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 ى زؤمئيمجساتؤزكوذزان و شكطتى 
ى ضؤّ، َٔ ئيُجطاتؤضؤَإ طةياْسة غواضةناْى ثاغةواْى تايبةتى يةو ناتةزا نة ئيَُة خ

ى زَيى يةؾهطةنةيإ وةى ية ْاوضةبيٓيِ ثيازة ضؤَةنإ  غيَيةّ،زةزا بطةَة طؤضزيٓى  ٖةوَيِ
ى طووؾاضتيَطةيؿتِ ئةو ثاؾةنؿةية بة ٖؤى  ضِوٕ،ئاويَو نة زةنؿيَتةوة، بةضةوزوا زة

و ئةغجةنامنإ ية طاييػهة اتط ٖةواَيِ بؤ ٖات نة زو ْى ئيَُةية،ناطاييػهةئةغجػواض و 
 .ووٕطةيؿتبةيةنسي  ضِووباضةنةنةْاضى 

و غواضةناْى ئيَُة، ية ٖةضزووالى ضاغت و ضةثى يةؾهطى ضؤَةنإ طاييػهة بة ٖؤى ٖيَطؾي 
ةى ية  ضيَ ببوو،ييَهرتاظإ و ثطف و بآلوى  ضؤَةنإ يةو ؾويَٓاْة ضيعةناْيإ تيَهضوو بوو. ئةوْا

ٔ ناتيَو ضيعى غةضباظةنإ ييَو زةتطاظيَت، د بةضطةى  طيَتْاتوْا ئيسيةْط بةؾساضيإ نطزووة زةظْا
زةدةْطيَت، ضووْهة ْةياضَةتى  بؤ بةضططى ية خؤى يَوسا ٖةض غةضباظناتاْةؾ ، يةويتزوشَٔ بطط

، ضيعى ٔدةْطزةزات. تا ئةوناتةى غةضباظةنإ ية ضيعةناْياْسا ْةنةغيـ ياضَةتى زة نةؽ زةزات،
ى ضيعةنإ و ثةضف و ووْزواى تيَهض، بةآلّ زوشَٔ ضيَطط زةبيَت ية بةضاْبةضئةوإ وةى زيواضيَو 

 ت بةضطةى زوشَٔ بططيَت.ناضيََْا سيهة، ئةو زيواضة ضيسييإ ية يةنبووْبآلو
ية زَيى يةؾهط  تةْيا ضؤَةنإ ية ٖةضزووالى خؤيإ بة ضيعة تيَهضووةناْى خؤيإ زةدةْطإ،

طاييػهة و ئةغجػواضةنإ بةضةو زوا ى ظؤضى طووؾاضتةواويإ ٖةبوو، بةآلّ ئةواْيـ يةبةض ضيعى 
 .ووٕزةض عةثيَؿ غةضباظة ثيازةناْيؿُإ ية زَيى يةؾهطى ضؤَسا بةضةو زةنؿاْةوة،

ةى طؤضزيٓيإ خػت ب ببوو،  بةضثا توْسوة ْيَوإ خؤيإ، دةْطيَهى وية ْيَوإ ئيَُة و ئةو غواضْا
زيٌ بهةئ ةنإ زةياْعاْى تا زوايني نةغيإ زةنوشئ، بؤ ئةوةى طؤضزئ غواضة ضؤَثاغةواْة 

و غواضةنامنإ ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ ْةنطزباية، ئةوإ طؤضزيٓيإ زةغجاضزة طاييػهة ئةطةض ، 
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ّ ئةوإ زةياْعاْى نة آلةثاْى دةْط بيبةْة زةضةوة، بةزةغت غةضباظة ثيازةناْيإ تا ية طؤضِ
 بةضةو ثؿتةوة ببةٕ. طؤضزئْاتوأْ  نإ طرياوة وثؿت ثيازة

ية نة َٔ  ،نطزبوو ضيَغواضةناْى ئيَُةف ية زَيى يةؾهطى ضؤَسا ْيوة باظْةيةنيإ 
ْة ئةوإ ْةياْسةتواْى  وو الى غواضةناْى طؤضزئ طريابووٕ،زٖةض ى باظْةنة بووّ،ةْسْيَو

 ثيازةناْيإ. ةيةْٓةبطئةو  ْة ضيَطةي باؾووض بططْةبةض، تا بانوض،ضيَطةى 
ضواض تةْيا ناتيَو  طتبوو يةى ية زواى يةى زةنوشضإ،ئةو غواضاْةى زةوضةى ئيُجطاتؤضيإ ط

ية  ضِوو، َٔ بة زةْطى بةضظ و نةؽ ية ثاغةواْة تايبةتةناْي طوضزئ ية زةوضي َابووْةوة
ةومتإ يةطةٍَ تؤزا : ئةطةض تؤ خؤت بة زةغتةوة بسةى، طياْت زةثاضيَعضيَت و ٖةَيػونومتطؤضزئ 

الى بة زةغتى ضةثي طؤيةنى ئاغٓيٓى بةضةو  غيَيةّطؤضزيٓى  بةضِيَعةوة زةبيَت، يةو زةَةزا
 طةياْسّ، ضووْهة ظضيَِ يةبةض بوو،ٖيض ظياْى ثيَ ْةييَ  َٔ ٖاويؿت و بةض غيٓطِ نةوت،

 يةاليةٕآلتٓى ئةو بةآلّ ضيَطةى ٖةيٓة ٖةوَييسا ٖةَيبيَت، طؤضزئ زواى ٖةَيساْى ئةو طؤية ئاغٓ
َٔ طةيؿتُة الى ئةو و مشؿيَطيَهِ بؤ  زوا زةنؿاْةوة، نة بةضةو ،غةضباظة ثيازةناْى خؤى طريابوو

ى تيَجةضِبووْطى بطِى و ئيَػهى ًَى الى ئةو ضاوةؾاْس، مشؿيَطةنةّ بةض طةضزْى ئةو نةوت و قوضِ
و خويَٓى ؾازةَاضة  ضةوةخوائةغجةنةى نةوتة يةغةض  غيَيةّمشؿيَطةنةَى ضِاططت، طؤضزيٓى 

ةثاْى تةضَى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ية طؤضِ وتاوةنةى بةغةض ئةغجةنةيسا ضِشا، بة غواضةناْى خؤَِ بطِ
ةوة، بؤ ئةغجةنةى بهةْةوة و ضاي بططٕ و ناغهيَتةنةى يةغةضى ْةنةْ غواضي دةْط ْةبةْة زةضيَ،

 ةنإ بيبيٓٔ.ئةوةى غةضباظة ثيازة ضؤَ
ةى ضؤَى زةظاْومت وضةنةيإ نوشضاوة، ٔ ٖاواض بهةٕ و بة غةضباظة ضؤَةنإ بًَئَ نة ئيُجطات ئةوْا

 بسةٕ، تانو إ بةزةغتةوةسيهة غووزى ْابيَت، بؤية ثيَويػتة ئيَوة خؤتى دةْط ضيبؤية بةضزةواَبووْ
 .(1)إ زةبيَتتية َطزٕ ضظطاض

                                                 

ى خؤى ية ن (1) "ية غٓووضى  ت وةى غةضنةوتوويةنى طةوضة زةَييَت:عبةى ظةضزةؾةؾاثووضى يةنةّ ية نةتيبةنْا
غوثاى ضؤَةنإ يةبةض يةى  . قةيػةضى ضؤّ طؤضزياْووؽ نوشضا،( ية َى ظى ؾة ...ئيَػتةضغتإ )غوضياى وئاؾو

ووؽ بة زةغتى ئةو نوشضا ْةوةٖةَيوةؾا ووغةضى فةضةْػى ية ظَاْى ؾاثووضى يةنةَةوة زةَييَت: طؤضزيْا ية  ، بةآلّ ..."ْ 
َيَصووييةناْسا ئةو بابةتة ضِثة ْيَو ية ْييةطواية ية ناتى دةْطى غاغا ثؿرتِاغت ْةنطاوةتةوة،توونة  نإ و ضؤّ، ياخى بوو

سةى ثا ةاليةٕ فًيجؤغى فةضَْا ياخى بووْةزا  يةو إ ْاغطابوو( بةضثا زةبيَت،ضةباناْى طؤضزئ )نة بة فًيجؤغي عغةوْا
اغيَٓيَت ىىَ فًيجؤؽ خؤوٖةض ية طؤضزئ زةنوشضيَت، ُجطاتؤضى ضؤّ زْة ة ؾاثووضى يةنةّ زةنات ية زاواى ئاؾتى يو  بة ئي

 "ظةبيشوَيآل"ٓى ية غوضيا غوثاى ؾاثووضى يةنةَى ؾهػت زابوو. ظاي 243ى. طؤضزياْووؽ ية غاَيى ٓظاي 244
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ناْى ضؤّ آليي غةضنطزة و ئةفػةضة باْاوةخؤى باضى ئاطةزاضبة ٖؤى نطيػتياْةناْةوة 
ئةطةض بعأْ ئةو نوشضاوة،  ْيية،إ باف ثيَوةْسييزةَعاْى ٖةْسيَهيإ يةطةٍَ طؤضزئ بووّ، 

إ يةطةَييسا باؾة زواى ظاْيٓى ٖةواَيى ثيَوةْسييزةغت ية دةْط ٖةَيسةططٕ، ئةواْةف نة 
ٓؿيٓى ئةو ئيُجطاتؤضى ديَهة ْاظأْ ية غةضزةَى ضووْنوشضاْى ئةو غػتى زةياْططيَت، 

 .؟خؤ ْازةبيَت و ئايا ثًة و ثايةيإ زةثاضيَعضيَت يا ؤٕباضوزؤر ض
غةض  زةناتة ْةضييَن ناضيطةضيىدطة يةو زوو بابةتةف، ظاْيٓى ٖةواَيى نوشضاْى ئيُجطاتؤض 

 ى غةضباظ و ئةفػةضةناْى ئيَُة بةضظ زةناتةوة.وضةبة ثيَضةواْةؾةوة  ٖةَوويإ،ى وضة
و  طاييػهة دةْطييةنإةواَيى نوشضاْى ئةوّ بؤ بؤية زواى ئةوةى طؤضزئ نوشضا، ٖ

غةضباظةنإ بعأْ نة بة ئةفػةض و  ٖةَوو ةْٔ،اْى ضابطةيٖةَووغواضةنامن ْاضز تا بة 
 يةغةض تيَهؤؾاْيإ يةو ضؤشةزا، غةضنةوتٓى دةْط بؤ ئيَُة زةبيَت. بةضزةواَبووٕ

 ضةنِ نوؾتووة،ّ نة ثياويَهى بيَ ةنإ يؤَةيإ نطزط ضؤَى دةْبووْزواى تةواو
 .ْةبووئةوناتةى ئةو بة زةغتى َٔ نوشضا، ضةنى ثيَ 

و داضى  آلزاواّ ييَهطز تا خؤى بةزةغتةوة بسات، داضي يةنةّ ثيَ إ زووداضومتممسا آلية وة
ئةوة ْيؿاْةى ئةوة بوو نة ئةو ضةنساضة و تواْاى دةْطى ٖةية.  زووةّ طؤى ئاغٓى تيَططمت،

هة طوضزيٓى ضووْةَسةتواْى بٗيًََِ ئةوّ ية نيؼ بضيَت، َٓيـ ْ آلت،دطة يةوة ئةو ٖة
ببيَت تا دةْط نؤتايي بيَت. ئايا ئةو ْةيسةويػت َٔ  زيٌ خؤبهوشضيَت يا زةبوواية غيَيةّ

ضؤّ، ية غيَطنسا َٔ غاتة بةض  زاَةظضاْسْيبهات و مببات بؤ ضؤّ و ية يازى ٖةظاض غاَيةى  زيٌ
زةنات و  زيٌَييَٓى بة ضؤَةنإ زابوو نة خؤى زيَت، َٔ ؟ ئةو بةخةَيوتةَاؾا و طاَيتةداضى 

زواى نوؾتِٓ، ثيَػتةنةّ زازةَاَييَت و ثطِ ية ناى زةنات و غةضَيإ ئةطةض  خؤباتة ضؤّ ياَزة
بطِي بيَت، زةخياتةوة غةض دةغتةّ تا ضؤَةنإ ية زواى َطزمن بة باؾي مببيٓٔ. بؤية ضؤَةنإ 

 هة ئةو بة غعاى خؤى طةيؿت.ضووْةّ بهةٕ، بة ٖيض ؾيَوةيةى يؤَ ْييةَافيإ 
ى بووّ بة غووزى رت يةوةى َٔ ثزَيى غوثاى ضؤّ  يةْيَو غيَيةّزيتٓى تةضَى طؤضزيٓى  ضاوةضِوْا

غيَ يةطات )واتة غيَ فةضَاْسةى يصيؤٕ( بة تةواوى غةضباظ و ئةفػةضةناْياْةوة  ئيَُة ؾهايةوة،
الى ضاغت و ضةثى يةؾهطةنةيإ بة ثامشاوةى  ة ٖةضزووي زيهة خؤيإ بةزةغتةوةزا، زواتط زوو يةطاتي

ُة بووْسا بة غةضنةوتٓى ئيَغةضباظ و ئةفػةضةناْياْةوة، خؤيإ بةزةغتةوةزا و دةْط ية ناتى ضؤشئاوا
 .نؤتايي ٖات و ئاٖوضاَةظزا َٓى بةغةض زوشَٓةنامنسا غةضخػت
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ايي ية نؤت بووٕ،نطا ٌزيضؤَةناْةوة  يةاليةٕئةو ضؤشة ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى ئيَُة 
طاتةنإ و ئةفػةضةنإ بة دةْط ئاظاز نطإ و ٖاتٓةوة ْيَو يةؾهطةنةَإ. فةضَامن نطز 

ْةبيَت، ٖةضضةْسة  هةْةوة، تا ية ؾةوزا َةتطغيي ياخيبووٕديا ب زيهة ةناْيزيًية  طؿتيي
نة غةضباظة زةَعاْى  يي ياخيبووٕ ْةزةنطا،َةتطغ بووٕإ َاْسووٖةَووى يةبةضئةوةئةو ؾةوة 

 ى يةطات و ئةفػةضةنإ واتة فةضَاْسةناْيإ، ٖيضيإ ثيَ ْانطيَت.بووْةنإ بة بيَ ٖةزيً
تةضَي نة ئةو ؾةوة ْةَاْسةتواْى  ٕظؤض بوو ٖيَٓسةشَاضةى نوشضاوةناْى ئيَُة و ضؤَةنإ 

ى، ية تاضيهى ؾةوزا نؤنطزْةوة و ياى َاْسوويةتهة ويَطِضووْ نوشضاوةنإ نؤبهةيٓةوة،
بة فةضَاْى َٔ ية َةيساْى دةْط ئاططى  طتٓى تةضَةنإ ناضيَهى غةخت بوو،ةَيطٖ

 ْسةنإ بجاضيَعٕ.طةوضةيإ نطزةوة تا تةضَةنإ ية ٖيَطؾي ئاشةَية زضِ
ٖةيبوو نةوتة زةغت َٔ نة بةؾيَهى خؤضاى بوو و فةضَامن نطز  غيَيةّٖةضضى طؤضزيٓى 
ةنإ غةويَٓٔ تا بعامن ية زيًٕ خواضززواى ْإ  ٓٔ،زيًةنإ تا بطغي ْةَيَتا يةو خؤضانة بسةْة 
 ياضّ غةباضةت بة ئةوإ ض زةبيَت.ضؤشاْى زواتطزا زوا بطِ

هة ْاؾتٓى َطزووةنإ و ضووْضؤشى زواتط ية ٖةَإ زةؾتى َى ظى ؾة َاَةوة، 
 ٖيَؿتةوة. يَٓسةضةنإ َٓى يةوزيًناضوباضى 

ية تةضَةنإ نة  يَويةن ناْيإ بٓيَصٕ،تا تةضَى نوشضاوة ةناْى ضؤّ بًَئَزيً بة ومت
زاواى بيٓيٓى  بووٕ زيٌئةو يةطاتاْةى ، بةآلّ بوو غيَيةّبٓيَصضيَت، تةضَى طؤضزيٓى  زةبوواية

 َٓيإ نطز تا بابةتيَو يةطةٍَ َٓسا باؽ بهةٕ.
تا َؤَيةمت ييَ وةضبططٕ نة تةضَى طؤضزئ  ووٕ ٖاتومتئةوإ ثيَيإ  ضيَطةَسا تا ئةوإ بئَ،

 بووة. ئيُجطاتؤضهة ئةو ضووْيةو ؾويَٓة ْةْيَصضيَت و بسضيَتةوة ئةوإ تا ية ضؤّ بيٓيَصٕ، 
 .؟ٖات ئيَطة بؤضي بؤ زابوو، ى ئيَوة ض بةَييَٓيَهى بة ضؤَةنإئيُجطاتؤض: ئايا زةظأْ ومت

تؤ  ٕ زاى و غةضنةوتٓيإ بةياضَةتييانإ خوزاوةْسنة  ئيَػتة وتيإ: ئةوة زةظاْني،يةطاتةنإ 
ظاْسْى ئةو خؤت نة ثاؾاى غاغاْى بةخؿى، بةظةييت بة تةضَى زوشَٓةنةتسا بيَتةوة و ية ضِ

 ويَٓسةضئيَُةوة َؤَيا بهطيَت و بربيَتةوة بؤ ضؤّ و ية يةاليةٕبجاضيَعة، َؤَيةمتإ بسة تا تةضَى ئةو 
 بٓيَصضيَت.
ٕ و بيٓيَطٕ بؤ ربِ: َٔ زويَٓى زواى نوشضاْى ئةو زةَتواْى فةضَإ بهةّ تا غةضى بومت

ى ضؤّ ببيٓٔ و ببيٓٔ ئاٖوضاَةظزا ئيُجطاتؤضةناْى شيَطزةغتِ تا ؾويَٓهةوتوواْى َٔ غةضى وآلت
ْيَوإ  دياواظيىف تا ئيَوة ئيَػتة آلّ خؤّ يةو ناضة ثاضاغت،َٓى بة غةض زوشَٓسا ظاٍَ نطز، بة
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سةْة زةغت ئيَوة بؤ ى ضؤّ بعأْ، فةضَإ زةنةّ تا تةضَةنة بئيُجطاتؤضثاؾاى غاغاْى و 
َؤَيايي نطزٕ و ْاضزْةوةى بؤ ضؤّ. زواى ئةوةى تةضَى نوشضاوةناْتإ ْاؾت، ضِاى خؤّ 

 من.ةغةباضةت بة ئيَوة و ئةفػةض و غةضباظةناْتإ ضازةطةي
ة ضؤَةناْيـ تةضَى نوشضاوةناْى خؤيإ ْاؾت، زيًئيَُة نوشضاوةناْى خؤَإ ْاؾت و 

زةياْةويَت تةضَى  ، نة ئةوإ ضيإ بةغةض زيَت،َيإ ْاضزآلوة بووٕى ئيَُة زيًيةطاتةنإ نة 
 ْسٕ، خؤَيةَيَؿةنةى بٓيَصٕ.غووتازواى  خؤبطواظْةوة بؤ ضؤّ تا بٓيَصضيَت يا غيَيةّطؤضزيٓى 

نة تةضَةناْيإ َؤَيايي زةنطز تا ية ناتى  ،ية ْةضيتةناْى ضؤَةنإ بوو يَوئةوةف يةن
يَت و زواى ئةوةى الؾة َؤَيا نطاوةنة زةطةيؿتة ضؤّ، ظطواغتٓةوة بؤ ضؤّ تةضَةنة ْةضِ

 ْسْى تةضَةنة، خؤَيةَيَؿةنةيإ زةْاؾت.غووتاهو زواى ٖةْسيَهات ْةياْسةْاؾت، بةَي
ئةطةض بياْةويَت تةضَى طؤضزئ نة َؤَيا نطاوة ببةْةوة بؤ ضؤّ،  وتبة يةطاتةنامن 

بة ثيَضةواْةوة َؤَيةتى ضؤيؿتٓةوة بؤ  ،ؤيإ بسةٕ تا ئاظاز بهطئَثيَويػتة ثاضةيةى بؤ غعاى خ
 ضؤَيإ ثيَ ْازضيَت.

ةْني تا غعاى يإ ئيَُة بة ضؤّ ضازةطةيوتى خؤيإ غةضَايةيإ ٖةبوو، وآلتيةطاتةنإ نة ية 
 زةبةيٓةوة بؤ ضؤّ. غيَيةّئيَُة ئاظاز زةبني و تةضَى طؤضزيٓى ئيَُة بسةٕ، 

ناْيإ ثيَويػتة بةٖاى ئةوإ بسةٕ، ئةطةضْا نة بؤ ئاظازى غةضباظة بطةيةْٔ: بة ضؤّ ضاومت
ؤّ ثاضةنةيإ ضِئيُجطاتؤضييةتي  ومتزةخطيَٓة بةضناض. َٔ بؤية  ئيَطإئةوإ ئاظاز ْانطئَ و ية 

 .ْةبووئةو ثاضةيةيإ  ثيَساْيهة زةَعاْى ئةوإ تواْاى ضووْئاظاز بنب،  تا زيًةنإبسات 
ٖةْسيَو ية ؾاضةناْى ئاغياى بضووى و  ة ضِيَ،نةومتبة يةؾهطةنةَةوة بةضةو ضؤشئاوا ئيسي 

ى ضؤّ. تؤ ئةى ضيَبواض نة ئيُجطاتؤضييةتاْى وآلتية  بووٕغوضياّ ططت نة تا ئةونات بةؾيَو 
وة و ْاوى ؾاضةناْى تيَسا زةبيٓى، َٔ ٖةض ؾاضيَهِ زاطري زةنطز ٓييةئةو نةتيبةية زةخويَ

ثيؿةوةضإ  باظضطاْإ، دووتياضإ،يَؿةّ يةطةٍَ ّ نآلناْى زةوضوبةضيؿيِ زاطري زةنطز، بةظةويية
ٖةضيةنةيإ زةيتواْى غةضطةضَى ناضى خؤى بيَت و غةضَايةى خؤى  ْةبوو،ى ئايٓو ظاْاياْى 

 ٖةبوواية،ى ؾاضةنة طةدميٓةئةو غةضَاياْةى ية  ٖةَووزةغتِ زةططت بةغةض ، بةآلّ ٖةبيَت
نطز، زةيإ ْةيَسا بةضططية بةضاْبةضضاْة يةو ؾا يَوض يةنطةدميٓةى ضؤّ. ٖيطاتة بؤ ئةوةي ْة

 َٓيإ ٖةبيَت.يهطزْي نة تواْاى بةضطط ْةبوو،يإ غةضباظ ٖيَٓسةهة ٖيضيإ ضووْ
ئةوإ زةغت  زةغةآلتيى ية زاطرينطزْى ؾاضةناْى شيَط ية بةضزةواَبوومنضؤَةنإ بؤ ئةوةى 

نة زةياْعاْى ْويَٓةضاْى ضؤّ بؤ ةناْيـ نطيػتياْ غيٓاتؤضيإ بؤ ئاؾتى ْاضزة الّ، ٖةَيبططّ، غيَ
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 سييطفتوطؤناْسا زاوا ية ضؤَةنإ بهةّ ضي يةْيَو، زاوايإ ييَ نطزّ نة ووٕى ٖاتيطفتوطؤى ئاؾت
ظةويإ ثيَ  يـبؤ ْاؾتٓى َطزووةناْياْ ، نة ية ضؤّ زاْيؿتووٕ،ةٕنطيػتياْاْة ْةزئاظاضى ئةو 

 خؿٔ.ةبب
 بؤ ْاؾتٓى َطزووةناْيؿيإ ظةويإ ثيَبططة ، ةنإ ئاظاض زةزضإنطيػتياْ تةْياية ضؤَا ْة

ئةو  بةثيَيزةيآْاؾنت.  غووتاْس، بططةةنإ وةى ضؤَةنإ َطزووةناْيإ ْةزةنطيػتياْْةزةزضا، 
، ْةبووإ بؤ ْاؾتٓى َطزووةناْيإ يهة ظةويضووْياْةى َٔ ٖةَبوو، ئةوإ يظاْياض

زةْاؾت نة ٖةَييإ زةنةْسٕ و ئةو تة طةوضاْةزا ةَطزووةناْيإ ية زةضةوةى ؾاض يةو قوَي
 و زةبطز.ظَاْى خؤياْسا بة )ناتا نؤَب( ْيَ قؤَيتاْةيإ ية

ْٗيَٓى يإ ئةو قؤَيتة طةوضاْة وتزواى ئةوةى طفتوطؤّ يةطةٍَ ْويَٓةضاْى ضؤّ نطز، ئةوإ 
 تا ْييةهة ية زةوضوبةضى ضؤّ ظةوى ضووْ ةت خؤى ضيَطةى ئةو ناضةى ثيَساوٕ،زةوَي ْني، بططة
يإ ئةو وتٖةضوةٖا ْويَٓةضاْى ضؤّ  نطيػتياْةناْةوة بةناض بيَت، يةاليةٕغتإ وةى طؤضِ

بٓيَصٕ، ية تيَيسا َطزووةناْيإ بؤ ئةوةي ةنإ تياياْسا قؤَيت ٖةَيسةنةْٔ نطيػتياْاْةى يظةوي
 ئةوةى ٖةَيهةْسٕ ّ زواىآلياْسا ظؤض ئاغاْة، بةٖةَيهةْسٕ تيَ ظةويية ئاٖةنى و ْةضَةنأْ،

ئةو ظةويياْة وةى بةضز ضةم  هة با ية ظةوى زةزاتضووَْطزووةنإ زةْيَصضئَ، تةواو زةبيَت، 
 (2)زةبٔ.

ةناْى ضؤّ ئاظاز بهةّ و زيًْويَٓةضاْى ضؤّ زاوايإ ية َٔ نطز تا يةطات و ئةفػةض و غةضباظة 
طةضِيَُةوة، ب ناْى ثيَـ دةْطى َى ظى ؾةغٓووضةبؤ  و ؾاضةناْى ئاغياى بضووى بةديَ بٗيًََِ

ئةوةى  ْيَوإ غاغاْى و ضؤَةنإ ببةغتِ،ية  ييـضيَههةوتٓى ئاؾتى يةنذاضةن نوشضاْى طؤضزئ و
 ُةوة.ةضِيَٓبط يإى ضؤّ زاطريّ نطزووة، بؤاظضاوةو ْةطو اظضاوةتا ئةونات ية غةضَايةى طو

ةْطسا، ّ ية دْةبووجيَؿدةض ئيُجطاتؤضى ضؤّ ئاؾتى ٖةبوو، َٔ زةغت ية ْيَوإ َٔ و ومت
ٖات بؤ دةْطى َٔ. نةواتة  غيَيةّطؤضزيٓى  ي بةضثانطز و ئاؾتى تيَهسا،ضؤّ دةْطبططة 

                                                 

 ةبوو،ةنةوت ضةم زز ناتانؤَب بؤية ية ظةوى ئاٖةنيسا ٖةَيسةنةْسضا، ضوْهة زواى ئةوةى ٖةواى بةض (2)
يطزةناتةوة  َاوٕ نة ٖةض نةغيَو بياْبيٓيَت واب يَُاغييف زواى زوو ٖةظاض غاٍَ ئةوإ ئةوةْسة بيَ نئيَػتة

نة زويَٓى ٖةَيهةْسضاوٕ. بة ثيَضةواْةى ئةوةى ٖةْسىَ نةؽ بريزةنةْةوة، ناتا نؤَب ؾويَٓى نؤبووْةوةى 
ؾويَٓى ْاؾتٓى َطزووةناْيإ بووة.  وة، بططةئايٓييةناْيإ ْةبوٗيَٓاْى ئةضنة يياْةنإ بؤ بةديَنطيػت

 "ظةبيشوَيآل"
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َٔ زةويَت،  نة ضؤّ ئاؾتى ية ئيَػتةف َٔ،ْةى  ،تاواْى تيَهساْى ئاؾتى ية ئةغتؤى ضؤَة
 ثيَويػتة َةضدى َٔ ثةغةْس بهات.

ّ ٖةْسيَو يةو ؾاضاْة آل، بةُةوةةضِيَٓزةط يبؤ ضؤَ وؤَٕ ٖةْسيَو يةو ؾاضاْةى زاطريّ نطز
ْيت ةضةببٓة ط ، بؤ ئةوةيهة زةبيَت ٖةْسيَو يةو ؾاضاْةّ يةبةضزةغتسا بيَتضووُْةوة، ةضِيَْاط

 ضؤَةوة. يةاليةٕثاضاغتٓى ئاؾتى 
ْةوة، َٔ نطِزضيَٓةوة، ئةطةض ْةيإ ضؤَةوة بهطِ يةاليةْٕةى الى َٓٔ، ثيَويػتة زيالئةو 

خؤ ئةو ثيؿةيةى نة ناض يايةطةٍَ َووضةيةى نة ٖاوؾإ بيَت نطزٕ و ئةوإ زةخةَة ْاو ناض
 وإ زةيعأْ بة ئةوإ زةزضيَت.ٖةضيةنة ية
بةضزةغتى َٔ نةوتووة،  ئيَػتةوةى زةوَيةتى ضؤّ نة تا ضاظاغةضَايةى طو ٖةَوو

ظضاوةى ضؤَيـ يةو ؾاضاْةى زةبٓة ٖى َٔ، بؤ َٔ زةَيَٓيَتةوة اغةضَايةى ْةطو طةضِيَُٓةوة،ْا
ناْيـ، ثيَويػتة ضؤّ زووٖةظاض دةْطييةة زيًيٓةوةى ُةوة. دطة ية ثاضةى نطِةضِيَٓايإ طو ْ
 ئةو ظياْاْةى دةْط بة َٓى طةياْسووة. ية بةضاْبةضبساتة َٔ  ظيَطِٕ آلتا

ى ئةدموَةْ زةغةآلتيى تةواويإ ٖةبوو،ة الى َٔ، بووْئةو غيٓاتؤضاْةى بؤ طفتوطؤ ٖات
. ئةوإ َاوةى ثيَٓر ضؤش ية بووٕتةواوى ثيَسا زةغةآلتيىة، ى تاظئيُجطاتؤضغيٓاى ضؤّ و 

ٕ آلزووٖةظاض تا ْييةيإ ضؤّ ية تواْايسا وتّ آل، بةبووٕ سإ زاغتاْزاْوؤَ ية يةطةٍَ  وٕتيػف
 .ْييةى ضؤَسا طةدميٓةية  ظيَطِهة ئةو ضيَصةية ية ضووْبسات،  ظيَطِ

اى ْةبيَت بة يةنذاض ئةو ومت  ة بسات.ظيَطِئةو  قؤْارة بسات، َٔ ضاظيِ بة ظيَطِ ئةطةض ضؤّ توْا
ثيَويػتة  ظيَطِة بسات،ة يـ ْاتواْيَت ئةو بطِقؤْاختةْاْةت بة  ،يإ ضؤّوتغيٓاتؤضةنإ 

ة نةّ ظيَطِزاوايإ ييَ نطزّ ية ضيَصةى ئةو  يٓةوةى غةضباظةناْيـ ثاضة بسةٕ،ئةوإ بؤ نطِ
بة زوو  ظيَطِٕ آلَةْسيِ ْواْس نة ضؤّ ٖةظاض تاوةضي زةططيَت. َٔ ضةظا قةضةبوووة نة وةى ةَةبه

ٖاتٔ نة َٔ زياضيِ بةثيَي ئةو َةضداْة بة نؤتاةنإ سْغتاْزاْووبةو ؾيَوةية  قؤْار بساتة َٔ،
 هطزْةوة.زةبوواية بة َٓى بسةْةوة، بؤّ نةَئةو ظياْةى ئةوإ  يةباضةى تةْيا بووٕ،نطز

ةناْى دةْط ثيَؿرت زيً تى َؤض نطا،ٓاَةى ئاؾضيَههةوتٓ ظ( 245ية بةٖاضى غاَيى )
 .بووٕهة ضؤَةنإ بةٖانةيإ زاضووْئاظاز نطإ، 
زوا ئاؾتى ية ْيَوإ ضؤّ و ثاؾاى غاغاْى ، نة يةَةوٓاَةنةزا ْووغطا بووهةوتٓية ضيَه
 زيػإ ئيُجطاتؤضى ضؤّ ٖات بؤ دةْطى َٔ. ْةبوو،ّ بةو ؾيَوةية آلزةبيَت، بة ٖةَيؿةيي
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 وآلتيَهى ئاوةزامن، وزإوة، بعاْة نة َٔ خٓييةنةتيبةية زةخويَئةى ئةو نةغةى ئةو 
 ٓؿيٓةنامنسا بجاضيَعيَت.ْيية ية غةضزةَى ديَزاواناضّ ية ئاٖوضاَةظزا ئةو ئاوةزا

ى َٓسا وآلتبؤ ئةوةى ية  زةطةضِيَتةوةةنةّ وآلتناْى ئاوةزاْى غةضةنييةية ٖؤناضة  يَويةن
ٖيض نةؽ زةغت ْاخاتة ناضيَو نة  باضى خؤيةتى،ضَى ئةدماَساْى ناضوٖةض نةغيَو غةضطة

إ غةضطةضَى نؿتوناَئ، ثيؿةوةضإ يةغةض ثيؿةناْيأْ و دووتياضْةبيَت.  وبة ثيَوةْسيي
و  َاَؤغتايَو بضيَتة قوتاغاْة تا ببيَتة دووتياضيإ واْة زةَييَٓةوة، َٔ ضيَطة ْازةّ َاَؤغتا

 .ْييةة بةوةو ثيَوةْسييزةغت غاتة ْاو ناضيَو نة 
ى و ئايٓظاْاناْى  نإ،خويَٓسٕ تايبةتة بة ؾاظازة وزإ،ى َٔ ضيٓةنإ ية يةى دوآلتية 

و ظياْى  ْيية ططيٓطبؤ ئةوإ  زيهة ْازةٕ ببٓة خويَٓسةواض، يإ، ضيَطة بة ضيٓةناْيَاَؤغتا
غت و ثيؿةوةض و دةْطاوةضةنإ زة دووتياضهة زةبيَتة ٖؤناضى ئةوةى ضووْةنةّ ٖةية، وآلتبؤ 

ية ناضى  َاَؤغتايإ، ئةَةف وا زةناتو  ئائؾاظازة و ظاْاياْى  وباضةناْيغةْة ْاو ناض
ية ناضى خؤى زووض زةنةويَتةوة و ناضى  خةَيوناتيَو ضيٓيَو ية  ٕ زووض بهةوْةوة،خؤيا
 (3)و ثيَؿهةوتٓى وآلت زةوةغتيَت. ئةدماّ زةزات، ئاوةزاْى زيهة يخةَيه

 يَويةن يَ بابةت ئةويإ يةبةض ضاوّ خػت،ّ غآلْي بووّ، بةَٔ ية غةضةتاوة ٖؤططى َا
و ثيؿةوةض و دةْطاوةضإ  دووتياضبوو يةوةى ئةو دةختى زةنطزةوة  بطيَتىيةو غيَ بابةتاْة 

ناتيَهسا َٔ زةَعاْى  يإ خويَٓسةواض بٔ، يةَاَؤغتاثيَويػتة وةى ؾاظازة و ظاْايإ و 
ية ناضنطزٕ  خةَيوثيَؿهةوتٔ و ئاوةزاْى ضازةططيَت و  ية وآلت، خةَيو ٖةَووى خويَٓسةواضبووْ
 زةوةغتيَٓيَت.

ضاوّ بهةويَت  يةبةض  بووٕ، بووْة َايةي ئةوةيى َاْى وتةنة  زيهة زوو بابةتةناْي
 ٖةَوو ٖيَعى ضانيَؿإ و ثاَيساْةوةية، ى ديٗإوت: ٖؤناضى بةضزةواَبووْئةوةبوو نة ئةو زةي

اى ية ويَطِوتةٖاونات ثاَيسةزضيَتةوة. ئةو  ٔ،ضازةنيَؿطيَ ةوةسيييةن يةاليةٕؾتيَو ية زْيا 
ئةقًَيـ امن، بة ثيَضةواْةى وى َةظزاثةضةغتى َٔ و ؾويَٓهةوتوباوةضِى يةطةٍَ ثيَضةواْةبووْ

ثاٍَ  سيينيَـ بهةٕ و ٖاونات يةن سييئةوة ثةغةْس زةنات نة زوو ؾت يةن ئةقٌَضؤٕ  بوو،
 بسةْةوة.

                                                 

نإ خويَٓسٕ ْييةزةَى غاغاية غةضّ آلخةَيو بوو، بة ٖةَوونإ خويَٓسٕ بؤ ٖةخاَةْؿيييةزةَى ية غةض (3)
 "ظةبيشوَيآل"بؤ ٖةْسيَو ية ضيٓةنإ بة تاوإ زازةْطا و غعاى يةغةض بوو. 
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بوو، ئةوةبوو نة ديٗإ نة  ئةقٌَو بة تةواوةتى ثيَضةواْةى  وتزةي بابةتى زوايني نة َاْى
نة بة زةوضةى ظةويسا  ْييةئةوة ٖةتاو  يَتةوة،ية خؤٍَ و ئاوة بة زةوضةى ٖةتاوزا زةغوضِ

بووْى نطز، ضووْهة يةى باؽ نطز، طوَامن ية ضاغتوتةيَتةوة. ناتيَو َاْى ئةو ضِوزةغو
يَتةوة، ْاَييَت وضِى زةبيٓيَت ٖةتاو بة زةوضى ظةويسا زةغونة بة ضاوةناْى خؤ اقٌَنةغيَهى ئ

 يَتةوة.ضِوظةوى بة زةوضى ٖةتاوزا زةغو
دياناْى غٓووضى  زةظةضةنة ية دياتى باونِ بووَةتة ثاؾا، بؤ ئاوةزاْى  يَضؤش ييةو

ٖةض غاَييَو زة نةْاَيى طةوضةى ئاو طةياْسمن بؤ  ثاؾايةتييةنةّ بةضزةواّ نؤؾؿِ نطزووة،
إ نةْاٍَ دووتياضناْيؿِ ٖاْساوة نة بؤ ظةوييةإ ية ثاضةى خؤّ ٖةَيسةنةْسووة، خاوةٕ تياضدوو

  غووزَةْس زةبٔ.ثرت بةو ؾيَوةية خؤؾيإ ٔ،ٖةَيهةْ
بة  ثاؾايةتييةنةّ،ةوة ٖيَٓا بؤ غٓووضى ٖيٓسغتاْةنة غووزَةْسةنامن ية غٓسى ضِوؤَ 
اْى ْاوضةناْى طسضؤظيا )بًوضػتإ( و ناضَاْيا ةناْة ية ؾويَٓة طةضَةنضِووئةو  وتامن دووتياض

ةناْة وةى ضِووئةو  ئيَػتة ا بضيَٓٔ،)نطَإ( و ثاضؽ ؾووؾيا )خوظغتإ( و َيعؤثؤتاَي
اْى َٔ ييَيإ غووزَةْسٕ و َيوةى وإ و ؾويَٓهةوتودووتياض ضِووةنةناْى غٓسيإ ييَٗاتووة،

 بةتاَيإ زةغت زةنةويَت.
نةّ ئةدماَِ زاوة، ثاؾايةتيية زةغةآلتيىوةى ْاوضةناْى شيَط هطزْةئةوةى َٔ بؤ ئاوةزاْ

ية طسضؤظيا  ْويَِؾاضى  ضِووةنى تاظة نؤتايي ْايةت،بة ٖةَيهةْسْى نةْاَيةنإ و ضاْسْى  تةْيا
ئةو ؾاضاْةّ يةو ؾويَٓاْة زضوغت نطزووة نة بؤ  تطؤثاتئَ و ثاضتيا بيٓا نطزووة،و فاضؽ و ئا

 نؿتووناٍَ ظؤض باؾٔ.
اى ئةوةى غةضةدمِ زةزا نة ؾاضةنإ يةو ؾويَٓاْة بٔ نة ئاوى ظؤضى ييَ بيَت، ويَطَِٔ 

خةَيهى ؾاضةنة ية ؾويَٓيَو بيَت نة  ة ؾويَٓى ؾاضةنة ٖةواى خؤف بيَت،بيٓيِ زةنطز نوضز
 ثاضيَعضاو بٔ و ْةخؤف ْةنةوٕ.َيَؿووية، َةطةؽ، َاض، زووثؿو و...

ية ٖةض ؾاضيَو شَاضةيةى ية بؤ ئةوةّ بوو بططة نطز، نامن بؤ دواْى زضوغت ْةزةْويَيةؾاضة 
، ية  هةّمن ْيؿتةدىَ باهةوتووؾويَٓ بار و  يةوةضِطةى ؾاضةنإ زةوضوبةضو غةضطةضَى نؿتووناٍَ ٔب

اْى ئاٖوضاَةظزاية بؤ نإ َاْطا بةخيَو بهةٕ نة ية بةخؿؿةنيةوةضِطة يةْيَو زضوغت بهةٕ،
 يةنةى وةضبططٕ.يزة بهةٕ تا غووز ية طؤؾت و ثيَػت و خوضيـ ثةضوةضدطة ية طا، َةضَِطؤظةنإ، 
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إ بة غووز بيَت دووتياضةنإ بة ؾيَوةيةى زضوغت زةنطإ نة بؤ خاْووية ٖةضيةنة ية ؾاضةناْسا 
ةنإ بةخيَو يو باَيٓسة خؤَاَيي ية وةضظى ظغتاْسا طا و َةضِ بتوأْ بة ئاغاْى تياياْسا بصئ،و ئةوإ 

 .ضةنامن بة ْاوى باونِ ْاوْا، ٖةْسيَهيؿيإ بة ْاوى خؤّة ؾابهةٕ. ٖةْسىَ ي
ؾةضِ ئةْطيَعى ى ية ْيَوإ ئيَُة و ضؤّ بةغرتا، ئاؾتيية ٓاَةثيَٓر غاٍَ زواى ئةو ضيَههةوتٓ

يةطةٍَ ئةو  خطاخثاؾاى ئةضَةْػتاْيإ ٖاْسا تا ٖةَيػوونةوتى  ضؤّ زةغتى ثيَهطز،
 ةزا زةشيإ.آلتواْةى َٓسا بٓويَٓيَت نة يةو وهةوتوؾويَٓ

، ئةظ هةوتووةنامن بيػتويَٓاْبةض بة ؾضي ثاؾاى ئةضَةمن بةخطاثناتيَو ٖةواَيى ٖةَيػونةوتى 
ْاَةيةنِ بؤ ثاؾاى ئةضَةْػتإ ْووغي، ية ْاَةنةزا بؤّ ْووغي نة فطيوى  ية ؾاضى ؾووف بووّ،

 .بيَتْة خطاخواْسا ٖةية زؤغتاْةى ية ْيَوإ ئيَُة و ئة ثيَوةْسييةئةو  ْةخوات، بؤ ئةوةيضؤَةنإ 
ٓى ئةوإ ئةطةض ئةو ثؿتيواْى ضؤّ زةنات، ْاتواْيَت َتُاْة بة بةَييَ وتية ْاَةنةزا ثيَُ

يى يةطةٍَ َٓسا َؤض ى ئاؾتاَةةية نة ثيَـ ثيَٓر غاٍَ ضيَههةوتٓوآلتضؤّ ٖةَإ ئةو  ،بهات
هة ئةطةض ضووْزةويَت،  يإؾةضِزةزةٕ زيػإ  يٖةْسيَ ئاَاشة زياضٕ نة ْيؿاْ ئيَػتة نطزووة،
ية زشى ئةو اليةْة ٖإ زيهةف  يخةَيهيَت، بياْؤ ْاٖيَٓيَتةوة و دةْط ْةطةضِ ويزوبة نةغيَو 

ئةو  ْةبوو،يةغةض ثاؾاى ئةضَةٕ  ناضيطةضيىبةآلّ ْاَةنةّ يى يةطةَيسا نطزووة، ْازات نة ئاؾت
ْاضاض بهات َٔ، تا َٔ  ةوتوواْى ؾويَٓهي خؤى بةضاْبةض بة خطاثبةضزةواّ بوو يةغةض ٖةَيػوونةوتى 
بةضةو ئةضَةْػتإ  ياخؤ بؤ غٓووضى ثاؾايةتيِ، ظَةوةطوابيإ  بؤ ثاَيجؿتى ية ؾويَٓهةوتووةنامن،

امن يةؾهط بةضةو ى ضةف ية ؾاضى ؾووف ضيَططبوو يةوةى َٔ بتوووْٖاتٓى ْةخؤؾي تاع، بةآلّ بضِ
نةَى زةنوؾت، ْاضاض فةضَامن نطز ية غةضباظةناْى يةؾهطة ووٕهة تاعضووْ ئةضَةْػتإ ببةّ،

 نؤتايي زيَت، يةو ْاوضاْة مبيَٓٓةوة. ووٕتا ْةخؤؾي تاع بطِؤٕ،نإ ؾاخاوييةؾووف بةضةو ْاوضة 
َٓيـ ضووّ  ،ؤّبؤية ثيَويػتة ية ؾووف بطِ ووٕ ببِ،زووضاضى تاع ضِةْطة ومتثعيؿهةنإ ثيَيإ 

ؤّ، يةوىَ َاَةوة، ناتيَو ويػتِ يةو ؾاضة بطَِاوةيةى  ضِووز(،بؤ ؾاضى )طيي( ية نةْاضى )ظْسة 
ى ضؤّ ٖيَطؾيإ نطزووة بؤ ئاغياى بانوضٖةواَييإ ثيَساّ نة زةغتةيةنى طةوضة ية خيًََةناْى 

و  زضِْسةاْيَهٔ ْيُضة خةَيهزةبٓةوة، ئةوإ  ْيَعيوية ئاتطؤثاتئَ  ئيَػتةزواى ئةو ٖيَطؾة ، بضووى
 .بووٕبة )طؤت( ْاغطا  زةخواضز،طؤؾتى خاويإ  زةنطز و يةبةض ْيإ آلثيَػتى ئاشة

ى ضؤّ ئيُجطاتؤضى ضؤّ زةشئ، واّ برينطزةوة بانوضْة ية آلَٔ زواى ئةوةى ظاْيِ ئةو خيَ
ثاؾاى ئةضَةْػتاْى ية زشى َٔ ٖاْساوة، بة ٖةَإ ؾيَوةف ئةواْى ٖاْساوة تا  ؤٕٖةضوةى ض

و ية  ئيُجطاتؤضئةوإ بيَ ثطغي  يية،ْ زواتط بؤّ زةضنةوت وا، بةآلّ غةض َٔ ةٖيَطف بهةْ
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 ثةضِيٓةوة وى بػفؤض طةضووٕ بهةٕ، ئةوإ ية آلتا زيهة خؤياْةوة ٖيَطؾيإ نطزووة تا خيًََةناْي
 ٖةَوو آليإ نطز،ضيَطةياْسا ٖةضضى بةضزةغتيإ نةوت، تايةغةض  ضووْة ْيَو ئاغياى بضووى،
 نطز.زةيإ يئةواْةؾيإ نوؾت نة بةضطط

 ٖةَوويإ وةى يةى بوو، ةوضةييط ،غةض دةْطسا ناغهيَتى طةوضةيإ زةنطزةطؤتةنإ ية 
ئةو ناغهيَتاْةى زةبيٓى، زةيعاْى ئةواْةى ناغهيَتةناْيإ يةغةض نطزووة،  زووضةوةئةوةى ية 

ّ زاوايإ ييَ آلَطؤظٔ. ثياواْى طؤت بؤ ٖةض ؾويَٓيَو ضووبإ شْةناْيإ يةطةٍَ خؤيإ زةبطز، بة
شْةناْيؿيإ  زةخواضز،هة طؤؾتيإ بة خاوى ضووْْيإ بؤ ئاَازة بهةٕ، واضزخْةزةنطزٕ نة 

يإ زةبوو. ئةو شْاْة ٖةضطيع بةؾساضى َٓساَينة بةبيَ ياضَةتى َاَإ،  بووٕ بةٖيَع ٖيَٓسة
ئةطةض ٖاوغةضيإ ية دةْطسا  ناتى دةْطسا ية زواوة زةَاْةوة، ية بووٕ،دةْط ْةزة

ئةطةض ية ناتى بطزْى تةضَةنة  إ زةٖيَٓاية زةضةوة تا بيٓيَصٕ،طي، ية َةيساْى دةْبووايةنوشضا
 زةدةْطإ تا زةنوشضإ. ٖيَٓسةضيَطةيإ ييَ ططتبإ، 

خاْوويإ ّ آليةى زةشيإ نة بةضزةواّ باضاْى ييَ زةباضى، بةية ْاوضةٖةضضةْسة طؤتةنإ 
 ،يإ ْةزةظاْىخاْووبةٖاى هة ضووْخيَوةتسا زةشيإ،  يةْيَوتةواوى تةَةْيإ  زضوغت ْةزةنطز،

 بووٕةوةضيَو ووْخاْس. ئةوإ ية دةْطسا بضِووةناْيإ زةخاْووبؤية زةطةيؿتٓة ٖةض ؾويَٓيَو، 
طا ضيَطةيإ ييَ زةضِؤيؿتٓة ثيَـ، ْةزةتواْزةنطز و  وةى بةضاظ غةضيإ ؾؤضِ ووٕ،نة ية خيَو زةض

بوواية، نة تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْةَا ةيواْةخؤ بة ؾيَوةيةى بطيٓساضبوبطرييَت تا ْةنوشضابوإ يا
ى )ثافالنؤْى( نة ية وآلتناتيَو طةيؿتٓة  بووٕ،ظؤض غازة  زضِْساْةّ ئةو ثياوة ْيُضة آلبة

غووزيإ ية ٖاييؼ )قعٍ ئايةضَام نة ية توضنياية(، طةدمةناْى ئةو ْاوضةية  ضِووباضينؤتايي 
ةْس زاْةيةى ةغاْى غازةٕ، ضبة ٖؤى ئةوةى زةياْعاْى ئةوإ ن غازةيي ئةوإ وةضططت،

 زا خةدمةضةناْيإ ييَ زةغتاْسٕ.ية بةضاْبةض ظةيتوْيإ ثيَسةزإ،
ناْى فةضَاْطِةوايَوة فةضَامن بؤ ةغفةٖإ( زضيَصةى نيَؿا، يةوَاْةوةى َٔ ية طيَى )ئ

ط زةغت ْيؿإ نطز، ةوةى يةؾهبووْوضَيَؿِ بؤ ؾويَٓى نؤوياليةتةنإ ْاضز تا يةؾهط بٓيَطٕ، 
 وة بؤ ثيَؿططتٓى طؤتةنإ بضِ.ةويػت يةويَزةَ

ثيَـ ئةوةى بةضةو ضيضةغت بضِ، ٖةواَيِ ثيَطةيؿت نة ية )نيًيهى( غههةى 
 غٓووضةثاضةى ئةو  ْانطيَت، ثيَ يإئةضزةؾيَطى باونِ و غههةى ؾاثووضى، ٖيضيإ َاَةَية

تايةنى ؾاضةظا. و زضوغتهطاوة و زةناتة ضؤشاْةى وةغإ )ْاضيؤؽ( ثاضةى ضؤَة نة ية ظيٖةَ
ويَٓةى َٔ ية غةضى  زةبووايةّ آلغاتطاثةناْى َٔ بؤيإ ٖةبوو نة غههة ييَ بسةٕ، بة
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خةَيهةوة  يةاليةٕى نيًيهى زضوغتى زةنطزٕ، وآلت. ئةو غههاْةى غاتطاثى َٔ ية ٖةبوواية
 ئةوإ غههةى ضؤَيإ وةضزةططت. وةضْةزةطريا،

غاتطاثى َٔ ية نيًيهى ْاوى  يَساْى غههة،طاخ بةضثطؽ بوو ية يية ٖةض وياليةتيَو غات
 هؤَييٓةوةييَ وتى ئةو ثؿهٓةضيَهى ْٗيَٓيِ زياضى نطز و ثيَِ طئاطةزاض)ٖؤضيَٓسؤؽ( بوو، بيَ 
اوةتةوة و غههةى غههةى ئةضزةؾيَطى باونِ نة ية ضابطزوو َ خةَيوبهات ية ئةوةى بؤضى 
 غههةى ضؤَيإ زةويَت. َٓيـ وةضْاططٕ، تةْيا

ؾانإ ية نؤٕ وابوو نة زواى َطزْى ٖةض ثاؾايةى، غههة بة ْاوى ثاؾاى تاظة ْةضيتى ثا
َٔ بؤ ضيَعططتٔ ية ئةضزةؾيَطى بامب نة ئاٖوضاَةظزاى زةثةضغت، فةضَامن نطز تا  ضا،زةز ييَ

هة ئةو زة غاَية ضووْ ثاؾايةتيي َٔ، غههةى ئةو بةضزةواّ بيَت،َاوةى زة غاٍَ ية زواى 
يؿياْسا ية نيًيهى غههةى يةْيَو زةزا، بؤية يةو ؾويَٓاْةى ثاضةَإ ييَ ٖيَؿتا تةواو ْةببوو،

 باونِ بةضزةواّ بوو ية زضوغتهطزٕ و ييَسضإ.
بوو ية باْطٗيَؿتى ٖؤضيَٓسؤغي  بطيَتىسا نة ثيَثيَـ ضؤيؿتٓى ثؿهٓةضةنة، فةضَاْيَهِ 

يٓاغيَت، ٖةضوةٖا بة و نيًيهى نة نةؽ ْةوت بة ؾيَوةيةى بضيَتة ْيَغاتطاثى نيًيهى و ثيَِ 
وة نة نةؽ يةو غههاْة بهات نة ية ناضطةى غههة ييَسإ زيَٓة زةضة هؤَييٓةوةؾيَوةيةى ييَ

بة ٖؤى  خةَيهةوة يةاليةٕئةطةض بؤى زةضنةوت نة وةضْةططتٓى ثاضةنة  ْةظاْيَت ئةو ثؿهٓةضة،
ت. بة تى، ثيَويػتة بضيَتة الى ٖؤضيَٓسؤؽ و فةضَاْى َٓى ثيَ بسابووْييةغاختة 

َٔ ية ْاَةنةَسا ئةوّ باْطٗيَؿت نطزووة و تؤّ ية دياتى ئةو زياض نطزووة  وتثؿهٓةضةنةّ 
ى غههة غاختةناْي نيًيهيـ منووْةثيَويػتة بعاْى نة زةبيَت  زةوَيةت ضِابطةى،تا بة ناظيَى 

 بؤ َٔ ضةوإ بهةى.
 يةاليةٕإ زةضنةوت ٖؤناضى وةضْةططتٓى غههةن هؤَييٓةوةزواى ييَ ثؿهٓةض ضؤيؿت،

ثؿهٓةضةنةى َٔ زواى ئةوةى بؤى زةضنةوت ئةوة بووْياْة، ةوة، ٖةَإ غاختةخةَيه
ٖؤناضةنةيةتى، ية ناضطةى غههة ييَساْةناْةوة شَاضةيةنى ظؤض ية غههة غاختةناْى بؤ َٔ 

ي يزواتط ضوو بؤ الى ٖؤضيَٓسؤؽ و فةضَاْى َٓى بةو طةياْس، ٖؤضيَٓسؤؽ ية تطغ ٕ،ضةوإ نطز
ةنةى يهة زةيعاْى زواى ئةوةى تاوإ و ْاثانيضووْت و ثةْاى بطزة بةض ضؤّ، آلَٔ ٖة

ناضطةناْى غههة  ٖةَووزاوة ية ضِووَٓيـ زواى ئةو  ةمليَت، زةنةويَتة بةض ض غعايةى،زةغ
ةياضزاْى ةناْى شيَط ثاؾايةتيِ، وةغتاناْى ئةو بواضةّ نطزة بةضثطؽ ية عوآلتييَساْى تةواوى 

و بةضفةضَاْى  بووٕوياليةتةنإ خؤيإ ضاغتةوخؤ بةضثطغي ئةو ناضة  ٖةَوو ئةوإ ية ثاضةنإ،
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وغتى بهةٕ، غاتطاخ بؤ ضيَصةى ئةو ثاضةيةى ثيَويػت بوو زض بووٕ، بةآلّ زةبووايةغاتطاخ ْةزة
ةناْى شيَطزةغتى َٔ، ٖيض غاتطاثيَو وآلتية  يَوزواى ئةو بةضواضة ية ٖيض يةن فةضَاْى زةزا،

 و ثاضةى َٔ ية بطةو غات. غاختة غاتة باظاضِْةيتواْى ثاضةى 
نة ية  بةٖيَعظ( بة يةؾهطيَهى  252ى ثاظزة ضؤش ية بةٖاضى غاَيى )تيَجةضِبووْزواى 

ٖةْسيَ ية  ىَ،، نةومتةضِبووٕية ضيضةغت زاَةظضا بووٕ وةناْى شيَط زةغتِ ٖاتوآلت
 .بووٕةناْيـ غةضباظى َٔ نطيػتياْ

ئةو ؾاضة و  ووةتةهة زةَعاْى طؤتةنإ خؤيإ طةياْسضووْض، َٔ ضيَطةى زياضبةنطّ ططتةبة
 و ئاتطؤثاتئَ.وة بضٓة ْيَزةياْةويَت يةويَ

ية خةوزا غةضغووضَِامن، ىَ خةوْيَهِ بيٓى نة بوو بة َايةى زوو ضؤش زواى ئةوةى نةومتةضِ
ةنامن ى ثايتةختى َٔ و غةضباظوْٖيَطؾيإ نطزةغةض تيػف اضةبإبيٓيِ شَاضةيةنى ظؤض ية ع

َاوةيةنى ظؤضى خاياْس، ٕ اضةباْاتوأْ ثيَؿيإ ثيَ بططٕ، دةْط ية ْيَوإ غةضباظةنامن و ع
نة ية ئةوإ تواْيإ بةؾى ضؤشئاواى ثايتةختى َٔ زاطري بهةٕ  َاوةى غي ضؤشى ثيَضوو،

نة ية  زاطرينطزتى ثايتةختةنةَيإ آلزواتط بةؾي ضؤشٖة نةْاضى ضؤشئاواى زجيًة بوو،
و نؤؾهةنةّ و ٖةضضى ييَي بوو بطزيإ، غيَ نضةنامن بة ضِووباضةنة بوو، ٖاتٓة ْيَى تآلضؤشٖة

ٖةضضةْسة ٖاواضّ زةنطز زةْطِ ْةزةطةيؿتة  زيٌ طريإ،يٗإ( بة ةٖط و نةْاوى )َةضظ، ؾ
ضةبإ بططٕ و ْةٖئًََ نضةنامن ببةٕ، بؤ خؤّ ْةَسةتواْى ية اغةضباظةنامن تا ضيَطة ية ع

 ؤّ نضةنامن ية ئةوإ وةضبططَةوة.يَِ و بطِوَيؾويَٓةنةّ ظ
زةَعاْى َٔ  وتةوة،يٗامن( زةةٖط و نةؾامت، ْاوةناْى )َةضظ، نة بةئاطا ٖتطغٓا ةْخةو وية

ز تا بعامن ض ضاوّ ية ئةغتيَطةنإ نط يَ،ية َاٍَ ٖامتة زةض، ئةو زةَةي بةو ْاواْةْيية  اْيَهِنض
تا بةئاطاٖاتٓى غةضباظةنامن، َاوةيةنُإ نات  ،ْةبوو ْيَعيوبةيإ ظؤض ناتيَهى ؾةوة. بةضة

 ،تنوضة زووض و زضيَص و غيَ ؾةو و ضؤشّ، ية َاوةيةنى ْٖةبوو. تيَطةيؿتِ نة ئةو خةو
 سا بيين بيَت.يَهصَيَطزةَيةواْةية ية 
ّ، تا ضِابووَاْى نطزبووّ نة زواى ئةوةى ية خةو غةضغووضِبة ضازةيةى زووضاضى  وْةئةو خة

نطز نة ية خةوططتٓةوة ؾاضةظا طاظية ئةفػةضةنامنِ  إباظةنإ بة ئاطا ٖاتٔ، زووئةوناتةى غةض
 .ْييةٖط( ةيٗإ و ؾة َٔ ٖيض نضيَهِ بة ْاوةناْى )َةضظ، نومتو  طيَطِاْةوةةنةَِ بؤ ْ، خةوبووٕ

ضةبإ يةوة بيَ تواْاتطٕ نة بتوأْ ٖيَطف بهةْة غةض ثايتةختى َٔ و ادطة يةوةف ع
 بططٕ و بياْبةٕ. زيٌنةّ، ئةو نضاْةى نة َٔ ْئُ بة بطةْة ْاو نؤؾهة



 20 

، ْييةزا ٖيض نضيَهت بةو ْاواْة ئيَػتة: ئةى خةغطةو، تؤ ية وتىية خةوططةوةنإ  يَويةن
 ّ يةواْةية ية زاٖاتوو ببية خاوةْى نضاْيَو بةو ْاواْة.آلبة

ٖط و ةؾ ى نض، ْاوى وةى َةضظ وَٓساَي: ئةطةض يةَةوزوا ببُة خاوةْى ٖةْسيَ ومت
 يإ ييَ زةْيَِ.زيهة يٗاْييإ بؤ زاْاْيَِ و ْاويةن

: ئةى خةغطةو تؤ بة ياضَةتى ئاٖوضاَةظزا يةوة طةوضةتط و وتى زيهة خةوططةوةنةي
بتوأْ ٖيَطف بهةْةغةض ثايتةختى تؤ و نؤؾهةنةت زاطري  إضةباتطى نة زةغتةيةى عبةٖيَع

 بهةٕ. زيٌْى بهةٕ و نضةناْت آلبهةٕ، ئةوةى ٖةتة تا
ٕ ٖاتٓة ْاو ثايتةختى َٔ و دةْط بؤ َاوةى غي ضؤش و اضةبانة ع ْيية: طوَامن ومت

 .زاطرينطزتيإ آلضؤشٖة يـزواتط ئةوإ غةضةتا الى ضؤشئاواى ؾاض، رتى خاياْس،ثيةواْةؾة 
ةى َطؤظ زةياْبيٓيَت ٖى ئةو ْني، اْ: ئةى خةغطةو ٖةْسىَ يةو خةواْوتىخةوططةوةيةنيإ 

ْةوةناْى ئةوٕ، ئايا ية ْيَوإ باثرياْى تؤ نةغيَو ٖةية نة ئةو  خؤريإ ياٖى باثبططة 
 .بيَت؟ٖاتزا بةغةضزاواْةى ضِوو

 : ْةخيَط. ومت
ةية بؤ يةنوتىخةوططةوةنة   بسات. ضِووية ْةوة و ديَٓؿيٓةناْت  يَو: نةواتة يةوْا

اضيَعيِ ٖةبيَت، ئةواْسا خؤث ية بةضاْبةضئةوةى َٔ بةضزةواّ  ووة َايةيزاوة بضِووئةو 
 ضةباْةوة ٖيض نيَؿةيةى بؤ َٔ ْةْطاوةتةوة.اع يةاليةٕ ئيَػتةٖةضضةْسة تا 

ى ئابيسإ نة ية ْاوضةزوايني ٖةواٍَ غةباضةت بة طؤتةنإ بؤ َٔ ٖات ئةوة بوو نة ئةوإ 
 غٓووضى زياضبهط. ووةتةنةوت

ئةوإ  ةيؿتٓى َيوة بوو،ووى، وةضظى ثيَطغاَيى ضابطزوو يةو ناتةى ئةوإ طةيؿتٓة ئاغياى بض
يةوة تا بةضببيَتةوة و بة ئاغاْى بتوأْ يية دياتى َيوةنإ ييَ بهةْةوة، زاضةناْيإ بة تةوض زةبطِ

هة ية ضةظةناْسا ضووْ، بووٕاْةوة ثاضيَعضاو زاض َيَوةنإ ية بطِ تةْياَيوةناْى ييَ بهةْةوة و بيدؤٕ، 
بة ئاغاْى زةغتيإ زةطةيؿتة ٖيَؿووةناْى تطىَ. ئةوإ  زضِْساْةئةو ثياوة ْيُضة  نوضتة،زاضى َيَو 

 تا ْةخؤف زةنةوتٔ. زةخواضزيإ تطىَ ٖيَٓسةْةوة، بيَ ئةوةى َيَوةنة بربِ
ي ية ٖيَٓسة ييَو، وةى طوضط زةنةوتٓة ْاويإ،ئةوإ ية ٖةض ؾويَٓيَو زةطةيؿتٓة َيَطة

 بهوشٕ، ثيَويػت طا و َةضِ بةثيَينة  ْةبوو ئةقٌَيإ ٖيَٓسة يإ زةنوؾت،َةضِ بووايةتواْاياْسا 
 ى خؤيإ ضِايإ بططٕ.يالْى نةّ بؤ ثيَساويػت
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تةنإ ضووّ، ناتيَو ؤَٔ ناتيَو طةيؿتُة ْاوضةى ئابيسا بة خيَطايي بةضةو غوثاى ط
 نةيإ ية بٓاضى ؾاخى )ْى فاتؼ( زاَةظضاْس بوو.ةطةيؿتُة الي ئةوإ نة خيَوةتط

ظةضزةى تيؿهى خؤضى ئيَواضةزا، غووض  يةشيَط بووٕ،ّ و بةضظ خيَوةتةناْى ئةوإ ثاْييإ نة
زازةثؤؾي تا ناتى باضيٓى بةفط و باضإ ئاو و  نةترية. ئةوإ خيَوةتةناْيإ بة َؤّ و ووْةوةزةض

 (4)ْيؿيإ زةطةضِايةوة بؤ )قيَطَعى(.نةى خيَوةتةناووضةضةْطة غ ةوة،ؾيَ ْةيةتة ْاو
يي ئةو خيَوةتاْة ظووبة  وتّ بة َٓيإ آلخيَوةتةنإ، بة ويَوة ْوبةفط و باضإ ْةزةض ،ؾيَ

 ئاطط زةططٕ.
، ثياواْيَهى بووٕئةو ضاثؤضتاْةى بة َٔ طةيؿتبوو، ئةو ثياواْةى يةو خيَوةتاْةزا  بةثيَي

ضيَطة بؤ غةضنةوتٔ بةغةضياْسا،  تةْيا بووٕ،نإ ْييةي و بياباغةضغةخت وةى ئاشةَية دةْطةَي
 نوؾتين ئةوإ بوو.

ّ َٔ ٖةوَيُسا ٖةض ئةو ؾةوة آلؾةو ضانؿابوو، بة ضضةْسة ناتى دةْط بةغةض ضووبوو،ةٖ
بطزْى ئةو ثياوة يةْيَوهة بريّ نطزةوة نة باؾرتئ نات بؤ اْسا ظةْطِ، ضووْيةطةَيي

 غةضنيَؿاْة، ئةوناتةية نة ئةوإ ية خةوزا بٔ.
بة  زوشَٔ بسةئ، َؿةو ثةالَاضى خيَوةتطةنةىزةبيَت ئة وتبة غةضزاضةناْى خؤَِ 

زا زواى ئةوةى بةغةض ية بةضاْبةضتة و نوضغةضباظةناْتإ بًَئَ ئةَؿةو ناتى ثؿووزاْتإ 
 زوشَٓسا غةضنةوتٔ، َاوةي ضةْس ؾةو و ضؤشيَهيإ بؤ ثؿوو ثيَ زةزضيَت.

بجاضيَعٕ ية زاَةظضاْسْى خؤيإ  ٖيَٓسةى زةتوأْ تيَط بهةٕ،نإ طاييػهة ئةغجػواض و ومت
 َاوةيةى زةخايةْيَت. ة، ضووْهة نؤنطزْةوةى ئؤضزووطةئؤضزووط

بةضةو  ضضاوةنةى ية ؾاخى )ْى فاتؼ( بوو،بضووى وةغتابووئ نة غة ضِووباضيَهيئيَُة ية نةْاضى 
 ى طؤتةنإ.ةنةوتبوويٓة ٖةضزووالى ئؤضزووط زةضِؤيؿت،زواتط بةضةو ضؤشٖةآلت  بانوض،

ى ية تواْاياْساية ٖيَٓسةناْى يةؾهطةنةّ نة فةضَامن نطز بة فةضَاْسةى َةؾدةٍَ ٖةَيططة
َٔ َةؾدةَيى ظؤضَإ غةض زوش هطزْةٖيَطؾهة ئةو ؾةوة بؤ ضووَْةؾدةٍَ ٖةَيبهةٕ، 

خؤياْسا ببةٕ و يةطةٍَ بةؾيَو ية َةؾدةَيةنإ  طاييػهة دةْطييةنإ زةبوواية ثيَويػت بوو،
انى ضِووْٕ ببةٕ، تا بة ية َةؾدةَيةنا زيهة غواض و ثيازةناْى يةؾهطةنةؾِ ٖةْسيَهي

                                                 

غووزيإ ييَ ببيٓٔ،  نوتاٍَهطزْى زةنطزةوة و زةياْهوتا تا بؤ ضةْطٕ نة وؾهياقيَطَعى دؤضة َيَؿوويةية (4)
 "ظةبيشوَيآل"غووض بوو.  ْيَعيوٖةَيبةت ئةو ضةْطة 
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زيهة خيَوةتةناْى زوشَٔ  ية اليةني ضِووْاى بهةيٓةوة،ةثاْى دةْط َةؾدةَيةنإ بتواْني طؤضِ
 رت برتغيَٓني.ثبة ئاططى ظؤضيـ، ئةوإ ئاطط بسةئ، 

ى طؤتةنإ بة بطانةّ ةغةض ئؤضزووط هطزْةطاييػهة دةْطييةنامن بؤ ٖيَطؾفةضَاْسةيي 
َٓيـ يةطةٍَ غواضةنامن  آلتةوة ٖيَطف بهات،و ضؤشٖة بانوضويػتة ية نة ثيَ وتغجاضز و ثيَُ

ثيازةناْيـ ية زواَاْةوة ٖيَطف زةنةٕ، ئيَُة ية بٓاضى ؾار و ية  زةنةّ،وة ٖيَطف باؾووضةية 
 .سينة زةطةيٓةوة يةنةضؤشئاواى ئؤضزووط

زيهة  و ئةوي طاييػهة دةْطييةنإ، يةنيإ فةضَاْسةى بووٕزوو بطاى َٔ ية دةْط 
 خؤؾِ فةضَاْسةى غواضةنامنإ بووّ. فةضَاْسةى ثيازةنإ بوو،
يةناتى زاَةظضاْسْى  زضِْساْةَٔ طوَإ ْانةّ ئةو ثياوة ْيُضة  وتبة ٖةضزوو بطانامنِ 

 توْسنةيإ بة ؾيَوةيةى ةوةى يصيؤْى ضؤَةنإ ئاَازةيي خؤيإ وةضبططٕ و ئؤضزووط ةئؤضزووط
 يَت.بهةٕ نة ثةالَاضزاْى ئاغإ ْةب

ثيَويػتة ضةْس نةغيَهى ضوغت و  ت خؤثاضيَعى خؤَإ يةبري بهةئ،اى ئةوةف ْابيَويَطِ
زةوضوبةضى ، بؤ ئةوةى بعأْ ئايا بةضبةغت ية ةنةى ئؤضزووطزةوضوبةضضاالى و وضيا بٓيَطئ بؤ 

 .ْا؟ خؤنةيإ ٖةية يائؤضزووطة
 ْاضز بؤ ئؤضزووطةى زوشَٔ،ٖةَوو اليةنةوة ضةْس نةغيَهِ ية  زاٖات، تاضيو يةطةٍَ زْيا

يإ ٖيض وتةوة و طةضِاْئةوإ َاوةيةى ثيَـ ئةو ناتةى بؤ زةغتجيَهى ٖيَطف زياضيِ نطزبوو، 
ةنة ثاغةواْى ٖةية، ّ ئؤضزووطآلبةةى زوشَٔ، ى ئؤضزووطزةوضوبةضبةضبةغتيَهيإ ْةبيٓيوة ية 

 زووطاية.ٖيَطف بهطيَتةغةض ئةو ئؤض ئاطةزاض ْةبٓةوة ناتيَو ئةوإْانطيَت 
نة الزإ و  وتو يةؾهطى ثيازةنامن  طاييػهة دةْطييةنإبة ٖةض زوو فةضَاْسةى 

زةبيَت بة ٖةض ؾيَوةيةى  يَو ئةطةض ٖةبيَت، ناضى ئيَوةية،بطزْى ٖةض بةضبةغت و ضيَططيةْيَو
 ،غوثانةّ ٖةَوو ةو بيَت، فةضَاْى ٖيَطؾِ زةضنطز،زةتوأْ اليإ بسةٕ. ثيَـ ئةوةى ْيوةؾ

 .دووَيةة ٓةو بةؾةى نة يةزةط بوو بة يةنجاضضةيي نةوتدطة ي
َةؾدةَيةنإ  تطيفة و ضِؤؾٓايي َاْط وةضبططٕ،ٔ بؤ زؤظيٓةوةى ضيَطة غووز ية وتثيَُ

طا بيَت، ناتيَو طةيؿتٓة ئؤضزووطةى بةناض ْةبةٕ تا زوشَٔ زضةْطرت ية ٖيَطؾي ئيَُة بة ئا
ى َاْط بؤ زؤظيٓةوةى ٖاضِووْبهةٕ و  ٍَٖةدةْط زةغتى ثيَهطز، َةؾدةَيةنإ  طؤتةنإ و

 ّ بؤ ٖيَطؾةنةَإ نةّ بوو.آلباف بوو، بة ضيَطة
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، ثيَـ ئيَُةى غواض و بووٕت ية ٖيَطؾسا آلإ نة ية باؾووض و ضؤشٖةطاييػهة دةْطييةنامن
ثاغةواْةناْى زوشَٔ  نةضِْايئةو بابةتةّ ية زةْطى  ةى زوشَٔ،ثيازةنامنإ طةيؿتٓة ئؤضزووط

تا  وتٖةض نة ئةو زةْطاْة ٖاتٔ، َٔ بة غواضةناْى خؤَِ  ى طا زةضوو بؤ زةضنةوت،زةْط ية
 َةؾدةَيةنإ ثيَ بهةٕ.

ئيَُة ية  طاييػهةنامنإ َةؾدةَيةناْيإ ثيَ نطز،تيـ، آلو ضؤشٖة بانوضزوو الى ية ٖةض
 هة يةةى زوشَٔ، ضووْو ئؤضزووطةى ضيَططميإ بهطيَت، طةيؿتيٓة ْيَوة بيَ ئةوباؾووضة
تيـ ٖيض آلو ضؤشٖة بانوض، واّ طوَإ بطز نة ية ْةبوووة ٖيض ضيَططيَو ية ثيَؿُإ باؾووضة

 ئةوناتة ْةبيَت نة زةطةْة خيَوةتةناْى زوشَٔ. تةْياضيَططيَو ْةبيَت، 
 بة ضؤش بيٓيبووَإ، وةى ٖةض ئؤضزووطايةني زووضةوةى طؤتةنإ وةى ئيَُة ية ةئؤضزووط

بؤ ٖةْسىَ ية  ةٖةض بةؾيَهى خيَوةتط ، ضووْهة ئةطةض واْةبيَت،ظى ٖةبووٖةْسىَ ضيَبا زيهة
غوثاييةنإ ْةبيَت، فةضَاْسةى غوثا ْاظاْيَت نة بةؾة دياناْى يةؾهطةنةى ية نوئَ و 

بؤية زةَعاْى زواى ئةوةى بطِوات،  زيهة بؤ النةي ةْاتواْيَت ية اليةنى ئؤضزووط
ية ية ٖةض ؾويَٓيَو  بطِؤٕ،و ضيَباظةناْسا أْ بةْيَةنة، زةتوو خيَوةتططاييػهةنامنإ زةطةْة ْيَ

بة  خؤيا بطِؤٕالى ضةخ  خؤزةبيَت بةضةو الى ضاغت يا ٕخؤياْسا خيَوةت ببيٓٔ، يا بةضاْبةض
 تيَٓٔ.وٖاويؿتٓى ئاطط خيَوةتةنة بػو

ّ ْةى بة آل، بةسينة بطةيٓة يةنةْةخؿةى َٔ وابوو نة ئةو ؾةوة ية ضؤشئاواى خيَوةتط
ى زوشَٔ تيَو بؿهيَٓني و غةضباظة ةئؤضزووط ؤئ، بططة زةبووايةنةزا بطِةخيَوةتط ىزةوضوبةض

 ْيإ.دواضزية ؾهػت يةطةَيُإ ظةْطٔ نة زَيٓيا مبزؤخيَهسا ضوطؤتةنإ ْاضاض بهةئ تا ية با
نة ، خيَوةتةنامنإ ية ٖةضزوو الى ضاغت و بةؾي غواضةنإ زواى ئةوةى طةيؿتيٓة ْيَو ئؤضزووطة

، ناتيَو بووٕغةضباظةناْى زوشَٔ نة ٖيَؿتا خةو بةضى ْةزا زةضِؤيؿتيٓة ثيَؿةوة،ئاطط زةزا و  ضةمثإ
بةضَإ زة  بووٕناؤئةوةى ثةؾيةبةض ةى ئةوإ بووْة ئاَادمى طوضظ و تريةنامنإ، ظؤضيٓزةنةوتٓة بةضْا

 غةضيإ. بهةْةوة طةوضةنةى نة ية ؾيَوةى َةدمةٍَ وابوو، آلن ٔفطيا ْةنةوت
ى زةتوأْ ٖيَٓسةبوو وتوةى ٖيَطف بهةئ بؤ غةض طؤتةنإ بة غةضزاضةناْى خؤَِ ةبة ي

يةو خيًََة وةسؿياْة  زيهة بططٕ تا َٔ بتوامن باضَتةّ ٖةبيَت، زةَعاْى نة زةغتةيةني زيٌ
ئاتطؤثاتئَ، زةَويػت نة باضَتةى  بطةيةْٓةى ئيَُة و زةياْةويَت خؤيإ بانوضةتة ووْنةوت

ّ ئةوإ ثياواْى ظؤض آلبةاضاض بهةّ خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ، ْ سيهةئةواْيظؤضّ ٖةبيَت تا 
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زةياْعاْى  زيهة ، بطانةّ و غةضزاضةناْيزاخؤيإ بةزةغتةوة ْةزة ْةبووٕيةوا بووٕ،غةضغةخت 
 ئةطةض ئةوإ خؤيإ بة زةغتةوة ْةزةٕ، زةبيَت تا زوايني نةؽ بيإ نوشٕ.

هطزْةوةى ْيَعيهبة  وةتةناْى طؤتةناْى ئاغاْرت نطز،ؾدةَيةنامنإ ئاطط تيَبةضزاْى خيََة
 زيهةي ئةطةض خيَوةتي، ضاغتةوخؤ خيَوةت ئاططى زةططت، ةنإ ية خيَوةتةنإئاططى َةؾدةَي

نةزا ٖيض ئاَطاظيَو بؤ ةية ئؤضزووط غووتاْس،يةوة و زةي، ئاطط بؤ ئةويـ زةثةضِبوواية ْيَعيو ةي
 .ْةبووئاطط نوشاْسْةوة 

نة  ،يةَإ زةوضةزاةوة ئةو خيَوةتطباؾووضةية  فئيَُة بانوض،ٕ ية ضؤشئاوا و نامناطاييػهة
ئاططةنة بة ضازةيةى بة خيَطايي طةؾةى غةْس نة خؤمشإ ييَي زةتطغائ،  غووتا،ية ئاططزا زة
ئيَُةف  وتئَ،، بػوبووٕياْسا يةْيَوناْيإ و ئةو غةضباظاْةى ييَدووضِةو طاييػهة يةواْة بوو 

 َإ بوو.ضِووبةضِووي يوة ٖيَطمشإ نطزبوو، ٖةَإ َةتطغوضةباؾونة ية 
ْةياْسةتواْى بيهوشيَٓٓةوة،  ْةبوو،غةضباظةناْى زوشَٔ تواْاى دةْط يةطةٍَ ئاططيإ 

غيَ  هة ئيَُة يةضووْ اوا بوو، بةضةو ئةوىَ ٖةَيسةٖاتٔ،تٓيإ ضؤشئآلهة تانة ضيَطة بؤ ٖةضووْ
ية ضؤشئاوا بة ٖؤى ؾاخى ْى فاتؼ ْةَاْسةتواْى ٖيَطؾيإ  تةْيا الوة ٖيَطمشإ زةنطزْة غةض،

 ئاطط بةضةو بٓاضى ؾاخةنة ضؤيؿنت،تٔ ية آلةنإ بؤ ٖةيبهةيٓةغةض، ثياوة ْيُضة وةسؿي
 ئيَُةف ية بٓاضى ؾاخةنة طةَاضؤَاْسإ.

ية ٖيض  ية بةضاْبةض ئاططزا،ةْسةنأْ ئةو ؾةوة بؤّ زةضنةوت نة طؤتةنإ ٖةض وةى زضِ
، بووايةنةيإ بةضْةزا ةئةطةض ئاططَإ ية خيَوةتط تةْيا ئاطط ْةبيَت،تطغٔ، ؾتيَو ْا

 تٔ بسةئ و ية بٓاضى ؾاخةنة طةَاضؤيإ بسةئ.آلْةَاْسةتواْى ئةو ؾةوة ئةوإ بة ٖة
بةضةبةيإ بوو،  ْيَعيوهة ضووْ ةنةوة زوونةٍَ بةضظ زةبؤوة،ؾويَٓيَهى ئؤضزووط ٖةَووية 

و زوونةَيةنةى بةضةو باؾووض زةبطز، ئيَُة نة  ٖةَيي نطزوة نوضةؾٓةباى بةياْى ية با
ْةنطزبووئ. ئاططى  يياسةتْاضِ ظؤض ؾاخةنةَإ ية غيَ الوة طةَاضؤ زابوو، زوونةَيةنة

ٕ غووتائةواْةى بؤ  ٖةَووهة ضووْنة يةطةٍَ بةضةبةياْسا بةضةبةضة نوشايةوة، خيَوةتطة
 ٕ.زةغووتا ٖيَؿتا تاظةة ؾت وضزٖةْسىَ ييَطة و يةوىَ  تةْيا بووٕ، غووتازةؾيإ، 

هة ئةوإ ظَاْى ضؤَيإ زةظاْى، زةَاْتواْى ضووّْ آلَٔ ظَاْى طؤتةنامن ْةزةظاْى، بة
 .يةطةَيياْسا بئاخعني
يإ، ةوةاى بؤوة، بة ٖؤى بطانةّ ثةياَِ بؤ ْاضزٕ نة بؤ ظيٓسوو َاْضِووْناتيَو زْيا 
 .ةوة بسةٕزةغت بةثيَويػتة خؤيإ 
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 مسيًََى زضيَص و ية زووالوة ؾؤضِ بووٕ،ئ ظيَطِبةضظ نة بػهةناْى زضيَص و آلى باثياويَه
بوو طةيؿتة ؾويَٓيَو نة  تيَجةضِو غةضباظةناْى زوشَٓسا بووْةوة، زواى ئةوةى بة ْيضب

 ثاؾانةتإ بسويَِ.يةطةٍَ ت و ٖاواضى نطز: َٔ زةَةويَت ئاخعيََبطانةّ بيةطةٍَ زةيتواْى يةويَوة 
 .طؤتةناْسا ض ثًةيةنت ٖةية؟ يةْيَوييَي ثطغي: تؤ نيَيت و بطانةّ 

 .ي؟ئةو يةؾهطةّ، ئةى تؤ نيَ طؿتييفةضَاْسةى  وتى: َٔ ْاوّ ناضٍَ َاْة،ئةو ثياوة 
 ةو يةؾهطة و بطاى ثاؾاى غاغاْيِ،ى ئطاييػهة دةْطييةناْ: َٔ فةضَاْسةى وتىبطانةّ 

 .؟ْييةاغازواتط بطانةّ ييَي ثطغي: ض ناضيَهت بة ثاؾاى غ
 ئةوزا بسويَِ.يةطةٍَ وة ئاؾتيية يةباضةى: زةَةويَت وتىناضٍ َإ 

 ؤئ.: َٔ زةتوامن تؤ ببةّ بؤ الى ثاؾا، وةضة با بطِوتىبطانةّ 
 هة يةواْةية َٔ بهوشيَت.ضووَْتُاْة بهةّ و بيَُة الى ثاؾانةتإ،  ؤٕ: ضوتىناضٍ َإ 

نإ و بة تايبةتى ثاؾاى ئيَطاْييةظأْ : ئةطةض تؤ يةو نةغاْة بجطغي نة زةوتىبطانةّ 
 نيية يةنةَ َتُاْة بة بةَييَٓى ئةوإ بهةى، غاغاْى ضِاغتطؤٕ، ثيَت زةَيئَ نة زةتواْى

 .زيهة يخةَيهى وتةى ثاؾاى غاغاْى ظؤض بة َتُاْةتطة ية وتةناضزاْةوةزا 
طة بيَُةزةض ّ َٔ َةتطغيِ ٖةية بهوشضيَِ، زةَةويَت بيَ ئةوةى ييَآل: بةوتىناضٍ َإ 
 يةطةَيي بسويَِ.

و طاييػهة ٖؤناضى ئةو ؾيَوة زواْةى ئةو ثياوة يةوناتةزا ئةوة بوو نة زةيعاْى 
ّ َٔ آلبةيَطف بهةْةغةض ئةو و غةضباظةناْى، ئةغجةنامنإ ية زاويَٓى ئةو ؾاخة ْاتوأْ ٖ

هة ضووْ ةنطز،واتط باغي زةنةّ ئةوناضةّ ْوةى ز يةطةٍَ ثيازةنامنسا ٖيَطف بهةّ،زةَتواْى 
 ئةو بيَٓيَت بؤ الّ. وتى زةنات، بة بطانةَِ يبيػتِ ئةو باغي ئاؾت

مشؿيَطيَهى ثإ  بووٕ،دًوبةضطةناْى ية ثيَػتة  آلبةضظ و ضاوؾني بوو،ناضٍ َإ ثياويَهى با
: َٔ ثاؾاى وتغةضباظةناْيسا وةغتابوو و ثيَُ يةْيَونطزبؤوة. ئةو  و زضيَصى ية نةيةنةى ؾؤضِ

 زةتةويَت ض بًَيَيت، ثيَِ بًَيَ. غاغاْيِ،
 ى ئاَازةّ.ي: ٖاتووّ تا ثيَت بًَيَِ بؤ ئاؾتوتىناضٍ َإ 

ى ئةوةية نة َٔ، تؤ و غةضباظةناْت ئاظاز بهةّ تا ي: ئةطةض َةبةغتت ية ئاؾتومت
ٕ آلاْةتإ تاوآلتئةو  ٖةَووتإ يةغةض ضيَطةية ٖاتٓتاْسا  ؤٕٖةض وةى ض بطِؤٕ،يَٓةوة و بطةضِ

ةوةؾسا ٖةَإ ناض بهةٕ، طةضِاْةنةتإ نوؾتووة، ية خةَيهزةغتى َٓسإ و  يةشيَطنة  نطزووة
 ّ ْاويَت.ئاؾتييةئةو دؤضة 
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 .نت زةويَت؟ئاؾتييةناضٍ َإ ثطغياضى نطز: ئةى ض دؤضة 
ى َٔ تا ئةوناتةى ئاغياى زيًزوا غةضباظى طؤت ببٓة  ومت: بةو ؾيَوةية ضاظيِ نة تؤ و

آلٕ يَٓةوة بيَ ئةوةى نةؽ ئاظاض بسةٕ و َاَيى نةؽ تاثيَويػتة بطةضِ بضووى بةدىَ زةٖئًََ،
 يَٓٓةوة.ْتإ نطزووة، بيطةضِآلتا ئيَػتةئةوةى تا بهةٕ، 

 .غووتاية ئاططزا ٖةَووي منإ بطزووة، زويَٓىَ ؾةو آلئةوةى بة تا ناضٍ َإ وتى:
ؿتا بةضزةوأَ ية ، ٖيَضِؤٕزة بانوضية غةضباظةناْت نة بةضةو  زيهة : زةغتةيةنيومت

ةوة، تؤ و غةضباظةناْيؿت ثيَويػتة ةضِيَٓٓئةوإ ثيَويػتة زةغهةوتةناْيإ بط هطزٕ،ْآلتا
 وة.غووتاْتإ نطزووة و زةَيئَ آلئةو ؾتاْة بهةْةوة نة تا قةضةبووي

 .ٓةوة؟ةضِيَٓي، بطووٕض يةْيَووٕ و غووتازةتواْني ئةو ؾتاْةى  ؤٕ: ئيَُة ضوتىناضٍ َإ 
 بسةْةوة. ةوة ية غةضَايةى خؤتإ زةتوأْ ئةواْ: ئيَومت

 .ْيية: َٔ و غةضباظةنامن ٖيض ؾتيَهى تايبةت بة خؤَامنإ وتىناضٍ َإ 
ْةتةوةناْى بة ة َٔ و بئةو ظياْاْةى  يةني زيهة: تؤ و غةضباظةناْت زةتوأْ بة ؾيَوةيومت

 َٔ ناض بهةٕ. ئةويـ ئةوةية نة َاوةيةى بؤ ة،بهةْةو ووَٓتإ طةياْسووة، قةضةب
 بؤ تؤ ناض بهةئ. ؤٕ: ضوتىناضٍ َإ 

بةضبةغت و نةْاَيةناْى ئاوّ هطزْى ؾاض و وآلتةنةّ ظؤض ناضى وةى زضوغت: َٔ ية ومت 
ّ آلئةو يةؾهطةى ية ناضنطزٕ زةتبةخؿِ، بة طؿتييهة تؤ فةضَاْسةى ضووْ ٖةية،

نطزْيإ ئةو ةٕ، بة ناضْةى بؤيإ زياضى زةنةّ ناض بهغةضباظةناْت زةتوأْ يةو ؾويَٓا
 بهةْةوة. ووظياْاْةى ية ْةتةوةناْى شيَطزةغتى َٓيإ زاوة، قةضةب

ّ ئاَازةئ خؤَإ ضِازةغت بهةئ، آل: ئيَُة ْاتواْني بؤ تؤ ناض بهةئ، بةوتىناضٍ َإ 
 يَيٓةوة.بةو َةضدةى ئاظاز بني و بؤ ضؤشئاوا بطةضِ

هة زيػإ ضووْ، بطةضِيَٓةوة ٔ و بؤ ضؤشئاوايَِ ئيَوة ئاظاز ب: َٔ ْاتوامن ييَ بطةضِومت
ية ٕ و نوؾتاض، دطة يةوةف ئيَوة ثيَويػتة آلَٔ زةخةْةوة بةض تا زةغةآلتيىْةتةوةناْى شيَط 

 اْة، غعا بسضئَ.ووتئةو تاواْاْةى نطز بةضاْبةض
 دةْط.يةغةض : نةواتة ئيَُة بةضزةواّ زةبني وتىناضٍ َإ 

 ،وة بة ؾيَوةيةى طةَاضؤى ؾاخةنة بسةٕنوضةنامن ية باطاييػهةئةونات فةضَامن نطز تا 
هةويَت. زةَعاْى ئةو ْاوضةيةى ناضٍ َإ و غةضباظةناْى بنة طؤتةنإ ْةتوأْ ئاويإ زةغت 
خؤيإ ضظطاض  و غةض بهةوٕ ةؾاخ وئةوإ ْاتوأْ ية ْيية وييَي وةغتاوٕ ضيَطةى بةضةو ضؤشئاوا 
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آلت وةى الى ضؤشٖة فئةو زوو ؾويَٓة انوض و باؾووض بوو،بى ئةوإ ية بهةٕ، ضيَطةى ضظطاضبووْ
 ئَ.بئةوإ ْةياْسةتواْى بة ٖيض اليةنسا ٖةَي بة زةغت ئيَُةوة بوو،

ى ؾاخسا ٖيَطف بهةْة غةض آلْييةتواْى ثيازةناْى خؤّ ْاضاض بهةّ تا يةو بٓاضة بةضزةَزة
ةضنةوتٔ بؤ َٔ بوو، ّ ْةَسةويػت ية دةْطيَهسا نة بة زَيٓياييةوة غآلطؤتةنإ، بة

 غةضباظةنامن بة نوؾت بسةّ.
 خواضزْةوةٕ و خواضزْةناْى زاَيَٓى ؾار ٖيضيإ بؤ آلزةية بةضغةضباظةناْى زوشَٔ 

ى و يى و تيٓوويةتيتبطغييةْةؾيإ زةتواْى بؤ ٖيض ؾويَٓيَو ٖةَيبئَ، زةَعاْى  ْةبوو،
ة بطِياضَسا ئةوإ غةَة ْاو طةضَاى ٖةتاو ئةوإ ْاضاض بة خؤ بةزةغتةوةزإ زةنات، بؤي

ْسةنإ طؤؾت ة نة وةى زضِخةَيهطةَاضؤ تا بة ْاضاضى خؤ بة زةغتةوة بسةٕ، َٔ زةَعاْى ئةو 
بة خاوى زةخؤٕ وةى غةضباظةناْى َٔ ْني نة ئةطةض خؤضاى و ئاويإ ثيَ ْةطات، تواْاى 

 يإ بة زةغتةوة زةزا.يي خؤظووى و تيٓوويةتيإ ٖةبيَت و بة يتبطغيية ية بةضاْبةضاططى خؤضِ
وة غةضباض بؤ وطةضَا ب ثيَؿبيٓى َٔ ضاغت زةضضوو، ضؤشى زواتط نة ٖةتاو زةضنةوت،

 زاواى خؤ بةزةغتةوةزاْى نطز،ى طةَاضؤزضاوةنإ، ناضٍ َإ يى و تيٓوويةتيتبطغيية
ْى يإ ططتٔ، دةْطى بٓاضى زيًغةضباظةناْى َٔ، ئةو و غةضباظةناْى ئةويإ ضةى نطز و بة 

فةضَامن نطز تا بطانةّ ناضٍ َإ يةطةٍَ خؤيسا ببات و بة  تؼ بةّ ؾيَوةية نؤتايي ٖات،فا
 خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ. بانوضيةؾهطيَهةوة بضيَت تا طؤتةناْى الى 

خؤيسا بطز بؤ ثيَـ طؤتةناْى ية يةطةٍَ ئةو ثياوةى  طانةّ فةضَاْى َٓى بةدىَ طةياْس،ب
إ نة بيٓيإ فةضَاْسةنةيإ زاوايإ ييَ زةنات بؤ ئةوةى ، ٖةْسىَ ية طؤتةنبووٕ بانوضالى 

ى ية زيًيَهيؿيإ نة فةضَاْسةنةيإ بة ٖيٓس زا،زةغتةوة  بةخؤيإ ضازةغت بهةٕ، خؤيإ 
 ويإ نةوت،تٔ، بطانةّ بة زوآل، ْةياْويػت خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ و ٖةبيينالى ئيَُة 

وى آلهة بة بةضب، بةآلّ ضووْضباظ بنب و ٖةَيبئَٖةْسيَهياْى نوؾت و ٖةْسيَهيإ تواْيإ زة
 ةواْيإ ية زَيسا بوو، زةنوشضإ،ى ْاوضةنة نة ظؤض نيٓةى ئزاْيؿتوواْٖةَيسةٖاتٔ، بة زةغت 

 بةو ؾيَوةية دةْطى َٔ و طؤتةنإ نؤتايي ٖات.
ية ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة، بعاْة يةو ناتةوة تا ئةو ناتةى ئةو نةتيبة

غةْة  خةَيؤَ و  زةغةآلتيىاْى شيَط وآلتزةْووغطيَتةوة، طؤتةنإ ْةياْويَطاوة ٖيَطف بهةٕ بؤ 
 ٕ.آلبةض نوؾتاض و تا
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 بانوضبطانةممِ ْاضز تا ئةو طؤتاْةى ية  ى ية زياضبةنط َاَةوة،زواى دةْطى ْى فاتؼ َٔ َاوةية
 بةضةو ئةضَةْػتإ بضِ.بهات و خؤّ بةضةو ئاتطؤثاتئَ ضووّ تا يةويَوة  زيٌ، بووٕ

وف نوض بجةضِيَتةوة،)ئاضاؽ(  ضِووباضيٖةض نةغيَو بيةويَت بضيَتة ئةضَةْػتإ ثيَويػتة ية 
ضيَطةى َٔ  آلت بوو،ئةو ثطزة ية ضؤشٖة، بةآلّ زضوغت نطز ضِووباضةئةو يةغةض ى بةٖيَعثطزيَهى 

بة  خؤَةوة ياضِةزةث ووباضةضِياضى خؤّ يةنال بهةَةوة نة يةو زووض زةنةوتةوة. ثيَـ ئةوةى بطِ
َةوة، ٖةواَيِ بؤ ٖات نة ضِةنة يةو وةضظةزا ئاوى ظؤض بوو زةث ضِووباضةيةو  زيهة ؾيَوةيةني

ية خاْسووة تا َٔ ْةتوامن ضِوووؾى نوض( ثاؾاى ئةضَةْػتإ، ثطزى غيَيةّتريى زاتؼ )تريزازى 
 َةوة.بجةضِ ضِووباضةنة
زواى ئةوةى  ضِووباضة ظؤض بة بايةر بوو،ى ئةو ى ٖةضزوو الزاْيؿتوواْوف بؤ نوضثطزى 

ظؤض غةخت ببوو  ضِووباضةنةى ٖةض زوو الى خةَيهى ضؤتريى زاتؼ ئةو ثطزةى ويَطإ نطز، ٖاتو
يَصى زةنطز. ٖةض غةضضِ از و بةخوضِتط زةبووئاوى ظي ضِووباضةنةبة تايبةتى ية وةضظى بةٖاضزا نة 

ية ئةْساظياضةناْى خؤَِ بة ْاوى )َاضؤية( نة  يَونخاْى ئةو ثطزةّ بيػت، يةضِوونة ٖةواَيى 
ى ٖةضزوو زاْيؿتوواْبهات تا  ضيَطئ نات ثطزيَو ظووتى ضِاقؼ بوو، ضاغجاضز تا بة خةَيه
 .بجةضِْةوةئاضاؽ بتوأْ ييَي  ضِووباضي بةضي

 ى ْعاّ يةو ئاططخاْةية بةدىَضِيَوضِةمسنط، ضووّ بؤ ضيضةغت و ةية زياضب ّةوةطةضِاْزواى 
توْس بةيةنى قاضى ؤّ تا بضُة ئةضَةْػتإ، ئاظاضيَهى بطِ بانوضطةياْس، ثيَـ ئةوةى بةضةو 

 ئةى خةغطةو ية ئاوى زةضياضةى ئيَطةزا ومت ى ئاططخاْةى ضيضةغت ثيَيَووغ ضاغتُى ططت،
نطزٕ القى ضاغتت بة ملةناْى نةْاضى زةضيا زاثؤؾة، ايبةت زواى َةيةبة ت ،َةية بهة

يـ زيهة يخةَيهى ئةو ئاططخاْةية، َووغهة دطة ية ضووْواوةتى ْاَيَٓيَت. ئاظاضةنة بة تة
َؤضياضيى ئةوامن ية طويَ ططت، بؤ نطزٕ ؾياو بوو، َٔ ومت، وةضظيـ بؤ َةيةئةو بابةتةيإ ثيَ

 ، ئاَازة بووّ.ْييةطزٕ ية ئاوى زةضياضةى ضيضةغت نة ظؤض غويَطة و َاغي تيَسا َةيةن
زواى نةَيَو ية  ،ضؤْةزةضووّ يةْيَو ئاوةنة ويَط بوو نة َٔغ ٖيَٓسة نةئاوى زةضياضة

خعَةتهاضةنامن نةوتٓة زاثؤؾيٓى قاضِ بة مل، ية  يَ قاضِ ضاططت،َةيةنطزٕ، ٖامتة زةض
 َاوةيةنى نةَسا قاضِ زاثؤؾطا.

زواتط بة مل قاضت زاثؤؾي تا ئاظاضةنة بة  وت غيَ ضؤش زةبيَت َةية بهةى،بة َٓيإ 
غيَبةضيإ يةغةض غةضّ نطزبوو  سا بوو،مل ْيَوضؤشزا نة قاضِ ية غيَيةّبضيَت. ية  يةْيَوتةواوةتى 

ناتيَو قاضِ ية مل زةضٖيَٓا بؤّ  ضيَعٕ، ٖةغتِ نطز ئاظاضّ ْةَاوة،تا ية تيؿهى ٖةتاو مبجا
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ئةوة بؤ َاوةى ضةْس غاَييَو ٖيض ئاظاضّ ية قاضةنامن  ثاف نة ٖيض ئاظاضى ْةَاوة، زةضنةوت
 ةنطز.ٖةغت ثيَ ْ

ضؤيؿتِ.  بانوضبةضةو  ىَ نةومتةضِ ةوةزواى ئةوةى ئاظاضى قاضِ بة تةواوةتى ْةَا، ية ضيضةغت
وةى طةياْسْى  نطيػتياْةناْى ئةو ؾاضة ٖاتٓة ثيَؿواظيِ،ناتيَو طةيؿتُة ؾاضى َانو، 

ا غاٍَ ةى غةز و ثةدمْيَعيهػاي خؤيإ نة َاوةى ساضى خؤيإ بةضاْبةض بة َٔ، بطزيامن بؤ نًَيَنئةَة
: وتىثيَؿرت يةو ؾويَٓة زضوغتيإ نطز بوو، يةو نًَيَػاية ثرية ثياويَهى بة تةَةٕ ْعاى بؤ نطزّ و 

هة ييَطة ثاضيَعضاوٕ، بةآلّ ئةطةض ضؤشيَو ضووْةنإ ْعا بؤ تؤ و بٓةَاَيةنةت زةنةٕ، نطيػتياْ ٖةَوو
 (5)ةنإ زةنوشيَت.اْنطيػتي ٖةَووبةغةض ئيَطةزا ٖةبيَت،  زةغةآلتيىثاؾاى ئةضَةْػتإ 
ّ تا ئةو ضؤشةى َٔ ٖةّ ضيَطة ْازةّ آلزةزات، بةضِوو: ْاظامن زواى َٔ ض وتبةو ثرية ثياوةّ 

َةيٓةتييةناْى ئةو يةغةض ؤّ تا ئاظاض و ف زةضِػتةئيَ ضَةْػتإ ئيَوة غاتة بةض ئاظاض،ثاؾاى ئة
 اْى خؤّ ْةٖيًََِ.وهةوتوؾويَٓ

ناتيَو طةيؿتِ بة ٖؤى  ضِووباضي ئاضاؽ،طةيؿتُة نةْاضى يَ ضؤيؿنت، ية ضِ إزواى زوو ضؤش
ى ضِيَطِةوهة ضووْظؤض بوو، ٖةض ؿي يخيَطاييةنة ضِووباضةنة ظؤض بوو،وةضظةنةوة ٖيَؿتا ئاو ية 

 ييَؿاويية ناتى  زةضِوات،ت آلئاضاؽ ظؤض ييَصة و ئاو ية ضؤشئاوا بةضةو ضؤشٖةضِووباضي 
 ْابيَت و ئاو زةيبات.ةي ثةضِيٓةوٖيض نةؽ تواْاى  ضِووباضةنة

آلّ ٖيَؿتا ، بةْةبووى يغةضنيَؿ ضِووباضةنة سيهةئاضاؽ، ضي ضِووباضيئةوناتةى طةيؿتُة 
اْةف ْيَعيهيةو  يي ئاو بهةَةوة،َٔ ْةَسةويػت غةضباظةنامن زووضاضى َةتطغ ئاو ظؤض بوو،

 ْةوة.ضِةنة غةضباظةنامن ييَي بج ْةبووٖيض بواضيَهى ييَ 
ثيَساويػتى و نةضةغتة  ٖةَوو طاييػهةنإ، غواضةنإ، ثيازةنإ واوى َٔ تةو زةبوواية

 ؤتيصضِبةخوضِ و بة زَيٓياييةوة زووضاضى ئاوى  يَُٓةوة،بيَ بواض بجةضِ ضِووباضيَهينامن ية دةْطيية
ى َٔ بوو، ضاوةضِواْئاضاؽ  ضِووباضيى بانوضثاؾاى ئةضَةْػتإ نة ية  ْةبووزووض  بووٕ،زة

و غواضةنإ و طاييػهة نة بةؾيَو ية  ْاضِيَو و ْاتةنووظةةؾهطيَهى ناتيَو َٓى بة ي
 بوواية،ساضِووباضي ئاضاؽ، يةؾهطى َٓى ؾهػتثيازةناْى ئاو بطزووْى، طةيؿتباَة ئةوبةضى 

 َةوة.بجةضِ ضِووباضةنةةوة ية بةٖيَعبة يةؾهطيَهى  زةبووايةَٔ 

                                                 

ى عيػا و ْةببووٕ ئايٓى بوو، خةَيهى ئةضَةْػتإ ٖيَؿتا ْةٖاتبووْة غةض ظايٓ 252ئةونات نة غاَيى  (5)
 "ظةبيشوَيآل"إ. يبة نطيػتي
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ثطزيَو  بةيةَةنإةٕ و ية به ضيَ بةيةّتا  وتى خؤَِ ةنةبؤية بة وةغتاناْى يةؾهط
. بجةضِْةوةنإ بتوأْ ييَي طاييػهةبيَت نة  ٖيَٓسةزضوغت بهةٕ و ثاْتايي ثطزةنة زةبيَت 

ييةوة نة بة ئةونات بة فةضَاْى َٔ زواى ئةوةى ثاضةيإ زا بة خاوةْةناْيإ، ئةو زاضاْةيإ بطِ
 و ثطزةنة. بةيةّطزْى نةَيو زةٖات بؤ زضوغته

ية  بةيةَيَو نة تةواو زةبوو زةياخنػتة ْيَو ئاو،إ زضوغت نطز، ٖةض يبةيةَيَو نؤَةَي
َةوزا زةٖيَؿرتايةوة  ٖيَٓسةسا بةيةَية ْيَوإ ٖةض زوو  يإ زةْا،زا زيهة يَهيبةيةَتةْيؿت 

ضاوةضِوامن رت يةوةى َٔ ثهطزْى ثطز بة خيَطاييةنى بطِوات و زضوغتنة ئاو بة ئاغاْى ثيايسا 
بةضى ى غةضباظّ وةى ثيَؿةْط ْاضزة ئةوى ثطزةنة زةغتةيةواى تةواوبووْزةنطز تةواو بوو. ز

 ْيَعيو ية ّآلبة، يإ ْا؟ ضِووباضةنة ْيَعيهةثطزةنة تا بعامن ئايا يةؾهطى ثاؾاى ئةضَةْػتإ ية 
ييَ زيهةي ، ٖيضى بووٕ دووتياضةناْيإ زاْيؿتوواْدطة ية ضةْس طوْسيَو نة  ضِووباضةنة،

ْيَعيهاْة بوويإ يةو وتئةوإ  طوْسييةناْيإ ثطغياض نطزبوو،ْى َٔ ية ثيَؿةْطةنا ْةبوو،
 ْيَعيو ضووباضةنةية  ؾاى ئةضَةْػتإ خؤثاضيَعى زةنطز،يةواْة بوو نة ثا يةؾهطيإ ْةبيٓيوة،

و ية غةضةوة و ية  ضِووباضةنة ْيَعيوْةزةبؤوة تا خؤى زةضْةخات، زواى ئةوةى زَيٓيا بووّ ية 
ى يةؾهطةنةَِ ثةضِيٓةوة، فةضَاْى ْيية، يةؾهطى ثاؾاى ئةضَةْػتإ ضةنةفضِووباى خواضةوة

 بة غةض ثطزةنةزا زةضنطز.
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 لة ئازازات بؤ شازى ئازماويس )ئريةوان(
زواى ئةوةى نةؽ ية  ييةوة،ضِةّ خؤططت تا تةواوى يةؾهطةنةّ ية ثطزةنة ثٖيَٓسةَٔ 

ى غوثانةّ ةميةوة و طةيؿتُة ئؤضزووطضِنةْاضى باؾووضى ئاضاؽ ْةَايةوة، خؤّ ية ثطزةنة ثة
 بووّ بة ئةواْةوة.ثيَوةغتنة و ضِباضةى بانوضية نةْاضةناْى 

نةّ، بةضةبةيإ ناتيَو ية ةو ئؤضزووطميةوة، ؾةو طةيؿتُة ْيَئيَواضة ية ثطزةنة ثةضِ يَونات
 زةنةوت.غجيةنةى  يووتهةؾاخيَهِ بيٓى نة ٖةتاو تاظة بةض  بانوض، ية ئاضاغتةى ضِابووّخةو 

توونةناْى سة. ية ثةضِوظاْيِ ئةوة ؾاخى ْو ئةو زةَةي ئةو ؾاخةّ بيٓى ْاغيُةوة،
غفةٖإ زةشئ، ْووغطاوة نة ةية ؾاضى طيَي )ئ ؾويَٓهةوتوواْى  َٔ،نإ نة بةؾيَهٔ ية دوويةنة
نإ ْاوى ئةو دوويةنة ية ؾويَٓيَهى ئةو ؾاخة ْيؿتةوة، زواى نؤتايي تؤفإ ْووح نةؾتيي
ئةو  ئيَػتة زيهة ْاو زةبطز، نإ ئةو ؾاخةيإ بة ْاويْييةح(، بةآلّ ئةضَةوإ ْا )ؾاخى ْوؾاخةي

 ؾاخة ْاوى ئاضاضاتة.
ّ ئةو ؾاخة آلنِ( ضيَطةية، بة 18رت ية )ثح وى ئيَُة تا ؾاخى ْوةَٔ زةَعاْى ية ئؤضزووط

بهةّ، زةطةْة ئةو ؾاخة.  زةٖاتة بةضضاو نة واّ بري زةنطزةوة ئةطةض زةغتةنامن زضيَص ْيَعيو ٖيَٓسة
ى ئةو يووتهة ،حوطا ؾاخى بضوونى ْووتزة، ثيَي ٖةبوو زيهة ية تةْيؿت ئةو ؾاخة ؾاخيَهي

 ح ية تةواوى وةضظةناْى غاٍَ بة بةفط زازةثؤؾطاوى ؾاخى ْويووتهة، بةآلّ ثيَوة ْةبووؾاخة بةفطى 
 .بوو

هة ئةو ْاوضةيةى ٖةضزوو ْضووٖةواى ئةو نات بة ثيَضةواْةى وةضظى طةضَا، فيَٓو بوو، 
يَو ٖةتاو بة تةواوةتى زةضنةوت، سى ييَ بوو، نويَػتإ بوو. ناتووضة و بضوونى ْوةؾاخى ط

رت ْيَعيهنةَإ ةوح زياضنةوت، ٖةغتِ نطز ؾاخةنة ية ئؤضزووطوؾاخى ْ زيهة بةؾةناْي
ةو ؾاخة اى نطزةوة، طةوضةيي و ؾهؤى ئضِووْزواى ئةوةى ٖةتاو تةواوى ؾاخةنةى  بؤتةوة،

 َامن.غةضغووضِوة َايةى وب
ة ظةوى و يتاؾةبةضزيَهى طةوضة بيَت نة غةضيَهى  ْووحنة ؾاخى طةوضةى  بة ئاوايةى بوو

و ؾهؤى ئةو ؾاخة  َةظْي ية بةضاْبةضى بة ئامسإ بةغرتابيَتةوة، َطؤظ زيهة غةضةنةي
 اخيَهى ئاوا َةظٕ.فطاْسْى ؾةَإ زةبوو، غتايؿى ئاٖوضاَةظزاّ نطز بؤ ئغةضغووضِزووضاضى 
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ّ ٖيض ؾاخيَهِ بةو بةضظي و ؾهؤيةى آلةناْى خؤَسا ؾاخى بةضظّ بيين بوو، بةوآلتَٔ ية 
بةضظ و ضِى بوو نة َطؤظ تا غةضى بؤ ثؿتةوة  ٖيَٓسةْةبيٓى بوو. ؾاخةنة  ْووحؾاخى طةوضةى 

 نة غةوظ بوو،خواضةوة تا بةؾيَو ية ؾاخةنةى ببيٓيَت. ية يووتهةاْسباية، ْةيسةتواْى ضِوْةغو
بة زواوة ية ؾاخةنة زاض ْةزةبيٓطا تا زةطةيؿتة ئةو ؾويَٓةى  ةّ يةوآلزياض بوو نة زاضغتاْة، بة

نة بة بةفط  ،ٖيَؿتا يةو بةؾة َاوةتةوة ْووح نةؾتيي وتبة بةفط زاثؤؾطا بوو. بة َٓيإ 
ئامسإ بوو،  ّ بة ٖؤى بةضظى و ضِنى ؾاخةنة نة وةى زيواضيَهى ضاغت بةضةوآلزاثؤؾطاوة، بة

اى ئةوةف ية ئةو ؾويَٓةى بة بةفط زاثؤؾطابوو. ويَطِ بطةيةْيَتةنةؽ ْةيسةتواْى خؤى  ٖةَوو
 بووٕ،نة ية غةضنةوتٓى ؾار ؾاضةظا  بووٕ،اْيَو ٖةخةَيهى ْاوضةنة زاْيؿتوواْْيَوإ 

 نة ببيٓٔ.نةؾتييةنة و يووتهة بطةيةْٓةتواْيبوويإ خؤيإ 
َٔ، نة ْةَسةتواْى ضاوَى يةغةض يةغةض بوو ٖة يطةضناضي ٖيَٓسةبةضظى ؾاخةنة 

 إ نة يةو ؾاخةزا ْيَضري ظؤضة و تريى زاتؼ ثاؾاى ئةضَةْػتإ ظؤض داضومتٖةَيبططّ. ثيَيإ 
ئةو بابةتة غةضةدمى ضانيَؿاّ نة يةواْةية ثاؾاى ئةضَةْػتإ اخة، زيَتة ئةو ؾ وؾهاضبؤ ضاو

ياضَسا بؤ ظاْيٓى ئةو بابةتة بطِ ْووح بيَت،ةوضةى بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ئةو ية ؾاخى ط خؤيا
 ةناْى ْاوضةنة بضِ بؤ ئةو ؾاخة.غاخيةطةٍَ ضاو

زةَتواْى ثيَؿةْطيَو بؤ ئةو ؾاخة بٓيَطّ تا بعامن ئايا ثاؾاى ئةضَةْػتإ يةو ؾاخة 
و غةضنةوتٔ ية  ْيَعيوّ سةظى َٔ بؤ بيٓيٓى ؾاخةنة ية آلبة ،ْا؟ خؤيةؾهطى ٖةية يا

ي يَةتطغ ٖيَٓسةى بتوامن، طةضِإخؤّ بضِ و ية ناتى بةزوازا بؤ ئةوةيوة ٖاْسةض وب بةؾيَهى،
 هةوّ.بغةضنةوتٔ ية ؾاخِ ْةبيَت، ية ؾاخةنة غةض

ْاوضةى زاضغتاْى  ية ؾاخةنة غةضنةوٕ،  تا بةضظى ثيَٓر غةز طةظ زةتواْطيَتومت ثيَيإ
 سيهةيَت تا زةطاتة ئةو ؾويَٓةى ضيى زاضةنإ ْاَيَٓزواتط ضطِ يية،بةضظ ٖيَٓسةؾاخةنةف ٖةض 

ى ييَ زيَت، بة ووْزواى ئةو ئةغتووضى ؾار وةى زيواضيَهى غت ويَت،ةنى ييَ ْاضِضِووزاض و 
ةضةوة نة ؾار ية بةؾةناْى غ، بةآلّ ْةى ييَ بهةٕالتةْاْةت باَيٓسةنإ ْاتوأْ ٖيَ ،ؾيَوةيةنة

 ةْسىَ ثاْتايي تةخت بسؤظضيَتةوة،يَت ٖبةفط ٖةضطيع ْاتويَتةوة، زةتواْط بة بةفط زاثؤؾطاوة،
 ٖةية. ويَٓسةضيةو ؾويَٓاْةية و ٖيَالْةى ٖةَيؤف ية يَوية يةن ْووح نةؾتيي

زةواّ بة بةفط نة بةض ،ؾاخيَو ٖيَالْة بهاتيةغةض واّ بري ْةزةنطزةوة نة ٖةَيؤ 
َٔ  ظاْياضيي يبةثيَيٓيإ بهات، بهات و فيَطى فطِ طةوضة يَٓسةضيةو بيَضووةناْي زاثؤؾطابيَت،

ةناْى ئةو ْاوضةية غاخّ ضاوآلٖيَالْةى زةنطز، بة بووٕى ئةو ؾاخاْةى طةضّ يووتهةٖةَيؤ ية 
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يةواْةية ئةوناتةى ية ؾاخةنة غةضزةنةوئ،  َيؤ يةغةض ؾاخةنة ٖيَالْةى ٖةية،يإ نة ٖةوت
ة يةؾهطةنةى هة ططمياْى ئةوة زةنطا نة تريى زاتؼ و بةؾيَو ييٓى ٖةَيؤنإ ببيٓني، ضووْفطِ

بؤ ْاضزْى  وتبة بطانةَِ  ٍَ خؤّ بطز،ى ثيَويػت بوو ٖيَعّ يةطةٖيَٓسةيةغةض ؾاخةنة بٔ، 
 ،ئَٖيَعى ياضَةتيسةض ئاَازة بيَت. ثيَـ ئةوةى خؤّ بطةَة ؾاخةنة، ثيَؿةْطِ ْاضز تا بطةضِ

 .بيينئةواْيـ ْة تريى زاتؼ و ْة يةؾهطةنةيإ ية زاويَٓى ؾاخةنة ْة
ؤيؿتِ، ناتيَو طةيؿُة زاَيَٓى ؾاخةنة ضِزةيَ و بة خيَطايي ةبةياْسا نةومتةضِية بةضةى ويَطِاى ئةو

ني بطةضِ ئةَطِؤهةوئ، ب ئةطةض ية ؾاخةنة غةضومت ضيَجيَؿاْسةضةنإ ثيَيإ ْيوةضِؤ بوو، يَيٓةوة بؤ ْاتوْا
 ت.، ؾةو ضازةنؿيَخواضةوةهةوئ و بيَيٓةوة بهة تا ية ؾار غةضضووْنةَإ، ةئؤضزووط
ضِووباضيَو ية زاَيَٓى ؾاخةنة هة ضووْ ةيةى زاَةظضيَٓٔ، تا ية زاَيَٓى ؾار ئؤضزووطومت

 ضِووباضة بيَت،نة ية تةْيؿت ئةو ومت ضِةْطة ئؤضزووطة، ضِووباضي ئاضاؽو ؾؤضِ زةبووةوة ْيَ
 جيَؿاْسةضةنامن ية ؾار غةضنةومت.و ضيَٖةْسىَ ية غةضباظةنامن يةطةٍَ ئةونات 

 خؤيي ياآلية ٖةض ؾويَٓيَو زؤ بووٕ،و زاضةناْى زاَيَٓى ؾاخةنة ظؤض  ٖةوا زَيٓؿني
غةضى خؤّ تا  يةبإو ؾاخيَهى طةوضة و بة ؾهؤّ  ةوةييةنِ زةبيٓى، غةضّ بةضظ زةنطزقووَي

 بيين.ئامسإ زة
 يٓةوة، بؤية تا ئةو ؾويَٓةى ؾاخةنة بةيَطةضِب بووٕبةض ية ضؤشئاوا زةبوواية ْةبوو،نامت بؤ ضاونطزٕ 

يةوىَ َاوةيةى ثؿووَسا. ناتيَو ضاوّ ية باؾووض زةنطز، بووٕ، ضؤيؿتِ، زاض زاثؤؾطا و زاضةنإ ظؤض 
 ية ؾاخةنة زووض بوو. ضِووباضةنةية ناتيَهسا  بيين،ثيَي خؤَسا زة يةبةض ئاضاغِ  ضِووباضي

ئةو زوونةآلْة يإ وت زوونةٍَ بةضةو ئامسإ ٖةَيسةنؿا،يَٓى ؾاخةنة، وية ٖةْسىَ ية ؾويَٓةناْى زا
ةنوضيةو  زةوضوبةضى  يؾاضى )ئاضَاويَط( و طوْسةناْ خةَيووظي خةَيووظ ناض زةنةٕ،ٖةَيسةغنت نة بة  وةْا

ية بةٖاض و خةَيووظ، ية  بطيَتييةئةو ْاوضةية  ٖةَووى ظغتاْى ووتةَةْيةو ؾاخة ئاَازة زةنطا، غ
 .زيهة ؤ ؾويَٓةناْيئاَازة زةنةٕ و زةيطواظْةوة ب خةَيووظٖاويٓسا يةو ْاوضةية 

ئةو  ويَٓى ؾار،نةَإ ية زاةاَةوة بؤ ئؤضزووط، طةضِسا و سةغاَةوةَثؿووزواى ئةوةى 
، ْووحؾهؤ و طةوضةيي ؾاخى طةوضةى  يةباضةىوويَص يةطةٍَ ئةفػةضةنامن وتؾةوة ية ناتى 

 ؾتيَهِ بؤ ئاؾهطا بوو نة تا ئةونات بؤّ زةضْةنةوت بوو.
تةى بؤتة طةوضةتط و بة ؾهؤتط زةضخػتٓى ؾاخى طةوضةى طا ئةو ؾوتقػةناْسا  يةْيَو

ية  ، ئةوةية نة ٖيض ؾاخي زيهةيبيَتغةضغووضَِإ و تطؽ زةنات َطؤظ زووضاضى  وا ْووسة،
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، بؤية ظؤض زووضة ْووحئةويـ ية ؾاخى طةوضةى  ْووسى ييَية،ؾاخى بضوونى  ْيية، تةْياثةْا 
 تواْيَت بة يةنيإ بجيَويَت.بةضظ زةضزةنةويَت و بة ؾيَوةيةنة نة َطؤظ ْا

ّ وةى ئةو بةضظ زةضْانةويَت، آلطا ؾاخى ئةيبوضظ )زةَاوةْس( بةضظتطة يةو ؾاخة، بةوت
ثيَواْة  ةهةوثيََطؤظ زةتواْيَت ئةوإ  زيهة زةبيٓطيَت، هة ية زةوضوبةضى ئةوزا ؾاخيضووْ

نة  ْييةى ييَ طةوضة زيهةي ٖيض ؾاخيَهي ْووحية زةوضوبةضى ؾاخى طةوضةى ، بةآلّ بهات
خت، بؤية ئاوا بةضظ هى تةثيَسةؾتيَ ووةتةنةوت ْووحى بجيَوضئَ و ؾاخى سيبتواْطيَت بة يةن

 يـتةْاْةت تطغ غةضغووضَِإ،َطؤظ ية بيٓيٓى بةضظى ئةو ؾاخة زووضاضى  زةضزةنةويَت،
 زةبيَت.

ية الى  تةْياخة و ؾاضى ئاضَاويَط )ئيَطةوإ( بؤّ زةضنةوت نة ئةو ؾازواى ئةوةى طةيؿتُة ْيَ
يةنةّ ْةتةوة نة  وتئةوإ زةياْ ْييةناْيـ ضيَعى ييَ زةططٕ،ئةضَةبططة ، ْييةثريؤظ  دوويةنةنإ

ئةضَةْةناْى  ْووح شياوٕ،يَٓى ؾاخى ونة ية زا ،ناْةْييةغةض ظةوى ْةتةوةى ئةضَة ووةتةٖات
 ةتة نايةوة.ووْٖات وةةناْْييةئةضَة ثاؾإ ية زيهةف ْةتةوةناْي ئيَػتة ية ْةوةناْى ئةوأْ،

ى غةضةنيُإ ية ةطةيؿتُةوة ئؤضزووط اَةوة ويَٓى ؾار طةضِوبةياْى ضؤشى زواتط ية زا
 ثيَساويػتييةَاَةوة تا ئاَطاظ و  زيهة ضواض ضؤشي ويَٓسةضئاضاؽ. ية ضِووباضي ْيَعيو

فةضَامن نطز  اْسْةوةيإ،زواى ثةضِ يَٓسضيَٓةوة،ةوة بجةضِبووْنامن نة يةوبةضى ئاضاؽ َادةْطيية
ْووسى تى ؾاخى آلى ضؤشٖةبانوضيَ. ئاضَاويَط نةوتبؤوة تا يةؾهطةنةّ بةضةو ئاضَاويَط بهةوْةضِ

 نِ( َةوزاى ٖةبوو. 54ئةو ؾاخة ثةدما و ضواض ٖةظاض طةظ )يةطةٍَ  طةوضة،
ضِووباضي ى بانوضى ئيَُة ية بووْة ية ئاطةزاضزةَعاْى نة تريى زاتػي ثاؾاى ئةضَةٕ 

هة ضووْ زيهةي ئةو زاطري بهةّ، يعاْى نة َٔ ٖاتووّ تا ئاضَاويَط و ؾاضةناْيزةئاضاؽ، 
 ْيَطزةى َٓى نوؾت بوو، غعاى ثيَويػتى زةزةّ.

 ،زّاثيَ ئاضاؽ، ثيَؿةْطةناْى يةؾهطةنةّ ٖةواَييإ  ضِووباضيضؤشى دووآلمن ية نةْاضى  نيية زووةَ
سضا يةغةض ؾاض  نيةَغوثايةى زةبيٓٔ، بؤية نة طةيؿتُة يةن زووضةوةنة ية  ضيَطةنة زةتوْا

بة غةضى ئةغجةناْسا بهةٕ  ضِوئاخو تا ومتنامنى ييَ زةغتةبةض بهةّ، فةضَاْى وةغتامنسا و ثيَساويػتيية
 ثيَؿةْطةنامناْةوة ثيَ بطات. يةاليةَٕإ زيهة و غةضباظةنإ بة ؾيَوةى ناتى ثؿوو بسةٕ، تا ٖةواَيي

ْيَوامنإ تيَو  ثيَوةْسيي اض ْةزةزا،وةناْى َٓى ئاظهةوتوداضإ ثاؾاى ئةضَةْػتإ ؾويَٓ
ٔ و ةناْى شيَط زةغتِ بة تايبةتى ئاتطؤثاتيَوآلتى ئةضَةْػتإ زةٖاتة آلْةضوو بوو، ئاغٔ و ثؤ

 ضيَ زةنطز،يإ زيهة ؾيت آلية ئاغٔ و ثؤ فيةو ؾويَٓاْة ناضاَػني )نطَاؾإ( و طيَى،
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زواى ، بةآلّ زةنطز ضيَإ باؾرتئ مشؿيَطيإ ى ئةضَةْػتآلثيؿةوةضةناْى ناضاَػني ية ثؤ
ى ئةضَةْػتإ بطاتة آلتريى زاتؼ ضيَطةى ْةزا ئاغٔ و ثؤ ثيَوةْسميإ تيَهضوو،ئةوةى 

ةناْى ؾاثووض، وآلتى ئةضَةْػتإ بطاتة آلبووى ئةطةض ئاغٔ و ثؤوتبيػتِ  وآلتةناْى َٔ،
 دؤضةناْى مشؿيَطٕ ْيَعة، ثةيهإ،ٖةَوو و ئاغٓةنإ،  آلةناْى ئةو ية ثؤوآلت ثيؿةوةضةناْى
ئةو ضةناْة ية دةْط ية زشى غةضباظةناْى َٓسا بةناض زيَٓٔ، بؤية  ضيَ زةنةٕ،طوضظ و تةوض 

نة َٔ خؤّ غةضباظةناْى ؾاثووض ية  ،ةناْى ؾاثووض وةى ئةوة وايةوآلتو ئاغٔ بؤ  آلْاضزْى ثؤ
 زشى خؤّ ضةنساض بهةّ.

 ،ة ناضَاْيا و ناغي )ناؾإ( ٖةْسىَ ثيؿةوةضّ ٖةيةةناْى خؤّ بةتايبةتى يوآلتَٓيـ ية 
ى آلثؤ، بةآلّ زةنةٕ ضيَى ييَ آلثؤ ،زواى تواْسْةوة بةضزى ئاغٔ ية ناْةنإ زةضزيَٓٔ،نة 
 آلهطزْى ثؤضيَوةغتاناْى ئةضَةْػتإ بؤ  ْيية،ةناْى َٔ وةى ٖى ئةضَةْػتإ باف وآلت

 آلهة ية ئةضَةْػتإ ئاغٔ و ثؤضووْ ط ْانةٕ،زيهة فيَ يخةَيهنة  ،ؾيَواظيَهى تايبةتيإ ٖةية
يإ يإ ظضيَٖةَووضةى نة غةضباظةناْى  نة تريى زاتؼ بة يةؾهطيَهى ثطِ ْييةظؤض بوو، زووض 

 بووٕهة ئةو غةضباظاْةى ظضيَيإ يةبةض بوو نةَرت بطيٓساض زةيةبةض بيَت، بيَتة دةْطى َٔ، ضووْ
بوو يةوةى  بطيَتى يةى خاَيى الواظيإ ٖةبوو، آلّ، بةبووٕو زةنوشضإ، بؤ يةؾهط بة غووز 

ناغهيَت ية غةضيإ  بووٕيإ ئاضةقة زةنطز نة ْاضاض ٖيَٓسة بووٕ،َاْسوو زة ظوويةبةض طةضَا 
اية، غةضباظةنإ بة ْةبووتةْاْةت ئةطةض ٖةوا طةضَيـ  ْةوة و ظضيَيةنةيإ زووض غةْةوة،بهة

بؤية ناتيَو بيػتِ غةضباظةناْى  بووٕ،اْسوو زةط َظووتٖؤى قوضغي ناغهيَت و ظضيَيةناْيإ 
 ّ.ْةبووتريى زاتؼ ظضيَيإ يةبةضة، زووضاضى تطؽ 

يإ ثيَ ػتإ. ثيَؿةْطةنامن ٖةواَييَّ وآلنةوتةوة، بة ْيَعيويةؾهطى تريى زاتؼ ية ئيَُة 
نة ئيَُةف ية نةْاضى  ،وةغتاوة ضِووباضيَوطةياْسّ نة ثاؾاى ئةضَةْػتإ ية نةْاضى 

زةٖات، ؾاضى  ةوةية ئاضَاويط بة ضٌ ناْى )ضٌٗ ضؿُة( ْاغطابوو، ضِووباضةابووئ. ئةو وةغت
بة  زةنطا نة يةنيإ ضٌ ناْى و ئةوي زيهةؾيإ طةوضة ئاوزيَطى ضِووباضيئاضَاويط بة زوو 

 ضِووباضيّ آل، بةزةضِؤيؿت زيهة بؤ اليةني ضِووباضةئةو  طإ )زواتط بة ظةْطى( ْاغطا بوو،ظةْ
وة ى ئيَُةغةضووو ية  ضِووباضةتريى زاتؼ ية غةضةوةى ئةو  ى ئيَُة زةٖات،ْى بةضةو الضٌ نا

 .خواضةوةئيَُةف نةوتبوويٓة  بوو،
ظضاْس، َٔ يةطةٍَ غةضزاضةنامن ى زاَةةئؤضزووط ضِووباضةنةٖةضنة تريى زاتؼ ية نةْاضى 

وة و ية ووةتةب ْيَعيو ية ئيَُة ٖيَٓسةثاؾاى ئةضَةْػتإ ثيَيامن ضِاطةياْس نة  نؤبووَةوة،
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يةواْةية خةياَييَهى بؤ خؤى ٖةبيَت، ئيَوة  ضِووباضةنة ئؤضزووطةى زاَةظضاْسووة،ى غةضوو
تا ئةطةض ئةَؿةو  ،ناْى ٖيَطؾي ية ْاناو ئاَازة بهةٕثيَساويػتييةثيَويػتة تةواوى ئاَطاظ و 

إ بًَئَ بة ؾيَوةيةى ثةالَاضَإ بسضيَت، بتواْني بةضططى ية خؤَإ بهةئ. بة غةضباظةناْت
غةوٕ نة ئةطةض تريى زاتؼ ثةالَاضى زائ، بتوأْ بة خيَطايي خؤيإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ 

بهطئَ و غةضباظةنامنإ  ٖةٍَو َةؾدةَيةنإ ئاَازة بهةٕ تا زةغت بةدىَ زواى ٖيَطؾي زوشَٔ 
 زوشَٓى خؤيإ ببيٓٔ.

بةديَ تا يةو ناتةى ثةالَاض زةزضينَي، زةغت ،و غواضةناْى ئيَُة زةبيَت ئاَازة بٔطاييػهة 
ى زوشَٔ يَٓٓةوة، ضووْهة ئؤضزووطةبة زشة ثةالَاض زةتوأْ زوشَٔ بطةضِ ضِووبةضِوويإ ببيٓةوة،

بٔ نة ئاوةنة شةٖطاوى ْةنطيَت و غةضباظةنامنإ  ئاطةزاضية غةضةوةى ئيَُةية، ثيَويػتة 
 زووضاضى ْةخؤؾي ْةبٔ.

هة يةو ْاوضةية ضووْ ضز بوو،ضةْسة وةضظى طةضَا بوو، بةآلّ ٖةوا غانة ضؤشئاوا بوو، ٖةض ٖةض
ى ةئاططى ئؤضزووط زووضةوةئيَُةف ية  بووٕ، غةضباظةنامنإ ئاططيإ نطزةوة،زةوةْى ظؤضى ييَ 

ا،ية زةوضوبةضى ئؤضزووط بيين،زوشَُٓإ زة َٔ ثيَؿبيٓيِ زةنطز ئةطةض  ةنةَإ ثاغةواْى ظؤضَإ زْا
ئةوناتةى بري زةناتةوة نة  ة غواضةناْى زةنات،ت ثةالَاضَإ بسات، ئةو ناضة بتريى زاتؼ بيةويَ

تريى زاتؼ بة  ْيية، ٖيَطف زةنات، ٖةض وةٖاف بوو،َإ زةوضوبةضئيَُة ية خةوزائ و ئاطاَإ ية 
ٖةض نة  ئةو ٖيَطؾة خؤَإ ئاَازة نطزبوو، ْةثةؾؤنائ،وة ٖيَطؾي نطز، بةآلّ ئيَُة بؤ ْييةغواضةنا

نطزْةوةى يةؾهطةنةَإ ييَسضا، َٔ نة بة دًوبةضطةوة ية خيَوةتةنةّ ضانؿابووّ، ئاطةزاض ضِْاينة
بووّ، بةآلّ ؾويَٓى خؤَِ بةدىَ ْةٖيَؿت تا غةضزاضةنامن بؤ طةياْسْى  ةنةّٖامتةزةض و غواضى ئةغج

ٔ بيَٓة الّ.  ضاثؤضت و وةضططتٓى فةضَإ بتوْا
 بانوض،اضةناْى ية زُة نطزبوو، زةغتةيةى ية غةتريى زاتؼ ية زوو الوة ٖيَطؾي بؤ ئيَ

ناْى َٔ طاييػهةٖةض نة ٖيَطؾي ئةوإ زةغتى ثيَهطز،  بووٕ،ت ٖاتآلزةغتةيةنيـ ية ضؤشٖة
ي َٔ زاَةظضاوةى يظاْياض بةثيَيت ضؤيؿنت. آلبةضةو زوشَٔ واتة ضؤشٖة بووٕنة ية ضؤشئاوا 

تةْاْةت ْاوى ثًةى دياواظةناْى  و،زاَةظضاوةى يصيؤْى ضؤَةنإ بو غوثاى تريى زاتؼ وةى
 ضباظ بة ْاوى ضؤَى )غيَٓتؤضيؤٕ(، فةضَاْسةى غةز غةبووٕئةفػةضةناْيـ ْاوى ضؤَى 

ى زاتؼ باؾرت بوو ية ّ نةضةغتةى دةْطى غةضباظةناْى تريآلفةضَاْسةى يةى يصيؤٕ يةطاتة، بة
 يإ ناغهيَت و ظضيَيإ ٖةبوو.ٖةَوو ٖى ضؤَةنإ،
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ّ خاَيى آلغةضباظةناْى تريى زاتؼ ناغهيَت و ظضيَيإ يةبةضة، بةزةَعاْى ٖةضضةْسة 
غةضباظةناْى َٔ زةياْعاْى ناتيَو  ثاضيَعة،ية قاضةناْيإ نة بيَ  بطيَتييةالواظيإ ٖةية نة 

 خؤيإ ببةٕ يايةْيَوزةبٓةوة، ثيَويػتة بة طوضظ  ضِووبةضِوويةطةٍَ غةضباظةناْى تريى زاتؼ 
دةْطيإ  بووْييَط بة ؾيَوةيةى بطيٓساض بهةٕ نة تواْاى بةضزةواّ مشؿ ٕقاضيإ بة طوضظ يا

 ْةبيَت.
و ، ناتيَبووْٕس ٖاويَصى ظؤض ؾاضةظا ةية نةَ بووٕ،ى باختةض خةَيهغةضباظةنامنسا ٖةْسيَهيإ  يةْيَو

، تةْاْةت ئةطةض ْةبووى نةوة، ضظطاضبووْنةَةْس نةَةْسيإ بؤ يةنيَو ٖةَيسةزا، زةيإ خػتة ْيَو
بة مشؿيَط بةْةنة ببػيَٓيَت. ئةطةض باظْةى ثةتى  بووايةو ٖةوَييسا بووايةؿيَطيؿى ية زةغتسا مش

زةبوو نة تواْاى ٖةْاغةزاْى ييَ زةغتاْس و  توْس ٖيَٓسةوى نةغةنة، ضونةَةْسةنة نةوتباية غةض طة
 بيهوشيَت. خؤى بهات يازيًبيَ ٖؤف زةبوو، زواى ئةوة نةَةْس ٖاويَصةنة زةيتواْى 

ٖةوَيى بؤ ئةو نةغةف و  بئاآليةنةَةضى  ٕةطةض باظْةى نةَةْس ية غيٓط يائ
هة ية باختةض ضووْ، ْةيسةتواْى بة مشؿيَط نةَةْسةنة بجػيَٓيَت، بووايةزا يخؤضظطاضنطزْ

ية  بووٕاْة ضيَطط زةظووئةو دؤضة زة ظووةناْى يؤنة و َؼ زضوغت زةنطز،ثةتةنةيإ بة زة
غيَ ظةضبةى مشؿيَط ية يةى ؾويَٓى ثةتةنة  خؤئةطةض زوو يا ةْياتثػاْى ثةتةنة بة مشؿيَط، 

 تا بجػيَت. بووايةزضا
ٖةضضةْس َةؾدةَييإ ٖةبوو، زايإ طريغاْس  آلت ضؤيؿنت،نامن بةضةو ضؤشٖةطاييػهة نة ومت
ببيَت و غةضباظاْى زوشَٔ و خؤَإ ية يةى زياض بٔ. ٖةضضةْسة  ضِووْاىةثاْى دةْط تا طؤضِ

غةضباظةناْى ئةو  زيهة ية اليةني بووٕ،ضباظةناْى َٔ و تريى زاتؼ دياواظ دًوبةضطى غة
ى َةؾدةَيةناْيـ ضِووْان يإ زةتاؾي، زووض بوو ييَو بضٔ،وةى ضؤَةنإ ضيـ و مسيًََ

 بوو يةو باضةوة. ياضَةتيسةض
 ية طاييػهة دةْطييةنامنيي زةضنةوت تريى زاتؼ ثيَؿبيٓى نطزبوو نة يةواْةية ظووبة 
ت طةيؿتٓة غةضباظةناْى تريى آلنامنإ ية ضؤشٖةطاييػهةهة ناتيَو ضووْبةناضبيَِٓ، زشى 

 ناْيإ ثيَ بوو.طاييػهةزاتؼ، ئةوإ تةواوى نةضةغتة ثيَويػتةنإ بؤ دةْطى 
ية بةضاْبةض ، ئةواْيإ بووٕ ؤغوثاى ثاؾاى ئةضَةْػتإ خاوةْى َةدمةْيكى بضووى و تيصضِ

و طاييػهة نةوتٓةوة، بةضزيإ بةغةض  ْيَعيونامنإ طاييػهةو ناتيَ ثيازةنامنإ خػتةناض،
 غةضْؿيٓةناْياْسا باضاْس.
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َةدمةْيكةناْى ئةوإ  بطةيةْٓةاى ظياْى ظؤض تواْيإ خؤيإ نامنإ ويَطِطاييػهةزواى ئةوةى 
ض ى ْيَعة زضيَصةناْى غةضباظةناْى تريى زاتؼ ببٓةوة نة ظضيَيإ يةبةضِووبةضِووو ثةنيإ غةٕ، 

 ناْيإ زةوةغتاْس.طاييػهةاْس و ئةوإ بةو ْيَعاْة وضطى ئةغجةناْيإ زةزضِ ،بوو
و غةضباظة ية ْيَوإ غةضباظةناْى َٔ  تووْسنةَسا دةْطيَهى بانوضى ئؤضزووطةية 

ةو بةؾةزا ٖةوَييإ زةزا بةضةو ْيَو غةضباظةناْى تريى زاتؼ ي ٖيَطؾبةضةناْسا ٖةبوو،
 ةٕ.ةوى بهنةّ ثيَؿطِئؤضزووطة

غواضةناْيإ  بووٕ،ئيَُة ية دةْطسا يةطةٍَ غةضباظة ثيازةناْى تريى زاتؼ  تةْياتا ئةونات 
ئةو ضاثؤضتاْةى ية  ْياْة. خؤَٓيـ ْةَسةتواْى بعامن نة ئةوإ غواضيإ ٖةية يا ْةبووٕ،زياض 

زةطةيؿت،  بانوضت و زؤخى غةضباظة ثيازةنامنإ ية آلنامنإ ية ضؤشٖةطاييػهةزؤخى ضوبا
 .زةضِواتْيؿاْى زةزا نة زؤخةنة بؤ ئيَُة بةضةو غةختى 

)واتة  (1)ة بةضضاو نة ومت: "ئةؽ ؾةّ و ٖؤ"زةٖات تووْسبة ضازةيةى باضوزؤخى دةْطِ بة 
ري زةنةَةوة َاوةيةنة َٔ ب َةظٕى خوزاوةْس"ئةى  :ومتزواتط  خوزاوةْس ثةْا زةبةَة بةض تؤ(،

 ويَٓسةضية ضيَ بهةّ،وضةى فاضؽ، ؾاضيَو بة ْاوى بامب ية زةضياى طة ضِوو نة ية زووضطةى ييإ،
ثةضغتاْى نةْاضةناْى زةضياى فاضؽ ْاوةْسى خوزاوةْسبهةّ تا  ضيَئاططخاْةيةى 

يي ظووغةض زوشَٓسا ظاٍَ ببِ، بة ثةضغتطةيةنيإ بؤ تها و ْعا ٖةبيَت، ئةطةض ئةَؿةو َٔ بة
ْاوى  تيَسا زازةَةظضيَِٓ و ؾاضةنة بة يةنى طةوضة و بة ؾهؤىثةضغتطةئةو ؾاضة بيٓا زةنةّ و 

 (2)بامب )ضؤ ئةضزةؾيَط( زةنةّ.
ي بوو نة غةضباظيَهى َٔ ئةو ةى ية زَيِ ططتبوو، تيَٓةثةضِْياظٖيَؿتا َاوةيةى ية ْعا و ئةو 

ةو ثياوة ية ئةفػةضةناْى زوشَٓة، ئةى خةغطةو ئ وتىغةضباظةى بة نةَةْس ططتبووى، ٖيَٓاية الّ و 
ى بيه ى ئةو بٗيَُٓة الى ثاؾا تا وشّ، بةآلزةَتوْا ياضييّ بة باؾرتّ ظْا  ييَ وةضبططيَت. ظْا

                                                 

بةو ْعاية زاواى ياضَةتي و بةظةييإ ية يةظزإ زةنطز.  اى َةظزاثةضةغتة نؤْةنإ بوو،ئةؽ ؾةّ و ٖؤ، ْع (1)
 "ظةبيشوَيآل"

زةؾيَط( زواتط )ضو ئةض وؾةٖط زةْاغطيَت بة ْيُضة زوضطةى ب ئيَػتةضطةى ييإ ئةو ؾويَٓةية نة وْيُضة زو (2)
، بوؾةٖط ٖةَإ ضى ؾةٖطة زيهة ةيةنيبة ييَهساْةويَٓإ، غوا و بوو بة )ضى ؾةٖط(، ٖبة ٖؤى ظؤضى بةناض

باضةى وثايي يةٓاغيَهى ئةوضوآلتوإ بني تا ييَهؤَييٓةوةى ضةْس ضؤشٖةيةّ باضةوة ثيَويػتة وضز بني و ضاوةضِبةآلّ 
و ؾةٖط واتة بئةةتسا نةّ ببةخؿيَت نة زةيووت: بوؾةٖط ية بٓةضَِاَؤغتاغةضضاوةى ئةو ْاوة زةضنةويَت. خوا 

 "ظةبيشوَيآل"نطزْى خويَٓسْةوة )ئةيف( نةوتووة و بؤتة بؤؾةٖط. وة، زواتط بؤ ئاغاْرتباونى ؾاضةنإ بو
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ّ ية آلة نة ٖيَؿتا بة نةَةْس بةغرتابؤوة، ناغهيَتى يةغةض و ظضيَي يةبةض بوو، بةزيًئةو 
طزبوو. ية ناغهيَت و غةضباظةنةى غوثاى َٔ ئةوى ضةى ن ْةبوو،ناالْةنةيسا مشؿيَطى تيَسا 

 .نةى زةضزةنةوت نة ئةفػةضة و ييَِ ثطغي: ئايا ظَاْى ضؤَى زةظاْى؟بةٖاظضيَية ططاْ
 : بةَيىَ.وتىئةو 

 : ئةضزاواتع.وتىَسا آل. ية وةضييةثطغياضّ نطز ْاوت  
 .ضييةثطغياضّ نطز نة ثًةى ية غوثاى تريى زاتػسا 

 ؟ضييةتؤ نطز بوو، ثطغياضّ نطز ْاوى  زيٌةو غةضباظةى ئةوى َى زايةوة نة غيَٓتؤضيؤْة، ئوةآل
زواى  ظيَطِة ثازاؾتى تؤية،ة  ئةو بطِومتّ زاية و ظيَطِْاوّ )ئةضزةواْة(. ثيَٓر يريةى  وتى

 وةضزةططى.  زيهة دةْطيـ ثازاؾيت
تا ْاوى ية ضيعى ئةو نةغاْة بٓووغٔ نة ثًةيإ  بووُٕسا يةطةَينة  وتبةو ئةفػةضاْةّ 

 بةضظ زةنطيَتةوة.
ئةو  يَتةوة ْيَو دةْط،و بطةضِ بطِواتطت، زةضفةمتسا تا زواى ئةوةى ئةضزةوإ ثازاؾتى وةضط

هة ئةَؿةو زيػإ ثيَويػتِ بةو ضووْئةى خةغطةو ئايا زةتوامن نةَةْسى خؤّ بهةَةوة،  وتى
 نةَةْسة زةبيَت.

 بططى. زيهة زيػإ ٖةوٍَ بسة تا غيَٓرتيؤْةني ؤ: نةَةْسةنةت بهةوة و بطِومت
: ٖةضضةْسة وتةضزةوإ ضؤيؿت، بة ئةضزاواضتعّ ئ زواى ئةوةى نةَةْسةنةيإ نطزةوة،

تةوة، ّ فةضَإ ْانةّ زةغتةناْت ببةغرتيَآلدةْط بةضزةواَة و زةغتةناْي تؤ نطاوةية، بة
ناضيَو ْةنةى نة زةغت و  ضاوةضِوامن نة تؤف ضيَعى ثًةنةت بجاضيَعى،هة تؤ ئةفػةضى و ضووْ

 قاضةناْت ببةغتٓةوة.
 بةضططى بهات، زةنوشضيَت. زيٌظامن ئةطةض ِ و زةزيً: َٔ وتىئةضزاواتع 
 .ضةْسيإ ثيازة و ضةْسيإ غواضةٕ؟ نطز: ثاؾانةت ضةْس غةضباظى ٖةية،ثطغياضّ 

يةطةٍَ ناْت ئةوةية نة وتةية  يَو: ئةى خةغطةو، بيػتووَة نة يةنوتىئةضزاواتع 
ى ئةوإ بيَت، يتئةفػةضةناْسا ْابيَت بة ؾيَوةيةى ٖةَيػونةوت بهطيَت نة ثيَضةواْةى نةغاية

نطز، ئةواْت ْاضاض بة ناضى  زيٌئةفػةضةناْيت  ئيُجطاتؤضى ضؤَت نوؾت،بؤية زواى ئةوةى 
 ْةنطز. ةًَيَظؤض

ْةوة تا ئاظاز هة زةَعاْى ئةوإ خؤيإ زةنطِضووْ، ةًَيَ: بؤية ئةوامن ْةخػتة ْاو ناضى ظؤضومت
 يَت.نطيَو زةزيً ٖةَووة زةنةّ، ٖةض ئةو ثطغياضةية نة يية تؤي  ةيثطغياضبنب، ئةو 
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ّ زةظامن نة آلْيِ، بة ئاطةزاض: َٔ ية شَاضةى غةضباظةناْى ثاؾاى خؤّ وتىئةضزاواتع 
هة زةَعاْى زاَةظضاوةى غوثاى تريى ضووْيةّ ثةغةْس نطز، وتة. ئةو ْييةيةؾهطى غواضةى 

يإ ال ازةضؤَةنإ غةضباظى ثي ضاوةى يصيؤْى ضؤَةنإ زاَةظضاوة،بٓةَاى زاَةظيةغةض زاتؼ 
 ية.ييةال وةى دواْهاض تةْيائةويإ  باؾرتة ية غةضباظى غواضة،

 .ية نويَية؟ ئيَػتةية ئةضزاواتعّ ثطغي: ثاؾانةتإ 
يَ نةومت، ئةو ية : ناتيَو َٔ بؤ دةْط بةضِوتىتى ْيؿاْسا و آلئةو بة زةغت الى ضؤشٖة

 .ْاظامن ية نويَية؟ ئيَػتة ئةوىَ بوو،
ظؤضّ سةظ زةنطز خؤّ ية دةْطسا بةؾساضى بهةّ،  زيًةنةيإ بطز،ة فةضَامن نطز تا ئةفػةض

ى ية بةؾساضبووْ ،، فةضَاْسةيي َٔ باؾرت بووْةبووى زؤخى ئيَُة باف يةبةضئةوةّ آلبة
طف ّ غواضةنامنِ ضاغجاضز تا ٖيَآلَاَةوة، بة ةضاغتةوخؤّ ية دةْط، بؤية ية باؾووضى ئؤضزووط

بؿهيَٓٔ و  بانوضى ثيازةنإ زوشَٔ ية يبيَت بة ياضَةت ٖةض ضؤْيَو بهةٕ بؤ الى ضؤشئاوا،
و يةغةضة هة غةضباظةناْى زوشَٔ ناغهيَتيإ طاييػهة دةْطييةنإ، ضووْٓة ةْخؤيإ بطةي

ظضيَيإ يةبةض بوو، ئاَؤشطاضى غواضةنامنإ نطزٕ تا ية دياتى مشؿيَط، بة طوضظ ية غةضباظةناْى 
ى ية غةضباظةناْى زوشَٔ يئةونات ْيؿاْةى َاْسوويةتزوشَٔ بسةٕ و بياخنةْة غةض ظةوى. تا 

بةضطة  يةْيَوفيَٓهى ٖةواى ؾةو ْةيسةٖيَؿت غةضباظةناْى تريى زاتؼ بيٓطا، ْةزة
بؤ  خؤَاْسوو بنب نة ْةتوأْ بةضزةواّ بٔ ية دةْط يا ٖيَٓسةئاغٓيٓةناْياْسا 

 يَ بسةٕ.يإ، ْاضاض بٔ دًوبةضطةناْيإ فطِبووْبةضزةواَ
ة ثيازةناْى ئيَُةف بة غووز بوو، ضيَطط زةبوو ية ى ٖةواى ؾةو بؤ غةضباظوْبوفيَٓو 

ّ ئةطةض دةْط زضيَصةى نيَؿاباية ية زواى بةضةبةيإ و ٖةَيهؿاْى آلبةَاْسووبووْى ئةواْيـ، 
ٖةتاو، بة زَيٓياييةوة غةضباظةناْى تريى زاتؼ بة طةضَاى ٖةتاو زةنةوتٓة ئاظاضةوة و ْاضاض 

اغٓيٓةناْيإ زووض غةْةوة، بؤّ زةضنةوتبوو نة يةو ْاوضةية يةناتى ؾةوزا بةضطة ئ بووٕزة
 طةضّ زةبيَت. ظووبة ضؤشيـ زواى ٖةَيهؿاْى ٖةتاو،  ظوو فيَٓو زةبيَت،ٖةوا 

 ٖيض زاؾهاْيَو ية ٖيَطؾي تريى زاتؼ زةضْةنةوتبوو، ئةونات َٔ ئةغتيَطةى بةيإ زةضنةوت،
و ثيازة و غواضةنامن طاييػهة  ٖةَوو ى تايبةمت ْةَابوو،واض و ثاغةواْرت ية ٖةظاض ئةغح غث

 ةثاْى دةْط بةضطويَ زةنةوت.زةْطى طؤضِ بانوضية ضؤشٖةآلت و  بووٕ،غةضطةضَى دةْط 
بة  بانوضتسا بؤّ زةضنةوت نة ية آلبيَ ئةوةى ٖيض ضاثؤضتيَهِ بؤ ٖاتبيَت ية غةضةتاى ضؤشٖة

، آلى دةْط بة غووزى َٔ تا ضازةيةى دووظووو دةْط، تةضاووْة ْيَٖؤى ئةوةى غواضةنامن ض
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نةّ بؤوة و ٖات و ٖاواضى  بانوضنإ ية ْييةهة ٖات و ٖاواضى غةضباظة ئةضَةضووْ
واضيإ زةنطز ٖا بانوضبيػتِ غةضباظةنامن ية  ٖةَيهؿإ بووٕ،ية  ضِووغةضباظةناْى َٔ 

ئةوة بوو نة  ةوةى زةْطى غةضباظةناْى ئةضَةٕ، ْيؿاْسةضى)ئةغؿةّ و ٖو(. نةَبووْ
 .ووٕغواضةناْى َٔ بة ٖاوناضى ثيازةنامن، ئةواْيإ ؾهاْسووة و ْاضاض بة ثاؾةنؿةيإ نطز

غيَيةّ( زةٖاتةبةض ت ٖيَؿتا ٖاواضى غةضباظةناْى تريى زاتؼ )تريزازى آلية الى ضؤشٖة
ت نةّ بهةَةوة، ئةو ٖةظاض غواضةى نة آلى ئةوإ ية ضؤشٖةيبؤ ئةوةى ٖيَعى بةضطط طوىَ،

زواى ئةوة دطة ية ثاغةواْة تايبةتةنامن ية الى َٔ  بووٕ بؤ ياضَةتى ئةوامن ْاضز،ةطةٍَ َٓسا ي
ئةو ؾويَٓةى  بطةيةْٓةّ زةَعاْى غةضباظةناْى تريى زاتؼ ْاتوأْ خؤيإ آلنةؽ ْةَابوو، بة

اى تةوة بة َٔ زةطةيؿنت، زةضزةنةوت تواْآلئةو ضاثؤضتاْةى ية ضؤشٖة بةثيَيهة ضووَْٓى ييَِ، 
 الى َٔ نة ية باؾووض بووّ. بطةيةْٓةنة بتوأْ خؤيإ  ْيية، ٖيَٓسةغةضباظةناْى تريى زاتؼ 

نإ ٖيَطؾيإ نطزة طاييػهةت، بة ياضَةتى آلٖةظاض غواضةنةى َٔ ناتيَو طةيؿتٓة ضؤشٖة
ناتيَو  ناضيطةضيى ٖةبوو،ئةو ٖيَطؾة يةغةض ئةوإ  ةض ثيازة َاْسووةناْى تريى زاتؼ،غ

بةضزةواّ بٔ و ثاؾةنؿةيإ نطز. ٖةضضةْسة ؾةضِنطزٕ  ْةياْتواْى ية سييضنةوت، ضيٖةتاو زة
و غواضاْةّ نة تواْايإ َابوو بة بطانةَِ طاييػهة ّ ئةو آل، بةبووٕنامن َاْسوو طاييػهة

 زيهةي تريى زاتؼ بهةوٕ و ْةٖئًََ زةضفةتى نؤنطزْةوةى يةؾهطي يووتا بة ز ،غجاضز
 ٖةبيَت.

ئةو ؾةوة و  اطط و ئاظإ،ْى تريى زاتؼ زةضخيػت نة ئةوإ ثياواْيَهى خؤضِدةْطى غةضباظا
اْسْةوةى اية، تواْاى ؾهْةبووْو غواضةنامن طاييػهة زةغتى آلةبةياْسا، ئةطةض باية بةضزواتط 

يةواْة  يٓةناْيإ ئةواْى َاْسوو نطزبوو،دطة ية ئةوةف بةضطة ئاغٓ ٖيَطؾي ئةوامن ْةزةبوو،
 بايإ باؾرت ظةْطٔ.بوو ئةوإ تواْي

زاية، ؾهطة ؾهاوةنةى خؤى نة ية ثاؾةنؿةضيَطة ْةزات تريى زاتؼ ية وتبطانةَِ بة 
دػتٓةوةى ناضوباضى ضيَه ْيوةضِؤٖةوٍَ زةزةّ تا بؤية ى بهاتةوة، بةٖيَعاتةوة و غ ضيَو

 .ئيَوة زيَِئةونات يةطةٍَ ثيازةنامن بؤ ياضَةتى  يةؾهطةنةّ نؤتايي بيَت،
ةثاْى غةضباظةناْى ثاؾاى ئةضَةْػتإ و ثيازةناْى َٔ ية طؤضِ ثيَوةْسييى ٖيًََى اْبة ثضطِ

ٕ بسةْة غةضباظة ثيازةنامن و زةضفةتي ثؿوويإ ثيَ بسةٕ. ؾةوى خواضزدةْطسا، فةضَامن نطز تا 
يإ بهةْةوة نة زةتوأْ تا ئاطةزاضتا  وتبة ئةفػةضةنامنِ  رت ئةوإ ْةيإ تواْي بوو غةوٕ،ثيَؿ
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ةنإ ييَ، بؤية ثيَويػتة خؤيإ ية ناضة الوةنيزةنةويٓةضِ ْيوةضِؤبعأْ نة زواى  وةضِؤ غةوٕ،ْي
 بجاضيَعٕ و غةوٕ.

بؤ ْاؾتٓى نوشضاوةنإ و طواغتٓةوةى  بووٕٖةْسىَ ية ثيازةناْيـ نة ضاغجيَطزضا
ية نةْاضى ية ناتى َاْةوةيإ  َاْةوة تا بة ناضةناْيإ ضابطةٕ،بطيٓساضةنإ، يةو ؾويَٓة زة

هة يةؾهطى تريى زاتؼ نة ئةو ضووْ، يةغةض ْةبووضٌ ناْى، ٖيض َةتطغيإ  ضِووباضي
ايةوة بؤ ئةوىَ تا غةضباظةناْى َٔ نة بؤ ْاؾتٓى َطزووةنإ ؾويَٓةى بةديَ ٖيَؿتبوو ْةزةطةضِ

 ةوة، بهةوْة َةتطغي.بووْو طواغتٓةوةى بطيٓساضةنإ َا
هة ضووْ ةثاْى دةْط بةديَ ٖيَؿت،ؤيإ ية طؤضِخ تةضَةناْيغةضباظةناْى تريى زاتؼ 

 تا ومتغةضباظةناْى َٔ َاوةى ضةْس ضؤش بؤ ناضى ْاؾتٓى نوشضاوةناْى خؤَإ زةَاْةوة، 
 تاعووٕتا و  غةضباظةناْى َٔ زووضاضى ْةخؤؾينوشضاوةناْى زوشَٓيـ بٓيَصٕ بؤ ئةوةى 

 بٔ، بةٖؤي بؤطوْبووْي الؾةناْةوة.ْة
خةو ٖةغتإ، فةضَامن نطز ئؤضزووطةنةَإ وةى غةضباظة ثيازةنامن ية زواى ئة ْيوةضِؤناتى 

بة فةضَاْسةيي َٔ  زيهة يةوىَ مبيَٓٓةوة، ئةواْي زةبووايةدطة يةو نةغاْةى  نؤبهةْةوة،
غةضطةضَى  ويَٓسةضو غواضةناْى َٔ يةطاييػهة هة زةَعاْى ضووْ، نةوتٓةضِيَ بةضةو ئاضَاويَط

َى ْاضز آلبووَةوة، بطانةّ وة ْيَعيوّ ناتيَو ية ؾاضةنة آل، بةدةْطٔ بؤ زاطرينطزْى ؾاضةنة
ناْى نةغايةتييةية  يـشَاضةيةن ْيية،تووة و ؾاض ٖيض بةضططيهاضى آلنة تريى زاتؼ ٖة

َِ بؤ بطانةّ آلٕ و بًَئَ نة ْاياْةويَت ظةْطٔ. وةتا بةضفةضَاْى خؤيإ زةضبربِ ووٕؾاضةنة ٖات
ئةَطِؤ بة زواوة، ئةوإ ية  زةغتسضيَصى بهطيَتةغةض،ى ئةوىَ ةَيهخْاضز نة ْابيَت ٖيض نةؽ ية 

 هةوتووى َٔ ٖةشَاض زةنطئَ.بة ؾويَٓ
ثيَـ ئةوةى بضُة ْاو ؾاضى ئاضَاويَط )ئيَطةوإ(،  ية بةضةبةياْى ضؤشى زواتط،
هة ٖةْسىَ ية ئةوإ زةياْعاْى بة ضؤَى بسوئَ، بة ضووْ نةغايةتييةناْى ئةو ؾاضةّ بيٓى،

، ئةو ئةو َٓى ْاضاض نطز بؤ ئةو ناضة سةويػت يةطةٍَ تريى زاتؼ ظةْطِ،َٔ ْةَ وتمن ئةوا
ْيَطزضاوى َٓى نوؾت و َٓى ْاضاض نطز  خطاخ بوو،اْى َٔ وهةوتوٖةَيػوونةوتى يةطةٍَ ؾويَٓ

ووة، يةَةوزوا ئيَوة زاطرينطزهة َٔ ئةو ؾاضةّ ضووْ يةؾهطنيَؿيي بهةّ بؤ ئيَطة،تا 
َيإ زايةوة آلئةواْيـ وة ؾاضة ثيَويػتة خؤتإ بة ؾويَٓهةوتووى َٔ بعأْ،ةو ى ئزاْيؿتوواْ

ايةَيى طويَطِ خةغطةو ئةى ،هةوتووةناْى تؤ زةظاْنيئةَطِؤ خؤَإ ية ؾويَٓيإ ئيَُة وتو 
 فةضَاْةناْت زةبني.
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ى طةيؿتِٓ بة ئاضَاويَط، ٖةواَيِ ثيَطةيؿت نة تريى زاتؼ غةضباظةناْى غيَيةَية ضؤشى 
شَاضةيةنى نةَى يةطةٍَ خؤيسا  تةْيا يَٓةوة بؤ َاَيةناْيإ،وبنب و بطةضِآلزةضفةتساوة تا بخؤى 
وة و ضؤيؿتووة بؤ الى ضؤَةنإ تا ثةْايإ بباتةبةض. ٖةض ٖةَإ ضؤش ٖةواَيِ ثيَ ووةتةٖيَؿت

بؤ ئةضَةْػتإ و  ْييةزةبٓةوة و َةبةغتيإ ٖاتٔ  ْيَعيووة نوضة( ية باٖةثتاٍَطةيؿت نة )
 يةنإ.ية باؾووضوآلتزةياْةويَت بضٓة 

ية  ثةضِيٓةوةةنإ ٖيَطؾيإ زةنطز، زواى ٖةثتاَيية غةضزةَى باونِ و ثيَؿرت، ٖةضناتيَو 
و زةطةيؿتٓة  زةثةضِيٓةوةوف نوضثطزى يةغةض  ضِووباضي ئاضاؽ ووف زةطةيؿتٓة نوض ضِووباضي

 يَطف بهةْةغةض ئةضَةْػتإ.يسا بوو نة ئةوإ ٖضِووئاتطؤثاتئَ، ية ضابطزووزا نةَرت 
تى زةضياى ناغجني آلى ضؤشٖةبانوضناْى ية ْاوضة بووٕ،ٓؿني بياباْاْيَهى خةَيهئةوإ 

نطزْى ئةغح زيهة، ية ضيَطةى بةخيَو اْيوآلتهطزٕ بؤ غةض ؾزةشيإ، شياْى ئةوإ دطة ية ٖيَط
ضةناْيإ بة ؾيَوةى ، قابووٕةوة غواضى ئةغح زةييَٓساَيهة ية ضووْزةبطا.  بةضِيَوةو َائ 

 زيهة يخةَيهوةى  ْةبوو، تواْايإ بووٕزواى ئةوةى طةوضة زة غطووؾتى نةَيَو زةضةَايةوة،
ية ضؤيؿتٓى ئاغايي و ضانطزْى  بووٕبةيةنة ضةَاوةناْى قاضةناْيإ ضيَطط زة بطِؤٕ،بة ئاغايي 
بإ، ْةبووْسوو ئةطةض ئةغجةناْيإ َابووٕ، ثؿتى ئةغح ظؤض ئاغووزة يةغةض ّ آلئةوإ، بة

إ ؾري و َاغت و نةؾهى َائ ْى ئةوخواضزثؿتى ئةوإ غةوٕ و ْإ غؤٕ. يةغةض زةياْتواْى 
َايٓةناْيإ  خؤناتيَو ئةغح يا طؤؾتى ئةغح و َائ،بوو ية  بطيَتىباؾةنةيإ  خواضزْة بوو،

نةَيهي إ هة ئةوئ، ضووْْى خؤيإ غةضيإ زةبطِخواضززةياْعاْى زةَطٕ، بؤ  بووٕ،ثري زة
يةو ضؤْة  بووْٕى ؾريى ئةو ئاشةَية، غووزَةْس زةخواضزى غةضةضِا ظؤضيإ ية َائ وةضزةططت،

 نةضاْةى نة ية ؾريةنةى زةَايةوة.
ٖةضضةْسة  نؤَةَييَو ترية ثيَهسةٖاتٔ، ٖةض تريةيةى ْاوى خؤى ٖةبوو،ةنإ ية ٖةثتاَي

ةنةزا وآلتتيَو زةنطز ية آلطؾيإ بؤ وّ ناتيَو ٖيَآل، بةْةبووٕ زضِْسةئةوإ بةقةز طؤتةنإ 
 ٖةَيبئَ. بياتواْيبايةيَو خةَيهئةطةض  تةْيائاوةزاْى ْةزةَا، 

 ٕثاضتيا )خوضاغإ( يا خؤت بهةٕ، ْاوضةى خاضةظّ ياآلناتيَو بياْةويَت ٖيَطف بؤ ضؤشٖة
زيَٓة ْيَو  ىَ،ئةطةض بةضةو ضؤشئاوا بهةوْةضِ آلٕ و نوؾتاض،ٖيَطناْيا )طؤضطإ( زةخةْة بةض تا

نةَرت آلٕ و نوؾتاض، رت ئاتطؤثاتئَ زةخةْة بةض تاثئةطةض بةضةو باؾووض بضٓة ثيَـ،  قةوقاظيا،
ية  زةبووايةوابوو نة ٖيَطف بهةْة غةض ئةضَةْػتإ. ئةوإ بؤ طةيؿنت بة ئاتطؤثاتئَ، 

 .ْييةناضة  بؤ ئةو ةني زيهةيإو ٖيض ضيَطةي بجةضِْةوةوف نوضبةغتى بةض
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ئةضَةْػتامن بة بطانةّ غجاضز  زةغةآلتيىةوةى ثيَـ بة ٖيَطؾي ٖةثتاَيةنإ بططّ َٔ بؤ ئ
ايةوة، بتواْيَت زةغتطريى بهات و ٖيَعى ثيَويػتِ بؤ بةديَ ٖيَؿت تا ئةطةض تيَطى زاتؼ طةضِ

 ىَ،وف نةومتةضِنوضيةؾهطةنةّ بةضةو بةضبةغتى  زيهةي يةطةٍَ بةؾةنةي خؤ زةضي بهات،يا
بووٕ َٔ  زةغةآلتيى يةشيَطةناْى )ؾةنى، ؾةَاخى و ؾيَطوإ( نة وآلتة ية زاواّ ية ٖةضيةن

ئةوإ بة  ت بهةوْة بةض ٖيَطؾي ٖةثتاَيةنإ،زةَعاْى ئةوإ ْاياْةويَ نطز تا ياضَةتيِ بسةٕ،
 بة يةؾهطةنةَةوة. بووٕ ثيَوةغتى خؤيإ بة غةضباظةناْياْةوة ظووئاضة

ى ثيَٓةزابوو، ية ٖةْسىَ ؾويَٓةوة ططيٓطوو نةؽ وف بة ٖؤى ئةوةى ية ضابطزنوضبةضبةغتى 
ياضَسا ئةو بةضبةغتة ْؤشةٕ ْةيسةتواْى ضيَطة ية ٖيَطؾي ٖةثتاَيةنإ بططيَت. بطِ ضِووخابوو،

 آلٕ و نوؾنت، ئةو زةضفةتةّ ْةزةبوو،بؤ تا بووٕ بةضِيَوةّ يةو ناتةزا ٖةثتاَيةنإ آلبهةَةوة، بة
ط ئةو ظووتبتوأْ  بؤ ئةوةي ةى ثيَويػت ئاَازة بهةٕ،نةضةغتويَطِاى ئةوةف فةضَامن نطز 

ية زاٖاتووزا ٖةثتاَيةنإ ْةتوأْ يةو بةضبةغتة ْيُضة  بؤ ئةوةي ،بةضبةغتة ْؤشةٕ بهةْةوة
 ٕ و نوؾتاض.آلةناْى َٔ غةْة بةض تاوآلتو  بجةضِْةوةويَطاْة 

ؤى ئةويـ بؤ وف نة ناتى خنوضى ٖةْسيَ ية بةؾةناْى بةضبةغتى بة ٖؤى ويَطاْبووْ
ٓؿيٓةنإ بيٓاى نطزبوو، ٖةثتاَيةنإ زةياْتواْى ية ْيَوإ )باز بياباْضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ْةتةوة 

، بجةضِْةوةنووبة( ية نةْاضى زةضياى ناغجني تا )ؾةَاخى( ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئةو بةضبةغتة 
ا خؤديَيةناْى ية غةضباظةناْى خؤّ و غةضباظةناْى ثاؾ زيواضيَهى بةضططيبطِياضَسا  بؤية

 ية ؾةَاخى بوو. زيهةي ئةوىَ، ثيَو بٗيَِٓ نة اليةنى ية بازنوبة و النةي
نة ٖةثتاَيةنإ ْةياْسةتواْى  ،بوو ثيَوةغتى َٔ ية ؾةَاخى بة ؾاخيَهةوة يٖيًََى بةضطط

وف بة ثيَويػتى ْةظاْى بةضبةغتةنة ية الى نوضباؾووض، بؤية  بطةيةْٓةو خؤيإ  بجةضِْةوةييَي 
 اخى بةضةو ضؤشئاوا بهات.ؾةَ

َةظزا ثةضةغتةناْى ئةويَِ  ئاططخاْةى ًَة بةضططييةنة، ضووَة بازنوبة وبؤ زاَةظضاْسْى ٖيَ
وة زيَتةزةض و ظةويية يةْيَوئاطط بططة ْاخةْة ْاو ئاططخاْةنة،  ثؤيوبيٓيِ نة  ئةو ضؤشة بيٓى،

 ٖةضطيع ْانوشيَتةوة.
بؤية ٖيض  ضِووْاني َةظزاية،و ئاططة ْيؿاْةى  ئةومتةناْى ئةو ئاططخاْةية ثيَيإ َووغ

غوثاغي  ٖةَيؿةيية،و ئاططة  ضِووْانيئةو  ناضيطةضيىنات ْانوشيَتةوة. َٔ ظؤض نةومتة شيَط 
. خواضزَةظزاى طةوضةّ نطز نة غةضنةوتووى نطزّ بة غةض تريى زاتػسا و ئةو ؾهػتى ية َٔ 
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ؾيَوةيةى زةَيإ بؿهيَِٓ نة ات و بتوامن بة ةناْيؿسا غةضّ غٖةثتاَيزاواّ ييَ نطز نة بة غةض 
 ةناْى شيَط زةغتى َٔ.وآلتْةويَطٕ ٖيَطف بهةٕ بؤ  زيهة هيداضيَ

ئاَازة بووّ بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ٖةثتاَيةنإ، ئةوإ ضةْس داضيَو  اَةوة،ية بازنووبة طةضِ
ّ آلبةغتةنة، بةباؾووضى بةض بطةيةْٓةو خؤيإ  بجةضِْةوةوف نوضى ية بةضبةغتٖةوَيياْسا 

ةوة. زةْطؤى ئةوة طةضِاّْ ْةؾآلبة ى َٔ ضيَططى زةنطزٕ، ْةياْتواْى،بةٖؤى ئةوةى غوثا
ئةوإ ئةطةض بؿتوأْ خؤضانى غةز ٖةظاض  بطيَتني ية غةز ٖةظاض غواض،ٖةبوو نة ٖةثتاَيةنإ 

 نةؽ زابني بهةٕ، ْاتوأْ ئاييهى غةز ٖةظاض ئةغح زابني بهةٕ.
ى ئةوإ ثةضِيٓةوةئةطةض ئيَُة تا وةضظى ظغتإ ضيَطة ية  وتةنة زةياْطتساضاْى ْاوضآلزةغة

هة  ْاتوأْ بةضطةى ضووْيَٓةوة، بططئ، زواى ئةوةى وةضظى غةضَا ٖات، ئةوإ زةطةضِ
 غةضَاى غةختى ظغتاْى ئةو ؾويَٓاْة بططٕ.

ى ضى غاَيٕ بهةٕ، ية بةٖاآل: ئةوإ ئةطةض ئةَػاٍَ ْةتوأْ يةو ْاوضاْة نوؾتاض و تاومت
ْؤشةٕ نطزْةوةى بةضبةغتةنةف تا بةٖاض نؤتايي ْايةت تا بة ضيَطةى  زاٖاتوو زيَٓةوة،

بةضبةغتةنةوة ضيَطةيإ ييَ بططئ، بؤية ئةَػاٍَ نة ييَطةّ ثيَويػتة بة ؾيَوةيةى ئةوإ تةْيبَ 
باْيا، ئيبرييا و يَةةناْى )ئوآلتْةويَطٕ ٖيَطف بهةْة غةض  زيهة بهةّ نة داضيَهي

 (3)اتطؤثاتئَ(.ئ
و  ضِوٕيإ: ئةى خةغطةو ٖةضنة بتةويَت ٖيَطف بهةية غةض ئةوإ، ٖةَيسئَ و زةوتئةوإ 

 ببةى. يةْيَوْاوةغنت تا تؤ ئةوإ 
ئةو  ٖةَووتٓيإ ْةبيَت. زواتط فةضَامن نطز آل: َٔ وازةنةّ نة ئةوإ تواْاى ٖةومت

ئةونات  نؤ بهةْةوة، (4)باز نووبةواييةناْى ناغجيةْٔ ية ْةى ية نةْاضة ضؤشئانةؾتييا
ية ضيَطةى زةضياى  نةؾتييتساضاْى ئةوىَ تيَطةيؿنت نة َٔ زةَةويَت غوثاى خؤّ بة آلزةغة

ئةوإ بة  واغةّ،ةوةى ئةوإ زطةضِاْتٔ و آلضِةف بطواظَةوة بؤ ثؿت ئةوإ تا ضيَطةى ٖة

                                                 

باْيا زةْاغطإ و ْاوضةناْى )ؾةنى و ةيبازنوبة و زاغػتإ( بة ئ ية نؤْسا ْاوضةناْى )ؾيَطوإ، (3)
 "ظةبيشوَيآل"طوضدػتإ( بة ئيبرييا ْاغطابووٕ. 

 "ظةبيشوَيآل"ى ئايباْيا بوو. وآلتوو و ثايتةختى بازنوبة ية نؤْسا بة ئايباْؤ ْاغطاب (4)
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ى ؾاخةناْى اْةى ية باؾووضوآلتْةويَطٕ ٖيَطف بهةْة غةض ئةو  سيهةؾيَوةيةى غعا بسةّ نة ضي
 (5)َووؾيو و نوآلؾيهٔ.

نإ، نةؾتييةو ئََ بةؾيَو ية يةؾهطةنةَِ طواغتةوة بؤ ْ نةؾتييةنإ ئاَازة نطإ،بة خيَطايي 
ى نة ٖيض  ْيَعيو بوو، ضيَطةهة ضووْ زاويَهى ضِوويةو وةضظةزا زةضياى ناغجئَ ئاضّا بوو، زةَعْا

بة تايبةتى  امنِ ية ضيَطةى زةضياوة بطزباية،غةضباظةن زيهةزا ةضظيَهيئةطةض ية و ضِووْازات، ْةخواظضاو
زةَعاْى  ّ بوو،يةو وةضظةزا زةضيا ئاضا، بةآلّ يإ ْةخؤف زةنةوتٖٔةَوو، بووايةئةطةض ضيَطة زضيَص 

ني غةضباظةنامنإ ثيازة بهةئ.  إزواى غيَ ؾةو و ضؤش  زةطةيٓة ؾويَٓيَو نة زةتوْا
باؾووضةوة تا يةو بةضواضةزا ية  ،َري و غةضزاضةناْى خؤّ زياض نطز و بةضواضيَهِ بؤ ثاؾا

هة ضووْ نوضةوة ٖيَطؾيإ زةنةَة غةض،َٓيـ ية با ٖيَطف بهةْة غةض ٖةثتاَيةنإ،
ناضيَهى غةخت بوو، َٔ ْةَتواْى  نةؾتييبة ٖؤى  طاييػهة دةْطييةنإطواغتٓةوةى 

 باْيا.وؾهاْييةناْى ئةيوة بؤ خؤَسا ببةّ و بياْطواظَةيةطةٍَ شَاضةيةنى ظؤض 
ى وؾهنإ ببةّ و ية ثؿت ٖةثتاَيةنإ ية طاييػهةئةطةض تواْيباّ شَاضةيةنى ظؤض ية 

ّ آليإ زةنوشضإ، بةٖةَووزاياْبةظيَِٓ، يةى نةؽ ية ٖةثتاَيةنإ بة ظيٓسوويي ْةزةَإ و 
يَو ية ٖةثتاَيةنإ ، ناتيَو ٖيَطمشإ نطزة غةضيإ، بةؾطاييػهةنإ نةَبووٕهة شَاضةى ضووْ

 تواْيإ ضابهةٕ. بووٕنة غواضى ئةغح 
غوثاى َٔ ية باؾووضيـ ٖيَطؾي نطزة  ةف ضووْهة ية زوو الوة ييَُاْسإ،اى ئةوويَطِ
ناْى َٔ و ْيَعة و تةوض و طوضظى ئةو طاييػهةةى ٖةثتاَيةنإ بةٖؤى ٖيَطؾي ، ظؤضيٓغةضيإ

نى غواضةناْى ئةوإ ية يةواْةية زة وشضإباؾووضةوة ٖيَطؾيإ نطزبوو، نغةضباظاْةى ية 
 ضظطاضيإ بووبيَت.

ى يووتوة، َٔ ئةونات بة ؾيَوةيةى ٓييةئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَ
وآلتاْى ف ْةيإ ويَطاوةتةوة ٖيَطف بهةْة غةض ئةَطِؤٖةثتاَيةنامن ية ظةوى نوتا نة تا 

 ٔ(.ئةضَةْػتإ و ئاتطؤثاتيَ )ئةيباْيا، ئايبرييا،

                                                 

ٕ ية ضابطزووزا بة َؤؾيو و ت و ْاوةْسى ؾاخةناْى قةوقاظيا بووآلئةو ؾاخاْةى ية بةؾةناْى ضؤشٖة (5)
 "ظةبيشوَيآل"يو ْاو زةبطإ. نووَيؿ
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 زؤم دةيويطت شاثووز لة خاض بدات
ؾيَوةيةى ْؤشةٕ بهطيَتةوة  بة زةبووايةبواب( ْاغطا، ًئةوف نة زواتط بة )بابنوضبةضبةغتى 

ية ؾاخةناْى َوؾيو و نووٍ ؾيهيإ  ثةضِيٓةوةيإٓؿيٓةنإ تواْاي بياباْخيًََة  نة ضيسنة
 زةغتى َٓسإ. يةشيَطاْةى وآلت ئةو خؤهةوتووةنامن ياْةبيَت، ٖيَطف ْةنةْة غةض ؾويَٓ

هة ئةو ضووْ بةضبةغتةنة بة ؾيَوةيةى ْؤشةٕ بهةْةوة نة تا َاوةيةى ويَطإ ْةبيَتةوة، ومت
فط و باضاْى ظؤضى ييَ زةباضى و وةضظى بةغتةَيةى و غةضَا ةبةضبةغتة زةنةوتة ؾويَٓيَهةوة نة ب

يَت، ئةو زيواضاْةى بة خؿتى يَصة، بةغتةَيةى بةضزةنإ ية يةنسيي زازةبطِيةو ؾويَٓة زض
 بؤ ئةوةى تةَةْى بةضبةغتةنة زضيَص ببيَت ية َؼ و ومتٕ، ويَطإ زةنات. اونطاوة بيٓانطغووض

اْى وةضظةنإ غتٓةوة نة طؤضِةبةضزةنإ بة ؾيَوةيةى بة يةى بب وضبى تواوة غووز وةضبططٕ،غو
بيٓاغاظةناْى َٔ بةضزةناْيإ  ة،أْ بةضزةنإ يةيةى ديا بهةْةوْةتو خايةٕو بةغتةَيةنى زضيَص

ية ئةو تواوةية تا غةز غاٍَ  وتزةياْ ي بةيةى زةبةغتايةوة،ضبووبة ٖةْسىَ تواوةى َؼ و غ
بؤية بة ديَٓؿيٓةنامن ضازةغجيَطّ تا  ةنى نةؾوٖةوا بةضطة زةططيَتيياْهاضٖةض طؤضِ بةضاْبةض

 ضيَٓؿيٓةنإ بياباْخيًََة  اْبةضية بةضٖةض غةز غاٍَ داضيَو ئةو بةضبةغتة ْؤشةٕ بهةْةوة نة 
ثيَويػتة ْؤشةٕ نطزْةوةنة بة تةواوةتى  وآلتةناْى ئةيباْيا و ئايبرييا، بؤية ووةتةنطاوة و نةوت

 بيَت.
ية ناضَاْياف )نطَإ( َؼ بةضةو ئةيباْيا و و  يضبووى ظةضوةْس )ظةضةْس( غية ْاوضة

 .بووٕيَسا زوو ناْعاية بيَ ثػاْةوة ية ضِ ناضواْةناْى طواغتٓةوةى ئةو ئايبرييا زةطواغرتايةوة،
طةياْس نة ية ضِاى ةٖةواَيئةو ظ( ضاغتؤ نة زؤظةضةوةى ناْةناْى َؼ بوو،  254ية غاَيى )

ية ئةوىَ  ظيَطِّ تا ئةونات آلغؤضبيـ بة ضيَصةى ظؤض ٖةية، بة ةتةوة،زؤظضاو ظيَطِظةوةْس ناْيَهى 
ى ظؤضتط ظيَطِزةضبٗيَٓيَت، ٖةوٍَ بسات  ظيَطِا تا يةو ناْةز وتبة ضاغتؤّ  زةغت ْةنةوتبوو،

 غووزى ييَ وةضبطرييَت بؤ زضوغتهطزْى غههة. بؤ ئةوةيزةضبٗيَٓيَت 
 ظيَطِية دياتى غههةى  ٕ نؤبهةَةوة،ة تةواوى غههة نؤْةناوضزة وضزئةو غاَية ٖةوَيُسا 

يؿيإ يةْيَوو  زيهة ّ ثاضةيآلزةنطا، بة ضيَو ظيوى ؾاثووضى ييَ بسةّ. ثيَـ ئةويـ ثاضةى َٔ 
ؤظغتإ و فاضؽ( ةناْى )ئاتطؤثاتئَ، ئاؾووضغتإ، ناضاَػني، ئةنباتإ، خوآلتثاضةى ضؤّ ية 
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و ظيو و  ظيَطِيةى دؤضة ثاضةى  تةْياةناْى َٔ وآلتَٔ زةَويػت ية تةواوى  بطةوى ٖةبوو،
ئةو ثاضاْة نة  هةيةْيَو ببةّ، ضووْ (1)، بؤية ويػتِ ثاضةى )ئيًَيَهرتؤّ(َؼ بطةوى ٖةبيَت

خوزى ضؤَةناْيؿةوة غاختةى تيَسا زةنطا و  يةاليةٕ، ة باظاضِبووْضؤَةناْةوة خطا يةاليةٕ
 ة.ظيَطِو ضةْسى  ةْةزةظاْطا ضيَصةى ضةْس يةو ثاضةية ظيو

يةغةض ؾاثووضى خؤَِ بؤ غاتطاثةنامن ْاضز تا  يو ظيو و َؼ( ظيَطِى غههةناْى )منووْة
ياْة زضيَصى و ثاْيإ ية غههة نؤْةنإ يٕ، ئةو غههة تاظة ؾاثووضاْة غههة ييَ بسةمنووْئةو 

بهةٕ تا  ضيَو ظيو ئةغتووضتط ية داضإ  ظيَطِ غههةناْى ومترت بوو. َٔ ثنةَرت و ئةغتووضيإ 
زةوضةناْى واتة ية يةغةض ى غههةنإ ٖةَيسةنةْطيَت يةغةض ضِووى ئةوةى ْاوى َٔ غةضةضِا

، ضيَطط زةبوو ية بووايةطةض ْاوى َٔ ية تةْيؿتةناْى ْووغطائةغتووضيؿى ٖةَيهةْسضيَت، ئة
ئةو ضيَطةية ْييةوة بتاؾٔ و ٖةْسيَهى بسظٕ، ةنة ية تةْيؿتةناظيَطِنإ ئيَطاْييةئةوةى ْةتةوة ْا 

ةنة زاتاؾٔ و ية نيَؿي ئةو غههة َؼ و ظيَطِزةبوو يةوةى ئةوإ بة ناضتيذ  ئاغتةْط
و بؤ ظيويـ )يةى و ْيو( ية )زة بةف( واتة  ظيَطِزة ية يةى بؤ يٓاْة نةّ بهةْةوة. عةياضى ظيَطِ

 ياض زياض نطز.ة)ثاظزة ية غةز( وةى ع
بة ثيَويػتِ ْةظاْى بؤ ٖةَيهةْسْى  ييةنةيإ وةى داضإ َايةوة،غههةناْى َؼ ئةغتووض

هة نةؽ َػى ْةزةتاؾي تا غووز بة خؤى ضووْْاوّ ية غةضيإ، ئةغتووضتط بهطئَ، 
 ْيَت.ةبطةي

ضاغتؤ )زؤظةضةوةى ناْةناْى َٔ( شَاضةيةنى ظؤض نطيَهاضى ية ناْةناْى ْاوضةى 
، بؤية ووٕيـ ظؤض ية ظةوى ضؤزةضظيَطِزةَاضة باضيهةناْى  ووة غةض ناض،)ظةضوةْس( خػتب

ئةو  ٖةَيهةْٔ، يَو ْاعووضى زضيَص و قووٍَ، نؤَةَيظيَطِبؤ طةيؿنت بة  بووٕنطيَهاضةنإ ْاضاض
ئةطةض ظؤض ية ئةوىَ  بووْةوة،ْةزةطةيؿتىَ، بؤية زووضاضى نةَى ٖةوا زة برياْةف ٖةوايإ

زةوَيةَةْس بوو نة  ظيَطِبة  ٖيَٓسةئةوىَ  زيهة ية اليةنيبووٕ، َاباْةوة، زووضاضى خٓهإ زة
و، ضؤشاْة ية َاوةى يةى ْةَسةتواْى ضاوثؤؾي ييَ بهةّ، بؤية فةضَامن نطز نة ٖةض نطيَهاضيَ

 اض ْةنات.رت نث (2))ثةْطإ(

                                                 

 "ظةبيشوَيآل"زةنطا.  ضيَدؤضة ثاضةيةى بوو نة ية تيَهةَيةى ظيَط و ظيو  (1)

يسا ٖةبووة، يةشيَطبووة ية قاثيَو نة نوْيَو  بطييَت ئيَػتة بة فٓذاْى ْاو زةبطيَت، ٕ يةنػإ بووة بة زوو ناتصَيَط،اثةْط (2)
َيَطى زةويػت تا ثطِ ببيَت.  ةؾتيَهى ثطِ ية ئاو،ئةو قاثةيإ زةخػتة غةض ت  "ظةبيشوَيآل"َاوةى زوو ناتص
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زواتط نطيَهاضةنإ ، بةآلّ زةضزةٖيَٓطا ظيَطِبةو ؾيَوةية تا َاوةيةى ية ناْةناْى ظةضوةْس، 
هة ثيَـ ئةوةى بتوأْ ضووْتةْاْةت ْةيإ زةتواْى بؤ َاوةى زوو ناتصَيَطيـ ناض بهةٕ، 

ؤية بة آلْة و زةغت بةناض بهةٕ، زةخٓهإ، بيةو توْيًََة زضيَص و قوو يَوبطةْة نؤتايي يةن
طياْى بةْسةناْى  ظيَطِاْة ضِابططيَت، تا ضيسيهةناضنطزٕ يةو ناْة  وتاغتؤّ ْاضاضى بة ضِ

 وة.َةتطغييةئاٖوضاَةظزا و اليةْططاْى َٔ، ْةنةويَتة 
 

    *         *      * 
 

تساضى باونِ ئةضزةؾيَطى ئاٖوضاَةظزا ثةضغتسا، بة ٖؤى ئةوةى ْاوى آلية غةضزةَى زةغة
نةؽ بؤى  غار بوو،، ضاوى ؾيَط يابووٕزةغتى يةشيَطاْةى وآلتية تةواوى ئةو  ،( بووبامب )ؾيَط

، غعاى نوؾتٓى بةغةضزا ي ئةدماَسابايةناضةئةو ؾيَطيَو ضاو بهات، ئةطةضيـ نةغيَو  ْةبوو
ضةطةظى ئةو ئاشةَية بة  بووْى شَاضةى ؾيَطةنإ،وة ٖؤى بةضةو ظيازوئةَةف ب ةضةغجا،ز

ظغتإ ؾيَط بة شَاضةى ؤبة تايبةت ية خ بووٕ ضؤيؿت،ٕ و ئيالّ بةضةو ظياز ظغتاؤتايبةتى ية خ
 ظؤض بةضضاو زةنةوت.

ناضؤٕ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض  ضووباضيظغتإ و ية نةْاضةناْى ؤؾيَطةنإ ية خ إزووداض
، زواى ئةوةى ئاططيإ بة زةوضةي زةخواضزيَو ية ئةغجةناْيإ نؤَةَي ةنةى َٔ،ئةغجضِةوة 

يإ ئاطةزاضظ(  255ية غاَيى )، بةآلّ غجةناْسا زةنطزةوة ئيرت ٖيَطؾي ؾيَطةنإ وةغتاطةية ئة
ى ئةغجةناْسا ٖةبووة، يةطةٍَ ئةوةؾسا يةوةضِطةنطزَةوة نة ٖةضضةْسة ئاطط ية زةوضةى 

تى بة بطغييةزةضنةوت نة  ووةتة غةض ئةغجةنإ،ؾيَطةنإ ية ناتى ؾةوزا ٖيَطؾيإ نطز
إ ٖيَٓاوة نة تطغيإ ية ئاطط ْةَاوة و ٖيَطف زةنةْة غةض طةية ضازةيةى تيٓى بؤ ئةو

 ئةغجةنامن.
يَو يةغةض اوهة َةبةغتِ بوو بةْسضووِْ، زةضِؤيؿتظغتإ ؤيةوناتةزا َٔ بةضةو ئيالّ و خ

ناضؤٕ غاظ بهةّ. زواى ئةوةى طةيؿتُة خؤظغتإ، بؤ ئةوةى بعامن ض ؾويَٓيَو بؤ ضِووباضي 
 ٖةَوو ضةو باؾووض زةغتِ بة ضؤيؿنت نطز،ة، ية نةْاضى ناضؤْةوة بةزضوغت نطزْى ثطزةنة باؾ

يإ ؾيَطةنإ زواى وتى ْاوضةنة زاْيؿتوواْؾةويَو زواى ْيوةؾةو زةْطى ؾيَطةنإ زةٖات، 
 خواضزْةوةَةبةغتى ئاو  ةزواى ئةوةى ضاو زةنةٕ، ب زةضزةضٔ،َةبةغتى ضاونطزٕ  ةْيوةؾةو ب

ئةوة زوايني  زيهة ْةعطةتة زةزةٕ، داضيَهي او زةبٔغةضاو، زواى ئةوةى تيَطئزيَٓة 
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يإ ية آلى ْاوضةنة غهازاْيؿتوواْيَٓةوة بؤ ئةوةى غةوٕ. زواتط زةطةضِ، ْةعطةتةياْة
دطة ية  وت نة ية تةواوى ْاوضةنةياْسا،زةياْ بوو،ضاْبةض ؾيَطةنإ ٖةةئاضيؿةناْيإ ية ب

ةنإ يهة ؾيَطةنإ ئاشةَية َاَييضووْات، و َاْطا بةخيَو به ؾاخةنإ، نةؽ ْاتواْيَت َةضِ
 زةنوشٕ.

ى ْاوضةنة زاْيؿتوواْيةى ؾيَط ظؤض ببيَت، ية ْاوضةَٔ تا ئةونات ْةَسةظاْى ئةطةض 
ئةضزةؾيَطى  اى ئةوةى ضيَعططتٔ ية باونِو َاْطا بةخيَو بهةٕ، ويَطِ ْاتوأْ َةضِ

ت ئةو َةتطغي و ئاضيؿةية ية زةظاْى، تيَطةيؿتِ نة زةبيَ ثيَويػتغتِ بة ئاٖوضاَةظزاثةض
ضِيَوضِةمسي ضاوى ى ْاوضةنة زووض غةَةوة. بؤية ية َاوةى بيػت ضؤشزا، زووداض زاْيؿتوواْ

 يةو ضاونطزْاْةزا شَاضةيةى ؾيَط نوشضا. ؾيَطةنإ ضيَهدطا،
 يَت،ظغتامن ضِاغجاضز زواى ضؤيؿتٓى َٓيـ ضاونطزْى ؾيَطةنإ بةضزةواّ بؤتساضى خآلزةغة
زاْيؿتوواْى نيَؿة بؤ  ةبٓة َايةى غةضئيَؿة وو ْاوضةية زووضغةْةوة، تا ضيرت ْئةوإ ية
 و َاْطا بةخيَو بهةٕ. ئةوإ بتوأْ بة ئاغاْى َةضِ ْاوضةنة،
ظغتإ، نويًة بوو ؤْؿيٓةناْى خطوْسبوو بؤ  ٖةضِةؾةياْةى نة آليةو بة يَهي زيهةفيةن

 ٖةَوو ؾيٓاييةنإ،ت و ٖيَطؾي زةنطزة غةض ية زةٖاآلنة بةضزةواّ ية وةضظى بةٖاضزا ئةو بة
نويًة ظيٓسةوةضيَهة نة  وتزةياْ خةَيوزةبطز.  يةْيَويؿياْسا نيًََطةناْى قاَيؿى ؾةنطى يةْيَو
ٖةْسيَ ية  بيين نة ية ضيَطةى زةضياوة زيَت،هة بةضزةواّ زةياْضووْئاوزا طةؾة زةنات،  يةْيَو

ٖات نة بةضى خؤضيإ زةططت و زْيا تاضيو زةبوو، نويًة ية الى زةضياوة زة ٖيَٓسةغاَيةنإ 
، ئةوة بووايةيَو نة ٖيَطؾي ٖيَٓاٖةض غاَي ْةبوو،ٖيض ئاَطاظيو بؤ ضيَططتٔ يةو ظيٓسةوةضة 

خةَيهى خوظغتإ بوو، شياْى  غةضةنييزةضوو نة بةضٖةَى يةْيَوبةضٖةَى قاَيؿى ؾةنط 
َى طةمن و وبوضووطؾي نطزباية، بةط ٖيَظووتةيإ يةو ضيَطةيةوة زابني زةبوو. ئةطةض نويًة ظؤضيٓ

ى ئةو هطزْْةى نويًة ٖيَطؾي زةٖيَٓا، بةضزةواّ غاَيى نؤضآلئةو غايةْيَوزةضوو، دؤف 
هة ٖيَطؾي نويًة تةواوى ضووْنطيَهاضاْة بوو نة ية نيًََطةناْى قاَيؿى ؾةنط ناضيإ زةنطز، 

نة نؤض بهةٕ بؤ ؾويَٓيَو  بووٕاضاض زةزاٖاتيإ ْةزةَا و ْ خةَيوزةبطز و  يةْيَوقاَيؿةناْى 
 ةناْيإ، بصيَوى خؤيإ زابني بهةٕ.ظوونة تيايسا بتوأْ بة ضيَطةى ناضى با

بةؾيَو ية  ،نويًة ٖيَطؾي نطز زيهة ظغتإ بووّ، داضيَهيؤٖةض ئةوغاَية نة َٔ ية خ
ّ آل، بةْةبووط وتْي ثيَؿآلى غاٖيَٓسةغاَيةزا  . ٖيَطؾي نويًة يةوخواضزى خةَيهنيًََطةناْى 

بؤية  بووٕ،هاض ةنإ، ٖةْسىَ ية نطيَهاضةنإ بيَويَطِاى ئةوةف بةٖؤى خوضاْى بةؾيَو ية نيًََط
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 بووٕ وزضوغت بهةّ، فةضَامن نطز تةواوى ئةو نطيَهاضاْةى بيَهاض  اوَٓيـ نة زةَويػت بةْس
 ناض.طيَٓةنة غاوةْاضاضٕ نؤض بهةٕ، ية زضوغت نطزْى بةْس

ْةى نة ئاؾتى آلَٓيـ يةو غا َٔ و زةوَيةتى ضؤّ ئاؾتى ٖةبوو، ْيَوإ يةو غاَيةزا ية
 و ؾاض. اوضؤَةنإ وةضزةططت ية ناضةناْى زضوغت نطزْى بةْس ناضةزةبوو، غووزّ ية ثيؿةغاظ

ظغتإ ناضى ؤةنة ية خاوئةوناتيـ بيٓاغاظيَهى ضؤَى بة ْاوى )نًؤزيؤؽ( ية ناضى بةْس
ئةو وةغتاياْة نة ناضيإ زةنطز، نة  ٖةَووبة  نطز،ؤؽ بؤ زةنطزّ، َٔ فةضَامن بة نًؤزي

غةض ناض، تةْاْةت ئةطةض  طيَٓةهاضاْةى نة سةظ زةنةٕ ناض بهةٕ غٖةَوو ئةو نطيَهاضة بيَ
ّ بة ْاوى ضواض ثيَهٗاتةى اونطيَهاضى ئاغايي. ضواض بةْس خؤو بٔ يانطيَهاضةنإ خاوةٕ َوَي

ة يةَةوزوا ٖةض ناتيَو نويً إ زضوغت نطز،ٕ ية ئيالّ و خوظغتئاوى ناضؤيةغةض ثاى 
نة َٔ ية  ،ْةزا ناض بهةٕواهاض زةنةوتٓةوة زةياْتواْى يةو بةْساٖيَطؾيإ زةٖيَٓا، ئةواْةى بيَ

 ٖيَٓسةنطيَهةيإ  ضؤشاْةى باؾِ بؤ زابني زةنطزٕ، ظغتإ زضوغتِ زةنطزٕ، نطيَيؤئيالّ و خ
 يَ ثاؾهةوت بهةٕ.يَهى يٖةبوو نة بتوأْ بؤ ضؤشاْى زواتط، بطِ

 توونِ يةبري ْةنطز.ئةو ناضاْةى زةَهطزٕ، نؤنطزْةوةى ثةضِيةطةٍَ ٖاونات 
 آلو ببوو،ةناْةوة، بْةخواظضاوزاوة ضِووتوونى ظةضزةؾتى طةوضة ثةياَبةض بة ٖؤى ثةضِ

 ويَٓةيةنى تةواو و يةنططتووي زةغت ْةزةنةوت.
توونة نؤبهاتةوة نة بة نة ئةو ثةضِثةضغت، بطِياضيسابوو باونِ ئةضزةؾيَطى ئاٖوضاَةظزا

ية  يَو بووبؤ ئةو ناضة َةظْة، تةْػةضى ضاغجاضز نة يةن ةناْسا َابوو،اطةْسةيي ية غيٓثةض
ى تةْػةضزا ناض ضاوةزيَط يةشيَطى ضِاغجاضز تا زيهة ةناْيَووغٖةْسىَ ية  َووغة ظاْانإ،

 بهةٕ بؤ ئةو َةبةغتة.
ئةو نةغاْةى بةؾيَو ية  ٖةَوو ئَ،ونُسا بطةضِاْى باوآلتئةوإ ضِاغجيَطزضإ تا ية 

بيػت و يةى  وئةوةى الياْة بيٓووغٓةوة. ية غيٓطياْسا ٖةَيططتووة، بسؤظْةوةتوونةيإ ية ثةضِ
 ّ بة ثةضاطةْسةيي ٖةبوو، بةؾةناْيآلبة ،غيَ بةف بة ْووغطاوى تةْياتوونة بةؾى ثةضِ

 سا ٖةبوو.خةَيهى ةيـ ية غيٓزيهة
زواى ئةوةى باونِ تةْػةضى بؤ ناضى  ئاظيَػتا( بوو،توونةنة )ةضِْاوى غةضةتايي ث

 زيهة ةناْيَووغتوونةنة ضاغجاضز، غةباضةت بة ْاوى تاظة ضِاويَصى بةو و نؤنطزْةوةى ثةضِ
ّ آل، بةْييةتوونةنة ٖيض طوَامنإ ( يةغةض ثةضِئاظيَػتاية َاْةوى ْاوى ) وتىنطز. باونِ 

بةؾيَهى نةَى بة ْووغطاوى َاوةتةوة،  تةْيا ةواوةتى ْةَاوة،ئاظيَػتا بة تْاوةضؤنى  ئةَطِؤ
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ى ئةو نةغاْة ةثيَويػتة ية غيٓ ئاظيَػتا زيهةي بةؾةناْيْيية، نة نةَرتئ طوَامنإ ييَ 
نة  ئاظيَػتازَيٓيإ يةوةى نة ئةو بةؾاْةى  َووغوةضبطرييَتةوة نة يةبرييإ َاوة، ئايا ئيَوةى 

ةوة بؤ ئيَوة زةطواظضيَٓةوة تا بٓووغطيَتةوة، ٖةَإ ئةواْةٕ نة ية بريى ئةواْ ئةظبةضنطاوٕ،
 .وويةتى و ْووغيويةتى؟وتثةياَبةضى طةوضة ظةضزةؾت 

نإ ئيَطاْييةئايا ية غةضزةَى طةدػتةى )َةبةغت ية طةدةغتةى ٖةَإ ئةغهةْسةضة نة 
يَٓر غةز و ثةدما نة ث ئةَطِؤبةو ْاوة باْطيإ زةنطز نة بة واتاى ْةفطةت ييَهطاو زيَت( تا 

توونةيإ غاَيى بةغةضزا ضؤيؿتووة، ْاتواْطيَت بري بهطيَتةوة نة ئةواْةى بةؾةناْى ئةو ثةضِ
وويةتى وتوة، تواْيوياْة نة وةى ظةضزةؾت ووةتةبؤ ْةوةى زواى خؤيإ طواغت ئةظبةض نطزووة،

باواْياْةوة وةضى بططٕ، اَيةناْى ئةوإ تواْيوياْة ئةوةى ية سئايا َٓ ،توونة بطواظْةوة؟ئةو ثةضِ
ئةطةض بابةتيَو ية  .ْةوةناْيإ بيَ ئةوةى ٖيض ٖةَيةيةنى تيَسا بهةٕ؟ بطةيةْٓةوةى خؤى 

ى ظةضزةؾت وتةبة تةواوةتى وةى  يةغةض ثيَػتة بٓووغطيَتةوة،ى ثريةناْةوة بيَتةزةض و ةغيٓ
 .؟ْييةْةبيَت، ئايا زضؤ و الزإ 

نة ناضى نؤنطزْةوةى  زيهة ةناْيَووغةض و نطزة غةض تةْػ ناضيطةضيىى باونِ وتة
و  ئةقٌَى نة ٖيَٓسةئةى خةغطةو )ثاؾا(  وتتةْػةض بة باونُى  يإ ئةدماّ زةزا،توونةنةثةضِ

ئةوةى نؤى زةنةيٓةوة و زةيٓووغيٓةوة، وةى  تابيٓى زةنةئ وضزٖعضى َطؤظ ضيَطةَإ بسات، 
 ،ُإ بهطيَت ضيَطة ْازةئئةقًَض و ةى بة ٖعسٖٓيَناْى ظةضزةؾت بيَت. وتةواتة  ئاظيَػتا

بة  ةغيٓ ةثيَٓر غةز و ثةدما غاَيزضيَصايي ة بى يةبةضئةوةّ آلف ٖةَية بيَت، بةوؾةتةْاْةت يةى 
تا ية  ،ى بهةئبووْية باوإ بؤ ْةوةنإ ٖاتووة، ْابيَت بة تةواوةتى َتُاْة بة زضوغت  ةغيٓ

َإ نؤنطزةوة، ٖةَوو. زواى ئةوةى بنيالى ئاٖوضاَةظزا و ظةضزةؾت زضؤظٕ و طوْاٖباض ْة
بةو ؾيَوةية  ئاظيَػتا( زيَت،ى واتاى )ؾيهاض و واتانة بة  ،(ئاظيَػتا)ظةْس  ْنيْاوى ييَ زة

 تطنة زوا ،َةظاض ْابني، ئةو َةظزاثةضغتاْةفؾةضزةّ ئاٖوضاَةظزا و ظةضزةؾت يةبةض سيهةضي
 ،و باْطةؾةى ئةوةَإ ْةنطزووة وٕنطزتوونةنة زةخويَٓٓةوة، زةظأْ نة زضؤَإ يةطةٍَ ْةثةضِ

 وويةتى.وتتوونةزا ٖةية، ٖةَإ ئةوةية نة ظةضزةؾت نة ئةوةى يةو ثةضِ
آلّ زواى ئةوةى ْس، بةغووتاى ئاظيَػتاتوونى ى واتة ئةغهةْسةض ثةضِةغتةدةط

 بربيَت. يةْيَو سيهة( زةبيَت، ْابيَت ضيئاظيَػتاْاوى )ظةْس  نؤزةنطيَتةوة،
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 ى ظؤض ية ضةضَى َاْطا بٓووغٓةوة،يةغةض شَاضةيةن ئاظيَػتاّ تا ظةْس َٔ فةضَإ زةنة
ضوو، يةْيَوبة ٖؤناضيَو  خؤيا غووتائةواْيـ  ية يَوية ئاططخاْةناْسا بياْجاضيَعٕ تا ئةطةض يةن

 ْةضيَت. يةْيَومبيَٓٓةوة و وةى داضى ثيَؿوو بة تةواوةتى و يةثطِ  زيهة ئةواْي
 ئيَػتةبة نة  ئاطةزاضؤى و ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة، ةضِئةى ئةو نةغةى نة ييَطةوة ز

و ْووغيٓةوةى )ظةْس  ئاظيَػتااْةى نة بؤ نؤنطزْةوةى َووغّ ئةو آلتةْػةض َطزووة، بة
و بةضزةوأَ ية ناضةنةيإ. َٔ وةغيةت  وٕظيٓس ئيَػتةئةوزا ناضيإ زةنطز، يةطةٍَ ( ئاظيَػتا

يةغةض  ئاظيَػتأَ بةؾى نؤنطزْةوة و ْووغيٓةوةى ظةْس ةنةّ زةنةّ نة ئةطةض تةَةْى نوضِبة 
توونة يةغةض قةزى ؾاخيَهى بةضظ و يةو ئةو ثةضِ ٖةَووية ؾاخة بةضظةناْي ْةنطز،  يَويةن

ي ْةطات، بٓووغيَتةوة، تا ئةطةض تةواوى ؾويَٓة نة زوشَٓاْى ئاٖوضاَةظزا زةغتيإ ثيَ
و ْووغيٓةى غةض ؾاخةنة مبيَٓيَتةوة. ئةطةض ، ئةووٕضيةْيَو ئاظيَػتاى زيهة توونةناْيثةضَ

ْووغيوةتةوة، بةو ناضة  وٕ)زاضانؤ( ية تريةى )نياَةْـ( نة شيآْاَةى خؤى ية ؾاخى بيَػت
 (3)ْةيسةتواْى ئاظيَػتا يةْيَو ببات.طةدةغتةى  سيئي بوواي،ٖةغتا

ٖةية، ية زاضانؤى  ؤَٕ ية غةضةتازا ْةَسةظاْى ئةوةى يةغةض ؾاخى بيَػت
نة بتواْيَت ئةوةى ية قةزى ئةو ؾاخة ْووغطاوة،  ْةبووهة نةؽ ضووَْةْؿةوةية، نيا

 غويَٓيَتةوة.
ى و نةؽ زةضْةنةوت نة تواْاى خويَٓسْةوةى ئةو بابةتةى ٖةبيَت، تا تيَجةضِْيَو آلغا

تواْاى خويَٓسْةوةى ئةو  ،ووض( ثياويَهى ظاْا ٖةيةغى )ية ْاوضةٖةواَييإ ثيَساّ نة 
 بضٔ و ئةو ثياوة ببةٕ بؤ ناضاَػني تا بعأْ ئايا ومتى ٖةية نة ية نؤْسا ْووغطاوٕ. ضيَٓووغاْة

 .ْا؟ خؤتواْاى خويَٓسْةوةى ئةو ْووغطاواْةى ٖةية يا

                                                 

بؤ تيَطةيؿنت  ي زاَةظضيَٓةضى نةتيبةى بيَػتوْة،ٖةخاَةْؿيَةبةغت ية زاضانؤ نياَةْـ، زاضيوؾي  (3)
ةضى فةضةْػي قؿى ضؤغتةّ( نة ية اليةٕ شإ طاشةى ييَهؤَيةيةوةى ؾاثووض وتوويةتى، ثيَويػتة بعاْني )ْ

بؤية ئةو تطغاوة نة تةَةْى  ؾاثووضى يةنةَةوة ٖةَيهةْسضاوة، نطاوةتة بٓةَاى ئةو بةغةضٖاتة، ية اليةٕ
زةغت ٖيَطف بةضةنإ بجاضيَعضيَت، بةغةض قةزى ؾاخيَو ْةنات، تا ية  ئاظيَػتاس بةؾى ْووغيٓةوةى ظةْ

ًةوى ٖقؿى ضؤغتةّ بة غيَ ظَاْى ثةةةنةّ ئةو ناضة ئةدماّ بسات. ْوتوويةتى وةغيةت زةنةّ تا نوضِ
 ظةبيشوَيآل" وى غاغاْى و يؤْاْى ْووغطاوةتةوة."ثةًٖة اْى،ئةؾه
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اثووض بوو( )َسائ نة ثايتةختى ؾ وٕثيَـ ئةوةى ئةو ببةْة ناضاَػني، ية ؾاضى تيػف
جى بووة، ئةو ظَاْى ضؤَى و ضيؿى غبيٓيِ نة ثياويَهى بة تةَةْة  ٖيَٓايإ بؤ الى خؤّ،

 ؟ضييةبؤية بةو ظَاْة ييَِ ثطغي ْاوت  زةظاْى،
 َى زايةوة نة بة )ثةتاووى( ْاوّ زةبةٕ.آلوة
 . ناّ ية ظَاْة نؤْةنإ زةظاْى؟ومت
 ى نؤٕ و بابًى نؤٕ زةظاْيَت.َيػطَى زايةوة نة ظَاْى آلوة
ةناْى َٓة، وآلتة ناضاَػني نة ية ي ، بيَطوَإ زةظاْى بؤضى تؤّ باْطٗيَؿت نطزووة؟ومت

نةؽ ْةيتواْيوة بيدويَٓيَتةوة. ضةْسئ داض  ئةَطِؤنة تا  ،يةغةض قةزى ؾار ْووغيٓيَو ٖةية
نة ثيَيإ وابووة زةتوأْ بيدويَٓٓةوة،  ،بة فةضَاْى َٔ ئةو نةغاْةيإ بطزووة بؤ ئةو ؾويَٓة

تؤ زةتواْى  وتتا ئةوناتةى بة َٓيإ  .ئةدماّ بسةٕ ةو ناضةئّ ٖيض ناَيإ ْةياْتواْيوة آلبة
 ومت تؤ بيَٓٔ بؤ ناضاَػني،وة نة بة ضيَٓووغي بعَاضى ْووغطاوٕ، بؤية ٓييةئةو ْووغطاواْة غويَ

 تى طةوضة ية َٓةوة وةضزةططى.آلوة ئةوا خةٓييةئةطةض ئةو ْووغطاوة غويَ
ة بة ن بووٕيـ ٖةهةزي ئةى ثاؾا ية ضابطزووزا دطة ية ظَاْى بابًى، ظَاْي وتىثةتاووى 

ئةطةض ئةو ْووغطاوة بة ضيَٓووغي بابًى بيَت، ئةوا َٔ زةتوامن  ضيَٓووغي بعَاضى زةْووغطإ،
بيَت ْاتوامن  زيهة ّ ئةطةض بة ظَاْيآلبيدويَُٓةوة و ْاوةضؤنةنةى بؤ تؤ باؽ بهةّ، بة

 بيدويَُٓةوة.
، ْةبووويَٓسْةوةي ئةوت تؤ تواْاى خ ْةبوو،ئةطةض بة ظَاْى بابًى  ومت تاقى زةنةَةوة،

بة  يى ثؿووزاْى ئةو ثياوة بيَٓٔ، تا ثيَساويػتومتٖيض طًةيي ْانةويَتة غةض تؤ. زواتط 
هة تةْاْةت طةدماْيـ بيَ ضووْغةض غةٕ نة ٖيض ظياْى ثيَ ْةطات،  يؾيَوةيةى ية ؾاخةنة

اى ثياويَهى ذبطةيةْٔ بة نةتيبةنة، ضو خؤيإ  وٕزاضبةغت ْةياْسةتواْى بضٓة ؾاخى بيَػت
 بة تةَةٕ.

يةتى ئةو ْووغيٓة غويَٓيَتةوة، بة ٖؤى ْيوثاف َاوةيةى ٖةواَييإ ثيَساّ نة ثةتاوةى توا
 ويَٓسةضثةتاوةى ية َةزإ( نة ثايتةختى ٖاويٓةّ بوو،ٖاويٓةوة َٔ ضووبووَة ٖةنُاتاْة )ٖة

ية نة إ ظَاْى بابًيبة زوو ظَإ ْووغطاوة نة يةني يةئةى ثاؾا، ئةو نةتيبة وتىٖاتة الّ و 
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ة، بةآلّ ْةَتواْى ييويَطِاى ئةوةى بة ضيَٓووغي بعَاض َٔ تواْيِ بيدويَُٓةوة، ئةوي زيهة
 (4)بيدويَُٓةوة.

 .وة؟ٓييةدويَي ئايا تواْيت ئةوةى بة ظَاْى بابًى ْووغطاوة، بة زضوغتى بومت
ضؤنةنةّ بؤ ى خويَٓسَةوة و ْاوةوضزبةَيىَ ئةى ثاؾا َٔ ئةوةى ْووغطابوو بة  وتى

 ْووغيويةوة و بؤّ ٖيَٓاوى.
 (5)ؾايإ نوضِى طةؾتاغيَبزاضانؤى ؾاى  يةاليةٕئةوناتة َٔ ظاْيِ ئةو نةتيبةية 

ى شياْى خؤى ية َيَصووهة ضووْى ئةوّ بةضظ ْطخاْس، ئةقًَنياَةْـ ْووغطاوة و ظاْايي و 
 .ى بباتيةْيَوؾويَٓيَو ْووغي نة طةدةغتةى ْةيتواْى زةغتى بطاتىَ و 

ئةطةض ٖاوؾيَوةى شيآْاَةى  غت بووة،ية ْووغيٓةنةى زاضانؤ ظاْيِ نة ئةو َةظزاثةض
قةزى ؾاخيَو ْووغيبايةوة نة زةغتى نةغي ثيَ ْةطةيؿتباية، ئةوا يةغةض ى ئاظيَػتاخؤى، 
 ْةزةضوو. يةْيَوئةويـ 

وة نة ثيَؿرت تةتط ئةو نةتيبةية غويَٓيَوضز، تا وٕثةتاوةنِ ْاضزةوة بؤ بيَػت زيهة داضيَهي
 يؿت نة داضى يةنةّ تيَطةيؿت بوو،تيَطة ٖيَٓسةئةو بؤ داضى زووةَيـ ٖةض خويَٓسبوويةوة، 

نةتيبةنة ض ظَاْيَهة. غتايؿى زاضانؤّ نطز نة  زيهةي ْةيتواْى تيَ بطات نة ضيَٓووغةنةي
 يهةطا يةنيإ غويَٓسضيَتةوة، ئةوي زنةتيبةنةى بة زوو ظَإ ْووغيوة، تا ئةطةض ْةتواْ

 بعاْطيَت.
زواى زوو غاٍَ  وآلتى خؤى،وة ْاضزَةوة بؤ زَيدؤؾييةت نطز و بة آلَٔ ثةتاوةنِ خة

 بيػتِ نة نؤضى زوايي نطزووة.
 

*  *                   * 
 

 

                                                 

بابًى و عيالَى  ٖةخاَةْؿيي،بيَػتووٕ بة غيَ ظَاْى ثةًٖةوى نة زةظاْني نة نةتيبةى ئيَػتة (4)
 "ظةبيشوَيآل"ْووغطاوة. 

 "ظةبيشوَيآل". ٖةخاَةْؿييى ويَؿتاغيَجى نوضِ (5)
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زواى ئةوةى ضؤيؿتة ئةضَةْػتإ و ثةْاى بطزةبةض ضؤَةنإ، ٖةوَييسا تا  غيَيةّتريزازى 
 يَٓيَت و ئةوإ ْاضاض بهات تا بؤ دةْطى َٔ بئَ.وضووشبناْى ضؤّ ية زشى َٔ ؤضةئيُجطات

ةنوؾت، تا ئةو يَهى زئيُجطاتؤضٖةض نةغيَو نة  ظوويي زةطؤضِإ،نإ ية ضؤّ بة ؤضةئيُجطات
. ظؤضيٓةى ئةو نةغاْةى ئيُجطاتؤضوة وزةنوشضايةوة ية دياتى ئةو زةب ناتةى بة زةغت يةنسيي

زواى ئةوةى زةطةيؿتٓة غةض  بووٕ،ْسةى يصيؤْةنإ )يةطات( واتة فةضَا ئيُجطاتؤضة بووْزة
يةو يةطاتاْةى  يَو. يةنئيُجطاتؤضزةيهوؾنت و ية دياتيإ زةبوو بة  زيهةتةخت يةطاتيَهى 

 ى ْاوى )ئاَة يياْووؽ( بوو.ئيُجطاتؤضطةيؿتة تةختى 
ية ْاَةنةزا بؤى ْووغيبووّ  زووض ية ضةوؾت بوو ئاَة يياْؤؽ ْاَةيةنى بؤ ْووغيِ نة

ت مبيَٓٔ، آلزةغةيةغةض ويَت ة نة ئةطةض زةتاْةمنثيَتإ ضازةطةي ئيُجطاتؤضى ضؤَِ،نة َٔ 
 زةبيَت ئةو َةضداْةى َٔ ثةغةْس بهةٕ:

 ةوة.ٓيَةضِ، بؤّ بطوٕتةواوى ئةو ؾاضاْةى ضؤّ نة ية ئاغياى بضوونٔ و زاطريت نطز يةنةّ:
ئةو  ة بهة،نؤبهةوة و بؤّ ضةواْْة بؤّ آلئةو بادةى بؤت زياضى زةنةّ بة ؾيَوةى غا زووةّ:

و ثيَٓر ٖةظاض ئةغح و َائ  ظيَطِٕ آلية ثيَٓر غةز تا بطيَتييةبادةف نة بؤ تؤّ زياضي نطزووة 
 و غيَ ٖةظاض طا و َاْطاى ؾريزةض.

ية ئةوىَ  يَِٓ بؤ ضؤّ،ئةطةض ئةو َةضداْةى َٔ ثةغةْس ْةنةى، زةغتطريت زةنةّ و زةتٗ
ت زةبةغتِ. ئةطةض ْاظاْى نة ضبةضظتطئ ططزى ئةو ؾاضةية، ية خاططزي )طريى ْاٍَ( نة يةغةض 

زيهة  ئةواْي ٖةَووو بعاْة نة طريى ْاٍَ ية  ةسةوت ططز زضوغت نطاوة، بيعاْيةغةض ؾاضةنةّ 
ِ بةغتى و ية تطغاْا َطزى، فةضَإ زةزةّ تا الؾةنةت بةضظتطة، زواى ئةوةى نة ية خاض

ى ةى ئةو غةضباظاْخواضزتى ثةغرتاو زضوغت بهةٕ و زةضو ية طؤؾتةنةت، طؤؾ خواضةوةبيَٓٓة 
 ى زةياْٗيَِٓ بؤ ضؤّ.زيًتؤى بسةٕ نة بة 

َى ئةو ْاَةيةى ئاَةيياْووغسا، بؤّ ْووغي نة ئةطةض ية ضاغتيسا تؤ ثاؾا آلية وة
ية ْيَوإ َٔ و ضؤّ ئاؾتى  بووايةى، ْاَةى بةو ؾيَوةية زووض ية ضةوؾتت بؤ َٔ ْةزةْووغي.

ؾهطيَهى ةبة ي غيَيةّ بوو نة ئاؾتى تيَهسا وطؤضزيٓى بططة ِ تيَو ْةزا، ئاؾتيي َٔ ٖةبوو،
. خواضززواتط ية )َى ظى ؾة( نوشضا و يةؾهطةنةى ؾهػتى  بةٖيَعةوة ٖات بؤ دةْطى َٔ،

ّ ضةظاَةْسيِ ْواْس بةضاْبةض بة زاواى آلّ، بةةبب يةْيَوويَطِاى ئةوةى زةَتواْى الؾةنةى 
يَٓٓةوة بؤ تا الؾةنةى زواى َؤَيايي نطزٕ، بطةضِ بووٕى َٔ زيًيإ ووٖةَغةضزاضةناْى نة 

ضؤّ نطز، َٔ بةؾيَو يةو يةطةٍَ ُإ ئاؾتييبة خاى بػجيَطزضيَت. زواى ئةوةى  ويَٓسةضضؤّ تا ية
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بؤ ضؤّ نة ططتبوؤَ و ديَٓؿيٓةنةى طؤضزئ ية ئاؾتى ْيَوامنإ نة تا  ةضِاْسْةوةؾاضاْةّ ط
 ت بةضزةواّ بوو، ضِاظى بوو.آلٖاتٓى تؤ بؤ زةغة

ئةطةض َٔ ْاْاغي  طريغيَين،ببةى و ئاططى دةْط ٖةَي يةْيَوتؤ زةتةويَت ئاؾتى  ئيَػتة
ة َٔ ئةوامن ئاظاز نطز، بجطغ زيًى َٔ،بة  بووٕيةو ضؤَياْة بجطغة نة ية دةْطى َى ظى ؾة 

زةططى و  زئٌَ بة  وتوتةئةوةى نة  يةباضةىّ آلبةتا بعاْى نة َٔ ية دةْط ْاتطغِ، 
بة نة يةو ضؤشةوة  ئاطةزاضبةضظتطئ ططزى ئةو ؾاضة ية خاضِ زةزةى، يةغةض زةَبةى بؤ ضؤّ و 

، ٖيض ئةَطِؤت تا زةطاتة آلغةض زةغة ووةتةنة ئاٖوضاَةظزا َٓى ئافطاْسووة و باثريامنى خػت
 ة.ْةبوو زيٌةنى َٔ ثاؾايةى ية ضةضةَي

و تؤف ٖةضضةْسى  ْةبووٕ زيٌّ ٖيض ناَيإ آلبة ٖةْسيَو ية باثريامن ية دةْطسا نوشضاوٕ،
ةثاْى دةْطسا بهوشضيَِ. ويَطِاى ّ يةواْةية َٔ ية طؤضِآلبططى، بة زيٌبى ْاتواْى َٔ بة  بةٖيَع

آلّ ئاَؤشطاضيةنت ية ثيَؿيٓاْى تؤ ْةتطغاوّ، ية تؤف ْاتطغِ، بة ؤٕئةوةى َٔ ٖةضوةى ض
 باؾرتة. ؾةضِؾيَطيؿت ٖةبيَت، ٖةض ئاؾتى ية  يةوةى نة ئةطةض ٖيَعى بطيَتييةئةويـ  زةنةّ،

اْى وآلتئاَةيياْؤؽ ئاَؤشطاضى َٓى وةضْةططت و خؤى بؤ دةْط غاظزا، زاواى ية 
ية وياليةتةناْى ضؤّ تا يةؾهط  بووٕنة بةؾيَو  نطز، ضؤشئاواى زةضياى غجي )َةزيتةضاْة(

اْى ضؤّ بة فةضَاْى ةننطيػتياْ ٖةَوو ْةبوو،ية ضؤّ  نطيػتيإئاَازة بهةٕ. ئةونات 
ية بةؾيَو يةو وياليةتاْةى بة وياليةتة  تةْيا، بووٕثيَـ ئةو بةضواضة نوشضا  ئيُجطاتؤض

هة ئاَةيياْؤؽ زةيعاْى ضووْ بووٕ،ة زازةْطإ، ٖةْسىَ نطيػتيإ ٖةوآلتةناْى ئةو يزةضةني
زواى ئةوةى ية ةنإ و ئةوإ َٓيإ خؤف زةويَت، بؤية نطيػتياْةتة ثةْاطةى بووْاْى َٔ وآلت

ئةو نطيػتياْاْةف  نطيػتياْيَهى زةغت زةنةوت، زةيهوؾت،ى دةْطيسا، ٖةض ضزشى َٔ بطِيا
 .بوؤَٕ  زةغةآلتيى يةشيَطاْةى وآلتنة تواْيإ ضِابهةٕ، خؤيإ طةياْسة ئةو 

يإ زةغت ووتبؤ ئةوةى بتوأْ قووٕ طياْيإ ثاضيَعضاو زةبوو، ئةوإ زواى ئةوةى ية ضؤّ زةضزةض
بة  ويَٓسةضهة يةضووْاْى َٔ، ضيَطةى ئاتطؤثاتيَٓيإ زةططتةبةض، وآلتهةويَت، زواى طةيؿتٓيإ بة ب

، ؾويَٓيَو بؤ ْةبوواْةى ية ضؤّ ٖةَيسةٖاتٔ و ٖيضيإ نطيػتياْٖاوناضى َٔ وةى ٖاوناضى بؤ ئةو 
بةضِيَوة زةبطا، َٔ زوو قةؾةى نطيػتيإ و ْويَٓةضيَهى  يةاليةٕخيَطات و ٖاوناضى ئةوإ زاْطابوو نة 

 ةناْى َٓسا مبيَٓٓةوة.وآلتيةو ؾويَٓة نةيوثةىل ناض بة ئةواْة زةزضا نة زةياْةويػت ية 
زةزضا تا  يإ ثيَظيَطِناْى نؿتوناٍَ و بطِيَو ثيَساويػتييةاْة ظةوى و وبو دووتياضئةطةض 

ئةطةض ثيؿةطةض  ضؤشاْةيإ زابني بهةٕ. ووتىبتوأْ ناتى ٖةَيططتٓةوةى يةنةّ بةضٖةَيإ، ق
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 وأْ ية ثيؿةنةيإ زةغت بةناضبٔ،زةزضا تا بت اْة ية ؾويَٓى خيَطات بطِة ثاضةيةنيإ ثيَوبو
ئةطةض ثيؿةوةضةنإ ويػتبايإ بؤ َٔ ناض بهةٕ، ئةونات َووضةى خؤيإ ية َٔ وةضزةططت. 

