصووييةناْى نؤْساثةضِ
باغي  ى ييسى زةنات، بة ٖةَإ ؾيَوةةؾساضى ضِاغتةوخؤى ية ؾةضِنةزا باغي ئاظايةتى نوضوف و بوتوثةضِ

زا ْةضيت بووة، ...ٖتس زةنات، ية ضِاغتيسا ئةونات بةؾساضى ثاؾانإ ية ؾةضِزاضيوف و ثاؾاى ئيَػجاضت و
ةزيَطى ية زووضةوة ضاو ضطيع بةؾساضى ئةو ؾةضِاْة ْةبوو،ّ خةؾاياض ٖةآلوة، بةوتةوضةى غةضباظاْى بةضظ نطز

 نوضزى. يوةضطيَطِ ـ ٖاوضِاى ٖريؤزؤتٔ يةو باضةوة زيهةف ظؤض َيَصووْووغي نطز،زة
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زواتط زةياْسا بة )ضيًياضى( نة  زيسةى، ناْيإ زةخػتة بةضزياضييةزةضزةنةوت. ئةوإ 
 فةضَاْسةى طاضزى داويس بوو.

ية ثًةى غاتطابةنإ فةضَاْسةى طاضزى داويس نة ٖريؤزؤت ثًةى ئةوةى بة بةضظتط 
( ظاْيوة، ية غةضزةَى خةؾاياضزا ٖةخاَةْؿيية شيَطزةغتةناْى وآلتاْةناْى )سونُطِ

نة غةضةنةى  ،ؤضاْيَهى بةزةغتةوة زةططتطى ٖريؤزؤت وتةبة  ظؤض ظيازى نطز، زةغةآلتيى
ؤغتى ةَة، ٖيَُاى فةضَى ثٖيَُاناْى ئةو غةضزيٓى ثيَوةبوو، ئةو طؤضاْة وةى ظيَطِى ْاضِيَهٖة

 ئةو بوو.
هى ْووغطاويَ ثيَطغجؤَييؼٖريؤزؤت زةَييَت: خةؾاياض ية غةضةوةى زةضواظةى نؤؾهى 

 ٖةَيواغيوة نة ئةَة ْاوةضؤنةنةيةتى:
 )ئاٖوضاَةظزا ظةوى ئافطاْس، َطؤظى ئافطاْس، بؤ َطؤظ ئاؾتى بطِياض ييَسا.

 ى دياواظ.توآلئةوى نطز بة ثاؾاى ضةْسئ  زا خةؾاياضى نطز بة ثاؾا،ئاٖوضاَةظ
 .ٖةخاَةْؿييى زاضيوؾي نوضِةنإ، وآلتَٔ خةؾاياض ؾاّ، ثاؾاى ثاؾانإ، ثاؾاى 

 ثاضغي بووة. زيهةي ييَهى يةننوضِئةويـ  َٔ يةنِ ية ثاضغةنإ،
 بووة. زيهة نيييةئيَطاْى نوضِئةويـ  ،ىييةئيَطاْى نوضِ، إيئيَطاْ يَهِ يةَٔ يةن
 ى َٓٔ.(وآلتئةواْة  ،ةنإوآلتثاؾاى  ثاؾانإ،، ثاؾاى ئةوةٖا زةبيَصيَت ؾا خةؾاياض

نة زةنةوتٓة  ،ةناْى شيَطزةغتى خةؾاياض زيَٓيَتوآلتزواى ئةو ْووغيٓة ٖريؤزؤت ْاوى 
ناْى )غٓس، غيشووٕ، دةحيووٕ و زةضياى َةزيتةضاْة(. ٖةضضةْسة ٖريؤزؤت باضةضِووْيَوإ 

هاتةوة، ب ى ضةتئيَطاْةتى غةضباظاْى ظايّ ْةيتواْيوة ئاآلبووْى زاوةتة ثاٍَ خةؾاياض، بةنؤتطغٓ
طةض ةْووغيَو ئَيَصوونة  ،بةضظ بووْة ٖيَٓسةى ئيَطاْزةضيَت خةغًَةتةناْى غةضباظاْى  ثيَ

 تةْاْةت زشيـ بووبيَت، ْةيتواْيوة ية باغهطزْيإ خؤى بجاضيَعيَت.
ةنذاض ي تةْياية ْووغيٓةناْى زياضة  نطزووة، ئيَطإزةظاْطيَت ٖريؤزؤت طةؾتى بؤ وةى  ٖةض

نة  ،ْيؿاْسةضى ئةوةية ثيَطغجؤَييؼنؤؾهى  يةباضةىْهطزْةوةناْى ضِوو ْةنطزووة، ئيَطإطةؾتى بؤ 
 يَت و بةؾةناْى ببيٓيَت.ويسا بطةضِزيوة و زةضفةتى ثيَسضاوة تا بةْيَ ئةو خؤى نؤؾهةنةى

ّ ٖةْسىَ آلة، بةْةبووْووؽ َيَصووظاْايةنى يؤْاْى نة ية غةضزةَى خةؾاياضزا شياوة و 
ؾايةنى بة خةؾاياضةوة زةَييَت ئةو ثا يةباضةىيي ية زواى خؤى ديَ ٖيَؿتووة، َيَصووبابةتى 

ية زيؤشيَٓى  ْيية بطيَتىواتة نةغايةتيية  ئةّ ظاْاية ْاوى )زيؤشئَ(ـة، بةظةيي و دواَيَط بووة،
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ْاى ضِووة ضؤشى بٕ ياي زيهةئةو ية ٖاوغةضزةَى خةؾاياض بووة،ظاْا بةّ ثيَية ئةّخيَوةتٓؿري، 
ٖاوغةضزةّ بووة يَِ"، ئةّ نةغايةتييةف ية َطؤظةنإ زةطةضِ" :وتبة ضطاوة ضيَي زةنطز و زةي

 .(غةز و ْيويَو بووةْيَواْيإ َةوزاى  نسؤْى، )ئةّ زوو نةغايةتييةيةطةٍَ ئةغهةْسةضى َة
ثيَهٗيَٓةضى و بٓضيٓة ٖةوا ، ى وابووباوةضِزيؤشيَٓى ظاْا ية غةضزةَى خةؾاياضزا شياوة، 

 ٖاتووْة نايةوة وةؾتيَو و َطؤظيـ ية ٖةوا ٖةَوو" :وتزةي ؾتيَهة، بؤية ٖةَووى يغةضةن
ْةزةٖاتة نايةوة و  طةضزووٕاية، ٖيض ؾتيَو ية ْةبووئةطةض ٖةوا  و بة بووْى ٖةوا َاوْةتةوة،

ّ ْةزةنطزةوة "بري و زةَييَت: بةديَُاوةيي َيَصووخؤى ٖةْسىَ ْووغيٓى  ثافية  "..ْةزةَايةوة
بة  ٖيَٓسةئةو  ازةية بة بةظةيي و دواَيَط بيَت،بةو ضِ ،نة ثاؾاى بةضبةضةنإ )واتة خةؾاياض(

غةض  سضيَصيإ ْةنطزة، تةْاْةت زةغتية يؤْإ ٖةخاَةْؿيي ى، نة غةضباظاْبةظةيي بوو
 نؤيًةيةنيـ."

 ،ْييةيَص طِتى خويَٓاْةى ئةو ْاوباْطةى ٖةيةزواى ئةوةى زيؤشئَ ظاْى خةؾاياض بة ثيَضةو
 نطز و ئيَطإؤ طةؾتيَهي بو يؤْإ،  ئيَطإْيَوإ زؤغتايةتى ثيَوةْسيي زواى زةغت ثيَهطزْى 

بووٕ، يةوىَ َايةوة و بة ئاغووزةيي شيا.  زاةوآلتنؤضبةضاْةي يةو  يؤْاْييةَاوةيةى وةى ئةو 
نة  ،ٓؿري ْرييؤشيَٓى خيَوةتةو ظاْايةٕ و ٖى زاْةى بة ْاوى زيؤشيَٓٔ، ٖى ئيئةو بابةتة ظاْػتي

، توونةنؤَةَييَو ثةضِ وزإْاوبطاو خ بةديَُاوة، ثاف تى يةنوضبةٖازاضي  و بيَصةي وتةنؤَةَييَو 
 ئيَطإزواى َاْةوةى ية  :( زةَييَتْؤٕ)زةى  تووى ٖيضيإ ْةَاوٕ،دطة ية يةى ثةضِ ييَ

ؾتيَو ية  ٖةَوو" ،ايبٓةَيةغةض  زةطوتةوة فيعيهى ظاْػيت ي بوو،غةضطةضَى واْةبيَص
 ."ٖةواية

 ية ةغتىضيضنإ ية دةْطى غاالَيؼ ئاططى ئاططخاْةى ٖةخاَةْؿييةناتى ؾهػتى 
ثيَي غإ و واياْعاْى خةؾاياض نوشضاوة، بةةنإ تطَووغ ثيَبؤوة، نوشايةوة و إوضَىَ غيَ داض

ى غةضوونة  ،زاوة ثةضةى ططتضِووزةْطؤى نوشضاْى خةؾاياض بة ٖؤى ئةو  طيَطِاْةوةٖةْسىَ 
ايي ئةو َاوةيةى ية بة زضيَصخةؾاياض نة  ،يي ئةوةبووَيَصووضِاغتيٓةى ، بةآلّ بوو ؾتطِووغ

غيٓطةى وزاَةظضاوةى ضاثاض خاْةى طةوضة )ْووآلتةنةي ٖةبوو، يةطةٍَ  ييثيَوةْسيؤْإ بوو، 
ؾي ناضى يسا بة بانوضِزاضيوؾى يةنةّ زاَةظضا، ية غةضزةَى خةؾاياضى  يةاليةٕنة  ،ثؤغتة(
وآلتةوة  بة ييثيَوةْستةْاْةت ية وةضظى ظغتاْيؿسا  ضيية يةناض ْةنةت،بؤ غاتيَهيـ  زةنطز،

ى زاخطا بوو، ٖيَعى زةضيايي بةضزةواّ وؾهاْهة يةو وةضظةؾسا نة ضيَطةى ضووْٖةبوو، 



 65 

ية  ؾاياضٖةواَيى ؾهػتى خةتةْاْةت  وآلتي زةٖيَٓا و زةبطز،ْيَوإ خةؾاياض و  ييةناْييثيَوةْس
اوةض، بة تايبةت نة و دةَيَزةْطؤى نوشضاْى خةؾاياضيـ نةوتة ْ غاالَيؼ طةيؿتة وآلت،

 غةالَةتى زةضضوو.بة ، بةآلّزا ٖةوَيى نوؾتٓيإ إداضية يؤْإ زوو
)طؤضثاتى(  :ئةغهةْسةض بوو، ْووغيويةتىيةطةٍَ نة  ،ْووغي ْاغطاوَيَصوو ْؤٕزةى 
زةظةضةناْي  ية بابًيـ )ئايؤى زيؤؽ( ضِاثةضِى، ية ،بوو باختةض ياخىْاوضةي  يفةضَاْطِةوا

نةغاْةى ياخى زةبووٕ  ئةوٖةَيبةتة ٕ ياخى بووٕ. ايـ ئةواْةى ية خةؾاياض زةتطغزيهة
ووْةوة، بؤ ئةوةي زةب قوضؽيةنذاض  ي غعاي ضِووبةضِووياخؤ زةنوشضإ بةتطغٓانرتئ ؾيَواظ 

ٖةواَيي َطزْي ياخؤ  ناتيَو ، بةآلّْةناتةوةبووٕ يياخ بري ية داضيَهي زيهة ٖيض نةؽ
 ئ و ياخى زةبووٕ.، ئةواْةى غةضنيَـ بووٕ ضِازةثةضِبآلو زةبؤوةثاؾايةى  نوشضاْي

ؾا زاضيوؾي يةنةّ و خةؾاياض ديَطةى َتُاْةى ٖةضزوو ثا ى باختةض،فةضَاْطِةواطؤضثاتى 
 يـزواتط ضيوف،زا زةغةآلتيىئةو ية تةواوى غةضزةَى  بوو، ٖةضزوونيإ خؤؾيإ زةويػت،

 ٖةخاَةْؿييةناْى يتيآلؤشٖةة شيَطزةغتة ضِوآلتئةو  ةَى خةؾاياضزا، غٓووضثاضيَع بوو،ية غةضز
 ية ٖيَطؾةناْى غهانإ زةثاضاغت.

بووٕ، نإ ياخيفةضَاْطِةوابووْى طؤضثاتي طةيؿتة خةؾاياض، وايعاْى تةواوى ناتيَو ٖةواَيى ياخي
ةى غةضنيَؿٔ ضِاثةضيوٕ،يَت، زيضِازةثةضِٕ َتُاْة وزاهة ناتيَو نةغيَهى خضووْ بؤية  اضة ئةوْا

يـ ضِازةثةضِ وآلت َاْةوةى ية يؤْإ بة ثةغةْس ْةظاْى و بطِياضيسا بؤ ثرت ٕ، بؤية خةؾاياض ئةوْا
ئةطةض واى نطزباية بؤية  ْيوةضًَي و ْاتةواوى بٗيًََيَتةوة،ّ ْةيسةويػت ناضى يؤْإ بةآل، بةبطةضِيَتةوة

ناْى ئاغياى بضووى، يؤْاْييةؾاضة  تةْيازواى ئةوة ْة زةْاغري دواضزووةويإ بة ؾهػتنإ ئيؤْاْيية
 ةنةى ديا زةبووْةوة.ييئيُجطاتؤضاْى ئاغيا ية وآلتتةواوى  بططة

يةطةٍَ ئةوةؾسا  يإ بةضظ ببؤوة،وضةنإ بة ٖؤى غةضنةوتٓيإ ية غاالَيؼ يؤْاْيية
ية دةْطةناْسا ياضَةتى زةوَيةتة  ةؾاياض بووٕ،نة زؤغتى خ َةنسؤْياتساضاْى تػازي و آلزةغة

بووٕ. ٖةضضةْسة بية زؤغتايةتى زاضيوف غػت بةآلّ ةناْى يؤْاْيإ ْةزا، يؾاضة باؾووضي
يةو ناتةزا خةؾاياض زةيتواْى بة  ةوةى خةؾاياض بططٕ،طةضِاْئةوإ ْةياْسةتواْى ضيَطةى 

و ثاضةزا ية ضيَطةى  ظيَطِية ثيَٓاو  ْةبوو ّ زووضيـآليَٓيَتةوة، بةناْى يةؾهطةنةى بطةضِنةؾتيية
 خةؾاياض بٓيَٓةوة. ةوةياْسا، نيَؿة و ططفت بؤ يةؾهطيطةضِاْ



 66 

غاالَيؼ ية زؤخى ْاثًيؤٕ خةؾاياض ية يؤْإ ية زواى ؾهػتدواضزْي ية ؾةضِي  زؤخى
و ئة ،يَتةوةظ(، ْاثًيؤٕ بيٓى ئةطةض ْةطةضِ 1812اْى َؤغهؤ ية غاَيى )تووزةضوو ية زواى غ

. خةؾاياض ةوةى ييَ زاخبةٕطةضِاْثاؾاياْةى بووْةتة زؤغتى يةواْةية ثؿتى تيَ بهةٕ و ضيَطةى 
ةوةى ْاثًيؤٕ، يةؾهطةنةى طةضِاْنة زواى  ،ئةوة بوو دياواظيى تةْيا زووضاضى ئةو زؤخة بوو،

و ةوةى خةؾاياض ية يؤْإ َايةوة طةضِاّْ يةؾهطى خةؾاياض زواى آلضوو، بة يةْيَوية َؤغهؤ 
 بةضزةواّ بوو ية دةْط. ْةضوو، يةْيَو

ناتيَو خةؾاياض بطِياضى  ٕ ية يؤْإ يةطةٍَ خةؾاياض بووٕ،ناييةئيَطاْنؤَةَييَو ية ؾاظازة 
ئةو غةضزاضاْةى ظيٓسوو َابووٕ، يةطةٍَ خؤي بطزةوة و فةضَاْسةيي  ٖةَووةوةيسا، طةضِاْ

ى زاضيوف و نوضِ (2)ى طؤبطياؽضِنوؤؽ غجاضز. َةضزؤْيؤؽ يةؾهطةنةى ية يؤْإ بة َةضزؤْي
هة ضووْٖاوؾيَوةى بة ٖةَية زابٓطيَت،  زيهةي ْاوييةطةٍَ بطاظاى خةؾاياض بوو، ئةو ْاوة ْابيَت 

 (3).نإ ْاويَهى باو بووٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى 

                                                 

طريياؽ  ياغى ظاواى زاضيوؾي يةنةّ بووة،ى طرينوضِ ْييةَةضزؤ خؤَةضزؤْيؤؽ يا زيهة ضاوةييةغةض (2)
تٓى زاضيوف ٖاوثةضيإ بوو بؤ نوؾ يةطةٍَةى زضؤظٕ يبووة يةو سةوت غةضزاضةى ية ضووزاوى بةضزي يَويةن

بوو و ية ظؤض  ٖةخاَةْؿييةناْى بةْاوباْطزاضة يةغةضة. َةضزؤْيؤؽ نة ٖاوغةضى نضى زاضيوف بوو، يبةضزي
اْةى يخةؾاياض بة ثيَساططى ئةو و ئةو يؤْاْي زاضيوف و خةؾاياضزا بةؾساض بووة،زةَى يةغةضدةْط 

 ظةبيشوَيآل.ى بؤ يؤْإ نطزووة. يزووضخطابووْةوة، يةؾهطنيَؿ

نة َةضزؤْيؤؽ ْاوى بة يؤْاْى نطاوى بطاظانةى خةؾاياضة و ْاوى ضِاغتى ئةو  ثيَويػتةو خاَية باغي ئة (3)
ْاتواْسضيَت  ْييةناْيـ يةْيَوضووٕ، بؤيةغةضضاوة ئيَطا يوة،ناْيإ طؤضِْييةْاوة ئيَطا ٖةَوونإ ْييةْاظاْري، يؤْا

ؤ يوة نة ئةَطِناْيإ طؤضِْييةبة ضِازةيةى ْاوة ئيَطانإ ْييةْاوى ٖةْسيَو ية شٕ و ثياواْى ْاو َيَصوو بعاْري. يؤْا
 ْيية،ْاويإ ْةٖاتووة، غةضضاوةى فاضغيُإ  ْووغطاوةناْساباضةى ئةو ثاؾاياْةى ية ،تةْاْةت يةْاتواْسضيَت 

 ضذاى ْاوى بةضثطغاْى ثًة زوو و غيَ و ضواض.
ْيية، ٖاتووة طوَاصيإ  ووغطاوةناْساْزاضيوف و ويَؿتاغب بة ٖؤى ئةوةى ية  غةباضةت بة ْاوةناْى نوضوف،
ْاظاْري ْاوى َةضزؤْيؤؽ ية فاضغيسا  ؤٕ بووة، بةآلّناْسا ضفاضغييةضاوة يةغةضزةظاْري نة ْاوى ضِاغتيٓةيإ 

ناْسا زةبيٓطيَت، ْييةية ْاوة ئيَطا ، ئةَةفة ية َةضز واتة ثياويتيا بة ططضيإ بةؾيَهى نة بطيَؤٕ بووة، تةْيض
 .ظةبيشوَيآل
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بة  ةوئةويـ َاَى خؤف زةويػت، بؤية نطا ض غؤظى ظؤضى بؤ َةضزؤْيؤؽ ٖةبوو،خةؾايا
يةطةٍَ بؤ ئةوةى نةؽ ضيَططى ْةبيَت، تةواوى ؾاظازة ثًة يةنةناْى  ةنة،فةضَاْسةى يةؾهط

 ية بطاظاناْى ية يؤْإ ديَ ْةٖيَؿت. يَوتةْاْةت ٖيض يةن خؤى ية يؤْاْةوة بطزةوة،
ةوةى خةؾاياض ية يؤْاْةوة ْووغيويةتى: ناتيَو ئةو ية يؤْإ طةضِاْغةباضةت بة  طعْفؤٕ

بؤ يؤْإ  تووْس ٖيَٓسةيةو غاَيةزا غةضَايةنى  ظغتإ بوو، زةطريي غةضَاى غةختى ،طةضِايةوة
ية واى يؤْإ زووضاضى بةغتةَيةى بوو، اض ئاوى زةضيا ية نةْاضةناْى ضؤشئا، نة بؤ يةنةجمٖات

ى ية ضؤيؿذي هاْى ية بةفطزا َاْةوة و ْةياْتواْٖاوضِيَغةضَاى غةختى ئةوىَ خةؾاياض و 
يةو  طعْفؤٕواية  ( ثيَيْؤّٕ )زةى آلَطزٕ، بة يـؤضياْشَاضةيةنى ظ بةضزةواّ بدي، تةْاْةت

هاْى خةؾاياض ٖاوضِيَّ آلزةَييَت ظغتاْةنة غةخت بوو، بة يي نطزووة، بؤيةظيَسةضِؤبابةتة 
واتة بة زضيَصايي  ،نة ثيايسا ٖاتبوو ،ةضِايةوةطْةوة. خةؾاياض بةو ضيَطةية ْةبووزووضاضى ظيإ 

طةٍَ ٖيَعة زةضياييةنةيسا ية ييثيَوةْسبةضزةواّ  ضِايةوة،زةطة تى يؤْإآلنةْاضةناْى ضؤشٖة
و ئاغياى يَْ يةويَؿةوة ٖاتة ؾياوى باؽ طةيؿتةوة زاضزاْيٌََ، زاويَهىضِووبيَ ٖيض  ٖةبوو،
 بضووى.

 ْإ تةَةْى بيػت و ؾةف غاٍَ بوو،ية يؤ ٖةخاَةْؿييَةضزؤْيؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى 
 فةضَاْسةى يؿهطيَهى ئاوا طةوضة، طةدميَو يةو تةَةْة ببيَتة نة ،َإ بريضِوْابيَت زووضاضى غةضغو

ية ضِابطزووزا ثياوإ ية تةَةْى نةَرتيـ زةبووْة فةضَاْسة و ية دةْطةناْيؿسا غةضنةوتوو 
 زةبووٕ.

ية ئيػؤؽ ية ئاغياى بضووى، يةؾهطى زاضيوؾي  آلٕئةغهةْسةض ية تةَةْى ْؤظزة غا
ةفةوى ية تةَةْى ضواضزة غػُاعيًى ؾا ئيةّ يؾاظزةية غةضةتاى غةزةى  يةَى بةظاْس،غيَ
شووإ( ية تةَةْى بيػت و ية ٖةَإ غةزة )زؤٕ  ووة فةضَاْسة ية َةيساْى دةْط،ب آلٕغا

ٖيَعى  ؾووضى يؤْإ فةضَاْسةى دةْط بوو،ية دةْطى زةضيايي )يجاْت( ية با ضواض غاآلٕ
نإ ية ضِابطزووزا زةياْتواْى ببٓة ٖؤناضةناْى ئةوةى طةدمة ناْى ؾهاْس،ْييةمساوزةضيايي ع

 :زةطةضِيَتةوةفةضَاْسةى دةْطةنإ بؤ ئةو غيَ خاَية 
ةغتى باب و ية بةضز زاظووإ ية تةَةْى نوضِ ،ْةبوو ئيَػتةى واتاخويَٓسٕ بة  :يةنةّ

و ية تةَةْى نةَرت  طةدميبطاناْيإ بة نطزةيي تاقى نطزْةوةناْى شياْيإ زةبطِى و ية تافى 
 زةبووْة ثياواْى بة ئةظَووٕ. غاآلٕ، ية بيػت
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 ٕ،ْةبوويياْة و تةنٓيهى ظاْػت ئيَػتةية ضابطزووزا ٖوْةضةناْى دةْط وةى  :زووةّ
ْاضاض  ي ظؤضْيَهآلغا بؤ تةضخإ بهطيَت ياخؤ ناتيإإ غاٍَ ضةْس  ْةزةنطزفيَطبووْيإ ثيَويػيت

 ْةضةناْى دةْط فيَط بدي.وٖ بؤ ئةوةيبة خويَٓسٕ بدي 

ةنإ، ٖؤناضى يية دةْطة نؤْةناْسا ئاظايةتى و خؤضِاططى و بةضطةططتٓى غةختي :ةّغيَي
ية طةدمإ ظؤضتطبووٕ تا ية ثياواْى  طؿتييبة  فئةو خةغًَةتاْة ٕ،وبوى غةضنةوتٔ يغةضةن

يي دةْط آلونة بيَ تطؽ خؤيإ ية قو ،ٖةَيبةت ثياواْى ثيَطةيؿتووف ٖةبووٕ ثيَطةيؿتوو،
بؤية فةضَاْسةيي يةؾهطةنإ  ثرت زةبيٓطيَت، الوإاططى و ئاظايةتى ية خؤضِّ آلةوة، بةييؤظزةز

 .زةزضإ ظؤضتط بة طةدمإ

نطز نة ٖةَيػونةوتى زةبيَت  َؤضياضيةوةى ية يؤْإ، َةضزؤْيؤغي طةضِاْخةؾاياض ثيَـ 
اض و ياض و نطيَهوتوغةض د ْابيَت زةغتسضيَصى بهاتة آلى ييَ ْةنطيَت،بة ؾيَوةيةى بيَت نة غها

ى ظيَطِخةؾاياض ثاضة و  ثيؿةوةض، بؤ ٖةض ناآليةنيـ نة زةيهطِيَت زةبيَت ثاضة بسات،
ؿت تا بيهاتة خةضدى بؤ يةؾهطةنةى ْيوةى بؤ َةضزؤْيؤؽ بةديَ ٖيَ طةدميٓةنةى نطزة ْيوة،

يةي ى بهاتةوة تا غةضَائاطةزاضبووْى غةضَايةنةى ايػجاضز نة غيَ َاْط ثيَـ تةواوو ضِ
 ةوإ بهات.بؤ ض زيهةي

بوو ية ٖةَيواغيٓى ثةيهةضى  بطيَتىناضى َةضزؤْيؤؽ زواى ضؤيؿتٓى خةؾاياض  :يةنةّ
هةضتاؾي َةظْى )غي زياؽ( ثةي يةاليةٕى ئانطاثووزي، ئةو ثةيهةضة ثةضغتطةخةؾاياض ية 

، غي زياؽ ناضطةي ْةبووػتاْى يَهة خةؾاياض زةضفةتى وضووْ يؤْاْى زضوغت نطا،
غي زياؽ  ناضى نطز تا تةواو بوو، ٖيَٓسةزاْا و  طاييػهةةض ثةيهةضتاؾي خؤى يةغ

ى خوزاوةْسى )فيسياؽ( بوو، فيسياؽ ٖةض ئةو نةغةية نة ثةيهةضى )ظيَئؤؽ( َاَؤغتا
ى ثةضغتطةنطز و ية  ضيَ َةضَِةضِى ية بةضزياْى يؤْاْى بة بةضظى ضواضزة َةتط و خوزاوةْس

 ظيَئؤغى زاْا نة ية ثًؤثؤْع بوو.
، ْةبووبريؤنةى زاْاْى ثةيهةضةنةى ية ئانطاثووزي  ،ةى خةؾاياض ية يؤْإ بووتا ئةو ضؤش

ية  ةنة زاْا، بةآلّّ زواى ضؤيؿتٓى ئةو ية يؤْإ، َةضزؤْيؤؽ ثةيهةضى ئةوى ية ثةضغتطآلبة
ؾا بوو بيَت،  نة زاْاْى ئةو ثةيهةضة بة فةضَاْى خةؾاياض ،ْييةزا ٖيض ئاَاشةيةى َيَصوو

 ية زاْابيَت،ثةضغتطةضى زةظاْري َةضزؤْيؤؽ غةضبةخؤ ئةو ثةيهةضةى يةو بة زوو يةناتيَهسا
يَهي يةنذاض ظؤضيإ بووْة ثاؾا، ضيَع ٖةخاَةْؿييهة ئةو ثاؾاياْةى ية غةضةتاى ظدمريةى ضووْ
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نة ببيَتة  ،نطزةوةيةى زةثاضاغت ٖةَووية خؤيإ  زيهة زةططت، ٖةضوةٖا ةناْيئايٓ ية
 .زيهة ناْى ْةتةوةناْيييةايٓئبطيٓساضنطزْى ٖةغتة  َايةي

، ى ئانطاثووزي بؤ زاْاْى ثةيهةضىثةضغتطةو خعَةتهاضاْى  غةضثةضؾتياضضةظاَةْسى 
نإ و يؤْاْييةنة ئةوإ ية ٖةَيػونةوتى خةؾاياض و يةؾهطةنةيإ بةضاْبةض بة  ،ْيؿاْسةضى ئةوةية

بةو  يهةضةنةى زةضبطِيوة،ثة يةغةض زاْاْينة ضِةظاَةْسيإ  ،زَيدؤف بووْة ٖيَٓسةى ئةغيٓا خةَيه
 نة ية الى ئةوإ ضةْسة ضِيَعى ٖةية. ،ووةوتػتةيإ بة خةؾاياضيإ ٖةَيويَ

هة ضووْ ،بري بهةيٓةوة يةواْةية وا ة،ططيٓطةوة ظؤض ييةتيآلى نؤَةضِووئةو بابةتة ية 
ةْس بة ْاضاضى ضِةظاَ ثةضغتطةاْى غةضثةضؾتياضى ئةغيٓا بوو، فةضَاْطِةوابطاظاى خةؾاياض 

زواى ضؤيؿتٓى يةؾهطى  ،وايةوب ئاوايةئةطةض  طيَت،نة ثةيهةضى خةؾاياض زابٓ ،بووٕ
ظاْطاوة تا ثاظزة ئةوة ، بةآلّ ضِاغتةوخؤ ئةو ثةيهةضة البسةٕ زةبووايةية يؤْإ،  ٖةخاَةْؿيي

 بؤوة،َا ويَٓسةض ٖةضئةو ثةيهةضة ية يـ ية ئةغيٓا،غاٍَ زواى ضؤيؿتٓى يةؾهطى خةؾاياض
تٔ بوو، ضوو بؤ نؤؾهى خةؾاياض و بة آليًى غةضؤنى ئةغيٓاف ناتيَو ْاضاض بة ٖةتيُيػتؤن

نة ٖةَيػونةوتى باؾي خةؾاياض و  ،ئاغووزةيي يةوىَ شيا، بؤية زةبيَت ثةغةْسى بهةئ
نة بة زاْاْى ثةيهةضى ثةضغتطةاْى غةضثةضؾتياضبووْى يَايةى ضِاظ بووةتةيةؾهطةنةى 

ية ْةضيت و ياغاناْيإ. ئةطةض ئةوإ ية غةضزةَى  بةزةض ،يةةثةضغتطخةؾاياض و َاْةوةى يةو 
ةوةى طةضِاَْةضزؤْيؤؽ بة ْاضاضى ئةو ناضةيإ بهطزاية، زواتط زواى  زةغةآلتيى

بة  ّ ئةو ناضةيإ ْةنطز،آلنإ ية يؤْإ زةياْتواْى ثةيهةضى خةؾاياض البسةٕ، بةٖةخاَةْؿيية
ى ئانطاثووزي نةوتةبةض ٖيَطف، ثةضغتطةْإ نة خؤييةناْى يؤةة ْاوؾةضِططضياْى ظؤض ناتى 

 ثةيهةضةنإ ؾهاْسضاوٕ.
نإ زواى يؤْاْيية نوضوف ٖاتووة،ةوة ْاوى بةضِيَعنإ، دوويةنةى ئايٓتوونى ية ثةضِ

ى يؤْإ َيَصووية  ئيَػتةّ آلنإ ثايةى خةؾاياضيإ بةضظ نطزةوة و ضيَعيإ ططت، بةدوويةنة
ّ زاْاْى ثةيهةضى آلنإ بةضاْبةض ئةو بيَت، بةيؤْاْييةضى ضيَعى ْيؿاْسة ،طيَتبيٖٓيض ؾتيَو ْا

 ية زيَت.واتاخةؾاياض ية ئانطاثووزي بةو 
نإ تواْيإ يةؾهطيَو ية ثًؤثؤْع ية باؾووضى يؤْإ زابٓئَ و ئةفػةضيَو بة ْاوى )نًؤّ يؤْاْيية 

اتى ٖيَطؾي يةؾهطى ئةضنى ئةو يةؾهطة ية ن َاْسةيي ئةو يةؾهطةى ططتة ئةغتؤ،بطؤتؤؽ( فةض
 يةاليةٕية زةوَيةتة ؾاضةناْى باؾووضى يؤْإ ية زاطرينطزْيإ  يهطزٕبوو ثاضيَعطاض بطيَتىخةؾاياض 
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بيَت و زةَيةتةؾاضى ئاتيو  زةبووايةئةوإ، ئةو يةؾهطة  غةضاية وئةطةض ٖيَطؾيـ ْةنطابو خةؾاياض،
 طة ثاى بهاتةوة.نة ؾاضى ئةغيٓا ثايتةختى ئةو زةوَيةتةؾاضة بوو، يةو يةؾه

قةَيةو،  ى ئاغايي وآلؽ فةضَاْسةى يةؾهطى يؤْإ ية باؾووض، ثياويَو بوو بة باؤنًؤّ بطؤت
 تةْيا بوو، تضِووزواى َاْطى غيَي بةٖاض بةضزةواّ  ابؤوة،تضِووغةضى  تةَةْى ثةدما غاٍَ بوو،

ؾيعطةناْى  غةنطزٕثيانةيسا يةطةٍَ ضةووبةو ؾيَوةية ية ش ةنطز،ية بةضزنوضتى يةى ثاْتؤَيى 
ية ناتى ئاغاييسا ناتيَو زةزوا، وةى  بوو، بةٖيَع ططِ و طةوضة وئةو زةْطى  وة،وتةٖؤَيَطى زة

، ئاضاّ زةبوو ٖيَٓسةٖةض ئةو ثياوة زواى زةغت ثيَهطزْى دةْط  زيَت، ؾةضِئةوة وابوو نة بة
بة ئاضاَى  سةٖيَٓت، اتيَو زةيويػت فةضَاْيَو ضِابطةيةْيَن نة نةؽ زةْطى ْةزةبيػت،

 يةبةض خؤيةوة زةزويَت. تةْيازةظاْطا ا نة و وتزةي
ئةو زواى غييةناْى تةَةْى  ى ٖةَيساْى زيػو بووة،ثاَيةواْنًؤّ بطؤتؤؽ ية طةدميسا 

 سينة ضي ،نطزبووةضباظى بة ضِازةيةى ئةوى غةضطةضّ شياْى غوةضظؾةى ْةنطزووة، نةَيهةَيةي 
 ة غةضنطزة زياضةنإ ٖةشَاض زةنطا،ي يَونإ بة يةناْييةيؤْناتى بؤ وةضظف ْةَابوو، ية الى 

ية يؤْإ ظةْطيَت، بةو  ٖةخاَةْؿييى فةضَاْطِةوائةو ثياوةى زةيويػت يةطةٍَ َةضزؤْيؤغي 
 ؾيَوةية بوو.

تةَةْى بيػت و ؾةف  ية يؤْإ، ية ٖةخاَةْؿييَةضزؤْيؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى 
بةضظ بوو. ية غةضزةَى آلبا اَةْؿييٖةخ زيهةي وةى ؾاظازةناْي غاَييسا بوو،
نإ دةْطييةية ضةنة  يَونة ؾاظازةيةى ية يةن ،زةزا يضِوونإ بة نةَى ٖةخاَةْؿيية

ظؤض  وإ،بوو ية بةناضٖيَٓاْى ْيَعة و ٖاويؿتٓى تري و نة ثاَيةوإَةضزؤْيؤؽ  ْةبيَت، ثاَيةوإ
زوشَٓى زةنطزة ئاَادمى  دةغتةى توضنية َاوةيةنى ظؤض  خيَطايي زةيتواْى تري بٗاويَصيَت،بة 

)ٖةض  إ بٗاويَصيَت،بيػت و ثيَٓر تريية ٖةض خويةنيَهسا زةيتواْي َةضزؤْيؤؽ تريةناْى، 
 ئيَػتةةى ٖةَإ ثيَوةضى ئةو خويةنةية نة ْيَعيه ،نإيؤْاْييةبة ثيَوةضى خويةنى خويةنيَو 
ئةو  زةبيَصٕ بيػت تريى زةٖاويؿت،نإ طيَطِاْةوةٖةْسىَ ية  ية، (ترتئ ثيَوةضةنوض بةناضزيَت،
ى ظووة ٖيَعى َةضةى و باْاظأْ ئةو ناضة ضةْس واْيإ ضِاْةنيَؿا بيَ،يَي نةشنةغاْةى 
 تساضى زاضيوؾي يةنةّ نةآلى و ية ناتى زةغةَٓساَياْسْى تةَةْى تيَجةضِزواى ثيَويػتة، 

خةؾاياض بؤ يؤْإ، بة ةنةى يية يةؾهطنيَؿيزةنطز،  باثريى، بةؾساضى ية دةْطةنإ زةناتة
نة ئةوى بة فةضَاْسةى يةؾهطةنةى و  ،ضِازةيةى بؤوة ديَطةى ضِةظاَةْسى خةؾاياضى َاَى
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ئةو بوو بة ديَٓؿيٓى  زيهة بة واتايةني ةوةي زاْا،طةضِاْى يؤْإ ية زواى فةضَاْطِةوا
 خةؾاياض.

 غةض بؤ يهطزْةتةنةى، َةضزؤْيؤؽ ٖيَطؾييئيُجطاتؤضةوةى خةؾاياض بؤ طةضِاْزواى 
 يةاليةٕزةضياوة  خؤى ياوؾهاْتا ئةوناتةى ية ضيَطةى  ،ناْى زواخػتيؤْاْييةزةوَيةتةؾاضة 

. زةطةضِيَتةوةضةْس ٖؤناضيَو  ياض ٖيَعى ياضَةتى بؤ بٓيَطزضيَت، زواخػتٓى ئةو ٖيَطؾة بؤخةؾا
ْى زةيعا خؤيسا بطزةوة،يةطةٍَ ةوةيسا بةؾيَو ية يةؾهطةنةى طةضِاْخةؾاياض يةناتى  يةنةّ:

 ، نةواتة ئةو زوو زةوَيةتة ؾاضةى ،َةنسؤْياتػازي و زواى ؾهػتى غاالَيؼ ثاؾاناْى 
ةى تا ييإ وةضطيَطِٕ و ئةو زؤغتايةتيضِوويَتةوة، يةواْةية وياْسا بطةضِيَخةؾاياض بةْ زةبوواية

ييَي  ئةونات ٖةياْبوو، بيهةٕ بة زوشَٓايةتى و ضيَطةى بططٕ، تا ٖةضضى ية غةضَاية ٖةيةتى
بػتيَٓٔ و غةضباظةناْيؿى بهةٕ بة نؤيًةى خؤيإ. بؤية بةؾيَو ية يةؾهطةنةى بطز تا ئةطةض 

بؤية ئةو يةؾهطةى  زةضباظ بيَت،يسا، بتواْيَت ضيَطةى خؤي بهاتةوة و ضِووئةو زؤخة 
يةو ناتةى نة  ،ةوةى خةؾاياض ية ئاتيو َايةوة، الواظتط بووطةضِاْنة ية زواى  ٖةخاَةْؿيي

 ايةوة.ياض طةضِخةؾا
 زةبوواية، بطِواتَةضزؤْيؤؽ ثيَـ ئةوةى بةضةو زةوَيةتةؾاضةناْى باؾووضى يؤْإ  :زووةّ

نإ، بةؾيَهى ية ئةغيٓا زابٓيَت و يؤْاْييةبةض َةتطغي ٖيَطؾي بهاتة زووبةف، يةيةؾهطةنةى 
ة ئةَة هضووْ بطةضِيَٓةوة، يةؾهطةنة ٖةَوو ى ببات. َةضزؤْيؤؽ ْةيسةويػت زيهة بةؾةنةي

 .زةخواضزئةوناتيـ ؾهػتى  ووى بضيَت بؤ دةْطى نًؤّ بطؤتؤؽ،بة يةؾهطيَهى بض وايهطز
 ىيؤْاْييةنة ْيوةى ئةو غي ٖةظاض غةضباظة  ،إ زابوويظاْياضي ٖةخاَةْؿييةناْى غيدوضِ

نإ زووداض يةطةٍَ ئةو غةضباظاْة دةْطابووٕ، ٖةخاَةْؿيية ،ية ثًؤثؤْعٕ، ية دؤضى ٖؤخ ييت
َةضزؤْيؤغيـ ٖةضضةْسة تةَةْى  قوضغة، ْسايااططٕ و غةضنةوتٔ بةغةضاْى ئةوإ خؤضِزةياْع
زةيعاْى ضووٕ بؤ دةْط يةطةٍَ  ّ خاوةٕ ئةظَووٕ بوو،آلبيػت و ؾةف غاٍَ بوو، بة تةْيا

ية ْيؿتُاْى خؤياْسا  زيهة ثاظزة ٖةظاض غةضباظى ٖؤخ ييت و ثاظزة ٖةظاض غةضباظي
ؾاياض باؾرتة تا ٖاتٓى ئةو ٖيَعة ياضَةتيسةضةى خة ،ئةقٌَةى زةدةْطٔ، ناضيَهة ثيَضةواْ

 .وةزواتط بضيَتة دةْطة بةَييَين زابوو، بوةغتيَت،
 ،ضيَطط بوو ية ضؤيؿتٓى َةضزؤْيؤؽ بؤ باؾووضى يؤْإئاغتةْطيَهي زيهة نة   :يةّغيَ

تةى خةؾاياض ة تا ئةوناوآلتنؤنطزْةوةى يةؾهط، ئةو  بووةنةوتئةو  ،زةوَيةتة ؾاضى ئيَػجاضت



 72 

ةوةى خةؾاياض بؤ طةضِاْزواى  ْةزا، بةآلّ ية ئةغيٓا بوو، يةؾهطى ية زشى ئةوإ غاظ
ططتٓةوة بيَٓةوة يةنةى، ئةوإ فةضَاْيإ نطز تا تةواوى ئةو ثياواْةى ضِاشةى غةضباظى زةوآلت

زواى  نة ،ياضيسا ٖيَعةناْى خؤى نؤبهاتةوة ئةوة بووٖؤناضى ئةوةى ئيَػجاضت بطِيَو غوثا، ْ
ة طةدمةنةى نوضِةنةى، شْيَهى ئيَػجاضتى بة ْاوى )غاْى زيؼ( نة وآلتةوةى خةؾاياض بؤ طةضِاْ

نوشضابوو،  تةضَؤثيٌَئةوزا ية يةطةٍَ  ى يئؤْيساغي ثاؾاى ئيَػجاضت بوو،ية طاضزى ثاغةواْ
 ةغذي،تطغٓووى و بيَ ٖ ٖيَٓسةئيَوة  وتةنةى و بة ْويَٓةضاْى وآلتى ثرياْى ئةدموَةْضوو بؤ 
 ، ْاتاْةويَت تؤَيةى ضؤَيةناْتإ بهةْةوة؟ْييةف نة خةؾاياض ييَطة ئيَػتةتةْاْةت 

 زةضنطز بطِياضيإ زةنطزْى ضيَصةيي يةؾهطةنةياْيسا،ى ثريإ بطِياضى خؤئاَائةدموَةْ
نإ ية ٖةخاَةْؿييةىَ تا ، ئةواْيـ بهةوْةضِنةوتةضِىَٖةضناتيَو نًؤّ بطؤتؤؽ بةضةو ئةغيٓا 

ْةيسةتواْى  تةْيايةؾهطى ئيَػجاضت بة  ببةٕ، ىيةْيَويي ظووبة  ثةالَاض بسةٕ والوة زوو ٖةض
 ٖةَوو زةَة ئةو يَ بووٕ تا نًؤّ بطؤتؤؽ بيَت،ضاوةضِ نإ بهات، بؤيةٖةخاَةْؿييةى ؾةضِ

ثياوإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ. ئةطةض َةضزؤْيؤؽ بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ية ئةغيٓا بةدىَ 
ةنطزة غةض ئاتيو و ةو ثًؤثؤْع ضووباية، ئةونات ئيَػجاضتةنإ ٖيَطؾيإ زٖيَؿتباية و بةض

بضٔ. ئةواْة  يةْيَونة يةوىَ بووٕ،  ٖةخاَةْؿييتةواوى يةؾهطى  ْةبوويةوا زةيإ ططتةوة،
بووٕ ية ٖيَطؾي زةغت بةديَي َةضزؤْيؤؽ بؤ باؾووضى يؤْإ، ية زواى ٕ نة ضيَططئةو ٖؤناضاْة

 .وآلتؤ ةوةى خةؾاياض بطةضِاْ
ٖيَطؾي بةنؤَةَيى يةؾهطى نًؤّ بطؤتؤؽ و ئيَػجاضت بؤ غةض  يةباضةى ي تةواوظاْياضي

 ٖيَٓسة تةْياتى ْووغيوياْة، نوضناْيـ بة يؤْاْييةْووغة َيَصوو، ْييةيةؾهطى َةضزؤْيؤؽ 
ة ةنييثيَوةْس ْييةزووضيـ  بطؤتؤؽ ٖةبووة، إ بة نًؤّييثيَوةْسنة ئيَػجاضت بةضزةواّ  ،زةظاْري

نإ ية دةْطى غاالَيؼ، ٖةخاَةْؿييةهة زواى ؾهػتى ضووْ بيَت، بوو وةية ضيَطةى زةضيا
ئةوإ زةياْتواْى ية بةؾةناْى بانوضى  ناْسا نطايةوة،يؤْاْيية نةؾتييةى ضِووضيَطةى زةضيا بة 

يةطةٍَ بيَ تطؽ ية بةيةى طةيؿتٓيإ  ،ْةبووييَ  ٖةخاَةْؿيييؤْإ نة ٖيَعى زةضيايي 
ة بؤ يّ ية بةؾةناْى بانوضى يؤْإ ئةو ئاظازيآلبةؤ بهةٕ، ٖاتوض ٖةخاَةْؿييزي نةؾتيطة
 تةْيا ٖيَطؾي زةنطزْة غةض، ٖةخاَةْؿييهة ٖيَعى زةضيايي ضووْ، ْةبوونإ يؤْاْيية نةؾتيية

خؤضاى و  زيهةي َايةوة، ْيوةنةي بوو، ضوويةْيَوى غاالَيؼ ؾةضِية  يْيوةى ئةو ٖيَعة
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ى بطرييَت، ية ضيَطةى وؾهاْةؾهطى خةؾاياض زةٖيَٓا و زةيعاْى ئةطةض ضيَطةى إ بؤ ييثيَساويػتي
 ْيَتة ئاغياى بضووى.ةزةضياوة خؤى بطةي

ناْةوة ظاْطاوة، ئةوةية نة ئيَػجاضت و نًؤّ بطؤتؤؽ يؤْاْيية ْووغةَيَصووئةوةى ية ضيَطةى 
يةناْى ٖيَطؾةنةى ياضةنوضزئةويـ  غةض َةضزؤْيؤؽ، بطِياضياْسا ية يةى ناتسا ٖيَطف بهةْة

وة ية ثيَهةنة ئةو زوو اليةْة بؤ ٖيَطؾةنةيإ  ،ّ َةظةْسةى ئةوةى زةنطزآلْةزةظاْى، بة
بؤية ية  إ ٖةبوو،ٖةخاَةْؿييهة ٖةضزووال يؤْاْى بووٕ و ضِقيإ بةضاْبةض ضووْبٔ،  زاطفتوطؤ

 بهةْةوة. ي خؤيإتؤَيةزةضفةتيَو زةطةضِإ بؤ ئةوةي 



 74 

 
 
 

 جةنطى مةطاز
هطى نًؤّ ى ٖاتٓى ٖيَعى ياضَةتيسةض بوو، يةؾضاوةضِواْزا نة َةضزؤْيؤؽ زةَة ةوي

َةضزؤْيؤؽ وةى خةؾاياض بةضزةواّ ئاَطِاظةناْى وةضططتٓى  ،نةوتةضِىَبطؤتؤؽ ية ثًؤثؤْع 
ت نًؤّ بطؤتؤؽ تيَطةيؿ بؤوة، ئاطةزاضى يةؾهطى يؤْإ ية ثًؤثؤْع دووَيةى ٖةبوو، ية يظاْياض

بيَت و غةيطى بهةئ، زةبيٓري ٖةض نةغيَو ٖةئةطةض ْةخؿةى يؤْاصيإ يَت، بؤ دةْطى ئةو ز
بووْى بة زةضبةْسى َةطاض تيَجةضِى ية ثًؤثؤْع بيَتة ئةغيٓا، دطة ية وؾهاْبيةويَت ية ضيَطةى 

نةوتبؤوة ْيَوإ زوو زةضيا و  و زةضبةْسة وةى بةضظةخيَو وابوو،ئة ،ْيية زيهة ضيَطةي
 بططيَت. بيَت يةو ؾويَٓة ضيَطة ية يةؾهطى يؤْاْىَةضزؤْيؤؽ زةيعاْى زة

يَعةنةى خؤى ى ٖيَطؾي ئيَػجاضت بوو بؤ غةض ئةغيٓا، بةؾيَو ية ٖضاوةضِواَْةضزؤْيؤؽ 
 يؿى بةضةو بةضظةخى َةطاض ضؤيؿت،يةؾهطةنة زيهةي يةطةٍَ يةنةناْي ية ئةغيٓا ٖيَؿتةوة،

ئةو نةغةى بيةويَت يةو  ضيَص بؤتةوة،ت بؤ ضؤشئاوا زآلبةضظةخى َةطاض بةضظةخيَهة ية ضؤشٖة
 ةوة باؾووضى ئةوىَ بططيَت،بانوضية بووْى يةؾهطيَو بططيَت، زةبيَت تيَجةضِبةضظةخة ضيَطةى 

نة نةؽ  نؤْرتؤٍَ نطز،َةضزؤْيؤغيـ بة ٖةَإ ؾيَواظ ية بانوض بؤ باؾووض ْاوضةيةنى 
ضيو و تةضيب بة نةْاضةناْى ية وى باةيهاْاوضةيةنى ظ تةْيا ببيَت، تيَجةضِْةيسةتواْى ييَي 

ةيهاوةنة ضؤزةضوو، سا ضؤيؿتباية، ية ظبةويَٖةض نةغيَو  هةضووْ، بانوض زاطريْةنطز
غةضباظةناْى َةضزؤْيؤؽ قوضؽ و َةتطغيساض بوو،  يةاليةٕية يوةيهازاطرينطزْى ئةو ْاوضة ظ

ى وتةنة بة  ،ووَةتطغيؿيإ ٖةب و ثيػيسا بصئ، قوضِ يةْيَوهة ئةوإ ْةياْسةتواْى ضووْ
َةضزؤْيؤؽ بؤ ئةوةى  ةيهاوةنإ واتة َةالضيا بدي،نإ زووضاضى ْةخؤؾي ظيؤْاْيية

َتُاْةى  ْةيويػت ئةو ؾويَٓة زاطري بهات، غةضباظةناْى زووضاضى ططفت و ْةخؤؾي ْةبٔ،
 زةضٔ. يةْيَونةزا ةيهاوةٖةبوو نة يةؾهطى نًؤّ بطؤتؤؽ ئةطةض بيَتة ئةو ْاوضةية ية ظ

يإ زةبطِى، ناتيَو ضيَطةى ئاتيو بة ثةية وآلتنًؤّ بطؤتؤؽ بؤ طةيؿذي بة يةؾهطى 
نة  ،ْةبوو ضاوةضِوإطةيؿتٓة بةضظةخى َةطاض، ئةو ضيَطةية طريابوو. نًؤّ بطؤتؤؽ 

 ٖيَٓسةفةضَاْسةى يةؾهطى بةضبةضةنإ  ثيَي وابوو ى ييَ بططيَت،ضيَطةويَسةض َةضزؤْيؤؽ ية
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زةنطزةوة نة يةؾهطى ي بري بؤية وا طيَت،بطييَ طةيإ تا ية َةطاض ضيَ ْييةى ئةقًَ
 نإ زئَ ية بيٓيٓى ئةوإ.ؤية ئاتيو زووضاضى ثؿ ٖةخاَةْؿيي

طةى خؤى بهاتةوة و بطاتة دطة يةوةى بة دةْط ضيَ ،ْةبووئةو ٖيض ضاضةي زيهةي 
ويػت ْةيسة بةآلّ زيهة، ى زةضفةتيَهيضاوةضِواْيَتةوة بؤ ثًؤثؤْع و ياخوز بطةضِ ئاتيو،

يةؾهطى نًؤّ بطؤتؤؽ ية غي ٖةظاض غةضباظ  زا، يَتةوة بؤ ثًؤثؤْع، بؤية بطِياضى دةْطيبطةضِ
نة بة  ،واتة غةضباظة ئاغٓيٓةنإ بووٕ ،نة ثاظزة ٖةظاضيإ ية ٖيح يؤثةنإ ،ثيَهٗاتبوو

 باؾرتئ غةضباظى يؤْاْى ْاغطابووٕ.
َةضزؤْيؤؽ َةدمةْيل  دىَ ٖيَؿت،اوى ضةنة قوضغةناْى بةايةوة، تةوناتيَو خةؾاياض طةضِ

ى دةْطى و يةؾهطى غواضة و ثيازةى ٖةبوو، شَاضةى غةضباظةناْى َةضزؤْيؤؽ بة طاييػهةو 
 ييإ تيَساية،ظيَسةضِؤنإ باغيإ زةنةٕ، يؤْاْييةْووغة َيَصووئةو شَاضاْةى  تةواوي ْاظاْري،

ّ آلغةضباظ بووة، بة (1)ظاضغت ٖةبة ييَهساْةوة زةَييرَي َةضزؤْيؤؽ خاوةْى ثةدما تا ؾة تةْيا
 بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ية ئةغيٓا َابؤوة. ٕ،ْةبوويإ ية َةطاضة ٖةَوو

 و الى ضِاغتيإ ثيَهٗيَٓابوو، ؾةضِغواضناضةناْى َةضزؤْيؤؽ نةوتبووْة بانوضى َةيساْى 
 ،وْةبوويَٓسةض ية يثةضِيٓةوةنة نةؽ تواْاى  ،نة بووةيهاوييةية بانوضى ئةوإ ْاوضة ظ

طة و الى ضةثيـ ٖى ؾةضِباؾووضى  ،طةؾةضِثيازةناْيـ نةوتبووْة ْاوةضِاغت و زَيى 
طة زاْابوو تا ؾةضِنإ بوو. َةضزؤْيؤؽ َةدمةْيكةناْى ية ثيَـ ثيازةنإ و ية زَيى طاييػهة

                                                 

ةؾهطةنةى ئةو بة ية باغي ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياضزا شَاضةى ٖةؾتا ٖةظاض غةضباظ بؤ ي ظةبيشوَيآل) (1)
ؤييإ ية زةضخػتٓى ئةو شَاضاْةزا نطزووة، نإ ظيَسةضِْييةبةضزةواّ زووثاتى زةناتةوة نة يؤْا زضوغت زةظاْيَت،

ف و تيًَهؤ شَاضةيةنى با ثيٌَزوو دةْطى تةضَؤ، نة ية ٖةضتوونةزا باغى زةناتّ وةى يةو ثةضِآلبة
زواتط ية دةْطى زةضيايي غاالَيؼ ئةو غةضباظاْةى خةؾاياض نة بة َةبةغتى  يةغةضباظاْى خةؾاياض نوشضاوٕ،

يَوضووٕ، يةغةضدةَى ضواض غةز نةؾتى يإ يةْٖةَووثيازة بووٕ ية ضؤشئاواى ئاتيو بة زةضيازا ضؤيؿذي، ٖةض 
زةَييَت خةؾاياض ْيوةى يةؾهطةنةى  ظةبيشوَيآلزواتط  ٓر نةؾتى طةضِايةوة،وَيآل بيػت و ثيَا بة وتةى ظبيشتةْي
ا ئةطةض ؿت، بةو ثيَوةضة تةْيزؤْيؤؽ بةدىَ ٖيَضٖةظاض نةؽ بوو ية ئاتيو بؤ َة 60تا  50عيهةى يَنة ْ

غةز  عيوْيَنوشضاوةنإ بة غي ٖةظاض وةضبططئ، زةبيٓري نة يةؾهطى خةؾاياض ية ٖاتٓى بؤ يؤْإ بة الْى نةّ 
 نوضزى.ي  بووة. وةضطيَطِثرتو ثةدما ٖةظاض و 
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، َةضزؤْيؤؽ ْةبووّ بةضاْبةض غواضة و ثيازةنإ َةدمةْيل آلنإ بةضزباضإ بهةٕ، بةيؤْاْيية
ظاْطاوة غواضناضةنإ بؤ ناتى ٖيَطف بطزٕ،  و طاييػهةبٔ ية  يػت َةدمةْيكةنإ ضيَططْةيسةو

ثرت ى ئةوإ ييةو ٖؤناضاْةى ناضيطةض يَويةن و غواضةنإ ظؤض خيَطاية، طاييػهةٖيَطؾي 
ئةطةض َةدمةْيكةنإ ية ثيَـ ضيعى ئةوإ بوواية، ناتى ثيَويػت بوو تا ثيَـ ئةوإ  زةنات،

 ضيَطة ببيَتةوة.ٍَ بهةٕ تا ؤض
بة  يى تيًَهؤ،ية طةي تةْياخانى يؤْإ، ْيَو ٖاتٓة  ٖةخاَةْؿيييةو ضؤشةى يةؾهطى 

ى ئاططيٓى ننة ضة ،ناْيإ ببيٓٔطاييػهةثيَضةواْةى ئاضاغتةى ئاو تواْيإ نةَيَو غووز ية 
تٔ، نإ بة ئاغاْى بةناض ْةزةٖاطاييػهة ّ تيًَهؤ ْاوضةيةنى ؾاخاوى بوو،آلئةوإ بوو، بة

تواْاى غووزوةضططتٓى تةواوى  َةطاض ظةوى تةختى يةبةضزةغت بوو،ّ َةضزؤْيؤؽ ية آلبة
 نإ.طاييػهةٖةبوو ية 

غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ زةغتيإ نطز  زا ٖيَطف بهةٕ، نًؤّ بطؤتؤؽ فةضَاْى بة ٖيَعةناْي
ةوةى ئةو ةناْيإ خػتةغةض غةضيإ بؤ ئقةَيغاْو  ٖةخاَةْؿييبة ٖيَطف ية زشى ثيازةناْى 

زواى طةيؿتٓيإ بة  نإ ٖةَيسةزضا، بةضيإ ْةنةويَت،بةضزة طةوضاْةى ية  َةدمةْيكة
غةضباظاْةى ى تواْيإ تيَهيإ ؾهاْسٕ تا ْةبٓة َايةى ظيإ طةياْسٕ بةو ٖيَٓسةَةدمةْيكةنإ، 

ْى بووٕ ية َةدمةْيكةنإ ٖيَطؾيإ نطزة غةض غةضباظةناتيَجةضِزواى  ية زواياْةوة زةٖاتٔ،
 .ٖةخاَةْؿيي

نة نةؽ  ،ى زوو يةؾهطة ٖيَطؾبةض و ثيازةنة بة ؾيَوةيةى بووآلو با دًوبةضطى يدياواظ
 ية ْاغيٓيإ زووضاضى ٖةَية ْةزةبوو.

 زاضيإ يةبةض بوو،ٖؤخ ييتةنإ بةضطى يةنططتووى ئاغٓري و ناغهيَتى ثةضِ
ية  نة ثيَهٗاتبوو ،بووضةؾهطى خؤيإ يةبةثؤؾي زضيَص و يةنططتووى يآلنإ باٖةخاَةْؿيية

يَهى ؾري، ٖةْسيَو ية غةضباظةنإ يةغةض عةباناْةوة عةبايةنى زضيَصى خؤَيةَيَؿي، ثاْتؤَي
، تا ْةبوويإ ظضيَيإ يةبةض زيهة ٖةْسيَهي ، نة تا نةَةضيإ زةٖات،ظضيَيإ يةبةض بوو

 بهةٕ. ؾةضِدةغتةيإ قوضؽ ْةبيَت و بة ئاغووزةيي 
يإ ثيَبوو، غةضباظة قةَيغاْطى زضيَص زةدةْطإ و ٖؤخ ييتةنإ بة مشؿيَ

ويَطاى ئةوةى دةغتةى ئةواْى زةثاضاغت،  قةَيغإ يإ ٖةبوو،قةَيغاْناْيـ ٖةخاَةْؿيية
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ى خؤيإ ٖةبوو، يئةواْةى َتُاْةيإ بة ئاظايةت نةض و ضاالى،ؾةضِزةبؤوة ضيَطط بؤ ثياويَهى 
 ظةْطٔ. قةَيغإثيَيإ باؾرت بوو نة بةبيَ 

اية ضيعةناْيإ وئةطةض ثيَويػت بوباف و بة ضيَهوثيَهى زةدةْطإ،  ؤخ ييتةنإٖ
ْصيإ آلئةو ناتاْةى زةتطغإ زوشَٔ ية ثؿتةوة ٖيَطف بهات، ظا، بةآلّ ْصآلزةنطزةوة ظا
ية  يإنإ َةتطغي ٖيَطؾٖةخاَةْؿييةيإ بؤ غةض ةنةية غةضةتاى ٖيَطؾ زازةَةظضاْس،

 ٖيًََيَهى ضِاغتسا زةدةْطإ.بؤية ية  ،ْةبووضِا ثؿتةوة
نإ بتوأْ ية ضيعيَهى ٖةخاَةْؿييةيةو ضؤشةوة نة ٖاتبووْة يؤْإ، يةنةجماض بوو غةضباظة 

 ناْسا ظةْطٔ.يؤْاْييةٖؤخ ييتة يةطةٍَ طةيةنى بةضيٓسا ؾةضِزضيَص و ية 
 ٖةخاَةْؿييغةضباظة ثيازةناْى  بةضتةْط بوو، ؾةضَِةيساْى  ،تةضَؤثيٌَى يية طةي

ناْيـ ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة، ؾار ية اليةى و يؤْاْييةغةضباظة  وبهةٕ،آلةياْسةتواْى خؤيإ بْ
وةى ى تيًَهؤف ٖةض يية طةي زةضفةتى ئةواْى بةضتةغو نطزبؤوة، زي خةضةْس ية اليةني

ٖةضزووال  بوو،ظؤض  ؾةضِثاْتايي َةيساْى  زؤخى بةضظةخى َةطاض ديا بوو،، بةآلّ باغهطا
 .ضِوو ئاغاْى ٖيَعى خؤيإ خبةْة زةياْتواْى بة

ّ نًؤّ بطؤتؤؽ زةيعاْى يةؾهطى آلةبوو، بةٖيإ طاييػهةيةؾهطى يؤْإ ْة غواض و ْة 
 ي دةْطيإ ٖةية.طاييػهةية الى ضِاغتيإ غواضناض و ية الى ضةثيإ  ٖةخاَةْؿيي

زةغتى  نة دةْط ّ ٖةضآلنًؤّ بطؤتؤؽ ية ناتى ئاغاييسا ثياويَهى بة زةْطةزةْط بوو، بة
وةى ئةوةبوو نة تةواوى  ، نة ثيَسةضوو ظَاْى ْةبيَت،ئاضاّ و ية غةضخؤ زةبوو ٖيَٓسةثيَسةنطز، 

 ٖيَعيَهى بؤ ٖةضا و ٖاواض نطزٕ ْةزةَايةوة. بيَت، و برينطزْةوة ئةقٌَٖيَع و تواْاى ئةو بؤ 
يإ طاييػهةئةوإ  ، بيينٖةخاَةْؿييزواى ئةوةى نًؤّ بطؤتؤؽ طةيؿتة يةؾهطى 

ى زةيتواْى بةو ٖيَٓسة، ية َاوةيةنى نةَسا ةنةي زيهة ٖةيةةاليةى و غواضناضيإ ية اليي
 نإ زاَةظضاْس،طاييػهةئةغح غواض و  ية بةضاْبةضنةضةغتاْةى بةضزةغت زةنةوتٔ بةضبةغتى 

وةى  ئ،تةناْيإ بطِنوضى ْاوضةنة زاضة زاْيؿتوواْنإ بة ياضَةتى يؤْاْييةغةضباظة 
نإ بططٕ و ضيَططبٔ ية طاييػهةية ت ية ظةويسا ضةقاْسيأْ تا ثيَـ نوضثةضشيٓيَهى 

 بووْيإ.تيَجةضِ
ّ بةضبةغتيَهى آلنإ ضةنى ظؤض ناضيطةضٕ، بةطاييػهةنًؤّ بطؤتؤؽ زةيعاْى ٖةضضةْسة 

ية  ْةبوويٓى، ئةو زةضفةتى تيَجةضَِيتيَو زةتواْيَت ضيَطط بيَت ية ؤق خؤبضوونى وةى ثةضشئ يا
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ّ زةيعاْى بة زانوتاْى ثةضشئ ية ظةويسا زةتواْيَت آلا خةْسةم ٖةَيهةْيَت، بةثيَـ ئةواْس
نة بة ئةغجة خيَطانإ  طاييػهةنإ،ت يةى ثةضشيٓى ئاوا بضووى زةتواْيَ ضيَططيإ بيَت و

 ْةزةتطغا، نإ ٖةبوو ية غواضناضةنإطاييػهةى تطغي ية ٖيَٓسةئةو  ٕ يةناض خبات،آلزةدوو
طاييػهة نإ نةَرتة ية َةتطغي يؤْاْييةوإ بؤ غةضباظة ثيازة زةيعاْى َةتطغي ئة

 .دةْطييةنإ
ية نإ بة ٖؤى ضِاٖيَٓاْى بةضزةواّ تواْيبوويإ ٖوْةضةناْى دةْط نطزٕ يؤْاْييةغةضباظة 

ضيَططتٔ ية ، بةآلّ ةناْسا غووزيإ ييَ زةبيٓىؾةضِية  ئةغح غواضةنإ فيَطبدي، بةضاْبةض
و بةضبةغتاْةى ية ظةوى زازةْطئَ، بؤ ئةوإ ناضيَهى غةخت بوو، بؤية نإ بة بيَ ئةطاييػهة

الى  يى ية تواْاى بوو ية الى ضِاغتى يةؾهطةنةى نة زةبؤوة بةضاْبةضٖيَٓسةنًؤّ بطؤتؤؽ 
 زةنطز.ضيَ نإ طاييػهةضةثى يةؾهطى زوشَٔ بةضبةغتى بؤ 

 ؾةضَِةيساْى  خيَطايي زةَييَري َيَؿهُاْسا ببيٓري، بة يةْيَوطة ؾةضِبؤ ئةوةى بتواْري زؤخى 
إ بووٕ، ظةيهاو ٕخوزا ضنإ ية بانوٖةخاَةْؿييةغواضناضة  ض بؤ باؾووض بوو،ية بانو

ناْيـ ية باؾووضى ثيازةنإ بووٕ. بةضاْبةض ئةو طاييػهةثيازةناْيإ ية باؾووضى غواضةنإ و 
 ت،آلإ ية ضؤشٖةنٖةخاَةْؿييةبؤية  نإ زةبيٓطإ،يؤْاْييةثيازة يةؾهطي غيَ بةؾة 

 ية ضؤشئاوا بووٕ. يـناْيؤْاْيية
زياض بوو نةؽ  بةضةية ٖةضزوو  زةنةوت دةْطةنة ظؤض غةخت زةبيَت،ية غةضةتاوة زةض
ثيَويػتة  ،ْاْويَٓيَت. نًؤّ بطؤتؤؽ زةيعاْى بؤ ططتٓةوةى ئاتيو سييْةضَى بةضاْبةض ئةوي

ْةضيَت، زةبيَت  يةْيَوؤ ئةوةى زةيعاْى ب يـَةضزؤْيؤغ ببات، يةْيَويةؾهطى َةضزؤْيؤؽ 
 ببات. يةْيَويةؾهطى ئةوإ 

 زؤخي ئاَازةباؾي تةواو،و غواضةناْى خػتة  طاييػهة ٖةَووَةضزؤْيؤؽ 
نإ، ضيَطةى ئةوإ بسةٕ تا بة يؤْاْييةى ضِاغجاضز تا ويَطِاى ٖيَطؾيإ بؤ غةض ثيازة يؿغواضةناْ

، بةآلّ بضٔ يةْيَونة و ةيهاوةو ظيَنإ بضٓة ْيؤْاْييةَةبةغتى ئةوة بوو  بٔ، تيَجةضِا زنوضبا
 بووٕ. ئاطةزاضنة يهاوةية ظة بووٕ، زةظةضةى ئةو خةَيهئةوإ 

، نإ ية الى باؾووضى ٖيَعةنةياْةوة بة ؾيَوةيةى نةوتٓةضِىَ نة وةى ترييَو وابووٕطاييػهة
ئةطةض سياْةويَت  إ،جٕ يةطةٍَ ئةغووبة تةواوةتى ضِاٖات ئيَػتةى خةَيه نة ية نةوإ زةضضووبيَت،

 زات،زةغاض ةثاْاْسا نة ية طؤضِ ،وقةز باضيهى الزيَهإيَئةغجيَو بيَٓيٓة بةضضاو، ئةغجيَهى ْ
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ئةغجى  إ،بةضضاو ى ئةوي طاظإ بيَٓيٓةطاييػهة دةْطييةناْْاتواْري ئةغجةناْى 
 يإ زةْايةوة،يإ و تؤقييّٓ وةى زضِْسإ تطغآلبة ،زةخواضزةنيإ ضِووٖةضضةْسة ، نإطاييػهة

، بةضزةواّ ية زةخواضزية ؾةو و ضؤشيَهسا ثاظزة نيًؤ دؤ و نؿُيؿيإ  ئةغجيَو ٖةض
 ىَ.ْةيسةتواْى ئةغجةنة خباتةضِ زيهة نة نةغيطاييػهةى ييَدوضِدطة ية  يى بووٕ،غةضنيَؿ

زةبةغرتاْةوة، ئةطةض  طاييػهةة بو طةْر و غةضنيَـ  بةٖيَعناتيَو ضواض ئةغجى 
ٖيض ؾتيَو  ،دووَيةة، ئةوإ يةثطِ زةنةوتٓة نطاييػهةْةْاغطاو ٖاتباية غةض  يَهىييَدوضِ

ضيَطةيإ، تا زةَطزٕ غةض بيَتة  ،ؾتإ زةزا ٖةَووخؤيإ ية ضيَيإ ييَ بططيَت،  ْةبووتواْاى 
ْةى آلنطزْى ئةو ئاشةةتواْاى ئاضاغت ،ى خؤيإييَدوضِ تةْياةنةيإ زةنوؾت، بؤية ييَدوضِ خؤيا

 ة ية زضِْسإ زةضووٕ.ن ،ٖةبوو
ةثاْى دةْطسا ية طؤضِ طاييػهةى ييَدوضِنإ بة ْةعطةتةى طاييػهةناتيَو ئةغجى 

ٖةض  بةزةّ ْةضِاْسْةوة بهةوْة ضِىَ، ةضِوونة ضواض ؾيَطى ت ،بوووازةنةوتٓةضِىَ، وةى ئةوة 
نة هةطاييػ يَػهةناْى تيَو زةؾها،مسى ئةغجةنإ، ئ يةشيَط بةض زةَيإنةغيَو نةوتباية 

ئةغجةناْي دًَةوى  ييَدوضِةنةيئةو نات  ي تةواو زةنطز،ؾةضِةثاْى تا طؤضِ زةضِؤيؿت ٖيَٓسة
 سْةوة.طةضِاْزةيزواى ضِاططتٔ  ضِازةنيَؿا،
و يَْ يةنى خػتةوتةْووغي ْاغطاوى يؤْاْى َيَصووو غةضباظى و  غياغييثياوى  طعْفؤٕ

"تطغٓاى وةى  ية: يةبطيَتينة  ٓا،زيهة ظؤض بةناضيإ ٖيَ ئةو ْووغةضاْي ثافية  ،خةَيو
ضِىَ، ئةو  ةٓزةنةوت طاييػهةزا ضةْس غةز ؾةضِناتيَو يةثطِ ية َةيساْى  "،ئيَطإ ناْىطاييػهة

ية ديٗاْسا  وت، بة خؤى زةبيينزةوةغتا و ئةو زضيةْةى زة ؾةضِنةغةى ية تةْيؿت َةيساْى 
ٖةية، ية زشى ٖةض  ؾةضِشةوة نة ية زْيا ّ يةو ضؤآلبةبتواْيَت ضيَ يةواْة بططيَت،  ْييةٖيَعيَو 

نإ ٖةخاَةْؿيية طاييػهةئةو ضؤشة ناتيَو  زيهة بؤ بةضططى زاْطاوة، ضةنيَو، ضةنيَهي
اْةى نًؤّ بةٖيَعت و نوضببةٕ، بة ٖؤى ئةو ثةضشيٓة  يةْيَونإ يؤْاْييةتا ثيازة  دووَيةنةوتٓة 

بةؽ بوو تا قاضى يةى ية  ٖيَٓسة ،هؿهإنإ تيَطاييػهةبطؤتؤؽ ية ظةويسا ضةقاْسبووْى، 
ئةغجةنإ بةض يةى يةوإ بهةويَت و زةغت بةدىَ قاضى زةؾها و زةوةغتا، بةو ٖؤيةوة غيَ 

نة طاييػهةئةطةض تايةى  خؤيا نة زةويَػتاطاييػهةزةنةوتٔ و  دووَيةية  زيهة ئةغجةنةي
غةضْؿيٓةناْى بةض يةى يةو ثةضشيٓاْة نة وةى تري بووٕ بهةوتاية، تايةنة زةؾها و 

 نة زةنةوتٓة غةض ظةوى.طاييػهة
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ي، بؤ بةضيتاْى ثطؤفيػؤض باضْى وتةبة  يإ بةناضْةزةٖيَٓا،طاييػهةنإ ية دةْطسا يؤْاْيية
ى خةَيهنةّ زةضاَةتى  بططةنإ خاَيى الواظيإ ٖةبوو، طاييػهةنة ، ْةبووٖؤناض ئةوة  تةْيائةوإ 

زا ٖةْسىَ ْةتةوة بة ٖؤى ططاْى ضةى، ئيَػتةية غةضزةَى ٕ ؤض وةى ضيَطط بوو يةو ناضة،  يؤْاْيـ 
ى طاييػهةنإ بة ٖؤى نةَسةضاَةتى ْةياْسةتواْى يؤْاْييةببٓة خاوةْى ضةنى غةضزةّ.  ْاتوأْ 

بؤ ٖةض  ْة ظؤض بوو،آلبة ؾيَوةى بةضزةواّ و غا ةهة خةضدى ئةواْضووْدةْطى ئاَازة بهةٕ، 
واض ئةغح و َاْطاْة و خةضدى َةيتةضيَهى ثيَويػت بوو، نطزْى ضيةى، بةضزةواّ بةخيَوطاييػهة

ناتيَو تةَةْيإ زةبؤوة ؾةف غاٍَ  بةضزةواّ طةْر بٔ، زةبووايةنإ طاييػهةئةغجةناْى 
 زةٖاتة ديَيإ.  زيهة يةؾهط و ئةغجى طةدمي زيهةي زةطواغرتاْةوة بؤ بةؾةناْي

 يإتواْاى ضِاططتٓى ئةغج ،بووٕنةّ زةضاَةت  ٖيَٓسةنإ ئةونات يؤْاْييةى باضٕ وتةبة  
ة ؾةضِية  اْى يؤْإ غواضناضيإ ثيَهٗيَٓا،نة ْةتةوةن ،ّ زواتط زةبيٓطيَتآل، بةْةبوو

ئةغهةْسةض ناتيَو ٖيَطؾي نطزة غةض  ضِؤَيي خؤيإ بيٓى،خؤييةناْى ثًؤثؤْع غواضةنإ ةْاو
ٖيَعي  نإ بؤ ضِاٖيَٓاْييةيؤْاْيهة تةواوى تواْاى ضووْ، بةآلّ ٖةظاضإ غواضى ٖةبوو ،ئيَطإ

زةياْتواْى ثيَـ بؤية  تط بيَت،دةْطييإ ظؤضييَٗاتوويي ثيازةناْيإ ئةَة وايهطز  ثيازة بوو،
 بة غواضةنإ بططٕ.

ناْى َةضزؤْيؤؽ بة ٖؤى بةضنةوتٓيإ بة ثةضشيٓةنإ طاييػهةٖاونات يةطةٍَ تيَهؿهاْى 
تةوض و طوضظةوة زةغتى طؾي غواضةنإ بة نإ، ٖيَيؤْاْييةؾهاْسْيإ بة زةغتى ثيازة  خؤيا

هة بةؾيَو ية غةضباظةناْى نًؤّ ضووْئةوإ بؤية غووزيإ ية تةوض و طوضظ وةضزةططت،  ثيَهطز،
، ْةبووى يةغةض ئةوإ يمشؿيَط ناضيطةض تةنإ بووٕ و ظضيَيإ يةبةض بوو،بطؤتؤؽ ية ٖؤخ يي

 ى يةناض خػتٓى ئةوإ بسةٕ.بة تةوض و طوضظ ٖةوَي زةبووايةنإ ييةئيَطاْغواضة 
ْيؤؽ بة ؾيَوةى شووشى غواضةناْى َةضزؤ ية بةضاْبةضنًؤّ بطؤتؤؽ غةضباظةناْى خؤى 

يـ بة ضيعى زووةَ ئةشْؤ،يةغةض ّ ئةواْى نطز بة زوو ضِيع، ضيعى يةنةّ آلبة زاَةظضاْس،
تيَو غواضةنإ ناةضاْبةض بة غواضةنإ ضِاططتبوو، ٖةض زوو ضيع ْيَعةى زضيَصيإ ب ثيَوةبووٕ،

ية دةغتةى ئةغجةناْيإ ضؤزةضوو  نطزٕ، بة الْى نةّ ْيَعةيةىؾةضِزةطةيؿتٓة ؾويَٓى 
نةوتٓى ئةغجةنة دةغتةى غواضةنةى غةضيؿى نوٕ نوٕ يةطةٍَ ئةغجةنة زةنةوت،  يةنػةض

و  غواضةنإ بة بيَ تطؽ ية ْيَعةنإ، ٖيَطؾيإ زةنطز و بة تةوض، بةآلّ زةنطا بة ْوونى ْيَعةنإ
 بة ظةضبةى ْيَعةنإ ئةغجةنإ و خؤيإ زةنوشضإ. خؤطوضظ ْيَعةناْيإ زةؾهاْسٕ يا
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 ض،نإ ية بانويؤْاْييةبؤوة ٖؤى تيَهؿهاْى ثيازة  ،ٖةخاَةْؿييى غواضةناْى طووؾاض 
تا  ،نًؤّ بطؤتؤؽ بؤ ئةوةى ضيَطط بيَت ية نوشضاْى غةضباظةناْى، فةضَاْى بة غةضباظةناْى نطز

ػتبؤوة غةض يإ خطووؾاضنإ يؤْاْييةطةزا ثيازة ؾةضِية زَيى ، بةآلّ هؿيَٓةوةية باؾووض ب
بريى نطزةوة ْاتواْيَت ثيَـ ٖاتٓى  تيَسةثةضِيَت،نات ين يبئةويـ زةي ثيازةناْى َةضزؤْيؤؽ،

 ئيَواضة، ئاَادمى نؤتايي دةْطةنةى زةغت نةويَت.
ضَاْسة، ثيَي ضِاطةياْس نة ية َةضزؤْيؤغى نطزة فة خةؾاياض ناتيَو يؤْاْى ديَٗيَؿت، 

ية ضيَطةى  يْاضزْى ٖيَع ئيَطإثاؾاى ٖيَعى ياضَةتيسةضى بؤ زةْيَطيَت، بةآلّ  َاوةيةنى نةَسا
هة زواى ؾهػتى غاالَيؼ ٖةَيويَػتى ثاؾاناْى تػازي و ضووْى بة باف ْةظاْى، وؾهاْ

 ئةوإ ييَتيإ ضِاْةطةياْس، ٖةضضةْسة بة فةضَى زشاية ؾا طؤضِابوو، بةضاْبةض خةؾاياض َةنسؤْيا
بططٕ نة  ئيَطإو زةَاضطريى ْةتةوةييإ ٖةبوو، يةواْة بوو ضيَي ٖيَعة ياضَةتيسةضةنةى  رييؤْاْ
 يإ بطزبا.يةْيَو خؤيا بطِواتزا َةنسؤْيابة تػازي و  يَتزةب

هة ئةطةض ثةيةى ْةنطزباية ضووْخةؾاياض زةيعاْى زةبيَت ثةية بهات ية ْاضزْى ٖيَع، 
نإ يؤْاْييةبؤ ئةوةى  ببةٕ، يةْيَونإ يةؾهطى َةضزؤْيؤؽ ية ئاتيو يؤْاْييةواْة بوو ية

 ة بهات،ى ببةٕ، بطِياضيسا ٖيَعةنة ية ضيَطةى زةضيا ضةواْيةْيَوْةتوأْ ضيَطةى ئةو ٖيَعة بططٕ و 
، ٔى ثاغةواْى بهطيَتووْسنإ بة دةْطيية نةؾتيية يةاليةٕ زةبوواية فبؤ ئةّ َةبةغتة

 ئيَطإثاغةواْةناْى  نةؾتييةهة يةواْة بوو ٖيَعى زةضيايي يؤْإ ثيَؿيإ ثيَ بططيَت، ْضوو
 نإ بسةٕ.يؤْاْيية نةؾتييةنة بتوأْ ية  ،بٔ بةٖيَع ٖيَٓسة زةبوواية

ةوة و بة ئةفػةضيَو ية تى زةضياى ئيَصة نؤنطزآلناْى خؤى ية ضؤشٖةنةؾتيية ٖةَووخةؾاياض 
( غاٍَ بوو، يةى ية 22 خؤيا 21نة ْاوى )طؤزاّ( و تةَةْى ) ،ضزغجا ٖةخاَةْؿييبٓةَاَيةى 

هة زةيعاْى بؤ ضووْئةفػةضة بة تةَةْةناْى ٖيَعى زةضيايي وةى ضِاويَصناض بؤ ئةو زياضى نطز، 
ئةظَووْيـ ظؤض  ،ْييةئاظايةتى و غةضنيَؿى طةدماْة بةؽ  تةْيازةضياواْى و دةْطى زةضيايي، 

ايةوة بؤ غةضنيَؿى نطزْى ئةو بة ى )طؤزاّ( بؤ ئةو ثؤغتة زةطةضِٖؤناضى ٖةَيبصاضزْة، ططيٓط
نطزٕ ؾةضِتة يَزةنةو نإ غةضنيَؿى زةنطز ويؤْاْييةطةيؿتٓى بة يةطةٍَ ٖؤى تةَةْى طةدمى و 

 يسا ْةزةٖيَؿتةوة.ضاوةضِواْوةى نةغيَهى بة تةَةٕ خؤى ية 
ا بؤ ؤيؿتبا و ية ضٌ غاَييسئةطةض ئةغهةْسةض ية ْؤظزة غاَييسا بؤ طةؾتوطوظاض ض زةَيئَ

هة ضووْةّ ضؤيؿتبا، ٖةضطيع ْةيسةتواْى ثيَ خباتة خانى ئاغيا، دةْط يةطةٍَ زاضيوؾي غيَي
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ْيَوإ  تةةوويةتةنةى نةوتيئيُجطاتؤضنة  ،ثاؾايةنسا ظةْطيَتيةطةٍَ بةثيَي ئةظَووٕ ْةزةبوو 
اْى بةضزةغتى وآلتغةضباظ ية غيَٓس و زةتواْيَت غةزإ ٖةظاض  باضيضِووزةضياى َةزيتةضاْة و 

و  نةوتةضِىَ، ْةبووٖيَؿتا خاوةٕ ئةظَووٕ  ْؤظزة غاَيى بوو، تةْياهة ضووّْ آلنؤبهاتةوة، بة
 و ئاغيا و بةضةو ثيَـ ضوو.يَْ ٖاتة

خةؾاياضيـ نة ية خةَى ؾهػتى دةْطى غاالَيؼ ية ئاظاضزا بوو، ئةفػةضيَهى بؤ 
نة ٖيض ييَهساْةوة و خؤثاضيَعييةى ئةو ية  ،بصاضزفةضَاْسةيي ٖيَعى زةضيايي ٖةخآَؿي ٖةَي

 دةْط نطزٕ ضاْةططيَت.
هاتة تؤغيسيس زةَييَت خةؾاياض ضٌ ٖةظاض غةضباظى بة طؤزاّ غجاضز تا بياْباتة يؤْإ و بياْ

، زةبيَت يؤْاْييةْووغي َيَصووهة تؤغيسيس ضِاغتطؤتطئ ضووْ بةؾيَو ية يةؾهطى َةضزؤْيؤؽ،
و  ْييةيي ثيَوة زياض ظيَسةضِؤبة تايبةتى ئةو شَاضة  ةتى ثةغةْس بهةئ،وويوتئةو شَاضةيةى 

 ثةغةْسى بهةئ. ئةقٌَ بة زةتواْري
ٖةَيططى  زيهة نةؾيت ضةْسإدةْطى و  نةؾتييغةز يةطةٍَ طؤزاّ بة فةضَاْى خةؾاياض 

ة غوثاى ن ،ْيَتة ئاتيوةتا خؤى بطةي نةوتةضِىَ (2)ناْى بووٕ ية بةْسةضى )ييَؼ بؤؽ(غةضباظة
 ةّ ئةو طةدمة بووٕ:ية بةضززوو ضيَطة بؤ ضؤيؿذي و طةيؿذي بة ئاتيو  و،ييَبو ٖةخاَةْؿيي  بضوونى

ة ْاوةضِاغتى ى بئيَطاْنة زةضياغاالضى  ،بووى ئاتيو ئةوةوآلتبؤ طةيؿذي بة  ْيَعيوضيَطةى 
ّ ئةطةض آلبة يَتة نةْاضةناْى ضؤشئاواى ئاتيو،و خؤى بطةيةْ بطِواتطةناْى )غيهالز(زا زووض

ٓى هة غيهالز ؾويَضووْنإ زةبوو، يؤْاْييةئةو ضيَطةيةى ططتباية زووضاضى ٖيَعى زةضيايي 
 ططتٓى بةضزةواَى ئةوإ بوو.يةْطةض

تى زةضياى آلئةوة بوو نة طؤزاّ زةيتواْى ٖيَعةنةى خؤى ية نؤتايي ضؤشٖة زيهة ضيَطةيةني
 فطةوإبهات و ْيوة باظْةيةنى  تيَجةضِنيازا ى توضوآلتى ئيَػتةئيَصة و تةضيب بة نةْاضةناْى 

زواتط غةضباظةناْى ية نةْاضى ضؤشئاواى ئاتيو زابةظيَٓيَت. ئةو  يَت تا بطاتة باؾووضى يؤْإ،بربِ
ية ناتى  تةْياّ ئةو غووزةى ٖةبوو نة آلٖةَيبصضازباية ضيَطةنةى زووضتط بوو، بة يضيَطةية

                                                 

ئةو  طيَت،نةْاضةناْى ئاغياى بضووى زةبيٓ ْيَعيوتى زةضياى ئيَصة ية آلية ضؤشٖة يةف ئةو زوضطةةئيَػت (2)
ةنإ و ة ية ؾةضِيتيإ بطيَينيةزوضطةية ْاوباْطى ظؤضى ٖةية ية ئةفػاْة نؤْةناْى يؤْإ نة بابةتى غةض

 ظةبيشوَيآل". وةْٔ"ازوإ خوزَيساضى ْيَ
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ْيَتة ةزةضيايي يؤْإ زةنةوتة غةض ضيَطةي تا خؤى بطةيى غاالَيػسا ٖيَعى ضِووطةية  ثةضِيٓةوة
ى غاالَيؼ ضِووطةنإ ٖيَعي ناضيطةضيإ ية يؤْاْييةيةوناتةزا ، بةآلّ نةْاضى ضؤشئاواى ئاتيو

ططضيإ ئةطةض ية غاالَيؼ  ٕ،ْةبووى ٖاتٓى زوشَٔ ضاوةضِواْ يضٓسةضهة يةضووْ، ْةبوو
دطة ية  ،ْةبوو زيهةي ، طؤزاّ ضاضةيةنيةبووايةٖنإ ٖيَعى زةضيايي ناضيطةضيؿيإ يؤْاْيية

هة بؤ طةيؿذي بة نةْاضى ضؤشئاواى ئاتيو، ْاضاض بوو ضووْى غاالَيؼ، ضِووطةو يَئةوةى بضيَتة ْ
 ة.ضِووطةو ئةو يَبضيَتة ْ

ى ئاطةزاضناْى ئاغياى بضووى يؤْاْييةى ؾاضة زاْيؿتوواْطؤزاّ ناتى بةضيَهةوتٔ ٖةوَييسا 
دةْطى و شَاضةيةى  نةؾتييى غةز دووَية ،هة ئةغتةّ بووضووْاْى ْةبٔ، ننةؾتييةى دووَية

ئةواْيـ ٖةواَيى ٖاتٓى ئةو يةؾهطة  طط غةضةدمى ئةوإ ضِاْةنيَؿيَت،غةضباظ ٖةَي نةؾتيي
ْٔ. ية ْيَوإ ةبة تايبةتى ئاتيو ْةطةي ،تساضاْى زةوَيةتة ؾاضةناْى يؤْإآلزةضيايية بة زةغة

ناْى ئاغياى بضووى و زةوَيةتة ؾاضةناْى يؤْإ بة تايبةتى ئاتيو ْييةيؤْاى ؾاضة زاْيؿتوواْ
يةنى ْةثػاوة ٖةبوو، ثيَوةْسيطةناْى غيهالز بة بةضزةواَى زووضطةنة و زووضو زواظزة 

ئةطةض  طةنةوةزووضنة ية  ،ةْيَعيهية نةْاضةناْى توضنيا  ٖيَٓسةطةية زووضيةو زواظزة  يَويةن
بهات، ية نةْاضةناْى بةضاْبةضى طويَبيػتى زةبٔ. ئةونات  نةغيَو بة زةْطى بةضظ باْط

 ةني زيهةطةيزووضطةيةى بؤ زووضزةتواْسضا ية ضيَطةى بةيةَةوة ثةياَيَو بة ثةية ية 
 ، نة ئةوإ ٖةغتى ثيَ ْةنةٕ،آليَتةوة تا زةطاتة يؤْإ، بؤية طؤزاّ بة ؾيَوةيةى زةدووظضبطوا

عى نطز نة ية ى ْٗيَٓى ثاضيَضِازةيةبة طاْة الى ْةزا،ضزووعةَباضنطزْي ئاويـ يةو تةْاْةت بؤ 
هطة طةيؿتٓة بة ٖيَعةنةيسا ٖيض َةيةوإ و غةضباظيَو ْةيسةظاْى َةبةغتى ئةو يةؾ

فةضَاْسةى  تةْيا ،زةضِؤٕ َيػطتى آلنة بةضةو و إ ثيَيإ وابووٖةَوو نةْاضةناْى ئاتيو،
 نإ ئةو بابةتةيإ زةظاْى.نةؾتيية

طةنإ زووضضزْةوةف ية خواطؤزاّ ْةيسةويػت تةْاْةت بؤ وةضططتٓى ئاوى ويَطاى ئةوةى 
بضووى  طةيةنيزووضْاضاضى نطز ية  خواضزْةوةهطزْةوةى ئاوى ثيَويػتيي ْويَّ آلبوةغتيَت، بة

زياضة نة َةيةوإ و غةضباظةناْى نة َاوةيةنى ظؤض بوو ية نةؾتيسا بووٕ، ية  بوةغتيَت،
ى ئةوىَ ناتيَو ييَيإ زةثطغري بؤ نويَ زةضٔ؟ زاْيؿتوواْية  ونةغيَٖةض  ى زابةظئ،وؾهاْ

 .زةضِؤٕ َيػطزةزايةوة نة بؤ  َيإآلوة
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بةضةو باؾووض ضؤيؿت تا  ٖيَٓسةٗيَؿت، طةنةى بةديَزووضوةى طؤزاّ زواظزة زواى ئة
ضى بةضةو يؤْإ ى بانوضيَطةبوةغتيَت،  ويَٓسةضيـبيَ ئةوةى ية ،طةى نطيتزووضطةيؿتة 

يؤْاْيـ ْةٖاتة غةض  نةؾتيي، تةْاْةت يةى دةْطييةبة زضيَصايي ناتى ئةو طةؾتة  ض،ططتةبة
وإ ئاتيو و ية ْيَ يَوى غاالَيػى نةوتبؤوة ْضِووطةى طؤزاّ تا طةيؿتة ئةو نةْساوةى نة ضيَطة
 ٖةخاَةْؿييزواى طةيؿذي بةو نةْساوة زةضياغاالضى طةدمى  طةى غاالَيؼ بوو،زووض

طؤزاّ  ، طؤضِى بة ئاضايؿى دةْطى،ْى نة تا ئةونات ئاضايؿى طةؾت بوونانةؾتييةئاضايؿى 
غةضباظ ٖةَيططةناْى ية ثؿت ئةوإ  نةؾتييةناْى ية ثيَؿةوة زاْا و دةْطيية نةؾتيية ٖةَوو

 نإ.يؤْاْيية نةؾتييةزاْا تا ْةنةوْة بةض َةتطغي ٖيَطؾي 
زةياْعاْى ئةطةض يةطةٍَ  ييٖةخاَةْؿغةضباظٖةَيططةناْى  نةؾتييةفةضَاْسةناْى  ٖةَوو

غووز ية نات وةضبططٕ و خؤيإ ، ثيَويػتة سيية بةضاْبةض يةنزةضيايي يؤْاْى بهةوْٖيَعى 
رتئ نةْاضةناْى ئاتيو و غةضباظةناْيإ ية ئةوىَ زابةظيَٓٔ تا بطةْة ئةو ْيَعيه بطةيةْٓة

ية  ٖةخاَةْؿييْى نانةؾتييةنة يةويَية. ؾةويَو يةناتى ضيَهطزْى  ٖةخاَةْؿيييةؾهطةى 
ٖيَسى ٖيَسى ية ٖيَعى زةضيايي  ى نةوتةبةض زيسةى ئةوإ،نةؾتييةْانى ضِوووة ضةووزةضيازا ية ز

نة نةّ بؤوة، ئةوة ْيؿاْسةضى ئةو بابةتة نةؾتييةْانى ضِوويةثطِ  بؤوة، ْيَعيو ٖةخاَةْؿيي
 بوو نة طةضِاوةتةوة.

هة ضووْهةويَت و بيوةغتيَٓيَت، بة زواى خيَطانإ ب نةؾتييةية  يَوطؤزاّ فةضَاْى نطز يةن
ٖةضضةْسة  ناْى ْاغيوة،ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةنة  وْيؿاْسةضى ئةوة بو نةؾتييةةوةى ئةو طةضِاْ
ضةتطى  يةشيَطنإ ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةةوة ثةيهةض و ضاضؤطةناْى ْيَعيهّ ية آلبوو، بة ةظةْطؾةو

 يؤْاْى ْري. نةؾتييْى بعاْيَت نة ئةواْة و ظاْا زةيتوا وضزنةغيَهى  ئامسإ زةضزةنةوت،
ى ئةضنى ططتٓى نةؾتييةفةضَاْسةى ئةو  بوو،ططيٓط بؤ طؤزاّ ظؤض  نةؾتييةططتٓى ئةو 

يسا، ضِوو ؾةضِى ثيَويػت بوو غةضباظى بطز تا ئةطةض ٖيَٓسةنةى ثيَ غجيَطزضا، يؤْاْيية نةؾتيية
نة خؤى طةياْسة ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةبتواْيَت ْاضاضيإ بهات خؤيإ ضِازةغت بهةٕ. 

نة و نةؾتييةو نإ ضؤيؿتٓة ْيَٖةخاَةْؿييةنة و ضيَطةى ييَططت، غةضباظة نةؾتيية
بةثةية  زةضنةوت نة ئةواْى ْاغيوة، هؤَييٓةوةفةضَاْسةى نةؾتييةنةيإ ططت، زواى ييَ

نةيإ ةيؤْاْيي نةؾتييةنإ ببات. زواى ئةوةى فةضَاْسةى يؤْاْييةويػتوويةتى ٖةواٍَ بؤ 
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ناْى نةؾتييةبطزة الى طؤزاّ و ئةو ثطغياضى ييَ نطز نة بؤ نويَ زةضوو ناتيَو بة بيٓيٓى 
 َى زايةوة نة زةضؤوة ثًؤثؤْع.آلئةويـ وةئةوإ طةضِايةوة؟ 

 : بؤ زةتةويػت بضى بؤ الى ئةو؟وتىطؤزاّ 
 : زةضووَة ئةوىَ تا بؤ نًؤّ بطؤتؤؽ ياضَةتى بيَِٓ.وتىئةو 

ية  ،يؤْاْييةزةيعاْى ئةفػةضيَهى ثايةبةضظى  بطؤتؤغي بيػتبوو، ؤزاّ ْاوى نًؤّط
 نإ زةدةْطيَت؟ٖةخاَةْؿييةيةطةٍَ نةى ثطغي، ئايا ية ئاتيو يؤْاْيية

 زاية.ؾةضِنإ ية ٖةخاَةْؿييةيةطةٍَ َيسايةوة: ئةو ية َةطاض آلئةويـ وة
ى بيةويَت وؾهاْيَطةى طؤزاّ زةيعاْى ئةوىَ ية ْيَوإ ئاتيو و ثًؤثؤْعة، ٖةض نةغيَو ية ض

بؤى زةضنةوت  هؤَييٓةوةناتى ييَية  ،بطِواتزةبيَت بةو ؾويَٓةزا  ،سيية يةنياْةوة بضيَتة ئةوي
ض ناَيإ تواْاى ية َةطاضة زضيَصةى نيَؿاوة، ٖي ؾةضِنإ ية ئاتيو زةضضووٕ و ٖةخاَةْؿيية

ةوإ بؿهيَٓيَت، بةو نًؤّ بطؤتؤؽ بؤ ئةوةى بتواْيَت ئ ،يةؾهػت زاْى اليةْةنة زيهةي ْي
 زاواى ياضَةتى نطزووة. زةضِواتنة خيَطاتط  نةؾتيية
نة ئةطةض غةضباظةناْى  ،نة طةيؿتة ئةو ئاناَةيؤْاْيية نةؾتييةةى سناْى فةضَاْوتةية 

زةتوأْ ياضَةتى  ئةوإ ية َةطاضة ضِاغتةوخؤ ٓيَت باؾرتة تا بياْباتة ئاتيو،ية َةطاضة زابةظيَ
 بطيَتىتى نوضنة بة  زيهة ية نؤَةَييَو بابةتي هؤَييٓةوةواتط نةوتة ييَز َةضزؤْيؤؽ بسةٕ،

 :خواضةوةْةى آلبووٕ يةو خا
 دةْطى يؤْاْى ييَية يإ ْا؟ نةؾتييئايا ية نةْاضةناْى َةطاضة  :يةنةّ

ّ زواى آل، بةْةبوو دةْطى ييَ نةؾتييناتيَو َٔ يةوىَ زةضضووّ،  وتىَسا آلئةويـ ية وة
 نإ ضووبٔ بؤ ئةو ؾويَٓة.دةْطيية نةؾتييةوىَ يةواْةية زةضضوومن ية ئة

يؤْاْى ييَية  نةؾتييى ئةوإ ضيَطةيةغةض نة نطز ئايا يؤْاْييةطؤزاّ ثطغياضى ية  :زووةّ
ّ ية نةْاضةناْى غاالَيؼ آل، بةْييةييَ  نةؾتيي ضيَطةَى زايةوة ية آلْا؟ ئةويـ وة خؤيا

 ظؤضى ييَية. نةؾتيي
؟ ؾةضِنإ نةوتووْةتة ناّ الى َةيساْى ٖةخاَةْؿييةنةى ثطغي ةيؤْاْييية  :يةّيَغ

زضؤى يةطةَيسا بهات غعا زةزضيَت، بؤية بة  خؤّ ْةزاتةوة ياآلنة زةيعاْى ئةطةض وةيؤْاْيية
 تى َةطاضٕ.آلئةوإ ية ضؤشٖة وتىَى زايةوة و آلضِاغتى وة
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ة تا ٖيَعةنةى ييَ زابةظيَٓيَت، بوو يةوةى ئايا ناّ نةْاضة باؾرت بطيَتىزوايري ثطغياض  ضواضةّ:
 نةؾتييةناْى ييَية؟ بؤ داضى زووةّ فةضَاْسةى ٖةخاَةْؿييةتا بطاتة ئةو بةؾةى َةطاض نة 

هة ضووْ، ٔنةْاضةناْى ثيًؤظؤٕ بؤ ثيازةنطزْى ٖيَعةنإ باؾ وتىنة ضِاغتطؤياْة يؤْاْيية
بووْى ٖيَعةناْيإ ناتى ثيازة ، ئةطةض يةْييةسا ينةْاضةناْى غياوئ و تاؾةبةضز ية نةْاضةناْ

زةضٔ و بةض بةضزةنإ ؤنإ ية مل ضنةؾتييةَةتطغي ئةوةية نة  تةْيازةضيا ؾةثؤالوى ببيَت، 
 َى ئاو ْابٔ.ووْانةوٕ و ْك

نة زاواى نطز تا خؤى و يؤْاْيية نةؾتييةفةضَاْسةى  نةهؤَييٓةوةبووْى ييَزواى تةواو
 نةى ئاظاز بهةٕ.نةؾتيية

هة تؤ بؤ زاوانطزْى ٖيَعى ياضَةتيسةض زةضى، ْاتوامن ضووْ" :وتىيةوة و َي زاآلطؤزاّ وة
 نة زواى ،ّ زَيٓيات زةنةَةوةآلخؤَسا زةتبةّ، بةيةطةٍَ  ئاظاز نطزْت،يةغةض ضِةظاَةْسى بسةّ 

بي، ئاظازت  هة ثيَ زةضيَت ثياويَهى ضِاغتطؤضووْبوو، ئةوةى ٖيَعةنةّ ية َةطاضة ثيازة
غةضباظ ٖةَيططةنإ  نةؾتييةية زواؾياْةوة  نإ،دةْطيية ؾتييةنة"زواى ئةوة زةنةّ، 
 ّ ية دياتى بؤ ئاتيو بضٔ، ضِاغتةوخؤ بةضةو َةطاض ضؤيؿذي.آلىَ، بةنةوتٓةضِ

نى يؤْاْيـ نةؾتييةوة زةضنةوتٔ، ضةْس ضةووٖةض ئةو ضؤشةى نةْاضةناْى َةطاض ية ز
 يةاليةٕزةضيانة زةضنةوتٔ و يةغةض نإ ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةّ ٖةض نة آلزةضنةوتٔ، بة

هة ضيَطةى بانوض ضووْ يإ طؤضِى،ضِيَطِةونإ يؤْاْيية نةؾتييةناْةوة بيٓطإ، ضِاغتةوخؤ يؤْاْيية
ٖيَعى طؤزاّ ظؤض الواظة و  ية بةضاْبةضهة زةياْعاْى ٖيَعةنةيإ ضووْبةضةو نةْاضةنإ زةضوو، 

ٖةض ٖةَإ ضؤش بةؾي  ت ضؤيؿذي،آلشٖةسا بهةٕ، بة ْاضاضى بةضةو ضؤيةطةَييإ ؾةضِْاتوأْ 
نإ ية نةْاضةناْى ثيًؤظئَ زابةظئ و خؤيإ طةياْسة ئةو ٖةخاَةْؿييةيةنةَى غةضباظة 

 نة يةو ْاوضةية بووٕ. ٖةخاَةْؿيي زيهةي غةضباظاْةي
هة ضووْ، ثيًؤظئبة ْيية  ةضؤشى طةيؿتٓى ئةو غةضباظاْ يةباضةىٖيض ظاْياضضيإ 

ة زةغت ٖيَطؾبةضاْةوة ناْيـ بييةئيَطاْ غةضضاوة وغيوة،نإ ْةيآْويةيؤْاْي ْووغةَيَصوو
 خ. ظ( طةيؿتووْةتة ئةو ؾويَٓة، 478زةظاْري ئةوإ ية ٖاويٓى غاَيى )، بةآلّ (3)ضووة يةْيَو

                                                 

ؾار و تاؾةبةضزةنإ ٖةَيهةْسضا  يةغةض ْووغطاوى طةوضةى ئيَطإ ية ؾيَوةى وآلتضووزاوةناْى  ٖةَوو (3)
ضووْى بةَيطةْاَة يَوضووٕ. ثيَويػتة بًَئَ يةْؾويَٓةواض و بةَيطةْاَاْة يةْيَوةى ئةو آلّ ظؤضيٓبووٕ، بة
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، باضوزؤخى دةْط بة غووزى ثيًؤظئَزواى زابةظيٓى ئةو ضٌ ٖةظاض غةضباظة ية 
ى بةضظ نةوتٓة ياضَةتيساْى وضةْةى تاظة ٖاتبووٕ بة ئةو غةضباظا نإ طؤضِا،ٖةخاَةْؿيية

 .زيهة ئةواْي
 ناتيَو قاضيإ ْاية غةض ظةوى، وةى ٖةض طةؾتياضيَهي ةوإ ية ضيَطةى زةضياوة ٖاتبووٕ،ئ

يَت، ٖةغتيإ بة وآلقاضي ْاد يةشيَطزواى زابةظئ زةظاْيَت نة ظةوى  زيهة نة ية زةضيا بووة،
 ٖةَووؾا  ثيَي فةضَاْى خةؾاياضنةوتٓة دةْط. طؤزاّ بة وةْييةخؤؾي نطز و بة ؾازَا

ٖيَعة تاظةنة ٖيَطؾي يةطةٍَ ئةويـ زواى ئةوةى  خػتة شيَط فةضَاْسةيي َةضزؤْيؤؽ،ٖيَعةنةى 
 ةيهاواْةئةو ظوض ببات، وةناْى بانةيهابةؾيَهيإ بةضةو ظ نإ بؤضِ بسات ويؤْاْييةنطز، تواْى 

ّ ية آلة، بةيْاوضةيةنى نؿتوناَيي ئيَػتة بووة، وؾو ظيَهيَؿىبة ٖؤى  ْةَاوٕ، ئيَػتة
ى ْاضاضنطإ بةضةو ئةوىَ بضٔ، يؤْاْيياْةئةو غةضباظة  ْاوضةيةنى َةتطغيساض بوو،ضابطزووزا 

بة غةختى تواْيإ خؤيإ ضِظطاض بهةٕ و ية بانوضى َةطاضةوة  خؤضووٕ يا يةْيَويإ ٖةَوو
 بطةْة زةضيا.
وة، ْاضاض ٖةخاَةْؿييةى ظؤضى ٖيَعى طووؾاضنإ بة ٖؤى ييةيؤْاْٖيَعى  زيهةي بةؾيَهي

ةوة. ية ناتى ثاؾةنؿةزا طةضِاْيسا ٖاتبووٕ، واتة بةضةو ثًؤثؤْع يةزا بطةضِيَٓةوة نة ثيَضيَطةبووٕ بةو 
 و بةض غيٓطى نةوت بة ٖؤى ضَِيَو نة بؤى ٖاويؿرتا، نًؤّ بطؤتؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى يؤْإ

 َطز.
ئةو ثياوة غةضزاضيَهى  وتىَةضزؤْيؤؽ  ،ٖةخاَةْؿييةغت يةؾهطى تةضَى ئةو نةوتةز

ضَى غةضزاضةنةى نإ بئَ و تةيؤْاْييةبا  وتىئاظاية و ثيَويػتة ضيَعى ئاظايةتى ئةو ضِابطرييَت، 
نإ تةضَى ئةويإ نة فةضَاْسةيةنى ٖةَيهةوتوو بوو، وةضططتةوة يؤْاْيية خؤيإ وةضبططْةوة،

 اؾتيإ.و بطزيإ ية ثًؤثؤْع ْ

                                                                                                                  

ٖةْسيَهات ْةظاْى ٖؤناض  يةتى و بة زةغتى ئةْكةغت ْةبووٕ،ة ٖؤى ضِم و زشائيَطإ، بةضزةواّ ب يَيَصووييةناْ
بووة. شاى زوو َؤضطاْى فةضةْػي نة يةنةّ نةغة ناضى ٖةَيهةْسْى ية ويَطاْةناْى ؾووف نطزووة، 

وات، بة ئةضنى زةظاْيَت نة بةالْى نةّ بةضزيَو ية ثؤييػسا زةضِ ْووغيويةتى: ٖةض طةؾتياضيَو بة ثيَطؽ
ية بؤية زةَيئَ ٖةْسىَ  ثرتى ثيَطؽ ثؤييؼ،هطزْى وة و ياضَةتيسةض بيَت ية ويَطاْديا بهاتة زيهة ضزيَهيبة

 .(ْووغطاوةنإ)ظةبيشوَيآلضووْى يَوٖؤى يةْبووْة  يٓةوةناْيـ بة ٖؤى ْةظاْْييةئيَطا
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يإ بهةويَت و ونإ ية َةطاض، ٖةوَيي ْةزا بةزويؤْاْييةَةضزؤْيؤؽ زواى زةضنطزْى 
نة بة  ،هة فةضَاْى ية خةؾاياض ثيَ طةيؿتبووضووْبضيَتة ثًؤثؤْع ية باؾووضى يؤْإ، 

بوو ية غةضنةوتٓى يةؾهطةنةى ية يؤْإ و ثيَويػتى  ئاطةزاضيَتةوة. خةؾاياض يةؾهطةوة بطةضِ
ةوة و يَت، بؤية فةضَاْى نطز َةضزؤْيؤؽ ية يؤْإ بطةضِزيهة هطة بوو ية ؾويَينبةو يةؾ

 زةبيَت بعاْطيَت نة زواى غةضنةوتٓى َةضزؤْيؤؽ ية َةطاض، خةؾاياضغةضباظةناْى بٗيَٓيَتةوة، 
ؾا دةْطى يؤْاْى بةنؤتا ٖاتوو زاْا و تيَطةيؿت تؤَيةى ؾهػتى غاالَيؼ نطاوةتةوة. 

دةْطى َةطاض غةغياْسى نة تا َاوةيةنى  نإ بوو،يؤْاْييةغتاْسْى َةبةغتى خةؾاياض وة
 نإ ْابيَت.ٖةخاَةْؿييةيةطةٍَ  يإنإ تواْاى دةْطيؤْاْييةزضيَص 

يةواْيـ وةى  ى خؤيإ،وتةية يؤْإ بة ٖةخاَةْؿييةوةى يةؾهطى طةضِاْٖؤناضةناْى 
 زةَييَت : طعْفؤٕ

هة ضووْ، ْةبووْإ ٖيض زةغهةوتيإ ٖاتٓة يؤ ٖةخاَةْؿيييةو ضؤشةوة نة يةؾهطى 
 بهات، تةَيبَزةيويػت ئةغيٓا  تةْيا ،يؤْإ خاني ويَؾا زواى ٖاتٓى بؤ ْ خةؾاياض
ئةوةى بة نةَيهى  إ بةضاْبةض بة ئةوإ ثيازة نطز،(يواتووناْيـ غياغةتى )ظةوى غيؤْاْيية

ناْى ثيَساويػتييةبؤية  زةبطز،يةطةٍَ خؤيإ  خؤيإ بطز يايةْيَوزةٖات،  ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 
ئةوةف تيَضووى ظؤض قوضغى  بٗيَٓسضيَت، نةؾتييوة بة وضةوية ز زةبووايةيةؾهطى خةؾاياض 
 خػتةغةض خةؾاياض.

ضيو خةضدى ثيَويػت بوو. ضؤشاْة يةى زا ٖةخاَةْؿييتوغيسيس زةَييَت ٖةض غةضباظيَهى 
بيَت و بةٖاى زضاويـ ية ثيَٓر ططاّ بوو ئيَػتةى ئةونات بة ثيَوةضى ظيَطِةي ئةطةض غه

، زةتواْري بًَيَري تيَضووى يةؾهطى خةؾاياض بة تايبةتى بةض ية ئيَػتة ظؤض ثرت بوو( غاٍَ 2500)
ى يؤْإ ؾةضِخةؾاياض ية  زيهة بؤ يؤْإ ثؿت ؾهئَ بووة، زواى ٖاتٓى ضٌ ٖةظاض غةضباظي

ةدىَ ْةَابوو. هة ٖيض زةغهةوتيَهى دةْطى بضووْ، ْةبووٖيض زاٖاتيَهى ضِاغتةوخؤى 
ئيرت بياْؤيةى بؤ  ى َةطاض ٖاتةزى،ؾةضِنة ية  ،َةبةغتى ئةو تةْيبَ نطزْى ئةغيٓا بوو

ةو يةؾهطة ثيَويػتى ب زيهة ، بة تايبةتى نة ية ؾوييَنْةبووَاْةوةى يةؾهطةنةى ية يؤْإ 
ناتةى تا ئةو  ى،وؾهاْْةى  ،ة بة زةضياثيَوةغتبوو غةضنةوتٓى يؤْإ ٖةبوو. خةؾاياض زَيٓيا

 ببات. يةْيَوى زةضيايي، ْاتواْيَت ٖيَعى خؤضِاططى ئةوإ بةٖيَعْةبيَتة خاوةٕ يةؾهطيَهى 
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ظى يؤْاْى ناْسا، خةؾاياض بؤى زةضنةوت غةضبايؤْاْييةيةطةٍَ دةْطةناْيإ  ٖةَووية 
ئةو زياضزةية بةو  طيَت ؾهػت بسضيَت،ُإ ثةضوةضة و بة ئاغاْى ْاتواْخؤضِاطط و ئاظا و ْيؿت

هة غةضباظى يؤْاْى ية ضووْٕ، ْةبوواطط و ئاظا ى خؤضِئيَطاْت نة غةضباظى ية ْايةاتاو
نة ئةو  ،ْييةٖيض غةضنطزةيةنى غةضباظى  ساْةناْى دةْط ية ْيؿتُاْى خؤيسا زةدةْطا،َةي

ُاْى خؤياْسا بؤ بةضططى ية خانةنةيإ اتةوة نة ئةو غةضباظاْةى ية ْيؿتهبضةت  ضِاغتيية
 ٔ.ب ضباظاْى ٖيَطؾبةض خؤضِاططتطزةدةْطٔ، ية غة

خاوةٕ  اْي ٖاوغةضزةَى خؤيإ ية ثيَؿرتبووٕ،وآلتنإ ية بواضى ئةزةبياتسا ية يؤْاْيية
ةوة بة ييَٓساَية ية وآلتشٕ و ثياواْى ئةو  ٖةَوو ،يةو بواضةزاْيؿتُاْجةضوةضى بووٕ ئةزةبياتيَهى 

ْيإ. ية ٖةْسىَ ية زةوَيةتة ضِووية زة بةؾيَو بوو ْيؿتُإؿكى يع ْيؿتُاْجةضوةضي طؤف زةنطإ،
ة وةى ئايٓاليةْططاْى ئةو  بوو، ئائجةضوةضى وةى ْيؿتُاْؾاضةناْى يؤْإ وةى ئيَػجاضت و ثًؤثؤْع، 

بةضبووٕ ةزةى ْؤظزةيةّ بووٕ، ئاَازة( ية غئةدتةظايطيْى اْسةخوزاوتاقُى ) غةختى و  ٖةَوو ية بةضْا
ابططٕ و طياْيإ بػجيَطٕ و خؤيإ بة زةغتةوة ْةزةٕ. بةو ٖؤيةوة ةنةيإ خؤضِْيؿتُاْئةؾهةدمةيةى بؤ 
 ؾا زواى دةْطى َةطاضة بة باؾي ظاْى نؤتايي بة دةْطى يؤْإ بيَٓيَت. بوو نة خةؾاياض

ية  ّ غةضئةدماّ خؤزةططْةوة،آلاْة خؤيإ ْاططْةوة، بةظوونإ بةو يؤْاْييةئةو زةيعاْى نة 
ية ناتى َاْةوةيإ بؤ َاوةى زضيَص ية  ٖةخاَةْؿييؾهطى ة بؤ يةيئةو َةتطغي زيهة اليةني

نة تا ئةونات زؤغتى ئةوإ  َةنسؤْيانة زةوَيةتة ؾاضةناْى وةى تػازي و  ،يؤْإ ٖةبوو
 .ْةبووئةو زؤخة  خواظياضبؿهيَٓٔ و خةؾاياض  ٖةخاَةْؿييبووٕ، يةواْة بوو يةؾهطى 

يةنى باؾي زاية زةغت خةؾاياض بؤ ية ضِاغتيسا غةضنةوتٓى َةضزؤْيؤؽ ية َةطاض بياْوو
يؤْإ بهاتة  ْةبوو خواظياضزةظاْري نة خةؾاياض  ية يؤْإ، ٖةخاَةْؿييسْةوةى يةؾهطى طةضِاْ

غجاضزةى باونى واتة زاضيوؾي يةنةّ بؤ اضِيةغةض  تةْيا ةنةى،ئيُجطاتؤضييةتةؾيَو ية خانى ب
 بؤ يؤْإ نطز. يةؾهطنيَؿييتةْيبَ نطزْى ئةغيٓا، 

ةوة نطز، طةضِاْيسا زةغتى بة وؾهاَْةضزؤْيؤؽ زواى دةْطى َةطاض بة ضيَطةى يةؾهطى 
 بةٖيَع ٖيَٓسةهة ئةونات بة ٖؤى ٖاتٓى ضٌ ٖةظاض غةضباظى تاظة بؤيإ، يةؾهطةنةيإ ضووْ

وةال زةْا و ئةو  َةنسؤْياتػازي و  يةاليةٕببوو نة ئةطةضى َةتطغي ضيَططتٓى يةؾهطةنةى 
ى ظووئةوإ بة ئاضة ،ى ٖةبووتووْس طوضظيييَساْى  خؤئةوإ يا يةؾهطة تواْاى ؾهػتساْى
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إ ْةططت و ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿييبة ْاضاضى ضيَطةى يةؾهطى  خؤخؤيإ يا
 ى طؤزاّ تةضيب بة ئةوإ ية زةضيازا زةطةضِايةوة.يـ بة غةضنطزايةتٖةخاَةْؿي

ناْى ؾيَواْسووة و تييةضِاغ زيهة ٖريؤزؤت نة ظَاْى فاضغي بة باؾي ظاْيوة، داضيَهي
ة وةزةضْاوة. زيػإ زةَييَيٓةوة ٖريؤزؤت وآلتإ يةو ٖةخاَةْؿيينإ يةؾهطى يؤْاْييةزةَييَت 

، نة بووى ؾاضى ٖاييهاضْاؽ بووهة ية زايهضووْى زةْاغطا، ئيَطاْ ية اليةى بة ضةطةظْاَة بة
ٖةض  ـ يةوىَ شياوة وْى بيػت غاَييةتا تةَ بوو، ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتزةغتةى شيَط

 فيَط بووة. يظَاْى فاضغ يةو ؾاضةف
ناتى ٖاتٓى يةؾهطى خةؾاياض ية تةَةْى  خ. ظ( ية زايهبووة، 484زؤت ية غاَيى )ٖريؤ

ى شياْى ئةو ْةَاْعاْيباية نة ظَاْى فاضغي َيَصوو( غاَييسا بووة. ئةطةض ية ضيَطةى 5 خؤيا 4)
توونى هة ية ضةْس ثةضِضووْةتةَإ بؤ زةضزةنةوت، ظاْيوة، ية ضيَطةى ْووغطاوةناْى ئةو باب

ػت و يةى غاَييسا ؾويَٓى ية خؤيسا باؽ زةنات نة ظَاْى فاضغي ظاْيوة. ئةو ية تةَةْى بي
 ئيَطإبووْى خؤى بةديَ ٖيَؿت و بةضةو غاضزى ثايتةختى ييسى ضؤيؿت تا يةويَوة بؤ زايه

دياناْى  ية ْاوضةةنةى بوو، غيَ غاَيى . ية َاوةى ئةو زة غاَيةى نة غةضطةضَى طةؾتبطِوات
َاوةيةنى تا بطزةغةض و  زيهةي اْيوآلتسةوت غاَييـ ية  نإ بوو،ٖةخاَةْؿييةزةغتى شيَط

تووناْةى ٖريؤزؤت ية زواى خؤى بةديَ ٖيَؿتووة غةباضةت يةو ثةضَِايةوة،  َيػطية  يـزضيَص
 نإ زوو بريؤنةى زش بةيةى زةبيٓطيَت:ييةئيَطاْبة 

نإ نةغاْيَهٔ ييةئيَطآْاَةى ٖريؤزؤت،  ية طةؾتبطيَتريتوونةناْى نة يَو ية ثةضِية بةؾ
 وة،وتةْيؿيإ الواْسواضاف و غةضِاغتطؤ، خؤف طوفتاض، َيٗطبإ، َيوإ زؤغت، قػةخؤ

ٖةضظإ و ظؤضة، دطة ية ضيـ  خواضزةَةْي ويَٓسةضزةَييَت دواْرتئ شْاْى ديٗإ ية ئةوئَ، ية
ية  زيهة ية بةؾيَهي، بةآلّ ْييةزيهة ةني يتينوضْى ئةوىَ، ٖيض نةَوو مسيًََى ثياوا

نإ طرياوةيةنٔ ية خطاثرتئ ثيَهٗات و خةغًَةتةنإ نة يةواْةية ييةئيَطاْْووغيٓةناْى ئةوزا 
ى يةاناْى، ئةو بريؤنةة ية بريوضِيئةو ْانؤنيزضِْسةيسا بووْيإ ٖةبيَت، يةنى نؤَةَيطةية 

ّ آلييةناْى ئةوى ْووغيبيَت، بةَيَصووتوونة ثةضِ زيهة يةواْةية نةغيَهينة  ،ٖيَٓاية نايةوة
َاْةوة نة ناّ يةى ضِوؾيَواظى ْووغيٓى ئةو بريؤنةية ضةتسةناتةوة و َطؤظ زةنةويَتة غةضغو

 .يةو زوو ضِايةى ئةو ضِاغذي



 91 

تري، اضى ٖريؤزؤت ضؤيؿوتخ. ظ( يةطةٍَ باونِ بؤ بيػتٓى  445توغيسيس زةَييَت ية غاَيى )
ى يةغةض َٔ ٖةبوو نة ططياّ، ئةونات ٖريؤزؤت ثياويَهى غي ياضةنةى ناضيطةضوتبة ضِازةيةى 
زاية ٖريؤزؤت تا  ْىآلتاى ئةغيٓا زة ئةدموَةْٕ بوو، ٖةض يةو غاَيةزا آلو ْؤ غا

 ناْى شياْى ثيَ زابري بهات.ثيَساويػتيية
ى شياْى ئةوئ، ئاطةزاضى خ. ظ( نة ٖريؤزؤت زةطاتة تةَةْى ثةدما غاَي 434تا غاَيى )

اضةناْى وتْووغة ضى ييَٗات و َيَصووة ْاظاْري ئةو ْووغةض و ئةزيب و َيَصووّ زواى ئةو آلبة
. ئةو ية ناتى ْييةئةو  يةباضةىضيإ ئاطةزاضخ. ظ( نة َطز،  425غاَيى ) ضيإ بةغةض ٖات،

زاواى ية  ئيَطإةى ية ةوطةضِاّْ زواى آل، بةييةئيَطاْْووغيٓى طةؾتٓاَةنةى خؤؾشاَية نة 
 ى ئةو زةوَيةتة ؾاضة.وآلتوةى ثيَ بسةٕ و بووة ٖاوآلتئةغيٓا نطز تا ضةطةظْاَةى ئةو 

ٔ، ئةو بة ٖةَيهةوتوو بيٓيووَاْئةو نةغاْةى شيآْاَةى ٖريؤزؤتيإ ْووغيوة و ئيَُة 
نة غة يةنةّ نة ْووغي زاَةظضاْسووة،َيَصوواْػتى ووياْة يةنةَري نةغة نة ظوتزةْاغٔ و 

ييةنإ َيَصووزاوة ضِوويةنةّ نةغيؿة نة تا بةَيطةْاَةى بؤ  ى ية ئةفػاْة زابطِيوة،َيَصوو
زوايياْةف ئةواْةى  ّتا ئةبيين بيَت، باغي ييَوة ْةنطزووة، بابةتةنةى ْة خؤبيَت ياْةبوو

ية ، ْةوةز ٔوة بابةتيَو بٓووغٖةخاَةْؿييةيةنةَري ثاؾاناْى ظدمريةى  يةباضةىزةياْةويػت 
نةغاْيَو ٖةٕ نة وابري  ئةوضووثاٖيَؿتاف ية  يإ ية ٖريؤزؤت وةضزةططت،يةناْيغةزةى ظاْياض

زةنةْةوة نة ئةوةى ٖريؤزؤت ْووغيويةتى زووضٕ ية طوَإ. بة ٖةَإ ؾيَوة نة تا غيَ غةز 
 ى ية بواضىئةضغتؤى وتة ضةت بهاتةوة، ئةضغتؤبريؤنةناْى نةؽ ْةيسةويَطا  بةض ية ئيَػتةغاٍَ 

زا ْانطيَت ٖريؤزؤت ضةت َيَصووية  وتف زةياْطئةوضووثازةْاغي، ية  فطِووغفةيػةفةزا وةى 
ٖيض يةى يةواْةى شيآْاَةى ٖريؤزؤتيإ  وويةتى ضِاغتى تةواوة،وتٖةضضى  ،بطيَتةوة

 نإ بسةٕ.ييةئيَطاْ يةباضةىزشبةيةنةناْى ئةو  وتةْووغيوةتةوة، ْةياْويػتووة غةضةْر ية 
وف و زاضيوف و خةؾاياض ظؤض ية يةى زووض نوضيةطةٍَ ٕ غةضزةَى شياْى ٖريؤزؤت َاوةى ْيَوا

، نإ طؤضِاييةئيَطْابة ططضياْى ئةوةى  ،ةْةبوو ٖريؤزؤت يةو ناتةى خةؾاياض  ئةغيٓاى زاطرينطز،  ٔب
و  غاَييَو بةغةض نوشضاْى خةؾاياض تةْيا، ئيَطإئةو ناتةى ئةو ضوو بؤ  آلٕ بوو،ثيَٓر غا خؤضواض يا

 ي بوو.تيَجةضِى بؤ غةض تةختى ثاؾايةتيسا نوضِٖاتٓى ئةضزةؾيَطى 
خ. ظ(  463ٖريؤزؤت ية ) ، ٖةخاَةْؿييخ. ظ( بوو بة ثاؾاى  464ئةضزةؾيَط ية غاَيى )

ةيي زةتواْطيَت ْيَعيهتةْاْةت بة  نة ئةو ٖاوغةضزةَى خةؾاياض بووة، ريبؤية زةتواْري بًَيَ ،نةوتةضِىَ
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 ثاؾايةتييهة ية َاوةى ضووْوؾي بٓاغري، نوضيوؾي يةنةّ و نةَبؤدية و بة ٖاوغةضزةَى زاض
غيَ نةغِ بيٓى نة  ئيَطإٖريؤزؤت خؤى زةَييَت ية  ي بوو،ئةو غيَ ثاؾاياْةف ظؤض تيَٓةثةضِ

ْووؽ و َيَصوويةواْةية ٖريؤزؤت نة  نوضوف و نةَبؤدية و زاضيوف(يإ بيٓى بوو،ضاغتةوخؤ )
 ى وةضططتبيَت.يإ ثطغياضى يةو غيَ نةغة نطزبيَت و ظاْياضئةو يةباضةىبووة  تؤشييَ
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 ماسيس تةس بساى خةشاياز
ناْى يؤْإ و ئةواْى تا ثيَوةْسييةو  ٖةخاَةْؿيييةتى يئيُجطاتؤضى َيَصووٖريؤزؤت 

نإ ظؤض ئةوضووثاييةنة تا ئةو زوايياْةف الى  زاوى َيهاٍَضِووْووغيوةتةوة،  َيهاٍَزاوى ضِوو
زا غةباضةت بة ية بةضاْبةض ٖريؤزؤت ْووغطاوةتةوة، يةاليةٕبوو بة زضيَصى ى ٖةططيٓط

 ئاناَةناْى ٖةَيةى نطزووة.
ضوو، يةْيَو ٖةضزةّنإ بؤ ٖةخاَةْؿييةٖيَعى زةضيايي  ى ئةو ية دةْطى َيهاٍَوتةبة 

يي ئاغيازا خؤيإ آلنإ ْاضاض بووٕ غةض خبةْةوة ْاو َاَيى خؤيإ و ية قووٖةخاَةْؿيية
 ٖةضزةّئةو دةْطة بؤ  نةْةوة،بري ية ٖيَطؾهطزْة غةض يؤْإ ْة زي ؾاض بسةٕ و بؤ داضيَهيسة

 ٖيَالغى )يؤْإ( ية ضةْط بةضبةضةنإ ضظطاض نطز.
نإ ثيَضةواْةى يؤْاْييةْووغة َيَصووى خوزى وتةييةنإ بة َيَصوو ضِاغتييةية ناتيَهسا نة 

 زةغةآلتيى زاوى َيهاٍَضِوواى زو زةناتةوة، ثؿرتِاغتئةو ْووغيٓةى ٖريؤزؤت 
ة وآلتتواْيإ غياغةتى ئةو  ٖةخاَةْؿييثاؾاناْى  نإ ية يؤْإ ثةضةى غةْس،ٖةخاَةْؿيية

زاوة ض بووة و بؤ ظاْيٓى ئةَةف، ضِووباؾرت واية نة بعاْري ئةو  ئيَػتةبططْة زةغتى خؤيإ. 
 نويَوة؟ تةوةونةوت ثيَويػتة بعاْري نة َيهاٍَ

 ْيَعيوطةى غاَؤؽ ية زووضواتة توضنيا و  ،ْةخؿةى ئاغياى بضووى واْيٓةئةطةض بطِ
 يووتهةيسا، وؾهاْطةية و ية زووضنةْاضةناْى ئةوىَ بسؤظيٓةوة، زةبيٓري نة بةضاْبةض ئةو 

زةبيَت و زةضيَتة ْاو زةضيا،  تيَجةضِؾاخيَو ٖةية و ظيَى )َةْسةضؤؽ( ية باؾووضى ئةو ؾاخةوة 
 يةى ٖةية،ضِووطةغاَؤؽ، طةى زووضة و ية ْيَوإ ئةوىَ و َيهاَيْاوى  ؾاخاويية يووتهةئةو 

ية  ٖةخاَةْؿييناْى ييةباظضطاْدةْطي و  نةؾتييةخ. ظ( ٖةْسيَو ية  478ية غاَيى )
نإ يؤْاْيية نةؾتيية يةاليةٕ غاَؤؽطةى زووضى ْيَوإ ئةوىَ و ضِووطةية  ،َيهاٍَ بةضاْبةض

ية زواى  ٖةخاَةْؿييناْى دةْطيية نةؾتيية ٖةَوو ٖريؤزؤت زةَييَت، بةآلّ بطزضإ يةْيَو
ناتيَو ٖيَعى ، بةآلّ بطزضإ يةْيَوناْى يؤْاْةوة دةْطيية نةؾتيية يةاليةٕةوة ية يؤْإ طةضِاْ

ةوة، تا طةضِاْهةوة ثيَ نةى نة ية يؤْإ بووْٕييةوؾهاو يةؾهطة  ٖةخاَةْؿييزةضيايي 
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فؤض، ْةضووْة ئاغياى بضووى و ئةو ػى بضِووطةو  (ئيَػتةْةطةيؿتٓة بيعةٕ تيؤّ )ئيػتاْبوَيى 
 نة ية ئاغياى بضوونة ظؤض يةيةى زووضٕ. ْاوضةى َيهاٍَيةطةٍَ ؾويَٓاْةف 

 نةؾتييةدةْطي و  نةؾتييةيسا نة ٖةْسيَو ية ضِوويةواْةية ثطغياض بهطيَت ئةى ض 
 ٖةخاَةْؿيييةؾهطى  ، ٖةَيبةتةية؟يووتهةضووْة بةضاْبةض ئةو  ئيَطإناْى ٖةَيططةباض

بة تايبةتى ية زةوَيةتة ؾاضى ئاتيو ية ضيَطةى زةضيا و ية  ناْى خؤيإ ية يؤْإ،ثيَساويػتيية
 ٖةخاَةْؿييى و ٖيَعى زةضيايي وؾهاْْة نة يةؾهطى ضِووزةضةوةى يؤْإ بةضزةغت زةنطز. 

ى زةغتةهة ئاغياى بضووى شيَطضووْزةبطز،  اْةيإ ية ئاغياى بضوونةوةيئةو ثيَساويػتي
رتئ ْيَعيه ى ظؤض بوو،ثيَساويػتييةدؤضة خؤضاى و  ٖةَوو يَٓسةضيةو نإ بوو،ٖةخاَةْؿيية

، بؤية ئةوإ خؤضاى و ٖةخاَةْؿييى خؤَاْة بوو بؤ ئةو زوو يةؾهطةى وآلت
ظاضى ظيَى  ْيَعيوويَٓةناْى ؾ ،زةطواغتةوةبؤ يؤْإ  نةؾتيييَوة بة وناْيإ يةثيَساويػتيية

 .ثيَساويػتيياْةى فطؤؾتٓى ئةو ظاضَِةْسةضؤؽ ببووْة با
و  ٖةخاَةْؿييدةْطى  نةؾتييباضٖةَيطط بة ثؿتيواْى زةغتةيةى  نةؾتييزةغتةيةى 

تا خؤضاى و  بة فةضَاْسةيي )َاغيؼ تةؽ( بطاى خةؾاياضؾا ٖاتٓة ْاو َيهاٍَ
 ناْيإ ية ئةوىَ بهطِٕ.ثيَساويػتيية
نة ية ْيَوإ ئاغياى بضووى و  ،ةْؿييٖةخاَى و باضٖةَيططةناْى باظضطاْ نةؾتيية ٖةَوو

وة ثاَيجؿتى زةنطإ و ٖةخاَةْؿييةٖيَعى زةضيايي  يةاليةٕيؤْإ ٖاتوضؤيإ زةنطز، بةضزةواّ 
بووٕ و ئةوإ بة  بةٖيَعنإ ية زةضيازا يؤْاْييةٕ، ظاْطاوة نة آلثاضيَعطاضى ئةواْسا زةدوو يةشيَط

 زةوَيةتيَهى زةضيايي طةوضة ٖةشَاض زةنطإ.
باضٖةَيططةنإ ثيَؿهةوتٓى بة خؤوة بيٓيوة،  نةؾتييةية  نطزٕباضؾيَواظي يَطِاى ئةوةى و

. بة ةذاى ئةو غةضزةَةى باضنطزٕ تةواو ببيَت ضزيػإ َاوةيةى زةخايةْيَت تا ثطؤغ
نإ تا بة نةؾتييةزةطواغتةوة بؤ  بةيةّباضيإ بة  ،ْةبووئةغهةيةى  غةضةدمسإ يةوةى َيهاٍَ

 نةؾتييةناتةى  ئةونإ باض بهةٕ، نةؾتييةةضظ زةنطزةوة( باضةنإ ية ٕ )باضى بآلثا
ى يغةضطةضَى باضنطزْى باضةناْيإ بووٕ، زةغتةيةى نةؾت ٖةخاَةْؿييباضٖةَيططةناْى 

َاغيؼ تةؽ فةضَاْسةى ٖيَعة زةضياييةنةى  نةوتٓةوة، ْيَعيو دةْطى يؤْاْى ية َيهاٍَ
 نةؾتييةباضٖةَيططةناْيـ بوو، فةضَاْيسا تا  ةنةؾتيينة ٖاونات فةضَاْسةى  ٖةخاَةْؿيي

 ىَ.نإ بهةوْةضِيؤْاْيية دةْطيية نةؾتييةناْى بؤ ثيَؿططتٔ ية دةْطيية
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، ْييةٖيض طوَاصيإ تةوة يةو با ةتى َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض بوو،ٖريؤزؤت ْووغيوي
 ٖةخاَةْؿيي فةضَاْسةى غوثاى ٖةؾتةَى ؤثيٌََ بةؾساض بوو،ئةو ية دةْطى تةضَٖةَيبةتة 

ى باختةض )بانرتيا( وآلتى فةضَاْطِةواؾا بضيَتة ئةو دةْطة  خةؾاياضيةطةٍَ ثيَـ ئةوةى  بوو،
هة ئةو ية بابى خةؾاياض ضووْنةواتة ئةطةض ئةو فةضَاْسةى ناضواْة زةضياييةنة بووبيَت،  بوو،

ضاى و هطزٕ و طةياْسْى خؤةو بوو، زةبيَت بًَيَري نة زابيٓو ية ئاتووغاى زايهى ئ
ؾا  ٖيَعى زةضياييةوة بؤ خةؾاياض يةاليةٕ ٖةخاَةْؿييبؤ يةؾهطى  زيهة ناْيثيَساويػتيية

 ،ؾا بطانةى خؤى بؤ ئةو ناضة زياض نطزووة و شياضى بووة، بؤية خةؾاياضططيٓط ظؤض 
 ي بة طةدميَهى وةى طؤزاّ غجاضزووة.ؿفةضَاْسةيي ٖيَعى زةضياي

ى بهةيٓةوة نة خؤى ثؿرتِاغتت، زةبيَت ئةطةض َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض بووبيَ
هة ئةغتةّ بوو ؾاظازةيةنى وةى َاغيؼ تةؽ ضووْة، ْةبووفةضَاْسة بووة و غةض بة طؤزاّ 

 نة بطاى ثاؾا بيَت خبةْة شيَط زةغتى ثياويَو نة ية ضواْطةى ثًة و ثايةوة ْاطاتة ئةو.
ى ٖيَعى زةضيايي ضووْيةْيَويؤْإ ْووغيوياْة نة زواى  زيهةي ْووغةناْيَيَصوو

هطزْى خؤضاى و ئاييو( ٖيَعةنة نة بةضثطؽ بووٕ ية زابيٓبةؾيَو ية  تةْيا)واتة  ٖةخاَةْؿيي
، َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض نة خؤى فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي بوو، ية دةْطى َيهاٍَ

 ٖةواَيى ئةو ؾهػتةى ية ؾاضى غاضز طةياْسة ثاؾا.
ى وتةهة بة ضووْٕ بة ظيٓسوويي َايةوة؟ ؤبووبيَت، ض ئةطةض ئةو خؤى فةضَاْسةى ئةو ٖيَعة

ئةفػةض و  ٖةَوو ضووٕيةْيَوبة تةواوةتى  ٖةخاَةْؿيينإ ٖيَعى زةضيايي يؤْاْيية
ٕ تواْى خؤى ضِظطاض بهات و ؤ، ئةى َاغيؼ تةؽ ضبة زيٌ طريإ خؤَةيةواْةنإ نوشضإ يا

 ت.بضيَتة غاضز بؤ الى ثاؾاى بطاى و ٖةواَيى ؾهػتى بؤ ببا
دةْطى و  نةؾتييةضووْى يةْيَوئايا ْانطيَت بري بهطيَتةوة نة ٖيض نةؽ ْةيسةويَطا ٖةواَيى 

ى ْةبيَت نة نةبطا تةْيايَتة خةؾاياض، ةْبطةي ى َيهاٍَْاوضة ية ٖةخاَةْؿييباضٖةَيططةناْى 
 ية الى ئةو ظؤض خؤؾةويػت بووة؟

ى يةْطةضططتٓيإ نةؾتيطةزي خؤى ية ؾويَٓ نإ،دةْطييةفةضَاْسةى نةؾتيية 
ٖيَعى ٖريؤزؤت، ى وتةٖةضضةْسة بة  ناْى بطزٕ،يؤْاْيية دةْطيية نةؾتييةبةضةو ٖيَٓايةزةض، 

نإ يؤْاْيية نةؾتييةيةطةٍَ ّ َةضزاْة آل، بةٕنإ الواظتط بوويؤْاْييةية ٖيَعى  ييةنإئيَطاْ
 دةْطإ.
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ية ٖيَعى زةضيايي  تط بووةبةٖيَعية تةواوى ئةو غةضزةَاْةى ٖيَعى زةضيايي يؤْإ 
 تةوةونإ خؤيإ الواظتط ٖاتٖةخاَةْؿييةدةْطة زةضياييةناْسا  ٖةَوونإ، ية ٖةخاَةْؿيية

 تا زوا ٖةْاغة بةضططيإ نطزووة. ؤية ظؤض ئاظا و َةضزاْة دةْطاوٕ،ب بةضضاو،
ٕ نانةؾتييةةثاْى ية طؤضِ زيهة داضيَهي ا ئةو زضيةْاْة زووباضة بووْةوة،سية دةْطى َيهاَي

 ٖةَوو ٖةبيَت،دةْط  خوئَ ضِشايةوة، الؾةنإ خطاْةوة ْيَو زةضيا تا ؾوئَ بؤ بةضزةواَبووْب
نة تواْايإ  ،بووٕياخؤبا بة ؾيَوةيةى بطيٓساضنإ نوشضإ ٖةخاَةْؿييةئةفػةض و َةيةواْة 

اْى ْوغي ضِاغتطؤى يؤَْيَصووتؤغيسيس  يةاليةٕئةو بابةتة  ٕ،ْةبووزيٌ ّ آلتٔ، بةوْةَا و نة
 باؽ نطاوة.

يةغةض  ٖةخاَةْؿيي زةغةآلتيىٖريؤزؤت بة نؤتايي غةضزةَى  يةاليةٕئةو دةْطة نة 
هة تةواوى غةضباظ و ضووْةنى طةوضةية، يؾاْاظيينإ ٖةخاَةْؿييةّ بؤ آليؤْإ ْاغطاوة، بة

نةوتٓة  زيالْةيْةنطا، ئةو  زيٌنوشضا و نةؽ بة غةالَةتى  ٖةخاَةْؿييَةيةواْةناْى 
باضٖةَيططةنإ بووٕ، نة  نةؾتييةو يَيإ خعَةتهاض و نطيَهاضاْى ْٖةَوونإ، ؤْاْييةيزةغت 

 و ْةياْسةتواْى ظةْطٔ. ْةبووضةنيإ ال 
 نةؾتييةو  ٖةخاَةْؿييباضٖةَيططةناْى  نةؾتييةسا ناضواْى ية دةْطى َيهاَي

ة بؤ ناضواْة زاوضِوو، ئةو ٖةخاَةْؿييْةى ٖيَعى زةضيايي  ضووٕ،يةْيَوثاغةواْةناْيإ 
ية  ،بوو نإ ْةياْويَطايؤْاْييةتا ئةو ضؤشة  ْةنطاو بوو، ضاوةضِوإ زةضياييةنة ية َيهاٍَ

هة ضووْ، ٖةخاَةْؿييناْى دةْطيية نةؾتييةنةْاضةناْى ئاغياى بضووى ٖيَطف بهةْةغةض 
ئةو دةْطة  زواى ٖةشَاض زةنطإ، ئيَطإوةى ْاو  ،ئيَطإبةؾيَو بووٕ ية ئاوةناْى  ئةو نةْاضاْة

طةى زووضٖيَعى زةضيايي يؤْإ بة ضِازةيةى َتُاْةى بة خؤى ثةيسا نطز نة ٖيَطؾيإ نطزة غةض 
 قوبطؽ.
و  ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتطةى قوبطؽ ية زةضياى َةزيتةضاْة بةؾيَو بوو ية زووض

 يإ زةْاغي،ى خؤباظضطاْنإ ئةويَيإ بة ضنابةضى يؤْاْييةى بوو، باظضطاْى ططيٓطْاوةْسيَهى 
ناْى دةْطيية نةؾتييةايةوة و ية يؤْإ طةضِ ٖةخاَةْؿييزواى ئةوةى ٖيَعى زةضيايي 

طةية زاطريبهةٕ. زووضنإ بطِياضياْسا ئةو يؤْاْييةضووٕ، يةْيَو ية دةْطى َيهاٍَ ٖةخاَةْؿيي
 ية غةضزةَى ْى ية ْيوةى زووةَى غةزةى ؾاظزةمساوى عئيُجطاتؤضييةتٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة 
ى ية َةزيتةضاْةى باظضطاْهة قوبطغيإ بة ْاوةْسيَهى طةوضةى ضووْزا،  غوَيتإ غةييُى زووةّ
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نة بة ٖةض ضيَطةيةى بيَت ئةو  ،ي، برييإ نطزةوةى خؤيإ زةظاْباظضطاْت و بة ضِنابةضى آلضؤشٖة
 يةْيَويَهى زضيَصخايةٕ ؾةضِزواداض ثاف  زةغت نؤَاضى ظيَٓيعيا زةضبيَٓٔ، طةية يةزووض
 زةغتى خؤيإ.طخػتة شيَ طةيإزووضى خاياْس، ئةو يَهايَغطةنةزا نة زووض

 ةنةىبةٖيَع ييةباظضطاْبطزْى ضِنابةضة يةْيَوبؤ ٖةَوو ٖةوَييَهيإ خػتةطةضِ نإ يؤْاْيية
 جؿتى ٖيَعيَهى زةضيايي طةوضة،خ. ظ( بة ثاَي 477ية قوبطؽ، ية غاَيى ) (ئيَطإ) خؤيإ

طةية ْةنوشضا، زووضيةو  ٖةخاَةْؿييتا زوايري غةضباظى  طةية،زووضٖيَطؾيإ نطزة غةض ئةو 
 طةية بططٕ.زووضْةياْتواْى ئةو 

ٕ آلطةية بططٕ، غيَ ٖةظاض تازووضنإ تواْيإ ئةو يؤْاْييةتوغيسيس زةَييَت زواى ئةوةى 
ثيَي بريؤنةى ٕ بةآلنإ نةوتة بةضزةغتى ئةوإ. ئةطةض تاٖةخاَةْؿييةى باظضطاْنةيوثةزي 

ةى ًَيؤْيَو و زووغةز ٖةظاض ْيَعيهطؤفيػؤض باضٕ بة ضواضغةز يرية ٖةشَاض بهطيَت، بة ْطخى ث
بة غةضةدمسإ ية بةٖاى  نإ،يؤْاْييةنةوتة زةغت  ٖةخاَةْؿييناْى ييةباظضطاْ ناآليرية ية 

 نإ.يؤْاْييةيةنى ظؤض نةوتبيَتة زةغت آلى ثاضةى ئةونات، زةبيَت نابةٖيَع
ى ييسى بوو، وآلتى خةَيهووؽ زةَييَت: نضيَهى دوإ بة ْاوى ثطيسيؼ َْيَصووى ْؤْزةى 

ناْى ؾاضى غاضز ئةو َةظْةة دةشْية  ثيَي زةبطز،ى دواْى ئريةيي وؾةنة  ،دوإ بوو ٖيَٓسة
 دواْى ئةو زةٖاتٔ. بيٓيينبؤ  خةَيونضةيإ يةغةض تةخت زازةْيؿاْس و 

ئةوى  زاخواظي، بيينئةو نضةى  ز،ةؾاياض ناتيَو ضوو بؤ ؾاضى غاضَاغيؼ تةؽ بطاى خ
بةخؿي، بطاى  ٖةخاَةْؿييباواْى ئةويـ ثطيسيػيإ بة بطاى ثاؾاى  اونى نطز،ية زايو و ب

نة تا ئةونات نةؽ ئةو ضِيَصة ية ؾريبايةى  ،ايى بةو نضة بةخؿيبزا ؾريية بةضاْبةضخةؾاياض 
ؾاظازةى تةؽ  َاغيؼ: ٓؤٕى زةيوتةثيَي ، نة نضيَو وةضي بططيَت. بةْةبيػت بوو
يي بة ثطيسيػى ، ثيَٓر ٖةظاض طا و َاْطاى نة ية باختةضزا ٖةيبوو، وةى ؾريباٖةخاَةْؿيي

ويػتى ئةو نضة نة ٖيَؿتا ٖاوغةضطريي  ى باختةض بوو،فةضَاْطِةوايؼ تةؽ َاغ بةخؿي،
بطاى ؾاى  خةؾاياض بطِواتثيَـ ئةوةى ، بةآلّ خؤيسا ببات بؤ باختةضيةطةٍَ  ،يةطةَيسا ْةنطزبوو

ثةياَى بؤ  ز ية ضؤيؿتٓى ثطيسيؼ بؤ بانرتيا،ئةو نضةى بيٓى و نةوتة بةض زَيى و ضيَططى نط
ّ ثطيسيؼ آلبؤ باختةض، بة بطِواتنة ئةو زةتواْيَت ٖةضناتيَو بيةويَت  ،َاغيؼ تةؽ ْاضز

 زةبيَت ية غاضز سييَٓيَتةوة.
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ئةو  ةغتى ييَٗةَيططت،ي ثطيسيػة، زنةتعياؽ زةَييَت ناتيَو َاغيؼ تةؽ ظاْى بطانةى 
زةَييَت نة َاغيؼ  ْؤٕنةتعياغيـ وةى زةى ، بةآلّ نضةى بؤ بطانةى ية غاضز بةدىَ ٖيَؿت

خؤى  زةضِوات زتةؽ نيٓةى بةضاْبةض بطانةى ية زَيسا ٖةَيططت و بطِياضيسا ئةو ضؤشةى ية غاض
 .ٖةخاَةْؿييبهاتة ثاؾاى 

 وو،نإ بٖةخاَةْؿييةووضى ى غٓئايٓ َةظْيباختةض ْاوةْسيَهى  خؤبانرتيا يا
ْى ئةو ئاططخاْةيإ نإ بووئةوضووثاييةْووغة َيَصوونة تا ئةو زوايياْة  ،ئاططخاْةيةنى ٖةبوو

و  ٖةخاَةْؿيينة زواى غةضزةَى  ٓا بة بووْى ئةو ئاططخاْةية،زواداض زاْياْ ْةزةغةغياْس،
 )بةٖاض(. ناْسا ْاوى ييَٓطا ئاططخاْةىْييةنإ، ية غةضزةَى غاغاْييةئةؾها

 ئيَطإثاؾاى  يةاليةٕ ئةو ئاططخاْةية ْاوى )ثاتيس( بوو،ية غةضزةَى خةؾاياض غةضؤنى 
، بة غةختى ْى يةو ثؤغتةزطبثاتيس ية زاخى ال طا،ية ؾوئَ زاْ زيهةي يةناض الزضا و نةغيَهي

ّ آلططت و ثةْاى بطزة بةض ْاوضةيةنى ؾاخاوى، بةبة زووض خةَيوخؤى ية  زَيططإ بوو،
 ديَ ْةزةٖيَؿت، تةْياى باختةض نة ثاتيسيإ ظؤض خؤف زةويػت، ئةويإ بة ْيؿتوواْزا

يإ بؤ زةنطز نة ٖةض يةو ْاوضة ثيَؿٓياظ زةبطز و بةضزةواّ غةضزاْيإ زةنطز و زياضيإ بؤ
ّ ئةو ية تطغي خةؾاياض و َاغيؼ تةغي بطاى ئةو آلئاططخاْةيةنى بؤ غاظ بهةٕ، بة ؾاخاويية
 ةْس ْةزةنطز.ى ثةغثيَؿٓياظ

طةيؿتة باختةض، ية يةنةّ ٖةْطاويسا ْاضزى ى َاغيؼ تةؽ ية غاضز طةضِايةوة، زواى ئةوة
 نطزيةوة بة غةضؤنى ئاططخاْةنة، طةضِاْسييةوة خؤى، نة بيَٓٓةوة وؾاخاويية ْاوضة يةتا ثاتيس 

 زاٖات و بةخؿؿةناْى ٖةَوو بةضى زاضاييـ بوو،بةضِيَوةٖاونات  نةغةضؤنى ئاططخاْة
ٓةوةى ثؤغتةنةى ظؤض وةضططت بة زووباضةى ئةوزا خةضز زةنطإ. ئةو ضاوةزيَط يةشيَطئاططخاْة 

ئةو ثيَٓر ٖةظاض  ةوةى ئةو ية ؾويَٓى خؤى ْةوةغتا،بة زاْاْ تةْياَاغيؼ تةؽ  خؤؾشاٍَ بوو،
تيس ثا ةطا و َاْطايةى بطِياض بوو بؤ ؾريبايي ثطيسيؼ بٓيَطيَت، بة ئاططخاْةى بةخؿي و زاواى ي

 ثاَيجؿتى ييَ بهات. ثاؾايةتيينطز بؤ 
ى خةَيهناتيَو ثاتيس ظاْى ئةو زةيةويَت ببيَتة ثاؾا، زضيغى ية ياضَةتيساْى ْةنطز و بة 

 ٖيَٓسةوة بة باؾي زةْاغيَت و نة ئيَ ،ئيَوة َاغيؼ تةغة ثاؾايةتييباؾرتئ نةؽ بؤ  وت
طريى ثاتيس نة ظؤض ال خةَيو ؿيوة،طا و َاْطاى بة ئاططخاْة بةخٓر ٖةظاض بةخؿٓسةية نة ثيَ
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ضِةظاَةْسى ْواْس نة  ،ثاتيس اَةْسبووٕ بةبؤضووْةنةينةى نطز و ضِةظوتةجؿتيإ ية بووٕ، ثاَي
 ببات. بةضِيَوةغةض  هطزْةبووٕ بة ثاؾا و تاد يضِيَوضِةمس اَاغيؼ تةؽ ية ئاططخاْةز

ػتاْى بةٖاض طوَي ة زةنطا،ياْسا طوٍَ ثةضوةضزيةْيَو ططخاْةناْى نؤٕ طوَيػتاْيـ بووٕ،ئا
َاْطى زووةَري هة طوَيةنإ ية ضووْ، ْاناتهطزْى بةباغنة ثيَويػت  ،ْاغطاو بوو ٖيَٓسة

ئاططخاْة ظؤض دوإ زةبوو، َاغيؼ تةؽ بة ضِةظاَةْسى ثاتيس بطِياضيسا ية  ٔ،وتبةٖاضزا زةثؿه
ئاططخاْة تاز ية غةضى  ية ببات، بةضِيَوة ةضِيَوضِةمسخ. ظ( ئةو  476َاْطى غاَيى )زووةَري 

 بٓيَت و غههةى بةْاوى خؤى ييَسا.
ى زةوضوبةضتاز زاْإ، زاواى ية تةواوى ثاؾاناْى ْاوضةناْى  يضِيَوضِةمسَاغيؼ تةؽ زواى 

ئةويإ بة فةضَى ْاغي.  ثاؾايةتييئةواْيـ  يةنةى بة فةضَى ثةغةْس بهةٕ،نطز تا ثاؾايةتي
اْإ بطاتة خةؾاياضى بطاى، ئةو ية زشيسا ثةْا بؤ ئةو زةيعاْى زواى ئةوةى ٖةواَيى تاز ز

نةوتة نؤنطزْةوةى  ظةًبؤية ثيَويػتة خؤى بؤ دةْط ئاَازة بهات. ٖةض بؤية ب زةبات،دةْط 
 ى زاواى ياضَةتى نطز.زةوضوبةضى بؤ ئةوإ و ية ثاؾاناْى يهطزْى ثيَساويػتغةضباظ و زابيٓ

 بووٕ ية: بطيَتىضز ٕ بؤ ئةو ْاياضَةتييائةو ثاؾاية ْاوضةيياْةى 
 تى غيػتإ.آلثاؾاى ثاضؤثاْى ؾاز ية ضؤشٖة (1

 ثاؾاى ثاضاى تاظةٕ نة ية غةضزةَى ئيػالّ بة تةخاضغتإ ْاغطا. (2

 غةغس ْاغطا. خؤثاؾاى غؤَيسيإ نة ية غةضزةَى ئيػالّ بة غةغسيإ يا (3

 غةضزةَى ئيػالّ بة خاضةظّ ْاغطا. ثاؾاى ئيُائؤّ نة ية (4

ياضَةتى  بططةغةضباظيإ بؤ َاغيؼ تةؽ ْةْاضز،  تةْيإ تساضة ْاوضةييةناآلزةغة
هٗيَٓا، زواى ئةوةى ثيَ َةظْيية ئاناَسا َاغيؼ تةؽ يةؾهطيَهى  زاضاييؿيإ بؤ ئةو ْاضز،

 ٖةخاَةْؿييْيَوإ باختةض و ثايتةختى  ييثيَوةْسخؤيسا،  ثاؾايةتييياضى َاغيؼ تةؽ بطِ
َيى ْاوضةنة بؤ خةؾاياض وبةضيـ نطز تا ٖةواا و زاواى ية ثاؾاناْى ْاوضةناْى زةوضثضطِ

ؾا ْة تةْيا ية باختةض ٖيض ٖةواَيى ثيَ  بةو ؾيَوةية خةؾاياض ْةْيَطٕ، ئةواْيـ ثةغةْسيإ نطز،
ية غةغسيإ و ئيُائؤّ و ثاضؤثاْى ؾاز و ثاضاى تاظيَٓيـ ٖيض ٖةواَيى ثيَ  بططةْةزةطةيؿت، 
 ْةزةطةيؿت.

ياضى تيَ طةياْس نة ياخيبووْيَو يةو ْاوضةية ؾويَٓاْة، خةؾا ى يةويْى ٖةواٍَ و ظاْياضْةبوو
بة ٖؤى  وَاْى بطز نة غةضنطزةى ئةو ياخيبووْة َاغيؼ تةغي بطاى بيَت،ط يساوة،ضِوو
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ّ ْاضزةوة. آلّ َاغيؼ تةؽ ثةيآَيَطةنةى بةبيَ وةآلثةيآَيَطيَهةوة ثةياَى بؤ ْاضز، بة
ّ ية باختةض بة ضاوى آلوى بؤ خةؾاياض ْةٖيَٓايةوة، بةَيَهى ْووغطاآلٖةضضةْسة ثةيآَيَطةنة وة

ايةوة، ةوة ئةوةى بيٓيبووى و بيػتبووى بؤ خةؾاياضى طيَطِطةضِاْزواى  ،خؤى ظؤض ؾتى بيٓى
ئاضتاباْووغي فةضَاْسةى طاضزى  َاغيؼ تةؽ ظةْطيَت، بؤيةئةويـ ظاْى نة ثيَويػتة يةطةٍَ 

 داويسى باْط نطز.
و  : َٔ ْاَةّ بؤ َاغيؼ تةؽ ْاضزوتطاضزة تايبةتةنةى خؤى خةؾاياض بة فةضَاْسةى 

ّ ئةو آلف ببِ، بةؤبووٕ ٖةَيططيَت و بيَتة ثايتةخت تا ييَي خزاواّ ييَهطز تا زةغت ية ياخي
نة ْايةويَت  ،ية ْيؿاْسةضى ئةوةيةيَؾةضضئةو بيَ  وة،تةؤّ ْاضزآلثةيآَيَطةنةى َٓى بيَ وة

ٔ تؤ زةنةَة فةضَاْسةى ئةو غوثايةى نة ثيَويػتة بضيَتة بووٕ ٖةَيبططيَت، َيزةغت ية ياخ
نطزْى بيدةضة ْاو قةفةغيَهى ئاغٓري و يؼ تةؽ زةغطري بهة و زواى زةغطريغةغسيإ، َاغ

 بؤ َٓى بٓيَطة، ئةطةض ية دةْطسا نوشضا غةضى ئةو بؤ َٔ ضةوإ بهة.
، نةوتةضِىَ ةوةئيَطاْية  ٕؾةضِنطزيةؾهط بؤ  ،خؤى ضِاطةياْس ثاؾايةتيييةو ناتةى َاغيؼ تةؽ 

ؤ ئةوةى خةؾاياض َاوةيةى ية ٖؤناضى ئةو بة زضةْط نةوتٓةف زةطةضِايةوة ب غاَييَهى خاياْس، 
زواى ْاضزْى ثةيآَيَط و ٖاتٓةوةؾي َاوةيةنى ثيَضوو، زواتط  ،ْةبوو ئاطةزاضبووْى بطانةى ياخي
اضتاباْووؽ فةضَاْسةى طاضزى نؤتايي ٖات. بؤية ئ يةؾهطنيَؿييوةضظى  و ظغتإ ٖاتٔ، ثايع

يةطةٍَ خ. ظ(  475داويس و فةضَاْسةى ئةو يةؾهطةى زةضوو بؤ بانرتيا ية بةٖاضى غاَيى )
 .نةوتةضِىَت آليةؾهطةنةى ية )ضاطؼ( واتة ؾاضى )ضةى( بةضةو ضؤشٖة

بوو ية  بطيَتى زيهة ى ٖةض يةؾهطيَهيضِيَطِةوى يةؾهطى ئاضتاباْووؽ بؤ دةْط وةى ضِيَطِةو
و غواْى ظةوى و  ؾةضِٖيَؿتا نوؾتاض و  ،زةضِؤيؿتيةنى زووض نة بة ْاوضة ئاوةزاْةناْسا طةضيَ

طؤضِاْى ئاو و ٖةواى ظةوى ئةو ْاوضاْةى ْةطؤضِى بوو بة بيابإ. ية ضيَطةزا زةغتة زةغتة 
ئةو بؤ ئةوةى بة  زةبووٕ بة يةؾهطى ئاضتاباْووؽ، ثيَوةغت ضيَطةغةضباظى ْاوضةناْى غةض 

، بةآلّ ببيَت تيَجةضِى ثاضاى تاظئَ وآلتايةوة و ويػتى ية ضِووات، غوى ؾاخاويسا ْةضِْاوضة
ية خؤى ضِاْةزةزيت يةطةٍَ ئاضتاباْووؽ  ويَٓة ٖاوثةضياْى َاغيؼ تةؽ بوو،ثاؾاى ئةو ؾ
ئةوزا نطز. ئاضتاباْووؽ ظؤض يةطةٍَ ثاضتيعاْى  ؾةضِيواتة  زةضباظ بة"و  "ييَسةظةْطيَت، بؤية

ػتا، ْاَةيةنى بؤ َاغيؼ يَو يَٓسةضيةو ضةَيةَةي بيين تا طةيؿتة غٓووضى بانرتيا،تةْطو
 زةقةنةيةتى: خواضةوةةى َنة ئة ْاضزتةؽ 
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ية  يةؾهط ية خعَةتى غةضباظى بووّ، يةْيَو)تؤ زةظاْى ية غةضزةَى باونت زاضيوؾي طةوضة 
وةى خةؾاياضيـ بؤوة ثاؾا، ئةوزا بةؾساض بووّ، زواى ئة ثاؾايةتييدةْطةناْى غةضزةَى  ٖةَوو

، بةآلّ مب ية نوشضامن تةْاْةت ئةطةض زَيٓيا ،زيػإ ناضى َٔ ٖةض دةْط بووة، بؤية ية دةْط ْاتطغِ
بةض بة تؤ ضِا بطانةت  ئيَػتة هة باونت ثاؾاى َٔ بوو،ضووْبططّ، ية ْاعيسا سةظ ْانةّ مشؿيَط بةضْا

زووض ية ثًةى ؾاظازةيي تؤ،  طةوضة بووْى تؤ بووّ،ى ئاطةزاضى تؤّ بيٓيوة و َٓساَئَ ية  ثاؾاى َٓة،
ى تؤزا بةضظ بهةَةوة، بؤية ثيَِ باؾرتة نة ضِووى خؤَت زةبيِٓ و سةظ ْانةّ مشؿيَط بة نوضَِٔ وةى 

طوَإ ئةو ناضةى تؤ نة َٓسا بؤ ثايتةخت بيَي، بيَيةطةٍَ باْطٗيَؿتى بطانةت ثةغةْس بهةى و 
 يةاليةٕبةخؿيٓى تةواوت  َايةيبووٕ، زةبيَتة تٔ ية ياخيطُاْى و زةغت ٖةَيطثةؾيْيؿاْسةضى 
 .ٖةضوةى داضإ ثًةى طةوضةت زةبيَت(خةؾاياض، 

ئةويـ ئةو ؾويَٓةية نة ئاضتاباْووؽ  ية ٖعضَاْسا سييَٓيَت، بةؾيَو يةو ْووغيٓة زةبيَت
زواتط زةبيٓري  ،نة باوى و بطاى ثاؾا بووْة ،ى نةغيَهسا ضِابططيَتضِووزةَييَت ْايةويَت مشؿيَط بة

ة و ْةبووو زؤغت نة ئةو ثياوة ض زةنات. زةتواْري بًَيرَي ية ناتى ْووغيٓى ئةو ْاَةيةزا ئة
ٖؤناضي زيهةي ية ثاٍَ بووة،  ،ى نةغيَهسا نة باونى ثاؾا بووةضِووطةنةى بة ضِاْةططتٓى مشؿيَ

ت ببيَت و َاغيؼ تةؽ زووضاضى دةْطيَطى غةخيةطةٍَ بيٓى زةنطز نة ئاضتاباْووؽ ثيَؿ
ضى بهات هطزْى ْاضاينة غةضنةوتوو زةبيَت، بؤية بة باؾي ظاْى بة ئاَؤشطاض ،ْةبووٕ ضِوو

 بووٕ.زةغت ٖةَيبططيَت ية ياخي
ئةو  ضغي بة دةْطى )باييَػت( زةْاغطا،نة بة فا ،هى تايبةتى ٖةبووية باختةض دةْطيَ

اْػتى تريٖاويَصى و يَػتيو واتة ظنإ و طؤضِا بة دةْطى بايئةوضووثاييةو ظَاْة يَْة ية ضوووؾة
ى زةيتواْى ئايٓةنى زياضى ينةغايةتي تةْيا. ئةو دةْطة بة ثريؤظ زةظاْطا و (1)ْيؿاْةؾهاْسٕ

 ٖاونات ئةو دةْطة بة دةْطيَهى ْةتةوةييـ ٖةشَاض زةنطا. ةْيَت،ئةو دةْطة ضِابطةي
ى غةضنةوتٔ بيَت، واْضاوةضِنة ْابيَت  ،ْيَتةبطةييََاغيؼ تةؽ بؤ ئةوةى ئاضتاباْووؽ ت

ناْى ئةوىَ نطز تا دةْطى ييةئايٓزاواى ية ثاتيس غةضؤنى ئاططخاْة و ثيَؿةواى طةوضةى ظاْا 

                                                 

بسةْة واشةْاَةى زةتوأْ بؤ ظاْري ضاو  إ ؾيَوة ية ظَاْى فاضغي ٖةبووة،ى باييَػتيو بة ٖةَوؾة (1)
ية وؾةزةنةيٓةوة نة ئةو  بري ئيَُة وا ئيَػتةى ظاْهؤ، َاَؤغتاثةًٖةوى ية ْووغيٓى ز. فةضة وةؾى 

 (. )ظةبيشوَيآليةييةنى فاضغوؾةية ضِاغتيسا بة تةواوةتى  ية،ثيوئةوضو
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ئةو ثياواْةى تةَةْيإ ية  ٖةَوويَت. ية ناتي ضِاطةياْسْى ئةو دةْطة، ةْباييػت ضِابطةي
 ضٔ بؤ دةْط.زةغت ية ناضةناْيإ ٖةَيبططٕ و ب زةبوواية( غاٍَ بوو، 50بؤ  20ْيَوإ )

شطاضى ثاتيس غةضؤنى ئاططخاْة، ؤْووغيويةتى نة َاغيؼ تةؽ يةغةض ئاَ ْؤٕزةى 
يةو ناتةزا ئةطةض  هة وةضظى نؿتووناٍَ بوو،ضووْياضاْى ية ضؤيؿذي بؤ دةْط ئاظاز نطز، وتود
ئةو ْووغيويةتى  ضيَ زةبوو،ْى ْةبووو  وقطِيياضإ بؤ دةْط ضووبإ، ية بانرتيا قاتتوود

َاَةَيةضى و  ةْط و غةضطةضَى ناضى خؤيإ بووٕ،إ ْةٖاتٔ بؤ ددووتياضةوةى يةبةضئ
 دةْط ئاَازة بووٕ. ؾةضِظإ بؤثيؿةوةضةنإ ضووْة دةْط، ثةدما ٖةظاض 

يةواْةف  ة زضاوغيَهاْى ٖةبوو،وآلتَاغيؼ تةؽ دطة ية ئةوإ شَاضةيةى غةضباظى ية 
يإ ٖةبوو بةٖيَعبووٕ و زةْطى بةضظ و  بةٖيَعو بةضظ آلغةضباظةناْى )ثاضؤثاْى ؾاز( نة ثياوى با

 و بة تةيواض زةدةْطإ.
بوو ْاَةنةى ببيَتة ٖؤى ئةوةى بطاى خةؾاياض بةبيَ دةْط  ٖيواخواظئاضتاباْووؽ نة 

خؤى بةزةغتةوة بسات، ناتيَو ظاْى ئةو ْايةويَت خؤى بةزةغتةوة بسات، فةضَاْى بة 
بطانةى خةؾاياضيـ بة  ئَ،وآليتةختى باختةض ظةَيذ ثايةؾهطةنةى نطز تا بةضةو ؾاضى ب

يسا بووٕ، بؤ ضيَططتٔ ية ئاضتاباْووؽ يةْيَوةوة نة ثياواْى ثاضؤثاْى ؾازيـ بةٖيَعيةؾهطيَهى 
 .سيى )طووضِى( ٖةضزوو يةؾهط طةيؿتٓة يةنية ْاوضةىَ و ةضِٓنةوت

ية وؾةهة ئةو ضووْ ناضيَهى قوضغة، ْؤٕةنةى زةى َيَصوو يةْيَوى زياضنطزْى ؾويَٓى طووضِ
ئةو ؾويَٓاْة بةضاْبةض بة  ْيَوإ ؾاخة غةضنةؾةناْسا بيَت، بؤ ٖةض ثيَسةؾتيَو بةناض زيَت نة ية

 و ضةَاوة زةضزةنةوٕ. قووٍَؾاخةنإ 
و غةختى َاغيؼ تةؽ نة يةؾهطيَهى  تووْسٖيَطؾي  ية بةضاْبةضئاضتاباْووؽ ْةيتواْى 

ظةناْى ثاضؤثاْى ؾاز بة تةيواضة زضيَص و تيصةناْيإ ى ٖةبوو، خؤى ضِابططيَت و غةضبابةٖيَع
ئةوإ بةض غةضباظةناْى  طوضظيَهيٖةض  اضتاباْووغيإ ثاضضةثاضضة زةنطز،غةضباظةناْى ئ

 نةوت.زةئاضتاباْووؽ زةنةوت، ئةو بةؾةى دةغتةى ييَ زةنطزْةوة نة بةضى 
 ْؤٕبة زاخةوة زةى ، نة ئيَطإى َيَصووية دةْطة طةوضةناْى  يَهةدةْطى طووضِى يةن

نة َاغيؼ تةؽ  ،ى ْووغيوةٖيَٓسةٖةض  ةغةيي دةْطةنة باؽ بهات،تطِووبةتيَْةيتواْيوة 
 ي فةضَاْسةى طاضزى خةؾاياض بسات،ى يةؾهطى ئاضتاباْووغؤسةؾتةزا، طةَاضتواْى يةو ثيَ

ةويَوة ثامشاوةى يةؾهطة ؾهاوةنةى ي يةوة،تٔ ية باؾووض زؤظيآليةى ضيَطةى بؤ ٖة تةْيائةويـ 
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نة  ،يسا ضؤيؿتوبةزو ٖيَٓسة اباْووؽ،تضئا زوويَاغيؼ تةؽ نةوتة ، بةآلّ زةضضواْس
، ثاف بطِيٓى َةوزايةى بةضةو باؾووض، ضيَطةى ئيَطإيَتةوة بؤ ئاضتاباْووؽ زةيويػت بطةضِ
 ٖريَةْس. باضيضِووضؤشئاواى ططتةبةض و طةيؿتة 

يَؿى ئاوى ظيَى ٖريَةْس نة ية بةٖاضزا و طةظْةفووٕ ْووغيوياْة نة ٖيَؿتا غةضن ْؤٕزةى 
تٔ ية زةغت َاغيؼ تةؽ آلئاضتاباْووؽ بؤ ٖة ة غيَ غةز َةتط نؤتايي ْةٖاتبوو،زةطةيؿت

 .بجةضِيَتةوةضووٕ تا تواْى يةْيَويةوة و بةؾيَو ية غةضباظةناْى ييةو ئاوة ثةضِ
يسةظاْى ض ْة ،ئيَػتةخؤى طةياْسة غيػتاْى  خواضزْةئاضتاباْووؽ زواى ئةو ؾهػت 

، ؾا ةيى خةؾاياضضِوهة ئةطةض طةضِابايةوة بة زَيٓياييةوة زةنةوتة بةض ضِم و توضووْبهات، 
ياخؤ بطيٓساض ببووٕ، شَاضةيةى ية غةضباظةناْى نوشضا بووٕ  خواضز بوو،هة ؾهػتى ضووْ

ْةيسةتواْى خةضدى ئةوإ زابري بهات، بؤية ية تطغي خةؾاياض ثةْاى بؤ ناضيَو بطز نة 
ة )طسضؤظيا( و يةوىَ ية ضيَطةى زاطرينطزْى بطِواتنات بة تاواْى طةوضة زةظاْطا و بطِياضيسا ئةو

زؤخى ، خةضدى يةؾهطةنةى زابري بهات و بة غةضبةخؤيي بصي خةَيوغةضَاية و بووْى 
طسضؤظياى نؤٕ و  ئيَػتة دياواظة، ئيَػتةغةضزةَى يةطةٍَ ئةوناتى ٖةضيَُى طسضؤظيا 

ْى ئاو ئةو ٖةضيَُةى بة بيابإ نطزووة. ظةوى و ْةبووظؤضتط بياباْة و  (ئيَػتة)بًوضػتاْى 
ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ  ف وةى زووئيَػتة غويَط ْري تا بؤ نؿتوناٍَ ْةبٔ، ظاضةناْى بًوضػتإ

ئةطةض ئاو زةغت نةويَت بة ثيت و غةوظ زةبٔ. زووغةز غاٍَ زواى خةؾاياض  بةض يةئيَػتة،
ظياتط بةو ْاوضاْةزا ضؤيؿت نة بار ٓسغتإ ضؤيؿت، يطسضؤظيازا بةضةو ٖناتيَو ئةغهةْسةض بة 

 ْةضووٕ، زاضةناْى َاوٕ،يةْيَوؿةظاضةناْى بًودػتإ يَبف ئيَػتةتا  و بيَؿة و نيًََطةى ييَبوو،
 ، ٖةظاضإ غاٍَ خؤضِازةططيَت.يَتةنإ ْةطِووبةو َةضدةى زووضاضى َيَ بةٖيَعزاضى 

غفةٖإ( باؽ ةتوونى خؤى بة ْاوى )بةضةو ئاْطةضزى فةضةْػي ية ثةضِْووغةض و ديٗ ىتوويثييةض 
ةناْى يةوة زةنات نة ضؤ و  يَٓسةضيةو هؤَييٓةوةييَ تةوةونةوت ثيَطغجؤَييؼٕ زواى طةيؿتٓى بؤ ويَطْا
ُيضيئةو زاضة غةزضة ٖى  ْييةطوَاْى  ية زاضى غةزضى بةضزةغت نةوتووة، ثاضضةيةنى بضووى  ٓب

ُيضي هةضووْنؤؾهةنةية،  ثامشاوةى بيَؿةظاضةناْى ضيَ نطابوو، ئةو نؤؾهة بةو دؤضة زاضة  ٓب
بًوضػتإ ْيؿاْسةضى ئةوةٕ نة ية ضابطزووزا ئةوىَ ْاوضةيةنى غةضغةوظ بووة، بيَ ئةوةى 

نإ ئاو بسات. ظةوييةو  خواضةوةؾاخى ظؤضى ٖةبووبيَت، تا ية ؾاخةنإ شَاضةيةى ظيَ بيَتة 
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ئةو باضاْاْة  ئيَػتةبة زاخةوة  ئةو ْاوضةيةيإ ثطِ ئاو نطزبوو، ييَ ٕباضاْة بةضزةواّ و ظؤضةنا
 ْةَاوٕ.

ئاضتاباْووؽ و ثامشاوةى غةزة طسضؤظيا غةوظ و بة ثيت بوو،  (25ئةونات و ثيَـ )
ساضى ئةو تآليةؾهطةنةى ضؤيؿتٓة ئةو ؾويَٓة و يةوىَ ْيؿتةدىَ بووٕ. ئاضتاباْووؽ زةغة

ى ْاضاض نطز تا يةو وةضظةزا زاْيؿتوواْخةضدى يةؾهطةنةى  هطزْىؾويَٓةى ططت و بؤ زابيٓ
ةنإ دووتياضزا ثايعية وةضظى  ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتبادةنةيإ بسةٕ. ية غٓووضى 

ية ضيَطةى نؿتوناٍَ و  زاْيؿتووإهة ية نؤْسا شياْى ظؤضيٓةى ضووْباديإ زةبةخؿي، 
يةنى نؿتوناَيى و ئاشةَيساضى ئابووضي وآلتبووضى ئا ئيَػتةٓى وتبة ط زةبطا،بةضِيَوةئاشةَيساضى 

 زا زةنطإ.ثايعةى بةخؿيٓةنإ ية يٓظؤض بوو،
إ بة دووتياضٖيَؿتا  ٖاوئ بوو، َاْطى يةنةَري ناتيَو ئاضتاباْووؽ طةيؿتة غيػتإ، 

ّ آلئةونات ئةوإ باز بسةٕ، بة ْةبووْةضيت  ى بةضٖةَى خؤيإ ٖةَيٓةططت بؤوة،تةواوةت
 ،هة ئةو ضيَصة بادةى وةضيططت بووضووْ تا بادةناْيإ ثيَـ وةختة بسةٕ، ووؽ ْاضاضى نطزٕئاضتاباْ

باز بة ؾيَوةى  زيهة ى ْاضاض نطز تا ضيَصةيةنيزاْيؿتوواْبةؾي خةضدى يةؾهطةنةى ْةزةبوو، 
 ٖةَووى ئةونات ية خةَيهناضيَهى غةخت بوو.  زاْيؿتووإئةوةف بؤ  خؤ ظيو بسةٕ،يا ظيَطِثاضةى 

يإ طةصي صيووْةبؤ زابري زةنطز،  آلبة نا آليٓةوةى ناناْيإ بة طؤضِثيَساويػتييةيٗاْسا ٖةْسىَ ية د
إ تواْايإ ٖةبوو بة ضيَصةيةنى ظؤض ثاضة باظضطاْتساض و آلزةغة تةْيا زةزا و نوتاَييإ وةضزةططت،

 خةضز بهةٕ.
 هطزْى ثاضةى ثيَويػتزابيٓ ى ْاضاض نطز تا ثاضة بسةٕ، ئةواْيـ بؤزاْيؿتوواْئاضتاباْووؽ 

هة فطؤؾياض ظؤض و نطِياض نةّ بوو، ْطخى ضووْ ْاضاض بووٕ ظةوى و نيًََطة و باخةناْيإ بفطؤؾٔ،
ْووغيويةتى بؤ ٖةض غةز َةتط زوودا ية ظةوى يةى ئاضؾيو  طعْفؤٕظةوي و ظاض ظؤض زابةظى. 

ْووغيويةتى ٖةْسيَو ية  واتة زوو غههةى ثيَٓر ططاَى زةزضا. نةتعياؽ ظيَطِ)زوو زاضيو( 
ناْيإ بفطؤؾٔ، ئةوا بؤ غاَيى زاٖاتوو ْاتوأْ زاٖاتيإ ظةوييةإ زةياْعاْى ئةطةض دووتياض

 ةناْيإ زةفطؤؾت و ثاضةنةيإ زةزاية ئاضتاباْووؽ.نوضِٖةبيَت و ية بطغإ زةَطٕ، بؤية 
اْة ثيَهطاو ئةطةض نةغيَو َتُ إ فةضَاْسةى طاضزى داويس بوو،وشيئاضتاباْووؽ وةى 

اية، ْةزةطةيؿتة ئةو ثًةية. خةؾاياض نة َتُاْةى بةو ٖةبوو، ٖةواَيى دةْطى طووضِى ْةبوو
نة ئةو ية  ،بوو ئةو دةْطة ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة بووةية ئاضتاباْووؽ وةضططت و زَيٓيا تةْيا
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ةْطى ْاَةنةيسا بؤى ْووغيوة. ئاضتاباْووؽ ية ْاَةنةيسا بؤ خةؾاياضى ْووغيبوو نة ية د
تووة و ضؤيؿتووة بؤ ْاوضة آلطووضِى يةؾهطى َاغيؼ تةغي ؾهػت زاوة و ئةو ٖة

بطزْى ئةو بةضِيَوةناْى بانرتيا، بؤية بة باؾي ْةظاْيوة نة بةزواى بهةويَت و ؾاخاويية
 تساضى ْاوضةنة غجاضزووة.آلْاوضةيةى بة )ٖايووى( زةغة

بؤ ضووْى خؤى  زيهة و ية اليةني نة زضؤنةى ئاؾهطا زةبيَت ْةبووطوَاْى  ئاضتاباْووؽ
 زةبووايةةوةى ية بانرتيا طةضِاْهة ئةو زواى ضووْبياْوويةى بسؤظيَتةوة،  زةبووايةبؤ طسضؤظيا 

ؾا ْووغي و  بؤية ْاَةيةنى بؤ خةؾاياض ْةضِوات، باؾووضة بؤ فاضؽ و بةضةو ضِاغتةوخؤ بضيَتةو
ةو ظاْى ثيَـ ٖاتٓةوةّ بؤ فاضؽ ئ تساضى طسضؤظيا ياخى ببوو، بة باؾِآلهة زةغةضووْ وتى

ى بؤ ؾتطِووغّ خةؾاياض تيَطةيؿت نة زؤخيَهى ْاآلبةغةضنوت بهةّ و ئةونات بيَُةوة، 
ثيَـ، ئةطةضْا ئةو ْةزةبوو بضيَتة طسضؤظيا. َاغيؼ تةغيـ ٖيض  تةوةوئاضتاباْووؽ ٖات

ةختى بهاتةوة ية ؾهػتى غ ئاطةزاضْاَةيةنى بؤ خةؾاياض ْةْاضز و ْةيويػت ئةو 
هة زةيعاْى ئةطةض ٖةواَيى غةضنةوتٓى خؤى بؤ بطانةى بٓيَطيَت، يةواْةية ضووْئاضتاباْووؽ، 
هة ضووْو يةواْةؾة خؤى بيَتة ئةو دةْطة،  تط بؤ دةْطى ئةو بٓيَطيَتبةٖيَعيةؾهطيَهى 

ى خؤى ْاضز بؤ طسضؤظيا نوضِػونةوتى ئاضتاباْووغي ْائاغايي زيت، زاضيوؾي خةؾاياضؾا ٖةَي
 ضووْى ئاضتاباْووؽ بؤ ئةو ٖةضيَُة. يةباضةىبهات  هؤَييٓةوةييَتا 
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 ناثاكى
هة ضووْى ئاوضيؿِ ْاغطاوة )ضيَطةبة  ئةَطِؤ ى ية ضري زةٖاتة ضؤشئاواى ئاغيا،يةضيَطةئةو 

زوو يكى  ى ئاوضيؿِضيَطة، (تى ْاوةضِاغتآلنوتاَيى ئاوضيؿُى ضيٓى بةو ضيَطةيةزا زةٖاتة ضؤشٖة
ئةو ضيَطةية ية ، ئيَطإزةطةيؿتة  زةبوو، تيَجةضِيةو زوو يكاْة بة بانرتيازا )باختةض(  يَويةن ٖةبوو،

نة  ،ٖةبوو ْةخواظضاويية ضِابطزووزا ْاويَهى ة ْاوى ضيَطةى ئاوضيؿِ ْاغطاوة، ب تةْياالى ئيَُة 
طيَهى وةى سا ْاوباْةنةيوآلتْووغي ضيٓى )نيِ زي ضؤْط( ية َيَصوو بوو ية )ضيَطةى خوئَ(، بطيَتى

تة، ية ْييةى ؾاضغتاَيَصووْووغةضى غةضزةَيَهى  ٖةية، ئةَةضيهيْاوباْطى )ويٌَ زيؤضاْتى( 
ئةطةض نوؾتاضةناْى  تةْياةنةى خؤيسا ْووغيويةتى: "ية ضري بةضات ْةزةٖاتة نايةوة، َيَصوو

 اية."ْةبووضيَطةى خوئَ 
ٕ وزا، خزةضِؤٕى يةو ضيَطةيةوة اْةباظضطاْضةتة و ضيَططةناْى ئةو ضيَطةية زةياْعاْى ئةو 

 ٖةَييإ زةنوتاية غةضيإ،ى ظؤضيإ ثيَية، بؤية بؤغةيإ بؤ زةْاْةوة و ظيَطِغةضَاية و بة تواْإ و 
ى نيِ وتةبة بهطزباية، زةياْهوؾذي، إ ؿيئةطةض بةضططي واية ييَيإ زةغتاْسٕ،بو يإ ثيَييةنٖةضض

خؤياْسا ْةبةٕ بةضاتيإ  بؤ ئةوةى ثاضةناْيإ يةطةٍَ نإ ية تطغي ئةو ضيَطةية وٓييةيي ضؤْط ضي
تى ْييةضؤ و ىَئيَطاْزةطةيؿتٓة  ،زةضِؤيؿذيضيؿُسا وئةو ضيَبواضاْةى بة ضيَطةي ئازاٖيَٓا، ٖةض بؤية 

 باؽ زةنطز. خةَيوؾهػتى ئاضتاباْووغيإ بؤ 
ووؽ ية ئاضتاباْ زواى َاوةيةى ية ؾهػتى ،َاغيؼ تةؽ بطاى خةؾاياض و ثاؾاى بةنرتيا

 هةضووْ، نة َاوةيةى بوو ثضطِاْسبووى، ْويَهطزةوة سائيَطاْيةطةٍَ  ييثيَوةْس، (1)ثيَسةؾتى طووضِى
 .هاضيَت بةٖةْسي وةضْةططيَتب ئيسي نة ،رت بووثزاٖاتى ئةو ضيَطةية ظؤض يةوة 

                                                 

ز، ٖةَإ ئةو ْاظاْري زةؾتى طووضِى نة ئاضتاباْووؽ يةو ؾويَٓة ية بةضاْبةض خةؾاياضزا ؾهػتى خواض (1)
غووضغتاْة ْاغطا يإ ْا، ٖةضضةْسة ية ْيَوإ طوضى و غوضى  خؤْاوضةية نة زواتط بة زةؾتى غووض، غووضى يا

ية ْاغيٓى ضةطى  غةباضةت بة ئةوإ ضاَإ بًَيَري،و غوضغتإ ظؤض ييَهضووٕ ٖةية، ْابيَت بيَ ييَهؤَييٓةوة 
 ياض يةو باضةوة بسضيَت."ظةبيشوَيآل"وةنإ بطِا بة ييَهضووْى ْاوؾةنإ، ْابيَت تةْي
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 ئاضتاباْووؽ زةيعاْى ئةغتةَة ؾهػتةنةى ية ثيَسةؾتى طووضِى بؿاضزضيَتةوة و خةؾاياض ثيَي
َاغيؼ تةؽ ؾهػتى  ية بةضاْبةضنة ئاضتاباْووؽ  ،ْةظاْيَت، خةؾاياضيـ بؤى زةضنةوت

وويةتى وتضؤيؿتٓى بؤ طسضؤظيا بؤ ئةوى ْووغيوة بة ثيَضةواْةى ئةوةى  يةباضةىئةوةى  ة،خواضزوو
 طسضؤظيا تا ية تةؤئةو بؤية ض ة،ْةبووى ياخى بووى ئةو ؾويَٓة فةضَاْطِةوابؤ بةضفةضَإ نطزْةوةى 

ة بوو، ضِورت ية بطانةى توثٕ بؤوة، ضِووخةؾاياض زووض بيَت. زواى ئةوةى خةؾاياض ئةو بابةتةى بؤ 
 هطزْى ئاضتاباْووؽ.تةَبيَبطِياضيسا بؤ خؤى بضيَت بؤ 

، غةضةدميسا بطِواتهطزْى ئاضتاباْووؽ تةَبيَْووغيويةتى: ناتيو خةؾاياض بطِياضيسا بؤ  ْؤٕزةى 
َاغيؼ تةغي بطاى بٓيَطيَت. ئةو زةيعاْى ٖؤناضى يةطةٍَ بؤ دةْط  هةزي نة ثيَويػتة يةؾهطيَهي

 تى نضيَو بوو بة ْاوى ثطيسيؼ،ياخى بووة، خؤؾةويػ يَيو ي ةْةبووطويَطِايةَيي ئةوةى بطانةى 
 بطِياضيسا ثطيسيؼ بٓيَطيَت بؤ الى بطانةى. ،بهاتةوة ًَهةضخةؾاياض بؤ ئةوةى بطانةى 
زةَةويَت َٔ  يَصّ،ةويَت زؤخيَو بيَتة ثيَـ نة خويَٓى بطانةّ بطِ: ْاَوتخةؾاياض بة ثطيسيػى 

ؤ ٖةض وةى ئةو ، بة َاغيؼ توؽ بًَيَ تواييةتؤ ببة بة ئاَطاظى ئةو ئاؾتة و ئةو ئاؾت ببيٓةوة،
ةدميَِٓ، زةغتِ ية تؤ َٔ بؤ ئةوةى بطانةّ ية خؤّ ْةضِ ضؤشةى نة بؤ يةنةجماض ئةو تؤى بيٓيوة،

 ةوّ ْاضزووى.نيَؿاوةتةوة و بؤ ئ
ٕ يةطةٍَ َاغيؼ تةغسا ؤظاْى نة زةبيَت ض خةؾاياضةوة ضِاٖيَٓسضا، يةاليةٕثطيسيؼ زواى ئةوةى 

. خةؾاياضيـ فةضَاْيسا نةوتةضِىَ، ْاَةيةنى ية خةؾاياض وةضططت و بةضةو بانرتيا ضِةوتاض بهات
ضيَطةى زةضياوة بؤ  ٖيَعيَهى ية ،ط ئاضتاباْووؽ غةضنوت بهاتتظووبؤ ئةوةى  يةؾهط نؤبهةْةوة،

 .نةوتةضِىَ ييةوةوؾهاْخؤؾي ية ضيَطةى  ْاضز، ػتإ(ضطسضؤظيا )بًو
 يٓس، ٖيَعيَهى زةضيايي ٖةبوو،زةضياى عوَإ و ظةضياى ٖ ،خةؾاياض ية نةْساوى فاضؽٖةَيبةتة 

ى يَٓيَتةوة و بطاتة زةضيابجةضِ َيػطى زاضيوف ية ضِووطةزةيتواْى ية ناتى ثيَويػت ئةو ٖيَعة ية 
َإ ٖةيبوو، ياييةى نة ية نةْساو و زةضياى عوَةزيتةضاْة، خةؾاياض ية ضيَطةى ئةو ٖيَعة زةض

 ضيَطةى زةضياوة ْاضزة طسضؤظيا. ةيةؾهطيَهى ي
 ناْى خةؾاياض بة ضيَطةى َاغيسا ضؤيؿذي تا طةيؿتٓة طسضؤظيا.نةؾتييةْووغيويةتى  ْؤٕزةى 

غٓس  باضيضِووغاٍَ زواتط ية ؾويَٓى طةيؿتٓى  نة زوو غةز ،( زةضياغاالضى ئةغهةْسةضْةئاضى)
ى ضيَي زةبطِى و بة زضيَصايي نةْاضةناْى باؾووضى نةؾتييةضةْس يةطةٍَ ( ٖيٓسغتإبؤ زةضيا )ية 

تا طةيؿتة نؤتايي ضؤشئاواى نةْساوى فاضؽ، ية  زةضِؤيؿتسا ٖةخاَةْؿيي ثاؾايةتيي
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ري ية تةواوى نةْاضةناْى زةضِؤيؿتَاغيسا طةؾتٓاَةنةيسا ْووغيويةتى يةو ضؤشةوة نة بة ضيَطةى 
َاغي  تاّ و بؤٕبؤية طؤؾتى ئاشةَيةنإ  نإ َاغيإ زةزاية ئاشةَيةناْيإ،نةْساوى فاضؽ، ئاشةَيساضة

 ييَ زةٖات.
ٖيَؿتا نةْساوى فاضؽ  تيَجةضِ بووة، نةضي زاوةزاضِووزوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ بةغةض ئةو 

نةْساوى  بةباضتةقاي ْييةية زْيازا زةضيايةى  تيَساية،اغي ضِيَصةي َضتطئ ظؤ يَهة يةو زةضياياْةييةن
 .َاغي تيَسا بيَت فاضؽ

ضيَو نة زواتط بة )غرياف( ئةو يةؾهطةى خةؾاياض ية ضيَطةى زةضياوة ْاضزى، طةيؿتٓة بةْسة
ية  بة فةضَاْسةيي خةؾاياضزيهةيـ  نة يةؾهطيَهي ،بؤوة ئاطةزاضئاضتاباْووؽ يةوةف  ْاغطا،

طةوضةى خةؾاياض ية  ةنوضِئةونات ٖيَؿتا زاضيوؾي  زةبٓةوة، ْيَعيووة ية طسضؤظيا ْييةوؾهاضيَطةى 
ف بة ئةدماَساْى ئةو ناضةطت، ئاضتاباْووؽ ية تطغي طياْى خؤى، ئةوى بة باضَتة ط طسضؤظيا بوو،

 ،بوو نوؾٓسة يٖةَية َةظْرتئزووضاضى بةو نطزةية نإ، ٖةخاَةْؿيية ْةضييتخووخسة و ى بةثيَ
، نة يةو فةتواى نوؾتٓى خؤى زةضنطزبةّ ضِةوتاضف ية ضِاغتيسا  ،ْةبووؤؾبووْى نة ييَد

 ."زاَاَييٓى ثيَػت بة ظيٓسوويي" بوو ية بطييَتغةضزةَاْةؾسا 
 ،نةوتةضِىَخ. ظ( خةؾاياض بةضةو طسضؤظيا  473ية بةٖاضى غاَيى ) ْؤٕى زةى وتةبة 

هة ئةو بةضواضةى ضووّْ آلى خةؾاياض زةظاْيَت، بةدووَيةة خ. ظ( ب 470نةتعياغيـ بةٖاضى )
ئةو بةضواضة  زةظاْطيَت ضووزبة بووْى ئاضتاباْووؽ ظؤضة، ينةتعياؽ ْووغيويةتى َةوزاى يةطةٍَ ياخ

ؽ بووْى ئاضتاباْوو، بؤ ضةْس غاَييَو بة ياخيةْةبووضِاغت بيَت، بة تايبةت نة خةؾاياض ثاؾايةى 
 هطزْى ٖةَيٓةططيَت.ؤ غةضنوتضِاظى بيَت و ٖةْطاو ب

ى بة باضَتة نوضِْةيسةظاْى ئاضتاباْووؽ، زاضيوؾى  نةوتةضِىَناتيَو خةؾاياض بةضةو طسضؤظيا 
 خػتزةواى زةض طًسابووة،ةنةى سهووَةتتةالضي ططتووة. ئاضتاباْووؽ زاضيوؾي بة ْاوى َيوإ ية 

و  ْييةنة َيوإ  ،بؤى زةضنةوتزواى ضةْس ضؤشيَو زاضيوف  نة زةيةويَت َيواْساضى ييَ بهات،
ؤ الى بسهووَةت زةضبضيَت. زاضيوف  تةالضيهة ضيَطةيإ ْةزةزا ية ضووْى زةنطيَت، ضاوةزيَط

ٖةبيَت،  يْيَضري اْة بطةضِيَِو يةو ؾويَٓ يَ: َٔ ضِاٖاتووّ نة بضُة زةضوتىو ضِؤيؿت ئاضتاباْووؽ 
نطزووة، فةضَإ بسة تا ضيَطط ْةبٔ  قةَيؼطة َاْةوة َٓى ييَزاْيؿذي و  مب،غةضطةضَى ضِاو زةخواظّ 

 .يَية زةضضوومن بؤ زةض
 زةضبضى. سهووَةت تةالضينة ْةٖيًََِ ية  ،: باونت فةضَاْى بة َٔ نطزووةوتىئاضتاباْووؽ 
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 ى زابٓيَي؟ضاوةزيَط يةشيَطَٔ ييَطة ووة وت: ئايا بامب بة تؤى وتىَاْةوة ضِوزاضيوف بة غةضغو
 ىَ.: بةَيوتىئاضتاباْووؽ 

 باونُةوة زةضضووة؟ يةاليةٕ: بؤ ئةو فةضَاْة وتىزاضيوف 
نة خةؾاياضت  ،ت نطزووةيّ تؤ خؤت زةظاْى ضآل: َٔ ٖؤناضةنةى ْاظامن، بةوتىئاضتاباْووؽ 

 ةتييةئةوةية نة نةوتووي تةْياٖؤناضى ْاضزْى تؤ بؤ ئيَطة،  ووة،نطز ةضِووبةضاْبةض بة خؤت ئاوا ت
 .بابت ييةضِووبةض نيٓة و ت

خووخسة و زابيَت نة زووض بيَت ية  هى ئةدماّضِةوتاضيَنة ض  ،نطزةوةزةزاضيوف ٖةضضةْسة بريى 
بؤ تى بؤ طسضؤظيا ئةويـ ْاضزبيَ نطزبيَت، ةضِووتا باونى بةو ضِازةية ت نإياغاضيَػا و ْةضيت و 

 .ؾتيَهي وةٖاي بةخؤي ؾو ْةبطزى بيَت، ٖيض ضاوةزيَط يةشيَط ئةوةي
شيَط  تةوةوى نطزةوة ئةطةض بة زاضيوف بًَيَت بة فةضَاْى خةؾاياض ئةوى خػتئاضتاباْووؽ بري

 ى زاْاوة.ضاوةزيَط طية ئةوةى بًَيَت بة ويػتى خؤي ئةوى يةشيَ ،ى باؾرتةضاوةزيَط
ئةواْة  تةْيابضيَت،  يةْيَوزةنةٕ  ظووإ زوشَٓى ئةوٕ و ئاضةٖةَووئةو زةيعاْى ية طسضؤظيا 

 ةناْيإ بةثيَويػتظووسةظ و ئاضةبووْى ٕ و َاْةوةى ئةويإ بؤ بةضزةواَووْةبيَت نة غةضباظى ئةو ب
تٓى آلو بة ويػتى ئاضتاباْووؽ طرياوة، ٖةوَيى ٖة ْييةزةظاْى. ئةطةض زاضيوف ظاْيباي نة ظيٓسا

ئةو  اية، بيَطوَإ ييَي نؤزةبووْةوة،ة طةوضةى ثاؾنوضِإ زةياْعاْى ئةو ٖةَووهة ضووْ زةزا،
ئةطةض زاضيوف ، بةآلّ بة فةضَاْسةيي زاضيوف بةضاْبةض ئةو ياخى بدي بؤ ئةوةيةنةٕ زةغت ْيؿإ ز

يساية، يةو ؾويَٓة ْاضيَتةزةض و ضاوةزيَط يةشيَط سهووَةت تةالضيبعاْيَت بة فةضَاْى باونى ية 
 تٔ ْازات.آلٖةوَيى ٖة

 يـٖةَ ة،هة ئةو ٖةّ باونُضووْونِ زةمب، : َٔ بةضفةضَاْى فةضَاْةنةى باوتىزاضيوف 
ّ بريّ ظؤض آلئاٖوضاَةظزا بةضفةضَاْى نطزْى ئةوى بؤ َٔ نطزووة بة ئةضى، بة ،ثاؾاي َٓة

بووْى بامب و فةضَاْى  ةضِووهة ْاظامن ض ٖةَيةيةنى َٔ بؤتة َايةى تضووْ ،ثةضيَؿاْة
طة بووَةوة تا بيَُة ئيَو ضؤشةى ية باونِ ديانطزْى َٓى يةالى تؤ زابيَت، تةْاْةت ئةزةغتبةغةض

بيَِ بؤ ئيَطة و  وتبة َٓى  بططة غعازإ زةْيَطزضيَِ بؤ طسضؤظيا، نطزووة و بؤ ٖةَيةّ نة ومتثيَي ْة
 تؤ غةضطةضَى ض ناضيَهى. بعامن
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: ناتيَو تاواْباضيَو بؤ ؾوييَن غعانةى زةْيَطٕ، ثيَي ْاَيئَ ض ٖةَيةيةنى وتىئاضتاباْووؽ 
هة ئةطةض ئةو بابةتة بعاْيَت ْاضيَتة ئةو ؾويَٓة و ْضوونة بؤ ئةو ؾويَٓةى ضةوإ زةنةٕ،  نطزووة،
 ٖةَيسيَت.