َٓيـ  باظ،ز تا ية غوثاى َٓسا ببٓة غةضيإ زةنطظووٖةْسيَو ية طةدمة نطيػتياْةناْيـ ئاضة
يةطةٍَ يإ يى َووضة و خاْةْؿني دياواظضِووية  وةضزةططت،نإ ئيَطاْييةئةوامن ٖةضوةى غةضباظة 

 زةزضا. ْةزةبوو، ية ناتى دةشْةناْى خؤؾياْسا َؤَيةتيإ بؤ ثؿوو ثيَ زيهة غةضباظةناْي
 هةضووَْى ْاَةى ئاَةيياْؤغِ زايةوة خؤّ بؤ دةْط ئاَازة نطز، آلٖةض ئةوناتةى وة

واّ ْةزةنطز ئةو غووز ية ئاَؤشطاضى َٔ نة بطِ ،َاْة بووؾةضْاَةى ئةو بة ضِازةيةى بيَ 
يةنةوة بؤ دةْطى َٔ ضيَطةّ ْةَسةظاْى ية ض آلببيٓيَت و ية دةْط نطزٕ ثاؾطةظ ببيَتةوة، بة

فوضات بؤ دةْطى َٔ  ضِووباضيية ضيَطةى غوضيا و بة زضيَصايي  غيَيةّت. ئايا وةى طؤضزيٓى زيَ
 .الى باؾرتة نة ية ضيَطةى ئاغياى بضووى بيَتة دةْطى َٔ؟ خؤيَت ياز

، ية ضيَطةى ئاغياى بووايةوة يةؾهطةنةى ٖيَٓاوؾهاْييةئةطةض ئاَةيياْؤؽ ية ضيَطةى 
ئةطةض ية ضيَطةى زةضياوة ٖاتباية، زواى طةيؿتٓى بؤ غوضيا ، بةآلّ بضووى زةٖاتة دةْطى َٔ

 َيعؤثؤتاَيا. بطةيةْيَتةيةويَوة خؤى  زةبوواية
هة ضووْبريّ ْةزةنطزةوة نة ئاَةيياْؤؽ يةؾهطةنةى ية ضيَطةى ئاغياى بضوونةوة بيَٓيَت، 

ضؤَسا يةطةٍَ إ ثيَوةْسييببيَت نة  تيَجةضِسا وآلتبة ٖةْسىَ  زةبووايةزواى ئةوةى ية ضؤّ زةضزةضوو، 
، بساتضِووئةو ؾويَٓاْة دةْط  اْة ية ْيَوإ يةؾهطةنةى و ثاؾاناْىوآلتيةواْة بوو يةو  ْةبوو،باف 
و خانى اْسباية غوضيا، ضووْهة زةطةيؿتة ْيَئةطةض يةؾهطةنةى ية ضيَطةى زةضياوة طةيبةآلّ 

ضؤّ، يةؾهطةنةى زةيتواْى بة بيَ ططفت بةضزةواّ بيَت ية ٖاتٔ و ضؤشئاواى يَو ية وياليةتةناْى يةن
 ٖةشَاض زةنطا. ى ئاَةيياْؤؽئيُجطاتؤضييةتغوضيا بة بةؾيَو ية غٓووضى 

بؤ  ْةبووئاَةيياْؤؽ دطة ية ضيَطةى ئاغياى بضووى و غوضيا ٖيض ضيَطةيةنى 
ئاضاّ بططّ تا بؤّ زةضزةنةويَت نة ية نويَوة  زةبووايةبؤ غةض َٔ و َٓيـ  يةؾهطنيَؿيي

يَصّ و ْاضاض بووّ نة ئةطةض ية ئاغياى ى زابطِية بةضاْبةضزيَت، بؤ ئةوةى ؾيَواظى دةْطى خؤّ 
 بؤ دةْط زياضى بهةّ. زيهة ونةوة بيَت ؾيَواظيَهيبضو

غيَيةّ ٖةَيي ٖةَإ ضيَطةى بؤ دةْطى َٔ ٖةَيبصاضز نة طؤضزيٓى  ئيُجطاتؤضزةضنةوت 
بؤ ئةو َةبةغتةف  ؾووضغتإ،ئا بطةيةْيَتةخؤى  ضِووباضزةيويػت بة زضيَصايي  بصاضز بوو،

ئةو  ئةو زةؾتة، َى ظى ؾة يةْيَتةبطةو خؤى  بجةضِيَتةوةية بواضى )َى ظى ؾة(  زةبوواية
 غةضنةومت و نوؾتِ. غيَيةّغةض طؤضزيٓى ؾويَٓة بوو نة َٔ تيايسا بة
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و زةؾتى َى ظى ضِووباضي فوضات، ٖاتباية ْيَى ية تيَجةضِبووْئةطةض ئاَةيياْووؽ زواى 
ْسةى ية ضابطزووزا فةضَا ، بةآلّ زةَعاْى نة ئةو يةطات بووة وؾة، َٔ زةَتواْى ئةو بؿهيَِٓ

و ئةو زةؾتة بؤ ئةو ةْط ؾاضةظاية و زةظاْيَت ٖاتٓة ْيَية ٖوْةضةناْى د يـ بووة،يصيؤْ
 َةتطغيساضة.

بضُة  ضِووباضةنةة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشئاواى بَةوة و بجةضِ ضِووباضَٓيـ زةَتواْى ية 
فوضات و يةو تى آلوة ضؤشٖةوّ بة باؾِ ظاْى ية زةؾتى َى ظى ؾة نة نةوتبآلثيَؿواظى ئةو، بة

ضاوةضِواْى ئاَةيياْؤؽ ؾويَٓةى نة زووضى ْيَوإ زجيًة و فوضات زةطاتة نةَرتئ ئاغتى خؤى، 
ى َٔ ظؤض باف طاييػهة دةْطييةناْخػتٓى مب، ضووْهة ئةو ثيَسةؾتة تةخت بوو، بؤ بةناض

ّ. نسا بسةؤِ نوؾت، زةَتواْى ئاَةيياْؤغيـ بة ضغيَيةَبة ٖةَإ ؾيَوة نة طؤضزيٓى  ،بوو
 ْةبووى ئةو ضووباّ، يةواضِووبةضةو ضؤشئاوا بةضةو  ضِووباضةنةية ناتيَهسا نة ئةطةض بة زضيَصايي 

نامن غووزيإ ْةبيَت و ثياوى ظاْا ْابيَت طاييػهةئةوزا ظةْطِ نة يةطةٍَ ْاضاض ببِ ية ؾويَٓيَو 
ضيَتة ؾويَٓيَو نة وة و ييَي ؾاضةظاية و بووةتةةثاْةى دةْط وةال بٓيَت نة تاقى نطزئةو طؤضِ

 يةطةٍَ زوشَٔ ظةْطيَت. ويَٓسةضو ية ْييةؾاضةظاى 
ّ ضؤشيَو آلى يةؾهطى ئاَةيياْؤؽ، بةيهطزْةويإ زةنطزَةوة ية ثيَؿطِئاطةزاض ةنإضِوغيدو

َاْسةيي ٖةواَييإ ثيَساّ نة ئةو نوشضاوة و ئةفػةضيَهى ضؤَى بة ْاوى )ظايةضيةٕ( فةض
. ٖةضضةْسة ية بووٕاوةتةوة نة ثيايسا ٖاتٖةَإ ضيَطةزا طةضِبة  يةؾهطةنةى ططتؤتة ئةغتؤ،

ّ َٔ بريّ ْةزةنطزةوة نة ئاَةيياْؤؽ ية آلت بوو، بةنوضنإ ؤضةئيُجطات زةغةآلتيىضؤّ َاوةى 
 بؤ غةض َٔ بهوشضيَت. يةؾهطنيَؿييناتى 

بهوشى  ناتيَو ٖةواَيى نوشضاْى ئةو بؤ َٔ ٖات، ثياوةنامن ْةياْتواْي بوو ْاوى
تؤؽ تؤضيؤؽ( ئاَةيياْؤغي نطاَةوة نة )ثؤْ ئاطةزاضزواتط َٔ  َةيياْؤغِ بؤ بسؤظْةوة،ئا

هة نوشضاْى ئاَةيياْؤؽ بة غووزى َٔ بوو، ٖةْسىَ ية ْيَطزضاوةناْى َٔ ضووْ نوؾتووة،
نة و ئةو بهوشٕ، ئةوإ ةو ئؤضزووطْيَواياْعاْى نة َٔ ٖةْسىَ نةغِ ْاضزووة تا بضٓة 

ى غوثاى ضؤّ و فةضَاْسةنةى ْيَو ئؤضزووطة واْيَت ية ناتى ؾةوزا بضيَتةْةياْسةظاْى نةؽ ْات
هة غوثاى ضؤّ تةْاْةت ئةطةض يةى يصيؤٕ بيَت، ية ناتى وةغتاْى ية ٖةض ضووْ ت،بهوشيَ
بؤ خؤى زازةَةظضيَٓيَت و يةو ؾويَٓة  ةتةْاْةت ئةطةض بؤ يةى ؾةويـ بيَت، ئؤضزووط و،ؾويَٓيَ

ض نةؽ ؾةواْة ْاتواْيَت ، واتة زيواضيَو زازةَةظضيَٓٔ و يةويَوة ٖيزةنةٕ ضيَيةنى ناتى آلقة
 نةياْةوة.ةو ئؤضزووطبضيَتة ْيَ
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 يةْيَوبووّ نة ية ناتى ؾةوزا ثيَساّ، َٔ زَيٓياناتيَو ٖةواَيى نوؾتٓى ئاَةيياْؤغيإ 
غتة يي زةضنةوت نة بريؤنةى َٔ ضِاظووبة  ئةدماَساوة،ةو ناضة ئنة ضؤَةنإ خؤيإ ةئؤضزووط

 ى نوؾتووة.ئيُجطاتؤضثؤْتؤؽ تؤضيؤؽ   ٖاْسةضيو ظايةضيةٕ بة
ئةوزا بؤ  غةضنطزايةتيي يةشيَطظايةضيةٕ ٖاْسةضى نوؾتٓى ئاَةيياْؤؽ، ثيَـ ئةوةى 

بوو  بطيَتىى ئاَيح و ئاَيح غةضوويَ، فةضَاْسةى يصيؤْةنى ضؤَى بوو ية دةْطى َٔ بهةويَتةضِ
 يةشيَطاْةى زةنةوتٓة ئةوزيوى ئةو ظدمرية ؾاخة و آلتوى ضؤّ، ئةو بانوضيةو ظدمرية ؾاخةى 

َيح ْاوزةبطإ. ناتيَو غةضووى ئةاْى وآلتئةواْةوة بة  يةاليةٕ، بووٕضؤَةنإ  زةغةآلتيى
َيجةوة ةى ئغةضووبهات، يصيؤْى ظايةضيةْى ية  يةؾهطنيَؿييئاَةيياْؤؽ ويػتى ية زشى َٔ 

 ى يةؾهطى ئاَةيياْؤؽ بوو.غتثيَوةٖيَٓايةوة و ظايةضيةٕ بة يةؾهطةنةيةوة 
ية يةطاتةنإ  يَوئةطةض يةن توْس بوو،يةؾهطى ضؤّ ظؤض  يةْيَوية ضابطزووزا ضيَو ناضى 

ّ زواى ئةوةى بة ٖؤى نوشضاْى بةضزةواَى آلية ناضةنةى الزةزضا، بة بووايةبةضزةواّ غةضخؤف 
ْةى ية غةضباظطة نإ، ضيَو ناضى يةؾهطى ضؤّ نةّ بؤوة، ٖةْسىَ يةو يةطاتاؤضةئيُجطات
هطزْى نإ غووزيإ وةضططت و بؤ غةضطةضَةيى ضيَو ناضيبووٕ، ية الواظبووْنإ بيَ ئيـ زووضة

 ةوة.زةخواضزابيإ ؾةضخؤيإ 
اْى وآلتنة بة ٖؤى َاْةوةى بؤ َاوةيةنى ظؤض ية  ،يةو نةغاْة بوو يَوظايةضيةٕ يةن

زواى ئةوةى  خواضز بؤوة،ابى ةضؾبطزْى ناتةناْى بيَهاضى خؤى ئةَيح و بؤ بةغةض ىغةضوو
 ٖةض بةضزةواّ زةبيَت يةو ناضةى، َٔ زاواى زةنات،يةطةٍَ ئاَةيياْؤؽ بؤ َةبةغتى دةْط 

 زةنطز. خواضزْةوةزةغتى بة  ةئؤضزووط يةْيَوزواى ضانؿاْى ؾةو 
تى تيَسا بوو، يةنةّ غةضباظ و ئةفػةضة ضؤَةناْى نوضى ئةو زوو نةَوخواضزْةوةَةى 

زووةَيـ  ؾةضاب غؤْةوة،نإ زةتواْطيَت زووضة دةْطييةة ية ناتى غةفةضة فيَطزةنطز ن
 خواضزْةوة زةبوو،اب ؾةض، غةضطةضَى زةضِؤيؿتئةوةى نة ظايةضيةٕ تا بةؾيَو ية ؾةو 

ى ٖةغتيَت و بة خوَاضى  ٖةَيسةغتا، بؤ تووْسوتؤَيبة  بةضةبةيإ ْةيسةتواْى وةى ئةواْي زيهة
ة ْيَعيهةوة و زةنةوتةوة زةخواضزضةْس داَيَهى  زيهة اضيَهيئةوةى خوَاضى بةضي بسات د

 ئةوناتيـ تواْاى فةضَاْسةيي زازةبةظى. ،غةضخؤؾي
ٖةبووة يةو ثيالْةى بؤ نوؾتٓى  ناضيطةضيىى ئةو ضةْسة خواضزْةوةْاظامن َةى 

ئةويـ  ْةخواتةوة،اب ؾةضبوو وتّ بيػتِ ئاَةيياْؤؽ ثيَي آلئاَةيياْؤؽ زايٓا بوو، بة
 اب ٖةَيبططيَت.ؾةضةتواْى زةغت ية ْةيس
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ّ. ْةبووى ظايةضيةٕ ئاطةزاضايةوة، ضيرت زواى ئةوةى ئاَةيياْؤؽ نوشضا و يةؾهطى ضؤّ طةضِ
ٖةض ئةو غاَية  خواضزْةوة ٖةَيططتووة،ظ( بيػتِ نة ئةو زةغتى ية َةي  259ية غاَيى )

تإ نة ثةْاى بطزبؤوة بةض ثاؾاى ئةضَةْػ غيَيةّْسْى تريزازى آلٖةواَيِ ثيَطةيؿت نة بة دوو
 ضؤَةنإ، نةوتة نؤنطزْةوةى يةؾهط تا بيَت بؤ دةْطى َٔ.
ى ٖةَيٓةططتباية، بريى ية خواضزْةوةَٔ بريّ زةنطزةوة نة ئةطةض ظايةضيةٕ زةغتى ية َةى 

غةضطةضّ  خواضزْةوةؤض تا ْيوةى ؾةو بة َةخي هة ثياوىضووَْٓسا ْةزةنطزةوة، يةطةٍَ دةْط 
 ،ت بٔنوضٖةَيٓاغتيَت، ئةطةض ضؤشةناْيـ ظغتاْى و  ْيوةضِؤ ْيَعيوض خوَاضي تا زةبيَت و يةبة

وتٓةوة ية خوَاضى زةبيَت زواى ٖةغتاْيـ بؤ زووضنة بووٕ خوَاضٕ،ةى تاضيو ْيَعيهئةوا تا 
 بٓؤؾٔ. نةَيَهي زيهة

َةى ْؤؾني، بؤ دةْطى َٔ يةؾهطى يةغةض بوواية واَبؤية ئةطةض ظايةضيةٕ بةضزة
ى ؾةو و خوَاضى ضؤش زةضفةتى نؤنطزْةوةى يةؾهط و ٖاتٔ بؤ خواضزْةوةزةوة و نؤْةزةنط

 دةْطى َٓى ثيَٓةزةبةخؿي.
اْةى ئاغياى بضووى نة زواى وآلتظايةضيةٕ بؤ دةْطى َٔ و بؤ بةزةغتٗيَٓاْةوةى ئةو 

اْى وآلتيَهةوتٔ بةضةو ، ٖةوَيى نؤنطزْةوةى يةؾهط و بةضِبووٕدةْطى َى ظى ؾة زاطريّ نطز 
 يَ ْةخػتبوو.نإ يةؾهطى بةو ضازةية طةوضةيإ بةضِؤضةٓيسا، تا ئةونات ٖيض يةى ية ئيُجطاتَ

هة و زةضةوةى ضؤَةوة ئاَازة بهات، ضووْ خؤيةْيَوظايةضيةٕ ٖةوَييسا بيػت يصيؤٕ 
يسا بيَٓيَت بؤ غةض َٔ، ْاضاض بوو ية ضيَطةى زةضياوة وؾهاْْةيسةتواْى ئةو يةؾهطة بة ضيَطةى 

 زةبووايةوة، دةْطييةى ييَ خػتٓى بيػت يصيؤٕ بة تةواوى ثيَساويػتيَ. ئةو بؤ بةضِضِبهةويَتة
غةوَيضي ناْيـ ثيَويػتى بة نةؾتييةيَ خػتٓى بؤ بةضِ نةؾتيي ثيَويػت ئاَازة بهات،

زيًى ثيَويػت زابني بؤية ْةياْسةتواْى  ى بوو ٖيض ؾويَٓيَهيإ ْةططتبوو،ئةوإ َاوةية ٖةبوو،
غةختة نة ٖيض نطيَهاضيَو بؤ  ٖيَٓسةييَسإ. ئةو ناضةف  غةوٍَإ بهةٕ بؤ ْاضاضي بهةٕ،

 .ئةدماّ ْازاتةو ناضة ئوةضططتٓى َووضة 
ًيَسإ زةغتةبةض غةوَيظايةضيةٕ نة ْةيسةتواْى بة ثيَساْى َووضة نطيَهاضى ثيَويػت بؤ 

ئةو  ضزا غةثابوو،غيَساضةزاْيإ بةغة نإ زةْاضز نة غعاى يةنةؾتييةنةغاْةى بؤ  بهات، ئةو
 ى ئةو زابني بهةٕ.ينة ثيَساويػت ْةبووٕظؤض  ٖيَٓسةشَاضةيةف 

طرياوى خؤى غةوَيضي نةوتة فيًََهطزٕ، ٖةْسىَ بةنطيَظايةضيةٕ بؤ بةزةغتٗيَٓاْى شَاضةيةى 
 ابيإ ثيَؾةضزواى ئةوةى  ةى شْإ )ؾويَٓى ضابواضزٕ( ببةٕ،ْاضز تا الوة بيَ شْةنإ بةضةو خاْ
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يةغةض  إضؤشغيَ ضي زةتوأْ بؤ َاوةى غيَ ؾةو و غةوَييَيإ بًَئَ ئةطةض ببٓة زةزةٕ، ث
يةو خاْاْة غؤْةوة و ضِابويَطٕ. بةّ ؾيَوةية ئةوإ ضِةظاَةْسيإ زةْواْس نة  ئيُجطاتؤضخةضدى 

طرياوةناْى ظايةضيةْيـ بة ثةية غةوَيضي، بةنطيَببٓة  خواضزْةوةزواى غيَ ضؤش ية ضابواضزٕ و 
. بووٕئةو ضيَههةوتٓاْة ثيَ زةنطزٕ نة ثيَؿرت ئاَازةيإ نطزيةغةض يإ يةَؤضى ضةظاَةْسثةدم

اغت ئةواْيإ ية خاْةى ضابواضزْةوة زةبطز بؤ ى غيَ ضؤشةنة، يةنطِبووْيةطةٍَ تةواو 
 هة قاضةناْيإ بة ظدمري زةبةغرتايةوة.ضووْْةياْسةتواْى ٖةَيبئَ،  سيهةئةوإ ضي نةؾتييةنإ،

طرياوةناْى خؤى زةْاضز بؤ زيهةي ظايةضيةٕ ئةوة بوو نة بةنطيَةناْى ية فيًََ يَويةن
بةو َةضدةى ئةوإ ضؤشى زواتط  بووٕقوَاضخاْةنإ تا ثاضة بة قةضظ بسةٕ بةو نةغاْةى زؤضِا

ةيإ يٓظؤض بطِيَهى باف ثاضةيإ قةضظ زةنطز،ثاضةنة بسةْةوة، ئةواْيـ بة ئؤَيَسى بطزْةوة 
نإ و نةؾتييةثياواْى ظايةضيةٕ زةطواغرتاْةوة بؤ  يةاليةٕاْسةتواْى بيسةْةوة و ضؤشى زواتط ْةي

ئةو  تةْيابةآلّ ية خاْةى شْإ و ية قوَاضخاْةنإ ظدمري زةنطا تا ْةتوأْ ٖةَيبئَ، قاضةناْيإ 
هة ضووْو ئةْساَيإ دوإ بوو زةنةوتٓة بةضضاو،  بووٕطةدماْةى نة ضواضؾاْة و غيٓط ثإ 

ضؤشى يةنةَى غةفةضزا يةبةض  ية زة ابٔ،ًيَسإ ْيَواْى ئةواْةى الواظ و بيَ تواْإ بؤ غةزةياْع
ٓٓةوة و بةضطةى ئةو ناضة غةوٍَ مبيَنإ زةتوأْ ية ثؿت بةٖيَعالوة  تةْياقوضغي ناضةنةيإ زةَطٕ، 

 ى ْةَطٕ.يغةختة بططٕ و ية َاْسوويةت
 زةبووايةناْى نة نةؾتييةضي بؤ غةوَيظايةضيةٕ تواْى غي ٖةظاض  آلْةفيَفطتوبةو 

ى ئةو غةضةضِابهةْةوة، زابني بهات.  ْيَعيواْى َٓى وآلتغةضباظةناْى بة زةضيازا ببةٕ و ية 
هة ضووْيَ، ضاضؤنةزاضيؿى خػتةضِ نةؾتيييَو ، ظايةضئ نؤَةَييغةضباظ ٖةَيططةناْ نةؾتيية

ةية ثيَويػتيإ بة ئةو زةيعاْى بيػت يصيؤٕ نة ٖةضيةنةيإ ؾةف ٖةظاض غةضباظى ٖ
ف بؤ ئةوإ ثيَساويػتيياْةٖةية و ثيَويػت زةنات نة ئةو  زيهة و ثيَساويػيت خواضزةَةْي

 زيهة هة ٖيَواؾرت ية ئةواْيضووْ ،يَط نةوتٓةضِظووتناْى خؤضاى نةؾتييةبطواظضيَتةوة. 
 هةوة بطةْة ديَي زياضيهطاو.ثيَناْى نةؾتيية ٖةَووظايةضيةٕ زةيويػت  زةضِؤيؿنت،
ظايةضيةٕ تواْى  يَ،غةضباظ ٖةَيططةنإ نةوتٓةضِ نةؾتييةضاضؤنةزاضةنإ،  نةؾتييةزواى 

زابةظئ،  نةؾتييغوضيا. ناتيَو غةضباظةناْى ية  بطةيةْيَتةيةؾهطى خؤى 
ًيَسةضةناْيؿى زابةظاْس و مشؿري و ْيَعةى ثيَسإ تا شَاضةى غةضباظةناْى ية غةز و بيػت غةوَي

 ثةدما ٖةظاض نةؽ ظياز بهات.ٖةظاض نةؽ بؤ غةز و 
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ةوةيإ بيَ ناض زةبٔ، بؤية وةى طةضِاْناْى ية ناتى دةْط و تا غةوَيضييةظايةضيةٕ زةيعاْى 
آلّ زةتوأْ ، بةْييةزواتط ية خؤيِ بيػت، بريى نطزةوة نة ٖةضضةْسة ئةوإ بايةخى دةْطيإ 

ًيَسإ ية نةؾتيسا غةوَي ضييَو نة بة ٖؤىغةوَيهة ضووْ بةضطةى َاْسووبووٕ و ئاظاض بططٕ،
تط زةبيَت و غيٓطى ثاْرت و َاغوويهةناْى باغهى بةٖيَعْةضيَت، زواى َاوةيةى  يةْيَو
 ضي ئةطةض ْةَطيَت ية ئاَطاظة بة غووزةناْى ظةضةض ييَساْة.غةوَيتط زةبٔ، بةٖيَع

 ضيغةوَيى غي ٖةظاض ْةبووْو تواْاى َاْسوو  ظووظايةضيةٕ زةيويػت غووز ية ٖيَعى با
ية ٖؤناضةناْى ؾهػتى  يَوسئ َاْط بيَ ناض مبيَٓٓةوة، يةنْضة زةبووايةوةضبططيَت نة 

 نطز بة غةضباظةناْى خؤى. ثيَوةغتناْى غةوَيضييةظايةضيةْيـ ٖةَإ ئةوة بوو نة 
ةْطى، ى طواغتٓةوةى نةيوثةىل دغةضةضِاية ٖةض يةؾهطيَو ٖةْسيَ غةضباظ ٖةٕ نة زةبيَت 

 ئةطةض ٖيَعى غواضةف ٖةبيَت، زةبيَت ئاييو بؤ ئةوإ زابني بهةٕ. ْةوة،خؤضاى و خيَوةت بطواظ
نطزْيإ  ثيَوةغتنإ و غةوَيضييةزابةظاْسْى  يةباضةىيإ يةنامن ظاْياضضِوزواى ئةوةى غيدو

ظايةضيةٕ ثيَساّ، ظاْيِ شَاضةى يةؾهطةنةى بووة بة غةز و ثةدما  يةاليةٕبة يةؾهطةنةيةوة 
هطزْى ئاو ثيَويػتة بةو غةضةضِاى خؤضاى، بؤ زابيٓة طةوضةيةف ٖةظاض نةؽ. ئةو يةؾهط

ئةطةض ضاغتةوخؤ بةو ضيَطةيةزا ٖاتباية  بة ضيَصةى ثيَويػت ئاوى ٖةبيَت، نة بطِواتؾويَٓاْةزا 
 (6)ية، زووضاضى بيَ ئاوى زةبيَتةوة.نة ية غوضيا زيَتة قازغ

ية  زةضِؤيؿنت،بة ثيَضةواْةوة  اْةنإ ية قازغية زةٖاتٓة غوضيا،بة زضيَصايي غاٍَ ناضو
ّ يةؾهطيَهى طةوضة آلبةؤ ئةوإ يةو ضيَطةية زةغت زةنةوت، وةضظةناْسا ئاو ب ٖةَوو

 تةْياهة ئاوى ثيَويػت بؤ ئةوإ زةغت ْةزةنةوت، ضووْ، بطِواتْةيسةتواْى بة ٖةَإ ضيَطةزا 
زابةف نطزباية و ثي بضووى طووَةطةض فةضَاْسةى يةؾهطةنة، يةؾهطى خؤى بةغةض ضةْسئ ط

، بةآلّ زوو ضؤش داضيَو، زةغتةيةنى بةضةو قازغية ْاضزباية، يةؾهطةنة زةطةيؿت خؤضؤشاْة يا
ظايةضيةٕ نة ثيَؿرت  يةْيَو زةبطإ،يي ظوو، بة بووٕبة ٖؤى ئةوةى ئةو يةؾهطاْة الواظ 

، ئةو ٖةبووايةئةطةض ويػتى بؤ ئةو ناضةف  دةْطى ٖةبوو، ئةو ناضةى ْةزةنطز،ى ئةظَووْ
 ْةزةزا. ، ضيَطةى ئةو ناضةيإ ثيَبووٕيةطاتاْةى يةطةَيى 

                                                 

 ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ ْاوي زيهةيإ ٖةبووة،ٖةْسىَ يةو ؾاضاْةى يةو بةؾةزا باغيإ زةنطيَت،  (6)
ية خويَٓةض  ٖةبووة. بؤ ئةوةى غةض زيهةي ئةونات ْاوي َيعؤثؤتاَيا،ووةتة يةواْةف ؾاضى قازغية نة نةوت

 "ظةبيشوَيآل"قازغية زةثاضيَعئ.  ت خؤَإ ية ْاوٖيَٓاْى ْاوةناْي زيهةيْةؾيَويَ
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ى بة َٔ، بة زضيَصايي ٓئةو ٖؤناضةى نة باغهطا ثيَؿبيٓيِ زةنطز ظايةضيةٕ بؤ طةيؿت بةثيَي
هطزْى ئاو بؤ ثطِ َتُاْةتطئ غةضضاوة بؤ زابيٓهة ضووْفوضاتسا بيَت،  ضِووباضينةْاضةناْى 

ئاوى  تةْيايةو ضيَطةيةزا ْة ض نةغي، ٖةض ئةو ضيَطةية بوو،ةظايةؾهطيَهى غةز و ثةدما ٖ
هة ظيَى فوضات زواى ضووْ بططة زووضاضى ْاوضةى ؾاخاويـ ْةزةٖات،بةضزةواَى زةبوو، 

ناْسا ؾاخاوييةبة ْاوضة  سيهةى ية ئاغياى بضووى و طةيؿتٓى بة غوضيا، ضيووْزةضض
 تيَجةضِّ بة ؾاخسا آل، بةزةضِواتسا اضِيَهْ. ٖةضضةْسة ية ٖةْسىَ ؾوئَ بة ْاوضةى زةضِؤيؿتْة

ْابيَت تا ببيَتة َايةى ططفت و ضيَطط بيَت ية يةؾهطيَهى طةوضة نة بة نةْاضةناْيسا ضيَطة 
ى ئةوةى ظايةضيةٕ بةضزةواّ ئاوى غةضةضِا، بووٕتةخت  فوضاتهة نةْاضةناْى ظيَى يَت، ضووْزةبطِ

 ٖةَووضيَطةى باف بوو بؤ طواغتٓةوةى  زيهةوة اليةنيةنةى، يةزةغت زةنةوت بؤ يةؾهط
 ناْى دةْطى يةؾهطةنةى ئةو بةو ضيَطةيةزا.ثيَساويػتيية

ية ّ آل، بةْةبوويةؾهطى غواضةؾيإ  ْةبوو،ى دةْطى طاييػهةضؤَةنإ سةظيإ بة  
يإ بة َةدمةْيل زةزا و بة ضةنى ناضيطةضيإ ية دةْطسا زةْاغي. ظايةضيةٕ ططيٓطزا بةضاْبةض

يةطةٍَ خؤيسا زةٖيَٓا و بة ئاغاْى زةيتواْى بة نةْاضةناْى  يظؤضى َةدمةْيكشَاضةيةنى 
، زةَةويػت بعامن ضِووباضةتى ئةو آلبؤ نةْاضى ضؤشٖة ثةضِيٓةوةسا بياْٗيَٓيَت. يةؾهطى َٔ فوضات

بؤ طةيؿنت بة ئاؾووضغتإ، ية بواضى َى  غيَيةّئايا ٖةض وةى طؤضزيٓى  ،ظايةضيةٕ ض زةنات
زواداض بيٓيِ نة ئةو بة  ،زةغتٓيؿإ زةنات؟ زيهة ؾويَٓيَهي خؤيَتةوة ياظى ؾة زةثةضِ

 (7)ضِووباضةنةزا ثةضِييةوة.يةؾهطةنةيةوة ية )ئةزةؽ( بة 
يَتةوة و زةطاتة نةْاضى زةثةضِ ضِووباضةنةية تواْاَسا ٖةبوو يةوناتةزا نة ظايةضيةٕ ية 

ية  يَو بوويةنة ئةو ؾويَٓة و آلّ ؾاضى ئةزةؽ نةوتبووت، ٖيَطؾي بهةَةغةض، بةآلضؤشٖة
ظايةضيةٕ يةطةٍَ َٔ. زةَعاْى ئةطةض يةو ؾويَٓة  زةغةآلتيىؾاضة ئاوةزاْةناْى غةضزةَى 

 زةضيَت. يةْيَوظةْطِ، ئةطةض ؾاضةنةف ويَطإ ْةبيَت، بة زَيٓياييةوة ضةظةناْى ؾاضةنة 
ى ئةوإ تطىَ رتئ بةضٖةَى نؿتووناَيططيٓط بووٕ،و ثيؿةوةض  دووتياضى ئةزةؽ خةَيه

ي ئاوضيؿِ بوو. ضةظةناْى ئةزةؽ ية نوتاَيغتٓى ططيٓطرتئ بةضٖةَى ثيؿةغاظيؿيإ ضبوو، 

                                                 

ى َيعؤثؤتاَيا، ئةو بانوضوة ضؤشٖةآلتى فؤضات و وية ؾاضة نؤْةناْى ديٗاْة نة نةوتب يَوئةزةؽ يةن (7)
ى و نطزيإ ضةبإ ؾاضةنةيإ زاطرينطز ْاوى ؾاضةنةيإ طؤضِ( زةْاغطيَت، زواى ئةوةى عائيَػتة بة )ئوضفةؾاضة 

 "ظةبيشوَيآل"بة )ئيِ(. 
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نة ضةظى ْةبيَت، بةؾيَو  ْةبوويَو يةو ؾاضةزا تانة َاَي ْةبوو،تةواوى ئاؾووضغتاْسا ويَٓةيإ 
 ْفطؤؾت.ئةوةي ظيازيـ بوو، زةيا يى خؤيإ بةناض زةٖيَٓا،ية تطيَهاْيإ بؤ ثيَساويػت

اى ضِةظةناْيإ، بة ناضى ثةضوةضزةى نطَى ئاوضيؿُيـ غةضطةضّ ى ئةزةؽ ويَطِزاْيؿتوواْ
ظايةضيةٕ يةو يةطةٍَ ؾويَٓيَو ٖةبوو. ئةطةض َٔ  ٖةَووئاوضيؿُى ئةوإ ْاوباْطى ية  بووٕ،

 ويةْيَنطزْى نطَة ئاوضيؿُةناْيإ ٖةَوو ضِةظ و ؾويَٓةناْى ثةضوةضزةؾويَٓة دةْطِ بهطزاية، 
بةّ ٖؤيةؾةوة غةضباظة ضؤَةنإ  ت،هة ْةزةظاْطا دةْطةنةَإ ضةْس زةخايةْيَضووْ. ووٕزةض

ببةٕ و زاض تووةناْيـ نة بؤ  يةْيَوضةظةنإ  بووٕ، ْاضاض زةبووايةناتيَو بة ثيَويػتيإ ظاْي
 ظاْى تةْاْةت ثيَويػتِْسٕ بربِٕ. بؤية بة غووتاثةضوةضزةى نطَى ئاوضيؿِ بةناضزةٖات، بؤ 

خؤَسا  ويئةو بةزو بطات، ية ئةزةؽ زووض بهةوَةوة، تٔ تيَآلئةطةض ظايةضيةٕ ئةَة بة ٖة
 ببِ تا بة تةواوةتى زووض زةنةويٓةوة.

 خؤبريّ يةوناتةف نطزةوة نة ظايةضيةٕ ية دةْطى َٓسا بؿهيَت و ثاؾةنؿة بهات يا
وناتةزا ْةتواْيَت بة خؤَسا ضابهيَؿِ نة ية ويٖةَيبيَت، بؤية ويػتِ ئةو بة ضازةيةى بة زو

ٕ زةنطز و آلطوَإ ؾاضةنةى تابوواية، بيَيساضِووهة ئةطةض ئةوة ضووْ، بطِواتئةزةغسا 
 زةططت و زةيربزٕ. زيٌإ و نضاْى الوى ؾاضةنةؾى بة نوضِْس، غووتازة

ثاؾةنؿةزا تةواوى ئةو ؾاض و ئاوايياْةى  خؤتٔ ياآلزةَعاْى ضؤَةنإ ية ناتى ٖة
ئةوناتة ْةياْسةتواْى ئةوناضة  تةْياْيإ زةنطزٕ. آليإ زةبطزٕ و تايةْيَوٕ زةنةوتة غةض ضيَيا

 ْةبوويإ نةوتبايٓة و زةضفةتى ئةو ناضةَإ ثيَٓةزابوواْة، ئاؾهطاف وبهةٕ، نة بةضزةواّ بةزو
 ْا. خؤنةوتٓى ياونة ية ناتى ثاؾةنؿةى ظايةضيةْسا َٔ ئةو تواْايةّ زةبيَت بؤ بةزو

بهطيَت، بؤية ثيَويػتة  ضِووزاْى دةْطةنة ْاتواْطيَت زياضو ثيَـ ئاناَى ٖيض دةْطيَ
 ى ية تواْازا بيَت خؤثاضيَعى بهطيَت.ٖيَٓسة

نةَة  ٖيَٓسةّ َووضةى ئةوإ آلٖةضضةْسة ية غوثاى ضؤَسا ضيَو ناضيةنى باف ٖةية، بة
اف بةغةض ى غةضباظى، شياْى ب، زواى تةواوبووَْيَسى ٖةبيَتيَت ئونة غةضباظى ضؤَى ْاتواْ
نة ية ناتى غةضباظى ثيَي زةزضيَت  يـ ٖةض ئةو َووضةيةى ثيَبووْببات و زواى خاْةْؿني 

ى نةَرت زةتواْيَت بووْبؤية ية ناتى خاْةْؿني  ضانةى ضازةطرييَت نة ثيَي زةزضا،ئةو خؤزةزضا، 
ضؤَى بؤ  يةوة غةضباظاْىغووز ية ثيؿةنةى ببيٓيَت تا يةوناتاْةى نة ية غةضباظيساية. بةو ٖؤ

آلٕ زةنطزةوة، نطزْى ئايٓسةى خؤيإ، ية دةْطسا بةضزةواّ برييإ ية تازةغتةبةض
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زةزإ ية ناتى  و زةضفةتيإ ثيَ بووٕيإ زةظاْى و ضيَططيإ ْةزةضِاغتييةئةفػةضةناْيؿيإ ئةو 
 ٕ بهةٕ.آلزوشَٓاْيإ تا طوْساْيدةْطسا ؾاض و 

و ية ؾاضى ئةزةغي  خؤَسا ضِابهيَؿِوي بةزوبةو ْةخؿةى نة باغِ نطز، تواْيِ ظايةضيةٕ 
ى خؤَامن ٖيَواف نطزةوة دووَيةناتيَو زووضى ْيَوإ ئيَُة و ئةزةؽ ظؤض بوو،  زووض غةَةوة،

 تا يةؾهطى ظايةضيةٕ بطاتةوة َٔ.
نطزةوةناْى ظايةضيةٕ ية ضؤّ ثيَساّ و  يإ يةَةضِي، ظاْياضبووٕئةو نطيػتياْاْةى الى َٔ 

 ئايٓييةناْى ئةواْى نوؾتووة،ة ٖاتٓى ية ضؤّ تةواوى ثيَؿةوا يإ ئةو بةض يوت
زةوَيةَةْسةناْيؿى زواى غتاْسْى ثاضة ئاظاز و ْاضاض بة ضؤيؿنت ية ضؤّ نطزووة. ئةو 

ناْسا نةؾتييةخؤيسا ٖيَٓاوٕ و بة ظؤض ية يةطةٍَ ة، ْةبوونطيػتياْاْةؾى تواْاى ثاضةزاْيإ 
طى بة ئةوإ زاوة تا بةؾساضى دةْط يإ بة غوضيا مشؿيَزواى طةيؿتٓيؿ غةوَيى ثيَ ييَساوٕ،

يـ بة ٖةَإ ؾيَوة زيهة ناْيغةوَيضييةّ ئةوإ سةظ ْانةٕ بؤ ظايةضيةٕ ظةْطٔ و آلبٔ، بة
 هة ئةو ناضةيإ بة ظؤضى ثيَ ئةدماَسضاوة.ضووْسةظ ْانةٕ بؤ ظايةضيةٕ ظةْطٔ، 

ةظايي يػت، ٖةوٍَ بسةّ غووز ية ْاضِٖةوَيُسا ئةو بابةتةّ ية بري بيَت تا ية ناتى ثيَو
، بةآلّ نإ بة تايبةتى نطيػتياْةنإ ببيِٓ و ٖاْيإ بسةّ تا خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕغةوَيضيية

 ْاضاض بة خؤبةزةغتةوةزإ بهةّ. زيهة ناْيغةوَيضييةنطيػتياْةنإ و  ؤٕٖيَؿتا ْةَسةظاْى ض
زاَةظضاْس،  ضِووباضةنةوضتط ية ى يةؾهطةنةَِ َةوزايةى زويَػتاّ، خيَوةتطةناتيَو و

الفاو ية  ْةبوويةوا بووٕ زةضوو،فوضات بةضةو ظياز ضِووباضيضظة بووئ نة ئاوى ةهة يةو وضووْ
 تاو بوو.خؤضةنةؾيـ  سة ؾويَٓى وةغتاْى َٔ ئاضاّ بوو،ٖةغتيَت، ٖةضضةْ ضِووباضةنةوة

 ىضِيَطِةوظيازى زةنطز نة ية بة ضازةيةى  ضِووباضةنةظؤض داض بيَ ئةوةى باضإ بباضيَت، ئاوى 
ناْى ظةوييةٖةْسىَ ية خؤى زةضزةضوو و الفاو بةغةض ٖةضزوو نةْاضةناْسا غةضزةنةوت و 

 ثؤؾي.زةنةْاضةنةى زا
زةباضى و  ضِووباضةنةوةايةوة بؤ ئةو باضاْة ظؤضاْةى ية غةضضاوةى ٖؤناضى الفاوةنإ زةطةضِ

ةزةبيٓى، بؤية طوَاْيإ ْةزةنطز نة ئاوى ية ئاؾووضغتإ ئةو ٖةوض و باضاْاْةيإ ْ خةَيو
ناتيَو بةخؤ  ةوإ ية نةْاضةناْى ظيَ زةخةوتٔ، يةثطِظياز بهات و الفاو بيَت، ئ ضِووباضةنة

زةٖاتٓةوة نة ٖةضضواض اليإ بة ئاو زاثؤؾطاوة و ئةطةض ثةية ْةنةٕ، ئةوا زةبٓة خؤضانى ئاو. 
زا ثايعوةضظى بةٖاض و ٖةْسىَ داضيـ ية وةضظى  ظؤضتط ية ضِووباضةنةئةو الفاو و غةضنيَؿياْةى 

 زةزا. يإضِوو
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تا ضازةيةى ٖيَٓاْى ئاو  ضووباضةنةوةنةّ و ةٖةضضةْسة بة ٖؤى زووضى ْيَوإ خيَوةتط
زا ئاغووزة بووّ و زةَعاْى تةْاْةت ئةطةض ية بةضاْبةضّ آلغةضباظةنامن ْاخؤف بوو، بة يةاليةٕ

 طغيسا ْابيَت.نةّ ية َةتةالفاويـ بيَت، خيَوةتط
ى ْاوضةنة زةياْعاْى )غةط زاْيؿتوواْ ٓى وةغتاْى َٔ، ْاوضةى تووض بوو،ؾويَ

ؤٕ، ٖةضضةْسة ٖةْسىَ ْاضِ بانوضّ بةضةو آليةنإ( ية نةْساوى فاضغةوة تا ئةوىَ زئَ، بةيَاغ
يةنإ يّ غةط َاغآل، بةبووٕطى ئةو ْاوضةيةيإ بيين غةضووتداض ية ضةْسئ نيًؤَةتط ية 

واتة ئةزةؽ  بانوضو نةؽ ْةيسةظاْى بؤ ئةوإ بةضةو  بووٕى ئةزةؽ ْةبيٓطاية ْاوضةطيع ٖةض
 تا تووض زئَ. تةْياؤٕ و ْاضِ

ئةوة بوو نة يةو ناتاْةى  ،بوو ضِووٕى ْاوضةنة زاْيؿتوواْنة الى ئيَُة و  زيهة خاَييَهي
يةواْةية  ةبٓةوة،ٓة نؤزبٔ، غةط َاغي ظؤض يةو ؾويَ ضِووباضةنة ْيَعيونةغاْى ظؤض ية 

ئةطةض نةغاْى ظؤض ية نةْاضةنإ  طةضِإ،ْسا زةخواضزى وٖؤناضةنة ئةوة بوو بيَت ئةوإ بة زو
ةوة. بؤية بووْبةو ؾيَوةية ئةوإ يةو ؾويَٓة نؤزةضِووباضةنة، يَسةزاية بوواْة، ثامشاوةناْيإ فطِ

و ٖيَٓاْى ئاو،  ضِوباضى يإ بؤ نةْاضووْغةضباظاْى ئيَُة بة ظاْيٓى ئةو خاَية ية ناتى ض
 .ْةبووياْةيإ يخؤثاضيَعى تةواويإ زةنطز و غةضباظاْى ضؤَى ئةو ظاْياض

خؤثاضيَعيإ ْةزةنطز،  تةْيابؤية ْة ْةبوو،ةنإ يغةط َاغي يةباضةىيإ يضؤَةنإ ظاْياض
ى ّ زواى ئةوةآلو ئاو و َةيةيإ زةنطز، بةووْة ْيَتةْاْةت خؤؾيإ زةضبططة ئةغجةناْيإ، 

يإ وةضططت و ظاْيإ زةبيَت بة تةواوةتى يةو ئةظَووْشَاضةيةنيإ بةو ٖؤيةوة ييَ نوشضا، 
 باضةوة خؤثاضيَع بٔ.

بؤ بةناضخػتٓى  ْةبوو،ى َٔ، بةضظ و ْعَى ووة ؾويَٓى ئؤضزووطةْاوضةى تووض نة ب
نة  نةّ بة ؾيَوةيةى زاَةظضاْسة ظؤض باف بوو، خيَوةتططاييػهة دةْطييةنامنغواضناض و 

ية ْيَوةضِاغتى خؤؾِ  طاييػهةنإ و غواضةنإ ية باؾووض بٔ،و  بانوضثيازةنإ ية 
 نةّ بووّ.خيَوةتطة

ناتيَو يةغةض بةضظاييةى  ةى َٔ زابةغتا،ى خيَوةتطبانوضى خؤى ية ةظايةضيةْيـ خيَوةتط
نى خيَوةتةنة ٖةَيؤيةيةغةض نةى ئةو ببيِٓ نة ْييةزةوةغتاّ، زةَتواْى خيَوةتة ئةضخةوا

 ئةويـ ٖةَيؤيةنى بضوونرت ٖةَيواغطابوو.يةغةض طةوضةى ؾني ضةْط و 
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ٖةَيؤيةنى بضوونرت ية ٖةَيؤى  ظةضز بوو، (8)ى خيَوةتى فةضَاْسةناْى )نؤٖؤضت(ضةْط
دطة ية خيَوةتى  ْةبوو،ضةْطةناْيإ زضةوؾاوة  زيهة يةطاتةناْى يةغةض بوو. خيَوةتةناْي

هة ضؤَةنإ ضةْطى ضووْ، ْةبووخةواْى ضضةْطى ئةبة  زيهةظايةضيةٕ ٖيض خيَوةتيَهى 
بةضطى ودً ْةبوونةؽ بؤى  ئيُجطاتؤضدطة ية  ئيُجطاتؤض زةظاْى،ئةضخةواْيإ تايبةت بة 

 يسا ثؿوو بسات.ْخةواْى بهاتة بةضى و ية خيَوةتى ئةضخةواضئة
ْيوةضِؤ اليسابوو، ى َٔ، ْةختيَو ية ةخيَوةتط ْيَعيوناتيَو غوثاى ضؤّ طةيؿتٓة 

نةيإ نطز. ظؤض بة خيَطايي زةغتيإ بة زضوغتهطزْى زيواضى زةوضةى خيَوةتطةغةضباظةناْيإ 
ّ آلنةيإ ببيِٓ، بةبانوضى خيَوةتطةَٔ ْةَسةتواْى ناضى زضوغت نطزْى زيواضةنة ية الى 

بة خيَطايي غةضطةضَى زيواض . ئةوإ بووٕئةواْةّ زةبيٓى نة ية باؾووض غةضطةضَى زيواضةنة 
شئَ زةنطز و زةياْهطزة تةْيا خؤَيةنةيإ ئاوثطو خؿتيإ بةناض ْةزةٖيَٓا،  بووٕزٕ هطزضوغت

ية ٖةْسىَ ؾوئَ بؤ ٖاتوضؤى  زيواضةنة بةضةبةضة بةضظ زةبؤوة يةنيإ زازةْا ويةغةض و  قوضِ
خؤيإ زيواضيإ ْةزةنطز و بؤؾاييإ زازةْا. ية خيَطايي ظؤضى غةضباظةنإ، زةضزةنةوت نة 

 ض ية ناضةنةيإ ناضاَةٕ.ئةوإ ظؤ
ييَ زةنطا،  يةنةيإ زةٖيَٓا تا زةطةيؿتة ئةو ؾويَٓةى زيواضيةو ؾويَٓةوة نة قوضِ

ةنةيإ زةطةياْسة زةغت َةوزايةى ٖةبوو نة ضةْس نةغيَو زةوةغتإ و زةغتاوزةغت قوضِ
 ئةونةغةى زيواضةنةي زةنطز.

زيواضةنة، وةغتاى زيواض زةضؤوة ةوةى ة خيَطايي زيواضةنة بةضظ زةبؤوة، زواى بةضظبووْب
غةض ضواض ثيَضهةيةى تا زةغتى بطاتة غةض زيواضةنة. ئةطةض ٖةْسىَ وةغتاى ناضاَة 
ويػتبايإ زيواضةنة زضوغت بهةٕ، ْةياْسةتواْى بةو خيَطاييةى ئةو غةضباظة ناضاَاْة ئةو ناضة 

 ئةدماّ بسةٕ و ناضاَةيي غةضباظةنإ يةوإ ثرت بوو.
نإ وةغتاغةضباظة  ، نة زيواض تةواو بوو،ابووية ئامسإ ْةطؤضِ خؤضةتاوةنةٖيَؿتا ضِةْطى 

هة ضووْزةغتيإ يةناض ٖةَيططت. بؤّ زةضنةوت ئةوإ ية ضؤشئاواى خؤيإ زيواضيإ ْةنطزووة، 

                                                 

ٖةض  ، بةغةض غيَ بةؾسا زابةف نطابووٕثيَ:زةٖات، نة ة ض يصيؤْةنى ضؤّ ية ؾةف ٖةظاض غةضباظٖة (8)
بةؾةنإ نة ية  ثيَو ٖاتبوو،بةف  ةز يـ يةٖةض نؤٖؤضتيَه ،يةو بةؾاْة بة نؤٖؤضت ْاو زةبطإ يَويةن

َاْى ثؤٍ ية زوو غةْتؤضى ثيَهسةٖات نة ٖةضيةنةيإ  ةٖاتٔ بة )َاْى ثؤٍ( ْاو زةبطإ،زووغةز غةضباظ ثيَهس
 "ظةبيشوَيآل"غةز غةضباظ بوو. 
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ُةف زةَاْعاْى نة يةو ْيية، ئيَيإ ضِووبةضِووى َةتطغييةو  ضِووباضٕزةياْعاْى نة ية نةْاضى 
 ئاوى ظيَى فوضات ظؤض بوو. ئ، ضووْهة وةضظى بةٖاض بوو،ثةالَاضى ئةوإ بسة الوة ْاتواْني

ى زيواضةنة واظّ ية بريؤنةى ثةالَاضى يةْاناوى ئةوإ ٖيَٓا، يةواْةية بووْزواى تةواو 
ى ئةو زيواضة بووّْ بة آل، بةبووايةتط بةٖيَعئةو بريؤنةية الى َٔ  بووايةت نوضئةطةض زيواضةنة 

ٖاونات يةواْة بوو ئةوإ ٖيَطمشإ بهةْة غةض،  ْةَاْسةتواْى ثةالَاضيإ بسةئ، بةضظة ئيَُة
، نةَإةهطزْى خيَوةتطتووْسوتؤَيو  ٖةضضةْسة ئيَُةف زواى بيٓيٓى ضؤَةنإ نةوتيٓة  ثتةو

 يةواْة بوو ؾةويَهى غةختُإ ٖةبيَت. ْةبوو،هةَإ زيواضَإ خيَوةتط ئيَُة ية زةوضةىبةآلّ 
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 وزة لة كةنازى فوزاتجةنطى طة
 يةاليةٕى َٔ ظ(، خيَوةتطة 260ني بوو ية بةٖاضى غاَيى )ئةو ؾةوة ؾةوى ضٌ و ثيَٓذةَ

ى طيٌ وةى خؤؾي ْواْسٕ بة خةَيهزةبطا.  بةضِيَوةى )طيٌ( بوو، خةَيهفةضَاْسة )ئاضّ تى( نة 
ْى واضزخ واْةى بطْر بة ضةْطى غووض زةخؤٕ وى )غووض خؤض( ْاو زةبطإ )واتة ئةخةَيه

يَٓسضا.( ئاضّ تى ثياويَهى زةض ويَٓسةضى طيالٕ يةوناتسا بطدمى غووض بوو نة يةخةَيه غةضةنيي
 ْةبووزووض  بةضثطغياضييةتى َةظْى يةغةض ؾاْة،زةيعاْى يةو ؾةوةزا  ئاظا و تيَطةيؿتوو بوو،

ساية ية تواْايواّ بة ئاضّ تى ظؤض بوو، زةَعاْى ئةوةى يةو ؾةوةزا ظايةضيةٕ ثةالَاضّ بسات. بطِ
 زةيهات ئةطةض ٖيَطمشإ بهطيَتةغةض.

زةيعاْى ئةو ؾةوة زةبيَت بؤ  طاييػهة دةْطييةنامن ْاوى )ؾاْسةض ناٖةٕ( بوو،فةضَاْسةى 
سةيةنى ييَٗاتوو بوو ية نإ ية ئاَازةباؾيسا بيَت. ئةو ويَطِاى ئةوةى فةضَاْطاييػهةْسْى آلدوو

 يَ خػتٓيإ ظؤض ناضاَة و ييَٗاتوو بوو.نإ و بةضِطاييػهةنطزْى ئةغجى ثةضوةضزة
ئةويـ يةو ؾةوةزا ٖةض وةى   ْاوى )ئةضزةؾيَط َاى َةٕ( بوو،فةضَاْسةى غواضناضةنامن

ى نطزة غةضى ئةغجةنإ و زةيعاْى ئةطةض ظايةضيةٕ طوْ، طاييػهة دةْطييةنامنفةضَاْسةى 
 يةو ؾةوةزا ٖيَطف بهات، ثيَويػتة ئةغجةنإ غاتة ناضةوة.

ّ غةضباظةنامن بة بيَساضى آلى ٖيَطؾي زوشَٔ بووئ، بةضاوةضِواْةْسة ئةو ؾةوة ٖةضض
هة زةَعاْى طةض ئةوإ ْةخةوٕ بؤ ضؤشى زواتط يةبةض ضووْْةٖيَؿتةوة و َؤَيةمت زإ تا غةوٕ، 

ى ٖيَطؾي ضاوةضِواْساض بووئ و بةّ ٖؤيةؾةوة خؤّ و ئةفػةضةنامن بيَ ٔ ظةْطٔ،َاْسوويي ْاتواْ
ةمنإ زةنطز تا بؤَإ ية ْاناو ْةبيَت. تا ئةو ناتةى طوَاْى ٖيَطؾى ضؤَةنامن زةنطز، ظايةضي

 خؤمب و بعامن باؾة يا ئاطةزاضزؤخى ثاغةواْةنإ ضونةَسا زةطةضِاّ تا ية باةبة زةوضةى خيَوةتط
 .ْا؟

بةو ضيَطةيةوة  زيٌ ية زوشَٔ بططئ وٖةضضةْسة ئةو ؾةوة ظؤض ٖةوَيُاْسا تا 
ئ. ْةبووّ يةو ناضةَإ غةضنةوتوو آلرت بهةئ، بةثيةؾهطى زوشَٔ  يةباضةىامنإ نظاْياضيية

ّ ويَطِاى ئةَةف آليةؾهطى ظايةضيةٕ ثيَسابووّ، بة يةباضةىيإ ينطيػتياْةنإ ظؤض ظاْياض
ّ ضؤَةنإ نة زيواضيإ آلهةويَت، بةبظياتطّ زةغت  ظاْياضييةناْةوة زيًزةَةويػت ية ضيَطةى 
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زةياْعاْى ئيَُة تواْاى ثةالَاضى يةْاناوى ئةوامنإ ْابيَت،  ةنةياْسا ٖةبوو،وةتطبة زةوضةى خيَ
نةيإ ةبة زةوضى خيَوةتط طةضِإبة ثيَويػتيإ ْةزةظاْى بؤ خؤثاضيَعى خؤيإ، غةضباظةناْيإ بؤ 

 وة.َةتطغييةغةْة 
، بؤ بووٕ طةضِإ زا يةةؤنةناْى ئيَُة تا بةضةبةيإ ية ْيَوإ ٖةضزوو خيَوةتطغةضباظة طةضِ

ئةطةض تواْيؿيإ ئاطةزاضَإ بهةْةوة، ئةوةى ئةطةض غةضباظةناْى ظايةضيةٕ ٖيَطؾيإ نطز، 
 يإ ييَ بططٕ.زيً

زةبيت و ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة، ئةطةض ية ٖوْةضى تيَجةضِئةى ضيَبواض نة بة ئيَطةزا 
زيواضيإ ية زةوضةى خؤيإ دةْط ؾاضةظا بي ثطغياض زةنةى نة بؤضى زواى ئةوةى ضؤَةنإ 

 ،بضٔ و ْاضاض بنب خؤيإ ضِازةغت بهةٕ؟ يةْيَوزضوغت نطز، َٔ ئةوامن طةَاضؤ ْةزا تا ئةوإ 
 َٔ بة زوو ٖؤناض ئةو ناضةّ ْةنطز:

هطزْى ضيَزةياْعاْى زواى بووٕ،  ئةظَووٕهطزْى زيواض خاوةٕ ضؤَةنإ ية زضوغت يةنةّ:
تٓيإ آلى ٖةضيَطةزوشَٓةوة طةَاضؤ بسضئَ و  يةاليةٕ زيواض بة زةوضةى خؤياْسا، يةواْةية

ى مبطٕ، بؤية زيواضةنةيإ بة ؾيَوةيةى زازةَةظضاْس نة ية يتى و تيٓوويةتبطغييةبطرييَت و ية 
و دةْط و يَٓٔ و بة ؾيَوةى يصيؤٕ بهةوْة ْيَناتى ثيَويػتسا ظؤض بة خيَطايي زيواضةنة تيَو بؿه

 خاْسْةوةى زيواضيإ ٖةبوو.ضِووى تايبةت بة يصيؤْةناْى ضؤّ نةضةغتة ٖةَوو
وة يةؾهطى ظايةضيةٕ طةَاضؤ بسةّ، ية ية تواْاَسا بوو نة ية غيَ ال تةْيأَ  زووةّ:

ئةطةض ئةوإ  ضيَطةى طةَاضؤى زةططت،ظيَى فوضات  ْةبوو،نةى ئةوزا زيواض ضؤشئاواى خيَوةتطة
ُسا ظةْطٔ، زةياْتواْى بة يةطةَيوة طييةدةْبة ئاضايؿى  ْويػتباية زيواضةنة ويَطإ بهةٕ،ْةيا

 .بجةضِْةوةى فوضاتسا ضيَطة
غةضةدماّ ئةو ؾةوة غةختة نؤتايي ٖات و ضؤش بؤوة، ئةو ؾةوة بؤ َٔ و ئةفػةضةنامن 

يسا بووئ، ئةطةضْا ثياوى دةْطاوةض ية ْةبةضز ْاتطغيَت و بة ضاوةضِواْهة ية ضووْ ،قوضؽ بوو
 نؤتايي ٖات و ظاْيُإ نة ضؤشى دةْط ٖات. ى ئيَُةفضاوةضِواْٖاتٓى ضؤش، 
ياْةى يئةو ظاْياض بةثيَي ةنإ بةض ية ٖى ئيَُة بةضظ بؤوة،دةْطى ضؤَ نةضِْايزةْطى 

ةغنت ية ضؤَةنإ ٖةَبوو، زةَعاْى يصيؤْةناْى ئةوإ زواى ئةوةى ية خةو ٖةَيسيةغةض 
ية زيواضةنة زةضبضٔ و ضيعةناْيإ ّ ئةوإ بةو خيَطايية ْةبوو زيواضةنة زيَٓة زةضةوة، ضاوةضِوإ

 ضيَو غةٕ.
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آليإ زةَبيٓى غةضباظةناْى ضؤّ ئةواْةى ية الى ضاغتى ظايةضيةٕ وةغتاوٕ، بيَ زووضةوةية 
َٔ ية الى ضؤَةنإ  ئةواْةى الى ضةثيـ ضةنيَهيإ ية ال بوو نة تا ئةو ضؤشة بة زةغتة،

بوويٓةوة، زةضنةوت نة ئةو ضةنةى  ْيَعيوزواى ئةوةى ية غةضباظة ضؤَةنإ  ْةَبيٓى بوو،
 ية ثةيهاْى غيَ غةض. بطيَتييةزةغتيإ 

طة ٖاوؾيَوة ية دًوبةض بووٕ،ية ٖةضزووالى ضاغت و ضةثي ظايةضيةٕ غةضباظاْى يصيؤٕ زياض 
نة  بووٕى يةؾهطةنة غةضباظاْيَو ٖةية ْيَوةضِاغتّ آلو يةنططتووةنةيإ زةظاْطا نة يصيؤْٔ، بة

َيًيَسةضأْ نة ةوْيَعةيإ بة زةغتةوة بوو، زةضنةوت نة ئةوإ ٖةض ئةو غ وو،ْةبدًةناْيإ يةى 
 ظايةضيةٕ ئةواْى ضةنساض نطزووة و وةى غةضباظ ٖيَٓاويٓى بؤ دةْط.

ية ْيَوةضِاغتى يةؾهطةنةى ناْى فةضَييةْةَتواْى يةوة تيَ بطةّ نة بؤضي ظايةضيةٕ غةضباظة ْا
ى يةو ؾويَٓة زاْاوة تا ْةتوأْ ٖةَيبئَ. يةؾهطى ظايةضيةٕ بة واّ برينطزةوة نة بؤية ئةواْ زاْاوة،

يي ضيعةناْى يةندػت، بؤية واَعاْى زةغت بة ٖيَطف زةنةٕ، بةآلّ ئةوإ زواى ئةوةى ظوو
 ضيعةناْيإ ضيَو خػت و َةدمةْيكةناْيإ خػتة ثيَـ خؤيإ، ٖيَطؾيإ ْةنطز.

و  بووٕية الى ضاغتُةوة  ةْطييةنإطاييػهة دئاضايؿى دةْطى َٓيـ بةّ ؾيَوةية بوو، 
)ؾاْسةض ناٖةٕ( فةضَاْسةيإ بوو، غواضةناْيـ بة فةضَاْسةيي )ئةضزةؾيَط َاى َةٕ( ية الى 

يَو ية غواض و ية زَيى يةؾهط بووئ، بطِ ية ْيَوةضِاغتخؤّ و ثيازةناْيـ  بووٕ،ضةمثةوة 
 س بوو.ثيازةناْيؿِ وةى ٖيَعى يةزةط ية ثؿت يةؾهطةنةَةوة زاَةظضاْ

ٖيض ناممإ بة زةغت خؤضةوة ية  ْييةئةو بةيا بووٕ،ى َٔ بانوضيةؾهطى ظايةضيةٕ ية 
 ئ.ْةبووئاظاضزا 
زةَعاْى ئةو  ؤَيهةيةنى بضووى زةبيٓطا،ية ثؿت ٖةض َةدمةْيكيَو ططز زووضةوةية 

 هةية يةو بةضزاْة زضوغت بووة نة بة َةدمةْيكةنة زةٖاويَصضئَ، يةؾهطى ضؤّ ضؤشىؤَيططز
 .بووٕيإ زاْاؾةضِةثاْى طؤضِ ية بةضاْبةض ْييةئةو بةيا يَؿرت ئةو بةضزاْةيإ نؤنطزبؤوة،ث

واى َٔ ئةوإ شَاضةيإ ثيَٓر بة بطِ بووٕ،ية ٖةضزوو الوة تا ضاو بطِى زةنطز َةدمةْيل ٖة
 .ؾةضِو ووةتة ْيَغةز زةبوو، واّ بري نطزةوة نة ٖةض يصيؤْةى بة بيػت و ثيَٓر َةدمةْيل ٖات

ثيَؿإ بسةٕ نة بة  وا وتزواى ئةوةى ْاوى )ئةؾةّ وةٖؤ( ٖاتة غةض ظَامن، بة غواضةنامنِ 
َةبةغتيؿِ يةوناضة ظاْيٓى تواْا و بايةخى دةْطى َةدمةْيكةنإ بوو، بؤّ  ْياظى ٖيَطؾٔ،

زةضنةوت نة بةضزى َةدمةْيكةنإ بةض يةوةى دةْطى ضِاغتى زةغت ثيَ بهات بةؾيَهى ظؤض ية 
 يازةناْى َٔ زةنوشيَت.غواض و ث
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، ْةبوواْةوة بة زةوضى ضؤَةنإ و خؤطةياْسٕ بة ثؿت ئةوامن وضِغواضةنامن تواْاى غويةطةٍَ 
ناْيؿِ ْةياْسةتواْى بة الى طاييػهةبوو.  ضِووباضةنةهة الى ضاغتى ئةوإ ية نةْاضى ضووْ

اتة الى هة ظايةضيةٕ الى ضةثى يةؾهطةنةى )وضووْضةثسا بضٓة ثؿت يةؾهطى زوشَٔ، 
 هةوة ْووغاو.ثيَنةى ْةوى و زضيَص و ( طةياْس بؤوة ٖةْسيَ ططز و تةثؤؤتى يةؾهطةنةىآلضؤشٖة
ٖةبوو نة ئةطةض  ظاْياضيي و يةطات و فةضَاْسةى يصيؤٕ بووة وطوَإ ئةو ية ضابطزوبيَ

ية ناْى َٓى طاييػهةناتيَو  ناضيطةضيى باؾيإ زةبيَت،ناْى َٔ بهةوْة دةْطةوة، طاييػهة
الى ضةثى خؤى بيٓى، غةضباظاْى ئةو اليةى خؤى بة ططزةناْةوة يهاْس بوو تا  ةضاْبةضب

 نامن ْةتوأْ زةوضةى بسةْةوة و بضٓة ثؿتياْةوة.طاييػهة
دياواظيى يةطةٍَ ٖةض دةْطيَو  ابٔ،داضيَو باغِ نطز نة زوو ْةبةضز ٖةضطيع وةى يةى ْ

ْةبيَت، ئةوا ئةو يةؾهطةى داضيَو  يىدياواظةثاْى دةْط زا ٖةية. ئةطةض طؤضِئةوةي زيهة
 يَت.نةى زةطؤضِدةْطييةيةؾهطى زووةّ زةدةْطيَت بؤ داضى زووةّ ثالْة يةطةٍَ 

يـ خؤيإ بة زيهة ية اليةني ةو ضؤشة ية اليةى خؤيإ طةياْس بووة ططزةنإ،ضؤَةناْيـ ئ
ييَ  يَٓةوة و ثؿتيإ وضِونامنإ ْةتوأْ بة تةْيؿتياْسا بػطاييػهةنةْاضةناْى ظيَ ططيَ زابوو تا 

 بططٕ.
ئةطةض  يتةوةئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو ْووغيٓةى َٔ زةخويَٓيتةوة، يةواْةية وابري بهة

ناْى َٓيإ بؤ زةضنةوت، بؤ ئةوداضة ٖةوَييإ ْةزا نة يةو طاييػهةضؤَةنإ بايةخى دةْطى 
 .يإ ال بةؽ بوو؟ى ٖيَعى ثيازةي ييَصيؤْةناْبووْ تةْيازيػإ طاييػهاْة زضوغت بهةٕ، 

 زةغةآلتيىتى تةَةْى نوضايةوة بؤ ى دةْطى ية يةؾهطى ضؤّ زةطةضِطاييػهةى ْةبووْ
آلت، ثيَـ ئةوةى فطياى ئةوإ زواى ئةوةى زةطةيؿتٓة زةغة ؤضةناْى ضؤّ،ئيُجطات
ديَطةى هي زيهة زةغت ثيَهطزْى ناضيَو بهةوٕ، زةنوشضإ و يةنيَ خؤهطزْى ؾتيَو يازضوغت

يةنيإ  تةْيا بووٕتساضى َٔ آلزةغةيةطةٍَ اْةى ٖاونات ئيُجطاتؤضية ْيَوإ ئةو  زةططتٓةوة.
ئةويـ داييٓؤغة نة ية ناتى ْووغيٓى ئةو  طاييػهةى دةْطى زضوغت بهات،ٖةوَييسا 

ئةو تا ضازةيةى زضيَصتط بووة،  زةغةآلتيىهة َاوةى ضووْنةتيبةية ٖيَؿتا ية شياْساية. 
 ى دةْطى زضوغت بهات.طاييػهة ى بؤ يةؾهطى ضؤّيتواْيويةت

َٔ  ساْى دةْطى ظايةضيةٕ ئةغتةّ بوو،اْةوة بؤ ثؿت َةيوضِئةو ضؤشة وةى باغِ نطز غو
بؤ  ئيُجطاتؤضى ضؤّ و تيَهى بؿهيَِٓ،ةثاْى دةْطى ٖيَطف بهةَةغةض طؤضِ ضِووبةضِوو زةبوواية

 ببةّ. يةْيَوَةدمةْيكةنإ  زةبووايةئةو ناضةف غةضةتا 
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ية ئاتطؤثاتئَ  بووٕ،َٔ  ثاؾايةتيئَ ية ْةتةوة دياواظةناْى غٓووضى ضباظةناْى ةغ
ّ بةٖيَعية تايض )تاييَـ( ثياواْى  بووٕ،يةؾهطةنةّ  يةْيَو بةٖيَع)ئاظةضباجيإ( تريٖاويَصى 

ناْيإ طاييػهةبهةٕ. شَاضةيةى يةواْةى  ؾةضِنة اليإ باؾرت بوو نة بة طوضظ  بووٕٖة
ى غهػتإ خةَيهيؿيإ زيهة بةؾيَهيبووٕ، ؤظيا )بًوضػتإ( ى طسضخةَيه، ييَسةخووضِي
هة نةغيَهى بيَ ٖيَع ْاتواْيَت ضووْزةشَيَطزضإ،  ثاَيةوإيإ بة ٖةَوو بووٕ،)غيػتإ( 

بة زةغتةوة  بووٕٖةؾت ظدمرية ية ضةضَى طا نة بؤ ضيَؿُةى ضواض ئةغجى غةضنيَـ زاْطا 
، غاتة شيَط طةظةنة زضيَصى ٖةضيةنةيإ ثيَٓر بططيَت. ضذاى ئةوةى بتواْيَت ئةو ئةغجاْة 

 فى خؤى.ضنيَ
نة ْاوضةى  بووٕية يةؾهطى َٓسا شَاضةيةنى ظؤض ية ثيازةناْى ْاوضةى ٖؤ )ئاضٕ( ٖة

ٕ( نة نةوتبؤوة ثايتةختةنةى )ئيوإ نةى( بوو، غواضةناْيـ ية )ئةْصيا ئيَطاْة،ْاوةْسى 
 يةْيَو. بووٕية يةؾهطى َٓسا ٖة يـغواضةناْى ثاضؽ و ناضاَػيٓ باؾووضى خؤضاغإ،

 ٖاويَصةو تري وةؾئَ ، مشؿيَطبووٕثيازةناْى َٔ ثياواْى َاظةْسةضإ و ٖيَطإ )طوضطإ( ٖة
ئةو  يةْيَونإ ْييةى خوضاغإ( و نؤؾابانوضيةنإ )يزةنإ و غواضة نةَةْس ٖاويَصة باختةضنوض

 يةؾهطة زةدةْطإ.
ثيَيإ باؾرت  طؿتييّ بة آلةؾهطى َٓيإ ٖةبوو، بةيإ ضةنة ئاغاييةناْى يٖةَووئةواْة 

ْاضاض ْةزةنطز بةو ضةنة ظةْطٔ نة  َٓيـ ئةوامن وو نة بة ضةنةناْى خؤيإ ظةْطٔ،ب
 ثيَضةواْةى ويػتى خؤياْة.

ظإ ْي، بعاْة نة ئةو ؾةضوة، ئةطةض ثياوى ٓييةئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَ
غةضباظةناْى خاوةْى يةى بايةخى  ٖةَووديانإ ثيَهسيَت، يةؾهطةى ية ثياواْى ْاوضة 

ني. ية يةؾهطةنةى َٓيـ ؾيإ ية بةناضبطزْى يةى دؤضة ضةى ؾاضةظا ْٖةَووو  نيدةْطى ْ
يإ ية يةى دؤضة ضةى ؾاضةظا ٖةَووْة  ٖةَووإ وةى يةى بوو،ْة بايةخى دةْطى  وةٖاية،

 .بووٕ
نة غي ٖةظاضيإ وةى  ٕ،ضٌ ٖةظاض نةؽ بووغةضدةّ غةضباظةناْى َٔ يةوناتةزا غةز و 

 .بووٕئاَازة  ؾةضِو غةز و زةٖةظاضيإ ية َةيساْى  بووٕيةزةط ية ثؿتةوة 
زاواّ نطز تا ئةضزةؾيَط َاى َةٕ بيَتة الّ و ضِاّ غجاضز تا ثيَٓر غةز غواض ية غةضباظة 

طؾي زووةّ ئاَازة بؤ ٖيَ زيهة غةضغةخت و زييَطةناْى بؤ زةغتةى ٖيَطف و زووغةز و ثةدماي
ى زةتوأْ ئاَيَطى تيَو ؾهاْسٕ و ٖيَٓسةبهات. ثيَٓر غةز نةغي زةغتةى ٖيَطف ثيَويػت بوو 
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ئاطط يةطةٍَ خؤياْسا ببةٕ. زاضةناْى َةدمةْيل، ضووْهة وؾو بووٕ، يةوناتةزا بة ئاغاْى 
هي زيهة غواض زةغووتإ. بؤية بطِياضَسا يةغةض ثؿتى ٖةض ئةغجيَو و ية ثؿت غواضةنة، غةضباظيَ

ببيَت، ضِؤٕ و بابةتى ئاططيٓى البيَت، تا ئةوناتةى زةطاتة َةدمةْيكةنإ، ضِؤْيإ بةغةضزا بهات و 
 ئاططيإ تيَبةض بسات، غواضةناْيـ بة تري ٖيَطف بهةْةغةض َةدمةْيكةنإ.

ا زواى ٖيَطؾي ثيَٓر غةز غواضةنإ، زووغةز و ثةدما غواضةناْي زيهة بة ثةية ضةوإ بهة ت
بتوأْ بة تةواوةتى َةدمةْيكةنإ تيَو بؿهيَٓٔ، زةغتبةديَ زواى ئةوإ تةواوى يةؾهطةنة زةغت 
بة دووَية زةنات و ثيَويػتة َةوزاى ْيَوإ زةغتةى ٖيَطف و زةغتةى زووةّ و تةواوى يةؾهطةنة 

نإ نةّ بيَت، تا ية ناتى تيَو ؾهاْى تةواوى َةدمةْيكةناْسا غووز ية غةضغووضَِاْى ضؤَة
وةضبططئ نة بة زياض َةدمةْيكة ؾهاوةناْيأْ و ْةٖيًََني ئةوإ تواْاى يةْيَوبطزْى تةواوى غواضة و 

 ثيازةناْى ئيَُةيإ ببيَت.
يةؾهطى ضؤّ ٖيَؿتا وةغتابووٕ و وايإ زةضزةخػت نة ْاياْةويَت ٖيَطف بهةٕ و ضاوةضِواْى 

 ى غةضباظةناْياْةوة زياض بووٕ.ٖيَطؾي ئيَُةٕ، ٖةَيؤية ضةْطاوضِةْطةنإ بةغةض غةض
ضاوةضِوإ بووّ تا ٖيَُاى ئاَازة باؾي ظايةضيةٕ ية ْيَوةضِاغتى يةؾهطةنةى ببيِٓ، بةآلّ 
ْةَبيين، زواى بةزوازاضووٕ ية الى ضاغتى يةؾهطةنةيسا بيٓيِ، يةواْةية ئةو ْةيويػت بيَت ية 

ضِةثاْى ؾةضِ و الى باؾرت بووبيَت نة ْيَوإ غةوَيضييةنإ بيَت نة وةى غةضباظ ٖيَٓابووْى بؤ طؤ
 يةْيَو غةضباظاْى يصيؤٕ بيَت.

فةضَامن بة فةضَاْسةى بةؾة دياناْى يةؾهطةنةّ نطز نة يةطةٍَ ٖيَطؾي غواضةنإ بؤ غةض 
َةدمةْيكةنإ، ئاَازة بٔ بؤ ٖيَطف، طوَامن ْةبوو زوشَٔ غواضة خؤبةخؿةنامن زةزاتة بةض تري، 

 طى ئاغٓني بهةْة بةضيإ.بؤية فةضَامن نطز تا بةض
ية ثؿت ٖةض ئةغجػواضيَو، غةضباظيَهى ثيازة غواض نطابوو، نة قاثيَو ضؤٕ و َةؾدةَييَهي ال 
بوو. ئةضنى ئةوإ ئةوة بوو نة بيَ طويَسإ بة زؤخى ئةو غواضناضةى يةطةَيى بووٕ، َةدةْيكةناْيإ 

ٕ و بةو ضةنةى بة زةغتياْةوة بوو، بػووتيَٓٔ، ئةطةض ثيَوغت بووباية، زةبوواية ية ئةغح زابةظ
ظةْطٔ تا ئةو ناتةى ئةواْةي زيهة زةنةوْة ٖيَطف بطزٕ و ية ثؿتةوة ثيَيإ زةطةٕ، ياضَةتى 

 غواضةنإ بسةٕ.
ناتيَو غواضةناْى ئيَُة وايإ ثيَؿاْسا ٖيَطف زةنةٕ، بيٓيِ َةدمةْيكةناْى ضؤَةنإ بة ض 

ثيَهطز، ئةوة تةْيا يةو ناتةزا بوو نة ئيَُة بةو  خيَطاييةى بةضز باضاْى غواضةناْيإ زةغت
خؤزةضخػتٓة ويػتُإ ناضزاْةوةى ئةوإ تاقى بهةيٓةوة. ئةطةض غواضةناْى ئةضزةؾيَط 
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ْةطةضِابووْايةوة، نوشضاوى ظؤضيإ ييَ زةنةوتةوة. بؤية ناتيَو غواضة خؤبةخؿةنامن زةغتيإ بة 
بطةْة ئاَادمةناْيإ، ْيوةيإ يةْيَو بضٔ، بةآلّ بةو  ٖيَطف نطز، ثيَؿبيٓيِ زةنطز بةض يةوةى ئةوإ

ؾيَوة ْةبوو، ظياْةناْيإ بةض ية طةيؿنت ظؤض نةَرت بوو ية ثيَؿبيٓى َٔ، ظاْيِ بؤ ظياْةناْيإ 
 نةَرت بوو يةو ضيَصةية.

ناتيَو غواضةنامنإ وايإ زةضزةخػت نة ٖيَطف زةنةٕ، بة ؾيَوةي تايبةت بة ٖيَطف خؤيإ 
و زةغتيإ بة دووَية نطز، ْيَواْى زوو غواض تةْيا ٖيَٓسة بوو نة بتوأْ ئةو ضةناْةى ضيَو خػت 

الياْة ية مشؿيَط و تري بة ئاغاْى بيذووَييَٓٔ و بةضيةى ْةنةوٕ. بؤية ٖةض بةضزيَو نة ية 
َٓذةْيكةناْةوة زةضزةضوو بةض يةنيَو ية غواضةنإ زةنةوت، وةى ئةوة وابوو نة َةدمةْيكضييةنإ 

يواضيَو ببيٓٔ يةبةض ضاويإ و ٖةض بةضزيَو نة ئاضاغتةى ئةو زيواضةى زةنةٕ بةض زيواضةنة ز
زةنةويَت، بةآلّ ناتيَو غواضة خؤبةخؿةنإ نةوتٓةضِيَ بة ؾيَوةى بةضبآلو زةضِؤيؿنت و َةوزاى ْيَوإ 

ية غواضةنإ  زوو غواض ظؤض بوو، ٖةْسيَو ية بةضزةنإ بةض ظةوى زةنةوتٔ، ية اليةني زيهة ٖةْسىَ
بة فةضَاْى ئةضزةؾيَط ية دياتي ضاغتةوضِاغت بةضةو ضِووى َةدمةْيكةنإ بضٔ، بة ؾيَوةيةنى الض 
زةضِؤيؿنت، َةدمةْيكةنإ ْةياْسةتواْى بة خيَطايي غواضةنإ خؤيإ بةضةو ضةخ ياخؤ ضاغت 

 ظووآليَٓٔ، بؤية تواْايإ ْةزةبوو نة ئةوإ بهةْة ئاَادمى بةضزةناْيإ.
اتيَو غواضةنامنإ طةيؿتٓة َةدمةْيكةنإ و زةغتيإ نطز بة تيَو ؾهاْسْيإ، ضؤَةنإ ن

ٖةوَيياْسا تا يةْيَويإ ببةٕ و ئةغجةناْيإ بهوشٕ و ٖيَطؾيإ زةنطزة غةضيإ، زةضنةوت ضؤٕ و 
َةؾدةَيى ئةو غةضباظاْةى ية ثؿت غواضةنإ غواض ببووٕ ظؤض ناضيطةضتط بوو يةو تةوضاْةى 

نإ بؤ تيَو ؾهاْسْى َةدمةْيكةنإ ٖيَٓابوويإ، ضووْهة زواى ئةوةى ضؤْةنة زةضِشيَٓسضاية غواضة
غةض َةدمةْيكةنإ، تةْيا ثيَويػت بوو تا ئاططيإ ييَ ْيَعيو بهطيَتةوة و ضِاغتةوخؤ زةغووتا، ظيَى 

ئاططةنة، تةْيا  فوضات زووض بوو ية َةدمةْيكةنإ، تا ئةوإ زةطةيؿتٓة ظيَ ئاو بيَٓٔ و بيهةْة غةض
خؤَيةَيَـ زةَايةوة و ئاططى َةدمةْيكةنإ بة ضِازةيةى بةٖيَع بوو نة ثيَويػت ْةبوو زةغتةى 
زووةَى غواضةنإ بهةوْةضِيَ و ثيازةنإ يةطةٍَ خؤيإ ببةٕ، تيَطةيؿتِ َةدمةْيكةنإ بة تةواوةتى 

 تيَو ؾهاوٕ، بؤية فةضَاْى ٖيَطؾي يةؾهطةنةَِ زةضنطز.
ة ثيَهسازاْى بةو ضازةية بةٖيَعّ ية ْيَوإ زوو يةؾهط ْةبيين بوو. طاييػهةنامنإ وةى تا ئةو ضؤش

با بةضةو الى ضةثى يةؾهطى ظايةضيةٕ دووآلٕ، بةآلّ يةويَٓسةض ضِووبةضِووى ضةنيَو بووْةوة نة ثيَؿرت 
 الى ضؤَةنإ ْةبيٓطا بوو، بطيَتى بوو ية ْيَعةى زضيَصى غيَ غةض.
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بة بيٓيٓى طاييػهةنإ ية الى ضاغتى يةؾهطى َٔ، ْيَعة بة زةغتةناْى ية زةضنةوت ظايةضيةٕ 
الى ضةثى خؤى زاْابووٕ تا بةو ضيَطةية ضيَ ية طاييػهةنإ بططٕ. )غؤضئ( فةضَاْسةى 
نطيػتياْةناْى ْيَو يةؾهطةنةّ ثيَي ضاطةياْسّ ئةو ْيَعاْة ية دةْطى طالزياتؤضةنإ ية غيَطنسا 

 آلّ ئةوإ ٖيَٓسةى ئةو ْيَعاْةى زةغت ئةو غةضباظاْة زضيَص ْني.بةناض زةٖيَٓطئَ، بة
ئةوإ ئةو ْيَعة زضيَصة غيَجةضِاْةيإ ية غيٓط و غهى ئةغجةنإ طرينطز و طاييػهةناْيإ يةناض 
زةخػت، ٖةضضةْسة غةضباظةناْى غةض طاييػهةنإ ترييإ زةططتة ئةوإ تا ضيَطة بؤ خؤيإ 

ْى ضيَطة بؤ ضؤيؿتٓى طاييػهةنإ بهةْةوة، بةآلّ ئةوإ ٖيض ضاضةيةني بهةْةوة، بةآلّ ْةياْسةتوا
زيهةيإ ْةبوو يةوة ظياتط نة ضاغت بطِؤٕ و ضيَطة بؤ طاييػهةنإ بهةْةوة، ضووْهة وةى باؽ نطا 
ظةوييةناْى الى ضةثى ظايةضيةٕ نة زةنةوتة بةضاْبةض الى ضاغتى َٔ بة ؾيَوةيةى بووٕ نة تةخت 

يؿتة ططزةنإ غةضباظى ييَ بوو، ئةَةف ضيَطط بوو يةوةى طاييػهةنامنإ بتوأْ ْةبووٕ، تا زةطة
 بػووضِيَٓةوة بؤ ثؿت غةضباظة ضؤَةنإ.

ية الى ضةثِ غواضةناْى يةؾهطةنةّ ضِووبةضِووى بةضططى تووْسى غةضباظةناْى يصيؤْى ضؤّ 
اَسةزا، ثيَؿيإ بة غواضةنامنإ بووْةوة، ئةوإ بة ثيآَل واتة ْيَعة نة ٖةْسىَ نات ناضى ظووبيين ئةدم

ططتبوو ياخؤ بة مشؿيَط ضيَطةيإ ية ضؤيؿتٓى غواضةنامن زةططت، ٖةضضةْسة ييَيإ زةنوشضا. ويَطِاى 
ئةوةف ٖةْسىَ ية غواضةنامن نة خةَيهى نؤؾإ يإ بانرتيا بووٕ، ية ٖاويؿتٓى نةَةْس ناضاَة 

و زةغتبةدىَ ضِووى ئةغجةناْيإ زةغوضِاْسةوة و بووٕ، زةياْتواْى غةضباظة ضؤَةنإ غةْة نةَةْس 
غةضباظةنةيإ بة زووي خؤياْسا ضِازةنيَؿا و غةضباظة ضؤَةناْيـ نة تيَسةنؤؾإ بؤ ضظطاضبووْيإ ية 

 نةَةْس، بة غةض ظةويسا ضازةنيَؿطإ.
طا، ئةوإ ٖةوَييإ زةزا بة خةدمةض ياخؤ مشؿيَط ثةتى نةَةْسةنة بجػيَٓٔ، بةآلّ بؤيإ ْةزةن

ضووْهة ية نؤؾإ و بانرتيا بةْى نةَةْسةناْيإ بة ضيؿاَيةناْى ناْعايي تايبةت ضيَ زةنطز تا ئةو 
نةغةى زةنةويَتة زاوى نةَةْس ْةتواْيَت بة خةدمةض و مشؿيَط ئةو ثةتاْة بجػيَٓيَت. تةْاْةت ية 

وةضططتٔ ية  ٖةْسىَ ية بةؾةناْى ْيؿتُاْى َٔ ثةتةناْيإ تةْيا ية ناْعانإ و بيَ غووز
ضيؿاَيةناْى ئاوضيؿِ و خوضى ضيَ زةنطز، بة ؾيَوةيةنيـ بوو نة تواْاى ططيَسإ و باظْةنطزْيإ 

 (1)زةبوو.

                                                 

ةوة زةنطئَ و وةى ٖةض ثةتيَهى ئاغايي تواْاى نؤنطزْ ضيَف ية ؾاضى يةظز ئةو ؾيَوة ثةتاْة ئيَػتةتا  (1)
 "ظةبيشوَيآل"بة ؾيَوةى باظْة و ططيَساْيإ ٖةية، تا ئةو زوايياْة بة ظدمريى يةظزى زةْاغطإ. 
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ئةو غواضةى زةيتواْى غةضباظيَو ية ضؤَةنإ غاتة ْيَو نةَةْسةنةيةوة، بة زوو ٖؤناض ثةيةى 
نة ئةو بابةتة ٖةّ ناضيطةضيى  زةنطز تا ئةو ية طؤضِةثاْى دةْط بيباتة زةضيَ، يةنةّ ئةوة بوو

ٖةبوو يةغةض بةضظنطزْةوةى ثًةي ئةو ؾةضِظاْة، ٖةَيـ بة ئاظايةتيى بؤ ئةو دةْطاوةضة ٖةشَاض 
زةنطا، زووةّ ئةوة بوو نة زةيةويػت بيباتة ثؿت طؤضِةثاْى ؾةضِ تا ظاْياضيي بة غووزى ثرتى 

ةؾهط نة خؤّ يةويَٓسةض بووّ، ثيازة يةباضةى يةؾهطى زوشَٔ ييَ وةبطرييَت، بةآلّ يةْيَوةْسى ي
بةٖيَعةناْى َٔ بة ؾيَوةيةنى بةضضاو بةضةو ثيَؿعة زةضووٕ، ضووْهة ظايةضيةٕ غةوَيضييةناْى ية 
ْيَوةضِاغت زاْابوو، ئةواْيـ ٖيَعيَهى تةنووظ و ضيَو ْةبووٕ، ٖةضوةغا تواْا و يةغةضخؤيي 

و يةوإ نطيػتيإ بووٕ، زةياْعاْى نة َٔ غةضباظةناْى يصيؤْيإ ْةبوو، ية اليةني زيهة بةؾيَ
ئةوإ زةثاضيَعّ، بؤية ٖةض نة ضاوى فةضَاْسةناْى ضؤَيإ ييَ وٕ زةبوو، خؤيإ ضِازةغتى َٔ 
زةنطز، َٓيـ ضِاّ غجاضزبوو ٖةض غةضباظيَهى نطيػتيإ نة خؤى ضِازةغت زةنات، بةثةية 

ةضةناْى غةض بة غؤضئ )فةضَاْسةى بيهؿيَٓٓةوة بؤ ثؿت َةيساْى دةْط و بياْسةْة زةغت ئةفػ
نطيػتياْةناْى الى َٔ( نة بةؾيَهيإ ية بةؾةناْى يةزةطى يةؾهطةنةّ بووٕ. غةضباظةناْى َٔ 
زةياْعاْى نة ئةو نطيػتياْاْةى زيٌ زةبٔ، ْابيَت وةى زيٌ غةيط بهطئَ، بططة ثيَويػتة ئةوإ وةى 

 َيوإ ضِيَعيإ ييَ بٓطيَت.
ٓةوة زةْطى خويَٓسْى غطووزى يصيؤٕ ٖات، زواتط ية الى ضاغتيؿُةوة يةثطِ ية الى ضاغتى َ

ئةو غطووزة خويَٓسضا، َٔ ظاْيايِ ٖةبوو نة يصيؤْة ضؤَةنإ ية ناتى دةْطسا ئةو غطووزة زةخويَٓٔ 
 و َوظيهيـ ييَ زةزةٕ، ٖةض يصيؤْيَهى ضؤَى َوظيهى تايبةتى ٖةبوو.

زةنةيإ ناضيطةضيى زةنطزة غةضّ، ضووْهة ٖةضضةْسة ية َةيساْى دةْط بووّ، بةآلّ غطوو
ظَاْى ضؤَةنامن زةظاْى، تيَسةطةيؿتِ نة غطووزةنةى ئةوإ زةَييَت: "ٖةَيؤنإ ٖيَُاى غةضنةوتٓٔ، 

 ية ٖةَوو ؾويَٓيَو زوشَٓاْى ضؤّ زةخطيَٓة شيَط ثيَهامنإ".
فةضَاْسةى  خ. ظ( ئةْساَيَهى ئةدموَةْى غيٓاى ضؤّ نة 250غطووزى يصيؤٕ ظؤض نؤْة، ية )

( 510يصيؤْيـ بووة، وتوويةتى و ْاوى ئةو )ناتؤ( بوو، ئيَػتة ية غةضزةَى وتٓى ئةو غطووزةوة )
غاٍَ تيَجةضِ بووة. ية ضابطزووى نؤْسا تةواوى غيٓاتؤضةناْى ضؤّ زةبوواية يةطات بٔ تا ٖوْةضةناْى 

ةوت، زواى ئةوةى دةْط دةْط بعأْ، يصيؤْة ضؤَةنإ بةض ية زةغتجيَهى دةْط ئةو غطووزةيإ ز
زةغتى ثيَسةنطز ضيسيهة ئةو غطووزة ْةزةبيػرتا، ضووْهة غةضقاَيبووٕ بة دةْط زةضفةتى ئةو 
ناضةى ثيَٓةزةزإ، بةآلّ ئةطةض ية دةْطسا زؤخةنةيإ بةضةو غةختى ضؤيؿتباية، ئةوا بؤ 

وضةيإ ثيَي بةٖيَعنطزْةوةى وضةى ئةواْةى غػت ببووٕ، ئةو غطووزةيإ ثيَهةوة زةوتةوة، 
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بةضظزةبؤوة و خؤضِاططياْي ثرت زةنطز، زةضنةوت طووؾاضى ئيَُة بؤ غةض ئةوإ بةضةو ظيازبووٕ 
 زةضِؤيؿت، بؤية ئةواْيـ ئةو غطووزةيإ زةخويَٓسةوة.

فةضَامن بة ؾاْسةض ناٖةْى فةضَاْسةى طاييػهةنإ و ئةضزةؾيَط َاى َةْى فةضَاْسةى 
ةيةى زةتوأْ، خؤضِاططى زوشَٔ تيَو بؿهيَٓٔ. بة ئةوامن وتبوو نة غواضةنامن نطزبوو تا بة ٖةض ضيَط

ئيَوة غواضةٕ و غةضباظاْى ضؤّ ثيازةٕ، ئيَوة يةنةجماض ْيية دةْطى ضؤَةنإ زةنةٕ، بايةخى دةْطى 
ئةوإ زةظأْ، ئةطةض ْةتوأْ بةغةضياْسا غةضبهةوٕ، بةَيطةية بؤ ئةوةى ئيَوة ْةتإ تواْيوة 

سةٕ بؤ فيساناضى. َٔ زةظامن ئيَوة ييَدووضِي طاييػهة و تريٖاويَص و غواضى غةضباظةنإ ٖإ ب
زييَطتإ ٖةية، بةآلّ ٖةضضةْسة غةضباظةنإ زييَط بٔ، زةبيَت ئةفػةضةنإ ٖاْيإ بسةٕ و وضةيإ بةضظ 

 بهةْةوة تا ية َةيساْى دةْطسا بة تةواوةتى ئاظايةتيى بٓويَٓٔ.
ٕ ٖاْسا و طووؾاضى طاييػهة و غواضةناْيإ بؤ غةض يصيؤْة ئةواْيـ غةضباظ و فةضَاْسةناْيا

ضؤَةنإ ظيازي نطز، ييَدووضِي طاييػهةناْيـ بة ؾيَوةيةى طاييػهةناْيإ نة غةضباظى 
تريٖاويَصى تيَسابوو، ئاضاغتة زةنطز و بةضةو ثيَؿعة زةضووٕ نة طوَإ زةنطا ئةطةض زيواضى 

 ؤٕ.ئاغٓيٓيـ بيَت، بة ئاغاْى بة ْاويسا زةضِ
ية ثطِ ٖةغتِ نطز ضِووزاويَهى ضاوةضِوإ ْةنطاو ية الى ضاغتى ظايةضيةٕ نة غواضةنامنإ بؤ تيَو 
ؾهاْسْى تيَسةنؤؾإ، ضِووزةزات، بوويةضةنة ضِووزاويَهى دةْطى ْيية، زواتط ضاثؤضتى ئةضزةؾيَط 

ٖةضضةْسة ؾةوى  فةضَاْسةى غواضةنامن بؤ ٖات نة ئاوى ضؾووباضةنة زةغتى بة ٖةَيهؿإ نطزووة.
ضابطزوو ططمياْى ظياز بووْى ئاوّ زةنطز، بؤية خيَوةتطةنةَِ زووض ية فوضات زابةغتا، بةآلّ 

 ضاوةضِوإ ْةبووّ ئةو ضؤشة ئةوة ضِوو بسات.
ٖيَٓسةى بة ضاو زةبيٓطا، ئامسإ بيَ ٖةوض بوو، ٖةَووإ زةياْعاْى يةو ْيَعيهاْة باضإ ْةباضيوة، 

ية غةضضاوةى ضِووباضي فوضات و ية ؾاخةناْسا باضيوة، ئاوى ضِووباضةنةي بةو  ئةو باضاْة بة خؤضِةى
خيَطايية ظياز نطزووة. ئاوى ظيَ بة ضِازةيةى بة خيَطايي زةٖاتة خواضةوة نة غواضةناْى َٔ و 

 يصيؤْةناْى ضؤّ ْاضاض بووٕ ية نةْاضةناْى ظيَيةنة زووض بهةوْةوة.
ى بوو نة ية ناتى الفاوزا ئاو ظؤضتط بةضةو نةْاضةناْى ٖةَيهةوتةى ْاوضةى ئةزةؽ بة ؾيَوةية

ضؤشٖةآلت زةٖات نة طؤضِةثاْى دةْطى ييَ بوو. ظيَى فوضات ٖةَوو غاَييَو ية وةضظى بةٖاض ية 
ْاوضةى ئةزةؽ غةضضِيَصى زةنطز، ٖةْسيَو ية نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى زازةثؤؾي، بةآلّ بة ؾيَوةيةى 

ئةو بةؾةف ية نةْاضةناْى فوضات نة ية بةٖاضزا زةنةوتة شيَط ئاو بة  ْةبوو نة باض قوضغي بٓيَتةوة،
 ظوويي زةبؤوة قوضِئاو ياخؤ ييتاو.
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الفاو و غةضضِيَصى ئةو ضؤشة ئاغايي ْةبوو، ضووْهة بة ٖؤى تيَجةضِبووْى ضٌ و ثيَٓر ضؤش ية 
نة، ئةو بةؾةى وةضظى بةٖاض ئاوى فوضات نةَى نطزبوو، بةآلّ يةطةٍَ ٖةَيهؿاْي ئاوي ضِووباضة

نةْاضةنإ نة نةوتبؤوة شيَط ئاو وةى ظؤْطاوى ييَٗات، غواضةناْى ئيَُة و ثيازةناْى ضؤَى 
 ْةياْسةتواْى يةو ْاوضةيةزا ظةْطٔ.

ؾةضِطةى ظايةضيةٕ نة تا ئةو زةَة تا ضِووباضةنة بةضزةواَى ٖةبوو، بةضةو ضؤشٖةآلت نؤبؤوة 
ؤّ بةضةو ضؤشٖةآلت ٖةَيطةضِاْةوة، ْاضاض بووّ ْاوةْسى غةضيةى، غواضةناْى َٓيـ وةى ثيازةناْى ض

 غوثانةّ بةضةو ضؤشٖةآلت ببةّ تا غواضةنامن ؾويَٓيإ بؤ دةْط نطزٕ زةغت نةويَت.
ئاو بة ضازةيةى خيَطا غةضزةنةوت نة ئةو قةآليةى ضؤشى ثيَؿرت غةضباظة ضؤَةنإ بة ثةية ية 

ى و بيٓيِ ضِيَطِةوى ئاو ية بانوضةوة بؤ باؾووض، بة نةْاضةناْى ضِووباض زضوغتيإ نطزبوو، ططتة خؤ
 خيَطايي زيواضة طًَيٓة بيَ ٖيَعةناْى ٖةَيتةناْس.

تا بةضية ظؤضبووْى ئاوى ضِووباضةنة و زواى ظيازبووْى طووؾاضى طاييػهة و غواضةنامنإ، ئيَُة 
غةضنةوتٓى ئاو،  ية زؤخيَهى باؾسا بووئ، بةآلّ زواى تةغو بووْةوةى طؤضِةثاْى دةْط بة ٖؤى

زؤخى يةؾهطى َٔ بة ضةؾٓيَو طؤضِا نة طاييػهةنامن تواْاى غووز ييَ وةضططتٓيإ ْةَا، 
ْاضاضبووٕ ية ططزووَيهةناْةوة ٖيَطف بهةْةغةض يصيؤْةناْى ضؤّ. ئةَةف بؤ ئيَُة بيَ غووز بوو، 

ةخت بوو، ية اليةني ضووْهة ية اليةى طاييػهةنإ دووَيةيإ يةو ظةويية ْاضِيَهاْةزا ٖيَواف و غ
زيهةيـ غةضباظاْى ضؤَى غووزيإ ية نةْس و نؤغجةناْى ظةوى وةضزةططت و خؤيإ سةؾاض زةزا و 

 يةثطِ بة ْيَعة غيَ ثةضِةناْيإ دووَيةى طاييػهةناْيإ زةوةغتاْس.
غواضةناْيؿِ بة ٖؤى يةيةى نؤبووْةوةى غةضباظةناْى يصيؤٕ و ضطِبووْةوةى ئةوإ و 

ى طؤضِةثاْى دةْط، ية تواْايإ ْةبوو ضيعةناْى ئةوإ تيَو بؿهيَٓٔ و ْةؾياْسةتواْى غٓووضزاضبووْ
ية ضِووباض بجةضِْةوة و خؤيإ بطةيةْٓة ثؿت يصيؤْةناْى ئةوإ، ضووْهة زوو ضيٓى زياضى 
يةؾهطةنةّ نة َٔ ثاَيجؿت بة ئةوإ زةَةويػت يةؾهطى زوشَٔ بؿهيَِٓ، نةوتبووْة تةْطةتاوى، 

اضى ثاؾةنؿةى طؿتيِ زةضنطز و ويػتِ بةضةو باؾووض بطِؤئ تا زةطةيٓة ؾويَٓةى نة ْة بؤية بطِي
 ئاوى ظيَ و ْة ططزةنإ بؤ َٔ نيَؿة زضوغت بهةٕ و ْةبٔ بة ضيَطط بؤّ.

فةضَامن بة فةضَاْسةى طاييػهة و غواضةنامن نطز نة ثاؾةنؿة بة ضيَهوثيَهى بهةٕ، ضووْهة 
 ةَإ ضؤشزا يةطةٍَ زوشَٔ ظةْطيٓةوة.يةواْةية زواى ثاؾةنؿة و ية ٖ

ظاْياضيِ ٖةبوو نة ئةطةض يةو ْاوضةية بةضةو باؾووض بطِؤّ، زةطةَة ؾويَٓيَو نة قووَييي 
ضِووباضةنة ظياز زةنات و غةضنيَؿى ئاو ْاَيَٓيَت، ٖةضضةْسة ٖيَؿتا ٖةْسيَو ية نةْاضةناْى 
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ضةيةنى فطةوإ غاتة شيَط ئاو و ٖيَطؾي ضؤشٖةآلت تةضِ زةنات، بةآلّ بةو ضازةية ْابيَت نة ْاو
 غواضةناْى َٔ ضابططيَت.

ططمياْى ئةوةّ ْةزةنطز ظايةضيةٕ زواى ثاؾةنؿةى َٔ وا بعاْيَت نة ٖةَيسينَي، ضووْهة ئةو ثيَـ 
ئةوةى ببيَتة ئيُجطاتؤض َاوةيةى ية يةؾهطى ضؤَسا يةطات بووة، تيَسةطةيؿت نة ثاؾةنؿة و 

طِاى ئةوةف طوَامن ْةبوو نة ئةو يةوناتةزا بة ؾويَُٓسا زيَت، ناتيَو ٖةآلتٔ يةيةى دوزإ. ويَ
 طةيؿتباَة ؾويَٓيَو نة بؤ دةْط طودماو بوواية، زةوةغتاّ و دةْطِ زةغت ثيَ زةنطزةوة.

ناتيَو زةغتُإ بة ثاؾةنؿة نطز، ية زَيى يةؾهطةنةّ بووّ و يةطةٍَ ثاغةواْةنامن، يةطةٍَ 
يازةنإ نةومتةضِيَ، يةوناتةزا ثيآَليةى نة ية باظووى بةٖيَعى غةضباظيَهى زوايني زةغتة ية غةضباظة ث

ضؤَى زةضضووبوو بةض ئةغجةنةّ نةوت و نوؾتى. َٓيـ بةضيةوةى بهةوَة شيَط الؾةى ئةغجةنةّ، 
خؤّ ٖةَيسا و ئةغجيَهي زيهةيإ بؤ ٖيَٓاّ و غواض بووّ، بيٓيِ غةضباظة ضؤَةنإ ية ثؿت ئيَُةوة ية 

 ٕ.دووَيةزا
ضيَطةى ضؤيؿتٓى َٓيـ ٖةضوةى ضيَطةى ظايةضيةٕ، زةنةوتة نةْاضى ضِووباض، َٓيـ وةى ئةو 
ْةَسةويػت ية ضِووباضةنة زووض بهةوَةوة، ضووْهة تةْيا غةضضاوةى ئاو يةو ْاوضةية ئةو ضِووباضة 

يي بوو، ئةطةض يةؾهطةنةَِ بةضةو زةؾتة بةضيٓةناْى ضؤشٖةآلت بطزباية، ٖةَووإ ية تيٓوويةت
زةخٓهإ، ضووْهة يةؾهطى زوشَٔ بةزووي ئيَُةوة بووٕ، بة ؾيَوةيةى زةضِؤيؿتِ نة يةناتى 
ٖيَطؾى ظايةضيةٕ بؤ غةض يةؾهطةنةّ، بتوامن بةضططى بهةّ و ئاضيؿى يةؾهطةنةّ ٖى ضيَجيَوإ 

بةض ْةبووٕ، ٖةض بة ئاضايؿى دةْطى زةضِؤيؿتِ، بؤية بة ٖيَواؾي ضيَطةّ زةبطِى، يةطةٍَ ئةوةؾسا 
يةوةى ضةْطى تيؿهى خؤض بة ٖؤى ْيَعيو بووْةوةى ضؤشئاوابووٕ ببيَتة ئةضخةواْى، طةيؿتُة 
ؾويَٓى َةبةغت، فةضَامن بة فةضَاْسةناْسا تا ئاضايؿى دةْطى خؤيإ بجاضيَعٕ، ٖةض بةو ئاضايؿةوة 

ئةغح ضيَطة بة غةضباظةناْيإ بسةٕ تا ثؿوو وةضبططٕ. فةضَامن نطز تا ئاييو بسةْة ئةغجى 
غواضةنإ و ئةغجى طاييػهةنإ و بعأْ ئيَُة ئةو ؾةوة زواى ثؿووزإ ٖيَطف زةنةيٓة غةض 
خيَوةتطةى زوشَٔ، ضووْهة يةواْةية ية َيَصووى ئةواْسا يةنةجماض بيَت نة ْةتوأْ ية زةوضةى 

ٕ خيَوةتطةنةيإ زيواض زضوغت بهةٕ، ئةوةف زةطةضِايةوة بؤ زضةْطى ناتةنة، ئةو ناتةى ئةوا
زةطةيؿنت، بةضيةوةى بتوأْ زيواض زضوغت بهةٕ، ؾةو زةطات و ئةوإ زةضفةتيإ ْابيَت يةو ؾويَٓة 
نة ٖةَووى خيعةَييَٓة، طًَى ثيَويػت بؤ زيواض زضوغت نطزٕ زةغتةبةض بهةٕ. ئةطةض بؿياْةويَت ية 

تى ظؤضيإ زةويَت و ضؤشٖةآلتةوة طٌَ بؤ ئةوناضة بيَٓٔ، ضووْهة طًَى ظؤضيإ ثيَويػتة، بؤ ئةوةف نا
 ْاتوأْ بةضيةوةى ثةالَاضى ئيَُة بؤ غةضيإ زةغت ثيَ بهات، زيواضةنة زضوغت بهةٕ.
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ٖةضوةٖا ئةطةض ٖةوٍَ بسةٕ بؤ بة زةغتٗيَٓاْى طٌَ، ظةوى ٖةَيبهةْٔ، زيػإ ناتى ظؤضيإ 
تةْاْةت يةو  ثيَويػتة، بؤية  بةض يةوةى زيواضةنة زضوغت بهةٕ، ثةالَاضى ئيَُة زةغت ثيَ زةنات،

ْاوضةية بةضزيؿيإ زةغت ْانةويَت تا بيهةْة نةَيةنة بةضز و ضيَطةى ثةالَاضى ئيَُة بططٕ. بؤية 
ثيَويػتة ئيَُة غووز يةو زةضفةتة تايبةتى و زةطُةْة وةضبططئ، ٖةض ئةو ؾةوة ثةالَاضى 

 خيَوةتطةنةيإ بسةئ.
مت ئةطةض ئةغح و غةضباظةنامنإ فةضَاْسةنامن وتةناْى َٓيإ ثؿرتِاغت نطزةوة، َٓيـ و

َاْسوو ْةبووْاية ٖةض ئيَػتة فةضَاْى ٖيَطؾِ زةضزةنطز، بةآلّ ٖةَووإ بطغي و تيٓووٕ و 
ثيَويػتيإ بة َاوةيةى ثؿووزإ ٖةية. ئؤضزووطةَإ زاْةَةظضاْس، ضووْهة زاَةظضاْسٕ و 

تواْاَاْسا ٖةبوو، زةبوواية  نؤنطزْةوةى نةيوثةيةنإ ثيَويػتى بة نات ٖةبوو، بؤية ٖةضضةْسي ية
زةغت بة ناتةوة بططئ تا غةضباظةنامنإ ثرت غةوٕ، ئةغجةناْيـ ئاييهى ثرت غؤٕ، 
ثيَساويػتييةناْى ضِووْاى نطزْةوة زةبوواية بة تةواوةتى ئاَازة بهطيَت تا ية ناتى ثةالَاضةنةَاْسا 

 بتواْني بة باؾي زوشَٔ ببيٓني.
َةوة نة تةواوى ثيَساويػتييةنإ بؤ ثةالَاضةنة زةغتةبةض و ئاَازة فةضَاْسةنامن زَيٓيايإ نطز

 زةنطيَت.
بريّ ْةزةنطزةوة نة ضؤَةنإ ئةو ضؤشة بتوأْ ثيَساويػتيى ية بةضز ياخؤ طٌَ زةغتةبةض بهةٕ تا 
زيواض بة زةوضةى خؤياْسا زضوغت بهةٕ، بةآلّ بيٓيِ ٖةَوو ئةو َةدمةْيكاْةى ئةو ضؤشة ية دةْطسا 

ٕ تيَو ؾهيَٓسضا بوو ياخؤ ئةواْةى َابووٕ، ية اليةنى خيَوةتطةى خؤيإ زاْا، بةآلّ ييَيا
 َةدمةْيكةنإ شَاضةيإ ٖيَٓسة ْةبوو نة بتوأْ زةوضةى ٖةَوو ئؤضزووطةنة بططْةوة.

يةو ؾويَٓةف ئاوى فوضات ية ضِيَطِةوي خؤ زةضضوو بوو، بةؾيَهى نةّ ية نةْاضةناْى ططتبؤوة، 
ة خيَوةتطةيإ ْةبوو بة ظوويي يةغةض ظةوى خةوتٔ، َٓيـ نة ٖةض وةى ئةوإ غةضباظةنامن ن

خيَوةمت ٖةَيٓةزابوو، يةغةض ظةوى ضانؿاّ. ٖةوا طةضّ و خيعى نةْاض ظيَةنة فيَٓو بوو، بؤية ضِانؿإ 
يةو ديَطةية فيَٓو و ْةضَة خؤؾي ثيَبةخؿيِ و زٍَ خؤف بووّ نة غةضباظةنامن نة ْاضاضّ نطزووٕ 

ظةوى غةوٕ، ٖةَوويإ ديَطةيإ ْةضَة، ية ناتى ٖاويٓسا ؾويَٓيإ فيَٓهة، يةو ْاوضةيةؾسا  يةغةض
 ٖيض ظؤْطاويَو ْةبوو تا غةضباظةنامن بة زةغت َيَؿوويةوة ٖةضاغإ بٔ.

زةَعاْى ئةو ؾةوة ضؤَةنإ ٖةوٍَ ْازةٕ ثةالَاضَإ بسةٕ، ضووْهة ضؤشى ثيَؿرت ئةوامن بةثيَي 
زبوو، ئةواْيـ ثيَويػتيإ بة ثؿووزإ ٖةبوو، زواى ئةوةى خيَوةتطةى خؤيإ ثيَويػت َاْسوو نط

زاَةظضاْس، زَيٓياتط بووّ يةوةى ئةوإ ٖيَطف ْانةٕ، ضووْهة ئؤضزووطةى ئةوإ بة ؾيَوةيةى 
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زازةَةظضا نة َاوةيةنى ثيَويػت بوو تا ضيعةناْى ئةوإ زواى زةضضووٕ ية خيَوةتطةنةيإ، ئاَازة 
َاضزامنإ. بؤية بة فةضَاْسةناْى خؤَِ وت تا غةضباظةنامن َاْسوو ْةنةٕ بة طةضِإ ية بنب بؤ ثةال

ْيَوإ خيَوةتطةى زوشَٔ و يةؾهطةنةّ، ضووْهة ئةطةض ئةوإ ٖةوَيي ثةالَاضيؿيإ زابوواية، ئيَُة 
 بؤ دةْط ئاَازة بووئ و زةَاْتواْى بيَ زوانةوتٔ بضيٓة ْيَو دةْط.

اْي ئاوى فوضات و غةضنةوتٓى بةغةض نةْاضةناْسا، بؤتة ٖؤى فيَٓو بووْى بطِواّ وابوو  ٖةَيهؿ
 ٖةواى ئةو ؾةوة يةو وةضظةى غاَيسا.

ثيَـ ئةوةى غةوّ بة ؾاْسةض ناٖةْى فةضَاْسةى طاييػهةنإ و ئةضزةؾيَط َاى َةٕ 
شَٓسا فةضَاْسةى غواضةنامنِ وت نة ثيَويػتة دةْطى ئةّ ؾةوَإ يةنالنةضةوة بيَت و بةغةض زو

 غةضنةوئ.
 ؾاْسةض ناٖةٕ وتى بؤ غةضنةوتٔ بةغةض زوشَٓسا تا زوايني طاييػهةّ فيسا زةنةّ.

ثيَِ وت: ٖةضضةْسة ثاؾةنؿةى ضؤَةنإ غةختة، بةآلّ ئةطةض ئةوإ ثاؾةنؿة بهةٕ زةطةْةوة 
ثاؾةنؿة ئةو ْاوضةيةى نة الفاو ييَي زابوو، ثيَويػتة تؤ غةضةتا ضؤَةنإ طةَاضؤ بسةى تا ْةتوأْ 

 بهةٕ، زواتط ئةوإ يةْيَو ببةى.
ضِاغجاضزةيةني زيهةّ بؤ فةضَاْسةى طاييػهة و فةضَاْسةى غواضةنامن ئةوةبوو نة ئةطةض 
ضؤَةنإ ويػتيإ ضِا بهةٕ، ضيَطةيإ ثيَبسةٕ، بةآلّ ضيَطةزاْةنة بةو ؾيَوةية ْةبيَت نة بتوأْ بة 

ئاَازة ببٓةوة بؤ بةضططى، بططة ئةطةض بيٓيُإ  ؾيَوةي يةنةى تةواو و بة ضيَهى ضابهةٕ، زواتط
ئةوإ بة ثةضاطةْسةيي و تاى تاى ضِازةنةٕ، ضيَطةيإ بسةٕ تا يةؾهطى ظايةضيةٕ الواظ ببيَت. 
زةَعاْى غةضباظةناْى يصيؤْةناْى ضؤّ ضِاْانةٕ، بةآلّ ئةواْةى ضِةغةْيإ ضؤَى ْيية و ية وآلتاْى 

 ةٕ.شيَطزةغتةى ضؤَةوة ٖاتووٕ، ضِازةن
ٖةضوةٖا ثيَُوتٔ غووز ية ٖةَوو زةضفةتيَو وةضبططٕ و بةضزةواّ بة غةضباظاْى ضؤَى بًَئَ 
ئةطةض خؤيإ بةزةغتةوة بسةٕ، زواى دةْط ئاظاز زةنطئَ و بة ْاوى َٔ ئةو بةَييَٓةيإ ثيَ بسةٕ، 

بةض بة وتةناْى غةضباظةناْى ضؤّ زةياْعاْى ثاؾاى ئيَطإ بةَييَٓى خؤى ْاؾهيَٓيَت و ئةَةنى بةضاْ
ٖةية. زةَعاْى ئةو بةَييَٓة بؤ يةطاتةناْى ضؤّ بيَ غووزة و ئةوإ يةو نةغاْة ْني، خؤيإ بة 

 زةغتةوة بسةٕ،  تةْيا ئةوناتةى بعأْ دةْط نؤتايي ٖاتووة و بةضططى و خؤضِاططى بيَ غووزة.
اغتةوة ئةو خيعةَييَٓةى وةى ومت ئةو ْاوضةيةى ئيَُةى ييَ بووئ خيعةَيئَ بوو، بةآلّ ية الى ض

نةْاضى فوضات بة زةؾتيَهى ئاغايي زةبةغرتايةوة و بةؾيَو ية طاييػهةناْيؿُإ زةبوواية يةو 
 ؾويَٓةوة ٖيَطف بهةْةغةض ئؤضزووطةى ضؤَةنإ.
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ئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة، يةواْةية بة بطِواى تؤ ثةالَاضزاْى زوشَٓيَو نة 
ى خؤيسا خةوتبيَت ناضيَهى ئاغإ بيَت و بري بهةيةوة يةؾهطى ٖيَطؾبةض زةتواْيَت ية خيَوةتطةنة

بة ئاغاْى و يةثطِ ٖيَطف بهاتة غةضى، بةآلّ ية ثةالَاضزاْسا ططيٓطرتئ بابةت ئةوةية نة يةؾهطى 
ثةالَاضزةض ْةنةويَتة ْاو ْاضِيَهى و غةضييَ ؾيَواْةوة، ئةَة وازةنات نة تواْاى خؤى يةزةغت 

 سات.ب
ية ناتى ضؤشزا بة ٖؤى ئةوةى ٖةَووإ زةبيٓطئَ، زووضاضى ٖةَية ْابني و زؤغت و زوشَٔ ية 
يةنسيي دوزا زةنطيَتةوة، بةآلّ ية ؾةوزا تةْاْةت ئةطةض َةؾدةَيةناْيـ زاطريغيَٓطئَ، 
 ديانطزْةوةى زوشَٔ و خؤيي ئاغإ ْابيَت، ٖةْسىَ داض زوشَٓى ظيطةى ثيَساويػتيى بؤ طؤضِيٓى
ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى بؤ ؾيَوةى زوشَٔ زابني زةنات، ئةونات دةْط يةْيَو بةضةى خؤيي زضوغت 
زةبيَت، ئةو زةَةي فةضَاْسةى يةنةنإ ئةوةيإ بؤ ضِووٕ  زةبيَتةوة، ئاناَى دةْط زةطؤضِيَت و 

ض ئةو دةْطة ية دياتى غةضنةوتٔ بة ؾهػت نؤتايي زيَت، بؤية ئةو يةؾهطةى بة ؾةو ثةالَا
زةبات و زةيةويَت يةؾهطى زوشَٔ يةْيَو ببات، ثيَويػتى بة فةضَاْسةى ييَٗاتوو و ظيطةى ٖةية، 
ئةفػةضةناْى خواضةوة ثيَويػتة تيَ بهؤؾٔ، تةْاْةت ية غةخترتئ ناتةناْى ٖيَطؾسا، 

 غةضباظةناْى يةنةناْيإ تيَهةٍَ ْةبٔ يةطةٍَ غةضباظاْى يةنةناْي زيهة.
ات فيٌََ بهات، ئةفػةضة ثًةبةضظ و ثًة ْعَةنإ ثيَويػتة فيًََى زوشَٔ ئةطةض زوشَٔ ٖةوٍَ بس

 بعأْ، بةض يةوةي دةْطى غةضباظةناْى خؤيإ بهةٕ، ٖةَووإ يةو فيٌََ تةَيةية ئاطةزاض بهةْةوة.
ئةو نةغةى زةيةويَت ٖيَطؾي يةثطِ بهات، ْابيَت ية غةضةتاى ؾةو ئةو نطزةية ئةدماّ بسات، 

ٖيَؿتا غةضباظةناْى زوشَٔ ْةخةوتووٕ، ٖيَطف بهات، ْابيَت ٖيَطؾةنةف ٖيَٓسة واتة ئةو ناتةى 
 (2)بة زضةْط غات تا ية ؾةوةناْى بةٖاض و ٖاويٓسا غيَ ئةغتيَطة ٖةَيبئَ.

يةو ناتصَيَطةى ثيَويػت بوو ثةالَاضةنةَإ زةغت ثيَ بهةئ، ثيَـ ئةوةى نةؽ َٔ ية خةو 
يةؾهطزا بووّ و فةضَاْسةيي ضِاغتةوخؤى غةضباظة ثيازةنامن ية  ٖةغتيَٓيَت، ٖةغتاّ و َٔ ية زَيى

ئةغتؤ بوو. زواى ٖةغتامن ية خةو، غةضباظة ثيازةناْيإ ٖةغتاْس، ئةوإ ٖةَوويإ بؤ دةْط 
ئاَازة بووٕ و دًى ؾةضِيإ يةبةضزا بوو، زواى ٖةغتاْيإ ٖيض ناضيَهيإ ْةبوو، تةْيا ثيَويػت بوو 

 و بهةوْة ضيَطة بؤ ؾةضِنطزٕ. ضيعةناْيإ ضيَو غةٕ

                                                 

زوو  خؤزواى يةى يا اغنت و ية ؾةواْى ٖاوئ و بةٖاضزاغيَ ئةغتيَطة ئةواْةٕ نة يةغةض يةى ٖيًََى ض (2)
 "ظةبيشوَيآل" ية زواي ْيوةؾةو ٖةَيسئَ.صَيَط زةَ
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زةَعاْى نة ية الى ضاغت و ضةثي يةؾهطةنةؾِ ٖةَوو غةضباظةنإ وةى ْاوةْسى يةؾهطةنةّ 
ٖةغتاوٕ و ئاَازةٕ بؤ ثةالَاضزإ، طويَِ ٖةٍَ خػت تا بعامن ٖيض زةْطيَو زيَت ياخؤ ْا، دطة ية 

يهةّ بةض طويَ ْةنةوت. ية زةْطة ْازياضةنإ نة نعبووٕ و ْةزةطةيؿتٓة ضؤَةنإ، زةْطي ز
ناتيَهسا نة ية بةضةبةياْسا و ئةوناتةى غةضباظإ ٖةَيسةغنت تا خيَوةتطةنةيإ نؤبهةْةوة و ئاَازةى 
دةْط بنب، نةضِةْا و َوظيهى دةْطيـ ييَ زةزضيَت، بةآلّ ئةو ؾةوة ضووْهة زةَاْةويػت يةثطِ 

ةزةٖات، تةْاْةت َةؾدةَيةناْيـ ثيَ ثةالَاضى زوشَٔ بسةئ، ٖيض زةْطيَو ية يةؾهطةنةَةوة ْ
ْةنطابووٕ، ضووْهة ٖةَووإ زةياْعاْى ناتيَو زةطةْة زوشَٔ زةبيَت َةؾدةَيةنإ ثيَ بهةٕ، زواى 
ئةوة زةغتبةديَ ثةالَاضةنة زةغت ثيَ زةنةٕ. ئةطةض ظووتط َةؾدةَيةنإ ثيَ بهطئَ، زوشَٔ 

 ئاطةزاض زةبيَتةوة.
ْسوو ْةبوواْة، بةض يةوةى ضؤَةنإ خيَوةتطةى خؤيإ ئاَازة ئةطةض ئةو ؾةوة غةضباظةنامن َا

بهةٕ، ثةالَاضّ زةزإ، ٖةض بؤية َاْسوويةتيى غةضباظةنامن بووة َايةى زواخػتٓى ثةالَاضةنة بؤ 
 ئةوةى بة تةواوةتيى زَيٓيا بني ية ْووغتين غةضباظة ضؤَةنإ.
ة غةض ضؤَةنإ، ضِووبةضِووى بةضزباضاْى ئةطةض ئةو ضؤشة يةطةٍَ ْيَعيهبووْةوةيإ، ٖيَطؾِ نطزباي

َةدمةْيكةناْيإ ْةزةبووَةوة، بةآلّ زواى ئةوةى ئةو يةنةى يةطةٍ َٓسا بووٕ واتة يةؾهطى ثيازة 
 ية ضؤَةنإ ْيَعيو بووْةوة، ئةوإ بةضزباضاْيإ زةغت ثيَهطز.

َةنإ بةضز باضإ طاييػهةنامن نة ية الى ضاغتِ بووٕ، زواى ئةوةى ٖيَطؾيإ نطز، يةاليةٕ ضؤ
ْةنطإ، ضووْهة ضؤَةنإ يةغةض ضيَطةى ئةوإ َةدمةْيكيإ زاْةْابوو. غواضةناْيـ نة ية الى 
ضةخ ٖيَطؾيإ نطز بة ٖةَإ ؾيَوة بووٕ، ضووْهة ضؤَةنإ َةدمةْيكيإ يةغةض ضيَطةى غواضةنإ 

 زاْةْا بوو.
إ يةْيَوبطز، ئةو بة ضيَصةى ثيَويػت ضؤشى ثيؿرت ئيَُة بةؾيَهى ظؤض ية َةدمةْيكةناْى ظايةضيةمن

َةدمةْيكى ْةبوو تا ية ٖةَوو اليةى ديَطرييإ بهات، بؤية ٖةَووياْى ية باؾووضى خيَوةتطةنةى 
 زاْابوو تا ببٓة  زيواضى خيَوةتطةنةى.

ويَطِاى ئةوةى زَيٓيا بووّ ية ضيَو ناضى يصيؤْةناْى ضؤّ، بةآلّ ثيَؿبيٓى ئةوةّ ْةزةنطز نة ية 
ْيَعيو بووْةوةّ ية ئةوإ، بتوأْ بةضز باضامنإ بهةٕ، تةْيا ططميامن زةنطز نة ئةوإ  ناتى

َةدمةْيكةناْيإ وةى ضيَطط و زيواض ية بةضاْبةض خيَوةتطةنةيإ زاْابيَت، يةاليةني زيهة يةو 
باضإ ْاوضةيةزا دطة ية خيَع ٖيضي زيهةي ييَٓةبوو، ضؤَةنإ ْةياْسةتواْى بةضزى ثيَويػت بؤ بةضز

نطزمنإ زةغتةبةض بهةٕ، بةآلّ زواى نؤتايي ٖاتٓى دةْط ية يةطاتة ضؤَةنامن بيػت نة ئةوإ 
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يةطةٍَ خؤياْسا بطِيَو بةضزيإ ٖيَٓا بوو، ضووْهة ثيَؿبيٓى ئةوةيإ نطز بوو نة ضِةْطة بةضزيإ 
 يةغةض ضيَطة زةغت ْةنةويَت.

نامن ططت و شَاضةيةى ية ثيازةنامن بةضطةى بةضزباضاْى غةخت و ضاوةضِوإ ْةنطاوى ضؤَة
نةوتٓة غةض ظةوى، خؤؾبةختاْة بةضزباضاْةنإ ئةوناتة زةغتى ثيَهطز نة ية زَيى غوثازا ٖيَؿتا 
َةؾدةَيةنامنإ ثيَ ْةنطزبوو. ئةو ؾةوةف َاْط ظوو ٖاتةزةض و وٕ بوو، ناتيَو ئيَُة بةضةو 

ُة َةؾدةَيةنامنإ ثيَ نطزبوواية، ئةوإ خيَوةتطةى ضؤَةنإ ضؤيؿتني، ؾةو تاضيو بوو، ئةطةض ئيَ
 ئيَُةيإ باؾرت زةبيٓى و بة زضوغتى ْيؿاْةيإ زةططت.

َٔ تا ئةونات، َةدمةْيكِ بة ضةنيَهى قوضؽ و ئاظاضبةخـ و بيَ غووز زةْاغي و ٖيض 
بة بايةخى دةْطيِ بؤ زاْةزةْا، بةآلّ ية ضِووزاوةناْى ئةو ؾةوة بووّ زةضنةوت نة ئةطةض َةدمةْيل 

باؾي بةناض بٗيَٓسضيَت، ضةنيَهى باف زةبيَت، بؤية يةونات بةزواوة نطزّ بة بةؾيَو ية 
 ثيَساويػتيى دةْطى خؤّ، ئيَػتة تةواوى يةنةناْى غةضباظى َٔ َةدمةْيكيإ ٖةية.

ٖةضضةْسة َٔ يةْاناو ٖيَطؾِ بؤ غةض ظايةضيةٕ نطز، بةآلّ ناتيَو طاييػهةنامن طةيؿتٓة 
ووبةضِووى بةضططى غةخت بووْةوة و خؤيإ بةضاْبةض بة ئاَطاظيَهى بةضططى يةؾهطى ئةوإ، ضِ

 ضاوةضِوإ ْةنطاو بيٓييةوة نة بطيَتى بوو ية ئاطط.
غةضباظةناْى ضؤّ طؤظةي طةوضةى ثطِ ية ضؤْيإ البوو نة ثًيتةي ئةغتووضيإ ٖةبوو زواى ئةوةى 

سةزا و زةنةوتٓة ْيَو طاييػهةنإ، طؤظةنإ ثًيتةنةيإ ثيَسةنطز، بةضةو طاييػهةناْى ئيَُةيإ ٖةَي
زةؾهإ و يةْيَوياْةوة دؤضة ئاططيَو نة ية ؾًة زةضوو، ية طؤظةنة زةٖاتةزةض نة ٖةَوو ؾتيَهى 
زةغووتاْس و غةضْؿيٓى طاييػهةناْى ئيَُة ضةْسى زةيإ نطز ْةياْسةتواْى ئاططةنة بهوشيَٓٓةوة. 

ة ضازةى ثيَويػت يةو ئاططةى ْةبوو، ئةطةض ْا يةى زواى دةْط َٔ ظاْيِ ظايةضيةٕ ئةو ؾةوة ب
 طاييػهةَإ ْةيسةتواْى بطاتة خيَوةتطةى ضؤَةناْةوة.

ثيازةنامن ية ْيَوةْسى يةؾهطةنةّ تواْيإ َةدمةْيكةنإ بةدىَ بٗئًََ، َٓيـ بة غواضى ئةغح 
زةزا تا بة تريى غيَ يةطةٍَ ئةواْسا بووّ و زةَبيين غةضباظة ضؤَةنإ بة ض تواْايةنةوة ٖةوَييإ 

 ثةضِة نة بة زةغتياْةوة بوو، ثاؾةنؿة بة ثيازةناْى َٔ بهةٕ و ٖيَطؾةنة بوةغتيَٓٔ.
ضؤشى ثيَؿرت غةضباظةناْى ضؤّ نة تريى غيَ ثةضِيإ بةزةغتةوة بوو، يةطةٍَ طاييػهةنامنإ 

و ئةو غةضباظاْة ٖةْسىَ زةدةْطإ، ئةو ؾةوة يةطةٍَ ثيازةناْى ئيَُة ضِووبةضِوو ببووْةوة، بةآلّ يةْيَ
غةضباظي زيهة زةبيٓطإ نة ثيآَل واتة ْيَعةى ضؤَيإ البوو، ٖةْسىَ داض زةْطى تيَجةضِيٓى ْيَعةّ 
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زةٖاتةبةض طويَ. غةضباظةناْى ٖةضزووال ٖيَٓسة ضاوْةتطغاْة زةدةْطإ نة ضةْطى غجى 
 ضِووْانى ئةغتيَطةنإ ضِةف زةضوو.خيَعةَييَٓةناْى ئةو نةْاضاْة يةو ؾةوةزا ية َاوةيةنى نةّ يةبةض 

 ٖةضضةْسة شَاضةيةنى ظؤض ية غةضباظة ثيازةنامن زةنوشضإ، بةآلّ بةضزةواّ بووٕ ية دةْط.
ٖةْسيَ نات ية ضِووْانى َةؾدةَيةناْسا ضاوّ زةنةوت بة زةَوضاوةنإ و دًوبةضطة 

ووٕ تا زةنةوتٔ و ٖيض خويَٓاوييةنإ، ئةواْةى بطيٓساض زةبووٕ ٖيَٓسة ية دةْط بةضزةواّ زةب
 بطيٓساضيَو ْةيسةويػت بؤ زواوة بهؿيَتةوة تا تيُاض بهطيَت.

ية ضاغت و ضةخ و ثيَؿةوة زةْطى ؾةضِ زةٖاتة بةض طويَ، ٖةض ثياويَهى ئاظا بةؾساضى ية 
دةْطى طةوضةزا ْةنطزبيَت، ْاظاْيَت ئةو ٖاواض و ٖةْساَة و ْةعطةتةى دةْطاوةضإ ضؤْة و ْاَيةى 

إ و ٖاواضى بةضظى ئةو ئةفػةضاْة نة غةضباظةناْيإ ٖإ زةزةٕ بؤ دةْط ضيية، زةْطى بطيٓساض
بةضيةى نةوتٓى مشؿيَطةنإ و زةْطة تايبةتةنةى زةضضووْى تري و نةوإ ية شيَ و زةْطى ثيَهاْى 
ئةغجي يةضغة، زةْطى تايةى طاييػهةنإ و...ٖتس ثيَهةوة زةٖات، زةْطيَهى َةظْيإ 

 نة تةْيا ية َةيساْى دةْطسا ئةو زةْطة زيَت.ييَسةنةوتةوة 
ٖاونات يةطةٍَ طويَ ططتِٓ يةو زةْطاْة، ٖةغتِ بة زةْطيَهي زيهة نطز، زةْطيَهي زيهة ٖاتة 
بةض طويَِ نة وةى زةْطى تيَهةوتٔ و ٖاتٓةزةضى ثيَيةناْى ئةغجة يةْيَو قوضِ و ييتةزا، بؤّ زةضنةوت 

ٓى يةاليةٕ خيعةناْةوة، دؤضة ييتةيةى ثيَهٗاتووة نة ًََضةى بة ٖؤى ضِشاْى خويَٓى ظؤض و ٖةَيُصي
ثيَيةناْى ئةغح يةْيَوياْسا زيَت، ية ناتيَهسا نة ئةطةض ئاو يةو نةْاضاْة ٖةبوواية و بةغةض ئةو 
خيعاْةزا ٖاتباية، بةٖؤي خيعةنةوة ٖةَيسةَصضاو و ئةو زةْطةى ييَوة ْةزةٖات، بةآلّ وةى زةظأْ 

ْى ية يةؾي َطؤظ، ضاغتةوخؤ زةَةييَت، ٖيَٓسة خوئَ ضِشا بوو نة تويَصاَييَهى خوئَ زواى زةضضوو
ئةغتووضى يةغةض خيعةنة زضوغت نطز بوو، ببووة ٖؤى زضوغتبووْى ئةو زةْطة ية ناتى ضِؤضووْى 

 ثيَي ئةغجةنإ تيَياْسا.
ى ضِامن ضِؤضوو نةَيَو زواى ٖةغت نطزمن بة بووْى ئةو زةْطة تاظةية، يةثطِ ثيآَليةى يةو بةؾة

نة ضاْبةْس واتة ثاضيَعةضى يةغةض ْةبوو. ضِاْبةْسى غواضة دياية ية ٖى ثيازة و ضاْبةْسى ثيازةف 
تةواوى ضاْى زازةثؤؾيَت، ٖى غواضة تةْيا غةض ضاْى زةططيَت، ضووْهة ئةطةض بةؾي خواضةوةى 

 .ضاْيـ ضاْبةْسى يةغةض بيَت، غواض ْاتواْيَت يةغةض ظيٓى ئةغح زاْيؿيَت
ْيَعةنةّ ية ضِامن زةضٖيَٓا و زووضّ ٖةَيسا، ثاغةواْةنامن نة ٖةغتيإ بة بطيٓساضبوومن نطز زاوايإ 
ييَ نطزّ تا ية َةيساْى دةْط زةضضِ، بةآلّ َٔ ومت ية طؤضِةثاْى دةْط زةضْاضِ زواى ئةوة خوئَ 

واى بطيٓساض بوومن، يةاليةٕ ية ضامن زةضؤضِايةوة و بة القُسا زةٖاتةْاو ئاوظْطى ئةغجةنةّ. َاوةيةى ز
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ئةفػةضيَهى يةنةى طاييػهةنامن بة ْاوى )تاييت( ٖةواَيِ ثيَطةيؿت نة ؾاْسةض نأٖ فةضَاْسةى 
طاييػهةنامن و غواضةنامن بةيةى طةيؿتووٕ و يةؾهطى ظايةضيةٕ طةَاضؤ زضاوة. فةضَامن نطز تاييت 

، ببيَتة فةضَاْسةى طاييػهةنإ، ئةو نة زواى ؾاْسةض ناٖةٕ طةوضةتطئ ئةفػةضى ئةو يةنةية بوو
 فةضَاْاْةي بة ؾاْسةض ناٖةٕ زضابوو، ئةويـ ئاطةزاضيإ بوو، ديَبةديَي بهات.

يةو ؾويَٓةى َٔ زةدةْطاّ، بةؾيَو ية غةوَيضييةناْى ضؤّ زةدةْطإ، ئةواْةى نطيػتيإ 
ػتياْةنإ، بووٕ، خؤيإ ضِازةغتى غةضباظة ثيازةناْى َٔ زةنطز. خؤبةزةغتةوةزاْى نطي

غةوَيضييةناْي زيهةيؿى خػتة بري بؤ ٖةَإ ناض، ئةوإ زةبوواية ئاطةزاض بٔ تا ٖيض ئةفػةضيَهى 
ضؤَي ية ثؿتياْةوة ْةبيَت، ضووْهة ٖةضنة ظاْيبايإ ئةوإ خؤبةزةغتةوة زةزةٕ يةاليةٕ 

ةغتةوة زةزا، ئةفػةضةناْةوة ية ثؿتةوة زةنوشضإ. غةضباظةناْى َٔ ٖةض نطيػتياْيَو نة خؤى بةز
زةياْطواغتةوة بؤ ثؿت َةيساْى دةْط، ئةَةف يةبةضئةوة بوو نة ئةطةض ية طؤضِةثاْةنة 
َابووايةوة، بة ٖؤى ٖةَيهؿإ و زانؿاْى ؾةضِطةنة يةواْةبوو بةضزةغتى ضؤَةنإ زةنةوتٔ و 

 زةنوشضإ.
اْسا ئاوةآل بهةٕ، فةضَامن بة غةضزاضةنامن نطزبوو تا ضيَطة بةضِووى ٖةآلتٓى غةضباظة يصيؤْةن

ضووْهة غةضباظة يصيؤْةناْى ضؤّ ٖةٍَ ْةزةٖاتٔ، بةآلّ غةضباظةناْى يصيؤْةناْى زةضةوة نة يةطةٍَ 
ظايةضيةٕ بووٕ، يةواْة بوو ضِابهةٕ، ٖةآلتٓى ئةواْيـ ياضَةتيسةض بوو بؤ نةّ بووْةوةي ٖيَعى 

 ظايةضيةٕ.
ةْسىَ ية غةضباظاْى يصيؤْةناْى زةضةوة ثيَؿبيٓييةنةّ ٖاتةزى، ية ٖةضزوو الى ضاغت و ضةخ، ٖ

نة يةطةٍَ ظايةضيةٕ بووٕ، ٖةآلتٔ، بةآلّ غةضباظة يصيؤْةناْى ضؤّ ظؤض بة غةختى زةدةْطإ، ئةوإ 
 زةدةْطإ و زةنوشضإ، بةآلّ ٖةَيٓةزةٖاتٔ و خؤيإ بةزةغتةوة ْةزةزا.
ت قةَيغاْى غةضباظة ضؤَةنإ َٔ بة تةوض زةدةْطاّ، ثيَُوابوو نة تةوض باؾرت ية مشؿيَط زةتواْيَ

نة ٖةْسيَهيإ ٖةياْبوو، بربِيَت و بياخنات، بةآلّ مشؿيَط يةواْةية بةض بةؾة ناْعاييةناْى قةَيغاْةنة 
 بهةويَت و بؿهيَت يا خوز ييَوة تيصةناْى تيَو بضٔ.

ٖةضضةْسة بةثيَي ْةخؿةى َٔ، زةبوو َةيساْى دةْط فطةوإ ْةنطيَت تا بتوامن ضاوةزيَطى 
ٖةَوو َةيساْةنة بهةّ، بةآلّ بةٖؤى فطةواْى خيَوةتطةى ظايةضيةٕ، ْاضاض َةيساْى دةْط زيػإ 

 فطةوإ بوو.
تاييت فةضَاْسةى تاظةى طاييػهةنامن، ٖةواَيى بؤ ْاضزّ نة يةطةٍَ ئةضزةؾيَط َاى َةْى 

باظْةيةى نة  فةضَاْسةى غواضةنإ ثيَو طةيؿتووْةتةوة، غواضةنإ و طاييػهةنإ ثيَهةوة بة ْيوة
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ضةْس ؾويَٓيَهيإ بةدىَ ٖيَؿتووة، زوشَٓيإ طةَاضؤ زاوة، ئةو ؾويَٓاْةؾيإ بؤ ئةو نةغاْة 
ٖيَؿتووةتةوة نة زةياْةويَت ضِابهةٕ، ٖةضوةٖا ئةو ٖةواَيى ثيَساّ نة طاييػهةناْى ئةو و 

تواْاى بةضططى  غواضةناْى ئةضزةؾيَط يةْيَو خيَوةتطةى زوشَٔ غةضطةضَى ٖيَطف بطزْٔ تا بتوأْ
 زوشَٔ نةّ بهةْةوة.

يةطةٍَ غةضباظة ثيازةنامن بةضزةواّ بةضةو ثيَـ زةضِؤيؿتني، ضووْهة بةضزةواّ و بيَ ثػاْةوة 
تةوضّ ضازةوةؾاْس، ئةو ؾةوة ٖةضضةْسة ٖةوا فيَٓو بوو، بةآلّ ئاضةقةيةنى ظؤضّ نطزبوو، ٖةغتِ 

زةضبضيَت. بؤية ظضيَيةنةَِ زاْا، ناتيَو ئةو نطز زةغهى تةوضةنة ية زةغتُسا زةخعىَ، يةواْةبوو 
ناضةّ نطز، باى فيَٓهى ؾةو ية دةغتةى زاّ و ٖةغتِ بة فيَٓهى و ئاغووزةيي نطز، فيَٓو 

 بووْةوةّ تواْاى تاظةى ثيَ بةخؿيِ تا بتوامن غةضيةْويَ تةوض بوةؾيَِٓ.
ة غةضوويةوة طؤيةنى ٖةضضةْسة ناغهيَتةنةّ بيَعاضى زةنطزّ، بةآلّ ئةوّ زاْةْا، ضووْهة ي

ٖةبوو نة بة ٖؤيةوة غةضباظةنامن ية زووضةوة َٓيإ زةْاغيةوة، ئةو طؤية ٖيَُاى ثاؾايةتيي بوو. 
بة زووضى ْاظامن ٖةض ئةو طؤية، َٓى بة غةضباظاْى زوشَٔ ْاغاْسبيَت، ٖيَؿتا يةشيَط ناضيطةضيى 

بةآلّ ضؤْةضوو، تةْيا ٖةْسىَ ية  ٖةغتى فيَٓهايةتيُسا بووّ نة ترييَو بة الى ضةثى غيٓطِ نةوت،
ثيَػت و ئيَػهةنةى بطيٓساض نطز، غةضى تريةنة نةوتةوة. ئةطةض ئةو ترية بة ؾيَوةى غتووْى بةض 
غيٓطِ نةوتباية، يةواْةبوو مبهوشيَت، ضووْهة ية غيٓطِ ضؤزةضوو و بةض بةؾةناْى ْاوةوة 

 زةنةوت.
ويػت بؤ تيُاضنطزمن ْةبوو، نطاغةنةَِ يةبةض تريةنةّ ية غيٓطِ زةضٖيَٓا، يةبةضئةوةى ناتى ثيَ

خؤّ زازضِى و زوو ثاضضةّ نطز، ٖةض ثاضضةيةنِ خػتة ْاو يةى ية نوْةناْى تريةنة نة ية 
 دةغتةَى زضوغت نطزبوو تا ضِيَ ية ضِشاْى خويَٓةنة بططّ.

امن نة ئةضزةؾيَط َاى َةٕ فةضَاْسةى غواضةنامن ثةياَى بؤ ْاضزّ نة ئةطةض بةؾيَو ية غواضةن
يةزةى بووٕ بؤى ضةوإ بهةّ، زةتواْيَت زووباضة ٖيَع بهاتةوة بة بةض خؤيسا و ٖيَطؾي تووْس 
بهاتةغةض  زوشَٔ و ٖيَعى بةضططى يصيؤْةنإ تيَو بؿهيَٓيَت. بةؾيَو ية غواضة يةزةطةنامنِ ْاضز 

ةوة ْيؿاْةى ٖيَع بؤ ياضَةتى ئةو و بة ظوويي ٖةضايةنى طةوضة ية الى ضةثى َٓةوة ٖةغتا، ظاْيِ ئ
 وةضططتٓةوةى ئةضزةؾيَطة.

فةضَامن بؤ فةضَاْسةناْى الى ضاغت و ضةثِ ْاضز تا بةو نةغاْة بًَئَ نة ظَاْى ضؤَى زةظأْ، 
بةضاْبةض بة غةضباظةناْى ضؤّ ٖاواض بهةٕ و بًَئَ نة ئةوإ ية طةَاضؤزإ و ضيَطةى ضِظطاض بووْيإ 

ثيَويػتة خؤبة زةغتةوة بسةٕ، ٖةض غةضباظيَو خؤى ضِازةغت  ْيية، ئةطةض زةياْةويَت ْةنوشضئَ،
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بهات، زواى دةْط بة زيٌ ْاشَيَطزضيَت و ئاظاز زةنطيَت. خؤؾِ نة ظَاْى ضؤَيِ زةظاْى ٖةْسىَ 
داض ٖاواضّ زةنطز و غةضباظاْى زوشَِٓ بؤ خؤبةزةغتةوةزإ باْطٗيَؿت زةنطز، بةآلّ ٖةضاو و 

 ةيؿتٓى زةْطى َٔ بة غةضباظاْى زوشَٔ زةزا.ٖؤضياى دةْط نةَرت ضيَطةى بة ط
ئةطةض غاتيَو زةضفةمت ٖةبوواية و تواْيبواَة ية ضِووْانى َةؾدةَيةناْسا ضاويَو ية خؤّ بهةّ، 
زةَبيين نة تةواوى دةغتةّ ئةضخةواْى بووة، ئةو خويَٓةى ية غيٓطِ زةضؤضِيَتةوة ظيٓى ئةغجةنةّ 

ويَٓةف نة ية ضاْى ضاغتِ زةضؤضِايةوة، غيٓط و ضِاْى و بةؾيَو ية طةضزْى غووض نطزووة، ئةو خ
ئةغجةنةَى ئةضخةواْى نطزبوو. ْةَسةويػت بؤ ثيَضاْى بطيٓةنامن بهؿيَُةوة ثؿت َةيساْى 
دةْط و زةَويػت غةضباظةنامن و ئةواْةى ية زةوضةّ زةدةْطإ، ببيٓٔ َٓيـ وةى ئةوإ بطيٓساض 

 زةمب و يةواْةية بهوشضيَِ.
ةآلتةوة ضاوّ نةوت بة ئةغتيَطةى بةضةبةيإ، يةوناتةزا ئةو وتةيةى باونة يةثطِ ية ضؤشٖ

َةظزاثةضغتةنةَِ بريٖاتةوة نة وتى: "ية بةضةبةياْسا ية يةى ناتسا ضاوّ نةوت بة )تةْػةض( و 
ئةغتيَطةى بةضةبةيإ، بةآلّ غةضةتا غآلوّ ية تةْػةض نطز، ئةونات بةضاْبةض بة ئةغتيَطةى بةضةبةيإ 

 (3)ةى دواْرتيٓى ئةغتيَطةناْى ئامسإ، ية َٔ ببووضة نة بةض ية تؤ غآلوّ ية تةْػةض نطز(."ومت )ئ

                                                 

ةية نة ية ظةَاْى باونيسا، تةْػةض نة بةضثطؽ بووة ية يثووض زةضخةضى ئةو ضاغتييةى ؾاوتةئةو  (3)
 "ظةبيشوَيآل"، ضةْسة ديَطةى ضيَع و ثيَعاْني بووة. ئاظيَػتانؤنطزْةوة و ْووغيٓةوةى 
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 دةبيَت ديلظالةزيةن 

وّ ية ئةغتيَطةى بةضةبةيإ نطز نة َعطيَٓى بةخؿي ٖاتٓى خؤض بوو، آلزواى ئةوةى غ
طتبوو، بؤ نوؾتٓى خؤيسا ٖةٍَ طيةطةٍَ خؤّ بيٓى نة ٖةَيؤيةنى  ية بةضاْبةضغةضباظيَهى ضؤَيِ 

 نةوت نة ٖةَيؤنةى بة غةضةوة بوو،ئةو تةوضةنةَِ ضاوةؾاْس و تةوض بةض ئةو زةغهة زاضة 
 زاْا. يباؾ بةخت ٖةَيؤنة نةوتة غةض خاى، نةوتٓى ٖةَيؤى ضؤَي بؤ غةض خانِ بة

 ةوى غةضباظة ثيازةناْى َٔ ئاغاْرت بوو.يةونات بةزواوة ثيَؿطِ
 زيهة نطيػتياْةنإ و بةؾيَهى ظؤض ية ئةواْي غةوَيضيية ةىيٓثيَُواية تا ئةونات ظؤض

 خؤيإ ضِازةغتى ئيَُة نطز بوو.
 ةغتة زةغتة خؤيإ ضِازةغت زةنطز،زواى ئةوة غةضباظة يصيؤْةناْى زةضةوةى ضؤّ، ز

طة تا ؾةضِغةضباظةنامنةوة زةطواظضاْةوة بؤ ثؿت  يةاليةٕزةغتبةديَ زواى خؤبةزةغتةوةزاْيإ، 
و ضؤّ يصيؤْةناْى ْيَ ْةنةوْة زةغت غةضباظة خؤط ية غةضباظةنامن تةْط ْةنةٕ ياَةيساْى دةْ
 و ْةنوشضئَ.

رت غةضباظة ثيازةنامن ثرت خؤيإ بةزةغتةوة زةزا، ثضةْسة غةضباظة يصيؤْةناْى زةضةوةى ضؤّ 
و  ني تا ئةوناتةى بةضةبةيإ ٖاتزةضِؤيؿتةْسى يةؾهطةنةّ بووئ، بةضةو ثيَـ ية ْيَوو َٔ نة 
ويػت ْةَإ. يةوناتةزا زةَتواْى خؤّ و دةَيةنامنإ ثيَؾَة زْياوة،ى بووْ ضِووْاىبة ٖؤى 

ّ ية ٖةض اليةى زةنطز، ضةْطى خويَِٓ زةبيٓى و ظةوى بة ضِووزةوضوبةضةنةّ باؾرت ببيِٓ و 
نة بة ٖؤى  ْةبووية زةوضةى َٔ ٖيض نةؽ  و و الؾةى َطؤظةنإ زاثؤؾطا بوو،خويَٓى َةي

 بيَت. ْةبووةض دةغتةى، خويَٓاوى بطيٓى غ
نإ و ية الى ضةثِ غواضةنامنِ زةبيٓى، يةطةٍَ يةنةّ طاييػهةية الى ضاغت  زووضةوةية 

ْييةنةى خةواضيٓةنةى غةض خيَوةتة ئةظيَطِٖةَيؤ  زووضةوةزةضنةوتٓى تيؿهى خؤض و ية 
هة ئةو تانة خيَوةت وْضو، َّإ بووغةضغووضِبة بيٓيٓى ئةو خيَوةتة زووضاضى  ظايةضيةمن بيٓى،

يةْيَو ْةزةبيٓطا. زةَعاْى ضيَو ناضى  ويَٓسةضية زيهة بوو نة ٖةَيسضابيَت و ٖيض خيَوةتيَهي
خيَوةتةنإ  ٖةَوويةطةٍَ يةنةّ ٖيَطؾسا نة بهطيَتة غةضيإ، ئةوإ  ضؤَةنإ ظؤض ثتةوة،
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 زيهة ةى ئةواْيّ ْةَسةتواْى تيَ بطةّ نة بؤضى خيَوةتى ظايةضيةْيـ وآلنؤزةنةْةوة، بة
 نؤْةنطاوةتةوة.

ةية ظايةضيةٕ بطيٓساض بيَت ّ ئةوة بوو نة بري يَو، يةنبووٕزوو ططميإ ية َيَؿهُسا ٖة نطزةوة يةوْا
يت بةغةض ثيَيةناْ ٖيَٓسة خؤيا بؤية خيَوةتى ئةويإ ٖةٍَ  ييةوة بوةغتيَت،ْةخؤف بيَت، ْةتوْا

 وة.ووةتةْةططت
هة ضووْو خيَوةتةنة، ووةتة ْيَنوشضاوة و الؾةنةيإ بطز ياَيُسا ٖات نة ئةوةزووةَيـ بة خ

زواى َطزْيإ زةياْةويػت بة  بووٕ،ناْيإ ؤضةضؤَةنإ ظؤض ٖؤططى ثاضيَعطاضى ية تةضَى ئيُجطات
ٖةَإ ؾيَوةى غةضزةَى شياْيإ بياْجاضيَعٕ تا ئةوناتةى بة خانيإ زةغجاضزٕ. بؤيةف ئةو ناتةى 

ةغتى َٔ نوشضا، يةطاتةناْى يةؾهطةنةى، زاوايإ ييَ نطزّ تا ضيَطة ية دةْط بةز غيَيةّطؤضزيٓى 
ّ زواى آلبةة بؤ ضؤّ، َٓيـ ضةظاَةْسيِ ْواْس، نةيإ َؤَيايي بهةٕ و بيٓيَطْةووضةبسةّ ئيَُجطات

بؤّ  آلو بوو،ى زوشَٔ بة تةواوةتى ؾًَةشا و ثةضت و بةتٓى خؤض، خيَوةتطآلية ٖة يَوصَيَطزةَ
ناتى  ظيَسةضِؤيي نطزووة،اب ؾةضى خواضزْةوةبطزوو ظايةضيةٕ ية زةضنةت نة ؾةوى ضا

ة ٖةغتيَت. ناتيَو ٖةواَيي زةغت ثيَهطزْى ْةبووثةالَاضةنةى َٔ بؤ غةضيإ تواْاى 
 زيهة ثةالَاضةنةيإ ثيَساوة، فةضَاْى نطزووة تا واظ ية خؤى و خيَوةتةنةى بيَٓٔ تا َاوةيةني

ى نطزووة تا غواض ناتيَو زاواى ٖيَٓاْى ئةغج ةيإ خةوتووة،وةتةنةزا تا بةضةبغةويَت، ية خيَ
 يةى تطاظا بوو. يةبةض نةى ببيَت، خيَوةتطة

ة بيَ مسيٌََ و ضِووخػاضثؿتى ئةغح بيٓى، بيٓيِ ضِةْطى يةغةض خؤّ و  ية بةضاْبةضظايةضيةمن 
ية ناتيَهسا اوة بؤ ئةضخةواْى، ية ؾةوى ضابطزوو طؤضِ ةوةابؾةضى خواضزْةوةضيؿةنةى بة ٖؤى 

 ى غةضباظةناْى َٔ بة ٖؤى خويَٓةوة بةو ضِةْطة طؤضِابوو.ضِووخػاض
غةضيؿِ تا زةطةيؿتة قاضى خؤّ و ئةغجةنةّ بة خوئَ ْةبوو، يةٖةضضةْسة َٔ ظضيَِ يةبةض 

غووض ببوو، بةآلّ ئةو يةو طؤيةى يةغةض َاغهةنةّ بوو َٓى ْاغي و بة زةْطيَهى غةضخؤف و 
)واتة ئةو  ئةْيَطامنو  ئيَطإ َٔ ؾاثووضى ومتى؟ َٓيـ ئيَطاْثاؾاى  خؤض يا: تؤ ؾاثوووتىخوَاض 

بوو، بةآلّ بؤ الى ئةو تاوَسا و ب(، ٖةضضةْسة ئةغجةنةّ َاْسوو بووٕ ئيَطإزةغتى  يةشيَطاْةى وآلت
يَٓيَت، مشؿيَطى بؤ الى َٔ ضاوةؾاْس و بةض ووَيى ضؤيؿتِ. بيَ ئةوةى ئةغجةنةى ظضِووبةضةو 
وغاضى ئةغجةنةَِ ضِانيَؿا و ٖة، خواضةوةمشؿيَط ية زةغتى نةوتة  ،ةى َٔ نةوتتةوضةن

 يتواْي ٖيض ناضزاْةوةيةنى ببيَت،اَةوة، بة ططمياْى ظؤض بة ٖؤى غةضخؤؾي ؾةوى ضابطزووى ْةطةضِ
 ناغهيَتةنةى نةوت و زضظى ثيَسا، يَٓيَتةوة، تةوضى َٔ بةضوضِبةضيةوةى ئةغجةنةى بة تةواوةتى بػو
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ى ضةثيِ ططت و تؤظيَو بةضظّ نطزةوة، ية قؤَينةومتةوة و  ْيَعيوضيةٕ نةوتةغةض ظةوى. ييَي ظاية
سى تيَساية و خوئَ ية غةضى ْةزةٖات، بؤّ زةضنةوت ئةو ضِوويِ ضواْى و بيٓيِ ٖيَؿتا ضِووخػاض

 وةنةى نةوتبوو، طيَصى نطزووة.آلطوضظةى تةوضةنةّ نة بةض ن
ةثاْى دةْط تا بيَتةوة ٖؤف  بيبةْة زواوةى طؤضِومتاضز و غج ظايةضيةمن بة ثاغةواْى خؤّ

 ابى بسةْىَ تا خوَاضى ية يةؾى زةضبضيَت.ؾةضٖؤف،  وةزواى ٖاتٓة خؤي،
ئةو ثياوة  سيهةخيَوةتى ظايةضيةٕ نؤبهةْةوة تا غةضباظةناْى بعأْ ضي وتبة غةضباظةنامنِ 

، بووايةةضيةٕ يةغةض ٖؤؾي خؤى ى ئةوإ ْةَاوة و بةضططى بيَ غووزة. ئةطةض ظايئيُجطاتؤض
ّ آلططى ٖةَيبططٕ، بةية بةضَٔ ْاضاضّ زةنطز تا فةضَإ بة غةضباظةناْى بهات تا زةغت 

ى ئةو ضؤشة بةضزةواّ بوو. زوايني يصيؤْى ضؤَى نة ية ْيوةضِؤهة ئةو بيَٗؤف بوو دةْط تا ضووْ
 زةغتى ية دةْط ٖةَيططت. ْيوةضِؤفوضات ية  ضِووباضيزوا ْاوضة بةضططى زةنطز، ية نةْاضى 
ثاظزة يةطات و  )دطة ية ئةواْةى ضِايإ نطزبوو(، زيهة ٖةفتا ٖةظاض غةضباظى يصيؤْةناْي

 طؿتيييـ بة زيهة تٔ، ئةواْةيآلٖةْسيَهيؿيإ ٖة زيًى َٔ،ة بووْياظزة غيٓاتؤضى ضؤَى 
 ٖةَوو بوو،ْةيإ دووَيةبة ضِازةيةى بطيٓةناْيإ ناضى بوو نة تواْاى  ٕيا خؤ نوشضإيا

 َٔ. ناْى يةؾهطى ضؤَيـ نةوتة زةغيتدةْطييةثيَساويػتى و نةضةغتة 
يي تواْاى وةغتامن ْاَيَٓيَت و ية ٖؤف خؤّ ْاَيَِٓ، بؤية ئةضزةؾيَط ظووٖةغتِ نطز بة 

ٔ ؾةوى ضابطزوو بطيٓساض بووَة و نامت بؤ وتزاوا نطز، ثيَُ زيهةّ َاى َةٕ و فةضَاْسةناْي
طئ نات ية ٖؤف ظووتو خويَٓى ظؤضّ يةبةض ضؤيؿتووة، ٖةغت زةنةّ بة ة ْةبووتيُاضنطزْى 

زواى  زةبيَتة ديَٓؿيٓى خاوةٕ َافى َٔ،ة طةوضةنةّ نوضِإ بعأْ ٖةَووتزةَطّ.  خؤزةضِ يا
و ئةْيَطإ زةبيَت، تةواوى َريات و زةغهةوتةناْى ئةو غةضنةوتٓة طةوضةية  ئيَطإَٔ ثاؾاى 

ْةنةٕ ية ئةو ناتةى َٔ ية  بووٕةنإ بٔ تا ياخى زيًى ئاطةزاض زةبيَت بة ٖى ئةو. ئيَوةف
بة طةوضةتطئ ؾيَوة غعا بسةٕ تا  بووٕبضوونرتئ ٖةوَيى ياخى  خؤ ية غةضة َةضطِ،بيَٗؤؾي يا

ضؤَةناْيـ  ٖةَوو نوشضاوةنإ بؿاضْةوة،إ ببٓة ثةْس و ثيَـ ضؤيؿتٓتإ ييَطة، ٖةَووبؤ 
 ؿاضْةوة.ْاضاض بهةٕ تا نوشضاوةناْيإ ب

ى ئيَُةيإ ئاطةزاضئةى فةضَاْسةناْى َٔ: ئيَوة زةظأْ ئةو غةضباظاْةى زوشَٔ نئَ نة 
ثةغةْس نطز و خؤيإ بةزةغتةوةزا، بؤية زواى ئةوةى تةضَى نوشضاوةناْيإ ؾاضزةوة، 

، بؤية نةَيَو خةضديإ ية ْييةزةظامن ئةوإ خةضدى ضيَطةيإ  ٖةَوويإ ييَطة ئاظاز بهةٕ،
فةضَاْسةنإ و غيٓاتؤضةنإ ، بةآلّ يَٓةوةوتةناْى يةؾهطى ظايةضيةٕ ثيَ بسةٕ تا بطةضِزةغهة
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ئةو  يةاليةٕئةو ثاضةيةف زةبيَت  ازى خؤيإ غعاى زياضى نطاو بسةٕ،ثيَويػتة بؤ ئاظ
ةنةيةتى. ئةطةض نوضِبة زَيٓياييةوة  ت نة زةبيَتة ديَٓؿيٓى ظايةضيةٕ،وة بسضيَؤضةئيُجطات

تا يةو  ىَةًَناضى بةظؤض ، ئةوإ غةْة غةضْةبووظى بة بةخؿيٓى ئةو ثاضةية ضِا ئيُجطاتؤض
ةنةّ بًَئَ نوضِضيَطةيةوة زاٖاتيإ زةغت بهةويَت و خةضدى ئةوإ ْةنةويَتة ئةغتؤى ئيَُة. بة 

مبيَٓيَتةوة و  ئيَطإئةطةض ظايةضيةٕ ظيٓسوو َايةوة، ثيَويػتة تا زوا ضؤشى تةَةْى ية 
 ضووّ.خؤّ ية ٖؤف  ْيوةضِؤياْة ية ناتى يى ئةو ئاَؤشطاضزةضْةضيَت. زوا

ةنةّ نة وةى ديَٓؿيٓى خؤَِ زاْابوو، نوضِ ٖؤؾيسا بووّ، ية بيَ إَاوةى غيَ ضؤش
غيٓاتؤض و يةطاتةناْى نؿاْسبؤوة  بة ٖاوناضى فةضَاْسةنإ نطزبوو، ناضةناْى غةضثةضؾيت

زواتطيـ  ْاؾتٓى نوشضاوةناْيإ نطزبوو،بة ة ضؤَةناْى ْاضاض زيً ى دةْط،ةثاْثؿتةوةى طؤضِ
 ةثاْى دةْط.زةغهةوتةناْى طواغتبؤوة زةضةوةى طؤضِ

غةضزةَى شيامن، بة ثيَويػتى زةظامن  زيهةي زاوةناْيضِووثيَـ ئةوةى بيَُة غةض باغي 
 ضيا و بةؾةناْى ئاغياى بضووى باؽ بهةّ.وساضى ضؤّ ية غوسهووَةتؾيَوةى 

إ غاٍَ ئةو نةتيباْة زةخويَٓيتةوة، يةواْةية زووضاضى ئةى ئةو ضيَبواضةى زواى غةز
 بة ثاؾا تا بة بوومنَإ ببى نة بؤضى ظؤضيٓةى ئةو دةْطاْةى َٔ ية غةضةتاى غةضغووضِ

باؽ ية ٖؤناضةنةى زةنةّ تا  ئيَػتةفوضات.  ضِووباضينةْاضى  ووةتةنطزووَة، نةوت ئيَػتة
غةضزةَى باونِ )ئةضزةؾيَطى  ةتةووبعاْى ية غةضزةَى ثاؾاناْى ثيَؿوو تا طةيؿت

 خيًََةنإ. ثاؾايةتييبووة ية  بطيَتىنإ ْييةئةؾها ثاؾايةتييثةضغت( ؾيَوةى َةظزا
 ،ةنإ ثاؾايةى ٖةبوووآلتبوو يةوةى يةو زيو ظيَى فوضات و ية ٖةضيةنة ية  بطيَتىئةَةف 

دطة  اْى زازةْا،ةوضةيي بؤ ثاؾاى ئةؾهَافى ط تةْيا ثاؾايةتيي يةغةض خانةنةى زةنطز،نة 
 .ْةبووبؤ ثاؾاناْى ئةؾهاْى  زيهة يةوة َافيَهي

آلى غةضباظى زةوَيةتى ضؤّ ية ئاغياى بضووى و نةْاضةناْى ضؤشئاواي فوضات، ظدمريةيةى قة
وة ٖؤناضى ئةوةى ظيَى فوضات ويَو غةضباظيإ تيَسابوو، ئةَةف ببةضزةواّ نؤَةَي بيٓا نطزبوو،

ْييةنإ، ة نةْساوى فاضؽ ببيَتة غٓووضى ْيَوإ ضؤّ و ئةؾهاية غةضضاةنةيةوة تا زةطةيؿت
ٖةْسىَ ية  زةثةضِيٓةوة،نإ ية فوضات ْييةيةؾهطى ئةؾها ةوةٖةْسيَهات بة ٖؤى دةْط

 ناْى ضؤَةناْيإ زاطري زةنطز.آلقة
ثاف ، نإْييةوة خانى ئةؾهاوبةو ؾيَوةية ٖةْسىَ ية ؾاضةناْى ئةوزيوى فوضات زةب

ةى ضواض غةزة ضؤَةنإ ْيَعيهنإ وةى خؤى ييَ زةٖاتةوة، بؤية غٓووضةى زؤخضوَاوةيةى با
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 ضِووباضةنةتى آلية ضؤشٖة، بةآلّ نإ زةْاغيْييةفوضاتيإ بة غٓووضى خؤيإ و ئةؾها
 ناْيإ زةثاضاغت.ْييةو َافى طةوضةييإ بؤ ئةؾها بووٕتساضاْى ْاوضةنة ثاؾا آلزةغة

 ْاوضةناْييةطةٍَ تى فوضات آلى ضؤشٖةزاْيؿتوواْ بة زضيَصايي ضواض غةزة، زضاوغيَيةتى
ٖؤى ئةوةى ئةوإ ظَاْى ضؤَى فيَط بنب و ثيَي  ضِووباضةنةوة ٖةبوو، ئةَةف ببووةى زيهة

بة ظَاْى فاضغي. ٖةض ئةو  بووٕة ئةوزيو فوضاتيـ ئاؾٓا ببووْ. ضؤَةناْى نةوتئاخعٔب
ئةوإ يةو  َةيٓةتييةناْيئاظاض و ، ئايٓى َػيح ية ضؤّ ثةضةى ططتغةضزةَة و يةو ضؤشةوة نة 

وضيا، وتى فوضات ية ئاغياى بضووى و غآلة ضؤشٖةبووْة زةغتى ثيَهطز، ئةو ْاوضاْةى نةوتوآلت
 وة نوؾتاضطةى ئةوإ.وبب ضِووباضةنةفة ثةْاطةى نطيػتياْةنإ و ضؤشئاواى بووْب

خؤديَييةناْى ة سهووَةتنإ ئةوة بوو نة ْييةساضى ئةؾهاسهووَةتتى طةوضةى نوضنةَو
ى ضؤّ سهووَةتيةطةٍَ  بيينئةوإ ية ئةو ؾويَٓة، ئةو ناتاْةى زةضفةتيإ بة غووزى خؤيإ زة

ى زةنطز بةٖيَعة يةى بةضة، ٖةضوةٖا ناتيَو ٖةغتيإ بة بووْزة ييةنإو ية زشى ثاؾا ئةؾهاْ
 .سيٖيَطؾيإ زةنطزة غةض يةن

يي خؤديَيي ْةٖيًََيَت و ية ةضَاْطِةوافى سهووَةتٖةوَييسا  ي بامبزواى ئةوةى ئةضزةؾيَط
خؤ بؤ ٖةض ْاوضةيةى خؿرتة ثاوةٕ يا بطةضِيَتةوة، بؤيةدياتى ئةوة بؤ غيػتةَى ثيَـ خؤى 

زةبٔ ٖيَطف  بةٖيَع)واىل( زياضى بهات، تا ثاؾا ْاوضةييةنإ ْةتوأْ يةوناتاْةى  غاتطاب
 ٖاوزةغتى بهةٕ. يةناتى بةضشةوةْسيسا يةطةٍَ ضؤَةنإ خؤيا سيبهةْةغةض يةن
دطة يةو  ّ ئةدماَسا،ةو ناضةئ يو ئةظ اْى ئةو ئةضنة تةواو بهات،بامب ْةيتو

زيهةّ البطزٕ، ية دياتيإ غاتطامب  ئةواْي ٖةَووساضيإ زَيٓيابووّ، ئةَةنياْةى ية فةضَاْطِةوا
ف نة ية ةْيافةضَاْطِةواتساضٕ، ئةو آلنةّ غاتطابةناْى خؤّ زةغةغٓووضةية تةواوى  ئيَػتة زاْا،
 ساضٕ بةضاْبةض بة َٔ.ئةَةنت َاوٕ آلزةغة

زاْى تةواوى دةْطةناْى َٔ و ضؤّ ية نةْاضى فوضات ٖةض ئةوةية نة ئةوإ ضِووٖؤناضى 
ى بؤ ئةوةى نيَؿييةية ٖةض يةؾهط زيهة ية اليةني وضاتيإ بة غٓووضى خؤيإ زةظاْى،ف

 ئاو زازةَةظضاْس.يإ ية نةْاضى ةزووضاضى بيَ ئاوى ْةبٔ، ْاضاض خيَوةتط
بة ٖؤى تيُاضى بةضزةواَى  خؤّ ٖامتةوة،ٖؤؾي، بة ٖؤف  ية بيَ إزواى غيَ ضؤش

 ى تةْسضوغتيِ زةضنةوتٔ.بووْثعيؿهةناْةوة، ْيؿاْةناْى باف  يةاليةٕبطيٓةنامن 
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و ؾاضى ةبطزْى ناضةنامن ططتةوة ئةغتؤ، فةضَامنسا ظايةضيةٕ بةضبةضِيَوة ٖةضنة باؾرت بووّ،
ئَ تا ابٓز اْي زيهةغيٓاتؤض و يةطاتةناْيـ ية ؾاض ية وياليةتى فاضؽ ببةٕ، ْيؿاثووض
 بسةٕ. يطيَطِٕ ْةبيَت و ْةتوأْ ٖةوَيى ثيالْية ْيَواْيا ثيَوةْسيي

و ئةو نطيػتياْاْةى خؤيإ ضِازةغتى َٔ نطز،  بووٕى َٔ وضِئةو نطيػتياْاْةى غيدو
 ووةتةى نطزنوضِيَ، داييٓؤغي ؤ دةْط بهةويَتةضِٖةواَييإ ثيَساّ نة ظايةضيةٕ بةض ية ئةوةى ب

زا ئيَػتةةوةى بؤ ضؤّ زاوةتة زةغت ئةو. بةو ؾيَوةية ية طةضِاْديَٓؿيٓى خؤى و ناضةناْى تا 
زيًةناْى يٓةوةى و زةتواْيَت ثاضةى نطِ ئيُجطاتؤضنطاوة، داييٓؤؽ بؤتة  زيٌنة ظايةضيةٕ 

ْة ية زيالئةو  ٖةَووئةو ثاضةية زةزات،  َٓيـ فةضَامن نطز تا ئةوناتةى داييٓؤؽ بسات،
يةناتى طةيؿتٓى  و طسضؤظيا )بًوضػتإ( غةْةناض، ظغتإؤةناْى خاوهطزْى بةْسزضوغت

ة ئةوإ خؤيإ  ثيَويػتومتغةباضةت بة يةطات و غيٓاتؤضةنإ ، بةآلّ ثاضةنإ ئاظازيإ بهةٕ
ؤّ ئةو ناضةيإ ية دياتى بهات، ى ضئيُجطاتؤضئةطةض ْةياْتواْى ثيَويػتة ثاضةناْيإ بسةٕ، 

 ٖةضضةْسة بة زووضّ زةظاْى ئةوإ ْةتوأْ خؤيإ ثاضةنةيإ بسةٕ.
 ٖةَوو، خواضزَٔ ؾهػتى  ية بةضاْبةضزواى ئةوةى ظايةضيةٕ ية دةْطى ئةزةغسا 

زواى ئةوناتة ئةو  بووٕ، نةوتٓة زةغت َٔ،ؾاضةناْى ئاغياى بضووى نة ية زةغت ضؤّ 
 اْةى زةغتاْس، بوو بة ٖى َٔ و َٔ بادِ ييَ وةضزةططتٔ.آلتوبادةى ضؤّ ية ئةو 

زيًةنإ و ؾاضة غةضباظة  يةباضةىٓؤؽ ئيُجطاتؤضى تاظةى ضؤّ ثةياَيَهى ئاضاغتة نطزّ يداي
 سٕغتاْزاْووى نطزبوو تا ضةْس نةغيَو ية ضؤَةوة بؤ َةبةغتى ثيَؿٓياظ ةوة،نطاوةناْياْزاطري

 نطاوةنإ، بؤ الى ئيَُة بٓيَطيَت.طةضِاْسْةوةى ؾاضة زاطريةنإ و زيًضازةغت نطزْةوةى يةغةض 
هة تةواوى يةطات ضووَْإ بووّ، غةضغووضِناتيَو ثةياَى داييٓؤغِ ثيَطةيؿت زووضاضى 

ظايةضيةْى نؤْة  تةْيا بووٕ،و غيٓاتؤضةناْى ضؤّ تا ئةونات ثاضةى خؤيإ زابوو و ئاظاز ب
ؾتيَو باؽ ية ئاظازى باونى  ٖةَووثيَـ  زةبووايةئيُجطاتؤض واتة باونى ئاظاز ْةببوو، ئةو 

 و ؾاضة زاطرينطاوةناْيإ. زيٌ يةَةضِ زيهة يةطةٍَ َٔ بهات، ْةى ٖةض بابةتيَهي
ئةو تةْيا بةٖطةى نة ٖةواَيي ئةوةّ ثيَطةيؿتبوو داييٓؤؽ بة ثيَضةواْةى باونييةوة، 

ضؤَةنإ ئةو  فةيًةغووف بوو،ظاْا و بةآلّ داييٓؤؽ ، ْةبووبةٖطةى َةعٓةوى دةْطى ٖةبوو، 
نطزْى َةعٓةوى بةٖيَعإ ظاْػت بوواْة و ٖةوَيى وزْاوزةبطز نة خ فةيًةغووفنةغاْةيإ بة 

 .بووايةخؤيإ زا
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هة ضووَْإ ْةمب، غةضغووضِزووضاضى  ْةبوو، يةوابوواية اوةضدةْط تةْيائةطةض داييٓؤؽ 
ظؤض  اْييةنإ خاوةٕ ٖةغتى بةضظ ْني،ئيَطضؤَةنامن زةْاغي و زةَعاْى ثياوةناْى ئةوإ وةى 

 وضزداييٓؤؽ بةضا، بةآلّ زةبطز يةْيَوةنةى نوضِباونى زةنوؾت و باوى  نوضِزابوو  يضِوو إداض
ْةزةبوو باونة  وزإ ظاْػت بوو، بؤيةةى ٖةبوو نة خبةٖيَعئةو خاَية  زيهة بة ضؤَةناْي

 ةنةى خؤى يةبري بهات.زيً
يٓةوةى خؤيإ، ةنإ زواى بةخؿيٓى بطِة ثاضةى نطِزيًةت بة : غةباضومتية وةآلَى داييٓؤؽ 

ُةوة و ةضِيَٓإ بطتبةآلّ غةباضةت بة ؾاضة زاطرينطاوةناْى ئاغياى بضووى، ْاتوامن بؤ ،ئاظاز زةنطئَ
هة بؤّ زةضنةوتووة نة ضؤَةنإ خاوةٕ بةَيئَ ْني بةضاْبةض بة ئاؾتى. ية ناتى ضووْبؤ َٔ زةبٔ، 
بة  ٖيَٓسةناْيـ ؤضةى تاظة زيَتة دةْطى َٔ و ئيُجطاتئيُجطاتؤضيَهسا، طاتؤضئيُجطؤضِاْى ٖةض 

 تةْاْةت يةبريَاْةوةى ْاوةناْيؿيإ غةختة.خيَطايي زةطؤضِئَ، 
نة بة  بووٕى ضؤّ ئةو ؾاضاْة سهووَةتية ضاغتيسا تانة ططيَٓتى بؤ ئاؾتى ية ْيَوإ َٔ و 

، ئةوإ بةضزةواّ ئؤَيَسيإ زةبوو نة بتوأْ ئةطةض بةضزةغتى ضؤّ بوواْة بووٕ،زةغت َٓةوة 
 يةؾهطنيَؿيي، ضيَطةى ٔزاطري بهةٕ. ئةطةض ئةو ؾاضاْة بة زةغت َٓةوة ب وٕبئَ و تيػف

َٓيـ ضيَطة ْازةّ يةؾهطى ضؤّ  وٕ زةطرييَت،ضؤَةنإ بؤ غةض َٔ و بة تايبةتى بؤ تيػف
 يَ.هةوْةضِاْى َٔ بوآلتناْيإ زاببةظٕ و بةضةو نةؾتييةبتواْيَت ية 

ى ية يَى بؤ ْاضزّ نة ظؤض سةظ بة ئاؾتآلَى َٔ بة داييٓؤؽ طةيؿت، وةآلزواى ئةوةى وة
 ُٓةوة.يَوضيا و ئاغياى بضووى بطةضِوْيَوإ خؤى و َٓسا زةنات و زةيةويَت ئةو ؾاضاْةى غ

ة ؿهيَٓى نطزووة نٖيَٓسة ثةمياْى ضؤّ سهووَةتزواى طةيؿتٓى وةآلَةنةى، وةآلَِ بؤ ْاضز نة 
زيهة  ئيُجطاتؤضيَهي خؤْاتوامن ية ثةمياْةناْى غةباضةت بة ئاؾتى زَيٓيامب و بعامن نة ئةو يا سيهوضي

 ةغتى َٔ.ية بةضزٖؤناض بؤ َاْةوةى ئاؾتى، َاْةوةى ئةو ؾاضاْةٕ  تةْيا ْايةتة دةْطى َٔ،
ى خؤى دياية و بةضاْبةض بةَييَٓ زيهة ناْيؤضةداييٓؤؽ وةآلَى زايةوة نة ئةو ية ئيُجطات

ئايا َٔ ضاظى زةمب نة  وتىبؤ يةنةجماض غةباضةت بة باونى وةآلَى بؤ ْاضزّ و  ظيَذاساض زةبيَت، ئةَةن
يةباضةى ئةجماضةف  ،ناْى ضني؟ثيَساويػتييةئةوةوة بئَ بؤ الى باونى تا بعأْ  يةاليةٕ نةؽزوو 
 اونى نطز.زاواى ْاضزْى زوو نةغي بؤ الى ب تةْياو  وتنطزْى باونى ٖيضى ْةئاظاز

ضاّ غجاضز ئةو زوو نةغة بجؿهيَٓطئَ ثيَـ ئةوةى  تةْيازاوانةى داييٓؤغِ ثةغةْس نطز و 
 ئةفػةضيَو ية ناتى ومتئةو. ٖةضوةٖا  بطةيةْٓةضةى  ْةبووهة يةواضووْبضٓة الى باونى، 

ةٕ بيَ تا بعاْيَت ض ناضيإ بة ظايةضي ئاَازة ويَٓسةضقػةنطزْى ئةو زوو نةغة و ظايةضيةٕ ية
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 ،ناْيإ بؤ ثيالٕ بوووتةناْى بسوئَ. ئةطةض ثيَساويػتيية يةباضةى تةْياٖةية، ئاغايية ئةطةض 
بهات و بؤ الى َٔ ضةواْيإ بهات تا  يإثيَويػتة ئةفػةضةنة قػةناْيإ ضِابططيَت و زةغتطري

 غعا بسضئَ.
ةى ثاضيَعطاضي ية يةو ئةفػةضاْ يَوى يةنبووْْيَطزةنة ٖاتٔ و يةطةٍَ ظايةضيةٕ بة ئاَازة

ئةفػةضةنةف  ص نطز،وويَوتالى ئةو و زةغتيإ بة  ووْةظايةضيةٕ زةنطز و ضؤَى زةظاْى، ض
ت يَبؤية ثيَيإ زةَي زةزوئَ نة ئةفػةضةنة تيَ ْاطات،طويَي ططتبوو، يةثطِ ئةوإ بة ظَاْيَو 

ية  بووٕضزةواّ ئةواْيـ زواى ثؤظف ٖيَٓاْةوة، بة ضؤَى بة ثيَويػتة بة ظَاْى ضؤّ بسوئَ،
 .يَزةض زواتط ٖاتٓة سٕغتاْزاْوووويَص تا نؤتايي وت

بوو نة ية  ثيَساويػتيياْةباضى بٓةَاَيةنةيإ و ئةو  يةباضةىى يقػةناْيإ بة تةواوةت
 ى ثيَيةتى بؤى بيَٓٔ.يٖةيةتى، ْيَطزضاوةنة بةَييَٓياْسا ئةوةى ظايةضيةٕ ثيَويػت ظيَطِثؤؾاى و 

هة ضووْزؤخى ضؤّ ْةَابووّ، ضوى بائاطةزاضةضيةٕ تا ضازةيةى هطزْى ظايزئًَ زواى 
نطيػتياْةنإ بة باؾى ٖةَيػونةوتى زةنطز و يةطةٍَ ت آلداييٓؤؽ زواى طةيؿتٓى بة زةغة

زؤخى ضؤَِ ثيَ ضوة ثةْابةض ية الى َٔ تا بابووْئةوإ ية ضؤّ ضِايإ ْةزةنطز و ْةزة سيهةضي
 بوو. فةيًةغووفى داييٓؤؽ زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ئةو ، ئةو ٖةَيػونةوتة باؾاْةبطةيةْٔضِا

 .ي زةنةّ، زواتط ظاْياضيِ ثيَطةيؿتضؤّ باغ يةباضةىئةوةى َٔ ئةوداض 
تؤضةناْى ثيَـ ئةو بوو ناضيَو بهات نة ئيُجطا ٖةوَييسا فةيًةغووفداييٓؤغي 

ةبوو، َووضةناْى ْبوو يةوةى ئةو نةغاْةى ثيَويػتيإ بة َووضة  بطيَتىئةويـ  ْةياْهطزبيَت،
ٖةظاض غاٍَ ثيَـ  نة ظياتط ية، ى ية ضؤّ ْةَيَٓيَتيياضيسا نؤياليةتبطِ زيهة ية اليةني بطِئ،

ةظايي ظؤضى وة ٖؤى ْاضِوضةطةظْاَةى ضؤَى بة تةواوى نؤيًةناْسا، ئةَةف ب ئةوناتة ٖةبوو،
 ى نطزٕ.ووضِةو ت بووٕضِةطةظْاَة  وزإاْةى ضؤّ نة خخةَيهئةو 

يَبواضةى نة ئةو نةتيباْة زةخويَٓيتةوة، ئةوة بعاْة نة باضى ضيٓايةتى ية ضؤّ ئةى ئةو ض
 اْى َٔ ٖةية.وآلتدياواظة يةو باضةى ية 

نةؽ ية ضيٓى خؤيسا ناض زةنات و نطيَ و َووضةى ناضةنةى  ٖةَووى َٔ وآلتية 
ةطةظْاَةى ية ضؤّ ئةواْةى ض، بةآلّ نة بةبيَ ناض َووضة وةضبططيَت ْييةوةضزةططيَت و نةؽ 

 ٖةَووضؤَيإ ٖةبوو، ية غةضةتاى شيإ تا َطزٕ ناض ْانةٕ و َووضة وةضزةططٕ، ية ضؤّ 
نطِئ و  آلنؤيًةناْةوة ئةدماّ زةزضئَ نة خاوةٕ ضةطةظْاَةى ضؤّ ْني و وةى نا يةاليةٕناضةنإ 

 فطؤؾتٓيإ ثيَ زةنطيَت.
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ية بةضاْبةضزا  ى ئةدماّ زةزات،ةوضة بؤ خاوةْةنةيساوة نؤيًةيةى ناضيَهى طضِووٖةْسيَهات 
بةزةغت خؤى زةبيَت و نطِئ و فطؤؾتٓى يةغةض  زةغةآلتيئيرت  خاوةْةنةى ئاظازى زةنات،

 ّ ضةطةظْاَةى ضؤَى ثيَ ْازضيَت.آلْاَيَٓيَت، بة
ى يَصةض( ٖةية نة بةضْاَة زاضِئيَػتةى فةضةْػايَو بة ْاوى طيٌ )وآلتية تةْيؿت ضؤّ 

ى زةبات. ناتيَو ئةو بةضِيَوةةناْى ضؤّ بة ْاوى )ثؤغتؤَؤؽ( ية يةطات يَويةن ضؤَة،
 بووة، ضاغتةوخؤ خؤى بة ئيُجطاتؤض ضِاطةياْسووة. زيٌى ظايةضيةٕ يبيػتوويةت

ية غةضنطزةناْى خؤى  يَوداييٓؤؽ نة ية دياتى ظايةضيةْى باونى بووة بة ئيُجطاتؤض، يةن
 بة ْاوى )ظيهتؤضى تؤؽ( ْاضز بؤ دةْطى ثؤغتؤَؤؽ.

و نوتاٍَ غيَ ٖةظاض نؤيًة ية ناضطةناْى  يَو ية خاْةزاْةنإ بوو،يهتؤضى تؤؽ نة يةنظ
يةؾهطيَو زةضيَتة غةض ثؤغتُؤؽ و ؾهػتى  غةضنطزايةتييضةضَةناْى ناض زةنةٕ، بة 
زاوة ٖاونات بوو يةطةٍَ ئةوناتةى داييٓؤؽ بطِياضى بطِيٓى ضِووزةزات و زةيهوشيَت. ئةو 

يؿياْسا ظيهتؤضى تؤؽ، ئةو يةْيَو ْيية،نة ثيَويػتيإ بة َووضة َووضةى ئةو نةغاْةيسا 
ٖةَووإ ْاضاض بة ناضنطزٕ بنب، ٖةضوةٖا يـ نةّ بهاتةوة تا زيهة بطِياضيسا َووضةى ئةواْةي

ايي ياضيؿيسا ئةوإ ية ٖةَإ ئةو ؾويَٓاْةى بة خؤضِنطزْى نؤيًةنإ، بطِزواى بطِياضى ئاظاز
 و َاْطاْة وةضبططٕ ية خاوةٕ ناضةنةيإ.ةوة ناضيإ زةنطز ناض بهةْ
ظياْى ثيَطةيؿت، بة ٖاْسإ و  خؤى خاوةٕ غيَ ٖةظاض نؤيًة بوو، ظيهتؤضى تؤؽ نة
، بة يةؾهطةنةيةوة ية ضؤّ بووٕيإ خاوةٕ نؤيًةى ظؤض ٖةَوونة  زيهة ثاَيجؿتى خاْةزاْةناْي

، ْةبووتواْاى بةضططى داييٓؤغيـ نة ئةو نات  ةوة و ٖةوَيي نوؾتٓى داييٓؤغيسا،ايطةضِ
ية ٖةض ؾويَٓيَو نة زةطةيؿت، شَاضةيةى  ضؤشٖةآلتييةناْى ضؤّ ضؤيؿت،ة وياليةتبةضةو 
يةطةٍَ ى بؤ غةضباظى بة نطيَ زةططت تا ببيَتة خاوةٕ يةؾهطيَو نة تواْاى دةْط خةَيه

زوو  ياَةى غةباضةت بة ْاضزْىةغةضةدماّ طةيؿتة بيعةٕ تيؤّ، ئةو ث ظيهتؤضى تؤغي ببيَت،
ناْى بؤ َٓى ْاضز ية بيعةٕ تيؤَةوة بؤ َٔ ثيَساويػتييةنةؽ بؤ الى باونى بؤ ظاْيٓى 

 ٖاتبوو.
 ووةتةّ نة داييٓؤؽ ية زةغت ظيهتؤضى تؤؽ ضايهطزووة و ٖاتْةبوو ئاطةزاضئةونات َٔ 

َٓيـ واَعاْى  ّ غةضزاْى ؾاضةناْى خؤيإ زةنطز،ئةو ؾويَٓة، ٖةْسيَذاض ئيُجطاتؤضةناْى ضؤ
 بيعةٕ تيؤّ. ووةتةئةو بؤ غةضزإ ٖاتنة 
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زوو ضؤش زواى غةضزاْى ئةو زوو نةغة بؤ الى ظايةضيةٕ، فةضَاْسةى ثاغةواْةناْى 
ةنة زاواى نطزووة تا ثؤؾانى وةضظؾي زيًٖةواَيى ثيَساّ نة  ،ظايةضيةٕ نة ْاوى )ئؤظتات( بوو

يٓى سيِ بةضاْبةض بة نطِبسضيَت. ضةظاَةْ يٓى ئةغح و غواضناضى ثيَبسضيَتىَ و َؤَيةتى نطِ
ضاٖيَٓاْى وةضظؾي  عاْى ئةو ية ضابطزوو يةطات بووة،هة زةَضووْثؤؾانى وةضظؾى ْواْس، 

 ى ئةغح تايبةت بة ئةو ضةظاَةْسيِ ْةْواْس.بووّْ بؤ ٖةآلْةضيتيَهى يةطاتةنإ بووة، بة
 وتاتى زةضؤشيَو ضاٖيَٓاْى زةنطز و بة ئؤظت ٖةَووزواى ئةوةى ثؤؾانى وةضظؾي ثيَسضا، 

 ئةطةض يةى ضؤش ضِاٖيَٓإ ْةنات، ْةخؤف زةنةويَت.
بؤ َٔ ٖات نة زوو زاواى تيَسا بوو، يةنةّ ئةوة بوو نة  ةوةية داييٓؤغ يزواتط ثةياَيَه

ٖةضوةٖا  يةطةٍَ ئةوزا بٔ و خعَةتى بهةٕ،ةتة الى باونى بةضزةواّ ووْئةو زوو ثياوة ضؤَةى ض
ةنإ زياضى ة ضؤَزيًةفتا ٖةظاض سة ثاضةى نطِيٓةوةى ة بطِى داييٓؤؽ ئةوة بوو نزيهة زاوانةي

ناضنطزْسإ،  ةنةّ يةوآلتة ضؤَةى ية ؾويَٓة دياناْى زيًبووى بؤ ئةو سةفتا ٖةظاض وت بهةّ،
 .يَٓةوةثيَويػتة ضةْس ثاضة بسات تا ئاظاز بهطئَ و بطةضِ

يهتؤضي تؤؽ ظ نطزووة،َٔ ٖيَؿتا ْةَسةظاْى داييٓؤؽ ية زةغت ظيهتؤضى تؤؽ ضِاي 
نطزْى سةفتا ٖةظاض ْةَسةظاْى ئةو َةبةغتى ية ئاظاز ئيُجطاتؤضى ضِاغتةقيٓةى ضؤَة. ٖةضوةٖا

هةويَت، ب، ئةوةية سةفتا ٖةظاض غةضباظى يصيؤْى زةغت بووٕغةضباظى ضؤَى نة نطيَهاضى َٔ 
اظاْى وة بايةخي غةضبدةْطييةى ضِووية  وؤَٕ ْةَسةظاْى ئةو غةضباظاْةى ئةو بة نطيَي ططت

ئةطةض سةفتا ٖةظاض ، بةآلّ يإ بة غةضباظى تاظة ٖةشَاض زةنطإٖةَووو  ْييةيصيؤْيإ 
 بةٖيَع ٖيَٓسةاية بةؾيَو ية يةؾهطى ئةو، يةؾهطةنةى بووْغةضباظى يصيؤٕ ئاظاز نطابووإ و ب

 ئيُجطاتؤض.بة زةبوو نة زةيتواْى ظيهتؤضى تؤؽ بؿهيَٓيَت و ببيَتةوة 
نطزْى يةطةٍَ ظايةضيةٕ ضةظاَةْسيِ ْواْس، بؤ ئاظازئةو زوو نةغة غةباضةت بة َاْةوةى 

بةّ  ظيَطِ بسات،ٕ آل بؤ ٖةض ثيَٓر غةز غةضباظ زوو تاومت ْةبووضِةم  غاتوغةوزايِغةضباظةناْيـ 
 اآلٕ ظيَطِ بسات.ثيَوةضةف بؤ ٖةض يصيؤْيَو ثيَويػت بوو بيػت و ضواض ت

خؤيإ يةطةٍَ ةنإ، ثيَويػتة زيًنطزْى زضةى ئاظابؤ بابةتى ثا وتىزواتط داييٓؤؽ 
بؤية  ْيية،رتى ثبؤ ئةو َةبةغتةف يةو زوو نةغة نة ية الى ظايةضيةْٔ  سٕ بهات،غتاْزاْوو

بؤ غةضباظةناْى يةطةٍَ  سٕغتاْزاْووزاواى نطز تا ئةوإ ضيَطةيإ ثيَ بسضيَت ضِاغتةوخؤ بهةوْة 
 وتطيَت و داييٓؤؽ زةيوتيَت، ثيَيإ بنطزْيإ ية ئةواْى زةوئةوةى داييٓؤؽ زواى ئاظاز
 خؤياْسا باؽ بهطيَت.يةطةٍَ ةناْسا زةيسات، زةبيَت زيًئةوةى ية ثيَٓاو ئاظاز نطزْى 
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َٔ ديَطةى ضِاَإ بوو، تةْاْةت ئةطةض داييٓؤؽ ويػتباى ئةو  يةى داييٓؤؽ بؤوتةئةو 
 هة واّ بريضووْيَت. ثاضةية زواتط ية ئةوإ وةضبططيَتةوة، زةيتواْى ية َووضةناْيإ بربِ

ّ ثيَسةضوو آلزةبٔ َووضةناْيإ بةضزةواّ زةبيَت، بة زيٌزةنطزةوة غةضباظاْى ضؤَى يةوناتةى 
ى وابوو يةو ْياظٔ، َووضةيإ بؤ خةضز بهات و زيًداييٓؤؽ ْةيسةويػت ئةوناتةى ئةوإ 

 يَٓةوة َووضةيإ بؤ ئةشَاض بهات.ضؤشةوة نة غةضباظةنإ زةطةضِ
زواى ٖةض  زةنطز، إضياننة ة الى غةضباظةنإ ووْيَطزضاوةناْى داييٓؤؽ ضْ إزووداض
 ةوةيإ بؤ ْةيؿاثووض، ْاَةيةنيإ ئاضاغتةى داييٓؤؽ زةنطز.طةضِاْداضيَو ية 

اوى زيايةزا ناضيإ زةنطز ضؤشيَو ضاثؤضمت ثيَطةيؿت نة ئةو نطيَهاضة ضؤَاْةى ية بةْس
وة و خؤضانى ئةو ؾويَٓةيإ بطزووة و ضِايإ نطزووة. تا هيإ نوؾتويَضةْس ثاغةواْ ياخيبووْة و

اْى َٓسا نطيَهاضيإ زةنطز ية ناضةنةيإ وآلتة ضؤَةنإ نة ية زيًي ْةزابوو نة ضِووئةو ضؤشة 
 بٔ. اظى بنب و زواتط ياخى بووْاضِ

 فةضَامن نطز تا بهةوْة زواى ياخى بووةنإ و ئةوإ زةغتطري بهةٕ.
تواْيإ  اْيـٖةْسيَهي ْةبووٕ، ٖةْسيَهيإ زةغتطري نطإ،ظؤض  بووٕتآلشَاضةى ئةواْةى ٖة

طاوة تا وتظايةضيةٕ ثاضةيإ ثيَسضاوة و ثيَيإ  يةاليةٕزةضنةوت ئةوإ  هؤَييٓةوةضِابهةٕ. زواى ييَ
هةوة ثيَظايةضيةٕ زةطاتة ئةوإ و  ويَٓسةض)ئةزةؽ(، ئةونات ية بطةيةْٓةياخى بنب و خؤيإ 

ة زةنةٕ تا ٖةضيةنةيإ ي ضِاوةضِووت و تاآلْي خةَيهي ٖيَٓسةزا ضيَطةية  ٕ وزةضِؤبةضةو ضؤّ 
 .يةطاتيَهى ضؤَى زةوَيةَةْستط بٔ

بة زووضّ زةظاْى ئةو زيهةيـ  ية اليةني وةنإ زضؤ بهةٕ،توآلة ٖةزيًبة زووضّ زةظاْى 
ئةو ى ى ياخيبووْبة بيَ فةضَاْى ئةو و غةضبةخؤ ٖاْ بووٕزوو نةغةى الى ظايةضيةٕ 

نطيَهاضاْةيإ زابيَت. ئةونات تيَطةيؿتِ ظايةضيةٕ بؤ زاواى ثؤؾانى وةضظؾي نطز بوو، ئةو 
تٓسا بتواْيَت بةضطةى ضيَجيَواْى زووض بططيَت. آلزةيويػت دةغتةى ئاَازة بهات تا ية ناتى ٖة

ةو ةض بووبٔ بؤ ئنإ وايإ زةضزةخػت ظايةضيةٕ و زوو ثياوةنةى ٖاْسهؤَييٓةوةٖةضضةْسة ييَ
ئةو زوو نةغة و يةطةٍَ  هؤَييٓةوةّ ْةَسةويػت ٖيض بطِياضيَو بسةّ بيَ ئةوةى ييَآلة، بةياخيبووْ

 خوزى ظايةضيةٕ بهةّ.
بيَت،  ئاطةزاضبيَ ئةوةى ظايةضيةٕ  ،ئؤظتاتى فةضَاْسةى ثاغةواْةناْى ظايةضيةمن ضاغجاضز

زواى  بووٕ،ْة بهاتةوة نة ياخى بالزيى ئةو ضِووبةضِوويةطةٍَ ئةواْسا بهات و ئةوإ  هؤَييٓةوةييَ
 ْيَت.ةو ْةضيَٓى بة َٔ ضِابطةي يَينى تةواو نطز، ئاناَةنةى بة ئةضهؤَييٓةوةئةوةى ييَ
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ئةويـ ئةوة بوو نة ئةو  زيهة ئاؾهطا بوو، ى ئؤظتات نة تةواو بوو، بابةتيَهيهؤَييٓةوةيَي
زيًة ضيةْى باونى ضاغجاضزووة تا زوو ثياوة زاْيإ ْابوو نة داييٓؤؽ ية ضيَطةى ئةواْةوة ظاية

زْى بطِة طيهزةضنةوت نة زاوانةى داييٓؤؽ بؤ زياض نب،اْى َٓٔ ياخى بوآلتةنإ نة ية ضؤَ
ٖةضوةٖا  بؤ ئةوةى ئةو بؤ َٓى ضةوإ بهات،ة ضؤَةنإ زيًنطزْى ثاضةى ثيَويػت بؤ ئاظاز

َٔ بيَ ئةوةى بعامن  ووة،نإ، بؤ خةَيةتاْسْى َٔ بةزيًضؤيؿتٓى ئةو زوو ثياوة ضؤَة بؤ الى 
 ةنإ و ظايةضيةمن ئاَازة نطزووة.زيًى يبووْياخ يٖؤناض

ف نة ئةو نةتيبةية زةْووغِ ية ئيَػتةية َةبةغت و نطزةوةى داييٓؤؽ تا 
 يةْيَويـ بوو، زةيةويػت باونى فةيًةغووفبري زةنةوَةوة داييٓؤؽ نة  وا غةضغووضَِاْساّ، 

ٖةضنات ظايةضيةٕ زاواى بةخؿني بهات و بًَئَ  خؿيِٓ،ئةو زةيعاْى َٔ خاوةْى بة ببات.
و  بطِواتخؿيٓى بةضزةواّ زؤغتى َٔ زةبيَت، ئاظازّ زةنطز و ضيَطةّ زةزا ةبسات نة زواى ب

 ئيُجطاتؤض.بة ببيَتةوة 
ةوةى نؤياليةتى و طةضِاْهة اليةْططى ضووْيَتةوة بؤ ضؤّ، ئةو زةيعاْى ئةطةض باونى بطةضِ

بةوةى ببيَتةوة بة ئيُجطاتؤض. ية ناتيَهسا خؤى  بووٕإ ضِاظى زةٖةَووبوو، خاْةزاْةناْى ضؤّ 
ى غياغةتةنةى ضِيَطِةويَتةوة نة ئةو ناتة زةيتواْى بطةضِ تةْيا يَتةوة بؤ ضؤّ،ْةيسةتواْى بطةضِ

هطزْى َووضةى خاْةزاْةنإ زةبيَت و نؤيًةناْيـ يةطةٍَ خةضديَت و بةَيئَ بةزات نة بطؤضِ
اية، ئةوى ْةبووبطزْى باونى يةْيَو خواظياضيتةوة بؤ زؤخى خؤيإ. ئةطةض داييٓؤؽ يَٓيَزةطةضِ

 .بووٕة ضؤَةناْيـ ٖإ بسات بؤ ياخى زيًٖإ ْةزةزا تا ٖةَيبيَت و 
زةضنةوت نة  ،تووةنإ نطزةوةآلة ٖةزيًى ضِووزواى ئةوةى زوو ثياوة ضؤَةنةيإ بةضةو 

ئةوإ زاوة و ٖاْيإ زاوٕ تا ياخى بنب. فةضَامن نطز تا ظايةضيةْةوة ثاضةيإ بة  يةاليةٕئةوإ 
 .ظايةضيةٕ بهةٕ و بعأْ ئايا ٖيض ْووغني ٖةية يا ْا؟يةطةٍَ  هؤَييٓةوةييَ

ية ْاَةناْسا  ظضايةوة نة بؤ باونى ْاضزضا بوو،زوو ْاَةى داييٓؤؽ زؤ هؤَييٓةوةزواى ييَ
ئةطةض بتواْيَت َٔ  ى َٔ ٖإ بسات،بووٕ ية زشةنإ بؤ ياخى َة ضؤزيًزاواى ييَ نطز بوو 

 ئةواْسا ضِابهات.يةطةٍَ بهوشيَت و ئةطةض ْةؾيتواْى ئةو ناضة بهات، 
تةْاْةت زواى بةضزةغت نةوتٓى ئةو زوو ْاَةيةف ْةَسةويػت ظايةضيةٕ غعا بسةّ، 

ياوة نطايةوة يةطةٍَ زوو ث ضِووبةضِووزواى ئةوةى  هؤَييٓةوة يةطةٍَ خؤيسا ْةنطابوو،هة ييَضووْ
ةنةى بةديَ ٖيَٓاوة و ية ضيَطةى ئةو زوو نوضِضؤَةنة، زةضنةوت نة ظايةضيةٕ ئاَؤشطاضى 

 ةنإ ْاضزووة تا ياخى بنب.زيًنةغةوة ثاضةى بؤ 



 103 

 ية بةضاْبةضيسا زازثةضوةض مب،ّ ويػتِ آلٖةضضةْسة تاواْى ظايةضيةٕ بة تةواوةتى غةملابوو، بة
 ييَ بهةّ.زاواّ نطز بيٗيَٓٔ تا ضةْس ثطغياضيَهى 

ي غووض و ضِووخػاض تط ببووقةَيةوبططة الواظ ْةببوو،  تةْياّ ْةآلبوو، بة زيٌٖةضضةْسة ئةو 
ى يمن نطزبوو تا ثيَساويػتَاى َٔ، فةضازيًضؤشةوة نة ببوو بة  ّهة ية يةنةضووْغجى بوو. 

 بوو، ئيُجطاتؤضّ ثيَـ ئةونات آلى َٔ بوو ، بةزيًئاغووزةيي بؤ زابني بهطيت. ضاغتة ئةو 
 ٖةيبووة. زيًهطزْيبهطيَت نة ثيَـ  غاتوغةوزايييَو بةو ثًةية زيًْةضيت واية يةطةٍَ ٖةض 

تى ضؤَةناْيـ بة ْةضيبططة ْةنةوتة غةض ظةوى،  تةْياناتيَو ظايةضيةْيإ ٖيَٓا، ئةو ْة
 ية ضازة بةزةضى ئةو بوو. يةخؤباييبووْي يةف ْيؿاْسةضىيئةو بيَ ضيَع ضيَعى بؤ ْةْواْسّ،

 ٖةية.يووتبةضظيت ية  تصييًةيةنى ة: ئةى ظايةضيةٕ نوتثيَُ 
ضوو بيَت، زةغتاْى ثإ و بةضيٓى يةوآلتو  ئيُجطاتؤضييةت: ئةو نةغةى تادى وتىئةو 

 .ٖةية؟ زيهةي ٖيض ؾتيَهيدطة يةخؤباييبووٕ 
ف ئيَػتةى ضيَع، ْيؿاْةية بؤ ئةوةى ئةطةض بووْهة ٖةضووْ: زةتواْيَت ئةزةبى ٖةبيَت، ومت

 َةظٕ ْةبيَت ية ضابطزووزا َةظٕ بووة.
 .تساضاْى زةضةوة ٖةية؟آلت بة زةغةثيَوةْسيزواتط ييَِ ثطغي: ئايا 

ِ بة ثيَوةْسيزةتوامن  ؤٕضاَؤف نطز بيَت، ضةّ َٓى فنوضِ: ناتيَو داييٓؤغي وتىظايةضيةٕ 
 تساضاْى زةضةوة ٖةبيَت.آلزةغة

 ٖةَوونةغي ْاضزووة تا زوو  نوضِت تؤى فةضاَؤف ْةنطزووة: داييٓؤغي ومت
 ناْت بؤ زابني بهةٕ.ثيَساويػتيية

هطزْى ة دياتى ْاضزْى زوو نةؽ بؤ زابيٓ: ئةطةض ية بريى ْةنطزبوواَة، يوتىظايةضيةٕ 
 َٔ، ٖةوَيي ئاظاز نطزْى زةزاّ. اب بؤؾةضخؤضاى و 

زووة ية تؤ بؤ َٔ ْووغيوة و زاواى نط بووٕ: ثاؾاى نازؽ ْاَةيةنى بؤ زاواى ييَ خؤؾومت
 ئاظازت بهةّ.
 ى ئةو بابةتة ْيِ.ئاطةزاض: وتىظايةضيةٕ 

 ؟ضييةثطغياضّ نطز: ئايا زةظاْى ْاوى ئةو 
 ى برييإ نويَط نطزووَةوة.زيً: ثريى و وتىظايةضيةٕ 

 .: ْاوى ئةو ظةيةْؤغة، ئايا سةظ زةنةى ْاَةنةى ئةو ثيَؿاْى تؤ بسةّ؟ومت
 ٔ ٖةية.: ْاَةى ئةو ض نةَيهيَهى بؤ َوتىظايةضيةٕ 
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 : ئاضتاباز زةْاغي.ومت
 ّ بة بريّ ْايةتةوة.آلبة ،ّ بيػتووةة: ئةو ْاووتىظايةضيةٕ 

نوضِى : ئةو ثاؾاى ئةضَةْػتاْة و ْاَةيةنى غةباضةت بة تؤ بؤ َٔ ْووغيوة، بة داييٓؤغي ومت
ى هة ضؤّ ئةوناتةضووْ ،بة ئاطةزاضو تطغي ثيَساوّ و زةَييَت  ٖةضِةؾةةنإ تؤ و غةضزاضة ضؤَ

ة نة زةتواْيَت يةؾهطيَو تا ثيَٓر زاْيؿتوواْو ثطِ  فطةوإ ٖيَٓسةظؤض َةتطغيساضة،  زةخواتؾهػت 
 .غةز ٖةظاض نةؽ ئاَازة بهات. ئايا زةتةويَت بعاْى ضيِ وةآلّ ئاضتاباز زاوةتةوة؟

 : ْاظامن.وتىظايةضيةٕ 
 اْةؾة ْةبيَتة ضِاغتى،غي زةنةى يةواْةية ببيَتة ضِاغتى، يةو: بؤّ ْووغيوة ئةوةى تؤ باومت

ةناْى ضؤّ زيًهة ظايةضيةٕ و ضووْئةطةض ببيَتة ضِاغتيـ،  ض ْةبيَتة ضاغتى، ية ضؤّ ْاتطغِ،ئةطة
ضؤّ ْاويَطيَت يةؾهطى خؤى بٗيَٓيَتة ْاو خانى  ى َٔ باضَتةٕ، زيػإ ٖةض ْاتطغِ،ية ال
 َةنةّ بة ضاى تؤ باؾة.آلاْى َٔ. ئايا وةوآلت

 هى ظيطةناْةت زاوةتةوة.َيَآل: وةوتىظايةضيةٕ 
 .؟ضييةثطغياضّ ييَ نطز ضِات بةضاْبةض بةو زوو ْاَةى ئةو زوو ثاؾاية 

ْيؿاْسةضى ئةوةٕ ئةوإ ْاياْةويَت ٖيض ناضيَو بؤ  نةزوو ْاَةوتى: ٖةضظايةضيةٕ 
ت هة ئةطةض ويػتبايإ ناضيَهِ بؤ بهةٕ، ئةو ْاَاْةيإ بؤضووْئاظازنطزْى َٔ ئةدماّ بسةٕ، 

 زةزةٕ نة ٖةوَيى ئةوإ ية ضواضضيَوةى قػة زةضْةضووة. يْيؿاْ يـْاَةناْ غي،ْةزةْوو
ة زيً: ظايةضيةٕ، ناتيَو تؤّ بؤ ئيَطة باْط نطز، َةبةغتِ بوو تؤ بة تؤَةتى ٖاْساْى ومت

 و نوؾتٓى شَاضةيةى غةضباظى َٔ، بهوشّ. بووٕضؤَةنإ بؤ ياخى 
 ى َٔ زيَت.زيًٓةتى و : ئةطةض َٔ بهوشى، نؤتايي بة َةيوتي ظايةضيةٕ

 .زةنةيةوة نة زةتةويػت ضِابهةى؟ قػةنامن ثؿرتِاغت: ئايا ومت
تةْاْةت ئاشةَيةناْيـ ية ناتى ظيٓساْى  ،: ناّ ظيٓساْى ْايةويَت ضِابهات؟وتىظايةضيةٕ 

 .؟ْييةة ئةو ٖةغتةى ئةقًََطؤظ نة خاوةٕ  ؤٕض بووٕ زةياْةويَت ضِابهةٕ،
 زوو ثياوة ضؤَية ض بوو. ئةويةطةٍَ ثطغيِ: ثيالْى تؤ 

 ئةواْسا ضِابهةّ.يةطةٍَ ت َٔ زةَةويػت وت: بة ٖةَإ ؾيَوة نة وتىظايةضيةٕ 
 ،تٔ غةضنةوتوو بووباى، زةتةويػت ض بهةى و بضى بؤ نويَ؟آلثطغياضّ نطز: ئةطةض ية ٖة

 .ةنةت وةضبططيةوة؟نوضِى ية ئيُجطاتؤضى تا زةضِؤيؿتئايا 
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يةو طوْسةى  ويَٓسةضية ،(1)اّ ضِابهةّ، زةضووَة )ئيًى ضيَى(ْيب: ْا، ئةطةض تواوتىظايةضيةٕ 
 نة ٖى خؤَة، زوا غاَيةناْى تةَةمن بةغةض زةبطز.

 تٓةنةت.آلثطغياضّ نطز: ضيت بؤ ئةو زوو ضؤَية زةنطز نة ٖاوناضيإ زةنطزى ية ٖة
 .دطة ية ئةوةى زاوايإ نطز بوو؟ ،تا بيسةّ بة ئةوإ ْييةو  ْةبوو: ٖيضِ وتى
 .غيِ: ئةوإ ضييإ زاوا ييَ نطزى؟ثط

 ؤّ.: ئةوإ زاوايإ نطز ية ناتى ٖةآلتٔ، ئةوإ ية ثيَؿةوة بٔ و َٓيـ ية زوايإ بطِوتىئةو 
تُٓإ ئةطةض بطرييَني، تؤ آليإ ية ناتى ٖةوت: ئةوإ وتىظايةضيةٕ  ض..ثطغيِ بؤ

ضِظطاضنطزْى َٔ،  ئَ بة تاواْىئةطةض ئةوإ زةغتطري بهط، بةآلّ يَٓسضيَيةوة بؤ ْةيؿاثووضزةطةضِ
 .بطِؤٕبؤية زةياْةويػت ية ثيَؿُةوة  ية غيَساضة زةزضئَ،

 اْة و غازةت زاَةوة، تؤ زةبةخؿِ،َى ضِاغتطؤيآل: ئةى ظايةضيةٕ بة ٖؤى ئةوةى وةومت
ئةو زوو نةغة ٖةض وةى ، بةآلّ ّ و زةتطواظَةوة بؤ خؤضاغإت زةطؤضِبووْ زيٌؾويَٓى  تةْيا

ى غةضباظة ضووْهة ئةوإ ٖؤناضى ياخيبووْ ، ية غيَساضةيإ زةزةّ،ووبيٓيإ نطزثيَؿب ؤٕض
 .بووٕضؤَةنإ و نوشضاْى شَاضةيةى غةضباظى َٔ 

 زا. ئةو زوو نةغةؾِ ية غيَساضة وتةية ظايةضيةمن َؤَيةتسا،زواى ئةو 
 
 ييمَيذووكزدنةوةى هةَلةيةكى راست 

 بطيَتييةنة ططيٓط يةنةّ ضابططّ و بابةتيَهى  ييَطة بة ثيَويػتى زةظامن غةضبطزةى ؾاثووضى
ْووغةضى فةضةْػي )شإ طاشة( باؽ  يةاليةٕيي و َيَصووٖةَيةيةنى طةوضةى  يية ضاغتهطزْةوة

تسا آلةناْى ضؤشٖةغةضضاوة َيَصووييية بةؾيَو ية  :بةضِيَعزةنطيَ، غةَة بةضزيسى خويَٓةضى 
اى ضةْط زو ئيُجطاتؤض زاَاَئ،يةضيةْى باغهطاوة نة ؾاثووض فةضَاْى نطز تا ثيَػتى ظا

ضى ؾاثووض زةيويػت غواضى ئةغح ببيَت، قا زةَاْةيئةو نطزْى، ثطِى بهةٕ ية ثووف و نا، 
زةبوو. ٖةضوةٖا ْووغيوياْة تةْاْةت  ي ئةغجةنةيغواضزةخػتةغةض ثيَػتة ئاخٓطاوةنة،ظيَذا 

ٕ ايةضيةْيإ ٖيَٓاوة و ْاضاضيائةوناتةى نة ظايةضيةٕ ظيٓسووف بووة، ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة ظ
 غةض ثؿتى و غواضى ئةغجةنةى بووة.ووةتة زواتط قاضى خػت نطزووة تا بضةَيَتةوة،

                                                 

 "ظةبيشوَيآل"يؤطؤغآلظيا. ية  بووبةؾيَو نة  بوو ية نةْاضى زةضياي ئازضياتيو،يَو وآلت)ئيًى ضيَي  (1)
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ى توْؼ ية وآلتظ( ية  250)الى تاْؼ( نة ية غاَيى ) يةاليةٕئةو ْووغيٓاْة ضِاغت ْني و 
 اوة،زوايي نطزووة، ئةو بابةتة زضوغتهط زايو بووة و ية غةضزةَى قوغتةْتني نؤضى

 ى تاْؼ قةؾةى نطيػتياْةنإ بوو،ئةو بابةتاْةيإ يةو وةضططتووة. ال زيهة ْووغةناْيَيَصوو
ةنةى ئايٓى نطيػتيإ بةو نةغة زةوتطيَت نة شياْى بؤ ئايٓئاثؤيؤشيػت بووة، ئاثؤيؤشيػت ية 

 ى نطيػتيإئايٓ دواظيواتة باْط ،ى نطيػتيإ بهاتئايٓباْطةؾة بؤ  تةْياتةضخإ بهات و 
 بيَت.

تي ئةوزا ئةو آلية غةضزةَي زةغة نطيػتياْةنإ بوو، ظاْيُإ ظايةضيةٕ زوشَٓى
ية ؾويَٓى زووض  خؤظايةضيةٕ قطِنطإ يا يةاليةٕ، ْةبووتٔ ية ضؤَيإ آلنطيػتياْاْةى تواْاى ٖة

 طوَإ زةنوشضإ.و ؾاضاوة زةشيإ، ئةطةض بيٓطابوواْة، بيَ
ى بؤ ظايةضيةٕ يةبةضاْبةض بة ظايةضيةٕ ئةو غةضبطزةالى تاْؼ بة ٖؤى نيٓة و ضِقى ظؤضى 

وويةتى ئةو غعاى ئةو تاواْاْةى ييَ نطاوةتةوة نة بةضاْبةض بة نطيػتياْةناْى وتٖؤْيوةتةوة و 
يسا بةضزةواّ ية نؤيًةيةى نةَرت بووة، ئةو بة فةضَاْى بووْ زيٌية غةضزةَى  وٕ،ئةدماَى زا

َيطة ٖةية نة ْاضِاغيت و ّ نؤَةَييَو بةآلبةية نا نطا،  ثيَػتى زاَاَيطا و ثطِؾاثووضى يةنةّ 
  ية:بطيَتنيى ئةو غةضبطزةية زةغةمليَٓيَت و غاختةبووْ
 ية بطيَتنيؾاثووض غيَ نةتيبةى ية غةضزةَى شياْيسا ْووغيوةتةوة و غيَ نةتيبةنإ  يةنةّ:
 :خواضةوةئةواْةى 

 .ئيَطإنةتيبةى ْةقؿي ضؤغتةّ ية  (1

 .ئيَطإةب ية نةتيبةى ْةقؿى ضةد (2

ايي َيعؤثؤتاَيا بةضزةغت ى )ئازبائ( ية نؤتوآلتنةتيبةى ثايهؤَيي نة ية  (3
يةّ غيَ نةتيبةية نة َاوةيةى زواى َطزْى ظايةضيةٕ ْووغطاوٕ، ؾاثووض ْاَييَت نة  (1)نةوتووة.

 ئةو ناضةى بةغةض ظايةضيةٕ ٖيَٓاوة.

                                                 

زةغةآلتى ئيَطإ بووة و  يةشيَطئةو نةتيبةية بةّ زوايياْة ية ثايهؤَيى زؤظضاوةتةوة، ثايهؤَيى ية ضابطزوو  (1)
بةؾيَهة ية َيعؤثؤتاَيا. ئةو نةتيبةية بة زوو ظَاْى ثةًٖةوى  ئيَػتة ووةتة ضؤشئاواى نوضزغتإ،نةوت
ى نطز، باغي ئةو َاوةيةى ية ئيَطإ ناض ٖيَطتعفيًََسى ئيَطآْاؽ نة هاْى و ثةًٖةوى غاغاْى ْووغطاوة،ئةؾ

ظةخاْى )فطى زضاوى ئةو نةتيبةية ية َؤيةنةّ وةضطيَطِ ئيَػتةا، ٖةض ئةويـ وةضيطيَطِ نةتيبةى نطزووة،
توونةنةى بة ٖيَطتعفيًََسى ئيَطآْاؽ بة وضزى ية ثةضِ ةضيهاية،ْى ثايتةختى ئةَؤطايةضى( ية ؾاضى واؾيٓطت
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بةتةناْى بؿاضيَتةوة و نة ية نةتيبةناْيسا با ْةبوو،ؾاثووضى يةنةّ ئةو نةغة 
و خؤى بة ؾيَوةيةى زةضغات نة واْةبيَت. ئةو ية نةتيبةناْى باغي  ظووَييَتةوةاغتطؤياْة ْاضِ

ى نوؾتووة. زاْيؿتوواْةنةٕ نطزووة و آلى زواى زاطرينطزٕ، تاوآلتئةوة زةنات نة ٖةْسىَ 
باغي ية  ؤٕٖةضوةى ضئةطةض ئةو ظايةضيةْى نوؾباية، ية يةى يةو نةتيباْةزا باغي زةنطز، 

 هطزْى نطزووة.زيًؾهػتسإ و 
نطا، الى تاْػى قةؾةى زيٌ ظ( بة زةغت ؾاثووض  260ناتيَو ظايةضيةٕ ية غاَيى ) زووةّ:
نة بة  بووٕٕ ٖةآل( غا40تا  30بوو، ٖاونات ٖةْسىَ نطيػتيإ ) آلٕزة غا تةْيانطيػتيإ 

نطيػتياْةناْيـ  ةناْى ظايةضيةْيإ زةظاْى،ضِووزاوٕ آليَهى زة غآَساَيزَيٓياييةوة باؾرت ية 
 .بووٕ، بؤية ْاتواْطيَت بًَيَني اليةْططى ظايةضيةٕ زةبووٕزشى ظايةضيةٕ 

)ٖةْسيَو  بووٕ زيٌئةوإ ْووغيوياْة ظايةضيةٕ بة َطزْى ئاغايي ية زواى ياظزة غاٍَ ية 
ؤ ضؤّ ْاضزضاوةتةوة. ئةطةض ؾاثووض ب يةاليةٕو تةضَةنةى بة ضيَعةوة  ةزةَيئَ ٖةؾت غاٍَ( َطزوو

ظ( بووة و غاَيى  272 خؤيا 271بهةئ ية ْيَوإ غاَيى َطزْى ظايةضيةٕ نة ) وضزبةضا
 ياظزة غاٍَ زةنات. زيًهطزْيؿي

وة، ووضةؾاث يةاليةٕى يٓى ؾويَٓى ْيؿتةديَبووْزواى بةخؿيٓى ظايةضيةٕ و طؤضِ :غيَيةّ
 ى زواى َطزْى ْةَابوو.ئيرت بياْوويةى بؤ نوؾتٓى ئةو و ئةو بابةتاْة

 ْييةبةَيطةيةنة يةغةض ئةو بابةتة. ؾاضاوة  ،نإْييةئةضَة َيَصووْووغةبيَ زةْطى  ضواضةّ:
 ثيَوةْسيينإ و بة تايبةتى ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةَسا، ْييةنة ية غةضزةَى غاغا

ئةطةض ؾاثووضى  ئةوإ و ضؤّ باف بوو. ثيَوةْسييبة ثيَضةواْةوة  ْةبوو،باف ئيَطإ و  ٕئةضَة
نإ ية ْووغيٓى ئةو ْييةئةوا ئةضَة بوواية و ثيَػتةنةى ثطِ نا نطزباية،يةنةّ، ظايةضيةْى نوؾ
ًيَهطاو بٓاغيَٓٔ، ئةو ييةوة بؤ ئةوةى ظايةضيةٕ بة غتةَبة زَيٓيا بووٕ،بابةتة بيَ زةْط ْةزة

                                                                                                                  

وةى )نطيػتيةٕ غيَٓى زاْيُاضنى(  زيهةي نةتيبةيةى نطزووة نة ئيَطآْاغةناْي ايهؤَيى( باغي ئةوْاوى )ث
 ناْى ْووغيوةتةوة، باغيإ ْةنطزووة.ْييةنة َيَصووى غاغا

 هايي باغي ئةو نةتيبةيإ نطزووة،ضيةئةَ بؤ منووْة )ضيضاضز فطاى( زيهة زواى ٖيَطتعفيًََس ضةْس ئيَطآْاغيَهي
تةوة بؤ ئةو نةتيبةية. ثطؤفيػؤض ئاضتووض ْييةنإ بهات، زةطةضِيَيَت باغي غاغايةَةوزواف ٖةض نةغيَو بيةو

ى ناْسا( نة ية غاَيْييةزةَى غاغاية غةضتوونةنةى بة ْاوى )ئيَطإ اثى زووةَى ثةضِضنطيػتيةٕ غيَٓيـ ية 
ايهؤَيى يبةى ثةواو ضاخ نطا، غووزى ية نةتى ضاثةَةْى ئينب غيٓا بة ثيَساضووْةوةى تةية اليةٕ زةظط 1944

 "ظةبيشوَيآل"وةضططتووة. 
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ونةى بة ٖى )قوغتةْتني( توتةْاْةت ية ثةضِبووٕ، بابةتةيإ طةوضة زةنطز و ييَي بيَ زةْط ْةزة
توونةى بة ٖى ئةَة ية ناتيَهساية نة يةو ثةضِ ةو بابةتة باؽ ْانطيَت،ْاوظةز زةنطيَت، ئ

هة ضووْٖاتباية،  غتةْتني زازةْطيَت، زةبوواية بابةتى نوؾنت و ثيَػت زاَاَييٓى ظايةضيةٕوق
يؿسا ية بةضاْبةض ،ئايٓى فةضَى ضؤَةنإى نطيػتياْى نطزة ئايٓغتةْتني نةغيَو بوو نة وق

 ظايةضيةٕ نطيػتياْةناْى زةنوؾت.
بة ديَ َاوٕ ئةو بابةتةى قةؾة الى تاْؼ  ةوةيؿ"َاْي" يةو ياززاؾتاْةى ية

هة َاْى ية ْووغيٓةناْيسا باؽ ية دواَيَطى ؾاثووض يةنةّ زةنات و ضووْضةتهطاوةتةوة، 
ةنطز نة ضيَعى ئةوإ ػونةوتى زةنإ بة ؾيَوةيةى ٖةَيخواضزووزةَييَت بةضاْبةض بة ثاؾا ؾهػت 

ةنةؾي بووباية، ظايةضيةْى ْةزةنوؾت يةْيَوؾاثووضى يةنةّ يةواْةية بؤ ثاضيَعطاضي  بجاضيَعيَت،
 بةو ؾيَواظة ْةزةنوؾت. خؤيا

 
 بةردةوامى سةربزدةى شاثوورى يةكةم 

غي نة ية ْووغيٓى ئةو نةتيبةيةزاّ  ئيَػتةوة، ٓيةئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَ
 اْيوآلتةنةّ و وآلتزاوى ظؤض ية ضِوويةو َاوةيةزا  تيَجةضِ بووة،غاٍَ ية تةَةْى ثاؾايةتيِ 

 غةضغووضَِاْة،يساوة ظؤض َايةى ضِووّ يةو َاوةيةزا ئةوةى ية ضؤّ آلبةإ زاوة، يضِوو زيهةف
تة ةيْة هي زيهةيَهى ضؤّ ْةنوشضيَت و يةنيَئيُجطاتؤضة نة ْةبوويةو َاوةيةزا ٖيض غاَييَو 

باْطةؾةى  نةغإغيَ  خؤةوة و زةضةوةى ضؤَيـ، بةضزةواّ زوو يايةْيَو آلت،زةغةتةخيت غةض 
 ٖةَووَاْة، ئةوةية نة غةضغووضِرت َايةى ثئةوةى  بؤ خؤيإ ضِاطةياْسووة،يإ ئيُجطاتؤضبووْ

 اْة بة زةغت غةضباظةناْى خؤيإ نوشضاوٕ.ئيُجطاتؤضئةو 
ْياتؤؽ( نة ظ( بوو، )غابى  240بةضاْبةض غاَيى ) َٔ نة ثاؾايةتييية يةنةّ غاَيى 

َاوةى بيػت ضؤشى  ئيُجطاتؤض ْاغاْس،ئةضنى ية ناضتاش بوو، خؤى بة  فةضَاْسةى يصيؤٕ بوو،
 نوشضا. يةاليةٕ غةضباظةناْييةوةْةخاياْس نة 

بة ْاوى )ئي َى تؤؽ( نة  زيهة ضؤّ، نةغيَهي يةْيَوية غاَيى زووةَى ثاؾايةتي َٓسا و 
ت بوو، خؤى بة ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْاغاْس. ئةو دطة يةوةى فةضَاْسةى يصيؤٕ بوو، غةضؤنى يةطا
 يَوى، بة زةغت يةنةيةنى ضؤّ بوو بة ْاوى )ثطتواض(، زواى غةز ضؤش ية بة ئيُجطاتؤضبووْزازط

 ةفًيجؤؽ خؤى ب ئاضةب( نوشضا،ية يةطاتةناْى خؤى بة ْاوى )شوييؤؽ فًيجؤؽ( ْاغطاو بة )
 ْاغاْس و يةغةض تةختى ئيُجطاتؤضى زاْيؿت.ئيُجطاتؤض 
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خؤى بة ئيُجطاتؤض ْاغاْس و فًيجؤؽ زواى ئةوةى  غيَيةّٖةض ية ٖةَإ غاَيسا طؤضزيٓى 
ة نة َٔ ية غاَيى غيَيةَت و ئةو طؤضزيؤْة ٖةض ٖةَإ طؤضزيؤْى آل، ٖةخواضزؾهػتى 

 ظ( بة زةغتى خؤّ نوؾتِ. 244)
زةغتةناْى، زة نةؽ وآلتة شيَطظ( ية ضؤّ و  252تا  245ْى )آلية َاوةى ْيَوإ غا

زوايني  غت غةضباظةناْى خؤياْةوة نوشضإ،يإ بة زةٖةَوو بووْى خؤيإ ضِاطةياْس،ئيُجطاتؤض
وةى باغِ نطز بة يةؾهطةنةيةوة ٖات بؤ دةْطى َٔ و  ،نةغي ئةوإ ئيُيًياْووؽ بوو

 ايةوة.بةبيَ دةْط طةضِ ية يةطاتةناْى خؤيةوة نوشضاو و يةؾهطةنةى يَويةن يةاليةٕ
( فةضةْػاى طوٍَ )وآلتٖاونات ية  نوضِى بؤوة ئيُجطاتؤض،، داييٓؤغي يـزواى ظايةضيةْ

ثؤغتؤَؤؽ( باْطةؾةى بة ئيُجطاتؤضبووْى نطز، نة ية فةضَاْسةناْى يصيؤٕ بة ْاوى ) يَويةن
يةطةٍَ وو، بة ْاوى )ظيهتؤضى تؤؽ( نة بؤ دةْطى ئةو ضؤيؿت بفةضَاْسةى يصيؤْيَهي زيهةف 

 ة ئيُجطاتؤضى طوٍَ.بووْئةوزا يةنيإ ططت و 
نطيػتياْةناْى ضؤَةوة ٖةواَيِ بؤ  يةاليةٕظ( بة ٖةَإ ؾيَوةى داضإ  267ية غاَيى )

ية فةضَاْسةناْى يصيؤْى بة ْاوى )ئؤضة ئؤيؤؽ( ضِاغجاضز تا  يَوٖات و ظاْيِ داييٓؤؽ يةن
ية  يَو، يةنفةضةْػاطةيؿتٓى ئؤضة ئؤيؤؽ بة  ية بةض اتؤضة،بضيَت بؤ دةْطى ئةو زوو ئيُجط

يةطاتيَهيـ بة ْاوى )َاضيؤؽ( ٖةغتا بة  يةاليةٕ غةضباظةناْييةوة نوشضا وزوو ئيُجطاتؤضةنة 
ّ ئؤضة ئؤيؤؽ نة ضِاغججيَطزضا بوو بؤ آلبةى تؤؽ و خؤى بة ئيُجطاتؤض ْاغاْس، نوؾتٓى ظيهتؤض

ضؤّ و خؤى بة  ايةوة بؤوإ نوشضاوٕ، طةضِزوو ئيُجطاتؤض، زواى ئةوةى ظاْى ئةدةْطى ٖةض
بة ْاوى )تيَت  زيهة ية يةطاتةناْي يَوَاوةيةنى نةّ ية زواى ئةويـ، يةن ئيُجطاتؤض ْاغاْس،

ظ( ية يةى  268بةّ ؾيَوةية ية غاَيى ) ْا و خؤى بة ئيُجطاتؤض ْاغاْس، ضى نؤؽ( تادى يةغةض
 ئؤضة ئؤيؤؽ و تيَت ضي نؤؽ( ٖةبوو. ناتسا ضؤّ غيَ ئيُجطاتؤضى بة ْاوةناْى )داييٓؤؽ،

ى ظايةضيةْى نوؾت و خؤؾي نوضِت، داييٓؤغي آلتيَت ضى نؤؽ زواى ٖاتٓى بؤ غةض زةغة
نًؤزى زووةّ( ْاغاْس، يصيؤٕ بة ْاوى )نًؤز( نة خؤى بة ) زيهةي بة زةغت فةضَاْسةيةني

نوؾت تا  يؿيؤغي(زواتط ٖةضزوو ئيُجطاتؤضيرت واتة )تيَت ضى نؤؽ( و ئؤضة ئؤي ئةوى نوؾت،
بةض يةوةى ئةو نةتيبةية بة نؤتايي بطات، ئةويـ بة ، بةآلّ ت بيَتآلبة تةْيا ية زةغة

 ووة ئيُجطاتؤض،نؤتايي بة شياْى ٖات و بطانةى بة ْاوى )نئَ تى يؤؽ( ب تاعووْٕةخؤؾي 
ؤوة ب نوشضا و )وى تؤؽ ئؤضة يياْؤؽ( يةاليةٕى تةْيا بيػت ضؤش ية زواى بة ئيُجطاتؤضبووْ

 يةاليةٕ ْيَعيوّ يةواْةية ئةويـ ية َاوةيةنى آلئةو ئيُجطاتؤضى ضؤَة، بة ئيَػتةئيُجطاتؤض و 
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يإ بت ٖةَووواى َٔ بةٖؤى ئةوةى طةوضةناْى ضؤّ بهوشضيَت. بة بطِ هي زيهةوةيةنيَ
 خوزاوةْسى َةظٕ،يي ووضِةةتة بةض ضِم و تووْ، نةوتيووتهةزةثةضغنت و غتةَيإ طةياْسؤتة 

 .سييٓى يةننوؾت و بطِبةض ةتة ووْنطزووة، بؤية ئاوا نةوتْةفطةت  ئةواْى بة ةْسوخوزا
ئةوإ بة  ْايةت،ى ئاغايي ضؤّ خةَيه ةغةضبؤ طةوضةناْى ضؤَة و ب تةْياتى َةظزا ْةفطة
 ظوو زةَطٕ، يـةناْيآَْساَي تةَةْى زةغةآلتساضاْى ضؤّ نةَة، تةَةٕ زضيَصٕ، بةآلّ طؿتيي

 باغي زةنةّ. ئيَػتةبابةتيَهى بؤ باؽ نطزّ نة  (1)ـةس(ة )ناضتيةض( نة )ٖيَطبيَبةو بابةت غةباضةت
 آل(،بؤ غوضب )قة زةطةضِيَتةوةةناْيإ َٓساَيَطزْى طةوضةناْى ضؤّ و  ظوو وتئةو زةي

 ناْيإ ية َةدمةَيى زضوغت نطاو يةو ناْعاية زةنوَييَٓٔ.خواضزْةئةوإ 
ْةزا زةياْهوَييَٓٔ آليةو دؤضة َةدمة آلو زةنةٕ وهةاب تيَؾةضطةوضةناْى ضؤّ ئاوى باضإ و 

 زةشَيَطٕ. بةٖيَعابة ظؤض بة ؾةضئةو  تةْيا يةى بةؾي مبيَٓيَتةوة،تا غيَ بةؾي ببيَتة ٖةَيِ و 
اب بة ضيَطةى زَيؤثاْسٕ ئاَازة زةنةٕ، زواى ئةوةى َةدمةَية ؾةض زيهةي ئةوإ دؤضيَهي

يةنى ييإ زازةخةٕ، زةغت بة نوآلْسْيإ زةنةٕ و بؤضِاب زةنةٕ و غةضةناْؾةضقةآلييةنإ ثطِ 
بةو ؾيَوةية دؤضيَو ية  هي زيهة،ابى بة ٖةَيِ بوو يةو َةدمةَيةوة زةطواظيَتةوة بؤ يةنيَؾةضباضيو 

ابة بةغة تا يةنيَو غات، ؾةضة و تانة داَيَو يةو بةٖيَعابى تاظة ئاَازة زةبيَت نة ظؤض ؾةض
ٕ خواضزنطزْى ضوةٖا ئةوإ ئةو ضؤْةى بؤ ئاَازةابة زةخؤْةوة. ٖةؾةضطةوضةناْى ضؤّ يةو دؤضة 
ياضيساوة ناْعاى ناضتيَط زةَييَت َةظزا بطِ ئاَازةنطاو ية قةآلزا ٖةَيسةططٕ،بةناضى زةبةٕ ية زةبةى 

ئةو ناآلية الى ئةو بيَت، بؤية ٖةضنةغيَو  زةغةآلتيىسةٍ و ظووقةآل تايبةت بيَت بة ئةغتيَطةى 
ظوسةٍ، ٕ ية زةفطى قةآلييٓسا ئاَازة بهات، زةنةويَتة بةض ْةفطيٓى خواضز ٕؤٕ ياض خؤاب ياؾةض
 تةْيايَؿت ييَٓإ و ضييٓةنإ وةضزةططٕ بؤ آلغووز ية زةفطة قة تةْياّ طةوضةناْى ضؤّ آلبة

بؤيةف  ؾةضاب ئاَازة زةنةٕ، زةفطاْةؾةوة ئةو ْيَوٖةض ية ؾةضاب زةنةْة ئةو زةفطاْةوة،
 (2)َةضط زةبٔ.وو زةَطٕ و خؤؾيإ دواْةظةناْيإ َٓساَي

                                                 

نإ و ئةو ناضتيةضة يةى ية زياضتطئ ْييةزةَى غاغاية غةضنإ ئايٓييةى ظاْػتة َاَؤغتاس واتة يََٖيَطب (1)
زةَى بةٖطاَى زووةّ واتة ثاؾاى غاغاْى، طةيؿتة ثًةى يةغةض ئايٓى بوو،ناْى بواضى ظاْػتى َاَؤغتا

 "ظةبيشوَيآل"اْى شيَط زةغتى ئيَطإ. وآلت ٖةَووناْى ٓييةئايى تةواوى ظاْا يغةضؤنايةت

باضةى ناْعاى قةآلف  ى يةيٖةْسىَ ظاْياض ئايٓى ْةبووة،ثيَؿةوايةنى  خؤزةضزةنةويَت ناضتيَط تةْٗا ظاْا يا (2)
 ف ئةو ناْعايةيبووٕ، ئيَػتةنة قةآل زةبيَتة ٖؤى شٖطاو ،طاوةئيَػتة ظاْا يةى غةزة بةض ية ٖةبووة، تةْي
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ة َاْى يةطةٍَ ناضتيَطزا زةزواّ، بؤّ زةضنةوت نة ئةو زشى ضةْس داضيَو غةباضةت ب
ى اليةْططاْى تؤية و ثيَويػتة تؤ ئةو نةغة ووْضوت ئةو ثياوة ٖؤناضى بةٖةَيةزازةي َاْيية،

 َاْى ظدمريةى ومتاْةت ضؤشيَو ثيَي ى اليةْططاْت. تةْبووْببةى تا ْةبيَتة َايةى طةْسةٍَ  يةْيَو
ْةبةى، ئةوا ئةو  يةْيَوئةطةض تؤ ئةو  بات و زةبيَتة ٖؤناضى نةوتٓى تؤزة يةْيَوتؤ  ثاؾايةتيي

 ى تؤ.ووْضيةْيَوزةبيَتة ٖؤى 
 :وتو ئةو زةي بووٕى َاْى غيَ بابةت ئايٓبٓةَاناْى 

 سييظضاوة، ٖةْسىَ ؾت يةنهطزٕ و ثاَيٓإ زاَةسيي نيَؿيةنيةغةض ى ديٗإ بٓاخة يةنةّ:
و  زةويَت نيَؿٔ زةنةٕ و ٖةْسيَهيـ ثاٍَ زةزةٕ، بةو ٖؤيةؾة نة َطؤظ ٖةْسيَو نةغي خؤف

 سييةوةضةنإ يةنبووْٖةضضةْسة ية ديٗاْسا  وت. ئةو زةيْييةبةالوة ثةغةْس  زيهةي ٖةْسيَهي
هطزٕ و ة يةنةَيإ نيَؿن ّ زوو زةوضةى بةزوايةنسا ٖةيةآلثاٍَ زةْيَٓةوة، بة خؤنيَـ زةنةٕ يا

 ثاٍَ ْاْةوةية. زيهةف ئةوي
ئةو  ة زةبيَت و ية ضةقى زْيا زووض زةنةوْةوة،ؾتيَو ثةضاطةْس ٖةَووية زةوضةى ثاَيٓاْسا 

ٖةَوو ؾتيَو زةوضةية ٖةظاضإ غاٍَ زةخايةْيَت. زواى ئةو زؤخة ضِانيَؿإ زةغت ثيَسةناتةوة و 
يةى ؾت  تةْيائةونات  ٖةَوو ؾتةنإ زةطةْة ضةم، تا بةضةو ضةقى زْيا ضِازةنيَؿطيَتةوة،

زةَيَٓيَتةوة، بؤية زةغت بة ثاَيٓاْةوة زةنطيَتةوة و ئةو ْاوةْسة ثةضة زةططيَت و ؾتةنإ يةيةى 
 ئةو زؤخة تا ٖةظاضإ غاٍَ بةضزةواّ زةبيَت، زواداض زيػإ ضِانيَؿإ زيَتةوة. آلوزةبٓةوة،ب

ةغاْى بةٖيَع ثيَويػتة ن تةْياَاْى ئةوةية نة  ةيزيه ةناْيباوةضِية  يَويةن زووةّ:
و  ْييةهة ٖيض غووزيإ بؤ نةؽ ضووْبضةٕ،  يةْيَوثيَويػتة  زيهة ئةواْي ظيٓسوو مبيَٓٓةوة،

 إ زيَت.ٖةَووةنإ ناض زةنةٕ و ية ناضنطزْى ئةوإ غووز بؤ بةٖيَعنةغة 
يةوةى خؤض ية  بطيَتييةتطة غةيط زيهةي زوايني بٓةَاى َاْى نة ية زوو بٓةَانةي :غيَيةّ

 ية و ظةوى بةزةوضى ئةوزا زةخوييَتةوة.دووَيةئامساْسا بيَ 
زووةَيـ َٔ  ة يةواْةية يةنةَيإ ضِاغت بيَت،ى يةنةّ و زووةَى َاْى ططمياْيَهٔ نوتة

بيَت، ضؤشيَو زيَت نة بة ٖؤى  بةٖيَعهة َطؤظ ٖةضضةْسة ضووْْاتوامن ثةغةْسى بهةّ، 
ئايا ئةونات ْابيَت يةبةض بيَ ٖيَعى ضيَطةى ثيَ بسةئ  ت،ؤؾي زةنةويََاْسوويةتى و ْةخ

                                                                                                                  

بووٕ بة يةى ية ضيَطةى شةٖطاوييية ثعيؿهيسا ئةو ْةخؤؾ ةَى ناضتيَط بة ٖى ظوسةٍ زةْاغٔ،ٖةضوةى غةضز
 ظةبيشوَيآل" ْةخؤؾي ططيَسضاو بة ظوسةٍ زةْاغٔ. "قةآل زيَتة ثيَـ بة غاتؤضْني واتة 
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بةضزةواّ بيَت ية شيإ. دطة يةوةف ئةوةى بيَ ٖيَعة، خؤ خةتاى ْةنطزووة تا بة ٖؤيةوة غعاى 
تا  ية نة بةو ؾيَوةية ئافطيَٓسضاوة،ئةوة ويػتى َةظزا ْةبووة،بسةٕ. ئةو بة ويػتى خؤى الواظ 

بربيَت. تةْاْةت ئةطةض ٖةَيةؾي  يةْيَوتة ٖةَيةوة، ْاتواْطيَت غعا بسضيَت و ئةو ضؤشةى ْةنةويَ
ى َاْى ظؤض ئةغتةَة و غيَيةَى وتةّ آلبةبة ثيَوةضى ٖةَيةنةى غعا بسضيَت،  نطز، زةبيَت

تا ئةو ضؤشةى  يةؾة نة َٓى يةو بيَعاض نطزووة.وتةٖةض ئةو  باوةضِى ثيَ بهات،نةؽ ْاتواْيَت 
ّ زواى آلض ديَطري و ظةوى بة زةوضةيسا زةخوييَتةوة، َٔ غةضةدمِ زةزاية، بةخؤ وتَاْى ْةي

ى ناضتيَطّ وتةاية، يةواْةية ْةبووئةطةض ضابطزووى زؤغتايةتيُإ  وتةية ييَى بيَعاض بووّ،ئةو 
 ثةغةْس نطزبا و نوؾتباَة.

 بوو: واتاناْى َاْى بة زوو ٖؤناض بيَ وتةبٓةَا ية  غيَيةّ
ديٗاْيإ  ٖةَووئةو ويَطِاى ئةوةى زةيعاْى  وت نة وةى ؾيَتةنإ وابووى زةيةنوتةية اليةى 

يَتةوة، دةختى زةنطزةوة نة خؤض ْادوَييَت و ظةوى بة ضِوزةبيٓٔ نة خؤض بة زةوضى ظةويسا زةغو
ى دووَيةاغتةوخؤ زةضبطِى ئةوة بوو نة َٔ نةى ئةو ْاضِوتة زيهة يَتةوة. ية اليةنيضِوزةوضةيسا زةغو

هة ئةطةض بريى َٔ ٖةَيةف ضووْ ةف بيَ ضيَعى بوو بةضاْبةض بة َٔ،ئةّ بابةت يِٓ،ٖةَية زةب خؤض بة
وآلتاْى و  ئيَطإاْى َٔ ية و، ئةوا ضاوةنامن ٖةَيةيإ ْةزةبيٓى و غةزإ ٖةظاض ية ؾويَٓهةوتوبوواية

و ظةوى بة دووآلو ئةو ثياوة ْةظاْة خؤضى بة ديَطري  ئيَطإ دووآلْةوةى خؤضيإ زةبيٓى وزةغتى شيَط
ؾاخةنإ يةيةى ثطِشا بوواْة و ئاوى  ٖةَوو زةبوواية، بووايةى ئةو ضاغت وتةزةظاْى، ئةطةض 

 نإ و زاطرييإ زةنطزٕ.وؾهاْييةشاْة غةض زةضيانإ ية نةْاضةناْياْةوة زةضِ
ة ْةظاْاْةية ي وتةئةو  ٖيٓسغتإ شياوة،هة َاْى ية تافى الوةتيسا ية ضووْ وتناضتيَط زةي

 ةنإ فيَط بووة.يٖٓسي
هة ئةو زةَييَت ثايةى ضووْبيَت،  ناْى َاْى يةواْةية ية بوزا وةضطرياوتةبةؾي يةنةَى 

ضةْس ٖةظاض غاٍَ داضيَو ظةوى ٖةْاغة ٖةَيسةَصيَت و ية يةغةض ٖةْاغةزإ زاَةظضاوة، ٖةضزْيا 
 تةوة.زةزات و زْيا بضووى زةبيَ ووتؾتةنإ ق ٖةَووناتى ٖةْاغة ٖةَيُصيٓسا 

ؾتةنإ زةغت زةنةْةوة بة زووضنةوتٓةوة ية  ٖةَوويةوناتةزا  ٖةْاغة زةضزةزات،زواتط 
هطزٕ و ثاَيٓاْةوة ظؤض ية بابةتى ٖةْاغة َاْى غةباضةت بة ٖيَعةناْى نيَؿ ىوتة. سيييةن

ّ بوزاييةنإ ْاَيئَ َطؤظة بيَ آلبةٖيٓسغتإ زةضيَت، َصئ و ٖةْاغةزاْى بوزاييةناْى 
تةْاْةت ية نوؾتٓى ئاشةَية ظيإ بةخؿةناْيـ خؤيإ زةثاضيَعٕ،  يةْيَو بضٔ،ٕ ثيَويػتة ٖيَعةنا

 بربزضئَ. يةْيَوى ئيَُة ثيَويػتة تةواوى ئاشةَية ظيإ بةخؿةنإ باوةضِية ناتيَهسا بة 
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ةنإ ئةقًَئةواْيـ وةى تةواوى َطؤظة خاوةٕ  ْيية،ةنإ ٖيٓسي َاْي ٖى غيَيةَى وتة
 زاية و ئةوة بة ضاو زةبيٓٔ.دووَيةة بة ضاوى خؤيإ زةيبيٓٔ( خؤض ية هضووْزةظأْ )

 ْييةئايا ثيَتوا وتزةزاّ بؤ نوؾتٓى َاْى، بة ئةوّ  ضؤشيَو يةو ناتةزا نة ناضتيَط ٖاْي
يةوة تيَو ضوو بيَت و ئايا ئةو ثياوةى بة ٖةضزوو ضاوةناْى خؤي ئةقًَيى ضِووئةو ثياوة ية 

اى ئةوةف بة ثيَضةواْة زةزويَت، ؾيَت اية و ظةوى ديَطرية، ويَطِزدووَيةزةبيٓيَت خؤض ية 
 .ْييةبةو ٖؤيةوة نة يةواْةية ئةو ؾيَت بووبيَت، نوؾتٓى زضوغت  ،ة؟ْةبوو

َٓسا زةشئ  زةغةآلتيىةناْى شيَط وآلتئةو ْةتةواْةى ية  ٖةَووناضتيَط ظؤض سةظ زةنات 
وآلتاْة بة ظؤض بهةَة ى ئةو زاْيؿتوواْيَت ّ َٔ ْاَةوآلببٓة ظةضزةؾتى و َةظزا بجةضغنت، بة

 نة ْاَةويَت تةْاْةت يةى نةغيـ بة ظؤض بهطيَتة ظةضزةؾتى. وتبؤية بة ناضتيَطّ  ظةضزةؾيت،
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 كازتيَس و دادطايي كسدن و كوشتهى مانى
ثيَـ ئةوةى نةتيبةى ناضتيَط نة وةى نةتيبةى ؾاثووض ية ظَاْى خؤيةوة ْووغطاوةتةوة، 

 زيسةى خويَٓةضى ئاظيع، بة ثيَويػتى زةظاْني نةَيَو باغي ْاوبطاو بهةئ. غةيٓة بةض
ّ آلييسا ٖاتبوو، بةَيَصووتوونى ظ( ٖةضضةْسة ْاوى ناضتيَط ية ٖةْسىَ ثةضِ 1937تا غاَيى )

 .نةؽ ئةوى ْةزةْاغي و ْةيسةظاْى نيَية؟
ناتةى ئةو نةتيبةيةى تا ئةو ْييةٖةْسيَو برييإ وابوو نة ناضتيَط ثًةية و ْاوى نةغيَو 

ةناْةوة زؤظضايةوة و يٓاغة زةضةنيئيَطاْ يةاليةٕناضتيَط ية نةعبةى ظةضزةؾتسا زايٓابوو، 
يإ هؤَييٓةوةإ )ٖيٓيٓو( بوو ييَهيزياضةنإ نة يةنيَ ٓاغةئيَطاْخويَٓسضايةوة. زوو نةؽ ية 
غووزيإ ية  ئيَطإياْى ظاْهؤناْى َاَؤغتاٖةْسيَو ية  يةباضةى ئةو نةتيبةية نطز

 ناْى ٖيٓيٓو وةضططت.هؤَييٓةوةييَ
بة ْاوى )ئةغجطئ طيًيٓو( بةضزةواَيسا بة ناضةناْى  زيهة ٓاغيَهيئيَطاْزواى ٖيٓيٓو 

ناضتيَط و ئةو نةتيبةيةى ية زواى ئةو ية )نةعبةى ظةضزةؾت( ية  يةباضةىى ئةو هؤَييٓةوةييَ
نة ية  ،ى بووةئايْٓاوى نةغيَهى ظاْاى  ى نطزةوة نة ناضتيَطثؿرتِاغتفاضؽ ْووغي بووى، ئةو 

ة، ناضتيَط زواى َطزْى ؾاثووض و ية غةضزةَى ْةبووغةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ شياوة و ثًة 
ى نوضِظ و وضَوزواتطيـ ية غةضزةَى )بةٖطاَى يةنةّ( نة بطاى ٖ نوضِةنةى واتة )ٖوضَع( 

ى نوضِزةَى بةٖطاَى زووةّ ؾاثووضى يةنةّ بووة، شياوة و بةضزةواّ بووة ية شيإ ية غةض
ٖةض ضواض ثاؾاى ْاوبطاو، خاوةٕ ضيَع بووة و  زةغةآلتيىبةٖطاَى يةنةّ و ية غةضزةَى 

بووة و بة تايبةتى ية غةضزةَى بةٖطاَى زووةّ طةيؿتة ثًةيةى نة بة  ْيَعيوييَياْةوة 
 )ئاضاَى طياْى بةٖطاّ( زةْاغطا.

يى ئةو يةو نةتيبةيةزا ضتيَط و باغي نةغايةتغةضبطزةى نا يةباضةى طؿتيينإ بة ئيَطاْيية
زضاوى نةتيبةى ييةنإ ئةويإ ْاغاْس، وةضطيَطِئةَةضيهاو  ئةوضووثيٓاغة ئيَطاْو  بيَ ئاطابووٕ

آلو ظ( ية ضؤشْاَةى فةضةْػي )شؤضْاٍَ ئاظياتيو( ب 1960ناضتيَط بؤ يةنةّ داض ية غاَيى )
يي ال بطز. ٖيَؿتا زةبيَت بًَيَِ ظاْا يَصووَنى َةظْى ٓييةْٗيَيةغةض ثةضةزةى  نطايةوة و

ية ية وؾةئةو ضةْس  يةبةض  اض يةغةض نةتيبةى ناضتيَط زةنةٕ،ةنإ نيٓاغة زةضةنيئيَطاْ
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باغي نةتيبةنةزا، باغي ئةو ضةْس ة و ية ناتى ْةبوونةتيبةنة ٖيَؿتا تواْاى وةضطيَطِاْيإ 
 زةنةئ. يةةوؾ

 ضى يةنةّ ٖةَيهةْسضابوو،نةتيبةى ؾاثوو ةشيَطيئةو نةتيبةية ية نةعبةى ظةضزةؾت و 
 ئةَةف زةضخةضى ثًة و ثايةى بةضظى ناضتيَطة و ْاوةضؤنى نةتيبةنةف ئةَة زةغةمليَٓيَت.

ى ظةضزةؾتى ثةضة ثيَ بسات، ئايٓناضتيَطّ ضِاغجاضز تا  وتىبامسإ نطز نة ؾاثووضى يةنةّ 
ئةو ثًةية ية غةضزةَى  طبيَسى بووة،سا ناضتيَط ثًةى ٖيَزياضة ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةَ

وضى يةنةّ ئةوى ضِاغجاضز ويَطِاى ئةوةف ؾاثوَووغ(، رت بووة ية َوبيَس )بضوونناْسا ْييةغاغا
هة بايةخى ظؤضى الى ؾاثووض ٖةبوو. زياضة ناضتيَط ضووْى ظةضزةؾت، ئايٓثيَساْى بؤ ثةضة

زةططت و ضيَطةى ْةزةزا ئةو بة ظؤض  ييةناْىضِؤبةضزةواّ ناضتيَط ضيَطةى ية غةضة ضِؤ بوو،غةضة
 ثةضة ثيَبسات. ئيَطإزةغتى وآلتاْى شيَطو  ئيَطإى ظةضزةؾتى ية ئايٓ

ا َاْى ؾاثووضزة نة بة ٖاْساْى ناضتيَط و ية غةضزةَى ْيَعيهططمياْى  زيهة ية اليةني
طايي زةضزةخات نة ناضتيَط بةؾساضى زاْيؿتٓةناْى زاز تةْاْةت نةتيبةنة وا بيَت، نوشضا

 ظ( زةضضووة. 276نطزْى ئةو بووة، بطِياضى نوؾتٓى َاْى ية غاَيى )
"ٖاوغةضطريى  تايبةت بة ناضتيَط نة ية نةتيبةنةزا زياضة، ْووغيويةتى: زيهةي بابةتيَهي

 يِ ئاظاز نطز."سياْى يةنْيَعيهية ْيَوإ خعّ و 
اتيهى فةضةْػي ثيَـ ئةوةى زةقى نةتيبةنةى ناضتيَط نة ية ضؤشْاَةى شؤضْاٍَ ئاظي

نة ئةوةى  ضِوو ، ثيَويػتة ئةو بابةتة غةيٓةبةضِيَعونطاوةتةوة، غةيٓة بةضزيسةى خويَٓةضى آلب
ٖةبيَت ية زةقى ْاو ضؤشْاَةنة،  دياواظيىى ْووغيٓةوة يةواْةية ضِووونطاوةتةوة ية آلييَطة ب

 و ْاوةضؤى ٖةَإ ئةو ْووغيٓةية نة ية ئةويَية. واتاى ضِووّ ية آلبة
تى نؤْسا زووباضة آلية ضؤشٖة وؾةى زووباضةى ظؤضة،ونطاوةتةوة آلئةو زةقةى ية ضؤشْاَةنة ب

و  ْييةنطزْةوة ناضيَهى باف ئيَػتةف زووباضة وؾة و ْووغني باوبووة،نطزْةوةى ٖةْسىَ 
ى ضِاغتةوخؤى واتا تةْيانة غويَٓيَتةوة. بؤية غةضةنييةيي زةقة ظووخويَٓةض الى باؾرتة بة 

زةقى ْاوةضؤنى نةتيبةى ناضتيَطة نة ية شؤضْاٍَ  خواضةوةئةَةى  ،وةوتةنةَإ ثوخت نطزبابةتة
 ئاظياتيو وةضطرياوة:

زةشياّ، ئةو ثاؾايةنى طةوضة ا ؾاثووضزؾاى ؾايإ  ثاؾايةتيي"َٔ ناضتيَط ية غةضزةَى 
 يَطإئ اْى شيَطزةغيتوآلتية تةواوى  ئةوزا َٔ ثايةى ٖيَطبيَسّ ٖةبوو،ية غةضزةَى  بوو،

شَاضةيةنى ظؤض ئاططخاْةّ زضوغت نطز، ية  ،ى َةظزاثةضغتىئايٓتيَهؤؾاّ بؤ ثةضةثيَساْى 
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زواى ئةوةى ؾاثووض  بووْة خاوةٕ ثايةى باف،ى ئايٓغةضزةَى ئةو ثاؾايةزا ضيٓى ظاْاياْى 
وة ؾاى ؾايإ و ئةو ثًةى )َطوثةت ئؤضَؤظز( واتة وضَع بوو، بوةنةى نة ْاوى ٖنوضَِطز، 
غتى ئايٓى َةظزاثةض تا بؤ ثةضةثيَساْى ومتاضى ئؤضَؤظزى بة َٔ بةخؿي و ثيَى ثةضغتي

ية ٖةض ؾويَٓةى نة زةَعاْى  ةنى ظؤضتط ية ئاططخاْةّ بيٓانطز،تيَبهؤؾِ، زيػإ َٔ شَاضةي
 (1)زشى دةْطاّ. )يوظةْسنة( ٖةية، ية

ف و َٓيـ ية ة خاوةٕ ثايةى بابووْى ئايٓعيؿسا ظاْاياْى وضَٖ ثاؾايةتييية غةضزةَى 
ضَع َطز و بطانةى وّ زضوغت نطز، تا ئةوناتةى ٖزيهة ئاططخاْةي ئيَطإاْى شيَط زةغتى وآلت

ى َةظزا ئايٓى ؾاثووض بوو بة ثاؾا تيَهؤؾاّ بؤ ثةضةثيَساْى نوضِواتة )وةضٖةضاّ، بةٖطاّ( 
تا ئةوناتةى ئةويـ َطز و  بووّ، َطوثةتثةضةغتى، ية غةضزةَى ئةويؿسا َٔ ٖةض 

ى واتة بةٖطاَى زووةّ ٖاتةغةضناض و بوو بة ثاؾا. بةٖطاَى زووةّ ثاؾايةنة نوضِطاَى بةٖ
تةواوى ثيَ بةخؿيِ بؤ  زةغةآلتيىى َةظزايي، ئةو ئايٓاليةْططى َةظزاثةضغتى و ثةضةثيَساْى 

ة )ناضتيَط ئاضاّ بطزْى زيَوظةْسةنإ و ية غةضزةَى ئةوزا َٔ ثًةّ بةضظ نطايةوة و بووَيةْيَو
 (2)ى بةٖطاّ(.طياْ

اْةّ ية زشى ظةْسنة و بيَ بةظةيي تووْستةواوّ ثيَسضابوو، دةْطيَهى  زةغةآلتيىى يةبةضئةوة
 زةغت ثيَهطز. (3)و )طؤَةضظةى(

يامن بووْبووّ نة  زيهة ى دةْطى ظْسيل و طؤَةضظةى و ئةواْيتووْسيةوناتةزا نة َٔ بة 
 ٖات. بووٕبةضةو ظؤض  (4))ضةت ثةظةى( تاقُيَهي زيهة بة ْاوى هاض بؤ ظةوى زةظاْى،خطاثبة 

                                                 

 َياَل."ظةبيشو بووٕ نة زواتط بة ظةْسيل ْاغطإ. ةواْى َاْى)َةبةغت ية ظةْس ٖةَإ ثةيطِ (1)

ئةو ْيؿاْة يةبةضئةوة بةو بةخؿطاوة نة بةٖطاَى زووةّ  واتاى ضظطاضي بةخؿي ضوح بووة،ئاضاَى طيإ بة  (2)
 "ظةبيشوَيآل" ؤسى خؤى ظاْيوة.ناضتيَطى بة ئاضاّ بةخؿي ض

و  ئيَطاْى و ئيَطآْاغةنإ ْةياْتواْيوة َاْانةى بعأْ ئيَػتةبة  ى طؤَةضظةى يةو وؾاْةية نة تاوؾة (3)
ى بووٕ، تةْٗا يةى ية ئيَطآْاغةنإ طوَاْى ئةوة زةنات نة ئةو ئايٓتاقُيَهى  خؤْاظاْسضيَت ض ططووثيَو يا

زةَى يةغةضئةوإ ظؤض زةخايةْيَت و  ثةضغتةنإ بةناضٖاتبيَت و باؽ يةَةضِخؤ َيٗطْاوة بؤ َيرتا يا
 "ظةبيشوَيآل"نإ بة خؤضثةضغتةنإ ْاو زةبطإ. ْييةغاغا

و ْاظأْ نة  واتانةي ييَو ْةزضاوةتةوة ئيَػتةتا  وؾةيةنة ية نةتيبةى ناضتيَط ٖاتووةثةظةنيـ ٖةض ضةت  (4)
 "ظةبيشوَيآل" زيهة بووْة.ض بووة، تةْٗا ظاْطاوة نة قوضباْى ْةبووْة و ؾتى 
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ديَطةيإ ئاططخاْةّ زضوغت ويَطإ زةنطز و ية  زيهةّ ناْى ظْسيل و ئةواْيثةضغتطةَٔ تةواوى 
غةضؤنى ظةْسيكةنإ زةغتطري  ية ٖةض ؾويَٓيَو ظةْسيكيَو زةزؤظضايةوة، زةنوشضا و غةضةدماّ زةنطز،

بة نة  ئاطةزاضوة، ٓييةواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَزواى زاْجياْإ، نوشضا. تؤ ئةى ئةو ضيَب نطا،
ْة ظةْسيل و ْة غةضؤى و نةغيإ ْةَاوة و َٔ تا ظيٓسوومب ضيَطة ْازةّ ٖيض ؾتيَو  ئيَػتة

ى َةظزاثةضةغتى ٖةبيَت. يةو غةضزةَةزا تةواوى ئةواْةى ية ئاططخاْةناْسا ناض ئايٓثيَضةواْةى 
وآلتاْى  ئيَػتة يةى باؾيإ ٖةية،بة باؾي زةشئ و ثا يإٖةَووني، ئايٓزةنةٕ و ئةواْةى ظاْاى 

 ٔ.باظضطاْى و ثيؿةوةض و ئايٓخاوةْى ؾاظازة و ظاْاى  ئيَطإزةغتى شيَط
ا ووضزوة، ئةوة بعاْة نة َٔ ية غةضزةَى ؾاثٓييةئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَ

َةطؤثةز ئؤضَةظز( و ية غةضزةَى يسا ثًةّ بؤ )نوضِضَعى وية غةضزةَى ٖ يَس( بوو،ثًةّ )ٖيَطب
اْى وآلتو تةواوى  ئيَطإية  ئيَػتةى بةٖطاّ بؤ )ئاضاَى طياْى بةٖطاّ( بةضظ بؤوة. نوضِبةٖطاَى 

 يةاليةٕو ئةو ثًةية  ْييةى ٖيض نةؽ ثًةى يةَٔ بةضظتط ئايٓظاْاياْى  يةْيَو ئيَطإشيَطزةغتى 
يباْيا، ئةضَةْػتإ ة، نيًيهى، غوضيا، ئَةظزاوة بؤ َٔ بة زياضى ٖاتووة. َٔ ية )ناثازؤنى

يإ ظؤضى ثيَويػتة، ئاططخاْةّ زاَةظضاْسووة و ٖةَوو( نة ْاوٖيَٓاْى زيهة اْيوآلتو تةواوى 
ى َةظزاثةضغتني ئايٓغةضطةضَى  خةَيويإ ئاطط نطاوةية و ية زةوضةى ئةو ئاططخاْاْة ٖةَووية 

 .ِ ئاظاز نطزووة"سيييةن ْيَعيوو َٔ ٖاوغةضطريى ية ْيَوإ نةغاْى 
بوو ية نةتيبةى ناضتيَط و يةى يةو بةَيطةْاَاْةية نة غةباضةت بة  بطيَيتئةوةى باغهطا 

وة وغةضزةَى غاغاْى ية ؾاثووضى يةنةّ تا بةٖطاَى زووةّ بةضزةواّ بووة و غةضةدماّ ناضتيَط ب
 نإ و زواداض خوزى َاْى.ْييةَا ٖةَووٖؤناضى نوؾت و بطِى 
 ووغإ واياْسةظاْى نة ناضتيَط بةَيَصووْةوةى ئةو نةتيبةية تةواوى تا ثيَـ خويَٓسْ

زواى زؤظضاْةوةى ئةو نةتيبةية، زةضنةوت ٖاْسةضى  فةضَاْى بةٖطاَى زووةّ نوشضاوة،
ى زوشَٓايةتييةئةو  دطة يةوةيئةَة وؾتٓى َاْى ٖةَإ ناضتيَط بووة، بؤ ن غةضةنيي

طيَت نة ة، بؤية ية ضيَطةى ئةو نةتيبةية زةظاْةبوويَواْيإ ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةَةوة ْٖ
زواى  ْييةنإ ية بةٖطاَى زووةّ وةضططتووة،تةواوى بؤ نوؾتٓى َا زةغةآلتيىناضتيَط 

 ت.ْى، ٖاْى بةٖطاَى زاوة تا بيهوشيَزةغتطرينطزْى َا
اضتيَط ية ى نيةباضةى ئاَازةبووْ طيَطِاْةوةٖةْسىَ  تةْيا تايبةمتةْسيةناْى ناضتيَط ْاظاْني ،

يةؾسا ٖيض طيَطِاْةوةئةو  يةْيَو زْى َاْى ٖةية نة باغيإ زةنةئ،زاْيؿتٓى زازطايي نط
هة ية ضووْ ضِووخػاضيَو بووة،ى ئةو باؽ ْةنطاوة و ْاظاْني نة خاوةْى ض باآل و دةغتة و يتايبةمتةْس
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 ثيَِ وايةْايةت، بؤية  زاَيَصوو يةْيَوبةٖطاَى زووةَى غاغاْيسا ْاوى ناضتيَط  ثاؾايةتييغةضزةَى 
 نة َاوةيةنى نةّ ثيَـ غةضزةَى بةٖطاَى زووةّ نؤتايي بة شياْى ٖاتووة و َطزووة. 

 
*     *      * 

 
ووغاْى ضؤشئاوا َيَصووْثيَـ ئةوةى بضيٓة ْاو ئةو بةؾةى تايبةتة بة َاْى، ثيَويػتة بًَينَي 

 ييةنإ ْةزةْاغي.َيَصووطة إ ية ضيَطةى بةَيـي ظ( َاْي 1933ت تا غاَيى )آلو ضؤشٖة
ووغيَهى ئةو غةضزةَة ثةغةْسى َيَصووْييةنإ ئةوةية نة َيَصووَةبةغتُإ ية بةَيطةْاَة 

توونة ْا ْاو و غةضبطزةى َاْى ية ٖةْسىَ ية ثةضِ ٓاغيَت، ئةطةضيبهات و بة بةَيطةْاَة ب
 1933تا غاَيى )بةآلّ ،  ضؤشئاوازا ٖةيةطةىلتوونت و ية ٖةْسيَ ثةضِآلييةناْى ضؤشٖةَيَصوو

 و ئةفػاْة. َيَصووظ( ئةوةى غةباضةت بة َاْى زةخويَٓطا، تيَهةَيةيةى بوو ية ْيَوإ 
ضةَى نؤضى َاْطيسا يةنةّ نة ية ْيوةى زووةَى غةزةى ضوا، زميى وةضضامةٓئةيئينب 
 و ية بةغساز ةغت( ْووغيوة،فةٖطئةيديٗاْى ئيػالَى بة ْاوى ) ظاْياضييٓاَةى فةضٖةْط

زةظاْطيَت بة تةواوةتى  ئيَػتةئةوةى يةطةٍَ َاْى زةَييَت  يةباضةىاثداْةى ٖةبووة، ئةوةى ض
 .ْاضٔييَو 

وةف، ضؤشيَو بطِياض زةزات وتةتوونةنإ، ئةواْى خويَٓسى ثةضِهطزْئينب ْةزيِ ويَطِاى ضاث
توونةنإ نى ثةضِية ْيَوةضِؤتةيةى نوضتووناْةى ضاثيإ زةنات و ْاوى ْووغةض و ْاوى ئةو ثةضِ

ئةطةض ئةو  ئةيفةٖطةغت( ٖاتةنايةوة،توونى )بةو ؾيَوةية ثةضِ توونيَهسا نؤبهاتةوة،ثةضِ ية
ةضيإ ْةزةظاْى، ية ديٗاْى ْاوى ظؤض ظاْا و ييَهؤَي ييَتؤشإ ئيَػتةاية، ْةبووتوونةف ثةضِ

ى ْاوى فةضٖةْطٓاَةيةنى ْووغي بيَت، بؤ نؤنطزْةوة خؤئيػالَسا ٖةض نةغيَو بيؤططافيا يا
 توونةنإ غووزى ية ئينب ْةزيِ بيٓيوة.ثةضِ

زيهةزا  توونةناْيتةواوى ئةواْةى ْووغيويةتى ية ثةضِ ئينب ْةزيِ خؤى ٖيضي ْةْووغيوة،
 يةئةطةض ئةو ، زا ْةَاوٕئيَػتة، ية ووٕتووناْةى باغي نطزظؤضيَو يةو ثةضِ ٖةبووة،

تووناْة و ى ئةو ثةضِبووْية  ْٗااْة، ووغيبونةنةى ْةْوية ْيَوةضِؤ نوضتةيةىيفةٖطةغتسا ْاو و ئة
 ْووغةضةناْيإ ٖيض ظاْياضميإ ْةزةبوو.

ضٌ  و بووة نة ية ضيٓةوة ٖاتووة و َاوةىةباضةت بة َاْى زةَييَت ئةو نةغيَئينب ْةزيِ غ
الى ؾاثووض و زاواى ية فةيطؤظى بطاى  ووةتةئةونات ٖات غاٍَ ية ديٗإ طةؾتى نطزووة،
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ةغةْس نطز و ٖاتةغةض زيٓى ى ئةو، فةيطؤظ باْطةؾةنةى ثئايٓا بيَتة غةض ؾاثووض نطزووة ت
 ئيَطإو بةؾيَو ية  ٖيٓسغتإية ضني و  منووْةئةونات ئةو زيٓة ية بةؾيَو ية ديٗإ بؤ َاْى، 

 اْى ضؤشئاوا ثةضةى ططت.وآلتو 
ييةنإ نؤى وَيَصو ضِاغتييةزةنات يةطةٍَ  يَاْى باغ يةباضةىئةو شيآْاَةيةى ئينب ْةزيِ 

ى ئةو ئةطةض َاْى زواى ضٌ غاٍَ ية طةؾت ية ديٗإ ٖاتبيَتة الى وتة بةثيَيهة ضووْ، ْيية
تةْيا بيػت ثاؾاى غاغاْى ؾاثووضى يةنةّ و ثيَـ ئةوةى زةغت بة طةؾتةنةى بهات، ئةطةض 

 طوَإ ئةوناتةى ٖاتووة بؤتة ؾةغت غاٍَ.غاَيى بوو بيَت، ئةوا بيَ
ٖةض يةو بيبًؤططافيايةى ، بةآلّ ية ناتى ٖاتٓى بؤ الى ؾاثووض الو بووةية ناتيَهسا نة ئةو 
َيَصوويي ٖاتووة نة باؽ وة ْووغطاوة، ضِاغتيٓةيةنى هي زيهةوةتوونيَئينب ْةزميسا نة ية ثةضِ

زةنات و زةَييَت ية  ئيَطإو بةؾيَو ية  ٖيٓسغتإى َاْى ية ضني و ئايٓططتٓى ية ثةضة
 ف ضؤيؿتووة.ئةوضووثاتا بططة تا ئةفطيكا  ياتةْئاضاغتةى ضؤشئاوا ْة

باغي  ٕت غةباضةت بة َاْى ْووغطاوآلووغاْى ضؤشٖةَيَصووْ يةاليةٕتووناْةى يةو ثةضِ
 ة.بووْتوونيَو نة ويَٓةناْى ظؤض دوإ بووة ية ثةضِ بطيَتىئةو نطاوة نة  ثةضِدؤي

نطزْى ئاغايية. نت و ثةغةْسئةَطِؤ ية بةضزةغييةناْى َيَصووبةَيطةْاَة  بةثيَيئةو بابةتة 
ئةو ، بةآلّ نيَؿةنى بة تواْا بووةاى ئةوةى ظاْا بووة، َوظيهصةٕ و ْيطاضهة َاْى ويَطِضووْ

يي ْني. ئةو ثياويَهى َيَصووباؽ نطزبيَت، ضاغتيٓةى  ثةضِدؤبابةتة نة ئةو ويَٓةناْى خؤى بة 
ػةمليَٓيَت ئةو باْطةؾةى يب ْيية ييَيَصووّ ٖيض بةَيطةيةنى آلٖوْةضَةْس و ويَٓةنيَـ بووة، بة

 توونةنةى نطزبيَت.ى ويَٓةناْى ْاو ثةضِثةضِدؤبووْ
اناْى بابةتيَو نإ غةباضةت بة َاْى و بريوضِضؤشٖةآلتيية َيَصووْووغة غةضضاوةناْيية 

 و نةؽ ئةويإ بة ظْسيل ْاوبطزووة،. ٖةْسيَٖةبيَتييةوة غووزى َيَصووى ضِووْةٖاتووة نة ية 
ى ظةضزةؾيت ْاغيوة، ئايٓةغيـ ويػتووياْةى بيَ اليةْى بجاضيَعٕ و ئةويإ بة زشى ٖةْسيَو ن

 ةنة بهةٕ.ئايٓبيَ ئةوةى ٖيضيإ بضٓة ْاو بابةتةنة و باؽ ية بريوضِاناْى 
ية ْيوةى يةنةَى ئةو  ْةبوو، ضِووٕى َاْى تا ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ ئايْٓاوةضؤنى 

ية  بووٕ بطيَتىة ٖاتةنايةوة، نة ئايٓئةو  يةباضةىزؤظيٓةوةى طةوضة غةزةيةزا ية زوو ْاوضةزا زوو 
ناْى )تؤضفإ( ية توضنػتاْى ضني واتة ٖةض ئةو ؾويَٓة نة ثيَؿيٓيإ بة ضيٓيإ زةْاغي و ْاوضة

ية نإ ظؤض ْاغطاوٕ. ٖةضوةٖا ضؤشٖةآلتيية َيَصووْاغة اليؾاضةناْى )خةتا و خؤتةٕ( يةو ْاوضةية ية
 ضةْس غاَييَو بوو. تةْياو ْيَواْى ئةو زوو زؤظيٓةوةية  َيػطّ( ية ى )فةيؤْاوضة
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ى تؤضفإ ية توضنػتاْى ضني ٖةْسىَ بةَيطةْاَةى ْووغطاو بة ضةْس ضيَٓووغيَهى ية ْاوضة
توونيَهى ئةغتووض ية بةَيطةْاَةناْى يـ ثةضَِيػطى )فةيؤّ( ية ية ْاوضة ئيَطاْى زؤظضايةوة،

 .بووٕيإ يةغةض ثاثي ضؤؽ ْووغطاٖةَوو ظضايةوة،ْؤيي زؤى َائايٓتايبةت بة 
 ئيَػتةتووى بة ؾيَوةى ى ثةضِبووْ، بووٕتوونة نؤْةنإ ية ؾيَوةى تؤَاض و ثيَضطاوة ثةضِ

ى تايبةت و بة يـ زؤظضايةوة ية ضواضضيَوةى ضةْس تؤَاضيَهَيػطتوونةى ية ئةو ثةضِ، ةْةبوو
 .وة وةضطرياوٕيؤْاْييةت ئةو تؤَاضاْة ية نيإ زةضزةنةويَية ْيِوةضِؤ ظَاْى قيبتى بووة،

ّ زيػإ آلبة ،ة نةوتٓةبةض زةغتئايٓئةو  يةباضةىويَطِاى ئةوةى زوو تاقِ ية بةَيطةْاَةنإ 
بتوأْ  بووٕى َاْى ئايٓيةباضةى  ظاْياضييَاوةيةنى ثيَضوو تا ئةواْةى ٖؤططى وةضططتٓى 

ططٕ نة ية فةيؤّ و تؤضفإ بةضزةغت ة يةو بةَيطةْاَاْة وةضبئايٓئةو  يةباضةى ظاْياضيي
و طيَت زةغت بةديَ بآلخاى زيَتةزةض ْاتواْ يةشيَطهة ناتيَو بةَيطةْاَةيةى ضووْ، بووٕنةوت

 بهطيَتةوة.
ناغةظةناْيإ ظياْى  خؤظةوى زةضزةٖيَٓطئَ، يةوح يا يةشيَطةى ئةو بةَيطةْاَاْةى ظؤضيٓ

ئةطةض ططمياْى خويَٓسْةوةؾي بهةئ،  ٓسضيَتةوة،وؾةناْيإ غويَبةضنةوتووة و ْاتواْطيَت تةواوى 
زةبيَ بعاْني نة ية ظَاْة نؤْةنأْ نة بة ظَاْة َطزووةنإ ْاغطاوٕ و ثيَويػتيإ بة 

ْةف نةغي تايبةمتةْسى ثيَويػتة، بةّ ٖؤيةؾةوة تا غاَيى ظَاْااْى ئةو وةضطيَطِ اْة،وةضطيَطِ
 ْة بيَ ئاطا بوو.نى ئةو بةَيطةْاَاية ْيَوةضِؤظ( ديٗإ  1933)

ياْى ظاْهؤناْى َاَؤغتاظ( ثطؤفيػؤض )ٖيٓيٓو( نة واْةى بة ٖةْسىَ ية  1933ية غاَيى )
ية  بووٕ( ْاغطا3بة )بةؾي  ةْاَاْةى ية )تؤضفإ( زؤظضاْةوة،وة، بةؾيَو يةو بةَيطوتوتة ئيَطإ

وى نطزةوة آلبونطزةوة، ٖةضضةْسة ئةوةى آلونطاوةى )ئيَػهؤف ئؤف ئؤضيٓتاٍ ئيَػتؤزى( بآلب
ييةناْسا ٖةضاى ْايةوة، َيَصووةْسة ظاْػتى و يةْيَوّ آلية تةواوى بةَيطةْاَةنإ، بة ْةبوو بطيَتى
ى َاْى ْاغيةوة بة ناضيَهى َةظٕ زةظاْطا و َاوةيةنى ظؤضى ْةخاياْس نة ٖةض ضِووهة ية ضووْ

ةْاَةناْى ْاوضةى اؽ )ئيَؿُيسيَت و بؤيؤتػهى( وةضطيَطِاْى بةَيطَيَصووْزوو ثطؤفيػؤضى 
 نطزةوة.آلوب ـيإ فيؤَني

بة ظَاْى  زيهة وةضطيَطِاْةنةى ثطؤفيػؤض )ٖيٓيٓو( بة ظَاْى ئيٓطًيعى و ٖى ئةواْي
ٖةضزوو ثطؤفيػؤض زاْيإ ْا بةوةى ْةياْتواْيوة زةقةنإ بة تةواوةتى  آلو نطايةوة،ب ئةَيُاْى 

ّ آلى ظاْا ظؤض بوو، بةخةَيهية ْيَواْياْسا  بووٕ،قيبتى ظؤض  َيػطٕ، ية ناتيَهسا نة ية وةضطيَطِ
 .بووٕئةواْيـ ية ٖةْسىَ ية بةؾةناْى بةَيطةْاَةنإ تيَ ْةطةيؿت
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ْة بؤ تيَطةيؿنت ظَاْاناْى ئةو وؾة ٖةَووية ططفتةناْى ظَاْة نؤْةنإ ئةوةية نة  يَويةن
ةى ية )ٔ، ْاؾيَ يَهى وةى قيبتى بابةتيإ بة ظَاْ ئيَػتة( غاٍَ ثيَـ 1500 خؤيا 2000ئةوْا

زواى ٖةظاض غاٍَ  ئيَػتة،ناْى ئةوإ تيَ ْاطات. ئةطةض وؾةْووغيوة، ْةياْعاْيوة ية زاٖاتووزا نةؽ 
ية  يَوغويَٓيٓةوة، زةبيٓني نة وةى ْاَةى بطازةضةنُإ زيَت نة ية يةن فريزةوغيْووغيٓى ؾاْاَةى 

ْة بووة ظَاْايةو  يَوظَاْى فاضغي يةن ةوة بؤى ْووغي بني، ئةَةف بةو ٖؤية بووة نةئيَطْاؾاضةناْى 
تا  تا بةْسةضى تةدمة ية دةبةٍ تاضيل،ْسةضةناْى شاثؤٕ ةية ب ظؤض ؾويَٓى ديٗإ قػةى ثيَهطاوة،نة ية 

يوياْة بة فاضغي بسوئَ.خةَيهنؤتايي ضؤشئاواى ئةفطيكا   اْيَو توْا
ّ آلة تةواوةتى وةضطيَطِٕ، بةْةياْتواْى بةَيطةْاَةنإ ب ْييةٖةضضةْسة ئةو زوو ظاْاية ئةَيُا

وة ٖؤى و، بوووةضطيَطِاْى ئةوإ نة ية زواى وةضطيَطِاْى ٖيٓيٓو بة ظَاْى ئيٓطًيعى خطايةضِ
ى ظايٓى غيَيةَى َاْى ية غةزةى ئايٓى َاْى و ظاْطا نة ئايٓةضإ ية ى بؤ ييَهؤَيضِووْبةضضاو 

ئايٓيَهى ة، بؤتة بووْتساض آلةةناْى و ْةوةنةى زةغنوضِو يةو غةضزةَةى ؾاثووضى يةنةّ و 
ة ٖيض ئايٓاى ئةوةى ئةو ى َةظٕ زازةْطا. ويَطِييةتآلبة فةيػةفةيةنى نؤَة ديٗاْى،
 طووؾاضٖيض ئاَطاظيَهيإ بؤ  خؤنطزْى ياخةَيو بؤ ثةغةْسيَهيإ ْةزةخػتة غةض طووؾاض

 ئيَطإطزةغتى اْى شيَوآلتو  ئيَطإنةتيبةى ناضتيَط تا ئةوناتةى ية  بةثيَيّ آل، بةْةبوو
ية  ئايٓة بةضزةواّ ية ثةضةططتٔ بوو،ة زةغتى ثيَ ْةنطز، ئةو ئايٓنطزْى اليةْططاْى ئةو ؤضآلقة

 وبؤوة.آلب ئةوضووثاى ئةفطيكا، ٖةضوةٖا ية يؤْإ و ضؤّ ية بانوضى ضني تا وآلت
 ى نوشضاْى َاْى زياضى ْةنطاوة.َيَصوويةو بةَيطةْاَاْة 

 ٖةْسيَو ْووغيوياْة َاْى ية دياواظيى ظؤض ٖةية،َاْى  ى نوشضاْىَيَصووغةباضةت بة 
ى نوضِبةٖطاَى يةنةَى  ثاؾايةتييئةونات غةضزةَى  ظ( نوشضاوة، 276غةضةتاى غاَيى )

 ى ؾاثووضى يةنةّ ٖاتةغةض تةخت.نوضِ وضَعينة زواى بطانةى واتة ٖ ،ؾاثووضى يةنةّ بووة
يةنةّ زةوضة ية طؤظاضى ناوةى  قى ظازة( غةضْووغةضىةيس سةغةٕ تة)غ خواييَدؤؾبوو

 ظ( نوشضاوة. 277ةزاية ئةو ية غةضةتاى غاَيى )باوةضِضاثي يةْسةٕ، يةو 
َى ى بةٖطانوضِية ثةغةْس بهةئ، َاْى ية غةضزةَى بةٖطاَى زووةّ وتةئةطةض ئةو 

يي نطزْى ئةو بة ةبة ؾيَوةيةنى زضِْساْة نوشضاوة. زازط يةنةّ و ْةوةى ؾاثووضى يةنةّ،
ى تاواْباض ييياْةية نة ئاظايةتةيةو زازط يى ناضتيَط نطاوة،ْى ظؤض بة غةضؤنايةتططميا

 زياضزةخات.
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هة تةواوى ئةواْةى ية ضووْنة زةيعاْى زةنوشضيَت، َاْى ثيَـ ئةوةى بضيَتة زازطة
 ئةَطِؤ يي زواوة،ثةضِى ئاظايةتيَطِاى ئةوةف ظؤض بة ئةزةب و بةو. وبووٕزوشَٓى  ةبووٕزازط

 ناْى غويَٓيَتةوة، زةغت خؤؾاْةى ييَ زةنات.وتة ٖةضنةغيَو
ّ آلنةزا ٖةوَيياْسا ئةو بة زضؤظٕ بٓاغيَٓٔ و زاْجياْاْى ييَوةضبططٕ، بةةية زاْيؿتٓى زازط

 ناتيَو ْةياْتواْى ئةو وةى ثةياَبةضيَهى زضؤظٕ بٓاغيَٓٔ.
 ٖةٕ ية طوْانطزئايٓى ظةضزةؾتسا دازووهة ية ضووْويػتيإ ئةو بة دازووطةض بٓاغيَٓٔ، 

 وتىَاْى ضةتي نطزةوة نة دازووطةض بيَت و ، بةآلّ ى يةغةضةتووْسطةوضةناْة و غعاى 
سا ناضيطةضيإ ٖةية، َوظيهةنامن بؤية خةَيهبؤية ية زَيى  تةْيا ضِاغتيٓة،ناْى َٔ وتة
 ْةضَةْسّ. ويَٓةناْى َٔ بؤية ناضيطةضيإططةنامن ضِازةنيَؿٔ، ضووْهة َٔ ٖوٓؿيٓٔ و طويَزَي

هة َٔ ويَٓةنيَؿِ و ئةواْةى ٖوْةضى َٓيإ ضووْنةغاْة ٖةية نة زةياْبيٓٔ،  يةغةض ئةو
ئةطةض ئيَوة غةفةض بؤ يؤْإ  بيٓٔ، َٔ بة دازووطةض ْاو زةبةٕ،ويَٓةنامن زة ناضيطةضيى ْيية،

نإ نة ية َٔ يؤْاْييةبهةٕ، ئةو ثةيهةضة دوإ و ْاواظاْة زةبيٓٔ نة ثةيهةضتاؾة 
 و نةؽ ئةوإ بة دازووطةض ْاْاغيَت. وٕ، زضوغتيإ نطزبووٕٖوْةضَةْستط 

ية ٖةشَاض بهةئ نة ئةو غةفةضى بؤ يؤْاْيـ واتايةى َاْى بةو وتةئايا زةنطيَت ئةو 
 يؤْإ. ووةتةةنةى طةيؿتئايٓنة  ْييةخؤ ئةطةض غةفةضيؿى ْةنطزبيَت، طوَامنإ  ،نطزووة؟
وى ى بةضضاوى ٖةية بة ْاوتةَاْى ٖةْسىَ غةباضةت بة  ةنإنؤْ ةووغَيَصووْية  يَويةن

و )غيعاضة( بة )قةيػةض(  ية ضابطزوو )ئؤظيَح( بة واتاى )يوقُإ( )ئؤظيَح زوو غيعاضة( ْاغطاوة،
بةو ثيَية زةتواْني بة يوقُاْى غيعاضة ْاوى ببةئ و تيَهةَيى ْةنةئ بة )يوقُاْى  ٖاتووة،

 ةية.ية ئةفػاْةناْسا ْاوى ٖ ئيَػتةنيِ( نة تا ةس
ئؤظيَح يةو ؾاضة قةؾةى نطيػتياْةنإ بووة و ية غاَيى  ػةضية ؾاضيَهى توضنياية،يةق

ئةطةض بةضواضى َطزْى  ظ( نؤضى زوايي نطزووة، 340اَيى )ية غ ْيا،ز ووةتةظ( ٖات 265)
ٕ بووة. ئؤظيح آليَهى زواظزة غآَساَيظ( زياضى بهةئ، ئةونات ئؤظيَح  277َاْى بة )

 توونةزا باغي َاْى نطزووة.يةو ثةضِ ئايٓةنإ ْووغيوة،ى َيَصووْاوى  توونيَهى بةثةضِ
بةو ثيَيةف ئةوناتةى  ة تةَةْى ثةدما غاَييسا ْووغيوة،ةناْى يئايٓى َيَصووتوونى ثةضِ

بة زاخةوة  سةوت غاٍَ زواى َطزْى َاْى بووة،غي و  تةْياتوونةى ْووغيوة ئؤظيح ئةو ثةضِ
ى ئايٓى َيَصوويػةضية بة ثًةى يةنةّ ةنطيػتياْةنإ ية ق هة َةبةغتى ئؤظيجى قةؾةىضووْ

)نة ئةويـ وةى ثايةيةى  دوويةنإدطة ية  زيهةف، ةناْيئايٓنطيػتيإ بووة، غةباضةت بة 
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ئةوةؾسا ٖةض ئةو نةَة باغة نة ئةو يةطةٍَ  تيَجةضِ بووة،ى َةغيح زيَت( ظؤض بة تيصى ئايٓبؤ 
 .ْووغيويةتى بؤ ئيَُة باف و بة غووزة

ى ٖيٓسغتاْية ْووغيٓةنةى زةضزةنةويَت نة َاْى ية ئاظةضباجياْةوة ٖاتووة و غةفةضى 
غتإ و سٓيةنإ باؽ ْانات نة ية ض غاَييَو ضووة بؤ ٖئايٓى َيَصووّ ْووغةضى آلنطزووة، بة

 .!ضةْس بووة و نةى طةضِاوةتةوة ٖيٓسغتإَاوةى َاْةوةى ية 
ةنةى ئايٓواية َاْى بٓةَاى  وة نطزووة، ثيَيإيةْيَا يةباضةىيإ هؤَييٓةوةئةواْةى ييَ

اوةتةوة، طةضِ ٖيٓسغتإناتيَو يةو غةفةضة زضيَصةى ية  ٖيٓسغتإ وةضططتووة،خؤى ية 
واية نة  ئؤظيَح ثيَي، بةآلّ يَهى ييَ نطزووةئايٓوةى  فطةوإ نطزووة،ناْى خؤى ظاْياضيية

ناْى وةضططتووة، ئيَطاْييةباغهطزووة ية ئةو ٖةضضى  ئيَطاْى بووة،يَهى باوةضِى َاْى باوةضِ
ية دةغتةَإ  ضِووإ ضوومننطزْى زةبةٖيَع"ثيَويػتة بؤ  :وويةتىوتى ئؤظيَح َاْى وتة بةثيَي
ةيإ ثيَ باوةضِنإ ئةونات ئةو ئايٓييةظةنإ"، ظاْا ًة بةضبةو ضيَطةية بطةيٓة ث ئ،وةضطيَطِ

ّ آلبةاْسا تا بيهوشيَت، ووضى يةنةَيإ ٖى ؾاثنوضِبؤية بةٖطاَى يةنةّ  ،ثةغةْس ْةزةنطا
ية وتةَاْيسا ْابيَت ئةو يةطةٍَ ناْى ظةضزةؾت ئايٓييةى ناضتيَط و ظاْا يتانة ٖؤناضى زشايةت

ةناْى ستإ بطاتة ثاية بةضظؤبري ية دةغتةتإ َةنةْةوة تا ض تةْياوويةتى: وتبيَت نة 
ئةطةض  ي و نوؾنت،يووضِةت و بةض ضِم باية ْةزةنةوتةوتا ئةوةى ثيَؿهةوتٔ. ئةطةض َاْى تةْي

 يَهى ديٗاْى.ئايٓةنةي ية َاوةيةنى نةَسا ْةزةبوو بة ئايٓباية وتَاْى ئةوةؾي 
ى ٕ يةوثةضِئايٓةططتٓى ئةو ةيَو بةَيطةْاَةَإ بةضزةغتة نة غةمليَٓةضى ثةضنؤَةَي ئيَػتة

ة ّ يآلة، بةْةبوووآلةنة بئايٖٓةضضةْسة ية تةواوى ئةو ْاوضة بةضيٓةزا  ى ضؤّ،ضني بؤ ئةوثةضِ
يإ زاْيؿتوواْنة تةواوى  بووٕى ئؤظيَح دةظيطة ٖةوتةبة  تةواوى ئةو ؾويَٓاْة ْاوضةطةٍ،

 .بووٕى َاْى ئايٓيةغةض 
بووٕ ى َاْى ية ضؤّ ية ظياز ئايٓاْى ثيَطِةوييةنإ بةضزةواّ شَاضةى َيَصووبةَيطةْاَة  بةثيَي

ى ية زشى ئةوإ تووْسظ( ية ضؤّ دةْطيَهى  313 -245ى ضؤّ )زيؤنًػني ئيُجطاتؤض بووة،
اْى ديٗإ بؤ ثةضوةضزةى ضةواْيإ خةَيهة ثةغةْس بهةئ نة باوةضِضِاطةياْسووة. ئةطةض ئةو 

ى َاْى يإ ثةغةْس نطزووة، ضؤَةنإ ئايٓبؤية  ة ثةضوةضزةى الؾةيإ ٖةَيططتووة،زةغتيإ ي
هة ضؤَةنإ شياْيإ ضووَْاْى وةضبططٕ.  ىئايٓنة ئةو ناضة بهةٕ و  ْةبووٕئةو ْةتةوةية 

ى ضؤّ ئةو خةَيه يةْيَوئةغتةّ بوو  ظووة دةغتةييةناْيإ زةويػت،بؤ طةيؿنت بة ئاضة تةْيا
 ة اليةْططى ٖةبيَت.ظووئاضة
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غتى و ثةض َازةى يووتهةة بووْو ناتى ٖاتٓى َاْى طةيؿت غيَيةّى ضؤّ ية غةزةى خةَيه
ووغإ ٖةض ئةو بابةتة بؤوة ٖؤى َيَصووْى وتةبة  نإ،ية دةغتةييةٗيَٓاْى خؤؾيبة زةغت

 ى ضؤّ.ئيُجطاتؤضييةتخاْى ضِوو
بؤ  ْيَعيو ناتصَيَط زة ية خةو ٖةَيسةغتا،سا، بةياْيإ ية غيَيةَنةغيَهى ضؤَى ية غةزةى 

طةضَاوةناْى  ،بؤ طةضَاو زةضِؤيؿتى ؾةوى ثيَؿوو ية دةغتةي يزةضنطزْى َاْسوويةت
، زةخواضزيإ يةوىَ ْيوةضِؤبؤية ْاْى  ية َيواْى ييَ بوو، ظةناْى ثيَؿواظىئاَطا ٖةَووئةونات 

وىَ اية، ئةوا تا ئيَواضة يةْةبووئةطةض ئةو ضؤشة غيَطى  طى،بؤ غيَ زةضِؤيؿنت ْيوةضِؤزواى 
ْيَعيهةى و ضابواضزٕ زةطةيؿت، ئةوإ تا  خواضزْةوةتا ؾةو زةٖات و ناتى  زةَاْةوة،

 ةوة بؤ َاَيةناْيإ.طةضِاْتط زةزوا ْيوةؾةو زةَاْةوة،
تساضإ نة ية آلض داى زةغة خةَيهى ئاغايي ضؤّ بوو،ئةوة بةضْاَةى شياْى ئاغايي 

ضؤَةنإ بة زضيَصايي تةَةْيإ َووضةيإ ية  ٖةَوونؤؾهةناْيإ زةنةوتٓة َيواْساضى، 
اْس، يإ ضازةثةضِنؤيًةنإ تةواوى ناضةناْ تةْيا ضزةططت و ٖيض ناضيَهيإ ْةزةنطز،زةوَيةت وة

بة ٖؤى زضومشى )دةغتة ديَ بٗيًََة تا  ؤٕويػتسا ض َازةية نؤَةَيطةيةنى ئاوا يةؾجةضوةض و 
 يَو نؤبهاتةوة.ئايٓية زةوضةى  خةَيوئاغووزة بيَت( زةتواْيَت  وووِوٕزة

ى َاْيسا ٖةبووة، ئايٓية  توونةنةيسا باغي نطزووة،نة ئؤظيح ية ثةضِ زيهة بريؤنةيةني
ى َايةنئةو بريؤنةيةف نة بٓة عى نيَـ نطزٕ و ثاٍَ ْاْةوةية(،بابةتى ططمياْى )ٖيَٖةَإ 

ى زياضى نطاو نة وضِو ئاغاْى ظةوى ية غو زةطةضِيَتةوة بؤ ياغاى ططشبووٕى ٖةية و ٖيٓس
 ْيية، تةْياإ ئاغإ ٖةَووَاوةنةى غةزٖةظاض غاَية، تيَطةيؿتٓى ئةو بريؤنةيةف بؤ 

ا زةتوأْ ييَي تيَ بطةٕ، بؤية ئةو بابةتةف ْاتواْيَت ببيَتة ٖؤى ضيٓيَهى تايبةت و ظاْ
 ة.ئايٓية َاوةيةنى ئاوا نةَسا ية زةوضةى ئةو  خةَيوةوةى بووْنؤ

ية غةزةى بيػتةَيؿسا  ٖيٓسغتإ غةضيٗةَيسا،ئةو بريؤنةية ية  ئيَػتةٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ 
ة اليةْططى بووْؤضيَو ية ئةغتيَطةْاغإ و ظ ئةوضووثاى( وْى ظاْهؤى )ييَاَؤغتا)ئابة ييُةتط( 

ئةو بريؤنةية و زةَيئَ زووضبيٓة ئةغتيَطة ْاغيةناْى بيٓني و بيػنت نة بة )ضازيؤ تيًَيَػهؤخ( 
ئةوة زياضزةخةٕ نة تةواوى نانيَؿاْةنإ نة ٖةضيةنةيإ خاوةْى  طؿتييْاو زةبطئَ، بة 

ةويَت ئيَُة ية غةضزةَى ييَو تٓسإ و زةضزةنآلغةزإ ٖةظاض ًَيؤٕ ٖةتاوة، ية ٖة
 زووضنةوتٓةوةزائ.
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وة باؽ نطاوة، ية غةزةى ْييةَا يةاليةٕاْةوةى ظةويـ بة زةوضةى خؤضزا نة وضِبابةتى غو
وةى زةبيٓني ئةو بططة ةنةى، ئايٓبؤ ثةضةططتٓى  ْةبووياضَةتيسةضى ئةو  تةْياسا ْةغيَيةَ

خةَيهةوة نؤى  يةاليةٕييًةوة باؽ نطا، طا يةاليةٕبريؤنةية ية غةزةى ؾاظزةٖةَيـ ناتيَو 
ذاى ئةوةى ية ةيي بهةٕ و غعاى بسةٕ، ضطا و زةياْةويػت يةغةض ئةو بابةتة زازطبة ٖةَية ظاْ

 ةوة.خةَيه يةاليةٕبتواْيَت ثةغةْس بهطيَت  غيَيةّغةزةى 
ةضاْى وةى ثطؤفيػؤض )ٖيٓيٓو، ئيَؿُيسيَت و بؤيؤتػهى( نة وةى باغهطا بؤية ييَهؤَي

ةوة، بووْزؤظضا َيػطئةو بةَيطةْاَة تاظاْة زةنطز نة ية توضنػتاْى ضني و يةغةض يإ ناض
وة ٖاْسةض و ثاَيجؿت تا يةو َاوة نةَةزا ؤى َاْيسا بئايٓنةوتٓةخؤ بؤ ظاْيٓى ئةو بابةتةى ية 

ى ئايٓنإ ئةوضووثاييةى وتةبة  خؤى َاْؤى يائايٓى ئاغايي ثةضة بػتيَٓيَت و خةَيه يةْيَو
عايبى( ةباؽ ية بريؤنةى ظاْاى ئيػالَى )غ ئيَػتةوببيَتةوة. آليي بظووخئَ( ئاوا بة  )َاْؤ

بةٖطاَى  ثاؾايةتييزةخةيٓةبةض زيسةى خويَٓةض نة باؽ ية نوشضاْى َاْى ية غةضزةَى 
 ى ؾاثووضى يةنةّ زةنات.نوضِيةنةَى 
ى نؤضى ةَغيَيووغي غةزةى َيَصووْتوونى بى نة غووزى ية ثةضِيعايةى غباوةضِبة 

ة ئايٓواوى طتووة، َاْى نةغيَهى ظْسيل بة تةقسيَػى( وةضطةى( واتة )َظايٓ)ْؤيةَى 
ية غةضةتاى غةزةى ، ئيػالّ ْةٖاتبووٖيَؿتا  ى ئيػالّ ئةو زةَة ئايٓ ) ،نإ بووةْييةئامسا

 ى ٖات(.ظايٓسةوتةَى 
ٓى( تبة ْاوى )با ّآلبة بووٕ،اْى َاْى ية غةضزةَى ئةويؿسا ٖةثيَطِةو تبى زةَييَيعايةغ

 وٕ.بو نإ ْاغطاضووْييةزة
يبى نطا عايةووغيَهى َةظْى وةى غَيَصووْ يةاليةٕختة ةغو ئةَة ٖةَيةيةنى طةوضةية 

زةضزةخات نة ئةو ْةيعاْيوة َاْى ض ئةو سا يتوونةنةى ئةو ٖةَية َةظْة ية ثةضِبووْ بيَت،
 نإضووْييةهة زةوتووة، ضووْإ ناْيـ نئَ و ضيضووْييةٖةضوةٖا ْةيعاْيوة نة زة ،زةَييَت

ٕ ةغةزواى ئةوةى )س بووٕ،إ غوملوئيػُاعيًية و َ ئايٓعاييية  ٔتاقُيَه )باتٓييةنإ(
تةدىَ بوو، وت( ْيؿةئةملو ية ؾاضى ) ئيَطإايةوة بؤ بوو، طةضِ َيػطباح( نة َاوةيةى ية غة

ةنإ ية يبة ْاوى فامتي ةنإ َاوةيةىينة ئيػُاعيًي وةى زةظاْطيَت ئةو ْاوة ٖاتةنايةوة،
باح غةٕ ةغةبطزووة. ئةو ْاوة ْاوى ئةو تاقُةية نة زواى سبةضِيَوةخةالفةتى ئيػالَيإ  َيػط

 ٕباح بووغةٕ ةغةزواى س نإيةيئةَةف بةو ٖؤية بوو نة ئيػُاعيً يإ نطز،بؤ خؤيإ زياض
نإ ٓييةانطيَت نة بات. ئةو بابةتة طوَاْى ييَ ْْييةبة ضةْس فطقةيةى نة بابةتى باغى ئيَُة 
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و ئةوإ بة  ْةبووٕو ْابيَت َاْؤييةنإ نة َوغوَيُإ  بووَٕوغوَيُإ و ية تاقُى ئيػُاعيًى 
 .ٓنيٖةَية بةيةى ترية بٓاغيَ

ظ( َاْى زةغتطري زةنةٕ و زةيبةٕ  277زةنات ية غةضةتاى غاَيى ) يبى باغيعايةوةى غ
يـ ٖةبووة، َووغة يةو نؤضِ بووة ٖةض ةى بةٖطاَى يةنةّ ثاؾاى غاغاْى ييَبؤ ئةو نؤضِ

 ةى َاْى تيَسا زازطةيي نطا.ٖةَإ ناضتيَطة. يةو نؤضِ َووغَةبةغتى ئةو ية 
 .يَهةوة ٖاتووى؟غض نة يةاليةٕ يَتثطغزةبةٖطاَى يةنةّ ية َاْى 

 خوزاوة ٖاتووّ. يةاليةٕ: َٔ وتى َاْي
 .ووة؟وتضى بة تؤ  خوزا: بةٖطاَى يةنةّ ثطغياضى ييَهط

 بؤ ضيَطةى ضِاغت باْطٗيَؿت بهةّ. خةَيو: خوزا َٓى ضاغجاضزووة تا وتىْى َا
ّ، بؤضى خوزا َٓى بؤ ئةو ناضة زيهة يوآلتو ظؤض  ئيَطإ: َٔ ثاؾاى وتىبةٖطاَى يةنةّ 

 .ضاْةغجاضز و زاواى ية تؤ نطز بؤ ئةو ناضة؟
و ؾيَوةية نطز و بةو بجطمسةوة و بعامن بؤ ئةو ناضةى بة : َٔ ْاتوامن يةناضى خوزاوتىَاْى 

 ؾيَوةيةى ْةنطز.
 .بؤ ضيَطةى ضِاغت باْطٗيَؿت بهةى؟ خةَيوزةتةويَت  ؤٕبةٖطاَى يةنةّ ثطغياضى نطز: تؤ ض

ى خؤّ زةَييَِ بري ية دةغتة ْةنةْةوة و ية بريى خةَيه: َٔ بة وتىى زةَييَت: َاْى يعايبةغ
 ية دةغتةيإ ْةنةْةوة.بري  بال ،بطاتة ثايةى بةضظ ضِؤحٓسا بٔ، بؤ ئةوةى يساضؤ

: ئةى ثاؾا، ئةو ثياوة زةَييَت زةبيَصيَتو زيَتة قػإ ناضتيَط  زةَةزا ى ئةو يةووتةٖةض بة 
َٓيـ زاوا ية ثاؾا  ، ثيَسظيية واظ ية دةغتةيإ بيَٓٔ،ح بطاتة ثاية بةضظةنإضِؤبؤ ئةوةى 

 .ظووَييَتةوةئةوزا يةطةٍَ ى خؤى ئايٓزةنةّ بةثيَي 
 .ضييةةبةغتت ثاؾا ثطغي: َ

سى ئةو بطاتة ثايةى بةضظ، زاوازةنةّ تا دةغتةى ضِؤةنة زةَييَت: ئةى ثاؾا بؤ ئةوةى َووغ
 ى ئةو ثياوة ٖةض ئةوةية.ئايٓهة ضووْبربيَت،  يةْيَو

تواى خوزى َاْى، ثيَػتيإ ةبى( بهوشةنإ باْط نطإ و بة فيعايةى غوتةزواتط )بة 
ئةو زةضواظةية  غةض زةضواظةى )طةْسى ؾاثووض( ٖةَيياْواغي،يةية نايإ نطز و  يإزاَاَيى و ثطِ

 بيـ بة زةضواظةى َاْى ْاغطا بوو.يعايةية غةضزةَى غ
ى نطزووة، ضؤَئَ طيَطمشةْة نة بةؾيَو هؤَييٓةوةييَ ئيَطإيةنيَو يةو نةغاْةى غةباضةت بة 

تا بة غووز وةضططتٔ ية ناْى ية زَيى خاى زةضٖيَٓاوةتةوة و ئةو ْةٖاتووة ْييةى غاغاَيَصووية 
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يَو يةنَيَصووْووؽ بٓاغيَٓيَت، بٓووغيَتةوة و خؤى بة  ْويَتوونيَو، ثةضتوونيَهى ضةْس ثةضِ
س و ططزى غيًَو ية ةَيهةْسْى ططزى )طيإ( ية ْةٖاوةْزواى ٖ يةو ناضاْةى ئةو نطزوويةتى،

 ناؾإ، ٖةَيهةْسْى ؾاضى بيَؿاثووض )بةؾاثووض( ية فاضؽ بووة.
ظ( ية  1974ئةواْةى ية غاَيى ) ووة،ئةو ؾويَٓةى ٖةٍَ ْةنةْس ب زيهة و نةغيثيَـ ئة

 بةض.بووةبيَؿاثووض غةضطةضَى ٖةَيهةْسْٔ، ضيَباظ و ضيَهاضى ئةويإ ططت
بة ثيَويػتة ناْى ية خاى زةضٖيَٓاوة، ْييةى غاغاَيَصوواى طيَطمشةٕ نة بةؾيَو ية بريوضِ
ٕ و ييَهساْةوة ناضى ْةزةنطز. ئةو ظاْاية زةَييَت ٖؤناضى هة ئةو بة ططمياضووْبعاْطيَت، ططيٓط 

ئةوة  زيهة اْيوآلتو  ئيَطإتسا ية تةواوى نوضى َاْى ية َاوةيةنى ئايٓثةضةغةْسْى خيَطاى 
اى ئةوةف وةى َةظزةى ويَطِ آليةتى و ضيٓةنإ ٖةبوو،بوو نة بطِواى بة يةنػاْى نؤَة

 ييَٗاتوويي تانةناْى ضِةت ْةزةنطزةوة.
يةباضةى ئاظازى ايةى وف يةواْةية نة يةنةّ نةؽ بووبيَت نة ئةو بريوضِنوضاْى ية زواى َ

و ية  ظائئةوةف بةو َةضدةى ْةطوتطيَت ئاظازى و يةنػاْى ضةْس غةزةيةز ثيَـ  ٖةبيَت،
ى َاَؤغتاى ووْخوزى ئةفالت ضووْهة ية يؤْإ ْة ئاظازى ٖةبوو، ْة يةنػاْى،يؤْإ ٖةبوو، 

ؾاضي منووْةيي ياخؤ توونى )رت بة ثةضِثتسا آل( نة ية ضؤشٖةنؤَاضتوونى )ثةضِ وزإخ ئةضغتؤ
يةطةٍَ  ْةبووٕو يةنػإ  ْةبووٕنؤيًةنإ ية يؤْإ ئاظاز  نؤيًةى ٖةبوو،( ْاغطاوة، بيَ ويَٓة

 ٖةَووى خؤى يةغةض بٓةَاى ئاظازى و يةنػاْى ئايّٓ َاْى آلبةزيهةزا،  ضيٓةناْي
ئةو بريؤنةية ية نةناْيؿى ضةت ْةزةنطزةوة، ييَٗاتوويي و تواْاى تا وو،ؾتبتانةناْى َطؤظ زاضِ

 ظؤض اليةْططى ييَهةوتةوة. ئيَطإديٗاْى ئةونات و بة تايبةتى ية 
 ئيَطإ خاوةْى غيػتةَى ضيٓايةتى بوو،نإ ْييةنة ية غةضزةَى غاغا وةى زوظاْطيَت

سا سيواْى ٖاوغةضطريى ية ْيَوإ يةنو ٖيضيإ ْةياْسةت بووٕدياواظ  سييضيٓةنإ يةطةٍَ يةن
ئةوة ٖةبوو نة ٖةْسىَ نات الويَو ية  تةْياى بهةٕ. سييةطةٍَ يةن واظيو شٕ و شخن ئةدماّ بسةٕ

ئةو  وو و ٖاوغةضطريى يةطةَيسا زةنطز،زةب خواضةوةاؾكي نضيَو ية ضيٓةناْى ئنإ آلضيٓة با
 .سي زةطيَطِزضاْةوةْةوة بؤ يةن ة ضريؤى و ْةوة بةبووْبؤية زة بووٕ،زاواْةف نةّ ضِوو

بؤ  ْياظي بافؾاثووضى يةنةّ و بة  يةاليةٕ نؤَةَيطة،ضيٓةناْى  بووْةوةيئةو زابةؾ
ى باؾي يةزوا بوو. ؾاثووضى يةنةّ واى ْياظبة ضاغتى  نؤَةَيطة زاَةظضيَٓسضا،ضيَهدػتٓةوةى 

و ناضى ْيَ غت ْةخاتةبهات و زة اْةسضوغتتةْبري زةنطزةوة نة ئةطةض ٖةض ضيٓيَو ناضى خؤى 
باوى و  ٖةَووازات، ضِووْبة خؤؾي زةشئ و ٖيض نات ئاشاوة  خةَيو ٖةَوو، زيهة ضيٓةناْي
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ة بؤ ض ناض و َٓساَيةنةيإ ية زايو زةبيَت، زةظأْ ثيَويػتة ئةو َٓساَيهيـ زواى ئةوةى زايهيَ
 َةبةغتيَو ثيَويػتة ثةضوةضزةى بهةٕ.

 ى ؾاثووض بؤ نؤَةَيطةىباوةضِ ةةيٓةوة نة ئةوبه ثؿرتِاغت فزةبيَت ئةو بابةتة
وةى زةبيٓطيَت  ئاقآلْة بووة،بريؤنةيةنى  ئةو نات بوو، نةواتة بؤ ئةو غةضزةَةنؿتووناَيى و 

ٖيض نيَؿة و ططفتى  ئةوضووثاى ثيؿةغاظى نؤَةَيطةية غةزةى ٖةشزةٖةّ بةزواوة ية 
 (5)ييةوة غةضيٗةَيسا بيَت.ي و ْةبووْيةتى ْةزةٖاتةنايةوة نة بة ٖؤى ٖةشاضآلنؤَة

نإ( ْييةى غاغاَيَصوو) ةنةيساتووناضنى ية ثةضِةضى زاْيُنطيػتيةٕ غئَ ييَهؤَي
ايةوة نة نةؽ بيَهاض ٖؤناضيـ بؤ ئةوة زةطةضِ ْةبوو،ى ئةوناتسا غواَيهةض ئيَطاْْووغيويةتى ية 

 ى و غواٍَ نطزٕ ببيَت.ْةبووْتا يةبةض بيَهاضى زووضاضى  ْةبوو
ضى يَو زةطةيؿتة تةَةْى ٖةضظةناضى و تواْاى نانوضِزا ٖةضنة دووتياضاَيةى ية بٓةَ

ةناْيإ فيَطى ئاغٔ نوضِية َاَيى ئاغٓطةضيؿسا ية ٖةَإ تةَةٕ  زةبوو، زةيآْاضز بؤ نيًََطة،
 نوتإ زةنطز و نوتهيَهى ئاغٓيإ زةزاية زةغتى.

زْى نةضةغتة هطضيَوةى زضوغتية ضواض تةْياى نؿتووناَيى نؤْسا نة ثيؿةغاظى نؤَةَيطةبؤية ية 
يٓةوةى ناآل بة ناآل، يةو ضواْطةوة ٖةض بوو ية طؤضِ بطيَتىـ نطزْي يباظضطاْ غةضةتاييةناْسا بوو،

طايةغةض ضيٓيَو ناضى خؤى زةنطز و  اياْة زةظْا ةَانإ بة ناضيَهى ظْا  وةى ٖةض ناضيَهي، بةآلّ ٓب
ة بوو بة زةغت ديَبةديَى زيهة  ناتى تيَجةضِبووْبة  خؤ، يابووايةنطا خطاخْةوة ناضةنة هاضاباف يةوْا

 ئةغتةّ زةبوو.بططة  ،ضيٓةنإ ْةتةْيا غةختية شيإ بؤ ٖةْسيَ 
 ٖةَووباى تةواوى َطؤظةنإ يةنػأْ و وت وةضةف ئةطةض نةغيَو زةضنةوتباية وبةو ثيَ

ضيَطةى ئةو  ى زةنات و نةغيـ ْاتواْيَتظووناضة بهات نة خؤى ئاضة نةؽ بؤى ٖةية ئةو
 اْةى ييَ بططيَت، بة زَيٓياييةوة اليةْططى ظؤض زةبوو.ظووئاضة

                                                 

ةزاضى ناضيَهى َةظٕ بوو،ْةَ (5) ةزاضىية َةضدةناْى  يَويةن اْى نؤًي  يية، بةآلّ ْئاظازى و يةنػا ْةَاْى نؤًي
اليةْيَهي  ٖةَووسْةوةى ةْو ٖةوَيى غْيؿإ زةزات يؤْإ غةضغةخيت توونةزا خؤى وةى زوشَٓيَهى ثةضِ ّية ظةبيشوَيآل
ةزاضى ية ئةضييَن   ئايٓى ثريؤظى ئيػالَيـ ٖةية،ية ئةوإ و بةخؿيٓيإ بة ضةْس ثاؾايةنى ئيَطإ زةنات، ئةطةضْا نؤًي

ئةوةى  ةضزةَيَهيـ دياية،ى يةنػاْى و ئاظازى ية ئيػالَسا. غيػتةّ و بريى ٖةض غئةَةف ْابيَتة ْيؿاْةى ْةبووْ
ة زيَٓيَتةوة  ية ئاظازى تيَسا بووة. يى دواْيةنئةونات ٖةبووة ية يؤْإ ؾيَوة زواتطيـ زةبيٓطيَت نة ثاغاو بؤ ئةو ناضْا

ة بة ْييةنإ نطزووياْة، نة ثاؾا ئيَطا ضاغتيسا زةبيَت  يةٖتس زازةْيَت ...ْة وآلاقئباف و ٖاوؾيَوةى ئةوإ بووة، ئةو ناضْا
 "نوضزى يوةضطيَطِ"إ وةى يةى بيَت. ٖةَووناتةنإ بؤ  بةثيَيناْى وؾةثيَٓاغي 
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 ٖةَووبوو ية ئةوةى ثيَويػتة  بطيَتىنة  وتيؿى زةزيهة َاْى دطة ية ئةَة ؾتيَهي
ْابيَت  ئاظيَػتا غويَٓٓةوة و تيَي بطةٕ،َافى خويَٓسٕ و ْووغيٓيإ ٖةبيَت تا بتوأْ  خةَيو

 ةنإ بيَت.َووغبؤ  اتةْي ئاظيَػتاخويَٓسْى 
توونة ظؤض غووز ية ووغي ْاغطاو )َاضى شإ َؤَية( نة ية ْووغيٓةوةى ئةو ثةضَِيَصووْ

بةضبةضةناْى و زشايةتى ناضتيَط و  غةضةنييةزاية نة ٖؤناضى باوةضِاناْى وةضطرياوة، يةو بريوضِ
ٓسةواض بٔ تا إ خويَٖةَووثيَويػتة  وتةنإ بؤ َاْى ٖةض ئةو بابةتةية نة ئةو زةيَووغ

 غويَٓٓةوة. ئاظيَػتابتوأْ 
ئةضزةؾيَطى يةنةّ و ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةَى  ثاؾايةتييػتا ية غةضزةَى يَظئا

بة نؤؾؿةناْى تةْػةض و بة ٖاوناضى نؤَةَييَو ية ظاْاناْى ظةضزةؾتى نؤنطايةوة و بة نوضِي، 
اْياضميإ يةو باضةوة ٖةبيَت نة ظَاْى ئةوغا واتة ثةًٖةوى غاغاْى ْووغطايةوة. ثيَويػتة ظ

بة  ئاظيَػتا ْةْووغطا، بةَيهوبة ضيَٓووغى )زئ زةبرية( واتة ضيَٓووغي  ئاظيَػتاغةضةتا 
 ضيَٓووغي غاغاْى زاْطا، زواتط ية ٖةَإ غةضزةّ خطاية غةض ضيَٓووغي )زئ زةبرية(.

ةتيبةى ؾاثووض و ئةو بةَيطةْاَاْةى وةى ن بةثيَينإ ْييةغاغا زةغةآلتيىية غةضةتاى 
زوو نةتيبةى ووٕ، ظَاْى ثةًٖةوى ئةؾهاْى باوبوو، ٖةضنةتيبةى ناضتيَط بةضزةغت نةوت

بؤيةف  بووٕ،ناْةوة بيَعضاو ْييةنإ بة الى غاغاْيية. ئةؾهاوةْاوبطاو بةو ظَاْة ْووغطاوْةتة
ة ٖؤى بووْ بطز و يةْيَوئةوإ تةواوى ْووغطاو و ؾويَٓةواضةناْى ظَاْى ثةًٖةوى ئةؾهاْيإ 

ي طؿتيُإ يةباضةياْةوة ينامنإ يةبةض بيَت و ٖيض ظاْياضْييةْاوى ئةؾها تةْيائةوةى ئيَُة 
 .ْيية

زواتط ضيَٓووغي زئ زةبريى واتة ضيَٓووغي  ئاظيَػتا بة ضيَٓووغي غاغاْى ْووغطا،يةنةَني 
 ٖاتة نايةوة. ئاظيَػتاتايبةت بة ْووغيٓى 

ةوةيةى بووة بؤ باْطةؾةى َاْى بة طوَاْى ئيَُة ٖاتٓة نايةى ئ  يةباضةىةو ضيَٓووغة وةى ناضزْا
 تةْياغويَٓٓةوة. ٖةَيبةت ئةوة  ئاظيَػتاإ، تا بتوأْ ٖةَووى َافى خويَٓسٕ و ْووغني بؤ بووْ

إ ٖةَووئةطةض  َووغةنإ،تايبةت بوو بة  ئاظيَػتاهة ضووْة، ي، بةآلّ ططمياْةنى بابةتييةططمياْة
 بؤية ئةو ظَاْة ٖاتةنايةوة. َووغةنإ زةضزةضوو،ة، ئةو بابةتة ية زةغت خويَٓسةواض بووْا

ى خةَيهئةوإ ظاْيإ طةضضى َووغةنإ، ٖاتٓةوةى  زاة ٖؤى بةخؤبووْباْطةؾةناْى َاْى 
يإ خويَٓسةواضٕ و زةتوأْ خاوةْساضي خويَٓسْةوة و َاَؤغتاّ آل، بةْييةئاغايي خويَٓسةواضيإ 

خةَيهاْى ى َاَؤغتاية زةغت ئةوإ زةضبيَٓٔ، بة تايبةتى نة ئةوإ  ئاظيَػتاييَهساْةوةى 
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برية( زةوى )زئ ةيإ بة ْيَظَاْيَهى تاظ ية تواْاياْسا بوو ئةو ناضة بهةٕ. بؤية زياضبووٕ،
 غويَٓٓةوة. ئاظيَػتايإ ْةتوأْ َاَؤغتاٖيَٓاية نايةوة تا 
دطة ية  خةَيو، ٖةَووسٕ بؤ ى خويَٓغاخبووْووياْة ياوتووغإ َيَصووْٖةْسىَ ية 

تةْاْةت ؾاظازةناْي غاغاْيـ ٖةض وةى ؾاظازةناْى  ،بووة توْسةنإ بة ضازةيةى َووغ
ئةو  يةباضةىطوَإ ، بةآلّ ة خويَٓسةواض بْٔةبوواغتسا، بؤيإ غةزةناْى ْاوةضِ ئةوضووثا ية

غاغاْى وةى  تساضةناْىآلئةوةى ٖةْسىَ ية زةغة يةباضةىبةَيطةْاَة ٖةية  وتةية ٖةية،
بووٕ، االنتاف خويَٓسةواض ظووخةغطةو ْاغطاو بة ئةْؤؾيَطوإ و ؾاثووضى زووةّ ْاغطاو بة 

 ْييةنإ زةنات،ى ثاؾا غاغافريزةوغيـ ية ؾاْاَةزا باؽ ية خويَٓسةواضبووْتةْاْةت 
ًَسا ةقاْى يةطةٍَ ئجاى بووة، يةواْةية ٖةْسىَ ية ْووغيٓةنطيَطِاْةوةناْيسا زةغتية  فريزةوغي

بيػتووة،  يخةَيهضيطى تةبةضى( ٖةضضى ية ةبٔ دةَةز ّ ئةويـ وةى )حمآلنؤى ْةبٔ، بة
ئةوضووثاييةنإ يةباضةى  َيَصووْووغةبؤية ْاتواْني بريؤنةى ٖةْسىَ ية  ْووغيويةتيةوة،
 نإ بة زضوغت بعاْني.ْييةى ثاؾا غاغاْةخويَٓسةواضبووْ

ى َافةناْى شياْةوة يةنػأْ، ضِووإ ية ووٖةَإ زةبيَت ئاظاز بٔ و ٖةَوو وتَاْى زةي
 زيهة اْيخةَيهبؤى ٖةية بيهات و ْابيَت  ،ٖةض نةغيَو ٖةضدؤضة ناضيَو سةظى ثيَ بهات

ٖةض نةغيَو يةو  زيهةيإ ْةبيَت، هة يةواْةية تواْاى ناضيضووْضيَططيإ بٔ يةو بواضةزا، 
إ زيهة ٖةَوو وو بيَت. ية اليةنييسا بةٖطةَةْسة، زةتواْيَت باؾرت غةضنةوتتيَ بواضاْاْةي

 غويَٓٓةوة. ئاظيَػتابٔ تا بتوأْ  زةتوأْ خويَٓسةواض
بة  خؤى ثةغةْس زةنطز يائاظيَػتانطا، ئةو ثطغياضة زيََتة ثيَـ نة ئايا َاْى  ئاظيَػتاباؽ ية  

يوة ئةو بابَيَصووْ ئيَػتةى تاظة، ئةوى ضةتسةنطزةوة؟ تا ئايٖٓيَٓاْى  ةتة ووغإ ْةياْتوْا
 ني.وَيَس بيةنالبهةوْةوة، بةآلّ ْابيَت يةو بابةتة نة ية َاْى ْاغيسا بابةتيَهى بةضضاوة، ْائ

غةزإ ططز و  هؤَييٓةوة،بةض ييَ ووةتةةوة نةوتيْاغينةظٓاضى ضِووية  ئيَطإغةضظةوى 
ؿتا ٖيَ ْيي ٖةبٔ وؾاضغتانةظٓاضي و ياْسا ؾويَٓةواضى يةْيَوهة َاوٕ نة طوَإ زةنطيَت تةثؤَي

نإ بة زواى زؤظيٓةوةى ئةو هؤَييٓةوةبؤية ئةو ضؤشةى ييَ هؤَييٓةوةيإ يةباضةوة ْةنطاوة،ييَ
ثامشاواْةزا بطةو بططيَت، يةواْةية ية زاٖاتووزا ٖةْسىَ بةَيطة ية خاى بيَتةزةض و بتواْيَت 

ى ضِووى ية زةتواْني بًَيَني نة َاْ تةْيا ئيَػتة ثرتى َاْى،ياضَةتيسةضَإ بيَت ية ْاغيٓى 
 ط و ضؤغؤ( بووة.ظؤَيتيَةّ و يةواْةف )فةيًةغووفاْى غةزةى ٖةشزةيئاظازى و يةنػاْى وةى 
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خاى، ْةَاْتواْى بطِواى َاْى  يةشيَطئةطةض ية زاٖاتووزا ية ضيَطةى زؤظيٓةوةى بةَيطةْاَة 
اوى زةَيَٓٓةوة، خطنامنإ يةو باضةوة بة زاظاْياضيية ئيَػتةبػةمليَٓني، ئةوا ٖةضوةى  ئاظيَػتابة 
ناضتيَط و زةغتةيةى ية ظاْاياْى ظةضزةؾتى، زةضخةضى ئةو  يةاليةٕهطزْى َاْى ةييّ زازطآلبة

، ٖةبوواية ئاظيَػتاى بة باوةضِهة ئةطةض ضووْ ْةبووة، ئاظيَػتاى بة باوةضِةية نة َاْى باوةضِ
 ئةو بابةتة نة َاْى ثيَيّ آلبةةواْةوة بطِياضى نوؾتٓى ْةزةزضا، زواتطيـ ْةزةنوشضا، ئ يةاليةٕ
يإ بووْغويَٓٓةوة، ثيَويػتة َافى خويَٓسةواض  ئاظيَػتاإ بؤ ئةوةى بتوأْ ٖةَوووابووة 

ئةو ضاغجاضزةيةى  بؤية ئاظيَػتا ٖةبووة،ٖةبيَت، ئةوة زةغةمليَٓيَت نة ئةو ٖةغتى بةضاْبةض بة 
 ة.وٖةبو

 ئاظيَػتااْطةؾةى ضةتهطزْةوةى تا ب ْةبووى ئايٓتوونى َاْى ٖيض ثةضِ زيهة ية اليةني
 ٖاوؾيَوةيةى ظةضزةؾتى ئايٓو  ئاظيَػتاى َاْى غةباضةت بة ْيٓبًَيَني ضوا زةتواْنيبهات. بؤية 

ئايٓى ظةضزةؾتى ئاغاْرت ى نطيػتيإ و ويػتوويةتى ئايٓ يةباضةىغةض( ؤيةطةٍَ ضواْيٓى )ي
ة ئايٓ ووضةيتونئةو ى اليةْططى ناضتيَط و ئةواْة ى و نيٓةيبةض ض ووةتةنةوت بهات، ٖةض بؤية

 نػاْى زةنطز، اليةْططى ٖيَع بوو،ٖةض ئةو ثياوةى باْطةؾةى بؤ ئاظازى و يةبووٕ، بةآلّ 
و ْابيَت باضوزؤخيَو بيَتة ثيَـ  بةٖةْس ٖةَيبطرييَتةنإ بةٖيَعزةبيَت ياغاى َاْةوةى  وتزةي
 ببيَت. ضيَاْى بيَ ٖيَع خةَيهى ية يى َطؤنؤَةَيطةنة 

ةى ضنة ية بريؤنةى ْي ووةتةضِوويسا بريؤنةيةنى خػتظايٓى غيَيةَة َاْى ية غةزةى نةوات
 ظ( نؤضى زوايي نطزووة. 1900اْى زةضيَت نة ية )ملفةيًةغووفى ئة

ى تةواوى تانةناْى َطؤظايةتى ية زيسى َاْيسا بة زوو ٖؤ ثيَويػتة بةٖيَعبووْبابةتى 
  ية:بطيَتنيى بؤ بهطيَت، نة ووْبةزوازاض

ظؤض  ٖيٓسغتإ بةغةض بطزووة،ووغإ َاْى بةؾي ظؤضى تةَةْى ية َيَصووْى وتةبة  ةنةّ:ي
ئاظاضزاْى َطؤظ بة تووْسوتيصى و دؤضة  ٖةَوونة  ،بووزاى بةغةضةوة بووةئايٓى  ناضيطةضيى

ى ثةضوةضزة بووبيَت، زةتواْيَت اليةْططى ٖيَع ٖيٓسثياويَو بة فةيػةفةى  ؤْٕةؾياو زةظاْيَت. ض
 بٔ. بةٖيَعيإ ٖةَووو زةَييَت ثيَويػتة تانةناْى َطؤظ بيَت 

ية َاوةيةنى نةَسا  اليةْططى يةنػاْى و ئاظازى بووة، بؤيى تووْسَاْى بة  زووةّ:
ئةو  ؤٕثةضةى غةْس. ض ئةوضووثاةنةى ية بةؾيَهى ظؤضى ديٗإ ٖةض ية ضني تا زةطاتة ئايٓ

ة، بةو ؾيَوةية زةتواْيَت اليةْططى اليةْططى يةنػاْى و ئاظازي طؿتييدؤضة َطؤظةى بة 
 ٖةَوو؟ خؤ ئةو زةظاْيَت نؤَةَيطةةنإ بيَت ية بةٖيَعْةَاْى تانة بيَ ٖيَعةنإ و َاْةوةى 
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ة باوةضِهة ئةو زوو بةٖيَع و بيَ ٖيَعيـ َافى شياْيإ ٖةية، ضووْية تانى  نؤَةَيطةتانةناْى 
ى باوةضِةنإ ية بةٖيَع، بؤية بابةتى  َاْةوةى ةتيسا ْاطودميَتاى بٓةضِبريوضِ طةٍَيةو  زش بةيةنة

بةو ثيَيةف نة َاْى  تة ية ضيَطةى وةضظف زياضى بهةئ،نطزْى دةغبةٖيَعَاْى زةنطيَت بة 
يي ثةضةى غةْس. ظووةنةى ية يؤْإ بة ئايٓبريؤنةي وةضظؾي ية يؤْإ وةضططتووة، بؤية 

ظؾةوة بووة، يةواْةية َاْى ئةو غتة بة ٖؤى وةضَةبةغتى َاْى يةو بابةتة ثةضوةضزةى دة
ةناْى يؤْإ بؤ ٖاتبيَت و بريى يةثاْة وةضظؾينطزْةوةيةى ية زواى بيٓيٓى طؤضِؾيَوة بري

 .ةنإ ثيَويػتنؤَةَيطةى تةواوى بةٖيَعبووْنطزبيَتةوة وةضظف بؤ 
و توضنػتاْى ضني نةوتٓةزةغت، زةضزةنةويَت َاْى ٖيض نات  َيػطيةو بةَيطةْاَاْةى ية 

رتة يةوةى ططيٓطبة بةَيطة  يـثؿت بةغتٓ ثةضِدؤ ْةنطزووة، ضووْهة ئةواْة بةَيطةٕ،ية  باغي
هة بةَيطةْاَة دياواظة و ضووْباؽ يةو بابةتة بهات،  ّ و ئةوى ئةيةغةض وتةَطؤظ بيَ ٖؤناض 

 طيَت خاوةْةناْيإ نئَ.وتاْةى ْاظاْٖيَعى ظؤضتطى ٖةية يةو 
ةى يةباضةى َاْى ن ةوْا توونيَهى ٖةبووة نة ثطِى بووة ية ويَٓةى طاوة نة ئةو ثةضِوتطاوة، يةو طيَطِْا

 توونةنةف ْاوى )ْطاضغتاْى َاْى( واتة )ويَٓةخاْةى َاْى( بووة.دوإ و ضةْطاوضةْط، ثةضِ
دازووةنةت  و زةنةى،طا تؤ دازووتهطزْى َاْيسا بيٓيُإ ناتيَو بة َاْى يية زازطاي

بؤ خؤيإ ضِازةنيَؿٔ،  خةَيوتوونةنةتساية و غةضةدمى ضِيةو ويَٓة دواْاْةى ية ثة بطيَتيية
ئةطةض ئيَوة بضٓة يؤْإ، زةبيٓٔ ئةو  ْيية،و وئةوة ٖوْةضى َٓة و داز وتىَى زايةوة و آلوة

ويَطِاى ئةوةف ٖيض نةغيَهى يؤْاْى بة دازوويإ  ى ئةوإ نطزوويأْ، ظؤض دواْرتٕ،ثةيهةضاْة
 ٖةشَاض ْانات.

توونةنةى زةنات، واتة ثةضِ ثةضدؤزةي زازطايي نطزْةنةزا َاْى باغي نةواتة وةى ية غةضبط
بوو، بة ٖؤى دةْطى بةضزةواَى  غيَيةّية ضاغتى. بة تايبةتى ئةونات نة غةزةى  زووضة
ثةيهةض و ويَٓة دواْةناْى  ئيَطإإ ية ٖةَوونإ و ضؤّ و ؾاثووضى يةنةّ و ضؤَةنإ، ْييةئةؾها

ْةيسةتواْى بة ْيؿاْساْى ئةو  زيهة ٖةض ْاويَهي خؤو بة ْاوى َاْى يانةغيَ ،ضؤشئاوايإ بيين بوو
 بهات.بؤ خؤي  ى يو باْطةؾةى ثيَغةَبةضايةت ضِوواتةبياخن بووْى بة ثةضدؤويَٓاْة نة خؤى نيَؿا

و ٖيض ناّ يةو بابةتاْةى بة  ظاْيٓى بة ٖوْةض زةوتز طووظيو و غوَاْى ويَٓة نيَؿإ و َ
 ى خؤى ْةْاغاْس.ؤثةضد
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 ت بة َاْؤىآلةنةى ية ضؤشٖةئايٓ يةْيَو ْةضوو، بططةةنةى ئةو ئايٓزواى نوؾتٓى َاْى، 
ة ٖؤى بووئةوةى  ،ئيَُة زَيٓيائ يةوةى ية زواى نوشضاْى و ية ضؤشئاوا بة َاْيدٔ ْاغطإ،

 .بووٕةنةى ئايٓظٖةبةناْى ةةنةى، ٖةَإ َئايٓنطزْى ئ و بيَعضاوْاؾريؾيَواْسٕ و 
 نطزْى َطؤظةنإ بوو.ؤنةيةى ضظطاضبري يـ يةَّاْ ٖةَوو ئاضَادمي

ئةوةوة باؽ نطإ، ْةتةْيا  يةاليةٕٖةضضةْسة بابةتةناْى تايبةت بة ئةغتيَطةْاغي نة 
نةغيَهى وةى ؾاثووضيـ ْةزةتواْطا ثةغةْس بهطيَت.  بططة يةاليةٕى ئاغايي، خةَيه يةاليةٕ

ّ ئةو آلنطز، بة بةختثيَٓاوةؾسا خؤى  يةو يةتى بوو،ى َطؤظانؤَةَيطةئةو َةبةغتى ضانة بؤ 
الْى نةّ تا غةزةى  ْيدٔ ية زواى َطزْى ٖاتٓةنايةوة،يكاْةى بة ْاوةناْى َاْؤى و َا

 .َازىبؤ زاٖاتى بووٕ يَو باظاضِ ثرتى َاْةوة، ظايٓزةيةَى 
ٖؤناضى  بووايةطةضّ زةنطز، ٖةض بابةتيَو نة ب ةيإئةو باظاضِ َازىئةواْةى بؤ غووزى 

ةنةياْسا زةياْطودماْس، دا ية بت ئايٓنات و ؾوئَ ية  بةثيَي خةَيو بؤ اليإ،ؿاْى ضِانيَ
ثةضةغتى و بيَ زيٓى تا زةطةيؿتة ضيَهاضةناْى زووض ية ئاناضى َطؤظ. ٖةض يةنة يةو يكاْةى ية 

زةبيٓى، زووضاضى  خةَيوى َاْى زضوغت نطإ، زواى ئةوةى َاوةيةى غووزيإ ية غازةيي ئايٓ
 زةبطإ. يةْيَوةوة و بووْتساض و ثاؾاناْى غةضزةَى خؤيإ زةآلي زةغةيووضِةت

ةضنةغيَو باغي بهطزاية، نة ٖ ،ةنإ بة ضازةيةى زشى َاْؤى وةغتاْةوةيفامتي َيػطية 
ية غةزةى ٖةَيطةضِاْةوة ية زئ، بةآلّ يةطةٍَ  ْةبوو دياواظيىف َاْيدٔ ئةوضووثاية  زةنوشضا،

قة ريية ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا ٖةْسىَ ف ية زؤخى زووناْساضى زةضضوو، اْؤىى َئايٓزةيةّ بةزواوة 
ضِووْانى  وتزةياْضِووْانى و زشى تاضيهى زةْاغاْس، ةيإ بة اليةْططى ئايٓزةضنةوتٔ نة ئةو 

 يةني يتايبةمتةْس ريقاْة اليةْى عطفاْيإ وةضططت،َةظزا و تاضيهي ئةٖطميةْة، ٖةْسىَ يةو فئاٖوضا
 .بووٕثياوإ ٖة تةْيا ْةبوو،ة ئايٓيإ يةو بووَْافى  ئافطةتإو يةوةى بو بطيَتى زيهةف

يى ئةوة بوو نة ثياواْى َاْؤ بووٕية ٖيَُاناْى َاْؤيةت  زيهةيـ، نة تايبةمتةْسيةني
قاْة ٖةْسىَ ريزواتط ئةو ف َاْةوة،زة يةبةْضِبة تا نؤتايي شيإ  ٖاوغةضطرييإ ْةزةنطز، بططة

ّ يةو ضيَهدطاواْةى آلة فطاَاغؤْيَطى، بةبووْبؤ خؤيإ زياضى نطز و  زاَةظضاوةي تايبةتيإ 
 يَطى بة )بيٓاغاظى َةظٕ( ْاوْطا،ى طؤضِا و زاَةظضيَٓةضى فطاَاغؤْيزواييسا ثيَهٗاتةناْى َاْؤ

ا بة )بيٓاغاظى طةوضة( و زابةؾهاضى َاْؤيةت ية فطاَاغؤْيَطى يةو ثيَهٗاتة تاظاْةزا طؤضِ
 ة )بيٓاغاظ(.ب بووٕثيَهٗاتةنةف 
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ة بووْةوة، دطة يةوةى بووْئةو يكة تاظاْةى ية زواى غةزةى زةيةَةوة ية َاْؤيةت ديا
تةْاْةت شٕ ْةٖيَٓإ، ٖةضوةٖا  ييةناْى شيإ،فإ و زووضنةوتٓةوة ية خؤؾريتيَهةَيةيةى ية ع

ةناْى ية يكة بةْاوباْط يَوةناْيـ زةنطز. يةنتووْس غةختييةئةْساَةناْيإ خؤيإ ْاضاض بة 
ةَسا، بة وآلتة ية غةزةى ْؤظزةييةنإ بؤ ئةو ايضاْػةى ية ئةدتةظايط ية ناتى ٖاتٓى فيَاْؤ

ةوى يةؾهطى ية ثيَؿطِ ْة بةضططيإ نطز و َاوةيةى ضيَططبووٕظؤض غةضغةختا بووٕ،)خإ( ْاغطا 
ى توْس( بوو، بة خوزاوةْستهطاوةى )نوضنإ ية ئةْساَاْى )خإ( نة فةضةْػييةو  فةضةْػا

نإ و ئاغٓى زاخيإ غةختييةزةتطغإ، ئةْساَاْى ئةو يكةى َاْؤيةت خؤيإ ظؤض زةخػتة ْاو 
زةخػتة غةض دةغتةيإ و خةدمةضيإ زةنطزة ْاو يةؾيإ و دةغتةيإ زةبوو بة ناالْى 

 خةدمةضةناْيإ.
ةزا ثةضةى غةْس و وآلتئيػجاْيا و يةو طةيؿتة ى َاْؤيةت ئايٓةَسا ية غةزةى ياظزةي

 زةغةآلتيىةوة ٖيض زشايةتى ْةنطإ، تةْاْةت ئةوناتةى وآلتْى ئةو واتاَوغوَي اليةٕية
ة ئةْساَى ئةو بووْةزا ٖةبوو، ضةْس نةغيَو ية ظاْاياْى زياضى ئيػجاْيا وآلتئيػالَى يةو 

 ة.ئايٓ
وةى  سيهةى ْةَا و ْةيتواْى ضيئايٓى َاْؤى اليةْى ئايٓةّ بة زواوة ية غةزةى ٖةشزةي

ف نة ٖات و ئاظازى و يةنػاْى ضِاطةياْس و فةضةْػاي ؾؤضِؾت، تةْاْةت اضِةفتاض بهيَو ئايٓ
يَتةوة و تا غةضةتاى ة بػطِئايٓف، ْةيتواْى ئةو زيهةي ئةوضووثا اْيوآلتتةؾةْةى نطز بؤ 

ية طةوضةناْى غةزةى ياْهاضبةآلّ طؤضِبووْى ٖةبوو،  ئةوضووثاة ية ئايٓغةزةى بيػتةَيـ ئةو 
ضيرت ية  يى زاَاَيى،ى نؤَةآليةتيةاليةْنإ يةو غةزةيةزا، َاْؤى ْويَية ٖعضةىل ؤبيػتةّ و ؾةث

ٖيَؿتا ية ، بةآلّ يةى ْةَايةوة نة َةبةغتى َاْؤيةت بيَتنؤَةَيطةو ية ئاغيازا  ئةوضووثا
 خؤيةوةى بة ْاوى ) َاْؤ يا ْييةةٕ و تطغيإ ئايٓةو غةض بو ية ئاغيا نةغاْيَو ٖةٕ نة  ئةوضووثا

 يةغةض ئةو ْاواْة ئاظاض ْازضئَ. سيهةهة ضيضووْدٔ( بٓاغطئَ، َاْي
يإ ٖةْسىَ  ٖةض يةنة ية ثطؤفيػؤض )ٖيٓيٓو، ئيَؿُيسيت و ثؤيؤتػهى( ية غةزةى بيػتةَسا توْا
ةَا بؤ ْاغيٓى َاْؤيةت، ٖةضضةْسة )ئيَؿُيسيَت و  يةشيَطبةَيطة  خانةوة بسؤظْةوة نة ببٓة ٓب

يإ  يوة  ةوْابةوة ثؤيؤتػهى( زْا  َيػطيؤّ( ية ةىَ بةف يةو بةَيطةْاَاْةى ية )فٖةْسنة ْةياْتوْا
 َاوةتةوة. ييؾاضاوةبة بؤية ٖةْسىَ بةف  ٕ،زؤظيوياْةتةوة، وةضبطيَطِ

هة تا ئةونات نةؽ ْةيسةظاْى َاْى ضووْويَطِاى ئةوةف ئةوإ خعَةتيَهى َةظْيإ نطز، 
ةوةى بووْوآلتةْيا ية بابةتى خيَطايي ب بووة و ضى نطزووة بؤ َطؤظايةتى، بة تةواوةتى نىَ
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طا بة هة ْةزةظاْضووَْإ ٖاتٔ، غةضغووضِسا زووضاضى غيَيةَةنةى ية غةزةى ئايٓ
 و غاناضي ئاَطاظةناْي ْةتةوةناْى ئةونات و ٖيَواؾي  ثيَوةْسييططتٓى نةَى يةبةضضاو

 بةثيَيو  ، بةآلّ ئيَػتةة ية ديٗإ ثةضةى غةْسئايٓبةو خيَطايية ئةو  ؤٕطواغتٓةوة يةوناتسا، ض
و ٖةبووة و خاوةْى بريؤنةيةنى بة ْطخى  ْييةئةو بةَيطةْاَاْة ظاْطا نة َاْى ئةفػاْة 

 ْطخةنةى زةظاْطيَت. ئيَػتةيةتى بووة نة آلنؤَة
هى ئايٓيَى ظةضزةؾتيإ ٖةبوو نة باوةضِبريو خةَيوةى ْييةنإ، ثاؾانإ و ظؤضيٓية غةضزةَى غاغا

ةَاى ثيةغةض  يةنتاثةضغيت بوو،  زاَةظضا بوو. َةظٕى خوزاوةْسضغتٓى ئاٖوضاَةظزا واتة ةٓب
ى بووْيي خوزاوةْسووغإ، زوو َيَصووْى ٖةْسىَ وتةى ظةضزةؾيت بة ثيَضةواْةى ئايٓية 

اْة زةثةضغنت و نى تابططة خوزاوةْس، ْيية خوزاوةْسيإ بة زوو باوةضِنإ ْيية، ظةضزةؾتيية
ضةْسة ةيتإ، ٖةضاْيَهة بة ؾى َوغوملباوةضِةض بة ئةٖطميةٕ وةى ةى بةضاْبيى ظةضزةؾتيباوةضِ

 ّ ئةو بة خوزا ْاظاْيَت.آليتإ ٖةية، بةةى ؾبووْى بة باوةضَِوغوَيُإ 
ووغاْةى َيَصووْئةو  زيهةي وةى )َيرتا و ئاْاٖيتا( ٖةٕ، ى ظةضزةؾتسا نةغاْيئايٓية 

ية  يةنإ ْاغاْسووة،ة خوزاى ظةضزةؾتيب يإووة، ئةواْيؿبيٓناضى بابةتةناْيإ ضِوو تةْيا
 .ْةبووٕٗط( و ْة ئاْاٖيتا خوزا يناتيَهسا نة ْة َيرتا )َ

زوونيإ ية ئافطيَٓسضاوةناْى ئاٖوضاَةظزإ و ٖيضيإ اليةْى بة َيرتا و ئاْاٖيتا ٖةض
 .ْييةيإ بووْخوزايي 

 ةؾتاض( زةْاغطا،نإ بة ْاوى )عئيَطاْييةى ظةضزةؾت، الى ئايٓئاْاٖيتا بةض ية ٖاتٓى 
ئاْاٖيتا  خؤؾتاض ياةظةضزةؾت عئايين ّ زواى ٖاتٓى آليةواْةية ئةونات خوزا بووبيَت، بة

 ية ئافطاْسضاوةناْى ئاٖوضاَةظزا. يَوى َيَيٓة( ْةَا و بؤوة يةنخوزاوةْسخوزا )وةى  سيهةضي
 ئايين ةيططووثيَهي زيه ئيَطإؾاثووضى يةنةّ ثاؾاى غاغاْيسا ية  زةغةآلتيىية نؤتايي 

 ظةضوإ( زةْاغطإ. خؤضوإ ياظووٖاتة نايةوة بة ْاوى )
 خؤ ظةضوإ(،ضوإ ياظوودطة ية ) ،وايةزإ نة ية غةضةتاى شيإة يةو بطِئايٓاْى ئةو ثيَطِةو

واتة )ئاٖوضاَةظزا، ئةٖطميةٕ، َيرتا و ئاْاٖيتا( و تةواوى ئةوةى ية ظةوى و  زيهة ئةواْي
ْيية و ٖةبووة و زةبيَت و ؾوئَ و ناتى  ٖةضزةّئافطاْسضاوة، ظةضوإ  ئةو يةاليةٕئامساْسا ٖةية 

 ططووثيَهي زيهةيواى وايةى ئةوإ ٖاوؾيَوةى بطِ. ئةو بطِْييةطيَت و ٖاوبةؾى ٓيْاتواْطيَت بب
 ٖةَوو زيٌ( ٖةبووة،) تةْياثيياْوابوو غةضةتا  ٖةبووٕ، َيػطى نة ٖاوناتى ئةوإ ية ئايٓ

 زيهة فطاْسضاوة. غةزةيةى زواى ئةويـ ٖةض ية ئةغهةْسةضيةزا تاقُيَهيؾتيَو ية الى ئةو ئا
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ئةوةوة زضوغت  يةاليةٕؾتيَو  ٖةَوو ؼ( ٖةبووة و)ئةغتةق تةْيا وتزةضنةوتٔ نة زةياْ
 بووة.

ى يةنةّ و باونى و ؾاثووض يةطةٍَ ثاؾايةتييى ٖاونات بوو ظايٓى غيَيةَغةزةى 
ةى ييةو واْاْةى ية ئةغهةْسةضي بووٕبيَ ئاطا  طؿتيية نإ بئيَطاْييةئةونات  ديَٓؿيٓةناْى،

زا َيػطةى يئيَُة ظاْياضميإ ٖةية نة ئةونات ية ئةغهةْسةضي ئيَػتة وتطايةوة،زة َيػط
نإ( ْويَية آلتووْييةاْةناْى )ئةفنة بة طؤضِ يياْهاضفةيػةفةي )َةؾايي( زواى نؤَةَييَو طؤضِ

 .يإ غةْس، ظؤض ثةضةٕزةْاغطا
ٓةوةزا، ٖاتوضؤى زةنطز، وتٕ وةى ْةضيتى خؤى ية ناتى واْة آلتوووتابى ئةفى قئةضغتؤ

يةى وؾةبؤية فةيػةفةى ئةويإ بة فةيػةفةى َةؾايي ْاوزةبطز. ئةو فةيػةفةية بة ضةْس 
بةو ثيَية بةضزةواّ زةثاَييَوضيَت تا ئةوناتةى زةطاتة  ثةضةغةْسْساية،بةضزةواّ ية  َازةزةَييَت: "

 ."ؤف ٖاتٓةبةضئةقٌَ و ٖثًةى 
و بةؾيَو  يػةفييةنإفة قوتاغاْة ٖةَوونطزة غةض  ناضيطةضيى ئةضغتؤئةو فةيػةفةيةى 

ف ئيَػتةية ديٗإ ٖاتٓةنايةوة، بة ضازةيةى نة تا  ئةضغتؤنإ نة ية زواى ئايٓييةثة طووية ط
 ى بة غةضةوة ْةبيَت.ئةضغتؤفةيػةفةى  ناضيطةضيىْاتواْطيَت فةيػةفةيةى بسؤظيٓةوة 

ا و ئةوناتةى زةَييَت:زيٓى ضؤَى ية غةزةى سةوتةّ ثةضِةاليةد  توونى ْاغطاوى َةغٓةوى زْا
تا ئةو ناتةى زةَييَت: اْضة  ـ اظ منا َطزّ بة سيوإ غطظزّ"اظ مجازى َطزّ و ْاَى ؾسّ "

 باغي ييَوة نطزووة. ئةضغتؤاْسضظ و ِٖ ْايس ؾوّ( ٖةض ئةوة زةَييَت نة 
( ثيَـ زةنةويَت و ئةضغتؤى وتةى خؤيةوة )بة بووْة ٖؤى واتة تةْيَهى بيَ طيإ ب

زواتط ؾيَوةى بؤ َطؤظ ةى، ضِوويَت و زةبيَتة يةى زةبطِ زووييةى بةقؤْاخةناْى  ثةضةغةْسٕ 
ى ْووغةضى َةغٓةوى زةطؤضِيَت بؤ فطيؿتة، وتةزواتط ثايةى بةضظتط زةبيَتةوة و بة  زةطؤضِيَت،

تا زةطاتة  زةضِواتى فطيؿتةناْيـ بةضةو بةضظتط قؤْاخة ةزا ْاوةغتيَت و يقؤْاخّ يةو آلبة
، يؿسا ديَي ْابيَتةوة و زةبيَتة ئةو ؾتةَةغٓةوى( ية خةياَي وتةى ْووغةضيثًةيةى )نة بة 

 ثيَي وابوو يى ٖات،اْهاضة تا ضازةيةى زووضاضى طؤضِيية ئةغهةْسةضي ئةضغتؤفةيػةفةى بةآلّ 
ةضخإ نطا، ثًةى بة ٖؤى ئةوةى بؤ شياْى ظةوى ت ط بوو،آلتَطؤظ ية غةضةتازا ية فطيؿتةنإ با

بؤ ثًةى خؤى. ئةو بريؤنةية ية ٖةَإ بٓةَاى بريى  زةطةضِيَتةوةية زاٖاتووؾسا  زابةظى،
ْويَيةنإ  ووْييةتآلثايةى بةضظى غةضةتاى بؤ ظياز نطاوة، بة ْاوى ئةف تةْيا ئةضغتؤ وةضطرياوة،

باظ دويس  –َاْس اظ اقٌ خويـ  زووض"ٖط نػى نو  يَت:يٓى ضؤَى زةَيةززيػإ دةالي ْاغطا،
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ةى مشؿاٍَ زةنات، َةبةغتى ئةوةية زئ يةو ؾيعطةزا باؽ ية ْاَيةضوظطاض وقٌ خويـ" دةالي
ٕ و َةبةغتى غةضةنيؿى ٖةَإ ئةو آلى بؤ قاَيؿةيةوةيةتطةضِاْنة ٖاتوٖاواضى مشؿاٍَ بؤ 

 زةيسؤظيَتةوة. زيهة نةويَتةوة داضيَهيواتايةية نة ٖةض نةغيَو ية بٓةضةنةى خؤى زووض 
ةوة زةَاْةويَت  ْييةَةبةغتُإ ية باغى ئةو بريؤنةية ئةوة  خويَٓةض َاْسوو بهةئ، بة ثيَضةوْا

 ى ؾي بهةيٓةوة.ي، بة تةواوةتبووٕنإ ْييةنإ نة ية غةضزةَى غاغاْييةى ظةضواوتةبري و 
يةاليةٕ و ؾتاْةى ية ئامسإ و ظةوى ٖةْة، ئة ٖةَوو: ئاٖوضاَةظزا و ئةٖطميةٕ و وتئةوإ زةياْ

ئةو َطؤظى ية تةْى بيَ طيإ زضوغت نطزووة و بةضةبةضة ثيَؿهةوتٓى ثيَ ظةضوإ ئافطاْسضاوٕ ، 
وويةتى وتبةضظى زةناتةوة تا زةطاتة ثًةى فطيؿتةنإ. نةواتة ئةوةى دةالٍ ايسئ  ٖيَٓسةزةزات و 

نإ ْييةى ظةضواباوةضِشياوٕ، باغيإ ييَوة نطزووة.  ئيَطإية ظياتط ية ٖةظاض غاٍَ ثيَؿرت نةغاْيرت نة 
 ية: بووٕ بطيَتىناْسا ية زوو خاٍَ بةضيةى زةنةوتٔ و يةطةٍَ ظةضزةؾتيية

ظةضوإ ئافطاْسضاوٕ،  يةاليةٕئةوإ ثيَياْوابوو ئاٖوضاَةظزا و ئةٖطميةٕ  يةنةّ:
 وضاَةظزا.ؾتيَو تيَهةَية يةطةٍَ ئاٖ ٖةَوو وتنإ زةياْظةضزةؾتيية

هطزٕ ية ئاطط بة ؾيَوةى بةضزةواّ ية ئاططخاْةناْسا ينإ زشى ثاضيَعطاضْييةظةضوا ّ:زووة
 يةْيَووابوو ثيَويػتة ئاططخاْةنإ زاغطئَ، ية ناتيَهسا ثاضيَعطاضى ية ئاطط  و ثيَيإ بووٕ

 نأْ.ظةضزةؾتييةة ضةغجاوةناْى ضِيَوضِةمسئاططخاْةناْسا ية ْةضيت و 
بؤ  ويَٓسةضووغإ ٖةَيهطزْى ئاطط ية ئاططخاْةنإ و ثاضاغتٓى يةَيَصووْْسىَ ية ٖة ئةَطِؤ

زياضةناْى وةى )طيَطمشةْى  ، بةآلّ َيَصووْووغةٓةوةْضِةى ظةضزةؾت زةطئايٓغةضزةَى ٖاتٓى 
 يةْيَوٖةَيهطزْى ئاطط  ثيَيإ واية( ئةَةضيهيفةضةْػي، ئؤَيػتيس و ضيضاضز فطاى 

 ى ظةضزةؾتى.ئايٓٓةيةنى نؤْرتى ٖةية ية ٖاتٓى ناْسا، ثيَؿيئيَطاْيية
ثيَهطزْى ئاطط و ثاضاغتٓى ية ئاططخاْةناْسا  ية بةضاْبةضنإ ْييةزشايةتى ظؤضا طؿتييبة 

بوو. يةو نةتيبةيةى ية ؾاثووضى يةنةّ بةديَ  ْةخواظضاو طؿتيينإ بة ظةضزةؾتييةبؤ َوبيسة 
طياْيإ، ئاططخاْةيةنيإ إ بؤ بةخؿيٓى َاوة، ْاوى ٖةْسىَ نةؽ ٖاتووة نة بؤ ٖةض يةنةي

ة نة خعَةتى ظؤضيإ بة ؾاثووض نطزبوو. بووْيةو نةغاْة  خويَـئةوإ ية خعّ و  ضيَ نطزووة،
 بووٕ، ؾويَٓى زاٖاتيإ ٖةبوو،نطا ضيَوة ووضةؾاث يةاليةٕٖةضيةنة يةو ئاططخاْاْةى 

نؤَةَييَو ية  يةاليةٕخاْةيةى بطزْى ئاططخاْةنإ بوو، ٖةض ئاططبةضِيَوةزاٖاتةناْيإ بؤ 
ظَاْياْةوة  يةشيَطةنإ ثيَويػت بوو بةضزةواّ َووغ بةضِيَوةزةبطإ،ةنإ و خعَةتهاضيَو َووغ

بةض ظاضيإ بططٕ تا يةوناتةزا  ثةضِؤييةني ثانصبة  زةبووايةئةوإ ٖاونات  ْعا بهةٕ،



 138 

يإ بة زةغتةوة تةضِزاضي  يهةزةغتةيةى ؾو زةبووايةٖةْاغةيإ بةض ئاطط ْةنةويَت، ٖةضوةٖا 
 بيَت و بة ئاضاَة ضايبوةؾيَٓٔ.

يإ ٖةَووو  ٕيةى بوو ووٕنإ ضْييةئاططخاْةنإ ية غةضزةَى غاغا ضيَهطزْيؾيَواظى 
بضوونى و طةوضةيي و ثاْتاييإ دياواظ بوو، ية  تةْيا غاظي ضيَ زةنطإ،يةغةض يةى ْةخؿة

بؤ ْاغيٓى  فٖيَُإ، نة زةنطا ضيَ َةظا طوى ئاططزاْةنةزغةضووتةواوى ئاططخاْةنإ و ية 
ضيَبواضةنإ ية  َةظاْة،بوو يةو طو بطيَتىناْسا، ْييةئاططخاْةيةى ية غةضزةَى غاغا ٖةَوو
زةياْعاْى ئاططخاْةية. ية ئاططخاْةناْسا زاضى بةضى َةظاْة طوئةو بة بيٓيٓى  زووضةوة
زاضى خؤَاَيى ٖةضوةغا يَت. بيَ بةضةنإ ْةب طةَيييةزاضة دةْ تةْيا طا،تيَٓوْةزةغو

ْةزةغوتيَٓطا، تةْاْةت ئةطةض وةى ضٓاض بيَ بةضيـ بوواْة. ية ئاططخاْةناْى فاضغيـ زاضى 
 بازاَى دةْطةَيى زةغوتيَٓطا.

ية ناتى  ؤ ئةوة بوو نة ئاطط ْةنوشيَتةوة،ب تةْيا نؤَةَيطةئاططخاْةنإ ية غةضةتاى شياْى 
بؤ ثيَهطزْى ئاطط ية َاَيةناْيإ، ية  ووٕزةض ةنإضؾا خؤيا طوْسى زاْيؿتوواْثيَويػتسا 

و ئاطط ططِةنيَى بة ئاغاْى و بة زةْهة يةبةضئةوة ئيَػتةئاططخاْةناْةوة ئاططيإ زةٖيَٓا. 
 نؤَةَيطةية  غةضزةَاْةزا ضةْس غةخت بووة،بعاْني ئاططنطزْةوة ية  ثيَسظيية ئةوةزةنطيَتةوة، 

وةى ئاو  طؿتيي وية زاَةظضاوةنإ بووة بؤ غووزى  يَونسا ئاططخاْة يةئيَطاْغةضةتاييةناْى 
بةض ةى سةفتا غاٍَ ْيَعيهى بة تةَةٕ، تا خةَيهى طيَطِاْةوة بةثيَيتةْاْةت  ٖةَووإ،بووة بؤ 

ى خةَيهرت ية غةزةيةى زةنات( توونةية، نة ثثةضِ ية ْٗا )َةبةغت ية ناتى ْووغيٓى ئةّ
يإ زةبطز و ْةياْسةتواْى خؤيإ ئاطط بهةْةوة، ية ةوة ئاطططيإ ية يةى زةضٖةَوو طوْسةنإ

ى بووَْوغًَُأْ و ية ئيػالَسا ئاططخاْة  ئيَطإ طوْسةناْيى زاْيؿتوواْناتيَهسا نة تةواوى 
ييةناْي ثيَويػتيةنيَو بوو ية ثيَساويػيت و ى ئاطط بووّْ آلو نةؽ ئاطط ْاثةضغتيَت، بة ْيية

 .ئةوي ضِؤشإ
ى ططيٓط، بووٕى ئاططخاْةنإ بووْناْسا زشى ْييةية غةضزةَى غاغانإ نة ْييةظةضوا خؤئا

 .سا ْةزةظاْى؟ئيَطاْى خةَيهئةو زاَةظضاوةيإ ية شياْى 
ئاططزا، ئةطةضضى ية  ية بةضاْبةضييَوياْةوة و  يةشيَطةنإ َووغ ينطزْئايا ْةياْسةظاْى بابةتى ْعا

بؤية ئةو  ة،ٖةبوويةنذاض ظؤضي ووزى غ ةى ظةضزةؾت بووة، بةآلّ فةيػةفةيةنئايْٓةضيتةناْى 
ة ضةْس داضيَو غةض ية  يةْيَوبابةتةيإ  ئاططخاْةناْسا بة بةؾيَو ية ئةضنيإ زةظاْى نة َوبيسةنإ ضؤشْا

ةوةى ئاطط بنبئاطةزاضئاتةؾهةزة بسةٕ و  بةضزةوّا  ْسْى غووتاتةْاْةت ، تا ْةنوشيَتةوة؟ ،ى ْةنوشْا
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 بيَ بةض يـوةى زاضى ضٓاضتةْاتةت ةنإ، ئةطةض ية خؤَاَيينإ ية دياتى زاضطةَيييةزاضة دةْ
سا. ئةواْةى ناْرت َاْةوةى ئاطط ية ئاططخاْةثبووة ية  بطيَتى بٔ، ٖؤناضى خؤى ٖةبوو،بوو

ٕ خؤططتطة، زاضيَهى وةى غووتاى ية ناتى وة زةظأْ زاضى دةْطةَيووةتةئاططيإ ظؤض نطز
زاضى ٖاوتاى خؤى  ية بةضاْبةض غووتإ،زةويَت بؤ  يبازاَى دةْطةَيى زوو بةضاْبةض و ْيوى نات

نإ ئةوة بوو نة طةَيييةْسْى زاضة دةْغووتازاضغتاْة زةغت نطزةناْسا، َةبةغت ية  يةْيَو
ّ يةوة آلبةطيَت، وتيَٓوناتيؿسا زاض نةَرت بػ ية ٖةَإ ظياتط ية ئاططزاْسا مبيَٓيَتةوة،ئاطط 

ى ئاططخاْةناْيإ بووْبٔ و ْةبوويةو غووزاْة  ويَى ٖيض يةنئاطةزاضنإ ْييةزةضوو ظةضوا
 زابيَت. ئاططخاْةناْيإهطزْى ٕ ظاْيبيَت و ٖةوَيى ويَطاْى خؤيائايْٓانؤى بة 

طإ(، ةّ بة ْاوى )تاييَفةضةْػا ية غةزةى ْؤظزةيةناْى غياغييية ثياوة  يَوى يةنوتةبة 
رت خطاثو  خطاخهطزْيإ ناضيَو بوو اْْييةنإ و ويَطظةضوا يةاليةٕهطزْة غةض ئاططخاْةنإ ٖيَطؾ

ى ئةوةى غةضةضِاةيإ باوةضِهة ئةوإ بةو ضووْزةظاْطيَت،  َةظٕهى و طوْاٖيَ ية تاوإ و بة ٖةَية
 يةْيَوةناْى ئةواْيإ ططيٓط ثيَساويػتييةية  يَو، يةنبووٕنإ زةئيَطاْيية ٖةَووى باوةضِزشى 

 زةبطز نة وةى ئاو بؤ ئةوإ ثيَويػت بوو.
واتة ية  ئيَطإْةخؿةيةنى ثيَؿيٓة و ية يةى ؾةوزا ية غيَ ْاوضةى دياى  بةثيَينإ ْييةضواظة

و ئةو  خؤضاغإ و نطَإ و ثاضؽ ٖيَطؾيإ بؤ غةض ئاططخاْةنإ نطز و ويَطاْيإ نطزٕ، ئةو ناضة
خةَيهى ئاغايي بة الى تةواوى بططة  ئايٓى ظةضزةؾتى،ةناْى َووغ يةاليةٕ تةْياْة نةغاْةف

ى زاْيؿتوواْةنإ و َووغهاضى ضيتساضإ بة ٖاآلزةغة ئيَطإبؤية ية تةواوى تاواْباض ْاغطإ، 
، ٕنطازةنة زةغتطري  يَو يةواْةٖةض يةن يةْيَوبطزْى ئةوإ،ْاوضةناْيإ زةغتيإ نطز بة 

قووتاض ية َطزٕ  يةوي نةغإ ٖةآلتٔ و تواْيإ خؤيإٖةْسيَهيـ  ٕ،نوشضازةزةغت بةدىَ 
اْى ظؤض ثيَطِةو وزإيَهى خئايٓى ظةضواْى وةى ئايٓ سيهةوة ٖؤى ئةوةى ضيوئةَةف ب، بهةٕ

 ْةَيَٓيَتةوة.
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 زؤمريى ثامل
يَهى بضووى بة ْاوى تةزَووض وآلتؾاّ،  ية زةظةضئَ و  ثاؾايةتييية ضؤشئاواى غٓووضى 

غةضطةضَى ى ئةوىَ زاْيؿتوواْتى زميةؾل، آلى ضؤشٖةبانوضزةنةوتة  خؤ ثاملري ٖةبوو،يا
ية غةضزةَاْى نؤْةوة، باديإ بة  ئةو زةظةضة زةغةآلتساضاْي بووٕ،نؿتووناٍَ و ئاشةَيساضى 

 .زةزا ئيَطإثاؾاناْى 
اْةى وآلتو بةؾيَو يةو  ثاؾايةتييناتيَو باونِ ئةضزةؾيَطى َةظزاثةضغت ٖاتة غةض تةختى 

َةظزا  وتىؾاى ثاملري ْاضز و ، ثةياَيَهى بؤ ثاووٕنة َٔ يةو نةتيبةيةزا باغِ نطز زاطرينطز
بة َةضديَو نة تؤ  تةْيا، ْييةةنةى تؤ وآلتى ظؤضى بة َٔ بةخؿيوة و ثيَويػتِ بة وآلت

 ْى و بامجإ بؤ بٓيَطى.ةيبةدىَ بطة ى بضووىيَهْةضيت
ي ة بضوونةوآلت ّئةى ثاؾاى َةظٕ، ئيَُة ية وتىَى زايةوة و آلثاؾاى )تةزَووض( وة

خؤضاى بؤ  ييةوة بةٖةظاض ساٍَ ظيَذا زةناضئاٍَ و ئاشةَيساضَإ ية ضيَطةى نؿتوونخؤ
ضططتٓى باز ، زاوا زةنةئ ية وةْييةاَيةنامنإ زابني بهةئ و تواْاى باز زامنإ بة ئيَوة سَٓ

 باونيؿِ ضاوثؤؾي ية ئةوإ نطز. ييَُإ ضاوثؤؾي بهةٕ،
بة ْاوى )غةعبة( نة  ٕبووية بٓةَاَيةيةى  بةض ية ئيَػتة يةىة غةزةوآلتثاؾاناْى ئةو 

ئةوإ ية غةضزةَى باونِ و ثيَـ ئةويـ ٖةوَيى  وضةناْى ضؤّ بوو،ية ئيُجطات يَوْاوى يةن
ية غٓووضى خؤيإ ْةزةزا، تا ئةوناتةى )ئؤزى ْات( بوو بة ثاؾاى  ووٕو زةضض واظيثاواخن

 ثاملري. خؤتةزَووض يا
بوو نة  بةٖيَع ٖيَٓسة ة بوو،بةٖيَع و ضواض ؾاْثياويَهى  خؤ "ئاظيٓة"يا "ئؤزى ْات"

اْسةوة نة ضِوبة ؾيَوةيةى زةيػو يةطةٍَ طازا ٖةبوو، ٖةضزوو قؤضى طاى زةططت، يَيتواْاى َالْ
وة ٖاْسةضى و زةغتى بة وظةوى. تواْا دةغتةييةناْى ئةو بغةضة ٓنةناْى زةنةوتؤئاشةَيةنة ض

هى ئاَازة نطز و ٖيَطؾي وآلتاْي زيهة و يةؾهطيَهطزْة غةض زةغتسضيَصيغةضنيَؿى نطز بؤ 
 َٓسا بوو. زةغةآلتيى يةشيَطية نةْاضى زةضياى غجى نة  (ض)غووى وآلتنطزة غةض 

وة، ئةوة بعاْة نة ئةوناتةى ئؤزى ْات زةغتى ٓييةئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَ
 ،ْةخؤف بووّ ٖيَٓسةنطز، َٔ ْةخؤف بووّ و ظضاوّ تيٓى بؤ ٖيَٓا بووّ،  يةؾهطنيَؿييبة 
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ْةَسةتواْى بضِ بؤ دةْط. ناتيَو ٖةواَيى  ْةبوو،ى ئةغجِ تةْاْةت تواْاى غواضبووْ
ية غةضزاضةنامن بة ْاوى  يَوضيإ بؤ ٖيَٓاّ، فةضَامن نطز تا يةنغووى وآلتى زاطرينطزْ

بططيَتةوة و ئؤزى ْات بططيَت و بيٗيَٓيَت بؤ الى  غووض)تاوياْووؽ( يةؾهط ببات و بضيَت 
 يةْيَوناْيؿيإ خوزاوةْسو  دووتياضٕنة ؾوإ و ئاظاض ْةزات، ى تةزَووض هخةَيّ آلَٔ، بة

 ْةبات، تةْاْةت ئةطةض يةبةض ضاوى بيعضاويـ بٔ.
 خوزاوةْسيإ ٖةية،نؤَةَييَو  غت ْني،ة يةنتاثةضوآلتى ئةو خةَيهَٔ ظاْياضيِ ٖةبوو نة 

ية ؾاضى ى َةظْيإ يةنثةضغتطة ةوإ َيَية و بة )بةعٌ( ْاغطاوة،ى طةوضةى ئخوزاوةْس
يةزا نضاْى طةْر زياضيإ وةضزةططت و ْيوةى ثةضغتطةيةو  (1)تةزَووض بؤ ضيَ نطزووة.

يإ زةنطز بة تيَضووى زيهة و ْيوةنةي ثةضغتطةناْيإ زةزاية غةضؤنى زياضيية
 ٖاوغةضطرييإ.

نة ئؤزى ْات  ووْةب ئاطةزاضيَ و غةضزاضةنةى َٔ تاوياْووؽ بة غوثايةنةوة بةضةو تةزَووض نةوتةضِ
بهةٕ و  ضيَى دةْطى بؤ طاييػهةتا  ووٕووة، ثيؿةوةضةناْى ْاضاض نطززاطرينطزضى غووزواى ئةوةى 

ياضييغةضزاضةنةى َٔ   ى دةْطي.طاييػهة وزإنة ئؤزى ْات بؤتة خ ْةبوو ظْا
بؤية بة  ٔ يةؾهطيَو بؤ دةْطى ئةو زةضيَت،بوو نة بة فةضَاْى َ ئاطةزاضئؤزى ْات 

نة  ،يساضِوووة ٖاتة دةْطى تاوياْووؽ و دةْط ية ثيَسةؾتيَو ةْطييةناْييةطاييػهة د
 (2).فوضاتؾاثووض و  ضِووباضيزةنةوتة ؾويَٓى بةيةى طةيؿتٓى 

هطاو ضاوةضِوْابؤ ئةو  طاييػهة دةْطييةنإتاوياْووغي غةضزاضى َٔ ثياويَهى ئاظا بوو، بةآلّ 
س، ويَطِاى ئةوةف خؤضِناْى ئؤزى ْات غوثاى تاوياْووطاييػهة ْةبووٕ، س و غيإ ييَو ثطشْا اططى ْوْا
نوشضا و غةضى  يـزواتط تاوياْووغ ز تا تةواوى غةضباظةناْى نوشضإ،غةضباظةناْى بةضططى نطيةطةٍَ 

 ى بةعٌ ٖةَيواغي.ثةضغتطةى ةزةضطيةغةض نطايةوة، غةضى ئةويإ ية دةغتةي 
يةغةض ثاواخنواظي، تط بيَت َهووضِئةو ئةو غةضنةوتٓةى ئؤزى ْات ثاؾاى تةزَووض وايهطز تا 

ؤؽوآلتٖيَطؾي نطزة غةض  ثاؾإ ية نةْاضى  غووض زاطري بهات، نةوةى ئةويـ  بؤ ئةوةي ى تةضاًب

                                                 

ةناْى ئةو ثةضغتط ئيَػتةتا  (1)  "ظةبيشوَيآل" بانوضى ضؤشٖةآلتى زميةؾل َاوٕ.ية ية ثاملري ية ةثامشاوةى ويَطْا

وة غةضضاوة زةططيَت، زوو يكى ئيَػتةى ئاغياى بضووى واتة توضنياى ظيَى فوضات نة ية ؾاخةناْ (2)
زوو يل ية ئاغياى بضوونةوة زئَ و ية زيهةيإ فوضاتة، ٖةض ى ٖةية نة يةنيإ ْاوى ؾاثووض و ئةوييغةضةن

 "ظةبيشوَيآل"تيَهةٍَ زةبٓةوة و ظيَى فوضات ثيَو زيَٓٔ.  ئيَػتةغوضياى 
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ظؤضتط ية  ْةبووٕ،ثيؿةوةض  غووضى ؾاضى خةَيهى ئةو ؾاضة وةى خةَيهّ آلبة، زةضياى غجى بوو
باؾرتئ  ووٕ،زةض بةضِيَوةْطى و ثطتةقاٍَ ةناْى اليةباخساضى بة تايبةتى باخى و باظضطاْضيَطةى 

 (3)ى غجى يةو ؾويَٓة بةضٖةّ زةٖاتٔ.ثطتةقاَيةناْى نةْاضى زةضيا
نةّ ضيَطط بوو يةوةى خؤّ بةضةو ؾاّ بضِ و ئؤزى ْات تةْيبَ بهةّ، بؤية يةؾهطيَهي ْةخؤؾيية

هة ضووْيسا ببات، ى دةْطيـ يةطةٍَ خؤطاييػهةض( ْاضز و ضاَػجاضز تا ؤّ بة فةضَاْسةيي )ٖزيهة
 فوضاتى ضِووباضض خؤى طةياْسة ؾاّ و ية ؤٖ يَ،يةؾهطى َٔ نةوتةضِ طاييػهةى ٖةبوو،ئؤزى ْاتيـ 

ياضيييةوة و يثةضِ  نة داييٓؤغي ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؤتة ثاَيجؿتى ثاؾاى تةزَووض. ْةبوو ظْا
زواى  ططتبوو،بةضاْبةض بة َٔ ضِقى ٖةَي ووٕداييٓؤؽ بةو ٖؤناضاْةى يةو نةتيبةيةزا ٖات

ا ٖاوناضى بهات ئةوةى بيٓى ئؤزى ْات زشّ وةغتاوةتةوة و يةؾهطةنةَى ؾهاْسووة، بطِياضيس
تةْاْةت زوو يصيؤٕ ية غةضباظاْى خؤى خػتة شيَط فةضَاْسةيي ئؤزى ْات تا  و ثاضةى بؤ ْاضز،

 ى غةضباظة ضؤَةنإ وةضبططٕ.ئةظَووْٕ غووز ية هاضب
زةغتى َٔ ية ؾاّ زاطريبهات. وآلتاْى شيَطّ تواْى تةواوى ئةو بة ٖاوناضى ئيُجطاتؤضى ضؤ

ى تةزَووض واتة بةعٌ بجةضغنت و خوزاوةْسى ئةو ؾويَٓاْةى ْاضاض نطز تا زاْيؿتوواْ
وة، خؤت ئةوة ييَهبسةوة ٓييةبهةٕ. ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَ ضيَى بؤ ثةضغتطة

 ى بةعٌ ثةغةْس بهةٕ.ئايٓى ئةو ْاوضةية ضيإ بةغةض ٖاتووة تا خةَيهنة 
اْى ؾاّ وآلتيةوة، تةواوى يغوثانةى ية ظيَى فوضات ثةضِيةطةٍَ ضى غةضزاضى َٔ ؤناتيَو ٖ

ئةو  ٖةَووَٓسا ية ثياواْى يةطةٍَ ئةو بؤ دةْط نطزٕ  بووٕ،زةغتى ئؤزى ْاتسا يةشيَط
ضى ضؤّ ةناْى ئيُجطاتؤظيَطِ، غةضباظى ططت و يةّ ناضةؾسا بووٕاْةى زاطريي نطز وآلت

 نطاوةنإ بة نطىَ بططيَت.وآلتة زاطريتا غةضباظ ية  بووٕياضَةتيسةضى 
ٖةَوو ؾويَٓيَو ّ ية آلبة بووٕ، ووضِةية ئؤزى ْات ت خةَيواْة تةواوى وآلتٖةضضةْسة يةو 

ية ؾاَيـ شَاضةيةنى ظؤض ية  ظيَطِ بةضفةضَإ زةبٔ،وةضططتٓى  ية بةضاْبةضنة  نةغاْيَو ٖةٕ
 تطيإ نطز.بةٖيَعو غوثاى ئؤزى ْات و ظيَطِ ٖاتٓة ْيَوةضططتٓى  بةضية بةضاْثياوإ 
ّ نةوتة بةضاْبةض يةؾهطيَو نة بة الْى آلضيـ وةى تاوزياْووؽ غةضزاضيَهى ئاظا بوو، بةٖؤ

دطة يةوةف غةضباظاْى ئؤزى ْات  ٖيَٓسةى يةؾهطةنةى ئةو غةضباظى ٖةبوو،نةّ زوو 
ض ؤناْى ٖطاييػهةوةى ئةوإ زةدةْطإ. ناتيَو  بوو،إ ية يصيؤْةناْى ضؤّ وةضططتؾاضةظايي

                                                 

 "ظةبيشوَيآل"تةضابًؤؽ  و دياواظة يةو تطابًؤغةى ية ييبياية.  تزةوتطيَ بةو ؾويَٓة ئيَػتة (3)
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نإ و طاييػهةبني نةوتٓة نوؾتٓى ئةغجى ظووهطزٕ، ئةوإ بة تري و نةوإ و نةوتٓة ٖيَطؾ
نإ زاْا، ئؤزى ْات غووزى ية طاييػهةيَو بةضبةغتيإ بؤ ضيَططي ية ضؤيؿتٓى نؤَةَي
 ى طةَاضؤزا.ؤضى يةؾهطةنةى وةضططت و ٖبووْتطبةٖيَع
يَوةيةى بيَت، بة ئةفػةضةناْى خؤى ضِاطةياْس بوو تا بة غةضباظةناْيإ بًَينَي نة بة ٖةض ؾ يضؤٖ

ةثاْى تا زوايني نةغيإ الؾةناْيإ ية طؤضِ ٖةَوويإ بهوشضئَ،تةْاْةت ئةطةض  طةَاضؤنة بؿهيَٓٔ،
 .ى ٖةواَيى ؾهػتيإ ببةْةوة بؤ ثاؾانةيإدةْط بهةويَت، باؾرتة يةوةى بة غةضؾؤضِ

بةٖيَع ض طيإ فيساييإ نطز و تيَهؤؾإ تا طةَاضؤنة بؿهيَٓٔ، بةآلّ زوشَٔ ظؤض ؤغةضباظةناْى ٖ
.ى ٖؤضيإ زةنوؾت و ضيَطةى زةضباظبووْى ظؤضى ٖةبوو، ئةوإ غةضباظةناْيؿغةضباظ بوو،  يإ ثيَ ْةزةزٕا

ؤزى ْات بة ْةيتواْى بةضزةواّ بيَت ية دةْط و غةضباظاْى ئ ٖؤض بة غةختى بطيٓساض بوو،
ية ٖيَطف تا ئةو ناتةى زوا غةضباظى  بووٕثاَيجؿتى غةضباظةناْى زوو يصيؤْة ضؤَةنة بةضزةواّ 

 نطز. زيًيإ خؤضيإ نوؾت ياؤٖ
و ية َووض، بيَ ئةوةى ضاضةغةض بهطيَت،ى طريا و بطزيإ بؤ تةززيًٖؤض نة بطيٓساض ببوو بة 

 يةْيَو ضوو،ؾهطى َٔ بةو ؾيَوةية ية ؾاّ زووةّ يةؾاضة بة ٖؤى غةخيت بطيٓةناْييةوة َطز، 
تةْاْةت ، ئةطةض زةتوأْ غعاى خؤيإ بسةٕ و خؤيإ ئاظاز بهةٕ وتةناْى زيًئؤزى ْات بة 

، بؤية زاوايإ نطز تا بووٕنة ئؤزى ْات بؤى زياضى نطز  ْةبووةيإ ظيَطِ ٖيَٓسةئةفػةضةناْيـ 
 ةوة بؤ بيَت.ئيَطاْيإ ية ظيَطِزةضفةتيإ ثيَ بسضيَت ضيَطةيإ بسات 

ي ْةططت و ْاضاضيئؤزى ْات ضيَعى ئةو وةى نؤيًة بهةوْة ناضنطزٕ،  غةضباظةنإيةطةٍَ هطزٕ ْا
ئةو بوضدة ثًيهاْى َاضثيَضى بة  ،بوضديَهى سةوت ْٗؤَى بؤ بهةٕ بة ْاوى بوضدى غةضنةوتٔ

ة ٖةبووة و بؤ يازطاضى زةوضةزا ٖةبوو، ئؤزى ْات بيػتبووى ية ضابطزووزا ية باٌب بوضدى بةو ؾيَوةي
 نطز. ضيَغةضنةوتٓةناْى خؤى، بوضديَهى يةو ؾيَوةيةى 
بؤ  بةثيَي ضاغجاضزةى ثعيؿهةنامن،ضّ ثيَطةيؿت، ؤئةو ناتةى ٖةواَيى ؾهػتى يةؾهطى ٖ

ٖةَيُصيٓى ٖةواى ثانرت ية ٖةنُاتاْة بووّ تا باؾرت ببِ. ثعيؿهةنامن ٖةواى ٖةنُاتاْةيإ بة 
هة ئةو ضووْئاوةنةؾي ية باؾرتيٓى ئاوةناْة،  وتْى َٔ زةْاغي و زةياْاوآلتباؾرتئ ٖةواى 

و بة زضيَصايي  زةضِؤيؿتنِ( بة ْاوضةى ؾاخاويسا  150زةٖاتة ٖةنُاتاْة، َاوةى ) ضِووباضةي
 ضيَطةنة بةض بةضزة طةوضةنإ زةنةوت و ٖةواى تيَهةٍَ زةبوو و ئاوةنةى غووى و خؤف زةبوو.
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ٖيض  وتثعيؿهةنإ زةياْ و ٖةْطوئ بوو،داضإ غطنة  َٔ وةى غةضةنييزةضَاْى 
ٔ زةغت ْيية، ئةطةض ية ؾويَٓيَو ٖةْطويغطنة و ٖةْطوئ ناضيطةض  خؤؾاويزةضَاْيَو وةى 

 ى تطيَ غوضيَت تا ْةخؤؾي ظضاو ْةَيَٓيَت.ًةغطنة و ؾي خؤؾاويْةنةويَت، زةبيَت 
تةْسضوغتيِ بةضةو باؾرت ضووة.  زواى ئةوةى َاوةيةى ية ٖةنُاتاْة َاَةوة، ٖةغتِ نطز

 ووضِة نطز،ى تتوْسض ية زواى ٖةواَيى ؾهػتى تاوياْووؽ، َٓى بة ؤٖةواَيى ؾهػتى ٖ
ثاؾاى ئاتطؤثاتئَ ٖةواَييَهِ ثيَطةيؿت نة ْيؿاْى زةزا ثاؾاى ئةضَةْػتإ  يةاليةٕٖاونات 

يةضيةٕ بة زةغتى ٖاوناض و ثاَيجؿتى ئؤزى ْات بووة. ثاؾاى ئةضَةْػتإ ية زواى ئةوةى ظا
يةوناتةى ئؤزى ْات ؾاَى ، بةآلّ ، ٖيض ناضيَهى زشى َٔ ْةنطزخواضزَٔ ؾهػتى 

زوشَٓةنامن يةطةٍَ ة و ونطزو فةضاَؤفووة و زةظاْيَت َٔ ْةخؤؾِ، زؤغتايةتى َٓى زاطرينطز
ّ بةو ٖؤناضاْةى باغِ آلو ْةخؤف بووّ، بة ْةبووٖاوناضة. ٖةضضةْسة باضى تةْسضوغتيِ باف 

 ٕ بة ثيَويػتِ ظاْى نة خؤّ بضُة دةْطى ئؤزى ْات.نطز
نة  ،ى ضؤّ بة ضازةيةى ية ٖةواَيى غةضنةوتٓى ئؤزى ْات خؤؾشاٍَ ببووئيُجطاتؤضداييٓؤغى 

واتة ئةو نةغةى ضؤشٖةآلتى تةْيبَ نطز، ْاوى بطز و  ي بةغةضزا بطِي،ْاظْاوى )نؤض نتؤض ئؤضيإ تيؼ(
 (4)ى ئةو ْاوة بًَيَٓةوة، ئةويإ بة )قاضةَاْى ضؤشٖةآلت( ْاوبطز.اْى ئاغايي ضؤّ نة ْةياْسةتواْخةَيه

ياضَسا نةّ تا ضازةيةى باؾرت بوو، بطِْةخؤؾييةظ( زواى ئةوةى  267ية بةٖاضى غاَيى )
ياضى وابيَت نة َٔ بة ببةّ، ئةطةض ئاٖوضاَةظزا بطِ يةْيَوؤّ و ئؤزى ْات ى ثاملري بطِوآلتبةضةو 

 زيٌبهوشضيَِ و زةَعاْى نة َٔ خؤّ بة زةغتةوة ْةزةزا و  ايةزةبووزةغتى ئةو بؿهيَِ، 
 زةنوشضاّ. ٕتةواوى غةضباظاْى زوشَِٓ زةنوؾت يا خؤْةزةبووّ، بؤية يا

                                                 

اْةوةي زيهةيـ ٖةية نة ية َريى ثاملري، طيَطِ إضةبائةظيٓةى ع خؤغةباضةت بة بةغةضٖاتى ئؤزى ْات يا (4)
وى توونةنةى بة ْايـ ية ثةضِثطؤفيػؤض )ئاضتؤض نطيػتيةٕ غئَ(توونة َيَصووييةناْسا ٖاتووة و ةى ثةضِظؤضيٓ

"ؾاثووض زواى ٖةْسىَ دةْط و ثةيهاض ية غوضيا و ناثازؤنى، ىناْسا( زةَييَت:ْييةزةَى غاغاية غةض)ئيَطإ 
اْى نة سونُطِ إضةبااْةوة نةوتةبةض ٖيَطؾى ئةظيٓة َريى عية ضيَطةى طةضِ بةضةو ئيَطإ،اْةوةى طةضِية ناتي 
ؤييإ ى ئةظيٓة بيَطوَإ َيَصووْووغإ ظؤض ظيازةضِؾاّ بوو... غةباضةت بة غةضنةوتٓ بياباْيض ية ؤؾاضى ثامل

اْى غوضيا و بةؾيَهى ظؤضى وياليةتةناْى ضؤّ نطزووة، بةآلّ ئةو بة زَيٓياييةوة بؤ َاوةى ضةْسئ غاٍَ سونُطِ
ية  يسا تا ضازةى ظؤضتط غةضبةخؤ بوو،ة ضوايةت غةض بة ضؤّ بوو، بةآلّ ية ضاغتبية ئاغياى نطزووة. ٖةضضةْسة 

 265ٖيض غووزيَو تا غاَيى  نإ بيَْييةئيَطا ظْاوى ئيُجطاتؤضى ثيَ بةخؿطا،داييٓؤغي قةيػةضى ضؤّ ْا اليةٕ
 "ظةبيشوَيآل"ضزا. ؤٓى بةضزةواَيإ بة دةْطى خؤيإ و ثاملظاي
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وةغتاّ و  ويَٓسةضؤّ، يةبة نطَاؾاْسا بطِ زةبوواية ومن ططتةبةض،ية ئةنباتإ زةضضووّ و ضيَطةى تيػف
 ئةو ناتةى َٔ ضاوّ ييَ هةْطاوة،قةزى ؾاخةنة ٖةَيضاوّ نةوت بةو نةتيبةيةى زاضيوف نة يةغةض 

 غةضية ناضيطةضيىزةبوو. بيٓيٓى ئةو نةتيبةية ظؤض  تيَجةضِ( غاَيى بةغةضزا 767ةى )ْيَعيهزةنطز، 
 زةبةّ. يةْيَويَُةوة تا ئةو ناتةى ئؤزى ْات َٔ نطز و ثةميامن بة خؤَسا ْةطةضِ

ةضتاؾي يؤْاْى نة ٖاتبؤوة ئةوىَ، ٖاتة ثيَـ ئةوةى ية نطَاؾإ زةضبضِ، ئؤواتيػى ثةيه
الّ و ثيَي ضاطةياْسّ ثةيهةضى َٔ نة غواضى ئةغجِ تةواو بووة، ظؤضى ثيَدووف بوو بضِ بؤ 

َٓيـ ضيَعّ بؤ  وت تؤ ثةيهةضتاؾي و ٖوْةضَةْسى،و ثةيهةضى خؤّ ببيِٓ، ثيَُ زيهة ؾاضيَهي
 بؤ دةْط وومنض دةْط، يةبةض ئةوةيٓياّ نطز نة ْاضاضّ بضِ بؤ ّ زَيآلٖوْةضَةْسإ ٖةية، بة

، تةْاْةت ئةطةض ثةيهةضةنة ظؤض زيهة رتة ية ٖاتِٓ بؤ بيٓيٓى ثةيهةضى خؤّ ية ؾاضيَهيططيٓط
نطزٕ ضيَطةّ بة آلمت زواى ئةوةى خة ووةتةبةض،ططت هي زيهةيَوآلتبيَت. ضيَطةّ بةضةو  يـدواْ

 .بطِواتثةيهةضتاؾةنةزا تا 
 يَهيضةنٖةَوو دؤض  بة بةٖيَعفةضَامن نطز تا يةؾهطيَهى ، وٕئةوةى طةيؿتُة تيػف زواي

 ناضيطةضةوة ئاَازة بهطيَت بؤ دةْط.
بؤية زةَعاْى خؤى و  طسا غةضنطزةناْى َٓى ؾهػت زابوو،ئؤزى ْات ية زوو دةْ

 وضةى ئةو بووْٕ و غةضنةوتٔ بة غةض ئةوإ بة ٖةبةٖيَعى وضةٕ وزائةفػةض و غةضباظةناْى خ
نة   نةغيٖةية. بؤية بة يةؾهطيَهى ٖةؾتا ٖةظاض  بةٖيَعيػتى بة يةؾهطى ةيإ، ثيَوبةٖيَع

ى دةْطى طاييػهةسةوت غةز  ىَ،تةواوى ثيَساويػتى و نةضةغتةى دةْطيإ البوو، نةومتةضِ
 بطز.يةطةٍَ خؤَسا ثًة يةنيؿِ 

ى خؤّ مب تا ئةو ناتةى بة ئاطةزاضرت ثؿوو بسةّ و ثثعيؿهةنامن ضايإ غجاضزبووّ تا 
ة زةضِواتهة ئةو نةغةى ضووّْ َٔ ضاغجاضزةنةيامن ية طويَ ْةططت، آلواوةتى ضاى زةمبةوة، بةتة

 دةْط و بة ْياظى نوؾنت و نوشضاْة، طوىَ بة تةْسضوغتى خؤى ْازات.
بيَ  ،فوضات ئةوبةضيميةوة بؤ ةثاْى دةْطى داضاْى )َى ظى ؾة( ثةضِزةضضووّ و ية طؤضِ وٕية تيػف

ية ية ئاوةنة، زةغتةيةى  ثةضِيٓةوةئةغجيَهُإ ئاو بيبات. زواى  خؤيا يَوئةوةى تانة غةضباظ
اى بةضططى ية خؤيإ ٖةبوو. زةضِؤيؿنتئةوإ ية ثيَؿةوة  يةؾهطةنةى خؤَِ نطزة ثيَؿةْط،  و توْا

بؤ ثؿووزإ وةغتائ، زةغتةيةى ية  ْيوةضِؤناتى  ةوةى ضةْس ضؤشيَو ضيَطةَإ بطِى،زواى ئ
 ..اوضةنة ٖاتٓة الّ و وةى شْإ زةططيإ. ثطغياضّ نطز نة بؤضى زةططئ؟ثياواْى زاْيؿتووى ْ
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يإ: ئةى ثاؾا، ضظطاضَإ بهة ية زةغت غتةَى ئؤزى ْات، ئةو ظؤض غتةَهاضة و ئيَُة وت
 بةضطةى غتةَى ئةو ْاططئ. سيهةضي

ى هة يةَةوزوا تا ئةوناتةى َٔ ٖةمب، ئؤزى ْات تواْاى ئاظاضزاْضووْ: ئاغووزة بٔ، ومت
ةنةى زةٖاتٔ و زاْيؿتوواْئيَوةى ْابيَت. زواى ئةوناتة ئيرت ٖةض ؾويَٓيَو نة بؤى زةضووئ، 

: وتَٓيـ زَيٓياييِ زةزاْىَ و زةَ ة زةغت ئؤزى ْات ضِظطاضيإ بهةّ،زاوايإ زةنطز تا ي
 ةثاْى دةْطسا بهوشضيَِ.ية طؤضِ خؤؤّ تا ئؤزى ْات بهوشّ يازةضِ

ية ثيَؿُةوة ٖيض ؾويَٓةواضى يةؾهطى ئؤزى  ،ية ضؤيؿنت ووٕبثيَؿةْطى َٔ ٖةض بةضزةواّ 
 .ْةبووْات 

بووٕ بؤ ْى ئؤزى ْات ْيؿاْة آلهة بيَ زةْطى و ْةدووضووْرت خؤثاضيَعيِ زةنطز، ثَٔ 
يةو ؾويَٓةى بؤ خؤى بؤ دةْطى ٖةَيبصاضزووة، دةْطِ يةطةَيسا ئةوةى َٔ بؤ نوؾتاضطة ببات، 

 بة غووزى خؤى وةضبططيَت. غطووؾتةيةى غووزى تةواو ية ؾيَو ٖةَووبهات و بتواْيَت بة 
ٖةْسىَ زة زةضضوو، يةؾهطةنةَِ وةغتاْس، ناتيَو بيَسةْطى و ْةدوآلْى ئؤزى ْات ية ضا

 .ْييةْاضز تا بعأْ بؤضى ٖيض ؾويَٓةواضى ئؤزى ْات زياض  ظاْياضييّ بؤ وةضططتٓى ٖةواٍَ و غيدوضِ
غةضزاضيَو زووداض ية دةْطسا  زَووض يةطةَيِ ظةْطيَت،يةْيَو ؾاضى تةبة زووضّ زةظاْى ئةو 

يةؾهطى زوشَٔ ؾهػت بسات، ثةْا ْاباتة ثؿت زيواضةناْى ؾاض. غيدوضِةنامن ٖةواَييإ ثيَساّ 
 تا ئؤزى ْات ية ثؿتياْةوة ظةْطيَت. ْةبووٕى بةٖيَعنة ؾاضةنة زيواضى باف و 

بوو ية ٖةواَيى نوشضاْى  بطيَتىؤ ٖات نة ةنامنةوة ٖةواَييَهِ بية غيدوضِ يَوضؤشيَو ية يةن
َٓيـ بطِواّ ْةنطز، ثيَُوابوو ئةوةف فيًََة و  توْسى ضاضًَةناْس،ئؤزى ْات نة َٓى بة 

ٖةْسىَ  يةاليةّٕ ٖةواَيةنة آلزةياْةويَت َٔ ثؿت بهةَةوة و يةثطِ ٖيَطؾِ بهةْةغةض، بة
خؤى نة ْاوى  شْةنةيةو بة زةغت غةيط يةوةزا بوو نة ئ ثؿرتِاغت نطايةوة،غيدوضِيرتيـ بؤّ 

 )ظةْوويي( بوو، نوشضا بوو.
وويي ٖات نة باغي ئةوةى زةنطز نة ظةْ ّ بؤزيهةةوة ٖةواَيى ةنامنغيدوضِ يةاليةٕزواتط 

َٔ  ئيَػتةوويةتى وتزةغت و ووةتةططت زةغةآلتىزواى نوؾتٓى ٖاوغةضةنةى، بؤ خؤى 
 خةَيووويةتى ثيَويػتة يةَةوزوا وتسووة و نامن، زواتط خؤى بة خوزا ْاغاْخوزاوةْسخيَعاْى 

 ئةو بجةضغنت.
يةشيَط خؤى نوشضاوة، ظاْيِ ٖيَؿتا  شْةنةيناتيَو زَيٓيابووّ نة ئؤزى ْات بة زةغت 

وةى ٖيَُا بؤ بيػت و  زيهة فةضَامن نطز تا بيػت و يةى ئاططخاْةي ثاَيجؿتى ئاٖوضاَةظزاّ،
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ةغتُسا بوو بؤ ية بةضزبهةٕ، يةو ثاضةيةى  ضيَسا زةغتى َٓوآلتاْى شيَطية  ئاظيَػتايةى بةؾي 
زواى َطزمن ية وةبةضٖيَٓاْى  ى غةٕ وٖةضيةنة ية ئاططخاْةنإ بةؾيَهِ زياضى نطز تا وةطةضِ
 ئةو ثاضاْة، ئاططى ثريؤظ ية ئاططخاْةنإ بةضزةواّ بهةٕ.

بيا( ووويي )ظةْوىَ، ثيَـ ئةوةى بطةَة ؾاضةنة، ظةْبةضةو ؾاضى تةزَووض نةومتةضِ
ئيَػتة َطزووة، َٔ ْاَةويَت تؤزا زةدةْطا، يةطةٍَ تيايسا زةَييَت ئةوةى  ْاضزّ، ْاَةيةنى بؤ

 زةنةّ. ؾاضى تةزَووض، ئةوا ثيَؿواظيتإ ييَ وظةْطِ، ئةطةض وةى َيوإ زيَٓة ْيَ
ٖةضوةٖا ئةو  غي، ئةو ظياْاْةى بةض َٔ و ؾويَٓهةوتووةنامن نةوتووة،َسا بؤّ ْووآلية وة

بةض يةؾهطةنةّ نةوتووة ية ٖةضزوو دةْطى ثيَؿوو نة تياياْسا  ببصيَطيَت، نة ةاْظياْ
ثاضة و غاَاْى ئؤزى ْات ْةبات، بة وات و بوو، بؤ ئةوةى ئةو ْةضِخواضزيةؾهطةنةّ ؾهػتى 

 وؾاض.ؤيؿتِ و بة بيَ بةضططى ضؤيؿتُة ْيَةو ؾاضةنة ضية بةضثة
نطزْةّ ثةغةْس  ٔ ئةو باْطٗيَؿتَ َٓى باْطٗيَؿت نطز بؤ نؤؾهى خؤى،ووبى ظةْ
زةَعاْى ثياويَهى وةى َٔ يةظزإ ثةضغت،  خةَيهى تةزَووضّ زةظاْى،هة ئاناضى ضووْ ْةنطز،

 .ْييةْابيَت بضيَتة نؤؾهى شْيَو نة ٖاوغةضى 
يَت غاَاْى َيَطزةنةى ية ؾاضةنة بباتة زةوضوبةضية  ى ؾاض ظؤض ثاغةوامن زاْا تا ظةْووبى ْةتوْا
ياْسا ؾاض بة فةضَاْى َٔ داضِ يةْيَوَامن نطز بوضدى غةضنةوتٓى ئؤزى ْات ويَطإ بهةٕ، فةض، زةضةوة

، ْيية ةوةى ئةوْائايٓى داضاْيإ واتة بةعٌ بجةضغنت و َٔ ناضّ بة ئايٓإ ئاظازٕ يةوةى ٖةَوونة 
 .ثةضغتطةهطزٕ بضٓة اضةّ ْابيَت نضاْى طةْر بؤ خعَةتتا ئةو ضؤشةى يةو ؾ تةْيا

زاطرينطز، و نةيوثةيةناْى نؤؾهى ئؤزى ْامت  َافووضو خؿًَة ططاْبةٖانإ و  طِظيَتةواوى 
نة يةو وآلتاْة  ،فةضَامن نطز نطإ،، ئاظازوآلتاْةى ئةو زاطريى نطزبووٕتةواوى ئةو  ٖةضوةٖا

ضِةمسة ئايٓييةناْي وية ديَبةديَهطزٕ و ئةدماَساْي غطووت و ضِيَإ ئاظازٕ ٖةَوو بسةٕ داضِ
ات بؤ ثةضةغتٓى بةعٌ، تةواوى بهظؤضيإ ييَ ْاناضيَت نةؽ  وْهة يةَةوزواضو خؤيإ،

ياْسا بووْ زيٌنامن ضِظطاض نطز و بة ٖؤى ئةوةى ية غةضزةَى ئيَطاْييةة زيًئةفػةض و غةضباظة 
بؤ  ٖاوغةضيسا، يايو غاَاْى ئؤزى ْات و ظةْووب ظيَطِية  ،بيٓى بوو ئةؾةدمةيإظؤض ئاظاض و 

 ةيةنِ زابني نطز نة بةضاْبةض َووضةى ثيَٓر غاَييإ بوو.َووض زيًيَو ٖةض
َٔ ضةمت  يَؿت نطز بؤ نؤؾهى خؤى،ووبى ضةْسئ داض ٖات بؤ الّ و َٓى باْطٗظةْ

زيهة  ئةطةض ثاؾايةني غتى،بة نة بةضاْبةض ثاؾايةنى يةظزإ ثةضوت: ؾازنطزةوة و ثيَُ
خؤت و ئةوا وو، ب نطزبةضثادةْطى  بوواية، ئةوا بة زَيٓياييةوة بة ٖؤى ئةوةى ٖاوغةضةنةت
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ّ َٔ ْة تؤ و آلاْى خؤى، بةوآلتزةنطز و زةيربزْة  زيٌ زةغتوثيَوةْسةنةتية طةدمةنةت و نوضِ
زواتط  زةنةّ ييَطة زةمب، ةنةت تةواووآلتتا ئةوناتةى ناضةنامن ية  زيٌ ْاططّ،ةنةت بة نوضِْة 

بةضِيَوة ببةى، بةآلّ ةنةت وآلت، ئاوا زةتةويَت ؤْتيَِ تا ضييَ زةطةضِ يَُةوة، بؤيةزةطةضِ
ةنةت بتاْةويَت وةى ئؤزى ْات بهةٕ و نوضِ خؤئةطةض ضؤشيَو خؤت يا ٖؤؾساضيتإ زةنةّ

ةنةتإ زةنةّ بة بةؾيَو وآلتزةغتى خؤتإ، ئةوا ٖةضزوونتإ زةنوشّ و وآلتاْى َٔ غةْة شيَط
 زةغتةى خؤّ.وآلتاْى شيَطية 

ظيٓسوو مبيَِٓ، ية ْيَوإ َٔ و تؤزا دةْط ْابيَت و ٖيَطف تا ئةو ضؤشةى َٔ  وتىووبي ظةْ
 ةناْى تؤ.وآلتْانطيَتة غةض 

سافيعى خواووبى بؤ يَُةوة، ظةْتةزَووض ديَ بٗيًََِ و بطةضِ خةضيهي ئةوة بووّئةو ضؤشةى 
نوؾتٓى ئةو بة  وتىئةويـ  غتة نة تؤ ٖاوغةضى خؤتت نوؾتووة،ٖاتةالّ و ييَِ ثطغي ئايا ضا

 يةخؤّ، ئةوّ نوؾت. يهطزَٕٔ ية ناتى بةضطط ْةبوو،ْكةغت زةغتى ئة
تةواوى  اْى ئةو، بةو ؾيَوةية بوو،زوو دةْطى َٔ و ئؤزى ْات و نوشضٖةضبة غةضٖاتى 

ةوةّ بةضةو ؾاضى طةضِاْ ٓةوة،يةو طةؾتة و ية تةزَووض زةغتِ نةوت بووٕنةوت ييَِئةو ظياْاْةى 
 ظ( خاياْس. 268تا غاَيى ) وٕتيػف

ثعيؿهةنإ ئةويإ بؤ  ْةخؤؾييةنةّ غةضى ٖةَيسايةوة،ةوةّ، زووباضة طةضِاْزواى  ويََاْط
ية ناتى  ْةناْى داضإ ضاضةغةضيإ زةنطزّ،ةوة و بة ٖةَإ زةضَاْسضِاطةٖؤناضةناْى داضإ 

نطزمن، ٖةواَيى نوشضاْى داييٓووغي ئيُجطاتؤضى ضؤّ و ثؿتيواْى ئؤزى ْامت ثيَ ضاضةغةض
 طةيؿت.

 
       *       *               * 

 
ثياويَو بة ْاوى )نًؤز( نة ئةويـ يةطات واتة فةضَاْسةى يصيؤٕ بوو ية  ّ طةياْس ثيَظاْياضيإ 

زيهة ْةزةبوو بة  دطة ية يةطاتةنإ نةغي ،دياتى داييٓؤؽ بؤتة ئيُجطاتؤض، ضؤّ ية زؤخيَهسا بوو
و ية  ئةوى زةنوؾت هي زيهةاتؤض، يةنيَية يةطاتةنإ زةبوو بة ئيُجط يَوٖةض نة يةن ئيُجطاتؤض،

 زةنوشضا و ديَطةى زةطريايةوة. هي زيهةتا ئةو ناتةى بة زةغتى يةنيَ دياتى زةبوو بة ئيُجطاتؤض،
نة ئةو ية زوو  وتةنامنِ َٓساَي بةناتيَو نًؤز بة ْاوى )نًؤزى زووةّ( بوو بة ئيُجطاتؤض، 

 يي زةنوشضيَت و ديَطةى زةطرييَتةوة.ظووة و بَيَٓيَتةوة ت ْاآلزةغةثرت يةغةض تةخيت غاٍَ 
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ية ئاناَسا َٓى  ا،زاٖيَٓ زيهةي ، دؤضة دةْطيَهيي ططتةزةغتتآلئةو زواى ئةوةى زةغة
 ةناْى خؤّ مب.وآلتى ئاطةزاضنطزةوة نة  ئاطةزاض

 زةبووايةيَو زةنطا، وآلتبوو يةوةى ناتيَو ٖيَطف بؤ  بطيَتىدةْطة تاظةنةى نًؤزى زووةّ 
ةنإ بهوشضئَ، زاضةنإ َٓساَيةنإ ويَطإ بهطئَ و تةواوى ثياوةنإ و شْةنإ و تةواوى ؾاض

ٖةَوو ناْياوةنإ نويَط  يةْيَوبربزضئَ وةنإ ينؿتووناَيي ظةوييةزضئَ و بةضوبووَى بربِ
 بيَت.وآلتة ٖيض ؾتيَو ْةَانة يةو  زةطةضِيَتةوةيةؾهط  يـناتيَه بهطيَٓةوة،

ئةطةض نًؤزى زووةّ نة اليةْططى ئةو  نطزةوة،و دؤضة دةْطاْة زةبة تةواوةتى ْةفطةمت ية
ئاٖوضاَةظزا  ةغتباية، ئةو دةْطاْةى ْةزةويػت،دؤضة دةْطاْة بوو، ئاٖوضاَةظزاى ثةض

يةطةٍَ  ذاىاشةَيةناْيـ ْةضّ و ْيإ بيَت، ضفةضَاْى نطزووة َطؤظ تةْاْةت بةضاْبةض بة ئ
 ةطةظةناْى خؤى.ٖاوضِ

زةزا، زةغتِ ية دةْط  طةناْسا، ٖةض نة زوشَٔ خؤى بة زةغتةوةَٔ ية تةواوى دةْ
 شَٔ وةضزةططت.وية ز بادِ تةْيا زواى ئةوة ٖةوَيى نوؾنت و ويَطاْهطزمن ْةزةزا، ٖةَيسةططت،

ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة، ئةوة بعاْة نة َٔ يةو ضؤشةوة نة ٖاتووَةتة غةض 
 يَو ْةنطزووة.وآلتئ، ٖيَطؾِ بؤ ٖيض بة َةبةغتى تاآلٕ و نوؾنت و بطِ، ئةَطِؤتا  ثاؾايةتييتةختى 

ٖيَطؾي ثاؾايةى نة  سةضةوة بووة، بؤَآل، وةبيَتيَو نطزوآلتٖةض داضيَو نة ٖيَطؾِ بؤ 
زواى ئةوةى  بووْة،زةغتِ  يةشيَطاْةى وآلتيةو  يَويةن خؤةنةّ ياوآلتغةض  تةٖيَطؾي نطزووة

ى زوشَٔ وآلتزةبيَت  وتنًؤزى زووةّ زةي، بةآلّ ةْطِ ضاططتووةخؤؾيإ بة زةغتةوة زاوة، د
 طياًْةبةضيَهى تيَسا ْةَيَٓيَت، و نيًََطة و ناضيَع و باربة تةواوةتى ويَطإ بهطيَت و ٖيض َاٍَ و 

 نإ نطز.وتةٖةض بةو َةضاَةف ٖيَطؾي بؤ غةضظةوى ط
وآلتة ى زووةّ ٖيَطؾي بؤ ئةو ناتيَو نًؤز وتةنإ بةضاظ بة ضيَصةى ظؤض ٖةبوو،ط ية زةظةضي

نإ ية وتة، طبووٕيإ ثةضاطةْسة زةوضوبةضاْى وآلتئةواْيـ بؤ  نطز، بةضاظةناْى ضاوْا،
ضةنى و ية طاىل بوو، نةضةغتةى ووةناْيإ ية ؾيَوةى قخاْوو َيضيةنإ زةشيإ و دةْطةَي

 نةياْسا.غٓووضةة ية ئةوةف بؤ ظؤضى زاض زةطةضِايةو خاْووةناْيإ بة تةواوةتى ية زاض بووٕ،
ْى غووتا تةْيا خاْووةناْى ئاطط زةزإ،نإ، وتةنًؤزى زووةّ ناتيَو طةيؿتة طوْسةناْى ط

ةنإ و ية َاوةيةنى ظؤض نةَسا ية خاْووٕ و ططِططتٓى تةواوى غووتاوة ٖؤى ويةى زةبخاْوو
بة  ٖيَٓسةاطط بةضضاو ْةزةنةوت. ية ٖةْسىَ الزيَسا ئٖيضي زيهة دطة ية خؤَيةَيَـ  طوْسةنة،
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ة َٓساَي، ْةزةطةيؿتٓةوة َاَيةناْيإ تا بووٕدةْطةٍَ  يةْيَوئةو شْاْةى تةؾةْةي زةغةْس،  بًةظ
 ٕ.غووتاةنإ يةويَسا زةَٓساَيضظطاض بهةٕ و  بووٕؾريخؤضةناْيإ نة ية َاَيةناْسا 

و  نًؤزى زووةّ ٖةض نةغيَو ية شٕ و ثياو، ثري و طةدمى بةضزةغت نةوتباية، زةيهوؾت
 خةَيوطزْة غةض ْاَووغى زةغتسضيَصيهزةغتى ية نةؽ ْةزةثاضاغت، غةضباظةناْيؿى خؤيإ ية 

 ْةزةثاضاغت.
تواْاى  غووتاْسٕ تا ئةوإ ضيسيهةنوؾت و الزيَهاْى  طتى طخةَيهى ٖيَٓسةنًؤزى زووةّ 

وي ةزوئةوإ ب بهةوْةوة، ية نًؤزتؤَية  ياضياْساةنإ بطِييوتط وةغتاْيإ ْةَا و ثامشاوةي
اليةنةوة  ٖةَووؾةويَو يةؾهطةنةى ية دةْطةٍَ ثؿووياْسا بوو، ية  غوثاى ئةو نةوتٔ،
 دةْطةَييإ ئاططزا.

وة، هيـ ية ؾويَٓيَو َابوواْايةؾةويَومت نة ْةضيتى يصيؤْةنإ وابوو، تةْاْةت ئةطةض بؤ 
ةوْة بةض ثةالَاضى زةنطز تا ْةن ضيَية خؤيإ بة ضواض زةوضياْسا  يهطزٕزيواضيإ بؤ ثاضيَعطاض

بوواْة، زاضةناْيإ زةبطِى و بة قةزى زاضةنإ ى زوشَٔ. ئةوإ ئةطةض ية دةْطةَييةْاناو
ئةطةض بةضز  ة بة بةضز و طٌَ زيواضيإ زةنطز،اْْةبووزةنطز، ئةطةض ية دةْطةٍَ ضيَ زيواضيإ 

ٕ تةْاْةت خؿتيإ ئةوإ بؤ ئةو ناضةيا و مل زيواضيإ ٖةَيسةضٓى، زةغت ْةنةوتباية، بة قوضِ
 بووٕ، ئةو ؾةوة ية قةزى زاضةنإ بوو،زةبطِى. زيواضى زةوضةيإ بة ٖؤى ئةوةى ية دةْطةٍَ 

 نةيإ.غووتا و ئاطط طةيؿتة ئؤضزووطةى ئاططزا، زيواضةنةؾيإ يةطةٍَ ظؤضبووْ
ٕ اتٔ و ويػتيا، زووضاضى ؾًَةشإ ٖبووٕغةضباظاْى يصيؤْةنإ بة بيٓيٓى ئاطط نة طةَاضؤى زا

ـ تةوضى يوتى ضيَههاضى يصيؤْةناْيإ. ثياواْى طووْضيةْيَووة ٖؤى وئةوةف ب خؤيإ ضظطاض بهةٕ،
ضاوةضِواْى غةضباظاْى ٖةآلتوويإ زةنطز، ٖةض ية ثؿت ْاوضةى ئاططةنة  قوضغيإ بة زةغتةوة بوو،

 تةوضى ئةوإ زةنوشضا. ييَساْيو نة ية ئاططةنة زةضزةضوو، بة يةى غةضباظيَ
آلّ ووةّ بة ثاَيجؿتى ثاغةواْةناْى طاضزى تايبةتى خؤى تواْى ضِظطاضى ببيَت، بةنًؤزى ز

نإ نوشضإ، ٖةْسيَهيؿيإ وتةط يةاليةٕ خؤيا غووتإبة ئاطط  ٕةى غةضباظةناْى ياظؤضيٓ
 نإ زةنوشضإ.وتةط يةاليةٕزواتط  بووٕ،ثةضاطةْسة 

، ووٕضيةْيَوغةضباظةناْى  ةىخواضز و ظؤضيٓنإ ؾهػتى وتةى طوآلتٖةضضةْسة نًؤز ية 
 ثيَي يهؤؽ(وتةوةى ْاوى )ططةضِاْية زواى  زةوضوبةضى خؤى،ناغةييَػةناْى  يةاليةّٕ آلبة

 ناْسا غةضنةوت(.وتة)ئةو نةغةى بةغةض ط واتة بةخؿطا
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( ٍَى )طووآلتضةْس يصيؤْيَو ية غةضباظةناْى بةضةو يةطةٍَ ية نؤتايي وةضظى ٖاويٓسا، نًؤز 
 ٖةَووهوؾت و زةينةوت، غيَهى بةضزةغت زةةف ٖةض نةوآلتيةو  ىَ،نةوتةضِ فةضةْػا

 نطز.زةويَطإ  خؤيا زةغووتاْس طوْسةناْي
ضةختةيًي ضِةظى تطيَيإ ظؤض ثيَ باؾرت بوو ية ز بووٕ، دووتياض طؿتييى طوٍَ بة زاْيؿتوواْ

 ةنةيإ بة ضِةظى تطىَ زاثؤؾطاو بوو.وآلتبؤية بةؾي طةوضةى  زيهة،
 (، ية ضةظةناْسا تطيَ طةيؿتبوو،)طوٍَ فةضةْػا طةيؿتةنة نًؤزى زووةّ يةو وةضظةى 

 دطة ية وةضظى ظغتإ زةغت زةنةوت. ،( بة ضيَصةى ظؤض ية تةواوى وةضظةنإوضطيـ )قاضضوان
ٕ ضِةظةنإ ية تطغي وزاهة خضووْ) بيينغةضباظة ضؤَةنإ نة ضِةظةناْيإ بة بيَ خاوةٕ 

خواضز نة ٖةْسيَهيإ ْةخؤف يإ ٖيَٓسة خواضز،، تطيَى ظؤضيإ (بووٕت آليإ ٖةٖةَوونوشضإ، 
اضطةنإ وهة ٖةْسىَ ية نضووَْطزٕ،  واضطنخواضزْى يؿيإ بة ٖؤى زيهة ٖةْسيَهي نةوتٔ،
 ٕ.بوو شةٖطاوي
 ةضبةضةناْى نًؤز خؤى ئاَازة نطز،بة ْاوى )ناضٍ( بؤ ب فةضةْػاية غةضنطزةناْى  يَويةن
يةى بة ْاوى )ؾاَجاْى( ٖيَطؾي نطزة غةض نًؤزى ية ْاوضةنطزةوة و ى ية خؤى نؤوآلتثياواْى 
 زووةّ.

ئةو و ثياوةناْى بة ْةعطةتة ييَساْةوة ٖيَطؾيإ نطزة غةض يةؾهطى نًؤز و زةضنةوت نة 
ْى تطيَ ْةخؤف و خواضزيةؾهطى نًؤز غػنت، ٖةْسىَ ية غةضباظةنإ بة ٖؤى ظؤض 

ظة تةْاْةت غةضبا ،ْى تطىَخواضزةوت نة ظؤض . ئةو ضؤشة زةضنبووٕٖةْسيَهيؿيإ غػت ب
ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة ثيَؿرت فةضَاْسةى يصيؤٕ بووة، ْةزةبوو ضيَطةى  زييَطةناْيـ غػت زةنات،

 يةف ثةضوةضى و تةْبةَيى و ظؤض خؤضى ية ضِةظةناْى طوٍَ بة غةضباظةناْى خؤى بسات.
و  بووٕو آلناْى ثةضف و بو غةضباظة خواضزيةؾهطى نًؤزى زووةّ ؾهػتى  زيهة داضيَهي

 نًؤزى زووةّ بة ثاَيجؿتى طاضزى ثاغةواْى خؤى تواْى ٖةٍَ بيَت و ضظطاضى ببيَت.
آلْهطاوى ناتيَو نة ثياواْى طوٍَ ٖيَطؾيإ نطزة غةض يةؾهطى ضؤّ، ئةوإ نةيوثةىل تا

، زا بططٕثياواْى )طوٍَ( تواْيإ زةغت بةغةض تةواوى ئةو نةيوثةٍ و نةضةغتاْة ظؤضيإ ٖةبوو،
يٓى بةثيَي ْةضيتى خؤؾيإ و بؤ زةضبطِ ْسا بةزةغتى ٖيَٓا بوو،ى ئةواوآلتٕ ية آلبة تانة 

يةغةض اَاَييَت، ئةويإ ضِ فةضةْػاغوثاغطوظاضى بةضاْبةض بة )ناضٍ( نة تواْى ضؤَةنإ ية 
ة ئةو، تان ية بةضاْبةضئةَةف وةى ْةضيتيَو بوو بؤ غوثاغطوظاضى  ،بةضظ نطزةوة قةَيغإ
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غةض ئةوة بوو نة ية دةشْةناْياْسا بة تةْياةنةى يةطةٍَ خةَيهثاؾاى طوٍَ  دياواظيى
 ةناْسا بةضظزةنطايةوة.قةَيغاْ

ةناْى زيػإ بؤ خؤبطزْة ْيَعيهايةوة بؤ ضؤّ و يي طةضِخواضزوونًؤزى زووةّ بة ؾهػت 
 ثيَـ ْاويإ ْا )طويسيؼ( واتة )ئةو نةغةى طوَيى ططت(.

نإ و ض ية ضؤّ بة ٖؤى وتةى طوآلتػتى نًؤزى زووةّ ض ية زوو ؾهٖةواَيى ٖةض
 ٖةَووبؤية  هطز ئةوإ ضؤَيإ خؤف ْةزةويػت،نطيػتياْةناْةوة ثيَِ طةيؿت، وةى بامس

ى ئاطةزاضزةتوامن بًَيَِ َٔ بة ٖؤى ئةواْةوة  ْةخواظضاوةناْي ضؤَيإ بة َٔ زةطةياْس،زاوة ضِوو
 زاوةنإ بووّ.ضِووتةواوى 

ت بيَت و تةواوى آلوويةتى ثيَويػتة بةضةو ضؤشٖةوتاَييإ ثيَساّ نة نًؤزى زووةّ ضؤشيَو ٖةو
 ت بؤ ضؤّ.باى بزيًزاطري بهات و ئةويـ بة  يةشيَطزةغتى )خةغطةو(زإاْةى وآلتئةو 

ناتيَو ئةو ٖةواَيِ ثيَطةيؿت بريّ نطزةوة نة نًؤز  َةنإ َٓيإ بة خةغطةو ْاوزةبطز،ضؤ
زواى زوو ؾهػتى بةزوا يةنسا نة ية ئةوة بعاْيَت  ئاقٌََطؤظيَهى وةى و ى ٖةبيَت ئةقًَزةبيَت 

غيَيةّ بري ية ٖيَطف بهاتةوة، ٖةضيةنةياْسا يةؾهطيَهى خؤى ية زةغت زابيَت، ْابيَت بؤ داضى 
غاتة غةض بطيٓى ؾهػتةناْى و بة تةواوةتى  ٖةتوإثيَويػتة َاوةيةنى ثيَ بضيَت تا 

 .ةوةيَصيإ بهاتغاضِ
ّ ْةزةبوو وضيايي خؤّ يةزةغت بسةّ، آلاى ئةوةى زةَعاْى نًؤزى زووةّ طيًَة، بةويَطِ

 وآلتةناْى شيَطزةغتِ،زةيتواْى ٖيَطف بهات بؤ  ،هة ئةو ٖةض بةو ٖؤناضة نة ْةظإ بووضووْ
هة زةتواْطيَت ثالْى َطؤظى ضووْ ،ية َطؤظى ظاْاْةى  برتغني، َطؤظى ْةظإثرت ية ثيَويػتة 

ّ ثيَؿبيٓى و ظاْيٓى ثالْى نةغي ْةظإ ظؤض آلى بهطيَت نة ض زةنات، بةظاْا ثيَؿبيٓ
 ئةغتةَة.

نطيػتياْةناْةوة ثيَطةيؿت نة نًؤز زةغتى نطزووة بة  يةاليةٕ زيهةّ ٖةواٍَ و ظاْياضي
 ياْةوآلتواتة يةو  ،وةووةتةةناْى زةوضوبةض نؿاْسوآلتضةْس يصيؤْيَهى ية نطزْةوةى يةؾهط، نؤ

 نيَؿييةهة ئيُجطاتؤضى ضؤّ ثيَويػتى بة ثاضةية بؤ ئةو يةؾهطضووْ، بووٕى ضؤّ زةغت يةشيَطنة 
 ةنإ وةضبططيَت.باظضطاْ، بؤية ٖةوَييسا بوو تا ثاضة بة قةضظ ية ْييةو ثاضةى 
يَطزةغتى ية تةواوى ئةو وآلتاْةى شئةوإ  وزإ َتُاْةى ظؤضى ٖةية،ى خباظضطاْي ةنإضؤَ

 نةؾتييةى غةز ْيَعيهْووغيٓطةيإ ٖةية، ٖةْسىَ يةوإ تا ى زةنةٕ و باظضطاْضؤَٔ ناضى 
، بةآلّ ةى ثيَٓر ٖةظاض نةؽ ناض زةناتْيَعيهناْيإ باظضطاْيية ةية زةظط باظضطاْيإ ٖةية،
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ية  يَٓيَتةوة،زةتطغإ نة ئةو ْةتواْيَت قةضظةناْيإ بؤ بطةضِ ْةبوو،ئةوإ َتُاْةيإ بة نًؤز 
ضؤّ بهوشضيَت و  زيهةي ناْيوضةوةى ئةويـ ٖةض وةى ئيُجطاتتطغيإ ٖةبوو ية زيهة اليةني
 يإ بساتةوة.اْت بيَت نة ْةتواْيَت قةضظةننوض ٖيَٓسة زةغةآلتيىَاوةى 

بياخناتة شيَط ناتيَو نًؤزى زووةّ ظاْى ئةوإ ْاياْةويَت قةضظى بؤ زابني بهةٕ، بطِياضيسا 
، بطِؤٕوإ ْةياْسةتواْى ٖةَيبئَ و ةناْى خػتة باضيَهى ْاخؤف، ئةباظضطاْئةوةف طووؾاض، 

ضؤّ ٖةياْبوو زةنةوتة زةغت نًؤز، ئةطةضيـ ٖةَيٓةٖات بووإ، هة تةواوى ئةوةى ية ضووْ
 .بطةيةْٔزاوانةى بةدىَ  ْاضاضبووٕ

)نئَ تي زيؤؽ( نة بطاى يةطةٍَ ةناْى ضؤّ بؤ ئةوةى ثاضة ْةزةٕ بة ئيُجطاتؤض، باظضطاْ
ئةوة بوو نة نئَ تى زؤؽ  ْييةةميإ و َةبةغتيإ يةو ٖاوثةمياة ٖاوثبووْ ،نًؤزى زووةّ بوو

ّ آلية َةتطغي ئةوزا ْةبٔ و ئاغووزة بنب، بة سيهةتا ضي ،ية دياتى نًؤزى زووةّ بهةْة ثاؾا
 ٖاتة ضؤّ. ووٕيةثطِ ْةخؤؾي تاع

ئاٖوضاَةظزا نة َيٗطباْة،  يةاليةٕ ئةٖطميةْةوة زيَت، ووٕواى َٔ تاعبة بطِ
يإ بؤ ْاْيَطيَت. ئةٖطميةْيـ تا ئةو ناتةى ظةَيٓة بؤ ةآلةناْى خؤى ئاظاض ْازات و بئافطيَٓسضاو
يـ ووْبهات و ظةَيٓةى ْاضزْى تاع ةيإ بؤ ضةواْةآلخؤف ْةبيَت ْاويَطيَت ب ةآلْاضزْى ب

ئةو ياغاياْةى  بووٕ،ةناض خطاث ْةبووٕ،اْةنى باف خةَيهةناضى بوو، ضؤَةنإ خطاث
ْةناْى ضؤّ بؤتة آلبيػتبووّ نؤ بووٕ، ْةياْسةثاضاغت،خاويَٓى زياضى نطزئاٖوضاَةظزا بؤ ثانو

، ية ضؤّ نةؽ خؤى دطة ية خاْةزاْةنإ زيهة ية اليةني بووْةوةى خؤٍَ و خاؾاى،ؾويَٓى نؤ
. ؤٕنة ية تةواوى تةَةْيإ خؤيإ ْاؾ خةَيهي ٖةشاض ٖةٕ،ٖةْسىَ ية نؤيًة و  ْاؾوات،

ناْسا ة ية طةضَاوةضؤشئةو زضيَصايي إ، بة زووداض خؤيا ضيَوداخاْةزاْةناْى ضؤَيـ ٖةفتةى 
 زةبطز. يإبةغةض

ةوةى ئةو ثةتايةزا، خاْةزإ و زةَيةَةْسةنإ واياْسةظاْى بووْوآلية ضؤشاْى غةضةتاى ب
آلّ بة َاوةيةنى نةّ ثةتا زةضيَت، بة يةْيَويي ظووثةتانة بة تةواوةتى تةؾةْة ْانات و بة 

 ضيَو دواْهاضى  َةضَِةضِى ية بةضزطةوضة و نؤؾهة دواْةناْيإ نة  و َاَيةطةيؿتة ْيَ
 نإ.بياباْةئةواْيـ ية تطغي ئةو ثةتاية، َاَيةناْيإ ديَٗيَؿت و ثةْايإ بطزةبةض بووٕ، نطا

بؤ ضاضةغةضى  ْةبوونةؽ  سيئي يةْيَوبطز، ثعيؿو و ياضَةتيسةضةناْى ئةواْى  ووٕتاع
 تةضَى َطزووةنإ بٓيَصيَت. خؤى ضؤّ ٖةْطاو بٓيَت ياخةَيه
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بهةٕ،  ضيَى بةضظى سةوت و ٖةؾت و تا زة ْٗؤَى خاْووى ضؤّ وابوو نة خةَيه خووخسةي
بؤية  ضؤّ ظةوى ْيؿتةدىَ ظؤض ططإ بوو،هة ية ضووْ بؤ ئةوةي غووز ية نطيَيةناْيإ وةضبططٕ،

غةضنةوتٔ بؤ هة ضووْ، خواضةوةنطيَي ْٗؤَةناْى غةضةوة ظؤض نةَرت بوو ية ْٗؤَةناْى 
ئةَةف واى نطزبوو ٖةشاضإ ية ْٗؤَةناْى غةضةوة  ئاظاض زةزا،ى خةَيهْٗؤَةناْى غةضةوة 

الؾةناْيإ يةو ْٗؤَاْة زابططيَت و  ْةبوونةؽ  سيئي بة ٖؤى ئةو ثةتاية ئةوإ زةَطزٕ،بٔ. 
 بيإ ْيَصيَت و يةوىَ بؤطةْيإ زةنطز.

نطيػتياْاْةى ثةْاى  وية يَوضوغت بهةّ، يةنئةو ضؤشةى بطِياضَسا ؾاضةنإ )بة ؾاثووض( ز
يةّ وتةَٓيـ ئةو  ضيَ بهةّ،ى ضةْس ْٗؤَى خاْووبؤ َٔ ٖيَٓا بوو، ٖاتة الّ و زاواى نطز تا 

ّ آلزةنةٕ، بة ضيَى ضةْس ْٗؤَى خاْوو ية ضؤّ بة ٖؤى ططاْى ظةوى ومتضةت نطزةوة و 
ى َٔ بة خةَيهؤية َٔ واْانةّ نة ب ظزا ظةوى ظؤضى زاوةتة َٔ و ؾويَٓهةوتووةنامن،ئاٖوضاَة

 ووٕئةو ؾاضاْةى َٔ زضوغتِ نطز ٖةَوواسةتى بنب. ية نإ زووضاضى ْاضِثًيهاْةغةضنةوتٔ ية 
 يةنى زوو ْٗؤَيإ ييَ زضوغت نطاوة.خاْووضةْس  تةْيا ْيية،ى ضةْس ْٗؤَى ييَ خاْوو

نطز و تيَهةٍَ بة ى َطزووةنإ ية باَيةخاْةنإ بة ضازةيةى تةؾةْةى بؤْى طةْيٓى تةضَ
 نةى خيَطاتط نطزبوو.ْةخؤؾييةى ْيٓةوةتة آلْةنإ ببوو،ثيػى نو

تةْاْةت بة تةْيؿت و غاخيـ، ٖةض نةغيَهى تةْسضوغت  ،ببوو ثيؼضازةيةى ٖةواى ضؤّ 
 ؾاضةنةؾسا ضؤيؿت بوواية، بة ٖؤى ئةو بؤْة زووضاضى ْةخؤؾي زةبوو.

 َيهةناْيإوئةو خاْةزاْاْةى بؤ غةض َ ت،زيهة ضؤيؿ نة ية ضؤّ بةضةو ؾاضةناْيْةخؤؾيية
ية ْيَوإ  دياواظيىزةضنةوت ناتيَو بةآل زيَت، ٖيض  بووٕ،زووضاضى ْةخؤؾي  ويَٓسةض، يةضووبووٕ

زةَطزٕ و شْإ زواى  ْةخؤؾييةخاْةزإ و نؤيًة ْانات. غةيط يةوةزا بوو نة ثياوإ ظؤضتط بةو 
سا نةّ نةؽ ٖةةوة، بةآلبووْيإ ٖةْسيَ داض ضاى زةبووْتووؾ  نة ضاى ببٓةوة. بووّٕ ية ْيَوإ ثياوْا

وو، بططفتاض ب ْةخؤؾييةئةويـ بةو  فةيًةغووفيَو بة ْاوى تالْووؽ زةشيا،ية ؾاضى ضؤّ 
ْةَطزٕ، ئةو تا زة ضؤش زواى ضاى  ْةخؤؾييةبةو  بوو يةو شَاضة نةَةى يَوّ يةنآلبة

ناتيَو ظاْى تواْاى ت، ْطاو ٖةَيبيَٓيَنة ْةيسةتواْى ٖة ،بيَ تواْا بوو ٖيَٓسةةوةف بووْ
ةْا ييَ بسات، بووة نة بتواْيَت نةضِ بةٖيَع ٖيَٓسةاوةتةوة و ٖةْاغةى ضؤيؿتٓى بؤ طةضِ

ية تةواوى ئةو  طةضِإ نطز،ْةناْى ضؤَسا زةغتى بة آلو نؤْيَةْايةنى بةزةغتةوة ططت و بةنةضِ
يسا ةْانةى ٖةية، فووى بة نةضِخةَيهة ب يةْاؾويَٓاْةى زةيعاْى تواْاى طةياْسْى زةْطى نةضِ

يإ دووَيةوة ٖؤى ئةوةى ئةواْةى تواْاى ةْانة بوزةْطى نةضِزةنطز تا زةْطى بةضظ ببيَتةوة، 
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ٔ: ئةى ئةو نةغاْةى وتئةويـ بة زةْطيَهى ْعّ ثيَي زة بووْةوة،زة ْيَعيوٖةبوو ية تالْووؽ 
 ْةخؤؾييةزووضاضى ئةو  زيهة داضيَهيضِظطاضتإ بووة، ئةوة بعأْ نة ئيَوة  ْةخؤؾييةيةو 

هة ضووْ ةضَى َطزووةنإ ية خانسا بٓيَصئ،هةوة تثيَبؤية وةضٕ و ٖةوٍَ بسةٕ تا  ابٓةوة،ْ
بة ظيٓسوويي ضظطاضتإ بووة،  ْةخؤؾييةئةطةض ئةوناضة ْةنةئ، تةْاْةت ئيَوةف نة يةو 

ةغيـ ية ضؤّ ية زةغت تةْاْةت يةى ن ئاوايةزةبٔ و زةَطٕ، بةو  زيهة ططفتاضى ْةخؤؾي
 َطزٕ ضِظطاضى ْابيَت.

ببٓةوة و ْةتطغٔ نة  ْيَعيوةتةوة زةتوأْ ية تةضَةنإ بووْ: ئةواْةى ضاى وتتالْووؽ زةي
 زةبٓةوة. ووٕزووباضة زووضاضى تاع

يةطةٍَ ّ آل: ٖةضضةْسة َٔ سةفتا غاَيِ و الو ْيِ، بةوتة ٖةضوةٖا زةيفةيًةغووفئةو ثياوة 
ٖؤي ، بة وٕةوة ْةَطزووْتاع ٖؤي ، تا ئةواْةى بةبةؾساض زةمب الؾةنإئيَوة ية ْاؾتٓى 
 ْةَطٕ. ْةخؤؾيي زيهةوة

ّ آلْةنطز، بة خةَيوية  ناضيطةضيىية ضؤشاْى يةنةّ و زووةَسا ٖةوَيةناْى تالْووؽ ٖيض 
ناتيَو زةطةيؿتٓة َاَييَو نة الؾةى  ىَ،ى بة زواى تالْووغسا نةوتٓةضِخةَيهسا غيَيةَية ضؤشى 

هةوٕ و بتا غةض وت، زةوةغتا و بة ئةواْي زةْةبووتيَسابوو، تالْووؽ نة تواْاى غةضنةوتٓى 
ناْيإ باض زةنطزٕ و بةضةو و زةضةوةى ؾاضيإ طاييػهةزواتط ية  خواضيَ،الؾةنإ بيَٓٓة 

 زةبطزٕ.
غةضطةضَى بطزْى تةضَةنإ بؤ زةضةوةى ؾاض  خةَيوئةوةى شَاضةيةى يةطةٍَ ٖاونات 

ى بة نؤَةٍَ ى ضؤّ ية زةضةوةى ؾاض غةضطةضَى ٖةَيهةْسْى طؤضِخةَيهاضةيةنيـ ية ، شَبووٕ
 بؤ ْاؾتٓى تةواوى تةضَةنإ. بووٕ

ى تةواوى يةطات و غيٓاتؤض و بووْة ثرية ية فةيًةغووفى ئةو بووْئةونات زةضنةوت 
إ هة ئةوإ ية تطغي طياْى خؤيضووْ، ةرتططيٓطةنة خةَيهتةْاْةت ية ئيُجطاتؤضيـ بؤ 

ةنةى خةَيه، ئةو ثرية ثياوةف ؾاض و ووٕةنةيإ زابؤوة زةغت تاعخةَيهو ضؤّ و  بووٕتآلٖة
 ضظطاض زةنطز. ْةخؤؾييةيةو 

ّ يةو ؾاضةزا زظى آل، بةبووٕى ضؤّ نةغاْيَهى ثيؼ خةَيهاى ئةوةى طيَت ويَطِوتب ةثيَويػت
، بووٕضؤّ غيَ ضني ٖة ىنؤَةَيطة، ية بووٕنةؽ َاَيى ئةو نةغاْةى ْةزةبطِى نة َطزْةبوو، 

، ضيٓى ْةبووغةضَايةيإ ٖةبوو نة ثيَويػتيإ بة زظى  ٖيَٓسة بووٕ،ضيٓى يةنةّ خاْةزاْةنإ 
بة زضيَصايي تةَةْيإ  بووٕ نة ضةطةظْاَةى ضؤَيإ ٖةبوو،ئةواْة  ،ى ضؤّزاْيؿتوواْزووةّ ية 
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ة ؾيَوةيةى نة ب بووٕيـ نؤيًةنإ غيَيةَضيٓى  سهووَةت وةضزةططت،َووضةيإ ية 
 ئةطةض زظى بهةٕ ية خاض زةزضئَ، بؤية ية تطغي ئةو غعا نة زةياْعاْى بووٕ،ثةضوةضزة نطا

 ية ضؤّ زظى ْةزةنطا. وإ زظى بهات، بؤيةية ْةبووتطغٓانة نةؽ 
يَت بؤ ْاؾتٓى تةواوى نإ ْاتواْيَت ٖاْسةض بْةخؤؾييةتطؽ ية  تةْيا وتتالْووؽ زةي

ى ية ضؤَسا يةبةضئةوة ئةدماّ زةزةٕ ثازاؾتيـ بهطئَ،ةو ناضة ئةى ثيَويػتة ئةواْ َطزووةنإ،
نةؽ ْةيسةتواْى ئةو ثازاؾتةيإ بساتىَ، بطِياضيسا ٖةضنةغيَو َطزوويةى  ْةبوو، سهووَةت

 َطزووة. ُاوى ئةو نةغةْيَت ببيَتة خاوةْى غاَاْى بةديَبٓيَصيَت، زةتوا
ةوة بووْهة ئةواْةى ية ضؤّ َاضووْ، ْةبوو ظؤض ٖيَٓسةئةوةى ية زواى َطزووةناْةوة َابؤوة 

ئةواْةى خاوةٕ غةضَاية  بووٕ،ى ئاغايي و نةَسةضاَةت خةَيهيإ ية ٖةَوو، بووٕو َطز 
اى ئةوةف ئةوةى ئةوةى ٖةياْبوو يةطةٍَ خؤياْسا بطزبوويإ. ويَطِ بووٕ،يإ ضؤيؿتٖةَوو، بووٕ

يـ نةؽ وةى زيهة اليةني ية ظيٓسووى زاْيؿتووى ضؤّ ظؤض بوو، َابؤوة بؤ نةغاْى
 َرياتططى َطزووةنإ ْةَابؤوة تا ئةوةى زةغتيإ زةنةويَت، ييَيإ وةضبططيَتةوة.