باية بضُة طسضؤظيا تا بهوشةنإ وتئةطةض باونِ بة َٓى  ّ َٔ واْيِ و ْامب،آل: بةوتىزاضيوف 
 وة، ٖةَيٓةزةٖامت و زةٖاشية ئيَطة و خؤّ ضِازةغتى بهوشةنامن زةنطز.ةغةضّ ية الؾةّ بهةْ

عاْيوة نة تا ئةو ضِازةية بةضفةضَاْى ئةوى و بة ئةغجايي : باونت ْةيوتىئاضتاباْووؽ 
 وةتةوة.آلدوو

ية غؤْطةيةوة غعاّ زةزات، نة بامب  ،ناتةى ْةظامن ض ٖةَيةيةنِ نطزووة : تا ئةووتىزاضيوف 
ٕ ضِووهة تؤف ْاظاْى ض ٖةَيةيةنِ نطزووة، ْاَةيةى بؤ باونِ زةْووغِ و ضووْ ئاغووزة ْامب،

 ت.زةويَ يَينطزْةوةّ ي
ةنةى بؤى نوضِئةو ْاَةيةى  يَ، ناتيَويي زةنةويَتةضِظووئاضتاباْووؽ زةيعاْى نة باونى بة 

ئةو،  يةاليةٕضةوإ زةنات ية ضيَطة زةيطاتىَ، ئةو زةيتواْى ضيَطط بيَت ية ْووغيٓى ئةو ْاَةية 
ى تٓباضَتة طط بةيةطةٍَ  ،ْييةّ زةيعاْى ْووغيٓى ئةو ْاَةية و ْاضزْى بؤ خةؾاياض ثيَضةواْة آلبة

 زاضيوف.
 ّ ئةو ْاَةيةى ْةْاضز،آلبهات، بة ةْاَةنةى ية زاضيوف وةضططت تا بؤ خةؾاياضى ضةواْ

نة تيايسا بة ْاوى زاضيوف ْووغيبووى: باونة بؤ  ،بؤ خةؾاياض زيهةي ية دياتى ْووغي ْاَةيةني
 بؤ َةنة، بة ثيَضةواْةوة َٔ زةنوشضيَِ. يةؾهطنيَؿييطسضؤظيا َةية و 

ئاضتاباْووؽ  ْةبوو ضاوةضِوإهة ضووَْإ بوو، ضِواياض بة بيٓيٓى ْاَةنة زووضاضى غةضغوخةؾ
ةنةى بة باضَتة بططيَت. زاضيوف يةو ْاَةيةى بة ْاويةوة ْووغطابوو نوضِناضيَهى وةٖا بهات و 

ت ة ئةوناهضووّْ خةؾاياض تيَطةيؿت نة ئةو باضَتةية، آلنة بة باضَتة طرياوة، بة ،ْةيٓووغي بوو
ٖةشَاض  خةَيونطزْى ةناْى زةغتةَؤططيٓطاظة يَهيـ ية ئاَطبة يةن باضَتة ططتٔ ْةضيت بوو،

 زةنطا.
بووٕ ٖةَيبططيَت و يطيَت نة زةغت ية ياخّ بؤ ئاضتاباْووؽ بٓيَآلخةؾاياضؾا زةيتواْى وة

بة بيَ ّ ئةو ناضةى آلييَى خؤف ببيَت، بةبطةضِيَتةوة، بؤ ئةوةي  بةضفةضَإ بيَت و بؤ ثايتةخت
 يخةَيهْةزةزا نة ئاضتاباْووؽ و  و ئاظايةتى ئةو، ضيَطةى ناضيَهى ثيَ ويػت زةظاْى، زةغةآلتيى
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بطِياضيسا بضيَتة طسضؤظيا و يةطةٍَ ئاضتاباْووؽ بؤية و الواظى بعأْ،  زةغةآلتيىبؤ ئةو بة بيَ  زيهة
 ةنةؾي بهوشضيَت.نوضِظةْطيَت، تةْاْةت ئةطةض 

ية ضؤيؿذي بةضةو طسضؤظيا بةضزةواّ بوو، ثطيسيؼ طةيؿتة بانرتيا و  يةوناتةزا نة خةؾاياض
 ثطغياضى نطز: بؤضى ٖاتووى بؤ ئيَطة. ةؽ بة ٖاتٓى ئةو ظؤض غةضغاّ بوو،َاغيؼ ت

 ى؟ْةبوؤَ  يخواظياض: ئةى تؤ وتىثطيسيؼ 
ّ ئةوناتة ضؤيؿت و آل: َٔ ضةتى ْانةَةوة نة غةضزةَيَو تؤّ زةويػت، بةوتىَاغيؼ تةؽ 

 دياواظزائ. ضِةوؾيتؤ و َٔ ية  يَػتةئ
 ةوة؟تضةمت زةنةي ْيت يةطةٍَ َٓسا وٖاوغةضطريى  يخواظياضتؤ  ئيَػتة: واتة وتىثطيسيؼ 

نة ئةو  ،تها ية تؤف زةنةّ ْةت ْاَةويَت يةو باضةوة بسويَِ،: بةَيىَ، تةْاوتىَاغيؼ تةؽ 
 بابةتة ية بري بهةى.

 ةبيَت ض بهةّ؟َٔ ز ئيَػتةثطيسيؼ ثطغياضى زيَ نطز: 
ضيَهاضيَو زةططَة بةض  طةوضةى َوبيَسةنإ زةزويَِ،يةطةٍَ  ئةَطِؤ: َٔ ٖةض وتىَاغيؼ تةؽ 

بؤ زواتط فةضَاْى نطز ظؤض بة باؾي ثيَؿواظى ية ثطيسيؼ بهطيَت  طئ نات بطةضِيَيةوة،تظوونة بة 
بةّ ؾيَوةية  يَت،ى ديَبةدىَ بهطسْةوةطةضِاْزواى ضةْس ضؤشيَو ية ثؿووزإ، ضيَهاضى  ئةوةي

 بةضْاَةى خةؾاياض نة بؤ ْةٖيَؿتٓى زَيططاْى بطانةى زايٓابوو، بة ئاناّ طةيؿت.
ةوة ٖاتبوو، بؤ يينوضِؾا ْاوةضؤنى ئةو ْاَةيةى بة ْاوى زاضيوؾي  خةؾاياض زيهة ية اليةني

ة ب ؽ نطز،با زيهةيإ ئةواْيـ بؤ ئةفػةضةناْي ةضزاضةناْى يةؾهطةنةى خويَٓسةوة،غ ٖةَوو
زواداض ية بانرتيا بطاى خةؾاياض ئةو ٖةواَيةى بيػت، بة  يـ باغهطا،ٖةَإ ؾيَوة بؤ غةضباظةناْ

نة ْاَةيةنى بؤ خةؾاياض  ،بوو ةضِووت ٖيَٓسةَى ئاضتاباْووؽ ؾةضبيػتٓى ئةو ٖةواَية ية بيَ 
ْيَو بهةّ شيةطةٍَ نة ٖاوغةضطريى  ،ْةبووهة زَيِ ضِاظى ضووْ: َٔ ثطيسيػِ ْةويػت، وتىْووغي و 

 ية ْييةّ ئةو بابةتة ضيَطط آلٖاوغةضطريى نطزووة، بة زيهة نةغيَهييةطةٍَ  زيهة نة داضيَهي
ة ٖيَطف ية ئةو ؾويَٓةو بة خيَطايي زيَِ بؤ )ٖاضاواتيؼ(،من و ئةوةى ئةضنى بطايةتى بةدىَ بطةية

بة غعاى ناضةناْى  ييظووئةطةض ٖيَطف بؤ ئةو ثياوة ْاثانة بهةّ، بة  زةنةَة غةض ئاضتاباْووؽ،
 زةطات.

تى آليَتة ئةوىَ، ْاوضةيةى بوو ية ضؤشٖةةْيؼ( نة َاغيؼ تةؽ زةيويػت خؤى بطة)ٖاضاواتي
َةبةغتى  نةوتبؤوة ْيَوإ طسضؤظيا و غٓس، بةؾيَهة ية خانى ثانػتإ و ئيَػتةػتإ نة ضبًو
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بةو  بطاؾي ية ضؤشئاواوة، ىتةوة ٖيَطؾي بهاتةغةض و خةؾاياضآلنة ية ضؤشٖة ،ئاضتاباْووؽ ئةوة بوو
 ى ببةٕ.يةْيَويي ظووؾيَوةية يةزووال ٖيَطف بهةٕ و بة 

نة بة بيػتٓى  ،و ثريؤظ بوو بةٖيَع ٖيَٓسةنإ ٖةخاَةْؿيية يةْيَو ثاؾايةتييٖةغتةناْى 
ة طةوضةية ية، َاغيؼ تةؽ نة زَيى ٖيَؿابوو، ْةيتواْى ضاوثؤؾي يةو ْاثانييٖةواَيى ئةو ْاثاني

، زةضِؤيؿتػتإ ضضةو ٖاضاواتيؼ ضؤيؿت. ية ناتيَهسا خةؾاياض ية ضؤشئاواوة بةضةو بًوبهات و بة
 تةوة زةٖات.آلبطانةؾي ية ضؤشٖة

زةبووْةوة،  ْيَعيوزوو يةؾهط ية طسضؤظيا ْيُاضنى ْووغيويةتى ئةوناتةى ٖةضنطيػتةٕ غيَٓى زا
ةضزةؾيَط ة نة ْاظاْسضيَت بؤ ئْى زةناتةوضِووئةضزةؾيَط بطاى بضوونى زاضيوف ية طسضؤظيا بووة و 

ْووغيَو زةَيئَ َيَصووضةْس  ؾيَط اليةْططى ئاضتاباْووؽ بووة،زةَيئَ ئةضزةئةونات ية طسضؤظيا بووة، 
 زواى ئةوةى ئةضزةؾيَط طةوضة بوو، يةوة ئةضزةؾيَطى خؤف ويػتووة،يَٓساَيئاضتاباْووؽ ية 

 َٔ تؤ زةطةيةمن وتاضتاباْووؽ بة ئةضزةؾيَطى زوشَٓايةتى نةوتة ْيَوإ ئاضتاباْووؽ و خةؾاياض، ئ
 و ية دياتى بابت زةتهةّ بة ثاؾا. ثاؾايةتييبة تةختى 

 َٔ طةوضةتطة. هة ئةو يةضووْبؤ زاضيوؾة،  ثاؾايةتيي: زواى بامب وتىئةضزةؾيَط 
 زةبةّ. يةْيَو، َٔ زاضيوف ثاؾايةتيي: بؤ طةيؿتٓى تؤ بة وتىئاضتاباْووؽ 
ْووغةنإ ْووغيوياْة نة ئةضزةؾيَط زةغتى ٖةبووة ية نوؾتٓى ووَيَص ٖةَووٖةضضةْسة 

ّ ْةظاْطاوة يةوناتة بؤ ية طسضؤظيا بووة. ئةطةض بووْى ئةو يةوناتة و يةو ؾويَٓة آلزاضيوؾي بطاى، بة
ثةغةْس بيَت، زةبيَت بطوتطيَت ئةو بيَ َؤَيةت وةضططتٔ ية باونى ضؤتة ئةوىَ و بؤتة ثاَيجؿتى 

 زيهةي ةنةينوضِةناْى باضَتةى ئاضتاباْووغة، نوضِهة باونى زةيعاْى يةى ية وْضو ضتاباْووؽ،ئا
 بؤ طسضؤظيا تا ٖةضزوونيإ ببٓة باضَتة. ووْةزةْاضز

يَت ناتيَو ٖيَطؾي خةؾاياض زةغتى ثيَهطز، ئاضتاباْووؽ ْةيسةويػت زةَي زيهة يةنيطيَطِاْةوة
يَت بة زَيٓياييةوة طةض ئة زاضيوف بهوشهة زةيعاْى ئةضووْواتة زاضيوف بهوشيَت،  ،باضَتةنة

 نة ،ةنةى بوونوضِ، تطغاْسْى خةؾاياض بة نوؾتٓى ةوةيتانة ؾاْػي ئةو بؤ ظيٓسووَاْ زةنوشضيَت،
ةنةى، ٖيض نوضِزواى نوؾتٓى ، بةآلّ ةنةى زةنوشيَتنوضِيَتةوة، هةوب ْيَعيوبًَيَت ئةطةض ييَي 

ى يةْيَوةؾاياض ظؤض بيَ بعةيياْة ٖيَطف زةنات و خ هي زيهةي بؤ تطغاْسْى بابى ْابيَت،ئاَطاظيَ
زةبات. بةو ييَهساْةواْة ئةضزةؾيَط تيَطةيؿت نة ئاضتاباْووؽ ْايةويَت بطانةى بهوشيَت و بريى 
نطزةوة ئةطةض زاضيوف ظيٓسوو سييَٓيَت، بة زَيٓياييةوة ية زواى باونى زةبيَتة ثاؾا، بؤية بطانةى 
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ى خةَيهة طةوضةى خةؾاياض بة ضِازةيةى نوضِنوؾتٓى زاضيوؾى خؤى نوؾت تا خؤى ببيَتة ثاؾا. 
 ٖةَووزواى ئةو ضؤشة،  ثطغةى ٖةبوو، خةَيوى خػتة َاتةّ نة َاوةيةى زواى َطزْيؿى ئيَطاْ

ئةو  طايةوة،وتةّ )الواْسْةوة( زةخزى طِووطؤشى نوؾتٓى زاضيوؾسا ثطغة زازةْطا و غغاَييَو ية غاَي
الواْسْةوة و ٖةض نات ناضةغاتيَو بؤ بٓةَاَيةيةى ٖاتباية، ئةو  ثطغة،الواْسْاْةوة بووْة ٖيَُاى 

 (2).وتزاْةيإ زةطِووغ
نة  ،َى بؤ خةؾاياض ْاضزآلبة ٖؤى نؤتط وة ْؤٕى زةي وتةئاضتاباْووؽ بة ٖؤى ثةيو و بة 

 ،وى زةنوشيَت. خةؾاياض نةغيَهى خاوةٕ ٖةَيويَػت و بطِياض بونوضِئةطةض ْةطةضِيَتةوة، زاضيوؾى 
َى بؤ ْاضز تا آلداض ئاضتاباْووؽ وةزووةَري رت بؤوة. بؤ ْيَعيه غريافَى ْةزايةوة و ية آلٖيض وة

ناضة ْاضاض زةبيَت زاضيوف  بة ثيَضةواْةوةى ئةو ة و ٖيَعة زةضياييةنةؾي بباتةوة،بطةضِيَتةو
 زةنوشيَت، زيػإ خةؾاياض طويَي ثيَٓةزا.

ةنةى زةغت بؤ نوؾتٓى زاضيوف ْابات و خؤؾي يةؾهط يةْيَوئاضتاباْووؽ زةيعاْى نةؽ 
 يةْيَوى خةؾاياضة و نوضِإ زةياْعاْى ئةو ٖةَووهة ضووْ، ْةبووئاظايةتى ئةدماَساْى ئةو ناضةى 

نإ ثيَطة و ضيَعى ؾاظازة ظؤض بوو، بؤية ٖاْى ئةضزةؾيَطى بطاى زاضيوؾيسا تا ئةو ٖةخاَةْؿيية
 بهوشيَت.

زةيجاضاغت. يةؾهطى خةؾاياض ية  بةٖيَعواضيَهى بةضظ و زي غرياف ية نةْاضى زةضيا بوو،
ط تظووهة خةؾاياض ضووْ بووْةوة، ْيَعيوت و يةؾهطى َاغيؼ تةؽ ية ضؤشئاواوة ية غرياف آلضؤشٖة

َيإ بؤ آلوة وتةطةيؿت، طةَاضؤى ؾاضةنةيسا. ْةضيت بوو ناتى طةَاضؤزاْى ؾاضيَو، وةى زوا 
خةؾاياض ، بةآلّ بة ثيَضةواْةوة زةنوشضئَ ٓٔ،هةٕ ظيٓسوو زةَيَئةطةض خؤيإ ضِازةغت ب ،ضةوإ زةنطا

هة خؤى بة طةوضةتط يةوة زةظاْى بةضاْبةض ئاضتاباْووؽ ضووْئةو ناضةى بةضاْبةض ئاضتاباْووؽ ْةنطز، 

                                                 

وةى َيَصووى ئيَطإ ظؤض َاْسوو بوو، بطِواى واية هطزْةضنى بؤ ضووْْيُاتٓاغي زاآلئاضتؤض نطيػذي غٔ ضؤشٖة (2)
خةَيهى  ٖةَوو نوشضا، نؤْةنإ ظؤض ْاغطابوو، ٖةَإ زاضيوؾة نة بةبيَ تاوإ ْييةغياوةف نة الى ئيَطا

 غياوةف ثياويَهي اوةف ية زاضيوف وةضْةطرياوة،ْاوى غي ْيية،باوةضِى ئةو طوَإ ئيَطاْى خػتة َاتةّ. بة 
نؤْةنإ ية ثطغةى ئةو ية  ْييةّ بٓةَا و ثايةى بةغةضٖاتى غياوةف و ثطغةطيَطِاْى ئيَطاآلبووة، بة زيهة

 تاواْى زاضيوف يةو ناضةغاتةزا."ظةبيشوَيآل" طةضِايةوة بؤ بيَةغاَييَهسا، ز ٖةَوو
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طةَاضؤزاْى ؾاضةنة، نةوتة خؤئاَازةنطزٕ بؤ يةطةٍَ نة ْاثانى نطزبوو، ئةوناضة بهات. بؤية 
 وؾاض.يَثةالَاض و ضووْة ْ

زةَييَت زاضيوؾيإ يةغةض زيواضةنة و بةضاْبةض خةؾاياض ضِاططت و ئاضتاباْووؽ ٖاواضى  ْؤٕزةى 
 ى بة ضاوى خؤى زةبيٓيَت،نوضِيَتةوة، بة ثيَضةواْةوة نوؾتٓى زاضيوؾي خةؾاياض بطةضِ بانطز 

وؾاض و يَْ ية ْةزا و بةضزةواّ بوو ية دةْط. ئةونات غةضباظةناْىٖةضِةؾةخةؾاياض طويَي بةو 
زةضنةوت، مشؿيَطيَهى بة زةغتى  نةضسضيَصوة بيٓيإ ئةضزةؾيَطى زةغتْييةزةضةوةى ؾاض بة ٖةضاغا

ْةزابوو  يضِووتا ئةونات ية زْيا  ْؤٕى زةى وتةػتا. بة يَية تةْيؿت زاضيوف و ةيةوة بوو،ضِاغت
 ؾتٓى ئاَازة بهات.يَت و بطانةى بة مشؿيَطةوة، خؤى بؤ نويَو يةبةض ضاوى باوني ضِابطرينوضِ

ةو زضيةْةف بطِياضى تةْاْةت زواى بيٓيٓى ئ ،بوو بةٖيَع ٖيَٓسةٖةَيويَػت و بطِياضى خةؾاياض 
إ بيٓيإ نة مشؿيَطى ئةضزةؾيَط ية زواوة بةض ًَى زاضيوف نةوت و ٖةَووئةونات  خؤى ْةطؤضِى،

 غةضى ية يةؾي ديا بؤوة و خوئَ ية زةَاضة بطِاوةناْى ٖةَيضؤضِا.
شياوة، زواتط ضؤيؿتة  ئيَطإتٓاغي غةضزةّ َاوةيةى ية آلضؤشٖة (3)الزضييَط َيٓؤضيَػهى()ظ
واية ئةو باغةى  زواداض ٖةض يةو ؾاضة َطز، ثيَي بوو، َاَؤغتايا و ية ظاْهؤى ناَربير بةضيتاْ
ضى ةوة، ئةفػاْةية و زةغتهاياويةتيغةباضةت بة نوؾتٓى زاضيوف بة زةغت ئةضزةؾيَط طيَطِ ْؤٕزةى 

 نطاوة و ئةو زةَييَت:
 ٖةَووهة ضووْ، ْييةى خةؾاياض بة زةغت ئةضزةؾيَطى بطاي نوضِ)طوَإ ية نوشضاْى زاضيوؾى 

باغي  ْؤٕنة زةى  ْييةّ بةو ؾيَوة آلزةنةوْةوة، بة ثؿرتِاغتييةنإ ئةو بابةتة َيَصووغةضضاوة 
 اياضزا نوشضا.زاضيوف بة زةغت ئةضزةؾيَطى بطاى و ية ؾةوى نوشضاْى خةؾزةنات و 

 ،ئةضزةؾيَط ية يةى ؾةوزا زوو تاواْى طةوضةى ئةدماَسا، غةضةتا ية نوؾتٓى باونيسا بةؾساض بوو
ّ ية آلبة ،ؾا بة زةغت ئةضزةؾيَط ْةنوشضا زواداض بة زةغتى خؤى زاضيوؾي بطاى نوؾت. خةؾاياض

زةغت ئةضزةؾيَط  ويػتوويةتى نوشضاْى زاضيوف بة ْؤٕزةى  ثيالْى نوؾتٓى ئةوزا بةؾساض بوو،

                                                 

سى، يؤْاْى يػجاْى، غوةَيُاْى، ئيظَاْةناْى فةضةْػي، ئيٓطًيعى، ئ ػهى بة ضةطةظ ضووغي بوو،يٓؤضيَ)َ (3)
بة تةواوةتى غووزى ية ئةو  ئةضَةْى و طوضدى بة باؾي ظاْيوة،ضةبى، فاضغي، توضنى، انؤٕ، غطياْى، ع

 "ظةبيشوَيآل" ةضضاواْة بيٓيوة نة بةو ظَاْاْةٕ.غ
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ية ٖةغتيَهى زضاَاتيهى ئةو  ْؤٕوةى ناضةغاتيَهى ية بري ْةنطاو ييَ بهات و ْووغطاوةناْى زةى 
 ْووغيـ بووة.(هة ئةو ؾاْؤضووْغةضضاوةى ططتووة، 

غةباضةت بة نوؾتٓى زاضيوف بة  ْؤٕي زةى وتةئةو ٖؤناضةى ئةو ظاْاية بؤ ضةتهطزْةوةى 
 اْةوة ئةوٖةَوويةوةى ئةطةض بةو ؾيَوةية و بة بةضضاوى  يةبطيَتي، ضِووزةغتى ئةضزةؾيَط زةخياتة

ئةطةض خةؾاياض خؤى غعاى  زْى باونى بتواْيَت ببيَتة ثاؾا،ناضةى نطزباية، ئةغتةّ بوو زواى َط
 ،اية، بة زَيٓياييةوة ٖةغت و ْةضيت و ضيَػانإ ئةو زةضفةتةيإ ْةزةزاوئةضزةؾيَطى ْةزابو

 ضاوى بابى، بطانةى خؤى بهوشيَت. ية بةضاْبةضنةغيَهيإ ْةزةويػت نة  ييثاؾايةتنإ ييةئيَطاْ
ؤية نإ ْةياْسةظاْى ئةضزةؾيَط ية نوؾتٓى بابي بةؾساض بووة و بطاى خؤى نوؾتووة، بييةئيَطاْ

ئةو بابةتة زواى َاوةيةى بة ٖؤى زوشَٓايةتى ئاضتاباْووؽ  ئةويإ ثةغةْس نطز، ثاؾايةتيي
زةبيٓري نةضى  ،ْةبووبوو، تطغي ية ئاضتاباْووؽ  بةٖيَعئةونات ئةضزةؾيَط ّ آلئاؾهطا بوو، بة

 بةضاْبةض بة ئةو نطز.
، غريافى ئاضتاباْووؽ بةضزةواّ بوو ية ٖيَطف بؤ غةض ؾاضى ٖةضِةؾةخةؾاياض بيَ طويَسإ بة 

زةنطا، تا  ضيَشيَط ظةويسا نإ ضيَطةيةنى ْٗيَٓى بةآلئةونات و تا ئةّ زوايياْةف ْةضيت بوو ية قة
بة  ، بةو ضيَطةيةزا ضِابهةٕ،ْةبووٕ نة طةَاضؤ زضا و طةَاضؤزضاوةنإ تواْاى بةضططياآلئةطةض قة

تٔ، آلزواى نوؾتٓى زاضيوف، ئاضتاباْووؽ و ئةضزةؾيَط بةو ضيَطة شيَطظةَيٓيسا ٖة ْؤٕى زةى وتة
غتهاضيإ خطاية ثاٍَ، تاواْى زة ْؤّٕ ئايا زيػإ زواى ئةوةى بةؾيَو ية ْووغيٓةناْى زةى آلبة

 زةتواْري َتُاْة بةو بطِطةية بهةئ؟
ت و آلزةناتةوة و زةَييَت ئاضتاباْووؽ يةو ضيَطةيةوة ٖة ثؿرتِاغتَيٓؤضيَػهى ئةو بابةتة 

 زاضيوؾي يةطةٍَ خؤيسا بطز ْةى ئةضزةؾيَط.
يةو  وفخؤ زاضيتٓى ئاضتاباْووؽ و ئةضزةؾيَط ياآلية ٖةْسىَ غةضضاوةزا ٖاتووة نة زواى ٖة

ى ؾاضيـ ناتيَو زاْيؿتوواْزا و ةيةوةيةو ضيَط يإضيَطةيةوة، غةضباظةناْيؿى ٖةوَيي ضِانطزْ
 ٖةَووّ ئةو ضيَطةية وةى آلظاْيإ ئةوإ ضِازةنةٕ، ٖةوَيي ضِانطزٕ بة ٖةَإ ضيَطةياْسا، بة

ئةو ى ثةضِيٓةوةشيَطظةَيٓى تةْط بوو و بةضظيةنةى نةّ بوو و تواْاى  زيهةي ضيَطةناْي
 .ْةبووةى زاْيؿتوواْ ٖةَوو

بووْى ئةوإ، بيَ بةظةيياْة تيَجةضِى ؾاض ضيَططٕ ية زاْيؿتوواْغةضباظةنإ ناتيَو بيٓيإ 
هة ٖةْسىَ ية ضووْٖةض نةغيَو نة ضيَي زةططتٔ، نوؾتيإ.  ؾتٓى ئةوإ،نةوتٓة نو
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 غةضباظةناْيـ زاخطا، بؤ ضؤيؿتٓى ضيَطةتةْاْةت ةنة، ضِيَطِةونوشضاوةنإ خؤيإ زةنةوتٓة ْاو 
بدي و ضِابهةٕ و  تيَجةضِة ضِيَطِةوة زضيَصة بٗيَٓٓةزةض تا بتوأْ يةو ضِيَطِةوالؾةنإ يةو  بووْٕاضاض

 طياْيإ بة غةالَةتى زةضباظ بهةٕ.
اض َاوةتةوة، خؤيإ ى ؾاض ظاْيإ ؾاضةنة بيَ بةضططيهخةَيهتٔ و آلزواى ئةوةى غةضباظةنإ ٖة

ى بيَ خةَيهى ؾاضةنة زَيٓيا بوو، بؤية نةغي ية خةَيهاضيـ ية بيَ تاواْى ؾاياخ بةزةغتةوةزا،
ْةبيَتة  زيهة داضيَهي بؤ ئةوةيوخيَٓٔ ناْى ؾاضةنة بطِآلّ فةضَاْى نطز قةآلتاوإ ْةنوؾت، بة

 (4).ْيَهي زيهةبوويى ياخةثةْاط
اوةيةى ئاضتاباْووؽ واى َنإ زةَييَت، زٖاوضةضخةٓاغة ئيَطاْية  هي زيهةيةٖيَطتعفيًََس يةنيَ

، نة زاضيوف ية ئةوةف بةَيطة بوو ضاوى بةغرتاو ٖاتة الى خةؾاياض، ثةتى و بةخؿطا، بةثيضي
ضِةظاَةْسى ئاضتاباْووؽ نوشضا  خؤو بة فةضَإ يا غريافهة ئةطةض ية ضووْاف ْةنوشضاوة، غري
 .بووايةبةخؿطا ئاضتاباْووؽاية، ئةغتةّ بوو وبو

وةناْيإ ثطِ خؤٍَ زةنطز، آلو نة طةوضة تاواْباضإ بؤ بةخؿطاْيإ ثيَى نؤٕ ْةضيت بوئيَطاْية 
مشؿيَطيَهيإ بة زةغتةوة  و زةبةغت،يَغطِغةيإ زةنطزةوة و ضاويإ بة زةبةٖةضزوو ال ًَياْةوة ؾؤضِ

يإ زةططتٔ و قووَيةنةيإ و ئةطةض ْا يةى ية خعَةناْيإ نوضِ، ٖةبووايةيإ نوضِئةطةض  زةططت،
ئةطةض َٔ ْابةخؿي، بةو  ،ى ئةوةبووواتابةغتٓةنة ةضزةّ ثاؾا. مشؿيَط و خؤٍَ و ضاوٓاْة بزةياْٗيَ

 ةنةّ.يَصة ْاو طؤضِمشؿيَطة سيهوشة و ئةو خؤَية بطِ

                                                 

ية ناتى نؤتايي ٖاتٓى ظدمريةى  وناتةوة زةغتى ثيَهطزبيَت،هطزْى غرياف ٖةض يةْواى بؤ زةضٔ نة ويَطا (4)
ّ آلناْيـ ْاوى ْةبوو، بةْييةزةَى ئةؾهايةغةض و ؾاضة بة تةواوةتى ويَطإ ببوو،ي ئةٖةخاَةْؿييثاؾايةتى 

اوةزإ بهطيَتةوة، ت، بريى نطزةوة نة ئةو بةْسةضة ويَطاْة زةبيَت ئآلناتيَو ئةضزةؾيَطى غاغاْى ٖاتةغةض زةغة
 ية بةْسةضةنإ تواْاى ئةو بةْسةضةيإ ْةبوو. يَوضوْهة ية باؾووضى ئيَطإ ٖيض يةن

وىَ ٖاتباية، ية ئة ظضيإئةو نةْساوةى بةْسةضى غريافى يةخؤ ططتبوو، بة ؾيَوةيةى بوو ناتيَو ية زةضيازا 
ناْى ئاو زةثاضاغت، و ؾةثؤية و دووَية نةطيَصةيووئةو نةْساوة بةْسةضى غريافى ية  ؾةثؤيةنإ ئاغايي بووٕ،

هؿإ و زانؿاْى ئاويـ زةثاضاغت، ٖةض تةْاْةت ئةو بةْسةضةى ية ٖةَي،ىى نةْساوةنة بة ؾيَوةيةى بوويظاضن
 "ظةبيشوَيآل"ٖةَيهؿإ و زانؿاْى ئاوى ئةو نةْساوة ظؤض نةّ بوو.  بؤية
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نة خؤى ثيَ ظؤض تاواْباضة و ْاتواْيَت ضاو ية  ،ضاو بةغتٓى تاواْباض بة ٖيَُاى ئةوة زةٖات
ئةوى  ة ٖةَإ ؾيَوة بطزة الى خةؾاياض، ثاؾااْووغيإ بئاضتاب ى ثاؾا بهات و بيبيٓيَت،خػاضضِوو

 غريافدةْطى ييةوة، ٖةضوةٖا ثيَ بةخؿ يإثؤغتى داضاْ يـ ٖةَإزواى َاوةيةن بةخؿي،
و َاغيؼ تةؽ ي ثاؾا و َاغيؼ تةغى بطاى...وةى ئاَاشةَإ ثيَهطز ناتيَبووْةوةَايةي ئاؾت

 (5)تا ياضَةتى بطانةى بسات. نةوتةضِىَوة ئاضتاباْووغى ظاْى، بة يةؾهطةنةية ياخيبووْيبة

                                                 

ونى )ئيَطاْى تونة ية ثةضِ هةيـ ٖةية،هي زيغةباضةت بة َاغيؼ تةؽ و خةؾاياضى بطاي ضريؤنيَ (5)
آلتساضى خةؾاياض ئةو ةناْى غةضزةَى زةغةيئةو ضووزاوة ٖيَُاى ئةوةية نة ية نؤتاي باغتإ(يؿسا زةبيٓطيَت،

وونرتئ يَٓسضايةوة بؤ نوضوف و زاضيوف، بضضزةييةى زةطةضِوبثانى و ضةوؾتبةضظي و دواَيَطى و يةخؤ
نة ئةو ثاؾاية ية زواى طةضِاْةوةى ية يؤْإ بة تةواوةتى  ،زةضخةضى ئةوةٕ ى ْةَابوو، ضووزاوةنإناْْيؿاْة
بؤوة  طوظةضاْى زةبطزةغةض،رت بة ضابواضزٕ و خؤؾثناتةناْى تةَةْى  بوو ية دواَيَطى و طةوضةيي،زاَاَيطا

 نؤَةَييَو سةضةَػةضا و نوضتةى ضريؤنةنة بةّ ؾيَوةية: وزإخ
خةؾاياض زواتط ْةزةزاية،  ضوْهة ئةو شْة بة ٖيض ؾيَوةيةى ضووي بوو،اض عاؾكى خيَعاْى َاغيؼ تةؽ خةؾاي

ٓييةنةى يَو ْٗيَطةيزةبيَت، زواى ضووزاوخؤي نةنةى وعاؾكى ب زةٖيَٓيَت، ثاؾإ نوضِزاضيوؾي نضى ئةو بؤ 
بطاشْةنةى خؤى زةزاتة زةغت شْة ضِم ئةغتووضةنةى خؤى تا ببيَتة قوضباْى تؤَيةى ئةو،  ئاؾهطا زةبيَت،

يةطةٍَ ياوةضةناْيسا ية زشى خةؾاياض  بؤ ئةوةي ،ة و ْاضِاظى بةضةو باختةض زةضِواتضوْهة َاغيؼ تةغي تووضِ
َاغيؼ تةؽ  خةؾاياضيـ بةَة زةظاْيَت و فةضَاْى نوؾذي و يةْيَوبطزْيإ زةزات، يةئاناَسا ضِابجةضِيَت و
 زةنوشضيَت.(
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يسا، بةخؿطاْى ضِوو ؾا زاوة ْائاغاييةنإ نة ية غةضزةَى خةؾاياضضِووية  زيهة يةنيَهي
ٖيَٓسةي  ايةوة، وةى ئاَاشةي ثيَهطاطةضِ ْةنةيبووياخيزواى ية  ، ئةوةبووئاضتاباْووؽ بوو

 بؤوة فةضَاْسةيي طاضزى داويس. زيهة غةض ثؤغتة نؤْةنةى و داضيهي ةضِايةوةْةبطز ط
، ثيَضةواْةية و يةواْةية زواى ئةوةى ياخيبووْةنةيغجاضزْةوةى ئةو ثؤغتة زواى ضا

سْةوةى ثياويَو نة طةضِاّْ آلؾيُاْى ئةو نطزووة، ناضيَهيإ ثيَ زابيَتةوة، بةةٖةغتيإ بة ث
بة ، ثيَ بسضيَتةوة ثاؾايةتييفةضَاْسةيي طاضزى  ي زيهة ثؤغيتو داضيَه بيَتْاثانى نطز

زاواى يةغةض نة ئةو ثؤغتة  زةَيئَ،ٕ اْووغَيَصووزوو ية  زيَتة ْاغري، بةآلّبطِياضيَهى ْائاغايي 
ئةو شْة خةؾاياضى  يَطزضايةوة،غجضِانةى خةؾاياض بة ئاضتاباْووؽ دوويةنةخؤؾةويػتة 

 .يساضية ٖةَبةو خعَةتهاض زةبيَت  بة ئةَةى ةَةو ثافنة ئاضتاباْووؽ ي ،نطزٓيازَي
ئةطةض نةغيَو  ئةَطِؤٖةية، نةى خةؾاياض ئةفػاْةيةى دويةنةغةباضةت بة خؤؾةويػتة 

ناتيَو ئةفػاْة  يي و ئةزةبى زةبيَت، ضِاٖاتووئَيَصوواواْى بًَيَت ئةوة ئةفػاْةية، زووضاضى ت
ي ئةو ئةفػاْةية هطزْخؤَإ ية باغيَت بطؤضِزضيَت، ديَططةوةى ضِاغتى، ئةغتةَة بتواْطزةبيَتة 

ثيَي ئةو ضريؤنة يى يةغةض ْةبيَت، بةظاْياض ْييةبة ٖؤى ئةوةى ظؤض ْاغطاوة و نةؽ زةثاضيَعئ، 
ّ ية ثيَٓاو طةيؿتٓى بة نضيَهى آلبهوشيَت، بة دوويةنةنإ ٖةَووخةؾاياض زةيويػت 

بةضزاضى ئةوناضة ووة، زةغت)ئةغتيَط( ب نةىيؤْاْييةْاوى )غتاضة( نة ْاوة  دوويةنة بة
يي زةخةيٓة َيَصووييةنإ ية ضواْطةى َيَصووزاوة ضِووئةوةية نة ئيَُة  زيهة خاَييَهي (1)بووة.

 ناضة ٖةَيٓاغتري، و تةوضات بةويَناْى ْييةئايٓ طيَطِاْةوةو ية ضواْطةى  هؤَييٓةوةبةضباؽ و ييَ
ئةو  ناْسا ٖاتووة،ييةئايٓ طيَطِاْةوةةوةى ية سضوغت دياية يتةْى َيَصووإ زةظأْ ٖةَوو

                                                 

ؾيَوة باؽ زةنطيَت و زةوتطيَت غتاضة خؤؾةويػتى ئةو بة ٖةَإ  ،ئةو بةغةضٖاتة غةباضةت بة نوضوؾيـ (1)
 "ظةبيشوَيآل" ، ْةى ٖى خةؾاياض.بووة
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توونى ط ية ثةضِيَئةوةى نة ضريؤنى ئةغتيةغةض بابةتةَإ باغهطز تا ْةبيٓة ديَطةى ضِةخٓة 
 بؤية ْانطيَت بة ئةفػاْةى بعاْري. ،ناْسا ٖاتووةدوويةنةى ئايٓ

ْاوة ٖةبووة، نضيَو بةو  ،ْييةنة بووْى ئافطةتيَو بة ْاوى ئةغتيَط ئةفػاْة  ئاؾهطاية
، ئةدماّ بسةٕنإ دوويةنةى طةوف ويػتبيإ نوؾتاضنوض خؤّ بابةتى ئةوةى خةؾاياض ياآلبة

ةنةياْسا ئيُجطاتؤضييةتبؤ ئةواْةى ية غٓووضى  ،ىئايٓبووْى ئةوإ بة ئاظازى ٖؤططيةطةٍَ 
 زةشيإ، يةى ْاططيَتةوة.
ية ية يؤْاْى و ييسى و ضؤَييَيَصووغةضضاوة ٖاتى نوشضاْى خةؾاياض ية غةباضةت بة بةغةض

ثيَي ئةو طريِاْةواْة نة بةؾيَهيإ ئةفػاْةٕ و ديَطةى َتُاْة ٖةية، بة طيَطِاْةوةنؤْةنإ ظؤض 
 خ. ظ( نوشضاوة. 364ى غاَيى )ثايعؾةوةناْى  ؾةويَو يةْري، خةؾاياض ية 

ظؤض ية َاوةيةنى  ةوةى بؤ غةض ناضةنةى،طةضِاْ، ئاضتاباْووؽ زواى ْؤٕى زةى وتةبة 
 ٖةَووئةو بابةتة بؤ خةؾاياض ديَطةى طوَإ بوو.  َسا بؤوة خاوةٕ غةضَايةيةنى ظؤض،نة

نة خاوةٕ  ،ناْى غةضةتاى ظدمريةنة يةنطِإٖةخاَةْؿييةثاؾا  يةباضةىْووغة نؤْةنإ َيَصوو
ٕ، نؤنطزْةوةى َوَيو و غةضَايةى ظؤض ية غةضزةَى ْةبووغةضَايةى تايبةتى خؤيإ 

 بة ْةضيت. ووةى خةؾاياض بة زواوة بنوضِئةضزةؾيَطى 
نةوتبؤوة بةض طوَاْى  و َوَيهى ظؤضى بة زةغت ٖيَٓابوو،ئاضتاباْووؽ نة غةضَاية 

خةؾاياض و خؤى ية َةتطغيسا زةبيٓى، ْةيسةتواْى زةغت ية غةضَايةنةى ٖةَيبططيَت. بة 
ى يةَيو و غةضَايةواى ييَهسايةوة نة ئاضتاباْووؽ ئةو َوو زيؤزؤض، خةؾاياض  ْؤٕى زةي وتة

 بؤ ئةَةف غووزى ية ثًة و ثايةى خؤى بيٓيوة. ةْسووة،غ خةَيوة ظؤض ية ب
ثيَهطاوةناْى باوةضِية  يَويةن ،ْووغاْةَيَصووى ئةو زوو وتةثيَي بة ٖةخاَةْؿييثاؾاى 

ئةو ثياوة بة ض  يةاليةٕيةو باضةوة ضِاغجاضز تا بعاْيَت ئةو غةضَايةية  بةزوازاضووٕخؤى بؤ 
 ة و ضيَطةيةى بة زةغت ٖاتووة.ؾيَو

ى وتةطياْى خؤى، بؤية بة نطز يةغةض ٖةضِةؾةٖةغيت بة ةو بابةتةى ظاْى و بئاضتاباْووؽ 
 بووْى بة ديَٓؿيٓى خةؾاياض يةباضةى ،ط نطززةغتى بة طفتوطؤ يةطةٍَ ئةضزةؾيَ ْؤٕثًري و زةى 

ّ آلى زةبوو بة ثاؾا، بةة طةوضةنوضِبةثيَي ْةضيتةنإ زواى َطزْى خةؾاياض زاضيوؾي  ؾا،
 ئةوا ئةضزةؾيَط زةبوو بة ثاؾا. ،وايةوبطزضاب يةْيَوئةطةض ئةو 
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طةوضةتط نة ية خؤى  ،بة ْاوى )ويَؿت ئةغح( ٖةبوو زيهةي ى خاْتؤؽ ئةضزةؾيَط بطايةنيوتةبة 
، ْةى ٖى زةبوو بة ٖى ئةو ثاؾايةتييئةطةض زاضيوف َطزباية،  رت بوو،بضوونو ية زاضيوف 

ْووغة زةَييَت ئةضزةؾيَط زواى ئةوةى زاضيوؾي بطاى نوؾت و بةؾساض بوو ية َيَصووٖةض ئةو  ط،ئةضزةؾيَ
 يَوٓى يةنتية زشى ضِاثةضِى. بة بؤْةى ٖا يـوةيؿت ئةغج خؤى ضِاطةياْس، ثاؾايةتييباونى،  نوؾتٓى

ٖيَؿتا ا ، يةناتيَهسثيَطغجؤَييؼؾا ضؤيؿت بؤ  خ. ظ( خةؾاياض 464ى غاَيى )ثايعية دةشْةناْى 
ى دةشْةنإ يةو نؤؾهة ئةدماّ زةزضإ. ناتى ضِيَوضِةمسّ آلتةواو ْةببوو، بة ثيَطغجؤَييؼنؤؾهى 

خةؾاياض  ياوةضي، ئاضتاباْووؽ بة ٖؤى ئةو ثؤغتةى ٖةيبوو ثيَطغجؤَييؼضووْى خةؾاياض بؤ 
ية ّ ويَؿت ئةغح آلبووٕ، بة نوضِيؿي يةطةَيسا زاضيوف و ئةضزةؾيَطيٖةضوةٖا  بوو، ؾا

 .ْةبوو ثيَطغجؤَييؼ
عياغي تْووغةنإ زياضيإ ْةنطزووة، نةَيَصووو ٖيض يةى ية  ْييةزاوة زياض ضِووؾةوى ئةو 
وى ئةو ةزةَييَت ؾ ،بووة ئيَطإناْسا ية ٖةخاَةْؿييةبيػت غاٍَ ية غةضزةَى  ْؤؾساض َاوةي 

ى دةشْةنإ بة ئةدماّ يَوضِةمسضِية ئاناَسا ضؤشى زواتط  يساوة،ضِووبويةضة ضؤشةى زةبوو بة دةشٕ، ئةو 
 ْةطةيؿذي.

ئةو ؾةوة زواى ئةوةى خةؾاياض و زاضيوف ْووغذي، ئاضتاباْووؽ و ئةضزةؾيَط خؤيإ بؤ 
ةناْى طاضزى داويس ثاغةوإ غةضباظ ثيَطغجؤَييؼية  ة ئاَازة نطز،تطغٓان ةتاواْئةو ئةدماَساْى 

يةى نةؽ  تةْيا خةؾاياضى ييَ زةْووغت، ئةو بةؾةىت، بضيَتة هاضيَئةغتةّ بوو نةغيَو ب بووٕ،
، ئةويـ ئاضتاباْووؽ بوو، يَت نة ثاغةواْى ييَ بووبةؾةناْيسا بطةضِ ٖةَووبؤى ٖةبوو بة 

 ئةضزةؾيَطيـ ية ٖةَإ بةؾسا بوو، زيهةي نؤؾهةنة خةوتبوو، ية بةؾيَهي "يـزاضيوف"
زاضيوف، زوو تاواْباض  ْووغتين سةواْةوة وو ؾويَٓى يَزةيتواْى بضيَتة ْ ئاضيؿةئةضزةؾيَط بيَ 

 ٕ.سةتاواْة ئةدماّ بزوو نة ية يةى ناتسا ئةو  ،ثيالْيإ زاْابوو
بووْةوة،  ْيَعيوييَيإ  ؤٕئةوإ، ض ْووغتينْاظاْري ئةو زوو نةغة زواى ضووْيإ بؤ ؾويَٓى 

ّ آلْا؟ بة ؤخهى ئاوا ئةدماّ زةزةٕ يائايا زٍَ و زةغتيإ زةيةضظى يةوةى نة تاواْيَضيإ بيٓى، 
، ئةضزةؾيَط ضؤش بؤوةزواى ئةوةى  ،ْةبووةوإ تا بةضةبةيإ ئاؾهطا زةطوتطيَت نة نوشضاْى ئ

 خؤى ضِاطةياْس. ثاؾايةتيي
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بة بهوشى بطانةى زةظأْ و ْووغيوياْة نة بةؾساضى  تةْياْووغة نؤْةنإ ئةضزةؾيَط َيَصوو
ٔ، ط بة بةضثطؽ ية نوؾتٓى بابى زةظاْئةضزةؾيَ ئةقٌَو  َيَصووّ آل، بةنطزووةنوؾتٓى بابى ْة

 (2)ئاضتاباْووؽ ض ئاَادميَهى ٖةية. زةيعاْى هة ئةو بةؾساضى ثيالٕ بوو،ضووْ
ٓساْى نطز و خؤى بة ْووغيويةتى يةطةٍ بةضةبةياْسا ئاضتاباْووؽ، ئةضزةؾيَطى ظي ْؤٕزةى 

 بؤتة ثاؾا،ْط َاوةى سةوت َابؤ ، ئاضتاباْووؽ ٖةَإ غةضضاوةثيَي ثاؾا ْاغاْس، ٖةض بة
 .يَتنوشضزةزواداض بة زةغت ئةضزةؾيَط 

 ْؤٕئةو بةؾةى ْووغيٓى زةى  يةوا ثيَيبة بطِواى ثطؤفيػؤض ظالزضييَط َيٓؤضيَػهى، 
 يةبطيَتينة  ،يي وةضطرياوةَيَصووغةضٖاتيَهى ، ية تيَطةيؿتٓى بة ٖةَيةى بةْييةسضوغت تةْ
َاوةى سةوت َاْط ثاؾاى ضِاغتةقيٓةى  بؤ ئاضتاباْووؽةى نة زواى نوشضاْى خةؾاياض، وية

ية ضِاغتيسا ئاضتاباْووؽ  ئةضزةؾيَط بة ضواَيةت ثاؾا بوو، ، واتة تا ئةوناتةبوو ٖةخاَةْؿيي
هة ئةو ؾاظازة ضووْزاْةْيؿت بوو،  ثاؾايةتييتةختى يةغةض زةبطز و  بةضِيَوة زةغةآلتيى

ويَؿت ؾاظازة ئةضزةؾيَط و  يَهساناتيةية دياتى خةؾاياض ببيَتة ثاؾا،  يَتهاضتا ب ،ْةبوو
 ببيَتة ثاؾا. اناضيَتئاضتاباْووؽ ْ ٖيَؿتا ية شياْسا بووٕ، نةواتةئةغجيـ 

ى بابى نوؾت، ةنةى، ئةضزةؾيَط بهوشتيَجةضَِطزْى خةؾاياض  بةغةضزواى ئةوةى سةوت َاْط 
ئةوةى ئةو  بووى،َةظْةي نطزة يَيةى ضِةؾى ئةو ْاثانيةث غطِيٓةوةيناضةى ْةبؤوة ٖؤى  ّ ئةوآلبة

ؾويَٓة ية  ، يةناتيَسا ئةو يساضِوو ثيَطغجؤَييؼية بوو زاوة ضِووئةو ظؤض طةوضةتط نطز،   زاوةىضِوو

                                                 

توونى )ئيَطاْى باغتإ( ية ى، تةْاْةت وةى ية ثةضِغةباضةت بة نوشضاْى خةؾاياض و زاضيوؾي نوضِ (2)
بابةتة ييَو ضووةنإ  اْةوةناْى َيَصووْووغة نؤْةنإ وةىسوية( ٖاتووة، طيَطِئةيؾري وْووغيٓى ثريْيازا )َ

 نيَويةطةٍَ ية خؤا يايئةوةية نة ئاضتاباْووؽ )ئةضزةوإ( بة تةْ زيهة ٖاتيَهيسيي دياواظٕ. بةغةضيةن يةطةٍَ
بؤ نوؾتٓى خةؾاياض و ئةوى نوؾت، زواتط ٖةواَيى بؤ  ةية طةوضةناْى سةضةّ بة ْاوى َٗطزاز بة ؾةو ضوو

ى ئةو يشيَط ناضيطةضةياْس نة ئةو تاواْباض نطاوة، يةوة و تيَى طئةضزةؾيَط ْاضز نة زاضيوف بابى خؤى نوؾتو
غةْسْةوةى خويَٓى بابى، زةغتى بة خويَٓى بطانةى غووض نطز و زاضيوؾي ، نة ئةضزةؾيَط بؤ تؤَيةٖةواَية بوو

و يَبابةتى ديَٓؿيٓى ثاؾا و نيَؿُةنيَؿة توْسةناْى ْ ةت ئةوة ضواَيةتى بابةتةنة بووة،نوؾت. ٖةَيب
 ."ظةبيشوَيآل"ناضة ةَػةضاى ثاؾايةنى خؤؾطوظةضاْى وةى خةؾاياض خؤيإ زةتوأْ ببٓة بريؤنةى ئةوسةض
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 وآلتناْى َةظْةنإ و دةشْة ييةئايٓة ضِيَوضِةمسنإ بة ثريؤظ زةظاْطا و ٖةخاَةْؿييةغةضزةَى 
 ريؤظة بة خوئَ ثيؼ بهةٕ.ى ْةزةنطز ئةو ؾويَٓة ثباوةضِئةدماّ زةزضإ و نةؽ  ويَٓسةضية

 زةَيئَْووغإ َيَصووّ آل، بةْييةى خةؾاياض نوضِى زاضيوؾي طؤضِ يةباضةى ييةىظاْياضٖيض 
ٖيَؿتا  فغتاْةئةو طؤضِ ناْسا ْيَصضاوة،ٖةخاَةْؿييةغتاْى ثاؾا نة تةضَى خةؾاياض ية طؤضِ

 ية فاضؽ زةبيٓطئَ. ٖةخاَةْؿييى ثاؾاناْى َاوة و طؤضِ
ؾا طةيؿتة غةض  زواى خةؾاياض ،سضيَصيةنةّ ْاغطاو بة ئةضزةؾيَطى زةغتئةضزةؾيَطى 

واْى بة زوو زةغت ضِّ زةيت ٖةخاَةْؿيي، وةى ٖةْسيَو ية ؾاظازةناْى ثاؾايةتييتةختى 
 نات، بؤية زةغتةناْى ئةويـ زضيَصبووٕهة ٖةَيساْى ضِّ زةغتى َطؤظ زضيَص زةضووْٖةَيبسات، 
يةطةٍَ ياغاناْى ظيٓسةوةضظاْى  ئيَػتةئةو بابةتة  ةض ئةشْؤناْى،غػتإ زةطةيؿتٓة يَية ناتى و

تا  ، زةغتةناْيإ زةزةنةٕ بؤنػئَ خؤنؤنة و ٖةْسىَ وةضظؾهاض نة زيػو ٖةَيسةزةٕ يا
هة زيػو ضووْزةغتيَو زضيَص زةبيَت،  تةْياية ٖةَيساْى زيػو زواظزة غاْتيُةتط زضيَص زةبٔ، 
بةو ثيَوةضة زضيَصبووْى  زةبٔ، زةغتسضيَصنػيَٓسا ٖةضزوو ية بؤ ّآلبة يةى زةغت ٖةَيسةزضيَت، بة

ٖةْسيَ نةؽ ، بةآلّ ْييةزاويَهى ْائاغايي ضِووٖةضزوو زةغتى ئةضزةؾيَط بة ٖؤى ٖةَيساْى ضِّ، 
نإ بؤ ئةويإ يؤْاْييةطوَإ ى تايبةتى ٖةية، ئةو ْاوة نة بيَواتايإ واية )زةغتسضيَص( باوةضِ

 ٖةَوو تةوةوطةيؿت زةغةآلتيىت بووة و آليَت نة ئةضزةؾيَط بة زةغةزاْا، بةو واتاية ز
 ؾويَٓيَو.

ةناْى نة بؤ َاوةى ضةْس َاْطيَو ناضوباضى نوضِئةضزةؾيَط زواى نوؾتٓى ئاضتاباْووؽ و 
ى بانرتيا بوو. فةضَاْطِةوايإ ططتبوو زةغت، غةضةدمى زاية ويَؿت ئةغجى بطا طةوضةى نة وآلت

ييَ بووْيَهى طةوضةى بة َافى خؤى زةظاْى، ياخي ثاؾايةتييوةى يةواْةية بة ٖؤى ئة
رت بوو بيَت. ئةضزةؾيَط يةؾهطيَهى بؤ ؾهاْسْى ث زةغةآلتيىضؤش ية زواى ضؤش  نةوتووةتةوة،

ثرت ٖيض ئاناَى ييَٓةنةوتةوة، ّ ية نوشضاْى غةضباظإ آل، بةبةضثابووئةو ْاضز و دةْط 
ية غاَيى ئةوةبوو  ويَؿت ئةغح، بووْةوةيضِووبةضِووبؤ  زيهةي ْاضز، ئةضزةؾيَط ْاضاض ٖيَعي

 خ. ظ( ئةوى ؾهػتسا. 463)
غةض تةواوى ئةوى بة زةغةآلتيىئةو غةضنةوتٓة ئةضزةؾيَطى ية َةيسإ بةزةضخػت و 

ى ياْفةضَاْطِةوازواى ئةوة ئةضزةؾيَط  تط نطز،سا ثتةوٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتغٓووضى 
 ة زاٖاتوو بؤى ببٓة َايةى نيَؿة،زإ نة طوَاْى زةنطز يئةو وياليةتاْةى ال ٖةَوو
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بطزْى ناضةناْيإ ٖةبوو. ٖةضوةٖا بةضِيَوةنةغاْيَهى زاْا نة اليةْططى خؤى بووٕ و تواْاى 
بؤية ٖةْسىَ ضانػاظى ية  ةَى خةؾاياض نؤتايي ثيَ بيَٓيَت،ةناْى غةضزييْاضِيَهٖةوَييسا تا 

نة  ثيَيإ وايةْووغة نؤْةنإ َيَصوواَسا. ظؤضتطيٓى بواضةناْى غةضباظى و زاضايي ئةدم
تساضي خؤيسا، ية ثيَٓاو ضاى نطزْى باضوزؤخى آلْى غةضةتاى زةغةآلية غا سضيَصزةغتئةضزةؾيَطى 

ى َيَصووية غةضزةَاْى زياضى  يَهةتساضى ئةضزةؾيَط يةنآلغةضزةَى زةغةتيَهؤؾاوة،  وآلت
ثيَي ئةزةب و ٖوْةض ظؤض زياض بوو، ئةَةف بة ،بة تايبةتى ية بواضى ظاْػت ،ى نؤٕئيَطاْ
 ٖةشَاض نطاوٕ، ئيَطإٕ زوشَٓى ػاناثيَي ضيَضزةّ بةتوونى ئةو نةغاْة باؽ زةنةئ نة ٖةثةضِ

 نأْ.يؤْاْييةْووؽ و ديٗاْطةضز و ظاْا َيَصوو ةفئةواْ
 نة غةضؤى نؤَاضى ،بوو ْةضِؤيؿتتساضى ئةضزةؾيَطزا آلٖيَؿتا َاوةيةى بة غةض زةغة

بؤ زةضباضى  ئةغيٓا )تيُيػتؤنيٌ( نة بة قاضةَاْى دةْطى غاالَيػيـ ْاغطا، ثةْاى ٖيَٓا
ئةو ؾيَوة ثةْاٖةْسةبووْة  يةى ٖاوتا بؤ تةْيا ْويَؿساية غةضزةَاْى ، ٖةخاَةْؿييثاؾاى 
ّ آليا، بةبةضيتاْ ية فطةْػاى ئيُجطاتؤضبووْى ْاثًيؤْى يةنةّ ية ثةْاٖةْسة يةبطيَتي ٖةية،
يَٓت ٖئًَ( تا ية طةيةنى زووض بة ْاوى )غزووضيا ئةو ثةْابةضةيإ زووضخػتةوة بؤ اْبةضيت

زوشَٓةنةى واتة غةضؤى نؤَاضى يؤْاْى بة ؾهؤوة  ،ئةضزةؾيَطيـ بة ثيَضةواْةوة ئةوىَ سيطيَت،
 ئيَطإاْى زَيطِفئَ و ئاووٖةوا خؤؾةنثةغةْس نطز و ؾاضى ئةنباتإ )ٖةَةزإ( نة ية ؾاضة 

 ةى ؾويَٓى ْيؿتةديَي ئةو زياضى نطز.بوو، و
َاوةى  ،ئيَطإزيهةي ئةونات ٖاتة  ُةْس و ظاْاناْيئةقًَ)ؾاضؤْى( يؤْاْى وةى تةواوى 

 غيويةتى شياْى تيُيػتؤنيٌ ية يؤْإ وةىوضةْس ضؤش ية نؤؾهى تيُيػتؤنيٌ َايةوة، ْو
ت آلاْى ثاؾاناْى ضؤشٖةّ ية ٖةَةزإ شياْى ئةو ية شيآلبة شياْى ناضَةْسيَهى ثًةبةضظ بوو،

نإ ييةئيَطاْثيَي ْةضيتى ثرت ية غةز نةؽ بووٕ، بةزةضوو، خعَةتهاضةناْى نؤؾهةنةى ئةو 
نة َطؤظ ْةيسةظاْى  ،ٕ زةبوواخوٕ يةغةض خواضز ٖيَٓسة يإ زازةْا،ْضزةَةخوا إضؤشاْة زووداض

 ثاؾايةتييضزةؾيَطةوة ئة يةاليةٕزواتط  يػتؤنيٌ َاوةيةى ية ٖةَةزإ بوو،. تيُخبواتناَيإ 
 غجيَطزضا.ضِاةناْى ئاغياى بضوونى ثيَ وآلتية  وآلتغيَ 

َاوةيةى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى  ة،باْطٖريؤزؤت يةنيَهة يةو نةغاْةى ظؤض بةْاو
غاتةناْي ى نطزباية زةيتواْى تا زوايري ظووئةطةض ٖريؤزؤت ئاضة ،شياوة ئيَطإزةغتسضيَص ية 

هة زةيويػت طةؾت بهات، زواى َاوةيةى َاْةوة ية ضووّْ آليَتةوة، بةسييَٓويَٓسةض تةَةْى ية
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ناْى وتةييةنإ َيَصووييَهؤَيةضة  ٖةَووْووغي يؤْاْى نة َيَصووضؤيؿت. تؤغيسيس  ئيَطإ
ة زةضِؤيؿتاضبيَص و ؾاعرييَهى يؤْاْى نة وتئةويإ ال ثةغةْسة، ْووغيويةتى نة ٖةض ظاْا و 

ٖةبوو نة  ٖيَٓسةَووضةنةى  َووضةى َاْطاْةى بؤ زياضى زةنطا،وة ئةضزةؾيَطة يةاليةٕ، ئيَطإ
 ت.زةيتواْى يةوىَ بة ؾهؤوة بصيَ

ى طِْة َووضةى زووغةز غههةى ظيَآلغا ئيَطإْووؽ، زواى ضووْى بؤ َيَصووؾاضؤْى 
. ْةبوو زيهةي ناْييؤْاْييةة فةيًةغووف و و ْاوباْطى ؾاعريبووة، ية ناتيَهسا ْاو  (3)زاضيو
نإ يؤْاْييةاضبيَصة وتو  فةيًةغووفنة ظاْا و ئةزيب و  ،َإ بريوضِْابيَت زووضاضى غةضغو بؤية
زةَاْةوة، ٖةْسيَهيإ زواى ئةوةى ثاؾهةوتيَهى  ئيَطإى خؤيإ دىَ زةٖيَؿت و ية وآلت

 و ٖةْسيَهيإ يةوىَ َطزٕ. ْيؿتُإةوة بؤ طةضِاْبةضضاويإ بوو، 
ويػتوويةتى  يؤْاْى وةى ظَاْى فاضغي ظاْيوة، اْىيةواْةية بطوتطيَت ئةضزةؾيَط ظَ
يؤْاْى ية  ٖعضظاْاْيو  ئةقٌَهةويَت، بؤية خاوةٕ بزةض بايةخى ظاْػت و ئةزةبى يؤْاْى بؤ

، ئيَطإية ناتى نؤضيإ بؤ زيهةيـ  اْيوآلتّ ظاْا و ثيؿةوةضى آلةنةى وةضزةططت، بةوآلت
 .طِايةوةزةببؤ ئةضزةؾيَط ثيَؿواظى زةنطإ و َووضةيإ  يةاليةٕ

نإ ية يؤْاْييةْووغة َيَصوو ، بؤ ئةوةياوبوو بْةب خاْةى و َؤظةةنازضيئٖيَؿتا ية يؤْإ 
ئةفالتووٕ ٖيَؿتا ازضيي و َؤظةخاْةنإ بوو، نْاوةْسى ئة ئيَطإاْسا بٓووغٔ نة توونةناْيثةضِ

ة َاَيى ٖةضضةْس ى بؤ ْاوةْسةناْى ظاْػت زابٓيَت،ةنازضيية زايو ْةببوو تا ْاوى ئ
ظةخاْة ؤؿتا َاَيى ئةوإ وةى َّ ٖيَآلزةْاغي، بة ةخاْةياْى ٖوْةضى يؤْاْيإ بة َؤظخوزاوةْس

ئايا وْةض ٖةبووٕ، ْاوةْسى ظاْػت و ٖ ئيَطإّ ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ية آلزةضْةزةنةوت، بة
 خؤوو يائةضزةؾيَط بؤ خؤؾةويػتى ظاْػت و ٖوْةض ب يةاليةٕنإ يؤْاْييةنؤنطزْةوةى ظاْا 

 ٖةبوو؟ ئاَادمي زيهةي ٖةخاَةْؿييثاؾاى 
زةيويػت بةو  ؿي ٖةبوو،غياغييئاَادمي سضيَص : ئةضزةؾيَطى زةغتزةَييَت َاضيصإ َؤَية

بةو َةبةغتةف  ية َةتطغي ئةوإ ثاضيَعضاو بيَت،نإ ببيَتة زؤغت و يؤْاْييةيةطةٍَ ؾيَوةية 
 نإ ٖاتةنايةوة،يؤْاْييةو  ٖةخاَةْؿييٕ طةيؿت، ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ئاؾتى ية ْيَوا

                                                 

ية بيػت و ثيَٓر غةزة وةى ٖيَعى نطِيٓى بةض يٓى زووغةز زاضيو ظيَط شاى زؤمشةٕ طيؤّ زةَييَت ٖيَعى نطِ (3)
 "ظةبيشوَيآل" ْهى فةضةْػي ٖاوغةضزةَى خؤى بووة.غةز ٖةظاض فطا
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ٖاونات زةغت ضؤيؿتوويي  ى ْيَواْيإ ٖيَٓا،ية نؤتايي بة دةْطةناْئاؾتييئةو 
و و ديَٓؿيٓةناْى زةغتيإ زةخػتة ْيَئةضزةؾيَط  ثرت نطز، ناْى ية يؤْإٖةخاَةْؿيية
نإ، ْاوة ْاوة بة ْاو يةيؤْاْيظاْا  خاْةخويَيببوو بة  ئيَطإهة ضووْةخؤى يؤْإ، غياغةتى ْاو
و ضيعى ظاْانإ و َووضةيإ وةضزةططت، ئةو بابةتة يَو ظاْاف زةٖاتٔ و زةضووْة ْ فةيًةغووف

ئَ زاو خوَيكضِوونؤَةَييَو يةو نةغاْةى ية : "بؤوة ٖؤناضى ئةوةى )زيؤزؤضى( يؤْاْى بًَيَت
ى زووةَى خؤيإ زياضى وآلتإ بة يئيَطاْى نة يؤْاْيياْةّ ئةو آلبةنؤبووْةتةوة،  ئيَطإبووٕ( ية 

ياْسا نةغاْى زياضى وةى )تيُيػتؤنيٌ غةضؤنى يةْيَوٕ، ْةبوويإ يةو نةغاْة ٖةَوونطز، 
، ئاضيػتؤظاْى ْؤؾساضإنإ باونى يؤْاْييةى وتةبة  ْؤؾساضي ْاغطاو،طاتى نئةغيٓا، بو

ئةو  ؽ و...ٖتس(،ْووَيَصووغاظ، زيؤشئَ و ؾاضؤْى ْووغةضى زضاَاتيو، غي زياغي ثةيهةض
ف بةضضاوٕ و ئيَػتةية بيػت و ثيَٓر غةزة ْووغيويةتى تا بةض ؾاْؤْاَاْةى ئاضيػتؤظإ 

 ية زْيا َابٔ. ئيَػتةيةواْةية ثةيهةضةناْى غي زياؽ زضوغتى نطزووٕ تا 
هة ناتيَو ثاؾاى ضووْهةوْة طوَإ، بطات نغةباضةت بة بوئةَة وايهطز بؤية ٖةض 

ثةتا( ْةخؤؾي يةؾهطةنةى ضاضةغةض بهات نة يةواْة بوو ْةخؤؾي ) ٖةخاَةْةؾي زاواى نطز
، ئيَطإجةضوةض و زةَاضطري ْاضيَتة ْيؿتُاْيإ نةغيَهى ئاوا وت بوو بيَت، ئةو ثةغةْسى ْةنطز،

، ٖةضوةٖا ئيَطإطات ضؤيؿتة نة ديَطري بوو، بووآلتزواى ئةوةى ئاؾتى ية ْيَوإ ئةو زوو بةآلّ 
، ، يوقُإ بووئيَطإة ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ية يؤْاْةوة ضؤتة نزيهة  ةتييةنيةغاين

 ظاْيوة.نةغايةتي طاتيإ بة ٖةَية بةيةى نٖةْسيَو ئةو و بو ئةطةضضي
بووٕ و َطزْى زةظاْري، زةظاْري ض ناضة بووة و نطات بيَطوَإ ٖةبووة و بةضواضى يةزايهبو

بووٕ و َطزْى يوقُإ ٖيض ظاْياضضيإ زايه غةباضةت بة ناض و شيإ و يةّ آلية نوىَ شياوة، بة
غةضضاوة ت ْاغطاو بووة، ية آلى يوقُاْيـ ية ضؤشٖةوؾة بووة، فةيًةغووفزةظاْري  تةْيا ،ْيية

ووياْة نةغيَو ية وتْووغةناْى ئةويَـ َيَصوو وقُإ ْةٖاتووة،ة ضؤشئاواييةنإ ْاوى يييَيَصوو
ى ئةو باوةضِنة بة  ،ى يؤْاْى )ئيَعؤخ( بووةوففةيًةغونة ٖةَإ  ،ت بةو ْاوة ٖةبووةآلضؤشٖة

ية َطؤظ  ضِووةى نة يبةختيٖةض بةز وتطاثرتئ زوشَٓى َطؤظة، زةي)ظَإ باؾرتئ زؤغت و خ
ٖةضوةٖا زؤغتى ظؤضى زةغت زا بؤى بيَت، نؤَةَيطةزةنات و ٖةض غةضنةوتٓيَهيـ نة ية 

 .(َطؤظٔ ْييإ بةضٖةَى ظَاٖةَوونةويَت، 
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سضيَص ى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زةغتيؤْاْيياْةى زيؤزؤض ئةو وتةضةواْةى بة ثيَ طؿتييبة 
ى زياضى ظاْػت و خةَيهية ْيَواْياْسا  ٕ،ْةبوونيَؿة  ْيَعيوى ْةظإ و خةَيهبووٕ،  ئيَطإية 

َاْةوة، بةضزةواَبووٕ  ئيَطإغى ثةيهةضتاف ية ئةزةب و ٖوْةض ٖةبووٕ. ْةوةناْى غي زيا
نة ٖيض  ،نطز ضيَ ثيَطغجؤَييؼغي زياغيـ ٖةْسيَو ثةيهةضى بؤ  ،يةغةض ثيؿةى بابيإ
ضووٕ و ْةوةناْى يةْيَوثةيهةضة دواْةناْى ئةو نؤؾهة  ٖةَووهة ضووْؾويَٓةواضيإ ْةَاوة، 

ناتيَو  ثةيهةضيإ زاتاؾي، ٖةخاَةْؿييَاْةوة بؤ ثاؾا و طةوضةناْى  ئيَطإغي زياؽ نة ية 
 ناضى ثةيهةضتاؾيإ زةنطز. ئيَطإْى غي زياؽ ية ، ْةوةنائيَطإئةغهةْسةض ٖاتة 

يـ بة ئيَطاْنة ثياواْى  ،بووٕ ئيَطإثياوى يؤْاْى ية  ٖيَٓسةية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا 
ئاؾهطاية نة طةدمإ ثيَؿةْط بووٕ،  الغايهطزْةوة و ضاوزاْى ئةوإ نةوتٓة ضيـ تاؾري،

ةضزةطرييَت. توغيسيس ْووغيويةتى ية طةدماْةوة و يةاليةٕ ْويَزيًَيَهى ؤَ ٖةَووهة ضووْ
 غةْس.ثةضةى  ئيَطإتى يؤْاْى ية نوضى دًوبةضطغةضزةَى ئةضزةؾيَطزا يةبةض نطزْى 

 و خةَيهي زيهةيـ نإييةئايٓنإ ظاْا يؤْاْييةّ آلةنطز، بةية بةضزثؤؾيإ آلنإ باييةئيَطاْ
تيإ زةنطزةبةض و نوضطى بةضدًوةنطز. شْاْى يؤْاْى ية َاَيةناْيإ ية بةضزتيإ نوضدًى 

تى ئةوإ ية نوضبةضطى دًوئايا   نوضت بوو،بةضطيإ دًوثياوةناْيإ ية زةضةوةف ٖةض 
تيإ نوضبةضطى دًوبؤ وةضظف  ٕ ية ئؤيةَجيازةنإ،و ئؤيةَجيازةناْةوة ٖات، ئةوا ةوةضظؾط

 يتنوض يبةضطدًوى بووبيَت و َؤزيًَ ئايا ئةوة بؤيإ بوو بة ْةضيت؟ يةواْةية وا ،زةنطزة بةضيإ
ّ تا نؤتايي غةضزةَى آل، بةئيَطإى تؤغيسيس ية غةضزةَى ئةضزةؾيَط ٖاتة وتةبة  إنيؤْاْيية

ثؤؾيإ ٖةبوو، آلو ٖةْسيَو وةى داضإ با ويَٓسةضية طؿتييبة ثؤؾانى  ْةبوونإ ٖةخاَةْؿيية
بطةوى غةْس،  طإئيَية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا ظَاْى يؤْاْى ية زةبيَصيَت تؤغيسيس  ٖةضوةٖا

نإ بة َووضة باؾةناْيإ يؤْاْييةٖؤناضةنةف ئةوةبوو نة ظاْا و ئةزيب و ٖوْةضَةْسة 
بؤ ئةوةي يةو بٔ ت يؤْاْى فيَط نة تةواوى خةَيو زةياْةويػ ،ضيٓيَهى تايبةتيإ ثيَهٗيَٓابوو

بابةتة  سضيَصيـ يةو، يؤْاْى ظاْيٓى ئةضزةؾيَطى زةغتبةٖطةَةْس بديؾيَوة شياْةي ئةوإ 
ية  تةْياّ ظَاْى يؤْاْى ْةيتواْى ببيَتة ديَططةوةى ظَاْى فاضغي آلناضيطةض بووة، بة

 ناْى ئةغهةْسةض ْةبيَت.يؤْاْييةغةضزةَى ديَٓؿيٓة 
نة ئةطةض نةغيَو  ،بةضظ ٖةبووآلى ئةفطيكيا ثياويَهى ظؤض بابانوضى ييبيا ية وآلتية 

 خةَيوئةو بابةتةى  ثيَجًهإ،غةض ضيَتة ب زةبووايةخػاضى، ضِوواتة طب ويػتباى زةغيت
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ْووغإ ية ئةفطيكا نةؽ يةو ثياوة نة ْاوى َيَصووى وتةّ بة آلية ئةفػاْة زةضوو، بة وتزةياْ
طوَإ ية ظ ئةطةض ظيطةى و بةٖؤف بيَت، بيَبةضآلة. ثياويَهى باْةبووبةضظتط آلؽ بوو، باضِووئيٓا

بةضظ ية ئاَطاظةناْى زةغت ضؤيؿتوويي بةغةض  ىآلهة باضووْشياْسا بة باؾي ثيَـ زةنةويَت، 
ئةو ثياوة بوو، ططيٓط ئةو بابةتة بة تايبةتى ية نؤْسا ظؤض  زيهة ٖةشَاض زةنطيَت، ئةواْي

وة ثاؾاى ييبيا. تا ئةو وهة ظيطةى و بةٖؤف بوو، بة خيَطايي ثيَؿهةوت و بضووْ ،بةضظةآلبا
 ،ةوآلتو زةغتسضيَصى بهاتةغةض ئةو  َيػطة اتبطِوئةو ْةيويَطا  ،ناتةى خةؾاياض ية شياْسا بوو

ّ زواى بيػتٓى ٖةواَيى َطزْى آل، بةٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتنة بةؾيَو بوو ية 
ى زاضيوؾي طةوضة و بطاى نوضِئةونات ٖةخاَةْـ  بهات،زاطري  َيػطخةؾاياض، ٖةوَييسا نة 

وة ببوو بة ٖةخاَةْؿييةى ثاؾا يةاليةٕسضيَص ووة َاَى ئةضزةؾيَطى زةغتخةؾاياض، نة زةب
ى نوضِهة ٖةخاَةْـ ضووْناْيإ خؤف زةويػت، ييةئيَطاْنإ ، َيػطييةَيػطى فةضَاْطِةوا
 ى ئةوإ زةططت،ئايٓى ئةو ظؤض ضيَعيإ ية ْيَعيهى ئةوإ، يةطةٍَ نةغاْى فةضَاْطِةوازاضيوف و 

الى بيَت، ضةْسة يةنإ ييةئيَطاْى خوزاوةْس ،َيػطى طةوضةى خوزاوةْسبيَ ئةوةى ئاَووٕ 
 ف الى ئةوإ بة بايةر بوو.ٖيَٓسةنإ بايةخى ٖةبوو، َيػطيية

ؽ بططيَت، ضِووثيَـ بة ئيٓا َيػطى بانوضنة ٖةخاَةْـ ْةيتواْى ية  غةضضاوةنإ زةبيَصٕ
و ويػتى  َيػطغى ثيَطةيؿت، ئةضزةؾيَط ضووة باؾووضى ضِووزواى ئةوةى ٖةواَيى ٖيَطؾي ئيٓا

ّ زووضاضى آلى غووزإ ثيَو بٗيَٓيَت، بةخةَيهنإ و َيػطييةية  َةظٕهى يةؾهطيَ ويَٓسةضية
زواتط زةبيٓري ئةو بابةتة ضِاغت ، بةآلّ بةخويَٓةوة، بووة ٖؤي َطزْي تووْسضووْى ْةخؤؾي غه

 .ْيية
وف و زاضيوؾي يةنةّ بؤ طةياْسٕ زايإ َةظضاْس و خةؾاياض ثةضةى نوضئةو زاَةظضاوةى 

 ، يةَيػطؽ بؤ ضِووٖةواَيى ٖيَطؾي ئيٓاإ نة زواى غيَ ضؤش ،و خيَطا بوو تونُة ٖيَٓسةثيَسا، 
 سضيَص.ٖةَةزإ طةيؿتة ئةضزةؾيَطى زةغت

و ٖةَةزإ خبةيٓةبةض زيسةَإ زةظاْري نة خيَطايي طةيؿتٓى  َيػطئةطةض َةوزاى ْيَوإ 
يةّ و زواى ى ْؤظزةٖةواَيةنإ يةو غةضزةَةزا وةى خيَطايي طةيؿتٓى ٖةواَيةنإ ية غةزة

 ططاف بووة.ةيةتةٍ و تزاٖيَٓاْى بيَ
نة ية َاوةى غيَ ضؤشزا ٖةواَيةنة  ،ثيَهطاو باغي ئةوةيإ نطزووةباوةضِْووغي َيَصووغيَ 

 ية: بطيَتريئةواْةف طةيؿتووة و 
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 بووة. ٖةخاَةْؿيينةتعياغى يؤْاْى نة بيػت غاٍَ ثعيؿهى نؤؾهى  :يةنةّ
يي و غةضنطزةى غةضباظى و ْووغةضى َيَصووو  غياغييى ينةغايةت طعْفؤٕ :زووةّ

 ةوةى زة ٖةظاض نةؽ(.طةضِاْباْطى )يى بةْاوَيَصووتوونى ثةضِ
ةوةى زة ٖةظاض غةضباظة طةضِْاْووغي يؤْاْى نة ئةويـ ية غةفةضى َيَصووؾًيجوَٕ  :ةّيغيَ
ْاوباْطى  طعْفؤٕ توونىوةى ثةضِ ، بةآلّنيَهى يةو باضةوة ْووغيوةضِثةتوو نة بةؾساض بووة ويؤْاْيية

 .ْيية
ّ زةيعاْى دةْطيَهى طةوضةى ية ثيَؿة آلغةضنةوتوو بوو، بة َيػطؽ ٖةضضةْسة ية ضِووئيٓا

هطزْى ، ٖةوَيى غةضنوتَيػطغةضبووْى ية ٖيَطؾي ئةو بؤ ئاطةزاضو ئةغتةَة ئةضزةؾيَط زواى 
 بؤية ويػتى زاواى ياضَةتى ية يؤْإ بهات. ْةزات،
ئةونات ٖيَؿتا ئاؾتى  ،َيػطخ. ظ( ٖيَطؾي نطزةغةض  460ؽ ية غاَيى )ضِووئيٓا

 نإ.ٖةخاَةْؿييةْةنةوتبؤوة ْيَوإ يؤْإ و 
اب و ؾةضؽ ضِوونة ئيٓا ،ديَو ثةغةْس نطزضغي بة َةضِووزةوَيةتى ئةغيٓا زاواى ئيٓا

ى يزا ئابووضى و باظضطاْى ناضيطةضَيَصوواض بوو ية يَت، ئةوة يةنةجمنؿُيؿى يؤْإ بهطِ
بًَيَت نة ياضَةتى ئةوإ زيهة  غياغةت ٖةبيَت و زةوَيةتيَو بة زةوَيةتيَهييةغةض  ئاؾهطاى
نإ يؤْاْيية آلى ناةئةغيٓا ئةونات نؤط واتايةني زيهةبةآلناْيإ، يٓى ناة بة نطِثيَوةغت

ى ئةوغا و ططيٓطديٗإ، بةضٖةَى  ٖةَووةى ٖةْاضزة زةنطز بؤ وآلتناْى ئةو آلنا بوو،
تطيَي  َيػطاب. ية ؾةضبوو ية نؿُيـ و  بطيَتىزواى بيػت و ثيَٓر غةزة ى يؤْإ و ئيَػتة

نإ َيػطييةية دياتى ئةو دؤ بة ضيَصةى ظؤض بةضٖةّ زةٖات،  باف زةغت ْةزةنةوت،
ى ئاغايي خةَيه َيػطتا ئةونات ية  ةوة،زةخواضزيإ ئاظؤيإ ٖةَوو ئاودؤيإ زاٖيَٓا،

 .ْةبوويٓيإ ية زةضةوة زةٖات و تواْاى نطِ ططإ بوو،ؾةضاب هة ضووْةوة، زةخواضزابيإ ْةؾةض
ى. ئةو ْةيتواْى اب و تطيَى يؤْاْى نطِؾةضؽ َةضدى يؤْاْى ثةغةْس نطز و ضِووئيٓا

 تةْياياْة آلئةو نا ية بةضاْبةضئةغيٓاف  ؾةضاب و تطيَ بهطِٕ،نإ ْاضاض بهات تا َيػطيية
نإ ْاضاض بهات ية دياتى نوؾتٓيإ ية يةَيػطيؽ بريى نطزةوة نة ضِووى زةويػت، ئيٓاظيَطِ

رت ية ثنؿُيـ و تطيَ بسات و  ثاضةي بؤ ئةوةيى بؤ بةضٖةّ بيَٓٔ ظيَطِناض بهةٕ و  ظيَطِناْةناْى 
ؽ ضِووئيٓا ٖةبوو، ظيَطِضةْس ناْيَهى  َيػطية باؾووضى  بة زةغت بيَٓيَت، ثيَويػيت
غةخت  ٖيَٓسةاْة طةياضنطزٕ يةو ناْو ن بهةٕاْة طةيناض يةو ناْ نطز،ناْى ْاضاض َيػطيية
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ةى ْيَعيهرت ية وةضظيَو ظيٓسوو ْةزةَإ، واتة ثنإ َيػطييةنة بة ؾيَوةيةنى ئاغايي  ،بوو
 ضواض َاْط بووٕ. َيػطضواض َاْط زةشيإ و وةضظةنإ ية 

يإ ية ئيٓاضؤؽ وةضزةططت، زوو ظيَطِزةفطؤؾت و  َيػطاب و نؿُيؿيإ بة ؾةضئةغيٓا نة 
 بوو. بةٖيَعؽ ضِووبةو ؾيَوةية ئيٓاةْطيإ بؤ ياضَةتى بؤ ئةو ْاضز، ى ديغةز نةؾت

زاواى ية  طزةيةنى بؤ ئةغيٓا ْاضز،ؽ ْيَضِوونة ئيٓا زةَيئَ،ْووغإ َيَصووٖةْسىَ ية 
يؿسا بةَييَٓيسا ئةطةض ية ية بةضاْبةض بسةٕ، َيػطنة ياضَةتى غةضبةخؤيي  ،نطز سهووَةت

ٖاوبةف بهات.  َيػط زةغةآلتيىبطزْى يَوةيةبةض وو بيَت، ئةوإ دةْطى ئةضزةؾيَطزا غةضنةوت
نإ وةضزةططت، ٖةخاَةْؿييةنطزْى وزيإ ية ٖةض زةضفةتيَو بؤ الواظئةغيٓاييةنإ نة غو

 َيػطإ بؤ يغيَ غةز نةؾتي خؤبةضاْبةض زاوانةى ضِةظاَةْسيإ ْواْس و زووغةز نةؾيت يا
 ْاضز.

يةؾهطيَهى طةوضةى غاظزا و بطِياضيسا خؤى بضيَتة ؽ ضِووئةضزةؾيَطى بؤ دةْطى ئيٓا
ةناْى بة ثةغةْسيإ ْةظاْى خؤى بضيَت، بؤية ئةضزةؾيَط َاَى ْيَعيهنةغة ّ آل، بةةدةْطةو

نطزة فةضَاْسةى يةؾهطةنة و ية  ،نة ية ٖةَةزإ بوو ،بطاى خةؾاياض يخؤى واتة ٖةخاَةْؿ
 .آلخ. ظ( يةؾهطةنة دوو 459بةٖاضى )

يةؾهطى ئةضزةؾيَط تواْاى  َةزيتةضاْة بة زةغت ئةغيٓا بوو، تى زةضياىآلبةؾي ضؤشٖة
ى ئةو يةؾهطة زواى ضِيَطِةوىَ. يسا نةوتٓةضِوؾهاْ، بؤية بة َيػطة بطِواتبة زةضيازا  ْةبوو

ْووغة َيَصوو تيَجةضِي،زا ئيَػتة، بة بةؾيَو ية فةَيةغتيٓى ئيَطإٓةى زةضضووٕ ية ثؿتيَ
ى نة زةطةيؿتة تيَجةضِبة ْاوضةيةنى غةوظزا  ٖةخاَةْؿيييةؾهطى  نة زةَيئَنإ يؤْاْيية

 غةوظ و بة ثيت بووة.ئةو زةَة ْةطةب( ْاو زةبطيَت،  خؤ)ْةقةب يابياباْي بة  ةفئةو ةظة،غ
 َيػطظة، ية ضيَطةى نةْاضةناْى َةزيتةضاْة بةضةو ةئةو يةؾهطة زواى ئةوةى طةيؿتة غ

بووْى ي زةطةضِايةوة بؤ زةغتةبةضٖةخاَةْؿ يةاليةٕ فٖؤى ٖةَيبصاضزْى ئةو ضيَطةية ضؤيؿت،
ئاؾهطاية نة غةضباظ و ضواضثيَهاْى يةؾهط ْةياْسةتواْى ئاوى  ثيَهاْى،ئاو بؤ غةضباظ و ضواض 

ّ ئةوإ ية نةْاضةناْى زةضيا نؤَةَية برييَهى ئاويإ ٖةَيسةنةْس نة ية آلْةوة، بةؤزةضيا خب
هة ضووْةوة، زةخواضزطةيؿتٓة ئاو و ئاوى ئةو برياْةيإ بة ْيو َةتط زة تةْياٖةْسىَ ؾوئَ 

ؽ ْةيتواْى غووز ضِووٖاتٔ، ئيٓا َيػطوة بةضةو ْييةوؾهاية ضيَطةى  ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 
 .ناْى ئةغيٓا وةضبططيَتدةْطيية نةؾتييةية زوو غةز 
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ى بؤ غةضباظةناْيةطةٍَ بةضظ نة ثياويَهى زييَط بوو، آلغي باضِووئيٓا زيهة ية اليةني
اؾووضى ناتيَو يةؾهطى ئةضزةؾيَط طةيؿتة ب ىَ،ةضِٓنةوت ٖةخاَةْؿييضيَططتٔ ية يةؾهطى 

ؽ ضِوونإ. يةؾهطى ئيٓاٖةخاَةْؿييةغةض  ثطِ ٖيَعةناْى خؤى ْاضزةزةغجيَهى زيًَتاى ْيٌ، ية
 ى  ييبياؾي تيَسا بوو.ةَيهخنإ، َيػطييةدطة ية 

نإ نة بة َيػطييةّ آلتيإ ْواْس، بةظؤض ئاظاية ٖةخاَةْؿيييةو دةْطةزا يةؾهطى 
بووٕ، ية زؤخيَهى باؾرتزا بووٕ. يةوناتةزا ٖةخاَةْـ  سانإ ية دةْطيؤْاْييةياضَةتى 

ووةنةى بةضةو ثامشاوةى ٖيَعة ؾةنةت و ظيإ ييَهةوت نوشضا، ٖةخاَةْؿييفةضَاْسةى يةؾهطى 
ية  ٖةخاَةْؿيي( ْطِةوافةضَايى غاتطاثى )فةضَاْطِةوانة ؾويَٓى ؾاضى َةَفيؼ ضؤيؿذي، 

 زاَةظضإ. يةويَٓسةض ،بوو َيػط
ىَ خؤيإ ضيَو خػتةوة و زيواضى بةضظيإ زاَةظضاْس و ٖيَعةناْيإ ونإ يةٖةخاَةْؿيية

هة ضووْية خؤيإ ٖةبيَت.  يهطزْيإيَهى زاَةظضاْس تا ناتى ٖيَطؾي زوشَٔ، تواْاى بةضططبةضِ
ؽ ضِووئيٓا يَطيَت وزةْ زيهة ، ٖيَعيَيػطٖةواَيةناْى ئةوإ زةياْعاْى ئةضزةؾيَط زواى بيػتٓى 

 ى تيَو زةؾهيَٓيَت.تووْسو ياوةضةناْى بة 
هة ْاضزْةوةى ضووْنإ َؤَيايي نطز، َيػطييةإ بة ْةضيتى ي"ٖةخاَةْـ"ئةوإ الؾةى 
 زيهةي ئةوإ زةياْعاْى ضةْس ؾاظازةيةني بوو، زشواضغةختةزا ناضيَهى  ضِةوؾةالؾةى ئةو يةو 

 ْيَصضاوٕ. َيػطيـ ية ئيَطاْوضةى طة
ى ئيَػجاضت وآلت، ْيَطزةيةنى ْاضز بؤ َيػطزؤخى ضِووسضيَص زواى ظاْيٓى باةؾيَطى زةغتئةضز

اْةى بؤيإ نطابوو، ثيَؿٓياظئيَػجاضتةنإ غةضباضى ئةو  ٕ بسةٕ،ياضَةتيياية دةْطى ئةوىَ  تا
ى فةضَاْطِةوايةنة ية )ئاضتاباظ(  ةضئةو بابةتةيإ ثةغةْس ْةنطز، بؤية ئةضزةؾيَط زاواى ية ٖ

زاوى ضِووية  ةنةى بوو،نة ٖاوغةضى خوؾه نطز، ى غوضيافةضَاْطِةواَيَطابيع( )ة( و ي)نيًيهي
و  َيػطْٓة ةطئ نات خؤيإ بطةيتظووئاضتاباْووؽ ياضَةتى زابوو، تا ٖيَع نؤبهةْةوة و بة 

 ؽ نؤتايي ثيَبٗيَٓٔ.ضِووبووْى ئيٓاياخي
اْى ووغيوياْة َيَطابيع و ئاضتاباظ يةؾهطيَهيإ غاظزا نة شَاضةى غةضباظةنْووغإ َْيَصوو

اْةى ية قوبطؽ و يّ يةنػاَيي خاياْس تا ئةو نةؾتيآلبة زةطةيؿتة غيَ غةز ٖةظاض نةؽ،
نطز.  َيػطزواى ئةوة يةؾهطنيَؿيإ بؤ  بؤيإ زضوغت زةنطإ، ئاَازة بدي،فٓيكية و نيًيهية 
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نإ يةو يؤْاْييةّ زةظاْري آلبة ،ْييةشَاضةى غةضباظةناْى ئةوإ  ةىيةباضئيَُة ظاْياضضيإ 
 ييإ نطزووة.ظيَسةضِؤشَاضةيةزا 

ًََيَٓطيَت، نةؾتيينإ بة غيَ غةز ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةشَاضةى  نة بة  زةخة
ؽ ضِوونإ، يةواْةية ضِاغت بيَت. يةو َاوةيةزا ئيٓايؤْاْيية نةؾتييةضِةضاونطزْى شَاضةى 

ّ ويَطِاى آلزاَةظضابووٕ، بة َيػط يةْيَواْيسا نة ٖةخاَةْؿييٖةوَيي تيَهؿهاْسْى ظؤضداض 
نإ خؤضِاططيإ ٖةخاَةْؿييةةناْى ْةيتواْى يةوناضة غةضنةوتوو بيَت و تووْسٖيَطؾة  ٖةَوو

ؽ و ضِووية ناتيَهسا ئيٓا ،َيػططةيؿتة  ٖةخاَةْؿييغةضةدماّ يةؾهطى  ،يسا نطزية بةضاْبةض
يةؾهطى ئاضتاباظ بةضةو  غةض، ٕ نة ٖيَطؾيإ بهطيَتةْةبوو ضاوةضِوإناْى يؤْاْييةٖاوثةضياْة 

نإ يؤْاْييةى و َيػطغةضضاوةى ْيٌ ضؤيؿت و ٖيَعى َيطابيع بةضةو َةَفيؼ ضؤيؿت. يةوىَ 
نة  ا،يسضِووو دةْطيَهى غةخت ية ْيَوإ ئةوإ  ٖةخاَةْؿييضووْة ثيَؿواظى يةؾهطى 

طةى زووضبؤ  ؽ نة ية زؤخيَهى قوضغسا بوو،ضِووإ غةضنةوتٔ و ئيٓانٖةخاَةْؿييةغةضةدماّ 
 و يةوىَ ثةْاى ططت.ٖةآلت  )ثطؤؽ ثي ضؤؽ( 

ؽ بريى زةنطزةوة ضِوويٓائ باضي ْيًسا بوو،ضِووطةي )ثطؤؽ ثي ضؤؽ( ية ْيَوإ زوو يكى زووض
ٖيَطؾي ية  ييـ خؤثؿت بةغذي بة ٖيَعى زةضيايي يؤْاْبة وىَ،نطزْى ٖيَعةناْى يةبة ديَطري

غةضةدماّ  يس،ضِووية ْيَوإ ٖةضزووالزا  نإ زةثاضيَعضيَت. ضةْس ثيَهسازاْيَوٖةخاَةْؿيية
ى ئةوإ ضِووبةضِوونإ بطِياضياْسا نؤتايي بةو زؤخة بيَٓٔ. َةتطغي طةوضة نة ٖةخاَةْؿيية

ْيًيإ  ضيباضِوونإ يةى ية يكةناْى ٖةخاَةْؿيية نإ بوو،يؤْاْيية نةؾتييةزةبؤوة، بووْى 
 نإيؤْاْيية نةؾتييةنطز، بووة َايةي ضِؤضووْي  وؾوهطزْى بةغةض ضةْس يكيَهسا بة زابةؾ

 .يةو ؾويَٓةزا
ؽ نة تواْاى بةضططى ضِووطةية، ئيٓازووضنإ بؤ غةض ئةو ٖةخاَةْؿييةية ٖيَطؾي 

يَوإ ئةو ْةَابوو، بةو َةضدةى طياْى خؤى و ياوةضةناْى بجاضيَعضيَت، خؤى بةزةغتةوةزا. ية ْ
ةى ؾةغت غةضباظى يؤْاْيـ ْيَعيهى َطابيع بطزضإ، ةؽ بؤ باضةطضِوونةغاْةى يةطةٍَ ئيٓا

نإ نة زواى يؤْاْييةثامشاوةى ٖيَعى  ثاضاغتين طياْيإ ثيَسضابوو،نة ئةواْيـ بةَييَٓى  ،ٖةبوو
سضا، بةو ةوةيإ ثيَطةضِاَْابووْةوة، ضيَطةى  َيػططٌَ ية  يةْيَوناْيإ نةؾتييةؤضووْى ضِ

بؤوة بةؾيَو ية  َيػط زيهة ؽ، داضيَهيضِووبووْةنةى ئيٓاؾيَوةية بة تيَهؿهاْى ياخي
 .ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤض
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ْيؿاْيسا  َيػطية  ئيَطإّ غةضنةوتٓى يةؾهطى آلٖةضضةْسة دةْطةنة ظؤضى خاياْس، بة
تةْاْةت  ئ زؤخةنإ،ٖةبوو بيَت ية غةخترتفةضَاْسةى ييَٗاتوويإ  (4)نإييةئيَطاْ يَوٖةض نات
 بٔ. ةنةؾيإ، تواْيوياْة غةضنةوتوووآلتزووض ية 
اية و بة وبو بةٖيَعْووغاْيـ ئةطةض ئةضزةؾيَط ثاؾايةنى خاوةٕ ئريازةى َيَصووى وتةبة 
ةنةى ْةنطزباية، زةيتواْى بة ٖاوناضى و ثاَيجؿتى غةضنطزةى وةى َطابيع و زةوضوبةضقػةى 

 إ و ظياْى وايإ ييَبسات نة ْةتوأْ ثطِى بهةْةوة.ة دةْطى يؤْبطِواتئاضتاباظ 
ْووؽ َيَصوو. ٖةْسىَ ئيَطإهاْى ْاضزضإ بؤ ٖاوضِيَؽ و ضِووزا، ئيٓاَيػطية نؤتايي دةْطى 

ؽ ية ضِووٖةْسىَ زةَيئَ ئيٓا ةى ئةضزةؾيَط،ْووغيوياْة ئةواْيإ ْاضز بؤ ٖةَةزإ بؤ ثيَؿط
غةضةدماّ بة ٖؤى  َاوةى ثيَٓر غاٍَ ية ؾووف بوو، ؽضِووى. ئيٓاضاوةزيَطؾووف خطاية بةض 

ئةويـ ية غتسضيَص ئةوى بةو ئافطةتة غجاضز، ثيَساططى زايهى ٖةخاَةْـ، ئةضزةؾيَطى زة
 غي ية غيَساضةزا.ضِووةنةى، ئيٓانوضِتؤَيةى 

نإ نة ضيَعيإ ية ييةئيَطاْؽ ناضيَو بوو ثيَضةواْةى بٓةَا و ْةضيتةناْى ضِوونوشضاْى ئيٓا
إ َطابيعى ظاواى ئةضزةؾيَط نة بةَييَٓى ثاضيَعطاضى ٖةَوورت ية ثَييَٓى خؤيإ زةططت و بة

زواتط  بوو و ية غوضيا ياخى بوو، ةضِووى ئةضزةؾيَط تٓييةغي زابوو، يةو بيَ بًَيَضِووطياْى ئيٓا
 ى خؤي َايةوة.سهووَةتَطابيع ية  زيهة ئةضزةؾيَط زَيٓةوايي نطز و داضيَهي

ّ ئةضزةؾيَط آلية دياتى باب و بطا زةنوشضإ، بة نوضِ زيهة اْيوآلتبوو ية  ئةونات ْةضيت
ةنةى نة ْاوى )تاْى ضاؽ( بوو، نطزة ثاؾاى ييبيا. نوضِ ،ؽ نوشضاضِووزواى ئةوةى ئيٓا

ئةضزةؾيَط بؤ زاْاْى )تاْى ضاؽ( بة ثاؾاى ييبيا ْووغطاوة، تا  يةاليةْٕاوةضؤنى ئةو فةضَاْةى 
ةوةى ئةو فةضَاْة و َاْةوةى ثةضيآْاَةى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و َاوة و َاْ ئيَػتة

ْووغي يؤْاْى ٖاوغةضزةَى ئةضزةؾيَطة، ئةو َيَصوونإ ية ضانةى )ثؤَجيؤؽ( ٖةخاَةْؿيية

                                                 

ي ية ٖةخاَةْؿييةى ئةو ناتاْةى ٖيَعةناْى يةؾهطى يٓتوونة زةبيٓري ظؤضتى خويَٓسْةوةى ئةو ثةضِنا (4)
ػةضاْةى زالوةضيإ تةْاْةت ئةو ئةف يَوةبطاوة، ؾهػتيإ ٖيَٓاوة،ةنإ بةضِٖةخاَةْؿييياليةٕ ؾاظازة 

تةْاْةت ية  ؾهاوٕ، ضةى ؾةضِةى ؾاظازةنإ ية بةيٓبةضزةواّ ظؤض ْواْسووة، ظؤضيٓةيإ ية ؾاظازةنإ ْةبووٕ،
، زواتط يةؾهطةناْى َطابيع و ئاضتاباظ ةضزةؾيَط بة ئاغاْى ؾهاو و نوشضاَاَى ئ ٖةخاَةْؿيي َيػطدةْطى 

 ي نوضزى"وةضطيَطِ"نة ٖى زةضةوةى ئيَطإ بووٕ، غةضنةوتٓيإ زةغتةبةض نطزووة. 
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ية ناتى خويَٓسْةوةى  ئيَػتةى ْووغيوة و نةتوونةى ئةو ثةضيآْاَةيةى ية ثةضِوؾةبة  وؾة
طاظى ى بري ٖةغت بة غةضفئيَطاَْإ زةبري و ئةطةض ضِوٖةضزوونياْسا ئيَُة زووضاضى غةضغو

يي تاْى فةضَاْطِةوابؤ ْاوةضؤنى ئةو فةضَاْةى بؤ  زةطةضِيَتةوةَاْى ئيَُة وضِغةضغوزةنةئ، 
ى ئيَػتةيةناْى يتةْاْةت ية غيػتةَة زضيونطاغ، ئةضزةؾيَطةوة ْووغطاوة يةاليةٕضاؽ 

نة زإ  ،َةضدى ئةوة بووة تةْياؤيي ييبيا غةضبةخ ية بةضاْبةضهة ضووْديٗاْيـ زةطُةْة، 
 .ٖةخاَةْؿييبٓيَت بة طةوضةيي ثاؾاى 

ى ئايٓى باوةضِضِاغتةوخؤ زةغت ْاخاتة ْاو بري و  ٖةخاَةْؿييثيَي ئةو فةضَاْة ثاؾاى بة
و  ئائ بطزْى ئةو وآلتة، زاب و ْةضيت،بةضِيَوةؾيَوةى ضِيَع ية  و زاب و ْةضيتةناْى ييبيا،

 . زةططيَت ييبيا ىخةَيهظَاْى 
ة وآلتى ئةو خةَيهثيَي ئةو فةضَاْة باز ية ثاؾاى ييبيا و بة ٖةخاَةْؿييثاؾاى 
غةض  ئةطةض زوشَٓيَو ٖيَطف بهاتة زا زاواي غةضباظيإ ييَ ْانات،ؾةضِية ناتى  وةضْاططيَت،

 ية بةضاْبةضياضَةتى ييبيا زةزات بؤ ؾهاْسْى ئةو زوشَٓة.  ٖةخاَةْؿييييبيا ثاؾاى 
ثةغةْس  ٖةخاَةْؿييبووْى ثاؾاى زةغتآلثيَويػتة با تةْياْة تاْى ضاؽ آلواوى ئةو خاتة

 بهات.
ْى بهةيٓةوة نة ية ضابطزووزا ضِووغةباضةت بة ظَإ ية فةضَاْةنةى ئةضزةؾيَطزا ثيَويػتة 

ؾهاْسباية، ظَاْى خؤى بةغةضزا زةغةثاْسٕ. يةنةّ نةؽ  زيهةي ٖةض ْةتةوةيةى ْةتةوةيةني
زواتط ديَٓؿيٓةناْى  نإ بوو،ٖةخاَةْؿييةوؾي زاَةظضيَٓةضى نوضةضيتةى ْةٖيَؿت نة ئةو ْ

ٍ و ؤغةيؤْاْى و َ يةناتيَهساضيَعيإ يةو ْةضيتة ططت و ظَاْى خؤيإ بةغةض نةغسا ْةغةثاْس، 
 .ئةدماَيإ زةزا زيهة ئةواْي

 بؤ ئةوةي ٕ،ظَإ ْووغطاو إبة ضةْس ٖةخاَةْؿييثاؾاناْى  ْووغطاويبؤية زةبيٓري 
خبويَٓٓةوة، زواتط ية غةضزةَى  (5)بة ظَاْى فاضغي ْوغاواْةةبٔ ئةو ْاضاض ْ خةَيو

                                                 

ى خؤى ضيَٓووغي ئةوإ ئاغاْرت وتةبطز، بة ويَتى َازةناْى يةْآلية ضِاغتيسا زةبيٓري ناتيَو نوضوف زةغة (5)
 ي واتة فاضغةنإ، ويَطِاى ئةوةف ْابيٓري ئةو ضيَعططتٓةى ية ظَاْى ْةتةوةناْيٖةخاَةْؿييية ضيَٓووغي  ،بووة

 ة باثرياْى ئيَُةى نوضز نةوتووة،ةناْةوة ٖةبووة، ضةْسى بةض َازةنإ واتٖةخاَةْؿييياليةٕ زيهة، طواية ية
 نإ باؽ ية ظَاْى ئةو خاوةْة ضِةغةْةى ظؤضيٓةى ئةوٖةخاَةْؿيييةٓري ٖةض زواى ٖاتٓى تةْاْةت زةبي
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 تةةييئيُجطاتؤضزةغتى ئةو اْى شيَطوآلتثيَي ْةضيتى ئةوإ ية نإ زواى ئةوةى بةٖةخاَةْؿيية
 تةْياى ظَاْى فاضغيإ بة ْاضاضى ْةنطز، ٓةوةوت ٖةخاَةْؿييقوتاخباْة نطايةوة، ثاؾاناْى 

 ى خؤيإ ئةو ظَاْةيإ زةخويَٓس.ظووبة ئاضة خةَيوٖةْسىَ 
ٓؿيٓى ناْى بووْة ديَيؤْاْييةبهةٕ بة ٖةَيػونةوتى ثاؾا  وضزبةضا ضِةوتاضةئةو ئةطةض 

ْتيؤ نؤغي ضواضةّ( ثاؾاى ظدمريةى غًونى نة ية ةية ئةوإ واتة )ئ يَوئةغهةْسةض، يةن
 َطؤظيإى ياظزة غاَيى ثاؾايةتيسا غةزإ خ. ظ( ثاؾا بووة، ية َاوة 164تا  175ْى )آلغا

نوؾت. ْةضيتى ئةو وابوو نة ثياواْى خؤى زةْاضز بؤ  ييةوةبة ٖؤى ْةظاْيٓى ظَاْى يؤْاْ
اية وٖةض ثياويَو ظَاْى يؤْاْى ْةظاْيبو ةغاْةى ظَاْى يؤْاْيإ ْةزةظاْى،زؤظيٓةوةى ئةو ن

 يَتةوة.طياْى خؤى بهطِ ثاضةيةنى ظؤض بسات و زةبوواية خؤنوؾتٓى ئةضى زةبوو يا
ى َيوةناْيإ ضِوونؤْةنإ خػتٓة ييةئيَطاْوةى نةتعياؽ ْووغيويةتى يةى ية ْةضيتةناْى 

ى، تيَجةضِناْسا يؤْاْيية زةغةآلتيىبوو بة ئاواظى زَيٓؿري و خؤف، زواى ئةوةى َاوةيةى بةغةض 
)زى َيَرتيؤغي زووةّ( زوايري  ئةوإ ْاضاض بووٕ ئةو ئاواظاْة بة ظَاْى يؤْاْى بًَيَٓةوة و ضؤشيَو

بة بوو  فطؤؾيَو ، َيوةوؾاض، طويَبيػيتيَْى بة ضيَطةناْى ْبووتيَجةضِثاؾاى غًوونى ية ناتى 
ّ بة آلفطؤؾةنة يؤْاْى بوو، بةناْى َيوةوؾة، ٖةضضةْسة ضِووناْيإ زةخةْةآلى نائيَطاْئاواظى 

هطز، فةضَاْى نطز تا ثةدما ةتى ثيَزواى ئةوةى غووناي نةى باْطى نطز،ييةئيَطاْٖؤى ئاواظة 
يَٓٔ تا تيَبطات ية زاٖاتووزا ثيَويػتة ئاواظةنةؾي بطوضِيَت بة ئاواظى تى ييَ بػظيَطِغههةى 

 يؤْاْى.
ئةطةض بة  ٖةخاَةْؿييبة غةضةْر يةو بابةتاْةى غةضةوة زةبيَت بطوتطيَت، ثاؾاناْى 

زاب و ْةضيت و  ،ئائّ ضيَعيإ ية آلبةبٔ،  يَصيـ بوونإ خويَٓطِيؤْاْييةْووغة َيَصووى وتة
ئةطةض بابيإ بة تاواْى ْاثانى  ةنإ زةططت،خواضزووظَاْى ْةتةوة شيَطزةغت و ؾهػت 

 ية دياتى باونى زةياْهطزة ثاؾا. بططةةنةيإ ْةتةْيا ْةزةنوؾت، نوضِبهوؾتاية، 

                                                                                                                  

ة ظَاْى فةضَى وةوة بويى و بيَ تواْاييؿيتةْاْةت ظَاْى فاضغي بة نةَونوضِ خانةى بة ئيَطإ زةْاغطا، ْةَا،
 "نوضزى يوةضطيَطِ" ووؽ و ظَاْى َاز واتة نوضزى طريا.ية ضيَٓ نطزْيو ضيَطةى طةؾة
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 كانيؤنانييةو  هةخامةنصييئاشتى نيَوان 
بة دةْطى ْيَوإ يؤْإ بوو سضيَص نؤتايي ٖيَٓإ ئةضزةؾيَطى زةغت ناضة زياضةناْى ية يَويةن

 .ٖةضزوو وآلتساية ْيَوإ  يةئاؾتيي ٖيَٓاْةزيو  ٖةخاَةْؿييو 
وؾسا ٖؤناضةناْى نوضنإ نة ية غةضزةَى يؤْاْييةنإ و ٖةخاَةْؿييةدةْطةناْى 

يسا طةيؿتة نوضِ ية غةضزةَى زاضيوؾي طةوضة و خةؾاياضى غةضٖةَيساْي زةغتيإ ثيَهطز،
ى ئةوإ ية باظضطاْهة ظياْى ية ضووْٖةبوو،  ظياْينإ ظؤض ٖةخاَةْؿيية، بؤ يووتهة

 ت زةزا.آلَةزيتةضاْةى ضؤشٖة
ناْى آلْةى نانةؾتيياناْيإ زةغتيإ زةططت بةغةض ئةو نةؾتييةبة  تةْيانإ ْةيؤْاْيية
ضواض بةض ية )ْاثًيؤْى يةنةّ(، زوو ٖةظاض و غيَ غةز غاٍَ  بططةإ زةطواغتةوة، ٖةخاَةْؿيي

 آلنطز و نازةثيازة  ئيَطإإ ية زشى يغةز غاٍَ ثيَـ )طاْسى( غياغةتى طةَاضؤى ئابووضي
ت آلية َةزيتةضاْةى ضؤشٖة َافووضي ئيضطاْيياْيإ بةتايبةتيبة  و بةطؿتيي ييةنإئيَطاْ

ٖةضة نؤْةناْى  آلية نا يَهةيةن يإئيَطاْ َافووضيزةنطز، ثيَويػتة بعاْطيَت  غاريا
يةى  يإئيَطاْبةض يةئيَػتة، َافووضي ية زوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ  ،ةوآلتنطاوى ئةو ٖةْاضزة

 ى ْةتةوةناْيئايٓنإ وةى ضيَع ية ٖةخاَةْؿييةٖةْاضزةنطاوةنإ بوو، ٖةْسيَ ية ثاؾا  آلية نا
ٖريؤزؤت ناتى  ناْيإ،ةثةضغتطزةنطزة زياضى بؤ  َافووضيإزةغتيإ بووٕ،  يةشيَطنة  زيهة

 يةاليةٕبيٓى نة  َافووضيَهية، وآلتناْى ئةو َةظْة ثةضغتطةية  يَوية يةن َيػطضووْى بؤ 
 ية.ثةضغتطةزياضى بؤ ئةو  ةنطابوو ٖةخاَةْؿييية ثاؾاناْى  يَويةن

ت، ثاؾا آلية َةزيتةضاْةى ضؤشٖة ٖةخاَةْؿييناْى آلبووْى ناغاخى ياغةضةضِا
تاْى نةْاضةناْى َةزيتةضاْة غةضباظطةى طةوضة و وآلبووٕ بةضزةواّ ية ضنإ ْاضاٖةخاَةْؿيية

رت بة ٖيَعة ثنإ يؤْاْييةنإ. يؤْاْييةيإ ٖةبيَت تا ضيَططى بهةٕ ية ضةتةيي بةٖيَع
ٖةْسىَ نات غةضباظيؿيإ  اْةى ئةو نةْاضاْة زةنطز،وآلتزةضياييةنةيإ ضةتةييإ يةو 

نإ تيَضووى ظؤضى ٖةخاَةْؿييةاْةف بؤ ثاؾا بةٖيَع زازةبةظاْس، زاْاْى ئةو غةضباظطة
 زةويػت.
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ْة ضِظطاض بهات اسضيَص بطِياضيسا خؤى ية ئةو تيَضووة قوضغاْةى ئةو غةضباظطئةضزةؾيَطى زةغت
ت ئاظاز بهات و بطةوى ثيَبسات، آلنإ ية َةزيتةضاْةى ضؤشٖةٖةخاَةْؿييةى باظضطاْو 

زةظاْري "بوو ية:  بطيَتىي نة ْاوةضؤنةنةى ْاَةيةنى بؤ غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا ْووغ
ناْيـ ٖةض ييةئيَطاْ يئيَُة ة دةْطى ئيَُةزا ية َطزٕ ْاتطغٔ،و ئاظإ و ي بةٖيَعنإ يؤْاْيية

 ..."ى َٔ ئةطةض ئاؾتى ية ْيَواصياْسا ٖةبيَت، باؾرتة ية دةْطباوةضِوةٖائ، ويَطِاى ئةوةف بة 
 سيية غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا نطز تا ية ؾويَٓيَو يةن، ئةضزةؾيَط زاواى يثيَؿةنييةزواى ئةو 

ٓيَو نة ببيَتة ٖؤناضى ئاؾتى ٖةتايي ية تببيٓٔ و غةباضةت بة ئاؾتى بسوئَ تا بطةْة ضيَههةو
ياْ  .ساْيَوْا

تا ية )نطيعؤ  ْيؿاْسا ضةظاَةْسيغيُؤٕ غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا غةضةتا بة ضواَيةت 
تط بة ْاَةيةى زاواى ية ئةضزةؾيَط نطز تا ؾاْسيَو بؤ ّ زواآلببيٓٔ، بة سيييةن (1)ثؤييؼ(

 تةناْى غةضؤنى نؤَاضيإ زةبيَت،آلتةواوى زةغة زةغتةيةئةو  ة بهات،ضةواْ سٕوغتاْزاْوو
ؾاْسى يؤْاْى  يى ْواْس،ئةو بابةتة ضِةظاَةْسيةطةٍَ هة ْياظى ثاى ٖةبوو، ضووْئةضزةؾيَطيـ 
زياضةناْى ئةغيٓا بوو، زواى َاوةيةى ية  ييةنةغايةتى )نايياؽ( نة ية يبة غةضؤنايةت

 يإ بيٓى.سيسضيَص يةنئةضزةؾيَطى زةغتيةطةٍَ  ؾووف
و  صيإ ضيؿى زضيَٖةَووو ياوةضةناْى نة  ٖةخاَةْؿييبيَطوَإ بةيةى طةيؿتٓى ثاؾاى 

يإ ضيـ و ٖةَووْويَٓةضى غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا و ؾاْسى ياوةضى نة يةطةٍَ  ،يووييإ ٖةبوو
نطزووة. دطة ية دًوبةضطيإ، ٖةَيػونةوتى ثاؾاى  ضيًََيإ زةتاؾي، زضيةْيَهى غةيطى مسيَ

ة ْةبووى يرتئ دياواظبضوونهاْى، ٖاوضِيَو ْويَٓةضى غةضؤى نؤَاضى يؤْإ و  ٖةخاَةْؿيي
إ وآلتناْى آلياْسا ْويَٓةضة ئاغت بايةْيَواْةى نة يغياغييْفطاْػة ؤٖةض يةنة يةو نيةطةٍَ 
ْووغي يؤْاْى و َيَصووزةنةٕ. ثؤَجيؤؽ  سٕغتاْزاْووهةوة ثيَاويَصناض و ثػجؤضةناْيإ ضيةطةٍَ 

                                                 

تى ؾاضى آلالى ضؤشٖة ئيَػتة ػفؤضة،ة و ية تةْيؿت طةضووى بيْاوى ئيَػهوتاضي ئيَػتةنطيعؤ ثؤييؼ  (1)
 "ظةبيشوَيآل". ٖةخاَةْؿييئيػتاْبووٍَ ثيَو زةٖيَٓيَت و بةؾيَو بوو ية ْاوضة شيَطزةغتةناْى 
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و ياوةضةناْى ية اليةنى َيَعةنة زاْيؿذي  ٖةخاَةْؿييٖاوغةضزةَى ئةضزةؾيَط زةَييَت: ثاؾاى 
 (2)َيَعةنة. يَهي زيهةينيةْسى ياوةضى ية الو ْويَٓةضى غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا و ؾا

نة اليةنى نةْاضةناْى  ،ٖةبوو َةظَٕيَعةنة ْةخؿةيةنى يةغةض ت ثؤَجيؤؽ زةَييَ
نإ نيَؿطا يؤْاْييةنةْاضةناْى زةوَيةتة ؾاضة زيهةيـ نةي يةتى زةضياى غجى و الآلضؤشٖة

 يةؾهطنيَؿيينة ية ناتى  ،زةناتةوة ثؿرتِاغتيةى ثؤَجيؤؽ ئةو ٖةواَية وتةبوو، ئةّ 
 ةضزةَةزا ْةخؿةى دوططافى زةنيَؿطا.نة ية ئةو غ هطا،خةؾاياض بؤ يؤْإ باغ

ةزؤْيا، تػازي و نى ثؤَجيؤؽ ؾاْسةنة ثيَهٗاتبوو ية ثياواْى ئةغيٓا، َةوتةبة 
ةناْى يؤْإ يةو زاْيؿتٓة بووٕ. بووْى بةٖيَعة وآلتية  وآلتئيَػجاضت. بؤية ْويَٓةضاْى ضواض 

هة ثاؾاى ضووْ، وْةبو ثيَويػتيؤْإ يةو ؾاْسة  زيهةي ؾاضةناْي ْويَٓةضى زةوَيةتة
زاواى ظةويوظاضى ئةواْى ْةزةنطز، ٖيضى  ،ْةبوواْة وآلتضاوى زةغهةوتى يةو  ٖةخاَةْؿيي

زةياْتواْى ية  َةظْي يؤْإ بووٕ،ئةوإ ضواض زةوَيةتةؾاضى  ةف ْةزةويػت،وآلتيةو ضواض 
 بدي. يـ بسوئَ و يةو زاْيؿتٓة ئاَازةزيهة دياتى ئةواْي

ئيَُة ئاَازةئ  ئيَُة وةال بٓئَ،يةطةٍَ وشَٓايةتى خؤتإ ز ئيَػتة: وتىئةضزةؾيَط 
 ة باؾةناْتإ ثةغةْس بهةئ.ثيَؿٓياظ

ٖيض زاوايةنى بةضاْبةض زواظزة  ٖةخاَةْؿييثاؾاى  ،: زاواى ئيَُة ئةوةيةوتىنايياؽ 
 نة و قوبطؽ ْةبيَت.يؤْاْييةطة زووض

طةى طةوضةى قوبطؽ زووضنة و ةيؤْاْييطة زووضبووْةوةية زواظزة ؤية ناتى غاظزاْى ئةو ن
 خواظياض، ئةَطِؤواشةى نإ بة زةغتةيؤْاْييةنإ بووٕ، ية ضِاغتيسا يؤْاْييةزاطريناضى  يةشيَط

 واتة ئةوةى ية ناتى طفتوطؤ ٖةية وةى خؤى و بيَ زةغتهاضى سييَٓيَتةوة. ،بووٕتؤنؤ(ئيَػتة)
طةنة و زووضنة زواظزة  ،ةّى ئيَوة ثةغةْس زةنثيَؿٓياظ: َٔ وتىسضيَص ئةضزةؾيَطى زةغت

 يةْيَؤ و ْاظاْطيَت زواى ئةوة وآلتخؤتاْسا ضةْسئ  يةْيَوّ ئيَوة آلقوبطؽ ببٓة ٖى ئيَوة، بة
طةنة و قوبطؽ ضؤٕ زةبيَت، بؤية زةَةويَت زؤخى ئةو زووضزواظزة  ية بةضاْبةضخؤتاْسا ضِاتإ 

                                                 

نإ تا نؤتايي ْييةئيَطا زيهة، وة ضؤيؿتووة بؤ ظَاْةناْيفاضغييةية ظَاْى  فاضغيية،َيَع ْاويَهى  (2)
زاْيؿذي و ْإ خواضزٕ  خواضزْيإ ية ثؿت َيَع زةخواضز، نإ ية ثؿت َيَع زازةْيؿذي وْييةغةضزةَى غاغا

 "ظةبيشوَيآل" ةو غةضزةَة ية ئيَطإ ٖاتةنايةوة.ظةوى زواى ئ يةغةض
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بووْى ئاؾتى ت زواى بةضقةضاضهة زةَةويَضووْت، طةى قوبطؽ ئاضاّ بيَزووضطة و زووضزواظزة 
 ئةواْسا ٖةبيَت.يةطةٍَ يِ باظضطاْ ييثيَوةْس

طةنة و زووضنة زواظزة  ،نإ ثةغةْسيإ نطزووةيؤْاْيية: زةوَيةتة ؾاضة وتىنايياؽ 
 زةغتى ئةغيٓا بيَت. يةبةض قوبطؽ 

وة، َٔ طةنة و قوبطؽ بة ئيَزووضثيَساْى زواظزة  ية بةضاْبةض: وتىسضيَص ئةضزةؾيَطى زةغت
زاواناضّ ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا ٖةَيوةؾيَٓسضيَتةوة، بة تايبةت نة زةظامن تيَضوويةنى ظؤض 

 قوضغى بؤ ئيَوة ٖةية.
ى بتواْري ٖيَٓسةّ آل: ئيَُة ْاتواْري ٖيَعى زةضيايي خؤَإ ٖةَيوةؾيَٓيٓةوة، بةوتىنايياؽ 

 ئةوةى يةواْةية زةوَيةتة بؤ زةطةضِيَتةوةنةَى زةنةيٓةوة، ٖؤناضى ٖةَيٓةوةؾاْسْةوةؾي 
 ى نايياؽ زضوغت زةضضوو،ٓييةئةو ثيَؿبييؤْإ ٖيَطف بهةْة غةضَإ،  زيهةي ؾاضةناْي

زا بة دةْطةناْى )ثًؤثؤْع( ْاغطا، َيَصووية يسا، ضِوونإ يؤْاْييةدةْط ية ْيَوإ ْةتةوة 
 خايةْاْةى بة زضيَصى ْووغيوةتةوة.زضيَص تؤغيسيس باغي ئةو دةْطة

ية  ٖةخاَةْؿييةناْى بةٖيَعنة غةضباظطة  ،يإ نطزثيَؿٓياظزا ية بةضاْبةضنإ ةيؤْاْيي
 تى َةزيتةضاْة البسضئَ.آلنةْاضةناْى ضؤشٖة

: ئايا ئيَوة زةتاْةويَت غةضباظطةنامن البسةّ تا وتىبة زةّ ثيَهةْيٓةوة  زةغتسضيَصئةضزةؾيَطى 
 ةناْى َٔ.وآلتئيَوة بة ئاظازى ٖيَطف بهةْة غةض 

هة ضووْةوة زةَاْةويَت ئةو غةضباظطاْة البضٔ، يةو ضواْط بططة: ْةخيَط، وتىاؽ نايي
 غةض يؤْإ. ةَةتطغيُإ ٖةية نة ئةوإ ٖيَطف بهةْ

ة ثيَؿٓياظئةضزةؾيَط خؤى زةيويػت ئةو غةضباظطاْة ٖةَيوةؾيَٓيَتةوة، بؤية بةبيَ ططفت بةو 
ّ آلةنإ ئاظاز بهطئَ، بةزيًزضا تةواوى دةْط نطا و بطِياض زيًةناْيزواتط باؽ ية  ضِاظى بوو،

ى خؤيإ سييَٓٓةوة. زواتط ظووبة ئاضة يةبؤيإ ٖة ئَيؤْإ ْيؿتةد خؤيا ئيَطإْة نة ية زيالئةو 
يؤْاْةوة  يةاليةٕنإ ييةئيَطاْ آلبووْى ناغاخنة يا ،ضةظاَةْسى ثيَؿاْسضا ى نطا،باظضطاْباغي 

 ْةَيَٓيَت.
نإ ية ٖةض ؾويَٓيَهى يؤْإ و ٖةخاَةْؿييةةوةى ٖةضوةٖا ضةظاَةْسى زضا بة ئ

ناْيـ بة ٖةَإ ؾيَوة ية تةواوى غٓووضى يؤْاْيية ناْيإ بفطؤؾٔ،آلطةناْى بتوأْ نازووض
ناْيإ. غةباضةت بة آلئاظاز بٔ ية فطؤؾتٓى نا ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةت
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يةو باضةيةوة ةضؤى نؤَاض و ْة ْويَٓةضى غ ٖةخاَةْؿيينطزْةوةناْى دةْط ْة ثاؾاى ووقةضةب
 اْى خاياْس،غيَ ضؤش ٖةخاَةْؿييةناْى يؤْإ و سْغتاْزاْوو ئاَاشةيإ بة ٖيض ؾتيَو ْةنطز،

ى ثؤَجيؤؽ وتةبة  بووٕ، ٖةخاَةْؿيينإ َيواْى ثاؾاى يؤْاْييةيةو غيَ ضؤشةزا 
 ْووغي يؤْاْى ئةوإ بة ؾيَوةيةنى ؾاٖاْة خعَةت زةنطإ.َيَصوو

ةنإ تةواو ببوو، ثيَؿةنى ثةضيآْاَةى ئاؾتى و زؤغتايةتى سْغتاْزاْووضؤشى ضواضةّ نة 
زوو ظَاْى يؤْاْى و فاضغي ْووغطايةوة. ْووغطا، زواى ثيَساضووْةوة بة ٖةض زوو اليةٕٖةضْيَوإ 

ى نؤَاضى ئةغيٓا و ْويَٓةضاْى و ْويَٓةضى غةضؤ زةغتسضيَصثؤَجيؤؽ زةَييَت ئةضزةؾيَطى 
َؤضيؿيإ  نطزْى زوو ويَٓةى ْووغطاوةنة، ثةدمةى َؤضغةضةضِائيَػجاضت و  َةنسؤْياػازي و تي

ى ئةوةية ئةونات واتا ،َؤضيـ بةغةض ويَٓةى ْووغطاوةناْسايةغةض ثةضياْةنة زاْا، ييَساْى ثةدمة
 اظى ْاغيٓةوةي َطؤظةناْة.اَطظاْيوياْة ٖيًََةناْى غةض قاَهى َطؤظةنإ، ئ

واى َؤضنطزْى ضيَههةوتٓٓاَةى ئاؾتى يةطةٍَ ز ،نايياؽ ْويَٓةضى غةضؤنى ئةغيٓا
ثاَيى نة ناْى و تاواْيإ خػتةييةْيؿتُاْنإ، نةوتةبةض يؤَةى ٖاوٖةخاَةْؿيية
تةْاْةت  نإ نطزووة،ٖةخاَةْؿيية قوضباْيناْى يؤْاْييةناْى ْةتةوة بةضشةوةْسيية

 زةغتسضيَصئةضزةؾيَطى وةضططتووة، واتة خؤى بة  ئيَطإى ظيَطِنة غووزى ية  ،تاواْباضيإ نطز
 فطؤؾتووة.

يي، ٖةضزةَْسا بوو بة بابةتيَهى نايؤْاْييةة َيَصووية  ئيَطإى ظيَطِيةو ناتة بةزواوة بابةتى 
اى ئةوةى نإ ويَطِٖةخاَةْؿييةهة ضووْ نإ باغيإ نطزووة،يؤْاْييةْووغة َيَصوو ٖةَوو
نإ و يؤْاْييةزةوَيةتة ؾاضة  ناظيَىو يَْ ّ زةغتيإ زةخػتةآلإ نطزبوو، بةئاؾتيييؤْإ يةطةٍَ 

 يإ زةزا بة ٖةْسيَهيإ.ظيَطِ
و زةوَيةتة ؾاضةناْى  سضيَصية ئاناَةناْى ثةضياْى ئاؾتى ْيَوإ ئةضزةؾيَطى زةغت يَويةن

و يةؾهطى يَططتة ٖاتٓة ْنإ وةى نطيَيؤْاْييةئةوة بوو نة ئةفػةض و غةضباظة  ،يؤْإ
 زةغت بةناض بووٕ. ساْئيَطاو ية يةؾهطى  ٖةخاَةْؿيي

وف و زاضيوؾسا بامسإ نطز غةضباظة نوضزاوةناْى غةضزةَى ضِووية ضابطزووؾسا ٖةض وةى ية 
ْووغةنإ ئةو بابةتةيإ َيَصوو ٖةَووّ آل، بةٖةخاَةْؿييو يةؾهطى نإ زةٖاتٓة ْيَيؤْاْيية

وة بٓئَ نة غةضباظة زإ بة ،جةضوةضي ضيَطط بووةْيؿتُاْزةَاضطريى و وة، تةةوواغت ْةنطزثؿرتِ
زواى ضيَهةوتٓى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ ، بةآلّ نإ ضووْة بؤ خعَةتى يةؾهطى بةضبةضةنإيؤْاْيية
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نإ زاْيإ ْاوة بة بةؾساضى ئةفػةض و غةضباظة يؤْاْييةْووغة َيَصوو ٖةَوو، ٖةخاَةْؿييو 
ة باضةياْةوة زواوٕ، بة ٖةَإ ظَإ ي وةى بةنطيَطرياو، ٖةخاَةْؿيينإ ية يةؾهطى يؤْاْيية

نة ثاؾا  ،بةٖا و بايةخيإ ٖةبوو ٖيَٓسةنإ ية بواضى دةْطسا يؤْاْييةئةفػةض و غةضباظة 
نإ َووضةى يةى داض ظؤضيإ ثيَسةزإ و غووزيإ ية ئةوإ ية دةْطةناْسا ٖةخاَةْؿيية

 زةبيٓى.
وة ظؤض بة ةْطييةدى ضِوونة غةضباظة ثيازة ٖؤخ ييتةناْى يؤْاْى ية  ،ْييةديَطةى طوَإ 
زةدةْطإ، بةٖاى خؤيإ  ٖةخاَةْؿييٖةضداضيَو يةطةٍَ يةؾهطى  ،بةٖا و بايةر بووٕ

تا تها ية  ،ية غةضباظى ئاظا و زييَط ْةبووبيَبةف  ٖةخاَةْؿيييةؾهطى ، بةآلّ زةغةغياْسةوة
 و يةؾهطى ئةوإ.يَوةضططتٓى َووضةى ظؤض بيَٓة ْ ية بةضاْبةضنإ بهات يؤْاْيية
بةو ٖؤيةؾةوة خؤبةخؿاْة بؤ  نإ نةّ زةضاَةت بووٕ،يؤْاْييةاغتيسا غةضباظة ية ضِ

ْيَو يةؾهطى  نإ ثيَيإ زةزإ، زةٖاتٓةٖةخاَةْؿييةبةزةغتٗيَٓاْى ئةو َووضةيةى ثاؾا 
 ئيَػتةئةو ناتيـ وةى  يَسةزإ،ثيَويػت َووضةيإ ث بةثيَيناْيـ ٖةخاَةْؿيية ئةوإ،

و نؤض بهةٕ، غةضباظةنإ  بطِؤٕةنةيإ وآلتٗيَٓاْى بصيَويإ ية بةزةغت نإ ْاضاضبووٕ بؤيؤْاْيية
 .ٖةخاَةْؿييبؤية خؤبةخؿاْة زةٖاتٓة ضيعى يةؾهطى  ئاؾتييسا بيَهاض زةَاْةوة،ية ناتى 

ى خةَيهي يخاَةْؿةو يةؾهطى ٖاتٓة ْيَيةنةّ زةغتة ية غةضباظة بةنطيَطرياوةناْى يؤْاْى نة ٖ
ثؤَجيؤؽ شَاضةى ئةوإ بة ضواضغةز نةؽ  ( ية باؾووضى يؤْإ بووٕ،اضى )ئاضنازىزةوَيةتة ؾ

و يةؾهطى ْيَ ى وةى نطيَططتة زةٖاتٓةيؤْاْيياْةزةظاْيَت. ية غةضزةَاْى زواتطيـ ئةو غةضباظة 
نة بة ْاوضةى ثًؤثؤْع ْاغطابووٕ، ضةْسئ داض  ،اْى باؾووضى يؤْإ بووٕوآلتٖى  ٖةخاَةْؿيي

زةنطز و بةْاوباْطرتيٓيإ ية  ٖةخاَةْؿييناتى دةْطسا فيًََيإ ية يةؾهطى  نإ يةيؤْاْييةغةضباظة 
يةو دةْطةزا  باضي ٖاييؼ بوو،ضِووسؤْى ية نةْاضى نئةغهةْسةضى َةيةطةٍَ ةّ وؾى غيَيدةْطى زاضي

ؤٍَ نطز و واظيإ ية ثطِ اليةنى يةؾهطةنةيإ ضةي ٖةخاَةْؿييو يةؾهطى ناْى ْيَيؤْاْييةغةضباظة 
 زووضاضى ؾهػت ٖات. ٖةخاَةْؿييية ئاناَسا يةؾهطى  يَٓا،دةْط ٖ

وةى غةضباظ و ئةفػةضة  ٖةخاَةْؿييو يةؾهطى نإ زواى ٖاتٓيإ بؤ ْيَيؤْاْيية
ْسةى ّ ٖةضطيع ئةفػةضيَهى يؤْاْى ْةزةنطا بة فةضَاآلزةضووٕ، بةعة نإ بةضةو ثيَؿييةئيَطاْ

وة نة تةووةاغتيإ نطزنإ ثؿرتِيؤْاْيية ةوغوَْيَصوو ٖةَوو ييةنإ،ئيَطاْيةنةيةنى غةضباظى 
خاْى ئةو ظدمرية ضِووتا  ٖةخاَةْؿيينإ بووْة غةضباظ ية يةؾهطى يؤْاْييةيةو ضؤشةوةى 
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، غةزةيةنى خاياْس و يةو َاوةيةزا ٖةْسيَو ية َةنسؤْيبة زةغت ئةغهةْسةضى  ثاؾايةتيية
ٕ غةضَاية و وزايإ ٖيَٓا و بووْة خاْئيَطى، ٖةْسيَهيإ شْى ئيَطاْى ْيؿتُاْئةوإ بووْة ٖاو

 .و َاٍَ وَوَي
ٖةض  ْاوةْسى ظاْػت و ٖوْةض و ئةزةب، بووة ئيَطإ زةغتسضيَصية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى 
ة بة ئاغووزةيي وآلتو زةيتواْى يةو  ئيَطإة زةضِؤيؿت، ٖةبووايةنةغيَو يةو بابةتاْة بةٖطةى 

ية  بوو، فةيًةغووفئةو بة نوزي تؤؽ ْاغطا بوو،  طإئيَ ى ضوو بؤيؤْاْيياْةيةو  يَويةنت، بصي
بوو ية: )َطؤظ تا  بطيَتىفةيػةفةنةي نة  ،فةيػةفى زاَةظضاْس ْويَي قوتاخباْةيةني ئيَطإ

طوظةضاْيـ، ثيَويػتة بة تةواوبووْى ئاَطاظةناْى خؤؾ ت،زةتواْيَت، ثيَويػتة بة خؤؾي بصي
 ، بؤيةبيٓيةوةزة ؾذيخؤنوية طفتةناْى شياْى نوزي تؤؽ ضاضةغةضى تةواوى ط، (خؤى بهوشيَت

 .نوؾذيخؤثةْا ببٓة بةض ؾويَٓهةوتواْى خؤى ئاَؤشطاضى زةنطز 
نة ْةياْسةتواْى ئةو بريؤنةية ثةغةْس  ،نإ بة ؾيَوةيةى بووييةئيَطاْى وضةويَطِاى ئةوةى 

ت نةؽ ئةو دؤضة تا ئةونا انيَـ بوو،و غةضةدمطِ ْويَّ بة ٖؤى ئةوةى ئةو بريؤنةية آلبهةٕ، بة
ٖةَإ فةيػةفةى  ،ئةو فةيػةفةية هةوتووى ثةيسا نطز،، ٖةْسىَ ؾويَْٓةبيػتبووبريؤنةيةى 

زاَةظضيَٓسضا، ى قوبطغي ْووظةْ يةاليةٕية ضِؤشٖةآلت نة زواى غةزةيةى  ـة،(زاآلْييةنإ)
سا ةناْظاضِى بازاآلْية  ْووٕةوة بؤ ئةوةى ظةيَتضِةين ئةو فةيػةفةيةف بةو ْاوة زةطيٖؤى ْاغ

ى يؤْاْييةبًَيَري  ئاَاشة بةوة بسةئ و َةبةغتُاْة تةْيا وة،وتةواْةناْى ئةو فةيػةفةيةى زة
ى نطاوةى ئةضزةؾيَط وةضططت و بريؤنةيةنى ٖيَٓاية ثيَـ خوزاوةْسٖات و غووزى ْابةديَي ية 

اْى ٖيض نبةضشةوةْسييةيةطةٍَ  بططةنإ ْةزةطودما، ييةئيَطاْى وضةيةطةٍَ  تةْيا نة ْة
 .ْةبوونؤَةَيطةيةنى ضيَو و ؾاضغتاْى نؤى 

هة ضووْى بة فةيػةفةي نؤزي تؤؽ ْةزا، ططيٓطية غةضةتازا ٖيض  زةغتسضيَصئةضزةؾيَطى 
، وابوو ٖيض نةؽ ثةغةْسى ْانات فةيػةفةي ئةو ثياوة يةالى ئةو بة ضازةيةى ثةغت بوو نة ثيَي

ضةْس  ى خةَيو ية زةوضى نوزي تؤؽ نؤبووْةوة،شَاضةيةْوىَ بوو،  يةهة ئةو فةيػةفةضووْبةآلّ 
ئةو ثياوة  فةضَاْى ططتٓى نؤزي تؤغى زةضنطز،ئةضزةؾيَط ؾت، ئةَة وايهطز نةغيَهيإ خؤيإ نو
فةيػةفةى  غعا بسضيَت، خؤى سةؾاضزا و ؾويَٓهةوتواْيؿى خؤيإ ؾاضزةوة،نة زةيعاْى يةواْةية 

بتواْيَت ئةو فةيػةفةية بة ئاؾهطا  سيةّ بوو ضيهة ئةغتضووْئةو بوو بة فةيػةفةيةنى ْٗيَٓى، 
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الواظ  طؿتيياْى بة وهةوتويؿى ؾويَٓزواى ضؤيؿتٓ ت،آلٖة ئيَطإو بهاتةوة، بؤية بة ْاضاضى ية آلب
 ضوو. يةْيَوبة تةواوةتى  فةيفةيػةفي اظةبع بووٕ، ئةو 

 ين،بي ٖةخاَةْؿييسؤغتى ثاؾاى ويَطِاى ئةوةى نوزي تؤؽ غووزى خطاثى ية َيواْ
ّ ئةضزةؾيَط خؤؾةويػتى خؤى ية ظاْا آلبضيَٓيَت، بة ئيَطإويػتى تؤيةنى ظياْبةخـ ية 

 .ئيَطإيإ و ٖاتٓيإ بؤ ْيؿتُاْئةوإ بةضزةواّ بووٕ ية ديَٗيَؿتٓى  نإ ْةططتةوة،يؤْاْيية
 غونطاتبة غةضضاوة وةضبططئ، زةبيٓري نة نةغيَهى وةى  ْؤٕئةطةض ْووغيٓةناْى زةى 

ثةدما غاَيي و زواى  خؤية تةَةْى ضٌ و ثيَٓر يا ،فةناْى يؤْإ بووةوًةغوةيةوضة فنة ية ط
ئةطةض  بةض خؤؾةويػتى ئةضزةؾيَط، تةوةونةوت نطزووة، ئيَطإ تؤؽ، غةفةضى بؤ تٓى نوزيآلٖة
واتة  ،ضؤشى َطزْى ئةضزةؾيَطخؤ الْى نةّ تا زواشياْى يا غاتةناْيَابايةوة، تا زوا  ئيَطإية 

 زةشيا. ئيَطإةوة ية بةضِيَعخ. ظ(  424)غاَيى 
بيَت، ٖةضضةْسة ئةواْةى ية  ئيَطإتةْاْةت زواى َطزْى ئةضزةؾيَط زةيتواْى ية  غونطات

خ. ظ( بووْة ثاؾا، بايةخى ظاْا  399زواى َطزْى ئةضزةؾيَط تا غاَيى َطزْى ئةو ية غاَيى )
بة  غونطاتو بؤ  طؿتيينإ بة يؤْاْيية بؤ ظاْا ئيَطإى خةَيهّ آلناْيإ ْةزةظاْى، بةيؤْاْيية

اية، ْاضاض ْةزةبوو داَى وشيابو ئيَطإئةو ظاْا طةوضةية ئةطةض ية  تايبةتى ضيَعيإ ٖةبوو،
 ةوة و نؤتايي بة شياْى بيَٓيَت.خبواتؾونطاْة 
تةْاْةت ئةو  ْى تايبةتى ئةضزةؾيَطيإ نطزووة،نإ يؤَةى شيايؤْاْييةْووغة َيَصوو
ةنةيإ ية وآلتةوةيإ بؤ طةضِاْبووٕ، زواى  ئيَطإية غةضزةَى ئةضزةؾيَط ية ى يؤْاْيياْة

زةبيَت ئةو  َيَصووبةثيَي  شياْى تايبةتى ئةويإ ْةنطزووة، بريةوةضيةناْياْسا بة باؾي باغي
 اغت بهةيٓةوة نة شياْى تايبةتى ئةو بة ٖةَإ ؾيَوة بووة نة باغي نطاوة.بابةتة ثؿرتِ

نة  ،ٖةْسىَ باخى ٖةبووٕ ئيَطإنإ ئةضزةؾيَط ية ضةْس ؾويَٓيَهى دياى يؤْاْييةى وتةبة 
ٖاتووة و ية ثةًٖةوى  ٖةخاَةْؿييية ية ظَاْى ثةًٖةوى وؾةبة )ْيهاض( ْاو زةبطإ، ئةو 

 طاضغتإ( و نةَيَو طؤضِاوة.ينةى بؤتة )ْواتاغاغاْى 
شْى  ت نة نؤَةَييَونإ ْيهاض بؤ ئةو ؾويَٓاْة بةناض زةٖاٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى 

ية بة ؾيَوةى وؾةنإ ئةو ْييةية غةضزةَى غاغا دوإ و ؾؤر و ؾةْط و ْةمشيًى ييَ بوواية،
 ْويَواشةى ، نة ويَٓةى دواْى ييَ زابٓطيَت، بة زةغتةطاضغتإ( بؤ ئةو ؾويَٓة بةناض زةٖاتي)ْ

ية غةضزةَى ى ويَٓة. ةبووة ية ثيَؿاْط بطيَيتنإ ئةو ؾويَٓة ْييةية غةضزةَى غاغا
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طا نة شَاضةيةنى ظؤض ئافطةتى دواْى ييَ وتنإ بة سةضةَػةضايةنى طةوضة زةٖةخاَةْؿيية
ئافطةتى ؾؤخيإ بؤ ئةضزةؾيَط زةٖيَٓا و يةوىَ  زيهة اْيوآلتنإ ية يؤْاْييةى وتةزةشيا. بة 

 ط ضِابويَطٕ.ئةضزةؾيَيةطةٍَ نةغاْى ؾاضةظاوة ثةضوةضزة زةنطإ تا بعأْ بة ض ؾيَوةيةى  يةاليةٕ
هة ضووْزةضةوة،  ْووغي يؤْاْى زةَييَت، َاَاْةنإ ية ْيهاض ْةزةٖاتٓةَيَصووثؤَجيؤغي 

يي ظيَسةضِؤطوَإ ئةو بابةتة ى ية ئةضزةؾيَط ْةبيَت. بيََٓساَينة ئافطةتيَو  ْةبووٖيض ضؤشيَو 
ؾويَٓة ية يةى ناتسا ْةيسةتواْى بضيَتة  هة ئةضزةؾيَط يةى ْةفةض بوو،ضووْ تيَساية،

ناضوباضي ْيهاضةنإ بيَت، ٖةضوةٖا ئةو دطة ية ضِابواضزٕ  ٖةَووو ية  وآلتدياواظةناْى 
ئةو زواى َطزْى شَاضةيةنى  ْييةّ طوَاصيإ آلبةثيَيإ ضِابطات،  زةبووايةٖةبوو نة  زيهةيؿي

خى ئةواْيـ وةى ية زواتط باغيإ زةنةئ، زؤ ي خؤى بةدىَ ٖيَؿت،ى ظؤَيى يةزوآَساَيظؤض 
 ةنةيإ بة تةواوى ثةضيَؿإ نطزبوو.وآلت

يةباضةى ئةضزةؾيَط ْووغيوياْة،  زيهة نإ و ئةواْةييؤْاْييةْووغة َيَصوو زيهة بابةتيَهي
اية، بةياْيإ ية ثؿت َيَعى ووةى نةتعياؽ ْووغيويةتى: ئةو ئةطةض بيَ ئيـ بو بووة، ظؤضخؤض

ٕ، زواتط خواضزةغتا و بةضزةواّ زةبوو ية ٖةَيٓةز ْيوةضِؤ ْيَعيوتا  ٕ زازةْيؿت،خواضزْإ 
 (3)ٕ.خواضزبةضزةواّ زةبؤوة ية ْإ  زةٖاتةوة و نوضتَاوةيةنى  زواي زةضوو بؤ ئةغجػواضى،

سا ئةفػةض بووة، ْووغيويةتى نة ْاوباْطى ئيَطاْغةضنطزةى يؤْاْى نة ية يةؾهطى  طعْفؤٕ
و ظؤض بة ئةغجايي و يةغةضخؤ ْاْى زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ئة زةغتسضيَصظؤضخؤضى ئةضزةؾيَطى 

                                                 

ْووغذي ية ثؿت َيَعى دطة ية ناتى  خؤي، نة تةواوى ناتةناْى ،ية غةزةى بيػتةَسا نةغيَو ٖةبووة (3)
يَت ئةو ئاَوظاى َٓة و ية بةيصيو ثؤغتى َيتةضييٓطى بةيصيهى باغي ئةوى ْووغيوة و زةَي خواضزٕ بووة،

ةضَايةى بؤ بةدىَ ةوة ظؤض غينة ثؤغتيَهى طةوضةية، َيتةضييٓط زةَييَت ئةو ية باوني ،( بووةئاوإ َريي)
وضطى ئاَؤظانةَى  نةواْةيي بوو،نة ثيَؿى  ،نطزبوو ضيَؤ إ بيَيَعى تايبةتي َابوو، وضطى ظؤض طةوضة بوو،

 بةضى و زةضؤوة ثؿت َيَعى خواضزٕ،و، بةياْى زواى ٖةغتإ ية خةو و خؤ ؾوؾذي، دًى زةنطزة يَزةنةوتة ْ
ؤى ؤ زةٖات، ْاْى ْيوةضِناتى ْاْى ْيوةضِ زةبوو بة ْيوةضِؤ، خواضزْةنةى فطة دؤض بوو، بؤية ظؤض زةَايةوة تا

تا ناتى  واية ْاْى ئيَواضةى ثيَ بسضيَت،ئةونات زةبو زضيَصزةبؤوة،صَيَط ٖةؾتى زةَنة تا  ةخايةْسي زظؤض
ٓسة ٖيَناْى شياْى غاتةيةزوا  ةبوو. تانة ناضى ئةو خواضزٕ بوو،ْووغذي غةضطةضَى خواضزْى ْاْى ئيَواضة ز

ضزْةناْى خوا ٖةَوونة  ،ع بوونة تواْاى ضؤيؿتٓى ْةبوو، نؤئةْساَى ٖةضغي ئةوةْسة بةٖيَ ،قةَيةو ببوو
 "ظةبيشوَيآل"بووٕ ْةزةنطز. زةغت بةدىَ ٖةضؽ زةنطز، ئةو ٖةضطيع ٖةغتى بة تيَط



 144 

اية ظؤض ية ثؿت ْةبوو ناضوباضيبوو، بؤية ئةو ناتاْةى نة ٖيض  وضزيةو بواضةزا  ،زةخواضز
. زيهة اْيخةَيهية  ْةبوورت ثْى ئةو خواضزّ ضيَصةى خؤضاى و آلٕ زةَايةوة، بةخواضزَيَعى ْإ 

ةنى ئاغايي يةناتى ْاْى ئيَواضة زةظاْري ئةواْةى بة ئةغجايي ْإ زةخؤٕ بة ؾيَوةي ئيَػتة
صيووْةؾيإ فةضةْػي،  ٕ زازةْيؿٔ،خواضزَيَعى ْإ يةغةض  زةَصَيَطإةى غيَ ْيَعيهَاوةى 

 نة نةؽ بة ظؤضخؤضيإ ْاْاغيَت. ،يةنأْيغويسى و فًٓةْس
ى ٖةَيةوة ويػتوويةتى ئةضزةؾيَط بة ظؤضخؤض بٓاغيَٓيَت، ضِووبة ططضياْى ظؤض نةتعياؽ ية 

اية ْةيسةتواْى ية ناتى دةْطةناْسا ية بةياْى تا وظؤضخؤض بو ٖيَٓسةئةطةض ئةضزةؾيَط ّ آلبة
و ظاْطاوة ئةواْةى بةو ؾيَوة ظؤضخؤضٕ تواْاى خؤضِاططى  خبواتئيَواضة بوةغتيَت بيَ ئةوةى ٖيض 

ى ّ بة زووضى ْاظاْري نة ئةو ية غاَيآل، بةْييةتيإ بؤ يةى ناتصَيَطيـ بطغيية ية بةضاْبةض
تى بةو ؾيَوة ظؤضخؤض بوو بيَت، بطغييةبووْى بة ْةخؤؾي خ. ظ( بة زواوة بة ٖؤى تووؾ 430)

ٖةْسيَو ية تووؾبوإ بةو  ، واتة ْةخؤؾي ؾةنطة ْاغطاوة،بة )زيابيَت( ئيَػتة ْةخؤؾييةئةو 
 ظؤضخؤض زةبٔ و بةضزةواّ تيٓوويإ زةبيَت. ْةخؤؾيية

نةى ئةضزةؾيَطى ْةخؤؾييةوة، ْيؿاْةناْى ناْى ْاغيْةخؤؾيية نةتعياؽ نة ثعيؿو بووة،
ى ٖةبووة، ثعيؿهةناْى نؤؾهةنةى و ْةخؤؾييةئةضزةؾيَط َاوةى ؾةف غاٍَ ئةو  ْووغيوة،

 و يؤْإ ٖاتووٕ، ْةياْتواْيوة ئةو ضاضةغةض بهةٕ. َيػطئةواْةى ية 
 اتٓىزاوى ٖضِووْى زواييٓى تةَةْى ئةضزةؾيَط، ثيَويػتة باغي آلباغهطزْى غا بةض ية

تيُيػتؤنيٌ غةضؤنى ئةغيٓا و ثاؾاى ئيَػجاضت و ثةْاٖةْسةبووْى بة ئةضزةؾيَط بهةئ، 
ئةضزةؾيَط زووغةز  ٖةَيبةتةنإ ٖات و ثةْاٖةْسةى ئةضزةؾيَط بوو، ٖةخاَةْؿييةزوشَٓى 

ّ زاْابوو تا بسضيَت بةو ظيَطِٕ آل"ئةى تيُيػتؤنيٌ، َٔ زووغةز تاة:وتىى ثيَسا و ظيَطِٕ آلتا
ةنة بةخؤت ظيَطِٕ آلزووغةز تا ئيَػتةهة خؤت ٖاتى ضووْبؤ َٔ زةٖيَٓيَت،  نةغةى تؤ
ئةو  ،ْةبووآلٕ ثيَوةضى ثاضة تا ئيَطإةيإ ثيَسا. ية ظيَطِئةو بطِة و زواتط فةضَاْى نطز ، زةبةخؿِ"

ية و بو بطيَتى ظيَطِيةنةى ثيَواْى  ئيَطإية  ناْةوة ْووغطاوة،يؤْاْييةْووغة َيَصوو يةاليةٕبابةتة 
 و بةؾةناْى ئةو. ٖةخاَةْؿييى بةضز

ى ٖيَٓسةّ آلبوو، بة َةظٕزاويَهى ضِووٖةضضةْسة ثةْاٖةْسة بووْى غةضؤنى ئةغيٓا 
هة تيُيػتؤنيٌ غةضؤى ضووْ، ْةبووططيٓط بووْى ثاؾاى ئيَػجاضت )زيَُاضات( ثةْاٖةْسة
ية ئةغيٓاييةنإ  رتثئيَػجاضتةنإ ظؤض  زيهة زيَُاضات ثاؾا بوو، ية اليةني وو،نؤَاض ب
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جةضوةضى ئيَػجاضتةنإ زواى زوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ ْيؿتُاْٖةغتى  جةضوةض بووٕ،ْيؿتُاْ
ةنةى بةدىَ وآلتئةواْة ثاؾاى ئيَػجاضت  ٖةَووزاويَهى زووض ية طوَاْة، ويَطِاى ضِووٖيَؿتا 

 .ٖةخاَةْؿييٖيَؿت و بؤوة ثةْابةضى ثاؾاى 
 اوةتةوة،زاويَهيإ طيَطِضِووْووغة نؤْةنإ َيَصووزيَُاضات، غةباضةت بة ثةْاٖةْسة بووْى 

 ْؤٕزاوة بة ٖى زيَُاضات و ثًؤتاضنيـ بة ٖى تيُيػتؤنيًى زةظاْيَت. زةى ضِووئةو  ْؤٕزةى 
ثًؤتاضى زةَييَت ية ناتى  اوة،يسضِووةتى تيُيػتؤنيٌ يزاوة ية ناتى ثةْابةضيضِووزةَييَت ئةو 

 ى زةخيةيٓة بةضباؽ.نوضِبة  تةْيا ، ئةو باغة ظؤض زووض و زضيَصة،ييةتى زيَُاضات بووةثةْابةض
يةنى ظؤض بة ثيَ، طةيؿتة نؤؾهى ئةضزةؾيَط و زاواى ية ضيَطةزيَُاضات زواى بطِيٓى 

فةضَاْسةى طاضزى داويس نطز تا ئةو بباتة الى ئةضزةؾيَطى ثاؾا. فةضَاْسةى طاضزى داويس 
 ثطغياضى نطز: تؤ نيَي؟

نة خؤّ  ،زواى ئةو ناتة ْةبيَت تةْيابٓاغيَِٓ،  زيهة ْاتوامن خؤّ بة نةغي :وتىزيَُاضات 
 بة ثاؾا بٓاغيَِٓ،.

ثيَِ بًَيَ ض يت، ى ْئيَطاْنة  ،: ية ؾيَوةظاضت زياضةوتىفةضَاْسةى طاضزى داويس 
 ْةتةوةيةنى؟
 : ْاتوامن ئةوةف باؽ بهةّ.وتىزيَُاضات 

ئةو ية َٔ  هةضووْببةّ بؤ الى ثاؾا،  ؤ: َٔ ْاتوامن توتىفةضَاْسةى طاضزى داويس 
 وةت ثيَضةووئةطةض َٔ ْاغٓاَةنةت بة ثاؾا ْةَييَِ، َؤَيةتى ٖاتٓة ش زةثطغيَت نة تؤ نيَي،

 ْازات.
غةضّ ية يةؾِ  خؤ: بة ثاؾا بًَيَ َٔ نةغيَهِ نة ئةطةض ثاؾا َٔ بٓاغيَت ياوتىزيَُاضات 

 بة ثةْابةض وةضّ زةططيَت. خؤديازةناتةوة يا
: وتىية ٖةغتى بةزوازاضووْى فةضَاْسةى طاضزةنة ظيازى نطز و وتةبيػتٓى ئةو  زواى

ى طةوضة، ية خوزاوةْسواية نة ئةو ية زواى  يإباوةضِاْةى زةضٓة الى ثاؾا، ييئيَطاْئةو  ٖةَوو
 ى.باوةضِٖةَإ يةغةض ئايا تؤف  تطة،إ طةوضةٖةَوو

ّ واية و زةظامن شيإ باوةضِزا ئيَػتةّ ية آلبة ،ْةبووةّ باوةضِ: ية ضِابطزووزا ئةو وتىزيَُاضات 
 و َطزْى َٔ ية زةغت ئةوزاية.
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زيَُاضاتيـ ثةدما و ثيَٓر غاٍَ بةغةض  بةضظٕ،آليإ باٖةَووباغهطا نة ئافطةت و ثياواْى ئيَػجاضت 
فةضَاْسةى  َووى غجى بة ؾهؤ زةٖاتة بةضضاو، ى بةضظ و ؾاْى ثإ وآل، بة بازةضِؤيؿتتةَةْيسا 

ى نةغيَهى طةوضةية،ضطا بة ثاؾاى ضِاطةياْس نة نةغيَهى يةو ؾيَوةية ٖاتووة بؤ بيٓيٓى  زى داويس ظْا
ية ثاؾا ضؤوة ثيَـ تا زةْطى  ٖيَٓسةزيَُاضاتيـ  ةوة،ئةو، ئةضزةؾيَط َؤَيةتى ثيَسا بؤ ٖاتٓة شووض

ية ويػتبايإ ظؤض ضيَع نإ ْةضيت وابوو ئةوناتةى يؤْاْييةالى  ئةشْؤ زاْيؿت،ض ةبطاتة ئةو، زواتط يةغ
ئَ،  بةضاْبةض ى يؤْاْة و ييَي ثطغي: خةَيهزازةْيؿذي. ئةضزةؾيَط طوَاْى نطز نة ئةو  ئةشْؤيةغةض ٓب

 ى يؤْاْى؟خةَيه، تؤ نابطا
 .ئيَطإ: بةَيىَ ئةى ثاؾاى وتىزيَُاضات 

 ى ناّ ية زةوَيةتةؾاضةناْى يؤْاْى؟خةَيه: وتى زةغتسضيَصئةضزةؾيَطى 
 ى ئيَػجاضمت.خةَيه: ىوتزيَُاضات 
 ؟ضييةة ناضت وآلت: يةو وتىئةضزةؾيَط 
 ة ثاؾا بووّ.وآلت: َٔ يةو وتىزيَُاضات 

: وتىنة ئةضزةؾيَط بة ثةية خؤى بةضظ نطزةوة و  ،ْةنطاو بوو ضاوةضِوإ ٖيَٓسةية وتةئةو 
 ثاؾاى ئيَػجاضتى؟ يئايا تؤ زيَُاضات

 .ئيَطإ: بةَيىَ ئةى ثاؾاى وتىثرية ثياوةنة 
 : بؤضي ٖاتووى بؤ ئيَطة.وتىئةضزةؾيَط 
شيإ و َطزْى َٔ ية زةغت تؤزاية،  ئيَػتة : ٖاتووّ تا ثةْا بيَُٓة بةض تؤ،وتىزيَُاضات 

ئةطةض ْاؾتةويَت َٔ  فةضَاْى نوؾتٓى َٔ زةضبهة، ئةطةض ْاتةويَت َٔ ية شيإ بةضزةواّ مب،
 بهوشضيَِ، ثةْاّ بسة.

، ئةو ٔثياواْى ئاظا ٖةَيسةبصيَطزضيَ يةْيَوثاؾانةيإ  ئاظإ،ى ئيَػجاضت خةَيه: وتىئةضزةؾيَط 
ناْى ييةْيؿتُاْئةطةض بعاْيَت ٖاوتةْاْةت  اؾاى ئيَػجاضت ية َطزٕ ْاتطغيَت،ثياوةى ببيَتة ث

زاويَو بؤتة ضِووْاضيَت، ض ضةنةى زةْيؿتُاْزةياْةويَت ئةو بهوشٕ، بؤ ثاضاغتٓى شياْى خؤى ية 
 بووى ئيَػجاضت بةدىَ بٗيًََى.ٖؤى ئةوةى نة تؤ ْاضاض 

نإ يؤْاْييةى ضِووبهةّ و مشؿيَطّ بةضةو  ؾةضِنة  ،: ويػتيإ َٔ ْاضاض بهةٕوتىزيَُاضات 
ةنةَِ ْيؿتُاْنإ ضِاْةططّ، يؤْاْييةى ضِووهة بةَييَِٓ زابوو مشؿيَطّ بةضةو ضووَْٓيـ  ضِابططّ،

 بةدىَ ٖيَؿت.
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يسا ضِووزواتط  ْاوةخؤى يؤْإ،و ية دةْطةناْى بو بطيَتىئةو دةْطةى زيَُاضات باغي نطز، 
 و بة دةْطةناْى ثًؤثؤْع ْاغطا.
 ،تْةيسةتواْى ية ٖيض ؾويَٓيَو بصي ةنةى زةضضوو،ْيؿتُاْزيَُاضات زواى ئةوةى ية 

 زيهةي ية زاٖاتى تانةناْي ْةبوورت ثزاٖاتى ئةو  ،ْةبووةنى هة ٖيض غةضَايةيضووْ
تا ئةو ضؤشةى  ٖات و ئةضزةؾيَط ئةوى ثةْازا، اَةْؿييٖةخةنةى، بؤية بةضةو نؤؾهى وآلت

 بة خؤؾي شيا. ئيَطإظيٓسوو بوو، ية 
زواى ئةوةى تيُيػتؤنيٌ غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا ثةْاى ٖيَٓايةبةض نؤؾهى 

ئةونات هى ئاغياى بضوونى بة ئةو غجاضز، يَوآلتضةْس  ثاؾايةتيي، ئةضزةؾيَط ٖةخاَةْؿيي
 يضِووٖةْسىَ داض دةْط ية ْيَواْيإ  ئةدماّ ْةزضابوو، ئيَطإْإ و ٓى ئاؾتى يؤٖيَؿتا ضيَهةوت

نإ ٖةخاَةْؿييةزةزا. داضيَو ئةضزةؾيَط ْاَةيةنى بؤ تيُيػتؤنيٌ ْاضز تا بؤ ياضَةتيساْى 
"فةضَاْى دةْطى ثاؾاى  َى ْاَةنةزا ْووغيبووى:آلبضيَتة دةْطى يؤْإ و ئةو ية وة

هة يؤْاْيِ ْاتوامن ضووّْ آلنةؽ ثةغةْس زةنةّ، بة ٖةَووبؤ دةْط يةطةٍَ  ٖةخاَةْؿيي
زواى ْووغيٓى ئةو ْاَةية بؤ ئةضزةؾيَط، تيُيػتؤنيٌ ، نامن ظةْطِ."ييةْيؿتُاْيةطةٍَ ٖاو

 و خؤى نوؾت. خواضزثياَية شٖطةنةى 
 زضيَتةوة،خ. ظ( زةطيَطِ 399ية غاَيى ) غونطاتى داَى شٖط )ؾونطإ( بؤ خواضزْةوةية نؤْسا 

باغي ئةو داَة زةنطيَت بريةنإ بؤ الى ئةو زةضٔ، ية ناتيَهسا ثيَـ ئةويـ و زواى  ٖةض نة
نة بة  ،ْةبوويإ ظووية يؤْاْى نؤٕ ئةواْةى ئاضة ناضةيإ نطزووة، ئةويـ ظؤض ية نةغاْى زياض ئةو

 ى ؾونطإ بوو.خواضزْةوة ضيَطةمشؿيَط خؤيإ بهوشٕ، باؾرتئ  خؤخةدمةض يا
: وتىزواتط ٖةواَيى َطزْى ئةو،  اَةى تيُيػتؤنيًى ثيَطةيؿت،يَط ْناتيَو ئةضزةؾ

ْةضيتى ئةونات ئةو َوَيهاْةى ية ئاغياى  بةثيَيةف بوو. ؾةضتيُيػتؤنيٌ ثياويَهى ئاظا و بة 
 ئةو بةديَ َاْةوة، بة نةغوناضةنةى بةخؿري. يبضووى ية زوا
ئةوةى َٔ غةضطةضَى يةطةٍَ ت ة و ٖاوناَيَصووْووغي ْاغطاو ْووغيويةتى: يةو َيَصووثًؤتاضى 

ةّ، ْةوةناْى تيُيْووغيٓى ئةو الثةضِ اتى ئةو  ػتؤنيٌ ٖيَؿتا ية ئاغياى بضوونٔ،ْا ية ضيَطةى زٖا
يإ، شياْيإ زابري زةنةٕ. ثًؤتاضى ية غا ْى ؾةغت و آلَؤَيهاْةيإ نة ئةضزةؾيَط زابووى بة باثريْا

ية ْيَوإ ناتى َطزْى ئةو و خؤنوشى تيُيػتؤنيٌ ثيَٓر غةزة  ٓيسا شياوة،سةوت تا غةز و بيػتى ظاي
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 هاْةئةو َوَييةغةض تا ْٗا  ٔ،بووة، ويَطِاى ئةوةف ٖيَؿتا ْةوةناْى تيُيػتؤنيٌ ية ئاغياى بضوون
ى بةخؿي بوو زةشئ، نة  .ئةضزةؾيَط بة باثرياْى ئةوْا

تة يَنةونة زة زةشيا، ؾووفْى غةضةتاى ثاؾايةتيسا ية آلية غا زةغتسضيَصئةضزةؾيَطى 
زةظاْري نة بابٌ نةى ية بابٌ شيا، ثاؾايةتييةّ بيػت غاَيى زوايي ية آل، بةئيَػتةخوظغتاْى 

 .ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتئةونات بةؾيَو بوو ية 
ضِابوواضزٕ و  ويةزوبنة بةضزةواّ  ،ئةضزةؾيَط نةغيَو بووة زةَيئَْووغإ َيَصوو

 ؿى زووضاضى ْةخؤؾي ؾةنطى خوئَ بووة.ْى تةَةْيآلغازوا ية  خؤؾطوظةضاْى بووة،
ْى تةَةْى نويَط بووة و ْةيسةتواْى ية آلغازوا ْووغيويةتى نة ئةضزةؾيَط ية  ْؤٕزةى 

ية زواى ئةو ناتةوة  ٖاَوؾؤنطزٕ زةغتيإ ططتووة،بؤ  ،بطِوات زيهة ؾويَٓيَو بؤ ؾويَٓيَهي
ؤ ئةوةى غووزى ْابةدىَ ية ئةو بطِياضاْةى زةضيسةنطز دطة ية ئةوةى خؤى َؤضى زةنطزٕ، ب

وةى  زيهة، نويَطبووْةنةى ْةبيٓطيَت و فةضَاْى بة ٖةَيةى ثيَ زةضْةنةٕ، زوو نةغي
ئاَازة زةبووٕ و خؤؾيإ َؤضيإ زةنطز تا غووزى  طةواٖيسةض ية ناتى َؤضنطزٕ

 بيٓطيَت.ةْازازثةضوةضاْةيإ ييَ ْ
بةّ ؾيَوةية ضيَطط زةبوو ية  ى،، زوو نةغةنةى زةطؤضِضؤش داضيَو زةغتسضيَصئةضزةؾيَطى 

بة غووزى خؤياْى ثيَ َؤض بهةٕ.  خؤئةوةى ئةو زوو نةغة فةضَاْى زووض ية زازثةضوةضى يا
سا بة خةَيهيةطةٍَ تساضإ و بةضزةغتةناْى آلويَطِاى ئةوةى نويَطبوو، فةضَاْى زةنطز تا زةغة

نإ ويَطِاى ئةوةى ظاْسضاوة نة اْييةيؤْْووغة َيَصوو ٖةَووةوة ظوَييَٓةوة. يزازثةضوةضى و ْةضَي
 ةوةضابواضزْ يةزوبنإ ضِةؾبري بووٕ، غةضباضى ئةوةى زةَيئَ خةؾاياض بةضزةواّ ييةئيَطاْبةضاْبةض 

يإ صيووْةنة  ،ّ باغي زازثةضوةضى ئةويـ زةنةٕ و دواَيَطى ئةويإ باؽ نطزووةآل، بةةبوو
و ئةزيب و  نى نؤَاضى ئةغيٓا و ظاْاثاؾاى ئيَػجاضت و غةضؤيةطةٍَ وةى دواَيَطى ئةو 

 بووة. زيهة  و ثعيؿهاْى يؤْإ و ْةتةوةناْيٖوْةضَةْسةنإ و ؾاعري
زوا غاَيةناْى تةَةْيسا ض  بووْى ئةضزةؾيَط يةْعاْيوة ٖؤناضى ْابيٓاْووغة نؤْةنإ ْةياَيَصوو
نطى خوئَ بووة، ى ٖةَإ ْةخؤؾي ؾةظاْطاوة نة بة ططضياْى ظؤض ٖؤناضةنة ئيَػتةّ آلبووة، بة
نة ْةخؤؾي ؾةنطى خوئَ ئةطةض ْةتواْطيَت ضاضةغةض بهطيَت، نؤَةَييَو  زةظاْطيَت ئيَػتة

بة ٖؤى  ئيَػتةاْة نويَط بووْة. ييةو ْةخؤؾي يَويةن زةٖيَٓيَت،خؤيسا  ويبة زو زيهة ْةخؤؾي
ية ياضيطةضثيَؿهةوتٓى ظاْػتى ثعيؿهى و زةضَاْةناْيإ، ثعيؿهةنإ زةتوأْ ضيَططبٔ ية ن
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ٕ ْةياْتواْيوة ّ ئةونات ثعيؿهةناآلنة يةنيإ نويَط بووْة، بة ْةخؤؾييةيةناْى ئةو يالوةن
ٖةوَيياْسا تا  ئيَطإو  َيػطبووْى ئةضزةؾيَط و ثعيؿهة زياضةناْى يؤْإ و ضيَططبٔ ية نويَط

بةزةض ٖيض  ْةوةخواضزٕ و خواضزْةياْتواْى، بؤية ئةضزةؾيَط ية  ةضِيَٓٓةوة، بةآلّبيٓايي بؤ بط
 ْةَابوو. زيهةي بؤ خؤؾيةني

نة  ،الواظ  ٖيَٓسةئةضزةؾيَط ئةوناتةى ية بابٌ بوو بة ٖؤى ْةخؤؾي ؾةنطى خوئَ 
هة ٖةغتى نطز ضووْٖةغتيَتة غةضثيَ. ئةونات  زيهة ْةيسةتواْى بةبيَ ياضَةتى نةغاْي

ى باب و باثريّ بيَت، ةنةّ ية تةْيؿت طؤضِهة زةبيَت طؤضِضووْ وتىوة، تةووب ْيَعيوَطزْى 
 هة تواْاى غواضبووْىضووْ ئاٖوضاَةظزا ضوسةنةّ زاوا بهات، باؾرتة بضِ بؤ ثاضؽ و يةوىَ

تا ية ضيَطةى نطَاؾإ  نةوتةضِىَنةَيَو ثيَـ ٖاتٓى بةٖاض  ، تةختيإ بؤ ٖيَٓا،ْةبووئةغجى 
 بضيَتة ثاضؽ.

بيَػتووٕ نة ية غةضزةَى طةيؿتة  بوو، تيَجةضِيةويَـ ئةضزةؾيَط طةيؿتة نطَاؾإ، 
طةوضة و  ْووغطاوةظاْسضاوة نة زاضيوف  ناْسا ؾاضيَهى بضووى بوو،ٖةخاَةْؿيية

يـ زةيويػت زةغتسضيَصؾاخى بيَػتووٕ ْووغي. ئةضزةؾيَطي يةغةض ةغةيةنةى خؤى تطِووتيَ
بةؾيَو ية  ناْى ئةوناضةيإ ئاَازة نطز،ثيَساويػتييةنةتيبةنةى يةو ؾاخة بٓووغيَت، 

طةيؿتة بيَػتووٕ،  زةغتسضيَصناتيَو ئةضزةؾريى إ بؤ ْووغيٓى نةتيبةنة يووؽ نطز، ةنةيؾاخ
قةزى ئةو ؾاخة يةغةض وابوو نة فةضَاْى ٖةَيهةْسْى نةتيبةنة بسات و بًَيَت ض  بطياضِ

 ْةيتواْى يةّ باضةوة ٖيض بًَيَت. ةْسضوغتى ظؤض تيَو ضوو،ّ ية ئةوىَ باضى تآلبٓووغٔ، بة
وة َاوةى ضةْس ضؤش ية بيَػتووٕ َايةوة و بة ٖؤى وةضظى ْةخؤؾييةة ٖؤى ئةضزةؾيَط ب

هة بةو ٖؤية نة ضووْبةٖاض ضؤشاْة باضإ زةباضى و يةناتى باضإ باضيٓسا ٖةواَييإ ثيَسةزا، 
 إ، زَيدؤف زةبوو.دووتياضبووْى بةضٖةَى ى باضإ باضئ زةبيَتة ٖؤى باؾرتزةيعاْ

تةْاْةت نةتعياغى  ،ْييةٖيض ظاْياضضيإ  زةغتسضيَصى ضؤشى َطزْى ئةضزةؾري يةباضةى
زواى َطزْي ئةضزةؾيَط ية  وغيوة،ضؤشى َطزْى ئةوى ْةْو ،بووة ئيَطإيؤْاْى نة بيػت غاٍَ ية 

 .بؤ ثاضؽ طواظضايةوة ،ٕياوةضي بووهاْى نة ٖاوضِيَ يةاليةٕتةضَةنةي 
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 جةنط و بساكوذى
وابوو نة ية ناتى شياْى خؤياْسا  اَةْؿييٖةخْةضيتى ثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى 

ثاؾاناْى غةضةتاى  ٖةَوووف نوضدطة ية  بةضزةناْى ؾاخسا ٖةٍَ زةنةْس، يةْيَوةنةيإ طؤضِ
 يةْيَويؿيإ ية ؾار زةغتسضيَصالؾةى ئةضزةؾيَطي يَصضاوٕ، ية ؾاخةنإ ْ ٖةخاَةْؿييظدمريةى 

، (1)ٖةيواْةنةى ية ويَٓةى خاض بوو ،وبةضزى ؾاخسا ٖةَيهةْسضا بو يةْيَويَو ْاؾت نة طؤضِ
ْووغة َيَصووى وتة ثيَيبة، ى ٖةبوونوضِٖةشزة  ى َطزئةو زةَة زةغتسضيَصئةضزةؾيَطى 

، ية شْة ضِاغتةقيٓةنةى بوو خةؾاياض تةْيا ناْى بووٕ،ؾةضعييةةظسةيإ ية شْة ْاسنإ يؤْاْيية
ويػتى تاز بٓيَتة  زووةّ ْاغطا،اى َطزْى ئةضزةؾيَط بوو بة ثاؾا، بة خةؾاياضى خةؾاياض زو
بووٕ ية وةضظى بةٖاضزا  ضاوةضِوإئةوناضةى ْةنطز و  ثايعّ بة ٖؤى ٖاتٓى وةضظى آلغةضى، بة

 ببات. بةضِيَوةى تاز ْاْةغةض ضِيَوضِةمس
بطاناْى نؤنطزةوة تا بةَييَٓى  ٖةَووئةو ضؤشةى خةؾاياضى زووةّ بوو بة ثاؾا، 

ئةوإ  ثيَسا،ساضيإ ئةَةنسة بطانةى غويَٓس و بةَييَٓى سةظةض ٖ ئةَةنساضييإ ييَ وةضبططيَت،
َةظْي ْاوةْسى  نؤؾهة نة ئةو بؤ خةؾاياض خواضز، ثيَطغجؤَييؼئةو غويَٓسةيإ ية نؤؾهى 

                                                 

ى اض ية ئيَطإ ٖاتةنايةوة، تةْٗا بةغة نة زةضواظةى طؤضِثؿرتِاغت نطزْةوةى ئةوةى نة خاض بؤ يةنةجم)بؤ  (1)
زةتواْطيَت ئةو طؤضِاْة ية ٖةَيهةْسْى  ية،ى ٖةخاَةْؿيي ية ؾيَوةي خاضساثاؾاناْى غةضةتاى ظدمرية

 ،يـ ية ئيَطإ ٖةٕزيهة بةضزيٓاْة، ؾويَٓةواضي تةالضةدطة يةو ضيَهطاوة، و ؾاخسا ْيَضؤغتةَسا ببيٓري نة ية
و  يإ وةضططتةظضةتى عيػا ئةوةس ؾويَٓهةوتوواْيزواتط  سا،ية ئيَطاْبؤ يةنةجماض بووْى خاضٔ ضيَزةضخةضى 

 َايةية ووئةَةف ب ياْةنإ بووة،ظاْطاوة ئيَطإ ثةْاطةى نطيػتي فةضَى خؤيإ، وةى نطزيإ بة ٖيَُاى
يةنذاض ظؤض ى تا ض ضِازةيةى ؤضييةتى ضؤّ تا غةزةى غيَيةَى ظايٓئيُجطات ئايٓة، ٖةَيبةتةئةو غةْسْي ثةضة

 ة ئيَطإ، شياْى زةثاضيَعضا،بطاتاْيَو تواْيباى يّ ٖةض نطيػتيآلو زةبطز، بةيَئةواْى يةْ ياْةنإ بوو،زشى نطيػتي
ط خاض زوات ُاى َاغييإ نطز بة ٖيَُاى خؤيإ،اْةنإ ؾيَوةى ٖيَيةتازا نطيػتييةغةضٕ نة ئاطةزاضإ ٖةَوو

 ظةبيشوَيآل" بوو بة ٖيَُاى فةضَى ئةوإ."
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ى سو غويَٓ ثاؾايةتيييةو نؤؾهةزا زةطةيؿتٓة  ٖةخاَةْؿييثاؾاناْى  بوو، ئيَطإَةعٓةوى 
تاديإ زةْاية  ثيَطغجؤَييؼثاؾانإ ية نؤؾهى  ضز،زةخوا زايةو ؾويَٓة يإساضئةَةن

 (2)غةضيإ.
ٖيَؿتا ئةضزةؾيَط زةَة ئةو عى ئةضزةؾيَط بوو،ؾةض خةؾاياضى زووةّ بةضٖةَى ٖاوغةضطريى

نةى ٖاوغةضةيةطةٍَ ناتةناْى ثؿووى خؤى  زْياى ضِابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى، ْةنةوتبؤوة ْاو
 .بةغةض زةبطز

نة غةضضاوةى ئيَُةٕ بؤ ظاْيٓى ديَٓؿيٓةناْى ئةضزةؾيَطى نإ تايؤْاْييةْووغة َيَصوو
ئةوإ تةَةْى خةؾاياضيإ  ،ْييةةغت ية بةضزَإ زيهة غةضضاوةي هةضووْ، زةغتسضيَص

ئةطةض  ،بوو نوضِي طةوضةيعى و ؾةضى نوضِوةى زياضة ئةو تانة ، بةآلّ ْةنطزووةةغتٓيؿإ ز
 .ثاؾايةتييْةياْسةٖيَؿت بطاتة يإ، زيهةةظسة بطانةى ساية، ْةبووى طةوضة نوضِ

ية بطاناْى بة  يَوساضى بطاناْى بؤ خةؾاياضى زووةّ، يةنئةَةنثاظزة ضؤش زواى غويَٓسى 
ؾؤر و ؾةْطي بة ظؤض ضِفاْس، زواى ؽ( نضيَهى ؤ)غةغس ياْ خؤؽ( ياؤْاوى )غونس ياْ

واتة  ،خاَةْؿييٖةئةو نطزةيةى ئةو ية غةضزةَى  بةضةآل نطز،ئةوى  ،ةناْىظوونطزْى ئاضةتيَط
طةوضةتط  ،ْةبووو بةخؿيٓى  زيَتة ْاغري َةظٕغةضزةَى ٖةضز و َةضدةنإ، بة تاواْي  ثيَـ

 .(3)بوو ية نوؾتٓى نةغيَو
َةظاض و ؾةضيإ بطانةت ْةتةْيا نضةنةَاْى وت ،باب و زايهى نضةنة ضووْة الى ثاؾا

ٓةوة بؤ ؾويَٓى يئ بطةضِيَناضْائيسي  وضِيػوا نطز،َةظاض ؾةضئيَُةؾي  بططةبةزبةخت نطز، 

                                                 

تعياؽ ئةواْةى زةياْةويَت ية زؤخى ئةو نؤؾهة تيَبطةٕ نة ئةونات تةواو ببوو، ثيَويػتة ْووغيٓى نة (2)
ا ؾويَٓى ٖوْةض و ثيؿةغاظى زْياى نؤٕ بوو، تةْيى ةثيَؿاْط زةَة بعأْ ئةو نؤؾهة ئةو بؤ ئةوةيخبويَٓٓةوة 

ٖةخاَةْؿيييةنإ يةو نؤؾهةزا ْةبووة. بة غةضدمسإ يةو بابةتة نة ثاؾا  ٖةخاَةْؿييْيؿتةديَي ثاؾاناْى 
ية  زيهة ية ناتةناْي واية يةو نؤؾهة زةبووٕ،بو ػتثيَويى نة ئايٓا ية بؤْةناْى ثاؾايةتى و يتةْ ْةزةشيإ،

 ظةبيشوَيآل" زيهةي ئيَطإ زةبووٕ" ثايتةختةناْي

بةَيطةنإ نة ٖةض يةو  بةثيَي ةى طوٍَ زةضزةخات،نإ ثاى وةى ثةضِٖةخاَةْؿييية ظةبيشوَيآلٖةْسيَو داض  (3)
هيإ ظؤٍَ ا يةنيَيتةْ، ى ٖةبووةٖةشزة نوضِئةوةتا ئةضزةؾيَط ية زواى َطزْى  زا ٖاتووة واْةبووْة،توونةثةضِ

 "نوضزى يوةضطيَطِ"ْياوة. ٖةَوويإ بة ْاؾةضعى ٖاتووْةتة ز ْةبووة، ئةواْي زيهة



 152 

ضى بةغةض زيَت؟ خةؾاياضى زووةّ زاواى نطز  ٖاتووَإْاظاْري زوا خؤَإ، زةبيَت نؤض بهةئ،
، ؾيناضة بةو ّ ئةو ْةٖات،آلْهطزْةوةى بساتىَ، بةضِوو ، بؤ ئةوةيغونس ياْووؽ بيَتة الى

 ئيَػتة وتىْاضز و َى بؤ آلخةؾاياض وةنطزةوة،  ثؿرتِاغتناْى باب و زايهى نضةنةى وتة
ى باب و ينة زةبيَتة ٖؤناضى ضِةظاَةْس ،زَيٓيائ تؤ ئةوناضةت نطزووة، بؤية وةضة و ئةوة بهة

 زايهى نضةنة.
 نى ظؤض بساتة باب و زايهى نضةنة،ْةضيت زةبيَت ثاضةية بةثيَيؽ زةيعاْى ؤغونسياْ

ثرت ية  ،ْةبووؤيإ نإ بييةئيَطاْهة ضووْو، خؤى بهاتة ٖاوغةضى نةغيَ ثاضةنضةنةف بة 
ؽ ْةيسةتواْى ئةو بهاتة ٖاوغةضى فةضَى خؤى، بؤية نةوتة ٖاْساْى ؤغونسياْ شْيَو بيَٓٔ،

 بووٕ ية زشى خةؾاياض.طاناْى بؤ ياخيب
ؽ بة ؤى ئةوإ غونسياْوتةبة  نأْ،يؤْاْييةف ٖةض ئيَػتةتا  ى ظاْياضييةنإغةضضاوة

ضعى باسياْة بؤتة ثاؾا، ئيَُة بة ةى ؾنوضِةوةى بة ٖؤى ئ ئيَػتة: )ئةو ثياوة نة وتبطاناْى 
هة بٓةَا ضووْعى باسياْري، ؾةضِى نوضِئيَُةف ، بةآلّ و يةواْةؾة نةَرت ية ئاشةٍَ بعاْيَت ئاشةٍَ

يَو َٓساَيبووْيإ تووية د و ثياويَو و شْيَو بة يةى ضِاظيبووٕ،ناتيَ ضةظاَةْسى ثياو و شْة،
ئةو ضؤشةى َاضة بطِيٓى زايهى خةؾاياضى زووةّ بؤ باسيإ ، ؾةضعييةة َٓساَيٖاتةنايةوة، ئةو 

ووْةوةى بؤ( ية نَةظْةنإواتة )فطيؿتة  ئيُؿا غجةْسةنإٖاتةنايةوة، ئايا ئاٖوضاَةظزا و 
غاتى ية ناتو ٕظةضزةؾت ية ئةوىَ بوو، يا ؾةت خؤَاضةبطِيٓى ئةوإ بةؾساض بووٕ يا

ٖؤناضى ٖاوغةضطريى باسيإ و زايهى خةؾاياض ا، طؤضِ ةني زيهةبطِيٓةنةزا زْيا بة ؾيَوةيَاضة
ويَت ئةو نضة بهاتة ٖاوغةضى خؤى، ةنة ية باسياْى ثطغي ئايا زةيةَووغبوو يةوةى  بطيَتى

 وتىئةويـ  ئاَازةى ببية ٖاوغةضى ئةو ثياوة،زواتط يةو شْةى ثطغي ئايا  ئةويـ ضِاظى بوو،
ةو بةَييَ و ثةغةْس بووْة بوو نة ٖةضزووال بةَيىَ، ئةوةى بؤوة ٖؤى ٖاوغةضطريى ئةوإ ٖةض ئ

ئةو ويػذي و ثةغةْس نطزْة ية ْيَوإ شٕ و ثياويَو بيَتة ثيَـ، ئةوإ بة ، يإ ويػتسييةن
ئةو ، ياْسا شياوةيةطةَينة  ،ئةو شْاْة بووة ٖةَوو يخواظياضباسيإ ، فةضَى زةبٓة شٕ و َيَطز
اْى ئةو شْاْةئ بة نوضِال ضِاظى بووٕ، ئيَُة نة هة ٖةضزووضووْ ػتووة،شْاْةف بابى ئيَُةيإ وي

ية ْيَوإ ئيَُة و خةؾاياضى زووةّ ية ضواْطةى  عى ئةو ٖةشَاض زةنطيَري،ؾةضِاْى نوضِ
 .(ْيية دياواظيىبووٕ، ٖيض يعؾةض
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: وتى ري وعى بابيأْ و ظؤٍَ ْؾةضاْى نوضِنة  ،ؽ بةو ٖؤناضاْة بطاناْى ضِاظى نطزؤغونسياْ
ناْى بةضشةوةْسييةيةطةٍَ هة ضووْثةغةْس بهات،  ضِاغتييةئةو  ْييةةّ ئاَازة )خةؾاياضى زوو

، زةبيَت خةؾاياضى زووةّ ئةطةض سياْةويَت َافى خؤَإ بةغةض يةنيَهسا بػةثيَٓري نؤى ْري،
 .(بهوشئ

 .بهةئ؟ َةظٕى َووغ: ض ية وتىية بطاناْى،  يَهي زيهة بوويةن )ئةخؤؽ(
 يسايةوة: ئةويـ زةنوشئ.َآلؽ بة ئاضاَى وةؤغونسياْ

، وآلتى ئايٓواتة طةوضةتطئ ثيَؿةواى  ي ٖيَٓا،ةناَْووغئةخؤؽ بؤية ْاوى طةوضةى 
تةختى يةغةض  َةظٕعازةنةى بة ثاَيجؿتى َوبيَسى آلَية سةنوضِهة زواى َطزْى ئةضزةؾيَط ضووْ

اٍَ خةؾاياض، خؤى ْةخػتباية ثؤيؿتوويي زاْيؿت، ئةطةض ئةو ثياوة تةواوى زةغرتِ ثاؾايةتيي
يسا ٖةبوو، ْةياْسةٖيَؿت ببيَتة ية بةضاْبةضةظسة بطا ظؤَيةناْى خةؾاياض نة نيٓةيإ سطوَإ بيَ

َاوةيةى بةض ية َطزْى باونيإ بةضاْبةض خةؾاياضى  ،ةظسة بطايةسو نيٓةى ئةو  ىثاؾا. ض
 زةظاْى،ى خؤى بة ثةغت هة ئةو ية غةضزةَى باونيسا بطاناْضووْزووةّ ٖاتبؤوة نايةوة، 
ةنإ ثاَيجؿتى ْةنطزباية، َووغئةطةض طةوضةى  نة ئيَوة ظؤَئ، ،بوو وتضةْسئ داض بة ئةواْى 

بؤية ئةخؤؽ ْاوى  ،ثاؾايةتييْةيسةتواْى بطاتة تةختى ةظايةتى بطاناْى ئةو بة ٖؤى ْاضِ
ية ئيَُة  يَت زواى نوشضاْى خةؾاياضى زووةّ، ٖيض ناّى طةوضةى ٖيَٓا تا بًَيَت ئةو ْاٖيًَََووغ

 ئةويـ زةنوشئ. وتىغيـ سةظسة بطاية ببٓة ثاؾا، غونسياْؤةو ي
ةظسة سويَطِاى ئةوةى  وؾتٓى خةؾاياضى زووةَيإ زاضِؾت،ةظسة بطانة ْةخؿةى نسزواى ئةوة 
ى يبةضشةوةْس زةبؤوة و خةؾاياض يإ يةيإ ضقٖةَووهة ضووْزةضْةضوو،  ٓييةٗيَّ ئةو ْآلنةؽ بووٕ، بة
 (4)ى غةزة بهوشٕ.دةشْية ؾةوى  خةؾاياضبطِياضياْسا نة بؤية  بيين،ٓى ئةوزا زةخؤيإ ية نوؾت

                                                 

ية نايةوة و تة ةوونإ ٖاتْييةزةَى غاغاية غةضتا ْةوتطيَت ْاوى )غةزة(  واْسٕضوبؤ ضةواْسْةوةى ييَه (4)
نة ية ناتى  ،َةبةغتُإ ية دةشْى غةزة ٖةَإ دةشْى ئاططةنإ ْةبوو، زةَييَري ٖةخاَةْؿيييةزةَى غةض

 زةَةئةو ْييةنإتا طةيؿتة غاغا بوو،نإ بةضزةواّ ْييةزةَى ئةؾهاية غةض زةزضا، نإ ئةدماّٖةخاَةْؿييية
ت، ئةو دةشْة نة زةناتة غي ضؤش( زيَ ،يةى )غةزة( بة واتاى )غيَ زةوتة بةثيَيْاوى دةشْى غةزةيإ ييَٓا، 

ؾةوى ظغتإ يةنةَري نإ دةشْى ئاطط ية ٖةخاَةْؿيييةّ ناتى آلبةزةزضا،  اى غي ضؤش ية ظغتإ ئةدماّية زو
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نإ بؤ خؤؾي و نات بة غةض بطزٕ، دًوبةضطيإ ٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى  ية دةشْى ئاطط،
 نإ ية نةضْةظاٍَ و ئاٖةْطةناْسا زةيهةٕ.ئةوضووثايية ئيَػتةٖةَإ ئةو ناضةى  ى،زةطؤضِ

بةضطةناْى زةطؤضِيَت و نةؽ دًوخةؾاياض ية ؾةوى دةشْسا  وت ؽ بة بطاناْىغونسياْؤ
ببيٓةوة و يةطةٍَ خؤَإ بيبةئ بؤ  ْيَعيوية ئيَُة بة دًى طؤضِزضاو ييَي  يَوْايٓاغيَتةوة، ثيَويػتة يةن

 يةْيَوؾةوى ظغتإ يةنةَري ية  ،هة بة زووض زةظاْطيَتضووْ غوضيَهى باخةنة و ية ئةوىَ بيهوشئ،
زواى باظباظئَ بةغةضياْسا  ئةوإ ئاططى طةوضةيإ زةنطزةوة، بهةٕ، بؤية زةَييرَي ؤة و ٖاتوضباخسا ثياغ

 ةوة بؤ َاَيةناْيإ.طةضِْائةو ؾةوة زة خواْيناْى خواضزْةبؤ غووز وةضططتٔ ية 
ؽ خؤى ؤغونسياْبطِياضبوو  ئةطةضيَو نطابوو، ٖةَووية ْةخؿةى نوؾتٓةنةزا ثيَؿبيٓى 

ئةطةض  طؤؾةيةني باخةنة، ْةٖيًََيَت زةْطى ييَوة بيَت،واى ئةوةى زةيبةْة خةؾاياض بهوشيَت ز
نةؽ زةْطى  ية باخةنةزائةوا  ،اظزإ يةغةض ئاططب ٖةْطاَةيزةْطيؿى ٖات بة ٖؤى ٖةضا و 

 ْابيػتيَت. 
 زيهة ئةواْي ية ْيَوإ ضةْس بطايةنسا بوو، تةْيازةَييَت ثيالْى ئةو نوؾتٓة  ْؤٕزةى 

هة ضووْبطانإ يةو ثيالْة بةؾساض بووٕ،  ٖةَووّ نةتعياؽ ْووغيويةتى آلٕ، بةووْةبى ئاطةزاض
ٕ ْةضووبووٕ بؤ وياليةتةنإ و ية ثايتةخت بووٕ. َةبةغتى خواضزتا َاوةيةى زواى غويَٓس 

 ، ئةوة بوو نة ٖةضيةنيَو يةوإ ناضبةزةغت بووٕ،ئةو ية ضؤيؿتٓى بطانإ بؤ وياليةتةنإ
وياليةتة بضوونةنإ  فةضَاْطِةوايوياليةتة طةوضةنإ و ٖةْسيَهيإ  ةوايفةضَاْطِٖةْسيَهيإ 

 يإ ية ثايتةخت بووٕ،ٖةَوو زةَةْووغة ئةوَيَصووى ئةو وتةٖةض بة ، بةآلّ بووٕ
شَاضةيةى  ٕ بؤ بطانةيإ، بةخواضزى تاز و غويَٓس ضِيَوضِةمسٖةضيةنةؾيإ بؤ بةؾساضى ية 

 ةية ئةوإ يةؾهطيَهى بضوونيإ ية ثايتةخت ٖةبوو.بةّ ؾيَو غةضباظةوة يةويَ بووٕ،
ى ية ْييةخةؾاياض دًوبةضطى خؤى طؤضِيبوو، بؤية ئةو ثاغةوا ،ية ؾةوى دةشْى ئاططزا

زةزضا، ئةو ؾةوة بؤى ْةزةنطا تا نةؽ ْةظاْيَت نة ئةوة خةؾاياضة،  ناتى ئاغايي بؤى ئةدماّ
إ زازةثؤؾي تا نةؽ ْةيآْاغيَتةوة. خػاضيضِوو زيهة دًوبةضطيإ زةطؤضِى، ئةو و ئةواْي

بؤوة  ْيَعيوثيالْةنة بيَ ئةوةى خؤى بٓاغيَٓيَت، ية خةؾاياضى زووةّ  بةثيَيية بطانإ  يَويةن

                                                                                                                  

 ؾةوى ظغتإ ية ؾويَٓة فيَٓهةنإ بةفط زةنةوت، ئةو ؾةوةيإ ريبوو، ضوْهة بة ؾيَوةيةنى ئاغايي ية يةنةَ
 شوَيآل""ظةبي يَو ْةتةوة ئاضياييةنإ ظؤض نؤْة.زةنطزة دةشٕ و ئةو دةشْة يةْ
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ٖةغتى بةزوازاضووْى خةؾاياض، ئةوى ثاَيٓا تا ةوة ئاَاشةى نطز تا زواى بهةويَت، و بة ثيَهةْيٓ
ى زووضنةوتٓةوةى ئةو ئاطةزاضدةشْسا نةؽ  ضا و ظةْايٖة يةْيَو طؤؾةيةني باخةنة،ة بطِواتيسا وبةزو

ثطِ ٖيَطؾي نطزة ، يةبوو ضاوةضِوإؽ ؤةنة، يةوىَ غونسياْباختا طةيؿتٓة نؤتايي  ،ْةبووزوو نةغة 
، بيَ ى و خةؾاياض نةوتة غةض ظةوىسضِطى ئةوى ٖةَيغةض خةؾاياض و بة يةى ظةضبةى مشؿيَطةنةى قوضِ

ؽ ية َطزْى خةؾاياض زَيٓيا بوو، باخةنةى بةديَ سياْؤتيَو غوننائةوةى زةْطى ييَوة بيَت، 
ٕ يةنة ية بطانإ دًوبةضطيا ٖةض ى بووٕ،ضاوةضِواْبضيَتة الى بطاناْى نة  بؤ ئةوةيٖيَؿت 

ة ئةوإ ٖةْسيَو ي خؤةظسة بطانة ياسٖةض يةو ؾةوةزا  نطزةوة،يةبةض طؤضِى و بةضطى ئاغاييإ 
يةطةٍَ ؽ يإ نطز،  ٖةض ئةو ؾةوة غونسياْؤزاطري ضووٕ و ؾونؤنة ية ثايتةخت بووٕ، بةضةو 
و ظؤض بة ثةيةى بة طةوضة ططيٓط وى ئةوةى خةؾاياض ناضيَهى يَنؤَةَييَو ية ثياوةناْى بة ْ

زواتط نوؾتى، ٖةض ئةو  ئةو ية َاٍَ بٗيَٓٓةزةض، وتى و ثياوة،ةناْة، ضوو بؤ َاَيى ئةَووغ
بةياْى ْةبيَتةوة،  ئاطةزاضؾت تا نةؽ ية نوؾتٓةنةى ؾةوة الؾةى طةوضةى َوبيسةناْيإ ْا

بة  ضةوةى ؾاضيـ ْاَةبةضةنإ ضؤيؿذي،ية زة ياْسا،نإ داضِضييةؾاض داضِ يةْيَوٖةَإ ضؤش 
خؤ ؽ يا، ية دياتى ئةو غونسياْؤيإ ضِاطةياْس نة خةؾاياض ئةو ؾةوة َطزووةخةَيه

ئةدماّ ساضى ٖةض ئةو ضؤشة ئةَةنغويَٓسى  و ثاؾايةتييى ضِيَوضِةمس غةغسياْووؽ زةبيَتة ثاؾا،
ئةويـ وةى ٖى  تةضَى ضٌ و ثيَٓر ضؤش بوو، تةْياخةؾاياض  ثاؾايةتييَاوةى  زةزضيَت،

 ا.باثرياْى ية ؾار ْيَصض
ى نوؾت، ية بواضى شياْى يؿةناَْووغطةوضةى  اى نوؾتٓى بطانةى،ؽ ويَطِؤغونسياْ

نإ ْةفطةتيإ يةو ناضةى زةنطز، ييةيَطاْئ ٕ بوو،تايبةتى خؤي زووضاضى دؤضيَو ية الزا
ناْى خؤثاضيَعى زةنطز، ظووئاضةسةظ و نطزْى ةو ضؤشةى ْةببوو بة ثاؾا، ية تيَطؽ تا ئغونسياْؤ

ى ظيازى ية بةضاْبةض خةَيوْةفطةتى  ؾةضّ بوو،ت بيَ آلّ زواى بةزةغتةوة ططتٓى زةغةآلبة
بة زضومشى )َةظزا ويػتى( ٖةوَيياْسا  طإئيَاى ئةوةى ثيَٓر ئاططخاْةنةى ّ ويَطِآلزةنطز، بة

 .ْةبووّ تواْاى ئةو ناضةيإ آلؽ بهةٕ، بةغونسياْؤيةطةٍَ ى ئايٓ يدةْطيَه
ةنإ يةو دةْطةزا غيَ   بووٕ ية: بطييَتنة  ،ٖةبوو ئاضيؿةيإئاططخْا

 ْى بووزدة بؤ دةْط.ْةبوو: يةنةّ 
:ّ  .ْى فةضَاْسةيي ٖاوبةفْةبوو زووة

  :ّ ىغيَية َيَط و ثياوْا َازة و  دوا  ْةنطز بوو. طؤفئاظايإ ئا
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ية زشى  ؾةضِٖاونات يةطةٍَ ئةوةى ئاططخاْةنإ ٖةوَيةناْيإ بؤ زةغتجيَهطزْى 
 ئيَطإةونات ية نة تا ئ ،ئةدماَسا ناضيَهيؽ غونسياْؤؽ غةضى ْةزةططت، غونسياْؤ

ئةو ناضةيإ  ئيَطإاْى ضتساآلّ زةغةآلٖةضضةْسة ية ئاؾووض ئةو ناضة زةنطا، بة ،ْةبووثيَؿيٓةى 
ئةو نةغاْةيإ ْابيٓا  ٖةَووثاؾاناْى ئاؾووض زواى ئةوةى زةٖاتٓة غةض تةخت، ْةنطزبوو، 

ْى دةْطيإ ية زواى زيالٖةضوةٖا بةؾيَهى ظؤض ية  ة َةتطغيإ زةنطز ضِنابةضيإ بٔ،ن ،زةنطز
ٕ ببةغذي بؤ ناض بةضزى ئاؾيا ٕيا طاييػهة خؤتا ية طاغٔ يا ،ٖةض دةْطيَو نويَط زةنطز

غعاى ٖةَيواغري بؤ بهوشةنإ و غعاى زاَاَييٓى  ،ْةبوونويَطنطزٕ  ئيَطإّ ية آلثيَهطزٕ، بة
ّ بة طوَاْى ئةوةى ضؤشيَو زةبٓة ضِنابةض و ططفتيإ آلثيَػت بة ظيٓسوويي بؤ ْاثانإ ٖةبوو، بة

 ا ْةزةزضا،وإ، نةؽ غعثيَـ ئةدماَساْى تاضيَ زةنةٕ، نةغيإ نويَط ْةزةنطز، بؤ 
 زاٖيَٓا. ئيَطإيتة ْةفطةت ييَهطاوةى ية ؽ ئةو ْةضؤغونسياْ

ؽ بة ثاؾا، غويَٓسى خةؾاياض، بووْى غونسياْؤبطاناْى خةؾاياضى زووةّ، زواى نوشضاْى  
ةناْيإ، سهووَةتةوة بؤ غٓووضى طةضِاْهاْيإ ٖاوضِيَزواتط يةطةٍَ  ،خواضزساضيإ ئةَةن
 ةنة بووٕ.ئيُجطاتؤضييةتبةؾيَو ية  وايفةضَاضِةهة ٖةضيةنةيإ ضووْ

ؽ غيَ ية ئةواْى بة ؤةوةى بطاناْى بؤ ؾويَٓةناْى خؤيإ، غونسياْطةضِاَْاْطيَو زواى 
ئةواْيـ نة ْةياْسةظاْى بؤ ض  و ئؤزا يا ئؤتا( باْطٗيَؿت نطز، ْاوةناْى )غةضزةؽ، بطانتةؽ

ٓا، بة بيَ ثاغةوإ ٖاتٓة ْيَو خؤيإ ْةٖيَيةطةٍَ زةضٔ، دطة ية ضةْس خعَةتهاضيَو نةغيإ 
زواى  ٕ،خواضز يخواْزا ئةواْى باْطٗيَؿت نطز بؤ غةض ْيوةضِؤؽ ية ثايتةخت، غونسياْؤ

إ و زةغتطري نط ، ٖةضغيَهيإشووضةوةٕ، بة يةى ئاَاشةى ئةو ضةْس نةغيَو ٖاتٓة خواضز
ؽ نة ؤونسياْْووغيويةتى ْاظاْطيَت غ ْؤٕئةو غيَ نةغةيإ نويَط نطز. زةى  بطزيأْ،

 ْى نطزٕ.خواضزْإ  يخواْزةيةويػت ئةوإ نويَط بهات، بؤ باْطٗيَؿتى 
 فةضَاْطِةوايئةخؤؽ  بطانتةؽ و ئةوزا( طةيؿتة بطانإ،نطزْى )غةضزةؽ، ٖةواَيى نويَط

ّ آلبة طؤضطإ زةْاغطيَت، بة ئيَػتةنة  ،)ٖريناْيا( ية خؤى تطغا. ٖريناْيا ْاوضةيةى بوو
تةوة زةطةيؿتة آلية الى ضؤشٖة ثرت بوو، ئيَػتةت ثاْتايي ية طؤضطاْى ٖريناْياى ئةو نا

بوو ية  يَوطؤضطإ، يةن تةووةنةوت بياباْةيئةو  بة )غةبعةواض( ْاغطاوة، ئيَػتة)بةيٗةم( نة 
ناْى )ئةتطةى و طؤضطإ( نة باضةضِووى غةضةضِاو ئاغياى ْاوةضِاغت،  ئيَطإاْى رتئ ؾويَٓةنثيتبة

 طؤضطإ. بياباْيىَ َاوٕ، يكيَهى طةوضةى دةحيوْيـ زةضؤوة ٖيَؿتا ية ئةو



 157 

ْووغة َيَصوو يةاليةٕو زةضياضةى ئاضِاٍَ نة يَشيَتة ْزةضِ ئيَػتةدةحيوٕ  باضيضِوو
باضة ضِووةو ئ ( غا2500ٍَية )بة ّ آلضظّ( ْاغطاوة، بةيةناْةوة بة )زةضياضةي خوائيػالَي

 ، زةبوو بة زوويل،ْػتإاتوضنُْيَو بياباْي تٓى بؤ زواى ٖا زةضِشاية ْيَو زةضياى َاظةْسةضإ،
 (5)بةضةو َاظةْسةضإ زةضوو. زيهةيإ ئةوي بياباْةي ية طؤضطاْة،يةو يكاْة زةضؤوة ئةو  يَيةن

ى ئيُجطاتؤضية وياليةتة ٖةضة زةوَيةَةْسةناْى  ،بوو فةضَاْطِةواي ئةخؤؽٖريناْيا نة 
 ٔيْط نة بيػت و ثيَٓر غاٍَ زواى ظاباي بةْاويَػرتابووْى دوططافيٓاغئ بوو، ٖةخاَةْؿيي

)ٖيَطناْيا ْاوةْسى ضاْسْى طةمن، بطْر، نةْةف، ْاوةْسى بةضٖةَٗيَٓاْى  َطز، ْووغيويةتى:
طةوضةتطئ ْاوةْس  ( بوو،وتىناْى وةى )غيَعى، ناَيةى و ؾٓييةَيوة ٖاوي وئ،ٖةْطئاوضيؿِ، 

ى ٖةية نة يةوةضِطةٖةْسىَ  ،ٖةخاَةْؿييى تئيُجطاتؤضييةطا ية غٓووضى  بةخيَونطزْيبوو بؤ 
ى بانوضية  ياْة زةيةوةضِٕ،يةوةضِطةوةضظةناْى غاٍَ يةو  ٖةَووْابٔ و طانإ ية  وؾوٖيض نات 

 نطاوة.(ضيَ ْؿيٓةنإ بيابابؤ ضيَططى ية ٖيَطؾي خيًََة  ،ئةوىَ زيواضيَو ٖةية
ا، ٖةوَييسا بطاناْى ى زةتطغية طياْى خؤ فةضَاْطِةواي بةزاٖاترتئ وياليةت بوو، ئةخؤؽ

ةناْيـ وةضبططيَت. ية ٖيَطناْيا بة َووغؽ ياخى بهات و ياضَةتى ية ية زشى غونسياْؤ
بة بة )ٖؿت ثطِ( ْاغطاوة،  ئيَػتةية بةْسةضيَو زابةظى نة  نةؾتيي بةضةو ئاظةضباجيإ ضوو،

بوو، ضِاويَصيإ بة ى ئاتطؤثاتٔ فةضَاْطِةواي ي بطاي، نةٖؤى ئةغح خؤى طةياْسة )تري نؤؾت(
 ت ياخى ببيَت.آلؽ ية زةغةؤئاَازةية بؤ الزاْى غونسياْ :وتىترينؤؾت  سيي نطز،يةن

ئةو ئاططخاْةية  ،وضَيَهةوة ضووْة ئاططخاْةى ضيضةغت ية ثيَو بطانةى  ئةخؤؽزواتط  
 زشيببيَتة فةضَاْسةى ئةو ٖيَعةى زةضيَت بؤ دةْط  ئةخؤؽضِةظاَةْسيإ ْواْس تا 

 ثةغةْس نطز. يإئاططخاْةى تةختى غًيَُاْيـ ئةو بطِياضةٖةضوةغا  ؽ،ؤونسياْغ

                                                 

ةوى طؤضِيوة، ية غةزةى ضِابطزوو داضيَو دةحيووٕ ضةْس داضيَو ضيَطِ ضِووباضيْاغةنإ ْووغيوياْة يادوططاف (5)
يية اْهاضة، تواْطا ضيَي ئةو طؤضِيغةضزةَى تةنٓيو و ثيؿةغاظي ئيَػتةّ ضوْهة آلة ضوويسا، بةيئةو طؤضِاْهاضي

بووْى ؾاضى تاؾهةْس بة ٖؤى الفاوى َيَصوويي و و ية ويَطاْبو ؿةغاظى و تةنٓيو ضيَططةٖا ثيٖةضوبطرييَت، 
 يَطإ زةبوو،واية، ئةو ؾاضة ووئةطةض ثيَؿهةوتٔ و تةنٓؤيؤشيا ْةب ضِووباضي غةحيووٕ،بيَ ٖاوتاى 

 "ظةبيشوَيآل" ْى الفاوةنةف ؾاضةنةى ْغطؤ زةنطز.ناْييةْيؿتة



 158 

ٖةٍَ  يإٖةْطاويةنةَري  ئيَطإ َةظْةنةيبةّ ؾيَوةية زوو ئاططخاْة ية ثيَٓر ئاططخاْة 
بؤ دةْط و  ْةبوووزدةيإ ّ بوآلبوو ية زاْاْى فةضَاْسة بؤ دةْط، بة بطيَتىنة  ،ٖيَٓا
غى بطاى ثيَويػتى بة غونسياْؤ زشي يةاْى دةْط زةيع ئةخؤؽنطزْةوةى يةؾهط. نؤ

دطة يةو زوو بابةتةف،  يـ ثاضةى ٖةبوو،ٖةَ هة ٖةّ ٖيَع،ضووْى بة ٖيَع ٖةية، يةؾهطيَه
هة غيَ بطاى خؤى نويَط نطزووة، ضووْزةيعاْى ى خؤى بوو، ئاطةزاضى تووْسؽ ظؤض بة ؤغونسياْ
 ى بدي.ية تطغي طياْيإ يةواْةية ييَي ياخ زيهةي بطاناْي

فةضَاْطِةواي ٖريناْيا بؤ  ئةخؤؽٖةواَيى ضووْى  وآلتناْى ثيَوةْسييةزاَةظضاوةى 
ؽ، ئةو اْةى ضيضةغتيإ طةياْسة غونسياْؤزواتط ضووْى ئةو زوو بطاية بؤ ئاططخئاظةضباجيإ، 

و ئةو ثيالْة، يَْةضٓة ْ زيهةي بؤ ئةوةى بطاناْي ت ئةوإ غةضطةضَى ثيالْٔ ية زشى،تيَطةيؿ
 فةضَاْطِةوايترينؤؾت  فةضَاْطِةواي ٖريناْيا، ئةخؤؽٓة ثايتةخت، ياْى زاوانطز تا بيَووٖةَ

واْة فةضَاْةنةيإ ديَبةدىَ ْةنطز، وْةتةْيا ئةو ز، بةآلّ ئاتطؤثاتٓيـ باْطٗيَؿت نطابووٕ
تطغإ ئةطةض بضٓة ثايتةخت  ٕ،ْةبووتطغي طياْيإ بةضفةضَإ  ية زيهةيـ بطاناْي بططة

ؽ ظاْى اْى ْافةضَاْيإ ْواْس، غونسياْؤزواى ئةوةى بطان هطئَ،نويَط ب خؤيابهوشضئَ 
 ثيَويػتة يةطةَيياْسا ظةْطيَت.

زواى زوو ئاططخاْةناْى ئاظةضباجيإ، ٖةضزوو ئاططخاْةى ضيَي و فاضغيـ ضِةظاَةْسيإ ْواْس 
اططخاْةى ةوةى ئةو، ئطةضِاْزواى ضؤيؿذي و  فةضَاْسةى يةؾهطى ياخى بيَت، ئةخؤؽتا 

ؽ ظةْطٔ، ؤبطاناْيـ تيَطةيؿذي بؤ ئةوةى بتوأْ يةطةٍَ غونسياْ ةَيديـ ضةظاَةْسى ْواْس،ب
بة ٖؤى باضوزؤخةنة ضِاظى  خؤى ضِةظاَةْسى بيَت ياضِووية  يَويػتة يةى فةضَاْسةيإ ٖةبيَت،ث

بيسات،  ئةَةف بةو واتاية زةٖات نة ٖةض فةضَاْيَو ئةو فةضَاْسةيإ بيَت، ئةخؤؽبووٕ تا 
نة خؤى  ،ؽ ٖاتةنايةوةّ ؾيَوةية ثيالٕ ية زشى غونسياْؤبة يَويػتة بطانإ ديَبةديَي بهةٕ،ث

 .ئةدماَساية زشى خةؾاياضى زووةّ  ييةنةيثيالْطيَطِ
يةؾهطى  زةغتسضيَصةناْى ئةضزةؾيَطى نوضِزةَييَت: ئةطةض ية نيَؿة و دةْط و بطانوشى  ْؤٕزةى 

نوضوف يةو ايةوة، زةطةضِايةوة بؤ ئةو زاَةظضاوةى ية غةضزةَى ييَو ٖةٍَ ْةوةؾ ٖةخاَةْؿيي
زاضيوف و خةؾاياض و ئةضزةؾيَطى يةنةّ، بةزواى يةنسا ئةو  يةؾهطةزا زضوغت نطا بوو،

ئةفػةضى  ٖةخاَةْؿيينطز و بوزدةى يةؾهطيؿيإ بطِياض ييَسا. ية يةؾهطى  بةٖيَعزاَةظضاوةيإ 
 يإ بةضفةضَاْى ثاؾا بووٕ.ٖةَوو بوو، بةضفةضَاْى ئةفػةضى بةضظتط بةضزةغت
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اية، ْةبوويةنةى ضةغجاو و بةضزةواَى  ٖةخاَةْؿييزةَييَت ئةطةض يةؾهطى  ْؤٕزةى 
ْصيَهى غيَ غةز نةغي يؤْإ آلظا تةْياهةوة زةدةْطإ، ثيَةناْى ئةضزةؾيَط نوضِئةوناتةى 

 .يؼثيَطغجؤَية ةْٓبطةي يإو خؤ بطِوات ئيَطإ ٖةَووو يَزةيتواْى بةْ
ة فةضَاْسةى يةؾهطى ياخى بوو، بطاناْى و ئاططخاْةناْةوة نطاي يةاليةٕنة  ئةخؤؽ

زشي  ية دةْط ية بوو، ئيَطإ(بوو، شْيَهى ْاغطاوى )ثطؤؾات خؤ( ياثةضيػاتيؼْاوى ) شْةنةي
 ئيَطإشْى  ريئةو يةنةَ وخؤى يةؾهطى ية ٖاوغةضةنةى غتاْس،ؽ فةضَاْسةيي ضِاغتةغونسياْؤ

إ تريى زةٖاويؿت، وبة نة َيَصوووةى شْةناْى ثيَـ  ى دةْطي بوو،طاييػهةواضي غنة  ،بوو
، زاْطاية ٖةَبةض غةضي  ظيَطِٕ آلنة ثةدما تا ،ةئيَطاْشْى  رييةنةَ ْؤٕى زةى وتةبة 

ِ بؤ بيٓيَت، ثةدما ثةضيػاتيػغةضي ى يَطزوو خؤيا ييظيٓسووبة نةغيَو  ٖةض وتىؽ غونسياْؤ
 وةضزةططيَت. بة زياضى ظيَطِٕ آلتا

َةبةغتُإ ية تواْاى دةْط،  ئافطةتيَو تواْاى دةْطى ٖةبيَت، يساوة نةضِوونةَرت 
زووةَري ية  ض ئافطةت تواْاى دةْطيإ ٖةبووة،ئةطةضْا ظؤ بطزٕ و فةضَاْسةيي يةؾهطة،بةضِيَوة

وو، ة بوآلتغووضى ئةو  غووثايغيا نة ية غةضباظةناْى ضِووى خةَيهشْيَهى  يسا،دةْطى ديٗاْ
َيُاْى ( غةضباظى ئة279صايي ئةو دةْطة )بة زضيَ ،يةبةضئةوةى ْيؿاْةى ٖةَية ْةزةنطز

بة  فةضَاْسةى دةْط بوو ، ثةضيػاتيؼبة فةضَاْسةى دةْط،  ْةبووّ آلنوؾتبوو، بة
 غي ؾهػتسا.بطز نة غونسياْؤبةضِيَوةؾيَوةيةى دةْطى 

 بةنطيَطرياوةنإ يؤْاْييةئةفػةضة  وةى ظاْطاوة يةْووؽ و غةضزاضى يؤْاْى، َيَصوو طعْفؤٕ
نوضوؾي بضووى بطاى ئةضزةؾيَطى زووةّ، غتايؿى ئةو شْة زةنات و بة و يةؾهطى يَْبووة،ية
رتة ية ضِازةضبطِيٓى ططيٓطئةو ضِازةضبطِيٓةى ئةو  ة شْة طةوضةناْى ديٗاْى ْاوزةبات،ييةنيَو 
اضةناْى دةْط و باؾرت بايةخى ية غةضز يَو بووةيةن طعْفؤٕهة ضووْ، اْي زيهةْووغَيَصوو

 ى بؤ زةضزةنةوت.خةَيهدةْطى 
ية  تةْيا ةوةى زةٖةظاض نةؽ( باغي ْانات،طةضِاْييةنةى بة ْاوى )َيَصووتوونة ئةو ية ثةضِ

و ٖاوغةضى ئةخؤؽ ية غةضزاضة ييَٗاتووةناْى  ئيَطإخاصيى  ثةضيػاتيؼى خؤيسا زةَييَت َيَصوو
 دةْط بوو.

بووة ية ئةوةى  بطيَتىزةضخةضى ييَٗاتوويي ئةو وةى غةضزاضيَو بووة، يةو بابةتاْةى  يَويةن
: تؤ وت ؽ بهات و ثيَيؤغونسياْ زشي يةيي بةضةئةو ْةيٗيَؿتووة ئةخؤؽ دةْطى ضيَو و 
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ئةخؤؽ ثطغياضى  ؤؽ ظةْطى و ؾهػت زةخؤى،يةؾهطى بة ٖيَعى غونسياْيةطةٍَ ْاتواْى 
 غسا ظةْطري.ؤغؤنسياْ زشي نطز: ضؤٕ ية

 يةزواتط ئةو شْة ْةخؿةيةنى بؤ دةْط  ،سا بهةيةطةَيتٓى آلو ٖة ؾةضِ: وتى ةضيػاتيؼث
نة ٖةضيةنةيإ  ،)زواظزة بطانةى ئةخؤؽ وةية بوو:ؽ زاضِؾت نة بةّ ؾيَؤغؤنسياْ زشي

بة يةؾهطةناْياْةوة بةضةو  ،بووٕ ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتى بةؾيَو ية فةضَاْطِةوا
زابةف بهات بة غةض غونسياْووؽ ْاضاض بيَت يةؾهطةنةى  ئةوةي بؤىَ ثايتةخت بهةوْةضِ

ية بطانإ  يَوٖةض بةؾيَو بؤ دةْطى بطايةى بٓيَطيَت. ية ٖةض ؾويَٓيَو نة يةن زواظزة بةف،
تٔ بهات، آلخؤيسا بهات، ثيَويػتة دةْط و ٖة ية بةضاْبةض بةٖيَعٖةغت بة بووْى يةؾهطى 
ّ ئةطةض آلى ببةٕ، بةيةْيَوةى الواظ بوو، ٖيَطف بهةٕ و ؽ يةؾهطةنية ٖةض ؾويَٓيَو غونسياْؤ

ؽ ظةْطٔ، ؤغونسياْ زشي ةثاْسا يةية يةى طؤضِ بياْةويَت ٖيَعةناْيإ يةنبدةٕ، غيَعزة بطانة
 .(طوَإ ؾهػت زةخؤٕبيَ

بوويإ ئاَازةيإ بهةٕ، ئةو يةؾهطاْةى تواْييةطةٍَ إ خؤي ناْيةزواظزة بطانة ية ؾويَٓ
بووْةوةى بطاناْى ضِووبةضِووبوو بؤ )طي(بوو ْاضاضؽ نة ئةونات ية ؾاضى ؤغونسياْ ىَ،نةوتٓةضِ

ٖةَإ ؾاضى ئيػفةٖاْى  ْاوةنةي بة)دي( طؤضِا،ؾاضى طي زواتط و بهات، آليةؾهطةنةى ب
وف زواى ؾهػتساْى بابٌ، نوضز(. ظاْطاوة ضِوو)ظايةْسة باضيضِووزةنةوتة تةْيؿت  بوو، ئيَػتة
 ز،ضِووخؤيإ ٖاتٓة نةْاضى ظايةْسةبةؾيَو ية ئةوإ بة ويػتى  ئاظاز نطز، دوويةنةناْىنؤيًة 

ة بة )يؤزة( يةى نْاوضة يةوف ظةوى نؿتووناَيى ثيَسإ، ئةوإ ية نةْاضى ؾاضى طيي نوض
 ْاو بطزووة. دوويةنإنإ ئةو ؾويَٓةيإ بة ئيػالَييةْووغة َيَصوو ْاغطا بوو، ْيؿتةديَبووٕ،

ٖيض ثاؾايةى زاواى  ،بووٕباضة ْيؿتةديَضِوونإ ية نةْاضى ئةو ةدوويةن ييةو ناتةوة
و  بطِؤٕئيَوة ثيَويػتة : وتىؽ غةضباظى ية ئةوإ ويػت و ّ غونسياْؤآلغةضباظى ييَ ْةنطزٕ، بة

نإ دوويةنةئةوناتةى ئةو زاواى غةضباظى ية  :نةتعياؽ زةَييَت دةْطى زوشَٓةنامن بهةٕ،
 غى نطز.بيٓيٓى غونسياْؤى ئةوإ زاواى ٓئاينطز، )ئةضَيؿة( ثيَؿةواى 

: ئيَُة ية ضِابطزووزا وتىؽ ووة الى غونسياْؤى نةتعياؽ ناتيَو ئةضَيؿة ضوتةٖةض بة 
ابٌ ْاضاضيإ نطزئ ببيٓة نطز و ية ب زيٌّ زواى ئةوةى ئيَُةيإ آلنةض بووئ، بةؾةضِْةتةوةيةنى 

ية ئةو ضؤشةوة نة  ظايةتى خؤَإ ية زةغتسا،ضؤسى ئا وف ضِظطاض نطائ،نوضزواتط بة زةغت  نؤيًة،
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ٖةضطيع دةْطُإ ْةنطزووة، بؤية ئةطةض ثاؾا  ناضَإ نؿتووناٍَ بووة، تةْيا ئيَػتةئاظاز نطاوئ تا 
 ةناْى ئيَُة بباتة دةْط، غووز ية بووْيإ وةضْاططيَت.دووتياضثياوة 

هة ية ضووْباظ بووّ، َٔ زووضاضى نةَى شَاضةى غةض وتىؽ نةتعياؽ زةَييَت: غونسياْؤ
ثيَويػتة ئةو ئاشاوةية زاَطنيَُٓةوة، بؤ ئةو ئةضنة طريغاوة، ئاططى ئاشاوة ٖةَي وآلت ٖةَوو

 ثيَويػتِ بة غةضباظ ٖةية.
ثيَ  َةظْيخؿيَت، َٔ خعَةتيَهى ةبب يغةضباظ ئيَُة ية: ئةطةض ثاؾا وتىئةضَيؿة 

 زةنةّ.
 ؟يةضيؽ ثطغياضى نطز: ئةو خعَةتة طةوضةية غونسياْؤ

وويةتى ٖةض وتببات و  يةْيَو ثةضيػاتيؼنة ثاؾا زةيةويَت  ،: بيػتووَةوتىئةضَيؿة 
زةزات، َٔ  ى ثيَظيَطِٕ آلى ئةوى بؤ بيَٓيَت، ثةدما تايظيٓسووبة خؤيا ييَطزووبةنةغيَو 

 بهوشضيَت. ثةضيػاتيؼّ وابهةّ نة ناضزة
 ببةى. يةْيَو ثةضيػاتيؼ : تؤ بة بيَ دةْط زةتواْىوتىَاْةوة وضِؽ بة غةضغوغونسياْؤ
 : بةَيىَ ئةى ثاؾا.وتىئةضَيؿة 

 زةبةى. يةْيَوٕ ئةو غونسياْؤؽ ثطغي: ضؤ
 وةوة بة ٖؤى ئةو ظاْػتةوضةوّ ية ضيَطةى زناضزة ،ظاْػتيَهِ وزإ: َٔ خوتىئةضَيؿة 

 ئةو بهوشّ.
ى، بؤ ببة يةْيَووة وضةوية ز خةَيوظاْػتيَهى نة زةتواْى  وزإ: تؤ نة خوتىؽ غونسياْؤ

 .ْابةى؟ يةْيَوبووٕ إ نة ية زشى َٔ ياخيو بطاناْى و غةضباظةناْي ئةخؤؽ
ناْى ية زاٖاتووزا ْةبٓة ٖؤناضى وتةبؤ ئةوةى  ظؤض بةٖيَُين و ئةغجاييئةضَيؿة 

زواى  ببةّ، يةْيَووة وضةورت ية يةى نةؽ ية ضيَطةى زثّ ناض: ئةى ثاؾا َٔ ْاوتىئاظاضزاْى، 
بهوشّ، دطة يةوة ْاتوامن ئةو  زيهة ّ نةغيناضَاوةيةنى ظؤض ْا ئةوةى يةنيَهِ نوؾت تا

ٖةضضةْسة ئةخؤؽ يةو ناضةيسا ْاثانة،  َةظْيإ ٖةية،نةغاْة بهوشّ نة فةضَاْسةٕ و ثًةى 
ّ زةتوامن آلزةغتةناْى خؤيةتى و ْاتوامن ئةو بهوشّ، بةّ غةضؤى و فةضَاْسةى شيَطآلبة

 ى ثاؾا بةزةغت بٗيَِٓ.ستة ضِةظاَةْى ٖاوغةضى بهوشّ و بةو خعَةثةضيػاتيػ
 ؽ ثطغياضى نطز: ض ناتيَو ئةو زةنوشى؟ؤغونسياْ
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ئةو  زيهة : َٔ ؾةغت ضؤشيوتىئةضَيؿة بة ثةدمةناْى زةغتى ثيَواْةى خؤى نطز و 
 زةنوشّ.

ٖةية، بؤضى ؾةغت  وةضةووية ضيَطةى ز تخةَيه: تؤ نة ظاْػتى نوؾتٓى وتىؽ غونسياْؤ
 ئةو بهوشى. ئةَطِؤَٔ زةَةويَت ٖةض  ئةو زةنوشى؟ زيهة ضؤشي

وة تا ئةونات ئيَػتةهة ية ضووْ: ئةى ثاؾا َٔ بؤية زةَييَِ ؾةغت ضؤش، وتىئةضَيؿة 
ئةطةض ئةو بٓةَاياْة ية  بهوشّ، ثةضيػاتيؼةّ خبةَة ناض تا ثيَويػتة بٓةَاناْى ظاْػتةن

 َاوةى ؾةغت ضؤشزا بةناض ْةبطئَ، ئةو شْة ْانوشضيَت.
 ؟ضييةطغياضى ييَهطز: نة ظاْػتى تؤ ؽ ثغونسياْؤ
 ،ئةوةى دازوويةغةض ةضإ ييَهؤَي ية دازوو. بةؾيَو ية يةبطيَتي: ظاْػتى َٔ وتىئةضَيؿة 

 يية.َيَصوو طيَطِاْةوةبةو  وضةنإ بطةوى ٖةبووة، ثؿت ئةغتدوويةنة يةْيَوغةضةتا 
ت نات ثيَ : ٖةضضةْسة َاوةى ؾةغت ضؤش ظؤضة، َٔ َاوةى ؾةغت ضؤشوتىؽ غونسياْؤ

هة ضووّْ ئةطةض يةو َاوةية ئةوت ْةنوؾبيَت، آلبهوشى، بة ثةضيػاتيؼ بؤ ئةوةي ،زةزةّ
ى غعاى ضِووبةضِووئيَوة بططّ و زضؤؾت يةطةٍَ َٓسا نطزووة،  يةْيَوْةتٗيَؿتووة َٔ غةضباظ 

 زةبيتةوة. تووْس
ضة بهةّ، بؤ نا : ئةى ثاؾا، ئةطةض ئةو َاوةية ضؤيؿت و َٔ ْةَتواْى ئةووتىئةضَيؿة 

ضؤشةزا بؤوة ثيَؿةْط بؤ نوؾتٓى شْيَو  بةّ ؾيَوةية ئةضَيؿة يةو غعايةى ئاَازة زةمب، ٖةَوو
 نة بة نطزةوة فةضَاْسةى ياخى بووةنإ بوو. ،وةوضةوية ضيَطةى ز
ؽ ئةو بةَييَٓةيسا زةيعاْى نة ئةو تا ؾةغت ضؤشةى ئةضَيؿة ية ثيَـ غونسياْؤ ئايا ئةو

نطزْةوةى ئةو ططضياْة ٖيض  ثؿرتِاغتغعاى بسات؟ بؤ  بؤ ئةوةياَيَٓيَت ظيٓسوو ْ زيهة ضؤشي
 ئةقٌَّ آلؽ ياخى ببووٕ، بةبطاناْى ية زشى غونسياْؤ ٖةَوو، ٖةضضةْسة ْييةبةَيطةَإ 

بهات. ئةو ثياوة بؤ  ٓييةْاتواْيَت ثةغةْسى ئةوة بهات نة ئةضَيؿة بتواْيَت ئةو ثيَؿبي
 ،اظى، بةَييَٓيَهى طةوضةى ية ئةغتؤ ططت و زةيعاْى زةنوشضيَتضظطاضنطزْى ْةتةوةنةى ية غةضب

وة ية ْيَوإ دازووطةضةنإ ية ضةووئةطةض ْةتواْيَت ئةوناضة بهات. بابةتى نوؾذي ية ضيَطةى ز
بهوشٕ،  خةَيووة وضةوٕ ية ضيَطةى زناضزة وتٖةْسىَ دازووطةض زةضزةنةوتٔ زةياْ ،ْةبوونؤْسا 
 بووة و بةؽ. وتةئةوة  تةْيا خؤئةوإ تواْيوياْة يا هطزْى ئةوةىغت ْيؿاْبيَ زة
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نوضتةناْةوة ية ضيَطةى بة ضيَطةى ؾةثؤية  تةْيا ،ْييةظاْػت بطِواى بةو بابةتة  ئةَطِؤ
ة باوةضِت و ضؤشئاوا ئةو آلية ضِابطزووزا ية ضؤشٖة، بةآلّ طيَت نةغيَو بهوشضيَتزووضةوة زةتواْ

، ٖةْسىَ نةؽ تهايإ ية دازووطةضيَو زةنطز و بطزْى زوشَٓةناْيإةْيَوي بؤ ٖةبوو،
 شَٓةنةيإ بؤ بهوشيَت.ووة زوضةوزةياْةويػت ية ضيَطةى ز

ى قػةوة طةيؿتة قؤْاخية  ْى ئةخؤؽ و بطاناْى بة ٖيَعتط بوو،بووزواى ئةوةى ياخي
 تواْاوة نةوتٓة ياضَةتيساْى ياخى بووةنإ. ية اليةى ٖةَووى نطزةوة، ئاططخاْةنإ بة قؤْاخ

 يإ ٖإخةَيه زيهة ية اليةني و ؾتى ططاْبةٖايإ زةزاية ئةخؤؽ، ظيَطِبؤ بةضزةواَى دةْط، 
ثياواْة بؤ غةضنةوتٓى َةظزا،  ٖةَووئةضنى  وتزةياْ هةٕ،ووةنإ بيبثؿتطريى ياخ ،زةزا

 ياضَةتى ئةخؤؽ و بطاناْى بسةٕ ية دةْطسا.
ةنإ و َووغ ةَووٖؽ نوشضا، زةغتى غونسياْؤةنإ بة َووغناتيَو طةوضةى 

ؽ وابوو نة غونسياْؤ هة ثيَيإضووْخعَةتهاضاْى ئاططخاْةنإ ية طياْى خؤيإ زةتطغإ، 
طوَإ زةغت ية ت، بيَةنإ ْةثاضيَعيََووغزةغت ية نوؾتٓى ثياويَهى طةوضةى وةى طةوضةى 

 ْاثاضيَعيَت. يـنوؾتٓى ئةواْ
 بططة، ْةبووى طةوضة َووغى خويَٓى ؤَيةتبؤ  تةْياؽ زشى غونسياْؤ يٓى ئاططخاْةنإ يةضِاثةضِ 

تطغيإ ٖةبوو نة ٖيَعى ئةوإ نة ية غةضَايةى ئاططخاْةناْةوة  ئةوإ ية طياْى خؤيإ زةتطغإ،
بضيَت. ئاططخاْةنإ بةتايبةتى ئةو ثيَٓر ئاططخاْةى ْاوَإ بطزٕ ية  يةْيَوغةضضاوةى زةططت، 

وزإ غةضَاية و غاَإ، زةتطغإ إ، ببووْة خنإ بؤ ئاططخاْةناْيزياضييةو  ظيَطِوةضططتٓى 
 غاَإ و غةضَايةناْيإ،ؤيؿتوويي ئةوإ، زةغت بططيَت بةغةض بطزْى زةغرتِيةْيَوؽ بؤ غونسياْؤ

يـ زواى  ؽ، بة غونسياْؤ زشي يةئةخؤؽ و بطاناْى بؤ دةْط  يةاليةٕهطزْى ْاوةْسيَو ضيَبؤية ئةوْا
اياْةوة نةوتٓة ٖاْساْى  ٖةَوو  وإ.وبيبؤ ياضَةتيساْى ياخ وخةَيتوْا

ثيَويػتة غةضةْر بسةئ نة ئةونات بة ٖؤى ْةٖاتٓةنايةوةى غيػتةَى ضيٓايةتى ية 
ية غةضزةَى  ناضيَهسا ضِاى خؤيإ بًَئَ، ٖةَووزةياْتواْى ية  خةَيو ٖةَوو، ئيَطإ
خوزى  ى ية ْيَوإ ؾاظازةناْسا، ٖيض نةؽ دطة يةيناْسا ية ناتى بووْى دياواظْييةغاغا

ناْسا ضيٓةناْى وةى ْييةؾاظازةنإ ْةيسةتواْى غةضةدمى خؤى بًَيَت. ية غةضزةَى غاغا
زيهة  إ و ثيؿةوةضإ( ية ضيٓةناْيدووتياضةنإ، ؾاظازةنإ، ناضَةْساْى زةوَيةت، َووغ)
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ئةغتةّ بوو  يإ ٖةبوو،ةوة غٓووضيَهييةتيآلى نؤَةضِووٖةضيةنة يةو ضيٓاْة ية  ديا بووٕ،
 بهطيَت. دووتياضو  سهووَةتطريى ية ْيَوإ زوو بٓةَاَيةى ناضَةْسى ٖاوغةض

ى ية غةضزةَى ئيَطاْنة نةغيَهى ئةَري بووة، ضيٓةناْى نؤَةَيطةى  فريزةوغي
وةضططتٔ بؤ ضيَههاضى ؾاْاَة ية ؾيعطةناْيسا باؽ نطزووة، نإ ية ضواْطةى غووزْييةغاغا

ناْسا نؤَةَيطةى ْييةةطةئ ية غةضزةَى غاغاّ وةى ية )ئاضتوض نطيػتييةٕ غئَ( تيَسآلبة
عطةناْيسا ْاَة وةضيططتووة، ية ؾيخوزاوةْسية  فريزةوغيو ضيَهرت بووة يةوةى نة  وضزى ئيَطاْ

 باغي نطزووة.
نإ ٖةبوو، ئةغتةّ بوو بؤ ْييةاْةى ية ْيَوإ ضيٓةناْسا ية غةضزةَى غاغايبة ٖؤى ئةو دياواظي

ى  صيووْة ية تةواوى غةضزةَى ضواضغةز  دي،إ ياخى بدووتياضية زشى  ووَةتسهبتوأْ ناضَةْسْا
زةبوو ية زةزا، دةْطيَو  يضِوويي ْاوةخؤناْسا ٖةضناتيَو دةْطيَهى ْييةغاغا فةضَاْطِةواييغاَيةى 

يسا، بة ضِوواْى َاْى وئةو دةْطاْةى ية ْيَوإ غةضباظةنإ و ؾويَٓهةوتو ْيَوإ خوزى ؾاظازةنإ،
ةئةو واتايةني زيهةبة ةزةشَيَطزضإ،ْ ْاوةخؤدةْطى   يةنإ.يبووٕ ية نطزة ثؤييػ بطيَتى ْا

ٖاْي ئاططخاْةنإ زةياْتواْى  ،ْةبوويى ضيٓايةتى نإ دياواظٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى 
هة ضووْيـ ضِاٖيَٓاْى غةضباظيإ نطزبوو، خةَيه ى بسةٕ ية زشى غونسياْؤؽ ياخى بدي،خةَيه

ئةضنى  زةبوواية ،زةغتسضيَصنإ تا ناتى ئةضزةؾيَطى ْؿييةٖةخاَةثياوإ ية غةضزةَى 
يإ ؾةضِةناْى ئاططى نوضِيةو غةضزةَةى  ّ زواى ئةضزةؾيَط،آلْٔ، بةةغةضباظى بةدىَ بطةي

 ْةَا. طريي، ئةضنى غةضباظٖةَيطريغاْس
نةواتة ئةو ثياواْةى بة ٖاْساْى ئاططخاْةنإ بؤ ياضَةتى ئةخؤؽ و بطاناْى ٖاتٓة 

زةياْتواْى  خؤ ْيَعةيإ ٖةبوو،ٖةضيةنةيإ مشؿيَط يا ٕ،ْةبووى بيَ غووز خةَيهَةيسإ، 
ى طاييػهةواتة  ،ْةبوويإ ّ يةؾهطة بضوونةناْى بطاناْى ئةخؤؽ ضةنى قوضغآلظةْطٔ، بة
و بةغتٓةوةى ضةْس ئةغجيَو ثيَيةوة ناضيَهى  طاييػهةهطزْى هة ضيَضووْ، ْةبوودةْطيإ 

 ٖةَووى دةْطى ٖةبوو. ٖةَيبةت ية طاييػهةؽ يؿسا غونسياْؤةضية بةضاْب، ْةبووئاغإ 
ّ ثةضوةضزةى ئةو آلو ئةغجيـ زةغت زةنةوت، بة زةنطا زضوغت طاييػهة ئيَطإؾاضةناْى 

نإ ظةْطةٕ ناضيَهى غةخت بوو، ٖةضوةٖا ناتى ثيَويػت بوو، طاييػهةثياواْةى بتوأْ بة 
نة  ثةضيػاتيؼ، بةآلّ ةى ضؤشزا ثةضوةضزة ْةزةنطإنإ ية يضييةطاييػهةو  ييَدوضِ بةو ثيَيةي
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بة نطزةوة فةضَاْسةى دةْط بوو، ناضيَهى نطز نة ية ٖيض ؾويَٓيَو غةضباظةناْى يةطةٍَ 
 نإ ْةدةْطٔ.طاييػهة

بة  خؤنطزٕ ياؾةضِتٔ و آلى دةْطيَو نة ية ؾيَوةى ٖةفطةواْبطزْى َةيساْيَهى بةضِيَوة
ٖاوغةضى ئةخؤؽ  ثةضيػاتيؼْى بيَت، ناضيَهى غةختة. زةغتةواشةى تاظة دةْطى ثاضتيعا

ناْى بطاناْى دةْطييةزةزا تا نطزة  ٖةوَيي ،ئيَطإدةْطةنإ بوو ية تةواوى  ٖةَووى ضاوةزيَط
ٖاوغةضةنةى ٖةَاٖةْط بٔ. يةواْةية بطوتطيَت بطاناْى ئةخؤؽ يةطةٍَ نيَسا زةدةْطإ، ئايا 

 .؟ْةبووةغتيإ ية بةضزؾتيَو  وٖةَوٕ و ْةبوو فةضَاْطِةوائةوإ خؤيإ 
ى ئيَطاْ بةضِيَوةبطزْيّ زةطةضِيَيٓةوة غةضزةَى زاضيوؾي طةوضة، ئةو زاَةظضاوةى آلبؤ وة

ثاؾاناْى زواى ئةو نةَيَو طؤضِاْى بةغةضزا  يةاليةٕضةغجاْس، ٖةضضةْسة ئةو زاَةظضاوة 
وةى فةضَاْسةى يةؾهطى بوو ية بطيَتىية بٓةَانإ  يَويةن ّ بٓةَاناْى ْةطؤضِا،آلٖات، بة

ْةيسةتواْى  فةضَاْطِةوا فةضَاْطِةواي وياليةتةنة،زةغت ديابوو ية خؤ زةوَيةتى شيَطوياليةت يا
فةضَاْسةى يةؾهطى وياليةتةنإ  ببات، بةضِيَوةثيَهةوة و غةضباظى  ناضطيَطِيناضوباضى 

 ية بةضاْبةضباظطةنإ ية ٖةْسىَ ية وياليةتةنإ غةضبووٕ،  ٖةخاَةْؿييبةضفةضَاْى ثاؾاناْى 
ْةياْةويػت  خؤبطزضإ يا يةْيَوّ ية ٖةْسيَهيإ آليةؾهطى بطاناْى ئةخؤؽ خؤيإ ضِاططت، بة

ةناْى ئاططخاْةنإ، َووغهة بة ٖؤى ثطؤثاطةْسة بةضزةواَةناْى ضووْبةضططى بهةٕ، 
ى خؤى نويَط إ زةياْعاْى ئةو غيَ بطاٖةَوو ،ئيَطإى خةَيهؽ نةوتبؤوة بةض ْةفطةتى غونسياْؤ

ةناْيؿى نوؾتووة. غةضنطزةى َووغطةوضةى  يؿى نوؾتووة، ٖةضوةٖانطزووة و يةن
زواى  غونسياْؤؽ بةضزةواّ ْابيَت، ثاؾايةتيييَسةطةيؿذي نة ية وياليةتةنإ ت ةنإيةؾهط

ؽ ياخى ببيَت، زةغتيإ يةطةٍَ بطاناْى ية زشى غونسياْؤ ئةوةى زةياْعاْى سونُطإ زةيةويَت
إ و وبوتؤقيَٓةض ية ْيَوإ ياخيى ؾةضِّ ية ٖةْسىَ ؾوئَ آلطى ٖةَيسةططت، بةطيةبةض 

 ية بةضاْبةضبةضططى غةختيإ غةضباظطةى ئاتطؤثاتٔ  صيووْةبؤ  ،زةبوو ضيَغةضباظطةنإ 
 وإ نطز.وبياخي

نة  ،يةى بووْاوضة ية تٔ ئةفػةضيو بوو بة ْاوى )ناوا(،فةضَاْسةى غةضباظطةى ئاتطؤثا
وضةية بة )غاضاب تري( ئةو نات ئةو ْا غطاوة، بةضططى غةختى نطز،)غةضئاب( ْا بة ئةَطِؤ

ى غةضضاوةى ئاو واتابة  خؤية وةضطرياوة ياوؾةْاظاْري نة ْاوى )غةضئاب( ٖةض يةو  ْاغطا بوو،
 زيَت. باضضِووغةضةتاى  ٕيا



 166 

زواتط  ٕ،ضاو ئةفػةضةناْى طةَاضؤ ز غةضباظ وإ زةوضةى غةضباظطةنةيإ ططت،بويةثطِ ياخي
غةضباظطةنة بريى بؤ ئاو ٖةَيهةْس و خؤى بة  يةْيَوّ ناوا آل، بةبطِيغةضباظطةنة ية ئاويإ 

ناوا فةضَاْى نطز  يي تةواو بوو،ظووية غةضباظطةنة نةّ بوو، بة  خواضزةَةْيزةغتةوة ْةزا. 
نطز بةضة بةضة فةضَاْى  غةض بربِٕ و بيسةْة غةضباظةنإ، زواتط ثيَويػت ئيَػرت و ئةغح بةثيَي

 َةْى ية زةضةوة ْةزةٖات.تةووهة غضووْاْسٕ بربِْةوة، تووزاضةناْى ْاو غةضباظطة بؤ غ
ة نوضِغةضباظطةنةى طةَاضؤ زابوو،  فةضَاْطِةواي ئاتطؤثاتٔ نة بطاى ئةخؤؽ بوو،

ت نة اضز نة زةيةويَت بة ناوا ضِابطةيةْيَْ ثةضيػاتيؼطةدمةنةى ناواى ططت و ٖةواَيى بؤ 
 ضاوى خؤى زةنوشيَت. يةبةض ةنةى نوضِخؤى بةزةغتةوة ْةزات،  ئةطةض

بؤ ئةوةي ثياويَهى غتةَهاضى وةى َى زايةوة نة ئيَُة زةدةْطري آلوة ثةضيػاتيؼ
ئةو  ، نة ئةو نطزوويةتى،ْاَاْةويَت ئةو نطزةواْة زووباضة بهةيٓةوة ببةئ، يةْيَوؽ غونسياْؤ

 ةوة.ينة بة بةض ضاوى باونية طةدمةنوضَِة ضيَطط بوو ية نوؾتٓى آلوة
ئاتطؤثاتٔ نة ْاوى )ؾاويسؤٕ( بوو،  فةضَاْطِةوايبة ٖؤى خؤبةزةغتةوة ْةزاْى ناوا، 

هة ناوا زواى ؾهاْى طةَاضؤ ٖيَطؾي ضووْْةيسةتواْى طةَاضؤى غةض غةضباظطةنة ٖةَيبططيَت، 
ؾاويًؤْى  ػاتيؼثةضيبؤية  غةض و يةواْة بوو نة ثيالْى ياخيبووةنإ تيَو بؿهيَت، زةنطزْة

هطزٕ ية ثيالْةنة بةخؿي و فةضَاْى نطز تا ئةو بةضزةواّ بيَت ية طةَاضؤزاْى يية بةؾساض
 غةضباظطةى غةضئاب.

 ،بووةنإ بةضططى نطز، غةضباظطةى ثاضاتوا بووياخي ية بةضاْبةضزيهة نة  غةضباظطةيةني
اغإ ْاو بة خؤض يَػتةئطا نة وتثاضتوا بةو ْاوضةية زة خؤ ثاضؽ ْاغطا،زواتط بة ثاضت يا

ٖةض وةى غةضباظطةى ئاتطؤثاتٔ، فةضَاْيسا بةضزةواّ بٔ ية طةَاضؤ و  ثةضيػاتيؼزةبطيَت. 
 تطى بهةٕ.بةٖيَعؽ و ْةتوأْ بطةْة يةؾهطى غوونسياْؤ ئةوإ تايةطةٍَ دةْط 

 زةيعاْى ْيؿاْسةضى ييَٗاتوويي ئةو بووٕ، زةضزةضووٕ، ثةضيػاتيؼ يةاليةْٕةى ْااَئةو فةض
 قوضباْيبة ثيَضةواْةوة زةبيَت بةف ببيَتة  بة قوضباْى بةؾيَو بهات،إ ٖةَووْابيَت 
ضباظطةناْى بةغةض غة ْةبووغةضنةوتٔ  بطزْى غونسياْؤؽ بوو،يةْيَوإ. ئاَادمى ئةو ٖةَوو

 قوضباْى بؤ ئةو زوو غةضباظطةية، ْةيسةتواْى نؤى نيَؿةنة بهاتة ثاضاتوا و ئاتطؤثاتٔ،
ٕ هة ئةواضووْسةتواْى زةغت ية دةْطى ئةو زوو غةضباظطة ٖةَيبططيَت، ٖاوناتيـ ْةي

 تطيإ زةنطز.بةٖيَعؽ و زةضووْة ثاٍَ يةؾهطى غوونسياْؤ
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بووةنإ ٖةوَييإ ، ياخيبووايةبةضططى ْةنطزْيإ زا ْاوضةيةى نة غةضباظطة بطِياضى ية ٖةض
يَهي زيهةيـ ضةتيإ زةنطز، ٖةْسٖةْسيَهيإ ثةغةْسيإ  ا ئةوإ بهةْة ٖاوثةضياْى خؤيإ،زةز

وياليةتةنةف يةنةناْى ٖةَيسةوةؾاْسْةوة و بوزدةنةى ضِازةططتٔ تا  فةضَاْطِةواي زةنطزةوة،
 بهةْةوة. ضيَْةتوأْ يةؾهط 

غةضثةضؾيت دةْطى ية زشى غونسياْؤؽ زةنطز، خوزى  ثةضيػاتيؼناتةى  بة زضيَصايي ئةو
هطزْى زَيى ٖةْسىَ ية غةضؤنةنإ يةو ضِاظي ض ضيَهاضيَهى ْةططتةبةض بؤؽ ٖيغونسياْؤ

 زةبوواية هسا نة ئةو ثياويَهى ظيطةى بوو،اليةتاْةى ياخى بووْى تيَسا ٖةبوو، ية ناتيَيو
ةضوةٖا ٖةضضةْسة ئةو هطزْى زَيى غةضؤنى غةضباظطةنإ ثيَويػتة. ٖيبعاْيَت يةوناتةزا ضِاظ

ّ ٖةْطاوى ْةزةْا تا بضيَتة آلطةيؿت، بةاليةتةنإ ثيَسةيبووْى ية ئيايةت و وٖةواَيى ياخي
 ئةوىَ و ياخى بووْة ْاوضةييةنإ زاَطنيَٓيَتةوة.

زةبطز،  يةْيَوةنةي بؤ ئيايةت و وياليةتةنإ بطزبا، ياخى بووْةناْى بةٖيَعئةطةض ئةو يةؾهطة 
 ت.ى بؤ بهوشيَثةضيػاتيػوة وضةوتا ئؤضَيؿة ية ز وبو ضاوةضِوإو  آلّ ئةو ية )طي( ْةدووآلبة

ى طاييػهةو  بةٖيَعيةؾهطى  وزإؽ نة خؤٕ نةغيَهى وةى غونسياْؤضغاّ زةبري نة ضةغ
زا َيَصووزاوة ية ضِووّ ئةو آلوطةض بةغت، بةوبطزْى زوشَٔ ثؿتى بة دازيةْيَودةْطى بوو، بؤ 

بوو نة ئؤضَيؿة بة ٖؤى  ضاوةضِوإؽ نطاوة و زةبيَت ثةغةْسى بهةئ، غؤنسياْؤ تؤَاض
 وة ثةضيػاتيػى بؤ بهوشيَت.ضةووة ية زةويدازووطةضي

ية  يَهةوتٔ،ةوة بةضِوآلتى زةبطزٕ، ية ؾويَٓة دياناْى بةضِيَوة ثةضيػاتيؼئةو يةؾهطاْةى 
 تيَهيإ زةؾهاْس تا خؤيإ طةياْسة ْاوضةى طيي )ئيػفةٖإ(. ،بيينٖةض ؾويَٓيَو بةضططيإ زة

تةنإ بووٕ ية طيي ئياية ؽ دطة ية ئةواْةى ية وياليةت ويةؾهطى غونسياْؤ ٖةَوو
نةضةوة خؤى بؤ دةْطى يةنال ثةضيػاتيؼؤية غيـ ية ئةوىَ بوو، بديَطري نطابووٕ، غونسياْؤ

 ئاَازة نطز.
ؽ و غونسياْؤ ثةضيػاتيؼةثاْى دةْطى ْووغة نؤْةنإ ْووغيوياْة نة طؤضَِيَصوو

ة، بؤية ْةبووض نة ظؤض ية طيي زوو ،ْاوضةيةى بووة ية ضؤشئاواى طيي بة ْاوى )ئاثازيؼ(
بة  ئيَػتةةثاْى دةْط نةوتبؤوة ْاوضةيةى ية ضؤشئاواى ئيػفةٖإ نة زةتواْري بًَيرَي طؤضِ

 )ْةدةف ئاباز و زةغتطيَطز( ْاغطاوٕ.
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، زةْاغطا، ْاوضةيةنى تةخت و بيَ ؾار و خةضةْس بوو (6)(ْاوضةيةى ية ضابطزوو بة )ئاثازيؼئةو 
طاييػهة ةناْى زةنطز خؤيإ ية دةْطى نة ئاَؤشطاضى غةضزاض ثةضيػاتيؼبؤضي 

نة بؤ بةناضخػتٓى  ،ؽ بجاضيَعٕ، ئةو ؾويَٓةى بؤ دةْط ٖةَيبصاضزى غونسياْؤدةْطييةناْ
 .نإ ظؤض باف بوو؟طاييػهة
ةثاْى دةْط بة ٖؤى ؾويَٓى بة يةى طةيؿتٓى يةؾهطى ى ئةوةبوو نة طؤضِةنةٖؤناض

، ْة بانوضئةو ْةيسةتواْى ْة ية  ا غةثيَٓسضا،سثةضيػاتيػة بةضزةغتى وياليةتةنإ، بةو ؾيَوةي
و  بطِواتية ضؤشئاواوة  زةيتواْى تةْيا ،بطِواتت بةضةو )طي( آلْة ية ضؤشٖة ية باؾووض،

ؽ دةْطى ضاغتةوخؤى ية زشى غؤنسياْؤتا ئةو ناتةف نة  ببات، يةْيَوؽ غونسياْؤ
 اضزا ظةْطيَت.ٖةَووخت و بؤية ْاضاضبوو يةو ؾويَٓة تة ْةزةضوو، يةْيَوْةنطزباية، ئةو 

يةى يةو  ةبوو نةضةغتةى بةضططى زابري نطز،ى تواْاى ٖٖيَٓسةنإ طاييػهةبؤ ضيَططتٔ ية 
 زاْى ئةشزيٗا زةْاغطيَت،بة ز ئيَػتةبوو ية ؾتيَو نة  بطيَتىئاَطاظاْةى بؤ بةضططى ٖيَٓا بووى 

ببيَت. ية  تيَجةضِواْيَت ييَي ْات تاْوتةْاْةت  ةْس و قؤَيتة باضيو و بةضظةنإ،ية ن يةبطيَتي
ؾيَوةى غتووْى ية ٖةْسيَ ترييإ بة  طاييػهة دةْطييةنإيٓى تيَجةضِنؤْسا بؤ ضيَططتٔ ية 

ْسىَ ضاَيى ة، ٖٖةبووايةئةطةض ناتيإ  ثيَهيإ زةبةغذي،ثةت  خؤبة ظدمري يا ظةوى زةضةقاْس،
و ناضيطةضتطئ ضةى بؤ ضيَططتٔ ية  غازة، بةآلّ ثإ و زضيَصيإ ٖةَيسةنةْس و غةضيإ زازةثؤؾري

ى سيتةْاْةت ئةطةض بة ثةت و ظدمرييـ ية يةن ٕ، ٖةَإ ضةقاْسْى تريةنإ بوو،ناطاييػهة
 ٖةْسيَهيإ تيَو زةؾهاْسٕ. و طاييػهة دةْطييةنإ بؤاْةوة، زةبووْة ضيَطط وْةبةغرتابو

ْاْةت ئةطةض تة بؤ دةْط ئاَازةى نطزبوو، بة ٖيَعبوو، ثةضيػاتيؼةى ئةو يةؾهط
ْووغة نؤْةنإ ْةؾيإ ْووغي باية ئةو بة يةؾهطى بة ٖيَعةوة ٖاتووة بؤ ئةو دةْطة، َيَصوو

ةنإ وياليةت ٖةَووهة ئةو يةؾهطة ية ٖيَعى ضووْبووة،  بةٖيَعزةَإ ظاْى يةؾهطةنةى 
و ئةو نةغاْةى ْاوى ثاضتيعاْيإ بيػتووة، ناتيَو زةطوتطيَت يةؾهطيَ ٖةَووثيَهٗات بوو. 

باظى هة غةضضووْبريزةنةْةوة نة يةؾهطيَهى نةّ بايةخة،  يةو غةضباظاْة ثيَهٗاتووة، وا

                                                 

ْاوى ٖاتووة، ٖةَإ ْةدةف ئاباز و زةغتططزى  بة تةواوى زَيٓيا ْري ئةوةى ية َيَصووزا بة ئاثازيؼ (6)
ّ ضوْهة ْووغيوياْة ئاثازيؼ ؾويَٓيَو بوو ية ضؤشئاواى ئيػفةٖإ و تةخت بوو، طوَإ زةنةئ آلية، بةئيَػتة

 "ظةبيشوَيآل" ة ْةدةف ئاباز و زةغتططز بووبيَت.ن
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 ثةضيػاتيؼتى باغي غةضباظاْى نوض، بؤية ظؤض بة ْييةييَٗاتوو  ثاضتيعإ وةى غةضباظى فةضَى
 زةنةئ.
( 25تا  16-15ية تةَةْى ) ئيَطإْووغة نؤْةنإ، زواى زاضيوف ية َيَصووى وتةبة 

طةدمإ زةبووْة غةضباظ بيَ ئةوةى زةغت ية شياْى ئاغاييإ ٖةَيبططٕ، ئةطةض يةو زة  غاَيي
بة ثيَضةواْةوة  يةو غةضباظاْةيإ زةبطز بؤ دةْط،يساباية، ٖةْسيَو ضِووغاَيةزا دةْط 

 ييةنإ( غاٍَ ية فيَطبووْى ٖوْةضة دةْط26إ زةبووٕ، زواى )خؤي غةضطةضَى شياْى ئاغايي
ياغايةنى  بةثيَيزاْى دةْط و ضِووغةضباظى يةزةط زةشَيَطزضإ، ية ناتى  زةبةخؿطإ و بة

 بة ضةضاونطزْى تةَةٕ بؤ دةْط زةبطزضإ. زياضيهطاو،
غةضباظيَهى  يإ زةظاْى،اْيةنثياوإ ية ٖوْةضة دةْطي ٖةَووبةّ ؾيَوةية يةو غةضزةَةزا 

ببةٕ، ٖةضوةٖا دةغتةؾيإ بة ثاضتيعإ و غةضباظيَهى فةضَى وةى يةى زةياْتواْى ضةى بةناض 
بةضطةى ضيَجيَوإ و دةْطى  زةبوو، بةٖيَع، ثتةو و ييةنإٖؤى زة غاٍَ ضِاٖيَٓإ ية ٖوْةضة دةْط

بايةخى  ْؤٕى زةى وتةّ بة آلثاضتيعإ بووٕ، بة ثةضيػاتيؼزةططت، بؤية ٖةضضةْسة غةضباظاْى 
 يةؾهطيَهى ناضيطةض بوو. يؼثةضيػاتيةؾهطى  ،ْةبووية غةضباظاْى فةضَى نةَرت دةْطيإ 

ى يؽ ظاْياض، ٖةضوةٖا غةضباظاْى غونسياْؤثةضيػاتيؼت بة شَاضةى غةضباظاْى غةباضة
ثيَٓر غةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبووة، شَاضةى  ثةضيػاتيؼ، نةتعياؽ ْووغيويةتى ْييةتةواوَإ 

يي سةضِؤظيَنة ية ٖةضزوونيإ  ،غي بة غيَ غةز ٖةظاض زياضنطزووةغةضباظةناْى غونسياْؤ
دطة ية ثيازة،  ظؤض بووة، ثةضيػاتيؼغةضباظةناْى  ئةوة زةظاْري نة شَاضةى تةْياٖةبووة، 

 يةؾهطى غواضةؾي ٖةبووة.
 باضيضِووية تةْيؿت  ثةضيػاتيؼخ. ظ(  423ية غةضةتاى َاْطى زووةَى ٖاويٓى غاَيى )

ّ غةضباظةناْى بة ٖؤى آل. ٖةوا طةضّ بوو، بة(7)ى غةضباظى خؤى زاْاز( ئؤضزووطةضِوو)ظايةْسة 
 ى طةضَايإ بة غةضةوة بوو.ينةَرت ناضيطةض باضضِووية  يإْيَعيه

                                                 

 واتاى ظؤضى ٖةٕ، وؾةيةنى فاضغي نؤْة،نة  ،ظايةْسة ضووز ية نؤْسا ْاوى ظؤضى ٖةبووٕ نة يةنيإ )ظةٖاى( بوو (7)
 يةناْة،و باؾووضي بانوضى ْةتةوة ةوات نة ضيَطبة ْاوضةيةنسا زةضِ ضِووباضةئاوى ضةوإ. ئةو  ، واتةنإواتاية  يَويةن

 ةض ئاغتياط ثاؾاى َاززا غةضنةوت،نوضوف بةغ ضِووباضةساوة. ية تةْيؿت ئةو يبؤية نؤَةَييَو دةْطى تيَسا ضوو
 زيًي نطز،ةتى َازى يةْاو بطز، نوضوؾي بضووى ٖةض ية ئةوىَ يةطةٍَ بطانةى واتة ئةضزةؾيَطى زووةّ دةْطا و ثاؾاي
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ؽ ٖيض هة يةؾهطى غونسياْؤضووْباضةنة َايةوة، ضِووزوو ضؤش ية تةْيؿت  ثةضيػاتيؼ
 بطِياضيسا خؤى ٖيَطف بهات.بؤ يإ ْةنطز، ووَيةد

ئةغح  تةْيا ،ْييةنإ طاييػهةية  يإزةيعاْى غةضباظة ثيازةنإ تواْاى ضيَطط ثةضيػاتيؼ
 يَص و بةضزةقاْى زضاية غواضةنإ،نإ بططٕ، بؤية ْيَعةى زضطاييػهةغواضةنإ زةتوأْ ثيَـ بة 

 . زيهةو نةضةغتةي ثيَويػيت ية بةضزغواضةنإ ٖةض يةنةيإ تيَطِى ئةغجةناْيإ ثطِ نطز 
نإ طاييػهةنإ ْييةبةضزةقا وة بة بةضزىضةووفةضَإ بة غواضةنإ زضابوو تا ية ضيَطةى ز

 ئةويـنة  ،نإطاييػهةبة ْيَعةناْيإ و بة ئاَطاظى ضِاططتٓى  يـْيَعيهية ضيَطةى  بوةغتيَٓٔ،
نإ ضِابططٕ. طاييػهة ، بؤ ئةوةي بهاضٕنوؾتٓى ئةغجةنإ خؤبطيٓساضنطزٕ يابطيَيت بوو ية 

وو تا بة غةضباظةناْيإ بوتى بة ئةفػةضة غواضةناْى خؤ ثةضيػاتيؼثيَـ زةغتجيَهى دةْط 
 بؤ ثيازةناْة. زيهة ناضةناْي بيَت،ناضى غواضةنإ زة تةْيانإ طاييػهةوةغتاْسْى  ،بًَئَ

ناْى ية زشى ئيَُة طاييػهةؽ : زَيٓياّ غونسياْؤوتبة ئةفػةضةناْى  ثةضيػاتيؼ
ضةواْةوة بة ثيَ ططئ، ؾاْػي غةضنةوتُٓإ زةبيَت،ئةطةض بتواْري ثيَؿيإ ثيَ ب زةخاتةناض،

 تةْيا اْيإ بهةْةوة، ْاتوأْ غةضنةوٕ،ؾهػت زةخؤئ، بة غواضةنإ بًَئَ ئةواْةى بري ية طي
 ٔبة خؤئاظا زةضخػذي غةضنةوت تةْيا. ية دةْطسا قوضباْيساْةبؤ غةضنةوتٔ ية دةْط،  ضيَطة

زةغت ية ببات، َٔ  بةضِيَوةْايةتةزى، ئةطةض ية ْيَوإ ئيَوة نةغىَ ٖةبيَت بتواْيَت دةْط 
نإ زةططّ تا بيػةغييَِٓ، َٔ نة طاييػهةبة فةضَاْسةيي ٖةَيسةططّ و وةى غةضباظيَو ثيَـ 

 زاواناضى فيساناضيِ ية غةضباظةنإ، خؤّ بري ية طيامن ْانةَةوة.
ْاَيَٓيَتةوة تا طةَاضؤ  يةوىَ ثيَؿبيٓى زةنطز غونسياْؤؽ ية طي زيَتةزةض، ثةضيػاتيؼ

ية ئاثازيؼ طةيؿتة  ضضوو،ؽ ية ؾاض زةوةف بوو، غونسياْؤض بة ٖةَإ ؾيَٖة بسضيَت،
زةطةيؿتٓة يةى خؤيإ ية  ْيوةضِؤ. ية ضابطزووزا ناتيَو زوو يةؾهطى زوشَٔ ثاف ثةضيػاتيؼ

يي ضؤشئاوا زةبيَت. ئةو زوو يةؾهطة زشيةنةف ظووهة زةياْعاْى بة ضووْزةثاضاغت،  ؾةضِ
ئاوى  ز زاَةظضإ،ضِووزووال ية تةْيؿت ظايةْسة ضةي غةضباظي ٖةئؤضزووط، طةيؿذيثيَو ئيَواضة 

 .زةضِؤيؿتؽ بؤ الى غونسياْؤ ثةضيػاتيؼية الى  باضضِوو

                                                                                                                  

ضووباضةوة طةَاضؤى ئيػفةٖاْيسا، ضيوضى يةْطيـ ية غةزةناْى ئيػالَيسا ية تةْيؿت ئةو ةزواتط ئاظازى نطز، ت
 "ظةبيشوَيآل". ضِووباضةوة ظؤضٕ.و شَاضةى دةْطة بضوونةناْيـ ية تةْيؿت ئة زواداض زاطريى نطز،
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زةزا ضيَطةى ئاو بطؤضِيَت تا بؤ  ية ضابطزووزا باو بوو ئةو يةؾهطةى زةنةوتة غةضةوة ٖةوَيي
ّ آلّ بوو، بةئاو نة ٖاوئ بوو،َاْطى زووةَري ّ ٖةضضةْسة آلْةضوات، بة سييى ئةويةئؤضزووط

 زضيَت.نة ْةزةتواْطا ضيَباظةنةى بطؤضِ ،ى ئاو تيَسابووٖيَٓسةز ضِووٖيَؿتا ظايةْسة 
 يةاليةٕباوى ضِابطزوو بوو  زيهةي نطزْى ئاو بؤ ئاظاضزاْى زوشَٔ، ناضيَهياوو قوضِ ؾيًو

نإ ةييئيَطاْهة ضووْئةو ناضةى ْةنطز،  ثةضيػاتيؼ، بةآلّ ى ئاوغةضووئةو يةؾهطةى زةنةوتة 
، تةْاْةت ئةطةض بؤ زةضِؤيؿتنة يةبةضيإ  ،طزْى ئةو ئاواْةيإ بة طوْاٖى َةظٕ زازةْاؾيًَون

 ثةضيػاتيؼّ آلبوو، بة ْيَعيوٖةضضةْسة زوشَٔ ييَياْةوة  واية،َٓيـ بووئاظاض طةياْسٕ بة ز
 دطة يةواْةى ئةضنى ثاغةواْيإ ية ئةغتؤية، ثؿوونطز، غةضباظةناْى  ٖةَوو بةفةضَاْى 

 بسةٕ.
: زةظامن وتىَييَت، ئؤضَيؿةى باْطٗيَؿت نطز و وؽ ثيَـ ئةوةى ية طيَ ظوغونسياْؤ

ط و تظووّ ئةطةض تواْيبات آلة، بةْةبووٖيَؿتا َاوةى ؾةغت ضؤش نة زاوات نطز بوو تةواو 
 غبةى ئةو ناضة بهةى باؾرت بوو. خؤيا ئةَطِؤطودمإ  بةثيَي

بةَييَٓةنةّ  بةثيَيّ آلغبةى ئةو بهوشّ، بة خؤيا ؤئةَطِ ْيية: َٔ ية تواْاّ وتىئؤضَيؿة 
ثيَويػتة ثاؾا َتُاْةى تةواوى يةو  ؾةغت ضؤشةنة ئةو شْة زةنوشضيَت، بووْىتةواويةطةٍَ 

 باضةوة ٖةبيَت.
 .َةضطى ئةو شْةّ؟ يخواظياض: زةظاْى َٔ بؤضى وتىؽ غونسياْؤ
 بهوشضيَت.: ئةى ثاؾا َازاّ ئةو زوشَٓى تؤية، ثيَويػتة وتىئؤضَيؿة 
ي خواظياضّ َٔ بؤية آلنة ئةو زوشَٓى َٓة، بة ،ْييةطوَامن يةوة  وتىؽ: غونسياْؤ

 شْيَو ظةْطِ.يةطةٍَ هة ْاَةويَت ضووَْةضطى ئةوّ، 
 ثةضيػاتيؼ: وتزةناتةوة، بيًَيَت، زةي اية ئةوةى بريى ييَوئؤضَيؿة ئةطةض ويَطابو

ى خؤى بًَيَت بيَ هة ْةيسةتواْى بريضووْآلّ ، بةئافطةتيَهة نة ية ظؤض ثياوإ ثايةى بةضظتطة
َٔ ْاتوامن  زةيةويَت دةْطى َٔ بهات، ئيَػتة: ئةو شْة وتىؽ ياْؤغونسزةْط َايةوة، 

هة ئةطةض دةْط ْةنةّ ئةو زيَت و طيي زاطري زةنات، ئةطةض ظةْطِ و ضووْيةطةَييسا ظةْطِ، 
زةغت ثيَبهات ئةو  ؾهػتى بسةّ، شْيَهِ ؾهػت زاوة. ئةطةض ثيَـ ئةوةى دةْط

 شْيَو دةْطاوى.يةطةٍَ طا وتْةزة سياية، ئةوة ضيوبهوشضابو
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 زةبووايةئةو ْاوضةيةى  ط ٖةضزووال بؤ دةْط ئاَازة بووٕ،بةضةبةياْى ضؤشى زواتيةطةٍَ 
وةى ؾيَوةى تةواوى غةضزاضة  ثةضيػاتيؼز. ضِووى ظايةْسة بانوضوة وييَي ظةْطٔ نةوتب

وةى يةزةى زاْا، غواضةناْى ية زَيى  يبةؾيَه ضواض بةف، ْةنإ، يةؾهطةنةى نطزةنؤ
ز، بتوأْ بة خيَطايي نإ ٖيَطؾيإ نططاييػهةئةطةض  ديَطرينطز، بؤ ئةوةيةثاْى دةْط طؤضِ

ية ثؿت غواضةنإ ٖةْسىَ ثيازةى زاْا، ية  ٓة ئةو بةؾةى ٖيَطؾي بؤ زةنطيَت،ْخؤيإ بطةية
 ووٕ.الى ضةخ و الى ضِاغتيـ ثيازةناْى ييَب

ؽ نةوتٓة ناْى غونسياْؤطاييػهةثيَؿبيٓى نطزبوو،  ثةضيػاتيؼبة ٖةَإ ؾيَوة نة 
و ٖيَطؾيإ نطزة الى ضِاغتى يةؾهطى ئةو، ئةويـ بة ثةية غواضةناْى ْاضزة الى ضِاغت  وَيةود

 ،ةو ترياْة زةضووٕبنة وةى  زةضِؤيؿذيخيَطا  ٖيَٓسةنإ طاييػهةنإ بططٕ. طاييػهةتا ثيَـ بة 
ضةْس نةغيَهى تريٖاويَصى  ييَدوضِدطة ية  ،يةنساطاييػهةية نةوإ زةضضووٕ. ية ٖةض نة 

 .ثةضيػاتيؼناْسا، ترييإ زةططتة غةضباظةناْى طاييػهةنة يةطةٍَ ضؤيؿتٓى  ،ييَبوو
ئةو غواضاْةى  نإ بطرييَت،طاييػهةطا ضيَطة ية يهطزٕ ية َةضط ْةزةتواْبيَ ثيَؿواظ

وة بة بةضزةقاْى بةضزيإ زةططتة ئةغح و ضةووغتيَٓٔ ية زنإ بوةطاييػهة زةبوواية
نة تواْيإ ثيَـ ئةوةى  ،بوو ٖيَٓسةنإ، خيَطايي ئةغح غواضةنإ طاييػهةغةضْؿيٓةناْى 

نإ بطةْة الى ثيازةنإ، خؤيإ بهةْة زيواضيَو ية ْيَوإ ئةوإ و ثيازةنإ. زواى طاييػهة
 يَصةنإ بيٓى و بةضزةقاْى ظؤض نةَرت ناضى ثيَهطا.رت غووزيإ ية ْيَعة زضثئةوة غواضةنإ 

و ْيَعة  زةضِؤيؿذينإ طاييػهةٖاونات يةطةٍَ ئةوةى غواضةنإ بة خيَطايي ظؤض بةضةو 
يةطةٍَ زضيَصةناْيإ ضِاغت ضِاططتبوو، قايؿى نؤتايي ْيَعةنإ ية نؤتايي قؤَييإ بةغرتابوو تا 

 ةضْةضيَت.، ْيَعة ية زةغتيإ زتووْسظةضبة ييَساْى 
زاغي  خؤنإ ياطاييػهةباْة ئاَادمى تريى غةضْؿيٓةناْى ْةبووئةطةض غواضةنإ 

نإ بةض ئةغجى ئةوإ ْةنةوتباْة و غواضةنةيإ ْةخػتباية، ئةطةض غواضةنإ طاييػهة
نإ ضؤبهةٕ، ئةغجةنة زةنةوت و قوضغي طاييػهةتواْيبايإ ْيَعة زضيَصةناْيإ ية ًَى ئةغجى 

نةى نةّ زةنطزةوة و زةيوةغتاْس، ئةونات زةضفةت بؤ طاييػهةغجة خيَطايي الؾةى ئةو ئة
 نة و ئةغجةناْى بهوشٕ.طاييػهةزةبوو تا ٖيَطف بهةْة غةض  زيهة غواضةناْي

بة تايبةتى بؤ ثيازةنإ، ية َةتطغي بؤ غواض و ثيازةنإ،  طاييػهة دةْطييةنإَةتطغي 
زةتوأْ بة تؤثي زشة  ثيازةنإ ئيَػتة ثرت بوو،بؤ غةض غةضباظاْى ثيازة  ئيَػتةتاْهةناْى 
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ية ضِابطزووزا غةضباظة بةضططيهاضةنإ دطة يةو ، بةآلّ بهةٕ ية تاْهةنإ تاْو ضيَططي
اية ْةبووبة طيإ بةخؿري  تةْيانإ ٖةبووٕ، طاييػهةؾويَٓاْةى ئاَطاظ و بةضبةغتى ضيَطط بؤ 

بةضبةغتى  ثةضيػاتيؼئةو ؾويَٓاْةى  ةَووٖ، بةآلّ نإ بططٕطاييػهةْةياْسةتواْى ثيَـ بة 
 ؽ يةو ؾويَٓة يةطةَييسا ْةدةْطا.هة غونسياْؤضووْٕ بيَ غووز بووٕ، نطزبوو ضيَييَ 

 ية يضيَطط و ز َايةوة و بةضبةغتضِووية تةْيؿت ظايةْسة  إَاوةى زوو ضؤش ثةضيػاتيؼ 
 نةوتةضِىَخؤى  ضيػاتيؼثةؽ، ّ بة ٖؤى ْةٖاتٓى غونسياْؤآل، بةنإ ضيَهطزطاييػهة ٖةَبةض

، ٖةضوةٖا ْةبوونإ ييَ طاييػهةنة ٖيض بةضبةغت و ضيَططى بؤ  ،يساضِووو ية ؾويَٓيَو دةْط 
ططضيإ بة خيَطايي ظؤض  ضيَ بهةٕ،تا ية ثيَـ الى ضِاغتى يةؾهطةنةى بةضبةغت  ْةبووبواض 

 خؤْة الى ضةخ ياؽ ٖيَطف بهةناْى غونسياْؤطاييػهة ْةبووتواْيبايإ ئةوناضة بهةٕ، يةوا
 ضيَ طاييػهةئةونات ْاضاض زةبووٕ يةو ؾويَٓاْةف بةضبةغتى زشة  ،ثةضيػاتيؼزَيى يةؾهطى 

 بهةٕ.
 تةْياطةَاضؤيإ ْةزات، بة  ؤ ئةوةى زوشَٔ ْةنةويَتة زوويإ ونإ بطاييػهةية ضابطزووزا 

ؽ ٖيَطؾيإ غونسياْؤ ناْىطاييػهة، بؤية ناتيَو زةضِؤيؿذي وةياْةوةٕ و ثيازة ية زواآلْةزةدوو
بووٕ بةو ضةناْةى  بؤ الى ضِاغت نطز، ثيازةناْيـ ية زواياْةوة زةٖاتٔ. ثيازةنإ ثطِضةى

وف و نوضبةضطة زضيَصةنةى غةضزةَى  سيضي بوو، يةبةض نوضتيإ دًوبةضطى  ئةونات ٖةبوو،
نة  ،بوو زضيَص ٖيَٓسةنإ يؤْاْييةى و ئيَطاَْاوةى دةْطة  بيٓطا،زاضيوف يةبةضيإ ْةزة

سا ضةغجاْس و ئةظَووٕ زةضي خػت ٖةخاَةْؿييتى يؤْاْى ية يةؾهطى نوضى دًوبةضط
ية ظغتاْسا  تةْيانإ ييةئيَطاْت زةتوأْ ناضا و خيَطاتط بٔ، غةضباظة نوضغةضباظإ بة بةضطى 

ثؤؾة آلئةو با زةضوو، ئيَػتةاَيتؤى ثنة ية  ،ةنطزية بةضزثؤؾيَهى زضيَص ية ثؿُيإ آلبا
 بووٕ. زةغت زةنةوتٔ ية باؾرتيٓى دؤضةنإ ئيَطإاْةى ية ثؿُيٓ

زةّ )ية فاضغي بة زةضةى ؽ مشؿيَطى ضِاغت و زضيَصى زوو غةضباظة ثيازةناْى غونسياْؤ
ضة نة ٖةْسىَ ى زاضيٓى طةوقةَيغاْتةوضى دةْطييإ )بة تةبةضظئ ْاو زةبطا( ثيَبوو،  ْاوى زيَت(

تري و ئةو بةضزاْةى  ية بةضاْبةضباف بوو بؤ بةضططى  نة ي ْا،ٖةْسىَ نات نات ٖةَييإ زةططت،
ةثاْى دةْطسا زةبؤوة َايةى ئاظاضى ّ ية طؤضِآلناْةوة ٖةَيسةزضإ، بةآلية َةدمةْيكةناْى ْاو قة

 ٖةْسيَ ويَٓى ناضى غةضباظةنةى زازةثؤؾي،ةنةف بةؾيَو ية ؾقةَيغاْغةضباظإ و قةباضةى 
 قةَيغإبؤية يةو ؾويَٓاْةى ٖةَيططتٓى  ةنةوة ْةزةبيٓطا،قةَيغاْنات غةضباظى زوشَٔ ية ثؿت 
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زةٖاتٓة  قةَيغإبيَ ناْى يةؾهط زازةْطإ، ثيَساويػتييةاية، ية ؾويَٓى زاْاْى ْةبوو ثيَويػت
 دةْط.

ّ آلتري و نةوإ بوو، بة ٖةخاَةْؿييغةضباظة ثيازةناْى يةؾهطى  زيهة ضةنيَهي
ى ثيَبوو، ئةطةض تري و قةَيغاْى مشؿيَط و تةوض و نة ئةو غةضباظة ،ئةظَووٕ زةضي خػت بوو

ووز ية تري و نةواْةنة كوضغي و ْةيسةتواْى غينةواْى ٖةَيططتبوواية، بؤى زةبوو بة باض
نإ ديانطايةوة ية ضييةاْوزا ضيعى نةزةغتسضيَصبؤية ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى  وةضبططيَت،

ى ؾةضِْيَعة و مشؿيَطيإ ٖةَيسةططت و يةناتى ى تري و نةوإ، غةضةضِائةوإ  زيهة، ضيعى ئةواْي
 .بيينتاى بة تاى غووزيإ ييَ زة

 تةْيا ،ْةبووو غونسياْؤؽ  ثةضيػاتيؼى غةضباظاْى ية ْيَوإ ضةى و دًوبةضط دياواظيى
بة  بةضطى زضيَصيإ زةنطزةبةض، ئيَطإهة ٖةْسىَ ية ْةتةوةناْى ضووْبةضطى ئةوإ زضيَص بوو، دًو
 .ٕت بوونوضى ئيَطاْاْى دووتياضبةضطى دًوى نةتعياؽ وتة

يـ ثةضيػاتيػناْةوة، طاييػهةؽ ية ثؿت ةى ثيازةناْى غونسياْؤٖاونات يةطةٍَ دووَي
زوو ٖةضزواى َاوةيةنى نةّ  ْس،آلةثاْى دةْط دووثيازةناْى خؤى ية زٍَ و الى ضةثى طؤضِ

ية الى ضِاغت غواضةنإ ، بةآلّ يةؾهط طةيؿتٓة يةى و دةْط يةو زوو ؾويَٓة زةغتى ثيَهطز
و ْةياْسةٖيَؿت  ثةضيػاتيؼؽ و ثيازةناْى ونسياْؤناْى غطاييػهةْة بةضبةغت ية ْيَوإ وببو

 بطةْة يةى.
ية ثيَٓاو ئاٖوضاَةظزا زةدةْطٔ،  نة ،يإ وابووباوةضِيإ ٖةَوو ثةضيػاتيؼثيازةناْى 

ؽ وةى دةْطة ية غونسياْؤيةطةٍَ نة دةْط  ،ثيَٗيَٓا بووٕ باوةضِةنإ وايإ َووغ هةضووْ
ّ غةضباظةناْى آلبةضةغتةناْة، هة ئةو زوشَٓى َةظزا و َةظزاثةضووْثيَٓاوى خوزا، 

، ْةبووزَييإ بة فةضَاْسةنةيإ خؤف  ْى زةدةْطإ،ضِووجؿتيَهى زةؽ بيَ ثاَيغونسياْؤ
ْطيإ بة غةضباظ دة زةياْعاْى ئةو بطاناْى خؤى نوؾتووة و نويَط نطزووة، ويَطِاى ئةوةف وةى

بةضزةواّ بووٕ ية مشؿيَط و تةوض وةؾاْسٕ، بةضزةواّ زةْطى ئةواْةى مشؿيَط و  ئةضى زةظاْى،
يإ بةضزةنةوت، ْةياْسةتواْى ضيَ ية تووْسترييإ بةضزةنةوت زةٖات و ئةواْةى ظةضبةى 

 ٖاواضى خؤيإ بططٕ.
ووْى خؤى بؾويَٓيَو زةزا، بة ئاَازة ٖةَووبة غواضى ئةغح غةضى ية  ثةضيػاتيؼ

ؽ ْةياْسةتواْى ثيازةناْى ئةو ٖيض ؾويَٓيَو ثيازةناْى غونسياْؤغةضباظةناْى ٖإ زةزا و ية 
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نإ زؤخيَهى طاييػهةية الى ضِاغت ٖيَطؾي ، بةآلّ زضظ خبةْة ضيعةناْيإ خؤبؿهيَٓٔ يا
 نإ ٖةَيسةوةضئ،طاييػهة ية بةضاْبةضغواضةناْى ضيَ نطزبوو، َةتطغيساضى بؤ ئةوإ 

 نإ ثإ زةبووْةوة.طاييػهةمسى ئةغجةنإ و تايةى  يةشيَطسيَهيإ ٖةْ
نإ بةو ؾيَوةية بةضزةواّ بٔ و غواضةنإ بهوشٕ، طاييػهةغةضةدميسا ئةطةض  ثةضيػاتيؼ

زا نة ٖيض ْييةنإ يةو ْاوضة تةختاطاييػهةثاف َاوةيةى  زةضيَت، يةْيَوالى ضِاغتى 
زةبةٕ، بؤية بؤ ضِاططتٓى  يةْيَوؾهطةنةؾي ، زٍَ و الى ضةثى يةْةبووبةضبةغتى ييَ 

 ية بةضاْبةض بضٔ، وتبطز و بة ٖةْسىَ ية غواضةناْى  يَونإ ثةْاى بؤ فيًََطاييػهة
 ."ْييةبةضططى ئيَوة غووزى  سيؽ نوشضا و ضي"غونسياْؤ ناْسا ٖاواض بهةٕ:طاييػهة

ؽ "غونسياْؤ ز:نإ بيَ ثػاْةوة ٖاواضيإ زةنططاييػهةغواضةنإ ضؤيؿذي و بةضاْبةض 
نة زووثات زةنطزةوة، ئةو ضِغتةيةيإ  ٖيَٓسة، "ْييةبةضططى ئيَوة غووزى  سيينوشضا و ضي

نة ية الى ضِاغتى بيين، غووزى يةو فيًََة  ثةضيػاتيؼهة ضووْ نإ غاضزبووْةوة،طاييػهة
يةويَـ  بةناضٖيَٓا، ْييةغي ييَ ة الى ضةثيـ نة زةيعاْى غونسياْؤخؤى نطزى، ٖةَإ فيًََى ي

 ثيازةنإ غػت بووٕ.
بوو، بطِياضيسا ٖة يبؤى زةضنةوت فيًََةنةى ية الى ضِاغتيـ ناضيطةض ثةضيػاتيؼناتيَو 

ثيازةناْى الى ضِاغتى  ية بةضاْبةضبة ٖؤى ثياوةناْى خؤى  زيهة بهات، تاقى نطزْةوةيةني
زوا يةَةو وة،شضاوة و غةضى ية يةؾي نطاوةتة: ثاؾا و فةضَاْسةى ئيَوة نووتىؽ غونسياْؤ

ّ ئةطةض بيَٓة الى آلَووضة و ثيؿةتإ ْابيَت، بة سييئيَوة ضي يةنةناْتإ ٖةَيسةوةؾيَٓةوة،
 ؿيـ وةضزةططٕ.يبةخؿ بططةئةخؤؽ ْةتةْيا ثيؿة و َووضةتإ زةبيَت، 

خؤي ٖةبوو، الى ضِاغتى  يْووغةنإ ْووغيوياْة ئةو فيًََةف ناضيطةضَيَصوووةى 
َاْة و ووضِزاوة بؤ ئيَُة ديَطةى غةضغضِووئةّ ، ثةضيػاتيؼى ضةثى غونسياْؤؽ ضووْة ثاٍَ ال

، إ ْواْسيٕ ئةفػةضةناْيإ ضةظاَةْسيؤض ،ْةبووسياْؤؽ ئةفػةضى زةثطغري بؤ الى ضِاغتى غون
، ؟ثةضيػاتيؼغةضباظةناْيإ زةغت ية دةْط ٖةٍَ بططٕ و ببٓة بةؾيَو ية غوثاى  بؤ ئةوةي

ؽ بة ٖؤى ئةو تاواْةى ية نوؾذي ٔ ئةفػةض و غةضباظةناْى غونسياْؤيَْووغإ زةَيَيَصووّ وةى آلبة
 ى طةوضة نطزبووى، ْةفطةتيإ ييَسةنطز و قيٓيإ ييَ بوو.َووغو نويَطنطزْى بطاناْى و 
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 دازيوشى دووةم )ئةخؤس( و ثسؤشات
ٖةض نةغيَو ئةو  ئيَطإ تةواويةناْى نوؾت، ية َووغؽ طةوضةى زواى ئةوةى غونسياْؤ

ئةفػةض و ناتيَو بؤية  ، نة ئةو زةنوشضيَتةوة،ةواَيةى زةبيػت، ثيَؿبيٓى زةنطزٖ
ى ضاوةضِواْزاْا، ئةوإ  زاويَهى ئاغاييإضِووبيػت بة غةضباظةناْى ٖةواَيى نوشضاْى ئةويإ 

هة زواى نوشضاْى ضووْ، بؤية بطِوايإ نطز نة غونسياْؤؽ نوشضاوة، زاوة بووٕضِووئةو 
بؤ غةضباظ و ئةفػةضة  َةتطغييةى بطاى زةبوو بة ثاؾا، ئةو ؽ، ئةخؤغغونسياْؤ

نطزْى ئةو زؤخة برييإ بهطئَ، بؤية بة ضِةضاوئةخؤؽ زةض يةاليةٕنة  ،ييَٗاتووةنإ ٖةبوو
ٔ نة بضٓة ثاٍَ بيٓىزةإ يةوةزا خؤي ييبةضشةوةْس سيي غونسياْؤؽ ْةَاوة،زةنطزةوة نة ضي

 ؽ بةّ ؾيَوةية نةغي ييَ ْةَا.ي غونسياْؤيةؾهطةنة الى ضِاغتى ئةخؤؽ، ٖةض بؤية
فةضَاْى نطز تةواوى ئةو غةضباظاْةى ٖاتووْةتة ثاٍَ يةؾهطةنةى، بضٓة  ثةضيػاتيؼ

بتواْيَت ئةوإ ية زشى غونسياْؤؽ بةناض  ْةبووٖيَؿتا َتُاْةى  ةثاْى دةْط،ثؿت طؤضِ
زواى  ةضيػاتيؼثؽ. غواضةناْى ثى خؤى ٖيَطؾي نطزة غةض غونسياْؤبة الى ضة بيَٓيَت،

ناْيإ بةديَ ٖيَؿت و طاييػهةنإ، بة فةضَاْى فةضَاْسةنةيإ طاييػهةى ةوةبووْغاضز
 ؽ.الى ضةثي غونسياْؤٖيَطؾيإ نطزة غةض ثيازةناْى 

ؽ بسات، ٖيَعى يةزةطى خؤؾي ئةوةى بتواْيَت طةَاضؤى غونسياْؤبؤ  ثةضيػاتيؼزواتط 
ثيَو ت آلواتة ية ضؤشٖة ،ؽغونسياْؤواض و ثيازةناْى ية ثؿت غ يضو دةْط،خػتة ْ
 .طةيؿذي

 ؽ الى ضةخ و ضِاغتى ْةَا بوو، الى ضِاغت خؤيإ بةثيَو طةيؿتٓيإ غونسياْؤناتى 
طاييػهة ، بةآلّ زَيى يةؾهطةنةى َابؤوة تةْيا زةغتةوة زابوو، الى ضةثيـ ييَو ثطشابووٕ،

 يإ بة غونسياْؤغةوة ْةَا،سيثيَوةْنيَؿايةوة و  ؾةضِزواى ئةوةى زةغتيإ ية  دةْطييةنإ
 طوَاْيإ نطز نة نوشضاوة، ْةياْسةظاْى ضي بهةٕ.

تا ٖيَطؾي بهةْةغةض،  ،ْةبووواتة ية ئاضاغتةى ضؤشئاوا نةؽ  ،نإطاييػهةية ثيَـ 
ؽ بةناض خػت بوو. ئةوإ بؤ ةواوى ٖيَعى خؤى ية زشى غونسياْؤت ثةضيػاتيؼهة ضووْ
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بة  ثةضيػاتيؼّ آلٖيَطف بهةْةغةض ثيازةنإ، بة يَٓةوة،بطةضِ زةبووايةئةوةى ٖيَطف بهةٕ، 
ػتاْى دةْط يَو زيهة ية اليةني زاواى ييَ نطزٕ بضٓة ثاٍَ ئةخؤؽ،ٖؤى ْيَطزضاوةناْى 

رت بيَ خاوةٕ بووٕ، ثؾيإ ٖةَووية  ٓوويةتى ئةواْى بؤ دةْط ْةٖيَؿت،ئاَازةيي و تي
 ى ئةواْى تيَو ؾهاْس بوو.وضة

ى ٖيَعةنةيةوة ٖيَطؾي نطزةغةض زَيى يةؾهطى زوشَٔ و ية ٖةؾت بة تةواو ثةضيػاتيؼ
بووْى تطبةٖيَعالوة ٖيَطؾي بطز تا ضيعى غةضباظةنإ تيَو بؿهيَٓيَت و بةضططيإ ْةٖيًََيَت. 

ةضططى بهات و ؽ ْةيتواْى ب، نة زَيى يةؾهطى غونسياْؤبة ضازةيةى بوو ثةضيػاتيؼٖيَعى 
ايبةتةناْى ويػتى يةطةٍَ ٖةْسىَ ية غةضباظة ت تيَو ؾها. غونسياْؤؽ طةَاضؤ زضا،

نطزْى، دةْط بة و زةغتطري نطا، زواى زةغتطري ْةبووطةَاضؤنة بؿهيَٓيَت، غةضنةوتوو 
 تةواوى نؤتايي ٖات.

زةتطغا ئةوإ ٖيَطف  ثةضيػاتيؼ زٍَ بووٕ،زوو طاييػهة دةْطييةنإيةو ناتةزا ٖيَؿتا 
ؽ َطزووة بؤ ئةوةى بيػةغييَٓيَت غونسياْؤ ، بؤيةئاضيؿةبهةْةوة و بؤى ببٓة َايةى 

تةختى يةغةض طى بربِٕ، بيَ ئةوةى غةضى ية دةغتةى بهةْةوة، ئةونات فةضَاْى نطز تا قوضِ
ى ببيٓٔ، زواتط بة خػاضضِووإ بتوأْ ٖةَوو بسةٕ بة ؾتيَو تا ْةنةويَت، ضةوإ ثاَيى ثيَ

ْيـ بة بيٓيٓى تةضَى ئةو، بة ئةوا يإ نطز،تيَجةضِسا طاييػهة دةْطييةناْبةضاْبةض 
 تةواوةتى زةغتيإ ية دةْط ٖةَيططت و خؤيإ بة زةغتةوةزا.

، نة بؤضي ية زواى زةغتطرينطزْى، يةنػةض ئةخؤؽ غةضظةْؿتى خيَعاْةنةى نطز
يةواْةية زواى  ،ى ئاوادواضزووزوشَٓيَهى ؾهػت وتىيـ ثةضيػاتيػ غونسياْؤغي نوؾت،

ناضة بهةّ، تا  َٓيـ ْاضاض بووّ ئةو ٕ ياخى ببيَتةوة،خؤ ضةْس َاْط زيػاضةْس ضؤش يا
ٕ. بةّ زةغت ية دةْط ٖةَيبطط نوشضاوة و ْةَاوة، بؤ ئةوةيناْى بعأْ نة ئةو طاييػهة

 ؽ نوشضا و ئةخؤؽ غةضنةوت.ؾيَوةية غونسياْؤ
نة ئةو ضؤشة  ،و غةضباظةناْى َاْسوو نطز ثةضيػاتيؼ ٖيَٓسةدةْطى ئةو ضؤشة 

ز َاْةوة. ؾةوى زواى ضِووو ئيػفةٖإ )طي( بضٔ و ية تةْيؿتى ظايةْسة ْةياْتواْى بةضة
هة ئةفػةض و ضووْةّ بوو، ختةْاْةت بؤ يةؾهطى غةضنةوتووف ثطِ ية  ،دةْطيَهى طةوضة

نة يةو ؾةوةزا  ،ةثاْى دةْط ٖةظاضإ الؾة بةديَ َاوةغةضباظةنإ زةياْعاْى ية طؤضِ
بة تايبةتى نةَتياض. ظؤض بووٕ ئةو بطيٓساضاْةى  نإ،ةض ٖيَطؾي ئاشةَية َطزووخؤضةزةنةوْة ب
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 ،ْةبوونطزْيإ بطيٓةناْيإ تواْاى ٖاواضغةخيت بة ٖؤى  الؾةى َطزووةنإ زةَاْةوة، يةْيَو
 هة ييَياْةوة زووض بووٕ.ضووْ ، ئةطةض ٖاواضيؿيإ بهطزاية، غةضباظةنإ ْةياْسةبيػت

 ٖةَووز، ْةزةخةوت تا وؾي طةوضة زواى ئةوةى يةى ضؤش دةْطى زةنطنوض
ّ آلٖةضضةْسة فةضَاْسةيةنى زياض بوو، بة ثةضيػاتيؼّ آلبة بطيٓساضةناْيإ نؤزةنطزةوة،

 ، تا غةضباظة َاْسووةناْى ْاضاض بهات نةَيَهيْةبوووؾي نوضخةغًَةتة دواَيَطاْةناْى 
يةؾهط بري  ةثاْى دةْط زةضبيَٓٔ. ناتيَو فةضَاْسةىبةضطة بططٕ و بطيٓساضةنإ ية طؤضِ زيهة

 ية بطيٓساضةنإ ْةناتةوة، ئةى ض نةغيَو برييإ ييَ بهاتةوة.
نة بةضثطؽ بوو يةوةى  ،ية ٖةض يةؾهطيَو بةؾيَهى تايبةت بة تةْسضوغتى ٖةبوو

ئةطةض ْةنطا ية نؤتايي دةْط  دةْطسا بطيٓساضةنإ تيُاض بهات، ى زةيتواْى ية ناتىٖيَٓسة
، ْةبووبووٕ و ئةو زاَةظضاوةيإ ثاضتيعإ  ثةضيػاتيؼى ّ يةؾهطآل، بةئةدماّ بسةٕةو ناضة ئ

ةثاْى زواى ئةوةى ؾةو ٖات ٖةوَييإ ْةزا بطيٓساضةنإ ية طؤضِ غةضباظةناْيـ َاْسوو بووٕ،
دةْط زةضبيَٓٔ، بؤية ئاغايية نة تا بةياْى بةؾيَو ية بطيٓساضةنإ بة ٖؤى خوئَ بةضبووْى 

 ظؤض َطزٕ.
 زةبووايةهة ضووْٖاوغةضةنةى بضيَت بؤ ئيػفةٖإ، ٍَ يةطةْةيسةتواْى  ثةضيػاتيؼ

يةؾهطةنةى ضيَو خباتةوة و بطيٓساض و نوشضاوةناْيـ نؤبهاتةوة، ٖةضوةٖا ٖاتٓى زوو بةؾى 
ثرتي ى يو يةؾهطةنةى، نؤنطزْةوةى خؤضاى و ثيَساويػتؤؽ بؤ ْيَطةوضة ية يةؾهطى غونسياْ

ؽ زةٖاتٔ و خؤيإ ؾهطى غونسياْؤة ثطِاطةْسةناْى يةزواى بةضةبةيإ يةن زةويػت،
 بةزةغتةوة زةزا.
زواتط بةضةو ئيػفةٖإ ضؤيؿت،  ةى ثيَٓر ضؤش ية ئاثازيؼ َايةوة،َاو ثةضيػاتيؼ

ةنةيإ ثةغةْس ثيَؿٓياظغى بةخؿي نة ى غونسياْؤتى بةو غةضباظة ثيازاْةآلٖةضوةٖا خة
هة خؤيإ ضووْةنطز، ت ْآلى خةطاييػهة دةْطييةناّْ آلنطز و خؤيإ بة زةغتةوةزا، بة

 غيإ ْةبيٓى.ةزةغتةوة ْةزا تا تةضَى غونسياْؤب
ى َيَصووبووة، بة ضواَيةت باؾرت ؾاضةظاى  ئيَطإنةتعياؽ نة َاوةيةنى ظؤض ية 

، هة زايهى ئةخؤؽ نةْيعةنيَهى بابًى بووضووْ :نإ بووة و ْووغيويةتىٖةخاَةْؿيية
هة ثيَـ ضووْ خؤى بة زاضيوف طؤضِى،بطاى، ْاوى غي ؤزواى غةضنةوتٓى بةغةض غونسياْ

وة ض تةةووْى ْةنطزضِوو. ئةو زووةّٖةبوو، بؤية خؤى نطز بة زاضيوؾي  زيهة ئةو زاضيوؾي
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بؤضي نةغيَو نة زايهى  يوف و بابًى بووْى زايهيسا ٖةية،ى ية ْيَوإ ْاوى زاضثيَوةْسيية
ى ئيَطاْهى زاضيوؾي يةنةّ ى بابٌ بيَت زةبيَت ْاوى زاضيوف بيَت؟ ويَطِاى ئةوةى زايخةَيه

 يةباضةىْهطزْةوةيإ ضِووٖيض  زيهةيـ ْووغةناْيَيَصووّ ْاوى زاضيوؾيإ ييَٓا. آلبوو، بة
 ى زايهيَهى بابًى زةبيَت زاضيوف بيَت؟نوضِى نةتعياؽ ْةزاوة تا بعاْري بؤضى ْاوى وتة

زة خاصييَهى ى ؾاظانوضِ ،بووة ٖةخاَةْؿييٖةضوةٖا زاضيوؾي غيَيةّ نة زوايري ثاؾاى 
زايهى  يةباضةىْاوي زاضيوؾيؿى بؤ زاْطاوة، يةواْةية ية ْووغيٓى نةتعياؽ  ،ييةئيَطاْ

 ضووة. يةْيَوزايهى ئةخؤؽ  ييثيَوةْسية ئاناَسا  ْةْووغطا بيَت، ئةخؤؽ ؾتيَو
هة ضووّْ آلوة ثاؾا، بةوئةخؤؽ ية ئيػفةٖإ خؤى بة زاضيوؾي زووةّ ْاغاْس و ب

يةو نؤؾهة ئةدماّ  ثيَطغجؤَييؼبووْى نؤؾهى ْاْى ثاؾانإ زواى تةواوةض يةغى تاز ضِيَوضِةمس
نةناْى ثيَٓر ؤبووْى غةضخ. ظ( و بة ئاَازة 422ضؤشى بةٖاضى غاَيى ) ريزةزضا، ية يةنةَ

ٖةض ٖةَإ ضؤش ية ْيَوإ غةضؤنى  يوف يةو نؤؾهة تادى ْايةغةض،، زاضئيَطإئاططخاْةناْى 
 ةنإ زياضى نطا.َووغئاططخاْةناْسا طةوضةى 

ية  ،ٖةخاَةْؿييوة ثاؾاى وبة ضواَيةت ب ،زةغتسضيَصى ئةضزةؾيَطى نوضِزاضيوؾى زووةّ 
نة يةنةيةنى غةضباظى  ،نةؽ بوو رييةنةَ ثةضيػاتيؼثاؾا بوو،  ثةضيػاتيؼضِاغتيسا 

 تايبةت بة ئافطةتاْى ثيَهٗيَٓا و بةضطى فةضَى ثيَسإ.
تيايسا  تييةوة،ةينة طيَطمشةْى فةضةْػي زؤظيوي ،َيَصوويةواْةية ية غةضزةَاْى ثيَـ 
 َيَصووزواى ئةوةى ، بةآلّ ئةو خانة بووٕ زةغةآلتيىٖةظاض تا غيَ ٖةظاض غاٍَ شْإ 

 ثةضيػاتيؼْإ زاَةظضاْسووة، نةؽ نة يةنةيةنى غةضباظى ية ش ريْووغطاوةتةوة، يةنةَ
نة غوثايةى ية  ،ْةنةوتنإ ٖيض نةؽ زةضٖةخاَةْؿييةخاْى ضِووزواى ئةويـ تا  بوو،
 بهاتةوة.  ضيَشْإ 

ظؤض دوإ بووة،  َيهةوتووةناْى غةضزةَى خؤى بووة،بة زَيٓياييةوة ية ٖة ثةضيػاتيؼ
نإ، ية ييةئيَطاْنإ ية يؤْاْييةْووغة َيَصووططتٓة بةضزةواَةناْى اى ْكوضضةّ ويَطِآلبة

طاخ ضةوؾت و ئاناضى خ و ئافطةتةناْسا ْةبيٓطاوة بطوتطيَت ئةيؤْاْيية ييةةَيَصووغةضضاوة 
تساضى آلّ ئاَازةيي و تواْاى زةغةآلبووبيَت. ئةو فةضَاْسة ئاظاية شْيَهى ثاى زاَئَ بوو، بة

، بؤية ٖيض ْةبوووف و زاضيوؾي يةنةّ نوضخةغًَةتى وةى خةغًَةتةناْى  ،ْةبووو ضانػاظى 
 .ْةبوونإ ييةئيَطاْشياْى  ػاظيضانيةغةض غةضةدمى 
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وف تةواوى ئةو غةضَايةى ية ئاغتياط ثاؾاى َاز و ْابؤْيس ثاؾاى نوضسا ية ناتيَه
نطزْى شياْى و باؾرت وآلتبابٌ و نطظؤؽ ثاؾاى ييسى ظةوت نطزبوو، ية ئاوةزاْهطزْةوةى 

 ئاظايةتييةى ٖةيبوو، شْيَهى فيًََباظ واى ئةو ويَطِ ثةضيػاتيؼ، بةآلّ نطززةَيهى خةضز ةخ
 ضإ بوو،نطزْى دًوبةضطى دوإ و طالبريى الى يةبةض تةْيا وو،يي بو ظؤض بيَ بةظة ثيالْطيَطِ

 .زيهة يخةَيه ةْيَتةيٓةنإ ببيَت و ؾهؤى خؤى بطةيظيَطِطاييػهةزةيةويػت غواضى 
غةضباظة ثاغةواْةناْى ئةو بة  يَو ثةضيػاتيؼ غواضى ئةغح زةبوو،زةَييَت نات ْؤٕزةى 

يةوة زةضوو يةى ية ، بة ؾهؤ و دوإ زةبوو ٖيَٓسةىَ، ى زةنةوتٓةضِوة زوبغواضى ئةغح 
 نإ بيَت.ةخوزاوةْس

زةنةوتة ْيَوإ ثةضيػاتيؼ و زاضيوؾي  دياواظيىٖةض داضيَو نة يةغةض بابةتيَو 
ضاى يةطةٍَ زاضيوف ْاضاض بوو  ة،ثةضيػاتيػةياْعاْى غةضنةوتٔ بؤ إ زٖةَووٖاوغةضى، 

 ،ياضى نوؾتٓى ئةو نةغاْةى زةضزةنطزبطِ ةوة بؤ ثياوةنةىطةضِاْشْةنةى بيَت. ئةو شْة بيَ 
نةؽ وى خؤى تاواْباضةناْيإ زةنوؾت ،نة ثيَي وابوو ثيَويػتة بهوشضئَ و يةبةض ضا

 ى بهةويَتة غةض.يْةيبيٓى نة ئةو شْة ية نوؾتٓى تاواْباضيَو، ناضيطةض
 ية زاضيوف بوو، ْاوى )ئاضغيت( بوو، يةى ية بطاناْى زاضيوف نة بطاى باب و زايهى

غويَٓسى  ثيَطغجؤَييؼيةى زايو و باب بووٕ. ئاضغيت ية ضؤشى تاز يةغةضْاْى بطانةى ية 
 و بةَييَٓيسا نة بةضزةواّ ثاَيجؿتى بهات. خواضزساضى ئةَةن

 يَوئةويـ زواى غاَي ( ية غوضيا،فةضَاْطِةوازاضيوؾي يةنةّ ئةو بطايةى نطز بة غاتطاخ )
نطزةغةض و خؤى بة ثاؾا ْاو بطز و يةؾهطيَهى  يثاؾايةتييي ية غوضيا، تادى فةضَاْطِةوا

 نإ.يؤْاْييةططتة بووٕ ية نطيَ بطيَتىثيَهٗيَٓا نة بةؾيَو ية غةضباظةناْى 
بة ثاضة تةواوى  ْؤٕى زةى وتةبة  ،يَضِبة يةؾهطيَهةوة بةضةو غوضيا نةوتة ثةضيػاتيؼ

ئاضغيتى ؾهػتسا،  زضيةؾل ْيَعيوزواتط ية دةْطيَهى طةوضة ية  نطِي،ناْى يؤْاْييةغةضباظة 
ئةو بة نوؾذي بوو، نة َةبةغتى  ،بيَ ئةوةى ٖةواٍَ بؤ ٖاوغةضةنةى بٓيَطيَت زةغتطريى نطز،

نة َووى بة ؾيَوة ئةؾهةدمةيةى نوؾتى  سات، غعاى َطزْى بةغةضزا غةثاْس،غعا ب
ى ناتة ئةو اَاَئ،فةضَاْيسا بة ظيٓسوويي ثيَػتى دةغتةى ز دةغتةى َطؤظ ططش زةبيَت،

ناضي تيَ بهات ضاوى ييَ  دةالز غةضطةضَى ئةو ناضة بوو، ثةضيػاتيؼ خؤى بيَ ئةوةى
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ى ية يبيهوشٕ، تؤظقاَييَو ناضيطةض ييَسإايةوة تا بة يةى ٖةضضةْسة ئةو ثياوة زةثاضِزةنطز، 
 زَيى ئةو ْةنطز.

 نؤتايي بة دةْطة زضيَصةناْىتواْي بةؾيَوةيةني تةْسضوغت  زةغتسضيَصئةضزةؾيَطى  
تيَضووةناْى ئةو دةْطاْة بجاضيَعت، بيَ ئةوةى بؤ و خؤى ية  تٗيَٓبو يؤْإ  ٖةخاَةْؿيي

ى ئيُجطاتؤضييةتخانة ظؤضةناْى  ياخؤ بساتطةوضةى  بةزةغتٗيَٓاْى ئاؾتى قوضباْي
ى ٖاوغةضى زاضيوؾى زووةّ ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ ثةضيػاتيػ، بةآلّ اْسبيَتزؤضِ ٖةخاَةْؿيي

زوو  تةْيا بؤضى تيَو ضوو، يةئاؾتييغةضغاّ زةبري نة ببيػتري ئةو  سا،تيَه ٖةخاَةْؿييو 
 زةنةٕ. ؾةضِيةغةض ئةو بابةتاْة  َٓساٍَ

زةٖات، بطؽ وة بوو، ظؤض نةيفى بة بؤْى قيية الظقي ثةضيػاتيؼئةوناتةى 
بةو ْاوة  نة ٖيَؿتا ٖةض ئةو دؤضة بؤْة ٕ بة بؤْى ؾيجةضظ ْاوى زةبةٕ(،نائةوضووثايية)

نة يةو  وتّ بة ئةويإ آلبهات، بة ضيَٖةوَييسا يةو بؤْة  ،ْييةّ ئةو بؤْةى داضإ آلبة َاوة،
 ًةى طوٍَ بة زةغت ْايةت،ية ؾي تةْيائةو بؤْة  ية قوبطؽ ْةبيَت، تةْيا ،ْانطيَت ضيَبؤْة 
نةى الى بؤْػاظة ٓييةْٗيَ تةْيانة  ،بؤ بة زةغتٗيَٓاْى ئةو ٖةْسىَ ناض ئةدماّ زةزةٕ بططة

 نإ ٖةية.طغييةبقو
ببوو بة بةؾيَو ية  ٖةخاَةْؿييى قوبطؽ بةثيَي ثةضياْى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و طةزووض

 ةنةى ؾوئَ نةوتةى يؤْإ بووٕ.زاْيؿتوواْغٓووضى يؤْإ و 
غيَ نةؽ ية زضوغتهةضاْى ئةو بؤْة ية قوبطغةوة بيَٓٔ  ،بطِؤٕفةضَاْى نطز  ثةضيػاتيؼ

ية ئةواْى ويػت تا ضيَطةى زضوغتهطزْى ئةو  ثةضيػاتيؼ يية، ئةواْيإ ٖيَٓإ،بؤ الظق
يإ ئةواْة تيَهةٍَ بةيةنسيي وت ،وت ثيَئةواْيـ ْاوى ضةْس طوَييإ  بؤْةى بؤ ؾي بهةوْةوة،

ئةو  نةيإ، ئةويـ ؾتيَهى تيَسةنات،َاَؤغتابووٕ، زةيإ بةٕ بؤ الى تيَهةَيزواى  زةنةٕ،
 بؤْة بةضٖةّ زيَت.
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؟ ئةواْةى بؤْةنةيإ ضييةنطز ئةوةى ئيَوة يةو طرياوةيةى زةنةٕ ثطغياضى  ثةضيػاتيؼ
اَازة زةنطيَت و نةيإ ئَاَؤغتا يةاليةٕ تةْيائةو ؾتة  ،ْييةيإ ظاْياضيإ وتئاَازة زةنطز 

(1)ناْة.ٓييةية ْٗيَ
 

طةى قوبطؽ زووضتهطزْةنة ية ى بؤٕ زضوغَاَؤغتافةضَاْى نطز تا بضٔ و  ثةضيػاتيؼ
 وةضبططيَت، ْةٖات، زةيةويَت ْٗيَٓى ئةو بابةتةى ييَ ثةضيػاتيؼنة ظاْى  وةغتانةف بيَٓٔ،

يةو نطزةية نةى قوبطؽ يؤْاْيية فةضَاْطِةوافةضَاْى نطز تا بة ظؤض ئةو بيَٓٔ و  ثةضيػاتيؼ
طةية ضيَطط بووة ية زووضيؤْاْى ئةو  فةضَاضِةواي ناتيَو ثةضيػاتيؼ بيػتى  ،ضيَططى نطز

ناْى دةْطيية نةؾتييةفةضَاْيسا تا  يية، خؤى بة بطيٓساضظاْى،ظقٖيَٓاْى وةغتانة بؤ ال
بةو يةؾهطةوة  نؤببٓةوة، الظقييةووى و غوضيا ية ية نةْاضةناْى ئاغياى بض ٖةخاَةْؿيي

ثاَيجؿتى ٖيَعى زةضياي بؤ  نة بؤ دةْطى ئاضغيتى بطاى ٖاوغةضةنةى ٖيَٓابووى، بة
 ىَ.نطزْى قوبطؽ بهةويَتةضِزاطري

و ويػتباي بؤ تةواوى تةَةْى بؤْى قوبطؽ بةناض بيَٓيَت، ٖةض زةيتواْى ئةو ططضيإ ئة
يـ بوواية، ئةو تةْاْةت ئةطةض ْطخةنةى بة زة بةضاْبةضى ْطخى باظاضِيَت، بهطِ بؤْة ية باظاضِ

بؤ ئةو ططفت نة بؤى ئاغايي بيَت. ئاؾهطاية نة بابةتى بؤْةنة  ،ى زاٖات ٖةبووٖيَٓسة
 فةضَاْطِةوا فةضاْةنةيإ ديَ بةدىَ ْةنطزبوو،نة  ،ة ببووووضِتة تئةو يةو بابة ،ْةبوو

 نة ضيَطط بوو ية بطزْى وةغتا بؤٕ غاظةنة بؤ زةضةوةى قوبطؽ.يؤْاْيية
طةى قوبطؽ ٖيَٓايةوة بة زووضبؤ ٖيَطؾهطزٕ بؤ غةض  ثةضيػاتيؼئةو بياْؤيةى 

هةيٓةوة نة خاوةٕ ب ثؿرتِاغتزةبيَت ئةوةف  ْةية،آلَٓساظؤض  ئةَطِؤثيَوةضةناْى 

                                                 

ناضطةناْى بؤٕ يةو غةضزةَةزا َازةيةى تيَهةٍَ بة بؤْةنإ  ٖةَووية  ئيَػتةف ٖةضواية،ئةو بابةتة تا  (1)
ؤ بؤْةنإ ى ْري. ية ناتيَهسا نة ئةَطِئاطةزاضٖيض نطيَهاضيَو ية ناضطةنة  ة،نآْييةنة بةؾيَهٔ ية ْٗيَ ،زةنةٕ

ية ْةوتى  ئيَػتة طًؤغي بةضزئ زضوغت زةنطإ،ية ضابطزووزا ية زَيؤثاْسْى  ٔ،وةضزةطرييَ نيُياييةنإ َازةية 
، نة تيَهةٍَ بة ؾاضاوةى ٖةية َازةيةنيف ٖةض ناضطةيةنى زضوغتهطزْى بؤٕ، ةخاو وةضزةطريئَ. ويَطِاى ئةو

بةو ٖؤيةؾةوة  ي زةنةٕ،َازةيةى نة تيَتايبةتى ٖةض بؤْيَو زةطةضِيَتةوة بؤ ئةو  يبؤْ بؤْةنة زةنطيَت،
 "ظةبيشوَيآل"ى بهةْةوة ية بةضٖةّ ٖيَٓاْى بؤْةناْسا. سيهطزْى بؤٕ ْاتوأْ الغايي يةنضيَناضطةناْى 
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ئيَُة خؤَإ  تةنإ ْاتوأْ بةضطةى ئةوة بططٕ نة فةضَاْةناْيإ ديَبةدىَ ْانطيَت.آلزةغة
 .ثةضيػاتيؼ يةؾهطنيَؿييةناْى تايبةت بة يةناضيوضززةثاضيَعئ ية باغي 

ية ثيَٓاو ْةبطزْى  ثةضيػاتيؼ نإ نة ية قوبطؽ بووٕ ثيَؿبيٓيإ ْةزةنطز نةيؤْاْيية
طةية زووضبهات بؤ قوبطؽ و ٖةوَيى ئةوة بسات ئةو  يةؾهطنيَؿيية، يبؤ الظقي ػاظيَوبؤْ

ناتيَو طةيؿتة قوبطؽ  ثةضيػاتيؼ ،ْةبووقوبطؽ ئاَطاظةناْى بةضططى زاطري بهات. 
بة  ئيَػتةنة  ،زاطرينطزططفت ئةو ؾاضةى بةضططييةنى بةضضاو ْةبؤوة، بيَ ى ضِووبةضِوو

وةغتاى بؤْةنة باْط  وتنةى باْط نطز و ثيَي يؤْاْيية فةضَاْطِةوا )فاَاطؤغت( ْاغطاوة،
 .ة؟ينة بؤضى فةضَاْةنةَت ديَبةدىَ ْةنطز و ْةٖاتى بؤ الظقي وتبة ئةوى  بهات،

تؤ  وتى ثةضيػاتيؼياْى ْةٖاتووة و تطغاوة بهوشضيَت، ئةو زاْى ْا نة ية تطغي ط
 نوشّ.َٔ باؽ بهةى و َٔ تؤ ْا هطزْى بؤْةنة بؤضيَثيَويػتة ْٗيَٓى 

هة ئةطةض ضووْهطزْى ئةو بؤْة بة تؤ بًَيَِ، ضئََ ْةَسةتواْى ْٗيَٓى  وتىوةغتانة 
طيَت تةواوى ئةو نةغاْةى بة ٖؤى ئةو بؤْةوة ضؤشاْةيإ زةغتةبةض زةنةٕ، ية نة بعآْييةْٗيَ

 بطغإ زةَطٕ.
 تبري، ئايا تؤ وا زيهة ْة بة نةغاْي وتبة َٔ ْة ت ٓييةتؤ ئةو ْٗيَ وتى ثةضيػاتيؼ

هطزٕ زةبةَة غةض ضيَٖةَيسةططّ و تةَةْى خؤّ بة بؤٕ  ثاؾايةتيينة َٔ زةغت ية  ،نطزةوة
 تؤ و ؾاططزةناْت زةسية ضنابةض.يةطةٍَ و 

ٗيَٓاْى ية بةضٖةَهى وةى تؤ ٖةوٍَ ْازات زةظامن ؾاشْيَ ِ ٖةية،ئةقًََٔ  وتىوةغتانة 
و ضيَطةية ضؤشاْةَإ زةغتةبةض نة بة ،نةغاْيَهى وةى ئيَُة ببيَتة ضنابةضيةطةٍَ بؤٕ 

ة، شياْى ثيَوة بةْسةٕ بؤ تؤ ؾتيَهى بيَ ْطخ ،ّ ئةوةى بؤ َٔ و ٖاوناضةنامنآلزةنةئ، بة
ف ئيَُة ،وتزة زيهةت بة نةغاْي ، بةآلّئةوةى ية شياْى تؤزا ئةو بابةتة بيَ بايةخةيةبةض

 ى زةبووئ.بطغييةت تووؾي
 بة نةغاْي ضِةْطة ،بؤ َٔ بيَ بايةر بووئةو بابةتة  ضاغت زةنةى، وتى ثةضيػاتيؼ

بؤْةنة زةنةى، بة  يةْيَوثيَِ بًَيَي ض  ، زةبيَثيَت زةَيئََِ  ئيَػتة باية، بةآلّوت زيهةّ
 ئةطةض ضاظةنةؾِ بؤ ْةزضنيَٓى ئةوا زةتهوشّ. زيهة ْاَييَِ، نةغاْي

نةغاْي  ئةوةي بؤ ئةى ؾاشٕ ضيَطةّ بسة تا بة طويَضهةتسا بضطثيَِٓ، وتىوةغتاى بؤْةنة 
 نة ييَطة زاْيؿتووٕ، ْةيبيػذي. زيهة،
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ى زةى وتةبة  يسا بضطثيَٓيَت،ة طويَببيَتةوة، ب ْيَعيوتا ييَي  ثيَساضيَطةى   ثةضيػاتيؼ
 يةْيَوئةوةى  وتى ةوة و زةَى ْا بة طويَضهةى ؾاشٕ،نةوت ْيَعيو ئةو ثياوة ية ؾاشٕ  ْؤٕ

 ة ضيَصةى يةى بةضاْبةض بة غةز.ضوى ؾري( بووبؤْةنةى زةنةئ ظاخى ؾيٓة )َ
ئةوةى ية بؤْةناْى  ثيَِ وابوؤَ  وتى قػةية غةضغاّ بوو،ة بيػتٓى ئةو ب ثةضيػاتيؼ

  ية بابةتى ظؤض زةطُةٕ.بطيَتريزةنةٕ 
نة ئةو  ،ْى ئيَُةوةْساى خؤتإ و خوزاوةْساْتؤ غويَٓس زةزةّ بة خوزا وتىوةغتانة 

 بابةتة بؤ ٖيض نةؽ ْةزضنيَٓى.
نةى يؤْاْيية فةضَاْطِةوافةضَاْى نوؾتٓى  تيؼ وةغتاى بؤْةنةى ئاظاز نطز،ػاثةضي

ةوة و ضِاويَصنطزٕ بة ٖاوغةضةنةى، طةضِاْبيَ  زيهة داضيَهي طةى قوبطغيؿي زةضنطز،زووض
ى زاْيؿتوواْبيَ ئةوةى نةؽ ية  خؤي ديَبةدىَ نطز و طةضِايةوة، تةْاْةتياضةنةى بطِ

نة زةتواْيَت  ،طةنةى غةغياْسزووضى فةضَاْطِةواية اليةى بة هة ضووْ طةنة ئاظاض بسات،زووض
 ية اليةني سا بيَت،طةيةؾزووض ئةو وْيَ يةبػةثيَٓيَت، تةْاْةت ئةطةض سا يياضى خؤى بةغةضبطِ

 يةْيَونة  ضييةتايبةتة  َازةظاْى ئةو هة ضووْ زيهةف ٖةغتى ًَوَؤنطزْى تيَط بوو،
 ٖةخاَةْؿييئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و ٓاَةي ةوتٓهيَهزاوة ضضِووّ ئةو آلبةبؤْةنةى زةنةٕ، 

طةنةيإ زياضى زةنطز و زووضى فةضَاْطِةوانة  ،ٖةضزوو زةوَيةتى تػازي و ئةغيٓا تيَهسا،
ئةوإ ٖةوَيياْسا  اضياْسا تؤَيةى ئةو ناضة بهةْةوة،ية بووٕ و بطِوضِتو ظؤضبوزدةنةيإ زةزا، بة 

ٖيَطف  بةٖيَعط نؤبهةْةوة تا بتوأْ بة يةؾهطيَهى يةؾه بؤ ئةوةياْى يؤْإ ٖإ بسةٕ وآلت
، يةؾهط ْٕةبووضاظى  زيهة اْيوآلتدطة ية ئيَػجاضت ٖيض يةى ية ، بةآلّ ئيَطإبهةْة غةض 

 ئاَازة بهةٕ. بؤ ئةو نسةية
 زيهة ية اليةني زةوة تا ئةغيٓا ثاضةيإ ثيَبسات،ئيَػجاضتيـ بؤية يةؾهطى خؤيإ نؤنط

نة زةغهةوتى دةْطييإ ٖةبيَت. ئيَػجاضت ٖيَعى زةضيايي  ،بووٕياضخواظنإ ئيَػجاضتيية
بة تايبةتى ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا  و تػازي ٖيَعى زةضياييإ ٖةبوو، ّ ئةغيٓاآل، بةْةبوو
 بوو. بةٖيَع

ى ططتةبةض، ئيَطاْضيَطةى  الظقيية ْةوةغتا،ةوةى ية قوبطؽ ية طةضِاْزواى  ثةضيػاتيؼ
بة  ةؾهطيَهى يةنططتوويإ ثيَهٗيَٓا،ئةغيٓا و ئيَػجاضت يةناْى تػازي و سهووَةت

ناْى يؤْاْييةثؿتيواْى ٖيَعى زةضيايي خؤيإ ٖيَطؾيإ نطز بؤ ئاغياى بضووى و ؾاضة 
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نإ. يةؾهطى يؤْإ زواى يؤْاْييةبووٕ و نةوتٓة ياضَةتيساْى يئاغياى بضوونيـ ياخ
نطزْةوة ية ٖةض ؾويَٓيَو وةى تؤَية ةوى،ئةوةى ية ئاغياى بضووى زابةظئ، نةوتٓة ثيَؿطِ

 إ زةبيٓى، زةيإ نوؾت.ٖةخاَةْؿيييةنى فةضَاْطِةوا
يَو بووّ ية نوضِزةَييَت ناتيَو يةؾهطى يؤْإ بةضةو ئاغياى بضووى ضؤيؿت، َٔ  طعْفؤٕ

تا تؤَيةى  زةضِواتنة ئةو يةؾهطة  ،تيَسةطةيؿتِ ٖيَٓسةّ آلتةَةْى زواظزة غاَييسا، بة
زةَييَت ئةو يةؾهطة  طعْفؤٕطةى قوبطؽ بهاتةوة. زووضنةى يؤْاْيية اْطِةوافةضَنوشضاْى 
 ي ْةنوؾت،رتثى ٖةخاَةْؿى فةضَاْطِةواو ئاغياى بضووى ية زوو يَى طةيؿتة ْيؤْاْيية
ى فةضَاْطِةواّ تؤغيسيس ْووغيويةتى نة ضواض آلخؤيإ ضظطاض نطز، بة زيهة ئةواْي

 نوشضإ. ٖةخاَةْؿيي
ئةوناتةى  تةْيا ْةزةنطز، ٖةخاَةْؿييٖيضى ية غةضباظةناْى  يةؾهطى ٖيَطؾبةض

ْيَوإ يؤْإ و ظؤض بوو ية  يةبةضئةوةي َاوةيةني ييإ نطزباية، ئةواْيإ زةنوؾت،بةضطط
يإ بةٖيَعنإ ية ئاغياى بضووى غةضباظطةى ٖةخاَةْؿييةبوو، ٖةئاؾتى  ٖةخاَةْؿيي

طةى زووضبؤ  ثةضيػاتيؼٕ ٖيَطؾي ةى ضؤيةؾهطى يؤْإ بططيَت. ٖةضو تا ثيَـ بة ،ْةبوو
ْةنطاو بوو، بة ٖةَإ ؾيَوةف ٖيَطؾي يؤْإ بؤ ئاغياى بضووى بؤ غةض  ضاوةضِوإقوبطؽ 

 ْةنطاو بوو. ضاوةضِوإنإ، ٖةخاَةْؿيية
بيػت،  بؤ ئاغياى بضووى يناتيَو زاضيوؾي زووةّ ٖةواَيى ٖيَطؾي يةؾهطى يؤْاْ

طةى قوبطؽ بيػت، زووضاتيػى بؤ غةض ٖيَطؾي ثةضيػ تا ئةوناتةى ٖةواَيى غةضغاّ بوو،
ٖيَطؾةى بة ٖاوغةضةنةى ٖةواَيى ئةو ، ئيَطإهة زواي طةضِاْةوةي ثةضيػاتيػيـ بؤ ضووْ

ئةوابووٕ، نةؽ ْةيسةتواْى  زةغةآلتيىغوضيا ية  ييثيَوةْسهة ئاَطاظةناْى ضووْ ْةطةياْس،
 اَيةنةؾيإ بة زاضيوف طةياْسباية:ض ٖةوططضيإ ئةطةةيةْيََت، ئةو ٖةواَية بة زاضيوف بطةي

ٖيَطؾةنةى  ا ئةو زواي سيةناتيَه يساوة،ضِووطزةيةى زةبؤوة نة ني ضِووبةضِووئةو  يةنةّ: 
 ئةو ٖةواَيةى ثيَطةيؿت. ثةضيػاتيؼ

ت بووة، آلٖاوغةضةنةى بيَ زةغة ية بةضاْبةضزاضيوؾي يةنةّ  زووةّ: وةى زةظاْطيَت 
طةى قوبطؽ زووضي بؤ ةٖيَطؾئةو نة بؤضي  ،اتة بةض ييَجطغيٓةوةْةيسةتواْى ئةو خب تةْاْةت

 نإ.ٖةخاَةْؿييةئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و َايةي تيَهساْي  ئةدماّ زاوة، نة بووةتة
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ثيَهطاوةنأْ، ْووغيوياْة باوةضِْووغة َيَصووو تؤغيسيس نة ٖةضزوونيإ ية  طعْفؤٕ
يإ خةَيهغاَاْى ْةبطز، بةآلّ  خةَيوى ةغتيإ بؤ نوؾتٓزيةؾهطى يؤْإ ية ئاغياى بضووى 

ناْيإ بةضة بةضة بؤ نةْاضةناْى ئاغياى بضووى ْييةآلغةضباظةنإ تا، ٕ بطزآلبة تا
 وة.ظضيَٓةوة بؤ يؤْإ بطوانةؾتييةزةطواغتةوة تا بة ٖؤى 

 يةية ئاغياى بضووى  و غؤَية غةختى غةضَا ئةطةض غةضَاى ظغتإ ْةطةيؿتباية و
 اْسايةيئةو يةؾهطة خؤى بطة ْةبووٕ يةؾهطى يؤْاْى ضاْةططتباية، يةواناؾاخاويية ْاوضة
يإ بةٖيَعقايِ و نإ ية ئاغياى بضووى غةضباظطةى ٖةخاَةْؿيية هةضووْ ،نإةغٓووض
بووٕ،  ٖةخاَةْؿيييإ بةضفةضَاْى ٖةَوو ، ضِاغتةناْى ْاوضةناْيـفةضَاْطِةوا ،ْةبوو
نإ يؤْاْييةْاناوى بؤية بة ٖؤى ٖيَطؾي يةبوو، ية غٓووضى خؤيإ غةضبةخؤييإ ٖة بةآلّ

 نإ بططٕ.يؤْاْييةؾي طٖيَبة  بةضى ية خؤيإ بهةٕ و يٕ بةضططْةبووئاَازة 
و يؤْاْى تيَو زاوة،  ئيَطإٖاوغةضةنةى ئاؾتى ْيَوإ  ،ى ظاْىزاضيوؾي زووةّ زواى ئةوة

نإ بططيَت و ئةوإ ية يؤْاْييةزاواى ييَهطز تا بضيَت و ثيَـ بة نطز، ْةغةضظةْؿتى ْة
 .ْيَتضوةزةئاغياى بضووى 
ئةو يةؾهطة زةنةّ نة زةبيَت  غةضنطزايةتييوة زَيدؤؾييةَٔ بة  :وتى ثةضيػاتيؼ

ة غةضةتاى بةٖاضزا زةغت ثيَ بهات، ئةو دةْطة زةبيَت ي نإ بهات،يؤْاْييةدةْطى 
تإ و خؤضاغإ( غةخت زغنوضوةى )ئاظةضباجيإ،  ئيَطإٖةضضةْسة ظغتإ ية ٖةْسىَ ؾويَٓى 

 وياليةتةنإ يية غةضباظ بةؾيَوواي ا، بؤ ئةوةي زٖاوغةضةنةى ْاضاض نطز ثةضيػاتيؼبوو، 
باى طةضّ  ٖةَيهطزْيبةفط و تواْةوةي يةطةٍَ ، بؤ ئةوةى بهطئَ ئاظةضباجيإةي ضةواْ بهات، تا

 ىَ.بتواْيَت بؤ دةْط بهةويَتةضِ
ية غةضباظطةناْى وياليةتةناْةوة بؤ  ةثيازة و غواضزةَييَت ثةدما ٖةظاض غةضباظى  طعْفؤٕ

نة ية  ٖةخاَةْؿييثةدما ٖةظاض غةضباظيـ ية يةؾهطى بةضزةواَى  ضِةواْةنطإ،ئاظةضباجيإ 
ية  ئيَطإى طاييػهة دةْطييةناْبةؾي ٖةضة ظؤضى  وة ططيَسضإ،ثايتةخت بووٕ، بةو يةؾهطة

ابوو، بةضةو ئاظةضباجيإ نط ضيَزةَى زاضيوف نة ية غةض ،وةثاؾايةتييةباْطةنةى ضيَطة بةْاو
ى زةبةغتةوة بة ٖةضيةنة ية ئاظةضباجيإ ئيَطاْية نة باؾووضى ضيَطةطاوة ئةو ضؤيؿذي، وةى ظاْ

ًة تةْيؿت ىطاييػهةنة ضواض  ،بةضئ بوو ٖيَٓسة، ئةَطِؤو ئاغياى بضووى و ئيػتاْبؤَيى 
 بططةى زازةْطا، باظضطاْضيَطةيةنى  بة تةْياْة ،بطِؤٕ ضيَطةيةوةيةى زةياْتواْى يةو 
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ويػتبايإ يةؾهط بةضةو  ٖةخاَةْؿييٖةض ناتيَو ثاؾاناْى  ضيَطةيةنى غرتاتيصيـ بوو،
ئةو يَطةيةوة بؤ ئاغياى بضووى زةْاضز، ئاغياى بضووى بٓيَطٕ، بة خيَطايي ٖيَعةنةيإ يةو ض

 ،بانوضيكيَو بؤ  زةبؤوة، ووى، ضةْس يكيَهى ييَ ديابة ئاغياى بض بةغتٓةوةيضيَطةية زواى 
بة  و ثتةو بووٕ، نة ثإغةضةنييةوةى ضيَطة ، يكةناْيـ زةضِؤيؿتبؤ باؾووض  يَهيـيةن

ٖيَؿتا ية ٖةْسىَ  بةض ية ْٗا، نة زواى زوو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ ،نطابووٕ ضيَؾيَوةيةى 
 ت غووزى ييَ ببيٓطيَت،ف زةنطيَئيَػتة ْةضووة، يةْيَوى شيَطةوةى صيَضِؾوئَ ؾويَٓةواضى بةضز

 ببةٕ. يةْيَو ضيَطةى ئةو بٓاخةبيػت و ثيَٓر غةزة با و باضإ و بةفط و ٖةتاو ْةيتواْيوة 
ثيَهٗاتبوو ية غةز ٖةظاض غةضباظى ثيازة و غواضة،  ،يةؾهطةى ية ئاظةضباجيإ نؤبؤوة 

ة طاييػهئةواْيـ وةى  ،نإطةضِؤنةضدة ي دةْطي، َةدمةْيل و بوطاييػهةدطة ية 
ئةطةض ضيَطةى ؾياو  بووٕ، ٖةخاَةْؿييية ضةنة قوضغةناْى يةؾهطى  دةْطييةنإ

تواْةوةى بةفط، ثةضيػاتيؼ بؤ بةض ية  يََاْط ئةو ئاَطاظةؾيإ بؤ دةْط زةبطز، ،ٖةبوواية
نة بةضةو ئاغياى  ،ئةو يةؾهطة بططيَتة ئةغتؤ غةضنطزايةتيي ضِؤغؿت بؤ ئةوةيئاظةضباجيإ 

ٖةضنة بةفطةنإ تواْةوة، ثةضيػاتيؼ يةؾهطةنةى بةضةو ضؤشئاوا ةنطز، ثيَؿطِةوي زبضووى 
ئةو ثيَؿبيٓى زةنطز نة زواى طةضَبووْى ، يؤْإ بطاتة بؤ ئةوةي بًةظ وَيةوخػتة د

 ةوى زةنةٕ،زيػإ ية ئاغياى بضووى ثيَؿطِ وَية زةنةٕ،ونإ زةغت بة ديؤْاْييةٖةوا، نةؾو
يإ ضِووبةضِووٖةض ئيَػتة بؤية ثيَويػتة  ضغرت زةبيَت،ويَٓسةض قوزةضنطزْيإ يةئةو زةَةف 

يةطةٍَ زةبيَ ةٕ، زاطري به يـتى ئاغياى بضوونآلبةؾةناْى ضؤشٖةئةوإ  بةض يةوةي ببيَتةوة،
 نإ ظةْطيَت.يؤْاْيية

ٖةَإ ئةو  ،بةضنإ ططتبووية يؤْاْييةى ضِووبؤ ضؤيؿذي بةضةو  ثةضيػاتيؼئةو ضيَطةيةى 
بةضةو  ،بؤ دةْطى ططظؤؽ ٖةخاَةْؿييوؾي زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى وضنضيَطةية بوو نة 

اْة يوف يةو ْاوضة ؾاخاوينوضئةو ناتةى  ،ئةوة بوو دياواظيى تةْيا بووية بةض،ييسى ططت
ية ضيَطةيةنى  ثةضيػاتيؼّ آل، بةْةبوويَص بةضزضِ، ضيَطةى ثإ و ثتةو و زةبوو تيَجةضِ
بيَ  ٖةخاَةْؿييناْى يةؾهطى طةضِؤنةو بوضدة  ييػهةطانة  ،زةضِؤيؿتيَصنطاوى ثإ بةضزضِ

 زةبووٕ. تيَجةضِ ضِيَطاْةوةنيَؿة و ططفت يةو 
 بوو، نطا ضيَ ٖةخاَةْؿييثاؾاناْى  يةاليةٕيَيةى ئاغيا ْووغيويةتى ئةو ؾاضِ طعْفؤٕ

زواى  ( زةغتى ثيَسةنطز،ئيَػتةتى ئيػتاْبؤَيى آلية بةْسةضى نطى ظؤثؤَيؼ )بةؾي ضؤشٖة
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وة باؾووضى ، ية بةْسةضى غرياف نة نةوتبؤئيَطإبووْى بة تةواوى ئاغياى بضووى و ضِتيَجة
 ئةوضووثااْى وآلتيَطةيةوة بؤ يةو ضِ ٖيٓسغتإناْى ضري و آلنا نؤتايي زةٖات، ئيَطإ

ضِيَبواض  ،بةضزةواّ ية ٖةضزوو الى ضيَطةنةوة اْةنإ يةو ضيَطةية ْةزةثػاْةوة،ناضو ،زةضِؤيؿت
 زةبووٕ. تيَجةضِ سييضاْبةض يةننإ بةو ناضواْة

ناْسا تانة ضيَطةى طواغتٓةوةى خيَطا و ٖةخاَةْؿييةؾاضيَطةى ئاغيا ية غةضزةَى 
 ت ضيَطةيةنيآلو ضؤشٖة ئيَطإية ْيَوإ  يةوي طاظإ ،ئةوضووثاية ْيَوإ ئاغيا و  ،زَيٓيا بوو

و بةضئ يَى ئاغيا ثإ وةى ؾاضِّ ئةو ضيَطةية آلى ئاوضيؿِ( بوو، بةضيَطةْاوى ) ،ٖةبوو زيهة
ئاغايؿى ْةثاضيَعضاو بوو، ية ناتيَهسا نة تةْاٖي و بةضزةواّ زيهةيـ  ية اليةني ،ْةبوو
 ثاضيَعضاويـ بوو. نة، بةضزضِيَص وضيَطة و بةضيين ى ثإغةضةضِايَى ئاغيا ؾاضِ

، ثطزيإ بؤ باضيَوضِوو تةوةوْووغيويةتى ئةو ضيَطةية ية ٖةض ؾويَٓيَو نة طةيؿت طعْفؤٕ
ثيَؿيٓةيةنى  ْساتى َطؤظاْييةهطزْى ثطزةنإ ية ؾاضغتاضيَ و ٖوْةضي ظاْػتضيَ نطزووة، 

 نؤْى ٖةية. يةنذاض
 نإ،يؤْاْييةط بطاتة تظووتا  ،ىى زةيتواْى بة ثةية ضيَطةى زةبطِٖيَٓسة ثةضيػاتيؼ

ثطزى  ،بجةضِيَتةوة ةباضةنضِوونإ ثطزى ٖاييؼ بططٕ، زةبيَت ية يؤْاْييةزةيعاْى ثيَـ ئةوةى 
 يَي ئاغيا،ثطزةناْى غةض ؾاضِ َةظْرتئية  يَو بووٖاييؼ )قعٍ ئايةضَام( يةن باضيضِووغةض 

ى ثةضِيٓةوةنإ ئةو ثطزة بططٕ، يؤْاْييةئةطةض  ،ٖةبوو ظاْياضيي ٖةخاَةْؿييؾاشْى 
 بوو.بوو، ظؤض غةخت زة باضةنإضِوو ٖةَيهؿاْي ئاوييةؾهطةنةى يةو وةضظةزا نة وةضظى 

غيدٓار زةبوو ية ئاو ةناْسا يٖاييؼ ية وةضظى تواْةوةى بةفط و باضاْة بةٖاضي باضيضِوو
ثةضيػاتيؼ ْةيسةتواْى ئةو زةَةف ، بهةٕ ثطزةنة زاطري يـناْيؤْاْييةئةطةض  زةبوو،

 بهاضٕئةطةض غواضةناْيـ بيَ َةتطغي  وة،يَٓيَتةبجةضِ باضةنةضِووي يةؾهطةنةى ية ئاو
ظْةوة ةنإ زةطوابوضد طاييػهاْةيو ئةو  طاييػهة دةْطييةنإ اوةيَٓٓةوة، ئثيازةنإ بجةضِ

باضةنة بؤ ئةوبةضي ضِووَبةضي بة َةية ية ،ئةغجةنإ تواْايإ ٖةبوو يربزٕ، ئةطةضضيزة ئاو
باضةنة ضِووةتواْى َةية بهةٕ و ية ْةياْس وةطاييػهةبة  ةنإّ ئةغجآل، بةباضةنة بجةضِْةوةضِوو

، ئاو تةْاْةت باضةنةضِووئاوى  ٖةَيهؿاْييـ ية ناتى زيهة اليةني ية بجةضِْةوة،
 .خٓهاْس و ْكووَي زةنطزٕئةغجةناْيؿى زة
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طوَإ نةْاضى ٖاييػيإ بة زةغتةوة بوواية، بيَنإ ثطزى يؤْاْييةئةطةض نةواتة 
ْاضاض زةبوو ية  ثةضيػاتيؼئةو زةَةف  زةغتيإ، شيَطزةنةويَتة  باضةنةفضِووتى آلضؤشٖة

يإ ثيَ بتواْيَت ثاؾةنؿة ، بؤ ئةوةينإ ظةْطيَتيؤْاْييةيةطةٍَ باضةنة ضِووةْاضى ضِاغتى ن
بةضظى و  ْاضِيَو بوو، باضةنةفضِوونةْاضى الى ضاغتى  بهات و ثطزةنة بططيَتةوة،

نةْاضى ، ية ناتيَهسا طاييػهة دةْطييةنإى ضيَطط زةبووٕ ية بةناضخػتى يؿةناْيْعَي
ظؤض باف بوو، نإ طاييػهةخػتٓى ية تةْيؿت ثطزةنةوة بؤ بةطةضِ باضةضِووضةثى ئةو 
 ثةضيػاتيؼبؤية  ٖةبوو، ثةضِيٓةوةوة ضةْس بواضيَهى بؤ ةنوضباضى ٖاييؼ ية باضِووٖةضضةْسة 

نإ ية الى يؤْاْييةّ زواى طةيؿتٓى بة آل، بةبجةضِيَتةوةيةو بواضاْةوة  يَوزةيتواْى ية يةن
ؾهػت  ناْىيؤْاْييةتا ئةوناتةى  ،باضةنة ْةزةَاضِووية  ةضِيٓةوةث بواضيتى ظيَيةنة آلضؤشٖة

ثاؾةنؿةيإ  بؤ ئةوةينإ ظةْطيَت يؤْاْييةيةطةٍَ بوو زةْاضاض  ثةضيػاتيؼبؤية  ْةزاباية،
 ثيَ بهات.
 نإ ثطزى ٖاييػيإ زاطري زةنطز،يؤْاْييةباية، ْةضِؤيؿتبة خيَطايي  ثةضيػاتيؼئةطةض 

و ئةو  نةثطزة غةضنإ طةيؿتة يؤْاْيية بةض يةى، ضؤشيَو طةى زةبطِبة خيَطايي ضيَ هةضووْ
نةْاضى ضؤشئاواى  يةؾهطةنةي ية اْسةوة،يةؾهطةنةى ية ثطزةنة ثةضِ زاطرينطز، ؾويَٓةى

 .قايِ نطز باضى ٖاييؼضِوو
ٖاييػي  باضيضِووغةض ثطزى  ٖةخاَةْؿيينإ ناتيَو ظاْيإ يةؾهطى يؤْاْيية

باضةنة و ضِوووة بؤ ضؤشئاواى ْسةاتةواوى يةؾهطةنةى ثةضِ ثةضيػاتيؼ ،يَػتإووة، وزاطرينطز
الى بةضةو  ظاْياضييبؤ وةضططتٓى ْاضز، ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى خؤي بؤ دةْط ئاَازةنطز، 

زةغتةيةى ية  ،ناْيـ بة ٖةَإ ؾيَوةيؤْاْيية ،تا بعأْ ٖيَعى ئةوإ ضةْسة ،نإيؤْاْيية
 .نؤبهةْةوة ٖةخاَةْؿييٖيَعى  يةباضةى ظاْياضييغةضباظةناْى خؤيإ ْاضز تا 

هة ضووْ بةضثابوو،نة طةيؿتٓة يةى و ية ْيَواْيإ دةْط غةضباظييةزوو يةنة ٖةض
نإ ْة ظضيَ و ْة ٖةخاَةْؿييةغةضباظة  ى يؤْاْى ية تاقُى ٖؤخ ييت بووٕ،غةضباظةناْ

 زيٌياْسا بة يةْيَوباظيـ زوو غةضخؤ بطيٓساض بووٕ، نوشضإ يا ٖةَوويإبوو، ٖةيإ ةَيغاْق
 طريإ و بطزيأْ بؤ فةضَاْسةى غوثاى يؤْإ نة ْاوى )نؤييؤؽ( بوو.

ناْى ثطغي شَاضةى غةضباظةناْى ئيَوة ٖةخاَةْؿييةفةضَاْسةى يؤْاْى ية غةضباظة 
 ضةْس زةبيَت؟
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 يَتةوة، بةّ ؾيَوةية زةزويَت:زاوة زةطيَطِضِوونةتعياؽ نة ئةو 
 ةى زةغتةناْى ئيَُة غةز نةغة.يإ شَاضوتغةضباظةنإ 

نة  ،ثطغياضّ نطز بططةشَاضةى غةضباظةناْى يةنةى ئيَوةّ ْةثطغي،  وتىنؤييؤؽ 
 شَاضةى غةضباظةناْى غوثاى ئيَوة ضةْس نةغٔ.

 يإ ئيَُة ئةو بابةتة ْاظاْري.وتئةو زوو غةضباظة 
 ضيَ نطابوو،ناْعا  و يةيَبوو ية َيَع بطيَتىنة  ،َيَعى قاَضى ييَسإ بيَٓٔ :وتىنؤييؤؽ 

 ،بةٖيَعى ةزواى ئةوةى نة زةنطايةوة، زةبؤوة خاوةْى ضواض ثيَضه ،زةتواْطا قةز بهطيَت
زةبةغتايةوة و بة قاَضى  وزةغت و قاضيإ بة ثةت ئةو َيَعة زازةْا،يةغةض تاواْباضيإ 
 ييؤؽ ئةوةيبة فةضَاْى نؤ نةيإ زووضخػتةوة،ييةئيَطاْية زوو غةضباظة  يَويةن، ييَيإ زةزا

نة ئايا ثيَُإ زةَييَى شَاضةى  ،نؤييؤؽ ثطغياضى نطز زيهةيإ ية َيَعةنة بةغتةوة،
 ضةْسٕ؟ ٖةخاَةْؿييغةضباظةناْى 
زةظامن نة  ٖيَٓسة تةْيا ْاظامن، ٖةخاَةْؿييْى شَاضةى غةضباظا :وتىةنة زيًغةضباظة 

 يةنةى ئيَُة غةز نةغة.
ّ ية آلضى ييَسإ ية ثؿتى ئةو غةضباظة، بةبة فةضَاْى نؤييؤؽ زةغتيإ نطز بة قاَ

 ْسٕ و ْة ٖاواض ْةبيػرتا.آلزةَى ئةو غةضباظة ْة زةْطى ْا
قاَضى ييَسةض  بوةغذي، :وتىةنةزا، نؤييؤؽ زيًزواى ئةوةى بيػت قاَضيإ ية ثؿتى 

، ئايا ٖةغت بة ئاظاض بؤوة و ثطغياضى نطز ْيَعيوة بةزبةختةنة زيًنؤييؤؽ ية يَػتا، و
نؤييؤؽ  َيَعةنةى زاْايةوة،يةغةض بيَ تواْاياْة  ةنة ْةختيَو غةضى ضِاتةناْس،زيً ْانةى،

، تا طياْت بة قاَضى ييَت بسةٕ ٖيَٓسةئايا زةتواْى طةَة بة َٔ بهةى؟ ضِازةغجيَطّ  وتى
 ياْةى ٖةتة، ثيَُى زةبةخؿي.يياخوز تةواوى ئةو ظاْياض زةضزةضيَت

ة زيًيةو  ٖيَٓسة وة بة قاَضى ييَسإ،ؽ زةغت نطايةئةونات بة فةضَاْى نؤييؤ
ةنة ية زيًبوةغذي، ناتيَو ويػتيإ  وتى ياْسا تا نؤييؤؽ خؤى َاْسوو بوو،بةزبةختة

ثيَـ ئةوةى ؾةو ضِابهؿيَت  ظةوييإ زضيَصنطز،يةغةض  بةظيَٓٔ بيٓييإ بوضاوةتةوة،زا نةتةختة
 ى طوْسى )ضاطؼ( بوو.ةَيهخ ى نةتعياؽ ْاوى )ثاز( بوو،وتةبة  ،ة بةزبةختة َطززيًئةو 
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 باضةييةظاْيَت زيهة، تانو ضي زةبة قاَضى ييَسإ ية غةضباظةنةي  ،زةغتيإ نطز
ّ زةَييَت آلنةتعياؽ ْاوى ئةو غةضباظةى ْةْووغيوة، بة سضنيَٓيَت،بي ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 

 يةى ثاضاغت.يئةويـ ٖةضوةى غةضباظى يةنةّ خؤى ية بةخؿيٓى ٖةض دؤضة ظاْياض
 غيوة،ةناْى دةْط ْووزيًونطاوةيةنى بؤ آلي شياْى زاضيوؾسا ْووغيوَاْة نة بية باغ

خبطيَتة  زيٌْابيَت  ظاْياضيينة بؤ وةضططتٓى  ،ونطاوةية ئةوةيةآلية بةْسةناْى ئةو ب يَويةن
 ئةوي ةناْى نوؾت،زيًية  يَويةن ْةزةنطز، ونطاوةآلوى يةو بيَطِةنؤييؤؽ ث، بةآلّ بةض ئاظاض

ظةبطى قاَضيسا َطز و  يةشيَطى يةنةّ زيًٕ ؤّ ٖةضوةى ضآلةضةبةيإ ئاظاضزا، بةيؿى تا بزيهة
 ططت و ٖيضى بؤ نؤييؤؽ ْةزضناْس، ى زووةَيـ بةضطةى ئاظاضةناْىزيً زضناْس،ٖيضى ْة

رت ية غةضباظة ثزةطريإ،  زيٌنإ ناتيَو بة ٖةخاَةْؿييةيَت غةضباظة بيَصنةتعياؽ زة
 ناْى يةؾهطى خؤيإ ْةزةزضناْس.ٓييةْٗيَ زاْيإ ٖةبوو،نإ بةضطةى ئةؾهةدمةيؤْاْيية

ْة نؤييؤغى  نإ بعاْيَت،يؤْاْييةتواْى شَاضةى غةضباظة  ثةضيػاتيؼئةو ؾةوة ْة 
ْووغإ زؤخى َيَصووّ آلنإ ضةْسٕ، بةٖةخاَةْؿييةفةضَاْسةى يؤْإ ظاْى شَاضةى غةضباظة 

ئةفػةضةنإ ئةغجيإ  تةْيا ثيازةبووٕ،زةَيئَ ئةوإ ناْيإ ْووغيوة و يؤْاْييةغةضباظة 
َةدمةْيكةنإ  ٖةَوو : ية َةدمةْيل،بوو بطيَتىضةنى قوضغي يةؾهطى يؤْإ ٖةبوو، 

ى خواضةوةية ناتى دةْطسا زةياْتواْى بةؾي  ضِازةنيَؿطإ،بة ئةغح  ثيَضهةيإ ٖةبوو،
 يَت.وَيوَةدمةْيكةنة بة ؾيَوةيةى ديَطري بهةٕ نة ْةد

ٕ و زةياْبيٓى نة ئةوإ غواضة ونإ دةْطاٖةخاَةْؿييةداض يةطةٍَ  سإضةْنإ يؤْاْيية
هة ظؤض ضووْٕ، ْةبووّ بؤ خؤيإ ٖيض ٖؤططى غواضناضى آلبة يإ ٖةية،ى دةْطيطاييػهةو 

 إ بة ثيازةناْيإ بة تايبةتى ية ؾيَوةى ٖؤخ ييت زةنطز.ؾاْاظيي
 ٕ زوو فةضغةر َةوزا ٖةبوو،اى يؤْاو غوث ٖةخاَةْؿييية ْيَوإ غوثاى  ضِؤشي زواتط

 :دووَية بةّ ؾيَوةية نةوتة ٖةخاَةْؿيييةؾهطى فةضَاْى ئاضايؿى دةْطيسا،  ثةضيػاتيؼ
ثيازةناْيـ ية ٖةضزوو الى  ْيَوةضِاغتى غوثا ديَطري نطإ، ية طاييػهة دةْطييةنإ
 ةنةيبةؾ الى ضاغت،بةؾيَو طةضِؤنةناْيإ نطزة زووبةف، ة بوضدضاغت و ضةخ زاَةظضإ. 

وةى يةزةط  اغجيَطزضإ تا ية ثؿتةوةى يةؾهط،غواضةناْيـ ضِ زيهةف ية الى ضةخ زاْطإ،
نة ضيَو و تةخت بوو، ظةوييةهة ضووْ يَو دةْط،بيَٓة ْ ساثيَويػت يناتية  يَٓٓةوة،سي
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 يةئةواْى  ةبؤي ناْى وةضبططيَت،طاييػهةزةيةويػت ظؤضتطئ غووز ية  ثةضيػاتيؼ
 ةى زاْا.ى يةؾهطةنْيَوةضِاغت

ية ئةو ثيازاْةى ية ٖةضزووال و  :وتبة غةضباظةناْى خؤى  ناْى بيٓى،طاييػهةنؤييؤؽ 
 تةْيا وةناْيؿيإ ظؤض ناضيطةض ْري،آلة دووبوضد ْري،ططيٓط  ٖيَٓسةخؤتإ زةبيٓٔ  بةضاْبةض

ئةطةض  نإ ضةنى بةناضٕ،طاييػهةّ آلتإ تيَسةططٕ، بةبوضدةنأْ، تري يةْيَوزةغتةيةى 
زةبيَت  ،غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ ٖةَوو خبةٕ، غةضنةوتوو زةبٔ، نإ يةناضطاييػهةْٔ بتوا

 ى زوشَٔ.طاييػهة دةْطييةناْبطزْى يةْيَو ؤبهةٕ ب تةضخإخؤيإ 
ظضيَهإ ية  ى ضةضَى و ئاغٓيٓيإ يةبةض بوو،ى ناغهيَت، ظضيَغةضةضِاٖؤخ ييتةنإ 

ئةو دؤضة ية ظضيَ  طابوو،ٓيَإ ثيَوة يهضقؤمشيضيَ نطابووٕ، ثاضضةى ضواضطؤؾةيي قوضةضّ 
 دةغتةى َطؤظ بؤية ،ةو دؤضةى نة بة تةواوةتى ية ناْعا بوو، ضيَططى ْةزةنطزئ ،باؾرت بوو

بةْس و اى ئةوةى ظضيَيإ يةبةض بوو، ضاْبةْس، قاض. غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ ويَطِئاغووزة بوو
يةو ؾويَٓاْى  تةْيا يَيإ ْةزةنطز،ي ناضيطةضيىمشؿيَط و ْيَعة  ، تري،بةْسيإ ٖةبووظووبا

 يإ.خػاضضِوونإ و ئةشْؤ ، وةى ئاْيؿو،ْةبووثاضيَعةى  ، نةدةغتةيإ ْةبيَت
نؤييؤغيـ ضايػجاضز بؤية بووٕ،  ْيَوةضِاغت ية ي ٖةخاَةْؿييناْطاييػهة 

ي بؤ ئةوةي ية ناتى بةضزباضاْهطزْي يةنس و بةضاْبةض ئةوإ بٔ، ْيَوةضِاغت ية نإطاييػهة
 زى. تةبؤؾايي ْةية

يإ ييةى دياواظ طةوضةناْى ئةونات غةز َةتط بوو، َةوزاى ضؤيؿتٓى بةضزة َةدمةْيكة
ببيَتةوة و ية ئامساْةوة  زةطةض طويًة غاضنة ئ ،ئةوة بوو ئيَػتةيةطةٍَ ضةنى ئاططيٓى 

ّ آلبة ضهةيةى واية نة بةض َطؤظ زةنةويَت،ؤوةى بةضز ظياْيَهى ئةوتؤى ْابيَت، ،بةضبيَتةوة
خؤ بة غةختى بةضزى َةدمةْيل ية ناتى بةضبووْةوة يةواْة بوو بتواْيَت َطؤظ بهوشيَت يا

بةضزى بضوونرت  إضةْس خؤبة َةدمةْيكيَو زةتواْطا يةى بةضزى طةوضة يا بطيٓساضى بهات،
نةى يةناض طاييػهةيةى بهةوتاية، طاييػهةئةطةض بةضزى طةوضة بة  ثيَهةوة ٖةَيبسضيَت،

ْةيإ زةنوؾت آلة، ئةوا ئةو ئاشةٓايهةوتبةناْيـ بةض ئةغجةنإ وضزبةضزة  اتيَون زةخػت،
 بة ؾيَوةيةى بطيٓساض زةنطز نة تواْايإ ْةزةَا. خؤيا

و ْي تةْيا يإ،ناْطاييػهةبطزْى يةْيَوئيَوة بؤ  وتنؤييؤؽ بة َةدمةْيل ٖاويَصةناْى 
ناْى زوشَٔ ية  ضاو طاييػهة يةاليةٕئةو َةوزايةف  ئةغتاز واتة غةز َةتطتإ ٖةية،
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نة ٖةض  ،بة ؾيَوةيةى بةضزيإ بةغةضز بباضيَٓٔئيَوة زةبيَت يَهسا زةبطِزضيَت، بؤية تطوناْسْ
هةيةى يَؤية تةْيؿت ٖةض َةدمةْيكيَو ططزبةّ ثيَية يةو َاوة نةَةزا ئةوإ تيَو بؿهيَٓٔ. 

نة بة يةى  ،اَازة نطابووٕئ نةظطإية  تصيتايبةتى  بوو، غةبةتةيزنةَيةنة نطيإ ية بةضز
 َةدمةْيل زابٓئَ، يةْيَوية َةدمةْيل زابٓسضئَ و ْاضاض ْةبٔ بةضزةنإ يةى يةى  وَيةود

 بوواية بةضزة طةوضةناْيإ زةخػتة ْاو َةدمةْيكةنإ.ى ية تواْاٖيَٓسة
طةيؿتة ئةو ؾويَٓةى نة  ٖةخاَةْؿيييَو ية ضؤش تةواو بوو، يةؾهطى نناتيَو ضاضة

ةنإ بةٖيَع ضييةطاييػهة نإ زةضبهات،طاييػهةتواْى فةضَاْى ٖيَطؾي  يؼثةضيػات
وةى ئةوةبوو نة  ،ضؤيؿذي بًةظئةغجةنإ بة ؾيَوةيةى  ٖةوغاضى ئةغجةناْيإ بةضزا،

ثيَـ  وَية،ونإ نةوتٓة دطاييػهةنة  ٖةضنايإ ية ثؿتة،  تةْياو  بيَتْةيإ ثيَ طاييػهة
تا  كةنإ زةغتيإ بة بةضزباضإ نطز،بةضزةنإ، َةدمةْي ئةوةى بطةْة بةض َةوزاى طةيؿتٓى

ترت زةنطايةوة و نوضرت زةنةوتٓةوة، َةوزاى ٖةَيساْى َةدمةْيكةناْيـ ْيَعيهنإ طاييػهة
 .سو ئةغح و غةضْؿيٓةناْيإ زةطةياْ طاييػهةبةضزة طةوضة و بضوونةنإ ظؤض ظياْيإ بة 

ةياْسةتواْى بة رت َةدمةْيكةنإ ْنة ئي طةيؿتٓة ؾويَٓيَو، ٖةخاَةْؿييناْى طاييػهة
ة َةدمةْيل ٖاويَصةناْيإ زةزا، نإ بة تري يطاييػهةو يَغةضْؿيٓةناْى ْ بةضز ييَيإ بسةٕ،

نة زةغت ية َةدمةْيكةنإ ٖةَيبططٕ و بري ية ثاضاغتٓى خؤيإ  ،ئةواْيإ ْاضاض زةنطز
و ية ثؿتياْةوة بة تري ية  بهةْةوة. ئةواْيـ خؤيإ ية ثؿت َةدمةْيكةنإ سةؾاض زةزا

َةدمةْيكةنإ بةضزيإ  سيويَطِاى ئةوةى ضي، بةآلّ ناْيإ زةزاطاييػهةغةضْؿيٓى 
نإ و زاؽ و تةوضى طاييػهةّ خؤيإ ببووْة بةضبةغت ية ضيَطةى آلْةزةباضاْس، بة

نإ طاييػهةبؤ ئةوةى ضيَطةى  ،ْةبوونإ تواْاى يةتهطزْى َةدمةْيكةناْيإ طاييػهة
 َةدمةْيكةنإ بة تةوض ثاضضة ثاضضة بهطئَ. زةبووايةتةوة، ببيَ

ووٕ بة تةوضةوة بؤ الى نبنة يةزة ،زةغتةيةى ية غةضباظة غواضةناْى ثةضيػاتيؼ
َةدمةْيكةنإ تيَو بؿهيَٓٔ و ضيَطةى  ،ئةضنى ئةو غواضاْة ئةوةبوونإ ْاضز، طاييػهة

ناْيإ نة ظؤض تيص دةْطييةغة غواضةنإ بة تةوضة قوضنإ بهةْةوة، طاييػهةضؤيؿتٓى 
نة وةى طويَعإ  ،تيص زةنطإ ٖيَٓسةئةو تةوضاْة  ةدمةْيكةنإ نطز،بووٕ، ٖيَطؾيإ بؤ غةض َ

ّ ٖيَطؾي ئةو غواضاْة بؤ غةض َةدمةْيكةنإ وةى آلزةنطا َووةناْى دةغتةى ثيَ بربِٕ، بة
ئةو  زةياْهطزْة ئاَاْر،نإ بة ْيَعة، ضِّ، تري و تةوض يؤْاْيية ،ثيَؿواظى ية َةضط بوو
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يةو ترياْةى بة  ،اْة الم ٖاويَصةناْيإ زةياْٗاويؿذي، ظؤض َةتطغيساضتط بووٕوترياْةى بة نة
نإ بوو، يؤْاْييةنةواْى ثيَ ٖاويَص نة ية زاٖيَٓاْى  صضإ،نةواْى زةغتى زةيإ ٖاويَ

يَي نةواْةنة شزةغتةى اْى زةغتيسا، ئةو وية نةشيَيةنةى بة ثيَ ضِازةنيَؿطا و زةٖاويَصضا، 
غووز ية ٖيَعى  تةْيا ى تةواوى دةغتةى وةضبططيَت،ية ٖيَع ناضيَت نةَيوضِازةنيَؿيَت ْا

ى زوو قاض طووؾاضبة اْةنة ويَي نةشاْى ثيَسا وّ ية نةآلباغو و َةضةنى وةضزةططيَت، بة
اْةنة ويَى نةشاْضى تةواوى ٖيَعى خؤى زةخاتة غةض زوو قاضةناْى و ونة ضازةنيَؿطيَت،

اْةنة زةَيَٓيَت و تري بة نةويةغةض ْوونى ثةيهاْى تريةنة  تةْيانة  ،ضِازةنيَؿطيَت ٖيَٓسة
 بيَ ئةْساظة زةزةثةضِيَت.ي يةنخيَطاي

بووٕ تيَجةضِئةو غواضاْةى بة تريةناْيإ ٖيَطؾيإ نطزة غةض َةدمةْيكةنإ، زةياْعاْى بؤ 
ضيَطة يةغةض  بةضبةغتةنإبتوأْ  ؤ ئةوةيبةخت بهةٕ، بنإ ثيَويػتة طياْيإ طاييػهةية 

ية نؤْرتئ غةضزةَةناْةوة  ضيَ بووة،يةو ضؤشةوة نة دةْط ية ْيَوإ َطؤظةنإ  ،البسةٕ
 ٖةَووتا ئةوناتةى  بةختهطزٕ،ية ياغاى خؤ يةبطيَتيغايةى ية دةْطةناْسا ْةطؤضِاوة، يا

بهةٕ، غةضنةوتٔ بة زةغت  ختبةغةضباظةناْى يةؾهطيَو ئاَازة ْةبٔ بة زٍَ و طيإ خؤيإ 
وة طاييػهةنة ثةضيػاتيؼ بة مشؿري و تري و  بةض يةْٗا،ية بيػت و ثيَٓر غةزة  ْاٖيَٓٔ،
يَٓةضةنإ و ضةنى ئاططئ عووف نة بة ئاَيَطة بئةَطِؤ نإ زةدةْطا،يؤْاْييةيةطةٍَ 

 زةدةْطٔ، ئةو ياغاية ٖةض بةضزةواَة.
نإ َةدمةْيكةناْيإ زةؾهإ، ؿييةٖةخاَةْ ناتةى غواضة تةوض بةزةغتة يةو

ٖةْسيَهيإ تواْيإ ية ٖةضزووالى ضاغت و ضةخ  ،نإ بة تةواوةتى بيَ ناض ْةَإطاييػهة
نؤييؤؽ فةضَاْسةى غوثا فةضَاْى بة غةضباظة نإ، يؤْاْييةٖيَطف بهةْة غةض غةضباظة 

يتةنإ بةضةو غةضباظة ٖؤخ ي نإ بططٕ،طاييػهةنة ثيَـ بة  ،ٖؤخ ييتةناْى يؤْإ نطز
 نإ ضايإ نطز.طاييػهة

بة ضةنى  خؤثيَويػتة بعاْطيَت غةضباظةناْى ئةّ غةضزةَة ناتيَو بة تؤثيَهى زشة تاْو يا
يةناضى خبةٕ، ظؤضتط يةو غةضباظة نؤْاْة ؾاْػي غةضنةوتٓيإ  نوتا زةضِؤٕباظؤنا بةضةو تاْو 

يَهى ٖؤخ ييتى يؤْاْى بيَٓٓة نإ زةضووٕ. غةضباظٖةخاَةْؿيية طاييػهةنة بةضةو  ،ٖةبوو
و بةْس ظووقاضبةْس، باو ظضيَي يةبةضة و ضواض ئاويَٓة و يةغةض بةضضاوى خؤتإ نة ناغهيَتى 
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يةنى دةْطى طاييػهةمشؿيَطيَهى ية نةَةضة و زةيةويَت  ْيَعةيةنى زضيَصى بةزةغتةوةية،
 يةناض خبات.
 ،زةضِواتضباظة ٖؤخ ييتةنإ بةضةو الى غة ،بة خيَطايي ضواض ئةغجي غةضنيَـ طاييػهة

ؾةغت نيًؤَةتط ية  ئةَطِؤبة ثيَوةضى  ةى خيَطايي ضٌ ْاَية،ْيَعيهخيَطايي ئةغجةنإ 
صَيَطيَهسا زةنات. ئةطةض غةضباظةنة ية ثيَؿةوة ٖيَطف بهات، زووضاضى زاغي طةوضة و زةَ

، بؤى ئةوةيةضاضةغةض  تةْيانةواتة  نة زةبيَت، زاغةنة زوو ثاضضةى زةنات،طاييػهةتيصى 
زاغةنة  يضِووبةضِوو نوتا ،نةطاييػهةضاغتةوة ٖيَطف بهاتة غةض نة ية الى ضةخ ياخؤ  

غةضباظى ٖؤخ ييت زةبيَت،  تيَجةضِنة بة خيَطايي ؾةغت نيًؤَةتط طاييػهةّ آلْةبيَت، بة
بوو  تيَجةضِنة طاييػهةنة، يةواْةية طاييػهةنة خؤى ٖةَيساتة تةْيؿت  وةبريزةناتة نوتا
 نإ.طاييػهةناْى ضييةاْة بةض تريى غةضْؿيٓة نةوخؤى نةوتبيَت خؤت يابيَ

نإ زوو ضيَطةيإ طاييػهةغةضباظة ٖؤخ ييتةناْى يؤْاْى بؤ نوؾتٓى ئةغجةناْى 
 نإ،طاييػهةٖةبوو: يةنةّ ئةوة بوو نة ية ثيَؿةوة ٖيَطف بهةٕ و خؤيإ خبةْة شيَط زاغي 

ةو ضيَطةيةوة ي نة،طاييػهةاوةتةوة، ْانةويَتة شيَط هة زاغةنة بة ْاَيبةْسةنةوة بةغرتضووْ
ضةثةوة  خؤئةغجةنإ. ضيَطةى زووةّ ئةوةية نة ية الى ضاغت يا ةْٓةزةتوأْ خؤيإ بطةي

 ٖةض زوو ضيَطة َةتطغي َطزْيإ ييَ زةنطيَت. نإ،طاييػهةئةغجةناْى  يةْٓةخؤيإ بطة
 بةخت زةنطز،نإ، طياْى خؤيإ هةطاييػويَطِاى ئةوةف غةضباظى ٖؤخ ييت بؤ ضِاططتٓى 

خؤ ضةثةوة وةى ةوة بوو ية الى ضاغت ياينة بة زةغتي ،غةضباظى ٖؤخ ييت بةو ْيَعة زضيَصةوة
ية  يإبري إنإ. ئةوطاييػهةإ زةضزةضيَت، خؤيإ ٖةَيسةزاية غةض ئةغجى ترييَو نة ية نةو

 ٕبهوش إئةغجةنضؤٕ نة  ،ووئةوة ب يإ اليبري تةْيايةو زةَةزا  ةوة،شياْى خؤى ْةزةنطز
 يةى بةؽ بوو،طاييػهةػتاْى يَبؤ و يَوهة نوؾتٓى ئةغجضووْ نة بوةغتيَت،طاييػهة نوتا

يةو  نة زازةبطِى، َاوةيةنى زةخاياْس،طاييػهةالؾةى ئةغجةنةيإ ية  هة تانوضووْ
ت ـ بهوشيَزيهةي َاوةيةؾسا غةضباظى يؤْاْى ناتى بؤ زةغتةبةض زةبوو تا غيَ ئةغجةنةي

 ناْيـ بهوشٕ.طاييػهةغةضْؿيٓةناْى  ياخؤ
نإ بةغةض ئيَُةوة ٖةخاَةْؿييةبوو نة تانة ؾتى وتنؤييؤؽ بة غةضباظةناْى خؤى 

ببةئ، غةضنةوتٔ بؤ ئيَُة زةبيَت. نؤييؤؽ  يةْيَوئةطةض بتواْري ئةوإ  ناْياْة،طاييػهة
ئاغياى بضووى بيَت، ةوةى بةضةو بة يواتة  نإ،ٖةخاَةْؿييةثيَـ ئةوةى بيَتة دةْطى 
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 ،ناْيإ بجطغيَتخوزاوةْسنة ية بوو ى ثطغي ثةضغتطةضي ى زؤيفى، ية فاَيثةضغتطة بووةضؤيؿت
بووى بةَيىَ، وتى زؤيفيـ ثةضغتطةنةى ضييةْا؟ فاَي خؤئةو ية دةْطسا غةضزةنةويَت يا خؤئا
 ئاوزا ْةبيَت.  يةْيَوّ بةو َةضدةى آلبة

ئةونات بةضةو  هة ية زةضيازا ْادةْطِ،ضووْةْطِ، زا ْادئاو ْيَؤَ ٖةضطيع ية وتىنؤييؤؽ 
. ئةو ؾويَٓةف نة نؤييؤؽ تيايسا زةدةْطا، ٖةضضةْسة ية تةْيؿت نةوتةضِىَئاغياى بضووى 

 ئاوزا ْةزةدةْطإ. يةْيَوغوثاى يؤْإ  ،ْةبووّ ئاوى ييَ آلبوو، بة باضةوةضِوو
نإ طاييػهةظياْى غةختيإ بة  و،زةغتيإ ية طياْيإ ٖةَيططتبو غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ

نإ نة زةبؤوة الى ضةثي ٖةخاَةْؿييةنإ ية الى ضاغتى طاييػهةّ زةغتةيةى ية آلطةياْس، بة
نؤييؤؽ نة  ٕ،ْةبووباظى ٖؤخ ييت يةو ؾويَٓة هة غةضضووْةويإ زةنطز، نإ، ثيَؿطِيؤْاْيية

ةْسى غوثاى ْيَو يةتةناْى بيٓى بوو، ٖؤخ يي ٖةخاَةْؿييةْسى غوثاى ْيَو يةناْى طاييػهة
 خؤى زاْابوو. 

ناْةوة ٖيَطؾيإ طاييػهةناْةوة غةضباظة ثيازةنإ ية زواى ٖةخاَةْؿييةية الى ضاغتى 
نة ئةوإ ية  ،اْة ئةوة بووبوضدئةو  ناضيطةضيىدووَية، ةنإ بوضدية ثؿت ئةواْيؿةوة نطز، 

يإ اْى زوشَٓة بةضز و تري ية غةضباظغتةوخؤ، بية ؾويَٓى ثيَهسازاْى ضا ،ؾويَٓيَو نة زووض بوو
تري و اْيـ ْةياْسةتواْى تؤَية بهةْةوة، ئةو زةزا و ئةواْيإ ثةغت و تةْطةتاو زةنطز،

ةنإ ية ثةْا بوضد يةْيَوئةطةض طةيؿتباف ئةوا غةضباظةنإ  ةنإ،بوضدبةضزةناْيإ ْةزةطةيؿتة 
بوو ية قوضغي  بطيَتىةنإ بوضد تىنوضظؤض ظياْيإ ثيَ ْةزةطةيؿت. نةَو زيواضةنإ بووٕ،

ناْى فةضَاْسةيَياْة ْةبيَت نة يةو ؾاضِ تةْيايةؾهط بطواظْةوة، يةطةٍَ ْةياْسةتواْى ئةوإ  ئةوإ،
 نطزبووٕ. ضيَيإ ٖةخاَةْؿيي

ْاوةْسى  ةويسإ،نإ ية ثيَؿطِيؤْاْييةناتيَو بيٓى غةضباظةناْى ية الى ضةثي  ثةضيػاتيؼ
رت ثبؤ الى ضةخ  طووؾاضناْى، فةضَاْيسا تا ٖيَطف و طاييػهةةوضةى غتاْى طغوثاف بؤتة طؤضِ

ئةطةض  ةْٓة ثؿت نؤييؤؽ،خؤيإ بطةي ببةٕ و يةْيَوى الى ضةخ يبتوأْ بةضطط نوتا ،بهةٕ
 تواْيباية بطاتة ثؿت نؤييؤؽ، غوثاى يؤْإ ؾهػتى زةٖيَٓا.

ةثي يةؾهطةنةى بيٓى، ناْى ية زٍَ و الى ضٖةخاَةْؿييةى غةختى طووؾاضنؤييؤؽ ناتيَو 
بوو، غووز ية  تووْسئةطةض زؤخةنة  نوْس تاآلْةدوو ىغةضباظةناْى الى ضاغتى خؤى وةى يةزة

 نطزْى ْاوةْس و الى ضةخ وةضبططيَت.بةٖيَعغةضباظة سةغاوةناْى الى ضاغت بؤ 
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 نة ية ،ئةو غةضباظاْةى يؤْإ زةدةْطإيةطةٍَ ةنإ ية ال ضاغتى خؤيإ يخاَةْؿيةثيازة ٖ
ْة نإ ظضيَيإ يةبةض بوو، ٖةخاَةْؿييةوة ٖاوتاى خؤيإ بووٕ. ْة ثيازة دةْطييةى بايةخى ضِوو

يإ ةَيغاْقٖةضزوو ال  ةدةْطإ،زوونيإ بة مشؿيَطة زضيَص و ضاغتةنإ زنإ، ٖةضيؤْاْييةغةضباظة 
و ية ٖوْةضة ٖةضيةنةيإ بؤ ئةو َةبةغتة دؤضيَ ؤؾإ نة بةضاْبةضةنةيإ بؿهيَٓٔ،تيَسةن ٖةبوو،

 تيَجةضِةثاْى دةْطةنةزا ية ضةْس دؤضيَهى نة ية تةواوى طؤضِ ،ناْى بةناض زةٖيَٓادةْطيية
 ْةزةنطز.
نة وايإ زةضزةخػت زةياْةويَت قاضى بةضاْبةض بجيَهٔ و  ،ية تانتيهةنإ ئةوة بوو يَويةن

بةؾي غةضةوةى  ةفةنةى ْةوى زةنطز،  بةوةَيغاْقيةغةض قاضةناْى،  ٖةضِةؾةزوشَٔ بة بيٓيٓى 
غةضباظةنةى نة واى زةضخػتبوو ٖيَطف بؤ قاضةناْى زةنات،  َايةوة،دةغتةى بيَ ثاضيَعطاضى زة

 ةذاض مشؿيَطهٖةْسيَ طز،ػاضى زةنخضِووغيٓط و  خؤبة خيَطايي مشؿيَطةنةى ئاضاغتةى قاض يا
ةضةقى و دةغتةى بةضاْبةض ز يةْيَواغتيإ وةضِزةَةنإ تا ْيَزضيَص و ْووى تيص و زوو 

 زةنةوت. ؾةضِظاْةنةف
 نة بطيٓساضة و خؤى زةضةَاْسةوة، غةضباظةنة واى زةضزةخػت ،ئةوة بوو زيهة تانتيهيَهي

مشؿيَطى  ضغاتيَو زواتط بة قةَيغاْى زووض زةخػتةوة، ةضباظى زوشَٔ خؤثاضيَعى ْةزةنطز،غ
 ،ةنة بووقةَيغاْيَٓى يٓى ؾوية تانتيهة ناضيطةضةنإ طؤضِ يَوغةضباظى بةضاْبةضى زةنةوت. يةن

بة زةغتى ةنة بة زةغتى ضاغت بططيَت و قةَيغاْنةؽ ئةوةى بؤ ْةزةنطا و ْةيسةتواْى  ٖةَوونة 
يَت، بة زَيٓياييةوة زةيتواْى بطؤضِ قةَيغإئةطةض تواْى باية ؾويَٓى  ضةخ مشؿيَط بوةؾيَٓيَت،

ى قةَيغاْةوةؾاْس، بة ْاضاضى ببات. ئةواْةى بة زةغتى ضاغت مشؿيَطيإ ز يةْيَوغةضباظى زوشَٔ 
نيَؿإ بة هة مشؿيَطضووْخؤى زةبيٓى،  ية بةضاْبةض، زوشَٓيإ نة ية زةغتى ضاغتيسا بوو

سا بيَ غووز بوو، ٖةوَيى زةزا بةؾيَو ية دةغتةى زوشَٔ بسؤظيَتةوة نة ْةثاضيَطاو بيَت و قةَيغاْ
 ٖيَطؾي بهاتةغةض.

ية  ةويإ زةنطز،نإ ضيَطةيإ زةنطزةوة و ثيَؿطِيؤْاْييةية الى ضةثي  طاييػهة دةْطييةنإ
 نإ زةنطز.يؤْاْييةنإ، ٖيَطؾيإ بؤ غةض ثيازة ٖةخاَةْؿييةثؿتيؿياْةوة ثيازة 

 ٖةخاَةْؿييّ ؾاشْى آلنؤييؤؽ ية الى ضاغتى خؤى ثيازةناْى ْةخػتٓة دةْطةوة، بة
غةض الى ضاغتى يةؾهطى فةضَاْى نطز غةضباظة ثيازةناْى الى ضةثي يةؾهطةنةى ٖيَطف بهةْة 

ناْسا يؤْاْييةوةنإ ثاَيجؿتى ثيازةناْيإ زةنطز و بةضز و ترييإ بةغةض آلة دووبوضديؤْإ و 
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صَيَط ية دةْط ية الى ضاغت، زةضنةوت نة ية ئةو زةَ بووْى َاوةى ْيوتيَجةضِزواى  زةباضاْس،
ية الى  ثةضيػاتيؼنة  ،ٖؤناضةنةؾي ئةوة بوو نإ بة باؾى بةضططى زةنةٕ،يؤْاْييةبةؾةزا 

ةْس و الى ضاغتى ْيَو يةناْى طاييػهة ٖةَوو ،ْةبووى طاييػهةضةثى يةؾهطةنةيسا 
 يةؾهطةنةى خؤيسا بةناضخػتبووٕ.

إ و زى غةض ييَوى دةْطاوةضطِووغزةْطى بةضيةى نةوتٓى مشؿيَطةنإ و سيًةى ئةغجةنإ و 
ةتةى دةْطاوةضةناْيـ ثػاْةوةى ْةعط بوو،زاطرينطزاوى َةيساْى دةْطى َوظيهى دةْط تةو

ةثاْى دةْط زةطةيؿتة ئةو نةغاْةى زةضفةتى و طؤضِيَ. يةو ناتةزا نة زةْطةناْى ْْةبوو
، نة ديابوو ية زةْطةناْى َةيساْى دةْط ،ٖاتةبةض طوىَ زيهة طويَططتٓيإ ٖةبوو، زةْطيَهي

خؤ ئاشةٍَ زةتواْيَت ؤظ ياٖةضنة زةْطةنة بيػرتا، ظاْيإ ئةو زةْطة دياية يةو زةْطاْةى نة َط
 ى شياْى ئاغايي َطؤظةنإ و ئاشةَيةناْةوة زيَت.غةضووية  زةضيإ بهات،

ناتيَو ئةو زةْطة بةضطويَي دةْطاوةضةنإ نةوت نة زةضفةتيإ ٖةبوو زةْطةنة ببيػذي، 
هة َطؤظ ٖةضضةْسة ئاظا و زييَط بيَت، يةو دةْطاْة ضووْئاظاتطيٓى ئةوإ ية تطغإ يةضظى، 

ئاظايةتى  ٖةَوويـ ويَطِاى ئةو ثةضيػاتيػ يٗاْى ئاغايي شياْى ئةو زةضزةضٔ،ةتطغيَت نة ية دز
 و بويَطيةى ٖةيبوو، ناتيَو ئةو زةْطةى بيػت ية تطغا ضطيهاْسى.

ةثاْى دةْطى يؤْاْى و طوىَ، ئةغجةنإ ية ٖةضزوو طؤضِ ئةوناتةى نة زةْطةنة طةيؿتة بةض
بة زةْطة  َيٓسةيةنى ظؤض ئامساْيإ زاثؤؾي،با إ زةغت ثيَهطز،وَيةى ْائاغاييوسا دٖةخاَةْؿيي

ناتيَو دةْطاوةضةناْى ٖةضزووال  ،زةضِؤيؿذيزةْطيَهةوة نة زةظاْطا ية تطغةوةية، بة ئامساْسا 
ى بةض ظةوى تووْسٖةْسيَو ية ئةوإ بة ضازةيةى بة  ناْيإ بوةغذي،قاضةيةغةض بيٓيإ نة ْاتوأْ 

 نإطاييػهةاى ئةوةى ية نإ ويَطِطاييػهةئةغجى  اْى ٖةغتٓةوة،، نة ْةياْسةتونةوتٔ
بووٕ و نإ غةضاوشيَط ييةئيَطاْوةناْى آلة دووبوضد بةغرتابووْةوة، نةوتٓةغةض ظةوى،

 بطيٓساضبووٕ. خؤغةضْؿيٓةناْيإ نوشضإ يا
ووٕ خطاثبنة ية زةْطى زْيا  ،نؤَةَية زةْطيَو زةطةيؿتة بةضطويَى غةضباظةناْى ٖةضزووال

ئةو  ٖيَٓسة و بةضةو ئامسإ ضوو، وة بةضظ بؤوةظةوييةٖاونات زوونةَييَهى ئةغتووض ية  زةضوو،
نة زةْطةنإ بةضزةواّ بووٕ، الفاو  ْانى ٖةتاوى ططت، يةو زةَةزاضِووي بوو نة بةضزوونةَية ضطِ

نإ ضؤيؿت. ةيؤْاْييةثاْى ية ئةويَوة بةضةو طؤضِ ناْى زاطرينطز،ٖةخاَةْؿييةةثاْى دةْطى طؤضِ
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بري  ياخؤياض وةضبططيَت زةزا ْةيسةتواْى بطِ يضِووزاواْة ضِووناتاْةزا نة ئةو  ٖيض نةؽ يةو
 بهاتةوة.

 ٖةَوو نطزبوو، سا خؤيإ وٕٖةخاَةْؿييية غوثاى  ثةضيػاتيؼغوثاى يؤْإ و  نؤييؤؽ ية
ذاى ض طغإ ْةياْسةظاْى زةبيَت ض بهةٕ،ناْيـ ية تٖةخاَةْؿييةئةفػةضة يؤْاْى و 

تط و بةٖيَعّ آلزاوةزا ٖةية، بةضِوويإ ظاْى نة بووَةيةضظةيةى يةو ٖيَٓسة تةْياغةضباظةنإ. 
ية  يَو بوونة يةن ،تط ية تةواوى ئةو بووَةيةضظاْةى بيٓيوياْة. بة ٖؤى ئةو بووَةيةضظةيةوةتووْس
ظةوى بة  ٕ،خاضِووْسىَ ية ؾاخةنإ ثطشإ و ٖة ،تطئ بووَةيةضظةناْى ئاغياى بضووىتووْس

ئاو بةضةو ضؤشئاوا نةوتة  باضي ٖاييؼ يةو ؾويَٓة طؤضِا،ضِووى ضِيَطِةونة  ،ؾيَوةيةى ؾةثؤيي زةزا
 نإ.يؤْاْييةنإ، زواتطيـ طةيؿتة ٖةخاَةْؿييةةثاْى دةْطى و طةيؿتة طؤضِ دووَية

 غةضباظةنإ،ووّ بهات، إ ْكٖةَوونة بتواْيَت  ،ْةبوو ٖيَٓسةئةو ثيَسةؾتة  يةْيَوضيَصةى ئاو 
نةؽ  ثيَسةؾتةنةى ططتةوة، ٖةَووّ ئاو آلببات، بة زيهة ئةغجةنإ و ؾتةناْي طاييػهةنإ،

 ْةيتواْى َاوةى بووَةيةضظةنة زةغت ْيؿإ بهات.
ئةو بابةتة  طيَو بووة،ْووغيويةتى نة َاوةى بووَةيةضظةنة ضةْس ناتصَيَ ْؤٕزةى 

 بةؾةناْي بططة ئاغياى بضووى، تةْياط خبايةْيَت، ْةئةطةض بووَةيةضظة ضةْس ناتصَيَ يية،ظيَسةضِؤ
 زةضووٕ. يةْيَو ٖةضزةّئاغياى ضؤشئاواف بؤ  زيهةي

زوو  نوو غةضةتايي بووَةيةضظة بة ؾيَوةيةنى ئاغايي ية ْيَوإ ضةْس ضطنة تا تووْسى دووَية
، ْةبوويإ ةضظةوَةيبونطزْى ى ثيَواْةوضزئاَيَطى  ئةَطِؤثيَؿيٓإ وةى ثرتيـ زةبيَت،  خويةى و 

ف ئةواْةى ناتصَيَطيإ الية، ية ئيَػتةتةْاْةت تانو َاوةنةي و طوضِةنةي زةغت ْيؿإ بهةٕ، 
طزْى ناتةنةيإ ييَ تيَو زةضيَت، ئةو نيَوةيةى زةتطغٔ نة زيػإ ثيَواْةناتى بووَةيةضظةزا بة ؾ

ى زووضتط ية ؾويَٓى ْاوةْسةناْى بووَةيةظة و نةؾٓاغي و ية َةوزا يةاليةٕنطزْاْة ثيَواْة
 زاوةنةزا زةثيَوضيَت.ضِوو

ى ضِيَطِةوطؤضِاْى اييػيـ ْةطؤضِابوواية، زيػإ ٖةضضةْس زةوةغتا، ٖ باضيضِووى ضِيَطِةوئةطةض 
وة ٖؤى وةغتاْى دةْط بة يةنذاضى و ثيَؿبيٓى فاَيططةوةى ويةو ؾويَٓة ب باضةضِووئةو 

 نطز،ناْى بة تةواوى زاطرييؤْاْييةْطى ةثاْى دةئاو طؤضِ ى ضاغت زةضضوو،ى زؤيفثةضغتطة
ضيَطط و بةضبةغت، بةضةو  ثيَسةؾتةزا بةضةو ضؤشئاوا ضؤيؿت، ئةَةف بووةٖاييؼ يةو  باضيضِوو

 ى داضاْى خؤى.ضِيَطِةوت ضؤيؿت و طةضِايةوة ْاو آلو ضؤشٖة بانوض
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 جةنطى دوو بسا
ؤض ْاوى ، ظَيَصووو يَوويٓةتة ْاْسووة و ٖاتتيَجةضَِإ َيَصوويةوناتةوة نة غةضزةَى ثيَـ 

ئةو  ناتى ئةوةية نة باغي ئيَػتةناْى بة طةواٖيسةض زيَٓيٓةوة، وتة نةتعياغي يؤْاْى زةبةئ،
ْووغيويةتى  ئيَطإى َيَصوو يةباضةىئةو بة بؤْةى ئةو بابةتاْةى  ْووغة بهةئ،َيَصووثعيؿو و 

 ؾايػتةى ئةو باؽ نطزْةية.
 شَاضةيةى غةضباظي ٖةخاَةْؿييغتاْى دةْط، يةؾهطى ثيَـ ٖاتٓى بووَةيةضظة و وة

و يةؾهطةنة بوو بة ْاوى يَةنإ ثعيؿهيَهى ْزيًية  يَويةن نطز بوو، زيٌإ يؤْاْيي
وةى ةف و ضاوةناْى خؤَيةَيَؿى بووٕ، ى ئةو ثياوة َآَاوةْس و َووةناْى ضِآل)نةتعياؽ(. با

 و ؾةف غاٍَ بوو.طريا تةَةْى غي  زيٌزةنات ئةو ضؤشةى بة  يخؤى باغ
و  ٖةخاَةْؿييى ؾاشْى ثةضيػاتيػثيَـ زةغتجيَهطزْى دةْط ية نةْاضةناْى ٖاييؼ، 

ئةو  ثرت بوو،دةْط ئاظاضى بطِاْةوةى زواى  ةؾهط، ٖةغتى بة ئاظاضى قاضى نطز،فةضَاْسةى ي
ئةفػةضةنإ  بهةٕ،ي نةضاضةغةضى ئاظاضة ْةبووثعيؿهاْةى ية يةؾهطةنةى بووٕ، تواْايإ 

ؾاشٕ فةضَاْى نطز نإ، ثعيؿهيَهى تيَساية، يؤْاْييةة زيًاَييإ طةياْسة ؾاشٕ نة ية ْيَوإ ٖةو
: َٔ زووضاضى ئاظاضى قاضةنامن بووّ، ئايا تؤ زةتواْى َٔ ضاضةغةض بهةى وتىئةو بيَٓٓة الى و 

 بهةيتةوة؟. يْةٖيًََيت ياخؤ نةَ ِو ئاظاضى قاض
بعاْيَت ئاظاضةنة  نوتا ،ئاظاضةنة ية ؾاشٕ نطز نةتعياؽ نؤَةَية ثطغياضيَهى غةباضةت بة

بٓربِ  ٖةخاَةْؿييبةَييَٓيسا ئاظاضى قاضى ؾاشْى  ثرت زةبيَت،ية نويَية و ض ناتيَو ئاظاضةنة 
ْاو زةبطيَت. نؤيئَ  (1)ا نة ية يؤْاْى بة )نؤيئَ غئَ(بهات، بؤ ئةّ َةبةغتة زةضَاْيَهى ثيَس

                                                 

ئيَػتة بة )نؤَيئَ ؾري( ةناْى يثيوية ظَاْة ئةوضو ى فاضغي بة )قؤييَٓذإ( ْاغطاوة،ئةو زةضَاْة ية ظَاْ (1)
. غري( بؤ ْةٖيَؿتٓى ئاظاضى قاض ية زةضَاخناْةنإ زةفطؤؾٔ نةى بة ْاوى )نوٍ ؾيًةؾي ْاو زةبطيَت،
 "ظةبيشوَيآل"
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 ًةينةتعياؽ ضةْس داضيَو ؾي ةنى بوو،ضِووئةونات  زيهةي زةضَاْةناْي ٖةَووغئَ وةى 
 .يؼ ْةَاى ثةضيػاتةناْضيػاتيؼ و ئاظاضةةنةى زاية ثضِووئةو 

غتيَطةى بةختى نةتعياؽ زضةوؾايةوة، بة ٖؤى غةضنةوتٓى ية ضاضةغةض نطزْةنة، ئة
 بهات. خةآلت ياخؤ ثازاؾيت نوى نطز تانةيؤْاْييةباْطٗيَؿتى ثعيؿهة  ثةضيػاتيؼ

نةؽ ْةيسةظاْى  نإ بةضزةواّ بوو،ٖةخاَةْؿييةدةْطى ْيَوإ يؤْإ و  بوو، زيٌاؽ نةتعي
طةض بيػت ى سييَٓيَتةوة، تةْاْةت ئةزيًتا نؤتايي دةْط بة  زةبووايةنةى نؤتايي زيَت، نةتعياؽ 

 ،بووٕ ضظطاضى زةبوو زيٌية  ئيَطإّ ئةطةض ٖاتباية بةض خعَةتى ؾاشْى آلبة غاَييؿى خاياْس بوواية،
 بؤية ،زةَاْةوة ويَٓسةضو ية ئيَطإة ٓزةضِؤيؿتيؤْاْى  ٖيَٓسةية ثياواْى نؤؾو.  يَوة يةنووزةب

نةتعياغيـ بياْووى  ،ْةبووية نؤؾهسا، ْائاغايي  ية طةوضةنإ يَوبؤ خعَةتى يةنيإ ضووْ
 ِ وزئًَ  وتناْى زةيييةْيؿتُاْٖاو ةّية بةضز ،تايبةتى ٖةبوو بؤ ٖاتٓى بؤ خعَةتى ؾاشٕ

 طيَت.وتئةو ؾتاْةى ثيَِ زة ٖةَووزةبيَت بةضفةضَإ ببِ بؤ 
زواتط نةوتة  ،ٖةخاَةْؿييؾاشْى  ثةضيػاتيؼهطزٕ بة بةّ ؾيَوةية نةتعياؽ ٖاتة خعَةت

 .ثةضيػاتيؼى نوضِو  ٖةخاَةْؿييخعَةتى ئةضزةؾيَطى زووةّ ثاؾاى 
َةت ؾاشٕ، ظَاْى ة خعزواى ئةوةى ٖات نةَيهةَيةي خويَٓسْي ٖةبوو،نةتعياؽ ثياويَو بوو 

وة. ئةطةض ئةو ٓووغييةو زةيبيػت، زةي بيينزة ئيَطإٖةضضى ية  ئيٓذا فاضغي فيَط بوو،
َابإ، غةباضةت بة  ئيَػتةْووغيويةتى تا  ئيَطإتووناْةى نةتعياؽ ية َاوةى َاْةوةى ية ثةضِ

 ،ضزةّ ْةَاْسةبووى غةَيَصوو يةباضةىزةبوو نة  ظاْياضييَإ ٖيَٓسةنإ ٖةخاَةْؿييةى َيَصوو
غةباضةت بة دوططافيا و  بططةي ْةْووغيوةتةوة، غياغييى َيَصوو تةْياهة نةتعياؽ ضووْ

توونى ْووغيوٕ، ثةضِ ئيَطإةنةنإ و ضةطةظ و ْةتةوة دياناْى ضِووو ئاشةٍَ و  ئيَطإفويهًؤضى 
 يةباضةى، ئيَُة يةْٕةفةوتاتووناْة ئةطةض ئةو ثةضِى باؽ نطزووة، وضزو شياْى ئةواْى بة  َيَصوو
 ئ.وزةبو ييثطِ ظاْياضتا غةضزةَى خوزى نةتعياؽ  ئيَطإى نؤْى َيَصوو

َإ زةبيَت يةوةى ئةو ض وضِتوونى ْووغيوٕ نة َطؤظ زووضاضى غةضغوثةضِ ٖيَٓسةنةتعياؽ 
تووناْةف ئةو ثةضِ ٖةَووزةبوو،  ْووغذيٕ و خواضزناتيَو غةضطةضَى ثعيؿهى و ْإ 

نة وةى  ،بوو ٖيٓسغتإى َيَصوو ييإ يةباضةيتوونيةى ثةضِ تةْيا، يَطإئبووٕ بة ثيَوةغت
نة  ،تووناْة ئةوة بووضووْى ئةو ثةضِيةْيَوضوو، ٖؤى يةْيَو زيهةي توونةناْيٖةضيةنة ية ثةضِ

ية  ثاؾايةتييتوونداْةى ياْى بة ثةضِٖةَووتوونةناْى، نةتعياؽ بؤ َةبةغتى ثاضاغتٓى ثةضِ



 212 

، ئةو نؤؾهةى ئيَطإى زواى ئةوةى ٖاتة َةنسؤْئةغهةْسةضى  جاضزبوو،غ ثيَطغجؤَييؼنؤؾهى 
 ضووٕ. يةْيَوإ و تووتوونةناْى نةتعياؽ غياْسا ثةضِيةْيَوضِتوونةنإ، تةواوى ثة ئاطط تيَبةضزا،

ئةطةض ئةو  يةى زاْةيإ ييَ زةْووغطايةوة، تةْياتوونةنإ ظاْطاوة ية ضابطزووزا ثةضِوةى 
زةضوو. ية غةضزةَى شياْى نةتعياغسا، نةغيَهى  يةْيَوتوونةنة باية، ثةضِضوو يةْيَوزاْةية 

 ونى )ثطغيها( بؤ خؤى بٓووغيَتةوة،تويؤْاْى بة ْاوى )فؤتؤؽ( ٖةوٍَ زةزات زاْةيةى ية ثةضِ
نة فؤتؤؽ زاْةيةنى ييَ  ،( زيَتئيَطإى َيَصوو) خؤٓاَة( يائيَطاْ)ثطغيها( بة واتاى )

ضِظطاضي  ضووٕ يةْيَوتوونةى نةتعياؽ ية زةغتى ئةو ثةضِ تةْيابطز، وة و بؤ يؤْاْى ْووغيية
 وةتوونةطيَت، يةو ثةضِوتْووغإ زةَيَصوو يةاليةٕٖةضضى ية ظَاْى نةتعياغةوة  ئيَػتةبوو، 

 وةضطرياوة.
بيَػتووْى ية نطَاؾإ خويَٓسةوة،  ْووغطاويةّ يى نة ية غةزةى ْؤظزةبةضيتاْضاويري غؤْى 
ٖةْسىَ  زةغتُاْة، يةبةض  ئيَػتةنة  ،ى نةتعياؽ ططتَيَصووىَ ية بةؾةناْى ضةخٓةى ية ٖةْس

اْى نةتيبةى ْووغيٓةنيةطةٍَ نة  ،زاضيوؾى طةوضة ثاؾايةتيييةو بةؾاْة تايبةتٔ بة ناتى 
هة ْاتواْطيَت طوَإ ية ضِاغتى ْووغيٓى نةتيبةناْى بيَػتووٕ ضووْ بيَػتووْسا نؤى ْري،

ى وتةّ ويَطِاى ئةوةى بة آلبةضاوَيري غؤٕ ثةغةْس بهةئ،  ت بريؤنةناْىبهطيَت، بة ْاضاضى زةبيَ
نةتيبةنإ نؤى ْري، زيػإ يةطةٍَ توونى ثيَطغيها ضاويري غؤٕ، ٖةْسىَ بةف ية ثةضِ

وى خؤى بة ضازيَٓة ْاغري ياخؤ ئةو ْووغةض  يةبةضئةوةي ئةو ثةضِتوونة بة نةؾانةناْي
 يَويةن ئيَطإَاْةوةى ية  ئةوةى نةتعياؽ ية غةضوبةْسيبيٓيويةتى، ديَطةى غووزة، بة ٖؤى 

هة ضووْ، ئةو بابةتاْةى باغيإ زةنات بةَيطةْاَةٕ، ٖةخاَةْؿييية ثياواْى نؤؾهى بووة، 
 بةزةغتى خوزى ئةو شْة. ثةضيػاتيؼاواى ظيةواْةف نوشضاْى  خؤى بة ضاوى خؤى بيٓيويةتي،

 
*                  *                   * 

 
نضى  ئيَطإبوو. نةتعياؽ زةَييَت ية  ثةضيػاتيؼ)تطى تؤؾِ( ظاواى زاضيوؾي زووةّ و 

ثياويَو بة دواْى  ،ْةبووى ييَ ثةضيػاتيػدواْرت ية )ئاَيؼ تطيؼ( نضى زاضيوؾي زووةّ و 
ضاوى  َطؤظنة ناتيَو  ،دوإ بووٕ ٖيَٓسةو نضة  نوضِتطى تؤمشيـ ْةزةزؤظضايةوة. ئةو 

 سةتواْى ضاو ٖةَيبططيَت.تيَسةبطِئ، ْةي
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ضغتإ وضغتاْى بة تطى تؤؾِ غجاضز بوو، ْابيَت ئاؾوويي ئاؾوفةضَاْطِةوازاضيوؾى زووةّ 
ضوو بة يةى  يةْيَوخ. ظ( بة زةغتى ثاؾاى َاز  612ضغتاْة نة ية غاَيى )وئةو ئاؾويةطةٍَ 
ية  ثؤتاَيا،عووَي ىبانوضزةنةوتة  غتإ بةؾيَو بوو ية ئاؾووضى نؤٕ، نةضوئاؾو بططةبعاْري، 

 ضغتإ ْاوزةبطا. ونإ بة ئاؾوْييةو ئةؾهاْى و غاغا ٖةخاَةْؿييغةضزةَى 
اْى ئةويَى نةيةوة غةضةدمى ظؤض ية طةوضةنْييةضغتإ بة ٖؤى دواوئاَيؼ تطيؼ ية ئاؾو

وة ٖؤى ئةوةى ببيَتة ديَي طوَاْى ٖاوغةضةنةى و ثةْا بؤ نوؾتٓى بؤ الى خؤى ضِانيَؿا، بو
، نة طةياْس ثةضيػاتيؼى َيَطزةنةى ٖةواَيى بة زايهى واتة ئاطةزاضيؼ تطيؼ بيَ ببات. ئاَ

اضى نطزووّ نة ْاتوامن زغٓووض ٖيَٓسة طيامن ية َةتطغيساية، تطى تؤؾِ زةيةويَت سيهوشيَت،
 ٖةَيبيَِ و بيَُة الى تؤ.