ة خاْووبوو نة ظؤضيَو ية ظاآل نطز زاْيؿتووإبة ؾيَوةيةى ئةو ؾاضةى ية  ووْٕةخؤؾي تاع
وةى  إ،بووْة ثةْاطةى ئاشةَيةنإ، بة تايبةتى غةطةنو ب ظاآلبووٕيةناْى ضؤّ يضةْس ْٗؤَ

بؤ ئةو ؾاضة وةى ئةوةى تةواوى  بووٕغةط ٖات ٖيَٓسةزواتط نطيػتياْةنإ ثيَيإ ضاطةياْسّ، 
 و ٖاتنب بؤ ئةوىَ. ظاآليةى ضؤّ ظاْيبيإ نة ئةو ؾاضة وآلتغةطةناْى 

ةؽ ْةيسةويَطا ية َاٍَ زواى ٖاتٓى ؾةو، ن سيهةنة ضي ،ٓسة ظؤض بووٖيَشَاضةى غةطةنإ 
ى ضؤّ زواى ئةوة خةَيهغةطةناْةوة ثةالَاض زةزضا.  يةاليةٕٖاتبايةزةض ٖةض نةؽ  بيَتةزةض،
 (.نيَوييةنإبوو ية )ؾاضى غةطة  بطيَتىنة  سا بطِيؾاضةنةياْ بةغةضيإ زيهة ْاويَهي

 ،نطز خةَيوزاواى ية  فةيًةغووفى ْاؾتٓى تةضَى َطزووةنإ، تالْووغي زواى تةواوبووْ
 ووٕنإ ية َةتطغي تاعنيَوييةيؿى َةتطغي غةطة وت ثيَهةوة غةطةنإ ية ؾاض زةضبهةٕ،

سةويَطا ٖيَطف بهاتة غةض يية ناتى ؾةوزا نةؽ ْةزاْيؿتوواْى ؾاض، يةغةض  ْييةنةَرت 
ى ؾاض خةَيهئاَؤشطاضى تالْووؽ ية ضؤشزا و بة مشؿيَط و ْيَعة و بةضز،  بةثيَيغةطةنإ، بؤية 

اْهوؾنت و ية ؾاضيإ زةضزةنطزٕ، زواتط الؾةى غةض غةطةنإ و زةي بة نؤَةٍَ ٖيَطؾيإ زةنطزة
زةطواظضاْةوة بؤ طاييػهة بة  ووٕئةو غةطاْةى زةنوشضإ وةى تةضَى َطزووةناْى تاع

 زةْيَصضإ. زةضةوةى ؾاض و ية طؤضِ
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ةناْى ضؤّ تا باظضطاْى زةخػتة غةض طووؾاضنًؤزى زووةّ نة ثيَؿرت بؤ دةْطى َٔ 
 بوو بؤ باؾووضى ضؤّ،ضؤيؿت ووٕدةْطى َٔ، ية تطغي تاع ثاضةيإ ييَ وةضبططيَت و بيَت بؤ

بة  ييةويَـ زةضنةوت، ضؤيؿت بؤ باؾووضى ضؤّ و ية ؾاضيَهى بضوون ووٕزواى ئةوةى تاع
يإ خوزاوةْس وتوةضيا( َايةوة، ) ئةو ؾاضة ٖيَؿتا ية ضؤّ َاوة(. ئةو زةي -ْاوى )غي ويتا

 ْامب. ووٕتةدىَ ببِ، زووضاضى ْةخؤؾي تاعثيَيإ ضاطةياْسووّ نة ئةطةض َٔ يةو ؾاضة ْيؿ
ناتيَو ثعيؿهةنةى ثؿهٓيٓى بؤ زةنات، بؤى  ًؤزى زووةّ زووضاضى يةضظ زةبيَت،ضؤشيَو ن

ٖؤنةى بؤ َاْةوةى ئيُجطاتؤض ية باؾووض و  ي ْةخؤؾي َةالضيا بووة،زةضزةنةويَت نة زووضاض
زيَت،  تازووضاضي ضةْس غاتيَو زواى يَٓيَتةوة، بةآلّ ؾويَٓة زةطةضِ خواضزْةوةى ئاوي ئةو

ضِؤش تاى نًؤز  زةَييَت ئةو تايةف ْيؿاْةى ْةخؤؾي َةالضياية. زووةّ ثيَي ثعيؿهةنةى 
نة  وتنًؤز بة ثعيؿهةنةى  توْس ٖاتٔ،ٖاونات ئيَػهةناْيؿى زووضاضى ئاظاضى  زاْةبةظى،

ى ْةخؤف نطزْةضهة ناضى ثعيؿو ضاضةغضووْئةطةض ئاظاضةنةّ ضاضةغةض ْةنةى ئةوا زةتهوشّ، 
ئةوا ٖةض  بربِيَ،ئةطةض ثعيؿهيَو ْةتواْيَت ئاظاضى ْةخؤؾةنةى  اظاضةنةيةتى،و ْةٖيَؿتٓى ئ

 بةْاو ثعيؿهة و ثيَويػتة بهوشضيَت.
بةو  خواضزى نًؤزى زووةَسا،ية تطغى طياْى خؤى نةَيَو تطيانى زةض فثعيؿهةنة

 ؾيَوةية ئاظاضى ئيَػهةناْى ئةوى ضاى نطز.
ثعيؿهةنةى  توْسي ٖةْاغةزإ بوو،نةيسا، نًؤز زووضاضى ْةخؤؾيية ضِؤشيغيَيةَني ية 

ْةخؤؾيية، زووضاضى ٖةْسىَ ية تووؾبووإ بةو  وت، ئةَةف ٖةض ْيؿاْةى َةالضياية و ثيَي
اخ طخئةو ثعيؿو بة ٖةْسىَ ية دؤضةناْى غووض، تواْى  تةْطى ٖةْاغةزإ زةبٔ،

 ضاضةغةض بهات. ؾي ٖةْاغةزاْة
ايى ية ئةغتووض توْسبيٓى نة ئاظاضى  ةوةناتيَو نًؤز بة ٖؤف خؤى ٖات ؤشني ضِضواضةَ
 ئاوغاوة و زووضاضى ٖةونطزٕ بووة،ناتيَو زةغتى بؤ بطز، بيٓى نة ئةو ؾويَٓة  ضاْى ٖةية،

 بووة.بئةغتووض و ضِةم  ئاضويَووةى 
و توْسة هة ئةو ئاظاضة ضووْبووة،  ووٕبةو ْيؿاْةية ظاْى زووضاضى تاعئةوناتة 

ووضِة بوو ية ثعيؿهةنةى ت ٖيَٓسة ووٕ بوو،ية ضِاْى ْيؿاْةى تاع ئاوغاوييةى ئةو زضوغتبووْ
ضيسا ثعيؿهةنة بهوشيَت، ياطِبؤية ب يةضظوتاية،بووى ئةوة ْةخؤؾي وت نة زضؤى يةطةَيسا نطزبوو،

بوو نة ئةوة توْسى ٖةْاغةزاْى نًؤز، بؤى زةضنةوتية  آلّ ثعيؿهةنة ضؤشى ثيَؿرت،بة
بؤية ْةيإ تواْى ئةو بسؤظْةوة و  و خؤى ضظطاض نطز، تآلة و ٖةووْتاعْةناْي ْيؿا
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يإ ٖيَٓاية الى ئيُجطاتؤض. ثعيؿهة تاظةنةف بؤ زاَطناْسْةوةى ئاظاضى زيهةثعيؿهيَهي 
 .زا ة نًؤزبضاْى، تطيانى 

رت بوو و خطاثنطز و زؤخى تةْسضوغتى  تةؾةْةزواى ئةو ضؤشة بة خيَطايي ْةخؤؾي نًؤز 
َٔ نة  ني ضِؤشزا و ية ناتى بيَ ٖؤؾيسا َطز،ية ؾةؾةَ ٖةَيطةضِا،ةْطى ظةضز و زواتط ضةف ض

 نة ئاٖوضاَةظزا داضيَهي ْةبووّ طوَامن آلٖةضطيع ية َطزْى زوشَٓةنامن ؾازيِ زةضْةبطِيوة، بة
 خؤيسا ثاضاغتووة و ْةيٗيَؿت نًؤزى زووةّ بتواْيَت بيَتة دةْطى َٔ. يَٓى ية ثةْا زيهة
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 كيَصةى شاذنى ثاملري
يـ وةى ئةو بة ْاوى )ئؤضيني( ٖاتة غةض تةخت،يَهى تاظة ئيُجطاتؤضزواى ئةوةى نًؤز َطز، 

 ثيَـ ئةوةى ببيَتة ئيُجطاتؤض، فةضَاْسةى يصيؤٕ واتة يةطات بوو. ثيَؿيٓاْى خؤى يةطات بوو،
ْساَى غةضباظإ و ئة آلبايةغةض ية ضؤّ بؤ وةضططتٓى غةضباظ ية يصيؤْةنإ ٖةْسىَ َةضز 

ى فةضَاْسةى يصيؤْةنإ ية خاْةزاْةنإ يةبةضئةوةّ آلنإ وةضْةزةطريإ، بةآلتةبانوضو  ،ٖةبوو
 بؤ ئةوإ ضةضاو ْةزةنطا. آل، َةضدى بابووٕ

يةنى آلثيَـ خؤى يةطات بوو، با زيهةي إ وةى ئيُجطاتؤضةناْيومتئؤضيني وةى ثيَؿرت 
 ى تةزَووض )ثاملري( نطز بؤ ٖاوغةضطريى.زاواى ية ظةْووبى ؾاشْ نوضتى ٖةبوو،

يَهى طةدمى بة ْاوى )واٖيالت( ٖةبوو. ويَطِاى نوضِ ْةبوو،ئةونات ظةْووبى ية تافى الوى 
هة ئةو شْيَو بوو ويَطِاى ئةوةى تةَةْى بةضةو غةض زةضوو، ضووْئةوةف ئؤضيني ئةوى زةويػت، 

 نةى ْةزةؾيَوا و وةى خؤى زةَايةوة.ْييةّ ٖيض دواآلبة
ّ ؾاشٕ آلى تةزَووض زةياْةويػت ؾاشْةنةيإ ٖاوغةضطريى بهات، بةخةَيهاى ئةوةى ويَطِ

ةنةى ضةتهطزةوة، بة ؾيَوةيةنى ئاغايي ناتيَو ئافطةتيَو ثيَؿٓياظ ْةبوو،ثيَي خؤف 
ٖاوغةضطريى ثياويَو ضةتسةناتةوة، ثةْا بؤ ْةخؤؾي زةبات و زةَييَت ْةخؤؾي ضيَطةى ْازات، 

بووى:"َٔ ٖاوغةضيَهى وةى وتَى ئةوى زابؤوة و آلة ؾيَوةيةنى ؾهاْسْةوة وةّ ظةْووبى بآلبة
ّ ثياويَهى وةى تؤ ناضزة ؤٕض ئيَػتة اْباظى يةطةٍَ طازا زةنطز،نة ظؤض ،ئؤزى ْامت ٖةبوو

 َٓسايةطةٍَ ٖاوغةضطريى  تةْيا بؤ ضؤَةنإ باؾي و ؾايػتةي ئةوة ْيت،تؤ  ،ثةغةْس بهةّ؟
 .بهةيت

طئ ظووتَى بؤ ْاضز نة بة آلوة ، بؤيةووبَة ثةغت بآلبة ضازةيةى يةو وةئيُجطاتؤضى ضؤّ 
زةططيَت، زواتط زةغتى نطز بة نؤنطزْةوةى يةؾهط بؤ  ىزيًنات ٖيَطؾي زةناتة غةض و بة 

 هطزْة غةض ثاملري تا ظةْووبى بططيَت و بيباتة ضؤّ.َةبةغتى ٖيَطؾ
ى بة ؾةوآلتئابووضى ئةو  ٖاونات زاْيؿتوواْى ضؤَى ظؤض نةّ نطز بوو،شَاضةى  ووٕتاع

ناْى ضؤّ زاخطا باظضطاْييةظؤضيَو ية ؾويَٓة  ضِةوؾةزائةو  غةضوبةْسيى الواظ نطز بوو، ية توْس
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ظؤضيٓةى  تةْياهة ْةضووْ، نةوتبوو ثةنيإة ظؤضيإ وآلتاْى ئةو زاَةظضاوةناْى نةؾتريِ بووٕ،
بة ٖؤى  بووٕئةو زاَةظضاواْة  زإوبةض و خبةضِيَوةبةؾيَو يةواْةى بططة نطيَهاضةنإ، 

َاوةيةنى باؾي ثيَويػت بوو تا ئةو  وةيإ ببات، بؤيةيَبةضِ ْةبووو نةؽ  بووٕةوة َطزووْتاع
نة تواْاى  ،ثةغت ببوو ٖيَٓسةَى ؾاشْى ثاملري آلّ ئؤضيني ية وةآلزؤخة ضاى ببيَتةوة، بة

 يَتةوة بؤ زؤخى ئاغايي خؤى.ةضِو ضؤّ بط بطِواتزؤر بةضةو باؾي ضووتا با ْةبوواططتٓى خؤضِ
بؤ ثاملري بهات و وةى ئيُجطاتؤضةناْى ثيَـ خؤى ثيَويػتى بة  يةؾهطنيَؿييئةو زةيويػت 

ّ آلةنإ وةضزةططت، بةباظضطاْثاضة ٖةبوو. ثيَؿيٓاْى ئؤضيني ية ناتة ْائاغاييةناْسا ثاضةيإ ية 
ئةواْةى  بووٕ،ةنإ ْةَاباظضطاْئؤضيني ية ناتيَهسا زةيويػت ئةو ناضة بهات نة ٖةْسىَ ية 

شياْى ضؤشاْةيإ زةغتةبةض  زةياْتواْى تةْياببةٕ و بةضِيَوةْةيإ زةتواْى ناضةناْيإ  بووٕٖةؾ
تيَضووة بؤ ئةو  زةبووايةئةو  ظيَطِى ثيَويػت بوو،ئؤضيني ضةْسئ نطؤض  يةؾهطنيَؿيي بهةٕ،

 ى ثيَويػت بوو.و ٖاتٓةوة ووٕدطة يةوةف خةضدى ض يةؾهط زةغتةبةض بهات،
ئةو ضؤشةى  ة ناتى ئاؾتى،رت بوو تا يثتيَضووى يصيؤْةناْى ضؤّ ية ناتى دةْطسا ظؤض 

 رتيإ زووثةوة، َووضةى طةضِاْغةضباظةناْى يصيؤٕ زةنةوتٓة ضيَطة بؤ دةْط تا ئةو ضؤشةى زة
 وةضزةططت. ٖيَٓسة

و ظيو بطز تا يةو  يَطِظْاضاض ثةْاى بؤ ظياز نطزْى عةياضى  ئيُجطاتؤضيةبةض ئةو ٖؤياْة 
 ٗيَٓاْى ثاضةى ضؤّ.ووة ٖؤى ؾهػتئةوةف زةب بهةويَت،ى زةغت ظيَطِضيَطةية ضيَصةيةنى ظؤض 

و ظيو و  ظيَطِئةو ؾويَٓاْةى ثاضةى ضؤَيإ زضوغت زةنطز، نةوتٓة تواْسْةوةى  ٖةَووية  بؤية
 ظيَطِاتةنايةوة ية دياتى ( بةضاْبةض ظياز نطز، ية ئاناَسا ثاضةيةنى تاظة 9ٖعةياضةناْيإ تا )

ئةو  ْةبووى دوإ ْةنطاو و ْةتاؾطاو زةضوو. نةؽ ئاَازة آلرت ية ثاضضةيةى قةنة ثظيو ،  خؤيا
ويػت بة طةمن و دؤ و اْى شيَطزةغتى ضؤّ نةؽ ْةيسةوآلتثاضة غاختةية وةضبططيَت و ية تةواوى 

 .ةوةيَتٖتس ئةو ثاضةية بطؤضِخوضى و ...
زوا وتى َٔ يةَةوئةو ثاضة غاختةية وةضْاططٕ،  خةَيوئؤضييٓسا نة بة  ناتيَو ٖةواَييإ
يؿى ٖةض وتزضوغت بهةٕ و  آلية قة تةْيافةضَاْى نطز ثاضة  زةزةَىَ، ثاضةى ثاى نطاوةيإ

 نةؽ ئةو ثاضةية وةضْةططيَت، زةنوشضيَت.
ْةوة، طؤضِْة ةنإ نة ناآليإ ٖةبوو ية تطغي ئةوةى ناآلناْيإ بةو ثاضةيةباظضطاْوضزة  ٖةَوو

نطزْى ئيُجطاتؤضييةتة بؤ زةغتةبةضئةو  زيهةي ية ضؤّ و ؾاضةناْي خةَيو ؾويَٓةناْى خؤيإ زاخػت،
ةيإ نةوتٓة ططفت و ضيثيَساويػتيية  ْإ و ٖةويط زةغت ْةزةنةوت. سيهةناْى ضؤشْا
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بؤية  ؾةوة زةنوشضئَ،إ زةبيَت ناض بهةٕ، بة ثيَضةواْةوةٖةَووئؤضيني باْطةؾةى نطز نة 
ى بة زةغت ؾنتاضة ية تطغي نوجمنؤضيإ نطزبوو، ئة ووٕى ضؤّ ية تطغي تاعخةَيه ئةطةض ثيؿرت

 يةواْيؿسا ئةو ْةبوو، َاْةوة،ئةواْةى تواْاى نؤضيإ  تةْيا ئؤضيني زةغتيإ بة نؤض نطزةوة،
طاْةبةض ٓطإ و خيَئؤضيني بة نؤيًة ْاغ زيهةيـ يةاليةٕ ئةواْي نةغاْةى نؤيًةبووٕ خطاْة ناض،

 ناض.
، ئةو ضؤَاْةى خاوةٕ يةاليإبؤية ظؤض غةخت  ةنإ ناض بهةٕ،ئةَة يةنةجماض بوو نة ضؤَ

 باية.ظوويإ نطزئةو ناضاْةيإ زةنطز نة خؤيإ ئاضة تةْياية تةواوى تةَةْيإ  بووٕضةطةظْاَة 
ني ئةوةية يإ ية زةغت ئؤضيبريةيإ بؤ ٖات نة ضيَطةى ضِظطاضبووْى ضؤّ ئةو زةَة خةَيهئةو

هة زواى ضؤيؿتٓى ئةو، ضووْ ت بهةويَتة دةْط،يَتةوة و يةطةٍَ نيَ زةيةويَبهةونة ئةو زووض
ناضيـ زةنةٕ َافى خؤيإ ئةواْةى  ةنة ئاغايي بهةْةوة و ناض ْةنةٕ،زةياْتواْى زؤخ

 خؤةناْيـ بة ثاضة ياباظضطاْ يى باف وةضبططٕ،و ثيَساويػت آل، ناْةبووئةطةض ثاضة  وةضبططٕ،
 بةّ ؾيَوةية زؤخةنة باف زةبيَتةوة. يٓةوة ناآلناْيإ بفطؤؾٔ،طؤضِبة بة 

ئةويـ نة تواْى بووى  يَ،بهةويَتةضِ ظوويإ زةنطز ئؤضيني ظووخاوةٕ ناضةنإ ئاضة ٖةَوو
ْاضاض بهات تا ثاضةى غاخت وةضبططٕ، ْةيتواْى غةضباظةناْى بؤ ئةو ناضة ْاضاض  خةَيوتةواوى 
ْى ئةوة زةبيَتة ٖؤى ئةوةى ية ناتى طةيؿتٓيإ بؤ َةيساْى دةْط، هة زةيعاضووْبهات. 

دةْط ْةنةٕ و ئؤضيني زووضاضى ؾهػت بهةٕ، بؤية ثاضةى  خؤخؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ يا
 ئةواْى ية ثاضةى ثيَؿوو زابني نطز.

زوو ضؤش زواى ئةوةى  ى نطيػتياْةناْةوة بة َٔ طةيؿنت،ْة وةى داضإ ية ضيَطةآلئةو ٖةوا
تساضى ضؤّ و زؤخةنةى ئاغايي آلوة زةغةنةوتةضِىَ، نةغيَو بة ْاوى )نئَ تيؤؽ( بوضيني ئؤ

ةوة بؤ ضؤّ طةضِاْةى نؤضيؿيإ نطزبوو بة بيػتٓى ٖةواَيى ضؤيؿتٓى ئؤضيني، خةَيهنطزةوة. ئةو 
 ةوة غةض ناضةناْى خؤيإ.ووْو ض

 ووض )ثاملري(.ى تةزَوآلتى غوضياى ططتةبةض تا ٖيَطف بهاتة غةض ضيَطةئؤضيني 
ى ثاملريةوة ٖاتووة، ئةونات َٔ ية وآلت يةاليةٕضؤشيَو ٖةواَييإ بؤ ٖيَٓاّ نة ْيَطزضاويَو 

ى ؾاشْى ثاملرية و نوضِناتيَو ْيَطزضاوةنة ٖات، زةضنةوت نة ئؤٖباالتى  وٕ بووّ،تيػف
نة بؤ َٔ ٖيَٓاوة. ية ْاَةنةزا ظةْووبى زياضى نطزووة  ييةوةزايه يةاليةْٕاَةيةنى 

ةنةى نوضِبووى نة ئةو و وتةوة بؤ دةْطى ئةوإ زيَت و بةٖيَعئيُجطاتؤضى ضؤّ بة يةؾهطيَهى 
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و  بةٖيَعزاوايإ زةنطز نة زةغت بةدىَ بة يةؾهطى  ْيية،ئةو  ية بةضاْبةضتواْاى دةْطيإ 
 نامنةوة بطةَة ئةو دةْطة.طاييػهة

ئةطةض زايهت  وتةنةي ؾاشمن نوضِ، بؤية بة ضييةزةَعاْى ٖؤناضى دةْطى ئؤضيني و ؾاشٕ 
ٖةبوواية، بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤَى بٓيَطيَت، ؾيَواظيَهى نةَيَو ْةضَى  زةبووايةَةى آليةو وة

 تؤ ييَطة ْةزةبووى تا زاواى ياضَةتيِ ييَ بهةى. ئةَطِؤ دةْط ْةزةٖاتة نايةوة و
طريى نة ئةى ثاؾا: زايهِ ظؤض ئاظاية و بة خؤؾةويػتى و زاواى ٖاوغةض وتىئؤٖباالت 

 ويػتى ئةو غعا بسات. اضاغتةى نطابوو ظؤض زَيططإ بوو،ئؤضيني ئ يةاليةٕ
 وو ٖؤناض زاوانةى ئةوامن ثةغةْس نطز،ية بةضز

 ةنةى ثةغةْس بهةّ و ياضَةتى بسةّ.يزاواى ياضَةتي زةبوواية نةّ ئةوة بوو نة ظةْووبى شٕ بوو،ية
باية، يةواْة بوو وةى  زاطرينطزو ثاملريى  بووايةيـ ئةوة بوو نة ئةطةض ئؤضيني ٖاتزووةّ خاَي

زيهةي  ةناْيوآلتبةضةو  ضاوضٓؤني و فطةواخنواظي واي ييَ بهاتئةواْةى ثيَـ خؤى 
ئةوةى  خواضزٕ ية زاْةناْساية،نة سةظى  وتةوة بة خؤَِ يبة ظيطةني شيَطزةغتةى َٔ بيَت،

ةطةض ئؤضيني ثاملري بططيَت وةى ، ئزةضِواتٕ خواضزظؤضتط زاْةناْي ظوَييَٓيَت ظؤضتط سةظى بؤ 
ى طةيؿنت بة ظوؤَ و ئاضة زيهةي ةناْيوآلتئيُجطاتؤضةناْى ثيَـ خؤى زةنةويَتة ططتٓى 

 زةنةويَتة غةضى، بؤية باؾرتة نة ْةتواْيَت ثاملري بططيَت. وٕؾاضى تيػف
 بوو،ْاوى )غالثؤض( نة ظؤض ئاظا  ية ْيَوإ غةضزاضةناْى يةؾهطةنةّ غةضزاضيَهِ ٖةبوو بة

ى ٖةيبوو ٖةضطيع ْةَسةويػت وةى فةضَاْسةى ضاغتةوخؤ بؤ ئاظايةتييةَٓيـ يةبةض ئةو 
خى بة طياْى باية بؤية ٖةضزةّ ئاَازةى طيإ فيسايي بوو،بهةّ، ئةو  ةدةْطى ضةواْ

 يةواْة بوو ية َاوةى ْيو ضؤشزا تةواوى غةضباظةناْى بة نوؾت بسات. غةضباظةناْى ْةزةزا،
ا ية بة نوؾتساْى غةضباظةناْى ا ئةوّ بؤ ٖيَطف زةْاضز، ضاّ زةغجاضز تناتيَو ية دةْطس

 ئةويـ بة ْاضاضى ثةغةْسى زةنطز و ية فةضَامن زةضْةزةضوو. ،ثاضيَعى بهاتخؤ
بؤية بة ى زةْاضز، يئةوّ بؤ ياضَةت زةَةويػت ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؿهيَت،هة ضووْئةونات 

فةضَاْسةى ضاغتةوخؤى ى ئةو يةبةضئةوةاضى نطز. بؤ ئةو دةْطِ زي ْاضاضى ئةوّ ثةغةْس نطز و
ْةزةبووّ، ْةَسةتواْى ضاغجاضزةى بسةَىَ تا  ؾةضِطةنإى زؤخى ئاطةزاضَٓيـ  دةْط زةبوو،

ية بة نوؾتساْى خؤى و غةضباظةناْى خؤثاضيَعى بهات، ويَطِاى ئةوةف ئةوناتةى غالثؤض بؤ 
تؤ بؤ غةضنةوتٔ زةْيَطَة نة َٔ  وتُوةضططتٓى َؤَيةت ضؤيؿنت بؤ ئةو دةْطة ٖاتة الّ، ثيَ

 خؤت و غةضباظةناْت بة نوؾت ْةزةى. تةْيابة نة  ئاطةزاضتؤف  ثاملري،
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ةى سةفتا ٖةظاض نةؽ ْيَعيهغةضدةَى غةضباظةناْى يةؾهطى غالثؤض بة ثيازة و غواضةوة 
ى ئةو شَاضةية بوو نة َٔ بؤ دةْطى ئؤز ْيَعيوؾي ال بوو، واتة طاييػهةسةوت غةز ، بوو

 ْات بؤ ثاملريّ بطز.
بة غةضباظةناْى ببةخؿيَت و ثيَيإ بًَيَت نة  وضةبة ثيَويػتِ ْةزةظاْى بة غالثؤض بًَيَِ تا 

ئةو خؤى وةى َٔ ئةو  ة باؾرتئ غةضباظةناْى ضؤشئاوإئةوإ زةضٔ بؤ دةْطى يصيؤْةنإ ن
هى زؤغت و بؤ يَوآلتتؤ زةضى بؤ  ئيَػتةنة  وتبة غالثؤضّ  تةْيابابةتاْةى زةظاْى، 

ى ْةنةْة غةض ٖيض زةغتسضيَصةنةى، وضيا بة غةضباظةناْت نوضِى ؾاشْى ثاملري و يساْياضَةت
اى ْطخةنةى بسةٕ، ناضيَو ْةنةٕ نة بريوضِثيَسظيية ؾتيَو ٖةض يٓى بؤ نطِ وآلتة،ةو نةغيَو ي

تى ضؤيؿتِٓ زةضفة َوضياضياْةة بطيٓساض ببيَت، زواى ئةو وآلتى ئةو خةَيهى ْيؿتُاْى و ئايٓ
 بة غالثؤض بةخؿى.

 ؤْيإ غةضباظةناْيإ ٖى ضؤّ بوو،يصي تةْيا غيَخؤيسا ٖيَٓابوو نة يةطةٍَ ئؤضيني زة يصيؤْى 
. ثيَـ ْةبووو بايةخى دةْطيإ وةى غيَ يصيؤْةنة  بووٕزةغتى ضؤّ وآلتاْى شيَطٖى  زي ئةواْي

ى ئةوةى زةَعاْى غالثؤض نةغيَهى ويَطِا ٖات، ّ بؤظاْياضييةئةوةى غالثؤض بطاتة ثاملري ئةو 
غيَ  تةْياى يةبةضئةوةْةظاْيَت  ّ ثيَطةياْس تا غةضزاضةنةى َٔ واظاْياضييةّ ئةو آلييَٗاتووة، بة

ى ضؤَٔ، ئةوإ بة نةّ بعاْيَت و وابري بهاتةوة نة خةَيهيصيؤٕ ية يةؾهطةنةى ئيُجطاتؤضى ضؤّ 
 غةضنةوتٔ بةغةضياْسا ئاغإ زةبيَت.

بؤية ناتيَو طةيؿتة تةزَووض، ضؤيؿت بؤ الى  وىَ ظةْطيَت،ْى ثيَويػتة يةغالثؤض زةيعا
ديات ٖةبيَت، ئةوا ؾهػت ئةطةض تؤ يةؾهطى  وتى َٔ بؤ ياضَةتيساْى تؤ ٖاتووّ،ؾاشٕ و 

يةى فةضَاْسةييسا دةْط بهةئ، َٔ  يةشيَطثيَويػتة يةؾهطةنةَإ يةى غةئ و زةخؤئ، 
 يةشيَط فةضَاْى ئيَوةزا ظةْطِ،ْسةى ٖةضزوو يةؾهط و ئاَازةّ ثيَساططى ْانةّ نة ببُة فةضَا

 َةبةغتِ ئةوةية نة زوو يةؾهط زةبيَت يةى فةضَاْسةى ٖةبيَت.
تؤ، زواى ئةوة يةؾهطى َٔ و  غةضنطزايةتيئَ يةؾهطى خؤّ زةخةَة شيَط  وتىظةْووبى 

 يةى فةضَاْسةيإ ٖةبوو. تةْياظةْووبى 
بووى نة غةضباظاْى ؾاشٕ بايةخى دةْطى وتض بؤى ْاضزّ، ية يةنةَني ضاثؤضت نة غالثؤ

يةطةٍَ . زواى ئةو ضاثؤضتة غالثؤض ساباؾيإ ٖةية و ياضَةتيسةض زةبٔ ية غةضنةوتُٓإ ية دةْط
نة  يةؾهطةنةى نة يةؾهطى ظةْووبيـ بةؾيَهى ثيَو زةٖيَٓا، بةضةو ئةو ؾويَٓة ضؤيؿنت

 ٕ.ئيُجطاتؤضى ضؤّ بةيةى بطةيةطةٍَ  زةبوواية
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ضيَطةى خؤى طةيؿتة ؾاضى ئةْتانية نة ية بٓاضى ضياى )غيٌ يةغةض ناتيَو ئؤضيني 
غةضباظطةناْى ئةو ؾاضة ديَ  يةْيَوػتا و غةضباظة يصيؤْةناْى خؤى يَو ويَٓسةضثيؤؽ( بوو، ية

 نطزةوة.
واتة ية  ئيَػتة( غاٍَ ثيَـ 568ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة، بعاْة نة )

ة ية ثاؾايةنى يؤْاْى بة ْاوى غًؤنؤغى يةنةّ ن يةاليةٕظ( ؾاضى ئةْتانية  268ى )غاَي
ية  يَهةيةن ئيَػتةبوو، زاَةظضا و  ةوةى بةزةغتئيَطاْ زةغةآلتيى غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض بوو،

 بةْسةضة طةوضةنإ.
 باظضطإ يَوٖؤى وةغتاْى ئةو ية ؾاضى ئةْتانية بؤ ئةوة زةطةضِايةوة نة ئةو ؾاضة نؤَةَي

ويػت ية ناتى َاْةوةى يةو ئيُجطاتؤضى ضؤّ زةية اوةى طةوضةى نةؾتريِاْى ييَ بوو،و زاَةظض
 هةويَت.بو خؿًَى ططاْبةٖاى زةغت  ظيَطِٖةْسىَ ؾاضة 

ية ؾاضى ئةْتانيةيسا و بة ٖؤيةوة  بةٖيَعؾةويَو ية ناتى ْيوةؾةوزا بووَةيةضظةيةنى 
نية ية بٓاضي ئةو ؾاخة بوو، زاضَِا و شَاضةيةنى ظؤض بةؾيَو ية ؾاخى )غيٌ ثيوؽ( نة ئةْتا

بة ٖؤياْةوة شَاضةيةنى ظؤض ية غةضباظةناْى  ضِووخإ،ةنإ و بةؾيَو ية غةضباظطةنإ خاْووية 
 ئؤضيني نوشضإ.

ئةطةض  ْةبوو،وة ٖيض ثيَويػتى بة َاْةوة يةو ؾاضة دةْطييةئيُجطاتؤضى ضؤّ ية ضواْطةى 
اْى ةنإ و زاَةظضاوةناْى طواغتٓةوة و نةؾتريِباظضطاْو ظيوى  ظيَطِ يباية غاَإ وضاوى ْةبطِ

 ئةوؾاضة، ئةوا غةضباظةناْى ْةزةنوشضإ.
ئةو ية  ييَيسإ، بةآلّ بووَةيةضظة إ ؾةو غةضزاضى َٔ واتة غالثؤضيـٖةض ٖةَ

بةياْى ٖةَإ غجيَسةي يةى غةضباظيؿى ٖيضى ييَ ْةٖات.  ةنةى خؤى بوو، تةْاْةتخيَوةتط
يَهةوتٔ تا طةيؿتٓة ْاوضةيةنى تةخت نة زةياْتواْى تيايسا ؤش غالثؤض و يةؾهطةنةى بةضِض

 و ئةغجةناْيإ ببيٓٔ.طاييػهة غووز ية 
خػتٓى ئةغح و نة بؤ بةطةضِ ْاضِيَوئةطةض يةو ْاوضةية زةضضووباية، زةطةيؿتة ْاوضةيةنى 

غةضباظةناْى زةْاضز بؤ  يةوة،يَو يةو ؾويَٓة َانإ ْةزةؾيا، بؤية َاوةى ضةْس ضؤشطاييػهة
ّ ٖيض ؾويَٓةواضى يةؾهطى ئيُجطاتؤضى آلغةباضةت بة ئيُجطاتؤض وةضبططٕ، بة ظاْياضيئةوةى 

 .ْةبووضؤّ زياض 
بؤية نةوتة  زيهة ضؤيؿت بيَت، غالثؤض وابريزةناتةوة نة يةواْةية ئؤضيني ية ضيَطةيةني

هى زة يصيؤْى بة ةى يةؾهطيَة و دووَيْةبوو تيَجةضِ، غةضةدماّ بؤى زةضنةوت ئؤضيني هؤَييٓةوةييَ
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ئةونات بؤ  ئاطةزاض زةبٔ،نة غٓووضةى زاْيؿتوواْبسات، ضِووئةطةض ئةو ناضة  ْٗيَٓى ْانطيَت،
ئةو نةغاْةى باؽ زةنةٕ نة ثطغياضى ية باضةوة زةنةٕ، ئةو ظاْى ئؤضيني زووضاضى 

، بؤية ووٕض يةْيَواظةناْى بووَةيةضظةى ؾاضى ئةْتانية بووة و شَاضةيةنى ظؤض ية غةضب
 ى بةضةو ثاملري بة زضةْط نةوتووة.دووَية

ى شَاضةيةنى ظؤضى غةضباظى ئؤضيني بة ٖؤى ووْضيةْيَوغالثؤض غةضةدميسا نة زواى 
ئةونات يةواْةية  يةْيَو ؾاضى ئةْتانيةزا ؾهػت بسات،بووَةيةضظةوة، ئاغاْرتة نة ئةو 

ْاوةْسةناْى شياْى  ية زوو يَهةنة ئةْتانية يةن ئةويـ زةغتطري بهات، زواتط بريى نطزةوة
اْى شيَطزةغتى َٓسا.  وآلتية زةضةوةى غٓووضى ضؤّ و ية غٓووضى  نطيػتياْةنإ

ية  ْةبووّ تواْايإ آلى خؤيإ نطيػتياْةناْيإ ئاظاض زةزا، بةوآلتئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ية 
 ئةْتانية ئةوإ غةْة ٖةَإ زؤر.

 ئؤضيني نطيػتياْةنإ ئاظاض بسات ْةبووبؤ ئةْتانية نطزباية، يةوائةطةض غالثؤض ٖيَطؾي 
 خؤيا طووؾاض خػتٓةغةض غالثؤضئةوإ بططيَت و وةى باضَتة بةناضيإ بيَٓيَت بؤ  خؤيا

ضاوةضِوإ  بيابإيإ بهوشيَت تا غةضزاضى َٔ ية ٖيَطف ضِابططيَت. غالثؤض ْةيسةتواْى ية ٖةَوو
ية  ويَٓسةضو ية طةضِايةوة و يةو باضةوة بؤ َٔ، بؤ ؾاضى تةزَووضزواى ْاضزْى ضاثؤضتيَ بيَت،

 ى فةضَاْى تاظةى َٓسا َايةوة.ضاوةضِواْ
 ضاوةضِوإَِ بؤ ْاضز نة با آلٖيَطف ْةنطزْى غالثؤض بؤ ؾاضى ئةْتانيةّ ثةغةْس نطز و وة

ياْى بؤية ٖةوَيى زةزا تا ظ ؤض قيٓى بةضاْبةض ظةْووبى ٖةبوو،هة ئؤضيني ظضووْبيَت، 
بهةويَتةضِيَ، ثيَِ ضِاطةياْس  ثاملريئيٓذا بةضةو و  ةبهاتةو تؤَيةبووَةيةضظةنة يةغةض يةؾهطةنةى 

تةواوى يةؾهطةنةى خؤى و ئةطةض بؤية فةضَامن نطز ظؤض غايةْيَت، َاوةيةني نة يةواْةية 
ٖةض  هةضووْثيَويػت بوو يةؾهطةنةى ظةْووبيـ غاتة ضِاٖيَٓاْى غةضباظى و دةغتةييةوة، 

زةزات و زةغت بايةخى دةْطى خؤى ية  ،ضاٖيَٓإ بيَتَةؾل و يةؾهطيَو َاوةيةنى ظؤض بيَ 
 ثؿتى غاضز زةبيَتةوة و ْاتواْيَت ظةْطيَت.

زاويَو ضِووبوو ية  بطيَتى غةضغووضَِاْى نطزّ،ضاثؤضتيَهى غالثؤض بؤ َٔ ٖات نة زووضاضى 
َاْى َٔ يةوة بوو نة بؤضى غةضغووضِ ،بووٕنة تيايسا شَاضةيةى ية غةضباظاْى َٔ نوشضا

 ثيَـ و بؤضى غةضباظةناْى َٔ نوشضاوٕ. ووةتةزاوةنة ٖاتضِوو
ية غةضباظةنامن زيَتة الى  يَوزاوةنة وةى ية ضاثؤضتةنةزا ٖاتبوو بةو ؾيَوةية بووة: ضؤشيَو يةنضِوو

ى ثيَهطزووة، ٓيَت نة ئةفػةضيَهى يةؾهطى ظةْووبى غوونايةتئةفػةضةنةى خؤى و ثيَي ضازةطةيَ
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ئةويـ  نةى ظةْووبى زةنات تا بيَتة الى،زةبيَت و زاواى ٖاتٓى ئةفػةضة ووِضةئةفػةضةنةى َٔ ت
ٖاتٓةنةى ضةت زةناتةوة و وةآلّ زةْيَطيَت نة ئةو بة فةضَاْسةى خؤى ْاظاْيَت تا بيَتة الى، ئةطةض 

 .ْييةةنةى توآلى خةَيههة ضووْثًةؾى طةوضةتط بوواية زيػإ بةضفةضَاْى ْةزةبوو، 
ئةويـ  وإ زةنات تا ئةو ئةفػةضة بيَٓٔ،ئةفػةضةنةى يةؾهطى َٔ شَاضةيةى غةضباظ ضة

زةضزةضٔ و ضةْسئ نةؽ بة ٖاوناضى غةضباظةناْى بةضططى زةنات، مشؿيَطةنإ ية ناالٕ 
تا زوايني غةضباظيإ زةنةوتٓة  اية، ٖةضزوو يةؾهطْةبووئةطةض ييَٗاتوويي غالثؤض  زةنوشضئَ،

ئةو غةضزاضة نة ية ناتى  زةبوو. ظاْايي غالثؤض بةدىَ بوو،و دةْط و دةْطةنة طةوضة يَْ
دةْطسا تا زوايني غةضباظى خؤى بة نوؾت زةزا ية ناتى ئاؾتى و ية ؾاض و بيابإ نةغيَهى 

 ظاْا و ييَٗاتوو بوو.
 ات،ضِووزةزغالثؤض ظاْى ئةطةض بيةويَت ئةفػةضةنةى ظةْووبى غعا بسات، زيػإ دةْط 

ئةفػةضةنةى َٓيـ نة بيَ طز تا ئةفػةضةنةى خؤى غعا بسات، زاواى ية ظةْووبي ن تةْيابؤية 
ئةفػةضة ْاضزبوو، نةوتة ى خؤى، شَاضةيةى غةضباظى بؤ ٖيَٓاْى ئةو نةةوة بؤ فةضَاْسةطةضِاْ

ْةوةى بووة و ييَهسا ووضِةزاوةنةوة تضِووهة بةَيطةى تايبةتى ئةوة بوو نة بة ٖؤى ضووْ بةض غعا،
 ة، غعانةى غووى بوو.ْةبووبؤ ناضةنةى 

بةضيَهةوتٔ بؤ دةْط  خؤى ظاْي تا ٖاتٓى ضؤشى دةْط يايغالثؤض بة بةضشةوةْس
اضة هة بة ٖؤى ضشاْى خويَٓةوة، ئاَازةيي بؤ زووبضووْهةوة ْةبٔ، ثيَيةؾهطةنإ 

 يسةزا.ضِووهةوة بوواْة ئةوة ثيَئةطةض ٖةَيطريغاْةوةى دةْط ٖةبوو، 
ةّ زةظاْى و زةَعاْى وآلتزؤخى ئةو  وّ بؤ ثاملري و ئةويَِ بيٓى بوو،ؿرت ضووبؤَ ثيَ

 ٖةَيػوونةوتى غةضباظاْى ثاملري دياية ية غةضباظاْى َٔ.
غاتوغةوزاييإ خؤف ػونةوتيإ ْةضّ و اية، ٖةَيبووْيَو وآلتغةضباظةناْى َٔ ٖى ٖةض 

 تةْيا يإ ْةزةنطز،ٖةَي زيهة يخةَيهاْ يةطةٍَو  بووٕغةضباظاْى ثاملري يةو بابةتة بةزةض  بوو،
ى غةضباظةناْيـ بة ثيَويػتى زازةْا وضةئاناض و تةْاْةت  دياواظيى. بووٕيةطةٍَ خؤياْسا باف 

 .ٔزووض ب سيينة زوو يةؾهطةنة تا ضؤشى دةْط ية يةن
َٓيـ  ضاوةضِوامنإ زةنطز،خاياْس نة  ثرت يةو َاوةيةيَاْةوةى ئؤضيني ية ئةْتانية 

ببيَتةوة نة ئيُجطاتؤض ية  بيَت تا بؤى يةنال ضاوةضِوإ ٖيَٓسةامن بة غالثؤض نطز بوو نة فةضَ
 ُإ بؤتةوة.ٖيَطؾهطزٕ بؤ ثاملري ثةؾي
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ّ ية يةؾهطةنةيسا آلى ديَطةى َتُاْةى َٔ بوو، بةيٖةضضةْسة غالثؤض بة تةواوةت
و ٖةَوو بابةتيَهى ْيَية  بة ثيَويػتِ زةظاْي، نة ثيَسظييةهة ضووْ، بووّٕ زياضى نطزضِوغيدو

ى دةْط بة َٓى غةملاْسبوو نة فةضَاْسةى يةؾهط ٖةضضةْسة ئةظَووْ. ئاطةزاض مبيةؾهط 
ٖةْسىَ  بووْةوةى خؤى زةظاْيَت،ى ٖةْسىَ بابةت بة بضووى يةبةضئةوةّ آلزَيػؤظ بيَت، بة

ثيَويػت  ةنطزئةَة واي ز بؤية ٖةَوو ؾتيَو بؤ َٔ ْاْيَطيَت،زاْاْيَت،  ططيٓطبابةتيـ بة 
ّ زازةْا تا وضِؾهطيَهسا بةضزةواّ غيدوةي ٖةَوو يةْيَو يَت،ٖةب زاةؾهطْيَو يّ يةوضِغيدوبهات 

 ةٕٖةواَيةنامن بهظاْياضي و  ٖةَووى ئاطةزاضوة ْييةبةضزةواّ ية ضيَطةى ضِاثؤضتةنا
ى ثيَويػتة غةضزاْضِةنةَةوة، ٖةواَيِ بؤ ٖات نة غالثؤض ظؤضتط يةوةى وغيدو يةاليةٕ

طِياض ية و ب هؤَييٓةوةى ئةو بؤ الى ؾاشٕ بؤ باؽ و ييَووَْٓيـ زةَعاْى ض ظةْووبى زةنات،
 ى ؾاشٕ وةضبططيَت.يئةو ثيَويػتى بةوةية نة ضةظاَةْس ٖةْسىَ بابةت ثيَويػتة،

ض زضوَّ هة ئةو زةيعاْى ئةطةضووْضِةنةّ ضاثؤضتى ٖةَيةّ ئاضاغتة ْانات، وزَيٓيابووّ غيدو
بؤية تةْاْةت ئةطةض زوشَٓى فةضَاْسةى غوثاف بوواية، ْةيسةويَطا  ، زةيهوشّ،يةطةَيسا بهات
ضِيَو بيةويَت بةو ونة غيدو ْةبوو،ى غالثؤض بؤ الى ؾاشْيـ بابةتيَو ووْزضؤ بهات. ض

 ت.ٓيَضيَطةيةوة فةضَاْسةى غوثا ية الى َٔ بة تاواْباض بٓاغيََ
ت نة غالثؤض ٖؤططى ةنةوة بؤ ٖاضِوغيدو يةاليةّٕ زيهةزواى ضةْس ضؤشيَو ضاثؤضتى 

ّ زةَعاْى يةواْةية آلهاضى دةْط ْةزةظاْى، بةظةْووبى بووة، َٓيـ ئةوةّ ثيَضةواْةى ضيَه
 خؤى بيَ ئاطاى بهات. غةضةنييٖةْسىَ غةضطةضَى بؤ زضوغت بهات نة ية ناضى 

ضيَطةى  بة ة ٖةواَيى ئةو بابةتةى ظاْي بوو،ضِةوة ية ئةْتانيوئؤضييٓيـ ية ضيَطةى غيدو
ّ ية دةْطسا آلبووى تؤ ية خؤؾةويػتى بطزتةوة، بةوت آلَى بؤ غالثؤض ْاضز بوو،تةتةضيَهةوة وة

 يَٓى.زةيسؤضِ
غالثؤض زواى ئةو بابةتة بة غةختى تطغي ييَ ْيؿت و ئةو بابةتةى بة ظةْووبي ضاطةياْس. 

ثةضغتطةى شْيَو نة ية  ةويَٓيَتةوة، ضايػجاضز تا بضيَتة الىظةْووبي بؤ ئةوةى تطغي غالثؤض بطِ
يةو بجطغيَت تا  ز نة ية زاٖاتوو زةٖاتٓة نايةوة،ئةو بابةتاْةى زةنط ثيَؿبيين بةعٌ بوو،

 زةؾهيَت. خؤئيُجطاتؤضى ضؤَسا غةضزةنةويَت يايةطةٍَ بعاْيَت ية دةْط 
يِ غالثؤض ضووة بؤ الى ئةو شْةى  وضِةوة طةيؿتة َٔ،ئةو ٖةواآلْة ية ضيَطةى غيدو  طةثةضغتظْا

بطِيوة و زواى ئةوةى ضِووٕ بهاتةوة. ئةويـ َطيؿهيَهى غةضو زاواى نطزووة تا ئاناَى دةْطةنةى بؤ 



 168 

ى بؤ بيَ زةْطى يضاوى ية بةؾةناْى دةغتةى َطيؿهةنة نطزووة، بيَ زةْط بووة. غالثؤض ثطغيويةت
 .هػت زةخؤّ؟ؾ خؤئيُجطاتؤضى ضؤّ َٔ غةضنةوتوو زةمب يايةطةٍَ ئايا ية دةْط  ،يَي؟و ٖيض ْاَي

 ّ...آلبة وتى تؤ غةضزةنةوى،شْةنة 
 .؟ضييةّ آلغالثؤض ثطغياضى نطز َةبةغتت ية بة

 ّ زةَييَت غةضزةنةوى.آل، بةضييةّ آل: بةعٌ ْاَييَت َةبةغتى ية بةوتىشْة غةيب بيَصةنة 
َةنةى بؤ باؽ آلو وة ضِؤيؿت ، بؤ الى ظةْووبييَٖاتةزةض ثةضغتطةغالثؤض زواى ئةوةى ية 

ثيَ  تا ئةو شْة ببيٓيَت. ئةو ْةيسةتواْى فةضَاْىضِؤيؿت  ثةضغتطةبؤ ئةويـ  ضؤشى زواتط ،نطز
بؤ الي  ئةطةض فةضَاْيؿى نطزباية، ثةغةْسى ْةزةنطز. بؤية ضوو بهات تا ئةو شْة بيَتة الى،

 .َى ْةزاوةتةوة؟آلى وةيثطغياضى ييَ نطز نة بؤضى بة تةواوةت و
 َى ئةوى ْةزاوةتةوة.آلى وةياوةتهة بةعٌ بة تةوضووْ: وتىشْةنة 

 َى بساتةوة.آلى وةيزاوا ية بةعٌ بهة تا بة تةواوةت ئيَػتة: وتىظةْووبي 
 وتىغةضبطِى و ضاوى ية بةؾةناْى الؾةنةى نطز و  زيهةي شْةنة َطيؿهيَهي
ية ْيَوإ ئةو و ئةو ثياوةى زويَٓىَ  يةؾهطةنةيةوة بةضةو ئيَطة زيَت، ئيُجطاتؤضيَهى طةوضة بة

ّ زواى زوو غيَ آلئةو ثياوةى زويَٓىَ تيايسا غةضنةوتوو زةبيَت، بة ضِووزةزات،ٖاتة ئيَطة دةْط 
 ضؤش زةَطيَت.

 غيَ ضؤش زواى ئةوة زةَطيَت.ظةْووبي ثطغياى نطز بؤضي زوو 
: ئةو ية دةْطسا بة غةختى بطيٓساض زةبيَت و زوو غيَ ضؤش زواى دةْط بة ٖؤى وتىشْةنة 

 زةَطيَت. يةوةغةختى بطيٓةنة
ي َٔ ةنةضِوووة و غيدووتئاؾهطاية َٔ تا نؤتايي دةْط ْةَعاْى ئةو شْة ضى بة ؾاشٕ ط

 ووة.وتْةيسةتواْى بعاْيَت ئةو ضى ثيَ 
 وةغةضةدماّ ئؤضيني نة ية ئةْتانية بوو، زواى ثطِنطزْةوةى ئةو ظياْاْةى ية بووَةيةضظةنة

ى ثاملري. غالثؤضيـ بة فةضَاْسةيي آلتوو نةوتةضِىَ و ٖاتة ْيَبةض غةضباظةناْى نةوتبوو، 
تا ضيَطةى بططيَت و ية زةؾتيَهى تةخت بة  نةوتةضِىَيةؾهطى َٔ و يةؾهطى ؾاشٕ ظةْوبى 

 .ٕى ٖاتٓى ئةو بووضاوةضِواْْاوى )تاييَب( 
ة وآلتٖى زةضةوةى ضؤّ واتة  زيهة غيَيإ ٖى ضؤّ و ئةواْي تةْيايةو زة يصيؤْةى ئيُجطاتؤض 

، ية غةضباظاْى غيَ يصيؤْةنةف شَاضةيةنى ظؤض بة ٖؤى بووَةيةضظةوة بووٕضؤّ شيَطزةغتةناْى 
 ثطِ نطايةوة. زيهة ةناْيوآلتية ئةْتانية َطزٕ و ؾويَٓى ئةوإ بة غةضباظي 
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 ية،طإ ية ثاملريةية، زواى ئةوةى زةَبيػت غوثاى ئيَئةطةض َٔ ية دياتى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بووَا
زوو غاٍَ دةْطةنة زواغةّ و ْةضِ بؤ  ْط ْةزةٖامت و الّ باؾرت زةبوو يةىبؤ دة بةو يةؾهطة بيَ ٖيَعة

 من ظؤضتط بيَت ية ططمياْى غةضنةوتِٓ.خواضزدةْطيَو نة تيايسا ططمياْى ؾهػت 
ئاَؤشطاضى زةنطزّ نة  ٖةضزةّئاٖوضاَةظزاى زةثةضغت، خوزاوةْس نة  ي بامبئةضزةؾيَط

ْةوةى بًَيَِ يةواْةية  زَيٓيا مب ية غةضنةوتٔ،ببةّ نة  ناتيَو بؤ دةْط زةضِ، يةؾهطيَو
يةغةض  خاْووزةضيَتة دةْط وةى ئةو نةغة واية نة  وةَيَسةبهةوّ. ئةو نةغةى بة ئوغةض

ّ الفاو آلبة يةْيَوْةضيَتةنةّ خاْووات و بزةنات و زةَييَت يةواْةية الفاو ْةي ضيَضيَطةى الفاو 
 .ضِازةَاَييَتةنة خاْووزيَت و 

َاية و ضيَطةّ ْةططتباية، ْةبوو ويَٓسةضئةطةض َٔ ية ويَهى ئاظا و بيَ باى بوو،ؤض ثياغالث
ئؤضيني بة نوؾت زةزا. ئةو بة بيٓيٓى يةطةٍَ بيَ غٌَ نطزْةوة، خؤى و غةضباظةناْى ية دةْط 

 تةْيا ٖيَعى يةزةطى ْةبطز، ز،ى بة تةواوى تواْاوة ٖيَطؾي نطية بةضاْبةضيةؾهطى زوشَٔ 
 ببات. يةْيَوةنى نةَسا زوشَٔ ويػتى ية َاوةي

، بووٕناتى زةغت ثيَهطزْى دةْط تةواوى بةؾةناْى يةؾهطى َٔ ؾةْط و بة تواْا 
هة غالثؤض ية ناتى َاْةوةى ية ثاملري ئةواْى ية ضاٖيَٓإ و وةضظف بة زووض ْةططتبوو. ئةو ضووْ

زةيعاْى نة بططة  ثيَويػتة غةضباظةنإ ضؤشاْة ضِاٖيَٓإ و وةضظف بهةٕ، تةْيازةيعاْى ْة
 ية ضؤشى دةْط تواْايإ ْابيَت.زةْا ضيَت، سئةغجةناْيـ زةبيَت ضؤشاْة غاضيإ ثيَ ب

غالثؤض بؤ ظةْووبى ضيَطط ْةببوو  بووْيناتيَو دةْط زةغتى ثيَهطز، زةضنةوت نة ٖؤطط 
يَت ية غةضباظى ئةو و ْةيتواْى بوو ية بايةخى دةْطى ئةو نةّ بهاتةوة و ئةو زابربِ ناظيَىية 
 باضى يةؾهطةنةى.ضونا

 ية ناتصَيَطةناْى غةضةتاى دةْط بة ؾيَوةيةى الى ضةثى ئؤضييٓيإ الواظ طاييػهة دةْطييةنامن
 ْى دةْط.بووزةواَية بةضنطزبوو نة ئةو ثاؾةنؿةى يةو بةؾةى َةيساْى دةْط ال باؾرت بوو 

، ْاظأْ ْةبووٕضؤَى بة ضيَصةيةنى باف ٖةغت زةنطا نة غةضباظةناْى ئةو يصيؤْاْةى نة 
نة  ْةبووٕييَٗاتوو  ٖيَٓسةتةْاْةت  بةضططى ية خؤيإ بهةٕ، نإ بططٕ وطاييػهةضؤٕ ضيَطة ية 

ٕ ، بة دواْى ئاضاغتةى وضطى ئةغجةنإ بهةٕ تا بياْسضِبووٕياْةى )ضِّ( بة زةغتياْةوة آلئةو ثيَ
اْة قةَيغاْةزا و بةض ئةو نإ بوةغتيَٓٔ، ئةوإ ضَةناْيإ بةضةو ثيَؿةوة ٖةَيسطاييػهةو 

 و ناضيطةضيإ ْةزةبوو. بووٕزةنةتٔ نة بة غةض و ٌَ و ثؿتى ئةغجةناْةوة 
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ئؤضيني زةضفةتى ْةبوو غةضباظةناْى زةضةوةى ضؤّ غاتة بةض زةغتى فةضَاْسة ضؤَةنإ تا 
و  نإ و ئةغح غواضةنإطاييػهةةوةى ضِووبةضِووبووْثةضوةضزةيإ بهةٕ و ئاَازةيإ بهةٕ بؤ 

ئاَازةيإ بهةٕ تا بعأْ ضؤٕ بةضططى ية خؤيإ زةنةٕ، تةْاْةت ئةوإ ْةياْسةظاْى يةنةّ َةضدى 
َ ببيَت بةغةض تطغي خؤيسا. َٔ ْاَييَِ ثياو ْابيَت ية َةيساْى دةْطسا  دةْط ئةوةية نة َطؤظ ظٍا

 دياواظيىٔ، بةآلّ إ زةتطغيَٖةَووى ية ثيَهٗاتةى َطؤظساية و يبرتغيَت، بةآلّ تطغيـ وةى تيٓوويةت
بةضيةوةزاية نة ثياوى ئاظا ٖةضنة َطزْى  تطغٓؤىثياوى ئاظا و  خؤيسا بيٓى، طةضَى و  ية بةضْا

 زةخاتةبةض خؤى نة بةو ضيَطةيةوة ثيَؿواظى ية َطزٕ زةنات و ئةو ناضةؾي وا يةنى وايضاوْةتطغ
َ ببيَت. غةضباظةناْى زةضةوةى ضؤّ نة ، بووٕية يصيؤْةناْى ئؤضيني  زةنات تا بةغةض تطغةنةيسا ظٍا

َ بنب و ثيَؿواظى ية َةضط بهةٕ. ضيَْةياْسةتواْى ئةو ٖةغتة   بهةٕ تا بةغةض تطغسا ظٍا
و ْةياْسةتواْى  ٖةبووٕؤَةنإ ية الى ضاغتى يةؾهطى ئؤضييٓيـ، غةضباظة ْاضِ

 نة ْةبووٕوةٖاف  ثيَؿهيَـ بهةٕ،ئةغح غواضةناْى َٔ  ية بةضاْبةضنى ؾياو بةضططيية
ية ئةغح غواضةنامن ثاؾةنؿةيإ زةنطز.  خةضيو بوو ية بةضاْبةضبةضةبةضة بةآلّ ٖةَيبئَ، 
ْى ضؤَى و غةضباظاْى ى يةؾهطةنإ ية ْيَوإ غةضباظاية ْيَوةضِاغتزا دةْطيَهى غةخت بةضاْبةض

ئةوإ بة غةختى بةضططيإ زةنطز، غالثؤض بيَ تطؽ غةضباظةناْى بؤ دةْط و  َٓسا ٖةبوو،
تةوضى ضازةوةؾاْس و بريى ْةزةنطزةوة نة  خؤزةْاضز و خؤؾي يةطةٍَ ئةواْسا مشؿيَط ياَطزٕ 

 ْاتواْيَت وةى ئةو فةضَاْسةيي دةْط بططيَتة ئةغتؤ. هي زيهةئةطةض بهوشضيَت، يةنيَ
دةْطيـ  غةضنطزايةتييى يةغةض دةْط، ية يةطةٍَ بةضزةواَبووْغالثؤضى زييَط ٖاونات 

ةواّ ٖةواَيى ٖةضزووالى َةيساْى دةْطى وةضزةططت و فةضَاْى بةضز بيَ ئاطا ْةزةبوو،
ة و ثاؾةنؿة خطاثى زةضزةنطز و زةيعاْى زؤخى الى ضاغتى يةؾهطى ئؤضيني ظؤض يثيَويػت

 تةْيابضٔ، ٖةضوةٖا زةيعاْى الى ضاغتيـ ية ثاؾةنؿةزإ و  يةْيَوزةنةٕ و ظؤضى ْةَاوة 
 ةختى بةضططى و دةْط زةنةٕ.ة نة غةضباظةناْى ئيُجطاتؤض بة غْيَوةضِاغت

الى ضاغتى خؤى زَيٓيا ببوو،  خؤى ية زؤخى الى ضةثى ئؤضيني يايغالثؤض نة بة تةواوةت
، ٖيَطف غةضباظةناْيسايةطةٍَ و  ية ْيَوةضِاغتيَٓيَتةوة تا نإ بطةضِطاييػهةياضيسا ٖةْسيَو ية بطِ

ى تيَهبؿهيَٓٔ. ضةْس غاتيَو اغتى يةؾهطةنةةناْى ئؤضيني و ْاوةضِبهةٕ بؤ غةض غةضباظة ضؤَ
اغتى يةؾهطى زوشَٔ، ضَيَو ية  بؤ ْاوةضِطاييػهة دةْطييةنامنزواى زةغت ثيَهطزْى ٖيَطؾى 

 ضاوى ضاغتى فةضَاْسةى َٓسا ْيؿتةوة.



 171 

هة بةض غةضى نةوتبوو، بة زَيٓياييةوة ضووْ، بووايةةوة ٖاويَصضا ْيَعيهئةطةض ضَةنة ية 
ى خؤيسا تريةنة بةض غالثؤض نةوت و ضِيَطِةووو ية نؤتايي ّ باف بآلفةضَاْسةى زةنوؾت، بة

 ضاوى نويَط نطز. تةْياتواْاى نةّ ببؤوة و 
غةنةى ييَهطزةوة ئاظا بوو نة ثاضضةيةى ية نطا ٖيَٓسةغالثؤض ْيَعةنةى ية ضاوى زةضنطز و 

يةطةٍَ نإ و طاييػهةية زواى  يَت،ْةييَ  خويَين سيهةى تا ضيو خػتية  ديَي ضاو
 هطزٕ بؤ غةض زوشَٔ تا ظةوى ية غةضباظةناْى ضؤّ ثاى بهاتةوة.باظةناْيسا نةوتة ٖيَطؾغةض

هطزٕ بؤ غةض غةضباظاْى ضؤّ نة ضيعةناْيإ ةى غالثؤض بةضزةواّ بوو ية ٖيَطؾيةو نات
ت، قؤَيى ى قؤَيى نةوغةضووتةوضيَو بةض  ْةبوو،جؤؾؿى ببووٕ، ضووْهة قؤَيزووضاضى ؾًَةشإ 

ى غالثؤض ية يةؾى ديا قؤَيبوو، بؤية  بةٖيَعييَساْى تةوضةنةف ظؤض  ؾطا بوو،بة ئاغٔ زاْةثؤ
 بؤوة و زةغتى نةوتة غةض ظةوى.

غالثؤض ْةنةوت،  ووْس زةنةومت، بةآلّئاظاضى ت يةبةض ئةطةض ئةو ظةضبةية بةض َٔ نةوتباية، 
ت. ثعيؿو ييَ ْةيَى ٓبجيَضٔ تا خويَ نةتريةئةو زاواى ية ثعيؿهى يةؾهطةنةى نطز تا قؤَيى بة 

 زواى ئةوةى قؤَيى غالثؤضى ثيَضا، زةغتةنةى نة يةغةض ظةوى نةوتبوو ٖةَيططتةوة.
 .زةتةويَت ض يةو زةغتة بهةى؟ وتىغالثؤض 
 : ئةو زةغتة ظؤض بةْطخة و ثيَويػتة بجاضيَعضيَت.وتىثعيؿو 
ي ية زيهة و بة زةغتةنةي ْييةاو بؤ َٔ ٖيض بايةخى : تاظة زةغتى بطِوتىغالثؤض 

 زيهة زاوة، ظةضبةي تةوضيَهيضِووةى ْيو ناتصَيَط زواى ئةو ، بةآلّ ْيَعيهبةضزةواّ بوو ؾةضِنطزٕ
ْةيتواْى يةغةض قاض  سيهةية يةؾي زابطِى و ئةو ثياوة ئاغٓيٓة، ضينةوت و اْى ضاغتى بةض ضِ

بططة ية  ية ٖةضزووالى َةيساْى دةْطى ئؤضيني، تةْيايةوناتةزا ْة، بةآلّ بوةغتيَت و نةوت
 يؿسا ؾهػتى ضؤَةنإ زةضنةوتبوو.ْيَوةضِاغت

ةى . 1 يإ ئةو ية َةيساْى دةْط زةضببووٕغالثؤضزا يةطةٍَ ئةوْا هي َيَطيَزةَصثاف  هةٕ،، توْا
ْةنطيَت، يةطةٍَ  زيٌدةْط بة ؾهػتى ئؤضيني نؤتايي ٖات و ئؤضيني بؤ ئةوةى  ؾةضِنطزٕ،ية  زيهة

دةْط ٖةآلت و بةؾيَهى ظؤضى غةضباظى يصيؤْةناْى زةضةوةى ضؤّ بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ية َةيساْى 
تواْيإ خؤيإ ية  زيهة ةنإ، ٖةْسيَهيإ نوشضإ و ئةواْييصيؤْة ضؤَ غةضباظة، بةآلّ طريإ زيٌبة 

 طريإ. زيٌشَاضةيةنى ظؤض نةَيإ بة  تةْيانوشضإ ضظطاض بهةٕ و 
ى زةنطز، ئؤضيني ية زؤخيَهسا زيًتا  ئؤضيني زةنةوت ئةطةض غالثؤض ْةنةوتباية، بةزووي

ئةطةض غةضزاضيَهى ييَٗاتووى وةى غالثؤض  تواْى بة خيَطايي زووضنةويَتةوة،تبوو نة ْةيسةآلٖة
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ية ْيَوإ ئةفػةضةنامن ية ، بةآلّ ى زةناتزيًئةو ثياوة بهةويَت تا  وي، زةيتواْى بةزوٖةبوواية
 (1)تواْى ضابهات. ٓة ْةبوو، بؤية ئؤضينيثاملري ثياويَهى يةو ضةؾ

غالثؤض ثيَـ ئةوةى تواْاى خؤى ية زةغت بسات، زاواى نطز تا ْووغةضيَو ٖات و 
 دةْطةنةى و ؾهػتى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْووغي. يةباضةىضاثؤضتيَهى 

تةْيا خعَةتى تؤّ ية نؤتايي ضاثؤضتةنةيسا غالثؤض ْووغي بووى: َٔ ية تةواوى تةَةمن 
ةنامن بة ئيَوة نة ثاؾاى َٓساَيو  ْييةنة زةَطّ ٖيضِ  ئيَػتة ، بؤيةْةبووٖيض ثاؾهةومت  نطز،
 ٔ، زةغجيَطّ.ئيَطاْو زةضةوةى  ئيَطإ

 ضى زوايي نطز.يَ، غالثؤض نؤضةْس ضؤشيَو زواى ئةوةى ثةيهى ٖةَيططى ْاَةنةى غالثؤض نةوتةضِ
 ئيَطإ زواى ئةوةى ٖةواَيى َطزْى غالثؤضّ بؤ ٖات، فةضَامن نطز تا تةضَةنةى بيَتةوة بؤ

ئةو  ضةنةى ية خعَةت َٓسا ئةفػةض بوو،ة طةونوضِى بٓيَصضيَت و بووْو ية ؾويَٓى ية زايه
يإ غجاضز و ٖةَووزةياْتواْى ناض بهةٕ، ئةضنِ بة  تةَةْيإ طةوضة بوو،ةؾي نة َٓساآلْ

 زةظامن َٓساَيةناْى،فةضَامن نطز تا ثةدما غاٍَ َووضةى غالثؤض بةضزةواّ بهطيَت و بسضيَتة 
اْى َٔ زةبٔ و نوضِة شيَطزةغتةناْى، ية وآلتو  ئيَطإتساضى آلئةواْةى زواى َٔ زةبٓة زةغة

 زةزةٕ بة َرياتططةناْى. زيهة فةضَاْى َٓيإ يةال زضوغتة و َووضةى غالثؤض تا ثةدما غاَيي
 ئيَػتة نة زةظامن زواى ةمنوة، َٔ ثيَت ضازةطةيٓييةتؤ ئةو نةغةى نة ئةو نةتيبةية زةخويَ

زةظامن نة ثيَويػتة خؤّ  ،وةووةتةى زووض نةوتييِ بةغةض زيَت. تةَةْى َٔ ظؤض ية الويةتض
 ئاَازة بهةّ بؤ ضؤيؿنت بؤ ْريواْا )واتة بةٖةؾت( و بطةَة خعَةت ئاٖوضاَةظزا.

هة بؤ ضووَْٓةوة ئةدماّ ْةزضاوة،  يةاليةْٕاتوامن بًَيَِ ية تةواوى تةَةمن ناضى ٖةَية 
يإ زةمب، ثيَويػتِ بة غعا و ثازؾتى ظؤض نةؽ بةضِيَوةاْةى وآلت ٖةَوو بطزْى ئةوبةضِيَوة

                                                 

ا... ئؤزى ْات نوشض خؤ"ناتيَو ئاظيٓة يا ى ثاملري زةَييَت:وآلتةنةى و نطيػتيةٕ غئَ ية باضةى ظةْووبى و نوضِ (1)
الت ئة)واٖيالت( زةغةآلتيإ ططتةزةغت، وةٖب  خؤت( يائةالةنةى بة ْاوى )وةٖب شْةنةى بة ْاوى ظةْووبى و نوضِ

اغيَٓيَت، زةيةويػت ية بةضاْبةض  ظ( خؤى بة )ئةطؤغتؤؽ( ْاغاْس، بؤية  271ية غاَيى )ضؤّ خؤى بة غةضبةخؤ ٓب
ى، ئةو ؾاضةى يةنى زييَطاْةى نة ظةْووبى نطزيزواى بةضطط ؤض،قةيػةضى ضؤّ يةؾهطيَهى بةٖيَعى ٖيَٓاية ثامل ئؤضييين

ئةويإ ططت و  ْييةنإ و غةضنةوتوو ْةبوو،بةض ئيَطا ٓى ظةْووبى ويػتى ثةْا بباتةيظا 272ية غاَيى  ططت و ويَطاْى نطز،
ةى ئيَػتةبطزيإ بؤ ضؤّ.  زةَى يةغةضئيَطإ " يتوونثةضِئةو زةوَيةتة بة ؾهؤية َاوةتةوة. ف ٖةْسىَ ية ثامشاوةناْى ويَطْا

 "ظةبيشوَيآل". 251نإ، ضاثى زووةّ، الثةضة ْييةغاغا



 173 

ضةْسة ية دةْطسا ْةضّ ووةتة غةض، َطؤظ ٖةضبةؾيَو ية تةَةمن ية دةْطةناْسا بطز ٖةبووة،
 تيصى بٓويَٓيَت.تووْسوبيَت، ٖةض ثيَويػتى بة ئةوة زةبيَت ٖةْسيَو 

بؤ ئةو ناضةف ثيَويػتِ  ةناْسا ظةْطِ،نيَوييخيًََة يةطةٍَ ٖةْسىَ نات ْاضاض بووَة 
يةنإ ْاضاض بهات نيَوي، خيًََة وتةَطؤظ ْاتواْيَت بة ئاَؤشطاضى و  ة،ى ٖةبووتوْسى بةوثةضِ

إ ٖةَيبططٕ. ئةوإ ية ناتى طةيؿتٓيإ بة طوْسهطزْى ؾاض و آلٕ و ويَطاْزةغت ية نوؾنت و تا
 .ٕزاضةناْيإ بة تةوض زةبطِ ْى َيوة،خواضزى َيوة، ية دياتى ييَهطزْةوة و باخ

زةياْتواْى ئاطط بة زةغت  ظؤض ظبط بوو،ةنإ نيَوييثيَػتى زةغتى ٖةْسىَ نةغي خيًََة 
آلْة بؤ غةض ْى زةغتيإ زووض بٔ، َٔ بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ئةو خيَغووتابططٕ و ية ئاظاضى 

هةوتووامن توْس مب تا ؾويَٓ بووّوامن، ْةَسةتواْى ْةضَى بٓويَِٓ، ٖةْسيَو داض ْاضاضهةوتوؾويَٓ
بة زةغتى  يِ ْةْواْسووة و ٖيض نةغِتوْس زيهة بةضاْبةض ْةتةوةناْي، بةآلّ ئاغووزة بصئ

 مببةخؿيَت نة بةبيَ ظاْني ئةدماَِ زاوٕ. َةظزا يةو غتةَاْة خواظياضّ ئةْكةغت ئاظاض ْةزاوة،
ٖةضيةنةؾيإ بؤ  ضيَ نطز،َٔ بؤ ضاضةغةضى ْةخؤؾةنإ، شَاضةيةى ْةخؤؾداْةّ 

زاٖاتيَهِ تةضخإ نطز تا بةو زاٖاتة خةضدى ضاضةغةضى ْةخؤؾةنإ بهطيَت و ْةخؤؾة 
 ةوةؾيإ بؤ خةضز زةنطا.طةضِاْْةزاضةناْيـ زواى ضاضةغةض خةضدى 

، بةخوضتي نةغِ ْاضاض ْةنطزووة بيَٓة غةض ئةو ئايٓةى َةظزا ٖيض نات ئايٓبؤ ثةضةططتٓى 
نطز و ٖيض زةضفةتيَهِ بؤ ئةو ناضة  ضيَاْى شيَطزةغتُسا وآلتية  ّْةّ شَاضةيةنى ظؤض ئاططخاآلبة

و خعَةتهاضّ  غةضثةضؾتياضهطزْى ٖةض  ئاططخاْةيةى، ضاغتةوخؤ ضيَية نيؼ خؤّ ْةزا. زواى 
ببةٕ،  بةضِيَوةيَو زاٖاتيؿِ بؤ زياضى زةنطز تا بتوأْ ئاططخاْةنةى ثيَ بؤ زابني زةنطز و بطِ

ريؤظ غطيَتة ئاططخاْة و ئةطةض خطاية ئاططخاْة، ْابيَت ضيَطة بة هة ْابيَت ئاططى ثضووْ
 نوشاْةوةى بسضيَت.

ةناْى شيَطزةغتِ بة تايبةتى ية ؾويَٓة طةضَةناْسا، وآلتَٔ ية ٖةْسىَ ية  زةغةآلتيىثيَـ 
و ْةياْسةتواْى ئاوى ثيَويػت بؤ نؿتوناٍَ  بووٕإ بة زةغت نةَى ئاوةوة ططفتاض دووتياض

ّ بةْساو، ٖةبوواية بةْساوهطزْى ضيَؾوئَ بؤ  ٖةبوواية، ضِووباضيَو، ية ٖةض ؾويَٓيَو زابني بهةٕ
 بةْساوّ ٖيَٓسةظغتإ( ؤى ؾووؾيإ )خية ْاوضة زةنطز تا ئاو ثاؾةنةوت بهةٕ، زضوغت

بة ضازةيةى ضاْسْى  ئيَػتة ئةوىَ ئاوى تةواويإ زةغت نةوت، ةناْىدووتياضبيٓانطز نة 
إ بة تواْإ، ئةوإ ؾةنط ية قاَيؿى دووتياض ٖةَووظؤض بووة نة  ٓسةضويَقاَيؿى ؾةنط ية

 زةفطؤؾٔ. زيهةي اْيوآلتؾةنط بةضٖةّ زيَٓٔ و بة 
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و زازثةضوةضاْة  واْى شيَطزةغتيسا ياغاى زياضيهطاوآلتو  ئيَطإبة زضيَصايي ضواض غةزة ية 
و ٖةوَييسا  ثاؾايةتييى غت ٖاتة غةض تةختئةوناتةى باونِ ئةضزةؾيَطى َةظزاثةض، تا ْةبوو

ّ بامب آلتساضإ ْةطؤضِئَ، بةآليَصيَت نة زازثةضوةضاْة بٔ و بة ويػتى زةغةنؤَةَية ياغايةى زابطِ
ية غةضزةَى َٓسا نؤنطزْةوةى تةواوى  نة ْةيتواْى ئةوناضة تةواو بهات،ثطِ ئيـ بوو  ٖيَٓسة

نإ نؤنطاْةوة و َٔ ئةوناضّ طؿتييةنؤتايي ٖات، ٖاونات ية غةضزةَى َٓسا ياغا  ئاظيَػتا
 ئةدماَسا تا ئةواْةى ية زواى َٓةوة زئَ، ْةتوأْ بة ويػتى خؤيإ ياغانإ بطؤضِٕ.

طؾي امنإ بة ٖؤى ٖيَدووتياضى بووْية ناضة باؾةنامن ضيَطةططتٔ بوو ية َايةثووض  يَويةن
ؤنطزْةوةى بةضٖةّ غاَييَو زواى ن ٖةَووبؤ ئةوةف بطِياضَسا  نويًة بؤ غةض نيًََطةناْيإ،

 طةدميٓةيبةؾيَهيـ ية  ية بةضٖةَةناْيإ وةضبطرييَت،اْةوة، بةؾيَهى نةّ دووتياض يةاليةٕ
 إ.دووتياضَٔ غطيَتة غةضيإ تا ية ناتى ٖيَطؾي نوويًةزا ئةو ثاؾهةوتاْة بسضيَتةوة بة 

، ضيَطةّ ؤزايةية ئةغتاْى شيَطزةغتةيةّ وآلتو  ئيَطإ دًَةوي زةغةآلتيىيةو ضؤشةوة نة َٔ 
ثاضيَعطاضى َٓسإ  يةشيَطاغتةوخؤ ْاضِ خؤاْةى ضاغتةوخؤ ياوآلتيةو  يَوْةزاوة ٖيض يةن

و ثةالَاض، ضاغتةوخؤ  ٖةضِةؾةاْةف نةوتبيَتة بةض وآلتيةو  يَوئةطةض يةن ةض َةتطغي،بهةوْةب
ة ْةوةنامن يؿِ يضاوةضِواْ بةضزةواَيـ غعاى اليةْى ثةالَاضزةضّ زاوة. ياضَةتييإ ضووّ،بؤ 

زةبٔ، ٖةَإ ئةو ئةضنة بةضزةواّ بهةٕ  فةضَاْطِةوااْى شيَطزةغتى وآلتو  ئيَطإنة زواى َٔ ية 
 نةَإ بةضزةواّ ئاؾتى ثاضيَعضاو بيَت. ثاؾايةتييةتا ية غٓووضى 

ّ بة نؤَةَيطةيةو ضؤشةوة نة ية دياتى باونِ بووَةتة ثاؾا، بةضزةواّ تةواوى ضيٓةناْى 
 بػةثيَِٓ. زيهةزا طزووة و ْةَويػتووة ٖيضيإ بةغةض ئةوييةى ضاو غةيط ن

هطزْى ضيَية ؾاضةناْيؿسا بؤ  ووٕ،ية غةضزةَى ثاؾايةتيُسا ؾاضى ظؤضّ بيٓا نطز
 رت بيَت.ثةنإ تةَةْيإ خاْووةنإ، بةضزةواّ باؾرتئ نةضةغتةنامن بةناض بطزووة تا خاْوو

ئةوةى يةو ؾاضاْة  ِ زةنطز بؤخةَيهيَؿتى ية ؾاضةنإ تةواو زةبوو، باْطٗ يَوناتيَو  يةن
يإ بضٓة ووآلتٖةضطيع بة ظؤض نةغِ يةو ؾاضاْة ْيؿتةدىَ ْةنطزووة. بؤ ئةوةى ٖا ْيؿتةديَ بنب،

ثاضةنةؾِ بة يةنذاض  و ْطخة زةزاْىَ نة تيَضووى بووة،ةنامن بةخاْووئةو ؾاضاْةوة، بةضزةواّ 
زةَويػت ئةواْةى ية  نةَيةنة بهةّ،ةى ثيَ وةضْةزةططت، َٔ ئةو ناضةّ ْةزةنطز تا غةضَاي

بؤ خؤيإ زةغتةبةض بهةٕ، َٔ ئةو ناضة ية خوضؤ واتة  خاْووبياباْةنأْ بئَ و يةو ؾاضاْةزا 
ية ثيَـ َٔ بووة فيَط بووّ. زواى ئةوةى ضةْس  ئيَطإية ثاؾا طةوضةناْى  يَهةوف نة يةننوض
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طةى ثةْا خةَيوهة زةَبيٓى ية اليةى ضووْ بوو، هطزْى ؾاض ثرتضيَّ بؤ ظووؾاضيَهِ بيٓانطز، ئاضة
 بيٓانطزْى ؾاضةنإ ياضَةتى ئاوةزاْى زةزا. زيهةيـ ية اليةني زةغت زةنةويَت،
و زاواّ ييَ نطزٕ تا  خةَيهِ بؤ ضيَطةى ضاغت باْطٗيَؿت نطزةناْةوة َووغية ضيَطةى 

 يخةَيهى ْةنةْة غةض َاَيى صزةغتسضيَةضيتى باو و باثرياْيإ، زضؤ ْةنةٕ و ْيَٓةوة بؤ بطةضِ
، زةبيِٓ تيَجةضِاْسووةى ينة تةَةمن ية الويةت ئيَػتةْةنةٕ. بة يةنسيي و غوونايةتى  زيهة

و ديَطةي خؤيإ ططتوو، ْٗا زضؤ، غتةّ و غوونى نةّ بؤتةوة،  بووٕنامن باف َؤضياضيية
 بة تةواوةتى بٓربِ بنب. خواظياضّ

ةتاْة غًَةئةو خداضيَهي زيهة َٔ  يةْيَوزةضوو، خةضيو بوو طٕائيَية  نطزاضي ضاى وتة و ي ضاى،بري
سةوة، ٖةْسىَ ْةضيتى ْاؾايػتةف نة ية ْةتةوةناْى طةضِْا ئيَطامنى خةَيهبؤ  بووٕنة َةظزا ضايػجاضز 

ناْى ضؤشٖةآلتةوة تؤى زووضةطة زووضية  ضِيؿةنيَؿِ نطزٕ و ْةَٗيَؿنت،، بووٕةوة ٖاتئيَطْازةضةوةى 
فؤضّ تى ضيٓةوة زاضى ناآلضاْسّ. ية و ئيَطٕاة طةضَةناْى وآلتنامن ٖيَٓا و ية ْييةةنة زةضَاووضِزاضةنإ و 

ييةٖةض ية ئةويَؿةوة ضةْس نةغيَهِ ٖيَٓا و ؾويَٓى شيامن بؤ زابني نطزٕ تا  ٖيَٓا، نإ فيَط بهةٕ نة ئيَطْا
 ( تا بؤ َطزووةنإ بةناضبيَت.تسٓو)بة ٖةَيِ نطزٕ( بهةٕ بة ) اْسْةوةزاضى نافؤض ية ضيَطةى زَيؤث ؤٕض

ى خوضَا يةو ْعُةتاْةية نة َةظزا ثيَُاْ خؤضانى خؤياْى ييَوة  ناضٕظؤض نةؽ زة ي بةخؿيوة،زةَعْا
زةغةآلتيى َٓسا بةزةغت بيَٓٔ، بؤية ثةضوةضزةنطزْى ئةو زاضةّ تا ئةو ضازةية ثةضة ثيَسا نة ية َاوةى 

 ا.بةضٖةَيإ زاو  بووٕطةوضة  ئيَطٕاةضَةناْى ت داض غةز ٖةظاض زاضى خوضَا ية ؾويَٓة طبيػ
و ظيو تا ناضى  ظيَطِسْةوةى َتُاْة بوو بة ثاضةى طةضِاْغةضزةَى َٔ  زيهةي ناضيَهي

 يَت.غإ بناضإ ئاباظضطاْإ و غةوزا
يةو ظيَطِ و ظيو َتُاْةيإ ثيَ ْةزةنطا،  ئيَطإاْى شيَطزةغتى وآلتية َاوةى ضواض غةزةزا ية 

هة ضووْ وآلتيَو ثاؾاى خؤى ٖةبوو،ٖةض  وآلتاْى بضووى،زابةف ببوو بةغةض  ئيَطإزا ضواض غةزةية
و ظيو و  ظيَطِنطزْةوةى عةياضى ظ، ٖةْسيَهيإ ٖةَيسةغتإ بة بةضْةبووبةؾيَو يةو ثاؾاياْة غةضَايةيإ 

ئةطةض  ضزةططت،بياْيإ وة زضاوي باظضطاْإى ْةزةويػت. ئيَطْاية ئاناَسا نةؽ ثاضةى  زةنطز،فيًََيإ 
ةوة زةنطز، ٖةضضةْسة ئةوةيإ َاْسووبة ناآل طؤضِ غةوزاييإاية، ئةونات ْةبووزةضةوة  زضاوي ى بووْٓي

بةضٖةبوو، بةآلّ   ثيَهطاوتط بوو. باوةضِزا ية بةضْا
 ناآلي زةٖةَبةض ناآل خةَيو ْةبوو،ْةضيتى نؤٕ نةؽ ثاضةى ثيَويػت  بةثيَي طوْسةناْساية 

 غاتوغةوزاييهطزٕاْيـ بؤ باظضطاْ ظيَطِ و خؿًَى ثيَويػت بوو، خةَيوّ ية ؾاض آل، بةيةوةيطؤضِزة
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و خؿٌَ بوو، ئةوإ ٖةضنات ثيَويػتى ثاضةيإ بوواية،  ظيَطِثيَويػتيإ بة  وآلتية زةضةوةى 
 زةضةوة زةنطز. زضاوةناْيبة  غةوزاييإ

 زضاوةَييسا تا ئةو ت، ٖةوآلزواى ئةوةى باونِ ئةضزةؾيَطى َةظزاثةضغت ٖاتةغةض زةغة
 َةْى ئةو بؤ ئةوناضة بةؾي ْةنطز،ّ تةآلزضوغتيإ غاتةدىَ، بة زضاويغاختاْة نؤبهاتةوة و 

 ظيَطِنة ناْى  ئيَطإو بةضزةغتى  ئيَطإيَهى وآلت، ية ٖةض بووّ ناضةنةى زضيَصةثيَسةضئَ 
 غةخيت و زشواضيٕ بة ٖؤى ناطةظؤض ببيَت، ٖةْسيَو ية ناْ ظيَطِ، بةضٖةممإ زةٖيَٓا تا ٖةبوواية

ية يـ بةضزةواّ بووّ زيهة ةناْيطية تةواوى ناْ بووٕ،ييَياْةوة، بةدىَ ٖيًََسضا ظيَطِزةضٖيَٓاْى 
 ْةزا.طةياف بةضٖةّ ٖيَٓإ بةضزةواَة يةو ناْئيَػتةتا  ظيَطِ،ٖةّ ٖيَٓاْى بةض

زضاوي زضوغتُإ  غاختةَإ نؤزةنطزةوة و زضاويَإ زةغت زةنةت، ظيَطِبة ٖةَإ ضيَصة نة 
يإ ٖةية،نامن ية تةواوى غٓووضى شيَطزةغتفةضَاْطِةوا ،و باظاضِزةخػتة ْيَ  ُسا ؾويَٓى غههة ييَسْا

بسةٕ بة غةختى غعايإ زةزةّ، بؤية  غاختة ييَ زضاويغههةى زضوغت ييَسةزةٕ، ئةوٕا زةظأْ ئةطةض 
ٖاتة ؾويَٓى. ئةى ئةو نةغةى ئةو زضوغت  زضاويةناْسا ْةَا و غاختة ية باظاضِ زضاويبةضة بةضة 

ة نة ية  نة  طوْسةنإدطة ية  زضاوي غاختة ْةَاوة، ئيَطٕازا ية ئيَػتةنةتيبةية زةخويَٓيتةوة، بعْا
زةنةٕ  غةوزايي زضاوةإ بةو ٖةَووبة ناآل ْانات و  غةوزاييْةضيتى باوى نؤْة، نةؽ ية ؾاضةناْسا 

ى   زةضةوةف ْانات. زضاوةناْيبة  غةوزاييةضٖةّ زيَت و نةؽ ةنامن بوآلتنة ية ؾويَٓةناْى غههة ييَسْا
يةو  ،(2)وضى بةنرتيا بوو ية زةغت ئةشزيٗاى باؾوخةَيهنطزْى زيهةي َٔ ضظطاض ناضيَهي
تا  بووْة بةض َةتطغي ئةشزيٗا،ى ئةو ؾويَٓة نةوتخةَيهى بةنرتيا ٖةبوو، وآلتناتةوة نة 

ية ٖةض وةى َطيؿو ٖيًَهة ئةشزيٗاى َيَهة ضووْزةٖات شَاضةي ئةشزيٗانإ ظؤض زةبوو، 
ة ئةشزيٗايةى زيَتة وٕ ٖيًَهة زةنات نة ية ٖةض ٖيًَهةيةى بيَضوزةنات، ٖةضداضة و ضةْسا

. بؤ ئةدماَساْى ئةو ناضة شَاضةيةى يةو غةضباظاْةّ نة بةضطى ئاغٓيٓيإ يةبةض بوو، ْاضز يَزةض
زواى ئةوةى  بٔ، ابيَت زةبيَ ية ئةو ؾويَٓةٔ تا ئةو ضؤشةى تانة ئةشزيٗايةى َوتبؤ ئةوىَ و ثيَُ

 يَٓةوة.، بطةضِٕيإ بطزيةْيَوى يبة تةواوةت

                                                 

طةوضة نة قاضى زضيَصيإ ٖةبوو،  َاظةَيةىية غةضبووٕ  بطيَيتئةوةى ية ضابطزوو بة ئةشزيٗا ْاغطابووٕ،  (2)
زةضزةنةوت  ية زووضةوة وا ظَاْيإ غووض بوو، ئةوإ ظَاْيإ ية ظاضيإ زةضزةٖيَٓا و بة خيَطايي بايإ زةزا و

ا ية طةوضةيي و ْاؾرييٓى ئةو طياًْةبةضة بوو، ئةطةضْا ئةو ظاضيإ زيَتةزةض، تطغي خةَيو تةْينة ئاطط ية 
 "ظةبيشوَيآل"تةْاْةت غووزةؾي ٖةبوو نة دطدى زةخواضز.  ييةنى ْةبوو بؤ غةض َطؤظ،ئاشةَية ٖيض َةتطغ
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هة بةضطى ضووْ َية َةتطغيساضة،غةضباظة ئاغٔ ثؤؾةنامن ضؤيؿنت بؤ دةْطى ئةو ئاشة
ٖيَطؾيإ زةنطزة غةضيإ و  زةّئاغٓيإ يةبةضزا بوو، ية ئاططى ئةو ْةتطغإ و بة مشؿيَطى زوو

ْيَعيهةى ثيَٓر غةز  غاٍَ ية باؾووضى بةنرتيا َاْةوة،ئةوإ َاوةى ضةْسئ  زةياْهوؾنت.
 ةوة.طةضِاْزواى ئةوةى ظاْيإ ْةوةى ئةو ئاشةَية نؤتايي ٖاتووة،  ئةشزيٗايإ نوؾت،

ٖؤناض بؤ زةوَيةَةْسى  تةْياةنةَسا وآلتت بؤّ زةضنةوت نة ية آلزواى طةيؿتِٓ بة زةغة
ضاوى ئاشةَيى نيَويـ بططة و نيًََطة و ثةضوةضزةى ئاشةَيى خؤَاَيى،  و خؿٌَ ظيَطِية  ْيية بطيَتى

ةنإ ضاوّ وآلتغةضَاية. بؤية ية ٖةْسىَ ية زاٖات و نطزْى خةَيو زةزات بؤ زةغتةبةضياضَةتى 
هة اوةي ضةْس غاَييَو ئةو ناضةّ نطز، ضووْية ٖةْسيَهيؿيإ بؤ َ غار نطز،بة يةنذاضةنى يا
نإ نطا بوو نة نيَوييةناْسا بة ضازةيةى ضاوى ئاشةَية ْييةئةؾها تيىزةغةآلية ضواض غةزةى 

ةناْى شيَطزةغتى وآلتى نيَوى نة ية . ضةْس دؤضيَهى َةضِووٕض يةْيَويَو ية ئةوإ سضةطةظى ٖةْ
ضةطةظى نةضطةزةٕ و  بووٕ،ضوو يةْيَوية َاوةى ئةو ضواض غةزةية بة تةواوةتى  بووٕغاغاْى ٖة
ْةى آل، بؤية ٖةوَيُسا ئةو ئاشةبووٕةزا ْةَافطةواْةوضةناْى ئةو خانة ط ةيةوةضِطظةضضافة ية 

، َاوةى ضةْس غاَييَو ْة خؤّ خةَيوبؤ ئةو َةبةغتةف تا ببُة غةضَةؾكى  بووٕ بجاضيَعّ،َا
 ةنامنسا.نوضِنطزمن بة نيَوييةنامن نطز، ْة َؤَيةتى ضاوضاوى ئاشةَية 

، يةو َاوةيةزا تا ئةو ضازةية بووْٕةضوو يةْيَويإ بةو ٖؤيةوة ئةو ئاشةَية نيَوياْةى ضةطةظ
ى طوضط و منووْة ظؤضبووْة َايةى غةضئيَؿة، بؤ بووْى ْاوضة ديانإ خةَيهةوة نة بؤ بووْظياز 

غةض نيًََطةنإ،  بةضاظةنإ ٖيَطؾيإ زةنطزةبووْة َةتطغي، إ بدووتياضبةضاظ و ضةقةٍَ بؤ 
 ،ةى و تطيَبؤ ناَي آلة بةبووْضةقةَيةناْيـ ب ْيإ زةزا،ةناَيَطةية َةضِ ثةالَاضيطوضطةناْيـ 

 ٕ ضاوبهطئَ.آلبؤية ضيَطةَسا تا ئةو ئاشة
وة ٖؤى ئةوةى نيَوييةنإ بوضاونطزْى ئاشةَية  ية بةضاْبةضَٔ  غةوزاييؾيَوةى  طؿتييبة 

ضوو  يةْيَو ئيَطإخانى يةغةض نإ ْييةئةؾها زةغةآلتيىْةى ية غةضزةَى آلضةطةظى ئةو ئاشة
 ٓةوة.ب ظؤض زيهة هةوْةوة و داضيَهيب، زةضبووٕ

خاوةٕ ئاشةَيةنإ ديَطري و  دووتياضياضَسا تا بادى غةض خؤَسا بطِ ثاؾايةتيي ية غةضزةَى
ية ثيَؿسا  غةوزايي بةو نةغاْة ْةزا نة باديإ بة َةبةغتى وآلمتٖيض نات بادى  ببيَت،
و  دووتياضة نيػةى خؤيإ باز ية دياتى هة زةَعاْى ئةوإ زواى ئةوةى يضووْيةوة، زةنطِ

ْابيَت  يَٓٔ، بؤيةزةغت خةَيوخاوةٕ ئاشةَيةنإ زةزةٕ، زواتط ضةْس بةضاْبةضي ئةو بادة ية 
 ي نةَيإ ييَ وةضبططٕ،ى ئاغاييسا بيَتةوة و بادخةَيهبني ئةو نةغاْة بةظةييإ بة  ضاوةضِوإ
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غاْى ئةو بادة زازثةضوةضاْةى نة زياضى نطاوة، بني نة ٖةضوا بة ئا يةو نةغاْة ضاوةضِوإْابيَت 
 ية ئةوإ وةضبططْةوة.

ٕ ية ناتى ضاناغةوزاإ و ئاشةَيساضةنإ و دووتياضياضَسا متسا بطِآلية غةضزةَى زةغة
ئةطةض ْةيإ ٖيَٓابوواية،  ناتةى نة بةضٖةَةنةيإ زيَتةبةض،زياضيهطاوزا باز بسةٕ، واتة ئةو

 .ووٕبؤ وةضططتٓى باز زةضئةو نات فةضَاْبةضاْى باز 
بة  خؤإ و ئاشةَيساضةنإ ية ناتى خؤيسا باديإ بة زضاو يادووتياضئةطةض  ئةظَووٕ بةثيَي

ْتواْيوة ية ناتى ضيَططيَو ٖةبووة نة ْةيا خؤيا بووْة آلْةزا بوواية، زةظاْطا زووضاضى بة آلنا
تى سةٕ. تةْاْةت ئةطةض ناى ْةزةخػتٓة غةضيإ تا باز بطووؾاضبؤية نةؽ  خؤيسا باز بسةٕ،

يةوناتاْةزا ْةبيَت نة  تةْيا طووؾاضى ْةزةخػتة غةضيإ،طط باز بة غةض ضووباية زيػإ باد
تا  بووٕضِّ زاْاواسةت نطزباية و َٔ ٖةْسىَ غيدويإ ْاضِخةَيهبادططةنإ بة ئةْكةغت 

ؤضتط ية ضيَصةى سا. ئةو بادططةى ظخةَيهمب ية ؾيَوةى ٖةَيػوونةوتى ئةوإ يةطةٍَ ئاطةزاض
و  تووْسزياضيهطاو بادى وةضططتباية تا ظيازةنةى بؤ غووزى خؤى بيَت، زةنةوتة بةض غعاى 

يَو ية غةضَايةنةى بؤ بصيَوى شٕ و بطِ تةْياغةضَايةنةى زاطري زةنطا و خؤؾي زةنوشضا، 
 زةغتى بة غةضزا زةطريا. زيهةف ئةوةي ديَسةٖيًََسضا، اَيةناْى سَٓ

زيسةى ٖةْسىَ  ية نةتيبةنةَسا زةنةويَتة بةض ئيَطإو شيَطزةغتةى  ئيَطإةناْى وآلتْاوى 
بةضِيَوة خؤّ  يةاليةٕاْة بةؾيَهيإ ضاغتةوخؤ وآلتئةو  ٓٔ،يةو ضيَبواضاْةى نةتيبةنةّ زةبي

َٔ باز ية ٖيض  بةضِيَوة زةبطئَ،تساضة ْاوضةييةناْةوة آلزةغة يةاليةٕيـ زيهة ئةواْي زةضٔ،
ى ؾهاْس و نةوتة بةضةى ييَو يةواْة ْةضيتى زؤغتايةتوآلتئةطةض  تةْياّ. ناَيإ وةضْاطط

 زوشَٔ، ئةوغا بؤ تةْيبَ نطزْيإ باديإ ييَ وةضزةططّ.
ةّ زةزا نة ية زةضةوةى  ية  ئيَطإ زةٖاتٔ،ية غةضزةَى زةغةآلمتسا ياضَةتى تةواوى ئةو ثيؿةوةضْا

ٖى زةضةوةى  خؤى بيَت يائيَطاْى ٖةبيَت دا ض نة نيَؿةى شياْ ْييةى َٓسا تانة ثيؿةوةضيَو وآلت
 .ئيَطإ

اْةى ضاغتةوخؤ يةشيَطزةغتى خؤّ بوو، وآلتيةو  يَوٖةض ثيؿةوةضيَو نة ٖاتباية يةن
يؿةية زامبةظضيَٓيَت ثاضةى بؤ زةغتةبةض بهات تا بتواْيَت ئةو ث زةبووايةى ْاوضةنة فةضَاْطِةوا

ى فةضَاْطِةواثيؿةنةى ئةوزا بطودميَت، يةطةٍَ نة  ئةطةض ية ئةوىَ ناضيَو ْةبيَتنة ٖةيةتى، 
نة ثيَويػتيإ بة ثيؿةنةيةتى و خةضدى  ئيَطإةى وآلتبيٓيَطيَت بؤ ئةو  زةبووايةْاوضةنة 

ّ آلَٓسا دةْطاوٕ، بةيةطةٍَ ضيَطةؾي بؤ زابني بهات. ية ناتيَهسا ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ظؤض داض 
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ٖؤيةنةؾي ئةوةية نة   ناض زةنةٕ،ةنامنوآلتَةنإ ية شَاضةيةنى ظؤض ية ثيؿةوةضة ضؤ ئيَػتة
 ةنةّ وةضزةططّ.وآلتَٔ تةْاْةت ثيؿةوةضةناْى زةوَيةتة زوشَٓةناْيؿِ ية 

ٔ، ية ٖةض ؾويَٓيَو نةَيهةنةّ بةوآلتمتسا تةواوى ئةو بابةتاْةى زةَعاْى بؤ آلية ناتى زةغة
 ْيَوية ثةدمةضةنإ زةخػت تا  ؾووؾةيإنة  بيٓيِ ياْةوة. ية ضؤَئيَطإمبسيتباية، زةَٗيَٓا بؤ 

 ثةضة ثيَسا. ئيَطإئةو ؾيَواظةّ ية َٓيـ  ببيَتةوة،رت ضِووْاننإ ووضةش
تة ةْةي و غؤَية بؤ ئةوةى غةضَا ئيَطإ، بة تايبةتى ية ظغتإاْى وآلتَٔ ية  ثيَـ

ريغيَٓٔ تا ضطا زاط زةبووْٕاضاض بووٕ، نإ تاضيو زةوضةناْيإ زازةخػت و ششووضةوة، زةضطة
هة ضووْ، بووٕ ضِووْاىةناْى َٔ بة تةواوى خاْووناْى ووضةش، بةآلّ ببيَتةوة ضِووْاىنة ووضةش

ى ئاغايي ْاتوأْ بؤ خةَيهّ آلبة (3)داَى ظيَطِ ية ثةدمةضةنإ ٖةبوو. ةناْى َٓساخاْووية 
تاضيهى ضؤشاْى هة ططاْة و ْاضاضٕ بةضطةى ضووْزابني بهةٕ،  ظيَطِناْيإ داَى ووضةثةدمةضةى ش

إ ية ٖةَووثةضة ثيَسا تا  ئيَطإّ ية تةواوى ؾووؾةظغتإ بططٕ نة ٖةوا غاضزة. بؤية داَى 
 بةناضزيَت. ؾووؾة ئيَطإية تةواوى  ئيَػتة ةناض بيَٓٔ،ب ؾووؾةةناْياْسا داَى خاْوو

ياضيِ وةضططت نة ية   ووٕظةيتى ضِؤْوةضزةططٕ و  ووٕظؤض غووز ية ظةيت خةَيواْى ضؤّ وآلتظْا
. بة ضازةيةى ضاْسْى ْيية ووٕظةيت ئيَطإاْى وآلتياضَةتيسةضيَهى باؾي خؤضانى ئةواْة، ية ناتيَهسا ية 

زةخؤٕ،  ووٕى ظةيتضِؤْةنةّ خةَيهشَاضةيةنى ظؤض ية  تةْياْة ئيَػتةةنةّ ثةضةثيَسا نة وآلت ية وومنظةيت
و ثةيهى زاضى  زةضِوات ٖيٓسغتإ ٕ ية ضيَطةى زةضياوة بؤوى ظةيتوضِؤْظيازةي بةضٖةَى بططة 
 وؾو ٖيٓسغتإى خةَيههة ضووْزةْيَطزضيَت،  ٖيٓسغتإزةنطيَتةوة بؤ  وؾوْيـ زواى ئةوةى وظةيتو

 وْيإ ية ضاضةغةضى ٖةْسىَ ْةخؤؾي بةناضزةبطز.ونطاوةى ثةيهى زاضى ظةيت
َٔ  بوو،ْة ةسا زازطوآلتنإ ية تةواوى ْييةتساضى ئةؾهاآلية َاوةى ضواض غةزةى زةغة

يةنيـ ية ضيٓى تايبةت بة بةثيَي تايبةمتةْسى زامبةظضئَ، بؤ ٖةض زازطةنإ ةبطِياضَسا زازط
 يةاليةٕخؤيإ زازوةض زياضى زةنطا. َاوة َاوةف زازوةضةنإ  يةاليةٕياْسا يةْيَوخؤيإ و 

ٓيَو ية ؾويَى ظؤض يةنَاوةبؤ هة زةَعاْى ئةطةض زازوةضةنإ ضووْزضإ، ضيٓةناْةوة زةطؤضِ
زةبٔ و َافى الواظةنإ ثيَؿيٌَ زةنةٕ. دطة ية زازوةضةناْى ضيٓة ديانإ،  بةٖيَعمبيَٓٓةوة، 

 خؤَةوة زياضى زةنطإ. يةاليةْٕاو زةبطإ  ثاؾايةتييٖةْسىَ زازوةضيـ نة بة زازوةضى 

                                                 

ئةونات ية ثةدمةضةى  ببيَت، ويسا تيَجةضِى ضووْانى بةْيَازةية نة تيؿهزةنطيَتةوة تا ئةو ض تةْوظؤض  ظيَطِ (3)
 "ظةبيشوَيآل"شووضةنإ زةبةغرتئَ. 
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يإ ضِووياْة ضازةطةيؿنت نة ية ْيَوإ ضيٓة دياناْسا آلبةو غها ثاؾايةتييزازوةضةناْى 
زةَعاْى ئةطةض ظؤض يةو ثايةية مبيَٓٓةوة،  زضإ،َٓةوة َاوة َاوة زةطؤضِ يةاليةٕزا، ئةواْيـ زة

 ثيَؿيٌَ زةنةٕ. خةَيوزةغت ضؤيؿتوو زةبٔ و َافى 
َٔ وةضظؾِ ، بةآلّ بوو يةو بابةتاْةى َٔ ية بيَطاْةنامن وةضططت خةغًَةتيَهي زيهةوةضظف 

َاْي بووة ٖؤناض بؤ ئةوةى وةضظف ية بططة ةططت، نإ وةضْيؤْاْييةبة ؾيَوةى ضِاغتةوخؤ ية 
ئةفػةض و  يةْيَوةنامنسا ثةضةى ثيَ بسةّ، َٓيـ بة تايبةتى وآلتنإ وةضبططّ و ية يؤْاْيية

 هة بؤ ئةوإ بة غووز بوو و ضاالنى زةنطزٕ.ضووْغةضباظةنامن ثةضةّ ثيَسا، 
ّ آل، بةبطِؤّ ْيَطواْا )بةٖةؾت(بةضةو  ٖةغت زةنةّ تةَةمن ية نؤتاييساية و ثيَويػتة ئيَػتة

ةى َٔ يؾويَٓى ظؤض ئاوةزإ بةديَ زةٖيًََِ و يةو ئاوةزاْياْة بة ٖؤى ئةو زازثةضوةضي ئيَطإية 
ةنةَسا تانة وآلتية تةواوى  نةّ ية ئاغووزةييسا زةشئ،ةوآلتزاممةظضاْسووة، ضيٓة دياواظةناْى 

زازثةضوةضيؿيإ  ني، بؤيةى ظةضزةؾتيٓئا يةغةض خةَيو، ٖؤنةؾي ئةوةية ْييةغواَيهةضيَو 
 يةى قطؤف ظيازة باز وةضبططٕ. ْييةية فةضَاْبةضاْى زيوإ تواْايإ  يَوٖةية، ٖيض يةن

بؤ ٖةضيةنة ية  ثاؾايةتييباونِ ئةضزةؾيَطى َةظزاثةضغت زواى ئةوةى ٖاتةغةض تةختى 
بطزْى شياْيإ ْاضاض ْةبٔ وةبةضِيَتساضاْى زيوإ َووضةى زياضى نطز تا بؤ آلفةضَاْبةضإ و زةغة

زضوغت ي بوضيسا بةضتيٌ وةضبططٕ و غتةّ بهةٕ. ئةو زةيعاْى ئةو ْةضيتاْةى ية ضواض غةز غاَي
ى ٖةية و فةضَاْى نطز ٖةض تووْسة، بة ئاغاْى نؤتاييإ ثيَ ْايةت و ثيَويػتى بة بووْ

ويَطِاى ئةو  ت،ٖةَوو غاَاْةنةى زاطري زةنطيَنةغيَو بةضتيٌ وةضبططيَت، زةنوشضيَت و 
 بةضتيًيإ وةضزةططت. سهووَةتتيصيةف ٖيَؿتا ٖةْسىَ ية فةضَاْبةضاْى زيواْى تووْسو

هةوتوويةنى َٔ نة غةضزاْى ياضَسا ٖةض ؾويَٓبطِ ثاؾايةتييزواى ئةوةى َٔ ٖامتةغةض تةختى 
ةناْى َٔ ية ؾاضةنإ بهات، ئةو فةضَاْبةضة زةبيَت ٖةض يَويةن ى زيوْا َإ ضؤش ٖة ية فةضَاْبةضْا

ةوة ئةطةض بيداتة ضؤشى زواتط، بة بةضتيًدؤض زازةْطيَت و غعاى  ناضةنةى بؤ ئةدماّ بسات، بة ثيَضةوْا
تط بهةّ، بةٖيَعدؤضةنإ ة. زةَعاْى ٖةضضةْسة غعاى بةضتيًئةويـ ٖةَإ غعاى بةضتيٌ خؤض

 إ ْاْيَت.هة بةضتيًسةض ْازويَت و زإ بة بةضتيًسضووْ، ٖةض زةَيضٓيَتةوةبةضتيًدؤضى 
طةية يإ زةخةْة ضؤشى زواتط تا بةو ضيَووآلتزةَعاْى ٖةْسىَ داض فةضَاْبةضاْى زيوإ ناضى ٖا

ى بهةٕ، يةى بؤ بةضتيٌ ضيَطة سيئةطةض ٖةض ية ٖةَإ ضؤش ناضةنةى بهةٕ، ئي ْاضاض بة بةضتيٌ زْا
زا ية تةواوى غٓووضى َٔ ئيَػتةوةضططتٔ ْايةتة ئاضاوة. ئةو ضيَطةية بة ضازةيةى ناضيطةض بوو نة ية 

يَت بةضتيٌ وةضبططيَت،   .ْةَاوةتةوةهة ضيَطةيةى بؤ بةضتيٌ ضووْنةؽ ْاتوْا
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 ى تيطفؤنزيَطةى يةكةم لة هوزمص
ؾاثووضى يةنةّ نة بةغةضٖاتى شياْى خؤى ية نةتيبةنةيسا ْووغيوة يةوة زةضوو نة 

 بؤتةوة. ْيَعيوبعاْيَت شياْى ية نؤتايي 
ظ( بة  267ظ( و بة ططمياْى ظؤض بة ٖةَإ ْةخؤؾي َطز نة ية غاَيى ) 272ئةو ية غاَيى )

 ٖةَووؾويَٓى ْاؾتٓةنةى ٖةضوةى ؾويَٓى ْاؾتٓى  ووة ٖةَةزإ،ْاضاضى بؤ ضاضةغةضى ض
ّ ظاْطاوة نة تةضَةنةى ية ؾويَٓيَهى زووض ية ؾاض و يةواْةؾة آلثاؾاناْى غاغاْى ْاظاْني، بة

زواتط ئيَػهةناْى ْيَصضاوٕ. ئةو ْةضيتة بؤ  واى ثانى ييَ بسات،طا بيَت تا ٖةظايي زاْية بةض
ناْى وةى ضاوةظاة طويؾيؤةوةى ْةخبووْوآلب خؤية ناتى دةْط يا تةْيا ثيَطِةو زةنطا،إ ٖةَوو

 ى ييَ ْةزةنطا.بؤ ْاؾتين َطزووةنإ ثيَطِةو، ئةو ْةضيتة ثةتاو  ووٕتاع
ة ى غاغاْى ية طؤضِزيهة ؾاناْيغهى ؾاثووض و ثاطووبة ططمياْى ظؤض ئيَػو و ث

 يضهةى تايبةت زةْيَصضإ.نإ ْةزةْيَصضإ و ية طؤضِطؿتيية
يَػاى )غئَ زيَٓيؼ( تةضَى تةواوى ثاؾاناْيإ ية نًَ فطةْػايةواْةية ٖةضوةى ية 

تا  خؤ ضةْس ؾويَٓيَو ْيَصضا بٔ،ناْيـ ية ؾويَٓيَو ياْييةزةْاؾت، ئيَػهى تةواوى ثاؾا غاغا
 يضهة تايبةتياْة بسؤظْةوة.ةضةنإ ْةيإ تواْيوة ئةو طؤضِهؤَيييَ ئيَػتة

ى يةنةّ ٖوضَعنة زواتط بة  ٖوضَعةنةى نوضِناتيَو ؾاثووضى يةنةّ نؤضى زوايي نطز، 
 بوو. فةضَاْطِةواْاغطا، ية خؤضاغإ 

ؾاثووض( ية خؤضاغإ زضوغتى ى ية ؾاضيَو بوو نة باونى بة ْاوى )سهووَةتةنةْاوةْسى 
ئاو  ْؤنةْسيطا ية ثيَسةؾتى ْةيؿاثووض زواظزة ٖةظاض وتواتط بة )ْةيؿاثووض( ْاغطا. زةز نطز، 

نة ئةو ثيَسةؾتة ية  ْييةّ طوَامنإ آليي ظؤضى تيَسا نطا بيَت، بةظيَسةضِؤٖةبووة نة ثيَ زةضيَت 
 نإ بوو.فةضِةثيَسةؾتة ٖةضة بة ثيت و 

يَيةنى طةوضة ٖةبوو نة زجيًة بوو، ؾاضِ يضِووباضنة ية نةْاضى  وٕوة تا تيػفووضةيؿاثةية ْ
يإ زةنطز و َاوةَاوة و ية ؾويَٓة زياضيهطاوةنإ ؾويَٓى ؤناْيـ ٖاتوضطاييػهةتةْاْةت 

يةنإ ئةغجةناْيإ زةطؤضِى. يسهوَطاييػهة  نة تياياْسا ئةغجى ئاَازة ٖةبوو،ثؿوو ٖةبوو 
طاييػهة ية و باؾي  ةوتةضِىَطاييػهة نبة  وٕط بطاتة تيػفظووتى يةنةّ بؤ ئةوةى ٖوضَع



 182 

ويَت، ية ناتيَهسا غواضى ئةغح ةيسا غيةْيَوئةغح يةوةزا بوو نة ضيَبواض تواْاى ٖةبوو  بةضاْبةض
 ْاضاضة بؤ ثؿووزإ زابةظيَت و غةويَت.

طاييػهة ةى ضٌ ْيَعيهوةْسةناْى نة ئةواْيـ بة غةضباظ و زةغتوثيَيةطةٍَ ى يةنةّ ٖوضَع
ضيَطةى  (1)خاْة(بةضيسيةناْى )ابةتة ية ؾويَٓى طؤضِيٓى ضواضثيَئةو ب ىَ،زةٖاتٔ، نةوتٓةضِ

بؤ  تةْيا، بووٕهة يةو ؾويَٓاْةى بؤ ئةّ َةبةغتة يةو ضيَطةية ٖةضووْتيػفوْسا ططفتى ْايةوة، 
 زابني بهةٕ.طاييػهة ئةوإ ْةياْسةتواْى ئةغجى ضٌ ةبوو، ئةغح ٖطاييػهة زوو  خؤيةى يا

، ٖةواَييإ زةْاضز تا ئةغجى بطِؤٕنإ ويػتبايإ يةو ضيَطةيةوة وافةضَاْطِةئةو ناتاْةى 
 يَ،ى يةنةّ نة ظؤض ثةيةى بوو، بيَ ْاضزْى ٖةواٍَ نةوتةضِ، بةآلّ ٖوضَعثيَويػت ئاَازة بهةٕ

غةض ضيَطةطة ضؤيؿنت،  زيهةي خاْةيةنيبةضيستا ئةو ناتةى غواضناضةنإ بؤ ٖةواٍَ طةياْسٕ بة 
خاْاْةى بة تاواْى ئاَازة ْةنطزْى ئةغح نوؾت، ية يَو يةو بةضيسناضَةْساْى يةن ٖوضَع

 ْةزضابوو تا ئاَازةيإ بهةٕ. ئةغجيإ ثيَ ْةبوو،ناتيَهسا ئةوإ ٖيض تاواْيإ يةو باضةوة 
 زةوضوبةض طوْسةناْيتا ية  ووٕض ٖوضَعزواى ئةوةى ناضَةْسةناْيإ نوؾت، بة فةضَاْى 

ى يثيَساويػتنةضةغتة و  طوْسةنإّ ئةغجى آلٓٔ، بةنإ بيَطاييػهةئةغجي ثيَويػت بؤ 
 ببةغرتئَ.طاييػهة ْةزةتواْسضا ية  ْةبوو، ٖةض بؤية ةوةناْطاييػهةبة  يإبةغتٓةوة

ويَطِاى ئةوةف ئةو فةضَاْى نطز تا بة ثةت و ؾتى ٖاوؾيَوة نة ية غيٓطيإ زةبةغنت بة 
ثتةناْيإ ثػاْس. طوضيؼ و و  زةضثةضِئّ ٖةْسىَ ية ئةغجةنإ آلناْياْةوة ببةغنت، بةطاييػهة

زةبةغرتئَ، ثيَويػتة ضابٗيَٓسضئَ طاييػهة وة ثاؾا ْةيسةظاْى ئةو ئةغجاْةى ية ونة زةب ٖوضَع
 يإ ييَ ببةغرتيَتةوة.طاييػهةتا بتوأْ 

ى يةنةّ بة نوؾتٓى ٖةْسىَ نةغي بيَتاوإ نة ٖوضَع ثاؾايةتيي زةغةآلتيىبةّ ؾيَوةية 
 ْةْواْسبوو، زةغتى ثيَهطز. اغييإيَُنةَرتئ ن

بة )زة ْةَةى( ْاغطاوة و ية  ئيَػتةى يةنةّ طةيؿتة ْاوضةيةى نة ٖوضَعناتيَو 
ى يةنةّ ْاضاض بوو غي و ثيَٓر ٖوضَعناْسا ئاواييةنى طةوضة بوو. ْييةغةضزةَى غاغا

                                                 

َريى و طؤضِيٓى  بةضيسيةنإ ٖةْسىَ ؾوئَ بؤ ثؿووزإ و ْاضزْى يضيَطة غةضةني يةغةضية ضابطزووزا  (1)
وةى  وةضطرياوٕ، ة ئةوإ و ئةغجة َاْسووةنإنة تياياْسا ئةغجى سةغاوة زضاوة ب ،ئةغجى زةغةآلتساضإ ٖةبووة

 "نوضزى ؤ بووْة. "وةضطيَطِيئةَطِ بةضيسخاْةي
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خؤؾي  يةْٓةوة،بةو بطةيةو ئاوايية بةدىَ بٗيًََيَت تا زواتط غةضْؿيٓةناْيإ خؤيإ طاييػهة 
 ئ.ةظووطةيؿتة ق تا بةضزةواّ بووطاييػهةوة بة ثيَٓر 

 خةَيوئ غةضطةضَى طؤضِيٓى ئةغجةناْى بوو، طويَ بيػت بوو نة ةظووئةو ناتةى ية ق
ى غةباضةت بة بةٖطاّ ةظوويٓيية. زياض بوو ئةو زوو قئاخعٔغةباضةت بة بةٖطاَى بطاى زة

وي آلؾايةتى، دًوبةضطى خؤثا ثؤؾانيية دياتى  هة، ضووْيإ ْةْاغي بووٖوضَع، ئاخعإزة
 بوو.يةبةض

ية طاييػهاْة بوو، ئةوإ بيػتبوويإ نة ئةو طاييػهةئةو ثيَٓر  يةباضةىئةوإ قػةي 
 .يةى ؾاثووضى يةنةَيإ يةطةَيسانوضِ وٕ وو زةضٔ بؤ تيػف ووٕٖات ةوةْةيؿاثووض

ى ؾاثووضى نوضِهة بةٖطاَى ضووْبيَ غووزة،  وٕبؤ تيػف ٖوضَعضؤيؿتٓى  وتئةوإ زةياْ
 نطزووة.يةغةض زاْيؿتووة و تادى  ثاؾايةتييتةختى يةغةض  وٕيةنةّ ية تيػف

بهات و بعاْيَت ٖةواَيةنة ضاغتة و ئةو ٖةواَيةى ية نوىَ بة  هؤَييٓةوةبيَ ئةوةى ييَ ٖوضَع
زةضنطز،  ، فةضَاْى نوؾتٓى ئةواْىئةو ٖةواَية بة خؤى ْةطةيؿتووة ؤٕزةغت طةيؿتووة و ض

 .نةوتةضِىَبةضةو ٖةَةزإ  زواتط غواضى ئةغجةنةى بوو،
، ٖةض ئةو وٕزةطةيؿتة تيػف ةوةيٓةظووظ( ية ق 272ئةو ضيَطةيةى ئةونات ية غاَيى )

 ةغطي ؾريئ زةبةغتيَتةوة،ئ بة قةظووية ٖةَةزإ، ق بووٕ تيَجةضِزواى  ئيَػتةضيَطةيةية نة 
ٖةض ئةو زميةْاْة زةبيٓيَت نة ضيَبواضيَو ية ؾاظزة  زةضِواتا بةو ضيَطةيةز ئيَػتةئةو ضيَبواضةى 

ٖةبوو، واتة ئةونات ضيَطةنة بة  دياواظيىيةى  تةْيا بةض ية ْٗا زةيبيين،تا ٖةظسة غةزة 
، ية غةضزةَى زةضِواتبة نةْاضى ئةو زةؾتةزا  ئيَػتة زةضِؤيؿت،غتى َاٖيسةؾتسا ْاوةضاِ

ريةى غاغاْيسا َاٖيسةؾت طةوضةتطئ ْاوةْسى ى ظدمزيهة ؾاثووضى يةنةّ و ثاؾاناْي
تةى ْةَا و ْاوةْسييةنإ، ئةو ْييةى غاغاووْضيةْيَوزواى  زةى ئةغجةناْى َريى بوو،ثةضوةض

 .يَتثةضوةضزةى ئةغجى ييَ ْةنط
ناتيَو ؾاثووضى يةنةّ  بووْى بة ثاؾا، زضؤ بوو،تةخت و يةغةض زةْطؤى زاْيؿتٓى بةٖطاّ 

تةخط ثايتةختى فاضؽ ئةو غةضزةَة ئيَػ واي فاضؽ بوو ية ئيَػتةخط زةشيافةضَاْطَِطز، بةٖطاّ 
 .وٕزواتط طواغرتايةوة بؤ تيػف ْييةنإ بوو،ٖةضوةٖا يةنةّ ثايتةختى غاغا بوو،

 يَٓسةضتا يةو وٕبؤ تيػف ْةضِؤيؿت باونى ية ثايتةختى خؤى زةضْةضوو،بةٖطاّ زواى َطزْى 
تا ية  وٕثةيهيَهى ْاضز بؤ تيػف، بةآلّ تاز بهاتة غةضىيؿيَت و ابٓز ثاؾايةتييتةختى يةغةض 

 ببيَتةوة. ئاطةزاضزؤخى ثايتةخت ضوبا
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ى ديَٓؿيٓى ببيَتة ثاؾا و زةيعاْى ٖوضَعئةو زةيعاْى زواى َطزْى ؾاثووضى بابى، زةبيَت 
و َاوةيةنى ثيَويػتة تا ئةو بتواْيَت  وٕية تيػف زووضةية خؤضاغاْة و خؤضاغإ ظؤض  ٖوضَع
وة ئاشاوة ية ووضةبة ٖؤى َطزْى ؾاث ْةبووثايتةخت ية نةْاضى زجيًة، يةوا بطةيةْيَتة خؤى

، بةضةو ٖةبووايةئةو زةيويػت زؤخى ثايتةخت بعاْيَت تا ئةطةض نيَؿة ضِوويسابوواية، ثايتةخت 
ى ؾاثووضى يةنةّ خؤى بة نوضِهة ئةو وةى ضووْئةوىَ ضؤيؿتباية و باضوزؤخى ضيَهدػتبايةوة، 

 ؽ زةظاْى ية ضواْطةى ضيَهدػتٓةوةى ثايتةخت..بةضثط
و نطايةوة نة آلسا بخةَيه يةْيَو، ثطوثاطةْسة وٕزواى طةيؿتٓى ثةيهى بةٖطاّ بؤ ْاو تيػف

نإ ثطوثاطةْسةنةيإ طةوضةتط نطز و ضيية. زواتط ثطوثاطةْسةوٕو تيػفظوويي بةٖطاّ زيَتة ْيَبة 
 ثاؾا و تادى يةغةض ْاوة. ؤتةو ب وٕو تيػفووةتة ْيَيإ بةٖطاّ ٖاتوت

وبؤوة و نةؽ ْةيويػت ثطغياض بهات نة ئةو نةى و ية ض آليي بظووئةو ثطوثاطةْسةية بة 
 ْاوة.يةغةض ضؤشيَو تادى 

ناتيَو  ْيية،ْاْى ثاؾايةى بة ْٗيَٓى يةغةض تةخت و تاز يةغةض زاْيؿتٓى ثاؾايةى 
و ثايتةخت ئاَازة زةبٔ و ناْى ْيَخؤ طةوضةيا وآلتنةغيَو زةبيَتة ثاؾا، تةواوى طةوضةناْى 

يؿيَت و تاز ابٓثريؤظبايي ييَ زةنةٕ، ية ناتيَهسا نة نةؽ ْةيبيٓى بوو بةٖطاّ يةغةض تةخت ز
 بهاتة غةضى.

يةغةض خؤى ضاطةياْسووة و تادى  ثاؾايةتيي وٕبيػتى نة بطانةى ية تيػف ٖوضَعناتيَو 
هة ثيَي ضووْ، بطِوات وٕهات و بةضةو تيػفنطزووة، ٖةوَييسا تا ية نطَاؾإ يةؾهطيَو ئاَازة ب

 بؤ نوؾتٓى ئةو يةؾهط زةْيَطيَت. خؤيا وٕو تيػفوو بطانةى ضيَطةى ْازات بضيَتة ْيَواب
ٖةض  اوةْسى ْيؿتةديَي خيًََةنإ بوو،غةضظةوى نطَاؾإ ية غةضزةَى َازةناْةوة ْ

فةضَاْى ية غةضؤنى خؤى  اتةْييَو ئةْساَاْى ٖةض خيًََ ًَيَو غةضبةخؤيي تايبةتى ٖةبوو،خيَ
ساضى بةضاْبةض بة ثاؾا زةضزةبطِى و ئةو ناتاْةى ثاؾا ئةَةنوةضزةططت و غةضؤنى خيٌََ 

خيًََةنةيإ زياضى زةنطزٕ و خؤيإ وةى  يةْيَوثيَويػتى بة غةضباظ بوواية، ئةوإ غةضباظةناْيإ 
ٖيض دؤضة  ئيَطإ زيهةي بؤ دةْط، خيًََةناْى نطَاؾإ ٖةضوةى خيًََةناْي ووٕفةضَاْسة زةض

 ى دةْطيإ ٖةبوو.وضةؾيإ ٖةَووباديَهيإ ْةزةزا و 
ةوة، بووْ ئاطةزاضبؤ نطَاؾإ  ٖوضَعزواى ئةوةى غةضؤى خيًََةناْى نطَاؾإ ية ٖاتٓى 

 ة الى و بة بؤْةى نؤضى زوايي باونى غةضةخؤؾيإ ييَهطز.ووْض
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نطزووة، يةغةض اْيؿتووة و تادى تةخت زيةغةض  وٕئةواْيـ بيػتبوويإ بةٖطاّ ية تيػف
 زةظاْى. ٖوضَعّ ثاؾايةتيإ بة َافى آلبة

و بةٖطاّ تةْيبَ بهةّ، زواى ئةوةى يةغةض  ؤٕ ياضَةتيِ بسةٕ تا بضُة تيػفوت ثيَي ٖوضَع
يإ وتت زةنةّ، غةضؤى خيًََةناْيـ آلزاْيؿتِ ئيَوة بة ثازاؾتى ؾاٖاْة خة ثاؾايةتييتةختى 

 ةى تؤزا ئاَازةئ.بؤ فيساناضى ية ضيَط
و ؾاضى ضووةتة ْيَوة نةغييةبة يةؾهطيَهى ثةدما ٖةظاض  ٖوضَعزا ْووغطاوة نة َيَصووية 

ية ظاْهؤى )تؤبني طئَ( ئةو شَاضةية  ئيَطإى َيَصووى َاَؤغتاّ )فئَ طؤمشيس( آل، بةوٕتيػف
 ْةبوو،ةؾهطى و نطَاؾإ ي"ئةو ضؤشةى ٖوضَع ضووة ْيَ يي زازةْيَت و زةَييَت:ظيَسةضِؤبة 

ئةو ْةيسةتواْى يةو َاوةيةزا ثةدما ٖةظاض غةضباظ  ويَٓسةض َايةوة،َاوةى زة تا زواظزة ضؤش ية
ةوة بئَ، شَاضةى غةضباظةناْى ئةو يةو زةوضوبةضْة نؤ بهاتةوة نة ثيَويػت بوو ية آليةو خيَ

بطِوات، يةو  وٕػفؾريئ و ية ئةويَوة بةضةو تي ةغطيتا بةضةو ق آلناتةزا نة ية نطَاؾإ دوو
 يةواْةية ْةطةيؿت بيَت بة زة ٖةظاض غةضباظيـ. شَاضةية ظؤض نةَرت بووة،

بة  ئيَػتةنة  نةوتةضِىَى يةنةّ بة غوثانةيةوة ية نطَاؾإ بةضةو ئةو ْاوضةية ٖوضَع
 ويَٓسةضية ئةونات بة )ضِةوةْس( ْاو زةبطا، ؾريئ ْاغطاوة و طةيؿتة زةضبةْسيَو نة ةغطيق

ػتإ نة ئةو زةضبةْسةى زاخػت بوو بؤ يَبةضزيٓة و ووضةى ئةو بةضاْبةض بةو ؾيةؾهطةنة
 ضيَططتٔ ية ضؤيؿتٓى ئةو.

تةخت ئةو يةغةض ى يةنةّ نة بيػتبووى بةٖطاَى بطاى بؤتة ثاؾا و ية دياتى ٖوضَع
يةؾهطى بةٖطاّ بؤ  يةاليةٕية ووضةية زَيٓيا بؤوة نة ئةو ؾووضةئةو ؾ بيٓيينزاْيؿتووة، بة 

 نطاوة. ضيَططتٔ ية يةؾهطى ئةو ضيَ
با ضةْس نةغيَو  وتىزا بوو، يةطةٍَ ٖوضَعية غةضؤى خيًََةناْى نطَاؾإ نة  يَويةن

ى يةؾهطى يايةتؤْبٓيَطيٓة غةض ئةو زوو ؾاخةى زةنةوْة ٖةضزووالى زةضبةْسةنة، تا ضةْس و ض
 هةويَت.ببةٖطاممإ بؤ زةض

ْاضز تا  بووٕنة ية غةضنةوتٓى ؾار ؾاضةظا  ى يةنةّ ضةْس نةغيَو يةو غةضباظاْةىٖوضَع
يإ ضةْس وتةوة، طةضِاْتى ئةو يةؾهطة بعأْ و ئةوإ زواى ْييةو ضؤ بووٕ يةباضةىية غةضةوة 

 نة ٖةْة.ووضةغواضيَو يةو بةضى ؾ
ى آلو ئا ئيَطإثطغياضى نطز نة ئايا ئةو غواضاْة بةضطى يةنططتووى يةؾهطى  ٖوضَع

 ية.يإ ثيَى ٖةَيؤآليإ نة ئةوإ ْة بةضطيإ يةنططتووة و ْة ئاوتـ ٖةَيؤيإ ثيَية؟ ئةواْي
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ٔ تا وت ئةوإ ضةوإ بهاتةوة بؤ غةض ؾاخةنإ و ثيَي زيهة ياضيسا داضيَهيبطِ ٖوضَع
يإ ال بيَت( ية بري مبيَٓيَت و ئةطةض ضةنى آلناْيإ )ئةطةض ئاآلؾيَواظى دًوبةضط و ئةغح و ئا

ض  غةض بةيإ ٖةبوو، غةضنيَؿى بهةٕ و بعأْ ئةوإ يػهةطايقوضغي وةى َةدمةْيل و 
 ثيَهٔ.طووط

يإ ئةو غواضاْةى يةوبةضى وتية ؾاخةنإ غةضنةوتٔ و ٖاتٓةوة و  زيهة ئةوإ داضيَهي
و  ْييةؾاخةنإ زةبيٓطئَ، بةضطى ضةْطاوضةْطيإ يةبةضزاية نة يةى ؾيَوة ْني، ضةنى قوضغيإ 

مشؿيَط و ْيَعةيإ الية و  تةْيازةبيٓطيَت ئةوإ  زووضةوةية  سةٖيَٓ، ْييةناغهيَت و ظضيَيإ 
 ى زاْيؿتووى ْاوضةنةٕ.خةَيهؾيَوةى دًهةناْيإ زةضخةضى ئةوةية نة 

: ئةو غواضاْةى يةوبةضى بووٕيسا يةطةَيْة نطز نة آلثطغياضى يةو غةضؤى خيَ ٖوضَع
 .نةٕ ية ناّ خيًََةٕ؟ووضةؾ

ةية ية خيًََئةوإ   وةْس ٔب نة غةضؤنةنةيإ بة )نوة ظاز ضةوةْس( ْاو زةبطيَت.ى ضةوتيإ: يةوْا
: َازاّ ئيَوة زةيٓاغٔ، ثطغياضى ييَ بهةٕ و بعأْ ضى زةويَت و بؤ ضيَطةى وتى ٖوضَع

 بةغةض َٓسا زاخػتووة.
ئةوزا ٖاوغٓووض ْني تا بيٓاغني و ثطغياض بهةئ نة بؤ يةطةٍَ يإ: ئيَُة وتغةضؤى خيًََةنإ 

 خػتووة و ضى ية ئيَوة زةويَت.ضيَطةى زا
ى يةؾهطةنةى ثةضِيٓةوةنة البسةٕ و ضيَطةنة بؤ ووضةفةضَاْى نطز تا بةضزةناْى ؾ ٖوضَع
و ئةو  ْييةهة ئيَؿهططةنإ ٖةواَييإ زابوو نة يةوزيو زةضبةْسةنةوة نةغي ييَ ضووْبهةْةوة، 

تا بةضزةناْيإ الزا ؾةو غواضاْةى بة زوشَٔ زةضزةنةوٕ، ية زةضةوةى زةضبةْسةنة وةغتاوٕ. 
نة تا ئةونات ْةيسةظاْى شَاضةى يةؾهطى بةضاْبةضى ضةْسة، ْةيسةويػت  ٖوضَع ضِانؿا،
بؤية فةضَاْيسا تا ية زةضبةْسةنة مبيَٓٓةوة و ئاططى ظؤض  طةنةى زووضاضى ثةالَاض ببيَتةوة،يةؾه

 ْةبٓةوة. ثطِبهةْةوة تا زووضاضى ثةالَاضى ية
نةوتبؤوة ْيَوإ زوو  و،بةْسيَو بوو نة تا ضازةيةى بة زاض زاثؤؾطا بوزةض ،زةضبةْسى ضِةوةْس

و ئاططى طةوضة بهةْةوة.  ةوةْتواْيإ شَاضةيةى يةو زاضاْة بربِ ٖوضَعؾار و غةضباظةناْى 
ّ ئةوإ زووضاضى نةّ ئاوى آلْةنطاو بوو، بة ضاوةضِوإٖةضضةْسة ٖاتٓى ئةوإ بؤ ئةو زةضبةْسة 

 يـزواتط غجةناْيإ،ناْى ٖةبوو نة ئةوإ بتوأْ غةضةتا ئة ٖيَٓسةة و يةو ؾاخاْ ْةبووٕ
 يةوة.يْة نيَؿةى نةّ ئاووخؤيإ تيَط ئاو بهةٕ و ْةنة
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بة ٖؤى ئةو  تيَجةضِ زةبوو،و غةضباظةناْى بة ئاضاَى  ٖوضَعئةو ؾةوة بؤ  طؿتييبة 
و غةضباظةناْى  ٖوضَعبؤ و زةضبةْسةنة و بووْةوة، نةؽ ْةيسةتواْى بيَتة ْيَئاططةى نطا ٖةَوو

 ببيَتة َايةى نيَؿة و ئةوإ بة ئاغووزةيي خةوتٔ.
بة ئاغووزةيي خةوت و يةثطِ ية زةْطى تطغٓانرت ية زةْطى ٖةوضة تطيؿكة و  ٖوضَع

هة ٖاواضى تطغٓانى ضووْيعاْى زْيا ويَطإ زةبيَت، او  ية بووَةيةضظة بة ئاطا ٖاتةوة،ْاخؤؾرت
 ةتة شيَط بةضزةناْى ؾاخةنة.ووْوايعاْى نةوتغةضباظةناْى خؤؾي بيػت و 

زةْطةنإ ية ٖةضزوو الى زةضبةْسةنةوة زةٖاتٔ و بةضز ية ٖةضزوو الى ؾاخةناْةوة 
تطغيَٓةضيإ ييَ بةضظ زةبؤوة نة تا ئةو تؤقيَٓةض و زةْطى ئاوا  خواضةوةزةٖاتٔ و ناتى ٖاتٓة 

هة بةضزةنإ ية ٖةضزووالى ضووْتووْسى  ْةبيػت بوو، زةْطى ئاوا تطغٓاى و  ٖوضَعؾةوة 
فةضَاْطِةواى بريى نطزةوة نة بووَةيةضظة بيَت، بةآلّ ئةو  ٖوضَع، خواضةوةٓة نةوتؾاخةناْةوة زة

ةية زواى زةيعاْى بووَةيةضظة ظؤض ْ خؤضاغإ بوو، بووَةيةضظةى بيٓى بوو، اخايةْيَت و يةوْا
بووَةيةضظة َاوةى ظؤض ْاخايةْيَت. ية  طؿتيي بووَةيةضظة بيَتةوة، بةآلّ بة زيهة ى داضيَهيتةواوبووْ

وة زةباضى و زةْطى ٖاواضٖاواضى نةبةضز ية ٖةضزوو ؾاخة و بووَةيةضظةية ظؤضى ثيَضوو،ناتيَهسا نة ئة
 غةضباظةناْى ية ئامساْسا زةْطى زةزايةوة.

و  و زةضبةْسةنةبووْةوة، بة باؾي ْيَى ئاططة ظؤضةنإ نة ية زاويَٓى ؾاخةنإ نطاةضَاْةخ
ّ نةؽ ْةيسةتواْى بةؾةناْى غةضةوةى آلنطزبؤوة، بة ضِووْاىى ؾاخةناْى خواضةوةبةؾةناْى 

 ؾاخةنإ ببيٓيَت نة بةضزةناْى ييَوة زةباضئ.
ي ٖوضَع هة ضووْخاْى ئاغايي ؾاخةناْة، ضِووغةضةتا برييإ نطزةوة نة ئةوة زا زيهة و ئةوْا

ةوة، بةآلّ زواتط بؤيإ ضِووى زووضاضى زاتغطووؾزةياْعاْى ٖةْسيَ ية ؾاخةنإ بة ؾيَوةى  خإ زةٓب
ة  ْييةى غطووؾتةوةى بةضزةنإ ية ؾاخةناْةوة بووْزةضنةوت نة بةض نةغاْيَهةوة  يةاليةٕو ئةو بطزْا

، بؤ يةغةض نة  تا ئةوإ ئةو بابةتةيإ بؤ زةضنةوت نة بةضزةنإ ، بةآلّ يَ زةزضئَفطِ خواضةوةؾاخةنأْ
 .بووٕٖةَيسةزضئَ، شَاضةيةى ية غةضباظةناْيإ نوشضإ و بطيٓساض  َطؤظةناْةوة يةاليةٕ

و غةضباظ و غةضزاضةناْى ْةياْسةتواْى الى غةضةوةى ؾاخةناْيإ ببيٓٔ،  ٖوضَعيةو ناتةزا 
هة ثيَؿبيٓى زةنطا ضووْ ٕ ية ٖاتٓى بةضزةنإ ضظطاض بهةٕ،تانة ضيَطة بؤ بةضططى ئةوة بوو نة خؤيا

اوةى رت زةبٔ، بؤية بةضةو زوبةضزباضيٓةنة ثئةوا  بطِؤٕةوةى زةضبةْسةنة نة ئةطةض بةضةو ثيَؿ
بؤ غةضيإ بةضزةواّ بوو، ئةواْةى  ةنةتا َاوةيةى زيػإ بةضزباضاْ زةضبةْسةنة ثاؾةنؿةيإ نطز،
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ى تاؾةبةضزةناْى غطووؾتتا ئةوناتةى  بووٕ،ؾاخةناْةوة بةزواياْةوة يةغةض بةضزباضاْيإ زةنطزٕ 
 .بووٕبةضزةواّ  هطزٕباضاْ زيةبةضخةنإ بؤيإ بوو بة ضيَطط، ى ؾايووتهة

بووٕ زيػإ بةضز ؾاخةنإ يةغةض نطز تا ئةو نةغاْةى  غارنطزْةوةى ئاططى يا ٖوضَع
زاوة زةبيَتةوة، بطِياضي زةزا نة بة ضِووئةو ئةطةض ظاْي بوواية زووضاضى ئةو باضاْيإ ْةنةٕ، 

ٖةضضةْسة بةو  آلية ْةبٔ،تا زووضاضى ئةو بةبطِؤٕ ْسةنةزا باؾووضى زةضبة خؤيا بانوض ئاضاغتةي
ئةو  بةثيَينيًؤَةتطة( زووض زةبؤوة.  6ؾيَوةية ضيَطةنةى ضةْسئ فةضغةْط )فةضغةْط 

ٖات بوو، واي بري زةنطزةوة نة غواضةناْى  ٖوضَعططةناْةوة بؤ يةاليةٕ ئيَؿهضاثؤضتاْةى 
 َايةى نيَؿة. ْني نة بؤى ببٓة ٖيَٓسةئةوبةضى زةضبةْسةنة 

ية ٖوْةضةناْى غةضباظى و زةيعاْى  ْةبووّ بيَ ئاطاف آلثياويَهى بيَ بةظةيي بوو، بة ٖوضَع
نة ية خانى زوشَٓةناْى بيَت، زووضاضى ٖيَطف  زةضِواتناتيَو يةؾهطيَو بة زةضبةْسيَهسا 

غواضةناْى  ّ بريى ْةزةنطزةوة ية خانى زؤغتاْسا ٖيَطؾي بهطيَتة غةض. ئةطةضآلزةبيَتةوة، بة
بةآلّ بؤ  ى ٖيَطف بيَت،ضاوةضِواْاية، يةواْة بوو بووْئةوزيوى ؾاخةنة ٖى بةٖطاَى بطاى 

ضاوةضِوإ ْةنطاو بوويإ ٖى ْاوضةنة بٔ، ئةوة وتيَو نة وةى غةضؤنةناْى نطَاؾإ غواضةناْى خيًََ
ةى خطاثو نطَاؾإ ى ئةو ْاوضةية خةَيههة ئةو بةضاْبةض بة ضووْثيَؿبيٓى ْةزةنطز،  ٖوضَع بوو،

 غةْسْةوة بسةٕ.ة وةضبططٕ و ٖةوَيى تؤَيةْةنطز بوو تا ئةوإ غووز يةو زةضفةت
ئةو غةضباظاْةى ية ؾار غةضنةوتٔ  ٖوضَعبوو،  ضِووْاىزواى ئةوةى زْيا بة تةواوةتى 

ةضزيإ باضاْسووة، ؾاخةنةوة بيةغةض ْاضز بؤ غةض ؾار و زاواى نطز تا ئةواْةى  بووٕ،ؾاضةظا 
ّ ئةوإ ناتيَو ية ؾاخةنإ آلبةٖةَوويإ بهوشٕ، ئةطةض ْةياْتواْى  غتطري بهةٕ،زة

 وٕيةطةٍَ بةضةبةياْسا  زيهة ةوةضةناْيبووْوةى ثةضى و  بيين،ْة ويَٓسةضغةضنةوتٔ نةغيإ ية
يةغةض زى ظؤض نةَيةنة بةضؾويَٓةواضيإ وةى ، بةآلّ ْةَإ يَٓسةضو ية ئةو بووٕ وٕزةبٔ، 

، تةواوى ئةو بووايةفةضَاْى ثاؾةنؿةى ْةزا ٖوضَعة و زةضزةنةوت ئةطةض ؾاخةنة َابؤو
 بةضزاْةيإ بةغةض يةؾهطةنةيسا زةباضاْس و ْيوةى يةؾهطةنةيإ زةنوؾت.

، بووٕئةواْةى ية ؾاخةنإ غةضنةوتٔ بؤيإ زةضنةوت نة ئةو بةضزاْةى ية ؾاخةنة 
ضزة بة ثاض ية بة ٖةَووةتواْى ئةو ئةوإ ْةياْس بووٕ،يإ ية ؾاخةنة ٖةَيٓةنةْسضا ٖةَوو

ّ ْةزةظاْسضا نة ئةو آلغةضخػتبوو، بة خواضةوةةى بةضزةناْيإ ية ؤضيٓظ ؾاخةنة ٖةَيبهةْٔ،
 ضيبؤ ،؟بووٕيإ غةض خػتؤْض خؤبةضزاْةيإ ضؤشى ثيَؿرت ية ؾاخةنة غةضخػتبوو يا
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ض ية ؾةويؿسا ئةو ئةطة ،ئيَؿهططةنإ ئةواْيإ يةناتى غةضخػتٓى بةضزةناْسا ْةبيٓى بوو؟
 .تواْيإ بة باضة بةضزةناْياْةوة بطةْة غةض ؾاخةنإ؟ ؤٕبةضزاْةيإ غةضخػتبوو، ض

بةضزةنإ ية  وتى، ئةو ٖوضَعناتيَو ٖةواَيى غةضخػتٓى بةضزةنإ بؤ غةض ؾار طةيؿتة 
باضيو و ية ؾةوى  هة ضيَطةى ؾاخةنةضووْضؤشزا غةضخطاوٕ و ية ؾةوزا ئةو ناضة ئةغتةَة، 

هة ثيَويػتة َةؾدةَييإ ثيَ بيَت و ئةونات ضووْطيَت ئةو ناضة بهطيَت، يهسا ْاتواْتاض
زيإ َية بةضيؿيإ ثيَ بيَت، ئةواْةى نؤتةْاْةت ئةطةض َةؾدةَي زيهة ية اليةني ،زةضزةنةٕ

 .خواضيَتى َةوزاى بيٓيٓيإ، ية ؾار زةنةوْة نوضالية بة ٖؤى 
تا ضيَططيإ بيَت، فةضَاْى  ْييةيةغةض ؾاخةنإ  زَيٓيابوو يةوةى نةؽ ٖوضَعزواى ئةوةى 

 ى يةؾهطةنةيسا.دووَية
ىَ، نوشضاوةناْيإ ْاؾت و بطيٓساضةناْيإ بةثيَي تواْاناْيإ ضاضةغةض ثيَـ ئةوةى بهةوْةضِ

 ػتاوة.يَيإ وية بةضاْبةضيإ ية زةضبةْسةنة، بيٓيإ يةؾهطيَهى غواضة ووْثيَـ زةضض ،نطز
فةضَاْسةى يةطةٍَ ضؤى خيًََةناْى نطَاؾاْى ْاضز تا بضٔ و زوو نةؽ ية غة ٖوضَع

بهةٕ و ثطغياضيإ ييَ بهةٕ نة بؤضي ؾةوى ضابطزوو شَاضةيةى  سٕغتاْزاْوويةؾهطى بةضاْبةض 
ية ناتيَهسا نة ئةو زَيٓياية  ،؟ضيية زوشَٓايةتييةغةضباظى ئةواْيإ نوؾتووة و ٖؤى ئةو 

ى ْاوضةنةزا زاْيؿتوواْية  يـتةْاْةت يةى نةغ يةطةٍَ ئةوإ وةى خطاثيةوةى ٖةضطيع 
 ْةنطزووة.
بةض ظؤضى ْةخاياْس، نإ و فةضَاْسةىْييةة نطَاؾاغتاْى غةضؤى خيًََزاْوو ئةوإ  يةؾهطى بةضْا

و يإ: فةضَاْسةى ئةو يةؾهطة )نوةظاز ضةوةْسة( و زةَييَت بابى ئيَوة ناتى خؤى بابى ئةو وتةوة و طةضِْا
يَت بؤ  ئيَػتةئةويـ  اْى نوؾتووة،شَاضةيةى ية خعَةن  .تؤَيةنطزْةوةبة زةضفةت زةظْا

و ثيَي بًَئَ باونِ زازثةضوةض بووة و ٖيض نات فةضَاْى نوؾتٓى نةغي  بطِؤٕ: وتى ٖوضَع
ئةطةض  يا ئةطةض بة ٖؤى ناضة ْاؾياوةناْةوة ؾياوى نوؾنت بوواية،بيَ تاوإ زةضْةزةنطزٕ، تةْ

باونى َٓةوة زةضضوو بيَت، بة  يةاليةٕسيَو ية نةغوناضى ئيَوةف فةضَاْى نوشضاْى باب و ٖةْ
يإ نوؾتووة، بؤية زيهة يئةوإ خةَيههة ضووْ ة بؤ ضةغجاْسْى زازثةضوةضى بووة،زَيٓياييةو

 ى َةضط نطاوْةتةوة.ضِووياغاناْى زازثةضوةضى بةضةو  بةثيَي
و ْةيسةظاْى ئايا  ْةبووت ى ثايتةخوْزؤخى تيػفضووى بائاطةزاضبة زضوغتى  ٖوضَعٖيَؿتا 

غةضؤى  بةآلّبة فةضَاْى بةٖطاَى بطاى ٖاتووة.  خؤغةض ضيَي يا ووةتةنوةظاز خؤى ٖات
ى نوة ظاز يةبةضئةوةغةضزةَةنإ  ٖةَوو ْةضييت بةثيَيخيًََةناْى ْةْاضزة اليإ، ٖةضضةْسة 
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غعا بسضيَت،  زةبوواية، بووٕضةوةْس ٖاتبووة غةض ضيَطةى يةؾهطةنةى و ظياْي ثيَ طةياْس
 يةاليةٕ، بريى نطزةوة نة ئةطةض نوة ظاز ضاوةْس ْةبووزَيٓيا  وٕهة ئةو ية باضوزؤخى تيػفضووْ

 يَت، غووزى ثيَسةطات،بطانةيةوة ضةوإ نطابيَت و بتواْيَت نوة ظاز ية بةٖطاَى بطاى زابربِ
خؤى و باؾرتة بيهاتة زؤغتى  ى نطز بيَت زيػإ واٖوضَعى يئةطةض غةضبةخؤف زشايةت
 ى بةٖطاّ.ؾةضِغووزى ييَ وةضبططيَت بؤ 

ئةطةض بيَت و زةغت ية دةْط ٖةٍَ بططيَت و  وتغةضؤى خيًََةناْى نطَاؾإ بة نوةظازيإ 
بهات، ٖةضضةْسة ؾةوى ضابطزوو نؤَةَييَو غةضباظى ييَ  ٖوضَعية  بووٕزاواى ييَ خؤف 

َاضة غةضباظى ية ى ضابطزوو ض شنوةظاز زةيعاْى ؾةو، بةآلّ نوؾتووة، ئةوا ئةو زةيبةخؿيَت
 ططى ٖةَيبططيَت، زواى ئةوة بهوشضيَت.ية بةضبؤية زةتطغا ئةطةض زةغت  ٖوضَع نوؾتووة،

ْةضيتى ضابطزوو ئةطةض ثاؾايةى ويػتبايةى نةغيَو نة ثيَويػت بوو غعا بسضيَت،  بةثيَي
بوو  بطيَتىاضز نة بؤ زةْ ثاؾايةتييبهاتةوة نة غعاى ْازات و بةخؿيويةتى، زياضى  ييزَيٓيا

 ية ية نةضةغتة تايبةتيةناْى خؤى.
نة زواتط غعاى ْازات،  ،بؤ ئةوةى نوة ظاز ضاوةْس زَيٓيا بهاتةوة نة ئاغووزة بيَت ٖوضَع

نوة ظاز ضاوةْسزا نطز يةطةٍَ يإ سْغتاْزاْووية ضيَطةى ئةو زوو غةضؤى خيًََةى نطَاؾإ نة 
، ضيَطةى نطزةوة زياضييةئةويـ زواى وةضططتٓى ئةو  ثاؾايةتيي بؤ ئةو ْاضز،نى زياضييةبوو، 

 غواضةناْيسا ضؤيؿت.يةطةٍَ ّ خؤى بة زةغتةوة ْةزا و آلؾهطةنةى زةضبضٔ، بةةو ي ٖوضَعتا 
 اْى بة غةضزا ْةٖاتووة.وة طؤضِطؿتييةية ضواْطةى  ئيَطإزؤخى دوططافى ضؤشئاواى  

يي غةضةْر ضانيَؿُإ ٖةية َيَصوونى بةَيطةية ئيَطإغةباضةت بة زؤخى دوططافى ضؤشئاواى 
ئةو ثياوة ظاْايةنى يؤْإ بووة و  يؤْاْيية،ية باغي طةؾتى )غيَِ ثوىل غيؤؽ(ى  بطيَتييةنة 

ظ( ية  387ية غاَيى ) آلتووٕئةف يةاليةٕى يؤْإ بووة نة ْاوباْطةنازميياية بةةئةْساَى ئةو ئ
ةى ْيَعيهئةو ظاْهؤية تا  يـ ْاو زةبطا،ْيَعيو ئةغيٓا بيٓا نطا بوو، بة ٖةَإ ْاويَهى باخ

 ( غاٍَ بةضزةواّ بوو.916)
يسا )شؤؽ تي ْني( ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى )بيعاْؼ( نة ئةغيٓاؾى ظايٓ( 529ية غاَيى )

ئةو  ؤ بوو، ئةو ئةنازمييايةى زاخػت،ضِتوْسهى ية بةضزةغت بوو، بة ٖؤى ئةوةى نطيػتياْيَ
ضووْهة )شووؽ تى وة، وتةنازميياية زةة نة واْةيإ يةو ئةٓا زووض خػتةوظاْاياْةؾى ية ئةغي

 وتو زةي ظاْيى نطيػتيإ زةئايٓطاْةوة بة ثيَضةواْةى وتيايةزا زةمينازْني( ئةو واْاْةى يةو ئة
 زةنات. باوةضِيزووضاضى بيَ  خةَيواْة يئةو واْة فةيػةفي
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ى َيَصوويإ ططتةبةض و ئيَطاْ ىضيَطةوة، وتةياية واْةيإ زةطؾةف يةو ظاْاياْةى يةو ئةنازمي
( غاَييإ َةوزا 257باغيإ زةنةئ ) ئيَػتةئةو بابةتاْةى يةطةٍَ  ئيَطإضؤيؿتٓى ئةوإ بؤ 

ْيَوإ زوو زةغتُأْ و بة ضيَطةى ية بةضزاواْةى ضِوو( غاٍَ يةو 257ٖةية، واتة ئةوإ زواى )
ظغتإ، تا ية ؤخ تةةووْو ض بووٕ جةضِتيَة نطَاؾإ و ٖةَةزإ بو  ئيَطإ تةةووْٖات ضِووباضةوة

 ٓةوة بنب.وتظاْهؤى )طٓسى ؾاثووض( غةضطةضَى واْة 
، ووٕٖات ئيَطإبووة يةو ؾةف ظاْايةى بؤ  يَونة يةن (2))غيَِ ثوىل غيؤؽ(

 تيَجةضِثياياْسا  زةظةضةيًةيو زؤخى ئةو  غطووؾتو زضوغتى غةباضةت بة  وضزؾتٓاَةيةنى ةط
ٓاَةنةى ئةوزا تةْاْةت ْاوى ٖةْسىَ ْاوضة و ئاوايي ية ضؤشئاواى طةؾتية  ،بووة، ْووغيوة

وةى )ٖةضغني، نةضةْس، ضةوةْس،  منووْةبؤ  ئيَػتة ٖةٕ،نة  ةٕنة ٖةض ئةو ْاواْ ووٕٖات ئيَطإ
 ئيَطإية  ئةَطِؤهطاوةى )ئاوى ضةؾة( نة نوضت)غية ئاب( ية فاضغيسا وٕ و غيية ئاب(، بيَػت

 نة ٖةَإ )ئاوى ضِةف(.بة )قطةغوو( ْاوى زةبةٕ 

                                                 

ئةطةض باغي ْةنةئ َافيَهى ئةو و  زيهةيـ بهةئ، غةباضةت بةو ثياوة ثيَويػتة باؽ ية بابةتيَهي (2)
ظاْهؤى طةْسى  ىَاَؤغتاظاْهؤى َةظْى ثعيؿهى ئيَطامنإ ثيَؿيٌَ نطزووة، غيِ ثوىل غيؤؽ ئةوناتةى 

 ؾاثووض بوو زةيووت طةوضةيي َطزْى َطؤظ يةوة زاية نة بة خواضزٕ، شةٖطاوى زةبيَت.
ية ْيوةى زووةَى غةزةى  ئيَػتة ى ظاْهؤى طةْسى ؾاثووض ْووغطاوة،ُيٓضٓب ية ية غةزةى ؾةؾةَى ظايٓى يةوتةئةو 

سةوةضْاغي و ثعيؿهةنإ ئةو  زةنةْةوة و ٖؤناضى َطزٕ بة  ثؿرتِاغتية وتةبيػتةَسا تةواوى ظاْاياْى بواضى ظٓي
.ٔ ةناْى دةغتةى َطؤظ زةظْا  شةٖطاوى بووْى خاْةنإ بة تايبةتى خاْةناْى نؤئةْسَا

ى خؤى ْةزةويَطا وآلتئةو ظاْاية طةوضةية ية  اى ظاْػتى ٖةبوويٓى بريوضِئةونات ية ئيَطإ ئاظازى تةواو بؤ زةضبطِ
 تى.ْييةي يةوة نطز نة َطزْى َطؤظ بة ٖؤى شةٖطاوى بووْى خاْةنائةو بابةتة باؽ بهات و ية ئيَطإ باغ

ة ئيُجطاتؤضضوْهة ئةو  شضا،ئةو ئةطةض ية يؤْإ ئةو بابةتةى وضووشاْسباية، بة فةضَاْى ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى زةنو
ية ية خويَٓى ئةو، ضؤٕ تظضةتى َةغيح و ؾةضابيـ بطيَةة ية طؤؾتى سيتيى وابوو، ْإ بطيَى نطيػتيإ باوةضِئايٓ بةثيَي

 ايةى ظاْايةى ثةغةْس بهات نة ْإ و طؤؾت بة ٖؤناضى شةٖطاوى بووٕ زازةْيَت.زةنطيَت ئةو بريوضِ
 زةضفةتيى نة ييَطةزا ئآيايةنى طةوضةى ا وةى غوْبوية و وةضطرياوةتةوة ية بريوضِةى نطيػتياْةنإ تةْيئةو باوةضِ

ةى ْإ و ئاو زةخؤٕ، طؤؾت و خويَٓى َةغيح زةخؤٕ ٖةَوو ْايةت نة واتايةبةو  ْيية،باغهطزْيُإ   ، بةآلّ ئةوْا
ى ئةو بابةتة تةْيا بة غوْبوٍ بعاْيَت و تةْيئيُجطاتؤض  "ظةبيشوَيآل"ا ضووناضى بابةتةنةى زةبيٓى. ى ضؤّ ْةيسةتوْا
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ايةزا باغيَهى   ئيَطإ ٖةية،ئاغياى بضووى و َيعؤثؤتاَيا و  يةباضةى وضزية طةؾتٓاَةى ئةو ظْا
ية و ؾاخةنإ  ْييةئةو ْووغيويةتى ية تةواوى ثيَسةؾتى بةضيٓى َيعؤثؤتاَيا تةْاْةت يةى ؾار 

 بة ضانا ْاوى ٖاتووة.ؾاخيَو ٖةية نة  ويَٓسةضية ْاوضةى ناضاَػيٓةوة زةغت ثيَسةنةٕ،
و ثةضِيٓةوة و طةيؿتٓة ْيَو يةؾهطةنةى ية زةضبةْسى ضةوةْس  ٖوضَعزواى ئةوةى 

 ؾاخيَو ْةزةبيٓطا تا زةطةيؿتٓة ؾاخةناْى ئاغياى بضووى ية ضؤشئاوا. سيثيَسةؾتيَو نة ئي
 ٕبووبؤية ناتي ضؤشئاوا  وٕ،ى ْةزةنطز نة بةبيَ ٖيض نيَؿةيةى بطاتة تيػفباوةضِ ٖوضَع

زجيًة  ضِووباضيو شاية ْيَبضووى نة ئاوةنةى زةضِ ضِووباضيَهيفةضَاْى نطز تا ية نةْاضى 
زياية  ضِووباضةيإ بة ضِووباضيووغإ ئةو َيَصووْٖةْسىَ ية  ة زاَةظضيَٓٔ،ئؤضزووطيةؾهطةنةي 

ية زيا ضِووباضةواْيؿإ زةزات نة ئةو  ٖوضَعى ضِيَطِةوزةغت ْيؿإ نطزووة، ية ناتيَهسا نة 
ّ ية ضابطزوو ظؤض آلةزا َاوةتةوة، بةضِيَطِةوزياية نة ية باؾووض بووة، ٖيَؿتا يةو ْةبووة، ضِووباضي 

 ضِاغتييةية ئامساْةوة طرياوٕ ئةو  ويَٓاْةيئةو  ئيَػتة ْةَاوٕ،نة  بووٕ،ٖة ضِووباضي زيهة
ضِووباض ةَييَو ى نؤَزةوضوبةضاْى وآلتو  ئيَطإية ضِابطزووزا زةغةمليَٓٔ نة ية غةضزةَاْى 
 (3)ٖةبووٕ، نة ئيَػتة وؾو بووْة.

 ضِووباضةنة زاَةظضاْس،ى خؤى ية نةْاضى ةظ( ئؤضزووط 272ية ثاظزةى ئؤنتؤبةضى غاَيى ) ٖوضَع
 .ثايعَاْطى زووةَى  َني ضِؤشيزى زةبيَتة ْؤظزةنوضغاَيٓاَةى  بةثيَيئةو بةضواضة 
ية  ىظةناْى وةى تةواوى ئةو غةضباظاْةغةضبا ضظةى غاٍَ يةو ؾويَٓة فيَٓو بوو،ٖةوا يةو وةنةؾو
 ٖةَووية  بيابإٕ. خواضزنطزْى ٓى ثؿووزإ زئَ، نةوتٓة ئاَازةبةضةو ؾويَ زووضةوةضيَجيَواْى 

 ٖةَوو ـ زواى ئةوةى ضةْطى ئةضخةواْى بةٖةتاوي ضؤٍَ و ٖؤٍَ بوو،اليةنةوة تا ضاو بطِى زةنطز 
 ضِؤشى ثايع بوو، زواى ئاوابووْبة ٖؤى ئةوةى وةضظى  ضؤضوو، بياباْةنةاليةنسا غةثاْس، ية ضؤشئاواى 

 اليةنسا نيَؿا. ٖةَوويي تاضيهى باَيى بةغةض ظووظؤض بة 
ية الى ضؤشئاواؾةوة زةغتةيةى غواضى بؤ  ٖةَوو اليةى ثاغةواْى زاْا،ية  ٖوضَع

طف بهات ية وابوو ئةطةض بةٖطاَى بطاى ٖيَ ثاغةواْى بة زووضى غيَ نيًؤَةتط زاْا، ئةو ثيَي
زةنةوتة ضؤشئاواى  وٕبؤية ئةو غواضاْةى يةو ؾويَٓة زاَةظضاْس، تيػف الى ضؤشئاواوة زيَت،

                                                 

َٔ نة ئةو  ٖةبوو، ضِووباضيَوْاوةْسى ناضةباى ئايػتؤَى تاضاْى ييَية،  ئيَػتةية بريَة يةو ْاوضةيةى  (3)
ةنإ ثيَيإ زةوومت ئةطةض بضية َةوة، واتة طةوضبجةضِ ضِووباضةنات َٓساٍَ بووّ، ْةزةويَطاّ ية وةضظى بةٖاض يةو 

 "ظةبيشوَيآل"ْةَاوة.  ضِووباضةئةو  ئيَػتة ضِووباضةنة ئاو زةتبات،و ْيَ
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 زووضةوةزاْاْى ثاغةواْى غواضةف يةو ئاضاغتةية بؤ ئةوة بوو نة ئةطةض ية  ةنةى ئةو،خيَوةتط
 .بطةيةْٔثيَؿةْطى يةؾهطيَو زةضنةوت، بة ثةية بئَ و ٖةواٍَ 

ٓى ثياواْى وتية ناتى خةوتٔ، زةْطى طؤضاْى  بةض ئيَواضة خوضا،زواى ئةوةى ْاْى 
ٓاَةنةيسا باؽ زةنات نة ضظ بؤوة. غيَِ ثؤىل غيؤؽ ية طةؾتنطَاؾإ نة ئاواظى خةّ بوو بة

ٓسا زةْطيإ وةى زةْطى ئةو باية واية نة ية وتثياواْى خيًََةناْى نطَاؾإ ية ناتى طؤضاْى 
 تةوة، وةى ئةوةى ئةوإ ئاواظةنةيإ ية ئاواظى با وةضططتبيَت.ؾاخةنإ زةئاَييَت و بةضظ زةبيَ

ضاغت بيَت و َيٓاني خةَٓانى  ية بؤ ٖةْسىَ ية ئاواظةناْى نطَاؾإوتةيةواْةية ئةو 
ة و بةو ؿيإ ٖةينيَّ ئةوإ ئاواظى خؤؾي و ٖةَيجةضِآل، بةبيَتزةبًَٓس يَت نة ية ؾاخةناْةوة ب

ى ئةو ئاواظاْة ةٖةظسة غةزة ٖيَؿتا ئةو ْؤت خؤةى ؾاظزة ياْيَعيهزواى  ئاواظاْةيإ ٖةَيسةثةضٕ،
سى َطؤظ و ضاالنى ضِؤساْةوةى دؤؾنإ َاوٕ و زةبٓة ٖؤى ْييةى ئةضَةثةضغتطةيَػا و ية نًَ

ئاواظاْةوة  ، تةْاْةت بؤْى طوَيى نويَػتاْةناْى نطَاؾإ ية بةٖاضزا بة ٖؤى ئةوزةبةخؿٔ ثيَ
ظاْػت ٖةضطيع نؤٕ ْابيَت، ئةو ئاواظاْةف بة ٖةَإ  ؤٕةى ضٖةض و زةطةْة طويَي بيػةض،

  .ؾيَوة
 يجووضى دةْط ييَةناْسا بةض ية ناتى خةو ؾغةضباظيية ةية ضابطزووزا ية تةواوى خيَوةتط

بة ٖةَإ ؾيَوةف زةْطى طؤضاْى  ةيجووض زةْطى طؤضاْى تةواو زةبوو،زةْطى ؾ، يةطةٍَ زةزضا
 ْووغنت.زةإ وٖةَو ْييةنإ تةواو بوو،نطَاؾا

، ٖاواضيإ نطز و بووٕ بانوضثطِ ئةو ثاغةواْاْةى الى زةَصَيَطيَو و يةزواى ضةْس 
يإ بانوضاليةى ية  ٖةَوو بووٕ،غةضباظةنإ بة طوضدى ية خةو ضِا زضا، يجووضى دةْط ييَةؾ

و بة  ببيَتةوة ْيَعيونة نوضةوة زةضيايةى ية ئاطط ية ئؤضزووطةواْى، يةوة زةضوو نة ية بازةضِ
 ةتةوة.بووْ ْيَعيونة ةيي زةضنةوت نة شَاضةيةنى ظؤض َةؾدةٍَ ٖةَيطط ية ئؤضزووطظوو

ْى تةواوى ضيعةناْيإ ضيَو ّ ْةياْتواآلنؤبهةْةوة، بة خيَوةتةنإ ةظًياْسا بٖةضضةْسة ٖةوَي
ةو غةض، تا ضازةيةى ئةوة بؤ ئ ووةتةنة وايسةظاْى بطانةى واتة بةٖطاّ ٖيَطؾي نطز ٖوضَع غةٕ،

 ْةنطاو بوو. ضاوةضِوإ
َاْى غةضغووضِة َايةى بووْنة، ةو ئؤضزووطاى ئةوةى ٖيَطؾبةضةنإ طةيؿتٓة ْيَزو

ى ٖيَٓاوة و ئيَطاْواى بريزةنطزةوة نة بةٖطاَى بطاى ية ثايتةختةوة يةؾهطى  ٖوضَع ٖةَووإ،
 ضوو.ْةزة ئيَطإية غةضباظةناْى ضيية ّ يةى غةضباظيـ آلة غةض، بةووتٖيَطؾي نطزو
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ى ضِووْانية  فـ بة ٖةضزووالزا قةفى نطزبوو،مسيًََيإ  ثياواْة ثطضيإ زضيَص و بؤض بوو،ئةو 
 ةوة.ةناْسا ضاوة ضةؾةناْيإ زةبطيػهاَْةؾدةَي

ْني، غةضةتا ططميإ نطا نة يةواْةية ئةوإ  ئيَطإطا ئةوإ غةضباظى يةؾهطى زواى ئةوةى ظاْ
 ٕ ظاْيإ نة ئةوإ ٖةثتاَييـ ْني.اٖةَوويي ظووّ بة آلبة اٍَ بٔ،ٖةثت

نإ ٖةثتاَيةناْيإ زةْاغي و زةياْعاْى نة ضاويإ بضووى و نوَيُةناْيإ بةضظ و ئيَطاْيية
زا زةضي خػتووة نة ٖةثتاَيةنإ ية ئيَػتةظةضزة. ظاْػتى ضةطةظْاغي ية  َةيًةويإ ضِووخػاض

ئةو غةضباظاْةى ، بةآلّ ةوةبووْ ة و ية ضةطةظى َؤغؤيةنإ ديابووْضةطةظى )َةْطًؤ ثؤئيس( 
 يإ غووض وضِووخػاضنطز بوو، ضاوي طةوضةى ضِةف و  ٖوضَعى ةئةو ؾةوة ٖيَطؾيإ بؤ خيَوةتط

( ية ةنإية غةضزةَى ؾاثووض )طؤتغجى و ضةْطى َووةناْيإ بؤض بوو، يةبةضئةوةي 
ة نطا نة ئةو ةظةْسوة ٖاتٔ و بة ئاغياى بضوونسا خؤيإ طةياْسة ئاظةضباجيإ، وا َئةوضووثا

و غةضباظة ٖيَطؾبةضةنإ  ْييةيي زةضنةوت ئةو بريؤنةيةف ضاغت ظووبة غةضباظاْة )طؤت( بٔ، 
 نإ ْني.ئةوضووثاييةية ْةتةوة 

فةضَاْى نطز تا بة ٖةض  ٖوضَعنةزا، ةى دةْط ية ئؤضزووطية طةضَةى بةضزةواَبووْ
يةطةَيسا بهطيَت و يإ هؤَييٓةوةٗيَٓٔ تا ييَبهةٕ و بياْ زيٌضةْس غةضباظيَو يةوإ  بيَتؾيَوةيةى 

ؤٕ ئةوإ بة ضؤش، تةْاْةت ية ناتى ، ضووٕطيَت ئايا ئةوإ نئَ و ية نوىَ ٖاتبعاْ
 و يةثطِ زةضنةوتٔ. ْةبووٕيـ زياض ضؤشئاوابووْ

زيٌ ططت زوو غةضباظى ظاَساضي زوشَٓيإ بة  ٖوضَعيي غةضباظةناْى ظووٖةض بؤيةف بة 
 ،؟وٕئةويـ ثطغياضى ييَ نطزٕ نة ئيَوة ية ناّ ْةتةوةٕ و ية نويَوة ٖات بطز، و بؤ الي ئةويإ

 ض زةَييَت. ٖوضَعّ ئةوإ تيَٓةزةطةيؿنت نة آلبة
 ا نةؽ ية ظَاْى ئةوإ تيَ زةطات،ى خؤى ثطغياض نطز نة ئايضةوبية نةغاْى زةوض ٖوضَع

يةو زوو بطيٓساضة  ٖوضَع ْيَعيو ية نةغاْى يَونة ئةو بابةتة بعاْيَت، غةضةدماّ يةن ْةبوونةؽ 
 .؟وٕهطزٕ نة ية نويَوة ٖاتييَثطغياضى  ئاَاشةنةوتةوة و بة ظَاْى  ْيَعيو

يةغةض ٔ، غةضيإ بؤ ئامسإ بةضظ نطزةوة تا ئاضاغتةنةيإ ئاخعئةوإ ثيَـ ئةوةى ب
َةَييَو نؤ بانوضّ ية آليإ زةغت ْيؿإ نطز، بةبانوضزواتط ئاضاغتةى  ئةغتيَطةناْةوة بعأْ،

 .ووٕٖات وةةوآلتطا ئةوإ ية ناّ بووٕ و ْةزةظاْٖة وآلت
 .؟ووٕٖات وآلتةوةثطغياضي ييَ نطزْةوة نة ية ناّ  ئاَاشةزووباضة ٖةض ٖةَإ ثياو بة 
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ةناْى ظاْيإ ئةوإ ْيَعيهو  ٖوضَعئةو نات  ووٕ،َيإ زايةوة ية )الطعاؽ( ٖاتةآلئةوإ و
ى ٖوضَعؾاثووض و  زةغةآلتيىةى قةوقاظ. ية غةضزةَى ية ْةتةوة طةوضةناْى ْاوض يَهٔيةن
يةوإ الطعاؽ بوو نة ية غةضزةَاْى زواتط بوو  يَويةن وآلتيَو ية قةوقاظ ٖةبوو،يسا ضةْس نوضِ

ف ية ئيَػتةيةظطى( نة تا  خؤى ْةتةوةى )يةطعى ياوآلتطعغتإ، واتة ةبة الطعغتإ يإ ي
 ى زاغػتإ َاوٕ.ية ْاوضةقةوقاظ و 

ياضميإ ْييةنإ بة ؾيَواظى ثوخت و زضوغتى غةضزةَى ئةؾهاَيَصووى ْةبووْ بة ٖؤى  ْيية، ظْا
سا يةطعي ني نة ية  ،يإ ْا؟ ئيَطإ غةض ةنإ ٖيَطؾيإ نطزووة بؤينة ئايا ية غةضزةَى ئةوْا بةآلّ زةظْا

ى غووى نة ةنإ بة مشؿيَطيناْسا ئةوة يةنةّ ٖيَطؾي ئةوإ بووة. غةضباظة يةطعيْييةغةضزةَى غاغا
ة ظؤض ؾاضةظا بووٕضةَاوة   .بووٕ، زةدةْطإ و ية ضاوةؾاْسْى ئةو مشؿيَطْا

ى خؤيإ ية ضيَطةى تواْسْةوةى ئاغٔ و وآلتييٓةيإ ية آلى الطعاؽ ئةو مشؿيَطة ثؤخةَيه
ف ٖةْسيَهيإ ية ئيَػتةة نؤْةناْى ئاطط تواْسْةوة نة نوضزةنطز.  ضيَ آلوةبةضٖيَٓاْى ثؤ

ة ية ةوةٕ نة ْةتةوةناْى ئةوىَ ؾاضةظابووْالطعاؽ َاوٕ، ْيؿاْسةضى ئئةضَةْػتإ و 
بةضزةغت  ئيَػتة. ئةوإ بة ؾيَواظى تايبةتى خؤيإ نة آلهطزْى ثؤضيَتواْسْةوةى ئاغٔ و 

ناْيإ بة ضازةيةى باضيو و ثوخت بهةْةوة نة بتواْطيَت مشؿيَطى غوونى آل، تواْيوياْة ثؤْيية
ية  ة ثتةوى مشؿيَطةنإ نةّ بهاتةوة،وةى ئةو باضيو نطزْةوةية، يييَ زضوغت بهةٕ بةبيَ ئة

نطزْى زةغت و َةضةنى ئةو بووْة َايةى َاْسووئاناَسا ئةو مشؿيَطة غووناْة ْةزة
صَيَط مشؿيَط زةَ، ضةْسئ بووٕئةوإ زةياْتواْى ية َةيساْسا بةبيَ َاْسوو  ،غةضباظاْة
 ضاوةؾيَٓٔ.
يةواْةية ئةطةض يةو ؾةوةزا  باؾيإ زةظاْى بة ْيَعة ظةْطٔ، زةناْى نطَاؾإ بةنوضخيًََة 

غةضةدماّ ئةوإ تواْيإ ٖيَطؾي  ية، يةؾهطى ٖوضَع ييَو زةثطِشا،اْةبووْيَعةناْى ئةوإ 
 يةطعيةنإ نةّ بهةْةوة نة بة ييَٗاتووييةوة مشؿيَطيإ زةوةؾاْس.

زا بيٓطا بوواْة وابري زةنطايةوة نة ئةطةض يةوناتة ثطِ باظى بةضظيإ زةزا،غةضباظاْى يةطعى ية
 يةطةٍَ باظزاْسا بفطِٕ،ٖةض باظيَهسا زوو َةتط يةطةٍَ وةضظؾهاضى باَيٓسةٕ و زةياْةويَت 

اْس و ٖةْسيَو ٖةْسىَ داض نةيًةيإ زةثةضِ يإ ية طةضزْى بةضاْبةضيإ زةزا،ٖةْسيَهات مشؿيَط
ّ ويَطِاى ئةوةف ئةو غةضباظةى آلتةوة، بةنة غةضى ييَ بها ْةبوو بةٖيَع ٖيَٓسةداضيـ ظةضبةنة 

ةى طةضزْى بطِاْى بطِطى و ثضطِاْى ؾازةَاضى قوضِمشؿيَط بةض طةضزْى زةنةوت، بة ٖؤى ثضطِ
 و زوواْةوة زةَطز.يَو يةيةن خؤيا
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ةنإ خؤيإ ٖةَيسةزا بؤ بةضزةّ غةضباظةناْى زوشَٔ و بة يٖةْسيَ نات غةضباظة يةطعي
بوو نة ئةغتةّ بوو ئةو غةضباظةى  بةٖيَع ٖيَٓسةةضبةناْيإ مشؿيَط ية قاضيإ زةزا، ظ

 .زَطبووْي ظؤضي بطيٓةنةف زةنةوت و زةبةضيسةنةت، ظيٓسوو مبيَٓيَت و ية ئاناَى خوئَ بةض
تا  بووٕيإ فطيا ْةنةوت ٖةَووّ آلبوو، بة يةبةض ظضيَيإ  ٖوضَعٖةْسىَ ية غةضباظاْى 

ةوْة نة زةن ووْٕةضيت بوو ئةوناتةى غةضباظةنإ زَيٓيا زةبظضيَهإ بهةْة بةضيإ. ية ضابطزووزا 
ية ٖيض يةؾهطيَهسا ية ناتى ضؤيؿنت و  دةْطةوة، زةياْعاْى ض بهةٕ، ظضيَهاْيإ زةنطزةبةض،

هة ضووْيةوة، ظضيَيإ ْةزةنطزة بةضيإ. ئةو ؾةوةف يضيَجيَوإ، غةضباظةنإ بة ٖؤى قوضغ
ةيإ ْةياْتواْى ظضيَ بهةْة ْييةنإ ظؤضيٓاظة نطَاؾاٖيَطؾي يةطعيةنإ ية ْاناو بوو، غةضب

 بةضيإ و بة ظةضبةى مشؿيَطى زوشَٔ زةنوشضإ.
بة ْيَعة زضيَصةناْيإ و بة  ْواْس،نإ ئةو ؾةوة ظؤض فيساناضيإ ْييةغةضباظة نطَاؾا

 ةنإ بططٕ.يفيساناضيةناْيإ تواْيإ ثيَـ بة ٖيَطؾي يةطعي
 ْةياْسةتواْى وةى ئةوإ ية ناتى ْةبوو، بؤيةيةناْيإ ييةطعئةوإ طوضز و طؤَيى غةضباظة 

و ثتةو و  بةٖيَع يزا وةى طاؾةبةضزيَهى طةوضةية بةضاْبةض خؤٖةَيساْسا مشؿيَط ضابوةؾيَٓٔ، بةآلّ
ةو يْس، آل. ناتيَو ية ؾويَٓى خؤيإ زةوةغتإ و ْيَعةيإ ية ثيَـ خؤياْةوة زةدووبووٕاطط خؤضِ

 . دطة ية َطزٕ ٖيض ؾتيَهيبووٕنة ية غةضيإ ثةضوةضزة ب ووٕزةضطابةضزاْةى ؾاخةنإ 
ئةطةض تةضَةناْيإ وةالْطا  تةْيازواى َةضطيـ  وآليَٓيَت،ْةيسةتواْى ئةوإ يةو ؾويَٓة ظ زيهة

 بوواْة، ئةطةضْا ٖةض يةو ؾويَٓة زةَاْةوة و ضيَطةيإ ية ضؤيؿتٓى زوشَٔ زةططت.
تواْاى زةبوو نة تري و نةواْيَو  ٖيَٓسةةناْيإ نوضِى خيًََةناْى نطَاؾإ ٖةض زواى ئةوة

بهات و ية ثيَـ  بةٖيَعنة زةبيَت خؤى  وتمشؿرييَو بة زةغتةوة بططيَت، ثيَيإ زة خؤيا
ةثاْى نة ؾويَٓى َطزْى ثياوإ طؤضِ وتٖةضوةٖا زةياْاطط بٔ تا زةنوشضئَ،خؤضِ ٖيَٓسةزوشَٔ 

 و ديَطة.دةْطة ْةوةى ْيَ
و  ؾيعطٓى وتتا بة  ْةبووزبيَصيإ طوو و غريؾاع زيهة سىَ ية ْةتةوةناْيئةوإ وةى ٖةْ

اططى بهةٕ و زوشَٔ بهؿيَٓٓةوة. خؤضِ ، بؤ ئةوةييإ بةضظ بهةْةوة و ٖاْيإ بسةٕوضةز طووغ
بةؾيَو بوو ية خةغًَةتةناْى  تةْيازوشَٓسا،  ية بةضاْبةضى و خؤضاططى ئةوإ يئاظايةت

يةواْةؾة غةختى ئةو ؾاخاْةى ؾويَٓى شياْيإ بوو، ئةواْى ئاوا ثيَهٗاتةى خيًََةناْيإ، 
 ضاٖيَٓابيَت.
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ْى ْةتةوة بووبة ؾاخٓؿني  ؤب غةضةنييٓةضى توونة بامسإ نطز نة ثاَيثةضِ ية غةضةتاى ئةّ
بيَت نة ْةبوويةواْةية ئةوإ ئةو ضةناْةيإ  طؾي بةضزةواَى بيَطاْةنإ بووة،نإ، ٖيَئيَطاْيية

ةناْيإ زةغتيإ زاوةتة شياْى َٓساَيبؤ ثاضيَعطاضى ية شياْى شٕ و  ٕ ٖةيإ بووة،زوشَٓةناْيا
 ية بةضاْبةضؾار و ثيَسةؾتةناْيإ بةدىَ ٖيَؿتووة، ئةطةضْا ئةوإ ٖةضطيع تطغيإ ية َطزٕ 

 ة.ْةبووزوشَٔ 
ضيةنة ناْيإ نطزة ؾار ْؿني، بة ضِاى ٖةئيَطاْييةئةو ْةتةوة ٖيَطؾبةضاْةى بة ططمياْى ظؤض 

ّ آليإ يةنذاض ظؤضة، بةزاْيؿتوواْنة  بووٕية َاضيصإ َؤية و طيَطمشةٕ ية ْةتةوةناْى ظةضز 
ئةواْى ْةتطغاْس و دؤضى ئةو ضةناْةى ٖةياْبوو واى نطز تا ئةوإ  زاْيؿتووإئةو ظؤضيةى 

غةختى شياْى  َٓساَيةناْيإ،شياْى شٕ و  بووْيبةضزةواَية ثيَٓاو بةض ؾاخةنإ،  ثةْا ببةْة
 يةْيَوزوشَٓإ  ية بةضاْبةضاططى سى خؤضِؤى ضبووْة ٖؤناض بؤ زضوغتبووْؾار و ئاشةَيساضى، 

 .ئيَطإْةتةوةناْى 
ناْسا ٖةبووة، ٖةضطيع ئيَطاْييةْةتةوة  ٖةَووزوشَٔ ية  ية بةضاْبةضاططى ى خؤضِوضة

اخةنإ. نةواتة تطؽ ى ؾزاْيؿتوواْة بؤ غةض ْةبووْ ٖةضِةؾة ئيَطإى ثيَسةؾتةناْى زاْيؿتوواْ
 ييٓة وةضبططٕ.وضة ثؤآلية بيَطاْةنإ بؤتة َايةى ئةوةى ْةتةوة ؾار ْؿيٓةنإ ئةو 

و باظيإ ْةزةزا، ية خةغًَةتة  و ضاالى ْةبووٕ غت ونإ ضوْييةثياواْى خيًََة نطَاؾا
 تةْاْةت ةغةضخؤيي ئةدماّ بسةٕ،ناضيَو بة ي ٖةَووبةضظةناْى دةغتةى ئةوإ ئةوةبوو نة 

 .زةضِؤيؿنتٖيَواف 
ّ ئةو نةغةى آلية ثيَسةؾتى تةخت ئةو نةغة ثيَـ زةنةويَتةوة نة ية ضانطزٕ باؾة، بة

يةوة ية ؾار َٓساَيية ؾار ثيَـ زةنةويَتةوة، ثياواْى نطَاؾإ ية  زةضِواتبةضزةواّ و ٖيَواف 
 سيى ئييويةتة تافى الٓناتيَو زةطةيؿت بطِؤٕ،بؤية ضازةٖاتٔ نة ٖيَواف  بووٕ،ثةضوةضزة زة

 بوو.واّ ئاظايةتيإ وةى ؾيَطيَو آلْةياْسةتواْى ضِابهةٕ، بة
و ٖةَيبةظ ضاوى ثياواْى ثطِ َتُاْةى نطَاؾإ ية بةض ظ و زابةظى ثياواْى يةطعى يةةبٖةَي

 .زةضِؤيؿنتبةضزةناْى ؾاخةناْةوة  تاؾةةناْيإ زةضوو نة بةغةض زابةظى َةضِ
 ْيية،غت و ضاالنيسا وية ثةضوةضزةى دةغتة و ضو تةْياى يئةو ؾةوة غةمليَٓسضا نة ئاظايةت

 .وضةى واتة يبة ثًةى يةنةّ ئاظايةت
غةباضةت بةو دةْطة  ديٗاْيسا، دةْطىيةنةَني يا ية بةضيتاْى غةضؤى وةظيطاْى ًَةضضض

 ٖةَووْطاَيةنامنإ دةية  يَو"ضؤشيَو ية ضؤشْاَةى تاميع خويَٓسَةوة نة يةن ْووغيويةتى:
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ى يضباظةناْى ْاضاض بة ضِانطزٕ بؤ َةوزاى ؾةف نيًؤَةتط زةنات، بؤ غةضؤنايةتضؤشيَو غة
بة ضِانطزٕ زةزات، خؤؾي ضاَية نة ئةوإ ؾةف نيًؤَةتط ةْدةغوثاّ ْووغي نة ئايا ئةو 

تواْاى  تةْيافةضَإ بةو ناضة زةنات. ئايا ئةو ْاظاْيَت ية دةْطسا  تةْيا خؤيا ضازةنات
ييَٗاتوويي  تةْيائةطةض  ثرت ناضيطةضة،و ئريازة  بططة وضة ْيية، بةؽنى ودةغتةيي و ضاثو

بة فةضَاْسةى  و قاضةَاْةناْى وةضظؾيإ زةنطز ثاَيةوإدةغتةيي بةؽ بوواية، بة بةضزةواّ 
 ."دةْطةنإ

ضاَيةناْى ئيَُة ية ةْدةية باؾرتئ  يَو"يةن ية بريةوةضيةناْيسا زةَييَت: ٌَةضضزيػإ ض
َطى بوو نة طةيؿتة ثًةى َاضؾاٍَ بة ٖؤى ةطيَضاٍَ َؤْتةْدةاْيسا، دةْطى ديٗزووةَني 
ى بانوضئ ية ةَعةيةى ية ْاوضةَإ و ئيتاَييا ٓى بةغةض غوثاناْى زةوَيةتاْى ئاَةغةضنةوت

ئ( باْط زةنطا. ئةو ثياويَهى باضيهةَية بوو نة ٖيض ةَعةيةز يؤضئةفطيكا، زواتط بة ْاظْاوى )
ّ ئةو ية آلت، بةى بوو نة ٖةْطاويَو بةثةية بٗاويَةؽ ْةيبيٓن ،نات وةضظؾى ْةنطزبوو

 دةْطىزووةَني ية زياضتطئ غةضنطزةناْى  يَو بووةثاْى دةْطسا يةنتانتيو و ية طؤضِ
 .ديٗاْى"

ْيية،  و ضاالني غتوى بة ٖاتوٖاواض و خؤٖةَيسإ و ضويئةو ؾةوةف زةضنةوت نة ئاظايةت
 ٕ تواْيإ ٖيَطؾي يةطعيةنإ تيَو بؿهيَٓٔ.خؤيي خؤياثياواْى نطَاؾإ بة يةغةض

ضِووْانى َةؾدةَيةناْسا بة ضةْطى  يةشيَطخويَٓى ئةواْى بةغةضزا ضشابوو نة  ٖيَٓسةظةوى 
يةوة، آلنإ زةدووْييةية غةضباظة نطَاؾا يَوّ ٖةضداضيَو ْيَعةى يةنآلةواْى زةضوو، بةئةضخ

 زةضوو.ضِؤية قاض و زةغتى يةنيإ  ؤخاْس ياية يةطعيةناْى زةزضِ يَوغيٓطى يةن خؤغو يا
فةضَاْسةى يةؾهطى يةطعيةنإ بة ْاوى )تاضاؽ زإ( ناتيَو غةضةدميسا نة ْاتواْيَت ٖيَعى 

ٔ، فةضَاْى بووْنإ تيَو بؿهيَٓيَت و ظياْةناْى يةؾهطةنةى بةضةو ظيازْييةاططى نطَاؾاخؤضِ
تةواوى  تةْياْة ْةبوواية، يةواهة ئةطةض بةّ ؾيَوةية بةضزةواّ بووضووْثاؾةنؿةى زةضنطز. 

 .هطيَتب زيٌخؤؾي  ْةبوو، يةوازةنطإ زيٌ خؤيا زةبووٕبطيٓساض  زةنوشضإ يإغةضباظةناْى 
ناتيَو ظاْي بووى ؾاثووضى يةنةّ َطزووة و بؤؾايي  )تاضاؽ زاؽ( ثاؾاى يةطعغتإ بوو،

و زةغتهةوت  ٕآلظاْي و بؤ َةبةغتى بطزْى تاسهووَةت ٖةية، زةضفةتى بة ثةغةْسية 
 .ئيَطإٖيَطؾي نطزة غةض 
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زاطري  زيهة يخةَيهنة بئَ و خانى  ْةبووهةوتووةناْى ضاويإ يةوة تاضاؽ زاؽ و ؾويَٓ
آلٕ بابةتيَو نة برييإ ييَ زةنطزةوة تا تةْياةنةيإ طةوضةتط بهةٕ، وآلتبهةٕ و يةو ضيَطةيةوة 

 ةنةيإ خاوةٕ غةضَاية بٔ.وآلتبؤ يَٓةوة زةياْةويػت يةو ضيَطةيةوة ناتيَو زةطةضِ بوو،
ٕ آلزواى ئةوةى ؾاضةناْى ئاظةضباجياْى تا يَ نةوتبوو،تاضاؽ زاؽ ية يةطعغتاْةوة بةضِ

ثايتةختى غاغاْى زةوَيةَةْستطئ ؾاضى ئاغياية، بطِياضيسا  وٕهة زةيعاْى تيػفضووْنطزبوو، 
 .إ زوو ضِووباضةوةوبطةيةْيَتة ئةوىَ و بضيَتة ْيَخؤى 

ية غةضةتازا ْةيتواْى  وٕ، طةيؿتة يةؾهطى ٖوضَع،ى خؤى بةضةو تيػفضيَطة ئةو ية
غةضةتا بريى نطزةوة ية  ووةتة غةض ضيَطةى ٖى نيَية،بعاْيَت ئةو يةؾهطةى بة ضيَهةوت نةوت

يةواْةية ئةطةض دةْط بةضزةواّ بيَت، ٖيَع بؤ  وْةوة بؤ ضيَططتٔ يةو ْيَطزضاوة،تيػف
 .ؿةيسابةدىَ فةضَاْي ثاؾةنزةغتياضَةتيساْيإ بيَت، بؤية 

ناتيَو طةيؿت بةٖطاَى ْةبيٓى،  وٕ،و ؾاضى تيػفٖوضَع بيَ ٖيض ضيَططيةى طةيؿتة ْيَ
 تةْيا ْيية،بؤى زةضنةوت نة وا ة بةٖطاّ خؤى بة ثاؾا ْاغاْسووة،ئةو واي بريزةنطزةوة ن

 زؤخى ثايتةختى نطزووة تا زووضاضى ؾًَةشإ ْةبيَت.ضوى باضاوةزيَط
نإ، بةٖطاَى بطاى ٖات و بة ْييةبة ثايتةختى غاغا ٖوضَعغيَ ضؤش ية طةيؿتٓى زواى 

ى ثايتةخت بة ضازةيةى ضاظى بوو ضاوةزيَطية ٖةَيويَػتى بطانةى ية  ٖوضَعخعَةتى طةيؿت. 
 ياضيسا ئةو بهاتة ديَٓؿيٓى خؤى.نة بطِ

ط( ؾيَةضزضَعي ئةٖوى يةنةّ ثيَـ ئةوةى ببيَتة ثاؾا بة )ٖوضَعنإ َيَصووْووغةى وتةبة 
ى ثاضتيا و َاوةيةنيـ فةضَاْطِةوا. ئةو َاوةيةى ْةبووى طةوضةى ؾاثووض نوضِْاو زةبطا، 

زوو بطاى بة ْاوةناْى )وةٖطاّ طيالْؿاة و ؾاثووض َيػاْؿاة(  فةضَاْطِةواى ئةضَةْػتإ بوو،
َاض زةنطا، باونى واتة ؾاثووض نة خؤى بة غةضنطزةيةنى غةضباظى ٖةش بووٕ،ية خؤى طةوضةتط 

 وة نطزة ديَٓؿيٓى خؤى.ئاظايةتييةئةوى بة ٖؤى ييَٗاتوويي و 
ى بة ٖؤى ئةوةى دةْط ٖوضَعووغإ ئةو بابةتة نة ثيَيإ واية َيَصووْية ٖةَيةناْى  يَويةن

 ْاوى )زييَط(يإ ثيَ بةخؿيوة.ضؤَى نطزووة و غةضنةوتووة، ْاظ
ْةدةْطى  ةنإيةطةٍَ ضؤَ تيي خؤيسا،ؾااَيةى ثايةنةَني غئةوةية نة ئةو ية  ينةضِاغتيية

يةاليةٕ ئةو ْاظْاوة ية غةضزةَى باونى و بططة هةويَت و ْاظْاوى ثيَ بسضيَت. بتا غةض
 زضا.ي ى ية دةْطةناْى ضؤّ و ئةضَةْػتإ ثيَيبة ٖؤى ئاظايةت باونييةوة
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ةوة، طواية بة ٖؤى ئةو غةضنةوتٓةي ،ئاضاوة زيهة ٖاتووةتة يةو ٖةَيةيةوة ٖةَيةيةني
يؿسا ية بةضاْبةضئاظاز بٔ و  ئيَطإثةمياْى يةطةٍَ ضؤّ بةغت نة نطيػتياْةنإ ية تةواوى  ٖوضَع

 خؤيإ. ئايٓساضيةنإ ية تةواوى ضؤّ ئاظاز بٔ ية يظةضزةؾتي
ى ئايٓة نة ئةونات ْةبووئةو نةغاْةى ئةو بابةتةيإ باؽ نطزووة، ييَهساْةوةيإ 

ة ثاَيجؿتى بهات و ثةميإ يةطةٍَ ثاؾاى وآلتضؤّ تا ئةو  ة يةْةبووى فةضَى ئايٓنطيػتيإ 
 ى ئةوإ ببةغتيَت.ئايٓبؤ ئاظازى  ئيَطإ

ظ( وةى داضإ نطيػتياْةنإ ية ضؤّ ْةزةنةوتٓة  273و  272ٖةضضةْسة ئةونات واتة )
، ْةبووى نطيػتيإ ئايٓى فةضَى ضؤّ ئايٓهة ضووّْ آلبةض نوؾنت و ضةوغاْسْةوة و ئاظاض، بة

 .ْةبووسا سهووَةتعى ية الى ضيَ
ئاظاز بٔ و  ئيَطإبةغرتا تا نطيػتياْةنإ ية ئيَطإ و ضؤّ ثةميآْاَةيةى ية ْيَوإ 

آلّ ئةو ناْى خؤيإ ضِابطةٕ، بةئايٓييةةنإ ية ضؤّ ئاظاز بٔ تا بة ئةضنة يظةضزةؾتي
َى ثيَٓذةّ ية بةٖطا ثاؾايةتييو ية ناتى  ٖوضَع( غاٍَ زواى َطزْى 166ية ) ثةميآْاَةية
بةٖطاَى ثيَٓذةّ ٖةض ٖةَإ ئةو نةغةية نة ية  ةنإ َؤض نطا،نإ و ضؤَْييةْيَوإ غاغا

طيَت نة ية ناتى ضاوى نةضة نيَويسا ية ظةيهاوى )طاو وتزا بة )بةٖطاّ طووض( ْاغطاوة و زةَيَصوو
َيُإ، طئَ( ية ئةئيَطإ ية ظاْهؤى )تووبني ى َيَصووى َاَؤغتاضووة. )فئَ طؤمشيس( ضِؤخوْى( 
يةى ٖةية و وتةو َطزْى بةٖطاّ ية ظةيهاوزا بة ضاغت ْاظاْيَت و بةَيطةى بؤ ئةو  ضِؤضووٕ

نإ ْووغيوياْة نة بةٖطاّ طووض ية ْييةئةضَة َيَصووْووغةيةو بةَيطاْة ئةوةية نة  يَويةن
ػهةناْى يةو ئيَ ؤٕضووباية، ضضِؤئةطةض ية ظةيهاو  ثاؾايةتيي ية ٖةَةزإ ْيَصضاوة،ى طؤضِ
ى خؤى زةثاضيَعيَت تا وضزة زةْيَصضا، ٖةضوةٖا ئةو زةَييَت نةضةنيَوى ئاشةَييَهى ظيطةنة و بة طؤضِ

 او.ظةيهيسا ْاضيَتة وْةضيَتة ؾويَٓى ظةيهاو و بةو ثيَيةف بةٖطاّ بةزو
 ي. ية ْيَوإ ثاؾاووضةى بةٖطاّ طنوضِطوضزى زووةّ( ةى )يةظزوتةيـ غيَيةَبةَيطةى 

 ي ٖةَووضؤشيةنةَني  ٖةَووظزطوضزى زووةّ ْةضيت بوو نة ةنإ تا غةضزةَى ييةْيغاغا
نةغيَو ية ٖةض ثًة و ثاية و ضيٓيَو بؤ بيٓيٓى  ٖةَووبوو بؤ  طؿتييَاْطةنإ ضيَطةزاْى 

و  سهووَةتثطغاْى ية بةضو طاظةْسةيةنى ٖةبيَت زشى ٖةض نةغيَو  آلثاؾا تا ٖةض غها
ةناضى خطاثيي و ظيَسةضِؤ ية غٓووضزاْإ بؤٖةبوو  ناضيطةضيىف ظؤض ئةَة ت،يَزيواْى ثاؾا، بيًَ

 بةضثطغإ.
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ت ئةو ْةضيتةى ْةٖيَؿت و ناتيَو ييَيإ ثطغي آلناتيَو طةيؿتة زةغة غيَيةّظزطوضزى ةي
 ومت يةو ناتةى ية غةضة َةضطى باونِ ية الى بووّ، ثيَي وتى ،بؤ ئةو ْةضيتةى ْةٖيَؿتووة؟

 ٖةَيوةؾيَٓةوة. طؿتييت، ضيَجيَساْى آلية زةغةيناتيَو طةيؿت
ى يةغةض ديَطةى نوضِظزطوضزى ةي سيضوو بوواية، ئيضِؤاو ظةيهئةطةض بةٖطاَى ثيَٓذةّ ية 

 .َطزٕ ْةيسةبيٓى تا ئةو وةغيةتةى ييَ وةضبططيَت؟
ئةواْسا و غةباضةت بة نطيػتياْةنإ يةطةٍَ ضؤّ ْةدةْطا تا يةطةٍَ ى يةنةّ ٖوضَعبةَييَ 

 َةيةى َؤض بهات.ثةميآْا
ئةوةيإ  طةواٖيبيَطاْةناْيـ  بووٕ،نإ ٖةَيططى ٖةْسىَ خةغًَةتى بةضظ ئيَطاْييةظاْطاوة 
زا ٖوضَعّ بة زاخةوة ية غةضزةَى آليةو خةغًَةتاْة ضاغتطؤيي ئةوإ بوو، بة يَوزاوة نة يةن

ٓى اليةْططاْى فةضَاْى نوؾت ٖوضَعناتيَو  نطز،ى ية نةَى ضِووئةو خةغًَةتةيإ تا ضازةيةى 
 وة َايةى ئاظاض و ْاخؤؾي.ا ضازةيةى بويـ تزيهةاْيَهي خةَيهى َاْي زةضنطز، بؤ ئايٓ

ئيَطإ فةضَاْى اْى شيَطزةغتى وآلتو  ئيَطإى َاْى ية ئايٓبطزْى اليةْططاْى يةْيَوبؤ  ٖوضَع
وو. يةتى ٖةَيةيةنى طةوضة بآلو نؤَة غياغييياضة ية ضواْطةى ئةو بطِ نوؾتٓى زةضنطز،

نةغيإ بة ٖؤى  ثيَويػتة بهوشضيَت،ة بيَت ئايٓياضيسا ٖةض نةغيَو اليةْططى ئةو هة بطِضووْ
نوؾتٓى  ٖوضَعضةْس نةغيَو بوو، غعا ْةزةزا. بةّ ؾيَوةية  خؤيا يَوئةوةى بهوشى يةن

 .ْةبووٕةنى بةغةضةوة ييضاوةزيَطى ئاغايي و ٖيض خةَيهناْى زاية زةغت ْييةَا
ياض و ٖةْسىَ بطِ ،ٕازةوَيةتية ( زةَييَت: ٖةْسىَ ؤسي ياغانإوونى )ضتَؤْتػهيؤ ية ثةضِ
ْيية و زةبٓة ٖؤناض بؤ  خؤيإ ناضى باؾة و ية ئةدماَيؿسا وا َةظةْسةيياغا زةضزةنةٕ نة بة 

ياضاْة يةو بطِ يَونإ زةضيهطز يةنْييةزش بة َا ٖوضَعياضةى . ئةو بطِنؤَةَيطةى طةْسةَيبووْ
 تةْيازا ية بةضاْبةضى ئاغايي و خةَيهزةغت  بووايةناْى ْةزاْييةؾتٓى َابوو. ئةطةض ئةو نو

، ئةو سهووَةتى َاْى بساتة زةغت ناضَةْساْى ئايٓى يَهاليةْطط وتباى ٖةض نةغيَو
وة ٖؤى ئةوةى وياضةنة بؾيَوةى بطِ، بةآلّ ْةزةزا يضِووٖاتةنايةوة،  وآلتزؤخةى زواتط ية ضوبا

 يةاليةٕيَو بة ٖؤى ضم و نيٓةوة بة ْاوى اليةْططى َاْى اْخةَيهؾويَٓيَو  ٖةَووية 
 ةوة بهوشضئَ.يَهنةغاْ

ييَجطغيٓةوةى يةطةَيسا  ى َاْى بووة، نةؽثيَطِةوئةو  وتئةوةى نةغيَهى زةنوؾت و زةي
، بةآلّ ةى نات تةْاْةت ثطغياضى ْاوى نوشضاوةنةؾيإ ية بهوش ْةزةنطزْةزةنطز، ظؤضيٓ
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بةو ٖؤيةؾةوة شَاضةى ئةواْةى بة  ئيَطاْييةنإ، ياو بوو ية نطزةوةضاغتهاضى بةؾيَهى زاْةبطِ
 نةّ بوو. ئيَطإظؤضيٓةى  ية بةضاْبةضٖؤى ضم و نيٓةوة نوشضإ 

 يةاليةٕووغي ْاغطاوى ئةضَةْى زةَييَت ية تةواوى ئةو ؾاضاْةى َيَصووْخؤضْى  َوغا
اى ئةوةى شَاضةيةنى ظؤض ، ويَطِبووٕوة بيٓا نطإ و بة بيَؿاثووض )ْةيؿاثووض( ْاغطاووضةؾاث

ى خةَيهتةْاْةت يةنيإ ْةنوشضإ و تةْاْةت ويَطِاى ئةوةى  آلّ نةغيإَاْؤيي زةشيإ، بة
 يـ بيآْاغيَٓٔ و بة نوؾتيإ بسةٕ.زيهة تا بة ؾويَين ووْٕةضبططة ْاوضةنة ْةياْهوؾنت، 

إ زواى طةيؿتٓى نْييةنإ، نوؾتاضى َاْييةئةضَة َيَصووْووغةْووغيٓةناْى  بةثيَي
يإ زياضى ْةنطزووة. ية وضزيةو باضةوة بةضواضى  وٕ زةغتى ثيَهطز،بة ؾاضى تيػف ٖوضَع

نإ نوشضإ و ْيية، َابووٕ ٖوضَعو  ئيَطإزةغتى ية بةضاْةى ضاغتةوخؤ وآلتتةواوى ئةو 
يـ ئيَطاْ ْةىئةوا ئيَطإ تةْاْةت يةى َاْؤييـ ْةنوشضا،اْى شيَطزةغتى وآلتّ ية آلبطإ، بةيةْيَو

 اْة و ثةْايإ زةططت.وآلتيةو  يَويةن ةْٓةةيبطخؤيإ  و زةياْتواْى ضِابهةٕ
 اْيوآلتية  خؤيا بووٕ ئيَطإية  تةْيانإ ية غةضةتاوة نة ئايا ْييةى َابووْغةباضةت بة 

 ، زوو بريؤنة ٖةية:بووٕيـ ٖةزيهة
وة وب ٖوضَعتيصى تووْسوو  ةبووْ ئيَطإية  تةْيانإ ْييةبريؤنةى يةنةّ ئةوةية نة َا

 و ْيؿتةدىَ بنب. وآلتاْي زيهةٖؤناضى ئةوةى ئةوإ ٖةَيبئَ و بضٓة 
 ٖيٓسغتإوةى ضني و  زيهةي اْيوآلتية  ئيَطإية ٖاتٓى بؤ  ي زووةّ زةَييَت َاْى بةضباوةضِ
تة ةبووْى ئةوزا يةو ؾويَٓاْة يةو ؾويَٓاْةٕ ية ناتى ْيؿتةديَبووْ ئةو َاْياْةى ٖةبووة،
 ةوةيإ.بووْوآلبؤتة َايةى ب ٖوضَعوتيصى تووْسنة  ْييةطوَإ ، بةآلّ َاْؤيي

وايهطز نة بةؾيَو ية ناضَةْساْى زيواْى زةوَيةت بة وةضططتٓى بةضتيٌ  ٖوضَعوتيصى تووْس
 ية اليةني وآلت،يإ ية ووْيإ و زةضضْييةنإ، ية اليةى ببٓة ٖؤناضى ضظطاضبووْية َا
 ططتٓى ثاضة طةْسةٍَ بنب.يـ خؤيإ بة وةضزيهة

زيواْى زةوَيةت تا ضازةيةى ثةضةى غةْس،  يةْيَوزا بةضتيٌ وةضططتٔ ٖوضَعية غةضزةَى 
ية ناتيَهسا نة  ْييةنإ زازةْئَ،ت ئةوة بة طوْاٖى َاآلووغاْى ضؤشٖةَيَصووْٖةْسيَو ية 

 .بووٕياضةنةى ٖؤناضى ئةو بابةتة و بطِ ٖوضَع
ةوة نة ية بووَْا ٖيَٓسةاى ئةوةى ظؤضيإ ييَ نوشضا، بةآلّ ويَطِ ضبووٕٖيَٓسة ظؤنإ ْييةشَاضةى َا

يإ بةٖطاَى يةنةّ بهوشٕ نة ثاؾا و بطاى ٖوضَعزواى   بوو. ٖوضَعى يةنةّ، توْا
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 إ غةضزةَيَهى غةخت و ْاخؤف بوو،نئيَطاْييةبؤ  ٖوضَع زةغةآلتيىزوايني ٖةفتةناْى 
ى ظؤض خةَيهيَهخإ و ضِوو طوْسإظؤض ية ؾاض و  ةوة، شَاضةيةنىتووْسبة ٖؤى بووَةيةضظةى 

 .َٕطز يإةناْخاْووخاوى ضِووزاض و بةضزى زا يةشيَط
بووَةيةضظةيةى يةزوا  نة ية َاوةي ضةْس ٖةفتةيةنسا ضةْسة ْةبووسا ئيَطاْى ية َيَصوو 

ؾيإ بووَةيةضظةنإ َاوةيةنى با وآلتاْى ئاظةضباجيإ، فاضؽ و خؤضاغإ بسةٕ، ٖةضزةّيةى ية 
تووْس، غةضةتا ئةونات و ية ضةْس ٖةفتةيةنسا ضةْس بووَةيةضظةيةنى ، بةآلّ ْيَوإ ووةتةنةوت

ى 7بووَةيةضظةى يةنةّ ية ) زا، ية فاضؽ و زواداض ية خوضاغاْيإ يـزواتط ية ئاظةضباجيإ،
 ى( بوو ية ئاظةضباجيإ.ظايٓ 273غيَجتاَبةضى 

بة زضةْطةوة يةو بابةتاْة  خةَيو، ثيَوةْسيى ئاَيَطةناْ غازة و غاناضيئةونات بة ٖؤى 
تطة ؤهة نضووْخيَطاتط زةياْعاْى،  سهووَةتّ ناضبةزةغتاْى آلبة بووْةوة،زة ئاطةزاض

ى يةنةّ بة ٖوضَعزةطواغتةوة.  وآلت ةنةي زيهةيْاَةبةضةنإ ٖةواَيةناْيإ ية اليةى بؤ الي
ّ ٖيض آلاضؽ و خؤضاغاْى ظاْى، بةئاظةضباجيإ و ف يزاْى بووَةيةضظةضِوويي ٖةواَيى ظوو

 ي بةضنةوتوواْى ئةو بووَةيةضظاْة ْةنطز.يساْناضيَهى بؤ ياضَةت
 تووْسى ٖةَإ غاٍَ نة ٖيَؿتا وةضظى باضاْى ثايعزوابةزواى ئةو بووَةيةضظاْة و ية 

ظغتإ، باضإ بؤ َاوةى ؤؾووؾيإ نة زواتط بوو بة خ خؤى خوظيإ ياية ْاوضةْةٖاتبوو، 
تةناْى ئةو ْاوضةيةى وة َايةى الفاوى طةوضة نة بةؾيَو ية زةؾوؾةو و ضؤش باضى و بضةْسئ 

 يةاليةٕزيػإ  خػتة شيَط ئاو،، بووٕنة ظؤض ئاوةزإ طوْسةناْي ظؤضيَو ية ؾاض و  نطزة زةضيا،
ئةو بووَةيةضظاْة و ئةو  وتى ئةوإ ٖيض ٖةْطاويَو ْةٖاويَصضا. ئةو زةييساْبؤ ياضَةت ٖوضَع
ئةطةض وايإ  وٕ،ناْيإ ثةْازاوة و ْةياْهوؾتْييةَا خةَيوة بة ٖؤى ئةوةية نة الفاو

ياْةوة ية غطووؾتبة زةغت ئةو ناضةغاتة  خةَيوْةزةزا. يةوناتةزا نة  يضِووْةنطزباية، ئةوة 
 ؤيؿت.ضِزةبؤ ضاوى ؾيَط بةضةو فاضؽ  ٖوضَع، بووٕئاظاض و ْاخؤؾيسا 

ْييةنإ، ضووْهة بة ى غاغاَيَصووةتة ؾاضاوةناْى يةنيَهة ية باب ٖوضَعبابةتى َطزْى 
طاوة ية نوىَ َطزووة و تةضَةنةى ضى ؤٕ َطزووة، تةْاْةت ْةظاْطاوة نة ئةو ضزضوغتى ْةظاْ

 ْطاوٕ. ىلَ ٖاتووة و ية نويَيإ زاْاوة و ئيَػهةناْى ية نوىَ ية طؤضِ
ضى نوؾتٓى ئةو ية ٖةْسيَهيـ بةضوا اْة ئةو بة َطزْى ئاغايي َطزووة،وويوتٖةْسيَو 

 ظ( زياضى زةنةٕ، 274نةَى غاَيى )َاْطى ية خؤظ( يا 273َاْطى زيػاَبةضى غاَيى )
 اْى َاْى ئةوى نوؾتووة.ثيَطِةوية  يَوووياْة نة يةنوتتةْاْةت 
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ى ئايٓبة زةغتى نةغيَهى َاْى ضةت زةناتةوة و زةَييَت  ٖوضَعفئَ طؤمشيس نوشضاْى 
ى ئةو وتةبهوشيَت. بة  زيهة ى يةنيَهيْييةْةزاوة َا يضِوو ياْةية،ْاَطؤ يَاْى زشى ناض

و ؾويَٓى نوشضاْى ظاْطاو  بةضواضظاْاية تةْاْةت ئةطةض ئةو بابةتةف ثةغةْس بهةئ، ثيَويػتة 
 بيَت.

بيػت و سةوت غاَيى بووة،  تةْيا ناتى َطزْيسا ية تافى الوى بووة،ى يةنةّ ية ٖوضَع
ي و تةْاْةت بة ْةخؤؾيـ ْاَطيَت، ظؤضيَو ية بة َطزْى ئاغايطةْر يةو تةَةْةزا ظؤض ثتةوة و 

و تواْاى  ٕيـ ْةزةَطزووْناْى وةى تاعْةخؤؾييةتةْاْةت بة  ،ى نؤْساالوةنإ يةو غةضزةَاْ
َاْةوةيإ ٖةبوو. تةْاْةت ئةطةض ططمياْى ئةوة بهةئ نة ئةو بة ْةخؤؾي َطزووة، زةبيَت 

 نةى بعاْني.ْةخؤؾييةدؤضى 
خؤ َاْطى يةنةَى غاَيى ظ( يا 273طزْى ئةو ية َاْطى زيػاَبةضى غاَيى )بةضواضى َ

 ّ ضؤشةنةى زياضى ْةنطاوة.آلظ( زياضى زةنةٕ، بة274)
، تةْاْةت ؾويَٓى بؤ وا بة ؾاضاوةيي َايةوة ْاتواْني بعاْني ٖؤناضى َطزْى ٖوضَع ض بووة،

ةوةية نة بة ٖؤى ئةوةى طةْر ئةويـ ئ تةْيا يةى خاٍَ ظاْطاوة،ّ آلطاوة، بةْاؾتٓيؿى ْةظاْ
و ثطغةيةنى باوى  ضِيَوضِةغِى ثطغةي غياووف نة ضِيَوضِةمسبووة و ية تةَةْى الويسا َطزووة، 

 ة بؤ ئةو ديَبةدىَ نطاوة.ئيَطاْ
ضِيَوضِةمسة بؤ ثاؾايةى ئةدماّ اض بوو نة ئةو ْييةنإ تا ئةو نات يةنةجمى غاغاَيَصووية 
نة ية غةضةتاى  ضِووزةخاتة ضِاغتييةئةو بوو. ئةَةف ئةو  ىيئةوةف بة ٖؤى الويةت بسةٕ،

ى و بة يغياوةؾيإ ْاغيوة و ظاْيوياْة ية تافى الويةت خةَيوناْسا، ْييةغاغا ثاؾايةتييظدمرية 
 ض ؾيَوةيةى نوشضاوة.

ئةفػاْة بووة،  خؤنة ئايا بة ضاغتى غياووةف ٖةبووة يا ططيٓط ْييةووؽ َيَصووْبؤ 
و ْاوزاضى وةٖا ْاوى  ثاَيةوإيإ ٖةبووة و تياياْسا ئةفػاْةةوةناْى ديٗإ هة تةواوى ْةتضووْ

ة ئةفػاْةيياْةيإ ثاَيةواْبة باؾى ئةو  خةَيواى ئةوةف ة، ويَطِْةبووْٖاتووة نة ية ضاغتيسا 
 خؤياْسا ٖةَيػونةوتيإ نطزووة.يةطةٍَ زةْاغي و وايإ ضةفتاض زةنطز نة 

يإ باوةضِ خةَيوالى تةواوى ْةتةوةنإ بابةتى زووض ية طوَأْ و  ئةفػاْةييةنإ ةى قاضةَاْبووْ
 ايةوة: ئةَةف بؤ زوو ٖؤناض زةطةضِ بووْة،بة خؤيإ زةٖيَٓا نة ئةوإ ٖة
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ةنإ خؤيإ ية طةدميسا وةى ئةوإ بة تواْا ثاَيةوْاهطزْى يةنةّ: ئةوإ زةياْةويػت بة باغ
ى ْةتةوةييإ بووْو  َيَصووزةزا  ةناْيإ، ٖةوَييإثاَيةوْاو نطزْى ئةفػاْة : بة تيَهةآلوزةضغةٕ. زووةّ

 تط ْيؿإ بسةٕ.بةٖيَع
تةْاْةت ئةطةض نطابيَـ  إ ثطغةى غياووةف ْةخطاوةتة ناض،نْييةية غةضزةَى ئةؾها

ٓاغى ئيَطاْووغاْى َيَصووْواى ٖةْسىَ ية ، ية ناتيَهسا بة بطِْييةزا َيَصووٖيض ؾويَٓةواضى ية 
و ية  فريزةوغيو ؾاْاَةى ى ية غةضزةَى ئيػالّ خطاوْةتة ْيَاْةثاَيةواْئةو  ئةوضووثايي

 ةتة نايةوة.ووْنإ ٖاتْييةئةواْيـ ثطغةى غياووف، ية غةضزةَى ئةؾها
إ ٖةَوو غةضية ناضيطةضيىبة ؾيَوةيةى بووة نة  ٖوضَعزةضزةنةويَت نة َطزْى ئةوة 

زةتواْني  ئيَػتةزةغتةواشةناْى  بةثيَيتا ضازةيةى ةيإ بؤ زاْاوة نة ضِيَوضِةمسبؤية ئةو  ،ٖةبووة
ية ناتى ثطغةزا بابةتى  ثطغةية بؤ غي ضؤش بةضزةواّ بووة،بٓاغني، ئةو  طؿتييبة ثطغةى 

زوو ناتسا ئةو بووٕ. ية ٖةضت و ضؤشئاوا آلالواْسْةوة ٖةبووة نة ية زوو ناتى ضؤشٖة
ٖةَوو و  بووْٕةوةنإ ظؤض خةَٓاى الواْسْةواْة بة َوظيهةوة بووة و بة ضواَيةت الواْس

 ططياْةوة. ووةتةيإ خػتنةغا
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 بةهسامى يةكةم و ضةزدةمى تازيكى 
َإ، غةضغووضِزا ٖةْسىَ بؤؾايي زةضزةنةوٕ نة زةبٓة َايةى َيَصووٖةْسيَو داض ية 

وةى  هوثيَهة،ضيَتةنووظ و بًَيَني  زةتواْنياْةية نة َيَصوونإ يةو ْييةى ظدمريةى غاغاَيَصوو
نة ية ٖةْسىَ ية بةؾةناْى بيَ ئاطا بني،  ْييةنإ ْييةئةؾها خؤيا ٖةخاَةْؿييى َيَصوو

بؤ ويَٓة ْةظاْطاوة  ٖةية و بؤؾايي ييَ زةضزةنةويَت، ى ئةواْيـ ْةظاْطاوىَيَصووويَطِاى ئةوةف 
 ى ٖةبووة يا ْا؟نوضِ ٖوضَعنة ئايا 

يـ ئةو ٖوضَع ةضطرييإ زةنطز،ظوو ٖاوغئةونات ْةضيت بوو نة ثياوإ و ؾاظازةنإ 
ٖاوغةضطريى نطز بيَت  زةبووايةئةو ْةضيتة  بةثيَيناتةى َطز، ثياويَو بوو ية تافى الويةتى و 

ئةو، زواى َطزْى  ْيية، ضووْهةةناْى ئةو َٓساَي يةباضةىّ ظاْياضميإ آلى ٖةبيَت، بةَٓساَيو 
 ْاوى زيَت، بوو بة ثاؾا. زا بة بةٖطاَى يةنةَّيَصووية  بطانةى نة ْاوى بةٖطاَة،

نة زواتط زيَيٓة غةض باغي  غيَيةّيةنى الواظ ٖةية نة طواية بةٖطاَى طيَطِاْةوة تةْيا
ى َيَصوونإ نة ية ْاوباْطةٓاغة بةئيَطاْ ٖةَووّ آلبة ٖوضَع بووة،ى نوضِئةويـ، 

 اغت زةْاغيَٓٔ.نإ ؾاضةظإ، ئةو بابةتة بة ْاضِْييةغاغا
طؤمشيس بة بيَ فؤٕ  ؤَيسنة ئةو بابةتة ضةت زةنةْةوة،غئَ و ْٖةضيةنة ية نطيػتيةٕ 

 َيَصووْووغةى وتةو بة  َٓساٍَئيَُة ْاظاْني نة بةٖطاّ بيَ  طؿتييبة  َتُاْةى زةْاغيَت،
 نإ بيَ ثاؾةواض بووة.ئيػالَيية

ى َيَصووةناْى خطاثية غةضزةَة  يَوبةٖطاَى يةنةّ بة يةن زةغةآلتيىزةبيَت غةضزةَى 
 نإ بٓاغني.ييةْغاغا

 ىٖوضَع زةغةآلتيىتى نوضبةٖطاّ ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ واتة باونى و غةضزةَى 
وة ئةو وت بآلْةظاْطاوة نة بؤضى زواى طةيؿتٓى بة زةغة بطاى بة ثياويَهى ضيَو زازةْطا، ئةوة

غٌَ ْةناتةوة ياخؤ باظ بيَت و ية ٖيض ؾتيَو اوةى نة بةضزةواّ غةضخؤف و ٖةوةغثي
تيَهى وةى آليَتةوة. ئةوناتةى ثاؾايةى بةضزةواّ غةضخؤف بيَت، بة تايبةت ية زةغةةضِْةط

 ت زةنةويَتة زةغت بةضثطغاْى زيواْى ثاؾا.آلة نة زةغةضِووْ، ئيَطإ زةغةآلتيى
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 يةاليةٕزا بةضتيٌ وةضططتٔ و طةْسةَيى ٖوضَع زةغةآلتيىتى نوضية غةضزةَى 
وة وػةْس و بةضضاو بآلو بوو، ية غةضزةَى بةٖطاّ ثرت ثةضةيبتا ضازةيةنى  ئيَطإتساضاْى آلزةغة

تيٌ ية بةضضيَطةى ييَ بططيَت. تانة نةؽ نة تواْاى ضيَططى  ْةبووئاغايي و نةؽ  ضِةفتاضيَهي
اّ بوو نة بة ٖؤى غةضخؤؾي و ْغطؤبووٕ ية ٖةوا و وةضططتٔ و طةْسةَيى ٖةبوو، ٖةَإ بةٖط

ناتيَو ية ضؤشيؿسا ية خةو  ْةبوو،ةو، تواْاى ٖيضى ى بة زضيَصايي ؾٖةوةؽ و غةضخؤؾبووْ
زواى ئةوناتيـ بة ٖؤى ئةوةى غةضخؤؾي بة تةواوةتى بةضي  ْيوةضِؤ ٖاتبوو،ٖةَيسةغتا، 

تساضاْى آلى نةؽ وةضبططيَت، بؤية ضيَطة بؤ زةغةآلْةزابوو، ْةيسةتواْى نةؽ ببيٓيَت و غها
ى ٖةشاض خةَيهبةّ ؾيَوةية شيإ بؤ  وواية،بنؤؾو خؤف ببوو ٖةض ناضيَو بهةٕ نة ثيَيإ خؤف 

 و بيَ ثؿتيوإ ظؤض غةخت ببوو.
ئايٓى ى ثيَطِةوة بهةٕ، بة خطاثئةطةض ويػتبايإ بةضاْبةض نةغيَو  ئيَطإتا ئةونات ية 

و  زيهةي وةى دوويةنة ةناْيئايٓاْى ثيَطِةوّ آليإ زةبطز، بةَاْيإ ْاوظةز زةنطز، ظيَذا يةْيَو
ى ئايٓاْى وهةوتوئةو ناتةى ضةْس نةغيَو ية ؾويَٓ ، تاْةبوويض نيَؿةيإ ٖ نطيػتياْةنإ
 ةيإ ثةغةْس نطز.ئايٓى َاْى و ئةو ئايٓ ضووْةغةض دوويةنإنطيػتيإ و 

ظاْطاوة ضةْس نةؽ ةو ْ ْييةئةو بابةتة زةنطيَت ضاغتى تيَسا  يةباضةىيةى طيَطِاْةوةئةو 
وة زةغتةضيًة بة زةغت ثياواْى نؤؾو و وو بابةتة بّ ئةآلى َاْى، بةئايٓغةض  تةةووْيةوإ ض

 رت.ثو نطيػتياْةنإ بؤ زةغهةوتى  دوويةنةخػتٓة غةض  طووؾاضبةّ ؾيَوةية نةوتٓة 
نطيػتيإ و  ْةبوو، زيهة ةناْيئايٓاْى ثيَطِةويَو يةغةض طووؾاضٖيض  ئيَطإى نؤَةَيطةية 
، ئةَةف ضاوى بووٕزةوَيةَةْس ظؤض  بةّ ؾيَوةية ةنإ ٖيض دؤضة باديَهيإ ْةزةزا،دوويةن

يإ ييَ بػتيَٓٔ، ظيَطِبؤ ئةوةى بتوأْ  ى بادى بؤ الى ئةوإ تيص نطزةوة،فةضَاْبةضاْى وةضططتٓ
 يإ زةبيَت بهوشضئَ.وتى َاْؤى تاواْباض نطز و ئايٖٓيَٓإ بة باوةضِئةواْيإ بة 

الى ثيَؿةواى  آليإاضؤيؿنت و نطيػتياْةنإ غه ئيَطإٖةْسىَ ية دوويةنةنإ ية 
. ثيَويػتة غةضةْر بسةئ نة ئةونات ئيَػتةةنةيإ نطز ية ئةْتانيةى توضنياى ئايٓ

ئايٓى ئةوإ ْاوةْسى  بوو،تؤزؤنؼ ئايٓعاييإ ٖةبوو ئةويـ ئةضيةى  تةْيانطيػتياْةنإ 
 ة نايةوة.بووْإ ْةٖاتياْةننطيػتي ئايٓعاناْي زيهةيٖيَؿتا  ئةْتانية بوو،
نطيػتياْةنإ ْيَطزضاويَهى بة ْاَةوة ْاضز تا بةٖطاّ ببيٓيَت و زاواى ييَ بهات  ثيَؿةواى

ى وْنة ٖةضوةى داضإ ضيَطة بؤ ئاظازى نطيػتياْةنإ خؤف بهاتةوة، ْيَطزضاوةنة ية تيػف
ى َايةوة و ضاوةضِواْة يغاغاْى بؤ َاوةى غيَ َاْط  زيهةي ثايتةختى بةٖطاّ و ثاؾاناْي
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ضِاطةياْس نة بةٖطاّ يةبةض طةضَبووْى نةف،  بيٓيَت. زواتط بة ْيَطزضاوةنةيإْةيتواْى بةٖطاّ ب
بةٖطاّ،  بطةيةْيَتةئةويـ نة فةضَاْى ثيَهطابوو تا ْاَةنة  بةضةو ٖةَةزإ ضؤيؿتووة،

 ضؤيؿتة ٖةَةزإ و بة ٖةض ؾيَوةيةى بيَت ْاَةنةى طةياْسة زةغت بةٖطاّ.
زةتواْطيَت بطوتطيَت نة تانة ناضى  يػتياْةنإ ْةزةٕ،نطئاظاضى  سيبةٖطاّ فةضَاْى نطز تا ضي

باؾى ئةو ية زواى طةيؿتٓى بة زةغةآلت، ٖةض ئةو ناضة بووة و ية تةواوى غةضزةَى ثاؾايةتيسا 
واضزْةوةى ظؤض بؤتة ٖؤى َطزْى، َةخي يـى ظؤضةبة ططمياْْيية، ؾياوى باغي  زيهةي ناضيَهي

و نةوتٓة  ووٕبؤية ناضةناْى ية زةغتى زةضض باظ و غةضخؤف بوو،ضووْهة بةٖطاّ ٖةوةغ
ثيَؿرت ْاوى بووٕ، زةغت ناضبةزةغتةناْى نؤؾو و غةضدةّ ئةواْيـ ية فةضَاْى ناضتيَطزا 

 يي نطز.ةنة ئةو َاْى زازط، ناضتيَط ٖاتووة
ت، آلةناْى ضؤشٖةييةتيآلٖعضة نؤَةٖةَيططي ية  يَو بووةثيَويػتة بطوتطيَت نة َاْى يةن

ة و ْةيسةظاْى خؤى بطودميَٓيَت. ئةوةى ئةو باْطةؾةى بؤ ْةبووْةوةى بؤ نات ّ ييَهساآلبة
ئةو يةطةٍَ ناضتيَط و َووغةنإ ئةطةض  ْةبوو، يواتة ظةضزةؾتي وآلتى فةضَى ئايٓزةنطز زشى 

ّ ئةو آلبةؤنةناْى بةضةبةضة ثةضةيإ زةغةْس، بريبططة ْةزةنوشضا،  تةْياْة ،خؤى طودماْسباية
نطز و ٖيَطؾي نطزة غةض ظاْاياْى ظةضزةؾتى و  َةظْي، ٖةَيةيةنى ْةبووئَ هة خؤطودمضووْ

 زاَةظضاوةيةنى ْاوةْسئ. خوزإئةو بابةتةى بة ٖةْس وةضْةططت نة ئةوإ  ،ئاططخاْةنإ
بري  زاَةظضاوةى ْاوةْسى نطيػتياْةنإ واتة )ظاتيهإ( زةبيٓٔ، وا ئيَػتةئةو نةغاْةى 

خاوةْى  ئيَػتةية ية زاٖيَٓاْى نطيػتياْةنإ خؤياْة، ظاتيهإ زةنةْةوة نة ئةو زاَةظضاوة
ٖةْسيَو نةؽ  ئةَةضيهي َةظةْسة زةنطيَت،الضى ؤغةز ًَياض زثرت ية غةضَايةى ظؤضة نة بة 

غةضَايةى ظاتيهإ بة ثرت زازةْئَ ية غةضَايةى ظياتط ية بيػت باْهى ْاوةْسى و ثًة يةى ية 
 ديٗاْسا.

ية و زاٖاتى تايبةت بة غةضَا خوزإ زاَةظضاوةى َةظٕ بووة، يـؾتى ظةضزةئايٓ ٖةَيبةتة
 ى ديٗإ بووة.ئايٓزاَةظضاوةى  زةوَيةَةْستطئبيَطوَإ ئةونات خاوةٕ  خؤى ٖةبوو،

ةنإ شَاضةيةى زةَييَت نة ويَطِاى يفئَ طؤمشيس ية بابةت زاضايي زاَةظضاوةى ظةضزةؾتي
ى غةضزةَى ية ْيَوةضِاغت.ئةو زةَييَت زةظاْنييي ظيَسةضِؤ ّ بةآلبيٓى ْاوبطاو، بةوضزَتُاْةَإ بة 

، زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى خاوةْى ؾةغت و خاياْسووةنإ نة ضواض غةزةى ْييةغاغا ثاؾايةتيي
اْى وآلتنإ و ْييةو ئاف و ثاوةٕ بووة ية ثاْتايي غٓووضى غاغا بارثيَٓر ٖةظاض طوْس و 

 شيَطزةغتى.
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بابةتى باغي ئيَُةية، ئةو زاَةظضاوةية ئةو ضيَصةية ية  ية غةضزةَى بةٖطاَى يةنةّ نة
ئةو  شَاضةى ئاططخاْةنإ ظؤضتط زةبوو،ى نات تيَجةضِبووْوةى زةظاْطيَت بة  ْةبووة،غةضَايةى 
زَيٓيائ بووٕ، بةآلّ بطزْى ئاططخاْةنإ زةياْبةخؿني ظؤضتط زةبةضِيَوةيـ بؤ خةَيهزاضايياْةى 

زاضايية َاْى ويػتوويةتى ئةو  ةو زاَةظضاوة ظؤض بووة، بؤيةةضَايةى ئئةوناتيـ َوَيو و غ
ةنإ زةضبٗيَٓيَت، زياضة ئاططخاْةنإ بؤ خؤيإ ْاوةْسيَهيإ ٖةبوو نة َووغزةغتى  يةشيَط

َاْى بةبيَ ئةوةى زاَةظضاوةيةنى ٖةبيَت، زةيويػت غةضَاية و  ثيَطِةويإ زةنطز،يكةناْى 
ةناْياْى ثيَطِةوو  َووغيي ووضِةئةَةف ئاناَةنةى ت َيهةناْيإ ية زةغت زةضبٗيَٓيَت،َو

بووْةتة َايةى ًَُالْيَي ئةوناتة  ْويَيةنإ، بريؤنة َيَصووخؤيسا ٖيَٓا. بة زضيَصايي  يبةزوا
 وة.َةتطغييةخػتبيَتة  زيهةي ةناْى ئةواْييئابووضي بةضشةوةْسييةؾنت نة ضِتووْس و خوئَ 

طيَهى زضيَصخايةٕ ية ْيَوإ اليةْططاْى خاضى دةْ نةظٓاضى َيػطخ. ظ( ية  1300ية )
نة  ،بةناضى زةٖيَٓٔ( نطيػتياْةنإى ديا بووة يةو خاضةى نة َيػط)خاضى  ضِوويسا ىَيػط

ية ضاغتيسا ، بةآلّ تانة ٖؤناضى دةْطةنة بوو ٖةْاوي ويَْططووثةناْي ناضزا زةَاضطريى ضِووية 
هة ظؤضيٓةى ٖةضة ظؤضى ضووْ، ةط بووطريغاْى دةْغةضةنيي ٖةَيٖؤناضى  زاضاييو  زضاو

 ْويَي ططووثيَهينإ و اليةْططاْى قؤض )ٖيَُاى ثةضغتطة غةض بة َيػطَيو و َاَيى وثاوةٕ و َ
 نإ بػتيَٓٓةوة.ثةضغتطةْة ية آلزةياْةويػت ئةو َوَيو و َا(، نة ى بووئايٓ

ظؤض ية  اضيةنذ شَاضةيةنى فةضةْػاية يةى ؾةوزا ية  ظايٓيسا،ةَى ية غةزةى ؾاظزةي
ةنة ية ؾةوى )غئَ يهوشيَةَينؤ بويةضيبة ٖؤى ئةوةى  طيػتياْة ثطؤتػتاْتةناْيإ نوؾت،ن

ئةو ؾةوة بةو ْاوة ٖةض بؤية ية ثياوة ثريؤظةناْى ئةوإ ،  يَو بووةنة يةن ،يساضِووباض تًُى( 
 ْاو ْطا.