 ةتةن: نضوتىْاضز و  ثةضيػاتيؼبؤ  زيهةي ى نةتعياؽ، تطى تؤمشيـ ثةياَيَهيوتةبة 
 .زيهة يخةَيهبة ثيَضةواْةوة َٔ زةيهوشّ بؤ ئةوةى ْةبيَتة ٖى  زةبيَت ٖى َٔ بيَت، تةْيا

طاضزى تايبةتى ثاغةواْى خؤى و يةطةٍَ زواى وةضططتٓى ثةياَى تطى تؤؾِ،  ثةضيػاتيؼ
وت: ئايا بة ضاوى خؤت  ضغتإ و ثيَيوبةضةو ئاؾو نةوتةضِىَى دةْطى طاييػهةشَاضةيةى 

 بهات. يَيةنةّ ْاثانيت بيٓيوتة نة نض
 .ثةضيػاتيؼ: ْةخيَط ئةى وتىتطى تؤؾِ 

 ى ثطغياضى نطز: ئةى نةواتة ضووٕ زةتةويَت بيهوشى؟وخةغو
 ٖةية. ي: طوَامن بةضاْبةضوتىتطى تؤؾِ 
 ثطغياضى نطز: ئايا زةتةويَت نضةنةّ بهوشى؟ ثةضيػاتيؼ
 .ْييةزيهةّ  : ضاضةيةنيوتىتطى تؤؾِ 
 يَؿةوة تا ؾتيَهت بة طويَسا بضطثيَِٓ.: وةضة ثوتى ثةضيػاتيؼ

 بؤوة، ْيَعيو يَيى زةيةويَت ؾتيَهى بؤ باؽ بهات، يوتطى تؤؾِ بة طوَاْى ئةوةى خةغو
يةثطِ  ضواَيةت بابةتيَهى بؤ باؽ بهات، الضاو ضِاططت تا بةيةغةض ئةوى  ثةضيػاتيؼ

ةوة بوو، ية ناالٕ يضيخةدمةضيَهى نة ٖيض نات ية خؤى زووض ْةزةخػتةوة و بةضزةواّ بة نةَة
. تطى تؤؾِ ٖاواضيَهى ييَ ٖةغتا و ضووزةضنطز و بة يةى ييَسإ تا زةغهةنةى ية غيٓطى ضؤ

 نةوت.



 214 

ضغتإ وى نطز و ية ئاؾوطاييػهةباْط نطز و غواضى نضي ئاَيؼ تيػى  ثةضيػاتيؼ
 ػاتيؼثةضيضا، يَصْ ويَٓسةضايةوة، تطى تؤؾِ زةغت بةدىَ طياْى غجاضز و تةضَةنةى يةطةضِ

ْاتوأْ بةو ؾيَوةية ضؤيةنةيةى  زيهة بة يةغةضخؤيي ئةو ثياوةى نوؾت نة شْاْي ٖيَٓسة
 بهوشٕ.

 نة بةّ ؾيَوةية: ،يـ باؽ نطزووةزيهة زاوةيإ بة ؾيَواظيضِووْووؽ ئةو َيَصووٖةْسىَ 
ئاَيؼ تطيػى  ْا( نة خوؾهى بووة، ببٓة ٖاوغةض،)ضؤنػايةطةٍَ "تطى تؤؾِ ويػتوويةتى 

 ووة و زاواى ياضَةتى ييَ نطزووة،ى زايهى طةياْسثةضيػاتيػضى ئةو بابةتةى بة ٖاوغة
زيهةي بٓةَاَيةنةياْى  باوى و زايو و ئةْساَاْي نةى خؤى نوؾت، زواتطيـ ظاواثةضيػاتيػ

ي نوضِي ّ )ئاضغيهاؽ(آلبهوشيَت، بة يإؾظاوانةؾهى وخ يويػتى )ئةغتاتيَطا( نوؾت،
ظؤض خؤف زةويػت، زاواى ية ئةو و زاضيوؾي زووةّ نطز تا ى خؤى ةنةٖاوغةض ،ثةضيػاتيؼ

وو، بية بوونةنةى ظؤض بيَعاض ب ثةضيػاتيؼٖةضضةْسة  ،زةغت ية نوؾتٓى ئةغتاتيَطا ٖةَيبططٕ
 ناضة ٖةَيططت. ةنةى زةغتى يةونوضِاْةوة و تهاى ثاضِ ية بةضاْبةضّ آلبة

ئةو ْاوة ية  يوةتةوة، بؤيةووغبة ؾيَوةيةى ْ يإ)ئاضغيهاؽ(ْاوي ْووغة نؤْةنإ َيَصوو
ى نوضِٖةَإ  ى يؤْإ بة )ئاضغيو( ياخؤ )ئةغو( يإ )ئةؾو( ٖاتووة،توونة نؤْةناْثةضِ

 .ٖةخاَةْؿيينة زواتط بة ْاوى ئةضزةؾيَطى زووةّ زةبيَتة ثاؾاى  ،ةثةضيػاتيػ
يت ئةو وةى ْةض يَطاى بوونى ْانؤنى غةضي ٖةَيسا،و ئةغتات ثةضيػاتيؼية ْيَوإ  ظووظؤض 

بابةتى بضووى و بيَ ْطخى وةى يةغةض زةزا  يضِوواْةى ية ْيَوإ بووى و خةغوو ينيؤْان
 دًوبةضط و ضِاظاْسْةوةى ثطض زةٖاتة نايةوة.

و ٖةْسىَ نات ٖةض ؾاضيَو بؤ ضِاظاْسْةوةى  وآلتٖةض  بةض ية ْٗازوو ٖةظاض ثيَٓر غةز غاٍَ 
ٖةْسيَ داض شٕ و ثياوإ الغايي َؤزيًَى ؾاض  ،ثياوإ َوزيًَي تايبةتيإ ٖةبوويفى شٕ و ظوو
 يإ زةنطزةوة.زيهة اْيوآلت خؤيا

 نإ نة ْاوى )ثطؤؽ( بووة،ٖةخاَةْؿييةى غةضزةَى ئيَطاْْووغي َيَصووتانة 
زيًَى ثطضى ثياوإ و ناْةوة ثاضيَعضاو بووة، باؽ ية نؤَةَييَو َؤيؤْاْييةتوونةنةى بة ٖؤى ثةضِ

غةضزى واتة تايبةت بة ثايتةختى ييسى، بابًى، ؾووؾي، َةغًى يةواْةف: ) شْإ زةنات،
 واتة تايبةت بة َاغاٍَ ثايتةختى تاييَـ نة ٖيَؿتا بةو ْاوةية، ثاضتى و ثاضغي.(
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يإ َؤزيًةناْ الغاييثياواْيـ  ، بططةْةبووإ ية َؤزيًةنإ الغاييإ شْ تةْياية ضابطزوو 
 يإ ٖةبوو.يةنإ بطةويباظاضِ هاضةئاضايؿ زةنطزةوة و

يفى ئةغتاتيَطاى بوونى خؤى ظووبة ضواَيةت َؤزيًَى دًوبةضط و ئاضايؿى  ثةضيػاتيؼ
ية تطغي ئةوةى  ةنةى خؤى خؤؾسةويػت، بةآلّٖاوغةضـ ي ثةغةْس ْةزةنطز، ئاضغيهاؽ 

 ي بهةٕ بؤ ئيَػجاضت،، زاواى نطز ضةواْٖاوغةضةنةي  زايهى زةغت ْةبات بؤ نوؾتٓى
شْة طةدمةنةى بةضةو يةطةٍَ ئاضغيهاؽ  ضِةظاَةْسيإ بؤ زاوانةى ْواْس، و زاضيوف ثةضيػاتيؼ

 ئيَػجاضت ضؤيؿذي.
بؤ ئيَػجاضت زوو ٖؤناضى ٖةبوو،  ٖةخاَةْؿييطةوضةى ثاؾاى  ةنوضِْاضزْى ئاضغيهاؽ 

دواْةنةى ية زايهى زووض يةنةّ زياض بوو نة ئاضغيهاؽ زةيةويػت ٖاوغةضة خؤؾةويػت و 
ويػتوويةتى بةو  ثةضيػاتيؼ يي بووة،َيَصووْووغإ َيَصووى وتةـ بة ٖؤى زووةَي خباتةوة،

 نإ.يؤْاْييةخباتة ْيَوإ ْةتةوة  دياواظيىضيَطةيةوة 
نة نإ ٖةخاَةْؿييةناْى يؤْإ و ْةةخايظاْطاوة تةْاْةت ية غةضزةَى دةْطة زضيَصوةى 
بةضزةواّ  زةغتسضيَص غةضزةَى ئةضزةؾيَطى نوتا ةَى زاضيوؾي يةنةّ زةغتى ثيَهطز،ية غةضز

بة ٖةَإ  نإ زؤغت بووٕ،ٖةخاَةْؿييةنإ يةطةٍَ يؤْاْييةبوو، بةضزةواّ ٖةْسىَ ية ْةتةوة 
دةْطى ديٗاْى ياضَةتى ٖةْسىَ ية ْةتةوةناْى ديٗاْى زووةَري ضيها ية زواى ةؾيَوة نة ئةَ

 ،نإيؤْاْييةتى بة تايبة زيهةيإ زةزا، ـ ياضَةتى ْةتةوةناْيٖةخاَةْؿييزةزا، ثاؾاناْى 
ػجاضت ْةتةوةى ئيَ صيووْةزةثاضاغت، بؤ  ئيَطإْة زؤغتايةتى ئةو ْةتةواْةى بؤ ياضَةتييائةو 

هطزْى ؤؾٖؤناض بوو بؤ فةضاَ ٖةخاَةْؿييى ثاؾاناْى ظيَطِ زؤغت بووٕ، ئيَطإيةطةٍَ 
 اليةٕيةؤْيساؽ( يبريةوةضى ْاخؤؾي نوشضاْى غيَ غةز غةضباظى ئيَػجاضت و ثاؾانةيإ )يئ

 ناْةوة.ئيَػجاضتيية
ية زشى ئةغيٓا  ،يؤْإ زيهةي ئةطةض بهطيَت ْةتةوةناْيزةيويػت ئيَػجاضت و  ثةضيػاتيؼ

نة  ،ةوة ْويَٓةضيَو بضيَتة يؤْإئيَطاْية  زةبوواية ئاَادمةبةو  بؤ طةيؿذي  ابهيَؿيَتة ْيَو دةْط،ضِ
 .؟باؾرت زةبيَتضةى ثاؾا ة طةونوضِض ْويَٓةضيَو ية  ، ئاخؤثايةيةني ططيٓطي ٖةبيَت

ية  خؤف بهات،ئاضغيهاؽ تواْى ية ئيَػجاضت ئاططى دةْط ية ْيَوإ ئيَػجاضت و ئةغيٓا 
ئةغيٓا ْاضاض بوو ئةو ٖيَعةى ية  ؾاضى تػاييـ ٖاتة ثاٍَ ئيَػجاضت،َاوةيةنى نةَسا زةوَيةتة 
ةى ظيَطِخ. ظ( بةو  404ئيَػجاضت و تػازي تا غاَيى ) ةضِيَٓيَتةوة،طيئاغياى بضووى ٖةيبوو، ب
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ئةونات ئةغيٓا بة ضِازةيةى الواظ  ئةغيٓا دةْطإ،يةطةٍَ نإ وةضيإ زةططت ٖةخاَةْؿييةية 
ئةو يةطةٍَ ٖةْسىَ َةضدى قوضغسا  يةشيَطْاضاض  تواْى يةغةض دةْط بةضزةواّ بيَت،ببوو نة ْةي

 زوو زةوَيةتة ؾاضة ضيَو نةوت.
ية ٖاويٓى  ثيَهةوة ضِاطةياْس،إ ئاؾتيينإ يةيؤْاْيخ. ظ( ْةتةوة  404ية بةٖاضى )

 نة َاوةيةنى ظؤض بوو بيَ تواْا بوو، ْةخؤف نةوت. ،ٖةَإ غاٍَ زاضيوؾي زووةّ
ّ بة ٖؤى آلضيَطة ْةزضابوو بة نةتعياؽ نة زاضيوؾي زووةّ ضاضةغةض بهات، بةتا ئةو زةَة 

ى ظؤضى ييَهطز تا بتواْيَت ئةويـ ثطغياض ى،نةي نةتعياغيإ ٖيَٓاية غةضيْٓةخؤؾييةغةختى 
: وتىزواداض  نةى ثطغي،ْةخؤؾييةو زةضنةوتةناْى  ناضيطةضيىنةى بسؤظيَتةوة، ية ْةخؤؾيية

 نطزْى طوضضيًةناْة.ْةخؤؾي ثاؾا ٖةو
 ٕ ضاضةغةض زةنطيَت؟ؤض ْةخؤؾييةزاضيوؾي زووةّ ثطغياضى نطز: ئةو 

يةنذاض بةغووزة يةو  ٕ،زاضاْةى ئاويةَةْيخواضزئةو  ٖةَووْى خواضز: وتىنةتعياؽ 
 ةوة.ضِوو

ى تواْايإ ٖيَٓسة وتياْى ثاؾاى ٖاوضِيَنةتعياؽ بة  و ناَيةى ظؤض بوو، تىووؾ وةضظ ٖاوئ بوو،
 ببوو، تيَجةضَِاوةيةى بةغةض ْةخؤؾي زاضيوؾي زووةَسا بةآلّ  بة ثاؾا بسةٕ، تىووٖةية ناَيةى و ؾ

ؤف بة فةضَاْى ثعيؿو ظؤضى يةو ضاضةغةضاْة ويَطِاى ئةوةى ْةخ ي غةْسبوو،تةؾةْةنة ْةخؤؾيية
 بووْى وةضظى ٖاوئ َطز.، ضاى ْةبؤوة، بةض ية تةواوزةخواضز

ْووغةناْسا ٖةية، َيَصووى ية بريوضِاى يةناْى زاضيوؾي زووةّ دياواظَٓساَيغةباضةت بة 
ؤى ّ نةتعياؽ خآلى ٖةبووة، بةَٓساَينةتعياؽ ية ظَاْى ثةضيػاتيؼ زةَييَت نة ئةو ياظزة 

)ئةضزةؾيَطى زووةّ و  زا ْاغطاوَٕيَصوووواْيإ ية نة ز ،ْاوى سةوت نةغياْى ٖيَٓاوة تةْيا
نوضوؾي وؾي يةنةّ تيَهةٍَ ْةبيَت، بة نوضيةطةٍَ وف نوضنإ بؤ ئةوةى يؤْاْيية نوضوف(بووٕ،

بوو،  ثةضيػاتيؼى َٓساَيرتئ بضوونوف نوضيةواْةية بةٖؤى ئةوةى بضووى ْاويإ بطزووة، 
رت ية ثي خؤيإ َٓساَيبة ؾيَوةيةنى ئاغايي زايهةنإ زوايري  ى ئةو ظؤض خؤؾةويػت بوو،ال

 خؤف زةويَت. زيهة ئةواْي
 ئيَطإى بانوضيةى ية ْاوضة يةيسا يةطةَي ثةضيػاتيؼناتيَو زاضيوؾي زووةّ ْةخؤف بوو، 

بوو، ؾاضى  ى ييسى ية ئاغياى بضووىفةضَاْطِةوانة  ،ى نطزنوضِوؾي نوضبوو، باْطٗيَؿتى 
وف بهاتة ديَٓؿيٓى نوضنطز تا  ي زووةّزاضيوؾ زاواي ية ثةضيػاتيؼ غاضز ثايتةختى بوو،
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 تآلٖاوغةضةنةيسا ثياويَهى الواظ و بيَ زةغة ية بةضاْبةضخؤى، ويَطِاى ئةوةى زاضيوؾي زووةّ 
 ،ثاؾاة طةوضةى بوو بة نوضِئاضغيهاغي ، بوو، ئةو زاوايةى ثةغةْس ْةنطز، بؤية زواى َطزْى

 .ٖةَيبصاضزْاوى )ئةضزةؾيَطى زووةَى( بؤ خؤى 
بة بياْووى ْةخؤؾى ئاَازة وؾي بطاى نوضْاْى ئةضزةؾيَطى زووةّ، يةغةض ية ناتي تاز 

ْى ية ْةبووبؤ ئاَازة  ،زواتط بة ْاوى ئةوةى زةيةويَت زاواى ييَبوضزٕ ية ثاؾا بهات ،ْةبوو
طرياوى يؤْاْى بةضةو غةز غةضباظى بة نطيَ غيَيةطةٍَ نطزْةنةيسا، يةغةض ى تاز ضِيَوضِةمس

 ثايتةخت ٖات.
نوضوؾي ظؤض خؤف  نوضوف خعَةتى نطزووة،ْووغي يؤْاْى ية يةؾهطى َيَصوو طعْفؤٕ
ْووغيويةتى  ي زةظاْيَت،وؾي طةوضةنوضزواى  ٖةخاَةْؿييبة زياضتطئ ؾاظازةى  ويػتووة،

واية  ثيَي طعْفؤٕ. ْةبووزووةّ  وؾي بطاى ئةضزةؾيَطىنوضية  دواْرت و قؤظتط ئيَطإية 
ية بووى ْةفطةت وتوف. ئةو نوضٖاْسةض بووة بؤ ئةدماَساْى ئةو غةفةضةى  ثةضيػاتيؼ
 خيَعاْى ئةضزةؾريى زووةّ . زةنات، نة زةناتةى خؤى ةنةبوونئةغتاتيَطاي 

زواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى زووةّ بوو بة ثاؾا، ئةغتاتيَطاى ٖاوغةضى بوو بة ؾاشْى 
نة ئةو  ،بيٓيَتيْةيسةتواْى ب نطزبوو،ْةفطةتى ية ئةغتاتيَطا  ثةضيػاتيؼ. ؿييٖةخاَةْ
يةوة بيَتة ثايتةخت يى ٖاْسا تا بة بياْوويةى ية ييسنوضِوؾي نوض، بؤية ٖةخاَةْؿييةؾاشْى 

 زابٓيؿيَت. ثاؾايةتييتةختى يةغةض البسات و خؤى  ثاؾايةتييو ئةضزةؾيَط ية 
وف نوض و ثايتةخت،يتةنإ بووٕ، ٖاتٓة ْيَى نة ية ٖؤخ يناْيؤْاْييةوف و غةضباظة نوض

زواى طةيؿتٓى بؤ  إزوو ضؤش وةضططت بؤ ئةوةى بضيَتة خعَةتى، َؤَيةتى ية ئةضزةؾيَطى بطاى
 ىَ.ةضِٓنةوت ثاؾايةتييغيَ غةز غةضباظ بةضةو نؤؾهى يةطةٍَ ثايتةخت، 

، ضيَطةى ية غةضباظة ةتييثاؾاينؤؾهى ثاؾايةتيسا ئةفػةضي طاضزى داويسى  ية بةضاْبةض
ثاؾا ٖاتباية  بيٓييننةغيَو بؤ  هة ٖةضضووْوة، ضةوونإ ططت و َؤَيةتى ْةزا بضٓة شيؤْاْيية

غةضباظةناْى ية زةضةوة ديَ  زةضؤوة الى ثاؾا، تةْيا، خؤى بة ثاؾايةتييبؤ نؤؾهى 
 زةٖيَؿت.

ئةويـ  َٓٔ،ةطةٍَ يئةو غةضباظاْة  وتوف بة ئةفػةضةنةى طاضزى ثاضيَعطاضى ثاؾاى نوض
ياغا ْاتواْيَت ضِةظاَةْسى بٓويَٓيَت بؤ ضووْى  بةثيَي وتىوف، نوضزواى زةضبطِيٓى ضيَع بؤ 

 .ثاؾايةتييو نؤؾهى يَغةضباظةنإ بؤ ْ
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نة يةواْةية  ،، ثيَؿبيٓى نطز بووثاؾايةتييو نؤؾهى نوضوف بضيَتة ْيَثيَـ ئةوةى 
ئةطةض ضيَطط بووٕ ية   وتبة فةضَاْسةنةياْى  إ،نيؤْاْيية ةى شووضةوةضيَططى بهةٕ ية ضووْة 

بة  ى بيػتٓى زةْطى َٔ بدي،ضاوةضِواْ، ية زةضةوةى نؤؾو ثاؾايةتييٖاتٓتإ بؤ نؤؾهى 
ئةواْة  ٖةَوو ، وةضْة ْيَو نؤؾو،(بهةوٕبيػتٓى ٖاواضى َٔ نة زةَييَِ: )ٖؤخ ييت فطياّ 

ئةونات نة طةيؿتٓة الى َٔ  ْة َٔ،شووضةوة، تا زةطةنة ضيَططتإ زةبٔ ية ٖاتٓة  ،بهوشٕ
 ثيَتإ زةَييَِ ض بهةٕ.

و بةضةو ؾويَٓى ثاؾا ضؤيؿت، ثيَـ ضووْة  ثاؾايةتييو نؤؾهى ضؤوة ْيَ تةْياوف بة نوض
، بؤوة و زاواى نطز مشؿيَطةنةى بساتىَ ْيَعيوئةفػةضيَهى طاضزى داويس بة ضيَعةوة ييَي  ةوةشووض

ئةوى  يي ية غيٓطى ئةفػةضةنةيسا،ةوضِووف بة تنوضبةآلّ  ،زواى ٖاتٓةوةى ييَي وةضبططيَتةوة
 بؤ اليةى ٖةَيسا و خؤى بةضةو ؾويَٓى ثاؾا ضوو.

، نة ية غةضنطزةناْى بة ْاوى )تيػافطةْؼ( يَوئةو ٖاواضة طةيؿتة بةضطويَي ثاؾا و يةن
 ساوة،يضِووزاويَو بة ثيَضةواْةى ياغانإ ضِووٖةضزوونيإ ظاْيإ  ية خعَةتى ثاؾازا بوو،

ى ثيَويػت، مشؿيَطةنةى ضِيَوضِةمسو بيَ بةديَ ٖيَٓاْى  نوضوف ٖاتة ْيَو باضةطةٖاونات 
ٖةَيهيَؿا و بةضةو ئةضزةؾيَطى زووةّ زةغتى بة ضِانطزٕ نطز. ئةضزةؾيَطى زووةّ بة بيٓيٓى ئةو 

 يَتةوة،ضِْاضاض بوو بطة ،ْةبووةى ييَ ّ يةوىَ زةضطآلضِايهطز، بة ةٖةغتا و بةضةو زواوةى باضةط
 وؾسا غةضقاَيى نيَؿُةنيَؿة.نوضيةطةٍَ بيٓى تيػافطةْؼ 

بةضةو بطانةى ضِازةنات، خؤى  ةوةتضِوووف بة مشؿيَطى نوضناتيَو تيػافطةْؼ بيٓى 
بطيٓساضى  غةخيتبة  زةغتى ضةثيسا و ى يةتووْسوف ظةضبةيةنى نوضٖاويَؿت و ضيَطةى ططت، 

ةْيَتة ئةضزةؾيَطى بطاى، يطت و ْةيٗيَؿت خؤى بطةنوضوؾي طئةوةؾسا تيػافطةْؼ يةطةٍَ نطز، 
 طوَإ يةوناتةزا تيػافطةْؼ طياْى ئةضزةؾيَطى ضظطاض نطز.بيَ

وف وةضبططيَت، زةْطى ٖاواضى نوضئةفػةضةنةى طاضزى داويس نة ية زةضةوة ويػتى مشؿيَطى 
ْسة تيػافطةْؼ بؤ وف ية نيَؿةزإ و خؤى طةيانوضتيػافطةْػى بيػت و ضِايهطز و بيٓى ئةو ثياوة و 

ّ آلبة ،هةوٕ(بوف مشؿيَطةنةى ية زةغت نةوت و ٖاواضى نطز: )ٖؤخ ييت فطياّ نوضياضَةتيساْى، 
وف. ئةفػةضةنةى طاضزى داويس بة نوضية ئاناَسا ْةياْتواْى بيَٓة ياضَةتى  زةْطى ْةطةيؿتة ئةوإ،

ةنإ،  يإ نطز تاية ش نوضوؾيإ بةغتةوة،ياضَةتى تيػافطةْؼ و زوو ية ثاغةوْا  نوووضيَهسا ظيٓسْا
 باضةوة زةزات.ئةضزةؾيَطى زووةّ ض بطِياضيهى يةبعأْ 
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نةوتة ْيَواْيإ و  ثةضيػاتيؼّ آلوف ظيٓساْى بهةٕ، بةنوض وتىئةضزةؾيَطى زووةّ 
وف ئاظاز بهطيَت و نوضنة  ،ضِةظاَةْسى ْواْس نوى ظؤضى خػتة غةض ئةضزةؾيَط تاطووؾاض

 يي خؤى.ةضَاْطِةوافيَتةوة بؤ ؾويَٓى بطةضِ
وة، نطزةوةى ئةضزةؾيَطى بؤ وف ٖةبونوضنة ضيَعى بيَ ثاياْى بؤ  طعْفؤٕتةْاْةت 

تةنةى، بة ٖةَيةيةنى طةوضةى آلسْةوةى بؤ غةض تةختى زةغةطةضِاْوف و نوضنطزْى ئاظاز
وف نوضهة زواى ئةوةى ضووْظاْيوة و زةَييَت ئةضزةؾيَط ْةزةبوو ئاظازى بهات،  غياغيي

زواى ئةوة تانة و نيٓةى ضِاغتةقيٓةى ثةيسا نطز، و نةوتة ظيٓسإ، بةضاْبةض ئة واضزخؾهػتى 
 .ثاؾايةتييئاَاْر ية شياْى تؤَيةنطزْةوة ية ئةضزةؾيَطى بطاى و الزاْى ئةو ية تةختى 

ى ئةضزةؾيَط ية نوض نإ يةى بططيَت و يؤْاْييةيةطةٍَ ٖةوَييسا  ثاؾايةتييوف غةضةتا بؤ الزْا
ّ آلبهات و بضيَت بؤ دةْطى ئةضزةؾيَط، بة ضيَية غةضباظةناْى خؤى و يؤْإ  بةٖيَعيةؾهطيَهى 

 هة غووزيإ ييَ ْةزةزيت.ضووْٕ، ْةبوووف ية زشى ئةضزةؾيَط ضِاظى نوضيةطةٍَ نإ بة ٖاوثةضياْى يؤْاْيية
ؾهاْسْى  َاوةيةنى نةّ بوو َؤض نطابوو، ٖةخاَةْؿيييؤْإ و ْيَوإ ى ئاؾتى ٓاَةثةضياْ

، وف زةغت ْةزةنةوتنوضهة ٖيضيإ ية ضووْ، ْةبوونإ غووزى يؤْاْييةبؤ  ْييةئةو ٖاوثةضيا
ى وتةبة  ةؾيَطى زووةَسا غووزَةْس زةبووٕ،ئةضزيةطةٍَ ئاؾتى  بووْيبةضزةواَبة بةآلّ 
 بؤ يؤْإ بة ٖةَإ ؾيَوة بةضزةواّ زةبوو. ئيَطإى ظيَطِْووغإ ضووْى َيَصوو

نة  ،ى )ناثازؤنى( بوووآلتى فةضَاْطِةوايي بة غةض ييسيسا، ْطِةوافةضَاى غةضةضِاوف نوض
باديإ بة  ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتةناْى وآلتاْى ئاغياى بضووى بوو، وآلتية  يَويةن

ئةو ْةضيتة ْةَا و ئةو ، بةآلّ وف خؤؾي ئةواْى ية بادسإ بةخؿي بوونوض نوضوف ْةزةزا،
ازؤنى و ييسى زةبؤوة ى ناثوآلتبادى ٖةضزوو  ٕ وةضططت،نوضوف ٖاتٔ بادياثاؾاياْةى زواى 

ةى بؤ وآلتبادى ئةو زوو  سيبطانةى ظةْطيَت، بؤية ضييةطةٍَ وف زةيةويػت نوض بطِيَهى باف،
 طةَةى بة نات زةنطز. تةْياةناْى ئةضزةؾيَطى زووةّ يزاواناضي ية بةضاْبةض ئةضزةؾيَط ْةْاضز،

ٖةوَييسا تا  باؾرتئ غةضباظى ديٗإ زةْاغي، ةوف غةضباظاْى ثيازةى يؤْاْى بنوض
ثيازةناْى يؤْإ بة نطيَ بططيَت و يةؾهطيَو ية ئةوإ ئاَازة بهات و بضيَتة دةْطى 

 ئةضزةؾيَطى زووةّ.
 ضباظى ٖةبوو، ثياوإ َاوةيةى غةضباظ زةبووٕ،ية يؤْاْى نؤْسا خعَةتى غة طيَتظاْوةى زة

نإ و بة ييةئايٓة باوةضِة نة وةضظف ية يؤْإ بةؾيَهة ية زواتط َؤَيةت زةزضإ، ٖةضوةٖا ظاْطاو
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ثياوإ ثيَـ ئةضنى غةضباظى و زواتطيـ وةضظؾيإ زةنطز، بؤية ثياوة  ئةضى زازةْطا،
نطزْى ئةضنى غةضباظى خؤيإ، بؤيإ ٖةبوو بضٓة بةض بووٕ، زواى تةواو بةٖيَعنإ يؤْاْيية

 .زيهة تساضاْيآلئةضنى غةضباظى زةغة
ئةضنى غةضباظى بة ظؤضيإ ٖةبوو،  ناْيـ وةى غةضباظةناْيإ َاوةيةىيؤْاْيية ئةفػةضة
ظاْري و ئاغتى  بضٓة بةض خعَةتى ثاؾاناْى زةضةوة،بووْى ئةو َاوةية زةياْتواْى زواى تةواو

 ى غةضباظةناْيإ.يؾٓبريؤؾٓبريى ئةفػةضةناْى يؤْإ بةضظتط بوو ية ئاغتى ضؤض
 بة ئةفػةض ئةطةض ظاْاياْى يؤْإ،زةَييَت نةؽ ْةزةبوو ْووغي ْاغطاو َيَصوو ْؤٕزةى 
 زةبووايةى يؤْاْى ْةظاْيباية، َيَصووو  بووايةناْى ٖوْةضى يؤْاْى ْةْاغيخوزاوةْسسةوت 

نإ يؤْاْييةّ غةضباظة آلعطةناْى ٖؤَيَط ية )ئيًياز( يةبةض بهات، بةبتواْيَت بةؾيَو ية ؾي
 ويَٓسةواض بة نةَى زةغت زةنةوت.ية ْيَواْياْسا خ ٓسةواض بووٕ،ْةخويَ

نطزْى ئةضنى غةضباظى ويػتى بيَتة بةض خعَةتى يَو يةو ئةفػةضاْةى زواى تةواويةن
ى ييسى غةضباظ و ئةفػةض فةضَاْطِةوابوو. ئةو بيػتبووى نة  طعْفؤٕثاؾايةنى زةضةنى، 
 وت.يَهةوف، بةضةو ييسى بةضِنوضَيَسى وةضطرياْى ية الى وزازةَةظضيَٓيَت و بة ئ

ناتيَو زةياْةويػت  ئيَػتةهة ٖةض وةى ضووْدًةناْت زابينَ،  وتى طعْفؤْوف بة نوض
ةوة زةثؿهٓى تا بعأْ تةواو يى تةْسضوغتيضِوونةغيَو بؤ غةضباظى وةضبططٕ، ئةويإ ية 

ى دةغتةييةوة ثؿهٓيٓيإ بؤ ضِووئةو ناتيـ ثيَـ وةضططتٓى غةضباظ، ية  خؤ ْا،تةْسضوغتة يا
هة ضةنةناْى ئةونات ضووْ ْا، خؤى ٖةية يابةٖيَعى ظووبعأْ غيٓط و با نوتا ،زةنطز

 ٖةبوو. ظووإ بة ٖيَعى بايبطزْى ثيَويػتيمشؿيَط، ضِّ، تري، ْيَعة و تةوض بووٕ، بةناض
دًةناْت يةبةض  وتىةناْى ئةوى ثةغةْس نطز و ظوووف غيٓط و بانوض تهطزةوة،ضِووخؤى  طعْفؤٕ

 .ى نويَي و بؤ بريت نطزةوة تا بيَي خعَةتى َٔ بهةى؟ةَيهخبهة. زواتط ثطغياضى نطز: 
ى ييسى فةضَاْطِةواهطزْى شيامن بريّ ية خعَةتى ى ئاضنازيِ، بؤ زابيٓخةَيه: وتى طعْفؤٕ

ّ بة ططضياْى ظؤض ئةو آلى ئاضنازي بووة، بةخةَيه طعْفؤْٕووغإ َيَصووبة ضِاى  وة،تةووةنطز
 ى ئةغيٓا بووة.خةَيه

يةؾهطةنةّ وةضزةططّ و فةضَإ زةزةّ زةغت بةناض  يةْيَوتؤ  ئةَطِؤ: َٔ وتىوف نوض
ْة آلية غةضةتاى خعَةتتسا غا وة ٖةشَاض زةنطيَت،ئةَطِؤبووْت بٓووغٔ، َووضةنةؾت ية 
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ْيوةى ئةو َووضةية ية غةضةتاى خعَةت و زواى زةغت  يَت،زةب ظيَطِوف نوضغةز و بيػت 
 ضِابهةى و بطِؤى. ظيَطِتؤ زواى وةضططتٓى  ْابيِٓ نة بةناضبووٕ بة تؤ زةزضيَت، وا

و ئةضنى ى، ٖةض ٖةَإ ضؤش ٖاتة ْيَبةضاْبةض اظ ضانيْيوؾي نطز بؤ نوضغوثاغي  طعْفؤٕ
ةى زةناتة غةز و ْةنآلغا وتى طعْفؤْوف بة وضنوف، نوضنةى يؤْاْييةغةضباظى يةؾهطة 

 .(2)ظيَطِوف نوضبيػت 
ى فةضَاْطِةواناْسا، غاتطابةنإ نة ٖةخاَةْؿييةثيَويػت بة بري ٖيَٓاْةوةية ية غةضزةَى 

ّ زةبوو آلخؤيإ غههةى زضاو ييَ بسةٕ، بة زةغةآلتيىبووٕ زةياْتواْى ية غٓووضى  طؿتيي
 زةبووايةزواتط نة ويَٓة بوو بة باو،  غههةنةزا بٓووغٔ،يةغةض  ٖةخاَةْؿييْاوى ثاؾاى 
 زضاوةنة بسةٕ.يةغةض ـ ٖةخاَةْؿييويَٓةى ثاؾاى 

ضى ئةو ضيَطة ثيَساْةف زةطةضِايةوة بؤ ٖيَواؾي ٖؤناْى طواغتٓةوة و قوضغي ٖؤنا
، بؤية ئةو ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةت زيهةي و ظيو ية اليةى بؤ اليةني ظيَطِطواغتٓةوةى 

ْى زضاو زووضاضى تةْط و ضةَيةَة ْةبووبة زةغت  خةَيو نوتةيإ بة غاتطابةناْسا تاآلزةغة
ّ زواى آلبةوإ ْةزةبوو وةى ٖى ثايتةخت بيَت، و ظيوى ئة ظيَطِزضاوى ّ عةياضى آلْةبٔ، بة

ئةوإ  غاية بةضزةواّ ديَبةدىَ ْةزةنطا،، ئةو ياٖةخاَةْؿييثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى 
ية  غاتوغةوزايي،و ظيويإ ظياز زةنطز، واتة زضاوى غاختةيإ زةخػتة  ظيَطِ فطتوفيٌََ ية

نةوتةبةض خعَةتى  طعْفؤٕئةوناتةى ، بةآلّ ةوةياظاض و ْاخؤؾيى ظؤض زةخػتة ئخةَيهئاناَسا 
نة  ،ى وةضططتظيَطِؾةغت يريةى  طعْفؤٕ ويَٓسةض زضاوى زضوغت يةناضزابوو،غةضباظى، ية

 ْةى.آلزةيهطزة ْيوةى َووضةى غا
بوو، ية دياتى ئةوةى ْاوى ئةضزةؾيَطى  ثاؾايةتييى ييسى نة بة ْياظى فةضَاْطِةواوف نوض
يـ ناتيَو زةياْسيت خةَيه زاْا،يةغةض و ظيو بسات، ْاوى خؤى  ظيَطِزضاوى غةض يةزووةّ 

 ى ٖةبوو.ططيٓطو ظيو  ظيَطِهة الى ئةوإ زضاوى ضووْزضاوةنة زضوغتة ثةغةْسيإ زةنطز، 
زواتط بة ظاْيٓى  نوضوف، بة فةضَاْسةى يةنة زاْطا،زواى ضووْى بؤ يةؾهطى  طعْفؤٕ

، نطزيإ بة فةضَاْسةى غيَ يةنة. ؾويَٓى ناضى ئةو ئةوةى ئةفػةضيَهى ييَٗاتووة

                                                 

 ةنةى ثاضة، ٖةَإ نوضوف بوو بيَت.نة زواتط ية ئاغياى بضووى بؤوة ْاوى ي ،قطؤف ْييةزووض  (2)
 "ظةبيشوَيآل"
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ّ ئةو غةضباظةناْى بؤ ضِاٖيَٓإ ية آلؾاضى غاضز ثايتةختى ييسى، بة يةْيَو ،غةضباظطةيةى بوو
ضؤشاْة زواى بطزْيإ بؤ زةضةوةى  ،زةوضوبةضناْى بياباْةغةضباظطة زةٖيَٓايةزةض و زةيربزٕ بؤ 

بطِواى وابوو ٖيض  سيي،يةنيةطةٍَ بة تايبةت دةْط  اضز، ْاضاض بة ضِاٖيَٓاْى دةْطى،غ
 ضِاٖيَٓاْيَو ْابيَتة ديَططةوةى دةْطى ضِاغتةقيٓة.

 يإ ٖةبوو،قةَيغاْٖةْسيَهيإ  باف بووٕ، طعْفؤٕى غةضباظةناْى ئاَطاظةناْى ثاضيَعطاض
يَط و تري ئةواْى ظةضبةناْى مشؿ ؤخ ييتةناْى يؤْاْيإ زةنطزةبةض،ٖةْسيَهيؿيإ ظضيَي غةضباظة ثيازة ٖ

ْابيَت ية بطئ برتغئَ. ئةو بؤ خؤؾي بةؾساض  وتزةي طعْفؤٕ ّ بطيٓساضى زةنطزٕ،آلْةزةنوؾت، بة
يَٓإ و دةْطاْة،  يَٓاْى دةْطى بوو، يٕ غةضباظةنإ ثيَويػتؤهة وةى ضضووْزةبوو يةو ضِٖا يإ بة ضِٖا

يَت بة باؾي ظةْطيَت. ية ضؤشى دةْطسا خاو ْةبيَت و نوتا ،بوو ئةويـ ثيَويػتى ثيَ  بتوْا
غيَعزة ٖةظاض غةضباظ و  طعْفؤٕى وتةثاظزة ٖةظاض و بة  خؤوف بيػت ٖةظاض يانوضزةوتطيَت 

ئةفػةضى يؤْاْى بؤ دةْطى بطانةى بةنطيَ ططت و بة غةض يةنةى غةز نةغي، غيَ غةز 
ى دةْطى و اٖيَٓاْئةو يةناْة بةضزةواّ ية ضِ ٖةَوو ةغى و ْؤغةز نةغيسا زابةؾي نطزٕ،ن

ببات، ْةيسةظاْى نةى و ية نوىَ  ئيَطإوف نة زةيويػت يةؾهطةنةى بةضةو نوض ضيَجيَوإ بووٕ،
بريى زةنطزةوة بةو  ٖةبوو، ّ ظؤض َتُاْةى بة يةؾهطى خؤىآلزةطاتة يةؾهطى بطانةى، بة

 ،زةٖات، ؾهػت بسات يضِووشَاضةيةى يةؾهطةنةى زةتواْيَت يةؾهطى بطانةى نة بةضةو 
 ةت ئةطةض غةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبيَت.تةْاْ

نة يةى غةضباظى ثيازةى يؤْاْى بةضاْبةض زة  ،ى وابووباوةضِوف نوضْووغيويةتى  طعْفؤٕ
هة ضووْوف، نوضْة ٖى  ،بووبيَت طعْفؤٕى باوةضِبة زووضى ْاظاْري ئةوة  زيهةية، غةضباظي
 زةظاْري. بيَ ويَٓةيإ ٗاْساةوة زةنطز و ية ديبة غةضباظةناْياْ ييإنإ ظؤض ؾاْاظيؤْاْيية
ناْسا بة زضيَصى يؤْاْييةة َيَصوووف يةطةٍَ ئةضزةؾيَطى بطاى ية نوضزاوى دةْطى ضِوو

ٖؤناضى ئةو باغهطزْةف بة طوَاْى خؤيإ ئةوةية نة زةضفةتيإ بؤ بضووى  باغهطاوة،
يةؾهطى  نإ ية دةْط يةطةٍَيةنإ زةغت نةوتووة، ية ناتيَهسا يؤْاْيييةئيَطاْنطزْةوةى 

بطةضِيَٓةوة،  ئيَطإهة زة ٖةظاض غةضباظى يؤْاْي تواْيإ ية ضووّْ آل، بةخواضزؾهػتيإ  ئيَطإ
ى ثيَيإ ٖيَٓسة اضى نطزووة،ةوةيإ بة غةضنةوتٔ بؤ يؤْإ زيطةضِاْنإ ئةو يؤْاْييةْووغة َيَصوو

 وة.تةووةناْيإ بضووى نطزييةئيَطاْنطاوة بةو بؤْةية 
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وف و دةْطى ئةو يةطةٍَ ئةضزةؾيَطى بطاى، نوضيَجيَواْى يةؾهطى ثيَـ باغهطزْى ض
 :ططْط بهةئزوو خاَيى  ئاَاشة بة ةثيَويػت

ْى زاْيؿتووى نايؤْاْيية تةْيانإ ْووغيوياْة نة يؤْاْييةْووغة َيَصووئةوةية نة  :يةنةّ
غةضباظة  وف، ية ناتيَهسا نة ضيَصةىنوضو يةؾهطى ئاضنازى وةى بةنطيَطرياو زةٖاتٓة ْيَ

ى ئيَػجاضت بووٕ، خةَيهيةؾهطةنة ْيؿإ زةزات نة بةؾيَو يةو غةضباظاْة  يةْيَونإ يؤْاْيية
يؤْإ ثرت  زيهةي يإ ية تةواوى ْةتةوةناْيجةضوةضيْيؿتُاْواتة ٖةَإ ئةو ْةتةوةيةى نة 

( وف فةضَاْسةيي يةؾهطةنةى بة نةغيَهى ئيَػجاضتى بة ْاوى )نًيَطنؤؽنوضتةْاْةت  ،بوو
 )نيًَئاضخؤؽ( غجاضزبوو. خؤيا

باظى غةض بططةغةضباظة بةنطيَ طرياوةناْى يؤْاْى،  تةْياوؾسا ْةنوضئةوةية نة ية يةؾهطى  :زووةّ
ى زةَييَت: ضواض بةضيتاْثطؤفيػؤض باضْى  ةؾساض بووٕ،بة تايبةتى ييسى ب ْةتةوةناْى ئاغياى بضووى،

ى ْةتةوةيٖةظاض غةضباظى ٖةضيَُ  وف بووٕ.نوضناْى ئاغياى بضووى ية يةؾهطى ى واتة غةضباظْا

وف يةؾهطةنةى خؤى ية ييسى نوضخ. ظ(  401زوو َاْط ثيَـ وةضظى بةٖاضى غاَيى )
 .ئيَطإيَ تا ية وةضظى دةْط واتة بةٖاض بطاتة خػتةضِ

ؾار  يةباضةىبةو باغةى  نوضوؾي ْووغيوةتةوة،بة زضيَصى باغي ضيَجيَواْى يةؾهطى  طعْفؤٕ
ئةو  ٖةَوووف نطزوويةتى، زةتواْطيَت بيَ ططفت نوضى ضيَطةى يةؾهطى ناْيووتهةو 
 401وؾي بضووى ية )نوضؤئ نة بة ٖةَإ ضيَطةزا بطِ ويَٓاْةى باغي نطزووٕ بٓاغيٓةوة،ؾ

وف ثيايسا نوضو ئةو ضيَطةيةى  ئيَػتة. يةواْةية ضيَطةناْى ئيَطإخ. ظ( ثيايسا ضؤيؿتة 
ّ ْيؿاْة طةوضةنإ آليَ بووبيَت، بةؾاضِ خؤيا ثاؾايةتييى يَطةضإ بووبيَت دا يضؤيؿت، دياواظي

 ٖيَؿتا َاوٕ.
ى ؾاخاوى تؤضؤؽ ْاوضة يةوف نوضويَطِاى ئةوةى ٖيَؿتا بةفطى ظغتإ ْةتوابؤوة، يةؾهطى 

بوو،  تيَجةضِبةؾيَهٔ ية توضنيا  ئيَػتةى طاثازؤنى و نيًيهى نة وآلتية ْيَوإ ٖةض زوو 
و غوضيا. يَضؤوة ْ بوو، تيَجةضِاوى ئاَاْؤؽ ية ْيَوإ نيًيهى و غوضيا ى ؾاخْاوضة يةٖةضوةٖا 

 نو بضيَتة ْاو ئاظةضباجيإ،تا ْةضِؤيؿتضِاغتةوخؤ بةضةو ضؤشئاوا  ئيَطإوف بؤ طةيؿتٓى بة نوض
وف زةيعاْى ئةطةض بضيَتة نوضهة ضووْ، ئيَطإضيَطةى زووضتطى بطِى و ية ضيَطةى غوضياوة ضؤوة 

 بدي. يةْيَويسا ظةْطٔ و يةؾهطةنةى يةطةَيةنإ يزينوضيةواْةية خيًََة ئاظةضباجيإ، 
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ى ضؤشئاوا و زةنإ ية )ئاظةضباجياْنوضخيًََة بةض ية ئيَػتة ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ 
ساض ئةَةنهة ئةوإ بةضاْبةض ئةضزةؾيَطى زووةّ ضووْ ْيؿتةدىَ بووٕ، (3)زغتإ و نطَاؾإ(نوض

نوضوف بيَ وف زةْايةوة، بؤية ضيَطةى غوضيا بؤ يةؾهطى نوضةوة ططفتيإ بؤ بووٕ بة زَيٓيايي
وف ية ؾاخى ئاَاْؤؽ ية ْيَوإ نوضْووغيويةتى: ناتيَو يةؾهطى  طعْفؤٕ َةتطغي بوو،

غوضيا، بةٖاض زةغتى ثيَ نطزبوو، ٖةوا طةضّ ببوو،  وووة ْيَض بوو،تيَجةضِنيًيهى و غوضيا 
بيَت،  ْيَعيوبةضزةواّ ئاوى ييَ  نوتا نةوتةضِىَ ئيَطإفوضات بةضةو  باضيضِوووف بة زضيَصايي نوض

زواتط ضيَطة بابٌ زاطري بهات و يةغةض ، ئيَطإوف ئةوة بوو ثيَـ طةيؿتٓى بة نوضَةبةغتى 
نطزْى و دةْطى ٖةبوو، زواى زاطري غياغييئةو بايةخى نطزْى بابٌ بؤ ، زاطريئيَطإبضيَتة ْيَو 

 بهات. بةٖيَعةنإ يطةنةى بة غةضباظة بابًيبابٌ، زةيتواْى يةؾه
وف، زاضيوؾي نوض) ثاؾايةتيينة بابٌ ية غةضزةَى  ،بابةتة بوو وي يةغياغييبايةخى 

ى، باظضطاْبة ٖؤى ثيَطةى  ،ئيَطإيةنيَو بوو ية ثايتةختة ططيٓطةناْى يةنةّ و خةؾاياض( 
اوى َيعؤثؤتاَياى باؾووضى ية اية تةوونةغيَو بو بابٌ ية زةغت ٖةض يَهى ظؤضى ٖةبوو،زاٖات

 زةغت زةبوو.
طةيؿتة ْاوضةيةى  نوتا ثيَؿطِةوي زةنطز، فوضات باضيضِووة زضيَصايي بوف يةؾهطةنةى نوض

 نؤْاى(. خؤبة ْاوى )نؤْاخا يا
 ضِاضياَييوة، الفاو هة ئةو ؾاضةضووْنإ ْابيٓطيَت، دوططافييةةغة ئةو ْاوة ية ئةتًَ ئيَػتة

ٖةْسىَ  بووةتة َايةي ئةوةيفوضات باضي زجيًة و ضِووٕ الفاو و ٖةَيهؿاْي ظؤضداضاظاْطاوة وةى 
 ضِيَطِةوةنةي خؤي شيَط ئاوخػتووة ياخؤ بةتةواوةتي ْغطؤ بووة، ْيَعيوبةف ية ؾاض و الزيَهاْى 

ؾاضى  ْيَعيوزةتواْطيَت ؾويَٓى ئةو ؾاضة ية ئيَػتة ّ آليةو ؾاضاْة بوو، بة يَونؤْاخا يةن
 اتسا ببيٓيٓةوة.اضةناْى فوضنةْ غةَاوة ية

بة فةضَاْسةيى  ٖةخاَةْؿييوف ْةطةيؿتبؤوة ؾاضى نؤْاخا نة يةؾهطى نوضٖيَؿتا يةؾهطى 
 وف ططت.نوضتيػافطةْؼ )ٖةض ئةو ثياوة نة طياْى ئةضزةؾيَطى زووةَى ضظطاض نطز( ثيَؿى بة 

                                                 

ا غتيسا ْة تةْيضِا ئةو ْةخؿةيةى يةبةض ضاوة،ية ظةبيشوَيآل ئيَػتةٕ،ناْى ئيَطاْى ةئةو ْاواْة ٖى ثاضيَعط (3)
ةنإ بة ةناْى خيًََة يوضِيٖةَةزإ ثايتةختى نوضزة َازةنإ و ئيالّ و ْاوضة نوضزي ، بططةيةةئةو غيَ ثاضيَعط

 "نوضزى وةضطيَطِ" يَٓةوة.ى نوضزغتأْ و بة ئاضةظووى نةؽ ْاغطِيطؿت
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ٕ بة غةضباظة نإ ضاوياييةئيَطاْنإ زةَيئَ: )ناتيَو غةضباظة يؤْاْييةْووغة َيَصوو
 ،(ي خؤيإ زاثؤؾيخػاضضِووزوو زةغت ٖةضٖةْسيَهيإ  تؤقري،ية تطغإ نةوت، نإ يؤْاْيية

يإ زاثؤؾيبوواية، ضةنة خػاضضِوونإ تطغابإ و بة زةغتةناْيإ ييةئيَطاّْ ئةطةض غةضباظة آلبة
 زةزا و ٖةَيسةٖاتٔ، ْةى ئةوةى نة ٖيَطف بهةٕ. قوضغةناْيإ فطِيَ

ى يةنرت خػاضضِوو زووضةوةزةطةٕ، ْاتوأْ ية  ثيَوناتىَ زوو يةؾهط  زيهة ية اليةني
وف ضؤٕ بيٓييإ نة نوضِناْى يؤْاْييةقةباضةى يةؾهط زياضة. ئةى غةضباظة  تةْيابٓاغٓةوة و 

 .يإ زازةثؤؾٔ؟خػاضضِووغةضباظاْى تيػافطةْؼ تطغاوٕ و 
بيين، بة ٖؤى  زووضةوةػيإ ية زةَييَت ناتيَو بةضايي يةؾهطى ئةضزةؾيَطى زووة طعْفؤٕ

 ناتى دةْط ْةَابوو، ية ؾويَٓى خؤَإ وةغتائ. ئةوةى ضؤش زضةْط بوو،
وف طةيؿتة غوثاى ئةضزةؾيَطى بطاى، غي و يةى ضؤش ية بةٖاضى نوضناتيَو يةؾهطى 

غوثانةى بة  زةغةآلتيىّ آلغوثانةى بوو، بةيةطةٍَ وف ببوو، نوض تيَجةضِخ. ظ(  401غاَيى )
 طعْفؤٕيإ زاَةظضاْس. وةى ةئةو فةضَاْى نطز ئؤضزووط وة بوو،ئيَػجاضتييةنًيَطنؤغى زةغت 

ية  ةية زةوضوبةضى ئؤضزووط فوضات زاَةظضاْس،ى ية نةْاضةناْى ةباؽ زةنات، ئؤضزووط
نإ ٖيَطف بهةٕ، يةؾهطةنةى ٖةخاَةْؿييةى و الى ئاو، ثاغةواْى زاْا تا ئةطةض وؾهاْ
غةضباظة خةوتووةناْى  ئؤضزووطةنة و ية ؾةوزا زةطةضِا، يةْيَو طعْفؤٕئةو ناتةى  ؤنيَت،ْةثةؾ

 يؤْاْى زةبيٓى، زةيعاْى ٖةْسيَو ية ئةوإ ؾةوى زواتط ظيٓسوو ْاَيَٓٔ.
اية، ئةوناتة بريى ية بابةت طةزي َطزٕ و شيإ ْةزةنطزةوة، ْةبووئةزيب  طعْفؤٕئةطةض 

ت نة ئاغووزة خبةوٕ، تا بةياْى بيَ ةوة زةبيَبرييإ ئ تةْياغةضزاضةناْى دةْط يةو ؾةواْةزا 
و بةْيَ طةضِإئةو ؾةوة ية ناتى  ئةزيب بوو، طعْفؤّٕ آلبةضٕ، بةبةضِيَوةَاْسوو بووٕ دةْط 

بريى  فةيػةفةى َطزٕ و شيإ زةنطزةوة، و وةضططتٓى ٖةواَيى ثاغةواْةنإ، بريى ية ةئؤضزووط
 خؤ ية غةضيٓى ْةخؤؾيسا سيطيَت،سا بهوشضيَت يانة َطؤظ تياي ،ية ئاناَى ئةو شياْة زةنطزةوة

 .ْةضيَت؟ يةْيَوزْيا تا  ٖاتايةنة ْة ،ْةبووئايا باؾرت 
ى وابوو زواى باوةضِ ،ْةبووى بة شياْى زواى َطزٕ باوةضِةطةظةناْى خؤى وةى ٖاوضِ طعْفؤٕ

تةوة، ييَ ْاَيَٓيَ زيهةي ٖيض ؾتيَهي ضووٕيةْيَودطة  زةضيَت، يةْيَوَطزٕ بة تةواوةتى 
 بهات. ضيَئةويـ ية ناتيَهسا نة تواْيبيَتى ْاويَو بؤ خؤى 
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ى ئيَطاْزةْطى َوظيهى يةؾهطى  زووضةوةية  طعْفؤٕ نوضتى بةٖاض بة نؤتا ٖات،ؾةوى 
ْى ضؤشاْةى خؤيإ خواضزبةؾة  ضِابووٕ،وؾيـ يةخةو نوضبيػت. غةضباظةناْى يةؾهطى 

 ضيعةناْى خؤيإ بؤ دةْط ضيَهدػت. وةضططت،
ئةو بابةتة زةيػةغييَٓيَت يةؾهطى  فوضات بووٕ،زوو يةؾهط ية ضؤشئاواى نةْاضى ضِاغتى ضٖة

ية نةْاضى  نوضوف ٖةبووة،إ غةباضةت بة ٖاتٓى يةؾهطى يئةضزةؾيَطى زووةّ ظاْياضي
 وف بططٕ.نوضيةؾهطى بة ثيَـ  نوتةوة خؤيإ طةياْس بوو بة نةْاضى ضؤشئاوا تاآلضؤشٖة

وف ٖيَطؾيإ نوضنإ بة فةضَاْى نًيَطنؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى ْييةيؤْازةَييَت:  طعْفؤٕ
 ْووغةناْيَيَصووت. آلبوو، ٖةطاييػهةيةطةٍَ زةغتجيَهى ٖيَطف ئةضزةؾيَط نة غواضى  ،نطز

 ْاغيوة، ٖةَإ بابةتيإ ْووغيوة،ةوة طعْفؤْيؤْاْيـ نة ئةو دةْطةيإ ية ضيَطةى  زيهةي
 ت.آلطف، ئةضزةؾيَط ٖةزةغت ثيَهطزْى ٖيَيةطةٍَ زةَيئَ 

 ثةغةْس ْانطيَت:ية طيَطِاْةوةئةو بة زوو ٖؤناض 
ى دةْطى زةوضةى طاييػهةيةنةّ: ية دةْطةناْسا زة ٖةظاض غةضباظى ثيازة و غواضة و  

 زةبوو. ضيَإ زةططت و زيواضيَهى ظيٓسوو ية زةوضةى ثاؾا ٖةخاَةْؿييثاؾاى 
 ٖةخاَةْؿييئةوةية نة يةؾهطى  ،ةخاتةوةبابةتة بة زضؤ زيَهي زيهةف ئةو زووةّ: ٖؤناض

وؾي بضووى ؾهػتى نوضيةؾهطى  افطةْؼ يةو دةْطة غةضنةوتوو بوو،بة فةضَاْسةيى تيػ
 .يةؾهطى غةضنةوتوو ٖةَيبيَت؟ طؿتييئايا زةتواْري ثةغةْسى بهةئ نة فةضَاْسةى  ،خواضز

خؤى بطؤضِيَت  نطز بيَت، ؾويَٓى ٖةخاَةْؿييتيػافطةْؼ زاواى ية ثاؾاى  ْييةزووض 
طى زووةَى نيَي ئةضزةؾيَنة ؾوئَ طؤضِ طعْفؤٕ ،ْةنةويَتة بةض ٖيَطؾي غواضةناْى ييسى نوتا

 نة ئةو ٖةٍَ زيَت.بيٓيووة، واى ظاْيوة 
نةى يةؾهطةنةى باْط نطز و ئيَػجاضتييةوف فةضَاْسة نوضثيَـ زةغت ثيَهطزْى دةْط 

تؤ زةبيَت وابهةى نة  ؾي زووةَى بطاَة،ة نوشضاْى زاضيودةْط : َةبةغتى َٔ يةّوتىثيَي 
يَت، ية ضواْطةى َٔ طريْة زيٌبة  خؤئةطةض ئةو ْةنوشضيَت يا بهطيَت، زيٌ خؤبهوشضيَت يا

هة ئةطةض ئةو ظيٓسوو سييَٓيَت زيػإ يةؾهطيَو ضووْغةضنةوتُٓإ يةو دةْطة بايةخى ْابيَت، 
ةض بهوشضيَت ئةوا َٔ ئاغووزة زةمب ّ ئةطآلبضُةوة دةْط، بةزووباضة ئاَازة زةنات و زةبيَت 

 .ٖةخاَةْؿييو زةسية ثاؾاى 
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زةطوتطيَت يةى ية  بوو، غواضى ظؤض ييَٗاتووى ٖةبوو،ى فةضَاْطِةواوف نوضى ييسى نة وآلت
ئاوظةْطى  ْطيإ بوو،ظةونة قاضيإ بةضزةواّ ية ئا ،ٖؤناضةناْى ييَٗاتوويي ئةوإ ئةوة بوو

ى ييسى ئاوظةْط بؤ ظيٓى وآلتنة ية  ،ية زةزاتواتائةو  ،زا بةْاوباْط بووَيَصووييسى ية 
 (4)ة زاٖيَٓطاوة.وآلتزةنات يةو  ةغتزآلئةغح نة غواض بةغةض دةْط و غواضيسا با

ناتيَو ٖيَطؾيإ زةنطز،  واضةناْى ييسى ئاوظةْطيإ ٖةبوو، ْيَعةى زضيَصيإ ثيَ بوو،غ
ْيَعةى  ية بةضاْبةضييةنإ ْةياْسةتواْى نى طةوضة زةبووٕ بؤ ثيازةنإ و ثيازة ئاغاَةتطغيية

ئةو ثيازاْةى ٖوْةضةناْى ؾهاْسْةوةى  تةْيا صى ئةوإ بةضططى ية خؤيإ بهةٕ،زضيَ
 غواضناضةنإ فيَط ببووٕ، زةياْتواْى بةضطةى ٖيَطؾي غواضاْى ييسى بططٕ.

خؤى وف بؤ نوضزةَييَت ناتيَو نًيَطنؤؽ فةضَاْى ٖيَطؾي غواضةناْى زةضنطز،  طعْفؤٕ
ى طيَطِاْةوة طعْفؤٕغواضةنإ ضؤيؿت و ٖيَطؾى نطزة غةض طاضزى داويس. ئةو ْووغيٓةى يةطةٍَ 

تباية طاضزى آلهة ئةطةض ئةضزةؾيَط ٖةضووْتٓى ئةضزةؾيَط ضةتسةناتةوة، آلئةو غةباضةت بة ٖة
ةوة ٖيَطؾيإ يغواضةناْى ييسي يةاليةٕ نوو ْةزةَاْةوة تا زةضِؤيؿتيسا يةطةَيداويس 

 يَتةغةض.بهط
ةضزةؾيَط ية َاْةوةي ئية زيهةية هي يَغواضةنإ غةغييَٓةضةيةطةٍَ وؾيـ نوضضؤيؿتٓى 

وف نة زةيةويػت نوضاية، ْةبووةثاْى دةْط هة ئةطةض ئةو ية طؤضِضووَْةيساْى دةْط، 
 .زةضِؤيؿتغواضةناْسا ْةيةطةٍَ بهات،  يزةغتطري خؤبطانةى خؤى بهوشيَ يا

                                                 

ياضَةتى ثيَؿهةوتٓى  نة ،يَٓاْة بووبٓيَري نة ييسى ية ْاوةْسةناْى نؤْى ئةو زاٖ ضِاغتييةزةبيَت زإ بةو  (4)
ية  ٖةخاَةْؿييواتة زاْاْى باْو نة ثاؾاناْى  ،طوَإ ييَساْى غههة و طؤضِيٓةوةى ثاضةَطؤظى زةزا، بيَ

، بةآلّ  ية ئيَطإ بطةويإ ثيَسا و زاْى َووضةى َاْطاْة بؤ غاَيُةْسإ ية زاٖيَٓاْةناْى خةَيهى ييسى بوو
نإ يةنةّ ْةتةوة ْييةبووٕ، ضوْهة ئيَطا زيهة نإ ية ثيَـ ْةتةوةناْيْييةئيَطا ،بابةتطةزي ئةغح و غواضناضى

توونى ثطؤفيػؤض ثؤخ ية ثةضِ ةوةٕ نة ضيَؿُةيإ بؤ ئةغح زاْا،نة ئةغجيإ َاَيى نطز و يةنةّ ْةت ،بووٕ
تةوة يَنة زةطةضِ ،ٖوْةضةناْى ئيَطإ نة بة ئيٓطًيعى ية شاثؤٕ ضاخ بوو، ويَٓةى ضيَؿُةي ئةغجى ضاخ نطزووة

ية ئيَطإ زةغت نةوتبوو، بؤية زةتواْري بًَيَري ئاوظةْط ية زاٖيَٓاْى  بؤ ٖةؾت غةز غاٍَ ثيَـ ظائ،
 "ظةبيشوَيآل". زيهةٕ ناْة نة ية ثةضوةضزةى ئةغح ية ثيَـ ْةتةوةناْيْييةئيَطا
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نطزْى بوو، خؤ زةغتطرينوؾذي يا يخواظياض يبوو،ية بطانةى ٖة ئةو بة بؤْةى ئةو نيٓةيةى
ببووة ثًة و ثايةى ئةو  ةضَاْسةيي ئةواْى ية ئةغتؤ بووة،ْة نة فضِوو غواضةنإ ضؤيؿت،يةطةٍَ 
ةنإ ْيَعةى زضيَصى ثيَ يوؾيـ وةى غواضة ييسيةى ببيَتة فةضَاْسةى غواضإ، نوضئةو َايةي

بايةر  ديَطةيوؾي ية ال ظؤض نوضنة  طعْفؤٕبوو،  يةبةض يؤْاْى و ظضيَي يةغةض ناغهيَتى  ،بوو
يةنةّ نةؽ نة خؤى طةياْسة  ثيَـ غواضةناْةوة ئةغجى تاوزةزا،)ئةو ية  بووة، ْووغيويةتى:

يةتى نؤَةَية غواضيَهةوة ٖيَطؾي زةنطزة ٖاوضِيَوف بوو، َٔ بيٓيِ ئةو بة نوضطاضزى داويس 
ؤنةناْى ية بوضدة طةضِ هاْسٕ و بةضةو ثيَـ زةضوو،ْى زةؾغةض طاضزى داويس و ضيعةنا

 زةنطز،يإ ية ناغهيَت و ظضيَهةى ْةيّ تريةنإ ناضيطةضآلوة ترييإ تيَسةططت، بةٖةخاَةْؿيية
َٔ ويَطِاى ئةوةى خؤّ بةؾساضى دةْط بووّ، ْةَسةتواْى ضاوى يةغةض الببةّ و ية زَيسا 

زةيةنى زييَطى وةى تؤ ٖةبيَت، ْابيَت تا ؾاظا وتى ئةوّ غتايـ زةنطز و زةَيئاظايةت
هة ضووْ، خواضةوةوف ية ئةغح نةوتة نوض بيٓيِثطِ بيَت، ية ئيَطإيَطى تطغٓووى ثاؾاى ئةضزةؾ

 .(بيٓييةوةئيرت ئةوّ ْة
ةوة، طةضِاْى ية يةؾهطةنةيسا غةضباظ بووٕ يؤْاْيياْةوف ئةو غةضباظة نوضزواى نوشضاْى 

ى َيعؤثؤتاَيا، بانوضية ضيَطةى  وة نة ثيايسا ٖاتبووٕ،ٓةْةضِؤيؿتّ بةو ضيَطةيةزا آلبة
ناْسا بة يؤْاْييةة َيَصووغةضضاوة ةوةية ية طةضِاْ، ئةو طةضِاْةوةزغتإ و ئاغياى بضووى نوض

ةوةية بؤ الواظى طةضِاْنإ ئةو يؤْاْييةْووغة َيَصوو ( ْاغطاوة،غةضباظةوةى زة ٖةظاض طةضِاْ)
نإ ظؤض الواظ ٖةخاَةْؿييةْووغيوياْة ئةطةض  يَٓٓةوة،ضِةزةط ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةت

ةوة ْةياْسةتواْى بطةضِيَٓةوة بؤ ئيَطاْزَيى  يةْيَوئةو ضؤشة  غةضباظةة ئةو زةٖةظاض ْايْةبوو
غيوة نة ئةو زة ٖةظاض نةغة ونإ ئةو بابةتةيإ ْةْويؤْاْييةْووغة َيَصووّ آلةبةنةيإ، وآلت

ثيَويػتى بة خعَةتى  ٔوتثيَي  ضزةؾيَطى زووةّ و ئةو ْةيويػذي،ةويػتيإ بضٓة بةض خعَةتى ئ
بووٕ، زواى  وفنوضيةؾهطى  يةْيَوغةضباظةناْى ييسى نة  ٖةَووهة ضووْ، ْييةئةوإ 

 و يةؾهطى ئةضزةؾيَط.نوشضاْى ئةو ضووْة ْيَ
 ية ئيَطإو خاوةْى بابةتى تايبةت بة  ئةَيُاْى باْطى ةضى بةْاوْووؽ و ييَهؤَيَيَصوو

نإ زةتطغإ، بؤية ئةضزةؾيَطى يؤْاْييةنإ ية ييةئيَطاْيها ْووغيويةتى بةضيتاْفةضٖةْطٓاَةى 
نة  ،ئةو ثطغياضة غةضٖةَيسةزات، بةآلّ ناْى ْةٖيَٓاية بةض خعَةتى يةؾهطةنةىيؤْاْييةزووةّ 

 .، ئيرت بؤ غةضباظةنإ ييَيإ برتغٔ؟ئيَطإو يةؾهطى ضٓة ْيَئايا زواى ئةوةى ئةوإ ب
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خعَةتى يةؾهطى  ْةبوو دياواظيىبؤ ئةوإ  نإ بةنطيَطرياو بووٕ،يؤْاْييةغةضباظة 
ئةواْى ثةغةْس ْةنطز  هة ئةضزةؾيَطضووْةضزةؾيَطى بطاى، ئ خؤوؾى بضووى بهةٕ يانوض

ْووغطاوةتةوة نة خؤى  طعْفؤٕ يةاليةٕةوةى ئةوإ طةضِاْبطِياضياْسا بطةضِيَٓةوة. زضيَصةى باغي 
يةو  يـ نيَؿةيإ بؤ ْةزةْاْةوة،ئيَطاْى زاْيؿتوواْةوةياْسا طةضِاْة، ية ناتى يةى يةوإ بوو

 .نيَؿةيإ بؤ ضيَ ْةزةنطزٕ ، ئةواْيـ ٖيضزاْيؿتووإة نيَؿة بؤ ْايْةبووؾويَٓاْةى نة ئةوإ 
بؤ  ،بووبيَت ئيَطإى زاْيؿتوواْناْةوة زووضاضى يؤْاْيية يةاليةٕٖةض ئةضنيَهيـ نة 

ئةضزةؾيَطى ئةو ضةخٓةية ية ةوةياْسا، طةضِاْى ضيَطةو ئاييو بووة ية  ضزةَةْيخوازابيٓهطزْى 
وة ية ناتيَهسا تةوةوٕ يةؾهطيَهى زة ٖةظاض نةغي بةو ؾيَوةية ٖيَؿتزووةّ زةطرييَت نة ضؤ

ئايا  ةوة،خةَيهةوةزا بؤ خؤضاى و ئاييو ْاضاضٕ ببٓة ئةضى بةغةض طةضِاْظاْيويةتى ئةوإ ية 
ةنةى ئيُجطاتؤضييةتئةوناتةى خانى  نوى بهاتة فةضَاْسةيإ تائيَطاْفػةضيَهى ئة ْةبووباؾرت 

 ئةو ئةواْى ية يةؾهطةنةى وةضططتباية،ئةطةض ئةوةى بة باف ْةزةظاْى  خؤبةديَ زةٖئًََ يا
 ةى ئاغياى بضووى بهطزاية،نإ ئةواْى ضةواْييةئيَطاْئةفػةضة  غةضنطزايةتيي يةشيَط زةَة

 .ةنةيإ؟وآلتاية تا بطةضِيَٓةوة بؤ وضِاضةيإ ٖيَٓابو نؤتايي بة ساويَية
ظؤض  ةوة ْووغطاوةتةوة،طعْفؤْ يةاليةٕ تةْيا ،ةوةى ئةو زة ٖةظاض غةضباظةطةضِاْباغي 

بة تةواوةتي  خؤيا ي بهةئزةبيَت ثةغةْس ْٕةيٓووغيوةتةوة، بؤية يا زيهة تايبةتة و نةغي
زة ٖةظاض غةضباظة زةياْتواْى ية ٖةض وياليةتيَهى  ئةو طعْفؤْٕووغيٓى  بةثيَي ضةتى بهةيٓةوة،

إ ية بواضى هة ٖةض يةى ية وياليةتةنضووْنة ويػتبايإ سييَٓٓةوة،  ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤض
 زةغةآلتيىدطة يةوة ٖيض ؾويَٓةواضى  بادى بة ْاوةْس زةبةخؿي، تةْيا ئيساضى غةضبةخؤ بوو،

بووٕ ية  تيَجةضِنة ئةو زة ٖةظاض نةغة ثياياْسا  ،وْةبوْاوةْس بةغةض ئةو وياليةتاْةوة زياض 
هة ضووْٖةْسىَ ية وياليةتةنإ زضوغت بيَت،  يةواْةية ئةو بابةتة يةَةضِةوةياْسا، طةضِاْناتى 

خؤيإ بة ؾويَٓهةوتةى ثاؾاى  تةْيا نإ غةضبةخؤ بووٕ،فةضَاْطِةواية ٖةْسىَ وياليةتةنإ 
إ ٖةخاَةْؿييّ ْاوى ثاؾاى آلزضوغت زةنطز، بة تةْاْةت زضاويإ زةظاْى، ٖةخاَةْؿيي

باديإ زةزا،  اْةى غةضبةخؤ بووٕ، دطة ية ئةوةىوياليةتٖةض ئةو ، بةآلّ يةغةض زةْووغي
 ْاوةْس ية وياليةتةنإ بةؽ بوو. زةغةآلتيىئةو زوو بابةتة بؤ بووْى  غةضباظيؿيإ زةزا،
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وةيةى ية ٖةْسىَ ية وياليةتةنإ يةواْة بوو ئةو زة ٖةظاض غةضباظة تواْيبايإ بؤ َا
ئةضزةؾيَطى  ويَٓسةض بٔ،ّ ْةياْسةتواْى تا ٖةتاية يةآل، بةْةبوونة غةضباظطةيإ ييَ  ،سييَٓٓةوة

 ى زةبطزٕ.يةْيَو، ٖيَطؾي بؤ زةنطزٕ و ٖةبووايةبووْى ئةوإ  يةباضةى ظاْياضييزووةّ ناتيَو 
 تيَجةضِةوةى زة ٖةظاض غةضباظ ةضِاْطوؾي بضووى و نوضنوشضاْى  بةغةضبيػت و ضواض غةزة 

ناْةوة يؤْاْييةبة الى  ئيَػتة، تا ئيَطإ بة ثيَوةغذيى يؤْاْسا َيَصوويةو بابةتاْةى ية  ،بووة
طةوضة  ٖيَٓسةنإ ئةو بابةتةيإ يؤْاْييةْووغة َيَصوو ْةزاوة، يضِووزاوة ضِوورت يةو ططيٓط
بيَ اليةٕ، ثطؤفيػؤض ْؤَيسنة ويَطِاى تةواوى َاْى خويَٓةضى وضِنة زةبيَتة ٖؤى غةضغو ،نطزووة

ْووغيٓى  ناضيطةضيىى ٖةبووة، ْةيتواْيوة خؤى ضِظطاض بهات ية ئيَطاْةى بؤ يئةو خؤؾةويػتي
يهازا ْووغيٓى ئيَطآْاَةى ية فةضٖةْط ئيَطإى َيَصووبة  ثيَوةغتية بابةتى  نإ،يؤْاْيية
 وة.تةوةونطز ثؿرتِاغتئةو  زة ٖةظاض نةغة ةوةى طةضِاْ يةباضةىناْى يؤْاْييةْووغة َيَصوو
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 لة دلَكيهة شاذنيَكى 

ة طةوضةى نوضِرت ية ئةضزةؾيَطى ثة بضوونى نوضِوؾي نوضنة  ،ئيَطإؾاشْى  ثةضيػاتيؼ
وؾسا نوضنة ية نوؾتٓى  تؤَيةخؤف زةويػت، بطِياضيسا تةواوى ئةو ئةفػةضاْة خباتة بةض 

نة دةْطى  ،ضاْة تيػافطةْؼ فةضَاْسةى ئةو يةؾهطة بووبةؾساض بووٕ. طةوضةتطيٓى ئةو ئةفػة
نطز بة  ةوى ية زةغت زايهى ضِظطاض نطز، واتة تيػافطةْػيّ ئةضزةؾيَط ئآلوؾي نطز، بةنوض

 بوو. فةضَاْطِةواوف ييَي نوضنة  ،وآلتية ٖةَإ  ى ييسىفةضَاْطِةوا
اْسةى يةنة نة فةضَ ،ناْى نوؾتٖةخاَةْؿييةياظزة نةؽ ية غةضزاضة  ثةضيػاتيؼ

ةنةيسا نوضِؤيؿتوويي بة غةض ٖيَع و زةغرتِ ٖيَٓسة ، ية دةْطى نؤْاخانإ بووٕغةضباظيية
ئةو ئةفػةضاْةى بؤضي ئةوةى يةغةض  ،زايهيسا بهاتيةطةٍَ نة ْةيتواْى ييَ ثيَضيٓةوة  ،ٖةبوو

 بوو.زيهةيإ ْةنطز يإ ضيةناْنة دطة ية بة ئةدماّ طةياْسْى ئةضن ،نوؾتووة
بة  تيَطاى خيَعاْى ئةضزةؾيَط ٖةبوو،ئةغتايةطةٍَ زشايةتى  ثةضيػاتيؼنة  تةٖةَيبة

 نةى، غجيَسةيخواضزْةنطز و نوؾتى، ؾةو شةٖطى نطزة ْاو  خواضززةغتةناْى خؤى ئةوى شةٖط
نة  ،ٖةواَييإ بؤ ئةضزةؾيَط بطز ضووٕ بؤ الى، بيٓيإ ئةو َطزووة،بةياْى نة خعَةتهاضةناْى 

نةى ضؤيؿت و زةغتى ٖةٍَ ْاغتيَت، ئةو بةضةو ؾويَٓى ْووغتٓى ٖاوغةضة ٖاوغةضةنةى ية خةو
 .ْةوةى ئةغتاتيَطا نطابووةناْزوو ضاوية دةغتةى زا، ٖةغتى نطز غاضزة، ٖةض

ئةضزةؾيَطى زووةّ نةتعياغى يؤْاْى ثعيؿهى نؤؾهى زاوا نطز و ثطغياضى نطز: ئايا 
 .ووة؟ؾةوى ضِابطزوو شْةنةّ تؤى زاوا نطزووة و ْةخؤف ب

ضوغت و : ْةخيَط، ئيَواضةى ضؤشى ثيَؿوو ناتيَو َٔ ئةوّ بيٓى تةْسضوغت و وتىنةتعياؽ 
 ية تةْسضوغتى َٓيؿى ثطغياض نطز. بوو، دووَيةبة ضاالى و 

 .؟ةويساضِووو ضؤٕ ئةَة بووة  ي: ئةى ضوتىئةضزةؾيَط 
اؾاى تى. ثٓيية: بؤ ظاْيٓى ٖؤناضى َطزْةنةى، ثيَويػتِ بة ثؿهٓيوتىنةتعياؽ 
بة تايبةتى  ى ئةغتاتيَطاى ثؿهٓى،وضزنةتعياؽ بة  ثؿهٓيٓى بؤ ضةخػاْس، زةضفةتى ٖةخاَةْؿيي
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خواضزيإ  شةٖط خؤة ياخواضزووشةٖطى  يإ : ئةووتىضاوةناْى و غجييَٓةى ضاوةناْى تةَاؾا نطز و 
 .نطزووة

يإ زضاخوزةض خؤيةتى ياخواضزوونة  ،ةوةي: ئايا تؤ زةتواْى ئةو شةٖطة بسؤظيوتىئةضزةؾيَط 
 زاوة.

ئةضزةؾيَط َؤَيةتى ئةو ناضةى  زْى الؾةى ئةوةّ بؤ زةضْانةويَت،: بيَ ؾةقهطوتىنةتعياؽ 
 ثيَسا.

بعاْري ؾةقهطزْى الؾة  وا وضَِإ بيَت ياخؤئةو بابةتة يةواْةية بؤ ئيَُة ديَطةى غةضغو
ية  ظائغيَ ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ة، ية ناتيَهسا ْةبووناضة  ئةو رتزاٖيَٓاْى غةزةى ضِابطزووة و ثيَؿ

ضؤتة تةواوى  ةوةَيػطئةو ظاْػتة ية  بطةوى ٖةبووة، بؤ َؤَيانطزٕ ،هطزْى الؾةؾةق َيػط
وآلتاْي ية  ٖاتة نايةوة، زواتط َيػطظاْػتى ؾةقهطزْى الؾة ية  زيهة، نةواتة اْيوآلت

 ديٗإ بطةوى غةْس.زيهةي 
نة ئةو  ،ؤخى طةزةى بؤى زةضنةوتنةتعياؽ زواى نطزْةوةى غيٓطى ئةغتاتيَطا ية ز

هة ئةو ضووْ بة )ئيَػرتيهٓري( ْاو زةبطيَت، ئيَػتة خؤ زاوياْةتىَ،ة ياخواضزووطويَعى َةغطيبى 
 ْى ؾريئ بوخطيَت.خواضز خؤؾرييٓى يايةطةٍَ شةٖطة ظؤض تاَية زةبيَت 

: وتىو  يهضؤيؿتة الى زاي ْةوة و بيٓيَصٕ،سووضنطز الؾةنةى بئةضزةؾيَطى زووةّ فةضَاْى 
 .ى ئةغتاتيَطا زاوة؟خواضزئايا تؤ شةٖطت زةض

 خبواتنة خؤى شةٖط  ،ْةبوو: شْى َٔ ئةو نةغة وتىئةضزةؾيَط  ضةتى نطزةوة، ثةضيػاتيؼ
طِةم بيَباى و زَي ٖيَٓسة ، ٖيض نةؽدطة ية تؤخواضز نطاوة، طوَإ شةٖطيَت بيَهوشي بخؤ ياخؤ
 نة ئةو ناضة بهات. ،ْيية

ْابيَت ية َطزْى  ٖةض شْيَهت بويَت زةبيَتة ٖى تؤ، بؤ تؤ شٕ ظؤضة،: وتى ثةضيػاتيؼ
 ئةغتاتيَطا خةفةت خبؤى.

تا َاوةيةى قػةى  ، نة ئةو بهوشى ئةغتاتيَطاية،َى زايهى ظاْىآلئةضزةؾيَطى زووةّ ية وة
تةْاْةت ئةوناتةف نة  ،ؤيؿتوو بووزةغرتِ ٖيَٓسة ثةضيػاتيؼّ آلسا ْةزةنطز، بةيةطةَي

فةضَاْسةى  ثةضيػاتيؼزةوَيةت.  ناظيَىئةوى ْةزةزواْس، زةغتى زةخػتة ْاو  ئةضزةؾيَط
زةيويػت ئةو  نوضوف زةظاْى، بؤيةى يية نؤْاخا بة بهوشى غةضةن ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 

 ببات. يةْيَوتا تيػافطةْؼ  ثةضيػاتيؼبهوشيَت، دةْط يةطةٍَ ئيَػجاضت بياْووى زاية زةغت 
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 ئيَطإٖةض داضيَو ية ْيَوإ يؤْإ و  ظائى ضواضةَى ثيَـ تى تا زةغتجيَهى غةزةنوضبة 
ية ، بةآلّ نة ثايتةختةنةى ئةغيٓا بووة ،ى ئاتيو ثيَؿةْط بووةوآلت، بةضثا بووبيَتدةْط 

 غياغيي خؤى ية زةغتسا،ؤيؿتوويي ، ئةغيٓا زةغرتِظائغةضةتاى غةزةى ضواضةَى ثيَـ 
زوا ْةتةوةناْى  غةضباظى ٖاتةديَيإ، يةَةو ى بضوونى ئيَػجاضت ية بواضى ضاَياضى ووآلت

زةظاْري َاوةى زضيَصى ئاؾتى ْيَوإ يؤْإ و  يى ئةوإ زةدةْطإ،يؤْإ بة ضيَبةضايةت
 تيَهسضا. ٖةخاَةْؿييؾاشْى  ثةضيػاتيؼ يةاليةٕ ٖةخاَةْؿيي

 ٖةخاَةْؿيييإ ية ثاؾاى ظيَطِ ،ظائئيَػجاضت نة تا ثيَـ غةزةى ضواضةَى ثيَـ 
ْياظيإ بة ثاؾاى  ، بةآلّبووٕبةٖيَعططت، بة ؾيَوةيةى ية يؤْإ و زةضةوةى يؤْإ وةضزة

يإ ٖةبوو و باظضطاْناْى ئاغياى بضووى بايةخى يؤْاْييةهة ؾاضة ضووْ ،ْةَا ٖةخاَةْؿيي
بة زاٖات بووٕ. ئيَػجاضت بة ضواَيةت بة ْاوى يةنططتوويي يؤْإ ويػتى ئةو ؾاضاْة زاطري 

اْة بؤ خؤيإ وآلتى ئةو باظضطاْضاغتيسا زةياْةويػت غووز ية زاٖاتى باف و ّ ية آلبهات، بة
 .ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتئةو ؾاضاْة بةؾيَو بووٕ ية  ببيٓٔ،

 ثاؾايةتييية غةضةتاى ظدمريةى  ،زؤخى ئةو ؾاضاْة ٖةض وةى زؤخى ئةوإ بوو
ئةواْيـ  نإ،خاَةْؿييةٖةباديإ زةزاية  ، وةى ئةونات غةضبةخؤييإ ٖةبوو،ٖةخاَةْؿى

 .(1)ٕ زةزإياضَةتييازاطريناضى يؤْإ يإ و ية ناتى ْاوةخؤزةخػتة ناظيَى ةزةغتيإ ْ

                                                 

بة ظةبط نطاْة بةؾيَو  ي ْةبووٕ،ٖةخاَةْؿيى ئيُجطاتؤضبةؾيَو ية  ة يةاليةٕ نوضوف زاطرينطإ،ئةو ؾاضاْ (1)
ٖةَيؿة زووثاتى نطزوَتةوة، زاْيؿتواْى ؾاضة  ظةبيشوَيآلتوونةزا ةتة، بؤية وةى يةو ثةضِييئيُجطاتؤضيةو 
نإ ية ناتى زاطرينطزْةوةيإ و ْييةنإ بةضزةواّ ياضَةتيسةض و ضيَ خؤؾهةض بووٕ بؤ يةؾهطة يؤْاْييةيؤْا

َية ْةبوو بيَت ْةيإ ويػتووة يةو ؾاضاْة تةْيا بؤ تؤ نإْييةتةْاْةت يؤْا ووٕ،ؿرتيـ ٖةض ثاَيجؿتى يؤْإ بثيَ
نإ ياضَةتى ئةو ؾاضاْةيإ زاوة ية زاطري ٖةخاَةْؿيييةغت زابٓطيَت نة اظياتط زاطري بهةٕ، ْانطيَت ئةوة بة ض

 ةو ؾاضاْة، بةضزةواّ ٖةوَيىى ئباظضطاْبة ثيَضةواْةوة بة ٖؤى زاٖاتى باف و  ْييةنإ،ْةنطاْيإ ية اليةٕ يؤْا
توونة خبويَٓيَتةوة ئةو بابةتةى بؤ ٖةض نةغيَو ئةو ثةضِ زاطرينطزْى ئةو ؾاضاْةيإ زاوة، ئةوة ظؤض ئاؾهطاية،

ةضَاْطةواناْيإ ية خؤيإ بووْة، ية ناتى زةغتى يؤْإ بووْة، ف يةشيَطزةضزةنةويَت. ئةوناتاْةى ئةو ؾاضاْة 
 يوةضطيَطِ." ٖةخاَةْؿييبووٕتةْاْةت فةضَاْطةواناْيـ  ،ناْساخاَةْؿيييةٖةبووْيؿيإ بؤ شيَطزةغتة

 "نوضزى
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بة يةؾهطيَهى  نطزْى ئةو ؾاضاْة ٖيَطؾيإ نطز،خ. ظ( ئيَػجاضت بؤ زاطري 396ية غاَيى)
ٕ، يةؾهطى زةوَيةتةؾاضةناْى يؤْا ٖةَووثيَهٗاتوو ية ٖيَعى زةضيايي  ، نةبةٖيَعزةضيايي 

ئةو ؾاضاْةي ئاغياى بضوونيإ ية نةْاضةناْى  ٖةَوو خؤيإ ية ئاغياى بضووى زابةظاْس،
 بؤغفؤض تا زةطاتة ئيَعَري زاطرينطز.

ية ّ ئةو آلى ييسى بوو، بةفةضَاْطِةواهطزٕ يةو ؾاضاْة ئةضنى تيػافطةْؼ ثاضيَعطاضي
وةى بتواْيَت يةؾهطيَو بؤ دةْط ثيَـ ئة اناوى ئيَػجاضت ثةؾوونا بوو،دةْطى يةْ بةضاْبةض

 ضؤشئاواى ئاغياى بضوونيإ ططت. يئاَازة بهات، ئيَػجاضتةنإ تةواوى ؾاضةناْ
طوَإ : بيَوتى نوضِطؾة، بة ئةضزةؾيَطى زواى طةيؿتٓى ٖةواَيى ئةو ٖيَ ثةضيػاتيؼ

ةيسةتواْى تيػافطةْؼ ْاثانى نطزووة و ٖاوناضى ئيَػجاضتةنإ بووة، بة ثيَضةواْةوة ئيَػجاضت ْ
 ؾاضاْة زاطري بهات. ٖةَووتسا ئةو نوض ٖيَٓسةية ناتيَهى 

طةوضةناْى ئةو ية  ئةضزةؾيَطى زووةّ ْةيسةتواْى تيػافطةْؼ بة ْاثاى بعاْيَت و خعَةتة
تيػافطةْؼ بة  ياضبوو بيَ ئاطايي طةوضة ٖةبووة،ّ زآلْى، بةْةبووبووٕ بؤ ْاثاى ضابطزوو ٖيَُا

ضؤشئاواييةناْى، ئةطةضْا ئيَػجاضت ْةياْسةتواْى ية  ةغٓووضية تةواوةتى بيَ ئاطا بووة 
ؾاضاْة ية بؤغفؤض تا باؾووض بططٕ. بؤية بة ٖاْساْى  ٖةَووتسا ئةو نوضَاوةيةنى 
ية ثياواْى نؤؾهى بة ْاوى  يَويي الزا و يةنفةضَاْطِةواى زايهى، تيػافطةْػي ية ثةضيػاتيػ

 ى ييسى.وآلتى ةوافةضَاْطِ)تيؼ ضؤغت( ية دياتى ئةو نطزة 
ى نةتعياؽ ئةو وتةى ييسى، بة فةضَاْطِةوابوو بة  ثةضيػاتيؼتيؼ ضؤغت بة ضِاغجاضزةى 

نإ زةَيئَ ئةو )ئاضيؤغت( بوو، واتة فةضةْػييةوةى  بوو،ت ثةضةغتآلثياوى ٖةيجةضغت و زةغة
بؤ زةيعاْى ئةو ثياوة  ثةضيػاتيؼ ةوة،زةضِؤيؿت ظوو وو نة زضةْط طةيؿتبوو،نةغيَو ب

 ت و غةضَاية زةغت ية تاواْيـ ْاثاضيَعيَت.آلطةيؿذي بة زةغة
: تيػافطةْؼ وت زاواى نطز و ثيَي ثةضيػاتيؼبؤ ييسى،  بطِواتثيَـ ئةوةى تيؼ ضؤغت 

بة ئاغاْى  ؤيؿتوويية،زةغرتِ وزإ، خاشؤبووةضةط ويَٓسةضية ى ييسية،فةضَاْطِةواثيَٓر غاَية 
 وتىفةضَاْى ثاؾا بةضفةضَاْى خؤى زةضبطِى و  بيٓيينواى ةوة، ئةطةض زيْاتواْى ديَطةى بططي

، فطيوى بةضفةضَاْى ئةو َةخؤ، فةضَاْطِةوازةنؿيَتةوة تا تؤ بتواْى ببية  سهووَةتية 
بتواْيَت تؤ  نوفةضَإ زةبيَت تاثياويَهى ضواَيةتى و فيًََباظة، بؤية بةض هة تيػافطةْؼضووْ
ية زةغتى ئاغووزة ببى،  نوبيهوشة تا فةضَاْطِةواى بة ببات، ٖةض نة ية دياتى ئةو بوو يةْيَو
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ئةو ضؤشةى غةضى تيػافطةْػِ ثيَ بطات،  ة بهة،زواى ئةوةى نوؾتت غةضى ئةو بؤ َٔ ضةواْ
 زةنةّ. ةت بؤ ضةواْظيَطِبيػت ٖةظاض غههةى 

وة ببوو بة َطؤْاؽ، بؤ ئةوةى ئةو ثياوة ْييةنة بة ٖؤى ئةظَووْةنا ثةضيػاتيؼ
 اْسْى ئةو ية تيػافطةْؼ ْةوةغتا،بة تطغ تةْياسات بؤ نوؾتٓى تيػافطةْؼ، نة ٖاْؤضاوضٓ

َيى ْةبيَت ية نوؾتٓى ز، بؤ ئةوةى تيؼ ضؤغت زووضاضى زووبةَييَٓى غةضَايةيةنى باؾي ثيَسا
 .نةوتةضِىَتيؼ ضؤغت بةضةو ييسى  زةَةيئةو تيػافطةْؼ،

زاية زةغت  يٖةخاَةْؿيتيؼ ضؤغت بة طةيؿتٓى بؤ ييسى، فةضَاْى ثاؾاى 
 ئاطةزاضية فةضَاْى الزضاْى خؤى  يةوة،ئةويـ فةضَاْةنةى نطزةوة و خويَٓسي تيػافطةْؼ،

غةضى يةغةض زواتط  ضاوإ،يةغةض بؤوة، ئةونات بؤ زةضبطِيٓى ضيَع بةضاْبةض ثاؾا، فةضَاْةنةى 
ئةو  ية تيؼ ضؤغتى ويػت تا ية ؾويَٓى ٓةى ييَي زاْيؿتبوو زووضنةوتةوة،يةو ؾويَ زاْا،

فةضَاْةناْيإ زةزإ و يةغةض نة ئةونات  ثيَي زا،ى سهووَةتزابٓيؿيَت، ئةوداض َؤضةناْى 
 وتىبؤ ئةوإ خويَٓسةوة و  ٖةخاَةْؿيينطزٕ، فةضَاْى ثاؾاى ى زاواسهووَةتثًةزاضةناْى 

زةبيَت،  وآلتى فةضَاْطِةوابة زواوة تيؼ ضؤغت  ئةَطِؤية  ى ييسى الزضاوّ،سهووَةتَٔ ية 
 ة ثيَويػتة بةضفةضَاْى ئةو بدي و فةضَاْةناْى ديَبةدىَ بهةٕ.ئيَو

خؤى بؤ تيؼ ضؤغت بةديَ  زةغةآلتيىئةوناتةى تيػافطةْؼ بةو ؾيَوةية ثيَطة و ؾوئَ و 
بوو: )فطيوى بةضفةضَاْى  وت ى برينةوتةوة نة ثيَيثةضيػاتيػناْى وتةزةٖيَؿت، تيؼ ضؤغت 

 نوفةضَإ زةبيَت تاضواَيةتى و فيًََباظة، بؤية بةضاويَهى هة تيػافطةْؼ ثيضووْئةو َةخؤ، 
ت، ئةو ناتةى تيؼ آلططتٓى زةغة.( يةى ناتصَيَط زواى بة زةغتةوةببات يةْيَوبتواْيَت تؤ 

زةغتة، فةضَاْى زةغتطرينطزْى تيػافطةْػى آلغةض بةضزةغتةناْيسا باضؤغت بيٓى نة بة
غةضى ييَ بهاتةوة و بؤى بيَٓيَت، ٖةض نة  بهوشى ْاضز تا ية ظيٓساْسا ويزواتط ية زو زةضنطز،

. ثةضيػاتيؼو بيسةْة  ئيَطإغةضة بطِاوةنةى تيػافطةْػيإ بؤ ٖيَٓا، فةضَاْى نطز بيبةٕ بؤ 
نة طياْى ئةضزةؾيَطى زووةَى  ،نوشضا ئيَطإّ ؾيَوةية غةضزاضيَهى طةوضة و خوزإ ئةظَووْي بة

ت ْةيتواْى ى تيػافطةْؼ نوشضا، تيؼ ضؤغزواى ئةوةؿى ضِظطاض نطزبوو، ٖةخاَةْؿييثاؾاى 
 نإ.يؤْاْييةنطزْى زاطريناضى ضيَطط بيَت ية تةؾةْة
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، فةضَاْسةيي )ئاشةظيًؤؽ( بوو يةشيَطبؤ ئاغياى بضووى  ييةؾهطى يؤْإ ناتى ٖيَطؾهطزْ
تط بووة ية ٖى آلناْى ئةويإ ثيَ بادةْطييةْووغاْى يؤْاْى تواْا َيَصوو نة ئيَػجاضتى بوو،

 ةْسةض.ئةغه
نو ئيَعَري ناْى ضؤشئاواى ئاغياى بضوونى تايؤْاْييةؾاضة  ٖةَووئاشةظيًؤؽ ية غةضةتازا 

اْى باؾووضى ناْى نةْاضةنيؤْاْييةؾاضة  ٖةَوو ثيَؿطِةويهطز،زواتط بةضةو باؾووض  زاطرينطز،
ووى بةّ ؾيَوةية تةواوى نةْاضةناْى ضؤشئاوا و باؾووضى ئاغياى بض ئاغياى بضوونى زاطرينطز،
 نةوتة شيَط زاطريناضى يؤْإ.

هة َةبةغتى ضووْت، يًؤؽ ٖةوَيي ْةزا ؾاضى غاضز ثايتةختى ييسى زاطري بهاةظئاش
ية  ييةوة،باظضطاْ يضِوونإ بوو بؤ غووز وةضططتٔ ية يؤْاْييةنطزْى ؾاضة ئيَػجاضت زاطري

ى بةضططى ووضِبةضِووظيًؤؽ ثيَؿبيٓى زةنطز ئةطةض غاضز زاطري بهات، ةئاش زيهة اليةني
 ت، زةبيَت ظياْى ظؤضاخوْة يـئةطةض ؾهػتتةْاْةت  نإ زةبيَتةوة،ٖةخاَةْؿييةى تووْس

 دىَ بٗيًََيَت.بةزووي خؤيسا
زى ية يةؾهطى زةضيايي وةضزةططت، نإ غوويؤْاْييةئةو بؤ زاطرينطزْى ؾاضة 

 نوتا ،ْةبوو نإ ية نةْاضةناْى ئاغياى بضووى يةؾهطيَهى زةضيايي ناضيطةضيإٖةخاَةْؿيية
ظيًؤؽ بؤ ططتٓى ؾاضى غاضز تواْى غووز ةّ ئاشآلنإ بططٕ، بةيؤْاْييةبتوأْ ضيَطة ية 

هة ضووْثيازةناْى يؤْاْى بةناض خبات،  زةبوواية تةْيا ،ْةبوو ية يةؾهطى زةضيايي وةضططتين
 ية نةْاضةناْى زةضيا ظؤض زووض بوو. ى بوو،وؾهاْى ْيَوةضِاغت يةؾاضى غاضز 
 ئةو بةَييَٓى خؤى بةدىَ طةياْس، ،ثةضيػاتيؼْسضاية ةغةضى بطِاوى تيػافطةْؼ طةيناتيَو 

يةبةض ظؤضى زضاوةنة،  ةو بابةتة ية نةتعياؽ وةضطرياوة،ى بؤ ْاضز، ئظيَطِبيػت ٖةظاض غههةى 
طؤؾت و ثيَػتى  ،فةضَاْى نطز ثةضيػاتيؼيي تيَسا بووبيَت. ظيَسةضِؤبة زووضى ْاظاْري نة 

زيهةيإ ية  نطزةوة، ئةونات ئيَػهةناْي وؾوغةضةنةيإ هطزةوة، نةيًةإ ييَنةيًةغةضةنةي
هة ييَوةنةى ضووْ ؾةيإ ٖيَؿتةوة نة ية قاخ زةضوو،ئةو بة تةْيا نةيًة غةضةنة نطزةوة،

وةى ييَوى قاثي ييَ بيَت، يةو ضؤشةوة  يإ ططت تا ضيَو بيَت،ظيَطِبوو، فةضَاْيهطز ية  ْاضِيَو
ةوة نة ية زةخواضزية َاٍَ زةبوو، ئاوى يةو قاثةزا  ثةضيػاتيؼئةوناتاْةى  ،نو ضؤشى َطزْىتا

غةفةوى غةضى نطابوو. ية غةضزةَاْى زواييـ ؾا ئيػُاعيًى  ضيَنةيًةغةضى تيػافطةْؼ 
 ةوة.زةخواضزططت و بةضزةواّ ئاوى ثيَ  ظيَطَِريى ئؤظبةنةناْى ية ؾبيو خاْى 



 227 

ْووغةناْى ئيَُة َيَصوو ،ضزةؾيَطى زووةّ زاْا بووةيإ بؤ ئنإ ْاظْاوى )َٓةَؤٕ(يؤْاْيية
ئةو ثاؾا  ثاؾايةتييى )بة ٖؤف، ظيطةى( ييَهساوةتةوة، غةضزةَى واتائةو ْاظْاوةيإ بة 

 بوو بة دةْطى يؤْإ. ئيَطإبووْى غةضزةَى غةضطةضَ ٖةخاَةْؿيية
ناْى ةوتاضةضِنإ بة ٖؤى يؤْاْييةو  ٖةخاَةْؿييْيَوإ ئاؾتى زضيَصخايةْى  ٖةَيبةتة
ئةضزةؾيَطى زووةّ  زةغةآلتيىنؤتايي  نوتا زايهى ئةضزةؾيَطى زووةّ تيَهضوو، ثةضيػاتيؼ

ئةو دةْط و ئاضيؿاْة بةضزةواّ بووٕ. ئيَػجاضت ثاَيجؿت بة ٖيَعى زةضيايي خؤيإ، تةواوى 
اْساْى بة ٖ ئيَطإتيػافطةْؼ غةضزاضى زييَطى  ناْى ئاغياى بضوونيإ زاطرينطز،يؤْاْييةؾاضة 

 ى زايهى ئةضزةؾيَط نوشضا.ثةضيػاتيػ
ناْى ئاغياى بضووى بة يؤْاْييةى تاظةى ييسى تيؼ ضؤغت بؤ وةضططتٓةوةى ؾاضة فةضَاْطِةوا
ى زةى وتةناتيَو ٖةواَيى ئةو ؾهػتة طةيؿت، بة  ،خواضزّ ؾهػتى آل، بةنةوتةضِىَيةؾهطيَهةوة 

نة تيػافطةْؼ ظيٓسوو  ،زةضنةوت ئيَػتة" :وتىئةضزةؾيَطى زووةّ ئاخيَهى ٖةَيهيَؿا و  ْؤٕ
 زةزات.ضِووزاوى تايبةتة و ظؤض بة نةَى ضِوو ٖةخاَةْؿييئار ٖةَيهيَؿاْى ثاؾايةنى  ."ْيية

بةف نطزْى ناْى ئاغياى بضووى و بيَيؤْاْييةئيَػجاضت زواى زاطرينطزْى ؾاضة 
ْى غوضيا اوآلتاضةناْى نةْ يًيؾاضة نونإ ية زاٖاتى ئةو ؾاضاْة، ٖةوَيياْسا تاٖةخاَةْؿيية

يإ نطزة غةض خانةناْى زةغتسضيَصزواى زاطرينطزْى ئةو ؾاضاْة،  و يوبٓإ زاطريبهةٕ،
 شيَطزةغتى ئةغيٓا.

ئةغيٓا بؤ دةْطى يةطةٍَ ناتى ئةوةية نة  ئيَػتة: وتى نوضِبة ئةضزةؾيَطى  ثةضيػاتيؼ
 نسا خبةى.ؤئيَػجاضت بة ض نوئيَػجاضت ببية ٖاوثةضيإ تا

 ثةضيػاتيؼنإ و يؤْإ ٖاتةزى، ٖةخاَةْؿييةو ضِةظاَةْسى ثاؾا بؤ ٖاوثةضياْى ناتيَ
يةواْةية بتواْري بًَيَري ئةو يةنةّ باَييؤظى  ة بؤ طفتوطؤ بةضةو ئةغيٓا ضؤيؿت،خؤى خؤبةخؿاْ

 ى بةدىَ ٖيَؿت.ئيَطاْ غياغيينة بؤ ناضيَهى طةوضةى  ،ئافطةت بوو
ىٖةخاَةْؿييةئةونات  زةضياي  خؤى بػفؤض ياضِووطةواتة ية  زا،ى ضؤشئاواضيَطةبة  نإ ْةياْسةتوْا

ى بضووى و تيإ بةغةض ئاغياآلهة ئيَػجاضت زةغةضووْبضٓة يؤْإ،  ةْيٌَى زاضزضِووطة ٕة ياَةضَِةضِ
ى بؤ ضؤيؿذي بؤ يؤْإ غووز يةو ؾويَٓاْة ييةئيَطْا نةؾتيية ئةو ؾويَٓاْةزا ٖةبوو، نإ ْةياْسةتوْا

ى نةْساوى ضيَطةية  ْة ية بطِياضةنةى ثاؾطةظ ْةبؤوة،ئةو شْة ويَطِاى ئةو بةضبةغتا، بةآلّ وةضبططٕ
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بووٕ ية نةْاَيى زاضيوف ية ْيَوإ زةضياى قةيعةّ و تيَجةضِزواى  وَإ و زةضياى قةيعةّ،زةضياى ع، فاضؽ
ة و خؤى طةياْسة ئةغيٓا. باضيضِوو  ْيٌ، طةيؿتة زةضياى َةزيتةضْا

ة هة ئةو ٖيَطؾي نطزبووضووْة ئةغيٓا يةواْةية بهوشضيَت، بطِواتطةض زةيعاْى ئة ثةضيػاتيؼ
ى ئةو فةضَاْطِةوا ئةغيٓا و تػازي بوو، زةغةآلتيى يةشيَطنة  ،طةى قوبطؽزووض غةض
ى فةضَاْطِةواتؤَيةى خويَٓى  نويةنإ ئةو بهوشٕ تاطةيةى نوؾت، يةواْة بوو ئةغيٓايزووض
َى بؤ غةضؤى آل، وةَيػطْة ْةتطغة زواى طةيؿتٓى بة ّ ئةو شآلبةطةى قوبطؽ بهةْةوة، زووض

زيَتة ئةغيٓا و زةيةويَت  ٖةخاَةْؿيينؤَاضى ئةغيٓا ْاضز نة وةى ْيَطزةى ثاؾاى 
ة ضيَع و وآلتى ئةو سهووَةتزواى طةيؿتٓى بؤ ئةغيٓا،  ،بهات ثيَؿهيَـخعَةتيَهى طةوضة 

 ؾهؤيإ ييَ ْا.
نة  ،بوو بطزخؤيسا ٖيَٓايةطةٍَ زياضى  ٖيَٓسةّ زةَييَت زايهى ئةضزةؾيَطى زووة ْؤٕزةى 

تةْاْةت تةواوى  نى ْاضز،زياضييةزواى ٖاتٓى بؤ ئةغيٓا بؤ ٖةض شٕ و ثياويَهى ئةغيٓايي 
هة ئةونات ضووْيي، ظيَسةضِؤية زووض بيَت ية وتةئةو  ضِةْطةنؤيًةناْيـ زياضيإ وةضططت. 

 إ.ٖةَووزةيتواْى زياضى بساتة  ثةضيػاتيؼ ،ْةبووظؤض  ٖيَٓسةى ئةغيٓا زاْيؿتوواْ
نإ، طفتوطؤناْى ئةو زياضيية و بةخؿيين ثةضيػاتيؼى ٖاتٓى ضِيَوضِةمسزواى تةواو بووْى 

 ى ثريإ زةغتى ثيَهطز.ئةدموَةْبووْى ئةْساَاْى و غةضؤى نؤَاضى ئةغيٓا بة ئاَازةشْة 
خؤى و تػازي و ئةو زةوَيةتة بوو يةوةى ئةغيٓا بة تةواوى ٖيَعى زةضيايي  بطيَتىبابةتى طفتوطؤ 

ةى يؤْإ نة بياْةويَت، بؤ ثاَيجؿتى ئةضزةؾيَط و دةْط و ى زووةّ ية زشى ئيَػجاضت بيَٓة ْيَؾاضْا
ٖةيةتى بؤ دةْط ية  نةؾتييٖةضضى  ييؿببةٕ، ثاؾاى ٖةخاَةْ يةْيَوٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت 

ةى ئيَػجاضت ٖةَووزشى ئيَػجاضت بةناضى زةبات و   زاطريى نطزووٕ، وةضزةططيَتةوة. ئةو ؾاضْا
ببٓة  ٖةخاَةْؿييثاؾاى يةطةٍَ يإ ئاَازةٕ ية زشى ئيَػجاضت وتئةغيٓا  زةغةآلتيى

ّ آلو دةْط و زةوَيةتة ؾاضى تػاييـ يةو دةْطةزا بةؾساض زةبيَت، بةٖاوثةضيإ و بضٓة ْيَ
 ْة ئةغيٓا ثاضةى ٖةية و ْة تػازي. دةْط تيَضووى ظؤضى زةويَت،

ضةْسة ثاضة ثيَويػت بيَت، زةيساتة  زةوَيةَةْسة، ٖةخاَةْؿيي: ثاؾاى وتى يؼثةضيػات
 زةوَيةتة ؾاضةناْى تػازي و ئةغيٓا.

بووْى زةوَيةتة ؾاضةناْى يإ: بؤ ٖاوثةضياْوتزاَةظضاوةى زاضايي ئةغيٓا ٖةشَاضيإ نطز و 
ٖيَعى  ٖةَوو و بةناضخػتٓى ٖةخاَةْؿييئةغيٓا و تػازي ية زشى ئيَػجاضت يةطةٍَ ثاؾاى 
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بة ثيَوةضى  ظيَطِْى آلبسات. تا ظيَطِٕ آلْاضاضة ثةدما ٖةظاض تا ئيَطإيإ، ثاؾاى وؾهاْزةضيايي و 
ى بةضيتاْى ظيَطِبةّ ثيَية زوو ًَيؤٕ غههةى  ى زةنات،بةضيتاْى ظيَطِضواض غةز غههةى  ئةَطِؤ

 ئةوةف ثاضةيةنى ظؤض بوو. زاوا نطابوو،
 ثةضيػاتيؼهة زةياْعاْى ضووْية ئةو شَاضةيإ باؽ نطز، بؤ ،ئةغيٓا غياغييثياواْى 

بسضيَت بة  ظيَطِٕ آلوويَصى ظؤض، ضةظاَةْسيإ ْواْس تا غيَ ٖةظاض تاوتزواى  نيَؿُةنيَـ زةنات،
ّ آلو دةْط، بةوَيةتة ؾاضةناْى ئةغيٓا و تػازي، ئةوإ ية زشى ئيَػجاضت بيَٓة ْيَزة

وةى ياضَةتى زايإ بة  بططةْةزا بة ئةغيٓا و تػازي، نإ ئةو ثاضةيإ وةى باز ٖةخاَةْؿيية
 و دةْط.ٕ بيَتة ْيَياضَةتييابؤ  نوٖاوثةضياْيَهى ٖةشاض تا

ية َةتطغي  ة َةتطغيساض بوو،َةضَِةضِو زةضياى  ةْيٌَةناْى بؤغفؤض و زاضزضِووطةى ضيَطة
ى ثاؾاى طِظيَ وتى ثةضيػاتيؼةنة بهةويَتة بةضزةغت ئيَػجاضتةنإ، ظيَطِ ئاضازا بوو

ئةوإ ثيَويػتة بة  وَيةتة ؾاضةناْى ئةغيٓا و تػازي،زةزضيَتة زة َيػطية  ٖةخاَةْؿيي
نة  ٖةخاَةْؿييناْى خؤيإ بيطواظْةوة بؤ غٓووضى خؤيإ. ٖةضوةٖا ٖيَعى زةضيايي نةؾتيية

اْة ية زةضياناْى باؾووضى ئاغياية، ية ضيَطةى نةْاَيى زاضيوف و زةضياى قةيعةّ زيَٓة َةزيتةض
 و ٖيَطف زةنةْةغةض ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضتةنإ.

يإ ثيَويػتة زواى ٖاتٓى بؤ زةضياى َةزيتةضاْة، ٖيَعى زةضيايي وتيةنإ ئةغيٓاي
غووز ية نؤبووْةوةى ٖيَعةنإ  نوْى ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا تاابهةويَتة بةضفةضَ ٖةخاَةْؿيي

 ْابيَت. باؾيئةو ٖيَطؾة بهات ئاناَى  تةْيابة  ٖةخاَةْؿييوةضبطرييَت، ئةطةض ٖيَعى زةضيايي 
َاْسةى ٖيَعى زةضيايي ئةغيٓا ثةغةْس نطز و ثطغياضى نطز: فةضئةو َةضدةي  ثةضيػاتيؼ 

 .ية؟نيَ
 يإ: نؤْؤٕ فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايية.وتَسا آلية وة

و ية وتىتى. ئةو ْييةيإ ثةدما غاٍَ تةَةوتية تةَةْى ئةوى ثطغياض نطز و  ثةضيػاتيؼ
ئةطةض ييَٗاتوو بيَت، زةتواْيَت ظؤض غووزيإ ييَ  و ٖيَعى دةغتةيية، وضة وزإتةَةْةزا ثياو خ

 وةضبططيَت.
 زةبات. بةضِيَوة: نؤْؤٕ ثياويَهى ييَٗاتووة و بة باؾي دةْط وتثيَيإ 
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ياض ة بطِظيَطِئةو ناتةى  نوتا وت ية ئةغيٓا طةضِايةوة، ثيَيإ ثةضيػاتيؼئةو ضؤشةى 
نة ئةو زوو زةوَيةتةؾاضة  ،بٔ ضاوةضِوإْةزضيَتة تػازي و ئةغيٓا، ْابيَت  َيػطاوةنة ية زضيةغةض
 و دةْط.بيَٓة ْيَ

ناْى دةْطيية نةؾتييةئةونات  ةنة زةطات،ظيَطِيي ظوونة بة  ،زَيٓيا بٔ وتى ثةضيػاتيؼ
 خؤى.ى وآلتبؤ  طةضِايةوةئةويـ يةويَوة  ضؤيؿذي، ثةضيػاتيؼيةطةٍَ  َيػط نوئةغيٓا تا

نطز و َتُاْةى  َيػطبؤ  ظيَطِ، ناضى بؤ طواغتٓةوةى ئيَطإبة طةيؿتٓى بؤ  ثةضيػاتيؼ
هة خؤيإ يةبةض َةتطغي ضووْٖةبوو نة ئةغيٓا و تػازي ثؿت ية بةَييَٓةنةيإ ْانةٕ، 

ػجاضتسا زةبيٓٔ و ثيَويػتة ئيَػجاضت بة ضوونسا بسةٕ تا بتوأْ بةضزةواّ بدي ية طةوضةى ئيَ
 يإ.شياْى خؤ

ئةو زوو  وَيةتة ؾاضةناْى تػازي و ئةغيٓا،تواْاى خػتةوة بةض زة ٖةخاَةْؿييى ظيَطِ
ة تواْيإ خؤيإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ و بطِياضزضا ية زةضيازا ٖيَعى زةضيايي سهووَةت

ى وؾهاْيةؾهطى  ببات، يةْيَو، ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت ٖةخاَةْؿييٖاوبةؾي ئةوإ و 
ية  زواتطنإ زةضبهات، يؤْاْييةئاغياى بضووى ئيَػجاضتةنإ ية ؾاضة ـ ية ٖةخاَةْؿيي

 نةْاضةناْى يوبٓإ و غوضيايإ زةضبهات.
َإ و ظةضياى ونة ية نةْساوى فاضؽ و زةضياى ع ٖةخاَةْؿييتةواوى ٖيَعى زةضيايي 

ٍَ بوو ية ضيَطةى نةْاَيى زاضيوف و زةضياى قةيعةّ ٖاتٓة َةزيتةضاْة و نةوتٓة ثا يٓسيٖ
اْى ٖاوثةضيإ ية زشى وآلتّ ثيَـ زةغتجيَهطزْى دةْطى آلٖيَعةناْى تػازي و ئةغيٓا، بة

ةنإ( نة يبوو ية ضِاثةضِيٓى )نازؤغي بطيَتى زاويَهى تاظة غةضيٗةَيسا،ضِوو ئيَطإئيَػجاضت، ية 
 يةنإ( ْاغطا.يزواتط بة )قازؤغ

و ثًؤتاضى( نطاوة،  طعْفؤٕ، ْؤْٕى )زةى ْووغي يؤْاَيَصووٖةض غيَ  يةاليةٕباغي ئةو ضِاثةضيٓة 
ية غةضضاوةنة  خؤغووزى وةضططتووة يا غةضةنيينة ثيَؿرت بووة ية ئةوإ، ية غةضضاوةى  ْؤٕزةى 
ظ( َطزووة بة ثًةى يةنةّ بيوططاف بووة و شيآْاَةى  120ّ ثًؤتاضى نة ية غاَيى )آلرت بووة، بةْيَعيه

ى نؤْى ْووغيوةتةوة و اَةى  تةْياتوونةنةيسا ية ثةضِ يييةناَْيَصووة زاوضِوو ْاوزاضْا يكيَهة ية شيآْ
ى ْاوزاض، بة رت ثةنإ ْووغيوةتةوة، يو ثًؤتاضى نة ٖةضزوونيإ ضِاثةضِيٓى نازؤغي ْؤّٕ زةى آلثياوْا

 ى ْاوزاضةنإ.وضةية  نوزاوةنإ بووة تاضِووضاويإ ية 
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ية نةْاضةناْى  ْى غةضةنيإ بوو،خواضزنة بطْر  ،ةنإ ْةتةوةيةنى ئاضيايي بووٕيغينازؤ
 زةشيإ. ئيَػتةيالٕ و َاظةْسةضاْى غةضزةَى ةزةضياي خةظةض ية ط

، زةَييَت ئةواْةى بطْر ْييةييؿى َيَصووتةْاْةت  طضياْيَهى نؤٕ نة بٓةَاى ظاْػيت،ط
يإ ية نؤٕ و دةْطةناْى ييٓةناْى ْةتةوةى نازؤغضِاثةضِ، بةآلّ زةخؤٕ، ْةضّ و ْيإ زةبٔ

تا  1950ْى )آل، نؤضيا ية غازووةَري دةْطى ديٗإةوة بطْر خؤضةناْى وةى شاثؤٕ ية ْةت
ٕ خواضزنة بطْر  ضِووية زةخةْةضِاغتيية( ئةو 1973تا  1964ْى )آلتٓاّ ية غاظ(، ظيَ 1953

 .ْييةبةَيطةي بيَ تواْايى 
ْسةنإ وى و زضِنيَ ةيةطةٍَ ئاشةَي ْطةٍَ زةشيإ،يةنى زاثؤؾطاو بة دةْاوضة يةةنإ ينازؤغي

ةناْى باؾووض، وآلتةنإ زةٖاتٓةزةض و ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض نات ية دةْطةَي ٖةْسيَ زةشيإ،
اية و و. ئةطةض ية دةْطةٍَ باضإ باضيبوزةضِؤيؿذيفاضغيـ  نواية، تاوئةطةض ضيَيإ ْةطريابو

يإ زةوضوبةضاْى توآلةنإ باف زةبوو، ئةوإ ْاضاض ْةزةبووٕ ٖيَطف بؤ يبةضٖةَى بطدمى نازؤغي
واية و بطْر نةّ بةضٖةّ ٖاتباية، ئةوإ ٖيَطؾيإ بؤ زضاوغيَهاْيإ وةغاَيى بوؾهئةطةض بهةٕ، 
 زةنطز.

خ. ظ( ية دةْطةَييَهى طةوضةى باؾووضى زةضياى خةظةض باضإ ْةباضى و  394ية غاَيى )
ووضاضي بطغييَت ييةنإ زبوو، نازؤغ وؾوبطْر نة ثيَويػتى بة ئاو بوو بةضٖةَى ْةزا و 

بة ضةنةناْياْةوة نة بةضزةواّ طؤثاٍَ و تةوض بوو، بةضةو ْةتةوةناْى زضاوغيَيإ  بووٕ،
وةى خؤيإ ئاضيايي بووٕ و ٖيَطؾيإ نطزة غةضيإ، ئةضزةؾيَطى زووةّ  ٖةَوونة نةوتٓةضِيَ، 

ْى ةنايْاضاض بوو ئةو يةؾهطةى بؤ دةْطى ئيَػجاضت ئاَازةى نطزبوو بؤ دةْطى نازؤغي
 بٓيَطيَت.

بة ناْى باؾووضى زةضياى خةظةض، ْاوضة يةةنإ ينازؤغييةطةٍَ دةْطى يةؾهطى ئةضزةؾيَط 
بؤ ئاغياى بضووى نؤتايي ٖات و  يةؾهطنيَؿييى خاياْس نة وةضظى ٖيَٓسةيالٕ ةتايبةتى ط

بؤ  يةؾهطنيَؿييظغتإ طةيؿت، ئةضزةؾيَطى زووةّ ظاْى نة تا بةٖاضى غاَيى زواتط تواْاى 
هة ضووْيةنإ بة تةواوةتى نؤتايي ٖات بوو، يّ ضِاثةضيٓى نازؤغآلبةْابيَت،  اغياى بضووىئ

ْى َاغي خواضزبة  تى ضِظطاضيإ ببوو،بطغييةةنإ ية ينازؤغي َاغي ظؤض ببوو، ثايعبة ٖاتٓى 
 و باَيٓسةنإ نة ية نةْاضةناْى زةضياى خةظةض ظؤض بةضزةغت زةنةوتٔ، خؤيإ تيَط زةنطز.
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و ظغتإ، باَيٓسةى زةضيايي نة تاَى  ثايعْووغيويةتى نة زواى ٖاتٓى وةضظةناْى  ْٕؤزةى 
ى زةغت زةنةويَت، نة فطةواْبة  ٖيَٓسةطؤؾتةنةيإ ظؤض خؤؾة، ية نةْاضةناْى زةضياى خةظةض 

 يَو زةتواْيَت ية ؾةويَهسا ضةْس زاْةيةى بططيَت.َٓساَي ٖةَوو
ةنإ، ناْؤٕ فةضَاْسةى ٖيَعى يو نازؤغيدةْطى ئةضزةؾيَطى زووةّ يةطةٍَ ٖاونات 

ى زةنطز. يى بةضةو دةْط ضيَبةضايةتوآلتة ٖاوثةضياْةنإ، ٖيَعى زةضيايي ٖةضغيَ وآلتزةضيايي 
و زاَةظضاو بؤ دةْط ئاَازة  بةٖيَع ٖيَٓسةيسابوو نة ٖيَعيَهى زةضيايي ضِووية نؤْسا نةَرت 

 بهطيَت.
ططتبوو، ٖةْسىَ ية زةوَيةتةؾاضة بضوونةناْى يإ وةضٖةخاَةْؿييةى ية ثاؾاى ظيَطِئةغيٓا بةو 
ئةو ٖيَعةى نؤْؤٕ بؤ  بةؾساض بووٕ يةو دةْطة نطز بوو، ئةواْيـ ثةغةْسيإ نطزبوو، يؤْاْى ْاضاض بة

 دةْطى ثيَهٗاتبوو. نةؾتييزةنطز، ية ثيَٓر غةز  غةضنطزايةتييدةْطى ئيَػجاضتةنإ 
بٔ ية ؾةو و  يَهى دياواظوآلتنة ٖى ضةْس دةْطى  نةؾتييبطزْى ثيَٓر غةز بةضِيَوة

نؤْؤٕ  ٗاتوويي و ضاو نطاوةيي ثيَويػتة،ييَ ،ْييةةثاْى دةْط ناضيَهى ئاغإ سا ية طؤضِيَهضؤش
ئةو ضؤشةى ٖيَعى  نوتا نةوتةضِىَة ٖاوثةضياْةنإ وآلتيةو ضؤشةوة نة وةى غةضنطزةى زةضيايي 

 ؤ يةى ؾةويـ ْةخةوت.بطز ب يةْيَوزةضيايي ئيَػجاضتى ية )نؤْيسؤؽ( 
 ئيَطإة ٖاوثةضياْةناْى تػازي و ئةغيٓا و وآلتزاْى دةْطى ْيَوإ ئيَػجاضت و ضِووؾويَٓى 

هةوٕ، بىَ تواْيإ غةضوية إْاٖاوثةضي يهة ٖيَعضووْ ؾويَٓيَو بوو بة ْاوى )نؤْيسؤؽ(،
 ية ض زؤخيَهساية؟ ئيَػتةثيَويػتة بعاْري ئةو ؾويَٓة نويَية و 

، نة ْاوى يَهى بضووى ية ئاغياى بضووى ٖةبوووآلت ئيَػتةٓر غةزة ثيَـ بيػت و ثيَ
ى توضنيازا ؾاضى )ئايسئ( ئيَػتةبؤ زؤظيٓةوةى ناضى ثيَويػت يةغةض ْةخؿةى  )ناضى( بوو،

 ى ناضييإ ثيَهسةٖيَٓا.وآلت، ئيَػتةت و باؾووضى ئايسيٓى آلببيٓري و ْاوضةناْى ضؤشٖة
ى ئةو طوْسيَو بة ةية ديَط ئيَػتةى ناضى نة وآلتشئاواى نؤْيسؤؽ بةْسةضيَو بوو ية ضؤ

 ْاوى )تيَهى ئاض( زةبيٓطيَت.
ْةَاوة. ئةو  ئيَػتةنة  ،طةيةنى بضووى ٖةبووزووضية ضِابطزووزا ية ضؤشئاواى ئةو ؾاضة 

ٖةضضةْسة نؤْيسؤؽ غةض و، ؾاضة ية نةْاضةناْى ئاغياى بضووى ية ؾاضة نؤْةناْى ديٗإ بو
بةنإ بة )َسيٓة( ةضابة زةغتةواشةى ع ّ غةضبةخؤيي خؤى ٖةبوو،آلبوو، بة ى ناضىوآلتبة 
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ّ ية نؤْسا ية غعوزية بةو ؾاضاْة آلى ؾاض زيَت، بةواتابة  تةْياَةزيٓة  ئيَػتةزةشَيَطزضا، 
 طا نة غةضبةخؤييإ ٖةبوو.وتزة

يوةى تاظة نطزْى غةوظة و َخ. ظ( بؤ زةغتةبةض 8/8/394ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت ية ضؤشى )
ناضيَهى قوضؽ بوو، يةو ؾويَٓاْةى  ،ْةبوو ئيَػتةٖاتٓة نؤْيسؤؽ. باضنطزْى ئاو ية نؤٕ وةى 

ة نإ. بةضَيًة نةؾتييةو بة بةضَيٌ بطواظضيَتةوة ْيَ زةبوواية ،ْةبووئةغهةيةى ييَ  ظاآلنإ زةخطْا
ة نةْاضةنإ و و و بةيةّ ْيَ ة، بؤية ئاو باضنطزٕ ية ضابطزووزا سْةوطةضِإْ ية ئاو و زةياْازةنط تصيزةبطْا

 يةى ضؤش تةواو ْةزةبوو. خؤيا إصَيَطزةَبة يةى زوو 
ناْى ؾاضةناْى نةْاضى ئاغياى دةْطيية نةؾتييةٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت زواى ططتٓى 

 إزواى غيَ ضؤش خ. ظ(، 11/8/394شى )ببوو، ية ضؤ بةٖيَعة )يوبٓإ( ظؤض يبضووى و فيٓيكي
اْإ ثيَؿةْطى ٖيَعى زةضيايي ٖاومث يةاليةٕبة طةيؿتٓيإ بؤ زةضيا،  واو بووٕ،نؤْيسؤؽ تةية 

بة ٖيَُا و  ى ئةوة ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضتة،ى نؤْؤْيإ نطزةوة، نؤْؤٕ ظاْئاطةزاضبيٓطإ و 
 ٖةخاَةْؿييفةضَاْى ئاَازةبووٕ بؤ دةْطى زةضنطز. فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي  ئاَاشة

زيَت، ٖؤّ تإ فةضَاْى بة  (ضةوجةضْيؿتُاْْاوى )ٖؤّ تإ( بة واتاى )ئةفػةضيَو بوو بة 
 نإ نطز ئاَازةبٔ بؤ دةْط.دةْطيية نةؾتيية

فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت ثياويَهى تةَةٕ ؾةغت غاَيى بة ْاوى )تطاناؽ( بوو، 
ى دةْطاوةضيَهى ويَٓة ضوو،ةى بة ٖةتاو و باي زةضيا ضةف ببوو، ئةو بة ضٌ غاَيى زخػاضضِوو

 .ي زةْواْسئاظا و ضيَهى ئيَػجاضت
ةنإ زواى َاوةيةى ية زةضياواْى، اليةى زةظأْ نة َةيةوإ و خعَةتهاض ٖةَوو

ي، غةضةتا وؾهاْٖةْطاويإ زةْاية  زواى ئةوةى َؤَيةت زةزضإ، ئةوناتةى زةطةْة بةْسةضيَو،
بةض ية ة زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ . يزةضِواتبةضةو َةخياْة و ؾويَٓةناْى نات بةغةض بطزٕ 

ى، ضِاغتةوخؤ بةضةو ئةو ؾويَٓاْة وؾهاَْةيةواْةنإ زواى زابةظئ ية  ْٗا، بةو ؾيَوةية بوو،
ؽ ضيَػا و تطانا، بةآلّ هة َاوةيةى بوو ية َةى و ئافطةت زووض بووٕضووْ، زةضِؤيؿذي

ػتابوو، تةْاْةت يَة نةْاضةنإ وي إويَطِاى ئةوةى بؤ َاوةى غيَ ضؤش ضيَههاضى ثتةوى ٖةبوو،
 .خواضزابيؿيإ ْةؾةضيةى غةضباظيؿى ْةضوو بؤ َةخياْةنإ و يةى زَيؤثة 

نة َةيةواْةناْى زووضبووٕ ية َيَـ و  ،خاوئَ بووٕ ٖيَٓسةناْى ئيَػجاضتةنإ نةؾتيية
 يَوةنهة ئةونات َيَـ و َةطةظ ية زةضياواْيسا يضووْ ،ئةو بابةتة بؤية باؽ زةنةئ ،َةطةظ
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َةيةواْةناْى ٖيَعى زةضيايي بة ٖؤى ْةخؤؾي  إظؤض داض ،إنإ بووٕ بؤ نةؾتيواْآلةية ب
 زةضووٕ. يةْيَوؿوويةوة زيَت، نة ية َيَ ،َةالضيا

 دطة ية زةضياواْة ئيَػجاضتةنإ نةغي ،ْةبووطةضَاو ية زةضياؾسا  ،ْةبووغابووٕ ية نؤٕ 
دةغتةى َطؤظ يةغةض ؿووالْةى ئةو َيَنطزْي ى ت، بؤية بةضبةضةناْؾووؾدًةناْى ْةزة زيهة

غةزض و  ،(2)هى زةضيايي ضيَصةيةنى ظؤض )ضوبةىزةشيإ ئةغتةّ بوو. تطاناؽ ثيَـ ٖةض طةؾتيَ
زةضياواْةنإ ْاضاض بووٕ زوو ضؤش داضيَو  نإ،نةؾتييةو خؤَيةَيَؿى( زةٖيَٓاية ْيَ

ٕ، ؤيإ بة غةزض و خؤَيةَيَـ بؿدةغتة يـداضيَه إدًوبةضطةناْيإ بة غجؤْة و ثيَٓر ضؤش
 نة بة ضيَهى زةؾؤضإ. ،ٖةض زةضياواْيَو ية زةضيازا غيَ زةغتة دًى ٖةبوو

تطاناؽ بةضزةواّ ْإ و ثةْري و ؾرياونةى تطيَي زةزاية زةضياواْةناْى، ْإ ية 
 ّ زاثؤؾطاوثةْري ية يؤْاْةوة بة ؾيَوةى قاَيبى طةوضةى بة َؤ ناْسا زةبطشيَٓسضا،نةؾتيية
 ناْى تطاناؽ ثتةو،نةؾتييةزةٖات. زةضياواْى  ةوةؾرياونةى تطيَـ ٖةض ية يؤْاْ زةٖيَٓطا،

 .ْييةصتط ية ئاووٖةواى غةض زةضيا نهة ثاضووْو زووض ية ْةخؤؾي بووٕ،  تؤٍَوتووْس
ناْى ئةو نة نةؾتيية َٓةوة بيٓطاوة، بطِياضى دةْطيسا،زوش يةاليةٕتطاناؽ ٖةض نة ظاْى 

ةوةى طةضِاْ، بةآلّ ةوةيإ ثيَهطاطةضِاْ، فةضَاْى ثيَؿطِةوييإ زةنطز بانوضضةو ئةونات بة نوتا
نإ بة نةؾتييةية نؤْسا نة  زةؾٓايةوة، بانوضهة با بةضةو ضووْ، ْةبوونإ ئاغإ نةؾتيية

ٕ، ئاضاغتةى با ناضيطةض بوو ية ضؤيؿتٓيإ. ئاضاغتةى با ية باؾووض بؤ آلزةدو غةوٍَضاضؤطة و 
 نةؾتيية بووٕ، بانوضئاضاغتةى ؾةثويةناْى ئاويـ ية باؾووض بؤ  بؤية بوو، بانوض

 ى ٖيَعى ؾةثؤيةناْى ئاو زةبووْةوة.ضِووبةضِووةوةزا طةضِاْنإ ية ئيَػجاضتيية
تا ضيَطةى بسات  ،زاواى ية نؤْؤٕ نطز ٖةخاَةْؿييٖؤّ تإ فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي 

ٓةض بؤ ئةو زاوايةى ٖؤّ تإ زييَطى ْةتةوةيي بوو، اَيو دةْط. ثة ْيَٖيَعةنةى ئةوإ غةضةتا بضٓ
ْةى ٖى ئيَػجاضت و  ،و ئيَػجاضت بوو ٖةخاَةْؿييهة ية ضِاغتيسا ئةو دةْطة ٖى ضووْ

نإ ٖةخاَةْؿييةنة ئةطةض  ،ٖؤّ تإ ويػتى ئةوة بػةغييَٓيَت زيهة ية اليةني ٕ،واتاٖاوثةي
 ٔ.زةغذي، ية زةضياف ية دةْط ْاتطغآلى باوؾهاْية 

                                                 

يَت ية ضوبةى ٖةَإ طياى نوضزةواضى غجؤْة نة زةتواْطيَت غووز ية ضةطةنةى وةضبطري (2)
 "نوضزى يوةضطيَطِ" دياتى تايت بؤ ثانهطزْةوة.



 235 

باؽ  نةؾتييْيإ بة ثيَٓر غةز واتاناْى ٖاوثةينةؾتييةنإ شَاضةى يؤْاْييةْووغة َيَصوو
 ئيَػجاضتةنإ يةو دةْطةزا ؾهاوٕ،هة ضووْيي بيَت، ظيَسةضِؤنة ئةوة  ْييةزووض  نطزووة،

بة ظؤضتط و  ئيَطإيـ بةضزةواّ بؤ ثاغاوى ؾهػت، ٖةوَيياْساوة يةؾهطى ئيَطاْْةياضاْى 
و ٖى  (3)بة زوو غةز ناْى ئيَػجاضتنةؾتييةةضاْبةض بة نةَرت زياض بهةٕ، شَاضةى يةؾهطى ب

ٖيَعيَو ؾهاوة نة  ية بةضاْبةضتا بًَئَ ئيَػجاضت  ،زاْاوة نةؾتييْيإ بة ثيَٓر غةز واتاٖاوثةي
 زووبةضاْبةض و ْيوى خؤى بوو.

ية  ري ية ضابطزوو،ةز زاْةيي، زةَييَى نةؾتيطةييَهى ثيَٓر غدووَيةبؤ ظاْيٓى ؾيَوةى 
ٖةض  ئيَػتةنإ وةى زةْهى تةغبيح يةى بة زواى يةنسا ضيَسةنةٕ، نةؾتييةسا ؾئيَػتة

ةى ْيو َايًى زةضيايي زووض ْيَعيهبةالْى نةّ  زةضِواتزا زيهة ى نة بةزواى ئةوينةؾتيية
ؾهئَ  نةؾتييناتيَو ٖةْسىَ  ( َةتطة،1825ض َيًيَهى زةضيايي )ٖة سي،زةبيَت ية ئةوي

هة بة خيَطايي ضووْبيَت،  ايٌزةبيَت َةوزاى ْيَوإ ٖةضيةنةيإ يةى َ ،بةزوا يةنسا ضيَسةنةٕ
إ نةَرت بيَت، بةض يةى ئةطةض َةوزاي وَيئَ،وصَيَطيَهسا زةدزةَ( نيًؤَةتط ية 100تا  90)

 ضووْى ٖةضزوونيإ. يةْيَوخيَطا زةبيَتة ٖؤى  نةؾتييهةوتٓى زوو زةنةوٕ، بةض يةن
ية  نةؾتيينإ بضووى و ٖيَواف بووٕ، بؤية َةوزاى ْيَوإ زوو دةْطيية نةؾتييةوو ية ضابطز

ّ( زازةْطا. بة ظاْيٓى ئةو بابةتة ئةطةض ثيَٓر 185ناتى ضؤيؿتٓسا بة يةى يةغةض زةى َايًيَو واتة )
بٔ،  زادووَيةزةنات ية  نةؾتييٕ ية زة ضيعزا نة ٖةض ضيعيَو ثةدما واتاٖاوثةي نةؾتييغةز 

ٖةض ضيعيَو غةز  بٔ،ّ(. ئةطةض ثيَٓر ضيع 250صايي ٖةض يةنة يةو ضيعاْة زةناتة ْؤ نيًؤَةتط و )زضيَ
ؾةضِطةيةى بةو زضيَصية بطزْى بةضِيَوة ( نيًؤَةتط ظياز زةنات،18.5بؤ ) بيَت زضيَصيةنة نةؾتيي

 ،ْةبووٍ هة ئةونات بيَتةضووْتةْاْةت ئةطةض ْؤ نيًؤَةتطيـ بيَت ٖةض ئةغتةَة،  ططفتى ظؤضة،
 نةؾتييةنةإ ٖةية و فةضَاْسةى ييثيَوةْسهةوة ثيَنإ بةضزةواّ ية دةْطسا بة بيَتةٍ نةؾتيية

 و ضِاثؤضتيإ ييَ وةضبططيَت.يةْيَت إ ضِابطةٖةَوويَت فةضَاْةناْى بة ناضزة

                                                 

رت ية غي ٖةظاض نةؽ ْةبووة، ثاْى ئةوناتى ووئةطةض زةوَيةتة ؾاضيَهى بضوونى وةى ئيَػجاضت نة زاْيؿت (3)
ٖةخاَةْؿيييةنإ و يؤْإ ٖةض بتواْيَت زوو غةز نةؾتى ئاَازة بهات، بة زَيٓياييةوة ثيَٓر غةز نةؾتى بؤ 

تى ئيَػجاضت آلنإ غةزإ ئةوةْسةى غٓووضى زةغةٖةخاَةْؿيييةتى آلطيَت غٓووضى زةغةظؤض نةَة، زةظاْ
 ي نوضزى"وةضطيَطِ"بووة. 
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ية  ووٕ،ضةْطاوضةْطةنإ ب آلئا تةْيازةضيا ية ناتى ضؤش  يةْيَوية ضابطزووزا  ييثيَوةْسئاَطاظةناْى 
ةْطةناْى نإ ٖيَُا ضةْطاوضِنةؾتييةةثاْيَهى دةْط بة زضيَصايي ْؤ نيًؤَةتط ْانى، ية طؤضِضِووؾةوزا 

ة، زوونةَييإ زةنطزةوة تا بةؾيَو ية وئةطةض ؾٓيٓةوةى با زةضفةتى زابو بيين،خؤيإ بة باؾي ْةزة ْا
ٍَ، ئةطةض با زوونةَيةنةى بةضةو هطزْى زوونةضيَضاوى زوشَٔ بؿاضْةوة. ناتى يةبةض ناْيإ نةؾتيية

 زوشَٔ بطزباية، فةضَاْسةنةيإ ْةيسةتواْى ٖيَُاناْى خؤى خباتةناض.
 اْإناْى ٖاوثةضينةؾتييةنة شَاضةى  ،ٕضِاغتييةْةٕ نة ْيؿاْسةضى ئةو آلئةواْة ئةو خا

ضةت بة نإ غةباييةئيَطاْة، ئيَُة بضوونرتئ ظاْياضضيإ ية غةضضاوة ْةبوو نةؾتييثيَٓر غةز 
 يإنإ ْووغيوياْة، زةبيَت ثةغةْسيؤْاْييةْووغة َيَصووئةوةى  ،ْييةدةْطى )نؤْيسؤؽ( 

ُإ وةضزةططئ بؤ ئةوةى بعاْري ئةوةى ئةقًَزاوةنإ، غووز ية ضِووى طيَطِاْةوةّ ناتى آلبهةئ، بة
 سا زةطودميَت.ئةقًَباغيإ ييَوة نطزووة، يةطةٍَ 

باؽ  نةؾتييناْى تطاناغيإ بة زوو غةز نةؾتييةى نإ شَاضةيؤْاْييةْووغة َيَصوو
 نإ بؤ تطاناؽ ية ثطِ بووة.ٖةخاَةْؿييةنإ و يؤْاْييةزواتط زةَيئَ ئةو ٖاتٓةى  نطزووة،

زةضخةضى ئةو  نةؾتييُإ وةضزةططئ و زةَييَري بووْى زووغةز ئةقًَبؤية ييَطة غووز ية 
خؤى بؤ دةْط ئاَازة نطزووة،  ٕ،واتاٖاوثةيية ٖاتٓى  ،بووة ئاطةزاضية نة تطاناؽ ضِاغتيية

بؤ خؤؾي ية  هى زةضيايي طةوضة ٖةشَاض زةنطا،بة يةؾهطيَ نةؾتييهة ئةو شَاضةية ية ضووْ
ضةوإ ْةزةنطا،  نةؾتيياْةوة، بؤ ئةضنة ئاغاييةناْيـ ٖةضطيع زوو غةز وضِزةضيا ْةزةغو

بؤ  صيووْةبؤ  و بؤ ئةضنيَهى ئاغايي،ٖةظاض تاْ زائةَطِؤٖةضوةى بة ييَهساْةوةى ئةْساظةنإ ية 
 بووْيَهى ْاوضةيي ضةوإ ْانةٕ.غةضنوتهطزْى ياخي
نة ئةو خؤى بؤ  ،تطاناؽ ْيؿاْسةضى ئةوةية يةاليةٕ نةؾتييشَاضةية ية  وئاَازةنطزْى ئة

 هطاو بووة.ضاوةضِواْئةو بابةتة بؤ ئةو  ٕ ئاَازة نطزووة،واتاٖاتٓى ٖاوثةي
 ،زةضِؤيؿت بانوضنإ ْووغيوياْة تطاناؽ بةضةو يؤْاْييةوغة ْوَيَصوو زيهة ية اليةني

 ايةوة.ٖاوثةضياْةنإ ئةويإ زؤظيوةتةوة، بةضةو باؾووض طةضِ ةناتيَو ظاْى ٖيَع
هة ئةو زةيتواْى ضووْئةطةض ئةوة يةْاناو بوو بيَت، بؤضى ئةو بةضةو زوشَٔ ْةزةضوو، 

يةنإ( و ئةغيٓايي و تػايي ْؿييٖةخاَةغووز ية ئاضاغتةى با وةضبططيَت و خؤى ية )
نإ ٖةخاَةْؿييةى ظؤضى بة ٖيَعةنةى بةضةو باوةضِٖةض ئةو بؤ خؤى بةٖؤى  زووضخباتةوة،
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و ئةو  نةؾتييبووْى زووغةز  ٖاوثةضياْةنإ بووٕ، نةؾتييةنة ية ضيعى ثيَؿةوةى زةضِؤيؿت، 
 ة.ْةبووو يةْةناو نة ئةو دةْطة بؤ ئة ضِووئاَازةييةى ية تطاناؽ ٖةبوو، ئةوة زةخاتة

يإ يةْاناو بة غةض تطاناغسا بسةٕ، ئةو بابةتة ديَطةى زةغت خؤؾي ة بؤ يططضيإ ٖاوثةضياْةنإ توْا
ية ضيَطةناْى غةضنةوتٔ ية  يَو، يةنزاية زةضيا خؤيا ىوؾهاْهة ية دةْطةناْسا ض ية ضووْئةوإ، 

بة  سؤؽ يةطةٍَ ئيَػجاضتةنإ نطزيإ،ْيٕ ية نؤواتانة ٖاوثةي ،ئةوة ئةو ناضة بوو بووْى دةْطة،ْةناو
 ؾيَوةيةى ئيَػجاضتيإ ية زةضيازا ؾهاْس نة ْةياْتواْى غةض ٖةَيبسةْةوة.

ئاظاتطئ غةضنطزة زةضياييةنإ  بةغةضزا ٖات،ثيَـ ئةوةى ٖةضزووال بةيةى بطةٕ، ؾةو 
خؤَاْة و  تيينةؾهة ية ؾةوزا يةيةى ديانطزْةوةى ضووْيَ خبةٕ، ْاويَطٕ ية ؾةوزا دةْط بةضِ

بووٕ ْاضاض تةْياية تاضيهيسا ْةزةتواْطا ظةْطٔ. نةواتة  ئةغتةّ بوو، ية اليةني زيهة زوشَٔ
 خ. ظ( بدي. 394 وتىئ 12ى ٖاتٓى بةضةبةياْى )ضاوةضِواْؾةو بةغةض بةضٕ و 

ٓةوةى زواى ٖاتٓى ؾةو ؾٓيبةضةو باؾووض بوو،  بانوضضؤشى ياظزةى َاْط ئاضاغتةى با ية 
بة  بوو، بانوضوة بؤ ةباؾووضية ى ئاو دووَيةّ آل، بةٖيَووض ببووْةوةؾةثؤيةنإ  ّ بؤوة،با ئاضا

ئةوةف ثيَضةواْةى  زةنطزةوة، ْيَعيوْى ية ئيَػجاضتةنإ واتاناْى ٖاوثةينةؾتييةئاضاَى 
تا خؤى  ،ؾةثؤيةنإ زةدةْطايةطةٍَ ويػتى ئةوإ بوو، تطاناؽ نة ضؤشى ياظزةى َاْط 

بيٓى وضزنة ية ثيَؿةوةى ٖاوثةضياْةنإ بووٕ، ئةو ؾةوة  ييةنإئيَطاْ تييةنةؾ ةْيَتةبطةي
 ٕ بة زووض بططيَت.واتاناْى ٖاوثةيدةْطيية نةؾتييةنة خؤى ية  ،ئةوةى زةنطز

ى غووزوةضططتٔ ية قؤْاخّ ٖيَؿتا آلنإ ضاضؤطةيإ ٖةبوو، بةدةْطيية نةؾتيية ٖةَوو
وة بوو، فةضَاْسةى ةغةوَيةنإ بةٖؤى يؾتيةى نوَيةدورت ث ببوو،ضاضؤطة بة تةواوةتى ثتةو ْة

 نةؾتييى دووَيةنةى، نةؾتييةْةيسةتواْى بة ثيَضةواْة زاْاْى زوو ضاضؤطة ية  نةؾتيي
ّ آلنإ ظؤض طةوضةتط و قوضغرتٕ، بةنةؾتييةو زواى بيػت و ثيَٓر غةزة  ئيَػتةضِابططيَت. 

اتةبة ؾيَوةيةى ضايبططٕ نة بة ٖؤى و ،ى بة تةواوةتى يةئاوزا ضِابططٕنةؾتييةْاتوأْ 
ييإ قووَيٖةْسيَ داض  وَئ،وهة زةضيانإ ظؤض قضووْوات. ى ئاو ْةضِدووَية خؤؾةثؤيةنإ يا

، وةى نةْساوى ى بووٕوؾهاْئةوة ئةو زةضياياْة ْاططيَتةوة نة ثيَؿرت  زةطاتة ضواض ٖةظاض َةتط،
، تةْاْةت ئةطةض يةْطةضيؿى ْييةنيـ ضواض ٖةظاض َةتط يةْطةضى ثيَ نةؾتييةٖيض  فاضؽ،

ئةو يةْطةضة طةوضاْة نة ضِانيَؿاْةوةى  زيهة ى يةْطةض ٖةَيسةزةٕ، داضيَهيةثيَ بيَت زواى ئةو
نإ ْةزةتواْطا بة ٖؤى نةؾتييةهة ضووْزةضياوة ئةغتةّ زةبيَت،  يةْيَوظؤض ئةغتووضٕ  ئاغٓة و
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ى ْةضَى دووَية نوزةنطايةوة تا ووضيإ ٖيَةناْوة دووَيةغةوَيضاضؤطةوة ضِابطريئَ، بؤية بة ٖؤى 
سةضة ًيَغةوَيزووض ْةخاتةوة.  خؤيا ْيَعيوٕ ية ئيَػجاضتةنإ واتاٖاوثةي نةؾتييئاو 

ياْعاْى ئةو ؾةوةف ْابيَت تا ؾةو ْةخةوتبووٕ، زة ية بةضة بةيإبةزبةختةنإ نة ئةو ضؤشة 
 ْةبٓةوة. ْيَعيوخؤ ظؤض يابٔ،زووض يةيةى  ،نإنةؾتييةييَ بسةٕ تا  غةوٍََاوة َاوة  خبةوٕ،

ة  بة  زيهة نينةؾتييةبيٓيإ نة  ،ىنةؾتييةناْى غةض ضةْس ييةئيَطْايةناتى ْيوةؾةوزا ثاغةوْا
يَت ضيَطةى خؤى بسؤظيَتةوة،ية ئاوزا غةضططزإ بووة و ْ تةْيا ػةض بؤ ئةوغةض َبةضزةوّا ية اتوْا

اى ْةبيَت ، زةضِوات  يةو ،يَػتاْى ٖةَيبصيَطيَتويةْطىططتٔ و ؾويَٓيَو بؤ ثيَ زةضيَت فةضَاْسةنةى توْا
ةى غةضةتا بيٓيبوويإ نةؾتييةَإ بووٕ. وضِغةضغو ةضطرييبابةتة ز بةضةو  وٕ بوو،نة يةبةض ضاوى ئةوْا

 ةنةؾي نوشايةوة.يْانيضِوو ٕ بوو،نإ وييةئيَطْا دةْطيية نةؾتييةى ْيَوةضِاغت يةباؾووض ضؤيؿت، 
 نةؾتييةةثاْى ى طؤضِْيَوةضِاغت يةنة  ،عى زةضيايي ٖةخاَةْؿىٖؤّ تإ فةضَاْسةى ٖيَ

ى نةؾتييةواْى، بيٓى ى زةضِزةوضوبةضنة ية نةؾتييةناضى ضِوويةغةض  يةنإ بوو،خاَةْؿيةٖ
. ٖؤّ تإ زةضِواتى َةيساْى دةْطى ئةوإ بةضةو باؾووض ْيَوةضِاغت يةْانى ضِووبةبيَ بووْى 
زواتط ٖاواضى نطز تؤ  خؤيإ، ٖؤضِْى زةْطى بةناض ٖيَٓا،ى ناْنةؾتييةية  يَهةوايعاْى يةن

ٖؤّ تإ باْطى  ي ْةزايةوة،َآلْانيةنة وةضِووبيَ  نةؾتييةّ آلبة، ؤى؟نيَي و بؤ نويَ زةضِ
َى آلهة وةضووْ، ّ ْازةيةوة، تؤ نيَي و بؤ غةضطةضزإ بووى؟آلبؤضى وة وتى ،نطزةوة

ببٓةوة و  ْيَعيوتا ييَي  ،نطز نةؾتييةيةو  يَعيوْدةْطى  نةؾتييْةزايةوة، فةضَاْى بة زوو 
 ؤيؿت،ضِ بانوضنة بة ثةية طةضِايةوة و بة خيَطايي بةضةو نةؾتييةّ آلضيَطةى بططٕ و بيٓاغٔ، بة

هة ظؤض خيَطا بوو ضووّْ آلى نةوتٔ، بةونة بة فةضَاْى ٖؤّ تاوٕ بة زوييةئيَطاْ نةؾتييةزوو 
، ئيَطإو نةؾتيطةزي ةو زضةْطة ؾةوةزا ٖاتبؤوة ْيَى ينةؾتييةْةياْتواْى بيطةْىَ. ئةو 

ية فةضَاْسة ييَٗاتووةناْيإ بة  يَوبة فةضَاْسةيي يةن ،نى دةْطى ئيَػجاضت بوونةؾتيية
 ْاوى )ٖيًَهؤؽ(.

ٕ، واتاو نةؾتيطةزي ٖاوثةية ْيَبطِواتؽ زابوو ية ْيوة ؾةوزا ٖيًَهؤؽ بةَييَٓى بة تطانا
ْةى بة ؾةو بؤ نةؾتييايي و تػاييةنإ بصَيَطيَت، ئةو و ئةغيٓا ٖةخاَةْؿيي نةؾتيية

ناْيإ زوو بةضاْبةض ظياز زةنطز، ٖيًَهؤغيـ ًيَسةضةغةوَيزةٖاتٔ، شَاضةى  ظاْياضييوةضططتٓى 
نإ، نةؾتييةبة ٖؤى ضطاى غةض  نإ،ييةئيَطاْطةى ؾةضِو ٖةضواى نطزبوو، ٖاتبؤوة ْيَ

 نةى نوشاْسةوة.نةؾتييةنإ، ضطاى ييةئيَطاْزةيصَاضزٕ. ناتيَو ظاْى بؤتة ديَى طوَاْى 
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ْطى بةغةض تةواوى َةيساْى دة ْةبوو، يةوابووايةى ْةبيين نةؾتييةئةطةض ٖؤّ تإ ئةو 
 ناْيييةئيَطاْهة فةضَاْسة ضووْناْى ئةغيٓا و تػاييـ، نةؾتييةو نطزبايةوة و ضووباية ْيَ

تإ طوَاْى نطز و ٖةوَيى ططتٓى ئةو ٖؤّ ، بةآلّ نة ئةويإ زيبوو، طوَاْيإ ييَ ْةنطز زيهة
ًيَسةضى ٖةبوو، غةوَيهة ٖيًَهؤؽ زوو بةضاْبةضى ضيَصةى ئاغايي خؤى ضووّْ آليسا، بةنةؾتيية

ئةويـ ْةيتواْى  نإ ْةياْتواْى بيططٕ،دةْطيية نةؾتييةبة خيَطايي زووضنةوتةوة و 
 ٕ بصَيَطيَت.واتاناْى ٖاوثةينةؾتيية

نو بةياْى ْةياْتواْى ًيَسةضةنإ تاغةوَي إ غةخت بوو،َووٖةئةو ؾةوة ية زةضيازا بؤ 
ضؤشى زواتط ضؤشى دةْط بوو. ئةفػةضةناْيـ  اْى ضؤشيَهى غةخترتيإ ية ثيَؿة،زةياْع خبةوٕ،

ئةو  نإ بةضيةى ْةنةوٕ،نةؾتييةبؤ ئةوةي وضيا بٔ  زةبووايةهة ضووْئةو ؾةوة ْةخةوتٔ، 
 غةضباظةنإ خةوتٔ. تةْياؾةوة 

ّ بة تةواوةتى زايإ آلبة ٖةْسىَ ٖةوض ية ئامسإ زةضنةوت، سا،ٓتآلٖةضِؤشيةطةٍَ بةياْى 
 زواتط الزةضووٕ. ي ٖةْسيَ داض بةضى خؤضيإ زةططت،ْةثؤؾ

خؤيي و  نةؾتييية ْيَوإ زوو  دياواظيىنة بتوأْ  ،ْاى بووضِوو ٖيَٓسةٖةض نة زْيا 
ى نؤْوْى ئاطةزاض خاَةْؿييٖةزوشَٔ بهطيَت، ٖؤّ تإ فةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي 

 ٖةَوونة ٖيَطف زةنات و فةضَاْى ٖؤّ تإ ية  ،ْى نطزواتافةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي ٖاوثةي
 ٖةخاَةْؿييناْى دةْطيية نةؾتيية ةنإ نةوتٓةناض،غةوَي نإ زووباضة نطايةوة،نةؾتيية

 .نةوتٓة دووَيةناْى ئيَػجاضت نةؾتييةبةضةو 
و بؤ  ضِووغاالَيؼ ؾيَوةى دةْطة زةضياييةناصيإ خػتةية ٖةض زوو دةْطى زةضيايي 

 خؤثاضيَعى ية زووباضة نطزْةوة، باغيإ ْانةيٓةوة.
يةنإ بووٕ، ينة َاضة شةٖطاو ،ية دةْطسا ٖاتةنايةوة ْويَنؤْيسؤؽ ضةنيَهى  ؾةضِيية 

ض ية َاضيإ يةى دؤ تةْيايؤْإ و ئاغياى بضووى  زيهةي ناْيوآلتةى خؤيإ و وآلتئيَػجاضتةنإ ية 
ى ضةْس وتة. بة ْةبوويةو ؾويَٓاْة  زيهة دؤضةناْي ئةشزيٗا( زةغت زةنةوت،بة ْاوى )

 ئةوة يةنةجماض بوو. ٖطاوى ية دةْطسا بةناض ْةٖاتبوو،ْووغيَهى يؤْاْى تا ئةونات َاضى شةَيَصوو
ة نإ ية دةْطى نؤْيسؤؽ َةدمةْيكيإ بةناضٖيَٓا. ٖةَيططتٓى َةدمةْيل يٖةخاَةْؿيية
نإ ْةياْسةتواْى بةضزى ثيَويػت بؤ نةؾتييةّ وو ئاغايي بوو، بةآلدةْطةناْى ضابطز

نإ ية دؤضى تاظة ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةئةجماضة بةؾيَو ية ، بةآلّ َةدمةْيكةنإ ٖةَيبططٕ
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بة تايبةتى بؤ ٖيَعى  تواْى بةضزى َةدمةْيل بطواظْةوة،بووٕ و قةباضةيإ طةوضةتط بوو، زةياْ
 نطا بووٕ. ضيَ ٖةخاَةْؿيي زةضيايي

غةض  بووْةوة، بةضزباضإ بؤ ْيَعيونإ ية ئيَػجاضتةنإ ٖةخاَةْؿيية نةؾتييةناتيَو 
ٖيض ئاَطاظى  ْةنطاو بوو، ضاوةضِوإئةوةف بؤ ئيَػجاضتةنإ  ئيَػجاضتةنإ زةغتى ثيَهطز،

ةيةى طةيؿتٓى زواداض ناتى ب ثيَيإ طةياْس،، بةضزباضإ ئاظاضى ظؤضى ْةبووبةضططيإ ال
 بةض بةضز ْةنةوٕ. ٖةخاَةْؿييغةضباظاْى  نوػتا تايَنإ بةضزباضإ ونةؾتيية

 ٖيَٓسةزوو نة بطةْة ئيَػجاضتةنإ، ئيَػجاضتةناْيـ  ،نإ ضةْسة ثةيةيإ بووٖةخاَةْؿيية
نإ، ؾيَوة نةؾتييةيةتى ثيَؿةوةى تةواوى يةغةض  يةنسيي،ية طةيؿذي بةبوو يإ تطثةية

بووْةوة  ْيَعيونإ ناتى نةؾتييةيةنة ية  ٖةض يي ٖةبوو،آلنطاو ية قة ضيَتيصى قؤضةنيَهى 
 بسات. ي ئةويسيينةنةؾتييةزةزا قؤضةنة ية ثةيهةضةى  زوشَٔ ٖةوَيي نةؾتييية 

 و بةغةض ئةوي ييةئيَطاْيةوإ  يَويةن زةبٓةوة، ْيَعيوبيَٓٓة بةضضاوتإ نة يةيةى  نةؾتييزوو 
 ،اغت و ضةثسا زةبات، خؤى بةالى ضِنطزْةوةؤضِيـ بةزةّ َاْزيهة ٓيَت، ئةويياْسا بةضز زةباضيَزيهة

يَسا . بةالضِزةضِوات زيهة نةينةؾتييةٖاونات بةضةو  ٖاويَصةنإ بجاضيَعيَت،ية بةضزى بؤ ئةوةى خؤ
ونإ ْةٖاتبؤوة هة ئةونات غوضووْ، ْةبووية ثاْتايي تريٖاويَصةنإ ناضيَهى ئاغإ  نةؾتييبطزْى 

نة و ٖةضيةنةيإ ية اليةى زةبووٕ، ئةوإ نةؾتييةًيَسةض ية بةؾي ثؿتةوةى غةوَيزوو  ةوة،ناي
ضةخ  خؤبؤ الى ضاغت يا نةؾتييبة فةضَاْى فةضَاْسةى  ووناْيإ ية ئةغتؤ بوو،ئةضنى غ
 .زةضِؤيؿذي

ناْى نةؾتييةئيَػجاضتةنإ بؤ نوتاْى قؤضةنةنةيإ ية  نةؾتييةٖاونات يةطةٍَ ٖةوَيى 
بة  نةؾتييبؤية ٖةضزوو  َإ ئاَادميإ ٖةبوو،ناْيـ ٖةٖةخاَةْؿيية نةؾتييةٔ، زوشَ

 نةؾتييبةض قؤضةنى  ناْيإ ْةنةويَتةنةؾتييةزةزا ثةيهةضةى  تةواوى تواْا ٖةوَييإ
بضةقيَٓٔ، ٖةْسيَهات ٖةضزوو قؤضةى بةضاْبةض  نةؾتييقؤضةنى خؤيإ ية ياخؤ  بةضاْبةض،

بةضنةوتٓى قؤضةنى يةطةٍَ تيَو زةؾها،  نةؾتييزوو ةوةى ٖةضبةضيةى زةنةوتٔ، بةؾي ثيَؿ
يةنةّ  نةؾتييدةْطاوةضإ ية  زةبوو، دووَيةنة بيَ نةؾتييةبةضاْبةض،  نةؾتييى بة نةؾتيية

ضططيهاضاْسا دةْط زةغتى بةيةطةٍَ  بةضاْبةض، نةؾتيي ظ زةضووْة غةضًةببة خؤٖةَيسإ و 
و زيهة ية غةضباظاْى ْيَ بةضاْبةض، ٖةْسيَهي نةؾتييبؤ ضؤيؿتٓى دةْطاوةضإ يةطةٍَ ثيَسةنطز، 
ثيَو ببػتٓةوةٕ بؤ ئةوةى نة نةؾتييةب زوو قووَيزةزا بة ضةْط و  يةنةّ ٖةوَييإ نةؾتيي



 241 

بةنإ قووَيبةنإ ييَ بهةْةوة، قووَيبةضاْبةض ْةتوأْ بة تةوض و مشؿيَط  نةؾتييْى غةضباظا
يإ زةخػتةغةض ظدمريةنإ بؤ ئةوةى طووؾاضواتط ز ،ظدمري زةبةغرتاْةوةيةباتي ثةتو بة 
ى ثياوإ بؤ ضانيَؿاْى ظووئةطةض ٖيَعى با ثيَهةوة بٓووغيَت، نةؾتييثةيهةضى ٖةضزوو 

ْةوةى يةْطةض اية، ئةوا نؤتايي ظدمريةناْيإ بة ئاَيَطى تايبةت بة ضِانيَؿاونإ نةّ بونةؾتيية
 زوشَٓى تيَو نةؾتييئةو ؾويَٓةى ثةيهةضى  ٕ،بووظؤض  ٖيَٓسةٖيَعى ئةو ئاَيَطاْة  ضِازةنيَؿا،
ئةوةي بيَ  غاْايي وٕ ظؤض بة اؤضةنةنةى تيَ ضةقيبوو، زواى ئةوة دةْطاوةضق ،زةؾهاْس

 ي زوشَٔ.ييةنةنةؾتغةض و ئاو، زةضووْة يَْ بووْةوة بؤيةبةض تطغيإ ٖةبيَت 
ةثاْى غةض ّ ٖيَؿتا طؤضِآلطةوضةتط نطابووٕ، بة ئيَطإناْى دةْطيية نةؾتييةويَطِاى ئةوةى 

بضوونرت بووٕ ياخؤ ٖةضوةى داضإ ئيَػجاضتةنإ  نةؾتييٖاونات  اضبوو،زغٓووضنإ نةؾتيية
ئةطةض ْا  زا غةضباظى زوشَٔ بهوشيَت،ةثاْة بضوونةيةو طؤضِ زةبووايةدةْطاوةض  بووٕ،

زواى  زةثؤؾطا،، غةض نةؾيت بة خوئَ زابووبْة تيَجةضِية دةْط  يَوويةنخٖيَؿتا  زةنوشضا!،
زيهة تةْط زةبؤوة،  ضيَطة بؤ ئةواْي وشضاو و بطيٓساض زةنةوت،الؾةى ن ٖيَٓسةزة خويةى 

خوئَ ية بةؾي  نةؾتييبووْى دةْط ناض زةطةيؿتة ئةوةى ية ٖةْسىَ ؾويَٓى يةطةٍَ بةضزةواَ
ضَاْسةى ية ناتى غةختسا فة بووٕ، خواضةوةًيَسةضةنإ نة ية بةؾي غةوَيشاية غةض غةضةوة زةضِ

ظةْطٔ، ئةونات  بؤ ئةوةي نةؾتييًيَسةضةنإ بيَٓٓة غةض غةوَيتا  ،فةضَاْى زةنطز نةؾتيي
ئةواْيـ  ،نةؾتييةثاْى ظدمرييإ ية قاضيإ زةنطزةوة و ضةنيإ ثيَسةزإ، زةياْربزْة طؤضِ

 زةنوشضإ. خؤزةياْهوؾت يا
ئةطةض غةضباظيَو  ،ْةبووزٕ ظةيي و ْة ثاضيَعطاضيهطْةبةوزةَة ية دةْطة زةضياييةناْى ئة

زاواى  نةؾتييئةطةض فةضَاْسةى  تةْيا ى ضِازةغت بهات، زةنوشضا،ضةنى زاْاباية تا خؤ
نةى ضِازةغت نطزباية، ئةونات ٖيَطؾبةضإ زةغتيإ ية دةْط و نةؾتيية ثاضيَعطاضى نطزباية،
 نوؾذي ٖةَيسةططت.

ْسىَ ؾوئَ ، ية ٖةييٖةخاَةْؿيةطةٍَ بةيةى طةيؿتٓى نةؾتيطةزي ئيَػجاضت و 
 نةؾتيي زيهةف ٖةْسيَ ؾويَينية  نإ،ٖةخاَةْؿيية نةؾتييو ئيَػجاضتةنإ ضووْة ْيَ

 َةتطغييةدةْطى زةضيايي بة نإ، ٖةخاَةْؿييةئيَػجاضتةنإ نةوتةبةض ٖيَطؾي 
ناْى خؤيإ و ض يةو نةؾتييةييةناْى زةغتى ثيَهطز. غةضباظة ئيَػجاضتةنإ ض ية ٖةضزةَ

 ،يةغةضخؤبووٕ ٖيَٓسة بؤ نطزٕ، ظؤض ئاظاياْة زةدةْطإ،اْةى ٖيَطؾيإ ٖةخاَةْؿيي نةؾتيية
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ْةى ية دةْطى ضِاغتيسا. ثاَيجؿتى يةغةضخؤييإ  ،نة يةوة زةضوو ية ضِاٖيَٓاْةناْى دةْطيسإ
بةضزةنةت ٖاواضيإ  ييَساْيإناتيَو  يةناتى دةْطسا زةْطيإ ْةزةٖات، ئةوإ ،ئةوةبوو

نات ية خؤؾيإ ٖاواضيإ زةنطز،  ٖةْسىَ زيهة اتيَهسا غةضباظةناْى ْةتةوةناْيْةزةنطز، ية ن
 بةضزةنةوت زةْطى ْاَية و ٖاواضيإ زةٖات. طوضظيإزواى ئةوةى 

 تةْيا ،هطزايةبٖةض اليةنت  تةَاؾاي، و ئيَػجاضتةناْسا ٖةخاَةْؿيي نةؾتييةية 
ناْسا بة نةؾتييةية  ياضبوو،ئَ زنةى خوْييةخةواضبطيػهاْةوةى مشؿيَط و تري و ضةْطة ئة

يةى  تةْيا ،ةزااْة تطغٓانطى بةضططيهاض و ٖيَطؾبةضإ بوو. يةو نوؾتاضضاوةضِواَْةضط  طؿتيي
 يإ ييَغةوَي تةْياهة يةوناتةزا ْةضووًْيَسةضةنإ بووٕ، غةوَيزةغتة ثاضيَعضاو بووٕ، ئةواْيـ 

ت يةوناتةزا طؾي بؤ ْةزةنطزٕ، تةْاْةٖيَ ياخؤ ْةبوونةؽ ٖيضى بةغةضياْةوة  بططةْةزةزا، 
ى ية بةضة بةياْهة ضووْْيَهى ظؤض و باف خبؤٕ، خواضزبةؾي زةياْتواْى زواى َاوةيةى ية بيَ

ًيَسةضةنإ ْةزةبوو، زواتط نة غةوَيْى خواضزىَ، زةضفةت بؤ بهةوْةضِ زةبووايةضؤشى دةْط 
زةضفةت زةغت زةنةوت  ػتإ،يَنإ زةونةؾتييةبة ٖؤى دةْط  دةْط زةغتى ثيَسةنطز،

 ْى ظؤض و باؾيإ ثيَخواضزًيَسةضةنإ غةوَيتانة ضؤشيَو نة  ًيَسةضةنإ،غةوَيٕ بسةْة خواضز نوتا
 زةزضا، ٖةض ئةو ضؤشة بوو.

ظؤضتط زةنةوتٓة بةضزةغتى ٖيَعى  ووّ زةبووٕ،نإ نةَرت ْكنةؾتييةيةو غةضزةَةزا 
نة ئاططٖاويَصةنإ ية  ،اتةنايةوةٖ ناتاْةةو ئنإ نةؾتييةبووْى ْكووَغةضنةوتوو، 

بة  ةنإنؤْة ضةوضنطاو ؤدةْطاوةضإ فيَطبووٕ بة ٖؤى َةدمةْيل، ثةضِ س،نإ زاَةظضاْنةؾتيية
هة ثةَجي ضووْناْى زوشَٔ ٖةَيسةٕ و ئاطط خبةْةوة، نةؾتييةزضٕ بؤ زةنة ئاطط ،ى ضِةفؤْض

، ئاططةنة ثةضةى زةغةْس و بووْةئاَطاظى بةطصزاضووْةوةى ئاططيـ  ،نايةوة ةئاويـ ْةٖاتبوو
ًيَسةضة بةزبةختةناْيـ ويَطِاى ٖاواضة غةوَيزةضوو،  يةْيَوو  غووتانة زةنةؾتيية
 ٕ و زةَطزٕ.غووتاةناْيإ، زةدةضطربِ

بة غةضةدمسإ ية دؤضى ئةو دةْطة زةضيايياْةى ئةونات، زةبيٓري ؾاْػي غةضنةوتٔ يةطةٍَ 
ى نةؾتييةٖةض  نوتا ،و دةْطيَبيَٓيَتة ْ نةؾتييضيَصةى نة بتواْيَت ظؤضتطئ  ،ئةو اليةْة بوو

بةو ؾيَوةية ية ضةْس اليةنةوة ٖيَطؾي بؤ  نةوة ٖيَطؾي بهطيَتةغةض،نةؾتييةرت ية ث يةاليةٕ
 و تػازي و ئةغيٓا ئةو ٖةخاَةْؿييزةضيَت، ئةو ضؤشة يةؾهطة زةضياييةناْى  يةْيَوبهطيَت تا 

 ناضةيإ بةضاْبةض ئيَػجاضت نطز.
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بيَ  ، ية ٖيَعى زةضيايي ئيَػجاضت،تط بووبةٖيَعٕ بة زَيٓياييةوة واتاعى زةضيايي ٖاوثةيٖيَ
ناْيإ بة ثيَٓر غةز زياضى نةؾتييةنة شَاضةى  ،نإيؤْاْييةْووغة َيَصوويةبةضضاوططتٓى ضِاى 

 ةؾتيينبؤية  ى ئيَػجاضتةنإ،ٕ ظؤضتط بووة ية ٖواتاناْى ٖاوثةينةؾتييةنطزووة، زةَييرَي شَاضةى 
ٕ زواى نوؾتٓى غةضباظة واتاةيإ ية زووالوة ٖيَطؾيإ نطاوةتةغةض، ٖاوثةييٓئيَػجاضتةنإ ظؤض
زيهةي  نينةؾتييةى، زةضووٕ بؤ ياضَةتيساْى زؤغتةناْيإ ية نةؾتييةو يَئيَػجاضتةناْى ْ

نإ نةؾتيية ْةنةوتباية ْيَوإ نةيئَيإ زةبطزٕ، ئةطةض يةْيَوط تظوو ئيَػجاضتى، ٖيَطؾيإ زةنطز،
ئيَواضة، ئةونات  نوةنإ بؤوة ٖؤى زضيَصةنيَؿاْى دةْط تانةييَٓبووْى  و ناضةيإ،خيَطاتط زةبووٕ ية

ناْى دةْطيية نةؾتييةهة تةواوى ضووْبؤوة، و ٖاوثةضياْةناْى يةنال ٖةخاَةْؿييغةضنةوتٓى 
 ضووبووٕ و نةوتبووْة بةضزةغتى ٖاوثةضياْةنإ. يةْيَوئيَػجاضت 
و ٖاوثةضياْةناْيإ  ٖةخاَةْؿييٖيَعى زةضيايي  ية بةضاْبةضئةوةى ئيَػجاضتةنإ  ويَطِاى

تا سةوت غاٍَ دةْطى ئيَػجاضت و ، بةضزةواَبووٕية دةْط ّ آل، بةخواضزؾهػتيإ 
 387بوو، غةضةدماّ ية ؾاضى غاضز ثايتةختى ييسى ية غاَيى )زضيَصةي ٖةنإ ٖةخاَةْؿيية

 بةثيَيو ئيَػجاضتةنإ َؤض نطا،  ٖةخاَةْؿييوإ خ. ظ( ثةضيآْاَةى ئاؾتى ْيَ
 ٖةَووبهةٕ و  ضؤٍَؾاضةناْى يؤْاْى ئاغياى بضووى  زةبووايةضيَههةوتٓٓاَةنة ئيَػجاضتةنإ 

ى صسضيَيَت و زةغتةوة ْةبياْئيَػجاضت ٖيضى بةغةض ةتة ؾاضةناْى يؤْإ غةضبةخؤ بٔ،زةوَي
 ْةناتة غةضيإ.

ئةوةى  َايةيئيَػجاضتةنإ، بؤوة  يةاليةٕئاغياى بضووى ناْى يؤْاْييةهطزْى ؾاضة ضؤَي
  بيَٓٓةوة وبوو، بة زةغيتزا زةغتيإٕ ئةو ؾاضاْةي ية هاضب زيهة نإ داضيَهيٖةخاَةْؿيية

 زاسيةظضيَٓٔ. بةٖيَعتى يؤْإ و ضؤشئاواى ئاغياى بضووى ٖيَعيَهى زةضيايي آلية زةضياناْى ضؤشٖة
 

 *   *   * 
تساضى ئةضزةؾيَطى زووةّ زةنةئ نة آلى غةضزةَى زةغةَيَصووو ية باؽ ية بةؾيَ ئيَػتة

نإ ئةو يؤْاْييةْووغة َيَصووّ آلْةبيَت، بة باوةضِغةضزةَة ديَي  ّى ئةخةَيهيةواْةية بؤ 
ْووغة َيَصوونة دطة ية ْووغيٓى  ،زةنةئ زواتط ئاَاشةيإ بؤنة  ،بابةتاْةيإ ْووغيوة

 نإ.ٖةخاَةْؿييةى َيَصوو يةباضةى ،ْيية ساةغتةضزية ب يةنإ ٖيض ظاْياضييزةضةني
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ى زايه ٖاوغةضى زاضيوؾي زووةّ، ثةضيػاتيؼثيَؿٗاتةنإ ْاوى زيهة داضيَهي 
ى بوو بة ثاؾا، نوضِزواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى  ثةضيػاتيؼ ئةضزةؾيَطى زووةّ ظةم زةنةْةوة،

ةَى ٖاوغةضةنةى بة ٖةَإ ؾيَوةى غةضز زةغت ْةزا،خؤى ية  ناضيطةضيىت و آلزةغة
دةْطى ئةغيٓا و زووةَري ئةو  يؿيسا ٖةبوو،نوضِغةض ئةضزةؾيَطى بة ناضيطةضيىَايةوة، ئةو 
ناْى ٖةَيطريغاْس، ٖةض ئةويـ وةى ْيَطزضاو ضؤيؿتة ئةغيٓا و زوو زةوَيةتة ٖةخاَةْؿيية

 ى يؤْإ نة )تػازي و ئةغيٓا( بووٕ، نطزة ٖاوثةضياْى خؤيإ.بةٖيَعؾاضى 
ى نوضِٓا، ييَ ْاو ية طةوضةنةى )زاضيوف(نوضِ يَو،نوضِضةْس  وزإوة خوى زووةّ بئةضزةؾيَط

َيى بة زاضيوؾي ز ثةضيػاتيؼْووغةنإ َيَصووى وتةٓا. بة ييَ ْاو يى )ئةخؤؽ(يؿةَغيَي
 زاواى ييَ نطز ببيَتة ٖاوغةضى. ْةوةى خؤيسا ضوو،

نإ ضيَططبووٕ ية ؾتييةطِووغياغا  ى ية زاثريةى خؤى زةنطز،زاضيوف وةى ثرييَصْيَو ضاو
رت ثيَساططى بؤ ئةو بابةتة زةنطز، زاضيوف ظؤضتط ث ثةضيػاتيؼتا  ئةوزا،يةطةٍَ ٖاوغةضطريى 

 سة اليةْى بةضاْبةض ئاظاض زةزات،ئةطةض خؤؾةويػتى يةى اليةْة بيَت، ضةْ ي زةوةغتايةوة،زش
ٓطى نوتا و ئةوى بؤ ضؤشيَو زاضيوف ية ثيَساططى زايةطةوضةى خؤى بة تةْط ٖات و ية غي

ئريازة بوو، بطِياضيسا ْةوةنةى خؤى  وزإو خ وضةشْيَهى بة  ثةضيػاتيؼسا، ئةونات اليةى ٖةَي
 ببات. يةْيَو

 ببات، يةْيَونة زايةطةوضة بيةويَت ْةوةي خؤى  ،ْييةسا نؤى ئةقًَزيػإ ئةو بابةتة يةطةٍَ 
ّ آلةناْيإ خؤؾةويػترتة، بةنوضِ ظؤض ية نض و ،ظاْطاوة نة ْةوة ية الى باثرية و زاثرية

، ٖةضوةٖا ي زةناتباغ يةياْسا زيؤزؤض بةو ؾيَوةيةْيَونؤْةنإ و  يؤْاْييةْووغة َيَصوو
 ة طةوضةى ئةضزةؾيَطى زووةّ زةنوشضيَت.نوضِنة زاضيوف  ،زاوةناْى زواتط ْيؿاْسةضى ئةوةٕضِوو

 ،ى ْاضاض نطزنوضِزةؾيَطى ئةض ثةضيػاتيؼْووغة نؤْةناْى يؤْإ و ضؤّ، َيَصووى وتةبة 
ئةضزةؾيَطى زووةّ نة ظؤض  ى )ناثازؤنى( ية ئاغياى بضووى،وآلتى فةضَاْطِةوازاضيوف بهاتة 

ى فةضَاْطِةوائةو ئاَؤشطاضيةى ثةغةْس نطز و زاضيوؾي نطزة  ،زايهى يةغةض بوو ناضيطةضيى
اتيؼ بوو، بؤوة ناثازؤنى، نةغيَو بة ْاوى )تاْعى( نة بة ْٗيَٓى ئاَطاظى زةغتى ثةضيػ

 ،ئةضنى تاْعى ئةوة بوو ثةضيػاتيؼبة فةضَاْى بةضى ناضةناْى زاضيوف، بةضِيَوةبةضزةغت و 
ٗيَٓاْى تةخت و تادى باونى و بةزةغت زةغةآلتيىبووٕ ية زشى ينة زاضيوف ٖإ بسات بؤ ياخ
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يسا بوو، ووضِت آلظؤض داض ية ضؤشٖةْةبيَت،  يدؤف بووْ،ييَ، ئةو ناضةف تاواْيَو بووثاؾايةتيي
 ية ثيَٓاو بة زةغتٗيَٓاْى تةخت و تادسا بة زةغتى باونى زةنوشضا. نوضِ

ئةطةض زاضيوف ية زشى باونى ية ثيَٓاو تةخت و تادسا ياخى  ،ْةبووطوَاْى  ثةضيػاتيؼ
 زةبووايةنة  ،تاْعى ئةوة بوو زيهةي ببيَت، بة فةضَاْى ئةضزةؾيَطى زووةّ زةنوشضيَت. ئةضني

ى ئاطةزاضزةيعاْى زةغت بةناض زةبيَت،  يبووٕ ئاَازة زةنطز،ضيوؾي بؤ ياخزواى ئةوةى زا
بة زةغتةوة  ثاؾايةتييةنةى زةيةويَت ٖيَطؾي بهاتةغةض و نوضِئةضزةؾيَطى زووةّ بهاتةوة نة 

بووْة ئاَازة بيَت و يئةوة بوو ئةضزةؾيَط بؤ ضيَططتٔ يةو ياخ ثةضيػاتيؼبططيَت، َةبةغتى 
نة زواى ئةوةى دةْط ية ْيَوإ زاضيوف و باونى  ،ئةضنى تاْعى ئةوة بووةشيَت. زوايري ْةؾًَ
 يسا، ضيَطةيةى بسؤظيَتةوة نة زاضيوف خؤى ضازةغتى باونى بهاتةوة.ضِوو

خ. ظ(  375خ. ظ( و ٖاتٓى بةٖاضى غاَيى ) 376ى )يٓى ظغتاْى غاَيتيَجةضِيةطةٍَ 
سا تا ئيَطاْية  يَهةوت،بةضِ ئيَطإةضةو اى تاْعى ية ناثازؤنى بزاضيوف بة يةؾهطةنةيةوة ويَطِ

اْعى وةى غةضنطزةى يةؾهطةنة ى ْةبؤوة. تبةضططييةى ٖيض ضِووبةضِووطةيؿتة ؾاضى ْةٖاوةْس 
ْيَت، ية ْةٖاوةْس ئةو يةفةضَاْةناْى زاضيوف بة يةؾهطةنةى ضِابطة زةبوواية بوو،

 يإ زةغتطري نطز.زاضيوؾ وفةضَاْةناْى بة ؾيَوةيةى طةياْسة ئةفػةضةناْى يةؾهط 
ٖةوا ية ٖةَةزإ بوو، نةؾوبووْى نات بة بؤْةى ٖاتٓى بةٖاض و طةضَئةضزةؾيَط ئةو

نطزْى زاضيوؾيإ يَٓسةض بة نويَػتإ ٖةشَاض زةنطا، ناتيَو ٖةواَيى زةغتطريهة ئةوضووْ
فةضَاْى  ،ضةواْةى بهةٕبؤ ٖةَةزإ طةياْسة ئةضزةؾيَط، فةضَاْى نطز تا غةضى بربِٕ و 

ئةو زةيتواْى  زةضنطا، ثةضيػاتيؼى ئاطةزاضئةضزةؾيَطى زووةّ بة  يةاليةٕتٓى زاضيوف نوؾ
وة و بؤ ثيَـ بة نوؾتٓى ئةو طةدمة بططيَت و ْةيهطز، غةضى زاضيوؾيإ ية يةؾي ديا نطزة

 بةو ؾيَوةية زاضيوف بة ٖاْساْى زاثريةنةى نوشضا. باونى ْاضزياْة ٖةَةزإ،
 ،ئةضزةؾيَط زيهةي ةنةينوضِنإ، زواى ئةوة يؤْاْييةْووغة َيَصووْووغيٓةناْى  بةثيَي

ئةوداضةف زاثرية زَيى  ،ثةضيػاتيؼزَيى بةضةَى نة ْاوى ئةخؤؽ بوو نةوتة ى غيَينوضِواتة 
 خؤيسا ضوو. زيهةي بة ْةوةيةني
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نإ ئةو خؤؾةويػتيةيإ زضوغت نطزبيَت، ٖةضضةْسة يؤْاْييةْووغة َيَصوو ْيية زووض
 (4)سضاوو زايو، باوى و نض ضيَطة ثيَ نوضِت ئةونات ٖاوغةضطريى بطا و خوؾو، زةَييَ َيَصوو

ى زشى ئةو تووْسنإ بة ظةضزةؾتيية ييةْيؿتُاْنة ٖاو ،بووة، ئةو خاَيةَإ بري ْةضيَت
نإ ييةئيَطاْناضاْةيإ نطزووة تا  ْووغإ بة ئةْكةغت ئةوَيَصوويياْةٕ و زةَيئَ َيَصوو طيَطِاْةوة
 بة غووى و ثةغت بٓاغيَٓٔ. زيهة ْةتةوةناْي ةضية بةضاْب

 ثةضيػاتيؼزواى ئةوةى  ئاقًَرت بوو،ْووغة نؤْةنإ زةَيئَ ئةخؤؽ ية زاضيوؾي بطاى َيَصوو
ئةوةى زواى َطزْى  َايةية ووب تى خؤى بؤ زةضبطِى، ثةغةْسى نطز، ئةوةفخؤؾةويػ

بطاطةوضةنةى  زةبووايةا، ئةطةضْا ئةوى نطزة ثاؾ ثةضيػاتيؼئةضزةؾيَط ببيَتة ثاؾا و ياضَةتى 
 ة طةوضةى ئةضزةؾيَط ببيَتة ثاؾا.نوضِواتة زاضيوؾي 

 
*   *   * 

 

، ييةنإنإ و يؤْاْٖةخاَةْؿييةخ. ظ( ية ْيَوإ  387زواى ثةضياْى ئاؾتى غاَيى )
 رت يةثنإ يؤْاْييةزواى ئةوة  ى زةغتى ثيَهطز،باظضطاْزؤغتاْة نةوتة ْيَواْيإ و  ييثيَوةْس
يـ، زيهة اْيوآلتو يةؾهطى نإ زةضووْة ْيَيؤْاْيية. ٖةخاَةْؿييو يةؾهطى ٖاتٓةْيَ داضإ

هة َووضةى باؾرتيإ زةغت ضووْإ ال باؾرت بوو، ٖةخاَةْؿييّ ٖاتٔ بؤ يةؾهطى آلبة
 زةنةوت.

سا ٖةخاَةْؿيينإ ية يةؾهطى يؤْاْييةبؤضى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطزا شَاضةي غةضباظة 
 ئيَطإخ. ظ( ئةضزةؾيَطى زووةّ ئةضنى غةضباظى ية  380ثيَويػتة بعاْري ية ) ظيازى نطز؟

بهطيَٓة غةضباظ و  ئيَطإنإ بة ٖؤى ئاظايةتيإ ية يةؾهطى يؤْاْييةْةٖيَؿت. ثيَـ ئةوةى 
زؤخى غةضباظة بةنطيَطرياوة ثيَويػتبووْى ئةوإ زةنطا يةو يةؾهطة، زواى ئةويـ، ٖةغت بة 

                                                 

ةطةظةناْيإ ية يةى سةضاّ بووْة و بؤ يةى ، نض، خوؾو، بطا، زايو، باوى و ٖاوضِى ظةضزةؾتسا نوضِئايٓية  (4)
َيػط، طوىَ بةو نإ ٖةضوةى فريعةوْةناْى ٖةخاَةْؿيييةو يَّ ئةوةْسةى ظاْياضضيإ ٖةبيَت يةْآلْةؾياوٕ، بة

زةٖيَٓيَتةوة و زةيةويَت ئةوة  ٖةخاَةْؿييثاؾاناْى يةوةزا ثاغاوى ْابةدىَ بؤ  ظةبيشوَيآل بابةتاْة ْةزضاوة،
 "نوضزى يوةضطيَط" ْييةنإ.بهاتة ْةضيتى ئيَطا
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، ية زؤخى غةضباظة ئيَطإوةى  زيهةي اْيوآلتات بةضاْبةض بة ناْى ئةونيؤْاْيية
 زيهةي اْيوآلت( زةضوو بةضاْبةض 17و  16، 15، 14ية غةزةناْى ) طابةنطيَطرياوةناْى غويػ

ناْى شيإ ثيَساويػتييةى ضِووى غويػطا وةى يؤْاْى نؤٕ ية وآلت. فطةْػايي وةى ئةوضووثا
 نوتا ْةٖاتبووة نايةوةٖةية،  طاية غويػ ئيَػتةةى يٖيَؿتا ئةو ثيؿةغاظي اض بوو،زغٓووض
تياياْسا ناضبهةٕ و شياْيإ زابري بهةٕ، بؤية ثياواْى غويػطا وةى ثياواْى يؤْاْى نؤٕ  خةَيو

زةزضا، خعَةت يةو  رتيإ ثيَثثاضةى  فطةْػاهة ية ضووْ زيهة، اْيوآلتزةضووْة غةضباظى بؤ 
 باؾرت بوو. يإال زاةوآلت

بة زيهةزا ٖةبوو،  اْيوآلتْةناْيـ ٖةَإ ٖؤناضيإ بؤ بووٕ بة غةضباظ ية نؤ يؤْاْيية
 يةاليةٕٖةَيوةؾاْسْةوةى ئةضنى غةضباظى  ،تايبةتى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى زووةَسا

هة ئةطةض ئةضنى غةضباظى ضووْةوة ٖةَيةيةنى طةوضة بوو، يى ضاَياضيضِووئةضزةؾيَطى زووةّ ية 
زواتط بة  ،ثةدما غاٍَ َةنسؤْيخ. ظ( ٖةَيٓةوةؾابايةوة، ئةغهةْسةضى  380ية غاَيى ) ئيَطإية 

 ة زاطري بهات.وآلتْةيسةتواْى ئةو  ةوةبيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظ
يسا َةنسؤْية دةْط يةطةٍَ ئةغهةْسةضى  ٖةخاَةْؿييةّ زوايري ثاؾاى زاضيوؾي غيَي

ية غةضباظة بةنطيَطرياوة  بة يةؾهطيَو وةضبططيَت، ْةيتواْى غووز ية غةضباظة يةزةطةناْى
ئةواْيـ ْةياْسةويػت دةْطى يؤْإ بهةٕ، ية دةْطى  نإ ضؤوة دةْطى ئةغهةْسةض،يؤْاْيية

 .خواضزةّ ؾهػتى ٓى خؤيإ ديَٗيَؿت و زاضيوؾي غيَيئيػؤؽ ؾويَ
 ٖاتةنايةوة، و يؤْإ، ئاؾتى زضيَصخايةٕ ئيَطإخ. ظ( ية ْيَوإ  387زواى ثةضيآْاَةى )

ى ثاؾاى زةوَيةتةؾاض ي)ئةواطؤضاؽ( نة ئةويـ ى تيَهسا،ةئاؾتييظ ئةو ضيَهى ثاواخنواتساآلزةغة
 َةظْيزوو دةْطى  طةيةى ْاغطابوو،زووضَيؼ ظؤضتط بة غاال بضوونى )غاالَيؼ( بوو ية يؤْإ،

بة ْى يؤْاْيـ ّ بةؾيَو ية نةْاضةناآلسا، بةاْيضِووئةوزا  ْيَعيوو يؤْإ ية ئاوةناْى  ئيَطإزةضيايي 
 ئةواطؤضاؽ ثاؾاى ئةو نةْاضاْة بوو. غاالَيؼ ْاغطابوو،
ئةو  اْةى ٖةبوو،طةوضة و ْيَطططِ و زةْطيَهى  ى بةضظ، غيٓط و ؾاْى ثإ،آلئةواطؤضاؽ با

نة  ئيَػتةتةْاْةت  زةغتى،آلة دةغتةيياْة يةوناتسا زةبووْة ٖؤناض بؤ بايتايبةشيةْسي
 يثياوبة تايبةت ، ياْة بايةخيإ ثيَ زةزضيَتٖابةٖيَؿتا ئةو  ية،غةضزةَى ظاْػت و ثػجؤضي

نة  يإ ييَ زةطرييَت، ضذاى يةوي طاظاْساؾويَٓيَو ضيَع ٖةَووؾإ و غيٓط ثإ ية  بةضظ،آلبا
 زةغتى.آلبااْةططيٓطييةني ظؤضيإ ٖةبووة بؤ ئةو خةغًَةت
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ْى ية وةضططتٔ ية دةغتةى تواْي بووى ضةْس زةوَيةتة ؾاضيَهى يؤْائةواطؤضاؽ بة غووز
ية بةْسةناْى ئةو  يَويةن سا زاطري بهات،ئيَطاْتى يؤْإ و ناتى بووْى ثةضياْى ئاؾ

نإ زةبيَت غةضبةخؤ بٔ. زاْاْى يؤْاْييةئةوةبوو نة تةواوى زةوَيةتة ؾاضة ٓاَةية ضيَههةوتٓ
اْة وآلتئةو  ٖةَوونة ئةطةض  ،بووئةضزةؾيَطى زووةّ بؤ ئةوة يةاليةٕئةو بطِطةية يةو ثةضياْةزا 

يةطةٍَ  يإتواْاى دةْط ، ئةواةني زيهةغةضبةخؤ بٔ و ْةبٓة بةضفةضَاْى ثاؾاي
تواْاى دةْطى  تةْيابة  ،يةو زةوَيةتة ؾاضاْة يَوهة ٖيض يةنضووْناْيإ ْابيَت، ٖةخاَةْؿيية
 .ييةناْيإ ْٖةخاَةْؿيية
 زيهةي ييَهوآلتنطزْى ضةْس ئيَػجاضتةناْيـ بة ٖؤى زاطري ئاؾتيي ٓاَةيثيَـ ثةضياْ

نإ بهةٕ، ٖةخاَةْؿييةتواْيإ دةْطى  ،ناْى ئاغياى بضووىيؤْاْييةيؤْاْى و ؾاضة 
 ،نطزطةى قوبطغي زاطريزووضبوو، بةٖيَعيَهى يؤْاْى، وآلتنطزْى ضةْس ئةواطؤضاؽ زواى زاطري

نطزْى قوبطؽ، ضبةخؤيي سييَٓيَتةوة. زواى زاطريبة غة زةبووايةى ئاؾتى ٓاَةثةضياْ بةثيَينة 
نإ، ٖةخاَةْؿييةيةغةض  ٖةضِةؾةزواتط بووة  ية نةْاضةناْى غوضيا، الظقييةطؾي نطزةغةض ٖيَ

 .ٖةخاَةْؿييبةؾيَو بوو ية غٓووضى  الظقييةهة ضووْ
تساضاْى تػازي، ئيَػجاضت و ئةغيٓاى نطزةوة نة آلى زةغةئاطةزاضئةضزةؾيَطى زووةّ 

تساضاْى يؤْإ ئةو آلزةغةويػتة ثيَ زةنات،ئةواطؤضاؽ ثيَؿيًَى ضيَهةوتٓٓاَةى ئاؾتى 
 ئةطةض زةوَيةتةؾاضيَو بةبيَ ،زا ٖاتبوويةةٓاَديَبةدىَ بهةٕ. يةو ضيَهةوتٓ يةةٓاَضيَههةوتٓ

نة دةْط ية  ،يؤْاْة زيهةي نإ بهات، يةغةض زةوَيةتةؾاضةناْيٖةخاَةْؿيية ٖؤ دةْطي
ةناْى سهووَةتبؤية ئةضنى وةضبططٕ،  ئيَطإْٔ و ياضَةتى ية ةزشى ئةو زةوَيةتةؾاضة ضِابطةي

ئةوإ ية ئةواطؤضاؽ زةتطغإ، بؤية ، بةآلّ ئةواطؤضاؽ ظةْطٔ زشي ية ،يؤْإ بوو
 ثةغةْس نطز. الظقييةغةض  زْةهطْهطزْةوةى ئةو ثياوةيإ بؤ ٖيَطؾضِوو

 وو،زاطرينطز الظقيية يـزواتط ة ئةو بؤية قوبطؽ ون ،ْهطزْةوةى ئةواطؤضاؽ ئةوةبووضِوو
يإ زاطرينطزْزاَةظضاْسووة و ويػتى  ويَٓسةضنإ ٖيَعيَهى طةوضةيإ يةَةْؿييةٖةخاهة ضووْ

 ٖةبووة.
 ٖةخاَةْؿييخةؾاياض( ثاؾاى  خؤوف، زاضيوف يانوضئةطةض ئةونات ثاؾايةنى وةى )

و ئةويَي ية ئةواطؤضاؽ  الظقييةزةضزةنطز و يةؾهطى زةْاضز بؤ  يةؾهطنيَؿيزةبوو، فةضَاْى 
ْى آلغا ٕ،ْةبووهة ئةو ثاؾاياْة ضووّْ آلقوبطغيؿى زاطري زةنطز، بة ئةونات وةضزةططتةوة،



 249 

نإ بوو، ئةضزةؾيَطى زووةّ ٖةخاَةْؿييةْى الواظى آلزوايي تةَةْى ئةضزةؾيَط غا
بووْى  يةباضةى هؤَييٓةوةو ييَ الظقييةة بطِؤْ هؤَييٓةوةيةى بؤ ييَييَصْةى نطز تا ثيَؿٓياظ

 غةض قوبطؽ بهةٕ. هطزْةؾويَٓسةض بؤ ٖيَطية ئيَطإيةؾهطى 
ضؤيؿذي تا  الظقييةنإ زياضنطا و بةضةو يؤْاْييةو  ٖةخاَةْؿيييةى ية ييَصْة

 إ. ثيَٓر ضؤشالظقييةو ةواطؤضاؽ ضيَطةى ثيَٓةزإ بضٓة ْيَّ ئآلبهةٕ، بة هؤَييٓةوةييَ
ضووٕ بؤ واى ضيَطةثيَساْيإ بؤ بة ٖي الظقيية ْيَعيوية ية طوْسيَو ية ييَصْةئةْساَاْى ئةو 

نةيإ ططت و ييَصْةضؤشى ثيَٓذةّ ئةْساَاْى ، ئةواطؤضاؽ َاْةوة يةاليةٕ الظقييةو ْيَ
 ببٓةوة، زةنوشضئَ. ْيَعيو الظقييةيإ ئةطةض ية وت زووضيإ خػتٓةوة،

زاطرينطز، زواتط نةْاضةناْى غوضياى  زيهةي ، ؾاضةناْيالظقييةئةواطؤضاؽ زواى 
و ؾاضةناْى )سوَؼ و سةيةبى( زاطرينطز.  نةوتةضِىَوضيا يي غوآلو قوبةضةو ؾاضةناْى ْيَ
ويػتة يةطةٍَ ئةواطؤضاؽ نة ثيَ ،نطزةوةئاطةزاضْاْى ؤةناْى يسهووَةتزيػإ ئةضزةؾيَط 

نة  ،ئةوإ زيػإ زةغتيإ بة نوؾتٓى نات و بياْوو ٖيَٓاْةوة نطزظةْطٔ، 
 نإ ثاَيٓةضى ئةو ناضةى ئةواطؤضاؽ بووْة.ٖةخاَةْؿيية

نة ثيَؿرت فةضَاْسةيي دةْطةناْى ية ئةغتؤ زةططت،  ،ى زايهى ئةضزةؾيَطػاتيػثةضي
خؤيةوة بوو، ى ٖةوا و ٖةوةغةناْى وةزوبرت ث َابوو،ئاظايةتى و تواْاى داضاْى ْة سيضي

فةضاَؤف يةزوا غاَيةناْى تةَةْي زووضاضى ْةخؤؾي  ئةضزةؾيَطى زووةَيـ ْةخؤف بوو،
 بطِياض وةضططتٓى ْةَابوو.بؤية تواْاى  ،خةَيةفإ ببووو 

ى زاطرينطزْزواى  وضيا بةضزةواّ بوو ية زاطريناضى،ئةواطؤضاؽ بيَ نيَؿة و ططفت ية غ
ى يؿى باؾووض و ؾاضى زضيةؾكزاطرينطزْى غوضيا، زةغتى نطز بة بانوضؾاضةناْى  ٖةَوو

بؤ  ا،ةضظ و ؾاْة ثاْةناْى ئةو ْةتطغى زضيةؾل ية باَيى بفةضَاْطِةوا، بةآلّ زاطرينطز
ْاضاض بة ثاؾةنؿة  يئةواطؤضاغ ؤيؿت، شَاضةيةى ية غةضباظةناْى نوؾت،دةْطى ئةو ضِ

 نطز.
اْةى نةوتبووْة شيَط زةغتى ئةواطؤضاؽ، بة بؤْةى زووضنةوتٓةوةى وآلتية يؤْإ ئةو 

ةناْى يؤْاْيـ ناتيَو ظاْيإ سهووَةت ،ئةو تواْيإ غةضبةخؤيي خؤيإ بة زةغت بيَٓٓةوة
ئاغووزة بووْيإ بؤ ، بةآلّ بووٕو غوضيا ْيؿتةدىَ بووة، ئاغووزة ة قوبطؽئةواطؤضاؽ ي

 ناْيإ ديَبةدىَ ْةنطز،ٖةخاَةْؿييةيةطةٍَ ئاؾتى ٓاَةي نة ثةضياْ ،ئةوة ْةزةطةضِايةوة
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ئةوإ خؤيإ تطغيإ  بططةئةواطؤضاؽ ظةْطٔ، يةطةٍَ ئةوإ ثيَؿرتيـ ْةياْسةويػت 
ّ ئةو بةضةو آلٖتس، بةتػازي و ئةغيٓا و ئيَػجاضت و ... نة ئةو ٖيَطف بهاتة غةض ،ٖةبوو

 غوضيا و قوبطؽ ضؤيؿت.



 251 

 
 
 
 خانزِوو

ؾًَةشا و تيَهضوو، نإ ييةئيَطاْزؤخى  ،ية زوايري ضؤشةناْى تةَةْى ئةضزةؾيَطى زووةّ
 ئيَطإ، ضيرت ثةضيػاتيؼبة ٖؤى خةَيةفاْى ثاؾا و ٖةوا و ٖةوةغةناْى زايهى واتة ئةويـ 
يةى ية غٓووضى خؤيسا ٖةَةناضة بوو. ئةطةض فةضَاْطِةواٖةض  ،ْةبووْاوةْسى  ىزةغةآلتي

ئةواطؤضاغي يؤْاْى ية قوبطؽ و غوضيا بوواية بة بؤْةى ٖةبووْى ئةو نةؾة زةيتواْى  ةناتوئة
نإ يؤْاْييةّ ئةو بة ثيَضةواْةى ويػتى آلزاطري بهات، بة ٖةخاَةْؿييتةواوى غٓووضى 

 ايةوة.طةضِبوو، ئةوةبوو بؤ يؤْإ ٖة ْيؿتُإ ةوة بؤطةضِاْسةظى بة 
ية ٖاويٓى  ثاؾايةتييو ضٌ و ؾةف غاٍَ  خايةٕنى زضيَصْةخؤؾييةئةضزةؾيَطى زووةّ زواى 

تةخت، ْاوى ية خؤى ْا ةنةى ئةخؤؽ ٖاتة غةض نوضِزواى ئةو  خ. ظ( َطز، 358غاَيى )
 ةّ(.)ئةضزةؾيَطى غيَي

بطِاو و ثرت ية غيَ غةز شْى َاضةةّ ية سةضخماْةناْى خؤى ْووغإ ئةضزةؾيَطى زووَيَصووى وتةبة 
إ ية غةضزةَى شياْى خؤيسا ةييٓنة ظؤض ،ى ية ئةوإ ٖةبووَٓساَينؤَةَييَو  اوى ٖةبوو،َاضة ْةبطِ

 ية: بطيَتريزا زةبيٓطيَت نة َيَصووى ية نوضِْاوى ضواض  تةْياية ئةواْةى ظيٓسوو َاْةوة  َطزٕ،
ْافةضَاْى و ثيالْطيَطِى نوشضا، ئاضياغيَح، ئةخؤؽ و ئةضغاّ(. ئاضياغيَح )زاضيوف نة بة تاواْى 

 زةيتواْى ية زواى ئةو ببيَتة ديَٓؿيٓى. ْيَهى َاضةبطِاوى ئةضزةؾيَط بوو،ية ش
نةوتبؤوة، بطِياضيسا  ْيَعيو ثاؾايةتييئةخؤؽ زواى نوشضاْى بطانةى ضةْس ٖةْطاويَو ية 

و نؤؾو و ٖةْسىَ ية شْةناْى نةغيَهى ْيَيَطةى ضةْس بؤية ية ض ببات، يةْيَوئاضياغيَح 
نة طواية ئاضياغيَجيـ وةى زاضيوؾي  ،ونطزةوةآلسةضةخماْةناْى باونى، ثطوثاطةْسةى ئةوةى ب

ببيَتة ثاؾا. بةو ناضةى ئاضياغيَجي  شى باونى ياخى ببيَت و بيهوشيَت وبطاى زةيةويَت ية ز
نطز و  خواضزى بوو، خؤى شةٖط ضاوةضِواْاخؤؾةى نة ية تطغي ئةو َطزْة ْ ،خػتة زؤخيَهةوة

 َطز.
ياْة نة ئةضزةؾيَطى زووةّ ْٗيَٓى خؤنوؾتٓى ئاضياغيَجى ظاْى و ية وْووغيْووغةنإ َيَصوو

بة ٖؤى ْائوَيَسى ية ئةخؤؽ،  ى و بيَ تواْايي ٖيضى بؤ ْةوتطا،ّ بة ٖؤى ثريآلزاخإ ططيا، بة
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 او )سةضاَعازة( بوو،ى نة ية شْيَهى َاضة ْةبطِنوضِتةواوى خؤؾةويػتى خؤى زاية ئةضغاَى 
 ّ ئةويـ بة فةضَاْى ئةخؤؽ نوشضا.آلٖؤططى بوو، بة ظؤض

، ٖةضضةْسة ثاؾايةتييطةيؿتة  ثةضيػاتيؼئةو بة ياضَةتى  زةبيَصٕٖةضوةٖا 
رت ياضَةتيسا تا ثيالْةناْى ثإ ٖةَوونة زةَييَت ئةوةى ية  ،ٖةية ةني زيهةفيطيَطِاْةوة

يةواْةؾة  ةض و نضى ئةضزةؾيَطى زووةَى بوو،نة ٖاوغ ،ببات، ئاتووغاى خوؾهى بووبةضِيَوة
ئةخؤؽ بؤ غةضخػتٓى ئةو ثيالْة  ْييةهة طوَإ ضووْنة ضِاغت بٔ، طيَطِاْةوةٖةضزوو 
 ى نؤؾو وةضبططيَت.بةٖيَعية ياضَةتى شْاْى  نةَيو زةبووايةياْة يَةضطاو

ؾاظازة  ٖةَووضزةؾيَط زواى ئةوةى بوو بة ثاؾا، نإ ْووغيوياْة ئةيةْووغة يؤْاْيَيَصوو
خ. ظ( ية  358ةناْى خؤى نوؾت و زةَيئَ ية ٖاويٓى غاَيى )َٓساَيدطة ية  ،نإٖةخاَةْؿيية

ةنةى، ئةخؤؽ ناتيَهسا نة ٖيَؿتا تةضَى ئةضزةؾيَطى زووةّ ْةطواغرتا بؤوة بؤ ؾويَٓى طؤضِ
، ئةضزةؾيَط طةيةزةضنطز. زواى ئةو نوؾتاضناْى ٖةخاَةْؿييةؾاظازة  ٖةَووفةضَاْى نوؾتٓى 

خؤ طوَاْى ييَيإ ٖةبوو، يا بٓيَٓةوةبؤ  ةيئةو نةغاْةؾي نوؾت نة طوَاْى زةنطز ئاضيؿ ٖةَوو
ية زاواْة ضِووئةو  يةباضةىيُإ ئيَطاْْووغيَهى َيَصوويي َيَصووهة بضوونرتئ بةَيطةى ضووْ
ّ زةَييَري ئةودؤضة تاواْاْة آلة باؽ بهةئ، بةيياَْيَصووزاوة ضِوو، ْاضاضئ ئةو ْييةةغت بةضز

 خؤية دياتى باونى )فيًيح يا َةنسؤْيناتيَو ئةغهةْسةضى  زةزا، يضِووئةونات ية يؤْإ 
 ناْى نوؾت.ييةَةنسؤْؾاظازة ضِةغةْة  ٖةَووفيًفؤؽ( بوو بة ثاؾا، 

ظاْا  يةطةٍَ ئةوإ بة وضزبة بةضا ،ْةبووطةدميَهى ئاغايي  َةنسؤْيئةغهةْسةضى 
ضضى ظاْيبووى فيَطى ئةوى ٖة ئةضغتؤيةنى وةى ئةضغتؤى ٖةبوو. َاَؤغتا ةشَيَطزضا،ز

ٖةضضى  بة تؤى بًَيَُةوة، ْييةزيهةّ  : )َٔ ٖيضوتضؤشيَو بة ئةغهةْسةضى  نطزبوو، ٖةض بؤية
 .بهةى( ثرتثيَويػتة خؤت ظاْػتى خؤت  ئيَػتةظاْيوَة فيَطّ نطزووى، 

زةيةويػت  نة ،ظاونإ زضيونطاختيؤْاْييةْووغة َيَصووى تةوطةدميَهى ئاوا ظاْا و بة 
ؾاظازة  ٖةَوو ،ثاؾايةتييةت ية ديٗاْسا بطةو ثيَ بسات، زواى ٖاتٓةغةض تةختى يزضيونطاغي

ٖيض  َةنسؤْيابؤية ناتيَو َطز، ية  واْةف زوو بطاى بضوونى خؤى نوؾت،ية نإ،ييةَةنسؤْ
ْووغة َيَصوو، بةآلّ ٓؿيٓىاضةناْى بووْة ديَغةضز ،ٓؿيٓى، ببيَتة ديَْةبووؾاظازةيةى 

زا نطزةوةى ئةضزةؾيَط ية بةضاْبةض ةو بة بضووى و بيَ بايةر زةظأْ،نإ نطزةوةى ئيؤْاْيية
 طةوضة زةنةٕ.



 253 

نة  ،َةبةغتُإ ئةوةية بططة، ْييةةّ تاوإ ْيؿاْساْى ئةضزةؾيَطى غيَي َةبةغتى ئيَُة بيَ
 بوو، ئةو تاواْاْة ٖةبووٕ. زضيونطاغييةتبيَؿهةى ئةونات ية يؤْاْيـ نة بة ضواَيةت 

ةّ بوو بة ثاؾا، نإ زواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى غيَييؤْاْييةْووغة َيَصووى وتةبة 
ةّ ّ ئةضزةؾيَطى غيَيآل، بةظووَييَتةوةيسا يةطةَيبوو وةى داضإ  ضاوةضِوإى زاثريةى ثةضيػاتيػ

ى ثيَطِةوتا  بيين،خؤى بة ْاضاض ْةزة و،اؾايةنى غةضبةخؤ بوث ،ْةبووسي ئةخؤغي داضإ ضي
 : َٔ تؤّ نطزة ثاؾا،وتنؤَيى ْةزةزا و زةي ثةضيػاتيؼّ آلويػتةناْى زاثريةى بهات، بة

ئةوةى َٔ ية تؤّ زةويَت بضوونرتئ  ْةبوواية ْةزةبووى بة ثاؾا،ةناْى َٔ يئةطةض ياضَةتي
 ؾتة نة تؤ زةتواْى بة َٓى بسةيتةوة.اثاز

ناتيَو ظاْى ْاتواْيَت ئةو شْة ية خؤى  غيَيةّوغاْى يؤْاْى ئةضزةؾيَطى ْوَيَصووى وتةبة 
نطزْى.  خواضزاواْباض نطز بة ٖةوَيسإ بؤ شةٖطئةوى تخاتةوة، فةضَاْى نوؾتٓى زةضنطز، زووض

 ية ضابطزووزا شةٖطى ثةضيػاتيؼهة زةظاْري ضووْبيَت، ْةبوويةواْةية ئةو تؤَةتة بيَ بٓةَا 
ةو تؤَةتة زةتواْطا ئاضاغتةى ثةضيػاتيؼ بهطيَت. ظاْطاوة ية ئ ضزةّٖة بةناض ٖيَٓابوو،

بوو ية  بطيَتىنةغاْةى ئةو دؤض تاواْةيإ نطزباية  نإ غعاى ئةوٖةخاَةْؿييةغةضزةَى 
 زاَاَييٓى ثيَػت ية دةغتةى بة ظيٓسوويي.

تةَةْى  طاغعاى َطزْى بة غةضزا غةثيَٓ ثةضيػاتيؼْووغاْى يؤْاْى ناتيَو َيَصووى وتةبة 
تيَو  ٖيَٓسةٕ آلهة ثرييَصْةنى ْةوةز غاضووْية برينطزْةوةى ثيَويػتة، وتةئةو  ْةوةز غاٍَ بوو،

بة زَيٓيايي،  ْيَعيوبة ططضياْيَهى ، بةآلّ يَتنة ْاتواْيَت خؤؾةويػتى بؤ طةدميَو زةضبربِ ،زةؾهيَت
َةْة ى ثيَػت ية ثرييَصْيو بةو تةٖةؾتا غاٍَ بووة و زاَاَييٓ ْيَعيوئةو ثرييَصْة ية ناتى نوؾتٓيسا 
نة ية غةضزةَى  غيَيةّّ ٖةَيبةت ئةو ناضة بؤ ئةضزةؾيَطى تاواْيَهى ظؤض طةوضةية، بةآل

 .ْييةَإ وضِتساضى خؤيسا ظؤض تاواْى نوؾتٓى بة ديَ طةياْسووة، ديَطةى غةضغوآلزةغة
 يةباضةىيةنةَى فةضَاْى  غيَيةّطيَت ئةضزةؾيَطى وتنة زة ،ٖةية زيهة يةنيطيَطِاْةوة
بة زاَاَييٓى ثيَػتى بة ظيٓسوويى ية دةغتةى، نيَؿايةوة و فةضَاْى نطز بة  ثةضيػاتيؼ

 ؾيَوةى ئاغايي بيهوشٕ.
 ثةضيػاتيؼّ شْيَهى بة ٖيَعى وةى آلبووٕ، بةتةنإ ظؤضآلسا شْة بة زةغةئيَطاْى َيَصووية 

ية غاتيَطةنإ، ٖةضضةْسة ظؤض  ْييةةى بةؾيَو َيَصووواتة ئةو  ئيَطإى نؤْى َيَصووة ية ْةبوو
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خعَةتى  بةٖيَعّ ضةْسئ داض بة ئريازةى آلي ٖةبوو، بةخطاثخةغًَةتى ْاؾريئ و 
 ناْى نطز.ٖةخاَةْؿيية

 ثاؾايةتييطِؾذي زةغتى ثيَهطز، غةضزةَيَهة ية نة بة خويَٓ غيَيةّغةضزةَى ئةضزةؾيَطى 
يـ زوايري غيَيةَْى ئةو بوو. ئةضزةؾيَطى ْانى ضطاى ثيَـ نوشضاضِووزوايري  ،نإٖةخاَةْؿيية

خؤيسا طةوضةيي و ٖيَعى  ثاؾايةتييية غةضزةَى  نإ بووٖةخاَةْؿييةْانايي ضِوو
ية غةضزةَى  وآلتبطزْى بةضِيَوةى باؾي ضِيَوضِةمسبيَ ئةوةى بتواْيَت  ،سةوةطةضِاْ ٖةخاَةْؿيي

، بوو يَص و بيَ بةظةييض و خويَٓطِظؤض زيهتاتؤ يتةوة. ئةو ثاؾايةنٓيَيَضِةوف و زاضيوف بطنوض
ناْى زةوَيةتساضى خؤى. ؾيَوةى ئاَادمةبةزيٗيَٓاْى  ؤبةضزةواّ تيَ زةنؤؾا ب ّ بة ئريازة بوو،آلبة

، زاطرينطزية غوضيا  ييسوٕ(غناتيَو ؾاضى ) صيووْةنة بؤ  ،غةخت بوو ٖيَٓسةاْى ئةو سونُطِ
 ،غيَيةّوْة بةضزةغتى ئةضزةؾيَطى تةواوى بةضططيهاضاْى ئةو ؾاضة خؤيإ نوؾت تا ْةنة

تواْا دةغتةيياْةى ٖةيبوو، خؤى نوؾت. ئةضزةؾيَطى  ٖةَووتةْاْةت ئةواطؤضاغيـ بةو 
نؤَةَية  خؤيا يَوى ْةزةزا نة نةغططيٓطناتيَو فةضَاْى نوؾتٓى يةنيَهى زةضزةنطز،  غيَيةّ

 نةغاْيَو زةنوشضئَ.
 ، نة ثيَويػتى ثيَ بووٕ،ثياواْةى زةبطزبهات، تةواوى ئةو  يةؾهطنيَؿيناتيَو زةيويػت 

 ٖةضوةغاإ بربزضئَ بؤ دةْط، دووتياضى ْةزةزا بةوةى ية وةضظى نؿتووناَيسا ْابيَت ططيٓط
ئةضنى ٖةَيبةتة  ،ْةبووى زايو و بابيَهى ثري ية ئةضنى غةضباظى بةخؿطاو يةنة تاقاْةنوضِ

ثياواْى بةثيَي  غيَيةّةؾيَطى ئةضز ةَى ئةضزةؾيَطى زووةَسا وةالْطا،غةضباظى ية غةضز
 ْةضيتةناْى نؤْى غةضباظى بؤ دةْط زةبطز.

ئةو  ،ْةبوونإ ثيَويػتةت، ثاضة بؤ ناضة آلطةيؿتة زةغة غيَيةّزواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى 
 ئيَطإى َيَصووبهةٕ و بطةوى ثيَ بسةٕ، بؤ يةنةجماض ية  ضيَضةضّ زضاو يةغةض فةضَاْى نطز 

يَت. ناتيَو ؾةٖطوا بيٓطئةوة ْا غيَيةّى ثيَـ ئةضزةؾيَطى َيَصووية  وبؤوة،آلب (1))ؾةٖطوا(
 ،ْةبووهة نةؽ َتُاْةى ثيَ ضووْى نةوت، باظضطاْطةوضة بةض  طوضظيبطةوى غةْس، 

                                                 

ؾيَوةى ضةنى  ٕثيَهطاو يازةنطيَت بطوتطيَت ثاضةى باوةضِ خؤى ثاضةى ْووغطاو زيَت ياواتاؾةٖطوا بة  (1)
 "نوضزى يةضطيَطو"ثيَػتى طا زةزضا.  يةغةضنة بة َؤض  ،ّ دياواظى ئةوةبووآل، بةئيَػتة
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ئةوةى وةضي ْةططتباية  زيهة وةضططتٓى ؾةٖطوا بة ظؤضى بوو، ْةيسةويػت. ية اليةني
 زةنوشضا، بؤية ٖيض ؾتيَو زةغت ْةزةنةوت.

نة ْاوباْطى ظاْايي و بة  ،بة ْاوى )باطواؽ( ٖةبووخوادةيةى  ؤؾهى ئةضزةؾيَطية ن
 (3)بوو بة ثاؾا. بططةضةى وةضططت، ثًةى طةو تةْيائةو ثياوة ْة ،ئةظَووْى ٖةبوو

ضيَ بهطيَت ْةى بيَ نوتا : ثيَويػتة ؾةٖطوا بة ضيَصةيةنى زياضى نطاو وتباطواؽ بة ئةضزةؾيَطى 
طيَ بيَت، نة ؾةٖطوا ضةنى ْةختيٓةى  ،بسةٕ نإ ثيَويػتة داضِضييةت، ٖةضوةٖا داضِشَاضةى ْةظْا
ة خةَيهئةو ضةنة ثاؾا قةضظزاضى  بةثيَية الى ثاؾا و خةَيه ةوةى ئةو قةضظْا  يةاليةٕة، بةَييَٓى زْا
 وةضزةططيَت. ظيَطِزواى ئةو َاوةية ٖةض نةغيَو ؾةٖطوا بساتةوة،  غيَ َاْطة، تةْيا ،ثاؾا

و خؿًَى ثيَويػت  ظيَطِثيَويػتة  زيهة تا غيَ َاْطي ئةَطِؤية  وتةضزةؾيَطى باطواؽ بة ئ
زواى ئةو  خةَيوبي  ضاوةضِوإْابيَت  سا ثيَيإ بسضيَتةوة،خةَيهزابري بهةى تا ية ناتى ٖاتٓى 

وةضطريايةوة و  خةَيوّ زواى غيَ َاْط ئةطةض ؾةٖطوا ية آلبةَييَٓة َتُاْة بة ؾةٖطوا بهةٕ، بة
 خؿًَيإ ثيَ زضايةوة، زواى ئةوة َتُاْة بةضاْبةض بة ؾةٖطوا ثةيسا زةنةٕ. و ظيَطِ

ئةويإ  ،ْةبووتا غيَ َاْط َتُاْةيإ بة ؾةٖطوا  خةَيو ثيَؿبيٓى باطواؽ ضِاغت بوو،
و  ظيَطِبضووى وةى ئةوناتةى ثاضة و  غةوزايي غاتوغةوزايي طةوضة ضِاطريا،وةضْةزةططت، بؤية 

زضايةوة بة َيوة زةطؤضِ خؤٕ ياؤطةمن بة ض صيووْةبؤ  يةوة،يزةطؤضِ يإ(آلنابة  آل)نا ْةبووخؿٌَ 
باخى خؤى زةفطؤؾت  خؤهة ئةو نةغةى بة صيووْة َاٍَ ياضووْ،  خويَ ياخؤ خوضَا و...ٖتس

ئةواْةى ؾةٖطوايإ ٖةبوو  بوو، تيَجةضِغيَ َاْط ، بةآلّ ٕ وةضبططيَتؤض خؤْةيسةتواْى طةمن يا
بةَييَٓةنة بيَ  و ظيو ضِاغتة، ظيَطِيٓةوةى ؾةٖطوا بة تيَطةيؿذي نة طؤضِ ييةوة،طؤضِ و ظيويإ ظيَطِبة 

 بةضاْبةض بة ؾةٖطوا َتُاْةيإ ثةيسا نطز. ، بةَةفْييةبٓةَا 
 ئيَطإ( ية ئيَػتةبةّ ؾيَوةية يةنةّ ثاَيجؿت ية ثاضةى ْووغطاو )وةى ثاضةى ناغةظى 

ّ بة ٖؤى َؤضى ئاغٓيٓى زار نطاو وةى ْةخؿيَهى ثاضضةناْى ضةضيةغةض ٖاتةنايةوة، ؾةٖطوا 
 زةنطا و وةى ْةخؿيَهى زةضنةوتة وابوو. ضيَضةضّ يةغةض ٖةغتاوة 

                                                 

ٖةخاَةْؿيي، زةَى ية غةضية َيَصووى ئيَطإ زوو خوادة طةيؿتووْةتة ثًةى ثاؾايةتى، يةنيإ باطواؽ  (3)
ْةى  ضِاغتييةزياضيؿة نة َةبةغتى ئيَُة خوادةى  ةز خاْى قاداض ية غةزةى ٖةشزةيةّ،َةئاغا حم سييئةوي

 "ظةبيشوَيآل" ةبطئَ.تةواشةى نؤٕ بة خوادة ْاوزئةو طةوضة ثياواْةى بة زةغ
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ْا؟ يةنةّ  خؤّ ْاظاْري ثؿتيواْى ٖةبوو ياآل، بةوةنطا ضيَطيَت يةنةّ ؾةٖطوا ية ضري وتزة
ّ آلوغت بوو، بةبة ؾيَوةى ثاضضةى ضةضّ زض غيَيةّية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى  ئيَطإية  زضاو

نإ يؤْاْييةْووغة َيَصوو طا،زواتط ية زواى ٖاتٓى ئيػالّ ئةو ْاوةى ييَٓ ،ْةبووْاوى ؾةٖطوا 
زواى  ْاوى ضِةغةٕ )ؾاٖاطإ( بووبيَت، ْاوى ئةو ثاضةيةيإ بة )ؾاٖانإ( ْووغيوة، ثيَ زةضيَت

 غوإ بووبيَت بة )ؾايةطإ( واتة ؾايػتةى ؾايةنإ.
هة ضووْ، ى زاضاييةوةضِوو بوو ية غيَيةّظؤض ياضَةتيسةضى ئةضزةؾيَطى  غةْسْى ؾةٖطواطةوب

هطزْى ووة ثاَيجؿت بؤ زابيٓؾةٖطوا بطةوضةنإ ثيَويػتى بة ثاضة ٖةبوو، ئةو بؤ دةْطة 
 358بوو، واتة ية )تيَضووة قوضغةناْى ئةو دةْطاْة. َاوةى بةضزةواَبووْى ؾةٖطوا زةغاٍَ 

 وآلتهة باضى ئابووضى ضووْ ،هطزية ئةضزةؾيَط ؾةٖطواى ضاثةو َاوةزواى ئ خ. ظ(، 348تا 
، وةضزةطريا زيهة اْيوآلتخةضاداْةى ية باز و ئةو  باف بؤوة،بة ٖؤى زةغهةوتةناْى دةْط 
 ثيَويػتى بة ضاثى ؾةٖطوا ْةَا.

 بةؽ، وةضياْسةططت و يـية ثايتةخت تةْياٖةض  ية ثايتةخت ٖةبوو، تةْياؾةٖطوا غةضةتا 
نة زةنطيَت  ،ّ زواى ئةوةى َتُاْة زضوغت بووآلةوةى ثايتةخت ْةيسةويػت، بةنةؽ ية زةض

ية ٖةض ؾاضيَو زاَةظضاوةيةى بة  ثةغةْس نطا، ئيَطإ ٖةَووزضيَتةوة، ية و زضاويرت بطؤضِ ظيَطِبة 
ّ آلو زضاويرت، بة ظيَطِْةوة بة إ زةياْتواْى بضٓة ئةوىَ و ؾةٖطوا بطؤضِٖةَوو باْو ٖةبوو،ْاوى 

واضى زياضيهطاوزا زةياْتواْى ؾةٖطوا بطؤضِْةوة و بةضواض يةغةض ؾةٖطوانإ زياضى بةض ية
 نطابوو.

ية ْةَاْى ؾةٖطوا بةزار  خةَيونطزْى ؾةٖطوا، زةغاٍَ و زواى ضِاوةغتاْى ئاَازةزواى 
و بة تايبةتى ظيو ظؤض غووى بوو، بة ئاغاْى  ظيَطِهة ؾةٖطوا بةضاْبةض بة ضووْبووٕ، 

زوايري ثاؾاى  غيَيةّزظةنإ ْةياْسةظاْى نة ثاضةيإ الية. زاضيوؾي  ةوة،زةطواغرتاي
و ظيوى  ظيَطِنطاوزا واضى زياضيةبةض ّ ْةيتواْى آلويػتى ؾةٖطوا ضاخ بهات، بةي ٖةخاَةْي

 ضيَ ئيَطإية  خةَيوبيَ َتُاْةيي ية الى  ٖيَٓسة بووٕ، خةَيوئةو ؾةٖطواياْة بساتةوة نة الى 
 ةوة.يَتؾةٖطوا ضاخ ْةنطا زيهة يَهيداض وايهطز ،بوو

غوضيا ية ئةواطؤضاغي يؤْاْى  وو بة ثاؾا، ويػتى بضيَت،زواى ئةوةى ب غيَيةّئةضزةؾيَطى 
 نوناْى ويػت تايؤْاْييةوةضبططيَتةوة، ئةو بريى بوو نة باونى واتة ئةضزةؾيَطى زووةّ ية 

ئةواطؤضاؽ ببٓة ٖاوثةضياْى  شىخ. ظ( ديَبةدىَ بهةٕ و ز 387ئاؾتى )ٓاَةي طةناْى ثةضياْبطِ
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ى خؤيةوة بةٖيَعبطِياضيسا  غيَيةّئةواْيـ ئةو زاوايةيإ ثةغةْس ْةنطز، بؤية ئةضزةؾيَطى  ئةو،
 ة غوضيا و يةطةٍَ ئةواطؤضاؽ ظةْطيَت.بطِوات

ى ثةضوةضزةى ئيَطاْزواى ئةوةى ئةضزةؾيَطى زووةّ ئةضنى غةضباظى ٖةَيوةؾاْسوة، ثياواْى 
نة  ،بؤ دةْطى ئةواطؤضاؽ ثيَويػتى بةو ثياواْة بوو غيَيةّئةضزةؾيَطى  دةْطيإ ْةَا،

 ةضباظى تاظة ثيَويػتى بةنات بوو،ضِاٖيَٓاْى دةْطيإ نطزبيَت. ثةضوةضزة و ضِاٖيَٓاْى غ
هة غووز وةضططتٔ ضووْزةويػت،  ينات ي ظؤضتطئظاْسضاوة نة ية ضِابطزووزا ثةضوةضزةى غةضباظ

ثةضوةضزة و  يةشيَطَاوةيةى  زةبووايةغةضباظ  بة ٖيَعى دةغتةيي بوو ثيَويػتى ية ضةنى غاضز
 ضِاٖيَٓإ بيَت تا ٖيَعى ثيَويػت ثةيسا بهات.َةؾل و غةضطةضَى 

بيَت تا غةضباظة  ضاوةضِوإزةضوو بؤ دةْطى ئةواطؤضاؽ و ْةيسةتواْى  غيَيةّئةضزةؾيَطى 
ئةوة بوو نة غةضباظةناْى خؤى ية  يإيةنةَ ،ْويَيةنإ ثةضوةضزة زةنطئَ، بؤية زوو ناضى ئةدماَسا

ئةوةبوو نة ٖةْسىَ  يإزووةَ خيًََةناْى )ناغيت( ٖةَيبصاضز،ْيَوإ خيًََة ؾاخٓؿيٓةنإ بة تايبةتى 
ةوةى طةضِاْبةض ضِاٖيَٓإ، بؤ ئةوةى ية ناتى  ٓييةية ثياواْى بؤ غةضباظى باْطٗيَؿت نطزةوة و خػت

 .و بهةٕ و بتواْيَ بياْٗيَٓيَتة ْيَو يةؾهطاٖيَٓاْيإ تةواية دةْطى ئةواطؤضاؽ، ئةوإ ضِ
ْيؿتةدىَ بووٕ، غٓووضى شياْى  ئيَطإية ضؤشئاواى  ئاضيايي بووٕ، (4)خيًََةناْى ناغيت

إ ٖةية ية زياضنطزْى غٓووضى ْيؿتةديَ يْووغإ دياواظيَيَصوو تةواوي ْاظاْري،ئةوإ بة 
ْة يةو ْاوضةناْى )ثيـ نوة و ثوؾت نوة( زةشيإ و آلئةو خيَ ْييةّ طوَإ آلبووْيإ، بة

 ةنإ ْةوةى ئةوأْ.ضِويو
زييَط و  ،بةٖيَعنإ زةشئ، نةغاْيَهٔ ؾاخاويية ْاوضة يةنة  يووضِثياواْى  ْييةؾاضاوة 

نإ ية ٓييةغتإ ظؤضٕ. ناغيووضِف شْإ و ثياواْى غةز غاَية ية ئيَػتةتةَةٕ زضيَصٕ، تا 
نة  ْةبووهة ٖةْسىَ يةو ْةضيتاْةيإ ضووْتط بووٕ، بةٖيَعتط و وتةث ئيَػتةةناْى يووضِ

 و دطةضةيإ ْةزةنيَؿا. زةخواضزت ٖيَٓاى، ئةوإ ضايإ ْةْييةؾاضغتا
زةزا ثياويَو بة  يضِوونةَرت  ثرت ية غةز غاٍَ زةشيإ،ثياو و شْاْى ناغٓى ية ضابطزوو 

ية  يؿيإٖةْسيَه ية دةْطسا زةنوشضإ،ةَةْى طةدمى ٖةْسىَ ية ثياوإ ية ت ْةخؤؾي سيطيَت،

                                                 

ية  يَهٔةنإ يةنوضِئاؾهطاية نة يو وضِٕ،نأْ نة باثرياْى تريةى يوٓييةناغ خؤناغيت ٖةَإ ناغي يا (4)
 ي نوضزى"وةضطيَطِ". نوضزترية ٖةضة ضةغةْةناْى 
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ثرييسا، بة تةَةْةناْيـ وةى طةدمةنإ زةضووْة دةْط و ية تةَةْى ثياوة ناغيتةناْسا 
 خيَوةت. يةشيَطبؤ ْةضووٕ بؤ غةضباظى و ثؿووزإ  ْةبووغٓووضيَو 
سا ية ةواوى تةَةْياْية ت ،ْةبوويإ خاْووئةوإ ؾاض و  يووضِةنإ َاَيى ئةوإ بوو،تاوَيى 
يةوةضِاْسْى ئاشةَيةناْيإ ٖؤناضى ئةو  ظغتاْةٖةواضزا ية ٖاَووؾؤ بووٕ، ٓةٖةواض وْيَوإ ٖاوي

 نؤضة بةضزةواَة بوو.
زةبوو، ئةوإ ية  وؾوو ئةوناتةى طصوطيا ية نويَػتاْةنإ بة تةواوةتى  ثايعية نؤتايي 

يإ يةو ثيَسةؾتاْة تةناْآلو َا َةضِ ةنإ زةٖاتٓةوة،نويَػتإ بةضةو ثيَسةؾتة طةضَ
يإ زةَاْةوة ، ئةو ؾويَٓاْةى ئةوإ ييَزةضِؤيؿذيية ظغتاْسا بةضةو ْاوضة طةضَةنإ  ،زةيةوةضِاْس

باضةناْي ئةو ضِووسا ئاو ية دؤطةية و وةضظةناْى غاَي ٖةَووية  ئاوى ظؤضيإ ٖةبوو، طؿتييبة 
 ى ئةوىَ ْةطؤضِاوة.ؾتطِووغف باضى ئيَػتةتا  ْاوضاْة ٖةبوو،

تةواوى ئةو  واطؤضاؽ بة غةضنةوتوويي نؤتايي ٖات،يةطةٍَ ئة غيَيةّةْطى ئةضزةؾيَطى د
نةَيَو زواى ، بةآلّ ؾاضاْةى غوضيا نة نةوتبووْة بةضزةغتى ئةواطؤضاؽ، ية زةغتى زةضٖيَٓطايةوة

 نوشضا. خوادةبة زةغت باطواغي  ٖةخاَةْؿييئةو غةضنةوتٓة طةوضةية، ئةضزةؾيَطى ثاؾاى 
زواتط بوو بة بةضثطؽ ية تةواوى  ،غيَيةّزاضى ئةضزةؾيَطى طةدميٓةوة وضةتا بباطواؽ غة

 .ططزنطزبؤوةو غةضَايةيةنى باؾي  وآلتناضوباضى زاضايي 
ية بيػتةّ غاَيى ثاؾايةتيسا ناتيَو ظاْى باطواؽ بؤتة خاوةٕ غةضَاية  غيَيةّئةضزةؾيَطى 

ثيَـ ّ باطواؽ آليسا بططيَت، بةو ٖيَعى ظؤض، ويػتى بيهوشيَت و زةغت بةغةض غةضَايةنة
خ. ظ( شةٖط  338ية غاَيى ) غيَيةّى ئةضزةؾيَطى نوضِبة ياضَةتى ئاضغيَؼ  زةغتى نطز،

ضؤْييةتي  يةباضةىنإ يؤْاْييةْووغة َيَصووياْةى يى نطز و نوؾتى، دطة يةو ظاْياضخواضز
نإ بضوونرتئ ييةئيَطاْغةضضاوة  ،ْييةةغتسا ية بةضزي زيهة ، ٖيض ظاْياضيةنةينوؾتٓ
 .ْييةيإ يةو باضةوة يظاْياض

 يةْيَوباطواغةوة  يةاليةٕزواى َطزْى  ،ى ظؤضى ٖةبووبَٔٓساَي غيَيةّثيَسةضيَت ئةضزةؾيَطى 
بووٕ ية: )ئاضغيَؼ نة زواى باونى بة ٖؤى باطواؽ بوو بة  بطيَتىئةواْةى َاْةوة بطزضإ، 
سؤْى، غيَ نضى نت بؤ الى ئةغهةْسةضى َةآلنإ ٖةطيَطِاْةوة بةثيَي زيهةي يَهينوضِثاؾا، 

ضظطاض  يةةطنة يةطةٍَ زايهيإ يةو نوؾتاض غيَيةّئاتووغاى خوؾو و خيَعاْى ئةضزةؾيَطى 
 بووٕ(.
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باطواؽ  بةنطزةْي ةت بؤ َاوةى غيَ غاٍَ ثاؾا بوو،ئاضغيَؼ بة ٖةَإ ْاو بة ضواَي
ٖةية نة  اظيْيز ئاضغيَؼ باطواؽ ٖةغتى نطزةبطز، بةآلّ ناتيَو  بةضِيَوة زةغةآلتيى

 ى نوؾت.يؿةنآَْساَيبيهوشيَت، ئةو و 
، ؟ةناْى نوؾتَٓساَيباطواؽ ضؤٕ ئاضغيؼ و يةباضةي ئةوةي ئاخؤ  ْييةزيػإ ظاْياضضيإ 

ناْيـ زضيَصةى يؤْاْيية، ية غةضضاوة ْييةنإ ٖيض يةو باضةوة ييةئيَطاْهة ية غةضضاوة ضووْ
خ. ظ( ئاضغيَؼ و  335زةظاْري باطواؽ ية غاَيى ) ةٖيَٓس تةْيا بيٓطيَت،ئةو باغة ْا

 .ٕضوويةْيَونإ ٖةخاَةْؿييةثاؾاياْي وةضةى ْةوة و ةناْى نوؾت و َٓساَي
 ٖةَووّ ية آلَاوةى ؾةف َاْط بة غةضبةخؤيي ثاؾا بوو، بة خوادةزواى ئةوة باطواغي 

 ٖةخاَةْؿييازةناْى هة ئةو ية ؾاظضووْ، غةضيٗةَيسا خوادة ية ٖةَبةضةظايي اليةنةوة ْاضِ
 يي بهات.فةضَاْطِةواتا بتواْيَت  ْةبوو

ى فةضَاْطِةواباطواؽ بؤ ئةوةى ْةنةويَتة َةتطغي بةضٖةَيػتهاضاْةوة، نؤزؤَاْؤغى 
ْةوةى ئةو بوو،  طيَطِاْةوةٖةْسىَ  بةثيَينة ية خعَاْى زاضيوؾي زووةّ و  ،ئةضَةْػتاْى ٖيَٓا

 ى( بؤ خؤى ٖةَيبصاضز،غيَيةََاْؤؽ ْاوى )زاضيوؾي نؤزؤ واتة ؾاظازة بوو، نطزى بة ثاؾا،
 ناتي بووْى بة ثاؾا تةَةْى ضٌ و ثيَٓر غاٍَ بوو. طيَطِاْةوةٖةْسىَ  بةثيَي

 ،ئيَُة تةووةبووة، زوو دؤضة بةغةضٖات طةيؿت ٖةخاَةْؿيييةو ثاؾاية نة زوايري ثاؾاى 
ى ضِووية ئةوا ، بيَتٖة ظؤضيةوة بايةخى يبيةى ئةزضِووئةطةض ية  يَهة،يةنةَيإ ضريؤن

ديَطري  ئيَطإى َيَصوواْة ية ي، َةطةض ضؤشيَو ئةو بابةتة ئةزةبيْييةييةوة بايةخى َيَصوو
 بهطئَ.

زةغت و ظَإ نطاوة و ( ثياويَهى غيَيةّ)زاضاى  خؤيا غيَيةّزةقى يةنةّ زاضيوؾي  بةثيَي
 وزإٕ زةضزةنةوت. ئةو خووضِى ٖةَيهؿاْيَو ية طةوضةيي و ثانى زةخػاضضِووية  زييَط بوو،

، بةآلّ او ثيَويػتة ٖةيبيَت، ٖيض نيَُاغيي ْةبوونة َطؤظيَهى تةو ،تةواوى ئةو خةغًَةتاْةية
ةف بًَيَري نة ّ زةبيَت ئةوآلبة طاوة،ْاغيَٓ زيهة اْةى بةضزةغذي ئةو بة ؾيَوةيةنيَيَصوويةو 

 غت زوشَٓةوة بووة.واتة ثيَٓووؽ بة زة ،ْووغاْى يؤْاْريَيَصووْووغةضى ئةواْة 
هى ثياويَ غيَيةّبةضزةغذي، زاضيوؾي  ئيَػتةناْى نة يؤْاْييةة ييَيَصووغةضضاوة ية 

ناتيَو ضاوى بة يةؾهطيَو زةنةوت ية تطغإ زةنةوتة يةضظئ.  تطغٓؤنة و خؤؾطوظةضإ بووة،
، غرتاوةوة ٖةَيبةةيى زوشَٓايةتيضِوونإ بة زَيٓياييةوة ية يؤْاْييةئةو بةؾة ية ْووغيٓى 
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ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى  ،ى بؤ خؤى زاْابووغيَيةَهة نؤزؤَاْؤؽ نة ْاوى زاضيوؾي ضووْ
وةى ثازاؾت  غيَيةّبوو، ئةضزةؾيَطى ظؤضي ْواْسئاظايةتى  بةؾساضى ية دةْطسا نطزبوو، غيَيةّ

ى ئةضَةْػتإ، فةضَاْطِةواى ثيَ بةخؿي و ئةوى نطزة ظيَطِناْى مشؿيَطى ئاظايةتييةبؤ 
بهاتة زياضى  ظيَطِنة بة بيَ ظاْيٓى ييَٗاتوويي مشؿرييَهى  ،ْةبووئةو نةغة  غيَيةّزةؾيَطى ئةض

ى وتةبة  غيَيةّبؤية زةتواْطيَت بطوتطيَت ئةطةض زاضيوؾي  و، ئةطةض ْةظاْيَت نيَية!.،بؤ نةغيَ
ى تةونة بة  ْييةزووض، بةآلّ ْةبووى ؤّ تطغٓآلٔ، بةب ى ظؤضيؿى ٖةبوويَُاغينإ نيؤْاْيية
طةْسةٍَ نإ ٖةخاَةْؿييةى سهووَةتهة ئةونات ضووْنإ خؤؾطوظةضإ بووبيَت، يؤْاْيية

ةتى ثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى ؾاظازة و غةضزاضةنإ ٖةَيططى خةغًَ سييضي ببوو،
وة ضِابواضزٕ و غةضطةضَى ئاغووزةيي دةغتةيي ويإ نطزبضِوويإ ٖةَوو ٕ،ْةبوو ٖةخاَةْؿيي

 ٕ.ووب
هطزْى باطواؽ و ظةوت خوادةنوؾتٓى  غيَيةّؾي زاضيوبة ثاؾا يةنةّ ناضى زواى بووْى 

:"ئةو ثياوة ْاثانى بةضاْبةض بة زوو وتىنوؾتٓى ئةو  يةباضةى غةضَاية و َاَيةنةى بوو،
 ،ْةبووطوَامن  ى بة ٖؤى ئةواْةوة زةغت نةوتبوو،نة غةضَايةى خؤ ،ثاؾاى ثيَـ َٔ نطزووة

نة  نو بةزةغت ثيالْطيَطِي ئةوتا ،زةنوشيَت، بؤية ئةوّ نوؾت َٓيـ ،ئةطةض ظيٓسوو سييَٓيَت
 اسةت ْةمب."ْاضِيةَة ظياتط زةزات، نوؾتِٓ ٖةوَيي 

نإ يؤْاْييةى وتةزواى ئةوةى ية َةتطغي باطواؽ ضظطاضى بوو، بة  غيَيةّزاضيوؾى 
ظةناْيسا نة ية نؤؾهة دياوا ،غيَ ٖةظاض شٕيةطةٍَ  بة ضابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى نطز، زةغتى

 ضابواضزٕ بوو. خةضيهي ٖةبووٕ، بةضزةواّ
ةى ئةو شْاْة نةْيعةنى يٓيي ْةبيَت، ْاضاضئ بًَيَري ظؤضظيَسةضِؤئةطةض شَاضةى غيَ ٖةظاض 
ئةو شَاضة يةطةٍَ ي ْيية، هة ٖيض ثياويَو تواْاى ضابواضزْضووْبةضزةغتى شْاْى ثاؾا بووٕ، 

ت طةيؿتٓى ضٌ و ثيَٓر غاَيى بوو. آلناتى بة زةغة غيَيةّبة تايبةتى زاضيوؾى  ظؤضة ية شْإ،
بابةتى دةْطى يؤْإ زيػإ  ،بووْةضِؤيؿتسا غيَيةَزاضيوؾي  ثاؾايةتييَاوةيةى بةغةض 

 .زيهة ئةجماضةيإ دةْطةنة ظؤض قوضغرت بوو ية داضةناْي ٖاتةوة ثيَؿيَ،
ؾي نطزة غةض ئاغياى ٖيَط ييةَةنسؤْببيَتة ثاؾا، فًيح ثاؾاى  غيَيةّزاضيوؾي  بةض يةوةي

نوشضا و  ييةَةنسؤْ، ية ييةَةنسؤْةوى بهات و طةضِايةوة بؤ ّ ْةيتواْى ثيَؿطِآلبضووى، بة
 ةنةى نة ْاوى ئةغهةْسةض بوو ية دياتى ئةو بوو بة ثاؾا.نوضِ
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زواتط بة  بوو، غيَيةّت، ْاوى ئةغهةْسةضى آلزةغة طةيؿتةناتيَو ئةغهةْسةض 
بووٕ. ئةو ية  َةنسؤْياثاؾاى  زيهة ـ ئةو زوو ئةغهةْسةضيئةغهةْسةضى طةوضة ْاغطا، ثيَ

بة ْاوى خ. ظ( ية باونيَهى ئاظا بة ْاوى )فًيجى زووةّ( و زايهيَهى ثتةوناض  356غاَيى )
زواى ئةوةى نةَيَو طةوضة بوو، ثياويَو بة ْاوى )ييعى َاخؤؽ( نطا  )ئؤيةَجيا( ٖاتة زْياوة،

نة ئيَػجاضتةنإ  تةضَؤثيٌَزاغتاْى  ضِةتسا ئيَػجاضتى بوو،خؤؽ ية بٓةييعى َا، بة ضِاٖيَٓةضى
خويَٓسْةوةيةنسا ضقى بةضاْبةض بة  ٖةَوويةطةٍَ  ويَٓسةوة،ْووغيبوياْةوة، بةضزةواّ زةخي

نإ ٖةخاَةْؿييةغةضباظة  تةضَؤثيٌَنإ ْويَ زةبؤوة، زةظاْري ية دةْطى ٖةخاَةْؿيية
 ةناْى ئةويإ نوؾت.يةواْة تايبةتي)يئوْيساؽ( ثاؾاى ئيَػجاضت و غةضباظة ثاغ

نإ بوو، زواى ئةوةى بوو بة ضِاٖيَٓةضى ئةغهةْسةض، ييةئيَطاْهة ضقى ية ضووْييعى َاخؤؽ 
بة ططضياْى ظؤض ٖيَطؾي ئةغهةْسةض  ةزا ضاْس،نوضِبةضاْبةض بة ئةوإ ية زَيى ئةو  نونيٓةيى وتؤ
 ٓسضابوو.يَنةى ية زَييسا ضَؤغتاَا يةاليةٕنة  ،ةوةيَتبؤ ئةو نيٓةية زةطةضِ ئيَطإبؤ 

بوو، بة ثيَويػتى ظاْى ئاظا و زييَط ى اوةضيَهدةْط ،فًيجى زووةّ واتة باونى ئةغهةْسةض
 صي،تريٖاويَ ػواضى،نة ٖوْةضةناْى دةْط وةى ئةغج ،ةنةى بة ؾيَوةيةى ثةضوةضزة بهاتنوضِ

تط بةٖيَعزةبوو، دواْرت و  ئةغهةْسةض طةوضةتط نوط وةؾاْسٕ و ٖةَيساْى ضِّ بعاْيَت. تامشؿيَ
 نإييةَةنسؤْنة  ،ى ٖةَيساْى ضِّ و زيػوثاَيةواْبة  ، ية تةَةْى ٖةشزة غاَييسا، بووزةبوو

 ٖؤططى ٖةضزوونيإ بووٕ.
نة  ئةضغتؤناتيَو ئةغهةْسةض طةيؿتة تةَةْى غيَعزة غاَيى، باونى ئةوى ْاضزة الى 

َا. وضِئةغهةْسةض بؤ فيَطبووٕ، غةضى غو ية ئاَازةيي ئةضغتؤ طةوضةتطئ ظاْاى يؤْإ بوو،
نة  ،ئةغهةْسةض ية َاوةى غيَعزة تا ؾاظزة غاَيى تةَةْى تةواوى ئةو بابةتاْة فيَطبوو

: وتى ثيَ ئةضغتؤ )فيعيو، َيتافيعيو، بريناضى  و ئةزةب(، يةباضةىنةى زةيعاْى َاَؤغتا
 زا زةناضيتية زاٖاتوو ،ئةوة تؤى نة بة ضواْري فيَطى تؤى بهةّ، ْيية زيهةّ )َٔ ٖيضي

 ٖةْسىَ بابةمت فيَط بهةى.(
انيؿاْةى طِئةو بابةتة غةضةدم ٖةَووظى نطز، اوئةغهةْسةض زواى ئةوةى زةغتى بة ثاواخن

ى زةْووغي و زةيٓاضز، ٖةْسىَ يةو َاَؤغتاى ئةضغتؤبؤ  ئيَطإ يةباضةىزةيبيٓري بة تايبةتى 
زةنطيَت ئةوإ خبويَٓيٓةوة و  ئةَطِؤ ٕ ثاضيَعضاوٕ،ةناْى غةضزةَةناؾةضِْاَاْة ية ويَطاْهاضى و 

 ؾياو بيَت. ئةضغتؤنة بؤ قوتابي بووْى  ،بعاْري ئةغهةْسةض ئةو ثياوة بووة
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نإ ضِم ئةغتووضتط زةنطز و ثيَي ييةئيَطاْييعى َاخؤؽ بةضزةواّ ئةغهةْسةضى بةضاْبةض بة 
 ؤْإ(.ى ئةفػاْةيي و ْاغطاوى يثاَيةواْى ئاؾيًى )نوضِ: تؤ وتزة

نة يةطةٍَ ئةغهةْسةض ضوو بؤ  ْووؽ و ْووغةضى بةْاوباْطى يؤْإ،َيَصووؤغي ئاضيػتؤثؤَي
 يةاليةٕزواتط  ضووة،يةْيَوتوونة طةوضةنةيسا نة َايةوة، ية ثةضِ ةويَٓسةضَطزٕ ي نوتا ،ئيَطإ

سةض يي )ئيَػرتابووٕ( ٖةْسيَهى ْووغطاوةتةوة، ْووغيويةتى: )ئةغهةَْيَصووظاْاى دوططافى 
وو، تا ضةْس ضؤش ثيَوة بَووى نةَى خػاضي ضِوو بوو، ٖيضى بري ْةزةضوو، بةٖيَعَيَؿهى 

 و طِانيَـةوة غةضدمييَٓساَيهة ظؤض قؤظ بوو، ية ضووْ ،ْةبووثيَويػتى بة ضيـ و مسيٌََ تاؾري 
ا زوايري ضؤشةناْى تةَةْى ى ٖةيبوو تْييةئةو قؤظى و دوا ٖؤططي ببوو،ةنةى زةوضوبةض
 .(َايةوة

ياْى يؤْإ خوزاوةْسْووغةنإ ئةويإ ية ضيعى َيَصووئةو ثياوة قؤظ و دوإ و ظاْاية نة 
ْووغة َيَصوو رتئ دةْطاوةضةناْى ديٗإ،يَص و بيَ بةظةييبوو ية خويَٓطِ يَوْاغاْسووة، يةن

ًَٓةوة، بؤ ٗيَيبة بيَ زةْطى ب وتيصي ئةو ثياوة بؿاضْةوة وتووْسةقى و طِنإ ٖةوَيياْساوة زَييؤْاْيية
نإ بوو، ْووغيوياْة: ٖةخاَةْؿيية زشي يةنة يةنةّ دةْطى ئةو  ،ية زواى دةْطى ططاْيو صيووْة

 .(نطز، ٖةض بيػت ٖةظاض غةضباظةنةى نوؾت زيٌى ئيَطاْ)ئةغهةْسةض بيػت ٖةظاض غةضباظى 
 تانوزيهة  اْيوآلتو  ئيَطإوة ونإ ْووغيوياْة ئةغهةْسةض بؤية ضيؤْاْيية ْووغةَيَصوو

 ٖةَوونة تيايسا  ،بهات ضيَ و "ؾاضي صيووْةيي" ية ديٗاْسا ثةضة ثيَبسات زضيونطاغييةت
ْاية ٖةض ؾاضيَهى زةئةغهةْسةض ٖةْطاوى ، بةآلّ ي بصئٓووزتانةنإ بة ئاغووزةيي و خؤؾ

 يةاليةٕفطؤؾت، ئةوة زةو شْةناْيؿى وةى نؤيًة  َٓساٍَنوؾت و زةثياواْى  ٖةَوو، ئيَطإ
 ناْةوة.ييةئيَطاْ يةاليةْٕةى  ناْةوة ْووغطاوة،يؤْاْييةْووغة صووَيَخوزى 

و ْة  خإةْطيعدزواتط ْة  ،نطزى، ضةْسئ غةزة ي َةنسؤْيئةو تاواْاْةى ئةغهةْسةض
بةضبةض ْاوزةبطز، ية ناْيإ بة ييةئيَطاْنإ يؤْاْيية ئةدماَي بسةٕ، تيُوضى يةْط بؤيإ ْةنطا

ؾيَط و  َيٓاى آلْيْسةيي ئاشةية زضِ ،إْسةييزضِئةغهةْسةض ْى ئةفػةض و غةضباظةناناتيَهسا 
 اْس.تيَجةضِثًَٓط 

، ييعى َاخؤؽ بة طةيؿتة غةض تةخيت ثاؾايةتي ئةغهةْسةضوشضاْى فًيجى زووةّ، زواى ن
 يةْيَو ييإئيَطاْةنى و ضةضةَي ئيَطإؤيتة نة بطِ ،ناتى ئةوة ٖاتووة ئيَػتة: وتئةغهةْسةضى 

 .ببةى
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ْاتوامن  ،يؤْامن ية زةغتسا ْةبيَت زةغةآلتيى: تا ئةو ناتةى بة تةواوةتى وتىض ئةغهةْسة
، ئيَطإزةغت ْةمب، زواى ضؤيؿتِٓ بؤ آليؤْاْسا با ٖةَووهة ئةطةض بةغةض ضووْ، ئيَطإؤَة بطِ

 ّ زةبةٕ.يةْيَوئةوإ يةطةٍَ ْةتةوةناْى يؤْإ ية زشى َٔ زةبٓة ٖاوثةضيإ و 
نطزة غةض  يةؾهطنيَؿييت و يةنةَى زواى َطزْى باونى، ئةغهةْسةض ية ضؤشى ؾةغ

يةؾهطةنةياْى تيَو ؾهاْس و ئةو  ،ية زةوَيةتة ؾاضة طةوضةناْى يؤْإبوو  يَونة يةن ،تػازي
ةى (ـبؼ، نة ديا بوو يةو )تةبؼ( زاطري بهاتنو )تةػتإ ضؤيؿت تايَبيَ و ،زاطرينطزةى وآلت
ئةغهةْسةض بةضةو ئةغيٓا ضؤيؿت و ئةو زةوَيةتة بؼ، ى تةزاطرينطزْزواى  ٖةبوو، َيػطية 

زواى ئةوة تةواوى ئةو زةوَيةتة  زةغتى ئةغهةْسةضى ثةغةْسنطز،آلبيَ دةْط با فؾاضة
بةضاْبةض ئةغهةْسةض  يإؾاضاْةى ية باؾووضى يؤْإ واتة ثًؤثؤْع بووٕ، بةضفةضَإ بووْ

 ةض تةواوى يؤْاْسا بططيَت.بةّ ؾيَوةية ئةو غةضزاضة طةدمة تواْى زةغت بة غ ،زةضبطِى
ؤ ةغتة، بطِية بةضزنة تةواوى يؤْاْت  ئيَػتة: وتزواى ئةو غةضنةوتٓة ييعى َاخؤؽ ثيَي 

 ةنيإ َةٖيًََة.ةضةَيببة و ضِ يةْيَونإ ييةئيَطاْو  ئيَطإبؤ 
ٖةظاض غةضباظى ثيازة و ضواض ٖةظاض غةضباظى غواضة ئاَازة  ئةغهةْسةض يةؾهطيَهى ية بيػت و ْؤ

: )ئيَُة زةضيٓة وت ثيَياْيئةغهةْسةض  يؤْاْى بووٕ،غةضباظةناْى  ٖةَوو. ئيَطإبؤ ئةوةى بطاتة  ،طزن
يؿتووْانة  ،يَووآلت ،زاْيؿتوواْزةوَيةَةْستطئ  يَٓسةضى ئةوزْا ية زْيازا  ئيَطإى ظيَطِ ى ديٗأْ

ْى آلزةتاْةويَت بة تايةوةى ٖةضضى  ،ْاوباْطى ٖةية، طةيؿتيٓة ٖةض ؾاضيَو َٔ ئيَوة ئاظاز زةنةّ
 ،ٖةض شٕ و ثياويَهى طةْر نة ويػتتإ بؤ نؤيًةيي بيٗيَٓٔ و بيفطؤؾٔ، َٔ زَيٓياتإ زةنةَةوة ،ببةٕ

 .ةوة زةطةضِيَٓةوة(ظيَطِٕ آلنة ٖةضيةنة ية ئيَوة يةو طةؾتةزا بة بيػت تا
بضووى بةضةو ئاغياى  زةَةئةو ة غةضباظةناْى خؤى بة دؤف ٖيَٓا،ئةغهةْسةض بةو ٖيواي

بة ْاوى ْيُضة نة  ى توضنياية،وآلتية  ئيَػتةئةو ؾويَٓةى  بطةيةْيَتةتا خؤى  نةوتةضِىَ
ةغهةْسةضزا بة طةية ية غةضزةَى ئزووضئةو ْيُضة ثوزي( زةْاغطيَ،  طةى )طازيزووض

بة  ئيَػتةطةية، نة زووضيةى زةنةوتة تةْيؿت ئةو ْيُضة ضِووطة )خطؤظؤؽ( ْاوزةبطا،
ئةونات بة )ٖيًَػجؤْت( زةْاغطا، ئةغهةْسةض بة الغايي  يٌ( ْاغطاوة،ةْضزى زةضِووطة)

ّ ئةو ضؤشةى آلنطز، بة ضيٌَ ةضزةْيى زضِووطةيةغةض  بةيةَةنإؾا ثطزيَهى بة  خةؾاياض
نة ثطزةنةى  ٖةَيهؿابوو،يَٓيَتةوة، زةضيا بة ضِازةيةى ثطزةنة بجةضِيةغةض ويػتى يةؾهطةنةى 

 تيَهؿهاْس.
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تةْاْةت بؤ بابةتى ظؤض  و ئةقٌَ ٖةبوو،يإ بة ؾتى زووض ية ضاغتى ةضِباونإ يؤْاْيية
ى ثةضغتطةطيين غةيب بيَصةنإ ئةواْةى توونة ييَٗات ،ئاغايي زةضووْة الى غةيب بيَصةنإ

، طيَصةيوونةوةزويفى بووٕ و ثطغياضيإ ييَ زةنطزٕ. زواى تيَهؿهاْى ثطزةنة بة ٖؤى 
ياْةوة خوزاوةْس يةاليةٕ طيَصةيوونةية: )ئةو وتىاضَةْيؤٕ( غةضزاضيَهى ئةغهةْسةض بة ْاوى )ث

 .بضري( ئيَطإنة ْابيَت بؤ دةْطى ثاؾاى  ،ْٔةئيَُة تيَ بطةي نوْاضزضاوة تا
نة  ،ْٔةتيَُإ بطةي نوْاضزووة تا طيَصةيوونةيإيإ ئةو خوزاوةْس: وتىئةغهةْسةض 

، ئةطةضْا وةضظى طؤضِاْى ةْؿييٖةخاَثيَويػتة ثةية بهةئ ية ضووصيإ بؤ دةْطى ثاؾاى 
 نةؾتيي زةوضوبةضفةضَاْى نطز ية ةبوو ئةو يَٓيَتةوة،نةؾوٖةوا زيَت و ئيَُة ية دةْط زةطةضِ

 نةؾتييثيازة و غواضةنإ بة  يَٓيَتةوة،بجةضِ ةْيٌضزةية ز نةؾتييغةضباظةناْى بة  نوبيَٓٔ تا
 ةنة.ضِووطةتى آلطواغرتاْةوة بؤ ضؤشٖة

ى ييسى فةضَاْطِةوايةوة و طةيؿتة ئاغياى بضووى، يثةضِ ةضزةْيٌية زٖةض نة ئةغهةْسةض 
غةض يياْةى َٔ ٖةَة، ئةغهةْسةض بةئةو ظاْياض بةثيَي: وتىْاضز و  غيَيةّٖةواَيى بؤ زاضيوؾي 

 ئيَطإبيَ زووزَيى بةضةو  ئاغياى بضووى، تةوةوٖات ئيَػتةزةغت بووة و آليؤْاْسا با ٖةَوو
 يَُٓةوة.َٔ ثاضة و ٖيَعى ياضَةتيسةض بٓيَطى، ئةو زةطةضِّ ئةطةض بؤ آلزيَت، بة

توونة هة ية ثةضِضووْْا،  خؤيا غيَيةّزاضيوؾي  تةوةوْةظاْسضاوة نة ئةو ضاثؤضتة طةيؿت
. ْيية غيَيةّّ باغي طةيؿتٓى بة زاضيوؾي آلناْسا باغي ْاضزْى ضِاثؤضت ٖةية، بةيؤْاْيية

زةغتى ئةغهةْسةض ية يؤْإ و ٖاتٓى آلية با غيَيةّي نة زاضيوؾ ،ْييةطوَاصيإ  يويَطِاى ئةوة
بةضاْبةض بة  ةناْى ئةوييبة ططضياْى ظؤض ٖةغتة زوشَٓهاضي بووة، ئاطةزاضبؤ ئةغياى بضووى 

يةو  نإ،ٖةخاَةْؿييةي ية ْيَوإ يؤْإ و باظضطاْ ييثيَوةْسهة بة ٖؤى ضووْظاْيوة،  ئيَطإ
 بةضزةواّ ٖةبووة. ظاْياضيي باضةيةوة

ةوة بؤ ضيَططتٔ ية غيَيةَزاضيوؾي  يةاليةَٕيطةمشإ بؤ ئةوة ْاضزْى يةؾهط بووة بة
 غيَيةّاية، يةؾهطى ْةزةْاضز. ئةو يةؾهطةى زاضيوؾي ْةبوو ظاْياضييئةطةض ئةو  ئةغهةْسةض،

نإ ثيَهٗاتبوو ية غةز ٖةظاض يؤْاْييةْووغة َيَصووى وتةبؤ ضيَططتٔ ية ئةغهةْسةض ْاضزى بة 
ضٌ ٖةظاض غةضباظ  خؤئةو يةؾهطة ية غي يايي تيَساية، ظيَسةضِؤشَاضةية  نة ئةو ،نةؽ

نإ بة يةؾهطيَهى ْاناٌََ زازةْطيَت، دةْطيية ثيَساويػتييةنة ية ضواْطةى  ،ثيَهٗاتبوو
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، ية ناتيَهسا ية بووَةدمةْيكيإ ثيَ ؤى و ْةبوضدى طةضِى دةْطى، ْةطاييػهةهة ْة ضووْ
 ةنإ.بةٖيَعية ضةنة ناضيطةض و  يَو بووى دةْطى يةنيػهةطاينإ ٖةخاَةْؿييةغةضزةَى 

ٖةظاضيإ ية  يةو ضٌ ٖةظاض غةضباظةى زاضيوف بؤ دةْطى ئةغهةْسةضى ْاضز، ثاظزة
. ئةو يةؾهطة زةضِؤيؿذيناْةوة ييةئيَطاْية ثةْا غةضباظة  ،نإ بووٕيؤْاْييةغةضباظة بةنطيَطرياوة 

طةيؿتٓة  ،ضوغتةنةى ية نؤْسا )ططاْيهؤؽ( بوو)ططاْيو( نة ْاوة ز باضيضِووية نةْاضى 
ى ية ؾاخى )ئايسا( نة زةنةويَتة باؾووضى زةضياي نةغةضضاوة باضةضِوويةؾهطى زاضيوف. ئةو 

َاوة، بؤ ظاْري  ئيَػتةتا  يَو ئةو زةضياية،ت زةضِشيَتة ْنوضزواى َةوزايةنى  ،ةوةَةضَِةضِ
ية  باضةضِووئةو  اييو غري( بسؤظْةوة،و بة ْاوى )بؾاضيَ ئيَػتةْةخؿةى توضنياى يةغةض 

ئاويإ  إنة ية نؤتايي ٖاويٓ باضاْةيةضِوو، يةو زةضِوات بانوضضؤشئاواى ئةو ؾاضة ية باؾووض بؤ 
 هة وةضظى بةٖاض بوو ٖيَؿتا ئاوى ٖةبوو.ضووْْاَيَٓيَت، ئةونات تيَسا 

خ. ظ(  334) ئةو ضؤشةى ئةو زوو يةؾهطة بةيةى طةيؿذي، ؾةغت ضؤش ية بةٖاضى غاَيى
ناْةوة زاضيوف خؤى يةطةٍَ ئةو يؤْاْييةْووغة َيَصووي بوو، بة ثيَضةواْةى ْووغيٓى تيَجةضِ

ْووغيٓةناْى  طاْيو طةيؿتة يةؾهطى ئةغهةْسةض،ط باضيضِوونة ية نةْاضى  ،ْةبوويةؾهطة 
زي ؤؽ، ثاضةَةْيؤٕ، ْى ناتووض و نوئةو نةغاْةى يةطةٍ ئةغهةْسةض بووٕ وةى )ئاضيػتؤثؤَي

ية دةْطى زواتط نة دةْطى )ئيػؤؽ(  غيَيةّزةنةْةوة. زاضيوؾي  ثؿرتِاغتتؤؽ( ئةو بابةتة 
 .ةْةبووّ ية ططاْيو بةؾساض آلبوو بةؾساضبوو، بة

ٖةضضى  ،ْييةيُإ ئيَطاْى يةنغةضضاوة خؤيا يةىغةباضةت بة دةْطى ططاْيو ٖيض بةَيطة
ي ئةغهةْسةضةوةية. شَاضةى ٖاوضِيَناْى ْييةيؤْاْووؽ و ْووغةضة َيَصووزةيعاْري ية غةضضاوة و 

بووٕ ووؽ َْيَصووٖةْسيَهيإ  زا َاوةتةوة، ظؤضٕ،َيَصوويإ ية هاْى ئةغهةْسةض نة ْاوٖاوضِيَ
 وة.ْووغييةيإ زةَيَصوونطزٕ خؤ بؤ ٖوْةضيا

زواتط زاضيوف ضةْس ضيَػا و  نوضوف ونة  ،هطزإ ثيَئيَطاصيى ْووغطاوى َيَصووغةضةتاى ية 
ية  ة بطِياض ييَسا،ى ضيَهيإ بؤ يةؾهطةناْيإ زاْا و ضةْس بٓةَايةنيإ بؤ زاْاْى ئؤضزووطياغا

دطة ية ناتةناْى ثةالَاضى  ،ياْةنإية ضواضضِ زاْا،ْيإ آلناْيإ ؾةقاّ و نؤةئؤضزووط
 ةئؤضزووطْيَو ؾةو زيَتة  خؤئةو نةغةى ية ضؤش يا نوتا ،ْانيإ زازةْاضِووناوى زوشَٔ، ايةْ
 ٓيَت.بينةغيَهى زةيةويَت، ب اْيَت ٖةضبتو
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ٖةبوو، ية ناتى بةيةى طةيؿتٓى  ٖةخاَةْؿييناْى ةةى ية ئؤضزووطيئةو ضيَػا و ضيَهاضي
هاْى ٖاوضِيَية نة ى )ْى ناتؤض( وتةنة بة  ،بوو خطاخئةو زوو يةؾهطة بة ضازةيةى غػت و 
و  ٖةخاَةْؿييظطةى نإ زةضووْة غةضباييةَةنسؤْئةغهةْسةض بوو، ئةو ؾةوة غةضباظة 

 نإ زةنطز.يؤْاْييةيإ يةطةٍَ غةضباظة سْغتاْزاْوو
نة زواى ئةضزةؾيَطى  ،يةو غةضباظاْة بووٕ ئيَطإو يةؾهطى ناْى ْيَيؤْاْييةغةضباظة 

ى ْٗيَٓى سْغتاْزاْووئاؾهطاية  ،ئيَطإوةى بةنطيَطرياو ٖاتبووْة ْيَو يةؾهطى  زةغتسضيَص
بة  ٍَ ئةواْسا بؤ ض َةبةغتيَو بووة،يةطة ٖةخاَةْؿييى ةضزووطنإ ية ئؤييةَةنسؤْغةضباظة 

ثاٍَ بسةْة يةؾهطى يؤْإ و ية  نوزَيٓياييةوة غةضباظاْى ئةغهةْسةض زاوايإ ية ئةوإ نطزووة تا
ية زا، ؾةضِسا ْاطودميَت نة ية ؾةوى ثيَـ ئةقًَيةطةٍَ ّ آلبةبهؿيَٓةوة،  ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 
نة غةضباظاْى  ،ى و بيَ ئاطايي ٖةبيَتْاضِيَه ٖيَٓسةزوشَٔ بيَت،  اْبةضية بةضيةى نة ةئؤضزووط

و  سٕغتاْزاْووةنةناْى خؤيإ بهةوْة ةضةَيضِةنة و يةطةٍَ ٖاوو ئؤضزووطٓة ْيَزوشَٔ بتوأْ بيَ
 ياْى ئةغهةْسةض ئةوة باؽ زةنةٕ،ٖاوضِيَْووغيٓةناْى ، بةآلّ ٖاْيإ بسةٕ بؤ ْاثانى

 زةنةْةوة. ثؿرتِاغتية وتةاتطيـ ئةو زاوةناْى ضؤشى زوضِوو
و غةضباظطةى ى ئةغهةْسةض بة ئاظازى زةضووْة ْيَئةو ؾةوة ية ناتيَهسا غةضباظاْ

ةنةناْى خؤيإ ٖاْسةزا، ئةغهةْسةض و ضةْس نةغيَو ية غةضزاضةناْى ةضةَيضِٖاو ٖةخاَةْؿيي
اغتاْى ئيًيازى توونى زهةوة بةؾيَو ية ثةضِثيَُيؤؽ( يوةى )غًؤنؤؽ، يؤَةْؤؽ و بةتًَ

 ى(.ؤبوو ية زاغتاْى دةْطى )تط بطيَتىنة  ،ٖؤَةضيإ زةخويَٓسةوة
وةتى ئةغهةْسةض زةضضووٕ زواى ئةوةى نةَيَو ية ئيًياز خويَٓسضايةوة، غةضزاضةنإ ية خيَ

 يةباضةىنة ٖةْسىَ ْووغيٓى  ،ْؤؽ بةضزةغتى ئةغهةْسةضَةو ضووْة خيَوةتةناْى خؤيإ. يؤ
بوو  بطيَتىْى ئةو ؾةوةى خواضز بطز، َةنسؤْيْى ئيَواضةى غةضزاضى خواضزغيوةتةوة، وئةو ْو

تويَهًَي خوىَ و  يةْيَوية ثاضضةيةى ْإ و نةَيَو ثةْري و قاثيَهى بضووى يةو ظيتووْاْةى 
 خواضزْةبةو  ٖةضزةّّ ئةغهةْسةض آلبةؾةضاب بوو، يةى داّ  طريابووْةوة يةطةٍَةْاضزا ٖ

ى خواضزْةوةية  ،زةخواضزْى خؤف و ظؤضى خواضزية ناتى ثؿووزا  ،بووزةْةئاغايية ضِاظى 
 خواضزْةوةٕ و خواضزنةغيَو ية ناتى ثؿوو زةغت بة  ٖةض وتيي زةنطز و زةيظيَسةضِؤاب ؾةض

 يإ نطزووة.يخوزاوةْسي بةضاْبةض بة طوظاضبططيَت، ْاغوثاغ
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يةو  نونةى تا، غةضى خػتة غةض نؤَية ثؿتةخواضززواى ئةوةى ئةغهةْسةض ْاْى ؾةوى 
هة ئةو ية دةْطسا وةى ٖةضيةنة ية ضووْنةَيَو ثؿوو بسات،  ،تاْةى بةٖاضزانوضؾةوة 

 غةضباظةناْى خؤى بةو ؾتاْةى ية نؤَيةثؿتةنةيسا ٖةيبوو ناتى بةغةض زةبطز.
ـة، يةو بةضزةغتاْةى ْاوى )ٖةفاؽ تيؤٕ( يَوى يةنوتةا تا خبةويَت، بة ضِانؿئةغهةْسةض  ثاؾإ

ياْى يؤْإ بؤ خوزاوةْسَجى َاَيى ى دواْى ية ؾاخى ئؤيؤخوزاوةْس تةْيايسا بوو، ْةيةطةَي  نة
ى خوزاوةْستةْاْةت ظيَئؤغى  يإ،خوزاوةْستةواوى  بططة، يَضاخوٖاتة ض بيٓيٓى ئةغهةْسة

ى نطزْيؤْإ نة ية ظَاْى ضؤَى بة )شووثي تيَط( ْاغطابوو ٖاتٔ بؤ تةَاؾا  ياْىخوزاوةْس
 ئةغهةْسةض.
بووة، نة  اليةٕ ٖاوضِيَيةناْييةوةية يإ نطزووة،ئةغهةْسةضئةو بابةتاْةي باغي  وٖةَو

 يى ئةو ْةنطزووة،باغيإ ية ئاظايةت ٖيَٓسة ٖيَٓسةي باغي دواْى غةضزاضى يؤْاْيإ نطزووة،
يإ بؤ بيٓيٓى ئةو ٖاتبووْة خوزاوةْسػةناْى ئةغهةْسةض تةواوى ى ناغةييَوتةبةئةو ؾةوة 

 بةيإ ٖات.غجيَسةي يي ٖات و نؤتا خواضةوة
بة  باضةنة بووٕ،ضِوويةؾهطى يؤْإ ية الى ضةثى  ية الى ضاغت، ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 

ية  ٖةخاَةْؿييغةض يةؾهطى  هطزْةْى بؤ ٖيَطؾؤؽ يةؾهطى يؤْاى ئاضيػتؤثؤَيوتة
 يةؾهطةنة.ى ثةضِيٓةوةنة ضيَطط بيَت ية  ،ْةبوو ٖيَٓسة باضةنةضِووئاوى  ،ثةضِيٓةوة باضةنةضِوو

 باضيضِووهطزٕ بؤ غةض ئةغهةْسةض ية بؤ ٖيَطؾ ئيَطإزةَييَت يةؾهطى ئةَيُاْى ْؤَيسنةى 
 خ. ظ( بوو، 334ى )ئةو ضؤشة ضؤشى ؾةغت و يةنةَى بةٖاضى غاَي ييةوة،ططاْيو ثةضِ

 زةغتيإ بة ٖيَطف نطز. باضةنةضِووية  ثةضِيٓةوةزواى  ٖةخاَةْؿيييةؾهطى 
زابةف بووٕ بةغةض زوو ؾةضِطة،  ٖةخاَةْؿييٕ يةؾهطى ياؿةييٖةَوةى ْةضيتى 

نإ بووٕ نة ية يؤْاْيية ،نإييةئيَطاْيةزةطيـ ٖةبوو، الى ضةثى  )زَيى يةؾهط(، اغتْاوةضِ
زا الى ضِاغت و زَيى يةؾهطى ؾةضِيةطةٍَ زةغتجيَهى  ٕ زة بؤ ثاظزة ٖةظاض نةؽ زةبووٕ،ْيَوا

 ٖةخاَةْؿييناْى الى ضةثى يةؾهطى يؤْاْييةة غةضباظ ٖةَوو ٖيَطؾيإ نطز، ٖةخاَةْؿيي
 خؤيإ زاية ثاٍَ يةؾهطى يؤْإ.

ْة ناتيَو الى ضةثي يةؾهطيَو ضِوو ناْى ؾةثطظة نطز،ييةئيَطاْة بة تةواوةتى يئةو ْاثاني
زةبيَت. بةؾيَو ية بيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظة ثيازة و  ؤٕزةبيَت، باضى ئةو يةؾهطة ض ضؤٍَثطِ ية

نةى الى ضةثي يةؾهطى يؤْاْييةبة زة تا ثاظزة ٖةظاض غةضباظة  ،ةضباظة غواضةنةضواض ٖةظاض غ
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اْةوة و طةَاضؤى وضِسا غوئيَطاْبة زةوضى زٍَ و الى ضِاغتى يةؾهطى  بووٕ، بةٖيَع ئيَطإ
 ناْياْسا.ٖةخاَةْؿيية

اوة ى غةضضوتةبة  ،ْييةناْسا ييةئيَطاْئةو دةْطة ية غةضضاوة  يةباضةىتةْاْةت يةى زيَط 
نة ٖاتبؤوة دةْطى ئةغهةْسةض، ثاَيجؿت بة غةضباظة  ٖةخاَةْؿيينإ ئةو يةؾهطةى يؤْاْيية
بووْى الى ضةثي يةؾهطةنةيإ و زواى ئةوةى ئةو غةضباظة ضؤَيبة  نإ ٖاتبووٕ،يؤْاْيية

 تٓياْسا.آلى خؤيإ زؤضِاْس و ٖةوَيي ٖةوضةبةنطيَطرياواْة ضووْة ثاٍَ يةؾهطى ئةغهةْسةض، 
يـ ئيَطاْغةضضاوةى  نإ بهةٕ،ييةئيَطاْنإ غتايؿى يؤْاْييةبري غةضضاوة  ضاوةضِوإت ْابيَ

بووْى بيػت ٖةظاض غةضباظى ٖةخاَةْؿى  زيٌغيوة نة ْيؿاْسةضى وْةْويةو باضةوة ٖيضيإ 
نوشضإ و  ٖةخاَةْؿييووياْة يةو دةْطةزا زوو ٖةظاض غةضباظى وتنإ يؤْاْييةهة ضووْبيَت، 

ؾةغت غةضباظى ثيازة و  تةْياظياْى ئةغهةْسةض يةو دةْطةزا  نطاوٕ، زيٌ بيػت ٖةظاضيـ
 ضٌ غةضباظى غواضة بوو.

وةى ْوَيسنة زووضاضى ئةَيُاْى خويَٓةض ية خويَٓسْةوةى ئةو ْووغيٓةى ظاْايةنى 
ة، ْةبووبيٓى و برينطزْةوةى وضزٕ ية ناتى ْووغيٓى ئةو شَاضاْة ؤنة ض ،َإ زةبيَتغةضغووضِ
ٖةضوةٖا يةو  طوَإ ْري،بة  َيَصووئةو ثياوة ية ْووغيٓةوةى  غجاضزةييطؤيي و ية ضِاغت

توونةى ئةو بة ْاوى ئةو ثةضِ ري،ثؿرتِاغتٖةيبووة  ئيَطإةى ئةو بةضاْبةض بة ية تايبةتييٖؤططي
هطاوة، ( ضاثئيَطإى )زاغتاْى ْةتةوةيي زواتط بة ْاو ( ْووغيويةتى،ئيَطإ)بٓةَاى ظَآْاغي 

ئةو ظاْاية بريى ، بةآلّ غي ْووغطاوةةؤ ناضة نة غةباضةت بة ؾاْاَةى فريززياضتطي
دةْطةناْى ئةونات  بةثيَيى زةنوشضئَ، بة زَيٓياييةوة ئيَطاْناتيَو زوو ٖةظاض  ،وةتةوةوْةنطز

ةى رت ية ؾةغت ثيازة و ضٌ غواضثٕ ْةياْتواْى ؤشَاضةى بطيٓساضةنإ ظؤضتط زةبيَت، ئةى ض
 بة زَيٓياييةوة شَاضةى نوشضاوةناْى ئةغهةْسةض ظؤضتط بووْة.، ئةغهةْسةض بهوشٕ

زواى ئةوةى ئةغهةْسةض غةضنةوت، بطِياضيسا بؤ غتايؿى ئةو غةضنةوتٓة دةشْيَهى ؾازى 
ياْى يؤْإ بهات و دةشْيَهى وةضظؾي طةوضة ية ؾيَوةى خوزاوةْسيَت و قوضباْى بؤ َةظٕ بطيَطِ

بة فةضَاْى ئةو  بووٕ،غةضباظة وةضظؾهاضةنإ بةؾساض ٖةَوونة تيايسا  ،َجياز غاظزاؤئؤي
يٓى بطِبؤ غةضئةغهةْسةض ز ية غةضباظةناْى زوو غة ةنةيإ بطِى،زيًغةضى بيػت ٖةظاض 

اويإ بة ٖةضيةنة ية ئةوإ غةز نةغي بةض نةوت، بيػت ٖةظاض غةضى بطِ ةنإ ضاغجيَطزضإ،زيً
 ةوي ضةقاْس.غةض بيػت ٖةظاض ْيَعةوة نطز و ْيَعةناْيإ ية ظ
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ية  ةْطى ظؤض ية ظةوى زةضةقيَٓسضإ،ى ضةْطاوضِآلةنإ ئايَجيازة وةضظؾيؤية ئؤي
 و غةضباظاْى آلى نطاية ئائيَطاْاوى غةضباظى ئؤيةَجيازى ئةغهةْسةض بيػت ٖةظاض غةضى بطِ

و ضَِى  بطِاواْة ثيَؿربِنيَيإ نطز، ئةغهةْسةض خؤى زيػوئةو غةضة ية بةضاْبةضئةغهةْسةض 
 بوو. ثاَيةواْةوةنة ثيَـ بووْى بة ثاؾا ئةو ية ٖةضزوو بواضزا  سا،ٖةَي

دةْطى يةؾهطى زووةَري ية زواى  طيَطِاْةوةٖةْسيَ  بةثيَيزواى ئةو دةْطة و 
زةنةئ، زاضيوؾي  ييةطةٍَ ئةغهةْسةض واتة دةْطى ئيػؤؽ وةى زواتط باغ ٖةخاَةْؿيي

َٓسا ئاؾتى بهةى، يةطةٍَ : )ئةطةض تؤ وتىْاَةيةنى بؤ ئةغهةْسةض ْووغي و تيايسا  غيَيةّ
تؤزا زةنةّ يةطةٍَ نةّ ثاؾايةتييةبةو ؾيَوةية  اْى ئاغياى بضووى زةزةّ بة تؤ،وآلتَٔ تةواوى 

َى زايةوة آلّ ئةغهةْسةض وةآلبة ،(ئةوةف نضةنةّ زةنةَة ٖاوغةضى تؤ بة زوو بةف، ويَطِاى
 نة بة َٓى بسةيت. ْييةٖيضت تؤ زةتةويَت بة َٓى زةزةى ٖى خؤَة، نة ئةوةى تؤ 

اْى وآلتية تةواوى  غيَيةّنإ زاضيوؾي يؤْاْييةْووغة َيَصووى وتةزواى دةْطى ططاْيو بة 
ية  زاواى غةضباظى نطز، إ ثيَهسةٖيَٓاٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتنة  ئيَطإشيَطزةغتى 

ة وآلت نوبةَيذ تا ضةظّ واخوة واتة ية غيَٓس و ئيُجطاتؤضييةتزووضتطئ ؾويَٓةناْى ئةو 
نؤى ئةوإ ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظى ثيازة و  ٕ، غةضباظى ثيازة و غواضة ٖاتٔ،ةناْيَعيه

بؤ دةْطى ئةغهةْسةض بةضةو ضؤشئاوا  نوديَطري بووٕ تا ئيَطإنة ية ؾويَٓة دياناْى  ،غواضة بوو
 .بطِؤٕ

ْووغة ووَيَص، ْييةئةو شَاضةيةف وةى شَاضةى نوشضاواْى دةْطى ططاْيو ضاغت 
سا ية دةْطى غيَيةَغةضنةوتٓى ئةغهةْسةض بةغةض زاضيوؾي  نطزْينإ بؤ طةوضةيؤْاْيية

َةوزاى ْيَوإ ناتى دةْطى  ،ضِووئيػؤؽ شَاضةى ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظيإ خػتؤتة
نة زاضيوف ناتى بؤ نؤنطزْةوةى يةؾهطيَهى ئاوا طةوضة  ،ططاْيو و ئيػؤؽ ْيؿإ زةزات

ةْسةض زواى دةْطى ططاْيو و ئاٖةْطى ؾازى غةضنةوتٔ، بة ّ ئةغهآلبةة، ْةبوو
نى بيٓى، ييةئيَطاْية ضيَطةزا ٖةض  ةضةو غاضزى ثايتةختى ييسى ضؤيؿت،يةؾهطةنةيةوة ب

 وةى نؤيًة بياْفطؤؾٔ. نوية غةضباظةناْى تايى بةخؿئيَطاْنوؾتى و شٕ و ثياواْى طةدمى 
ناتيَو طةيؿتة  نة ضيَ نطزبوو،ةخةَيه ئةغهةْسةض و يةؾهطةنةي تطغيَهي طةوضةيإ الي 
ى ؾاضةنة فةضَاْطِةوانإ يؤْاْييةْووغة َيَصووى وتةنِ( ؾاضى غاضز، بة  18) فةضغةْطىغيَ 
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و  ظيَطِٖةضضى ية  زةزات، : )ؾاضى غاضز خؤى بةزةغتةوةوتىضؤوة ثيَؿواظى ئةغهةْسةض و 
 .(ؾاضزا ٖةية زةبيَتة ٖى ئةغهةْسةض طةدميٓةيثاضة ية 

سةض ثيَـ ئةوةى ؾاضى غاضز خؤى بةزةغتةوة بسات، زةيويػت ويَطاْى بهات و ئةغهةْ
هطزْى ْسٕ و ويَطاْغووتاى ؾاض ية فةضَاْطِةواّ بة ٖؤى خؤبةزةغتةوة زاْى آلبيػوتيَٓيَت، بة

نو وةى نؤيًة اْى طةدمى بة غةضباظةناْى خؤى بةخؿي تانوضِئةو ؾاضة ضاوثؤؾي نطز و شٕ و 
اْى ئاغياى بضووى بوو، وآلتى نيًيهى نة يةى ية وآلتيًة ية ؤة ْطخى نبةو ٖؤناض بياْفطؤؾٔ،

هاضيَهى ئاغايي ية َاوةى زة ضؤش نطيَ،نة زةيهطزة نطيَي غةز زضٖةَى يؤْاْى  تةْياطةيؿتة 
 .سانطزْناض

غةضَا و بةفطى  ،زاطرينطزاْى ئاغياى بضوونى وآلتية وةضظى ظغتاْسا ئةغهةْسةض تةواوى 
ى بةضططى ضِووبةضِووهة ية ٖيض ؾويَٓيَو ضووْة، يى ضيَطط بدي يةو زاطريناضيظغتإ ْةيإ تواْ

 .ْةبووغةخت 
 ئيَػتةنة  ،ى نًيهى ية ئاغياى بضووى ؾاضيَو بة ْاوى ئيػؤؽ ٖةبوووآلتية زوانؤتايي 

 تى توضنياية.آلئةزةْة ية باؾووضى ضؤشٖة ْيَعيوثامشاوةى ويَطاْةناْى ية 
يةو دةْطاْةى  يَوّ ٖيض يةنآلوو بة َةيساْى دةْط، بةئةو ْاوضةية ظؤض داضإ زةب

ئةغهةْسةض ْاوباْطيإ زةضْةنطز، بؤية ية ناتى  و غيَيةّياْسا وةى ئةو دةْطةى زاضيوؾي ضِوو
 غيَيةّزاضاى  خؤدةْطى زاضيوؾي ياغيَيةَري  تةْيإ، ئاطةزاضٖيَٓاْى ئةو ؾويَٓة، ئةواْةى ْاو

 ة بري.إ زيَتةوٖةخاَةْؿييزوايري ثاؾاى 
نة ٖةض ٖيَطؾبةضيَو  ،بووى ئيػؤؽ ئةوةْاوضة يةدةْطاْة  ٖةَووزاْى ئةو ضِووٖؤناضى 

ئةطةض  بيَت، تيَجةضِيةو ْاوضةية  زةبوواية، بطِواتت آلويػتباى ية ئاغياى بضووى بةضةو ضؤشٖة
و  بطِواتبتواْيَت ية ضيَطةيةى  نوتا بطِوات بانوضباية، ْاضاض زةبوو ظؤض بةضةو ْةضِؤيؿتيةويَوة 

تى ئاغياى آلهة ؾاخةناْى تؤضؤؽ ية ضؤشٖةضووْاى بضووى، تى ئاغيآلضؤشٖة ةْيَتةخؤى بطةي
 خؤ بة ثيَضةواْةوة ططتبوو،ت ياآلبضووى ضيَطةى ضؤيؿتٓى ٖيَطؾبةضاْيإ ية ضؤشئاوا بؤ ضؤشٖة

، نة ية ايةوْةبويةو ضيَطة تايبةتاْة  تةْيابدي،  تيَجةضِئةوإ ْةياْسةتواْى يةو ظدمرية ؾاخاْة 
ت آلنة ية باؾووض بةضةو ضؤشٖة ،ية بووضيَطةتانة ضيَطةف ئةو  باؾووضى نًيهى بووٕ،

 ية النةي يةوة ؾار ٖةبوو،يبانوضية اليةنى ئةو ضيَطةية و ية و ضيَطةى ئيػؤؽ بوو،  زةضِؤيؿت
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غيوياْة بة نإ ْوويؤْاْييةْووغة َيَصووايي ئةو ضيَطةية وةى تية باؾووض زةضيا ٖةبوو، ثاْ زيهةي
 نيًؤَةتط و ْيو بووة. زوو ئةَطِؤثيَوةضى 
خ. ظ( ؾةف غةز ٖةظاض  323ٖاويٓى غاَيى )وةضظي ضؤشى  غيَيةّنإ ية يؤْاْييةى وتةبة 

ئةو  ، يةو ضيَطةية،ى ضيَططتٔ ية يةؾهطى ئةغهةْسةض بووٕضاوةضِواْ غيَيةّغةضباظى زاضيوؾي 
هة ئةطةض زاضيوف ؾةف غةز ضووْ، ْييةةْطسا نؤى ى ديو بةضشةوةْس ئةقٌَية يةطةٍَ طيَطِاْةوة

بؤضي  ى ئةغهةْسةض زةبوو،ضاوةضِوأْ يةو ضيَطةية اظى ٖةباية بؤ بة زضيَصايي ٖاويٖةظاض غةضب
 .ى ببات؟يةْيَوتا  ْةضِؤيؿتئةغهةْسةض ي يةؾهطي ضِووبةضةو  يةوةخؤى يةو ضيَطةية ْةثطِي

نة تةواوى وةضظى  ،زةبيَت ؾيَت بيَت ،تفةضَاْسةيةى نة ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبيَ
ى زوشَٔ بيَت و تيَضووى قوضؽ و ثؿت ؾهيَٓى ثةضِيٓةوةى ضاوةضِواْنسا طةيةٖاوئ ية ضيَ

وات، ية ناتيَهسا ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظ بة ئةغتؤ بططيَت و خؤى بةضةو زوشَٔ ْةضِ
 .ْةبووضباظى غواضةى رت ية بيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظى ثيازة و ضواض ٖةظاض غةثزوشَٓةنةى 

ى ظاْهؤ بوو، بة ٖؤى ئةو َاَؤغتاييَدؤف بوو )ناظّ خاْى غياح( نة َاوةيةى اخو
: وتزاْى دةْطى ئيػؤؽ ٖةبوو و زةيضِووتةْاْةت طوَاْى ية  ،ةوةئةقًَزووض ية  طيَطِاْةوة
إ ية ئةطةض طوَ، بةآلّ نإ بيَتيؤْاْييةةناْى يزاْى ئةو دةْطة ية غاختةناضيضِوويةواْةية 

هة ئةو ؾهػتة ضووْْانطيَت،  غيَيةّبووْى ئةو دةْطةف بهةٕ، طوَإ ية ؾهػتى زاضيوؾي 
غي بؤ ْووغيٓى ةوزطاوة نة فريو فاضغييةناْي وةى ؾاْاَةزا ٖةية، ظاْ تيآلية بةَيطة ضؤشٖة

توونة ثةضِ تةْياغةضضاوةناْى  نإ وةضْةططتووة،يؤْاْييةؾاْاَة غووزى ية غةضضاوة 
 ةنإ بووٕ.يتيآلضؤشٖة

ى واية ٖؤناضى زوانةوتٓى باوةضِية ظاْهؤى طالغهؤ  َيَصووى َاَؤغتاثطؤفيػؤض باضت 
 وانةوتٓى ئاَازةنطزْى يةؾهط بوو،، زثايعبؤ َاْطى زووةَى  غيَيةّزاضيوؾي  يةاليةٕدةْط 

َاوةيةنى ثيَضوو تا زاضيوف تواْى بؤ دةْطى ئةغهةْسةض يةؾهط ضيَو خبات و بيباتة ئاغياى 
خ. ظ(  333ّ ية زووى ْؤظاَبةضى غاَيى)آلبةٖات،  ثايعووى، بؤية وةضظى ٖاوئ ضؤيؿت و بض

غاضز  ٖيَٓسةيسا، ٖةوا ضِووى ئيػؤؽ ْاوضة ية غيَيةّدةْط ية ْيَوإ ئةغهةْسةض و زاضيوؾي 
ؾهػتى  ةسةت بهات و ضيَطط بيَت بؤ دةْط، بؤيةْاضِٖةضاغإ و نة غةضباظةنإ  ،ْةبوو

 .وغؤَيةدطة ية غةضَا زيهةي ية ثؿتةوة بوو، بة زةغت ئةغهةْسةض ٖؤناضي غيَيةّزاضيوؾي 
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ضةوؾي دةْط ّ آلٖةضضةْسة ية ؾاْاَةزا ؾهػتى زاضيوف بة زةغت ئةغهةْسةض ٖةية، بة
بطزْة بةض دةْطى ئيػؤؽ، زيػإ دطة ية ثةْا بؤ تيَطةيؿذي ية و ْاوةنإ بووْيإ ْيية،

 .ْيية زيهة نيةيةوضاغةضنإ، ٖيض يؤْاْييةغةضضاوة 
ية ْةتةوة و ضةضةَيةنة  ووثيَهٗاتةيةى ب غيَيةّْووغيٓى ئةوإ يةؾهطى زاضيوؾي  بةثيَي

ت و ضةْطة ديانإ و بة ؾيَواظى دياى غةض و ضيـ تاؾري ية نوضديانإ بة دًوبةضطى زضيَص و 
نة ٖى  ،بوويإ ٖةضةظّ مسيًََى طةوضة و ؾؤضِخواغةضباظاْى  ةظّ،ضاخوو  يٓسيئاغياى ْاوةْس و ٖ

ظاْى توضإ ثطضي زضيَصيإ ٖةبوو، زةطةيؿتة غةض ٖةْسيَهيإ زةطةيؿتة غةض غيٓطيإ، غةضبا
ويإ ْةزةنطزة ثيَيإ، غةضباظة آلثيَ ةضباظاْى ضةؾجيَػت ْيَعةى زضيَصيإ ٖةبوو،غ ثؿتيإ،

غةضيإ  زةبووايةيةناتى زوإ يةطةَيياْسا  زيهة نة ئةواْي ،بةضظ بووٕآلبا ٖيَٓسةغهانإ 
 بًَٓس بهةٕ نة وةى ئةوةى ضاو ية بةؾي غةضةوةى زاضيَو بهةٕ. ٖيَٓسة

 ٖةَوونة ية  نةغييةنإ ئةو يةؾهطة ؾةف غةز ٖةظاض يؤْاْييةْووغة َيَصووى وتةبة 
زةشيإ، بةٖاى دةْطيإ  ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضنة ية غٓووضى  ٕ،ثيَهٗاتبوو ةئةو ْةتةواْ

 تةْياتا زةطةيؿتة زةضيا ية باؾووض،  بانوضية  ةوةة ؾاخثاْى ضيَطةى ئيػؤؽ ي ،ْةبوو
نة بة  ،نإ زضيَصيةنةيإ بة غي ئةغتاز ْووغيوةيؤْاْييةْووغة َيَصوو ( َةتط بوو،2500)

زواى ئةوةى تةواوى وةضظى ٖاويٓى  غيَيةّزةناتة ؾةف نيًؤَةتط، زاضيوؾي  ئيَػتةثيَوةضى 
 ٖةَووخ. ظ( ئةو  333زووى ْؤظاَبةضى غاَيى ) ى ئةغهةْسةض َايةوة، ية ضؤشىضاوةضِواْية 

نطزْةوةى ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظى ثيازة و اضة ديَطري نطز، نؤزغٓووضيةؾهطةى يةو ْاوضة 
غةضباظإ يةو  ( َةتط، ئةغتةَة،6000و زضيَصى ) ّ( 2500يةى بة ثاْى )ْاوضة يةغواضة 

ية  يإ ْابيَت،دووَيةتواْاى توزا زةنةوْة غةض يةى و ووْاوضةية وةى َاغي غاضزئ ية ق
يإ دووَيةزوشَٔ ظةْطٔ و تواْاى يةطةٍَ دةْطسا غةضباظةنإ ثيَويػتة ية ضيعةناْياْسا 

 ٖةبيَت.
 يةنؤنطزْةوةى ؾةف غةز ٖةظاض غةضباظ  ة و ثيَي وايةييَدؤؾبوو ناظّ غياح نة ئةفػةضاخو
ؾةف غةز ٖةظاض  غيَيةّض زاضيوؾي يةنى ئاوا بةضتةغو بة ئةغتةّ زةظاْيَت و زةَييَت: ئةطةْاوضة

يةنى ئاوا بةضتةغو نؤزةنطزةوة، ئةغتةّ بوو ئةغهةْسةض بتواْيَت ية ئيػؤؽ ْاوضة يةغةضباظى 
 هة ضيعى ئةغتووضى غةضباظةنإ وةى بةضبةغتيَهى طةوضة ثيَـ ئةوى زةططت.ضووْ، بجةضِيَتةوة
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ظ ؤسا ْاطودميَت و َطئةقًَ يةطةٍَ ، نةنإ ْووغيوياْة زواى باغي زةنةئيؤْاْييةئةوةى 
نة ى ْؤبة خةَيهؾةف غةز ٖةظاض غةضباظ ئةواْيـ وةى غةضباظاْى  ، نةْاتواْيَت ثةغةْسى بهات

زضِنى بيابإ و بةضزى ْووى تيصى تيَ ْةزةضةقى، غةضباظة  بٓى ثيَيإ وةى ؾار غةخت بوو،نة
غي  ية بةضاْبةضٖةية، ْةتوأْ  طإئيَتى آلى ئةوإ ية ضؤشٖةآلنة ٖيَؿتا ويَٓةى بابةضظةناْى غهاآلبا

ّ آلبةةٕ، ضواض ٖةظاضيإ غواضة بووٕ، بةضططى به تةْياو غيَ ٖةظاض غةضباظى ئةغهةْسةض نة 
بةٖاى دةْطى يةؾهطةناْى ثيَؿووى  غيَيةّْاتواْري ئةوة ضةت بهةيٓةوة نة يةؾهطى زاضيوؾي 

نة  ،بطزيةْيَوو بابةتاْةى ةنإ ئةينة دةْطة زضيَصةنإ و بطانوشي ة،ْةبوو ٖةخاَةْؿيي
بووٕ. ئةطةض يةؾهطى زاضيوف بةٖاى دةْطى يةؾهطةناْى ثيَؿووى  وآلتى بةٖيَعَةضدى 
بة زَيٓياييةوة ية  زةخواضز،ئةغهةْسةض ؾهػتى ْة ية بةضاْبةض، ية غيَ دةْط ٖةبوواية

 زاضيوف بؤ خؤى بةؾساض بووة. زا دةْطزووَري و غيَيةَري 
و  ئيَطإئةغهةْسةض ضؤيؿتة يةطةٍَ نة  ،بوو يؤْاْيياْةةو ي يَوؤؽ يةنئاضيػتؤثؤَي

وويةتى ٖةْسىَ وتاوةتةوة، توونةنةى طيَطِئيَػرتابووْى دوططافى ظإ، ٖةْسىَ ية بةؾةناْى ثةضِ
ةى ّ ظؤضيٓآلَطزٕ بةضططيإ زةنطز، بة نوتا ٖةَيٓةزةٖاتٔ ٖةخاَةْؿييية غةضباظاْى 

 بةثيَيباضى دةْط بووْى ئةغهةْسةض نطايةوة، جةضِتيَغةضباظةنإ ٖةَيسةٖاتٔ و ضيَطة بؤ 
)بةضةبةيإ  وؽ نة خؤى ية َةيساْى دةْط بووة، بةّ ؾيَوةية بووة:ى ئاضيػتؤثؤَيطيَطِاْةوة

و  ةٖةوض ئامسإبووٕ، بيٓيإ نة ضِابووٕ بؤ دةْط ئاَازةئةوناتةى غةضباظةنإ ية خةو 
يةنططتووى ٖؤخ ييتةناْى يةبةض بوو، ْةختيَو غاضزة. ئةغهةْسةض ية ناتيَهسا نة بةضطى 

زةغتةوة تؤبعيَهى بة  ةو مشؿيَطةنةى ية ناالٕ زاْابوو،غواضى ئةغجة ْاغطاوةنةى خؤى بوو. ئ
 ٖةْسيَ نات بةو تؤبعة ٖيَُاى بؤ بةؾةناْى يةؾهطةنةى زةنطز و فةضَاْى زةضزةنطز. بوو،

نة  ٖةخاَةْؿيي ضيية ئةْساظة بةزةؤؽ( ية بيٓيٓى يةؾهطى َٔ )واتة ئاضيػتؤثؤَي
ةْطيإ يةبةض بوو، تطغِ ييَ ْيؿت و بريّ نطزةوة نة ْاتواْري بةغةض ئةو دًوبةضطى ضةْطاوضِ

ية ظؤضى يةؾهطةنة  وتّ ئةغهةْسةض بة ئةفػةضةناْى آلغةضباظاْةزا غةضنةوتوو ببري، بة
طِٕ، ئةو ةنإ ٖةَيسةفنيةضؤئةوإ وةى ثؤية  ،نة ئيَوة ٖيَطؾتإ زةغت ثيَهطز ٖةض َةتطغٔ،

غةضباظةناْى يإ ٖؤخ ييت بووٕ زةغتى ثيَهطز، ٖةَوونات بة ٖيَطؾي الى ضِاغتى ئيَُة نة 
ٖةضنة ٖيَطؾي ئيَُة زةغتى ثيَهطز، َٔ بة  ٕ،آلئيَُة بة زضيَصايي نةْاضةناْى ئاو زةدوو

ؤيإ ية مشؿيَطى خخؤؾشاَييةوة بيٓيِ نة غةضباظاْى زوشَٔ ثاؾةنؿة زةنةٕ و ٖةوٍَ زةزةٕ 
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ّ ٖةْسيَو ية ئةوإ بةضططيإ زةنطز و مشؿيَطى آلةضباظاْى ٖؤخ ييتى ئيَُة بجاضيَعٕ، بةغ
 غةضباظةناصيإ ئةواْيإ زةخػتة غةض ظةوى.

ٕ، غةضباظاْى الى ضةثي ئيَُة نةوتٓة آلناتيَو غةضباظاْى الى ضِاغتى ئيَُة تؤظيَو دوو
يةؾهطةنةَإ نة غواضة و ثيازة  ئةونات زَيى نإ،ٖةخاَةْؿييةو ٖيَطؾيإ بطزةغةض  دووَية

، َٔ بيٓيِ نة زةضِؤيؿذيياْةوة وو غواضةنإ ية ثيَؿةوة و ثيازةنإ ية زو دووَيةبووٕ، نةوتٓة 
نإ ية نؿاْةوةزإ و خؤيإ ية غةضباظاْى ثيازة و غواضةَإ ٖةخاَةْؿييةاليةى  ٖةَووية 

زةياْةويَت فيًََُإ ييَ بهةٕ و  ٖةخاَةْؿيي غةضباظاْى ومتبة زووض زةططٕ، َٔ يةطةٍَ خؤَسا 
يةنى ْاوضة يةيإ ية ئيػؤؽ ثةضِيٓةوةاْة غةضباظةناصيإ خبةْة زواى خؤيإ و زواى يَةبةغتي

رت ثبؤ ثيَؿةوة، َٓيـ  زةضِؤيؿذيرت ثتا غةضباظةناصيإ ُاْسا ظةْطٔ، يةطةَيبة ثاْتايي 
بةضئ ثاْوْاوضةيةنى  غِ بطِى،نة تةواوى ضيَطةنةى ئيػؤئةوةى  نوتا ِ بؤ ثيَؿةوة،زةضِؤيؿت

نإ غةضطةضَى ثاؾةنؿةٕ. الى ضةثي ئيَُة تةضيب بة ييةئيَطاْزيػإ  بيٓيِ ،بةضضاوّ نةوت
ٖةْسيَو ية غةضباظة  يإزواى ئةوةى طةيؿتٓة ْاوضةى بةضئ، تواْ، ٕآلؾاخةنة زةدوو
ةظ ًض بووٕ و بية طةَاضؤنة ضظطا طاييػهةنة زوو  بيٓئَِ  ةٕ،نإ طةَاضؤ بسٖةخاَةْؿيية

 .ناْسا بوو(طاييػهةية يةى ية  غيَيةّزواتط ظاْيِ زاضيوؾى  ت ضؤيؿذي،آلبةضةو ضؤشٖة
 وية يَو: )تةْاْةت زواى ئةوةى ظاْيُإ نة يةنو زةبيَصيَت ؤؽ بةضزةواّ زةبيَتئةضيػتؤثؤَي 
َةيساْى ةْي نطزنإ بةييةئيَطاْبهةئ  باوةضِسةتواْى اْزاضيوؾي تيَسابووة، ْةَ نةطاييػهةزوو 

بهةوْة  بؤ ئةوةيبة ضواَيةت ئةوإ ٖةَيسئَ  وتبة خؤَِ زة بططةدةْطيإ بةديَ ٖيَؿتووة، 
ِ ئةوةى ثةغةْس ئةقًَهة ضووْ َإ زةبةٕ،يةْيَوثؿت ئيَُة و يةثطِ ٖيَطف زةنةْة غةضَإ و 

ٕ ية اتٓيآلربزْى الى ضاغتى ئيَُة، ٖةف غةز ٖةظاض غةضباظ بة ٖؤى ٖيَطؾنة ؾة ،ْةزةنطز
زواى ئةوةى دةْط بة غةضنةوتٓى ئيَُة نؤتايي ٖات، ئيَُة  َاْةوة ثيَ باؾرت بووبيَت،

ئةوة بووة نة ئةو  ،نإ ْةياْتواْى بةضططى بهةٕٖةخاَةْؿييةغةضةدمُاْسا ٖؤناضى ئةوةى 
نة ضيعى غةضباظة  ،ثاْتايي نةّ بوو ٖيَٓسةؾويَٓةى يةؾهطى زاضيوؾي ييَ بوو 

 .(وَيئَسةتواْى تيايسا ظونإ ْةياْٖةخاَةْؿيية
يإ ٖؤناضى ؾهػتى زاضيوؾي ٖةَووهاْى ئةغهةْسةض زةخويَٓيٓةوة ٖاوضِيَْووغيٓى ٖةضيةنة ية 

نة ئةوٕا  ،ةْةبوو ٖيَٓسةية دةْطى ئيػؤؽ تةْطى ديَطةنة بووة و ثاْتايي ْيَوإ ؾار و زةضيا  غيَيةّ
، بةآلّ سيى ضيَطط بووْة ية يةنتووْسطةنة بة ةثاْةنة وةضبططٕ و ضيعةناْى يةؾهبة باؾي غووز ية طؤضِ
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يإ غةضباظاْى ٖؤخ ييت بووٕ و ضةنى قوضغيإ البوو، تواْيإ ٖةَووالى ضاغتى يةؾهطى يؤْإ نة 
اى ٖةخاَةْؿييةغةضباظة  ٖةَووبة ْاوةضِاغتى ئةو  ، بة ئاضاغتةى زةضيا ْةبوويإ دووَيةزا نة توْا

 ةٕ.ثاؾةنؿة ثيَ به خاَةْؿييٖةضيَطة بؤ خؤيإ بهةْةوة و يةؾهطى 
يةواْةية ضِازةضبطِئ يةَةضِ ئةو  ،زةضِوات( غاٍَ بةغةض دةْطى ئيػؤغسا 2300رت ية )ث

زاويَهى ضِوو ٖةَووّ آلْووغاْى ضِابطزوو ئةغتةَة، بةَيَصووى طيَطِاْةوةدةْطة ية زةضةوةى 
طاوة ضِاغتة وتري ئةوةى ئةوإ زةتواْطيَت بعاْ بةثيَيبٓةَايةنة نة  وزإْادةْط خ خؤدةْط يا

بة بةناضخػتٓى الى ضاغتى يةؾهطةنةى، يةؾهطيَهى  تةْيائةطةض ئةغهةْسةض تواْى  خؤ ْا،يا
تووة ْةنةوت و آلئةو يةؾهطة ٖة ويؾةف غةز ٖةظاض نةغي تيَو بؿهيَٓيَت، ئةى بؤضى بةزو

بة نةْاضةناْى بؤضى  ببات، يةْيَوزاضيوف  ثاؾايةتيي، تا ْةضِؤيؿت ئيَطإضِاغتةوخؤ بةضةو 
 .ة؟وآلتضؤيؿت و خؤى طةياْسة ئةو  َيػطَةزيتةضاْة بةضةو 

ى خؤى تواْيويةتى يةؾهطيَهى ؾةف غةز ٖةظاض نةغي ؾهػت وتةئةو غةضزاضةى بة 
ياْى ٖةَوونة  ،بة بيػت و ْؤ ٖةظاض غةضباظى ثيازة و ضواض ٖةظاض غةضباظى غواضة ،بسات

ئةو زةيتواْى زواى ئةو غةضنةوتٓة طةوضةية  ،غاوة؟تط يية ض سيو دةْطةوة، ئيْةخػتبيَتة ْيَ
ية دياتى ضؤيؿذي  بووزةْةْاضاض  ،ئيَطإةْيَتة ْيَو بة ضيَجيَواْيَهى ضِاغتةوخؤ و خيَطا خؤى بطةي

. بة ْاضاضى زةبيَت َيػطتة ةْيَباؾووض بططيَتةبةض و خؤى بطةي ضةو ؾويَٓى َةبةغت، ضيَطةيبة
دةْط واتة دةْطى ططاْيو يةؾهطى يةنةَري ةى ية بطوتطيَت ئةغهةْسةض ويَطِاى ئةو

 .(5)تطغا ٖةخاَةْؿيييةؾهطى  سادةْطزووةَري ّ ية آلؾهاْس، بة ٖةخاَةْؿيي
بةضةو  يويَطانة ْة ،ى ييَ نوشضاٖيَٓسةثطؤفيػؤض باضت زةَييَت: ية دةْطى ئيػؤؽ ئةغهةْسةض 

بة تايبةت نة ية زوايري دةْط نة  وْة،ةوة َايةى ثةغةْس بوئةقًَى ضِووية ية وتة. ئةو بطِوات ئيَطإ
 ناْى ظؤض نةّ بووٕ.يؤْاْيية، شَاضةى غةضباظة بةضثاي نطز غيَيةّزاضيوؾي  ية زشيئةغهةْسةض 

بة  غيَيةّو زايهى زاضيوؾي  نوضِؤؽ ْووغيويةتى ية دةْطى ئيػؤؽ شٕ و ئاضيػتؤثؤَي
 الى ئةغهةْسةض. ةبطزضاْ طريإ و زيٌ

                                                 

ٕ ؤض زياضة وةى ظةبيشوَيآل ٖاتووة،نإ ية ٖةغتى ْييةغاضزةنإ بةضاْبةض يؤْا وؾةظؤضى بةناضٖيَٓاْى  (5)
نإ بة نيٓة ية زٍَ بةضاْبةض بة ئيَطإ ْاوزةبات، خؤؾي ية دياتى ثيَؿيٓإ نيٓةى ئةواْى ٖةَيططتووة و ْييةيؤْا

 يٓةوةى َيَصوو زةناتةوة. "وةضطيَطِي نوضزى"تؤَيةى ضووزاوة َيَصووييةنإ ية ْووغ
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ية بة ضاغت ْاظاْيَت و زةَييَت وتةؤْإ ية ظاْهؤى طالغهؤ ئةو ى يَيَصووى َاَؤغتاباضت 
ناْى ْاوضة يةو زايهيإ ْةزةٖيَٓا بؤ دةْط، ئةوإ  َٓساٍَشٕ و  ٖةخاَةْؿييثاؾاناْى 

 غيَيةّئةوةف زواى زوايري دةْطى زاضيوؾي  ، ْةى ية دةْطى ئيػؤؽ،نطإ زيٌ ئيَطإزووضة 
 .(6)ةغهةْسةض بوو ْةى ية دةْطى ئيػؤؽو ئ

نإ ظؤض نيٓةى ٖةبوو، زواى دةْطى ئيػؤؽ ييةئيَطاْئةغهةْسةض نة بةضاْبةض بة 
ى زاطرينطزْ، زةغتى نطز بة بطِوات ئيَطإويَطا ضاغتةوخؤ بةضةو يهة ْةضووْ ثرت بوو،نيٓةى ضِنو

 .ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتنة بةؾيَو بووٕ ية  ،ةيةناْى زةضياى فٓيكيييؾاضة نةْاض
 نطز،بةضططيإ غةضغةختاْة ساض بووٕ و ئةَةن ئيَطإ( بةضاْبةض غةيسؤٕؾاضى )ى زاْيؿتوواْ
 ْاضاض بوو ئةو ؾاضة طةَاضؤ بسات. يـئةغهةْسةض
و زةضياوة ئةو ؾاضةى  ىوؾهاْئةغهةْسةض ية ضيَطةى  ية نةْاضى زةضيا بوو، غةيسؤٕ
يَصة ثياوة خويَٓطِو ؾاضةنة. ئةو َاْط تواْى غةضباظةناْى بباتة ْيَ زواى سةوتطةَاضؤزا، 

ئةواْى ْاضاض نطز ظةوى  ة ٖةضزووالى ؾةقاَةنإ ٖةَيواغي،ثياواْى ئةو ؾاضةى ي ٖةَوو
نة  ،ةوةاْزاضئةغتووْة  ٖةض بةو ٖةَيواغري بة زةغت خؤيإ زانوتٔ، ٖةَيهةْٔ و زاضةناْى

 خؤيإ زايإ نوتابوو، ٖةَييسةواغري.
ؤثي ْانى ية زووالى ؾةقاَةنإ طًَوضِوبؤ  ئيَػتةبة ٖةَإ ؾيَوة نة ية غةضزةَى 

شٕ و  ٖةَوويـ َطؤظة ٖةَيواغطاوةنإ زةبيٓطإ. غةيسؤْْانى زةبيٓطيَت، ية ؾاضى ضِوو
 ئةو ضؤشةى ئةغهةْسةض ئةو بةْسةضةى بةدىَ ٖيَؿت، ْى ئةو ؾاضةى وةى نؤيًة فطؤؾت،آلَٓسا

 ةوة تا بؤطةٕ بووٕ و ضِظئ.َاْ ٖيَٓسةتةضَة ٖةَيواغطاوةنإ  تةْاْةت يةى َطؤظى ييَ ْةَابوو،

                                                 

إ بةضةو ْاوةْسى ئيَطإ نة ئةغهةْسةض ية تطغ ،يةواْةية ئةو ضاية بة الى خؤياْةوة ضِاغت بيَت (6)
يةؾهطيَهى بضووى و َاْسوو،  ْييةٖيض غةضنطزةيةنى زاْا ئاَازة  زيهة ّ ية اليةنيآلؤيؿتووة، بةْةضِ

غةضضاوةناْي ياضَةتيساْى خات و ْةثؤى ةيوبة تواْاف بيَت بباتة ْا زَيى زوشَٔ، ثيَـ ئةوةى ية ث ةٖةضضةْس
نإ ية نةْاضةناْى َةزيتةضاْة و ٖةخاَةْؿيييةى خػتٓى زياضة ئةغهةْسةض ية ضواْطةى ثةثةى ْةخات، 

غةضضاوةى  يـٖةَ ةو ؾويَٓاْة ٖةّ غةضضاوةى َطؤيي،ظاْيويةتى ئ ؿتووة،بةضةو ئةو ؾويَٓاْة ضؤي َيػط
ية اليةى  نوة بةضزةغتى خؤى تايبؤية خػتوويةتي يةوة بٔ،زاضايي باؾٔ بؤ ئةو نةغةى بة زةغتي

 "نوضزى يوةضطيَط"خؤى بةٖيَع بهات.  ي زيهةاليةننإ الواظ و ية ٖةخاَةْؿييية
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ٕ ؤةيسغهاْى ئةغهةْسةض زةَييَت:"ناتيَو نوؾتاضى ؾاضى ٖاوضِيَية  يَهةثاضَةْيؤٕ يةن
تؤ ية يؤْاْى  وتى، ْاَةيةنى بؤ ْووغي و غيَيةّئةغهةْسةض طةيؿتة زاضيوؾي  يةاليةٕ

 ةت ئةدماّ زاوة؟"اْاْةوة ٖاتووى، بؤضي ئةو تاواْفةيًةغووفؿهةى بيَ
نة ئةو  ،بة زاضيوف بًَيَ ؤ"بطِ نة ْاَةنةى ٖيَٓابوو: وتض بة ئةو نةغةى ئةغهةْسة

ّ بسةَةوة، آلنة ٖاوؾاْى َٓى، ئةطةض زةتةويَت ْاَةنةت وة ،ْاَةيةت بة ؾيَوةيةى ْووغيوة
 .زةبيَت بة ؾيَوةيةى بيٓووغي نة نؤيًةيةى بؤ خاوةْةنةى زةيٓووغيَت"

بووٕ ناتيَو ئةغهةْسةض وآلب ٖيَٓسة زإ،ئةدماَي ناضةغاتةناْى ئةغهةْسةض تاوإ و 
 ئةوإ ية تطغإ ٖيض بةضططيإ ْةنطز و خؤيإ بة زةغتةوةزا. ،َيػططةيؿتة 
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 لة طؤطنةل تا بابل
ية ْاغطاوة، يةو يضةبة ئةغهةْس ئيَػتةئةو ؾاضةى  َيػطئةو ضؤشةى ئةغهةْسةض طةيؿتة 

ئةغهةْسةض  ويزو ؽ نة وةى غيَبةض يةؤةزا بة ْاوى )ضانؤتيؼ( ْاغطا بوو. ئاضيػتؤثؤَيوآلت
ة ؾيَوةيةى نة ئةو ، بيةيثيَـ ئةوةى ببيَتة ئةغهةْسةضباغي ئةو ؾاضة زةنات،  زةضِؤيؿت

ية  َةزيتةضاْة ية تةْيؿت نةْاضةنإ،ية ؾاضيَو بوو ية نةْاضى زةضياى ييَت ئةغهةْسةضزةَي
إ هينة يةنيَ ،ى ْاغطاو ٖةبووةت بؤ ضؤشئاوا زضيَص ببؤوة، يةو ؾاضةزا ضةْس ؾويَٓيَهآلضؤشٖة

ةنة ْةوةى ئةو ى ئةو طةضِزاْيؿتوواْتى ؾاض، آلى ضؤشٖةبانوضية  دوويةناْةةنى طةضِ
 بةثيَي ويَٓسةض ْيؿتةدىَ بووٕ،و ية َيػطوف ٖاتبووْة نوضنة بة ٖاْساْى  ،بووٕ دوويةناْة
ياْةويػت يةطةٍَ َوغا ية بووٕ نة ْة دوويةناْةنإ، ئةواْة ثامشاوةى ئةو طيَطِاْةوةٖةْسىَ ية 

 .بطِؤٕ َيػط
نة تيايسا ية  ،بطزْى ئةو ؾاضة بووية ْاوضةى نات بةغةضزووةّ بةؾي ْاغطاوى ئةغهةْسةضي

إ ية يياْسا شْة دواْةنإ ثيَؿواظييةْيَوغةضزةَاْى نؤْةوة ٖةْسىَ َاٍَ ٖةبووٕ نة 
 بوو بؤ خاْةزإ و  ى دوإشْناض و ثيؿةيإ زؤظيٓةوةي ةناْيإ زةنطز، ٖةْسيَو نةؽ خواظياض

ية، يؾاضى ئةغهةْسةض ةنةيية تةواوى زْياوة بؤ ضابواضزٕ زةضووْة ئةو طةضِ زةوَيةَةْسةنإ،
، بووٕ، غةضضاوةى باف بوو بؤ زاٖاتى ئةوإ َيػطةنة تا ئةو ضؤشةى فريعةوْةنإ ية ئةو طةضِ

ى ضةغةْى ؾاضةنة توواْزاْيؿ فةنةية زةضةوةى ئةو طةضِ ةْسى ؾاض بوو،ْيَو ية بةو ثيَيةي
غتاْى ، طؤضِفة ضةغةْةنإ بؤ الى ضؤشئاوااْى زاْيؿتوويةةنة طةوضةْيؿتةدىَ بووٕ، يةو طةضِ

 ى عاؾكة ٖةشاضةنإ بوو.نة طؤضِ ،عاؾكإ ٖةبوو
 ٖةَوونة زةٖاتٓة ئةو ؾاضة بؤ ضابواضزٕ، زواى ئةوةى  ،ْيـزةوَيةَةْساٖةْسىَ ية 

ى خؤيإ ثاضةيإ ْيؿتُاْز و َاية ثووض زةبووٕ، ئةطةض ية ةنة خةضز زةنطزاٖاتيإ يةو طةضِ
بووْيـ يةو ذٓئاني بطةضِيَٓةوة،يإ وآلتةناْبؤ ئةوةيإ ْةبوو داضيَهي زيهة ى ضِوو اية،ْةبوو

خؤيإ زةنوؾت و الؾةناْيإ بةبيَ بؤية ْى ثاضةوة بؤ ئةوإ ْةزةؾيا، ْةبووؾاضة بة ٖؤى 
 .ٕغتاْى عاؾكإ زةْيَصضاواتة بيَ َؤَيايي نطزٕ، ية طؤضِ ٕاى ئاغايي و ْةضيتى ئةوضِيَوضِةمس
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 ة الغايي ؾاضى ضؤّ زضوغت نطابوو،ية ثيَـ ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئةو ؾاضة بيئةغهةْسةض
ثيَويػتيي  ضيَ ْةنطزبوو،بةضظاْةيإ بؤ دواْى  تةالضةبةضظى ييَ بوو. ئةو  تةالضيئةو ؾاضة 

ةنة ضؤش ية زواى ضِؤش شَاضةي ى ؾاضؿتوواْزاْيهة ضووْببوو ٖؤى زضوغت نطزْيإ، 
و زةضياضةى  بانوضؾويَٓى ؾاضةنة ية ْيَوإ زةضياى َةزيتةضاْة ية  زاْيؿتوواْي ظياز زةبوو،

بؤية خاوةٕ ى ئةو ؾاضةى ْةزةنطز، زاْيؿتوواْيؤْيؼ ية باؾووض بةؾي ْيؿتةدىَ بووْى َاضة
بة  نوتا ،إ تيَسا زضوغت نطزبووضةْس ْٗؤَي و ظبةض تةالضيغةضَايةنإ، وةى ؾاضى ضؤّ 

 ية تةْط و باضيو بووٕ.يْةناْى ئةغهةْسةضآلنطيَيإ بسةٕ، نؤ
، نة ظؤض هاْى ئةغهةْسةضزا ئةْساظياضيَو بة ْاوى )زى ْؤنطات( ٖةبووٖاوضِيَية ْيَوإ 

ناتيَو بيػتى ئةغهةْسةض َطزووة، خؤى نوؾت. ئةواْةى ئةْساظياضٕ  ٖؤططى ئةغهةْسةض بوو،
 يةاليةْٕةظاْيٓى ئةو ْاوة  اض زةبيَت ْاوى زى ْؤنطات بعأْ،ةياْةويَت ببٓة ئةْساظيز خؤيا

 ئةْساظياضيَهةوة وةى ئةوة واية نة قةؾةيةى ْاوى سةظضةتى عيػا ْةظاْيَت و ْةيٓاغيَت.
ى زياْا ية ثةضغتطة تةالضييةنةَيإ  ،زى ْؤنطات غيَ ناضى طةوضةى بة ئةدماّ طةياْس

ّ آل، بةبوو يةيبيٓانطزْى ؾاضى ئةغهةْسةض يإزووةَ ٕ،ويَطاْةناْى َاو ػتةئيَتا  يؤْإ بوو،
هطزْى يإ زضوغتغيَيةَ وةى خؤي ْةَايةوة،بووى ْةَاوة زى زى ْؤنطات نطغاظييةبةو ْةخؿة

 ثةيهةضيَو بؤ ئةغهةْسةض ية ؾاضى ئةفةغؤؽ بة بةضظى ٖةظاض َةتط.
ضيَ ى ئةغهةْسةض ية ؾاخةنةزا ئةو زةيةويػت تةواوى ؾاخةنة زاتاؾيَت تا ثةيهةض

ناتيَو زى  ّ ئةو ناضة ْةطةيؿتة ئاناّ،آلئةو ثةيهةضة سييَٓيَتةوة، بة ٖةضزةّ ئةوةي بؤ بهات،
نطات زةغتى بةوناضة نطز، ٖةواَيى َطزْى ئةغهةْسةضى ثيَ طةيؿت و ية زاخإ و يةبةض بيَ ؤْ

 خؤى نوؾت.طى خؤى ٖةَيربِى و ئؤَيَسى ية زاَيَٓى ؾاخةنة بة ضةقؤ قوضِ
ة بة فةضَاْى ئةغهةْسةض و يةغةض ْةخؿةى زى ْؤنطات بيٓانطا، ئةو يؾاضى ئةغهةْسةضي

تةْاْةت  ،واتة غةز َةتط زضوغت نطز ،ئةْساظياضة يةو ؾاضة ؾةقاَةناْى بة ثاْى ْيو ئةغتاز
ى ئةو ْييةؾسا نة ية ؾاضة طةوضةنإ ؾةقاَى ثإ زضوغت زةنطيَت، ئةو ثائيَػتةية غةضزةَى 

 َأْ.قاَاْة ديَطةى غةضغووضِؾة
نة  ،توونداْة بوونطات يةو ؾاضة بيٓاى نطز ثةضِؤيةو زاَةظضاوة طةوضاْةى زى ْ يَويةن
بوتطيَت  ْةبووي، ثيَويػت ؿةييٖةَتوونداْة بؤوة ْاوى طةوضة بوو نة ْاوى ثةضِ ٖيَٓسة

 وتيَو زةيية ٖةض ؾويَٓيَهى ديٗإ ناتيَو خويَٓسةواض ية()ثةضتوونداْةى ئةغهةْسةضي
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ئةوىَ ، بةآلّ توونداْةى ئةغهةْسةضييةثةضِية توونداْة، خويَٓسةواضإ زةياْعاْى َةبةغت ثةضِ
 بططةتووى ْةزةخويَٓسضا، ضِثة تةْيانة تيايسا  ،ظاْهؤيةنى طةوضة بوو ،ْةبوونداْة ثةضتووِ تةْيا

 تيَسا بوو. طةضَاويو  زةْووغطا و ضيَؿتداْة و ئاضايؿطة توونى ييَطايةوة و ثةضِوتواْةى ييَ زة
، ؾةقاَة َيػط)بةتاَيػة( نة ديَٓؿيٓةناْى ئةغهةْسةض بووٕ ية  ثاؾايةتييية غةضزةَى 

ى و ططيٓطّ آلثاْةنإ ية ثيَٓاو ضاوضٓؤنى و بؤ بةضزةغتدػتٓى ظةوى تةْط نطاْةوة، بة
وةْسى توونداْةية ية ديٗاْى نؤٕ بوو بة ْائةو ثةضِ ثرت نطز،توونداْةنةيإ بايةخى ثةضِ

َاوةى ٖةظاض غاٍَ بة ْاوةْسى  ية ْاغطا،ت بة قوتاخباْةى ئةغهةْسةضيآلية ضؤشٖة ،ظاْػت
ئةو  ف ْاوباْطيإ ٖةية،ئيَػتةنة  ،ثةضوةضزةبووٕ ويَٓسةضظاْػت َايةوة، ٖةْسىَ ظاْا ية

 ضوو.يةْيَوو  غووتاتوونداْةية بة ٖؤى ئاططنةوتٓةوة ثةضِ
زواتط ئةو بة  ز ْطا،يٓاوب ةوةئةغهةْسةض اليةٕيةنة  ،ية يةنةّ ؾاض بوويئةغهةْسةض

ية  اضيَهى بة ْاوى خؤى زضوغت زةنطز،وف زةطةيؿتة ٖةض ؾويَٓيَو، ؾنوضالغاييهطزْةوةى 
ئةو ؾاضاْةى بة  ٖةَووٖةْسىَ ؾوئَ ْاوى ؾاضةناْى زةطؤضِى و ْاوى خؤى يةغةض زازةْا، بؤية 

 ضيَئةو  يةاليةٕيإ ٖةَووغيَٓس ٖةبووٕ،  ضيباضِووتا نةْاضةناْى  َيػطية ية يْاوى ئةغهةْسةض
 ْةنطاوٕ.

نة  ،تآلخؤياْسا ٖيَٓا بؤ ضؤشٖةيةطةٍَ ظضاويإ خوئةغهةْسةض و غةضباظةناْى ْةضيتيَهى ْة
ية  يَوزا وةى يةنَيَصووتا ئةغهةْسةض ية  ،نإ ثةضزة ثؤؾيإ نطزووةئةوضووثاييةْووغة َيَصوو

ناْيإ بةو ٖؤيةوة ية ئةوضووثاييةْووغة َيَصووية نة ضِاغتيـ ئةوة يإ زةضنةويَت،خوزاوةْس
 غيَيةّهة تا غةضزةَى زاضيوؾي ضووْ، زاطرينطزى ئيَطاْنة  ،ياْى ئةفػاْةنإ ضواْسخوزاوةْس

ةْيَتة ْاوةْسى دطة ية ئةغهةْسةض ْةيتواْى خؤى بطةي ،ئةوضووثيٖيض ثاؾا و غةضنطزةيةنى 
 ٕ.ْةبووةضنةوتوو زواتطيـ نةؽ ية ئةوإ يةو ناضة غ ،ئيَطإ

ٖةبوو، بؤية ئةغهةْسةضيإ ية  ئيَطإنإ ططيَ نويَطةيإ بةضاْبةض بة يؤْاْييةْووغة َيَصوو
ية زاطريناضى  ئةوضووثاى َيَصووية  زيهة نة تةْاْةت نةغي ،طةوضة نطزووة ٖيَٓسة ئيَطإزشى 
ةطةيؿتة ئةو. ْ ئةوضووثاى َيَصووإ ْةطةيؿتٓة ئةغهةْسةض، تةْاْةت ْاثًيؤْيـ ية وآلت

ؾهؤى  يةباضةىنإ ئةوضووثاييةْووغة َيَصوو ٖةَووبوو يةوةى  بطيَتىٖؤناضةنةؾي 
ْووغة َيَصوو ٖةَووّ غةباضةت بة ؾهؤى ْاثًيؤٕ تةْاْةت آلابووٕ، بةئةغهةْسةض ٖاوضِ

 ٕ.ْةبووناْيـ ٖاوضِا فةضةْػيية
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ةو و ى تايبةتى ئنإ بؤ ئةوةى ئةغهةْسةض َةظٕ بهةٕ، شياْئةوضووثاييةْووغة َيَصوو
ى ية ناتيَهسا نة شياْى تايبةتى ئةغهةْسةض و غةضباظةناْ غةضباظةناْى ئةويإ زاثؤؾي،

ْووغة بيَ اليةٕ و ضاغتى بيَصةنإ زةَيئَ ثيَـ َيَصوو ٖةَوو شياْيَهى بؤطةٕ و ْاؾريئ بوو،
ْيَط واتة ْيَطباظى باظى ية ْيَوإ ْيَط و ت ٖاوضةطةظآلهاْى بؤ ضؤشٖةٖاوضِيَٖاتٓى ئةغهةْسةض و 

نإ ييةئيَطاْبة تايبةتى  ت،آلى ضؤشٖةخةَيهّ آل، بةيإية ئةوإ ٖيَٓايئةو دؤضة ٖؤطط ،ْةبوو
 بة ْةضيت. ْةبووبووٕ نة ٖةضطيع ئةو بابةتة ية اليإ ثانص ٖيَٓسة

 ةهطزْتطنطزْى يةؾهطةنةيسا بؤ ٖيَطؾبةٖيَعٖةوَيى  َيػطئةغهةْسةض ية َاوةى َاْةوةى ية 
 ٔ، ثياواْى ظؤض ئاظايإ ٖةية،زةشي َيػطجيَػتاْةى ية باؾووضى ، ئةو زةيعاْى ئةو ضِةؾطإئيَةض غ

 ثيَي و َيػطةَيؤؽ( بؤ نؤنطزْةوةى غةضباظ ْاضزة باؾووضى بؤية غةضزاضيَهى خؤى بة ْاوى )بةتًَ
 رت ْةبيَت ية بيػت غاٍَ.ثنة تةَةْيإ  ،: ثياواْيَو بؤ غةضباظى بةنطيَ بططةوت

ةَيؤؽ ثةدما ٖةظاض ضِةؾجيَػتى بؤ غةضباظى بة نطىَ ططت و ية بةتًَ وتةٖةْسىَ  بةثيَي 
ى ْاضزٕ، ئةغهةْسةض ٖةْسىَ ية ئةفػةضةناْى ضِاغجاضز َيػطى بانوضْيٌ بؤ  باضيضِووضيَطةى 

بةٖؤف و  ٖيَٓسةجيَػتاْة بهةٕ. ئةوإ نإ بةو غةضباظة ضِةؾغةضباظييةبؤ ئةوةى ضِاٖيَٓاْة 
ى بؤ تيَطةيؿذي ية ضِاٖيَٓةضةناْيإ ٖيَٓسةية َاوةيةنى نةَسا تواْيإ  نة ،ظيطةى بووٕ

 ثيَويػتيإ بوو، ظَاْى يؤْاْى فيَط بدي.
بة  ثيَؿهيَـتا  ،خؤيسا ٖيَٓايةطةٍَ ةَيؤؽ ٖةْسىَ شْى ضةؾجيَػتى ٖةضوةٖا بةتًَ

نة ية باؾووضى  ،جيَػتةنإ بووٕة ئةو شْاْة ية ْةتةوةيةى ية ضةؾظاْطاوة ن ئةغهةْسةضيإ بهات،
ئةواْةى دوآْاغٔ  بةضظٕ،آلشْاْى ئةوإ باو و ثيا ٖةَووىَ َاوٕ، وف يةئيَػتة، زإ زةشيإوغ

 تةْاْةت دواْرتئ غجي ثيَػتةنإ ية دواْيسا ْاطةْة ئةو شْاْة. ،زةظأْ ية ديٗاْسا
إ ْووغةنَيَصووى وتةبة  بةغةض ئةفػةضةناْيسا زابةف نطز، شْةناْى ٖةَووئةغهةْسةض 

بؤ ئةوةى ية  ،ْةبوو تووٖيضيإ ديةطةٍَ ةتى، ييخوزاوةْسنة ئةويإ طةياْسبوو بة ثًةى 
 ط ْةنةويَتةوة.ةضِووز خؤيَهى ضةؾجيَػت يآَساَي ،يةو شْاْة يَويةنيةطةٍَ بووٕ وتود

ى ي: بة بةضشةوةْسوتةَيؤؽ بة ئةغهةْسةضى ، بةتًََيػطةوةى ية باؾووضى طةضِاْزواى 
هة ئةطةض سياْةويَت ية ضيَطةى ضووْ، ئيَطإغةض  طةى زةضيا ٖيَطف بهةيٓةزةظامن نة ية ضيَ

زواتط بةؾيَو ية ضيَطةنةَإ بةو  ، زةبيَت ضيَطةيةنى ظؤض بربِئ،وة ٖيَطف بهةئْييةوؾها
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، ئةوإ (1)نة ثياواْى ئاظا و زييَطيإ ٖةية ،يةيَي زيهةي نة ٖةْسىَ ْةتةوةي ،زةضِواتْاوضاْةزا 
ناتيَو زةطةيٓة يةؾهطى  ؤئ الواظتط زةبري،رت بطِث نوتا زةدةْطٔ و الواظَإ زةنةٕ ُاْسايةطةَي

ّ ئةطةض آلالواظ زةبري نة تواْاى دةْطُإ ْابيَت و ؾهػت زةخؤئ، بة ٖيَٓسة غيَيةّزاضيوؾي 
ية نةْساوى فاضؽ يةؾهطةنةَإ ثيازة بهةئ،  ئيَطإؤئ و ية باؾووضى ية ضيَطةى زةضياوة بطِ

 ووزى بؤ ئيَُة زةبيَت:زوو غ
و زةطاتة ئةوىَ، َاْسوو  زةضِواتيةوةى يةؾهطى ئيَُة نة بة ضيَطةى زةضياوة  يةبطيَتييةنةَيإ 

بووْى يةؾهطةنةَإ ية نةْاضةناْى ٕ زةبيَت، غووزى زووةَيـ ئةوةية زواى ثيازةْابٔ و ئاَازةييا
و  ثيَطغجؤَييؼْيٓة ةي خؤَإ بطةيويظوزةبري و زةتواْري بة  ئيَطإةْسى ْيَو يةنةْساوى فاضؽ 

 بؤ ئيَوة زةبيَت. ثيَطغجؤَييؼناْى طةدميٓةتةواوى غةضَاية و 
نإ ية ٖةخاَةْؿييةهة ضووْؤّ، ى زةضِوؾهاْ: َٔ ية ضيَطةى وتىَسا آلةئةغهةْسةض ية و
ؤّ، بة ئةطةض َٔ بة زةضيازا بطِ يإ ٖةية،بةٖيَعَإ يةؾهطى زةضيايي ونةْساو و زةضياى ع

 زةبٔ، تةْاْةت ئةطةض غةضنةوتووف ببِ. ْكووّنامن نةؾتييةياييةوة ٖةْسىَ ية زَيٓ
ئةطةض غةضباظةنامن ية ضيَطةى زةضياوة ببةّ، ئةوإ بة ٖؤى َاْةوةيإ  زيهة ية اليةني

ّ ئةطةض ية آلبؤ َاوةى ظؤض، ئاَازةييإ يةزةغت زةزةٕ و خاو زةبٓةوة، بة نةؾتيي يةْيَو
ّ بة ٖؤى بةضزةواّ بووْيإ ية ضِيَطة بطِئ، ضوغت و ضاالنى خؤيإ ؤوة بطِْييةوؾهاضيَطةى 
ية  ئيَطإ، َٔ زةَةويَت زواى طةيؿتِٓ بة ئيَطإةناْى يْاوضة خيًََةني يةباضةى، بةآلّ زةثاضيَعٕ

 ْةمب. تيَجةضِاْة يٖيض يةى يةو ْاوضة خيًََةني
 غيَيةّةؾهطى زاضيوؾي ييةطةٍَ يةنإ، يئةغهةْسةض ثيَـ ئةوةى بطاتة ْاوضة خيًََةن

بووٕ بة ْاوضة تيَجةضِزواى ئةوةى زاضيوؾي ؾهػتسا، ئةغهةْسةض خؤى ية  بؤوة، ضِووبةضِوو
ى ثيَؿٓياظئةطةض  يٓى ئةغهةْسةض بة غووزى خؤى بوو،بوضزةنإ ثاضاغت. يخيًََةني

و ية ضيَطةى زةضياوة ضؤيؿتبا، ْةيسةتواْى يةؾهطةنةى  بووايةةَيؤغي ثةغةْس نطزبةتًَ
َإ ونإ ية نةْساوى فاضؽ و زةضياى عٖةخاَةْؿييةهة ضووْ، ئيَطإْيَتة نةْاضةناْى ةبطةي

                                                 

ئةو ٖةَيةية ضاغتُإ نطزةوة، بؤ خؤثاضاغذي ية زووباضةبووْةوةى  خيٌََ ْاوبطزووة،ْةتةوةناْى بة  ظةبيشوَيآل (1)
 "هوضزىبة خيًََةنى ْاو بطاوٕ. "وةضطيَطِي يةو ْاوضاْة زةشيإ نة بيَطوَإ ئةوإ ْةتةوةبووٕ 
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غةضباظ  نةؾتييةناْيإ ضيَطةيإ بة دةْطيية نةؾتيية يإ ٖةبوو،بةٖيَعيةؾهطى زةضيايي 
 بطةْة نةْاضةنإ. ،ٖةَيططةناْى يؤْإ ْةزةزا

ة زوايري دةْطسا، ية يةؾهطى ي غيَيةّئةغهةْسةض تةْاْةت زواى ؾهػت زاْى زاضيوؾي 
يةوةى بضيَتة  يةنةّ ناضى طةوضةى ئةدماَيسا بةض ية نةْساو زةتطغا، ٖةخاَةْؿييزةضيايي 

ئةو ئةضنة  ططتةزةغت، ٖةخاَةْؿييبوو نة دًَةوى يةؾهطى زةضيايي ئةوة ثيَطغجؤَييؼ
 .ثيَطغجؤَييؼى زاطرينطزْرت بوو ية ططيٓط

بؤى ناضيَهى  ثيَطغجؤَييؼ، ططتٓى غيَيةّتٓى زاضيوؾي آلئةو واي بريزةنطزةوة نة زواى ٖة
َإ بؤ ئةو زةبؤوة وّ بووْى ئةو يةؾهطة زةضيايية ية نةْساو و عآل، بةْييةقوضؽ  ٖيَٓسة

 َايةى ططفت و ئاضيؿة ْاْةوة ية ناضةناْى زاٖاتوويسا.
ةضة غتا و ييَهؤَيّ َاَؤآلنإ ثيَويػتة بيعأْ، بةييةئيَطاْٖةْسىَ بابةت ٖةية نة 

يإ ية باضةوة بهةٕ. ٖةض هؤَييٓةوةييَ نوخؤيإ َاْسوو ْةنطزووة تا ئيَػتةتا  ئيَطإةناْى بةضِيَع
نةتيبةناْى بيَػتووٕ  نوى ْةضووة تائيَطاْييَهؤيةضيَهى  خؤيا َاَؤغتاوةى ٖيض نات 

وايري ز يةباضةىتا ٖةية ئةوإ ْةضووة  يَوٖيض يةن ئةَطِؤخبويَٓيَتةوة، بة ٖةَإ ؾيَوة تا 
 بهات. هؤَييٓةوةةثاْى دةْطى ْيَوإ زاضيوف و ئةغهةْسةض ييَطؤضِ

دةْط ْةنطيَت ض يةنةَري و زووَري ية  هؤَييٓةوةيةواْةية ثطغياض بهطيَت نة ئةطةض ييَ
 .دةْط بهطيَت؟غيَيةَري ةثاْى ية طؤضِ هؤَييٓةوةغووزيَهى زةبيَت تا ييَ

ةثاْى طؤضِ بووٕ، ئيَطإو زووةّ ية زةضةوةى ةنةّ ةثاْى دةْطةناْى يَسا زةَييَري طؤضِآلية وة
ية غةضزةَى ْازضؾا طؤضِاْيإ  ئيَطإناْى ضؤشئاواى ةغٓووضئةطةض  بووة، ئيَطإ يةْيَو غيَيةّ

زةبوو.  ئيَطإو ئةغهةْسةض  غيَيةّةثاْى دةْطى زاضاى ف زوايري طؤضِئيَػتةبةغةض ْةٖاتباية، 
 ْووغةناْى زةضةوةية.َيَصووييَهؤَيةض و  اليةٕةثاْة يةؤضِئةو ط يةباضةىٖةضضى ئيَُة زةيعاْري 

 باضيضِووى غوضيا ية بانوضية  ضؤيؿت، غوضيا بةضةو َيػطئةغهةْسةض زواى زةضضووْى ية 
زجيًة  ضؾووباضيية  ثةضِيٓةوةى َيعؤثؤتاَيا، زواى بانوضو بةؾي يةوة و ضؤوة ْيَثةضِي فوضات

ؾاضي  ْيَعيوةضزةواّ بوو تا طةيؿتة زةؾتى )طؤطُةٍ( ية ب باضةضِووتى ئةو آلطةيؿتة بةؾي ضؤشٖة
 )ئةضبيٌ(. خؤ)ئةضبةٍ( يا

بةْاوباْطى ظاب  باضيضِووخبةْة بةضضاو و  ئيَطإبؤ ظاْيٓى ؾويَٓى ئةضبيٌ ثيَويػتة ْةخؿةى 
تا  بطِؤٕةنة يظيَيةطةٍَ  ٕ غةضضاوة وةضزةططيَت، بسؤظْةوة،زغتانوضنة ية ؾاخةناْى ضؤشئاواى 
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ٓى بةيةى طةيؿتٓى باؾووضى ؾويَ وتةو زجيًة، ئةضبيٌ نةوتية زةضشيَتة ْيَٓةى ئةو ظيَئةو ؾويَ
 ى عيَطاقة.وآلتٖةَإ ؾاضى ئةضبيًة نة ْاوةْسى ثاضيَعطاى ئةضبيًى  ئةو زوو ظيَية،

ية ضؤشئاواى  ضيوف و ئةغهةْسةضيإ زياضنطزووة،زةضةنيةنإ ؾويَٓى دةْطى زاييَتؤشة 
ييَط( ية باؾووضى ؾاضى ئةضبيٌ )ٖةو ْيَعيوزوو ظيَى ظاب و زجيًة ية  ؾويَٓى بةيةى طةيؿتٓى

بة  ْاوضة ية)طؤطاَةٍ(.  خؤيا (2)ثيَسةؾتيَو بة ْاوى )طؤطُةٍ( تةوةونةوت ظيَى ظاب بووة،
بةٖاض طةيؿتة  َاْطىزووةَري ئةغهةْسةض ية  بووة، ئيَطإغةوظةناْى ئةوغاى ثيت و 

 طصوطيا غةوظ ببوو.، بؤية تةواوى زةؾت بة يَٓسةضئةو
ثيَٓر  تةْيا غيَيةّ"ئةطةض زاضيوؾي  ثاضةَةْيؤٕ نة يةطةٍَ ئةغهةْسةض بووة، ْووغيويةتى:

، ئيَُة ٖةضطيع ْةَاْسةتواْى خؤَإ بووايةزجيًة زاْا باضيضِووغةز غةضباظى ية نةْاضى 
اْةوة ْووغَيَصووتةواوى  يةاليةٕيةى ثاضة َةْيؤٕ وتةئةو  ْيٓة ْاوضةى ئةضبيٌ."ةبطةي

زةَييَري ئةطةض زاضيوف بةؾيَهى نةّ يةو يةؾهطة طةوضةيةى خؤى ْاضزبا  نطاوةتةوة، ثؿرتِاغت
ى طةوضةى و ظياْ بجةضِيَتةوةبؤ ئةو ؾويَٓة، ئةغهةْسةض ْةيسةتواْى بة ئاغاْى ية زجيًة 

يساْى بة ٖيَعيَهى نةَرت بضيَتة َة ٕةوةف ببيَت ياطةضِاْيةواْة بوو ْاضاض بة  بةضزةنةوت ياخؤ
 دةْط.

يةى ًَيؤٕ غةضباظى ثيازة و غواضة و ضواض  غيَيةّْووغيٓى ثاضةَةْيؤٕ زاضيوؾي  بةثيَي
ةنإ شَاضةى يْووغة يؤْاْي و ضؤَيَيَصووديَطري نطزبوو. ض ةويَٓسى دةْطى يةطاييػهةٖةظاض 

نة  ،غةضباظ زياضى نطزووة يَوإ ية زووغةز ٖةظاض تا ًَيؤْٖةخاَةْؿييغةضباظةناْى 
يي ظيَسةضِؤنةؽ  يَوّ ًَيؤْثرت يةوة ضِاغت بيَت، بةآلؾتيَو  خؤاْةية شَاضةى يةنةّ يايةو

ييةنإ ْووغة يؤْاَْيَصوو يية،َةنسؤْبيَطوَإ ثاضةَةْيؤٕ طةوضةتطئ غةضزاضى  تيَساية،
 ؿاْساْى غةضنةوتٓى ئةغهةْسةض بوو.َةبةغتيإ ية باغهطزْى ئةو شَاضةية، طةوضة ثي

                                                 

ةضِ ئةو ْاوة ية (2) ًَة،ٓب ية  ئيَػتةةؾي طؤَى طؤٌَ نة زةنةويَتة غٓووضى ؾاضى بةضزةضِ ْيَعيوزةؾتيَهة ية  ةتسا طؤ
غةضووى ئةو  ووةتةزةؾتةنةف نةوت ةؾة،يَط، ظيَى طؤٌَ ية ْيَوإ غٓووضى ٖةضزوو ؾاضى ؾيَدإ و بةضزةضِْيَعيو ٖةوي

 نةضةغتةي زيهةةْسىَ غههةى ظيَطى يؤْاْى و ضّ و ٖ ضزوايية ية نوضزغتاْى باؾوو ية، ية ٖةَيهةْسْةناْى ئةّظيَ
 ي نوضزى"وةضطيَطِ"نإ بووة يةو ؾويَٓة. ٖةخاَةْؿيييةنة غةغييَٓةضى ؾةضِى ْيَوإ يؤْإ و  ،زؤظضايةوة
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يها بيَ ٖيض زووزَيييةى ئةو بةضيتاْةْطى ئةضبيٌ ية فةضٖةْط ْاَةى ْؤَيسنة ْووغةضى د
ى دةْطى ْةْووغيوة، ية طاييػهةشَاضةى ضواض ٖةظاض  ى ْووغيوة،ْييةشَاضة يةى ًَيؤ

نإ ية ٗةَيططةنإ ٖةضطيع ثيَـ دةْطى خاضئةوضووثاييةْووغة َيَصووى تةواوى وتةناتيَهسا بة 
 يَ.يَهى ثيَٓر غةز ٖةظاض نةغي بهةويَتةضِنة يةؾهط ،ْةزابوو يضِووديٗاْسا 

و ضةْس  اثاث يةاليةٕى ئايٓزواى ئةوةى فةتوا بؤ دةْطى  ٗةَيططاْسادةْطى خاض ريية يةنةَ
ٕ واتابؤ دةْطى َوغوَي ئةوضووثائؤغكؤفيَهى نطيػتيإ ية زشى ئيػالّ زةضضوو، يةؾهطيَو ية 

و يةؾهطةيإ بة ثيَٓر غةز تا ؾةف غةز ْووغةنإ شَاضةى غةضباظةناْى ئةَيَصوونة  نةوتةضِىَ
طيَت ضةؾة يةؾهط بووٕ بؤ وتوةى زة ٕ،ْةبووئةوإ غةضباظ ، بةآلّ ٖةظاض غةضباظ زياضى نطزووة
وة ت ئةو شَاضةية نةّ بؤآلبووٕ و طةيؿتٓة ضؤشٖة تيَجةضِ ئةوضووثاظيازبووْى شَاضة بوو، تا ية 

ت آلةوإ َةتطغييإ بؤ نطيػتياْةناْى ضؤشٖةيةطةٍَ ئةوةؾسا ئ بؤ غةز و ثةدما ٖةظاض غةضباظ،
ؾتيإ  ٖةَووهة وةى نويًة زةطةيؿتٓة ٖةض ؾويَٓيَو ضووْظؤضتط بوو ية َوغوَيُاْةنإ، 

ْةزةٖيَؿتةوة نةؽ ٖيضيإ بؤ  وقطِي و بطغيَيت زةنطز،و ْاوضةنةيإ زووضاضى قات زةخواضز
 بيدؤٕ. خةَيو نوتا

ئاغايية، يةو باضةوة ْةبيَت  ظاْياضيينةغيَو  اليغةضباظ  يَونطزْى شَاضةى ًَيؤْثةغةْس
 (3)شَاضةية ظؤض بة زووض زةظاْطيَت. نطزْى ئةوية ظاْايةنى وةى ْؤَيسنة ثةغةْس ّآلبة

ناتيَو طةيؿتيٓة  يسا،ضِووبةٖاضزا ضؤشى ثةدمايةَري "دةْط ية  ثاضةَةْيؤٕ زةَييَت:
 ٖيَٓسةزيت،  زووضةوةإ ية غيَيةػي ْاوضةى ٖةوييَط، خيَوةتةناْى يةؾهطة طةوضةنةى زاضيوؾي

ئةطةض زووضى  نةى ثطِ نطزبوو،زةؾتة ٖةَوو، ْةبووخيَوةتى ييَبوو نة تواْاى شَاضزصيإ 
اية، ٖةضئةو ضؤشة ٖيَطمشإ زةنطزة غةض يةؾهطى زاضيوف و ْةبووَةوزاى ْيَواصيإ ضيَطط 

                                                 

ّ فةضٖةْطٓاَةى بطيتاْيها ية غةزةى ضابطزووزا آلبطزْى بابةتةنة زاواى ييَبوضزٕ زةنةئ، بةية بةالضِيَسا (3)
ضيها، ئؤغرتاييا، ظيَٓسالْسى تاظة و ةدطة يةوةى ية ئةَ ثرت ية ثةدما داض ضاخ نطاوة،ةضيتاْيا تةْٗا ية ب

ووى ئيَطإ بة بةَيطة بووٕ ية َيَصئاطةزاضو زْيا ية ضووى ٖةَوئةفطيكاى باؾووض ضاخ نطاوة، بؤية ئةو بابةتة بؤ 
بة زاخةوة  ى ثةْاى بؤ زةبات.ياْياضٓطًيعيَو ية ٖةض ؾويَٓيَهى ديٗإ بؤ وةضططتٓى ظيٖةض ئ زازةْطيَت،

نإ بة ْةتةوةى ْييةئيَطا بيَت، ري بًَيَري ئةو ئيَطآْاغة طةوضةية ية ْووغيٓةنةيسا ْةيتواْيوة بيَاليةٕزةتواْ
 ظةبيشوَيآل" ."زةبات و ٖةغتةناْى بةغةض َيَصووزا ظاٍَ نطزووة وةسؿى و بةضبةض ْاو



 286 

نة ٖؤى زووضى َةوزا ّ بةآل، بةْةبووهة ٖيض ئاضايؿى دةْطيإ ضووَْإ زةبطزٕ، يةْيَو
 ثطِ ٖيَطف بهةيٓة غةض يةؾهطى زاضيوف."ظاْيُإ ئةو ضؤشة ْاتواْري ية

ضؤشى بةٖاضزا  ضٌ وْؤيةَريية زةظاْطيَت نة يةؾهطى ئةغهةْسةض يةوتةئةو  بةثيَي
 ضؤشىثةدمايةَري هة ثاضةَةْيؤٕ زةَييَت دةْط ية ضووْثيَسةؾتى طؤطُةٍ،  تةوةوطةيؿت

 يسا.ضِووبةٖاضزا 
زةغةغييَٓيَت نة يةو ضؤشة يةؾهطى ئةوة ئةو ْووغطاوة  يةاليةٕنة  زيهة ةَييَو بابةتينؤَ

"زواى ئةوةى ؾةو زاٖات، ئاططيَهى  هة زةَييَت:ضووْئةغهةْسةض طةيؿتووْةتة ئةو ثيَسةؾتة، 
ئيَُةف ئاططَإ نطزةوة و شَاضةيةى غةضباظَإ تا  نطايةوة، ٖةخاَةْؿييظؤض ية يةؾهطى 

نإ ثةالَاضياْسائ، يةثطِ ْةبيَت و بتواْري بةضططى ية ٖةخاَةْؿييةغذي تا ئةطةض وبةياْى ْةْو
ويَطِاى ٖةبووْى ئةو يةؾهطة َةظْة، ْةيويَطا ٖيَطمشإ  غيَيةّّ زاضيوؾي آلخؤَإ بهةئ، بة

 .بهاتةغةض"
 ،ؾتى طؤطُةٍ بؤ دةْط ئاَازة بووٕت ٖةضزوو يةؾهط ية زةآلثيَـ ضؤشٖة ضؤشى زواتط

 ْيَعيوت ية آلية ضؤشٖة ٖةخاَةْؿييت بؤ ضؤشئاوا بوو، يةؾهطى آلْى دةْط ية ضؤشٖةةثاطؤضِ
ؾويَٓى بةيةى طةيؿتٓى  ْيَعيوؾاضى ئةضبيٌ )ٖةوييَط( و يةؾهطى ئةغهةْسةض ية ضؤشئاوا 

طاييػهة بؤ بةطةضِخػتٓى  بوو، ٖةضزوو ظيَى ظاب و زجيًة بوو. ظةوى ئةو ْاوضةية تةخت
 باف بوو. يٖةخاَةْؿيى دةْطييةناْ

ضؤشى ثيَؿرت بة فةضَاْى ئةغهةْسةض غةضباظةناْى يةؾهطةنةى شَاضةيةنى ظؤض زاضيإ ية 
نة بؤ  ،نةيإ بوو، ٖةْسىَ غيَ ثيَضهةيإ زضوغتهطزةى ئؤضزووطبانوضنة ية  ،نةْاضى ظاب بطِى

ية ثيَـ غةضباظةناْيإ  ٖةخاَةْؿييناْى طاييػهةناتى ٖيَطؾي  نوطواغتٓةوة زةؾيإ تا
ط توونإ بؿهئَ. ية زوو دةْطةناْى ثيَؿطاييػهةابٓئَ، بؤ ئةوةى ئةغجةنإ بةضببٓةوة و ز

 اظة وةضْةططت.نإ غووزيإ يةو ئاَطيؤْاْيية
 طاييػهةتٓى زاضيوف بة آلدةْط، ٖةضضةْسة باؽ ية ٖة ريية دةْطى ئيػؤؽ واتة زووةَ

ظاْطاوةنإ  بةثيَيةنطاوة و ْ ٖةخاَةْؿييناْى طاييػهةّ ٖيض باؽ ية ٖيَطؾي آلزةنات، بة
دةْط ويَطِاى بووْى ضواض ٖةظاض غيَيةَري ّ ية آلة، بةْةبوويإ طاييػهةيةو دةْطةزا ئةوإ 

ى ييَدوضِهة ناتيَو ضووْى زاضيوؾسا، ْةياْتواْى غووزيإ ييَ ببيٓٔ، ةنةية يةؾهط طاييػهة
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، ْةياْويَطا ٖيَطف تنةو بة غيَ ثيَضهةنإ و غةضباظة ٖؤخ ييتةنإ نإ ضاويإطاييػهة
 بهةٕ.

ية ٖةْسىَ غيَ ثيَضهةى زاضئ  طاييػهةٖةظاض  هة ضواضضووْبيَ بٓةَاية،  طيَطِاْةوةئةو 
ٖيَطف ْةنطزْى غةضباظاْى زاضيوف ية تطغي غيَ ثيَضهةى زاضئ و غةضباظاْى ٖؤخ  ،ْاتطغٔ

غةضباظاْى زاضيوف تٓى آلّ ٖةآلنإ ٖةَييإ بةغتووة، بةيؤْاْييةْووغة َيَصووييت زضؤيةنة 
ّ آلْووغاْةوة باؽ نطاوة، بةَيَصووئةو  يةاليةٕو  ْييةيي باغي زةنةئ( زضؤ ظوو)نة بة 

تٓى آلبة ٖؤى ٖة بططةية تطغي غةضباظاْى ئةغهةْسةض ٖةَيٓةٖاتٔ،  ٖةخاَةْؿييغةضباظاْى 
ْطسا تٔ. ية دةآلئةواْيـ ٖةبؤية ت، آليةؾهطةنةيإ ٖة طؿتييزاضيوؾي ثاؾا و فةضَاْسةى 

 طؿتييتٓى فةضَاْسةى آلذاى ٖةى غةضباظةنإ نةّ زةبيَتةوة، ضوضةئةطةض ئةفػةضيَو ٖةَيبيَت 
 يةؾهطةنة.

ّ ية آل، بةْييةٕ ضِووبؤ ئيَُة  غيَيةّتٓى زاضيوؾي آلتى ٖةْييةية دةْطى ئيػؤؽ ضؤ
اْري نة اية، زةتواْري بعْةبووناْيـ يؤْاْييةْووغة َيَصوودةْطى طؤطُةٍ ئةطةض ْووغطاوةناْى 

تٓى غةضباظةناْى و دةْط بة غووزى ئةغهةْسةض نؤتايي آلوة ٖؤى ٖةوتٓى زاضيوف بآلٖة
نإ ية ٖةخاَةْؿييةبؤ ؾهػتى  نإ ٖيض ٖؤناضيَهي زيهةييَهساْةوة بةثيَيهة ضووْٖات، 

 دةْطى طؤطُةٍ ْاتواْيَت بسؤظيَتةوة.
بة بيػت و ْؤ ٖةظاض نإ زيػإ شَاضةى يةؾهطى ئةغهةْسةضيإ يؤْاْييةْووغة َيَصوو

ى ثطؤفيػؤض باضْى وتةثيازة و ضواضٖةظاض غواضة زياضنطزووة، ية ناتيَهسا نة ئةغهةْسةض بة 
 غيَيةّزاضيوؾي يةطةٍَ ى بة يةؾهطيَهى طةوضةى غةز ٖةظاض نةغي يةو دةْطةزا بةضيتاْ

غةضباظاْى  سا بوو،سا زةضظ ثةيٖةخاَةْؿييطيَت طوَإ بربيَت نة ية يةؾهطى دةْطاوة. زةتواْ
ةَى ييَسةنطا، ئةويـ ية يبووْى زاضيوؾي غيَ زيٌئةغهةْسةض طةيؿتٓة ؾويَٓيَو نة تطغي 

زيهة ٖةية زةبيَصيَت زواى ئةوةى  يةنيطيَطِاْةوةت، آلٖة طاييػهةْى بة ْةبوو زيٌتطغي 
ياْعاْى ات و ئةو غةضباظاْةى وآلنةى ئةوى نوؾت، ٖةطاييػهة ئةغهةْسةض بة تري ييَدوضِي

بةّ ؾيَوةية ضيعةناْيإ تيَو ؾها. بة ٖؤى  تٔ نطز،آلوف نوشضاوة زةغتيإ بة ٖةزاضي
تٓى غةضباظاْى زاضيوف ية اليةى و ٖيَطؾي غةضباظاْى ئةغهةْسةض نة آلتيَهجطشإ و ٖة

ى ضطِ ْاوضةنةى زاططت. يةوناتةزا زاضيوف خؤَيتواْيإ زةْا، نةؾيَو ية تؤظ و آلضاوةزووى ٖة
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ئةواْةى ية زةوضةى بووٕ، ْةياْعاْى بؤ ض اليةى  ،تآلية َةيساْى دةْط ٖةبة خيَطايي  ٖيَٓسة
 تووة.آلٖة

ةثاْى دةْطى طؤطُةٍ تةْاْةت بة ثيَوةضى َةتط زياض ثػجؤضإ زةتوأْ غٓووضى طؤضِ ئيَػتة
 نإ ٖيضيؤْاْييةْووغة َيَصووية ْووغيٓةناْى  ، دطةئةو دةْطة يةباضةىّ آلبهةٕ، بة
تٔ، آلنإ يةو دةْطةزا ثيَـ ٖةٖةخاَةْؿييةنة  ْيية. طوَاصيإ ْيية ةغتية بةضززيهةَإ 

ْووغيويةتى ياظزة ٖةظاض  َةنسؤْيهة ثاضةَةْيؤٕ غةضزاضى ضووْ بةضططى باؾيإ نطزووة،
نإ ٖةخاَةْؿييةنةؽ ية غةضباظاْى ئةغهةْسةض نوشضإ و زووغةز ٖةظاض نوشضاويؿى بؤ 

هة ياظزة ٖةظاض غةضباظى ئةغهةْسةض نوشضاوٕ نة ضووْ، يي ثيَوة زياضةظيَسةضِؤزياضنطزووة نة 
ٕ ية غةضةتازا بة ناييةئيَطاْتيَسابوو، زةضزةنةويَت نة زيهةي  ية ْيَواْياْسا غةضباظاْى ْةتةوةي

 .بةضزاإ يوضةتٓى ئةغهةْسةض آلزواى ٖة باؾي زةدةْطإ، بةآلّ
و ؾاضةنة. ئةو ؿتة ْيَتٔ بةضةو ؾاضى ٖةوييَط ضؤيؿت، ْيوةؾةو طةيآلزاضيوف زواى ٖة

 وتىياْسا ية بةضاْبةضزواى بيٓيٓى ٖةْسىَ ية فةضَاْسة و ئةْساَاْى يةؾهطةنةى  ويَٓسةض،ية
ناْى سةضةّ بؤ ئةو خوادةت و غةضَاية و شْة ظؤضةناْى سةضةَػةضانإ و آلطةوضةيي و زةغة

هة بؤى زةضنةوتووة ْضوو ٕ بؤ ئةغهةْسةض بةدىَ زةٖيًََيَت،ياٖةَووباضططاْى بووٕ، بؤية  تةْيا
دطة ية بةزبةختى و  بططةَايةى بةختةوةضى ْري،  تةْياى ا ئةواْة ْةةناْسغةخت ةية نات

ؾتاْة، بووْة ٖؤناضى  ٖةبووْى ئةو بيٓطا، وةى ْييةبةزواوة  زيهةيإ ضي ْةٖاَةتي و نًَؤَيي
 غةضنةوتٔ.بووْة َايةي  يـبؤ ئةغهةْسةض ؾهػت،

ة ْاوضة بطِواتزةيةويَت  وتىساْةوةى فةضَاْسةناْى طية بؤ زَيوتةزاضيوف زواى ئةو 
هة بؤى زةضنةوتووة ضووْبهات، ضيَ يةؾهطيَو  يـبؤ دةْطى ئةغهةْسةض ،ئيَطإناْى ةزووض

بةّ ؾيَوةية زاضيوف ية ٖةوييَط  و نةغةية نة غةضباظى ظؤضتطى ٖةية،غةضنةوتٔ بؤ ئة
 ت نةوتة زةغت ئةغهةْسةض.نوضٖةوييَط زواى َاوةيةنى ، بةضةو َاز ضؤيؿت، نةوتةضِىَ

 طةدميٓةيةينإ و ئةو دةْطييةتةواوى ثيَساويػتى و نةضةغتة  زاضيوفتٓى آلبة ٖؤى ٖة
ْووغيٓى ئيَػرتابووٕ نة  بةثيَي يَٓابووى، بؤ ئةغهةْسةض بةديَُا،يةطةٍَ خؤيسا ٖ

و ظيو و بةضزة  ظيَطِٕ ٖةظاض تاآل ةوة نة يةطةٍَ ئةغهةْسةض بووة، زةيَتياوؤؽ طيَطِئاضيػتؤثؤَي
ٕ بة آلنإ بووٕ. ئةطةض بةٖاى يةى تادةْطيية ثيَساويػتييةططاْبةٖانإ و نةضةغتة و 
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و ظيو و  ظيَطِى بةضيتاْى زياضي بهةئ، بة بةٖاى ضواض ًَيؤٕ يريةى بةضيتاْضواضغةز يريةى 
 نإ.يؤْاْييةؾتى ططاْبةٖا نةوتة زةغت 

ى غًؤنؤغي غةضزاضى يةؾهطةنةى، يَؿٓياظثزواى ئةو دةْطة ئةغهةْسةض بة ثيَضةواْةى 
"َؤَيةتسإ بة غةضباظ و ئةفػةضةنإ زواى ئةو  :وتىٕ و ةسب َؤَيةتى ْةزاية يةؾهطةنةى ثؿوو

ضيَهى يةؾهط تةنووظ و و ضابواضزٕ، ية ئةدماّ  خواضزْةوةغةضنةوتٓة، ئةوإ ٖإ زةزات بؤ 
غةضنةوتٓى يةنذاضى  نوْاظاْري تازةزةٕ، ٖيَؿتا  تغزةدةغتةييإ ية تواْيو ةوة زةبيَتخاو

 .زاضيوف ية ثيَؿة"يةطةٍَ إ زيهةَ ضةْس دةْطي
ؤؽ و ْووؽ )ثاضةَةْيؤٕ، ئاضيػتؤثؤَيَيَصووضاَؤف ْةنةئ نة ٖةضغيَ ةثيَويػتة ئةو بابةتة ف

ةية ية ٖةضغيَ دةْط و بة وتةنة بة  ،غًؤنؤؽ( نة خؤيإ بةؾساضى دةْطةنإ بووٕ ى ئةوإ يةوْا
ية ٖؤناضة  يَو بووبيَتخؤى يةن دةْطى ئيػؤؽ و طؤطُةٍ بةؾساضبووْى زاضيوف بؤ تايبةتى ية
ئةو غيَ نةغة زةَيئَ ئةغهةْسةض ية ٖةوييَط زة ٖةظاض  ،نإٖةخاَةْؿييةناْى ؾهػتى غةضةنيية

واتة زواظزة ًَيؤٕ يرية و زواى ططتٓى  ،و ظيو ظيَطِٕ و ظيو، ية ؾووف غي ٖةظاض تاآل ظيَطِٕ آلتا
ئاخط  تة غي ًَيؤٕ يريةى بةضزةغت نةوت،وا ،و ظيو ظيَطِٕ آليـ سةفتا و ثيَٓر ٖةظاض تاؤَييػثيَطغج

ضةى و بةؾيَهى ييَ خةضز بهطزاية بؤ ئةطةض ، بيَت و ظيو و زضاوةى ٖةبوو ظيَطِ ٖةَووزاضيوف ئةو 
تواْاى ئةغهةْسةض نة ٖةضطيع ، ي زةبووبةٖيَعةؾهطيَهى ظؤض ، ئةو زةَة يدبةخاْة و تفاقي دةْط

 ى ْةزةبوو.ئيَطاْى زاطرينطزْ

زواى ؾاضى ئةضبيٌ، ئةغهةْسةض غةضباظةناْى بةضةو باؾووض بطز. ئةطةض ْةخؿةى ئةو ضيَطةية 
يسا ضؤيؿتووة بؤ ؾووف نة ية خوظغتإ بوو، زةبيٓري ئةو ضيَطةية خبةيٓة بةضضاوَإ نة ئةغهةْسةض ثيَ

و ْاوضة ؤيؿتٓة ئةوة بووة نة ْةنةويَتة ْيَض ض يةوَةبةغتى ئةغهةْسة ثيَضة وةى ضؤيؿتٓى َاض،ثيَضاو
بةضةو  يبؤوة،ية زجيًة ثةضِ غيَيةّةنإ و يةطةَيياْسا ْةدةْطيَت. ئةو نة بؤ دةْطى زاضيوؾي يخيًََةني
زواتط باؾووضى ططتةبةض تا ة و ضيَطةى ضؤشئاوا، ضِوويةوة يت ضؤيؿت بوو، زيػإ ية زجيًة ثةضِآلضؤشٖة

ئةغهةْسةض ية  اٌب بيَ بةضططى خؤى بةزةغتةوةزا،. بْييةيعاْى ٖيَعى بةضططى ييَ نة زة ،طةيؿتة باٌب
ْووغة َيَصوو ،زاطرينطزؾاضةنةى  ْيَو طةدميٓةيّ غةضَايةى آلخؤى ثاضاغت، بة خةَيونوؾتاضى 

 ْةنطزووة نة ضةْس بووة.ٓسةضيإ نإ باغي غةضَايةى ئةويَيؤْاْيية
هة ئةوإ ضووْبساتة ئةفػةض و غةضباظاْى خؤى،  ئةغهةْسةض ية بابٌ ْاضاض بوو َؤَيةت

ناْسا ئةو نضة طةدماْةى ثةضغتطةْةضيت و ضيَػا ْاوضةييةنإ ية  بةثيَيزةياْعاْى ية بابٌ 
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ْاظأْ،  خطاخٖاوغةضطرييإ ْةنطزووة، خؤيإ زةخةْة بةضزةغتى ثياوإ و ئةوناضة بة ْاؾياو و 
يإ يةو ثياواْة ظيَطِطةيإ زةزإ، زيػإ ٖةْسيَو ثاضة و ّ ويَطِاى ئةوةى ضيَػا و ْةضيتةنإ ضيَآلبة

و ية ضِاغتيسا بؤ  ثةضغتطةوةضزةططت نة خؤيإ زةخػتةبةض زةغتيإ و بةؾيَو يةو زضاواْة بؤ 
بؤ خؤيإ زةَايةوة و ثاؾهةوتيإ زةنطز  زيهةي بوو، بةؾةنةي ثةضغتطةباخةَيى ناٖيٓةناْى 

 ٕ.بؤ ناتى ٖاوغةضطريى خةضدى بهة نوتا
بؤ  زيهة، ية َاوةى َاْةوةى ية ؾاضةناْي ،رت بووثَاوةى َاْةوةى ئةغهةْسةض ية بابٌ 

 يةاليةٕية ثيَؿرت ثةضغتطةى َةضزؤنى نطز و ئةو ثةضغتطة، غةضزاْى يـنيَؿهطزْى ناٖيٓةناْ
طةوضة ضِاطريا بوو. ئةغهةْسةض بة ٖةَإ ؾيَوة نة دواْى ؾاض و ؾويَٓة دواْةناْى  يوؾنوض

ةنإ نة غةضباظةناْيإ زووضاضى يضانيَؿا بوو، بة ٖةَإ ؾيَوةف ْةضيتى ْةؾياوى بابًيغةضةدمى 
َاْةى ئةو ية ْاَةيةنسا ضِوَاْى نطز بوو. ئةو غةضغوضِوغةضغو طةْسةَيى زةنطز، زووضاضى

طيَت، ى خؤى ْاضزووة، ْاوةضؤنةنةى ٖةية و زةتواْطيَت بعاَْاَؤغتاى ئةضغتؤزةضزةنةويَت نة بؤ 
يإ نةضِْاياْةنإ، ضيَساضيإ زاْاوة و ضِى ييَية نة ية ضواضطاييػهة ٖيَٓسة"ئةو ؾاضة  يَت:ئةو زةَي

ية ٖةضاليةى زةنةٕ  ضِوو ،وييَن زةنطئَنإ ضيَٓطاييػهة نةضِْاياْةبة زةْطى ئةو  ة زةغتيإ،زاوةت
 ."زةضِؤٕناْى ئةو الية طاييػهةزةزةٕ و  بؤ ييَ نةضِْاي

غةضباظ و  ؾةٖواْييةتي " نةى ْووغيوة:َاَؤغتابؤ  ية ٖةَإ ْاَةزا قوتابي
ٖيض ية ضووْيإ بؤ ثةضغتطةنإ، ئةظ  ،يإ نطزّغووضَِاْغةض ؾؤى و ئةفػةضةنامن زووضاضى

زا اْةنضة دواْئةو يةطةٍَ  و بطِؤّ ياْةثةضغتطةئةو بةضةو  ةيؤ ئةوب ،يةوةزا ْابيِٓثاَيٓةضيَو 
 ."دووت ببِ

ى بابٌ و زاْاْى ٖيَعيَهى نةّ بؤ فةضَاْطِةواؤؽ( بة ئةغهةْسةض زواى زاْاْى )َاظي
خؤى  بوو، ثاضيَعطاضى ية ؾاضةنة، بابًى بةدىَ ٖيَؿت، َاظيؤؽ ية غةضزاضةناْى زاضيوف

بطِزا ى ئيَطاْناْى ضؤشئاواى ؾاخاوييةضِازةغت نطزبوو. ئةغهةْسةض بؤ طةيؿذي بة ؾووف، ْاوضة 
 وضِايةوة.وبة زةوضةياْسا غ ي وبطِياخؤ 
 ْةبوو ؾاخاوييةيةو ْاوضة  يي زيهةى ضيَطةيةبةضئةوةئةغهةْسةض  زةَيئَْووغةنإ صووَيَ

هة ية ْيَوإ ضووْاغتة، ية ْاضِوتةئةو  زا،إ بابٌ و ؾووف، ئةو ْاوضةيةى بطِنة زةنةوتة ْيَو
نة بة  ،ٖةبووٕ ي زيهةضيَطة إغتاْة، ضةْسيؤضِ ئيَػتةَيعؤثؤتاَيا و ئةو ْاوضةية نة 

ٖةْسيَو يةو  زةؾيإ، ثةضِيٓةوةّ بؤ آلٕ، بةْةبوو بةضئو، ٖةضضةْسة ثاْزةضِؤيؿذيا ؾاخةناْس
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ؾياو بؤ طةؾتياضإ  زاياْةضيَطةطيَت ئةطةض ضؤيؿذي بةو تووزةبيَت ب ف َاوٕ،ئيَػتةياْة تا ضيَطة
ياْة ضيَطةئةو  ٖةَووبؤضي بؤ ضؤيؿتٓى يةؾهطةنإ ْةزةؾيا، ئةطةضضي  بوو بيَت، ئاخؤ

ية َاوةى ٖةظاضإ غاَيسا وةى  خةَيوٖةْسيَهيإ بة ٖؤى ضؤيؿتٓى بةضزةواَى  وٕ،ؾاخاوى بو
 ثًيهاْى ييَ ٖاتبوو.

نة بؤضى  ،َإ بووغةضغووضِديَطةى  ئيَطإْووغى نؤْى َيَصووئةو بابةتة بؤ ٖةْسىَ 
ْةضِؤيؿت ياخؤ بةضةو ؾووف ت آلى بابٌ ضِاغتةوخؤ بةضةو ضؤشٖةزاطرينطزْئةغهةْسةض زواى 

ططفتى  ٕ،ئيَػتةةناْى يووضِنإ( نة باثرياْى ٓييةزةظاْري نة تطغي خيًََة )ناغ ئيَػتة و،ْةضو
 ظغتإ.و خؤوة بيَتة ْيَةباؾووضنإ، ٖؤناض بووٕ بؤ ئةوةى ئةغهةْسةض ية ؾاخاويية ضيَطة

يةطةٍَ ؤؽ نة ئاضيػتؤثؤَي ؾت بوو،ةوى بةٖى ئةغهةْسةض طةيؿتة ْيَظغتاْةئةو خؤ
ّ ئةو آلْةَاوٕ، بة ئيَػتةزةبات نة  ْةآلظيْاوى ئةو  ،خؤظغتإئةغهةْسةض ضوو بؤ 

بووْة  وؾوْة نة آلى ئةو ظيضِيَطِةو، زةضِؤٕؤنة بة ئامساْى ئةو ْاوضةيةزا طةؾتياضاْةى بة فطِ
 زةبيٓٔ.

 يةاليةٕاْةى بةْساوبؤ ئةو  زةطةضِيَتةوةظغتإ ؤبووْى خوؾهوة تةووةٖةْسيَو وايإ برينطز
و ية بةؾيَ تةْياْة آلّ ئةو ظيآلهطإ، بةئةو زةظةضاْة ضيَ باضةناْيضِوو يةغةض ةوةثاؾاناْ

 باضي زيهةضِوو ؤظغتإ بؤ نؤَةَييَو غةوظى و ئاوةزاْى خ ،خؤظغتاْيإ ثاضاو زةنطز
 زةطةضِايةوة نة ٖةبووٕ.

ياْى ئةغهةْسةض ئةو ٖاوضِيَى وتةبة ْةَاوة،  ئيَػتةظغتإ دةْطةٍَ ٖةبوو نة ؤية خ
ٖؤناضةنةؾي ئةوة بوو نة زةضفةت تيَسابوو، بة شَاضةى ثةيهى زاضةنإ ئاغهيإ ْة آلدةْطة

ّ غةضباظاْى ئةغهةْسةض ناتيَو طةيؿتٓة ئةو آلضِاو بهات، بة ويَٓسةضبة نةؽ ْةزةزضا نة ية
ى ييَ يؿزاْةيةن ضوو،يةْيَوةنى ضةَيتةْاْةت ضِة ،ئاشةَية دواْة نوؾت ويإ يةٖيَٓسة ييَطِةواضاْة
 .ْةَايةوة
اْى َغةضغووضِديَطةى  تةوةوزاوى ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ خؤظغتإ بابةتيَو بضِووية 
ة ْةضِؤيؿتضِاغتةوخؤ  ،ظغتإؤئةويـ ئةوةية نة ئةغهةْسةض زواى ٖاتٓى بؤ خ ْووغإ،َيَصوو
بطز، ٖةضضةْسة  زاضغتاْساناْى ختةشيَط غيَبةضى زاضة، َاوةى سةوت ضؤش غةضباظةناْى بةؾووف
 .نطزْةطةضَا ٖةغتيإ بة ّ يةبةض غيَبةضى زاضةنإ غةضباظةنإ آلّ بوو، بةٖةوا طةضنةؾو
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بووة،  ْيَعيوية نةْساوى فاضؽ  ئيَػتةرت ية ث زاية ضابطزوو ؾووفْووغإ زةَيئَ َيَصوو
و نةْساو، يةو ؾويَٓاْة نةْاضةناْيإ بةضةو ثيَـ بطز، شاْة ْيَْةى زةضِآلناْى ئةو ظيْييةْيؿتة

ئةغهةْسةض زواى ، بةآلّ ية َاوةى غيَ ضؤشزا بطاتة ؾووف زةبوواية بؤية ئةغهةْسةض
وة بوو، ئيٓذا طةيؿتة ؾووف، ئةو ضيَطةة ب إظغتإ، َاوةى ثاظزة ضؤشؤطةيؿتٓى بة خ

و ية ة،بووٖةيَو ية باؾووضى ؾووف ةيهاوظ زاةوة بؤ ئةوةى ية ضابطزوويَتنةوتٓة زةطةضِزوا
ناْى ضيَطةئةواْةف نة ية ؾووف زةٖاتٓةزةض بة  ووف،ضيَطةيةوة ْةياْسةتواْى بضٓة ْيَو ؾ

يةو  يَوٖةضوةٖا ئةواْةى زةٖاتٓة ئةو ؾاضة بة يةن ،زةضِؤيؿذيتسا آلضؤشئاوا و ضؤشٖة ،بانوض
، ية دةْطةَيى طةوضةى ظغتإ ْاضاض بوو. ئةغهةْسةض زواى ٖاتٓى بؤ خؤزةضِؤيؿذيياْةزا ضيَطة

 ؾووف. يَتةبطةيةْخؤى  نوببيَت تا تيَجةضِظغتإ خؤ
 ٖةخاَةْؿييثاؾاناْى غةضةتاى ظدمريةى  ،ئيَطإية ثايتةختةناْى  يَو بووؾووف ئةونات يةن

يةنى ثتةو ٖةشَاض آلى دةْطيؿةوة بة قةضِووية  ضيَ نطزبوو،تيَسا  شَاضةيةى تةالضي َةظْيإ
هة ضووْة، بيٓيووخ. ظ( ئةو ؾاضةى  425ية غاَيى ) ؤزؤت ية غةضزةّ ثيَـ ئةغهةْسةض،زةنطا، ٖري

ية ناتى ضووْى ٖريؤزؤت تا ٖيَطؾي ئةغهةْسةض بؤ ؾووف ئةو ؾاضة ْةنةوتبؤوة بةض ٖيَطف، 
ٖةَإ زؤخى غةضزةَى ٖريؤزؤتى يَٓسةض ؾاضة، ئةو زةتواْري بًَيرَي ناتيَو ئةغهةْسةض طةيؿتة ئةو

 ، ئةو ؾاضةيإئيَطية ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ بةض ةى غةزةيةى و ضةْس غاَييَو ْيَعيه ونة ئة ،ٖةبوو
ى بيػت و ةنةٓثؿتيَٓة خؤَيي ،ؾووف زيواضيَهى ٖةبووةبة تيَطوتةغةيي باغي نطزبوو، نة  ،بوو بيين

ياْة بة تةْيؿت ْيوتوا طاييػهةنة زوو  ،ثإ بووة ٖيَٓسة يزيواضةنةؾ غيَ َةتط ئةغتووض بوو،
ة بنة  ،ْسةقة بةضٖةّ ٖاتبوو، ئةو ثؿتيَٓة خؤَييٓة ية ٖةَيهةْسْى ئةو خةبطِؤٕوة بةغةضيسا سييةيةن

ةى بؤ  ٕ،ثطز ٖةبووضةْسإ ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئةو خةْسةقة  ي ؾاضةنةزا ٖةَيهةْسضابووزةوضة ئةوْا
ٖةض ثطزيَو زةطةيؿتة زةضواظةيةى، ناتيَو  ،بجةضِْةوةْسا بةغةضيإ هاضى ئةو ؾاضةيإ زةنطز، بؤٖاتوض

يَت ب و ؾاض غةواْاْي زةضواظةنإ بضيَتة ْيَتى ثاؤَيةةبيَ َزةضواظةنإ زازةخطإ، ئةغتةّ بوو نةؽ بتوْا
 .يَييَي بيَتة زةض خؤيا

ي  باضةوةضِووة ضيَطةى ينة ٖةض ناتيَو بياْةويَت  ،خةْسةقةنة بة ؾيَوةيةى ٖةَيهةْطابوو زةياْتوْا
نة  ،بوو قووٍَثإ و  ٖيَٓسةاية، وتةْاْةت ئةطةض ئةو خةْسةقة ثطِ ئاويـ ْةنطابو بهةٕ ية ئاو، يثطِ

ؾاض. ناتيَو ئةغهةْسةض طةيؿتة ؾووف غةضؤنى  ْيَوى يةؾهطيَهى طةوضة بؤ ثةضِيٓةوةضيَطط زةبوو ية 
 نةى نة ْاوى )ئازاثاى( بوو، بطِياضيسا نة بةضططى بهات.فةضَاْطِةواو  ؾاضغةضباظطةى 
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سا يةطةَيي بيباْْاتواْيَت ية  ة وبةٖيَعيةؾهطيَهى  وزإئازاثاى زةيعاْى ئةغهةْسةض خ
ضاى و هة ثطزةنإ بؤ طةياْسْى خؤضووْات. ّ زةيتواْى ية ؾووف بةضططى بهآلظةْطيَت، بة

 طيَت، ئازاثاى فةضَاْى نطز تةواوى ثطزةنإبيٓغووزيإ ييَ ب زةبووايةى بؤ ؾاض يثيَساويػت
 ،ت و ضؤشئاوا، ئةطةض ئةو زوو ثطزةؾي ويَطإ نطزبايةآلدطة ية زوو ثطز ية ضؤشٖة ويَطإ بهةٕ،

 وطزْى ثطزةنإ يةويَطاْهى بؤ خؤيإ زابري بهةٕ. يْةياْسةتواْى خؤضاى و ثيَساويػت خةَيووا ئة
 زةبووايةئةو ناضة هة ضووْتسا بة ئةدماّ بطات، نوضي يةننة ية َاوة ْةبووناضيَو  ةزا،غةضزةَ

 ٔ.خيَٓطِووبيٓط ثطزةنإ وَيقبة 
ت و ضؤشئاوا بؤ آلو ثطزةنةى ضؤشٖةبؤية ناتى طةيؿتٓى ئةغهةْسةض بة ؾاضى ؾووف، ٖيَؿتا زو

يةطةٍَ ئةغهةْسةض بؤ ططتٓى ؾووف ظؤض غووزى ييَ وةضططتٔ. ئةغهةْسةض  ٖاتوضؤنطزٕ زةؾيإ،غووز 
نة  ،ْييةْاوى ئةو ئةْساظياضةوة  يةباضةىطةيؿتٓى بؤ ؾووف ئةو ؾاضةى طةَاضؤزا، ظاْياضضيإ 

طاوة نة غآلنطز، بة ضيََةدمةْيكى بؤ ئةغهةْسةض  ية َةدمةْيكى طةوضةيإ  ةضباظاْى ئةغهةْسةضّ ظْا
 ؾاضيإ نطز. يبةضزباضاْزاَةظضاْس و خةْسةقةناْةوة  تتةْيؿ

ةى  يإ ية زيواضى ؾاض يضإ، ٖيض ناضيطةضصنإ زةٖاويَضييةَةدمةْيك يةاليةٕئةو بةضزة طةوضْا
، ْةبوو ٖيَٓسةاْيـ ضهة بة زيواضةنةزا بسةٕ. َةوزاى ضؤيؿتٓى بةضزةنؤوةى ئةوة بوو نة بةضز، ْةبوو

ى ؾاض خةَيهياخؤ ببيَتة َايةي ئةوةي ، اتةنإ ويَطإ بهخاْووبسضيَت و َاآلْسا طيَت بةضز بة نة بتوْا
، ئةغهةْسةض غةضباظةناْى ْةبووهة بةضزباضإ ٖيض غووزى ضووْ اظى بدي،بهةوْة ضةضَةغةضى و ْاضِ
زةغتيإ بوو، بؤ طةيؿذي  يةبةض ةْيؿتى نة ت و ضؤشئاوا و زيواضةنةى تآلضِاغجاضز زةضواظةناْى ضؤشٖة
نطزبوو،  ضيَهة ئازاثاى ية ثؿت زةضواظةنإ زيواضى ئةغتووضى ضووْ بة ْيَو ؾاض ويَطإ بهةٕ،

 و ؾاض ْةزةنطزةوة.إ ضيَطةى ٖاتٓى ئةغهةْسةضى بؤ ْيَؾهاْسْى زةضواظةن
ْاْى غةضطةضَى باظةناْى يؤنة غةض ،زيواضةنةوةيةغةض غةضباظة بةضططيهاضةناْى ؾووف 

سا ويَطاْ نوؾذي. ئةغهةْسةض فةضَاْى بة  شَاضيَهيإ زةباضاْس،هطزْى بووٕ، بةضزيإ بةغةض ئةوْا
ساضةناْى خؤى نطزونة هةٕ و ضيَطط ْيإ بباضاططيهاضإ بسةٕ و ضيَطةيإ ْةزةٕ بةضزيةبةض بة تري  نوتا ،ْا

نإ يؤْاْييةغةضباظة  تةنووظيوّا و هطزْى زيواض و زةضواظةنة. تريٖاويؿتٓى بةضزةبدي ية ويَطْا
ربِى ْةنطز،آل، بةْٕةيتواْى بةضزباضإ ضِابطط ،زيواضةنةبةضزةّ هاضاْى يبةضطط زةٖةَبةض  ّ بة تةواوةتى ٓب

 هاضإ زةضفةتيإ بة زةغت زةٖيَٓا تا بةضز بةغةض ٖيَطف بةضاْسا بباضيَٓٔ.يبةضطط داض ٖةْسيَو
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يةؾهطيَهى  ،ّ ئةو يةؾهطةى ؾووؾي طةَاضؤ زابووآل، بةْةبووئازاثاى ثياويَهى تطغٓؤى 
بوو. ثطؤفيػؤض باضت شَاضةى يةؾهطى ئةغهةْسةض ية دةْطى ؾووف بة ئةْساظةى  بةٖيَع

شَاضةنةى ية دةْطى طؤطُةٍ بة زةضنطزْى شَاضةى نوشضاوةناْى زةظاْيَت، واتة ئةغهةْسةض 
 تةْيافةضَاْسةيي ئازاثاى  ية دةْطى ؾووف ْةوةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبوو. بةضططيهاضإ بة

بؤضى زاضيوف ؾاضيَهى وةى ؾووف بة بيَ غةضباظطةيةنى طةوضة  ثيَٓر ٖةظاض نةؽ بووٕ،
بة ططضياْى خؤى  غيَيةّنة زاضيوؾي  ،َةنةى بؤ ئةو ٖؤناضة زةطةضِايةوةآلوة ،يَت؟بةديَ زةٖيًََ

ْيَتة ئةنباتإ ةى زةطةي، واتة خؤزةضِواتت آلواى زةظاْى ئةغهةْسةض زواى ئةضبيٌ بةضةو ضؤشٖة
بوو،  بةٖيَعئةنباتإ ئةونات خاوةٕ غةضباظطةيةنى ، ئيَطإيَو بوو ية ثايتةختةناْى نة يةن

 ،نةؽ ثيَؿبيٓى ْةزةنطز ئيَطإهة ية ضووْ، ْةبووى بةٖيَعّ ؾووف يةؾهطى بةضططيهاضى آلبة
ظغتاْةوة بةضةو ؤو ية باؾووضى خ بطِواتنة ئةغهةْسةض زواى دةْطى طؤطُةٍ بةضةو باؾووض 

ةْسةض ؾووف بيَتةوة و ٖيَطف بهاتة غةض ئةو ؾاضة. َاوةى ضةْس ضؤش ئةضنى غةضباظاْى ئةغه
ّ زيواض و آلئةضنى بةضططيهاضةناْيـ بةضزباضإ نطزْيإ، بة خاْسْى زيواضى ؾاض بوو،ضِوو

ويَطاْى  ووْةبنة غةضباظاْى ئةغهةْسةض ية تواْايإ  ،ئةغتووض بوو ٖيَٓسةٓة خؤَييٓةنة ثؿتيَ
اْساضةناْى ئةغهةْسةض بة باؾي وهة نةضووْرت زةبوو، ثبهةٕ، بة تايبةتى نة ؾةوإ بةضزباضإ 

و ْةياْسةتواْى بةضططيهاضةنإ ية غةضةوة بهةْة ئاَادمى  بيينغةض زيواضةنةيإ ْةزة
ئةو  ةنةوة غةضبهةويَت،تريةناْيإ. ئةغهةْسةض ْاضاض بوو بؤ زاطرينطزْى ؾووف ية زيواض

 .ٕنإ َةتطغيساضتطئ ضيَطة بووآلضيَطةية ٖةَيبصيَطيَت نة ية نؤْسا ية ططتٓى قة
زةغتيإ نطز  ويَٓيي ئةْساظياض و زاضتاؾةناْى ْيَو يةؾهطغةضباظةناْى ئةغهةْسةض بة ضيَٓ

، ثًيهاْةنإويَطِاى  ضظ ية زاضةناْى زةوضوبةضى ؾاضةنة،ثإ و بة ثًيهاْةيهطزْى ضيَبة 
هطزْى ٖةْسىَ ثطزى زاضئ ية تري و زاضى ثطز بؤ ئةوةى وةى ثطز يةغةض ضيَزةغتيإ نطز بة 

بؤ شيَط  ثًيهاْةنإئةو ناضةف ياضَةتيسةضيإ زةبوو بؤ طةياْسْى  ابٓئَ،خةْسةقيإ ز
 زيهة ية اليةني ثًيهاْةنإ بة ْيَو خةْسةقى ثطِ ية ئاو ئةغتةّ بوو،زيواضةنإ. طواغتٓةوةى 

ٖةَيجةغيَطٕ، ئةو ثطزاْة ظؤض  وةئاوى خةْسةقةناْةوة بة زيواضةنة يةْيَوناْيـ ْةزةنطا ثًيهاْة
 نإ بؤ بٔ زيواضةنإ.ثًيهاْةٖةضوةٖا بؤ طةياْسْى  ،ثةضِيٓةوةناضيطةض زةبووٕ بؤ ضيَطةى 

 يةى ثايةى ظيازةيإ زضوغت نطز،ثًيهاْةى ٖةض خواضةوةنإ ية بةؾي يؤْاْييةزاضتاؾة 
ٖةَيسةثةغيَطزضإ، ثاية ظيازةنإ بة ثطزةنةوة زةبةغرتاْةوة تا  نإ بة زيواضثًيهاْةناتيَو 
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ْةتوأْ بةضيإ بسةْةوة. زواى ئةوةى  ثاغةواْةنإ خؤببيَت و ْةنةويَت يا تووْسنة ثًيهاْة
ت و ضؤشئاوا و ثطزة زاضيٓةناْةوة بة زيواضةنة آلٖةضزوو ثطزى ضؤشٖةيةغةض نإ ثًيهاْة

 . ةنةزيواض بؤ غةضنإ زةغتيإ نطز بة غةضنةوتٔ يةيؤْاْيٖةَيجةغيَطزضإ، غةضباظة 
هة ئةوناتةى ٖيَطؾبةضإ زةغتيإ بة غةضنةوتٔ ضووْططتٔ بؤية َةتطغيساض بوو، آلئةو ؾيَوة ية قة

 ويإ بةغةضزا زةنطزٕ و ٖةوَييإآلئاوى نو بططة ،بةضز تةْيازةنطز، بةضططيهاضإ ْة ةوةناْثًيهاْةية 
ةى يةغةض ناضة غةضنةوتوو بووبإ، بيَ ئةطةض يةوةْةوة، نة بةضزثًيهاْة نوزةزا تا طوَإ ئةوْا
بة غةختى بطيٓساض زةبووٕ. زواى ئةوةف نة  ٕزةَطزٕ يا خؤيا طؿتيينإ زةبووٕ بةثًيهاْة

ى ظؤض ية زيواضةنة غةضزةنةوتٔ، زةنةوتٓة بةض ٖيَطؾي بةضططيهاضإ و يَهٖيَطؾبةضإ بة ظياْ
ة و بةضططيهاضإ فطياى نوؾتٓيإ ْةنةوتباْة.ثًيهاْةى ئةطةض شَاضة تةْيازةنوشضإ،   نإ ظؤض بووْا

نإ خبةْة غةض ثًيهاْة تةْيازةيعاْى ئةطةض بة يةو بابةتة ٖةبوو، ظاْياضييئةغهةْسةض 
هةوٕ، ٖةض غةضباظيَو بت و ضؤشئاوا و غةضباظةناْى غةضآلزيواضى بةضاْبةض زةضواظةناْى ضؤشٖة

غةضزةنةوتٔ،  ثًيهاْةهة ئةو غةضباظاْةى ية ضووْ ةنوشضيَت،غةض زيواضةنة بهةويَت، زنة 
يةو زؤخةؾسا ئةواْةى غةضزةنةوتٔ  ْةياْسةتواْى بة نؤَةٍَ غةضنةوٕ، يةى يةى غةضزةنةوتٔ،

ناْةوة، ثًيهاْةبة ٖؤى ظؤضى شَاضةى ثطزة زاضيٓةنإ و ، بةآلّ بووٕ و زةنوشضإتةْيابة 
ةوة بة بةضزةواّ ية زيواضةنة غةضزةنةوتٔ و تواْيإ اليةن ٖةَووغةضباظةناْى ئةغهةْسةض ية 

ية ٖةْسىَ ؾويَٓى غةضزيواض بؤ خؤيإ ثيَطة زضوغت بهةٕ و يةو ثيَطةياْةوة شَاضةيةنى ظؤض 
 ؾاض. وناْةوة بضٓة ْيَثًيهاْةغةضباظ تواْيإ بة ٖؤى 

إ ظؤضتط زواى ئةوة ٖيَطؾي غةضباظةناْى ئةغهةْسةض يةغةض زيواضى ؾاض بؤ غةض بةضططيهاض
ٕ ٖةبوو، تواْيإ ية ضةْس خاَييَهى غةض زيواضةنة ثيَطةيا هة شَاضةيإ ظؤض بوو،ضووْ، بوو

. َاوةى زوو ضؤش غةضباظةناْى بطِؤٕ ةنةو ؾاضٕ بهوشٕ و بةضةو ْيَهاضةناغةضباظة بةضططي
ضططى ضةنيإ ى ؾووف نة بؤ بةخةَيهئةغهةْسةض يةطةٍَ غةضباظاْى ئازاثاى و ئةو ثياواْةى 

 زيهةي غةضباظةناْي يةزا زةضواظةناْى ؾاضيإ نطزةوة،يةو َاوة ٖةَيططتبوو، دةْطإ،
ؾاض. ناتيَو دةْطى ؾووف نؤتايي ٖات، ية ثيَٓر  ضووْة ْيَوئةغهةْسةض ظؤض بة ئاغايي 

تةْاْةت يةى نةغيـ بة ظيٓسوويي ْةَايةوة و  ،ٖةظاض غةضباظى بةضططيهاضى ئةو ؾاضة
 ئازاثانيـ نوشضا.
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ٓر ةضيإ ية ؾووف بة زوو ٖةظاض و ثيَنإ شَاضةى نوشضاوةناْى ئةغهةْسيؤْاْييةْووغة َيَصوو
هة غةضباظة بةضططيهاضةنإ تا زوايري نةؽ ضووْنة ديَطةى طوَاْة،  ،غةز نةؽ زياضى نطزووة

طوَإ شَاضةى نوشضاوةناْى يةؾهطى ٕ زإ، بيَياضَةتيياٖةْسىَ ية ثياواْى ؾاضيـ  نطز،بةضططيإ 
 نإ باغي زةنةٕ.يؤْاْييةْووغة َيَصووْسةض ظؤضتط بووة يةو شَاضةيةى ئةغهة

واتة  ،ياواْةيإ زةنوؾتثبووْى دةْطسا غةضباظاْى ئةغهةْسةض تةواوى ية ناتى بةضزةواَ
بةنؤتا ، بؤية يةناتى ي الؾةضِبةضططيهاضاْى ؾاض و ثياواْدياواظييإ ْةزةنطز ية ْيَوإ ئةوإ 

 ياواْى ؾاضةنة نوشضإ.ةى ثٖاتٓى دةْطسا ظؤضيٓ
هطزٕ، آلْزواى تا ٔ،ططت زيٌشْةناْيإ بة  ٖةَووطةدمة دواْةنإ و  ٖةَووئةوإ 
اليةنةوة ٖةَيسةٖاتٔ تا خؤيإ  ٖةَووة بيَ زايو و بابةناْيـ ية َٓساَيْس و غووتاؾاضةنةيإ 
ٕ و ووتاغية ئاططزا  آلَٕٓساةى يٓاليةى ٖةبوو، ظؤض ٖةَووهة ئاطط ية ضووْ، ضظطاض بهةٕ

 .ي بةغةض ٖاتئةواْةف نة ظيٓسوو َاْةوة، نةؽ ْاظاْيَت ضاضةْووغيإ ض َطزٕ،
 ئةغهةْسةض ْووغيويةتى، يةباضةى ئةَةضيهي)ٖاضؤَيس يةَبى(  يةاليةٕتوونةى يةو ثةضِ

بؤية ى ؾووف، زاْيؿتوواْنوؾتاضى  يةباضةى ْييةباغيَو باؽ يةو بابةتةى غةضةوة ْانات، 
ئةغهةْسةض  يةباضةىتوونة هة زواى ْووغيٓى ئةو ثةضِضووْإ ٖيَٓا، ْاوى ٖاضؤَيس يةَبُ

ئةوى  (4)ة بة تةَةْة ضِاطةياْسناضةنإطِية وةضطيَ يَويةن ئيَطإية  ،ى نطزئيَطاْغةضزاْى 
ثايةى  تةوةوتوونةنةيسا ئةغهةْسةضى طةياْسنطزةوة نة بؤضى ية ثةضِى ضةخٓةضِووبةضِوو

 وة.وزانؿاْس زضِْسةييتا ثًةى ناْى ييةئيَطاْتى و يَخوزاوةْس
ثطِ خػاضيَهى فطيؿتةئاغاية و زَيى ضِووتوونةنةى ٖاضؤَيس يةَبسا ئةغهةْسةض خاوةٕ ية ثةضِ

ية  زضيونطاغييةتونطزْةوةى بطايةتى و آلية ثيَٓاو ب تةْيا بووة ية بةظةيي و خؤؾةويػتى،
 ٖةضزةّيَت ثيَويػتة بؤ بًَ ، ئةو زةيويػتووةةوى نطزو ئةفغاْػتإ ثيَؿطِ ٖيٓسغتإو  ئيَطإ

زووض بهةوْةوة ية ئاظاضزاْى  ،دةْط وةال بٓئَ و ْةتةوةناْى زْيا وةى ئةوةى ية بةٖةؾت بٔ
َةبةغتى بوو نة  ئيَطإو ةْسةض ٖةض يةوناتةوة نة طةيؿتة ْيَى ئةو، ئةغهباوةضِى. بة سييةن

                                                 

 يةتوونةثةضِ ى ئةّناضةى ْووغةض باغي زةنات، ٖةَإ ْووغةض و وةضطيَطِاطةياْسو ْووغةضة بة تةَةْة ضِ ئةو وةضطيَطِ (4)
 ؤييةوة خؤى زةخاتةضوو.نة ٖةَيؿة بةو ؾيَوة ية غازةيي و ْةضَطِ ةْػوضى بوو،َ ظةبيشوَيآل َاَؤغتاواتة 
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 ضيَ ٖةَيؿةييى يإ زؤغتايةتية ْيَوإ ئةوإ و يؤْ يَت،نإ زةضبربِييةئيَطاْخؤؾةويػتى بؤ 
 بهات.