إ بة الزةض ية ة ثطؤتػتاْتةناْيوآلتؤييهةناْى ئةو غبة ضواَيةت ٖؤناض ئةوة بوو نة نا
ٖؤناضى ؾاضاوة ئةوة بوو نة ، بةآلّ بة ئةضى زازةْا  ئةواْيإزةظاْى و نوؾتين ئائ

 زاطري بهةٕ. طوْسةنإى ْةبووْو  بووٕؤييهةنإ زةياْةويػت غنا
ئةوناتة زةغتى  ئيَطإاْى شيَطزةغتى وآلتنوؾتاضة تطغٓانةنةى َاْؤناْيـ ية تةواوى 

هةناْيإ يةزةغت زةضيَت. ئةونات غةضؤنى ةيؿنت نة َوَيثيَهطز نة ئاططخاْةنإ تيَط
بةو ْاوةوة  َووغى ٖةبوو، خؤْيؿاْى َةطوثةز يا ، ناضتيَط بوو،ى ْاوةْسى ظةضزةؾيتةزةظط

 فةضَاْى بؤ تةواوى ئاططخاْةنإ زةْاضز.
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وزإ غكؤفةنإ خةية زاَةظضاوةى ظاتيهاْسا ية ٖةض ْاوضةيةى ئ ئيَػتةٖةضوةى 
ٔ و بؤ ناظيَى طؿتيـ ية ظاتيهاْةوة فةضَاْيإ بؤ زيَت، ية غةضزةَى اوضةيغةضبةخؤييةنى ْ

 طؿتييبؤ ناظيَى  طؿتيي دؤضيَو غةضبةخؤييإ ٖةبوو،ناْيؿسا ئاططخاْةنإ بة ْييةغاغا
 ةْسةوة بؤ زةٖات.ية ْيَوفةضَاْيإ 

ٕ ية ْيَوا دياواظيىناْسا ئايٓييةياضة يةواْةية ية ييَهساْةوةى بطِ ؤٕٖةض وةى ض
بةضاْى ئاططخاْةناْيـ بةضِيَوةية بريوضِاى  دياواظيىغكؤفةناْسا ٖةبيَت، بة ٖةَإ ؾيَوة ةئ

و  بووٕهةناْى ئاططخاْةنإ ٖاوضِا يإ ية بابةت زاضايي و َوَيٖةَووّ ئةوإ آلٖةبوو، بة
 ييَ زاطري بهات. غاَاْةيإو و ضيَطةيإ ْةزةزا نةؽ ئةو َوَي

ةنإ و َووغ ٖةَووناْى زةضنطز، ْييةبطزْى َايةْيَوَاْى ٖةض بؤية ناتيَو ناضتيَط فةض
يةوة ية ضيَطةى يزؤظزةو ٖةض َاْؤييةنيإ  بووٕبةضاْى ئاططخاْةنإ بةضفةضَاْى بةضِيَوة

 بطزٕ.زةيإ يةْيَوؾويَٓهةوتوواْي خؤياْةوة 
و ية نإ ْييةَيُائيَطآْاغة ئة يةاليةٕنة  ئيَطإى َيَصووية خاَية ْازياضةناْى  يَويةن
 .ئيَطإَاْى بوو ية ثيؿةغاظى  ناضيطةضيىياْةوة )فئَ طؤمشيس( زؤظضايةوة، غةضوو

ى ئةو ثةضِدؤبة ْيطاضنيَـ زةْاغاْس و ْيطاضيإ بة  تةْيات َاْيإ آلووغاْى ضؤشٖةَيَصووْ
ى و زاٖيَٓةضيَهى يةتآلئةو ضانػاظيَهى نؤَة ْةبوو،ّ ناضى َاْى ْيطاضنيَؿى آلزةْاغاْس، بة

ٖةَوو نةغيَو ثيؿةيةى ية زضومشةناْى ئةوة بوو نة ثيَويػتة  يَويةنظى بوو، ثيؿةغا
 ى َاْى بهات.يايةتثيَطِةوئةوةى ٖيض ثيؿةي ْةبيَت، ْاتواْيَت باْطةؾةى بعاْيَت، 
سْةوةى ناْعانإ، وتةبة  ى )فئَ طؤمشيس( ية غةضزةَى ئةوزا ْيطاضنيَؿى، ثةيهةضتاؾي، توْا

 ثةضةى غةْس. ئيَطإى غةضوواَيى زيَُى ية َيعؤثؤتاَيا و زضوغتهطزْى ثؤآل و نؿتوون
يةطةٍَ فئَ طؤمشيس ئيَُة يةو باضةوة نة نؿتووناَيى زيَُى ية زاٖيَٓاْةناْى َاْى بيَت، 

ّ آلظؤض ثيَـ ئةو ية ئاظةضباجيإ و خؤضاغإ ئةو نؿتووناَية ٖةبووة، بة ٖاوضِا ْني، ضووْهة
 يةباضةى و ثيَويػتة بطوتطيَت غةضضاوةى طؤمشيس نيثؿرتِاغت زيهة غةباضةت بة ئةواْي

 نإ.ْيية ية غةضضاوة ئةضَةبطيَتني طؿتييبة  ئيَطإيةناْى َاْى ية يثيؿةغاظ
تةْاْةت ئاغٓيـ  ئيَطإ ظؤض بةض ية ٖاتٓى َاْى ٖةبووة،تواْسْةوةى ناْعانإ ية 

ضووى هة تيَضووْو، و ظيو ططاْرت بو ظيَطِدطة ية  يـناْعاناْ ٖةَووية ، ايةوةيَٓطزةتو
تواْسْةوةي ةى ئةَيُاْى نوضى ْؤَيسنةى وتةبة  ثرت بوو،ظؤض  تواْسْةوةى ئاغٔ ية ئةواْي زيهة

بة زضيَصايي ئةوناتة نؤَةَييَو  بووٕ،ئاغٔ ية سةوت تا زة ؾةو و ضؤش بةضزةواّ زةبوو ية طةضَ
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زواى ئةو َاوة بوو، ْةيإ زيهة َةْيووتةهة غضووْو ئاططةنة، زةبوواية زاض غةْة ْيَنةؽ 
 زضيَصة طةضَى ئاططةنة زةطةيؿتة ئاغتى ثيَويػت و ئاغٓةنة زةغتى بة تواْةوة زةنطز.

اْى وآلتوة ٖؤناض تا بة ٖؤى َاْؤييةنإ تواْةوةى ناْعانإ ية بة ضِاى طؤمشيس ئةوةى بو
 ْييةوة،بوو يةاليةٕ َاةى تاظة نوضت، زضوغتهطزْى فطةواْرت ببَو و آلبةضزةغتى غاغاْى بةضب
آلى ئاوزضاو ا ئةوإ تواْيإ ثؤغٖةضوةيَت، ئاغٓى ٖةب ظؤضتط و ظووتطي نة تواْاى تواْسْةوةى

ئةو بابةتة ئاغايية و  ئةَطِؤية زاٖيَٓاْةناْى ئةوإ بوو نة  يَوئةو بابةتة يةن بةضٖةّ بيَٓٔ،
وزضاو بةضٖةّ بيَٓٔ ى ئاآلّ ية ضابطزووزا ْةياْسةتواْى ثؤآلنة ئاوزضاو ْةبيَت، بة ْييةيةى آلثؤ

نإ يةواْةوة ئةو ئيَطاْييةنإ ئةو بابةتةيإ زاٖيَٓا و ْييةى ئاغايي و َاآلنة ثتةوتطة ية ثؤ
 .بووٕبابةتة فيَط

نإ ْييةنإ غةباضةت بة َاْييةئةضَة َيَصووْووغة ْيية"زووض  يي زةَييَت:ئةَةضيهائؤَػتيسى 
ئيَطإ و ئةضَةْػتإ نيَؿة نإ ية ْيَوإ ْييةهة ية غةضزةَى غاغاضووْؤييإ نطز بيَت، ظيازةضِ
اغتةوخؤ ية الى ةوة، ْاضِطووؾاضة شيَط بووْيةناْةوة نةوتيظةضزةؾت يةاليةٕنإ نة ْييةَا ٖةبوو،
يإ يةوة طةوضةتط ثيَؿإ زةزا نة ْييةئةضَة َيَصووْووغة بووٕ،نإ خؤؾةويػت ْييةئةضَة نإ ئةوْا

 .بووٕٖة
نإ ْييةوةى َاْيية يةَييَت يةطةٍَ ئةوةؾسا طوَامنإ زواى ئةو بريؤنةية ئةو زة

طةياْس، زةتواْطيَت بطوتطيَت نة  ئيَطإنوؾتاضى ئةوإ ظياْى بة ٖةض بؤية  ناض بووْة،ثيؿةغاظ
يةَسا، ضواضزة يػيية غةضزةَى يو فةضةْػانوؾتاضى ئةوإ وةى زةضنطزْى ثطؤتػتاْتةناْة ية 

بة  فةضةْػاةو ناضةغاتة بةض ي ةضةْػاطةياْس، ضووْهةفة ثيؿةغاظى ب َةظْينة ئةويـ ظياْى 
 اْى ثًة زووى ثيؿةغاظى.وآلتايةوة بؤ زواتط طةضِبؤية  وآلتى ثيؿةغاظى زةْاغطا،يةنةّ 

يية َيَصوونة غووزيإ ية غةضضاوة  ئةَةضيهيو  ئةوضووثاييووغاْى َيَصووْ ٖةَوو
زةنةٕ ية زواى نوؾتاضى  طإئيَنإ وةضططتووة، باؽ ية ثاؾةنؿةى ثيؿةغاظى ْييةئةضَة

وة تانة ٖؤناض بؤ وئةو زةنةئ، ب ثاؾايةتييَاْؤيةنإ. ؾاثووضى زووةّ نة زواتط باغي غةضزةَى 
 نإ ية زواى ئةو نوؾتاضة.ْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإثيؿةغاظى  بووشاْةوةيثةضة ثيَساْةوة و 

بطز، ية ْيَوإ يةْيَويةناْيإ يَووغةناْي زيهة َاْى و تةواوى َاْؤزواى ئةوةى ناضتيَط و 
ٖاتة ةناْةوة يية ثًةبةْسي دياواظيى ئاضيؿة و نيَؿة و ،ت و زاٖاتآلزةغةيةغةض خؤؾياْسا 

 .نايةوة
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نة نؤَةَييَو ثًة و ثايةى تيَسا  طةييَوية زاَةظضاوة ٕبوو بطيَتى ييةنإزاَةظضاوة ظةضزةؾت
سا قةؾةنإ زواى ةناْييؤييهغةظضاوة ناية زاَ ؤٕبةْسى بؤ نطابوو، ٖةض وةى ض، نة ثًةٖةبوو

ئايٓييةنةيإ و بةضة بةضة و زاَةظضاوة بة ثًةى تايبةت بة خؤيإ زيَٓة ْيَتةواونطزْى خويَٓسٕ 
ى ظةضزةؾتيـ ثًةناْيإ زةبطِى ئايٓبةضظ زةبيَتةوة تا زةطاتة ثًةى ناضزيٓاٍَ. ظاْاناْى  ثًةيإ

ئةواْةوة  يةاليةٕى زاَةظضاوةنة يغةضؤنايةتزواى ئةو ثًةية  َووغ(،تا زةطةيؿتٓة ثًةى )
 زةنطا.

ى يغةضابؤز( ثًةى غةضؤنايةت خؤيَو بة ْاوى )غةضاباز ياَووغى خؤضاغاْسا ية ْاوضة
ئاططخاْةى ْةيؿاثووضى ية ئةغتؤ بوو، ئةو خؤى بة غتةّ ييَ نطاو زةظاْى و ثيَي وابوو بة ٖؤى 

 يَ ظةوت نطاوة و ثًةى بةضظ ْانطيَتةوة.ناضتيَط، ئةو َافةى ييةطةٍَ  ْةضيَين ثيَوةْسيي
بة فةضَى ْاْاغيَت و  وٕغةضابؤز زواى ئةوةى َاْي نوشضا، ضايطةياْس ئاططخاْةى تيػف

ية و ٖةض ئاططخاْةى ْةيؿاثووض ْاوةْسى ظةضزةؾتي وتىناضتيَطيـ بة غةضؤى زاْاْيَت، ئةو 
 ،يَويػتةيـ ثى ظةضزةؾتيٓئاتةواوى شٕ و ثياواْى  خؤيؿي غةضؤنى زاَةظضاوةنةيةتى، يةغةض

 ةنةيإ بٓاغٔ.ئايٓى يئةو ئاططخاْةية بة ْاوةْس
غاَإ و يةو  خاْةيةى ية غٓووضى خؤى زياض بوو،غةضضاوةناْى زاٖاتى ٖةض ئاطط

ظيازةنةؾي بؤ ئاططخاْةى  ثيَيإ بةخؿطا بوو، ئاططخاْةنةوة  يةاليةَٕوَيهاْةوة بوو نة 
 طزضا.وٕ زةْيَى ية تيػفيْاوةْس

ظيازةى زاٖاتى بؤ  سيْاغاْس، ضي بووٕ و ضِةوايةتي خؤيبؤز زواى ئةوةى غةضبةخؤغةضا
واى ثاضتيا بؤية ٖةوَييسا تا فةضَاْطِ ةضابؤز بة باؾي ناضتيَطى زةْاغي، ٖةضْةْاضز. غ وٕتيػف

يةبةض  و َةغتة و  : بةٖطاّ بةضزةواّ غةضخؤفوت )خؤضاغإ( بهاتة ٖاوثةمياْى خؤى و ثيَي
بةضزةغتى ناضتيَط نة  ووةتةنةوت وآلت ناضطيَطِيو  ْيية ناضوباضي وآلتى زاضئاطةؾى ؤَةي ْ

زةتهةّ بة ئةوا ُٓصة. ئةطةض تؤ بيب بة ٖاوثةمياْى َٔ، نةغيَهى طةْسةٍَ و ضاوضٓؤى و خويَ
 ى ظةضزةؾيتئايٓخؤؾِ زةمبة غةضؤنى زاَةظضاوةى  وآلتاْى شيَطزةغتى،و  ئيَطإثاؾاى تةواوى 
 اْةزا.توآلية تةواوى ئةو 
ثؿرتِاغت ناْى غةضؤنى ئاططخاْةى وتةى ثاضتيا نة ْاوى )تةالووؽ( بوو، فةضَاْطِةوا

خوَاضة و ناظيَى زةوَيةت ية زةغت َةغت و زةيعاْى بةٖطاّ بةضزةواّ  نطزةوة، ضووْهة
 ناضتيَطة.
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ةنة َووغناْى وتةغةيٓة بةضضاوإ، تيَسةطةئ نة بؤضى  ئيَطإئةطةض زؤخى ئةوناتى 
 ى ثاضتيا.فةضَاْطِةوانطزة غةض  ةضيىناضيط

زواى ئةو بةٖطاّ بوو بة ثاؾا نة  ٖوضَعى يةنةّ غاَييَهى ْةخاياْس، ثاؾايةتييغةضزةَى 
و بةضثطغاْى  ناضَةْسو ضابواضزٕ زةبطزةغةض، ٖةْسىَ ية  خواضزْةوةتةواوى ناتةناْى بة 

ٕ غعا زةزات. دطة يةوة ية طا نة نىَ ئةوابووٕ، ْةزةظاْزيواْةنةؾي بةضتيٌ خؤض و طةْسٍَ ب
تسا بيَت تا آلية زةغة بةٖيَعبةضزةواّ نةغيَهى  زةبووايةى ئةونات، يغيػتةَى زيهتاتؤض

و غةضنيَـ تواْايإ ْةبيَت غةض ضاغت بهةْةوة و ببٓة َايةى نيَؿة بؤ طةٍ  غتةَهاضنةغاْى 
ى ثاواخنواظ و آلت، نةغاْت زةطةيؿتة زةغةآل. ٖةض ناتيَو ثياويَهى بيَ زةغةسهووَةتو 

ت بيَت نة يةبةض َةخيؤضى آلزةغةيةغةض ذاى ئةوةى نةغيَو غةضنيَـ زةضزةنةتٔ، ض
 يَت.بْة سهووَةتضى ناظيَى ئاطةزا

زةغتى ثيَهطزباية، و ياخيبووٕ ط يةوناتة غةضنيَؿى ظووتظؤض  زةبووايةئةو ضيَػاية  بةثيَي
ؾويَٓةنإ بريى غةضنيَؿةنإ  َووٖةية  ْييةنإ بوو،ئةويـ نوؾتاضى َا ،ضيَطط ؾتيَوّ آلبة

 هي زيهةزا ْةزةضوو،نةؽ بريى بةالى ؾتيَ ْييةناْةوة غةضطةضّ ببوو،بة زؤظيٓةوةى َا
 ية نؤتايي ٖات.ياْى َاْى، ئةو غةضطةضَنوضِةدماّ زواى ئغةض

نة ناضتيَط ٖةضوا ْاوةغتيَت و  وت بهاتة غةض تةالووؽ و ثيَي ناضيطةضيىغةضابؤز تواْى 
ئيَُة، بة زَيٓياييةوة خؤى ْابيَت، ئةو ئةطةض ْةتواْيَت بةٖطاَيـ بٓيَطيَت بؤ دةْطى  ضاوةضِوإ

ضِووبةضِووبووْةوة و بهةئ بؤ  بؤية ثيَويػتة ئيَُة بةض ية ٖاتٓى ئةو خؤَإ ئاَازة زيَت،
ئةوناتةى ناضتيَط ٖات، تيَهى  بةضبةضةناْى، ٖةض بؤية ثيَويػتة يةؾهطيَو ئاَازة بهةئ،

نطزْى غةضباظ و تيَضووى دةْط وتى ئاَازةؤئ. ئةو بطِ وٕو خؤَإ بةضةو تيػف بؿهيَٓني
ى غةضباظيـ يو ثيَساويػت وبةضطنطزْى دً، َةؾل و ضاٖيَٓإ و ئاَازةَٓةوة زةبيَت يةاليةٕ
 تؤوة زةبيَت. يةاليةٕ

غةضابؤزيـ نؤَةَييَو ْيَطزضاوى بةْاو  ثيَؿٓياظةنةى غةضابؤزي ثةغةْس نطز،تةالووؽ 
غةضابؤز ئةو نةغةية نة  ٔ )قياَةت( ٖاتووة،ضؤشى زواي وتئةوإ زةياْ آلونطزةوة،ضتيازا بثا

 ٖةَووتة ثًةى يةنةّ و ثانى، ئةضنى ٓيَيَى ية َةتطغي ضظطاض زةنات و زةيطةى ظةضزةؾتئايٓ
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بؤ  يإ، خؤةوةى ظةضزةؾتئايٓة نة بة بؤْةى ضؤشى ٖاتٓى ضظطاضنةضى يثياواْى ظةضزةؾتي
 (1)ٓة تانيَو ية يةؾهطى ضظطاضي بةخـ.و ببةٕ به دةْط ئاَازة

ى ْيَطزضاوةناْيإ ثةغةْس نطز و خؤيإ وتةى زةططت، ئايٓنة طويَيإ بؤ ظاْاياْى  خةَيو
و ٖةَوو ئةو نةغاْةي زةٖاتٓة ْيَ، ْيَطزضاوةنإ بة وةيةؾهطةنةضووْة ضِيعي ئاَازة نطز بؤ 

ةناْيإ تا زواى َٓساَيووضة زةزةْة خيَعإ و ضازةطةياْس نة ئةوإ َثيَيإ  ةوةيةؾهطةنةياْ
 شياْيإ بيَ َووضة ْةبٔ.  بووْيةناْيإ بؤ بةضزةوآََساَيضؤيؿتٓيإ شٕ و 

ْةى ية ئاططخاْةنةى وةضططتبوو، ثيؿةوةضةناْى آلو خؿ ظيَطِى ثاضتياف بةو فةضَاْطِةوا
طاييػهةى ةٖطاّ زةغتةبةض بهةٕ. ئةو زةيعاْى يةؾهطى بيَو دؤضة ضةن ٖةَووٖاْسا تا 

 ى )طؤْاباز( غجاضز.خةَيهى دةْطى بة طاييػهةهطزْى دةْطيإ ٖةية، بؤية زضوغت
ية )طؤْاباز و  بووٕ بطيَتىى ٖةبوو نة ططيٓطى ثيؿةغاظى يْاوضةى ثاضتيا زوو ْاوةْس

 .ية بةضٖةَٗيَٓاْى دؤضةناْى ناْعا ناضاَةبووٕثيؿةوةضةناْى ئةو زوو ْاوضةية  تةبةؽ(،
ية ؾاضى نامشةضيـ نة ية  ْيَعة و ظضيَيإ بةضٖةّ زةٖيَٓا،بني و ظووط و ئةوإ مشؿيَ

نة ئةوناتةى بؤ  وضزبووٕناضةياْسا  يةو ٖيَٓسةؾاضةناْى خؤضاغإ بوو، ظضيَيإ زةضٓى و 
ثاضةيةنى باؾسا زةضٓى، ئةو ظضيَيةى بةضٖةّ زةٖات  ية بةضاْبةضخاْةزاْةنإ ئةو ظضيَياْةيإ 

بوو نة ضيَططى زةنطز ية  بةٖيَعو خؤف بوو، بة ضازةيةنيـ ثتةو و  ويَطِاى ئةوةى غووى
 ى تري و مشؿيَط و ْيَعة.تيَجةضِبووْ

ييإ نطزووة و بة ثيَٓر غةز ظيَسةضِؤيةؾهطى خؤضاغإ  يةباضةىنإ ضؤشٖةآلتيية َيَصووْووغة
ةز ٖةظاض ناْيـ ئةو شَاضةيةيإ بة غْييةئةضَة َيَصووْووغةٖةظاض نةغيإ ٖةشَاض نطزووة. 

ى زاْيؿتوواْهة ية اليةى ضووْ، ةواى ئيَُة ئةو ضيَصةيةف ٖةض ظؤضبة بطِ غةضباظ زياض نطزووة،
بة  يـزيهة ية اليةنيْةبووة، وةى غةضزةَاْى زواتطى ظؤض  ئيَطإْاوضة دياناْى ئةوناتى 

بيَت نة نة ية تواْاى ئاططخاْةى ْةيؿاثووض و ئاططخاْةناْى غٓووضى ئةوزا بوو زةظاْنيزووضى 
                                                 

ئاخعني، ضوْهة ظؤضى نإ بْييةاغازةَى غية غةضةنإ يظةضزةؾتي ئؤييغةباضةت بة  ْاتواْنيييَطةزا  (1)
ةناْى يإ بةغةض بٓةَا غةضةنيناْسا طؤضِْييةية َاوةى ضواض غةزةى زةغةآلتى غاغا ثيَويػتة، بةو ثيَيةي

ية  يَوة طؤضِإ. تةْٗا ئةوة باؽ زةنةئ نة يةنئايٓئةو  زيهةي ظةضزةؾتيسا ْةٖات، بةآلّ زووداض بٓةَاناْي
 فطيازضِةغيَهي ٖةية نة ضؤشيَو  ية ضِؤشإ زةضزةنةويَتة ئايٓإ ئةوة بوو نة ئةو ةنيةناْى ظةضزةؾتيباوةضِبري و 
ٓيَتةوة بة يَوى ضظطاض زةنات و زةيطةووْةتة ْيَٖات خطاثةناضي و نيَُاغيياْةية ية الزاْةنإ و ئةو ئايٓئةو 

 "ظةبيشوَيآل"زيَت ٖةَإ ضؤشى نؤتايية. فطيازضِةؽ ئةو ضؤشةى نةواتة ثًةى ثانى و غةضةتاى خؤى، 
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نطزٕ و ضةناْيإ، بتوأْ تيَضووى ئاَازةبةبةضِيَوةاى خةضدى خؤيإ و خعَةتهاض و ويَطِ
واى ئيَُة و بة بطزْى يةؾهطيَهى غةز ٖةظاض نةغي بططْة ئةغتؤى خؤيإ، بة بطِبةضِيَوة

شَاضةى ثةدما ٖةظاض غةضباظ بؤ ئةو يةؾهطة بة زضوغت بٓاغني نة  زةتواْنيييَهساْةوةنامنإ 
 ى دةْطيؿيإ ٖةبووة.طاييػهةؾيَهيإ ثيازة و بةؾيَو غواضة و بة

نطزْى ظاْى، ضاغتةوخؤ فةضَاْى زةغتطري ى غةضابؤزىبة ياخيبووْزواى ئةوةى ناضتيَط 
فةضَاْةنةى  فةضَاْطِةوا ٖاوثةمياْى غةضابؤز بوو،ى خؤضاغإ ْاضز، فةضَاْطِةواْاوبطاوى بؤ 

 فةضاَؤف نطز.
 اية تةالووؽ، غةضابؤز بة ظدمرينطاوى بؤ ناضتيَط ضةوإ بهات،زةبووفةضَاْةنة  بةثيَي

 ت و غةضى ية الؾةى ديا بهاتةوة،ئةطةضيـ غةضابؤز بةضططى نطز، ثيَويػتة تيَهى بؿهيَٓيَ
 هة تةالووؽ ٖاوثةمياْى غةضابؤز بوو، ئةو فةضَاْةى ديَبةدىَ ْةنطز.ضووْ

 تووْسةوة فةضَاْى بةو ضازةية يى ظةضزةؾتييزاَةظضاوةى ْاوةْس ئةو زةَة يةاليةٕتا 
بة  غيَيةّتا ئةوناتيـ نة ٖيَؿتا غةزةى  ئايٓى ظةضزةؾتى زةضْةنطابوو،بةضاْبةض بة ظاْايةنى 

ئايٓة نؤتا ْةٖاتبوو، يةو زاَةظضاوةيةزا ٖةْسىَ ضيَػا و ْةضيت بؤ ضيَعططتٔ ية ظاْاياْى ئةو 
 ناْيـ ٖةبووبٔ.ييةْيةواْةية ئةو ضيَػاياْة ية غةضزةَى ئةؾها ٖةض َابوو،

ٖاوؾيَوةؾي ية زاَةظضاوةى  ة ية زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى ٖةبوو،يةو ضيَػاياْة ن يَويةن
ى غاتةبةض ييَسإ، بة ئايٓبوو يةوةى ئةطةض نةغيَو بيةويَت ظاْايةنى  بطيَتىنطيػتيإ ٖةية، 

ضيَػاية بؤ ية ٖةَإ ؾوئَ نوؾتٓى بة ئةضى زازةْطيَت، ئةو  ئائ زةْاغطيَت،زةضضوو ية 
 .بةٖةْس وةضزةطريا غةضووو  خواضووظاْاياْى ظةضزةؾتى ية ثًةناْى  ٖةَوو

ى ئاَازة ْابيَت ظدمري بهاتة ئةغتؤى غةضابؤز ئيَطاْناضتيَط زةيعاْى نة ٖيض غةضباظيَهى 
غةضى ية الؾةى ديا بهاتةوة، بؤية يةو فةضَاْةى بؤ تةالووغى ْاضز بوو، فةضَاْى نطز  خؤيا

 تةةبووْو  ووٕةوة ٖاتئيَطاْزةغتى وآلتاْى شيَطئةضنة بةو غةضباظاْة بػجيَطيَت نة ية  بوو نة ئةو
نة ية خعَةتى  ئيَطإو ية خؤضاغأْ، ٖةْسيَو يةو غةضباظاْةى زةضةوةى  ئيَطإغةضباظى ثاؾاى 
 إ .نغةضباظطةية  ئيَطإ، ية ؾويَٓة دياناْى بووٕثاؾاى غاغاْيسا 

ى ظةضزةؾتيسا ٖيض يتة ئاضاوة نة ئايا ية زاَةظضاوةى ْاوةْسيةواْةية ئةو ثطغياضة بيَ
َى ئةو ثطغياضة ْةخيَطة، آلوة ،ةنة ٖةية نة تاوإ زةنةٕ؟ئايٓغعايةى بؤ ئةو ظاْاياْةى 

واى ئةوإ ظاْاى ظةضزةؾتى زووضاضى تاوإ ْابيَت تا غعا بسضيَت. بابةتى هة بة بطِضووْ
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بطزٕ و بةضِيَوةى ٖةبوو واتة اليةْى ئايٓ ناضطيَطِياليةْى  تةْياغةضابؤزيـ نة تا ئةو نات 
 ةنة.وآلت ٖةَوو غياغيييَهى َصاضوة وى ٖةبوو، يةو نات بة زواوة بئايٓ

، غةضابؤز بة ياخى بوو ية فةضَاْةنإ زةغت ْيؿإ بهات،  ى ية الى بةٖطّا ناضتيَط ْةيسةتوْا
بووْى ئةو بيَت، ْيؿاْسةضى ياخى  نة ْةبووو ٖةَيةيةنى  ْييةىهة تا ئةو ضؤشة ٖيض ْافةضَاضووْ

ّ زواى ئةوةى تةالووؽ فةضَاْةنةى ديَبةدىَ ْةنطز، ية الى بةٖطاّ ئةوى بة ياخى ية آلبة
واتة غةضابؤز  ثيَويػتة يةؾهط ببات و تةالووؽ و ٖاوثةمياْةنةى وتىفةضَاْةنإ ْاغاْس و 
نإ ئايٓييةٖةغتة  بؤ ئةوةى ة يةؾهط بؤ دةْطى غةضابؤز زةضوو،هزةغتطري بهات، ضووْ

ْةبٓة َايةى نيَؿة و بةضٖةَيػتى، ناضتيَط بة باؾي ظاْى نة يةؾهطةنة يةو غةضباظاْة ثيَهبيَت 
 نأْ.ْييةزةغيت غاغاوآلتاْى شيَطى خةَيهو  ئيَطإى زةضةوةى خةَيهنة 

ّ بة دؤضيَو آلنإ نة ثاَيجؿتى ثاؾاى غاغاْيإ ٖةبوو، بةْييةزةغتى غاغاشيَط اْىوآلتية 
و يةؾهطى ثاؾاى بووٕ نة خؤبةخؿاْة زةٖاتٓة ْيَى زييَط ٖةخةَيه، بووٕة دؤضةنإ غةضبةخؤ ي

غاغاْى و َووضةيإ وةضزةططت و بة غةضباظاْى يةؾهطى ْاوظةز زةنطإ، ثيَسةضيَت ئةو نات 
ّ بةو آلبة ،ية ية ظَاْى فاضغيسا ٖةبوووؾةة، ٖةضضةْسة ئةو ْةبووى غةضباظ وؾةبةناضبطزْى 

 ى بةناض ْةزةٖات.يٖةيةت ئيَػتة يةىواتا
تةواوى ظَاْةناْى ديٗاْسا بؤ ئةو ناض و  يةْيَوى طودماو وؾةوةى ئةوة وابوو نة تانة 

 (3)،(2)إ طودماوتط بووبيَت.ٖةَووى غةضباظ ية وؾةثيؿةية 
 ئيَطإبؤ دةْطى تةالووؽ و غةضابؤز ية بيػت ٖةظاض غةضباظى زةضةوةى  وٕيةؾهطى تيػف

 اْة ية نةتيبةى ضؤغتةَسا ٖاتووة.وآلتْاوى ئةو ثيَهٗات، نة 
ةوة ئيَطاْ، فةضَإ نطا ية تةواوى ْاوضةناْى نةوتةضِىَ وٕزواى ئةوةى يةؾهط ية تيػف

 اْى شيَطزةغتةى غطيَتةغةض.وآلت زيهةي غةضباظي

                                                 

 وَيسا، غؤَيساتى و غؤدتةض زيَت،سات، ؾيَوة ظاضةنإ بة غاَي بةثيَيى غةضباظ وؾةيةنإ ايية ظَاْة ئةوضوث (2)
َيُإ ضؤَى نؤٕ و زواتط ية فةضةْػا و ئةٖؤيةنةؾى ئةوة بوو نة ية  ى خوىَ زئَ،وةضطط واتاييإ بة ٖةَوو

 شوَيآل""ظةبيَووضةى غةضباظةنإ بة خوىَ زةزضايةوة. 

ى غةضباظ نة بة واتاى ئةونةغة زيَت نة غةضى وؾةية و ْانطيَت ظةبيشوَيآلا ضِاى ٖةَيبةت ئةو بابةتة تةْي (3)
ف بؤ وتةخؤى بؤ خانةنةى زةبةخؿيَت بةضاْبةض بهطيَت بةو نةغةى نة َووضةى بة خوىَ وةضزةططيَت، زوا 

 ي نوضزى"وةضطيَطِ"بؤ َيَصووْووغإ.  ىظَإ ْاغةناْة ْة
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 يةباضةىزيػإ  ةي( زووغةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبوو،ناتيَو ئةو يةؾهطة طةيؿتة ؾاضى )ض
طاوة نة ئايا شَاضةى ة ٖةَيػونةوت بهةئ، ضووْهة ْةظاْية ثيَويػتة بة وضياييةوئةو شَاضة

 .ْا؟ ٕة زةشيإ زةطةيؿتة ئةو شَاضةية ياوآلتنة ئةونات يةو  ئيَطإئةو غةضباظاْةى زةضةوةى 
يإ واية نة خويَٓى َاْى بةضزةواّ باوةضِنإ ْووغيوياْة َاْؤيةنإ ْييةئةضَة َيَصووْووغة

يإ بة غعاي ٖةَووةوة و وؾتووة، يةى ية زواى يةى زةنوشيَٓو ئةواْةى ئةويإ ن زةنوَييَت
 خؤيا ٕٓيَتةوة. ْاظاْني نة ئايا بة ضاغتى ْةفطةتى َاْى و َاْؤنإ ناضيطةض بوويَخؤيإ زةطة

يسا و ضِووية زواى نوشضاْى َاْى  يَوةى َاْطْيَعيهّ ناضةغاتى غةضابؤز و ناضتيَط آلبة ،ْا؟
 (4)ضزى ئةو ناضةغاتة زياض ْيية.َيَصووى و

ي بةضةو ةناْسا ية ؾاضى ضةطو دةْطةٍَ و يةوةضِنةغييةنة بة ْيَيةؾهطة زوو غةز ٖةظاض 
و  طةى يةوةضِبووْهة ضووْبة ٖؤى وةضظةى بةٖاضةوة طةضَايإ ْةزةبوو،  يَ،خوضاغإ نةوتٓةضِ
 ْةنإ طةضَى ٖةوانةى زازةبةظاْس.آلدةْطةٍَ و بيَؿة

، ْييةيةى يةوةضِطةٕ و ْة دةْطةَييَو و ْة آلية ْة يةى بيَؿةضيَطةئةو  ةَووٖية  ئيَػتة
 تةْيا يةْيَو بطزووة،ْةى طةئةو دةْطةٍَ و يةوةضِ ٖةَووو ضيَصةى باضإ باضئ،  شيٓطةطؤضِاْى 
زةؾتةناْى  غيَيةّية دياتى ئةوإ يةو ْاوضةية زةبيٓطئَ. ية غةزةى و بطيٓط  وؾوزةؾتى 

يةواْةية تا ظياتط ية زة غةزة زواتطيـ ثامشاوةى  ْةبوؤْغةوظ  ئيَطإاوةْسى ْاو بياباْى ْ
تا  يٓيإ،ة َايةى ضظْةبووْنة با و باضإ  بووٕثتةو  ٖيَٓسة، ئةو زاضاْة ابٔناْى َختةزضة

، ئةو زاضاْةيإ بؤ ئيَطإى بياباْى ْاوةْسى زةوضوبةضى خةَيهف ئيَػتة بةض ية يةىغةزة
 ْسٕ زةبطزة َاَيةوة.غووتاةناْيإ بؤ خةَيووظ ظ،ةيووخؤ زةياْهطزٕ بة خ، ياْسٕ زةبطزةوةغووتا

ٖةظاض غةضباظ بة  ةى زووْيَعيهضؤشيَو يةوناتةى ئةو يةؾهطة ية دةْطةَييَهسا زةسةغاْةوة، 
نإ ية ْييةئةضَة َيَصووْووغةيةى وتةوة َطزٕ. ئةو طةَيييةْى َيوةى دةْخواضزٖؤى 

ى يةغةض بهطيَت و بةو ؾيَوةية ثةغةْس نطزْى باف هؤَييٓةوةيػتة ييَييةوة، ثيَوَيَصووضواْطةى 
زا ية ) ئيَػتةؾيَوةيإ ية ئيَطإ ٖةض وةى ٖاوى يهة دةْطةَيةناْى ْاو بياباْى ْاوةْسْيية، ضووْ

                                                 

بةآلّ  زةَى بةٖطاَى يةنةّ و بة فةضَاْى ناضتيَط بووة،ية غةضيي نطزْى َاْى ةزازط ْييةطوَامنإ  (4)
و ئاضتؤض نطيػتيةٕ  ظايين 277تا  273ضزى ْةظاْطاوة و زةنةويَتة ْيَوإ غاآلْى َيَصووى ئةو ضووزاوة بة و

 "ظةبيشوَيآل"زياضى نطزووة. ظ  276نإ( غاَيى ْييةزةَى غاغاية غةضتوونى )ئيَطإ غئَ ية ثةضِ
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ٖةْاض و ناْؤؽ )ئةظطيٌ( بة  تةْيا ْةبووة،طيالٕ، َاظةْسةضإ و طؤضطإ( ٖةية، زاضى بةضيإ 
 ْاْة زةْاغطئَ.آلَيوةى ئةو بيَؿة

زوونيإ ووٕ، ٖةضوةضظةنة نة بةٖاض بووة ئةو َيواْة ثيَ ْةطةيؿت بةثيَي زيهة ية اليةني
زةطات نة  )توو( ثيَ تةْياْة آلزا زةطةٕ و ية وةضظى بةٖاضزا يةو دةْطةثايعية وةضظى 

 ْى توو ْابيَتة ٖؤناضى َطزْى نةؽ، ئةويـ بةو َةضدةى ية ئةوىَ ٖةبيَت.خواضز
نإ، يةو وةضظةزا شَاضةيةنى ظؤض ية ْييةطةيؿتٓى ئيَُة ية غةضضاوة ئةضَةبة تيَ

 .بووٕاضط )قاضضو( شةٖطاوى وْى نخواضزغةضباظةنإ بة 
ويَت، غةضباظةناْى ئةو يةؾهطة ةضِْة زآلاضط يةو دةْطةوية وةضظى بةٖاضزا ضيَصةيةنى ظؤض ن

ةناْيإ وآلتاضط ية وو يةواْةية ن وٕبو ئيَطإاْى شيَطزةغتةى وآلتيإ ٖى ٖةَووبة ٖؤى ئةوةى 
اضطى شةٖطاوى و وْيَوإ ن دياواظيىبؤية  ْةبووبيَت،إ ٖةَووبةضزةغتى  خؤبيَت ياْةبوو

ةتة ووْاضطى طةوضة و ضةْطاوضةْط نةوتووة، نةوتوْاشةٖطاويإ ْةظاْيوة. ناتيَو ضاويإ بة ن
بؤية  دياواظيية زةضْانةويَت،ئةو  طيَت ية ضيَطةى تاَةوةخواضزْيإ. ٖةض وةى زةظاْْسٕ و آلنو

 وةى شةٖطى )ئيَػتةض نٓني( واية، اضطى شةٖطاوىوية. ني، ْةياْعاْيوة نة شةٖطاوووٕتا ْةنةوت
ى ْاوضةنة ؾاضةظاييإ ية ْاغيٓى زاْيؿتوواّْ آلبةدوات، بيَطوَإ زةَطيَت، نةغيَو بي ٖةض

 ةبيَت غؤٕ تا شةٖطاوى ْةبٔ.اضط زوو زةياْعاْى ناّ دؤضة ية ن ةاضط ٖةبووودؤضةناْى ن
نإ زواى َطزْى زووٖةظاض غةضباظ بة ٖؤى َيوةى ْييةئةضَة َيَصووْووغةى وتةبة 

 تةْيا، ووٕدةْطةَيي، بة ضازةيةى تطؽ ية زَييإ ْيؿت نة تا ئةوناتةى ية دةْطةٍَ زةضض
 بطز.زةو زةغتيإ بؤ َيوة ْة خواضزناْى اليإ بوو زةيإ خواضزْة

ياضياْسا ية زةؾتى بيٗةقى ْاوضةى غةبعةواض بةض بة يةؾهطى ابؤز بطِالووؽ و غةضةت
وآلتى )نًيهى( فةضَاْسةيي ئةفػةضيَو بوو نة ية َريةناْى  يةشيَطبططٕ. يةؾهطةنة  وٕتيػف
 .بووٕى خؤؾي يةطةَيسا وآلتشَاضةيةى غةضباظى  بوو،
 ئايٓى زةضٔ،ةْطيَهى و يةؾهطى غةضابؤز، زةياْعاْى بؤ دى ئةو ثياواْةى ٖاتٓة ْيَتةواو 

، بووٕدطة ية غةضباظاْى غةضباظطةى خؤضاغإ نة ناضاَة ْةبوو...بؤية طوَإ ية زَيػؤظيإ 
اى ويَطِ بووٕ، ئةظَووٕنة باْطةؾةى غةضابؤزيإ ثةغةْس نطزبوو بيَ  زيهة تةواوى غةضباظاْي

ْةبوو، ْةيإ ط ، ؾاضةظاييؿيإ ية ٖوْةضةناْى دةْبووٕى دةغتةييةوة الواظ ضِووئةوةى ية 
ى ضؤشاْى ضيَجيَواْى زضيَصى ضؤشاْة و بيَدةوى ؾةوإ و َاْسووبووْ ىزةتواْى بةضطةى َاْسووبووْ
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رت بوو ية ثى بةضزةواَى ضاٖيَٓإ و َةؾكى غةضباظى ية ضابطزووزا ظؤض ططيٓطدةْط بططٕ. 
 (5)بووٕ.ني، بةآلّ ية ضابطزووزا دةغتةيي رت تانتيهث ئيَػتةو ضاٖيَٓاْةناْى  ئيَػتة

ّ شَاضةيةنى نةّ ية غةضباظاْى آل، بةبووٕيإ ناضاَة ٖةَووغةضباظاْى يةؾهطى )داتإ( 
بةٖيَعيـ ٖةبٔ، و فيساناضى و ويػتى ظؤض  وضةتةْاْةت ئةطةض  بووٕ،خؤضاغإ ناضاَة 

 طيَت الواظى دةغتةيي و نةّ ؾاضةظايي ية ٖوْةضةناْى دةْطى ثيَ ٖاوغةْط بهطيَتةوة.ْاتواْ
نة يةنةَيإ ظؤض ناضاَة و  بووٕؾهطى داتإ و خؤضاغإ ية ويَٓةى زوو ظؤضاْباظ زوو ية
يـ زيهة ْيَو ضاٖيَٓاْى نطزبوو، ئةوةيآلبة ٖوْةضةناْى وةضظؾةنةى و غا ٕؾاضةظا بوو

ية َطزٕ ْةزةتطغا. ٖةَيبةت  فيساناضي زابوو،ياضي بطِ تةْيا ْةبوو،ؾاضةظاى ٖوْةضةناْى دةْط 
 .زةخواتظؤضاْباظة ناضاَةنةزا ؾهػت  ية بةضاْبةضؾهػت ْاططيَت و  فيساناضى ضيَطة ية

 ْةبوو،بةضاْبةض بة يةؾهطى داتاْى  اططتينيةؾهطى خؤضاغإ ية ثيَسةؾتى بيٗةم تواْاى خؤضِ
ية  ثاؾةنؿةى زةضنطز و نؿايةوة و، بة ثةية فةضَاْى ْييةتةالووؽ نة ظاْى تواْاى دةْطى 

نةضةغتة و  ٖةَوونطزْى ٓسة خيَطا نؿايةوة نة تواْاى زةضباظٖيَيةؾهطى زوشَٔ زووضنةوتةوة، 
 بةؾيَهيإ بةديَُإ و نةوتٓة بةضزةغتى يةؾهطى داْاتإ. ْةبوو،ناْى دةْطييةنةيوثةية 

ى بهةٕ و ئةو زواى ئةو ؾهػتة تةالووؽ و غةضابؤز ظاْيإ ْاتوأْ ية خؤضاغإ بةضطط
، بةضةو باؾووض واتة غةطػتإ بطِؤٕت آلية دياتى بةضةو ضؤشٖة ؾاضةيإ دىَ ٖيَؿت،

)ظابًػتإ، غيػتإ( ضؤيؿنت. ئةوإ زةياْعاْى ئةطةض زاواى ياضَةتى ية ثياواْى ئاظا و 
طوَإ ياضَةتى زةزضئَ و ئايٓى ظةضزةؾتني، بيَيإ ية ٖةَووبةدةضطى ئةو ْاوضةية بهةٕ نة 

ئاوةزإ و بة  ية ْاوضة هة ئةوىَضووْ، ابٔى خؤضانةوةف زووضاضى زةغت تةْطى ْضِووية 
شْإ و ثياوإ ية  ؤض بة تايبةتى َاْطاى ييَ ٖةبوو،تى ظآلو َا َةضِ ئيَطإ بوو،بةضٖةَةناْى 

 .بووٕشْاْى غةطػتاْى وةى ثياواْيإ ية دةْط بةؾساض زة بووٕ،دياتى ئةغح غواضى طا زة
 ةإ نة ٖريَةْسدطة ية يةنيَهي ئيَػتةنة  بووٕٖة ضِووباضيَوى غةطػتإ ضةْس ية ْاوضة

ناْى يةنذاض ظؤض نطز بوو. زاْةويًََة ويَٓسةضية ضِووباضاْةظؤضى ئاوى ئةو  بووٕ، وؾويإ ٖةَوو
زةزا، طةمن يةو  يضِوو ٖيٓسغتإية  وقطِيظؤض بوو، نة ئةو ناتاْةى قات ٖيَٓسةئاو يةو ْاوضةية 

ٕ ضةْسئ داض بةضٖةَى ناْييةية غةضزةَى غاغاْى و ئةؾها ٖةْاضزة زةنطا،بؤ ئةوىَ  وةةوآلت

                                                 

اْى نؤٕ ضاٖيَٓإ ية وآلتى ضاٖيَٓاْى دةْطى باغى ئةوة زةنةئ نة ية ٖةْسىَ ية ططيٓطا بؤ ظاْيٓى تةْي (5)
 "ظةبيشوَيآل"ثاظزة غاَيى زةغتى ثيَسةنطز و تا غي غاَيى بةضزةواّ زةبوو. 
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َيى زووداض يةو ْاوضةية غا وقطِى ضظطاض زةنطز،ٓسى ية قاتيَى ئةو ْاوضةية، ْاوضةى غزاْةويًََة
ظؤض بوو نة زةياْتواْى زوو غاٍَ ظةوى بة بةياضى بٗيًََٓةوة و  ٖيَٓسةظةوى  طةمن ٖةَيسةطريايةوة،

 نة بضيَٓٔ.ظةويية غيَيةّية غاَيى 
 زاطرينطز،خؤضاغاْى  زيهةي ْةيؿاثووض، تةواوى ؾاضةناْي ىزاطرينطزْداتإ زواى 

 ثايعّ آلو تةالووؽ و غةضابؤز زةغتطري بهات، بة بطِواتئةونات ٖةوَييسا بةضةو غةطػتإ 
و ظغتإ ية خؤضاغإ  ثايعداْاتإ ْاضاض بوو نة  يةؾهطنيَؿيي نؤتايي ٖات،ٖات و وةضظى 

 .طِواتبمبيَٓيَتةوة و ية بةٖاضزا بةضةو غةطػتإ 
يَ ى خؤضاغإ نة بة ثاضتيا ْاغطا بوو، بةضِبانوضظ( ية  276داتإ ية بةٖاضى غاَيى )

ئةونات ية غةضةتاى بةٖاض ية ٖةْسىَ ؾويَٓى خؤضاغإ بةفط زةباضى و داتإ ئةو  نةوت،
يةنى ؾاخاوى ية ْاوضةيَ نةوتٓةنةى بةضِ ني ضِؤشيية ئاناَسا ية ضواضةَ يةى ْةنطز،خؤثاضيَعي

يي ظووبةفط بة بة ئوَيَسي ئةوةي ضى بةفطيَو بوو نة ْاضاض بة وةغتاْى نطز، داتإ زووضا
ضةْس ونةوتٔ بةفط ْةَيَٓيَت، بةآلّ ئةو زؤخة زشواضة ضؤشى ٖةتا نيبتويَتةوة و بة يةنةَ

ؾاخاويية ةو ْاوضة ئ تووْسيغةضَاى  زةبوو،غاضزتط  تا زةٖاتٖةوا  ،ضؤشيَهى خاياْس
 ػتة باضيَهى غةخت.غةضباظةناْى داتاْى خ

بة  تةْيا ووة نة زووضاضى بةفطى قوضؽ بووة،ْاظاْني نة داتإ ئةو بةٖاضة بة نويَسا ضؤيؿت
ةو باؾووض زا بةضخؤ ْاوضةى )توضبةت سةيسةضية(طوَاْى خؤَإ ئةو بة ؾاخةناْى قوضإ يا

يَو ، ية ضيَطةى ئةوزا ٖيض ؾاخؾاخاوييةدطة يةو زوو ْاوضة واتة غةطػتإ ضؤيؿتووة، 
غةضنطزايةتيي بؤية ئةو ؾاخاْةى تواْيإ يةؾهطى بةٖطاَى يةنةّ بة  ْةبووة تا ئةو ضابططيَت،

 زةبطيَت. ضبةت سةيسةضية ْاووبة ت ئيَػتةئةو ْاوضةية بووة نة  خؤقوضإ يا داتإ ضابططٕ
ويَطِاى ئةوةى داتإ  َاوة ضوو،زةغت و قاضى ٖةْسىَ ية غةضباظإ بة ٖؤى غةض يةويَٓسةض

ى زةغت و قاضى ووْى غةضباظةناْى و بابةتى ضبووْزاوى شةٖطاوى ضِووّ آلاويَهى ئاظا بوو، بةثي
 غةضباظةناْى بة ٖؤى بةفطةنة، ْيؿاْسةضى ئةوةٕ نة غةضنطزةى ئاظا ثيَويػتى بة ظؤض ؾيت

يَٓيَتة ؾويَٓى دةْط. بةضِيَوة ببات و بيطةيـ ٖةية نة بيعاْيَت تا بتواْيَت يةؾهطةنةى زيهة
يـ ئةظَووْ وزإاى ئاظايةتى، خفةضَاْسة زةبيَت نةغيَو بيَت ويَطِ ئيَػتةة ية نؤْةوة تا بؤي

 بسةٕ.ضِووثيَؿبيٓى بهات نة يةواْةية بؤى  بويةضاْةت ئةو هاضيَبيَت و ب
زواى ئةو ظياْاْةى بةض يةؾهطى داتإ نةوت، ٖةتاوى طةضَى بةٖاض بووة ٖؤى تواْةوةى 

ى ؾاخاوى ية ْاوضةىَ و ئةوإ نةوتٓةضِ نطايةوة،ى يةؾهطزا ضِووبةفط و ضيَطةى نويَػتإ بة 
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تا طةيؿتٓة ْاوضةى )ْيو ْإ ووٕ و طةيؿتٓة ثيَ زةؾتيَو، ية ضِيَطةبطِئ بةضزةواَبووٕ زةضض
ضةْسئ ظيَ نة ية ؾاخةناْةوة زةٖاتٔ،  يةوةضِطة زاثؤؾطا بوو،ْيهٓاّ(، نة بة دةْطةٍَ و  خؤيا

ى يى ْاوةْسبياباْبة  ئةَطِؤى ئةو ْاوضةية نة ية ْيَوةضِاغتطةوضة  يضِيَطةيةنئاويإ زةزا و 
ة ضؤشئاوا وةى ؾرياظ و ناؾإ نؤتايي بووْيةو ؾويَٓاْةى نةوت تيَجةضِ زةبوو،ْاغطاوة،  ئيَطإ

 زةٖات.
ة زضيَصايي ئةو ب ئيَػتة، ية ناتيَهسا زةضِؤيؿتناْسا يةوةضِطةو دةْطةٍََ و ْيَبة ضِيَطةيةفئةو 

زةؾتيَو  تةْيا زةضِوات، ٖيض غةوظاييةى ْابيٓطيَت،سا ئيَطاْى يى ْاوةْسبياباْنة بة  ةيةضِيَط
 زةبطيَت. ْةبيَت نة بة )خؤضؤ دؤْسةم( ْاو

داتإ َاوةى ضةْس ضؤشيَو يةو ْاوضةية َايةوة بؤ ثؿووزاْى غةضباظةناْى نة غةضَا 
زا ْييةئةوةى بةو ْاوضة نويَػتا بيَ نةوتةضِىَ،زواتط يةو ْاوضة بة ثيتةوة  بووٕ،ؾةنةتى نطز 

ى )فيَطزؤؽ و طوَيؿةٕ(، ئةو ية ضيَطةى زةؾتة ئيَػتةنة زةنةوتة ْيَوإ ٖةضزوو ؾاضى  بطِوات
 تةختةناْةوة ضؤيؿت.

ى ضؤشيَهسا نة بؤ ثؿووزإ ْيوةضِؤزواى ضةْس ضؤشيَو ية ضيَطة بطِئ و ضؤيؿنت، ية 
فةضَاْيَهى  ٖةواَيى َطزْى بةٖطاَى ال بوو، ةغتاْسبوو، ية زواوة ثةيهيَو ٖاتيةؾهطةنةى و

هة ضووْةوةى بة ثةيةى زةنطز بؤ ثايتةخت، طةضِاْية ديَٓؿيٓى بةٖطاّ ٖيَٓابوو نة فةضَاْى بة 
 يةؾهطةنةى ية ثايتةخت ثيَويػت بوو.

نة ضييإ بةغةض ٖات، ثيَويػتة  بعاْنيووؽ و غةضابؤز و تةآلثيَـ ئةوةى بهةويٓة باغي 
 ئيَطإةنةى واتة بةٖطاَى زووةّ، ية نوضَِطزْى بةٖطاَى يةنةّ و ٖاتٓةغةض ناضى بًَيَني زواى 
 .غةضيٗةَيساى ٖاتةنايةوة و َيرتاثةضغتى ئايٓاْيَهى ظ( طؤضِ 277ية غاَيى )

زَيى غتى ٖاتبيَتة نايةوة، يةواْةف ية ضؤّ، بيَ زووثةضية ٖةض ْاوضةيةنى ديٗإ نة َيرتا
 بووة. ئيَطإةغتى ثةَٗط خؤى َيرتا ياةوة ضووة و غةضضاوةئيَطاْية 

 ئيَطإاْة بوو نة ية غةضزةَاْى نؤْسا ْةتةوةناْى خوزاوةْسيةو غيَ  يَوَيرتا يةن
نإ ئةو ئيَطاْييةية تةواوى ئةو غةضزةَاْةى وةْس، بةآلّ ة ضواض خوزابووْزواتط  ،زةياْجةضغت

بة ضواض  بووٕزواتطيـ نة  خوزاوةْسى طةوضةيإ بووة،غت، َيرتا خوزاوةْسةيإ زةثةضغىَ 
تا ئةو ناتةى ظةضزةؾت ٖات و  خوزاوةْسنإ بوو،، زيػإ ٖةض َيرتا طةوضةى وةْسخوزا

نة خوزاى تاقاْةى ئةوإ  ى ظةضزةؾت و )ئاٖوضاَةظزا(يإ ثةضغتئايٓنإ ٖاتٓة غةض ئيَطاْيية
ى ئةواْسا ئايٓ ىباوةضِة يةنتاثةضغت، َيرتا ية بووْنإ ئيَطاْييةّ زواى ئةوةى آلبةبوو، 



 222 

زا ظؤض بة ئاظيَػتاٖؤناضةنةؾي ئةوة بوو نة ية  ططيٓطى و ؾهؤى خؤى ية زةغت ْةزا،
 .ئاظيَػتابة تايبةتى ية يةؾتةناْسا نة بةؾيَهة ية  خؤ َٗط نطا بوو،طةوضةيي باؽ ية َيرتا يا

ديٗإ  ة وييضِووْانزا ٖاتووة، ٖيَُاى ٖةتاو و ئاظيَػتائةوةى ية  بةثيَيَٗط  خؤَيرتا يا
َيرتا ية ديٗاْى  خؤَٗط يا ناضيطةضيىّ آلزةبات، بة يةْيَوضؤؾٔ زةناتةوة و زيَوى تاضيهى 

ئةو يةطةٍَ ْةظاْى و بططة ، ْييةبطزْى تاضيهى يةْيَوزضةوؾاْةوة بؤ َطؤظ و  تةْياَطؤيسا 
ا ساْى و ْةظاْى و ْةخؤؾي بةغةض َطؤظْةبووْيسا زةدةْطيَت و ْاٖيًََيَت ْةبووْْةخؤؾي و 

يَت نيًََطةنإ هاضثطِ بنب و َطؤظ ب ضِووباضةنإى باضيٓى باضإ زةنات تا ضاوةزيَطهةوٕ و بغةض
 يظياْ ـة، ئةغح و ثةيةوةض(ئاو بسات.َيرتا ثؿتيواْى ئاشةَية بة غووزةناْى وةى )طا، َةضِ

زةضنةوتٔ و بة زضوغتى ناتى  خاتةوة،ةنإ ية َطؤظ زووض زةخطاثئاشةَية طياًْةبةض و 
طيَت نة ثيَٓر غةز غاٍَ بةض ية ٖاتٓى َةغيح ٖاتووة، وتزة ٖةَيساْي ظةضزةؾت ْاظاْطيَت،غةض

ى ثؿرتِاغتتاضى ية و ثًؤيةنى فاضغي ثةتيوؾةظؤض نؤْرتة ية ظةضزةؾت و  ئيَطإّ َيرتا ية آلبة
 ةوة ضؤتة ضؤّ.ئيَطاْية  ثةضغيتْةضيتى َيرتا وؾةية،زةناتةوة نة ئةو 

َيرتا ض بووة و  يةباضةى خةَيواى نإ بريوضِْييةغةضزةَى ئةؾهاةض يةغنة  ْييةظاْياضميإ 
يةنى َيَصووهة يةو غةضزةَة ضووْ، ؟غتى ية ض ئاغتيَو بووةضؤٕ بووة، ئاخؤ َيرتاثةض

ّ آلبة ؟،َيرتا ض بووة يةباضةىتا بعاْني ضاى ئةوإ  ْييةزةغت بةض سضوغتُإ يةتةْْووغطاوى 
ئايٓييةنإ ى ظاْا ئايْٓاوةْسيَهى  ٓة غػت بؤوة، ضووْهةئاينإ، ئةو ْييةزواى ٖاتٓى غاغا

ئايٓييةناْى بابةتة  ٖةَووى ٖةبوو َيرتاى زووضتط خػتةوة و ئايٓييةئةو ْاوةْسة  زاَةظضا،
طةضا تا وةى خؤى بيَت و بؤ ثةضةغةْسْى ٖيض ٖةْطاوى ٓى َيرتاغتينؤنطزةوة و ية بابةتى ثةض

 ْةْا.
 تا ئافطيَٓةضى نات و ؾوئَ بيَت و ْةبووا ئاٖوضاَةظزا ية زاَةظضاوةى ظةضزةؾتيسا، َيرت

 .بووٕيةنةنإ  ثًةو  ْيَعيوة فطيؿتة ئايٓنة ية الى ظاْاناْى ئةو  ْةبوو)ئيَِ ؾاغجةْس( 
َةظْرت ية فطيؿتةنإ و ية ثًةى  ،ةوةضيَو بووبووْى ظاْاناْى ظةضزةؾتى باوةضَِيرتا ية 

ضاَةظزا ببيٓٔ. زواى ٖاتٓى وتا َيرتا وةى ئاٖ ْةبووٕة ّ ئةو ْاوةْسة ئاَازآليةنةَسا بوو، بة
ؤضى بةٖطاَى زووةّ ى ظبووْى بة ثاؾا، بة ٖؤى ٖؤططبووْبةٖطاَى زووةّ بؤ ؾويَٓى باونى و 

 ة.ئايٓٓى َيرتا بطةوى غةْس و ئةو ٖاْسةض بوو بؤ ئةو بؤ َيرتا، ثةضغت
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ضزةؾتى ضاى يةو باضةوة ض بووة ناضتيَطى غةضؤنى زاَةظضاوةى ظةئاخؤ ْةظاْطاوة بةآلّ ئةوة 
ناضتيَط  ، بؤيةهة بةٖطاَى زووةّ َيرتاثةضغت بووضووْ ةتيبةنةيسا ٖيض باؽ ْةنطاوة،و ية ن

 !.؟ووة و ضِةْطة يةبةض بةضشةوةْسييةنإ خؤي طودماْس بيَتبيَ زةْطى ْواْس
 ية بطيَتنييـ ئةواْ ٖطاَى زووةّ ضاظى بووة،اى بةٖةْسىَ بابةت زةضيسةخةٕ ناضتيَط بة بريوضِ

 ية بةضاْبةضزواتط ية خؤضاغاْةوة ية زشى ناضتيَط  تووْسى غةضابؤز ية غةطػتإ،ةظايةتى ْاضِ
 تةْياى ئايٓى بيَت و بابةتى ئايٓبووة تا  غياغييرت ث ى ئةويغتى، ٖةَيبةت زشايةتَيرتاثةض

ية زشى ئةو ٖإ  وخةَييًة بؤ بةضبةضةناْى ناضتيَط تا بتواْيَت يةو ؾويَٓاْة ووةتة زةغتةضنطز
ناضتيَطةوة  يةاليةّٕ بابةتى ثةضغتٓى َيرتا آلبةْيإ بسات تا بؤ دةْط ئاَازة بنب، بسات و ٖا
طزْى بيةْيَوى خؤضاغإ و غةطػتإ )غيػتإ(، ْةزةبؤوة ٖؤى ئةوةى ئةوإ بؤ خةَيهية زيسى 

 و دةْط.ناضتيَط بةو ٖؤيةوة بيَٓة ْيَ
واْى ية ناْسا ديَطةى ٖةبوو نة ْةياْسةتاْييةئيَطى باوةضَِيرتا بة ضازةيةى ية 
يةواْةؾة ئةو ناتةى ناضتيَط و زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى نةوتٓة ئاٖوضاَةظزاى ديابهةْةوة، 

هة ية غةضةتاى ٖاتٓى ضووَْاْيـ ٖات بووبٔ، غةضغووضِباْطةؾة بؤ َيرتا، تا ضازةيةى زووضاضى 
. يةطةٍَ ئةوةؾسا نةؽ ناضتيَط و ْةبووة بؤ َيرتا ناْةوة تا ئةونات ئةو ؾيَوة باْطةؾةنطزْْييةغاغا
ى باْطةؾة بؤ َيرتا بة الزةض ْةظاْى، تا يةغةض نطزةوة تاظةنةيإ ْةبووْناْى بة ٖؤى ئايٓييةظاْا 

 بهوشضئَ.
ى نطز تا ئاططخاْةى تاظة بؤ َيرتا بهةْةوة و ئةو ثيَؿٓياظزاَةظضاوةى ْاوةْسى ظةضزةؾتى 

ٖةوَيى بططة ثيَؿواظى ييَهطا،  تةْياغةضَايةزاض و خاوةٕ تواْا ْة ىخةَيه يةاليةٕة ثيَؿٓياظ
بةو  ضِووْانى و دةْط يةطةٍَ تاضيهى بوو،هة َيرتا خوزاوةْسى ٖةتاو و ضووْباؾيؿى بؤ زضا. 

ضيٓى خاوةٕ تواْا و غةضَاية  يةاليةٕ ئيَطإٖةبوو. ية  ثيَوةْسييٖؤيةوة ية ْيَوإ ئةو و ئاططزا 
تواْا ٖةْسىَ  بةثيَيزياضى نطا نة ٖةض يةنةيإ زيهةيـ  يخةَيهبؤ  زةنطإ، ضيَئاططخاْةنإ 

بةضِيَوةبةض و بؤ ئةوةى  ْويَياْةوةئةو ئاططخاْة  ببةخؿٓة ....ٖتسغاَإ وو و َاٍَ و َوَي
 هاضيإ بؤ زةغتةبةض بهطيَت تا ٖةضطيع ئاطط يةو ئاططخاْاْةزا ْةنوشيَتةوة.خعَةت

ثةضغتى يةباضةى َيرتانةغاْةية نة  يةو يَو)ضةْإ( يةنو ْووغةضى فةضةْػى  ييَتؤش
غتةنإ ْةٖاتباْة، بيَطوَإ َيرتاثةضةغتى ة يةنتاثةضئايٓى ٖةية و زةَييَت: ئةطةض هؤَييٓةوةييَ

 ظاْيةزا ؾيَواظ و ئايٓهة يةو ضووْؾويَٓيَهى زةططتةوة،  ٖةَوويَهى ديٗاْى و ئايٓوة زةبو
 .بووْٕةتةوةنإ يةغةضى ضةظاَةْس زة وٖةَوى وا ٖةبوو نة بةٖيَعزياض و 
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ةْطا و بةضزةواّ ية بؤ غةضنةوتٓى َطؤظ ْةزةد تةْياناْى نؤٕ، ئيَطاْييةى باوةضَِيرتا بة 
ى و ْةخؤؾي و ْةظاْى ْةبووْةزا بوو، ئةو ية ثيَٓاو ْةَاْى خطاثبةغةض  دةْط بؤ ظاَيبووٕ

 يَٓيَت.َطؤظةنإ ْةَ يةْيَويي ضِووزةدةْطا و زةيويػت زضؤ و زوو
بةٖطاَى زووةَةوة،  يةاليةٕة ئايٓبة غةضةدمسإ يةو بابةتة بؤضى زواى ضاطةياْسْى ئةو 

زةزا  هة ناضتيَط َيرتاثةضغتى بطةو ثيَضووَْسا زةطوتطيَت آلغةضابؤز نةوتة بةضبةضةناْى؟ ية وة
 ة ضاظى بيَت و ثةغةْسى بهات.ئايٓو زوشَٓى غةضابؤز بوو، ئةو ْةيسةتواْى بةو 

ةف بؤ ئةوة يئةو زشايةتي غتى بوو،ثةضفةضَاْطِةواى خؤضاغإ زشى َيرتاوؽ واتة تةالو
ةْس ضِةظاَ ناضتيَط يةطةٍَ بؤضووْيزةطةضِايةوة نة ئةو ْةيسةتواْى ية غةضابؤز ديا ببيَتةوة و 

ئةو ضيَػاياْةى ئةونات و ثيَـ ئةونات ٖةبوو، غعاى  بةثيَي بيَت. ضووْهة  ئةو ياخى ببوو،
غةض بة زةبوواية ٕهة ياضووْت، تةالووؽ ْةيسةتواْى بة ئاضاَى بصيَ اخيبووإ ٖةبوو،تووْس بؤ ي

بهطيَتةوة و بؤ ديا ية دةْطسا بؿهيَت و غةضى ية الؾةى  ٕيا غةضبهةويَتناْسا ْييةغاغا
زةغتى غاغاْى طاْى شيَوآلتبهطيَت. بة ثيَضةواْةوة تا ئةو ضؤشةى ية  ةثايتةختى غاغاْى ضةواْ

بؤ خؤى زةغتةبةض بهات و يةؾهطى غاغاْى يةزواى  تةْاٖيتواْى ئاغووزةيي و بوو، ْةيسة
بةضزةواّ زةبوو تا ئةوناتةى غةضيإ ية الؾةى ديا  ، بؤيةْةزةبؤوة تا ئةو زةغتطري بهةٕ

 زةنطزةوة و بؤ ثايتةختيإ زةْاضز.
ا ت ْةبووْةضَى ْواْسْى  ٖيَٓسةت طةيؿت بوو، آلبةٖطاَى زووةّ نة تاظة بة زةغة

ةوةى زةضبهات و ٖاْسةض بيَت بؤ واظٖيَٓاْى ية ياخيبووٕ، ديابووْبؤ تةالووؽ  ييَبووضزٕ
 .بوو ى خؤىبووْتةالووؽ بؤ ثاضاغتٓى خؤى و 

واْيإ زةبةخؿي تا بوي يةنةّ و خةؾاياضؾا ظؤض داض ياخيثاؾا طةوضةناْى وةى زاضيوؾ
ةبٔ و دةْطةنإ زضيَصتط ْةبٔ، ية ةزات و باضوزؤخةنإ غةخترت ْضِووُْإ ببٓةوة و دةْط ثةؾي

ئةوإ زةياْعاْى نة دةْطى ، بةآلّ رت بووثناتيَهسا نة تواْايإ ظؤض ية بةٖطاَى زووةّ 
ئةوإ زةبيَت و ثيؿةغاظى و نؿتووناٍَ ية ٖةْسىَ  طةدميٓةناْيزضيَصخايةٕ ظياْى ظؤضى بؤ 

 ضازةططيَت. وآلتْاوضةى 
(، نة ؾيَواظى ْووغيٓى ضِؤسي ياغانإتوونى )ثةضِو خاوةْى  بةْاوباْطَؤْتػهيؤ ْووغةضى 

توونةنةى ناْى شياْى ْةتةوةنإ و زةغةآلتساضاْةوة وةضططتووة، بةؾيَهى ثةضِضِاغتييةخؤى ية 
توونةنةيسا بةخؿيٓى ٖةْسىَ ية تاواْباضإ ية ثةضِ ييَبووضزْي زةغةآلتساضٕ،تايبةت نطزووة بة 

تاواْباضإ بة ئةضى زةظاْيَت و زةَييَت: ٖةْسىَ نات زةغةآلتساضاْةوة وةى غعازاْى  يةاليةٕ
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ووؽ تةْاْةت تةالوزضيَص، زةتواْيَت ضيَطط بيَت ية ئاشاوةى زووض ةوةزةغةآلتساضاْ يةاليةٕ بووٕييَدؤؾ
 بووٕدؤف ئاطةزاضى غةضابؤز ٖةوَييسا تا زاواى ييَو بيَ  بووٕدؤف ثيَؿسةغتى نطز بؤ زاواى ييَ
ّ آلنةغيَهى ْاضز تا ية ضيَطةى ئةوةوة زاواى ييَبؤضزٕ بهات، بة ية بةٖطاَى زووةّ بهات و

ئةو ثياوة بؤتة ٖؤناضى دةْط و  وتىبةٖطاَى زووةّ تهاى ئةو نةغةى ْةططتةوة و 
 ْافةضَاْى نطزووة و ثيَويػتة غعاى ئةو ناضةى خؤى وةضبططيَت.
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 ونشازى تيطف نيَصيكزؤمةكان لة 
بٌ نة ية يةنةَني زةوضةى ٖةَيهةْسْةنإ ية ؾووف ابى ثاؾاى باووضَية ياغاناْى سة

و زاْةضة ضاي غجاضزووة ناتيَدؤؾبووٕ نطاوة، ئةو ياغا، ئاَؤشطاضى بؤ ييَووٕبةضزةغت نةوت
بيَت، ؾتيَهى آلتساض ييَي خؤف ُإ زةبيَتةوة، ثيَويػتة زةغةتاواْباضيَو ية طوْاٖةنةى ثةؾي

 بةثيَيتاواْباض ٖيَؿتا تواْاى بةضططى ٖةية.  وبووضزٕ ئةو ناتة زةبيَت ناتيَييَ غطووؾتيية
ةتى ثةؾيُإ بؤتةوة، بؤ بوو تاواْباض بة تةواوآلتساض زواى ئةوةى زَيٓياضابى، زةغةسةَووياغاى 

ى خوئَ ضؾنت، زةبيَت بيداتة بةض بووْةوةى دةْط و ظؤضتط ئةوةى ضيَطة بططيَت ية زضيَصبووْ
تةالووغةوة بة  يةاليةٕى بووْئةوةى زاواى ييَدؤؾ بةٖطاَى زووةّ زواىبووٕ، بةآلّ ييَدؤف 

ةنةى يةغةض ياخيبووْوة ٖؤناضى ئةوةى تةالووؽ وْٗيَٓى ثيَطةيؿت، ضةظاَةْسى ْةْواْس و ب
 بةضزةواّ بيَت.

ةنةى ؤؾبووْدامشاوةى ؾاظازةناْى ئةؾهاْى بوو، زواى ئةوةى زاواى ييَتةالووؽ ية ث
هطزْةوةية بة ٖؤى ئةوةية نة ئةو ت بوو نة ئةو ضةتباوةضِةى يةال زضوغثةغةْس ْةنطا، ئةو 

بة َةضدى خؤ بة زةغتةوةزإ ْايططيَتةوة. ٖةضزوو  ْييةناْة و ييَدؤؾبووٕثامشاوةى ئةؾها
ى يةبةو ططمياْة ْييةنإ ٖةبوو،نإ، ضقيإ ية ئةؾهاْييةثاؾاى يةنةّ و زووةَى ظدمريةى غاغا
 ئيَطإ بٓووغطيَتةوة.ى َيَصوو يةْيَونإ ْييةى ئةؾهاَيَصوونة ثيَؿرت بامسإ نطز ْةيإ ويػتووة 

، ية ضؤّ ئيُجطاتؤضيَو بة ْاوى )ناضؤؽ( ٖاتة غةض ئيَطإ يزاواْةضِووية طةضَةى ئةو 
باظى بة تؤضى ئاوا ظيطةى و زووض ية ٖةوةغت و َاوةيةنى ظؤض بوو نة ضؤّ ئيُجطاآلتةختى زةغة

 خؤوة ْةبيٓى بوو.
تةواوى ئةو ْةبوو، ت ية ضؤّ نةؽ بة نةؽ آلتى زةغةثيَـ ئةوةى ئةو بطاتة تةخ

ٖيض ناضواْيَو بة بيَ  بووٕ،ْرتؤٍ نطا يةاليةٕ ضةتةناْةوة نؤ ووٕياْةى بةضةو ضؤّ زةضضيَطة
 ببيَت. تيَجةضِاْة يضيَطة غةضةني ى باز بة ضةتةنإ، ْةيسةتواْى يةوزاْ

 اوة َاوة ٖيَطؾيإ زةنطزةَبططة نإ ٖةبوو، ضيَطةتيإ يةغةض آلزةغة تةْياضةتةنإ ْة
زيٌ زةبطز. نضة طةدمةناْيؿيإ بة  آلٕ زةبطز، تةْاْةتيإ بة تاخةَيه غاَاْيغةض ؾاضةنإ و 

و يصيؤْةناْى ضؤَيـ نة ضيَهو بؤوة ْيَطةيؿت تا ئةو ضازةية ثةضةى غةْس بوو، ؿيَويةئةو ث
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ّ ثاؾاى غاغاْى، إ ؾاثووضى يةنةومتوةى  ةناْى غةضزةَى ديٗاْى نؤْٔ،ثوخترتئ زةظط
 بةؾيَو ية زاَةظضاوةى غةضباظى خؤى بة الغايي نطزْةوة ية ضؤَةنإ زاَةظضاْس بوو.

يةى ية اضاْةى ظؤض ناضيطةض بوو ية زضوغتبووْى ئةو ْايةباضي و نيَبةضنيَيةو ٖؤن يَويةن
، ةوةَهطزْى ضؤزضاو زضوغتزاَةظضاوةناْى  يةاليةٕغاختة بوو  زضاويضؤّ ٖاتة نايةوة، ييَساْى 

 ت.آلبةض ية ٖاتٓى ناضؤؽ بؤ غةض تةختى زةغة
، نةؽ ةوةو ظيو ظيَطِ زضاويو ؼ و غؤضب بهةْة ْيَطةض َئةتساضاْى ضؤّ واياْعاْى آلزةغة

ٖةض ، بةآلّ ية َاوةيةنى نةَسا زةغت زةنةويَت ثاضةيةني ظؤضيإيؿسا ية بةضاْبةضْاظاْيَت و 
 يةْيَونةؽ ثاضةى ضؤَى تةْاْةت  يًيَٗاتابةتةى بؤ زةضنةوت و وائةو ب خةَيويي ظووبة 

 زةضةوة زةنطا. زضاوي بياْي ياخؤبة  غاتوغةوزاييى و باظضطاْضؤَيـ وةضْةزةططت و 
ةنإ وةنإ و باظةضِضةةطؤضِ زضاوالى يى زةضةن زضاويطاوة ية تةواوى غةضزةَةنإ وةى ظاْ

 ْةبوو،َيهيإ وي نة َى ئاغايخةَيهّ الى آلية باْهةناْيـ( زةغت زةنةويَت، بة ئيَػتة)
ناْيإ زابني بهةٕ، يةو ثيَساويػتيية زةبووايةشياْى ئةواْةى  بؤية بهةويَت،ئةغتةَة زةغت 

 ناْيإ ثيَ زابني زةنطيَت.ثيَساويػتييةناتاْةزا ظؤض غةخت زةبيَت و بة غةختى 
و  إزثؿووناتبةغةضبطزٕ ياخؤ ى ةى ضؤّ طةيؿتة ئاغتيَو نة تانة زةظطخةَيهناْى غةختيية

طةضَاوةنإ َاْةوة نة بة )تةضّ( ْاو زةبطإ،  طؿتيي ئةوإ واتة غيَطى زاخطا، تةْياضابواضزْى 
غةضَايةزاض و خاْةزاْةنإ بؤ ئةوةى ناتةناْى خؤيإ بةغةض ببةٕ ضيَطةيإ ْةزةزا تةواوى ئةو 

ْطة و اضزخودطة ية ؾويَٓى خؤؾووؾنت،  ،طاوة طةضَاوةناْى ضؤّوةى ظاْطةضَاواْة زاغطئَ، 
بةض ية ة ئةوىَ و زةضِؤيؿتٓخاْةزاْةنإ بةياْيإ  اْة و سةوظى َةيةواْى تيَسا بوو،تووندثةضِ
 ةوة.طةضِاْزة بووٕئاواضِؤش

بوو ية  بطيَتىٖةْطاوى ناضؤؽ زواى ٖاتٓى بؤ غةض تةختى ئيُجطاتؤضي  نييةنةَ
، ةو و ثوخت ئةدماَسضاثت ٖيَٓسةئةو ناضةى ئةو بة ؾيَواظيَهى  زضاوي ضؤَةنإ،ضةغجاْسْى 

بة ٖةَإ  فةضةْػا يةاٍَ )ؾاضٍَ زيطؤٍَ( ( غاٍَ ية ناضةنةى ئةو، دةْةض1680تةْاْةت زواى )
 ْهى فةضةْػي ضةغجاْس.ةظ( فط 1960ضيَطة و ية غاَيى )

نة بة  ،ناضى ناضؤؽ ئةوة بوو نة ية الى ضاغتةوة زوو غفطى غةض زضاوى ضؤَى البطز
ى تةواوى ظيَطِبوو ية  بطيَتى ْويَّ ثؤَيػى آلؼ، بةػي نطزة يةى ثؤَيَيغةز ثؤ ؼ( ْاو زةبطا،)ثؤَي

 عةياض )ْةوةز(.
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ؼ نطزْى بةضاْبةض بة ْةوةز ثؤَيئيَػتة ضؤشاْةى ناضئةو باْطةؾةى نطز نة ئةو نةغةى تا 
 بةضاْبةض غةز ثؤَيػة. ْويَّ ثؤَيػى آليةى ثؤَيؼ وةضزةططيَت، بة تةْيابووة، يةَةوزوا 

يةى ثؤَيػى ييَ  تةْيابةزواوة  َةو، يةزيهةية ؼ قةضظزاضى نةغيَهيةز ثؤَيئةو نةغةى غ
 ى تةواوة.ظيَطِوةضزةططيَتةوة نة 

ٖةض ئةو ناضةى نطز و زوو غفطى فةضةْػا ظ( ية  1960ضاٍَ زيطؤَييـ ية غاَيى )دةْة
ْهى فةضةْػى ية غةزةوة نطزة يةى و بة ةفط زضاوي ْويَي يةغةض زضاوى فطةْو ٖةَيططت،

 زياضى نطز. ظيَطِٓةَاى ب
و ظيوةى ية  ظيَطِئةو  ٖةَوويَت ية ناضةنةى غةضنةوتوو بيَت، هاضناضؤؽ بؤ ئةوةى ب

زا ٖةيبوو بؤ ؾويَٓةناْى ثاضة ييَساْى ْاضز، ئةو فةضَاْى نطز تةواوى طةدميٓةنؤؾهةنإ و ية 
اضةى تةواو بهةويَتة تا ث ةة ئةو ؾويَٓاْبووٕ بسضيَٓو ظيو  ظيَطِٖتس نة ية ...قاخ و ثةيهةض و

 ظيَطِةناْيـ نة ية ْة ضؤَتةْاْةت فةضَاْى نطز ٖةَيؤناْى يصيؤ خةَيهى ئاغايي،بةضزةغتى 
، بتويَٓطيَتةوة و يةو بواضة غووزى ييَ وةضبطرييَت، بووٕى ئةوإ آلوةى ْيؿإ و ئابووٕ، 

 يَت.ة نةَةى ْاوى وةضبطريظيَطِنطزةوة تا غووز يةو زضاوة نؤْةنةؾي نؤٖةضوةٖا 
ضؤّ، ناضؤؽ زةغتى نطز بة ضيَهدػتٓةوةى يصيؤْةناْى  زضاويجاْسْى يةطةٍَ ضةغٖاونات 

ْيَت، ةهة ئةو بؤ ئةو ناضاْةى زةيويػت بة ئةدماَيإ بطةيضووْى نطزْةوة، بةٖيَعضؤّ و 
ٖةبوو. ئةو زواى ضيَهدػتٓةوةى يصيؤْةنإ، ظؤض بيَ بةظةيياْة  بةٖيَعثيَويػتى بة يةؾهطيَهى 

يَية ية ية نةْاضى ئةو ؾاضِ زةنطز زةغتطرييَهي يةوإ يةن ٖةض يةْيَوبطزْى ضةتةنإ، نةوتة
يَياْة شَاضةى ئةو ضةتاْةى ية ية ٖةْسىَ يةو ؾاضِ ي ييَ نطز بوو،خاض زةزا، نة ثيَؿرت ضةتةي

 غةضنطزايةتييى نؤيًة ضؤَةنإ بة بووٕ نة غةضزةَى ياخيبووْظؤض  ٖيَٓسة بووٕخاض زضا 
نطزْيإ ية ا ضواض ٖةظاض نؤيًة زواى زةغتطريزةٖاتةوة بةض زيسةى َطؤظ نة تيايس ؽؤنغجاضتا

 زضإ.نِ( ية خاض  16زضيَصايي زة َيٌ ) زوو الى ؾاضِيَيةى بة ْاوى )وييا ئاثيا( و بة
ناضواْةناْى طةؾتياضى و  إ،بطيةْيَوناْى ضؤّ بة تةواوةتى ضيَطةْةوةى ضةتةنإ ية 

 .َيةوة دووى نةوتٓةباظضطاْي
طنى ايةوة، غيَئاغايـ بؤ ضيَطة و ؾاضةنإ طةضِتةْاٖي و  زضاوي ضؤّ ضةغجا،زواى ئةوةى 

 يةوةى داضيَهي بووٕخؤؾشاٍَ زَيدؤف و ظؤض  خةَيو ،ضؤّ و وياليةتةناْى ضؤّ نةوتٓةوة طةضِ
واتاى ْإ ثإ بة  ( واتة )ْإ و غيَطى( طةيؿتٓةوة،ى خؤيإ بة )ثإ أ غيَطغةٕوتةبة زيهة 

 يةوة ضؤيؿتووة بؤ )ناتى ْيؤّ( و ية ظَاْى التني بؤتة )ثإ(.يية ظَاْى فاضغ يَت، نةز
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 زةضطريية بووْ، ٖةظاضإ شٕ نةوتوآلتثيَـ ٖاتٓى ناضؤؽ يةبةض ٖةشاضى و ثةؾيَوى 
 ٖةَوونطزْى بصيَويإ يةو ضيَطةيةوة، ناضؤؽ ية ثيَٓاو ثةيسا ببووٕةوؾتى بةزضِيةؾفطؤؾي و 

ة ٓبؤٕ( خػتناضطةناْي هطزٕ و ضيَ زةفط و ئاَإ، و ضٓني ضطةناْى )ضِغنتئةو شْاْةى ية نا
 غةض ناض.

ية زضومشةناْى ئيُجطاتؤضةنإ ضابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى بوو،  يَوثيَـ ٖاتٓى ناضؤؽ يةن
ى ةناَْةصَيَطى بؤ شزةَْيو  تةْيا زةخواضزةوة،ابى ْةؾةضئةو بة ثيَضةواْةى ثيَؿيٓاْى خؤى 

ْى قوضؽ و ضةوض زةثاضاغت، ية ناتيَهسا نة ثيَؿيٓاْى ئةو خواضزخؤى ية  خواضزْى زازةْا،
بةضةبةياْيـ ئةواْيإ بة  خواضزْةوة تا بةضةبةياْى زةخاياْس،ٕ و خواضزنؤضِى ؾةواْةيإ بؤ 
 .ٓووٕناْيإ و بؤ ْاو ديَطةناْيإ تا بوضةغةضخؤؾي زةبطزة ش

ةناْى ضؤَيؿى خػتة بةض ياليةتوتةواوى  تةْيا ضانػاظى ئةدماّ ْةزا، بططةناضؤؽ 
ئةو  ٖةَووية  بووْةوة،سةوة نة ييَي ديا ببؤ ضِؤّ طةضِاْضانػاظى و ئةو وياليةتاْةؾي 

ضِ و ية ضيَطةى ئةو ْاَاْةى بة ويَهى خؤى زياضى نطز تا بة ْٗيَٓى وةى غيدوخةَيهوياليةتاْة 
ظاْطاوة ضؤَةنإ ية وةى سةٕ. ؾيَوةى ٖيَُا زةْووغطإ، بةضزةواّ ٖةواَيى ئةو ؾويَٓاْةى ثيَ ب

ٍ ؤٖيَُاناْى )ش يةو بواضةزا،ة بووْتةواوى ْةتةوةنإ  ية ثيَؿةْطيْووغيٓى ْاَةى بة ٖيَُا 
 .ْاوباْطة)غيَعاض( ٖيَؿتا ية تةواوى ديٗإ بة خؤغيَعاض( يا

نةغاْى  يةاليةٕ تةْياةناْى ية ضيَطةى ناضواْةناْةوة زةيإ ْاضزٕ، وضِئةو ْاَاْةى غيدو
سهووَةت ناضيإ زةنطز، ناْى ةناْى ئةو ٖيَُاياْةيإ زةظاْى و ية زةظطٓييةيبةت نة ْٗيَتا

ئةوضووثا ئةو ْاَاْة ية  ئيَػتةنة  بووٕ،زاْةض و زاٖيَٓةضى ظاْػتى ئةو ْاَاْة زةخويَٓسضاْةوة، 
 بوو.ثيَويػت  ٖيَُايإية تيًَةططاَى ْٗيَٓى نة  بووٕ بطيَتىططافى( زةْاغطيَت و بة )نطيح تؤ

فةضَاْطِةواى خؤضاغإ ياخى ووغى طةياْس نة تةال ضِةناْى ناضؤؽ ٖةواَييإ ثيَوغيدو
هة يةنيَهة ية ؾاظازةناْى ئةؾهاْي، ئةطةض بةضزةغتى بةٖطاَى زووةّ بهةويَت، ضووْ بووة،

 .ةنإيَت ببيَتة ٖاوثةمياْيَهى باف بؤ ضؤَناضئةطةض ثاَيجؿتى بهطيَت، زةةيهوشيَت، بؤية ز
ضِةناْى ضؤّ ئةو ناتة طةيؿتة ناضؤؽ، نة ئةو غةضطةضَى وثؤضتةى غيدوئةو ضا
ية غوضيا و ئاغياى  ئيَطإزةغتى وآلتاْى شيَطسْةوةى طةضِاْهطزْةوةى غٓووضى ضؤّ و زةغتٓيؿاْ

إ يةغةض ئيُجطاتؤض ضِةنوةنةى، ٖةواَيى غيدوئيُجطاتؤضييةت زةغةآلتيىبضووى بوو بؤ شيَط 
 تةالووؽ بهاتة ٖاوثةمياْى خؤى ية زشى بةٖطاَى زووةّ.ياضيسا بطِ ناضيطةض بوو،
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 ييَت بووْيياضى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بهةئ بؤ بة ٖاوثةمياْى زةظاْني باؽ ية بطِططيٓطبة 
ْييةناْسا بابةتيَهى تايبةتى بوو، هة ية تةواوى غةضزةَى غاغاضووْخؤيسا، يةطةٍَ خؤضاغإ 
 .ْةبووزةغتى ضؤّ ْةوآلتاْى شيَطضؤّ و ٍَ يةطةخؤضاغإ ْة غٓووضى ٖاوبةؾي  بةو ثيَيةي

ناْسا ويػتى ٖاوثةمياْيإ ية زشى ْييةئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ٖةض ناتيَو ية غةضزةَى غاغا
ةتة ٖاوثةميإ نة بووْتساضاْة آلئةو ثاؾا و زةغةيةطةٍَ  تةْيانإ ٖةبوو بيَت، ْييةغاغا

ي ضِووتا ئةو ضؤشة  تى ئةواْسا بووبٔ،يةشيَط ثاَيجؿ خؤٖةبووبيَت يايةطةٍَ غٓووضى ٖاوبةؾيإ 
ٖاوثةمياْي  ئيَطإتى آلناْى ضؤشٖةفةضَاْطِةواية  يَويةنيةطةٍَ ْةزابوو نة ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ 

 ى ْةزايةوة.ضِووزاوى يةّ ضةؾٓة ضِووزواتطيـ  بهةٕ،
بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة ٖةوَيى ئةو دؤضة  غةضةنييٓةضى ئاؾهطاية نة ٖاْسةض و ثاَي

 نإ بوو.ْييةٖةبوو نة تةالووؽ ثامشاوةى ؾاظازة ئةؾها ظاْياضيييسا، ْيَتييةمياٖاوثة
ئةوة، بووة تةالووؽ بة ْٗيَٓى زاواى  بووة ئاطةزاضئايا ناضؤغى ئيُجطاتؤضى ضؤّ 

 تةْيا ْيية،ى ية بةٖطاَى زووةّ نطزووة و ثةغةْس ْةنطاوة؟ يةو بابةتة ظاْياضميإ بووْدؤؾييَ
ئةو بابةتة زةنةئ، ضووْهة  َةضِْةبووْى ئةو ية ئاطةزاضةتةنإ، ططمياْى بة ييَهساْةوةى باب
 ة ظؤض بة ْٗيَٓى نطاوة.زاواى ييَبووضزْةن

ناضؤؽ ْويَٓةضيَهى ٖةَيبصاضز تا بؤ الى تةالووغي بٓيَطيَت و ْاَةيةنى بة ْٗيَٓى بة 
و ية خؤضاغإ ئةوى  وة الى تةالووؽوْيَطزضاوةنة ض ويَهى تايبةتسا بؤ تةالووؽ ْاضز،ْيَطزضا

ى َيعؤثؤتاَيا( بانوضيَت ية ئاؾووضغتاْةوة )زةنةوتة خواظنة ئيُجطاتؤض زة وتى ثيَبيٓى و 
و بؤ غةضنةوتٓى ئةو ٖيَطؾةى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؤ غةض ئةو  وٕٖيَطف بهاتة غةض ؾاضى تيػف

ى زووةّ زواى ئةوةى بةٖطاَ آلتةوة ٖيَطف بهات،ؾاضة، ثيَويػتة ئةويـ ٖاونات ية ضؤشٖة
 زيهة و داضيَهي ئيَطإ، تؤ زةنطيَى بة ثاؾاى زاطرينطزى وْو ناضؤؽ تيػف زةخواتؾهػت 

 نإ نة َاوةى ضواض غةزة بةضزةواّ بووة، زةغت ثيَ زةناتةوة.ْييةئةؾها ثاؾايةتيي
ْيَت نة ئيُجطاتؤضى ضؤّ ثيَؿةنى تيَضووى ئةو دةْطة نة اوى ئيُجطاتؤض ثيَي ضازةطةيةْيَطزض
يةؾهطيَهى باف ئاَازة  ّ ثيَية تؤ زةناضيتبةي زابني زةنات، بؤ ،زةنات ظيَطِٕ آلتا زوو غةز

 ت.ةيبه
ٖةضضةْسة  ْةبوو،ية ضؤّ بؤ خؤضاغإ ناضيَهى ئاغإ  ظيَطِٕ آلطواغتٓةوةى زوو غةز تا

بطةيةْٓة ئةو ؾويَٓاْةى ثيَويػت  نةيٓةوةيإ زةنطز، زةيإ تواْى ثاضةئةواْةى ناضى ثاضة طؤضِ
ّ ئةو ضيَصةية ية ثاضة ظؤض ئةغتةّ بوو نة آلثاضةنةيإ وةضزةططتةوة، بة زيهةف ية ؾويَين ،بوو
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، بةآلّ يةوإ ئةو ثاضةيةى ضاغتةوخؤ ثيَ زابني ْةزةنطا يَوبةوإ زابني بهطيَت و ٖيض يةن
يةى  ة ضيَطةى ضةْس ناضواْيَهىيْيَطزضاوةنة زَيٓيايي زةزاتة تةالووؽ و ثيَى زةَييَت ئةو ثاضةية 

 .ئيَطإتة ثاؾاى ةى ئيُجطاتؤضيـ غةضنةوت، تؤ زةبيزواى ئةو ت،يةزواى يةى، زةطاتة زةغت
ى ياى زوشَٓايةتّ غةضابؤز ويَطِآلى ضؤَى ثةغةْس نطز بيَت، بةثيَؿٓياظثيَسةضيَت تةالووؽ 

نة بطزْى ئةو، زةيعاْى يةناتيَهسا يةْيَوغت بؤ خواى بووْو ضِقى ظؤضى بةضاْبةض بة ناضتيَط و 
ْةبوو و ٖةوَييسا ّ بةو ناضة ضاظى آلزةضيَت بة زَيٓياييةوة ناضتيَطيـ زةنوشضيَت، بة يةْيَوبةٖطاّ 

ةنةى و ئايٓئةو ٖةغتةى غةضابؤز ية  ْييةطوَامنإ  تا تةالووؽ ثةؾيُإ بهاتةوة،
 ئةوةوة ٖاتووة. وةضيجةضْيؿتُاْ
ايةى فطيوزاْت، ططميإ ئةو ناْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْةبٓة َوتة: با وتبة تةالووغي  بؤية

َٔ يةو  ئيَطإ،ّ ئةو تؤ ْاناتة ثاؾاى آلبهات، بة ةت بؤ ضةواْظيَطِٕ آلبتواْيَت زووغةز تا
و زاطري بهات  ئيَطإٖةوَييساوة تا ثايتةختى  ٖةضزةّضؤشةوةى ٖةّ، ية باونُِ بيػتووة نة ضؤّ 

زاطري بهات و بةٖطاَى  وٕتيػف بهاتة بةؾيَو ية ضؤّ. ئةطةض ناضؤؽ بتواْيَت ئيَطإاْى وآلت
َٔ و تؤ ٖةضزوونُإ يةغةض  زيهةوة ية اليةني يةْيَو ببات، ئةغتةَة تؤ بهاتة ثاؾا،زووةّ 

هةويَت، ْاٖيًََيَت ئاططخاْةنإ مبيَٓٔ و بئةطةض ئيُجطاتؤضى ضؤّ غةض ئايٓى ظةضزةؾتني،
 ئاططةناْيإ زةنوشيَٓيَتةوة.

ى َيرتاى ئايٓئةوة ناضتيَطة  ْيية،ةٖطاَى زووةّ بيةطةٍَ ٖةضوةٖا َٔ و تؤ نيَؿةَإ 
زةنات، ئةو يةؾهطةف  ٓىٖيَٓاوة و َيرتاى ثيَ باؾرتة ية ئاٖوضاَةظزا و باْطةؾة بؤ ثةضغت

يةغةض نة بةٖطاَى زووةّ بؤ غةض ئيَُةى ْاضزووة بة ٖاْساْى ناضتيَطة و باثرياْى بةٖطاّ َافيإ 
زوشَٓةناْى يةطةٍَ بطزْى بةٖطاّ يةْيَوئيَُة بؤ  ْٗا نة ْييةإ ٖةية و باف يظةضزةؾتي يئيَُة

 ئةو ضيَو بهةوئ.
ّ ئةطةض زةغتى آل: ئةى غةضابؤز، يةواْةية بةٖطاّ زوشَٓى تؤ ْةبيَت، بةوتىتةالووؽ 

تا بةٖطاّ ببيَتة  يتا تؤ ؾاظازةى ئةؾهاْى ْبة زَيٓياييةوة زةَهوشيَت، ٖةضوةغبطاتة َٔ 
طوَإ ية ضواْطةى بةٖطاَةوة َٔ ؾاظازةى ئةؾهاْيِ، بيَ آلّزوشَٓى تؤ و بتهوشيَت، بة
 نوؾتٓى َٔ وةى ئةضى واية.

غةض تؤزا ، تانة غعاى نة بةئةطةض بةٖطاّ تؤ بططيَت َووغيَهى ظةضزةؾتى،ٖةضوةٖا تؤ 
زةغةثيَٓطيَت نةَهطزْةوةى ثًةنةتة و زةنطيَي بة ييَجطغطاوى ئاططخاْةيةنى ثًة زوو و 

 ةنامن ضييإ بةغةض زيَت.َٓساَيةنوشضيَِ و نةؽ ْاظاْيَت شٕ و ّ َٔ زآلْانوشضيَي، بة
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ة ية زاواى ْةبوو ئاطةزاضية طفتوطؤى ْيَوإ ئةو زوو نةغة زةضزةنةويَت نة غةضابؤز 
ئةو، تةالووؽ  يةاليةٕضزْى تةالووؽ ية بةٖطاَى زووةّ و ضةتهطزْةوةى زاوانةى وييَبو

ئيُجطاتؤضى ضؤّ يةطةٍَ يَت خواظبة ض ٖؤيةى ئةو زةبهاتةوة نة  ضِووْٕةيسةتواْى بؤ غةضابؤزى 
بهاتةوة نة بة ْٗيَٓى ٖةْطاوى  ضِووٕبؤى  زةبووايةهة ضووْية زشى بةٖطاّ ببيَتة ٖاوثةميإ، 

 .ضِةتهطاوةتةوةضزٕ ْاوة و زاوانةى وبؤ زاواى ييَبو
ى باية، غةضابؤز ئةَةى بة ْاثانتةالووؽ ئةو بابةتةى بؤ باؽ نطز ئاؾهطاية ئةطةض

ى فةضَاْطِةواسةوةؾايةوة. ٖةضضةْسة تةالووؽ و يةنططتوويي ئةو زوو نةغة ٖةَي ٖةشَاض زةنطز
خةَيهى بةٖطاَى زووةّ ثيَويػتى بة ٖاوناضى  ية بةضاْبةضاططتٔ ّ بؤ خؤضِآلخؤضاغإ بوو، بة
 هاضىضيى غيػتإ ٖاخةَيه، بووايةغةضابؤز تيَهضوو يةطةٍَ  ثيَوةْسييئةطةض  غةطػتإ ٖةبوو،

 ى خؤيإ زةْاغي.َووغهة ئةوإ غةضابؤزيإ بة ضووْ، بووْٕةزة
بيَطوَإ  بة زةَةفئةو  خؤى ضازةغتى بةٖطاَى زووةّ بهات، زةبوواية خؤتةالووؽ يا

خةَيهى بؤ ئةَةف ثيَويػتى بة ياضَةتى  زةبوواية بةضزةواّ بيَت ية دةْط، خؤيا نوشضازة
ْيَتيية بؤز ٖةبوو. ئةو ْاضاض بوو ئةو ٖاوثةمياى ية ٖاوثةمياْى غةضاغيػتإ و بةضزةواَبووْ

ناْى ئةوى وتةناتيَو بيٓى غةضابؤز ضيَططة ية ٖاوثةمياْى ئةو و ضؤَةنإ،  بؤية ٖةَيبصيَطيَت،
 ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْةنطز.يةطةٍَ ثةغةْس نطز و ٖاوثةمياْى 

 

                   *   *                  * 
ٖةوَيى ْةزةزا بعاْيَت يةو  ْةبوو،ى ضؤّ ْاوةخؤزؤخى ضووى باضئاطةزابةٖطاّ ية غةضةتازا 

ّ زواى ئةوةى ظاْى ناضؤؽ بؤ دةْطى ئةو زيَت، زوشَٓى آلزةزات، بةضِووةزا ض ئيُجطاتؤضييةت
ناْةوة تا ئةونات ٖةض ْييةغاغا ثاؾايةتييبة نةّ ظاْى. ئةو زةيعاْى ية غةضةتاى ظدمرية 

 اوةتةوة.بة ؾهاوى طةضِ خؤنوشضاوة ياٖاتبيَت يإ  هى ضؤّ بؤ دةْطى ئةوإئيُجطاتؤضيَ
تا  ،بؤ ضؤَةنإ ؾووَة يةطةٍَ ئيَطإةى دةْطى ضؤّ باوةضِة غةض ئةو بووْٖات خةَيو
ناْسا( بيَت و ْييةبوو ئيُجطاتؤضيَهى ضؤّ )ٖةَيبةت ية غةضزةَى غاغاْةزا يضِووئةونات 
يـ زيً ٕدةْطسا زةنوشضإ يا ةثاْىٖةْسيَهيإ وةى بامسإ نطز ية طؤضِ ْةخواتؾهػت 

. بؤية بةٖطاّ ناتيَو بيػتى ناضؤؽ بؤ دةْطى ئةو ٖاتووة، بة ٖةْسى ٖةٍَ ْةططت و بووٕزة
إ ئاؾهطاية ٖةَيةى َةظْى ٖةض غةضزاضيَهى دةْطى ئةوةية ٖةَووزوشَٓى بة نةّ ظاْى، الى 

 بعاْيَت. ى و تواْاى زوشَٔ، زوشَٓةنةى بة نةّبةٖيَع يةباضةى هؤَييٓةوةبيَ ييَ
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ى نطز، ٖةَيةى يةنةَيإ زاواى ييَدؤؾبووْ تسا زوو ٖةَيةىنوضدطة يةوة بةٖطاّ ية َاوةيةنى 
ٖةَيةى زووةَيـ ئةوة بوو نة زواى ئةوةى ظاْى  فةضَاْطِةواى خؤضاغاْى ضةت نطزةوة،تةالووغى 

 ئيُجطاتؤضى ضؤّ زيَت بؤ دةْطى ئةو، زاواى ياضَةتى ية تةالووؽ و غةضابؤز ْةنطز.
هطزبإ، بيَطوَإ ئةوإ و زاواى ياضَةتى ييَ بووايةوإ خؤف بئةطةض بةٖطاَى زووةّ ية

ةنةى ْيؿتُاْ باوةضِزاضيَهى ظةضزةؾتى بوو،بؤ ياضَةتيساْى و بة تايبةتى غةضابؤز نة  ووٕزةض
بةٖطاّ ، بةآلّ بوو ؾيَهي زيهةوة ثيَـ ٖةَووةنةى ية ْيؿتُاْي يخؤف زةويػت و بةضشةوةْس

 ناضة ْةزا و زوشَٓى بة نةّ ظاْى،ةو زةضفةتة ْايابة وةضْةططت و ٖةوَيي بؤ ئةوغووزى ي
ثياواْى ئاظاى خيٌََ و بؤ ئةوةي ضِاْةطةياْس،  تةْاْةت زاواى خؤئاَازةنطزٕ بؤ دةْطيؿى

يإ بة ٖؤى بةنةّ ٖةَووياضَةتى يةؾهطةنةى بسةٕ، ئةَاْة وآلت بئَ، ْةتةوةناْى 
 زوشَٔ بوو. غةيطنطزْي
بةؾيَو ية  بووٕ،يإ ضيَو و ثوخت ٖةَووبوو ية ثاظزة يصيؤٕ نة  بطيَتىطى ناضؤؽ يةؾه

، بة ييَهساْى ئةوةى ٖةض يصيؤْةى ؾةف ٖةظاض غةضباظة، شَاضةى بووٕغةضباظةناْيؿى ناضاَة 
 غةضباظاْى ناضؤؽ زةطةيؿتة ْةوةز ٖةظاض غةضباظ.

 ٖةَوو بووٕووةّ ٖاتيسا بؤ دةْطى بةٖطاَى زيةطةَيثاظزة يصيؤْةنةى ناضؤؽ نة 
ى دةْطى نة ية يةؾهطةناْى ضؤَسا طاييػهةناْيإ ٖةبوو، دطة ية دةْطيية ثيَساويػتيية

ٖؤناضةنةؾي ئةوة بوو نة  ةْطيإ زاْةزةْا،َةيساْى د ناضيطةضيىئةوإ بة ضةنى  ْةبوو،
نة ضاغتةوخؤ يةناض زةنةويَت و طاييػهة، طاييػهةثيَيإ وابوو زواى نوشضاْى ئةغجى 

ْاضاض زةبٔ زابةظٕ و ثيازة دةْط بهةٕ، نةواتة ئةوإ بؤ ية طاييػهةنة و يَةضباظةناْى ْغ
و طاييػهةوة بضٓة ْيَبة  ْييةيصيؤْيَهسا ْةدةْطٔ و ثيَويػت  يةْيَوغةضةتاوة ثيازة ْةبٔ و 

يإ بة ضةنيَهى ظؤض ناضيطةض ية طاييػهة، ئيَطإدةْط. بة ثيَضةواْةى ئةواْيـ ثاؾاناْى 
و فطةوإ بٗيَٓسضيَٓة ْيَاْى دةْطسا زةْاغي، بةو َةضدةى بة شَاضةيةنى ظؤض و بةضةثطؤضِ

 َةيساْى دةْط و بة ناض غطئَ.
يَو بوو نة نؤَةَيئيَطإ و ضؤّ ئةوةةناْى يةؾهطةناْى يية تايبةمتةْسي يضوية نؤْةوة يةن

تا ية ناتى ثيَويػت و  زةضِؤيؿنتيةؾهطزا يةطةٍَ  بووٕثػجؤض نة ٖةضيةنةيإ ية بواضيَو ؾاضةظا 
هطزْى منووْة زضوغتية َةيساْى دةْطسا ئةو نةضةغتاْةى ثيَويػنت زضوغتيإ بهةٕ، بؤ 

ئةو  زةبوواية ثاضضة بهطئَ،طواغتٓةوةيإ ْةزةنطا و  و َةدمةْيكة طةوضةنإ نة يةبةض طةوضةيي
ويَٓى دةْط بؤية واباؾرت بوو ية ؾ زةبوواية بياْطواظْةوةناتيـ شَاضةيةنى ظؤض ئةغح 
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ية  ثةضِيٓةوةئةو وةغتاياْةى ثطزيإ زضوغت زةنطز ية ناتى ثيَويػت بؤ  خؤئاَازة بهطئَ. يا
 ؤنيإ بؤ دةْط ئاَازة زةنطز و ...ٖتس.ٖةضوةٖا ئةواْةى بوضدى طةضِيةنإ، ظيَ

ٖاتة ظ(  283زواى ئةوةى ية غاَيى ) ٖةَوو ئةو ثػجؤضاْةى ٖةبوو،يةؾهطى ناضؤؽ 
و غٓووضى ضاغتةقيٓةى ظ( طةيؿتة ْيَ 284هي زيهة ثيَيإ واية غاَيى )ئاغيا، ٖةْسيَ

 نإ.ْييةغاغا
زةغتى ي شيَطْاوضةييةناْ فةضَاْطِةواية  يَوزةبوو، ٖيض يةن تيَجةضِئةوناتةى ئةو ية غوضيا 

 .فوضاتبططٕ تا طةيؿتة ظيَى  ثيَ نإ ْةياْتواْى ضيَطةىْييةغاغا
 زةبوواية، وٕئةو بؤ ئةوةى بطاتة تيػف ٓى نطاو بوو،يةؾهطى ناضؤؽ ثيَؿبيؾيَوةى ٖاتٓى 

ةنة يية ظيَ زةبووايةؿةوة يةويَ بطِوات و بضيَتة ْيَو َيعؤثؤتاَيا،ةنةزا يبة زضيَصايي ظيَ
 ة.يتى ئةو ظيَآلو بضيَتة نةْاضةناْى ضؤشٖة بجةضِيَتةوة

)َى غي ؾة(  نؤْةوة بة و ظيَى زجيًة بوو، ية فوضاتئةو زةؾتةى يةوىَ ية ْيَوإ ظيَي 
زوو ظيَى زجيًة و فوضات ية َيعؤثؤتاَياى ْاغطاوة بطيَتيية يةو ؾويَٓةى َةوزاى ْيَواْى ٖةض

ف تا ضازةيةى ٖةضوا َاوةتةوة. زةؾتى )َى غي ئيَػتة بانوض زةطاتة نةَرتئ ثاْتايي خؤى،
 ى يةؾهطىطاييػهة دةْطييةناْخػتٓى ؾة( بة ٖؤى ئةوةى زةؾتيَهى تةخت بوو بؤ بةطةضِ

 غاغاْى بة ْاوضةيةنى ظؤض باف ٖةشَاض زةنطا.
ى بؤ ٖاتٓى يةؾهطى زوشَٔ تا ضاوةضِواْبوو ية  بطيَتىباؾرتئ ضيَهاض بؤ بةٖطاَى زووةّ 

ئةونات ضاغتةوخؤ ٖيَطؾيإ بهاتةغةض. ئةوة ٖةض ٖةَإ ئةوناضة  بجةضِيَتةوة،ة يبيَت و يةو ظيَ
وة ٖؤى ؾهػتى اَى طةياْس، نة بوى يةؾهطى ضؤّ بة ئةدمبوو نة ؾاثووضى يةنةّ زش

ةنة بؤ يتى ظيَآلى بةٖطاّ ية ضؤشٖةثةضِيٓةوةوة ثاَيٓةض بؤ وْاظاْطيَت ض ٖؤيةى ب، بةآلّ ضؤَةنإ
 نةْاضى ضؤشئاواى تا ية ئةوىَ دةْطى ضؤّ بهات.

ية وةضظى  ةييةو ظيَ ثةضِيٓةوةغةختى  بؤية طاّ بؤ ئةو ناضةى ثاغاوى ٖةبووة،طوَإ بةٖبيَ
بهةٕ  ضيَةنإ، ثطزيَو بةيةَزاية بةض خؤى و يةؾهطةنةى و فةضَاْى نطز تا بة ْى ئاوٖةَيهؿا

 يةوة بؤ نةْاضى ضؤشئاواى فوضات.يو بة غةض ثطزةنةزا تةواوى يةؾهطةنةى ثةضِ
ٓاغي ْاغطاو ططمياْى ئةوة زةنات نة زةؾتى )َى غي ؾة( ئيَطاْ "نيًََُإ ٖؤ ئاضت"ي

ى ؾاض ظاْطاوة، بؤية بةٖطاّ بة زةوضوبةضبة  وٕ وٖطاّ واتة تيػفبووة ية ثايتةختى بة ْيَعيوظؤض 
ياضى زاوة تا ية فوضات ببيَتةوة و بطِ ْيَعيوي ظاْيوة زوشَٔ بةو ضازةية ية ثايتةختةنةى خطاث

 ، زوشَٓةنةى تيَو بؿهيَٓيَت.بجةضِيَتةوةو ثيَـ ئةوةى ئيُجطاتؤضى ضؤّ يةو ؾويَٓة  بجةضِيَتةوة
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و طةياْسْى يةؾهطةنةى بة  فوضاتى بةٖطاَى زووةّ ية ظيَي ةضِيٓةوةثَاضيصإ َؤَية بؤ 
ّ آلبة ضازةيةى ٖةَإ ٖؤناضى نيًََُاْة، نةْاضى ضِاغتى ئةو ظيَية ٖؤناضيَو زيَٓيَتةوة نة تا

 ى تيَسا ٖةية.ئايٓاليةْى 
َؤَية ئةوةى َاضيصإ  ؤ،ة بة ئابطِثيَوةغتواتة ئةو ٖؤناضةى نيًََُإ باغي زةنات بابةتيَهى 

َيهةنإ ٖى ئاططخاْةى باخةنإ و َويةوةى ية زةؾتى )َى غي ؾة( ظؤضيَو ية ضةظ و  بطيَتيية
ى بووْى تةزاّ يةوة زةتطغا نة ية ناتى َووغ بووٕ نة بة )تةزاّ( ْاغطا بوو، وٕطةوضةى تيػف

ٓيَو بؤية ئاَؤشطاضى بةٖطاَى نطز ية ؾويَ يةْيَو بضٔ،ةناْيإ باخدةْط يةو زةؾتةزا، ضةظ و 
ى َوَيو و ضةظةناْى دةْط بهات نة ْةبيَتة ٖؤى ويَطاْبووْئيُجطاتؤضى ضؤّ يةطةٍَ 

 ئاططخاْةنإ.
زةوضوبةضى ثايتةختى بووة ية  بطيَتىيةّ ططمياْةؾسا ٖةض ئةوة زةضزةنةويَت نة ئةو زةؾتة 

زووض ْةضٔ، دةْط يةو ؾويَٓة  يةْيَوةناْى ئةو ؾويَٓة باخو ضةظ و  طوْسبؤ ئةوةى  غاغاْى،
يةغةض هطزْى ثطز ثةضِيٓةوةى ئةو يةؾهطة ية فوضات و ضيَبابةتى  طؿتييبة ، بةآلّ خطاوةتةوة
ى ضِوووة ٖةَيةيةنى طةوضة بووة، بة تايبةت نة بةٖطاّ ية دةْطييةى ضِوو، ية ضِووباضةنة
ئةطةض  ْةبووة نة ية يةؾهطى ؾاثووض ٖةبوو،يةؾهطةنةى  يةْيَوةى يوة ئةو ضيَهيدةْطيية

تةَةْةنةي ْةيتواْي بيَت بةؾساضى دةْط ببيَت يةطةٍَ ئةوزا، ئةوا بة خويَٓسْةوة و  يبةثيَ
 ئةو دةْطاْةى بيػتووة. طيَطِاْةوة

ى ْةؾاضةظا بة بواضى يةؾهطى، خةَيه ناضيطةضيىى زةخات ةضز نةييَهساْةوةى بابةتة
اّ ْةيإ زةتواْى بة ثيَضةواْةوة غةضنطزةناْى يةؾهطى بةٖط ياضى بةٖطاّ ٖةبووة،بطِيةغةض 

يةنى زةؾتايي ية ْاوضةضيَطة بسةٕ بةٖطاّ ئةو ٖةْطاوة ٖةَيةية ٖةٍَ بٓيَت و ية دياتى دةْط 
يةنى ية ْاوضة بطِواتظؤض ؾياوة،  طاييػهة دةْطييةنإخػتٓى تةخت و باف نة بؤ بةطةضِ

ْةتواْيَت يةؾهطى ناضؤغى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بهات و يةطةٍَ دةْط  ةآلْساْيُضة ؾاخاوى و بةضز
 .نأْ ية زشى يصيؤْةناْى ضؤّ غاتةطةضِطاييػهةناضيطةضتطئ ضةنى خؤى نة 

ياضى بةٖطاّ بؤ بريؤنةى َاضيصإ َؤَية بة زضوغت بعاْني نة زةَييَت بطِ زةتواْنيبةّ ؾيَوةية 
ى ئاططخاْةى َووغضاى  ناضيطةضيى يةشيَطضؤّ، يةطةٍَ ْةدةْطإ ية زةؾتى )َى غي ؾة( 

 ئيَػتة ؤٕة، ٖةضوةى ضْةبووبووة و غةضؤنى ئاططخاْةي تةزاَيـ ناضتيَط  وٕطةوضةى تيػف
يَػاى ضؤّ غكؤفى نًَةّ ئآلئةوة، بة زةغةآلتيىثاثا ية ضؤّ ْيؿتةديَية و ئةو ؾاضة ْاوةْسى 

 ة.َووغ. ناضتيَط غةضؤنى زاَةظضاوةى ْاوةْسى ظةضزةؾتى بووة و ثًةى طةوضةتط بووة يةو ْيية
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ئةو ئاضاغتةى بةٖطاّ نطاوة،  يةاليةٕي ناضتيَط ْانات و ْاَييَت ئةو زاواية َاضيصإ َؤَية باغ
ة ٖةض ٖةَإ َووغخاْةى تةزاّ ئةو زاوايةى نطزووة. ئاؾهطاية ئةو َووغى ئاططزةَييَت بططة 
ى َاْؤيي ئايٓهة ئةو بة تؤَةتى ثاَيجؿتى ية ضووْة، ْةبووى غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ َووغ

 طخاْةى تةزاّ الزضا.ى ئاطيية غةضؤنايةت
ّ بة ٖؤى ئةوةى ئةو غةضؤنى آلٖةضضةْسة ْاوى ناضتيَط يةو بابةتةزا ْةٖاتووة، بة

بةو  ْييةى تةزاّ طةوضةتط بووة، زووض َووغزاَةظضاوةى ْاوةْسى ظةضزةؾتى بووة و ثًةى ية 
 بيَت.  ْةبووة ضاظى ثيَؿٓياظ

طةضَةغيَط زةشَيَطزضيَت،  ظةضيزةفوضات بة  ضِووباضيْاوضةى )َطِة( ية نةْاضى ضاغتى 
يُجطاتؤضى ضؤّ وةضظى بةٖاض بوو، ئةو ؾةوةى بةٖطاَى زووةّ و ناضؤغى ئئةو زةَةف هة ضووْ

 .يوةباضإ باضية ئةوىَ َاْةوة 
نة ئاويإ  بووٕنطا ضيَوة زةٖاتٔ و خيَوةتةناْيإ بة دؤضيَو ئةوضووثايصيؤْةناْى ضؤّ ية 

بة  ْةبوو نة ئاوى تيَ ْةضيَت،يةؾهطى بةٖطاّ بة ؾيَوةيةى ّ خيَوةتةناْي آلتيَ ْةزةضوو، بة
و خيَوةتةناْيإ و ئةواْى ظؤض بيَعاض و تة ْيَةوةى ناتى باضإ باضيٓةنة، باضإ ضووةزضيَصبووْٖؤى 

 بيَ تواْا نطز و تا بةضةبةيإ ْةياْتواْى غةوٕ.
إ بؤ دةْط ئاَازة يعةناْيض بووٕزواى ئةوناتيـ ئيرت زةضفةت بؤ خةوتٔ ْةَا و ْاضاض 

، غةضباظةناْى بةٖطاّ تةواو َاْسوو بووٕإ بؤ دةْط ئاَازة زةٖةَووبؤية ئةو ناتةى بهةٕ، 
 .بووٕ ؾةنةتو 

ية  بووْةوة،باضإ َا يةشيَطئةغجةناْى يةؾهطى بةٖطاَيـ ٖةض وةى غةضباظةنإ ئةو ؾةوة 
ةنإ بؤ ئةظَووْناضة بة يإ زةنطا، ئاَؤشطاضى غواضبووْناتى ظيٓهطزْيإ ٖةغت بة َاْسوو

بٔ، ثيَويػتة ية  غواضة الوةنإ ئةوة بوو نة ئةطةض بتاْةويَت ئةغجةناْتإ ية غواضيسا باف
ية  يَوى تةواو بؤ ثؿووزاْيإ ٖةبيَت. ٖةَيبةت يةنييإ، ثيَساويػتؾةوى ثيَـ غواضبووْ

ةَاْةوةى يةبةض ى ئاغووزةيي و ْبووْدطة ية ئاييو،  ،ناْى ئةغح بؤ ثؿووزإثيَساويػتيية
باضإ و بةفط و ية ناتى ؾةو و بة تايبةت ية  يةشيَطهة ئةغح ضووْضيَصْةى باضإ و بةفطة، 

 ى غةض ثةْايةى و ية ؾويَٓيَهى ئاوةَيةزا عةويَتةوة.بووْغةضَازا، غةختة بتواْيَت بة بيَ 
او نإ و غةضباظة ئاظاناْى ْطاييػهةى ييَدوضِو  بووٕٖةضضةْسة ئةغجةنإ َاْسوو

بوو نإ نة ْاوى )فطة ضاّ( طاييػهةّ فةضَاْسةى آل، بةبووَٕاْسوو  طؿتييناْيـ بة طاييػهة
 ناْى بؤ دةْط ئاَازة نطزٕ.طاييػهةبؤية  ئةفػةضيَهى ئاظا و ناضاَة بوو،
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طاّ ويَٓسْةوةى ْاوةنةى، ْاويإ بة فبة ٖؤى قوضغي خ فطة ضاّ ؾاظازةيةنى غاغاْى بوو،
فةضَاْسةيي ى طاييػهةية  ْييةئةو بةيا ْةبوو،بةضظتط آلبا يةوبةٖطاّ يةؾهطى  يةْيَوو  وتزة

و ئةضنى ٖةض زةغتةيةى ية  زةضِؤيؿتَةيساْى دةْط  ةنة زيهةيية اليةى بؤ اليغواض ببوو، 
ّ ٖيض بيَ تاقةتى ية آلاى ئةوةى ؾةوى ضابطزوو ْةخةوتبوو، بةناْى زياضى زةنطز. ويَطِطاييػهة
بريزةنطزةوة نة ؾةوى ثيَؿرت بة  سا بةزى ْةزةنطا، ئةوةى زةيبيٓى وانةوت و مجودؤَييٖةَيػوو

 تةواوةتى خةوتووة.
ضيعةناْى  بووٕ،و يةؾهطى بةٖطاّ ية باؾووض  بانوضيةؾهطى ناضؤؽ ئيُجطاتؤضى ضؤّ ية 

زةغتى ضؤَةناْةوة  يةاليةٕ، ٖيَطف بووٕتةوة بؤ ضؤشئاوا ضيَهدطاآليةؾهطةناْيـ ية ضؤشٖة
 .ووٕض عةى يةؾهطى بةٖطاّ بةضةو ثيَؿية ْيَوةضِاغتال و  زووةنإ ية ٖةضثيَهطز و يصيؤْ

طاييػهةناْى ى دووَيةزواداض فةضَاْى  ْيَعيو ببٓةوة،ػتا تا ضؤَةنإ يَفطاّ َاوةيةى و
 يَ.زوو الى ضاغت و ضةثى يةؾهطى بةٖطاَةوة نةوتٓةضِزةضنطز، طاييػهةنإ ية ٖةض

تةْيؿتةنإ و ثؿتى بة  يةغةض ئةغح بوو،طةنةى ى يةؾهية ْيَوةضِاغتبةٖطاَى زووةّ 
ى خؤضزا ضِووْانناغهيَت و ظضيَ دواْةنةى بةٖطاّ ية  زووضةوةية  ٕ،ثاغةواْةناْى طريابوو

ثياوة ئاظانإ خؤيإ  ْةبوو،زةبطيػهايةوة و زةظاْطا ئةوة بةٖطاَة، ية نؤْسا ْةضيتى زاثؤؾني 
ْةبوو، َةوزاى ضؤيؿتٓى ترييـ زياض اططئ هة ئةونات ضةنى ئضووْية زوشَٔ ْةزةؾاضزةوة، 

ةى غيَ غةز و ثةدما ْيَعيهنيَهاْسا تري تا . ية ثيَؿربِْةبوو ناضيطةضيىرت ثية ثةدما َةتط  بوو،
ية ثةدما َةتط  ْةبوو،ّ ئةو دؤضة ترية بايةخى دةْطى آل، بةزةضِؤيؿتضواض غةز َةتطيـ  خؤيا
 ية خؤى ية تري ْةزةؾاضزةوة.رت تواْاى ْةزةَا و نةؽ ية زواى ئةو َةوزاث

 ةوةيإ )ْيَعة( بة زةغتى ضاغتآلى طةوضةيإ بة زةغتى ضةخ و ثيَقةَيغاْغةضباظاْى ضؤّ 
هة بة ْيَعة ضووّْ ظؤضتط غووزيإ ية ْيَعةناْيإ زةبيٓى. آلبوو، ئةوإ مشؿيَطيؿيإ ٖةبوو، بة

ة غهى نةغيَهسا زةنةوتةوة، ي ية تواْاياْسا بوو غهى زوشَٔ نوٕ بهةٕ و ئةو نوْةى بة ْيَعة
بة ئاظا بوواية ْةيسةتواْى  ضوة ٖؤى نةوتٓى زةغت بةديَي و ٖةضضةْسة غةضباظى ظاَسازةبو
 خؤى ضابططيَت. يةوةبطيٓةنة ٖؤي

ط نة بةض ؾويَٓة دياناْى دةغتةى زةنةوت زة بطيٓى مشؿيَ ية بةضاْبةضغةضباظيَو  ْةبوويةوا
ى بة ٖؤى ْيَعةوة ئةغتةّ بوو نة هغ خؤى غيٓط يابووْٕ نو ية بةضاْبةضّ آلخؤى ضابططيَت، بة

ية ٖؤناضةناْى بةناضٖيَٓاْى ْيَعة بوو  يَوٖةض ئةَةف يةن ة غةض ظةوى،ثيَهطاو ْةنةويَت
 ى زوشَٔ بؤ خػتٓى بةغة.هغةضباظاْى ضؤّ نة زةياْعاْى نوْهطزْى غيٓط و غ يةاليةٕ
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ى بضوونيإ طاييػهةّ زةٖاتٔ، ٖةْسىَ ى بةٖطاضِوويةو ناتةزا نة غةضباظة ضؤَةنإ بةضةو 
ية ثيَؿى ٖةض  آلّ زواتط زةضنةوت َةدمةْيل ْني،ثيَبوو نة بةٖطاّ وايعاْى ئةواْة َةدمةْيكٔ، بة

 ّ زضيَصتط ٖةبوو.آلبة ،ةؾيَطيةى ؾتيَو وةى غةضى نةَيطاييػهة
؟ نةؽ ية ئةوإ ضييةى خؤى ثطغياض نطز نة ئةو ؾتة زةوضوبةضبةٖطاّ ية نةغاْى 

خؤياْسا زةيإ طواغتةوة، يةطةٍَ عى ثيَؿةوة ضي ى ئةوإ يةيةبةضئةوةّ آل، بةضييةةياْعاْى ئةوة ْ
 زةضزةنةوت نة نةضةغتة و ئاَيَطى دةْطى بيَت.

ى ظةوى ْاوضةنةوة ْاضِيَهى بةٖطاّ ية ٖةض زوو الوة زةٖاتٔ، بة ٖؤى طاييػهة دةْطييةناْ
 طاييػهة بطيَتى ناضيطةضيىْى ضةناية ٖؤنا يَوةني بطِؤٕ،بة باؾي و خيَطايي  ْةبووتواْايإ 

بوو ية خيَطايي ظؤضى ئةوإ نة غةضى ية غةضباظى بةضاْبةض زةؾيَواْس و زةضفةتى ْةزةزا تا 
وة ضيَطط ية وى ظةوى بْاضِيَهئةو ضؤشة ، بةآلّ بتواْيَت غووز ية زةضفةت ببيٓيَت بؤ بةضططى

 ٕ ظؤضتطئ غووز ية خيَطاييإ وةضبططٕ.ناْى بةٖطاّ و ْةيٗيَؿت ئةواطاييػهةتواْاى 
 ْيَعيوبة  بووْةوة، ْيَعيوى ٖيَواف ية يةؾهطى ضؤّ دووَيةنإ ية ٖةضزووالوة بة طاييػهة

ةؾيَطةناْةوة ؾتيَو بةضةو بضوونةناْى ضؤَةنإ واتة غةضى نةَيطاييػهة نةوتٓةوةيإ ية 
نإ، طاييػهةططةنة زةطةيؿتة ٖةض نة ئا طاييػهةناْى بةٖطاّ ٖةَيسضا، زةضنةوت نة ئاططة،

ية ئةغجةنإ و غةضباظ و  توْسْةوةى غووتايةنػةض ئةغجةنإ زةوةغتإ و ٖةغتى 
نإ ئةو ؾةوة طاييػهةناْسا زةٖاتةزى و زةضزةنةوت نة ئةطةض طاييػهةناْى غةض ييَدووضِة

 ٕ.غووتاطوَإ ئاططيإ زةططت و زةْةبووباْة، بيَ اية و تةضِْةبووْيةبةض باضإ 
، ْة زاضى بة ٕنإ زةضووطاييػهةبةضةو  ٓةزةض،غةضى نةَيةؾيَطةناْةوة زةٖاتةو ئاططةى يةئ

ثطِشاْى يةطةٍَ  ووتيَٓةضى وةى خوئَ بوو،ؾًةيةنى غ ْةبوو، تةْيا ضِؤٕؤ نؤْةى بة ئاطط و ْة ثةضِ
ْس و ْاضاضى زةنطزٕ غووتاو دةغتةياْى زة دًوبةضطو ئةغح و نةغةناْسا، طاييػهة بة غةض 

يةغةض نإ زابةظٕ و بة ثةية خؤيإ يةو ئاواْة وةضزةٕ نة ية باضاْى زويَينَ ؾةوةوة طاييػهةة ي
ثيَـ ئةوةى ئاططةنة بهوشيَتةوة، ، بةآلّ ةوة تا ئاططى دةغتةيإ بهوشيَٓٓةوةبووْب ططزظةوى 

ة ْس نػووتايإ نةوتباية بة ضازةيةى زةيضِووخػاضئةطةض بةض  غووتا،ٖةْسىَ ية دةغتةيإ زة
 نإ نة بة باضاْى ؾةوى ضابطزوو تةضِطاييػهةزواى َاوةيةنيـ  ضِووخػاضيإ ْةزةَا،طؤؾتى 

بؤية ية  ضاوةضِوإ ْةنطاو بوو،زاوة ضِووٕ. ئةو غووتازةبوو و زة ، ئاططيإ تيَبةضبووٕب
 .ْةبووناْسا ٖيض نةضةغتةيةى بؤ نوشاْسْةوةى ئاطط طاييػهة
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 ْةبووناْيؿسا بيٌََ طاييػهةنإ و ية طاييػهةططتٓى طفوضات زووض بوو ية ؾويَٓى ئاطظيَى 
ئاططةنةف نة ْة زاض  زيهة نإ و بيهوشيَٓٓةوة. ية اليةنيطاييػهةتا خؤٍَ بهةْة غةض ئاططى 

نإ بابةتيَهى طاييػهةو ؤٕ زةنةويَتةوة، بؤ غةضباظةناْى ْيَْةزةظاْطا ض ْةبوو،ؤ نؤْة و ْة ثةضِ
 ؾاضاوة بوو.
يةؾهطى بةٖطاّ، ثيَهسازإ ية ْيَوإ ٖةضزوو يةؾهط زةغتى ثيَهطز، ةْسى يةْيَوناتيَو 

و  دًوبةضطو بةض  يَزةض ةٓناْةوة ئاطط ٖاتطاييػهةةؾيَطةناْى غةض زيػإ ية ظاضى نةَي
ْةنة، غووتانطزٕ ية ظطاضئةواْيـ بؤ خؤضِ غووتاْسْى،دةغتةى غةضباظةناْى بةٖطاّ نةوتٔ و 

 وةضزةزا. خؤيإ ية ظةوى تةضِ
ى يةؾهطى بةضاْبةض وضةية َةيساْى دةْط زةبيَتة ٖؤى زابةظاْسْى  ْويَنةوتٓى ضةنى زةض

ةوة و بؤيإ زةضْةزةنةوت نة بووْى ضةنى تاظة بضِووبةضِووو غةضباظاْى بةٖطاَيـ ئةو ضؤشة 
، يةطةٍَ ئةوةؾسا بةٖطاّ فةضَاْى نطز تا ٖيَطف بهةْة غةض ئةو ضييةئةو ضةنة تاظةية 

 يإ ببةٕ.ويةْيَو  طاييػهاْة
، بؤية بريى نطزةوة نة ئةطةض ئةو يَناْةوة زيَتة زةضطاييػهةبةٖطاّ زةيبيٓى ئاطط ية 

 ئاططةنة ْايةتةوة. سيهةبؿهيَٓسضئَ، ضي طاييػهاْة
ّ ية زَيى يةؾهطةنةيسا غةضباظةنإ آلٕ، بةغووتاٖةْسىَ ية غةضباظاْى بةٖطاّ نوشضإ و 

ّ بة آل، بةبووٕٖةضضةْسة ؾةوى ضابطزوو ْةخةوت  سٕ،طاييػهة ئاططٖاويَصةناْيإ تيَو ؾهاْ
، توْسيإ بة ضازةيةى بةضظ بؤوة نة بة ٖيَطؾيَهى ية ْاناو و وضةنإ طاييػهةبطزْى يةْيَو

زاوة بة بيَ بايةر بعاْني و ية ضِووٖةَيبةت ْابيَت ئةو  ،ةنإ ٖةضاغإ بهةٕتواْيإ غةضباظة ضؤَ
 ايةوة، غةضنةوتٔ بؤ ئةو نةغةية نة ضةنة تاظةنةى الية.زيَتةن ْويَٖةض دةْطيَهسا نة ضةنى 

ةى غيَ ًَيؤٕ غةضباظى ية دةْطسا بوو، دطة ْيَعيه فةضةْػا وآلتيظ(  1940ية غاَيى )
جةضوةضى غةضباظاْى ْيؿتُاْى ئةوإ، ية ساْبؤ ياضَةت بووٕياْةى ٖاتبةضيتاْيةو غةضباظة 

دةْطى ديٗاْى زوو ًَيؤٕ غةضباظى ةَني يةنبة ٖةَإ ؾيَوة ية  فةضةْػا طوَإ ْانطيَت،
تانتيهى ، بةآلّ بؤ َطزٕ بووٕفةضةْػي خؤياْسا بة نوؾت، ئةو غيَ ًَيؤٕ غةضباظةف ئاَازة 

ى وضةوة ٖؤى زابةظيٓى وواتة دةْطى تاْو و ظضيَجؤؾةنإ، ب دةْطى َاتؤضِ ْويَي
غتى ةنةوتة بةض ز يي ثاضيػى ثايتةختظوونإ و ييَهرتاظاْى يةؾهطةنةيإ و بة فةضةْػيية

 َيُاْةنإ.ةئ
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ؤنةواْى خؤبةخؿى ْاغطاو بة و ٖةظاضإ فطِ ْييةى شاثؤٕ ٖيض طوَإ خةَيهجةضوةضى ْيؿتُاْية 
يةنإ و خؤيإ ثيَسا ايضيهةئةَ نةؾتيية)ناَيهاظ( بة فطؤنةى ثطِ ية بؤَب ٖيَطؾيإ نطزة غةض 

ية بريةوةضيةناْى خؤيسا  ةَةضيهائيإ زةبطزٕ، )ٖاضى تطؤَةٕ( غةضؤى نؤَاضى يةْيَوزةزإ و 
نإ تا زوايني نةؽ بةضططى ْييةشاثؤٕ ثيازة بهةئ، شاثؤ يةْيَوزةَييَت: ئيَُة زَيٓيا بووئ ئةطةض ٖيَع 

ئةو ْةتةوة ئاظا و ، بةآلّ ة ْاَيَٓيَتوآلتية ئاناَسا ضةطةظى ْيَط يةو  و زةنوشضئَ،زةنةٕ 
ى خؤيإ يةزةغتسا و خؤبةزةغتةوةزاْيإ ٖةَيبصاضز، وضة بؤَبى ْاوةنى، ية بةضاْبةضجةضوةضة ْيؿتُاْ

 و شاثؤٕ.يَوة ْوْةطةيؿتب ئةَةضيهيية ناتيَهسا نة ٖيَؿتا تانة غةضباظيَهى 
ضةْسة ي بسةئ غةضباظاْى بةٖطاّ ٖةضييةَإ بؤية باؽ نطز تا ْيؿاَْيَصووزاوة ضِووئةو زوو 

ى ئاططيَهى بةو ؾيَوةية نة بيَ بووْية  يػت بوو،ْويَباو نة ْاويإ ْةبة بةضاْبةض ضةنيَهى بووْنةوت
ى يةْسية ْيَويإ يةزةغت ْةزا و وضة، بةآلّ بووٕبيَ ئاطا  غووتاؤ نؤْة و بيَ ضؤٕ زةزاض و بيَ ثةضِ

ٖاويَصةناْيإ تيَو ؾهاْس و ئاطط ٖاويؿتٓيإ يةو طاييػهة ئاططيةؾهطةنةيإ ٖيَطؾيإ بؤنطزٕ و 
ةٖطاّ ئةو ناضة ت، بةآلّ ية الى ضاغت و الى ضةخ غةضباظةناْى بةثاْى دةْطسا ضاططبةؾةى طؤضِ

نإ ٖيَطؾيإ نطزة طاييػهة تةْيا ى يةؾهطى بةٖطاّ ٖيَطؾيإ ْةنطز،زوو الْةنطا، ضووْهة ٖةض
ئةواْيـ بة ٖؤى ثطشاْى ئاطط بةغةض ئةغجةنإ و غةضْؿيٓةناْى  ٖاويَصةنإ،ئاطططاييػهة غةض 

 .طاييػهةنإ تيَو ؾهابووْٕى ووتاغنإ و ٖةْسيَو داض طاييػهة
نطز نة تا ئةو نات  طاييػهاْةفةضَاْى بةو  طاييػهة دةْطييةنإفطاّ فةضَاْسةى 

ّ ئةو ناضة ية ٖةضزوو ال غةضنةوتوو آلتا ٖيَطف بهةٕ ئةوإ تيَو بؿهيَٓٔ، بة بووٕ ضاوةضِوإ
ٖيَطؾبةضةنإ بتوأْ ة طاييػهئاططٖاويَصةنإ زةضفةتيإ ْةزةزا تا طاييػهة هة ضووْ، ْةبوو

ةْسى يةؾهطزا، غةضباظة ثيازةنإ ية ْيَوٖيَطؾةنةيإ بةضزةواّ بهةٕ. ئةَة ية ناتيَهسا بوو نة 
 ئاططٖاويَصةناْيإ تيَو زةؾهاْس.طاييػهة و  بووٕزة تيَجةضِى ئاطط ية ْيَوةضِاغتبيَ تطؽ 

و باظةناْى ْيَصةنإ ئةوة بوو نة غةضئاططٖاويَطاييػهة تانة ضيَطة بؤ ؾهاْسْى 
ةوإ و مشؿيَط و ْيَعةيإ ّ ئةوإ تري و نآلناْى بةٖطاّ زابةظٕ و ئةوإ بؿهيَٓٔ، بةطاييػهة

تةْاْةت ئةفػةضيَهى وةى فطاَيـ بريى  ضة ثيَويػت بوو،بؤ ئةو نانة  ْةبووتةوضيإ ال  البوو،
 ناْى.طاييػهةو نيَهى ثيَويػتة بؤ غةضباظةناْى ْيَيةوة ْةنطز بؤوة نة تةوض ضة

( ية زشى ئيَػتةعى بيعةٕ تيؤّ )ئيػتاْبؤىل ٖيَ يةاليةٕزةوتطيَت بؤ يةنةجماض ئةو دؤضة ئاططة 
ناْى َوعاوية بةناضٖات. زواى ئةويـ خةييفةناْي ئةَةوى ٖةوَيياْسا ئةو ؾاضة نة زواتط نةؾتيية

 ةوة.بووْى ئةو ئاططة ضِووبةضِووزيػإ  ة قوغتةْتيٓة ْاغطا، زاطري بهةٕ،ب
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نة ئاططى  ْييةّ طوَامنإ آلةْسة ية ْيَوإ بةٖطاّ و َوعاويةزا ضواض غةزة ٖةبووة، بةٖةضض
 ى بيعاْػة نة ثايتةختةنةى بيعةٕ تيؤّ بووة.خةَيهْةنوشاوة ية زاٖيَٓاْةناْى 

، وتيإ بة ٖيض نةؽ ْةزةٓييةٗيَتووْسى زةثاضيَعضا، ئةو ْٗيَٓى ئةو ئاططة ية بيعاْؼ بة ْ
 ئ داض ؾاضى بيعةٕ تيؤّ بة ٖؤى ئةو ئاططةوة ية زاطرينطزٕ ثاضيَعضاوة.نة ضةْس ْييةطوَإ 

بة خؤٍَ  تةْياثػجؤضةنإ زةتوأْ ئةو ئاططة بةضٖةّ بٗيَٓٔ نة بة ئاو ْانوشيَتةوة و  ئيَػتة
ى بووْية ٖة ْةبووٕ ئاطةزاضية ضابطزووزا ، بةآلّ بةو طاظاْةى زشة نوشاْةوةٕ، زةنوشيَتةوة خؤيا

 يَٓةوة و ية زةضياى بةضاْبةض بيعةْتيؤَيـ، خؤٍَ زةغت ْةزةنةوت.طاظى ئاططنوش
دةْطى ديٗاْى و ية زووةَني زةظاْطيَت نة ئةو ئاططةى بة ؾيَوةى بؤَب ية  ئيَػتة

ئايا بووٕ، بةآلّ شيَٓطإ، ية فػفؤض زضوغت نطاةض ؾاضةناْسا ضتٓاّ بة ظيَدةْطةناْى نؤضيا و 
يسا، ية ٖةَإ نةضةغتة ئاططةنةى ئيَطاْى ة دةْطييةناْطاييػهئةو ضؤشةى ناضؤؽ بة ئاطط ية 

 .نطزبوو؟ ضيَ
ى َازةظ(  1669يَني بؤَإ زةضزةنةويَت نة َطؤظ ية غاَيى )زا زةطةضَِيَصووناتيَو بةْاو 

ية َازةئةو  يةَةضِ ظاْياضييى ظايٓتةوة، بةو ثيَية تا غةزةى ٖةظسةٖةَى ؤظيوةفػفؤضى ز
ية زشى يةؾهطى بةٖطاّ بةناضٖاتووة، ية  غيَيةّة ية غةزةى ٖاونات ئاططى ْةنوشاو ْةبووة،

غةزةى سةوتةّ ٖةَإ ئاطط ية زشى يةؾهطى َوعاوية و ية غةزةى ٖةؾتةّ ية زشى 
ةييفة ناْى خنةؾتييةناتيَو بؤ  ئةو ئاططة بة ئاو ْةزةنوشايةوة، ديَٓؿيٓةناْى بةناضٖاتووة،

و ئاويـ ، تةْاْةت ئةطةض نةوتباية ْيَغووتاْسناْى زةنةؾتييةةنإ ٖةَيسةزضا، يَةويئة
 ْةزةنوشايةوة.

و ئةونات ٖةبووة،  ْييةفػفؤض ضاغت  ؤظيٓةوةيى زَيَصوو خؤنةواتة زةبيَت بطوتطيَت يا
ئةو  ةيٌف َطؤظئيَػتةتا  ضيض نطزووة و ةني زيهةيَازةئةونات ئةوإ ئةو ئاططةيإ ية  خؤيا

تةْاْةت تا  ،نطزووة ضيَيإ ةني زيهةيَازة طةٍَية تيَهةَيةيةى ية خؤيا َازةية ْاْاغيَت
 يإ بؤ ْةزؤظضاوةتةوة.ظاْياضييةئةو  ـغةضزةَئةّ ظاْاياْي  ئيَػتة

نإ، ناتيَو بيٓى ْييةى غاغاطاييػهة دةْطييةناْغةضةدماّ فةضاّ واتة فةضَاْسةى 
بة ببةٕ نة ئاططيإ ييَوة زةضزةضيَت،  يةْيَو طاييػهاْةناْى ئةو ْاتوأْ ئةو طاييػهة
و  طاييػهاْةيةو  يَوى فةضَاْسةيي بوو ٖيَطؾي نطزة غةض يةنطاييػهةنةى خؤى نة طاييػهة

نةى طاييػهةئاططٖاويَصةناْةوة ئاططى ثيَسا ثطِشيَٓسضا و طاييػهة  يةاليةٕثيَـ ئةوةى بيطاتيَ، 
 ية ئةدماَسا غووتا،ى ططت و ، ططِْةبووؾيَساض  ضيسيهةببؤوة و  وؾونة بة ٖؤى تيؿهى خؤض 
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ية  يإ ططت. يةوناتةى نة ططِنة ططِطاييػهةو اْى ْيَةنإ و زوو ية غةضباظييَدووضِخؤى و 
ناْى زوشَٔ تا تيَهى بؿهيَٓيَت، طاييػهةية  يَودةغتةى بةضببوو، فةضاّ خؤى ٖةَيسا بؤ يةن

زواى  اططةى ية دةغتةى بةضببوو، نوشضا،ّ ية ئةدماَى بةضططى بةضططيهاضإ و ئةو ئآلبة
 ٕ.غووتاتةضَةنةى نة نةوتبؤوة غةض ظةوى، بةضزةواّ بوو ية  يَطزْيؿ

ةثاْى دةْطسا ظةْطيَت و نةؽ ْةَا بوو نة يةو اليةى طؤضِ سيهةزواى َطزْى فةضاّ ضي
ناْى طاييػهةو طةوضةتطئ ضةنى دةْطى بةٖطاّ نة  بووٕنإ تيَو ؾهاطاييػهةظؤضيٓةى 

 .ووٕض يةْيَو، بة تةواوةتى بووٕ
ى ضةظاَةْسى ثاؾاى بيعاْؼ بؤ وةضططتٓى ئةو ئاططة بة يتواْيويةت ؤٕطاوة ضناضؤؽ نة ْةظاْ

ى تيَهؿهاوٕ، فةضَاْى بة يناْى بةٖطاّ بة تةواوةتطاييػهةزةغت بٗيَٓيَت، ناتيَو بؤى زةضنةوت 
 ى يةؾهطى بةٖطاّ بهةٕ.يةوى بةضةو ْاوةْسالى ضاغت و الى ضةثي غوثانةيسا تا زةغت بة ثيَؿطِ

نطزْةوةى ٖيَع و بة يةؾهطيَهى نةَةوة بةضةو دةْطى ئةوة بوو بيَ نؤبةٖطاّ ٖةَيةي َةظْي 
ووغإ باغيإ ية شَاضةى ؾةغت ٖةظاض غةضباظ بؤ يةؾهطى ئةو َيَصووْناضؤؽ ضؤيؿت، ٖةضضةْسة 

 نطزووة.
ة نةَةوة بؤ دةْطى ى بةو ٖيَعطاييػهة دةْطييةناْئاؾهطاية نة بةٖطاّ ثاَيجؿت بة 

ناْى ية زشى ناضؤؽ خػتة طاييػهةاى ئةوةى ية ؾويَٓى ْةطودماوزا ويَطِناضؤؽ ضؤيؿت، 
اية بة ططمياْى ظؤض زةيتواْى ٖيَعى ناضؤؽ ية زووالى ْةبووّ ئةطةض ئاططةنة آلدةْطةوة، بة

 نةى بةٖطاَى تيَهؿهاْس.دةْطييةّ ئاططةنة ْةخؿة آلطة تيَو بؿهيَٓيَت، بةؾةضِ
و، واتة غي ٖةظاض ية غةضباظةناْى بةٖطاَى شَاضةى غةضباظةناْى ناضؤؽ ْةوةز ٖةظاض بو

ئةو يصيؤْاْةى ية الى ضاغت و ضةخ زةدةْطإ ية غةضباظة ٖةَيبصاضزةناْى ضؤّ  ثرت بووٕ،زووةّ 
 ية بةضاْبةضبةٖطاَى زووةّ خؤى  ؤْةناْى ضؤّ زةغتى ثيَهطز،ى يصيدووَية، بؤية ناتيَو بووٕ

 وة، زةغتى بة ثاؾةنؿة نطز.ٓييةؤزاْسا بيطةَاضِ
ية  َيَصوو ْاو بطزووة،تٓيَهى طةوضةى آلةنإ ئةو ثاؾةنؿةيةيإ بة ٖةَيَصووْووغة ضؤَ
 طةواٖيئيَُة نة ية غةزةى بيػتةَني  ووةّ ضِاي ْةنطز و ثاؾةنؿةى نطز،ناتيَهسا بةٖطاَى ز

تٔ زوو بابةتى آلزوو دةْطى طةوضةى يةنةّ و زووةَى ديٗاْني و زةظاْني نة ثاؾةنؿة و ٖة
 دياواظٕ.

َيُاْيا ية نيؿوةضى ئةفطيكا ةباْطى ئديٗاْى ضؤَيًََى فةضَاْسةى بةْاودةْطى زووةَني ة ي
 يا ثاؾةنؿةى نطز و نةؽ بؤى بة ؾهػت ْةْووغي.بةضيتاْٖيَعى  ية بةضاْبةضزووداض 
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واتة ية  ئيَػتةو ض  غيَيةّثاؾةنؿة ية دةْطةناْسا ض ية غةضزةَى بةٖطاّ واتة ية غةزةى 
 ؤثاضيَعى ية طةَاضؤزضإ بةناض زةٖات.غةزةى بيػتةّ بؤ خ

 ية ْاوضةى )َطة( بةضططى بهات، بؤيةبةٖطاّ ية ناتى ثاؾةنؿةزا بؤى زةضنةوت نة ْاتواْيَت 
و ئةو ثطزةى ثيَؿرت زضوغتى نطز بوو، ٖيَؿتا َابوو و تواْى تةواوى  بجةضِيَتةوة فوضاتياضيسا ية بطِ

اْيسا تا ئةو ثطزة ى زوا غةضباظى ية ثطزةنة، فةضَةضِيٓةوةثبة يَٓيَتةوة، غةضباظةناْى ية ثطزةنة بجةضِ
بة ٖؤى  إ ئةو و غوثاى ناضؤؽ زضوغت بوو،زواى ئةو ناضة َةوزاى باف ية ْيَو تيَو بؿهيَٓٔ،

 .بجةضِيَتةوةوةضظى بةٖاض و ظؤضى ئاوى فوضات ناضؤؽ ْةيسةتواْى ية ئاوةنة 
اتبوو بؤ دةْطى بةٖطاّ و ية نةيوثةييَهى دةْطى غةضزةَى خؤى ٖ ٖةَووناضؤؽ بة 

 يةؾهطةنةيسا ئةْساظياضإ و ئةو نةغاْةى ثطزيإ زضوغت زةنطز ٖةبوو.
زواى ئةوةى بةٖطاَى زووةّ ثطزةنةى خؤى تيَهؿهاْس، ططمياْى زةنطز نة ناضؤؽ ثطز 

اْة ٖةية نة يةو بةيةَزضوغت بهات و زةيعاْى بؤ ئةوةف ثيَويػتى بة تةواوى ئةو بةيةّ و 
. بؤية بجةضِْةوةعيإ بهةٕ و زاضيإ غةْةغةض و ثيَياْسا سيسا ضيتا بة تةْيؿت يةنٕ غٓووضة

بؤ غةضةوة و  بووٕو بةيةَاْةى يةو ْاوضةية ٖة بةيةّبةٖطاّ فةضَاْى نطز تا تةواوى ئةو 
هطزْى زةغت ناضؤؽ و يةؾهطةنةى بؤ زضوغتبهةوْةوة تا ْةنةوْة  زووض ضِووباضةنةى خواضةوة

 ثطز.
يَهى ْةبيٓى، فةضَاْى بة بةيةَٖيض بةيةّ و  غٓووضةى ئةوةى يةو ناضؤؽ زوا

ى ثيَويػتة ٖيَٓسةهطزْى ثطز، يةنة بربِٕ، بؤ زضوغتئةْساظياضةناْى نطز تا زاضةناْى نةْاضى ظيَ
ةوة و يزضوغت بهةٕ. غةضباظاْى يصيؤْةنإ َؿاضيإ ططتةزةغت و زاضةناْيإ بطِي بةيةّ

، زاضةنة زةنطا بة تةختةى يَوو و ية َاوةى نةَرت ية ناتصَيَطيٓةوةى ٖةض زاضيَزوابةزواى بطِ
ى ىلَ زضوغت زةنطا. ئةوإ ية بةيةَ ويَٓسةضو ية ضِووباضةنةئةغتووض و زةطواظضايةوة بؤ نةْاضى 

ى ضِووْانبة ضؤش، تةْاْةت ؾةواْةف و يةبةض  تةْياػاظى خؤيإ ْةبةيةَناضطةناْى 
 ةناْيـ ناضيإ زةنطز.َةؾدةَي
يَو بةضضاو ْةزةنةوت، بةيةَةنة تانة يؤشةى ناضؤؽ نةوتة زواى بةٖطاّ ية نةْاضةناْى ظيَئةو ض

ظيَى يةغةض ى يةؾهطةنةى ية َاوةى ثيَٓر ضؤشزا تواْيإ ثطزةيَو بووْبةآلّ بة ٖةوٍَ و َاْسوو 
ٕ فوضات زضوغت بهةٕ. غةضباظة ضؤَةنإ ناتيَو ئيُجطاتؤضيَهى باؾيإ زةبوو، بةّ ؾيَوةية ناضيا

هطزْى ثطز ية ئيَػتةؾسا ئةو ؾيَوة ناضنطزْة غةختة زةبيٓني نة زضوغتنة تةْاْةت ية  ،زةنطز
 ية َاوةيةنى ئاوا نةَسا ئةغتةَة. ٔزةنطيَ ثطِ باثاْةى وى بةو ضوةؾيَوةى نةَي
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 ثطزةنة زةغتى ثيَهطز.يةغةض ى غةضباظة ضؤَةنإ ثةضِيٓةوة غةضةدماّ ثطزةنة ئاَازة بوو،
هطز و تا بةضةبةياْى ضؤشى زةغتى ثيَ ني ضِؤشةبةياْى ؾةؾةَيةبةضضباظةنإ ى غةثةضِيٓةوة

هة ية اليةى يةؾهطيَهى ْةوةز ٖةظاض نةغي بة يةؾهطى بضووى ضووْخاياْس،  سةوتةَني ضِؤشي
ئاططٖاويَصةناْيؿيإ البوو و طاييػهة ئةوإ َةدمةْيل و  زيهة ية اليةني طيَت،زاْاْ

 .فوضاتى اْسْةوة بؤ ئةوبةضزةياْجةضِ
ى يةؾهطى ضؤّ ية ثطزةنة واتة ناتى ؾةو، ناضؤؽ ثؿووى زا و تا ثةضِيٓةوةية ناتى 

بةضةبةيإ خةوت، بةضةبةيإ ٖةواَييإ ثيَسا ْؤضةى ئةوة و ثيَويػتة خؤى و ئةواْةى زةوضةى و 
ٓى طةوضةى يناٖ بجةضِيَتةوةيةوةى  ّ بةضآل، بةبجةضِْةوةخعَةتهاض و طاضزى ثاغةواْةناْى 

 نةى خؤى ضابططيَت.ثةضِيٓةوةتا  وت نةوتةوة و ثيَي ْيَعيوى شوثيتيَطٕ ييَي ضغتطةثة
ى شووثي تيَطٕ وةى ثةضغتطةثيَويػتة ئةو بابةتة باؽ بهةئ نة ية يةؾهطى ضؤَسا ناٖيٓى 

فةضَاْسةى باآلى بططة غةضباظ و ئةفػةضةنإ،  تةْياْة بووٕ،سى يةؾهطةنة واضِؤفةضَاْسةى 
بوو، بةآلّ  بةضِيَعاى ئةوةى ناٖيٓةنة ثياويَهى طويَ بؤ فةضَاْةناْى بططيَت. ويَطِ ةزةبوواييةؾهطيـ 

 .نةّ ضِابططّ؟ثةضِيٓةوةَاْةوة ثطغياضى نطز نة بؤضى ضةْس ضؤشيَو غةضغووضِئيُجطاتؤض بة 
ّ ئةطةض ضةْس ضؤشيَو آل، بةْييةوة و ئاناَةنةى باف ووةتةَٔ فاَييَهِ ططت وتىناٖيٓةنة 

 خطاخزاوى ضِووزؤخة ؾووَةنة تةواو زةبيَت و ٖيض ضويَتةوة، باخؤى بططيَت و ْةثةضِئيُجطاتؤض 
 ازات.ضِووْبؤ ئيُجطاتؤض 
يوةتةوة و ٖيض غةضباظيَهِ ييَطة ْةَاوةتةوة، زوشَٓيـ تةواوى يةؾهطةنةّ ثةضِ وتىناضؤؽ 

اْسةى بةدىَ زوشَٔ بة بيَ فةضَ ية بةضاْبةضو َٔ ْاتوامن يةؾهطةنةّ  يةوبةضى ضِووباضةنةية
 يةوة.يضِةى ناٖيٓةنة، ية ثطزةنة ثوتةبٗيًََِ، بؤية بيَ طويَسإ بة 

يهازا ْووغيوةتةوة، بةضيتاْناْى ية فةضٖةْطى ْييةى غاغاَيَصوونة  ئةَيُاْى ْؤَيسنةى 
ى بة ؾاضيَهى بيَ بةضططيهاض ْاغاْس و بة يةؾهطةنةيةوة وْزةَييَت: بةٖطاَى زووةّ ؾاضى تيػف

بة ضاى ئؤَيػتيس نة وٕ، بةآلّ و ؾاضى تيػفيـ طةيؿتة ْيَناضؤغ ت ضؤيؿت،آلبةضةو ضؤشٖة
 زةبيَصيَت ،ئةَةضيهابووة ية ظاْهؤى ؾيهاطؤى  ئيَطإى َيَصووى َاَؤغتاظ(  1935تا غاَيى )

ية  آلٕ زةنطز،، ئةو ؾاضةيإ تاوٕو ؾاضى تيػفض ناضؤؽ و يةؾهطةنةى طةيؿتباْة ْيَئةطة
 ْهة طةمن يةو ؾاضة ْةبطزضاوة.ناتيَهسا تةْاْةت يةى زة
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 خؤنإ نوشضإ و بة زيٌ طريإ ياْييةئةو زةَييَت ضةْس ئيُجطاتؤضيَهى ضؤَى بة زةغت غاغا
إ بة ضازةيةى بوو نة ْةياْسةتواْى وٓةى ضؤَةنإ بةضاْبةض بةى و ني، بؤية ضخواضزؾهػتيإ 
 هطزْى ؾاضةنة بجاضيَعٕ.آلْخؤيإ ية تا

بة ؾاضى بيَ بةضططيهاض  ىوْنة، بةٖطاَى زووةّ ؾاضى تيػفى ْؤَيسوتةٖةضضةْسة بة 
ٖيضيإ ييَ  زةبووايةى ؾاضة بيَ بةضططيهاضةنإ ْةزاْيؿتوواْْةضيتى ئةونات،  ْاغاْس، بةثيَي

وٕ ية تؤَيةى دةْطةناْى و ؾاضى تيػفآلّ بيَطوَإ ئةطةض ناضؤؽ طةيؿتباية ْيَبهطيَت، بة
، ئةو بووٕناْةوة نوشضاْييةتؤضى ضؤّ نة بة زةغت غاغاخويَٓى غيَ ئيُجطاضابطزوو، ٖةضوةغا 

ٖةَيٓةططة يةوةى آلٕ، ئةوة بةَيطةيةنى ساؾاْةنةوتة بةض تا وٕتيػف، بةآلّ ٕ زةنطزآلؾاضةى تا
َيسنة يةّ باضةوة ضاغت بهطيَتةوة، و ئةو ؾاضة و ثيَويػتة بريوضِاى ْؤووةتة ْيَنة ناضؤؽ ْةطةيؿت

نة بابةتى ئاوا بة بيَ بةَيطة بٓووغيَتةوة و غةضضاوةى ْووغيٓى ة ْةبووّ ْؤَيسنة نةغيَو آلبة
 تى.يَئةو بؤ ئةو بابةتة )ثًيٓاغي بضوونة( نة دياية ية )ثًيٓى طةوضة( نة َاَ

 يةباضةىى ئةو غطووؾتى َيَصوو غطووؾتٓاؽ بووة،ثًيٓى طةوضة نةغيَهة ْاضطاييػت واتة 
و سةوت بةضطسا  اْى ديٗإ زةْاغطيَت و ية غيتوونة بة بايةخةنية ثةضِ يَوديٗاْى نؤٕ بة يةن

ٖةْسيَهيإ  ٖةَوويإ زاٖيَٓإ و ْووغيٓى ئةو ْني، و بابةتةناْى  ظاْياضييضةْسة نؤنطاوةتةوة، ٖةض
توونيَهى بة نةَيهة و هة طؿتطرية ثاف زوو ٖةظاض غاٍَ، ٖيَؿتا ثةضِضووْوةضطرياوٕ، بةآلّ 

 .نةّ بهاتةوةتوونة ئةو ثةضِ ثيَؿهةوتٓةناْى َطؤظ ْةيتواْيوة بايةخى
نطزووة، ية  َيَصووى ية ظووظؤض ئاضة غياغيي بوو،بةٖطةى  وزإثًيٓى بضووى نةغيَهى خ

ثايةى غةضؤى  ْيَعيوية ضؤّ  ئةو غةضزةَةئةو ثايةية  ظايٓيسا بؤتة نوْػوَيى ضؤّ،غاَيى غةزى 
 بووة. ئيَػتةنؤَاضى 

ضى خؤى زةطُةٕ بيَت و بة ؾيَوةى بةزواى توونيَهى ْووغيوة نة يةواْةية ية دؤئةو ثةضِ
ظ( نؤضى زوايي نطزووة، وةغيةتى نطزووة  113يةنسا ْووغطاوةتةوة، واتة ثًني نة ية غاَيى )

يةباضةي  زضيَصة بسةٕ بة ْووغنيو ْةوةناْى  نوضِو زواى خؤى  يَتنؤتا ْةيبةتوونةنةى نة ثةضِ
طةياْس و ْةوة ية زواى ْةوة تا ْيوةى  غيةتى باونيإ بةدىََيَصووى ضؤّ. ْةوةناْى ثًني وة

 .اسزضيَصة ثيَتوونة ى ضؤَيإ يةو ثةضَِيَصووى ْووغيٓةوةى ظايٓيةنةَى غةزةى ضواضةَى 
نة زةغتى ْووغيٓةوةى  ْةبووزواى ئةو بةضواضة بة ٖؤى ئةوةى يةو بٓةَاَيةية نةؽ 

ْيوةى يةنةَى غةزةى ة تا َيَصووهة ئةو ضووْ ٖات، نؤتاثطؤغةية بةى ٖةبيَت، ئةو َيَصوو
زووةَى غةزةى ضواضةَى تيَسا زاوةناْى ْيوةى ضِووضواضةّ بةضزةواّ بوو، بة ؾيَوةيةنى ئاغايي 
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ناضؤغى ئيُجطاتؤضى  يةؾهطنيَؿيييساوة، ٖةَإ ضِووزاواْةف نة ئةونات ضِوويةو  يَويةن بوو،
 نإ بووة.ْييةغاغا زةغةآلتيىضؤّ بؤ غةض 

َاْى ئةو خويَٓةضاْة نة غةضغووضِنطز تا ْةبيَتة َايةى ئةو بابةتةَإ بؤ ئةوة باؽ 
ؤٕ ية ة ضَيَصووظ( ٖةية، تا ْةطوتطيَت ئةو  113غاَيى َةضطى ثًني واتة ) يةباضةىظاْياضيإ 

زواي ْةوة توونى ثًني ْةوة زاوةناْى ثةضِضِووهة زواى َةضطى ئةو ْووغطاوةتةوة، ضووْ
زاوةنإ ٖةشَاض زةنطيَت، بؤية بةؾيَو ية ضِوو ٖةض ْةوةيةى بة طةواٖيسةضى ْووغطاوةتةوة،

ٖاونات ٖةْسىَ نةؽ زةَيئَ ْانطيَت َتُاْة بةو  َيَصووْووغةنإ َتُاْةى ظؤضيإ ثيَية،
 بؤ ئةَةف زوو ٖؤناضيإ ٖةية: توونة بهطيَت،ثةضِ

ئةوةف بة ٖؤى  يَت ية ناتى خؤيسا بٓووغطيَتةوة،ى ٖيض غةضزةَيَو ْانطَيَصوو يةنةّ:
تطغى ْووغةض نة ضيَططٕ ية ْووغيٓةوةى و و نيٓة و خؤؾةويػتى و الطريى  ىض ضيىناضيطة

زاوةنإ بة ؾيَوةيةى زةْووغيَتةوة ضِووٖةٕ، ْووغةض يةبةض ئةو ٖؤناضاْة  ؤٕزاوةنإ وةى ضضِوو
ئةو دؤضة  ططووثة،و ضِاى ئةو  وتةنة بؤ خؤى و نةغوناضى ْةبيَتة َايةى َةتطغي. بؤية بة 

 َيَصووزاو ْووغيٓةوة زةشَيَطزضيَت و ْاتواْسضيَت بة ضِوو خؤْووغي ياة بة ضؤشْاَةَيَصووْووغيٓ
 ْووغيٓةوة بعاْطيَت.

 ة ثؿت ية زواى ثؿت ية ضيَطةى ْةوةناْى ثًيٓةوةَيَصووهة ئةو ضووْ زووةّ:
 ثاؾايةتيئةواْةى زةٖاتٓة غةض تةختى  ٖةَووية ضؤّ  زةْووغطايةوة، بؤية ْاغطاو بوو،

طةييَو يةو و ئةوإ سةظيإ ْةزةنطز تا بابةتْووغيٓةوةية ٖةية  َيَصووئةو زةياْعاْى 
ٓةض بوو بؤ ْةوةناْى ثًني ئةَةف ثاَي سهووَةتةناْيإ بيَت،اْةزا بٓووغطيَتةوة نة زشى َيَصوو

ةناْة و سهووَةتتا خؤيإ بةزووض بططٕ ية ْووغيٓةوةى ئةو بابةتاْةى ثيَضةواْةى ويػتى 
 وإ بهةٕ.ى ئةباوةضِضةضاوى 

ة ْووغيويةتى ناضؤؽ زواى ثاؾةنؿةى بةٖطاَى زووةّ ية َيَصووثؿت بةغنت بةو بةْؤَيسنة 
نة ية  ْييةتوونة واى بةو بةؾةى ئةو ثةضِئؤَيػتيس بطِ زاطرينطز، بةآلّئةو ؾاضةى  وٕتيػف

ؾي دؤوة و زةَييَت ئةو بةؾاْة بؤ زةغتوة ْووغطاوةتةْييةْةوةنا يةاليةٕزواى َطزْى ثًني و 
ة و ية خويَٓسْةوةى ئةو بةٖيَعتساضةناْى ضؤَةوة ْووغطاوة. بةَيطةى ئةو آلزةغة يةاليةٕنطزْيإ 

 زيَطاْةى زواتط باغيإ زةنةئ.
يَػتاْى بؤ ى شووثي تيَطٕ بؤ ئيُجطاتؤض نطز بة وثةضغتطةبامسإ ية ئاَؤشطاضى ناٖيٓى 

 ، ٖةَيبةتةى بووضاوةضِواْى ْاخؤف زاوضِووبةضى ثطزةنة بة ٖؤى ئةوةى َاوةى ضةْس ضؤشيَو يةَ
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 وٕوة ؾاضى تيػفنةوتةضِىَ، ئةو ٖيَؿتا ْةطةيؿتبويةى ثةغةْس ْةنطز و يناضؤؽ ئةو ئاَؤشطاض
ض ٖةوضةنإ ئامساْيإ زاثؤؾي و بطوغهة ضةمخاخةي زةزا و بووة ٖةوضة نة بة ٖؤى وةضظى بةٖا

بةدىَ نوؾتى. ئيُجطاتؤض و  ناضؤؽ نةوت و زةغت ضٖةوض بة يتطيؿكةٖةوضة غيَيةّ  تطيؿكة،
دةغتةى ئةغجةنةى بوو، غةضباظةنإ قاضيإ زةضنيَؿا و  يةشيَطئةغجةنةى نةوتٔ و قاضى ئةو 

 بيٓيإ نة َطزووة.
توونى ثًيٓسا ْووغطاوة نة ّ ية ثةضِآلية بريؤنةى ئؤَػتيس، بة بطيَتييةئةوةى باغهطا 

وٕ ية ٖةيواْةنة ية تيػف ثاؾايةتييناضؤغى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بة ٖؤى طةضَى ٖةوا ية نؤؾهى 
 زواتط ية ؾاضى ضؤّ َطز. بوو، ٖةوضة تطيؿكة ييَي زا،

ظاْطاوة ٖةوضة وةى هة ضووْنطزٕ ْابيَت، طيَطِاْةوةية بؤ ثةغةْسواية ئةو  ئؤَػتيس ثيَي
بسات، ضِووظتطئ ؾوئَ زةزات و ية بياباْسا ئاغايية نة ئةو ناضة ية بةضتطيؿكة بةضزةواّ 

ناضؤؽ ئةطةض ية ٖةيواْى نؤؾو بوو ، بةآلّ يةيى َطؤظ خؤى زةبيَتة ئةو بةضظآلباهة ضووْ
ٖةيواْةنة يةغةض بةضظ نة بةض ٖةوضة تطيؿكة بهةويَت و  ؾويَٓيَهى وا ووتةبيَت، ْةنةوت

 بهات. يبهةويَت و ويَطاْ َةظةٖةوضة تطيؿكة بةض ئةو طو زةبووايةيَو ٖةبووة نة َةظطو
ضاغتيـ بيَت نة ية نؤؾو  ةيَت و زةَييَت ئةطةض ئةو ططمياْئؤَيػتيس بةضزةواّ زةب

 يإئيُجطاتؤض يغةضباظةنإ تطغئيسي زووضاضى ئةو زؤخة ٖاتبيَت، زواى َطزْى ئيُجطاتؤض 
ٕ آلّ زةبيَت بؤضى زواى َطزْى ئيُجطاتؤض ؾاضةنة تاآلْى ئةو ؾاضة، بةآلْاَيَٓيَت و زةنةوْة تا

 ى ؾاضةنة.ةَيهخْةنطابيَت و نةوت بيَتةوة زةغت 
نة زواى َةضطى ئيُجطاتؤض بة  بووٕ ئةظَووٕتطغٓووى و بيَ  ٖيَٓسةئايا يةطاتةناْى ضؤّ 

بطِئ و ططتٓى  ضيَطةةى ووبووْضةْر و َاْس ٖةَووتطيؿكة، ضاغتةوخؤ زواى ئةو  ٖةوضة
 .؟بطِؤٕ، ئةو ؾاضة بةدىَ بٗئًََ و ئيَطإثايتةختى 

هة ئيُجطاتؤض ضووْضاغترت زةظاْطيَت و يةواْةية بةّ ؾيَوةى باغهطا ضاى ئؤَػتيس بة 
 ضة تطيؿكة نةوت بيَت و َطز بيَت،بوو بيَت، بةض ٖةويةبةضو ظضيَي ية غةض ناغهيَتى ئاغٓيٓى 

يسا بيَتةوة و ية دةْطةنةزا ضِوونإ ٖيَطؾيإ نطز بيَت و زووباضة دةْط ْييةزواتطيـ غاغا
نإ، ْةيإ تواْي بيَت ئاططى ْةنوشاوة بة تييةثيَساويػى ضِةْطة ضؤَةنإ بة ٖؤى تةواوبووْ

ية اليةى و  يـَطزْى ئيُجطاتؤض ةوة و غووزى تةواوى ييَ وةضبططٕ،يةؾهطى غاغاْيسا بهةْ
، ضيعةناْى ييَو تطاظاْسبٔ و ْاضاض بة ثاؾةنؿة بووبٔ و زيهة نإ ية اليةنيْييةٖيَطؾي غاغا



 248 

نإ ْييةخاْس بيَتةوة تا غاغاضِوووة ثطزةنةيإ غةضةدماّ ية زواى خؤياْة يبٓةوة،ية ثطزةنة ثةضِ
 يإ بهةوٕ.وْةتوأْ بة زو

طاوة، َطزْى ناضؤؽ بة ٖةوضة وتووغاْةوة َيَصووْ ٖةَوو يةاليةٕئةوةى  طؿتييبة 
ثةضغتطةى شووثيتيَطٕ ضاغت زةضضوو نة ٓى يزةناتةوة و ثيَؿبيٓى ناٖ ثؿرتِاغتتطيؿكة 
 جاضيَعيَت.خؤي ية ضؤيؿنت ب ؤضئيُجطات ٖةوَييسا

زاويَهى غةضةْر ضانيَؿى ضِووبة  وٕثيَـ طةيؿتٓى بؤ تيػفَطزْى ناضؤؽ بةو ٖؤناضة، 
زواى  ئيَطإى ضؤّ و َيَصوو، وٕديٗإ زةْاغطيَت و ئةو ثياوة ييَٗاتووة ئةطةض طةيؿتباية تيػف

 زةْووغطايةوة. زيهة زاوة بة تةواوةتى زةطؤضِا و بة ؾيَوةيةنيضِووئةّ 
بةٖطاَى  ئيَطإ ية َةتطغي ضظطاضى بوو،ْاناوةى ئيُجطاتؤضى ضؤّ،  ئةو َطزْة ية 

ثاؾايةتيي زاوى غةضزةَى ضِووزاوة زياضتطئ ضِووتواْى ثايتةختةنةى بجاضيَعيَت. ئةو  يـزووةَ
يإ وتبةٖطاّ زووضاضى ْةخؤؾي ٖات و ثعيؿهةنإ  فزاوةضِووزواى ئةو  بةٖطاَى زووةّ بوو،

ناْيية مبيَٓيَتةوة و ئاوى ئةو  ويَٓسةضة )زةَاوةْس( و َاوةيةى يةبؤ ضاضةغةض ثيَويػتة بضيَت
 (1)غواتةوة نة ضاضةغةض بةخؿة.

 
 

                                                 

ىل(ية ةٖةَإ ناْى )ئاب ع ،نطزووة يإبةٖطاَ يى ئةونات ثعيؿهةنإ ئاَؤشطاضْييةطاوة ئةو ناْةظاْ (1)
زةَى نؤْسا يةو يةغةضو  وة نؤْةناْى ئاوى ناْعايي ئيَطإضاية غةض يَهةيةن ْييةْا، ضوْهة ئةو نا خؤيا

 "ظةبيشوَيآل"ةنإ زةنات. يةزا بووْة نة ئةو ئاوة ضاضةغةضى ْةخؤؾيباوةضِ
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 دةولَةتى ناضةقامطري
، دطة يةوة نة ْييةنةى بةٖطاَى زووةّ ثاؾاى غاغاْى ظاْياضميإ ْةخؤؾيية يةباضةى
ا ٖيض باغيَو ية زَيَصووهة ية ضووْ ؿاوة و ضةْس غاَييَهى خاياْسووة،زضيَصةى نيَ
ططتٓى زضيَصى تةْيا بة ية بةضضاونى ٖةبووة. ْةخؤؾييةض  بعاْني، ْاتواْني ْييةنةى ْةخؤؾيية
، زةنطيَت خواضزْةوةى ئاوى ناْعاييى ثعيؿهةنإ بؤ ينة و ئاَؤشطاضْةخؤؾييةَاوةى 

هة ئةو ضووْنةى يةواْةية ية طوضضيًةناْى بوو بيَت، ْةخؤؾييةييَهساْةوة بهةئ نة 
ئةو غطووؾتيؿة  ، َاوةيةى زةخايةْٔ،ى َةتطغيساضقؤْاخةخؤؾياْة ئةطةض ْةطةيؿتبٓة ْ

 .ْييةيي َيَصووييَهساْةوةي ئيَُة ٖيض بايةخى 
ْى زوايي تةَةْيسا بة ٖؤى ثاَيجؿتى بيَ غٓووضى ية ناضتيَط، آلبةٖطاَى زووةّ ية غا

ةييهطزْى َاْى و ط زواى زازطظاْطاوة ناضتيَخؤى الى اليةْططةناْى ية زةغتسا، وةى  َتُاْةى
وةضططتٓى ْاظْاوى  ثةيسانطز، ٖةضوةٖاظؤضى ية الى بةٖطاَى زووةّ  نوؾتٓى، باآلزةغيت

وةضططتٔ يةو بابةتة بؤ ثرت نطز، ئةويـ بة غووزتةى بؤ آلبةٖطاّ( ئةو زةغة طياْي فطيازضِةغي)
يَطةى زاَةظضاوةى ، ثزيهة ةناْيئايٓنإ و اليةْططاْى ْييةبطزْى َايةْيَوئاظاضزإ و 

ةناْى وباضو تةواوى ناضٖةض يةو ضيَطةيةوة زةغتى زةخػتة ْيَ بةٖيَعتط نطز،ظةضزةؾتى ظؤض 
 زةوَيةتةوة.

زةنطا، ية  ثيَطِةويئةوةوة  يةاليةٕبةٖطاَسا  ثاؾايةتييْى آلية تةواوى غا ضِةفتاضةفئةو 
 وآلت،تساضاْى آلاظازة و زةغةةظايي و بيَعاضى ؾوة ٖؤى ْاضِنؤتايي تةَةْى بةٖطاَسا بوْى آلغا

ى فةضَاْطِةوا)ْطغي( ئاَؤظاى بةٖطاَى ييَهةوتةوة نة  خؤية ئاناَسا ضِاثةضيٓى )ْةضغيؼ( يا
ئةضَةْػتإ بوو. ْطغي يةو غةضزةَةى بةٖطاّ ْةخؤف نةوتبوو، بة ْاوى خؤيةوة غههةى 

ناضتيَطةوة  يةاليةٕزا بةٖطاّ َطز و غةضبةْسة ّ يةوآلنطز، بة ثاؾايةتييييَسا و باْطةؾةى 
 بة ثاؾا زياضى نطا. غيَيةّ)بةٖطاّ غهاْؿاة( نطاية ديَٓؿني و وةى بةٖطاَى 

 ئيَطإٖاتٓى ئيػالّ ية  بةض يةاْةزا نة ئيُجطاتؤضييةتئةو  يةْيَونإ ْييةى غاغاَيَصوو
 ضِووٕى ئةوةؾسا ٖيَؿتا ٖةْسىَ ؾويَٓيةطةٍَ  ئيَطإ،ةناْى َيَصووية تةواوتطئ  يَهة، يةنبووٕٖة
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نة  غيَيةّى بةٖطاَى يية نةغايةت بطيَتييةى يؿية بابةتة ؾاضاوةناْ يَويةن ْيية،و زياض 
 نطزووة و ْةظاْطاوة نيَية. ثاؾايةتييت نوضَاوةيةنى 
 نؤتاييْى آلبة زَيٓيايي زةيعاْني ئةوةية نة ْاوبطاو ية غا غيَيةّبةٖطاَى  يةباضةىئةوةى 

ويَٓسةض ظابويػتإ بووة و ية خؤى ْاوضةى غطػتإ ياةوافةضَاْطِتةَةْى بةٖطاَى زووةَسا 
 )خةغطةو( ْاو زةبطا.

بوو، غةضابؤزى غةضؤنى ئاططخاْةى  غٓووضةى ئةو فةضَاْطِةواناتيَو  غيَيةّبةٖطاَى 
 غيَيةّئةطةض ثاَيجؿتى بةٖطاَى  فةضَاْطِةواى خؤضاغاْى ثاضاغت،ْةيؿاثووض و تةالووغي نؤْة 

يةْيَو بوو  َووغتةْاْةت ئةطةض غةضابؤز نة  يةْيَوزةبطز،ةّ ئةواْى اية، بةٖطاَى زووْةبوو
 زةبطا. يةْيَواية، بة زَيٓياييةوة تةالووؽ ْةبطزض

ناْيإ ٖةية، زةبيٓٔ ية غههةى بةٖطاَى زووةَسا ْييةئةواْةى غههةى غةضزةَى غاغا
زضوغت، ؾاظازةى  ْىى بةٖطاّ و بة ططميانوضِة نوضِيَو يةثؿت غههةنة ٖةية. ئةو نوضِويَٓةى 

 بةثيَيظ(  294 خؤيا 293ْى )آلزواى َطزْى بةٖطاَى زووةّ و ية غاديَٓؿني بووة، بةآلّ 
وة فةضَاْطِةواى غةطػتإ بو غيَيةّت و بةٖطاَى آلة ْةطةيؿتة زةغةنوضِزاوةنإ ئةو ضِوو

 ثاؾا.
نيَ بووة،  نوضِى غيَيةّْةيإ ظاْيوة نة بةٖطاَى  ئيَػتةووؽ و غههةْاغةنإ تا َيَصووْ

 تساضاْة.آلى ثاؾا و زةغةَيَصووطوَاْةناْى ظاْطاوة نة غههة ية بةَيطة بيَ
نوضِى ؾاثووضى ظى يةنةّ وى ٖوضَنوضِ غيَيةّووياْة بةٖطاَى وتووؽ َيَصووْٖةْسىَ 
يية ية زوو َيَصووئةو بريؤنةية ثةغةْس ْانةٕ. ئةو زابطِاْة  زيهة ٖةْسيَهي يةنةّ بووة،

  يةوةى: بطيَتنينة ٖؤناضةوة ٖاتووة 
 !.ى نيَيةنوضِ غيَيةّْاظاْني بةٖطاَى يةنةّ: 
ةنةى ْةٖاتة بؤضي نوضِ، ضي ضِوويساوة زواى َطزْى بةٖطاَى زووةّ ْييةظاْياضميإ  زووةّ:

 .ثاؾايةتيي؟!غةض تةختى 
 ى بةٖطاّ ٖيض ضيَططي ْةزةنطز ية طةيؿتٓى بة تةخيتنوضِنة نةَى تةَةْى  بعاْنيزةبيَ 

ةتة ووْرت نة ؾاثووضى زووةّ بوو، طةيؿتيةو َٓساَيناْسا ظؤض ْييةية غةضزةَى غاغاي، ثاؾايةت
نة  ة،ى زايهيسا بووطيَطِاْةوةيةى ؾاثووضى زووةّ ئةوناتةى ية غهتةْاْةت بة آلت، زةغة

ية الواظة و ئةوإ ْةيإ ظاْيوة ئةو نؤضثةية ية غهى طيَطِاْةوةثاؾا، ٖةضضةْسة ئةو  ةتةبوو
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ْةبوو نة تا ئةونات ْةضيت  ْييةنإ،غاغا ثاؾايةتييية ظدمريةى  ة،نض خؤة ياضِنوزايهيسا 
 ت.آلنإ، ٖةْسيَو ية خامنإ طةيؿتٓة زةغةْييةية نؤتاييةناْى غاغا تةْيا نضإ ببٓة ثاؾا،

هة ئةو ٖيض َرياتططى ضووْ يَت؟!،طمبثيَـ ئةوةى باونى  ،ى بةٖطاَى زووةّ َطزنوضِئايا 
 غيَيةّطوَإ بةٖطاَى ، بيَببيَتة ثاؾا؟ غيَيةّْةَا تا بةٖطاَى  ؾايةتييثابؤ تاز و تةختى 
ئةطةض وابيَت بؤ ْاوى باونى  ثاؾايةتيي،نإ بووة، بؤية طةيؿتؤتة ثًةى ْييةية ؾاظازة غاغا

ى َيَصووٖةضضةْسة ئةو بةؾة ية  ،بةض طوَإ؟ ووةتةنةوت خؤيا تةوةبة ؾاضاوةيي َاوة
ّ ْابيَت ْائؤَيَس آل، بةْيية ضِوٕ ئيَػتةاوةتةوة و ئةو بابةتة تا نإ بة ؾاضاوةيي َْييةغاغا

ية  نؤَييٓهاضييةنإهة ية َاوةى ْيو غةزةى ضابطزووزا ضووْ، ضِاغتييةنةٓةوةى يببني ية زؤظ
بؤ  ٕبوو بةٖيَعظؤض بابةتى ؾاضاوةيإ بؤ بة زياض خػتيٓةوة و ياضَةتيسةضى  ئيَطإ

 .ة و ْازياضضِووْهطزْةوةي ظؤض اليةْي ؾاضاو
و نطزى بة غةضؤنى  وٕى بة ثاؾا، ْاضزى تا غةضابؤز بيَتة تيػفبووْزواى  غيَيةّبةٖطاَى 

 نة ْاوى تةزاّ بوو. وٕئاططخاْةى طةوضةى تيػف
تة غةضؤنى زاَةظضاوةى بوو تا ثًةى بةضظتطى ثيَ بسضيَت و بهطيَ ضاوةضِوإغةضابؤز 
، ناضتيَط بهوشيَت زواى ئةوةى ية غيَيةّ بوو نة بةٖطاَى ضاوةضِوإتةْاْةت ظةضزةؾتى، 

زةزات. ئةو تا ضازةيةى زشى ناضتيَط بوو نة ئةو بابةتةى ي ى ئةو زاَةظضاوةية اليغةضؤنايةت
ٕ و بيبةٕ : ناضتيَط فةضَاْى نطز بوو تا غةضّ بربِوتىخػتةبةض باؽ و  غيَيةّبةٖطاَى يةطةٍَ 

 زضيَت.بربِ ثيَويػتة غةضى ئةو ئيَػتة، بؤية وٕبؤ ؾاضى تيػف
 يَو بهوشّ.َووغة و َٔ ْاتوامن َووغ: ئةو وتى غيَيةّبةٖطاَى 
 بوو و نوؾتيإ. َووغ: غةضؤنى ثيَؿووى ئاططخاْةى تةزاَيـ وتىغةضابؤز 
 .ْييةناضتيَط اليةْططى َاْى  وتى: ئةو اليةْططى َاْى بوو، غيَيةّبةٖطاَى 
ى يويػتة ية غةضؤنايةت، ثيَْيية: نةواتة نة ْياظى نوؾتٓى ئةوت وتىغةضابؤز 

 بسةى و َٔ ية دياتى ئةو زياضى بهةى.ي زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى ال
هة ناضتيَط ية ضابطزووزا خؤى بة ضووْ: َٔ ْاتوامن ئةو ناضةف بهةّ، وتى غيَيةّبةٖطاَى 

ى ئةو بؤ َٔ ياضَةتيسةض و ناضيطةض بووة، ؾياوى ئةوة يزؤغتى َٔ ْاغاْسووة و زؤغتايةت
زيهة ئةو بة  ضاو ْةططّ و ئةو ية ثؤغتةنةى البسةّ. ية اليةني يةبةض ئةو  نة ضانةي ْيية

َطني ببيَت نة خة ٖيَٓسةيةواْةية ئةطةض يةو تةَةْةزا ية ثؤغتةنةى البسضيَت،  تةَةْسا ضووة،
زضيَص بي، َاوةيةنى نةّ ْاخايةْيَت نة ئةو بة ضؤشيَهسا مبطيَت. ئةطةض تؤ ثؿوو ية َاوةى ضةْس
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وة زةَطيَت و ئةونات َٔ ية دياتى ئةو، تؤ زياضى زةنةّ بة غةضؤنى ةْييٖؤى تةَة
 زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى.

 زيهة زةبيٓيَت، ظيَذا : َٔ وةى زةبيِٓ ئةو ثياوة َةضطى زةيإ طةدميوتىغةضابؤز 
 زةَطيَت.

 زيهة ئةواْي ٖةَوو: ناتيَو تةَةٕ نؤتايي ٖات، ئةويـ وةى وتى غيَيةّبةٖطاَى 
 زةَطيَت.
بططة ْايةويَت ناضتيَط بهوشيَت،  تةْياْة غيَيةّبؤوة بةٖطاَى  ضِووٕو بؤ غةضابؤز ناتيَ

 ْيية.ويػتى الزاْى ئةويؿى 
ؾويَٓيَهى  ٖةَووئةو ثياوةوة ية  يةاليةٕٓى َيرتا نة غتنةواتة ْةضيتى ثةض :وتى غةضابؤز

 ببة. يةْيَوثةضةى ثيَسضاوة،  ئيَطإ
 

             *                  *     * 
 

ى ناضتيَط ضووْة بؤ ئةوةبوو نة طوضظيَهى ناضيطةض ية زةثيَؿٓياظَةبةغتى غةضابؤز يةو 
ضووْهة  اْةوةنةيسا بة ظؤض بةٖةَيةزا ضووبوو،بسات و غةضؤنى ئاططخاْةى تةزاّ ية ييَهس

غتٓى َيرتا ضِؤسى ية ناضتيَط ْةزةزا، ناضتيَط ية ثةضالبطزْى ْةضيتى َيرتاثةضغتى ٖيض طوضظى 
تساض بةزى بٗيَٓيَت و خؤى ٖيض آلغتى زةغةخوا زةيويػت تةْياةنإ، َووغو فةضَاْى بؤ 

 .ْةبوويةنى ية ثةضغتٓى َيرتازا ظوودؤضة ئاضة
ئةو زاوايةى غةضابؤزى بةديَ طةياْس و فةضَاْى بة ناضتيَط نطز تا بة  غيَيةّبةٖطاَى 

ى ئاططخاْةناْى بة ْاوى ئةو بيٓا ٔ و تةواوٗيَٓب ثةضغيتَيرتاواظ ْيَت نة ةةنإ ضابطةيَووغ
اْى ئاططخاْةنإ غةضثةضؾتياضخعَةتهاض و  ٖةَوونطاوٕ، غطيَٓةوة غةض ْاوى ئاٖوضاَةظزا و 

يإ بعأْ نة خعَةتهاض و ٖةَووثيَويػتة  تةْيا ية ؾويَٓةناْى خؤيإ خعَةت بهةٕ،
 ى ئاططخاْةناْى ئاٖوضاَةظزإ.غةضثةضؾتياض

بة ٖؤى  خؤةنإ يايسيضِؤية يْواْس تا بة ضيَطةى ناضيطةضغةضابؤز ظؤض ثؿوو زضيَصى 
تةَةْى ثرييةوة ناضتيَط مبطيَت و ئةو ْةزةَطز، ئةو ية ثعيؿهةناْى ثطغي بوو نة ْيؿاْةناْى 

 .؟ضييةَطزٕ بة ٖؤى ثريي 
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ى ية قاضةناْى ٖةبيَت نة آلبوويإ: ٖةض ناتيَو نةغيَهى بة تةَةٕ غهاوتثعيؿهةنإ 
ٖةغت زةنةّ نة قاضةنامن ية يؤنة  دةغتةى ئةويإ ْةَابيَت و بًَيَت وا تواْاى ٖةَيططتٓى

 بؤتةوة. ْيَعيوزضوغت نطاوٕ، ئةو نات َطزْى 
  ية ٖةواَيى تةْسضوغتى ناضتيَط،بةضةبةياْيَو غةضابؤز نةغيَهى زةْاضز بؤ ثطغني ٖةَوو

ْسضوغتى غةضؤنى غةضابؤزةوة ٖاتووة تا ية تة يةاليةٕنةغةنةف بيَ ئةوةى زياضى غات نة 
زواتط ثطغياضى زةنطز نة ئايا قاضةناْى تواْا و  اوةى ظاْاياْى ظةضزةؾتى بجطغيَت،زاَةظض

َى آلئةويـ وة ،ْا؟ خؤئايا ئةو بة باؾي زةتواْيَت ضيَ بهات يا ة يإ ْا؟،ٖيَعيإ ٖةي
واْا زةضٔ، نةغيَهى طةْر و بة ت ٖيَعٕ نة ية قاضىبةبة تواْا و  ٖيَٓسةزةزايةوة نة قاضةناْى 

 وة ية ئاظاضزاية.ْييةظؤض بة نةَى بة زةغت قاضةنا
َٔ  وتسةوة، ئةو زةيطةضِاَْى تةْسضوغتى ناضتيَطى بؤ غةضابؤز زةآلناتيَو ْيَطزضاوةنة وة

 خؤى زةَطيَت. زيهة زةْيَطيَتة بةض َطزٕ،ظيَذا زةظامن ئةو ثياوة زةيإ طةدمي
نإ ْييةى غاغاَيَصووئةو غةضزةَةية ية  إئيَطى َيَصووية ضةؾرتئ غةضزةَةناْى  يَويةن

ؾاثووضى زووةّ نؤتايي زيَت.  ثاؾايةتيينة بة َطزْى بةٖطاَى زووةّ زةغت ثيَ زةنات و بة 
 تةْيا ضواض َاْط بووة،نةى ثاؾايةتييةْووغيوياْة نة َاوةى  غيَيةّغةباضةت بة بةٖطاَى 

 زةغةآلتيىئةوةوة نؤتايي بة  يةاليةٕى ؾاثووضى يةنةّ و نوضِى ْةضغي زواى ياخيبووْ
 ٖاتووة.

ية غاَيى  ى بة )ئؤظؤبؤؽ( زةخويَٓسضيَتةوة،)ئؤظؤخ زؤ غيَعاضة( نة ْاوةنةى بة زضوغت
ّ ئةو آلنطزووة، بة زووة، ْووغيويةتى نة ئةويإ شةٖطخواضزيسا نؤضى زوايي نطظايٓ( 339)

نة  ثيَيإ وايةٕ تؤشاىَ ية ييَالبطزضا، ٖةْس ثاؾايةتييية  غيَيةّو بةٖطاَى  ْييةبابةتة ضاغت 
 ئيَطإتى آلناْى ضؤشٖةية ْاوضةى بة زواوةف ية ٖةْسىَ ظايٓ( 293غاَيى ) ثافئةو ية 

 بووة. فةضَاْطِةوا
 وآلتة ثيَؿواظى طةضَى ناضبةزةغتاْى ضِوويسا، بْطغيَؼ  خؤى ْطغي يايبووْغةضةدماّ ياخ

ةضزةَى ٖيَع و تواْاى ناضتيَط ٖيَٓا. تادى نطزة غةض و نؤتايي بة غ وٕٖات و ية ؾاضى تيػف
و  زيهة ةناْيئايٓتيصى زش بة تووْسويي ئةو بة غةضزةَى نؤتايي فةضَاْطِةوابؤية غةضزةَى 

هطزْة غةضى ئةو ية ضِيَوضِةمسى تادؾيَوة و دؤضى  ئايٓى ْاغطاوة،ضزةيي ووغةضزةَى ييَب
ؾاضى غًيَُاْى ية  ْيَعيو نةتيبةيةنسا ْووغطاوةتةوة نة بة فةضَاْى ئةو ية )ثايهؤَيى(

 زغتاْى عيَطام ٖةٍَ نةْسضاوة.نوض
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ؾاثووضى يةنةّ ظيٓسوو يةناْى غةضزةَى باونى واتة يْطغي زةيةويػت بريةوةضى و غةضوةض
، بؤ وآلتى ْاوةخؤبؤية زواى الزاْى ناضتيَط و ضيَهدػتٓةوةى ٖةْسىَ ية ناضةناْى  ضِابططيَت،

نطزة غةض ئةضَةْػتإ و ية َاوةيةنى  ةؾهطنيَؿيييةنإ، زةغةآلتيى ضؤَنةّ نطزْةوةى 
بة ثاَيجؿتى ضؤّ  ى ئةؾهاْى بوو، نة( نة ؾاظازةغيَيةّتسا تواْى ٖيَعةناْى )تريزازى نوض

 ت زووضى غاتةوة.آليي زةنطز، تيَو بؿهيَٓيَت و ية زةغةفةضَاْطِةوا
َاْسةيي ْطغي زواى ئةو غةضنةوتٓة طةوضةية، تةْاْةت تواْى يةؾهطى ضؤّ بة فةض

)طاييَطيؤؽ( تيَو بؿهيَٓيَت نة بة فةضَاْى )زيوو نًيػيإ( ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؤ ياضَةتى 
وة بةضةو ئةضَةْػتإ ثاؾايةتيية، بة ناضواْى بةضواضةيةو  يَوزواى غاَي، بةآلّ تريزاز ٖات بوو

عاْى( و )ئةضغاْى خيَ خواضزو نةوتة بةض ٖيَطؾي طاييَيؤؽ و يةو دةْطةزا ؾهػتى  زةضِؤيؿت
بؤية ْاضاض بوو تا  ثاؾايةتيي نةوتة زةغت ضؤَةنإ،ى طةدميٓةاَيةناْى و خعَةناْى و سو َٓ

 َةضدة قوضغةناْى ضؤّ ثةغةْس بهات.
زا ية بةضاْبةضةنإ ْواْس و زيًغةضةدماّ زيوو نًيػيإ ضةظاَةْسى بؤ ْاضزْةوةى 

اْى وآلت ٖةَوونة ْطغي ٓاَةوتٓةهضيَه بةثيَي َؤض نطا، زووالٓاَةيةى ية ْيَوإ ٖةضةوتٓهضيَه
ى ثايتةخت و بةؾيَو ية ئاظةضباجيإ و وَْيعؤثؤتاَيا دطة ية تيػف ٖةَووئاغياى بضووى و 

ة بووْ، بؤ ضؤّ ديَٗيَؿت و ضؤَةنإ بووٕزةغتيسا  يةشيَطزغتإ نة نوضبةؾيَو ية باؾووضى 
 .ْيَعيوتى آلى ضؤشٖةفةضَاْطِةوا

بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤّ َايةى غاٍَ زضيَصةى نيَؿا، َاوةى ضواض  هةوتٓٓاَةيةئةو ضيَه
ٖيضي زيهة ى و بيَ تواْايي بووْية ظة دطةبؤ ثاؾاى غاغاْى  ،وبوغةضنةوتٔ و غةضبةضظى 

 خؤى بسات. زةغةآلتيىزواى ئةو َاوةية ْطغي ْةيتواْى زضيَصة بة  ْةبوو،
ية َاوةى  ةو،نوضِى بوو ٖاتة ؾويَٓى ئى زووةّ نة ٖوضَعٓى َطز و ( ظاي303ْطغي ية )

ية  ٖوضَعخؤديَيةنإ.  فةضَاْطِةوات نةوتة زةغت آلتساضى ئةوزا زةغةآلسةوت غاَيى زةغة
ثيَهةوة  زيهةي ّ زوو بطانةيآلةنةى واتة )ئاظةض ْيَطغي( ٖاتة ؾويَٓى، بةنوضِظ( َطز و  310)

 ةوتٔ و ئاظةض ْيَطغييإ نوؾت.ضيَه
ةى ئاظةض ْيَطغيسا، يةنيإ ططت و نإ ية تؤَيةْييغاغا فةضَاْطِةوايةى ية فةضَاْطِةواضةْس 

ْاغطابوو.  ٖوضَعؾيإ نوؾت نة بة زيهة ئةو زوو بطايةيإ ططت و يةنيإ نويَط و ئةوي
بة ْاوى  ٖوضَعة تاظة ية زايو بووةنةى نوضِثاؾا ية ؾاظازةنإ بيَت، بؤية  زةبووايةهة ضووْ

 ئةوإ نطاية ثاؾا.ؾاثووض نة بة ؾاثووضى زووةّ ْاغطا بوو، ية دياتى 
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ئةوى بؤ ئةوة ٖيَٓاوة نة  غطووؾتؾاثووضى زووةّ نة ٖاتة غةض زْيا، زةضنةوت نة 
ْياوة زةغتى بة غايي ٖةبيَت، ضووْهة ٖةضنة ٖاتة زى ئاخةَيهضاضةْووغي ديا ية ضاضةْووغي 

بوو يةنةّ ططياْيسا، ئةو َاَاْةى بؤ ياضَةتى ؾاشْة ئيعطاى زايهى ٖات يةطةٍَ ططيإ نطز و 
خؤ زوو يةى يا تةْيا آلّو ززاْى ٖاتووة، بة ْييةة ئاغايي َٓساَيغةضةدمي ئةوةيسا نة ئةو 

ٕ آليَهى ؾةف غآَساَي ئةْساظةيٕ ية ززإ و بةويالطى ثطِةٖةض زوو ؾ ززاْى ْةٖاتووة، بططة
 زةزاْى ٖةية.

ةنةيإ ساَيَٓ، َٓساٍَى ْى غاغاْى وابوو نة زواى ية زايهبووْْةضيتى شْة خاوةٕ ثايةنا
ّ ٖيض ئافطةتيَو تواْاى ؾريزإ آلزةغجاضزة زةغت َاَإ تا ؾريى بساتىَ و بة خيَوى بهات، بة

 ى َةَهى شْةناْى زةزا.تووْسئةو بة ززاْةناْى ئاظاضى  ْةبوو،ةى َٓساَيبةو 
هة َةتطغي َطزْى ضووْتةْاْةت ئيعطاى زايهيؿى ْةيسةتواْى ؾري بةو نؤضثةية بسات. 

خةنإ رييإ نطزةوة تا ئةو ببةْة بةض وآلاْى ظاْا بخةَيهتى زةنطا، بطغييةبة ٖؤى ة َٓساَيئةو 
 و ية َةَهى َائ ؾريى ثيَ بسةٕ.

بة  زيهةي غةيط يةوةزا بوو نة ؾاثووضى زووةّ نة َةَهى زايهى و تةواوى شْةناْي
ٔ بؤوة ئةو ؾريى َاي ضِووٕزواى ئةوةى  زةطةغت،ززاْةناْى زةطةغت، َةَهى َايٓى ْة

، ئيرت بةضزةواّ ٖةْسىَ َايٓيإ ية تةويًةى ثاؾايةتيسا زةٖيَؿتةوة تا ؾاثووضى زووةّ زةخوات
 .غواتؾريةناْيإ 

ؾاثووضى زووةّ ية تةَةْى زة َاْطيسا زةغتى بة قػةنطزٕ نطز و ية يةى غاَييسا وةى 
تةْاْةت  َٓساآلٕزةظاْطيَت نة ظؤضيَو ية  آلٕ تواْاى قػةى ٖةبوو، ٖةض وةىيَهى ضواض غآَساَي

 بهةٕ. إية زواى زوو غاٍَ و ْيو ية تةَةْيإ ْاتوأْ بة ئاغاْى قػ
ؾريى  سينطزٕ واتة ية زة َاْطي تةَةْيسا، ؾاثووضى زووةّ ضيزواى ئةوةى نةوتة قػة

ٖةَوو ْى خواضززاْى تةواوى ٖةبوو بؤ زةخواضز، ضووْهة ز زيهةي ْيخواضزو  خواضزْة
قاضةناْى بوةغتيَت و َاوةيةنى يةغةض سا ؾاثووضى زووةّ تواْى . ية ؾاظزة َاْطييَوخؤضان

ٖةضضةْسة ية غةضةتازا ية ناتى ضؤيؿنت  بطِوات،قاضةناْى، تواْى يةغةض نةّ زواى وةغتإ 
نة ية ناتى نةوتٔ زةططيإ، ؾاثووضى زووةّ  َٓساَيةناْي زيهةوةزةنةوت، بة ثيَضةواْةى 

 ْةزةططيا.
ةّ بوو بة زوو غاٍَ و ْيو، ئةويإ خػتة بةض خويَٓسٕ ية الى ناتيَو تةَةْى ؾاثووضى زوو

ئةو بة خيَطايي خويَٓسٕ و ْووغني  يَطى ْووغني و خويَٓسْةوة ببيَت،ى تايبةتى تا فَاَؤغتا
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 ئيَطإبوو نة ئةو نات تانة ظَاْى بيَطاْة بوو نة ية  بوو، تةْاْةت فيَطى ظَاْى ضؤَيـفيَط
 غويَٓسضيَت.

وة و بة بابةتيَهى ى ييَو بسةيٓةغطووؾتبة ْا اثووضى يةنةّ بؤ فيَطبووٕت تواْاى ؾْابيَ
نة تواْاى  بووٕ،، ية تةواوى غةضزةَةناْسا نةغاْيَو ٖةابٓنيؾتى زثيَضةواْةى غطوو

 وضزٖةضضةْسة شَاضةى ئةو نةغاْةى بة بةضا بةٖيَعتط بووة،  نةغاْي زيهةضاو بووْيإ يةفيَط
 .ْييةت ووؾى ئةوإ ثيَضةواْةى غطبووّْ آلبةة، رتنةَ زيهة ييةطةٍَ خةَيه

ى ْووغني و خويَٓسْةوة بة ةَةْى سةوت غاَييسا ويَطِاى فيَطبووْطيَت ؾاثووضى زووةّ ية توتزة
 ظَاْى ضؤَى، تةواوى ظاْػتةناْى غةضزةَى خؤؾي زةظاْى.

هةئ نة ّ ْابيَت ئةو بابةتةف ية بري بآليي ثيَوة زياضة، بةظيَسةضِؤية وتةٖةضضةْسة ئةو 
ظاْػتى ثعيؿهى زةيإ يل ية خؤى بططيَت  تةْياة نة بة ْةبوو فطةوإ ٖيَٓسةئةونات ظاْػت 

نة ؾاضةظايي ية ٖةضيةنةيإ ْيوةى تةَةْى َطؤظى ثيَويػتة. بؤية زةتواْني ئةوة ثةغةْس 
ى تةواوى يبهةئ نة ؾاثووضى زووةّ بة ٖؤى تواْاى ظؤضى بؤ خويَٓسٕ و ْووغني، تواْيويةت

 ْػتةناْى غةضزةَى خؤى بعاْيَت.ظا
ى ؾاثووض ئةوةية نة ية وةضظى َٓساَيزاوة غةضةْر ضانيَؿةناْى غةضزةَى ضِووية  يَويةن

( َاْط بووة، 14تةْيا )يسا واتة ئةو ناتةى نة تةَةْى ؾاثووض ظايٓ( 311ظغتاْى غاَيى )
 ٖةَوونذاض ظؤض ٖةواى َيعؤثؤتاَيازا ٖاتووة و بةفطيَهى يةوثطِ بة غةض نةؾطؤضِاْى ية

 .وٕتى ٖيَطؾيإ نطزة غةض ؾاضى تيػفبطغيية يةبةض زةؾتةناْى زاثؤؾي و طوضطةنإ 
ئايٓى  بةثيَيياْعاْى ئةواْة غةطٔ، ، واى ئةو ؾاضة ٖةضطيع طوضطيإ ْةبيٓى بووخةَيه

زواى ، بةآلّ بيإ ثاضيَعٕ خةَيواية ووة، زةبزبة غوو طياًْةبةضيَهيهة غةط ظةضزةؾت، ضووْ
ةى ضةْس نةغيَهيإ نوؾت، غةضؤنى ئاططخاْةى طةوضةى ثايتةخت ٖؤؾساضيساية ئةو

ى ئايٓئةو ئاشةَية ية خةضقػتةضةناْة )ية  وتىى ثايتةخت ية َةتطغي ئةو ئاشةَية و زاْيؿتوواْ
 ية بؤ ئاشةَيى ظياْبةخـ بةناض زيَت( و ثيَويػتة بهوشضئَ. وؾةظةضزةؾتيسا ئةو 
، ويَٓةي ْةبيَت زاظؤض و غةضَاى غةخت نة ية َيعؤثؤتاَيا ى بةفطىغةضةضِايةو غاَيةزا 

نةؽ بططة نةؽ ْةي بيٓى بوو،  تةْياْة ضِوويسا ئةويـ بيَ ٖاوتا بوو، زيهةف زاويَهيضِوو
بوو يةوةى ٖةضزوو ظيَى زجيًة و فوضات بة ٖؤى ئةو غةضَا  بطيَتىزاوة ضِووْةي بيػتبوو. ئةو 

نةؾتييةنإ ية ٖةضزوو ظيَيةنةزا وضؤى بةيةّ و ةوة ؾةختةيإ نطز و ٖاتغةخت و تووْس
 غةضَاى ٖاوؾيَوة ية َيعؤثؤتاَيا ْةبيٓطاوةتةوة.زةطات  ئيَػتةوة تا بة ةيةو ناتةؾ وةغتا،
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نإ ْييةناتيَو تةَةْى ؾاثووضى زووةّ طةيؿتة ٖةؾت غاَيى، زوشَٓيَهى تاظة بؤ غاغا
ـ ئةو ناتة خؤيإ بة زوشَٔ ٕ، ٖةضضةْسة ئةوإ ثيَضةباية عا بوو بطيَتىزةضنةوت و 

نة بة زوشَيَهى تطغٓاى بٓاغطئَ. ية غاَيى  ْةبووى و ٖيَعى ئةوةيإ ططيٓطّ آلزةضزةخػت، بة
ى َوخًةب( نة نوضِ)قوضوةى  غةضنطزايةتييبة  إضةباى عبةٖيَعظ( يةؾهطيَهى  318)

بريزةنةْةوة  نةؽ واٖةْسيَو زةَووضاو ثإ بوو، ٖيَطؾيإ نطز، ئةطةضضي  بةضظ وآلثياويَهى با
ية ضِاغتيسا يةنةَني ّ آلبة ،ظ( بووة 637ية غاَيى ) غةض ئيَطإضةبإ بؤ انة يةنةّ ٖيَطؾي ع

غاَيي ى َوخًةب( ية نوضِبة فةضَاْسةيي )قوضوةى بؤ غةض ئيَطإ ضةبإ اعطةوضةي ٖيَطؾي 
ى، نةوتٓة ْزاطرينطززواى  نوضِى َوخًةب ٖيَطؾي نطزة غةض ؾووف،قوضوةى بووة، ظ(  318)
 ٖةَوو، ٕبطزضا ؾةضِظاْاْةوة يةاليةٕٖةبوو  غتٓةوةيإئةوةى تواْاى طوا آلْهطزْي ؾاضةنة وتا

 تةْيابةدىَ ٖيَؿت، ؾووف  يإئةو ؾويَٓة ئةو زةَةي طتٔ،ط زيٌشٕ و ثياوةناْيإ بة 
 ويَطاْةيةى بوو.
إ ضةْسئ ؾاضيإ ييةغةض ضيَطة يَ،ت نةوتٓةضِآلضةبإ زواى ؾووف بةضةو ضؤشٖةايةؾهطى ع

ى َوخًةب و غوثانةى نوضِطيَت قوضوةى وتزة ططتٔ، زيٌو ثياواْيإ بة  َٓساٍَشٕ و  زاطرينطز،
نإ بؤ دةْطى ئةوإ ْييةناتيَو بيػتيإ نة يةؾهطيَهى غاغا نطَإ ضؤيؿنت،تا ؾاضى 

 يَت.ْةثضطِ يةطةٍَ ثؿتةوة و ثاؾهؤي خؤيإإ ثيَوةْسيةوة تا طةضِاْيَ، بة ثةية ضِووةتةنةوت
ةوةى بة ثةيةى طةضِاّْ آلضةبإ بة ؾاضى نطَإ ديَطةى طوَاْة، بةاطةيؿتٓى يةؾهطى ع

ةناْيإ زيًناتيَو بؤيإ زةضنةوت شَاضةى  إضةباع ؾةضِظاْاْييةؾهطةنة بؤ زواوة ضاغتة. 
 ٕ ية باظاضةناْيناضْةى ٖيَٓاويأْ ْازياليَت و ئةو ئةواْيإ ييَ ْانطِ ئيَطإظؤضٕ و نةؽ ية 

 ْة نطز نة ثيَيإ وابوو ظيازةٕ.زيالزا بيإ فطؤؾٔ، بؤية زةغتيإ بة نوؾتٓى ئةو زيهة
)ٖةَيبةت زواى َاوةيةى،  نوضِي َوخًةبي زةغتطري نطزناتيَو ؾاثووضى زووةّ قوضوةى 

 .ةناْتإ زةنوؾنت؟زيً ؾةضِظاْاْتنة زواتط باغي زةنةئ( ييَى ثطغي: نابطا بؤضى تؤ و 
 خؤَاْسا ببةئ.يةطةٍَ هة ْةَاْسةتواْى ئةوإ ضووْ: وتى ي نوضِي َوخًةبوضوةق

 : نةواتة بؤ ئاظازتإ ْةزةنطزٕ تا بةضةو َاَيةناْيإ بضٓةوة.وتىؾاثووضى زووةّ 
: وتىَإ ٖات و غةضغووضِية زووضاضى وتةى َوخًةب بة بيػتٓى ئةو نوضِقوضوةى 

تا بؤ  ،ةنإ ئاظاز بهةئزيً ناضئظاْى نة زةْةَاْسة ؾةضِظاْامنئةونات ْة خؤّ و ْة 
 إ ية زةغت ئةوإ، نوؾتٓياْة.بوومنَإ وابوو تانة ضيَطة بؤ ضظطاضباوةضِ بضٓةوة،َاَيةناْيإ 
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 زيٌؾاثووضى زووةّ ثطغياضى نطز: ئايا ئيَوة ناتيَو شٕ و ثياوةناْى طوْس و ؾاضةناْتإ بة 
 َى زايةوة.آلبة ئةضيَ وة ي نوضِي َوخًةبقوضوة ْةبوو نة بياْفطؤؾٔ؟،، بؤ ئةوةتإ ٔزةططت

ْتإ ثيَيإ ْةزةزا تا ئةوإ بةضطة بططٕ و ْةبٓة خواضزؾاثووض ثطغياضى نطزةوة: ئةى بؤضى 
 .ئيَػو و ثيَػت و زواداض مبطٕ؟

نطزْي ئةوإ خواضزةَةْيُإ بؤ تيَطيٓى هة تواْاى نطِضووْ: وتى ي نوضِي َوخًةبقوضوة
بني ئةو  ْاضاض ناتيَو تةْيا ى،ةَةْيُإ ْةزةنطِخواضزى خؤمشإ ةت بؤ تيَطبووْْةبوو، ئيَُة تةْاْ

 ناضة زةنةئ.
 ؤتةوة،نطز يإبري ؤٕض إضةباعزةَة َاْة بؤَإ زةضزةنةويَت نة ئةو آلية ؾيهاضى ئةو وة

ةنةيسا ٖيَٓاوة. طوَامنإ زاْيؿتوواْغةض ييإ بةض خؤ طوْسيَويا يَوبة ؾاض يإزواى طةيؿتٓ
يي و ضِم ةوضِتويةغةض  ناضيطةضيىزةؾتةنإ بيابإ و ية  إضةبية يةوةى ئانٓذيبووْي عاْي

يإ نؿتووناَيئيسي ، زةظةضةيًيَو برتاظيَتضةْس  تةْيا إضةبئةغتووضى ئةوإ ٖةبووة، عا
بووة ية ضاْسْى خوضَا،  بطيَتىتانة نؿتووناَيى ئةوإ  زيهةف ية ؾويَٓةناْي ْةنطزووة،

يإ ٖةبوو بيَت. يةو ؾويَٓاْةى خوضَا بووْ ضدةى ئاو ية ؾويَٓى ْيؿتةديَئةويـ بةو َة
ة و داض بة داضيـ ئةطةض تواْيبيإ زةغتيإ خواضزوويإ وؾرتؾريى  تةْيا إضةبااية، عْةبوو

 .زةخواضزبهةويَت، ئةوا طوؾتيإ 
ةضطى دةْطى ديٗاْى بة دًوبغةضوبةْسي يةنةَني ى نة ية بةضيتاْْػي اؤْيٌََ يؤضَينؤ

توونى )سةوت زةنطز، ية ثةضِ َةظٕ ناضيياى بةضيتاْناْى عةضةبػتإ بؤ بياباْةية  اْةوةضةباع
ف ية ئيَػتةظ( ضاخ نطاوة، زةَييَت: )تةْاْةت  1930( نة ية غاَيى )ئةقٌَةطةى يِنؤ
، (خواضزووةيإ ْةؾيَهي زيهة ، ٖيضوؾرتية ؾريى دطة اْيَو ٖةٕ خةَيهضةبػتاْى غعووزى اع

 وةى يةنةَى غةزةى بيػتةَة.يـ ْيَيؤْيًََى نؤَةبةغت
ْةياْسةظاْي بة غةختى زةشيإ نة  ٖيَٓسةية بياباْة طةضَةنإ  إضةباتى بًَيَني عنوضبة 

ذاى اوظَاْةناْى خؤياْسا ْةزةٖاتةوة، ضبةظةييإ بة ٖٖةضطيع ئةوإ  ضيية!، ْةضّ و ْياْي
ؾةضِوؾؤضِ و وإ ية عةضةبػتاْسا بةضزةواّ ية بيَتةوة. ئة زيهةزا ئةوةى بةظةييإ بة ْةتةوةناْي

غةضزةنةوتٔ، ثريةناْيإ زةنوؾنت و  يَهي زيهةزاناتيَو خيًََيَو بةغةض خيًََ بووٕ،دةْطسا 
زةططت و زةبطز، ئةو َطؤظاْة نة يةطةٍَ خؤيإ بةّ ؾيَوةية  زيٌإ بة زيهةي ئةواْي

ض  زيهةزا ْةتةوةيةني زةبيَت ية ناتى غةضنةوتٔ بةغةض سيٖةَيػونةوت بهةٕ، ئي
 .!ٖةَيػونةوتيَو بٓويَٓٔ
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ئةو داضة تا  ةوةداض ٖيَطؾي نطززووةَني ظ( بؤ  321ى َوخًةب ية غاَيى )نوضِقوضوةى 
ى ئةو زاْيؿتوواْ خةَيهةنة، وةىٕ و نوؾتاضى آلضؤيؿت و نةوتة تا ئيَطإى يْاوةْس زةظةضةيًي

 ايةوة.اتط طةضِزو زةظةضةيًة زةبيَصٕ طةيؿتووةتة ؾاضى )ضةى(، ييَ
نإ ْةياْتواْى ثيَـ بة يةؾهطى ْييةئةو زوو غاَيةزا غاغا َةظْةييةو زوو ٖيَطؾة 

نإ بة ؾيَوةيةى بوو نة ئةطةض نةغي بة تواْا ية ْييةهة غيػتةَى غاغاضووْبططٕ،  إضةباع
ا( )ئاى ظط خؤاية، ٖيض ناضيَو ديَبةدىَ ْةزةبوو. ئةونات ؾاشْة )ئيعطا( ياْةبووتسا آلزةغة

يةى ية غٓووضى ْاوضةنةى خؤيسا وةى فةضَاْطِةواٖةض  ْييةناْى زةنطز،غاغا ثاؾايةتيي
ثاؾايةتيي ٖةض وةى زؤخى غةضزةَى ثيَـ  طؿتييزةنطز و زؤخى  غاتوغةوزاييغةضبةخؤ 

نإ فةضَاْطِةوانة  بووْي ْةبوو، بةٖيَعى يتساضيَهى ْاوةْسآلزةغة ؾاثووضى زووةّ بوو، واتة
 ٕ ئةدماّ بسةٕ.اضةباو ناضيَو بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي عبةضفةضَاْى بٔ 

ناْى هؤَييٓةوةزواتط ييَ ثيَيإ وابوو تةواوى عاضةبإ ية يةى ضةضةَيةنٔ،ضةضةَيةنٓاغإ 
 وزإ،د سييةى ضةضةَيةى ْني و ية زوو ضِةضةَيةنى ية يةن إضةباظاْايإ زةضخيػت نة ع

و زةّ و ؾةويالطى  يووت، ٔطؤ و َووةناْيإ ضِةؾإ ضاو و بٕ و شٕ و ثياوْيبةضظآليةنةَيإ با
ّ آل، بةٔبة ئاضياييةنإ زةض طؿتييخػاضيإ بة ضِوودطة ية  ٔبة ؾيَوةيةن ية، واتةضيَهيإ ٖة

 .نيطوَإ ية ضةضةَيةنى غاَزيهة بيَ ئةواْي
 إضةباع ْيُضة زوضطةيية نؤتايي باؾووضى ضؤشئاواى  ،بةضظةنة ية غةضةتازاآلْةتةوة با

ّ زواتط بة ٖؤى آلْيؿتةديَى ئةوإ ْاوضةيةنى بة ثيت و ثطِ ئاو بوو، بة زةظةضةيًييإ و زةش
. ئةو بطِؤٕ بانوضؾويَٓى خؤيإ بةدىَ بٗئًََ و بةضةو  بووٕ، ْاضاض خايةٕةغاَيي يةثطِ و زضيَصوؾه

ةضياى واتة نةْاضةناْى ز ،ضةبىاة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشئاواى زووضطةى عْةتةوةية ظؤضتط ب
 .بووٕغووض ْيؿتةدىَ 

نوضى اطوَإ ية زةؾتةناْى باؾووضى َيعؤثؤتاَيا و زةؾتةناْى بزيهة بيَ ْةتةوةنةي
ثيَسةضيَت َاوةى ئةو  اضةبى بةضةو ْيَو عاضةبػتإ نؤضيإ نطزووة،تى زووضطةى عآلضؤشٖة

 نؤضة ظؤضى خاياْس بيَت و يةواْةية تا ضةْس غةزةيةنى ثيَضوو بيَت.
اضةبػتإ، بة ثيَضةواْةى اغتى عضةبػتإ واتة ثيَسةؾتةناْى ْاوةْس و ْاوةضِاية ْةدسى ع

 ويَٓسةض. يةْييةة و ْةبووظةوى و ظاضى بيَ غووزى نؿتووناَيى  تةْيانطزْةوةى ٖةْسىَ نةؽ، بري
و  خواضيَشيَٓة زةضِ ةظاييةناْةوة ٖةْسىَ دؤطنة باضاْيإ بةغةضزا زةباضيَت، ية بةض ظةوى بةضظ ٖةْة

 غٓووضةية زةضةوةى ئةو ، بةآلّ وةضططتٔ يةو دؤطاْة نؿتووناَييإ نطزووة و زةنةَٕيو بة غووزخة
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و ئةو  ْييةى غعووزية ٖةٕ نة غووزى نؿتووناَييإ ينة بة )ْةدس( ْاغطاوة، بياباْةناْى ْاوةْس
 بصئ. وؾرتبة ؾريى  تةْيا بووٕزةشيإ ْاضاض  ويَٓسةضضةباْةى يةاخيًََة ع

ئةوإ يةو تطغة  بووْى دةْط بوو،ى ْاضاض بةو شياْة ية بياباْةناْسا زةنطز، ئةوةى ئةواْ
 زةشيإ. سييزووض ية يةن

إ بةضزةواّ ية ضةباية ٖيض غةضزةَيَهسا ٖيض ْةتةوةيةى ْازؤظضيَتةوة نة بة ئةْساظةى ع
ْى بة َطز ٓؿنييَهى بياباْةيًضةبانةّ ٖةبوو عدةْطسا بوو بٔ، ئةوإ بةضزةواّ زةدةْطإ، 

ثيَويػتة ية دةْطسا  ٓؿنيضةبى بياباْابيَت نة ع طؿتييخؤى مبطيَت، يةوة زةضوو ياغاى 
 بهوشضيَت.

َاْط و خؤضيؿيإ  غتى، دطة ية بتةنإ، ئةغتيَطة،بوو ية بت ثةض بطيَتىٕ اضةباى عئايٓ
 ٖةَووبؤية  بة( بتيَهى تايبةت بة خؤى ٖةبوو،عةية )ن إضةباهى ع. ٖةض خيًََيَزةثةضغت

زةظاْى نة ٖيض ْةبيَت يةنذاض ية تةَةْى بؤ ظياضةت بضيَتة خؤي بة ئةضنى  إضةبانيَهى عتا
 ئةطةض تواْيباى غاَيى داضيَو زةضوو. ةعبة،ن

ظاْاى ئيػالّ )داضوَيآل ظةَةخؿةضِى( نة ية غةزةى ضواضةَى نؤضى شياوة، ثيَي واية 
)ؾوئَ( ثيَو ٖاتووة، واتة وؾةى )َةنهة( ية زوو وؾةى )َة( واتة )َاْط(، )نةزة( واتة 

)َاَيى َاْط(، ئةو بؤ خؤى َاوةيةنى ظؤض ية َةنهة و ية زضاوغيَى َاَيى خوزا شياوة، بؤية 
 بة )داضوَيآل( واتة بة زضاوغيَي خوزا ْاوبطاوة.

يةنةَيإ  يَتةوة ثيَويػتى بة زوو ؾت ٖةبووةٓٓؿني بؤ ئةوةي بة ظيٓسوويي مبضةبى بياباْاع
ى بة باؾرتئ و وؾرتغعووز( ؾريى  ؾاواتة ) ةؾاى ثيَؿووى غعووزينة ثا وؾرت،ؾريى 

بؤ ٖةض ؾويَٓيَو زةضوو،  ييةناْى تيَساية، بؤيةضةوض ٖةَوو وتتةواوتطئ خؤضاى زةظاْى و زةي
ئةو ضؤشةى ية يؤْإ نؤضى زوايي نطز، ؾاظزة  فطِؤنة بؤ زةطواغتةوة،يةناْيإ بة وؾرتة َيَ

 ى َيَيةى يةال بوو.وؾرت
بوو، بة ضازةيةى نة بةبيَ  إضةباسى عضِؤعطيـ خؤضانى يؾ يعط،بوو ية ؾ بطيَتىةَيإ زوو

ى ططيٓط إضةباعط ية شياْى ٖيض ْةتةوةيةنى نؤٕ بة ضازةى عيعط ْةياْسةتواْى بصئ. ؾيؾ
يإ ٖةبوو نة ؾيعطزوو دؤضة  تةْيا بيابآْؿنيضةبى اعطاوة، ة و بة ئةضنةناْى شيإ ْةظاْْةبوو
 بوو. زيهة بؤ ناتةناْييـ غةظةي طا،ية )ضةدع( نة ية دةْطسا زةخويَٓ ووٕب بطيَتى

يـ زيهة اْيخةَيهي ؾيعطنطزْى يةبةضبؤ  وت،يإ زةؾيعطّ آل، بةْةبووٕئةوإ خويَٓسةواض 
 .بووْٕةخويَٓسةواض  إضةبعاناْى رية بةْاوباْطةتةْاْةت ٖةْسىَ ية ؾاع بووٕ،بيَ ٖاوتا
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ةناْيإ ية نةعبة ٖةَيواغطابوو، ؾيعطنة  إضةباعى زياضى ؾاعريسةوت  ْيَوية
هةوتٓى بووْةوة. زةغتةناْيإ بؤ ْووغيؾيعطخؤؾٓووغةنإ  بووٕ،ْةخويَٓسةواض  شَاضةيةنيإ

ْؤ نةؽ  تةْياَةنهة  ٖةَووناتيَو ئيػالّ ٖات ية  ض ية غعووزية ناضيَهى زشواض بوو،ْووغة
 .غآلوي خواي ييَبيَت يب(ى ئةبى تاَينوضِىل ةظضةتى )عةنة يةنيإ س بووٕخويَٓسةواض 

بوو وايإ بطِوا واى ثتةويإ بة بتةناْيإ ٖةبوو،، بطِبووٕغت جةضضةبى بيابآْؿني نة بتعا
يةى نة ية ظاضيإ وؾة يةطةٍَ ٖةَوو ويػتى ئةو بتاْة ْايةتةزى،نة ٖيض ؾتيَو بة بيَ 

الى غويَٓسخواضزٕ يةْةضيتى  .زةخواضزو غويَٓسيإ ثيَ  وتزةٖاتةزةض، ْاوى بتةنةى خؤيإ زة
زواى  وو، زواى ٖاتٓى ئيػالَيـ َايةوة،ضةبى بيابآْؿني نة ْةضيتى ثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ باع

ّ آلٕ، بةخواضزى تاقاْة ٖيَٓا، ٖيَؿتا بةضزةوأَ ية غويَٓس خوزايإ بة بطِوائةوةى ئةوإ 
تةْاْةت ئةطةض بابةتى  ؤٕ،غةضةتاى ٖةض ضِغتةيةنسا غويَٓس زةخ خؤئةوداضة ية نؤتايي يا

 باغةنةيإ بيَ بايةخيـ بيَت.
 يْةخويَٓسْى ضةدع بة ْةْط غويَٓيَت، 1زةبوواية ضةدعبؤ دةْط  ووْيإبةض ية ض إضةباع

 ٖةشَاض زةنطا.
ةناْسا ؾيعطية  وت،يإ زةؾيعطٓيإ ٖةبوو، ية غةضةتاى دةْطسا وت ؾيعطئةواْةى تواْاى 

ى ئةوإ يبٓةَاى ئاظايةتيةغةض ْاغاْسْى باثرياْيإ بةضزةواّ خؤيإ و باثرياْيإ زةْاغاْس و 
 بوو.

ّ زةياْتواْى غووز ية ضةدعى آلّ بوو، بةؾةضَايةى  زيهة و وةضططتٔ ية ضةدعى ئةواْينةَي
ة زياضةنإ ؾاعريى سةوت ؾيعطوةضططتٔ ية ْاوباْطةنإ وةضبططٕ، بة تايبةت غووزة بةؾاعري

 )َعًكات غبعة( زةْاغطيَت.سةوت ٖةَيواغطاو واتةةناْيإ بة ؾيعطئاغايي بوو نة 
، ثيَـ ضؤيؿتٓيإ بؤ دةْط بووٕٕ غةضَاية وزاخْةبوو، ٓى ضةدعيإ وتئةواْةى تواْاى 

ئةو  زةبووايةّ بؤ خؤيإ آلةنإ تا ضةدعيإ بؤ بًَيَت، بةؾاعريية  يَوثاضةيإ زةبةخؿي بة يةن
ئةو  بةثيَي ؾاعريئةَةف بؤ ئةوة بوو تا  ،هةٕ نة ضةدعةنةى ثيَ زةخويَٓسضائاواظة زياضى ب

ضةبى يةَةوة زةضنةوت، واتة اسط( ية ؾيعطى عة)ب بةيتةناْى ضةدعةنة بٓووغيَتةوة،ئاواظة 
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زواتط  ،(1)ضةبى و ية ضةدعؾيعطى عاسط( ية ةى )ببووْة َايةى زضوغتبووْنإ دةْطييةئاواظة 
 بؤ غةظةيةنإ بةناضٖاتٔ. ةناْةوةؾاعري يةاليةٕسطةنإ ةب ا بة غةظةٍ،ضةدع طؤضِ

ةْاضى زةضياى غووض، ظؤض تة نيَضةبػتإ نة زةنةواذاظ واتة ئةو بةؾةى عيى سزاْيؿتوواْ
ة ٖؤى بووْايةوة نة زةزةطةضِ َٓساآلٕناْى تةَةْى ْةخؤؾييةى بووْنةى بؤ يةٖؤ نةّ بوو،

ظةناضى، بة بطةْة تةَةْى ٖةض َٓساآلٕثيَـ ئةوةى  زاْيؿتووإ،ى بة نؤَةَيى ووْضيةْيَو
 نإ زةَطزٕ.ْةخؤؾيية

ية ْةدسى ةى َٓساآلْذاظ ظاْيإ نة ئةو يى سخةَيه تيَجةضِبوو، تايةواْةية ضةْسئ غةزة 
ة بووْئةوإ زواداض ظاْيإ ية ْيَوإ  َٓساَيى ْاَطٕ،ضةبػتإ زةشيإ، بة ْةخؤؾي غةضزةَى عا

َٓساَيى ةنإ ية َٓساَيةى ضيٓذاظ ظؤيية س دياواظيى ٖةية،ذاظ يناْى ْةدس و سغطووؾتيية
 ّ ية ْةدس ظيٓسوو زةَيَٓٔ.آلبة زةَطٕ،

يإ زةبوو، َٓساَيزواى ئةوةى  ذاظيزايهإ ية س ْويَ ٖاتةنايةوة،ية ئاناَسا ْةضيتيَهى 
ئةطةض ٖةبوو بوواْة،  خؤطةوضة زةنطز يا ويَٓسةضةناْيإ يةَٓساَيبؤ ْةدس و  زةضِؤيؿنت

 بؤيإ طةوضة بهات. بيابإةْيَو تا ية ةناْيإ زةغجاضزة زةغت زايَٓساَي
ية زةوَيةَةْسةناْى  يَوى يةنَٓساَيةوة يٓؿني بة ضةظاَةْسيبياباْشْةناْى خيًََةناْى 

ية  يَو ية ثاضةيإ زةغت زةنةوت،هة ية اليةى بطِضووْذاظيإ بةخيَو زةنطز، يخيًََةناْى س
ذاظةوة يةى ية سَٓساَيئةو  بة بطا و خوؾهى ؾريى بووٕةناْيإ زةَٓساَييـ زيهة اليةني

 ٖيَٓابوويإ.
ئةو  ،ْاوزةبطإ ؾريزةضزةزا  زيهة يَٓساَيٓؿني ئةو شْاْةى ؾرييإ بة بياباْضةبى اع يةْيَو

ية  يَوهة بة يةنضووْةنإ ٖةبوو، َٓساَيشْاْة واتة ؾريزةضةنإ ضيَعى ظؤضيإ ية الى خاوةٕ 
ة بطا و خوؾهى ئةو بووْو نضةناْيإ زة ضِنو ٓةَاَية طةوضةنإ ٖةشَاض زةنطإ،ئةْساَاْى ب

 بوو.خواضزةى ؾريي ئةو زايةْةى َٓساَي
ذاظ زواى ئةوةى يس زيهةي ٖةضوةى طةوضةناْي)ز.ر( ئيػالَيـ  َةظْي ياَبةضىةث

تا ئةو  ي َةظْيـياَبةضةى ثْزاية خواضز،ؾريى  بيابإو ية  ٕٖاتة زْياوة، زضاية زةغت زاية
ْة ضةْسئ داض ثةياَبةضى آلغا ياَبةضةوة ظؤض ضيَعى ييَ زةطريا،ثة يةاليةٕضؤشةى ظيٓسوو بوو، 

                                                 

ؤ بةغةضزا ٖةَيسإ و ثيَسا ٖةَيطوتٔ بةناض زةبطا. ا ب، نة تةْييةيضةبةدع دؤضيَو ية بةسطةناْى ؾيعطى عاض (1)
 ى"نوضز يوةضطيَطِ"
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ةى ئيَُة باغي زةنةئ، غيَ غةزة بةض ية ٖاتٓى َيَصووئةو ، بةآلّ ئيػالّ زياضى بؤ زةْاضز
 ئيػالَة.

ةنإ ية تةَةْى َٓساَيوة ضيَطط ية َطزْي وب بيابإذاظ ية يى سَٓساآلْنطزْى ثةضوةضز
ّ تا غةضزةَى ٖاتٓى آلضؤيؿت، بة بووٕذاظ بةضةو ظؤضيى ساْيؿتوواْزية ئاناَسا  َٓساَيى،

ا زوو داض يةؾهطى بؤ غةض ووضزى ؾاثَٓساَيى َوخًةب نة ية غةضزةَى نوضِ يقوضوة
زةغت ببات بؤ ٖيَطؾيَهى طةوضة،  ضةبإاعْةبيٓطا يةْيَو خيَآلْي نإ ٖيَٓا، نةؽ ْييةغاغا
بؤية ٖيض نةؽ ْةيسةتواْى  خيًََة عةضةبةنإ بوو،بةضزةواَى ية ٖؤناضةناْيـ دةْطى  يَويةن

زووضطةى ٖيض نات ية  سي زةدةْطإ،يةؾهطى طةوضة ئاَازة بهات، ئةوإ بةضزةواّ يةطةٍَ يةن
ثياوةناْى زةنوشضإ و خيًََى  ٖةَووا، ظؤض داض خيًََيَو ٖيَْٓةزةواظيإ ية دةْط ضةبى عا

ططتٓى شٕ و ٖةضظةناضإ و زواداض  زيٌغةضنةوتوو خؤى بة خاوةٕ َاف زةظاْى ية بة 
 ى نؤيًةنإ.فطؤؾتٓيإ ية باظاضِ

وزإ سةوت نة بة خ ؾاعرياْي َةظْي عاضةبإية سةوت  يَهة( يةنئيُطةئويكةيؼ)
سا باغي شياْى خؤى زةنات و زةَييَت: )يةو ةينضاَةية  ٖةَيواغطاو )َعًكات غبعة( ْاغطاوٕ،

َٔ  غةضةنيييًََةنةّ بةؾساض بووّ ية دةْط و ناضى ثياواْى خيةطةٍَ ناتةوة نة خؤّ ْاغيوة، 
 ئةو نةغاْةى ظضيَيإ يةبةض بوو، بوو ية مشؿيَط وةؾاْسٕ ية زشى بطيَتىت و ضؤشئاوا آلية ضؤشٖة

بةياْى غجيَسةي ؾةويَو ية زواى دةْط مشؿيَطةنةّ تيص بهةَةوة تا بؤ  ٖةَووْاضاضبووّ 
 يًََةنةَاْسا تانة ثياويَو ْةَا،دةْطائ تا ية خ سةٖيَٓ. ئيَُة زيهة ئاَازة بيَت بؤ دةْطيَهي

ية ديٗاْسا َٔ  ئيَػتةَٔ تةواوى خعّ و زؤغتةنامن ية دةْطةناْسا بة زةغتى خؤّ ْاؾت و 
 َاوّ.( تةْياية ناالْسا َاوة، بة ٖةَإ ؾيَوةف بة  تةْيامشؿيَطةنةّ بة  ؤٕٖةضوةى ض

ة ية دةْطة بةضزةواَةناْى ْةبوونة يةواٖةَيٓةططة ؾاعرية بةَيطةى ساؾاشيآْاَةيةى ئةو 
ٕ، ية ططب زيٌةناْيإ بة َٓساَييَو بهوشضئَ و شٕ و ضةبيسا تةواوى ثياواْى خيًََاطةى عزووض

تةْيا ئةو  ٖةَوو ثياوإ نوشضاوٕ،ْيَهى ظؤضى دةْط، آليػيـ زواى غاةكئيُطةئويخيًََى 
 ةزةَايةوة.نةؽ ية خيًََةنةى ْ بووايةئةطةض ئةويـ نوشضا َاوةتةوة،

 ضِوويسا، َةظٕى ييةتآلاْيَهى نؤَةضةبيسا طؤضِاطةى عزووضظ( ية ْيُضة  400ية غاَيى )
ز و ضؤّ بوو. ييَطة َةبةغتُإ ية ةدةذاظ و ْيضةبى ساى ْيَوإ عباظضطاْ ثيَوةْسييٖؤناضةنةؾي 

ةى ئيَػتثايتةختى  يضؤَٖةَإ نة ثايتةختةنةى  ْيية،ى ضؤَى طةوضة ئيُجطاتؤضييةتضؤّ، 
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زا َيَصوويَهى قؤْاخٕ ٖةضطيع و ية ٖيض اضةباَةبةغتُإ ضؤَى بضوونة، ع ئيتاَيياية،
 ة.ْةبووإ يةطةٍَ ضؤَى طةوضة ثيَوةْسيي

زواى ئةوةى ضؤَى بضووى زاَةظضا و قوغتةْتيٓةى نطزة ثايتةختى خؤى و غوضياؾي 
ةنايةوة. ٖاتٓة ى ٖاتباظضطاْ ثيَوةْسييضةبإ انةوتة زةغت، ية ْيَوإ ضؤَى بضووى و ع

ثيَويػتة  خؤضةبى غةملاْس نة َطؤظ زةتواْيَت يااع ؤبؤ يةنةجماض ب ثيَوةْسييةنايةوةى ئةو 
ٕ ية اضةباع يًيةوةى طةوضةى خيًََةبووْية نؤ ي زيهة، دطة ية دةْط ئةدماّ بسات،ناضيَه

 ْة ضواض َاْط دةْط ْةنةٕ و ئاؾتى بيَت.آلاليةى ضيَههةوتٔ نة غا ٖةَووَةنهة، 
بة ئةدماّ  يظ( 90ية غاَيى ) زيهة يةنيطيَطِاْةوةظ(  و بة  400ةو ضيَههةوتٓة ية غاَيى )ئ

ّ يةطةٍَ آل، بةنطٕ اضَشٖةٓؿني زةٖاتة بياباْضةبى اية شياْى ع َةظٕيَهى ؾؤضِؾطةيؿت و بة 
ئةوةؾسا دةْط بة ؾيَوةيةى ببوو بة بةؾيَو ية شياْيإ نة ْةياْتواْى ضةظاَةْس بنب ية 

ى. ويَطِاى باظضطاْوةى  زيهةي بة ناضي بووٕسْى دةْط بؤ ْيوةى غاٍَ و غةضطةضّ وةغتاْ
 ّ ٖيَؿتا زوو ضواض َاْطيآلئةوةى َاوةى وةغتاْى دةْط ية غاَييَهسا ضواض َاْط بوو، بة

باغي زةنةئ واتة  ئيَػتةةى َيَصوويةو ، بةآلّ ية شياْى ئةوإ بؤ دةْط تةضخإ نطا بوو زيهة
هطزْى ّ، ئةو ضيَههةوتٓة ٖيَؿتا ْةٖاتبووة نايةوة و سةضاَى ؾاثووضى زووةَٓساَيغةضزةَى 

 ضةب َؤض ْةنطابوو.اع يةْيَودةْط ية غيَيةنيَهى غاَيسا 
 بووٕ، ظاَيبووٕى َوخًةب ية خيًََى نٓسى نة ية خيًََةناْى ْةدس نوضِزواى ئةوةى قوضوةى 

ز تا يةنططتٓيَو بيَٓٓة ئةوإ نط ى بؤثيَؿٓياظى خؤيإ، زةوضوبةض زيهة بةغةض خيًََةناْي
ضيَ ضةبإ يةنططتٔ اع يًيئةو يةنةّ نةؽ بوو نة تواْى ية ْيَوإ بةؾيَو ية خيًََةنايةوة، 

 ةهطزَْةظٕ بؤ ٖيَطؾٕ يةؾهطيَهى تا ضازةيةى هاضوة ٖؤى ئةوةى ببهات، ئةو يةنططتٓة بو
 بٓئَ. ضِؤنإ ْييةغةض غاغا
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 ىةبوونني و وقسِشاثووزى دووةم و قات
ي نتاف(ظوويئةنة ؾاثووضى زووةّ ية ض بةضواضيَهسا ْاظْاوى ) يَئةو ثطغياضة زيَتة ثيَؿ ئيَػتة

ٖةْسيَو نةؽ  ة، ضووْهة ٖةْسيَووو ٖؤناضية بةضزئةو ثطغياضة ييَطةزا  وضووشاْسْي، ؟ثيَسضا
زضوغت بة نة  ،بةخؿطاوة ؾاثووضي زووةّ ( ية سةوت غاَيى بةنتافظوويئةْاظْاوى ) زةبيَصٕ

 باوةنةى ٖةية. واتاوة ضةخٓةَإ ية واتاى ضِووئيَُة ية  زيهة ية اليةني ْايةتة بةضضاو،
صإ ي)َاض ططتبيَتباوةنةى  ية واتانةؽ نة ضةخٓةى  نيضؤشئاوايي، يةنةَ ييَتؤشاْي ْيَوية

 ئيَُةف يةو ْووغيٓةَاْسا ظؤض غووزَإ ية ضةخٓةى ئةو بيٓيوة. ،َؤَية( بوو
ٖةْسىَ ية  ئةوة بيَت نة نتافظوويئةى واتاطيَت نة زةبيَصيَت بة زووض زةظاَْاضيصإ َؤَية 

 اْى نوٕ زةنطز،ضةبازوو ؾاْى عوتووياْة نة ؾاثووضى زووةّ ٖةضت آلووغاْى ضؤشٖةَيَصووْ
َيَصووى ئيَطاْسا  هة ئةو دؤضة غعاية يةضووْزواتط ثةتى تيَ زةٖاويؿت و ٖةَيى زةواغني. 

يَو ٖيَٓس ييَهساْةوةيةيييـ غةباضةت بةو ئةَةضيهآاغي ئيَطاْضز فطاى ضيضا (1)بطةوى ْةبووة.
 ْووغيوياْة، طوَاْى خؤى ْيؿإ زاوة.يةو باضةيةوة  نإ ضؤشٖةآلتيية َيَصووْووغةية 

ٖةْسىَ ية تاواْباضإ  ية بةضاْبةضنإ ْييةةنإ ية غةضزةَى غاغاتوْسى غعا بووْئيَُة 
ت و ضؤشئاوازا آلة نة ية ضؤشٖةبووْغعاياْة يةو غةضزةَةزا ّ ئةو آلزةنةيٓةوة، بة ثؿرتِاغت

وايإ بري زةنطزةوة تا غعاى تاواْباضإ  ٕ بة تاواْباضإ زةخطاية ناضةوة،غعا غةختةنإ بؤ واْةزا
ات و ّ ية ٖيض نآلةناضى بهةٕ، بةخطاثنةَرت زةويَطٕ  خةَيوو غةخترت بيَت،  تووْس

 واغيٓيإ بة ثةت بهطيَتة ْةضيت.و ٖةَي خةَيواْى هطزْى ؾغةضزةَيَهسا ْةبيٓطا نة نوْ
، تا غةزةى ٖةشزةى خةَيوى غعا غةختةنإ بؤ واْةثيَسإ و تطغاْسْى بووْبة ٖة وابووٕبطِ

 فةضةْػايَهى وةى وآلتية ْيوةى زووةَى ئةو غةزةيةزا ية  ئةوضووثا بةضزةواّ بوو،ى ية ظايٓ

                                                 

ة ساضيةو ؾويَٓاْةف زةغةآلت يَويةن عاى توْس ية ظؤض ؾوئَ باو بووة،باؽ زةنات بووْى غ ظةبيشوَيآلٖةضوةى  (1)
 يَونإ يةناَةْؿيييةٖةخزةنات زةبيٓني نة ثاؾا  يباغ ظةبيشوَيآلسا خوزى ؾتوونةنإ بووٕ، وةى يةو ثةضِْييةئيَطا

و زةيإ غعاى ٖاوؾيَوة و   (نا)نطزْى ثيَػتةنة ية ثطِ زواتط  ى ثيَػتى َطؤظ بووة بة ظيٓسوويي،ية غعاناْيإ زاَاَييٓ
 "وةضطيَطِ"ا زةيةويَت ثاناْة بهات. ظةبيشوَيآل تةْي، ثيَهطز ئاَاشةَإةتا ية غةضتوْسيـ ٖةبووة، بةآلّ وةى 
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بة نة تيَيسا ٖاتووة نةغيَو بة ْاوي )زاَني(  وة،وةتةنطاآلوة بوآلتيةنةّ فةضٖةْطٓاَة يةو 
دةغتةيإ ، فةضةْػاةّ( ية ويػي ثاظزةيةّ تطاؾيَو ٖيَطؾي نطزة غةض )يتاواْى ئةوةى بة قةَي

بةغتةوة و  بةٖيَعثةىل زاَيٓيإ بة ضواض ئةغجى نطزووةتة ضواض ثاضضةوة، واتة ضواض
 واض ثاضضة.ة ضةتبوونةغة خػت تا دةغتةى ئةو  دووَيةئةغجةناْيإ بة 

 و ئةوناتةى ظايينئةطةض ية غةضةتاى غةزةى ضواضةَى  ْيية،َإ غةضغووضِبؤية ديَطةى 
تاواْباضإ بطةْة غعا  ٖةْسىَ ية ئيَطإ يةْيَوت، آلزةغةغةض تةخيت  ووةتةؾاثووضى زووةّ ٖات

ةت بة بة ث و ٖةَيواغيين يئةوةؾسا غعايةى ية ؾيَوةى نوْهطزْى ؾاْةناْيةطةٍَ  غةختةنإ،
زوو ٖةض يةشيَطنة ثةت  ،بيَتنطا يةواْةية بة َاْى ئةوة ، بةآلّ ةْةبووٖؤى ئةو نوْاْةوة 

بة  يـزواتط ي نوٕ نطابيَت،نطابيَت، بة بيَ ئةوةى ٖيض ؾويَٓيَه تيَجةضِوة ْييةؾاْةنا
 بيَت. ٖةَيواغطاٖتس ... وةى زاض و ةوةؾويَٓيَه

ٖةْسيَو ية  يةاليةٕ نتافظوويئةى واتاهساْةوةى زةضةوة غةباضةت بة ٖةَية ييَتؤشيٓةوةناْي 
ْووغيٓى ظاْاى ي تا ئةو ناتة ية بةضزةغتى ئيَُة ٖةبوو،نإ ضؤشٖةآلتيية َيَصووْووغة

 وَيآلبيبةية. سواتاْؤبةخت( نةوتة بةضزةغتُإ غةباضةت بةو  وَيآلبيبة)س ي ئيَُةٖاوضةضخ
ظايةضى( نة ئةو ةغفةٖاْى و دئةب يغغفةٖاْى، ضائةَعة ةناْى )ٖطيَطِاْةوةْووغيويةتى ية 

بة  نطزووة، يةواتاييَهساْةوةى ئةو  يةباضةىووغإ َيَصووْباغيإ ية ٖةَيةى  َيَصووْووغةغيَ 
ى ئةو نةغة زيَت نة ثةت ية ؾاْةنإ زازةَاَييَت و بة واتاية بة وؾةى ئةوإ ئةو باوةضِ
 يئةو نةغة واتايةني زيهة ةياخؤ ب ى نةغةنإ ئاظاز زةنات،ٖةضزوو ؾاْ زيهة يةنيواتا

 نؤيًةنإ ئاظاز زةنات.
ى ئةو واتاهة ئةطةض ئةوة ضووْنطزْى ئةو ضاية تا ضازةيةى غةختة، ية ٖةَإ ناتسا ثةغةْس

ةناْى ئاظاز زيًئةطةض ؾاثووضى زووةّ  اضةبإ بةو ْاوة ْاويإ بطزووة،ية بووبيَت، بؤ عوؾة
ضى بهطاية نة بةظةيي و غؤظى ئةوى زةضغػتاية. بؤ زيا زيهةي هييَْاظْاو زةبووايةنطزبيَت، 

زةخات نة زوو ؾاْةنإ ناتيَو بةضضاو زةنةويَت بةوة خؤ زةض نتافظوويئةية واتة وؾةئةو 
واشةى )نتف او ضا بػتٓس. واتة ؾاْى ناتةوة. تا ئةّ زوايياْةف زةغتة ْةى زةيإ زةبةغتيَت،

 باو بوو. ئيَطإية نة يةوة، ت زةنطانوضئةويإ بةغت( نة بة )نت او ضا بػتٓس( 
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ا طؿتييبة  ةوةى ظْا وؾةية بيَطوَإ غةباضةت بةو  َوغًَُاْإاْى ثيَؿووى يبةؾيَو ية ييَهسْا
هطزْى ؾاْةنإ، بةآلّ ئةو بةؾةى طواية بة ْيية ية نوْ بطيَتى نتافظوويئة ىواتا ثةغةْس زةنطيَت،

 (2)ةوةي ثيَويػتة.زبووْوضةنإ( زيَت ية ضاغت ْاضيَت و زيً فطيازضِةغيى )واتا
ى نوضِية زشى قوضوةى  يؾت غاَييسا فةضَاْسةيى دةْطيَهةؾاثووضى زووةّ ية ٖ زةبيَصٕ

 زةغت. اْى ططتووةتةضةباَوخًةبى غةضزاضى ع
وة نة ئةو ووةتةيإ نطزثؿرتِاغتت و ضؤشئاوا آلووغاْى ضؤشٖةَيَصووْويَطِاى ئةوةى تةواوى 

ّ ئةغتةَة ية ٖةؾت غاَييسا فةضَاْسةيي َةيساْى آل، بةتواْايةنى ية ضازة بةزةضى ٖةبووة
نة ية تةَةْى ضواضزة غاَييسا  بووٕدةْطى نطز بيَت. يةْيَو ْاوزاضاْى نؤْسا نةغاْيَو ٖة

 ثاْى دةْط.ةةتة فةضَاْسةى طؤضِبووْ
فةضَاْسةى ناضتاشةنإ )ئاْى باٍَ( يةنةجماض ية تةَةْى ضواضزة غاَيى بوو بة فةضَاْسةى 

ٕ ية ْيوةى اضةباى )ضؤغتةَى فةضؤر ظاز( نة ية دةْطى عئيَطاْى دةْط. غةضزاضى َةيساْ
 ةثاْى دةْط بوو.يةنةَى غةزةى سةومت نوشضا، ية ضواضزة غاَيى فةضَاْسةى طؤضِ

ةنإ يةنةجماض نة بوو بة يغةفةوي ثاؾايةتييؾا ئيػُاعيٌ غةفةوى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى 
 ، بةآلّ ْاتواْنييـ بووئيَطاْٖاونات ثاؾاى  آلٕ بووة،غافةضَاْسةى َةيساْى دةْط ضواضزة 

                                                 

ى ْووغيٓى يضةب نة غةضضاوةى ْووغيٓةناْيإ بة طؿتا"ْووغةضاْى ع يَت:نطيػتيةٕ غئَ زةَي (2)
ية بة واتاى وؾةئةو ى ْؤَيسنة بة باوةضِ ييَهساوةتةوة،بة )خاوةْى ؾاْةنإ(  ـيإ نتافظوويئةناْة، ْييةغاغا
ٖةَعة و  نةغةى ظؤض داض زةوَيةت ضازةنيَؿيَت." ويَطِاى ئةوة واتة ئةو زيهة بة واتايةني ؾاْة زيَت،ضواض

بة غٓبانة( ْووغيوة واتة ئةو نةغةى وؾةنةيإ ية فاضغي بة )ٖوةوى ئةو، طِزيهةي ثيَ َيَصووْووغاْي
ضةبيةنةى واتا عاؾاضاوةية و ية  واتاية( ئةو 52ؾاْةنإ نوٕ زةنات. ْؤَيسنة طوَاْى واية )تةبةضى ٍ. 

ئةو  ة ضاى َٔ، ضاى ٖةَعة ضاغتة،غطاوة بنة نة )ٖوبة( ْووفاضغيية وؾةغةباضةت بة  ، بةآلّ وةضطرياوةتةوة
زةَى ية غةضنة بؤى زاْطاوة زضوغتة")ئيَطإ  واتايةفئةو  تةوخؤ ية ثةًٖةوى طواغرتاوةتةوة،ية ضاغوؾة

 (2، ثةضاويَعى 261نإ، ٍ ْييةغاغا
ناْسا ئةو ْييةٖةضضةْسة ية بةضزةواَى ئةو ْووغيٓةيسا نطيػتيةٕ غئَ طةواٖى زيَٓيَتةوة نة ية َيَصووى غاغا

ةؾةيإ ييَ زةنات نة ة زةبيَت، ٖةضِططةوةناْى خؤى تووضِغعاية ٖةبووة، ناتيَو خةغطةوى زووةّ ية ئةغتيَطة
ى وواتة ئةونةغةى نة زةوَيةت بة زو نتافظوويئةواى ْؤَيسنة نة زةَييَت ئيَػهى ؾاْةناْيإ زةضزةٖيَٓيَت. بطِ

 وَيآل""ظةبيش ية ضاغت زةضيَت. ثرتخؤيسا ضازةنيَؿيَت، 
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 تةْيات فةضَاْسةى ضاغتةوخؤى دةْط بيَت، هاضيَٕ بآليَهى ٖةؾت غآَساَيبهةئ  باوةضِ
ية َةيساْى دةْط ئاَازة بوو بيَت و ضاويَصناضةناْى  تةْيائةوناتة ئةو بابةتة ضاغتة نة ئةو 

 بطز بيَت. بةضِيَوةئةضنةناْيإ 
ية ى دةْطى تاى بة تانيإ ئيَطاْو  إضةبادةْطةزا شَاضةيةى ية ثياوة ئاظاناْى عيةو 
 يةى نطز. بةضاْبةض

ى ْةْووغيوة نة يةو دةْطةزا ئيَطاْْةى واتايةو قاضة يَوْاوى ٖيض يةن َيَصووبة زاخةوة 
هى ْاوى يةنيإ ية ضةدعيَ تةْياْيـ اضةباع يية دةْطاوةضة ٕ،ٕ دةْطاواضةبابةضاْبةض بة ع

 ة بة )ضاقة بٔ زٖسةّ( ْاو بطاوة.ثاَيةواْسا ٖاتووة نة ئةو اْضةباى طةوضةى عؾاعري)ؾٓفةضة( 
ى ية ؾاْاَةزا اْةثاَيةواْإ ٖةْسىَ يةو ومتنإ ٖةخاَةْؿييةى ثيَـ َيَصووئيَُة ثيَؿرت ية 
ى ثةًٖةوى ئاظيَػتا و ٖةْسىَ زةقي زيهةهة ية ضووْ، بووٕطوَإ ٖةْاويإ ٖاتووة بيَ

 غاْيسا باؽ نطاوٕ.غا
ْفةضة ؾة يةاليةٕ ئيَطاْيإدةْطاوةضاْى يةطةٍَ ى زٖسةّ نوضِبةؾيَو ية دةْطى ْيَوإ ضاقةى 
يي زةنات و زةَييَت زواى ظيَسةضِؤى ضاقةزا يباغى ئاظايةتنطاوةتة ضةدع و ية ضةدعةنةزا ية 

هطةنةيإ نطز و ناْى نوؾت، ٖيَطؾي بؤ غةض يةؾئيَطاْيية ياْيئةوةى ضةْس نةغيَو ية ئاظا
 ؾرياظةى يةؾهطةنةى يةبةض يةى تطاظاْس.

ظةى غوثاى اهة ئةطةض ؾريضووْْاضيَت ضاغتيـ بيَت،  يي يةو باغةزا، ثيَظيَسةضِؤويَطِاى 
ؾهػتيإ  إضةباية ناتيَهسا ع زةخواضز،غاغاْى تيَهضوو بوواية ئةوا ئةوإ ؾهػتيإ 

 .ووٕتآلؾهطةنةى ٖةى َوخًةب و ثامشاوةى يةنوضِة و قوضوةى خواضزوو
بؤ غةض يةؾهطى  إضةبائةوةف بة ْةطوتطاوى ْةَيَٓيَتةوة نة ٖيَطؾي ثياويَهى زييَطى ع

 نإ وةضطرياوةتةوة.ئيَطاْييةية  بةٖيَعو بة ططمياْى  فريزةوغيبة طةواٖيساْى ؾاْاَةى  ئيَطإ
و زةيهوؾت، زاواى وة ثيَـ و بةضاْبةضنةى ؾهػت زةزا وْةضيت وابوو ناتيَو ثياويَهى ئاظا زةض

 خؤزةطُةٕ بوو نة ضنابةض يا بوواية بةضزةوّا زةبووئةطةض غةضنةوتوو  هي زيهةي زةنطز،يةنيَ
و خؤ وةى فريزةوغي زةَييَت ْةيةْة ْيَو دةْط ياى ضواضةّ و ثيَٓذةّ بؤى ْةيةْة ْيَدةْطاوةض
 (.ا)ئاوضزط

هى ئاظا بة تطغٓووى هة ية َةيساْى دةْطسا نةؽ ْةيسةويػت بةضاْبةض بة ثياويَضووْ
 نة زةنوشضيَت. غووض زةيعاْيتةْاْةت ئةطةض  ،سضيَتببيٓ
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 بةثيَيئةو  ، تا دةْطى تاى بة تاى ضابططيَت،ت بة زةغت فةضَاْسةى دةْطةوة بووآلزةغة
و  ئةطةض يةنيَو ويػت ةْطى تاى بة تاى زضيَص ببيَتةوة،ى خؤى ْةيسةٖيَؿت ديبةضشةوةْس
 اوة ئاظانةى بووباية، ضيَطةى ْةزةزا.بؤ دةْطى ثي ووْيض زاخواظي

ّ آلئةطةض وة ى زةنطز نةغيَو بيَتة دةْطى ئةو،ئةو نات دةْطاوةضةنة ضةْس داضيَو زاوا
 ٖيَطؾي زةنطزة غةض يةؾهطى بةضاْبةض. تةْياوة، خؤى بة بووايةْةزضا

ةضضةْسة هة تانة نةغيَو ٖضووْ زةظاْني، ئةقٌَئيَُة ئةو دؤضة ٖيَطؾاْة بة زووض ية  ئيَػتة
، بةآلّ زةضيَت يةْيَوبؤ غةض يةؾهطى بةضاْبةض ٖيَطف بهات  تةْيابيَت، ئةطةض بة  بةٖيَعئاظا و 

ية واتانةؽ ْايةت بؤ دةْطى، بةو  ة دةْطى تاى بة تاى غةضزةنةويَت،باغي ئةو نةغةى ي
طؾيإ بؤية ثيَويػتة ٖيَ ْيية تا بيَتة دةْطى ئةو،زيَت نة نةؽ ية يةؾهطى بةضاْبةضزا ثياو 

 إ ظةْطيَت.يةطةٍَ ٖةَووزةتواْيَت  تةْيابهاتة غةض و بة 
زواى ضةْس غاتيَو يةو ناتةى  تةْيائاؾهطاية نة زواى ضةْس خويةى و ٖةْسىَ نات 

يةطةَييسا زةدةْطيَت، دةْطاوةض ٖيَطف زةنات، بة زةغت غةضباظةناْى ئةو غوثايةى 
ا زةتواْيَت غةضنةوتوو بيَت نة ئةو يةؾهطةى يةوناتةز تةْيا ت،ضةْسة ئاظا بيَزةنوشضيَت ٖةض

 ئةوزا ٖيَطف بهات و ئةونات يةواْةية ئةو ظيٓسوو مبيَٓيَت.يةطةٍَ نة يةطةٍَ ئةوزاية، ٖاونات 
 اْيضةباهة ية ْيَوإ عضووْى زٖسةّ ضةت بهةيٓةوة، نوضِى ضاقةى يئيَُة ْاَاْةويَت ئاظايةت

ى ؾةْفةضة بة ، بةآلّ وتةةْةبووتطغيإ ية َطزٕ  نة بووٕ،ٓؿيٓةنإ ظؤض ثياوى ئاظا ٖةبياباْ
هة ضووْ، ْييةئةوةف ضاغت  يةاليةٕ ضِاقةوة زيَت، ئيَطإى ييَهرتاظْسْى ضيعةناْى يةؾهطى واتا

ثامشاوةى يةؾهطةنةى يةطةٍَ ى َوخًةبيـ نوضِيةو دةْطةزا ضِاقة زةنوشضيَت و قوضوةى 
ةثاْى دةْط زةضبهات و بطيٓساضةنإ اْي ية طؤضِتةْاْةت ْةيتواْى غةضباظة بطيٓساضةن ٔ،ٖةَيسيَ

 إ.طري زيٌنإ بة ْييةغاغا يةاليةٕ
دةْطةنة زوو  ض و ية ضؤشئاواى ظيَى فوضات بوو،ؾويَٓى ئةو دةْطة ية َيعؤثؤتاَياى باؾوو

 غيَ ضؤشى خاياْسووة. ٖةْسيَهي زيهةف زةَيئَضؤش و 
ٖةض غةضنيَو ية طةمن  ئيَطإبوو، ية غاآلٕ ى نة ؾاثووضى زووةّ زة ظايٓ( 319ية غاَيى )

ية  ،ظؤض بووو دؤ طةمن  شيَطزةغيت ئيَطإاْى وآلت ٖةَووية  ( ثؤَيؼ زةفطؤؾطا،10تةْيا بة )
 وؾوية بةٖاضيـ ٖةض  ْةباضى، ية ظغتاْيـ بةفط ْةنةت،ى ثايعظ( باضاْى  319ى غاَيى )ثايع

ية غاَيى  ؾيَوة وؾهة غاَيي بوو،ظ( بة ٖةَإ  320اتة )و يـو باضإ ْةباضى. غاَيى زواتط
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واتة غي و  (3)( ثؤَيؼ350غيَطنيَو ية طةمن بة )نة ٖةض  ،ظ( طةمن بة ضازةيةى نةّ بوو 321)
 ى داضإ زةفطؤؾطا.ٖيَٓسةثيَٓر 

 يَوى باضإ، ئاوى ناضيَعةنإ نة يةنْةبووْيةغةض يةى و  وؾهة غاَيييةوةبة ٖؤى زوو غاٍَ 
 وؾهيإ نطز، خؤيا ووٕ، بةضةو نةَى ضبووٕ ئيَطإْى نؿتووناَيى ةناططيٓطية يية بابةتة شياض

هة ضووْظ( ئةوا ٖةض بيَ غووز زةبوو،  321ية غاَيى ) بووايةئةطةض ططمياْى باضيٓى باضاْيـ ب
 بؤ ضاْسٕ. ْةبووتؤَةيإ  خواضزبوو،يإ ٖةَووإ ئةو بٓة تؤوةى زايإ ْابوو، دووتياض

نة ئةوإ زوايني نةضةغتةى َاَيةناْيإ نة بة  ،يةى ية غةختيسا بووبة ضازة ئيَطإاْى دووتياضباضى 
ةناْيإ َٓساَينطزْى غهى يإ و بة خؤضانياْسا بووة، بة ْاضاضى بؤ تيَطنةَيهى فطؤؾنت زةٖات فطؤؾت

 ، بيَ ئةوةى ية ؾاضةنإ ٖيض خؤضانيإ زةغت بهةويَت.زةضِؤيؿنتبةضةو ؾاضةنإ 
ظؤض دؤض ية نةضةغتة بةضٖةّ زةٖيَٓطا و بؤ زةضةوة  ئيَطإية  يةو غةضزةَةزاويَطِاى ئةوةى 
بة ثًةى يةنةّ ثؿتى بة نؿتووناٍَ و ئاشةَيساضى بةغت  ئيَطإّ ئابووضى آلٖةْاضزة زةنطا، بة

و  يساةو زوو نةضتةى ئابووضظؤضي ية غاَيى بؤ َاوةى زوو غاٍَ بة زواى يةنسا ظياْى وؾه ،بوو
 إ طةياْس.دووتياضوى بة شيإ و بصيَ َةظْيؿيظياْى 

نة ية غةضةتاى غةزةى ضواضةَسا  ئيَطإتى آلو ضؤشئاوا و ضؤشٖة بانوضاْى وآلتناْى يةوةضِطة
و َيَطةية  وؾهيإ نطز و طاطةٍثاْتايي ظؤضيإ ثيَهسةٖيَٓا، بة ٖؤى ْةباضيٓى باضإ و بةفط 

 َطزٕ.زةتى و تيٓويةتيسا بطغييةةنإ ية َةضِ
نطز بوو، ْاوضةى غيػتإ  ضيَى وقطِقات ئيَطإة غاَيي ية وؾه ةزازوو غاَيية َاوةي ئةو 

بة ٖؤى ظيَى طةوضة و ثطِ ئاوى ٖريَةْس ٖيض نيَؿةيةى ْةٖات  ئيَطإتى آلوة ضؤشٖةنة نةوتبو
 بووة غةض ضيَطةى نؿتووناٍَ و ئاشةَيساضى.

                                                 

ى وؾةةزإ ٖةْسىَ ية ظاْاياْى ظَاْةواْى يةو باوةضِ ضيَ زةنطا،ؼ ئةو ثاضةية بوو نة ية ناْعاى َؼ ثؤَي (3)
ى )فًوؽ( وؾة وة،ثةضةى غةْسو زيهة اْيوآلت ويَوةف بةضةو ية ووةتة نايةوة،ٖات وةةيكييٓثؤَيؼ غةضةتا ية ف

يةوة وؾةاغت و ضؤشٖةآلتى زووض بةناضزيَت ٖةض يةو اْى ضؤشٖةآلتى ْاوةضِوآلتية ٖةْسىَ ية  ئيَػتةنة تا 
ٖةْسىَ  واىثاضة زيَت، بة ثيَضةواْةى بطِِ واتايى ثووٍَ نة ية ظَاْى فاضغي ٖةية و بة وؾةٖاتووة. تةْاْةت 

 "ظةبيشوَيآل"وةضطرياوة.  وؾةية ٖةَإ  نةؽ ية ثؤآلوة ْةٖاتووة،
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ًة نة زجي تةْيبووة، ضِووباضيى ئيَطاْؾويَٓيَهى  ٖةَووة غاَيى وؾهيةو ناتةزا نة 
 ْس ية زؤخى ْيوة غةضنيَؿيسا بوو،، ية ؾاضيَو زةضوو. ٖريَةزةضِؤيؿتسا وْبةنةْاضى تيػف

 ناْى غطػتاْى ئاو زةزا و نيًََطة و ثاوةْةناْى تيَط ئاو زةنطزٕ.ظةويية
 تةْياْاو زةبطيَت،  ووٕية غيػتاْة و بة ٖاَ ئيَػتةزةبيَت ئةوة بعاْني نة ئةو زةضياضةيةى 

 يية.اوةخؤْزةضياضةيةنى 
 ووٕؾاثووضى زووةّ، زةضياضةى ٖاَ زةغةآلتيىية غةزةى ضواضةّ نة ٖاونات بووة يةطةٍَ 

نِ( ثإ بوو، ئاؾهطاية زةضياضةيةنى ئاوى ؾريئ بةو  150نِ( زضيَص و ) 300ةى )ْيَعيه
ية  ييةوة ببيَتة غةضضاوةيةنى ضاى بؤ خؤضاى،َاغغاَاْي  بةضة ظؤضةوة زةتواْيَت بة ٖؤى ضِوو
 نيَوييةناْى وةى قاظ و قوضيٓط و بًَٓسة يةوةضةةةوةى ثبووْى نؤيزةبيَتة ْاوةْس زيهة يةنيال

 ٖتس....َطاوى و 
بووٕ نة بةضٖةَى ناْيؿى بة ؾيَوةيةى ظةوييةى ئاوى ظؤض نة يةو ْاوضةية ٖةبوو، غةضةضِا

 ةنةوتةوة.ييَ ز ٔ ٖةض زةْهة طةمنيَو ٖةظاض زةْهيووغإ زةَييََيَصووْوةى باؾيإ زةزا، 
نإ ظةوييةٖط، ٖةْسىَ ية وؾةية ٖةْسىَ ؾويَٓى وةى ب ئيَطإباؾووضى  ية زةظةضةيًيف ئيَػتةتا 
، ثيَٓر غةز زةْو إ ية يةى زةْهة طةمندووتياضى باضاْى باؾسا بووْٕ نة ية ناتى بةٖيَع ٖيَٓسة

ية ٖةض   ٖةَيسةططْةوة،ةٕ طةمنةى ثةدما تْيَعيهواتة ئةطةض غةز نيًؤ طةمن بضيَٓٔ،  ٖةَيسةططْةوة،
بة ئاغاْى  ئيَطإاْى ٖةْسىَ ية ؾاضةناْى باؾووضى دووتياضيَو نة باضإ بة باؾى بباضيَت، غاَي

 ٖةضزةّٖةَى نؿتووناَيى يةنػاٍَ، خؤضانى زة غاٍَ ثاؾهةوت بهةٕ، ئةوةى ية بةضزةتوأْ 
 ى باضاْة.ْةبووْاْى ئةو ْاوضةية زووضاضى زوانةوتٔ زةنات، دووتياض

ظةوى و ظاضى ْاوضةى غطػتاْيـ ئةو تواْا و ٖيَعةى ٖةبوو بؤ بةضٖةَى طةمن و دؤ، بة ضازةيةى 
طةمن و دؤيإ زةغت زةنةوت نة ديَيإ  ٖيَٓسةية ٖةْسىَ ية غاَيةنإ  زةظةضةيًة اْى ئةودووتياضنة 
تيَهي ْةزات،  زايإ زةثؤؾي تا باضإ و ؾةومن بيابإ، بة ْاضاضى ية ةوة ثرت ئةَباض بهةٕي َاْةزة

 يَيإ زةزا.زةضوو و ْاضاض فطِيةْيَوظى و ٖةَةنةيإ زةضِية بةضبةآلّ بة ٖؤى ؾيَي ظةوي بةؾيَو 
يَو بيَت ضيَطة ؤْٖةض ض وقطِي ظةْطيَت،قاتيةطةٍَ ياضيسا ظ( ؾاثووضى زووةّ بطِ 321غاَيى )
ى ْاضز بؤ ئيَطاْناْى ةوؾرتناضواْة  ٖةَوووة بططيَت. بؤية ْةبووْييةبة ٖؤى  خةَيوية َطزْى 

يةنى خؤضاني ٖةبيَت بيٗيَٓٔ بؤ خؤضاغإ و زاْةويًََةغطػتإ تا طةمن و دؤ و ٖةض دؤضة 
نة  غةضةنيـاْى غٓووضى بطواظضيَتةوة. ٖاْسةضى وآلت ٖةَووةناْى باؾووض، تا يةويَوة بؤ وآلت
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بوو  ئيَطإ َوزةظطةناْيزاببيَتةوة، طةْسةَيى  ضِووبةضِوويسا وقطِقاتيةطةٍَ ؾاثووض خؤى وايهطز 
 .بووٕزابني بهةٕ، غةضطةضَى غووزى ْابةدىَ  زاْيؿتووإخؤضاى بؤ ئةوةي نة ية دياتى 

 خؤيا َٓساٍَيَهى نوضِنإ ناتيَو ثاؾايةى زةَطز و ْييةية تةواوى غةضزةَى غاغا
 نةغاْي ْابةضثطؽ و ضاوضٓؤى وت زةنةوتة زةغت آلٖةضظةناض ية ديَى زةبوو بة ثاؾا، زةغة

و ناضَةْساْى بةزةضزةنةوت  سهووَةتالواظى زاَةظضاوةى  يةو غةضوبةْسةزا بيَ ويصزإ بوو،
. ية سهووَةتت و زاٖاتى آلزةنةتٓة غووز وةضططتٓى ْابةديَ ية زةغة سهووَةتزيواْى 

تساض بوو، ٖةَإ زؤر آلإ زايهى زةغةومتى ؾاثووضى زووةَيـ نة وةى َٓساَيغةضزةَى 
 وة ئاضاوة.وٖاتب

سهووَةت ية ؾيَوةى  ئيَطإاْى وآلتنإ ية ْييةغاغا زةغةآلتيىويػتة بطوتطيَت بة زضيَصايي ثيَ
بووْي يةت ينطاغوئةوإ و ية غةضزةَاْى زواتطيـ، ٖيض نات زمي يية غةضزةَ زيهتاتؤضى بووة،

 ة.ْةبوو
غئَ تساض برتآلية زةغة زةبوواية سهووَةتةزا فةضَاْبةضاْى زيوإ و ئةواْي زيهةيةو دؤضة 

 ْةبوو، ٖيض بةٖيَعتساض آلوى ْانؤنى ْةبٔ. ناتيَو زةغةآليَٓٔ و تيَهةتا ئةضنى خؤيإ ضاثةضِ
ةتطغا، ناضَةْساْي زيواْيـ ٖةضزةّ ْةزية ٖيض ْازازثةضوةضييةى غًَي ْةزةنطزةوة و  يَونةغ

 يييةناْيـ بؤ بةضشةوةْسي و قاظادمْانؤنٖةوَييإ زةزا و بووٕ غووزى ْابةدىَ ٖةَيجةي 
 .بكؤظْةوة يتايبةتنةغيي و 

ٖةض  ٕ،ناْسا بةغةض ضةْس ضيٓيَهسا زابةف ببووْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإى زاْيؿتوواْ
طةوضة و  نة تيايسا بة ٖؤى ضيَعةوة بطا ،خؤيسا ٖةْسىَ ضيَػا و ْةضيتى باوى ٖةبوو يةْيَوضيٓيَو 

يَو نة ية ضيٓةنإ وآلتض ية ٖة ...ٖتس ٖةبوو، نةؽ ئةو ْةضيتاْةى ْةزةؾهاْس،و دانويَ
ْيَت ية ناتى ئةطةض بعا ،ثيَهٗاتبيَت، ٖيض ضيٓيَو ٖةوٍَ ْازات ضيَػا و ْةضيتةنإ ثيَؿيٌَ بهات

ية  سهووَةتفةضَاْبةضاْى زيواْى ئةدماَساْى ثيَؿيًَهاضى زووضاضى غعا زةبيَتةوة، 
ا ئةوإ ية ضيٓى ديا و ناْسْييةية غةضزةَى غاغا بةآلّ، ْةبووٕ ئيَطإضيٓةناْى دياى طةالْى 

ّ بة ٖؤى نةَى تةَةْى آلية يةى نةؽ زةتطغإ نة ئةويـ ثاؾا بوو، بة تةْيا بووٕ،تايبةت 
نة ئةوإ تطغيإ ييَى ٖةبيَت. بةؾيَو ية ئةوإ خاوةٕ  ْةبوونةغيَو  ،ؾاثووضى زووةَةوة

ظةوى  ى بؤ ئةوإ زةضفةتى ظؤض باف بوو تا بة ْطخى نةّوقطِو ٖاتٓى قات بووٕظةوى 
 ْةوة.ةنإ بهطِدووتياض
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ئةوإ ية اليةى  بؤ ئةوإ ظؤض بة غووز بوو، وقطِيى قاتبةضزةواَبووْئاؾهطاية نة 
اْيإ بة ٖةضظاْرت دووتياضظةوى زيهة  ية اليةني زاْةويًََةناْى خؤيإ بة ططاْرت زةفطؤؾت،

زةغت  يًََةزاْةوَوَيهة ظؤضةناْيإ. ئةطةض ٖةْسىَ ناتيـ  غةضػتة ى و زةيإ خزةنطِ
 وزإو ٖةشاضإ زابةف بهطيَت، ئةوإ خؤيإ بة خ إبةغةض ْةزاض زةبوواية ، يةناتيَهسانةوتباية

 يإ بؤ خؤيإ زةبطز.زاْةويًََةَاف زةظاْى و بةؾيَو يةو 
 وقطِييةوة غةضيإ ٖةَيسابوو،و ئةو نيَؿاْةى بة ٖؤى قاتْيَ ٖاتة تةْياؾاثووضى زووةّ بة 

يةى نة بة طواغتٓةوة زاْةويًََةوت ْاضزى بؤ غةطػتإ تا ٖةض دؤضة ى زةغتهةوؾرتٖةضضى 
ى بطواظْةوة. ٖاونات ئيَطاْ زيهةي اْيوآلتٕ و بؤ تيَو ْاضيَت و زةغتيإ زةنةويَت بيهطِ

اْيَهسا ؾاضزضاوْةتةوة، زةغتيإ خةَيهناْى زاْةويًََة ية ئةَباض و نؤطةفةضَاْى نطز تا ٖةضضى 
َةت، ٖةض وسهوةظايي ضةْس نةغيَو ية زيواْى وة َايةى ْاضِاضةى بو، ئةو نبةغةضزا بطرييَت

 ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نوؾتٓى ئةواْى زةضنطز. بؤية
ةظايي طوَإ ْاضِبوواية، بيَزةضضوو ناتيَهي زيهةئةطةض ئةو فةضَاْة بؤ نوؾتٓى ئةوإ ية 

يةو ناضة  خةَيوةوةى دطة ي آلّ ناتةنة وابوو،ى ييَ ثةيسا زةبوو، بةخةَيهناضبةزةغتإ و 
 ، ناضبةزةغتاْى زيواْيـ نيَؿةيإ ْةْايةوة و ضةظاَةْسيإ ْواْس.بووٕخؤؾشاٍَ 

تط بوو، فةضَاْى نطز تا بةؾة خؤضاى تووْسى تياياْسا وقطِؾاثووضى زووةّ يةو ؾويَٓاْةى قات
ضَاْى نطز فة و زياضى بهطيَت و ثيَيإ بسضيَت، ٖةضوةٖاايي بؤ ٖةض تانيَية طةمن و دؤ بةخؤضِ

 يةاليةٕساْى ثيَنةّ  خؤى يانةنةخؤضا بةؾة ثيَٓةزاْيبهات ية  آلناتيَو نةغيَو غها
بؤ  زةبيَ زةغتبةدىَ ناضبةزةغتةنة بهوشضيَت، ٖةض بؤية ؾاثووضي زووةّناضبةزةغتاْةوة، 

ؾويَٓيَهسا  ٖةَووى فةضَاْةنةى ية ئاطةزاض و زَيٓيابيَت ية ديَبةديَهطزْئةوةى بة تةواوةتى 
 ضةْسئ ثؿهٓةضى ْٗيَٓى زياضى نطز.

ة نةّ يةطةٍَ دووتياض وضزة خاوةٕ بةضٖةَةنإ نة شَاضةيإ بة بةضادووتياضدطة ية 
ةناْيإ َٓساَينطزْى خؤيإ و زيهة ْة تواْاى تيَط اْيدووتياضبةضٖةَةنإ ظؤض نةّ بوو، 

زووةّ فةضَاْى نطز تا  ناْياْسا بيضيَٓٔ، بؤية ؾاثووضىظةوييةيإ ٖةبوو تا ية وْة تؤ ،ٖةبوو
ايي ثيَ بسضيَت. ى تةواويؿيإ بؤ ضاْسٕ بة خؤضِدووتياضإ، تؤودطة ية ثيَساْى بةؾة خؤضاى بة 

نإ برييإ ئةو ضيَطةيةنى ططتةبةض نة طةوضة ثرت ٖةبوو،ى زاْةويًََةبؤ ئةو ناضةى ثيَويػتى بة 
 .ٖيٓسغتإبوو ية  زاْةويًََةئةويـ ٖيَٓاْى  بؤى ْةضوو بوو،
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ى زاية سهووَةتى طةدميٓةةناْى ظيَطِؾاثووضى زووةّ بيَ ئةوةى زةغت بططيَتةوة، ثاضة و 
. ئةو ئيَطإ بيٗيَٕٓٔ و بؤ بهطِ زاْةويًََةتا  ٖيٓسغتإبؤ  ووٕةنإ زةضيؾتيةئةو نةغاْةى بة ن

ط زةطاتة ظووت ٖيٓسغتإى زاْةويًََةنإ بة ضؤش و ؾةو ْاوةغنت، نةؾتييةهة ضووْزةيعاْى 
هةويَت، تواْى بى بة زضةْط ثايعثيَـ ئةوةى وةضظى ضاْسْى طةمنى  ا زةضضوو،وطإ، ٖةض ئيَ

 إ.دووتياض بطةيةْيَتة ٖيٓسغتإى زاْةويًََة
ّ آلى باضاْةوة باف بوو، بةبووْويَطِاى ئةوةى بةضٖةَى غاَيى زواتط ية طةمن و دؤ بة ٖؤى 

ى وقطِةوةى قاتبووْةبةض َةتطغي زووباضةبؤية ي ظ( ؾاثووضى تطغاْس بوو، 321َيى )ى غاوقطِقات
 نةوتة ٖةوَيسإ بؤ ٖةَيططتٓى طةمن.

وةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ بة ئةَيُاْى  نة ية ْي ييَتؤشي)تؤَاؽ َةٕ( ْووغةض و 
زةْاغطا، ْووغيويةتى: يةنةّ نةؽ نة  َيَصووة زياض و بةضضاوةناْى شؤتية ْووغةض و ييَ يَويةن

ى بة وةظيط ية بووْنة ية زواى  ،ى يةعكووب بوونوضِ، يوغفى ٖةوَيي ٖةَيططتٓى طةمنيسا
ٕ( طةمنى ظيازةى ئاطةزاضإ ييَي ٖةَووناْسا ٖاتووة و طيَطِاْةوةوةى ية )زةضباضى فريعةوٕ، 

 ضيَزى زاتاؾطاو ية بةض، غايًؤنإ ووْى يوويةييسا ٖةَيططتغت ئةَباضيى ية َيػطى وآلت
غايًؤنإ و زةْهة طةمنةنإ ْةبةٕ و ئةَباض و و بضٓة ْيَظيٓسةوةض ْةتوأْ تا َؿو و  بووٕنطا

 بؤطةْى ْةنةٕ.
ناْسا، غايًؤى ٖةخاَةْؿيية زةغةآلتيىثيَؿرت ية ْووغيٓةنامناْسا بامسإ نطز نة غةضةتاى 

زواى نؤتايي  َباض زةنطزٕ،يإ ييَ ئةزاْةويًََةزةنطإ و  ضيَى ووْطةمن ية ؾيَوةى يوويةيي و غت
 ْةبوو،غايًؤياْة بةضزةواّ ئةَباضإ و هطزْى ئةو ضيَ سينإ ضيْؿييةٖةخاَة زةغةآلتيى

هطزْى ئةو دؤضة غايًؤياْة نة بة بةضزى ضيَو تيَضووى  ْيية ضِووٕٖؤناضةنةؾي بؤ ئيَُة 
بهةٕ  ضيَ ئةَباضاْةةنإ ْةيإ زةتواْى ئةو دؤضة دووتياض زاتاؾطاو زضوغت زةنطإ، ظؤض بوو،

 خؤياْسا بجاضيَعٕ. يةْيَوَاوةى ضةْس غاٍَ نة تواْايإ ٖةية طةمن بؤ 
منى ية ، غايًؤى طةْييةزا َيَصووَطؤظ ية نؤْرتئ غةضزةَةناْسا نة ٖيض ؾويَٓةواضيإ ية 

 ئةطةض سةظضةتى يوغف بة يةنةّ نةؽ بٓاغني نة غايًؤى يوويةيي ؾيَوةى يوويةيي بيٓا نطز،
 نيهطزْى يةنةَغاٍَ بةغةض زضوغت ّ غيَ ٖةظاض و ثيَٓر غةز، ئةوا الْى نةزضوغت نطزبيَت

بة ؾيَوةى ف ية تةواوى ديٗاْسا غايًؤنإ ئيَػتةتا  ت،زةبيَ تيَجةضِغايًؤى يةو ؾيَوةيةزا 
ى َطؤظة نة ية غي و ئةقٌَ و ٖؤؾبووْئةو بابةتةف ْيؿاْةى خاوةٕ  يوويةيي بيٓا زةنطئَ،
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زا ْاوى زوو وةغتا تؤَاض يػطَى َيَصووئةو ناضةى ئةدماّ زاوة. ية  ئيَػتةثيَٓر غةزة ثيَـ 
 زى تاؾطاو بيٓا نطزووة.ية بةضنطاوة نة غايًؤناْيإ بة ؾيَوةى يوويةيي و 

غايًؤى يوويةيي زضوغت ْةنطا تا ئةوناتةى  سيهةنإ ضيٖةخاَةْؿييةإ زواى ومتوةى 
 ت.آلزةغةتةخيت نإ ٖاتٓة غةض ْييةغاغا

ؤى طةوضةي غايً ئيَطإى ية ظايٓ( 323ة ئةوةية نة ية غاَيى )ضِووْئةوةى الى ئيَُة 
يإ تيَسا زاْةويًََةو  ٖةبووايةى غايًؤ وقطِني ئةطةض ثيَـ قاتبًَيَ زةتواْني يوويةيي بةضزئ ٖةبوو،

َطزٕ َةتطغي بةض ٖةضِةؾة و تٓة وْةزةنة ٖيَٓسة وقطِييةوةبة زةغت قات خةَيوٖةَيطريابوواية، 
 شياْةوة.و 

ؾاثووضى زووةّ، ٖةضناتيَو ثيَويػتيإ بة طةمنى  زةغةآلتيىبة زضيَصايي غةضزةَى 
طةمنى تاظة ية  هة بةضزةواّضووْغايًؤنإ زةبوو، غووزيإ يةو طةمنة وةضزةططت نة نؤْرت بوو، 

ى غايًؤناْيـ طةمنى خواضةوةو ية زةضطةناْى ئةَباضزةنطإ و غايًؤنإ غةضةوة زةخطاية ْيَ
 ْويَطةمنى نؤٕ و  ٖةضطيع يَ،ى نؤٕ زةٖاتةزةض. بةو ثيَيةف بةضزةواّ طةمنيَنؤٕ زةٖاتةزةض

 .بووٕو ْةزةآلتيَهة
رت ث ظاْياضيياضة بؤ ةنإ ئةجمو ضؤَ ْيدةْط ية ْيَوإ غاغا ٖةَيطريغاْةوةيزووباضة 

 ثيَويػتُإ بة ْاغيٓى )قوغتةْتني( ئيُجطاتؤضى ضؤّ ٖةية.
ٕ بوو، آل( غا38ٕ )ظ( قوغتةْتني ْاغطاو بة )طةوضة( نة ثياويَهى تةَة 312ية غاَيى )

تةَاؾاى ئامساْى زةنطز،  باخةنةى خؤي زاْيؿتبوو،ؾةويَو نة بة ٖؤى طةضَاى ٖاويٓةوة ية 
 ةنةزا نةغيَهى بيٓى نة ية خاض زضا بوو.ييضِووْان يةْيَويةنى ْائاغايي بيٓى و ضِووْاني

زوو ٖةض، نة ٖةضزوو زةغتى ية ٕ بووآلئةو ثياوةى ية خاض زضابوو طةدميَهى تةَةٕ غي غا
 ٖةضزوو قاضيؿى بة بعَاضيَهى زضيَص ية بٓهةى خاضةنة زضابوو. بووٕ،خاض زضاية  وةال

تووْسةى ٖةيبوو، ئةو ئاظاضة  يةبةض ٖةغتى نطز ئةو ثياوة ئاظاضى ظؤضة و  قوغتةْتني
 .ْةبوونطزْةوةى غةضى تواْاى بةضظ

ية خاضسضاوة  اْى ضاوى يةغةض ئةو ثياوةغتةْتني ْةيتووصَيَط قزةَةى ْيو ْيَعيه
و ضاوةناْى نة  طزثياوةنة غةضى بًَٓس ن زةَةي ٖةض ضاوى يةغةض بوو، ئةوٖةَيبططيَت، 

نطزٕ نطز، ػتةغةض قوغتةْتني و زةغتى بة قػةؾويَٓةواضى ئاظاضى غةختيإ ثيَوة زياض بوو خ
ْى ناوتةى ثاؾايةتيسا بوو، بة باؾي باخغتةْتني ية ئامساْةوة زةزوا و قوٖةضضةْسة ئةو ية 

 ريةّ و ٖةض ٖةَإخةَيهى ْاغغتةْتني َٔ عيػاى و)ئةى ق :وتثياوةنةى زةبيػت نة زةي
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ى ضؤّ )ثؤْتؤؽ ثًؤتؤؽ( ية ئؤضؾةييِ ية خاض زضاّ، فةضَاْطِةواِ نة بة فةضَاْى نةغ
زاْيإ ، زةغت ية ئاظاضامن ئاظاض زةزةى؟وهةوتوييَ زةنةّ نة بؤضى زؤغت و ؾويَٓ ثطغياضت

 .(باوةضِى خؤيإىَ تا بةضزةواّ بٔ ية بطةوزإ بة بريوةضِبط ٖةَيبططة و ييَ
سضاوةنة ية غةضةتازا وةى نةغيَو نة بهةويَتة ثؿت وتاْة نةغة ية خاضزواى ئةو 

زواتط زياض  ى نةغيَو نة بةضةبةضة زاثؤؾطيَت،ية ؾيَوة خؤثةضزةوة، نةوتة ثؿت تاضَايي يا
 ْةَا.

غتةْتني و بة ؾيَوةيةى يى ظؤضى خػتة غةض قوناضيطةضظضةتى عيػا ية ئامساْسا ةبيٓيٓى س
ٖةضوةٖا  ْةبووة،بيٓيوة و ية خةوْسا  ةوةنة عيػاى ية ئامساْ ْةَا،غتةْتني طوَاْى وبوو نة ق

 ة.ْةبووزةْطى عيػاى ية بيَساضيسا بيػتووة و ية خةوزا 
، عيػاى َةغيشيإ ْةبيٓى و بووٕةزا باخ نةغاْةى ئةو ؾةوة يةو يةو يَوٖيض يةن

 ْةبوو،غتةْتني طوَاْى ية بيٓيٓى عيػا و بيػتٓى زةْطى آلّ قو، بةْةبوويإ ية زةْطى طويَ
سات بة نطيػتياْةنإ بؤ ى عيػا ثةغةْس بهات و ئاظازيـ بئايٓياضيسا ٖةض ئةو ؾةوة بطِ

ي ئيُجطاتؤضزا طووؾاض يةشيَطو  ْةبووٕناْيإ نة تا ئةونات ئاظاز ئايٓييةهطزْى ئةضنة ديَبةديَ
ى ئةو يناْياْسا ثيَويػتى بة وةضططتٓى ضةظاَةْسئايٓييةبؤ ئاظازنطزْى ئةوإ ية ناضة . بووٕ

 .بووٕناْى ضؤّ ثةضغتطةنةغاْة بوو نة غةضؤنى 
ياْة ثةضغتطةخوزاناْيإ يةو  وةْسيإ ٖةبوو،يَو خوزاضؤَةنإ تا ئةونات نؤَةَي

ثةضغتطةيإ ّ ية ٖةض ؾاضيَو ياْى ضؤخوزاوةْس، ٖةْسيَو ية بووٕنطا ضيَزةثةضغت نة بؤ ئةوإ 
ٕ ناْيائايٓييةنة بة ضيٓى ظاْا  بووٕيةى غةضؤى و خعَةتطوظاضى ٖةثةضغتطةٖةض  ٖةبوو،

 .بووٕى نطيػتيإ ئايٓى بووْئةوإ زشى  زةْاغطإ،
زواداض  ثةضغتطةياْةزا،ئةو غةضؤى يةطةٍَ ية طفتوطؤزا بوو  قوغتةْتني يَوغاَيَاوةى 

يةو َةضداْة ئةوةبوو نة  يَويةن ة ٖةْسىَ َةضز بةزةغت بيَٓيَت،ب ى ئةوإيتواْى ضةظاَةْس
 ْةنات. تيَجةضِة وآلتى ئةو زاْيؿتوواْٖةضطيع شَاضةى ئةوإ ية يةى يةغةض ثاظزةى شَاضةى 

غتةْتني ثايتةختى ية ؾاضى ويةوةى ق بووَٕإ غةضغووضِووغإ زووضاضى َيَصووْٖةْسىَ ية 
غتةْتيٓة ْاغطا، ئةوإ ونة زواتط بة ق ،ة بؤ )بيعةٕ تيؤّ(طواغتةو ئيَػتةياى ضؤّ ية ئيتاَي

هطزْى ية ضؤّ بة تةواوةتى ية ديَبةديَ ةناْىئايٓغتةْتني و ٖاوتةواويإ ْةزاوة نة قوغةضةدمى 
ية ى تا بتوأْ تةواو ئاظاز بٔ و ثايتةختيإ طؤضِ ْةبووٕناْيإ ئاظاز ئايٓييةنة ضو ئة ئائ

غتةْتني تواْى يةو بة ٖؤى طواغتٓةوةى ثايتةختةوة، قوى خؤيإ. ٓئايبطزْى ناضوباضى بةضِيَوة
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بؤية بة خيَطايي شَاضةى  طا بوو،ةنةى زاْئايٓى زبووَْةضدة ضظطاضى ببيَت نة وةى ضيَصة بؤ ظيا
هة زواى طواغتٓةوةى ثايتةخت بؤ بيعةٕ تيؤّ، ضؤّ بوو بة زوو ضووْنطيػتياْةنإ ظيازى نطز، 

نةى بة )ضؤَى ضؤشٖةآلتييةة ئيُجطاتؤضييةتنإ َيَصووْووغة ٕيةاليةنة  ئيُجطاتؤضييةت
ة ضؤشئاواييةنةف نة تا ئيُجطاتؤضييةت بوو،بضووى( ْاو بطزضا نة بيعةٕ تيؤّ ثايتةختى 

 ةتى، بة ضؤَى طةوضة ْاغطا.يف ضؤّ ثايتةختيئيَػتة
ئايٓة اْى يت ية ضؤَى ضؤشئاوا، زةغت ضؤيؿتوويي ظاْاآلةوةى ضؤَى ضؤشٖةبووْديا

يح بة خيَطايي ية ضؤّ طةؾةى نطز، ى َةغئايٓت نةّ نطزةوة و آلةناْى ية ضؤَى ضؤشٖةضؤَ
إ ية ضؤَى ضؤشئاواف ى نطيػتيئايٓةنةى، نوضِغتةْتني و ٖاتٓة غةضناضى زواى َطزْى قو

غتةْتني نة طةوضةى نوضِى قواى ئةوةى ايةوة بؤ ئةوةى ويَطِثةضةى غةْس، ٖؤناضةنةؾي زةطةضِ
 .بووٕى ئةو ئايٓغةضنطزة و ئةفػةضةناْى يةؾهطةنةؾي ٖاو ٖةَوويإ بوو، ضؤّ بوو نطيػت

ى طةوضةناْى يغتةْتني زواى ئةوةى تواْى ضةظاَةْس( قوظ 313زواى ئةوةى ية غاَيى )
ى نطيػتيإ، ية ؾاضى )َيالٕ( ية ئيتاَييازا ئايٓى بووْةنإ وةضبططيَت ية ئاظازئايٓة ضؤَ

 ياضْاَةى َيالٕ ْاغطا.ى نطيػتياْةنإ بة بطَِيَصووة ياضْاَةيةنى ضِاطةياْس نة يبطِ
ئيُجطاتؤضييةتى ضؤَسا ضَاْة تةواوى نطيػتياْةنإ ية ٖةض ؾويَٓيَهى ةئةو ف بةثيَي
بةزةغتإ و اْيإ و فةضَإ بة تةواوى ناضةنئايٓيينة ضبطزْى ناض و ئةية بةضِيَوة ئاظازبووٕ

طةناْى ية بطِ يَوى نيَؿةيإ بؤ ْةْيَٓةوة. يةننطا نة بة ٖيض ؾيَوةية سهووَةتفةضَاْبةضاْى 
يَهى زةضةوةى ئيُجطاتؤضى وآلتبوو ية ئةوةى نة نطيػتياْةنإ ية ٖةض  بطيَتىياضْاَةي َيالٕ بطِ

 يَٓةوة بؤ ضؤّ.ضؤّ بٔ، زةتوأْ بطةضِ
يَو بة وآلتى ضؤّ ية ٖيض ئيُجطاتؤضييةتثيَؿرت بامسإ نطز نطيػتياْةنإ ية زةضةوةى 

ى بة زواوة، ئةو ظايٓبؤية ية غةزةى يةنةَى  ْةبوو،ئاغايؿيإ زةغتةبةض  ئيَطإى ئةْساظة
و ئةو  ئيَطإيإ زةنطزة ضِوو بيينزةغتةية ية نطيػتياْةنإ نة ية ضؤّ خؤيإ ية َةتطغيسا زة

 .بووٕطزةغتى اْةى شيَوآلت
ضضوو، ئةو ى نطيػتيإ ية ضؤّ زةئايٓى ظ( نة فةضَاْى ئاظازبووْ 313غاَيى ) بؤية تا

 ْةبوو. بؤ ضؤّ  يإةوةطةضِاْزةغتى زةشيإ، ويػتى وآلتاْى شيَطو  ئيَطإْةى ية ْانطيػتيا
 يَٓةوة بؤ ضؤّ.ئةوإ ْةياْسةويػت بطةضِ يةنةّ: 
 .ياضْاَةنة زؤخةنة طؤضِازواى بطِبووٕ، بةآلّ و زوشَٓى ضؤّ  ئيَطإئةوإ زؤغتى  زووةّ: 
 بؤ ضؤّ زةزا. يإةوةاْطةضِٖةوَيى  يةنةّ: ضووْهة ئةوإ 
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ضؤَيإ بة زوشَٔ ْةزةظاْى،  تةْياٖةْسىَ يةوإ ْة ،هة بة ضؤّ زةبةغرتاْةوةضووْ زووةّ: 
 يإ بة زوشَٔ زياضى نطز.ئيَطاْبة ثيَضةواْةوة 

ية ٖؤناضةناْى بةز ضةفتاضى ؾاثووضى زووةّ بةضاْبةض بة نطيػتياْةنإ زواى  يَويةن
 ية ْةبوو، خطاختةواوى نطيػتياْةنإ يةطةٍَ ئةو  تة بوو،آلت، ئةو بابةطةيؿتٓى بة زةغة

ةى ية بةض زيهةف ٖةْسىَ نطيػتياْيبوآلّ زشى ٖةْسىَ ية نطيػتياْةنإ بوو،  ناتيَهسا ئةو
اْى وة وةى سونُطِووضةؾاث يةاليةٕتةْاْةت نةغيَهى نطيػتيإ  بووٕ،ئةوزا غةضباظ و ئةفػةض 

 نطا بوو. وياليةتيَو زياض
طاوة، ؾاثووضى زووةّ يةطةٍَ وتووغاْةوة َيَصووْٖةْسىَ ية  يةاليةٕاْةى ئةوةى ثيَضةوبة 

 ثيَوةغت بة ضؤّ زةظاْى،زشى ئةواْة بوو نة خؤيإ  تةْيا ْةبوو، خطاختةواوى نطيػتياْةنإ 
و بة  بووٕغةضنةوتٓى ضؤّ زة خواظياضي، ٖةبووايةى ية ْيَوإ غاغاْى و ضؤّ يٖةض نات ْانؤن

 .بووٕ)ضةتًَى ثيَٓذةّ(  ػتةئيَزةغتةواشةى 
ية غةزةى ْةبوو، ى ئايٓنطيػتياْةنإ، اليةْى  ية بةضاْبةضؾاثووضى زووةّ  ضِةفتاضي

ئةواْيـ ٖاوؾيَوةى  ئيَطاْسا،ية  ْةبوويةنةَةوة تا ئةونات نةؽ زشى نطيػتياْةنإ 
ٕ، بةضزةواّ بة غفةٖابطيَتى بوو ية ئةيإ بووٕ و ْاوةْسى ْيؿتةديَبووْنإ نة نةَيٓة دوويةنة

 ئاظازى شياوٕ.
ةنإ زةياْةويػت غووز يةو زةضفةتة وةضبططٕ و بة غياغةتى ية ظةضزةؾتيَووغضاغتة نة 

ت و تواْايةى ية غةضزةَى ثيَـ آلةو زةغةئهطزْى نطيػتياْةنإ، بطةْةوة ضاوةزيَطيئاظاض و 
بة نطيػتياْةنإ، ٖيض تيصى ؾاثووضى زووةّ بةضاْبةض تووْسوّ آلْطغي ٖةياْبوو، بة ثاؾايةتيي
يةطةٍَ هة ئةو ٓني، ضووْزةبيَت ئةو ٖةَيةية وةال ب ْةبوو،وة ئايٓييةبة ضواْيٓى  ثيَوةْسيي

ئةو نطيػتياْاْةزا نة ضةتًَى ثيَٓذةّ يةطةٍَ  تةْيائةو بططة ، ْةبوو خطاختةواوى نطيػتياْةنإ 
 بوو. ْةضيَين غاتوغةوزايي، بووٕ
 

       *                  *            * 
 

زاويَهى ضِووظ( واتة ناتيَو ؾاثووضى زووةّ ية ؾاظزة غاَيى تةَةْيسا بوو،  325ية غاَيى )
نة بويةضةةوةى باؽ ية بةض يّ آلبةضِوويسا،  ئيَطإاْى باؾووضى وآلتيَٓةض ية ؤقةنئَ و تضِاضًَ

ةت ناتيَو . ٖةَيبى ؾاثووضى زووةّ بهةئة باؾي زةظاْني باؽ ية تةَةْي ؾاظزة غاَيبهةئ ب
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ية تةَةْى  ئةَطِؤة الويَو زةضيَت نة نوضِزةنطيَت، بريَإ بؤ  باغي تةَةْى ؾاظزة غاآلٕ
ى وتةبة  ْٗا تيَجةضِاْسووة و يةقؤْاخي طةدميساية،ى َٓساَيؾاظزة غاَييساية و غةضزةَى 

ؾططى )تني( ييةنإ ية غةضزةَى تةَةْى )تني ئير( واتة ئةو تةَةْاْة زاية نة بة ثائةَةضيها
ة طةدميَهى نوضِ ئيَػتة بؤضووْية آلٕ. بنؤتاييإ زيَت و زةنةوْة ْيَوإ غيَعزة تا ْؤظزة غا

 َاْة.ئيَػتةتيَطةيؿتٓى  تةْياٖةَيبةت ئةَة  ْةبووةتة ثياويَهى تةواو،ٕ آلؾاظزة غا
 وةى نةغيَهى ،زا طةوضة زةبوونؤَةَيطة يةْيَوٕ نة آليَهى ؾاظزة غانوضِية ضابطزووزا 

ومتإ تواْاى تايبةتى ناضاَة زةبيٓطا، بة تايبةتى نةغيَهى وةى ؾاثووضى زووةّ نة وةى 
نةؾي ناضنطزٕ طةوضة زةنطئَ،  خؤزؤخى تايبةت يا يةْيَوف زةبيٓني ئةواْةى ئيَػتة ٖةبوو،
 ٖاوتةَةْةناْى خؤيإ نة بة ئاغووزةيي ثةضوةضزة زةبٔ.يةطةٍَ إ ٖةية يدياواظي

 يةْيَوى ظاْػتةناْى غةضزةَى خؤى، ية َاوةيةى تةَةْيسا بووْطِاى فيَطؾاثووضى زووةّ ويَ
بؤية نة طةيؿتة  زاٖيَٓاْى بةضضاو ثةضوةضزة ببوو، بطزْى زةوَيةت و بةبةضِيَوةنةؾى ناضوباضى 
 بة ثياويَهى تةواو ٖةشَاض زةنطا. آلٕتةَةْى ؾاظزة غا

ّ آل، بةْييةةْى ؾاظزة غاَييسا ى ئةو ية تةَضِووخػاضٖةَيهةوتة و  يةباضةىظاْياضميإ 
ٕ باؽ آلو زميةْى ئةويإ بة دةغتةى نةغيَهى بيػت غا ضِووخػاضنإ ْييةئةضَة َيَصووْووغة

 ئيَػتة زياضى نطزووة،غِ( بة ثيَوةضى  180ةى )ْيَعيهى ئةويإ بة آلنطزووة. بةضظى با
ضاوى طةوضة و ؾةويالطى  يًََى ضةف وْةبووة، ضيـ و مسووياْة نة زةَووضاوى باظْةيي تةواو وت

ئةَةف ٖةض  يَو شْى ٖةبووة،ى ئةوإ ؾاثووضى زووةّ  ئةو نات نؤَةَيوتةٖةض بة  ،ثإ بووة
 ْيؿاْةى ئةوةية نة ية تةَةْى ثيَ طةيؿتووييسا بووة.

بووَى ضوو باف ية وةضظةناْى ظغتإ و بةٖاضزا، بة ظؤضظ( بة ٖؤى باضاْى  325غاَيى )
. ية ناتى بووٕى خؤيإ ضاظى ية بةضٖةَإ دووتياض بوو،اف نؿتووناَييـ وةى َيوة ب

و ناتى ييَهطزْةوةى خوضَا ية زاض خوضَايةناْى  ئيَطإزضويَٓةى قاَيؿى ؾةنط ية باؾووضى 
ناضؤٕ تا  ضِووباضي، بووَةيةضظة ٖات و ية نةْاضةناْى زةظةضٖةَإ  زيهةي ٖةْسىَ ؾوييَن

بة زضيَصايي ئةو  بطز،ى تؾةٖةْسىَ ؾوئَ ظةوى قةَي ية دووَيةوة،ى نطَاْى خػتة وآلتغٓووضى 
 فناتى بووَةيةضظةنةويَطإ نطز،  يو ؾاضةناْ طوْسؾويَٓاْةى بووَةيةضظةنة ططتبوويةوة، 

ية  خةَيهإةى زةَةي ظؤضيٓئةو  آلت، واتةٖةضِؤش بةض يةصَيَطى زةَزوا يةطةٍَ وو ونات بٖا
 خةوى قوضغسإ.
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خاوى ووزاضِ ثةضزووي بةضز و ضةْس نةغى خػتة شيَط زاض و ْةظاْطاوة بووَةيةضظةنةئةوة 
بوو نة تا و تؤقيَٓةض تطغٓاى  ٖيَٓسةئةوة زةظاْطيَت نة  تةْيا، طوْساْةوةةناْى ؾاض و خاْوو

ٖةض ناتيَو  خةَيو وتةى ْةغتةم،سا نطا بووة خةَيه يةْيَوناْيـ ْييةغاغا ثاؾايةتيينؤتايي 
ةنةى غةضزةَى ؾاثووضى : )وةى بووَةيةضظوتاغيَٓٔ، زةياْويػتبايإ بابةتيَو بة تطغٓاى بٓ

 .(زووةّ واية
ةوة ييْيَعيه طوْسةناْي، ية ئاوايي و بووايةية ضابطزووزا ئةطةض بووَةيةضظة ية ؾويَٓيَهى زا

نإ زةضزةٖيَٓايةوة و زةيآْاؾنت و زاض و ثةضزووةو تةضَى َطزووةناْيإ ية بٔ  زةضِؤيؿنت خةَيو
 زةبيَت ية طؤضِ ةثاْى دةْط وإ،نوشضاواْى بووَةيةضظة وةى نوشضاواْى طؤضِ وايإ وابووبطِ

ةى زازةْطإ تا ية بةضظايي ةوة،ّ ئةواْةى بة َطزْى خؤيإ زةَطزٕ ْةزةخطاْة طؤضِآلبٓطئَ، بة
 ضاَيةناْسا زةْاؾت. يةْيَوئيَػهةناْيإ  تةْيا ئيَػو زةَايةوة، ئةو زةَةظى و الؾةنةيإ زةضِ
 ْةبوو،ى واتا، بووٕةَةزا فطيانةوتٓى ئةواْةى بةض ناضةغاتى بووَةيةضظةنة نةوتيةو غةضز

 زةبووايةئةطةض ْةياْتواْي بوواية،  اضيإ ية خعّ و زؤغتإ وةضزةططت،ئةطةض تواْيبايإ ٖاون
 ى و ططفتةوة ْةَطٕ و ظيٓسوو مبيَٓٓةوة.ْةبووْثؿت بة خؤيإ ببةغنت بؤ ئةوةى بة 

نإ، ْييةى ئةونات واتة غةضزةَى غاغاخةَيهى باوةضِطيَت نة بة ئةوةف ثيَويػتة بطوت
ى زاْيؿتوواْى بوو نة بة ٖؤى تاوإ و طوْاٖباضبووْ ىغطووؾتبووَةيةضظة تانة ناضةغاتى 

ئةوإ تاواْباض  وتو بطزباى، نةؽ ْةيسة بووايةْاوضةنةوة زةٖات. ئةطةض الفاو ية طوْسيَهى زا
ى بؤ يةْيَوى بطزباية، نةؽ ْاوى تاواْباضبووْةنى زابوواية و يية ْاوضةيـ ظضياْئةطةض  بووٕ،

نؤَةَييَو نوشضاو و  ووَةيةضظة نة ية ؾويَٓيَهى زةزا،بؤ ب، بةآلّ ةنةى ْةزةٖيَٓازاْيؿتوواْ
 طا ئةواْة بة غعاى تاواْى خؤيإ طةيؿنت.وت، زةييض زةنةوتةوةبطيٓساضى 

 نإ بوو.ْييةٖى غةضزةَى غاغا تةْيا يةثيَويػتة بطوتطيَت نة ئةو ؾيَوة برينطزْةوة
ةؾة ثطغياض بهطيَت يةوةى بؤ بريؤنةى تاواْباض و  تةْياناْسا ْييةية غةضزةَى غاغا ضيةوْا

، ؟ْةبووط و زواتط ئةو بريؤنةية وتية غةضزةَاْى ثيَؿ ضبؤ بووْى ئةو نةغاْة ٖاتة نايةوة؟،طوْاٖباض
نة  ،ناْى ظةضزةؾتةوة ٖاتووةوتةية  يَوةنة ية يباوةضَِى ئةو ثطغياضةف ئةوةية نة ئةو آلوة

ئاٖوضاَةظزاوة بة غةقاَطري و ديَطري  اليةٕ وويةتى نة ظةوى يةوتظةضزةؾت  ؾةتزةَييَت: )
 بة ٖؤى تاواْى نةغاْيَهةوة ْةبيَت.( تةْيايَتةوة وآلية، ظةوى ْاددووَيةسضاوة و بيَ يَئافطاْ

اَيى ضيَصةى ظياْةناْى غفةٖإ بوو ٖةونة ية ئةضِوويسا، ؾاثووضى زووةّ زواى ئةوةى بووَةيةضظة 
زاٖيَٓاْى نطز و فةضَاْيسا تا تةواوى غةضباظإ و  ثيَطةيؿت، بةضةو فاضؽ ضؤيؿت، داضيَهي زيهة
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فةضَاْى نطز ٖةض  زاوٕ، ٖةضوةغا هطزْى ئةواْةى بووَةيةضظة ييَييٖاوناض إ بهةوْة ييووآلتٖا
بسات، ويَطِاى خؤضانى ضؤشاْة نة وةضي زةططيَت، بة  ياضَةتى ئةوإ طوْسإى خةَيهنةغيَو ية 

بةضة نة ية ؾاض ناض زةنات، نطيَى ضؤشاْة وةضزةططيَت. بةؾيَهى خاْوونطيَهاضيَهى بواضى  ئةْساظةي
ٖةواَييإ بيػت نة ويَطِاى خؤضانى ضؤشاْة، نطيَى ئةو ناتيَو  بووٕ،هاض طوْسإ بيَى خةَيهظؤض ية 

 وةضزةططٕ، بة خؤؾشاَييةوة ضؤيؿنت بؤ ناضنطزٕ. ناضةنةؾيإ بؤ ٖةض ضؤشيَو
، بؤية بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ بووٕو آلبةضب بووٕبووَةيةضظةى ييَي زا ئةو زةظةضةيًةي

يةو ْاوةْساْةوة ٖاوناضى زةطةيؿتة ئةو  طإ،ياضَةتى زاْ نؤَةى ونؤَةَييَو ْاوةْس بؤ 
 .وبةضنةوتبوظياْيإ  وةبووَةيةضظةنة بة ٖؤينةغاْةى 

، دطة بووٕى ئةو ؾويَٓاْةى بووَةيةضظةى ييَ زايهطزْناضضبؤ ٖا نطابووٕ ئةو يةناْةى زياض
ٖةضوةغا ى بطيٓساض و طةياْسْى خؤضاى بة ظيٓسووةنإ، نطزْضاضةغةض ةنإ وية ْاؾتٓى َطزوو

 زةبووايةية ئةغتؤ بوو، بؤ ئةواْةى ظيٓسوو َاوٕ. ئةوإ  يـياْخاْووهطزْةوةى ئةضني زضوغت
ةنإ، زاضى وةى نؤَيةطة بة ؾيَوةى خاْووزيواضى  يةْيَوزضوغت بهةٕ نة  خاْوويَو ية دؤض
خاْوواْةزا زاضى ئةغتووض بيَت. يةو  بةٖيَعبووَةيةضظة خؤضِاطط و  ية بةضاْبةضئَ تا ابٓى زووْغت

زةنةوتة شيَط  ةنةي زيهةيؿيو ظةوى و غةضزةضِؤيؿت، غةضيَهى زةخطاية ْيَو زيواضزا بة ْيَ
بهات  ضيَاْة خاْوونةؽ نة ٖةوَييسا ئةو دؤضة  ني، يةنةَئيَطإّ ية باؾووضى ُيضةنة، بةآلبٓ

ى خةَيهئةويـ ؾيَوةى ناضى  خؤضِاطط بٔ، ؾاثووضى زووةّ بوو، بووَةيةضظةزا ية بةضاْبةضنة 
 ٖةَووئَ. يةواْةية ابٓةنإ نؤَيةطة زخاْووى ية ْيَوةضِاغتخؤضاغاْى ططتةبةض و ضايػجاضز تا 

ْةيإ ظاْى بيَت نة  ت نة بووَةيةضظة زةياْططيَتةوة وئةو ؾويَٓاْةيإ ْةْاغي بيَ ئيَطإى خةَيه
ى خؤضاغإ و بةؾيَو ية ئاظةضباجيإ ئةوةيإ زةظاْى نة خةَيهّ آلةتة نوىَ، بةووْنةوت

بةؾيَو ية " ووغي نؤْى يؤْاْى ْووغيويةتى:َيَصووْى طعْفؤْْاوضةناْيإ بووَةيةضظةى ظؤضة. 
ٕ تا بة بووَةيةضظة ويَطإ ْةبٔ، بؤ ةناْيإ بة ؾيَوةيةى بيٓا زةنةخاْووى ئاظةضباجيإ خةَيه

ى زيواضةناْسا زازةْئَ، ئةو زاضاْةف نة بة ناضيإ ية ْيَوةضِاغتيإ زاض ثيَـ ططتٔ ية ويَطاْبووْ
زاْيؿتوواْى غةض ضِووخاوةنإ بةٔ ية نةوتٓى زازةنطئَ بة ؾيَوةيةى نة ضيَطط ب يةٍََزةٖيَٓٔ ضِا

يَهإ زاضةضِيةغةض زةنةٕ و  يَيزاضةضِ بُٓيضةوةفةنة ية ناتى بووَةيةضظةزا، ية خاْووو ْيض
يَصٕ تا ية ناتى بووَةيةضظة ْةنةوٕ. ية ناتى ى ْةضّ زةضِخؤَيئةويـ يةغةض ثووف و 

بة  َيضّ آلنطاوة، بة بُٓيضةنةوةبووَةيةضظة ٖةضضةْسة نةَيَو طةض زةنةويَت نة بة زيواض و 
 ."وةى َاَيةنةزاْيؿتوواْيَيةى بؤى نطاوة ْانةويَتة غةض ٖؤى ئةو زاضةضِ
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ئيَطإ ىَ و ثووف ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ةنإ بة زاضةضِخاْووزةزات نة بيٓانطزْى  ئةو ْووغيٓة ْيؿإ
زةنطز تا بة  ضيَبةّ ؾيَوةية  بططة َيضيإة، ْةبوو خاْووبطزْى نةضةغتةى بؤ نةَهطزْةوةى بة ناض

ْةبوو ئاغٓى  تؤضِينات )ئاغٔ و  خيَت. بة غةضدمسإ ية نةضةغتةناْى بيٓاغاظى ئةوضِووووَةيةضظة ْةب
ئَ(اى زخاْوو ضغةتا ية  بةٖيَعئةوإ باؾرتئ نةضةغتةناْيإ بةناضٖيَٓاوة نة ٖةّ  وةى زةضزةنةويَ ،ٓب
ُيضخاْى ضِووية  يـ ضيَططبووٕٖةَ بووٕ،  بة بووَةيةضظة. ٓب

نة زواتط  ،ظ( ويَطإ بوو، ؾاضى ؾووف بوو 325ضاْةى بة بووَةيةضظةى غاَيى )يةو ؾا يَويةن
ية غةضزةَيَهسا نة ئاَطاظةناْى  منووْةيي بيٓا نطزةوة،ؾاثووضى زووةّ ئةو ؾاضةى بة ؾيَوةيةنى 

نطزة ضٌ  ضِيَطةناْي، ثاْى ْةبوو طاييػهة ؾتيَهي زيهةية ئةغح و ضواضثيَهإ و  دطة طواغتٓةوة
 طةظ.

بؤ نطاوة ية ؾويَٓى  نؤَييٓهاضيظ(  1974ٖةتاوى( بةضاْبةض ) 1353ؾاضةى ية غاَيى ) ئةو
ؾاضى  ة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ ئاوةزاْهطاوةتةوة،نة ب ؾووؾةئةو ؾاضة، ٖةَإ ؾاضى 

ةتا ية يةو ؾاضة نؤْةزا ية غةض نؤَييٓهاضيشيَط ئةو ؾاضة.  ووةتةنةوت ٖةخاَةْؿييؾووؾى 
 ْػي( و خيَعاْةنةى زةغتى ثيَهطز،)زيؤالفواى فةضة يةاليةٕةّ ْؤظزةي ْيوةى زووةَى غةزةى

ةتى و بؤ َاوةيةنى )شاى زؤ َؤضطإ( نة ئةويـ فةضةْػي بوو بة ؾيَوةى بٓةضِ يةاليةٕزواتط 
بؤ نطا. ية ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ )ضؤَئَ طيَطمشةْى( فةضةْػي  نؤَييٓهاضيزضيَص 

إ يناضةئةو ظ( قوتابيةناْى  1974 – 1973ى )آلْغا ية نؤَييٓهاضي بؤ ؾووف نطز،
زةنةويَتة  نؤَييٓهاضيئاؾهطاؾة نة بة ٖؤى طةضَاى ظؤضى ئةو ْاوضةية، ناتى  ئةدماَسا،

 زواتط ضازةطرييَت. ثايع تا غةضةتاى َاْطى زووةَى بةٖاض،وةضظى 
طزْى ؾاضى هبووٕ، بؤ زضوغتهطزْى ؾاضزا ٖةو ثيَؿهةوتٓاْةى ئةونات ية زضوغتئة ٖةَوو

ابيـ ظيَطنةْاَيةناْى  خاْووةنإ، ٖةَوووة وزةض خواضزْةوةؾووف غووزى ييَ وةضطريا، ئاوى  ْويَي
ةنيَو ؾويَٓى ية ٖةض طةضِٖةضوةٖا ةنيَو ؾويَٓيَو بؤ دٌ ؾؤضئ زياضى نطا. ، ية ٖةض طةضِبووٕٖة

 يٓانطا.ةْسى ؾاض بية ْيَو َةظٕئاططخاْةيةنى  فبؤ ؾاضةنة ضيَ نطا،زاْاْى ئاطط 
، بة فةضَاْى يبووٕى ؾووف ياخخةَيههة ضووْووغي ئةضَةْى زةَييَت: َيَصووْ)ئافطاتؼ( 

خاْسْيإ ضِووية  ضِووخيَٓسضإ،ةناْي خاْووةنةى نوشضإ و خةَيه ٖةَووؾاثووضى زووةّ 
بة تةواوةتى ويَطإ نطا، بة فةضَاْى  نةظٓاضةغووزيإ ية فيٌ وةضططت. زواى ئةوةى ئةو ؾاضة 

 ووضى زووةّ غةض ية ْوىَ ئاوةزإ نطايةوة.ؾاث
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*                                   *      * 
 

 زيهة بوو، داضيَهي آلٕظ( واتة ئةوناتةى ؾاثووضى زووةّ ٖةشزة غا 328ية غاَيى )
ى ثايتةختى ؾاثووضى وْياضيسا ٖيَطف بهاتة غةض ؾاضي تيػفى َوخًةب( بطِنوضِ)قوضوةى 

"شَاضةى يةؾهطةنةى ية شَاضةى ملى  :زةبيَصيَتنإ َيَصووْووغةية  هيـيَوةى يةن ،زووةّ
تى آلبة ثيتةناْى ضؤشٖة ييةببات و ظةو يةْيَوياضي زابوو ؾاثووض ئةو بطِ ،بيابإ ظؤضتط بوو"

 َيعؤثؤتاَيا غاتة شيَطزةغتى خؤى.
ى شَاضةى نؤْةنإ ضيَطط بووة ية ظاْيٓ َيَصووْووغةيي ٖةْسيَو ية ظيَسةضِؤبة زاخةوة 

 نإ زاطري بهات.ْييةى َوخًةب نة ويػتوويةتى ثايتةختى غاغانوضِغةضباظاْى قوضوةى 
ية  ٓييةناْى دةْط بوو،ى َوخًةب غةضنطزةيةنى ييَٗاتوو و ؾاضةظا بة ْٗيَنوضِقوضوةى 

ناْى ظةوييةو َيعؤثؤتاَيا واتة ْيَ اْسةوة و ٖاتةباؾووضى فوضاتةوة يةؾهطةنةى ية بواضيَو ثةضِ
 .فوضاتوإ زجيًة و ْيَ

بطِوات،  ضِووباضةنةزاى ْيَوإ زوو وؾهاْاغتى ْةيسةتواْى بة ْاوةضِ إضةباغةضزاضى ع
ْاضاض بوو بة زضيَصايي  يػت بؤ يةؾهطةنةى زةغت ْةزةنةوت، بؤيةئاوى ثيَو ضووْهة يةويَٓسةض

ةؾهطةنةى تا بةضزةواّ ئاوى ثيَويػت بؤ ي ،بهات دووَيةظيَى زجيًةزا  خؤيا فوضاتظيَى 
هة زةيويػت ٖيَطف بهاتة غةض ثايتةختى ؾاثووض نة ية نةْاضى زجيًة ضووْبةضزةغت بيَت. 

بانوض ضيَطةى بةضةو  ضِووباضةنةواتة الى ضاغتى  ،بوو، بة زضيَصايي نةْاضى ضؤشئاواى زجيًة
ٕ يةغةض وةضظةنا ؾسا، ناتى دةْطةنإئيَػتةتةْاْةت ٖةْسيَهات ية  ططتةبةض. ية ضابطزووزا،

َيُإ بة ٖؤى ةدةْطى ديٗإ ٖيتًةضى غةضؤنى ئزووةَني تةْاْةت ية زياضى زةنطيَت، 
، دةْطى خػتة وةضظى ْةبووية غةضَاى ضؤغيا  يإغةضَاوة نة غةضباظةناْى تواْاى دةْط

 طةضَاوة.
بؤية  ْةبوو،يةؾهط ية طةضَازا تواْاى ضيَ بطِيٓى  يعؤثؤتاَياف ٖاوئ ظؤض طةضّ بوو،ية َ
تا بتواْيَت ية  نةوتةضِىَنة ٖةواى بيابإ فيَٓهة  ثايعى َوخًةب ية غةضةتاى وضِنقوضوةى 

اْى ئةو بةضطى طةضَيإ ٖيَٓابوو، بة ضؤش زا ظةْطيَت. غةضباظةنثايع يَاْط نيغةضةتاى زووةَ
 إضةبز، ضووْهة غةضباظةنإ و غةضزاضى عايةبةضيإ زةنط يـبة ؾةو ية نؤَية ثؿتيإ زازةْا،

بةٖؤي غةضَاوة بيَت، ةئةطةض بةضطى طةضَيإ ْ ثايع، ؾةوةنإ غاضزٕ،ية وةضظى  زةياْعاْى
 .ٖةضاغإ زةبٔ و بةضطة ْاططٕ
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ثيَساويػتييةناْى دةْط، دطة ية  ،ى َوخًةبنوضِيةنة ية غةضباظةناْى قوضوةى  ٖةض
ئةوإ بة بيَ ئةو ثةيهةضاْة غةفةضيإ  خوزاوةْسي خؤيإ ية البوو، ثةيهةضيَهى بضووني

ناْى خؤيإ خوزاوةْسٖاتٓى ئيػالّ بةبيَ ثةيهةضى  بةض ية ٓؿنيضةبى بياباْاْةزةنطز، ع
 غةفةضيإ ْةزةنطز.

ةعبة و بتة طةوضةناْيإ ية ن بووٕضةبإ بت ثةضغت اع ٖةَووثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ 
ّ بة آلنهة، بةةة َووْْة داضيَو بؤ ظياضةتى ئةو بتاْة زةضآلئةطةض تواْيبايإ غا زاْابوو،

ةنةى خيَوةت خؤية َاٍَ يا إضةباع دؤض ئةو ناضة بؤ ئةوإ غةخت بوو، ٖةَووٖؤناضى دؤضاو
ئةو ثةيهةضةى  ، نة ية َةنهة بوو،ى خؤى ٖةبوووةْسهطاوةى خوزاخؤيسا ثةيهةضيَهى بضوون

 زةثاضاغت.
غيَ غةز و  ئةضبيٌ و تةزاف،ية: )الت، َةْات، ععى، َةيووز،  بووٕ بطيَيتْاوى بتةنإ 

نةعبةزا بة شَاضةى ضؤشةناْى غاٍَ بتيإ ٖةبوو )ية  يةْيَوهة ضووْ. زيهةف ا و ضواض ْاويثةدم
زا زياضتطئ ئيَػتةية  اْيإ، بةّ ؾيَوةيةيإ زةبصاضز(،ى ناضةنبووْضةبإ بؤ ئاغإ اضابطزووزا ع
ونسا توبتةنإ ْاظأْ، ية ناتيَهسا ْاوةناْيإ ية ٖةْسىَ ثةضِ ٖةَووناْيـ ْاوى َيَصووْووغة

 ى ثاف ئيػالّ ْووغطاوٕ.غيَيةَٖاتووة نة ية غةزةناْى زووةّ و 
نةوتٓةوة و طويَ ثيَ ْةزإ بة ة ٖؤى دؤضاودؤضى وةى بووَةيةضظة، الفاو و ئاططبةزاخةوة ب

و  غيَيةّتوونةناْى ظاْاياْى ئيػالّ نة ية غةزةناْى زووةّ و بايةخيإ، بةؾي ظؤضى ثةضِ
غت( ية ةٖطةيفئةتوونى )ثةضِ يةْيَوو ْاوى ئةوإ  ووٕضْيَوية بووٕضواضةَى نؤضى ْووغطا 

 َإ ٖةية. ية غةزةى زواتطيـ ٖةضظاْياضيياْةبؤية ئةو  ةزيِ( َاوٕ،يٌ بٔ ْةْووغيٓى )توف
 .ووٕضيةْيَونإ ئيػالَييةتوونى ظاْا بة ٖةَإ ؾيَوة ٖةْسىَ ثةضِ

يَو ية يةن ةضزةَةئةو غئاؾهطاية نة ٖةض زةغتةيةى ية نةغاْى  فاى ئةواْةويَطِ
)ٖةض  وزاناْيإ زةْاغي،بة خوزاى خ زيهة، غت و اليإ بةضظتط بوو ية ئةواْيبتةناْيإ زةثةض

 اْيخوزاوةْسخؤياْسا بؤ طةؾتةناْيإ زةبطزٕ و ثةيهةضى يةطةٍَ وةى يؤْاْى و ضؤَةنإ( 
إ بة تايبةتى ْسخوزاوةيإ يةطةٍَ خؤيإ ْةزةبطز، بة تايبةت نة ٖةَيططتٓى نؤَةَييَو ية زيهة

 بؤ غةضباظةنإ غةخت بوو.
 زةخواضز،طؤؾتيإ  يـٖةْسىَ داض وؾرت بوو،ؾريى  ٓؿنيى بياباْاْضةباع غةضةنييخؤضانى 

وة بةؾيَو ية بةٖيَع و ؾريْة زةبو، ئةوا ئةو َيوة ٖةبووايةية ٖةض ؾويَٓيَو خوضَاف 
يَو ية ٖؤناضةناْى يةن ةخواضز،زغةضباظةنإ ية يةؾهطةناْسا خؤضانى باؾيإ ، بةآلّ خؤضانيإ
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 ى َوخًةب و غةضزاضةناْينوضِيةؾهطى قوضوةى  يةْيَوضةبإ اى خؤبةخؿاْةى عبة غةضباظبووْ
 .بوو ى خؤضانى باف و ثاضةى ضؤشاْةى باف ٖةبووْ إضةباى عزيهة

ى َوخًةب نوضِيةؾهطى قوضوةى  بةضِيَع زؤخى ْيَوباغهطز تا خويَٓةضى بؤية ئةو بابةتةَإ 
 ئيػالّ و زواى ٖاتٓى ئيػالَى ييَ تيَو ْةضيَت. ية ٖاتينبةض  اْيضةباع اْيةضزاضو غ

ٖةض َػوَيُاْيَو، ٖةض ناتيَو ى ئايٓوة ئةضنى إ بوزواى ٖاتٓى ئيػالّ، دةْطى نافط
 و خةييفة طةوضةناْى ئيػالّ زةياْةويػت دةْطى ْةتةوةيةنى ْاَوغوَيُإ ز.ر(َبةض )ثةيا

تا بؤ دةْط ئاَازة بنب. ضؤيؿنت بؤ َةيساْى دةْط بة  وتْةناْيإ زةا، بة ثياوة َػوملبهةٕ
ْى باؾيإ ثيَسضا خواضزدا  ،خةييفةنإ وةى ْويَص و ضؤشوو ئةضى بوو خؤضَاْى ثةياَبةض ياةف

 ْةزضابوواية. خؤبوواية يا
تةْاْةت ية غةضةتاى  خواضزْى باف و َووضة ْةزةٖاتة ْيَو يةؾهط،ثياوى َػوَيُإ بؤ 

هة ضووْنةغاْةى ية َةيساْى دةْط زةنوشضإ،  ى ئةوَٓساَيّ ثاضة ْةزةزضا بة شٕ و ئيػال
َووضة بسةْة نةغوناضى  هاضٕتا ب ْةبووتيَسا  زضاويو  ظيَطِٖيض  ظاآل بوو،ئيػالّ  طةدميٓة

اية تةواوى ى ئيػالّ ثطِ بوو، َووضةى َاْطاْة زةزضطةدميٓةزواتط نة ، بةآلّ نوشضاوةنإ
، تا بووٕئةْساّ زةف بة ٖؤى دةْطةوة نةَتةْاْةت ئةو غةضباظاْة اوةنإ،نةغوناضى نوشض

 َطزٕ َووضةيإ وةضزةططت.
بػتإ و ئةو ةضائيػالّ، ية ع بةض يةى اْضةباعياخؤ داٖيًي ية غةضزةَى ْةظاْى 

وةى ضؤشئاواى َيعؤثؤتاَيا، غةضباظى  ٕى ييَ ْيؿتةدىَ بوواْضةبانة ع زيهة ؾويَٓاْةي
زةزضا، بة  ٕ و ثؤؾانى باؾيإ ثيَخواضزبؤ غةضباظى  خةَيوبؤ ضانيَؿاْى  ،خؤبةخؿاْة بوو

 زةزضا. سا، َووضةيةنيؿيإ ثيَبياباْية  إضةبانطزْى زاٖاتى تانةناْى عضةضاو
ى َوخًةب نوضِطزْةواْةَإ باؽ نطز تا خويَٓةض بعاْيَت غةضباظةناْى قوضوةى ضِووْهئةو 

بة نطاغيَهةوة ٖاتنب بؤ دةْط، ئةوإ  ْيَعةيةنيإ ثيَ بيَت وخؤ مشؿيَط يا تةْيانة  ْةبووٕئةوة 
ى دةْطيإ ٖةبوو، يثيَساويػت ٖةَوو و تةنووظ بووٕ،ضيَو  زيهة وةى ٖةض يةؾهطيَهي

 ْةبوو،ى دةْطيإ طاييػهةّ آلتةْاْةت ضيعى غواضة و ثيازة و َةدمةْيكيؿيإ ٖةبوو، بة
ّ آلى دةْطى ثيَويػتة، بةطاييػهةهطزْى ضيَنة بؤ  ْةزةظاْيإ يهة ئةوإ ئةو ثيؿةضووْ

 بهةٕ. ضيَزةياْتواْى ية زاضى ئاغايي َةدمةْيل 
ضةبإ تواْاى اووغإ ئةوةية نة واياْعاْيوة عَيَصووْية ٖةَيةناْى ٖةْسيَو ية  يَويةن

ة. ْييٖةفتةيإ  خؤزضوغتهطزْى يةؾهطيَهى ضيَو و َاْةوة ية َةيساْى دةْط بؤ ضةْس ضؤش يا
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ٓةوة، ٔ، زواتط بطةضِيَةْطظزوو ضؤش  ة يةىتواْيوياْ تةْياى بيابإ اْضةبائةوإ ع ةيَةظةْسبة 
ةى بةضزةواَيإ، قاضى و دووَي بيابإى ئةوإ بة ؾيَوةى بةضزةواّ ية بووْهة بة ٖؤى ضووْ

ض ثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ و ض ية  إضةباع ٖةَيةية، ةْيية، ية ضاغتيسا ئةو برينطزْةوةيوةغتاْيإ 
بططة ضةْس ضؤش،  تةْياْة ، نةزضيَصيإ نطزووةٖاتٓى ئيػالّ ظؤض داض دةْطى زووضو زواى

ب( و يبى تاَيئةى نوضِىل ةةفيني نة ية ْيَوإ )عغضةْسئ َاْطى خاياْسووة. دةْطى 
 ى ٖةْسىَ نةؽ ٖةشزة َاْطى خاياْس.وتةيَو و بة يسا، غاَيضِوو)َعاوية( 
زةنةوتة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشئاواى زجيًة،  إةبضايٓى غةضزاضى عتيَجةضِى ضيَطةهة ضووْ

ّ آلهطزٕ، بةياْسةوة و ية ضؤشئاواى زجيًةى ديَطريؾاثووضى زووةّ ٖيَعةناْى خؤى ية زجيًة ثةضِ
ى َوخًةب يةؾهطةنةى ية نوضِقوضوةى  ْةبووهة يةواضووْْةنطز،  ضؤٍَتيؿى آلنةْاضى ضؤشٖة

ئةطةض ٖيَعى تةواو ية ثيَـ ْةبيَت بؤ  ضِووباض زاَةظضيَت، يَٓيَتةوة و ية نةْاضى ضاغتىزجيًة بجةضِ
 .وٕضيَطة ييَططتٓى، بيَ ٖيض ضيَططيةى زةطاتة تيػف

ٖةؾت ثطز ٖةبوو نة  وٕووغي ئةضَةْى  زةَييَت: ئةونات ية تيػفَيَصووْئافطاْػى 
نةى ية ؾاثووضى زووةّ بةؾيَو ية ٖيَعة غتةوة،هةوة زةبةثيَت و ضؤشئاواي ؾاضةنةيإ آلضؤشٖة

ى ئافطاْؼ ية ؾاضى وتةهة ٖةض بة اْسةوة، ضووْيؿى ْةثةضِزيهة بةؾةنةي اْسةوة،ثطزةنإ ثةضِ
ية هةؾني ئةوي آلت و يةنيإ ية ضؤشٖة ؾاض وبووٕ نة زةنةوتٓة ْيَزوو غةضباظطة ٖة وٕتيػف

 .وةو ؾاضةنةبووٕ، ٖةضزوونيإ زةنةوتٓة ْيَضؤشئاواى ؾاضةنة 
تا بة  وتىَ، بة ئةفػةضةناْى و غوثانةى بهةوْةضِ ثيَـ ئةوةى ؾاثووضى زووةّ

يةْيَو ثيَويػتة  وٕى َوخًةب ثيَـ ئةوةى بطاتة تيػفنوضِغةضباظةنإ بًَئَ، يةؾهطى قوضوةى 
و ؾاض، ثيَويػتة ثطزةناْى ؾاضةنة تيَو بؿهيَٓٔ تا يةْيَو ْةضوو و طةيؿتة ْيَئةطةض  بضيَت،

 .بطِواتى ؾاضةنة زيهة النةي زوشَٔ ْةتواْيَت بة ئاغاْى ية اليةى بؤ
و بة  بووٕهةوة زةبةغتةوة، ثطزى ئةْساظةيي ثيَؾاضةنةيإ ئُبةض و ئةوبةضي ئةو ثطزاْة 

بوو ية  بطيَتىدةى ية ثطزةنةزا بةناضٖاتبوو ضِوو، ئةو غاضيَ نطابووٕ ضِووز و خؿتبةضز و غا
ظيَطاب و طزْى ثطز و هبةٖيَع بوو، ية زضوغت ئيَػتةْتؤى يُةوةى ض ضِوودى غووضنطاوة،غا

بؤية  يإ ييَ وةضزةطريا،ى ئاو و ئةو ؾويَٓاْةى ْةزةبوو ئاويإ تيَ بضيَت، غووزئةَباض و نؤطة
 ٖةَيهؿإ و الفاويو بةضطةى باضإ و  بووٕ بةٖيَع، بووٕنطا ضيَثطزةناْيـ نة بةو نةضةغتاْة 

 ى ثطزةنإ قوضؽ بوو.خاْسْضِوو، بؤية بووٕةنةيإ ية بةٖاضزا زةططت نة ظؤض غةخت يظيَ
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 يةشيَطبوو يةوةى  بطيَتىئةويـ  يةْيَوزةبطز،ةناْى ئةوناتيإ بة ؾيَوةى تايبةتى بةٖيَعثطزة 
ز و ضِوويإ تيَسا زةنطزْةوة تا غابةٖيَعثطز و غةض ثطزةنإ َةقًَى طةوضةيإ زازةْا و ئاططى 

بة  زووضةوةة ضيَطةى خؿتةنإ بة تةواوةتى ية طةضَازا غووضببٓةوة و بتةقٔ و ئةونات ي
ٖةْسىَ  يةْيَوو  بووَٕةدمةْيل ئةو ئاوةيإ ٖةَيسةزاية غةض ثطزةنة نة ية زةفطى تايبةتيسا 

يؿةوة ئاويإ بة ٖةَإ ؾيَوة بة َةدمةْيل ٖةَيسةزا بؤ بةؾي شيَطةوةى ثطزةنة و بة ٖؤى بةيةَ
بة تةقني و ثطِشاْى خيَطا  إيدة طةضَةنإ زةغتضِووى، بةضز و غابووْبة ٖةَيِ  ظووضِشاْى ئاو و 

 بةبيَ ئةوةى ظيإ بة نةؽ بطات. اخضِووزة فو ثطزةنة طززةن
نة غووزيإ ية ٖيَعى ٖةَيِ  بووٕنإ ية يةنةَني ْةتةوةنإ ئيَطاْييةزةنطيَت بطوتطيَت 

بططة هطزْى ثطزةنإ غووزيإ ية ٖةَيِ وةضْةزةططت، تةْيا بؤ ويَطاْى ئاو وةضططتووة. ئةوإ بووْ
ية ٖةض  اْيـ غووزيإ ية ٖةَيِ وةضزةططت،نووضةهطزْى شة ْاوضة غاضزةناْيـ بؤ طةضَي

يةنى طةوضةزا زةنوَييَٓسضا يةْيَو نؤطةَاَييَهسا بؤ وةضظى ظغتإ ؾويَٓيَو ٖةبوو نة تيايسا ئاو 
 و طةضَى زةنطزٕ. زةضِؤيؿتناْسا ووضةو شى تايبةتيسا بةْيَو بة ٖةَيِ زةبوو و بةْاو بؤضِ

 غةضنطزايةتييبؤ  ثايعية ضؤشةناْى َاْطى  (4)وضى زووةّ ية ضؤشى )ئامساْى ضؤش(ؾاثو
 زةضضوو. وٕنطزْى غوثانةى ية تيػف

ْيَعيو ببٓةوة، ية ثايتةختةنةى  إضةباى غةضزاضى عنةؾاثووضى زووةّ ْةيسةويػت غوثا
بؤية  ،نوضتبووٕ ثايعهة ضؤشةناْى ضووْ ،ى َوخًةبنوضِثيَؿواظى قوضوةى ئةَة بضيَتة 
و تا ؾةو بةضزةواّ  دووَيةبةضةبةياْسا زةنةوتٓة غجَسةي يةنةّ تيؿهى يةطةٍَ غوثانةى ئةو 

 بووٕ،ت نوضهة ضؤشةنإ ضووْى ضؤشزا ثؿوويإ ْةزةزا، ية ْيَوةضِاغتئةوإ بووٕ ية ضؤيؿنت، زة
 زا غةضباظةنإ ية ؾةوزا ناتى ثيَويػتيإ ٖةبوو بؤ ثؿووزإ.ية بةضاْبةض

ؾاثووضى زووةّ ية بابةتى  نإ زاَةظضا،ى غةضباظةةو زواى ئةوةى خيَوةتط ضؤشزووةَني 
ٔ. ئةو ية ناضواْي دةْطسا فةضَاْسةيي غوثا ئاغووزة بوو، فةضَاْى نطز تا خؤضاني بؤ بيَٓ

                                                 

بيػت و سةوتةَى  خؤة ئايا ضؤشى بيػت و ؾةؾةّ يابة زضوغتى ْاظاْني نة ئةو ضؤشة ض ضؤشيَو بوو (4)
ٖةْسىَ ية ْاوةنإ  ٖةبووة،ضؤشةنإ ْاوى تايبةت بة خؤيإ  ٖةَوو، بةآلّ ظاْطاوة ية ئيَطاْى نؤْسا ةَاْط بوو

 غيسا ٖاتووٕ و يةنيإ ئةّ ْاوةى غةضةوةية:ية ؾاْاَةى فريزةو
 (ظةبيشوَيآل)      بوز نة سانِ بة ائ ْاَة ثريؤظ َة بُٗٔ و ئامسإ ضؤظ بوز
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ية خيَوةتى ؾاثووض  ْعّ، َيَعيَهى بضووى و زةخواضزو بة غازةيي ْاْى  ضِيَوضِةغِبيَ  بؤيةبوو، 
 يإ بؤ يةغةض زاْا.خواضزْةوةخؤضاى و  بوو،ية بةضاْبةضى و 

ٕ( وتةية ئةوإ خيَوةتى )ثؿ يَويةن بووٕ،ى ؾاثووض ْيَعيهضةْس خيَوةتيَو نة ٖى نةغاْى 
 ثعيؿهى تايبةتى ئةو بوو.

 بؤية ئةو خعَةتهاضةناْى زةنةوتٓة ثؿتيةوة،، زةخواضزناتيَو ؾاثووض ْاْى 
زةطوتطيَت بوو بة  ئةَطِؤوةى  يَػتا،ثووض ووة ثؿت ؾاخعَةتطوظاضةى ناتى ئةضنى بوو، ضو

، غواتى ضووثازووةَني ناتيَو ويػتى  خواضز، ني ثاضوويثاغةواْى، ؾاثووضى يةنةَ
 بًَيَت بة ئاضاَى نةوتة غةض ظةوى. وؾةيةى تةْياخعَةتهاضةنة بيٓى نة ؾاثووض بيَ ئةوةى 

ٓى نة ئةو ضاوى ييَ خعَةتهاضةنة بة تطغيَهى ظؤضةوة خؤى طةياْسة غةض ؾاثووض و بي
 ى ضِةف بووة.ضِووخػاضّ ية ضاوةناْى تطؽ بةزى زةنطيَت و آلزةنات، بة

ٕ( نة وتةبة ؾةثطظةيي ية خيَوةتةنة ٖاتةزةض و خؤى طةياْسة خيَوةتى )ثؿ ةنةخعَةتهاض
 ٕ بوو و ٖاواضى نطز ثاؾا زووضاضى ْؤبةى زٍَ بووة.خواضزيةوناتةزا غةضطةضَى ْإ 

ٕ ٖةَيططت و بة ضانطزٕ خؤى طةياْسة خيَوةتى ؾاثووضى خواضزإ ٕ زةغتى ية ْوتةثؿ
ضيتإ بة غةض  وتىظةوى نةوتووة، غةضى ؾاثووضى بةضظ نطز و يةغةض زووةّ و بيٓى نة ٖيَؿتا 

 يؿى ضِةف ببوو.ضِووخػاضت و ضةْطى ئاخعيََّ ؾاثووضى زووةّ ْةيتواْى بآلبة ،ٖاتووة؟
ضانطزْى ثعيؿهةنة، ئةفػةض و غةضباظةناْى بة ٖؤى زةْطة زةْطى خعَةتطوظاضةنة و 

ية  ضِوويساوة، ئةواْيـ ٖاتٓة ْيَو خيَوةتةنة، بويةضيَوطاضزى تايبةتى ؾاثووضيـ ظاْيإ نة 
نة ئةو زووضاضى ْؤبةى زٍَ )دةَيتة( بووة.  ْةخؤؾةنة نةوتٓة تطغةوة، زَيٓيابووٕبيٓيٓى 

 هةوْةوة و بةضزةغتِ َةططٕ.بزووض وتىٕ بة ئاواظيَو نة وةى فةضَإ زةضوو، وتةثؿ
ةوة و تا تواْى ثعيؿو زةَى ؾاثووضى نطز ةض و خعَةتهاضةنإ زووضنةوتٓةوة،ئةفػ

ى زةضٖيَٓا و خػتية غةض َيَعةنة، ٖاونات طةضووؾتيَهى ية  ثةدمةناْى خػتة ْيَو زةَى،
وة ووضةتيرت زةخٓهاّ. ية زةَى ؾاثنوضَاوةيةنى  وتىزةْطى ؾاثووضى زووةّ ٖات نة 

تا بضٔ و زةفطيَو بيَٓٔ تا خويَٓةنةى  وتٕ بة خعَةتهاضةناْى وتةثؿ َيَو خوئَ ٖاتةزةض،نة
 و.ْيَ بهطيَتة

: بيػتِ نة ٖاواضيإ نطز طواية َٔ زووضاضى ْؤبةى زٍَ بووّ، ئايا ئةو وتىؾاثووضى زووةّ 
 ية.ْةخؤؾييةخويَٓة ٖى ئةو 
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ى طةضووزةغتى َٓةوة بوو نة  : ْةخيَط ئةى خاوةٕ ؾهؤ، ئةو خويَٓة بة ٖؤىوتىثعيؿو 
يةوةى ثاؾا َةتطغي  ،باؾرت بوو بووّٕ بطيٓى غووى و ٖةْسىَ خوئَ بةضآلبطيٓساض نطزووى، بة

 يةغةض بيَت.
َٔ بيػتبووّ نة ٖةْسىَ نةؽ بةو  ،: نةواتة ْؤبةى زٍَ ئةوةية؟وتىؾاثووضى زووةّ 

 .زةططّ ْةخؤؾييةّ ْةَسةظاْى نة خؤّ ئةو آلزةَطٕ، بة ْةخؤؾيية
بووٕ، َٔ ٖةضنة ٖامتة : تةَةْى ثاؾا زضيَص بيَت، ئيَوة زووضاضى ْؤبةى زٍَ ْةوتىثعيؿو 

 نةية.خواضزْةية  يَثيَؿ ووةتةو خيَوةتةنة تيَطةيؿتِ نة ئةو نيَؿةيةى بؤ ئيَوة ٖاتْيَ
ٕ ية خواضزى بووْنة ئةَة بة ٖؤى طري ،ئةَةت بؤ زةضنةوت ؤٕ: ضوتىؾاثووض 

 .َساية؟طةضوو
نةّ بيٓى و ظاْيِ ئيَوة غةضطةضَى خواضزْة، َيَعى ْإ شووضةوة: ناتيَو ٖامتة وتىثعيؿو 

زاْى ْؤبةى زٍَ ضِووتإ ضةف بووة، ية ناتيَهسا ية ضِووخػاض، زواتط بيٓيِ ضةْطى بووٕٕ خواضز
َتإ آلضِةف ْابيَت. زواى ئةوةى ثطغياضّ ية خةغطةو نطز نة ضيتاْة؟ وة ضِووخػاضضةْطى 
ت ية ْؤبةى زَيسا ْةخؤف زةتواْيَ، بةآلّ َِ بسةْةوةآلزةضنةوت نة ْاتوأْ وةبووّ  وة،ْةزاَة

ية ْؤبةى َيَؿهيؿسا ْةخؤف تةْاْةت ئاظاضيؿى ْابيَت و  بسويَت، ٖةضضةْس ئاظاضى ظؤضة،
إ طةضووتٕ ية ْةبووْة، بططة خواضز ي زٍَبةؤئةو ْيؿاْاْة َٔ ظاْيِ نة ئيَوة زووضاضى ْ بةثيَي

إ طةضووتياضَسا بة ثةدمةى خؤّ خؤضانةنة ية ْةظاْى بوةغتِ و بطِ ِبة باؾبؤية طري ببوو، 
 زةضبٗيَِٓ.

إ بطيٓساض طةضووتقاف ئةدماّ بسةّ تا ةقاف بيَِٓ و ئةو ناضة بة َةَٔ زةَتواْى بضِ و َ
يـ بووْزضةْط  اؾى ثعيؿهى بيَِٓ، زضةْط زةبيَت،قةؤّ و َبؤّ زةضنةوت تا بطِ، بةآلّ ْةبيَت
تؤظيَو بطئ و  وتبة خؤَِ  ى ٖةْاغة بة غيٓطتإ َةتطغيساضة، بؤيةْةطةيؿتٓ ْيية،باف 

نة ية خواضزْةٖاتٓى نةَيَو خوئَ باؾرتة ية َةتطغي طةوضة. غوثاغي خوزاوةْس زةنةّ نة 
، ٖةضضةْسة ؤٕٕ ْةخخواضزباؾة نة ئةَؿةو  ف وائيَػتة، ٔو ئيَوة باؾ يَإ ٖاتةزةضطةضووت
إ بطيٓساضة و طةضووتيساوة و ضِووهة ئةو بابةتة بؤ ئيَوة ضووّْ آل، بةةْييٕ ظياْى بؤتإ خواضز

 ٕ ْةخؤٕ تا زووباضة ْةبيَتةوة.خواضزٖةغتياضة، باؾرتة 
فةضَاْى نطز تا غةز  ضاضةغةضي ثعيؿو ظؤض ضةظاَةْس بوو،ؾاثووضى زووةّ ية ؾيَوةى 

 ى ثيَ بسةٕ.ظيَطِغههةى 
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زووةّ بة زضيَصايي زجيًةزا بةضةو ثيَـ  ضؤشى زواتط بة ٖؤى ئةوةى غوثاى ؾاثووضى
بؤ  (5)ثؿوتةٕ فةضَاْى نطز تا )ؾريثا( يإ،ضيَطةو ئاوايي ظؤض زةنةوتٓة غةض  طوْس زةضِؤيؿت،

 ؾاثووض ئاَازة بهةٕ.
ظؤض داض  ، ية نؤؾهى ؾاثووضى زووةَسا بوو،ٕ تا ئةو ضؤشةى ية شياْسا بوووتةثؿ

بوو بة غةضؤنى  بة ْاوى ئيعةز طؤضز )يةظز طؤضز(ةنةؾي نوضِ زةنطز،ناْى ضاضةغةض ْةخؤؾيية
 (6)ظاْهؤيةنى طةوضةى ثعيؿهى وابوو. باْطى )طوْسى ؾاثووض( نة وةىْةخؤؾداْةى بةْاو

                                                 

اف بوو نة طةضوويإ وة بؤ ئةو نةغاْة بْييةبوو ية ؾؤضبايةنى غازة نة بة ٖؤى ؾٌ بوو بطيَيتؾريثا  (5)
 "ظةبيشوَيآل"نيَؿةى بؤ ْةزةْاْةوة.  بطيٓساض بوو، بؤية

 غةضضاوةةآلّ ية ناْسا باغي ْةنطاوة، بْييةئيَطا غةضضاوةَاوةتةوة نة ية  ثافئيعةز طؤضز ْاَةيةنى ية  (6)
ٕ ئةو ْووغيٓة تا ضازةيةى بيؤططافياية و باغي ضؤشاْى غةضةتاى ئةظَوو ْييةناْسا نوضتةيةنى َاوة،ئةضَة

ة، يةنةّ ية ضواْطةى َيَصوو ططيٓطْسى ؾاثووض. ئةو شيآْاَةية بة زوو ٖؤ وةضططتٓى ئةوة ية ْةخؤؾداْةى طو
ثعيؿهةنإ بططة  ٖؤي ئةظَووْى نةغةناْةوة ْةبووة، ؿهى تةْيا ٖةض بةثعيْييةنإ زةَى غاغاية غةضنة 

 يإ ية ثعيؿهى وةضططتووة.ووى و بة ؾيَواظى خويَٓسٕ ؾاضةظايتثةضِ يةغةض
و َاَؤغتانةيإ ضووْةتة ْيَيةطةٍَ  ئيَػتةناتيـ وةى  بايةخى زووةَى ئةوةية نة زةضزةنةويَت قوتابياْى ئةو

 بووْةوةضيَهيالى ئةوإ وةى َاَؤغتا ية َاَؤغتاناْيإ ططتووة، يةْةخؤؾداْة و ْةخؤؾيإ بيٓيوة، طويَيإ 
 غةضووى غطوؾت بووة.

تووى و غةضضاوة غةباضةت بة بةؾة دؤضاودؤضةناْى ثعيؿهى، ٖيَؿتا ويَطِاى ٖةبووْى ٖةظاضإ ثةضِ ئيَػتة
ؤ الى ْةخؤؾةنإ ةنإ ية ناتى ضووْة شووضةوةيإ بيباغيَهى ئاوا بةغووز يةغةض يةنةّ ئةظَووْةناْى قوتابي

ناتاْةزا باؽ نطزووة نة بة  ئيعةز طؤضز وةى ْووغةضيَهى ضِاغتةقيٓة باضوزؤخى زةضووْى خؤى يةو ْيية،
و شووضى ْةخؤؾةنإ. باؽ زةنات نة تا ض ضازةيةى َاَؤغتا ضووْةتة ْيَيةطةٍَ  زيهة يَيةتى قوتابيةناْيٖاوضِ

ا بة غةضةْر زإ ية ضاوةنإ و ظَإ و ناتيَو نة تةْي اّ بووة،نةيإ غةضغَاَؤغتاية ؾاضةظايي و ظاْػتى 
 .زةغت ْيؿإ نطزووةةناْى يططتٓى ييَساْى زٍَ، ْةخؤؾي
ةناْى زةنطز تا بؤى ضووٕ يػتا، زاواى ية قوتابييَبةضاْبةض ْةخؤؾيَو زةو َاَؤغتائةو باؽ زةنات ناتيَو 

يَو ية ضاضةغةض ببيَت. ئةطةض يةن بؤ ئةوةيت ة و ضى ثيَويػتة و ضةْس زةخايةْيَيةنة ضييبهةْةوة نة ْةخؤؾي
 يى بؤيئةطةضْا خؤى بة تةواوةت يَي زةططت،طو َاَؤغتااية، وهطزْى وةآلَةناْى ببوقوتابيةنإ تواْى باغ

 باؽ زةنطزٕ.
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نةيإ بؤ ثؿهٓيٓى ضاوى ٖةض ْةخؤؾيَو، َاَؤغتاطؤضز ية ضؤشاْى غةضةتاوة بؤى زةضزةنةويَت نة  ئيعةز
اْبةض ضةْسئ داض طةوضةتط زةنات، ئةو بطيٓاْةى ـ ضاوى ضازةططيَت نة ضاوى نةغي بةضيةى ية ثيَووؾةؾ

ةناْى بيػت نة يو ضاوزا ٖةية بة باؾي طةوضة زةنات و زةبيٓطئَ. ئةو ية ضؤشاْى غةضةتا ية قوتابييةْيَ
هي ةى بؤ يةنيَيئةوةف ْيؿاْةية ية ْةخؤؾي هسا بطيٓةناْى بة دؤضيَو زةبٔ،غجيَٓةى ضاو ية ٖةض ْةخؤؾيَ

 زةنطيَٓةوة. ةنإ يةيةى ديايبةو ضيَطةية ْةخؤؾي زي، ٖةض
ْووغيٓى )ثطؤفيػؤض ية و ٖوْةضى ئيَطإ( اْيَو بةْيَتوونى )ضاوطيَطِثيَويػتة باغي ئةوةف بهةئ نة ية ثةضِ

ية  ظائ، نة ثيَـتةوة بؤ غاآلْى توونيَهى بة ويَٓةية، ويَٓةى زةغهى عةيٓةى ٖةية نة زةطةضيَِثؤثة( و ثةضِ
 "ظةبيشوَيآل"ةى( بووة. ئايٓيٓةى )ةئيَطإ زؤظضاوةتةوة. ْاوى ضاغتيٓةى ع
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 نةبةزدى طةوزة لة كةنازةكانى دجيلةدا
 بانوضظ( ٖةضزوو غوثا نة يةنيإ ية  328ى غاَيى )ثايعَاْطى زووةَى  ني ضِؤشيية زةيةَ

زجيًة و يةو ناتةى  ضِووباضييإ بة ثيَضةواْةوة زةٖات، ية نةْاضى زيهة و ئةويبةضةو باؾووض 
 ةوة.بووْ ْيَعيو سيي، ية يةنزةضِؤيؿت ضِؤش بةضةو ئاوابووٕ

 نة يةو ضؤشةزا ناتى دةْط ْةَاوة،ى َوخًةب تيَطةيؿنت نوضِضوةى وؾاثووضى زووةّ و ق
ةضزوونيإ  فةضَاْى زاَةظضاْسْى يي ؾةو ضازةنؿيَت، بؤية ٖظووتة و بة نوض ثايعضؤشى 
 يإ بؤ ثؿووزاْى غةضباظةناْيإ زةضنطز.ةخيَوةتط

ناْى نطزة فةضَاْسةى آلية ئةفػةضة با يَوزاَةظضا، ؾاثووض يةن ةناتيَو ئؤضزووط
ضةبإ و ا: ئاَازة بيَت بؤ ثةالَاضى ية ْاناوى عوتى ثيَسا و ثيَي وتةوا زةغةآلتيى، ةخيَوةتط

بهةْةوة يةوةى ئةطةض زةْطى ئاشةَييإ بيػت،  ئاطةزاضيَت تا غةضباظةنإ بة ئةفػةضةنإ بًَ
دطة ية  ،هة يةو ْاوضةية و يةو وةضظةى غاَيساضوؤْ، ئاخعهةوة زةثئَْ نة اضةبابعأْ ئةوة ع

ؾياض ٖؤية ؾةوزا ْايةت، ثيَويػتة غةضباظةنإ  زيهة زةْطى نةَتياض زةْطى ٖيض ئاشةَييَهي
هة يةواْةية غةضباظةناْى زوشَٔ الغايي زةْطى ضووْياضيـ ْةخةَيةتئَ، بٔ و بة زةْطى نةَت
 نةَتياضيـ بهةْةوة.

هة ضووْ، بووٕنة غٓووضةى زاْيؿتوواْنةَتياضةنإ يةو ْاوضةية بةضزةواّ َايةى ضةدمى 
نإ، َطزووةناْيإ ْةزةْاؾت و ية زةؾتيإ زازةْإ تا ْييةئةوإ وةى ْةضيتى غاغا

ئيَػهةناْيإ زةَايةوة، ئةوداض ئيَػهةناْيإ ية ضاَييَو  و زةضوو، تةْيايةْيَطؤؾتةنةيإ 
ئةواْيـ ٖةض  يإ زةنطزة غةض تةضَى َطزووةنإ،زةْا. نةَتياضةنإ بةضزةواّ ٖيَطؾ

زةزا بؤ ضيَططتٓيإ، ْةياْسةتواْى ضيَططيإ بهةٕ و بيَ غووز بوو، تا ئةوناتةى ية  ٖةوَييَهيإ
يإ بة َةوزاى ضةْس َةتطيَو زووض ضووتئةوإ با يزواى ئةوة ٖيَٓا، يَطإئبؤ ضووتيإ ضيٓةوة با

الى نةَتياض  ضووتى بابووْ بةضزةزا، يإ تيََطزووةنة بة باظْةيي زةضِؾت و ططِ ْيَعيوية 
 (1)ةيةى ْةزةٖاتةوة بؤ الى تةضَةنة.و بة ٖيض ؾيَو زةضِؤيؿتْاخؤف بوو نة نةَتياض  ٖيَٓسة

                                                 

ٖيَٓاْى باضووت )بةآلّ ْةى بؤ ناضةناْى دةْطى( ظؤض نؤْة و ضةْسئ غةزة ثيَـ ية ضني و ئيَطإ بةناض (1)
بؤ زةضنطزْى نةَتياض  ت بؤ دةْط بةناض بربيَت و ية تؤخ و تفةْط بهطيَت، ية اليةٕ ئةواْةوةوئةوةى باضو
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نةى نطز تا ئةويـ ٖةْسىَ غةضباظ وةى ةْى بة فةضَاْسةى خيَوةتطؾاثووضى زووةّ فةضَا
تى غوثانةيإ ْييةتا ية شَاضةى غةضباظ و ضؤ اضةبإى عةخيَوةتط ْيَعيوةؾتى بٓيَطيَت بؤ ط

زيٌ ضةبةنإ نة ثاغةوأْ ائةطةض تواْيإ ٖةْسىَ ية غةضباظة ع ظاْياضيي تةواو وةضبططيَت،
 تةواو يةوإ وةضبطرييَت. ظاْياضييت طيَبهةٕ، باؾرت زةبيَت و زةتواْ

هة ئةو ضووْؾاثووضى زووةّ ْةيسةويػت تا يةو ؾةوة ثةالَاضى ية ْاناوى زوشَٔ بسات، 
ط ى و زةيعاْى نة ئةوإ زةتوأْ ية ضؤشى زواتطاييػهة دةْطييةناْظؤض ثؿت ئةغتووض بوو بة 

ضؤشإ زووةَني ْةبيَتةوة ية ئةطةض ضؤشى زواتط دةْط يةنال  ظةضبةى ناضيطةض ية زوشَٔ بسةٕ،
نة غةضباظةناْى ية ثةالَاضيَهى ؾةواْة بة نوؾنت  خمابٓة غيَيةَني يةنال زةبيَتةوة، خؤيا

ى نوضِضوةى وطوَإ قةية غةضنةوتوو ْةبيَت، ضووْهة بيَبسات، نة ئاناَةنةؾي يةواْ
زةنطز خؤى ئاَازة ، بة زَيٓياييةوة ئةو ؾةوة بة تةواوةتى ْةبووَوخًةب نة غةضزاضيَهى تاظة 

 ْاناوى ئةوإ تا ية تاضيهيسا ْةنةويَتة نيَؿة.بؤ ضيَططتٔ ية ثةالَاضى ية
 ووة،ب ضِووْاى إضةباية ؾةو ضؤيؿت، ؾاثووض بيٓى زةوضةى يةؾهطى ع َةوزايةىنة  ٖةض

هطزْةوةى زةوضةى ضِووْانظاْى ئةوإ َةؾدةَييإ ٖةَيهطزووة. ثيَهطزْى َةؾدةَيةنإ و 
ْاناوى ضاوةضِواْى ثةالَاضى ية إضةبْيؿاْسةضى ئةوة بوو نة غةضزاضى عا نة،ةئؤضزووط

ية تاضيهى ؾةو وةضْةططٕ بؤ ناْى زةنطز و ئةو ناضةى نطزووة تا ئةوإ غووز ْييةغاغا
 هطزْة غةض يةؾهطةنةى.ٖيَطؾ

 ، بةآلّبططٕ زيٌبة  إضةباى ٖةوَيياْسا تا ٖةْسىَ غةضباظى عتووْسغةضباظةناْى ؾاثووض بة 
بة ؾيَوةيةى  بووٕ،ى خؤيإ ئاطةزاضى تووْسهة ئةوإ ظؤض بة ضووْ، ْةبووٕغةضنةوتوو 

نإ ْةياْسةتواْى طةَاضؤيإ بسةٕ و زةغتطرييإ بهةٕ، بةضةبةيإ ٖات ْييةٕ نة غاغاآلزةدوو
 ظ بؤوة.ًة بةضةؾيَطى ئاواييةناْى نةْاضى زجيو زةْطى نةَي
 بؤية ى ؾازَاْى ثةضوةضزطاض زةْاغي،ٕ بة ٖيَُاةؾيَطيانإ زةْطى قووقةى نةَيئيَطاْيية

ية باَيٓسة  يَوبؤية زةَييَني يةن بةضِيَعةنإ،ية باَيٓسة بوو  يَوثةيةوةضةناْسا يةن يةْيَوةؾيَط نةَي
 ئيَطاْييةنإ،ية الى  بووٕضيَع  وزإنة خ بووٕيـ ٖةزيهة هة باَيٓسةيضووْةنإ بوو، بةضِيَع
 .بووةى ؾاٖيٓيـ خاوةٕ ضيَع ئةواْيؿسا باَيٓسةى و يةْيَو

                                                                                                                  

غوٍ بةناض بطزضا و بة ؾيَوةى ةةْطيعخاْى َيـ بؤ يةنةجماض باضووت ية اليةٕ دبةناض زةٖات، ية بواضى دةْط
 "ظةبيشوَيآل"بؤ تةقاْسْةوةى زيواضى قةآلنإ بةناض زةٖيَٓطا.  بططةتؤخ ْةبوو، 
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ظيهى دةْط ية يةؾهطى وةؾيَطةناْى ئاواييةناْى نةْاضى زجيًة، َبة بيػتٓى زةْطى نةَي
 ٕ.ضِابووغاغاْى بةضظ بؤوة و غةضباظةنإ يةخةو 

ْى ئةو ضؤشة زةزضا بة غةضباظةنإ )دطة يةو خواضز ،ةوةةنإ نؤ بهطيَٓثيَـ ئةوةى خيَوةت
ئةوة ْةٖاتووة  يةباضةىناْسا ٖيض باغيَو ئيَطاْييةزةزا(. ية غةضضاوة  يوضِوضؤشاْةى يةنػةض دةْط 

سا ٖاتووة نة بؤ يةناْنإ ض بووة، بةآلّ ية غةضضاوة ئةضَةْيْييةْى يةؾهطى غاغاخواضزنة دؤضى 
ى غةضباظيَو بة يو ثةْري زضاوة، نة تواْيويةت (2)ٖةض غةضباظيَو يةى باقة ْإ و ٖةْسيَو )نطؤت(

 نة خؤضانيإ ثيَسضاوة، ثيَويػتيإ بة خؤضاى ْةبؤتةوة. هي زيهةتا شَيَ تيَط بهات، يىتةواوةت
ْيوةضِؤ و ئةو خؤضانةى ية بةياْى زةزضا بة غةضباظةنإ بؤ ٖةض غيَ شةَى بةياْى و 

 خواضز،ية غيَ شةَسا زةيإ  بووايةئةطةض غةضباظةناْيـ زةضفةتيإ بئيَواضةى غةضباظةنإ بوو، 
اية، ئةوا زواى ئةوةى ْاْى بةياْيإ ْةبوويـ بة ٖؤى دةْطةوة زةضفةتيإ ئةطةض بة ضؤش

 .خواضززواى نؤتايي دةْطسا زةيإ  زةخواضزةوة، ئةوي زةَايةوة ية ؾةو،ْاْيإ ْة زةخواضز،
ٖةَيطريايةوة  ةئؤضزووط خواضزٕ زةخوضا،زا ٖةتاو زضةْط زيَتةزةض، زواى ئةوةى ثايعية ضؤشاْى  

 زْياى بووْ ضِووْاىثيَـ  ضِووْاى  ْةببوو، ٖةَيبةتة زْيائاَازة نطإ، ٖيَؿتا و ضيعةناْى دةْط 
ئيَُة بة ٖؤى  زضا، ْى غةضباظاْىخواضزيؿسا بةؾة اْضةبائةوإ ْاتوأْ عةْطٔ. ية يةؾهطى ع

ية بووة  بطيَتىى َوخًةب نوضِضوةى وْى غةضباظاْى قخواضزنة  زةظاْنيناْةوة ْييةغةضضاوة ئةضَة
ؾت و ئاضزى نةؾو )نةؾهى نوتطاو( و خوضَا، ثيَضةواْةى ئةوةى يةواْةية ييَو بسضيَتةوة ْإ و طؤ

هة يةو وةضظة خوضَا ضووْبيَت،  بوو إضةبى عاْى بةضزةواَى غةضباظخواضزنة خوضَا يةواْة بووة 
 تاظة ثيَطةيؿتبوو، بؤ غةض خؤضانى ئةوإ ظياز نطا بوو.

ٖةضزووال و غةض ي زةغت ثيَهطز، غوثانةى بةثووضى زووةّ ٖيَطؾ، ؾاٖةآلتٔضؤش زواى
 زاْابوو. وةبةؾيَهيؿى وةى يةزةط ية ثؿت غوثا ْاوةْس زابةف نطزبوو،

                                                 

تاَيؿى  ية خؤضانى )نؤتًيَت( زةضوو،ةيةى بوو ية خواضزْيَهى خؤف و بة تاّ نة تا ضاز بطيَيت)نطؤت  (2)
إ و زةياْهوتا يةْيَو زةغو يَؿتًيَٓةضضٖةض ية نؤتًيَت زةضوو، بةو ؾيَوةية زضوغت زةنطا نة طؤؾتيإ زةزا بة 

زواتط ثياظيـ بة ٖةَإ ؾيَوة زةنوتطا و ئاضزى  تيَهةآلو زةنطا، زواداض طؤؾتى نوتطاو زضوغت  و ئاوةْط،
ية ؾفتةى خؤَإ زةضوو، ئةوإ زواى تةواوبووْى نوتاْى خاوةنةى، ية  زةنطايةوة،ةنطا و ية ضؤْسا غووض ز

ثةْرييـ  يَو،زةزضا بؤ ضؤش ٖةض غةضباظيَو زاْةيةنى ثيَ بطِئ و غووضيإ زةنطزْةوة، ثاضضةى خطِى طةوضة زةيإ
 "ظةبيشوَيآل"ْإ زةزضا بة غةضباظ،  يةطةٍَ
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ضوة تةواوى ويـ بة ٖةَإ ؾيَوة يةؾهطةنةى زابةف نطز بوو، قاْضةباغةضزاضى ع
، ئةو ؾيَواظة ية ئاضايؿى دةْطى ية بةضاْبةض ٖةضزوو الى خؤيسا زاْا بوو،َةدمةْيكةناْى 

هة ضووْزووال زةخػتة نيَؿةوة، خؤ ٖةضناْى ؾاثووضى ية يةى ياطاييػهةخػتٓى بةطةضِ
بةو ؾيَوةية ضيَطط  يإ زةنطز و ئةغجةناْيإ زةنوؾت،ناْطاييػهةَةدمةْيكةنإ بةضزباضاْى 

 نإ.طاييػهة بةضزةّ دووَيةيية بووٕزة
ة، ئةو ططمياْة ٖةبوو ايْاضزب إضةباناْى بةضةو ْاوةْسى غوثاى عطاييػهةئةطةض ؾاثووض 

ية ئاناَسا ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ بهةْةغةض. بؤية  طاييػهةنإ بططٕ،ثؿت  إضةبنة غوثاى عا
ئةطةض ْةتوأْ ٖيَطف  خؤ ٖةضزووال،غةض يةى ال يا نإ ٖيَطف بهةْةطاييػهةباف وابوو نة 

 بطةيةْٓةخؤيإ  يَٓةوة ووضِوٖةضزووالى يةؾهطى زوشَٓسا بػ خؤبهةْة غةضيإ، بةغةض يةى يا
ؾاثووضى زووةّ ْةيسةتواْى بطاتة ثؿت ، بةآلّ ثؿت زوشَٔ تا ية ثؿتةوة ٖيَطف بهةٕ

ضوة بة ؾيَوةيةى يةؾهطةنةى زاَةظضاْس بوو نة اليةنى وهة قضووْ، إضةبايةؾهطى ع
يَهى طةوضة نة بة باضإ و الفاوة يـ طةيؿتبؤوة ئاوزضِزيهة اليةنةي طةيؿتبؤوة ظيَى زجيًة،

ناْى يةو طاييػهةؾاثووضى زووةّ ْةيسةتواْى  ضيَ ببوو، ظؤض طةوضة بوو،ةناْى زجيًة يضيبةٖا
 يَٓيَتةوة و بطاتة ثؿت يةؾهطى زوشَٔ.ة بجةضِئاوزضِ

ى ْةخاتةناض و غووز يةو طاييػهة دةْطييةناْ زةبوواية خؤبةو ؾيَوةية ؾاثووضى زووةّ يا
بهةويَتة ناضةوة، زةبيَتة ضةنيَهى ظؤض  نة ئةطةض بة دواْى ،وةضْةططيَت دةْطييةئاَيَطة 

ٖيَطف بهاتة غةض ْاوةْسى غوثاى زوشَٔ. ئةو ْةيسةتواْى زةغت ية  خؤناضيطةض يا
خؤى ئاَازة  زةبووايةئةطةض بةناضيؿى خػتبوواْة  طاييػهةنإ ٖةَيبططيَت،ناضخػتٓى ةب

 بهات بؤ ظياْى طةوضة ية ضيعةناْى ثيازة و غواضةى يةؾهطةنةى.
ى َوخًةب( غةضزاضيَهى ييَٗاتووة و ْانطيَت بة نوضِضوةى زووةّ زةيعاْى )قوؾاثووضى 

بؤ ئةَة ثيَويػتة ؾرياظةى يةؾهطةنةى تيَو بسضيَت و باؾرتئ ضةى بؤ  غوات،ئاغاْى ؾهػت 
ٔ، طاييػهة دةْطييةناْئةوةى ؾرياظةى غوثانةى ية َاوةيةنى نةَسا تيَو بضيَت ٖةَإ 

ياضي خؤيسا و فةضَاْى نطز زواداض بطِ و ية طوَإ و زوو زَييسا بوو،نيَضةْس خوية تةْياؾاثووض 
 ضوة.ونإ ٖيَطف بهةْةغةض ْاوةْسى يةؾهطى قطاييػهةتا 

ى َوخًةب، ية الى نوضِضوةى ونإ بؤ ْاوةْسى يةؾهطى قطاييػهةٖيَطؾي يةطةٍَ ٖاونات 
 ٖةضزوواليبطزة غةض وة ثيازةنإ و ية الى ضةثى ئةويـ غواضةنإ ٖيَطؾيإ ؾاثووضةضاغتى 

 .إضةبايةؾهطى ع
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 بووٕٖةض غواضيَو ية غواضةناْى ؾاثووضى زووةّ ظضيَيإ ٖةبوو نة غيٓط و ًَى زاثؤؾي 
بؤيإ ٖةبوو بة  وو،غواضةناْيـ ظضيَيإ يةبةض ب مشؿيَط و تري و تةوض زةيجاضاغنت،ية َةتطغي 

 ى خؤيإ ضةنى دةْطى زياضى بهةٕ.ظووئاضة
يةطةٍَ يَ و بةضةو زوشَٔ ضؤيؿنت، زووةّ نة ية الى ضاغتى ئةوةوة نةوتٓةضِ ثيازةناْي ؾاثووضى

ضةبة ا، نةوتٓة دةْط و عبووٕى َوخًةب نوضِضوةى إ نة ية الى ضةثي قوضةباثيازةناْى ع
 نطز.زةيإ ينإ دةْطإ و بة باؾي بةضططْييةثيازة غاغا ية بةضاْبةضثيازةنإ ظؤض غةضغةختاْة 
ػتة بةض ئةو ثيازاْةيإ خ دووَية،وة نةوتٓة ؾاثووضةة ية الى ضاغتى غواضةناْى ؾاثووض ن

ٖةوَيياْسا تا بة  إضةببووٕ، ثيازةناْى عاى َوخًةب نوضِضوةى ٖيَطف نة ية الى ضاغتى قو
 ْيَعة زضيَصةناْيإ ضيَ ية غواضةنإ بططٕ و ٖيَطؾةنةيإ تيَهبؿهيَٓٔ.

اغتى يةؾهطةنةى زئَ، بة بةضةو ْاوةضِ نإطاييػهةى َوخًةب ناتيَو بيٓى نوضِضوةى قو
نة ية ٖةض بةؾيَو ٖةْسىَ خؤبةخؿى ثيَويػتة و زةبيَت ئةغجى  وتئةفػةضةناْى خؤى 
بةو ضيَطةية ناتى ثيَويػت بؤ طواغتٓةوةى َةدمةْيكةنإ ية ٖةضزووالى  طاييػهةنإ بهوشٕ،

 اغتى يةؾهطةنةى زةغتةبةض بهةٕ.ةثاْى دةْط بةضةو ْاوةضِطؤضِ
يإ زةٖاتٔ، بةضةو ضِووناْةوة بةضةو طاييػهةضةبةنإ بيَ تطؽ يةو ترياْةى ية اخؿة عخؤبة
 و غهيإ زةزضِئ، (3)ٖةَيسةزاية غةض ئةغجةناْى )يإ( نإ نةوتٓة غاضزإ و خؤيإطاييػهة

 إ ضةْسئ ترييإ بةضزةنةوت،ضةباػتا، زةبيٓطا نة ٖةْسىَ ية عيَنة زةوطاييػهةثاف نةَيَو 
ى ترييإ ية دةغتةزا زةبوو، ويَطِاى ئةوةف تا تواْايإ زةَا ٖةوَييإ زةزا ية وةى شووش
 ببةٕ. يةْيَونإ طاييػهةببٓةوة تا ئةغجيَهى  ْيَعيونإ طاييػهة

 طاييػهةناْى ؾاثووضى زووةّ،وة َايةى تيَهؿهاْى ٖةْسىَ ية وفيساناضى خؤبةخؿةنإ ب
تا ٖةْسىَ ية َةدمةْيكةناْى خؤى بةضةو  ى َوخًةب زةغتةبةض نطزنوضِضوةى وناتيؿى بؤ ق

 بةضزباضإ بهات. طاييػهة دةْطييةنإاغتى يةؾهطةنةى بيَٓيَت و ْاوةضِ
هة ٖةض ضووْنإ تا ضازةيةى بة َةتطغي طةوضة زازةْطإ، طاييػهةَةدمةْيكةنإ بؤ 
 خؤئةغح يا ٖةض بةضزيَو ية ناتى بةضنةوتٓى بة َية بةضزيَهيإ ٖةَيسةزا،داضيَو َةدمةْيل نؤَة

ئةوةف بة ٖؤى  ْى ْةنوؾتباية ئةوا ثةنى زةخػنت،نإ، ئةطةض ئةواطاييػهةغةضْؿيٓى 

                                                 

ئةو زوو ئةغجةى بة َاَيبةْسةنةوة زةبةغرتيَٓةوة بة ئةغجى  ةية،طاييػهةنإ ْاويإ ٖٖةض ضواض ئةغجى  (3)
 "ظةبيشوَيآل"زوو الى ئةوإ بة )يإ( ْاغطاوٕ. ئةغجةف نة زةنةوْة ٖةض )زيؿًى( ْاو زةبطئَ، ئةو زوو
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نإ ْةياْسةتواْى بة خيَطايي طاييػهةى ييَدوضِبوو نة  ةوةناْطاييػهةخيَطايي ظؤضى 
يَٓةوة تا بةض بةضزى َةدمةْيل بػووضِ خؤضةخ بنب يا خؤناْيإ بةضةو الى ضاغت ياطاييػهة
 ْةنةوٕ.

ةثاْى دةْطيإ زةنةوتة غةض، بة ى طؤضِتووْس ناضيطةضيىنإ نة طاييػهةةغجةناْى ئ
ئةوةف َاوةيةى نة ضةْس خويةنيَهى زةخاياْس  بووٕ،ةناْيإ ْةزةييَدووضِفةضَاْى خيَطايي بةض

ئةوإ ْاضاض  ضنيَؿى ئةغجةناْيإ نةّ بهةْةوة،و غة توْسةنإ بتوأْ مجودؤَيى ييَدووضِتا 
ٖةض يةو  خؤ بؤ الى ضةثيإ ببةٕ،ايةَيى فةضَاْةناْيإ بنب و بؤ الى ضاغت يابهةٕ طويَطِ

 ثةنى زةخػنت. خؤَاوةيةؾسا بةضزى َةدمةْيكةنإ بةضيإ زةنةوت و ئةغجةناْى زةنوؾت يا
نإ بؤغةض ْاوةْسى يةؾهطى طاييػهة يى نطزبوو نة ٖيَطؾيؾاثووضى زووةّ ثيَؿبيٓ

نإ بؤ زَيى طاييػهةّ ْاضاض بوو تا فةضَاْى ٖيَطؾى آل، بةزوشَٔ، ظياْى ظؤض بةزواوة زةبيَت
 زةضبهات. إضةباغوثاى ع

طاييػهةنإ ية  ٖةَووى َوخًةب زةضفةتى تةواوى زةغت ْةنةوت تا نوضِضوةى وق
طاييػهة ضيعى زووةَى  وةْسى َةيساْى دةْط بطواظيَتةوة،زوو الى يةؾهطةنةيةوة بؤ ْاٖةض

نإ نةوت و ئةوإ طاييػهة، ئةجماضة ظياْى نةَرت بةض هطزٕدةْطييةنإ نةوتٓة ٖيَطؾ
يإ خػتةغةض نة طووؾاضبة ضازةيةى  نوضِى َوخًةب،ضوةى يى يةؾهطى قوطةيؿتٓة ْاوةْس

زوو الى يةطةٍَ ٖةضخؤى  ثيَوةْسييزةزا تا  ّ ئةو ٖةوَييآلتا ثاؾةنؿة بهات، بة ْٕاضاضيإ نطز
ْييةنإ زيَٓة بهات، غاغا ضؤٍَوةْسى يةؾهط يَٓيَت و زةيعاْى ئةطةض ْايةؾهطةنةى ْةثضطِ

ضةبإ زةنةوْة طةَاضؤى اعيةؾهطي زواى ئةوة ٖةضزووالى ضاغت و ضةثى ؾويَٓةناْيإ، 
 ئةوإ.

ى َوخًةب غةضباظة ثيازةناْى بة باؾي زةدةْطإ و بةضططى نوضِية الى ضةثى قوضوةى 
ْةيإ  ْةبوو،غواضةناْسا  بةضاْبةض يةّ ئةواْةى الى ضاغت تواْاى بةضططيإ آلباؾيإ زةنطز، بة

ةوى غواضةناْى ؾاثووضى زووةّ بططٕ، غواضةنإ تواْيإ ٖيَعى بةضططى زةتواْى ضيَ ية ثيَؿطِ
ى يبةّ ؾيَوةية تةواوى ْاوةْس إ،ضةبائةوإ تيَو بؿهيَٓٔ و بطةْة ثؿت زَيى يةؾهطى ع

ببيَت زووضاضى  زيٌئةطةض  ى َوخًةب نة زةيعاْىنوضِضوةى وطةَاضؤ زضا. ق إضةبايةؾهطى ع
بؤية ٖةوَييسا  ئيَطاْييةناْى نوؾت بوو،ة زيًهة ية دةْطةناْى ثيَؿرت ضووْزةبيَت،  توْسغعاى 

ؾاثووضى زووةّ ٖةض نة ظاْي بووى غواضةناْى  آلتٔ طريا بوو،ّ ضيَطةى ٖةآلٖةٍَ بيَت، بة
بؤ  ضاْةى ية يةزةطبووَٕاْيسا تا ئةو غوا، فةضإضةباى يةؾهطى عيةتة ثؿت ْاوةْسووْطةيؿت
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ياضَةتى ثيازةناْيإ ية الى ضةخ بضٔ و تواْاى بةضططى ئةوإ بؿهيَٓٔ، ئةوإ ية َاوةيةنى 
و تيَهةٍَ ببٓةوة بة  إضةباى يةؾهطى عيناضة بهةٕ و بطةْة ثؿت ْاوةْس نةَسا تواْيإ ئةو

 نةتٓة طةَاضؤوة. إضةبابةّ ؾيَوةية تةواوى يةؾهطى ع زيهة، غواضةناْي
إ ضةبا، ؾاثووض زةيعاْى غةضزاضى عزةضِؤيؿتو بةضةو نؤتايي  بووٕت نوض ثايعضؤشى 

بؤية فةضَاْيسا تا َةؾدةَيةنإ زابطريغيَٓٔ، بؤ ئةوةى ناتى تاضيو  ثياويَهى غةضغةختة،
 ببيَت. ضِووْاى، تةواوى ٖيًََى طةَاضؤنة زْياى بووْ

بيةويَت  إضةباةوة غةضزاضى عثاؾاى غاغاْى ططمياْى ئةوةى نطز نة يةواْةية ئةو ؾ
زضاو ضظطاض بهات، بؤية فةضَاْى بة فةضَاْسةناْى ية ْاوضةى طةَاضؤضابهات و خؤى 
نة شَاضةيةنى ظؤض  إضةبابنب و ْةٖئًََ غةضزاضى ع ئاطةزاضةبةياْسا ية بةضغوثانةى نطز تا 

 ٖةَيبيَت و خؤى ية زةغت غعاناْى زةضباظ بهات. بووٕ،ى نوؾت ئيَطاْ
ى َوخًةب بٓيَطيَت تا خؤى بةزةغتةوة نوضِضوةى وؾةوة ؾاثووض زةيتواْى ثةياّ بؤ قئةو 
ى قوضوةى بووْو زةضباظ  بووٕى بةَييَٓى ييَ خؤف واتاّ بةو ؾيَوةية آلّ ْاضزْى وةآلبسات، بة

سةظى ْةزةنطز بةَييَٓى ثاضيَعضاوبووٕ بة ؾاثووضى زووةَيـ  نوضِى َوخًةب بوو ية غعازإ،
 .ضوة بساتقو

بؤية  وةتى بطات، ٖةوض ئامساْى زاثؤؾي، يةواْة بوو باضإ بباضيَت،ؾةو بة تةوابةض يةوةي 
غووز ية  إضةباؾاثووض زووباضة غةضزاضةناْى ضاغجاضز تا وضياتط بٔ و ْةٖئًََ غةضزاضى ع

تى َةوزاى بيٓني وةضبططيَت و ضِابهات. ية ْيوةى ؾةو بة زواوة باضإ نوضتاضيهى و باضإ و 
بةضزةواّ بوو، ئةو ؾةوة بؤ غةضباظاْى  بووٕ زْياضِووْاىغتى بة باضئ نطز و تا ناتى زة
ية ئاَازةباؾي  ْةبوو،ئةوإ ٖيض زةضفةتيإ بؤ ثؿووزإ  إ و غاغاْى ظؤض غةخت بوو،ضةباع

ناْيـ زةتطغإ يةو ْييةغاغا ي ثةالَاضى ؾةواْةيإ ٖةبوو،ضةبإ َةتطغا. عبووٕتةواوزا 
 ى َوخًةب ضابهات.نوضِى ضوةوؾةوةزا ق

ٖيَٓسة غةخت باضئ باضاْسا  يةشيَطيةواْةية ئةو ؾةوة بؤ ٖةْسيَو ية غةضباظةناْى غاغاْى 
 يَػتا،و باضإ و ؤوةب ضِووْاىّ بة ٖةض ساٍَ زْيا آل، بةو زضيَص بوو، بة غاَييَو ٖةبوو يةالياْسا

 زضيَص ضظطاضيإ بوو. و غةخت َؤةنةيةنيئةوإ ية 
 يةشيَطعاْى ئةطةض فةضَاْى ٖيَطف زةضبهات، غةضباظةناْى نة تا بةضةبةيإ و ؾاثووض زةي

هة طةَاضؤى زوشَٓى زابوو، بؤية ضووْ ناضٕ بة باؾي ظةْطٔ،، ْابووٕباضاْسا ْةخةوت 
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ئةو شَاضة ية غةضباظى غواض و ثيازة و ية  تةْيا اْيسا تا غةضباظةناْى ثؿوو بسةٕ،فةضَ
 .بووٕوة نة بؤ ٖيًََةناْى طةَاضؤ ثيَويػت ى ٖيَؿتةطاييػهة دةْطييةناْ

ى يزووضاضى تيٓويةت إضةباع ؾةضِظاْاْيئةطةض ئةو ؾةوة باضإ ْةباضي بوواية، يةو ضؤشةزا 
ى بة بيَ يباْة، ئةغجةناْيإ ية تيٓوويةتْةبووى يئةطةض خؤؾيإ زووضاضى تيٓويةت بووٕ،زة

ى بة ٖةغتة و بة ثيَضةواْةى يض بة تيٓويةتهة ئةغح ئاشةَييَهة نة بةضاْبةضووْ زةنةوتٔ، تواْا
ت و قؤَيباضاْى ئةو ؾةوة تةواوى ئةو ، بةآلّ ى ظؤض نةَةيبةضطةططتين بؤ تيٓوويةت وؾرت

ٕ تواْيإ ئةغجةناْيإ بة ئةوا بووٕ ثطِ ئاو نطز بووٕ،ٖة إضةباي يةؾهطى عية ْاوضةْةى آلضا
 غؤْةوة.ْة تيَط ئاو بهةٕ و خؤؾيإ ئاو آلو ئةو ضائاوى ْيَ

ّ زواى ئةوةى آلبوو، بةتووْس نطززجيًةوة  ضِووباضياليةنى خؤيإ بة  إضةبايةؾهطى ع
ؾاثووضى زووةّ نة زةيعاْى ئاو بؤ  ضِووباضي زجيًةوة ْةَا،إ بة ثيَوةْسيي سيطةَاضؤزضإ، ضي

ى نوضِبٔ بؤ ئةوةى قوضوةى  ئاطةزاضى تووْسيةؾهط ضةْسة ثيَويػتة، فةضَاْى نطز تا بة 
 زةغيت بطاتة ئةو ئاوة. زيهة وخًةب ْةتواْيَت داضيَهيَ

وباضة باضإ زو زْيا،ى بووّْ يةطةٍَ تاضيو آلْةزا، بة يضِووزاويَهى بةضضاو ضِووئةو ضؤشة 
ةناْى غٓووضى يةؾهطى ئاوزضِيةْس و باضى نة تةواوى نةْس و  ٖيَٓسة زةغتى بة باضئ نطز،

 .ْةبووياْى بةضزةواّ ّ باضإ تا بةآلنطز، بةئاو ى ثطِاْضةباع
زةضوو زةغتى  تاويَهى طةضّ نة ية تاوى بةٖاضخؤضضؤشى طةَاضؤ زووةَني ى ية بةضة بةياْ

ّ بؤ ئةوةى آلٖةضضةْسة ؾاثووض تواْى ٖةبوو فةضَاْى ٖيَطف بسات، بة بة زضةوؾاْةوة نطز،
 ى ْةنطز،طةَاضؤ زابوو، ئةو ناضة بة ٖؤى ئةوةى زوشَٔ ية نةويَت،يةؾهطةنةى ْة ضظيإ بة

 إضةباهة يةواْة بوو غةضزاضى عضووْ، ا بٔى غةضزاضةناْى نطزةوة تا وضيئاطةزاضزووباضة  تةْيا
 بؤ ؾهاْسْى طةَاضؤنةى غةض يةؾهطةنةى، ٖيَطف بهات.

 إضةباتى غةضزاضى عآل: ية الى ضؤشٖةوتؾاثووضى زووةّ بة غةضزاضةناْى يةؾهطةنةى 
بؤ  إضةبابة زووضى زةظامن نة غةضزاضى ع زضِيَهى طةوضةية،ى ضؤشئاواؾي ئاوال ضِووباضي زجيًةية،

زووال بةضبةغتى ية ضووْهة ية ٖةضيةو زوو اليةوة ٖيَطمشإ بهاتة غةض،  يَوى ية يةنبووْزةضباظ
طةَاضؤنة  بانوض تاقى بهاتةوة و خؤثيَؿة و يةواْةية تةواوى قوضغايي خؤى ية الى باؾووض يا

يةنة يةو زوو ئاضاغتةيةزا باظْةى طةَاضؤنة  ئةطةض ية ٖةض بؿهيَٓيَت و خؤى زةضباظ بهات.
زوو ئاضاغتةى ضِووى ئةوزا زةنطيَتةوة، ية ناتيَهسا نة ية ٖةضتٔ بة آلبؿهيَٓيَت، ضيَطةى ٖة

 ةنإ زةنةويَت.ية بةضبةغت يَوت و ضؤشئاوا بةض يةنآلضؤشٖة
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ش ضؤيؿت و ٖةوا زواى ئةوةى نةَيَو ية ضؤ يى ؾاثووضى زووةّ ضاغت زةضضوو،ثيَؿبيٓ
ببوو، بة ٖؤى ٖةتاوى طةضَى ئةو  نة بة باضإ تةضِ زةظةضةظةوى ئةو  بةضةو طةضَى ضوو

ٖيَطؾي نطزة غةض  بانوضةوة بةضةو يى َوخًةب بة تةواوى ٖيَعينوضِضوةى وبؤوة، ق وؾوضؤشةوة 
 يةؾهطةنةى ؾاثووض.

بةدىَ و زوا بة و، زةغتةواويإ زابونإ ثؿووى تْييةئةو ضؤشة غةضباظ و ئةغجةناْى غاغا
طاييػهة ، ئةواْيـ ٖيَطؾي بةضاْبةضيإ زةغت ثيَ نطز و ٖيَطؾي إضةبازواى ٖيَطؾي ع

ٖةَوو غةضباظةناْى تطغي ية زةغت زاْى  إضةبابوو نة غةضزاضى ع بةٖيَع ٖيَٓسة دةْطييةنإ
دؤَييَهى ٖيض مجو ْيوةضِؤتا  خؤى ييَ ْيؿت، بؤية زةغتبةدىَ فةضَاْى ثاؾةنؿةى زةضنطز،

ى نوضِضوةى و)ق ْيوةضِؤبوو بة  اغتى ئامسإ،طةيؿتة ْاوةضِ ثايعيّ ٖةض نة ٖةتاوى آلْةنطز، بة
آلّ ْةيتواْى طةَاضؤنة َوخًةب( ٖيَطؾيَهى غةختى بةضةو باؾووض زةغت ثيَهطز، بة

 ؾةو ضِاؾها.ئيسي زواى نةَيَو  بؿهيَٓيَت،
ضوة تواْاى سي قو: ضيوتزاضةناْى خؤى ؾاثووضى زووةّ بة غةض زْيا فيَٓو و غاَاٍَ بوو،

ض الوة ٖيَطف بةياْسا ية ٖةض ضوا ئةوة ئيَُةئ نة ئةجماضة ٖيَطف زةنةئ، يةطةٍَ بةضة ْيية،ٖيَطؾي 
ئةوةى خؤى ضِازةغت نطز، ضةنى غيَو خؤى بةزةغتةوة ْةزا بيهوشٕ، ٖةض نة زةنةيٓة غةض ئةوإ،

 ضوة ْةتواْيَت ضِابهات.وبيططٕ، زَيٓيا بٔ ية ئةوةى ق زيٌبهةٕ و بة 
 إضةباضؤشى زواتط ية ٖةض ضواض الوة يةؾهطى ؾاثووضى زووةّ ٖيَطؾى نطزة غةض يةؾهطى ع

ى خؤيإ بةض زاوة، ئةوإ وةى وضةنة ئةوإ  ،و بة ؾيَوةيةنى ٖةغت ثيَهطاو زةضزةنةوت
ى غاغاْى ؤيإ ضِازةغيت يةؾهطزةغتة زةغتة خ ضؤشى زواتط ؾةضِيإ ْةزةنطز،ضؤش و يةنةَني 

 هطزٕ زةطواظضاْةوة ثؿت َةيساْى دةْط.زةنطز، زواى ضةن
ئةواْيـ  يةو ضؤشةزا بة باؾي زةدةْطإ، إضةبازةغتةيةى ية غةضباظاْى ع تةْيا

ضوةى وناتيَو ق بووٕ، نة تا زوا نةؽ دةْطإ،ى َوخًةب نوضِضوةى وثاغةواْةناْى ق
زوا  ثاغةواْةناْي بة ثيَوة ْةَابوو،ظة ية غةضبا يَوبوو، تةْاْةت يةن إ زيٌضةباغةضزاضى ع

 و تواْاى دةْطيإ ْةَا بوو. بووٕبطيٓساض ب خؤيا ٕ نوشضابووٕثاغةواْةناْى يا
بةضظى آلى َوخًةبيإ بطزة الى ؾاثووضى زووةّ، ئةو ثياويَهى بانوضِضوةي وضؤشى زواتط ق

 شزة غاَييسا بوو،ية تةَةْى ٖةضواض ؾاْة، ضاو ظةضز و ثطض غووض بوو. ؾاثووضى زووةَيـ 
 بوو.بة ضِووخػاضييةوة  تةْوضيؿيَهى 
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زووال زووضاضى ، ٖةضضوةيإ بؤ الى ئةو ٖيَٓاوناتيَو ق طةدميَهى دوإ بووؾاثووض 
َاْى ؾاثووضى غةضغووضِ وضوة ية دواْى ؾاثووض بوو،َاْى قغةضغووضَِإ ٖاتٔ، غةضغووضِ

 ضوة بوو.وزووةَيـ ية ْاؾرييٓى ق
ظَاْى غاغاْى ثةًٖةوى زةظاْى، بؤية ؾاثووض  خؤب ظَاْى فاضغي ياى َوخًةنوضِ يضوةقو

بؤ الى ؾاثووض، ئةوزا. ناتيَو َوخًةبيإ ٖيَٓا يةطةٍَ بؤ قػة نطزٕ  ْةبوو ثيَويػتى بة وةضطيَطِ
: ٖيض نات دةْطِ وتيؿيَت و ثيَي ابٓبؤية ؾاثووضى زووةّ َؤَيةتيسا تا ز َاْسوو زياض بوو،
جيَؿدةضيت ية دةْطسا زةنطز و ٖيَطؾت ٖةضزةّ زةغتتؤ بووى نة  ةئةو بططة يةطةَيسا ْةنطزى،

زةنطز و ئةواْت ية  زيٌزةغتى َٔ و شٕ و ثياوة طةدمةناْت وآلتاْى شيَطزةنطزة غةض ؾاضةناْى 
ْةؾت زةنوؾت نة ْةزةفطؤؾطإ، بة ضاغت زيالةناْى فطؤؾتٓى نؤيًةناْسا زةفطؤؾت. ئةو باظاضِ
 .ْةت زةنوؾت نة ْةزةفطؤؾطإ؟زيالةو ى َوخًةب بؤضى ئنوضِئةى 

نطزْى ئةوإ ية خواضزْيإ ثيَ بسةّ، تيَطهة ْةَسةتواْى ضووْ: وتىى َوخًةب نوضِضوةى قو
 تواْاى َٔ بةزةض بوو.
ةنإ زيً: ٖةضضةْسة ئةغتةَة ثياويَهى وةى تؤ ْةتواْيَت شَاضةيةى ية وتىؾاثووضى زووةّ 

، بؤضى ئاظازت ْةزةنطزٕ تا ْةبوونطزْي ئةواْت طآلّ ططميإ نة تواْاى تيَْإ بسات، بة
 .ى خؤيإ و ئةواْت زةنوؾنت؟ةناْيَٓةوة بؤ َاَيبطةضِ

، تؤ وتَإ ٖات نة بة ؾاثووضى غةضغووضِضوة بة ضازةيةى يةو ثطغياضة زووضاضى قو
 .ةنإ ئاظاز بهةّ؟زيًبووى َٔ  ضاوةضِوإ

زةططت تا ية  زيٌطةدمةناْت بة هة تؤ شٕ و ثياوة ضووْيَ، : بةَيوتىؾاثووضى زووةّ 
 بووٕ،ئةوإ ية الى تؤ بيَ بايةر  سيناتيَو نةؽ ْةيسةنطِئ، ئي ةناْسا بياْفطؤؾي،باظاضِ

إ بهةى و يتا ئاظازي ْةبووْةزةبوو ظةمحةتى نوؾتٓى ئةوإ بة ئةغتؤ بططى. ئايا وا باؾرت 
 .خؤيإ؟ وآلتييَٓةوة بؤ ضيَطة بسةى بطةضِ

 : َٔ ْةَسةتواْى ئةوإ ئاظاز بهةّ.َى زايةوةآلضوة وةوق
 .: ض بابةتيَو ضيَطط بوو يةوةى تؤ ْةتواْى ئةوإ ئاظاز بهةى؟وتىؾاثووضى زووةّ 

 نطزْيإ.بووٕ، ئةَة ضيَطط بوو بؤ ئاظازى ئيَطاْ: ئةوإ وتىئةو 
ساضاْة زوشَٓ ٖيَٓسةنة  ،نإ ضيإ بةضاْبةض بة تؤ نطزووةئيَطاْيية: بؤ زووةّ وتىؾاثووضى 

 .؟غةيطيإ زةنةي
 : ْاظامن بؤضى زوشَٓايةتيِ يةطةٍَ ئةواْسا ٖةبوو.وتىضوة وق
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ناْى َٔ ض بوو، ٖؤناضى نوؾنت و طوْسة: ٖؤناضى ٖيَطؾي تؤ بؤ غةض ؾاض و وتىؾاثووض 
 .تؤوة ض بوو؟ يةاليةٕاْى َٔ وؾويَٓهةوتو زيًططتينْهطزٕ و بة آلتا

 ى ؾاضةناْت ئاغاْة.اطرينطزْزى و َٔ واَعاْى َٓساَيهة تؤ ضووْ: وتىضوة وق
ى بيَ تاواْت نوؾتووة، ئايا تؤ خؤت شٕ و َٓساَي: تؤ ٖيَطؾت نطزووة و شٕ و وتىؾاثووض 

 .؟ْييةت َٓساَي
ئيَػتة شَاضةى شْةنامن  سةفتا و ثيَٓر شمن ٖةبوو،: ية ضابطزووزا نة طةْر بووّ، وتىضوة وق

 .نةَرتة
ى َٓساَير شٕ بيَت، زةبيَت شَاضةيةنى ظؤض فتا و ثيَٓشٖ وزإ: ئةو نةغةى خوتىؾاثووض 

زيَتةوة. ئايا ية زَيى  خةَيهاْي زيهة َٓساآلْييؿى ٖةبيَت، بةظةيي بة َٓساَيئةوةى  ،ٖةبيَت
 .؟ْةبووبةظةييةى زيؤظاْي و اْى َٔ، ٖيض وى ؾويَٓهةوتوَٓساآلْتؤزا بةضاْبةض بة 

 : ْةخيَط.و بيَباني بةضغعي زايةوةضوة ظؤض بة غاْايي وق
ضوة و ؾاثووضى زووةّ زةططئ، بؤَإ زةضزةنةويَت نة ووويَصى ْيَوإ قوتناتيَو طوىَ ية 

يي ضِووبة زوو خؤنة ْةيإ تواْيوة زضؤ بهةٕ يا بووٕغازة و ئاغايي  ٖيَٓسة زةَة ئةو إضةباع
يةنةَى نؤضيـ بةضزةواّ بوو. بةآلّ زواتط اغتى غةزةى ئةو غازةيية تا ْاوةضِ، زةضنةوٕ
ئةو غازةييةيإ ية زةغتسا ٖؤناضةنةؾي ٖاتٓى ئيػالّ بوو، نة بة ٖؤي بطةوططتٓى  عاضةبإ

ئيػالّ و فطةواْبووْى غٓووضةناْى ئيػالّ نة ية الى ضؤشٖةآلت تا ئةْسؤْيعياى ئيَػتة و ية 
الى ضؤشئاوا تا ئيػجاْيا بطِؤٕ، عاضةبإ يةطةٍَ ْةتةوةناْي زيهة تيَهةآلوبووٕ، ئةو 

ووة ٖؤى وةضططتٓى خووخسةى ْةتةوةناْي زيهة و ئةوإ فيَطى زضؤ و تيَهةآلوبووْةف ب
زووضِوويي بووٕ، ضووْهة واياْسةظاْى زةتوأْ ضِاغتى بؿاضْةوة و فيَطى زووضِوويي بووٕ، تا 
خؤيإ ثيَضةواْةى ئةوة زةضغةٕ نة ٖةبووٕ، بةآلّ تا ئةونات نة غةزةى ضواضةَى ظايٓى بوو، 

ضؤ و ضيا بووٕ و ْةياْسةتواْى زضؤ بهةٕ و ضياناضبٔ، ٖةَوو ئةوةيإ ئةوإ ٖةضوا غازة و بيَ ز
 زةوت نة ية زَيياْسا بوو و ٖيض بابةتيَهيإ ْةزةؾاضزةوة.

ٖؤى  ةوة الى ؾاثووض، زةيعاْى نة ضاغتطؤييةنةى زةبيَتوى َوخًةب ناتيَو ضنوضِضوةى وق
 .زةضيسةبطِي ٖاتزة ساة ظَاْيةوةى ية زَييسا ٖةيبوو، بئ آلّ ْةيتواْى زضؤ بهات،َطزْى، بة

ى َٓت خةَيهةى غةز ٖةظاض نةؽ ية ْيَعيه: تؤ ية ضةْس ٖيَطؾيَهسا وتىؾاثووضى زووةّ 
و ٖةشَاض  نة ئةواْيـ بة نوشضا ططت، زيٌةى غةز ٖةظاض نةغيؿت بة ْيَعيهنوؾت و 
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ْت ثيَسا وةى خؤؾت زا اوْةتةوة،، ْةطةضِٕطزنت زيًيةواْةى تؤ  يَوهة ٖيض يةنضووْزةنطئَ، 
 ْاوة، ٖةْسيَو ية ئةو نةغاْةت نوؾتووة.

 .ْييةووة نة ضاغت وت: ؾتيَهيإ بة تؤ وتىضوة وق
 .ى َٓت ْةنوؾتووة؟خةَيه: ئايا تؤ وتىؾاثووضى زووةّ 

 ة.ْةبوورت ية ضٌ و ثيَٓر ٖةظاض نةؽ ثّ آلى تؤّ نوؾتووة، بةخةَيه: وتىضوة قو
 ؽ بؤ تؤ شَاضةيةنى ظؤض بيَ بايةر بيَت.زياضة ضٌ و ثيَٓر ٖةظاض نة : واوتىؾاثووض 

 غةز ٖةظاض ٖةية.يةطةٍَ ظؤضى  دياواظيى: وتىضوة وق
 .؟ططت زيٌ: ضةْس نةغت بة وتىؾاثووض 

 .بووٕةفتا ٖةظاض نةؽ زةسةى ْيَعيهّ ثيَُواية آل: بة زضوغتى بريّ ْةَاوة، بةوتىضوة وق
ضاوةنإ ٖةشَاض زةنطئَ، َٔ ةفتا ٖةظاض نةغةف وةى نوشس: ئايا ئةو وتىؾاثووضى زووةّ 

ةنامن بة غةز ٖةظاض نةؽ زياضنطزووة. ططميإ ئةوةى َٔ زيًيةنة ية نوشضا و  شَاضةى ٖةض
غةز و ثاظزة ٖةظاض نةغت ية بة زإ ثياْاْى خؤت،  ْازضوغتة و ئةوةى تؤ زضوغتة،

 بطزووة. يةْيَوى َٔ خةَيهةوتوو و ؾويَٓه
 .؟ضييةية وتة: َةبةغتت يةو وتىضوة وق

بؤ ٖةض نةغيَو  بطيَتيية ية تؤَيةنطزْةوة،بةضاْبةض بهوشةنإ  إضةبا: ْةضيتى عوتىؾاثووض 
تؤ غةز و ثاظزة ٖةظاض نةغت نوؾتووة. ٖيض نات  نة زةنوشضيَت، نةغيَو زةنوشْةوة

تؤ ئةو ؾاض ، بةآلّ ٔطيَٕ ْانآلٔ و تاضيَى ئةو ؾاضاْةى خؤيإ بةزةغتةوة زةزةٕ ْانوشزاْيؿتوواْ
 زيٌةنةت بة زاْيؿتوواْزةنطز و  تْآلبيَ دةْط خؤيإ بةزةغتةوة زةزا، تا اْةيطوْسو 

 زةبطزٕ.
 نة َٔ ئةوامن ْةنوؾتووة. ،ى بهةوةثؿرتِاغتّ آل: بةوتىضوة وق

 ى نؤيًةشٕ و ثياوة طةدمةنإ و بطزْيإ بؤ باظاضِ ططتين زيٌ: بؤ وتىؾاثووضى زووةّ 
نة ية  ،ةت زةنطزخةَيهْى ئةو آلى ئةوإ؟ تؤ تانوؾتٓيةطةٍَ ٖةية  دياواظيىإ، ٖيض فطؤؾ

اْة َطزٕ و ية زةغت زاْى َاٍَ و خةَيهبؤ ٖةْسىَ يةو  اضةناْسا خؤيإ بةزةغتةوة زابوو،ؾ
 غاَإ و َاَيةيإ ظيَذا ئةو اوةز يإتةَةْيَو ٖةوَي خةَيوهة ضووْيإ وةى يةى واية، بووْ
ناتيَو ئاَطاظةناْى شياْيإ ييَ  ،ناْياْةةَٓساَيئةوةف ئاَطاظى شياْى  نطزووةتةوة، نةنؤ

ئاَطاظيَهي زيهة بؤ يةواْةية ٖيض  سيئي وةى ئةوةية شياْيإ ظةوت بهطيَت،ظةوت بهطيَت، 
يإ زةبات. نةواتة تؤ ئةى يةْيَوى ْةزاضي و ْةبووْٖةشاضى و  شيإ ْةزؤظْةوة، ئةو زةَةف
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هة ضووْت ْةنوؾتووة، خةَيه ى َوخًةب ضةتى َةنةوة نة ية ؾاضة زاطرينطاوةناْسانوضِ
َطزٕ يةطةٍَ نى ئةوتؤى دياواظييةشٕ و ثياواْى طةْر، ٖيض  ططتين زيٌهطزْى ؾاض و بة آلْتا

 زةظأْ.خطاثرت َطزٕ و غاَاْيإ ية َاٍَ  ضووْي ىَ نةؽ ية نيؼسٖةْ ْيية،
ى ئةى تؤ ية دةْطى َٓسا، غةضباظةناْضِووزةزات، ية دةْطسا  بويةضاْة: ئةو وتىضوة وق

 َٓت ْةنوؾتووة.
زيٌ بطزٕ ٕ و آل: دةْطى َٔ و ٖيَطؾةناْى تؤ دياواظٕ، تؤ بؤ تاوتىؾاثووضى زووةّ 

ئةطةض  ي تؤ،بة ثيَضةواْةوة زةغتسضيَصى ْةٖاتووّ،بؤ بةضططى ٖاتووّ، َٔ بؤ  يـَٓ زةٖاتى،
تسا ْةزةنطز، نةواتة تؤ ئةجماضةف تؤ ْةٖاتباى و ٖيَطؾت ْةنطزباية، َٔ دةْطِ يةطةَي

َٔ بووٕ، ةوا دةْطةناْى خؤت و َٔ وةى يةى َةظاْة، تؤ تاواْباضى و دةْطةناْت ْاضِ
تؤ  ْةَويػتووة يةطةٍَ تؤزا ظةْطِ، ةوا بووة، خؤت زةظاْى َٔبةضططيهاضّ و دةْطةنةّ ضِ

 ٖاتوويت بؤ دةْطى َٔ.
 .؟ضيية: ئةو قػاْة بؤ زةنةى و َةبةغتت وتىضوة وق

 نة ثياويَهى بىَ بةظةيي و تاواْباضى. ،ة ثةغةْست بيَت: َةبةغتُة نوتىؾاثووضى زووةّ 
يةى تؤ وتةئةو  آلّ تاواْباض ْيِ،تؤ بيَ بةظةيي مب، بة َةظةْسةي: يةواْةية َٔ بة وتىضوة وق

ّ بؤ ئةوةى َةبةغتى نؤتايي تؤ بعامن، ثةغةْسى زةنةّ آلوةى دوئَ بةضاْبةض خؤّ زازةْيَِ، بة
 .ت زةويَت؟يًَيَ نة ضتؤ ثيَِ ب ئيَػتة اْباضّ،نة تاو

 : زةَةويَت ثيَت بًَيَِ نة ثيَويػتة غعات بسةّ.وتىؾاثووض 
 .غعازامن؟ غعاواضىة، خواضزووهة ية دةْطسا ؾهػتِ ضووْ: وتىضوة قو

َٔ  ؾويَٓهةوتوواْى ٕ و نوؾتٓى آل: ْةخيَط، ئةطةض تؤ ثيَـ ئةوةى تاوتىؾاثووضى زووةّ 
غعايةنى  تةْيااية، َٔ واضزَٓسا ؾهػتت غبهةى، بؤ دةْطى َٔ ٖاتباي و ية دةْطى 

هة ية نؤْةوة غعاى غةضنطزةيةى نة دةْط ضووْى، زاَازيِ ييَ وةضزةططتى و غعاّ ْةزة
غةض  ووةتةتؤ ظؤض داض ٖيَطؾت نطز، بةآلّ بووة َازى، غعاى غواتغيَٓيَت و ؾهػت ريطسةٖةَي
َٔ  نوؾتوة،ى َٔ خةَيهية  تةنامن و بة زإ ثيَساْاْى خؤت غةز و ثاظزة ٖةظاض نةغوآلت

 ْاتوامن ية تاواْةناْت خؤف ببِ.
 .سا بهةى؟يةطةَي: زةتةويَت ضيِ وتىضوة وق
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بهوشى نةغيَهسا زةنطيَت، يةطةٍَ ى تؤزا وآلت: ٖةَإ ئةو ناضةى ية وتىؾاثووضى زووةّ 
اض و ثاظزة ٖةظى خؤت زةبيَت غةز وآلتْةضيتى  بةثيَي غةز و ثاظزة ٖةظاض نةغت نوؾتووة،تؤ 

 يةنذاض زةتهوشّ. تةْيأَ  داض بهوشضيَيتةوة،
ٖيض  تةْيا يةنذاض َٔ زةنوشى،مت يةغةض َةنة نة ة: َٓوتىى َوخًةب نوضِضوةى وق

 َٓيـ بؤ نوشضإ ئاَازةّ. ْاتواْيَت بةضاْبةضةنةى بهوشيَت،رت ثنةؽ ية داضيَو 
 .ى زةنةَةوة نة ثياويَهى ئاظا و زييَطىثؿرتِاغت: وتىؾاثووضى زووةّ 

 ى َٔ ثةغةْس زةنةى، َٔ بجاضيَعة.ي: َازاّ ئاظايةتوتىضوة وق
 ؟ضيية: َةبةغتت وتىؾاثووضى زووةّ 

تؤ زةتواْى ية  ت زةغت ْانةويَت،ى تؤ غةضزاضيَهى وةى َٓوآلت: ية وتىضوة وق
َٔ بة  تا ،دةْطةناْسا غووزى ظؤض ية َٔ وةضبططيت، نةواتة ضاوثؤؾي ية نوؾتٓى َٔ بهة

 و غوثاى تؤ.وة بيَُة ْيَثؤغتيَهى بةضظة
َى ئةو غةز و ثاظزة ٖةظاض آل: ئةطةض ئةو زاوايةى تؤ ثةغةْس بهةّ، وةوتىؾاثووضى زووةّ 

 .بطزضاوٕ؟ يةْيَوتؤوة  يةاليةٕبسةَةوة نة  ؤٕنةغة ض
 و ية تؤ ْاثطغٔ بؤ ئةوت بةخؿيوة. ووٕض يةْيَو: ئةوإ وتىضوة وق

، ئةوإ ية وٕو ظيٓس ووْٕةضيةْيَوّ آلاوٕ، بة: ئةوإ يةّ ديٗاْة ْةَوتىؾاثووضى زووةّ 
طوَإ ضؤشيَو َٔ زةخةْة شيَط ٖةَيؿةييإ ٖةية، بيَشياْى  ويَٓسةضْريواْإ )بةٖةؾت( ية

ى َٓسا ْيؿتةدئَ وآلتثطغياض نة بؤضى زةغتِ ية غعازاْت ٖةَيططت. ٖةضوةٖا نةغوناضيإ ية 
 .ة غعاى تؤ نيَؿايةوة؟زةتوامن بةوإ بًَيَِ زةغتِ ي ؤٕو ييَطة زةشئ، ض

: ئايا تؤ َٔ وتىى َوخًةب زواى ئةوةى ظاْى ؾاثووض ٖةض زةيهوشيَت، نوضِضوةى وق
 .زةنوشى؟

 ثياونوشةنإ زةتهوشٕ.بططة : ْةخيَط، وتىؾاثووض 
 : باْطيإ بهة تا غةضّ ية الؾةّ ديا بهةْةوة.وتىضوة وق

 ٖةية. ْةوةطيَطِاى َوخًةب زوو نوضِضوةى وؾيَوةى نوؾتٓى ق يةباضةى
 بةثيَي ئةويإ ية الؾةنةى ديانطزؤتةوة، ا غةضىووضززةّ ؾاثية بةضيةنةَيإ ئةوةية نة 

زوو ؾاْى، ثةتيإ بةْاو نوْةناْسا زيهةيـ طواية زواى نوْهطزْى ٖةض نةيطيَطِاْةوة
ة ى ٖةْسىَ يبةآلّ بة وتةواغيوة تا ئةو ناتةى َطزووة.  ةوة ٖةَييإاْسووة و بة زاضيَهتيَجةضِ

زوو ؾاْةنإ و وتووياْة نوْهطزْى ٖةضنة  يياووغاْى وةى َاضيصإ َؤَيةى فةضةْػَيَصووْ
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بةّ  ؤتةوة،اْسضِوثةتيإ بة ؾاْياْسا غو تةْيا ْةبووة،نطزْى ثةت بة ْاوياْسا ضِاغت تيَجةضِ
 ؾيَوةية ٖةَيياْواغيوٕ.

بووة نة ية دياتى  بيَت، بةو ؾيَوة بة ؾاْةناْى ٖةَيواغطا ي نوضِي َوخًةبضوةوئةطةض ق
وة ْييةٖةضزوو ؾا يةشيَطوة و ثةتةنةيإ ووةتةنوْهطزْى ؾاْةناْى، ٖةضزوو زةغتةناْيإ بةغت

تا َطزووة بة ٖةَيواغطاوى َاوةتةوة.  تيَجةضِاْسضاوة، زواتط بة ؾويَٓيَو ٖةَيواغطاوة، ظيَذا
بةضة تا زيَت بة ٖؤى ّ بةضةآل، بةْييةٖةَيبةت ية غةضةتازا ئةو ٖةَيواغيٓة ظؤض ئاظاضبةخـ 

ت و زةطاتة ئةو ضازةيةى ية ئاظاضى ية خاض زضاْى بيَزة ثرتنيَؿى الؾةى َطؤظةوة ئاظاضةنة 
 نةغيَو نةَرت ْابيَت.

بةو  خؤضى بطِزضاوة ياةضوة غودياواظةناْةوة، ْةظاْطاوة ق طيَطِاْةوةبة ٖؤى  طؿتييبة 
غةضى ية الؾةى  خؤَطزووة يا طا ٖةَيواغطاوة، تا ئةوناتةى بة ئاظاضةوةوتى يةؾيَوة

 ديانطاوةتةوة.
، تا ئةو ناتةى ئيَطإضةبإ تا َاوةيةى ٖيَطؾيإ ْةنطزة غةض اع سيضوة ئيوزواى نوشضاْى ق

 ية ناتى خؤيسا باغي ييَ زةنةئ. ئيَطإ، نطزة غةضضوة نة ْاوى غةعس بوو، ٖيَطؾي وى قنوضِ
 ، ئةوضِؤيؿت بؤ ٖةَةزإغةضزةَة  بؤ ٖاويٓى غاَيى زاٖاتوو ؾاثووض وةى ْةضيتى ئةو

ناْيـ ٖةض ْييةية غةضزةَى غاغابططة ناْسا، ٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى  تةْياؾاضة ْة
وةْس ثايتةختى ٖاويٓة بووة و ثاؾاناْى ئةو زوو ظدمريةية يةو ؾاضة و ية بٓاضى ؾاخى ئةَي

نإ ْييةى ئةضَةوتة، بة بةغةض زةبطزسا يتيَ يإٓضيَ نطزبوو، وةضظى ٖاوينؤؾهى ظؤضيإ 
 طا ية زةضةوة غةوٕ، بؤيةسا ْةزةتواْاْية ؾةواْى ٖاويٓ ، تةْاْةتغاضز زةبوو ٖيَٓسةؾةوإ 
 ت.بيَغةضَايإ ْة بؤ ئةوةيبٔ و زةضطةناْيـ زاغةٕ،  شووضةوةية  زةبوواية

 زْة غةض ئاظةضباجياْيإ ثيَسا،ئةوناتةى ؾاثووضى زووةّ ية ٖةَةزإ بوو، ٖةواَيي ٖيَطف نط
بةضظ نة ضاوةناْى ؾيٓٔ، غةضنطزةى ئةو  آلغجى و بايةغةض ظةضزى  وويإ ثياويَهى َوت

 .وضَيَاْة زةطاتة زةضياى ظووٖيَطؾةية و بةّ 
اْى ئؤضاضتووةنإ ٖةشَاض زةنطئَ، ٖيَطؾيإ بؤ ئاظةضباجيإ نطز بوو ية ثامشاوةن اْةيئةو

 يةْيَوّ ثامشاوةناْيإ آلةتسا ْةَاوٕ، بةيةنى تايبنؤَةَيطةية ضواضضيَوةى  ئيَػتةئةو ْةتةوةية 
ى ضِوويةناْى ْةتةوةنإ ية يْسةية تايبةمت ضةضنةؽ ية قةوقاظيازا زةضزةنةوٕ،ْةتةوةى 

ناْى منووْةٖةْسيَ ية  يةْيَو ْاضيَت،ضةضةَيةنةوة ئةوةية نة ٖيض ْةتةوةيةى بة تةواوةتى 
 اى يةى ًَيؤٕ غاٍَ زةتواْطيَت ٖةْسيَوئيَػتة و زوتةْاْةت  وضزة، ٖيَٓسةزةَيَٓٔ، ئةو بابةتة 
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ا ظؤضيـ طؤضِ زووضوزضيَصةزا يةو َاوةئةطة ية َطؤظةناْى ضةضةَيةنة نؤْةنإ ببيٓطئَ، تةْاْةت 
 .بٔ

َإ ؾاخى ْاغطاوى ف ْاوةنةيإ بة ؾيَوةى ئاضاضات )ٖةئيَػتةضةضةَيةنى ئؤضاضتوو تا 
 وةناْيإ بؤض و ضاويإ ؾني بووة،ْة، َوبةضظ و ضواضؾاآلبا بووٕاْيَو خةَيه ئاضاضات( َاوة،

ثامشاوةى  بة تايبةت ية ئاظةضباجيإ شياوٕ، ئيَػتة،ى ئيَطاْى بانوضثيَـ َازةنإ ية 
 زةغت نةوتووة. ظائتى ئةوإ ية ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ ثيَـ ْييةؾاضغتا

نة ية بةؾيَو زةضزةخةٕ  ظ( وا 1950ةتة بةضزةغت ية غاَيى )ووْئةو ييَهؤَييٓةواْةى نةوت
 توو تواْيوياْة ئاغٔ بتويَٓٓةوة،ية ئةضَةْػتإ، ْةتةوةى ئؤضاض منووْةية قةوقاظيا و بؤ 

 ئةَطِؤٖةضوةٖا ْةتةوةى ئؤضاضتوو تواْيوياْة ئاغٔ خةغت بهةٕ، واتة ٖةض ئةو ناضةى نة 
ةى ْةتةوةى باوةضِييةنإ طةيؿتٓة ئةو َيَصووزةنطيَت. بة ٖؤى ئةو ييَهؤَييٓةواْةوة ييَهؤَيةضة 

ةيةنى ئاغٔ تواْسْةوة و نوض ووةتةوة،ة نة ئاغٓيإ تواْسني ْةتةوةبووْئؤضاضتوو يةنةَ
واي ئةَةف  زةطةضِيَتةوة،خ . ظ(  5000خةغتهطزْةوة ية ئةضَةْػتإ زؤظضاوةتةوة نة بؤ )

يَط ْةتةوةى )ٖاتى( ئاغٔ تواْسْةوة ية ئؤضاضتووةنإ فثيَي وا بيَت نة نطزووة طيَطمشةْى ية 
 .بووٕ

ى بةضظ و َووى بؤض و ضاوى ؾيٓيإ آلئةطةض غةضةْر بسةئ ية ئةوةى ْةتةوةى ئؤضاضتوو با
هة ضووْهطزْى ْةتةوة ئاضياييةنإ بؤ ئاغيازا بضيٓةوة. َيَصووى نؤضبووة، ئةونات زةبيَت بة 

. ظ( خ 1500اْةى نؤضى ئاضياييةنإ زةغت ْيؿإ زةنةٕ ئةو ْةتةواْة ية )َيَصووئةو  بةثيَي
خ. ظ( زياض بهةئ، ئةوا زيػإ  2000ة تةْاْةت بة )َيَصووئةطةض ئةو ووٕ، ٖات

ةى نوض( بؤ 14هطزْةواْةى بة )ناضبؤْى ضاضتووةنإ نؤْرت زةبٔ. ئةو تاقيتى ئؤْييةؾاضغتا
 3000نوضةية ية )زةناتةوة نة ئةو  ثؿرتِاغتتواْسْةوةى ئاغٔ ية ئةضَةْػتإ نطاوة، ئةوة 

و َووى ئؤضاضتووةنإ بهةئ، طوَامنإ  آلئةطةض ضةضاوى ضةْطى ضاو و با ة،خ. ظ( ناضا بوو
ط ية ظووتئاؾهطا زةبيَت نة ئاضياييةنإ ظؤض  ة ئةوإ ية ْةتةوة ئاضياييةنأْْاَيَٓيَت ن

 خ . ظ( نؤضيإ بؤ ئاغيا نطزووة. 1500)
ضوو، يةْيَونإ يةثطِ تى ئؤضاضتووةْييةئةوةية نة ؾاضغتا َيَصوويطةناْى ةية بابةتة غ يَويةن

ؾاخى  ْيَعيوية بططة ية قةوقاظيا،  تةْياتى ئةو ْةتةوةية ْةْييةثامشاوةى ؾاضغتا ئيَػتةّ آلبة
 زةبيٓطيَت. وضَيَ ضةيزةضيا ْيَعيوية  منووْة)قافالٕ( ية ئاظةضباجيإ و بؤ 



 308 

بة  ة،يةْيَوضووتى ئؤضاضتوو بة زةغت ئاضياييةنإ ْييةواى شاى زؤَؤضطإ ؾاضغتابة بطِ
نة  بووٕ، يَهي زيهةئةوإ ية ضةضةَيةنبططة ة، ْةبووْئةو ئؤضاضتووةنإ ئاضيايي  ضووْيبؤ

 نإ.ييةئةو ضةضةَيةنة تريةيةى بووة ية ئاضيا، ْةَاوة ئيَػتة
خوزإ ى غةوظ و دوإ و يةوةضِطةشاى زؤطُإ زةَييَت ئؤضاضتووةنإ ؾاضى ئاوةزإ و 

ناْيإ ةطت ية يةوةضِآلو زةيإ ٖةظاض غةض َةضِ و َاووة نطزنؿتووناَييإ  ٕ ووبوثيؿةغاظى 
هاضٕ زةغت بططٕ نإ ية قةوقاظياوة ٖاتٔ بؤ ئاغيا بؤ ئةوةى بييةبةخيَو نطاوٕ. ناتيَو ئاضيا

 يةْيَونوؾت و  طؿتييو ئاشةَيةناْى ئةو ْةتةوةية، ئةواْيإ بة  يةوةضِطةغةض ؾاض و ظةوى و بة
 بطز.

ةتسا ئةوإ ية بٓةضِ َيَصووْووغإ ْاخؤف زيَتة بةضضاو، بؤ ٖةْسىَ ية ؤضووْةئةو ب
اى ئةوةف ْاتواْطيَت ئةو بابةتة ضةت ويَطِ آلْضى و بهوش ْةْاغيوة،بة تا يإناْييةئاضيا

ى ْاوضةنة دةْطإ و ئةواْيإ يةطةٍَ زاْيؿتوواْبهطيَتةوة نة ئاضياييةنإ ية ناتى ٖاتٓيإ 
طيَت ْاتواْئيسي ، َيَصووو ى و زةَاضطريي بيَتة ْيَثةضةغتئةطةض ٖةغتى ضةطةظ يةْيَوبطز،

ضةواؾةناضي و  ْاناضيَت يـضةطةظثةضةغتى و خويَٓتةْاْةت ٖةتا غةض  َتُاْةى ثيَ بهطيَت،
 بهات. ية بويةض و ضِاغتييةناْسا ىياْطاضؤضِط

و يةو  ووْٕةض يةْيَو يةّ خوزى ئةو ْةتةوةآلضوو، بةيةْيَوتى ئؤضاضتووةنإ ْييةؾاضغتا
ى نيَوى قاف )قةوقاظيا( و ْاوة ْاوة ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض بانوضة بووْةؾتاْة زةشيإ نة نةوتز

ية ية وؾة. ئةو بووٕ)ٖةثتاٍَ( ْاغطا بة ة ططب سي بة ئؤضاضتوو ْاو ْةزةبطإ،ّ ضيآل، بةئيَطإ
وةضططتووة و نة ؾيَوةى نؤى وؾةزضاوة و ثيتى )خ( بووة بة )ي( و ت طؤضِآلى ضؤشٖةَيَصوو

نة ية ناتى َاْةوةى ؾاثووض ية ٖةَةزإ ٖيَطؾيإ  بووٕئةوإ ئةو نةغاْةبووة بة )ٖةياتًة(، 
 نطز بؤ ئاظةضباجيإ.

ّ آلبة يةطةٍَ َةغؤيةنإ بة ٖةَية بة يةى ظاْيوة،نإ ٖةثتاَيةناْيإ َيَصووْووغةٖةْسىَ ية 
طوَإ ت: بيَشياوة زةَييَ طإئيَيةنإ ْني، ٖيَطتػفيًََس نة َاوةيةى ية َةغؤئةوإ ية ضةضةَيةنى 
ئةو  ي طةوضةية،ٍ ْاغيٓى ئةوإ ٖةَيةيةنَةغؤبة  ييةنإ،ية ئاضيا بووٕٖةثتاَيةنإ تريةيةى 

ٍ ْني. َةغؤْيؿإ زةزات نة ئةوإ ئةوة ، ئيَطإ تة غةضةي ئةوإ ثيايسا ٖيَطؾيإ نطزووةضِيَطِةو
، ية ئيَطإؾيإ نطز بيَت بؤ غةض ةطةظةناْيإ ٖةض داضيَو نة ٖيَطٍ و ٖاوضَِةغؤهة ضووْ

 .ووٕضيَطةى خؤضاغاْةوة ٖات
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نإ، ؾاثووض بةو ٖيَعةوة نة ٖةيبوو بةضةو )ضيَى( ةبة بيػتٓى ٖةواَيى ٖيَطؾي ٖةثتاَي
زواى ئةوةى طةيؿتة ؾاضى ضيَي، غةضباظةناْى غةضباظطةى ضيَي بةضةو ئاظةضباجيإ  نةوتةضِيَ،

َية( زوو غةضباظطةى ٖةية،  ـ)ئؤض  وضَيَ)تةبطيَع( و  ضؤؽؤ. ئةو زةيعاْى ية تدووَيةخػتة 
ت غووزى تةواو ية غةضباظاْى ى نطز نة بة ٖؤى ٖيَطؾي ٖةثتاَيةناْةوة ْةتواْيَيّ ثيَؿبيٓآلبة

 زوو غةضباظطةي ئاظةضباجيإ وةضبططيَت ية زشى ٖةثتاَيةنإ.ٖةض
ةْاوباْطى )زاضياٍَ( ية ئاظةضباجيإ، ية زةضبةْسى بغةض ٖةثتاَيةنإ ئةو ٖيَطؾةيإ بؤ 

 .ؽئاضا ضِووباضيبؤ نةْاضةناْى  بووٕةوة و ٖاتبووْيثةضِ ةوةطوضدػتاْ
ية  ضِووباضةنةى ضِيَطِةوهة ضووْ بوو، ئيَطإةوةناْى ضِضِووباضة ثطِ ئاو و تيصية  يَهةيةن ؽئاضا

ى زةنطز و ئاضاظ غةضنيَؿ ضِووباضيت ْؿيَوى ٖةبوو، ية وةضظى بةٖاضزا آلضؤشئاوا بةضةو ضؤشٖة
ّ ية وةضظى آلْةزةبوو، بة ثةضِيٓةوةتةْاْةت ية بواضةناْيـ تواْاى  ،ظؤض زةبوو ٖيَٓسةئاوةنةى 

ية  يَويةن ثةضِيٓةوة زةبوو،ةوةى ئاوةنةى، ية بواضةناْةوة تواْاى بووْٖاويٓسا بة ٖؤى نةّ 
 بوو. ئيَػتة)دويفاى(  ْيَعيوية  ضِووباضةبواضةناْى ئةو 

طا نة ية ؾاخى وتبةو ؾويَٓة زة ئيَػتةئاتطؤثاتيَٓى نؤٕ و ئاظةضباجياْى  ثيَويػتة بطوتطيَت
ية  ؽئاضا ضِووباضي، نةواتة بانوضقافالٕ ية باؾووض زةغت ثيَ زةنات و زةطاتة قةوقاظيا ية 

بؤتة  ضِووباضةئةو  ئيَػتة، ية ناتيَهسا زةضِؤيؿتبؤ باؾووض  بانوضى ئاتطؤثاتيَٓةوة ية ْيَوةضِاغت
 نطاوة. ضيَية زوو غةزةى ضابطزووزا  غٓووضةى ئاظةضباجيإ و ئةو نوضباغٓووضى 

، ٖةثتاَيةنإ ؽئاضا ضِووباضيؾاثووضى زووةّ َةتطغي ٖةبوو نة ثيَـ طةيؿتٓى خؤى بؤ 
بة َةضةْس ْاغطاوة، بؤى  ئيَػتةّ ناتيَو طةيؿتة ئةو ؾويَٓةى آل، بةبجةضِْةوة ضِووباضةيةو 

 يوْةتةوة.ْةثةضِ نةضِووباضةزةضنةوت نة ئةوإ ية 
يةغةض و يَو ؾاض ئاوايي و طوْس، ٖةض ثةضِيٓةوةةنإ ية زةضبةْسى زاضياٍَ زواى ئةوةى ٖةثتاَي

ططت  زيٌْيإ نطز و ٖةض ثياويَهيإ بيين، نوؾتيإ و ثياواْى طةدميإ بة آلطةيإ بوو، تاضيَ
ْاضاض بة نؿتووناَييإ ى قةوقاظيا غةضووية  بانوضبة ثاْتاييةناْى زةؾتةناْى  ية ْاوضةتا 

 بهةٕ.
َةغؤيةنإ زاْاوة، بؤية وايإ ووغاْةى ٖةثتاَيةناْيإ ية ضةضةَيةنى َيَصووْٖةْسىَ يةو 

طوَإ ئةوإ ية ناتى ةتةوةيةنى غواضةٕ. ثيَويػتة بعاْطيَت نة بيَوة نة ئةوإ ْووةتةنطزبري
بة  زةَة نة ْةتةوةناْى ئةو ،بابةتيَهى ئاغايي بووة بيٓيووة،ٖيَطؾةناْسا غووزيإ ية ئةغح 
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نة  ْةبووٕيةنإ ْةتةوةيةى َةغؤّ ئةوإ وةى آلزضاوة، بةبيَ ئةغح ضيَطةناْيإ بؤ ْةبطِ
 بةضزةواّ غواض بٔ.

بووٕ و يةنإ يةو ضؤشةوة نة تواْاى ططتٓى ضيَؿُةى ئةغجيإ زةبوو، غواضى ئةغح زةَةغؤ
يػتاْسا زةيةوةضِإ، ئةوإ َةغؤناْى يةوةضِطة يةْيَوئةغجةناْيإ بة بةضزةواّ  ضِةوة زاْةزةبةظئ،

ْيَعيهة و ثؿتى ئةغجةناْيإ  وبؤية قاضةناْيإ وةى غ بووٕ،ئةغح زةيةغةض ةوة ييَٓساَيية 
ّ ٖةثتاَيةناْيـ ية ناتى آل، بةْةبووئةو خةغًَةتاْة ية ٖةثتاَيةناْسا  ضةَاوة زةبوو،

 غًَةتةناْى غوثايةنى ثيازةيإ ٖةبوو.خة ة غوثايةنى ثيازة ٖةشَاض زةنطإ،ٖيَطؾهطزْسا ب
 تةْيا ْيية، ةناْةوةناْى غوثاى ٖةثتاَيغةضباظييةثيَساويػتى و ئاَطاظة  يةباضةىظاْياضميإ 

ى يصيؤْةناْي ضؤّ إ، زواى ٖاتٓى ضؤَةنإ و ديَطريبووْنْييةئةضَة َيَصووْووغةى وتة بةثيَي
و ٖةْسىَ ية ؾيَواظ و نةضةغتة  نإ فيَطبووٕإ ٖةْسىَ بابةت ية ضؤَةية ئةضَةْػتإ، ٖةثتاَيةن

تةْاْةت ئةفػةضةناْيؿيإ ظضيَي ئةفػةضاْى ضؤَيإ  يصيؤْةنإ فيَطبووٕ، ناْى ثيازةدةْطيية
 .بووٕزةنطزة بةضيإ نة ية ضةضّ و بة ثاضضة ئاغٓةنإ زاثؤؾطا 

طةياْسة ى ية تواْايسا ٖةبوو، بة خيَطايي ضيَطةى بطِى و خؤى ٖيَٓسةؾاثووضى زووةّ 
 ضِووباضةنةئةوناتةى طةيؿتة ئةوى ؾويَٓة ٖيَؿتا ٖةثتاَيةنإ ية  ضِووباضي ئاضاؽ،

 .ئيَػتةو ئاظةضباجياْى  ضِووباضي ئاضاؽة بةؾةناْى باؾووضى بووْةوة و ْةٖات بووْيْةثةضِ
 ضِووباضة، ية باؾووضى ئةو بووٕت آلتوو نة ية تطغي ٖةثتاَيةنإ ٖةآلبةضى ٖةؤضن إٖةظاض

بة بةضزا  غةض ية ْويَ طياْيإبة طةيؿتٓى ؾاثووض وةى ئةوة بوو نة  بووٕ،ةضزإ غةضط
 نطابيَتةوة.

ؾاثووضى زووةّ بة ييَهساْةوةى وةضظى غاٍَ بؤى زةضنةوت نة ثةْابةضةنإ ْاتوأْ ثيَـ 
هة تا ئةو دةْطى ٖةثتاَيةنإ ضووْ، بطةضِيَٓةوة بؤ َاَيةناْيإ تووْسٖاتٓى وةضظى غةضَاى 

ى ئةو تووْست و بة غةضياْسا ظاٍَ زةبيَت، وةضظى غةضَا زةطات و بة ٖؤى غةضَاى زةنا
بة ٖةَإ  زيهة غةختى و َطزٕ ببٓةوة، بؤية داضيَهي زةضطريييةواْةية ئةوإ زةظةضةيًةؾة 

 خاْووى بؤ ئةوإ زةضنطز،هطزْى ضيَ، فةضَاْى بووٕؾيَواظى ئةو ْاوضاْةى بووَةيةضظة ييَي زا
 طؿتييوةضططت. ثةْابةضةناْيـ بة  زةظةضةنةى زاْيؿتوواْةف غووزى ية بؤ ئةّ َةبةغت

شْةناْيـ نةوتٓة بططة ثياوةناْيإ،  تةْيازةنات، ْة ضيَيإ بؤ خاْووناتيَو ظاْيإ ؾاثووض 
 ناضنطزٕ.
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ؾاثووضى زووةّ ٖةضوةى ؾيَواظى داضى ثيَؿووى خؤى، نطيَى ضؤشاْةى بؤ تةواوى ئةو 
ةناْسا زةنطز، ئةو خاْووو ناضيإ ية  بووٕى ْاوضةنة زاْيؿتوواْ ة زياضى نطز نة يةخةَيه

نطزْى وةضظة غاضزةناْى ئاظةضباجيإ و باضإ و بةفطى ظؤضى ئةو نطز تا بة ضةضاو فةضَاْى
 بهةٕ تا بةضطةى غةضَاى غةخت بططٕ. ضيَةنإ بة ثتةوى خاْووْاوضةية، 

نة ية َاوةى  ،غةضنةوتوو بوو ٖيَٓسةبطزٕ بةضِيَوةنإ ية ظاْػتى ْييةثاؾا الوةنةى غاغا
ٖةض يةو غيَ ضؤشةؾسا  ثيَوةغتبووٕ بة ئاواضةنإ،نة  ،نطزواوئةو ناضاْةى تة ٖةَووغيَ ضؤشزا 

بةٖيَع نطابووٕ  وضَيَى تةوضيَع و ةغةضباظطٖةضزوو بةؾيَو ية غوثانةى خؤى نة بة ٖيَعةناْى 
ى وضِئةواْى ديَطري نطز و ٖةْسىَ غيدونةّ اْسةوة و ية َةيساْيَهى ثاْتايي ثةضِ ية ئاوى ئاضاؽ

 يةؾهطى ٖةثتاَيةنإ نؤ بهةْةوة. يةباضةى ظاْياضييْاضز تا 
هة ئةو ضووْؾاثووضى زووةّ زةيويػت شَاضةى يةؾهطى ٖةثتاٍَ و َةبةغتى ئةوإ بعاْيَت، 

 يييةطةئ بة تيَجةضِئةوإ دطة ية  ثتاَيةنإ ية طوضدػتإ ئاؾهطاية،ى ٖةضِيَطِةوزةيعاْى 
، بؤ ضؤيؿنت بةضةو باؾووض ْةبوويإ زيهة نةى زاضياٍَ نة ية طوضدػتإ بوو، ضيَطةيؾاخاويية

زةياْتواْى  طةييية زةضفةتيإ بؤ ظؤض زةبوو، بةضاْبةضيإ بةضئ بوو،يةو  ثةضِيٓةوةزواى بةآلّ 
ت آلضؤشٖةباؾووضى ؾاخةناْى قةوقاظيا ية ضؤشئاوا تا  ووةتةية غةضاْػةضى ئةو ْاوضةيةى نةوت

 ية ضؤشئاوا نطزبوويإ. ؤٕٕ و نوؾت و بطِئ بهةٕ، ٖةضوةى ضآلزةغت بة تا
ضيَطةى  خؤؾاثووض َةبةغتى بوو بعاْيَت نة ْةتةوةى ٖيَطؾبةض ئايا بةضةو باؾووض زةضٔ يا

ةناْى وضِو ؾيَطوإ و زاغػتإ ضيَطة زةبطِٕ. غيدو ابارةضنت زةططْةبةض و بةضةو آلضؤشٖة
 ى ضؤيؿتٓى ئةوإ بوو.ضِيَطِةوةى ئةضنيإ زؤظيٓةو

 زيهةي ةناْيوآلت، ؾيَطوإ و زاغػتإ( و ابارةضنى ْاوضةناْى )زاْيؿتوواْ ئيَػتة
قاظيا و ٖةض وةى )ئيَطةوإ و ْةخضةوإ( بة ظَاْى توضنى باؾووضى ظدمرية ؾاخةناْى قةو

تساضى ئةو آلة زةغةبووْةنإ يقيودتوةئةو ظَاْةف ئةو ناتة بطةوى غةْس نة غ زةزوئَ،
باغي ئيَُةية، ئةو  يةبةض ناتةى نة  ئةو ةى ية باؾووضى ؾاخةناْى قةوقاظٕ،اْوآلت

يكة  ،نإئيَطاْييةية يكةناْى ظَاْة  يَهةيةن زةئاخعإ، نة بة ظَاْى ئاظةضى زةظةضةيًةف
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، ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿييية )باختةضى، ثةًٖةوى  بووٕ بطيَتىى ئيَطاْطةوضةناْى ظَاْى 
 (4)زةضى(.ثةًٖةوى غاغاْى، ئاظةضى و ئةؾهاْى، 

و غاغاْى(  ٖةخاَةْؿييثيَويػتة ئةو بابةتة باؽ بهةئ نة ٖةضزوو ظَاْى )ثةًٖةوى 
ى زاْيؿتوواْو ْاوضةى فاضغة.  ئيَطإباؾووضى  يزوو ظَاْضيَبووْى ٖةضفاضغني و بيَؿهةى 

ى ئاظةضباجياْى توواْزاْيؿئةونات  ةوقاظيا بة ظَاْى )زةضى( زةزوإ،ْاوضةناْى باؾووضى ق
 .ئاخعنيف ٖةض بة ظَاْى ئاظةضى زةئيَػتة

ية ٖةْسىَ ؾوئَ  يةْيَو ْةضووة،ظَاْى ئاظةضى ٖيَؿتا وةى ظَاْى باختةضى بة تةواوةتى 
 (6)،(5)ناْى بطةويإ ٖةية و ناضيإ ثيَ زةنطيَت.وؾةٖةْسىَ ية 

ديَطري ببوو،  ضاؽبانوضى ئافةضَاْسةى ئةو بةؾة ية غوثاى ؾاثووض نة ية نةْاضى 
زةغتةيةى ية ثيَؿةْطى يةؾهطى خؤى ضاغجاضز تا بضٔ و بة زةوضةى ؾاخى ئاضاضاتى طةوضةزا 

                                                 

يةوإ ظَاْة ٖيٓس و  يَونطاوٕ نة يةنإ خيَعاْة ظَاْةناْى ديٗإ زياضةنيزابةؾهاضي بةثيَي (4)
يةنة ية ظَاْةناْى فاضغي  ناْيـ يكيَهٔ يةو نؤَةَيةية نة ثيَهٗاتووة ية ٖةضْييةظَاْة ئيَطا ْٔ،يةنايائةوضوث

توونى نوضزؤيؤدى  ية ْووغيٓى ( ية ثةض70ِنؤٕ، فاضغي ْويَ، نوضزى، ئةفغاْى، بًووضى و ئؤظةتى(. الثةضة )
ًٖةوى زةططيَتةوة دا غاغاْى . فاضغي نؤٕ ٖةَإ ثةَيآلبسوةالّ ْاوخؤف و ئيسضيؼ عةْةضميإ خؤؾٓاو، غ

بة ئةْكةغت ْاوى بة باختةضى  ظةبيشوَيآل، نوضزى نة ْييةزةضيـ ٖةَإ ئةفغا ٖةخاَةْؿيي، خؤبيَت يا
 ي نوضزى"وةضطيَطِ"ثيَ ْووغطاوة.  ئاظيَػتايبطزووة ٖةَإ ظَاْة نة 

ؤى بةضة بةضة يةْاوضووْى ظاضاوة يٓطاو زةبٓة ٖزةظاْطيَت ثيَؿهةوتٓى ئاَيَطةناْى ضاطةياْسْى بيػرتاو و ب  (5)
 وةى ظاضاوةناْي اوٕ،ئاظةضباجيإ َ طوْسناْيناْى ظَاْى ئاظةضى نة ٖيَؿتا ية وؾةيةواْةف  ْاوضةييةنإ،

نإ و ئةواْةى بؤ ْييةيةْاو زةضٔ. ية ناتيَهسا ظَاْى ئاظةضى يةنيَهة ية يكة طةوضةناْى ظَاْة ئيَطا زيهة
تووى تا زةضٔ ضريؤنيَهى ئاغايي زيَٓٔ و زةيهةْة ثةضِ ئيَطإ ٖةوٍَ زةزةٕ، ويتووضىثاضيَعطاضى ية َرياتى ن

 ْيية،ئةوة ناضى تانيَو و زووإ  ضووْى ئةو ظَاْة ٖةْطاو بٓئَ،وةْيَو ْةضيَت، ثيَويػتة بؤ ثيَؿططتٔ ية ييةْيَ
ْةوة و بيإ ْووغٓةوة، ةنإ نؤبهةيئاظةضي وؾةناضة بهةٕ و  ثيَويػتة ططووثيَو ية ئةزيب و َيَصووْووغإ ئةو

 "ظةبيشوَيآل"

ية ٖةْسىَ ية ؾاضة  بططة ،ئيَطإ طوْسةناْيا ية ٖةْسىَ ية يتوضنى ئاظةضى ْةتةْ خؤ)ظَاْى ئاظةضى يا (6)
و تاضإ و ٖةَةزاْيـ ْيَئةضزةبيٌ و ...تةْاْةت ية إ وةى تةوضيَع، ظةدمإ، قةظوئ، وضَيَ،طةوضةناْى ئيَط

 "نوضزى يوةضطيَطِ"ئَ. خةَيهيَو بةو ظَاْة زةزو
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ناْى ظةوييةى ضاوةزيَطى ية تواْاياْساية ٖيَٓسةيَٓةوة و يةو ؾاخة غةضبهةوٕ تا يةويَوة وضِبػو
 ئةوزيو بهةٕ.

ّ آل، بةزيهة ئةويترتة ية نوضيةنيإ  اوة نة زوو ؾاخى ئاضاضات ٖةية،ظاْطوةى 
 ضِووباضيتا َطؤظ يةو ثيَسةؾتةوة نة  سيي زةضٔ،ئةو زوو ؾاخة ية يةن طؿتييزةضنةوتةى 

ئةو زوو  ناضيطةضيىواْيَتة ئةو زوو ؾاخة و ْةياْبيٓيَت، ْاتواْيَت ية زيَت، ْةضِ ى ثيَساغئاضا
 .ْييةييَ  هي زيهةيؾاخة يةغةض بيٓةض بطات يةو ثيَسةؾتةزا نة ٖيض ؾاخيَهيَ

، ناتى ؾةو بووٕى ؾاخى ئاضاضاتى طةوضة غةضنةوت بانوضئةو ثيَؿةْطةى ية زاَيَٓى 
ْة ٖى ، ظاْيإ ئةوابووٕهة ئاططةنإ ظؤض ضووْ زووضةوة بيٓى،شَاضةيةنى ظؤض ية ئاططيإ ية 

ػتإ، ٖةواَيى بة فةضَاْسةى يَٖى يةؾهطى ٖةثتاَيةناْة و بة بيَ و ؾوإ و ئاشةَيساضةنإ ْني،
ئةويـ ظؤض بة خيَطايي ٖةواَيى بؤ  ةى ٖةثتاَيةناْى بيٓيوة،ياْس نة ئاططى خيَوةتطخؤى طة

 بوو. ضِووباضي ئاضاؽؾاثووض ْاضز نة ية باؾووضى 
نةغاْي بة  ٖةضزةّ، بةآلّ ْةبوونإ ظاْياضييةية ضابطزووزا ئاَطاظة ثيَؿهةوتووةنإ بؤ ظاْيٓى 

نة  ،ياْة بعأْيو ثاؾهةوتة تواْيوياْة ئةو ضاغت نة ية ضيَطةى ٖةْسىَ زةضنةوتة بووٕٖة ئةظَووٕ 
ية ئةضنةناْى فةضَاْسةى  يَوى غووض زةبيٓطيَٓةوة. يةنغةضووزا بة ضيَطةى تيؿهى ئيَػتةية 

ى يةؾهطى ةى زوشَٔ و خيَوةتطةبوو ية ظاْيٓى َةوزاى ْيَوإ خيَوةتط بطيَتىثيَؿةْطى يةؾهط 
 خؤى.

ّ آلى ئاطط غةختة، بةضِووْان بةثيَيَةوزانإ  نطزْىطيَت نة ية ؾةوزا زياضزةظاْوةى 
 6ى زوشَٔ ية َةوزاى يةى فةضغةْط )ةزةيإ ظاْى نة ئةطةض خيَوةتط ئةظَووٕثياواْى بة 

ى ئاطط ضاغتةوخؤ و بيَ تطوغهاْةوة زةطاتة ضاو و تا ئاططةنة زووضتط ضِووْاننِ( زووضيسا بيَت، 
تا ئةو َةوزاية  ط ية ضاوى َطؤظسا زةيةضيَتةوة،اطى ئضِووْانرت زةبطيػهيَتةوة و تيؿهى ثبيَت 

 زةبطيػهيَتةوة. ثرتيةنة ضِووْانيظؤضتط بيَت نة ية ْيَوإ َطؤظ و ئاططةنة ٖةية، 
ضِووْانى فةضَاْسةى ثيَؿةْطى يةؾهطى ؾاثووض بة ييَهساْةوةى ؾيَوةى طةيؿتٓى تيؿهى 

نِ( ية  30تا  24ضغةْط )ى ٖةثتاَيةنإ، بؤى زةضنةوت نة ئةوإ ضواض تا ثيَٓر فةئاطط
 ضِووباضي ئاضاؽية ئةويَؿةوة تا زةطاتة  وة زووضٕ نة ئةواْى ييَية،زاَيَٓى ئةو ؾاخة

ئةوإ الْى نةّ ضؤشيَهيإ ثيَويػتة بؤ طةيؿنت بة ضاغتى ؾاخى  زيهة ٖةية، َةوزايةني
ى بطةْة ئاضاضات، بؤية ية ضاثؤضتةنةيسا بؤ ؾاثووض، ْووغي نة ئةوإ ْاتوأْ بةض ية غبة

 .ضِووباضي ئاضاؽنةْاضى 



 314 

ية  بووٕ ضِووباضةنةؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نطز تا ئةو بةؾةى غوثانةى نة ية باؾووضى 
بةؾيَهى نةّ ية ٖيَعةنةى وةى يةزةط و  تةْياةنة ديَطري بنب، يى ظيَبانوضو ية  بجةضِْةوةظيَ 

ية  خؤٕ تواْيإ ية غةضةوة ياةنة ٖيَؿتةوة تا ئةطةض ٖةثتاَيةنايخؤثاضيَعى ية باؾووضى ظيَ
 ْةبيَت. ثاغةوإيَٓٓةوة و بطةْة ئةوىَ، ئةو ؾويَٓة بيَ ٖيَعةناْيإ ية ظيَ بجةضِ خواضةوة

يَ نةوتٔ و فةضَاْسةى ثيَؿةْطيـ بةضةبةياْى ضؤشى زواتط بةضِيةطةٍَ يةؾهطى ٖةثتاَيةنإ 
ؾويَٓى ئةوإ و ضازةى بة ضةضاونطزْى ئةو تؤظةى ية ضيَطةى ئةوإ زةيبيٓى، َاوة َاوة 

 ةوةي ئةواْى بة ؾاثووض زةطةياْس.ْيَعيهبووْ
يةو ثةياَاْةى فةضَاْسةى غةضباظة ثيَؿةْطةنإ زةيٓاضزٕ، ؾاثووضى زووةّ بؤى زةضنةوت 

نطزْةف ئةوة بوو نة ثيَـ ئةوةى ؾةو وآلئَ، ٖؤى ئةو ثةيةيةؾهطى ٖةثتاٍَ بة خيَطايي زةد
هة بة ضووْنةى ية ئةوىَ زاَةظضيَٓيَت. ةو خيَوةتط ضاؽضِووباضي ئابيَت، بطةْة نةْاضى 

ئةونات زةغت طةيؿتٓى بة ئاو بؤ  ةنةى ية زةؾت ٖةَيبسات،خيَوةتط زةبووايةثيَضةواْةوة 
 ئاو بؤ يةؾهطيَو بهةئ.ططيٓطي ثيَويػت ْانات باغي  زةبوو،يةؾهطةنةى ئةغتةّ 

ةنإ طةيؿتة ضاغتى ؾاخةنإ و بطِى، غوثاى ٖةثتاَي ؾاخةنإية  ضيناتيَو ٖةتاو غيَبة
 فةضَاْسةى ٖةثتاٍَ زةغتةيةى ية ثيَؿةْطةناْى خؤى ْاضز بؤ ؾاخةنإ.