، يةنةّ زاطرينطزنإ ْووغيوياْة ئةغهةْسةض زواى ئةوةى ؾووؾي يؤْاْييةْووغة َيَصوو
ؾويَٓى ّ آلظغتإ زضوغت نطز، بةؤةى خؤى ية ٖةَإ ْاوضة واتة خيؾاضى ئةغهةْسةضي

ئةو ؾاضة ية  هطزْىضيَؾويَٓى  يةباضةىف ظاْياضضيإ ئيَػتةتا  ؾاضةنةيإ زياض ْةنطزووة،
ئةو  خؤزضوغت نطإ يا ئيَطإنة ية  زيهة يةناْييؾويَٓى ئةغهةْسةض، بةآلّ ْييةظغتإ ؤخ

 ؾاضاْةى ئةغهةْسةض ْاوةناْى طؤضِئ، تا ضِازةيةى ظاْياضضيإ ٖةية.
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 ئاطسدا لةنيَوتةختى جةمصيد 
ْس، ية وتاغوؾاضةنةى  ى ؾووؾى تاآلٕ نطز،زاْيؿتوواْ ٖةَووئةغهةْسةض زواى ئةوةى 

 .نةوتةضِىَ ثيَطغجؤَييؼبةضةو  خؤظغتإ ْةطريغايةوة،
و إ نة يةوشيباغي زاضيوؾي يةنةػيإ نطز،  ثيَطغجؤَييؼهطزْى ناتيَو بة بؤْةى زضوغت

 ية )َةضظ زةؾت( بوو، ثيَطغجؤَييؼئةو ؾاضة ية تةْيؿت  زةظةضة ؾاضيَهى زضوغت نطز،
 .(1)ْاو زةبطز ثيَطغجؤَييؼضةؾيإ بة نإ ئةو ؾايؤْاْيية

 ى بووة،زاْيؿتوواْغيَ غةز ٖةظاض نةؽ  ثيَطغجؤَييؼوويةتى نة وتثاضةَةْيؤٕ 
نةّ ؾاض دطة ية  غةضزةَةزا، ية ديٗاْى ئةو بووة ئيَطإطةوضةناْى  زةضزةنةويَت ية ؾاضة

 يإ ٖةبيَت.زاْيؿتوواْضري ئةو شَاضةية ية وآلتي بابٌ و ؾاضةناْى 
ئةو ؾاضة  خةَيهيدواْى  ٖةبوو، بارى زةنطز، نيًََطة و ية زةوضوبةضى ؾاض تا ضاو بطِ

يإ ية ْةوةناْى ٖةَووو ْةتةوةى فاضؽ و، زةتواْري بًَيرَي دواْةناْى ْيَبةْاوباْط بو
 ٔ و دواْيإ يةواْةوة بؤ َاوةتةوة.ثيَطغجؤَييػى نؤْى زاْيؿتوواْ

                                                 

ية نةتيبةناْى  ويَية ية ٖيض يةنوؾةيَتةوة بؤ ئةوةى ئةو يؼ زةطةضِى ثيَطؽ ثؤَيوؾةبووْى ٖؤناضى بيَطاْة (1)
 يةشيَطيةو يةوسة بةضزيٓاْةى  يَوَاوٕ. يةن ئيَػتةهةوتووٕ و تا ، نة بةضزةغتسا ْةٖاتووةٖةخاَةْؿيي

ظةخاْةى ئيَطاْى باغتاْة و بة خةتيَهى ظؤض دواْى ئيَػتة ية َؤ يؼ زؤظضاوةتةوة،ثايةناْى نؤؾهى ثيَطؽ ثؤَي
ظةخاْةية، ئةو يةوسة ية اليةٕ زاضيوف ٓى بضيَتة ئةو َؤةية َطؤظ بؤ بيٓينة ؾياوى ئةو ،بعَاضى ْووغطاوة

يةواْةية  ،ى )طاة( ْووغيوةوؾةيػى بة ْاوى ثيَطؽ ثؤَي يةشيَط يةنةّ بةضزى بٓاخةى ئةو نؤؾهة زاْطاوة،
ى رت، ْووغةض و وةضطيَطِثيةو زوو نةتيبةية  ئيَػتة ية دياتى نؤؾو بةناضزيَت،ى )نار( بيَت نة وؾةٖةَإ 

يؼ بهات، نة باؽ ية ثيَطؽ ثؤَي بيٓيووة،ْووغيٓيَهي ْة زيهة ة َيَصوويياْة ية ٖيض ؾويَٓيَهيئةو ْووغيٓ
 "ظةبيشوَيآل"ْاوى ٖات بيَت و ٖيَؿتا ظاْياضضيإ يةغةضى ْةبيَت.  زيهة ئاغايية نة ية ؾويَين
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 ثيَطغجؤَييؼبةضةو  نإ، ئةغهةْسةض بؤ نات بةغةض بطزٕيؤْاْييةْووغة َيَصووى وتةبة 
 ثيَطغجؤَييؼهطزْى نؤؾهى ٕ و ويَطاْآلضؤيؿت، ية ناتيَهسا نة وةى ظاْطاوة ئةو بؤ نوؾتاض و تا

 ضوو بؤ ئةوىَ.
 ،ثيَطغجؤَييؼو ، نة ئةغهةْسةض ناتيَو طةيؿتة ْيَناْسا ٖاتووةيؤْاْييةتوونة ية ٖةْسيَ ية ثةضِ

 اْة ٖةَيبصيَطيَت،ة ئةفػةضاْى يةو نضيو ٖةؾتا دواْى نضاْى ئةو ؾاضةى بيٓى، بطِياضيسا بؤ خؤى 
هة ية زيّ ٖةْسىَ بابةتى آلبةؾتاو يةى نةؽ بة ئةدماّ بطةيَٓيَت، ٖاوغةضطريى بة نؤَةٍَ بؤ ٖة

ية بة نؤَةَية نة بة ْاو بؤ يئةو ٖاوغةضطري ،ٖاتووة زيهة ْووغاْيَيَصووتوونى ثةضِ
هة زواى نوؾتاض و ضووْ ؤ زةخةْةوة،ووة، بة زضى و يؤْاْى بئيَطاْ وآلتيٖةضزوو  يهطزْيوةْسثيَ
، ٖيض نضيَهى دوإ زةغت ْةزةنةوت تا ببيَتة ٖاوغةضى ئةغهةْسةض و ٕ و غووتاْسٕآلتا

 تةْيا نطإ و بطزضإ، زيٌغةضباظةناْى ئةغهةْسةض  يةاليةٕشْةنإ  ٖةَوو ،ناْىئةفػةضة
 ْةوة.بووَا ثيَطغجؤَييؼية  َٓساآلٕ

ى ٖاتٓى ئةغهةْسةض بوو، زواى ئةوةى ضاوةضِواْئةنباتإ واتة ٖةَةزإ  نة ية غيَيةّزاضيوؾي 
تواْاى بةضططيؿى تةْاْةت  ى ْةزا،ثيَطغجؤَييػبيػتى ئةو بةضةو ؾووف ضؤيؿتووة، ٖةوَيى بةضططى ية 

 بطواظيَتةوة. هي زيهةٖةوَيى ْةزا طةدميٓةى ئةو ؾاضة بؤ ؾويَٓيَبؤية ، ْةبوو
و  ئةقٌَبة ضِازةيةى زووض ية  ئيَطإطةيؿتٓى ئةغهةْسةض بؤ  ٖةَيػونةوتى ئةو ثياوة زواى

 يةباضةىنإ يؤْاْييةْووغة َيَصووى وتةنة بة ْاضاضى زةبيَت بًَيَري  ة،تى بووبةضثطغياضيَ
و  ثيَطغجؤَييؼ بطةيةْيَتةهة ئةو ثياوة زةيتواْى خؤى ضووْتطغٓوونى ْاوبطاو ضِاغت بووة، 

 ئةو ناضةى ْةنطز. زيهة، ييَ بؤ ؾويَٓيَهيياخؤ زباية ئةوىَ بط بؤئةو ؾاضةى  طةدميٓةي
ى زاْيؿتوواْنة  ،بة ؾيَوةيةى زضوغت نطا بوو ثيَطغجؤَييؼى ثاضةَةْيؤٕ ؾاضى وتةبة 
 ببيٓٔ. ثيَطغجؤَييؼةنةنإ زةياْتواْى نؤؾهى طةضِ ٖةَوو

بؤتة  ةزيه َاْى ية دواْى ئافطةتاْى ئةو ؾاضة، زوو بابةتيغةضغووضِثاضةَةْيؤٕ دطة ية 
شٕ بووٕ،  اْةنإاخنْنطيَهاضاْى  ٖةَوويةنيإ ئةوةبوو  زا،يةو ؾاضةئةو َاْى غةضغووضِٖؤى 

نة نضة دواْةنإ تياياْسا طوَييإ  ،ئةو زووناْاْة بووٕ فطؤؾطة و زووناْةناْي زيهةف
ؤ ب ، نة طوٍَ بفطؤؾٔ،بووين يبْةي ئةوضووثازةفطؤؾت. ثاضةَةْيؤٕ ية ٖيض ؾويَٓيَهى ئاغيا و 

 بيٓى. ثيَطغجؤَييؼيةنةجماض ئةو ناضةى ية 
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يَهي ئاو وزإئةو ؾاضة خٖةض ٖيَٓسة زةبيَصئ، نة يةناْى ؾاضةنة يةناضوضزغةباضةت بة 
نةْاَيةناْى  ضِةْطة ئةدماّ بسضيَت،بؤ  ْٗا نؤَييٓهاضيينئةطةض  ٖةبوو،ابيؿى ظيَط يةنذاض ظؤض،

 يي ٖةية،َيَصووضةْسإ بةَيطةْاَةى  َييؼثيَطغجؤغةباضةت بة ؾاضى تةوة، ابي زةضنةويَظيَط
خ. ظ(  316ْووغي يؤْاْى نة ئةو ؾاضةى ية )َيَصووية ْووغيٓى )نوزي تاضخؤؽ(  يةبطيَتي

ئةوةف بةو َةضدةى  ،ثيَطغجؤَييؼبيٓيوة، واتة سةظسة غاٍَ زواى ويَطاْبووْى نؤؾهى 
ئةوةى سةظسة غاٍَ ثيَـ ويَطِاى  بيَت. زاطرينطزخ. ظ( ئةويَى  333ئةغهةْسةض ية غاَيى )

ى نوؾت و ثيَطغجؤَييػثياواْى  ٖةَوونوزي تاضخؤؽ بؤ ئةو ؾاضة، ئةغهةْسةض  ضووْي
وزا ؾاضيَهى دوإ و ى ئةية زيس ثيَطغجؤَييؼٕ نطز، ٖيَؿتا آلاْةنةى تاوْيؿتوبةتةواوةتيـ ز

 بووٕ. ئيَطإى افةضَاْطِةونإ يؤْاْييةخ. ظ(  316زةظاْري نة ية غاَيى )ٖةض وةى  ئاوةزإ بوو،
 ناضيطةضيى"ٖيَؿتا  زةنات: ثيَطغجؤَييؼنوزي تاضخؤؽ بةّ ؾيَوةية باغي نؤؾهى 

يَؿتا ّ ٖآلويَطِاى ئةوةى ويَطإ بووة، بة بةضضاو زةنةويَت، ثيَطغجؤَييؼية نؤؾهى  غووتاْسٕ
 يإغةضةدم زووضةوةية  ،زةنةوْةوة طةؾتياضإ ْيَعيوناتيَو  غتووْةناْى بة ثيَوة َاوٕ،

ةٕ، زةن يإؾهؤى ئةو ويَطاْةية و ثطغياض ية خؤو   ناضيطةضيىزةنةوْة شيَط بؤية ،  ةنيَؿيَت،ضاز
 اية ض ؾهؤيةنى زةبوو؟"وبة ؾهؤية، ئةى ئةطةض ويَطإ ْةنطابو ٖيَٓسةئةو نؤؾهة ويَطاْة  بؤضي

ىَ دبؤ ْةوةناْى زواى خؤى بة ثيَطغجؤَييؼنةوتٓى  يةباضةىنوزي تاضخؤؽ زضيَصتطئ باغي 
ّ ئةوإ يةطةٍَ آلؤؽ و ثاضةَةْيؤْيـ ئةو ناضةيإ نطزووة، بةٖةضضةْسة ئاضيػتؤثؤَي ٖيَؿتووة،

ْووغيوةتةوة و  ةني زيهةزاوةناْيإ بة ئةْكةغت بة ؾيَوةيضِووٖةْسىَ ية  ئةغهةْسةض بووٕ،
ّ نوزي تاضخؤؽ خؤى آلبةسووة تا بة غووزى ئةغهةْسةض بيَت، ناْيإ ؾيَواْضِاغتيية

ٖةْسيَو يةو نةغاْة طفتوطؤى يةطةٍَ ، بيٓيووةى ئيَطاْ زيهةي و ؾويَٓةناْي ؤَييؼثيَطغج
ئةو  ضى ية ئةواْى بيػتووة ْووغيويةتى،ٖةض بةؾساضبووٕ، ثيَطغجؤَييؼنة ية دةْطى  ،نطزووة

 بووٕ و ثيَطغجؤَييؼنة ية بةغتووة ناْى بيػت نةؽ وتةبة  ثؿيتْووغة نة َيَصوويةنةَري 
زاوةنة، ْووغيويةتى ئةغهةْسةض بة ضِووهةيإ بيٓيوة و طةواٖيسةضٕ يةغةض ْى ئةو نؤؾغووتا

ت و دواْى ْييةو ؾاضغتا َيَصووْس تا ئةو زةضنةوتة بة ؾهؤيةى غووتائةْكةغت ئةو نؤؾهةى 
ببات، ية ناتيَهسا ثاضةَةْيؤٕ ْووغيويةتى ئاططنةوتٓةوةى نؤؾهى  يةْيَو ئيَطإو ٖوْةضى 
 يسا.ووضِبة ٖةَية  ثيَطغجؤَييؼ
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ئةغهةْسةضزا بووة، زةَييَت: يةطةٍَ ْووغة و َيَصووؤغيـ نة ويَطِاى ئةوة ئاضيػتؤثؤَي
 نوزاية زةغت شْيَهى دوإ بة ْاوى )تايؼ( تا َةؾدةَييَو بيَٓٔ،ئةغهةْسةض فةضَاْى نطز 

ية ضِاغتييةنة ئةوة زةضخةضى ئةو  اْى نؤؾو بةو َةؾدةَية ئاطط بسات،بةضظى بهاتةوة و ثطزةن
 ئاطط نةوتٓةوةنة بة ئةْكةغت بؤوة. نة

ثيَيإ  ٖةخاَةْؿيينة ثاؾاناْى  ْيؿاْةي ئةوةيةئةوةف  ْةبووزيواضى  ثيَطغجؤَييؼ
 ٖيَطؾي بهطيَتةغةض.ية ضِؤشإ ضؤشيَو ٖةضطيع ، سايةئيَطاْى ْيَوةضِاغت يةئةو ؾاضة نة  واْةبووة،

ؤ ْةنطاوة، بة ٖةض زيواض ب ؤيةب ٖاويٓةٖةواض بووة، ثيَطغجؤَييؼيةواْةية بطوتطيَت ؾاضى 
ئةغهةْسةض يةطةٍَ ْووغإ ض ئةواْةى َيَصوو ٖةَوو ة،ْةبوويةى بيَت ئةو ؾاضة زيواضى بياْوو
اوةتةوة، بة زاوةناْيإ ية ظَاْى طةواٖيسةضإ طيَطِضِووض ئةواْةى وةى نوزي تاضخؤؽ  بووٕ،

 غةضباظطةى ٖةبووة،ئةو ؾاضة  ّآلبةة، ْةبوويةو باضةوة ٖاوضِإ نة ئةو ؾاضة زيواضى  طؿتيي
 بووة، ثيَطغجؤَييؼى بة ْاوى )ئاضيا بةضشئ( فةضَاْسةى غةضباظطةى ؾاضى ئيَطاْئةفػةضيَهى 

ى ؾاض ديابوو ية غةضباظطةٕ بة )ئاضيؤ بةضظةٕ( ْووغيوةتةوة، نإ ئةو ْاوةيايؤْاْيية
فةضَاْسةنةيإ  ٕ،ى طسضؤظيا ثاغةواْى نؤؾو بووخةَيهٖةْسيَو غةضباظى  غةضباظطةى نؤؾو،

 .سائيَطاْ ية وةنإآلب اوةْ ية يَو بوونة ئةو ْاوة يةن بوو بة ْاوى )تطى زاتؼ(،ئةفػةضيَو 
ئةونات )باؾووضى ئةفغاْػتإ و  بة بًوضػتإ ْاغطاوة، ئيَػتةغةضباظاْى طسضؤظيا نة 

ئ، ية ظيَطِثطض  بةضظ و ضواضؾاْة، ضاوؾري وآليإ باٖةَووثاتاْػتإ( بةؾيَو بووٕ يةو ٖةضيَُة، 
ية ف ْةوةناْى ئةوإ زةتواْري ية ثاتاْػتإ ئيَػتةزياضةناْى ضةضةَيةنى ئاضيايي بووٕ،  صيووْة

بؤية ثاغةواْاْى نؤؾهيإ ية غةضزةَى زوايري باؾووضى ئةفغاْػتإ بسؤظيٓةوة، ٖةض 
يَويػتة ثا زياضى زةنطزٕ تا ؾهؤيإ ٖةبيَت، ى طسضؤظيخةَيهْيَو ية ٖةخاَةْؿييثاؾاناْى 

يإ زياضتط ٖةَووية  ٕ،ْةبوويةى  ٖةخاَةْؿيي وةنوْى يةؾهطى اغةضباظ ٖةَووبطوتطيَت نة 
ى بةضظ و ضاوى ؾري، ضيؿى زضيَص و ثإ، ناتيَو ظضيَيإ آلغةضباظاْى ثاتاْػتإ بووٕ. ئةوإ بة با

بة ؾهؤى  ةوةهناْى نؤؾةإ زةنطزة غةض، ْيَعةيإ زةططتة زةغت و ية زةضطتيزةنطزة بةض و ناغهيَ
يي ئةوإ زووضاضى واضةضَةظْايةتي و ب ية بيٓري، ٖةضنةغيَو زةينطزثاغةواْيإ زة ةوةثيَطغجؤَييػ

ثرت بؤ ئةوإ  ييةى ثرت زةنطز، بيَطوَإَاْغةضغووضِؾهؤى نؤؾهةنةف ئةو  سةثةغإ زةبوو،
زوو غةز  ية ناتى ئاغاييسا شَاضةي ئةوإ ،نطابووْة ثاغةوإ ؾهؤى نؤؾهةنةبةزةضخػتين 
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زوو  ثيَطغجؤَييؼشَاضةى ثاغةواْةناْى  ثيَطغجؤَييؼنةؽ بوو، ئةو ضؤشةى ئةغهةْسةض ٖاتة 
 غةز نةؽ بوو.
ية غةضباظاْى  ثيَطغجؤَييؼْووغإ وايإ ظاْيوة نة ثاغةواْةناْى نؤؾهى َيَصووٖةْسىَ ية 

 بووايةةطةض َائ و،ئةو طاضزة ْةَابو غيَيةّّ ية غةضزةَى زاضيوؾي آلطاضزى داويسبووٕ، بة
 زاضيوف ية ٖةضزوو دةْطى ئيػؤؽ و ئةضبيٌ بةو ؾيَوةيةى نة باغهطا ٖةٍَ ْةزةٖات.

ٖيض ناضى بة ناضوباضى ثاغةواْى  ثيَطغجؤَييؼئاضيابةضظةٕ فةضَاْسةى غةضباظطةى ؾاضى 
ئةو فةضَاْسةى ٖةظاض ٕ، ى نؤؾو بة ثاغةواْى غةضبةخؤ زةظاْطااْثاغةواْ ،ْةبوو ةوةنؤؾه

، ثيَطغجؤَييؼنةوتٓةوةى ئةغهةْسةض ية  ْيَعيويةطةٍَ  بوو،طاييػهةثيازةى بيَ ئةغح و  غةضباظى
ةى ْيَعيه، ية ناتيَهسا ئةغهةْسةض نةوتةضِىَبة ٖةظاض غةضباظةنةيةوة بؤ دةْط يةطةٍَ ئةو 

 ئاضيابةضظةٕ زةيويػت دةْطى يةطةَيسا بهات. غةزٖةظاض غةضباظى ٖةبوو،
ْى ئةو ؾاضة بة ْاوى )َاْو ضطة( يةواْةية نانةغايةتييةية  ويَنؤزي تاضخؤؽ زةَييَت:"يةن

بةضظةٕ بة ٖةظاض غةضباظ بؤ دةْطى يةؾهطيَهى غةز ٖةظاض  ناتيَو بيٓى ئاضيابيَت،  َٓوضةٖط
ى ؾاضى نطز تا ضةى بططْةزةغت و بؤ ياضَةتى غةضباظاْى خةَيه، باْطةؾةى زةضِواتنةغي 

ثياواْى طةدمى ؾاضةنة خؤيإ ضةنساض نطز و يةطةٍَ ئاضيابةضظةٕ بضٓة دةْط، نؤَةَييَو ية 
 ."ىََاْوضطة و غةضباظةناْى ئاضيابةضظةٕ نةوتٓةضِ

ضةنيإ ططتة زةغت و ٖاتٔ بؤ  ثيَطغجؤَييؼؤؽ ْووغيويةتى: نة ثياواْى ؾاضى ئاضيػتؤثؤَي
ياواْى دةْطى ئيَُة )واتة يةؾهطى ئةغهةْسةض(، طواية ٖةض ئةو بابةتة ٖؤناضى نوؾتاضى تةواوى ث

 هة ئةو ؾاضةى بة ؾاضيَهى بيَ بةضططيهاض ْةْاغي.ضووْئةغهةْسةض،  يةاليةٕئةو ؾاضة بوو 
زةنةٕ نة ية ْيَوإ  زيهة ناْياْسا باؽ ية دةْطيَهيْووغيٓةهاْى ئةغهةْسةض ية ٖاوضِيَ

 يساوة.ضِووئ ظووةزةضواظةى ق ْيَعيوئاضيابةضظةٕ و يةؾهطى ئةغهةْسةض ية 
ية زواى دةْطى طؤطُةٍ ية تةْيؿت ظيَى ظاب يةؾهطى ئةغهةْسةض ْةوةطيَطِائةو  بةثيَي

 بةؾيَهي زيهةئةغهةْسةض بةضةو باؾووض ٖاتٔ تا بضٓة ؾووف، يةطةٍَ وة زوو بةف، بةؾيَو وب
ية ياْى ئةغهةْسةض ٖاوضِيَى وتةبة  ئ،ظووةزةضواظةى ق ْيَعيوية  ت ضؤيؿذي،آلبةضةو ضؤشٖة

 ضيابةضظةٕ.زةضواظةى ناغجيإ، طةيؿتٓة ئا
ئ ظؤض باغهطاوة تا بعأْ ية نويَية، ئةوةى زةظاْطيَت ئةو ظووةغةباضةت بة زةضواظةى ق
تى ية ٖةضنةغيَو ويػتبيَ بووة، ئيَطإاظةى ْاوضةى ؾاخاوى زةضواظةية َةبةغت ية زةضو
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وى و ْاوضةى ؾاخايَطاقى عةدةّ( ْاويإ بطزووة، بيَتة ْيَضةبةنإ بة )عانة ع ئيَطإثؿتيَٓةى 
 ، بةويَسا ضؤيؿتووة.بانوض

بؤ  ئيَطإرباٖيِ ثووض زاووز( ئةو زةضواظةيةى نة ية ثؿتيَٓةى )ئي َاَؤغتاييَدؤؾبوو اخو
 خةَيوتاضاْة و  ْيَعيونة  ،زياضى نطزووة ئيَػتةنإ نطاوةتةوة بة )ئيوإ نى( ؾاخاوييةْاوضة 

ٖيض  ئيَػتةهة ية )ئيوإ نى( ضووْية ديَطةى غةضةدمة، وتةئةو  بة )ئيوإ نيف( ْاوى زةبةٕ،
يةو  يَوى يةنضِيَطِةو ْيية. ئايا باؾرت ْييةناْى َاظةْسةضإ ؾاخاوييةزةضطةيةى بةضةو ْاوضة 

وة، تةوةوو ضيَطةى بؤ ْاوضةى ؾاخاوى َاظةْسةضإ نطز زةضِواتبةضةو باؾووض  بانوضْةى ية آلظي
 .ري؟ئ بٓاغظووة)نةضةز( بة زةضواظةى ق خؤز( ياضِوووةى )داز 

ْاظاْسضيَت ئاضيابةضظةٕ نة  ةطةٍَ ئاضيابةضظةٕ ويٌََ زةبيَت،ى دةْطى ئةغهةْسةض يَيَصووييَطة 
 ،وة فةضَاْسةى غةضباظطةى ئةوىَ؟و بو ثيَطغجؤَييؼٕ طةيؿتةوة ؤئ بووة، ضظووية زةضواظةى قة

بوو،  ثيَطغجؤَييؼة ئ بوو ديابوو يةو ئاضيابةضظةْةى يظووةْاتواْري بًَيَري ئةو ئاضيابةضظةْةى ية ق
ْاوى ئاضيا ية ثيَـ ْاوى خاْةزاْة  نة ظؤض زووباضة ببيَتةوة، ْةبووهة ئةو ْاوة يةو ْاواْة ضووْ

 .ْةبووة زووباضةنإ اوْ يةت زةٖات و آلثًة يةنةناْى و
ةى زة بطئ ية دةغتةى بوو، ْيَعيهنة  ثيَطغجؤَييؼناتيَو تطى زاتؼ فةضَاْسةى نؤؾهى 

ى ييَ وةضبططيَت، ئةغهةْسةض طةدميٓةنةبطزياْة الى ئةغهةْسةض تا نًيًى  خػتة غةض تةخت و
 ّ ثيَ بسة.طةدميٓةنة: نًيًى وتثيَى 

ْيَطزضاوى ئةو نة  خؤزةزةَة ثاؾاى خؤّ يا تةْياَى زايةوة: َٔ ئةو نًيًة آلتطى زاتؼ وة
 فةضَاْى ثاؾاى ية زةغتسا ٖةبيَت.

 : ثاؾاى تؤ َِٓ.وتىئةغهةْسةض 
 ة.غيَيةَ: ثاؾاى َٔ زاضيوؾي تىوتطى زاتؼ 
 .نوشضاوة. )يةناتيَهسا نة ٖيَؿتا ظيٓسوو بوو( غيَيةّ: زاضيوؾي وتىئةغهةْسةض 
زةزةَة َرياتططى ئةو، نة  تةْيا: ططضيإ نوشضا بيَت، َٔ نًيًةنإ وتىتطى زاتؼ 

 بيَت. ثاؾايةتييَرياتططى 
 .، ض غعايةنت زةزةّ؟ْيية: ئايا زةظاْى بة تاواْى ئةو ْافةضَاوتىئةغهةْسةض 
 .: ض زةنةى؟وتىتطى زاتؼ 
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: بهوشةنإ باْط زةنةّ تا وةى ضؤٕ ثيَػتى َةضِ ية زواى نوؾتٓى ئةو وتىئةغهةْسةض 
 ئاشةَية ية طؤؾتةنةى زازةَاَئ، تؤف ئاوا ييَ بهةٕ.

سى ؤسِ ية ثيَـ ضؤ: غوثاغى يةظزإ زةنةّ نة ية ْريواْا )بةٖةؾت( ضوتىتطى زاتؼ 
 و بًَيَِ نة ْاثانيِ بةضاْبةض ْةنطزووة.بةطاظى ضَةظاض ْانات، زةتوامن بة غةضفؾةثاؾانةّ 

: خؤظطة وتىَةى ية تطى زاتؼ بيػت، آلثاضةَةْيؤٕ زةَييَت ناتيَو ئةغهةْسةض ئةو وة
 نو. ضاوثؤؾي ية ئةؾهةدمةى ئةو نطز و فةضَاْيسا تاٖةبووايةَٓيـ خعَةتهاضيَهى وةى تؤّ 

بوو ية  بطيَتى فنة بؿهيَٓٔ، ئةو زاضةةزةضط يَهةوةقةزى زاض بةٖؤي ةنإنوتإ و ييَساْبة 
 ثيَهةوة ٖةَييإبيػت نةغيَو  قةزى زاضى تةوضيَعى بةناضزةٖات، قةزى زاضيَو نة ظؤضتط

نة ية ةزةضط ييَساْيَوزواى ضةْس  وة زةنوتا،نةى غةضى زاضةنةيإ بة زةضطةتووْسبة زةططت و 
ى ةزةضزةضوو و زةنةوت. ْؤَيسنة زةَييَت بؤ ؾهاْسْى زةضط ٖةَيسةتةنا ياخؤ بٔ و بؤتةنةوة

ئةو  ثيَطغجؤَييؼى ئةو ية نؤْسا ية وتةهة بة ضووْبيٓى،  زيهة ووزيإ ية ترييطةدميٓة غ
 بة زاضى تةوضيَعى ْاغطاوة. ئيَػتةنة  ،ْةبووزاضةى ييَ 

ضةْس  ،بةض بة تطى زاتؼ زواتط زةزويَريغةباضةت بة ٖةَيػونةوتى ئةغهةْسةض بةضاْ
ةفُةْسى ئاضيا ةضؾجانى و باغي زةنةئ زةغت ئيَػتةيةى يةو باضةوة ٖةية، ئةوةى طيَطِاْةوة

و تطى زاتؼ فةضَاْسةى نؤؾو و غةضباظةناْياْة  ثيَطغجؤَييؼبةضظةٕ فةضَاْسةى غةضباظطةى 
 نة َايةى غتايؿة.

ى نة زاضيوؾي  ياضيآلٖة غيَيةّئةوإ زةيإ ظْا ئةغهةْسةض ية ثيَطؽ  إ ٖةبوو نةيتووة و ظْا
ى طةدميٓةو ظيو، زةغت بةغةض  ظيَطِزةبيَتةوة، زةيإ تواْى بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى  ْيَعيويؼ ضثؤي

ْيَهى ظؤض زةياْتواْى بة ئاغووزةيي آلسا بططٕ. ئةطةض ئةو ناضةيإ نطزباية، غاثيَطغجؤَييػنؤؾهى 
نة ئةطةض ثيَٓر غةز ٖةظاض غههةى  ،ةبووزا ٖطةدميٓةنةو ظيو ية  ظيَطِ ٖيَٓسةبةضزةوّا بٔ ية شيإ و 

 ئةو نؤؾهة ْةزةنطز. طةدميٓةيية غةضَايةى  ناضيطةضيىزظضا بوواية،  طةدميٓةيةيةو  ظيَطِ
ئةو نؤؾهة بطزووة، َطؤظ زووضاضى  طةدميٓةيبة بيػتٓى ئةوةى ئةغهةْسةض ضى ية 

ى ًَيؤٕ و بًيؤٕ إ ظؤض ْاوٖةَووغةضزةَة نة طويَى  َإ زةبيَت. تةْاْةت يةّغةضغووضِ
 ٖيَٓسة. َإغةضغووضِ ة، زةبيَتة َايةينؤؾهة ٖةبوو وزةبيػذي، زيػإ بة بيػتٓى ئةوةى ية

ٖةبوو نة زواى ئةوةى ئةغهةْسةض ئةوى نطزةوة، بة يةنذاض  ثيَطغجؤَييؼى طةدميٓةية  ظيَطِ
 ٕ.يإ ييَ ْطا بوو، ْاضزةوة بؤ يؤْاظيَطِزووٖةظاض ئةغح و ئيَػرت نة باضى غههةى 
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بهةئ، ئةغهةْسةض  ْةضيتى نؤٕ باضى ٖةض ئةغجيَو بة ْةوةز نيًؤططاّ زياض بةثيَيئةطةض 
نإ خاوةْى ئةو يؤْاْييةّ آلى بة ٖؤى ئةغح و ئيَػرت ْاضزةوة يؤْإ، بةطِغةز و ٖةؾتا تةٕ ظيَ
ت و زةغتيإ بةغةضزاطط ةنةيإ بطزظيَطِٖةضنة  ٕ،ْةبوونإ ييةئيَطاْةى يئةَاْةتساضى و ثاني

اْى يؤْإ بؤ ئةوةى تا َطزٕ يةوىَ بة وآلتية  يَوٖةضيةنةيإ ضووْة يةن ْيإ نطز،آلتا ياخؤ
 ئاغووزةيي شيإ ببةْةغةض.

 ويَطِاى ئةو زووٖةظاض ئةغح و ئيَػرتة، ثيَٓر ٖةظاض باضى وؾرت نة غههةى ظيو و ؾيت
ئاوا طةوضة و بيَ  بطزضا، غةضَايةيةنى ثيَطغجؤَييؼى ظيويٓيإ باض نطزبوو ية نؤؾهى زيهة

شَاض ية زةغت تطى زاتؼ و زوو غةز غةضباظى ئةو و ئاضيابةضظةٕ و غةضباظةناْي بوو، 
 ة يةى غهةى ظيوئ.يضاويإ ْةبطِي تةْاْةت ئةوإ

زةنةٕ ئاضيابةضظةٕ يةطةٍَ غةضباظةناْى و ٖةْسىَ ية  ينإ باغيؤْاْييةْووغة َيَصوووةى 
ضتيعاْيإ ييَ بٓسضيَت، ية خةضةْسيَو نة ظيَى )ثؤيواض( زةتواْطيَت ْاوى ثا ،نةةى ؾاضخةَيه

ثؤيواضى ثيازا  باضةيضِووبة يةؾهطى ئةغهةْسةض ططت. ئةو خةضةْسةى  يإ، ضيَزةضِؤيؿتثيايسا 
و  قووٍَيةطةٍَ خةضةْسة  دياواظيى ف َاوة و خةضةْسيَهى قووٍَ و ثإ بوو،ئيَػتةزةٖات تا 

 هةوة ظةْطٔ.ثيَط يةو خةضةْسةزا زةياْتواْى زوو يةؾهنإ ٖةبوو، ؾاخاوييةتةْطة 
تواْى غووز ية ٖةظاض غةضباظةنةى خؤى ببيٓيَت نة ضةنى قوضؽ و  تةْيائاضيابةضظةٕ 

ةناْى بة ٖيَعى دةْط ٖةشَاض ْةزةنطإ، ية غةضزةَى يثاضتيعاْة ؾاضي ،ْةبوويإ طاييػهة
َةؾل ثياوإ ْةزةنةوتٓة بةض  ، بؤيةبووَا ْةئةضنى غةضباظى  ٖةخاَةْؿييزوايري ثاؾاناْى 

نإ تا ية ناتى ثيَويػت ئاَازةييإ ٖةبيَت، غةضباظةناْى ئةغهةْسةض غةضباظييةضاٖيَٓاْة و 
بوو. ئاؾهطاية ئاناَى دةْطى ٖةظاض بيين دةْطيإ ضةْسإ يإ ضِاٖيَٓسضاو بووٕ و ٖةَوو

ئاخؤ يإ بةضظة، وضةْة و غةضباظى ثيازة يةطةٍَ غةزٖةظاض غةضباظ نة ية دةْطسا غةضنةوتوو بوو
 ٕ بيَت؟ؤضزةبيَت 

 طةيو ية نوؾتاض ثيَطغجؤَييؼةوة بؤ طةضِاْييَهسابطِإ، ٖةْسيَهيإ ييةنإ ثاضتيعاْة ؾاض
تواْاى  بةثيَيغةضباظةناْى ئاضيابةضظةٕ ، بةآلّ ئةويَ بة زةغت غةضباظةناْى ئةغهةْسةض نوشضإ
ططيإ نطز. زواى نوشضاْى ئةويـ ثامشاوةى خؤيإ و تا ئةو ناتةى ئاضيابةضظةٕ نوشضا، بةض

 اتطغةضباظةناْى نة تواْاى دةْطى يةؾهطى ئةغهةْسةضيإ ْةَابوو، خؤيإ بةزةغتةوةزا. زو
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بة فةضَاْسةيي  ثيَطغجؤَييؼدطة ية زووغةز غةضباظى ثاغةواْى نؤؾهى  ْةَا، ٖيض ٖيَعيَو
 .بيَتتطى زاتؼ ْة

ئةو ثياواْةى  تٓى تةواوى ثياواْى زةضنطز،ى نوؾو ؾاض و فةضَاْئةغهةْسةض ٖاتة ْيَ
ْهطزٕ زةؾيا، نةوتةزةغت آلْةياْتواْى خؤيإ سةؾاض بسةٕ، نوشضإ و ٖةضضى بؤ تا

اْى ئةغهةْسةض بةضططى نطز و غةضباظةن ثيَطغجؤَييؼنؤؾهى  غةضباظةناْى ئةغهةْسةض، بةآلّ
 و نؤؾو.ْةياْتواْى بضٓة ْيَ

ويَٓسةض ئاَازة ْةبري، ية ناتيَهسا نة ئيَُة خؤَإ ية ،تزةقةوَيَزاويَو ضِووناتيَو  ئيَػتة
ٕ ؤزةظاْري نة ئةو بابةتاْة ض خةَيوناْى ْييةضِووغةضزةَةزا زةشئ و ية ٖؤناضة زة ّية

زاوةنة ضِووئةوناتةى  تةْيا زةطات، زاوةنةَإ ثيَضِووّ بة ضةْسئ دؤض باغي آلزةزةٕ، بةضِوو
زاوةنة، بؤية ْابيَت زووضاضى ضِوو ضؤْيَيتزَيٓيا بري ية زةتواْري  ،بة ضاواْى خؤَإ زةبيٓري

بةض ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ  ثيَطغجؤَييؼنؤؾهى  ططتين يةباضةىَإ ببري نة غةضغووضِ
 ببيػتري. طيَطِاْةوة ية ْٗا، نة ضةْسإ

تا يةوناتةزا نة ثاضةَةْيؤٕ زةَييَت تطى زاتػيإ يةغةض تةختة بؤ الى ئةغهةْسةض ٖيَٓا 
ياية بة ْاوى نوزي تؤَاخؤؽ )نة د زيهة ْووغيَهيَيَصووى بساتىَ و ْةيساية، طةدميٓةنًيًى 

دةْط خؤى بة بيَ  ثيَطغجؤَييؼتطى زاتػي فةضَاْسةى نؤؾهى ية نوزي تاضخؤؽ( زةَييَت: "
 ."ضِازةغتى ئةغهةْسةض نطز

 يةاليةٕضتاش زواى ويَطاْهطزْى نا ى ناضتاش بوو،خةَيهةتسا نوزي تؤَاخؤؽ ية بٓةضِ
 يايئةنازضيية ثياوة ْاوزاضةناْى ئةوىَ، ئةو ية  يَووة يةنضؤَةناْةوة ضؤيؿتة يؤْإ و بو

ووة غةضؤنى خ. ظ( ب 129ية غاَيى ) زةغتى بة واْة طوتٓةوة نطز،زواتط  خويَٓسي،تووٕ آلئةف
خ.  129نطز، ية غاَيى ) ضيَهاْيهى يصَيَطيَهى َزةَو يةنةّ نةؽ بوو نة دؤضة  يائةنازضي

وف، يًةغوة. نوزي تؤَاخؤؽ فْويَ ئةنازضيياييؤْإ طؤضِا بة  ئةنازضييايظ( بة زواوة ْاوى 
 ٖةَوو ة،ْةَاو ، ٖيض ثةضِتوونيَهيتوونةضواضغةز ثةضِخوزإ  ْووؽ و ثيؿةوةض بوو،َيَصوو

نى توووٕ نة ية ثةضِآلت و ثةضت و بنوضعاْري بابةتى يزة ةوةثةضتوونةناْى ئةو باضةيئةوةى ية
 ٖاتووٕ. زيهةوة اْيخةَيه

يةى ثاضَةْيؤٕ و نوزي تؤَاخؤؽ ثةغةْس بهةئ و طيَطِاْةوةيةو زوو  ةناَئاخؤ زةبيَت 
 هة ثايةى ظاْػتى نوزي تؤَاخؤؽ طةوضةية، َطؤظ واضووْ  زةَيئَ،واْة ضِاغيتوناَيإ يةّ ز
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 زيهة يخةَيهى وتة ياتةّْ ئةو ثياوة آلى ئةو ثةغةْس بهات، بةطيَطِاْةوةزةظاْيَت ثيَويػتة 
بةؾساض  ثيَطغجؤَييؼوة. ثاضةَةْيؤٕ خؤى ية دةْطى بيٓويَتةوة و ٖيضى بة ضاوى خؤى ْةزةطيَطِ
 ووة.بيٓيزاوةنةى ضِوورتة نة بة ضاوى خؤى ثؿرتِاغتى ئةو نةغة طيَطِاْةوةنة  ؾتييةطِووغ بووة،

ّ بة آلاوةْى بوضز، بةنإ خآل، واتة وةى قةْةبووزيواضى  ثيَطغجؤَييؼوةى باغهطا نؤؾهى 
 ْةبووزضوغت نطابوو، ناتيَو زةضطةنإ زازةخطإ نةؽ تواْاى  ية بةضزٖؤى ئةوةى نؤؾهةنة 

، بة ٖؤى ْةبوورت ية زووغةز ثاغةوإ ثنؤؾهةنة  يةْيَواى ئةوةى و نؤؾهةنة. ويَطِبضيَتة ْيَ
ضواظةناْى ْى ئةغهةْسةض ْةياْسةتواْى زةف غةضباظائةوةنؤؾهةنةوة، ٖةض يةبةضثتةوى 

 يةنيطيَطِاْةوة بةثيَي غةضباظ ططت،نؤؾهةنة بؿهيَٓٔ، زووغةز غةضباظ ثيَؿيإ بة غةزٖةظاض 
 .ووةغةز و بيػت ٖةظاض غةضباظي ئةغهةْسةض ططت زيهة بةضيإ بة

ئةطةض شَاضةى غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بة غةزٖةظاض نةؽ شَاضة بهةئ، ئةوا ٖةضيةنة 
يةطةٍَ ثيَٓر غةز غةضباظى ئةغهةْسةض دةْطاوة نة ئةو ضيَصةية ية زووغةز غةضباظةنةى نؤؾو 

 .(2)ة دةْطةناْى ديٗاْسا بيَ ويَٓةيةي
زةوتطيَت ٖؤناضى ٖةبووْى تواْاى دةْط بةضاْبةض بة غةز ٖةظاض غةضباظى ئةغهةْسةض 

 ئةو زوو غةز غةضباظةوة، زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ظضيَي باؾيإ يةبةض بوو و ناغهيَتى يةاليةٕ
 بوو.ٖةبةْسيإ القباؾيإ يةغةض  و 

مشؿيَط و تري و ْيَعة  طوضظي ية بةضاْبةضئاؾهطاية ئاَطاظةناْى بةضططى ْاتوأْ غةضباظإ 
 ْاتواْيَت غةضباظ ْاضاض بة بةضططى بهات. زيهة ى ْةبيَت ٖيض ؾتيَهييئةطةض ئاظايةت ،بجاضيَعٕ

ٖةتاو  ، ضؤشيَهى طةضّ بوو،َييؼثيَطغجؤئةو ضؤشةى ئةغهةْسةض ٖيَطؾي نطزة غةض نؤؾهى 
ْاى ضِووؾويَٓيَهى  ٖةَووتيؿهةناْى ئةو ٖةتاوةى  يةشيَطبة غةض نؤؾهسا زةزضةوؾايةوة، 

بةضظ و ضواضؾاْةنإ بة ضيؿة ثإ و زضيَصةناْيإ يةطةٍَ غةضباظة آلنطزبؤوة، دةْطى غةضباظة با

                                                 

ية نؤؾهيَهى بةضزئ  ةز غةضباظة ئةو ثيَواْةية زةنات،ا بؤ بة ئاظا زةضخػتٓى ئةو زوو غظةبيشوَيآل تةْي (2)
نة نةؽ ْةيةويَت زةضطةنإ بؿهيَٓيَت، ئيرت ؾويَٓيَو ْاَيَٓيَتةوة تا دةْطى ييَ بهطيَت، تةْاْةت ئةطةض 

زةنةؽ  ا ضةْس نةغيَو نة ْاطاتةةيةى تةْيدةْطيـ ٖةبيَت ية ثؿت زةضطةنإ زةبيَت و ية ثؿت ٖةض زةضط
رت ية دةْطسا ْابٔ و ثية ٖةضاليةى ية غةز غةضباظ  ةوةة زةضطبةو ثيَوةضة ية ثؿت ز زةتوأْ مشؿيَط بوةؾيَٓٔ،

 "نوضزى ٗا ضريؤى و ئةفػاْةية. "وةضطيَطِيئةو ثيَواْةية تةْ
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ض ية ضشاْى خوئَ، ية زضيةْة بيَ بةزة ضيَ نطز بوو،ناْى ئةغهةْسةض، زضيةْيَهى غةيطى يؤْاْيية
 ويَٓةناْى ديٗإ بووة.

ية زةضطةنإ زةتوأْ بيَٓة  تةْياغةضباظةناْى نؤؾو زةياْعاْى غةضباظةناْى ئةغهةْسةض 
 ٖةضنة يةنيإ زةنوشضا، غةضباظيَهي يَػتابووٕ،زةضطةنإ و ية بةضاْبةض تةْياو نؤؾو، بؤية ْيَ

خوئَ زةضطاناْى نؤؾهةنة و زيواضةناْى  ةبوو ية دةْط،طتةوة و بةضزةواّ زديَطةى زةط زيهة
 بةضزةواّ بوو. ْيوةضِؤٖةضزوو زةضطةناْى غووض نطز بوو. دةْطى يةى يةطةٍَ ثيَٓر غةز تا 

"ثيَـ ئةوةى دةْط نؤتايي ثيَ بيَت، ية اليةنى نؤؾهةوة  ئاضيػتؤثؤيؤؽ زةَييَت:
يةواْةية بةٖؤى بةضططى ئاظاياْةى ، "ضطِ و ئةغتووض بةضةو ئامسإ بةضظ بؤوةيَهى زوونةَي

غةضباظة بةضططيهاضةناْةوة ئةغهةْسةض ٖةوَييسا بيَت ئاطط ية نؤؾهةنة بةضبسات تا ْاضاض بدي 
 خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ.
وٕ ثيايسا بوتيَجةضِية زةضواظةناْى نؤؾو نة زواى  يَوية يةن ْيوةضِؤناتيَو ضؤش طةيؿتة 
غةضباظةناْى  ف َاوة، زوايري ثاغةوإ نوشضا،ئيَػتة تا ثؤضِوزةطةيؿتٓة ثًيهاْى ثاْ

ئةو شَاضة  ويَٓسةضية ،بطِؤٕثًيهاْةنإ  بدي و بةضةو تيَجةضِئةغهةْسةض تواْيإ يةو زةضواظةية 
ثًيهاْةنإ ثاْرت بووٕ و ، بةآلّ غةضباظاْةى نة تواْاى بةضططيإ َابوو، ضيَطةيإ ييَ ططتٔ

شَاضةيإ  بة ٖؤى ظؤضى ة شَاضةيةنى ظؤضتط ٖيَطف بهةٕ،ب غةضباظةناْى ئةغهةْسةض تواْيإ
دةْط ية تةواوى زةضطةنإ  ْيوةضِؤنةَيَو زواى ثاف  بهوشٕ، هاضإتواْيإ تةواوى بةضططي

 نؤتاٖات.بة
، ْةبوودطة ية شَاضةيةى نةغاْى بةتةَةٕ نة بايةخى دةْطيإ  ،ثيَطغجؤَييؼية نؤؾهى 

وةى تطى زاتؼ فةضَاْسةى نؤؾو بة ؾيَوةيةى بطيٓساض  خؤؾو نوشضإ ياؤن ثاغةواْاْي ٖةَوو
 بووٕ نة تواْاى دةْطيإ ْةَا.

يؿى ٖةبوو، ئايٓاليةْى  تةالضغاظي، ويَطِاى اليةْى ٖوْةضى ثيَطغجؤَييؼنؤؾهى  
خعَةتهاضةناْى ية نةغاْى بة تةَةٕ ٖةَيسةبصيَطزضإ. ويَطِاى ئةوةى ئةو غاَيُةْساْة تواْاى 

هة ثاغةواْةناْى نؤؾو خاوةٕ ضووْ ّ بة فةضَاْى ئةغهةْسةض نوشضإ،آل، بةْةبوودةْطيإ 
ضيؿى زضيَصى ثإ بووٕ، ئةغهةْسةض بؤ دواْهاضى فةضَاْى نطز غةضيإ بربِزضيَت و ٖةض 

 يةنةيإ بة غةض ْيَعةوة ية َةوزاى وةنو يةى ية زةوضةى نؤؾو زابٓطئَ.
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ثاغةواْاْي نؤؾو ية ةى غةضى زةوتطيَت غةضى تطى زاتؼ و ي زيهةيةنطيَطِاْةوةية 
ْى بؤ ثيَساْى نًيًةناْى ْةبووزةوتطيَت بةٖؤى ئاَازةزيهة ني ةية الي دةغتةى نطايةوة،

ف زةَييَت بة طيَطِاْةوةبة ئةغهةْسةض بة ظيٓسوويي ثيَػتى ية دةغتةى زاَاَيسضا، زوا  طةدميٓة
 ئةغهةْسةض. دؤؾبووْىنةوتة بةض ييَ ،ٖةخاَةْؿييثاؾاى  ساضبووْى بؤئةَةنٖؤى 

 يةاليةْٕى نؤؾهةنة آلئةو نةغاْة نوشضإ نة ية نؤؾو بووٕ، تا ٖةَووزواى ئةوةى 
 خوزى ئةغهةْسةضةوة زةغتى ثيَهطز.

 يةاليةٕغاظى ئةو نؤؾهة تةالضوةى يةو بةؾةزا بامسإ نطز نة تايبةت بوو بة ناضى 
يَو ثةيهةضى بةٖا، نؤَةَيو طةوٖةض و فةضؾي ططاْ ظيَطِزاضيوؾي يةنةّ، يةو نؤؾهةزا دطة ية 

ئةغهةْسةض ٖةضيةنة  ناْةوة زضوغت نطا بووٕ،يؤْاْييةثةيهةضتاؾة  يةاليةٕدوإ ٖةبوو نة 
 ف بة ٖةَوو ئاَيَطيَوئةواْة ا بطواظضيَتةوة، ْاضزةوة يؤْإ،يةو ثةيهةضاْةى نة زةتواْط

ٖوْةضى  ؾويَٓةواضيبة بةضزى َةدمةْيل تيَو ؾهيَٓسضإ تا ، بوو غةخت و زشواض طواغتٓةوةيإ
 يؤْإ يةو نؤؾهة ْةَيَٓيَت.

نة وةى نةوتٓةوةى ئاطط  ،ْةبوو، ناضيَو ثيَطغجؤَييؼى باخئةو نطزةواْة و بطِيٓى زاضةناْى 
زاو زابٓطيَت و بًَئَ ئةغهةْسةض بة ئةْكةغت ئةو نؤؾهةى ويَطإ ضِووية نؤؾهةنة بة ٖةَية و 

 ْةنطزووة.
 ْيوةضِؤىَ تا زواى ةبوو نة ئةطةض ية بةياْى نةوتبايةضِيَو ٖباخية زةوضوبةضى نؤؾهةنة 

يَيت، بة فةضَاْى ئةغهةْسةض تةواوى زاضةناْى ثيَويػت بوو ضيَ بهةيت تا ضواض زةوضةى بطةضِ
نةؽ ْةيويَطا ثيَي بًَيَت زةغت ية  يإ بطِزضإ،ٖةَووة ية زاضى َيوة و زاضى بيَ بةض باخئةو 

إ زةياْعاْى ئةو بؤية زاضةناْى َيوة ٖةَوو، بةآلّ طيَتيٓةوةى زاضةناْى َيوة ٖةَيبطبطِ
 نإ ْةتوأْ ية َيوةناْيإ خبؤٕ.ييةئيَطاْزةبطِيَت تا ية زاٖاتوو 

ى زاطرينطزْيسا نؤؾهى غيَيةَئةغهةْسةض بة ثيَضةواْةى ئةوةى باؽ زةنطيَت ية ضؤشى 
ئةوةى  نوْس تاؤؽ زةَييَت َاوةى ضٌ ضؤشى خايا. ئاضيػتؤثؤَيغووتاْسى ثيَطغجؤَييػ

و و ظيو و خؿًَةناْى ْيَ ظيَطِزةياْةويػت و ثيَويػت بوو ية نؤؾهةنة زةضى بٗيَٓٔ و بةتايبةتى 
 نؤؾو.

ى يةغةض ٖةَووئةوةى ٖةبووة  ة،ْةبوو تضِوونؤزي تؤَاخؤؽ زةَييَت يةو نؤؾهة خؿًَى 
ٖةبووة نة ئاططخاْةيةنى  ثيَطغجؤَييؼنؤؾهى  ة، زيواض و ئاططخاْة ٖةَيواغطابووٕ،زةضط
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يةنة نة ية طيَطِاْةوةيةى نوزي تؤَاخؤؽ تةواوناضى طيَطِاْةوةبةضزةواّ ئاططى ييَبووة. ئةو 
 زةغتسضيَصية بةؾةناْى ثيَؿوو غةباضةت بة ضِاثةضيٓى ئاططخاْةنإ ية زواى ئةضزةؾيَطى  يَويةن

زةَى يإ وابوو نة ئاططخاْة ية غةضباوةضِْووغإ َيَصووهة ٖةْسىَ ية ضووْباغهطا، 
 ة.ْةبوو ئيَطإنإ ٖاتة نايةوة و ثيَـ ئةو ناتة ية ْييةغاغا

بضٓة ئاططخاْةى ضيضةغت ية تةْيؿت زةضياضةى وضَىَ و  ئيَػتةةضاْى ئيَُة ئةطةض ييَهؤَي
ئاططخاْةى ؾاخى تةختى غًيَُإ و ئةو ئاططخاْةى ٖيَؿتا ٖةْسىَ ية بيٓانةى ية فاضؽ َاوة و 

( 14ظةوى َاوةتةوة بة ٖؤى )ناضبؤْى  يةشيَطئةوةى  خؤاْةنة ياٖةْسىَ ية خؤَيى بيٓاى ئاططخ
نإ ٖةبووْة ٖةخاَةْؿييةخبةْة بةض ئةظَووٕ، زةضزةنةويَت نة ئةو ئاططخاْاْة ية غةضزةَى 

تةَةْى بيٓانإ و ؾتوَةى بة الْى نةّ تا ضواضزة ٖةظاض غاٍَ  14هة ناضبؤْى ضووْ خؤ ْا،يا
باؾرت  ئيَػتةتا ضواضزة ٖةظاض غاٍَ زياضزةنطا و  تةْياا زياضزةنات. ٖةَيبةت ية ضِابطزووز

 بؤ ئةو َةبةغتة غووز وةضبططٕ. 14زةتوأْ ية ناضبؤْى 
تواْيوَاْة غووزيإ ييَ وةضبططئ و خػتووَاْةتة  ئةَطِؤئةو باغاْةى تا  طؿتييبة 

اططخاْة ية نإ ئٖةخاَةْؿيية، ْيؿاْسةضى ئةوةٕ نة ية غةضزةَى بةضِيَعبةضضاوى خويَٓةضاْى 
ئةطةض ية غةضةتاؾسا بؤ ٖةَيططتٓى ئاطط و ثيَهطزْى ٖةبووة و اليةْى ثانى ٖةبووة،  ئيَطإ

 َةؾدةٍَ بةناض ٖاتبيَت.
زيواض و  ة،يةغةض زةضط بووةٖةئةوةي  ة،ْةبووخؿًَى ططاْبةٖاى بةضزةغت  ثيَطغجؤَييؼية 

ئةو خؿًَة ططاْبةٖاياْةى غةض ئاططخاْة ٖةَيواغطا بوو، ئةغهةْسةض زةغتى ططت بةغةض تةواوى 
 ثيَطغجؤَييؼْةى ية آلو ظيو و خؿ ظيَطِطزٕ. ئةو نيؤْاْى  ضِةواْةي ة و زيواض و ئاططخاْةنإزةضط

 طواغرتاْةوة بؤ زةضةوة. ويَٓسةضو زوو ٖةظاض ئةغح و ئيَػرت ية وؾرتبووٕ بة ثيَٓر ٖةظاض 
ْسيَهيإ طواية بؤ يؤْإ ٖة ،باضنطإطاييػهةفةضؾة ططاْبةٖاناْي نؤؾهيـ بة ثيَٓر غةز 

ة ية َةضَِةضِبضٓة نةْاضةناْى زةضياى  ثيَطغجؤَييؼنإ زةياْتواْى ية طاييػهة بطزضإ،
و  ٔنإ باض بهطيَنةؾتييةبةٖانإ ية ططاْتا فةضؾة قوضؽ و  ئيَػتةضؤشئاواى توضنياى 
ى ثيَطغجؤَييػْاغطاوة،  بة ؾاضيَ ئيَػتةنة  ثاؾايةتييباْطى ى بة ْاوضيَطةبٓيَطزضئَ بؤ يؤْإ، 

 ة.َةضَِةضِويَؿةوة زةضؤوة نةْاضى زةضياى بةغتةوة، يةبة غاضزى ثايتةختى ييسى زة
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ئةو ؾتاْةى زةتواْسضا بطواظضيَٓةوة، ئةغهةْسةض بطِياضي  ٖةَووزواى ضٌ ضؤش و بطزْى 
و  طإئيَيسا نة ٖيَُاى ؾهؤ و طةوضةيي ثيؿةغاظى و ٖوْةضى ثيَطغجؤَييػويَطاْهطزْى نؤؾهى 

 يةنى ثيؿةغاظى و ٖوْةضى بوو.ةثيَؿاْط
يةنى طةوضة غاظ ئةو ضؤشةى بة فةضَاْى ئةغهةْسةض ئةو نؤؾهة ويَطإ زةنطا، َيواْساضي

نإ يؤْاْييةى طةوضةى خوزاوةْسى وةى قوضباْى بؤ ظيَئؤؽ ئيَطاْو نضيَهى طةدمى  نوضِزضا، 
 بيَت. ْةبووى بةؽ ٓخويَٓةى ئةغهةْسةض ضؾت ٖةَووإ، وةى ئةوةى ئةو طِبغةض

بة َيَؿهُاْسا زيَت نة َازاّ ئةغهةْسةض زةيويػت ئةو نؤؾهة ويَطإ بهات بؤ بة  يَوثطغياض
َيـ ئةوةية ئةو آلوة ،ى ية ئاطط نطز بؤ بة ئةدماّ طةياْسْى؟ضِوويٓط ئةو ناضةى ْةنطز و وَيق

 تواْيَت ئةوناضة بهات.نطابوو نة ئةغهةْسةض زةيعاْى بة نوييٓط ْا ضيَبة ثتةوى  ٖيَٓسةنؤؾهة 
زووٖةظاض و ثيَٓر  ضاواْة، يةبةض  ئيَػتةبةَيطةى ثتةو و قاضيى ئةو نؤؾهةف ئةوةية نة 

يةو َاوةيةزا زوشَٓإ و زؤغتة  يوة،تيَجةضِغةز غاٍَ ية ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئةو نؤؾهة 
يةو نؤؾهة  ةٖيَٓسٖيَؿتا نةضي  بطزْى،يةْيَوتواْا نؤؾؿيإ نطزووة بؤ  بةثيَيْةظاْةنإ 

 َاوةتةوة نة طةوضةيي و ؾهؤى ئةو نؤؾهة بة زياض خبات.
ى تواْايإ ٖةبوو، نؤؾهةنةيإ ثطِ نطز يةو نةضةغتاْةى بة ٖيَٓسةبطزْى نؤؾو، يةْيَوبؤ 

ئَ. يةوناتةزا نة غةضباظةناْى ئةغهةْسةض نؤؾهةنةيإ ثطِ زةنطز ية زاض و تووضانى زةغ
يإ ي، ئةغهةْسةض و ئةفػةضةناْى زاْيؿتبووٕ و َيواْساضضِؤٕضةوضنطاو بة ؤ نؤْى يؤنة و ثةضِ
بووٕ  ويَٓسةضيةو شْاْةى ية يَوئةغهةْسةض يةن ْيية. زووض زةخواضزْيإ خواضززةنطز و 

ئةو بةؾةى  ْسْةنة زةغت ثيَبهات،غووتابؤ ئةوةي ، ي زابيضتة زةغتييةوةَةؾدةَييَهى ئاطط
 زاوةنةيإ بيٓيوة.ضِووخؤيإ نةغاْة ضيَو خبات نة بةضاوى  يةطةٍَ ئةو
غةض ية ئيَواضة زةغتى ئةغهةْسةض و ئةفػةضةناْي  يةاليةٕةنة يَيواْساضيْة خوائيَواضة

ؾةوزا بة وةئاططنةوتٓةوة ية ْي يةباضةىْووغإ َيَصووى ناْطيَطِاْةوةبؤية زةتواْري  ثيَهطز،
وةنةى ْةخػت ئاططنةوتٓة ةنةينيَؿاْى ناتى َيواْساضيزضيَصة تةْيازضوغت بعاْري، يةواْةؾة 
ْى نؤؾهةنة ية ناتى غووتاتى ئةغهةْسةض بة ئةْكةغت ويػتبيَ بيَتة ناتى ْيوةؾةو، بططة

بٔ  ْيَعيوئةواْةى  زةغتيَٓيَت،يي ثةضةظووهة ظاْيويةتى ئاططةنة بة ضووْؾةوزا ببيٓيَت، 
ْةنة بووٕ بة واخٖةضنة ئاططةنة نةوتةوة ئةغهةْسةض و تةواوى ئةواْةى ية  وتيَٓيَت،زةياْػو

ْى غووتاتا بة باؾي  ْيَعيو ض نةوتٓةوة و ضووْة زاَيَٓى ؾاخيَهيخيَطايي ية نؤؾهةنة زوو
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هاْى ضووْة زاَيَٓى، ؾاخيَو بيَت ٖاوضِيَنؤؾهةنة ببيٓٔ، يةواْةية ئةو ؾاخةى ئةغهةْسةض و 
 طيَت.ٓيببة ْاوى )ضةظيةت( نة يةويَوة ويَطاْةناْى ئةو نؤؾهة بة ضانى زة

ْى غووتاهاْى غةضطةضَى تةَاؾانطزْى ٖاوضِيَؾةوة تا بةضةبةيإ ئةغهةْسةض و ئةو 
 ٖيَٓسةئاطط  ْاى بوو، بؤ ْووغذي ضؤيؿذي،ضِوو زْيازواى ئةوةى  بووٕ، ثيَطغجؤَييؼنؤؾهى 

، يةو ضؤشة بة زواوة غاْا بوو يإْغووتابطز نة يةْيَوئةو ؾتاْةى  ٖةَووبةضزةواّ بوو تا 
 .ْاغطا ى )ْةفطةت ييَهطاو(واتابة  ،غتةى(ةنإ بة )طةدييةاْئيَطئةغهةْسةض الى 

نإ ئةو ْاوةيإ بةغةضزا ْةبطِي، ييةئيَطاْى ؾووؾي نطز، خةَيهناتيَو ئةغهةْسةض نوؾتاضى 
ناتيَو ئةو نؤؾهةى ، بةآلّ يؿى نوؾت، ئةو ْاوةى بؤ زاْةْطاثيَطغجؤَييػى خةَيه ئةو زةَةي بططة

ٓيَت بة ةى ْاوى ئةغهةْسةض زيَيف ناتيَو ظةضزةؾتيئيَػتة ةضزا بطِي،بةغ ويَطإ نطز ئةو ْاوةيإ
يإ نة ئةو وتييةنإ ئيَطاْٖةَوو  ثيَطغجؤَييؼبووْى نؤؾهى )طةدةغتةى( ْاوى زةبات، زواى ويَطاْ

ٖةضوا بوو، ئةغهةْسةض ٖيض وةضةى  نطز، ية تةَةْى الويسا زةَطيَت، ى نؤؾهةنةى ويَطإةنةغ
نة َطؤظ بيين رتئ بةزبةختيإ يةوةزا زةَةظْنؤْةنإ  ييةئيَطاْضطيـ بوو. ْةخػتةوة و دواْةَة

 ضة ْةخاتةوة، نةغيَهى َطزووة.ةيإ وابوو ئةو ثياوةى وباوةضِ ةضة ْةخاتةوة،و
ويَطإ بوو، ٖةغتى بة ثةؾيُاْى زةنطز، ٖةوَييسا تا  ثيَطغجؤَييؼئةغهةْسةض زواى ئةوةى 

بؤية  بووٕ، ئيَطإنة زوو ثايتةختى طةوضةى بهاتةوة،  جؤَييؼثيَطغهطزْى ؾووف و تؤَيةى ويَطاْ
بؤ ئةو َةبةغتة )زى ْؤنطات( ئةْساظياضى  ة زضوغت بهات،وآلتضةْس ؾاضيَو يةو  ي زاٖةوَي

ٕ بطابوو، آلبة تا ثيَطغجؤَييؼى ية ؾووف و يةتايبةتى خؤى باْط نطز و ضِايػجاضز تا بةو ثاضة
 بهات.ضيَ ؾاض  بيػت وتةٖةْسىَ  بةثيَيزةؾاض و 
ػتإ ناْى فاضؽ، نطَإ و بًوضْاوضة يةْووغإ ئةغهةْسةض ية ٖةضيةنة َيَصووى وتةبة 

ٗةْسىَ ؾاضى زيهةيؿ اْي ية ؾويَٓةى ية بانرتيا غيَ ؾاضى زضوغت نطز، زوو ؾاض و
 تةْيا، ْييةيةو ؾاضاْة  يَوؾويَٓى ٖيض يةن يةباضةىئيَُة ظاْياضضيإ  ئيَػتةزاَةظضاْس. 

ّ آلنإ ية ؾاضةناْى ئةغهةْسةضة و ٖيَؿتا َاوةتةوة، بةيؤْاْييةى وتةٖاض ْةبيَت نة بة قةْسة
ى يةهة زى ْؤنطات ئةو ْةخؿةضووْ نة ئةو بيٓاى نطز، ْييةئةو قةْسةٖاضة  ئيَػتةقةْسةٖاضى 

ية قةْسةٖاضى  و،وةضططتبو وةوؾي طةوضةنوضؾاضةناْى ئةغهةْسةضى زاْابوو، ية ْةخؿةى  بؤ
 َيػطةى يّ ٖيَؿتا ية ئةغهةْسةضيآلئةو ْةخؿةية بةضضاو ْانةويَت، بة يَٓةواضيؾو ئيَػتة

 ثامشاوةى ْةخؿةى زى ْؤنطات بةضضاوة.
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، ْاوى ئيَطإيةنإ نة ديَٓؿيٓةناْى ئةغهةْسةض بووٕ ية يى غًونَيَصووة يغةيط ئةوةية 
 ةنإ يةية غًونيئةو ؾاضاْة ْابيٓري نة ئةغهةْسةض زضوغتى زةنطزٕ و ية دياتيإ ْاوى ؾاض

 باضيضِووإ ية نةْاضى هيٖةْسيَهيإ ٖةية نة يةنيَ يةباضةىف ظاْياضضيإ ئيَػتة زا زيَت،َيَصوو
تةدةٕ بوو،  باضيضِووية تةْيؿت  هي زيهةفية نةْاضى ناضؤٕ و يةنيَ هي زيهة، يةنيَيةزجيًة

ى ضابطزوو بة َيَصوو. ئايا ئةو ؾاضاْةى ية ْييةغًوني زيهةي ؾاضةناْى  يةباضةىظاْياضضيإ 
ٕ زواتط ْاوى خؤيإ خػتة ةناينة غًوني ،غًونى ْاو زةبطئَ، ٖةَإ ؾاضةناْى ئةغهةْسةضٕ

بووٕ و ْويَؾاضى  خؤيا ،بووْى ئةغهةْسةضيؿيإ يةبري نطزووة؟غةضيإ، تةْاْةت ثيَؿةْط
ْاوى اْةتة ئةو ؾاضاْةيإ طؤضِى نة ٖةبووٕ و نطزووي ْاوى ٕيا ،نطإ؟ ضيَخؤياْةوة  يةاليةٕ
 ةوة.خؤياْ

ضةى ةيٓى بؤ وو طؤضِ ئيَطإبطزْى وةضةى يةْيَوية ٖةوَيى  ئيَطإئةغهةْسةض يةو ضؤشةوة نة ٖاتة 
 زيهةيإ و ئةوةي يإئيَطاْإ ظَاْى هييةنيَ ةَسا ٖةبووٕ،ية بةضزبوو، زوو ضيَططى  يؤْإ
 ى بهاتة يؤْاْى.ئيَطاْوويةتى ئةغهةْسةض ويػت ضيت نة بؤنةيإ بوو. يةواْةية ثطغياض بهطيَةئايٓ

نة ية ديٗاْسا  ،ى بووة بؤ ئةغهةْسةضَاَؤغتاى ئةضغتؤطيَت ئةوة ئاَؤشطاضى وتوةى زة
بة  ئةضغتؤة. ئةوةى يينة ئةويـ يؤْاْ ،و يةى ياغا ٖةبيَت ئائثيَويػتة يةى ظَإ و يةى 

ي َاَؤغتاتووْى آلى( ئةفؾاضة صيووْةيةنةتوونى )ى ية ثةضِنةغةضضاوة وتةنةى خؤى يقوتابي
ضيٓايةتى  دياواظيىيسا غتةّ و يةْيَو ،بهات ضيَتووٕ زةيةويػت ديٗاْيَو آلوةضططتبوو. ئةف

نةى َاَؤغتانة ية زواى  ئةضغتؤيًة بؤ خعَةتهاضى خاوةْةنةى ٖةبيَت. ؤّ نآلْةبيَت، بة
 نةى وةضططت.َاَؤغتاْا غووزى ية بريؤنةى زا(ثياغةنةضإفةيػةفةى )بٓاخةي 

ظغتإ و فاضؽ ؤ، فةضَاْى نطز تا ية خثيَطغجؤَييؼهطزْى ةض زواى ويَطاْئةغهةْس
ْةياْسةتواْى بة  خةَيوهة ضوؤْ، ئاخعإ بة ظَاْى يؤْاْى بٖةَووئاططخاْةنإ بهوشيَٓٓةوة و 

يةو  زةبوواية بؤ فيَطبووْى ئةو ظَاْة زياضى نطا، آلَٕاوةى غيَ غا قػإ بهةٕ،ى ظَاْى يؤْاْ
ى ثيَويػتيإ زةبيَت ظَاْى يؤْاْى فيَط بدي. زواى ئةوة ٖةض ٖيَٓسةٕ هاضب إٖةَووَاوةيةزا 
ّ آلبةديَبةدىَ زةنطا،  ياْةئةغهةْسةض ئةو فةضَاْة بيَ بةظةي زةغتشيَطنة زةنةوتة  زةظةضيَو

بةضزةواّ بووٕ يةغةض قػةنطزٕ  خةَيوزةغتى ئةغهةْسةض، شيَطنة نةوتٓة  ئيَطإيةو بةؾاْةى 
ٕ تا ْةبوو ٖيَٓسةى يؤْاْى ظإ نةّ بووٕ و خةَيههة ضووْ، ٖةخاَةْؿييبة ظَاْى فاضغي 

ياْةوة ظَاْى يؤْاْى فيَط ببيَت، بؤية ئةغهةْسةض ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى يةو ؾويَٓاْة يَي خةَيو



 314 

ثيَويػت ظَاْى يؤْاْيإ فيَط بهةٕ. بؤية  بةثيَيو  خةَيوى َاَؤغتابةديَ ٖيَؿت تا ببٓة 
و  طةضِيسةة غةيط بيَت نة زواى بيػت غاٍَ ناتيَو )غي ثؤزؤْؼ( ْابيَت بة الَاْةو

 إ بة ظَاْى يؤْاْى زةزوئَ،ٖةَوونطز، زةيبيػت نة  ئيَطإْةؾتةضطةضى يؤْاْى غةفةضى بؤ 
بة  خةَيو ضوو،يةْيَو ٖةخاَةْؿيينة ضيَٓووغي فاضغي  ،ْييةَإ غةضغووضِزيػإ َايةى 

 ضيَٓووغي يؤْاْيإ زةْووغي.
ناْيإ و ضيَعى ية ثةضغتطةيَو بة دًوبةضطى ئةوإ زةضؤوة وآلتة ٖةض وطةوضة زةضووؾي نوض

وف نوضئاظازة. ويَطِاى ئةوةى ظَاْى  ئائْيَت نة ةيإ بطةي، تا تيَناْى ئةوإ زةططتخوزاوةْس
غيَ ظَاْى )فاضغي، عيالَى و بابًى( ٖةض ّ تةواوى نةتيبةناْى بة آلفاضغي بوو، بة

، بةآلّ ةططيٓطبةالوة  زيهةي ، ظَاْى ْةتةوةناْيئائى غةضةضِابسات  يؿاْوة تا ْيْووغييةزة
بطزْى ٖيَعى زةضياييةنةي، يةنةّ ناضى يةْيَوو  ئيَطإئةغهةْسةض زواى غةضنةوتٔ بةغةض 

 و ياغاناْيإ وةال بٓيَت. ئائّ ْةيتواْى آلى ظَاْى فاضغي بوو، بةوةالوةْاْ
نإ بة طؿتييةبسوئَ، خؤثاضيَعيإ زةنطز و ية ؾويَٓة  هة ْاضاض بووٕ بة يؤْاْىضووْ خةَيو

 يةباضةىّ ناتيَو خؤَاْة بووْاية بة ظَاْى فاضغي زةزوإ. ٖةضوةٖا آليؤْاْى زةزوإ، بة
ٓؿيٓةناْى بياْوويإ بؤ ؤ ئةوةى ئةغهةْسةض و زواتطيـ ديَب ةنةيإ خؤثاضيَعبووٕ،ئايٓ

ْيؿإ ى يؤْإ ئايٓاْى وخؤيإ بة ؾويَٓهةوتوى ئةوإ زةغت ْةنةويَت، بة ضواَيةت زاْئاظاض
يإ َةظزا ٖةَووْسا ضِووّ ية زةآلياْى يؤْإ زةثةضغذي، بةخوزاوةْسزا و وايإ زةضزةخػت نة ةز

 بووٕ.ثةضةغت
ى ية ظَاْى باختةضى ئاظيَػتاإ نة ئةو وشيزاوةناْى زاضيوؾي يةنةَسا ضِووية باغي 

ية زةغت  تةْيانإ بة ييةئايٓيَٓذاْى ضيَػا تا ٖةَي يٖةخاَةْؿياية غةض ظَاْى فاضغي وةضطيَطِ
توونداْةى نؤؾهى إ ية ثةضِهيزضاوة يةنيَية وةضطيَطِئاظيَػتاةنإ ْةبيَت. يةو غووَ

توونةناْى ّ ثةضِآلتوونداْةى ئاططخاْةى ضيضةغت بوو، بةية ثةضِ زيهةيإ و ئةوي ثيَطغجؤَييؼ
. زواى غووتانةى ئةويَـ ئاظيَػتإ و غووتاْةوة نايؤْاْيية يةاليةٕتووخاْةى ضيضةغتيـ ثةضِ

غووزيإ ية بريى ئةو نةغاْة  تةْيا ،ْةبوويإ ئايٓتوونى ثةضِ زيهة نإ ضيييةئيَطاْئةوة 
 بريَابوو.ية بةؾةناْيإ ية ٖةْسىَ  ووة ياخؤيإ خويَٓس بئاظيَػتاوةضزةططت نة 

تواْى ئةو بةؾاْة بٓووغٓةوة تا الْى نةّ يإ يةبري َابوو، ْةياْسةئاظيَػتائةواْةى ٖةْسىَ بةؾي 
نةوتباية  ئاظيَػتاهة ئةطةض ْووغيٓيَو ية ضووْئةو بةؾاْة بؤ ْةوةناْى زاٖاتوويإ سييَٓيَتةوة، 
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 هي زيهةيةنيَ خؤاية ياونإ، خاوةْةنةيإ زةنوؾت دا ئةطةض خاوةْى بويؤْاْييةبةضزةغتى 
 اية.وبو

يإ تآلنإ زةغةْييةئةؾها ضوو،يةْيَو ئيَطإة نإ ييؤْاْييةى سهووَةتئايا ئةوناتةى 
ى ئايٓتوونى ثةضِ وزإنإ خييةئيَطاْ، يةو َاوةيةزا نة ضواضغةز غاَيى خاياْس، ططتة زةغت

يةبةضزةغتسا ييُإ َيَصووهة بةَيطةى ضووْاى خؤَإ زةضبربِئ، ، يةو باضةوة ْاتواْري ضِبووٕ؟
يةواْةية ئةو  ى َةظزاثةضةغتى بووٕ،ئايٕٓ خاوةْى ناييةئيَطاّْ زةتواْري بًَيَري آل، بةْيية

نإ ْووغطابيَتةوة و ْييةسا َابؤوة، ية غةضزةَى ئةؾهاخةَيهنة ية بريى  ئاظيَػتابةؾاْةى 
 ى.خةَيهنةوتبيَتة بةضزةغتى 

 بوو، خةَيوةغتى ية بةضز ئاظيَػتاناْسا ْييةويَطِاى ئةوة ْاتواْري بًَيَري ية غةضزةَى ئةؾها
غةختى ببيٓيَت و  ئاظيَػتائةضزةؾيَطى يةنةّ ْاضاض ْةزةبوو بؤ نؤنطزْةوةى  وايةٖةبوئةطةض 

ئاظيَػتا زاوا ية )تةْػيَط( ظاْاى ْاغطاو بهات تا ئةو ناضةى بؤ بهات. تةْػيَط بؤ نؤنطزْةوةى 
 ثاؾايةتيينإ و َاوةى ْييةغاغا ثاؾايةتييزاَةظضيَٓةضى ظدمريةى ية غةضزةَى ئةضزةؾيَطى 

ئةو نةغاْةى نؤنطزةوة نة بةؾة  ٖةَووةنةّ ظؤض غةختى بؤ ئةو ناضة ضةؾت و ؾاثووضى ي
 تةْياهة واي بري زةنطزةوة نة ئةطةض ية ٖةض نةغيَو ضووْيإ بري َابوو، ئاظيَػتادياناْى 

 ببيػتيَت، غةضنةوتووة. ئاظيَػتابةؾيَهى نةّ ية 
 يةاليةٕةغت ى ضيضئاظيَػتاو  ثيَطغجؤَييؼى ئاظيَػتاْسْى غووتا يةو زةَةي
ى ئاظيَػتائةواْةى  ٖةَوو ببوو، تيَجةضِةى ؾةف غةزة ْيَعيهئةدماّ زضا، ئةغهةْسةضةوة 

ْيؿاْسةضى زواي ؾةف غةزة  ؾووفبووْةى تيَجةضَِطزبووٕ. ٖةض ئةو ئةظبةض بوو إ يغةضةني
ٕ ؤض ئةطةضْا تةْػيَط ئاظيَػتايإ ْووغيوةتةوة،نإ ٖةْسىَ ية بةؾةناْى ْييةئةوةية نة ئةؾها

 ببيػتيَت. ئاظيَػتابةؾةناْى  خةَيوزواى ؾةف غةزة زةيتواْى ية ظَاْى 
ييةناْسا ٖاتووة نة تةْػيَط و ٖاوناضةناْى ٖةْسىَ َيَصووية بةَيطةْاَة  زيهة ية اليةني

، بؤ ٖةبووة ئاظيَػتاويَت نة ٖةْسىَ بةف ية ةيإ يةبةض ططتةوة. نةواتة زةضزةنئاظيَػتابةؾي 
نإ وةضطريا، ية ييةئايٕٓ يةبةضيإ بططْةوة. ٖةْسيَهيـ ية بريى ثيَؿةوا ضهائةوإ ب ئةوةي
 نإ بطةوى ٖةبوو.ييةئايٓتوونة بةض نطزْى ثةضِئةظت آلضؤشٖة
يوةى زووةَى ية ْ ئةَيُاْى تٓاغي آلضؤشٖة تؤشيييَ ي)َانؼ َؤيةض( تؤشيٓةوةناْي ية

ى ئايٓوةزا( ضيط  توونى )ثةضِرتئ َةظْتوونى )ضيط وةزا( ثةضِ يةباضةىةّ غةزةى ْؤظزةي
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نإ بة ئةدماَى طةياْس، زةضنةوت ٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ زاٖيَٓاْى ضيَٓووؽ، ٖيٓسييةنؤْى 
ناْى ئةو ييةئايٓ)بةضٖةَةٕ( واتة ثيَؿةوا  ية غيٓط بؤ غيٓط طواغرتاوةتةوة، ْاوةضؤنةنةى

 وةى بيٓووغٓةوة.توونى ضيط وةزايإ يةبةض نطزووة بيَ ئةثةضِ زاة يةو َاوة زضيَصةئايٓ
نإ ٖيٓسييةى ئايٓ زيهةي توونيتوونى ضيط وةزا و غيَ ثةضِزةبيَت غةضةْر بسةئ نة ثةضِ

ةناْة و ٖيٓسييتوونة نةَرتة بة ظَاْى غاْػهطيت بووة نة ظَاْى نؤْى نة بايةخيإ يةو ثةضِ
ية  هةيزي بطزْى ئةو ظَاْة و زاْاْى ظَاْيَهييةْيَوية َاوةى ٖةظاضإ غاٍَ نةؽ ٖةوَيى 

إ نة ظَاْى ٖةخاَةْؿييٓؿيٓةناْى ظَاْى فاضغي زا. ية ناتيَهسا ئةغهةْسةض و ديَدياتى ْة
نإ يؤْاْيية ثاؾايةتييبطز و ظَاْى فاضغي ية ْيوةى زووةَى يةْيَوبوو،  (3)ئاظيَػتاْووغيٓى 

 نإ، بة تةواوى بة فةضَى ْةَابوو.غًونييةواتة 
 ئةوتى ضةت ْانةيٓةوة ناتيَو تةْػيَط و ٖاوناضةناْى ويَطِاى ئةوةف ئةو بابةتة بة تةواوة

إ ئةو وشيوةى  بري َابيَت،يإ يةئاظيَػتا، يةواْةية نةغاْيَو ٖةبووبٔ نة ئةدماَسائةضنةنةيإ 
غةضضاوةى  ئاظيَػتابةؾيَو ية  ضؤشٖةآلتييةنإ ٖةبووة، ية اليةني زيهةْةتةوة  يةْيَوبابةتاْة 

طةضِاوةتةوة بؤ  ٖةخاَةْؿيينة ضةطى ظَاْى فاضغي  ْييةؾاضاوة ية )وةزا( وةضططتووة، زيػإ 
 ة ظَاْة َطزووةناْى ديٗإ زةْاغطا.بزوايياْة  ّى نة تا ئةٖيٓسظَاْى غاْػهطيتى 
يَت نة غاْػهطيت زةتواْطيَت بطوتط غتإٖيٓسةّ بة زواوة بةضةبةضة ية يية غةزةى ْؤظزة

 ةنإ ظَاْى غاْػهطيت قػةى ثيَ زةنطيَت.يسيٓيظَآْاغة ٖ يةْيَو ئيَػتة ،ظيٓسوو نطايةوة
يةى تةْػيَط بة ثؿتيواْى زوو ثاؾاى غاغاْى )ئةضزةؾيَط و ؾاثووض( نؤى ئاظيَػتائةو 

زضا و بة )ظةْس( زةْاغطا. ظةْس نطزةوة، بؤ ظَاْى فاضغي غاغاْى )ثةًٖةوى غاغاْى( وةضطيَطِ
بطز، يةْيَوغةضزةَة ٖةْسىَ بةؾيإ  ية زةغت باضوزؤخةنإ ْةثاضيَعضا و ٖيَطؾةناْى زواى ئةو

نؤْةناْى  ييةئايٓة باوةضِربزٕ بة يي و ظَآْاغي و ثةيَيَصوويةوة ية ضواْطةى ّ ئةوةى َاآلبة
 ئاظيَػتا)زاضَيَؼ تةتط( بة ْاوى  يةاليةٕٖةض ئةو ظةْسةية نة  نإ ظؤض بة بايةر بوو،ييةئيَطاْ

                                                 

ئيَُةف  ئاظيَػتا بة ظَاْى باختةضى بوو،نة  ،باؽ نطا ظةبيشوَيآلوةتوونةزا ية اليةٕ ثيؿرت يةو ثةضِ (3)
تةْاْةت خؤؾي ضةْس داضيَو زةَييَت نة  ى باختةضى،، ْةبةَيطةَإ خػتةضوو نة بة ظَاْى نوضزى بووة

 ي نوضزى"وةضطيَطِ"بووة.  ٖةخاَةْؿييتوونة بة ظَاْى فاضغي اوى ئةو ثةضِوةضطيَطِ
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رباٖيِ ثووض زاووز( ئيييَدؤؾبوو )خواٖةض ئةوةؾة نة زضا، بؤ ظَاْى فةضةْػي وةضطيَطِ
 يةوة بة فاضغي.ينطز ئاظيَػتاى ظاْهؤ ية ْيوةى يةنةَى غةزةى ثيَؿوو بة ْاوى َاَؤغتا
بة  ْٗا تةْاْةت ية بيػت و غيَ غةزة ثيَـ ،تى ططضياْيَهى خةياَيى واتة ططضياْيَونوضبة 

 زةخواظيَتة ٖةض ؾويَٓيَو، وة ٖؤناضى ئةوةى ئةغهةْسةض بضيَتوي بووْى ئةغتةّ بوو، بْنطزة
بة  ي زيهةيناْةية تةواوى ْةتةو يناْييةئيَطاْيةواْةية بةو ٖؤيةوة نة  بهات،ئةوىَ بة يؤْاْى 

ياغار نطز، و ياغاناْى ئةواْى  ئائ، بؤية ظَإ و يغةضغةخترت ظاْيبيَت بؤ بووٕ بة يؤْاْ
ظَاْى يؤْاْى بهاتة ديَططةوةى  خبات و (4)نإييةئيَطاْتواْى ظَاْى  تةْيا ّ ئةغهةْسةضآلبة

 بوو، َيػطيٓى ظَإ بؤوة رت زووضاضى طؤضِثإ ٖةَووةى ية وآلتئةو  ئيَطإ ثافئةو ظَاْة، 
بة ٖؤى زيهة  يؤْاْى ديَطةى ططتةوة. ْاوضةيةني ييةنإ وةالْطا وَيػطظَاْى  ويَٓسةضية

َإ ٖاتٔ ئاغياى بضووى هاضيى ظٓؿيٓةناْى زووضاضى طؤضِاْضِؤييةناْى ئةغهةْسةض و ديَتووْس
 ططتةوة. ئةو زةظةضاْةيـ ظَاْى يؤْاْى ديَطةى ظَاْةناْى ٓسةضييَويةبوو، 

ثيَٓووغةنإ تا َاوةيةى زواى  وزإظَاْى يؤْاْى بة ْاوى ظَاْى خ زةغةآلتيى ئيَطإية 
ةناْى ْيَوةضِاغتيةتةْاْةت  بةضزةواّ بوو، ئيَطإنإ ية يؤْاْييةى سهووَةتضووْى يةْيَو

هيإ يؤْاْى و يةنيَ ،ية نةتيبةناْسا بة زوو ظَإ زةْووغطإ يـناْْييةئةؾها ةغةآلتيىز
ية ٖةْسىَ  ضِةْطة، بةآلّ واتة ظَاْى فاضغي ئةؾهاْىبوو، ثةًٖةوى ئةؾهاْى  ئةوي زيهةيإ

ت، ظَاْى ثةًٖةوى ْييةؾاضغتانويتووض و ةْسةناْى ْيَو يةنة زووض بووٕ  ئيَطإى زةظةضةيً
 بةو ظَاْة زوابٔ. خةَيوٖةبووبيَت و  يٖةخاَةْؿي

                                                 

ؤيإ بة ظَاْى يَعةنإ ظَاْى خنة فاضغة بةضِ ،ف ئةو نيَؿة خطاخ و ْاناَة ٖةيةئيَػتةبة زاخةوة تا  (4)
ٖتس يَهسا ظَاْى نوضزى و بًوضى و ...ضاوةى ْاوضةيي زةْاغيَٓٔ، ية ناتبة ظا اْي زيهةفئةو ئيَطاْى ْاوزةبةٕ،

ظؤض ؾاْاظى ثيَوة زةنةٕ ية وتاضة َيَصووييةنةي زإ  ةنإية ئيَطإ ٖةية و ٖةبووة، تةْاْةت نوضوف نة فاضغ
بووة و نة غي و ؾةف ثيت  ،إ ضيَٓووغةنةيإ بووةهييةنيَ،بةوةزا زةْيَت نة ية َازةنإ ظؤض ؾت فيَطبووة

ّ ٖةَإ ناض نة يؤْإ بةغةض ظَاْى فاضغيإ ٖيَٓا، آلفيَطبووْى ئاغاْرت بووة ية ضيَٓووغى فاضغي ئةونات، بة
ف ئيَػتةيٓةوةى زضا و تا ئةو ثيَهٗاتة ضةغةْة ٖةوَيى غطِ َازةنإ ٖاتوو،بةغةض  ةني زيهةثيَؿرت بة ؾيَوةي

 "وةضطيَط بؤ نوضزى"ئةو ٖةوَية بةضزةواَة. 
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 زةظةضةيًيظَاْى ثةًٖةوى غاغاْى ية ٖةْسىَ  ئيَطإغةض اْيـ بؤ اضةبع زواى ٖيَطؾي
ييةنإ زةضيإ زةخػت نة ية غةزةى سةوتةَى نؤضيسا َيَصووبةَيطة  ٖةض َابووة، ئيَطإ

ية غةزةى  خعري،ائبة ظَاْى ثةًٖةوى غاغاْى زة خةَيو ئيَطإٖيَؿتا ية ٖةْسىَ ؾويَٓى 
بوو  بطيَتىية طوْسةناْى بوو  يَويةن ئيَػتةى ضِةى نة تاضاْى خةَيهضواضةَى نؤضيـ ظَاْى 

 ية ظَاْى ثةًٖةوى غاغاْى.
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 لة ئةكباتان تا باختةز
ناْى ٖةخاَةْؿييةى ئيُجطاتؤضييةتى ثايتةختى طةوضةى ثيَطغجؤَييػئةغهةْسةض زواى ئةوةى 

يةو ؾاضة ْةَايةوة و ضيَطةى ئةنباتاْى  ٖيَٓسةْى يةؾهطنةى، آلو تاةثإ و ثيَباظ نطزة طؤضِ
 ططتةبةض.

نيَؿييةي نطز، نة ئةو يةؾهطييةَةنسؤْنة غةضزاضة غةضنةوتووة  ئةوة بًَيَريثيَويػتة 
يةواْةؾة  ،بؤ غةض ئةنباتإ غيَيةّزاضيوؾي  يةاليةٕنطزبيَت،  َةتطغيية بةو يةواْةية ٖةغيت

 غيَيةّزةغتى زاضيوؾي ةضنة ية ئةنباتإ و يةب ئيَطإةى يَاية خةياَييبؤ ضاوضٓؤنى ئةو غةض
و ضؤيؿتٓى بةضةو  غتإٖيٓسى زاطرينطزْةوةى ية طةضِاْبوو، بةضةو ثاغاضطاز ْةضووبيَت، زواى 

 وف.نوضاضطاز بؤ غةض طؤضِى غى خؤيسا ضؤيؿتة ثاضيَطةيةغةض بابٌ واتة َيعؤثؤتاَيا بوو، 
ٕ آلوف تانوضْى ئةوزا طؤضِى ْةبووية  ،غاضطاز بؤى زةضنةوتئةغهةْسةض ناتيَو ية ثا

 ناْى ظؤض غةضظةْؿت نطز.يؤْاْييةنطاوة، 
ى ةناتيَو زةضطبةآلّ  ْسةض ويػتى ْيَو طؤضِةنة ببيٓيَت،ْووغةنإ، ئةغهةَيَصووى وتةبة 

 نةيإوتةتةْاْةت تاب ةنإ زظضاوة،بة ْطر و زةطُةْ ةةنةيإ نطزةوة و بيٓى نةيوثةيطؤضِ
 زيهةي ببةٕ، ظؤض خةَباض بوو،ويػتووياْة تةضَةنةى بسظٕ و بؤ اليةنى  ؾهاْسووة و

و يَثامشاوةى تةضَةنةى نؤ بهاتةوة و بيداتةوة ْ ؤؽ نطز بؤ ئةوةيفةضَاْى بة ئاضيػتؤثؤَي
 يَؤضى ئةغهةْسةض وةيةى نة ؾايػتةي ئةو بيَت وخباتةوة، بة ؾيَ ضيَو يةنةطؤضِ ي،نةوتةتاب
ْووغإ ْووغيوياْة نة ئةغهةْسةض زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى َيَصوو)ويـ وةٖاي نطز، ئة ،بسات يَي

 .غتايـ نطز( ٖةخاَةْؿيي ثاؾايةتيي
 خ. ظ( بةضةو ئةنباتإ ضؤيؿت. 320غةضئةدماّ ئةغهةْسةض ية بةٖاضى غاَيى )

َاوةيةى ية ئةنباتإ بوو، يةو  ية ٖةوَيي ئاَازةنطزْى يةؾهط بوو، غيَيةّزاضيوؾي 
ى باختةض و شَاضةيةى ية طةوضاْى نؤؾو بة يةؾهطيَهى فةضَاْطِةوابةغؤؽ يةطةٍَ ةيةزا َاو

 .ضيَطةبووى ئاَازةى بهات، ية ئةنباتإ بةضةو باختةض نةوتبؤوة ينةّ نة تواْ
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، ناتيَو طةيؿتة ئةنباتإ زاطريي زةنطزٕ ىضيَطةئةغهةْسةض ئةو ؾاضاْةى زةنةوتٓة غةض 
ية  ئيَطإْهطاوةناْى آلتا طةدميٓةئةغهةْسةض ئةوةى ية  ضؤيؿت بوو،ويَٓسةض ية غيَيةّزاضيوؾي 

ؾةف ٖةظاض غةضباظى  ية بةضزةغتى ثاضةَةْيؤٕ،، خػتيةوةبؤ يؤْاْى ْةْاضز الى َابوو،
 .غيَيةّى زاضيوؾي وٗيَؿت و نةوتة زوبؤ ثاغةواْى بةديَ َةنسؤْيثيازةى 

 ةزةيةويػت ٖيَعةناْى ي ةغهةْسةضزا بوو،ئيةطةٍَ بووْةوة ضِووبةضِووزاضيوف ٖيَؿتا ية بريى 
 زيهة بةغؤؽ و ضةْس نةغيَهي يةاليةٕ ،ئيَػتةؾاضى زاَغاْى  ْيَعيوباختةض نؤبهاتةوة، ية 

 ى بطيٓساض بوو.غةختيإ ييَسا تا بة ٖيَٓسةئةوإ  نطا،هاْى زةغتطري ٖاوضِيَية 
بةضزةغتى  بةضيٓةناْىثاْو ظةوييةغةضي زةْا ية ى زاضيوؾوزوضِاوةئةغهةْسةض 

ى خؤى نؤَةَية ؾاضيَهى ظؤضى بة دةْط و نوؾتاض ضيَطةيةغةض ، زةضِؤيؿتسا ٖةخاَةْؿيي
طةيؿتة زاضيوف بة ٖؤى  ناتيَوغةضئةدماّ  نيَفى خؤى،بة بيَ دةْط خػتة شيَط ض خؤيا

 َطز بوو. ييةوةبطيٓةناْغةخيت 
 ةزا خةَباض بوو،و زؤخة زَيتةظيَٓية ٖةخاَةْؿييزوايري ثاؾاى  بيٓيينئةغهةْسةض بة 

ويَٓسةض ضاضةْووؽ ضِةؾة بة ضيَعةوة ببةْة ثاضؽ و ية ،تووةآلفةضَاْى نطز تةضَى ئةو ثاؾا ٖة
ةنةى سهووَةتهاْى بة خيَطايي بةضةو باختةض ْاوةْسى ٖاوضِيَ طةٍَبيٓيَصٕ. بةغؤؽ نة ية

 اغاْس.ْ ئيَطإخؤى بة زاضيوؾي ضواضةّ ثاؾاى  غيَيةّ، زواى نوؾتٓى زاضيوؾى زةضِؤيؿت
ت و ئةفغاْػتاْى آلى ضؤشٖةبانوضخؤضاغاْى  ،ى بووظةويية، غةضبانوضى واتاباختةض بة 

)زاضَيَؼ تةتةض(  صيووْةواى ٖةْسيَهإ بؤ بة بطِ بةؾيَو ية توضنػتاْى ططتبؤوة خؤ،و  بانوض
غٓووضى  ْيَعيوى ية ؾاضى )تةبةؽ( ية َٓساَيزْياوة و  تةوةوظةضزةؾت ية باختةض ٖات

ية خوضاغإ غيَ  ئيَػتةغةض واتة ْة ئةو تةبةغةى بة طوَيعاض ْاغطاوة،  تةووةإ بطزئةفغاْػت
ية تةْيؿت  زيهةيإ ، ئةويةإ ية غٓووضى ئةفغاْػتاْهييةنيَ، ؾاض بة ْاوى تةبةؽ ٖةية

 ى غةبعةواضة.بانوضزواييٓيإ ية  ة بة طوَيؿةٕ ْاغطاوة،نةويط
نة تا  ٖةخاَةْؿيي ئيُجطاتؤضيةتيىٖةْسيَ بةؾي ية  ية باختةض ٖيَعى ظؤضى نؤنطزةوة، بةغؤؽ

 ٖةْطاو بة ٖةْطاو يةئةغهةْسةض ، بةآلّ ، بةضزةواّ بوو ية باْطةؾةنةىزةضِؤيؿتى غةحيووٕ غةضوو
 .وةو تةَيةية ْيَخ. ظ( خػتي 328ةوة ية غاَيى )ييزةوضوبةضةدماّ ية ضيَطةى نةغاْى ئى بوو، غةضوزو

 ،غعازا غيَيةّغؤغي بة تاواْى نوؾتٓى زاضيوؾي ةض ْووغإ ْووغيوياْة ئةغهةْسَيَصوو
نة تا ئةو نات ية ظؤض ييةَةنسؤْهة غةضزاضة غةضنةوتووة ضووْنة ئةوة بة زووض ْاظاْري، 
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، ٖةَإ بهوشى ى بهوشى زاضيوؾساخػاضضِووى بة غةالَةتى زةضضوو بوو، يةواْةية ية يَطِثيالْط
باؾرتواية بطوتطيَت ، بةآلّ زةغت دةالز ئةوى زاية تووْسبؤية زواى غعاى  خؤى زةبيٓى،

هطزْى تةَبيَ بؤ نة باْطةؾةى بؤ تةخت و تادى خؤى زةنطز،زةتطغا،غؤؽ  ئةغهةْسةض ية بة
ةنةى بؤ ئةو ئيُجطاتؤضييةتنة ية غووضيَهى  ،ى نؤتايي ٖيَٓإ بةو نةغة بووواتائةو بة 

ية ؾويَٓة دياناْى باختةض  زواى نوؾتٓى بةغؤغيـ دةْط، بةآلّ زةبؤوة َايةى نيَؿة ْاْةوة
)ثاضت(  ئيَطإناْى ضؤشٖةآلتيية زةظةضةئةغهةْسةض بؤ ضيَهدػتٓةوةى باختةض و  ،بةضزةواّ بوو

 َاوةى زوو غاٍَ ية دةْط و خوئَ ضِؾتٓسا بوو.
بة ٖاتيَو زةنات يـ نطزووة، باغي بةغةضئيَطاْنة طةؾتى بؤ  ئةَةضيهيٖاضؤَيس يةَبى 

ثاؾاى باختةضى ية ضونػاْة( نضى  خؤةغهةْسةض ْاوباْطى )ضةخإ يايةوةى ئ يةبطيَتيتى نوض
ئةو، ثةياَى  زاخواظيبيَ ئةوةى بيبيٓيَت نةوتة ئةظيٓى ئةوةوة و ْاضزى بؤ  فاضؽ ثيَطةيؿت،

ببى بة  و َٔ ثةغةْس بهةى زاخواظيئةطةض  "تؤ دواْرتئ نضى ديٗاْى، بؤ ْاضز نة
بيَ ئةوةى غةضَا و  بٔ، ظيَطِى ثةدمةضةناْى ية ةؾووؾ ،زةنةّ ضيَٖاوغةضّ، نؤؾهيَهت بؤ 

و ٖةضزةّ بةضزةواّ بيَتة ْيَْانى ٖةتاو و ضِووو نؤؾهةنةتةوة، طةضَا بيَتة ْيَ
ْانى ٖةتاو و ضِووبةناضزةٖات و  ئاغاييى ةؾووؾ يية ديات ظيَطِى ةؾووؾنؤؾهةنةت."

 .زةضِؤيؿتثيايسا  ٖةضزةّ
، ٖةظاض ، ئةطةض ببيَتة ٖاوغةضىبؤ ضونػاْة ْاضزظيهاضةوة ثةياَى اخوئةغهةْسة بة ٖؤى زا

ضةخإ بة ططضياْى ظؤض بة ، بةآلّ ظيَطِةى ، واتة ؾريباييةنةي زةناتة ضواضغةز ٖةظاض يريظيَطِٕ آلتا
 نطز بؤ باختةض. يةؾهطنيَؿييئةغهةْسةض  يةنةى ئةوى ثةغةْس ْةنطز،ظياخوفةضَاْى باونى زا

 زيهة بة ؾيَوةي زيهةف ْووغاْيَيَصوو غطاوة،ْوو ٖاضؤَيس يةَب يةاليةٕئةو بةغةضٖاتة 
ى ئةغهةْسةض يفةضَاْطِةواى غةغسيإ ية زشى خةَيهئاضيإ زةَييَت  صيووْةزةنةٕ، بؤ  يباغ
بؤ صيووْة ، بيين بوو غةضباظةناْى ئةغهةْسةضَةظْيإ ية ةى طهة نوؾتاضضووْيبووٕ، ياخ

اْى ثةْايإ بطزة بةض ؾاخيَو يةو شٕ و نضةن يَو ية طةوضةناْى غةغسيإ،)ئاضظات( يةن
 ثاضيَعضاو بٔ. َةنسؤْيْاوضةية تا ية غةضباظاْى 
بؤى زةضنةوت غةضنةوتٔ يةو ؾاخة نة  نةوتةوة، ْيَعيووة يةو ؾاخة نةيةئةغهةْسةض بة يةؾهطة

يإ ْاضز تا خؤيإ بة يى غةغسخةَيهبووة، ناضيَهى ئةغتةَة. ثةياَى بؤ قيت بوةى زيواض بةضةو ئامسإ 
ةغت ية بةضزيةنإ خؤضاى و ئاوى ثيَويػتيإ يّ غةغسآلزةغتةوة بسةٕ و بطةضِيَٓةوة بؤ َاَيةناْيإ، بة
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نإ باَيٓسة ْري تا ييةَةنسؤْ ٕ،عوويإ ية ؾويَٓى خؤيإ ْابوت ى ئةغهةْسةضيإ ضةت نطزةوة،ثيَؿٓياظ ،بوو
ثياوةناْى نة ية غةضنةوتٓى ؾار  بفطِٕ و بيَٓة غةض ؾار. ئةغهةْسةض نة ضِقى ٖةغتابوو، شَاضةيةى ية

 ظؤض ؾاضةظا بووٕ ٖاْسا تا ية ؾاخةنة غةضنةوٕ.
ى زةياْةويػت زةغتيإ بةغةضنةوتٔ ية ؾاخةنة ثيَساويػتيياْةثياوةناْى ئةو بة ؾةو بةو 

زواى ضؤيؿذي  زيهة ئةواْي ْيَو خةضةْسةنإ بووٕ، ناتى غةضنةوتٔ ٖةْسيَهيإ بةضبووْةوة ،نطز
ئةو غةضنةوتٓةيإ  آلةناْسا، خؤيإ طةياْسة غةضؾاخةنة و بة ٖةَيهطزْى ئابة ضيَطة غةخت

 طةياْسة ئةغهةْسةض.
زةبيٓٔ نة  وتىيةنإ و يالى غةغس ةئةغهةْسةض ضةْس نةغيَهى ْاضز بؤية زواتط

ْاضاض يةنإ يغةغس ، ئةو زةَةفخواضةوةبؤية ية ؾار وةضْة  ْٔ بفطِٕ،نإ زةتواييةَةنسؤْ
 .بٔ غتةوةخؤيإ بةزةبووٕ 

 يةْيَوزايو و خوؾهةناْى يةطةٍَ  يضونػاْة( خؤنةَيَو ئةغهةْسةض )ضةخإ يا ثاف
ةْسةض يةطةٍَ ٖاوغةضطريى ئةغه، بةآلّ نطزغاظسا يةطةَيةناْسا بيٓى و بة ظؤض ٖاوغةضطريى زيً

 رت ية ئةفػاْة زةضيَت.ثيَو يةو بة ْاوى )ئةغهةْسةضى زووةّ( َٓساَيووْى ضونػاْة و ية زايهب
و تيَئاخٓيين ئةفػاْة بؤ ْيَ ية ذاض تةْاْةت غًَيإ ْةنطزووةتةوةنإ ٖةْسيَهيؤْاْييةْووغة َيَصوو

ةية َيَصوو بًَئَ ئةو  نويةطةٍَ ضونػاْةيإ ٖةَيبةغتبيَت تا ئةغهةْسةضٖاوغةضطريى ئةفػاْةي ، يةوْا
يرَي ئةطةض ئةو ية ى ئاغايي ٖةبووة، ية ناتيَهسا زةَيَطؤظيَهثياويَهى ئاغايي بووة و ٖةغتى 

 ْةبووزواى خؤى  ضيبؤ ،يَهى بة ْاوى )ئةغهةْسةضى زووةّ( ٖةبوونوضِٖاوغةضطريى يةطةٍَ ضونػاْة 
 .ٓؿيٓى؟بة ديَ

خ. ظ( ناتيَو بة  323زةتواْري بًَيرَي ئةغهةْسةض ية غاَيى ) َيَصووبة ية دياتى زاْاْى 
الْى نةّ  خؤبووة ياؤ غاآلٕ خؤ ْةنةى ٖةؾت يانوضِةنإ( َطز، ينطزْى غيْةخؤؾي )ٖةو

 زايهى ئةغهةْسةض نة ْاوى ئؤيةَجيا بوو ٖيَؿتا ظيٓسوو بوو. ٕ بووة،آلسةوت غا
، ية ٖةبووايةى ؾيَهى ؾريةخؤضةنوضِئةونات ئةطةض ثاؾايةى َطزباية، تةْاْةت ئةطةض 

 اية.وبوٖةْى آليَهى سةوت غانوضِذاى ئةوةى ضدياتى باونى زةياْهطز بة ثاؾا، 
يَهى نوضِئةطةض ئةغهةْسةض  ،ظؤض بوو ٖيَٓسةتى ئةغهةْسةض بةغةض غةضباظةناْيسا زةغآلبا

 بهةٕ. ٓؿيٓىية غةضزاضةناْى ْةيإ زةتواْى باْطةؾةى ديَ يَو، ٖيض يةنٖةبوواية
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يَهى بة ْاوى نوضِْووغاْةى ْووغيوياْة ئةغهةْسةض ية ضةخاْى ٖاوغةضى َيَصووٖةض ئةو 
و ية ناتى َطزْسا،  ةديَطيةغةض وياْة نة ئةغهةْسةض ئةغهةْسةضى زووةّ ٖةبوو، ْووغي

ى بة َيػطى بة غًؤنؤؽ، ئيَطاْ بة غةض غةضزاضةناْيسا زابةف نطزةناْى خؤى وآلت
ةنةى ئةويإ نوضِّ ٖيض باغي آلةَيؤؽ و ؾاَى )غوضيا( بة ئاْتيهؤؽ غجاضز، بةبةتًَ

اْى ية ْيَوإ غةضزاضةناْى ةنوآلتطيَت ثةغةْسى بهةئ نة ئةغهةْسةض ؤٕ زةتواْْةنطزووة. ض
ةنةى بيَ َريات و بةف بٗيًََيَتةوة، ية ناتيَهسا زةيعاْى ْاوى خؤى نوضِّ آلزابةف بهات، بة

 ةنةيةوة بة ظيٓسوويي زةَيَٓيَتةوة.نوضِبةٖؤى 
ى وتةةنةى ْةنطاوة، ية ناتيَهسا بة نوضِية وةغيةتٓاَةى ئةغهةْسةض بضوونرتئ ئاَاشة بة 

ضةخاْى ٖاوغةضى و  غيَ غاٍَ تةَةْى بوو،ةْسةض يةناتى َطزْيسا غي و ْووغإ ئةغهَيَصوو
 غةضيٓى بووٕ.يةغةض ى نوضِئةغهةْسةضى زووةَى 

ى ةنةهة َيَطزى خوؾهضووْبة ثاؾا،  ْةبوو نؤضِةنةينإ زةَيئَ بؤية يؤْاْييةْووغة َيَصوو
ض  نة ْاوى ى ئةغهةْسةةنةّ َيَطزى خوؾهآلبة، ئةغهةْسةضي زووةَي نوؾت، ئةغهةْسةض

 ويَـةنةى بهوشيَت. ططضيإ يةنوضِتا  ْةبوو)ناغاْسضؤؽ( بوو ية ناتى َطزْى ئةغهةْسةض ية الى ئةو 
ةنةى ئةغهةْسةض نوضِاْةى ئةغهةْسةضزا، ئةَةنغةضزاضة بة  ٖةَووئةو  يةْيَوٕ زةيتواْى ؤبووبيَت، ض

 .بهوشيَت و بؤ خؤؾي ظيٓسوو سييَٓيتةوة؟
خؤ بة ْاوى )تػايؤْيو( يا يغهةْسةض خوؾهيَهى ية خؤى بضوونرتئة ْييةطوَاصيإ يةوةزا 

ية غةضزاضةناْى  يَويةن ويـ وةى ئةغهةْسةض ظؤض دوإ بوو،ئة )تػايؤْيؼ( ٖةبووة،
ى ئةغهةْسةض. ةنةوة َيَطزى خوؾهوواتة ب ،ْاوى )ناغاْسضؤؽ( بوو بة ٖاوغةضىبة  َةنسؤْي

باْطةؾةى بة ثاؾابووْى بؤ خؤى نطز و  َةنسؤْياناغاْسضؤؽ زواى َطزْى ئةغهةْسةض ية 
 وة ثاؾا.وثؿت ئةغتووض بةوةى ظاواى ئؤيةَجياز و َيَطزى خوؾهى ئةغهةْسةضة ب

زواى ئةغهةْسةض زةطةيؿتة  َةنسؤْيا ثاؾايةتيي، ٖةبووايةي نوضِئةطةض ئةغهةْسةض بؤية 
ئةغهةْسةض  نة َةنسؤْيا ثاؾايةتييطزى خوؾهةنةى، بة تايبةتى ظدمريةى ةنةى ْةى َيَنوضِ

ية زواى  نوضِيةو بٓةَاَيةية بةضزةواّ  نؤْةنإ بووٕ، ثاؾايةتييةيةو بٓةَاَيةية بوو، ية ظدمرية 
ية زواى َطزْى ئةو  باونى بؤتة ثاؾا و ئةغتةّ بوو ثياويَو نة َيَطزى خوؾهى ثاؾا بيَت

ى نوضِةض بةَيطة بوو بؤ ئةوةى ئةغهةْس َةنسؤْياناغاْسضؤؽ ية  ثاؾايةتيي ببيَتة ثاؾا،
 .ْةبوو
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بؤ  ٕةنةى ضوونوضِزةَيئَ ضةخإ زواى َطزْى ئةغهةْسةض يةطةٍَ  إْووغَيَصووية ٖةْسىَ 
 ويَٓسةضية ى غةغس بوو،خةَيهضةخإ ، بةآلّ بة زةغتى ناغاْسضؤؽ نوشضا ويَٓسةضية ،َةنسؤْيا

ووْى نة بطيَت زةضيَتةوة بؤ ؾويَٓى يةزايهإ زةيآْاغي، شْيَو نة ٖاوغةضةنةى سيٖةَوو
ة و ْاَؤ بيَت، ضواطاْة و غةيَو نة بيَوآلتوات بؤ إ زةيٓاغٔ و يةوىَ زةَيَٓيَتةوة و ْاضِٖةَوو

 بضيَت. يةْيَوئةغهةْسةضة  ثاؾايةتييةنةؾي بهوشٕ تا َرياتططى نوضِوىَ ياخوز ية
نإ يؤْاْييةْووغة َيَصووبؤية بووْى ئةغهةْسةضى زووةّ بةو ؾيَوةى نة ٖةْسىَ ية 

 .ْةبووى نوضِئةفػاْةية و ئةغهةْسةض  تةْياياْة، ْووغيو
 

*               *               * 
 

طاوة ئةغهةْسةض زواى ٖاوغةضطريى يا يةطةٍَ غةضْةططتٓى ٖاوغةضطريى  زيهة يةنيوتةبة  خؤظْا
ى وآلتبة  ئيَػتةنة  ،زاطرينطزى غتاْٖيٓسضؤيؿت و بةؾي ضؤشئاواى  غتإٖيٓسضةخإ، بةضةو 

 ٕ ْاغطاوة.ثانػتا
يووة، تةواوي ئةو وآلتة ضووٕ، ْةياْتواْ ٖيٓسغتإيةواْةى بؤ زاطرينطزْى  يَوٖيض يةن
ضى وضيوةغةظْةوى، ت ف )ئةغهةْسةض، َةظيووزَيَصوويةو ٖيَطؾبةضة بةْاوباْطاْةي  زاطريبهةٕ،

 ٖةْسيَهيإتةْاْةت ، زاطرينطزيإ غتاْٖيٓسبةؾى ضؤشئاواي  تةْيانة  ،يةْط و ْازض ؾا(
و و طةوضة بوو، شَاضةيةنى آلبةضب ٖيَٓسة غتإٖيٓس زاطري بهةٕ، ثانػتاْي ٖةَووْةياْتواْي 
ى ٖةَووٖيض نةؽ ية زاطريناضاْى ديٗإ ْةيسةتواْى  إ بووٕ،تساض تيايسا سونُطِآلظؤض زةغة

 زاطري بهات.
نة ئيَُة باؽ ية ٖيض ؾتيَو ْانةئ،  ،ساٖيٓسغتاْدةْطةناْى ئةغهةْسةض ية  يةباضةى

بة تايبةت شْى  ،ٖيٓسغتإ زؤر و ْةضيتةناْى ريزةَييَ تةْيا بيَت،ْة ةوةئيَطاْإ بة ييثيَوةْس
 تةضَى ٖاوغةضةنةيسا زةغوتيَٓطا.يةطةٍَ طةْر ية زواى َطزْى ٖاوغةضةنةى 

 بوو، بووْى ضواض وةضظى غاٍَ بوو،َإ غةضغووضِنة ظؤض بؤ ئةوإ ديَطةى  زيهة بابةتيَهي
ظةضزبووْى  ،ثايعطةيؿتٓى َيوة ية ثيَو ضطؤ ية بةٖاض، َيوةى ناٍَ ية ٖاوئ،  ٍَية زاضيَهسا طو
ةضظةنإ تةواوي وبةٖةؾت ية نة ية  ،بووو بآلو  باواليإ وا هة ضووْ ،زةبيٓطا ثةيو ية ظغتإ
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 ئةوانإ وايإ بري زةنطزةوة ئةو بةٖةؾتةى بيػتووياْة يؤْاْييةطوٍَ و َيوة ٖةية، 
 ة.ٖيٓسغتاْ
، ئيَػتةضاضى( ةؾاضى )ن ْيَعيوغيَٓس ية  باضيضِووئةوةى ئةغهةْسةض طةيؿتة نؤتايي زواى 

 .بطةضِيَتةوة ٖيٓسغتإبطِياضيسا ية 
بطزْى يةؾهطى يةْيَويةنةّ ناض نة ئةدماَيسا  ئيَطإئةغهةْسةض زواى طةيؿتٓى بة  

نإ نةؾتييةية بةؾيَو ، بةآلّ َإوبوو ية نةْساوى فاضؽ و زةضياى ع ٖةخاَةْؿييزةضيايي 
 وو.بنإ ضظطاضيإ بيؤْاْييةبة فةضَاْسةيي ئةفػةضيَو بة ْاوى )طاّ ثؤت( ية دةْطى 

سا ٖيَعى زةضيايي يؤْاْى بة نةْاَيى زاضيوؾسا ية ئيَطاْغةض ى غةضنةوتٓى بةئةغهةْسةض زوا
 وة غتاْةٖيٓس. زواتط ية ٖيٓسغتإيةؾهطةى بطزة ظيَذا ٖةض ئةو ، ئيَطإبؤ  ةوة ٖيَٓاَيػط

ْةوة نة نةؾتييابةو  ٖةخاَةْؿيينة )طاّ ثؤت( ئةفػةضى زةضيايي ثيَي ضِاطةياْس ٖةواَييإ 
وة و زةيةويَت ية ناتى وتةبططيَت، يةؾهطى نؤنطزييَ ةوةى طةضِاَْاوٕ بطِياضيساوة ضيَطةى 

 ةوةيسا يةغةض ضيَطةى ئةو زايإ بةظيَٓيَت.طةضِاْ
ةوةى خؤى طةضِْاةنإ ْةنةويَتة دةْط، ضيَطةى ييٖيٓسئةغهةْسةض ية تطغي ئةوةى زيػإ يةطةٍَ 

 ،غيَٓس باضيضِووَإ زياضى نطز. ئةو ية نؤتايي وضياى عةو ز ٖيٓسبة ثؿتيَٓة نةْاضةييةناْى ظةضياى 
و  ٖيٓسٓةى نةْاضةناْى ظةضياى ية زضيَصايي ثؿتيَ تةْيا وة بؤي زةضضوو،ضييةى ؾاضى نطاْيَعيهية واتة 

ضيَطةنةى يةغةض ئةو  بةض ٖيَطؾي طاّ ثؤت وبطِى. بؤ ئةوةى ْةنةويَتة  َإ ضيَطةىوزةضياى ع
ةبةظيَٓيَت، زةضياغاالضى يؤْاْى ) يطةزي ت( ية تةضيب بة نةْاضةنإ بة نةؾْةئاضىيةؾهطيَو زْا

 ناْى طاّ ثؤت ويػتيإ يةؾهط ثيازة بهةٕ، ضيَيإ ييَ بططٕ.نةؾتييةيَهةوت تا ئةطةض وة بةضِيؤْاْيية
( بوو بة ثاَيجؿتى يةؾهطى ثيازةى ئةغهةْسةض و تةضيب بة نةْاضةناْى ْةئاضىية )بةّ ؾيَوة

 َؿةٖط.َإ و نةْساوى فاضؽ ئةواْى ثاضاغت تا طةيؿتة خوضوو زةضياى ع ٖيٓسظةضياى 
نإ ئةوةية ئةو طةؾتةى ئةوضووثاييةْووغة يؤْاْى و َيَصووية بابةتة غةيطةناْى  يَويةن 

ي زةضيايي زاْاوة، ية ناتيَهسا طةؾتيَهى دةْطى و غةضباظى بوو. ئةويإ بة طةؾتيَهى ئاغاي
 ة،ْةبووئةو طةؾتةى ئةويإ بة بيَ ويَٓة ْاغاْسووة، ية ناتيَهسا بيَ ويَٓة  زيهةوة ية اليةني
 نإ غةزإ و ٖةظاضإ داض ئةو ضيَطةيإ بطِيوة.ٖيٓسييةى و ئيَطاْ نةؾتيية
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بووْى  خؤئةو ضؤشةى قيبًةْوَا زضوغت ْةنطا بوو يا زةظاْري نة تا ظيإباغي ئةو بابةتة بة 
ة ٖةضزةّ ببووٕ ْنإ ية تطغي وٖيٓسييةى و ئيَطاْ نةؾتييةئةغتيَطةى دووزى ْةظاْطا بوو، 

 زضيَصايي نةْاضةناْسا زةضياواْيإ زةنطز.
ئةو ْاوضةية يةو ضيَطةيةوة  زيهةي اْيوآلت، ضري و ٖيٓسغتإيةطةٍَ  ئيَطإى باظضطاْ ٖةَوو

ْووغة َيَصوو، بةآلّ ثيايسا خؤى طةياْسة نؤتايي نةْساوى فاضؽ نة ْةئاضى ٕ،زةزضا ئةدماّ
بة فةضَاْى ئةغهةْسةض ية  ْةئاضىف طةؾتةنةى ئةَطِؤتةْاْةت  ،نإئةوضووثاييةيؤْاْى و 

 زاويَهى بيَ ويَٓة ية ديٗاْى نؤْسا ْاو زةبةٕ.ضِووخوضَؿةٖط بة  نوضاضى تاةن
ى بةضضاوى ْةئاضى و ياوةضاْى وؾهاْيةو بابةتة غةيطاْة نة ية  يَويةو طةؾتةزا يةن

 ، واتة َاغيدؤضيإ بؤ زاْإ،نة ْاوى )ئةنتيؤظاش( خةَيوبوو ية زةغتةيةى ية  بطيَتىنةوتبوو 
تةْاْةت َاغي وةى خؤضاى زةزةْة َاْطاناْيإ.  ،َاْةوة غةضةدميإ زةزا ئةوإغةضغووضِبة 

 ْىْةبوونة بةؾيَهة ية نةْاضةناْى بًوضػتإ، بة ٖؤى  زةظةض ف ية ٖةَإئيَػتةية ناتيَهسا 
 طؤؾتى َاْطاناْيإ تاَى َاغي زةزات. بؤية طصوطيا َاغي زةزضيَتة َاْطانإ،

. ْةبوو ْويَى يةو ناتسا ييةئيَطاّْ بؤ آلبوو، بة ْويَْةئاضى بؤ نةغيَهى يؤْاْي  ٓاَةطةؾت
ئةو ضيَطةيةيإ زةْاغي بؤ طةؾتٓاَةيةنيإ ية نإ ييةئيَطاْيةواْةية ثطغياض بهطيَت ئةطةض 

توونةناْى ْةخؿة دوططاؼي و زةضياواْى و ثةضِ ٖةَووئةغهةْسةض زياضة  ،باضةيةوة ْةْووغي؟
 زإبطزضا، خو يةْيَوئةغهةْسةض  يةاليةٕنة  ٖةخاَةْؿيي. ٖيَعى زةضيايي ٕبطزيةْيَوى ياْئيَطاْ

 بطزضإ. يةْيَوعة زةضياييةنةى نة وةى ٖيَ ،ْةخؿة دوططافى و زةضياواْى بوو
ى ٖةبوو و زةيتواْى ْةخؿة ئيَطاْنةغيَو نة تواْاى بوشاْسْةوةى ٖيَعى زةضيايي  تةْيا
ضظى ٖيَعى زةضيايي ةو زةضياواْى ظيٓسوو بهاتةوة طاّ ثؤت ئةفػةضى ثايةب دوططاؼي

 َطز.يَت ئةو ناضة بهات بة ْةخؤؾي تاعووٕ هاضةوةى ببةض يئةويـ  ،بوو ٖةخاَةْؿيي
توونةناْيإ بة ؾيَوةى تيُاز يةغةض ثيَػتةى ئاشةَيةنإ ية نؤْسا ثةضِ ٖةَيبةتة

ثاؾانإ و ئاططخاْةنإ  تةْياى ٖةبيَت. اْتووننةؽ ْةيسةتواْى ثةضِ ٖةَوو وة،ْووغييةزة
ْةوة ٓووغاتوونةنإ يةغةض ثيَػتةى ئاشةٍَ بة ٖؤى خؤؾزاٖاتيإ ٖةبوو نة ثةضِ ٖيَٓسة

ناتيَو ئةو زاْةية  ،ْةبوورت ية يةى زاْة ثنإ َةظْةتوونة ٕ ثاضيَعٕ، ية ثةضِبٓووغٓةوة و بيا
 توونةنة ْةزةَا.زةضوو، ثةضِيةْيَو



 327 

ؾا ناتى ضووْى بؤ يؤْإ بةثيَي ْةخؿةى  ووياْة نة خةؾاياضوتنإ خؤيإ يؤْاْيية
 دوططافى دةْطى زةنطز و ضيَطةى زةبطِى.

ى توونداْية زةوَيةَةْستطئ ثةضِ يَهةيةن ةوةتوونْى ثةضِى ٖةبووضِووتوونداْةى ثاضيؼ نة ية ضِثة
نة ٖى  ،يةتيَسا ٖيٓسإ و ظةضياى وَزةضياى ع ْةخؿةيةنى يةباضةى نةْساوى فاضؽ،، ديٗإ

نإ ئةو يؤْاْييةبة ضواَيةت  نيَؿطاوة، ظائثيَػتى طا و ية زووغةزة ثيَـ يةغةض ناْة و يؤْاْيية
ةوة بًَيرَي نة ئةوة يةبةضبة ي ناضئة، ئيَُة زةْةخؿةيإ زواى ئةغهةْسةض نيَؿاو طرياوةى يَهسْا

 نإ.يؤْاْييةزةغت  تةةوونةوت ئيَطإنة ية ٖيَطؾي ئةغهةْسةض بؤ  ييةئيَطْاْةخؿةيةنى 
ةنإ غةضةدمى ظاْا ييٖيٓسو ئةزةبى  َيَصوو بة زواوة ظايينية غةزةى سةظسةى 

نة بة  غتإ،ٖيٓستوونة نؤْةناْى اْسا ثةضِى بؤ الى خؤى ضِانيَؿا و ٖةوَييناْئةوضووثايية
 واتة ظَاْى نؤْى تةواوى ْةتةوة ئاضياييةنإ ْووغطابووٕ بؤ ظَاْةناْي ةظَاْى غاْػهطيت

 وةضبطيَطِٕ. زيهة
تووناْةزا ظاْاياْى وةى )ئاْهة تيٌ زؤثطؤْى( فةضةْػي و ية ناتى وةضطيَطِاْى ئةو ثةضِ

بووْى ٖةنة ْيؿاْةى  ،نةوت ةْاَةيإ بةضضاو، ٖةْسىَ بةَيطئةَيُاْى)َانؼ َؤيةضى( 
سا ية ظايٓتةْاْةت ية ٖةظاض غاٍَ ثيَـ  سا،ئيَطاْو  غتإٖيٓسية ْيَوإ بوو بةضزةواّ  ييثيَوةْس

ى واتانة  ،ضيَطةى زةضيا، ية ئةزةبى غاْػهطيتسا ئةو ضيَطة زةضيايية بة )طاَاثاضغا( ْاغطاوة
ى واتائةَة ية ئةزةبياتى غاْػهطيت بة ، بةآلّ )بةضةو ثاضؽ( زةزات خؤى ثاضؽ( ياضيَطة)

ووياْة نة ْعازةنةٕ تا طاَا وتناتيَو ْعايإ بؤ يةنيَو نطزووة،  )ضيَطةى بةختةوةضى( ٖاتووة،
بيَت، زةضزةنةويَت يةالى ْةتةوةناْى نؤٕ  زا بةختةوةضزاٖاتووية ى و ضيَطةثاضغاى بيَتة بةض 

 ثاضؽ ْيؿاْةى بةختةوةضى بووة.
ئةو نةغاْةى طاَاثاضغايإ زةٖيَٓاية ظَإ و  ٖةَووةنإ ييٖيٓسى نؤْى ية ئةزةب

 نةؾتييزةيآْاغى، زةياْعاْى نة ئةويإ ية ضيَطةى زةضياوة زةغت زةنةويَت و زةبيَت غواضى 
 بدي و ئةو ضيَطةية بربِٕ.

و  بطِواتنة ئةغهةْسةض ية نةْاضةناْةوة  ،ضيَههةوتٓى ئةغهةْسةض و ْةئاضى وابوو
يةؾهطى ئةغهةْسةض و ٖيَعى ْةئاضى بةضزةواّ  يـ تةضيب بة نةْاضةنإ ضيَ بهات،نْةئاض
ػتإ، ْةتةوةيةى زةشيإ نة بة بيَ تطؽ ية بةؾيَو ية نةْاضةناْى بًوض، بةآلّ ببيٓٔ سيييةن

ئةويـ بة ضِازةيةى بة زةغت ئةواْةوة نةوتة  ة غةض يةؾهطى ئةغهةْسةض،ٖيَطؾيإ نطز
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يي خانى قووَي زةظةضةيًينةْاضةنإ ديَ بٗيًََيَت و بضيَتة ٖةْسىَ  ،ووتةْطةْاوة نة ْاضاض ب
 .ةوةبًوضةناْ
يإ خػاضضِوويةؾهطى ئةغهةْسةض، ى َةْةَؤٕ ئةو ثياواْةى ٖيَطؾيإ نطزة غةض وتةبة 

ا خؤيإ يْةى وةى ضةف ثيَػتاْى ئةفطيك ،بوو ةغووتةوةبة ٖؤى تاو فةيئةو ضةؾيبوو،  (1)ضةف
ْيَعةناْيإ زةططتة زةغت و  ضةؾاْة ْيَعةى زضيَصيإ ثيَ بوو،"ئةو ثياوة  يَت:ضةف بٔ. ئةو زةَي

 ،بوو تووْس ٖيَٓسةةناْيإ ييَساْوةى طاي ْيَط بيَ تطؽ بؤ ثاضيَعطاضى خؤيإ، ٖيَطؾيإ زةنطز و 
ية  نى الؾةى غةضباظةناصيإ ضؤزةضوو، ية اليةنةي زي زةضزةضوو،نة ْيَعةناْيإ ية الية

نة ئةوإ ٖيَطؾيإ زةنطز، شْةناْيإ نة وةى خؤيإ ئةمسةض بووٕ بة بةضزةقاْى ناتيَهسا 
 بةضزيإ بؤ غةض غةضباظةناصيإ ٖةَيسةزا."

ط تري و مشؿيَ طوضظيى ْيَعة و تري و مشؿيَطةناصيإ ْةزةتطغإ، وةى ئةوةى ييَساْئةوإ ية 
و ئاغيا، ْةتةوةيةنى ئاوا اتيٓة ْيَىَ تا ٖئةوإ ئاظاض ْةزات، يةو ضؤشةوة نة ية يؤْإ نةوتيٓةضِ

 ئاظا و ْةتطؽ و خوئَ خؤضَإ ْةبيٓى.
ّ آلبة خوئَ خؤض ْاوزةبات، بة بًوضهة يؤْاْى بوو ثياوإ و شْاْى ضووَْةْةَؤٕ 

زاوى ئاغايي ضِووبة  ئيَطإ زيهةي و ؾاضةناْي ثيَطغجؤَييؼنوؾتاضةناْى ئةغهةْسةض ية 
و ؾويَٓة زةشئ نة ٖةَإ طةضَى ئةوناتيإ ٖةية و اْيَو يةخةَيهف ئيَػتةزةْاغيَت. 

نة بة  ،ْييةى شَاضةى ئةوإ ٖيَٓسةّ شَاضةيإ آليإ ٖةَإ ضةْطى ئةمسةضى ٖةية، بةخػاضضِوو
ىَ بةضاْبةض ى ئةوؾتطِووغهة زؤخى ضووْزةنطز. ْيإ غةضباظاْى ئةغهةْسةضيإ نوْبةزةض عةناْيَ

باضاْى ظؤضى ييَ زةباضى، ية  ى بًوضػتإ غةوظ بوو،ت نةْاضةناْئةونا بة ضابطزوو طؤضِاوة،
 باضإ ظؤض ْاباضيَت. ويَٓسةضية ئيَػتةناتيَهسا 

َاْة نة ْاوضةيةى بهةويَتة نةْاضى زةضيايةنى ئاظازى وةى غةضغووضِبؤ َطؤظ ديَطةى 
ةى ٖؤناضةن، بةآلّ َإ نة ضيَطةى بؤ ظةضيا طةوضةناْى ديٗإ ٖةبيَت، باضاْى تيَسا نةّ بيَتوع

 بةغةضزاٖات، طؤضِاْى تى ْاظريآلسا نةؾوٖةواى ضؤشٖةظايٓئةوةية نة ية ثيَٓر غةزةى يةنةَى 
َإ ٖةَيسةغتإ، ية زواى ضؤيؿتٓيإ وياْةى ية نةْساوى فاضؽ و زةضياى عيئةو ٖةوضة باضاْاو

 يإ ية دياتى بًوضػتإ ئاوزةزا.غتاْٖيٓسو خانى  زةضِؤيؿذيبةغةض بةضظاييةناْى دؤ، 

                                                 

 نة الى ئيَُة بة ئةمسةض ْاغطاوة. "وةضطيَطِي نوضزى" خػاضاْةيةوةغتى ئةو ية ضةف ٖةَإ ئةو ضوَةب (1)
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نى ةطيا بووٕ، شَاضةيو تصي طصو، ئةو نةْاضاْة غةوظ ئيَطإناتى ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ية  
بوو، طؤضِاْى  ظائى ثيَـ غيَيةَتةْاْةت ئةونات نة غةضةتاى غةزةى  ى ٖةبوو،زاْيؿتوواْظؤضتط 

باضإ ية بًوضػتإ نةّ ببؤوة، ئةطةضْا ْاضاض ْةزةبووٕ ية  ةؾوٖةوا غةضةتاناْى ئاؾهطا ببوو،ن
ى نةْاضةناْى ؾتطِووغبة زَيٓياييةوة زؤخى ، بةآلّ ياتى طصوطيا َاغي بهةْة خؤضاى بؤ طاناْيإد

ظؤض  زاْيؿتووإبًوضػتإ ية ضواْطةى ثيت و بةضةنةتى باؾرت بوو ية غةضزةَاْى زواتطى، ئةطةضْا 
 يةؾهطى ئةغهةْسةضيإ ْةزةبوو.يةطةٍَ ْةزةبووٕ و تواْاى دةْط 

و ييةنإ ديَ بٗيًََيَت و بة ْيَاضزةظةضة نةْ ،ٖيَطؾاْةوة ْاضاضبوو ئةغهةْسةض بة ٖؤى ئةو
هة ٖاوئ بوو، ئةغهةْسةض و غةضباظةناْى بة ضووْ ،بطِواتوضػتإ بةضةو فاضؽ يي بًآلقوو

ئاو  بيَ و بطيٓط و وؾوهى بياباْيَدطة يةوةف بةضةو  يإ زةضةؾت،ٖؤى طةضَاوة ئاظاض
ّ بة آلنة ئةو زةؾتة بيَ ئاوة نويَ بووة، بة ،اضيإ ْةنطزووة. ياوةضاْى ئةغهةْسةض زيزةضِؤيؿذي

هة ئةطةض بةو ضووْة، ْةبوو( يووتْووغإ )نةويطى َيَصووثيَضةواْةى ييَهساْةوةى ٖةْسىَ ية 
تةْاْةت ئةغهةْسةضيـ ظيٓسوو ْةزةَا. ئةو  ،غةضباظاْى ٖةَوو تةْيانةويطةزا ضؤيؿتبإ، ْة

 نطَإ،يةطةٍَ  ةغٓووضى بًوضػتاْ خؤة ية بًوضػتإ ياسةؾتة بيَ ئاوة ْاوضةيةى بووثيَ
ظؤضة. ياوةضاْى ئةغهةْسةض بةغةضٖاتةناْى  يووتَةوزاى ْيَواْيإ يةطةٍَ نةويطى 

نة  ،ّ دوططافياى ئةو ْاوضةيةيإ زةغت ْيؿإ ْةنطزووةآليةؾهطةنةيإ ْووغيوةتةوة، بة
بًوضػتإ بووة،  زةظةضة يةئةو  تةوةنطاوة ثؿرتِاغتبوو. ئةوةى ْيةؾهطى ئةغهةْسةض تيايسا و

 ْبوو.وضػتإ وييةنإ ْةيإ ْووغيوة يةؾهطى ئةغهةْسةض ية نويَي بًَيَصووتوونة ّ ثةضِآلبة
بة  تآلبوو، ئيَُة ية ضؤشٖةْياوةضةناْى ئةغهةْسةض ْووغيوياْة يةو ؾويَٓةى يةؾهطةنةَإ و

 ٖيَٓسةّ ؾاخةنإ آلزووض ؾار ٖةبوو، بة يـ ٖةض ية َةوزاىبانوضية َةوزاى ظؤض زووض ؾاعيإ بيٓى، 
 زووض بووٕ نة زةَاْعاْى بةضيةوةى بياْطةيينَ ية بطغإ و ية تيٓوويةتى زةَطئ.

ةوة ؾاخةنإ ببيٓطئَ، بة بانوضت و آلزةؾتيَهى ئاوا طةوضة و بةضئ و بيَ ئاو نة ية ضؤشٖة
 ية.ئيَػتةضؤشئاواى )خاؾي(  وْيَعيطًؤطإ( و زةؾتيَهة ية ْيَوإ )ضاَيى طا و ططضياْى ظؤض 
ّ يةو زةؾتةزا تةْاْةت ططزيَو نة آلتى ئةو زةؾتة ظؤض بةضظ ْري، بةآلو ضؤشٖة بانوضؾاخةناْى 

 يَت.بيٓطيةنةى غةز َةتطيـ بيَت ية َةوزاى زووضيـ ْايبةضظ
 و بطةْة ئةو ْاوضةية زةطةْة ئاو،ناتيَ وتياوةضاْى ئةغهةْسةض ْووغيوياْة بة ئيَُةيإ 

بةضةو  زةبووايةةف زواى ئةوةى َةؾهة و ئةو ؾتاْةى الَإ بووٕ ثطَِإ زةنطزٕ ية ئاو، ئيَُ
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ئاوى ييَ ٖةَيبططئ،  زةبووايةناتيَو طةيؿتيٓة ئةو ؾويَٓةى نة ، بةآلّ ضؤشئاوا بطؤئ
ى زاْيؿتوواْة ٖةَإ ضاَيى طاية و وؾه. ئةو ضاَية ْييةة و ئاوى تيَسا وؾهزةضنةوت ضاَيةنة 

بة )طاوضاة(  ئيَطإية ٖةْسىَ ؾويَٓى  ثطِ ئاو بة ضاَيى طا ْاو زةبةٕ، ةية ضاَيى طةوضةىئةو ْاوض
ييَ  خواضزْةوةطوَإ ضاَييَو نة يةؾهطيَو بتواْيَت ئاوى بؤ ْاوزةبطيَت، بيَواتة )ضاَيى طا( 

 ٖةَإ ضاَيى طاية و ضاَية ئاغاييةنإ ْاتوأْ يةؾهطيَو تيَط ئاو بهةٕ. ،ٖةَيبطرييَت
، ية ناتيَهسا ئةو ضاَية ْييةيَو يةؾهطى ئةغهةْسةض زةطةْة ضاَيةنة زةبيٓٔ ٖيض ئاوى تيَسا نات

غاَيى ةوؾههة ضووْ، ي نطزبيَتوؾهبيَ باضاْييةوة يةواْةية بة ٖؤى  سابووة، ئاوة بةضزةواّ ئاوى تيَ
ري ٖؤناضى ططضياْيَهة و ْاتواْ تةْيا، ئةوة زةبٔ وؾوئاغتى ئاو زازةبةظيٓيَت و ئةو ناْياْة 

ى بانوضبووْى ئاوةنة بعاْري. ناتيَو يةؾهطى ئةغهةْسةض طةيؿتة ئةو زةؾتة نة ية وؾهضِاغتيٓةى 
غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بؤ طةيؿتٓيإ بة ئاو،  ة، نات ئيَواضة بوو،ٖيًََى ثاْى بيػت و ٖةؾت

 ٖةتاوى طةضَسا ضيَطةيإ بطِى. يةشيَطتةواوى ئةو ضؤشة 
نة  ،بووواْةضيت  ى،نةؽ ضيَطةى ْةزةبطِ ئيَطإطةضَةناْى  اباْةبيية وةضظى ٖاوئ ية 

ضةْس  ىَ،ط ئةواْةى طةؾتيإ زةنطز، زةنةوتٓةضِتظووصَيَط زةَزوو  خؤزواى ضؤشئاوا بووٕ يا
ئيٓذا بة يةوةي ضِؤش  زةَصَيَطيَو ضيَطةيإ زةبطِى، زواتط ثؿوويإ زةزا، َاوةيةى زةخةوتٔ،

هة ضؤيؿذي ضووْنة ٖةتاو بة تةواوةتى ٖةَيسةنؿا، ثؿوويإ زةزا، ٖةض يَ،زةنةوتٓةضَِيبيَت ٖة
ةضطريى ْةخؤؾي ضيَبواضإ ز بططةَةتطغيساض بوو،  تةْياْة ،ٖةتاوى طةضّ يةشيَطية ناتى ضؤشزا 

، بةآلّ سيطٕ ْةبووضاضةغةض زةغت ْةزةنةوت، يةوا بيابإهة ية ضووْ ٖةتاوبطزْيـ زةبووٕ،
ية ضؤشزا و ية ناتى  ى بطةْة ئاو، خؤثاضيَعيإ ْةنطزؤشة بؤ ئةوةغةضباظةناْى ئةغهةْسةض ئةو ض

، وؾوناتيَو طةيؿتٓة ضاَية ئاوى  يَٓةضةزا، ضيَطةيإ بطِى،وتغتاقةت ثطِونئَ و ئةو ٖةتاوة 
 ى خؤيإ ية زةغتسا.وضة

نة  ،تيَ بطةٕيةوة ، ْاتوأْ زةضِؤٕسا ئيَطاْناْى بياباْةناتيَو بة  ئيَػتةضيَبواضاْى 
ٕ زةبوو، ؤيإ ضوضةةوة، يبواضاْى نؤٕ زواى ئةوةى زةطةيؿتٓة ضاَية ئاويَو و ئاويإ ْةزةزؤظيضيَ

 ، بطِؤٕسا ئةطةض بة ئاغايي طيَهصَيَزةَية  بة ئؤتؤَؤبيٌ ضيَطة زةبطِٕ، ئيَػتةهة ضيَبواضاْى ضووْ
 ئيَػتةيَبواضى واتة ئةو ضيَطةيةى بة زوو ضؤش بة ثيَ زةبطِزضا. ض ٕ،ؾةغت نيًؤَةتط زةبطِثرت ية 

بيَ َاْسوو بووٕ و  زيهة صَيَطيَهيزةَو ثاف  زةضِواتبيَت  وؾوئةطةض بطاتة ضاَييَو نة 
ضيَبواضاْى نؤٕ زواى ئةوةى زةطةيؿتٓة ضاَييَو نة ، بةآلّ زيهة ٖةتاو ييَسإ زةطاتة ضاَييَهي
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يَٓةوة ؾويَٓى طةضِْة زةياْتواْى ب زيهةيإ زةبوو، واية، ْة تواْاى طةيؿذي بؤ ضاَييَهيوب وؾو
 ثيَؿوويإ.

، ظاْيإ نة بيينغةضباظةناْى ئةغهةْسةض زواى ئةوةى طةيؿتٓة ضاَيى طا و ئاويإ تيَسا ْة
ية طًؤطإ و ية ْيَوإ طًؤطإ و ضاَيى طازا ْةبيَت. ناتيَو ضؤشئاوابوو، ٖةْسىَ  تةْياْاطةْة ئاو 

 طةضَايةى ٖاوئ نةوتٓة يةضظئ،و ية غهةْسةض زووضاضى ٖةتاوبطزٕ بووٕ،ية غةضباظاْى ئة
اْة. ئةغجةناْيؿيإ غةضيإ يغةضباضى ئةو ْةخؤؾييإ ٖاتىَ، ضِؾاْةوة و بيَ تواْايـ زواتط تا

 ،ْةبووْيإ خواضزهة يةبةض تيٓوويةتى تواْاى ضووْضةنةى نازا بوو بيَ ئةوةى بيدؤٕ، وتو يةْيَو
 ةضيَت.ز يةْيَوط تظووئةغح تواْاى بةضططى نةَرتة ية َطؤظ و 

ى خؤيإ ية وضةبووة،  وؾوى ْاوضةنة طةيؿتباْة ئةو ضاَية نة خةَيهئةطةض زةغتةيةى ية 
إ سيصضيَت، تيٓوويةتى نة ئةطةض ضةطي ،ٖةْسىَ طصوطيا ٖةية بيابإهة ية ضووْزةغت ْةزةزا، 

، بةآلّ ةني ْاغطاو بة )ئةْكوظة( تيٓويةتى زةؾهيَٓيَتضِووضةطى  صيووْةبؤ  زةؾهيَٓٔ،
غووزى ئةوإ ية  يةباضةىيإ يةناْةيإ ْةزةْاغي و ظاْياضضِوواظاْى ئةغهةْسةض ئةو غةضب

 .ْةبووْةٖيَؿتٓى تيٓويةتى 
ئةو َاْةوة،  ةآلتٔئةو ؾةوة غةضباظةناْى ئةغهةْسةض ية تةْيؿت )ضاَيى طا( تا ضؤش ٖ

نة ئيَُة ئاوتإ  ٔوتو ثيَيإ  ٖيَؿذي ويَٓسةض بةديَيإبةؾة ية غةضباظةناْيإ نة ْةخؤف بووٕ ية
 يـ نة ٖةْسيَهيإ ثيازة و ٖةْسيَو غواضة بووٕ، نةوتٓة ضيَهطزٕ.زيهة ئةواْي بؤ زةْيَطئ،

بربِٕ، بؤية ئةوإ زابةظئ و  ضيَطةخاوةْةناْيإ ٖةَيبططٕ و  ْةبووتواْايإ  يإئةغجةناْ
 ضيَؿُةناْيإ ططتٔ و ية زوا خؤياْسا ضايإ زةنيَؿإ.

ناتيَو ضؤش  اظةناْى ئةغهةْسةض زووضاضى ٖةتاوبطزٕ بووٕ،ية غةضب زيهة نيية ضيَطةزا شَاضةية
 نطزٕ.يَٓةى تاناْيإ و يةبةض تيٓويةتى نةوتٓة وضِتووْسبةضةو طةضَرت ضؤيؿت، ٖةْسيَهيإ ية 

 ؾةضاب تيٓويةتى ْةزةٖيَؿت،نةَيَو  ؾةضابى ثيَ بوو،هة ضووْباضى ئةغهةْسةض باف بوو، 
اب ؾةض، بةآلّ تا ئةواْيـ تيٓوو ْةبٔ ،الى بوو، بةؾي غةضزاضةناْى زةزا ابةىؾةضئةغهةْسةض يةو 

 ئةوإ تيٓوو َابووٕ. ي غةضباظةناْى ييَ بسات، بؤيةنة ئةغهةْسةض بتواْيَت بةؾ ،ْةبووئةوةْس ظؤض 
ت بووْةوة، يةؾهطى تيٓوو و نوضناتيَو ٖةتاو طةيؿتة ْاوةْسى ئامسإ و غيَبةضةنإ تةواو 

 .ةوةغيَبةضبؤ ئةوةي بضٓة بةض ػتإ و خيَوةتةناْيإ ٖةَيسا يَئةغهةْسةض وطةضَا بطزووى 
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طزةوة ططزنئةونات خيَوةتةناْيإ  يَػتإ تا طةضَى ٖةتاو نةّ بؤوة،وبؤ َاوةيةني باف ئةوإ 
ئةغهةْسةض  ىَ،ىَ، ناتى ضؤيؿذي ٖةْسىَ ية ئةغجةنإ ْةياْتواْى بهةوْةضِو بةضةو طًؤطإ نةوتٓةضِ

وٕ ّ ئةو غواضاْةى ئةغجةناْيإ بيَ تواْا ببوآلطز ئةغجة بيَ تواْانإ بةض بسةٕ، بةفةضَاْى ن
 ىَ.بةضزاضى ظيٓى ئةغجةناْيإ بدي، بؤية ظيٓةناْيإ ية نؤَييإ زةنطز و زةنةتٓةضِْةياْسةتواْى زةغت

زةظاْري نة ئةو ٖةغاضةية يةناتى  ٖطة زةضنةوت،ظوو ئةغتيَطةي، ٕبووئةوةى ضؤش ئاوا
 ، بةتايبةت ئةو زةَاْةي تاظةزةبيَتةوة ْيَعيوية ظةوى  ٖيَٓسةزةضى ٖةْسيَ نات ٖاتٓة

 ْانى َاْطى ييَ زيَت.ضِووْاى زةناتةوة نة وةى ضِووزةضزةنةويَت، غةض ظةوى بة ؾيَوةيةى 
ى ظؤض بياباْببؤوة، ية غةضةتاى ؾةوزا  ْيَعيوٖطة ظؤض ية ظةوى ظووهة ضووْئةوناتيـ 

 .زاٖاتبة تةواوةتى تاضيو  بيابإ ،بووّ زواتط نة ئاواآلْاى نطزةوة، بةضِوو
بة تايبةتى ية ؾةوزا  ية ناتى دووَيةنطزٕ ٖةضزةّيةو غةضزةَةوة نة يةؾهط ثيَهٗات، 

وضةيإ  نوْةزةططتٔ تاييَ ئةفػةضةناْيـ ضيَطةيإ  ،وتنةغاْيَو ٖةبووٕ نة طؤضاْيإ زة
ّ ئةو آلْسوويةتى و بيَ زةْطى بؿهيَٓيَت، بةَاٖةغت ْةنطزٕ بة ياضَةتيسةض بيَت بؤ بةضظتط و 

ضاْى بًَيَت. زواى يبوو، نةؽ ْةيسةتواْى طؤبطِ إٖةَوو ية تواْاىبطِغت و ؾةوة تيٓوويةتى 
 وٕ نة ْةياْسةتواْى ضيَطة بربِٕ،بوبيَ تواْا ٖيَٓسةئةوةى َاوةيةى ضيَطةيإ بطِى، غةضباظةنإ 

غةضباظةناْيـ بيَ خؤثاضيَعى و ٖةَيساْى خيَوةت،  زا، ئةغهةْسةض بة ْاضاضى فةضَاْى وةغتاْي
 بووٕ تا ثؿوو بسةٕ.ظةوى زضيَصيةغةض 

نإ، زةياْتواْى تا يؤْاْييةئةطةض ئةو ؾةوة زةغتةيةى ية بًوضةنإ ٖيَطؾيإ بهطزاية غةض 
ية ، ئةو الواظيةى ْةبوويإ زاْةْا بوو و ثاغةواْيإ ةهة ئةوإ ئؤضزووطضووْزوايري غةضباظ بهوشٕ، 

 ضيَ بهةٕ، ةئاناَى تيٓوويةتى ٖاتبؤوة نايةوة، ضيَطط بوو يةوةى غةضباظةنإ بتوأْ ئؤضزووط
َةظاضيإ زةظاْى نة بؤضى بة ؾةضهة خؤيإ بة ضووْغةضزاضةناْيؿيإ بؤ ئةوناضة ْاضاضيإ ْةنطزٕ. 

 .ٕبسة وإبةابة ؾةضّ ْاتوأْ يةو آلابى ئةغهةْسةض تيٓوويةتى خؤيإ زةؾهيَٓٔ، بةةضؾ
ية طةضَرتئ بةو ثيَيةي ، ضِاثةضِاْسى غةضباظةناْى يةخةو يٓهايةتبةضةبةياْسا فيَيةطةٍَ 

 ضؤشةناْى ٖاويٓسا ٖةواى بةضةبةيإ فيَٓهة.
يةى ْإ خبؤٕ، ضِووّ نةغيإ ْةياْةويػت ثاآلْيإ البوو، بةخواضزنإ يؤْاْييةويَطِاى ئةوةى 

بة  زْيازواى ئةوةى  يضيإ بؤ ْةخوضيَت،يَهطزبوو نة ٖي هة تيٓوويةتى ئةواْى واضووْ
هة وةى زياضيإ نطزبوو، ضووْبووْة. ْنإ تيَطةيؿذي نة ويؤْاْييةْاى بؤوة، ضِووتةواوةتى 
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 ئيَػتةببيٓٔ.  زووضةوةئةوإ بتوأْ ؾاضى طًؤطإ ية  بيَ،زياض  زووضةوةإ ية ططًؤ ةبووايةز
 ئةوىَ ؾاض بوو. ئيَطإبؤ غةضزةَى ٖاتٓى ئةغهةْسةض  طوْسيَهة، تةْياطًؤطإ 

نطز تا ئةو ؾاخة  بانوضيإ ية ضِوو، ْةبووا و غةضباظةنإ ية ضؤشئاوا ضاويإ بؤ طًؤطإ طيَطِ
ت آلى ضؤشٖةبانوضية دياتى ئةو ؾاخيَهيإ ية  ى،ئةويؿيإ ْةبيٓ بوو، بانوضببيٓٔ نة ية 

هة ضووْ، زيهةية اخيَهيؾ خؤبووة يا بانوضٖةَإ ؾاخة نة ية  ة، بيَ ئةوةى بعأْ ئةوبيين
ئةو ؾاخةى ية ثيَؿةوة بة ؾيَوةيةى زةضزةنةويَت،  ْيية،ؾار ية ٖةض ضواضالوة وةى يةى 

ؾةضابى ؾةو ية ْةوةى زضخوابة ٖؤي بيَت. ئةغهةْسةض  يةواْةية ية ثؿتةوة بة ؾيَوةيةني زيهة
 .ْييةناتيَو ية خةو ٖةغتا، ٖةواَييإ ثيَسا نة طًؤطإ زياض خةوزا َابؤوة،

ؽ ية طًؤطإ و ضاَيى طا ثيَويػتة بطوتطيَت ية ْووغيٓةناْى ياوةضاْى ئةغهةْسةض ٖيض با
ووياْة ضاَيى ئاو و ئةوة ئيَُةئ نة ئةو بابةتة وت تةْيا ْانطيَت، ئةوإ ْاوى ؾاضيإ ْةٖيَٓاوة،

 ٕ زةنةيٓةوة.ضِووبةو ؾيَوةية 
ئةغجةناْيإ تواْايإ َاوة بؤ ئةغهةْسةض فةضَاْى نطز ضةْس نةغيَو ية ئةواْةى ٖيَؿتا 

 .اْةزا زياضة يإ ْا؟ْيَعيهو بعأْ ئايا ؾاض يةو  بطِؤٕزؤظيٓةوة بةضةو ضؤش ئاوا 
طةضَاى ٖةتاوزا  يةشيَطى بيَ غووز ؤيؿتٓبوو نة يةؾهطةنةى بة ضَةبةغتى ئةغهةْسةض ئةوة

 ضوو بووٕ. إطةضِى طةيؿتٓى ٖةواَيى ئةو نةغاْة بهات نة بؤ ضاوةضِواْط ْةبٔ و وتوَاْس
ةوة ية ناتيَهسا نة ئةغجةناْيإ بة غةختى طةضِاْصَيَطيَو زةَغواضةنإ زواى ضةْس 

 ،ْييةيإ ؾويَٓةواضى ئةو ؾاضة زياض وت بيَ ئؤَيَسى بوو، تةْياٖةواَيةناْيإ  طةيإ زةبطِى،ضيَ
طةيؿت تيَ ْبووة،. ئةونات ئةغهةْسةض تيَطةيؿت نة وْييةيـ زياض زيهة نيْييةٖيض ئاوةزا

 ى يةؾهطةنةيةتى.ضاوةضِواْضووٕ يةْيَونة َةتطغي 
اب ؾةضئةو و ضةْس نةغيَو ية غةضزاضةناْى و خعَةتهاضةناْى بة ٖؤى ٖةبووْى 

، بةآلّ بطِؤٕئةونات بةضةو فاضؽ  يَٓةوة بؤ ئةو ؾويَٓةى ييَيةوة ٖاتبووٕ،زةياْتواْى بطةضِ
 ى زةَطزٕ.ييإ ية تيٓوويةتٖةَووهة ْضوويَٓيَتةوة، ئةغهةْسةض ْةيويػت يةؾهطةنةى بطةضِ

، ْةبووى زؤخى بياباْةناْى ئةوىَ ئاطةزاضت بيَت آلئةغهةْسةض ثيَـ ئةوةى بةضةو ضؤشٖة
و  ٖيٓسغتإى بيٓى و ضؤيؿتة ئيَطاْت نطز و بياباْةناْى آلّ زواى ئةوةى طةؾتى بؤ ضؤشٖةآلبة

 بياباْةناْى ئةويَؿى بيٓى، ئةظَووْى وةضططت.
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ْيإ خواضزبيابإ ية ٖاويٓسا ئةو ضيَبواضاْة بيَ تواْا و َاْسوو زةنات نة ئاو و ئةو زةيعاْى 
بة ضؤش و ؾةو زةبيَت تيٓوو سييَٓٔ. ئةغهةْسةض زةيعاْى  ،ْييةذاى ئةواْةى ئاويإ ثيَ ثيَية، ض

ئاويإ ٖةبيَت خؤيإ ضِازةططٕ  غةضباظاْى تيٓوو ية ناتيَهسا ئؤَيَسى طةيؿذي بة خؤطةؾتياض يا
، بةآلّ ةْيَعيهتى و تيٓوويةتى زةططٕ بة ئؤَيَسى ئةوةى ئاويإ ييَ بطغييةبةضطةى غةختى و 

اططى و بةضطةططتٓى ْاَيَٓيَت و تواْاى ، خؤضِْييةئةطةض بعاْيَت نة غةضضاوةى ئاوى ييَ 
 ْاَيَٓيَت و زةنةويَتة غةض ظةوى و خؤى بؤ َطزٕ ئاَازة زةنات. ضِؤيؿتين

ْى ٖيض ْةبووةوةى غواضةنإ و طةضِاْناْى ئةغهةْسةض زواى ئةو ضؤشة غةضباظة تيٓووة
ئةغهةْسةض تيَطةيؿت نة غةضباظةناْى زةغتسا،  اططى خؤيإ يةيإ، خؤضِْيَعيهؾاضيَو ية 

تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْةَاوة و ثيَويػتة ئاويإ بؤ زابري بهات، بؤية فةضَاْى نطز تا بري بؤ  سيضي
 ئاو ٖةَيهةْٔ.
 َةنسؤْية ياوةضاْى ئةغهةْسةض بوو زةَييَت بة فةضَاْى ثاؾاى ؤؽ نة يئاضيػتؤثؤَي

ية و بة ٖةَيهةْسْى زةضياى ئيذة ْيَعيوئةغهةْسةض وةيعاْى ئةوىَ  زةغتهطا بة ٖةَيهةْسْى بري،
بيَ  ٖيَٓسة ،بووة ئةضغتؤ يبة زووضى زةظاْري ئةغهةْسةض نة قوتابطةظ زةتوأْ بطةْة ئاو، زوو 

ية ظةويـ ْةطاتة طةظ هةْسْى زووغةز اْيَت ية بيابإ يةواْةية بة ٖةَيةظنة ْ ،بووبيَت ظاْياضيي
 ئةَطِؤ ػتة َاوةيةنى ظؤض ظةوى ٖةَيهةْٔ،يةتى ية بياباْسا ثيَوييئاو. بة ططضياْى ظؤض ئةو ظاْيو

 زةظاْري نة ية ٖةْسىَ ية بياباْةنإ بة زووغةز تا غيَ غةز َةتطيـ ْاطاتة ئاو.
بيَت  ئةواْى ٖاْسا  ،غةضباظةناْىوضةي ى ةوةطزْبةضظنئةغهةْسةض بؤ ئايا ْانطيَت بطوتطيَت 

ريٕ، زةغتةيةى ية غةضباظإ بؤ يةوناتةزا نة ئةوإ غةضطةضَى ٖةَيهةْسْى ب تا بري ٖةَيهةْٔ،
 بٓيَطيَت تا بتوأْ ئاو بسؤظْةوة. اليةني زيهة

تا ئةو ناتةى بري، ٓوويةتى نةوتٓة ٖةَيهةْسْى ئةو ضؤشة غةضباظةناْى ئةغهةْسةض بة تي
ناتةى ضؤش بة تةواوةتى ئاوا بوو، بةضزةواَبووٕ، زواتط ثؿووياْسا تا ئةو ْيوةضِؤٖةتاو طةيؿتة 
ة بة ئاغاْى ْاطةْة وؾههة زةياْعاْى يةو بياباْة ضووْ، بةآلّ بةناض بووْةوةغةضيةْوىَ زةغت
ناضيإ ئةو اية ْةبوويإ ئةطةض فةضَاْى غةضنطزةنة ى خؤيإ ناضيإ زةنطز،ظووئاو، بةبيَ ئاضة

 ةو و ضؤش ناض بهةٕ تا بطةْة ئاو،هة زةياْعاْى يةو بياباْة ثيَويػتة ضةْس ؾضووْْةزةنطز، 
 يإ ية تيٓوويةتى زةَطٕ.ٖةَووثيَـ طةيؿذي بة ئاو 
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 ئةغجةنإ بيَ تواْا نةوتبووٕ، ٖةَووية ضيَهطزْيإ ية ضاَيى طا،  غيَيةّية ؾةوى 
نطزبؤوة، خاوةْةناْيإ زةياْعاْى ئةو ؾةوة ئةغجةناْيإ زةَطٕ و  ٖةْسيَهيإ غةضيإ ؾؤضِ

َيَٓٔ، يـ نة ظيٓسوو زةزيهة ئةواْي ْسيَو يةو ئةغجاْة ية ظةوى زةبٔ،بةياْى الؾةى ٖة
 تةْياتا ئيَواضةى ضؤشى زواتط زةَطٕ.  خؤيا ْيوةضِؤيإ تا ٖةَوو تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْابيَت،

تى ضةْسة ْاخؤؾة، بؤية بطغيية خؤى ئةغجيَو ية تيٓوويةتى يائةواْةى غواضناضٕ زةظأْ َطزْ
ضووْى يةْيَوغواضناضةناْى يةؾهطى ئةغهةْسةض ثطغةباض بووٕ بؤ  ٖةَووئةو ؾةوة 
 ئةغجةناْيإ.

وويَص وتئاططى تيَسا ْةزةبيٓطا، زةْطى  ناتيَو ؾةو ٖات ئؤضزووطةى ئةغهةْسةض تاضيو بوو،
ئةو بؤ طةضَهطزْةوةى  ْيَعيو خؤنة ية زةوضوبةضى ئاطط يا ،و ثيَهةْيٓى غةضباظةنإ ْةزةٖات

ٕ ئاَازة بهطيَت و تيٓوويةتى خواضزْى ئاوزا ْاتواْطيَت ْةبووهة ية ضووْ ٕ زاْيؿتدي،خواضز
 صيووْةٕ ْةناتةوة، بؤ خواضزنطزْى ، نة نةؽ بري ية ئاَازةتةواو واى ية غةضباظةنإ نطزبوو

 ٕ بة ئاطط بربشيَٓٔ.خواضز
ٖةضضةْسة  ،ٕ ئاَازة ْةنطاخواضزتيٓوويةتى ية يةؾهطى ئةغهةْسةضزا  يةبةض ة ئةو ضؤش

ّ نةؽ آلْى طؤؾتى غويَطنطاو زضا بوو بة غةضباظةنإ، بةخواضزْى ئةو ؾةوة ية خواضزبةؾة 
ة زووضاضى هة زةياْعاْى بة ٖؤى غويَطى طؤؾتةنضووْ، خواضزي ْةؾضِووتةْاْةت يةى ثا

 تةْيا ئةغهةْسةض نةؽ ْةيتواْى خبةويَت،و ؾةوة ية يةؾهطى ئةتط زةبٔ، تووْستيٓوويةتى 
 .ٕووٓاب تيٓوويةتيإ زةؾهاْس، تواْيإ بؾةضى خواضزْةوةئةغهةْسةض و غةضباظةناْى نة بة 

...ٖتس ٖةضنة غةضباظيَو بؤ ضةْس خويةنيَو ضاوى زةضؤوة خةوةوة، خةوى بة ناْى و ئاو و
ةبوو تا يةثطِ ية خةو ضازةبوو و تيَسةطةيؿت ئةوةى تيَط ئاو ْةز واضزٖةضضةْسى زةخي زةبيٓى،

تةْاْةت ية  ؾويَٓيَو َاْسوونةضة، ٖةَووى ية يتيٓوويةتة ديٗاْى خةياٍَ بووة، ى ييويةتبيٓيو
هةوتٓى بيَ ئؤَيَسى زةغتى ية ٖاوئ و ية بيابإ يّ تيٓوويةتآلظغتاْيؿسا ئاظاض بةخؿة، بة

 نةى زةظاْيَت.غةختييةزةبيَت  ئةوةى زووضاضى تةْيائاو، ئاظاضيَهة نة 
صَيَطيَو زةَنةَيَو فيَٓو بؤوة، ٖةْسيَو ية غةضباظةنإ ضةْس  بيابإناتيَو ٖةواى 

بووٕ تا غجيَسة ٖات و زواى ئةوة بيَساض ،ييةيإ بة ٖؤى ئاظاضى تيٓويةتّ ظؤضيٓآلخةوتٔ، بة
 تى زضيَصخايةْى ضؤشى ٖاوئ زةغتى ثيَهطز.آلٖةضِؤش
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وةى ثيَؿيٓيإ زةَيئَ بةْى غجى ية بةْى ضِةف ديابؤوة،  زةضنةوت،ْانى ضِووناتيَو 
نإ ية اليةنى بياباْةنة نيَوييةَيةغةضباظةناْى ئةغهةْسةض بيٓيإ نة زةغتةيةى ية نة

نإ ية ناتى ضيَهطزْيإ ية ضيَطةى بًوضػتإ بةضةو يؤْاْييةثيَويػتة بطوتطيَت نة ضازةنةٕ، 
، وةى بامسإ نطز بًوضةنإ ئةواْيإ ية نةْاضةنإ بةضةو ْةبووٕ فاضؽ، ضيَجيَؿاْسةضى ْاوضةييا

ٕ ضيَجيَؿاْسةضيإ ْةبوونة نةغيإ ئاَازة  طةضّ بوو ٖيَٓسةزْيا يَ نطز و يي بًوضػتإ بةضِآلقوو
 وٕ ْةزةبووٕ. ٖيَٓسة ٖةبووايةئةطةض ئةو يةؾهطة ضيَجيَؿاْسةضى ْاوضةييإ  بٔ،

بة ئةظَووْرت بوو  زيهة ناْيإ بيٓى، يةنيإ نة ية ئةواْيةنيَويي ةَيناتيَو غةضباظةنإ نة
ية الى ئاو زيَٓةوة. ئةو زةيعاْى نة  ٕيا زةضِؤٕئاو  ؤ غةضب خؤٖاواضى نطز نة ئةواْة يا

 ٕ ْاضٔ.خواضزئةوناتة ْةبيَت بؤ ئاو سا ئاو زةخؤٕ،ية بةضة بةياْ تةْيا ئيَطإناْى نيَوييةةَينة
 ة، نةَيزةضِواتغةز غاٍَ بة غةض غةضزةَى ئةغهةْسةضزا  ف نة زوو ٖةظاض و غيَئيَػتة

 ةياْى زواتط ئةوإ تيٓوو ببٓةوة،نة تا ب ْييةططضياْيَو  سا ئاو زةخؤٕ،ية بةضة بةياْ تةْيانإ نيَويية
 .خواضزْةوةسا بضٓةوة بؤ ئاو ية بةضة بةياْئةطةض تيٓووف ببٓةوة، خؤيإ ضازةططٕ تا ئةوةى 

ية نؤْسا ؾيَط  ئيَطإية ايةوة بؤ ئةوةى نإ زةطةضِنيَويية ةى نةَيْييةضِووئةو ْةضيتة زة
ؾةوإ ضِاو  تةْيايةو بياباْاْةى نة ئةواْى ييَبووٕ، ؾيَط بة ؾيَوةيةنى ئاغايي  ٖةبووة،
ّ ئةطةض آلضاويإ ْةزةنطز، بة زي بووْى زووبةف ية غيَ بةؾي ؾةو، ضيتيَجةضِزواى  زةنات،

بؤية  ،نإ ئةو خؤوةى ؾيَطةناْيإ زةظاْىنيَوييةةَيويإ زةنطز. نةبطغي بوواْة ية ضؤشيؿسا ضا
 خواضزْةوة، ئةطةض ية ؾةوزا بؤ ؾويَٓى ئاو زةضِؤيؿذي خواضزْةوةناتى بةضةبةيإ بؤ ئاو  تةْيا

 نإ.بطغييةضؤيؿتبإ، يةواْة بوو بهةوْةبةض ٖيَطؾي ؾيَطة 
، بة بيٓيٓى ئةوإ بووايةئةغهةْسةض وةى بامساْهطز ئةطةض بًوضيَو ية ْيَوإ غةضباظةناْى 

هة ضووْيَٓةوة، وة و زةطةضِتةووةخواضزئاويإ  خؤزةضٔ يا خواضزْةوةزةيعاْى نة ئةوإ بؤ ئاو 
 و ية ؾيَط زةتطغٔ، زةضِؤٕبة خيَطايي و يةضغة  خواضزْةوةنإ ناتى ضؤيؿذي بؤ ئاونيَويية ةنةَي

ةوة طةضِاْزواى ، بةآلّ بٔ بؤغةزاطةض ئةوإ ية ئة ،بٔ زةياْةويَت ية ٖيَطؾي ؾيَطةنإ ثاضيَعضاو
 ببيٓٔ. اى زةبؤوة و زةياْتواْى ؾيَطةنإْضِوو زْياهة ضووْ، زةضِؤيؿذيبة ئاضاَى و يةى الم 

نإ ية نيَويية ةياْة بيَ ئاطابووٕ، ْةياْسةظاْى نةَيغةضباظةناْى ئةغهةْسةض يةو ضِاغتي
ية ضؤيؿتٓٔ بؤ  خؤئةوإ يا ْةبووّ طوَاْيإ آل، بةٕ زةضٔخواضزبؤ ئاو  خؤٕ زيَٓةوة ياخواضزئاو
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يإ بهةوٕ، ئةوا وئةطةض ية ٖةضزوو ئاضاغتةزا بةزو يةغةض ئاو، ةوةٕطةضِاْية  ٕيا خواضزْةوةئاو 
 زةتوأْ ئاو بسؤظْةوة.

زوو زةغتة ية غةضباظةنإ ية ٖةضزوو  نطزةوة، ئاطةزاضزاوة ضِووئةغهةْسةضيإ يةو 
 ةٕ طةياْسة غةض ضيَطةى ضؤيؿتٓى نةَئ زؤظيٓةوةى ئاو. ئةوإ خؤيائاضاغتةزا نةوتٓة ؾويَ

و ية  زةضِؤيؿذينة ْيؿاْى زةزا ئةوإ بؤ نوىَ  ،ةوةينإ و ديَي مسةناْى ئةواْيإ زؤظينيَويية
ت تا آلٖةضِؤشغةضباظاْى ئةغهةْسةض ية  ضِةوؾينوىَ زةٖاتٓةوة. ثيَويػت ْانات باغي 

 ى ئةوإ بهةئ.يوويةتبووْى ٖةوا و ضازةى تيٓطةضَ
ت زةضووٕ، طةيؿتٓة ْاوضةيةى نة ٖةوضاظ آلزةغتةيةى ية غةضباظةنإ نة بةضةو ضؤشٖة

ةنإ بووٕ، ية بةضظاييهة ضووْ ،ئةوإ بةضةو بةضظى زةضووٕ، زواى َاوةيةى ية ضؤيؿذي ،زةبؤوة
ا وايإ ةضةتئاو زةضنةوت. ية غ زووضةوةيةثطِ ية  نى فيَٓو طةضَاى ضؤشى نةَهطزةوة،ؾٓةباية

ٔ، بؤية زَيٓيابووٕ نة زواتط بيٓيإ نؤَةَية باَيٓسةيةى يةويَ ظاْى ئةويـ غةضاويًهةية،
 ،ْةبووتةْاْةت تواْاى زةضبطِيٓى خؤؾيإ ، َاْسووبووٕ ٖيَٓسة، بةآلّ ْييةًهة غةضاوي

 ط بطةْة ئاو و تيَطئاو بدي.تظووْةياْسةتواْى ٖةْطاوةناْيإ خيَطاتط بهةٕ تا 
ية بياباْةناْى  ضيَ ببوو،يسا ئةوىَ دؤطةيةيةى بوو نة ية ئاناَى ئاوى ناْياويَو ية ضاغت

يةطةٍَ غةضباظةنإ ايري، يةواْةية ئةو ناْياْة ٖةبٔ، ية تةواوى ئةو ؾويَٓاْةى بةضظ ئيَطإ
 ياْةوة.خواضزطةيؿتٓيإ بة دؤطةيةنة، نةوتٓة غةضزةّ و زةَيإ ْاية غةض ئاو و 

ئاَؤشطاضى زةنطزٕ تا بة زةغت ئاو  بووايةهى ْاوضةيي يةطةَييإ ئةطةض ضيَجيَؿاْسةضيَ
خبؤْةوة تا بةضةبةضة تيَط ئاو  زي ٖةْسيَو ئاوي زيهة زواى نةَيَهي ؤْةوة، نةَيَو خبؤْةوة،خب

بيَ ئةوةى بري بهةْةوة نة يةواْةية  ، نةوتٓة غةض زةّ،ْةبووهة ضيَجيَؿاْسةضيإ ضووْ، بةآلّ بدي
 بة ٖةَإ ؾيَوة َاْةوة. تا ْةياْتواْى ٖةغتٓةوة، خواضزْةوة سيطٕ، نةوتٓة ئاو

يإ دووَيةٖةْسيَهيؿيإ تواْاى  سيَو ية ئةوإ تواْيإ ٖةغتٓةوة،صَيَطيَو ٖةْزةَزواى 
ئةواْةى بة خؤٖاتبووْةوة، ، بةآلّ بؤ اليإ ضووٕ، بيٓيإ نة َطزووٕ زي ناتيَو ئةواْي ،ْةبوو

 .يإ بةبةض ٖاتةوةٖيَعوظة و  و بووبٓةوة،وابوو نة تاظة ظيٓسو وةى ئةوة
هة ضووْىَ، ئاو نطزوو و نةوتٓةضِ الؾةى َطزووةناْيإ ديَ ٖيَؿت و َةؾهةناْيإ ثطِ

رتئ ناض و ئةضنى ئةوإ يةو ناتةزا طةياْسْى ٖةواَيى زؤظيٓةوةى ئاو بوو بة ططيٓط
ة َةؾهة ثطِ ية ئاوةناْيإ ئةوإ ظؤض بة خيَطايي ضيَطةيإ زةبطِى و ثيَـ ئيَواض، ئةغهةْسةض
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ى ية زؤخى بيَ ئاطاييسا يطةياْسة يةؾهط، ويَطِاى ئةوةى ٖةْسىَ ية غةضباظةنإ يةبةض تيٓوويةت
 بووٕ، بة بيػتٓى ٖةواَيى ٖةبووْى ئاو ضاوةناْيإ نطزةوة.

ئاو بسةٕ غةضةتا  ة ٖيَٓسضاوة بة باؾي زابةف بهةٕ،ئةغهةْسةض فةضَاْى نطز ئةو ئاوةى ن
زةَيإ بهةْةوة و ئاوةنة ، ْةبووئةطةض ئةوإ تواْاى زةّ نطزْةوةيإ  غاْةى بيَ ئاطإ،بةو نة

 و زةَي ئةوإ.بهةْة ْيَ
وةنإ يةى ثياَية ٖةضيةنة ية غةضباظة تيٓو ئاو ثياَيةى بضوونيإ ٖةَيبصاضز،هطزْى بؤ زابةؾ

بيَٓيَتةوة و ٖيَعى ٖةض ئةو ضيَصة نةَةى ئاو، تواْى بيَ ئاطانإ بة ٖؤف  ئاويإ ثيَسضا،
 ضيَ بربِٕ.هاضٕ تا ب زيهة ئةواْيضووني ية يبةخؿ

ئةو زةغتة غةضباظةى بةضةو ضؤشئاوا بؤ زؤظيٓةوةى ئاو ضووبووٕ ْة يةو ضؤشة و ْة  يةباضةى
ة ض اليةنى ئةو بياباْة َطزٕ، نةؽ ْةيعاْى ئةوإ ي ؤشاْى زواتط ٖةواَييَو ْةٖاتةوة،ية ض

ى ٖةَإ ْاوضة، واتة ئةو ٖيًََةى ية ْيَعيههة ية ضووْ بٔ، ْى زاثؤؾيخيع الؾةنامل و يةواْةية 
 ،ى ضؤشئاوا ْاوضةيةنى خيعةَيئَ ٖةبووبانوض، ية ئاضاغتةى زةضِؤيؿتضاَيى طاوة بةضةو طًؤطإ 

زواى ئةوةى با زةؾٓايةوة، ية ظةوى بةضظى  وةى غيى نةْاضى زةضيا ْةضّ بوو، نة خيعةنةى
 زةطواغتةوة. يهةيز زةنطزةوة و بؤ ؾويَين

ى ئةوةى ئةوإ بةضةو غةضةضِائةو ؾةوة ئةغهةْسةض بة غةضزاضةناْى خؤى ضِاطةياْس نة 
 ْييةّ ضاضةيإ آلى خؤيإ زووضيإ زةناتةوة، بةضِيَطِةوت ية آلضؤيؿذي بةضةو ضؤشٖة ،زةضِؤٕثاضؽ 
بؤ ئيَُة  رتئ ئةضىططيٓطهة يةوناتةزا ضووْ، بطِؤٕرت نة بةضةو ئةو دؤطة ئاوة ثيةوة 
زواى ئةوةى ئاوى ثيَويػتُإ ٖةَيططت بةضةو ضؤشئاوا  طزْى ضيَصةى ثيَويػت ية ئاو بوو،هزابيٓ
 ؤئ.زةضِ

ئةونات  ئةغهةْسةض زضا، يةاليةٕى يةؾهط دووَيةزةضنةوتٓى بةضةبةيإ فةضَاْى يةطةٍَ 
ةض ْاضاض بوو ، بؤية ئةغهةْسْةبووى دووَيةتةْاْةت يةى ئةغح ية يةؾهطى ئةغهةْسةض تواْاى 

ناْيإ يةوىَ بةدىَ بٗيًََيَت تا زواتط ئةطةض ئاَيَطى دةْطييةة يساويػتيبةؾيَو ية ثيَ
 طواغتٓةوةيإ زةغت نةوت، بئَ و ئةو نةضةغتاْة ببةٕ.

ٓة غةضضاوةى تواْيإ خؤيإ بطةيةْ ْيوةضِؤثيَـ  وَيَسةوة ضيَطةيإ زةبطِى،غةضباظةنإ بة ئ
يةو ؾويَٓة َاْةوة تا بة تةواوةتى ٖيَعى  إوةى غيَ ضؤشئاو. يةؾهطى ئةغهةْسةض َا

 ةَييؿيإ نةيةْيَو ،بيابإناْى نيَوييةئاشةَية يةو غيَ ضؤشةزا  زةغتضووى خؤيإ وةضططتةوة،ية
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يةى  تةْياييةنإ ية بياباْسا بياباْئاشةَية ، بةآلّ ببٓةوة ْيَعيونإ ْةياْسةويَطا ية ئاوةنة نيَويية
يإ زياض زةنطز تا ئةطةض غةضضاوةيةى زيهة غةضضاوةي يةبةض ضاو ْةزةططت،ضاوةى ئاويإ غةض
 ئاو خبؤْةوة. زيهة بوو، بتوأْ ية ئةواْي وؾو

زواى ئةوةى تةواوى نةيوثةيةناْى تايبةت بة  ،يةؾهطى ئةغهةْسةض إغيَ ضؤش ثاف
ى زةغتيإ بة وضزبة  ىَ،طواغتٓةوةى ئاويإ ثطِ ئاو نطز و الؾةى َطزووةناْيإ ْاؾت، نةوتٓةضِ

طةيؿت نة ةضنةوت، يةوناتةزا ئةغهةْسةض تيَؾاضى طًؤطإ ز زووضةوةئاوةوة زةططت تا ية 
 تا ئةونات تطغي ٖةبوو نة يةؾهطةنةى زووضاضى بيَ ئاوى ببيَتةوة. ،يةؾهطةنةى ضظطاضيإ بووة

و زواى ئةوةى طةيؿتٓة ؾاضى طًؤطإ، ئةغهةْسةض فةضَاْيسا تا ئةغح زةغتةبةض بهةٕ 
ئةوإ باض بهةٕ و  ناْيإ ييَ بةدىَ ٖيَؿتووة،دةْطيية ثيَساويػتييةبضٓة ئةو ؾويَٓةى نة 

زاوى بيَ ئاوى ئةظَووْى وةضططتبوو، فةضَاْى نطز تا ضةْس ضِووبياْٗيَٓٓةوة، ئةغهةْسةض نة ية 
 جيَؿاْسةض بياْبةٕ.خؤيإ وةى ضيَيةطةٍَ ى ْاوضةنة بة نطيَ بططٕ و خةَيهنةغيَو ية 

ى ئةغهةْسةض، تةواوى ئةو ئةغجاْةى ةيَو ئةو زةغتة غةضباظة طةيؿتٓة ؾوئَ خيَوةتطنات
يي الؾةناْى ظووى ٖةتاو بة تووْسطةضَاى  يى َطزبووٕ،ية ئةوىَ َابووٕ، ية تيٓوويةت

بوو، بؤية ظؤض بة خيَطايي نةيوثةيةناْيإ باض زاطرينطزؾويَٓيَهى  ٖةَوو يضِظاْسبووٕ و بؤطةْ
 يإ ْةخؤف زةنةوٕ.ٖةَووهة زةياْعاْى ئةطةض سييَٓٓةوة، ضووْوة، ةطةضِاْنطز و 

بؤية  ىَ، ضةْس ضيَجيَؿاْسةضيَهيإ يةطةَيسا بوو،ناتيَو غوثاى ئةغهةْسةض ية طًؤطإ نةوتٓةضِ
 ْةزا. يضِوو هطزٕ بيَتباغ يزاويَو ؾياوضِوويةَةوزوا ٖيض 

ْى ياوةضاْى ئةغهةْسةض و ةناييبووْى يةؾهطى ئةغهةْسةض ية يازطاضْزضيَصةى باغي و
يةتى، ى يةو باضةوة ْووغيوضيتاْةبنإ و ئةو باغةى ثطؤفيػؤض باضْى يؤْاْييةْووغة َيَصوو

 بة ٖةَإ ؾيَوةف بةغةضٖاتى دةْطى تةضَؤبيًُإ ية ثطؤفيػؤض باضٕ وةضططت بوو. وةضطرياوة،
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 دواى مسدنى ئةسكةندةز
طةيؿتة فاضؽ و بةضةو بووْى ية بيابإ، خ. ظ( زواى ضظطاض 324ية غاَيى ) ئةغهةْسةض

ئةونات ية ؾووف ية ضيَطةى ئةو دةشْة طةوضاْةى بةديَي طةياْسٕ ٖةوَيى  ؾووف ضؤيؿت،
ى يْووغإ ئةو ْةخؿةى ئةو بؤ ئاؾتى يةنذاضةنَيَصووى وتةناْيسا. بة ييةئيَطاْزَيٓةوايي 
 سينى تاظة ئةواْى ية يةنْسييةثيَوةناْى زاْا، بة ثيَهٗيَٓاْى نؤَةَية ييةئيَطاْو  َةنسؤْي

زةنطزةوة. بؤية ية دةشْيَهسا ئةغهةْسةض و ٖةؾتا نةؽ ية غةضزاض و ئةفػةضةناْى  ْيَعيو
نطز. ئةغهةْسةض و زؤغتة  ئيَطإيإ نطزةبةض و ٖاوغةضطرييإ يةطةٍَ نضاْى ئيَطاْدًوبةضطى 

غةضزاض و  سي،نطإ بة ٖاوغةضى يةن غيَيةّةنةى )ٖةفةغتيؤٕ( نضى زاضيوؾي ْيَعيه
ى ئيَطاْنضاْى طةوضة بٓةَاَيةناْى  خؤيا ٖةخاَةْؿيينضاْى يةطةٍَ  زيهةيـ ئةفػةضةناْي

 بووْة ٖاوغةض.
ْووغاْةى باغي ٖاوغةضطريى بة نؤَةَييإ نطزووة، ية ٖةَإ غاٍَ َيَصووى ئةو وتةٖةض بة 

ئةضنى غةضباظيسا  خ. ظ( ٖةضيةنة ية غةضباظةناْى خؤى نة َاوةى زة غاٍَ بوو ية 324واتة )
ىَ بدي و نى زابري نطز تا يةوىَ ْيؿتةدظةوييةسا بؤ ٖةضيةنةيإ ثاضضة ئيَطاْية  بووٕ، َؤَيةتسا و

ياْة بووٕ نة ية ياْةى بة ئةواْى بةخؿي ئةو ظةويئةو ظةوي ٖةَوونؿتووناٍَ بهةٕ، 
 ناْى غةْسبوو.ييةئيَطاْ

ى يؤْاْيياْةةْػي ْووغيوياْة ئةو ْووغاْى وةى )نوْت زؤ طؤبيٓؤ( فةضَيَصووٖةْسىَ ية 
ئةو ناضة  نطز، ئيَطإةٍَ نضاْى ْيؿتةدىَ بووٕ و ٖاوغةضطرييإ يةط ئيَطإظةويإ ثيَسضا ية 

نإ يةَةوزوا بووْة خاوةْى ضاوى ؾري و ئةواْةى ضاويإ ؾيٓة ية ييةئيَطاْبطةوى غةْس، بؤية 
ية  ئيَػتةبةَيطةمشإ ئةوةية نة  ،ةْيينأْ. ئةو ططضياْة ضِاغت يؤْاْييةية ْةوةى  ئيَطإ

 يإ ضةؾة ظؤضيٓةٕ.وونؤَةَيطةى يؤْاْى شَاضةى ئةواْةى ضاو و َ
نإ نة تريةناْى ئةوإ خاوةٕ ضاوى ؾري ئةوضووثاييةو  ٖيٓسةناْى ْةتةوة يبةْسيية زةغتة

 توونة نالغيهةناْى ضةطةظْاغي ٖةية:يٓٔ، ئةو ضةطةظاْة ية ثةضِظيَطَِووى  خؤو طةف يا
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ياْى، فطاْهؤْى، ؾاْة يةخؤ زةططيَت )باواضى، ئايةيَطَةْى نة ئةّ بةدةنى ةضةَيض (1
 ، ْةضويَصى و غويسى(.وتىغانػؤْى، ط

 ضةضةَيةنى غيًََت و تريةناْى. (2

 ٖتس.(...يو و بةؾةناْى وةى )التيٓى، ضؤَاْى، غاضزيٓى و زاَيُاؽ وضةضةَيةنى ئيتاَي (3

ؤْاْى، ئاتيهى، زؤضني، نؤضيَٓتى و ضةضةَيةنى ٖيًَيَٓى نة ئةو بةؾاْةى وةى )ي (4
 ٖتس( زةططيَتةخؤ....قوبطغي و

واتى، بويغاضى نطبى، بةؾةناْى )ئيَػًووْى، غطيةطةٍَ ضةضةَيةنى َغالظى و ئيَػًؤْى  (5
 ٖتس.(...ػتاْى وٖو ية

ى خػاضضِووةنةٕ و ضةْطى يةو ضةضةَي ئةَطِؤياْى ئيَطاْى نة ئيَطاْو  ٖيٓسضةضةَيةنى  (6
. ئةو ييئةوضووثاو  ٖيٓس زيهةي ى ٖةْسىَ ية ضةضةَيةنةناْيخػاضضِووضةْطى ْرت ية ضِووئةوإ 

ٓاغةنإ ئةوةيإ ةنةى ضةضةَييٓظؤض ةنٔ ية بةؾي ديا ثيَهٗاتووٕ،ياْةف نة يةو ضةضةَيئيَطاْ
ضضةْسة وة نة شَاضةى ئةواْةى ضاويإ ؾري و ثطضيإ ظةضزة ظؤضٕ، ٖةتةوةونطز ثؿرتِاغت

ئةو  ٖةَووّ بة ضيَصة ظؤضٕ. بؤية بيَ زووزَيى آلَيُاْةنإ بةئةشَاضةيإ ْاطاتة شَاضةى 
ري ْةى يؤْاْى. بريؤنةى نوْت زؤ ئيَطاْةنى ثطض ظةضزٕ ية ضةضةَي خؤياْةى ضاو ؾري يائيَطاْ

ٓاغي و َيةنضةضة يةباضةىناْإ ظاْياضييةبؤ نةَى  زةطةضِيَتةوة زي طؤبيٓؤ و ْووغةضاْي
 ة.ووْةب ئيَػتةناْيإ وةى ظاْياضيية

يإ ٖيَٓا، غةضباظى ئيَطاْى شْى يؤْاْيياْةْاتواْري ئةوة ضةت بهةيٓةوة نة ية ْيَوإ ئةو 
ثاطةْسةي ئةوةى وثط يٓةيإ ضاو ضةف بووٕ،ّ ظؤضآلة، بةْةبووضاوؾري و ثطض ظةضزى تيَسا 

 .ْييةرت ث نأْ، ية ئةفػاْةيؤْاْييةثطض ظةضزةنإ ية ْةوةى  خؤضاوؾري يا ييةئيَطاْ
ت ظؤض ْاوباْطى آلؾةزا زةطةيٓة ئةفػاْةيةى غةباضةت بة ئةغهةْسةض نة ية ضؤشٖةبة يةّ

ْووغةنإ َيَصووى وتةبة  ،و زاطرينطزْى بانوضية بطِياضى ئةو بؤ ضؤيؿذي بةضةو  يةبطيَتيٖةية و 
بةَيطةَإ بؤ ظيٓسوو سييَٓيَت،  ٖةضزةّتةوة تا بؤ ادوبسؤظيَتةوة و بي شيإزةضوو تا ئاوى 

نطؤْؤيؤشياى شياْى ئةو ضيَو يةطةٍَ زاواْة ضِووعبةْسى ئةو ووْى ئةو باغة ئةوةية نة ضيبئةفػاْة
 .ْيية
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ية  ٖاوغةضطرييإ نطز، ئيَطإاْى ية خ. ظ( خؤى و غةضزاضةن 324ئةغهةْسةض ية غاَيى )
تة نة يةنػاٍَ بوو، تواْاى ٖةبوو بؤ نوضٕ يةو َاوة ؤخ. ظ( َطز، ض 323غاَيى زواتط واتة )

 .تا بطاتة غةضظةوى تاضيهي؟ بطِوات ٖيَٓسةو  بطِوات بانوضبةضةو  شيإةوةى ئاوى زؤظيٓ
ئةغهةْسةض بؤ طةيؿذي بةو ؾويَٓة  ،بانوضػةضى ئاؾهطاية غةضظةوى تاضيهى واتة دةَ

ططاز ية غةضظةوى تاضيهى يٓيٓ، يبطِوات بانوضبةضةو  ببيَت، تيَجةضِططازيـ يٓيٓية ي زةبوواية
تاضيهى بة تةواوةتى باَيى ْانيَؿيَت  رتئ ضؤش َاوةنةى ْيو ناتصَيَطة،توضنية ظغتاْسا  ،ْيية

 بةغةض ئةو ْاوضةية.
( 62ئةغهةْسةض بؤ طةيؿتٓى بة ْاوضةى تاضيهى ثيَويػت بوو الْى نةّ تا ٖيًََى ثاْى )

و  هة ية ئةوىَ بة زواوة ئيرت ية وةضظى ظغتاْسا ضؤش ْابيَتةوة بةضزةواّ تاضيهىضووْ، بطِواتثًة 
نة يةو َاوة  بطِواتى فيًَٓةْس وآلتتا ْاوةضِاغتى  زةبووايةؾةوة، واتة ئةغهةْسةض الْى نةّ 

هة ئةطةض ئةو بؤ غةضظةوى تاضيهى ضؤيؿتبيَت، زةبيَ ية ضووْنوضتةزا ئةو ناضة ئةغتةَة، 
ئةو ْةيسةتواْى يةو  . ظ( طةؾتةنةى زةغت ثيَهطز بيَت،خ 323 – 324ى )ظغتاْى غاَي
اْسْةوةى ى ئةوةى ثةضِغةضةضِايَتةوة، غةفةضةنةى نؤتايي ثيَ بٗيَٓيَت و بطةضَِاوةيةزا 

 يا ناضيَهى ئةغتةّ بوو.غضِووناْى ةبياباْيةؾهطيَو ية وةضظى ظغتاْسا ية 
 تةْيائةو نةغاْةى طةؾت بؤ غةضظةوى تاضيهيإ ٖيَٓاوةتة ْاو شياْى ئةغهةْسةض، 

ٖيَٓةضتط ية غةضغووضِتووياْة شياْى ئةغهةْسةض َةبةغتيإ زضوغت نطزْى ئةفػاْة بووة و ويػ
هة َةبةغتى ْووغيٓةوةى ضووْ ،ئةوةى ٖةية خبةْة بةضضاو، يةو ئةفػاْةية ْووغةضى ئةفػاْة

و  ياَييسا ٖاتووة ْووغيويةتىةى بةضزاوة و ٖةضضى بة خةوى ئةغجى خةياَية، دًَْةبوو َيَصوو
 سا.ئةقًَيةطةٍَ ة نؤى بٔ طةييَو بٓووغيَت نالْى نةّ ٖةوَيى ْةزاوة بابةت

 ،ثيَسةضيَت يةنةّ نةؽ نة ئةفػاْةى طةؾتى ئةغهةْسةضى بؤ تاضيهى ْووغيوةتةوة
ويػتوويةتى يةغةض ؾيَواظى ئةوإ  سةوت خوواْى( ؾاْاَةى وةضططتووة،زاوةناْى ْاو )ضِوو

 ٖةْسىَ خووإ بؤ ئةغهةْسةض زياضى بهات.
ٓة غةض ضيَطةى ضؤغتةّ بة غةضةدمسإ ية ية سةوت خوواْى ؾاْاَة ئةو ضيَططياْةى زيَ

 ٖيَٓسةْةناْى ئةغهةْسةض خوزاوةْسية سةوت ، بةآلّ ناْى ئةونات ظؤض غةيط ْريفػاْةئة
ٖتس ٖةية، زووضاضى ...تةْاْةت ئةو نةغاْةى بطِوايإ بة زيَو و ئةشزيٗاى باَيساض و ،غةيطٕ

زضيَصةى باغي ئةو طةؾتةى زاواْة ثةغةْس بهةٕ. ضِووَإ زةبٔ و ْاتوأْ ئةو غةضغووضِ
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يةنى َيَصووناْسا ٖةية و ية ٖيض ضؤشٖةآلتييةتوونة ية ٖةْسىَ ية ثةضِ تةْيائةغهةْسةض 
 غطاوة.وضؤشئاواييسا ْةْو

بوو ية زاواناضى زى ْؤنطاتى  بطيَتىيسا ضِووخ. ظ(  324نة ية غاَيى ) زيهة زاويَهيضِوو
يَو ية ؾاخةناْى و بؤ ئةغهةْسةض ية يةنهطزْى ثةيهةضيَظياضى ئةو غةباضةت بة زضوغتئةْسا
 ؾاخيَو زاتاؾيَت و بيهاتة ثةيهةضى ئةغهةْسةض. زي بة واتايةني ،ئيَطإ

 .: بؤضى زةتةويَت ؾاخيَو بؤ ثةيهةضى َٔ زاتاؾي؟وتىئةغهةْسةض 
 : بؤ ئةوةى ٖيض نات ظياْى ثيَ ْةطات و تا زْيا ٖةية ئةو ثةيهةضة ٖةبيَت.وتىزى ْؤنطات 
نإ ييةئيَطاْهة زواى َطزمن ضووْئةدماّ َةزة،  ئيَطإ: نةواتة ئةو ناضة ية وتىئةغهةْسةض 

 ثةيهةضةنةّ تيَو زةؾهيَٓٔ.
 ؾاخسا بؤ زضوغت بهةّ. يةْيَو: ية نوىَ ثةيهةضت وتىزى ْؤنطات 
هة ية ئةوىَ ية زواى َطزمن نةؽ ضووْ: ئةو ناضة ية يؤْإ ئةدماّ بسة، وتىئةغهةْسةض 

 يهةضةنةّ ْازات.ٖةوَيى ؾهاْسْى ثة
: زواى ئةوةى طةيؿتُة يؤْإ، وتىزى ْؤنطات فةضَاْى ئةغهةْسةضى ثةغةْس نطز و 

بة ت تا نة ثيَهٗاتةنةى يةو بةضزة بيَت نة بؤ زاتاؾري زةؾيَ ،يَِ و ؾاخيَو زةزؤظَةوةزةطةضِ
 بووْى نات ظةضبة ية ثةيهةضةنة ْةزات.تيَجةضِ

، زيهة ال باؾرت بوو ية ؾاخةناْي ي)ئةفةؽ( زى ْوونطات زواى طةيؿتٓى بة يؤْإ ؾاخى
هة يةو بةضزة بوو نة زةيويػت، ؾاخى ئةفةؽ ْابيَت بة ٖةَية بة ؾاضى ئةفةؽ نة ضووْ

 .ؾاضيَهى يؤْاْى ْؿيٓى ئاغياى بضووى بوو
طة نة ئاَيَ ئيَػتةتةْاْةت ية ديٗاْى  ،زةزا ئةدماَى بسات ئةوناضةى زى ْؤنطات ٖةوَيي

هة ئةو زةيةويػت ؾاخيَو بؤ ئةو ضووْبووْة، ٖةض ناضيَهى طةوضة بوو، اؾئَ ظؤضثيَؿهةوتووةنإ و َ
 ، َةبةغتة زاتاؾيَت. ئةو ثيَؿبيٓى زةنطز نة ئةطةض شَاضةيةى بةضزتاف بةضزةواّ غةضطةضَى ناض ٔب

زى  يةاليةٕزواى بيػت غاٍَ ئةو ثةيهةضة ية ؾاخةنة زضوغت زةنطيَت و شَاضةى ئةو بةضزتاؾاْةى 
 بوو ية ثيَٓر ٖةظاض نةؽ. بطيَتىبؤ ئةو َةبةغتة بة نطىَ طريإ ْونطات 

 زةضةوة ْةخؿةى ثةيهةضةنةى زاْا، زى ْؤنطات ثيَـ ئةوةى ناضةنةى زةغت ثيَ بهات ية
ثيَوةضى يةطةٍَ بة ؾيَوةيةى  ةضى طةوضةتط بؤ ؾاخةنة طواغتةوة،زواتط ئةو ْةخؿةيةى بة ثيَو

 نة زةياْتواْى زةغت بة ناض بهةٕ،ى ؾاخةخواضةوة ؾاخةنةى ضيَهدػت، نة بةضزتاؾةنإ ية
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غةضةتا زوو قاضى ثةيهةضى ئةغهةْسةض زاتاؾٔ، تا بةضظتطيـ بووْةوة زاضبةغتى ظياتط زضوغت 
 بهةٕ.يةغةض بهةٕ بؤ ئةوةى ناضيإ 

ناتيَو ٖةواَيى َطزْى ئةغهةْسةض ية ؾاخةنة طةيؿتة زى ْونطات، بةضزتاؾةنإ بةؾيَو ية زوو 
ْؤنطات  يةغةض زى ٖيَٓسةٖةواَيى َطزْى ئةغهةْسةض  ةضى ئةغهةْسةضيإ تاؾي بوو،ثةيه قاضى

 ناضيطةض بوو نة بةو ضةقؤيةى الى بوو، قوضطى خؤى ٖةَيربِى و نؤتايي بة شياْى ٖات.