ناتيَو فةضَاْسةى ثيَؿةْطى ؾاثووض غةضنةوتٓى ثيَؿةْطى ٖةثتاَيةناْى ية ؾار بيٓى، فةضَاْى 
ة يةو اليةوة ية ؾاخةنةوة وتبة غةضباظةناْى نطز خؤيإ سةؾاض بسةٕ و ثيَي  غةضزةنةوٕ، ٔ: ئةوْا

ئةواْيـ  َةبةغتى هةوٕ، ئةوا يةؾهطى ئيَُة ْابيٓٔ،هة ئةطةض يةو اليةى ؾاخةنة غةض بضووْ
 بؤية ثيَويػتة ية زاويَٓى باؾووضى ؾاخةنة غةض بهةوٕ. بيٓيٓى يةؾهطى ئيَُةية،

ططمياْى فةضَاْسةى ثيَؿةْطى ؾاثووض ضاغت بوو، غةضباظة ٖةثتاَيةنإ بة زاَيَٓى ئاضاضاتى 
ةناْى. زواى ئةوة يواتة زاَيَٓة باؾووضي ،ى ؾاخةنةزيهة ةزا ضؤيؿنت تا بضٓة زيوةنةيطةوض

هة ئةونات غوثاى ضووْثيَؿةْطى غاغاْى ْةياْسةتواْى ٖةواٍَ بؤ ؾاثووض بٓيَطٕ،  سيضي
ٖةثتاٍَ غةضباظةناْى ئةويإ زةبيٓى و زةياْعاْى زةغتةيةنى ثيَؿةْط ية غةضباظاْى ؾاثووض 

 .سةضٕيةويَٓ
غوثاى ٖةثتاٍَ ٖةٍَ ْةططت تا ئةو يةغةض ّ ضاوى آلضضةْسة ئةضنى ئةو بةنؤتا ٖات، بةٖة

 زواتط يةؾهطةنة وةغتا. دووَيةى يةؾهطةنة ٖيَواف بؤوة،ناتةى نة بيٓى 
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زاوة زةضخةضى ئةوة بوو نة ثيَؿةْطى ٖةثتاَيةنإ ٖةواَيى بيٓيٓى يةؾهطيَهيإ ية ضِووئةو 
ػتاْى يَئةويـ فةضَاْى و ةضَاْسةى يةؾهطةنةيإ طةياْسووة،ةوة بة فغنةْاضى باؾووضى ئاضا

 يةؾهطةنةى زاوة.
ػتا، َةوزاى ْيَواْيإ يةطةٍَ ؾاخةناْى ئاضاضات يَو دووَيةية  بةضناتيَو يةؾهطى ٖيَطؾ

نةيإ زامبةظضيَٓٔ، زواتط ةخيَوةتط ضَاْسةى ٖةثتاٍَ فةضَاْيسا تا يةويَٓسةضفة ْةبوو،ظؤض 
 ة غةضباظةناْى ؾاثووض ئاو بيَٓٔ،اضز تا ية ؾويَٓيَهي زووضتط يزةغتةيةى غةضباظى ْ

ية غةضباظةناْيؿى ضاغجاضز تا بضٔ و ية بٓاضى ؾار زاض بيَٓٔ بؤ ئاطط  زيهة زةغتةيةني
ٖةضضةْسى زاض ثيَويػت بوواية  ضاضاتى طةوضة بة زاض زاثؤؾطابوو،نطزْةوة. بٓاضى ؾاخى ئا

 زةغت زةنةوت. ويَٓسةضية
آلّ خؤى ية واْى ٖةض يةو ؾةوةزا ٖيَطف بهاتة غةض ٖةثتاَيةنإ، بةؾاثووض زةيت

ةوةى دةْط، ؾةو زةطات و زْيا تاضيو اضاغت، ضووْهة زةيعاْى ثيَـ يةنالبووْهطزٕ ثٖيَطؾ
 زةبيَت.

يةوة، ؾاثووض تواْي بووى يزةثةضِ ؾى يةنةَى يةؾهطى ؾاثووض ية ئاضاؽيةو ضؤشاْةى بة
ي زةنطز ية ضؤشى زاٖاتوو بتواْيَت ييَٓيَتةوة و ثيَؿبيٓى بجةضِْطاييػهة دةْطييةنابةؾيَو ية 
ٖيَعةنةى يةو زؤَية  زةبووايةبؤية ْة ْةوة ظياْى طةوضة ية زوشَٔ بسات،ناطاييػهةبة ٖؤى 

 تةْطة زووضاضى ظيإ بهات.
ؾاثووضى زووةّ زةيعاْى ثيَـ ئةوةى ؾةو بطات، غةضباظةناْى زوشَٔ ٖةوٍَ زةزةٕ ية 

بهةْةوة تا يةو ؾويَٓةوة ئاو  ْيَعيوخؤيإ ية ئاوةنة  ضِووباضةنةى خواضةوة خؤغةضةوة يا
 نطزْى ؾةو بة بيَ ئاو بؤ ئةوإ ناضيَهى غةختة.، تةواوزةغتةبةض بهةٕ

هطزٕ ية يئةو زةيتواْى فةضَإ بهات تا زةغتةيةى ية غةضباظةناْى ضِاغجيَطيَت بؤ ضيَطط
وة ٖؤى وّ ئةوةف زةبآل، بةضِووباضةنةة ئاوى ئةوةى غةضباظةناْى ٖةثتاٍَ زةغتيإ بطات

يهطزْى ئةوإ ى ثيَهسازإ و نوشضاْى غةضباظةناْى، بؤية ٖيض فةضَاْيَهى بؤ ضيَططبووْزضوغت
هطزْةوة غةضةتاى ؾةوزا بة تطغةوة بؤ ئاوبطزٕ زةٖاتٔ، زواتط بيَ غًَ ئةواْيـ ية ْةنطز،

 ٕ.نةياةبؤ خيَوةتط ضِووباضةنةوةنةوتٓة ئاو بطزٕ ية 
ّ بة آلْاناوى زوشَٔ بسات، بةّ زةيتواْى ئةو ؾةوة ثةالَاضى يةؾاثووضى زووة

ْةبوو، ى يةؾهطى زوشَٔ يشَاضة و ضؤْايةت يةباضةى ظاْياضييهة ضووْى ْةظاْى، يبةضشةوةْس
طوَإ ئةو نةغةى بيَ ئةظَووٕ ْني،ةنإ نةغاْى ئاغايي و بيَ ٖةثتاَيٖةضوةٖا زةيعاْى 
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نة ئةو ؾةوة ٖيَطؾي بهطيَتة غةض، بؤية ية ئةغتؤية، ططمياْى نطزووة  فةضَاْسةيى يةؾهطةنةى
يسا ظةْطيَت تا ضِووْانية  اية نة دةْط غطيَتة ضؤشى زواتط،باؾرت وخؤى ئاَازة نطزووة، 

 ؾويَٓيَو ببيٓيَت يةناتى دةْطسا. ٖةَووإ و ٖةَوو
ّ آلضزة، بةةْى ضؤشى ْةبا تةواوى غةضباظ و ئةفػةضةنإ زةياْعاْى بةياؾاثووضزية غوثاى 
زوو يةؾهطزا إ و ئةو زةغتاْةى ية ْيَوإ ٖةضدطة ية ثاغةواْةن ،يإٖةَووويَطِاى ئةوةف 
 إ تا بةياْى خةوتٔ.ٖةَوؤ طةضِاْوةى ثاغةوإ زة

ية خاوةٕ  طؿتيي، بة بووٕيةزا ةئةو ئةفػةض و غةضباظاْةى ئةو ؾةوة يةو خيَوةتط
بؤ ئةواْةى ية دةْطى  بووٕ،ية دةْطسا بةؾساض ب هةزي ظؤض داضي بووٕ،ةنإ ئةظَووْ

وةى يةنٔ و بة ئاغايي و بيَ  زيهة دؤضاودؤضزا دةْطاوٕ، ؾةوى ثيَـ دةْط و ؾةوةناْي
هة ضووْ ْويَ،ية غةضباظى  ،تطؽ ية دةْط زةتوأْ غةوٕ. بؤية غةضباظى نؤٕ باؾرت بوو

 ا و بة تواْا بووإ ية َطزٕ زةتطغإ.ٖةضضةْسة ئاظ ْويَيةناْيـنؤْةنإ ية َطزٕ ْةزةتطغإ و 
ى ئةدموَةْ يةْيَو ظائعاض( نة ية غةزةى يةنةَى ثيَـ قةيػةضى ضؤّ )شؤييؤؽ غي

ة َيَصوونة ية تةواوى  ،غةضباظاْى نؤٕ ٖةية يةباضةىى بةْاوباْطيةنى وتةغيٓاتى ضؤّ نوشضا، 
َٔ نة غيَ غاَية يةطةٍَ َٓسا ية: )غةضباظةناْى  بطيَتييةناْى ديٗإ ْووغطاوةتةوة و غةضباظيية

ئةو  ْةبوو،يني.( ئةونات ية ضؤّ ئاغٔ آلبةؾساضى دةْطةنإ زةبٔ، َطؤظ ْني و ية ناْعاى قة
 ى بوو، بؤية ئةواْى بةو ناْعاية ؾوبٗاْسووة.بةٖيَعناْعاية ْيؿاْةى ثتةوى و 

 ٖيَٓسة ية ضاغتيسا ئةو غةضباظاْةى َاوةى غيَ غاٍَ بةؾساضى دةْط زةبٔ و ْانوشضئَ،
ئةو غيعاض غطووؾت زةضٔ، ى غةضوويإ زةبيَت و ية َطؤظى بةٖيَعيةنى وضةثتةو زةبٔ نة 
 نة ئةواْى بةو ؾيَوةية باؽ نطزووة.ضِاغيت زةنطز، 

 إّ ْةخةوتٓى ئةو ية تطغآلةى بةضةبةيإ ثاؾاى غاغاْى ْةخةوت، بةْيَعيهئةو ؾةوة تا 
بة تايبةت نة ئةو ططمياْى ئةوةى زةنطز  ى،ياضةتهطزْى بة بةضثطغايةوة بؤ ٖةغتزةطةضِ ْةبوو،

 يةو ؾةوةزا ٖةثتاَيةنإ ثةالَاضى يةْاناوي يةؾهطةنةى بسةٕ.
ّ َوظيهى يةؾهطةنةى نة يةطةٍَ بةضةبةياْسا ييَسضا آلبةضةبةيإ خةوى ييَهةوت، بة ْيَعيو

ةضاْبةض بة اْةوةى بئةويـ زواى ئةوةى بة ْةضيتى ظةضزةؾتى ْعا و ثاضِ ةوى ٖةغتاْس،ية خ
 يةظزإ نطز، زاواى ئةغجى نطز و غواض بوو.



 317 

ئةو ئةفػةضة ثايةبةضظاْةى فةضَاْسةيي بةؾةناْى يةؾهطى ؾاثووضيإ ية ئةغتؤ بوو، 
غسا ضيَو ئاضا ضِووباضيى وضزةياْعاْى ثيَويػتة ضيعةناْى يةؾهطةنةيإ يةو زةؾتة بضوونةى بان

 ئةوةف ناضيَهى ئاغإ بوو. غةٕ،
فةضَاْى  بةثيَي ة غةضباظةنإ، ضيعةنإ ضيَهدطإ،بةؾة خؤضانى ضؤشاْة زضايزواى ئةوةى 
 بووٕ،ية الى ضاغت و غواضةنإ ية الى ضةخ ديَطري  طاييػهة دةْطييةنإؾاثووضى زووةّ 

ى يةْسية ْيَوؾاثووضى زووةّ بة غواضى ئةغجةوة  يى غوثاف ية ثيازةنإ ثيَهٗات،ْاوةْس
 غوثانةى ديَطري بوو.

زواى ئةوةى ضيعةناْيإ ضيَو زةخةٕ، يةؾهطةنةى بة  زةبووايةفةضَاْى ؾاثووض  بةثيَي
 .بطِؤٕئاضايؿى دةْطي بةضةو يةؾهطى زوشَٔ 

ٖةض نة ئاضايؿى دةْطى يةؾهطةنة نؤتايي ٖات، تةواوى بةؾةناْى يةؾهطةنة 
بة نإ و غواضةنإ طاييػهةّ آلى زوشَٔ ضؤيؿنت، بةضِووبة ٖيَواؾي بةضةو  يَ،نةوتٓةضِ

ى يثيَي غةضباظة ثيازةناْى ْاوةْسيةطةٍَ تا ٖاوٖةْطاو  زةضِؤيؿنتٖةْطاوى ٖيَواؾي ئةغجةنإ 
 و ثيَـ ئةوإ ْةنةوْةوة. بطِؤٕيةؾهطةنةيإ 
زةبيَتةوة، ئةواْيـ وةى  ْيَعيوبوو ناتيَو ية يةؾهطى ٖةثتاَيةنإ  ضاوةضِوإؾاثووض 

 بووٕ،و ئاَازة ب بووٕيةخةو ٖةغتا  يَطإئيةؾهطى ئةو ئاَازة بووبٔ. ئةواْيـ وةى غوثاى 
و ية  نةوتةضِىَيإ زةٖات، ضِوووة بةضةو دةْطييةئةوناتةى يةؾهطى غاغاْى بة ئاضايؿى 

 ضؤيؿنت، واتة ثاؾةنؿةيإ نطز. بانوضى يةؾهطى غاغاْى بضٔ، بةضةو ضِوودياتى بةضةو 
ٓى، بريى نطزةوة نة نةوتٓةوةى ئةواْى بيووةّ غةضةتا نة تؤظ و خؤَيى زووضؾاثووضى ز

 ْيَعيوئةونات  اْةوة،ناْيإ بؤ غووضِغةضباظييةية ٖوْةض و تةَيةنة  يَو بيَتيةنضِةْطة ئةوة 
ّ زواتط تيَ طةيؿت نة زوشَٔ ثاؾةنؿة زةنات و زةيةويَت خؤى آلنةوتٓةوة ية ئةوإ، بة

يَطايي خؤيإ ى نطز تا بة خطاييػهة دةْطييةناْضِظطاض بهات، بؤية فةضَاْى بة غواضناض و 
 يإ ببةٕ.يةْيَو ويَٓسةضو ٖةض ية ٔيةؾهطى زوشَٔ و ْةٖئًََ ٖةَيبيَ بطةيةْٓة
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 ونلة تيطف تاعوون
ّ وةى ٖةض يةؾهطيَهي ثيازة ئةغجيإ ٖةبوو بؤ آل، بةبووٕيةؾهطى ٖةثتاٍَ ثيازة 

ؾهطى نة ظاْيإ ية ناْيإ. ئةوإ ٖةضْييةةَةخواضزدةْطى و  ثيَساويػتييةطواغتٓةوةى 
و  بطِؤٕيإ نةوتووة، تةواوى ئةغجةناْيإ ضةواْى ثيَؿةوة نطز تا بة خيَطايي ؾاثووض بةزوو
 ناْيإ ْةنةوْة بةضزةغتى زوشَٔ.ثيَساويػتيية

بهةوٕ،  ويإى ْةزةنطز يةؾهطى بةضاْبةض بةزويفةضَاْسةى يةؾهطى ٖةثتاٍَ نة ثيَؿبيٓ
هة ضةْسة تٔ بيَ غووزة، ضووْآلناْى بيٓى، ظاْى ٖةطاييػهةناتيَو ئةغح غواض و 
ةْطى و ئةغجةنإ دطاييػهة و بيَ ثؿووزإ ضِابهةٕ، ْاتوأْ ية  بطِؤٕغةضباظةناْى بة خيَطايي 

 خؤتووةنإ و تا زوايني نةؽ زةيإ نوشٕ ياآلْٓة ٖةةئةوإ خؤيإ زةطةي ضظطاضيإ ببيَت،
 يإ زةنةٕ.زيً

ية نة ضيَطط بوواية يةبةضزةّ خيَطايي نةى ئةو ْاوضةية بة ؾيَوةيةى بوواظةوييةئةطةض 
 ةآلٕنإ و ئةواْى ْاضاض زةنطز بة ْاوضةيةنى بةضطاييػهةيٓى ئةغح و ضِوييَدو خؤضؤيؿنت يا

، فةضَاْسةى يةؾهطى ٖةثتاٍَ ئؤَيَسى زةبوو نة غةضباظةناْى بطِؤٕؾاخاوى بةضتةغهسا  خؤيا
نةَيَو  تةْيا، زةضِؤيؿنتثيَسا ناْى غاغاْى طاييػهةّ ئةو ؾويَٓةى آلخؤي ضظطاض بهات، بة

 بؤ ضؤيؿتٓى ئةوإ.ططيٓط بةضظ و ْعَى ٖةبوو نة ْةيسةتواْى ببيَتة ضيَططيَهى 
بئَ، تة غةضباظةناْى بؤ ٖةضاليةى ٖةَيفةضَاْسةى يةؾهطى ٖةثتاٍَ زةيعاْى يةو ْاوضة تةخ

ية  نطزْياْىطاييػهة و ئةغح غواضةنإ، بؤية تانة ضيَطة بؤ ضظطاضزةنةوْة زاوى 
زا فةضَاْى نطز تا ية بةضاْبةض ٓييةوة و فةضَاْى ثاؾةنؿةى ضِاططت،ةوةزا بيبووْةْطاضبةض

 زوو الى َةيساْى دةْط.غةض زٍَ )ْاوةْس( و ٖةضيةؾهط خؤى ضيَو غاتةوة و زابةف ببيَت بة
بووْى دةْطى فةضَاْى فةضَاْسةى ٖةثتاَيةنإ بؤ ضيَهدػتٓةوةى ضيعةنإ و زابةؾ

و ْةيإ زةتواْى ية َاوةى ضةْس  بووٕؤيؿتٓسا َيةنإ تا ئةونات ية ئاضايؿى ضيَطِٖةثتا زةضضوو،
طاييػهة خويةنيَهسا ضيعةناْيإ بطؤضِٕ و )زٍَ و زوو الى يةؾهط( غاظ بهةٕ تا بتوأْ بةضاْبةض 

ى ئةوإ بة ئاضايؿى دةْطةي ناتى غةضطةضَبووْو غواضةناْى غاغاْى بوةغتٓةوة. ية 
 نإ طةيؿنت.ْييةى غاغاطاييػهة دةْطييةناْضةنإ و وة، غواغةضباظيية
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وايني ئةطةض ٖةثتاَيةنإ خؤيإ بة زةغتةوة ْةزا تا ز  ،ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نطز بوو
نةى و غٓووضةى زاْيؿتوواْٖيَطف بهةْة غةض  ْةبوواضيإ نةغيإ بهوشٕ، ضووْهة يةنةجم

 ْى ببةٕ.آلنى زةغتيإ بهةويَت بة تاضييةثياوإ بهوشٕ و ٖةض
ئةو ضةناْةؾسا  يةْيَو بطيَتى بوو ية تةوض و طوضظ،إ وضةنى ٖةثتاَيةنإ دطة ية تري و نة

و غواضةناْى ٖةبوو، يةواْةية ئةوإ بة تةوض و طاييػهة إ تواْاى بةضططتٔ بة ونة و تري تةْيا
 نإ بططٕ.يػهةطايّ ْةياْسةتواْى ضيَطة ية آل، بةٖةبووايةطوضظ تواْاى ضِاططتٓى غواضةناْيإ 

هةوة ية ثيَتريٖاويَصةنإ  ٖةَووإ، ثيَويػت بوو و نةو نإ بة تريطاييػهةبؤ ضاططتٓى 
هة ئةطةض ئةوإ ضووْبيٓى بهةٕ، وضزتريةناْيإ بٗاويَصٕ و  فهةوةثيَيةى ؾوئَ نؤ ببٓةوة و 

ّ آل، بةةبوواييةنيإ بطاييػهةنةغي تواْاى ؾهاْسْى ضةْس ْاضِيَو و تانةبة تري ٖاويؿتٓى 
بؤ بةضططتٔ بة  ْةبوونإ بططٕ. ئةوإ ٖيض ضيَطةيةنيإ طاييػهة ٖةَووْةيإ زةتواْى ضيَطةى 

يةو ناتةؾسا ئةوإ تواْى خؤ  ْةبيَت،ية تري ٖاويؿتٓى بة نؤَةٍَ  ، دطةنإطاييػهة
 .ْةبوونؤنطزْةوة بؤ ئةو ناضةيإ 

زؤخى دةْط بة ؾيَوةيةى ضوباية غةضزةَى نؤْسا نة دةْط بة ضةنى غاضز ئةدماّ زةزضا، 
ٖةظاض  زةبططة غةضباظيَو  تةْيابوو نة ئةطةض ضيعى غةضباظةنإ بؤ دةْط ضيَو ْةخطابوواية، ْة

ى ئةوتؤيإ ية دةْطسا ططيٓطويـ ْةياْسةتواْى ٖيض بهةٕ و بايةر و آلو ب ْاضِيَوغةضباظى 
ظضاْى َةضيعةنإ و زاْة . تةْاْةت زواى زةضنةوتٓى ضةنى ئاططيٓيـ، زيػإ ضيَهدػتٓىْةبوو
دةْطى ديٗاْيـ بةٖا و يةنةَني ئةو بةٖاية تا  اظةنإ بةٖاى تايبةتى خؤى ٖةبوو،غةضب

هة ٖةض يةو دةْطة ئةطةض زوو يةؾهط بةضيةى زةنةوتٔ ئةو ضووْبايةخى خؤى يةزةغت ْةزا، 
 . ؾهػتىزةخواضزيةؾهطةى ئاضايؿى دةْطى ْةزةَا، تواْاى دةْطيؿى ْةزةَا و ؾهػتى 

 يةنى زياضة بؤ ئةو بابةتة.منووْةظ(  1914غيا ية دةْطى )ْأْ بطط( ية غاَيى )وويةؾهطى ض
ضَاْسةيي َيُإ بة فةةيسا غوثاى ئضِووغيا ووَيُإ و ضيةو دةْطةزا نة ية ْيَوإ ئة

 ٖةضيةنةيإ فةضَاْسةى خؤى ٖةبوو،غيا ية زوو يةؾهطى ديا نة )ٖيَٓسْبؤضط( و غوثاى ضوو
اظ ثيَو غةضبٖةظاض ( 750يةنةيإ ) شَاضةى ٖةض بووٕ،)غاَػؤْؤف و ضْةناَف( ْاوةناْي بة 

َيُإ و ؾهػتى بسةٕ، ةٖيَطف بهةْة غةض غوثاى ئ زةبووايةغيا ٖات بوو. ٖةضزوو غوثاى ضوو
ٖةظاض غةضباظ و بة ٖاوناضى غةضؤنى زةغتةى غوثا نة ( 700) تةْياّ ٖيَٓسْبؤضط بة آلبة

يَٓيَت، زواى ئةوةى غيا تيَو بؿهووو ْيو غةضباظى ض يَوْى ًَيؤْْاوى )يؤزْسضؤف( بوو، توا
 زوو غوثاى تيَهسا.ضيعةناْى ٖةض
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ّ ئةو آلو ْيو غةضباظ، ضةْسة شَاضةيةنى طةوضةية، بة يَوبؤ غاتيَو بري بهةيٓةوة نة ًَيؤْ
نةيإ دةْطييةبة ٖؤى ية زةغتساْى ئاضايـ و ضيَههاضية  غةضباظةشَاضة يةى ًَيؤٕ و ْيو 

 خطاخزوو فةضَاْسةنةيإ زووضاضى ضاضةْووغي ٖاتٔ، ٖةض زيًيووضاضى ؾهػت و زواتط ز
وتيإ خؤى ٖةْسىَ  ْؤف ية َةيساْى دةْطسا خؤى نوؾت، ضْةناَف زياض ْةَا،، غاَػؤبووٕ

 َيُاْةنإ.ةى ئزيًيإ بؤتة وت زيهةف ٖةْسيَهي نوؾتووة،
يةؾهط بة ؾيَوةى زضوغت ية َةيساْى  ىبووْبؤ ْاغاْسْى بايةخى ضيع تةْيايةَإ منووْةئةو 

 ٖةض بايةخى َابوو.ديٗاْيـ دةْطى يةنةَني دةْطسا ٖيَٓايةوة نة تا 
بؤية ، ْةبووزةضفةتى ضيَهدػتٓى ضيعةناْيإ  بةآلّ بووٕ،ٖةثتاَيةنإ ثياوى ئاظا ٖةضضةْسة 

 .خواضزنإ بةضطة بططٕ و ؾهػتيإ ْييةٖيَطؾي غاغا ية بةضاْبةضْةياْتواْى 
بة مشؿيَط و تةوض و طوضظ ٖةْسىَ ية غواضةناْى ؾاثووضيإ  بووٕ،ٕ ثياواْى ئاظا و زييَط ئةوا

ضةثةوة  خؤزةنوؾت و ٖةْسيَهيؿيإ بيَ ئةوةى ية َطزٕ تطغيإ ٖةبيَت، ية الى ضاغت يا
ئ و خؤؾيإ بة تريى نإ و بة مشؿيَط وضطيإ زةزضِطاييػهةخؤيإ زةطةياْسة ئةغجى 

نإ و زةَطزٕ. طاييػهةزةنةوتٓة شيَط تايةى  خؤنإ زةنوشضإ ياػهةطاييغةضْؿيٓةناْى 
ّ زواى ئةوةى ئةغجة آلنإ بةو ؾيَوةية بؤ َاوةيةى يةناض زةنةوتٔ، بةطاييػهةٖةضضةْسة 

 نة زةنةوتةوة ناض.طاييػهة زيهة نة زازةبطِى، داضيَهيطاييػهةنوشضاوةنةيإ ية 
ى يٖةثتاَيةنإ ثرت زةضزةنةوت و ئاظايةت تا دةْطةنة ظؤضتط بةضزةواّ زةبوو، الواظى

ى ئاضايؿى دةْطى ثطِ بهاتةوة. ٖةضضةْسة ْةبووْتانةناْى ٖةثتاٍَ، ْةيسةتواْى بؤؾايي 
و  طاييػهة دةْطييةنإ يةاليةٕشَاضةيةنى ظؤضيإ  ٖةثتاٍَ زةيإ بيٓى بيَ ٖيَعتطٕ،ثياواْى 
ةزةططت و خؤيإ بةزةغتةوة ْةزةزا، ططى ٖةٍَ ْية بةضّ زةغتيإ آلنوشضاوٕ، بة ةوةغواضةناْ

 .ٕسةبخؤيإ بة زةغتةوة  زإهة َطزايةتى و زييَطى ئةوإ ضيَطةى ئةو ناضةى ثيَ ْةزةضووْ
طيَت ئةو غػتية وةى ئةوةية وتزة بووْة ْيَو غػتى دةْط،ٖةْسيَو ية ٖةثتاَيةنإ نةوت
زةدةْطيَت و  تةْيا ى خؤى ْةَابيَت، يةوناتةزا ئةوئاطةزاضنة غةضباظةنة َةغت بيَت و 

تةْاْةت ئةطةض ئةوإ زةغت ية دةْطيـ ٖةَيبططٕ،  ٖاوضِيَي ْاَيَٓيَت،ئاطاى ية غةضباظةناْى 
يةوناتةزا طوىَ ية فةضَاْى فةضَاْسةنةؾيإ ْاططٕ بؤ واظ  ةو بةضزةواّ زةبيت تا زةنوشضيَت،ئ

 ة و بىَ طويَسإ بة َطزٕة ئةو زؤخبووْٖيَٓإ ية دةْط. ٖةْسيَو ية غةضباظة ٖةثتاَيةنإ نةوت
 ٖيَٓسةيَت و ى تانة نةغي ئةوإ ْاتواْيَت زؤخى دةْط بطؤضِيزةدةْطإ و ْةياْسةظاْى ئاظايةت

 نإ زةنوشضإ.طاييػهةبة زاغي  خؤدةْطإ تا بة مشؿيَطى غواضةنإ يا



 321 

ٓؿيٓة ئةو ضؤشة زةضيإ خػت نة ْةتةوةيةنى ئاظإ و تواْايإ ٖةية بياباْئةو ْةتةوة 
 بهةٕ و ية َطزٕ ْاتطغٔ. بةٖيَعزوشَٓيَهى  ية بةضاْبةضضططى بة

نإ و ئةغح غواضةنإ طاييػهةتةْاْةت  ْيَعيهةى ناتى ضؤشئاوا بةضزةواّ بوو،دةْط تا 
 .بووٕى َاْسوو بيبة تةواوةت

يةنةوة ٖات بوو بؤ طاييػهةى ئةو ضؤشةوة، ؾاثووضى زووةّ خؤؾي بة ْيوةضِؤية زواى 
بوو  ضاوةضِوإيبيٓى نة ظةوى بة تةضَى نوشضاواْى ٖةثتاٍَ زاثؤؾطاوة و َةيساْى دةْط و زة

 ّ ئةوةيإ ْةزةنطز.آلػتاْى دةْط بهةٕ، بةيَئةوإ زاواى و
زْى ئةوإ بطيةْيَوبطِياضى يةغةض رت ث ظةْطإ، ؾاثووض اْةتطغةضغةخت ٖةضضةْس ئةوإ

، زواتط ٖيَعى تاظة بطِؤٕوويى ْةتةوةيةنى ئاوا زييَط ئةطةض بة ظيٓس وتزةي غووضتط زةبوو،
بؤية ثيَويػتة  ْةٖاَةتي،نةى زةبٓةوة َايةى ئاظاض و غٓووضةى خةَيهزيَٓٓةوة و زووباضة بؤ 

 بربزضئَ. يةْيَوئةوإ 
ناتيَو ٖةتاو نة ية ضؤشئاوا و ية ثؿت ؾاخةناْى الى ضةثي َةيساْى دةْط بوو، ئاوابوو 

ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى  ت ية دةْط ٖةَيطريا،يَػتا و زةغئيرت دةْط خؤى و ،و زياض ْةَا
 ةوة ييَ بسضيَت.طةضِاْنطز تا نةضِةْاى 

نطزْةوةى ناضيَهى ئاغإ بوواية،  ضِووْاىاية نة ْةبووطةوضة  ٖيَٓسةئةطةض َةيساْى دةْط 
نطزْةوةى َةيساْى  ضِووْاىزواى  ى غةضباظةناْى ْةزةنطز،ةوةطةضِاْؾاثووضى زووةّ فةضَاْى 

ّ َةيساْى آلزةبطز، بة يةْيَوبةضزةواّ زةبوو تا تةواوى غةضباظة ٖةثتاَيةناْى  ٓسةٖيَدةْط، 
يـ ؾاثووض زيهة ية اليةني ضِووْاى ْةزةنطايةوة، يـبة َةؾدةَيةناْ فطةوإ بوو،دةْط ظؤض 

، غووز ية تاضيهى ؾةو ببيٓٔ و بووٕزةتطغا يةوةى ٖةثتاَيةنإ نة ثياواْى ئاظا و غةضغةخت 
، بياْهوشٕ و يةىو غواضةنإ و يةى يةزواى طاييػهة ئةغجةناْى  ْٓةبطةيةخؤيإ 

 ى دةْط.بووْزةواّ ية بةضةوةى ثيَ باؾرت بوو طةضِاْ بؤية يةْيَو ببةٕ،نإ طاييػهة
ية ناتيَهسا نة ضاويإ  طةضِاْةوة،و غواضةناْى ؾاثووض زواى بيػتٓى نةضِةْاى طاييػهة 

 ةوة.طةضِاْةيإ بةديَ ٖيَؿت و فطةواْو زةؾتة غجيةنةى ئاضاضات، ئة يووتهةوة وبطِيب
ية  داضهة ٖةْسىَ ضووْو غواضةنإ تا بةضةبةياْى ئةو ؾةوةى خاياْس، طاييػهة ةوةى طةضِاْ
 ؿيإ، بؤية ْاضاضبووٕت و ئازضِاْةى زةٖاتة ثيَقؤَيو ئةو طةضِاْةوة زةنةوتٓة ْيَضيَطةى 

 بنب. ضِتيَجةبطةضِيَٓةوة تا  خؤْةوة ياووضَِةوزايةى بػ



 322 

يةنيإ زاَةظضاْس و خؤضاى ةبة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ ية بٓاضى ؾاخى ئاضاضاتسا خيَوةتط
 يإ زاية غةضباظةنإ و ئاييهيؿيإ بؤ ئةغجةناْيإ زابني نطز.خواضزْةوةو 

و ثيَويػتيإ بة ئاو  ٓووٕثاؾاى غاغاْى زةيعاْى تةواوى ئةواْةى زةطةضِيَٓةوة، بطغي و تي
هة ضووْطٕ، ووتط و بطغي و تيٓووتؿووزإ ٖةية و ئةغجةناْيإ ية خؤيإ َاْسٕ و ثخواضزو 

طاييػهةنإ تا ويَطِاى ئةوةف ٖةْسيَو ية غواض و ، بةآلّ ط بطغي و تيٓوو زةبيَتظووتئةغح 
 نة.ةوة خيَوةتطبطةيةْٓةت ْةياْتواْى خؤيإ آلٖةزواى ضِؤش

ةوة ضيَطةى بووْئةواْةى َاْةبوو،  دةْطيإ بووْيٖةثتاَيةناْيـ ضيرت تواْاى بةضزةواَ
 تٓيإ ططتةبةض.آلٖة

طاييػهة  زيهة ية اليةني اْى طةوضةى ية ٖةثتاَيةنإ زاوة،ؾاثووضى زووةّ زةيعاْى نة ظي
سي زواى ئةوإ بؤية بة باؾي ْةظاْى ضي ضِؤشٖةآلت نؤببٓةوة،و غواضةناْى ْةياْتواْى تا زواى 

غةض ية ةوتبوو، بؤية تا َاوةيةنى زووض ْةياْتواْى ئةواْيـ ظةضبةى باؾيإ بةضن بهةويَت،
 نإ.ْييةغةض غٓووضى غاغا بهةْةوة ٖيَطفْويَ 

ظ( بةآليةنى طةوضة بؤ ثايتةختى ؾاثووض ٖات نة ئةونات بة )ْةخؤؾي  330غاَيى زواتط )
وة هة بة ٖؤيةضووْبؤية بةو ْاوة زةْاغطا،  ْةخؤؾيية( ْاغطاوة. ئةو ووٕبة )تاع ئيَػتةضِةف( و 

 ى ئاظاض ٖةبوو نة ْةخؤؾةنةى زةنوؾت.ٖيَٓسة ضِاْى ْةخؤف زةٖات و ضِةف زةبوو،بطيٓيَو ية 
ٖيض نات  وآلتاْى باؾووضى ئاغيا ٖةبوو،ية ضابطزوو بة ؾيَوةى بةضزةواّ ية  ْةخؤؾييةئةو 

بططة ، ئيَطإزةطةيؿتة  تةْياْة ووة ْةخؤؾي طويَعةضةوة،نؤتايي ْةزةٖات، ٖةْسيَو داض زةب
ؾى زةططتةوة و غةزإ ٖةظاض نةغي زةنوؾت. َايةى ئةوضووثاؿوةضةناْى ئاغيا و ني

تيَو، شَاضةى ووٕ بؤ وآليػتني نة زواى ٖاتٓى تاعبَاْى ئيَُةية ئةطةض بغةضغووضِ
 طى زابةظيوة.ووتة بؤ ْيوةى شَاضةى ثيَؿتوآلتى ئةو زاْيؿتوواْ
ؤبيَو، ئةو َيهطؤبة ية نيَضيَهسا بطيَتيية ية َيهط ْةخؤؾييةظاْطاوة ٖؤناضى ئةو  ئيَػتة

ةْسىَ نات ٖةْسىَ ٖ ، ية َؿهيَهةوة بؤ ئةوي زي زةطواغرتيَتةوة،ت نة ية َؿهسا ٖةيةزةشيَ
ّ ية ضابطزوو بةو بابةتى آل، بةووْسإطانإ ية َةتطغي تاع منووْةبؤ  ية ئاشةَيةنآْـ

 ْاغي.يةنى ئامساْى زةآلنةيإ بة بةْةخؤؾييةطواغتٓةوةيإ ْةزةظاْى و 
ئةو  ية بةضاْبةضيإ بة باؾرتئ ضيَطةى ووْى تاعية ْاوضةنةوتٓةوة ية ضابطزووزا زووض

 ٖةضزةّبؤية  آلو زةبؤوة،و ب زةضِؤيؿتية َطؤظ خيَطاتط  ووّٕ تاعآلزةْاغي، بة ْةخؤؾيية
 .ْةبووتٔ ضاضةغةض آلٖة
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اْى وآلتنؤٕ و ؾةٖط( واتة َيعؤثؤتاَياى  ئيَطإ)زَيى  خؤؾةٖط( يا ئيَطإية ْيَوإ )
بة تايبةتى  ؤ ٖةبوو،ى و ٖاتوضباظضطاْ ثيَوةْسييباؾووضى ئاغياى ئةونات بة ؾيَوةى بةضزةواّ 

و وآلتاْة، يةبؤ بةْسةضةناْى ئةو  ووٕةوة زةضوْنإ بةضزةواّ ية تيػفباظضطاْيية نةؾتيية
 زةٖاتٔ. ئيَطإاْةؾةوة بؤ بةْسةضةناْى وآلت

ثيَـ تيَهةٍَ  ئيَػتةنة  فوضاتزجيًة و  ضِووباضيزوو  ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةَسا ٖةض
ةنةيإ  (، ٖةضيويعةضةببة ْاوى )ؾةت ضِووباضيإ بة نةْساوى فاضغي زةبٓةوة بة يةى بووْ

و نةْساوى نةؾتييةنإ بةْيَةوة و بة زضيَصايي ٖةضزوونياْسا بووْبةديا تيَهةٍَ بةو نةْساوة زة
ية زضيَصايي نةْاضةناْى باؾووضى ئاغيا،  زةضِؤيؿنت،ا زٖيٓسفاضؽ و زةضياى عوَإ و ظةضياى 

 ةوة.طةضِاْٖةض يةو ضيَطةيةؾةوة زة آلتى ضني،خؤيإ زةطةياْسة نؤتايي ضؤشٖة
هة ية اليةى ضووْ، ْييةناْيإ ضِووباضةثيَوةنإ تواْاى ضؤيؿنت بة نةؾتيية ظةضياؤزا يةَطِ
ية  طتٓى ْيو ًَيؤٕ تةْيإ ٖةية،ةَيطإ تواْى ٖؿيٖةْسيَهي ة،نإ يةنذاض طةوضنةؾتيية
ية ئاوى غويَط ظؤض  نةؾتييى ووْضضِؤ ى ظةضيا غويَطة و ٖى ظيَ ؾرييٓة،ئاو زيهة اليةني

زاضيٓةناْى ئةونات تواْى طواغتٓةوةيإ ظؤض نةَرت  ، بةآلّ نةؾتييةنةَرتة تا ية ئاوى ؾريئ
ةنإ، يو ظيَةياْتواْى بضٓة ْيَبووٕ و بة ئاغاْى زظؤض بضوونرت ٖةضوةٖا  ئيَػتة،بوو يةواْةى 

 خؤةناْى زجيًة ياية ْاو ظيَووْْةى ية نةْساوى فاضغةوة زةٖاتٔ بة ئاغاْى زةضنةؾتييائةو 
ْة ية بةْسةضةناْى باؾووضى ئاغياوة نةؾتيياهة ئةو ضووْ، زةضِؤيؿنت وٕو تا تيػف فوضات

 .ئيَطإيؿيإ زةطواغتةوة بؤ ووْزةٖاتٔ، ٖةْسيَو داض ْةخؤؾي تاع
 .ْةبووثيَـ ئةوةى بطاتة َطؤظ، ظؤض  ووٕخيَطايي طواغتٓةوةى ْةخؤؾي تاع

يَتةوة غةض َطؤظ و َطؤظ ت، ْةثةضِيََؿو زةشييةغةض ظاْطاوة ٖةتا ئةو نيَضةى  ئيَػتة
 ووَٕؿهى تووؾبوو بة تاع ٕئةطةض ٖةظاضا ووٕ ْايةت،ْةطةظيَت، َطؤظ زووضاضى ْةخؤؾي تاع

ْةوة غةض َطؤظ و ْةيطةظٕ، َطؤظ تووؾي نيَضةناْيإ ْةثةضِّ آلبٔ، بة ْيَعيوية َطؤظةنإ 
خيَطايي  سيبوو، ئي ْةخؤؾييةنة َطؤظيَو ططفتاضى ئةو  ّ ٖةضآلبةووٕ ْابيَت، تاع

طؤظى تةْسضوغت بة َطؤظى تووؾبوو، هةوتٓى َٔ بةضيةنطواغتٓةوةنة ظؤض زةبيَت و بضوونرتي
 نة.ْةخؤؾييةٖؤى طواغتٓةوةى نطزٕ يةطةٍَ َطؤظى تووؾبوو، زةبيَتة تةْاْةت قػة

طةيؿتة ئةو  ووٕ، تاعوْٕةى زةٖاتٓة ؾاضى تيػفنةؾتيياظ( بة ٖؤى ئةو  330ية غاَيى )
ئةو زةْطؤية بة ةخؤؾي ضِةف يةو ؾاضة ثةيسا بوو، ةوةى ْبووْوآلؾاضة و ضؤشيَو زةْطؤى ب

يةطةٍَ زةْطؤنةزا  و بؤوة.آلزجيًة ب َبةض و ئةوبةضيةنةناْى ؾاضةنة يةخيَطايي ية تةواوى طةضِ
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بؤ  نةؽ ئاَطاظى ثيَويػيت ٖةَووّ آل، بةوٕتٔ ية ؾاضى تيػفآلبة خيَطايي نةوتٓة ٖة خةَيو
بةدىَ بٗئًََ، ٖةضضةْسة  وٕتيػف ْةبوونة تواْايإ  بووٕٖةْسيَو نةؽ ٖة ْةبوو،تٔ آلٖة

 وة زةَطٕ.ْةخؤؾييةثيَؿبيٓيإ زةنطز نة بة ٖؤى ئةو 
سا، زةضطةى ئاططخاْةى طةوضةى وْية تيػف ووٕةخؤؾي تاعةوةى ْبووْوآلبة بيػتٓى ب

نة  طاوتزة ثةْايإ زةبطزة بةض ئاططخاْةنإ،يةوناتاْةزا  خةَيوهة ضووْيإ زاخػت، وْتيػف
 َةظٕ، ويَطِاى ئةوةى وٕئاططخاْةى تيػف، بةآلّ و ئاططخاْةنإْةخؤؾي طويَعةضةوة ْاضيَتة ْيَ

ةى غةضؤنى ئاططخاْةنة َووغئةو وٕ وةضبططيَت، تيػف ىخةَيهتةواوى  ْةبووبوو ية تواْايسا 
 ناْى ئاططخاْةنة زاغطيَت.ةبوو، فةضَاْيسا تا تةواوى زةضط

خعَاْى خؤى و  ٖةَووى ئاططخاْةنة، َووغيةو دؤضة ناتاْةزا بة فةضَاْى 
ة ناضَةْسةناْى ئاططخاْة و ٖةْسىَ ية طةوضةناْى ؾاض بة ْٗيَٓى زةٖيَٓطإ بؤ ئاططخاْة و ضيَط

طةٍَ زةضةوة و ئاططخاْة ية ثيَوةْسيياْسْى ى ئاغايي زةطريا. ثيَسةضيَت ثضطِخةَيهية ٖاتٓى 
 و ئاططخاْةنإ.ووٕ بؤ ْيَبووبيَتة ضيَطط ية طةيؿتٓى تاع زاخػتٓى زةضطةناْى
طويَعةضةوةناْسا  ْةخؤؾييةيـ بة ٖةَإ ؾيَواظ و ية ناتى ٖاتٓى ئيَطاْية ؾاضةناْيرتى 

 اْةنإ زازةخطإ.زةضطاناْى ئاططخ
ئاططخاْة بة  ثيَوةْسيزةظاْسضيَت زاخػتٓى زةضطةناْى ئاططخاْة و ثضطاْسْى  ئيَػتة

 زةضةوة، بؤتة ٖؤى ضيَططى نطزٕ بة طةيؿتٓى ْةخؤؾي بؤ ْاو ئاططخاْة.
ةوةناْيإ بةضزةغتة و طويَعةض ْةخؤؾييةطزٕ ية يهناْى ضيَططثيَساويػتيية ئيَػتةى خةَيه

ى ئامساْى ْاظاْطئَ، بؤية ةآلا بطرييَت و بة بثةتو  ووٕية ْةخؤؾي وةى تاع طيَت ضيَطةزةتواْ
 ى ؾاضيَو تيَ بطةئ.ظايٓية زؤخى ئةوغا واتة غةزةى ضواضةَى  ئيَػتة ْييةئاغإ 

 خةَيوبطةوى ططتووة،  وٕية ؾاضى تيػف تاعووْٕةخؤؾي  ، نةوةبؤوآلٖةضنة ئةو زةْطؤية ب
 ئةوإ بيَ ثػاْةوةى دووَيةيةو ؾاضة، ئاضاغتةى  ووٕزةضض بة بيَ ثػاْةوة زةغتيإ نطز بة

بةو  ٖةبوو، ية ؾاضزةضضووْيإ ئةواْةى تواْاى  ٖةَوو بوو،ت آلضؤشٖةبةضةو بانوض ياخؤ 
 .نةوتٓةضِيَ نة ٖةيإ بوو ئاَيَطاْةى طواغتٓةوة

ت آلؤشٖةو ض بانوضزوو ناضواْى طةوضة و تا ضازةيةى بيَ نؤتايي ية زوو ضيَطةى ديا بةضةو 
، بة ثةية و بةثيَي زاٖاتى خؤيإ ْةبووية ؾاضةنةؾيإ  زةضضووٕتواْاى  نةغاْةي . ئةوضِؤيؿنت

 .ووٕى ديَطة بؤ ٖةَيططتٓيإ نةوتٓة نطِيٓى ئةو خؤضاناْةى تيَو ْةزةضبووْ بةثيَي ٕيا



 325 

 ْييةنإى ؾاضة نويَػتازاْيؿتوواْةنةى وةى زاْيؿتوواْ وٕ ؾاضيَهى طةضَةغيَط بوو،تيػف
ئةوةف يةو ؾاضةزا ئةواْةى ، ويَطِاى ْةبووٕبني وضزهطزْى بؤ زابيٓهطزْى خؤضاى و ثاؾهةوت

ّ آلةَةْيإ ية َاَيةناْيإ ٖةبوو، بةخواضزبة ؾيَوةى بةضزةواّ نةَيَو  ،إ ْاوةْسى بووزاٖاتي
ضةْس زةبيَت،  وٕية ؾاضى تيػف تاعووٕهة ْةياْسةظاْى َاوةى زضيَصةنيَؿاْى ْةخؤؾي ضووْ

 ى و بطزْةوةيإ بؤ َاَيةناْيإ.غووتةَةْتواْاى خؤيإ نةوتٓة نطِيٓى خؤضاى و  بةثيَيية بؤ
نة، ناضوباض و ْةخؤؾييةةوةى آلوبووْهة زةياْعاْى بة ٖؤى بضووْ ،ئةوإ ثةيةيإ بوو

 ى ؾاض و شيإ يةو ؾاضة زازةخطيَت.باظاضِ
دطة ية ئةواْةى ٖيض ، وٕى ؾاضى تيػفٕ و باظاضِآلية نؤ تاعووٕضؤشى زواى ٖاتٓى 

ئةوناتيـ ية ؾاضة طةوضةنإ نةغاْيَو  زيهة ية زةضيَ ْةزةبيٓطا، ، نةغيْةبووؾويَٓيإ 
 يَهيئةطةض ؾاض و ية ؾويَٓيَو ضؤشيإ زةنطزةوة،ٖةض ؾةويَ ْةبوو،نة ٖيضيإ  بووٕٖة

ى ئةو ؾاضيَهى طةضَةغيَط بوواية، ٖةواى ئاظاز و فيَٓهى ؾةواْة وٕوةى ؾاضى تيػفي طةوضةنة
 وة ٖاْسةض بؤ ئةوةى ئةو نةغاْة تا زواغاتى شياْيإ يةو دؤضة شياْةيإ بةضزةواّ بٔ.وؾاضة زةب
نيَؿايةوة و ْةى يةْططيإ ية نةْاضى ئةو ؾاضة ططتبوو، يةْطةضةناْيإ ضِانةؾتييائةو 

ٕ اوى و ْةياْسةظاْى نة ٖةض بةؾيَو ية خؤياتاعووْنةوتٓةوة ية ؾاضى زةغتيإ نطز بة زووض
 نوؾٓسةيةٕ. ْةخؤؾييةٖؤناضى ٖيَٓاْى ئةو 

ى ئاغيا و ية ْيوةى يةنةَى باظضطاْية بةْسةضة طةوضةناْى  يَوببوو بة يةن وٕؾاضى تيػف
ؾاضة  نة ئةو ناضواْةى زةٖاتة ئةو ،ناْسا ئةو ؾاضة بة ضازةيةى طةوضة ببووْييةغاغا زةغةآلتي

 َيَصووْووغة يةاليةٕ تةْياةو بابةتة ئ ويػت بوو تا يةو ؾاضة زةضبضيَت،ثيَي ضةْسئ ضؤش
 ثؿرتِاغتناْيـ ئةوةيإ ْييةى وةى ئةضَةزيهة ناْيَيَصووْووغة َاَيييةنإ باؽ ْةنطاوة،خؤ
دطة يةئةوةى بةْسةضيَهى  زةغةآلتيى غاغاْى بوو،هة ئةو ؾاضة ْاوةْسى ضووْ وة.ووةتةنطز

، ة بووئيُجطاتؤضييةتبطزْى ئةو بةضِيَوةو  غياغي زةغةآلتىطةوضة و بة بايةر بوو، ْاوةْسى 
بضٓة  بووٕبة ٖؤى ثؤغتةناْياْةوة ْاضاض  وآلتتساضاْى آلؾاظازة و فةضَاْسة و زةغة ٖةَوو

 ية زوو نةْاضةناْى زجيًة ْيؿتةدىَ بنب. يَوو ية يةن وٕثايتةخت و ية تيػف
و زوبووٕ، ؾاضيإ ية ٖةضنطا  ضيَاْةف نة بة الغايي ئةوإ خاْوونؤؾهةنإ و ئةو 

يَو و طؤضِٖةَوو ناض و ئاَيويةو ؾاضة طةوضةيةزا  ظؤض طةوضة نطزبوو، زجيًة ضِووباضينةْاضى 
 ى زاخطا.باظضطاْييةدؤضة  ٖةَوو
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 بؤ َاَيةناْيإ ضِؤيؿتٓةوة،إ ؾويَٓةناْى خؤيإ زاخػت و غةوزاناض و ثيؿةوةضو  باظضطإ
نطزْى خؤضاى وةى ْى ئاَازةٖةَوو ؾويَٓةناقة و ظوونطزْى ئاٖةَوو ؾويَٓةناْى زةغتةبةض

زةبوو ية َاَيى خؤى و يةو  ،بووايةٕ بخواضزئةوةى ثيَويػتى بة  خواضزْطةنإ زاخطإْإ و 
بؤ خؤى ية َاَيةنةيسا ْإ بهات. ئةطةض ْةخؤؾيَو زةضَاْى  ٕيا غواتى ياْةى ٖةيةتخؤضان

 يخةَيهيـ وةى هة زةضَإ فطؤؾةناْضووْ، ْةيسةتواْى بةضزةغتى غات، بووايةثيَويػت ب
خؤيإ قايِ َاَيةناْيإ  يةْيَو و ةوةبووْضؤيؿتبؤ َاَيةناْيإ  زيهة ؾويَٓةناْيإ زاخػت بوو،

 ْةبٔ. ووٕتاعْةخؤؾي زووضاضى  نطزبوو، بؤ ئةوةي
  ْةبوو، ية ئاظةضباجيإ زةطةضِايةوة،، ؾاثووضى زووةّ ية ثايتةخت ووٕزاْى تاعضِووية ناتى 

بة  ئيَػتةنطَاؾاْى  خؤية ناضاَػني يا ووٕتاع خؤةخؤؾي ضِةف ياةوةى ْآلوبووْٖةواَيى ب
 ؾاثووض طةيؿت.
نة ببيَت، ْةخؤؾييةبيػتى ٖةواَيى ؾاثووضى زووةّ بطاتة ناضاَػني و طويَثيَـ ئةوةى 

 زةضفةتى ٖيَٓا و بؤ ظياضةت ضؤيؿت بؤ )ؾيع(.
تةَةْيإ بضٔ بؤ  زةنةٕ الْى نةّ داضيَو ية ظووٕ ئاضةواتابة ٖةَإ ؾيَواظ نة َوغوَي

 وملةقسةؽ(يتةزةنات ية تةَةْيسا يةنذاض بؤ )ب ظووٖةض َةغيشيةنيـ ئاضة ظياضةتى نةعبة،
يإ زةنطز الْى نةّ يةنذاض ية تةَةْيإ، بضٓة ظوويةناْيـ ئاضةينات ظةضزةؾت بضيَت، ئةو

 بة تةختى غًيَُإ ْاغطاوة. ئيَػتةؾيع نة  غةضزاْي
ثاؾاى  ؤٕو نة ٖةْسىَ ية ثاؾاناْى غاغاْى ٖةض وةى ضثريؤظ بو ٖيَٓسةؾيت  خؤؾيع يا

، بة ٖةَإ ؾيَوة بة ضِؤيؿت ؾٗةزةؤ َب ةوةغفةٖاْةباؽ( بة ثيَ ية ئةةفةوى )ؾا عغطةوضةى 
 .زةضِؤيؿنت بؤ ئةو ؾويَٓة ةوةى ثايتةختوْثيَ ية تيػف

ةنى طةوضة بة ٖةَإ ْاو ئاططخاْةي ،ؾاخيَو بوويةغةض بوو ية ئاططخاْةيةى نة  بطيَتىؾيع 
 ضِاظاْسضا بؤوة. ئيَطإةناْى ئةو ناتى يو دوإ بوو نة بة دواْرتئ و ْاغهرتئ دواْهاضي

تا  و َاٍَ بووٕنؤَةَييَو َوَيو  وزإناْسا خْييةتةواوى ئاططخاْةنإ ية غةضزةَى غاغا
ية  اْةيةبضيَت و َوَيهةناْى ئةو ئاططخبةضِيَوة بة غووز وةضططتٔ ية زاٖاتةناْيإ، ئاططخاْةنة 

 .زيهة ثرت بوو هةناْى ئاططخاْةناْيَوَيتةواوي 
 يةاليةٕبوو نة نةضةغتةناْى ئةوىَ واى طةوضة ْيؿتُاْظةخاْةيةنى ؤدطة يةوة ؾيع وةى َ

ٖةْسىَ ية ئةوإ ثيَـ ئةوةى مبطٕ، ططْبةٖاتطئ و  زةوَيةَةْسةناْةوة زةزضا،خاوةٕ تواْا و 
هة ئةوإ وايإ َةظةْسة زةنطز ضووْ، زةغجاضز طخاْةيةناْى خؤيإ بةو ئاطزياضييةزةطُةْرتئ 
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ّ يةواْةية َرياتططةناْيإ آل، بةةوةْاضيَت و زةَيَٓيَت يةْيَونة ٖةض نةضةغتةيةى بسضيَتة ؾيع 
 ٖةضظإ فطؤؾي بهةٕ.

يٓةنإ و خؿًَة ثطِ بةٖا و ظيَطِئ و ئاوغاضة ظيَطِمشؿيَط ضِاظيَٓسضاوة، طؤضاْى  شَاضةيةني ظؤض
. ةبووَإ زغةضغووضِنة َطؤظ ية بيػتٓى شَاضةنةيإ زووضاضى  بووٕةنإ ية ؾيع ٖةزةطُةْ

ة ئةو ؾويَٓة، بؤية ية تةختى غًيَُإ نؤؾهيَو بؤ ئةوإ ووْثاؾاناْى غاغاْى بؤ ظياضةت زةض
 تةالضةزةنات، ية  يٓاغي ْاغطاو باغئيَطاْئةو نؤؾهةف وةى ثطؤفيػؤض )ثؤخ(  ضيَ نطا بوو،

 نإ بوو.ْييةزةَى غاغاغةض َةظْوناْي
 َةظْي تةالضيئةطةض طةؾتياضيَو بضيَتة تةختى غًيَُإ، ويَطِاى ئةوةى ية  ئةَطِؤ

بهيَـ ْةَاوةتةوة،  زيهة دطة ية ويَطاْة ٖيضي ،نإْييةئاططخاْةى ؾيع و نؤؾهى غاغا
ةى غطووؾتو ٖةض نةغيَو خؤى دواْى ئةو  زةظةضةتى ئةو ووؾو ؾهؤى غطزةبيَت بؤ ْيَ

نإ ئةو ؾويَٓةيإ بة ثريؤظ زةظاْى و ئيَطاْييةْةبيٓيَت، تيَ ْاطات نة بؤضى ٓسةض يَئةو
يإ نطز نة باوةضِ ؤٕا ضغٖةضوة اْةيإ يةو ؾويَٓة زاَةظضاْسبوو،طةوضةتطئ و بةؾهؤتطئ ئاططخ
 ظةضزةؾت ية ؾيع ية زايو بووة.

 ثاؾايةتييى ظةدمريةى ووْضيةْيَوغةض ضواضزة غةزة بةةى ْيَعيهنةف نة ئةَطِؤ
ف ْٗيَٓى طةوضةى زةضياضةى تةختى غًيَُإ ئاؾهطا ئيَػتةتا  تيَجةضِ بووةناْسا ْييةغاغا
ٖةضوةٖا  ضيَبووْى ئةو زةضياضةية،ى يتْييةة و ظةويٓاغةنإ ْةيإ تواْيوة ٖؤناضى ضؤْةبوو

ػى َةتط ية طوضي ة نة ٖةظاضقووَي ٖيَٓسةى بسؤظْةوة. ئةو زةضياضةية ووْْةضيةْيَوٖؤناضى 
غةضى طوضيػةنة قووَيى ئاويإ خػتة ْيَوى و ئةو تةْة قوضغةى يةنطزْى تايبةتى ثيَواْة

 بةغرتابوو، ْةطةيؿتة بٓى زةضياضةنة.
 ضِووباض،ظؤضة نة بؤتة غةضضاوة و زةغتجيَهى زوو  ٖيَٓسةئاوى زةضياضةي تةختى غًيَُإ 

 زةبٓةوة. َيَٓى ؾاخسا ؾؤضِبةضزةواّ يةو زةضياضةية زيَٓةزةض و بة زا ضِووباضةفئةو زوو 
ٕ اهة ظةوْاغضووْنى ئاَيؤظة، ٓييةى تةختى غًيَُإ ْٗيَقووَيٓاغإ زةضياضةي بة ضِاى ظةوي

يَص زةنات ية نويَية. ؾاخى ييَوضِ نةةضياضةزئاوةى ئةو  يْاظأْ غةضضاوةزةطات  ئيَػتةتا بة 
طظيةنةى ية يبةضظتطة و بة ى، ؾاخةنةزةوضوبةضبة ثيَ زةؾتةناْي  وضزتةختى غًيَُإ بة بةضا

 ( َةتط.2200ئاغتى زةضياف زةطاتة )
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بؤ غةضةوة  خواضةوةزيَت و ْاتواْيَت ية  خواضةوةئاو ية غةضةوة بؤ  ْييةالى نةؽ ؾاضاوة 
ّ( ْةظاْطاوة نة ية نويَوة زيَت و  2200و ئاوى تةختى غًيَُإ ية ؾاخيَهة بة بةضظايي ) بطِوات

 ى ئةو ؾاخة.يووتهةزةطاتة 
ى زاْيؿتوواْية نؤْةنإ ظةضزةؾت بة ئاَاشةى ثةدمةناْى و بؤ ئةوةى يى ظةضزةؾتباوةضِة ب

، بةآلّ ئاططخاْةنة ٖةضطيع بيَ ئاو ْةبٔ، ئةو ؾويَٓةى زضظ ثيَسا و ؾهاْسى و ئاوى ييَ ٖيَٓا
ٓاؽ و ظاْاياْى ئةو يظةو ئيَػتةوة ئةغتةَة. تا ظاْػتييةثةغةْسنطزْى ئةو بابةتة ية ضواْطةى 

ى ئةونات بؤ خةَيهنطزْى يوة غةضضاوةى ئةو ئاوة بسؤظْةوة، بؤية يؤَةةضزةَة ْةياْتواْغ
ئةو زةضياضة و ئةوةى نة بة ئاَاشةى زةغتى ظةضزةؾت ئاوةٖاى  يةباضةىةناْيإ باوةضِ

 .ْييةييَٗاتووة، ناضيَهى ؾياو 
ئاططخاْةنإ، ضاْسْى ى ئيَطاْيية نؤْةنإ، بة تايبةت زواى زضوغتبووْية خةغًَةتةناْى  يَويةن

ية ئةطةض ئاططخاْةنة  ئيَطاْسا، طوَيداْةيةى ٖةبووة،طوٍَ بووة و ية نةْاضى ٖةض ئاططخاْةيةى ية 
 ضيَو ؾيعيـ بوواية، ئةوا ية نةْاض ئةوزا طةضخماْةيةى بؤ طوَيةنإ  ْاوضةى غةضغةوظى وةى بةَيذ

 ئيَػتةية  ضى طوٍَ. بةبووْبةف ْةبٔ ية ٖةناْى طوَيى تيَسا بفطؤؾطيَت و بيَزةنطا تا ية ظغتاْسا دؤضة
هطزْى طوٍَ بة زؤغت و خؤؾةويػتةنإ، ْةضيتيَهى ثيَؿهيَؿتوونةزا باغهطا نة ْةضيتى و يةو ثةضِ

 .بووٕنإ فيَط ئيَطاْييةنإ ئةو ْةضيتة ية ئةوضووثاييةى بوو و ئيَطاْ
سا( ئيَطاْى َيَصووتوونى ططاْبةٖاى )ضاوخؿاْسْيَو بة ثطؤفيػؤض )ثؤخ( ْووغةضى ثةضِ

زةَييَت: )ئةو غةضزةَةى ية ؾيع طةضخماْة بؤ ثةضوةضزةى طوٍَ ٖةبوو، ية ٖيض ؾويَٓيَهى 
 .(ْةبووديٗاْسا طةضخماْةى ئاوا دوإ و طةوضة بؤ ئةو َةبةغتة 

ئيَػتة ويَطاْةناْى ئةو ؾويَٓة نة  يةشيَطتةختى غًيَُاْسا واتة  يةشيَطْةوة نة زةطيَطِ
َةتطغيسا، َوبيسةناْى ظةضزةؾتى ٖةضِةؾة و نة ية ناتى  بووٕظةَني ٖةيَو شيَطزةبيٓطئَ، ٖةْس

 ئاططى ثريؤظ و خؿٌَ و نةضةغتة ططاْبةٖاناْيإ زةطواغتةوة بؤ ئةو شيَطظةَيٓاْة.
 آلٕ بطزضاوة،بة تا ئيَطإظةخاْةى طةوضةى ؤَ ٖةَووزووداض نؤْي ئيَطإ ى َيَصووية 

 سيئةويثيَطغجؤَييؼ بوو، ربزْى آلْو بة تا ئيَطإهةْسةض بؤ يةنةَيإ ية غةضزةَى ٖيَطؾي ئةغ
ظةخاْةى تةختى غًيَُاْى ؤية غةضزةَى ٖيَطؾي )ٖةضقٌ( ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى بوو نة َ

 ٕ بطز.آلبة تا
ييةناْسا ْووغطاوة، َيَصووتوونة ظةخاْاْة بطزضاوة و ية ثةضِؤزووداضزا ئةوةى يةو َية ٖةض

 َإ زةبني.غةضغووضِى بيػتين ئةو بابةتاْة، زووضاضى ظؤضة نة ية نات ٖيَٓسة
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ناْسا ٖةخاَةْؿييةبؤ َاوةى زوو غةزة و ْيو واتة ية تةواوى غةضزةَى  ثيَطغجؤَييؼ
زةطُةٕ و  يٖةض نةضةغتةيةن ٖةخاَةْؿييةنإ بوو،اْى شيَطزةغتى وآلتَؤظةخاْةى تةواوى 

 بوواية، زةٖيَٓسضا و يةو نؤؾهة زازةْطا.ٖةزياض 
ؤظةخاْة ى طةوضة و َئايٓنإ ْاوةْسيَهى ْييةغاغا زةغةآلتىـ ية َاوةى ضواض غةزة ؾيعي

 تساض و خاوةٕ غةضَايةنإ نةضةغتة زةطُةْةناْيإ بة ؾيع زةبةخؿى.آلثاؾا و زةغة بووة،
ووغإ ْووغيوياْة، بة ييَهساْةوةى ئةوةى َيَصووْنةواتة زةتواْطيَت ثةغةْس بهطيَت نة ٖةض وةى 

 ،خؤيسا بطزووةيةطةٍَ يٓةنإ و ناآل ططاْبةٖاناْى ظيَطِ نوتاَيةو ظيو و خؿٌَ و  ظيَطِنطؤض( ٖةضقٌ )زة 
ى بووْغةباضةت بة  طيَطِاْةوةفية بطزضاوة، َةظاضطةهة ئةو غةضَاية َةظْة يةو ئاططخاْة و ضووْ
الْى  ةبووايةٖيإ بووْظةَيٓاْة اغت بووة، ئةطةض ئةو شيَطية تةختى غًيَُإ ْاضِ شيَطظةَيٓاْةئةو 

و  ظيَطِنةّ خعَةتهاض و ناضبةزةغتةناْى ئةو ئاططخاْاْة نةضةغتة غوونةناْى وةى خؿٌَ و 
 ثاضيَعضاو بٔ و بةض تاآلٕ ْةنةوٕ. بؤ ئةوةي يإ زةطواغتةوة بؤ ئةو غةضزاباْةظيوةناْ

نة  بيَت ناضَةْساْى ئاططخاْة ئةطةض ضاغت بوو ْةبووة،ى ئةو غةضزاباْة ضِاغت بووْنةواتة 
ئةطةض ئةو ناضةؾيإ نطز بيَت، زياضة  ةغتة ططاْبةٖاناْى بؤ بطواظْةوة،ة نة نةضْةبووتواْايإ 

ضؤَةنإ و ٖةضقٌ ئةواْيإ زؤظيوةتةوة و بطزوويأْ. ثيَويػتة بطوتطيَت نة ٖةضقٌ و 
 .بووٕى َةغيح واتة نطيػتيإ ئايٓغةضباظةناْى يةغةض 

وة بؤ سةؾاضزاْى نطيػتياْةنإ و بةَيطةف بؤ ئةو وب بةٖيَعيةنى ةثةْاط ئيَطإ ٖةَيبةتة
ثيَـ ئةونات  ضيَ نطاوة، ئيَطإػاى َةغيشى ية ديٗإ ية يَبابةتة ئةوةية نة نؤْرتئ نًَ

، تةْاْةت ية بهإ ضيَػا ًَيَةنإ ْةيويَطاوة ية ٖيض ؾويَٓيَهى ديٗإ نينةؽ ية َةغيشي
نطيػتياْةنإ زةنةٕ، بة ى َيَصووو باؽ ية يي ناتيَئةوضووثاووغاْى َيَصووْ)ئةْتانية( نة 

 ى نطيػتيإ ية ديٗاْى زةْاغيَٓٔ.ئايٓةْسةناْى ية ْيَووةْس يةنةّ ْيَ
نإ، ئةوة بوو نطيػتياْةنإ بؤ ثاضيَعطاضى ية ئيَطاْييةو  ئيَطإثازاؾتى ضانةى ثاؾاناْى 

بهاتة غةض  اْى ٖيَطفبة ْاوى ٖةضقٌ يةطةٍَ غةضباظةن نطيػتياْينة ئيُجطاتؤضيَهى 
 ْى بطز.آلو ئةوةى تواْى بيبات، بة تا ئيَطإى ئايٓوةْسى طةوضةتطئ ْيَ

 هطزٕ،ى ؾيع بؤ ظياضةتثةضغتطةؾاثووضى زووةّ ثيَـ ئةوةى بطاتة نطَاؾإ، ضوو بؤ 
ناْى ةوييةو و طؤضآلناتيَو طةيؿتة زاَيَٓى ئةو ؾاخةى نة ئاططخاْةى ؾيعى ييَ بوو، ثيَ

هطزٕ و تواْاى تةختى غًيَُإ بؤ ظياضةتوابوو نة ٖةض نةغيَو ضووباية هة ْةضيت ضووْزانةْس، 
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ثةتى ية  بةثيَي ابهةْيَت، ظيَذاناْى زةوييةو و طؤضآلغةضةتا ثيَ زةبووايةضِؤيؿتٓى ٖةبوواية، 
 هةويَت.بؾاخةنة غةض

و و آلنةغوناضةنةى بة ٖةَإ ؾيَوة ثيَ زةبووايةئةطةض نةغةنة ْةخؤف بوواية، 
ى زابهةْٔ و ية ؾاخةنة غةضي غةٕ. ٖةْسىَ نةؽ ئةو ْةخؤؾاْةيإ زةٖيَٓا بؤ ناْةوييةطؤض

بووٕ، نة ضاضةغةضنطزْيإ ئةغتةّ بوو، ية ئةو ئةو ؾاخة نة زووضاضى ٖةْسىَ ْةخؤؾي ب
ووةتة ؾويَٓى ية هة ئةو ئاططخاْةية نةوتضووْ وابوو،إ ٖةَووى باوةضِ ؾويَٓة زةَاْةوة،

 ضاضةغةض بهات. يـبيَ ضاضةناْ ْةخؤؾييةْايساية ى ظةضزةؾت، ية توازايهبووْ
ية بؤ ظياضةت، زةضفةتيَهى طةوضة بوو بؤ ضيٓيَو ثةضغتطةى ؾاثووضى زووةّ بؤ ئةو ووْض

نة  بووٕئةوإ ئةو تاواْباض و طوْاٖهاضاْة  بووٕ بؤ ئاظازبووْيإ،يةو نةغاْةى يةو ئاططخاْةية 
 وة بةض ئةو ئاططخاْةية.وثةْايإ بطز ب

ئةو خووخسةية  ئيَطاْييةنإ،نإ ْةضيتيَهى تايبةت بوو بة ثةضغتطةبطزْة بةض ى ثةْاْةضيت
ى ئةو بووْباؽ ية ٖة زيهة ى ٖيض ْةتةوةيةنيَيَصوو طا،بيٓزةْة زيهة ْةتةوةناْي ْيَوية

طةوضةناْى غةضزةَة ديانإ ية  تساضإ و ثياوةآلْةضيتة ْانات. ٖةضضةْسة ٖةْسىَ ية زةغة
ّ ية ٖيض ؾويَٓيَو دطة آلبةطري زةبووٕ و ٖةض يةو ؾويَٓاْة زةَطزٕ، ػانإ ثةْايَو نًَ ثةضغتطة

نة تاواْباض و طوْاٖهاضإ بؤ ئةوةى ثاضيَعضاو بنب ية غعازضاْيإ بة  ،ةْةبووئةو ْةضيتة  ئيَطإية 
طإ ئيَية  تةْيايَػانإ و يةوىَ ثةْا بططٕ، و نًَ ثةضغتطةٖؤى تاواْةناْياْةوة، ثةْا ببةْة بةض 

زا وةضطريا بوواْة تا نؤتايي ثةضغتطةئةواْةى تاواْيإ زةنطز ئةطةض ية  ئةو ْةضيتة ٖةبوو،
نةغيـ ئةواْى غعا ْةزةزا تا ئةو ناتةى  ووٕ،ياْةزا زةَاْةوة و زةضْةزةضثةضغتطةتةَةٕ يةو 

 ياْة بوواْة.ثةضغتطةثةْاطريى ئةو 
ثةضغتطةناْسا يَهيإ ية تاواْباض ٖةَووثيَويػتة ئةوةف بعاْني نة َوبيسةنإ 

ئةو نةغةى زشى ثاؾاى  خؤزةنوؾت يا هيئةوةى بة ئةْكةغت يةنيَ منووْةبؤ  وةضْةزةططت،
 ثةضغتطةئةو نةغاْة ية  تةْيا ثةضغتطة،غاغاْى ياخى زةبوو، ْةيسةتواْى ثةْا بباتة بةض 

 زةْاغطإ. بووٕاْةناْيإ بة تاواْى ؾياو بؤ ييَدؤؾةنإ تاوَووغوةضزةطريإ نة بة َةظةْسةى 
ططتٔ ثيَ باؾرت طؿتيي ئاططخاْةى ؾيعيإ بؤ ثةْاى بوو نة تاواْباضإ بة غطووؾتؾتيَهى 
هة زةيإ ظاْى ثاؾاناْى غاغاْى زئَ بؤ ظياضةت و ضووْ، زيهة ناْيثةضغتطةبوو بيَت ية 

 ية ثاؾاى غاغاْى بهةٕ. ةنة زاواى ييَبووضزٕية سةوؾة و غٓووضى ظياضةتط ناضٕئةوإ زة
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بوو ديَ طةياْس، يةو تاواْباضاْة خؤؾبة ضِيَوضِةمسة ئايٓييةناْيؾاثووضى زووةّ زواى ئةوةى 
ة غةض خاى و زاواى بةخؿيٓيإ زةنطز. زواتط وةى غوثاغطوظاضى بووْيسا نةوتية بةضاْبةضنة 

ية  ،بهةٕ ضيَبةضاْبةض بة غةضنةوتٓى بةغةض ٖةثتاَيةناْسا، فةضَاْى نطز تا ثةيهةضيَهى بؤ 
زةغتيسإ ية بٔ ثةيهةضةنة بٓووغٔ و ية يةشيَطاْةى وآلتزى مسام و ْاوى تةواوى ئةو ةضب

 (1)اْةنةزا ٖةَيي بواغٔ.ئاططخ
 ضيَ نطا وى وةغتايةنى ضؤَى بة ْاوى َاضنؤؽ ضاوةزيَط يةشيَطثةيهةضى ؾاثووضى زووةّ 

ظؤض ؾيَواظى تاؾيٓى ية ّ بة ططمياْى آلية ؾيع ْةزؤظضاوةتةوة، بة ئيَػتةتا  ية بةضزى مسام بوو،
                                                 

ْيإ ية ؾووف ى ئةو زةغتةيةى زةنطز نة ناضى ٖةَيهةْسيباغتإ ْاغي فةضةْػي شإ ثطؤ نة غةضؤنايةت (1)
 يةشيَطتواْى نؤؾهى طةوضةى زاضيوف و ثةيهةضةنةى  نطز، ظايين 1950تا غاَيى  بؤ َاوةى غيَ غاٍَ، واتة

ناْسا ْةضيتيَهى ةو غاغاْى يةْاو ثةضةغتط ٖةخاَةْؿييؾاناْى واية زاْاْى ثةيهةضى ثا ثيَيخاى بسؤظيَتةوة، 
زواى ئةوةى زاضيوف  ْةضيتة ية ئيَطإ بووْى ْةبووة، ئيَطإ. ئةو باوةضى واية ئةو ووةتةى بووة و ٖاتَيػط

 يةوىَ َايةوة، ئةو ْةضيتةى ٖيَٓا. نطز و َاوةيةى َيػطغةفةضى بؤ 
ية  يوة ثةيهةض بوو،يَطمشةٕ بوو، ئةو تواْى ثةيهةضى زاضيوف نة ْشإ ثطؤ ثياويَهى ظيطةى بووة و قوتابي ط

ثيَٓر تا ؾةف تةٕ  ةىْيَعيهضووى َيَصووييةوة ظؤض بة ْطخة ية خاى زةضبٗيَٓيَتةوة و ئةو ثةيهةضة بة تةواوةتى 
ةنإ يَيػطيبووة و ية اليةٕ ثةيهةضتاؾة  َيػططوَإ بةضزةنةى ية دؤضى بةضزى بًوضيٓى قوضغايي بووة، بيَ

ئةو ثةيهةضةيإ  َيػطية  زاوة، ٖةض يػيهطزْى نؤؾهى ثيَطؽ ثؤَيضيَياضى زاتاؾطاوة، زواى ئةوةى زاضيوف بطِ
بة نةؾتى  َيػطةَهاضى غةض ثةيهةضةنة و نؤؾهةنة بة تةواوةتى ييَو ضووٕ. ثةيهةضةنة ية تاؾيوة و قةَي

ياى قةيعةّ زضوغتى نطزبوو بةضةو نةْساوى فاضؽ ْيٌ و زةض ضِووباضيية ضيَطةى ئةو نةْاَيةى زاضيوف ية ْيَوإ 
 و زواتط بؤ ؾووف طواغرتايةوة.

ى وتةية ضووى زاتاؾني و ْووغيٓةناْى غةضى ظؤض بةضضاوة و بة  ْيية،ئةو ثةيهةضة بةؾي غةضةوةى ثيَوة 
يَُة ةنةى زةضيإ ٖيَٓاوة، ئةوةْسة ية زاضيوف زةضيَت نة ئةطةض غةضى ثيَوة بوواية، ئيزةغتة فةضةْػي

 ى بؤ زةضزةنةوت و ئةوة ية ضووى َيَصووييةوة ظؤض بة ْطخة.يضووخػاضى ئةوَإ بة تةواوةت
ةى غةزةيةنة ٖةَيهةْسٕ ية ؾووف بةضزةواَة و ضيَصةيةنى يةنذاض ظؤض ية ْيَعيه زيهة ية اليةني
ٓةوة زةبيَتة ا ْاوةناْى زؤظضاوةنإ بٓووغييناْى نؤؾهى ؾووؾيإ زؤظيوةتةوة، نة ئةطةض تةْؾويَٓةواضة

 ضواض زيٓطةى ٖةبووة زةضزةنةويَت،توونيَهى ظؤض ئةغتووض. ويَطِاى ئةوةف تاظة نؤؾهةنة نة ؾةغت و ثةضِ
ؾويَٓةواضي بؤية ئةو بريؤنةيةى شاى زؤ َؤضطاْى فةضةْػي زةبيَتة ضِاغتى نة زةَييَت ية زَيى ؾووف ئةوةْسة 

 "ظةبيشوَيآل"بهطيَت، ٖيَؿتا بايةخى ٖةية.  خةضزٕ ية نة ئةطةض طةدمى قاضؤٕ بؤ زؤظيٓةوةياباغتاْى ييَ
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نطابيَت و  ضيَؾيَواظى )تاقى بوغتإ( زةضيَت نة بة زةغت غةْط تاؾة ضؤَةناْةوة 
 ؾيَوةى ؾاثووض زضوغت نطز و ٖيَٓاْى بةضزةنة و زاتاؾيٓى و ناضةناْييةغةض ثةيهةضةنةيإ 

 ةى زوو غاَيى ويػت.ْيَعيه زيهةي
هطزْى ؾاثووض تا ناتى ناتى فةضَاْوضز ية بة بةضا تةْيا َيَصووة باؽ ْةنطاوة،ئةو 

ظ( بؤ ؾيع واتة زوو غاٍَ زواتط بووة، ئةو َاوةيةَإ  332غةفةضى زووةَى نة ية غاَيى )
 ، ثةيهةضةنةى بيٓى بيَت،زياضى نطزووة. يةواْةية ئةو ية ناتى غةضزاْى زووةَى بؤ ؾيع

 .ْييةئيَُةوة بيَ بٓةَا  يةاليةٕطزْى َاوةنة نطوَإ ْانةئ نة زياض
بهات، بة  ية بةضزؽ غةضةتا و ثيَـ ئةوةى زةغت بة تاؾيٓى ثةيهةضى ؾاثووض ؤَاضن
ظؤض  غٓووضةنطز و َؤّ يةو  ضيَؾاْةى ٖةْطوئ َؤزيًَيَهى بؤ ثةيهةضى ؾاثووض  خؤَؤّ يا

ٖيَؿتاف ٖةض ئاظةضباجيإ يةو ْاوضاْةية نة ٖةْطويٓى ظؤضة، بة ططمياْى ظؤض  وت،زةغت زةنة
 ضيَغةْط تاؾةنةوة  يةاليةٕؾاثووض  ية بةضاْبةضو  وٕثةيهةضةنة ية تيػف خػاضىضِووغةض و 

 تةْيا يةى بةضز بةناض ْةٖاتووة، فطوَإ بؤ ئةو ناضبيَ نطاوة و طواغرتاوةتةوة بؤ ئةوىَ،
 تةختى غًيَُإ. خؤزةبيَت ضةْس ثاضضة بةضزيَو ٖيَٓطابيَتة ؾيع يا

ّ بؤ ئةوةى آلْةبيَت و ْاوى نوٕ بيَت، بةٖةضضةْسة نةّ واية بةضزى مسام ْاوةنةى ثتةو 
بةضزيإ بؤ ئةو دؤض بةضزيَو، ضةْسئ  تةْيازووضاضى ئةو دؤضة نيَؿةية ْةبٓةوة ية دياتى 

ئاؾهطاؾة نة طواغتٓةوةى بةضز ية زاَيَٓى ؾاخةنة بؤ تةختى  ووةتةوة،ناضةيإ طواغت
تواْيوياْة  ئةو غةضزةَةناْى ييةئيَطاّْ آلغًيَُإ ضةْس غةختة و ض ناضيَهى ثيَويػت بووة، بة

بؤ  طواغتٓةوةى بةضزى قوضؽ وةضبططٕ، ة و ئاَيَطىيبؤ طواغتٓةوةى ؾتى قوضؽ غووز ية باضي
وا ْانةٕ زةتوأْ غةضزاْى ويَطاْةناْى ئةو نةغاْةى بطِ ٖةبووة،ئاَيَطى تايبةتيإ  فناضة ئةو

ٖةَوو بةضزاْة اغتٓةوةى ئةو و ئةونات بؤى زةضزةنةويَت نة طوةٕ ية فاضؽ به ثيَطغجؤَييؼ
 و بةبيَ ئاَيَطةى تايبةت ْةنطاوة. ْييةزواتط بؤ غةض ناضةنة ٖةضوا ئاغإ  بؤ ئةو ؾويَٓة،

زةغتةناْى غاغاْيإ ية بٓهةى ثةيهةضةنة وآلتة شيَطثةيهةضتاف و ٖاوناضةناْى ْاوى 
و سةوت  ْووغي، ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ و ية نةتيبةى ْةقؿي ضؤغتةَسا ْاوى غي

ثاؾا  زةغةآلتيىية ناتى ؾاثووضى زووةّ ئةو شَاضة ظؤض نةَرت بووة و ية ناتى  ،ٖاتووة وآلت
نإ ديا ْييةيإ ية غاغايٓةة ْيَوإ ئةو زوواْة، ظؤضبووْتةناْى غاغاْى نة نةوتآلبيَ زةغة
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 يتية نةتيبة و ؾ خؤثةيهةضةنإ يا يةشيَطةنإ وآلتةوة. ْةضيتى ْووغيٓةوةى ْاوى بووْب
 (2)اّ نطاوة.ناْةوة طواغرتاوةتةوة و بةضزةوٖةخاَةْؿييةزا، ْةضيتيَو بوو نة ية زيهة

طواية ية ثةيهةضةنة  يٓيٓى ثةيهةضى خؤى ضؤيؿت بؤ ؾيع،ظ( ؾاثووض بؤ ب 332ية غاَيى )
زياض زاوةتة  ظيَطِنإ ٖةظاض غههةى ْييةئةضَة َيَصووْووغةى وتةظؤض ضاظى بووة، بة 

ظؤض بوو نة تا  ٖيَٓسةة ظيَطِهة ئةو ضووْةوى بة َاَيى زْيا زةوَيةَةْس نطز، ثةيهةضتاؾةنة و ئ
ةناْى بةدىَ َٓساَيزواى َطزْيـ َرياتى باف بؤ  ت،نؤتايي تةَةْى زةيتواْى بة باؾي بصي

 بٗيًََيَت.
ٖيَؿتا  نةوتةضِىَ، وٕزواى ئةوةى ؾاثووض نؤتايي بة ظياضةتةنةى بؤ ؾيع ٖيَٓا، بةضةو تيػف

ئةو نةغاْةى ييَ َابوو نة  تةْيابة ٖؤيةوة زةَطزٕ، ؾاض  خةَيو ية ؾاضةنة َابوو،تاعووٕ 
ية ؾاضيَو بصئ نة نةغي تيَسا ْةَاوة و ية  ْةبوو، ئةواْيـ ْاضاضبووٕتواْاى ضؤيؿتٓيإ 

 زاخطا بوو. خطِ يـباظاضِ و ظاآلزياض بوو، ضؤٍَؾاض بة تةواوةتى  ووٕ،َاَيةناْيإ زةضْةزةض
تةْاْةت نوييَطةف  خةَيهى ْةزةتطغاْس، تاعووٕى وةى ْةخؤؾييةنؤْسا ٖيض ية غةضزةَى 

و تاعووٕ بؤ ْيَظاْطاوة نة ية ناتى ٖاتٓى َيهطؤبى وةى َةتطغي ْةزةخػتةوة،  ٖيَٓسة
دةغتةى َطؤظ تا ئةو ناتةى يةنةّ ْيؿاْةناْى زةضزةنةويَت، غيَ ضؤش زةخايةْيَت نة بة 

 ة.غووضِى شياْى ئةو َيهطؤبة ْاغطاو
ئةو بابةتةيإ ْةزةظاْى و وايإ بريزةنطزةوة نة ئةطةض بة ثةْا نةغيَهى  خةَيوية ضابطزووزا 

آلى نةيإ بة بةْةخؤؾييةزةبٔ و  ْةخؤؾيية، ضاغتةوخؤ زووضاضى ئةو بطِؤٕسا تاعووْزووضاض بة 
طز ية ٖةبوو. ئةوإ دياواظيإ ْةزةن ْةخؤؾييةبؤية تطغيَهى تايبةتيإ يةو  ئامساْى زةظاْى،

 زوونيإ بة يةى ضازة زةتطغإ.تاعووٕ و ية ٖةضْيَوإ ئةٖطميةٕ و 
ية نةيةوة  ْنيو ْاظا ْييةى زاَةظضاْسْى )قةضةْتيٓة( ظاْياضميإ َيَصووغةباضةت بة بةضواض و 

طويَعةضةوةنإ بؤ َاوةى ضٌ ضؤش ية  ْةخؤؾييةنة ْةخؤؾةناْى زووضاضبوو بة  بووٕفيَط 
                                                 

زةغتى ئيَطإ، ٖيَُايةى وآلتيَهى شيَطْاوى ٖةض  يةشيَطية ثةيهةضى زاضيوف نة ية ؾووف زؤظضايةوة،  (2)
تةْاْةت ية  ْيؿاْةى تايبةتى ئةوإ بوو بيَت، خؤيةواْةية ئاآل يا ْيية،ٖةبوو نة تا ئةَطؤ ظاْياضميإ ية باضةى 

وآلتةنإ ا ْاوى ئةو ٖيَُاياْة ْةبووٕ، تةْيتوونيَهى َيَصوويية، ى بيَػتووْيؿسا نة ية ضاغتيسا ثةضِنةتيبة
يةنى بة بايةخى َيَصوويية. يةواْةؾة ئةطةض ثةيهةضى ثاؾاى غاغاْي زةغت يئةَةف ظاْياض ٖةبووٕ،

زةغت ْةنةوتووة نة ٖى  اْةَإوآلتهةويَت، بابةتى ٖاوؾيَوة ٖةبيَت، بةآلّ ضوْهة ٖيض ٖيَُايةنى ئةو ب
 "ظةبيشوَيآل"زَيٓيا بني نة ؾتى ئاوا ٖةية.  ْاتواْنينإ بيَت، ْييةغاغا
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 ْييةطوَامنإ ، بةآلّ ئَ و ضيَطةى ٖاتٓة ْاو ؾاضيإ ثيَ ْةزةٕٓابْةخؤؾداْةى تايبةت ز
ْةبوو ظؤض بؤ ؾاضيَهى تووف  تاعووٕى ؾاضة تووؾبووةنإ بة ْةخؤؾي خةَيهضيَططتٔ ية ٖاتٓى 

ى زاْيؿتووى خةَيهى ووْضيَططيإ زةنطز ية ض ناْساٖةخاَةْؿييةتةْاْةت ية غةضزةَى  نؤْة،
 .ْةبوويإ ييَ تاعووْبؤ ئةو ؾاضاْةى  تاعووٕؾاضة تووؾبووةنإ بة 

نة  ْنيو ْاظا ْييةياغاناْى تايبةت بة قةضةْتيٓة ية نؤْسا  يةباضةىظاْياضميإ 
نة ئةواْةى  زةظاْني تةْيا ووةتةوة،ْةخؤؾةناْيإ بؤ َاوةى ضةْس ضؤش ية قةضةْتيٓةزا ٖيَؿت

 يةْيَوْى ْةخؤؾي ة زوونةٍَ بووباوةضِيإ وابوو ن، زوونةَييإ ثيَ ٖةَيسةَصئ و بووٕزووضاض زة
يةو دطة  وضؤ ٖةبوو،طزْى ضيَطةناْى ٖاتنى قةضةْتيٓة ثيَويػتى بة زياض، بةآلّ بووْزةبات

ئةطةض ويػتبايإ ئةو ناضة  ية ضِيَطةيةني زيهةوة ٖاتووضوَ بهات، ْةبوونةؽ بؤى  فضيَطةياْة
وة و باؾووض و ْاوةضِاغتى ؾاضةنة بانوضزضيَصايي زجيًة ية بة  زةبووايةسا بهةٕ وْتيػفيةطةٍَ 

 ةْة قةضةْتيٓة.بط
، ئةو غاَية بوو نة قةضةْتيٓة يةو ؾاضة وٕطةيؿتة تيػف تاعووٕناتيَو  يةنإظاْياضي بةثيَي

ْى ئةو ووب زةضِؤيؿتبوو، ٖةض نةؽ يةو ؾاضة  تاعووٕهة ؾاضةنة خؤى غةضضاوةى ضووْ ْةبوو،
 خؤيسا زةبطز.يةطةٍَ ى ْةخؤؾيية

زةبوو ية نؤْسا ئةوة بوو نة تةضَى  تاعووٕطفتةناْى ؾاضيَو نة زووضاضى ية ط يَويةن
 ظةوى زةَايةوة.يةغةض َطزووةنإ 

بة ئةضى  وو، ْاؾتٓى َطزووةنإ بئيَطإهطزْى ئةو بابةتة نة زواى ٖاتٓى ئيػالّ بؤ باغ
 ئيَطاْييةى زةنوؾت، خةَيهزةٖات و  ئيَطإبؤ  تاعووٕنة  ناتيَو ٖةض إ،بؤ َػوَيُ

َطزوو بة ئةضنى هة ية ئيػالّ ْاؾتٓى ضووَْػوَيُاْةنإ تةضَى َطزووةناْيإ زةْاؾت. 
ةضنى اْة تا بة ئٖةَووناتيَو نةغيَو ية ؾاضيَو زةَطيَت، ئةوا ئةضنى نيفاية ْاغطاوة، 

ئةضنةى بة ئةغتؤ ططتبوواية، ئةوا  ئةطةض نةغيَهيـ ئةو ْاؾتٓى ئةو َطزووة ٖةَيبػنت،
، تةضَى ئةو نةغاْةى ئيَطإبؤية زواى ٖاتٓى ئيػالّ بؤ  ة ضظطاض زةنطز،ٖةَوواْى يةو ئةضن

ظ( و غيَ غةزة  330باغي ئيَُة غاَيى ) ناتىِ، بةآلّ يَ ْةزةَايةوةزةَطزٕ ية طؤضِ تاعووٕبة 
 ثيَـ ٖاتٓى ئيػالَة.

ناتسا زةْاؾت، يةنةَيإ ية زوو  تةْيايةنإ تةضَى َطزووةناْيإ يظاْطاوة ظةضزةؾتوةى 
 زؤخساية ٖةضزوو  ْةخؤؾيية طويَعةضةوةنإ بوو،زووةَيإ ية ناتى ٖاتٓى  ة ناتي دةْط،ي

ظؤض زةبوو نة ْةياْسةتواْى بة ْةضيتى خؤيإ بيإ ْيَصٕ، واتة ية  ٖيَٓسةشَاضةى قوضباْيإ 
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ْة بهةٕ نة ثيَؿرت بؤيإ آلزواتط ئيَػهةنإ يةو ضا ظيَت،ئَ تا زةضِابٓؾويَٓيَو تةضَةنة ز
 .ووٕزة نطزئاَا

بة  بووٕتةضَةنإ بٓيَصٕ ية تطغي زووضاض  زةبووايةئةواْةى  ٖةَوو وٕية تيػف
، بووٕؾويَٓةناْى ؾاضةنة ٖة ٖةَووتةضَى َطزووةنإ ية  ْةخؤؾييةنة ضِايإ نطزبوو،

ية ئامساْةوة زاَية  بووٕ، ئةَةف وازةنطزتةضَةنإ يةو ٖةوا طةضَةى ئةوناتسا بؤطةٕ ب
 .بهيَـ بنبظةويؿةوة نةَتياضةنإ بةضةو ؾاض و ية  نإنةضخؤضة

ؤنةنإ نة و ؾاض و غةطة طةوضة طةضِو نةَتياضةنإ ٖيَطؾيإ زةنطزة ْيَٖاتٓى ؾةيةطةٍَ 
، ية نيَوي و زضِْسةبة غةطى  بووٕى ؾاضةنة، بضؤَيبووْى تةضَى َطزووةنإ و بووْبة ٖؤى 

 ةوة.بووْو زةآلٕ و ؾةقاَةناْى ؾاضةنة بآلنؤ
ئةطةض ية ؾةوزا نةغيَو بة ٖؤى  نطزبووة زضِْسة،َطزووةنإ غةطةناْى  ؾةيالْى خواضز

ا و ثاضضة ثاضضة غةطةناْةوة ثةالَاض زةزض يةاليةٕية َاٍَ زةضضوو بوواية  ثيَويػتى يَهناض
 بووّٕ نةَتياضةنإ بيَ زةْط آلزةٖات، بة وةضِؾةو تا بةضةبةيإ زةْطى غةط زةنطا و زةخوضا،

ئةو ناتة  تةْياْيَت يووضهة نةَتياض ئةو ئاشةَيةية نة ْاضووْبيػنت، و نةؽ زةْطى ْةزة
 نةى خؤى باْط بهات.ووتةزةيووضيَٓىَ نة بيةويَت د

 ؤظيٓةوة، ظيَذانةؽ ْةيسةز بووٕ،زة وٕٖاتٓةوةى ضؤشيـ غةط و نةَتياضةنإ يةطةٍَ 
 بهةٕ.ْى طؤؾتى َطزووةنإ تيَط خواضزيإ بة هْؤضةى ٖاتٓى زاَيةنإ زةٖات تا غ

هة ئةوإ ية ؾاض و ضووْو ؾاضةنإ، ةي بيين بوو نة زاَيةنإ بيَٓة ْيَتا ئةونات نةؽ ْ
نة يةواْةية  ،بووبو بيَ زةْط  ضؤٍَبة ضازةيةى  وٕئةونات ؾاضى تيػف، بةآلّ زةتطغإ طوْسإ

 .خؤيإ تيَط نطزبيَت ويَٓسةضئةواْيـ ئةو ؾاضةيإ بة بيابإ ٖةشَاض نطزبيَت و بيَ تطؽ ية
ظؤض بوو نة ٖةْسيَو ية زاَيةنإ تواْاى زاخػتٓى  ٖيَٓسةتةضَى َطزووةنإ 

نة ضيهًَساْةيإ ئةغتووض زةبوو و  زةخواضزظؤضيإ  ٖيَٓسةهة ضووْ ،ْةبووْسوونةناْيإ ةز
 ْةيسةٖيَؿت زةْسوونيإ زاغطيَت.

ةنطز و ية اسةت زضاثؤضتى ئةو زميةْاْة زةطةيؿتة ؾاثووضى زووةّ و ئةوى بة غةختى ْاضِ
 طةوضةناْى ؾاض ٖيض ْانةٕ بؤ نؤنطزْةوةى تةضَةنإ. يبريى ئةوةزا بوو نة بؤض

وت ّ ؾاثووض زةيآل، بةووٕطا نة طةوضةناْى ؾاض ضؤيؿتوتٖةضضةْسة ية ضاثؤضتةناْسا زة
 نة ظاْا و زياضتطٕ ية ئةواْي ،ياييةوة نةغاْيَو ٖةٕٓؾاض َاوْةتةوة بة زَي يةْيَو ئةواْةى ية
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ية بةضزةّ و ضيَطة ْةزةٕ تةضَةنإ بة ضؤش  بٓيَصَٕطزووةنإ الؾةي زةبيَت ئةوإ و  زيهة
 ناْسا بٔ.زضِْسةةّ ٖيَطؾى نةَتياض و غةطة ية بةضزؾةويـ  ثةالَاضي زاَيةنإ بٔ،

 بووٕ ْيَعيو ييَي ئةواْةى ّآلبة ،وؾاضيَة ْبطِواتو  وٕوو تا بطاتةوة تيػفبؾاثووض ظؤض ثةيةى 
 ٖةية، ؾويَٓيَو ٖةَوو ية نة َطزووةنإ الؾةي و ظؤضة َةتطغي ؾاض نة طززةن ئاَؤشطاضيإ

 ئةو زووضاضى ؾاض وْيَ بطاتة نةغةى ئةو و ؾاضزا ةواوىت ةي تاعووٕ ةوةىبووْوآلب َايةى بؤتة
 زةبيَت. ْةخؤؾيية
 ية زةغتيإ ئةوإ و ؤّزةضِ تةْيا بة َٔ ؾاض، وْيَ بيَٓة ْاتاْةويَت ئيَوة ضئةطة وتزةي ؾاثووض

 ئاغايي نةغيَهى و ةوآلت ثاؾاى ؾاثووض نة وت زةيإ و ْةزةططت ٖةٍَ ئةو ئاَؤشطاضى و طووؾاض
 .وآلت باضوزؤخى بؤ نيَؿة َايةى ْةبيَتة ىبووْتووؾ نة ْيية

 تةْيا مبطئ، و ببني ْةخؤؾيية ئةو زووضاضى ئيَُة ية ٖةضيةنة ئةطةض نة وتزةياْ ئةوإ
 ضاضةغةضى و ببيَت ْةخؤؾيية ئةو زووضاضى ثاؾا ئةطةض بةآلّ زةياْططيَت، َاتةّ نةغوناضَإ

 َاتةّ. زةنةوْة نإْييةغاغا غٓووضى تةواوى ْةبيَت،
 و نطز باضئ بة زةغتى باضإ ،وٕتيػف ؾاضى ْيَعيو بطاتة ؾاثووض ئةوةى ثيَـ ضؤش زوو
 ضةْس ئةوىَ ةي و ؾاضةنة ىزةوضوبةض طةيؿتة تا ضؤيؿنت ية بوو بةضزةواّ باضإ يةشيَط ؾاثووض
 ؾاض، وْيَ بؤ ئةو ضؤيؿتٓى ية بهةٕ ضيَططى تا اْةوةثاضِ نةوتٓة بووٕ يٖاوضِيَ ئةواْةى ية نةغيَو

 وؾاض.ْيَ ضؤيؿتة و ْةزإ ثيَ طويَي ثووضؾا ّآلبة
 ْيَوآلنؤ ٖةَوو ية ،ؾياْةزة ٖةَيُصئ بؤ َطزووةنإ ىيووطةْ ْيبؤ ٖؤى بة ؾاض ٖةواى
 .ٔزةنةوت بةضضاو ٕآلئاشة و طياًْةبةض ثةالَاضى بةض ةبووْنةوت نة َطزووةنإ الؾةي ثامشاوةى

 َاَيةناْيؿةوة ية ،ْيية َاَيةناْسا ية نةؽ زةضزةنةوت بوو، نطاوة َاَيةنإ ظؤضيٓةى ةىزةضط
 زةٖات. ةنإَطزوو ىوطةْيو بؤْى

 اْىغةضباظةن َطزووةنإ، ْاؾتٓى ية بطيَتيية ئةضنى رتئططيٓط و طةوضةتطئ ظاْى ؾاثووض
 .بسةٕ ئةدماّ ناضة ئةو ضِاغجاضز يةؾهطةنةى
 ةثيَؿٓياظ ئةو زجيًةوة، ضِووباضي ْاو غطيَٓة تةضَةنإ تا نطز يإثيَؿٓياظ نةؽ ٖةْسيَو

 بواضةناْى ية تةضَةنإ ظؤضياْةوة ٖؤى بة يةواْةية وتى و نطايةوة ضةت وةؾاثووضة يةاليةٕ
 ٖةض زيهة اليةني ية ئاو، ضؤيؿتٓى ية بهةٕ طىضيَط و بيَت ييَ بةضبةغتيإ وةى ضِووباضةنةوة

 ئةوةى بؤية زةطواظضيَتةوة، بؤ تاعووْى تةضَاْةوة ئةو ٖؤى بة زةطاتىَ زجيًةى ئاوى ؾويَٓيَو
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 َةؾدةَيةنإ ضِووْانى يةبةض تا نطز فةضَاْى ؾاثووض تةضَةناْةوة ظؤضى ٖؤى بة ْةنطز. ثةغةْس
 بوو. بةضزةواّ ْاؾنت ضؤش و ؾةو بؤية بٓيَصضئَ، َةنإتةض ظوويي بة تا ٖةَيبهةْٔ طؤضِ ويـةؾ بة

 ية بووٕ بةضزةواّ و بةخؿطا ثيَ غةطةناْيإ نوؾتٓى ئةضنى غةضباظةنإ ية زيهة بةؾيَهي
 بؤتةوة، قةضةباَيغ ؾاضةنة ظاْيإ نة ٖةض نوؾنت، بةض ْةنةوتٓة نةَتياضةنإ ّآلبة نوؾتٓيإ،

 بهةٕ. تيَط خؤيإ تا زةضِؤيؿنت تاظةنإ طؤضِ بةضةو يؿنت،ضؤ يإٖةَوو
 يةاليةٕ زواتط ضؤشى ية ْةزةبيٓطإ، ؾاضةنةزا يةْيَو نةضخؤضةناْيـ زاَية زواتط ضؤشى

 يَزةض بيَٓة ثيَويػتة َاوٕ، ؾاض يةْيَو و ووٕظيٓس نةغاْةى ئةو تةواوى نة زضاداضِ ناْةوةضييةداضِ
 بؤية بوو، ئةضى ثاؾا فةضَاْى ىبووْ بةضفةضَإ هةضووْ إناضةناْي غةض بؤ بطةضِيَٓةوة و

 زاخطاْى و وٕتيػف ؾاضى بؤ تاعووٕ ٖاتٓى زواى يةنةجماض بؤ و ناض غةض ةوةطةضِاْ إٖةَوو
 نطاْةوة. ؾاضة ئةو اْةناْىخنْا ةناْى،باظاضِ

 ٖيض و ْيَصضإ َطزووةنإ تةضَى زوايني ؾاض وْيَ بؤ ؾاثووض ٖاتٓةوةى ضِؤشي غيَيةَني ية
 بة نةغيَو ضةْس تةْيا ضؤشةزا غيَ ئةو َاوةى ية ْةَايةوة، َاَيةناْسا و ٕآلنؤ يةْيَو تةضَيَو

 ئاٖوضاَةظزا بؤ غوثاغطوظاضيإ خةَيو ْةَطز، ْةخؤؾيية بةو نةؽ سيضي َطزٕ، تاعووٕ ٖؤى
 ْةَاْى َايةى بؤتة بووة، بةخيَط نة بووة ثاؾا ةزةَىق و ثيَ ئةوة وابوو ثيَيإ و زةضبطِى

 نة.ْةخؤؾيية
 وةى ناْىْةخؤؾيية ية ضيَططتٔ بؤ ضيَطةضاضةيَةى ٖيض نؤٕ غةضزةَى ية بطوتطيَت تةثيَويػ

 ببيَت، تةواو ْةخؤؾييةنة تا بططٕ زاْبةخؤياْسا و بٔ خؤضِاطط زةبوواية تةْيا ْةبوو، تاعووٕ
 و ئةوضووثا )ئاغيا، واتة ئةونات نيؿوةضى ٖةضغيَ و ديٗاْى وةوزةب نةْةخؤؾيية داض ٖةْسىَ

 ثيَ زةغتى زيهة ؾويَٓيَهي ية زةٖات نؤتايي نة ؾويَٓيَو ٖةض ية زةططتةوة، (ئةفطيكياى
 زةنطزةوة.

 بووإتووؾ تةواوى َطزْى ٖؤى بة ةزةبووْ تاعووٕ نةؽ، ٖةْسيَو نطزْةوةىبري ثيَضةواْةى
 بؤ بةضططيإ َاوةيةى تا و ةوةبووْزة ضاى َاوةيةى زواى بووإتووؾ ية بةؾيَو ْةخؤؾييةنة، بة

 زةبوو. زضوغت ال ية خؤؾييةْة ئةو
 نةؽ ٖةْسيَو طاوة،ْةظاْ تاعووٕ ية يإبووْ ضظطاض زواى نةغةنإ دةغتةى بةضططى َاوةى

 بوو ضظطاض نةغي ووياْةوت و ظاْيوة غاَييإ زة بة زيهة ٖةْسيَهي و غاٍَ ثيَٓر بة َاوةيةيإ ئةو
 طا.وت َاوةيةى ئةو تا ْابيَتةوة ْةخؤؾييةنة يزووضاض زووباضة بيَت، ْةخؤؾةناْيؿسا يةْيَو ئةطةض
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 ئاوَيةيإ ْةخؤؾي ية بةضططى ضِيَطةى ظائ ثيَـ و َةغيح ظضةتىةس ٖاتٓى ثيَـ نإٓييةضي
 ناتيَو ْةزةبوو، ْةخؤؾيية ئةو زووضاضى نةؽ ضني ية بؤية ؤظيبؤوة،ز نوتإ ضيَطةى بة

 بيَت، يةغةض ئاوَيةى ؾويَٓةواضي ىضِووخػاض نة ْةبيٓى نةغيإ ضني، ةووْض نإئةوضووثايية
 تا ٖةوَيياْسا بؤية ٖةبيَت، ضِووخػاضى يةغةض ؾويَٓةواضةناْي تا ْةزةبوو يزووضاض نةؽ هةضووْ
 ية ثًؤقةى ئةو ٖةوَيياْسا ئةوإ بسؤظْةوة. ؾيَواظ ٖةَإ بة تاعووٕ ية ثيَؿطريى بؤ ضاضة ضيَطة
 ية زواتط ثؤزضة، ببيَتة تا ٔبيهوت و بهةْةوة وؾو زةٖات ةوةتاعووْ ٖؤى بة َطؤظةنإ ضِاْى

 ْةبوو، غةضنةوتوو نوتاْة ئةو ّآلبة زةنطز، يإتاعووْ زشى نوتإ ئاوة بةو زةنطز، ئاويإ
 ْةططتةبةض. ضيَطةيةيإ ئةو نإٓييةضي بؤية زةَطزٕ، ٖةَوويإ زةنوتطإ، ؾيَوةية بةو ئةواْةى

 ٖةظاض غةزإ بة نطززة ةوآلت يةو ىضِوو تاعووٕ ٖةضداضيَو بوو، ئاغيا باؾووضى وآلتاْى ية ضني
 نةْةخؤؾيية تا زةوةغتإ ْةبوو، ضاضةغةضيَهيإ ٖيض ظياتط ىضاوةضِواْ ية ئةوإ زةنوؾت نةغي

 بيَت. نؤتايي خؤى بؤ
 ٖاتٓى و ثايع بؤ ٖاوئ وةضظى طؤضِاْى بة يةنةَيإ زةٖات، نؤتايي تاعووٕ ناتسا زوو ية
 َيهطؤبة ئةو بووبيَت، غةضَا تاعووٕ َيهطؤبى َطزْى ٖؤى يةواْةية نة غةضَا و بةفط و باضإ

 بة خؤيا غةضَا وةضظى ية ئةطةض تةْاْةت ،بوو باضإ بابةتيـ زووةّ بيَت.زة ضاالى طةضَازا ية
 بؤ باضإ باضيٓى بابةتى ٖةضزوو وٕتيػف ؾاضى ية ظؤض ططمياْى بة ْةبوواية، وةضظيـ طؤضِاْى
 ىْاوضة ية .تاعووٕ ْةَاْى ٖؤى ةبووْ زووةنإ،َط تةضَى ْاؾتٓى و ضؤش زوو يةى َاوةى

 بؤ ثايتةختيإ ىتاعووْ ؾويَٓاْةى يةو ّآلبة ضوو، يةْيَو تةواوةتى بة ْةخؤؾيية ئةو ثايتةخت
 ثيَهطز. زةغتى باضئ باضإ و طؤضِا وةضظ ئةوناتةى تا ْةضوو يةْيَو ْةخؤؾيية ئةو طواغرتايةوة،
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 هيهدكان لة ئاوةكانى شةزياى نييةضاضا
ى ووْزيػإ غةضزةَى طةؾاْةوةى ظاْػت و ض ئيَطإؾاثووض ية  ثاؾايةتييغةضزةَى 

 .ئةوضووثاةوة بةضةو ئيَطاْنإ بوو ية ظاْػتييةبريؤنة 
ظاْػتيإ  طؿتييزا، بة ؾيَوةى َيَصوونإ ية ناتة ْووغيٓةوةى ئةوضووثايية َيَصووْووغة

ية ضواْطةى ثةضةثيَسإ بة  ئيَطإْسا بةؾي ةناْى ئةواَيَصوونطزووة بة يؤْإ و ية  ثيَوةغت
 بيػتى ثيَطةى يؤْإ.يةغةض ظاْػت ْاطاتة يةى 

ّ آلنإ ظاْػت و ثةضةططتٓى بة ٖى يؤْإ بعأْ، بةئةوضووثايية َيَصووْووغةئاغايية نة 
ية ئةوةى بةؾيَهيإ نةغاْى ضاغتطؤ و زضوغتهاض  ْييةناْى خؤَإ نة طوَامنإ َيَصووْووغة

دؤف بوو يةطةٍَ ئةواْسا. خوزا ييَساْةوةيةى ٖاوضِا بٔ ْيية نة بيَ ٖيض ييَهئاغايي و ثانٔ، 
و( ظاْاى ْاغطاو نة ٖيض نةؽ طوَاْى ية ضاغتطؤيي ةييَةنائويةضوغى )ظةىل فةعةَةز حم

ظؤض و ( ْووغيويةتى ئةوضووثاهُةت ية يى سضِوتيتوونى )يةو غةضةتايةى بؤ ثةضِ ْيية،ئةوزا 
و ئاو و خانى يؤْإ بؤ  يؤْاْى نطزووة و زةَييَت: )وةى ئةوة واية نة ظةوى غتايؿى ظاْػت ية

 .باضة(فةيًةغووف و ظاْايإ يةنطزْى ثةضوةضزة
نإ يؤْاْييةي ئةوةية نة بةؾيَو يةو ططميإ و بريؤنة ظاْػتياْةى بة ٖى ييةنةضاغت

 َيَصووْووغة ،ٕةوة بؤ يؤْإ ضؤيؿتووئيَطاْة و ية ْنإ بووئيَطاْييةزازةْطئَ، ٖى 
ّ ٖةْسيَو ية آلتوونةناْيإ ْةْووغيوةتةوة، بةنإ ئةو بابةتةيإ ية ثةضِئةوضووثايية
و  ْني ئةوضووثاييهة ئةوإ ضووْيةنإ باغيإ يةو بابةتة نطزووة، ايضيهةئةَ َيَصووْووغة

 . ْييةخؤؾةويػتيإ بةالى يؤْاْسا 
نإ بيَت، ئةوضووثايية َيَصووْووغةيةى بهةئ نة ية ْووغيٓى َيَصووٖةض  غةيطيئةطةض 

ت بة )ظميوقطاتيؼ( ْاغطاوة، آليةو بابةتةى باغي ظاْا )زميؤنطيت( زةنات نة ية ضؤشٖة
ئةو  وضزيًةى ظؤض بضووى ثيَو ٖاتووة،واى وابووة نة تةواوى ديٗإ ية ْووغطاوة نة ئةو بطِ

ى بة )ئةتؤّ( ْاو بطزووة نة يالْةوضززإ، ئةو دووَيةيالْة زابةف ْانطئَ و بةضزةواّ ية وضز
 .طةضزووٕةناْى يةتيثيَهٗيَٓةضة بٓةضِ
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ية نوىَ  يباؽ ْانات نة ظميؤقطاتيؼ ئةو بريؤنةية ئةوضووثاييووغيَهى َيَصووّْ ٖيض آلبة
 وةضططتووة.

ئؤَػتيس، بؤَإ  يةاليةٕ( ئيَطإ ثاؾايةتييى َيَصووتوونى )زواى ْووغيٓةوةى ثةضِ
 .ئيَطإئةو بريؤنةيةى ْةنطزووة تا ئةو ناتةى بضيَتة زةضنةوت ظميؤقطاتيؼ باغي 

بطوتطيَت بريؤنةنة  زةبووايةي ٖةشَاض ْةنطاباية، يئةطةض ئةو ٖةَييَٓذاْة بة تانة نةغ
ثيَويَػيت بوو باؽ بهطيَت. زواتط ئؤَػتيس  ئيَطإظميؤقطاتيػةوة ثيَـ ضؤيؿتٓى بؤ  يةاليةٕ

ئيَطاْةوة ضؤيؿنت ٖةْسىَ بابةت ية  ،طاتيؼ بؤ يؤْإةوةى ظميؤقطةضِاْباؽ يةوة زةنات نة زواى 
بؤ ثيَواْةى نات زياض نطا بوو، ٖةضوةٖا  ةوة ناتصَيَط نة زواظزة بوو،ية ئةواْيؿ بؤ يؤْإ،

ضةْس ناتصَيَطيَو زياضى نطا بووٕ ى بة غيَ غةز و ؾةغت و ثيَٓر ضؤش و وضزغاَيٓاَة نة بة 
و ئةو  ْييةى خؤى ضِووْانبووة غةباضةت بةوةى َاْط  ئيَطاْيإْيؿاْسةضى بريؤنةى ظاْاياْى 

يةغةض نة زةَييَت  ئيَطإظاْاياْى  زيهةي ة ية خؤض وةضزةططيَت، ٖةضوةٖا ططمياْيييضِووْان
 َاْط، زؤٍَ و ؾار ٖةية.

تا ئةو ضازةية نة ئةوضووثايي باؽ ْةنطاوة، ووغيَهى َيَصووْٖيض  يةاليةٕئةو بابةتاْة 
نةؽ نة باغي ئةو  نيثيَطةيؿتووة، يةنةَ ظاْياضيي( ظةبيشوآلنة )تووثةضِ ّْووغةضى ئة

 بووة. ئةَةضيهيبابةتةى نطزووة ئؤَػتيسى 
ية ْووغيٓى ئؤَػتيس زةخويَٓيٓةوة، بؤَإ زةضزةنةويَت نة بةؾيَو  ئيَطإى َيَصووناتيَو 

واْيوة ية يؤْإ زواى ئةوةى ْةياْت خؤيا بووٕفيَط ئيَطإنإ ظاْػتةناْيإ ية يؤْاْييةية ظاْا 
 ئيَطإتةَةْيإ ية ئيسي بة زضيَصايي  ئيَطإ بةدىَ ٖيَؿتووة وى خؤيإ بةضةو ْيؿتُاْمبيَٓٓةوة، 

 ي زيهةوةية اليةن ْة غووز ية نةؾي ظاْػتى وةضبططٕ،هة ية اليةى تواْيوياضووَْاوْةتةوة. 
ئةوا ثاؾهةوتيؿيإ  بووبٔيةوة غووزيإ ثيَطةيؿتووة، ئةطةض بة ضاغتى ظاْا يَازى ضِووية 
 بووة.ٖة

ناْة و ٖيض ظاْياضميإ ْييةغةضزةَيَهى ؾاضاوة ٖةية نة غةضزةَى ئةؾها ئيَطإى َيَصووية 
زا ظاْطاوة نة غةضزةَى ية بةضاْبةض يةو غةضزةَةزا ْيية،زؤخى ظاْػتى  يةباضةى

ةى وة ية ثايظاْػتييةى ضِوونإ غةضزةَيَو بووة نة ية ْييةنإ و غاغاٖةخاَةْؿيية
 بةضظزاية.
نإ ٖةبووة بة تةواوةتى ْييةطيَت بطوتطيَت ئةو ظاْػتةى ية غةضزةَى غاغاْاتواْ

ظاْػت  ئيَػتةوةضْةطرياوة. ية ضابطزووؾسا ٖةضوةى  اْي زيهةية ؾويَٓ بةضٖةَي ئيَطاْيإ بووة و
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ْػتةناْى ظاظاْياضي و إ غووزيإ ية ئيَطاْييبة ططمياْى ظؤض  زةضِؤيؿت، سييَو بؤ ئةويوآلتية 
ئةو وزإ ٖيَؿتا خ يةو غةضزةَةزا ّ يؤْإآلططت بيَت، بةزةى وةضٖيٓسبابًى و  َيػطى،
ثيَؿواظى  تةْيانإ( ٖةخاَةْؿييةئةونات )غةضزةَى  ئيَطإ ييَي وةضبططيَت،تا  ْةبووظاْػتة 
 نإ زةنطز.يؤْاْييةية ظاْا 

يَهى ظاْػت بوو، ئيَطإ وةى ْاوةْسناْسا ْييةو غاغا ٖةخاَةْؿييية غةضزةَى 
بؤ  خةَيوزا ئيَػتةية  ؤٕٖةضوةى ضوآلتة زةنطز، يإ يةو ضِووديٗإ  ٖةَووْى ظاْػتدواظا

وآلتة وةضبططيَت، بةو ثيَويػت يةو  ظاْػت و ظاْياضيي تا ئةَةضيهاظاْػتى ْاوةنى زةضيَتة 
يػتبايإ ية و ة بة ْاوةْسى ئةو ظاْػتة ْاغطاوة، ية غةضزةَى نؤْيؿسا ئةواْةىوآلتئةو  ثيَيةي

رت ثؾاضةظا ببيَت و  زيهة ظاْػتةناْي ظاْػتةناْى )ثعيؿهى، ئةغتيَطةْاغي، فةيػةفة و
 ئاغتةْطةى ئةونات ئيَطاْنإ زةَيئَ ئةوضووثاييةوةى  ئيَطاْى زةنطز،بعاْيَت، غةضزاْى 

 ية ٖةبوو.ي، ية ناتيَهسا نة ية يؤْإ ئةو ضيَططْةبووناْى بؤ ظاْػت ئايٓيية
نات نإ زةيؤْاْييةْاوى زوو ية ظاْا ْاغطاوة ئاَاشة بة ى خؤيسا ةنةتوونية ثةضِئؤَػتيس 

 ى بة ْاوى )ئاْا طعاطؤضاؽ(.يةتةنةيقوتابي زيهةؾيإ ئةوي نة يةنةَيإ )ئاْا طعميةٕ( و 
بووة  ئيَطإى ظؤضيَو ية ظاْػتةنإ، ئةو ناتةى ية بووْويَطِاى فيَط ئيَطإ بووة،ئاْاطعميةٕ ية 

ةوةى بؤ يؤْإ، طةضِاْزواى  إ بة زةوضى خؤضزا زةغوضِيَٓةوة،زةنةويَت نة ٖةغاضةنبؤى زةض
نطزْةوةى ئةو آلوهةوة ٖةوَيى بثيَةنةى باؽ زةنات و يئةوةى بؤى زةضنةوتووة بؤ قوتابي

 .بووٕناْي يؤْإ ظاْػتييةة باوةضِظاْياضياْةياْسا نة ثيَضةواْةى 
ضِاْةوةى وو زازةْا و ْةيإ زةويػت غووةْسيَة خوزانإ ٖةضيةى ية ٖةغاضةناْيإ بيؤْاْيية

بؤية ٖةوَيياْسا ئاْا طعميةٕ و قوتابيةنةى ئاْا  ا ثةغةْس بهةٕ،ٖةغاضةنإ بة زةوضةى خؤضز
غعا بسةٕ، ئةواْيـ بة  ئائو زشايةتى نطزْى  ئائطعاطؤضؤؽ بة تاواْى بيَ ضيَعى بةضاْبةض بة 

 ضؤيؿنت. يَطإئْاضاضى يؤْاْيإ ديَ ٖيَؿت و بةضةو 
ٖيض  نطابؤوة،ديا  ئائناْسا ظاْػت ية ٖةخاَةْؿييةّ ية غةضزةَى غاغاْى و آلبة

ئةَةف  جيَضيٓةوة،و ييَ ووٕضظاْػتييةناْى ْةزةخطاية بةض بةزوازاة باوةضِظاْايةى بة ٖؤى 
اْى وآلتئةوإ ية زةنطز،  هيَـب ئيَطإْى بؤ دواظابوو يةو ٖؤناضاْةى نة ظاْا و ظاْػت يَويةن

ةناْيإ ييةوىَ ئاظازي نؤضيإ زةنطز، ئيَطإ، بةضةو ْةبووزةضبطِيٓيإ بواضي ئاظازى ضِاخؤيإ 
 خؤيا ٖةخاَةْؿييْةزاوة نة ظاْايةى ية غةضزةَى  يضِوواض ْةزةنطا و ٖيض نات غٓووضز

 ناْى ضاوةزوو بٓطيَت.ظاْػتييةناْسا بة ٖؤى ططمياْة ْييةغاغا



 342 

طئؤَات( ية غةضزةَى  خؤاْيَهى وةى )طؤَاتة ياةَيهخزا زةبيٓني َيَصووئةطةض ية 
ةتة بةض ئاظاض و ووْناْسا نةوتْييةنإ و  )َاْى و َةظزةى( ية غةضزةَى غاغاٖةخاَةْؿيية
 الواظيبة ٖؤى بططة  ْةبووة،ى ئايٓنة ئاظازى  ْاطةيةْيَت،وة ئةَة ئةبطزٕ، يةْيَو ثةالَاضزإ و

ئيَُة ْاَاْةويَت  ونات بؤ ثاضيَعطاضيإ تيَهؤؾاوٕ،ةناْى ئةسهووَةتبووة نة  وةئةو غيػتةَة
ٖةبووة و  زيهةي اْة بهةئ و بابةتى طؤَاتةف اليةْيئايٓي ئةو خطاث خؤيا يباؽ ية باؾ

 .ْةبووةوة ئايٓبة  ثيَوةْسييٖيض 
ئيَُة  ووٕ،ضيةْيَونإ ٖةخاَةْؿييةتوونةناْى غةضزةَى غاغاْى و بةزاخةوة تةواوى ثةضِ

ية ظاْػتى  خةَيوغووز و قاظادمى  زةظاْني زيهةزا يخةَيهتوونى وةى ثةضِية ضواضضيَ تةْيا
 يةْيَو خةَيهاْي زيهةيـتوونةناْى بووة، ية ٖةَإ نات ظؤض ية ثةضِ ؤٕى ئةونات ضئيَطاْ

 .ووٕض
، ئيَطإظميؤقطاتيؼ نة ْاوَإ ٖيَٓا، بة ٖؤى َاْةوةى بؤ َاوةيةى ية  منووْةبؤ 

بةضزةغت بوواية، زةبوو بة  ئيَػتةئةطةض  ئيَطإ ْووغي،تةناْى توونيَهى يةباضةى ظاْػثةضِ
ئةطةض َابوواْة  ووٕضيةْيَوتوونةناْي ئةو ظاْاية ضِغةضضاوةيةنى باف بؤ ئيَُة. غةضدةَى ثة

 ييَ زةبيٓني. ي ظؤضيى غووزيئةوا نؤَةَيطةى َطؤ
ػاى َاوةتةوة بة ٖؤى نًَيَةنإ يؤْإ و ضؤَنؤْي توونيَهى ف ٖةض ثةضِئيَػتة
ْضى و ْةتةوة آلتوونةناْيإ ية زةغت تائةوإ ٖةْسىَ ية ثةضِ ناْةوةية،نطيػتياْة

توونى يؤْإ اية، يةواْة بوو تةْاْةت يةى ثةضِْةبووئةطةض بةّ ؾيَوةية  غت،ٖيَطؾبةضةنإ ثاضا
تانة  ئةوضووثآيَػاْػى يَ( غاٍَ و تا غةضزةَى ض1500و ضؤَى نؤٕ ْةَابوواية. بؤ َاوةى )

 بووٕ،يَػانإ تى ئةوإ، نًَْييةتوونةناْى ضؤّ و يؤْإ و ؾاضغتاعةضى ظاْػت و ثةضِثاضيَ
يَػا تواْي ثاضيَعطاضى ييَ بهات يةضاو ئةوةى نًَواتة ٖةضضةْسة ئةوإ ئةو ناضةيإ ئةدماَسا. 

شياض و تواْى  تةوةّ ويَطِاى ئةوةف ئةو بةؾةى َاوةآلئةوةى ٖةبوو ظؤض نةّ بوو، بة
نة  اْةيتوونثةضِ ي ئةويةو ضيَصة نةَة ةنإ ئاؾٓا بهات،بة ضؤّ و يؤْاَْطؤيي تى ؾاضغتاْيية

ناْى ٖةخاَةْؿييةوف و غةضزةَى نوضتووى ٖةية نة باغي ةى ضواض ٖةظاض ثةضِْيَعيهَاوٕ، 
 تيَسا ٖاتووة.

ية ناتى ٖيَطؾي زوشَٓإ و  وآلتتوونةناْى نة ثةضِ ْةبووزاَةظضاوةيةى  ئيَطإئةونات ية 
 يةطةٍَ ئيَػتة ٖةبوو، دياواظيى يـ،توونباضوزؤخى ضاثي ثةضِ ٖةَيبةتةةضإ بجاضيَعيَت، ٖيَطؾب
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زواتط يةواْة بوو  تةْيا يةى زاْةى ييَ زةْووغطايةوة،توونيَو ية غةضةتازا ية ضابطزووزا ٖةض ثةضِ
 نإ ضةوإ بهطيَٓةوة.ظاْػتييةييَ بٓووغطيَتةوة تا بؤ ْاوةْسة  زيهةي نة ضةْس زاْةيةني

 ضِتوونةنةى،ية ثة ْةبوو ْويَيغدةى ونةغيَو تواْاى ْووغيٓةوةى ْو ٖةَووٖةضوةٖا 
توونةنةى بؤ نطيَ بسةٕ بةو نةغةف نة ثةضِ زةبووايةويَطِاى ئةوةى ناغةظ ططإ بوو، 

ٖؤططيؿيإ  خةَيوتووناْةى نة ئةَةف زةبوو ٖؤى ئةوةى تةْاْةت ئةو ثةضِ زةْووغيٓةوة،
ية ئةدماَيؿسا ئةطةض بة ٖؤى الفاو و  ةيةنيإ ييَ بٓووغطيَتةوة،ْووغد ضةْس تةْيا، بووٕ

توونة ئةو ثةضِ سيضووبوواية، ئي يةْيَوتوونة ٖتس ئةو ثةضِ...و إبووَةيةضظة و ٖيَطؾي زوشَٓ
 ٖةَووناْسا ْييةغاغا زةغةآلتيىية نؤتايي  ؤٕٖةضوةى ضبة يةنذاضى ْةزةَا، 

 .ووٕض يةْيَوتوونةناْيإ ضِثة
ّ ئةواْةى ٖؤططى آلو ثاضيَعطاضيإ ييَ زةنطزٕ، بة بووٕتووى طى ثةضِنإ ٖؤطئيَطاْيية

بةضزةغت ة ٓتوونةناْيإ زةنةوتزواى َطزْيؿيإ ثةضِ َطزٕ،، زواداض ٖةض زةبووٕتووى ثةضِ
ضِةْطة ئةَةف وايسةنطز ظؤضداض  ْةبوو،تووى ٖؤططى ثةضِ يـظؤض داض َرياتطط َرياتططةناْيإ،

توونيـ ية غةضزةَى اْى ثةضِباظضطاْو  ، نطياضِٔفطؤؾب اْةتوونثةضِئةو نةغاْة ئةو 
ثياويَهى  خؤيا يَوتوونيَهيإ الى شْاتيَو ثةضِن تانو غةضةتاى غةزةى ثيَؿوو، ةوةةناْيةفةويغ

 ئةوضووثا،ى و زةياْربز بؤ ض دؤضيَو بوواية ييَيإ زةنطِةوة، بة ٖٓييةتووى زةبيْاٖؤطط بة ثةضِ
ظاْػت بيَت ية غةضزةَى  يةباضةىتوونيَو نة ية ٖيض ثةضِيية ض فتةْاْةت يةى زاْة

ؾتيَو ية  ْاتواْني ٖيضبؤية نإ و بة تايبةتى غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ ْةَاوة، ْييةغاغا
 غتني.ةبب زيهة اْيخةَيهثؿت بة  زةتواْني تةْيا فبؤ ئةّ َةبةغتة باضةياْةوة بًَيَني،

يَو وآلتية  ض ْاوةْسى طةوضةى ظاْػتى ٖةبووة،ضوا ئيَطإية غةضزةَى ؾاثووضى زووةَسا ية 
، ٖةبووٕ ْػيت بضوونرتاظ زيهةي طوَإ ْاوةْسيْاوةْسى ظاْػتى ٖةبوو بيَت، بيَ نة ضواض

 .ْييةزا َيَصووّ ٖيض ْاويَو يةو ْاوةْساْة ية آلبة
ةْسى ، ْاوةْسى ضِةي، ْاووٕية )ْاوةْسى ظاْػتى تيػف بووٕ بطيَتىنة ظاْػتييةضواض ْاوةْسة 

تووؽ و ْاوةْسى ظاْػتى ثاضؽ( نة ئةَةى زوايي يةواْةية ية )ئيَػتةخط( بوو بيَت، ثيَويػتة 
فاضؽ بووة بة ثيَضةواْةى ئةوةى طواية زواى ٖاتٓى وآلتي بطوتطيَت ؾاضى ؾرياظ نة ثايتةختى 

 وةنةتيبةناْى تةختى دةَؿيس ئ بةثيَينطاوة، ثيَـ ئةونات ٖةبووة.  ضيَ ئيَطإضةبإ ية اع
ةناْى غةضزةَى يضِاوة شَيَطياضيةية ث ٖةخاَةْؿييةنإ ٖةبووة،ؾاضة ية غةضزةَى 

َامنإ ونطاوة نة ط يـظؤض داض باؽ ية نطيَي ضؤشاْةى نطيَهاضةناْى )ؾرياظ( ٖةخاَةْؿيي
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ية يْاوى ؾرياظ نة ْاويَهى فاضغ زيهة ية، ية اليةنيئيَػتةٖةَإ ؾرياظى  ـنة ؾرياظي ْيية
ْاوةنةى  فبة ثيَضةواْةوة إ ئةو ؾاضة ٖةبووة،ضةبٖاتٓى عانة ثيَـ  يسةضواٖخؤى زةبيَتة طة
 فاضغي ْةزةبوو.

غووزيإ ييَ زةبيٓطا،  ئيَطإنإ ية ظاْػتييةةْسة ية ْيَو ئةو غةضزةَةئةو ظاْػتاْةى 
يـ زيهة و داضيَهي زةضِؤيؿت ئةوضووثانة ية ضيَطةى ضؤَى بضووى بؤ  بووٕ فطةوإ ٖيَٓسة

و ية ضيَطةى  ئيَطإية نة ية يى زاَةظضاوةى ْاوةنبٓاخةططمياْى تايبةت بة بةضزى  بريؤنة و
 ضؤيؿت. ئةوضووثاضؤَى بضووى بؤ 

 بوو،اْى ديٗإ ٖةوآلتيةطةٍَ تةواوى  ثيَوةْسييية ضيَطةى زةضياوة  ئيَطإئةونات 
و بة  ئيَطإٔ بؤ ْسةضةناْةوة زةٖاتةةنإ ية ضيَطةى بايية ئاغيايي و ئةفطيكيوآلتناْى نةؾتيية

َاضةيةنى ظؤض ضةتةى زةضيايي بؤ ئاَيؤطؤضِةف شئةو ي و باظضطاْ نطزْةثيَضةواْةوة، ئةو ٖاتوضؤ
 .ثةيهيَـ نطزبووو ئاوةناْى نةْساوى فاضؽ و زةضياى عوَإ ْيَ

نإ نة بةضةو بةْسةضةناْى باظضطاْييةة يؾتيةضةتة زةضياييةنإ بة باؾي زةيإ ظاْى ن
خؤ بؤ فطؤف نة ياثيَية يإ آلاْةف نة يةو ؾويَٓاْة زيَٓةوة، ٖةّ ناباظضطاْةو زةضٔ و ئ ئيَطإ

اْة باظضطاْالى ئةو  زضاوو  ظيَطِ، ٖةّ و ٖاوضزةنطاوة  زضاوةنطِ ويَٓسةضةوةية خؤيا بؤ ئةوىَ زيَت
 آل زةنطِٕ،ثيَية و نا زضاويإاْةى زةضٔ ئةوا باظضطاْهة ئةو ضووْ نةؾتييةناْسإ،نة ية  ،ٖةية

و  باظضطإٖيض  طؿتييبة  ظيَطِيإ الية،و  زضاويإ فطؤؾتووة و آلئةواْةى زيَٓةوةف نا
 ى ْةبيَت.آلو نا ظيَطِو  زضاو نةؾتييةناْسا بيَت،نة ية  ْيية غةوزاناضيَو

ْةف ية نيؿوةضةناْى ئاغيا و ئةفطيكا بةضةو بةْسةضةناْى نةؾتيياى ئةو ؤضيَطةناْى ٖاتوض
طؿتيي ، بة ووٕةوة بةضةو بةْسةضةناْى ئةو نيؿوةضاْة زةضئيَطاْية  خؤيا ئيَطإ زةٖاتٔ

نويَية و ية نإ نةؾتييةى ضؤيؿتٓى ضِيَطِةوزةيإ ظاْى  يـزظة زةضياييةناْْاغطاوبووٕ، ضةتة و 
 ْةنةٕ. وٕتا ضيَطةنة  ضِؤٕئةفطيكا زة وة بةضةوتةضيب بة نةْاضةنإ ية ئاغيا ؤٕض

نإ بةضةو ْاوةْسى نةؾتييةى ضِيَطِةونةوتٓةوةى ووضتػفيًََس غةباضةت بة ٖؤناضى زٖيَط
تى زةَييَت: زؤظيٓةوةى ئةغتيَطةى دةَػةضى طةوضة نوضزةضيانإ ططمياْةيةنى ٖةية نة بة 

نة  ،بوو َةتطغييةوةنإ، بة ٖؤى ئةو نةؾتييةى ضِيَطِةونةؾتيواْإ بؤ زؤظيٓةوةى  يةاليةٕ
 ئةوإ ية ضةتة زةضياييةنإ ٖةيإ بوو.

ى نةؾتيواْإ بؤ ئةوةى ية زةغت ضةتةناْى زةضيا ضظطاضيإ ببيَت، ضيَطةيإ وتة بةثيَي
ية ضؤشيؿسا ضيَطةيإ بططة  ،ة ؾةوب تةْياْة  سيزواى ئةوة ئي بةضةو ْاوةْسى زةضيا زةططتة بةض،
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نة  طةضِإ ٖؤناضيَو، تا زواداض يةو دؤضة طةؾتاْةزا بؤ ؟بهةٕ يزةنطز و ْةيإ زةظاْى ض وٕ
 بانوضةدماّ بؤيإ زةضنةوت نة ئةغتيَطةيةى ية ئغةض ٖؤيةوة ئاضاغتةنإ بسؤظْةوة، بة ٕهاضب

زةتواْطيَت  ية،وةضظةناْى غاٍَ و بةضزةواّ ية ناتةناْى ؾةو يةو ؾويَٓة ٖةَووٖةية نة ية 
بة  يةف،ئةو ئةغتيَطة إ بسؤظْةوة، ئاضاغتةننوضةنة بةضزةواّ ية با ئةو ئةغتيَطةبةٖؤي 

 زاواْة بوو بة ٖيَُا بؤضِوو)دووزى( ْاغطا، زواى ئةو  خؤيا بانوضػةضى ئةغتيَطةى دةَ
 ضيَطةنإ. زؤظيٓةوةي

نةغيَو ئةو ئةغتيَطةى  ، بةآلّ ٖةضْييةططمياْة و ٖيض بةَيطةيةى بؤ غةملاْسْى  تةْيائةو بابةتة 
ةنةى ييوْانضِو ٖيَٓسةهة ئةو ئةغتيَطة ضووْى ظيطةى و ييَٗاتوو بووة، يَهزؤظيبيَتةوة ية نةغاْ

ى ية يؿظؤض نةؽ تواْاى بيٓيٓ زضةوؾاوةية،  رتتةْاْةت ية ئةغتيَطة ثًة ضواضةناْيـ نةَ ،نةَة
 بانوضية  تةْيا بةٖيَعى زةويَت وضاوى  يةئةغتيَطةئةو ى يبيٓيٓ ْيية، ٖةض بؤيةئامساْسا 

إ ضاضةغةض ْزةزؤظضيَتةوة. زؤظيٓةوةى ئةو ئةغتيَطةية ْةيتواْى بة تةواوةتى نيَؿةى نةؾتيوا
 يةوة، بةآلّناْةوة زؤظضايةوة، ئةو نيَؿةية ٖةض َآييةضي يةاليةٕتا ئةو ضؤشةى قيبًةمنا  بهات،

نإ نةؾتييةبة ضؤش و بة ؾةو زؤظيٓةوةى ئاضاغتةى ضؤيؿتٓى  سيئي ،ناتيَو قيبًةمنا ٖاتةنايةوة
 ئاغإ بوو.

ظؤضيإ بؤ  و ئاضيؿةي ٕ نيَؿةضةتةنإ ية ضيَطة زةضياييةناْى نةْساوى فاضؽ و زةضياى عوَا
ة طةوضةتطئ َةتطغي بؤيإ، بؤية ؾاثووضى زووةّ بطِياضيسا ئةو بووْنإ زةْايةوة و بنةؾتيية

بؤ بوو زا ضيؿةنيَـ بهات. ثيَـ ئةونات ضةْس داضيَو ثاؾاناْى غاغاْى ٖةوَييإ َةتطغيية
ى يْيـ بة بيٓيٓنيإ زةْاضز و ضةتةنانةؾتييةضةتةنإ غةضنوت بهةٕ و ضةْس ئةوةي 
نإ، يةنػةض نةؾتييةةوةى طةضِاْزواى  ثاؾايةتيي، خؤيإ سةؾاض زةزا، بةآلّناْى نةؾتيية

 ةوة بؤ غةض ناضى خؤيإ.طةضِاْزة
ياضيسا تا بطزْى ضةتة زةضياييةنإ، بطِيةْيَوؾاثووضى زووةّ بة َةبةغتى بةضبةضةناْى و 

بهات و فةضَاْى نطز تا  ضيَ ةضةيًةزةظبؤ ثاضيَعطاضى يةو  بةٖيَعؾهطيَهى زةضيايي ةي
 بهةْةوة. بةٖيَعناضخاْةناْى نةؾيت غاظى نةْاضةناْى نةْساو و زةضياى عوَإ 

طةوضةتطئ  ئيَطإطيَت نة ية ضابطزووزا ناضخاْةناْى نةؾيت غاظى ثيَويػتة بعاْ
ووغإ صووَْيَ، ئةو بابةتة بؤ ظؤضيَو ية زاية ئاغيا و ئةفطيكيا بووٕناضخاْةناْى نةؾيت غاظى 
 بةٖيَعثتةو و  نةؾتيياْى ئاغيايي و ئةفطيكايي زةياْويػت وآلتؾاضاوةية. ئةو نةغاْةى ية 

، زاض ية ئيَطإية  نةؾتييهطزْى ضيَبؤ  ئيَطإ زةنطِى،ْةيإ ية نةؾتييابهطِٕ، ئةو 
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ّ بة آلْة ْةَاوٕ، بةآلئةو دةْطة ئيَػتةزةٖيَٓطا نة  ئيَطإدةْطةَيةناْى ْاوةْس و باؾووضى 
ى ئةو زاضاْةوة ية ناتيَهسا با و باضإ بة زضيَصايي زة غةزةى بةضزةواّ يةو زاضاْةى بةٖيَعٖؤى 

ى َاوٕ. ية وؾهى ثامشاوةناْيإ و ية ٖةْسىَ ؾوئَ ئةو زاضاْة بة ووْضيةْيَوزاوة، ْةبؤتة ٖؤى 
بةو زاضاْة زضوغت زةنطإ،  ئيَطإةناْى يْةى ية ناضخاْة نةْاض ئاوينةؾتيياضابطزوو ئةو 

غاظى باؾووضى  نةؾتييئةو زاضغتاْاْة ْةَاوٕ و ية ناضطةناْى  ، بةآلّ ئيَػتةزضوغت زةنطإ
ية ضابطزووزا ثيَويػت  طئَ، غاظ زةنطئَ،زةٖيَٓ وةاي، بةو زاضاْةى ية دةْطةَيةناْى ئةفطيكئيَطإ

 .ْةبوواوة يبة ٖيَٓاْى زاض ية ئةفطيك
ئيَطإ زةغت بة غاظى باؾووضى  اْةناْى نةؾيتبة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ ية ناضخ

 دةْطى نطا. نةؾتييهطزْى زضوغت
ى و دةْطيسا باظضطاْية ْيَوإ نةؾيت  دياواظيىبيػرتاوة ٖةْسيَو داض زةطوتطيَت وةى 

بة تايبةتى  نةؾتييةظؤض ية ْيَوإ ئةو زوو دؤضة  دياواظيىئةَة ٖةَيةيةنى طةوضةية،  ْةبووة،
بة تايبةتى ية غةضزةَى  دياواظييةئةو  سا ٖةبووة،ى نؤْئيَطاْو  ية غةضزةَى ضؤَى نؤٕ
 ؾاثووضى زووةّ ظؤضتط بوو.

 نةؾتيية ْييةناْسا ضاضؤطةيإ ٖةبوو،نإ ية غةضزةَى غاغاباظضطاْيية نةؾتيية
 زةضِؤيؿنت،ـ غةوَييويَطِاى ضاضؤطة، بة  دووَية ٖةبوو،زوو ٖؤناضيإ بؤ  يـناْدةْطيية

ى بازا بةضزةواّ بٔ ية ضؤيؿنت ْةبووْنإ ية ناتى دةْطيية نةؾتييةتا  ئةَةف بؤ ئةوة بوو
 نةؾتييةية  دةْطييةنإ باضيو و زضيَصتطبووٕ نةؾتيية زيهةوة وة. ية اليةنيغةوَية ٖؤيبة

 ناْيإ باضيو و زضيَصتط زةنطز تا خيَطاييإ ثرت بهطيَت.دةْطيية نةؾتيية بؤية باظضطاْييةنإ،
 ضيَْسةضةناْى باؾووض ةدةْطياْةى ية ب نةؾتييةزووةّ ئةو  ية غةضزةَى ؾاثووضى

، بووٕ غةوٍَخاوةٕ يةى ضيع  نةؾتييدؤضيَو يةوإ  ية: بووٕ بطيَتىو  بووٕزةنطإ، غيَ دؤض 
غةوٍَ خاوةٕ غيَ ضيع  نةؾتيي غيَيةَيـخاوةٕ زوو ضيع و دؤضى  نةؾتيييـ زيهة دؤضيَهي

 .بووٕ
ى غةضوويإ ٖةبوو، يةى ضيع ية غةوَيغيَ ضيع  خؤيا غةوٍَْةى نة زوو ضيع نةؾتييايةو 
 ديَطري زةبوو. زيهةوة ضيعةنةي

ى ظاْيٓى ئةو بابةتة بيَٓيٓةوة، ييَو ضواْسٕ ية ْيَوإ بووْيةى بؤ ئاغإ منووْةئةطةض 
ى غيَ ْٗؤَى زةضوو. خاْووغيَ ضيع بة  نةؾتييى زوو ْٗؤَى و خاْووزوو ضيع بة  نةؾتيي
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بة ٖةَإ ؾيَوةف  ووتط وى زضيَصتط ية ْٗؤَى غةضغةوَيييَسةضةنإ بة  ةوٍَغواتة ضيعى زووةَى 
 ى زضيَصتط.غةوَيبة  بووٕ غيَيةّية ْٗؤَى  غيَيةّضيعى 

ى نة غيَ ْٗؤّ نةؾتييةسائ برينطزْةوة ية ؤ ئيَُة نة ية غةضزةَى ثيَؿهةوتٓب ئيَػتة
بووٕ، ْة بؤ بيٓةض ظؤض بة ؾهؤ ؾتييانةئةو ْيية، بةآلّ ًيَسإ، تا ضازةيةى ئاغإ غةوَيبيَت بؤ 

ئةطةض بيٓةضيَو ية ناتى ضؤيؿنت ضاوى ييَهطزبإ زةيبيٓى بة ؾيَوةيةنى ضيَو ية ٖةضزووالى 
 ٔ.ووَييَهةوة زةدثيَةتةزةض و ووْنإ ٖاتغةوَيةنة و ية ٖةض غيَ ْٗؤَةوة، نةؾتيية

هة ضووْةبيٓى، ناْى زغةوَية تةْيا غةوَيضييةناْى ْةزةبيٓى،ٖةَيبةت ئةو بيٓةضة 
و  ْةبووٕ، زياض ثايعنإ بؤ ثاضيَعطاضى ية ٖةتاوى ٖاوئ و بةفط و باضاْى ظغتإ و غةوَيضيية

 .بووٕ نةؾتيي يةْيَو
بووٕ نة ناْى بة ؾهؤتط ثيَؿإ زةزا، ئةو ضةْطاْة نةؾتييةى دووَيةيةو بابةتاْةى  يَويةن
و ضةْطى تايبةت ض ْٗؤَيَةٖ زةٖاتغةوَيةناْسا بةناض هطزْى ْٗؤَةنإ و زةضطةناْى ية ضةْط

نإ ديا بوو يةو ضةْطة و ْاوة ْاوةف ضةْطةنإ تاظة غةوَيةى ةضةْطى زةضط بة خؤى ٖةبوو،
 زةنطاْةوة.
ةْط يةنى ضةْطاوضِآلناْسا نؤَةَية ئاآلواتة ية ْٗؤَة با نةؾتيي،ظتطئ ؾويَٓةناْى ية بةض

ية زاٖيَٓاْة بةضظةناْى  يَويةن ئةَة بة بووٕ، ثيَوةْسييبةضضاو زةنةوتٔ و ئاَطاظى 
نة  ،ئةّ زاٖيَٓاْة بة ضازةيةى بةضضاو بوو بواضى زةضياواْي ٖةشَاض زةنطإ، نإ يةئيَطاْيية
بةآلّ آلياْة غووزى تةواويإ َاوة، ناْسا ٖةية، ٖيَؿتا ئةو ئانةؾتييةية  بيَتةٍف نة ئيَػتة

نةض و ْاخؤؾة و بيَعاض ٕ، ئةوة بابةتيَهىزةدووآل ؤٕناْسا ضنةؾتييةنإ ية غةوَيةوةى غةباضةت بة
تا بيػت و سةوت َةتط  نإ غةوَيةيةناْسا ٖةْسيَو ية يغيَ ْٗؤَ نةؾتييةزةبيَت بطوتطيَت ية 

 بووٕ.زضيَص 
نى ضةتة زةضياييةنإ زةنةوتة نةؾتييةناتيَو  ثيَـ غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ،

ؾاثووضى زووةّ ئةو  ّآلضإ، بةضةتةنإ زةنوش ٖةَوو، ثاؾايةتيينى نةؾتييةبةضزةغتى 
ًيَساْيإ غةوَيناْسا ناضى دةْطيية نةؾتييةئةو ضةتة زةضيايياْةى زةطريإ، ية  ناضةى ْةنطز،

 يةْيَوو بة ئاغاْى  بووٕهة ضةتةنإ ثياواْيَهى ئاظا و غةضغةخت ضووْثيَ ئةدماّ زةزإ، 
 ييَ بسةٕ. غةوٍَو تواْايإ ٖةبوو  ووْٕةزةض

زةنةوتٔ،  ظووى بيَ ٖيَع خةَيه دةْطييةنإ ناضيَهى غةخت بوو، نةؾتييةًيَسإ ية غةوَي
بةتواْا بواْاية. و  بةٖيَعنة  طةضِإبؤية بةضثطغإ يةو بواضة بةضزةواّ بة زواى ئةو نةغاْةزا زة
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ناضةيإ زةنطز  ّ ئةواْةى خؤبةخؿاْة ئةوآلنإ ظؤض باف بوو، بةغةوَيضييةضةْسة َووضةى ٖةض
ياضى غعازاْيإ بؤ زةزضا، زةنطإ بة بؤية ضةتة و تاواْباضإ و ئةو نةغاْةى بطِ، بووٕظؤض نةّ 

ناتةى ؾةثؤيةناْى با ٖاتبإ  اية، واتة ئةوْةبووًيَسإ غةوَيضي. ئةوناتاْةى ثيَويػت بة غةوَي
نإ يةو غةوَيضييةنإ ية ئاو زةٖاتٓةزةض و غةوَيةبةو ؾةثؤالْة ضؤيؿتباية،  نةؾتييو 

ٕ خواضزغةضطةضَى ثؿووزإ و  تةْياٖةْسيَذاض ضةْسئ ؾةو و ضؤشى زةخاياْس، َاوةيةزا نة 
 .بووٕزة

ضي، َافى َؤَيةت وةضططتٔ و خاْةْؿني غةوَية بووْئةواْةى بة ويػتى خؤيإ و بة نطيَ زة
 وة ٖةبوو.ٓييةيإ ية زواى تةَةْى خاْةْؿيبووْ

ناْةوة ْووغطاوة ئةوضووثايية ووْووغةَيَص يةاليةٕؿهُإ يةو بابةتاْة ثطِ بووة نة َيَ ٖيَٓسة
نإ، دةْطيية نةؾتييةو غةوَيضييةناْى ْيَى نؤْسا دطة ية ئيَطاْنة ناتيَو زةبيػتني ية 

خاْةْؿيٓيإ ٖةبوو ية زواى غةضباظ و ئةفػةض و ناضَةْساْى زةوَيةت َافى  ٖةَوو
ى ئاوا زةبيػتني بة ناتيَو بابةت ، بةآلّ ئيَػتةْى خعَةت و ثةى نةوتٓيإآلى غاتةواوبووْ

طاوة ئةو بابةتاْة تاظةٕ و ية وت ٖيَٓسةهة ضووَْإ زةبني، غةضغووضِتةواوةتى زووضاضى 
َإ نطزووة، ية ضاغتيسا ئةو ْةضيتة ظؤض نؤْة و ية باوةضَِإ ٖةَوو، نة ووٕوة ٖاتئةوضووثا

ضيتاْة ، ئةو ْةئيَطإ زةغةآلتيىى ووْضيةْيَوزواى ةبووة، ناْيـ ْٖييةغةضزةَى غاغا
 .ووٕضيةْيَو

ٖيَعى زةضيايي زةنطا و زةخطاية دةْطى تةواو زةبوو، ضازةغتى  نةؾتييٖةض شَاضةيةى ية 
ة زضيَصايي نةْاضةناْى نةْساوى فاضؽ و بو يةؾهطى زةضيايي و بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ ْيَ

هة ضووْ سضا.يَٓنإ زاَةظضنةؾتييةزةضياي عوَإ نؤَةَييَو بٓهةى غةضباظى زةضيايي بؤ 
يةْاناو بوو، بؤية فةضَإ نطا تا بة ؾيَوةى بةضزةواّ زةغتة زةغتة  ٖةضزةّثةالَاضى ضةتةنإ 

 زا بٔ و ضيَطة ية ضةتةنإ بططٕ.دووَيةنإ بة زضيَصايي نةْاضةنإ ية دةْطيية نةؾتيية
ؤش ية نة بة ض ْييةبةو ؾيَوةية  بووٕ، زادووَيةنإ ية زةضيازا بة ؾةو و بة ضؤش ية نةؾتيية

ناْة بةضاْبةض بة نةؾتييةية خاَية باؾةناْى  يَوئةَة يةن دووَية بٔ و بة ؾةو ثؿوو بسةٕ،
 ى.وؾهاْى دووَية

ةناْى  ى بة ضؤش ضةْسئ نيًؤَةتط ضِيَطةيإ زةبطِى و بة ٖاتٓى ئيَواضة و وؾهاْية ضابطزووزا ناضوْا
يـ ثؿوو بسةٕ،اْياية وآلخةن ةنإباض بووْةوةى ؾةو، زةوةغتإ، بؤ ئةوةي ْيَعيو  ٕ زابططٕ، تا ئةوْا

يَ ية ناتى بةضِ ْةبووٕ، نإ وا، بةآلّ نةؾتييةيَى ضؤشى زواتط بهةوْةضِية بةضةبةياْزواى ثؿووزإ 
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بة ضازةيةنى  بووٕ،بةضزةواّ زةية ضِؤيؿنت نةوتٔ ية بةْسةض تا ناتى طةيؿنت بؤ ؾويَٓى َةبةغت، 
ة   طؿتييإ بة باظضطاْط زةطةيؿنت. ظووتنإ زةبطِى و ْييةوؾهابةضضاو ضيَطةى ظؤضتطيإ ية ناضوْا

 يى نةَرتيَهنات بؤ طةيؿنت بة ؾوييَن َةبةغت هة ية اليةىضووْضيَطةى زةضياييإ ثيَ باؾرت بوو، 
 ضووْهة نةؾتيية زيهةوةف تيَضووى طواغتٓةوة نةَرت بوو، ية اليةنيثيَ زةضوو، 

 خؤيا و زةٖاتٔ بؤ بةْسةضةناْى غاغاْىزةبطِى  ؾةو و ضؤش ضيَطةيإ طؿتيينإ بة باظضطاْيية
 يةْيَوٖيَعى زةضيايي غاغاْى نة  يإ ٖيَُاى تايبةت بة خؤى ٖةبوو،يةنةؾ ٖةض زةضِؤيؿنت،
ٖةضطيع تةْاْةت ية  بووٕ، ئةواْيإ زةْاغي،ةضياى عوَإ بةضزةواّ ية ثاغةواْيسا زنةْساو و 

 نى ضةتةنإ.نةؾتييةى ية دياتى ضطاْباظنى نةؾتييةؾةويؿسا ٖيَطؾيإ ْةزةنطزة غةض 
، شَاضةى ٖيَطؾةناْي خؤيإ نةّ وةبةضزةواَة ْييةضةتة زةضياييةنإ بة ٖؤى ئةو ثاغةوا

يـ بة ؾةو ٖيَطؾيإ ٖةْسىَ داض بة ضؤش و ٖةْسىَ داض آلّ نؤتاييإ ثيَ ْةٖيَٓا،نطزةوة، بة
ٖةض  زةغت ئةوإ زةنةوت، نةؾتييةنساٖؤناضةنةؾي ئةو زةغتهةوتة ظؤضة بوو نة ية  زةنطز،

رت بوو يةو ، ثى زةغتى زةنةوتنةؾتييةضةتةيةى ية ناتى غةضنةوتٓى ٖيَطؾسا ئةوةى ية 
 َووضةيةى ية تةَةْيسا زةيتواْى وةضيبططيَت.

ية نةؾيت  يَوناتيَو يةن ووْاْيإ،ية ضاوةز بووٕناْيـ بةضزةواّ دةْطيية نةؾتيية
 نةؾتييةى ْييةضي. ئةو ثاغةواغةوَيةنطزة ضةتةناْيإ ز ٖةَووضةتةناْيإ زةططت، 

 ٖيٓسغتإوة ٖؤى ئةوةى غيَ نةؽ ية ثاؾاناْى وب ْى ؾاثووض ظؤض ناضيطةض بوو،نادةْطيية
( بوو، زاوايإ ية ؾاثووض نطز تا فةضَإ بة ئيَػتةنة يةنيإ ثاؾاى غةضئةْسيب )غطي الْهاى 

يـ ٖيٓسواتة ية ظةضياى  ،ةوإزةغتى ئدةْطييةناْى بهات نة ية ئاوةناْى شيَط نةؾتيية
 ثاغةواْى بهةٕ ية زشى ضةتةناْى زةضيا.

ّ بؤ ئةونات بة آلئةو زاواية بة ْاتةْسضوغت بيَتة بةضضاو، بة ئيَػتةيةواْةية ية غةضزةَى 
وةى ية نةتيبةى ْةخؿي  زيهةوة ية اليةني ض بة ثاؾاى غاغاْى ٖةشَاض زةنطا،يَع بةضاْبةضِ

 ٖيٓسغتإؾاثووضى يةنةَسا بةؾيَو ية  زةغةآلتيىزةَى ضؤغتةَسا ٖاتووة، ية غةض
ّ ئةو آلييإ ٖةبووة، بةْاوةخؤثاؾاناْى غةضبةخؤيي  ْييةنإ بووة،زةغتى غاغايةشيَط

 .بووٕيةو ْاوضاْة و غةضبةخؤ  بووٕثاؾاياْةى ئةو زاوايةيإ زاية ؾاثووض ديا
 زووضطةيا، ٖةَإ نةْاضةناْى ضيَطة زةضياييةناْى ئةوناتى ئاغي ية َةتطغيساضتطئ  يَويةن

هة تةواوى ئةو ضووْ. بووٕو باؾووضى  بانوضطةوضةى غةضئةْسيب و بة تايبةتى نةْاضةناْى 
 تيَجةضِبة زوو ؾويَٓةزا  بووْٕاضاض  زةضِؤيؿنتْةى ية ضؤشئاوا بؤ ضؤشٖةآلت و بة ثيَضةواْةوة نةؾتييا
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زيهةي  اْيوآلت( و ئيَػتةى ياى و ئةْسؤْيَعطةناْى ًَووزووضْةى ية )ضني، نةؾتييابنب. تةواوى ئةو 
ضؤشٖةآلت( بةضةو ضؤشئاواى  ى ٖيٓسغتاْو  ، بريَاْى ٖيٓسغتإ، ياعباؾووضى ئاغيا وةى )َايي

 .بطِؤٕطة طةوضةيةزا زووضباؾووضى ئةو  خؤيا بانوضبة نةْاضةناْى  بووٕ، ْاضاض زةضِؤيؿنتئاغيا 
( و ئيَػتةيةَةْى  خؤضبػتإ و غةبا ياة، عَيػطْةى ية )نةؾتييائةو  ٖةَووٖةضوةٖا 

تى ئاغيا آلى ضؤشئاوا، ويػتبايإ بةضةو ضؤشٖةٖيٓسغتاْو  ئيَطإا و يتى ئةفطيكآلاْى ضؤشٖةوآلت
طةية ية غةضزةَاْى زووض. ئةو بطِؤٕطةيةزا زووضباؾووضى ئةو  خؤيا بانوضبة  بووٕ، ْاضاض بطِؤٕ

طةى ئةَيُاؽ زةْاغطا. ضةتة زووضةوت بة نؤٕ بة ٖؤى ئةو ئةَيُاغة ظؤضةى ييَى زةغت زةن
بؤيةف بةضزةواّ يةو ؾويَٓة ٖةوَيى  بووٕ،ى ئةو بابةتة ئاطةزاضزةضياييةناْيـ بة باؾي 

 ناْيإ زةزا.نةؾتييةثةالَاضى 
بةثيَي ة زضيَصايي نةْاضةناْى باؾووضى ئاغيا باظضطاْييةنإ ب نةؾتييةى دووَية

نإ باظضطاْيية نةؾتييةهة بة ئاضاغتةى با ٖةبوو، ضووْثيَوةْسيي  بةضْاَةيةنى تايبةتى بوو،
. ْةبوويإ غةوَينإ دةْطيية نةؾتييةوةى  آلٕ،بة ٖيَعى با زةدووتةْيا ضاضؤطةيإ ٖةبوو، 

ى تواْاى بةخؿيٓى خؤضاى باظضطاْ نةؾتيي ثيَوةْسيي بة زاٖات و تيَضوو ٖةبوو،ئةّ بابةتةف 
 يةاليةٕ تةْيائةّ بابةتة  غةوَيًيَسإ،غةز نطيَهاض بؤ  بة غةز تا زوو ْةبووو نطيَي بةضزةواَى 

 ضا.ززةئةدمإ زا  نإدةْطيية نةؾتييةو ية  سهووَةت
ٖةضيةنةيإ بؤ َاوةى  ى ضؤشٖةآلت و باى ضؤشئاوا ٖةبوو،ية نةْاضةناْى باؾووضى ئاغيا با

يـ بة اْطؾةف َاْط بةضزةواّ زةبوو. واتة ؾةف َاْط با ية ضؤشٖةآلت بؤ ضؤشئاوا، ؾةف َ
 .ٔتا يةطةٍَ ئةو باياْة بطودميَ زةضِؤيؿنتى بة ؾيَوةيةى باظضطاْناْى نةؾتييةبؤية  ثيَضةواْةوة بوو،

بؤية زةيعاْى  دةْطى ضةتة زةضياييةنإ وةضططت، ى تةواوى يةئةظَووْؾاثووضى زووةّ 
ة ناتى ٖاتٓى ي ضِووبةضِووبووْةوةى ئةوإ،ةنإ ٖيض ضاضةغةضى طودماو ْني بؤ يناضزاْةوة ناتي

زيَٓةوة  دةْطييةنإ نةؾتييةدةْطيسا، ضةتةنإ خؤيإ سةؾاض زةزةٕ و بة ضؤيؿتٓى  نةؾتيي
و بةضزةواّ زةبٔ ية ثيؿةنةيإ. بؤية ؾاثووض غةضةتا فةضَاْى نطز تا ْاوةْسيَو بؤ فةضَاْسةيي 

يَ ي نةؾتييطيَت نة شَاضةيةنى ظؤض ابٓيةؾهطى زةضيايي ية نةْاضةناْى غةضئةْسيب ز
نة ية تةواوى وةضظةناْى غاٍَ و بة ؾيَوةى بةضزةواّ  بووٕظؤض  ٖيَٓسةْة نةؾتييائةو  ،طيَتابٓز

ى دووَيةنإ ية ثاغةواْى و دةْطيية نةؾتييةطةية، زووضنةْاضةناْى ئةو  ٖةَووو ية 
 .بووٕبةضزةواّ زة
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ؤ ئةواْةى ضي و خؤضاى زابني نطا بغةوَيو غةضباظ و  نةؾتييناتيَو شَاضةى ثيَويػت ية 
ضةتة  زشي وة زةضضوو بؤ دةْط يةؾاثووضة يةاليةٕ، فةضَاْيَو بووٕبةؾساضى ئةو ناضة زة

ٖيض زاوايةنى ية ثاؾاى غةضئةْسيب  ْييةئةو ثاغةوا ية بةضاْبةضزةضياييةنإ. ؾاثووضى زووةّ 
ئةو  نة زةضٓة بةْسةضةناْى ئيَطإناْى باظضطاْيية نةؾتييةزاواى نطز تةواوى  تةْيا ْةبوو،

 ى زةبيَت بيساتة بةْسةضةنة.يةخؿطئَ نة ٖةض نةؾتيةة يةو بطِة ثاضةية ببوآلت
بة ييَهساْةوى ئةو بابةتة بؤَإ زةضزةنةويَت نة ؾاثووض بة زوو ٖؤناض ٖيض ثازاؾتى ية 

نة نةوتة زةغت  ْييةية: يةنةّ ئةو بابةتى ثاغةوا بووٕ بطيَتىثاؾاى غةضئةْسيب ْةويػت نة 
ْسيب ئةوى بة ٖيَُا بوو بؤ ئةوةى ثاؾاى غةضئة ، بؤ ئةو ناضيَهى طةوضة بوو،ئةو ٖيَعةناْى

بة ئةو  زيهة بؤية ؾاثووض ئةو بابةتةى ثةغةْس نطز. ية اليةني طةوضةى خؤى ْاغيوة،
اْى خؤى بهات. ئةو زووضطةية وآلتضيَطةيةوة ؾاثووض زةيتواْى ثاضيَعطاضى ية ئاغايؿى 

، بؤية دياَإ نطزةوة ية زوو بيَتضةتةى ظؤضى ييَ ب ةساضتطئ ضيَطةنإ بوو، نَةتطغي
 .زيهة ةنةيوآلت

تى آلٖةْسىَ ية ثاؾاناْى ضؤشٖة يةاليةٕثاطةْسة زةنطا نة ضةتة زةضياييةنإ وئةونات ثط
ٖةْسىَ  باظضطاْييةنإ، نةؾتييةغةض  ةزةْيَطزضئَ بؤ غةضئةْسيب تا ٖيَطف بهةْ ٖيٓسغتاْةوة

بؤ ؾاثووضيـ غةخت بوو تا ية ضيَطةى  ضةت زةنطزةوة،وثاطةْسةيإ نةغيـ ئةو ثط
ى ئةو ْةخؿة بووْبة  ئيَػتةبهاتةوة.  الئةو بابةتة يةن ْةبووٕ وضزْةخؿةناْى ئةونات نة 

 بهةيٓةوة. الاْةى ٖةٕ، بؤ ئيَُة ئاغاْة ئةّ بابةتة يةنوضز
، نؤَةَية ٖيٓسغتاْةوة، زةبيٓني ية زواى ْنيواناتيَو ية ْةخؿةى باؾووضى ئاغيا زةضِ

بؤية بريزةنةيٓةوة  ئةو زووضطةية،رتٕ بؤ ْيَعيهإ ٖةَووطةناْى )َاَيسيؤ و الناويؤ( ية زووض
 نةؾتييةزواتط ٖيَطف زةنةْة غةض  زووضطاْة خؤيإ سةؾاض زةزةٕ،نة ئةوإ يةو 

هة ثاْتايي زةضيا زةنةوتة ضووْئةوة بؤ ضةتة زةضياييةنإ ئةغتةّ بوو، ، بةآلّ نإباظضطاْيية
ايي زةضيا بؤ تية ثاْ ثةضِيٓةوةتا ئةوناتيـ  ةْسيب،طةى غةضئزووضطاْة و زووضْيَواْى ئةو 

تا  زةضِؤيؿنتتةضيب بة نةْاضةناْى زةضيا  تةْيائةوإ  نةؾتييةنإ غةخت بوو، ٖةَوو
 ضيَطةناْيإ بسؤظْةوة.

ئةوإ ٖى  ٖةضوةٖا ْةزةبوو اوضةية بٔ تا ؾاضةظاييإ ٖةبيَت،ٖى ئةو ْ زةبووايةضةتةنإ 
يَٓةوة. ٖةضوةٖا اْةوة زئَ و زةطةضِْيَعيهغةضئةْسيب بٔ، زةطةيؿتٓة ئةو ئاناَة نة ئةوإ يةو 

ـ ْةٖاتنب، يةواْةية ٖيٓسغتاْيتى آلزةنطا بطوتطيَت ئةوإ ئةطةض بة ٖاْساْى ثاؾاناْى ضؤشٖة
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ناتيَو ضاو ية ٕ. بؤية ئةدماّ بسةخانى ئةوإ بؤيإ ثةْاطا بووبيَت و يةويَوة ناضةناْيإ 
هة ضةتةنإ ْةبووة، ضووْْةخؿةى ْاوضةنة زةنةئ، زةبيٓني ئةو زةْطؤية ظؤضيـ بيَ بٓةَا 

يـ، ٖيٓسغتاْية نةْاضةناْى باؾووض و ضؤشئاواى  ْةبوو،ية غةضئةْسيب ٖيض ثةْاطةيإ 
بؤ  ةوىَئى يةطةٍَ ئةوإ زةدةْطإ، بؤية تووْسياْى ْاوضةنة بة فةضَاْطِةواتساضإ و آلزةغة

يةو  ٖيٓسغتإ زةشيإ،تى آلئةوإ ية نةْاضةناْى ضؤشٖة ْةبوو،ى يةةطئةوإ ٖيض ثةْا
 خؤيا نةؾتييهطزْى آلْزواى تا اْسا خؤيإ زةطةياْسة غةضئةْسيب،بة نةْاضةن فؾويَٓةوة
 ةوة بؤ ؾويَٓى خؤيإ.طةضِاْنإ، زةنةؾتيية

ة زضيَصايي نةْاضةناْى ب دةْطييةناْى ؾاثووض نةؾتييةيةطةٍَ زةغتجيَهى طةؾتةناْى 
غةضئةْسيب، ٖاتوضؤ و ٖيَطؾي ضةتةنإ نةّ بؤوة، ضةتةنإ نة ٖةْسيَهات شَاضةيإ ية 

زواتط  ية،بؤ َاوةيةنى ناتي تةْياشَاضةى قطؾةناْى زةضيا ظؤضتط بوو، واياْعاْى ئةو طةؾتاْة 
ٖيض نات نؤتاييإ بةزواى يةنساية و  و ضِؤش بؤيإ زةضنةوت نة ئةو طةؾتاْة وةى ٖاتٓى ؾةو

 ثيَ ْايةت.
نة يةنيإ ثاؾاى  ،ي ؾاثووض نطزثيَؿهيَؿزاواى ٖاوؾيَوةيإ  ٖيٓسغتإغيَ ثاؾاى 

نإ نةيهوتيإ بة ئةوضووثايية. بووٕٖى )نوداضات و نةيهوت(  زيهة غةضئةْسيب و ئةواْي
بؤيةف  ،ٖيٓسغتاْيـ ٖةض نةيهةتة بووتى ة زةخويَٓسةوة، ؾاضى بةْاوباْطى ضؤشٖةآلنةيهةت

تى آلنة نةيهةتةى ضؤشٖة يَ،نإ ئةو ٖةَيةية زيَتةثيَؿئةوضووثاييةظؤضداض بؤ ٖةْسىَ ية 
 بة ٖةَية بةيةى زةظأْ. ئيَػتةيةطةٍَ نةيهةتةى  ٖيٓسغتإ

ة بوو. نوداضات بة وآلتى ئةو بانوضنوداضاتيـ ية  ٖيٓسغتإ،وة ضؤشئاواى ونةيهوت نةوتب
ووغاْى َيَصووْظؤض ْاوباْطى ٖةبوو،  ،ْاوباْطى )غؤَٓات( بووبة ثةضغتطةيى يٖؤى ئةوةى ْاوةْس

بة  إ ئةويَيإ بة بتداْة ْةزةظاْى،ةنإ خؤيٖيٓسييضؤشٖةآلت ْاوى غؤَٓاتيإ بة بتداْة ْاغيوة و 
ئةو ؾويَٓة ٖةض  بةضِيَع و ثريؤظ بوو،، ئةو ؾويَٓة ية اليإ ظؤض ويَٓسةضى ثةيهةضى بوزا يةبووْٖؤى 

 غةظْى زاطري نطا. يةاليةٕ غوَيتإ َةمحووزينة زواى سةوت غةزة  ،وئةو ؾويَٓة بو
 ٖةضزةّ ئيَطإ ٖةبووة،و  ٖيٓسغتإية ْيَوإ  ثيَوةْسييية غةضزةَى نؤْسا بةضزةواّ 

نإ بؤ بةضيتاْييةتا ناتى ٖاتٓى  ثيَوةْسييةشياوٕ. ئةو  ئيَطإى ية ٖيٓسشَاضةيةى 
غةضزةَة  اض نطا، ثيَـ ئةوغٓووضزاتٓى ئةوإ زواى ٖ بةٖيَعى َايةوة،بة  ٖيٓسغتاْيـ
ية  تةْيا ئيَطإناْى آلنة ٖةْسىَ ية نا ،ٖةبوو ٖيٓسغتاْساو  ئيَطإْيَوإ بةٖيَع ية  ثيَوةْسييةني

 زةفطؤؾطإ. ٖيٓسغتإ
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، بة ظَاْى فاضغي بووٕ ٖيٓسىل َةغؤنة ية ظدمريةى  ٖيٓسغتإظؤضيَو ية ثاؾاناْى 
ةناْيإ بةْاوباْط ؾيعطو  بووٕى فاضغي ظَإ ؾاعريٕ شْةناْيإ ٖةْسيَهيا وتووة،يإ ؾيعط
 .بووٕ

نإ بةضزةواّ ْييةغاغا ثاؾايةتييية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ و بة زضيَصايي ظدمريةى 
 فةيطؤظة و يةغط،فةضف و بةضزة بة ْطخةناْى وةى  ةيةنى ظؤض )ؾةنط، ئاوضيؿِ، ثةؾِ،ضيَص

 .ٖيٓسغتإووة بؤ ةوة ضؤيؿتئيَطاْية  ظيَطِٖةضوةٖا 
يةناْى نوداضات و نةيهوت. يزةطةيؿتة بةْسةض و ؾاضة نةْاض ئيَطإى ضيَصةيةنى ظؤض ناآل

بوو ية ْيَوإ زوو  نةؾتييباؾرتئ و خيَطاتطئ ئاَطاظى طةياْسٕ ٖةض  ئيَػتةئةوغاف وةى 
و  ئيَطإ نإ َةوزاى ْيَوإنةؾتيية، بؤية ٖةبووايةسا نة ضيَطةى ئاويإ ية ْيَواْسا وآلت

ا ؾاثووضزية غةضزةَى  ئيَطإى. سنوداضاتيإ بة خيَطايي زةبطِى و زةطةيؿتٓة بةْسةضةناْى يةن
، ئةَة ية زةضِؤيؿنتئةوإ تا شاثؤٕ ية ضيَطةى زةضياوة  زةضياواْى ظؤض َةظٕ و ئاظا بوو، خاوةْى
ى يضةنإ بةضةو ْاوةْسية زوا نةْاضةناْى ئاغياوة، نةْا زةبوواية بوو ضؤيؿنت بؤ شاثؤٕ ناتيَهسا

 نينإ يةنةَئيَطاْييةة. زةضياواْة وآلتو بطةْة ئةو  بجةضِْةوةزةضيا بةدىَ بٗئًََ تا بتوأْ 
ئةويـ بة  نةؾتييةناْيإ ٖاوغةْط و تةضاظوو زةنطز،، نة بووٕزةغتة ية زةضياواْإ 

ةْط نطاوى نة ئاوى ض ،يةنى غةضزاخطاو بووؾووؾةنة ية ؾيَوةى  ووبةناضٖيَٓاْى تةضاظ
بةّ ؾيَوةية  زازةْطا، نةنةؾتييةتةختاْى ْاو يةغةض تيَسةنطا و ية زاضيَو زةبةغرتا، ئةونات 

 ى زةظاْطا.ووبووْتةضاظ
 ووبة ٖؤى تةضاظ بووْٕةى بة ؾةثؤيةناْى ئاو ْغطؤ زةنةؾتيياية ضابطزووزا ظؤضيَو يةو 

ؾتييةنة يةناتى باضنطزْيسا نةبوو، بة ؾيَوةيةى نة اليةنى الغةْطبووْياْةوة يإ ْةبووٕ 
ؾةثؤىل  نيوة ٖؤى ئةوةى بة يةنةَوئةَةف زةب بوواية،قوضغرت  ةي زيهةيؿياليةن غوونرت و

ناْيإ يةو نةؾتييةنطزْى ظووتةضاظ و تةضازؤظيٓةوةي نإ بة ئيَطاْيية بةٖيَعى ئاو، ْغطؤ ببيَت،
نةؾتييةنة بؤ تةضاظنطزْى يإ ةنة نؤطنةؾتييةةْسى ية ْيَوضظطاضيإ بوو. ئةوإ  َةتطغيية

ناْى ظضياْةٖةضضةْسة  نةؾتيي،ى ؾيَوةية ضظطاضيإ زةبوو ية ْغطؤبووْ بةّ زضوغت زةنطز،
ةوة و بووْتط بوواْة، بةضزةواّ يةطةٍَ ؾةثؤيةنإ بةضظ و ْعّ زةبةٖيَع ٖيٓسظةضياى 
 .طةضِإوةضْةزة

ٖةضوةغا ٖةبوو،  إئيَطى ناضاَة ية باظضطاْبة ٖةَإ ؾيَوة نة ئةونات زةضياواْى 
ط ووتو ييَٗات بووٕئةوإ ظؤض ؾاضةظاى تةواوى زةضيانإ  بووٕ،زةضياواْى دةْطى ناضاَةف ٖة
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زةضياواْيإ  ئةوضووثاى بانوضضؤشئاوا و  خؤيةو زةضياواْاْةى ية زةضياناْى َةزيتةضاْة يا بووٕ
 زةنطز.
ية زةضياواْةنإ  بووٕ تةزةغ نينإ يةنةَئيَطاْييةزةضياواْة  نإْييةغةضزةَى ئةؾهاية 

وضِاْةوة. بة ٖةَإ ؾيَوة ية غةضزةَى وازا غينة بة زةوضةى نيؿوةضى ئةفطيك
 ئةوضووثانة ضؤيؿنت و ية نةْاضةناْى  ،نإ باغي ٖةْسىَ نؤضبةضَإ نطزٖةخاَةْؿيية

ايا ّ ئآلييُإ ٖةبوو، بةَيَصووبؤ ئةَةف بةَيطةى  بووٕ ية شياْيإ،و بةضزةواّ  بووْٕيؿتةدىَ 
نإ ٖةخاَةْؿييةايإ ٖةضوةى زةضياواْة يناْيـ نةْاضةناْى ئةفطيكْييةزةضياواْة غاغا

 .زةْاغي؟
ياْة تا ْيوزةظاْني نة ئةوإ توا تةْيا ْيية،باضةوة  بةزاخةوة ٖيض بةَيطةيةنُإ يةو

زووضطةى ئةوإ  بطِؤٕ،ا بةضةو باؾووض يتى ئةفطيكآلاغتى نةْاضةناْى ضؤشٖةةى ْاوةضِْيَعيه
اية. يتى ئةفطيكآليَهى غةضبةخؤى ضؤشٖةوآلت ئيَػتةيإ ْاغيوة نة طةوضةى )َازاطاغهاض(

. ي زيية و ٖيضٖيَٓسةا ٖةض يئةفطيك يةباضةىنإ ْييةزةضياواْى غاغا يةباضةىئيَُة  ظاْياضيي
بةو نةْاضاْةزا  ٖيَٓسة واوى نةْاضةناْى ئاغيايإ ٖةبوو،خؿةى تةْييةنإ ْةزةضياواْة غاغا

زا ئيَػتةّ ية آلى ئةو نةْاضاْةيإ بة زضوغتى ويَٓة نطزبوو، بةوضزنة ْةخؿةى  بووٕضؤيؿت
يةنإ ينإ خؤيإ بة زاٖيَٓةضى ْةخؿة ئاوئةوضووثايية زاْة يةو ْةخؿاْة ْةَاوٕ،تانة يةى 
 ةئةوا ْةخؿةى زةضياواْ ابٔ،ناْيـ ْةَْييةّ ئةطةض ْةخؿةى زةضياواْة غاغاآلزةظأْ، بة

نإ زاٖيَٓةضى ئةو ْةخؿاْة ئةوضووثاييةٕ نة ضِاغتييةٕ و ْيؿاْسةضى ئةو نإ َاوٓييةضي
 .ْةبووٕ

ئاغايؿى نةْاضة تةْاٖي و تاْةناْى نوداضات و نةيهوت زاوايإ نطز تا ؾاثووض غوَي
ٕ نطز، بة بامساوةى ئةويـ بة ٖةَإ ٖؤى بؤ ثاؾاى غةضئةْسيب  يةناْيإ بؤ زابني بهات،ئاوي

وة َايةى وزةب بوو،ظؤض باف  ئيَطإناْى باظضطاْيية نةؾتييةئةَةف بؤ  و،زاواى ئةوإ ضاظى بو
نة  ٕزةبووْاضاض ضةباْيـ اع وآلتاْةزا،نإ و ئةو ْييةى باف ية ْيَوإ غاغاباظضطاْٖاتوضؤى 

 بة نةْاضةناْى ئةواْسا غةفةض بهةٕ.
 زاْيؿتووإ،ية  ٕظاآلبوواْةزا ٖةْسىَ ؾويَٓى بيابإ ٖةبوو نة وآلتئةونات ية ْيَوإ ئةو 

 نةؾتييةضةتة زةضياييةنإ ئةو ؾويَٓاْةيإ بؤ سةؾاضزاْى خؤيإ و ثةالَاضةناْيإ بؤ غةض 
ٖةض نةغيَو بةضططى بهطزاية  باظضطاْييةنإ بةناض زةٖيَٓا. ئةوإ يةثطِ ٖيَطؾيإ زةنطز،



 355 

طةض بؤيإ ئة آلٕ زةبطز،ةناْيإ بة تاباظضطاْو  نةؾتييو غاَاْةناْى  آلزةياْهوؾت و نا
 نة ْةنةوْة نيَؿةوة.نةؾتييةو آلناْى ْيَنةؾيإ زةبطز تا بؤ طواغتٓةوةى نانةؾتييةنطاباية، 

ؾاثووضى يةنةّ ناتيَو ويػتى ضةتة زةضياييةناْى نوداضات و نةيهوت ضيؿةنيَـ بهات، 
ٖةَإ ضيَطةى ططتةبةض نة ية غةضئةْسيب نطز بووى. ئةو غةضةتا نةؾتيطةىل ظؤضى ية 

زواتط تةواوى  نطزٕ،ة نؤنطزةوة و ْاوةْسى فةضَاْسةيي بؤ زياضوآلتناْى ئةو زوو نةْاضة
ناْى بؤ ْاضزٕ و زواداض فةضَاْى زةغت ثيَهطزْى طةؾتةناْى ية ناتيَهسا زةضنطز ثيَساويػتيية
 ناْى ئاَازةٕ بؤ ئةوةى بةضزةواّ طةؾت بهةٕ.نةؾتييةنة زةيعاْى 

اْة وآلتٕ ية تةواوى نةْاض و نةْساوةناْى ئةو ناْييةغاغا نةؾتييةزواى ئةو بةضواضة 
تةواوى ضةتة زةضياييةناْيإ ية َاوةى ؾةف َاْطسا ططت و نطزيأْ بة  طةضِإ، غةضئةدماّزة

 سييإ بطزٕ، ئةو ضةتاْةف نة تواْيإ ضِابهةٕ ئييةْيَو خؤيا نةؾتييةناْيإضيى غةوَي
 ةوة.طةضِاْْة
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 ئيَسانى يؤمةآليةتى و كباشزطان و بازودؤخى ئابووزى
ناْيإ ْووغيوةتةوة، ظؤض بة نةَى بةالى بابةتى ْييةى غاغاَيَصووئةواْةى ية ضابطزووزا 

توونى تةْاْةت نطيػتيةٕ غئَ ْووغةضى زاْيُاضنى نة ثةضِ ووٕ،ى و ئابووضيسا ضؤيؿتباظضطاْ
، بةآلّ ةى زاوةنإ( ية ْووغيٓى ئةوة، نةَرت غةضةدمى ئةو بابةتْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإ)

ى و باظضطاْ يةباضةىبة غووز  ظاْياضييووغإ تواْيإ َيَصووْوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ ية ْي
 بة تايبةتى ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ بةضزةغت غةٕ. ْييةنإ،ئابووضى ية غةضزةَى غاغا

ضزةَى ةية غ منووْةبؤ  ْييةناْةوةى و ئابووضى غاغاباظضطاْ يةباضةىياْةى يئةو ظاْياض
 ةيإ ية غةضضاوة ضؤَةنإ وةضطرياوٕ.ؾاثووضى زووةّ ٖةَاْة، ظؤضيٓ
 زيهةي ضؤَةنإ ية بابةتةناْي ييةةَيَصوو ضي غةضضاوةنة بؤ يَيةواْةية ثطغياض بيَتة ثيَؿ

 .ى ئةواْيإ نطزووة؟باظضطاْباغي ئابووضى و  تةْياو  ْواْسووةنإ بيَ زةْطةيإ ْييةغاغا
ناْى ئايٓييةة باوةضِو يةوةى ضؤَةنإ ْةيإ ويػتووة بعأْ بو بطيَتىٖؤناضةنةى 

نإ ض ئيَطاْييةة، ئةوإ ويػتووياْة بعأْ ؤْبطزْيإ ضبةضِيَوةو زاَةظضاوةى  ضييةنإ ئيَطاْيية
نإ و ضؤَةنإ ية ئيَطاْييةنة  زةطةضِيَتةوةبةضٖةّ زةٖيَٓٔ و ض زةفطؤؾٔ، ئةوةف بؤ ئةوة 

 .بووٕ سييةناْى ديٗاْى ضنابةضى يةنْسىَ بواضزا ية باظاضِنإ ية ٖةْييةغةضزةَى غاغا
يَهى ثيؿةغاظى ئؤتؤَبيٌَ ٖةية نة ية دياتى ية ؾيَوة باظضطاْئايا ية ديٗاْى ْويَسا ٖيض 

و  َٓساٍَيةتى و شَاضةى آلى نؤَةةو دؤضى بةضٖةَى ضِنابةضةنةى بهؤَييَتةوة، ية باض
ى خؤيإ زةْاغي و باظضطاْناْيإ بة ضنابةضى ةْيياغاغٖةَيػونةوتى بهؤَييَتةوة. ضؤَةنإ 

 ة.ؤْيإ ضييةى ٖةْاضزة زةنةٕ و باضى ئابووضآلْٔ ئةوإ ض ناظازةياْةويػت با
ناْسا ْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإى و ئابووضى باظضطاْبة  ثيَوةغتناْى ظاْياضييةظؤضيٓةى 

 ووغاْةوة.َيَصووْ يةاليةٕوةضططتٔ ووةتة بةض غووزنةوت
 ئيَطإى نؤَةَيطةغةضزةَى ؾاثووضى زووةّ، ية بة تايبةتى  ْييةنإ،زةَى غاغاة غةضي

 ٖةض ضيٓيَو ثيؿةى تايبةت بة خؤى ٖةبوو. غةض ضيٓة دياديانإ،بة ٕزابةف ببوو
 نؤَةَيطةبة يةى ؾيَوةى ضيٓايةتى ْابيَت و بٓةَاى  تةْيايةى نؤَةَيطةٖيض  ئيَػتة

. بضٔ عةسضوغت و ياغايي بةضةو ثيَؿتةْإ ية ضيَطةى وٖةَوئةوةية نة تواْانإ ئاظاز بٔ تا 
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ٖةض  ْةبوو، ئيَطإنإ و بة تايبةتى ؾاثووضى زووةَسا ئةو بابةتة ية ْييةية غةضزةَى غاغا
زةضفةتى ثيَ ْةزةزضا  ت نة باب و باثرياْى ٖةيإ بووة ويةغةض ئةو ثيؿةية بيَ زةبووايةتانيَو 

 ْة ية يةى ضواْطةوة بة غووز بوو،ئةّ بة ضيٓايةتى نطز ّآلبةةني زيهة وةضبططيَت، تا ثيؿةي
ية ئةوةية نة نةغةنإ ثيؿةى خؤيإ بة باؾرتئ ؾيَوة بة ئةدماّ زةطةياْس،  بطيَتييةئةويـ 

بةؾيَهيـ زةطةضِايةوة بؤ تواْاى  ثيؿةيةزا بة ؾيَوةى َرياتى بوو، و تواْايإ يةو ْنيهة ظاضووْ
 خؤيإ.

يةواْةية نةغيَو نة خةتى  ثيؿةنإ بة َريات وةضزةطريئَ،ة ئاؾهطاية نة ٖةْسىَ ي
نةغيَو نة َيٓاتؤض بيَت،  نوضِيَو نة دوإ بٓووغيَت،ْووغيٓى دوإ بيَت، ببيَتة خاوةٕ 

 ةنةؾي وةى خؤى َيٓاتؤض بيَت.نوضِ
نإ تا ؾاثووضى زووةّ ضةْس ْةوةيةى بةو ؾيَوةية و ية ضواضضيَوةى ْييةية غةضزةَى غاغا

 يسا شياْيإ بةغةض بطز.ضيٓايةت
، ئيَطإ نؤَةَيطةيى ئةو ؾيَوةية ية بووْبهةئ نة ويَطِاى  ضِاغتييةثيَويػتة ئاَاشة بةو 

بة َةضديَو ثيَؿهةوتٔ يةو بواضةزا بة  يػإ ثيَؿهةوتٓى ثيؿةغاظى ٖةبوو،ّ زآلبة
ةوة ئاغٔ و اْئيَطبةغة نة ئةونات ية  منووْةف بؤ ٖيَٓسةٖةض  ئيَػتة ْةثيَوئ،ثيَوةضةناْى 

 نإ.ْييةة زضاوغيَهاْى غاغاوآلتَؼ ٖةْاضزة زةنطا بؤ 
اْى وآلتبؤ  تةْياْة ئيَطإ طةوضةتطئ ٖةْاضزةناضى َؼ بووة،ناْسا ْييةية غةضزةَى غاغا

 ناْيـ َػي ْاضزووة.ئةوضووثاييةة وآلتبؤ بططة ت آلضؤشٖة
 ئيَطإدةْطى خؤيإ ية ى يبةؾيَو ية ضةى و ثيَساويػت ئيَطإزؤغت و ٖاوثةمياْةناْى 

بةو ؾيَوةية  زيهة اْيوآلتنة  بووٕيةو ضةناْة  ئيَطإى طاييػهة دةْطييةناْ منووْةبؤ  يوة،نطِ
 ي.ناْيإ زةنطِْييةبؤية ية غاغا اغٔ ْةياْسةتواْى زضوغتيإ بهةٕ،و بة ئ

ٕ ية ناْييةية ٖةْاضزةى غاغا ططيٓط بووٕبةضٖةّ زئَ، بةؾيَهى  ٓنيياْةى بة ضآلئةو نا
ياْةى آلٗيَٓاْى ئةو ناة ؾاثووضى زووةّ ظؤض ٖاْى بةضٖةَهضووْ ى زووةّ،غةضزةَى ؾاثووض

 زةزا.
نإ بؤ ْييةئاوضيؿِ و ثةمشى و بة يو ضٓطاو نوتاٍَغاَييَو ضيَصةيةنى بةضضاو ية  ٖةَوو

 ئيَطإى ياْةآلو باؾووضى ئاغيا ئةو نا ْيَعيوتى آلةناْى ضؤشٖةزةضةوة ٖةْاضزة زةنطإ. ية باظاضِ
 ْةبوو،ياْة آلئةو نايةطةٍَ  يإف ضؤَةنإ تواْاى ضِنابةضئةوضووثاةناْى ، ية باظاضِبووٕبة بايةر 

 .ئيَطإضٓطاوة ثةمشيٓةناْى يةطةٍَ  نابةضبووٕضِ تةْيا
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يةو بةؾة ية  تةْيا ئيَطإ ية ثيَؿةوةى ضؤَةناْةوة زةٖات،ي بةٕ و ئاوضيؿِ نوتاَي واضيية ب
تايبةت بؤ ئيُجطاتؤض و ثياواْى ثًة يةنى بة  بووٕ،ةوإ ْاغطا خٕ نة بة ئةضةنآة ثؿُينوتاَي
ضةْطى  ةواْى ضؤّ ظؤض بة نةَىبووٕ، ئةضخ ئيَطإ، ضؤَةنإ ية ثيَـ ٕى ضؤّ زضوغت زةنطاوآلت

 ئةو ثيؿةغاظيةف ية نؤْةوة ييَٗاتوويي ضؤَةناْى ثيَوة زياض بوو. زةبوو بة غووضى زضةوؾاوة،
زواى ئةوةى  زةضِؤيؿت،ةناْى ديٗإ ةوة بؤ باظاضِئيَطاْبوو نة ية  زيهة يةنيآلفةضف نا
نإ ئيَطاْييةة بة فةضؾة ئيُجطاتؤضييةتى ضؤَى بضووى زاَةظضا، نؤؾهى ئةو ئيُجطاتؤضييةت

 .يَٓسضايةوةضاظ
و ئاغياى بضووى  ئيَطإتةواوى خانى  ؤناْةوة بطاييػهةفةضؾة طةوضةنإ بة ٖؤى 

يةف نة بؤ ئةّ َةبةغتة غووزى ضيَطةئةو  تة قوغتةْتيٓة )ئيػتاْبوٍ(،ةطةيؿتا ز زةضِؤيؿت،
، بوو نإ زضوغت نطاٖةخاَةْؿييةية بوو نة ية غةضزةَى ضيَطةييَ وةضزةطريا، ٖةَإ ئةو 

ْاوة ْاوة ْؤشةٕ زةنطايةوة، بؤية تا غةضزةَى  ض بة ثتةوى و باؾي زضوغت نطابوو،ضيَطةنة ظؤ
نإ زةَيئَ: خةغطةو ثاؾاى ْييةئةضَة َيَصووْووغةى ططتبوو. نإ ئةو ضيَطةية خؤْييةغاغا

ضؤَى بضووى ضيَههةوتٓٓاَةى ئاؾتى يةطةٍَ غاغاْى ْاغطاو بة )ئةْوؾريوإ( زواى ئةوةى 
فةضؾيَو بؤ نؤؾهى ئيُجطاتؤضى  بؤ ئةوةيَؤض نطز، فةضَاْى بة ناضطةيةنى فةضف نطز 

ؾة َاوةى زة غةزة ثإ بوو، ئةو فةض طةظ( 10زضيَص و ) طةظ( 12بهةٕ نة ) ضيَقوغتةْتيٓة 
 ْةضوو.يةْيَو يةو نؤؾهة َابؤوة و

ح( تواْى قوغتةْتيٓة بططيَت و ئيُجطاتؤضى يى فاتحمةَةزظ( )غوَيتإ  1453ية غاَيى )
ببات و ئةو فةضؾةف  يةْيَوةغت َابوو ية بةضزقوغتةْتيٓةى  تةْياضؤَى بضووى نة ئةونات 

ة ٖى ئةو. ية زةوضةى ئةو فةضؾة بة بووْى ئةو نؤؾهة زيهة ؾتة بة ْطخةناْي ٖةَوووةى 
بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤّ(، ظَاْى  ئيَطإظَاْةناْى فاضغي و يؤْاْى ْووغطابوو )زياضى ثاؾاى 

بؤية بة  ئاخعني،ى قوغتةْتني بةو ظَاْة زةخةَيه ُجطاتؤضى ضؤَى بضووى يؤْاْى بوو،فةضَى ئي
 بوو.ئةو فةضؾة ْووغطا يةغةض ظَاْى يؤْاْى 

يؿياْسا يةْيَوبوو ية دؤضةناْى زةضَإ و  بطيَتىةوة ٖةْاضزة زةنطا ئيَطْانة ية  زيهةف ناآليةني
ةى ٖؤططى  يةاليةٕى بيَ ٖؤؾبةض و َازةنةؽ تطيانى بةناض ْةزةبطز وةى  ئيَطإ)تطياى( بوو. ية  ئةوْا

 ةناض ٖاتبيَت.يـ بؤ ئةو َةبةغتة بزيهة اْيوآلتنة ية  ْييةتطياى بووبٔ و ظاْياضميإ 
ى خؤيإ يةنيَهة ية اى بؤ نةَهطزْةوةى غةضخؤؾي و بيَ ٖةغتبووْبةناضبطزْى تطي

ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ نة غةزةى ضواضةّ بوو نةؽ وةى  ،ْةضيتةناْى غةزةى ضابطزوو
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ناضى ثيَ زةنطا. تطياى  ػاظيبؤ بواضى زةضَاْ َازةى بيَ ٖؤؾبةض بةناضى ْةزةٖيَٓا، بةَيهو
زواى  تطيانيإ بة )ئةثيؤٕ( ْاوزةبطز، نإئيَطاْيية واتاى زةضَإ زيَت،و بة  يؤْاْييةى يةنوؾة

نطزيإ بة )ئةفيؤٕ( و ية  ْةبووهة ثيتى )خ( ية ظَاْيإ ضووْ، ئةوإ ئيَطإٕ بؤ اضةباٖاتٓى ع
 (1)ئاظاضى ْةخؤؾييةنإ بةناض زةبطا. ديٗاْى نؤْسا تطياى بؤ نةَهطزْةوةى

ٖةْاضزة نطاوة نة ية  نوتاٍَدؤضيَو  ئيَطإنإ ية ْييةئةضَة َيَصووْووغةْووغيٓى  بةثيَي
وة و خاْةزاْةناْى ووةتةئاوضيؿِ ْةضَرت بووة و ية وةضظى غةضَازا دةغتةى َطؤظى طةضّ نطز

 بةضيإ. ووةتةةيإ نطزنوتاَيضؤّ ية وةضظى ظغتإ ئةو 
و ْابيَت ية  ْييةة ية ئاوضيؿِ نوتاَيووياْة بة زَيٓياييةوة ئةو وتضؤَةنإ  َيَصووْووغة
 ْييةضؤَةنإ، ئاؾهطا  َيَصووْووغةى وتةبة  ييةنإ ظبطٕ،ة ثؿُنوتاَيهة ضووْثؿُيـ بيَت، 

يةيإ بةو ؾيَوة ْةضّ و دواْة آلنإ غووزيإ ية ض وةضططتووة تا ئةو نائيَطاْيية نوتاَيضيية
 ْةبوو،يإ نةضةنةض َاوة، ضؤَةنإ ف ٖئيَػتةنة  ،بوو)ثةضةى( ة نوتاَيئةو  ،بةضٖةّ ٖيَٓاوة؟

 ؤْٕةياْسةتواْى تيَبطةٕ ض بؤية ؤٕ نةضةى زةغت زةنةويَت،بؤيةف ْةياْسةتواْى بعأْ نة ض
 ة ْةضَاْة بةضٖةّ زئَ.نوتاَيئةو 

نإ نة ثةضةنيإ بة ضؤّ زةفطؤؾت، باغيإ ية ْٗيَٓى ئيَطاْييةة باظضطاْبة زَيٓياييةوة 
ة باظضطاْية زةغت  ةوإ ْةتوأْ ثةضةى وةبةض بيَٓٔ و باظاضِتا ئ ،زضوغت نطزْى ْةزةنطز

 ٗيَٓٔ.بنإ زةضئيَطاْيية
نات شَاضةيةنى ظؤض ئةو طا،نإ ئةغجى ظؤض بة زةضةوة زةفطؤؾْييةية غةضزةَى غاغا
و ئةغجيإ  بووٕ ثاؾايةتيينة ٖةْسيَهيإ ٖى  بووٕ،نطزْى ئةغح ٖةنيًََطة و ؾويَٓى بةخيَو

ناْى دةْطى ثةضوةضزة زةنطز. ٖةْسيَو يةو طاييػهةغواضناضةنإ و بؤ بؤ يةؾهط واتة بؤ 
ئةغح بؤ فطؤؾنت ثةضوةضزة زةنطا،  ويَٓسةضو ية بووٕ خةَيوؾويَٓاْةى ثةضوةضزةى ئةغجيـ ٖى 

                                                 

ةى ْيَعيه ئيَػتة ٔ ضيَصةى ضووةنى زةضَاْى ٖةبووة،يَو بووة نة ظؤضتطيوآلتزةَاْى نؤْةوة ية غةضئيَطإ  (1)
توونى . بةَيطةف بؤ ئةو بابةتة ثةضِيةْي زيهة اْيوآلتغيَ ٖةظاض دؤض ضووةنى زةضَاْى ٖةية نة ويَٓةيإ ية 

ةى غةز بةضط زةبيَت. ئةواْةى زةَيئَ ْيَعيهي ْووغيويةتى و ايثوناْة( نة ظاْايةنى ئةوضوْيية)ضووةنة ئيَطا
بةضٖةّ  ئيَػتة بة ْاوي زيهةةى ئةو زةضَاْاْةى ، ظؤض ٖةَيةٕ، ظؤضيٓغةضزةَى طيازةضَاْى تةواو بووة

 ."ظةبيشوَيآل" ة غةضضاوة زةططٕطئَ، ية ضووةنةناْةوزةٖيَٓ
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ٖةوٍَ زةزضا  خطاخ و الواظةناْى ئةغح،نطزْى ضةطةظة بةٖيَعبيٓى زةنطا بؤ وضزيةو ؾويَٓاْة 
 بضٔ. رتبهةٕ تا بةضةو باؾ ووتو باف د عبةٖيَضةطةظى يةطةٍَ ئةوإ 

ةناْى ية باظاضِ ، ئةغجيإبؤ زةضةوةٖةْاضزة زةنطز نة ئةغجيإ  بووٕٖةغةوزاناض ٖةْسيَو 
ئةغح و زةياْربزٕ، ئةغجة  ضِةوةهةوة زةنطاْة ثيَغةز ئةغح  طؿتييبة  ْيَوةخؤ زةنطِي،

ى ظؤضيإ يةغةض بوو..ئةغجةنإ بة ضةوة زاواناضزة بةض ئةوةي ضِةغةٕ بووٕ يةنإ يةئيَطاْيية
ضةبى ازةنةوت. ئةغجى ع غةوزاناضإو  باظضطإقاظادمى باف زةغت  ْطخى ضاى زةفطؤؾطإ و

ئيَطاْةوة ناْة و ية ئيَطاْييةنة ية ضةطةظة باؾةناْى ئةغجة و ٖةْاغةى باؾي ٖةية، ية ضةطةظة 
ئةغجة  طؿتييةو ؾويَٓة. بة ئ ناضيطةضيى شيٓطةيية ئةوىَ نةوتٓة شيَط  بطاوةتة غعووزية،

تةنووظ، غيٓطى ؾيَوةية بووة: )بةيةنى باضيو، مسى  ّنإ زةضنةوتةناْى ئةْساَيإ بةئيَطاْيية
ية ؾيعطةناْى ية ؾاْاَةزا باغي ية  فريزةوغي(. و ظضاظ ًَى ضيَو ثإ، نةيًةي غةضى دوإ،

نات: )غية ضؿِ و بوض ابطف و وة زيَطِة زةغت ثيَ زةئيَطاْى نطزووة و بةّ ْيزةضنةوتةي ئةغجى 
 زى زةناتة: )ضاو ضِةف و ياَيى بؤض و نًهى وةى َاْطا(.نوضطاو زّ( نة ية 

 بوو نة ٖةْاضزةنطزْى ية ثًةى زواى ئةغح زةٖات. يَهي زيهةيَػرت ئاشةَيٖ
آلّ غةباضةت بوو بيَت، بة ئيَطإنإ طوَاْيإ ٖةية نة يةنةّ بيَؿهةى ئةغح َيَصووْووغة

بووة. ية  ئيَطإنة ية  ْييةبةخؤ، طوَاْيإ ٖيَػرت و نطزْى بة ضةطةظيَهى غةضى نطزْبة ظؤض
ية هة ْةيإ زةظاْى ضووْنطزْى ْةزا، آلّ ثةضةيإ بة ظؤضنطا، بة ضيَيَػرت زيهة ٖ يوآلتظؤض 

ويػتيإ بة باضٖةَيطط غووزى ٖةية بؤ باضٖةَيططتٔ. ئةَةف زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ثيَئةغح ثرت 
ظووف و  ةية ؾار نةَرت يـئةغجتواْاي و  ؾاخاويية ئيَطإ زةظةضةيًيةى و، ظؤضيٓنةَرت بو

وة وئةَةف بٖةوضاظ و بةضظاييةنإ غةضزةنةوت، و  ثيَضيي ية ْايَػرت بة غاّٖ آلزةنةوت، بة
 يَػرت بسضيَت.ضيَهطزْى ٖبة ضيَصةى ظؤض ثةضة بة  ئيَطإٖؤى ئةوةى ية 

نإ ْييةْووغيوياْة ئابووضى غةضزةَى غاغا ضووثاييئةوووغاْى َيَصووْضةْس نةغيَو ية 
ئابووضى ثيؿةغاظى  ئةوضووثايةية ئةونات ية واتائةوةف بةو  هاضى بووة،ئابووضى ؾواْ

ئابووضى بةآلّ  ٖةبووة، يهاضئابووضى ؾواْ ئةوضووثافٖةبووة، ٖاونات يةو غةضزةَةزا ية 
 .تووةتة بةضٖةّْةٖا َاؾيٓةنإ ْةزؤظضاْةوة قؤْاخةيثيؿةغاظى تا ئةو 

ٖاتةنايةوة، ٖيَؿتا ية  فةضةْػاي ؾؤضِؾى نة ظايٓةَى زةى ٖةشزةيتةْاْةت ية غة
وة نايةوة و غةضَاية زاْإ ية ثيؿةغاظيسا ية ئاغتى وئابووضى ثيؿةغاظى ْةٖاتب ئةوضووثا
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 بواضٖةْسىَ  ،ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ، بةآلّ بووهاضة ؾواْ ئابووضيغةضَايةزاْإ ية 
 .بووٕو نة بة بضووى نطاوةيي ية غٓووضى ثيؿةغاظيسا ٖةبو

َةظضاوةيةى بووة بة ى زابووْنإ، ْييةية بةَيطةنامنإ بؤ ثيَؿهةوتٓى ئابووضى غاغا يَويةن
 وةضطرياوة. وةيةيية ديٗاْسا بطةوى ٖةية يةو واشة فاضغ ئيَػتةى باْو نة وؾة ْاوى )بٓهة(،

وؾةية نإ بامسإ نطز ئةو ٖةخاَةْؿييةزةَى وةى ية ناتى ْووغيٓةناْى تايبةت بة غةض
ية  طؿتييبة  ْييةناْيـ َاوة،بة ططمياْى ظؤض ية غةضزةَى ئةؾها يةو غةضزةَةزا ٖةبووة،

 ناْيـ زةبيٓطيَتةوة.ْييةغةضزةَى غاغا
ثيَويػتة بطوتطيَت نة  ،زائيَػتةية  زضاوى بٓهة زاَةظضاوةيةى بوو وةى بٓهةناْى ئاَيوطؤضِ

يةغةض بٓهةنإ ى تايبةتى نة آلية ضيَطةى ئا زووضةوةبٓهةيةى ية غةضَايةى ٖةض 
ياْةى آلزةبوو ية شَاضةى ئةو ئا تيَجةضِئةويَسا  ْيَعيوئةو نةغةى بة  ٖةَيواغطاوٕ، ظاْطاوة،

 بٓهة ٖةَيسةواغطا زةيعاْى غةضَايةنةى ضةْسة.يةغةض 
ني ٖيَٓةنإ و ةاليةٕ نؤَجاْيا وةبةضيي ْاَةى غووز و ظيإ نة ي ظاْياضنيبة ضاؾهاوى بًَيَ زةتوْا

نإ ْييةٔب ية غووزى ْابةدىَ، ية غةضزةَى غاغا ضيَطط بؤ ئةوةيباْهةناْةوة ٖةَيسةواغطئَ 
 وةضطرياوة.

يةى ية ٖةض بٓهةيةى آلٖةض ئا بووٕ،نإ زياض آلئا بةثيَيطا وتغةضَايةى بٓهةنإ وةى 
ى بووْبة واتاى  ٖةبوواية آليةى زوو ئائةطةض ية بٓهة ظيَطِ،ٖيَُا بوو بؤ غةز ٖةظاض يريةى 

ٖةبوواية يةغةض رتى ثى آلبؤية ٖةض بٓهةيةى ئا بوو،ية غةضَاية  ظيَطِزووغةز ٖةظاض يريةى 
 ْيؿاْةى غةضَايةى ظؤضتطى بٓهةنة بوو.

نطزْى آلّ بة ضةضاوزوو غةز ٖةظاض يرية بة نةّ بيَتة بةضضاو، بة خؤغةز يا يةيةواْة ئةَطِؤ
ضةْسة  زضاوةيسا، بؤَإ زةضزةنةويَت نة ئةو ظايٓية غةزةى ضواضةَى زةَة  ئةوتواْاى نطِيٓى 

بةثيَي ْاوى ثاؾانإ  ْةبوو،ضةغجاو  ظيَطِنإ ْاوى غههةى ْييةظؤض بووة. ية غةضزةَى غاغا
 ٖتس....غههةى خةغطةوى و منووْة غههةى ؾاثووضى،بؤ  بوو،

 ،ةنإ َابوويةفةويغزةَى يةغةض ةف زوايي ّنطزْى ضيَصةى غةضَايةى باْهةنإ تا ئةزياض
 بيٓيوة و باغيإ نطزووة. ؾتةيإئةو  ئيَطإطةؾتياضاْى زةضةوة ية ناتى ٖاتٓيإ بؤ 

ية  بؤ ئةوةيزةزإ  يإ ثيَبطاتوةضزةططت و  خةَيوية  زضاويإبٓهةناْى غةضزةَى غاغاْى 
باؾيإ  زضاويَهيغاْةف نة وةضبططْةوة. ئةو نة زضاوةنةيإو  زضاوطؤضِبيسةٕ بة  زيهة ؾاضيَهي
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نطاوزا غووزيَهى بةضضاوى ييَ ةغت بٓهةنإ تا ية َاوةيةنى زياض، زةياْساية زٖةبوواية
 وةضبططٕ.

نة بةالْى نةّ  بووٕشَاضةيةنى ظؤض بٓهة ٖة ئيَطإ، ية ئيَطإضةبإ ٖاتٓة ائةو ضؤشةى ع
يةو  يَوى ْةيؿاثووض بووة نة يةنبووة ية )ئاالى( و ية ؾاض بطيَتىنة  زةظاْنيئيَُة ْاوى يةنيإ 

 نطاوة. ضيَوة ؾاثووضة يةاليةٕؾاضاْة بووة 
نطاوة، ية  ضيَ اويَوظغتإ بةْسؤية خ تةْيانإ ْييةزةظأْ ية غةضزةَى غاغاا و خةَيو
ة ييةغةض ظيَبططة طةوضةنإ،  ضِووباضةتةواوى يةغةض  تةْياْة يةو غةضزةَةزاناتيَهسا 

 نطاوة. بةْساوّ بووة، بضوونةناْيـ نة ئاويإ نة
ية ثاؾاناْى غاغاْى نة ويػتباى  يَوووغيَهى فةضةْػي ْووغيويةتى: ٖةض يةنَيَصووْ

زواتط بة قاظادمةوة بؤى  ضَايةنةى ية بٓهةنإ قةضظ زةنطز،بهات، غةبةْساويَو ضيَ 
ئيَػتةى وةى غيػتةَى  خؤسةوة. ئةَةف وةى ئابووضى ثيؿةغاظى ٖةشَاض زةنطيَت ياطةضِاْزة

 بة قةضظ زةزةٕ. زضاوْيا نة ٖةْسىَ ية باْهةنإ بة َتُاْةٕ و باْهةناْى تةواوى ز
هطزْى بةْساوةناْيإ ية ضيَوة نة ثاؾاناْى غاغاْى تيَضووى ةوابري زةنةْ خةَيو

 طةدميٓةيطا نة وتبة ثيَضةواْةى ئةوةى ية ئةفػاْةنإ زةطةدميٓةناْى خؤيإ ْةزاوة، 
بؤ خةضدى  طةدميٓاْةى ئةو ظيَطِبةضزةواّ ثاضة و بططة طِ بوو بيَت، ثاؾاناْى غاغاْى بةضزةواّ ث

يةطةٍَ ضؤَى طةوضة و ضؤَى بضووى بةناضزةٖات، ئةَة دةْط تيَضووي يةؾهطةناْيإ 
ية زضاويَهي ئةوٖا بؤية بطِوات،  ظاآلبووٕبةضةو وايسةنطز ظؤضيٓةي طاظإ طةدميٓةي وآلت 

طزْى نبيٓا او،بةْس ضِيَطةوبإ،هطزْى ضيَوةى  يناْطؿتيية بواضةبؤ ْةزةَايةوة ئةوإ  طةدميٓةي
 .سٖتإ و نةْاَيةناْى ئاوزيَطى و ...ؾاضةن

ناضيَعيَو ثيَويػتيإ بة ناضى ٖةظاض نطيَهاض زةبوو  خؤٖةْسيَهات بؤ ٖةَيهةْسْى نةْاٍَ يا
بؤ  يإْيؿٖةضوةغا زةبوواية خواضز بسضيَت،ؾيَوةى َووضةى ضؤشاْة  زةبوواية بةنة ثاضةنةيإ 

ٕ، خواضززةتواْى بؤ خؤيإ بضٔ بؤ نطِيٓى  يإةْ زووضبووٕ وهة ية ؾاضةنإ ضووْ، زابني بهطيَت
 ْا؟ خؤنةيإ يةغةض خاوةٕ ناض بووة ياخواضزْةّ ْةظاْطاوة نة آلبة

ناضةنإ  ٖةَوو ئيَػتة،ة ية ْةبووةنإ نةَرت اوةْسب طوَإ ية ضابطزووزا تيَضووىبيَ
ووغإ شَاضةى َيَصووْٖةْسىَ داض  ئةدماّ زةزضا،ى نطيَهاض ظووبة بيٌََ و با نطيَهاض و يةاليةٕ

يي تيَسا بيَت، ظيَسةضِؤيَهيإ بة ضٌ ٖةظاض نةؽ زياضى نطزووة نة يةواْةية اونطيَهاضاْي بةْس
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نطيَهاض ئةدماّ  غةزإوةى ؾؤفٌَ و بًسؤظةض ناضي  ٖةَيهةْسْيٖةض ئاَيَطيَهى  ئيَػتةّ آلبة
 زةزات.
وةى نطيَهاض ية  يإاْةنةناْى ضؤَزيًةناْى دةْط و بة تايبةتى زيًطيَت وتزا زةيَصووَية 
ية  اثووضى يةنةّ ئةو بابةتة ٖةبووة،ية غةضزةَى ؾ تةْياّ آلنإ بةناض خػتووة، بةبةْسوة

 ةنإ ناضيإ ثيَ ْةزةنطا.زيً زيهةزا غةضزةَاْي
نإ ؾيَواظى ناضى ئيَطاْييةو  ناضيإ زةنطز ئيَطإسا ضؤَةنإ ية ئاؾتيية غةضزةَى 

يٓانطزْى و غووزيإ ييَ وةضزةططت. بة تايبةتى ؾيَوةى ب بووٕضؤَةنإ فيَطزةية  بيٓاغاظي
يإ نطزووة، ثيَطِةو ساو ية بيٓاغاظي ظوويي فيَطبووٕةنإ بة تاقةناْى ْيَو بيٓاغاظى ضؤَ

يـ ئةو ئيَطاْبإ ٖاتٓة ضةازواى ئةوةى ع ْييةناْيؿسا ٖةبووة،ية بيٓاغاظى ئةؾهاٖةضوةٖا 
 بابةتة ٖةض َابوو.

نإ باغيإ نطزووة، ئابووضى ئةوضووثايية َيَصووْووغةبة ثيَضةواْةى ئةوةى ٖةْسىَ ية 
ة و بة ؾيَوةيةنى ظؤض غازةتط يةوةى ْةبووى هاضئابووضى ؾواْبة تةْيا نإ ْييةغةضزةَى غاغا

، ثاضةى زضاوى ى ئاَيوطؤضِاْبووْئيَػتة ٖةية، ئابووضى ثيؿةغاظى بووة، تةْاْةت بؤ ئاغ
ى ضاغتةوخؤ زةبيَتة )ناغةظى واتانةؾ ة،ثةت( ْاوبطاو ئيَطإناغةظيؿيإ بطةو ثيَساوة نة بة )

 اْيوآلتتساضاْى آلٕ ٖةْسىَ ية ثاؾا و زةغةاضةبازواتط ية زواى ٖاتٓى ع زضاوة،(. ئةو ئيَطإ
و ظيو  ظيَطِوةى غههةى ضووْهة ، نإ الغايي بهةْةوةْييةويػتيإ وةى غةضزةَى غاغا زيهة

 بايةخى ٖةبوو.
 يةغةض ناغةظ ٖةَيٓةزةنةْسضا، بةَيهوناْسا ٖةبوو، ْييةية غةضزةَى غاغا زضاوةيةيئةو 
 ؿي تايبةتى يةغةض ٖةَيهةْسضابوو،نة ْةخ وضةضّ زةزضا، ئةوإ َؤضيَهى زاضيٓيإ ٖةبويةغةض 

زا و زواتط ية َؤضةنةيإ زة ةزا،زوةضعابيإ ةى ضةضَةنةى ثيَ َؤض بهةٕ، ية تيثيَـ ئةو
نإ ئيَطاْييةو ديَي ْةخؿةنةى بةدىَ زةٖيَؿت.  زةخواضزعاب بة ؾيَوةى بةضضاو ضةضَةنةى تي

 .بووٕناْةوة فيَط ٓييةئةو بابةتة ية ضي ْةبووٕ، زضاوبؤ خؤيإ زاٖيَٓةضى ئةو دؤضة ية 
ئةغح و ية ثيَػتةخاْةى بوو ية ضةضَى  بطيَتىئةو ضةضَةى بؤ ئةوناضة بةناض زةبطا، 

تةْاْةت زواى  زضاوةنإ زةغت ْةزةنةتٔ، ضةضَى ية باظاضِ ى خؤف زةنطإ، ضووْهةتايبةت
هة ضووْ، ٖةضطيع ٖةَية ْةزةنطا ييؿةوة زةْاغطايةوة و ية ْاغيٓخةَيه يةاليةٕغواْيؿى ٖةض 

ووؾتاية و ية ةزةْبة ؾيَوةيةى بوو نة يووٍ ْةزةضا و ْ تايبةتى ئاَازة زةنطا،بة ؾيَوةى 
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يإ قةباضة و ؾيَوة زضاوةنةفْطخى  بةثيَيزةنطإ.  ضيَتةختى وةى َةقةبا  و وقةباضةى زياضنطا
 ضةْسة. زضاوةنةزةيتواْى بعاْيَت  خةَيوتةْاْةت ية تاضيهيؿسا  بووٕ،بة ؾيَوةيةى  ديا بوو،
يسا نة تيا ،ْاوةْسيَهى ثاضة طؤضِيٓةوة ٖةبوو ئيَطإؾاضة طةوضةناْى  ٖةَووية 

ظيويإ وةضزةططت. ية ؾاضة  خؤيا ظيَطِ زضاوييةوة و يضةضَيإ زةطؤضِ زضاويةنإ ييووآلتٖا
ية  يإ ئةدماّ زةزا،ةو ناضةئ، بٓهةنإ ْةبوو يإيٓةوةى ثاضة طؤضِيبضوونةناْيـ نة ْاوةْس

 بووايةتةْاْةت ئةطةض نؤْيـ ب زضاوةزا ٖةْسىَ غووزيإ ية نةغةنة وةضزةططت. ئةو بةضاْبةض
هة ضةضَةنةى تايبةتى بوو و زةغت ْةزةنةوت، ضووْ يةْيَو ْةزةضوو،ناغةظ  زضاويوةى 

 غاختةف ْةزةنطا.
ٖةْسىَ ضيَطة بة  ئيَطإنإ ية ْييةزةَيئَ ية غةضزةَى غاغا إووغية َيَصووْٖةْسىَ 

نطاوة و بةضزضِيَص نطاوة. ضيَطةنإ بة بةضزى ؾهاو  ضيَئةْساظياضى ضؤَى  يةاليةٕؾيَواظى ضؤّ و 
 ثتةو ببيَت. بة توْسي نوتاوياْة بؤ ئةوةي قايِ و بة مل زاثؤؾطاوة، زواتط

، بةآلّ ناضيإ نطزووة ئيَطإنإ ية ْييةضؤَى ية غةضزةَى غاغا شَاضةيةني طوَإبيَ
 يةشيَطبهةٕ،  ٖةخاَةْؿيييَطةناْى غةضزةَى بؤ ؾاضِ نؤَييٓهاضي و ثؿهٓني ئيَػتةئةطةض 

تةْاْةت  يؤْاْيية نؤْةنإ، َيَصووْووغة ٖةَوو وةنإ زةزؤظْةوة،ضِيَطةنإ بةضزة ؾها
يةواْةية ئةو ؾيَوة ، بةآلّ ظاْيوة ئيَطاْيإهطزْى ضيَطةيإ بة ٖى ضيَٖريؤزؤت، ئةو ؾيَوة ية 

 زواتط بؤ داضيَهي نطابيَت، بيَت و فةضاَؤفْةبوو نإ بةضزةواّ ْييةضيَطةية تا غةضزةَى غاغا
ظؤض دؤض ية ثيؿة و  ئيَطإى َيَصووهة ية ضووْضؤَةناْةوة وةضطريابيَتةوة.  ئةو ؾيَوةية ية زيهة

اوْةتةوة طةضِداضيَهي زيهة زواتط  ووٕ،ض يةْيَوٖوْةض ٖةبووة نة بؤ َاوةى ضةْس غةزةيةى 
 .ووٕض يةْيَو ٖةتا ٖةتابؤ  خؤيا

بؤ  آل بووة،نطزْى ئاغٔ و ثؤيى ٖةْاضزةطةوضةتطئ ْاوةْس ئيَطإنإ ْييةية غةضزةَى غاغا
ّ ئةو بابةتة زواتط بة آلئةوإ ؾيَواظى تواْسْةوةى ئاغٓيإ ظاْي بيَت، بة زةبووايةئةَةف 

ى ئةوإ ْةياْسةظاْى ئاغٔ ظايٓةَى فةضاَؤؾهطاوة، نة ية غةزةى ٖةظسةي ئيَطإؾيَوةيةى ية 
 بهةٕ. ضيَ آلزةتواْى ثؤ بتويَٓٓةوة و ْةؾيإ

ى ويَٓيع ية غةضزةَى ثاؾاناْى )ئام قؤيًٓو( فيَط خةَيهية  هطزْى تؤثي دةْطىضيَنإ ئيَطاْيية
بة بةضزةواّ بؤ خؤيإ  ثاؾإ بووٕ،يةو باضةوة فيَط ةوةناْْييةمساوية ع إزواتط ٖةْسىَ ؾت بووٕ،

 ضيَ ئيَطإْازض ؾاى ئةفؿاض ئةو تؤثاْةى ية دةْطةناْسا بةناض زةبطز نة ية  ضيَ زةنطز،تؤثيإ 
 هطزْى تؤثيإ ْةَا.ضيَةّ تواْاى ى ْؤظزةية غةزةزةنطإ، نةضى ي
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و تةْاْةت  ؾووؾةنؤْةنإ  ئيَطاْيية فتى ٖاتةثيَؿيَ،ف ٖةَإ ططؾووؾةهطزْى زضوغت
زاوةناْى ضؤشطاض و َطزْى ضِووّ زواتط بة ٖؤى آلزةنطز، بة ضيَى ثةدمةضةؾيإ ؾووؾة

 ثيؿةوةضاْى ئةو بواضة، ئةو ثيؿةية زووضاضى زانؿإ بؤوة.
ياْة بوو آلئةو نا ٖةَووى طوَطط بؤ بووْنإ ْييةخةغًَةتةناْى ئابووضى غاغا ية يَويةن

، بة ٖةَإ ؾيَواظ نة ْييةغةضزةَة  ّئةو بابةتة ية زاٖيَٓاْةناْى ئة ئيَطإ زةنطا،نة ٖاوضزةى 
بةضشةوةْسى خؤيإ  بةثيَيٕ بؤ ثاضيَعطاضى ية ثيؿةغاظى و نؿتووناَيى خؤيإ و ئيَػتة وآلتا
ية نإ بؤ ثاَيجؿتى ْييةية غةضزةَى غاغا نإ، بة ٖةَإ ؾيَواظآلةْة غةض ناظيازة زةخ

 زةبطاية غةضةوة. آلْطخى طوَططى ٖةْسىَ نا ْاوةخؤى ثيؿةغاظى بةضٖةَ
يَهى ظياز نطز نة ية نوتاَيزا زةبيٓطيَت نة ؾاثووضى زووةّ طوَططى غةض دؤضة َيَصووية 
بةضٖةَى بؤ ئةوةي  نةواتة، ئيَطاْييةنإة نوتاَي نابةضىضِ ةزةٖات و ببوو ئيَطإبؤ  وةغوضيا
ْاوةخؤييةنإ زاْةبةظيَت، طوَططيَهي ظؤضتط يةغةض نوتاَية ة باظاضِ يةْيَوفطؤؾتٓى  ْاوةخؤ

 ٖاوضزةنإ زازةْطا.
ئيَطاْييةنإ زضوغتهطزْى ثطز ية ضؤَةناْةوة نإ ْووغيوياْة نة ئةوضووثايية َيَصووْووغة

ية تةواوى ئاغيازا  ئيَطاْييةنإ ْاغيوة،و ناضيَعيإ بة زاٖيَٓاْى  اوتاْة بةْس، بةآلّ خؤؾبةخفيَطبووٕ
ةى ناتةنإ ناضيَع ئيَطاْييةناْةوة فيَطبووٕ، ظؤضيٓية ٖةض ؾويَٓيَو ناضيَع ٖةَيهةْسضا بيَت، ئةوا ية 

ٓةوةى ئةوإ ية زؤظي زةظةضةيًي زيهة نطزووة،ئةو ناضةيإ ية  غةضثةضؾيتنإ ئيَطاْييةٖةَيهةْة 
 ة.بووْغةضضاوةى تايبةت بؤ ناضيَع و ئةو غةضضاواْةى بة زايو ٖةشَاض زةنطإ ظؤض ناضاَة 

ّ بريٖةَيهةْة آلنإ غةضضاوةيإ ية زاَيَٓى ؾاخةناْة، بةٓييةظةَيوتطيَت ئاوة شيَطزة
 ية ؾاخةناْسا ناضيَعيإ ييَساوة،ى زةؾتةنإ و ية َةوزاى ظؤض زووض يةْسية ْيَونإ ئيَطاْيية

ئةَة ية ناتيَهسا بووة نة بةضزةواّ ئةو ؾويَٓةى بؤ غةضضاوةى ئاوةنة ٖةَييإ زةنةْس 
 زةؾتةنة. زيهة ة يةطةٍَ ؾويَٓةناْيْةبووناضزا ضِووية  دياواظيى

ناْى ئةوإ وتةثؿت بة  تةْياظؤض داض  ئيَطاْييةنإ ٖةبوو،بة ناضيَع ٖةَيهةْة  ضَتُاْةى ظؤ
 باوةضِٓيَو و ثاضةيةنى ظؤض خةضز زةنطا بؤ زؤظيٓةوةى ئاو و ى ئاو ية ؾويَبووْزةبةغرتا بؤ 

 ْةزةنطا نة ئةوإ ٖةَية بهةٕ.
ى ناضيَع تا ةئةواْةى ثاضةيإ بؤ ٖةَيهةْسْى ناضيَع زابني زةنطز، ية زةغتجيَهى زةضط

ةى ناضيَع ٖةَيهةٕ ئاوى واتة ئةو ؾويَٓةى بة ييَهساْةو غةضةنيئةوناتةى زةطةيؿتٓة ضاَيى 
اية، برييإ بؤ الى ئةوة ْةبووئةطةض ضاَيةنة ئاويؿى تيَسا  ية، تةْاْةت زواى ٖةَيهةْسْيـ،تيَسا
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ْةزةضوو نة ناضيَعٖةَيهةْةنة ٖةَيةى نطزبيَت. ئةوإ ويَطِاى ئةو ظياْة ظؤضةى بةضيإ زةنةوت، 
 هةْسْةنةى ثيَ ْةطةيؿتبيَت.يي بيَت نة ٖةَيقووآلية  ٖيَٓسةيةواْةية ئاوةنة  وتزةياْ

، بةآلّ نإ زةياْعاْى ٖةض ؾويَٓيَو ٖةَيهةْٔ، غةضةدماّ زةطةْة ئاوئيَطاْييةناضيَعٖةَيهةْة 
ئةوةف ية تواْاى ٖةَيهةْسْى ئةوإ  طةظ،يي غيَ تا ضواض ٖةظاض قووآلٖةْسىَ نات ئاو زةنةوتة 

رت ث، ئاو ية زوو ٖةظاض َةتط ٖةبووايةتةْاْةت ئةطةض تواْاى ٖةَيهةْسْيؿيإ  ْةبوو،
 يَت و بيَتةزةض.ةنةى بربِضِيَطِةوضْانةويَت و ْاتواْيَت بيَتة ْاو ناضيَعةنة و غة

زواى ئةوةى ضاَيى غةضضاوة ٖةَيسةنةْسضا، ئيرت ئاو  ْيية،ية ناضيَعزا ؾتيَو بة ْاوى ثةَح 
 .بطِواتو ناضيَعةنة و بةضةو غةض زةبوواية بيَتة ْيَبة تواْا و ٖيَعى خؤى 

 وتنإ زةياْئيَطاْييةييَسةضة آلّ ناضيَعئاو بةضةو غةض ْايةت، بة وتإ زةَيئَ و زةياْٖةَوو
ى ناضيَعةنة طةضووزيَت و ٖةوضاظى ناضيَع بة ضازةيةى ْةضّ بوو نة ئاو بة ٖيَواؾي بةضةو ْاو 

 و غةضزةنةوت تا زةطةيؿتة زةضةوة. زةضِؤيؿت
 زةبووايةاوةى ئاو، ية ٖةَيهةْسْى بريةنإ ية زةضواظةى ناضيَع تا زةطةيؿتة ضاَيى غةضض

، ية بطِواتيسا بيَت نة ئاو بة ئاغاْى بتواْيَت ثيَ ٖيَٓسةبسضيَت و  ْؿيَوى ظؤض ْةضَى ثيَ
ةى ئاو ثيَويػتيإ بة غووز ضِيَطِةونطزْى ئةو دؤضة ئيَػتةزا ئةْساظياضإ بؤ زياضغةضزةَى 

نإ بيَ ئةوةى ئيَطاْييةةضة ناضيَعييَس اَيَط و ييَهساْةوةى ئةْساظةيي و...ٖتس ٖةية،وةضططتٔ ية ئ
 ئةو ظاْػتاْةيإ ٖةبيَت، يةى بةضة زةغت ٖةَيةيإ ْةزةنطز.