زواتط ية دياتى ئةو  ز، ٖاوغةضى خوؾهى ئةغهةْسةض بوو،نػاْسضؤؽ نة وةى بامسإ نط
ى ئةغهةْسةض و ضونػاْةى خيَعاْى ئةغهةْسةضى ةنةنوضِ يَطِاْةوةطٖةْسىَ  بةثيَي بوو بة ثاؾا،

ةى بةضاْبةض زاضيوف ٖةيبوو، ئةو بةؾة ية ثةيهةضى ينوؾت، بة ٖؤى ئةو ضاوضٓؤني
يةو ناضةى ية زاَيَٓى ئةو  ئيَػتة ز نة ية ؾاخى ئةفةؽ زاتاؾطا بوو،بطيةْيَوئةغهةْسةضى 

 ٓةواضيَو ْةَاوة.ؾاخة زى ْؤنطات بة ئةدماَى طةياْس ٖيض ؾويَ
ياوةضاْى  ٖةَووناْى َطزْى ئةغهةْسةض نة ية تةَةْى غي و ْؤ غاَييسا بوو. بويةضة

وة بووة، ْةخؤؾييةْووغةنإ ٖاوضِإ يةو بابةتة نة َطزْى ئةو بة ٖؤى َيَصووئةغهةْسةض و 
 باضزا ْةخؤف نةوت،ضِووْووغإ ْووغيوياْة نة ئةو زواى َةيةنطزٕ ية َيَصووٖةْسيَو ية 

 ٖةية: طيَطِاْةوةئةو َةيةى تيَسا نطز غيَ  باضةيضِووغةباضةت بةو 
، ٖةَإ ظيَى فوضات بوو، ئةغهةْسةض َةيةى تيَسا نطز باضةيضِوويةنةَيإ ئةوةية نة ئةو 

 نطزْة ئةغهةْسةض ية بابٌ َطز.زواى ئةو َةية
 باضةضِوواضى ئةو ٖةض ية نةْ زجيًة َةيةى نطز،باضي ضِووهةْسةض ية زووةّ ئةوة بوو نة ئةغ 

 ْووغةنإ ْاويإ ْةٖيَٓاوة، نؤتايي بة شياْى ٖات.َيَصووو ية ؾويَٓيَو نة 
زواى ْةخؤف نةوتٔ، ئةغهةْسةض ية ؾاضى ؾووف  باضي نةضخة َةيةى نطز،ضِووية  غيَيةّ 

 نؤتايي بة شياْى ٖات.

اغٓةوة، ى ْيؿاْةناْةوة زةتوأْ ْةخؤؾي بٓضِووئةو نةغاْةى زواى ٖةظاضإ غاٍَ ية 
ّ )ئؤطؤغت آلْووغيوياْة نة ئةغهةْسةض بة ْةخؤؾي َةالضيا نؤتايي بة شياْى ٖاتووة، بة

نازضيياى ةْووغي فةضةْػي نة ية غةضةتاى غةزةى بيػتةّ شياوة و ئةْساَى ئَيَصووبايي( 
نة بة  ْييةى ْةخؤؾييةواية َةالضيا  و ثيَي ْييةئةو بريؤنةية نؤى يةطةٍَ ْػة بووة، ةفةض
هة ٖةْسيَو ية ئةْساَةناْى دةغتةى ضووْ ،الضيا نوؾٓسةيةةَببات،  يةْيَوضؤشيَو َطؤظ  سضةْ

ٖةْسيَو يةو نةغاْةى  ية َاوةى بيػت ضؤشزا، تةْياّ ْةى آلَطؤظ وةى دةضط يةناضزةخات، بة
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ّ ية آلثةدما غاٍَ زواى تووف بووْيإ ظيٓسوو زةَاْةوة، بة خؤزووضاضى َةالضيا زةبووٕ تا ضٌ يا
ْة  خ. ظ(، 323ْة ية ثيَـ غاَيى ) ضاْى ئةغهةْسةض ئاَاشة بةو ْةخؤؾييةغيٓى ٖيض يةى ية ياوةْوو

 يْةنطاوة. دطة يةوة تواْا دةغتةييةناْى ئةغهةْسةض ية طةؾت و دةْطةناْسا ْيؿاْ  يـزواتط
 ؤخالضيا نة ية ضؤشيَو ياةبوو بة َةَى ٖةبووة، ْةخؤؾيَهى تووؾًَغاخزةزات نة ئةو دةغتةيةنى 

اْا و اتط ية ناتصَيَطيَو زةخايةْيَت، ئةو توثغيَ ضؤش داضيَو زووضاضى تايةى زيَت نة  ٕزوو ضؤش يا
 بة زَيٓياييةوة ئةغهةْسةض بة ْةخؤؾي َةالضيا ْةَطزووة. ٖيَعة دةغتةيياْةى ْابيَت،

ى ئؤطؤغت بايي و بة غةضةدمسإ ية ْووغيٓةناْى ياوةضةناْى ئةغهةْسةض، ْةخؤؾي وتةبة 
بيَت ية ْةخؤؾي )ٖةونطزْى  بطيَتىهةْسةض نة ية َاوةيةنى نةَسا ئةوى نوؾذي زةبيَت ئةغ
ئةغهةْسةض زواى ئةو طةؾتة زضيَصةى بؤ  زيهة ْووغةناْيَيَصووى وتةبة ، بةآلّ ةنإ(يغي

ةوةف ْاضاض بوو ئةو نةغاْة غةضنوت بهات نة ية طةضِاْناتى  ت، َاْسوو ببوو،آلضؤشٖة
سا خطاثسى ضِووْى و ضِووئةّ ٖؤناضاْة ئةويإ ية زؤخيَهى زة ببووٕ،ْى ئةوزا ياخى ْةبوو

زاْابوو، يةوناتةؾسا َطزْى تانة زؤغت و خؤؾةويػتةنةى، ٖةفػتيؤغيـ ظةضبةيةنى 
غةضئةدماّ  ْى ئةوزا ثطغةزاض بوو،ْةبوو. ئةغهةْسةض ية زيهة بوو نة بةضي بهةويَتتطغٓانى 

بؤية نةوتة َةى  زةغتساْى ئةو فةضاَؤف بهات،و ضابواضزٕ، ية خواضزْةوةٖةوَييسا بة 
ةوة نة خواضزيةنإ بة ضازةيةنى يبة ضيَصةى ظؤض، ؾةويَو ية يةنيَو ية َيواْساض خواضزْةوة

زة تا بيػت ضؤش َطز. ية ناتيَهسا نة  يبوو و ْةخؤف نةوت، ية َاوة خطاخزووضاضى تايةنى 
زة غاٍَ و ضةْس َاْطيَهيـ ثاؾا بوو، ية زواظ ْةببوو، تيَجةضِرت ية تةَةْى ثغي و غيَ غاٍَ 

 ( نؤضى زوايي نطز.13/5/323بابٌ و ية نؤؾهى )ْةبؤنس ْةغط( ية )
نإ نة خؤيإ ْةضيتى يؤْاْييةطواية  ،ْييةؾويَٓى ْاؾتٓى ئةغهةْسةض  يةباضةىظاْياضضيإ 

اْى ٖتس ٖةبوو، وايإ زةظ.ْسٕ و..غووتاو زةضٖيَٓاْةوةى تةضّ و  ٖةَيهةْسْةوةى طؤضِ
ةنةى ٖةَيهةْٔ نإ بة ٖؤى ئةو نيٓةيةى بةضاْبةض ئةغهةْسةض ٖةياْبوو، يةواْةية طؤضِييةئيَطاْ

ئةو  ،ْةبوونإ ئةو ْةضيتة ْاثةغةْسةيإ ييةئيَطاْ، بةآلّ و الؾةنةى زةضبيَٓٔ و بيػوتيَٓٔ
 يةنإ بطةوى ٖةبوو.ؤغةَْةضيتة ية ْيَوإ زوو ْةتةوةى يؤْإ و 

ت طةيؿذي، آلبة زةغة ئيَطإدياناْى  ْاوضة يةيةنإ ؤغةَةى بة زاخةوة زواى ئةو
، ية ناتى ْايةبوو تساضاْيَو نة زشى يةنسييآلٖةض زةغة يإ بةو ْةضيتة ْاؾرييٓةزا،بةضةو

ْس. بة زاخةوة بة ٖؤى ئةو ػووتازةضزةٖيَٓايةوة و زةي غةضنةوتٓسا الؾةى زوشَٓةنةى ية طؤضِ
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 )ثسضف ضا غوظاْيس( خؤ")ثسضف ضا زض اوضز( يا ؾريْاْةْةضيتة ْاؾريْة، ئةو زةغتةواشة ْا
 ية زئَ )بابى يةطؤضِواتاو ظَاْى فاضغي و َايةوة، ئةو زةغتةواشاْة بةو ْيَ "ٖاتٓة

 (.ْسغووتابابى  خؤيا زةضٖيَٓايةوة
ؾويَٓى ؾاضزْةوةى تةضَى ئةغهةْسةض ْووغطاوة  يةباضةىتوونةناْسا ٖةض ؾتيَو ية ثةضِ

، ْييةؾويَٓى ْاؾتٓى ئةو ثياوة  يةباضةى ظاْياضييثطوثاطةْسةية و نةؽ  ْياتةزةوتطيَت  خؤيا
نإ زواى ْاؾتٓى يؤْاْيية ْييةبة خؤيإ ٖةَيسةغةْطيَٓٔ و زووض  خةَيونإ يؤْاْييةهة ضووْ

ةنةى، تةواوى ئةو نةغاْةيإ نوؾتبيَت نة ئةغهةْسةض و بؤ بة ؾاضاوةيي ٖيَؿتٓةوةى طؤضِ
 ا نةؽ بة ؾويَٓى طؤضِى ئةو ْةظاْيَت.ؾويَٓةنةيإ ظاْيوة ت

 
*                  *                 * 

 
زةغتةواشةيةى  ئةوضووثاى َيَصووى يؤْإ و بة ؾويَٓهةوتوويي ية ئةواْيـ ية َيَصووية 

 خؤية )زيازؤنى( يا يةبطيَتينإ نةَرت بيػتووياْة و ضؤشٖةآلتييةٖةية نة ْةتةوة 
طا نة بة وتبةو دةْطاْة  ى )ديَٓؿيٓةنإ( زيَت، نةواتابة  اْييةيؤْ وؾة)زيازؤخؤى(، ئةو 

 سا.اْيضِووؾيَوةى ظؤض بيَ بةظةيياْة ية ْيَوإ غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض 
 ، ئةو دةْطاْةيإ زةغت ثيَهطز،ٖيَؿتا تةضَى ئةغهةْسةض بة تةواوةتى ْةْيَصضابوو

غًَيإ  سيييةى بةضاْبةض يةنيْسوديَٓؿيٓةناْى ئةغهةْسةض ية ٖيض دؤضة بيَ بةظةيي و تو
ٖةؾت نةغيإ  ثةدما نةؽ زةبووٕ، ْيَعيوغةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ْةنطزةوة و ْةوةغتاْةوة، 

 فةضَاْةناْى ئةواْيإ بةدىَ زةطةياْس. زي بؤية ئةواْةي زيهة، غةض ئةواْيزةغترت بووٕ بةآلبا
ط، ناغاْسيَط، ثيَطزيهاؽ، ييعى َاخؤؽ، ئاْتى ثاتيَ بوو ية: بطيَتىْاوى ٖةؾت نةغةنة 
زا َيَصووةَيؤؽ و غًؤنؤؽ. ْاوى ٖةضيةنة يةو غةضزاضاْة ية ئاْتى طؤٕ، نؤيؤؽ، بةتًَ

ضى وضيوةو ت خإةْطيعدية يةطةٍَ نؤَةَييَو ناضةغات نة نةَرت ْري ية ناضةغاتةناْى ٖاوضِيَ
 بهةٕ. نةى زاطريطةدميٓةيةْط. ئةو ٖةؾت نةغة زواى َطزْى ئةغهةْسةض ٖةوَيياْسا 

بةؾيَو ية  ناْى خؤى طواغتةوة بؤ يؤْإ،دةْطييةئةغهةْسةض زةغتهةوتة 
ئةواْةى ية ناتى َطزْيسا ية  ٖةَوو ،نطز ةضةواْبؤ يؤْإ  ييؿغتاْٖيٓسزةغتهةوتةناْى 

ٖةضيةنة يةو ٖةيبوو، بوو بة ٖى ئةو ٖةؾت نةغة،  ٕ زةظةضيًي زيهةبابٌ يا خؤؾووف يا
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ٖةضيةنةيإ يؿى زواى َطزْ ية يةؾهطةنةى ئةغهةْسةض بووٕ،نطزةى بةؾيَو ٖةؾت نةغة غةض
هة زةياْعاْى ئةطةض ضووْديا بووْةوة،  زيهة ْى خؤيإ ية ئةواْيضِووزة بةثيَياْى خؤى ْيَعيهيةطةٍَ 

 ثيَ بطات زةنوشضيَت. زيهةي زةغتى ئةواْي
 ،ْةبووى ئةغهةْسةض زةغت ئةوإ نةوت، بؤ ئةوإ بةؽ طةدميٓةئةوةى ية 

بووٕ خةضدى ئةفػةض و غةضباظةناْيإ بة ئةغتؤ ةناْيؿيإ خةضدى ثيَويػت بوو، ْاضاضؾهطية
ٗيَٓاْى غةضَاية، بؤية ٖةضيةنة بوو، بؤ بة زةغتهطزٕ خيَطاتطئ و ئاغاْرتئ ضيَطة ْآلبططٕ. تا

و ظيو  ظيَطِهطزٕ. َةبةغتى يةنةَى ئةوإ ْآلية غةضزاضةنإ يةو ؾويَٓةى ييَي بووٕ نةوتٓة تا
ية تطغي غتةَهاضإ  خةَيوبؤية  ييَ يإ زةغتاْس، ٖةبووايةو ظيو  ظيَطِٖةضنةغيَو ضةْسى  ،بوو
 خةَيوئةو نةغاْةى بة ظؤض ثاضةيإ ية زةؾاضزةوة،  ظةويقوآليي و يةشيَط و ظيوةناْيإ ية  ظيَطِ

بؤية ٖةض ، ئةوإ ية نويَ غاَاْةناْيإ زةؾاضْةوةبووْئاطةزاضس، زةياْعاْي و زةغتاْ
زةزا تا ؾويَٓى ثاضة غاَاْةناْيإ  ي زةوَيةَةْس و خاوةٕ ئةؾهةدمةية ضِازة بةزةض  ةَهاضإغت
ى خةَيهَإ بري ية ئةوةى غةضغووضِبؤية ْابيَت زووضاضى  بًَئَ،ة ؾاضاوةناْيإ ثيَ ظيَطِو 

يإ خؤيإ بة ْةزاض زةْاغاْس تا ية ٖةَوو نؤْسا خؤيإ بة ٖةشاض زةضزةخػت، ت يةآلضؤشٖة
 تساضإ بجاضيَعضئَ.آلةَى زةغةغت

ئاظةضباجيإ و  تط بوو،بةٖيَعإ ٖةَووبةضظ و ية آلٖةؾت غةضزاضةناْسا با يةْيَوئاْتى ثاتيَط 
اْى ضؤشئاواى ئاغياى وآلت، ئةونات ٖةوَييسا تا زاطرينطزتى ئاغياى بضوونى آلاْى ضؤشٖةوآلت

 زةغت )ثيَطزيهاؽ( بوو.شيَطنة ية  يـ زاطري بهات،بضوون
َطزْيسا، غةضوبةْسي نة ية زيهة بوو ية غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض، يَطزيهاؽ يةنيَهيث

ٓؿيٓى ظيَذا زواى ئةغهةْسةض بة ديَ ثيَ بةخؿي،ئةغهةْسةض ئةْطوغتيًةنةى خؤى بة زياضى 
ى ةغاَي وية تة زةغت. ئةو ثياويَهى ئاظا بوو،طط زةغةآلتيىزاْطا و ت ية بابٌ آلزةغة

 ية بةضاْبةضى خ. ظ( واتة زوو غاٍَ بةضطط 321خ. ظ( تا غاَيى ) 323)واتة ، َطز ئةغهةْسةض
اْى ضؤشئاواى ئاغياى وآلتةناْى بةضزةغتى نة وآلتو  خواضززواتط ؾهػتى  ئاْتى ثاتيَط نطز،

 بضووى بووٕ نةوتٓة زةغت ئاْيت ثاتيَط.
واظيَهى غةض ثيَطزيهاغسا غةضنةوت و زةغتطريى نطز، بة ؾيَئاْتى ثاتيَط زواى ئةوةى بة

بوو، وت ئاْيت ثاتيَطهة ثيَؿرت ثيَطزيهاؽ قػةى ْاؾرييٓى بة ضووْ زضِْساْة ئةوى نوؾت،ظؤض 
ئةو فةضَاْى نطز تا زةَى بهةْةوة و ظَاْى زةضبٗيَٓٔ، زواتط بة فةضَاْى ئةو ٖةضزوو ضاوى 
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ى ية بة ظيٓسوويي ثيَػت ،ْةبووئةوةؾي بة الوة بةؽ ٖيَؿتا  ثياوة بةزبةختةيإ زةضٖيَٓا،
 .طياْي زةضضووالؾةى زاَاَيي تا 

ّ زواى آلى ئاغياى بضووى و ئاظةضباجيإ، بةفةضَاْطِةوازواى ئةوة ئاْتى ثاتيَط بؤوة تانة 
ٕ خواضزخ. ظ( بة ٖؤى  319ية غاَيى ) يةوة،رت ية زووغاٍَ ظيٓسوو ْةَاثنوؾتٓى ثيَطزيهاؽ 

ٓةناْي تةضَةنةيإ زةضٖيَٓا و زواى ئةوةى ْيَصضا، زوشَ ؾةضاب َطز،ى ظؤضى خواضزْةوةو 
 ْسيإ.غووتا

ية غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ْاغطاو بة )ئاْتى  هي زيهةزواى َطزْى ئاْتى ثاتيَط، يةنيَ
خؤي ، ةضؤَيؾويَٓى ئاْتى ثاتيَطى ية ئاغياى بضووى بيين ناتيَو  ،طؤٕ( ْاغطاو بة يةى ضاو

ثاؾايةتيي خؤي  زاَةظضاْس و ضؾاْؿيٓيَهي يةويَٓسةتساضى ئاغياى بضووى و آلزةغةنطزة 
و ئاغياى  َةنسؤْياوة ثاؾاى وب ف غةضنةوت،ئةوضووثاية  َةنسؤْيازواتط بةغةض  ضِاطةياْس،

 بوو، بةزةغتٗيَٓا. َةنسؤْياى ئةغهةْسةضى نة ية طةدميٓةبضووى و تةواوى 
يط و شية ْيَوإ غةضزاضاْى ئةغهةْسةض ثياويَهى  بوو، َيػطى فةضَاْطِةواةَيؤؽ نة بةتًَ

بوو زؤغتايةتى نطز و ْاَةيةنى  زيهة ية غةضزاضةناْي يَوبوو، يةطةٍَ غًؤنؤؽ نة يةن اقٌَئ
سيي غووز ْابةئ، دطة ية ظيإ طةياْسٕ ى يةنيبؤ ْووغي نة: َٔ و تؤ ية زوشَٓايةت

ئيَُة ْانةويَت،  ى ئةغهةْسةض زةغتطةدميٓةو ظيوةى ية  ظيَطِٖيض  بةيةنسيي ْةبيَت، بةَةف
 زةغت ئاْتى طؤٕ. تةوةوية نةوتَةنسؤْيائةوةى ية  ٖةَوو هسايةناتيَ

يٓةى ئةغهةْسةض طةدم، سيو ببيٓة ٖاوثةضياْى يةن ٓرينإ وةال بدياواظييةئةطةض َٔ و تؤ 
ئيَُة نة ية غةضزاضة ثايةبةضظةناْى  ساية زةتوْري خبةيٓة زةغت خؤَإ،نة ية زةغتى ئاْتى طؤْ

 ية، زشايةتيهطزصيإ وا زةناتطةدميٓةبةف بري يةو نة بيَاوى ئةوة ْري ئةغهةْسةض بووئ ؾي
 و ظيو و خؿًَة ططاْبةٖاناْى ئةغهةْسةض بؤ ئاْتى طؤٕ بيَت. ظيَطِ ٖةَوو

ناْى تؤ ثةغةْس زةنةّ بةو َةضدةى زؤغتايةتيت وتةوة: َٔ ْووغييةَسا آلغًؤنؤؽ ية وة
بهةى و بة ٖؤى َٓةوة ئاْتى طؤٕ  يةطةٍَ َٓسا ضِاغتطؤياْة و ية زَيةوة بيَت، ْةى فيٌََ ية َٔ

 زةغتى خؤت.بٔ ناْى ئةو خبةية طةدميٓةةناْى ئاْتى طؤٕ و وآلتببةى و  يةْيَو
يةطةٍَ غًؤنؤؽ ية  وى ئةينة زؤغتايةت خواضزياْى يؤْإ خوزاوةْسةَيؤؽ غويَٓسى بة بةتًَ

 وتىْةنطز و  ّ غًؤنؤؽ غويَٓسةنةى ثةغةْسآل، بةية و بؤ فيٌََ  و تةَيةنةباظي ْييةزَيةوة
 .ْييةَتُاْةّ بة غويَٓسةنةت 
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 : ثيَويػتة ض ناضيَو بهةّ تا َتُاْةّ ثيَ بهةى؟وتىةَيؤؽ بةتًَ
 ةنةت وةى باضَتة ية الى َٔ زابٓىَ.نوضِ: وتىغًؤنؤؽ 

ة طةوضةنةى وةى باضَتة بٓيَطيَتة الى غًؤنؤؽ بةو نوضِةَيؤؽ ثةغةْسى نطز نة بةتًَ
ةَيؤؽ بٓيَطيَت. غًؤنؤؽ ثةغةْسى نطز و ضَتة بؤ الى بةتًَةنةى وةى بانوضِدةى ئةويـ ضَة
بطِياضزضا ئةو  طإ،ى بةتًةَيؤؽ ية نؤؾهى ئةو زاْنوضِةَيؤؽ و ى ئةو ية نؤؾهى بةتًَنوضِ
 نإ ية الى ضِاغتى تةختى ثاؾا زابٓيؿٔ.فةضَييةة ية ناتة نوضِزوو 

يإ نطزة غةض ئاغياى بؤ دةْطى ئاْتى طؤٕ يةؾهطيإ ثيَهٗيَٓا و ٖيَطؾ ٖةضزوونيإ
 ئاْتى طؤٕ بؤ دةْطى ئةوإ بة يةؾهطةنةيةوة ٖاتة ئاغياى بضووى.ى، بضوو

ى ئةغهةْسةض ية غاَيةناْى يئيُجطاتؤضييةتهطزْةوةى ةنةى زضييرتيؤؽ نة بؤ ْويَنوضِئاْتى نؤؽ و 
 زيهة ةَيؤؽ دةْطيإ نطزبوو، داضيَهيغًؤنؤؽ و بةتًَيةطةٍَ خ. ظ(  305، 312، 316)

بةضيإ بوةغْاض ى ئاْتى ثاتيَط و ييعى َاخؤؽ نة نوضِئةوداضة ناغاْسيَط  تٓةوة،اضبووٕ نة بةضْا
يإ ية ٖةَوو ةَيؤؽ و غًؤنؤؽ بووٕ،بةتًَيةطةٍَ ية غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض،  يَهي زيهة بوويةن

 301)ى ئاْتى نؤؽ تطغابووٕ. زوايري دةْط ية ْيَوإ ئاْتى نؤؽ و زوشَٓةناْى ية غاَيى بةٖيَع
 ية توضنيا ؾاضى )ئيح غيًى( ية ؾويَٓى ٖةية. ئيَػتةنة  ،خ. ظ( ية ئيػؤؽ بوو

خ.  301ية ضؤشةناْى ٖاويٓى غاَيى ) يَونإ ْووغيوياْة نة ية يةنيؤْاْييةْووغة َيَصوو
 زيهة ئةو شَاضةية وةى بةؾيَهي ةضزوو يةؾهطى ٖةضزووالزا ٖةبووٕ،ظ( زوو نطؤض غةضباظ ية ٖ

 يي تيَساية.ظيَسةضِؤنإ ؤْاْييةيية شَاضةناْى 
زوو  نطإ، زيٌيسا نوضِ)َيَرتيؤغي( يةطةٍَ و  خواضزئاْتى طؤٕ ية دةْطسا ؾهػتى 

ية ى ئةغهةْسةضيإ ييَ نطزٕ، ئاْتى طؤٕ ية غةضةتازا طةدميٓةغةضزاضةنةى ئةغهةْسةض زاواى 
ظاْى ئةؾهةدمة  ّ زواتط نةآلخؤى زةثاضاغت، بة طةدميٓةو ظيوةناْى  ظيَطِةغتدػتٓى بةضز

و ظيو و خؿًَى ططاْبةٖاى ئةغهةْسةضى زةغت نةوتبوو،  ظيَطِزةزضيَت بة ْاضاضى ئةوةى ية 
 زايةوة بةو زوو غةضزاضة و بةّ ؾيَوة بة ظيٓسوويي َايةوة.

 يخةَيهّ بة ثيَضةواْةى آليإ ٖةبوو، بةنوضِةَيؤؽ ٖةضضةْسة بؤ خؤيإ غًؤنؤؽ و بةتًَ
ى ئاْتى نوضِ، َيرتيؤغي ياْةَطؤضِةوتاضي ثيَضةواْةى ئاناض و  ،زيهة نة بةظةييإ زيَتةوة

 زواتط ئاْتى طؤْيؿيإ نوؾت. طؤْيإ نوؾت،
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زواى ئةوةى إ وةى باضَتة ية البوو، سييةناْى يةننوضِةَيؤؽ و غًؤنؤؽ هة بةتًَضووْ
 سييى ئةغهةْسةضزا، ْةياْويَطا يةنطةدميٓةزةغتيإ ططت بةغةض  ئاْتى طؤْيإ ؾهػتسا،

ةناْيإ ية نوضِيإ زةْاغي و زةياْعاْى ئةطةض ئةوناضة بهةٕ، سيٖةضزوونيإ يةن خبةَيةتيَٓٔ،
خؤياْس زابةف  يةْيَوةغتى بووٕ ية بةضزاْةى وآلتى ئاْتى طؤٕ و ئةو طةدميٓةزةغت زةزةٕ. 

 وة.ٓةْةْيَ سيينطز تا نيَؿة بؤ يةن ضيَخؤيإ  ثاؾايةتييغٓووضيَهيإ ية ْيَوإ ْاوضةى نطز و 
ةَيؤؽ زياضى نطا ية ؾاخةناْى ئاضاضاتى طةوضة ية ى ية ْيَوإ غًؤنؤؽ و بةتًَةغٓووضئةو 

بطِياضياْسا تةواوى ئةو  ٖات،زجيًة نؤتايي زة زَاٖييزةغتى ثيَ زةنطز و ية  ةوةبانوض
زةنةوْة  فئةواْة يي غًؤنؤؽ،فةضَاْطِةوإ ببٓة ؾويَٓى ةغٓووضتى ئةو آلاْةى ية ضؤشٖةوآلت

 ةَيؤؽ.ببٓة ٖى بةتًَ ةغٓووضي ئةو باؾووض
ٕ ضؤشئاوا زاَةظضإ، )ؾاّ( يا تآلضؤشٖة خؤباّ( يابة ْاوةناْى ) ئيُجطاتؤضييةتزوو ييَطةوة 

، نة ئاغياى بضوونى ييَ نؤٕ بوو ٖةخاَةْؿييى ئيُجطاتؤضييةتى باّ ٖةَإ ئيُجطاتؤضييةت
غتيٓيـ ة( نة فةَيَيػطيا و غوض اْة )ئاغياى بضووى،وآلت ّبوو ية بطيَتىؾاَيـ  نطابؤوة،

، ضيَهى ئةغهةْسةض يةواْةف )ناغاْسضّ ية يؤْإ ضةْس غةضزاآلبةبةؾيَو بوو ية غوضياى نؤٕ، 
يَهى ئيُجطاتؤضةَيؤؽ ٖةضيةنةيإ ببووْة غًؤنؤؽ و بةتًَؾابووٕ، نؤيؤؽ و ييعى َاخؤؽ( ثا

ياْسا دةْطإ و ئةواْيإ يةطةَيزواتط  غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض ية يؤْإ،بووْة زؤغتى  َةظٕ و
اْى يؤْإ ْة بؤ وآلتاْةيإ ية زةغت زايةوة و وآلتئةو  ظيَذا، زاطرينطزٕةناْيإ وآلت نوؾت،

 ٕ.ْةبووةَيؤؽ و ْة بؤ غًؤنؤؽ بةتًَ
ةَيؤؽ اْى ئاغياى بضووى و غوضيا يةزةغت ْةوةناْى بةتًَوآلتية غةضزةَاْى زواتط 

ةَيؤؽ بة ْاوى ظدمريةى ْةوةناْى بةتًََيبةتة ٖةيإ بؤ َايةوة، َيػط تةْيا ٖاتةزةض،
نة  ْةبووْيَو ئةواْسا نةؽ ثاؾايةتيإ نطز و ية َيػطبةتاَيػة َاوةى غيَ غةزة ية  ثاؾايةتيي

زواى بووْى بة ثاؾا بطاناْى خؤى نويَط ْةنات، ية تطغي ئةوةى ئةوإ ية زاٖاتوو باْطةؾةى 
يإ ئيَطاْيي فةضَاْطِةوابة ْاوى ظدمريةى غًونى ّ ْةوةناْى غًؤنؤؽ نة آلبةْةنةٕ،  ثاؾايةتيي

نإ ٖةضضةْسة بة ضةطةظ غًونيية، َيػطباؾرت بووٕ ية ثاؾاناْى ظدمريةى بةتاَيػةى  نطز،
 نةَرتيـ ْاوى ئةو ثاؾاياْةَإ بيػتووة. بووٕ، ئيَطإآلّ ثاؾاى يؤْاْى بووٕ، بة
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 كانيؤنانييةتدازى آلدةسة
ئةو ثياوة ، ْاغطاو بة )ْيهاتؤض( واتة غةضنةوتووبوو، غًؤنؤؽ  ئيَطإيةنةّ ثاؾاى يؤْاْى 

ية نةغاْى زياضى  خ. ظ( زاَةظضاْس 312ية غاَيى ) ئيَطإغًونى ية  ثاؾايةتيينة ظدمريةى 
و يةؾهطى ئةغهةْسةض و ية غةضزاضة يةتى ٖاتة ْيَزْياى نؤٕ زةشَيَطزضا، ئةو ية غةضةتاى الوي

و دةْطةناْى  يةؾهطنيَؿييةى بوو، غًؤنؤؽ ية ظؤضيٓئاظا و زييَطةناْى ئةغهةْسةض 
 يةؾهطنيَؿييبة تايبةتى ية ناتى  بةؾساض بوو، ئةغهةْسةض وةى نةغيَهى ثايةبةضظى يةؾهط

َتُاْة و ثاَيجؿتى  ، بةوةفضِووتواْا و ييَٗاتوويي بيَ ويَٓةى خؤى خػتة غتإٖيٓسبؤ 
 ئةغهةْسةضى بة زةغت ٖيَٓا.

ية ؾاضى ؾووف بة فةضَاْى ئةغهةْسةض يةناتى  غتإيٓسٖية  يإةوةطةضِاْزواى 
 ئيَطإغةضزاضى  ينضى )ئيَػجيتاَري( ية بة نؤَةَيةنةزا يةطةٍَ )ئاثاَا(يٖاوغةضطريي

ى ئةغهةْسةض بةغةض ئيُجطاتؤضييةتئةوناتةى  يـ،زواى َطزْى ئةغهةْسةض ٖاوغةضطريى نطز،
، بةآلّ يَطزيهاغي( ديَٓؿيٓى ئةغهةْسةضبوو بة ديَططى )ثية بابٌ ديَططةناْيسا زابةف نطا، 

غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض  يةو غةضوبةْسةؾسا ،َيػطغةض ثيَطزيهاؽ بؤ  يةؾهطنيَؿييية ناتى 
 يةاليةٕ، بؤية يةوةٖاوثةضياْيئةو  ضووة ْيَوييإ نطز، غًؤنؤغيـ يَطِثيالْط ثيَطزيهاؽية زشى 

وة بة ديَٓؿيٓى ثيَطزيهاؽ زةظاْى، بوبوو، خؤى  َةنسؤْياثاؾاى  زةَةئاْتى ثاتيَط نة ئةو
 ى بابٌ.فةضَاْطِةوا

 يييةناْى غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض نة بة )زيازؤخؤ(ْاوةخؤغًؤنؤؽ ية زواى دةْطة 
خ. ظ( بة  306ى )ةدماّ ية غاَيئئةو غةضزاضاْةزا غةضيةطةٍَ ْاغطإ، زواى نيَؿُةنيَؿُى ظؤض 

زواى ططتٓى ؾووف و ئةنباتإ و  اغاْس،ى نطزةغةض و خؤى بة ثاؾا ْفةضَى ية بابٌ تاد
وة َرياتططى بيَ ضنابةضى ئةو ى ئةغهةْسةض، بوئيُجطاتؤضييةتتى آلضؤشٖة زيهةي اْيوآلت
 طةوضةية. ظةوييةغةض

هة ضووْ بابٌ بؤ ؾويَٓهةوتوويي ئةو زةطةضِيَتةوة، نطزْى غًؤنؤؽ يةٖؤناضى تاز يةغةض
ى َاَؤغتائاخط  سا ية بابٌ تادى نطزةغةض،طاْئيَض بووْى بةغةاى ظاَيزو َةنسؤْيئةغهةْسةضى 
ة يةو ضؤشةوة ن بابٌ بة ئةْساظةى تةَةْى ديٗاْة،بوو تةَةْى وتثيَي واتة ئةضغتؤ ئةغهةْسةض 
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بهة ثايتةختى خؤت، تا طةوضةيي و ؾهؤى بابٌ يَٓسةض ئةو َطؤظ زضوغت نطاوة بابًيـ ٖةية،
 بؤ تؤ بيَت.

زواى  تووْستط بوو ية ئةغهةْسةض، ئيَطإهطزْى يى يؤْاْى بؤ بة يؤْاْغًؤنؤؽ ْيهاتؤض
ى ثةضغتطةى طةوضةى بابًى ية خوزاوةْسئةوةى ية بابٌ تادى ْايةغةضى، ثةيهةضى َةضزؤى 

نطزْى ية زاْا، بؤ ْاضاضثةضغتطةى طةوضةى يؤْاْى يةو خوزاوةْسبابٌ الزا و ثةيهةضى ظيَئؤؽ 
ى زؤيفى ية ثةضغتطةبيَصةناْى هى وةى غةيبيؤْإ، غةيببيَصيَ ىئايٓنطزْى يـ بة ثيَطِةوخةَيه

ٖاوغةضطريى بهات،  خؤٖةضنةغيَو نة ويػتباى غةفةضى زضيَص بهات يا ى بابٌ زاْا،ثةضغتطة
خؤى ييَ بهات،  يةباضةىْهطزْةوةى ضِووبيَصةنة و زاواى بضيَتة الى غةيب زةبوواية

نةى ثيَويػتة  ،وةَى زةزايةآلياْى يؤْإ وةخوزاوةْسغةيببيَصةنةف زواى ثطغياض ية 
ؤ  ْةتةوةيةى زاْا نة بضيَتة غةفةض. غًؤنؤؽ ئةو ضيَػاياْةى ب خؤٖاوغةضطريى بهات يا

 و ضيَػانإ ية ئةغتيَطةنإ. ظاْياضييئةغتيَطةْاغي و زةضٖيَٓاْى  سةغت بووٕ يةخؤيإ ثيَؿ
ى طةوضةى خوزاوةْسيَو زواى ئةوةى غًؤنؤؽ ية بابٌ تادى نطزةغةضى و ثةيهةضى غاَي

ى ئةو ؾاضة، ية خةوْسا بيٓى نة بؤ زيتٓى ثةيهةضى ظيَئؤؽ ضؤتة ثةضغتطةيؤْاْى ٖيَٓاية 
ٖاونات  ئؤؽ بوو بة َاضيَهى طةوضةى ضِةف،ى وةغتابوو، ظيَية بةضاْبةض زةَةيئةو ،ثةضغتطة

، غًؤنؤؽ ية تطغإ ٖاواضى نطز و ثةضغتطةو اليةنةوة ٖيَطؾيإ نطزة ْيَ ٖةَووزةيإ َاض ية 
ية خويَٓسْةوةى  و نؤؾهى ويػت تا نةغيَهى ؾاضةظاضِابوو. بةياْى ية نةغاْى ْيَخةو  ية

ية ضابطزووزا  ؤٕ"ـةغاخ"ططةوة ْاوى يإ طةوضةتطئ خةوْوتئةواْيـ  خةوْى بؤ بيَٓٔ،
ؤْى غاَيُةْس بة ٖؤى غاخبووة،  ثةضغتطةٓى طةوضةى يى بابٌ و ناٖئايٓغةضؤنى ظاْاياْى 
ى بابًى ططت بؤوة، ضيرت خوزاوةْسيؤْإ ديَطةى ثةيهةضى ى خوزاوةْسئةوةى ثةيهةضى 

، ضؤش فزاخةخةّ و ئةو خؤي زةضْةزةضووة زةضيَ، يةبةضو ية َاَيةنةى  ثةضغتطةْةزةٖات بؤ 
ناتيَو ية نؤؾهى غًؤنؤغةوة ضووٕ بؤ َاَيةنةى تا بٓيَؼ و الواظتط زةبوو،  إى ضؤشوزو ية

ضيتإ ية َٔ  سي، ئي!اى َٓتإ ية َٔ غتاْس: ئيَوة نة خوزوتىئةو ببةٕ بؤ الى ثاؾا، 
 ييَ طةضِئَ تا ية زواضؤشةناْى تةَةمن يةطةٍَ خؤّ مب و بة ئاغووزةيي بصيِ. ،زةويَت؟

 ُة ْةٖاتووئ تا تؤ ئاظاض بسةئ،يإ: ئيَوتئةو نةغاْةى ٖاتبووٕ تا ئةو ببةٕ بؤ نؤؾو 
 ثاؾايإ هة بةضووْييَو بسةيةوة،  بؤخةوْةنةى  ٖاتووئ تا تؤ بؤ الى ثاؾا ببةئ، بؤ ئةوةي

 نةؽ ية تؤ باؾرت ييَهساْةوةى خةو ْاظاْيَت. ة ظاْاتطئ نةؽ بؤ ئةو ناضة تؤى،ن ،ضِاطةياْسووة
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ؤٕ ٖةض نة بيػتى نة ئةو بؤ ييَهساْةوةى خةوٕ بؤ الى ثاؾا زةبةٕ، بريى نطزةوة نة غاخ
 بسؤظيَتةوة. ثةضغتطةنةيإ بؤ وةْسخوزاسْةوةى ثةيهةضى طةضِاْيَت ضيَطةيةى بؤ هاضيةواْةية ب

 َةظٕ: ئةى ثاؾاى وتىى ططت، ةنةزواى ئةوةى ضؤيؿتة الى ثاؾا و طويَي ية خةوْ
نة ببيَتة ثايتةختى ثاؾايةنى  ،ْييةنة ئةو ؾاضة ؾياوى ئةوة  ،نةت ثيَت زةَييَتخوزاوةْس

هى تطغٓاى نةت بة ؾيَوةى َاضيَخوزاوةْسدطة ية  َةظْي وةى تؤ، ئةطةض نةغيَهي زيهة،
ى خوزاوةْسهة ضووْ، بةآلّ خةوْةنةمت ييَهسةزايةوة زيهة ٖيَطؾي بؤ تؤ نطزباية بة ؾيَوةيةني

يؤْإ وةى َاضى بضوونرت ٖيَطؾيإ  زيهةي ياْيخوزاوةْسغةضت و  تةوةوخؤت ٖيَطؾي نطز
ثيَويػتة  ،ثايتةختى تؤبؤ ئةوةي ببيَتة  ْييةى ئةوةية نة بابٌ ؾياو واتانطزووة، 

 بطواظيةوة. ديَطةيةني زيهةختةنةت بؤ ايتةث
بؤ ئةويَٓسةض ّ ةنةَٔ ثايتةخت بؤ ئةوةيوةى باٌب بيَت  ،ْيية: ٖيض ؾاضيَهى ييَ وتىغًؤنؤؽ 

 .بطواظَةوة
ؾياوى ئةوة  بضوونةنإ بووة، فةضَاْطِةواتساض و آلؾاضة ثايتةختى زةغة ّ: ئةوتىؤٕ غاخ

ؾاضيَو ٖةَيبصيَطى نة ية تؤ ثيَويػتة  بؤية َةظْي وةى تؤ،ببيَتة ثايتةختى ثاؾايةنى  ْيية
بايةر ْاغطا  تساضى بضووى و بيَآلبة ْاوى ٖةْسيَو زةغة ىديٗاْسا بة ْاوى خؤت بٓاغطيَت، ْة

 ؾاضيَو بيٓا بهةٕ و ئةو ؾاضة بة ْاوى خؤت ْاو بٓىَ. بيَت. فةضَإ بسة بؤ ئةوةي
ؤشة فةضَاْى نطز ؾاضيَو ية ٖةض ئةو ض بة زَيٓياييةوة وازةنةّ، وتىغًؤنؤؽ ْيهاتؤض 

نإ، باؾرتئ ؾوئَ بؤ زضوغت نطزْى يػتييةساوثيَٓى تططضٖةْسوةبة  ضيَ بهةٕ،َيعؤثؤتاَيا 
 ويَٓسةض بوو،نة بابٌ ية فوضاتْةى  باضي زجيًة زياضنطز،ضِووئةو ؾاضةيإ ية نةْاضةناْى 

 زةغتبةدىَ زةغت بةناضبووٕ بؤ زضوغت نطزْى ئةو ؾاضة.
بةضزاض ى غًؤنؤؽ زةغهطزْى ؾاضيَهى طةوضة بة ْاوبة زضوغت تةْياض غًؤنؤؽ ْيهاتؤ

 بؤ ئةوةي ،نةى بيٓانطزتةيةيبة ْاوى غًؤنؤؽ ية ئيُجطاتؤض زيهةي سةفتا و يةى ؾاضي ،ْةبوو
، زةغتى ضؤشطاض ضيَطةى ْةزا، بةآلّ ية ٖةضيةنة ية ؾاضةنإ، ؾاضيَو بة ْاوى غًؤنؤؽ ٖةبيَت

ٖيضيإ دطة ية ؾاضى غًونى يةغةض  ْيية ظاْياضضيإ، تةْاْةت تةوةيةو ؾاضاْة سييَٓيَٖيض ناّ 
ضةبةنإ اناتةى عتا ئةو واتة  يـ َابوو،ؾاضى غًونى تا ْؤ غةز غاٍَ زواتطةبيَت، ْنةْاضى زجيًة 
ؾويَٓةواضى ئةو ؾاضة  ئيَػتة بؤ ئةوةي  تيػفووٕ )َةزايةٕ( بططٕ، ثاؾإ ويَطإ بوو،ٖيَطؾيإ نطز 
 .تةوةزجيًة َاوة ية نةْاضةناْى
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 ،ؤٕ بةو دؤضة ييَهساْةوةية، غًؤنؤؽ ْيهاتؤضي ْاضاض نطزغاخٓى طةوضة يناٖ
ثايتةخت، ٖةض بةو غًؤنؤؽ بوو بة  ية بابًةوة بؤ غًؤنؤؽ بطواظيَتةوة، ثايتةختةنةى
َةضزؤنى  طواظضايةوة،بؤ غًؤنؤؽ  ةوةى طةوضةى يؤْاْيـ ية بابًخوزاوةْسٖؤيةوؾةوة 

نةى خؤى ثةضغتطةنة يةو ؾاضة زةضنطا بوو، طةضِايةوة و ية  ييةنإبابًطةوضةي ى خوزاوةْس
 ى طةوضةى بابٌ.خوزاوةْسؤٕ وةى ضابطزوو بؤوة خعَةتهاضى غاخ طايةوة،زاْ

ي بؤ بٓاخةزجيًة  باضيضِوو ، يةَبةض و يةوبةضيؾاضى غًؤنؤؽ زواتط بة ؾاضى غًؤنى ْاغطا
تا ٖاتوضؤ ية ْيَوإ الى  ضيَهطإزجيًة ض يةغةْووغإ زواظزة ثطز َيَصووى وتةبة  زاْطا،
نإ يؤْاْييةْووغة َيَصووّ آلبةئاغإ ببيَت و بةضزةواَى ٖةبيَت، ت و الى ضؤشئاوا آلضؤشٖة

 ضيَهطا بووٕنإ وةغتائةْساظياض و  يةاليةٕئايا  ؤٕ بووٕ؟،نة ئةو ثطزاْة ض ،ْةيإ ْووغيوة
 زةنطإ. بةيةَةنإ ضيَثؿتى غةض يةيةو دؤضة ثطزاْة بووٕ نة ية ضِابطزووزا  خؤيا

ناْةوة زياضة نة ئةو ؾاضة ية ؾاضة ٖةضة دوإ و يؤْاْييةْووغة َيَصووية ْووغيٓى 
ناْسا بة ٖؤى ئةوةى ْييةّ ية غةضزةَى ئةؾهاآل، بةيةو غةضزةَةزا بووة ناْى ديٗإَةظْة

 ضوو.يةْيَوةناْسا و دةْط بويةضزواداض ية  ثايتةخت، بايةخى خؤى ية زةغتسا، زايةٕ بوو بةةَ
غةض  بوو بؤ يةؾهطنيَؿييية ناضة طةوضةناْى غًؤنؤؽ ْيهاتؤض  يَهي زيهةفيةن

، ية ضيَطةى زةضياوة بوو، ٖةضوةغا ْةبوو ييةوةوؾهاّْ وةى ئةغهةْسةض ية آل، بةغتإٖيٓس
غةض بؤ  يةؾهطنيَؿييبؤ  ى داضيَهي زيهة ْويَهطزةوةئيَطاْض ٖيَعى زةضيايي غًؤنؤؽ ْيهاتؤ

 نطز. ضيَخؤضاى و ضةى  بؤ طواغتٓةوةى غةضباظ، ئاو، نةؾتيي، شَاضةيةنى ظؤض سغتإٖيٓ
، ؾاضيَهى ئيَػتةباغي ةْسةض عةتى بآلتة ضؤشٖةيَزةنةوزةظةضيَو  يةضَع وية تةْطةى ٖ

 بة )غيَطى( ْاوزةبطا.، بةْسةضى طةوضة ٖةبوو
ية نؤتاييةناْى غاَيى  ،طؤضِ( غرياف)بؤ ْاوى  ،ئيَطإضةبةنإ بؤ ئةو ؾاضة زواى ٖاتٓى عا

خؤَيسا  يةشيَطؾويَٓةواض ناضيإ زةنطز،  نؤَييٓهاضيظ( زةغتةيةى يةو نةغاْةى ية  1961)
 بووة و َةظٕغيَطى ؾاضيَهى زةزا،  ْيؿإئةو بةَيطاْة ئةوةي ، ةوةيٖةْسىَ ثامشاوةيإ زؤظي

 بووة.َةظٕ  تيَهى زضةوؾاوةىْييةؾاضغتا خوزإ
اْى باؾووضى ئاغيا و وآلتبة تةواوى  ييثيَوةْسوة ييةاظضطاْببةْسةضى غيَطى بة ٖؤى 

زةبيٓطإ. ئةو بابةتة  نةؾتييبةْسةضةنة بة غةزإ  يةْيَوبةضزةواّ  ووض ٖةبوو،تى زآلضؤشٖة
 تةوة، بوغريافزةبيَتة زواتط  ،ّ ئةطةض غةضةْر بسةئ غيَطىآليي زةظاْطيَت، بةظيَسةضِؤبة  ئيَػتة
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بؤ زةضزةنةويَت نة  يةو غةضزةَاْةزا، ييَطةوة ئةوةَإى ئيَطاْضى طةوضةتطئ بةْسةضى باؾوو
 .ْييةيي ظيَسةضِؤئةَة 

طةناْى ًَوى( ية زووضنإ تا غةضةتاى غةزةى ؾاظزة و زؤظيٓةوةى )ئةوضووثايية
وة ٖاتبووٕ، ةباؾووضضيهاى ةنة ية ئةَ الٕ،ةدزةغتةناْى َا يةاليةٕظةوى طؤي تى آلضؤشٖة

ية غةضزةَى غًؤنؤؽ ْيهاتؤض واتة غيَ غةزة ، بةآلّ ْةبووطاْة زووضو ئة يةباضةىظاْياضيإ 
ية زةبطز، طاْة زووضناْيإ بؤ ئةو آلنإ ية بةْسةضى غيَطنةوة نانةؾتيية، ظائثيَـ 
 تى زووض و يةويَؿةوة زةضَاْيإ زةٖيَٓايةوة بؤ غيَطى.آلضؤشٖة

دةْطى و  يةنةؾتيتةواوى  غتإٖيٓسة غةض هطزْغًؤنؤؽ ْيهاتؤض بؤ ٖيَطؾ
يةو ؾويَٓةوة  وضَع نؤنطزةوة،تى تةْطةى ٖآلباضٖةَيططةناْى خؤى ية بةْسةضى غيَطى ية ضؤشٖة

ضؤيؿت تا طةيؿتة  ٖيٓسَإ و ظةضياى و، ئةو تةضيب بة نةْاضةناْى زةضياى عنةوتةضِىَ
زاوة ضِوونة ية  ،. بة زاخةوة غةباضةت بةو طةؾتة زةضيايي و دةْطة َةظْةٖيٓسغتإ

 .ْييةْهطزْةوةيةى ضِووناْسا ٖيض باؽ و يؤْاْييةاْى ئةونات بووة، ية غةضضاوة طةوضةن
ى ٖيض ضِووبةضِووبيَ ئةوةى  ،غيَٓس زابةظاْس باضيضِووى نؤتايي بانوضغًؤنؤؽ ٖيَعةناْى ية 

ى ٖاتٓى غًؤنؤؽ ئاطةزاض وآلتي غيَٓس( ثاؾاى خهة )ضاْسضاطؤضووْى ببيَتةوة، بةضططيية
 ةشإ و ٖيَطؾةنة بؤ ئةو بة تةواوةتى يةثطِ بوو.اوةتى نةوتة ؾًَبة تةو، بؤية ْةبوو

َةظْى غيَٓسيـ  باضيضِووؤخ، ية طضاسثايتةختى داْ بطةيةْيَتةغًؤنؤؽ بؤ ئةوةى خؤى 
ؤخ طهة زيػإ داْسضاضووْ، ْةبووى بةضططييةزا زووضاضى ٖيض ثةضِيٓةوةية ناتى  ييةوة،ثةضِ

يةؾهطيَهى  خيةثطِ ضاْسضاطؤ ،ْةبوو ئاطةزاضةى غًؤنؤؽ نةوتٓةو ْيَعيوى غيَٓس ية وآلتثاؾاى 
ى ئاؾتى بؤ ثيَؿٓياظ، ْةبووهة ئاَازةيي بؤ بةضططى ضووْ ثايتةخت بيٓى، ْيَعيوطةوضةى ية 

 ةنةى ثةغةْس نطز.ظئةويـ بةو َةضدةى باز بسات ثيؿٓيا نؤؽ نطز،غًؤ
ةضضى غًؤنؤؽ زةيةويَت ضِاظى بوو ٖ نإ ضاْسضاطؤخيؤْاْييةْووغة َيَصووْووغيٓى  بةثيَي

 بوو ية زوو ٖةظاض فيٌ. بطيَتىيةو باداْةى ئةو بة غًؤنؤغي بةخؿي  يَويةن ثيَي بسات،
ضؤيؿتٓى غةضباظى )ضؤيؿتٓى ضيَهيإ(  ٕ ضاٖيَٓاْيإ بة فيًةنإ زةنطز،ةناييٖيٓس ٖةَيبةتة

ٕ بة دواْرتئ فيَطزةنطزٕ و يةو ضؤشاْةى فيًةناْيإ بؤ ضؤيؿتٓى غةضباظى زةٖيَٓا، ئةواْيا
َاوة، ية ضؤشى  غتإ ٖةضٖيٓسزواى ٖةظاضإ غاٍَ ٖيَؿتا ئةو ْةضيتة ية  اظاْسةوة،ؾيَوة زةضِ
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ية وةغتابوو، زوو ٖةظاض فيٌ  خزياضيهطاو و ية ناتيَهسا نة غًؤنؤؽ ية تةْيؿت ضاْسضاطؤ
 يإ ضيَ ضؤيؿتٓيإ ئةدماَسا.بةضاْبةض

زا ثيَواْةنةى َيَصوونة ية  ،نى ظؤض خؿًَى ططاْبةٖاو ضيَصةية ظيَطِٕ آلٖةظاضإ تا ضاْسضاطؤخ
بطزْى ئةو وياليةتاْةى بةضِيَوةزا ية بةضاْبةضغًؤنؤغيـ  ي بةخؿي،زياض ْةنطاوة بة غًؤنؤغ

 غجاضز. غتاْيإٖيٓسبةضزةواّ دةْطيإ تيَسابوو بة ثاؾاى  نيَؿةزاضبووٕ،
يةطةٍَ اْيَت زووٖةظاض فيٌ ايةوة بؤى زةضنةوت ْاتوزةطةضِ ئيَطإناتيَو غًؤنؤؽ بةضةو 

ثيَٓر غةز فيًى  تةْيا ،غًؤنؤؽ ية ْيَوإ زوو ٖةظاض فيٌببات، بؤية  ئيَطإخؤيسا بؤ 
ياض ئةوةى فيًةنإ ظؤض بووٕ و نطِّ يةبةضآلبفطؤؾٔ، بة زيهة فةضَاْى نطز تا ئةواْي ةَيبصاضز،ٖ

يةوة، ٖةض يةناْيإ زةنطِزواتط زةضنةوت ئةواْةى فيً ًةناْيإ ٖةضظاْفطؤف نطز،نةّ بوو، في
، بؤ طةضِايةوة ئةويـ بةو ؾيَوةية فيًةناْى خؤى ضاْسضاطؤثيإ زةبطزةوة،بة ٖةَإ ْطر بؤ 

 تؤقيَٓةضةثاَيجؿت بةو ٖيَعة َةظٕ و ئةو ثيَٓر غةز فيًة بؤ غًؤنؤؽ غووزبةخـ بووٕ، بةآلّ 
ناغاْسض( ية زشى ئاْتى ةَيؤؽ، ييعى َاخؤؽ و تواْى بة ٖاوناضى ٖاوثةضياْةناْى واتة )بةتًَ

ٓؿيٓى نة باْطةؾةى ئةوةى زةنطز نة ديَ طؤٕ دةْط بهات و ية ئيػجؤؽ ئةو ثياوةى نوؾت
 ئةغهةْسضة.

يؿى  زيهةي ئةغهةْسةضيـ نةوتة دةْط، غةضزاضةناْييةطةٍَ غًؤنؤؽ زواى ئةو دةْطة  ئةوْا
خؤى. بةّ ؾيَوةية زواى غي يي فةضَاْطِةواناْى شيَط زةغتى ئةواْى خػتة شيَط ظةوييةؾهػتسا و غةض

زيهة  بووٕ، داضيَهي ئةغهةْسةضزازةغتى  يةشيَطغاٍَ ية َطزْى ئةغهةْسةض، تةواوى ئةو خاناْةى 
 ةَيؤؽ بوو.زةغتى بةتًَيةشيَطَايةوة نة  َيػط تةْيا ةوتةوة شيَط زةغتى غًؤنؤؽ،ن

يسا، ئيَطاْ ضينويتووضةْس ٖةوَيى ْةٖيَؿتٓى ؤؽ ثياويَهى ظاْا و َؿوضخؤض بوو ٖةضغًؤن 
ناْسا غٓووضى ئةو ٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى  ّ ْانطيَت ناضة باؾةناْى يةبري بهطئَ.آلبة

بةض َةتطغي غاتطابة وةْى بيػت و يةى غاتطاب بوو، غًؤنؤؽ يةة خائيُجطاتؤضييةت
يي ئةو وياليةتاْةى زاْابووٕ، غٓووضى خؤى نطزة سةفتا و زوو فةضَاْطِةوانإ نة ية يؤْاْيية

 ْاى وةضططتٓى باديإ نةَرت بيَت،ئةوإ نةّ ببيَتةوة و توا زةغةآلتيىتا تواْا و  ،ضَاْطِةوافة
 بيَت.زةٖيَعيإ نةَرت  فبةو ؾيَوةية

توونى دةْطى ديٗاْيسا زوو ثةضِزووةَري ى فةضةْػي )ٖاْطى بيَط( ية غةضزةَى تؤشييَ
ية غةضزةَى  ئيَطإنة باؽ ئيَُة غووز يةو بةؾاْة وةضزةططئ  ْووغيوة، ئيَطإيةباضةى 
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ى ئايٓةناْى و زشواض نإ ية غةضزةَة ٖةضة غةختغًونييةنإ زةنات. غةضزةَى غًونيية
ٓؿيٓةناْى ثاؾايةتيإ زواى ئةوةى غًؤنؤؽ ْيهاتؤض و ديَزةَييَت  ، يةو باضةوةئيَطإبووة ية 

وإ بجةضةغذي يإ ياْى ئةخوزاوةْس خؤيإ ْاضاض نطز يائيَطاْى زاْيؿتوواْنطز،  ئيَطإية 
يةاليةٕ  يةنةجماض طضيإ زةنطيَت: طزةبوواية باز و غةضاْة بسةٕ، ٖةضوةغا ثرت زةبيَصيَت

بطةوى  ئيَطإية  ، نةيَوئايٓواْى وهةوتية ؾويَٓيؤْاْييةناْةوة باز و غةضاْة وةضطريا بيَت 
ؾاى غًونى تا بتواْيَت ْة بطِة ثاضةيةى بساتة ثاآلغا زةنطاى ْاضاض ييةئيَطاْٖةض  ، بؤيةغةْسبوو

 ْيَت.ةخؤى بةدىَ بطةي ييةناْيئايٓتة طِووغ
وف زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى نوضضاوييَهةضى ية الغايهطزْةوة و غًؤنؤؽ ْيهاتؤض بة 

إ دووتياضْة بؤ ياضَةتيساْى آلّ ئةو نةْاآلظؤض نةْاَيى ئاوزيَطى زضوغت نطز، بة ٖةخاَةْؿيي
 زةغتى بة غةضزا ططتبووٕ. ئيَطإوظاضاْة بوو نة ية ظةوي ٖةَووبؤ ئاوزاْى ئةو  ،ْةبوو

ي بة ْاوى )نؤضًْيؤؽ ْيجؤؽ( زةَييَت غًؤنؤؽ ية سةفتا و زوو غضِووْووغيَهى َيَصوو
يةواْةية بيَت، ْةبووَيهى تيَسا ة نة ئةو َوْةبووؾاضيَو  اضى غًؤنى ظةوى و َوَيهى ٖةبووة،ؾ

و باغيإ ية ظؤضى َؤَيزيهةف  ْووغيَيَصووهة وْضو، بةآلّ يي تيَسا ٖةبيَتظيَسةضِؤية وتةئةو 
زةناتةوة نة زةَيئَ غًؤنؤؽ  ثؿرتِاغتْووغاْة َيَصووى ئةو وتةنطزووة،  ئيَطإو َاَيى ئةو ية 

ة دووتياض، شَاضةيةى ية وةنةْاَيى ظؤضى ئاوزيَطى ييَسا بووة، ئيَطإي خاوةٕ ظةوى و َؤَيهى ظؤض
يةى زوايي ْائاغايي وتةناض، ئةو  ٓييةناْى خؤي خػتظةوييةيةغةض ناْى ٖيَٓا و يؤْاْيية

غًؤنؤؽ ية  ضِةْطة ْاْى نؤضيإ بةضةو زةضةوة زةنطز،ْة شَاضةيةى يؤآلظاْطاوة غاوةى  ،ْيية
 َؤَيهةناْيسا ٖةْسيَو يةو نؤضبةضاْةى ديَ نطزبيَتةوة.

بة زةغت خوؾهةظاي )ناغاْسةض( نوشضا،  ،خ. ظ( 281غًؤنؤؽ ْيهاتؤض ية غاَيى )
ى ضِووطة ْيَعيوبة زةغت غًؤنؤؽ ية  ،ية غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض بوو ناغاْسةض ٖةَيبةتة

 زاضزاْيٌََ نوشضا بوو.
نؤؽ( بة ؾاظازةى ديَٓؿري تيؤةنةى خؤى واتة )ئاْنوضِغًؤنؤؽ ثيَـ ئةوةى بهوشضيَت 

و  ةنةىنوضِت بهؿيَتةوة و تةخت و تادةنةى بسات بة آلزةيةويػت ية زةغة ضِاطةياْسبوو،
 خؤى ية غوضيَهى خانى يؤْإ ثؿوو بسات و ئاغووزة بيَت. 

نى ظةوييةتساضى بةغةض غةضآلبوو ية زةغة بطيَتىةنةى ئاْتيؤنؤؽ نوضَِرياتى غًؤنؤؽ بؤ 
يي تيايسا ناضيَهى غةخت بوو. فةضَاْطِةواوة، ْييةةنائايٓثاْوبةضئ نة بة ٖؤى ظؤضى ْةتةوة و 



 358 

ؾي ثيَ َةنسؤْيايي فةضَاْطِةواو  ببةخؿيَتهوشى بابى ب بووئاْتيؤنؤؽ ية غةضةتاوة ْاضاض
بووْسا خ. ظ( يةطةٍَ ظؤض ياخي 261تا  281خؤى ية ) ثاؾايةتيي، ية غةضزةَى يَطيَتػجب

يةنى ظؤض ى و ضِةقيتووْسبووْى غوضيا بوو، ئاْتيؤنؤؽ نة بة ياخينة غةخترتيٓيإ  ،دةْطا
و غةضنةوتٓة ْاظْاوى )غؤتةض( واتة بووْى غوضيا زاَطنيَٓيَتةوة، زواى ئةتواْى ياخي

 ضظطاضيهاضى بؤ خؤى زياضى نطز.
ناْى ييةئيَطاْية غةضزاضة  يَونضى يةن ئاْتيؤنؤؽ ْاوى )ئاثاَا( بوو، ٖةضضةْسةزايهى 
تط بوو بةضاْبةض بة تووْسّ ئةو ية بابى آل، بةبوو بة ْاوى )ئيَػجيتاَئَ( غيَيةّزاضيوؾي 

 نإ.ييةئيَطاْ
يٓةوة و فةضَاْةناْى زةوَيةت ية ثيَساططى زةنطز تةواوى ْاَة طؤضِغًؤنؤؽ ْيهاتؤض 

ى ئاغايي ْاضاض ْةزةنطز ية خةَيهيةطةٍَ ئوةؾسا  بة ظَاْى يؤْاْى بيَت، ئيَطإضى غةضتاغة
ئاْتيؤنؤؽ زواى بووْى بة ثاؾا فةضَاْيسا تا ية ، بةآلّ نإ بة يؤْاْى بسوئَطؿتييةؾويَٓة 
و ئةو  طوْسإ. ئاغايية نة ئةو فةضَاْة ية بئاخعٔظَاْى يؤْاْى إ بة ٖةَوو ئيَطإ ٖةَوو

ية ؾاضة طةوضةنإ نة  ، ديَبةدىَ ْةزةنطا،ْةبووؾويَٓاْةى ضِاغجيَطزضاواْى ئاْتيؤنؤغي ييَ 
 بةديَ زةنطا.ئةو ضيَٓويَٓيياْة ديَى تووْسبووٕ، بة  ؤثياواْى ئاْتيؤنؤؽ بةضزةواّ ية ٖاتوض

 خةَيوئةو ؾويَٓاْة زةوةغتإ نة  ية بةضاْبةضو ؾاض و ضيَطةناْى ْيَ ظاضِبا يةْيَوِاغجيَطزضاوإ 
، ئاخعيَتنة يةنيَهيإ زةبيٓى بة فاضغي ب ٖةض ئ و فطؤؾذي ييَ يإ زةوةغتإ،بؤ نطِ

زضاوى  ئةواْيـ بة يةى غههةى ظيو ية طز بؤ الى ناضبةزةغتإ،زةغتطرييإ زةنطز و زةيإ ب
هة ضووْى ئاغايي غةخت بوو، خةَيهئةو ثاضةية بؤ  ثيَساْي )ئاْتيؤنؤؽ( غعايإ زةزا،

نة يؤْاْيإ  خةَيوية ئاناَسا واى ييَٗات ظؤضيٓةى نطزْيإ، بةضاْبةض بوو بة ثاضةى زوو ضؤش ناض
 زةئاخعري وةنإ نإ بة ئاَاشة و ْيؿاْة وةى نةضِ و الَيطؿتييةية ؾويَٓة  ْةزةظاْى الَيبووٕ و

و ْاضاض ْةبٔ يةى غههة ية زضاوى ئةوةي زةغتطري ْةنطئَ بؤ َةبةغتيإ زةطةياْس، 
 ئاْتيؤنؤؽ بسةٕ.

نة َاوةى  ،ٓؿيٓة بةضزةواّ غةضخؤؾةنةى ئاْتيؤنؤؽيية ية غةضزةَى ديَناضتووْسئةو 
، بؤية غةضيٗةَيسايةوةزواتط ية غةضزةَى زواى ئةو ثياوة زووباضة  نوضت بوو، ْةَا، زةغةآلتيى

نإ طؤضِابوو بة ييةئيَطاْغًونى نؤتايي ٖات، ظَإ و ضيَٓووغي  ثاؾايةتييناتيَو غةضزةَى 
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ٖيَؿتا ٖةْسىَ نةؽ بة فاضغي زةزوإ،  طوْسةنإنإ و ةزووضْة نة ية ؾويَٓة ضِوويؤْاْى. 
 زةنطا. ى ثيَاْظَاْى يؤْاْى زةْووغطا و قػ تةْيا ،ّ يةو ؾويَٓاْةى ؾاضغتاْى بووٕآلبة

غيَهيإ بوو، غيَ ناضى يةو بواضةزا نطز، ٖةض اييةنإئاْتيؤنؤؽ ظؤض ٖؤططى بابةتة زةضي
 ؾياوى باغٔ:

غاالضيَهى يؤْاْى بة ْاوى )ثاتطؤنؤٍ( ضِاغجاضز تا تةواوى زةضياى يةنةّ ئةوةبوو نة زةضيا
نة ية نويَى ئةو  ،نةْاضةناْى وةضبططيَت ٖةَوو يةباضةىتةواو  ظاْياضييت و َاظةْسةضإ بطةضيَِ

َاظةْسةضإ  طةؾت بهطيَت، ٖةَيبةتة ٖيٓسغتإبؤ  نةؾتييبة زةضيايةوة زةتواْطيَت 
بضري بؤ  نةؾتييبة  يةويَوةو ْاتواْطيَت  ْييةضيَطةى بؤ ئاوى ئاظاز  زةضياضةيةنى زاخطاوة،

غةضزاضيَهى يؤْاْى  يةاليةَٕإ زةبري ناتيَو ئةو بابةتة غةضغووضِ، بؤية زووضاضى ٖيٓسغتإ
، بةآلّ ؟!نة ئةوة ْةظاْيَت ظاْياضييةبيَ  ٖيَٓسةضيَهى يؤْاْى غةضزا ضزيَتة ثيَـ و زةثطغري بؤ

شاية ْيَو ئةو زةضِةوة ٖيٓسغتاْى بانوضغةضضاوةى ية ؾاخةناْى  ،دةحيوٕ باضيضِوونات وئة
 ضةظَى نؤٕ(.اخوو زةضياضةى ئاضاٍَ )شيَتة ْيَزةضِ ئيَػتةية ناتيَهسا  زةضياضةية،

شيَتة ئةو زةضيايةوة، زةضِ غتاْةوةٖيٓسى بانوضية زةضياواْةنإ بةٖؤى ئةوةى ئاوى دةحيوٕ 
ّ زةضنةوت نة آل، بةبطِؤٕ ٖيٓسغتإنة يةواْةية بتواْطيَت يةو ضيَطةوة بةضةو  ،برييإ نطزةوة

ية  اْى ْابيَت،دةحيوٕ ية بةؾةناْى غةضةوةيسا بؤ نةؾتريِ باضيضِووئةو ناضة ئةغتةَة و 
ؾاخاوى غةختسا  زةظةضةيًيا غةضضاوةنةى بة ت باضةضِووبةؾيَهى ظؤضى ئةو  زيهة اليةني
 زةبوو. تيَجةضِ

ةضياى ية ضيَطةى ز غتإٖيٓسثاتطؤنؤٍ زةضياواْى يؤْاْى ْةيتواْى ضيَطةيةى بؤ طةيؿذي بة 
 يزا ئةوةى بؤ زةضنةوت نة ية زةضياى خةظةضزا دؤضةناْية بةضاْبةض َاظةْسةضاْةوة بسؤظيَتةوة،

ٖةٕ،  ئيَطإية نةْاضةناْى  تةْياة يئةو دؤضة َاغي ،ْييةَاغي غجى و َاغي ئاظازى ييَ 
 ى خةظةض ْاوزةبطا.وآلتى زةضياى خةظةض بة غةضووة زةنةوتة وآلتئةونات ئةو 

ف ئةَطِؤَؿتوَطِي ظؤضي يةغةضة، بؤية تا ف ئيَػتةزؤظيٓةوةنةى ثاتطؤنؤَيى يؤْاْى نطزى تا 
ططضياْة و ٖيض ظاْايةى  تةْيات ةوتطيَٖةضضى يةباضةيةوة ز ظاْػتييةنةى ْةزؤظضاوةتةوة،ٖؤناضة 

ةناْى ئةو زةضياية ْابيٓطيَت و يةوىَ ييبانوضْاظاْيَت بؤضى َاغي غجى و َاغي ئاظاز ية نةْاضة 
 ْاشئ.
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ى ضِووطةبة  ئةَطِؤةى ضِووطةنة ية تةْيؿت ئةو  ،ى ئاْتيؤنؤؽ ئةوة بووططيٓطزووةّ ناضى 
ط بة زوات، ةْسةضى الئؤزيػاى زاَةظضاْسزةضواظةى نةْساوى فاضغة، ب وضَع زةْاغطيَت،ٖ

 ية.ئةَطِؤباغي ةٖةَإ بةْسةض ع بةْسةضى )طؤَبيَطؤٕ( ْاغطا، نة

ناض نة ئإ تيؤنؤؽ نطزى ئةوة بوو نة ٖةوَييسا بة ٖؤى ناْاَيةوة زةضياى  غيَيةّ
ةف ضيَطة ية زةضياى َاظةْسةضإ بؤ زةضياى ضِ ئيَػتةَاظةْسةضإ بة زةضياى ضةف ببةغتيَتةوة. 

ية ضيَطةى بةيةى طةياْسْى ظيَةناْى )ظؤَيطا و زؤٕ( ٖةية، يةو ؾويَٓةى ئةو زوو ظيَة ظؤض ية 
نةى ية نةؾتييةزةبٓةوة بة نةْاٍَ بةيةنةوة بةغرتاوْةتةوة و نةؾتيواْيَو نة بة  ْيَعيويهرتى 

بووٕ  تيَجةضِةزا بووٕ بةو نةْاَي تيَجةضِزةضياى َاظةْسةضإ زيَتة ْاو ظيَى ظؤَيطا، زةتواْيَت زواى 
 ية ظيَى زؤٕ، بطاتة زةضياى ضِةف.

ئاْتيؤنؤؽ ٖةوَييسا نةْاَييَو ية خانى قةوقاظياوة ية ْيَوإ ٖةضزوو زةضيا ٖةَيبهةْيَت و 
ف ناضيَهى طةوضة و غةختة، دا ض داى ئةوةى ئةونات بة نوييٓط ئيَػتةئةو ناضةى تةْاْةت 

ويَطِاى ئةوةف ئةو َاوةى زوو غاٍَ ية زةضياى  ٖةيهةْسٕ زةنطا و بة بيٌَ خؤيةنة الزةزضا.
َاظةْسةضإ بةضةو ضؤشئاوا غةضطةضَى ٖةَيهةْسْى نةْاٍَ بوو و زواتط بة ٖؤى غةختى ناضةنة و 

 ظؤضى تيَضووْةنةى زةغتى يةوناضة ٖةَيططت.
ّ آلبوو، بة تووْسنإ ييةئيَطاْةوة ظؤض يةطةٍَ ئايٓغًؤنؤؽ بابى ئاْتؤنؤؽ ية بابةت 

نإ ْةزةططت و ٖيض ناضى بة ؾيَوةى ضيـ و طؿتييةية ظَاْى قػة نطزٕ ية ؾويَٓة ضيَطةى 
ى ْاضاض نطز ية ؾويَٓة ئيَطاْثياواْى  تةْياّ ئاْتيؤنؤؽ ْةآل، بةْةبووثطض و دًوبةضطى ثياوإ 

نإ و ئةو ؾويَٓاْةى فةضَاْبةضاْى ئاْتيؤنؤغي ييَ بوو بة ظَاْى اليةنإ بسوئَ، طؿتيية
ت نوضِنإ ضيـ و مسيًََيإ بتاؾٔ و ثطضيإ يؤْاْييةثياواْى ْاضاض نطز وةى تةواوى بططة

 بهةْةوة.
ضواْطةيةنةوة بهاتة يؤْاْى، فةضَاْى نطز  ٖةَوونإ ية ييةئيَطاْهة ئةو زةيةويػت ضووْ

ية ؾاضةنإ نةوتة ئةو فةضَاْةف يةبةض  بهةٕ، نإ يؤْاْييةتا ثياوإ دًوبةضطى وةى ٖى 
 يإٖةضوةى داضإ ثؤؾان خةَيونإ زةغتة ةزووضو ؾويَٓة  طوْسةنإية  هطزٕ،بواضى ديَبةديَ

 ةنطز.ية بةضز
بة  ، تةْاْةتْةبوونإ خؤنوؾذي ييةئيَطاْى ئايٓزيؤزؤضى غيػيًى زةَييَت: ٖةضضةْسة ية 

يـ و ّ ٖةْسىَ ية ثياوإ خؤيإ زةنوؾت تا ضِآل، بةْةبووطوْاٖيَو زازةْطا نة بةخؿيٓى 
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ٖةشَاض زةنطز و ْةياْسةتواْى بةضطةى ئةو  ثػتىئةوإ ئةو ناضةيإ بة  ةتاؾٔ،ْمسيًََيإ 
 ببةٕ. يةْيَوٖةوَيياْسا ئاْتيؤنؤؽ  يإئيَطاْى زيهة ٖةْسيَو ية ثياواْي ،ة بططٕييْةْط

بة ؾاظازةى ديَٓؿري  ْاوى باونى )غًؤنؤغى( ْاو ْابوو،يَهى ٖةبوو بة نوضِئاْتيؤنؤؽ 
بؤية  ،ْةبوونإ ثيَ باف ييةئيَطاْبةض ية ٖةَةى باونى ييتووْس ٖةَووةو ة ئنوضِزاْطا بوو، ئةو 

بة  هة اليةْططيإ بوو،ضووْ، خؤف زةويػت يإةنوضِنإ ئةو ييةئيَطاْ، ْةبوويةطةٍَ ئةوزا نؤى 
 ةزا ضيَو نةوتٔ.نوضِئةو يةطةٍَ نإ بؤ نوؾتٓى ئاْتيؤنؤؽ ييةئيَطاْى زيؤزؤض وتة

يةطةٍَ بؤ نوؾتٓى باونى  (غًؤنؤؽ)ة ْاغطاو بة نوضِؤٕ ئةو ئةطةض ثطغياض بهطيَت نة ض
ئةو زةَييَت طةواٖي و بةَيطة زيَٓيٓةوة، ى زيؤزؤض بة وتة، بؤ ئةوةف ٔ؟!ئةوإ ضيَو نةوت
نإ ية زواى َطزْى ئةغهةْسةض بة ضِازةيةى ئاناض و ضةوؾتى يؤْاْييةةناْى يدةْطة بطانوشي

 بيَت،ثيَضةواْةنةى ئاغايي  خؤبة زةغتى باوى يا نوضِنة نوؾتٓى  ،ناْى ؾيَواْسيؤْاْيية
تةْاْةت نوؾتٓى خوؾو و زايو بؤ ئةوإ ئاغايي بوو، ية ٖةض ؾويَٓيَو نة غةضزاضيَهى 

خؤيإ نطزْى نةغوناضى ؾويَٓهةوتوواْى نوؾذي و نويَط، خؤى و ثاؾايةتيييؤْاْى زةطةيؿتة 
 ويػتى بابى بهوشيَتنة غًؤنؤؽ بة ناضيَهى ئاغايي زةظاْى، ٖةض بؤية ئةو ضِةوتاضةي 

ية بطازةضةناْى  يَوّ وةى زيؤزؤض زةَييَت: يةنآلبةؾتيَهي ْاَؤ ْيية يةو ضِةوؾة ؾيَواوةزا، 
ية زازوةضةنإ نطز  يَوئةويـ فةضَاْى بة يةن ةو بابةتةى بة ئاْتيؤنؤؽ طةياْس،غًؤنؤؽ ٖةواَيى ئ

ى وتةبيػتٓى  ي نوضِ ويةطةٍَ غًؤنؤغ يٓةوةهؤَيى يةطةَيسا بهات، زازوةض زواى ييَهؤَييٓةوةتا ييَ
ٖةْسيَو نةؽ بؤ يةطةٍَ ةنةى نوضِطوَإ ضاثؤضتى خؤى طةياْسة ئاْتيؤنؤؽ، نة بيَ ،ئاطةزاضنةغاْى 

 نوؾتٓى ئةو ضيَو نةوتووة.
إ، ٖةَوونة ببيَتة ثةْس بؤ  ،ى بة ؾيَوةيةى غعا بساتنوضِئاْتيؤنؤؽ بطِياضيسا غًؤنؤغي 

ْيَهى ْإ واوخوابوو ضؤشيَو ية زشى ياخى زةبٔ بؤ  ضزاضاْةى خؤى نة ثيَيئةو غة ٖةَووبؤية 
ٕ نطز، غةضى خواضزإ زاْيؿذي و زةغتيإ بة ْإ ٖةَووئةو ناتةى  ٕ باْطٗيَؿت نطز،خواضز

خػتياْة  طابوو،يةى زاْغيٓييةغةض  بوو، نة ٖيَؿتا ضاوى نطاوة ،بطِاوى غًؤنؤغيإ ٖيَٓا
نة ويػتى  ،ى َٓةنوضِ: ئةوة غةضى غًؤنؤغي وتى، ئاْتيؤنؤؽ ٕخواضزْاوةْسى َيَعى ْإ 

نطزةوة، ٖاواض بة َاَيى ئةو  ّى ديانةبؤية غةضيِ بطِى و ية الؾةسا بهات، يةطةَيْاثانيِ 
 سا بهات.يةطةَينةغةى بيةويَت ْاثانيِ 
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 طةياْسْى ئةو ئةضنة،غًؤنؤؽ بؤ بةديَيةطةٍَ زواتط تةواوى ئةو نةغاْةى ببووْة ٖاوناض 
بووٕ، زةغتيإ  خواضزْةوةٕ و خواضزبة بةض ضاوى َيواْةناْةوة نة غةضطةضَى  طاْة ئةوىَ،ٖيَٓ

و خوئَ و يَالضةنةزا ضشا نة القى َيواْةنإ نةوتة ْخوئَ يةْيَو تة ٖيَٓسة يإ نطز،يٓبة غةضبطِ
و ة ْيَٖؤَيةنة ْةَا، الؾةناْيإ زةبطز يةْيَوديَطة بؤ زاْاْى الؾة بيَ غةضةنإ  سيهةضي

 ى بووٕ.ئيَطاْزضإ ئةواْةى يةو ٖؤَية غةضبطِ ٖةَوو ٖةَيبةتةسةوؾةى نؤؾو، 
يؤنؤؽ( ْاو زةبطا بة ؾاظازةى ة بضوونةنةى نة بة )ئاْتنوضِضؤشى زواتط ئاْتيؤنؤؽ 

يؿى ٖةبوو، تا ئةو ناتةى زيهةتي نوضنةَو و،غةضخؤف بو ٖةضزةّنة  ،ٓؿري ضِاطةياْسديَ
 ى زةضخبات.اغييةناُْيَطا غةضخؤؾي و نبابى ظيٓسوو بوو ْةيسةويَ

اْتيؤنؤغي زووةّ ة طةدمةنةى واتة ئنوضِخ. ظ( َطز و  261ئاْتيؤنؤغي يةنةّ ية غاَيى )
بوو يةوةى  بطيَتىئةو  ثاؾايةتييى غةضزةَى ططيٓطزاوى ضِوويةنةّ بوو بة ديَٓؿيٓى، 

بة ثانػتاْى ضؤشئاوا  ةئيَػتنة  ،واتة ثاؾاى )غيَٓس و ثودماب( ٖيٓسغتإ)ئاظؤنا( ثاؾاى 
 ْاغطاوة، ؾاْسيَهى ية ْيَطزضاوةناْى خؤى ْاضز بؤ نؤؾهى ئةو.

 غتإ بؤ ئاْتيؤنؤغي زووةّ ٖيَٓابوو،ٖيٓسثاؾاى  يةاليةٕيإ يئةو ؾاْسة ٖةْسيَو زياض
يؤْاْى. ظَاْي اية غةض ْاَةنةى ئةويإ نة بة ظَاْى غاْػهطيت ْووغطابوو بؤ ثاؾا وةضطيَطِ

 ى.زى بووئايٓنة بيَتة غةض  ،زةنطز ئيَطإزاواى ية ثاؾاى  غتإٖيٓسثاؾاى  يةو ْاَةيةزا
ى ديٗاْة و ديَطةى َيَصووة زياضةناْى خػاضضِووية  يَويةن غتإٖيٓسئاظؤنا ثاؾاى  

َاْة نة ئةو بةو ؾيَوة برينطزْةوةيةى ضؤٕ تواْى َاوةيةنى ظؤض ثاؾا بيَت. ئةو غةضغووضِ
ية ٖةض ْةخؤؾداْةيةى  ْى زضوغت نطز،آلنة ْةخؤؾداْةى ئاشة نةؽ بوو ية ديٗاْسا رييةنةَ

غتاضى نطزة بةضثطؽ ية ضاضةغةضنطزْى ةزوو ثعيؿو و ضواض ياضيسةزةضى ثعيؿو و بيػت ثةض
 ئاشةَية ْةخؤؾةنإ و ثيَساْى ئاييو و ئاو ثيَيإ.

 ةنطز،، فةضَاْى نوؾتٓى نةغي زةضْنا يةو ضؤشة نة بوو بة ثاؾا تا ئةو ضؤشةى َطزظووئا
زايي بووٕ، بتواْطيَت بةو ؾيَوةية ى بووزاْيؿتوواْ نة ٖيٓسغتإئةغتةَة دطة ية 

هاض و تاواْباض خطاثى خةَيه زيهةزا ْةتةوةناْي يةْيَوهة ضووْ تساضى بهطيَت،آلزةغة
تساضة ْاضاضة ئةوإ غعا بسات تا آلتاٍَ زةنةٕ، بؤية ئةوةى زةغة خةَيوزةضزةنةوٕ و شيإ ية 

بؤية ئاظؤنا ْةيسةتواْى ية  ٖةَيٓةوةؾيَتةوة و ييَو ْةتطاظيَت،بةض يةى ية نؤَةَيطة
هة بؤزايي بووٕ، ٖةوَيى ضووْ غتإٖيٓسى خةَيه وزايي ْةبٔ،يةى ثاؾا بيَت نة بونؤَةَيطة
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، زةخواضزْيإ ْةآلْةزةزا و خؤيإ ية نوؾتٓى ئاشةٍَ زةثاضاغت و طؤؾتى ئاشة سييإئاظاضى يةن
نة بة خاوى زةخوضإ،  زةخواضزْاْةيإ خواضزظؤضتط ئةو  ةنى بووٕ،ضِوو ناْيإخواضزْة ٖةَوو
بؤية ئاظؤنا زةيتواْى بيَ ئةوةى فةضَاْى غعازإ زةضبهات،  ،يإ يةغةضخؤ بووضِةوتاض

 بهات. ثاؾايةتيي
طةيؿتٓة خعَةتى ئاْتيؤنؤغي  ئيَطإئةو ضؤشةى ْيَطزةناْى ئاْتيؤنؤؽ ية ثايتةختى 

 ة ٖاتبووٕ ْةياْسةظاْى نة َةغتة،ةوغتاْٖيٓسّ ئةوإ نة ية آل، بةزووةّ، ئةو َةغت بوو
"َٔ ويَطِاى ئةوةى زةظامن  :وتىا، ئةو يإ بؤ وةضطيَطِغتاْٖيٓسزواى ئةوةى ْاَةى ثاؾاى 

ى ثاؾاى ئيَوة خوزاوةْسٕ ؤياْى طةوضة ية يؤْإ ظؤضٕ، ٖيضيإ ْاثةضغتِ، ئةى ضخوزاوةْس
 ."غتِبجةض

نة زةياْةويػت بطةضِيَٓةوة بؤ  غتإٖيٓسَاْةوة، ؾاْسة ْيَطزضاوةنةى زواى ضةْس ضؤشيَو ية 
نؤغي زووةّ. زيػإ ئةو ةوة ضووْة الى ئاْتيؤطةضِاْ، بؤ وةضططتٓى َؤَيةت بؤ وآلتةنةيإ

ناتيَو بيػتى ئةْساَاْى ؾاْسةنة زاواى َؤَيةتى ييَسةنةٕ، فةضَاْى نطز تا  َةغت بوو،
 نطز.زةضْطا بؤ ئةو فةضَاْةى ْةظا يإ غةضبربِٕ، بةآلّٖةَوو

 ويَٓسةض ئاَازة بوو،ية ي زةضياغاالضيةوناتةزا )ثاتطؤنؤٍَ( ،ؾاْؼ ياوةضى ئةوإ بوو
نة نوؾتٓى ئةْساَاْى  ،قػةى ئةوى ثةغةْس زةنطز، ثاتطؤنؤٍَ تهاى ييَ نطز تةْيائاْتيؤنؤؽ 
 بةياْى ديَبةدىَ ْةنات.غجََسةي ؾاْسةنة تا 

ى خواضزْةوةو يةى ية ئاَؤْيانى نطزة ْيَواضة ضةْس زَيؤثةثاتطؤنؤٍَ ٖةض ٖةَإ ئيَ
نةى خواضزْةوةئاْتيؤنؤؽ تا َةغتى ييَ زووض خباتةوة، ْيو ناتصَيَط زواى ئةوةى ئاْتيؤنؤؽ 

ْةَاوة، ثطغياضى نطز نة  ييةنةيثاتطؤنؤٍَ نة ظاْى ئةو َةغت يةنةى ْةَا،ةوة، َةغتيخواضز
 .نطزووة؟ض فةضَاْيَهت زةض ئةَطِؤئايا زةظاْى 

زاوةناْى ئةوناتى وةى ضِووَةغتةنإ تاظة زةٖاتةوة غةضخؤ و  ٖةَووئاْتيؤنؤؽ وةى 
ّ ْاظامن آل: بريَة نة فةضَاْى نوؾتٓى ضةْس نةغيَهِ زةضنطز، بةوتىخةياٍَ زةٖاتةوة بري، 

 ئةوإ نىَ بووٕ و بؤ ئةو فةضَاْةّ زةضنطز.
إ نةَرتئ ٖةَيةي غتإ بووٕ،يٓسٖ: ئةوإ ئةْساَاْى ؾاْسى ْيَطزةى وتىثاتطؤنؤٍَ 

ضؤشى  زواخبةيت، بؤ غجيَسةيئةطةض َٔ تهاّ ية تؤ ْةنطزباية تا نوؾتٓى ئةوإ  ْةنطزبوو،
 زاٖاتوو، ئةوإ ٖيضيإ ظيٓسوو ْةزةَإ.
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 ةتةت ية َٔ وةضططت.: باؾت نطز نة ئةو َؤَيوتىئاْتيؤنؤؽ 
هطزْى فةضَاْةنة باْط بهة و ةغاْةى ضات غجاضزووٕ بؤ ديَبةديَ: ئةو نوتىثاتطؤنؤٍَ 
 غتإ،ٖيٓسغةباضةت بة ؾاْسى  سا ضوويتةوة،ة فةضَاْةنةتبْة نة بة تةواوةتى ةثيَيإ ضِابطةي

 بضٔ.خواظٕ ئةوإ ئاظازٕ بؤ ٖةض ؾويَٓيَو نة زة
بووْى طةياْسْى ئةضنةنةى باْط نطزٕ و ئاظازْتيؤنؤؽ ضِاغجيَطزضاوةناْى بةديَئا

ثاتطؤنؤٍَ ٖةض  ،بطِؤٕبؤ ٖةض ؾويَٓيَو نة زةياْةويَت  ناضٕزة وتىس و اطةياْؾاْسةنةى ثيَيإ ضِ
زةنةوتة نةْاضى  ( بوو،غًونييةٖةَإ ضؤش ئةْساَاْى ؾاْسةنةى ية ثايتةخت نة ؾاضى )

تا ضؤشى  غتإٖيٓسهة زةتطغا ئةطةض ئةو ؾاْسةى ضووْ يَي نطزْةوة،زجيًة، بطزة زةضةوة و بةضِ
، ئاْتيؤنؤؽ ية ضؤشى زاٖاتووزا ية ناتيَو نة َةغت زةبيَت زواتط ية ثايتةخت سييَٓٓةوة

ثاتطؤنؤٍَ نة زةضياغاالض بوو، بةضزةواّ ية ، بةآلّ فةضَاْةنةى خؤى بريزيَتةوة و ئةوإ زةنوشيَت
 تا ئةو نةغة بيَ تاواْاْةى زةنةوتٓة بةض ضِقى ئاْتيؤنؤؽ، ضظطاض بهات. ،نؤؾو زةبوو

ةنةى فطياى يَةغتي يةبةض ئاْتيؤنؤؽ ئةوة بوو نة بووْى بةضزةواَى تانة غووزى َةغت
ى تووْسنإ ييةئيَطاْى ئايْٓةزةنةوت و ٖةوَيى ْةزةزا تا بةضاْبةض ظَإ و  سهووَةتناضوباضى 

يإ زةغت ثيَ نطزبؤوة، واتة ئةوةى تا ينإ وةى داضإ َةظزا ثةضغتييةئيَطاْ بٓويَٓيَت، بؤية
ةوة و زةخواضزابى ؾةضهة ئاْتيؤنؤؽ بةضزةواّ ضووْنطز، ة ْٗيَٓى زةياْهطز ئاؾهطايإ ئةونات ب

ئةو  ظؤض ظيازيإ نطز، ئيَطإَيَو ية ئةوزا ضةظةناْى  ثاؾايةتييابى ثيَ خؤف بوو، ية غةضزةَى ؾةض
ةى بةو ناضةزا، َيَو باف بوو، ثةضِزاضي تطيَ ياخؤ غاضز و فيَٓهةنإ نة بؤ ضاْسْى  زةظةضة ية تةْياْة

بةو  و بضيَٓٔ،اْى ْاضاض نطز تا َيَدووتياضَةناْيـ نة بؤ ضاْسْى َيَو باف ْري، طةض ْاوضة ية بططة
 ابيإ زةغت بهةويَت.ؾةضيإ ؾناضة

اب ؾةضئاْتيؤنؤغي زووةّ ية نةْاضى زةضياضةى ضيضةغت ئاؾيَهى ئاوى بة ضؾتٓى  يإداضيَه
 بةيةَيابسا، ؾةضية  ئ( ية سةوظيَهى طةوضةى ثطِظوويـ ية ناغجئَ )قةزيهة داضيَهي ،خػتةطةضِ
 ييَدوضِى.

ئاؾهطاية ناتيَو ثاؾايةى بةضزةواّ َةغت بيَت و ناتى ْةبيَت بة ناضوباضى زةوَيةت 
ئةوةى  ئيَطإتساضاْى ؾويَٓة دياناْى آلزةغة ٖةَووضى ييَ بةغةض زيَت،  وآلتضِابطات، زؤخى 

ية  ْييةنةغيـ تواْاى  ،ةْييهة زةياْعاْى ييَ ثيَضيٓةوة يةناضزا ضووْويػتبايإ زةياْهطز، 
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يإ بة زؤخى نة ظؤضيإ َتُاْة ئيَطإتساضاْى آلبهات. ٖةْسىَ ية زةغة آلالى ثاؾا غها
 َإ بوو.غةضغووضِغتةَيإ زةنطز نة ديَطةى  ٖيَٓسة، ْةبووتطغيإ ييَ  ئاْتيؤنؤؽ ٖةبوو،

يؿهيَهى َط َووبادى بؤ ٖة وياليةتى بانرتيا )باختةض( بوو، ىفةضَاْطِةوازيؤزؤتؤؽ 
بةو ثيَوةضة زةضزةنةويَت نة غتةّ  ضيَصةى غي ٖيًَهة ية غاَييَهسا، ثاْس بوو بةةٖيًَهةنةض غ

ئاْتيؤنؤغي زووةّ  ثاؾايةتييض ضِازةيةى. ٖيَؿتا ثيَٓر غاٍَ ية  تةوةوطةيؿت خةَيويةطةٍَ 
ى نطزة ديا بؤوة و زيؤزؤتؤؽ خؤى بة ثاؾا ْاغاْس و تاد ئيَطإبوو نة بانرتيا ية ْةضِؤيؿت

 غةض.
ية طةؾتيَهى زةضيايي ٖاتبؤوة و ية نؤؾو بوو، بةو  ي زةضياغاالضضؤشيَو نة ثاتطؤنؤَي

ى ي: زيؤزؤتؤؽ وياليةتوتزةضَاْةى الى بوو ئاْتيؤنؤغى ية َةغتى ضِظطاض نطز و ثيَي 
 ويػتة ئةو غعا بسات.ووة و ثيَزاطرينطزبانرتياى 

اْى بة ْاوى )ئاؾيٌ( ضِاغجاضز تا بة ئةو ضؤشة ئاْتيؤنؤغي زووةّ يةى ية غةضزاضةن
 خؤغتيَتةوة و بيٓيَطيَت بؤ ثايتةخت ياةة بانرتيا و زيؤزؤتؤؽ بة ظدمري بببطِواتيةؾهطيَهةوة 

 ى بة ْاوى ئاْتيؤنؤؽ بة زياضى وةضبططيَت.ظيَطِغةضى بؤ بٓيَطيَتةوة و غةز ٖةظاض غههةى 
زواى ئةوة  زة ضؤش خؤى ؾاضزةوة،ى ْيَو نؤؾو ضيَههةوت، خةَيهٖةْسىَ ية يةطةٍَ ئاؾيٌ 

ئةوة غةضى زيؤزؤتؤغة و غةز ٖةظاض  وتىغةضى نةغيَهى بيَ تاواْى بؤ ئاْتيؤنؤؽ ٖيَٓا و 
يـ بؤ خؤى زيهة و ئةوةي زيهة ٖةْسيَهى زابة ئةواْيى بة زياضى وةضططت، ظيَطِغههةى 
 َايةوة.
تا بةنرتيا بةو ئاَيَطة  ،نة ية نةْاضى زجيًة بوو ئيَطإى ثايتةختى ئةوغاى غًونييةية 

ئةطةض ئاؾيٌ ويػتباى بة  زةبوو، ضيَطةزوو َاْط  ، نة ْيَعيهةيٖيَواؾاْةى ئةونات
يَتةوة، ثيَويػتى ػتإ غةضى زيؤزؤتؤؽ بربِيَت و بطةضِيَيةؾهطيَو بةضةو بانرتيا بضيَت و بيَ و

نة ْةيسةتواْى  ،وظاٍَ ببو َةغتى بة ضازةيةى بة غةض ئاْتيؤنؤؽ، بةآلّ بة ضواض َاْط ٖةبوو
ية ْيَوإ ئةو ضيَطةية نة ضواض َاْطى زةخاياْس و َةوزاى زة ضؤشى ييَ تيَو ضوو  دياواظيى

 بوو.
زاض ٖةبوو بة ْاوى و يةو ْاوضةيةى بة )ثاضتيا( ْاغطابوو، ثياويَهى َةضِ ئيَطإتى آلية ضؤشٖة

 ،اى ئةوةى ؾوإ بووطِويَ ،ضاغأْؤ)ئةضؾةى( نة وةى شَاضةيةنى ظؤض ية ثياواْى ْاوزاضى خ
 ظاْػت بوو. وزإّ خآلبة
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ى ثاضتيا ية تةواوى خةَيه :يي خؤى ْووغيويةتىَيَصووئيَػرتابووٕ ية دوططافياى 
َةبةغتى ئةو ية ثاضتيا ٖةَإ  ط بووٕ،وتظيطةنرت و تيَطةيؿت ئيَطإزيهةي ى زاْيؿتوواْ

 ى ئةفغاْػتاْة.وآلتى ضؤشئاواى بانوضخؤضاغإ و 
ى خةَيهة ضةغةْةناْى خؤضاغإ بة تايبةتى اْية ْيَوإ زاْيؿتوو دياواظييةف ئةو ئيَػتة

ثيَويػتة خاوةٕ ٖعضيَهى  تةْيا ٖةغتى ثيَ زةنطيَت، ئيَطإ ةؾٗةز و ؾويَٓةناْي زيهةيَ
بهؤَييَتةوة تا  ئيَطإى ؾاضة دياواظةناْى زاْيؿتوواْو ٖؤؾي  وضة، ية هؤَييٓةوةضِاٖيَٓسضاو بؤ ييَ
 زيهة ؾٗةز ية ئةواْيةى ؾاضى َزاْيؿتوواْبة تايبةتى  ى خؤضاغإ،زاْيؿتوواْتيَ بطات نة 

بة  ٕى ٖةَيهةوتوو ية خؤضاغإ ظؤضتطخةَيهبةٖؤؾرتٕ، بة ٖةَإ ٖؤناضيؿة نة شَاضةى 
 .زيهة ى ؾويَٓةناْيخةَيه بة وضزبةضا

نة ظاْا  ،ى ٖةبووةدووتياض، بةضزةواّ ٖةْسىَ ئيَػتةثاضتياى غةضزةَاْى نؤٕ و خؤضاغاْى 
غي ية غةزةى ضواضةّ و غةظازي ية ةوز، نة خاوةٕ ظاْػت بووٕ. فريٖةبووة يؿيإبووٕ و ئاشةَي

ية ضيَطةى نؿتووناَيةوة  بووٕ، دووتياضويو ية غةزةى زواتط وغيْيعاَ خوادةغةزةى ثيَٓذةّ و 
ئ، شياْيإ بةغةض زةبطز، تا غةضةتاى غةزةى ضابطزووف ية ؾاضةناْى )خؤضاغإ، ئةغفةضا

دوئ، توضبةت سيسضية، توضبةت دةّ، توضبةت ؾيَذ داّ، بةؾطؤية، تووٕ و قائئَ( 
يإ وتوبة طاغٔ د بيابإية  خؤياْى نؤٕ ية ضيَطةى ئاشةَيساضي شياْيإ زةبطزةغةض ياَاَؤغتا

 زةنطز و نيًََطةناْيإ زةضاْس و بةضٖةَيإ ٖةَيسةططتةوة.
ت بوو، ئةو ية غتةَى آلو َا خاوةْى َةضِ و،ياْى خؤضاغإ بوية ظاْا يَوئةضؾهيـ يةن

ي ثيَ ْطتةى ثاضتيا نة غووزى ْا بةديَي ية َةغتى ئاْتيؤنؤؽ وةضزةططت، فةضَاْطِةوا
ةى ْيؿتةديَي ظابوييَػتإ البسات، ئةضؾةى و بٓةَاَيةن فةضَاْطِةوابطِياضيسا  ٖةَيضٓطا بوو،

 ؾاْة بووٕ.آلبةضظ و ضواضبا زةظةضةثياواْى ئةو  ٖةَوووةى بووٕ، 
خ. ظ( بة يةؾهطيَهى بضووى ية ثياواْى ظابؤييَػتإ نة  251ئةضؾةى ية غاَيى )

بةؾي باؾووضى ئةو وياليةتةى  ى ثاضتيا ياخى بوو،فةضَاْطِةوايإ غواضى طا زةبووٕ، ية ٖةَوو
زواتط ية غةضزةَى ئيػالَى ْاوى بة )قةٖػتإ(  ، نة بة )نوٖػتإ( ْاوزةبطا،ييَ زابطِى
و آلغةضباظةناْى ثةضف و ب يةؾهطيَهى بؤ دةْطى ئةضؾةى ْاضز،ى ثاضتيا فةضَاْطِةوا زةٖات.

 و ٖةْسيَهيإ نوشضإ. خواضزبووٕ و ؾهػتيإ 
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ئةونات بة يةؾهطة  . ظ( ية باؾووضى خؤضاغإ َايةوة،خ 250ئةضؾةى تا غاَيى )
ئةضؾةى ية  ت،آلى بانرتيا ٖةفةضَاْطِةواى خؤضاغإ نطز و بانوضطاغواضةنةى، ٖيَطؾي بؤ 

 طيَطِاْةوةٖةْسيَو  بةثيَيخ. ظ( و  256ى ثاضتياف بؤوة خاوةٕ ٖيَع. ئةضؾةى ية غاَيى )بانوض
وة زاَةظضيَٓةضى وٖةض ئةو ثياوة ظاْاية ب ظ( خؤى بة ثاؾاى ثاضتيا ْاغاْس، خ. 250ية غاَيى )

 نإ.ْييةباْطى ئةؾهابةْاو ثاؾايةتييظدمرية 
 بططة. ْةبوو ةغؤٍَةّ، ئةضؾةى ْووغاْى غةزةى ْؤظزةيَيَصوو ةناْىبة ثيَضةواْةى ْووغيٓ

بووْى غاخيةطةٍَ بة ثاؾابووْى ضِاغتةوخؤ يا ى خؤضاغإ بوو،خةَيهى ضِةغةٕ و ئيَطاْ
 ئاظازٕ ية نطزْةوةى ئاطط ية ئاططخاْةنإ. خةَيو وتىئاططخاْةناْى ٖةَيوةؾاْسةوة و 
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 ئيَسانتى آلدةستى ثازتةكان لة زؤذهةآلبا
ئةضؾاى( ٖاتووة،  ٕئةضؾةى يا خؤزا بة )ئةغو ياَيَصووبابةتى زةضنةوتٓى ئةؾو نة ية 

وف زاَةظضيَٓةضى نوضوة وةى زةضنةوتٓى وبة ٖؤى ئةو بايةخةى ٖةيب ئيَطإتى آلية ضؤشٖة
زاوة ضِووغةض، يةى يةو َاغو ية نإ و زاضيوؾى يةنةَى بهوشى طؤَاتةىٖةخاَةْؿيية

 ى ظؤضى بؤ نطاوة.ْةوةطيَطِايياْةية نة َيَصوو
زةضبضيَت،  ئةَةضيهاى يزا نةغيَو بؤ غةضؤنايةتئيَػتةئةطةض ططضيإ بهةئ نة ية غةضزةَى 

ئةو نةغة بًَئَ نة خؤؾي يةغةض تواْاياْةوة زةياْةويَت ٖةْسىَ بابةت  ٖةَووزةبيٓري َيسيانإ بة 
ري نة ية ضابطزووزا غةباضة  طاوة.وتت بة ثياواْى طةوضة ض ْةيعاْي بيَت، ئا يةو بابةتةوة زةظْا

 ثيَوةغتناْى طيَطِاْةوةيةطةٍَ زةغذي باضةت بة غةضٖةَيساْى ئةؾو يةبةضاْةواْةى غةئةو طيَطِ
بووٕ و ووْة. غةضةتا غةباضةت بة ية زايهوؾي طةوضة و زاضيوؾي يةنةّ ظؤض ييَهضنوضبة 

يةى ٖةية طيَطِاْةوةإ، نْييةئةؾها ثاؾايةتييثةضوةضزةنطزْى ئةؾهى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى 
اْةواْة يةطةٍَ هة ٖةْسىَ يةو طيَطِضووْْووغةنإ ثةغةْسى ْانةٕ، َيَصووٖيض يةى ية  ئيَػتةنة 
ٖةَيؤيةى ية  يةاليةٕنطزْى ئةؾو ْةف ئةفػاْةى تايبةت بة ثةضوةضزةيةوا سا نؤى ْري،ئةقًَ

 ٖيَالْةنةى خؤيسا.
و ؾاْاَةى ةناْى ْيَثاَيةواْإ، شؤتييَ واى ٖةْسيَو يةبطِ بةثيَيئةطةض ططضيإ بهةئ 

غي ضريؤنى )ظاَيى( ةوفيَطز ْيية نإ شياوٕ، زووضْييةيإ ية غةضزةَى ئةؾهاٖةَووغي ةوفيَطز
غي ةوئاؾهطاؾة فيَطز ،(1)غى ية ئةؾو وةضططتبيتغيُط يةاليةٕواتة بةخيَونطزْى ئةو 

                                                 

 ثًةى  ووةتةنة بة ٖؤْيٓةوةى ؾيعط ٖةْسيَو ثاَيةواْى طةياْس ،توونى ؾاْاَةى ْووغيوةغي ثةضِةوزفري (1)
غتةّ "ضؤ ّ وةى خؤى زةَييَت:آلٔ، بةبيَ بؤ َيَصوو بةناضْسىَ بابةت ية ؾاْاَةزا بؿيَت يةواْةية ٖة ئةفػاْةيي،

نطزّ بةو  يـيًى بوز زض غيػتإ، َٓـ نطزّ ضوغتةّ زةغتإ" واتة ضؤغتةّ ثاَيةواْيَو بوو ية غيػتإ، َٓ
 ،و ؾاْاَة تا ضازةيةى ضاغذييَٖاتةناْى ْواتايةني زيهة ٖةْسىَ ية بةغةضت. بة ظاضإ بيَ يةغةضضؤغتةَةى 

 "وةضطيَطِي نوضزى"وو. ةباضةى خؤيإ خطاوْةتةضِّ زةيإ داض طةوضةتط ية قآلبة
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ضاواْةى ئةو بابةتةنةى ئةو غةض ضِاغتطؤ بووة، بؤية ْاوى ئةؾهى ْةطؤضِيوة،نةغيَهى 
طضى زضيَصى غجي ناْسا ئةؾو ثطيَطِاْةوةية  يوة بؤ ظاٍَ،طؤضِ ةوةييَوةضططتووٕ ْاوةنةيإ ية ئةؾه

 غيـ، ظاٍَ بة ٖةَإ ؾيَوة ثطضى زضيَصى غجى ٖةبووة.ةوى فيَطزطيَطِاْةوةية  ٖةبووة،
نوة. بة خوضؾيس توونة ظيٓسووةنةيسا زةَييَت:"يهى نوة بسْاَـ ايربغي ية ثةضِفيَطزةو
ووياْة "ؾاخيَو ية ثاضتيا وتية غةباضةت بة ئةؾهة و طيَطِاْةوةاظ ططوة."ئةو  زووضْعزيو و 

ةى ية ناتى َٓساَيبابى ئةؾو ئةو  ٖةتاو، تةوةوطةيؿت ،بةضظ بووة ٖيَٓسةٖةبووة نة 
ةو ؾاخة ؾيَطةخؤضيسا ية زاَيَٓى ؾاخةنة زاْاوة تا ية بطغإ سيطيَت، ٖةَيؤيةى نة ٖيَالْةى ي

ى ؾار يةطةٍَ بيَضووة يووتهةْةنةى و ئةؾو ية الة ؾيَطةخؤضةنة زةباتة ٖيََٓساَي ،بووة
 ٖةَيؤنإ طةوضة زةبيَت.

ية بةَيطةنإ ٖةض ئةوةية نة  يَويةن نإ ظؤضٕ،ْييةى بووْى ثاؾا ئةؾهائيَطاْبةَيَطةى 
 صيووْةوة ئاضياييةنإ بؤ هة ية ْةتةضووْؾار و ية ٖيَالْةى ٖةَيؤ بةخيَو نطاوة. يةغةض ئةؾو 

ى طيَطِاْةوةة ئاضياييةنإ بة ثاَيةواْٖةْسىَ ية  يإ ٖةية،َيُاْةنإ ئةو طيَطِاْةواْةي و ئةٖيٓس
 ئةفػاْةنإ ية ٖيَالْةى ٖةَيؤ ثةضوةضزة نطاوٕ و زواتط ية ؾار زابةظيوٕ.

ةناْى يضيوفيًََى و غتةَهاية بةغةضٖاتى زاضيوؾي يةنةّ باغهطا نة ئةوناتةى ئةو فطِ
ؾةف نةؽ ية يةطةٍَ  ،نإ ية زةغت ئةو ضظطاض بهاتييةئيَطاْطؤَاتةى بيػت، بؤ ئةوةى 

خؤيسا بووْة يةطةٍَ  ووة ٖاوثةضيإ،يةنةيإ طةوضةى خيًََيَو بووٕ، ب نة ٖةض ئيَطإطةوضةناْى 
 سةوت نةؽ.

بؤ بة ئةو  نإ ٖةية،ْييةئةؾو زاَةظضيَٓةضى ئةؾها يةباضةىية طيَطِاْةوةٖةض ئةو 
ية  يَوؾةف نةؽ نة ٖةضيةنةيإ طةوضةى يةنيةطةٍَ ت ية ثاضتيا آلططتٓى زةغةةوةزةغت

هي )قاضٕ(، يةنيَ خؤوة ٖاوثةضيإ نة يةنيإ طةوضةى خيًََى )ناضٕ( ياوخيًََةناْى ثاضتيا بووٕ، ب
 طةوضةى خيًََى )ئيػفةٖاثي( بوو. زيهة طةوضةى خيًََى )غؤضٕ( و ئةوي زيهةيـ

ْاويإ ية  زيهة ئةواْي طاوة،غةضؤنةنإ، ْاوى ئةؾو و ئةو غيَ نةغة ظاْ سةوت يةْيَو
ناْسا يؤْاْيية غًونييةزا ْةٖاتووة، ئةو سةوت نةغة بووْة ٖاوثةضيإ تا بةغةض َيَصوو

 ية زةغت ئةوإ ضظطاض بهةٕ. ئيَطإهةوٕ و بغةض
و  ٖةخاَةْؿييؾاى زةَييَت ئةؾو ية ْةوةناْى ئةضزةؾيَطى زووةّ ثا زيهة يةنيطيَطِاْةوة

ْووغي َيَصووّ آل، بةةطيَت نة ئةو فةضَاْسةى ضيَططةنإ بوووتزيػإ زة ى بووة،ئيَطاْؾاظازةى 
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ى ئةضَةْى ئةو بابةتة ضةت زيهة ْووغيَهيَيَصووْاغطاوى ئةضَةْى )َوغي خؤضْى( و ضةْس 
)ثاضثوا( ية  خؤظاْطاوة )ثاضتيا( يا ئةؾو ية طةوضةناْى ثاضتيا بووة، زةنةْةوة و زةَيئَ

 نةتيبةى زاضيوف ية بيَػتووٕ تؤَاض نطاوة.
، زوو ْييةيَو خؤ خاوةٕ ئاشةَييا يئيَطاْيَهي بؤ ئةو نةغاْةى ثيَيإ واية ئةؾو خاْةزاْ

 وا ٖيَٓاْيإ:ٖؤناض زيَٓيٓةوة نة ثيَُإ واية زةبيَتة بةَيطة بؤ بطِ
زيهةي ْووغاْى صووَيَضةْسإ ى َوغي خؤضْى و وتةبةَيطةى يةنةّ ئةوةية نة بة 

 ثؿرتِاغتٓاغةناْى ئةو غةضزةَة ئيَطاْةى و ظؤضيٓ ئةَيُاْى ْؤَيسنةى  يةاليةٕئةضَةْى نة 
وة ْاوى وية ثاضتيا ب ئيَطإْاوى  بووة، ئيَطإخؤ ثاضتيا ٖةَإ ثاضتوا يا زيهةي نطاوةتةوة، ْاوي

غيَٓس تا نةْاضى  يباضضِوونإ ية نةْاضى ٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى  زةظةضةيتةواوى ئةو 
 بوو. فطةوإزةضياى َةزيتةضاْة 

نة ية ضؤشئاواى ناغجري  ضى غةضظةوى ثاضتيا خؤى بةَيطةية،بةَيطةى زووةّ ئةوةية نة غٓوو 
خؤضاغاْى  ٖةَووى ضؤشئاواى ئةفغاْػتإ و بانوضت ية آلئ تا ضؤشٖةظووةواتة زةضواظةى ق

 خؤى. تةوةوى ططتئيَػتة

ٕ بؤ خؤيإ ٖةَيبصاضز يإ ْاظْاوى ئةؾهياٖةَووٓؿيٓةناْى نة ٖؤناضى ئةوةى ئةؾو و ديَ
 ئةوإ،يةطةٍَ نإ ْييةى غاغايشَٓايةتووة بؤ زيَتة، زةطةضِبٓاغيَٓطئَى بوو، بة ْائيَطاْ

ى ية تواْايإ بوو ؾويَٓةواضى ٖيَٓسة، يإ ططتةزةغتتآلى زةغةةنإ زواى ئةوْييةغاغا
 ى بٓاغيَٓٔ.وإ بة بيَطاْة و ْائيَطاْنطزةوة تا ئةناْيإ نويَط ْييةئةؾها

ى ئايٓو  َيَصووئةغهةْسةض و ديَٓؿيٓةناْى بةضاْبةض بة  يةاليةٕ زوشَٓايةتييةٖةض ئةو 
 ٕ ئةدماَياْسا،ناْييةى ئةؾهاَيَصوونإ بةضاْبةض بة ْييةنإ ئةدماَسضا، غاغاييةئيَطاْ

نة بة َريات بؤ ئةضزةؾيَطى  ،وو)ثاثو( باثريةى ئةضزةؾيَط ب زوشَٓايةتييةزاَةظضيَٓةضى ئةو 
ى َيَصووئةو ثاؾا طةوضةية ؾويَٓةواض و بة تايبةتى  نإ طواظضايةوة،ْييةزاَةظضيَٓةضى غاغا

ـ فريزةوغينإ وةى ْييةية غةضزةَى ئةؾها ئيَطإى َيَصووةوة، بؤية يناْى غطِيْييةئةؾها
 ى ثاؾاناْيإ.يةْيَودطة  ،زةَييَت، ٖيضى ييَ ْةظاْطاوة

 وة ية غيَْييةثاؾاناْى ئةؾها يةباضةىنيـ نة بةضزةغتُإ نةوتووة ْياضييةظاٖةض 
ييةناْى َيَصووييةناْى ضؤّ، غةضضاوة َيَصوو ية غةضضاوة بطيَترينة  وةيةةييَيَصووغةضضاوةى 

 ناْة.ْييةيية غطياَيَصووئةضَةٕ و غةضضاوة 
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 ْووغيوةتةوة، ى ئةواْيإَيَصووٕ نإ بووْييةهة ٖاوغةضزةَى ئةؾهاضووْضؤَةنإ 
ى ئةواْيإ ْووغيوةتةوة، َيَصوو يي ٖؤططى ئةوإ بووٕ،َيَصووى ضِووهة ية ضووْئةضَةْةناْيـ 

ى ثاؾا َيَصووى ديٗإ ٖةوَيياْساوة َيَصووبووْيإ بؤ غطياْةنإ ية ضواْطةى ٖؤطط
ى َيَصوو ّ خعَةتىآلٕ، بةْةبووى ئيَطاْغيَ ْةتةوة ويَطِاى ئةوةى نإ بٓووغٓةوة، ٖةضْييةئةؾها

 .ووةيإ نطزئيَطاْ
ية ناتى ضؤيؿتٓى طا  اضى طا زةبووٕ و تريٖاويَص بووٕ،يإ غوٖةَوو ئةؾو و غواضةناْى

بطةوى  ػواضيياْسا ئةغجيةْيَوزواتطيـ  صٕ،بةضةو ثيَؿةوة زةياْتواْى تري بؤ زواوةيإ بٗاويَ
و ناضة بة )قةيكاز( ثؿتى ئةغح ئةدماّ زةزا، ئةيةغةض ؿتٓيإ يغةْس، ٖةَإ ؾيَوة تريٖاو

يي ْةتواْطا زةوَيةتى ظووثاضتيا، بة  زةغةآلتيى وزإوة خوّ زواى ئةوةى ئةؾو بآلبةْاوزةبطا، 
ى ئةؾو ية ثاضتيا تا َاوةيةى زواى زاَةظضاْى سهووَةت بربزضيَت، يةْيَوغًونى 

 نإ بةضزةواّ بوو.ْييةئةؾها
ةنةى نوضِي َطز و يَطزْى ئاغا ية ظدمريةى غًونى بة ئيَطإئاْتيؤنؤغي زووةّ ثاؾاى 

ية يةنةّ ضؤشى  ،ئيَطإوة ثاؾاى وخ. ظ( ب 246واتة )غًؤنؤغي زووةّ( ية غاَيى )
نطزٕ، قوتاخباْة  غارى ييَ يائايٓى ضِيَوضِةمس بوو، تووْسنإ ييةئيَطاْوة بةضاْبةض بة زةغةآلتيية

ٕ يةو قوتاخباْاْة ظَاْى آلَٓسانإ نطابووْةوة و ٖةخاَةْؿييةنإ نة بة ْةضيتى ييةئيَطاْ
 ئيَطإفاضغيإ زةخويَٓس، بة فةضَاْى ئةو زاخطإ و باْطةؾةى نطز ية ٖةض ؾويَٓيَهى 

ناْى َاَؤغتاقوتاخباْةيةى بؤ خويَٓسٕ و ْووغيٓى فاضغي بهطيَتةوة، ئةوا زاَةظضيَٓةض و 
 ضيَت.زةبيَت ظَإ و ضيَٓووغى يؤْاْى خبويَٓس تةْيازةنوشضئَ و ية قوتاخباْةنإ 

بووٕ ثؤؾانى يؤْاْى بهةْة بةضيإ و غةضية ْوىَ ظَاْى ْاضاض ئيَطإى خةَيه زيهة داضيَهي
ية  ئيَطإى َيَصووغًؤنؤغي زووةّ،  ثاؾايةتييية غةضةتاى  نإ بووة يؤْاْى،طؿتييةؾويَٓة 

 نإ خؤى زووباضة نطزةوة.يؤْاْييةى و ئيَطاْ ثيَوةْسيضواْطةى 
ناْى خػتبؤوة شيَط طووؾاض، ييةئيَطاْيؤنؤغى يةنةّ نة ئات زةغةآلتيىية غةضزةَى 

باغهطا ضييإ بة وةى ئاناَيـ  ى تا بيهوشٕ،نوضِنإ بووْة ٖاوثةضياْى غًؤنؤغي ييةئيَطاْ
تانة  زاو زووباضة بؤوة،ضِووووةّ ٖةَإ تساضى غًؤنؤغي زآلغةض ٖات. ية غةضزةَى زةغة

انةى غًؤنؤؽ نة ْاوى ئاْتيؤنؤؽ بوو، زةغتيإ بطيةطةٍَ نإ ييةئيَطاْئةوة بوو نة  دياواظيى
ى بؤ غيَيةَت ْاظْاوى ئاْتيؤنؤغي آلتيَهةٍَ نطز و بة ٖؤى ئةوةى ئاْتيؤنؤؽ ْةطةيؿتة زةغة
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ى طووؾاضْسا تا ية دياتى غًؤنؤغي زووةّ ببيَتة ثاؾا، بؤ ئةوةى ية ياضَةتييازاْةْطا. ئةوإ 
 ظؤضى غًؤنؤغى زووةّ ضظطاضيإ ببيَت.

يةطةٍَ نإ ضةْسئ داض ييةئيَطاْخ. ظ( ئاْتيؤنؤؽ بة ياضَةتى  242تا  246ية )
ى ْاوضة يةية دةْطيَهى طةوضة  بهةويَت،ّ ْةيتواْى غةضآلغًؤنؤغي زووةّ دةْطا، بة

، ويَطِاى ئةوةف تواْى ية بةؾيَو ية خواضزئةْطوضية بةضاْبةض بة بطانةى بة غةختى ؾهػتى 
 ت.آلئاغياى بضووى ببيَتة خاوةٕ زةغة

ية نإ نة ييةئيَطاْتساضى غًؤنؤغي زووةَسا شَاضةيةنى ظؤض ية آلية غةضزةَى زةغة
ية ضاقؼ )ضيَ و  خؤ( يائيَػتةزغتإ و نطَاؾاْى نوضى َازةنإ )واتة ئاظةضباجيإ و ْاوضة

ية ناضَاْيا و طسضؤظيا )نطَإ و بًوضػتإ(  خوز( يائيَطإناْى ْاوةْسييةبةؾيَو ية وياليةتة 
بسوئَ،  (2)بة ظَاْى فاضغي خؤخؤيإ ضِابطةٕ ياى ئايٓ، بؤ ئةوةى بتوأْ بة ناضوباضى زةشيإ

ئةواْةى ية ئاغياى  بووٕ نؤضيإ نطز بؤ ئةو ؾويَٓة، ْيَعيونؤضيإ نطز. ئةواْةى ية ثاضتيا 
"ي بطاى ئاْتيؤنؤؽ"ةى ثاؾانةى ْاوى وآلتبؤ ئةو  نؤضيإ نطزبووٕ،  ْيَعيوبضووى 

 يإ ٖةبوو.يئاظاز ئائى ظَإ و ضِووة ية وآلتئةو زوو  بوو،غًؤنؤغي زووةّ 
نطَاْى و بًوضةنإ بؤ ثاضتيا و تيَهةٍَ بووْى ظَاْى ثةًٖةوى  بة ٖؤى نؤضى فاضؽ و

 غةضيٗةَيسا بة ْاوى )فاضغي زةضى(، ْويَ، ظَاْيَهي زةظةضةظَاْى ئةو يةطةٍَ  ٖةخاَةْؿيي
 ووة،وتنإ بةو ظَاْة ؾيعطيإ ييةئيَطاْ ؾاعرية ،ئيَطإبؤ  إضةبازواتط ية زواى ٖيَطؾي ع

ٖةض ئةو (، فريزةوغيية )ؾاْاَةى  يةبطيَتيتوونةنإ بةو ظَاْة ية زياضتطئ ثةضِ يَويةن
 و زةْووغٔ.ئاخعٔ ة و بةو ظَاْة زةئيَطاْظَاْى فةضَى  ئيَػتةظَاْةؾة نة 

نإ ْييةغةضزةَى غاغاْووغإ ية َيَصووظَاْى فاضغي زةضى بة ثيَضةواْةى برينطزْةوةى 
 اْيـ بؤ غةض ئيَطاْيـضةبابة ؾيَوةى غةضةتايي ية زواى ٖيَطؾي عٖةضوةٖا  ة،ْةبوو ضيَ

وةى  نإ ٖاتةناية،ْييةزةضى ية غةضزةَى ئةؾهافاضغي ى ظَاْى بٓاخة بططة، ْةبووزضوغت 

                                                 

 نى فاضؽ بووة، بؤية بةضزةواّ تةْياؤَيى ثإ ئرياْيعّ و ْاغاْسْى ئيَطإ بة خاظؤض نًَ ظةبيشوَيآلٖةَيبةت  (2)
و بًوضيـ ٖةَإ غهانأْ  ةئاخعريَازةنإ بة نوضزى زيةناتيَهسا ، زةناتفاضغي  يفاضؽ و ظَاْدةخت ية 

 "وةضطيَطِي نوضزى" نى نوضزٕ، ئيَطإ فطةْةتةوة و ظَاْة.و ية ضةضةَية
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بى بةثيَع و ْووغطاوى ئةزة يَػتا،ظَاْى ْةتةوة نؤضبةضةنإ و ية بةضاْبةض بةٖيَعبةضبةغتيَهى 
 .ْييةة و ْةبووهةوتةوة نة ية ٖيض ؾويَٓيَو َيؿةيى ييَٖة

 ْاوباْطة بة ٖيَٓسةى )ئاضبيَط( نة ناضةناْى ئةو ية بواضى ظَاْى فاضغي بةضيتاْثطؤفيػؤضى 
ئةطةض  وتزةي بةضيتاْى )ْيهًػؤٕ( بوو،و قوتابى ثطؤفيػؤضى  ْييةنة ثيَويػتى بة ْاغاْسٕ 
نة ية ئةزةبياتى ظَاْى زةضى ٖاتةنايةوة، خبةيٓة اليةى و ئةزةبياتى ئةزةبياتى ظَاْى فاضغي 
ى ْةى يى ضؤْايةتضِوو، ئةزةبياتى ظَاْى فاضغي ية ٓريزاب زيهة تةواوى زْيا ية اليةني

، ييةبةضيتاْيةنى َاَؤغتاى وتةئةوة  ةزةبياتى تةواوى زْيا زةوةغتيَت،ى بةضاْبةض ئيضةْسايةت
ى ؾاعريطًيعةنإ ؾاْاظى بة ئةزةبياتى خؤيإ زةنةٕ و ؾهػجريى ية ناتيَهسا نة ئةزيبة ئيٓ

 يا زةْاغٔ.بةضيتاْياْى خوزاوةْسى ية ضيعى بةضيتاْ
ظَاْى زةضى،  غةضٖةَيساْيوة ٖؤى وب ،تواْةوةى ظَاْى فاضغي ية ظَاْى ْاوضةيي ثاضتيا

وة وٖةبووٕ، ْةبنة ية ئاغياى بضووى  ظَاْاْةي زيهةئةو  يةْيَوّ تواْةوةى ظَاْى فاضغي آلبة
ة يؤْإ ظَاْى فةضَى يؤْاْى ٖؤناضةنةف ئةوةبوو نة ي ْويَ،بووْى ظَاْيَهى َايةي زضوغت

 يؤْاْى تيَهةٍَ ببيَت.يةطةٍَ ْةيتواْى  يـظَاْى فاضغ بوو،
نإ ٖاتٓةغةض ْييةنإ، ضِاغتةوخؤ ئةؾهاغًونييةضووْى يةْيَويإ واية زواى باوةضِٖةْسيَو 

ى غًونى َاوةيةى سهووَةتنإ و ْييةى ئةؾهاسهووَةت ة،ْةبوووا ت، ية ناتيَهساآلزةغة
يةْيَو نإ ْييةنإ ْةياْسةتواْى ٖيَعى ثاؾا ئةؾهاغًونييةّ ثاؾا آلبةسيي بووٕ، ٖاوؾاْى يةن

(، باضضِووئةوزيو ية بانرتيا )واتة ئةفغاْػتإ و باؾووضى  يـزواتط ببةٕ، نة غةضةتا ية ثاضتيا،
باضي ضِووضةظَى غةضزةَاْى زواتط( و ؾاضةناْى نةْاضى اخويإ و ية غؤنسيا )غةغس ثاؾإ

 .دةحيوٕ ثةضةى ططت
بووٕ ية ، بةضزةواَْةزابوو زةغتى خؤيإ ية ينإ تا ئةو ضؤشةى ضةغةْايةتْييةئةؾها

دياواظةناْى غٓووضى  زةظةضةية نإ زةَيئَ ْييةْووغة ئةضَةَيَصووبةخيَونطزْى طا. 
  بة ضيَصةى ظؤض بةضزةغت زةنةوت،ؾري ى ظؤض طا بةخيَو زةنطإ،يةننإ بة ضيَصةْييةئةؾها

هطزْى ثةْري، بة َؤّ ضيَزواى  ية ديٗإ ية خؤضاغإ بةضٖةّ زةٖات، باؾرتئ دؤضى ثةْري
ئةونات ثةْريةناْيإ زةخػتة شيَطخاْة  تا ضيَطة ية تيَهضووْى بطرييَت، زاياْسةثؤؾي

ثةْرياْة زةَاْةوة، ئةو ثةْرياْة بة ْاْى تاظة  الْى نةّ َاوةى غيَ غاٍَ ئةو ،فيَٓهةنإ
و ثةْريى نؤٕ، بؤية ئةواْةى سةظيإ بةو  ْويَخؤؾرت بيَت ية ْاْى  ْييةْيَو خواضز ،زةخوضإ
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تةْاْةت زةيإ تواْى تا  خإ ضِازةططت تا نؤْرت ببيَت،يةشيَطثةْريةنةيإ  ٖيَٓسةزةنطز،  خواضزْة
 َاوةى زة غاٍَ ثةْريةنة ٖةَيبططٕ.

نإ، ْييةزاواْةى تايبةتٔ بة قاضةَاْةناْى غةضزةَى ئةؾهاضِووْووغةضى ؾاْاَة يةو 
هطزْةى ثةْريى نؤٕ ية يَطوَإ ئةو باغب طةناْى باغي ثةْريى نؤْى نطزووة،ضةْس داض ية ؾيع

ية ٖةَإ ْاوضة  ناْة بؤ ثةْريى نؤٕ،ْييةسا، ضةْطساْةوةى ٖؤططى ئةؾهافريزةوغيؾيعطةناْى 
ى خؤضاغاْى و ْووغةضى ؾاْاَة باغي ثةْريى نؤْى ؾاعريٕ زةْايةوة تا نؤٕ ببيَت، نة ثةْرييا

 زةنطز.
ت ية خؤضاغإ بة شَاضةى ظؤض نة باؽ زةنطيَت، ئةو بريؤنةية زيَٓيَت نة آلبةخيَونطزْى َا

 فطةوإى بةضيةوةضِطةهة ئةطةض ضووْبؤ بةخيَونطزْيإ ية خؤضاغإ ٖةبووة،  فطةوإى يةوةضِطة
ظاْطاوة وةى  ت ثةضوةضزة بهطيَت،آلئةوا ْاتواْطيَت ئةو شَاضة ظؤضة ية َا ،بيَتْةبوو

 ٖةية. ئيَػتةدياواظ بووة يةو نةؾوٖةوايةى  ،ئيَطإنةؾوٖةواى ئةوناتى 
نطزْى ض ناضاَة بووٕ، بؤية بؤ زةغتةبةضؿذي ظؤنإ ية تري ٖاويْييةئةؾها

ية  و نةوإ ةضزةَى ئةوإ باؾرتئ تريبيٓيإ زةنطز، ية غوضزناْى ئةو ناضة ثيَساويػتيية
نة ية  ،زةنطا ضيَاْةنة ية زاضى بازاَى نيَوى وزاضى نة زةنطا، ضيَثاضتيا، بانرتيا و غونسيا 

 .ْةبووزاضيَهى ثتةوتط يةو زاضة  ئيَطإتى آلية ضؤشٖة ةناْى ثاضتيا و غؤنسيا ظؤض بوو،دةْطةَي
نة  زةبيَصٕنإ ْييةْووغة ئةضَةَيَصوو ،ضيَ زةنطزيَي نةَاْةنةؾيإ ية ثيَػتةى َاَع ش
وة، ؾويَٓةواضى َاَعيؿيإ بةخيَو نطزو بططةنطز، آلتيإ بةخيَوزةَاْةى ٖةض ى ثاضتيا خةَيه
ةّ واتة ٖةشزة غةزة زواى ئةو باغةى نة َاَيى نطزْى َاَع تا غةزةى ثاظزةينطزٕ و بةخيَو
 ٖةبووة. ئيَطإةغتُاْة، ية ية بةضز ئيَػتة

ى خةَيه اغو و بةتاّ و بيَ ضةوضيرت بووة،َاَيى زةنطا، ْ ئيَطإَاَعةى ية طؤؾتى ئةو 
َاَعي َاَيي نطاويإ وةى طا بؤ باضنيَؿى بةناض ٖيَٓاوة و غووزيإ ية ؾري و طؤؾتةنةى  ئيَطإ

ٖةض يةو زوو  زيهة، يَيةناْيشيَى َاَعيإ ثيَ باؾرت بووة ية شبيٓيوة، ية خؤضاغإ و غةغسيإ 
 ضيَإ نة ثةيهاْيَهيإ زةخطايةغةض ية زاضى طةظ ويإ باؾرت بوو نة تريةناْى نةْاوضةية ثيَ

زةوةْةناْى ئةو  بٓة ئيَػتة ية غةغسيإ ظؤض زةغت زةنةوت،بهةٕ نة ية باؾووضى خؤضاغإ و 
 بةضضاو زةنةوٕ. زةظةضةزاضة بضوونة يةو زوو 
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ْةٕ نة ية ةَاْائةو قاضزةزات قاضةَاْةناْى ؾاْاَة ٖةَإ  يْيؿاْ زيهة بةَيطةيةني
اْى وظؤض باؽ ية نة فريزةوغينإ شياوٕ، ئةوةية نة ية ؾيعطةناْى ْييةغةضزةَى ئةؾها

ْووغإ ثيَي زةَيئَ َيَصووٖةْسىَ ية  ئةَطِؤنة  ،اْى ضاض( زةنطيَتى بة ْاوى )نةوغةغس
طيَت. هطاو ية زاضى طةظ زةنَع و تريى طةظئ واتة تريى زضوغتيَي َاشباؽ ية  تاؾهةْس،

ػاظى ضاض اْوطيَت نة بة ؾيَوةى نةوتْة زةاْوااْى ضاض بة ضواَيةت بة تةواوى ئةو نةونة
 يةنة طةوضةنةيإ  ،ضةَاوةى ٖةبوو اْيَو بوو نة ية يةى ْيوةباظْةزا غيَونة زضوغت بهطيَت،

اْى وباظْةى نة و زوو ضةَاوة زةنةوتٓة زوو الى ضةَاوةى ْاوةضِاغت، واتة ْيوة ْيَوةضِاغت
اْيَو ية وٖةض نة نةواْةنة ٖةبوو،دطة ية ضةَاوةى ْاوةضِاغت زوو طويَي ية زووالى  ،ضاض

 اْى ضاض زةْاغطا.وبة نة بووايةٖةض ؾويَٓيَو بةو ؾيَوة زضوغت نطا
هة ضووْإ ٖةْسيَو، وشيبؤية  ْاو زةبةٕ، ئيَػتةْووغإ ضاض بة تاؾهةْسى َيَصووٖةْسىَ ية 

 صيووْةيـ ٖةْسىَ ؾاض بة ْاوى ضاض ٖةبووْة، بؤ ئيَطاْ زيهةي ْيية بةؾةنا ،ْييةإ ٖةَووضِاى 
بة تةْيؿت ئةو ؾاضةزا  باضةيضِووئةو  ة ٖةبووة،ية زاويَٓى ؾاخى ئةيبؤضظ ؾاضيَو بةو ْاو

ا بة زواى ئةوةى ثيتى )ض( نة فاضغي بوو ية عةضةبيسا طؤضِ ز( ْاغطاوة،ضِووضؤيؿتووة بة )ضاض 
سةناْى وةضاَري طوْ تاضإ َاوة، ْيَعيويةوة، ئةو ظيَة ٖيَؿتا ية ز( خويَٓسضاطِوو)ز( بة )داد

 بووبيَت. ئيَػتةؾاضى ضاض ية وةضاَيٓى  ْييةزووض  ئاوزيَطى زةنات،
 ، طوْسيَهى بضووى،ئيَطإى يية باؾووضى ضؤشئاواى خؤضاغإ و ية تةْيؿت نةويطى ْاوةْس

يٓى ثيتى )ض( هة زةضبطِضووْ ض ٖةية،ة )نةالتةيةى( بة ْاوى ضاى ْاوضةنخةَيهبة زةغتةواشةى 
ّ ئةطةض ية آلبة بؤية ظياتط بة )ضاة( ْاوى زةبةٕ،نة بؤ ئةوإ غةختة، وؾةية نؤتايي 

ئةو  ْيَعيوضاضة. ية ْاوي نةيإ ييةاغاَيُةْسةناْى ئةو طوْسة ثطغياض بهطيَت، زةَيئَ ئاو
نة ية  ،ةو طوْسة بضوونةى ئخةَيهئةطةض  ةيةى ية زاضى بازاَى نيَوى ٖةية،بيَؿ ييةئاوا

طوَإ نطزبيَت، بيَاْيإ زضوغت وضابطزووزا يةواْةية ؾاضيَو بووبيَت، ية غةضزةَاْى باغتإ نة
 ناضة يةو بيَؿةية زةٖيَٓا. زاضيإ بؤ ئةو

ية خوزى  صيووْةبؤ  يـ ضاض ٖةبووة،ئيَطاْ زيهةي بة ضةضاونطزْى ئةوةى ية ؾويَٓةناْي
بووْةوةية. ئةوةى وضزاية ضاض ٖةَإ تاؾهةْسة، ثيَويػتى بة ططضياْة طو اخؤضاغاْيـ، ئةو

ى وتةزاضى طةظ زةيًَيَت يةطةٍَ  و يَي َاَع و تريشبازاَى نيَوى و  يةباضةىغي ةزفري
 نإ يةى زةططيَتةوة.يؤْاْييةْووغة َيَصوو
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نة  بوو زةظةضةيًةت طةيؿذي، يةو آلنإ ييَي بة زةغةْييةئةو ْاوضةيةى ثاؾا ئةؾها
ى زاْيؿتوواْظؤضداض يةو ْاوضةية بووَةيةضظة ؾاضةناْى ويَطإ و  واّ بووَةيةضظةى ٖةبووبةضزة

 زةنوؾت.
ةيةوةضِاْس، ية ضةمشاَيسا تيإ تيَسا زآلطاْةى َائةو يةوةضِ يةْيَو بيابإباثرياْى ئةؾو ية 

بعْيإ  ، بؤ ئةو ناضةف َووىزاتئةوإ ضةمشاَيةناْيإ بة ؾيَوةيةى زةضٓى نة ئاو ْة زةشيإ،
ئةو  طز،َيَطةزي طةوضةيإ ثةضوةضزة زةن ئيَطإةْسى ْيَو يةنة  ،ىيةو بعْةواْاْة زةنطِ

ية باضإ و  فْةآلئةو ضةمشا يةْيَونة ضةمشاَيى ييَ زضوغت زةنطيَت،  ٕ،زةنطز ضيَْةيإ ييَ نوتاآل
 .ياْةوةو ضةمشاَيةناْو بةفط ْةزةضؤوة ْيَ بةفط زةثاضيَعضإ

هة ضووْنإ ية ضةمشاَيسا زةشيإ ية بووَةيةضظة ْةزةتطغإ، ْييةتا ئةوناتةى ئةؾها
بوو، بة ي ؾاضةنإ يٓذئانيزواى ئةوةى ، بةآلّ خاْسٕضِووبووَةيةظة ضةمشاَيةناْى بةغةضزا ْةزة

خيَت، ضِووةناْيإ بة ٖؤى بووَةيةضظة ْةخاْووبؤ ئةوةى  وة ٖةضاغإ ببووٕ،بووَةيةضظةٖؤي 
 .ٕبهةٕ نة بةضطةى بووَةيةضظة بطط يإزضوغتبطِياضياْسا بة ؾيَوةيةى 

زضوغتهطا، نإ ْييةشاثؤ يةاليةٕنة ى بةضطةطةضى بووَةيةضظة خاْوويةنةّ  ْييةظاْياضضيإ 
ى تايبةتيإ زضوغتهطز نة بةضطةى بووَةيةضظةيإ خاْووّ ية ثاضتيا آل، بةبوو؟!ية ض غاَييَو 
ثيَضةواْةى برينطزْةوة، ناضيَهى غةخت  اْة بةخاْووزضوغتهطزْى ئةو ضِووخا، زةططت و ْةزة

وةناْيإ زابٓئَ تا ية ناتى ويَي خاْزاضى زاضةضِ يةشيَطثيَويػت بوو نؤَيةطة  تةْيا ،ْةبوو
هطزْة خاْوو زضوغتيةواْةية ئةو ؾيَوة ةناْيإ، خاْووخاْى ضِووبووَةيةضظة ضيَطط بيَت ية زا

ٕ ةى بة ْاوى ئةواخاْووئةو دؤضة  َيَصوو و ٕ ية ؾاضةناْى ثاضتيا ٖةبووبيَتناْييةثيَـ ئةؾها
طا غووزيإ ية نؤيةطة وةضططتووة وتةناْيإ وةى خاْووهطزْى تؤَاض نطزبيَت، ئةوإ بؤ زضوغت

زواى  ؾوئَ ْةبيَت، ٖةْسيَو تةْيا ضِووخاوة،خاْةوةناْيإ ْة تووْسو يةناتى بووَةيةضظةى 
 بوو.ةنة ئاغاْرت زةخاْوو يبووَةيةضظةف زضوغتهطزْةوة

نإ و ية غةضزةَى ْييةى غةضزةَى ئةؾهاَيَصووو تة ْيَٖيَؿتا ْةطةيؿتوويٓة
 زةظاْري نة باغي بهةئ: ثيَويػتّ زووخاٍَ غةباضةت بة ئةوإ بة آلناْسائ، بةغًونيية

ئةو ية غاَيى  ،ت بوونوضئةؾهى يةنةّ ية ثاضتيا  ثاؾايةتيييةنةّ ئةوةية نة غةضزةَى 
نإ زابطِى. نةواتة غًونييةزةغتى يةشيَطت و ئةويَي آلاتة غةض زةغةخ. ظ( ية ثاضتيا ٖ 256)

خ. ظ( بوو بة ثاؾا، زة غاٍَ بةغةض 246ية غاَيى ) ئيَطإناتيَو غًؤنؤغي زووةّ ثاؾاى 
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ْاظاْطيَت ئةؾهى  ببوو، تيَجةضِ ئيَطإ ثاؾايةتييغًونى و  زةغةآلتيىديابووْةوةى ثاضتيا ية 
رتيـ ثو سةوت غاٍَ و بة ٖةْسيَو بة زووغاٍَ، ٖةْسيَو ثيَٓر غاٍَ  يةنةّ ضةْس غاٍَ ثاؾا بووة،

ّ ئةو آلت بووة، بةنوضنإ ْييةزاَةظضيَٓةضى ئةؾها ثاؾايةتييَاوةى  طؿتييزياض زةنةٕ. بة 
 نإ زةضخبات.ييةئيَطاْثانى خؤى بؤ  اظْيى يتةزا تواْيويةتنوضٖةض يةو َاوة 

بوو بطةوزاْى ثيؿةغاظى  ٖؤناضينإ ْييةئةؾهاخاَيى زووةّ ئةوةية نة زةضنةوتٓى ثاؾا 
زةَييرَي نة  ئيَػتةنإ باغي زةنةئ. ْييةناتيَو بطةيٓة غةضزةَى ئةؾها سا،ئيَطاْية 

نة زةيةويػت ئاغياى بضووى ية ئاْتيؤنؤغي بطاى  ئيَطإغًؤنؤغي زووةّ ثاؾاى 
خ. ظ( ية ضيَطةى  242ية بةٖاضى غاَيى ) ازة نطز،ى ئاَبةٖيَعوةضبططيَتةوة، يةؾهطيَهى 

ئاْتيؤنؤغيـ نة ئةونات ية ييسى بوو، بة  اجيإ بةضةو ئاغياى بضووى ضؤيؿت،ئاظةضب
ى ية ْاوضةيؿى تيَسا بوو، بؤ دةْطى بطانةى ضؤيؿت و ئيَطاْيةؾهطيَهةوة نة غةضباظى 

َاوةى ثيَٓر ضؤش يةؾهطى غًؤنؤغى ثيَهطةيؿذي، بة ئاْهاضا ْاغطاوة  ئيَػتةئةْطوضية نة 
 بةضاْبةض يةى وةغتإ. يةّ و يةؾهطى ئاْتيؤنؤغي بطازوو

زوو يةؾهط، زووالى يةؾهطة واتة الى ضاغت و الى ضةخ و زٍَ و ى ٖةضْييةبةيا ٖةَوو
بووٕ تا  ضاوةضِوإٖةضيةنةيإ  ئيَواضة بةضاْبةض يةى زةوةغتإ، تا ناتى ضيَ زةنطز،يةزةطيإ 

ة ؾويَٓيَو نة َاوةى دةْط ْةزةَا، ؿتهة ضؤش زةطةيضووْئةونات  ئةويسيي ٖيَطف بهات،
ى ؾةوى ثيَؿرتيإ و غةضباظةنإ زةغتيإ ةوة ئؤضزووطةطةضِاْزة زةَةئةو ٖةضزووال زةنؿاْةوة،

ٕ. ْةظاْطاوة بة ض ٖؤناضيَو ٖةضيةنة يةو زوو يةؾهطة زواى خواضززةنطز بة ئاَازةنطزْى 
ى خةَيهزةبوو. زيهة ؾي اليةْةنةيى ٖيَطضاوةضِواْزةوةغتا،  زيهة ئةوةى بةضاْبةض يةؾهطةنةي

بؤية ناتيَو  سيي تطغاوٕ،ئاغايي وةى ئيَُة يةواْةية وابري بهةيٓةوة ئةو زوو يةؾهطة ية يةن
ى ٖيَطؾي ضاوةضِواْٖةضيةنةيإ  ٕ، ٖيضإ ْةيسةويَطا ٖيَطف بهات،بةضاْبةض يةى وةغتاو

 َيَصووةض ئةو بةؾةى ئةفػةضيَهى دةْطاو خؤّ ناتيَو غةضزاضيَو ياآلبووة، بة سييئةوي
اتطغيَت و ئةفػةضةناْيؿى هة غةضزاض ية دةْطسا ْضووْزةخويَٓيَتةوة وةى ئيَُة بري ْاناتةوة، 

بيَت ية دةْط ْاتطغيَت. ٖةض غةضزاضيَهى  بيينتةْاْةت غةضباظيَهيـ نة دةْطى  ْاتطغٔ،
ة ٖيَطف بؤي ظةناْى نةَرت بة نوؾت بسات،دةْطى نة ٖيَطف ْانات بؤ ئةوةية نة غةضبا

ْةنوشضئَ. بة ططضياْى ظؤض ئةو ضؤشاْة ٖةضيةنة ية بة ضِيَصةيةني ظؤض ْانات تا غةضباظةناْى 
 ةنةى بهوشيَت.بةضاْبةض يةبووة تا ظؤضتط  سييى ٖيَطؾي ئةويضاوةضِواْغًؤنؤؽ و ئاْتيؤنؤؽ 
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 ضيَهدػت، غًؤنؤؽ سييضؤشى ؾةؾةّ زواى ئةوةى يةؾهطةنإ ضيعةناْيإ بةضاْبةض بة يةن
 اليةنةوة واتة الى ضاغت و الى ضةخ و زَيى يةؾهط ٖيَطؾي نطز. ٖةَووية 

ية ئةْطؤضية غيَ ضؤشى خاياْس بيَ ئةوةى ٖيض اليةى ئاناَى يةنالنةضةوةى ية دةْط  ؾةضِ
هة زةياْعاْى ضووْو يةؾهطى ئاْتيؤنؤؽ بة باؾي زةدةْطإ، ناْى ْيَييةئيَطاْهةويَت، بزةغت 

وة بةوةى بتوأْ بطةْة ثؿت يةؾهطى غًؤنؤؽ. ية ضؤشى ضواضةّ بووْى ئةوإ بةغرتاوةتة
يؿياْسا يةْيَو وة،ْييةو بة غةضباظةنا زوشَٓسا ثػاْسيةطةٍَ ئاْتيؤنؤؽ ٖيًََى ثيَؿةوةى 

 .بووبة ثاؾةنؿة نطز يإنإ، زةغتييةئيَطاْغةضباظة 
هة ضووّْ آلٖيض ناّ ية زوو اليةْةنة ْةياْتواْى يةؾهطى بةضاْبةض ؾهػت بسات، بة

ى نؤٕ َيَصووةثاْى دةْطى ئةو بوو بة ٖى غًؤنؤؽ، بؤية ئاْتيؤنؤؽ ثاؾةنؿةى نطز و طؤضِ
ؤؽ بة يةؾهطةنةيةوة غًؤنؤغي زووةَى بة غةضنةوتوو ية دةْطى ئةْطوض زاْاوة و ئاْتيؤن

 بؤ الى ضؤشئاواى ئاغياى بضووى واتة ييسى ثاؾةنؿةى نطز. بةضةو زواوة،
ّ ٖةض ئةو ضؤشة آليةؾهطى بطانةى بهةويَت، بة وية بة زوغًؤنؤغي زووةّ زةيةويػت ن

طةياْس. ناتيَو ْاَةنةى نطزةوة ظاْى نة  ت و ْاَةيةنى بة ثةيةى بة زةغتىثةيهيَهى خيَطا ٖا
ثيَهٗاتوو ية نة  ةوةبةٖيَعثياويَو بة ْاوى )تريى زات( ية بٓةَاَيةى ئةؾهاْى بة يةؾهطيَهى 

خؤ ئةغتةض ئاباز( غةض )ٖيَطناْيا( واتة )طؤضطإ يا تةوةو)ثاضتةنإ و خاْسيإ( ٖيَطؾي نطز
زاطري بهات نة زةنةوْة  زةظةضاْةئةو  ٖةَووووة و زةيةويَت زواى ئةو ؾويَٓة، هطزياْزاطري

( و ئةو ؾويَٓاْةف زاطري ئيَػتةيالْى ةنةْاضةناْى زةضياى خةظةض واتة ْاوضةناْى )ضةؾت و ط
 بهات.

ثاف  زابطِى، ئيَطإناْى يؤْاْييةثاؾا  زةغةآلتيىةشيَطيئةضؾةى خؤضاغاْى  خؤئةؾو يا
 زواى ئةو تريى زات ية ٖةَإ ؾوئَ بوو بة ثاؾا. نوضت َطز،َاوةيةنى 

نإ ْييةئةؾها ثاؾايةتيي)تريزاز( بطاى ئةؾهى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى  خؤتريى زات يا
وة ديَٓؿيٓى ئةو. ويؿى بزواى َطزْ جؿتى ئةو بوو،يي بطانةى ثاَيفةضَاْطِةواية ناتى  بوو،

 ،وةى بطانةىئةويـ  ى يؤْاْى( بة ئةؾهى زووةّ ْاغطا،تريى زات )تريى زاتؼ بة خويَٓسْةوة
 ةوة ئاظاز نطز.ئايٓى زاب و ْةضيت و ضِوواْى ية ييئيَطاْ

هى طةوضة ية يَى ظيَى دةحيووٕ و ية ْيَوإ ئةو ظيَة و ظيَى غةحيووٕ خيًََووضغةئةونات ية 
 )ثةضْيإ( زةشيإ. خؤٕ بة ْاوى )خاْسيإ( ياناييةئيَطاْ
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ية ٖؤناضةناْى  هؤَييٓةوةييَ ،ْييةٖؤناضى ْاغاْسْى ئةو خيًََة بةو ْاوة  يةباضةىظاْياضضيإ 
نة  ئةدماّ بسةٕ،ناضاْة  ةوئنةغاْيَو زةبيَت  ْةنطاوة، ئيَػتةنإ تا ييةئيَطاْْاوْاْى ْةتةوة 

و ثةًٖةوى  ٖةخاَةْؿيياْى و ثةًٖةوى ضةْس ظَاْيَهى نؤْى وةى )ثةًٖةوى غاغ
و  ٖيٓستةْاْةت غاْػهطيتيـ بعأْ نة بٓةضةى بةؾيَو ية ظَاْى ْةتةوة  ،ئةؾهاْى(

 ناْة.ئةوضووثايية
 اٍَ و ئاشةَيساضى خؤيإ زةشياْس،ثطْيإ ية ضيَطةى نؿتوون خؤْسيإ ياخاخيًََى طةوضةى 

ية ئاوةزاْرتئ  يَوئةوإ ببوو بة يةن ْاوضةى ْيَوإ زوو ظيَى غةحيوٕ و دةحيوٕ بة نؤؾؿي
واتة ْيَوإ زوو  ْووغإ ْووغيوياْة بةٖةؾت يةوزيو ضِووباضزاية،َيَصووئاغيا، بؤية  زةظةضةيًي

 .ويَٓسةضةية ضواض بةٖةؾتةنة ية يَويةن خؤيا يةنةى غةحيوٕ و دةحيوٕ زاية،ظيَ
 خؤؤزؤت بة )َاغاشيَت يانة ٖري ضِووباض،ييةنإ و ْيُضة وةسؿي ئةوزيوى بياباْْةتةوة 

 بةثيتةناْى خيًََةناْى ثةضْيإ، َاغاطيَتى( ْاغاْسووٕ، ٖيَطؾيإ نطزة غةض ْاوضة ئاوةزإ و
، ئاشةَيةناْيإ نؤنطزةوة و َاٍَ و ظةوى خؤيإ ديَٗيَؿت ْةبووئةو خيًََةف نة تواْاى بةضططيإ 

يإ زيهة بةؾةنةي ْيإ َطزٕ،ض ية ئاشةَيةناو بةضةو باؾووض ٖاتٔ، ية ضيَطةزا بةؾيَهى ظؤ
 طةياْسة ثاضتيا و تريى زات ئةواْى سةواْسةوة.

 هطزٕ،ناَيوٓةى تريى زات بة ئةواْى بةخؿي نةوتٓة نؿتويبة تةَةْةنإ و شْةنإ يةو ظةويا
ثاؾاى ئةؾهاْى بة ٖؤى ضِاٖيَٓةضاْةوة، ٖوْةضةناْى دةْطى  يَو يةؾهطى ئةو،طةدمةناْيـ ٖاتٓة ْ

 ٖتس فيَط بووٕ....ى و تريٖاويؿذي و قيكاز ييَسإ وناضٕ ٖوْةضةناْى غواضئةوا ٕ،فيَطنطز
 خؤوة دواْرتئ ياآليَهى باى دةغتة و ضِضِووثةضْيإ ية  خؤضةضةَيةنى ئاضيايي خاْسيإ يا

 ية دواْرتئ ضةطةظةناْى ئاضيايي بووٕ. يَويةن
ّ نؤضبةضةناْى خاْسيإ آلبة ،ْةبوويإ ية نؿتووناٍَ ضِووظؤض  ئاشةَيساضبووٕ،نإ ْييةئةؾها

زواى ئةوةى ية خؤضاغإ ْيؿتةدىَ  ْػتةناْى نؿتووناٍَ ؾاضةظا بووٕ،ثةضْيإ ية ظا خؤيا
و  بار إ بةناضٖيَٓا تا ية نيًََطةنإؾاضةظايي خؤي ناَييإ يةو ْاوضةية ثةضة ثيَسا،بووٕ، نؿتوو

 خبةٕ. ٖتس باؾرتئ دؤض بة زةغت...و غةوظةدات و زاْةويًََةَيوة و 
ي نيؿوةضى اْدووتياضى خؤضاغإ بة دواْرتئ ئيَػتةاْى دووتياضٓاغاْى ضؤشئاوا ضةضةَيةن

 ى ئةوإ ظؤض ٖةغتى ثيَآلية با ْييةى ئاغيا ئةو دوابانوضبة تايبةتى ية  ئاغيا زةظأْ،
بة تايبةتى  زيهةي اْيدووتياضى خؤضاغإ و دووتياضى آلتا نةغيَو بةشٕ و با زةنطيَت،
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زياض  آلى ئةواْيإ بة دواْرتئ باآلٓاغإ باةنْاظاْيَت بؤ ضةضةَي ،بةضاْبةض ْةنات اييئةوضووث
ى خؤضاغإ ثامشاوةى ئيَػتةاْى دووتياضيإ واية نة باوةضِْووغإ َيَصوونطزووة. ٖةْسىَ ية 

نإ ية بٓةضةزا خؤؾيإ يةو ْييةيإ واية نة ئةؾهاباوةضِٖةْسيَهيؿيإ  اْى ثةضْيأْ،دووتياض
 ْةٕ.آليَخ

و يةؾهطى تريى زات و ٖوْةضةناْى دةْط ضباظة طةدمةناْى خاْسيإ ٖاتٓة ْيَئةوناتةى غة
غًؤنؤغي زووةّ بؤ دةْطى بطانةى ئإ تيؤنؤؽ بةضةو ئاغياى بضووى  طاظاْةزا فيَط بووٕ، يةو

 .بةضِيَهةوت
ٖيَطؾي تريى زات ئةو ٖةيةى بة غووزى خؤى قؤغتةوة و بةو يةؾهطةى ئاَازةى نطز بوو، 

نةى ئةو ؾويَٓةى يؤْاْيية فةضَاْطِةواناْى ٖيَطناْيا )طؤضطإ( و ييةطةَينطزةغةض ْاوضة دةْ
 فةضَاْطِةواى ثاضت. وآلتى خػتة غةض ؾئةو ؾويَٓة غًؤنؤؽ زاْطابوو، يةاليةٕنة  ،نوؾت

ناْيا ٖةض ئةو ضؤشة نوشضا و ٖيَط يةى ضؤش تواْاى بةضططى ٖةبوو، تةْيانةى ئةو ؾويَٓة يؤْاْيية
هة ثاؾاى ئةؾهاْى بة ئاغاْى ضووْةناْى شيَط زةغتى تريى زات، وآلتوة بةؾيَو ية وب

ْسةضاْيـ بة ى زضاوغيَي ئةوىَ واتة َاظةوآلتوة بةضزةغت، ٖةوَييسا تا وٖيَطناْياى نةوتب
 ٖيَٓسةئةوإ  زيهة ْري، يخةَيهى َاظةْسةضإ وةى زاْيؿتوواْْةيسةظاْى  خيَطايي زاطري بهات،

يةوة وؾةى )زيَو( ية بٓةضةى ئةو وؾةيا ئةواْيإ بة )زئةوا( ْاوزةبطز، بووٕ نة ية ٖيَطناْيَعبةٖ
 ٖاتووة.

بووْى زيَوى غجى بة نةناْى ؾاْاَةزا ؾويَٓى ْيؿتةدىَية ضريؤ فريزةوغيٖؤناضى ئةوةى 
ٓةيإ ى ئةو ؾويَزاْيؿتوواْ ٖةَوو خةَيوئةطةض ية ضابطزوو  َاظةْسةضإ زةظاْيَت، ٖةض ئةوةية،

ئةوا ٖةْسيَهيإ بةوة ْاوظةز نطابووٕ، ْاوى زيَو ية غةضزةَاْى زواتط بة زيَو ْاوْةبطز بيَت، 
 وة ثاؾططى ٖةْسىَ ية غةضنطزةناْى َاظةْسةضإ.بو

ى ئيَُة ثياواْى ئاظاى وتةنإ )زيَوةناْى َاظةْسةضإ( و بة ْييةْووغة ئةضَةَيَصووى وتةبة 
تريى زات ظؤض ٖةوَييسا َاظةْسةضإ زاطري  تريى زات ططت، يةؾهطى َاظةْسةضإ ثيَؿيإ بة

تواْى بةؾيَهى نةّ ية نةْاضةناْى زاطري بهات. ئةو ْةيتواْى بطاتة ْاوضة  تةْياّ آلبهات، بة
 .ٕ ييَ زاخػذيناْيانإ و ثياواْى ئاظاى َاظةْسةضإ ضيَطةؾاخاويية
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نة تا نويَ  ْييةظاْياضضيإ  بوو، ضاظىى بةؾيَهى نةّ ية نةْاضةنإ زاطرينطزْتريى زات بة 
 ضإ ٖةضوا ئةويإ بةديَ ْةٖيَؿت،ى ؾاخةناْى َاظةْسةزاْيؿتوواْ، بةآلّ نةوتة بةضزةغتى ئةو

 و ٖيَطؾيإ بؤ نطز. يَخواضضةْس داضيَو ية ؾاخةنإ ٖاتٓة 
ٕ ى خؤياضةوجةضْيؿتُاْ تةْيا ْةزةدةْطإ، ئيَطإنةى يؤْاْييةئةوإ بؤ اليةْططى ية ثاؾا 

اى ئةوةف تريى زات ْاوضةناْيإ زاطري بهةٕ. ويَطِ زيهة يخةَيهضيَطةى ْةزةزإ نة بٗئًََ 
نإ ْةتوأْ ئةوإ يةو ؾويَٓة زووض ة ؾاخاوييةخةَيهبةضطةى ٖيَطؾةناْى ططت و بؤ ئةوةى 

 نإ.آلو قةضيَ نطز و غةضباظةناْى خػتة ْيَى دةْطى آلخبةْةوة، ٖةْسىَ قة
يَٓٔ تا تريى نإ بجضطِآلْيَوإ قة ييثيَوةْسْى َاظةْسةضإ ٖةوَيياْسا ى ؾاخةنازاْيؿتوواْ

ّ تريى زات بةبيَ نيَؿة ية ضيَطةى زةضياوة آليَت، بةةيإ ثيَ بطةيئاظووقةزات ْةتواْيَت 
 نإ تا وةضظى ظغتإ طةيؿت.آلو قةي زةطةياْسة غةضباظةناْى ْيَخؤضان

اْةزا سييَٓٓةوة نة ية ؾاخةنإ خاْووظغتإ يةو وةضظي ى َاظةْسةضإ زةياْتواْى زاْيؿتوواْ
ناْى نةْاضى يةوةضِطةئاشةَيةناْيإ ية ؾار زابةظيَٓٔ و بياْٗيَٓٔ بؤ  زةبووايةّ آلٖةياْبوو، بة

زةضيا نة ْاوضةى طةضَيٓى َاظةْسةضإ بوو، بؤية ويَطِاى ئةوةى ْةفطةتيإ ية تريى زات و 
بةو  ،ةنةى ثةغةْس نطزٕثيَؿٓياظتريى زات  ،بؤ نطز إئاؾتييى ثيَؿٓياظغةضباظةناْى زةنطز، 

 ضووْى ئاشةَيةناْيإ ئةو َةضدةيإ ثةغةْس نطز.يةْيَوئةواْيـ ية تطغي  ،َةضدةى باز بسةٕ
ايةوة، ئةو ثيَـ وةضظى ية ئاغياى بضووى طةضِثاؾا يؤْاْييةنةي ئيَطإ ية وةضظى بةٖاض 

 بهات. يةؾهطنيَؿييض ّ ْةيسةتواْى ثيَـ بةٖاآلبةٖاض طةضِابؤوة، بة
زٍَ بوو يةوةى ٖيَطف بؤ ٖيَطناْيا بهات ثيَـ ٖاتٓى بةٖاض زوو ئيَطإنةى يؤْاْييةثاؾا 

تريى  زةغةآلتيىى يبؤ ثاضتيا. ئةطةض ٖيَطؾي بؤ ثاضتيا نطزباية، ئةوة ٖيَطؾي بؤ ْاوةْس خؤيا
بؤ ياضَةتى ئةو  ٕ،وواليةْططى تريى زات ب زاْيؿتووإتةواوى  ويَٓسةضّ يةآلزات نطزبوو، بة

بةؾساض زةبووٕ ية دةْطى غًؤنؤغى زووةّ. ئةو واي بريزةنطزةوة تريى زات ية ٖيَطناْيا و 
ى زةبات، بؤية بطِياضيسا زواى يةْيَو ًةظبؤ بهات، ب يئةطةض ٖيَطؾ ،ْييةَاظةْسةضإ اليةْططى 

 ٖاتٓى وةضظى بةٖاض ية ٖيَطناْيا ٖيَطف بهاتةغةض تريى زات.
بهات، ية غيَ  يةؾهطنيَؿيي ئيَػتةػتباى بؤ ٖيَطناْياى نؤٕ و طؤضطاْى نةغيَو نة وي

طةية ية ئةو ضيَ وة بوو،ْيَت نة يةنةَيإ ية ضيَطةى زةضياةضيَطةوة زةيتواْى يةؾهطةنةى بطةي
ئةو ئاَطاظةناْى طواغتٓةوةى بؤ يةؾهطةنةى ية ضيَطةى زةضياى  غًؤنؤغي زووةّ زاخطابوو،
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تةوة: غًؤنؤؽ آل. زووةَيإ ية ضيَطةى ثاضتيا واتة ية الى ضؤشٖةووْةبخةظةض بؤ ٖيَطناْيا 
 بؤ ٖيَطناْيا. بطِوات، بؤية ْةيسةتواْى بةو ضيَطةيةزا ْةبووٖيَعى ية ثاضتيا 

 ْاوى زؤَيى )ثطازاؽ( ْاوى زةبةٕ،نإ بة يؤْاْييةْووغة َيَصووبوو نة ضيَطة ئةوة غيَيةّ
ئةو يةؾهطةى  ؾاٖطووز و ئةغتةض ئاباز،َييَهة ية ْيَوإ زؤ ز( ْاغطاوة،ووطبة زؤَيى )ؾاٖ ئيَػتة

ضؤشئاواى ٖيَطناْيا. ئةو زؤَية بةو ؾاخاْة  بطةيةْيَتةبةو زؤَيةزا ضؤيؿتباية زةيتواْى خؤى 
بةو ضيَطةيسا ٖةبوو، ية وةضظى  يثةضِيٓةوةيةؾهط تواْاى  و ْييةزةوضةزضاوة نة بةضظاييإ ظؤض 

يةو زؤَيةزا زةغت زةنةوت. بؤية غًؤنؤغي  ضِووباضةنإيَصى بةٖاضزا ئاوى ظؤض بة ٖؤى غةضضِ
زووةّ نة زةيةويػت يةؾهطةنةى يةو زؤَيةوة بباتة ٖيَطناْيا، ْاضاض بوو خؤى ضابططيَت تا ئاو 

. زواى بجةضِْةوةناْياْةوة ية زؤَيةنة دةْطيية ثيَساويػتييةنةّ ببيَتةوة و غةضباظةناْى بة 
ثيَٓذةَيٓى بةٖاض، غةضباظةناْى ضووْة  ية ضؤشى ضٌ و ي زووةّغًؤنؤغ بؤوة، ئةوةى ئاو نةّ

 بةضزةواّ بووٕ ية ضؤيؿذي. بانوضو زؤَيةنة و بةضةو ْيَ
تريى يةطةٍَ بؤ دةْط  بانوضبؤ  يةؾهطنيَؿييغةباضةت بة  ئيَطإنةى يؤْاْييةةى ثاؾا بة ضةضةَي
ة، زةيتواْى تريى زات ؾهػت بةضةو خؤضاغإ ضؤيؿتباي بانوضئةطةض ية دياتى  زات ٖةَيةى نطز،

يةف فةضَاْطِةوائةو  ،ْةبووهة يةوناتةزا نةؽ ية ثاَيجؿتةناْى تريى زات ية خؤضاغإ ضووْبسات، 
 .ْةبووغًؤنؤغي زووةَسا  بةضاْبةض يةنة ثاؾاى ئةؾهاْى زايٓابوو، تواْاى بةضططى 

وايسةظاْى  ْة،ية َاظةْسةضا َوغي خؤضْى زةَييَت: غًؤنؤغي زووةّ ْةيسةظاْى تريى زات
تريى زات بؤ خؤى ية  يَهة ية غةضزاضةناْى وووة، يةنزاطرينطزئةوةى ٖيَطناْيا و َاظةْسةضاْى 

دةْط يةطةٍَ ثاؾاى ئةؾهاْى بة  اضتياية، بةّ ثيَية ضؤيؿذي بؤ ثاضتيا، بووة َايةي ئةوةيث
 .تةواو ْةبيَتغووزى خؤى 

ناتى ْا( نة ظؤض ية غةضزةَى  ئةضَةْى بة ْاوى )َاض ئايبا زيهةي ْووغيَهيَيَصوو
ْةوةز و يةى غاٍَ ية زواى ٖاتٓى تريى زات بؤ طؤضطإ  تةْيا بووة، ْيَعيوغًؤنؤغي زووةّ 

يَ و نةوتةضِ بانوض، بؤية بةضةو ةنوضبووة، زةَييَت: غًؤنؤغي زووةّ زةيعاْى تريى زات ية با
ببات،  يةْيَوزات  تريى ببات. ئةو زةيعاْى ئةطةض يةْيَوَةبةغتى بوو نة خوزى تريى زات 

ئةويـ ثاضتيا زةخاتةوة غةض خانى  وأْ ثاضيَعطاضى ية ثاضتيا بهةٕ،نإ ْاتْييةئةؾها سييضي
 .ئيَطإ
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ية ضؤشى زووةّ ية  ضؤيؿت، بانوضبةضةو  ؾاٖطووزغًؤنؤغي زووةّ ية ضيَطةى زةضبةْسى 
ٖاتٔ، ئةوإ  تووْسيٓى ناتى ضيَجيَواْسا، غًؤنؤغي زووةّ و غةضباظةناْى زووضاضى باضإ باض

ّ باضإ تا بةضةبةضى ئيَواضة آليي نؤتايي زيَت، بةظووضؾيَٓةيةنة و بة  تةْياواياْسةظاْى ئةوة 
 واتة ئةوناتةى يةؾهطى غًؤنؤؽ بؤ ثؿووزإ وةغتإ، بةضزةواّ بوو.

غًؤنؤغي زووةّ و ضةْس  يَ وةغتا، طوْسيَهى بضووى ٖةبوو،ئةو ؾويَٓةى يةؾهطةنةى ي
ئةو  يةْيَوغةضباظةنإ ْاضاضبووٕ  ضةناْى ضووْة َاَيةناْى طوْسةنة،ية غةضزانةغيَو 

 خيَوةتاْةزا سييَٓٓةوة نة بةضزةواّ زَيؤثةى ئاويإ ييَسةٖات.
ة خيَوةتط بة  ضِووباضةيى خؤيإ زاَةظضيَٓٔ، ئةو ةثيَـ ئةوةى غةضباظةنإ بؤ ثؿووى ؾةوْا

ةضباظةنإ بؤ ثؿوو وةغتإ، ئاو تةواوى زؤَيةنةى ئةوناتةى غ زؤَيةنةزا زةٖات ثطِ بوو ية ئاو،
 .ٖةَيسارت زةبيَت، بؤية خيَوةتةناْيإ ية بٓاضى ططزةناْسا ثغةضباظةناْيـ زةياْعاْى ئاو  ،زاطرينطز

بؤ باؾووض  بانوضاْةوةى ٖةية، زؤَييَهة ية ضِوو غو ثيَضدطة يةوةى ظؤض  ؾاٖطووززؤَيى 
يإ ٖةَووهة ْةياْسةتواْى ضووْزإ ضازضةناْيإ ٖةَيسا، ناتيَو غةضباظةنإ بؤ ثؿوو ،زةضِوات
 ية يةى الى زؤَيةنة ٖةَيبسةٕ، ية ٖةضزووال و ية زاَيَٓى ططزةنإ ٖةَييإ زإ.خيَوةت 

ظيازى نطز نة ئةو بةؾةى يةؾهط نة ية  ٖيَٓسةزواى ئةوةى نةَيَو ية ؾةو ضؤيؿت، ئاو 
تةْاْةت بة غواضى ئةغجيـ  هة زابطِإ،زي ت بووٕ ية ئةواْيآلزاَيَٓى ططزةناْى ضؤشٖة

ى زةبطز. ٖةوا غاضز بوو، اْى ئاو ئةغجةنطووؾاضهة ضووْ، بجةضِْةوة ضِووباضةنةْةياْسةتواْى ية 
إ زةياْتواْى غةضباظةنإ ٖةضضةْسى ويػتباي ية ٖةضزووال زاضى ظؤضيإ ييَبوو،ّ ططزةنإ آلبة

 يةْيَوزةتواْطا  تةْيا باضإ ئةغتةّ بوو، يةشيَطنطزْةوة. ئاططنطزْةوة زاض بربِٕ بؤ ئاطط
 يةْيَوبةٖؤى طةوضةيي زاضةناْيـ بؤ نطزْةوةى ئاطط  خيَوةتةناْسا ئاطط بهةْةوة،

هة بةو ؾةوة ْةياْسةتواْى قةزى زاضةنإ ثاضضة ضووْخيَوةتةنإ زووضاضى ططفت زةٖاتٔ، 
 ثاضضة بهةٕ.
 وبووٕ،آلبثةضف و ػتا، ٖةوضةنإ يَزواداض و بةضةبةيإ بةضزةواّ بوو، ْيَعيوباضإ تا 

خيَوةتةناْيإ بة زةغت  يةْيَوئةغتيَطةنإ زةضنةوتٔ، غةضباظةنإ نة تا ئةونات تةْاْةت 
زاضةنإ ئاططى  بة قةزى زةضةوةي خيَوةتةناْيإ، ية ٖةضاغإ بووٕ و زةيآْاآلْسغةضَاوة 

ثؤؾانى غةضباظإ و  وظوتري بووٕ، نة ططِ و بة  ٖيَٓسةئاططةنإ  طةوضةيإ نطزةوة،
 نطزةوة. وؾوخيَوةتةناْيإ 
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نة ئةو بةؾةى يةؾهطى غًؤنؤؽ نة  ،ظؤض بوو ٖيَؿتاناتيَو ضؤش زاٖات، ئاو 
ى يةؾهطى دووَية زيهة، بؤ النةي ةوةبجةضِْنة بووٕ ْةياْسةتواْى ية ئاو ؤَيةيةوبةضى ز

ى ئاوزا ضِيَطِةوبة  وايةزةبوهة ئةوإ ضووْ، ْةبووغًؤنؤؽ بة ٖؤى ظؤضى ئاوةنة ية تواْازا 
ضيَطةيإ ْةزةبؤوة و ْةياْسةتواْى  ، تا غةضنيَؿى ئاو ْةْيؿتبايةوة،بطِؤٕ بانوضبةضةو 

 بةضزةواّ بدي ية ضيَطة بطِئ.
بةضةبةياْى ضؤشى  ْةوة،ضؤش يةؾهطى غًؤنؤؽ يةو ؾويَٓة َازوو َاوةى زوو ؾةو و 

، يةؾهطى غًؤنؤؽ بطِؤٕو ئاوةنةزا ْيَ ناضٕ بةنة زة يإناتيَو ئاو نةّ بؤوة و ظاْ غيَيةّ
طةيؿتةوة باضى ئاغايي خؤى، واتة ئاوةنة  ي ضِووباضةنةئاو ْيوةضِؤ ْيَعيوىَ و نةوتٓةضِ

طةيؿتةوة ئةو ئاغتةى ية ناتى ٖاتٔ يةؾهطى غًؤنؤؽ بؤ ئةو زؤَية ٖةيبوو. ية ضيَطةى 
 ى ظؤض ٖةبوو،َيةنةزا توو بة ضازةٖةضزوو الى زؤ يةْيَوغةضباظةناْى غًؤنؤؽ و 

يإ زةنطز نة اليإ بوو تووضةطاْةيةو  خؤيا واضزغةضباظةنإ ٖةضضةْسى ويػتبايإ زةياخن
يةو طةؾتةزا غًؤنؤؽ و ياوةضةناْى بؤيإ زةضنةوت نة زؤَيى  بياخنؤٕ، تا يةناتى ثؿووزا

 ية.ةي ظؤضتطئ تووى ييَؾويَٓاْ وية يَهةيةن ؾاٖطووز
، ْاوضةيةنى ٖاويٓةٖةواض زةضِؤيؿذياْى ثيايسا ئةو ْاوضةيةى غًؤنؤؽ و غةضباظةن

إ، ناتيَو غةضباظةنإ ية خةو ٖةغت بوو، ية ضؤشى ثةدما و زووةَى بةٖاضزا،
ية ضؤشى زواتطةوة  زواضؤشة يةو ْاوضةية بٔ، ئةَطِؤ وتجيَؿاْسةضةنإ بة غًؤنؤغيإ ضيَ

 زةنةويٓة ْاوضةى طةضّ و ظغتاْة ٖةواض.
 ثيَساويػتييةؤنؤؽ غواضة و ٖةْسيَهيإ ثيازة و ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى غً

ٖةتاو ية  ،ْة غاضز إ زةطواغتةوة، ٖةوا ْةطةضّ بوو،ناْى ئةو غةضزةَيدةْطيية
ية غةضباظة  يَوية ٖةوض بةغةض ئةو زؤَيةزا زةزضةوؾايةوة، داضداضيَو يةن ظاآلئامساْيَهى 

طى زةزايةوة ية ضةْس زواى ئةوةى ية ؾاخسا زةْ ضطِي،نى زةْييةنإ طؤضايؤْاْيية
 َى زةزضايةوة.آلاليةنةوة وة

اْى بةغةض غةضباظةنو نةظطإ ت و ضؤشئاواوة بةضز آلططزةناْى ضؤشٖةيةغةض يةثطِ 
بووٕ نة زواى بةضنةوتٓيإ بة غةضباظةنإ،  طةيةى َةظٕبةضزةنإ  غًؤنؤغسا باضاْسضا،

ى ييَ دووَيةةغتاْةوة و زةنطز و تواْاى ٖ يبة غةختى بطيٓساضياْ ٕيا خؤ زةياْهوؾتيا
 زةغتاْسٕ.
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ططزةنإ ٖةْسىَ يةغةض اْى، بيٓيإ نة ضِووى ططزةناْيإ غةضووناتيَو غةضباظةنإ ية 
نى ية زةغت زاية نة ْييةػتاوٕ نة ضيـ و ثطضيإ زضيَصة و ٖةضيةنةيإ بةضزةقايَثياو و

ئةطةض  ى بةضزى طةوضةيإ ثيَ ضاوةؾيَٓٔ،هة زةياْتواْضووْبٓهةنةى طةوضةية، 
 نإ بضووى بووْاية تواْاى ٖةَيساْى بةضزى طةوضةيإ ْةزةبوو.ْييةبةضزةقا

نةغاْة بسةٕ و  نإ فةضَاْيإ بة غةضباظةنإ نطز تا بة تري يةويؤْاْييةئةفػةضة 
بؤ غةضةوةى ططز  خواضةوةى تريةنإ ية يةبةضئةوة، بةآلّ ضيَطةيإ ْةزةٕ بةضزباضاْيإ بهةٕ

ئةوإ بيَ ثػاْةوة بةضزى طةوضة و  ،ْةبووْى ئةوإ ازباضغةض بةضيةإ ي، ناضيطةضيزةضِؤيؿذي
 خؤيةطةٍَ بةضنةوتٓى ٖةض بةضزيَو غةضباظيَهى ثيازة يا ضوونيإ بؤ غةضباظةنإ ٖةَيسةزا،ب

 ، ْة بطةضِيَٓةوة،بطِؤٕغواضة زةنةوت. غةضباظةناْى غًؤنؤؽ ْةياْسةتواْى ْة بؤ ثيَؿةوة 
 .ببووْة ئاَادمى بةضزةنإ، ٖةض ةيإ زةنطزبؤية بؤ ٖةض اليةى دووَي

ئةو ثياواْة  و الوة ٖيَطف بهةْة غةض ططزةنإ،غًؤنؤغي زووةّ فةضَاْيسا ية ٖةض زو
يَعضئَ. هطزٕ بؤيإ زةتواْطا ية َةتطغي ئةوإ بجاضبة ٖيَطؾ تةْياهة ضووْببةٕ،  يةْيَو

بةضزةنإ  يةإ يثيَؿواظي الوة ٖةضزوو هطزْى فةضَاْى ثاؾا يةغةضباظةنإ بؤ ديَبةدىَ
 ّ ناتيَو طةيؿتٓة غةض ططزةنإ ثياوةنإ زياض ْةَابووٕ.نطز و ٖيَطؾيإ بطز، بةآل

ْةَاْى ئةو ثياواْةى بيػت، ثطغياضى ية  غًؤنؤغي زووةّ زواى ئةوةى ٖةواَيى زياض
 .ضيَجيَؿاْسةضةنإ نطز: َازاّ ئيَوة ؾاضةظإ، ئايا ئةو ثياواْة ضووْة نوىَ؟

 يإ: ئةواْة زيَو بووٕ و زيَوةنإ زةتوأْ وٕ بدي.وتئةوإ 
 .: بؤ ئةواْة َطؤظ ْري؟وتىغًؤنؤغي زووةّ 

ٖةض بة دؤضى تايبةت نة يةثطِ زةضزةنةوٕ،  ّ يةآليإ: َطؤظٔ، بةوتضيَ ثيَؿاْسةضةنإ 
 .!زةبٔ و نةؽ ْاظاْيَت ية نوىَ زئَ و بؤ نويَ زةضٔ وٕٖةَإ ؾيَوةف 

ساضةنإ ؿت ططزةنإ بطةضِئَ و ثياوة ضيؿةفػةضةناْى نطز تا ثغًؤنؤؽ فةضَاْى بة ئ
نة ية ثؿت ططزةنإ ٖةْسىَ  ،ْيؿإ زةزاتئةوة ى ئةوإ ووْبوْبسؤظْةوة و بياْططٕ، 

ئةفػةضةنإ و غةضباظةنإ ٕ خؤياْى تيَسا سةؾاض بسةٕ. ناضنة ئةوإ زة ،ؾوئَ ٖةية
ْة  يةوة،و زيَوةناْيإ ْةزؤظي طةضِإى تواْايإ ٖةبوو، ثؿت ططزةنإ ٖيَٓسة ضؤيؿذي،

 بيٓى نة َطؤظ بتواْيَت خؤى تيَسا بؿاضيَتةوة. يـؾويَٓيَهياْ
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ى ضيَجيَؿاْسةضةنإ، ضؤيؿتٓى يةؾهطةنةى وتةبة  ٖيَطؾي ثياوة ضيؿساضة زيَوةنإ،
 دووَيةّ زواى ئةوةى ئةوإ ضؤيؿذي، غةضباظةنإ زةغتيإ بة آلبة ْاتةنووظ نطز، ْاضِيَو
خؤياْسا يةطةٍَ بةضزة طةوضةنإ ْاؾت و بطيٓساضةناْيإ  يةشيَطالؾةى نوشضاوةناْيإ  نطز،

 يَ.بطز تا ضاضةغةضيإ بهةٕ و نةوتٓةوة ضِ
غًؤنؤغي زووةّ بة ثةدما ٖةظاض غةضباظى غواضة و ثيازةوة بؤ دةْطى تريى زات 

ْيَو زؤَيةزا ى بة زضيَصايي ْؤ نيًؤَةتط يةو ئةو يةؾهطة ضيَضهةيةنى ضيَه، زةضِؤيؿت
 ،ْةبوويةؾهطةنةيإ تةواوي ية غةضزاضةنإ تواْاى بيٓيٓى  يَوٖيض يةن ثيَهٗيَٓا بوو،

ناتيَو يةؾهط  ،ية ناضواْةنةى ضيَبةضى زةنطز يتنوضبؤية ٖةض ئةفػةضيَو َةوزايةنى 
شَاضةيةني  زيهةوة نةوتٓة بةضزباضاْهطزْيإ، يَهةوتةوة، زيَوةنإ ية ؾويَٓيَهيبةضِ

بووٕ، نوؾت و بطيٓساض نطز. زيػإ فةضَاْسةيي يةؾهط نة يةو ؾويَٓة ئاَازة  زيهةيإ
 .بووٕزيػإ ناتيَو طةيؿتٓة غةض ططزةنإ، زيَوةنإ زياض ْةَا فةضَاْى ٖيَطؾياْسا،

توونى ية ثةضِ نإ ٖةية،ْييةئةضَة ْووغةَيَصووتوونى ثةضِ يةْيَوْيؿاْى زيَو ْاو
ْووغيوياْة بةضبةضةنإ بةضزيإ بةغةض غةضباظةناْى ةنإ ييؤْاْى و ضؤَي ْووغةَيَصوو

نإ ْاوى زيَو بةضاْبةض بة ضيـ و ثطضة ْييةتوونى ئةضَةغًؤنؤغسا زةباضاْس. ية ثةضِ
ايةوة بؤ ئةوةى ية غةضزةَى زةطةضِ يةنة ئةو ثيَٓاغة ْييةطوَاصيإ  ةوة،زضيَصةناْياْ

يإ بتاؾٔ و ثطضيإ وةى ضيـ و مسيًََ زةبووايةغًؤنؤؽ و ثيَؿيٓةناْى، ثياوإ 
نإ ٖةخاَةْؿييةوةى غةضزةَى  سييهة ثياوإ ضيضووْنوضت بهةْةوة، نإ يؤْاْيية

ى ضيـ و ثطضى زضيَص بؤتة ناضيَهى ْائاغايي و ظؤض بووْ، ٖةْةبووضيـ و ثطضي زضيَصيإ 
ى َاظةْسةضاْيـ خةَيههة ْاوى ضووْ زيهةي بة الى خؤيسا ضانيَؿاوة، غةضةدمى ئةواْي

ويَهة ى ئةوغازا زيَو واتاى ثياخةَيهى زيَوى ييَ وةضطرياوة، ية ٖعضى وؾة ةوا( بووة،)زئ
 زا َاوةتةوة.َيَصووئةو ويَٓةية بةّ ؾيَوةية ية  ضيؿٔ و ثطضٔ بووة،

ةض غةضباظاْى نإ َاوة َاوة بةضزيإ بةغْييةئةو ضؤشة تا ؾةو دةْطاوةضة َاظةْسةضا
ٕ ٖةوَيى ٖيَطؾيإ بؤ زةزإ، ٖةَيسةٖاتٔ و زياض ٖةض نة غةضباظةنا غًؤنؤغسا زةباضاْس،

يَت و ية ؾةوى ثةدما و ْةزةَإ. بةّ ؾيَوةية غًؤنؤؽ ئةو ضؤشة ْةيتواْى ئةو زؤَية بربِ
 ى بةٖاض يةو زؤَية َايةوة.غيَيةَ
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 ئيَسانكان لة يؤنانيية دةسةآلتيىكؤتايي 
الفاوى يةو  زيهة غًؤنؤؽ داضيَهي ببيَت، ئامسإ بة ٖةوض زاثؤؾطا، تاضيو زْياثيَـ ئةوةى 

ةوة. ئةو ؾةوة  زةضطرييزؤَيةزا بيين بوو، يةؾهطةنةى ية زاويَٓى ططزةنإ زاْا تا زيػإ  الفاو ْةٓب
 .ي ييَ بهةويَتةوةالفاو ضِووباضةنةنة ئاوى  ْةبووّ بةو ضيَصةية آلضةْس داضيَو باضإ باضى، بة
ٖةتاو زضةوؾايةوة، غةضباظةنإ خيَوةتةناْيإ ناتيَو  ى بةٖاض،غيَيةَبةياْى ضؤشى ثةدما و 

)بافت(  ثيَضةناْييةؾهطى غًؤنؤؽ ية  زةبووايةىَ نةوتٔ. ئةو ضؤشة نؤنطزةوة و بةضِ
خؤياْةوة زةضياى ناغجري  خواضى ؾار و ية يووتهةزواى غةضنةوتٔ زةطةيؿتٓة  بهةوٕ،غةض

ٖةض ئةو ؾويَٓةى  ةْسةضإ،زةظةضة ظغتاْة ٖةواضةنةى َاظزةبيٓى و زةطةيؿتٓة  يإ(ض)خةظة
 تريى زاتى ييَ بوو.

ناْى )بافت( يؤفة تةواو زةبوو، ؾاٖطووزغةضباظاْى غًؤنؤؽ طةيؿتٓة ؾويَٓيَو نة زؤَيى 
ضيرت ئةو  ئيَػتةهة ضووْبيَت،  ٕووضِى يؤفة بؤ ٖةْسىَ نةؽ واتايةواْةية زةنطز،  زةغتى ثيَ

هة ضووْتا يؤفةناْى بافت ببيٓيَت،  بطِواتا زؾاٖطووزئةطةض نةغيَو بةو زؤَيى  يؤفاْة ْةَاوٕ،
ئةو يؤفاْة  ضةو و خيعةَيئَ ٖةية،خؤؾى  ضِيَطةيةنييةو ًَة ؾاخةى ؾويَٓى يؤفةنإ بوو، 

بووة، ية ناتيَهسا ئةو يؤفاْة تا غةضةتاناْى  ٕؤيةؾهطى غًؤنؤؽ ض ضِةوؾيْابيٓٔ تا بعأْ 
 دياواظيىٕ بةو ؾويَٓةزا بضوونرتئ ئةونات ضؤيؿتٓى طةؾتياضا ،بووٕٖة ضِابطزووفغةزةى 
 ة.ْةبووخ. ظ(  240 – 241ناتى ضؤيؿتٓى غةضباظةناْى غًؤنؤغي زووةّ ية )يةطةٍَ 

 ية ى َاض واتة يووٍ و ثيَضةٍَ ثيَضضِيَطِةوية ضيَطةيةنى وةى  بووٕ بطيَتىئةو ًَة ؾاخة 
بةضزةواّ زؤَيةنةى ئةو نةغةى غةضزةنةوت  زاَيَٓى ؾار زةغتيإ ثيَ زةنطز و غةضزةنةوتٔ،

ؾاخةنةف ية ضؤشئاواى بوو. بةضيٓى ضيَطةى  ت زةبيٓى،آلية الى ضِاغتى خؤى واتة ية ضؤشٖة
هةوة ثيَهة زوو غواض ضووْباف بوو،  زيهة ناْيؾاخاوييةيةطةٍَ ؾويَٓة  وضزيافت بة بةضا

 يإ زةبوو.بووْتيَجةضِتواْاى 
ئةو  خؤىَ يابعْةضِ ضيَ نطاوة،ؤظةوة َط يةاليةٕٖةض نةؽ ئةو ضيَطةيةى زيباية زةيعاْى 

بةضئ ْابيَت. ويَطِاى ئةوةى زةظاْطا  ٖيَٓسةٕ زضوغتى زةنات، آلى غابووْتيَجةضِيَيةى ئاشةٍَ بة ضِ
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ناْى يافت بةضةبةضة ية ثيَضةّ ْةزةظاْطا نةى زضوغت نطاوة. آلَطؤظ زضوغتى نطزووة، بة
ى يووتهةة ية وضزة وضز، زةضِؤيؿذيايسا ئةو ضيَبواضاْةى ثي اْةوة،وضِوزاَيَٓى ؾاخةوة زةغ
 بةضظ غةضزةنةوتٔ. يؾاخيَهى ٖةظاض َةتط

ؾاخةنةوة يةغةض  ،ناتيَو غةضباظةناْى غًؤنؤؽ يةى بةف ية غيَ بةؾي ؾاخيإ بطِى
اْيإ، بيٓيإ ٖةض ئةو نةغاْةٕ نة ضؤشاْى وناتيَو ضو ضؤشئاواوة بةضزيإ بةغةضزا باضى،واتة ية 

 ؾاخةنةٕ.يةغةض  ئيَػتة ،وٕةضزا باضاْسثيَؿرت بةضزيإ بةغ
ياْسةظاْى تانة ضيَطة بؤ اهة وضووْة غةض ؾار، ْووض ٕؤئةوإ ْةياْسةظاْى زيَوةنإ ض

ية  زيهة ْةياْسةظاْى ضيَطةيةني ،ٕؤضِغةضنةوتٔ ية ؾار ئةو ضيَطةية نة خؤيإ ثيايسا زة
نة بة ٖؤى  ،يَيةو بعْةضِ ييةّْ ضيَطةى زةغتهطزى َطؤظ آلزاَيَٓى ضؤشئاواى ؾاخةنة ٖةية، بة

يَت يةو غواضناضيَو ْاتواْ ّ ٖيضآلْى ظؤضزا زضوغت بووة، بةآلنإ ية غانيَوييةضؤيؿتٓى ئاشةَية 
، بةآلّ ى ثيازةف تيايسا َةتطغيساضة و يةواْةية بةضببٓةوةخةَيهضؤيؿتٓى  ،بطِواتضيَطةيةوة 
 .بطِؤٕخسا زةتوأْ بةو ضيَطةيةزا يةطةٍَ ضؤيؿذي ية ؾا ٕووى ْاوضةنة نة ضِاٖاتزاْيؿتوواْ

ة بةضَةتطغي و زيَوةنإ خؤيإ َاْسوو بووْغةضباظةناْى غًؤنؤغي زووةّ بة غةختى نةوت
بةضزةناْى ؾاخةنةيإ بة غةضزا زةباضاْسٕ،  تةْيا بة بةضزةقاْى بةضزيإ تيَ بططٕ، ْةزةنطز تا

سةزاية ئةغجةوة ية ؾار ٖةَي بوو نة غواضى بة بةٖيَع ٖيَٓسةزةنإ بةض يةظةضبةى ٖةْسيَو 
 بؤ ْاو زؤَيةنة. خواضةوة

ة بةض ٖيَطف، غًؤنؤغي زووةَى تيَطةياْس بووْناْسا نةوتثيَضةٖاواضى غةضباظةنإ نة ية 
 زةْطى بةضزةنإ و غةضباظةنإ ٖات و ٖاواضى غةضباظةناْسا يةْيَونة ٖيَطؾيإ نطاوةتةغةض. 

نإ، ؾاخاويية زةظةضةية نةوتٓى بةضز  ظاْطيَتوةى زة زةٖات نة زةنةوتٓة ْاو زؤَيةنةوة،
 ٓةضى وةى ٖةوضة تطيؿكة زةخاتةوة.يَؤةوةى َطؤظ يةو بةضظايياْةوة، زةْطى تبووْا بةضٖةضوةغ

ويَطِاى ئةوةى غًؤنؤؽ زؤخى غةضباظةناْى خؤى ْةزةبيٓى نة زووضاضى ٖيَطؾي زيَوةنإ 
زةنةوتٓة  غةضباظةنإ و ْاَيةى ئةوإ اواضىّٖ ية زةْطى نةوتٓى بةضزةنإ و آلةتةوة، بةبووْ

 تطة يةو ٖيَطؾاْةى ضؤشى ثيَؿرت زيَوةنإ نطزيإ.سْووت، زةيعاْى ٖيَطؾي ئةو ضؤشة وةو زؤَيةنةْيَ
وة بةض ؤ فةضَاْسةى ئةو بةؾةى يةؾهطى غًؤنؤؽ نة نةوتبنإ زةَييَْييةئةضَة ْووغةَيَصوو

بة ثةية غةضباظيَهى ثيازةى ْاضز بؤ  ي )تالزؤؽ(ْاو ٖيَطؾي زيَوةنإ، ئةفػةضيَهى يؤْاْى بوو بة
بهةوٕ قوضغة نة ئةطةض بياْةويَت ية ؾار غةض ٖيَٓسةالى غًؤنؤؽ و ثيَي ضِاطةياْس نة ٖيَطؾةنة 
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دطة ية  ْييةزيهة ضاضةى ٖيض ضِيَطةبؤ ثاضاغتٓى طياْى غةضباظةنإ  زوانةغيإ زةنوشضيَت،
 .نطزٕ ْةبيَتثاؾةنؿة

يةنيَو وضةْس خو يَطةى زةبطِى،ضًِةظ ب ى ؾار زةٖات،خواضةوةةضةو ثةيهةنة بة ضِانطزٕ ب
نة  ،بوو بةٖيَع ٖيَٓسةزواى ضؤيؿتٓى ثةيهةنة، بةضزيَو بةغةضى تالزؤؽ نةوت نة ظةضبةنةى 
ؿتة َى تالزؤؽ طةيآلزةغتبةديَ ئةفػةضةنةى نوؾت و ٖيض زةْطى ييَوة ْةٖات. ناتيَو وة

 زضاو فةضَإ  زيهة ْسضاية ئةفػةضيَهيى ثاؾا طةيةَآلوة غًؤنؤؽ، ئةو ظيٓسوو ْةَابوو،
 تةواوى غةضباظةنإ بطةضِيَٓةوة.

ّ تا نؤتايي غةضباظةنإ طةيؿتٓة آلنطز، بة ضيعى زضيَصى غةضباظإ زةغتى بة ثاؾةنؿة
نإ زةغتةيةى ية يؤْاْييةى وتةييَ نوشضإ. بةو ؾيَوةية بة  زيهةيإ شَاضةيةني خواضةوة

ى يهطزْةوى ئةضَةْةنإ زةغتةيةى ية زيَوةنإ تواْيإ ضيَطة ية ثيَؿطِوتةنإ و بة زضِْسة
بطةْة نةْاضةناْى  زةبووايةية زوايري ؾوئَ سةواْةوة نة  ةؾهطيَهى ثةدما ٖةظاض نةغي بططٕ،ي

 سةوة و ٖةْسيَو ية ثيازة و غواضةناْى غًؤنؤغيإ نوؾت.طةضِاْزةضياى خةظةض، ئةواْيإ 
بؤ  بانوضبة ثيَضةواْةوة ية  ؾاٖطووزيَتةوة و ضيَطةى طةزي و بطةضِغًؤنؤغي زووةّ ْاضاض بو

 ثاؾيبؤ ئةوةى زيػإ ْةنةويَتةوة بةض ٖيَطؾى زيَوةنإ، ية ثيَـ و  ططيَتةبةض،باؾووض ب
ت زةططت. آلٕ ية ٖةضزووالى ضؤشئاوا و ضؤشٖةياى ططزةناْيووتهةيةؾهطةنةى بةضزةواّ 

بة   ،زةضِؤيؿتوو الى زؤَيةنة بةضزةواّ بةغةض ططزةناْسا يـ ية ٖةضزبةٖيَعٖيَعيَهى ثيَؿةْطى 
ْةياْتواْى  سييبؤية زيَوةنإ ضي يَعيَو ية زواوة ئةوناضةى زةنطز،ٖةَإ ؾيَوةف ٖ

 غةضباظةناْى غًؤنؤؽ خبةْةبةض ٖيَطف.
نطز تا  زةظةضة ى ئةوخةَيهزاواى ية  ،ؾاٖطووز خؤغًؤنؤغي زووةّ طةيؿتة ثطازاغئَ يا

 نة زووضاضى زيَوةنإ ْةبيَت. ،بؤ ضؤيؿذي بؤ َاظةْسةضإ ثيَ ْيؿإ بسةٕ يهةيز ضيَطةيةني
ئَ، بيٓطيةو ضيَطةيةزا زيَوةنإ ْا ،زةضِواتيإ ييَطةوة ضيَطةيةى بةضةو ٖيَطناْيا وتئةوإ 

تهةيةنى يؤفاوى بة ووي، بةآلّ ْةى بة َاظةْسةضإ ،زةضِواتهة ئةو ضيَطةية بة ٖيَطناْيازا ضووْ
 .تيَجةضِ ببيَت يَوةنؤظيووى( ٖةية نة يةؾهطةنةت ْاتواْيَت يةوْاوى )

ت آلزةبيَت بةو ضيَطةيةزا بةضةو ضؤشٖة زيهةيـ بؤ طةيؿذي بة ٖيَطناْيا ٖةيةٕ ضيَطةيةني
ة يت ضؤيؿتى، زةطةيآلنِ( بةضةو ضؤشٖة 84) زواى ئةوةى ضواضزة فةضغةْط واتة، ؤىبطِ

 ، زةنةويَتة ْيَوإ زوو ططز نة بة )ظيَسةض( ْاغطاوة،يَتزةضزةنةو بانوضؾويَٓيَو زةضواظةيةى ية 
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نةْاضى  ةةْيتئةوة زةتواْى خؤت بطةي تطٖيَطناْيا. زوا يتةؤى زةطةئةطةض بةو زةضواظةيةزا بطِ
ؾار  فية نةْاضى زةضيا ة، بة ئاغاْى زةضيتة َاظةْسةضإ،ة ئةو ؾويَٓيناتيَو طةيؿتي ةضيا،ز

 ئةطةض يةنةْاضى زةضيا ٖيَطؾت بهةْة غةض، إ ٖيَطؾت بهةْةت تا زيَوةنضيَطةْانةويَتة غةض 
 بة ئاغاْى زةتواْى بةضططى ية خؤت بهةى. غةض

بؤ َاظةْسةضإ ظؤض نة غًؤنؤؽ ضيَطةى طةيؿتٓى خؤى  بووٕزوو بابةت ٖؤناضى ئةوة 
 بة ضيَطةى ظيَسةضزا بضيَتة زةؾتى بةضيٓى ٖيَطناْيا نة زةطةيؿتة غةض زةضيا. زووض خباتةوة،

ى ثايتةختةوة، غًونييةْايةباضى زؤخى  يةباضةىٖؤناضى يةنةّ ٖاتٓى ضاثؤضتيَو بوو 
 يَتةوة.بطةضِزةنات  ثيَويػت وا ى خؤى يةو ؾويَٓةبووْظاْى نة  ئةوةي
ية ئاغياى بضووى زووضاضى  ةوةىطةضِاْبوو نة ية ناتى  ْةخؤؾييةٖؤناضى زووةّ ئةو  

 ثرت تةؾةْةي زةنطز، بؤيةنة ْةخؤؾييةّ تا زةٖات بةآل، ْةبووتا ئةونات ظؤض ئاظاضى ببوو، 
تةْسضوغتى ئةوزا باضي يةطةٍَ  نطزٕؾةضِثؿوو بسات و زةبيَ   ظاْيثيَويػيتبة ثاؾاى غًونى 

 ْاطودميَت.
ية ضاوةناْى بوو.  غيٓطى و ئةوي زيهةيإإ ية هيئةو زوو ْةخؤؾي ٖةبوو، يةنيَ

نإ بةدىَ ْييةغةباضةت بة غًونى و ئةؾهاباؾيإ  ظاْياضيينإ ْييةئةضَة ْووغةَيَصوو
ْةخؤؾي  يةباضةى غيٓطى غًؤنؤؽ ٖيضيإ ْةْووغيوة، ٖيَؿتووة، غةباضةت بة ْةخؤؾي

نؤْةنإ  ْووغةَيَصووهة ضووْتوونة نؤْةناْسا ٖيض ٖاتبيَت، ْري ية ثةضِ ضاوةضِوإضاوةناْيؿى 
ّ آلضزة ضاو ْاو زةبطز، بةيإ بة زةٖةَوو ناْى ضاويإ بة يةى زازةْا،ْةخؤؾييةتةواوى 

ّ باغيإ آلْةخؤؾي غيٓط ية يةى دؤض ْري، بة صيووْةبؤ  ناْى دةغتة،ْةخؤؾييةزةياْعاْى 
 ى بووة.ْةخؤؾييةْةنطزووة نة ْةخؤؾي غيٓطى ض 

غًؤنؤؽ بيَ ئةوةى زةغتى بة تريى زات ضِابطات نة طواية ْيؿاْى )ئةؾهى زووةّ( 
ووغإ زَيٓيا ْري يةوةى َْيَصووهة ضووْةَإ بةناض ٖيَٓاوة، ى طوايوؾةبؤية  ايةوة،بووبيَت، طةضِ

 .بوو بيَت تريى زات  ئةؾهى زووةّ
نإ، ْييةئةؾها زةغةآلتيىى شيَط ية ْاوضةزاوة ٖيَطناْيا بؤوة بةؾيَو ضِووزواى ئةو 

هة زيَوةنإ ضيَططيإ نطز ية طةيؿتٓى غًؤنؤغي زووةّ بؤ نةْاضى زةضياى خةظةض ضووْ
 غةض تريى زات، ٖةْسيَو ئةو برينطزْةوةيإ ٖةبووة نة ئةوإ ٖيَطف بهاتة )ناغجري( تا

 غًؤنؤغي زووةّ دةْطابٔ.يةطةٍَ بؤ ياضَةتى ئةو  ثاَيجؿتى تريى زاتيإ نطز بيَت،
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ى ْاوضة زاْيؿتوواْووياْة نة زيَوةنإ واتة وتئةو نةغاْةى ئةو بريؤنةيإ الزضوغت بووة، 
ناْيـ تريةيةى ْييةئةؾها ة،بووْٕ ية ْةتةوة ئاضياييةنإ اضناْى ْاوضةى َاظةْسةؾاخاويية

ئةواْسا ية زشى يةطةٍَ بؤية زيَوةنإ  ة،بووْى ئيَطاْة ية ئاضياييةنإ يإ باؾرت بًَيَري بووْ
 غًؤنؤغي زووةّ نة يؤْاْى بوو ٖاوثةضياْيإ نطز.

 ٖةَووية، ٖةضضةْسة ةوةبووْْة  قووٍَثرتى نؤٕ َيَصوو يةباضةىئةو ؾيَوةية ية بطِياضزإ 
نإ( ية ْييةئةؾها خؤناْى وةى )ثاضغةنإ، َازةنإ و ثاضتةنإ ياييةئيَطاْ غةضةنييةضةطةظة 

ى نيَؿة ية بووْة ية ٖةْةبووّ ئةو بةغرتاْةوةية ٖةضطيع ضيَطط آل، بةبووٕيةى بٓةضةوة 
 ْيَواْياْسا.

طاْة بيَت و بة ْاوى بيَ بووْٕةناْى َاظةْسةضإ ضاظى ؾاخاوييةى ْاوضة زاْيؿتوواْ
 ةوة،ْووبيَطاْةيةنسا زةض ٖةَووتساض بةغةضياْةوة، ئةوإ بةطص آلغةضنةوتوو ببيَتة زةغة

ة ْاوضة ْةضِؤيؿتهة تريى زات زواى طؤضطإ ية نةْاضةناْى خةظةض طريغايةوة و ضووْ
تباية ئةطةض تريى زات زواى زاطرينطزْى طؤضطإ ٖا ئةويإ ْةنطز،نإ، بؤية دةْطى ؾاخاويية

ئةو سةوت  ٖةضوةى يةطةٍَ ضؤغتةَسا دةْطإ، بؤ ْاوضةى ؾاخاوى، يةطةَييسا زةدةْطإ،
ية ؾاْاَةزا باغيإ زةنات ئةو ططفتاْةٕ نة ئةوإ بؤ ضؤغتةَيإ  فريزةوغيةى قؤْاخ

غووزى ييَ زيذي، ئةو باغاْة تيَهةٍَ  فريزةوغيّ بة طويَطةى ئةو غةضضاواْةى آلزةْايةوة، بة
ى ْاوضة زاْيؿتوواْةناْسا نة باؽ ية زيَوةنإ زةنطيَت، َةبةغت قؤْاخةفػاْة. ية بة ئ بووٕ

نإ ْييةية غةضزةَى ئةؾها فريزةوغيزاوةناْى ؾاْاَةى ضِووناْى َاظةْسةضاْة، ؾاخاويية
 ناْة.ٖةخاَةْؿييةزاويَهيإ نة ٖى غةضزةَى ضِوويساوة، دطة ية ضةْس ضِوو

ٖاتووة تا ْاوضةنةيإ  ةوةبةٖيَعووةّ بة يةؾهطيَهى ناتيَو زيَوةنإ بيٓيإ غًؤنؤغي ز
ةوةية، غةضةتاناْى طةضِاْبيَ ئةوةى خؤيإ بعأْ بةو  بهات، ْاضاضيإ نطز بطةضِيَتةوة، زاطري
نإ ئةونات غًونييةهة الواظى ضووْيإ ثيَهةوةْا. ئيَطاْيؤْاْي ية  زةغةآلتيىى ْووضيةْيَو

يبايةوة و خؤى طةياْسباية تريى زات و ثةضِ طووزؾاٖئةطةض غًؤنؤؽ ية زؤَيى  زةضنةوت،
 زةطؤضِا. زيهة بة ؾيَوةيةني ئيَطإى َيَصووى بطزباية، يةْيَو

ظةخاْةناْى ديٗإ َاوٕ، ية ثياوة ية َؤ ى ئةو غههةناْىصيووْة ئيَػتةتريى زات نة تا 
إ، نْييةوف و زاضيوف تا غةضزةَى غاغانوضزواى  ة،ئيَطاْى نؤْى َيَصووزياضةناْى 

 يَت.بيٓطنةغيَهى طةوضة و زووضبيٓى وةى ئةو ْا
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ى ئةواْى ئايٓى بة زةغتةوة ططت، ْةضيت و ئيَطاْ زةغةآلتيىئةو ثياوة َةظْة زواى ئةوةى 
دةشْة نؤْةنإ وةى دةشْى  ٖةَوو ئاططخاْةنإ زاطريغاْةوة، ئيَطإية تةواوى  ئاظاز نطزةوة،

نإ ضؤشةنةى زياضى ٖةخاَةْؿييةا ٖاتٓى زا تَيَصووغةضى غاَيى ْويَ )ْةوضؤظ نة ية 
ى ؾيوةْى ضِيَوضِةمسؤش زواى زةغتجيَهى ظغتإ و دةشْى ؾةزة واتة دةشْى غيَ زةضِ ْةنطابوو(

 .غةضيٗةَيسايةوةظغتإ َاوة، غةضية ْوىَ غياوةف نة ٖيَؿتا ية خؤ
اؾاى تا ئةوناتةى تريى زات ث َةنسؤْيبة زةغت ئةغهةْسةضى  ثيَطغجؤَييؼخاْى ضِووية 

نإ بة ظَاْى فاضغي ييةئيَطاّْ آل، بةْةبوورت ثت، غةزةيةى آلئةؾهاْى طةيؿتة زةغة
نة نةؽ ظَاْى ثةًٖةوى  ْيية، َةبةغتُإ ئةوة بؤ يؤْاْي طؤضِابووظَاْيإ  ئاخعريْةزة

نة ية زايو و بابيإ ئةو  بووٕاْيَو ٖةخةَيهٖيَؿتا  خؤ فاضغي بري ْةَابوو،يا ٖةخاَةْؿيي
 ّ شَاضةيإ نةّ بوو.آل، بةبووٕزة طظَاْة فيَ

شاْسْةوةى ظَاْى فاضغي وت بؤ بوآلئةو ٖةْطاواْاْةى زواى طةيؿتٓى تريى زات بة زةغة
ّ بة ؾيَوةيةنى آلطايةوة، بةوتٖةضضةْسة ئةو ظَاْة ية قوتاخباْةنإ زة ،ْةبووْطا، ئاناَى 

 و ريبؤ ظاْا و ؾاع ائةوضووثظَاْى يؤْاْى نؤٕ ية  ئيَػتةبوو نة ، وةى ئةوةَطزوو بوو
 .ْةبووى ئاغايي غووزى خةَيهبؤ  طيَتةوة،وتئةزيبةنإ زة

طة ية ةوة، دطةضِاْى نؤٕ ئيَطاْْةضيتةناْى  ٖةَووزا  تريى زات ثاؾايةتييية غةضزةَى 
بة ظَاْيَهى ْاوضةيي نة  ئيَػتةية خؤضاغاْى  ،نة طةوضةتط بووظَاْةنةى. ية خؤضاغاْى نؤٕ 

نإ ْييةزواى ئةوةى ئةؾها ئاخعري،زة ٖةخاَةْؿييٍَ ظَاْى ثةًٖةوى ٖةبوو يةطة دياواظيى
ْة بؤوة يإ ططتة زةغت، ئةو ظَائيَطاْ ٖةَوو فةضَاْطِةوايي ت وآلة خاوةٕ زةغةبووْ

زةظأْ بة  َيَصووٖةض ئةو ظَاْةية نة الى ئةو نةغاْةى ية  ديَططةوةى ظَاْى يؤْاْى،
 ثةًٖةوى ئةؾهاْى ْاغطا.

ايةوة بؤ ئةوةى تريى زات و زةطةضِ ئيَطإسْى ظَاْى ثةًٖةوى ئةؾهاْى ية ْةغٖؤناضى بطةو
، ظَاْى نؤؾو غةضةتا زةبوو بة ظَاْى تةواوى ئاخعرينةغاْى ْاو نؤؾهى ئةو بةو ظَاْة زة

ةناْيإ َٓساَيَاٍَ و  يةْيَو، ئةوإ ظَاْى نؤؾهيإ بووٕ سهووَةتئةو نةغاْةى ناضَةْسى 
و آلسا بخةَيه يةْيَوو باواْةناْيإ  َٓساآلٕئةو ظَاْة بة ٖؤى شٕ و  بطةو ثيَسةزا، ئةوي طاظيَ
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ية غةضزةَى تريى زات و  ئيَطإظَاْى  (1)إ.ٖةَووزةبؤوة و بةضةبةضة زةبوو بة ظَاْى 
 .ٖةخاَةْؿييديَٓؿيٓةناْى بؤوة ظَاْى ثةًٖةوى 

ئةو  ْيَعيوية  ضاططتٓى ْاوةنةىعى ظؤضى بؤ زاضيوؾى طةوضة ٖةبوو، بؤ بةضظتريى زات ضيَ
 خؤية، ؾاضيَهى زضوغت نطز بة ْاوى )زاضا( ياى ييَئيَػتةؾويَٓةى ؾاضى )ئةبيطةضز(ى 

 ى زاضيوؾى َةبةغتة.وؾة)زاضيؤّ( نة ٖةَإ 
ةنةى خؤى ية َيَصووخ. ظ( تواْى  149ووغي ئةضَةْى ية )َْيَصوو)َاض ئايبا ناتى ْاى( 

بؤية ئةو ظؤض ية  غاٍَ زواى َطزْى تريى زات، (62) توونيَهسا تةواو نطز واتةضواضضيَوةى ثةضِ
بووة و زةَييَت:  ؾاضى زاضا )زاضيؤّ( نة تريى زات  ْيَعيوتريى زات  زةغةآلتيىغةضزةَى 

يي ظيَسةضِؤية وتةطوَإ ئةو ر زضيَص و ثيَٓر فةضغةر ثإ بوو، بيَزضوغتى نطز، ثيَٓر فةضغة
ت و ئةغح و آلية ضواض ثيَ و َا بووٕ تىبطيَئةونات ٖؤناْى طواغتٓةوة  ظؤضى تيَسا نطاوة،

ؾاض بة ناضى ضؤشاْةيإ  يةْيَوبتوأْ  خةَيو، بؤية ؾاضةناْيإ بضووى زضوغت زةنطز تا وؾرت
ٖاتوضؤ بهةٕ، ؾاضيَو زضيَصى و ثاْى غي نيًؤَةتط  يـبؤ ئةوغةضى ؾاض ةوةػةضةَي ضِابطةٕ،

                                                 

ى ئيَطإ بة ظَاْى غؤيكاْى ئيَػتةضى تةواوى خةَيهى ؾاضى تاضإ ثايتةختى نؤ 1200ثيَـ غاَيى  (1)
زواى ئةوةى ئاغا حمةَةز خاْى قاداض ئةو ؾاضةى نطزة ثايتةختى خؤى، ْةيتواْى ظَاْى خؤى نة  ئاخعري،زة

ئةوةْسةى بؤى زةنطا قػةى  ات. ئةو زةْطى ْةوى و شْاْة بوو،ضنى ؾرياظى يةو ؾاضة بطةو ثيَبسبوو ية تو بطيَيت
تساضاْى ئيَطإ نة ية دياتى باْطى آلو زةغةئةو يةنةّ نةؽ بوو يةْيَْةزةنطز تا زةْطةنةى بؿاضيَتةوة، 

ت باْطى ناضطوظاضةنةى ئةوناتةى زةيويػ غةدميَو ياخؤ ظةْطيَهي الى خؤى زاْابوو،ناضطوظاضةناْى بهات، 
تى آلزةَى زةغةيةغةضئةويـ بة بيػتٓى زةْطةنة زةٖات.  ظةْطة ياخؤ غةدمةى زةنوتا،بهات بة طؤضإ يةو 

 1212زي ؾاى بطاظايسا نة ية غاَيى ةزةَى فةحتعية غةضزواتط  ةض غؤيكاْى بوو،ئةوزا ظَاْى خةَيهى تاضإ ٖ
ئيَػتة نة  ئاخعا،زي ؾا بةو ظَاْة زةةحتعةإ طؤضِا. ضوْهة فنْييةنؤضى زةغتى ثيَهطز، بةضةبةضة ظَاْى تاضا

نؤؾهةنةى بة ٖةَإ ؾيَوةظاض زةضباض و ؾاعريةناْى  بة فاضغي تاضاْى ْاغطاوة، بةو ؾيَوةظاضة ؾيعطى زةووت،
خةَيهاْى نؤؾهيـ بةو ظَاْة زةزوإ. بؤية ؾيَوةظاضى ئةو ةى ئةوزا زةخويَٓسةوة، ؾيعطةناْيإ ية ثيَؿط

تا  إ و نةٕ بة ظوويي ية ئيَطإ يةْيَوْةضوو،ّ ظَاْى غؤيكآلنإ، بةْييةةضة بؤوة ؾيَوةظاض و ظَاْى تاضابةضةب
يةواْةية  اَية َةيسإ( خةَيو ثيَي زةزوإ،ةنى )ضبة تايبةتى ية طةضِ ةضةتاى غةزةى ضابطزووف ية تاضإ،غ

نإ َايةوة ؾيَوةظاضى ْييةئيَطإ و تاضا تانة بابةتى باف و بة غووز نة يةوةوة بؤ خةَيهى بهاضئ بيَصئ
 "ظةبيشوَيآل"ى تاضإ بوو. ئيَػتة



 394 

سْى اْى نؤٕ ضيَطةى زاَةظضاْديٗ ضواضطؤؾة،غةز نيًؤَةتطى ووثيَوى زةبيَتة ْؤبيَت، ض
ضيَ  َةظٕنة ؾاضى ئاوا  بووْٕةظؤض  ٖيَٓسةى ديٗإ زاْيؿتوواْ ؾاضيَهى ئاوا طةوضةى ْةزةزا،

ئةو ؾاضة نة ثاؾاى ئةؾهاْى بؤ  يةباضةىئةضَةْى  زيهةي ناْيْووغةَيَصووّ آلبةبهةٕ، 
ؾاضة ؾاضيَهى طةوضة ةٕ ئةو ْيؿإ زةزئةوة زضوغتى نطز،  ٖةخاَةْؿييية ثاؾاى  ييَٓإضيَع

 ٖةَوو ظيَطاب ية ؾاضةنةزا ٖةبووة،زاخطاوزا طواغرتاوةتةوة،  ئاوى ؾاض بة نةْاَيى غةض بووة،
بة  ئيَطإبؤ  إبضةاةناْى ئةو ؾاضة غيػتةَى طةضَيإ تيَسا بووة نة زواى ٖاتٓى عخاْوو

 (2)خاضى( ْاغطاوة.و)ب
يَٓاْةناْى تريى زات زاْاْى ضؤشيَو  يَويةن بؤ  ،ئيَطإبوو بةْاوى ضؤشى غةضبةخؤيي ية زٖا
ّ ئةو دةشْة ٖةضطيع آل، بةبووٕدةشْى دؤضاودؤض ٖة ئيَطإةزا. ية وآلتى ئةو َيَصووذاض ية يٓيةنةَ
يَٓا، ضؤشيَه ة،ْةبوو نإ ييةئيَطْاى بووْى بةْاوى ضؤشى غةضبةخؤيي و ضظطاضتريى زات ئةو ْةضيتةى زٖا

                                                 

يَت، ضوْهة تةْاْةت بة زضؤ زةظاْط ْري خويَٓسْةوةى ٖةْسىَ بابةت يةاليةٕ خويَٓةض ْاخؤؾة،زةظا (2)
، ثاووضواْسةوة بؤ ئةْيؿاْةناْى ثيَؿهةوتٓيإ زةطةضِ ٖةَووف ةزوايي ّتةْاْةت تا ئة َيَصووْووغة نؤْةنإ،

إ ةناْيوْاوضة غاضزةنإ، خاْو زيهةي نة ؾاضى زاضا و ؾاضةناْي ،نى ساؾا ٖةَيٓةططةضِاغتييةئةَة  بةآلّ 
ويسا طةضّ زةنطا و بة ٖؤى ٖةْسىَ ئةَباضيَو نة ئاو ية ْيَبوو ية  بطيَيت غيػتةَى طةضَى ْاوةْسى ٖةبوو،

عَةى ةضى بةضيتاْى )غيَط ضاضَيّ بدي. طةؾتياض و ييَهؤَييةوة زةطواظضايةوة بؤ شووضةنإ تا ية ظغتاْسا طةضيبؤضِ
ضإ نة ئةونات ظ( طةؾتى بؤ ئيَطإ نطزووة، طةؾتٓاَةنةى َاوة، ية ؾاضى قؤ 1871ططيطؤض( نة ية غاَيى )

 ى ٖةَيِ طةضّ زةنطإ.ية ؾاضة بضوونةناْى خؤضاغإ بوو، ٖةْسىَ خاْووى بيٓيوٕ نة ية وةضظى ظغتإ بة بؤضِ
نإ يةَيَصووْووغة نؤٕ و ْويَ ٖةبووة،هةضةوةيإ ٓهية َاَيةناْيإ ئاَيَطى فيَ زةوَيةَةْسةنإويؿة ظاْطاوةى 

نة  ،زوو شووضى طةوضةى ٖةبووة خؤيا يَوةيإ باؽ نطزووة و وتووياْة ٖةض خاْوويةى، يةنيئةو ضاغتي
نى ئاو زةخطاية و طةدميٓةية ٕزيواضةناْى بة ؾيَوةى ٖيًََةط و نوٕ نوٕ بووٕ، نوْةنإ بة طيا زازةثؤؾطا

ى بة الْى نةّ بةؾي غيَ ضؤشى زةنطز، ئاوةنةى بة غةض طياناْسا زةٖاتة خواضةوة و تةضِ غةضباْى شووضةنة،
ووضةوة. ثعيؿو ى زةنطز، ٖةوايةنى فيَٓو و بؤٕ خؤف زةٖاتة شؤو طياناْسا ٖاتوضزةنطزٕ. ناتيَو ٖةوا بةْيَ

"ئةوناتةى ية ؾووؾتةض  توونةنةيسا ْووغيويةتى:ؾةفايي( ية ثةضِ نيِةةنإ )سيةفةويو ؾاعريى غةضزةَى غ
طةضَرتئ  ، نة زيواضيإ نوٕ نوٕ بوو، ٖةضضةْسة َاْطى تةَووظ بوو،بووّ، ضؤشاْة يةو شووضاْةزا ثؿووّ زةزا

ة ، ية ناتى ْووغذي خؤّ زازةثؤؾي، بة ٖؤى ئةو ٖةوا غاضزةى يؾووؾتةضيـ طةضَئَ بوو ضِؤشةناْي غاٍَ بوو،
 "ظةبيشوَيآل"و طياناْةوة زةٖات بة بيَ ثيَدةف ْةَسةتواْى خبةوّ. ْيَ
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هة برييإ ضووْنإ ية ْاخةوة ئةو ضؤشةيإ زةنطزة دةشٕ، ييةطاْئيَ نإ زياضى نطز،يؤْاْييةية زةغت 
 ضووبوو. يةْيَوو ْةضيت و ثؤؾانيإ  ئائناْسا يؤْاْيية زةغةآلتيىْةضوو بؤوة نة ية 

ضيؿة  ئيَطإية ضؤشى دةشْى ْةتةوةييسا نة بة زاخةوة ناتةنةى ْاظاْري، ثياواْى 
نإ بة ٖةخاَةْؿييةوةى ْةضيتى غةضزةَى  بووٕسئةواْةى زةوَيةَةْ زضيَصةناْيإ يووٍ زةنطز،

يإ بؤْى خؤف ية ٖيَٓسةطةوضة و بضووى  اظاْسةوة، شٕ و ثياو،و خؿٌَ ضيؿةناْيإ زةضِ ظيَطِ
 اليةنى زةططتةوة. ٖةَوو، بؤٕ بووايةخؤيإ زةزا نة ية ٖةض ؾويَٓيَو نة ضةْس نةغيَهى ييَ

ي خواضزةَةْي اْوخوضة و زةوَيةَةْسةنإ طةو يةاليةٕسا ئيَطاْى غةضبةخؤيي دةشْية ضؤشى 
ْيَو ْةتةوةناْى ْعا و تهاى زةنطز، ية خةَيوئاططخاْةناْسا  ٖةَووية  زازةْطا، دؤضاودؤض

 ،بووٕ ئيَطإئةونات، يةنةّ ْةتةوة نة ضؤشيَهى بة ْاوى ضؤشى غةضبةخؤيي زياض نطز، طةالْى 
ٓؿيٓةناْى ئةو نطز. ديَ ثاؾايةتيي ئيَطإزاٖيَٓاْى تريى زات بوو نة غي و سةوت غاٍَ ية 

و  ييَتؤشنإ بؤ َاوةى ضواض غةزة ضؤشى غةضبةخؤييإ زةنطزة دةشٕ. ْييةواتة ئةؾها
، ضؤشى دةشْى ثايعضؤشى  يةنةَري ةيى واباوةضِووغي فةضةْػى )شاى زؤ َؤضطإ( َْيَصوو

 غةضبةخؤيي بووة.
 

*                 *             * 
 

بة ؾيَوةيةنى الوةنى  تةْيانإ ْييةنإ، بابةتى تؤضاْييةئةؾها ىزةغةآلتيتا ثيَـ 
زاوةناْى تايبةت بة ئةوإ زيَتة ضِوونإ و ْييةنإ بابةتى تؤضاْييةية غةضزةَى ئةؾها ،ٖاتووة

توونةناْسا ديَي باؽ زةبيَت. ئةو ية ثةضِ زيَتة ْاو ئةفػاْة و ضريؤنةنإ، ، ٖةضوةٖاَيَصووْاو 
ّ زةى ضواضةَى نؤضى زةنةويَتة زةغت الزيَييةنى ظاْاى خؤضاغاْى نة تا ئةتووناْة ية غةثةضِ

زاوةناْياْى ٖيَٓاية ضِووو  ؤضإ و ثاؾاغي بوو نة تزةوئةويـ فري زوايياْةف ٖاوؾيَوةى ٖةبوو،
 ْاو ؾاْاَةنةى.

نة ئةوةية  ئيَطإى ضِاغتةقيٓةى َيَصوونة ئايا  ة،ططيٓطسا ظؤض ئيَطاْى َيَصووئةو بابةتة ية 
و ٖةْسىَ ية  ؟!ناْسا زةخويَٓسضيَتةوةْييةة يؤْاْى و ضؤَى و  ئةضَةْى و غطياَيَصووية 
ئةوةية نة ية  ئيَطإى ضاغتةقيٓةى َيَصوو خؤـ ثاَيجؿتى ئةوأْ، يايةناْييئيَطاْتوونة ثةضِ
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ؤ ب اوةوة طؤضِْييةى ظَاْةواضِووةنإ ية ثاَيةواْسا ٖاتووة و ْاوى ثاؾا و فريزةوغيؾاْاَةى 
 اوة بة نةخيةغطةو؟وف طؤضِنوض صيووْة

 ئيَطإى َيَصووبة  ثيَوةغتى ئةفػاْةناْى طيَطِاْةوةغي ية ةوخاَييَو نة ثيَويػتة بًَيَري فريز
، بة َيَصووى بةؾيَهٔ ية ْووضِٖةْسىَ يةو ئةفػاْاْةى نة بة  بووة، زةغتجاىضِاغتطؤ و ظؤض 

غةضى و ييَى نةّ  تةوةوى ية خؤيةوة ْةخػتٖيض ،ٕوونة وةضى ططت ةاوةتةوٖةَإ ؾيَوة طيَطِ
 ْةَاوة. زائيَػتة ة، يةؾاْاَة ٖةبوو يةْيَوزاو ضِووباوة نة ٖةْسىَ  هة واضووْوة، تةوةوْةنطز

ى ئةو بابةتاْةى ية ثيَؿيٓياْى وةضططتووة، ية ؾاْاَةزا طيَطِاْةوةية  فريزةوغيزةغتجانى 
سا نؤى ْري، خؤى ئةقًَيةطةٍَ بابةتاْة نة ى ئةو طيَطِاْةوةتةْاْةت ية  ،بة ضازةيةى بووة

ْةيتواْيوة ئةو بابةتاْة  ْييةْةثاضاغتووة و خويَٓةض بة ئاغاْى تيَسةطات نة ئةو ظاْا خؤضاغا
ى وةى ٖةَووهة خؤى بة بةضثطؽ ظاْيوة بةضاْبةض بة زةغتجانى، ضووّْ آلثيَ بهات، بة باوةضِ

سا ْاطودمئَ ية بايةخى ؾاْاَة نةّ ئةقًَ يةطةٍَى ئةو باغاْةى بووْ وة،تةوةوخؤى باؽ نطز
يإ بووْيةو دؤضة ئةفػاْاْة  زيهةزا ة نؤْةناْى ْةتةوةناْيثاَيةواْنى وتوية ثةضِ ْةوة،ْانة

 ٖةية.
زاوى ْةبيَت، بة زَيٓياييةوة تةواوى ضِووزوو  خؤيةى يا تةْيانة  فريزةوغيية ؾاْاَةى 

دوططافياى يةطةٍَ اْساوة، ٖةْسىَ بابةت ٖةية نة يضِوونإ ْييةزاوةناْى ية غةضزةَى ئةؾهاضِوو
تا  ٕوو، وةى ئةوةى َاوةى ؾةف َاْط بة ضؤش و ؾةو ية زةضيازا ضؤيؿتْييةنةف نؤى ةغٓووض

داضى واف ٖةية  ضؤشيَو بؤ ئةو غةفةضة بةؽ بووة، ضةْس تةْيابطةْة ئةو ؾويَٓة، ية ناتيَهسا نة 
ْري  يَُاغيين تةْياٖتس. ئةواْة ...ة ؾويَٓى خؤيإ ْري وت و ضؤشئاوا يآلو باؾووض و ضؤشٖة بانوضنة 

 .ٕووزْيازا ٖات ٖةَووةناْى ثاَيةواْسا ٖةبٔ و ية زاغتاْى فريزةوغينة ية ؾاْاَةى 
ٖةَإ  ئيَطإى َيَصووْةنطيَتةوة نة  ثؿرتِاغتى ٖةبيَت ئيَُة تا ئةو ضؤشةى ضييةٖةض

ٕ و ثاؾاناْى غةضزةَى ئةؾهاْى خؤَإ ئةوةية نة ية ؾاْاَةزا ٖاتووة، غةباضةت بة تؤضا
ٖةْسيَو ية  ناْسا ٖاتووة،ْييةئةضَة ْووغةَيَصووتوونى ثابةْس زةنةئ بةو بابةتاْةى ية ثةضِ

زاوةناْى غةضزةَى ضِووغةباضةت بة  زيهة يخةَيهنإ ظؤضتط ية ْييةئةضَة ْووغةَيَصوو
ية  نإ وْييةئةؾهايةطةٍَ ة وْبوٖةْسيَهيؿيإ ٖاوغةضزةّ  وة،نإ بابةتيإ ْووغيْييةئةؾها

 ة و نؤضى زواييإ نطزووة.بووْةتة زْياوة، طةوضةْووٖةَإ غةضزةّ ٖات
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 ْووغةَيَصوويةواْةية ئةو ثطغياضة بيَتة ثيَؿةوة نة ئايا ثؿت بةغذي بة ْووغيٓى 
 .نإ، ديَطةى بطِواية يإ ْا؟ْييةنإ غةباضةت بة ئةؾهاييةئةضَةْ

 ، ْاضاضئ غووزيإ ييَ وةضبططئ،ئةواْة بٔ تةْياو غةضضاوةنإ طيَت ناتيَوتَسا زةآلية وة
و  ئيَطإنإ بةضاْبةض بة يؤْاْيية ْووغةَيَصووٖةْسىَ ية  ْييةطوَاصيإ  زيهة ية اليةني

توونةناْيإ وةضططتووة، نةواتة غووزَإ ية ثةضِ ة، ٖةضضةْسةْةبوويإ باف اظْينإ ييةئيَطاْ
 ْووغةَيَصوونإ وةضْةططئ. بة غةضةدمسإ يةوةى ٖةْسىَ ية ْييةَةتوونى ئةضبؤ غووز ية ثةضِ

ئاغتى تيَطةيؿتٓيإ ظؤض بةضظتط بووة ية ئاغتى  ة،بووْةنإ ثياواْى ظيطةى و ظاْا ييئةضَةْ
نإ زوو ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ئةوةى ْييةئةضَة ْووغةَيَصوو صيووْةتيَطةيؿتٓى غةضزةَةنةيإ. بؤ 

 نإ يةى ضةطةظٕ.ييةئيَطاْةطةظى ئةوإ بهؤَيٓةوة، ظاْيبوويإ ئةوإ و بياْةويَت ية ض تؤشإييَ
 ،بووٕنإ ييةئيَطاْنإ تريةيةى ية ْييةيإ وابووة نة تؤضاباوةضِووغاْة َْيَصووٖةض ئةو 

ّ آلى فيٌ زةنطيَت ثةغةْس بهطيَت، بةبووْو غواض بووٕطةوضةناْيإ غواضى فيٌ و نةضطةزةٕ زة
هة ئةو ئاشةَية ْاتواْطيَت َاَيى بهطيَت و ضووْ، ْيية بووٕايةى ثةغةْس ى نةضطةزةٕ َبووْغواض

اى ئةوةف ئيَُة . ويَطِْييةْسةتطى تيَسا ية ئاشةَية طةوضةناْى ْاوضةى طةضَيَٓسا ية نةضطةزةٕ زضِ
يةواْةية ية ضابطزووزا ئةوإ ضيَطةيإ بؤ َاَيى نطزْى  بةتة بة تةواوةتى ضةت ْانةيٓةوة،ا ئةوب
ى نؤْسا ئيَطاْبيَتةوة، بة ٖةَإ ؾيَواظ نة ية ضوو ئةو ضيَطةيةيإ بري ئيَػتةبيَتةوة و ؤظيزئةوإ 

، بة ئيَػتةناْى نيَوييةة َية نيَوى نة طةوضةتط بوو ية نةَيغووز وةضزةطريا ية دؤضيَو ية نة
واْيَت نةؽ ْات ئيَػتةّ آلبؤ باضٖةَيططتٔ و غواضناضى بةناض زةبطإ، بة ئةغجى نيَوى زةْاغطا،

نإ ية نةضطةزةٕ ْانات، ْييةئةو ناضة بهات. ية ؾاْاَة باؽ ية غووز وةضططتٓى تؤضا
 .بووٕطيَت نة غواضى فيٌ زةوتزة

ووياْة و ئةوةى وتنإ ْييةتؤضا يةباضةىنإ ْييةئةضَة ْووغةَيَصووئةو باغةى  يةباضةى
 ى ٖةية:دياواظييةوويةتى ضةْس وت فريزةوغي

نإ ييةئيَطاْةنة ةنى ديا ية ضةضةَينإ بة ضةضةَيْييةتؤضا غيفريزةويةنةّ ئةوةية نة 
نإ زةنةوْة ئةظيٓى ييةئيَطاْة ثاَيةواْبؤية  نة ظؤض بيَت،دياواظييةبيَ ئةوةى نة  زةظاْيَت،
نإ، ئةطةض ييةئيَطاْنإ و نضة ؾاظازةناْى تؤضإ زةنةوتٓة ئةظيٓى ؾاظازة ْييةنضة تؤضا
ية ْيَوإ ضةطةظى  دياواظيىوةى  ٖةبووايةةنةنة و ضةضةَينى ظؤض ية ْيَوإ زودياواظيية

ٖةية، ئةوا  زاضةطةظى غجى و  ظةضز خؤ وةى ئةوةي دياواظي ية ْيَوإجيَػت ياضةؾجيَػت و غجي
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 فريزةوغيزةزا. ية ؾاْاَةى  يإضِووبة نةَى  خؤياْة ْةزةٖاتٓة نايةوة يايئةو خؤؾةويػت
 .بانوضية  ناتي زيهة ٖةْسيَ ة،بووْ يَطإئتى آلنإ ٖةْسيَهات ية ضؤشٖةْييةتؤضا

بةضةو  يـٖةْسيَهاتة، بووْت آلنإ ية ضؤشٖةْييةزةنطيَت ططضياْى ئةوة بهطيَت نة تؤضا
ئةضَةْةنإ ئةوإ  ْووغةَيَصووى وتةبة ، بةآلّ نطزووة ئيَطإو ٖيَطؾيإ بؤ  وٕضؤيؿت بانوض

نإ بووبيَت، ْييةثاؾا ئةؾهاْى و تؤضا ٖةض نات دةْط ية ْيَوإ ة،بووْت آلبةضزةواّ ية ضؤشٖة
تةْاْةت نؿُرييـ  بووة، ئيَػتةت واتة ئةفغاْػتإ و ثانػتاْى آلةثاْى دةْط ية ضؤشٖةطؤضِ

 ةثاْى دةْط باؽ نطاوة.ؿسا ْاوى وةى طؤضِفريزةوغينة ية ؾاْاَةى 
نإ، يةْيئةضَة ْووغةَيَصوواى بة ضِ ؤنةنإ بووة،بوضدة طةضِ يةباضةى زيهة نيدياواظيية

ية ضةنة ناضيطةضةناْيإ  يَهيـيةن ،ٕوونإ ية دةْطةناْسا ظؤض غووزيإ ييَ وةضططتْييةتؤضا
 ة.بووْبوضدةنإ 

ة، ظؤض بووْناْسا ْييةنإ يةو غةضزةَةزا ظؤضتط ية دةْطى تؤضاْييةةؾهائية ناتيَهسا 
ة ؾاْاَةى ى دةْطى بيٓيوة. يطاييػهةظؤضتط غووزيإ ية  ة،بووْْةؤى ٖؤططى بوضدى طةضِ

ييةنإ ئةوة ْيؿإ زةزةٕ نة ية َيَصووسا ٖيض باؽ يةو بوضداْة ْانطيَت. بةَيطةْاَة فريزةوغي
و ياضى ؾةتطةْر و ةتة ْيَْووٖةض ئةو بوضداْةٕ نة ٖات ؤى زضوغت نطاوة،يـ بوضدى طةضِئيَطاْ

 .ةني زيهة دووَيةيإ ثيَ زةنطيَتية اليةنةوة بؤ الي
ئةطةض  نإ زةظأْ،ْييةهطزْى ئةو بوضداْة بة زاٖيَٓاْى تؤضاضيَ نإْييةئةضَة ْووغةَيَصوو

ية غةضزةَى  ْييةطوَاصيإ  واْةوة وةضططتووة،نإ ئةو زاٖيَٓاْةيإ يةييةئيَطاْبيَت  وا
ْسْى ئةو بوضداْة ظةظيةتى ظؤضى آلهة دووضووّْ آل، بةبووٕنإ ئةو بوضداْة ٖةٖةخاَةْؿيية

 دةْطسا غووزيإ ييَ بيٓطاوة. بؤية نةَرت ية َةيساْى ،بووٕٖة
ثيَويػتة وةى  ئةفػاْةٕ، تةْيابرينطزْةوةى ئيَُة  بةثيَيو تؤضإ نة  ئيَطإدةْطةناْى 

يية َيَصووزاوة ضِووية  يَوئةفػاْة و زاغتاْى ْةتةوةيي غةضةدميإ ييَ بسضيَت، يةن
ية باضةوة  يإةوةهؤَييٖٓيض ييَ ئيَػتةنة بة زاخةوة تا  ،ةئيَطاْى َيَصووضاغتةقيٓةناْى 

ٖيض بةَيطة و ؾويَٓةواضيَهى ئةو دةْطة غيَ غةزةييةَإ بةضزةغت  ئيَػتةتا  ، خمابْٔةنطاوة
ئةو دةْطاْة يةغةض ئابووضى و  ناضيطةضيى يساوة،ضِوو، ْةظاْطاوة يةو َاوةيةزا ض ْيية

 .؟!ةبووْض بووة و ٖؤناضةناْى دةْطةنةف ض  ئيَطإى نؤَةَيطة
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نإ بة غيَ ْييةو تؤضإ ية غةضزةَى ئةؾها ئيَطإووغإ، دةْطى ْيَوإ ْوَيَصوى طيَطِاْةوة
ّ ية آلبة و تؤضإ زياض ْةنطاوة، ئيَطإية ؾاْاَةزا َاوةى دةْطى  اٍَ زياضى زةنةٕ،غةز غ

ز تا زوو غةز إ زةتواْري بعاْري نة ئةو َاوةية زوو غةثاَيةواْضيَطةى غةضزةَى شياْى ثاؾا و 
 .ْييةناْسا ْووغةَيَصووى طيَطِاْةوةيةطةٍَ ظؤضى  دياواظيى ة،و ثةدما غاٍَ بوو

يي )غيًؤغرت زؤ غاْتى( نة ية ْيوةى زووةَى غةزةى ْؤظزةٖةَى ئةوضووثآاغي ئيَطاْ
ةنإ يية بةَيطةْاَة غاْػهطيتيزاوة، و تؤضإ  ئيَطإخايةْةناْى يسا ئاَاشى بة دةْطة زضيَصظايٓ

واى . شإ زؤ َؤضطاْى فةضةْػيـ ٖةض بطِةوةسا خبؿيَٓطيَتيَثيَويػتة ضاويإ ث ٕٖةْسىَ ؾت ٖة
 ي ئةو دةْطاْةَإ زةغت زةنةويَت،واية ية بةَيطةْاَةناْى غاْػهطيتسا ٖةْسىَ بابةت ية باغ

 زةظاْري: َإخؤ غةضةنييبؤ ظاْيٓى ئةو دةْطاْة، زوو ناضى بة ئةضنى 
 زضاوٕ بؤ ٖيض ظَاْيَو.وةضْةطيَطِ نإ نة ٖةْسيَهيإْييةيةنةّ خويَٓسْةوةى غةضضاوة ئةضَة

واتة ْيوةى باؾووضى  ،ئيَطإتى آلضؤشٖة تةوةوخانى تؤضإ، نة نةوت يةْيَو يةهاضنؤَييٓزووةّ  
 ى ضؤشئاواى ثانػتإ و بًوضػتاْى ثانػتاْة.بانوض ئيَػتةئةفغاْػتإ و بةؾيَو يةو ْاوضاْةى نة 

بهات، يةواْةية بطاتة ٖةْسىَ  َييٓهاضيياْةنؤئةو ظاْاية ططضياْى ئةوةى زةنطز نة ئةطةض ئةو 
 تةْياّ ئةو ططضيإ و بريؤنةية آلو تؤضإ، بة ئيَطإيي غةباضةت بة دةْطةناْى َيَصووبةَيطةْاَةى 
ّ آلنإ زياضٕ، بةْييةهة ٖةضضةْسة ؾويَٓى ثايتةختةناْى تؤضاضووْئةغتةّ،  ْيَعيوبريؤنةيةنة 

نؤَييٓهاضي ييَ رتة تا ثييةناْى تيَسا َيَصووبةَيطةْاَة نةؽ ْاظاْيَت نويَ ؾاْػي زةغت نةوتٓى 
 .ئةدماّ بسضيَت

ةْاْةت ، تْييةؾويَٓةواضةنإ ناضى تانة نةغيَو  نؤَييٓهاضي ػتووةزةضى خ ٕووئةظَ
ظةخاْةيةنى بة تواْا نة ؤَ خؤثيَويػتة زاَةظضاوةيةنى ظاْػتى يا ئةطةض غةضَايةزاضيـ بيَت،

يية، ٖؤططيإ ٖةبيَت بؤ ٖةَيهةْسْى ؾويَٓيَو و َيَصوويى و ئةويـ ٖةض زاَةظضاوةي ظاْػت
ياض ييَ بسةٕ تا ضةْس نةغيَهى ثػجؤض يةو بواضة بوزدةيةى بؤ َاوةى ضةْس غاٍَ بؤ ئةو ناضة بطِ

بهةٕ، ٖةَيبةت ئةطةض زةوَيةتةنإ خؤيإ ئةو ناضة  نؤَييٓهاضييةو ْاوضة زياضيهطاوة زةغت بة 
 نؤَييٓهاضييإ ظؤضتطة. غةباضةت بة يهة تواْاَةْستط و ثيَساويػتْضووبة ئةغتؤ بططٕ باؾرتة، 

 .ْييةْة واتا، ٖيض ططضياْيَو يةو ططيئيَطإية تؤضإ نة زةنةويَتة زةضةوةى 
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ةضيَهى ييَهؤَي يةاليةٕةّ يةى ية غةزةى ْؤظزةيشاى زؤ َؤضطإ ثاَيجؿت بةو نةتيبة
نإ ييةئيَطاْية ظَاْة  يَوتؤضإ بة يةن ى نؤْىخةَيهى ية تؤضإ زؤظضايةوة، ظَاْى بةضيتاْ

 نإ بة توضنى زياض نطاوة.ْييةّ ية ؾاْاَةزا ظَاْى تؤضاآلزةْاغيَت، بة
ّ ٖةْسيَو داض ئةوإ بة توضنةنإ ْاو آلْاَييَت نة ئةوإ بة توضنى زوواوٕ، بة فريزةوغي

ناتيَو  ،ْييةة ية نةؽ ؾاضاو وةية نة ظَاْى ئةوإ توضنى بووة،ئةوةف ْيؿاْةى ئة ،زةبات
 ئاخعْٔاوى توضنةنإ زةبات، َةبةغتى ئةو ْةتةواْة ْري نة بة ظَاْى توضنى زة فريزةوغي

ؤيري غةََةبةغت ية ضةضةَيةنةنةياْة نة  ية توضنيا قػةى ثيَ زةنطيَت(، ئيَػتة)وةى ئةوةى 
 و بةغةض ضةْس تريةيةى زابةف زةبٔ

ئاؾهطا  ئيَطإو دةْطاْةى ْيَوإ تؤضإ و ى ئةطيَطِاْةوةية  فريزةوغيبؤ ئةوةى زةغتجانى 
 يَوّ ية ٖيض يةنآل، بةبووٕى ئيَطاْو  ئيَطإبووة بة  ثيَوةغتظؤض  فريزةوغيبهةئ، ٖةضضةْسة 

يةو بةؾاْةى نة باغي ئةو دةْطاْة زةنات بة ٖيض ؾيَوةيةى تةْاْةت بة ثالضيـ، 
 باضةوة ْابيٓطيَت. ٖيض خاَييَو يةوتوونةنةيسا ية ثةضِ ؤٍ ْانات،غةَى بة ضةضةَيةنى يغوونايةت

 يةيةنسيي ٖيَٓسةنإ ييةئيَطاْوة ية ضريؤنةناْى ؾاْاَةزا تؤضاْى و ْييةو دوا آلى باضِووية 
ى و نضاْى تؤضاْى و نضة ؾاظازةناْى تؤضإ و ئيَطاْاْى ثاَيةواْنة ئةظري ية ْيَوإ  بووٕ ْيَعيو

غؤٍ ةةنى َناْى ية ضةضةَيْييةتؤضا فريزةوغييرَي زةَي ئيَػتة نإ زةٖاتةنايةوة،ييةئيَطاْؾاظازة 
 ى ْابيٓطيَت؟يْاغيوة، ئايا ية ْيَوإ ئةو زوو بابةتةزا ْانؤن

ئةو ؾاعرية  ريؤنةناْى ؾاْاَة بةو ؾيَوةيةية،ى ئيَُة ية ضئيَػتةية ضاغتيسا تيَطةيؿتٓى 
ٖؤْطاوة  تةوةوؾيَوة نطزناْى بة ٖةَإ طيَطِاْةوةطةوضة و ثانة بؤ ئةوةى زةغتجانى بجاضيَعيَت، 

 نة وةضيططتووة.
وةى وة، غةضزةَى زضةوؾاْييةية خؤضاغإ ؾاْاَةى زةٖؤ فريزةوغيئةو غةضزةَةى 

زياضةناْى خؤضاغإ نة خوزى  ؾاعريةٖةْسيَو ية ظاْا و  ظاْػت و ئةزةبى خؤضاغإ بوو،
زةغتى ية آلاى بايَطِو فريزةوغيبوو ية ئةوإ، ْاويإ ية ديٗاْسا زةضنةوت.  يَوـ يةنفريزةوغي

يةنى ثةغةْس ْةزةنطز نة طيَطِاْةوةثياويَهى وةى ئةو،  زةبياتسا، بة ظاْا ٖةشَاض زةنطا،ئة
 .ناْى تيَسا ضةضاو ْةنطابيَتدوططافيية ضِاغتيية خؤياوواية نؤى ْةب ئةقٌَيةطةٍَ 
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يإ َاوةى دةْطةناْ نإ دةوْطإ،ْييةنإ َاوةى غيَ غةز غاٍَ يةطةٍَ ئةؾهاْييةتؤضا
رت بوو ية ثرتة ية َاوةى دةْطةناْى غاغاْى و ضؤَةنإ، غةزةيةنيـ ثغةز و ٖةؾتا غاٍَ 

 .ٗةَيططإدةْطى خاض
ٖةْسيَذاض ْةزةَإ، ٖةضوةى دةْطةناْى غاغاْى و  ،بووْٕةئةو دةْطاْة بةضزةواّ 

 ئيَطإى َيَصووػتاْيإ تيَسا ٖةبوو. ٖيض غةضزةَيَو ية يَو ، بططةبووْٕةضؤَةنإ بةضزةواّ 
ية ٖيض  ،ْيية تيَسا ئيَطإةناْى يباظيثاَيةواْؾويَٓةواضيَهى طةوضةى بةو ضِازةيةيإ ية 

نإ ناضى ئاظاياْةى وةى غةضزةَى دةْطى ئةؾهاْى و ييةئيَطاْة ثاَيةواْغةضزةَيَهيسا 
ى ةناْثاَيةواْْةياْتواْى وةى  زيهة اْى غةضزةَةناْيثاَيةواْناْيإ ْةنطز، ٖةضوةٖا ْييةتؤضا

غيَ غةزةيية  قؤْاخةفسا بهةْةوة، ئةو ئيَطاْى خةَيهزَيى  يةْيَوخؤيإ  يئةونات ديَطة
باظى ثاَيةواْهة ية بواضى ْةتةوةيي و ضووْييةوة ظيٓسوو بهطيَتةوة، َيَصووى ضِووثيَويػتة ية 

 ظيٓسووة.
ٓر ثاؾاى طةوضةى ئةؾهاْى تريى زات )تريزاز( ْاغطاو بة )ئةؾهى زووةّ( زواى غي و ثيَ

ى نوضِ)ئةضزةوإ( نة  خؤ)ئاضتاباْووؽ( يا بة ٖؤى ثريى و بيَ تواْايي َطز، يي،فةضَاْطِةواغاٍَ 
 بوو ية دياتى بوو بة ثاؾا.

)ئإ تيؤنؤغي  ثاؾايةتييئةو ٖاوغةضزةّ بوو يةطةٍَ زةغتجيَهى  زةغةآلتيىزةغتجيَهى 
و  بةٖيَعثاؾايةنى  ةى غي و ٖةؾت غاٍَ بةضزةواّ بوو،( ثاؾاى غًوونى نة َاوغيَيةّ

 طةوضةى غًونى بوو.
ئةؾهاْى  ثاؾايةتييظدمريةى  ْةبوو، يةوابووايةتةَةْى زضيَص  غيَيةّئةطةض ئإ تيؤنؤغي 

ط وتوة ظؤض ثيَطةيؿتغةضباظييةوى ضِوهة ئةو ية ضووْ، وبايةبض يةْيَوية غةضزةَى ئاضتاباْووؽ 
 ةناْى ديٗإ بوو.طوَإ ية غةضزاضة َةظْ، بيََةنسؤْيبوو ية ئةغهةْسةضى 
ّ آلناْيسا، بةييةئيَطاْغًوونى ظؤض ئاظاضى  زيهةي وةى ثاؾاناْي غيَيةّئإ تيؤنؤغي 

ئةو يةبري بهةئ. ئةطةض ئةو ية زواى دةْطى  واظيْانطيَت ثيَطةيؿتوويي غةضباظى و ثاواخن
 ؾاخى ضِاَيإ زةغتى بة بازةْووؾى ْةنطزباية و ؾةو و ضؤشاْى خؤى بةو ناضة و ٖةْسيَ

، تةَةْى بة بووٕنإ ٖةيؤْاْيية يةْيَوغةض، نة ئةونات  تةْةؾياو ْةبطزباية زيهةي ْةضييت
ية يَت هاضزووض بوو نة ئاضتاباْووؽ ْاغطاو بة ئةؾهى زووةّ ب ،زةضِؤيؿتبيَ غووزى ْة

 اططى بهات.ئةوزا خؤضِ بةضاْبةض
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ئةو تا  ْاوبطزووة، )َةظٕ(يإ بة )ئةَاطٓووؽ( واتة غيَيةَنؤْةنإ ئاْتيؤنؤغي  ْووغةَيَصوو
ئةو هة غةضزاضيَهى َةظٕ بوو، ضووْبوو،  ثيَـ ئةو ناتةى ببيَتة بازةْووف، بؤ ئةو ْاظْاوة ؾياو

، خؤي تةنةىآلهطزْى غٓووضى زةغةفطةواْبؤ بةض غيَيةّناتةى ئةو ية غوضيا بوو، ئةؾهى 
زواتط  ،زاطرينطزاؾاْى ناْى ثاضيَعطاى نطَؾاخاوييةو ْاوضة  ئيَطإو ضؤشئاواى طةياْسة ْيَ

 زاطري بهات. ئةَطِؤغتاْى يووضِٖةوَييسا تا )ثؼ نوة و ثؿت نوة( واتة 
بةظاْسْى ثاؾاى ئةؾهاْى و ٖاتٓى بؤ غٓووض ظاْياضييية غوضيا  غيَيةّئاْتيؤنؤغي 

 فوضات ضِووباضيية  نةؾتييى خؤى بة ةنةيةؾهطبؤ ٖةض ظوو  غتاْى ثيَطةيؿت،يووضِ
بؤ  نةؾتيينإ ْووغيوياْة ئاْتيؤنؤؽ زوو ٖةظاض يؤْاْيية ووغةَْيَصوواْسةوة. ثةضِ
 يي تيَساية.ظيَسةضِؤاْسْةوةى يةؾهطةنةى ية فوضات بةضةو باؾووض بةناض ٖيَٓاوة نة ثةضِ

ية  ثةضِيٓةوةية ناتى  غيَيةّووغاْى ئةضَةْى ْووغيوياْة نة يةؾهطى ئاْتيؤنؤغي َْيَصوو
ناْةوة ْةْووغيوة، نةؾتييةشَاضةى  يةباضةىض ؾتيَهيإ ّ ٖيآلفوضات غةز ٖةظاض نةؽ بووة، بة

يةوة يثةضِ ضِووباضةنةية  غيَيةّئاْتيؤنؤغي  ى تواْيإ بةضةو باؾووض ضؤيؿذي،ٖيَٓسةنإ نةؾتيية
نإ تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْةَاوة، يةؾهطةنةى خؤى زابةظاْس و بةضةو نةؾتييةو ناتيَو ظاْى 

 .غتإ ضؤيؿتيووضِْاوضةى ظاططؤؽ واتة 
يةو زةضبةْساْة بة  يَويةن سيَهيإ بةضةو ضؤشئاوا ٖةبوو،ؾاخةناْى ظاططؤؽ ضةْس زةضبةْ

ْة آليةو ظي يَوبة ططضياْى ظؤض ية ضيَباظى يةن طيَت ية نويَية،ْاظاْ ئيَػتة)ظيس( ْاغطابوو نة 
ؾاخةناْى  يهة ية ضؤشئاواضووْ، زةضِؤٕبووة نة ية ؾاخةناْى ظاططؤغةوة بةضةو ضؤشئاوا 

هةوة ثيَيةواْةية ية ٖةْسىَ ؾويَٓةوة ضةْس ضيَبواضيَو  ْيية،دطة يةوة ٖيض زةضبةْسيَو  ،طؤؽظاط
 ٕوْياوتواْاى ض ضِووباضةنةوةية ضيَطةى ضيَباظى  تةْياّ يةؾهط آليإ ٖةبيَت، بةثةضِيٓةوةتواْاى 

 ْةبٔ. نةّ ضِووباضةنإئةوةف يةو وةضظاْةى ئاوى  زةبيَت، نإؾاخاوييةبؤ ْاوضة 
ؾاى ئةؾهاْى يةو ْاوضةية اْة، ثايطةيؿتة ئةو ْاوضة ؾاخاوي غيَيةّتيَو ئاْتيؤنؤغي نا

تى آلى ضؤشٖةضيَطةنطَاؾاْيؿى بةدىَ ٖيَؿت و  خؤزواتطيـ ناضاَػري يا زةضضوو بوو،
 ى نةوت.وئاْتيؤنؤغي ثاؾاى غًونيـ بةزو طؤضطإ و خؤضاغإ، بطةيةْيَتةططتةبةض تا خؤى 

ية نطَاؾاْةوة  ئيَػتة، ٖةض ئةو ضيَطةيةية نة زةضِؤيؿذيسا يثاؾا ثيَئةو ضيَطةيةى ٖةض زوو 
ئةوةبوو نة ئةو ضيَطةية ية  دياواظيىتانة يؿةوة بؤ طؤضطإ و خؤضاغإ، ية تاضْا زةضيَتة تاضإ،

زوو ثاؾاى ٖةضى يةيةو ضيَطة بة تةواوةتى غةوظايي بوو، ظائو زووةَى ثيَـ  غيَيةّغةزةناْى 
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ظياتط، ٖيض ؾتيَو  يةوةضِطةدطة ية دةْطةٍَ و  ،ْةبووى بووْ وؾوسا ظةوى ئةؾهاْى و غًوني
 ْةزةبيٓطا.
ووغي ئةضَةْى )َاضئاييا ناتى تا( نة بؤ خؤى بة ضيَطةى )ضيَي( واتة ْاوضةى َْيَصوو

ف ئيَػتةناْى ئةو ْاوضةية زيَٓيَت نة اييةزا ضؤيؿتووة، ْاوى ٖةْسىَ ية ئاوئيَػتةتاضاْى 
، ٖيضي زيهة ْابيٓطيَتدطة ية ظةوى بةياض  ،ياْةزايية ْيَوإ ئةو ئاوا ئيَػتة. ٖةْسيَهيإ َاوٕ

تا زةطةيؿتة  ،ئيَػتةاْةى ْاوضةى تاضاْى يئةو ظةوي ٖةَووووغي ئةضَةْى َْيَصووّ آلبة
 .ٕو دةْطةٍَ زاثؤؾطا بوو يةوةضِطةطؤضطإ ية ناتيَهسا بيٓيوة نة بة 

ْةطريغايةوة و ضيَطةى  ويَٓسةضيَطناْيا، يةئةؾهى زووةّ زواى طةيؿتٓى بة ْاوضةى ٖ
نإ طةيؿتة ْاوضةى البؤؽ و ئةو ْاوضةية ٖةَإ ْووغةَيَصووى وتةبة  ،خؤضاغاْى ططتةبةض
تى ْاوضةى آلية زوا خاَيى باؾووضى ضؤشٖة بة )ضاَيإ( ْاو زةبطيَت، ئيَػتةئةو ؾويَٓةية نة 

طؤضِاوة، زؤخى ْاوضةى ئيَػتة ساض بووة، ية ضابطزووزا ؾيَ ئيَطإٖةواى وهة ئاوضووْ طؤضطاْة،
و زووةَى ثيَـ  غيَيةّ، ئةو ْاوضةية ية غةزةناْى ٕاويـ طؤضِئيَطاْالبؤغي يؤْإ و ضاَياْى 

 .ئيَطإبةثيت و غةوظةناْى  ية ْاوضة يَو بووةيةن ظائ
ييهي ئابة زضيَصايي غاٍَ ثاوإ بؤ  ،ْيية و بطيٓط وؾوّ آل، بةؾاخاوييةضاَيإ ْاوضةيةنى 

ئةوناتةى ثاواْةنإ ية ؾاخةنإ نؤتاييإ زةٖات،  ت و ئةغجةنإ ٖةبوو،آلو َا َةضِ
ى ضِاَيإ ئاو ية ْاوضة. ٖةضضةْسة ية غةزةناْى باغتإ ٕئاشةَيةناْيإ بةضةو بةضظاييةنإ زةبطز

ئةو بابةتةمشإ يةو  ناْيإ ئاو ْةزةزا،ظةوييةاْى ئةو ْاوضةية دووتياضّ آلظؤضبوو، بة
تةْاْةت ية  باضئ، ةوة بؤ باضإيَتوةضططتووة، ٖؤناضى ئةَةف زةطةضِ ْييةئةضَة ْووغةصووَيَ

بة ضيَهى باضيوٕ  ٖيَٓسةباضاْةنإ  اضيَو يةو ْاوضةية باضإ باضيوة،وةضظى ٖاويٓيؿسا ضةْس ضؤش د
ٕ ية ٖاويٓسا ضةْس داض باضا صيووْةاْى ضاَيإ ظاْيوياْة ية ٖةض وةضظيَو و بؤ دووتياضنة 

 زةباضيَت و َةوزاى ْيَواْيإ ضةْسة.
 إ بة ضيَصةى ظؤض بةضٖةّ زةٖاتٔ،نْييةو ظغتا ةدؤضةناْى بةضٖةَة ٖاويٓ ٖةَوو

بة ؾيَواظة غةضةتاييةنإ  ناْيإ ئاو ْةزةزا،ٓييةاْى ضاَيإ تةْاْةت بةضٖةَة ٖاويدووتياض
ّ زةٖيَٓا، ئةوإ ية زاَيَٓى طةمن، دؤ، طاوةضؽ و ئيَػجطظ واتة ويَٓذةيإ بة بيَ ئاوزإ بةضٖة

سا بيَ ؾية وةضظى زضويَٓة ، طةمن و دؤ و طاوةضغيإ زةضاْس،آلناْيإ زةنيَظةوييةؾاخةنإ 
ناْيإ خؤيإ َاْسوو نطزبيَت، بةضٖةَيإ ٖةَيسةططتةوة. طاوةضؽ زاْةويًََةئةوةى بؤ ئاوزاْى 
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ئاضزى يةطةٍَ ى زةياْهطزة ئاضز، زواى ئةوة ٕ طةوضةتط بوو،ةضظٖية طةمن و ، يةى بووزاْةويًََة
 تط ببيَت.بةٖيَعطةمن تيَهةَييإ زةنطز تا ْاْةنةيإ بةتاَرت و 

يةو ْاوضاْة  يَووةضظةناْى غاَيسا طةضَئَ و نويَػتاْى ٖةبوو، بة يةن ٖةَووبة ٖؤى ئةوةى ية 
 بووة. طإئيَية ْػاناْى  يَوووغإ يةنَْيَصووى وتةبة  ةْطا نة ئةغجي ييَ بةخيَو زةنطا،زاز

ٖيَؿتا  ئةغح ْاويإ طؤضِا بة )زاغطاة( نطزْىئيػالّ ْاوضةناْى ثةضوةضزةزواى ٖاتٓى 
ية وؾةئةو  زةبيَصٕٖةْسيَو نةؽ  يَو يةو ؾويَٓاْة ْاوةنةى َاوة بة )زاغػتإ( ْاغطاوة،يةن

زاغػتإ بة ٖةَإ واتاى )نويَػتإ(  ضةضةَيةنى توضنى ٖةية، )زاغ( واتاى )ؾار( زةزات،
 زيَت.

ياضيسا بطِ ية بة ضازةيةى غةضةدمى ضانيَؿاناتيَو طةيؿتة ضاَيإ، ئةو ْاوضة غيَيةّئةؾهى 
تا ئةو ؾويَٓة  غيَيةّبريى ْةزةنطزةوة نة ئاْتيؤنؤغي  ويَٓسةض سييَٓيَتةوة،ضةْس ضؤشيَو ية

 ى ثايتةختى خؤى زووض بهةويَتةوة.غًونييةية  ٖيَٓسةى بهةويَت و بةزوو
بؤوة ئةو ْاوضةية، ثاظزة ضؤش زواى ئةوةى ثاؾاى ئةؾهاْى طةيؿت  يةّغيَئاْتيؤنؤغي 

نطزْى ئةغح ظؤض باؾة. ةى ضاَيإ بة ثيتة و بؤ ثةضوةضزةتيَطةيؿت نة ْاوض طةيؿتة ئةوىَ،
ػتبايإ ية ئةواْةى وي تيَسةثةضِي، ضِووباضيَهي بةْيَوزاتى ضاَيإ زؤَييَو ٖةبوو نة آلية ضؤشٖة

نة بة زؤَيى ضاَيإ  بطِؤٕبةو زؤَيةزا  زةبوواية، بطِؤٕ ئيَػتةو خؤضاغاْى  ضاَيإ بةضةو ثاضتيا
 ْاوزةبطا.

 ةوة،بووْزة سييتيَهةٍَ بة يةن طوْسةنإية ٖةضزووالى زؤَيةنة و ية زاَيَٓى ؾاخةناْسا 
غةض هة ئةو زؤَية ضيَطةى ضووْ ضِووباضةنإ زازةضاْس،غةض  الزيَييةنإ زاَيَٓى ؾاخةنإ تا

بؤ ثاؾةنؿة زةبيَت بةو ضيَطةيةزا  غيَيةّزةيعاْى ئةؾهى  غيَيةّبوو، ئاْتيؤنؤغي خؤضاغإ 
 غيَيةّتا ضيَطةى ثاؾةنؿةى ئةؾهى  زاطرينطزتى زؤَيةنةى آلبةؾي ضؤشٖةبؤية  ،بطِوات
 يةؾهطةنةى بطز و ٖيَطؾي نطزة غةض ضاَيإ. غةضةنييئةونات بةؾي  ،بططيَت

ى بهةويَت، بؤية زاواى وْتيؤنؤؽ تا ئةو ؾويَٓة بةزونة ئا ْةبوو ضاوةضِوإ غيَيةّئةؾهى 
 ياضَةتى بسةٕ. ى ْاوضةنة نطزخةَيهية 

و خاوةٕ ئاشةَيةناْى ضاَيإ ْةفطةتيإ ية ثاؾاى غًونى زةنطز بة ٖؤى ئةوةى  دووتياض
 .ؾةضِو ة ْيَبووّْ تا ئةونات ئةوإ ْةخطاآلو ظَاْى ئةوإ بوو، بة ئائزشى 
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ى ْاوضةى ضاَيإ ية دةْط تا ئةونات، يةنيَو ية ناضة بووْثاضيَعضاوسا ئيَطاْى َيَصووية 
يإ ية بووْئاوةنإ بة ٖؤى  ٖيَٓةض و ْائاغاييةنإ بوو. يةواْةية ْاوضة بةثيت و ثطِغةضغووضِ

ضاَيإ ية ؾويَٓيَو بوو نة ٖيَطؾبةضإ ٖيَطؾة طةوضةنإ ثاضيَعضاو بووبٔ، ْيَوإ زؤَيةنإ ية 
ووة بةض ٖيَطؾي ٖيض ّ ْةنةوتبآل، بؤية ٖةضضةْسة ظؤض بة ثيت بوو، بةبووٕةزةْ تيَجةضِيسا ثيَ

هة ضووّْ آلنإ زةنطز، بةيؤْاْييةى ضاَيإ ويَطِاى ئةوةى ْةفطةتيإ ية زاْيؿتوواْٖيَطؾبةضيَو، 
 .ْةبوويإ ؿئاَازةي ،ْةبوويإ بؤ دةْط ظووتا ئةونات ٖيَطؾيإ بؤ ْةنطابوو، ئاضة

ى ضاَياْى ضِاطةياْس نة ئةطةض خةَيهوة بة ْييةيَطةى غةضزاضةناية ض غيَيةّئةؾهى 
بياْةويت ظةويوظاض و ئاشةَيةناْيإ بجاضيَعٕ، ثيَويػتة يةطةٍَ ثاؾاى غًوونى ظةْطٔ و 

 ْى زةنات.آلثاؾةنؿةى ثيَ بهةٕ، بة ثيَضةواْةوة ئةو ئيَوة زةنوشيَت و ئةوةى ٖةتاْة تا
ووة بسٕ، غةضباظ و ئةفػةضةناْى طةياْآلى زةغتهةوت و تاثاؾاى غًونى بة ٖيوا ٖةضوةٖاف بوو،

ى ئةؾو و يةؾهطةنةى بووْ ٖةَووهةوٕ، بسا غةضغيَيةَبوو ئةطةض بةغةض ئةؾهى وت ثيَياْي ضاَيإ،
 ضِاغذي، غيَيةّناْى ئةؾهى وتةى ضاَيإ تيَطةيؿذي نة خةَيهى ضاَيإ بؤ ئةوإ زةبيَت. خةَيهو 

ٖى  ةيإ زةبيَتبووْزواى َطزْيؿيإ غةضَاية و  بططةزةنوشضئَ،  ئةطةض بةضططى ْةنةٕ، ْةتةْيا
 باضةيهة ثياواْى ضاَيإ يةضووْةناْيإ ْاَيَٓيَتةوة، َٓساَيغةضباظاْى غًوونى و بؤ ٖاوغةض و 

ٖةْسىَ ية ئةفػةض و غةضباظة نؤْةناْى خؤى ضاغجاضز تا  غيَيةّدةْطيإ ْةزةظاْى، ئةؾهى 
 ْى ضاَيإ بهةٕ.ضاٖيَٓاْى دةْطى بة ثياوا

ياْسا ٖيَطف بهات، بة ٖاوناضى ثيَ غيَيةّئاْتيؤنؤغي  ْةبوواْةى يةواضِيَطِةوئةو  ٖةَوو
ئةو  تةْيا ٕ،هطاضيَوضة و زيواضى بةضزئ وياْةوة ؾٖةَووية ثؿت  ى ضاَيإ زاخطا،زاْيؿتوواْ

سا ططتباية نة ئاويإ ثيَياْةيإ ضيَطةهة ئةطةض ئةو ضووْ سا زةٖات،ضيَطةياْة ْةطريإ نة ئاويإ ثيَ
 .شيَط ئاو زةنةوتٔو نيًََطةناْى  خاْووو  طوْسزةٖات، ية بةؾيَو ية ضاَيإ ئاو ظيازى زةنطز و 

 ٖةَووهة ضووْ، ْةبووٖيض ططفتى  بةٖيَعيةؾهطيَهى  يةاليةٕى ضاَيإ ية ْاوضةبةضططى 
طؾبةض بؤ َاوةى زة ئةطةض يةؾهطيَهى ٖيَ ةى ييَ ٖةبوو،ئاَطاظةناْى خؤضاططى ئةو غةضزةَ

نإ ثيَساويػتييةى ئةو ْاوضةية زووضاضى نةَى خؤضاى و زاْيؿتوواْ، بووايةغاٍَ طةَاضؤى زا
وةى بابى واتة  غيَيةّّ ئةؾهى آلبةٖةبوو، بةضزةواّ ية ثيَويػتى خؤيإ ثرتيإ  ةوة،بووْْةزة

ونى بة ْةظاْاْة ثاؾاى غً زةغةآلتيىٖيَطؾي ئةو بؤ غٓووضى  ،ْةبوو)تريى زات يا تريزاز( 
 زازةْطا.
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ئايا ئةواْيـ وةى  ،بووْٕة يا ية يةؾهطى ئةوزا غةضباظى ثاضتيايةواْةية ثطغياض بهطيَت ئا
َيـ ئةوةية نة ية ٖةض يةؾهطيَهسا غةضضاوةى زاٖيَٓإ و آل. وةبووٕبيَ تواْا  غيَيةّئةؾهى 

واْا و زاٖيَٓإ و ئةطةض غةضنطزة زووض بيَت ية ت يى،اططى، غةضنطزةنةيةتتواْا و خؤضِ
 اططى، غةضباظة ئاظاناْى ٖيضيإ ثيَ ْانطيَت.خؤضِ

و  ثيَؿٓياظ ،بووٕاى ئةوةف ية ضاَيإ غةضزاضةناْى يةؾهطى ئةؾهاْى ظؤض ناضيطةض ويَطِ
غًؤنؤغسا خؤ  ية بةضاْبةضوة ضيَطط يةوةى ثاؾاى بيَ تواْاى ئةؾهاْى وبريؤنةناْيإ ب

نة ثاؾاى ئةؾهاْيإ ٖاْسا  بووٕٖةض ئةوإ ٔ بططيَتةبةض، تآلى ٖةضيَطة خؤبةزةغتةوة بسات يا
ى ْاوضةنة وةضبططيَت و بة ياضَةتى ئةفػةض و غةضباظة نؤْةناْى مشؿيَط خةَيهتا ياضَةتى ية 

ٖيضيإ  ظياتط هطزٕتووية د تا ئةونات بيًََيإ بةزةغت بوو، ةىخةَيهبساتة زةغت ئةو 
ؤ ثيَهةوةْإ و ةناْى ضاَيإ غووز وةضبططيَت بْةزةظاْى، ئةواْيإ ٖاْياْسا تا ية ئةغج

 .ْويَ ػواضئةغجهطزْى زةغتةى زضوغت
ّ آلى بةؾيَو ية ضاَيإ غةضنةوتوو زةبوو، بةزاطرينطزْية  غيَيةّٖةْسيَ نات ئاْتيؤنؤغي 

دةْطى زةظةضةنة ؾويَٓةناْيإ زةططتةوة، ى خةَيهبة ٖاوناضى  غيَيةّيةؾهطى ئةؾهى 
تا ٖاويٓى زواتطى  تى ثيَهطز،ئةؾهاْى ية زوا َاْطى ٖاوئ زةغ ٖةضزوو ثاؾاى غًونى و

 خاياْس.
ناْى ضاَيإ ْةيتواْى ضيَطط بيَت ية طةَاضؤى ْييةنويَػتا ية ْاوضةبةفط  تةْاْةت باضيين

بطزْى ثاؾاى ئةؾهاْى بوو بة تاواْى ٖيَطؾهطزٕ بؤ يةْيَوَةبةغتى ثاؾاى غًونى  ،ضاَيإ
 ةنةى.وآلتغةض 

ئاْتيؤنؤؽ َةضدى بصاضزْةوةى تيَضووى  طز،ى ئاؾتى نثيَؿٓياظ غيَيةّؾهى غةضةدماّ ئة
: َٔ دةْطِ ٖةٍَ وتىو ظياْى نوشضاْى غةضباظةناْى وةى َةضز زاْا و  يةؾهطنيَؿيي
ةنةّ و وآلتغةض  تةوةوٖةْطاوى بؤ دةْط ْاوة و ٖيَطؾي نطز غيَيةّئةؾهى  ْةطريغاْسووة،

 نطزّ. يةؾهطنيَؿييْاضاض بة 
 باضةى غعانإ زةغت ْيؿإ نطإ.يةويَٓةضيَو ية ٖةضزوو اليةٕ بؤ طفتوطؤ ضةْس ْ

زاواى  ،ناْى ثيَـ دةْطةغٓووضثاؾاى غًونى بؤ نؤتايي ٖيَٓإ بة دةْط و نؿاْةوة بؤ 
 و بيػت ٖةظاض ئةغجى نطز. ظيَطِٕ آلغيَ ٖةظاض تا
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 انةويَت، ية اليةنيزةغت ْ ظيَطِٕ آلةنةى غيَ ٖةظاض تاوآلتية تةواوى  وتى غيَيةّئةؾهى 
 ْى نطزووة،آلنإ، تاْييةى ئةؾهاوآلتٖةض ؾويَٓيَو ية  تةوةوثاؾاى غًونى طةيؿت زيهة
نةى ئةطةض نيَؿييةيةؾهط بةضاْبةض يةٖةياْبووة زاطريى نطزووة، بؤية  زاْيؿتووإ يٖةضض

 بيَت، ظياْى ثيَ ْةطةيؿتووة.ْةبووغووزى 
ٖيضى بؤ ئةو  بؤ غةضباظ و ئةفػةضةناْى بووة، ىْآلتةواوى ئةوةى بؤتة تا وتىئاْتيؤنؤؽ 

ةوةى بؤ غًؤنؤغي ثايتةخت بةضزةواّ طةضِاْنة تا  يةؾهطنيَؿيية، بة ٖؤى تيَضووى ْةبوو
ى ئةو ظياْاْة بهاتةوة. ووقةضةب غيَيةّئةؾهى  ت، زووضاضى ظياْى ظؤض زةبيَتةوة، ثيَويػتةزةبيَ

إ بة زوو ظَاْى يؤْاْى ئاؾتييضزووال، ثةضياْى زواى َاوةيةى ية طفتوطؤى ْيَوإ ْويَٓةضاْى ٖة
 بوو ية: بطيَتىو ثاضتى ْووغي نة 

غًونى و ئةؾهاْى ٖةَإ غٓووضى ثيَؿوو زةبيَت،  ثاؾايةتييغٓووضى زوو  (1
ٖى  زيهة ةناْيوآلتو  غيَيةّةناْى ثاضتيا و ٖريناْيا و طسضؤظيا )بًوضػتإ( ٖى ئةؾهى وآلت

 زةبٔ. غيَيةّئاْتيؤنؤغي 

بةَيئَ زةزات نة خؤى و ثاؾاناْى زواى ئةو ٖيَطف ْةنةْة غةض  غيَيةّ ئةؾهى (2
 غٓووضى ئاْتيؤنؤؽ و ثاؾاناْى زواى ئةو.

 يةؾهطنيَؿييطزْةوةى ئاْتيؤنؤؽ بةضاْبةض بة تيَضووى وونبؤ قةضةب غيَيةّئةؾهى  (3
ئةويـ  ؤؽ،ٓر ٖةظاض ئةغح زةزاتة ئاْتيؤنو ثيَ ظيَطِٕ آلى غةضباظةناْى، ٖةظاض تاضووْيةْيَوو 

 يَٓيَتةوة.ناْى، يةؾهطةنةى بطةضِووثيَويػتة زواى وةضططتٓى قةضةب

و ثيَٓر ٖةظاض ئةغجي  ظيَطِٕ آلٖةظاض تا وونطزْةوةنةى ثةغةْس نطز،قةضةب غيَيةّئةؾهى 
 ايةوة.بةخؿي و يةؾهطى ئاْتيؤنؤغيـ طةضِ

 ؾةضاب بوو،ى خواضزْةوة ئاَيوزةيية ناتى طةَاضؤى ضاَيإ  غيَيةّٖةْسيَو زةَيئَ ئاْتيؤنؤغي 
َطز.  طةدميسارت نطز تا بةو ٖؤيةوة وةى ئةغهةْسةض ية ث يابؾةضى خواضزْةوةزواى طةَاضؤنة، 

 توؤ ثاؾاى غًونى بة ٖؤى غةضنةوتٓى بةغةض ثاؾاى ئةؾهاْيسا، زووضاضى يزةَييَ ي زيهةٖةْسيَه
زيهة ٖةية  يةوة َطز. ضايةنيى خوو ثيَوةططت تا بة ٖؤٖيَٓسة ، بازة ْؤؾي ٖةَيبصاضز،بةضظى بوو

اٖيَٓا، ئةو ثيَـ ئةوةى ية ض خواضزْةوةثاؾاى غًوونيإ يةطةٍَ  اْى ناغجيةٕ وابة باؾةنؾةض زةبيَصيَت
بهات، ية  غيَيةّيةطةٍَ ئةؾهى  ؾةضِبؤ ضِاَيإ و  بطِواتيةوة طةضيَئةو ضيَطةى ناغجيةٕ و 

ئةواْى ْةزةظاْى، يةو طةؾتةيسا ئاؾٓا بوو بة  وة و تاّ و خؤؾيؤب خواضزابةناْى ئةو ْاوضاْةى ْةؾةض
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ةوةاباْة و ْةيتواْى واظيإ ييَ بٗيَٓيَت، ؾةضتاَى ئةو  ابى ؾةضييةنإ ْيؿاْياْساوة نة َيَصوو طيَطِْا
 ْاوباْطيإ ٖةبووة. ظائناغجيةٕ و ضيَي ية زوو غةزة ثيَـ 

ى بؤ ثيَهةوةْاْى ئاْتيؤنؤؽ ثاؾاى غًونى ية زوا غاَيةناْى تةَةْى نةوتة ضاوضٓؤن
نة َةظزاثةضغت  ،ى ئيالّ بووخةَيهى ئةو بةؾةى خوزاوةْس)بةعٌ(  خؤغةضَاية. )بةٍ( يا

ياضيسا تا ثةيهةضةنة بٗيَٓيَت و زضوغت نطا بوو، بؤية بطِ ظيَطِثةيهةضةنةى ية  ،بووْٕة
اَى بؤ بؤية ثةيى ٖةٍَ بططيَت، طةدميٓةبيتويَٓيَتةوة و بة ْاوى خؤى غههةى ييَ بسات و ية 

ى بةعٌ ْاضز نة ئةطةض ٖةْسىَ نةؽ بؤ بطزْى ثةيهةضى ثةضغتطةناْى ييةئايٓغةضؤنى ظاْا 
نة ثطغياضى ية ثةضغتطةغةضؤنى ظاْاناْى نةى، ضيَططيإ ْةنات،  ثةضغتطةة ْووبةعٌ ض
 ثةضغتطةبؤضي ثاؾا زةيةويَت خوزاى ئيَُة ية  ،نطز نة ثةياَى ثاؾاى ٖيَٓا بوو نةْيَطزضاوة
 .؟يَةضبباتة ز

 ثةضغتطةووة نة بة غةضؤنى وتثيَيإ  تةْيا نة َةبةغتى ثاؾا ْاظاْيَت، وتىْيَطزضاوةنة 
 نات.ْةبًَيَت ئةطةض ٖاتٔ تا ثةيهةضةنة بدي، ضيَططى 

ى ضاطةياْس نة ئاْتيؤنؤؽ خةَيهنة ية ضيَطةى ناٖيٓةناْةوة بة ثةضغتطةبؤية غةضؤنى 
ئةَةف بة ٖةض َةبةغتيَو بيَت، زشى  يَ،اتة زةضنة ببثةضغتطةى ئةوإ ية خوزاوةْسزةيةويَت 

 .يَبضيَتة زةض ثةضغتطةنةيإ ية خوزاوةْسى ئةواْة و ْابيَت زةضفةت بسةٕ نة ئايٓ
ناْى ييةئايٓى ٖاوئاطةزاضنة ثةضغتطةوةضططت نة غةضؤنى  ظاْياضيي غيَيةّئإ تيؤنؤغي 

و ثةيهةضةنة ية ضَاْى نطز تا بضٔ ةف وة نة ثةيهةضى بةعٌ زةبةٕ،تةوةوخؤى نطز
بةضططى نطز، بيهوشٕ و فةضَاْى ئإ تيؤنؤؽ بةديَ  يـٖةض نةغيَه نة زةضبيَٓٔ،ثةضغتطة

 زةضٖيَٓا. ثةضغتطةيإ نوؾت و ثةيهةضةنةيإ ية خةَيهضؤيؿذي و شَاضةيةى  طا،ْةطةي
ية  يـةناْيتةْاْةت زواى ٖاتٓى غًؤني ى بةعٌ ية ئيالَسا تا ئةونات،ئايٓاليةْططاْى 

، بؤية يةو ٖةَيويَػتةى ئإ تيؤنؤؽ بووٕنةؽ ضيَططى ْةنطز  ،بووٕيإ ئاظاز ئايٓضى ناضوبا
 .بووٕاظى ظؤض ْاضِ

ْةزةبوو بة َايةى  ئاْتيؤنؤؽ بووايةزاض  خؤز يايةبةضى ئةوإ خوزاوةْسئةطةض ثةيهةضى 
 .ْةبووةنةيإ ئايٓى ئةوإ و ناضى بة ظيَطِيبؤوة ضاوى بطِ تةْيائةو  ئاظاضى ئةوإ،

ى ثيَ ظيَطِةطةض زاواى ية ؾويَٓهةوتووةناْى بةعٌ نطزباية تا بة ضيَصةى قوضغي ثةيهةضةنة ئ
ت ّ ئاْتيؤنؤؽ بة ثةية و بيَ ييَهساْةوة ٖةوَيى زةغآلبسةٕ، يةواْةية ثةغةْسيإ نطزباية، بة
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 ٕوو، طواية ئةواْةى بؤ ثةيهةضةنة ضطيَطِاْةوةٖةْسىَ  بةثيَي بةغةضزا ططتٓى ئةو ثةيهةضةيسا،
زاوة بؤوة ٖؤى ئةوةى ٖةْسىَ ية ضِوونةيإ ويَطإ نطز. ئةو ثةضغتطةو ثيَهسازإ  ؾةضِبة ٖؤى 

بهةْةوة و  غيَيةّنةيإ ية ئاْتيؤنؤغي خوزاوةْسنة تؤَيةى  وٕثياواْى بةعٌ ثةضةغت غويَٓس خب
ضاْى نةضر نوؾتيإ و بة نوش ضِووباضي ْيَعيوخ. ظ( ية ؾويَٓيَو ية  187ية ٖاويٓى غاَيى )

 ضوو. يةْيَوغًونى  زةغةآلتيىئةو، زوايري ثاؾاى بة 
نة ْاظْاوى  ،ةنةى غًؤنؤغي ضواضةّ بوو بة ثاؾانوضِ، غيَيةّزواى نوشضاْى ئاْتيؤنؤغي 

 زةغةآلتيىططتٓى ّ يةطةٍَ ثةضةآل)فيًؤثاتط( واتة )ئةو نةغةى باونى خؤف زةويَت( بوو، بة
نإ زةٖاتة ثيَـ. َيرتى غًونيية اؾايةتييثنإ، غةضةتاناْى نؤتايي ٖاتٓى ْييةئةؾها

ى فاضغي بة )َٗطزاز( ْاو زةبطيَت و ئةؾهى ئيَػتةزاتؼ ثاؾاى ئةؾهاْى نة ية ظَاْى 
غًونى نؤتايي ثيَٗيَٓا، ٖةْسيَو ية  ثاؾايةتيي خ. ظ( ثاؾا بوو، 137، تا غاَيى )ؾةؾةّ بوو

يؤْاْى  ثاؾايةتييظدمريةيةنى  نة ية ئةويـ ،َيػطة ْووةوة ضئيَطاْنإ ية يؤْاْييةؾاظازة 
َاْةوة و بة ناضى  ئيَطإ، ٖةْسيَهيؿيإ ية بووْٕيؿتةدىَ  َيػطو ية  بووٕتساض آلزةغة

 .ْةبووإ غياغيي زةغةآلتيى زيهة ّ ضيآل، بةبووٕى و نؿتوناٍَ غةضطةضّ باظضطاْ
 

*                 *                 * 
 

بةو َةضدةى غةضةتانةى بة  ئيَطإنإ ية غًونيية يثاؾايةتيظدمريةى  زةغةآلتيىَاوةى 
 ةى زوو غةزة بوو.ْيَعيهيإ، ْووضيةْيَوتا  ى ٖاتٓى ئةغهةْسةض ٖةشَاض بهةئغةضةتا

َٗطزازى يةنةّ نة بطاى فةضٖازى يةنةّ )ئةؾهى ثيَٓذةّ( و  زةغةآلتيىية غةضزةَى 
( نة ثياويَهى ئاظا و يةّغيَى فطى ثايت )ئةؾهى ضواضةّ( و ْةوةى ئةضزةوإ )ئةؾهى نوضِ

َٗطزازى  ة و ثيَطةى تايبةتيإ ثةيسا نطز،نإ َتُاْْييةزازثةضوةض بوو، بٓةَاَيةى ئةؾها
خؤيسا نة َاوةيةنى زضيَص واتة غي و ثيَٓر غاَيى خاياْس،  ثاؾايةتيييةنةّ ية غةضزةَى 
 بباتة ثيَـ.يَو ئيُجطاتؤضييةتئاغتى  ْيَعيوى تا ْيتساضى ئةؾهاآلتواْى غٓووضى زةغة

ةى ضواضغةز غاَيى خاياْس، ْيَعيهنإ نة ْييةئةؾها ثاؾايةتييبة زاخةوة ية غةضزةَى 
ئةضَةْى و غطياْى و  ْووغةَيَصوو ،ْييةنُةَإ بةضزةغت يةنى ْووغطاو و تؤَيَصوو

 او و ثاضضة ثاضضة ْووغيوةتةوة.يإ بة ؾيَوةى زابطَِيَصوونإ ئةو يؤْاْيية
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ّ ية غةضزةَى آل، بةبووٕثاؾا  ئيَطإةى ضواضغةز غاٍَ ية ْيَعيهٕ ناْييةٖةضضةْسة ئةؾها
تساضى غةضبةخؤ نةّ تا ظؤض آلبةضزةواّ زةغة ة،ْةبوو وآلتيةى  تةْيا ئيَطإئةواْسا  ثاؾايةتيي
)ًَوى ى وآلتزةتواْري بًَيَري يةنةّ  زةبطز، بةضِيَوةتيإ آلية ئةوإ زةظاْى، زةغة ْيَعيوخؤيإ بة 
 نايةوة. تةوةونإ ٖاتْييةية ديٗاْسا ية غةضزةَى ئةؾها ئةيتةواؼي(

نةى بةضاْبةض بة واتازا زةغتةواشةيةى بة ْاوى )زاٖيؤ ثتى( ٖاتووة نة ضيَو ئاظيَػتاية 
ى وتةةنإ( يةو زةغتةواشةية وةضطرياوة. بة خيًََ ثاؾايةتييى )واتا( زيَت و ئةيتةواؼي)ًَوى 

 ،ناْةْييةاٖيؤ ثتى نة ٖةَإ غةضزةَى ئةؾهازاضَيَؼ تةتةضى فةضةْػي ية غةضزةَى ز
 ٖةَووئةطةض طوَاصيإ ية ْووغيٓةوةى  خؤ بةؾيَهى ْووغطاوةتةوة،يا ئاظيَػتا ٖةَوو

ية ْووغيٓى )ٖؤّ يةؾت( ْيية ف يةو غةضزةَةزا ٖةبيَت، ئةوا طوَاصيإ ئاظيَػتابةؾةناْى 
ناْى زاضَيَؼ تةتةض هؤَييٓةوةييَ بةثيَي سا،ناْْييةية ية غةضزةَى ئةؾهائاظيَػتانة بةؾيَهى 

 )ٖؤّ يةؾت( بة تةواوةتى ية غةضزةَى ئةوإ ْووغطاوةتةوة.
و  ْيئةؾها ةناْينإ زوو دةْطى زضيَصخايةٕ نة دةْطْييةية غةضزةَى ئةؾها

 ياْسا.ضِوو بووٕى ئةؾهاْى و ضؤَةنإ ةناْدةْط ييةنإ وضاْؤت
ةى غيَ غةز غاَيى خاياْس، ْيَعيهز وةى بامسإ نط ييةنإو تؤضاْ ْيى ئةؾهاةناْدةْط

نإ بة ْييةئةؾها زةغةآلتيىيـ بة زضيَصايي غةضزةَى ةناْو ضؤَ ْيدةْطةناْى ئةؾها
نإ. ئةضَةْػتإ نةوتبؤوة ْيَوإ زوو ْييةتا طةيؿتة غةضزةَى غاغا ٕٖةبوو ثضطِ ؾيَوةى ثضطِ

ٖةْسيَهات  ناْةوة،ى ئةؾهاْى و ضؤَةناْةوة، بؤية ضةْس داض نةوتة ْيَو دةْطةسهووَةت
ٖؤى  يإ زةنطز،ناْْييةاليةْططى ئةؾها يـة اليةْططى ضؤَةنإ و ٖةْسيَهاتبووْزة

ناْةوة بؤ ئةو دةْطاْة ْييةئةضَة ْووغةَيَصوو يةاليةٕناْيـ ْييةى ئةؾهاَيَصووْووغيٓةوةى 
 تةوة.يَطةضِزة

، بة ْيإ ْووغيوةتةوةناْييةى ئةؾهاَيَصوونإ بة ؾيَوةى ثةضاطةْسة ْييةئةضَة ْووغةَيَصوو
 تةْيانإ بٓووغطيَتةوة، ْييةى طؿتطري ية غةضزةَى ئةؾهاَيَصووطيَت يةى ؾيَوةيةى نة ْاتواْ

ييةناْى ئةونات َيَصووتوونة نة ية تةواوى ثةضِ ٔنإ زياضى بهطيَْييةطيَت ْاوى ثاؾا ئةؾهاْاوتزة
ْةويَت ْاوةنإ بسؤظْةوة، زةتوأْ ثةْا ئةواْةى زةيا ثيَويػت ْاظاْري،ْاو ٖيَٓاْى ثاؾانإ بة  ٖةية،
 ييةناْى غةضةتا ببةٕ.َيَصووتوونة تةْاْةت ثةضِ ،ييةنإَيَصووتوونة بؤ ثةضِ
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دطة يةو بابةتاْةى بامسإ  ،نإْييةئةؾها ثاؾايةتييغةباضةت بة غةضزةَى  طؿتييبة 
بةضزةغت  زيهةَإ سا ٖاتووة، ٖيضيئيَطاْتوونى قوتاخباْةناْى نطزٕ و ئةو بابةتاْةى ية ثةضِ

بة تايبةتى ئةضَةْي و ضؤَةنإ  زيهةوة ووغاْيَْيَصووتوونى قوتاخباْةناْيـ ية ثةضِ، ْيية
، ٕووزةغت نةوت ئيَطإو زةضةوةى  يةْيَودطة ية ضةْس نةتيبةيةى نة  ئيَطإية  ٕ،وةضطرياو

 ْووغةَيَصووى وتةييةوة بة غووز بيَت. يةناتيَهسا بة َيَصووى ضِوونة ية  ْييةبابةتيَو 
ى َيَصووّ آلباو بووة، بة َيَصووناْسا ْووغيٓةوةى ْييةئةضَةْى و ضؤَةنإ ية غةضزةَى ئةؾها

، بووٕئةو تيُاداْةى بؤيإ بةناض ٖيَٓطا نإ ؾؤضاوةتةوة،ْييةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةئةؾها
 نإ بةناض ٖيَٓطإ.ْييةى غاغاَيَصووبؤ ْووغيٓةوةى 

بطز، يةْيَوناْيإ ْييةى ئةؾهاَيَصوونإ ْييةنة بؤضي غاغاَى ئةو ثطغياضةى آلبؤ وة
هة ضووْنإ ئةو بابةتة بة باؾي باؽ زةنةئ، ْييةى غاغاَيَصووزةَييَري ناتى باغهطزْى 

ية غةضزةَاْى باغتإ  ببيٓةوة،وضزثيَويػتة ييَي  ئيَطإى َيَصووْةية نة ية آليةو خا يَويةن
توونة ةى ثةضِهة ظؤضيٓضووْ، ْةبووناضيَهى غةخت  يةتييثاؾاى ظدمريةيةنى َيَصوويٓةوةى غطِ

ْووغطإ. ناتيَو تيُاز و يةغةض ثيَػت واتة )تيُاز( زة بووْٕةرت ثييةنإ ية يةى زاْة َيَصوو
 زيهةي و ئاو، ضةْطى ْووغيٓةنةى زةؾؤضايةوة و ئاَازة زةبؤوة بؤ ئةوةى ؾيتزةخطاية ْيَ

 بٓووغطيَت.يةغةض 
ٓؿري و خاوةٕ ئاشةٍَ بياباْٖةض وةى ثاؾاناْى قاداض، باثرياْيإ  نإ نةْييةثاؾا ئةؾها

دطة ية ؾاضى )زاضيؤّ( نة بامسإ نطز،  ،بووْٕة، ظؤض ٖؤططى بيٓانطزْى نؤؾو و ؾاض بووٕ
)غةز ؾاض( ية  خؤ( ياةية )غةز زةضط بووٕ بطيَتىنة  ،يإ بيٓا نطززوو ؾاضي زيهة تةْيا

 يةاليةٕطةوضة ْاْاغري نة  زيهةي ( ية نةْاضى زجيًة، ؾاضيٕوو )تيػف ئيَطإثؿتيَٓةى ْاوةْسى 
 .وٕوزةْاغري نة ئةوإ زضوغتيإ نطز طوْسيَونة و ؤضةْس ؾاض تةْيا ئةواْةوة بيٓا نطابٔ،
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 ى ئةزدةشيَسى ثاثةكان بة ثيَهووسى خؤيكوزِذيانى شاثووزى يةكةم 
ى ئةو َيَصووغةباضةت بة نإ بهةئ، ثيَويػتة ْييةى غاغاَيَصووثيَـ ئةوةى باغي 

 نإ زةخيةيٓةْييةغاغا هطزْةوة بسةئ تا بعاْطيَت بؤضي ئةو باغةى يةَةضِْووضِغةضزةَة 
 .ٕتوونة نالغيهةنإ يةو باضةوة ْووغطاوو دياية يةو بابةتاْةى ية ثةضِ ْويَية ضِوو

َيى نة بةضاْبةضة بة غا ئيَطإى ئيَػتةنؤضى ٖةتاوى( واتة غاَيى  1315تا غاَيى )
باْطرتيٓيإ نإ ٖةبوو نة بة ْاوْييةى غاغاَيَصوو يةباضةىظ( غةضضاوةى بامشإ  1936)

 ية: بووٕ بطيَتى
 ناْى نطزووة.ْييةى تةبةضى نة بة زضيَصى باغي غاغاَيَصوو (1

)ْؤَيسنة( نة ية ْيوةى  ئةَيُاْى ٓاؽ و ْاغطاوى ئيَطاْى ظاْاى هؤَييٓةوةييَ (2
نإ و ْاَةى تةْػةض نطزبووى، زواتط ْييةغاغا ضةىيةباى ظايٓزووةَى غةزةى ْؤظزةى 

 باغي ْاَى تةْػةض زةنةئ.

ٓاغي ئيَطاْنإ( ية ْووغيٓى ْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإتوونى )ثةضِ (3
زضاوةتة غةض ظَاْى فاضغي و ى زاْيُاضنى )نطيؼ تةٕ غئَ( نة وةضطيَطِبةْاوباْط

 بةضزةغت زةنةويَت.

نةتيبةى )ثايهؤَيى( نة  يةباضةى)ٖيَطتع فيًََس(  ٓاؽئيَطاْى ظاْاى هؤَييٓةوةييَ (4
ْاوبطاو َاوةيةى ية  بةضزةغت، تةوةونإ ية توضنيا نةوتْييةى غاغاَيَصوو يةباضةى

 يي نطزووة.َيَصوويـ ناضى ئيَطاْ

 نإ.ْييةغاغا يةباضةىى )شاى زؤ َؤضطاْى( فةضةْػي َيَصوو (5

 نإ.ْييةغاغا يةباضةىى زيوالفواى فةضةْػي َيَصوو (6

ى ٖةْسىَ نةؽ بة باوةضِةنإ نة بة ةضْاَةى ناضى ئةضزةؾيَطى ثاثب (7
 نإ زازةْطيَت.ْييةى غاغاَيَصوو يةباضةىبةَيطةْاَةيةنى ططاْبةٖا 



 413 

او ٖيَٓاْيإ زةبيَتة ٖؤى نة باغهطزٕ و ْ زيهة ٖةْسىَ غةضضاوةي (8
ى ووَيَصئةو غةضضاواْةى غةباضةت بة  ٖةَوواى ويَطِ، بةآلّ نطزْى خويَٓةضإَاْسوو
 تيَسا ٖةبوو. نيَُاغيية َيَصوو، ئةو بووٕنإ ٖةْييةغاغا

زواى ئةوةى  ،نإ، ئةضزةؾيَطى ثاثةناْةْييةغاغا ثاؾايةتييزاَةظضيَٓةضى 
بوو بة ثاؾاى تةواوى  ،ناْى نوؾتْييةئةضزةوإ( زوا ثاؾاى ئةؾها خؤ)ئةضتةبإ يا

ى نوضِجطاتؤضي، ؾاثووضى ناْى نطزة ئيُْييةغاغا ثاؾايةتييئةو نةغةى ، بةآلّ ئيَطإ
ى غاغاْى و طةوضةيي ئيُجطاتؤضييةتى نطزة بةؾيَو ية وآلتئةو بوو نة غي و سةوت 

ئةو تا غاَيى  يةباضةىناْى ئيَُة ظاْياضيية، بةآلّ نإ بة ئةو زياض نةوتْييةغاغا
 .بووْٕةظ( ظؤض و بة غووز  1936)

ؤ )ئؤضئ تاٍَ تى ظاْهؤى ؾيهاطآلظ( زاَةظضاوةى ضؤشٖة 1936ية غاَيى )
و  نؤَييٓهاضيى فاضؽ ية ْاوضة ئيَطإئةْيػتيتوو( نة بة َؤَيةتى زةوَيةتى 

عبةى ظةضزةؾت( ةيإ زةنطز، ية )ْةخؿى ضؤغتةّ( و يةو ؾويَٓةى بة )نهؤَييٓةوةييَ
ةوة نة بة زوو ظَاْى ثةًٖةوى ئةؾهاْى و ثةًٖةوى يْاغطاوة، نةتيبةيةنيإ زؤظي

 غاغاْى ْووغطابوو.
وة ورباٖيِ ثووض زاووز( نة ظَاْى غاغاْى زةخويَٓسةوة ْةٖاتبٖيَؿتا )ئي ئةونات

وة. ئةونات وتةو ظَاْى غاغاْى زة ئيَطإظ( ٖاتة  1937غاَييَو زواتط واتة ية ) ،ئيَطإ
ّ ظاْا آلنة بتواْيَت ئةو نةتيبةية خبويَٓيَتةوة، بة ،ْةبوو ئيَطإية  زيهة نةغي
يإ وضزهةوةيإ بةضاثيَٖةضزوو ْووغيٓةنة خبويَٓٓةوة و  ٓاغةناْى زةضةوة تواْيإئيَطاْ

 يةاليةٕيةنة و  ةنة،زةضنةوت نة ْاوةضؤنى ٖةضزوو ْووغيٓ نطزٕوضززواى بةضا بهةٕ،
وة ْووغطاوة. ؾاثووض يةو نةتيبةيةزا باغي ضةوويةنةّ ثاؾاى طةوضةى غاغاْى واتة ؾاث

 نطزبوو.خؤى  ثاؾايةتييةناْى غةضزةَى ططيٓطزاوة ضِوودةْط و 
ْى يؤْاْى بة ٖةَإ ْاوةضؤى بة ظَا زيهة نةتيبةيةني ،زةضنةوت هؤَييٓةوةزواى ييَ

زةقاوزةم وةى ٖةَإ نةتيبةية نة بة ظَاْةناْى ئةؾهاْى و  ية ْةخؿى ضؤغتةّ ٖةية،
 غاغاْى ْووغطاوة.

ئةطةض بًَيَري يةو ضؤشةوة نة شيآْاَةى ؾاثووضى يةنةّ ية ظَاْى خؤى يةو 
يإ ية هؤَييٓةوةى ييَيٓاؽ و ظاْاى زةضةنئيَطاْةى بيػت ْيَعيهزؤظضاوةتةوة،  نةتيبةيةزا



 414 

يةواْةية  إ نطزووة،نةَيـ بامس بططةييُإ نطزووة، ظيَسةضِؤ تةْياباضةيةوة نطزووة، ْة
ئةو نةتيبةية نطزبيَت نة ئيَُة ظاْياضضيإ ية باضةي يةغةض ناضيإ  ييَتؤشي زيهةف

 ْاوةناْياْةوة ْةبيَت.
اى ئةوةى ويػتووياْة ئةو نةتيبةية نطزووة، ويَطِ يةباضةىيإ هؤَييٓةوةواْةى ييَئة

ى َيَصوووةضبططٕ، ٖةوَيياْساوة  ظاْياضيينإ ْييةى غاغاَيَصووغةباضةت بة غةضةتاى 
ضؤَيـ  يةباضةىهة يةو نةتيباْةزا ٖةْسىَ بابةت ضووْخترت بهةْةوة، وضؤَيـ ثو

 ٖةبوو.
 يةاليةٕ ، نة شيآْاَةى ؾاثووضى يةنةَة،إ يةو نةتيباْةطِضةْسئ وةضطيَ ئيَػتةتا 

ية َاوةى ضابطزووؾسا يةى ية  ضاخ نطاوة، ئةوضووثاو  ئةَةضيهاخؤى ْووغطاوة، ية 
زضاويَهى ئةو نةتيباْةى بة ؾيَوةى طؿتطري ٖةفتةْاَةناْى تاضاْيـ وةضطيَطِ

ةنة واتة ضاضةطى نؤتايي توونوة )َةبةغتى ْووغةض ية ناتى ْووغيٓى ثةضِتةوةوونطزآلب
و  ئةوضووثياى ظاْا ّ ئيَُة ْاوةضؤنى تةواوى ئةو نةتيبة و بريوضِآلغةزةى بيػتةَة(، بة

ا زةخةيٓة بةض ضزووئةو نةتيباْة، ية ضواضضيَوةى باغهطزْى ؾاث يةباضةىيةنإ يضيهةئةَ
 زيسةى خويَٓةضإ.

عبةى ةخؤى ية ن ظ( نة شيآْاَةى ؾاثووض بة ْووغيٓى 1936ية ٖةَإ غاَيى )
نةغيَو بة ْاوى )ناضتيَط( زةغت  يةاليةٕ زيهة ظةضزةؾت زؤظضايةوة، زوو نةتيبةي

تط وضزنةتيبةى ؾاثووض و بة ضيَٓووغي  يةشيَطعبةى ظةضزةؾت ةنةوت نة يةنيإ ية ن
 (1)يـ ية ْةخؿي ضةدةب بوو.زيهة ئةوةي ْووغطابوو،

 يَونإ يةنْييةى غاغاَيَصووغةضةتاى نطتري( ية  خؤى )ناضتري ياوؾةثيَويػتة بًَيَري 
ظ( ٖيض نةؽ ْةيعاْيوة  1936ى ئةوإ بووة، تا غاَيى )َيَصووية بابةتة ؾاضاوةناْى 

ى )تاز، ئةفػةض واتانة بة  بووٕةزاباوةضِنإ يةو ئةوضووثاييةٓاغة ئيَطاْٖةْسىَ ية  ،ضيية

                                                 

ئةطةضيـ ٖةي بووبيَت،  ودووَيى ْةبووبيَت،زةَى ؾاثووضى يةنةّ ظؤض طيوية غةضواثيَسةضيَت ناتري  (1)
 ئةو يويةتى، بابةتةناْى بٓووغيَتةوة،ْةيسةتواْى يةو نةتيبةيةى ؾاثووضى يةنةّ بة ثيَٓووغي خؤى ْووغ

ةظاناْى تى نوضِآلزةَى زةغةية غةضت، واتة آلنةتيبةية زواتط ية اليةٕ ناضتري و ئةو ناتةى طةيؿتة زةغة
 "ظةبيشوَيآل"ؾاثووضى يةنةّ ْووغطاوةتةوة. 
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ظةضزةؾت و ْةخؿى ئةو زوو نةتيبةى ية نةعبةى  بةثيَيّ آلزيٗيِ( ٖاتووة، بةياخؤ 
ى ئايٓضةدةب زؤظضاْةوة، زةضنةوت نة ْاوى نةغيَهة نة ثايةى ثيَؿةواى ظاْاياْى 

باغةنة اغي ناضتري ْانةئ، ب زيهة ٖةبووة و غةضؤنيإ بووة، يةو بةؾةزا ضي
 ٖةَيسةططئ بؤ ئةو ناتةى باغي شيإ و بةغةضٖاتى ؾاثووضى يةنةّ زةنةئ.

نإ ٖيض باؽ ْانةئ، ْييةزاَةظضيَٓةضى ظدمريةى غاغائيَُة غةباضةت بة ئةضزةؾيَطى 
بةو باغةى  َةى خؤيسا بة زضيَصى باغي زةنات،هة ؾاثووضى يةنةّ ية شيآْاضووْ

 .ضِووزاوةناْى شياْى ئةو زةخاتةضِووباونى زةيهات، باؾرتئ و زضوغترتئ  يةباضةى
واضاْةٕ نة ْؤَيسنةى ئةو بةض ٖةَووزةنطيَت  ئاَاشةيإ ثيَئةو بةضواضاْةى ييَطةزا 

بة  ض نطيؼ تٔ غئَ( ثةغةْسى نطزووة،ية خانى زةضٖيَٓاوةتةوة و )ئاضتؤ ئةَيُاْى 
 ري.ظايٓبةضواضى  طؿتيي

 يإ بةناض ْةٖيَٓاوةظايٓنإ بؤ ثيَواْى غاَيةناْيإ غاَيٓاَةى ْييةئاؾهطاية غاغا
نإ ض غاَييَهيإ ْييةثيَوةنةى خؤيسا زةضخيػتووة نة غاغا يبٗطؤظ( ية نات آلَيظةبيشو)

بؤ ئةوةى خويَٓةض َاْسوو ْةنةئ باغي ْانةئ و غاَيى ظايٓى باؾرتئ  بةناض ٖيَٓاوة،
 إ.ٖةَووؾيَواظة بؤ تيَطةيؿتٓى 

ناْى ظاْا هؤَييٓةوةية نؤى ييَئةَيُاْى ٓاغي غةزةى ثيَؿوو )شإ طاشة( ئيَطاْظاْاى 
ض )بة ثيَٓووغي خؤى(، بابةتيَهى شياْى ؾاثوو يةباضةىنإ ئةوضووثاييةو  ئةَةضيهي

زاوة ضِوو ية بطيَترييكةناْيؿى  ت بة خوزى شيآْاَةنة زةبةغتيَت،ٖةَييَٓذاوة نة ثؿ
ناْى ئةو باغة نة غةضةنييةئيَُةف بةؾة  يةنةّ، ييةناْى غةضزةَى ؾاثووضىَيَصوو

 زةطواظيٓةوة. بةضِيَعتةغةئ بؤ خويَٓةضى وخؤيإ تيَط
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ثيَـ ئةوةى بامب ية زايو ببيَت،  ى غاغاْة،نوضِى ثاثةى نوضِ"باونِ ئةضزةؾيَط 
 ٕ غةْس،يل و ثؤثةناْى ثةضةيا ا،ضِووثاثةى ية خةوزا بيٓى زاضيَو ية ئةو و ٖاوغةضةنةى 

 (2)ديٗاْيإ ططتةوة. ٖةَوو
يإ ية تؤ وت، ئةوإ طيَطِاْةوةخةوةنةى بؤ  ْى ثاثةى خةوططةوةناْى باْط نطز،بةيا

 ضةناْى ديٗإ زاطريزةنةٕ.ةزةبيَتة ثاؾا و و ،يَو زيَتة زْياوةَيَٓساو ٖاوغةضةنةت 
ةنةى ئةضزةؾيَط واتة بابى نوضِزواى ئةو  ضؽ( بوو،ثاضيَعى ثاضغاز )فاةى غٓووضثاث
)ئةضزةوإ(  ّ ئةو ْةيويػت بةضفةضَاْى ئاضتابإآلوة غٓووضثاضيَعى ثاضغاز، بةؤَ، ب

 ؾاضى )ئيَػتةخط( خؤى بة ثاؾا ْاغاْس. ظ( ية 208ية غاَيى ) ثاؾاى ئةؾهاْى بيَت،
ظ( َٔ ٖاشية  211ة غاَيى )واتة ي ،غيَ غاٍَ زواى ئةوةى باونِ خؤى بة ثاؾا ْاغاْس

يإ َاَؤغتا. ناتيَو طةيؿتُة تةَةْى ثيَويػت، باونِ َٓى خػتة بةضزةغتى (3)زْياوة

                                                 

نةغة ٖةَيهةوتووةنإ  وةى زةبيٓري خةوةناْى تايبةت بة تى تايبةت بة نوضوؾيـ بيٓطا،ئةو خةوة ية بابة (2)
 َيآل""ظةبيشو يةيةى زةضٔ.

ية ؾاْاَةزا  واظة يةوةى ييَطة زةخيويَٓيٓةوة،غي دياؾاثووضى يةنةّ بةثيَي ؾاْاَةى فريزةوبووْى بةضواضى يةزايه (3)
زةَطيَت، ؾاثووض غيَ ئةو َيَصووة ئةوناتةى ئةضزةؾيَط  بةثيَيزواتط نوضى زةبيَت.  ى ْابيَت،ئةضزةؾيَط تا ثةدما غاَيى نوضِ

 ّ تةَةْةنةى زةغت ْيؿإ ْةنطزووة.آلغي تةَةْى نةَرت بووة، بةى فريزةوبةثيَي ؾاْاَة غاآلٕ بووة،
ى باغيَو ى دةضيطى تةبةضز نوضِةَةتى يةزايهبووْى ؾاثووضى يةنةّ ية )َيَصووى تةبةضى( حميةباضةى ضؤْيية

ة طةوضةى "غاغإ باثري خبةيٓة بةضزيسةى خويَٓةض: ْييةـ زةنات نة ويػتُإ باغي ئةو ثياوة َاظةْسةضاثيَؿهيَ
ثيَـ َطزٕ  آلّ غةضنةوتوو ْةبوو،نإ يةْاو ببات، بةْييةى ئةؾهايزابوو ظدمريةى ثاؾايةت ؾاثووضى يةنةّ ثةضياْي

ٓؿيٓةناْيإ تةواوى بهةٕ، ديَ ْٕةوةنةى يا خؤةنةى ياناضةى ئةو ْةيتواْيوة تةواوى بهات، نوضِ وةغيةتى نطز تا ئةو
 نإ ْةَيَٓيَتةوة.ْييةى، بيهوشٕ تا يةى نةؽ ية ئةؾهانيإ بيْٓييةية ٖةض ؾويَٓيَو نة ئةؾها

تةخيت ى طةيؿتة غةض ةى ثاثؾيَطى نوضِةتا ئةضز اْى وةغيةتى بابى ديَبةدىَ بهات،ْيـ ْةيتوآلبابهى غيَ غا
ٖةض ؾويَٓةواضيَو ٖى ئةوإ  ْييةناْى نوؾت،ئةو ٖةوَيى بة ئةدماّ طةياْسْى وةغيةتةنةيسا، تةواوى ئةؾها ،تآلزةغة

 وو يةْاوى بطز.ب
نة ْةيتواْى ضاوى يةغةض  ،ضؤشيَو نضيَهى دوإ نةوتةبةض زيسةى ئةضزةؾيَط، نضةنة ئةوةْسة دوإ بوو

ئةو بهات، ْةيتواْى. بؤية  زيهة ٖةضضةْسى ٖةوَييسا ضاوى يةغةض البةضيَت و ضاو ية نةغيَهي ،البةضيَت
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ييةوة، نطزية ٖاوغةضى ى خؤيسا ٖيَؿتزواى ئةوةى َاوةيةى ية نؤؾه نضةى طواغتةوة بؤ نؤؾهى خؤى،
 دةْط. خؤئةوْسة ئةو شْةى خؤف زةويػت نة ْةيسةتواْى ئةو بةديَ بٗيًََيَت و بضيَت بؤ ضاو يا خؤى،

 .زواى غيَ َاْط ية ٖاوغةضطريى، ؾةويَو ئةضزةؾيَط ييَي ثطغي تؤ ْةوةى نيَي و بابت نيَ بوو؟
 ."وؾتئةويإ ن بامب ية ؾاظازةناْى ئةؾهاْى بوو،نضةنة وتى:"

 .َاْةوة ئاخيَهى ٖةَيهيَؿا و وتى:"ئايا تؤ ؾاظازة خاصييَهى ئةؾهاْى؟"ضِوئةضزةؾيَط بة غةضغو
 .""بةَييَ شْة طةدمةنة وتى:

اية ٖةضضى ية وباثريةى زةبو"غاغا"ي وةغيةتى  بةثيَيضيَؿإ بوو، ضوْهة ةط ظؤض ثزواى ئةو ؾةوة ئةضزةؾيَ
تا ية ئةوإ نةؽ يةغةض ظةوى ْةَيَٓيَت، ية ناتيَهسا نة  ،اوى بطزبايةنإ بوو يةْْييةضةضةَيةنى ئةؾها

ؿإ بوو نة ْةيسةتواْى ٖاوغةضى خؤى ؾاظازةيةنى ئةؾهاْى بوو. ضةْس ضؤشيَو ئةضزةؾيَط ئةوةْسة ثةضيَ
ٖةض داضيَو نة بريى ية نوؾتٓى ٖاوغةضة طةدمةنةى خؤى زةنطزةوة، زةيبين نة تواْاى ئةو  واضزٕ خبوات،خ
 .ْييةضةى نا

وت بيباتة ؾويَٓيَو نة  ثيَي يَو ية ثياواْى نؤؾهةنةى،زواداض بريى نطزةوة نة ئةو شْة بساتة زةغت يةن
ضوْهة ئةوةى يةبةض ضاوإ ْةبيَت  ت فةضاَؤؾي بهات،يَهاضب بيينبة ٖؤى ْة بططةْةتواْيَت ئةو شْة ببيٓيَت، 

 ػتٓةوةى ية نؤؾو، ئةو شْة بهوشيَت.ية زووضخ يَووت زواى َاْط ثيَي آلْيـ ْابيَت،يةبةض ز
ئةو  تى َٔ زووطيامن،ويػتى ئةو بهوشيَت، شْةنة و يَوزواى َاْط ة ئةو شْةى بطزة ؾويَٓيَهى زووض،ثياوةن

 .نؤضثةى ية غهِ زاية ٖى ئةضزةؾيَطة، ئايا زةويَطى َٓساَيى ئةضزةؾيَط بهوشى؟
ئةو  ي زةَطيَت،ْهة ئةونات نؤضثةنةى ْاو غهيؿثياوةنة بؤى زةضنةوت نة ْاتواْيَت ئةو شْة بهوشيَت، ضو

ػتا تا ئةوناتةى يَو زةغتى ية نوؾتٓى شْةنة ٖةَيططت، نؤضثةيةف بة زَيٓياييةوة ٖى ئةضزةؾيَطة. بؤية
يةنى ٖاويؿت و غةضى زاخػت وَٓساَيةنة بيَتة زْياوة. زواتط ئةو ثياوة ئةْساَى ْيَطيٓةى خؤى بطِى و ية قوتو

زاواناضّ ية ئيَوة  ضِاثاضزةيةنِ ٖةية،يةزا و"ئةى خةغطةو، َٔ يةو قوتو زةؾيَط و وتى:و ضؤيؿت بؤ الى ئةض
 ،"زاواّ نطز ثيَِ بساتةوةجاضيَعيَت تا ٖةض ناتيَو نة يزا بطةدميٓةضى بهةٕ تا ئةو ية طةدميٓةفةضَإ بة 

 وة، ثيَي بسةوة.ةنة و وتى ٖةض ناتيَو ئةو ثياوة زاواى نطزةيضيطةدميٓةئةضزةؾيَط قوتووةنةى زاية 
َْاطيَو نوضِ َ نوضِضْوهة نوضِيَهى بوو، ْشة طةدمةنة زواى ضْةس  ةنة طةوضة ى ثاؾا بوو، ئةو ثياوة ْاوى ْا )ؾاثووض(. زواى ضةْس غٍا

ةْيَو نة زةبوبوو،  ٕٓا و ثةضوةضزة ايةوطةيؿتة تَة ٖيَ ٕ، ثياوةنةى نؤؾو ضْةس خبطيتة بةض ضا ؤغتانطز يةنى بةنطىَ ططت تا ََا
ٕ،ٖةَ ٕ فيَط نطز. وو دؤضة ظْاػتيَهى فيَط بهة ٓيؿيا ةيونيَ ٖاويؿذي وٖ   ْٖوةضةنْاى غواضناضى و تري
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يـ، ظَاْى يهةز ظَاْةناْي يةْيَو غي و ضيَٓووغي ئةؾهاْى فيَط ببِ،تا ضيَٓووغي فاض
 ضؤَييإ فيَطنطزّ.

                                                                                                                  

باضةى نة ظؤض خةَباضة و ثطغياضى ية و ئةو ثياوةى نؤؾو ضوو بؤ الى ئةضزةؾيَط، بيٓىضةْس غاٍَ زواتط ناتيَ
نة زواى َٔ  ْييةيَهِ نوضِ ئيَػتةتا  ْيَعيو نؤتايي زيَت،ةنةى ييَهطز. ئةضزةؾيَط وتى تةَةمن يٖؤى خةَباضي

 اْةى زاطريّ نطزووٕ زةبٔ بة ٖى ض نةغيَو.وآلتببيَتة ديَٓؿيِٓ و ْاظامن زواى َٔ ئةو 
ّ ئيَوة خةغطةو بيَ آلتى يةظزإ تةَةْى زضيَص بة ئيَوة ببةخؿيَت و بةضزةواّ ثاؾاى ئيَُة سييَٓٔ، بةثياوةنة و
 ٕ.ويويَهى ثيَ بةخؿو يةظزإ نوضِ ْييةديَٓؿري 

ى ئاطةزاضخؤى  يَهى بةو بةخؿيوة،ة نة يةظزإ نوضِئاطةزاضٕ َاْةوة ثطغياضى نطز، ضؤضِوئةضزةؾيَط بة غةضغو
هطز و وتى َٔ يةغةضةتاوة تا نؤتايي بؤ ثاؾا باغ. ئةونات ثياوةنة تةواوى ضووزاوةناْى ْييةئةو بابةتة 

 بؤية خؤّ ية نوؾتٓى ئةو ثاضاغت. ثاؾاية، زاية، ضؤَيةىطوَامن ْةبوو نة ئةو َٓساَيةى ية غهى ئةو شْة
زواى ٖيَٓاْى  ةى بؤ بيَٓيَت نة ثيَي غجاضزبوو،يوضى نطز تا ئةو قوتوطةدميٓةزواتط ثياوةنةى نؤؾو زاواى ية 

ويسا بوو بة ثاؾاى ْيؿاْسا و وتى ئةو ضؤشةى ظاْيِ ئةو شْة ، خؤى غةضةنةى نطزةوة، ئةوةى يةْايةنةوقوتو
 و ْاتوامن َٓساَيِ ببيَت. ْييةة ٖى َٔ يَطيٓةى خؤّ بطِى، تا بة ثاؾاى بػةغييَِٓ ئةو نوضِغهى ٖةية ئةْساَى ْ

ئةونات  بيَطوَإ َٔ ئةو زةْامسةوة، ةى تؤ باغي زةنةى ية ضةطةظى َٔ بيَت،ئةضزةؾيَط وتى ئةطةض ئةو نوضِ
زا ي زيهةنة يةْاو ٖةظاض نوضِةخةغطةو ئةضزةؾيَط فةضَاْى نطز تا ضؤشيَو زياضى بهةٕ و وتى يةو ضؤشةزا نوضِ

 زا زةيٓامسةوة.ى َٔ بيَت يةْاو ٖةظاض نوضِنة ئةطةض ئةو نوضِ ْييةبيَٓٔ بؤ الّ و َٔ طوَامن 
 يةغةضبيَ ئةوةى ْيؿاْةى تايبةت  ،ٖيَٓا بؤ الى ثاؾا زيهة ةناْيةيإ ية ْاو نوضِية ضؤشى زياضيهطاو ئةو نوضِ

يةى بة  وضِايةوة،ئةضزةؾيَط بة ْاوياْسا زةغو ط نةوتٓة ياضيهطزٕ،زةؾيَةنإ ية زياض ئةضدًوبةضطى ٖةبيَت، نوضِ
ةنإ غةضةدمى ئةوى ضانيَؿا و بةضاْبةض بةو ٖةغتى َٗطباْى ططتى و ية نوضِ يَويةنياْى ضاو ييَهطز، يةن

 ى َٓة، ئةطةض ْا ٖةغتِ بةضاْبةضى ْةزةبوو.خؤى وتى: ئةوة نوضِ يةطةٍَ
طؤيةنة ية ظةوى  ْيَعيو ببٓةوة،ٖيضيإ ْةياْسةويَطا ييَي  ْيَعيو قاضى ثاؾا،وتة ةنإ نةيةوناتةزا )طؤي( نوضِ

ة يضييايةوة ْاو ياضططتةوة و طةضِْيَعيو نةوتةوة و طؤيةنةى ٖةَيةنة بة بيَ تطؽ ية ئةضزةؾيَط ّ نوضِآلٖةَيبططْةوة، بة
ةوة  ى َٓة،طوَإ ئةوة نوضِوتى بيَئةضزةؾيَط  ةناْى،بطازةض  ببيَتةوة. ْيَعيوْةيسةويَطا ية َٔ بة ثيَضةوْا

ى خؤى بوو و ضاي طةياْس نة َرياتططى تةخت و ى نة نوضِيةى ٖيَٓاية ْاو نؤؾهى ثاؾايةتئةضزةؾيَط ئةو نوضِ
 "ظةبيشوَيآل"وة ثاؾا. وة نة ْاوى ؾاثووض بوو، بة، زواى َطزْى ئةضزةؾيَط ئةو نوضِيتادى ثاؾايةتي
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يَى شنة بتوامن مشؿري بة زةغتةوة بططّ و  بووٕ بةٖيَع ٖيَٓسةئةوناتةى زةغتةنامن 
ية  ٍَ مشؿري وةؾاْسٕ و تري ٖاويؿذي،نامن ضايإ ٖيَٓاّ يةطةَاَؤغتانةوإ ضابهيَؿِ، 

ناْى ةغٓووضى نطزْاْة بووّ نة باونِ بؤ ظيازؾةضِةوة بةؾساضى تةواوى ئةو يثاظزة غاَيي
و ٖةْسيَو  ثاؾايةتييزةيهطز، يةوناتةوة بامب ؾاضةظاى نطزّ بة بٓةَاناْى  زةغةآلتيى
 بةضزةواّ ناضيإ ثيَ زةنةّ. ئيَػتةطنطزّ نة تا بابةتى فيَ

زةغتةنامن تاواْيَو ئةدماّ زةزات، ثيَويػتة يةشيَط يَوئةو فيَطى نطزّ ناتيَو يةن
شٕ و  هة ئةو شيَطزةغتة ٖةَيةى نطزووة،ضووْبربِّ،  غعاى بسةّ بة بيَ ئةوةى َووضةنةى

تى بطغييةةناْى زووضاضى َٓساَيئةطةض َووضةي ئةو بربِّ، شٕ و ، ْييةى تاواْيإ َٓساَي
 خؤى غعا زضابيَت. تةْيازةبٔ، بؤية زةبيَت غعانةى بةو ؾيَوةية بيَت نة 

ةنة و غعاى طةوضةتط ية ئةو فيَطى نطزّ نة ٖةض غعايةى زةبيَت بةضاْبةض بيَت بة تاواْ
 بووّ و ية شياصيسا ناضّ ثيَ نطزٕ.زيهةيـ ية باونِ فيَط تاوإ، غتةَة. َٔ ظؤض ؾيت

ةغتى ئاضتابإ ية بةضزاْة نطز نة وآلتئةو ناتةى باونِ زةغتى بة زاطرينطزْى ئةو 
ّ باونِ ناتيَو ظاْى آل، بةْةبووى دةْطيُإ طاييػهةئيَُة  ،بووٕثاؾاى ئةؾهاْى 

ناتيَو نة  ضيَ نطز، طاييػهاْةَإٖةبيَت، يةؾهطيَو يةو  طاييػهاْةَإػتة يةو ثيَوي
 َٔ بووّ بة بيػت غاٍَ فةضَاْسةيي ئةو يةؾهطةى بة َٔ غجاضز.

زاوة زياضةناْى غةضزةَى باونِ نة ية بريّ َاوة، دةْطى ئةو يةطةٍَ ضِووية  يَويةن
ئةو ْاوضةية بة ئةضاى  ػتةئيَضَعطإ )وية زةؾتى ٖ ْييةئاضتاباْى ثاؾاى ئةؾها

ى دةْطيُإ ٖةبوو، بةغةض ئاضتاباْسا طاييػهةى ئيَُة يةبةضئةوةيةو دةْطةزا  ْاغطاوة(،
زواى ئةو ٖيض ثاؾايةنى ئةؾهاْى ْةَا، بؤ ئةوةى  ،خواضزغةضنةوتري و ئةو ؾهػتى 

 ثايتةختى وٕتةوة نة ٖيض ثاؾايةنى ئةؾهاْى ْةَاوة، باونِ ية ؾاضى تيػفيةنال ببيَ
ى تاز ضِيَوضِةمسنإ نة نةوتبؤوة نةْاضى زجيًة بة ْاو و ْيؿاْى ؾاى ثاؾانإ ْييةئةؾها
 نطزْى بة ئةدماّ طةياْس.يةغةض

َٓيـ ية دةشْى ْةوضؤظى  ظ( شياْى نؤتايي ٖات، 241غاَيى )بامب ية ٖاويٓى 
ى تادِ يةغةض نطز، بامب ثيَـ ئةوةى سيطيَت غيَ ئاَؤشطاض وٕظ( ية تيػف 242غاَيى )

 نطزّ:
 َةظزاثةضغت و زازثةضوةض بة. ٖةضزةّ :يةنةّ ئاَؤشطاضى ئةوة بوو
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تةوة، ظؤض بة نةَى و خواضزئةطةض ؾةضاب َةخؤوة،  :زووةّ ئاَؤشطاضى ئةوة بوو
اب ية ئةضنةناْت ية دةْط و ئاؾتى الواظت ؾةضهة ضووْٖةْسىَ نات بيدؤوة،  تةْيا

 زةنات و ناضةناْت ية زةغت زةضزةضٔ.
 نة بؤ دةْطى ضؤّ بةضزةواّ ٖيَع و تواْاى خؤّ بجاضيَعّ. :َؤشطاضى ئةوة بووئا غيَيةّ

ية  يَويةنيةطةٍَ ةَى باونِ يةو ؾهػتةوة ٖاتبوو نة ية دةْط ئاَؤشطاضى غيَي
بووى، بة ٖؤى ئةو دةْطةوة  خواضزناْى ضؤّ بة ْاوى )ئةييَهػاْسةض غؤض( ضةؤئيُجطات

نة ْاوى ية خؤى ْابوو )ثطيػهؤؽ َانعضيؤؽ(  بةضظ ببوو ىوتوي ٖيَٓسةى ضؤّ ئيُجطاتؤض
 ى ثاضغاز )فاضؽ(.فةضَاْطِةواواتة 

ئةطةض تؤ بتةويَت  ؾيَوةى زاَةظضاوةى يةؾهطةنةياْة،ٖيَعى ضؤَةنإ ية  وتبامب زةي
ئةوإ ؾهػت بسةى، ثيَويػتة زاَةظضاوةى يةؾهطةنةت بة ؾيَوةيةى بيَت نة ية 

 وةى ٖى ئةوإ بيَت. ؤخزاَةظضاوةى يةؾهطى ضؤَةنإ باؾرت يا
، ٖةوَييسا زاَةظضاوةى خواضزضؤَةنإ  بةضاْبةض يةبامب زواى ئةوةى ؾهػتى 

يةؾهطى خؤى وةى ٖى ئةوإ ييَ بهات و غووز ية ئاضايـ و دًوبةضط و نةضةغتة 
ظضاوةناْى ئةوإ وةضبططيَت نة اخوناْى ئةوإ وةضبططيَت، بيَ ئةوةى ْةضيتة ْةغةضباظيية

نة بتواْيَت  ْةبووزضيَص  ٖيَٓسةساْى نةغةنإ بوو. تةَةْى باونِ خاض رتيٓيإ يةخطاث
ئةو بةضزةواّ بووّ ية  َٓيـ زواى غتى يةؾهطى ئةوإ،ئا بطةيةْيَتةيةؾهطةنةى خؤى 

ى ضؤَةنإ بةغووز بوو، وةضّ ؾتيَو ية زاَةظضاوة و ْةضيتةناْى يةؾهط ٖةض ناضةناْى،
 إ.ٓظيامن زةظاْري وةالَئةواْةى بة  ططت،

بؤية ؾةف ٖةظاض غةضباظة،  ،َٔ تيَطةيؿتِ نة شَاضةى غةضباظةناْى غوثايةنى ضؤّ
ة بؤ غوثايةى ْة نةَة و نة ئةو شَاضةي ،ةناْى دةْط زةضيإ خػتووةْووهة ئةظَضووْ

 يةو شَاضة يـنةَرت بطزْى غوثانة غةخت زةبيَت،بةضِيَوةئةطةض ظؤضتط بيَت،  ْة ظؤضة،
بة بةضشةوةْسيِ ظاْى نة ٖةض غوثايةى ية ٖةظاض غواض و  زةْيَتةوة. َٓيـ يَُاغيين

ببةٕ و ضواض ٖةظاض غةضباظى ثيازة بةضِيَوةٖةظاض غةضباظى ئةْساظة نة َةدمةْيكةناْيـ 
 ثيَو بٗيَِٓ.

ئةوإ ئةطةض ْيَعةيإ  ْيَعةية، َٔ زةَعاْي نة ضةنى باؾي زةغتى غةضباظة ضؤَةنإ
 نوضت و ئةغتووض بوو،عةى غةضباظة ضؤَةنإ ْةبيَت، غووز ية مشؿيَط وةضزةططٕ. ْيَ
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ئةوإ ْيَعةى زضيَصيإ بة ئاظاضزةض زةظاْى. َٔ ْيَعةيةنِ بؤ غةضباظة ثيازةنامن زةغتةبةض 
بةو ؾيَوةية ْيَعةى زةغت غةضباظةناْى َٔ  غيَ ثةيهاْى ية غةضةنةيسا ٖةبوو،نطز نة 

 ثةيهاْى يةغةضيسا ٖةبوو. يةى تةْيابة غووزتط بوو ية ْيَعةى غةضباظة ضؤَةنإ نة 
ضؤَى ظؤض باؾة و زةبيَتة ٖؤى  يصيؤْىى ةهة بيٓيِ ئاضايؿى ئؤضزووطضوؤَْ 

بؤية ٖةَإ ؾيَوة ية ئاضايؿِ  و و ضؤشزا بةضزةواّ بجاضيَعضيَت،نة ية ؾةةئةوةى ئؤضزووط
 ى غةضباظةنامن ٖةَيبصاضز.ةبؤ ئؤضزووط

ؤيؿذي و دةْط ظؤض ئاغووزةتطة طِيةنإ بؤ ضيَيبؤّ زةضنةوت دًوبةضطى غةضباظة ضؤَ
ةنإ يية دًوبةضطى غةضباظةناْى َٔ و دًوبةضطيَهِ ية ؾيَوةى دًوبةضطى غةضباظة ضؤَي

ى قوضؽ و ئاظاضزةض، وةى قةَيغاْية دياتى ظضىَ و  غةضباظةناصيسا ثةضة ثيَسا، يةْيَو
غاوةنإ ثيَهةوة ْوويةنإ ئةو بةضطةّ ٖةَيبصاضز نة بة ثاضضة ناْعا يغةضباظة ضؤَ
ئةو بةضطاْةى قاضى ، بةآلّ بةؾى غةضةوةى دةغتةى ئةواْى زةثاضاغت زاثؤؾطابوو،

وى آلثيَ ٖى غةضباظاْى خؤَِ الباؾرت بوو، غةضباظةناْى زازةثؤؾي و ثيَالوةناْيؿيإ،
غةضباظاْى ضؤَى نة بةؾيَو ية ثةدمةناْيإ ية زةضةوة بوو، ثةدمةناْياْى ئاظاض زةزإ و 

ْاضاضٕ بة ٖةْسيَ  ية ظغتاْسا قاضيإ ئاظاض زةزات، اى ئةوةىهة ويَطِْضوو، ْةبووباف 
ثةدمةناْيإ بةض بةضزةنإ بهةوٕ و  ْةبووثةدمةناْيإ زاثؤؾٔ، ية ٖاويٓيؿسا يةوا نووتاٍَ

 بطيٓساض بدي.
َٔ ْةَويػت غةضباظةنامن ية ضيَجيَوإ و دةْطةناْسا وةى غةضباظةناْى يصيؤْى 

ٕ نة بة ثةغرتاوى زةخطيَتة ْاو ضخيؤَيةوة، ية ناتيَهسا نة ضؤَةنإ ئةو طؤؾتة خبؤ
ؤيؿذي و دةْطةناْسا ئاغاْرت بوو ية طواغتٓةوةى طواغتٓةوةى ئةو طؤؾتة ية ضيَطِ

. بيػتووَة ضؤَةنإ ئةو نةغاْةى ية خاضيإ زةزةٕ، زةزةْة زةغت زيهة خؤضانةناْي
ة طؤؾتى ئةوإ وز يئةو نةغاْةى ناضطةى طؤؾتى ثةغرتاويإ ٖةية و ئةوإ غو

بؤ ئةوةى ٖةغت بة تاَى طؤؾتى َطؤظ  وةضزةططٕ ية زضوغتهطزْى طؤؾتى ْاو ضخيؤَية،
ْةنطيَت، غري زةنةْة ْاو طؤؾتةنة تا تاَى غريةنة بة تةواوةتى تاَى طؤؾتى َطؤظةنة 
زاثؤؾيَت، َٔ ثيَِ باؾرتة غةضباظةنامن ئةو طؤؾتة خبؤٕ نة خؤيإ بة زَيياْة و ئةوإ 

 ْى طؤؾتى ْاو ضخيؤَية ْانةّ.خواضزبة  ْاضاض
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َٔ زوو دؤضة غةضباظّ ٖةية، يةنيإ وةى غةضباظةناْى يصيؤْى ضؤّ ية تةَةْى ثةدما 
و ثيَٓر غاَييسا ية ئةضنى غةضباظى زةبةخؿطئَ و زةتوأْ زواى ئةو تةَةْة ثؿوو بسةٕ، 

ةتة وْوضؤّ طةيؿتئةو غةضباظاْةى ية ئةضنةنةيإ خاْةْؿري زةنطئَ وةى غةضباظةناْى 
ى ية غةضزةَى ئةضنى ئاظايةتييةثًةى ئةفػةضى و ثًةى ئةوإ ضيَهة يةطةٍَ ئةو 

طة ية غةضباظيسا زياضياْساوة، بة ٖؤى طةيؿتٓيإ بة ثًةى ئةفػةضى َووضةيإ ظؤضت
نأْ نة ية ييةئيَطاْغةضباظة خؤبةخؿةناْى َٔ ية خيًََة َووضةى غةضباظة ئاغاييةنإ، 

 سا ية ئةضى زةيإ بةخؿِ.ئاؾتييٕ ييَ وةضزةططّ و ية ناتى اضَةتييايناتى دةْطسا 
يةى وؾةثيَـ ئةوةى باغي دةْطةناْى خؤّ و ضؤَةنإ بهةّ، ثيَويػتة ضةْس 

ووياْة ئةطةض َٔ ثؿتطريى َاْيِ ْةنطزباية، ئةو وتهة ضووْ)َاْى( بًَيَِ،  يةباضةى
ى َاْيِ ْةنطز و ٖيض ئايٓةى ئةو ٖيَٓاى ثةضةى ْةزةغةْس. َٔ ثؿتطريى ئايٓ

تاز  ضِيَوضِةمسييةنةجماض نة بيٓيِ ية ناتى  ،ْةبوويةنى تايبةتيِ بةضاْبةض بةو يٖؤطط
 ظ( بوو. 242يةغةض نطزمن ية غاَيى )

ئةويـ  ،بووٕئاَازة وٕية تيػف بووٕاْةى غةضؤنى ئاططخاْةنإ َووغئةونات ئةو 
 ةمسي تاز نطزْة غةضّ ئاَازة بوو،ضِيَوضِبة بؤْةى ئةوةى غةضؤنى ئاططخاْةيةى بوو، ية 

هة طةدمرتئ نةؽ بوو نة غةضؤنى ئاططخاْة بيَت، غةضةدمى ضانيَؿاّ و ئةونات نة ضووْ
 خؤى تاظةى ْةزةنطز يائايٓوة غي غاٍَ، ئةو باْطةؾةى وتةَةْى َاْى ْةطةيؿتب

 باْطةؾةنةى ْةطةيؿتبوو بة َٔ.
 غيَيةّيػتِ نة طؤضزيٓى ظ( ب 243ية غاَيى ) زوو غاٍَ ية زواى ثاؾايةتيِ،

ظاْيِ نة  ى نؤنطزْةوةى غةضباظة،ى ضؤّ غةضطةضَئيُجطاتؤض)طؤضزياْووؽ( 
ى ئاطةزاض طيػتياْاْةى ناضيإ بؤ َٔ زةنطز،بيَت. ئةو ن ئيَطإةتى بةضةو يَةبةغتي

 بؤتةوة، ْيَعيونة ٖةظاضةَري غاَيى بيٓانطزْى ضؤّ  ، ثيَيإ ضِاطةياْسّبووٕباضوزؤخى ضؤّ 
زةغتطري  ئيَطإو ثاؾاى  وٕتيػفى ضؤّ نة زةضيَتة خةَيهبةَييَٓى زاوةتة  غيَيةّٓى طؤضزي

هطزْى ؾاضى ضؤّ، بؤْةى ٖةظاضةَري غاَييازى زضوغت تا بة ،زةنات و زةيٗيَٓيَت بؤ ضؤّ
غةيطى بهةٕ و خؤؾي  خةَيوْسةنإ و طنسا بهاتة خؤضاى بؤ ئاشةَية زضِئةو ية غيَ

 ٔ.بٓويَٓ
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ؿيإ ية شَاضةيةني نطيػتياْةنإ ية خعَةت َٓسإ، ٖةضوةغا يةشَاضةيةنى ظؤض 
 زةغةآلتيى يةشيَط ئيَػتة ،بووٕبامب  زةغةآلتيى يةشيَطاْةى وآلتإ، ئةو يةؾهطةنةى َٓس

ٖةض يةنة ية ئةوإ نة ية زةغت  ةيةنى باف بؤ نطيػتياْةنإ،ة ثةْاطبووَْٓسإ، ب
ية  يَوةٖات، خؤى زةطةياْسة يةنناْيإ ٖةَيسفةضَاْطِةواى ضؤّ و ئيُجطاتؤضييةت

ٔ نة ثيَـ ئاغايؿى زةثاضيَعضا. باثرياْى َ ةناْى شيَطزةغتى َٔ، تةْاٖيي ووآلت
َى آلئةواْيـ بؤ وة ثةْا زةزا،، نطيػتياْةناْيإ بووٕثاضيَع ئةضزةؾيَطى بامب غٓووض

 زةنطزةوة. ئاطةزاضضانةيإ، ئةوإ و زواتطيـ َٓيإ ية باضوزؤخى ضؤّ 
 و ئاظا و ظؤضخؤض بوو، بةٖيَعى ضؤّ ثياويَهى ئيُجطاتؤض غيَيةّطؤضزيؤْى  وتزةياْ

بوو ية فةضَاْسةى  بطيَتى، )يةطات( بووة. يةطات ئيُجطاتؤضثيَـ ئةوةى ببيَتة 
 ى دةْطى ٖةبوو.ْووهة فةضَاْسةى يصيؤٕ بوو، ظؤض ئةظَضووْئةو  يصيوْيَهى ضؤّ،
وةى يةؾهط نطز، زاواى ية تةواوى زواى ئةوةى زةغتى بة نؤنطزْة غيَيةّطؤضزيٓى 

اْى )نيًيهى، باّ ظى ظى، وآلتة شيَطزةغتةناْى نطز تا بئَ بؤ دةْطى َٔ. ئةو ية وآلت
اْى طيَطَإ و وآلتٖةضوةٖا  )ية ئاغياى بضووى(، ييػي، ناضى، يؤْى، ييسى و َيػى(

ويَٓيَو نة ( زاواى غةضباظى نطز، ئةو ية ٖةض ؾبووٕ ييئةوضووثاطبيا )نة غيباْيا و ةئ
ةناْى نةّ نطزةوة تا بتواْيَت بة يية تواْازا بوو شَاضةى غةضباظةناْى غةضباظطة ضؤَي

نطزْى بةٖيَعبيػتبووى نة َٔ غةضطةضَى  ةوة بيَت بؤ دةْطى َٔ،بةٖيَعيةؾهطيَهى 
يةؾهطةنةَِ، ئةو ثيَؿبيٓى زةنطز ئةطةض بة يةؾهطيَهى الواظةوة بيَتة دةْطى َٔ، 

 ت.اخوؾهػت زة
إ نة َٔ يةنةى دةْطى ضؤَةنامن ٖةَيبصاضز نة ٖةَإ ؾةف ٖةظاض غةضباظ ية وشي

ٖةظاض نةؽ ية ئةوامن نطزة غةضباظى غواضة. ية ناتى دةْطسا غواضةناْى  يصيؤٕ بوو،
 تةواوى يةنةنإ زةٖاتٓةوة الى يةى و ية ئةدماَسا يةؾهطيَهى طةوضة ثيَهسةٖات.

 ،يؿِ ٖةبووطاييػهة دةْطييةناْ ةيى غوثاى غواضة، غوثايةني زيهغةضةضِأَ 
ية ٖؤناضة ناضيطةضةناْى غةضنةوتٔ ية دةْطسا  يَوف ئةو غوثاية بة يةنئيَػتةنة تا 

وة يةيةْيَوى َٔ بوضديَهى ٖةية نة طاييػهة دةْطييةناْزةظامن. ٖةضيةنة ية 
و  نإ زازةبةظٕ و ْيَعةطاييػهةية ناتى ثيَويػتسا ية  تريٖاويَصةنإ تري زةٖاويَصٕ،

 مشؿيَط بةناض زيَٓٔ.
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وإ بؤ ةوة ئةيةنإ زياضى زةنطئَ، ية يةنػاَييبةٖيَعنإ ية ئةغجة طاييػهةئةغجى 
ئةوإ زةغت ثيَسةنات نة  غةضةنييةوة ناضى يية غيَ غاَيي ضانيَؿإ ثةضوةضزة زةنةٕ،

ية، ناتيَو ئةغجةنإ سةوت غاَيي تةواو زةنةٕ، ئةوإ ية طاييػهةضانيَؿاْى 
 يةؾهط زةياْطواظْةوة. إ زةنةْةوة و بؤ بةؾةناْي زيهةينطاييػهة

ْاو  تةوةوٖات غيَيةّظ( ٖةواَييإ ثيَطةياْسّ نة طؤضزيٓى  243ية ظغتاْى غاَيى )
 ى َيعؤثؤتاَياية.بانوضَةبةغتى واية نة بةضةو ئاؾووضغتإ بيَت نة ية  غوضيا،
يي ظووبة  وضغتإ زيَت،ئاؾويةنةوة بةضةو ضيَطةّ نطز تا بعامن ئةو ية ض هؤَييٓةوةييَ

 ضِووباضيظاْيِ نة ئةو غووزى ية ٖةواى فيَٓهى ظغتاْى غوضيا وةضططتووة و بة زضيَصايي 
 وضغتإ زيَت.وفوضات بةضةو ئاؾ

ى ئةو ية نةْاضةناْى فوضاتةوة بؤ ئةوةية نة بةضزةواّ ية غةضضاوةى ئاو دووَيةظاْيِ 
تى و ْييةضؤ يةباضةىضاغجاضز تا ظاْياضيِ  و ظيطةنةناصيِ بًةظ غيدووضِةبيَت و  ْيَعيو

و ، ئةوإ ْةياْسةتواْى بضٓة ْيَبؤ بيَٓٔ غيَيةّى يةؾهطى طؤضزيؤْى يضةْسايةت
هة زةغتطرييإ زةنطزٕ و بة تاواْى ضووْوةضبططٕ،  ظاْياضيييةنى ضؤَى و ةئؤضزووط

وةغذي و ى يةؾهطى ضؤّ بضيَطةزةياْتواْى يةغةض  تةْياية خاضيإ زةزإ،  غيدووضِي
 ةيي شَاضةيإ بعأْ و دًوبةضط و نةضةغتةناْيإ بعأْ.ْيَعيهيإ بة بووْتيَجةضِيةناتى 

ى ضؤّ بة زواظزة يصيؤْةوة بؤ دةْطى َٔ ئيُجطاتؤضةنامن ٖةواَييإ ٖيَٓا نة وضِغيدو
غةضباظةناْى يصيؤْة ثيازةٕ،  ٕ،ػواضئةغجئةفػةضةناْى  تةْيا، ْيية ػواضئةغجزيَت و 

يةطةٍَ  ْةبوو دياواظيىةنإ ظؤض يؿتٓى غةضباظة ثيازةناْى يصيؤْة ضؤَيّ ضؤيآلبة
هة ئةو َةوزايةى ئةوإ ية ضؤشيَهسا ضووْ، ية يةؾهطةناْي زيهة ضؤيؿتٓى غواضةنإ

 زيهة ئةو َةوزاية يةنػإ بوو نة زةغتةيةى ية غواضةناْى يةؾهطيَهييةطةٍَ زةياْربِى 
 و تايةيإ ٖةبوو، بووٕٖةبوو نة بضووى و غووى  زةياْربِى. ئةوإ ئةو َةدمةْيكاْةيإ

 ضازةنيَؿطإ. ةوةبة ٖؤى ئةغج
َٔ ييَهساْةوةّ نطز نة ئةطةض ثاؾاى ضؤّ بة زواظزة يصيؤٕ غةضباظ بؤ دةْطى َٔ 

ى ٖةية. ظاْياضيِ ٖةبوو نة ْةضيتى وْوبيَت، سةفتا و زوو ٖةظاض غةضباظى بة ئةظَ
يةطةٍَ  ية غةضباظةناْى يصيؤٕ، غةضباظي زيهة ةدط ،ضؤَةنإ واية نة ية ناتى دةْطسا

 بطيَتريظؤضتط  ،ْييةى ئةواْيإ دةْطييةّ ئةو غةضباظاْة ئةو بايةخة آلخؤيإ زةٖيَٓٔ، بة
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زضوغت نطزٕ و طواغتٓةوة زةنةٕ. ضؤَةنإ  قةَيغإيةو نةغاْةى ناضةناْى زاضتاؾي و 
بة يصيؤْةناْيإ نة  وٕبوهة ئةوْسة ثؿت ئةغتووض ضووْ، ْةبووى دةْطيإ طاييػهة
 و غواضةيإ بة ظيازة زازةْا. طاييػهةيةؾهط واتة  زيهةي بةؾةناْي

ى يية ضةْسايةتى و ضؤْايةت غيدووضِةناصيةوةية ضيَطةى  وٕزواى ئةوةى ية تيػف
 ْيَعيو وٕيةؾهطى زوشَِٓ ظاْى، بطِياضَسا بضُة ثيَؿواظى ئةو و ْةٖيًََِ ية تيػف

ى طاييػهةبة يةؾهطةنةَةوة نة ية ثيازة و غواضة و  ٕ غاٍَٖةَاببيَتةوة، ية ظغتاْى 
 ةنةمشِ نة ْاوى )ئاضابيٌَ( بوو يةطةَيسا بوو.بضوونبطا  يَ نةومت،دةْطى ثيَهٗاتبوو، بةضِ

ّ آلى ضؤّ، بةئيُجطاتؤضفوضات بطةَة يةؾهطى  ضِووباضيبووّ نة ية ضؤشئاواى خواظياض
 ةوة بوو نة َٔ بريّ ييَ زةنطزةوة،رت يث زةضنةوت نة خيَطايي غةضباظة ثيازةناْى ئةو

هة ٖةض ئةو ضؤشة نة َٔ طةيؿتُة زةؾتى )َى ظي ؾة(، بيٓيِ نة يةؾهطى ضووْ
 و ئةو زةؾتة.وةتة ْيَزوشَٔ طةيؿتو

زةؾتى )َى ظى ؾة( زةْووغِ تا تؤى ضيَبواض ئةو ضؤشةى ئةو  يةباضةىيةى وؾةضةْس 
هة ظؤض داض ضووْنويَوة،  تةوةوتوة، بعاْى ئةو زةؾتة نةوٓييةنةتيبةية زةخويَ

ْاوةنةى ْاَيَٓيَت،  خؤى نات ْاوى ؾويَٓةنإ زةزاتة زةغت فةضاَؤؾي يابووْتيَجةضِ
ّ ؾويَٓةنة ية يازةناْسا زةَيَٓيَتةوة. بؤية َٔ يةو نةتيبةيةزا ْاوى زةؾتى )َى آلبة

ى ئيُجطاتؤضيةطةٍَ ظى ؾة( زةْووغِ تا ْةوةناْى زاٖاتوو بعأْ ئةو زةؾتةى َٔ تيايسا 
 ض ؾويَٓيَو. تةوةوضؤّ دةْطاّ، نةوت

 تى ْاوضةى ئاؾووضغتاْةوة،آلبةؾي ضؤشٖة تةوةوَى ظى ؾة زةؾتيَهة نة نةوت
زجيًة و فوضات، فوضات ية ضؤشئاوا و زجيًة ية  ضِووباضيْيَوإ ٖةضزوو  تةوةونةوت

 زيهةي ْيبة زةؾتةنا وضزتى ئةو زةؾتةية نة زةؾتيَهى ثإ و بةضيٓة و بةضاآلضؤشٖة
َيعؤثؤتاَيا، زةؾتيَهة نة بةضزةواّ غةوظ و بة طص و طياية و ٖيض نات طياى ييَ 

ّ ئةوناتةى آلبة، ناْى َيعؤثؤتاَياْاوباْطةبة يةوةضِطةية  يَهةيَت، بؤية يةنْابطِ
هة ؾواْةنإ ضووْ، ْةبوويةؾهطى َٔ طةيؿتة ئةو زةؾتة، َيَطةزي ئاشةَيةناْى ييَ 

 طواغتبؤوة. زيهة ٕ يةؾهطى ضؤّ زيَت، َيَطةيةناْيإ بؤ ؾويَينزواى ئةوةى ظاْيبوويا
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نة  ،وة ٖؤى ٖاتٓى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؤ ْاو زةؾتى َى ظى ؾة ئةوة بوووئةوةى ب
ى ضؤّ ئيُجطاتؤضفوضات ية ضؤشئاواى زةؾتةنة ٖةبوو نة يةؾهطى  ضِووباضيبواضيَو ية 
 ات.تى فوضآلبؤ بةؾي ضؤشٖة بجةضِيَتةوةيسا زةيتواْى ثيَ

تةْاْةت ية وةضظى  ى يةؾهطى ضؤّ،ثةضِيٓةوةبواضى َى ظى ؾة ظؤض ثإ بوو نة ناتي 
يبايةوة و ى ضؤّ يةو بواضة ْةثةضِئيُجطاتؤضئةطةض  ؤنيإ،بةٖاضزا، ئاو ْةزةطةيؿتة ض
 زةبوواية بجةضِيَتةوة، ضِووباضةنة، ْةيسةتواْى ية فوضاتتى آلْةٖاتباية ْاو بةؾي ضؤشٖة

نة ثاْيإ ظؤض نةّ  ضِووباضةئةو  زيهةي ية بواضةناْي ثةضِيٓةوة ،بطِواتض ظؤض بةضةو باؾوو
 بووي ظؤضى ٖةيَةتطغ ٕيا خؤ ئةغتةّ بووئاو يا ييَؿاويبوو، بة ٖؤى وةضظى بةٖاض و 

 .ٕربزيناْى يةؾهطى ضؤّ ئاو زةثيَساويػتييةبةؾيَو ية غةضباظةنإ و 
ظ( ية ناتى ئيَواضة  244ى )يةؾهطةنةّ ية ضؤشى زووةَى بةٖاضى غاَييةطةٍَ َٔ 

ضؤشى سييَُٓةوة،  فوضاتطةيؿتُة زةؾتى َى ظى ؾة و زةَويػت ئةو ؾةوة ية نةْاضى 
ّ ية آل، بةفوضات ضِووباضيَةوة و بضُة نةْاضةناْى ضؤشئاواى زواتط ية بواضةنة بجةضِ

 ى ضؤَة،ئيُجطاتؤضزةضنةوت نة يةؾهطى  ثيَؿةْطى يةؾهطيَهِ بيٓى، زووضةوة
و ة ْيَبووْةوة و ٖاتبووْيثةضِ ضِووباضيةؾهطةنةيإ ية  ٖةَوؤَ ئةوامن بيٓى  ئةوناتةى

 .ييةنةوةازةؾت
زةغت هة ثيَـ ضووْضؤَةنإ دةْط بهةّ، يةطةٍَ َٔ يةوناتةزا ْةَسةتواْى 
، بووٕضؤشى بةٖاض ؾةو و ضؤش وةى يةنزووةَري ية  ثيَهطزْى دةْط ؾةو زازةٖات،

ى ضؤشاْى ٖاوئ ايّ بة زضيَصآل، بةبووٕإ زضيَصتط ٖةضضةْسة ؾةوةناْى ية ؾةوى ظغت
 .بووْٕةزة

ييَطةوة بة بةضشةوةْسيِ ظاْى نة دةْط زواخبةّ بؤ ضؤشى زواتط تا ئةفػةض و 
ية ئةوإ  يَوهة ئةو ضؤشة ٖيض يةنضووْ ظةنامن بة باؾي بتوأْ ثؿوو بسةٕ،غةضبا

ى ضِووط و ية ثيَؿبيٓيإ ْةزةنطز نة يةطةٍَ يةؾهطى زوشَٔ زةنةويٓة دةْ
ػتيإ ئاَازةيي ثيَوي ضؤشى زواتط، بةآلّ ْةبوويةوة ئاَازةيي ثيَويػتيإ يَةعٓةو
ٖةض غةضباظ و ئةفػةضيَو ئةو ؾةوة بة باؾي ثؿووى زةزا و زةيعاْى بةياْى  زةبوو،

 دةْط زةنات.
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َةظزا ضاوى تيصبيٓى بة َٔ بةخؿي بوو، بةؾيَوةيةى نة زةَتواْى ئةو ؾتاْة ية 
ئةو ضؤشة بيٓيِ نة  زيهة ْةيإ زةتواْى بة باؾي بيبري، يخةَيهببيِٓ نة  زووضةوة

ضؤَةنإ زيواضيإ زضوغت نطزووة، تيَطةيؿتِ نة ئةوإ بة ٖؤى ئةوةى زةياْةويَت ؾةو 
نطزووة تا ية ؾةوزا ٖيَطؾيإ  ضيَيةو ؾويَٓة سييَٓٓةوة ية زةوضةى خؤيإ زيواضيإ 

 ْةنطيَتةغةض.
ثيَؿى بة  ّآلت بوو، بةنوضنطز زةبة زةوضى خؤياْسا زضوغتيإ  ئةو زيواضةى ضؤَةنإ

يإ ثؿتيإ ٖةَووزواظزة باظْةى زاخطاو ثيَهٗاتووة ية بيٓيِ نة  ٖيَطؾيَو زةططت،
 (4).ْييةيض َةوزايةنيإ ية ْيَواْسا بةغتووة و ٖثيَهةوة 

واْةّ ية زواى ئةوةى زيواضةناْى يصيؤْةناْى ضؤَِ بيٓى، برينطزْةوة ية ٖيَطؾي ؾة
ساْى ٖةْسيَو ية دطة ية بة نوؾت ،هة زةَعاْى ئةو ثةالَاضاْةضووْبريّ زةضنطز، 

ْابيَت. َٔ ثيَؿبيٓيِ زةنطز ئةو ؾةوة تا بةياْى ئةو  زيهةي غةضباظةنامن، ٖيض ئاناَي
ثيَهةوة ، طةضِإو زة بووٕى ؾةواْة زةططغةضباظاْةى ئيَُة و ضؤّ نة غةضطةضَى ئيَؿه

بططٕ و  زيٌبة  سييٖةضزووال ٖةوٍَ زةزةٕ شَاضةيةى ية يةن بيَت،ثيَهسازاْيإ زة
اْةٕ، وآلتطةى ئةواْةوة شَاضةى غةضباظةنإ بعأْ و بجطغٔ نة ٖى ناّ بياْبةٕ تا ية ضيَ

هة ضووْى غةضباظي يةؾهطةنإ وةضبططٕ، انؾيَوةى دًوبةضط و ثؤؾ يةباضةى ظاْياضيي
ى يةؾهطى يْايةتى و ضةْسايةتؤض يةباضةى بةضضاو ظاْياضييزةتواْطيَت  زيٌبة ططتٓى 

 زوشَٔ زةغتةبةض بهطيَت.
بسات ضيَطةيةى ية  ٖةوٍَ بووٕبةديَ زواى ضؤشئاواضِاغجاضز تا زةغت ئاضابيًَى بطاَِ

ثيَويػتة ئيَُة ثيَطةيةنُإ ية تةْيؿت  وتبهاتةوة، ثيَُ فوضاتوة بةضةو ةباؾووض
 يَطةية و يةؾهطةنةَإ بجاضيَعئ،يَوإ ئةو ثْ ييثيَوةْسٖةبيَت و بةضزةواّ  ضِووباضةنةوة
هة ئاوَإ ضووْيَٓٔ، بجضطِ ثيَوةْسييةضؤَةنإ ية ناتى ؾةوزا ْةتوأْ ئةو بؤ ئةوةي 

ئةطةض تيٓوو  ةياْى بة تيٓوويةتى بٗيًََيٓةوة، بؤيةو ْاتواْري ئةغجةناصيإ تا ب ْيية

                                                 

ضيَهى ناتيإ زضوغت زةنطز، بؤ ؾةويَو ويػتبايإ سييَٓٓةوة، ثاضضة زيوايصيؤْى ضؤَى ية ٖةض ؾويَٓيَو  (4)
 "ظةبيشوَيآل"اية. وذاى ئةوةى ويػتى َاْةوة بؤ ضةْس ؾةو و ضؤشيَهيإ ٖةبوض
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ناصيإ بيَ غووز ييػهةطاػواض و ئةغجيإ ْابيَت و دووَيةسييَٓٔ، بةياْى ٖيَعى 
 زةَيَٓٓةوة.

 ويَٓسةضو ية ضِووباضةنةنةْاضى  بطةيةْيَتةبؤ ئةوةى ئاضابيًَى بطاّ بتواْيَت خؤى 
نإ تا طاييػهة وتنامن ثيَسا و ثيَِ طاييػهةبهات، ٖةْسيَو ية  ضيَثاَيجؿتيَو 

 ْيَواصيإ بربِٕ، ييثيَوةْسبهةٕ تا ضؤَةنإ ْةتوأْ  ؤبةضةبةيإ ية ْيَواصياْسا زةبيَت ٖاتوض
زضوغت بوو، زةغتة زةغتة ئةغجةنإ ببةْة  ضِووباضزواى ئةوةى ثيَطةى ئيَُة ية نةْاضى 

و تيَطئاويإ بهةٕ و بياْٗيَٓٓةوة، ثيَـ بةضةبةياْيـ بؤ داضى زووةّ  ضِووباضنةْاضى 
و ٕ آلنإ بة فةضَاْسةيي ئاضابيٌََ دووطاييػهةثيَويػتة ئةغجةنإ تيَط ئاو بهطئَ. 

ى ضؤَةنإ طةنإ بةضةو باؾووضى ئؤضزووطاييػهة. ئةو ناتةى ضِووباضةنةخؤيإ طةياْسة 
، ةوزايإ يةطةٍَ ئةواْسا ظؤض بوو، بة ٖؤى ٖاتٓى ؾةو و تاضيهييةوة، َزةضِؤيؿذي

ى دووَيةناصيإ ببيٓٔ، ٖةْسيَهيؿيإ زةْطى طاييػهةضؤَةنإ ْةياْسةتواْى بة باؾي 
ى ئةو زيواضةى ية زةوضةي خؤيإ زضوغتيإ نطزبوو، بووْى بة ٖؤ ئةواْيإ بيػتبوو،

تؤض نطاَةوة، طؤضزيؤْى ئيُجطا ئاطةزاضضؤشى زواتط  ،ْةبووتطغيإ ية ثةالَاضى ئيَُة 
إ َةبةغتى ٖيَطؾهطزصيغةض ضِووباضةنة، نطزْى ئاو زةضيٓة ظاْي بووى ئيَُة بؤ زةغتةبةض

 .ى ئةوإئؤضزووطةغةض بؤ  ْيية
 ضِووباض زضوغتُإ نطزبوو،نة ية نةْاضى  ،ةيةَإ تا بةضةبةيإ ثاضاغتطيَئيَُة ئةو ث

 ةَاْةوة،ثياواْى يةؾهطيـ تيٓوو ْ بووٕ،ةو ثيَطةية ئةغجةناصيإ تيَط ئاوى ئبووْبة 
 ئةو ثيَطةيةَإ نؤنطزةوة. ٖةآلتٔثيَـ ضؤش

غيَ غةضباظى ئيَُةف بيَ غةض و  ططت، زيٌئةو ؾةوة زوو غةضباظى ضؤَيُإ بة 
 ططتووة. زيٌئاؾهطابوو نة ضؤَةنإ ئةواْيإ بة  ،بووٕوئَ ؾ

يإ يةطةَيسا بهةّ، هؤَييٓةوةةنإ بيَٓٔ بؤ الّ و خؤّ ييَية ضؤَيزيًفةضَامن نطز تا 
ى ئيُجطاتؤضناْى ئةوإ تيَطةيؿتِ ةوتهة وةى بامسهطز ظَاْى ضؤَيِ زةظاْى. ية ضووْ

ْى زواظزة يصيؤٕ غةضباظى ٖةبوو، اوةى خؤؾِ زةَعضؤّ ضواضغةز َةدمةْيكى ثيَية، 
 .بووٕةى غةضباظةناْى طةْر ظؤضيٓ

ةواْى ية ضةنةناْى غةضباظاْى ضؤَِ ثطغي و ظاْيِ ئةوإ )ْيَعة، مشؿيَط، تةوض و ن
 غةضباظاْى يصيؤٕ ظضيَيإ يةبةضة،يإ ظضيَيإ يةبةضزاية، واتة ٖةَوو ،يةغجطيٓطيإ( ٖة
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 ية ظةضبةناْى مشؿيَط و ْيَعةبةغرتاوٕ تا ثؤؾي ضةضّ آلبايةغةض ثاضضةناْى ناْعا 
 ية ظةضبةناْى تةوضيـ زةياْجاضيَعيَت. يـٖةْسيَهات ،بياْجاضيَعيَت

ةنامن ثطغي نة ئايا ٖيض يةؾهطيَو ية زواى ئةو يةؾهطةى طؤضزيؤٕ ية ضؤَيزيًية 
 و ٖيَعى ثاَيجؿتى ْايةت. ْيية زيهة يإ يةؾهطيوتٖةية تا بيَت بؤ ٖاوناضى؟ ئةوإ 

ية ثيَـ  غةخت و زشواضَإهة زةَعاْى بةياْى ضؤشيَهى ضووْ ةنإ ببةٕ،زيً ومت
ةْاْةت ية خةويؿسا بةضي ت ،ّ بريى دةْطى ضؤشى زواتطآلسا، بةَثؿوو نةَيَو ،زةبيَت

 سا زضيةْةناْى دةْطِ زةبيٓى.ْية خةو ْةزةزاّ،
ضى ضؤَةوة يصيؤْةناْى ئيُجطاتؤ يةاليةٕيةطةٍَ بةضةبةياْسا زةْطى َوظيهى دةْطى 

 ظيهى دةْطى ئيَُةف بةضظ بؤوة.وٖات و زةْطى َ
ة زةؾتى َى بة ٖؤى ئةو َتُاْةى بة يصيؤْةناْى خؤى ٖةبوو ي غيَيةّطؤضزيؤْى 

، ْةزةبوو يةو بوواية ئةقٌَوزإ ئةطةض ثياويَهى خطؤضزيؤٕ  ظى ؾة ٖاتة دةْطى َٔ،
 زةؾتةزا بيَتة دةْطى َٔ.

و  طاييػهة دةْطييةنإٖاض طؤضزئ ناتيَو ضؤشى بةزووةَري ضؤشى ثيَؿرت واتة 
بعاْيَت زةؾتيَهى تةخت و بةضئ، باؾة بؤ  زةبووايةٖيَعى غواضةى َٓى بيٓى 

و بةضظى  يووت يةناتيَهسا و ٖيَعى غواضة، طاييػهة دةْطييةنإخػتٓى بةطةضِ
ة تواْاى ايةوة بؤ َتُاْةى ظؤضى بئةو زةطةضِيةخؤبايبووْي ية ئةْساظة بةزةضي 

ية بواضى فوضات  يسا ٖاتبوو،يَتةوة نة ثيَيةو ضيَطةيةوة بطةضِ زةبوواية، ْةناْىيصيؤ
بسات ية ؾويَٓيَو دةْطى  و ٖةوٍَ فوضاتنةْاضى ضؤشئاواى  بطةيةْيَتةو خؤى  بجةضِيَتةوة

 و دةْطةوة.و غواضةنامن ية زشى ئةو خبةَة ْيَ طاييػهةَٔ بهات نة ْةتوامن 
بةضةو باؾووض ضؤيؿباية و ية بواضةناْى ئةو ْاوضةيةوة  فوضاتئةطةض ئةو ية زضيَصايي 

ناْى ؾاخاوييةْيُضة  ية ْاوضة، ئةونات فوضاتتى آلٖاتباية نةْاضةناْى ضؤشٖة
بوواية، َٓيـ بؤ  خواضزباؾووضى َيعؤثؤتاَيا زةطةيؿتة َٔ و يةواْة بوو ؾهػتى ْة
 .بضِ ووضضيَططتٔ ية ٖاتٓى ئةو بؤ َيعؤثؤتاَيا ْاضاض بووّ تا بةضةو باؾ

سا فوضاتهة زواى ٖاتٓى بؤ غوضيا بة زضيَصايي نةْاضةناْى ضووْ غيَيةّطؤضزيٓى 
بةضةو ئاؾووضغتإ و َيعؤثؤتاَيا زةٖات، ناتيَو طةيؿتة بواضى َى ظى ؾة و ييَي 

ى ثايتةختى وْزجيًة و تيػف بطةيةْيَتةيةوة، بريى نطزةوة بة ثةية زةتواْيَت خؤى يثةضِ
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ظؤض  فوضاتزجيًة و  ضِووباضيظى ؾة يةو ؾويَٓةية نة ٖةضزوو  هة بواضى َىضوؤَْ، 
يةو بواضة و طةيؿذي بؤ ْاو َيعؤثؤتاَيا، زواى ضةْس  ثةضِيٓةوةزةبٓةوة و بة  ْيَعيوييَو 

 زجيًة. ضِووباضيطا بطةْة ت زةتواْآلضؤشيَو ضيَجيَوإ بةضةو ضؤشٖة
بؤ ثيَهةوةْاْى ثيَطةيةى ية ٖةضضةْسة ئاضابيًَى بطاّ نة ؾةوى ثيَؿرت ضاّ غجاضزبوو 

بةو  ضباظةنإ و ئاوزاْى ئةغجةناصيإغةبؤ زابيٓهطزْي ئاو بؤ  فوضات ضِووباضينةْاضى 
فةضَاْسةى الى ضاغتى  ّ َٔ ئةوّ نطز بةآلٖؤيةوة ثيَويػتى بة ثؿووزإ ٖةبوو، بة

طاييػهة هطزٕ بوو بؤ الى ضةثى يةؾهطى طؤضزئ بة يةؾهطةنةّ، ئةضنى ئةو ٖيَطؾ
غةضباظةناْى الى ضةثي  خؤبطاتة ثؿتةوةى يةؾهطةنةي ئةو يا بؤ ئةوةي ْطييةنإدة

 .فوضاتو بضٓة نةْاضى ضؤشئاواى  بجةضِْةوةئَ و ية ئاو ئةو ْاضاض بهات زابربِ
زةؾيت َى ظى ؾة تةخت بوو، بة باؾِ ظاْى ية غةضةتاى دةْطةوة غواضةناْى خؤّ 

ةناضخػتٓى غواضةنإ هة ئةو زةؾتة بؤ بووْض، ةوةؾةضِو نإ خبةَة ْيَطاييػهةٖةضوةى 
 يةوة باؾووض و خؤؾِ خػتة الى ضةثي يةؾهطةنةّ نة زةبو بؤية ئةوامن ظؤض باف بوو،

 يةؾهط ديَطري نطز. يةْسى )زٍَ(ْيَو
نطزبوو،  يإاْةى ضؤشى ثيَؿرت بؤ خؤيإ زضوغتيناتي آلةنإ يةو قةييصيؤْة ضؤَي

ى طاييػهة، بةآلّ عةناْى خؤيإ بؤ دةْط ضيَهدػتئةواْيـ وةى ئيَُة ضي ،يَزةض ٖاتٓة
 يَووخوزى يةنآلةثاْى دةْطى ضؤَةناْسا نةْسى طؤضِْيَو ية، ْةبوودةْطى و غواضةيإ 

بة ؾيَوةيةى نة غةضةدمةنإ بةضةو خؤى  زةبطيػهيَتةوة،  بيينية ئةفػةضةنامن
طاتةنإ واتة  ةوة ٖى طؤضزئ بيَت. ناغهيَتى يآلبطز ئةو نَةظةْسةّ ضازةنيَؿيَت، 

نة ية ٖةتاويَو  ْةبووّ وةى ٖى ئةو آلغةضؤنةناْى يصيؤْةناْيـ زةبطيػهايةوة، بة
 زَيى ئةو غوثايةزا. يةْيَوزةضوو 

يُإ ؾتووطغةنى يزةغتيآلةبةياْسا ئةوناتةى دةْط زةغتى ثيَهطز، ئيَُة باية بةض
ٖاونات ية  بوو، وةُةبوو يةوةى ٖةتاو ية ثؿت ئيَ بطيَتى بةغةض ضؤَةناْسا ٖةبوو،
ٖةْسيَهيامن خػتة  اضةناْى خؤَِ ية الى ضةخ زاْةْا،غو ٖةَووضاوى ئةواْى زةزا. َٔ 

 دةْط زةغتى ثيَهطز. ضِؤشٖةآلتٓساثؿتةوة تا وةى يةزةط سييَٓٔ و يةطةٍَ 
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ى بةناضخػت تا الى ضاغتى طاييػهة دةْطييةناْئاضابيًَى بطاّ ية الى ضاغت 
غواضةناْيؿُإ ية الى ضةخ نةوتٓة ٖيَطف بطزٕ،  ٓيَت،ى ضؤّ تيَو بؿهيَئيُجطاتؤض

 َٓيـ بة ثيازةناْةوة ية زَيى غوثاوة بةضةو يةؾهطى ضؤّ ضؤيؿتِ.
 ض داض بةؾساضى دةْطةنامن نطزبوو،ئةضزةؾيَطى باسيسا َٔ ظؤ ثاؾايةتييية غةضزةَى 

ئةو  وو،باسيةوة ب يةاليةّٕ فةضَاْسةيي دةْط بةضزةواّ آلى دةْطِ ٖةبوو، بةئةظَووْ
 َٔ فةضَاْسةيي دةْطيَهى طةوضةّ ية ئةغتؤ ططت. َري داضضؤشة بؤ يةنة

ى ضؤَى، قةَيغاْظضيَ و  بوو ية ناغهيَت، بطيَتىبةضطى دةْطى َٔ يةو ضؤشةزا 
 مشؿيَطى ضاغت و زووييَو و تةوضيؿِ ثيَ بوو.

جػواض هة ئةغضووْاْى خؤَسا ظةْطِ، نغةضباظة ثيازة يةْيَوبة باؾِ ظاْى ئةو ضؤشة 
غةضباظة ثيازةناصيسا مب تا  يةْيَو زةبوواية ، بووٕ بةٖيَعنامن بةثيَي ثيَويػت طاييػهةو 

 بهات. تطبةٖيَعيإ وضةئةواْسا  يةْيَوى َٔ بووْ
بيٓى نة  ئاغايي بوو ناتيَو ضيعبةْسى دةْطى ئيَُةى بةزي نطز، غيَيةّطؤضزيٓى 

ٕ ية الى ضةثٔ. بؤية ضواضغةز إ ية الى ضاغت و غواضةناصياطاييػهة دةْطييةناصي
 و طاييػهةيَهةوتٓى بةضِيةطةٍَ  زاْا، يإية بةضاْبةضَةدمةْيكةنةى خؤى 

و غواضةنإ زةغتى ثيَهطز، زةْطى  طاييػهة يهطزْئةغجػواضةناْى ئيَُة، بةضزباضاْ
ية ناتى ٖاويؿتٓى بةضزةنإ، زيهة  َيى َةدمةْيكةنإ بة بةؾةناْيبةضيةى نةوتٓى قوو

 ْابؤوة. ؾةضِةثاْى طؤضِ يةْيَو ةْساَةيٖٖةضا و 
يٓةوة وبو ْيَعيوري، ٖةضنة ييَيإ زةضِؤيؿتبةضةو ضؤَةنإ ئيَُةف نة ثيازة بووئ، 

ة طةوضةناْى قةَيغاّْ آلاْة غجطيٓطساضةناْيإ، بةونةوتيٓة بةض ييَؿاوى تريى نة
َٔ  ٕ،اضيطةض بووتريى ئةوإ ظؤض ن ية بةضاْبةضعطاضى نطزصيإ غةضباظةناصيإ بؤ ثاضيَ
ةناْيإ زووض قةَيغاْ  ثيَـ ئةوةى دةْط زةغت ثيَ بهات،زةَعاْى غةضباظةنامن

 زةنطزةوة تا بة ئاغاْى بتوأْ ظةْطٔ.
ّ زواى ئةوةى ٖةتاو ٖاتةزةض َٔ آلضؤشى بةٖاض بوو، بةغيَيةَري اى ئةوةى ويَطِ

 زةَعاْى ضؤشيَهى ظؤض طةضػيإ ية ثيَؿة.
 يةيإ بووْنامن زةياْعاْى بؤ ضظطاضػواضئةغجدةْطي و  طاييػهةفةضَاْسةناْى 

ٕ و خؤيإ زى َةدمةْيكةنإ، زةبيَت بة خيَطايي َةوزاى ْيَوإ ٖةضزوو يةؾهط بربِبةض
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نإ بة ٖؤى طاييػهةّ ثيَـ ئةوةى بطةْة زوشَٔ، بةؾيَو ية آلزوشَٔ، بة بطةيةْٓة
ٖةْسىَ ية  ة نةوتٔ،دووَينإ، ية طاييػهةى ييَدوضِ خؤنوشضاْى ئةغجةناْيإ يا

 بووٕطاييػهاْةي ؾهاشَاضةى ئةو ، بةآلّ ٕووضيةْيَوطة ؾةضِغواضةناْيـ ية الى ضةثي 
 بطةيةْٓةتواْيإ خؤيإ  زيهة ئةواْي ،بووْٕة، ظؤض بووٕو ئةو غةضباظاْةى نوشضا

زةزا  هة ئةو بةضزاْةى ٖةَييإضووْيإ ْةَا، يَةدمةْيكةنإ ناضيطةض زواتطضؤَةنإ، 
 اظة ضؤَةناْيؿى زةنوؾت.غةضب

ئةواْةى يةو  ةؾي ْوشزاضى يةؾهطةنةّ نةوتٓةخؤ،يةطةٍَ زةغتجيَهطزْى دةْط ب
و ضي و غةضباظاْةى ْيَطاييػهةبةؾةزا ناضيإ زةنطز، زةغتيإ نطز بة طواغتٓةوةى ئةو 

نطزْيإ، َٔ فةضَامن زةنطز بة َةبةغتى ضاضةغةض بووٕنإ نة بطيٓساض بطاييػهة
 ضاضةغةضيإةثاْى دةْط بؤ زواوة بطواظْةوة و أْ بطيٓساضةنإ ية طؤضِى زةتوٖيَٓسة
ّ ٖةْسيَ نات آلقاضى غةضباظةنإ و مسى ئةغجةنإ ْةَطٕ، بة يةشيَط بؤ ئةوةيبهةٕ 

 نةوةطةؾةضِزةبوو نة ْةزةتواْطا بطيٓساضةنإ ية  و غةخت سْووت ٖيَٓسة ؾةضِ و ثيَهسازإ
 بطواظضيَٓةوة.بؤ زةضيَ 

الى ضةثي هاضٕ بًةظ هطزٕ، بناْى الى ضاغتى ئيَُة زواى ٖيَطؾطاييػهة ّووبخواظياض
إ يّ ئةوإ ظؤض بة غةختى بةضططيآليةى ٖةَيوةؾيَٓٔ، بةيةبةضى ضؤّ ئيُجطاتؤضغةضباظاْى 

 زةنطز.
بدي،  تيَجةضِبةغةض غةضباظة ضؤَةناْسا بًةظ زةزا  ناْى ئيَُة ٖةوَييإطاييػهةئةغجى 

ضطى ئةغجةناْيإ ت و ئةغتووض و قوضغةناْيإ، ونوضإ بة ْيَعة ّ غةضباظة ضؤَةنآلبة
يةى زةبؤوة ئاَادمى ْيَعة و طاييػهةية ضواض ئةغجةناْى  يَوناتيَو يةنزةزضِى، 

نة و طاييػهةْةياْسةتواْى  زيهةيـنة زةوةغتا و غيَ ئةغجةنةي طاييػهةزةنةوت، 
 الؾةى ئةغجة َطزووةنة ضِابهيَؿٔ.

 ٖةَوونة طاييػهةى ييَدوضِنإ زةنوشضا، طاييػهةية  ويَناتيَو ئةغجى يةن
اْسْى ئةو ثضطِ ؾةى ئةغجة َطزووةنة ديا بهاتةوة، بؤيةخيَطايي خؤى زةخػتةناض تا ال

ى ييَدوضِّ آلنة زةبةغتةوة بيَ نيَؿة بوو، بةطاييػهةثاضضة ضةضَاْةى نة ئةغجةنةى ية 
نة طاييػهةؾي ثيَؿةوةى الؾةى ئةغجةنة بة بة ييثيَوةْسنة بؤ ئةوةى طاييػهة

اْسْى زواى ثضطِ ثيَؿةوة، بطةيةْيَتةيةغةض َاَيبةْسةنةوة خؤى  زةبووايةيَٓيَت، بجضطِ
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اْيَتةوة، ية ناتى ضؤيؿذي و بطةضِ فةنةثيَوةغت نة ببيَتة ئاَادمى  ْةبووةوةيسا يةواطةضِ
ةطةض ّ ئآلبةريى نةواْة غجطيٓطساضةناْى ئةوإ، ت خؤ( واتة ْيَعةى ضؤَةنإ ياآل)ثيَ

نإ ضيَططيإ نطزباية يةوةى غةضباظاْى زوشَٔ ئةغجى طاييػهةو تريٖاويَصةناْى ْيَ
و ئةوإ بة ٖؤى  زةضِؤيؿتنة بةغةض غةضباظة ضؤَةناْسا طاييػهةنإ بهوشٕ، طاييػهة
 مسى ئةغجةنإ زةنوشضإ. ٕنإ ياطاييػهةتايةي  خؤزاؽ يا

بة ضيَطةى ئةو ضاثؤضتاْةى يةاليةٕ ّ آلٖةضضةْسة َٔ ية زَيى غوثانةَسا بووّ، بة
ى زؤخى دةْط ئاطةزاضنإ و فةضَاْسةى غواضةنإ ثيَِ زةطةيؿت، طاييػهةفةضَاْسةى 

 زوو الى يةؾهطةنةّ بووّ.ية ٖةض
إ. ٖةضزووال ية زَيى يةؾهطيـ غةضباظة ثيازةنامن يةطةٍَ غةضباظةناْى ضؤّ زةدةْط

ت و ئةغتووض نوضٖيَٓاْى ْيَعة ناضبة ٕ يةغةضباظة ضؤَةنابيين زةَ ئاظاياْة زةدةْطإ و
بطزْى مشؿيَط. يةناتيَهسا غةضباظةناْى َٔ ثرت بوو ية بةناضو قوضغةناْيإ ؾاضةظاييإ 

ٖةْسيَو يةوإ وةى طوَامن  ،بووٕية بةناضٖيَٓاْى مشؿيَطى ضاغت و زووييَو ؾاضةظاتط 
ةنإ ية زاض قةَيغاْهة ضووْ، يَ زابوو تا بتوأْ باؾرت ظةْطٔةناْيإ فطِقةَيغاْبطزبوو، 

 .بووْٕةزة ظيإيَساْيإ غةضباظةناصيإ زووضاضى ية ناتى فطِ بووٕهطاضيَ
ّ آلظؤضّ سةظ زةنطز ية ئةغح زابةظّ و ية تةْيؿت غةضباظة ثيازةناصيسا ظةْطِ، بة

ويَطِاى  بيينغةضباظةنامن زةياْ، بةآلّ ئةضنةناْى فةضَاْسةيي ئةو زةضفةتةى ثيَ ْةزةزاّ
ي تري و ْيَعةناْى غةضباظاْى ي، بة ئةْساظةى ئةوإ ية َةتطغِئةغجيةغةض ةوةى ئ

 زوشَٓساّ.
ئاضابيًَى بطاَةوة ٖاتبوو،  يةاليةٕيةو ئةفػةضاْة زةزواّ نة  يَوئةوناتةى يةطةٍَ يةن

زةضنةوت نة ْيَعةيإ ية وضطى ضؤنطزووة، بؤية يةثطِ ئةغجةنةّ نةوتة غةض ظةوى، 
ؤ ٖيَٓاّ و غواضى بووّ. ئةو ئةفػةضةى ية الى ئاضابيٌَ ٖاتبوو، يإ بزيهة ئةغجيَهي

تواْيوياْة بةآلّ ناْى ئيَُة زواى ئةوةى ظياْى قوضغيإ بةضنةوتووة، طاييػهة: ومت ثيَي
نإ طاييػهة. ئةطةض زةضِؤٕبةضةو باؾووض  ئيَػتةنةْاضةناْى فوضات و  بطةيةْٓةخؤيإ 

ةضزةواّ بٔ تا زةطةْة ئةغجػواضةنإ، ئيَُة تواْيبايإ ية ضؤيؿذي بةضةو باؾووض ب
 ضؤَةناصيإ ؾهػت زةزا.
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دةْط ت ببٓةوة و ٖةتاو بطاتة ْاوةْسى ئامسإ، نوضثيَـ ئةوةى غيَبةضةنإ 
خويَٓى غةضباظة بطيٓساضةنإ، خؤّ و  يثطيؿه ،ى خؤىسوْتى يووتهةطةيؿتة 

 ئةغجةنةمشيإ ضةْط نطز بوو.
ى بووَْٓيـ بة ٖؤى ٖة ضَا نةوتٓة ضةْر،ةوةى طةبووْية بةضظغةضباظةنامن 

ّ زةَعاْى بؤ طةيؿذي بة غةضنةوتٔ ثيَويػتة آلرت بووّ، بةخطاثناغهيَت و ظضيَ ية ئةوإ 
دةْط َةيساْي  يةى بططئ،ْاخؤؾيغةخيت و  ٖةَووتازوا غات بةضطةى 

ةضاْبةض بة يَت بب ططارت خؤضِثزةبيَت نة  اليةْةيسا غةضنةوتٔ بؤ ئةو يةْيَو ،ْييةبةضةناضبة
 .بووٕو طةضَا و َاْسوو بووٕناْى وةى نوشضإ و بطيٓساضغةختيية

. ْيوةضِؤةوة و بوو بة بووْب رتتنوضغيَبةضةنإ  ٖةتاو طةيؿتة ْاوةْسى ئامسإ،
 تيَجةضِفةضَامن بؤ فةضَاْسةى غواضةنامن ْاضز تا ٖةوٍَ بسات ية الى ضاغتى ضؤَةنإ 

 .ْطييةنإطاييػهة دة بطةيةْيَتةببيَت و خؤى 
طى ْةظئاويةغةض ، ناتيَو ْيوةضِؤى غيَ يةنى ناتصَيَطةناْى ثاف بووْتيَجةضِزواى 

 ،نامن ية ثؿت غةضباظة ضؤَةنأْطاييػهة بيينى زةَوْوضِ، بة بووٕئةغح وةغتا
و بطاتة ثؿت  بطِواتتيَطةيؿتِ ئاضابيٌَ تواْيويةتى ية ئاضاغتةى باؾووض بةضةو ثيَـ 

اضةناْيؿُإ غةضنةوتٔ بةزةغت بيَٓٔ، زةتوأْ ية ثؿت زوشَٔ. ئةطةض ئةغح غو
ّ ثيازة ضؤَةنإ نة بةضاْبةض َٔ آلنإ، بةطاييػهة بطةيةْٓةغةضباظاْى زوشَٔ خؤيإ 

 يإ زةنطز.يبة غةختى بةضطط بووٕية زَيى غوثازا 
، بووٕياضَسا ئةو غواضاْةى بة يةزةطِ زاْابؤ ئةوةى دةْطةنة يةنال بهةَةوة، بطِ

ية  يَودةْطِ بة يةن غةضثةضؾيت ُة فةضَاْسةيإ ية زَيى يةؾهطزا،وة و خؤّ ببُٓةبٗيَ
ؤّ تا زَيى غوثاى : َٔ زةضِومتغةضزاضة بة تةَةْةنامن بة ْاوى )غاضنإ( غجاضز و 

هة ثيَُواية ئةطةض زَيى يةؾهطى زوشَٔ تيَو بؿهيَِٓ، ضووْزوشَٔ تيَو بؿهيَِٓ، 
 غةضنةوتٔ بؤ ئيَُة زةبيَت.

 َٔ فةضَاْسةييإ بهةّ، باْط نطز و ثيَِ زةبووايةةضة ئةغح غواضاْةى نة ئةو ئةفػ
و غةخت غةضباظة ثيازة ضؤَةنإ ييَو بجطشيَٓري و بة  سوْتٔ ثيَويػتة بة يةى ٖيَطؾي وت

 بوةغتيَت.تطغإ بجطْطيَتةوة و غواضةناْتإ بًَئَ نة ٖيض نةؽ ْابيَت 
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، غاضنإ نة ية دياتى َٔ ببوو بة وٕبوناتيَو غواضةناصيإ بؤ ٖيَطؾهطزٕ ئاَازة
 ييثيَوةْسنة بؤ ضةْس غاتيَو  وتةثاْى دةْط، بة غةضباظة ثيازةناْى فةضَاْسةى طؤضِ

 تيَجةضِطة بسةٕ تا ئيَُة بتواْري يَٓٔ و ثاؾةنؿة بهةٕ و ضيَْيَوإ ٖةضزوو يةؾهط بجضطِ
ثاى بهةْةوة. ناتيَو  ةثاْى دةْط ية غةضباظة ضؤَةنإئيَُةوة طؤضِ يببري، زواتط ية زوا

 .دووَيةنةوتٓة  بووٕضيَطة نطايةوة، غواضة يةزةطةنإ نة خؤيإ و ئةغجةناْيإ سةغاوة 
زيتِ  ةزا و تةوضةنةَِ بة زةغتةوة بوو،َٔ ية ضيعى يةنةَى غواضةناْسا ئةغجِ تاوز

ّ زةغت بةدىَ تةوضةنةَِ ية آلى خؤى ئاضاغتةى َٔ نطز، بةآلغةضباظيَهى ضؤَى ثيَ
 نةوت. بةضبؤوة وسا و ئةو ؾاْي

ّ ناتى آليةو ناتةى ئةغجِ تاوزةزا، ٖةغتِ بة ئاظاضيَو ية ضاْى ضاغتُسا نطز، بة
 نة غةضةدمى بسةَىَ. ْةبووئةوة 

ّ غواضةناْى َٔ آل، بةبووٕغةضباظة ضؤَةنإ بة ؾيَوةيةنى ٖةغت ثيَهطاو َاْسوو ب
اظةناْى زوشَُٓإ زةخػت و ئيَُة بة ظةضبةناْى مشؿيَط و تةوض، غةضب ،بووٕسةغاوة 

َاْةوة غةضباظة ثيازةناصيإ زئَ و غةضباظة وري، زةَعاْى نة ية زوزةضِؤيؿت عةبةضةو ثيَؿ
 زةنةٕ. يإزيً خؤثةضاطةْسةناْى زوشَٔ زةنوشٕ يا

بة ناغهيَتيَو نة زةبطيػهايةوة، ئةغجةنةَِ تاوزا تا خؤّ  ثطِ ضاوّ نةوتية
ى ضؤَة. ئيُجطاتؤضطؤضزيٓى  نةغة هة زةَعاْى ئةوضووْناغهيَتةنة،  وزإة خبطةيةصي

بري يةوةى تةضَى نوشضاوةنإ  ري، ٖةْسيَهات ْةَاْسةتواْى ضيَططزةضِؤيؿتظؤض خيَطا 
 بهةوْة شيَط مسى ئةغجةناصيإ.

، بووٕضةثي َٔ  خؤيةو غواضاْة زةنوشضإ نة ية الى ضاغت يا يَوٖةْسيَهات يةن
ِ بة نوشضاْى بؤتةوة، طويَ ْيَعيوةوةى دةْط بووْالّ َٔ نة ٖةغتِ زةنطز ناتى يةنآلبة

ة ةصيٗيَٓاْى غةضنةوتٔ، ثيَويػتة خؤّ بطةيغواضةنامن ْةزةزا، زةَعاْى بؤ بةزةغت
 نإ.طاييػهة

ية  تةْياى طؤضزيِٓ زيت، تا ئةونات خػاضضِووطةيؿتيٓة ؾويَٓيَو نة بة تةواوةتى 
ضاوةناْيِ ، بةآلّ قةَيةوى ٖةيةيَهى ثإ و خػاضضِووِ ٓييب باغةناْسا ْاغي بووّ،

هة ييَوى ناغهيَتةنةى غيَبةضى خػت بؤوة غةض ضاوةناْى و بة تةواوةتى ضووْْةبيٓى، 
 .تْةزةتواْطا ببيٓطيَ
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ت ٖيَٓسةبة ٖةَإ ؾيَوة نة َٔ ئةوّ ْاغى، ئةويـ َٓى ْاغي و ٖاواضى نطز ئايا 
 .ى ٖةية نة يةطةٍَ َٓسا ظةْطى؟يئاظايةت

اْسا ْييية ضةضةَيةنى غاغا ْٗانة تا  ،َى ئةوّ زايةوةآلَى وةَٓيـ بة ظَاْى ضؤ
َٔ و ئةو ثياوة بة  البضٔ، وتةناْى خؤى غةواْة تايبةتئةو بة ثاةبووة، ْتطغٓوونُإ 

ديَُإ  تةْياييَِ زووض بهةوْةوة و بة  ثاغةواْاْي خؤّبةديَ بٗئًََ. َٓيـ بة  تةْيا
 ئةواْيـ ييَِ زووض نةوتٓةوة. بٗئًََ،
نة غواضى ئةغجيَهى  غيَيةّةضنة ثاغةواْةناْى َٔ ييَِ زووض نةوتٓةوة، طؤضزيٓى ٖ

يةنى )ْيَعةى تايبةتى ضؤَةنإ( ثيَ بوو، ئةغجةنةى آلية ناتيَهسا نة تيَ، بووبضِةف 
ووّ ئةغجةنةَِ بتاوزا و بةضةو الى َٔ ٖات. َٓيـ نة غواضى ئةغجيَهى )ئةبطةف( ب

 ئةغجةنةَِ بة زةغتى ضةخ ططتبوو، ةوىضووّ. دًَى ضؤّ ئيُجطاتؤضتاوزا و بةضةو 
 ناالٕ زةضّ ْةٖيَٓا بوو. مشؿيَطةنةّ بوو نة ٖيَؿتا يةيةغةض زةغتى ضاغتيؿِ 

يَطِةوية  هة ضووْ، زةضِواتى ضؤّ زةَعاْى نة بة الى ضاغتُسا ئيُجطاتؤضى ٖاتٓى ضِ
ةض بةضيةى بهةوٕ، ئةط بدي، تيَجةضِ سيناتيَو زوو غواض زةدةْطٔ، زةبيَت ية تةْيؿت يةن

زةَعاْى هة ضووْئَ و غواضةنإ زةنةوْة غةض ظةوى، ٖةضزوو ئةغجةنة زةنوشض
، زةتوامن ية زوا ناتةناْسا مشؿيَطةنةّ ية ناالٕ زةضِواتئيُجطاتؤضى ضؤّ ية الى ضاغتُةوة 

 .ضييةّ ثيَـ ضانيَؿاْى مشؿيَطةنةّ، ثيَويػتة بعامن َةبةغتى ئيُجطاتؤض آلزةضبهةّ، بة
ظاْيِ ْيَعةنة بةضةو الى َٔ ٖةَيسةزات. ئةطةض  ،دووَيةنةوتة  آلزيتِ نة ثيَ ثطِية

، ْةَسةتواْى بة خيَطايي ية بووايةو بة زةغتُةوة  بووايةمشؿيَطّ ية ناالٕ زةضٖيَٓا 
يَطِةو ، ية ٖةَإ ْةبووهة مشؿيَطّ بة زةغتةوة ضووْ، بةآلّ ى ْيَعةنة زووض بهةوَةوةضِ

ببوو،  تيَجةضِى َٓسا غةضووْيَعة بة  بووَةوة، خواضئةغجةنةّ ناتسا بةضةو الى ضةثي 
 بوو. تيَجةضِةّ ية تةْيؿتُةوة طؤضزيٓى غيَي

ةوى ئةغجةنةَِ ى، َٔ خؤّ ضاغت نطزةوة و دًَتيَجةضِْيَعةنة ية تةْيؿتِ  ناتيَو
ايةوة و مشؿيَطةنةى يبوو، طةضِيـ نة َةوزايةنى بطِغيَيةَاَةوة. طؤضزْى ضانيَؿا و طةضِ

 ية ناالٕ زةضنطز.
ى غةضووَيكةيةنى ثإ ية ةئ ى ضؤّ ًَواْهةيةى ٖةبوو،ئيُجطاتؤضى ظضيَي غةضووية 

 هى بة ظضيَ زاثؤؾطا بوو،غيٓط و غٖةضوةغا  ظضيَهةى، ًَى ئةوى زةثاضاغت،
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ية بةؾي غةضةوةى  ناضيطةضيىناغهيَتيـ غةضى زةثاضاغت. زةَعاْى ظةضبةى َٔ 
هة زوو زةغتةناْى ضووْةض بةضزةغتى بهةويَت، ئةط تةْيادةغتةى ئةو ْابيَت، 

 زةبووايةظةضبة ية زةغتةناْى بسةّ،  بووايةئةطةض ْةَتواْي ،ْةبووثاضيَعةضى  ئيُجطاتؤض
 ةّ.هظةضبةنةّ ئاضاغتةى قاضةناْى ب

يَتةوة بؤ ظؤض ةنةى بطةضِيةويثيَ زةضوو قةَي ةو بوو،ثياويَهى قةَي غيَيةّطؤضزيٓى 
 خؤضى.

 ،ْةبووّ ئةو ضاثووى آلة، بةبةٖيَعووياْة ئةو ظؤض وتزةوة نة وةى َٔ واّ بري زةنط
ئةغجةنةى بؤ الى َٔ تاوزا، ٖةغتِ بة ْاضاثوونى ئةو نطز. ئةوناتةى زوو ئةو زةَةي 

ٖيَع زةوض ْابيٓيَت.  ٖيَٓسةنى ناضيطةضة، وى ضاثوٖيَٓسةةوة زةدةْطٔ، ثيَه ػواضئةغج
ى دوَطةناْى دةغتة و تواْاى غووز بووّْ هة ية دةْطى غواضاْسا ضاثوونى و ْةضضووْ

 وةضططتٔ ية ئةغح، َةضدى غةضنةوتٓٔ.
ية ى ةنةى ضؤّ بةيةى طةيؿتري، ئةو مشؿيَطئيُجطاتؤضَٔ و  زووةّناتيَو بؤ داضى 

 بةضةو َٔ ضاوةؾاْس. خواضةوةغةضةوة بؤ 
ؤّ ئةغجةنةّ خيةغةض بيَت، َٔ  خواضةوةثيَـ ئةوةى مشؿيَطةنةى ئةو ية غةضةوة بؤ  

ضةَاْسةوة و زةَعاْى ئةطةض مشؿيَطةنةى ئةو بة َٔ بهةويَت، ئةوا بة ثؿتِ زةنةويَت و 
. ثيَـ ئةوةى مشؿيَطةنةى ضاغت بووٕثؿتيؿِ ثاضيَعةضى ٖةبوو و ثاضضة ئاغٓى ثاْى ٖة

 بهاتةوة، ٖةغتاَةوة و مشؿيَطة زوو ييَوةنى خؤّ ئاضاغتةى زةغتى ئةو نطز.
 بططةزواتط ظاْيِ نة ْةتةْيا باغهى،  ى نةوت،ض باغهبةؾي ثيَؿةوةى مشؿيَطةنةّ بة

مشؿيَطةنةى ية زةغت بةضبؤوة. زةْطى ثاغةواْة تايبةتةناْى  يوة،دوَطةى ؾاْيؿى بطِ
 ببةٕ. غيَيةّ: ضيَطة ْةزةٕ طؤضزيٓى وتطؤضزئ ٖات و َٔ بة ثاغةواْةناصيِ 

ؿتا غواضةناْى َٔ زةغتى ثيَهطز، ٖيَ ئيُجطاتؤضثيَويػتة بًَيَِ ناتيَو دةْطى َٔ و 
ةثاْى دةْط ية يةى بةؾي بضووى ية طؤضِ تةْياةنإ، ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ثيازة ضؤَ

غواضةناْى َٔ و  َٔ و طؤضزئ بوو، دةْط وةغتابوو،ةثاْى دةْطى نة طؤضِ
 دةْط بةضزةواّ بوو. زيهة ية ؾويَٓةناْي ،بووٕثاغةواْةناْى طؤضزئ تةَاؾاضى 

 غيَيةّضةنامن ضيَطة ْةزةٕ ثاغةواْة تايبةتةناْى طؤضزيٓى ناتيَو فةضَامن نطز غوا
ي ٖيَطؾبةضإ بووّ، ية زةوضوبةضى خؤّ ية ضيعى ثيَؿةوة زيهة ئةو ببةٕ، بؤ داضيَهي
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ى ضؤّ ئيُجطاتؤض، ْٕةبووػواض ئةغج زيهة ةّ دطة ية ثاغةواْةناْى نةغيطؤضزيٓى غيَي
 واضة بؤ دةْطى َٔ ٖاتبوو.ية ثيازةناْى زَيٓيابوو نة بةبيَ يةؾهطى غ ٖيَٓسة

ئةطةض تا زوايري نةغيـ  ْٔةبة غواضةناصيإ ضِابطةي ،بطِؤٕ وتبة ضةْس ئةفػةضيَهِ 
ةنإ يةغةض ضيَطةى ئةطةض ثياز ى ضؤّ ضابهات،ئيُجطاتؤضبهوشضئَ، ْابيَت ضيَطة بسةٕ 

هي يَبططئ، َووضةى غاَي يزيًبة  خؤى ضؤّ بهوشئ يائيُجطاتؤضئيَُة  ئيَُة البسةٕ،
َووضةى ئاغايي خؤيإ بةضزةواّ زةزةّ بة ٖةضيةنةيإ، دطة يةوةي  بة زياضى ضِةبةم

 زةبيَت.
 ظؤضي ٖةبوو، ناضيطةضيى، زَيٓيابووٕ هطزْىية ديَبةديَإ ٖةَوونة ةنةي َٔ بةَييَٓ

ّ زةَعاْى غواضيَهى ئاظا نة ٖيواى بة آل، بةٖةٕ غواضى ئاظاّ وزإٖةضضةْسة زةَعاْى خ
 ضى بيَت ئاظاتط زةبيَت.وةضططتٓى زيا

ئاو وةضبططّ و خبؤَةوة،  زيهة زةَتواْى ية ئةواْي ْسووى زةنطزّ،ى َايتيٓويةت
، بووٕضؤّ نة ثاغةواْى تايبةتى طؤضزئ  اْيغواضهة ضووْ ّ ئةوة ناتى زةططتري،آلبة

ئةوةبوو ية ثيَؿرت  خواضزْةوةئاو بؤية ية خبةْةوة،زووضية ؾةضِطةنة ئةوي ٖةوَييإ زةزا 
ػتبايةوة، هة ئةطةض ئةويإ زووضخضووْزةضةوة.  ى ضؤّ ببةْةئيُجطاتؤضنة ضيَطة ْةزةّ 

 نؤتا بيَت.بة ظةًَٔ زةَويػت دةْط ب دةْط زضيَصةى زةنيَؿا،
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