باؽ ية: )طةمن، ْيػو، َاف،  زةتواْنينإ ظؤض بابةتيإ بة ديٗاْيإ ْاغاْس نة ئيَطاْيية
ؾةنط ية قاَيؿى او، بةْس ضِووةنى زةضَاْى، ضيَهطزْيو طوٍَ و  زاْةويًََةطاوضةؽ، دؤضةناْى 

ئةو بابةتاْةزا ٖةَيهةْسْى ناضيَع بابةتيَهى  ٖةَوو يةْيَوّ آلٖتس(، بةضِيَطةغاظى و...و  ؾةنط
 ٖةغتياض و تايبةمتةْسة.

تواْيإ ثةي بة ئةوة ببةٕ نة  ؤٕزواى ٖةظاضإ غاٍَ ٖيَؿتا ديَطةى ضاَاْة نة ئةوإ ض
غةض  بطةيةْٓةوة ةوييةظ يةشيَطزةتوأْ بة ٖةَيهةْسْى ناضيَع نة ٖةوضاظيَهى ْةضَى ٖةية، ئاو 

تواْيإ ئاوى شيَط ظةوى بسؤظْةوة و بة طةياْسْى بؤ غةض ظةوى غووزى ييَ  ؤٕى ظةوى و ضضِوو
 ببيٓٔ.

طوَإ ئةو ية نةغة ئيَطاْى بوو، بيَنةؽ ْاظاْيَت يةنةّ ناضيَع ٖةَيهةٕ ض نةغيَهى 
 زاٖيَٓةض و ظيطةنةناْى ديٗإ بووة.
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ثيَـ ئةوةى ئةوإ ئةو ناضة بهةٕ، نةؽ  طاْييةنإ بوو،ئيَيـ زاٖيَٓاْى  اوهطزْى بةْسضيَ
 تةْيانإ بةو ناضةيإ ْةئيَطاْيية ئةدماّ بسات،ةو ناضة ئيَهسا بة برييسا ْةٖات وآلتية ٖيض 

ثاؾهةوتى ئاويـ نة  وزإة خبططة بووْناْيإ ئاو بسةٕ، ظةوييةئاغتى ئاويإ بةضظ نطزةوة تا 
 ناْسا زةَايةوة.اوةية ثؿت بةْس

طاوة ية دؤضيَو ية غاضوديإ ٖةبوو نة بة تةواوةتى ْةظاْ ٕية ئيَطا اووةغتاناْى بواضى بةْس
( و قةغةٍَ)ييةناْسا ٖاتووة، ئةوإ ئاٖةى َيَصوو غةضضاوةوةى ية  تةْيا ضى بةضٖةّ ٖاتووة،

بؤ  ئةو نوتاْة ووٕ، َاوةيةنى باف نوتاويأْ،زواتط تيَهةَييإ نطز خيعيإ بةناض بطزووة،
يإ بة ئةدماّ طةيؿتووة. طواية بووْئةو ناضة ثيَـ تيَهةٍَ  ْةبوو،قةغةَيةنة  يهطزْةوةةضَْ

بةو ثيَيةف ئةو غاضودةى ثيَـ زوو ٖةظاض  بووْى ئةو غاضوداْة بووة، تطئةو نوتاْة بؤ ثتةو
 ضيُةْتؤى ئةّ غةضزةَة.يةطةٍَ ة ْةبوو دياواظيىةوة يى ثتةويضِوونطاوة، ية  ضيَغاٍَ 

ضِيَطِةوى ئاويإ زةنطز، ئةوإ غةضةتا  اوهطزْى بةْسية نؤْةنإ ناضى طةوضةيإ بؤ ضيَئيَطاْي
ية وةضظي ى ئاو واتة ضةنإ و بة تايبةتى ية وةضظى ظؤضبووْطةو ضِووباضةئةوة ية  زةطؤضِى،

 يَهيضِيَطِةوغةخت بوو، ئةوإ زواى ئةوةى ئاويإ زةخػتة  زائةدماَساْي ئةو ناضةبةٖاض
ظةويإ ٖةَيسةنةْس  طةظزواتط غيَ تا ضواض  ببيَتةوة، وؾو ؾويَٓةنة بووٕزة وةضِوإضا زيهةوة،

 نة.اوةى بةْسبٓاخةبؤ 
ظةوى  طةظنة غيَ  بووٕاْة بةْساويإ يةو ٖةَوونطإ،  ضيَظغتإ ؤاْةى ية خبةْساوئةو 

، زةظاْطيَت نة ثيَواْةية ية ٖةَيهةْسْيـ ئةطةض ييَو بسضيَتةوة بٓاخة ٖةَيهةْسضابوو،شيَطيإ بؤ 
 ئةو خاى ٖةَيططتٓة ضةْسة ظؤض زةنات.

يةغةض يَو بةْساوبوو ية  بطيَتىنطا  ضيَنإ ْييةاْةى ية غةضزةَى غاغابةْساويةو  يَويةن
وةضظى غةضنيَؿى ئاو واتة  ية ضِووباضةنةهطزْى ئاوى ضِووباضي ٖريَةْس بة َةبةغتى ثاؾهةوت

 باْط بوو.اوى نؤٕ بةْئيَطاْية  ووباضةضِغةضنيَؿى ئاوى ئةو  ية وةضظي بةٖاض، نة
بؤية ية غةضزةَى ئةوزا ظؤض  تةالضغاظى بوو،ى ية ناضى ظووؾاثووضى زووةّ ظؤض ئاضة

( ْاغطاوة و ٖيَؿتا وٕيةوإ بة )نؤؾهى تيػف يَويةن ضيَ نطإ، ثاؾايةتيينؤؾهى طةوضةى 
هطزْى ئةو إ ضيَضةباعػطا( ْاو زةبطيَت، يثامشاوة و ؾويَٓةواضةناْى َاوة نة بة )تاقى ن

ية ضاغتيسا ئةْوؾريوإ بيٓاى ْةنطزووة و زةطةضِيَٓٓةوة، ٖةضضةْسة نؤؾهةيإ بؤ ئةْؤؾريوإ 
 ٖى ؾاثووضى زووةّ بووة.
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 ضيَْؤؾريوإ ةئ يةاليةٕطا ئةو نؤؾهة وتٖةض زة طاو بوو،زوايياْةف ْةظاْ ئةو بابةتة تا ئةّ
ةْى نؤؾهةنة ( تة14َو بة ٖؤى )ناضبؤْى  نطا هؤَييٓةوةزواى ئةوةى ييَ، بةآلّ نطاوة
ئةْؤؾريوإ و ٖى غةضزةَى ؾاثووضى  غةضزةَينطا، زةضنةوت نة ئةو نؤؾهة نؤْرتة ية زياض

 زووةَة.
بوو يةو نؤؾهاْةى ؾاثووضى  هي زيهةيةنؤؾهى بة ؾهؤى بيَؿاثووض ية فاضؽ، يةنيَ

ويَٓةواضْاغاْى فةضةْػي ظ( زةغتةيةى ية ؾ 1971زووةّ بيٓاى نطز و ية غةضةتاى غاَيى )
اْة زةضنةوت ووْئةو غت بةثيَيخاى زةضبٗيَٓٓةوة و  يةشيَطةناْى ئةو نؤؾهة ووْتواْيإ غت

و بة بةضز بيٓا  ٖةخاَةْؿييؾاثووضى زووةّ نؤؾهةناْى بة ؾيَواظى نؤؾهةناْى غةضزةَى 
طا ْةَاوة، واتة تاقى نيػ وٕٖيض ؾويَٓةواضى بةضزةناْى نؤؾهى تيػف ئيَػتةزةنطز. ئةطةض 

بهات  ضيَغسا ةوض( ناتيَو ويػتى ؾاضى بةْػباغي )َةنة خةييفةى ع زةطةضِيَتةوةبؤ ئةوة 
تةواوى بةضزةناْى ئةو نؤؾهةى بؤ بةناض بطزٕ يةو ؾاضة طواغتةوة. زاتاؾيٓى بةضز ية ضابطزوو 

يفةى بؤية ناتيَو خةي ْةبوو، ناضيَهى ظؤض غةخت بوو، ئةَطِؤنة ٖيض ئاَيَطى تايبةتى وةى 
ياْى بؤ ئةو ؾاضة ٖةَووى بيٓى، وْنطاوةناْى نؤؾهى تيػفةباغي بةضزة تاؾطاو و ئاَازةع

 طواغتةوة و ية بيٓاناْى ئةو ؾاضة غووزى ييَ وةضططتٔ.
ئةو بططة نةوتٓة طواغتٓةوةى بةضزةناْى نؤؾهةناْى ؾاثووضى زووةّ،  اضةبإع تةْياْة
إ َاْسوو ْةزةنطز و بةضزةناْى ئةو ، خؤيبووٕ ْيَعيوياْةى ية نؤؾهةناْيـ ئيَطاْ

نؤؾهاْةيإ بؤ بةناضبطزْةوة ية بيٓاناْيإ زةطواغتةوة. ئةطةض زةبيٓطيَت نة ثامشاوةى تةختى 
و  زةطةضِيَتةوةٕ ْةبطا، بؤ ؾهؤى ْاوى غًيَُإ آلْةضوو و بة تا يةْيَو ئيَػتةدةَؿيس تا 

ويَطاْةناْى بة  ةبة ثريؤظى ئةو نةغ ووة،وتيإ ئةوة باضةطةى غًيَُاْى ثةياَبةض بنإ ئيَطاْيية
يإ ئةوة طؤضِى وتوف بةناض ٖيَٓا و نوضْةبطز و ٖةَإ ناضيؿيإ بؤ طؤضِى  يةْيَويةنذاضى 

 .ووْٕةض يةْيَوَاْةوة و  ؾويَٓةواضاْةزايهى غًيَُاْة، بةّ ؾيَوةية ئةو 
ٖيَطف ٖيَٓإ بؤ  ية ؾاضغاظى يةزواى ،نإ ظؤض باؾرت بووةْييةؾاضغاظى ية غةضزةَى غاغا

ؾاضى بيؿاثووض، ئاوى  منووْةوةى  ؾاضاْة بيٓا زةنطإ ثيَـ ئةو نات تةواوى ئةو ئيَطإ،
اب ية ظيَطنةْاَيى  سينإ ضيْييةابيإ ٖةبوو. زواى ْةَاْى غاغاظيَطو نةْاَيى  خواضزْةوة
 ضيَئاباز  َاظةْسةضإ و ئةغتةض ةناْى وةى ئيػفةٖإ، طيالٕ،دطة ية ؾاض ئيَطإ،ؾاضةناْى 
 ْةنطاْةوة.
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ضاَييإ بؤ ئاوزةغت ٖةَيسةنةْس،  َاَيةنإ ٖةَوواب، ية ظيَطزواى ئةو غةضزةَة ية دياتى 
ْةيإ بووة. ؾاضى زيهة  ْةتةوةناْيتةْاْةت  ئيَطاْييةنإ بووة،ْة ية زاٖيَٓاْى آلطاوة ئةو ضاظاْ

ت تاقى وو سة يْةبووة، غت و ؾهؤَةْسيسا ضاَيى ئاوزةغتى آلضؤّ ية طةضَةى زةغة
ف ْة فةضةْػايإ ٖةبوو، بيَ ئةوةى ضاَييَهى ئاوزةغتيإ ٖةبيَت. ثاضيػى ثايتةختى ْةغطةت

اييسا نة تساضاْى فةضةْػآليَطغاى ثايتةختى زةغةظتةْاْةت ية  ْةبووة،ابى ظيَطضاٍَ و ْة نةْاَيى 
َإ بني ئةطةض ووضِغةضغيةواْةية زووضاضى  ْةبوو،ةَى ييَ بوو، ضاَيى ئاوزةغت يويػي ضواضزةي

بطاوةتة  ئيَطإضةظا بةط( ْيَطزةى  حمةَة) يةاليةٕ طةضَاو واْىاييَت و ةوبطوتطيَت نة ضاَيى ت
 نإ نطزووة.فةضةْػييةةّ و ئةو بابةتةى فيَطى يويػي ضواضزةيزةضباضى 
ية ٖةْسىَ ؾوئَ ية ناتى َيَصوو ضاَيى ئاوزةغت ٖةبووة، ية  ية غةضزةَاْى بةض ئيَطإية 

ية ططزى ؾاضى غيًَهى ناؾإ نة تةَةْى  منووْةية ؾويَٓةواضةناْسا زؤظضاوةتةوة، بؤ  ةضِإط
اضى زاَةغإ نة ٖى ؾةف ٖةظاض غاَية، ئةو بةض ية ئيَػتةية، ية ططزى سةغسةوت ٖةظاض غاٍَ 

 ةناْئيَطاْييةتى ْةتةوة ْييةئةَةف ْيؿاْةى نؤْى و بةضظى ؾاضغتا تةوة،ْة زؤظضاوْةآلضا
 ناْسا.ئةوضووثاييةغةض زيهة و بة تايبةتى بة ةواْيبةغةض ئ
نإ ٖةَيهةْسْى ناْةنإ و ْييةية ناضة غةضةْر ضانيَؿةناْى غةضزةَى غاغا يَويةن

 زةضٖيَٓاْى ناْعانإ بووة.
 ة ناضى ئاغٔ و َؼ بووة ية ئاغيا،طةوضةتطئ ٖةْاضز ئيَطإناْسا ْييةية غةضزةَى غاغا

بة ٖةَإ ؾيَوة  يةنى ظؤض بةضزى ئاغٔ و َؼ ٖةبوو،ٓاْى ضيَصةبؤ ئةَةف ثيَويػتى بة زةضٖيَ
نطزٕ ية ناْةناْسا قوضؽ طيَهاضيـ ثيَويػت بوو. ضووْهة ناضبؤ ئةو ناضة شَاضةيةنى ظؤض ن

ةنإ زيًزواى ٖةض دةْطيَهيـ،  زيهة، رت بوو ية نطيَهاضةناْيثبوو، بؤية َووضةى ئةوإ 
 ى ناْةنإ بؤ نطيَهاض نةّ ببيَتةوة.ييػتزةنطاْة نطيَهاض ية ناْةنإ تا ثيَساو

 او ثاؾاى زوشَٔ ئاظاز نط ئيَطإنإ ئةطةض بة ضيَهةوتٔ ية ْيَوإ ثاؾاى دةْطييةة زيً
ى خؤى وآلتئةوةى ية  او بؤ ٖةضيةنةيإ، ئاظاز زةنطإ،نطى بطِة ثاضةى زياضبووإ، ئةوا زواى زاْ

 وةضططتباية، ئةوة ئاظاز زةنطإ، ثاضةيإ ية خعَةناْيإ خؤيا ٖةبووايةنةضةغتة و َوَيهيإ 
ثيَويػتى غةضزةّ  بةثيَيزةَايةوة و  زيٌى بيسات، وةى بؤ ئاظازبووْاية ْةبووئةوةؾي ثاضةى 

 غووزى ييَ وةضزةطريا.
يإ ثيَ بةْساو خؤية ٖةْسىَ غةضزةّ ئةواْيإ ْاضاض زةنطز تا ناضى نؿتووناٍَ بهةٕ يا

َػيإ بؤ  خؤو تا غيَ غاٍَ ناض نطزٕ ية ناْى ئاغٔ ياى زوثيَؿٓياظ ٕزضوغت زةنطزٕ، يا
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 ئيَطاْييةنإ بهةٕ،ناْى وتةَتُاْة بة  بووٕةنإ ْاضاض زيًئةواْيـ ثةغةْسيإ زةنطز،  ةنطا،ز
 نطزٕ ية ناْةنإ ئاظاز زةنطإ.خؤ غيَ غاٍَ ية ناضزواى زوو يا

ناضيَهى غةخت بوو، هة ئةَة ضووْ زةناْى ئاغٔ و َػيإ زةطواغتةوة،نطيَهاضةنإ بةض
 غطووؾتييةناْةنإ زازةَةظضاْس.  ْيَعيوبؤية تا يةتواْازا بوواية ناضطةناْى تواْسْةوةيإ ية 

هطزْى ضيَهة تواْسْةوةى ئاغٔ و َؼ و ضووْئاو زضوغت بهطئَ،  ْيَعيو زةبووايةنة ناضطةنإ 
يَٗاتوويي و تةنٓيهى باف نإ بة يئيَطاْييةئاوى ظؤضى زةويَت. بة زَيٓياييةوة  طؿتييبة  آلثؤ

زيهة  ةتة طةوضةتطئ ٖةْاضزةناضى ئاغٔ و ية اليةنيبووْبؤيةف  ةوة،تواْيوياْة ئاغٔ بتويَٓٓ
 بيَت. ئةوإ بؤ تواْسْةوةى َػيـ زةنطيَت نة ٖةَإ ييَٗاتووييإ ٖةبوو

بؤ ئاغٔ نة  ،زةظاْني ثيَويػتيُإ بة ثًةى طةضَى بةضظ بؤ تواْسْةوةى ئاغٔ و َؼ ٖةية ئةَطِؤ
 ( ثًة.1083بؤ َػيـ بة الْى نةّ زةطاتة ) ( ثًةى غةزى،1535ْى نةّ زةطاتة )بة ال

ّ بة آلية ناضيَهى ئاغاْة، بةيٗيَٓاْى ئة ثًة طةضَئيَػتة بة زةغتى غووتةَةْبة 
ية ظؤض غةخت ي، طةيؿنت بةو ثًة طةضَوؾوبووة ية زاضى  بطيَتى تةْياى ئةونات نة غووتةَةْ

ية بطاتة يئةو ثًةية بؤ تواْةوةى بةضزى ئاغٔ نةَة و ثيَويػتة ئةو طةضَ بووة. دطة يةوة
نة  ٕهة ئاغٔ و َؼ يةو ناْاْةضووْ( ثًة تا بةضزةنإ بة باؾي بتويَٓةوة. 1600الْى نةّ )

نإ ٖيض ثاؾةواضيَهى ْييةيي شةْط زةياْططيَت، بؤية ئاغٔ و َػي غةضزةَى غاغاظووظؤض بة 
 ْةَاوةتةوة.

ى آلية ْيَوإ بةضٖةَى نؤتايي ئاغٔ و ثؤ دياواظيى ئيَػتة ؤٕظؤض ٖةض وةى ضبة ططمياْى 
و ئاغٓى  آلية ْيَوإ ثؤ دياواظيىٖةية، بة ٖةَإ ؾيَوة ية ضابطزووزا  زيهة يَو بؤ ئةويوآلت

ظؤضتط  دياواظييةة زوا بةضٖةّ و ئةو بووْنة زة ،يـ ٖةبووةزيهة اْيوآلتو ئاغٓى  آلو ثؤ ئيَطإ
ناْى ثيؿةغاظى ية نؤْسا ظؤض ٓييةية ْٗيَ يهطزٕهة ثاضيَعطاضضووْٖةية،  ئةَطِؤةى بوو ية ئةو

 رت بووة.ث
ْةيسةويػت  تةْيا، ْةٖةبووايةيةنى باؾي آليَو نة دؤضة ناوآلتية غةضزةَاْى نؤٕ ٖةض 

بةضٖةّ بٗيَٓيَت.  آلبتواْيَت ية ٖةَإ نا زيهة ْةيسةويػت نةغيبططة نةؽ ببيَتة ضنابةضى، 
ٓييةناْى يَهسا وةغتاناْيـ ْةياْسةويػت ٖاوثيؿةناْيإ ْٗيَوآلت ٖةَووا ية ٖةضوةٖ

 بعأْ. ٓييةيي ئةو ْٗيَظووةناْى خؤيإ زةخػتة غةض ناض تا بة َٓساَي تةْيا ثيؿةنةيإ بعأْ،
بةضزى ئاغٔ زةنةْة ْاو يةطةٍَ  زيهة يَازةبؤ تواْةوةى بةضزى ئاغٔ، ٖةْسىَ  ئيَػتة

بؤ زةغتهةوتٓى ئاغٓى خاوئَ ٖةَإ ناضيإ نطزووة، طوَإ وؾسا بيَةنإ و ية ضابطزونوض
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 ئيَػتةنإ بة ؾيَوةيةى نةوتة فةضاَؤؾي نة ْييةّ تواْسْةوةى ئاغٓى غةضزةَى غاغاآلبة
بةتة ٖةضضى غةباضةت بة تواْسْةوةى َػيؿة، ئةو باَازاْة ْاْاغني، يةو  يَوئيَُة ٖيض يةن

 نإ.ْييةغاغا زةغةآلتيى ىبةضزةواّ بوو ية زواى تةواوبووْ
 ٕ،غةض ضيٓة دياواظةناْسا زابةف ببووْييةناْسا  بةى ية غةضزةَى غاغائيَطاْنؤَةَيطةى 
ية  يَويةن زيهة، ضى ضيٓةنةيوباو ناضى خؤى زةنطز و زةغتى ْةزةخػتة ْيَٖةض ضيٓيَو نا

ؤَيهى نةَى َؤَيو نة َوزإ ى خدووتياضيإ بة ٖةَوو دووتياضإ،ية  بووٕ بطيَتىضيٓةنإ 
 ظةوييةنى نةَى ٖةبوو،يَو ناضى بؤ خؤى زةنطز و دووتياضٖةض ٖةبوو، ٖةشَاض زةنطإ، 

ةناْى ْةزةططتةوة نة بؤ زيًنإ و ئيَطاْييةّ ئةَة تايبةت بوو بة آل، بةْةبوونةؽ نؤيًة 
ٕ نائيَطاْييةة دووتياضية زاٖيَٓاْةناْى  يَونإ وةى نؤيًة ناضيإ زةنطز. يةنظةوييةخاوةٕ 
زاْةويًََةيةني زيهة نة ْة دؤ بوو، ْة بوو ية ييَهساْى طةمن و دؤ و بةضٖةّ ٖيَٓاْى  بطيَتى
 زةنطا. ضيَهى ظؤض خؤؾي ييَ يَزةنةوتةوة و ْاْ بةضٖةَى ظؤضى ييَطةمن، 

ية ْاوضة بة تايبةتى  ،نإ بووْييةغةضزةَى غاغا زيهةي ةناْيية بةضٖةَ يَوثةَؤ يةن
رت ثية غةضزةَاْى نؤْسا باضاْيإ  ئيَطإى باغهطا تةواوى ْاوضةناْى وة طةضَةنإ زةضيَٓسضا،

. بووٕٖةضزوونيإ ٖة ئيَطإطةضَةناْى  ية ْاوضة ثيَويػتى بة باضإ و ٖةتاو ٖةية،بوو، ثةَؤ 
نة ضيَصةيةنى باؾي ييَ ٖةْاضزة  زةظاْنيّ آلْاظاْني، بة ئيَطإبة زَيٓيايي ضيَصةى بةضٖةَى ثةَؤى 

 زةنطا.
ناْسا قاَيؿى ْييةةناْى نؿتووناَيى ية غةضزةَى غاغافطةواْة ية بةضٖةَ هي زيهةيةنيَ

بة ٖةضزوو  يًةنةى ؾةنط بةضٖةّ زةٖات،نة ية ؾ ،بوو ئيَطإؾةنط بوو نة بةضٖةَيَهى ظؤضى 
نط ةى ؾوؾةاْى زضاوغيَ زةنطا. بة ضِاى ظؤض نةؽ وآلتى ٖةْاضزةى وؾهاْضيَطةى ئاوى و 

 ،يوةتةوةثةضِزيهة  ة ئةو ْاوة بؤ ظَاْةناْيوآلتنط يةو ةة ٖؤى ظؤضى ؾو ب ٖيٓسييةيةنى وؾة
 ئيَطإ ظؤض بووة،ئةطةض ئةوة ضاغتيـ بيَت، قاَيؿى ؾةنط ية  ئيَطاْيـ ٖاتووة،تةْاْةت بؤ 

 .ٖيٓسغتإةوة ضؤيؿتووة بؤ ئيَطاْبؤية ئةونات ؾةنط ية 
زةغت ْانةوٕ و ية غةضزةَى  ئيَطإية  ئةَطِؤطةضَةنإ نة  زةظةضةٖةْسىَ ية َيوةناْى 

َؤظ و باْطوية نة دؤضة  منووْةبةضٖةّ زةٖاتٔ، بؤ  ئيَطإنإ بة ضيَصةى ظؤض ية ْييةغاغا
ّ آلٖةبوو، بة ئيَطإئةو زاضة ية تةواوى نةْاضةناْى باؾووضى  وا،ةنيَهة نة بة زاضةوة زةضِناَي

 ية بًوضػتإ ٖةية. تةْياٖاوؾيَوةى ئةو َيوةية  ئيَػتة
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نإ َؤظيإ بة باؾي زةْاغي و زةياْعاْى ْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإةناْى اضدووتي
زةبيَت، ئةوإ زةياْعاْى  وؾوة و يةى داض َيوة زةططيَت و يَهغاَي تةْيازاضيَهة نة تةَةْى 

تا غةز و ثةدما زاْة َؤظى زةبيَت، وةى ٖيَؿوويةنى طةوضةى َؤظة نة غةز َيوةنةى بة ؾيَ
زةغتُإ  ييةث ئةْساظةيى زاضى َؤظ، ثاضضةى ثيَػتى زاضةنة بة وؾهبووّْ ئةطةض ثيَـ آلبة

نة  ،هةويَتبة زةتواْطيَت زاضى تاظةَإ زةغت يبربِئ و بيإ ضيَٓني، ئةوا يةو زاضة ياظزة َاْطي
ببيَت، الْى  وؾوبة ٖةَإ ؾيَوة َؤظَإ ثيَ زةزات و ية ئةدماَسا ثيَـ ئةوةى زاضى َؤظ 

اْى دووتياضئةو بابةتةف ية الى  يَتةوة،تاظةى َؤظ زةغت زةنةو ياضنةّ يةو زاضة يةى ز
 ظاْطا بوو. ئيَطإئةوناتى 

بوو ية زؤظيٓةوة و زةضٖيَٓاْى  بطيَتىنإ ْييةاْى غةضزةَى غاغادووتياضزاٖيَٓاْيَهى 
زةوةْةناْيإ زةْاغي و زةضيإ  تةْيا زيهة نةى ضةطى زةوةْةناْى بيابإ، ْةتةوةناْييًةؾ

ية: )زةوةْى طةظ ؾريى، زةوةْى طةظ  بووٕ بطيَتىةى ئةو زةوةْاْة نة ًّ ئةوإ ؾيآلٓإ، بةزةٖيَ
ى ية بٓة زةوةْةناْى ئيَطاْى دووتياضٖتس(. ئةو ؾرياوناْةى ...ئةْطةبني و زضِنى خةغو و

نإ ية ؾرياونةى ئيَطاْييةضانى ٖةبوو. ٕ خؤثعيؿهى يا خؤزةضزةٖيَٓإ، غووزى ثيؿةغاظى يا
غووزيإ بؤ ثيؿةغاظى وةضزةططت و ؾرياونةى )ئةْكوظة( بؤ طيازةضَاْى بةناض زةٖات  ةنةتري

ئةطةض ئاو زةغت  يى زةزضاية ئاشةَيةنإؿتٓى تيٓوويةتو ثةيهةناْيؿى ية بيابإ بؤ ْةٖيَ
 ى ضيَبواضاْيؿي ْةزةٖيَؿت.يةنة تيٓوويةتضِووْةنةوتباية، دويٓى ثةيهى ئةو 

ناْةوة زةٖيَٓطايةزةض بؤ ناضوباضى ثعيؿهى ئيَطاْيية ةاليةٕيئةو ؾرياونةيةى ية ئةْكوظة 
ؾرياونةى طةظ ؾريى و طةظ ئةْطبيٓيـ  عّ بوو،بةناض زةٖات و ضاضةغةضى ئاظاضةناْى ضؤَاتي

 خؤضاى بةناض زةٖات. وةى
طة ية د دووتياضةنإ بوو، زيهةي ية ناضةناْي يَويةن يـنطزْى ٖةْطثةضوةضزة

ةنإ ية ثةضوةضزةى َيَـ ْةبوو ئةوناضة بهات، دووتياض بؤىنةغي زيهة ةنإ دووتياض
نإ ثةضوةضزةى َيَؿى ٖةْطوئ بؤ يؤْاْيية َيَصووْووغةٖةْطوئ، ظؤض غووزيإ وةضزةططت. 

ّ ٖيض آلى ئةوناضة زةظأْ، بةبٓاخةناْيـ خؤيإ بة ٓييةضي ةضِيَٓٓةوة،اْى خؤيإ زةطدووتياض
 ٓيَو نة ئاووٖةوا فيَٓو بووبيَتى ديٗإ ية ٖةض ؾويَو ية تةواو ْييةاْة ضاغت وتيةو  يَويةن

 ئة ناضة ٖةبووة.
ى بووْبة ٖؤى  دووتياض ٖةشَاض زةنطإ،نإ بة ْييةضيٓى ئاشةَيساضةنإ ية غةضزةَى غاغا

يةو  يَوناْسا بة  يةنْييةو ئاييهى ظؤض بؤ ئاشةَيةناْيإ، ئاشةَيساضى ية غةضزةَى غاغا يةوةضِطة
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بوَى ئاشةَيى ٖةض ْاوضةيةى ضووبة ضووبوَى باؾيإ ٖةبوو،ا نة بةناضاْة ٖةشَاض زةنط
 خةغًَةتى تايبةت بة خؤى ٖةبوو. 

فةضةْػييةنإ تيَط( ْاْةوةى ثةْريى نؤْى بة زاٖيَٓاْى وآلباْطى فةضةْػي )ْووغةضى بةْاو
 ،ْػي ٖيَُإ بؤ ثيَؿهةوتٓى ئةوإى دؤضة ثةْريةناْى فةضةزاْاوة و ْووغيويةتى نة ظؤضبووْ

خويَٓسبايةوة، زةيعاْى نة ئةو ضةْسئ داض باغي ثةْريى  فريزةوغيتيَط ؾاْاَةى وآلئةطةض 
هطزْى ثةْري ثيَـ غةضزةَى ْييةنإ نطزووة، ئةطةض ْةَيينَي نة نؤْنؤْى ية غةضزةَى غاغا

فريزةوغي ية ضريؤنى  ْييةنإ ٖةبووة،نإ ٖةبووة، بة زَيٓياييةوة ية غةضزةَى غاغاْييةغاغا
ية ناتى ضِاو و ضؤيؿتٓى بؤ َاَيى نةغيَو، بةّ ؾيَوة زةزويَت:  ئيَطإنطزْى ثاؾاى بعضضيَ 

 و ْاونة بازاَى تاظةّ بؤ بيَٓة(ؤ ٖةْسىَ ثةْريى نؤٕ )ثاؾا ٖةْسىَ ثاضة زةزاتة ئةو و زةَييَت بطِ
 ضةْسئ داض ية ؾاْاَةزا باغي ثةْريى نؤٕ زةنات. فريزةوغي

ْة زةبيَتة ٖؤى ئةوةى ئةوإ بة ثيَؿةْطى  فةضةْػاٖةضوةٖا ظؤضى دؤضى ثةْري ية 
تيَط زةَييَت، وآلْة ْيؿاْةى ثيَطةيؿتوويي ئةواْيؿة وةى  زيهة يةو بواضة بٓاغني، ْةتةوةناْي

دؤضة  ئيَطإية  منووْةبؤ  ئيَطاْيـ دؤضةناْى ثةْري ظؤضبووٕو ية  وآلتهة ية ظؤض ضووْ
ْى و قوضاْى( رياظى، َاظةْسةضاْى، ييكوازى، ثةضضةى، خيهى، ؾنوضثةْريةناْى )الضى، 
ى بةضٖةَة ضِووية  بووٕئةو ْةتةواْةى ئاشةَيساض  زيهة ية اليةني ْاوباْطيإ ٖةبووة،

 .بووٕنإ ضييةنإ ظؤض ية ثيَؿةوةى ْةتةوة ضاوْييةؾريةَة
ياخؤ ضِاونةض بووٕ و خؤضانى نإ يةو غةضزةَةى بة )طةيوا( زةْاغطإ، ضاوضى فةضةْػيية

و  دووتياضى ة تةْاْةت زواى ئةوةى ئةو ْةتةوةبووْئةو ْةضيتنيإ طؤؾت بوو، غةضة
بة  تةْيائةوإ طؤؾتة و ْإ  غةضةنييف خؤضانى ئيَػتة يؿيإ نطز، ٖةض َايةوة،ئاشةَيساض

. ٖةْسىَ ية ْةتةوة ْيية غةضةنييخؤضانى  يَو ية خؤضانيإ ٖةشَاض زةنطيَت،بةؾ
تةْاْةت  نة طؤؾت نةّ بؤتةوة، ْإ ْاخؤٕ، ؾساتةئيَػنإ تةْاْةت ية ئةوضووثايية

تةَةْيإ ْاياْةويَت ْإ غؤٕ. َةبةغتُإ يةو بابةتة ئةوةية نة  ٖةَووةنإ ية يٖؤَيةْسي
نإ بةض ئيَطاْييةّ آلتا ثةْري بةضٖةّ بيَٓٔ، بة ْةبووٕو ئاشةَيساض  دووتياضنإ يةنةّ فةضةْػيية

 زووة.يإ نطدووتياضية ئةوإ ئاشةَيساضى و 
ضؤَئَ طيَطمشةْى فةضةْػي ية ططزى غيًَهى ناؾإ و ية طياْى ْةٖاوةْس ٖةْسىَ 

نإ بةض ية سةوت ٖةظاض غاٍَ ئاشةَيساضيإ ئيَطاْييةزةزةٕ  يزؤظيوةتةوة نة ْيؿاْ ؾويَٓةواضي
 نطزووة.
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اْى ْةى ية نويَػتاْةنآلئةو خيَ يةاليةٕى َٔ ئاشةَيساضى باوةضِشإ زؤ َؤضطإ زةَييَت: بة 
 بيَت.ثرت  زةشيإ، زةبيَت ية ٖةظاضإ غاٍَ  ئيَطإ

، زةنطيَت ئيَطإى نيَوى ية ى شَاضةى ظؤضى َةضِبووْٖيَطتعفيًََس زةَييَت: بة ٖؤى ٖة
يةو  يَويةن ئيَطإ خؤنطاوة بة ئاشةَييَهى خؤَاَيى يا ئيَطإبطوتطيَت نة ئةو ئاشةَية ية 

ئةطةض ضاوى ية ضازة بةزةضى ئةو ئاشةَية  يإ نطزووة،ةةو ناضئ وةية غةضةتاٖةض ْاوةْساْةية نة 
ف ئةو ئاشةَية بة ضيَصةى ظؤض ئيَػتةاية، ْةبووتا غةضةتاى غةزةى بيػتةَيـ بةضزةواّ  ئيَطإية 

 زةغت زةنةوت.
نة زوو  بووٕ)فػتل و ظةعفةضإ( ئيَطإ يةو غةضزةَةزا  زيهةي ةناْييةنيضِووة ية بةضٖةَ

 يةى بةضيإ ٖةبووة،ةى غةزةْيَعيهٖةْسىَ ية زاضةناْى فػتل تا  ة،بووَْيوةى بة بةضةنةت 
زاوةناْى ضِووؾةغت غاَية. ية  ضةختةْاوةْسى تةَةْى بة غووز بؤ بةخؿيٓى َيوةى ئةو ز

ْة ٖةْسىَ ية فػتل و ظةعفةضاْى بة زياضى بؤ آلغةضزةَى ؾاثووضى زووةَسا ٖاتووة نة ئةو غا
 وداضات و غةضئةْسيب( ضةواْة نطزووة.ن يةنة ية ثاؾاناْى )نةيهوت، ٖةض

ةنة ية ظةويسا تا زةغاٍَ ضِووضةطى ئةو  ةنةت بوو،سا بة بةضية بةضٖةَظةعفةضاْيـ 
ةنة ضِووى زةططت، ئةو َيةف بةضبؤ َاوةى ئةو زة غا ْة زةضِظىَ يَت،زةب وؾوْة يَٓيَتةوة، زةَ
 ي زةوَيةَةْس وْخواضز خؤضاى وضووْهة ية ظؤضيٓةي  ٖيٓسغتإ ٖةْاضزة زةنطا،ةوة بؤ ئيَطاْية 

ة دووتياض يةاليةٕ اْسْيبةناض زةٖات، ٖةوةٖا زواى ٖةَيُ ساضإتآلغةضَايةزاض و زةغة
 ْةبوو، بؤيةياضى نطِ ئيَطإ ناتيَهسا يةية دؤضة بؤْيَهى ييَ بةضٖةّ زةٖات،ناْةوة ئيَطاْيية

 زةنطا. ٖيٓسغتإٖةْاضزةى 
، بؤ بةضؤني خةَيهي ططتتاى ٖةضظةناضى ؾاثووض غةضةئيَطإ ية ةى ية ية غاَييوؾهئةو 

زةزا ضيَططى بهات ية زووباضة  بةضزةواّ ٖةوَييئةو بوو بة َايةى ثةْس وةضططتٔ، بؤية 
ّ آلباضإ ظؤضتط زةباضى، بة ئيَطإية تةواوى ؾويَٓةناْى  ئةو غةضزةَةةوةى. ويَطِاى ئةوةى ْةبووْ

ْةى باضإ باضئ نةّ زةبؤوة آليةو غا تةْياْة ؾة،ٖةضِةةغاَيى زةبوو بة وؾهزيػإ ٖةْسىَ نات 
 وؾوٖةْسىَ داض  نةْاَيةناْيـ ئاويإ نةّ زةبؤوةئاوى بططة ، بووٕنيًََطةنإ تيٓوو زة

 .بووٕزة
بة ٖؤى نةَى باضإ باضئ و  وقطِيؾاثووضى زووةّ بؤ ئةوةى ضيَططى بهات ية ٖاتٓى قات

إ ية دووتياض بؤ ئةوةينةوْة نيَؿةوة، ٖةوَييسا ْة زاْةويًََةططاْى يـ ية ئاناَي اْدووتياض
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و خؤضاى  زاْةويًََةةناْيإ َٓساَيْةى خؤيإ و آلرت ية ثيَويػتى غاثبتوأْ  ئيَطإتةواوى 
 زةغتةبةض بهةٕ.

دووتياضيَو ى ثيَـ ٖاتٓى ؾاثووض بةو ؾيَوةية بوو نة ٖةض ئيَطاْاْى دووتياضؾيَواظى ناضى 
ى يئةو ضيَصةية بة ثيَوةضى خؤيإ بةؾي ثيَساويػت ةويًََةى زةضاْس،ضيَصةيةنى زياضنطاو ية زاْ

ييةنإ ْاوةخؤة ية باظاضِ ، بؤ ئةوةيةناْياْى زةنطز و نةَيَهيؿي زةَايةوةَٓساَيخؤيإ و 
 بفطؤؾطيَت.

ضاْسٕ ثيَويػتى ظؤض هة ضووْرتيإ ْةزةضاْس، ثئةوإ ٖيض نات يةو ضيَصةيةى زياضيإ زةنطز 
ى ظؤضتط بووْبةضى ظؤضتطى ظةوى و ئاوزاْى ظياتط و َاْسووضِووْى آلط و نيَبة بٓةتؤى ظؤضت

ظؤض  ٖيَٓسةنإ زاْةويًََةط بهةٕ، بؤية ووتةنإ ْةياْسةويػت خؤيإ َاْسدووتياض ٖةبوو،
 .بووايةيإ بوقطِةغاَيى ٖاتباية، تواْاى ضيَططى ية قاتوؾهنة ئةطةض  بووْٕةزة

بضيَٓٔ، يةو  زاْةويًََةٕ نة ئةطةض ظياز ية ثيَويػت إ زةتطغادووتياض زيهة ية اليةني
ْاضاض  خؤيا َيَٓيَتةوة و بؤيإ ْافطؤؾطيَتزةبيَت، يةغةضيإ زة فطةوإبووّ ضوْةى نة بةآلغا

 زةبٔ ٖةضظإ فطؤؾي بهةٕ.
إ دووتياضزياضنطز و فةضَاْيسا ٖةضضةْسة  زاْةويًََةؾاثووضى زووةّ ْطخيَهى ديَطريى بؤ 

 زضيَت.ةوة ٖةض بةو ْطخة بهطِسهووَةت يةاليةٕبٗيَٓٔ، بةضٖةَةنةيإ  ظياتط بةضٖةّ
اْى تيَطةياْس نة دووتياضوة ْييةنافةضَاْطِةواتساض و آلؾاثووضى زووةّ ية ضيَطةى زةغة

يةغةضيإ ٖةضضةْسة ظؤضتط بةضٖةَيإ ٖةبيَت، ئاغايية و ْابيَت برتغٔ نة بةضٖةَةنةيإ 
زضيَت، بؤ ئةوةي ئةوإ ْطخى ديَطريى زياضنطاو ييَيإ زةنطِ بة ٖةَإ زةَيَٓيَتةوة، ضووْهة

إ، دووتياضوة ٖاْسةضى باف بؤ بهةٕ. ئةّ بابةتة و باْطةؾةية بو ٖةضظإ فطؤؾي ْاضاض ْةبٔ
 ية ئةوةى ؾاثووض بةَييَٓةناْى يةو باضةيةوة ديَبةدىَ زةنات. ْةبووئةوإ طوَاْيإ  بؤية

ْةتةوةناْى ثيَؿني  وضزبووة،ٕ ية نؤْةوة بابةتيَهى نازاْةويًََةنطزْى َباضبابةتى ئة
 ناْسا بٗيًََٓةوة.ةناْيإ ية نؤطزاْةويًََةْةياْتواْيوة بؤ َاوةى زضيَص 

طاوة تةْاْةت بؤ َاوةى ثةدما غاَييـ ْويَ، تواْهطزْى غايًؤى ثيَؿهةوتوو و ضيَبة  ئيَػتة
زةنةوتة بةض ٖيَطؾي  زاْةويًََة ْةبوو،ات وابجاضيَعضئَ، ئةون ووٕضيةْيَوظئ و نإ ية ضِزاْةويًََة
 زةبطا. يةْيَوو َؿهةنإ و  ظيٓسةوةض
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ْيػو و  ٖةبوو،زوو غاٍَ تواْاى ٖةَيططتٓيإ  خؤبؤ يةى يا تةْيانإ زاْةويًََةٖةْسىَ ية 
ئةطةض ية غةضةتاى  وٕ،و بةضضا بةٖيَعةوة يى خؤضانيضِوونة ية  بووْٕة آلطاوضةؽ يةو زاْةويَ

 .بيَ نةَيو زةبووٕو  ووٕزةضيةْيَوةَسا بةناضْةٖيَٓسضا بووإ، ئةوا غاَيى زوو
ايةوة نة ية غةضةتاى ية بؤ دؤضة َيَؿوويةيةى زةطةضِزاْةويًََةى ئةو زوو ووْٖؤى تيَهض

باضةي ئةوةي ضؤٕ ية ْةبووإ يى نؤٕ ظاْياضيخةَيهي زةنطزٕ، خطاثو  ووة ْيَويغاَيى زووةّ زةض
 بططٕ. ية و ظيٓسةوةضاْةؿووو َيَضيَطة ية ٖاتٓى ئةبهاضٕ 

ية ضووْهة  ثرت ية زوو غاٍَ ئيسي ْةزةؾيا،يةى بوو ٖةَيططتٓى بؤ َاوةى زاْةويًََةبطْر 
طْر ي زةنطز. ٖةْسىَ ية دؤضةناْى بخطاثو  يوؿوويةيةى زةضووة ْيَسا دؤضة َيَغيَيةَغاَيى 

ا ئةو ناتةى بةضةبةضة َطؤظ ، تبووٕزة خطاخغاٍَ ضواضةَني ية  بؤ َاوةى غيَ غاٍَ زةَاْةوة،
َيَؿوويةنإ ظيٓسةوةض و نإ ية زةغت َؿو و زاْةويًََة ٓيي ثاضيَعطاضيهطزْيتواْى ْٗيَ
 بسؤظيَتةوة.

نإ، زاْةويًََةغايًؤى غةض ئةَباض و زواتط َطؤظ ظاْى بؤ ثيَؿططتٔ ية ٖيَطؾي َؿو بؤ 
بهطيَت بة بةضزى  ضيَغايًؤ  ة بةضز و خؤٍَوضزبة ئةوةي دطة يةوةى ية دياتى  ْييةضاضةيةى 

و وضزة بةضز زضوغت بهطيَت، َؿو بةْيَهة ئةطةض غايًؤ بة ضووْبهطيَت.  و ضيَزاتاؾطا
ّ بةضزى زاتاؾطاو و طةوضة، آلبة زةضِوات و ضيَطةى خؤى بؤ ئةَباضةنة زةناتةوة،بةضزةناْسا 

اْبةض ئةو بةضزاْة بيَ ية بةضزاْةناْى َؿو ووْى َؿو بؤ ْيَو ئةَباضةنإ، زضيَطط زةبيَت ية ض
بؤ ثاضيَعطاضى  ْةبووّ ئةَة زواضاضةغةض آلبة ضِووةوة زاْةويًََةنإ ثاضيَعضاو زةبووٕ،يةو  توإ بوو،
 .و زاْةويًََة بةطؿيت ى طةمن و دؤية بةضٖةَ
ناْسا زاْةويًََةخوزى  يةْيَوبؤي زةضنةوت نة  ناْي خؤيةوةةوةئةظَووَْطؤظ بة ٖؤى  ظيَذا

ثاف َاوةيةى بؤى زةضنةوت ئةوةية نة ية ووْى، ضيةْيَوة نة زةبيَتة ٖؤى ٖةْسىَ ؾت ٖةي
ية نيًََطةناْةوة بؤ غايًؤنإ، خؤٍَ و ٖةْسىَ ظيٓسةوةض  زاْةويًََةناتى ٖةَيططتٓةوةى طةمن و 

نإ، بؤية زاْةويًََةى خطاثبووْزةبٓة َايةى و غايًؤنإ ئةَباض و و منةنة زةضٓة ْيَطةيةطةٍَ 
ناْسا ٖةض ية نيًََطة ئةَباضةنإ نإ بؤ غايًؤ وزاْةويًََةاوة ثيَـ بطزْى يةونات بة زو

ية غايًؤناْسا  زاْةويًََةبةّ ؾيَوةية تةَةْى بةضطةططتٓى  طةمنةناْيإ بصاض و ثاى زةنطزةوة،
 ظيازى نطز.

َاوةى ظؤضى زةويػت، بةآلّ َطؤظ  زاْةويًََة ناضيَهى ظؤض قوضؽ بوو، ضووْهةهطزْةوةى خاويَٓ
يًََطةوة بؤ غايًؤنإ ناتيَو غةز خةضواض ية طةمن و دؤيإ ية ن َصاضةؾسا غةضنةوت،ة غةض ئةو ب
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ئةوةى  تيَسا ْةبوو،ة بةضزيؿى وضزيةى زاْة بططة ، ْةبوويسا يةْيَو طوويةى َيَ تةْياْة زةطواغتةوة،
 ًَةى و غةضةْس وٖيَ ضيَطةى ٓةناْةوة زةنطيَت، ئةونات بةية غةزةى بيػتةّ ية ضيَطةى َاؾيَ ئيَػتة
يةو ؾويَٓاْةى باضاْيإ  و زاْةويًََةنإ بةّ ضيَطةية تةَةْى َاْةوةى طةمن و دؤ ةوة زازةبيَصضا،بيَصيٓط

ّ زواتط آلبةْيَعيهةى بيػت غاٍَ، طةيؿتة زة يـةناْوؾهية ؾويَٓة  زةطةيؿتة زة غاٍَ،ظؤض بوو 
َطؤظ  ةنةضة زةنةٕ،باضةنإ ضةْيَو ئةَيطةمن و دؤ ية ؾويَٓة ؾيَساضةنإ زاْةويًََة و زةضنةوت 

ى ٖةوا بهات نة تيايسا ئاَيوطؤضِ ضيَْةيسةتواْى ظاٍَ بيَت بةغةض ئةو بابةتة و غايًؤيةى 
 طة ية ضةنةضةى زاْةويًََة بططٕ،بةو ؾيَوةية ية ؾويَٓة ؾيَساض و بة باضاْةنإ، ضيَ بهطيَت،

، زوا نةوت بؤ غةزةى وايإ تيَسا زةنطاى ٖةوطؤضِغايًؤياْةى نة ئاَيئةَباض و هطزْى ئةو ضيَ
نة  بووٕية ْيوةى يةنةّ ٖةْسىَ غايًؤ ٖة ٖةَإ غةزة،ئةويـ بؤ ْيوةى زووةَى  بيػتةّ،

 .ْةبووى ٖةوايإ تيَسا غيػتةَى ئاَيوطؤضِ
ناْيؿيإ زاْةويًََةزةنطز و ضيَ ى تاؾطاو ية بةضزا غايًؤناْيإ ؾاثووضزية غةضزةَى 

 ية غايًؤناْسا ٖةَييإ زةططتٔ. و بيَصيٓطغةضةْس و يَطةى خاوئَ زةنطزةوة بة ض
اْى بة ْطخى ديَطري دووتياضؾاثووضى زووةّ ٖةض وةى بةَييَٓى زابوو ظيازة بةضٖةَى 

 خؤة غاَيى زةبوو ياوؾهْةى آلباضى زةنطزٕ و يةو غازضايةوة و ية غايًؤناْسا ئةَزةنطِ
 زةزضا. خةَيوبة  زاْةويًََةنإ زةنطاْةوة و غايًؤئةَباضة و نةّ زةبوو، زةضطةى  زاْةويًََة

 زضاويَهي زيهةوة َايةى زةضنةوتٓى ونإ ية غةضزةَى ؾاثووض بزاْةويًََةْطخى ديَطريى 
يإ َتُاْة بةو ْطخة ٖةبوو نة ٖيَٓسة خةَيوبوو ية طةمن و  بطيَتىنة آلنا آل بوو،نا زضاوينة 
ية دياتى ثيَواْة بة ثاضة، ضيَصةى طةمنيإ زياض  ئ و فطؤؾنت و ْووغيٓةناْيإو نطِ غةوزاناضيية 

 ٖتس....و ظةوى و آليٓى نازةنطز بؤ نطِ
نةَى بةضٖةّ يةطةٍَ نإ ية غايًؤناْسا بؤ بةضبةضةناْى زاْةويًََةنطزْى ؾيَواظى ئةَباض

تا  ْييةنإ بةضزةواّ بوو،بؤ َاوةى ظؤض ية غةضزةَى غاغا ئيَطإةغاَيى ية وؾه خؤيا
ْةوة ية غةضزةَى ؾريوإ بةضزةواّ بوو. زةطيَطِؤةوى ثيَٓذةّ ْاغطاو بة ئةْغةضزةَى خةغط

بةٖاضزا، ئةْؤؾريوإ زةضوو بؤ ى ْةوضؤظ و ية غةضةتاى ضِيَوضِةمسئةْوؾريواْسا ية زواى 
هة زةيعاْى يةو وةضظة ضيَصةى ضووْ)َةزائٔ(،  وٕى تيػفزاْةويًََةغايًؤناْى  ينطزْةوةبةغةض
طيَطِاْةوةية يةْطى ئةو ، بةآلّ ى ثيَ ْةزةنطازيهة ظةويـ ٖيضي وو،ةبيًََة ديَطري ززاْةو

ى ْةوضؤظ و بة بؤْةى وةضظى بةٖاض، ضِيَوضِةمسووياْة زواى وتئةويـ ئةوةية نة  تيَساية،
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ة زةضوو، بة ططمياْى ظؤض ية غةضزةَى ثاؾاناْى ًَئةْؤؾريوإ بؤ ثيَطِاطةيؿنت بة زؤخى زاْةويََ
 غةضةتاى ئةو ظدمريةية ْةوضؤظ ية غةضةتاى ظغتاْسا بوو. ثاؾاناْى خؤغاغاْى يا

نى وةى ئاغٔ و عايةدطة ية ضةْس ناْ ئيَطإ نؿتووناٍَ بوو، غةضةنييزاٖات و بةضٖةَى  
 سابةٖاض ئةوةى ٖةياْبوو بة ظةوياْ يـ ية غةضةتاىخةَيه، ْةبوووةى زاٖات  زيهة َؼ ٖيضي

ية نؿتووناَيةوة بيَت، ئةو وةضظة بة وةضظى  ييغةضةنزياضة بؤ ْةتةوةيةى نة زاٖاتى  زةنطز،
 خةضدى ٖةشَاض زةنطا.

بووة ططيٓط ضاو و ضٖيَطتػفيًََس زةَييَت: زةغتهةوتٓى ئاو ية غةضزةَاْى نؤْةوة بابةتي بة
ناْيإ نة باضاْى بانوض، ئةوإ بؤ ئاوزاْي ظةوييةناْى ية ْاوضةدطة  ئيَطإ،اْى دووتياضبؤ 

. نةواتة زؤظييةوةبةو ؾيَوةية ناضيَعيإ  ئَ،بة زواى ئاوزا بطةضِ بووٕض ، ْاضاْةبووثيَويػتيإ 
بة ٖةَإ  نة ناضيَع بوو، ْةزةٖاتة نايةوة،اية ئةو زاٖيَٓاْة طةوضةية ْةبووئةطةض ثيَويػتى 

، ةوةٖؤَيةْسى بري ية زؤظيٓةوةى ئاو ْانات خؤى فةضةْػي يادووتياضؾيَوة نة ٖيض نات 
ناْى زةباضيَت و ظةويية( ضؤش باضإ و بةفط ية ئامساْةوة بؤ 138ْة )آلهة زةظاْيَت غاضووْ

بةضزةواّ بريى ية  ىئيَطاْى دووتياضّ آلبةيَت، و ْاضاض ْابيَت بؤ ئاو بطةضِ ابٔناْى تيٓوو ْظةويية
هة ئةطةض ضووْ، ْةبووتةْاْةت زواى زؤظيٓةوةى ناضيَعيـ ٖةض يةو بابةتة زووض  ئاو زةنطزةوة،

بة زوو غاٍَ،  بووايةئةطةض ب اية، ئاوى ناضيَعةنةى نةّ زةبوو،باضي بووةباضإ ْ ويَغاَيتةْيا 
 بهات. وؾويةواْة بوو ئاوى ناضيَعةنة 

ناْيـ بةضزةواّ ْييةبريؤنةى ْةَاْى ئاو نة ٖيَطتػفيًََس باغي زةنات، ية غةضزةَى غاغا
ظؤض و نةْاَيةناْى ئاوزيَطى ى بةْساوهطزْى ضيَّ بة ٖؤى آلى َايةوة، بةئيَطاْى دووتياضيةطةٍَ 

 وةى داضإ َةتطغيساض ْةَا.
نإ بؤ ئةوة ْييةى بةضٖةَى نؿتووناَيى ية غةضزةَى غاغايَو ية ٖؤناضةناْى ظؤضبووْيةن
 .آلبضوونةناْى خؤيإ زةنيَ ظةوييةو  بووٕة َوَيهساض وضزإ خؤيإ دووتياضايةوة نة زةطةضِ

إ دووتياض ئيَطإياْعاْيوة ئةو نات ية اة و وووْةزاضووغإ يةو باضةوة بة ٖةَيَيَصووْٖةْسىَ 
طا بةو وتوةى ط ، بةآلّ ئةوة ٖةَيةية،ناضيإ نطزووة ظةوييةنإبؤ خاوةٕ  بووْة،شيَطزةغتة و نؤيًة 

و نيًََطةى خؤيإ  بارظ و ةضِ وزإخ وَيهةناْيإ ناضيإ نطزووة، ئةوإإ يةغةض َدووتياضؾيَوةية 
 ة.بووْ

بة ٖؤى  ططيٓطى ظؤض بة نؿتووناٍَ ْةزضا،نإ، ْييةغاغا زةغةآلتيىى ووْض يةْيَوزواى 
ناْيإ ظةوييةإ دووتياضو  ضووٕو نةْاَيةنإ تيَه بووٕةنإ ويَطإ بةْساو، فى ْةزاْةططيٓطئةو 
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، ية ةٕبه ظةوييةنإئاوزيَطى وضة َوَيهساضةنإ بؤ ئةوةى بتوأْ ضوو، واتة طةزةغتية 
ةناْيـ نة بيَ ظةوى دووتياض، دووتياضةنإظةوى  وزإة خبووْزة زةغتيإ زةضزةٖيَٓا و

 ية نيًََطةى َوَيهساضةناْسا ناضبهةٕ و ببٓة نؤيًة. بووٕةوة، ْاضاض بووَْا
نةى بةغةض ظةوييةيَو زةَطز، دووتياضزواى ئةوةى  بطيَتى بوو ية َريات، زيهة ٖؤناضةني

نى بضووى نة ْةياْسةتواْى ظةوييةثاضضة  وة نؤَةَيةوواتة زةب َٓساَيةناْيسا زابةف زةبوو،
نةيإ زةفطؤؾت تا ظةوييةئةواْيـ بة ْاضاضى  يػت بؤ خاوةْةناْيإ زابني بهةٕ،بةضٖةَى ثيَو

ظةوييةناْي ئةوإ، بؤ نطِيٓى  بووٕ ية بؤغةزاغةضَايةنيإ ٖةبيَت. َوَيهساضة طةوضةناْيـ 
دطة ية ناضى ضيٓةنةى  ،ْةزةزضايَ ثإ ضيَطةيإ دووتياضنإ ْييةّ ية غةضزةَى غاغاآلبة

ةنإ زواى َطزْى باونيإ بة نوضِبةّ ؾيَوةية  ، بؤيإ ْةبوو ناضيَهي زيهة ئةدماّ بسةٕ،خؤيإ
نةيإ ية زةغت خؤياْسا ظةوييةةنة بة ٖاوبةؾى زةنطز و يَرياتي ظةوييةْاضاضى ناضيإ يةغةض 

 زةٖيَؿتةوة.
نإ ْييةى غةضزةَى غاغايًَينَي غيػتةَى نؤَةآليةتثيَويػتة بعاْطيَت نة ئيَُة ْاَاْةويَت ب

هة وةى بامسإ نطز ئةونات بة ٖؤى ئةو ضووْ، ْةبوو نيَُاغيي ئةقآلْيية وهى تةَبيَغيػ
 تةْيا، ْةبوونةؽ تواْاى غٓووض بةظيَٓى  ٖةَووإ زاْطابوو،ةوة غٓووض بؤ يغيػتةَة ضيٓايةتي

 فيَطي ْةبووبؤى  ٖيض نةغيَوبؤ َاوةى ضواض غةزة  ،بٔبةتةنإ بؤيإ ٖةبوو خويَٓسةواض ضيٓة تاي
. بة ٖؤى ْةخويَٓسةواضيةوة بووٕبةف خويَسةواضي ببيَت، ٖةض بؤية ية ظاْػت و ٖوْةض و ئةزةب بيَ

ئايٓيَهى ييَ اغتةنإ وةى ْاضِ ضةوت و  تةْاْةت بريؤنة بووْة باو،نإ بضِاغتييةثووض و ْاثطِو ٖعضة
باو  ئةفػاْة و ٖعضي ثطِوثووضت نة ٖيض غةضزةَيَو وةى ئةونات طيَوتطيَت بطٖات بوو، زةتواْ

 .ْةبوو
غووزيإ ية غةضزةَة ناْى نؤَةَيطةى ئةو آلزةغتةْاتواْني ئةوة ضةت بهةيٓةوة نة ضيٓة با

بة ؾيَوةيةى بوو نة  ّ ويَطِاى ئةوةف نؿتووناٍَآلى وةضزةططت، بةخةَيهْةظاْى و ْةخويَٓسةواضى 
 َيهساضة طةوضةنإوية ئاناَسا بة َ هةنةى زابةف زةبوو،و، َؤَيزواى َطزْى خاوةٕ َوَي

 .زةفطؤؾطا
ةناْى و نةْاَي بةْساوظةوى ية ضيَطةى قةضظةوة ية ئاوى  وزإا خؾاثووضزية غةضزةَى 

ّ آلى زةزايةوة، بةسهووَةتبؤَةنةى ثاضةى قةضظى ضوية قاظادمى بة ئاوزيَطى غووزَةْس زةبوو،
ى يةنةبؤ ظةو يهطزْى ئاويٓتواْاى زاب دووتياضػتةَة ْةَا و زواى ئةو غةضزةَة ئةو غي

زواى غةزةى ضواضةَى نؤضى بةثيَي ئةو  ظةوييةنةى زةفطؤؾت،ية ئاناَسا  ْةبوو،
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 ، ئةَة وايهطزضؤيؿنت غفطهساضةنإ بةضةو وضزة َوَي، شَاضةى ووٕبةَيطةْاَاْةى زةغت نةوت
 َيهساضة طةوضةنإ.وٖى َ ببٓةنإ ظةويية تةواوي

َيهةناْى وباز( شَاضةى َيب بٔ عياسضواضةَى نؤضيسا وةظيطى ْاغطاو )غ ية غةزةى
 ى طوْسةناْيؿى بيَ ئاطا بوو.يةْيَوتةْاْةت  ة سةوت ٖةظاض طوْس،طةيؿت
 آل،نى ْةنيَظةوييةدػتٓى ئةو سةوت ٖةظاض طوْسة خؤى ٖيض يباز بؤ زةغتب بٔ عياسغ

دػتٓى ؾةف ٖةظاض طوْس نة طز بؤ زةغتدووتياضى ْةنيهيـ ئةملو ْيعاّ خوادةٖةضوةٖا 
 بووٕ ضيية!،َاْسوو ْةياْعاْي َوَيو  وزإة خبووْيـ نة زيهة ٖةيبوو. ْة ئةوإ و ْة ئةواْي

ٖةْسىَ  يةوة،ةناْيإ زةنطَِٓساَيناْيإ ية ظةوييةٖةض نةغيَو زةَطز،  بووٕ، ضاوةضِوإ تةْيا
خاوةْة  آلت زاطرييإ زةنطز،يَع و زةغةبة ٖ ةْاْةت ثاضةؾيإ بؤ ظةوى ْةزةزا، بططةنةغيـ ت

 وةى نؤيًة ناض بهةٕ. بووٕنؤْةناْيؿيإ بؤ ئةوةى ية بطغإ ْةَطٕ، ْاضاض زة
اضبيَصاْيَهى ظؤض وتو  ؾاعريْةضيتيَو ٖاتةنايةوة نة  غةض ئيَطإبؤ  إضةبازواى ٖيَطؾي ع

غةضَاية  وزإنة ئةطةض خنطزووة و بة ْةضيتيَهى َةضزاْة زةْاغطا، بة ؾيَوةيةى ييَوة باغيإ 
هاض وة، ضيَطةى بة ئةو ْةزةزا نة بيَيةيَهى ْةزاض زةنطِدووتياضتيَو ظةوى ية آلخاوةٕ زةغة خؤيا

نطزْيَهى دؤضى بةض ناضنطزٕ، ئةو ناضة بة ثةضوةضزةى خؤيسا زةي خػتةوة ةنظةوييةبيَت و ية 
ى ييَ ةنظةوييةو نة طا نة نةغيَخةَيهةوة بة طةوضةيي زةظاْ يةاليةٕٖةشَاض زةنطا و 

 زةخاتةوة. يةنة بةناضدووتياضيوةتةوة، ئةويـ بة غووزى خوزى نطِ
نإ بةو ؾيَوةية بوو نة ية وةضظى ْييةإ ية غةضزةَى غاغادووتياضفطؤؾتٓى بةضٖةَى 

و  غةوظةهطزْةوةى غاخٖةبوو بؤ  ضؤشيَو باظاضِ ٖةَووو َيوةزا،  غةوظةثيَطةيؿتٓى 
و  غةوظةى َيوة و ْةبووّْ ية وةضظى آل، بةبووٕةنإ ية ؾويَٓيَو زةضِٖةض ضؤشيَو باظا ،َيوةنإ

داضيَو و ية ؾويَٓيَو ٖةض زة ضؤش  بة ؾيَوةى ديابوو، ، باظاضِضووٕزةيةْيَو ظووئةو بةضٖةَاْةى 
نإ ٖةفتة ْييةإ بةضوبووَى خؤيإ تيَسا زةفطؤؾت. ية غةضةزةَى غاغادووتياض زازةَةظضا،

 ضؤش باو بوو. واتة زةةبوو، ٖ زةيةْةبوو، يةبطي 
 بووٕ،هطاوةى بٓهةزاض( ْاغطا نوضتساض( نة )بووْنة بة ) ٖةبووٕية ؾاضةنإ نةغاْيَو 

ؾاضة  ٖةَوواْيإ زةنطِى، ئةوإ ية دووتياضو ئاشةَيي  زاْةويًََةنة  بووٕئةوإ ئةو نةغاْة 
 .بووٕٖة ئيَطإطةوضةناْى 
ى ئةو نةغاْة ية ؾاضةناْى َةَفيؼ و تبؼ وْبوباؽ ية  زيَطئى َيػطؤغةناْى ية ثاثري

زواتط بة ططاْرت فطؤؾتووياْة. ية بابًى نؤْيؿسا ئةو  تةوة،يوةنطاوة نة بةضٖةَةناْيإ نطِ
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 خؤيا فوضات ضِووباضييةوة نة ية ضيَطةى اْيإ زةنطِدووتياضبةضٖةَى  بووٕ،نةغاْة ٖة
 ةيإ زةفطؤؾتةوة.ى ؾاضةنزاْيؿتوواْزواتط بة  وؾهاْييةوة زةٖاتٔ بؤ ؾاض،

زةبوواية إ دووتياضاوةتةوة نة ْساضةنإ ية ؾاضة نؤْةنإ، بؤ ئةوة طةضِووى ببووْ
 ة.بووْيـ ئاَطاظةناْى ٖاتوضؤ ظؤض ٖيَواف زيهة ية اليةني بةضٖةَةناْيإ بفطؤؾٔ،

بووٕ زة ى تووؽ بفطؤؾٔ، ْاضاض ضإ بؤ ئةوةى ضؤْةنةيإ بتوأْ ية باظاضِزاضةناْى قؤَةضِ
 طةضِاْةوةيإ ثيَويػت بوو،زة ضؤشيـ بؤ  ضيَطة بربِٕ بؤ ئةوةي بطةْة ؾويَين َةبةغت، ضؤش

ثيَػتةى بعٕ زةنطإ، بة يةى )ٖيعة( واتة بةضٖةَى ضؤْى خؤيإ نة ية  ٖةَووبؤية بة ْاضاضى 
 دىَ بفطؤؾٔ.

ة بؤ فطؤؾتٓى ضةْس َةْيَو )َةٕ غيَ نيًؤية ب تةْياداضيَو  ٖةَووئةوإ ْةياْسةتواْى 
 ية ضةْسئ ثيَػتة بوو، نة يإةنةضِؤْتةواوى  ْةبوو يإبؤ ؾاض و تواْاؾ ٔ( بضئيَػتةثيَوةضى 

هة ضووْى ؾاضةنإ و بة خاوةٕ َاَيةنإ بفطؤؾيَت، زاْيؿتوواْبة  ٕخيَو باض زةنطاآلية ضةْس و
اَيى ةى نؤتايي غْيَعيهنة يةواْة بوو تا  ،بؤ ئةو ناضةى ثيَويػتى بة َاوةيةنى ظؤض ٖةبوو

ويػتباية، بؤية بة ْاضاضى ية دياتى ضاوى ية ثاضةى ظؤضتط بيَت نة َافى خؤي بوو، 
ئةواْيـ زواى  بةيةى دىَ زةفطؤؾت بة بووْساضةنإ،بةضٖةَةنةى بة ٖةضظاْرت و بة نؤَةٍَ و 

 ى ؾاضيإ زةفطؤؾت و غووزيإ ييَ زةزيت.زاْيؿتوواْئةوةى ْطخةنةيإ بةضظتط زةنطزةوة بة 
ناْى وةى زاْةويًََة و بةضٖةَة ئاشةَيييةية تةواوى بةضٖةَةناْى وةى  يػتييةثيَوئةو 

 ( ٖةبوو.و..ٖتس ، ثيَػتة و خوضىطووتضة بة، نةؾو، قضِؤٕ)نةضة، ثةْري، 
ئةوة ضاو بطِئ بؤ  بووْساضةنإ زضوغت بنب،واي زةنطز تا  نةوتة ثيَويػتيي و ثيَساويػيت

بؤ نطِيٓى بةضٖةَى  بووٕئةواْيـ ضيَ خؤؾهةض  نايةوة،ْةبوو نة ئةواْى زةٖيَٓاية غةضَاية 
ى زاْيؿتووى ؾاضةنإ. خةَيهبةٖاى ططاْرت بة  إ بة بةٖاى ٖةضظإ و فطؤؾتٓيإ بةدووتياض

إ بةضٖةَةناْيإ ئةو زةَةف دووتياض بووٕ،ناْيـ ٖةْييةْساضةنإ ية غةضزةَى غاغاووب
 بة ئةوإ زةفطؤؾت.ٖةض 
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 و زؤم ئيَسانانى خوىل دووةمى جةنطةك
ية شياْى ؾاثووضى زووةّ نة بة خوىل زووةَي دةْطةناْى ئيَطإ و ضؤّ  غةضزةَيَهى ْويَ

 ْاغطاوة.
ى  خوىل يةنةَي دةْطةناْى ئيَطإ و ضؤّ ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ زةغتى ثيَهطز، ئةو توْا

ى دةْطسا، يةنيإ ية دةْطى تاى بة تاى بهوشيَت،  غيَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ تيَو بؿهيَٓيَت يةْيَو َةيسْا
 يةنيَهي زيهةؾيإ ية دةْطسا بة زةغتةناْى خؤى زيٌ بهات.

طةناْى خوىل ، دةْئيَطإية ْيَوإ ئةو زوو خويةى دةْطةناْى ضؤّ و ٖةية ى دياواظيية
وضة بوو نة ثايتةختةنةى ضؤّ بوو، ى غاغاْي و ضؤَى طةئيُجطاتؤضييةتزوو يةنةّ ية ْيَوإ ٖةض

نإ و ضؤَى ْيية، ية ْيَوإ غاغاساية غةضزةَى ؾاثووضى زووةَ خوىل زووةّدةْطةناْى 
 بوو. ئيَػتةى وآلْبئيػتة خؤبضووى بوو نة ثايتةختةنةى قوغتةْتيٓة يا

و ضؤَى طةوضة بة  ئيَطإو دةْطةناْى  ثيَوةْسيية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ بة زواوة 
دةْطةناْيـ ية ْيَوإ ئةو  سيئي ؤَى بضووى،بووْة زضاوغيَى ضنإ ْييةغاغا ا،ى ثضطِيتةواوةت
 ضؤَى بضووى خؤى بة َرياتططى ضؤَى طةوضة زةْاغي. ضِووي زةزا، بةو ثيَيةيزوواْة 

تيَجةضِ ح يزى فاتةَةتإ حمغوَي يةاليةٕى قوغتةْتيٓة زاطرينطزْ( غاٍَ بة غةض 521) ئيَػتة
وغةض يةناتى ْووغيٓى ئةّ خاْس، )َةبةغتى ْوضِووى ضؤَى بضوونى سهووَةتئةو  زةبيَت،

ى ئاغياى بضووى زاْيؿتوواْ، ئيَطإضووةناْى ضؤشئاواى آلبةغا ئيَػتةّ تا آلنةية(، بةوتوثةضِ
قوغتةْتيٓة  ضووْهة ثيَـ ؾهػت و نةوتينبة ضؤَى ْاو زةبةٕ،  ئيَػتةنة زةناتة توضنياى 

 بةضزةواّ ئيُجطاتؤضى ضؤَيإ بة زضاوغيَى خؤيإ زةبيٓى.
تى ٖاتٓى قوغتةْتني بؤ ئاغياى بضووى و ٖؤناضةناْى زاْاْى ضؤْييةويَت باغي ئةطةض مباْة

ية ئاناَسا ضؤَى بضووى  ْتيٓة بة ثايتةخت بهةئ،ضؤَى بضووى و ٖةَيبصاضزْى قوغتة
ضتؤزؤنػي يَػاى ئةى نًََيَصووهة بؤ ئةو ناضة ْاضاضئ باؽ ية غةضيةبةضى ضووْزاَةظضا، 

و ْابيَت ئيَُة ية  ئيَطإى َيَصووئةَةف بةزةضة ية  ،إ( بهةئػاى نطيػتياْةنيًََني ن)يةنةَ
َيَصووْووغإ غةضةدميإ ييَ نة  ة زةنةئبابةتئاَاشة بؤ ئةو  تةْيابابةتةنةَإ زةضبضني، 
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 ضيَ، ضؤَى بضووى نطيػتياْةنإاية بة ثةْاطةى ْةبوو ئيَطإئةويـ ئةوةية ئةطةض  ْةزاوة،
 .بووْةزة

ة بةضزةغتةناْى بة ضيَطةى ٖاتٓى ضيَصةى ظؤضى وآلتو  ئيَطإية  بووٕ نطيػتياْيططتٓى بطةو
 .ئيَطاْياْةوة يةاليةٕة ئايٓنطزْى ئةو بووٕ، ْةوةى ثةغةْس نطيػتياْةنإ
ية ٖةض ؾويَٓيَهى ئيُجطاتؤضى ضؤَةوة  نطيػتياْةنإ زةططت،وةض نطيػتياْيإنإ ئيَطاْيية

 ويَٓسةضية تةْياهة ضووْ، ئيَطإزةغتى تاْى شيَطآلو و ئيَطإنة بؤيإ نطاباية، زةٖاتٔ بؤ 
و  ئيَطإية  ئايين نطيػتياْي تةْاٖي و ئاضاَى و ثاضيَعضاوى زةنطز، ٖةض بؤيةٖةغتيإ بة 

زيهةي  اْى شيَطزةغتةى بطةوى ططت. ئةوإ بة تايبةتى زةٖاتٔ بؤ ئةْتانية و ؾاضةناْيوآلت
 .بووٕةناْيإ يؤْاْى زاْيؿتوواْنإ ٖةخاَةْؿييةئاغياى بضووى نة ية غةضزةَى 

ى زاْيؿتوواْئةو ضؤشةى قوغتةْتني ثايتةختى خؤى طواغتةوة بؤ ئةو ؾاضة، ظؤضيَو ية 
 هةوتووى ئةو.بووْة ؾويَٓو ضاغتةوخؤ  بووٕئةوىَ نطيػتيإ 

نؤَةَية دةْطةناْى ْيَوإ ضؤّ و يةنةَني ية ْيَوإ ٖةبوو  زيهة نيدياواظيية
 دةْطةناْىيةنةَني ، ية ْيَواْياْسا ناْينؤَةَية دةْطةووةَني يةطةٍَ ز ،نإْييةغاغا
بؤ خوزا  ٖاوبةؾيإو  بووٕ باوةضِاْيَو زةدةْطإ نة بيَ خةَيهيةطةٍَ ئةوإ  ساناْْييةغاغا

ى ئايٓيإ بة باوةضِيَو زةدةْطإ نة خةَيهئةوإ يةطةٍَ  سادةْطةناْزووةَني ّ ية آلزازةْا، بة
 بوو.ٖة نطيػتياْي
، ة دؤضاودؤضةناْى ضؤَيإ زةثةضغتخوزاوةْس طؿتييظة يصيؤْةناْى ضؤَى طةوضة بة غةضبا

ّ آلبة، و سةظضةتى عيػايإ زةثةضغت َةظٕى خوزاوةْسغةضباظةناْى ضؤَى بضووى  ٖةضضي
اْى زةدةْطإ، غؾاثووضى زووةَى ثاؾاى غايةطةٍَ  ضووٕيصيؤْةناْى ضؤَى بضووى نة 

شَاضةى غةضباظةناْيإ ٖةض ؾةف  بووٕ،اْى ضؤَى طةوضة ى ٖةَإ غيػتةَى يصيؤْةنثيَطِةو
نة زابةف بوو،  ثةٍ خؤٖؤضت( يانة بة غةض غيَ يةنة بة ْاوى )نؤ ٖةظاض نةؽ بوو

ٖةض )نؤٖؤضتيَو( زابةف زةبوو بة غةض زة )َاْى  زةبووٕ،ٖةضيةنةيإ زوو ٖةظاض نةؽ 
ةؽ ثيَو زةٖات و غةضنطزةى ثؤضت( نة ٖةض يةنةيإ زةبوو بة زوو )غيَٓتؤضى( نة ية غةز ن

( واتة طةوضةى غةز ؤضيةٕ( نة توضنةنإ بة )يوظ باؾيغيَٓتؤضى ئةفػةضيَو بوو بة ْاوى )غيَٓت
 ٖةَوو ةتى يصيؤٕ زةْاغطا،نةؽ ْاويإ بطزووة. ئةفػةضى غيَٓتؤضيةٕ بة ئةفػةضى بٓةضِ

نة بوو، بة ٖةَإ غةضباظةنإ ئةويإ باؾرت ية يةطات زةْاغي نة فةضَاْسةى تةواوى يصيؤْة
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ئيُجطاتؤضييةت و زواى ئةويـ غةضباظة َيُإ ية غةضزةَى ةؾيَوة نة ية يةؾهطى ئ
 يإ باؾرت زةْاغي ية فةضَاْسةى بةتاييؤْةنإ.يف(نإ، فةضَاْسةى زةغتةنإ )عطْييةَيُائة

ٖةض ئةواْيـ ضاٖيَٓاْيإ بة  ى غيَٓتؤضيةٕ زةطةيؿتة غةضباظاْةوة،يَطةضِفةضَاْةنإ ية 
طا نة ئةو غووزى ية غةضباظةنإ زةنطز، ية ياززاؾتةناْى ؾاثووضى يةنةَسا باؽ ن

يةؾهطةنةى وةضططت و تواْى بيهاتة يةؾهطيَهى  يةْيَوثيَهى يصيؤٕ غيػتةَى ضيَهو
 .تةنووظطةضي

ية ْيَوإ يةطاتةنإ واتة فةضَاْسةى يصيؤْةنإ ية يةؾهطى ضؤَى طةوضة و يةطاتةناْى 
 ٖةبوو. يىدياواظضؤَى بضووى 

ئةدموَةْى غيٓا( ية ضؤَى طةوضة يةطاتةنإ ية غيٓاتؤضةناْى ضؤّ )ئةْساَاْى 
 يةْيَوو يةؾهط ية يةى ديابؤوة، يةطات  سهووَةتزواى ئةوةى ئيساضةى  ٖةَيسةبصيَطزضإ،

نة  ْةبووضؤَيـ ٖيض غاَييَو  طسا زةضزةنةوتٔ ٖةَيسةبصيَطزضإ،باؾرتئ ئةفػةضةنإ نة ية دةْ
 سا ْةبيَت.ية دةْط

بةٖيَع و بة ؾهؤ و ييَٗاتوويإ ى ثياويَهى آلإ باٖةَووبؤية ناتيَو ْاوى يةطات زةٖات، 
 خؤَاوةيةنى ظؤض ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ية ْيَوإ يةطاتةنإ زياضى زةنطإ، يازةٖاتة بةضضاو، 

ييةت، ئيُجطاتؤضسا زةنطز و زةطةيؿتٓة غةض تةختى سيئةوإ بؤ خؤيإ نوزةتايإ بةغةض يةن
و ضابطزووى  ْةَاْةوةئةو ْاوباْط و ؾهؤيةى ضابطزوو  وزإّ ية ضؤَى بضووى يةطاتةنإ خآلبة

و  بووٕ ْيَعيوئةو نةغاْة زياض زةنطإ نة ية ئيُجطاتؤض  يةْيَوظؤضتط  ْةبوو،يإ بةٖيَع
ةف بوو تا ية ٖوْةضةناْى دةْط، ويَطِاى ئةوٖةاضبيَصى و َيواْساضى ظؤضتط وتؾاضةظاييإ ية 

ة َايةى غةختى ظؤض بؤ بووْة ثياوى ئاظا و ٖةَيهةوتة و ية دةْطةناْسا بووْٖةْسيَو ية ئةوإ 
 ؾاثووضى زووةّ.
 بووٕ، ناضيطةضيىٖةَإ  وزإزا غيَٓتؤضيةْةنإ ية يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى خية بةضاْبةض

ةٍَ غةضباظةناْيإ بوو نة يةطوا باوى دةْطى ٖةشَاض زةنطإ، ْةضيتى ئةوإ بةٖيَعية ثياواْى 
ؾةواْيـ ْةخةوٕ تا ية َةتطغي  جيَواْةناْا بة ثيازة ضيَ بهةٕ وبة ؾيَوةى بةضزةواّ ية ضيَ

بايةخى يصيؤٕ ظؤضتط بوو ية  بة طؿيت ثاضيَعضاو بٔ،ناْيإ ةثةالَاضى زوشَٔ بؤ غةض خيَوةتط
 .بووٕضةنإ ئةفػة غةضةنييغيَٓتؤضيةْةنإ نة وةى يصيؤْةناْى ضؤّ، بٓةَاى  ناضيطةضيى

بؤية تةواوى ئةو  بة َرياتططى ضؤَى طةوضة زةظاْى، ضؤَى بضووى ية غةضةتاوة خؤى
زواتط ية غةضزةَى  بووٕ،زةغتى ضؤَى طةوضة يةبةض خاناْةى بة ٖى خؤى ظاْى نة ثيَؿرت 
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زةبيَت بطةضِيَتةوة بؤ بةضزةغتى  وتنإ و زةياْطْييةؾاثووضى زووةّ نةوتٓة بةضزةغتى غاغا
 غةضزةَي ثاؾايةتييزاوةناْةوة و ثيَـ ضِوواْةى بة ٖؤى وآلتيةو  يَوووى. يةنضؤَى بض

بئَ( بوو ية َيعؤثؤتاَيا و ضؤَى بضووى وآلتى )ئازياؾاثووضى زووةّ نةوتة بةضزةغتى ضؤّ، 
ية  و بوو نة خانيَهى بة ثيتى ٖةبوو،يَوآلت. ئازيابئَ زاطرينطزةى وآلتزواى ضؤَى طةوضة ئةو 

ئةطةض ْةبيَتة ٖؤى وٕ بوو، بؤية يةواْة بوو ية ناتى ٖيَطؾي ضؤَةنإ بؤ تيػف وْيَعي وٕتيػف
 ى ثايتةختيـ بة زةغتى ضؤَةنإ، ببيَتة َايةى ئاظاض و غةختى ظؤض.زاطرينطزْ

ة ية ضؤَةنإ وآلتنة بؤى ٖةٍَ بهةويَت، ئةو  سازةضفةت نيؾاثووضى زووةّ بطِياضيسا ية يةنةَ
و ناتةى قوغتةْتيٓى زاَةظضيَٓةضى ؾاضى قوغتةْتيٓة ظيٓسوو بوو، ّ تا ئةآلوةضبططيَتةوة، بة

زةغت بهةويَت. قوغتةْتني ٖةض ئةو نةغة بوو نة ثايتةختى طواغتةوة  ئةو ٖةيةيْةيتواْى 
ية ناضةناْى ئةو زاَةظضاْسْى  يَو، يةنئيَػتةى وآلْبئيػتةفؤض و ؾاضى ػى بطةضووبؤ نةْاضى 

تا  وآلْبئيػتةيةو ؾاضة و ؾاضى  آلت،ةناْى ضؤشٖةيَوةى باظاضِية ؾبوو، يَهى غةضزاخطاو باظاضِ
 .ْةبووى يةو ؾيَوةيةى ئةونات باظاضِ

ئةوزا ناضيَهى يةطةٍَ ؾاثووضى زووةّ زةيعاْى دةْط  تةْتني ثاؾايةنى ييَٗاتوو بوو،قوغ
ى يبيٓو ْةخؤف بوو، ؾاثووضى زووةّ ثيَؿهة ئة، بةآلّ ضووْغةختة و بةٖاى ططاْى زةويَت

 زةنطز. زْى قوغتةْتيينَط
 ،سا بوو نة ية غةضزةَاْى نؤْةوة ْاغطا بوويةطةَيى بةٖيَعنى ْةخؤؾييةغتةْتني وق

ئةو بؤ  ْٕةؾي ْووغيوة نة ضاضةغةضَاْابؤقطاتى ثعيؿو ْاوى بطزووة و ْاوى ئةو زةض
تا  ْةبووثعيؿهةنإ تواْاى ضاضةغةضى ئةويإ  ْةخؤؾييةنة )ْةقطؽ( بوو،. ْاوى ْةخؤؾيية

ضاٖات ثاضغي )فةضٖاز ثاضغي( ضوو بؤ قوغتةْتيٓة و وى بة ْاوى فئيَطاْهى يَةوناتةى ثعيؿهئ
ةناْى ئةوى ضاطةياْس نة زةتواْيَت ضاضةغةضي ئيُجطاتؤض ْيَعيهْةخؤؾيى ئةوى بيػت و بة 

 بهات.
 ،؟ضييت و ْاوى زةضَاْةنةت ةيغةضى بهضؤٕ زةتواْيت ضاضةيإ وتثعيؿهةناْى نؤؾو 

 ٔ.وتوى زةضَاْةنةى ثيَ ْةطّ ئةو ْاآلبة
نطزْى غةضى ٖاتووة نة تواْاى ضاضةئيَطاْثعيؿهيَهى  طوتبة قوغتةْتيٓيإ 

ضاٖاتى ثاضغي عيؿهةناْى نؤؾو سةظيإ ْةزةنطز فوٖةضضةْسة ث تؤي ٖةية،ي ييةنةْةخؤؾ
وو، هة ئةو فةضَاْى بة ٖيَٓاْى ثعيؿهةنة نطز بضووّْ آلئيُجطاتؤض ضاضةغةض بهات، بة
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بيػتووَة نة باْطةؾةت نطزووة نة طواية تؤ زةتواْى  وتىئةويـ ٕ بؤ الى ئيُجطاتؤض، ٖيَٓايا
 .َٔ ضاضةغةض بهةى؟

 : بةَيىَ ئةى ئيُجطاتؤض.وتىنة ئيَطاْييةثعيؿهة 
َٔ  ئةَطِؤرتة ية ٖى ئةو ثعيؿهاْةى ْةياْتواْيوة تا ث: نةواتة ظاْػتى تؤ وتىقوغتةْتني 
 ضاضةغةض بهةٕ.

ّ آلية ظاْػتى ثعيؿهةناْى ئيَطة، بة ْييةرت ثئيُجطاتؤض، ظاْػتى َٔ : ئةى وتىضاٖات وف
ْيَهت خواضزى ْاظأْ و بووْنةت زةضَاْيَهِ ٖةية نة ثعيؿهةناْت بة ْةخؤؾييةبؤ ضاضةغةضى 

 زةنةّ نة ئةوإ ْةياْهطزووة. ثيَؿٓياظبؤ 
 .؟ضيية: زةضَاْةنةت وتىئيُجطاتؤض 

 (1)بةييسة.: ْاوى زةضَاْةنةى َٔ ؾةْوتىثعيؿهةنة 
 ّ ْةبيػتووة.ةئةو ْاو ئيَػتة: َٔ تا وتىئيُجطاتؤض 

: ئةى ئيُجطاتؤض َٔ ئةو زةضَاْةتإ بؤ زياض زةنةّ و فةضَإ بهةٕ تا وتىثعيؿهةنة 
ئاظاضتإ نة  ، بؤ ئةوةيو ئيَواضة بؤتإ بهوَييَٓٔ و بيدؤْةوة ْيوةضِؤبةياْى و  إضؤشاْة غيَ داض

يَتةوة ئاَؤشطاضيتإ زةنةّ تا نطزْةنةف ْةطةضِيَت، بؤ ئةوةى ٖةويةْيَو بضبة ٖؤى ْكطغةوةية 
 ْةخؤٕ. زيهة ٖيضي ةدطة يةوو، ْتإ بهةٕ بة ناٖوخواضزشةَيَو ية 

 .وة ٖيضة ضاضةغةضى َٓة؟و: ئايا ئةو ناٖوتىَاْةوة غةضغووضِئيُجطاتؤض بة 
ةوةى طةضِاْية ف زةبيَتة ضيَطط وو: زةضَاْى ئيُجطاتؤض ية ؾةْبةييسة و ناٖوتىثعيؿو 

نةت بهةى بة خواضزْةيةى شةّ ية  تةْياتؤ ئةطةض  ْويَي ئاظاض و ٖةونطزْى ْةقطؽ،غةضية
 بة زووض زةبي. ْةخؤؾييةو، ية ئاظاض و زةضزى ئةو وناٖ

ئةويـ ية  اَازة نطز و زايإ بة ئيُجطاتؤض،خعَةتهاضةناْى نؤؾو ئةو زةضَاْةيإ بؤ ئ
ضاٖاتى وف خواضيَ،ئاظاضةنةى ٖاتة  ٕ نطز وباؾرتبووٖةغيت بة ْيسا خواضزضؤشى  نييةنةَ

ية دةغتةى ْةخؤؾي ْةقطةؽ ، بةآلّ طةضِايةوة ئيَطإثاضغيـ بة وةضططتٓى ثازاؾتةوة بةضةو 
طاوة ٖؤناضى ئةو ْةخؤؾييةى ٖةبوو، ظاْئةو َاوةى غيَ غاٍَ بوو ئةو  ئيُجطاتؤضزا نؤٕ بوو،

زوو طوضضيًةناْى ئةوى ْةخؤف نطزبوو، بطيَتيية ية تطؾةيؤنى يؤضئيو، ٖةض ْةخؤؾيية

                                                 

قؤَيٓذاْة.  ْاوي تاضإ و ؾاضةناْى ئيَطإ،ية نإ ْييةزةضَا ْاوى ئةو زةضَاْة ية طيا ئيَػتة (1)
 "ظةبيشوَيآل"
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ظ(  337نطز بوو، غةضةدماّ ْاوبطاو ية ٖاويٓى غاَيى ) ضيَبؤ طوضضيًةناْى  ينيَؿةى طةوضة
 نؤضى زوايي نطز.

بئَ ياضيسا تا ضؤَةنإ ية ئازيابة بيػتٓى ٖةواَيى َطزْى قوغتةْتني، ؾاثووضى زووةّ بطِ
ئةفػةضيَو بة ْاوى )َةضزإ ؾرياظى( نطزة  يسا ونطزْى يةؾهطزةضبهات، فةضَاْى ئاَازة

بة ضِاى ئيَُة  اوبطزووة،غةضنطزةى يةؾهطةنة، ٖةْسيَو نةؽ ئةو ْاوةيإ بة )َةضزوّ ؾرياظى( ْ
 ضزإ ضاغترتة.ةَ

ئاطةزاضيإ ٖةض ناتيَو ويػتبايإ ٖيَطف بهةْة غةض زوشَٔ،  ئيَطإثاؾاناْى نؤْى 
زةنطز. ئاؾهطاية ثيَـ ٖيَطف َةضدةناْيإ نطزْةوة ٖيَطؾيإ ْةئاطةزاضبيَ  زةنطز،

 ضِووْةزات،ئةطةض بةضاْبةض ضاظى بيَت، دةْط  بؤ ئةوةيبؤ زوشَٓى زاٖاتوويإ  ضِووزةخػتة
 بةو ؾيَوةيةف زوشَٔ ْةزةنةوتة دةْطى ية ْاناو.

بئَ ثيَؿرت بةؾيَو بووة وآلتى ئازيا وتىؾاثووضى زووةّ ْاَةيةنى بؤ قوغتةْتيٓة ْاضز و 
يَتةوة و َاف بطةضِوزإ و ضؤّ زاطريى نطزووة، بؤ ئةوةى َاف بؤ خَٔ ةنةى جطاتؤضييةتئيُية 

ة بسةْةوة زةغت وآلتةزات، ثيَويػتة غةضباظةناْيإ ية ئازيابئَ بهؿيَٓٓةوة و ئةو ضِووْدةْط 
يةؾهطى غاغاْى. ئةطةض بةّ ؾيَوةية بهةٕ، ثاؾاى غاغاْى ضيَطط ْابيَت ية ضؤيؿتٓى غةضباظة 

ئيَطإ ة ٖةياْة. بة ثيَضةواْةؾةوة ثاؾاى وآلتنإ و بطزْى ئةو غاَإ و زاضاييةى نة يةو ضؤَية
بةضططى بهات، زةنوشضيَت و  يـٖةض غةضباظيَه وآلتة زاطري زةناتةوة،ئةو  بة ضِم و ظاَيبووٕ

 زةنطيَت. زيٌئةطةض بةضططيـ ْةنات 
ديَ  تةْياة ْةوآلتايةوة نة ئةو َيإ زآلة زةظاْى، وةوآلتئةو  وزإضؤَةنإ نة خؤيإ بة خ

ى زاْيؿتوواْبئَ ٖى ئةواْة و بططة وآلتى ئازياناْى ْانةْةوة، ْييةْاٖئًََ و ضازةغتى غاغا
 ى ضؤّ ضاظئ.سهووَةتيإ ية ٖةَوونإ و ْييةةف ْاياْةويَت بيَٓة شيَطزةغتى غاغاوآلتئةو 

 337يي ٖاويٓى غاَيى )تا نؤتاى ضؤّ سهووَةتْاَة طؤضِيٓةوة ية ْيَوإ ؾاثووضى زووةّ و 
يإ نطزبوو ٖةضِةؾةَى ؾاثووض ْاضزيإ، آلية زوايني ْاَة نة ضؤَةنإ بؤ وة ظ( زضيَصةي ٖةبوو،

زا بة ئاططى يؤْاْى َيَصووظاْطاوة ئةو ئاططة ية  بة ئاططى ْةنوشاوة ييَيإ زةزةٕ، وةىنة 
 نطاوة. ضيَْاغطاوة ية تيَهةَيةى ضةْس َازةيةنى وةى ْةوت و فػفؤض 

تا زةغت  ى ضؤَةنإ ْةتطغا و فةضَاْى بة َةضزإ ؾرياظى نطزٖةضِةؾةة ؾاثووضى زووةّ ي
ةى ٖةؾتا ٖةظاض غةضباظى غواضة و ثيازة و ْيَعيهئةويـ بة  بة ٖيَطؾةنةى خؤى بهات،
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ةناْسا زياض ْةنطاوة، بةضةو غةضضاوة َيَصووييى دةْطى نة شَاضةنةى ية طاييػهةشَاضةيةى 
 .نةوتةضِىَ ئازيابئَ

بة  بةٖيَع ٖةشَاض زةنطا،ية ديٗاْى نؤٕ يةؾهطيَهى ٖةؾتا ٖةظاض نةغي بة يةؾهطيَهى 
ّ ضؤَةنإ نة بةضزةواّ برييإ ية ٖيَطف بؤ آلبئَ ظؤض بوو، بةوآلتى ئازياى زاطرينطزْضواَيةت بؤ 
 ة ٖةبوو،وآلتيإ يةو بةٖيَعى ئةو ؾاضة زةنطزةوة، غةضباظطةيةنى زاطرينطزْو  وٕغةض تيػف

ؾاثووضى زووةَيـ نة ئةو بابةتةى زةظاْى فةضَاْى نطز بوو تا بةضزةواّ غةضباظطةيةنى 
 ية ئاَازةباؾيسا بيَت. ٖةضزةّبهةْةوة و  وٕية تيػف بةٖيَع

ية زةٖات نة واتائاؾهطاية نة ضاطةياْسْى ؾاثووضى زووةّ بؤ ضؤَةنإ بةو 
ؾاثووضى زووةّ  زةغةآلتيىثيَـ  بسةٕ، ٖةَيبةتةيَٓسةض الة بوو، يةووآلتغةضباظطةنةيإ نة يةو 

وةى  زاطرينطزبوو،نإ ْييةية غاغا زيهةيؿيإ يوآلت، ضؤَةنإ ٖةْسىَ ْةبوونةؽ بة نةؽ 
تةوة ٓيَيَةضِاْة زاطري بهاتةوة و بياْطوآلتبٓةَايةى ؾاثووض نة زةيويػت يةى بة زواى يةى ئةو 

، هطزْةوةيإييَ بهات بؤ نؿاْةوة و ضازةغتزةبوواية زاوايإ خؤى،  زةغةآلتيىبؤ غٓووضى 
ضزْةناْى بؤ قوغتةْتيٓة بة ٖيض ؾيَوةيةى ْاوى ئةو بةآلّ ثاؾاى غاغاْى ية ناتى ْاَة ْا

تازا بة ثيَويػتى زةظاْى ضؤَةنإ ية ثايتةختةنةى زووضغاتةوة و ةية غةضيَٓاْةى ْةٖيَٓا، ؾو
وةى ئةدةٍ بوو بؤ ئةو  وٕ بوو،ى تيػفضِووضِووبةيةى ئةوإ نة بةضزةواّ ؿةيٖةَ َةتطغييةئةو 

 غاتةوة. يإزووض ويَٓسةضؾاضة، ية
ئةو  ظ( زةغتى ثيَهطز، 338اضى غاَيى )ٖيَطؾي يةؾهطةنةى َةضزإ ؾرياظى ية بةٖ

 ظاْطاوةنإ زازةْطيَت نة وةى ْييةخوىل دةْطةناْى ضؤّ و غاغازووةَني دةْطة بة غةضةتاى 
 َاوةيةنى ظؤض زضيَصى خاياْس.

، واتة نةْاضةناْى الى ضاغتى فوضاتةوة ضِووباضيْاوضةى ئازيابئَ زةنةوتة ضؤشئاواى 
ة ية ضةْس ؾويَٓيَو بواضى ٖةبوو نة ضيَبواضةنإ و تةْاْةت غوثايةنيـ يو ئةو ظيَ ضِووباضةنة

و غةضنيَؿى  بووٕتةْاْةت ية ناتى ظؤض  بووٕ،ثإ  ٖيَٓسةتةوة. بواضةنإ يَزةيتواْى ييَي بجةضِ
زوو الى زاْيؿتوواْى ٖةض ثةضِيٓةوةيإ زةبوو،تواْاى  ناضواْةنإضاتيـ ضيَبواضةنإ و فواوى ئ

 .ناضواْةنإة ضيَ ثيَؿاْسةضى ضيَبواض و بووْو زة بووٕبواضةنإ  ٖةَووةنة، ؾاضةظاى يظيَ
 ني، يةنةَبووٕ فوضاتدةْطة طةوضةناْى ؾاثووضى يةنةّ و ضؤّ ية نةْاضةناْى  ٖةَوو

نةْاضةناْى  ٖةض زةنةويَتة نةْاضى ئةو ظيَية،غوثاى ضؤّ يةطةٍَ ووضى زووةَيـ دةْطى ؾاث
 ضؤَسا:يةطةٍَ ة طؤضِةثاْى دةْطى ؾاثووضى يةنةّ و ؾاثووضى زووةّ بووْبة زوو ٖؤناض ب فوضات
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 زةبوواية، بطِواتنإ ْييةٖةض يةؾهطيَهى ضؤّ نة ويػتباى بةضةو ثايتةختى غاغايةنةّ: 
 ببيَت. تيَجةضِسا اتفوضبة نةْاضةناْى 

 ْيَعيونإ ضيَطةيإ ْةزةزا تا يةؾهطةناْى زوشَٔ بطةْة ْييةثاؾا غاغا زووةّ:
ايتةخت ية ى ثوْهة تيػفضووْضيَطةيإ زةططتٔ،  فوضاتنةْاضةناْى زجيًة و ية نةْاضى 

يةوة، ئةو ؾاضة زةنةوتة اهةوتب ْيَعيوئةطةض زوشَٔ ية زجيًة  نةْاضةناْى زجيًة بوو،
يبايةوة ْةيإ زةٖيَؿت ية يـ ثةضِفوضاتوة. ئةطةض تةْاْةت يةؾهطى زوشَٔ ية يةَةتطغي

 ببيَتةوة.ية زجيًة ْيَعيو و  بطِواتت آلةنة، ظؤضتط بةضةو ضؤشٖةيْيَواْى ٖةض زوو ظيَ
ية بواضةنإ  يَويةؾهطةنةى ية يةن ٖةَووفةضَاْسةى غاغاْى )َةضزإ ؾرياظى( 

 َني ضِؤشيى ئازيابئَ بةضةو ثيَـ ضؤيؿت. ية ْؤظزةية ْاوضة فوضاتاْسةوة و ية ضؤشئاواى ثةضِ
هة ضؤش بةضةو نؤتايي ضووْ زووضةوة يةؾهطى ضؤّ زةضنةوتٔ،َاْطى زووةَى بةٖاضزا ية 

 َاْط بهاتة ضؤشى دةْط. ني ضِؤشيزةضوو، بة ثةغةْسى ظاْى ئةو ضؤشة ْةدةْطيَت و بيػتةَ
ةزا يّ بة نةْاضةناْى ئةو ظيَآل، بةووٕب فوضاتٖةضضةْسة يةؾهطى َةضزإ ية ضؤشئاواى 

يةو ْاوضةية ية ضؤشئاواوة زةٖات و  فوضاتهة ضووْو ييَي زووض زةنةوتةوة.  زةضِؤيؿتْة
اْى ضةْسئ داض زووضاضى طؤضِ َيَصووضات بة زضيَصايي اياْى بواضى دوططافيا زةظأْ نة فوظاْ

هة َةضزإ ضِيَطِةوةنةيسا ٖةية، ضووْة طةوضة ي ثيَضيف نؤَةَية ئيَػتةتا  ضِيَطِةوةنةى بؤتةوة،
 زةبوواية، بؤية ناتيَو ضؤش نؤتايي ٖات و يةؾهطةنةى زةضِؤيؿتسا ْةفوضاتؾرياظى بة نةْاضى 

 و يةؾهطى ضؤّ. فوضاتخيَوةتطةنةى زامبةظضيَٓيَت، يةؾهطى غاغاْى نةوتة ْيَوإ ظيَى 
َاْط بؤ بةزةغتٗيَٓاْى ةوي ني ؾئاو ببةٕ، ئةو ضؤشة و بيػتةَ بووٕضؤَةناْيـ نة ْاضاض 

بة زووضى  زووضةوةية َةوزاى  زةبووايةداضيَو  ٖةَوو بووْة،ئاو زووضاضى ظةمحةتى ظؤض 
 .بطِؤٕ فوضاتيَٓةوة و بةضةو ئاوى وضِيةؾهطى غاغاْيسا بػو

 زووضةوةناتيَو ية بة ْاوى )نيَٓتؤؽ زضؤتؤؽ( بوو،  فةضَاْسةى ضؤَةنإ ئةفػةضيَو
ظاْى نة يةو ضؤشةزا زةضفةت بؤ دةْط ْابيَت و فةضَاْيسا ئةو ئاوةى  يةؾهطى غاغاْى بيٓى،

 هطزْى زيواض بة زةوضةى يةؾهطةنةيسا بةناضبيَٓٔ.ضيَية غوثانةيسا ٖةياْبوو بؤ 
ةنة زةغتةبةض بهات، بؤ يئةو زةيعاْى ئةطةض يةو ئيَواضةية تا بةياْى ْةتواْيَت ئاو ية ظيَ

هة ئةو ضووْٕ و ئةغجةناْى زةبيَتة طةوضةتطئ َةتطغي، ى بؤ غةضباظةنايضؤشى زواتط تيٓويةت
بؤ زيواضةنةى زةوضةيإ.  بةناضي ٖيَٓابوو تةواوى ئةو ئاوةى ٖةياْبوو، بؤ زضوغت نطزْى قوضِ

ى يهة زضؤتؤؽ زةيعاْى غةضباظ و ئةغجةناْى ئةطةض ئةو ؾةوة ئاو ْةخؤْةوة ية تيٓوويةتضووْ
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بة زةوضةى خؤياْسا ْةنةٕ و يةؾهطى غاغاْى ثةالَاضيإ ّ زةيعاْى ئةطةض زيواضيَو آلْاَطٕ، بة
هطزْى زيواض بة زةوضةى ضيَت. ؾيَواظى ناضى ئةو بؤ ضيَب يةْيَوبسات، يةواْةية يةؾهطةنةى 

ئةو زيواضةى يةؾهطى ضؤّ ية زةوضةى ، يةؾهطةنةيسا ٖةَإ ؾيَواظى ناضى يصيؤْةناْى ضؤّ بوو
طاييػهة و ئةغجةنإ ة ؾيَوةيةنى ناضيطةض ثيَؿى بة ّ بآل، بةْةبووخؤى بيٓاى نطز ظؤض بةضظ 

اية، يةؾهطى َةضزإ ئةو ؾةوة ٖيَطؾي نطزباية، ْةبوويةواْةية ئةطةض ئةو زيواضة  زةططت،
بؤية ية بريؤنةى  طاييػهةناْى ٖةية،ّ َةضزإ زةيعاْى بةضبةغتيَو يةبةضزةّ ئةغح و آلبة

ةْاى َاْطى زووةَى بةٖاضزا، نةضِ ضِؤشي نيٖاوضةؾٔ نؿايةوة و يةطةٍَ بةضةبةياْى بيػتةَ
 وة ييَسضا.ْيياْةى غاغايةاليةْدةْط 

ةْاى يةؾهطى نإ ٖات، زةْطى نةضِْييةةْاى دةْطى يةؾهطى غاغازواى ئةوة زةْطى نةضِ
ى غجيةوة ية يةؾهطةنةيإ آلزواتط َةضزإ ؾرياظى بيٓى زوو غواضى ضؤَى بة ئا ضؤَيـ ٖات،

 ى ئةو ٖاتٔ.ةوة و بةضةو يةؾهطبووْديا
دةْط ئاَازة  تا بؤ بووٕنةيإ ةنطزْةوةى خيَوةتطْييةنإ غةضطةضَى نؤغةضباظة غاغا
ئةفػةضةناْيإ بؤيإ زياض نطا  يةاليةٕديَطري بنب نة بة فةضَاْى َةضزإ و  بنب و يةو ؾويَٓاْة

الى ضاغتى  بانوض بةضةو باؾووض بيَت،بوو. َةضزإ بطِياضيسا بوو َةيساْى دةْط ية 
و الى ضةخ ية باؾووض و ٖيَعى يةزةطيـ ية ْيَوإ زَيى يةؾهط  بانوضيةؾهطةنةى زةنةوتٓة 

 بيَت. فوضات ضِووباضي)ْاوةْس( و 
 ْةبووٕئةو زوو غواضةى زةٖاتٔ َايةى َةتطغي  آلى غجى ٖيَُاى ئاؾتى بوو،هة ئاضووْ

يٗيَؿت بطةْة ّ ْةآلببٓةوة، بة ْيَعيوبؤ غةض يةؾهطةنةى، َةضزإ ضيَطةى ثيَسإ تا 
يةنيإ ئةو ْاَةيةى  ئاطةزاضى شَاضةى ٖيَعةنةى ْةبٔ، غواضةنإ وةغتإيةؾهطةنةى تا 

 ةئةَة ْاَةى نوْتؤؽ زضؤتؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى ضؤَ وتىو  ازةضٖيَٓا و ثيَؿاْى ئةواْيس
َى آلبؤ فةضَاْسةى يةؾهطى ئيَوة ْووغطاوة، ئيَُة ييَطة زةوةغتني تا فةضَاْسةى غوثانةتإ وة

 يَٓيٓةوة.ْاَةنةَإ بساتةوة و بؤ غةضنطزةى خؤَاْى زةطةضِ
 .(2)ؤْاْىْةى بة ي بة ظَاْى ضؤَى واتة التيٓى بوو، ْاَةنة

                                                 

َى ةتاى غةزةى ثيَٓذةَسا ية ضؤية غةضو  ظائهطزْة نة ية زواى غةزةى ضواضةَى ثيَويػت بة باغ  (2)
تةْاْةت  ييةنإ بة يؤْاْى زةْووغطإ، ْووغيٓة فةضَ ٖةَوو نطا بة يؤْاْى، بضووى ظَاْى فةضَى ضؤّ طؤضِا و

ئيُجطاتؤضةناْيـ بة يؤْاْى زةزوإ و ظَاْى التيٓى واتة ضؤَى بة تةواوةتى  بططةإ، ٖةَووة ْةتةْٗا وآلتيةو 
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ويَٓسْةوةى ظَاْى ضؤَيإ ٖةبوو، نة تواْاى خ بووٕٖةْسىَ ئةفػةض ٖة ئيَطإية غوثاى 
ٓٔ نة ظَاْى ضؤَيإ تيَسا نة بؤيإ ٖةبوو يةو قوتاغاْاْة غويَ بووٕئةفػةضةنإ يةو ضيٓاْة 

طايةوة. زضؤتؤؽ ية ْاَةنةيسا بؤ فةضَاْسةى غاغاْى ْووغي بوو: )َٔ ْاظامن ثاَيٓةض بؤ وتزة
ى ضؤَةوة يةاليةْهة ئاؾتى ية ْيَوإ ضؤّ و غاغاْيسا ٖةية و ضووْ ،؟ضييةٖاتٓى تؤ بؤ ئيَطة 

يةؾهط بٓيَطيَتة ئيَطة. بؤ  ْةزاوة تا ثاؾاى غاغاْى يضِووٖيض ناضيَو بة ثيَضةواْةى ئاؾتى 
 .يَوة(تيَو ْةضيَت، بة يةؾهطةنةتةوة بطةضِ ئيَطإئةوةى ئاؾتى ْيَوإ ضؤّ و 

َةضزإ ؾرياظى فةضَاْى نطز تا ْاوةضؤنى ْاَةنة بةّ ؾيَوةية بٓووغٔ: )ئةطةض ضؤّ 
زووة، يَطة ديَطري نطي ةنةيزةواّ بيَت، بؤضي يةؾهطضويػتى ئةوةية نة ئاؾتى ية ْيَوامنإ بة

 وٕهطزٕ بؤ تيػفزيهةي دطة ية ٖيَطؾ زاَةظضاْسْى يةؾهط يةّ ؾويَٓة، ٖيض ٖؤناضيَهي ئاخؤ
 يَُةوة،، َٓيـ زةطةضِبطِواتبئَ ةَةوة ئةطةض يةؾهطى ضؤّ ية ئازيأَ زَيٓيات زةن ،ٖةية؟

ئةطةض  ،ئةطةض يةؾهطةنةتإ مبيَٓيَتةوة، بة فةضَاْى ثاؾاى غاغاْى دةْطةنة زةغت ثيَسةنةّ
ثيَِ بًَيَي بؤ نؿاْةوة ثيَويػتت بة وةضططتٓى ضةظاَةْسى ثاؾاى ضؤّ ٖةية، َٔ ئةو  زةخواظيت

و هة تؤ فةضَاْسةى يةؾهطيَهى و ناتيَضووْبياْؤية وةضْاططّ و زةظامن بؤ نات بة غةض بطزْة، 
 .ياض بسةى(ى بطِيبةضشةوةْس بةثيَيتت ثيَسضاوة آلبووى بة فةضَاْسة، زةغة

ظاْطاوة  يَهى زياض نطز بوو،صَيَطزةَ تةْياَى ْاَةنة، آلسْةوةى وةطةضِاْؤ َةضزإ ؾرياظى ب
ية ضاغتيسا  زةَصَيَطةنإ،وة غةض ونة نات بة ناتصَيَطى مل زةثيَوضا، ية ضاغتيسا ْاوى مل خطا ب

شاية ى ٖةَيسةضِيناتيَو بة تةواوةت اوى تويَهًَى ٖيًَهةى زةنطاية ْيَو،ٖاضِ ْةبوو،ملى تيَسا 
 طةنة غةضاوبٔ زةنطايةوة.زةَصَيَ، خواضيَ

َى آلئةو زوو غواضةى ْاَةى فةضَاْسةى يةؾهطى ضؤَيإ بؤ َةضزإ ؾرياظى ٖيَٓابوو، وة
 ةوة.طةضِاَْةضزاْيإ وةضططتةوة و 

                                                                                                                  

وبةضى ؾويَٓة و زةوضبةالوة ْطا. ناتيَو قوغتةْتني ٖات و ئيػتاْبوَيى نطزة ثايتةخت، تةواوى زاْيؿتواْى ئةو 
غةضباظةناْى و ئةواْةى ية ضؤَةوة ٖاتبووٕ، بة ضؤَى  ْيَعيوا قوغتةْتني و بة يؤْاْى قػةيإ زةنطز، تةْي

نة دةْطةناْى ضؤَى بضووى و  ظايينظَاْةيإ زةْووغي. ية ْيوةى زووةَى غةزةى ضواضةَى  وزةزوإ و بة
قػةنطزٕ و ْووغني ية ئيُجطاتؤضيةتى ضؤَى بضووى، ؾاثووضى زووةّ ضووياْسا، ٖيَؿتا ظَاْى فةضَى بؤ 

 "ظةبيشوَيآل"ظَاْى ضؤَى بوو. 
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بؤية فةضَاْيسا تا  َاْسةى ضؤّ زاوانةى ثةغةْس بهات،نة فةض بوو ٖيوابيَ َةضزإ 
ية الى ضاغت و  طاييػهة دةْطييةنإفةضَاْى ئةو ضيعةناْى يةؾهطةنةى ضيَو غطيَت. بة 

نةتٓة ْاوةضِاغتى يةؾهط. ٖيَعيَهى  تةْياثيازةناْيـ بة  واضناضةنإ ية الى ضةخ زاَةظضإ،غ
يةزةط ية غواضة و ثيازةف ية ثؿتى َةيساْى دةْط زاْطا تا ية ناتى ثيَويػت ياضَةتى ئةو 

 ؾويَٓة بسةٕ نة ثيَويػت بهات.
نطزْى نات، بابةتى تةْيا بؤ زةغتةبةضنة فةضَاْسةى ضؤّ ثيَي وابوو َةضزإ ؾرياظى 

، ية ثيَؿسا ضيَطةى بياْوو ٖيَٓاْةوةى ية يََؤَيةت وةضططتٔ ية ثاؾاى ضؤّ زيَٓيَتة ثيَؿ
 زةَصَيَطةنة بوو، َاوةنة تةواو بوو،ى نؤتا ٖاتٓى ضاوةضِواْغةضنطزةى ضؤَةنإ ططت بوو و 

 ٔ زاْةبطِا، بؤية خؤى بؤ دةْط ئاَازة نطز.شَوٖيض ثةيهيَو ية يةؾهطى ز
نة ية ٖةض  (3)ةغي واتة ضٌ ٖةظاض غةضباظى ٖةبووزضؤتؤؽ ثيَٓر يصيؤْى ٖةؾت ٖةظاض ن

اْى ناْعاييإ وئةواْةى نة اض غةضباظ تري و نةواْيإ ٖةبوو،ية يصيؤْةنإ زوو ٖةظ يَويةن
 .ووٕبٖةبوو، تريى غةض باضيهيإ زةٖاويؿت نة غةضةناْيإ ئاغٔ 

الى ئةواْيـ  ْيإ، َةدمةْيل ٖاويَصيإ ٖةبوو،شَاضةى َةدمةْيكةنا بةثيَيٖةض يصيؤْيَو 
ٓر غةز غةضباظ بوو. ية ٖةض يصيؤْيَو ٖةظاض و ثيَ ناضيطةضيىوةى ضؤَى طةوضة َةدمةْيل ضةنى 

ثيازة ضؤَةنإ وةى  غةضةنييتةوض و طوضظ و مشؿرييإ ثيَ بوو. ضةنى  بووٕ، ةغواض
ئةوإ ية  ةنى زضيَص و ئةغتووض و قوضؽ بوو،ى ضؤَى طةوضة )ثي نا( بوو نة ْيَعةييصيؤْةناْ

 .بووٕبةناضبطزْيسا ظؤض ؾاضةظا 
و يةزةط  نإ ية زوو الى ضاغت و ضةخ و ْاوةْسْييةضيعى يةؾهطى ضؤَيـ وةى ٖى غاغا

 .بووٕبؤ باؾووض زاَةظضا بانوضة زضيَصايي ثيَهٗاتبوو، ئةواْيـ ب
نإ و تريٖاويَصةناْى ضؤَى نةوتٓة ضيية، َةدمةْيكئيَطإى يةؾهطى دووَيةيةطةٍَ ٖاونات 

ئاَازة باؾي بؤ ضيَططتٔ ية طةيؿتٓى يةؾهطى غاغاْى و باضاْيَو ية تري و بةضز بةغةض 
 و غواض و ثيازةناْى غاغاْيسا باضى.طاييػهة 

                                                 

رت ثا بؤ يطوَإ زةنطيَت تةْ زضوغت بووْياْةوة يصيؤْةنإ تةْيا ؾةف ٖةظاض نةؽ بووْة، ةتاىية غةض (3)
ة ظؤضةى ية زةضخػتٓى شَاضةى يةؾهطى ضؤّ، يصيؤْةنإ بة ٖةؾت ٖةظاض نةؽ زياض نطاوة تا ئةو ْابةضاْبةضي

 ي"نوضز يوةضطيَطِ"ْيَوإ زوو يةؾهطةنة ٖةية، نةّ بهطيَتةوة، 
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ضةناْى و غواطاييػهة َةضزإ ؾرياظى تيَطةيؿت نة ية ٖةضزوو الى ضاغت و ضةثسا، 
ويَطِاى ئةوةف بةضزةواّ بوو ية  بووٕ و ظياْيإ ثيَ طةيؿتووة،زووضاضى ظمحةت و ْاخؤؾي 

 ٖيَطف بطزٕ.
ضيَػاناْى بةضططى ظاْطإ و بٓةَاى بؤ زاْطا و  ضؤشةى دةْط و ٖيَطف ٖاتةنايةوة، يةو

ط ططيٓظاْطا نة يةؾهط ثيَويػتة ض بهات، ية دةْطسا و ية ناتى ٖيَطؾهطزٕ بٓةَايةنى 
زةضنةوت و ظاْطا بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ئاَاْر، ثيَويػتة طيإ بةخؿني ٖةبيَت. ناتى بةضططى 

، يةواْةية ططزيَو زاَةظضاوة و بةضططى زةناتيةغةض  خؤيا آليةى زاْيؿتووةئةوةى ية ثؿت قة
هطزْسا بة آلّ ية ناتى ٖيَطؾبةخؿني ئاناَى غةضنةوتٔ وةضبططيَت، بةبتواْيَت بة بيَ طياْ

 هطزٕ ية طيإ، نةؽ ْاتواْيَت غةضنةوتٔ بةزى بيَٓيَت.يعطاضثاضيَ
سا، ٖةض ناتيَو ئيَطاْفيساناضى تةواو ية ناتى ٖيَطف بطزْسا ية غةضزةَاْى دةْطةناْى 

ثريؤظ بططة  ،بٓةَايةنى خاوةٕ ضيَع تةْيايةؾهطةنة فةضَاْسةيةنى ييَٗاتووى ٖةبوو بيَت، ْة
ية ئةطةض فةضَاْسة ييَٗاتوو ْةبيَت  وف ئةو بابةتة ٖةية،ٗاتوبووة. غةباضةت بة فةضَاْسةى ييَ

ْاوى  غةضنةوتٓيَهيـ بة ٖةَوو بةٖيَع ْاتواْيَت غةضنةوتوو بيَت،زوشَٓيَهى  بةضاْبةض
ٖةض بة ٖةَإ ثيَوةضيـ ؾهػت بة ْاوى فةضَاْسةنة تؤَاض  فةضَاْسةنة تؤَاض زةنطيَت،

 زةنطيَت.
 دةْطىيةنةَني ُإ و ٖاوثةمياْةناْى ية َياْإ بةغةض ئةزواى غةضنةوتٓى ٖاوثةمي

ٖاوثةمياْةنإ بوو بة غةضنةوتوو  يديٗاْيسا، َاضؾاٍَ فؤؾي فةضةْػي نة غةضنطزةى ٖيَع
ٖى  تةْيايإ ئةو غةضنةوتٓة بة وتيةنإ ايضيهةى و ئةَبةضيتاْ ةْةضاَيةٖةْسىَ ية ش طا،ظاْ

باية، خواضزّ ئةطةض ؾهػتُإ آل)بة: وتىئيَُةف تيايسا بةؾساضئ. َاضؾاٍَ  ْيية،َاضؾاٍَ 
 ئةويـ َٔ بووّ.( تةْيا يةى نةؽ بةضثطؽ زةبوو،ئةونات 

بيَت، ية  ى فةضَاْسةى ييَٗاتوويإ ٖةبووئيَطاْبةَييَ ية تةواوى دةْطةناْسا نة غوثاناْى 
ٖةض  يػتة فيساناضى بة تةواوةتى بيَت،ناتى ٖيَطؾسا ئةو بٓةَاية ضةضاو نطاوة نة ثيَو

ى ضِظطاضى بهوشضيَت و بريى ْةزةنطزةوة نة خؤ ْةبووو بةؾساضى ٖيَطف زةبوو، يةواغةضباظيَ
 مبطٕ. ببيَت و ٖاوغةْطةضةناْي

ى يةطةٍَ باضاْسْو ية ناتى ئةو ٖيَطؾة، ٖاونات ني ضِؤشي َاْطى زووةَى بةٖاض ية بيػتةَ
إ زةبيَت خؤيإ َووٖةنإ، ئةو بٓةَاية بةضقةضاض بوو نة ئيَطاْييةتري و بةضز بؤ غةض غةضباظة 

 فيسا بهةٕ ية ثيَٓاو غةضنةوتٔ.
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نإ ْييةية الى ضاغت و غواضةنإ ية الى ضةثى غاغا طاييػهة دةْطييةنإهة ضووْ
ط ية ثيازةنإ زةطةْة ظووت، ئةوةى دةْطةنة زةخويَٓيَتةوة، يةواْةية بريبهاتةوة نة ئةوإ بووٕ

ةيؿتٓة ط طظووت بووٕة زَيى غوثازا يةؾهطى ضؤّ، ية ناتيَهسا ثيازةناْى غاغاْى نة ي
سْى بةضز و تريةنإ، ية ية باضاْ بووٕٖؤيةنةؾي ئةوة بوو نة تا ضازةيةى بيَ ظياْرت  ،ةنإضؤَ

 و غواضةنإ ظؤضيإ ظيإ بةضنةوت و نوشضاويإ ظؤض بوو.طاييػهة  ناتيَهسا
ية غةضزةَى  ئيَطإيةؾهطى  زيهةي ضيٓة غةضباظةناْي ٖةَوونإ وةى ئيَطاْييةثيازة 

ية تةَةْيَهى زياضنطاوى تةَةْياْسا  بووٕ،نإ، غةضباظى بةضزةواّ و ؾاضةظا ْييةغاغا
ناْى خؤياْسا نؿتووناَييإ زةنطز. ئةّ بابةتة ظةوييةو ية  دووتياضة بووْو زة بووٕخاْةْؿني زة

بؤ  ةْيات ئيَطاْسا،بوو يةو بابةتاْةى دياناضى بؤ نطابوو ية غيػتةَى ضيٓايةتى ية  يَويةن
يإ زةياْتواْى ناضى ضيٓايةتى خؤيإ بووْغةضباظةنإ ضيَطة ثيَسضاو بوو نة ية زواى خاْةْؿني 

 بطؤضِٕ.
نطزْى غةضباظى و ية تةَةْى خاْةْؿيٓيسا، غةضباظةنإ بتوأْ ببٓة بؤ ئةوةى زواى تةواو

 يةْيَوى نطابوو نة َاْطاْة بةؾيَو ية َووضةنةياْ ضيَوقيَو وْسغةظةوى، ؾيَوة  وزإخ
يٓى ظةوى بسضيَت، نطِ ةية نؤتاييسا ب بؤ ئةوةيثاؾاوة زةزضا  يةاليةٕٖةْسيَو ثاضةف  ،زازةْطا

ةناْيإ ية تةَةْي الويسا نوضِّ آلبة دووتياض،ة بووْزة بووْيإغةضباظةنإ ية زواى خاْةْؿني 
 ة غةضباظ.بووْزة

وةى ثًة و ثايةى غةضباظ و نإ ْييةثًة و ثايةى غةضباظ و ئةفػةضةنإ ية غةضزةَى غاغا
 ئةفػةضةناْى يصيؤْةناْى ضؤّ بوو.

بةضطى غةضباظة ضؤَةنإ دًوت و وةى نوضبةضطى ئةوإ بة ثيَضةواْةى بريى ٖةْسىَ نةؽ، 
واضيَهى تؤظيَو يَةؾ ْةبوو،بة ْيوة ثؤف زازةْطا، ية يبازى زضيَص  ئةشْؤيإ زةٖات،تا غةض 

 ى الم زةبةغرتا.يةغةض طؤظيٓط رت بوو،ضووْهةْنطزْي ئاغا، نة يةبةضيإ ٖةبووبةضيٓ
و زةبؤوة و بة آلنة بة ضواض زةوضةيسا ب ،وةناْيإ ية ناتى ئاغايي ية يبازى ثإ بووآلن

نة وةى  ،وثؤؾيإ يةبةض بووئاغاْى زةتواْطا ييَواضةناْى نؤ بهطيَتةوة. ئةوإ ية دةْط ْيَ
تا  بووٕزاثؤؾطا  آلةغرتاوة تةختةناْى قةب ثيَهةوةةنإ بة ثاضضة ثؤؾةناْى غةضباظة ضؤَوْيَ

 بةضى ظةبطى مشؿيَط و تةوض بططيَت.
ّ ئةو آلناْسا مشؿيَط بوو، بةْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإغةضباظى ثيازةى  غةضةنييضةنى 

خؤياْسا ٖةٍَ يةطةٍَ ْيَعة  ٕتري و نةوإ يا خؤيةوةى نة غةضباظةنإ تةوض يا ْةبووضةنة ضيَطط 



 395 

غتى بؤ زوو زةقةَيغاْيؿي بة زةغتةوة بيَت، ٖةضيَطِاى مشؿيَط ناتيَو غةضباظ ّ وآلبططٕ، بة
بؤية  ي غةضباظى ثيازةى َاْسوو زةنطز،ططتٓى ضةْس دؤضيَو ية ضةنئةوإ ثيَويػت بيَت، ٖةَي

بؤ ئةّ َةبةغتةف َؤَيةتيإ ية  زيهةيإ ٖةٍَ زةططت، يةى ضةني تةْيائةوإ دطة ية مشؿيَط 
 خؤيإ وةضزةططت.ئةفػةضى بةضثطغي 

ثؿتةى ية ثؿتى َةيساْى غةضباظ نؤَيةثؿتى خؤى ٖةَيسةططت، ئةو نؤَيةية ناتى دةْطسا 
خؤى زةبطز تا يةطةٍَ قوَكوَةى ئاوى  تةْيا بةؾي باض و خؤضانسا ديَ زةٖيَؿت،دةْط و ية 

بة  ناْسا قوَكوَةناْيإْييةةوة، ية غةضزةَى غاغاغواتية ناتيَهسا نة تيٓووى ببيَت ئاو 
زةنطز و ية يبازيإ زةططت تا ئةطةض ظةضبةى بةضنةوت،  ضيَبيٓى و دواْى ية طًَى ضةغت وضز

 (4)ؾهيَت.ةْ
هة ية ضووْْا؟  خؤبووة يايةغةض نإ ناغهيَتيإ ْييةنة ئايا غةضباظة غاغا ْييةظاْياضميإ 

يةو  ييياضناْيـ ظاْْييةتةْاْةت غةضضاوة ئةضَة يَو ية غةضضاوةناْى بةضزةغتُإ،ٖيض يةن
ظووبةْس ةنإ سةظيإ ْةزةنطز ناغهيَت و بائةظَووْية ضابطزوو غةضباظة بة ْةبوو، بةآلّ باضةوة 

. بووٕٖتس ببةغنت و بة بيَ ئةوإ دؤَيةيإ ئاغاْرت و ضؤغترت زةو غام بةْس و دةوؾةٕ و...
ناتى ية تةْيا ْةبووْيإ، خؤيا ةواْيإ ئاظاز زةنطز ية ئاغٔ ثؤفبؤية ئةفػةضةنإ ئ

 ببٓة ئاغٔ ثؤف. خؤبهةٕ يايةغةض  يَتبووة نة ناغه ثيَويػتةنإ ضِيَوضِةمس
 ْةبوو ضاو ية ئامسإ بهةٕ،و زةضفةتيإ  بووٕال بة غةختى غةضطةضَى دةْط  زووٖةض

اوا ئامسإ بة ضةْطى ضِؤشئى بانوضى ضؤشئاوا نطزباية زةيإ بيٓى نة الى بانوضئةطةض ضاويإ ية 
تةْيا وةى خاَييَو ظةضزة ية غةضةتازا  ْيَعيوييَ ٖات بوو. ئةو ْاوضة غجية  ظةضزى ْيَعيوغجى 

                                                 

ْاْةت تا ْاوةضِاغتى تة ناْى ئيَطاْسا بةضزةواّ بيٓطاوة،ئةو دؤضة قوَكوَاْة ية يةؾهطى ْةتةوة ديا (4)
بطةوى زةنطإ، بةآلّ زواى ئةوةى قوَكوَة ية ئةوضوثاوة ٖات و  ضيَةَيـ ية ؾاضى بطؤدةضز غةزةى ْوظزةي

 خؤغةْس، ئةو قوَكوَة طًَيٓاْة بة تةواوةتى زضوغت نطزْيإ وةغتا. بة ؾيَوةيةى نة ية بطؤدةضز نة ْاوةْس يا
يةواْةية نةؽ ْةظاْيَت زضوغتيإ بهات. ٖةض ية  ئيَػتةهطزْى ئةو قوَكوَاْة بوو، ضيَية ْاوةْسةناْى  يَويةن

ئةطةض  ة ييَواضةناْيإ ظؤض باضيو بووٕ،زةنطز ن ضيَإ ؾاضى بطؤدةضز تا غةزةى ضابطزووف ٖةْسىَ دؤضى طؤظةي
يةبةض با زاْسضا بوواْة، ئاوى ْاويإ زة تا زواظزة ثًةى غةزى فيَٓو زةبؤوة. نوْت زؤ طؤبيٓيؤ وةظيطى ضيَ 

ى خؤى ية ناتى َاْةوةى ية ئيَطإ غووزى يةو طؤظاْة بيٓيوة. ئةو ْووغةضى وتةثيَسضاوى فةضةْػا ية ئيَطإ، بة 
نة ية ضِاغتيسا زةبواية ْاوى )غيَ غاٍَ ية ئيَطإ( بوواية،  بةْاوباْطى )غيَ غاٍَ ية ئاغيا( بوو،ةضتوونى ث

 "ظةبيشوَيآل"ةنةى ية باضةى ئيَطاْة. يبةضطي توونة زووالثةضةى ثةضِ غةز الثةضة ية ٖةظاض ةى ْؤْيَعيهضوْهة 
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بةو خيَطاييةى نة  ثاْتاييةنى ظؤضتطى زاطري زةنطز، رت غةضزةنةوت، بة ٖةَإ ضيَصةفثتا  بوو،
ني ٖةوضة ةدماّ يةنةَئغةض ؾةضِطة زةٖات،طةوضة زةبوو، بة ٖةَإ خيَطاييـ بةضةو ئامساْى 

بوو نة ئةغجى  بةٖيَعزةْطةنة  ٖيَٓسةاتط زةْطى بطوغهةنة طةيؿت و زو بطوغهة ٖات،
، بووٕهة ئةغجةنإ بة باؾى ثةضوةضزة نطاضووّْ آلتطغإ، بة طاييػهة دةْطييةنإ

 ةناْيإ تواْيإ ضِايإ بططْةوة و ٖةٍَ ْةٖاتٔ.ييَدوضِ
َةيساْى ناْى غاغاْى نة ية الى ضاغتى طاييػهةزةْطى بطوغهة ٖات يةنةَني ناتيَو 

بةضز ية  سي، تواْي بوويإ بطةْة الى ضةخ و ضِاغتى يصيؤْةناْى زوشَٔ و ضيبووٕدةْط 
َةدمةْيكةنإ ْةزةباضى و ثيازة و غواضةناْى غاغاْى تواْي بوويإ ئةوإ بططْة بةضزةغتى 

 .ْةبووخؤيإ، تةْاْةت تريى تري ٖاويَصاْيـ وةى ثيَؿوو تةوشَى 
غاغاْى زشى ضِاغت و زوو ييَوى غةضباظة ثيازةناْى ةْسى غوثاف مشؿيَطى ية ْيَو

تةناْيإ نة غةضة ثةيهاْيَهى تيصى ٖةبوو، نوضوة ناض و ْيَعة قوضؽ و غةضباظاْى ضؤّ نةوت بو
ٖةْسيَو داض ية  غةضباظى زوشَٔ نةوتباية زةيسضِى،ئةطةض بةض  ،ببوو بة ضةنيَهى ناضيطةض

بوواية تواْاى ْةزةَا و زةنةوتة غةض  بةٖيَعسى غةضباظى بةضنةوتوو ضةْ ثؿتياْةوة زةضزةضوو،
 ظةوى.

ّ ٖاواضيإ آلنإ ظةضبةي ضؤَةناْيإ بةضزةنةوت و زةنةوتٔ، بةئيَطاْييةٖةْسىَ ية ثيازة 
 .ؾةضِطةنةوةبياْبةٕ بؤ ثؿتى  بؤ ئةوةيْس آلْةزةنطز و ْةيإ زةْا

ْى ظةضبة ية زوشَٔ نة ييَسا بووٕية غةضزةَاْى نؤْةوة غةضنطزة و ئةفػةضةنإ ضِاٖات
ـ، تواْاى ظةبط ْيآلاَييَهى زة غاسئةطةض مشؿيَط بسضيَتة زةغت َٓ ْيية،ْيؿاْةى ثياوةتى 

خؤ وةؾاْسٕ، تواْاى ظةبط وةضططتٔ ياوةؾاْسْى زةبيَت، ثياوةتى ئةوةية نة ويَطِاى ظةبط
ٖاواض  طيَهت بةضزةنةويَت، ٖاواض ْةنةى و بةيَؿمش خؤناتيَو تري يا ثيَهاْيؿت ٖةبيَت،
ى زوشَٔ بةضظ وضةى خؤت زابةظيَٓى و وضةْةنةى نة ثيَهطاوى و  ئاطةزاضنطزْةنةت زوشَٔ 

ت وضةئةطةض  خةْيُةنةي ية ٖةَيهؿإ و زانؿإ زةبيَت،ى وضة بةثيَيى زوشَٔ وضةبهةيةوة. 
بؤية  ئيَطاْييةنإ ئةوةيإ زةظاْى،غةضباظة  ٖةَوو زازةبةظيَت، ى زوشَٔوضةبةضظ بيَت، 

طط بيَت و ضِاعاْى ثياوةتى ية َةيساْى دةْط ئةوةية نة ناتى ثيَهطإ بة تري و مشؿيَط، خؤزةياْ
 ْةناتةوة. ئاطةزاضٖاواض ْةنات و زوشَٔ 

ةوةى زةغت بهةٕ بة دةْط ٖةْسىَ ي بةضنإ َاوةيةى ْييةٖةْسىَ ية غةضباظة غاغا
ةيإ زةغت ْةنةوتباية، ئةطةض نةتري ثيَهةوة بٓووغئَ،نةتريةيإ ية ززاْةناْيإ زةزا تا 
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ئةوإ  ،تط بووبةٖيََع نةتريةًةى زاضى ٖةَيوشة وةضزةططت، ضوْهة يةو ؾيًةية غووزيإ ية ؾ
ناضةيإ ئةطةض ثيَهطابوواْة، تةْاْةت ئةطةض ويػتبايإ ٖاواض بهةٕ، ْةياْسةتواْى و  زواى ئةو

ضباظة ضؤَةناْيإ تةناْى غةنوضناتيَو ْيَعة قوضؽ و  ثيَهةوة زةْووغا،ززاْةناْيإ 
ية  ة بطيٓساضاْةيٕ ٖاواض بهةٕ، زةنةوتٓة غةض ظةوى. ئةو غةضباظهاضبةضزةنةوت، بيَ ئةوةى ب

يةنػةض  طاييػهةنإ،طة زةنةوتٔ، ْةزةنةوتٓة بةضثيَي ضواضثيَ و تايةى ؾةضِةْسى ْيَو
ية  و ئةغحطاييػهة هة ضووْغاغاْى،  ٕطة دا ضؤَى بوواْة ياؾةضِزةطواظضاْةوة بؤ ثؿت 

 .ْةبووطة ؾةضِةْسى ْيَو
و ضواضةَيـ بةزواى يةنسا ٖاتٔ،  غيَيةّزواى بطوغهةى يةنةّ، بطوغهةى زووةّ و زواتط 

ثيَساططى بؤ  ؾةضِنطزٕ بةضزةواّ بووٕ وّ زوو غوثانة بيَ طويَسإ بة زؤخى نةؾوٖةوا ية آلبة
هة ضووْ ْى ضؤَةنإ،يةاليةظؤضتط بوو تا  ةوةناْْييةغاغا يةاليةٕ بة ؾةضِنطزٕ زضيَصةزإ

و غواضةناْى ية ٖةضزوو الى َةيساْى دةْط بة ئاضاَى بةضةو طاييػهة َةضزإ زةيبيٓى 
ْة يَصة ضِابططيَت، ئةو وايسةظاْى ئةوة ضِضووْ عةو ْةيسةويػت ئةو بةضةو ثيَؿ عة زةضٔثيَؿ

 ةتاوةنةخؤضطةضَاى  زيهة ية اليةني و ية َاوةيةنى نةَسا زةوةغتيَت، باضاْيَهى ئاغايية
هطزْى يةؾهطةنةى بة يةورت ثيَؿطِثبؤ ئةوةف  ًَيَت،زةنات و تؤظ ْاٖيَ زازةبةظيَٓيَت، ظةوى تةضِ

 غووز زةبيَت.
ٖات و ٖةضزوو فةضَاْسةى غاغاْى و ضؤَى برييإ زةنطزةوة  بةٖيَعيةثطِ ضيَصْة باضاْيَهى 

 بةخوضِتط زةبوو،ْةنة ّ تا زةٖات باضاآلنة َاوةيةنى نةّ زةخايةْيَت و تةواو زةبيَت، بة
تا  ْةبوو،هة باضاْةنة ظؤض بوو تواْاى ٖةَيُصيٓى ضووّْ آلو تيٓوو بوو، بة وؾوٖةضضةْسة ظةوى 

غةضةدماّ ناض طةيؿتة ئةوةى مسى  ضيَ زةنطز،طؤَيًهةى  ثرت زةبوو،زةٖات ئاو ية ظةوى 
طؾي ثيازةناْيـ تةْاْةت ٖيَ زةبووٕ، نإ طريطاييػهةو تايةى  نيزا زةضةقئةغجةنإ ية قوضِ

 .و خةضيو بوو بطِغتيإ ييَ زةبطِا ْةَاتواْايإ ثيَؿوو وةى 
و  توْسباضاْة  ةبوو نة ْاوباْطى ب زةظةضةيًةيةو  ٖةَيطريغا بوو،ييَ  ؾةضِةنة زةظةضةيئةو 

 سا ئةو باضاْاْة زةباضئ.ثايعاْية بةٖاض و ٖةضزةّ  بةٖيَعةنإ ٖةبوو،
ٖةْسيَ نةؽ زةَيئَ  بةخوضِ زةباضيَت،و  توْسباضاْى  زةظةضةف ٖةْسىَ نات يةو ئيَػتة

 زةظةضةئةو  ْووحية غةضزةَى  نةغي زيهةف زةبيَصٕٖةْسىَ  ضِوويساوة، ويَٓسةضية ْووحتؤفاْى 
باضإ َاوةى بيػت  وتةطيَت نة بة ٖةْسىَ وتبةو ناتة زة ْووحى ئاو بووة و تؤفاْى ْكووَ

. يةو غةضزةَة زضيَصةزا بةضزةواّ ووةٕ غاَيى خاياْسغةز ًَيؤزيهة  يةنيوتةًَيؤٕ غاٍَ و بة 
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ى خةضةْسة بووْ ضيَة ٖؤى ناْي ٖةَيهؿإ بووةيظيَ ية ئاناَيؿسا ئاوي ظةضيا و زةباضى،باضإ 
 َةظْةنإ.

 بةييَعَة و بةخوضِضيَصْة باضاْى  زةظةضة، ٖةْسىَ داض يةو ْووحدطة ية بابةتى تؤفاْى 
و  توْسية ضِيَصْة  يَويةنبوو، َاْطى زووةَى بةٖاض  ني ضِؤشيَئةو ضؤشةف واتة بيػتة زةباضيَت،

بةضزةواّ بوو تا دةْطى  ٖيَٓسة نوضختايةٕ زةبيَت، ييََووإ واياْسةظاْى ةزضيَصةناْى باضإ نة ٖ
 توْسباضاْى  ني،زةضةق نإ و قاضى ثيازةنإ ية قوضِطاييػهةضِاططت، مسى ئةغجةنإ و تايةى 

ت نطزبؤوة و نوضَةوزاى بيٓيٓى  ضضاوى غةضباظةناْى تاضيو نطزبوو وببوو بة ثةضزةيةى و بة
 ْةيإ زةظاْى بؤ نوىَ بضٔ و ظةضبةناْيإ بؤ ناّ ال بوةؾيَٓٔ.

دةْط بةو ؾيَوةية بيَ يةغةض يإ بووْفةضَاْسةناْى ٖةضزوو غوثا تيَطةيؿنت نة بةضزةواّ 
ضاثؤنى  ةوإ زةياْبيٓى غةضباظةنإنوؾنت و خوئَ ضِؾتٓى بيَ غووزة، ئ سييةن تةْيا نةَيهة،

إ زةظأْ نة ضاثونى قاضةنإ وةى ٖى زةغتةنإ بؤ غةضباظاْى ٖةَوو خؤيإ ية زةغت زاوة،
يَت ٖيًََى ثيَؿةوة بجضطِ ثيَوةْسيي بؤ ئةوةيثيازة ثيَويػتة. بؤية ٖةضزوو فةضَاْسة فةضَاْياْسا 

 و ية زوشَٔ زووض بهةوْةوة.
ناضى غةضباظةناْى ظؤض غةخت  باضى و توْسيـ ية ؾةوزا باضاْى تةواوى ئةو ضؤشة و زواتط

 تةناْيإ ية ؾويَٓى باف ٖةَيسةٕ، ضوْهةخيَوةتةْاْةت ئةوإ يةبةض باضإ ْةياْتواْى  نطز،
باضإ ئةو زةضفةتةى ثيَ ْةزإ. َةبةغت ية ؾويَٓى باف ئةوة ؾويَٓةية نة ئاوى باضإ تيايسا 

و خيَوةتةناْى ة ْيَْيإ ية ؾويَين ْؿيَو زاْاباية، ئاو زةضووئةطةض خيَوةتةنا ،نؤْةبيَتةوة
 .خواضةوة

 ية غةضزةَاْى نؤْةوة ظاْيبوويإ نة ثيَويػتة خيَوةتةنإ ية دؤضة بةْيَو بضٓٔ نة ئاو
ة نوتاَيئةو  ضيَ زةنطز،ةوإ خيَهى تايبةت بة ْاوى ئةضنوتاَيية ضؤّ خيَوةتةناْيإ ية  ْةزات،

هطزْى دًة تايبةتةناْى غيٓاتؤضةنإ و دًى ضيَدؤضة ططاْةنةى بؤ  ،ضةْس دؤضيَهى ٖةبوو
، زةنطز ضيَيـ خيَوةتيإ ضيَ زةنطا، بة دؤضةنةي زيهةتايبةت بة بؤْةنإ بؤ يةطاتةناْى ييَ 

 .ْةزةزائاوى ضوْهة 
 يةبةضئةوةي ئةو  ،(5)ٕزةنطا ضيََووى بعٕ  نإ ية خوضى وغةضباظييةخيَوةتة  ئيَطإية 
. بؤ ئاو ْازات ياخؤ بة وتةيةني زيهة ئاو ْاضيَتة ْيَو ئةو دؤضة خيَوةتاْةوة ةخيَوةتاْ

                                                 

 ي نوضزي"طوةضطيَ" ْاو زةبطيَت. ية نوضزةواضى خؤَإ بة ضةمشاٍَ (5)
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ثؤؾي ضِوونإ زةنطزة ْييةيإ ية ضؤشة باضانوتاَيناْيـ ٖةَإ دؤض ْييةتساضة غاغاآلزةغة
 نةؾةيإ وةالزةْايةوة.ضِووئةو  ةنةزواى باضاْ ةبٔ،ْ خيَوةتة ططاْبةٖاناْيإ تا بة باضإ تةضِ

بهةٕ، تةْاْةت  ضيَبؤ خؤيإ  ةا ٖيض ناّ يةو زوو يةؾهطة ْةياْتواْى ئؤضزووطيةو ؾةوةز
و زواتط زيواضيإ بة زةوضيسا  ةضؤَةنإ نة بؤ يةى ؾةويـ ية ٖةض ؾويَٓيَو بوواْة، خيَوةتط

ييَي ؾةو باضإ  . زواى ْيوةزامبةظضيَٓٔنةيإ ةزةنطز، ئةو ؾةوة ْةياْتواْى خيَوةتط ضيَ
ئةغتيَطةنإ زةغتيإ بة زضةوؾاْةوة نطز،  آلوةيإ نطز، ثةيتا ثةيتاب ٖةوضةنإ نطزةوة،

 زامبةظضيَٓٔ.  ةئةونات ٖةضزوو ال تواْيإ ؾتيَو وةى خيَوةتط
ال ى خؤى ضِيَطِةونة ية  ْةبوو ٖيَٓسةّ آلبة ٖةَيهؿا بوو،يـ تا ضازةيةى فوضات ضِووباضيئاوى 

ة، بة زَيٓياييةوة يةؾهطى ؾاثووض غةضزةنةوت. ايْةبووو يةثطِة  توْسئةطةض ئةو باضاْة ، ساتب
غوثاى ضؤَى بضووى ية غي ٖةظاض  اظى ٖةؾتا ٖةظاض غةضباظى ٖةبوو،هة َةضزإ ؾريضووْ

 .ية ثيَؿطِةويسا بووٕية ٖةض زووالى َةيساْى دةْطيـ يةؾهطى غاغاْى  تيَجةضِ ْةزةبوو،نةؽ 
 ْةبووة،ى تيَسا يباية ٖيض ئاظايةتغةض زضؤتؤؽ غةضنةوتت ئةطةض َةضزإ بةيةواْةية بطوتطيَ

نة يةو  بعاْنيّ زةبيَت ئةو بٓةَاية آلٖيَعى َةضزإ زوو بةضاْبةضى ٖيَعى زضؤتؤؽ بووة، بة
يَت ٖيَعيَهى ويي غةضنطزةى دةْط يةوةزاية نة بهاضضؤشةوةى ٖوْةضى دةْط ٖةية، ييَٗاتو

 يةْيَوتةوة و بتواْيَت زوشَٔ نطاوزا نؤبهازوشَٓةنةى ية ؾويَٓيَهى زياض بةضاْبةض بة بةٖيَع
 ببات.

 يةى ية زشى يةؾهطيَهيية ْاوضة بةٖيَعئاَادمى تانتهى دةْط ئةوةية نة يةؾهطيَهى 
اْسْى يةؾهطيـ واتاى ييَهرتاظ يى يةؾهطةنة ييَو برتاظيَٓسضيَت،تا بة تةواوةت طةضِغطيَتة  زيهة

 يضى بؤ ْانطيَت.ٖئيسي ٖةَيبوةؾيَت،  يةبةض يةىنة  يـيةؾهطيَهغةضنةوتٓة، 
، ٖيض سيزوو يةؾهط ية يةنٖةضاية ٖؤى ييَو زووضنةوتٓةوةى ْةبووئةطةض باضإ نةواتة 

رت ية زوو ثؾاضةظايةنى بواضى غةضباظى يؤَةى َةضزإ ؾرياظى ْةزةنطز نة يةؾهطةنةى 
 ية غةضنةوتٓى يةو دةْطةزا. ْييةبةضابةضى يةؾهطى زضؤتؤؽ بووة و َافى ؾاْاظى نطزْى 

سا )غي ثيؤْى ئةفطيكايي( بؤ دةْطى ناضتاشةنإ ظايٓى ثيَـ غيَيةَايي غةزةى ية نؤت
ئةوإ  سينطزٕ نة ئي ْغطؤيو بة ؾيَوةيةى  بةظاْس)قطتادٓةى توْؼ( ضؤيؿت و ئةواْى 

ٖةضضى  خاْووى بة ثيَوة ْةٖيَؿت،ية ناضتاش يةى  ةياْتواْى شياْيإ ْويَ بهةْةوة، تةْاْةتْ
 ييةوة، نةْاَيةناْى نويَط نطزةوة،بطِ ضةختةناْيز تةواوي طز،يةْيَوى بئاوايي ٖةبوو 

بطزْيإ، ٖةْسىَ يةْيَو. زواى ئةو غةضنةوتٓةى ئةو بةغةض ناضتاش و ٕةناْيؿى ويَطإ نطزبةْساو
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ية  زيهة يإ ٖةض نةغيَهيوتسةوة و طةضِاْى ئةو ْةينةؽ ية ضؤّ ئةو غةضنةوتٓةيإ بؤ ئاظايةت
هة ٖيَعةنةى ضووْئةو غوثايةى نطزباية، غةضنةوتوو زةبوو،  يةتييغةضنطزادياتى ئةو ية ضؤّ 

ى غيٓاتى ضؤّ نة ثًةى ئةدموَةْظاْاياْى بواضى غةضباظى ية ، بةآلّ زوو بةضاْبةضى ناضتاش بوو
يإ )غي ثيؤٕ( وتيةطاتيإ ٖةبوو، ئةو ضةخٓةيإ ضةت نطزةوة و  خؤفةضَاْسةى يصيؤٕ يا

 غةضنةوتوو بووة.
نطزةوة نة غي  ثؿرتِاغتضةْػاف ئةوةى ةبطزووزا ْاثًيؤٕ ئيُجطاتؤضى فية غةزةناْى ضا

ثيؤٕ ية ناضتاش غةضنةوتوو بووة، بة ٖةَإ ؾيَوة )نًؤؽ ويَتع( ؾاضةظاى بواضى غةضباظى و 
تةْاْةت ئةطةض يةؾهطةنة غيَ  وتىنطزةوة و  ثؿرتِاغتَيُإ ئةو بابةتةى ةى ئخةَيه

ظ(  1812ى غةضنةوتوو نةّ ْاناتةوة. ية ٖاويٓى غاَيى )بةضاْبةضيـ بيَت ية ؾاْاظى غةضنطزة
و بة يةؾهطيَهى ثيَٓر غةز ٖةظاض نةغي ٖيَطؾي بؤ  فةضةْػاْاثًيؤْى يةنةّ بوو بة ثاؾاى 

تا  ووغيا بوو، غةضةتا غةضنةوتوو بوو،ى يةؾهطى ضٖيَٓسةيةؾهطةنةى ئةو ثيَٓر  ووغيا نطز،ض
ْاضاض بوو ثاؾةنؿة بهات و غوثا طةوضةنةى ّ زوايي آلَؤغهؤ ضؤيؿت و ؾاضةنةى ططت، بة

هطةنةى ثيَٓر بةضاْبةضى يةؾ يةْيَو ضوو. ئةوناتةى ئةو غةضنةوت،بة غةضَاى ظغتإ 
 غيا بوو، نةؽ ضةخٓةى ية غةضنةوتٓةنةى ْةططت.يةؾهطى ضوو

 ٖةَووزواى ئةوةى باضإ تةواو بوو، َةضزإ ؾرياظى بة ٖؤى ئةفػةضةناْةوة ثةياَيَهى بؤ 
و ثيَويػتتإ بة  ووٕإ َاْسٖةَووت)زةظامن  ةناْى ْاضز نة ئةَة زةقةنةيةتى:غةضباظ

نةؽ ْاتواْيَت ثؿوو  ،نة بؤتة قؤضِظةوييةهة ضووّْ آلٖةضضةْسة باضإ وةغتاوة، بة ،ثؿووزاْة
َإ وةى يةى ْاتواْني ثؿوو بسةئ. ٖةض ٖةَووبسات، ئةَؿةو َٔ و ئةفػةضةنإ و ئيَوة، 

ى بووْتةواو  تيَجةضِ زةبيَت، ظووتة و نوضؾةو  ئةَؿةو نؤتايي بيَت، بيَت زةبيَتضؤْيَو 
 زةتواْنيزةبيَتةوة و ئيَُة  وؾويي ظةوى ظووهة ضؤشةنإ طةضَٔ، بةياْى بة ضووْئاغاْة. 

و ئةَؿةويـ ْاتوأْ ثؿوو بسةٕ،  ووٕبةياْى ية دةْط بةضزةواّ بني، ٖةضضةْسة ئيَوة َاْس
، بةياْى ٖيَطف بهةْة ئةَطِؤبة ئاظايةتى و َتُاْةى ٖاوؾيَوةى زةنةّ  ّ َٔ زاواتإ ييَآلبة

ظةْطٔ، زةتوأْ  ئةَطِؤغةض زوشَٔ و تيَهى بؿهيَٓٔ. َٔ زَيٓياّ ئةطةض ئيَوة غبةى وةى 
و بة تةواوةتى زةتوأْ ثؿوو زةزةّ  َٔ زواى ئةوة ثؿوويةنى زضيَصتإ ثيَ يةْيَو ببةٕ،زوشَٔ 

 .(بسةٕ
ووة، بب وؾوسا ظةوى ٓتآلٖةضِؤشبةياْى يةطةٍَ غجيَسةي ى نطزبوو ٖةضوةى َةضزإ ثيَؿبيٓ

 خؤضيَطة ية ضؤيؿتٓى ثيازة بططيَت يا ْةبوو ٖيَٓسة ، ييَى َابووييةتانةَيَو تةضِ ٖةضضةْسة
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 زواةضزإ بةباؾي ظاْى نةَيَو ٖيَطؾةنة بةآلّ َت، وانإ طري غطاييػهةمسى ئةغح و تايةى 
 غات.

ى ئاطةزاضَةضزإ ؾرياظى  ظوو ٖةَيسيَت،ظؤض  خؤض َاْطى بةٖاضزا  زووةَنيى ية بةضةبةياْ
ّ آلتاو ٖيَطف زةنةئ، بةخؤضةتيؿهى  نيزةضنةوتٓى يةنةَيةطةٍَ نة  ،يةؾهطةنةى نطزبؤوة

إ بة ثاؾةنؿة نطز. ضؤشى زةغتي ًةظغوثاى ضؤَى بضووى ثيَـ ئةوةى ٖةتاو زةضبهةويَت ب
، غوثاى ضؤّ واظيإ ية ؾةضِنطزٕ ٖيَٓانؿاْةوة و  سيناتيَو ٖةضزوو غوثا ية يةن ثيَؿرت

يةوةى  بووٕئةو ططزاْة ضيَطط  نؤَةَية ططزيَهى بضوونى ييَ بوو،نة  زةظةضيَوطةيؿتٓة 
 ية بٓة ئاغتةْطنة ب ْةبوو ٖيَٓسةنإ ثاؾةنؿةى ضؤّ ببيٓٔ. ٖةوضاظى ططزةنإ ْييةغاغا

ّ زةياْتواْى آلضؤَةنإ بهةوٕ، بةى وزوْةناضٕ  بؤ ئةوةي طاييػهة دةْطييةنإ بةضاْبةض
 ثاؾةنؿةى ئةو يةؾهطة بؿاضْةوة.

 بوو،ةوة َةوزاى بيٓني نةّ بوضِتا ئةو ناتةى باضإ بةضزةواّ بوو، بة ٖؤى ئةو باضاْة بة خ
بوو، ٖةضزووال بةْاضاضى  هة ظةوى قوضِضووْزواتطيـ  ئيَطاْييإ ْةيإ زةتواْى ثيَؿةوة ببيٓٔ،

زووال وؾو بوواية بة زَيٓياييةوة ٖةضئةطةض ظةوى  زةضْةنطز، غةواْىطةؾتى ؾةواْةيإ بؤ ثا
ى ئاطةزاضبةضزةواّ  بووٕياْةوة، ْاضاض بووْ ْيَعيوبة ٖؤى ية يةى  ثاغةواْيإ زةبوو، بةآلّ

ّ ئةو ؾةوة بة ضازةيةى آلبةبة ضيَطةى ثاغةواْةناْةوة زةبوو،  ئةَةف سي بٔ،زؤخى يةن
بوو نة ْة  ظةويـ بة ضِازةيةى قوضِ طرييإ خواضزوو بوو،ةنةوة باضاْبة ٖؤي زوو يةؾهطةنة ٖةض

، بووٕى ضؤَةنإ ئاطةزاض يـناْئيَطاْييةْة  ئيَطاْييةنإ ض زةنةٕ،ضؤَةنإ زةياْعاْى 
. بووٕبةضةبةيإ ٖات و يةؾهطى غاغاْى بة فةضَاْى غةضنطزةنةيإ بؤ ٖيَطف ئاَازة

سىَ ٖةْ زةبووايةّ آلٕ بة باؾي ْةزةبيٓى، بةٖةضضةْسة غةضباظةناْى غاغاْى ثؿت ططزةناْيا
يةْيَو غوثاى بةضاْبةض  ،ةى ئةغح و غةضى خيَوةتةنإ و... ٖتسؾتى وةى زوونةَيى ئاطط و سيً

بة  زةبووايةبة تايبةتى بةؾي غةضةوةى خيَوةتى فةضَاْسةى ضؤّ نة  ططزةناْسا زياض بيَت،
ٕ ٖةغتيإ ثيَهطز، َةضزإ خؤؾي تيؿهى خؤض بسضةوؾيَتةوة. ئةوةى غةضباظةناْى َةضزا

 .ووٕٖةغتى ثيَهطز و ظاْى ضؤَةنإ ضؤيؿت
ضاوةزووى ضؤَةنإ بٓئَ و ْةٖئًََ بيَ ظيإ و نوشضاو  بؤ ئةوةيَةضزإ فةضَاْى نطز 

هة ئةطةض ئةوإ بة ئاغاْى و بيَ ظيإ ضِظطاضيإ ببيَت، زيػإ ٖيَطف ضووْضظطاضيإ ببيَت، 
 زاطري بهةٕ. وٕتيػفزةنةْةوة و ٖةوٍَ زةزةٕ 
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ى يةؾهطى ضؤّ بهةوٕ، يةؾهطى غاغاْى ؾيَواظى زابةف وزواى ئةوةى فةضَاْسضا تا زو
ئةَةف  بووٕ بؤ ضيَجيَوإ،ى خؤيإ نة بؤ دةْط بوو طؤضِى و نطزيإ بة ؾيَواظى زابةف بووْ

ةنإ يةؾهطةنةى نةَيَو بة زضةْطرت خػت. تا ئةو ضؤشة خؤضانى غةضباظةنإ و ئاييهى ئاشةَي
زإ ْةيسةظاْى َةض آلّ ئةجماض ضيَطةنة زووضتط زةبوو،ةوة زةٖات، بةوْية تيػف بة ؾيَوةى ضؤشاْة
ى ضيَطةى طةياْسْى بووْوة ٖؤى زووضتط وئةَةف زةب وى ضؤَةنإ بهةويَت،زوتا نوىَ زةبيَت 

 نإ بؤ يةؾهطةنةى.ثيَساويػتييةخؤضاى و 
ضؤَةنإ يةناتى  ة وةضزةططت،ية ثؿتةوَةضزإ تا ئةونات ئةو ؾتووَةناْةى 

ى يئةواْةف بة تةواوةت ثيَساويػتييةناْيإ بةديَ ٖيَؿتبوو،خؤضاى و  ٖةَووثاؾةنؿةزا، 
 نةوتٓة زةغت َةضزإ و ضيَصةيةنى باف بوو.

يةغةض  بووٕ،ية ثاؾةنؿة  فوضات ضِووباضييةؾهطى ضؤّ بة زضيَصايي نةْاضى ضاغتى 
َةضزإ زةيعاْى ئةوإ بطةْة ٖةض ئاواييةى تةواوى  ،بووٕو ئاوايي ظؤض ٖة طوْسضيَطةيإ 
بؤ  بؤ ئةوةيزةططٕ  زابةغةض زةغيت ٕيا خؤ زةنطِٕناْى ئةو ئاوايياْة ياثيَساويػتييةخؤضاى و 

بطِوات تا ئةوإ ية  بًةظى تواْى ٖةية ٖيَٓسةبؤية ثيَويػتة  ةَيَٓيَتةوة،يةؾهطى ئةو ْ
يٓى خؤضاى و ئاييهيـ بٓيَطيَت بؤ وثةناْى نطِوٖاوناتيـ ثيَويػتة طط زةؾتةنإ زةضزةنات،

 .ْةبيَتةوة نيَؿةزووضاضي وة ْييةةَةخواضزى ضِووية  بؤ ئةوةيتةواوى ئاواييةنإ 
 طاييػهة و ئةغجيإ ٖةية وبوو نة يةؾهطى غاغاْى،  ئاطةزاضزضؤتؤؽ فةضَاْسةى ضؤّ 

بؤ ئةوةى  يَ بهات،طايي ضزةزا تا بة خيَ بؤية ٖةوَيي بطةيةْٓةوة يةؾهطةنةى،ٕ خؤيإ ناضزة
 ؾةو و ضؤش ضيَطة بربِيَت. زةبووايةيةؾهطةنةى بجاضيَعيَت، 

و بة يةنةى  بووٕيصيؤْةناْى ضؤَى بضووى يةبةض طرياوةى يصيؤْةناْى ضؤَى طةوضة 
ية ٖةض  بطِؤٕ،ا بووٕ نة بة ٖةْطاوى خيَطغةضباظى ثيازة ٖةشَاض زةنطإ، ئةوإ ضِاٖات

 ايإ بوو ْؤ تا زة نيًؤَةتط ضيَطة بربِٕ.صَيَطيَهسا ية تواْزةَ
ية ضؤشة زضيَصةناْى بةٖاضزا، زضؤتؤؽ ئةواْى ْاضاض زةنطز تا ية ضواضى بةياْى تا ٖةؾتى 

بةّ ؾيَوةيةف ئةوإ ٖةض ضؤشيَو ية ناتى وةغتاْيإ ية ئيَواضة  يَواضة بيَ ثؿووزإ ضيَطة بربِٕ،ئ
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ى ضؤشي وية ؾويَٓى ثؿو بووٕزووضتط زة (6)نِ( 160إ، ْيَعيهةى بيػت فةضغةر )بؤ ثؿووز
 .زاثيَؿرت

ئاؾهطاية ئةو غةضباظاْةى ية ناتصَيَط ضواضى بةضةبةيإ تا ٖةؾتى ئيَواضة بيػت فةضغةْط 
وةى داضإ ٖةض ؾويَٓيَو ثيَي زةطةٕ ية زةوضةى خؤيإ  بؤ ئةوةيضيَطة بربِٕ، تواْايإ ْاَيَٓيَت 

نةيإ غؤٕ و غةوٕ تا ضؤشى زواتط بتوأْ ضيَطة واضزْةخزةيإ تواْى  تةْيابهةٕ،  ضيَزيواض 
 بربِٕ.

و غواضةناْى طاييػهة ّ ئةغجى آلرت بهات، بةثزةزا خيَطاييةنةى  َةضزإ ؾرياظيـ ٖةوَيي
ٕ بةضزةواّ هاضب بؤ ئةوةيبوو ٖةرت و خؤضانى ظؤضتط ثئةوإ ثيَويػتيإ بة ثؿووى بووٕ، ضيَطط 
 بووٕبؤ ضيَ ضؤيؿنت و بةضطةى َاْسوو  ووٕباظة ثيازاْةى ضاٖاتبةو غةض وضزهة بة بةضاضووْبٔ، 

 زةططٕ، ئةغح تا ضازةيةى ْاغهرتة.
 ئيَػتة، ْاوضةيةنى ْيُضة ؾاخاوى ٖةية،ية غوضياى  فوضات ضِووباضيية الى ضاغتى 

 خيَطاييإ نةّ بهةْةوة. بووٕناتيَو يصيؤْةناْى ضؤّ طةيؿتٓة ئةو ؾويَٓة ْاضاض 
ةو ْاوضةية بة ٖيَواؾي شَٓيـ ْاضاضة يوضؤَةنإ زةيعاْى يةؾهطى ز زضؤتؤؽ فةضَاْسةى

 دةْطى و غواضةناْى وةضبططيَت.طاييػهة يَت و ْاتواْيَت غووز ية ضيَطة بربِ
زيػإ طةيؿتٓة ْاوضةى زةؾتايي،  زةضضووٕ،نإ ؾاخاوييةْيُضة  ية زةظةضةزواى ئةوةى 

سا تا فوضاتبة نةْاضةناْى الى ضِاغتى ووٕ بةضزةواّ بٖةض بة ٖةَإ ؾيَواظ ية ضيَطة بطِئ 
هة ضووْ غاغاْى بيٓى، ئةو بة ضاغتى تطغا،ى ةزضؤتؤؽ ئاططى خيَوةتط زووضةوةؾةويَو نة ية 

و فيٌََ ية يةؾهطى بةضاْبةض بهات  بجةضِيَتةوةياضيسا تا ية بواضةنة بوو، بطِ ْيَعيو تابطة(بواضى )
 ى بهةوٕ.وبة زو ويَٓسةضة و يةو ئةوإ ٖةض وابعأْ ئةو ية الى ضاغت َاو

ا َاوة و بة )تابكة( ضيووية غ ةػتؾاضيَو بوو بة ْاوى تابطة نة ئيَ ْيَعيوبواضى تابطة ية 
 ئيَػتةهة ضووْى ناضوإ و يةؾهطةنإ، ثةضِيٓةوةوةضْاططٕ بؤ  ّ غووزى ييَآل، بةْاو زةبطيَت

ياية، ْى ضؤشئاواى ئاغيا و ئةفطيكة طةوضةنابةْساوية  يَهةزةنطيَت نة يةن ضيَيَهى ييَ بةْساو

                                                 

بتواْيَت ئةو َةوزاية ية زووضى بربِيَت و بؤ َاوةى سا ضؤشيَه يةوةى خؤى وةضطيَطِزضاوة، ئةغتةَة َطؤظ  (6)
رت بيَت. بة زَيٓياييةوة ثزة تا زواظزة ضؤش بةو ؾيَوةية بةضزةواّ بيَت و خيَطاييةنةى يةو َاوةيةزا ية ئةغح 

واْاى بةضزةواَى ْابيَت. "وةضطيَطي ت و تئةو َاوةية زةنةويَ بيَت، زواى فئاظا و ضِاٖاتوو ةَطؤظ ٖةضضةْس
 نوضزى"
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 يَ ٖةظاض و غةز َةتطة، زضيَصتطة وة و غَيػطيعاىل( نة ية وزةى )غبةْساوتةْاْةت ية 
 .زةضِواتزا بةغةضةيةنى زوو غايسى ضِيَطنة  ووضةئةغت ٖيَٓسةزيواضةنةى 

ثاْى هةوتةى ؾويَٓةنةى و ضيَ زةنطيَت بة ٖؤى ٖةَيةى ييَ بةْساوئةو  ئيَػتةئةو ؾويَٓةى 
ناضوإ و يةؾهطيَو  ٖةَووى ثةضِيٓةوةييةنةى، باؾرتئ بواض بوو بؤ آلو نةَى قوو ضِووباضةنة

 .زيهة بؤ نةْاضةنةي ْاضيَوية نة
َاْطى بةٖاض( يةوناتةى زضؤتؤؽ غيَيةَني ٕ )واتاَاْطى خةض غيَيةَني ضِؤشيية 

 ةؾهطى غاغاْى طةيؿنت.، يفوضات ئةوبةضي ضِووباضيغةضباظةناْى ية تابطة زةثةضِاْسةوة بؤ 
ى يةؾهطى ضؤَى ثةضِيٓةوةَةضزإ ناتيَو ية ضيَطةى ثيَؿةْطى يةؾهطةنةيةوة ٖةواَيى 

و غواضةنإ زةضنطز تا ٖيَطف طاييػهة بيػت بوو، بة ثةية فةضَاْى ضاظاْةوةى دةْطى بؤ 
 بهةْة غةض يةؾهطى ضؤّ و ضِايإ بططٕ تا ئةوناتةى ثيازةناْى يةؾهط زةطةٕ.

 يووتهةنإ بؤ طةيؿتٓةوة بة ئةوإ طةيؿتة ئيَطاْييةتٔ و ٖةوَيى آلؤَةنإ بؤ ٖةٖةوَيى ض
زوو هطى ضؤّ طةيؿتة بواضى تابطة، ٖةضةنةوة تا ئةو ضؤشةى يةؾيو ية ضؤشاْى باضاْة الفاوي

يـ بتواْيَت زيهة تٓى ببيَت و ئةوةيآلنؤؾؿي خؤيإ نطز تا يةنيإ بواضى ٖة ٖةَوويةؾهط 
 تيَهى بؿهيَٓيَت. خؤى ببات يايةْيَوبة يةؾهطى زوشَٔ و  تةوةْيَةخؤى بطةي

ضباظةنإ ، ثؿووزاْى غةبووٕيةو ضؤش و ؾةواْةى ٖةضزوو يةؾهط ية ضيَجيَوإ و ضؤيؿتٓسا 
ٖةَوو تواْاوة بة  زةبووايةإ ية ناتى ثؿووزاْسا ظؤضتط بوو ية ٖى ئةفػةضإ، ئةفػةض

 ضؤيؿتٓى بةياْى زياضى بهةٕ، ىضِيَطِةو بنب و زْةوةى خؤضاى بؤ ضؤشى زواتطهطغةضطةضَى زابيٓ
ؤيؿتٓسا بتوأْ هطزْى خؤضاى بةغةض يةؾهطةنةياْسا بٔ تا ية ناتى ضيَطِضاوةزيَطى زابةؾزواداض 
 هة ئةوإ زةضفةتيإ ْةزةبوو بؤ ْاْى بةياْى بوةغنت.ضووْبيدؤٕ، 

و غواضة طاييػهة  ،بووٕية بواضةنة  ثةضِيٓةوةية ناتيَهسا غةضباظة ضؤَةنإ غةضطةضَى 
بؤ ْةططٕ، َةضزإ فةضَاْى نطز  سييبؤ ئةوةى ضيَطة ية يةن ْييةنإ ٖيَطؾيإ نطزْةغةض،غاغا
غواضةناْيـ ٖيَطف  يوْةتةوة،نإ ٖيَطف بهةْةغةض ئةواْةى ٖيَؿتا ْةثةضِطاييػهة ئةوةي
ٖيَٓسة نإ هةطاييػٖيَؿتا ية بواضةنةزإ.  خؤيوْةتةوة بؤ الى ضةخ يائةواْةى ثةضِة غةض بهةْ
غةضباظةناْى  ةى غةضباظى بؤ غةضباظةناْى بهات،طةيؿنت نة زضؤتؤؽ ْةيتواْى ضاظاْسْةوبًةظ 

ثيَساويػتييةناْى نة  ضووٕنة يةو ضيَبواضاْة زة بووٕبة ؾيَوةيةى  فوضاتية نةْاضى ضاغتى 
 .زيهة بؤ اليةنةي بجةضِْةوة ضِووباضية و زةياْةويَت ية خؤيإ ثيَ
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و  ؾةضِطةى ثيَيإ بوو، زةيإ طواغتةوة بؤ ثؿتى ثيَساويػتيياْةنإ ئةو ةغةضباظة ضؤَ
ضيعيإ زةبةغت و ضيَطةيإ بة زوشَٔ زةططت، تةْاْةت  سييية ثةْا يةن و خؤيإ ئاَازة زةنطز

ةنإ بة زةغت ، بةآلّ يةو ناتةزا تةواوى غةضباظة ضؤَؾي ثيَ بووايةطاييػهةئةطةض زوشَٔ 
ٕ نةيوثةيةنإ ية خؤيإ زووض هاضنة ب ْةبووو زةضفةتيإ  بووٕتاض نةيوثةيةناْياْةوة ططف

 غةْةوة و ضيع بططٕ.
زةيإ ظاْى نة ية خؤياْى زووض  يةْيَو نؤَيةثؿتةنةيسا بوو،زاضايي غةضباظى ضؤَى  ٖةضوةٖا

 ٕ،زةغتيإ ْانةويَتةوة و بة ئاغاْى ْةيإ زةتواْى زووضى ٖةٍَ بسة زيهة غةْةوة، داضيَهي
تواْيبايإ ية خؤيإ زووضيؿى بهةْةوة، ْةيإ زةتواْى بة خيَطايي ضيع بططٕ و بة ْيَعة  ئةطةض

ٖةضضةْسة ئاظا بيَت، ئةطةض  غةضباظطاييػهةنإ بططٕ، بؤية تةناْيإ ثيَـ بة نوضئةغتووض و 
 يي زةنةويَت و بةضطة ْاططيَت.ظووْةتواْيَت ئاضايؿى دةْطى بططيَت و ضيع ببيَت، بة 

غةضزةَى ضةنى طةضَسا ئةطةض نةغيَو بة زؤؾهةوة ية ؾويَٓيَو بوةغتيَت  ية ئةَطِؤ
 آلّ ئةونات غةضزةَى ضةنى غاضز بوو،زةتواْيَت ضيَ ية شَاضةيةنى ظؤض غةضباظ بططيَت، بة

بة ئةوةف ثيَويػتى  زةبوواية ثيَـ بة زوشَٔ بططيَت،غةضباظ بةو ضةنةى ية زةغتى بوو 
ف بوواية، ئاظا ةغةضباظيَو ية زةضةوةى ضيعزا، ٖةضضةْسٖيض  ثرت زةنطز،ئاضايؿى دةْطى 
 بؤ دةْطى تاى بة تاى غووزى زةبوو. تةْيا بايةخى ْةزةبوو،

يإ ثةضِيٓةوةى ضاوةضِواْ فوضات ضِووباضيئةونات غةضباظة ضؤَةنإ نة ية الى ضاغتى 
ة طةيؿتٓ طاييػهة دةْطييةنإناتيَو  ٕ بة غةضباظى تاى ٖةشَاض زةنطإ،ياٖةَووزةنطز، 
ةوة. بة تايبةتى ئةواْةى زةنةوتٓة ضوْةمنةنإ زةزطإ طوَيةدووتياض، وةى ئةوة بوو نة غةضيإ

ٖةضوةغا  طاييػهةبةغرتابوو،ية ثيَؿةوةى  طاييػهةنإ نة ظؤض زضيَص بوو،بةض زاغي تيصى 
و ْيَ تريٖاويَصةناْىةوة، بووْنإ و ثإ زةطاييػهةيـ زةنةوتٓة شيَط تايةى زيهة غةضباظاْةي

ّ ئةوإ ئاظا و َةضزاْة آلناْيـ بةضزةواّ ترييإ زةٖاويؿت و ية ضؤَةناْيإ زةزا، بةطاييػهة
ٕ ْةزةنطز و ٖيض ٖاواضيَهيإ ييَوة ياضَةتيياتةْاْةت زاواى  بووٕ و طياْيإ زةبةخؿي،وةغتا

 بة هيإ زةنوؾت،ْةزةٖات. ٖةْسيَ ية ضؤَةنإ ْيَعةناْى زةغتيإ زةٖاويؿت و ئةغجيَ
ٖةْسيَهيؿيإ ْةياْسةتواْى و بةبيَ زةْطى  زةؾهاْس، يةنيإ تيَوطاييػهةؾيَوةى ناتى 

 زةنوشضإ.
ْاوى ئةوى ْةٖيَٓاوة، ٖاواضيَو  َيَصوو طا نيَ بوو،يةوناتةزا ية زةَى يةنيَهةوة نة ْةظاْ

 ئآَا(.وتى )ئآَا... نة ٖةغتا و زةْطيَو ٖات 
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ظَاْةناْى ئاغياى ضؤشئاوا و  ٖةَووية  ،ئاضاَى ٖةيةية ضةطى ئةنةزى و وؾةئةو 
ى وؾةوةى  بؤ ْعانطزٕ،يةية وؾةٖةض ئةو  آلوبؤوة،ب بانوضاى يى باؾووض و ئةفطيكئةوضووثا

زوو ؾيَوةى )ئاَني و ئةَإ( اضةبإ بة ٖةضية ظَاْى ع آلَساْةوة بة )ئاَني( بةناض زيَت،وة
ى بٓةضِةتى و واتا ةية ٖةية،وؾزوو ظَاْى يؤْاْى و التيٓيـ ئةو زيَت، ية ٖةضبةناض 

 ية )ئيَُة ثةْا بسةٕ(. بطيَتيية فيةوؾةضِاغتةقيٓةى ئةو 
، يةواْة بوو غةضباظة يَية ية زةَى غةضباظيَهى ضؤَى ْةٖاتباية زةضوؾةئةطةض ئةو 

ى يئاظايةت ضؤّٕ ٖةض وةى آلضؤَةنإ تا زوايني نةؽ بهوشضئَ و خؤبةزةغتةوة ْةزةٕ، بة
 ناضيطةضيى يـتطغي غةضباظيَه و ضِاضًَةنيٓيـ زةطواظضيَتةوة، ٖةضؽ زةطواظضيَتةوة، تط

طيَت وتزة ئةَطِؤو زؤخيَو زيَتة نايةوة نة بة زةغتةواشةى  زيهة زةناتة غةض غةضباظةناْي
ية زةغتساْى غةضباظة ضؤَةنإ و تواْاى  وضةية بؤوة ٖؤى وؾةئةو  وضةى خؤيإ ية زةغت زاوة

 بةضططيإ ْةَا.
ى ٖةْسىَ ية غةضباظة ضؤَةنإ زةياْةويَت خؤ بة زةغتةوة بسةٕ، ينة بيٓ َةضزإ ؾرياظى

فةضَاْى نطز تا ئةواْةى زةياْةويَت خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ، خؤ ية نوؾتٓيإ بجاضيَعٕ و 
 .ؾةضِطةنإيإ بهةٕ و بياْطواظْةوة بؤ ثؿتى زيً

ئةَاْيإ تةْاٖيي و ى زاوا بووٕ فوضاتى و ية الى ضاغتى وؾهاْئةو غةضباظة ضؤَاْةى ية 
 ية بةضاْبةض بووّٕ ئةواْةى ية بواضةنة يإ ية الى ضةخ آلنطز و خؤيإ بةزةغتةوةزا، بة

ّ ظةبطى ٖيَطؾي آل، بةْةبووضةْسة ئةواْيـ ئاضايؿى دةْطيإ بةضططيإ زةنطز، ٖةضغواضةنإ 
 .ْةبوو طاييػهة دةْطييةنإغواضةنإ وةى ظةبطى ٖيَطؾي 

بووٕ، زةْطى باضةنة ضِوووضى َةوزاوة، ئةو غةضباظاْةى ية الى ضةثى ٖةضوةٖا بة ٖؤى زو
نة زؤخى غةضباظةناْيإ ية الى ضاغتى  ْةبووٕ ئاطةزاض( ْةٖاتة بةضطويَيإ و ائاَةْ)ئاَةْا...
 ططيإ زةْواْس.ضيية و  خؤضِا ضِووباضةنة

ةضنةوتوو ناْى ية ٖيَطؾيإ بؤ غةض ضؤَةنإ غطاييػهةَةضزإ ؾرياظى ناتيَو بيٓى 
ثيَويػرتة تا ية نةْاضى  ضِووباضةنةى غةضباظة ثيازةناْى ية نةْاضى ضةثى بووْ، ظاْى نة بووٕ

ظةْطٔ و ياضَةتى  ويَٓسةضبؤ الى ضةخ و ية بجةضِْةوةفةضَاْيسا ثيازةناْى  ضاغت، بؤية
 غواضةنإ بسةٕ.

شَاضةيةى ية  بوو،ةوة، غواضةنإ ٖيَطؾيإ نطز و بواضةنثيَـ ئةوةى ثيازةنإ بطةْة ْيَ
بة ضازةيةى قوضِاو ببوو نة ؾويَٓةواضى  ضِووباضةنةّ ئاوى آلبطيٓساض نطز، بة وضؤَةناْيإ نوؾت 
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 ضِووباض ضيَاْةى ية توضنيا يةغةض ئةو بةْساوبة ٖؤى ئةو  ، بةآلّ ْٗاخويَٓى ييَ بةزى ْةزةنطا
يةو يَت ضةْطى ئاوةنة ناضٔ زةؤثيَو خويَضةْس زَي تةْيانة  ضِووْة،نطاوٕ، ئاوةنة بة ضازةيةى 

 بطؤضِيَت.ؾويٓةزا 
ضِووباضةنة، ئيسي و طةيؿتٓة الى ضةثي  ثةضِيٓةوةناتيَو ثيازةناْى غاغاْى ية بواضةنة 

 بوو.بّ ةةنإ غةخت و بةضططى ئةغتدةْط بؤ غةضباظة ضؤَ
بؤ ةناْيإ بة ئةغح ثةضِاْسةوة زيًة ضؤَا بة فةضَاْى َةضزإ ؾرياظى ٖةْسىَ ية ٖةضوةغ

نة ئةوإ ية الى ضاغت خؤيإ بةزةغتةوة زاوة و  بطةيةْٔبة ٖاوغةْطةضةناْيإ ضِا ئةوةي
 .نةَيهةبةضططى بيَ  ويػت ْانات ئةواْيـ بةضططى بهةٕ، ضوْهة ئيسيثيَ

ٖةَيططت و  يهطزٕططية بةضةناْيـ بة بيػنت و بيٓيٓى ئةو زميةْة، زةغتيإ غةضباظة ضؤَ
 نطز.زةٓا( و خؤيإ ضازةغت ٖاواضيإ نطز )ئآَا ... ئاَ

نة  طاييػهة دةْطييةنإاططيإ نطز و ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى خؤضِيةطةٍَ ّ زؤضؤتؤؽ آلبة
ةوة، ٖيَطؾيإ نطزة غةض ئةو زةغتة نةَة بووْهاض َاؤى خؤبةزةغتةوةزاْى ضؤَةنإ، بيَبة ٖ
تؤؽ نوشضا و غةضنةوتٔ بةّ ؾيَوةية زؤضؤ ،نوؾنتييَ ةنإ و تا زوايني نةغيإ غةضباظة ضؤَية 

 ظ( ٖات. 338نإ ية غاَيى )ْييةبؤ غاغا
                  *                 *               * 

نة نة و ئاضيؿة تا ثيَـ غةضنةوتٓى يةؾهطى غاغاْى ية بواضى تابطة، تانة نيَؿة
إ ية ثيَؿةوة بة ٖؤى ئةوةى ضؤَةن بةتى طةيؿتٓى خؤضاى و ئاييو بوو،با ضِووبةضِوويإ بؤوة،

زواى ، بةآلّ ، ْةياْسةٖيَؿت ئةو نةضةغتاْة بطاتة ئةوإ و زةغتيإ بةغةضزا زةططتٔبووٕ
 تةْيانة ْة  بووٕ ئاضيؿةيةني زيهة زةضطرييطةيؿتٓى ئةوإ بةو بواضة و غةضنةوتٓيإ، 

 بة برييسا ْةزةٖات.زيهة  ٖيض غةضنطزةيةنيبططة  ،َةضزإ ؾرياظى
 ،ٖاتياْسا يةؾهطى غاغاْبةغةض  بهةئ نةَةظْةوة  ي ئةو ئاضيؿةباضةية قػةةوةى بةض ي

 ةناْى ْةتةوة نؤْة ئاضياييةنإ بهةئ.بري و باوةضِية  يَوثيَُإ باؾة باؽ ية يةن
 ،ؾيتاٍَ( ٖةية خؤيإ وابوو نة زيَويَو بة ْاوى )ؾيتةٍَ يازيَطيٓةنإ باوةضِْةتةوة ئاضيايية 

غةضنةتووٕ ياخؤ يَت نة نةغاْة زةطةضِ ئةو ويزو بة بيَت وبةضزةواّ غواضى طويَسضيَصيَو زة
بؤ ئةوةي زةبيَتةوة و زاواى ييَ زةنات  ْيَعيونة بيٓى نةغيَو غةضنةوتووة، ييَي  ٖةض بطاوةٕ،

ى ية زةغتى زاية ضةْس ضييةةؾي ْةزات، بةو قاَبئةطةض  ية غةضنةوتٓةنةى بةؾي بسات،
بة بةزبةختى بؤ نةغي غةضنةوتوو زةٖيَٓيَت. ٖةض  بةو ؾيَوةية ةنيَؿيَت،زاْةيةنى ييَ ضاز
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)واتة  زاوةتي خةَيهيإ زةنطزئةوإ زواى غةضنةتٔ  ، ئيسيبوو وةةبري و باوةضِثؿت بةغنت بةو 
وى ئةو زيَوةية نة ية ناتى ؾيتاٍَ( ْا خؤٍَ ياةتيى )ؾوؾةطواية  خةَيو زةزا(،ْيإ بة خواضز
 نطزْسا بةناض زةٖيَٓطيَت.قوَاض

 خةَيوْى بؤ خواضزضزإ ؾرياظى باْطٗيَؿتى ةهة َضووْنة بًَيَني  ْييةةبةغتُإ ئيَُة َ
 نة َةضزإ ٖةض زوا زةبيَصئّ آلْةنطاو و ْاخؤف ٖات، بة ضاوةضِوإ بويةضيَهي زةضطرييْةنطز، 

ةنإ زيًبوو نة شَاضةيةى ية  ئاوايةبةّ  ضِووى تيَ نطز،ضازى وبةزواى غةضنةوتٓةنةى ْاَ
 ؾي ئاوَية ٖاتٔ.زووضاضى ْةخؤ

ديا  زيهة بووةناْى ية ئةواْيبةثيَي ْةضيتى ئةونات بؤ ضاضةغةضنطزْيإ، تووؾَةضزإ 
نطإ بة ثةضغتاضى ئةوإ.  بووٕنة تووؾي ْةخؤؾي ْةب زيهةيـ ةناْيزيًٖةْسىَ ية  ،نطزةوة

يإ ضاى خؤتانو ى زةنطز ضاوةزيَطتووؾبووةناْيإ  ْةبوو،ية ضابطزووزا زةضَاْى  ْةخؤؾييةئةو 
نة ْةخؤؾييةمبطٕ. بةّ زوايياْةف ٖةضضةْسة ية ضيَطةى نوتاْةوة ضيَططى ية ٖاتٓى  خؤببٓةوة يا

 (7)نة ْةزؤظضاوةتةوة.ْةخؤؾييةّ زةضَاْى آلزةنطيَت، بة
ايةوة بؤ ئةوةى َةضزإ طةيؿتبؤوة ؾويَٓيَو نة زةطةضِ ْةخؤؾييةٖؤناضى ٖاتٓى ئةو 

ظ( واتة ناتىَ َةضزإ بؤ زاطرينطزْى ئةو ؾاضاْةى  338)ْةخؤؾي ئاوَيةى ييَ بوو. ية غاَيى 
ئاغيا و ئةو  تةواوي يٗةَيسا بوو،نةْاضى َةزيتةضاْة زةضوو، ْةخؤؾي ئاوَية يةو نةْاضاْة غةض

زوو  غةضضاوة ئةو ْةخؤؾييةٖةْسىَ  ثيَيبة بووْةوة،اى ططتبؤوة نة زؤظضايئةفطيك زةظةضةيًةي
 .ووةنؤتا ٖاتبة ظيَذا ووةغاَيى خاياْس

                                                 

تةْاْةت زواى ئةوةف نة نوتاْى ئةو ْةخؤؾية  زياضة نة يةؾهطى ئيَطإ ظؤض داض،ية َيَصووى ئيَطإ  (7)
ؤض زنت ةزئ ؾا بووة،طغزواداضيـ ية غاآلْى زواييٓى تةَةْى ْا ة، زووضاضى ْةخؤؾي ئاوَية بووْة،ٖاتةنايةو

زئ ؾا، ية بريةوةضي خؤيسا ْووغيويةتي نة ةطغفى نة زواتط بوو بة ثعيؿهى تايبةتى ْاةقةزئ غةَةعًئة
ناْيإ ية شووضةناْسا غةضباظْى بةتاييؤْيَو زووضاضى ْةخؤؾي ئاوَية بووٕ. ْةخؤؾة ٖةَووية تاضإ  ئةو زةَة

ضيَو، ئةوةْسة َيَؿى ييَ بوو نة ضاوَإ و ٖةض شووهي زيهة ناتيَو زةضوويٓة ْيَزنتؤضيَ و َٔ خةواْسبوو،
ئةو زةغةآلتساضةى يةطةٍَ ئيَُة ٖاتبوو،  يَؿةنامنإ ية شووضةنإ زةضزةنطز،ةنامنإ َبة زةغطِ بيين،ٖيضى ْةزة

ية زواى َاوةيةى ٖةْسىَ  ،"ٓؿني زيَت و زياضيتإ بؤ زيَٓيَت"ؾاظازةى ديَ بؤ زَيساْةوةى ْةخؤؾةنإ زةيووت:
نة ضووَةوة بؤ ئةو ْةخؤؾداْةية، بيٓيِ  زيهة إ ضاى بووْةوة. ضؤشيَهيؿيٕ و ٖةْسيَهيباظةنإ َطزغةض

و طويَِ بؤ  يَزواى ئةوةى ضووَة ثيَؿ ثيَهةوة ؾتيَو زةَيئَ،غةضباظةنإ بة نؤَةٍَ و بة ؾيَوةى الواْسْةوة 
 "ظةبيشوَيآل"ةٖيَٓا. "ؾاظازةى ديَٓؿني ْةٖات و يةى قطؤف زياضيؿى ْ ، بؤّ زةضنةوت زةَيئَ:ٖةَيدػنت
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و يـ طةيؿتة ْيَزواتط آلو بؤوة،غةضباظة ضؤَةنإ ب يةْيَوبؤضى ْةخؤؾي ئاوَية غةضةتا 
 .نإ؟ْييةغةضباظة غاغا

سضوغتى ئةو ثطغياضة بسةيٓةوة، ٖةضضةْسة تةْ ْاناضئ بةضغعي، ٖيَؿتا زواى ؾاظزة غةزة
تايبةت ية  نىْةخؤؾييةرتة ية وةضططتٓى ثزةضنةوتووة نة ٖةْسىَ دةغتة ئاَازةييإ  ْٗا

 اظى ئةو َيهطؤبة ظؤضتط بوو بيَت،ضؤَةنإ ئاَازةييإ بؤ ثيَؿو ضِةْطة زيهة، دةغتةناْي
يإ ْةخؤؾييةنطزبيَت نة ئةو  زةظةضةنةى زاْيؿتوواْإ بة ثيَوةْسييرت ثيةواْةؾة ئةوإ 

ٖةضضةْسة َةضزإ  ةنإ زةضنةوت،ة ضؤَْةخؤؾيية غةضةتا يةْيَو زيًئةو  سيٖةبووة. ئي
زيهةي  نة طةيؿتة غةضباظةناْيْةخؤؾييةّ آلديانطزةوة، بة زيهة ؾبووةناْى ية ئةواْيتوو

ى ظياتطى يهطزْةووة ٖؤى ضيَططتٔ ية ثيَؿطِوزواداض ب ضؤّ، زواتط بؤ غةضباظةناْى غاغاْى،
 َةضزإ.

نةؽ ْةَا  سينة ئي ،و بؤوةآلسا باْيةؾهطى غاغاْي يةْيَوْةخؤؾي ئاوَية بة ضازةيةى 
نإ ية ئةغجة طاييػهةبيَت. ئةغجى  زيهة ى ئةواْيئاطةزاضبيَت و ْةبووةخؤؾي زووضاضى ْ

نإ بة طاييػهةى ييَدوضِ ثيَ بسات، يإئاييو و ئاو ْةبوونةؽ  بووٕ، ئيَطإٖةضة ثطِ بةٖاناْى 
بؤ  بةضياْسإو  يَخؤيإ زةخؿاْس و ئاييهيإ زةخػتٓة ثيَؿ وغبة خوضتي يةغةض ْاضاضى 
 .خواضزْةوةبؤ ئاو  ضِووباضنةْاضى  خؤيإ بضٓةئةوةي 

ْةخؤؾيية ٖات، يةبةض ئةفػةض و غةضباظةناْى زووضاضى ئةو  ٖةَووَةضزإ ؾرياظيـ وةى 
 ْةخؤؾييةنةؽ ْةيسةتواْى تةضَى َطزووةنإ بٓيَصيَت. َةضزإ يةو  سيئي بيَ تواْايي نةوت،

بةزاخةوة ئةَة  اْى َطزٕ،ؽ ية ئةفػةض و غةضباظةنّ ؾاظزة ٖةظاض نةآلضاى بؤوة و ْةَطز، بة
ْةخؤؾيية يةنيإ بوو بةو وتطا ية ٖةض ثيَٓر تووؾزة ْةخؤؾيية،َايةى بؤ ئةو ةبوو بة بٓ
 سيةوة ئيبووْئةواْةى ضاى زة، بةآلّ ثيَٓذى يةؾهطى َطزإ َطزيةغةض واتة يةى  زةَطيَت،
 ةوة.ابْٓ ْةخؤؾييةنة تا َطزٕ زووضاضى ئةو  بووٕزَيٓيا زة

ياضيسا ئةو ناضةى بةض ية ْةخؤؾي زةيويػت بيهات و بؤى ضاى بؤوة بطِناتيَو َةضزإ 
ى ؾاضةناْى نةْاضى زةضياى غجى و زةضياى زاطرينطزْبؤ  بطِواتبيهات و  ظيَذاْةنطا، 
ّ آل، بةبووٕيإ زووضاضى ئاوَية بٖةَوو يةو غةضزةَةزاضةْسة ئةو ؾاضاْة ضاْة. ٖةضَةزيتة

ضؤشى شياْيإ اْى ئةفػةض و غةضباظةناْى تا زواا و زةيعْةزةتطغ ْةخؤؾييةيةو  سيَةضزإ ئي
ؾاثووضى زووةّ  يةاليةٕىَ ةوةى بهةويَتةضِبةض يّ آلٔ، بةْةخؤؾيية ْابى ئةو ةضطريزووباضة ز

 ى ثايتةخت.وْتيػف بطةيةْيَتةطئ نات بطةضِيَتةوة و خؤى ظووتفةضَاْى بؤ ٖات نة بة 
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ثيَويػت واي بيَت و  بويةضيَو قةوَا ئيَطإ يةْيَوَةضزإ ؾرياظى ثيَؿبيٓى نطز نة يةواْةية 
زاويَهى ضِووّ ية ضاغتيسا ٖيض آليةؾهطةنةى بطةضِيَتةوة، بةيةطةٍَ بةدىَ نطزبيَت ئةو زةغت

بؤية زاواى يةؾهطةنةى  ،ثاؾاى غاغاْى يؾاثووضى زووةَ تةْيا ئةوة ْةبيَت ْةبوو،يي ْاوةخؤ
 ٕ نطزبوو.اضةباطةٍَ عةز َةظْيى دةْطيَهى يهة ثيَؿبيٓ، ضووْنطز

بةٖيَع نة ية ى نةٖاَة( بة غوثايةنى نوضِ يْاوى )غةَوغ بة إضةباغةضزاضيَهى ع
ضةبيسا اع زوضطةيثيَهٗاتبوو، تواْى بووى بةغةض باؾووضى  إضةبنؤَةَييَو خيًََى ديادياي عا

زواتط بوو، زاطرينطزى سةضِاْى ضؤشئاواى َيعؤثؤتاَياى باؾووضى وآلت ثاؾإ بهةويَت،غةض
 باؾووضى َيعؤثؤتاَياؾي خػتةشيَط زةغتى خؤى.

: ئةو وتزة بة خةَيهةنةي إ ٖيَٓابوو،ضةبابؤ ع ْويَؿييَهى ئايٓى نةٖاَة نوضِغةَوغى 
و خوزاوةْسيَ تةْيا ْيية،بتاْةى ئيَوة زةياْجةضغنت بيَ طيأْ و ٖيض ناضيطةضيإ يةغةض شياْتإ 

 ة ٖةض ئةويؿة شياْى َطؤظ زةثاضيَعيَت. ٖةض ئةو، ٖةتاوٖةبيَت يةغةض ئيَوة ناضيطةضيىنة 
 بة ؾيَوةى ناتى زياض ْاَيَٓيَت، ئيَوة ية غةضَإ زةيةضظٕ.طاظاْةي 

ية ؾةوزا  و تةْسضوغت زةظاْى، ضوْهةئةويإ بة ضاغت  ثةيعاْيٓؿيٓيـ بياباْى اْضةباع
ببةْة بةض  ثةْا بووٕنة ْاضاض زة ،، بة ضازةيةى ٖةوا غاضز زةبووْةبووٖةتاو  اتيَون

ية  ْيَو خيَوةتةناْياْةوة،غةضَا ْةضيَتة  بؤ ئةوةيْى زاغةٕ زةضنة و يؤناخيَوةتةناْيإ و 
ْيَوإ  دياواظيىبةضظتطة، ٖةْسىَ نات  بيابإضةبػتإ بة تايبةتى ية )ْةدس( نة ااْى عبياباْةن

 ثًةى طةضَى ضؤش و ؾةو تا ضٌ ثًة زةبيَت.
إ ية ٖةتاو ضةبا، عبيابإ يبة ٖؤى طةضَاى ظؤضى ضؤشةناْزةنطزةوة نة ٖعضيإ ٖةْسيَو وا 

ئةواْى تيَسةطةياْس نة بةبيَ ٖةتاو شياْيإ  إئةوةيإ ْةزةظاْى نة غةضَاى ؾةو بيَعاضٕ،
 ئةغتةّ زةبيَت.

سةظةناْى ئةواْى  تةْياناتيَو غةَوؽ ئةواْى باْطٗيَؿت نطز تا ٖةتاوثةضغتى بهةٕ، ْة
ضووْةوة ئاَازةييإ بؤ نطزةوة و ئةوإ ية زةو ٖيَووض اْي ئاضاّ ى ئةوضووْزةبططة ْس، آلدوو
 غتيٓى ٖةتاو ٖةبوو.ثةض

 يةنى زةططتةوة، ية َاوةيةنى إضةباى عضووْزةيةطةٍَ ةى ئةو ٖيَٓابووى ئايٓهة ئةو ضووْ
ةنةى ية ئايٓغةَوؽ ية ضواَيةتسا بؤ ئةوةى  نةَسا اليةْطط و ؾويَٓهةوتووي ظؤضى ثةيسا نطز،

ضةبػتإ و بانوضى عاظياتط، زواى ئةوةى  بسات، ية ضاغتيؿسا بؤ ثاواخنواظي بطةو ثيَديٗإ 
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 وٕى َيعؤثؤتاَيا و تيػفبانوض، بةضةو زاطرينطزى سةضِإ و باؾووضى َيعؤثؤتاَياى وآلت
 ئةويَـ زاطري بهات. بؤ ئةوةي نةوتةضِىَ

 ضيَهةوت. بةوة باؾووضةى نةٖاَة بة غوثانةيةوة ية َيعؤثؤتاَياى نوضِغةَوغي 
اْةوة الى ضاغتى يةؾهطةنةى بة ئابازاْسا ضؤيؿنت نة ية ضابطزووزا بة طِبةثيَي ٖةْسىَ طيَ

هة يةؾهطةنةى ئةو ضووْية ْابيَت ضاغت بيَت، طيَطِاْةوةئةو ، بةآلّ )عبازإ( زةخويَٓسضايةوة
 نة بطاتة ئابازإ. ْةبووطةوضة  ٖيَٓسة

ٖةض ٖةَإ  يَ،نةوتةضِ بانوضةو ًة بةضزجي وباضيضِوى نةٖاَة بة زضيَصايي نوضِغةَووغي 
يسا بةضةو ؾاثووضى زووةّ ثيَ زةغةآلتيىى َوخًةب ية غةضةتاى نوضِضوةى وضيَطةى ططت نة ق

 ٖات. وٕتيػف
بؤ  ٕ،نإ زياض زةنطاضِووباضةزؤخى دوططافيايي و  بةثيَييةنإ ذيضيَطة طةوضة و غرتاتي

ٖيٓسغتإ زةضِؤيؿنت، وة بؤ وؾهاْييةغيا نة ية ضيَطةى اْةى ئاييظواتةواوى ئةو ثاوةخن منووْة
نإ نة ية ئاغياى ئةوضووثاييةٖيَطؾبةضة  ٖةَوو بطِؤٕ،ى خةيبةضزا يبة طةي ْاضاضبووٕ

ٖاييؼ  ضِووباضيئاْهاضا و ية  خؤئةْطوضية يا ْيَعيوية  زةبووايةبؤ ئاغيا زةٖاتٔ  ةوةبضوون
بة  وٕية ضؤشئاواوة بةضةو تيػف زةبووايةئةوإ  بطيَت،ئايةضَام( ْاوزةبة )قعا  ْٗانة  بجةضِْةوة
 وٕوة بؤ تيػفباؾووضةٔ. ٖةض نةغيَهيـ ية َيعؤثؤتاَياى ووَييَظ فوضات ضِووباضيزضيَصايي 
 يَت.بربِ نةزجيًة و تةضيب بةو ضيَطة ضِووباضية زضيَصايي زةبوواية بٖاتباية، 

و بةناضٖيَٓإ،  خواضزْةوةئاو بؤ  غةَوغيـ بؤ ئةوةى بةضزةواّ يةؾهطةنةى زةغتى بطاتة
 ضيَطة بربِيَت. بانوضوة بةضةو باؾووضةو ية  ضِووباضةتةضيب بةو  زةبوواية

ٖةْسيَو ئاييهى  ،ضةبى ٖةبوواى نةٖاَة ئةغجيَهى ية ضةطةظى عنوضِطيَت غةَوغي وتزة
وةية بةضزةواّ بةّ ؾيَ و زووباضة ئاييو و زووباضة ئاو، ةوةزةخواضززواتط نةَيَو ئاوى  زةخواضز،

ديٗإ بيَ ٖاوتا  ٖةَووبيَت ئةو ئةغجة ية  . ئةطةض وابووزةخواضززةبوو تا ئةوناتةى تيَطى 
ؾت خؤضيؿٔ تا تيَط ْةخؤٕ، ئاو ؤتةْاْةت ئةواْى ط ٖةَوو ئاشةَيةنإ،هة ضووْبووة، 

ى ٕ ناضيَهخواضزى َطؤظ يةناتى ْإ خواضزْةوة ْاغإ ئاويٓسةوةضى ظوتة ثيَيبة ،ْاخؤْةوة
 ة.غطووؾتية و ثيَضةواْةى ياغاناْى غطووؾتْا

تويعةوضا( ْاغطا بوو، ئةو يةو ضؤشةى ًةجيغةَوؽ طةيؿتة ْاوضةيةى ية زجيًة نة بة )ز
اْى بؤ غةضباظةناْى ئيَطاْييبوو، غةض و َاَيى  تيَجةضِى سةضِإ وآلتو ية  خاني ئيَطإو طةيؿتة ْيَ
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ة ضيَطةى زةبطِى، ظياتط ويَطاْةى يةزوا خؤى بةديَ تا ظياتط ية زضيَصايي زجيً آلٍ نطز،خؤى سة
 زةٖيَؿت.

بوو بةو تةْيا ٖةشزة غاآلٕ ؾاثووض  نوضِى َوخًةب زة غاٍَ ثيَؿرت، ئةو زةَةيقوضوةى 
 ْةبووئةوةف بؤ ئةوة  يَطاْةى يةزواى خؤى ديَ ْةٖيَؿت،ى غةَوؽ وٖيَٓسةضيَطةيةزا ٖات، 

ويَٓسةض ى ضؤيؿتٓى ئةو ْاوضةيةى بوو نة يةضِيَطِةوبططة نة ئةو ْةيسةويػت ويَطاْيإ بهات، 
ى ئيُجطاتؤضييةتبة ئاوةزاْرتئ ؾويَٓةناْى  وٕنةٖاَة بؤ طةيؿنت بة تيػف ئاوةزاْى نةّ بوو،

 .بووٕظؤض ٖة طوْسيية ٖةضزوو الى زجيًة ئاوايي و  ويَٓسةضية زةضِؤيؿت،غاغاْيسا 
نة ئةوإ  ْةبوواْى يةغةض ضيَطةيإ ٖيض غةضباظطةيةنى غاغ خؤثطغياض بهطيَت ئا ضِةْطة

 .ى؟زةبطِ وٕئاوا بة ئاغاْى و بيَ بةضططى ضيَطةيإ بةضةو تيػف
ى سةضِإ نة يةطةٍَ وآلتنإ ية غٓووضى باؾووضياْسا ْييةَى ئةو ثطغياضة ْةخيَطة، غاغاآلوة

ى آلتوهة ثاؾاناْى ضووْ ْةبوو،ى ضؤَةناْسا بة )ناضة( ْاوى ٖاتووة، غةضباظطةى َيَصووية 
ٖيض  يـناْْييةغاغا بووٕ،ساض ئةَةنسةضِإ ثؿتاوثؿت و ْةوة بة ْةوة بؤ ثاؾاناْى غاغاْي 

ئةطةض ٖةْسيَو داض  ة،بهةْةو زةظةضةة تا ْاضاض بٔ بري ية زاْاْى غةضباظطة يةو ْةبووئاضيؿةيإ 
 ضاضةغةض زةنطا. ظةًبوواية ب يساضِوونيَؿةيةنيـ 
ط ٖيَطؾي نطزبوو باؾرت ظووتَوخًةب نة زة غاٍَ  ىنوضِناْى قوضوةى دةْطييةنةضةغتة 

واي بة باف  نوضِى نةٖاَة ْةيبوو، نوضِى نةٖاَة، ئةو َةدمةْيكى ٖةبوو،ية ٖى  بووٕ
 .بطِواتزةظاْى باضى غوونرت بيَت تا خيَطاتط بيَت و 

بةو ى نةٖاَة ثيَويػت بيَت، نوضِهطزْى زؤخى غةضباظةناْى غوثاى باغوا ْانةئ بطِ
 دياواظيىظ(  338ية غاَيى ) ياخؤ بيابآْؿني ى بازيةاْضةباعية ضِووي برينطزْةوة ثيَيةي 

ية غةزةى بيػتةّ  إضةبازؤخى عيةطةٍَ زؤخى ئةوإ ضوْهة  ئةوتؤي بةغةضزا ْةٖاتووة،
شياْى  بةآلّثةضغتى طؤضِى، خواى ئةواْى ية بت ثةضغتى بؤ ئايٖٓةضيةنة، ٖةضضةْسة ئيػالّ 

ى يةطةٍَ وضة بازية ية غةضةتاى غةزةى بيػتةّ ىاْضةباى عوضة، ايإ ْةطؤضِضةويي ئةوإ و بياباْ
 .وٕ زةٖات، وةى يةنٔنةٖاَة نة بؤ زاطرينطزْى تيػف نوضِيغةضباظيَهى 

ضةْسة ْةبووٕ، ٖةضضةبإ ؾاضْؿني اثيَويػتة غةضةدمى ئةوة بسةئ نة ثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ ع
اْى بازية ضةباّ ئةواْيـ وةى عآل، بةبووٕ( ٖةفيٖةْسىَ ؾاضى وةى )َةنهة، َةزيٓة و تائ

، ئةواْيـ ٕزةنطا ضيَ سييية تةْيؿت يةن بيابآْؿيإةناْيإ وةى خيَوةتةناْى خاْوو زةشيإ،
ضووْهة ْإ ، زةخواضزنةؽ ْاْى ْة بةٖيَعة،ْيَهى تةواو و خواضزنة  زةخواضزيإ وؾرتؾريى 
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)ؾتى  ايواتبة ةتسا ى ْإ زيَت، ية بٓةضِاواتضةبي نة بة (ى عابعوخ)ى وؾة زةغت ْةزةنةوت،
 زةطُةٕ(.
نإ بة ٖةَإ ؾيَوةى ْييةظ( ٖيَطؾيإ نطزة غةض غاغا 338ضةباْةى ية غاَيى )ائةو ع

هة ضووْ ظؤض زةخواضز، يإغويَٓس ْيإ نة زواى ئةوإ زةٖاتٔ، غازةبووٕ،ثيَؿيٓإ و ْةوةنا
 بيَ ئةوةى غويَٓس غؤٕ.زةزا ؾتيَو بًَئَ بة  يوو نةّ ضو بووٕظؤض غازة 

زواتطيـ غويَٓسيإ زةخواضز، ثةضغت غويَٓسيإ بة بتةناْيإ بةض يةوةى ببٓة ٖةتاو عاضةبإ
ية غويَٓس  بووٕيإ بةضزةواّ بووْ، بة ٖةَإ ؾيَواظيـ زواى بة ئيػالّ زةخواضزبة ٖةتاو  تةْيا
 ٕ بة ْاوى )ايًة( نة خوزاى طةوضةية.خواضز
ضّ و ضةم ، ْاؾريئ و دوإ، ْةخطاخية ْيَوإ ضاى و بووٕ،  و غاناض غازة يةنذاضضةبإ اع

بوو، بؤية ية غعازاْيـ ضيَصةى  خطاخ ٕؾتإ ية الى ئةوإ باف يا ٖةَوو ييَهساْةوةيإ ْةبوو
 .ْةبووْاوةْسيإ 

يٓى زةغت بوو، دا زظةنة يةى زةْهة طةمنى بطِ يهطزٕغعاى زظ عاضةبإى بري و باوةضِ ثيَيةب
 ٖةَوو  وناتيَهـ بةغةض زوشَٓياْسا غةضزةنةوتٔ، زةياْهوؾنت وؾرت،غةز  خؤواية ياظي بوز

 ةناْيإ بة نؤيًة زةبطزٕ.َٓساَي، شْةناْيؿيإ زةنطزة ٖى خؤيإ و ٕزةبطزغاَاْيإ 
بيَ بة  ،يإدواضزووبةضاْبةض بة زوشَٓى ؾهػت ٖاتٓةوة ئيػالّ بةظةيي بةض ية ٖاتينئةوإ 

ٖاوضِةطةظي خؤيإ ْةبوو، بةظةييإ بةضاْبةض بة ية ناتي غةضنةوتٓسا  تواتا زةظاْى، تةْاْة
 ٖةيإ بيَت. ةني زيهةبةضاْبةض بة ْةتةوةي ضذاي
ية  إشياْى ئةو ٕ،بوو بةٖيَعوة غةضباظييةى تواْاى دةغتةيي و ضِووية  بيابآْؿنيى اْضةباع
ئةو واتة  ٕ،ظ ثةضوةضزة زةبوويةوة تا تةَةْى ثيَطةيؿنت بة ؾيَوةيةى بوو نة وةى غةضبآَساَي

غًَةتاْةي غةضباظيَهى ة. ئةوإ ئةو خيَتغةضباظيَهى باف ٖةيبزةبيَت خةغًَةتاْةى نة 
بووٕ، ، ْةتطغإ ية بطيٓساض ْةبووٕية خؤضِاططى، َاْسوو  بووٕ بطيَتىناضاَةيإ ٖةبوو نة 

 فةضَاْسةنةيإ. يإ بةضاْبةض بةبووْهطزٕ بة بطِة خؤضانيَهى نةّ و بةضفةضَإ قةْاعةت
ى خيًََةناْيإ ؤئةواْسا غةض يةْيَو بيابآْؿني ٖةبوو،ى اْضةباية ع فئةو خةغًَةتاْة ٖةَوو

 ٖةَوو ٕيةوة فيَطببووَٓساَيٖةض ية  إضةباغةضنطزةى غةضباظى، ع بووْةضاغتةوخؤ زة
 إيفةضَاْةناْى غةضنطزةنة ةٕ، بةّ ثيَية ٖةَووضَاْةناْى غةضؤى خيٌََ ديَبةدىَ بهةف

 ٕ، ئةوإ ية َطزٕ ْةزةتطغإ،اْى ديٗإ ٖةشَاض زةنطاةدىَ زةنطز و بة ضيَهرتئ غةضباظديَب
 زوشَٓةناْيإ.غةض بؤ  بووَٕةتطغي طةوضةتطئ بؤية 
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ية  إضةباَإ نة يةؾهطيَهى عغةضغووضِْابيَت بؤَإ ببيَتة َايةى ئيسي اْة وت ّزواى ئة
، تواْيإ ساضةْس دةْطيَهى بةزواى يةن نؤضى ٖةتاوى( ية ي19 خؤيا 15غاَيةناْى )

ْيإ بة اضةباووغاْةى عَيَصووْةّ( ثاؾاى غاغاْى تيَو بؿهيَٓٔ. ئةو يَي)يةظزطؤضزى غ
ة، ْةياْسةتواْى ْايئةطةض وابوو آلت زاْاوة، يةنذاض ٖةَيةٕ،زةغةبيَ تواْا و بيَ  َطؤظةيًي

 داض يةظزطؤضز بؿهيَٓٔ.إ ضةْس
تٓى ئيػالّ و ية غةضزةَى خةييفةى غيَيةَى ئيػالّ ئةو غةضباظاْةى ية زواى ٖا

 ٖيَطؾيإ بؤ غةض ئيَطإ نطز، ٖةَوويإ )ئيعطابى( بووٕ ْةوةى )عاضةب(، ئيعطابى بةو نةغاْة
 يإ بةغةض زةبطز وظؤض غةختشياْيَهي  بووٕ،ضةبى ضةغةٕ ازةشيإ و ع بيابإطا نة ية وتزة

بؤ دةْط وايإ ٖةغت زةنطز نة زةضٔ  ضووٕى غةخت بوو نة ية نات ٖيَٓسةناضى ضؤشاْةيإ 
زةشيإ و نةَرت غةختيإ  نة ية ؾاض بووٕ( ئةواْة إضةبا)ع، بةآلّ َؤَيةتضِاونطزٕ ياخؤ بؤ 

 .زيهةزا ئةواْييةطةٍَ ٖةبوو  دياواظييإزةضنةوتة ضةطةظيةناْيإ  زةبيٓى، بؤية
زجيًةزا بةضةو  ضِووباضياواى ى نةٖاَة( بة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشئنوضِغوثاى )غةَوغي 

 فوضات ضِووباضياْسةوة بؤ الى ضةثي ٖةْسىَ نات بةؾيَو ية غوثانةى زةثةضِ زةضِؤيؿت،باؾووض 
ى ٖةتاوثةضغتى، ئايٓو باْطٗيَؿت نطزْيإ بؤ  زةظةضاْة و ئاواييةناْى ئةو طوْسهطزْى آلْبؤ تا

 ٖةضنةغيَهيـ باْطٗيَؿتةنةى ثةغةْس ْةنطزباية زةنوشضا.
تٓيإ آلزجيًة ئةطةض تواْاى ٖة ْيؿتوواْى ئاواييةناْى ئةَبةض و ئةوبةضي ضِووباضيزا

ٕ زةنطا، آلو َاَييإ تا بة ثيَضةواْةوة زواى ئةوةى غةض ضووٕ،، ئةوا بؤى زةضزةبووايةب
 زةنوشضإ.

إ ية دةْطةناْى ضابطزوو وةضططتبوو، ضةباعيةطةٍَ ى ية دةْط ئةظَووْؾاثووضى زووةّ 
ّ ناتيَو آلبة ؾةضِنةضى غةضغةخنت،ئةو زةيعاْى ئةوإ اظى دةْطى ئةواْى زةظاْى، وؾيَ بؤية

بةضططى ْانةٕ و طياْيإ زةثاضيَعٕ. بؤ ئةوةى غةَوؽ ضيَطةى  سيزةضٔ، ئي يةْيَوبعأْ 
تا  بطِواتةو باؾووض ًة بةضياضيسا يةؾهطيَو ية نةْاضى زجيبطِ ت،ثاؾةنؿةى ْةبيَت و ٖةٍَ ْةيَ

زواى ئةوة ية ٖةضزوو نةْاضةناْى زجيًةوة بةضةو  نوضِى نةٖاَة،اتة ثؿت ناتةى زةط ئةو
و  بطِواتيةوة ية بةضاْبةض، ٖةضوةٖا ؾاثووض بؤ خؤى و يةؾهطةنةؾي بطِواتيةؾهطى ئةو 

 .إضةباٖيَطف بهاتة غةض يةؾهطى ع
غةضباظ و ئةفػةضةناْى ٖةضزوو غوثاى غاغاْى بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ زةيإ  ٖةَوو

بجاضيَعٕ، ئةوإ  إضةبخؤ ئةفػةضيَهى يةؾهطى عايا يَوظاْى ْابيَت ية ناتى دةْط ٖيض غةضباظ
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ناتيَو نةغيَو ويػتى خؤى بةزةغتةوة بسات، زةبيَت  ْعاْى ئةوة زشى بٓةَاناْى دةْطة،زةيا
زةيعاْى زشى بٓةَاناْى  . ؾاثووض ئةو فةضَاْةى زةضنطز،بهةٕزيًي مشؿيَطةنةى ييَ بػتيَٓٔ و 

و  غاَإغةض ضيَطةيإ زةنوؾنت و  طوْساْيى ؾاض و زاْيؿتوواْضةبإ ضووْهة عاةْطة، د
 ٕ زةنطزٕ.آلغةضَايةيإ تا

زةبيَت ظؤض بة خؤثاضيَعي بؤية ى نةٖاَة، نوضِبطاتة ثؿت يةؾهطى  زةبووايةغوثايةى بؤية 
ئةو ناضةف  نةواتة ْيَعيو زةبيَتةوة،ضةبإ ْةظأْ ئةو يةؾهطة ية ئةوإ اعبؤ ئةوةي  ظووَييَت

 زشواض بوو.يةنذاض غةخت و 
يةو  ةؾهطةنةى ثيَويػتى بة ئاو ٖةبوو،بؤ ي ةى ئةو غوثاية ْاوى )ثةضؤظ( بوو،فةضَاْس

ئاوى ييَ  زيهةي زجيًة ٖيض غةضضاوةيةنيضِووباضي ى ئةو، دطة ية ضِيَطِةووة وزةب زةظةضةي
غووز ية ئاوى  بووْٕاضاض  ٕ، بؤيةيى خؤياْى ييَ زةغتةبةض بهةتا ئةوإ ثيَساويػت ْةبوو،

 زجيًة وةضبططٕ. ضؾووباضي
تى آلْى ئاواييةناْى نةْاضى ضؤشٖةآلضةباْيـ ْاوة ْاوة بةؾيَو ية يةؾهطةنةيإ بؤ تااع

ى نةٖاَة طةيؿتة ْاوضةيةى نة بة )ْازة( زةْاغطا، ية نوضِزجيًة زةْاضز. ناتيَو ضِووباضي 
 ئةو ٖةية. ْيَعيوية  ى ٖةْسىَ ْيؿاْةوة ظاْى يةؾهطيَوضِوو

ٖيَطؾيإ نطز بؤ ْازة و ْاوةنةيإ طؤضِى بة  زيهة ضةبإ داضيَهياغيَ غةزة زواتط ع
 ى زيَت.يى ئاظايةتواتا)ايٓذسة( نة بة 

يإ، ديَطةى بيٓيت آلية نةْاضى ضؤشٖة إضةباع اْيغةضباظية يةنةّ ْيؿاْة نة زةغتةيةى 
ياْةوة ضواض يةشيَطاْى غوثاى ؾاثووض آلوى غةضباظثيَي غةضباظإ بوو، ثيَؾوئَ مسى ئةغح و 

وةناْيإ يةو آلثيَ ْةبوو،ى ئاغايي بةو ؾيَوة خةَيهوى آلثيَ ضى ييَسضا بوو،بعَاضى ضواض غوو
بة ٖةَإ ؾيَوة ضةى و نةضةغتة ثيَويػتةناْيـ  بووٕ،زةنطإ نة ٖى غوثا  ضيَزا خاْاْةناض

ظ غةضنطزةى غاغاْى ْاضاض بوو بؤ ئاو ٖةَيططتٔ زةنطإ. ثةضؤ ضيَية ناضطةناْى ئاغٓى غوثا 
 ببيَتةوة. ْيَعيوزجيًة  ضِووباضيية نةْاضةناْى 

ئةضنة ئاؾهطاؾة نة ٖةضداضيَو ثيَويػتة زةغتةيةى ية غةضباظاْى ثيازة و غواضة بؤ ئةو 
 ّ ديَ ثيَي غةضباظ و مسى ئةغجإآلبوو، بة تيَجةضِيسا ثيَ تةْيا بضٔ. ئةو ية ْازة ْةوةغتا،

و  الي بانوض، ية بيينضةبإ ديَ ثيَهاْيإ اضةبإ نةوتٔ. ٖةض يةو ؾةوةزا عابةضضاوى ع
 بيٓى.ية ضةْسإ الوة ئاططيإ ضِووْاني  يـباؾووض
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آلتي زجيًةوة نة، ثيَسةؾتيَهى تةخت و باؾووض و ضؤشئاوا و ضؤشٖة بانوض الي وةوبْازة نةوت
وةى زاضغتاْةنإ ية َةوزاى ضةْس  زووضةوةية  يةناتى ضؤش، ئاوةزاْى و ثيَ زةؾتاْةزاية بوو،

 .ٕفةضغةر زياض بوو
تةْيا بريزةناتةوة نة َةوزاى ْيَواْيإ  بيَت، وا ئةظَووٕئةطةض بيٓةض نةغيَهى نةّ 

ى يةطةٍَ زةؾتةناْى ئةظَووّْ ئةطةض آلبةيةواْةية يةى فةضغةر بيَت، يةواْؿة نةَرت بيَت، 
اغت ٖةبيَت، زةظاْيَت ئةطةض بة زضيَصايي يةى ضؤش ضيَطة ةضِتى ْاوآلو ضؤشٖة ْيَعيوتى آلضؤشٖة

 .ْييةيَت ْاطاتة ئةو ئاوةزابربِ
نِ( زياضة و ية َةوزاى  36ى ئاطط ية زووضى ؾةف فةضغةر )ضِووْانية ناتى ؾةوزا 

ظةوييةوة يها بة  إّ وةى ئةوةى ئةغتيَطآلزضةوؾاْةوةى ئةغتيَطةنإ زةضيَت، بة ية يـزووضتط
ةناْى غةفةض ئةظَووْ وزإّ خآلبعأْ نة ئةغتيَطةية، بة وا ضِةْطة ئةظَووٕى نةّ نةغاْ بٔ،

 .ْييةزةظأْ نة ئةوة ئاططة و ئةغتيَطة  ْيَعيواغت و تى ْاوةضِآلية ضؤشٖة
ئاططيإ بيٓى، ضِووْاني و باؾووضى خؤيإ شَاضةيةنى ظؤض  بانوضضةبإ ئةو ؾةوة ية اع

 .ْييةى باظضطاْو ٖى ناضواْاْى ئةوإ ظاْيإ ئةوة ئاططى غوثاية 
نةٖاَة ئةو ئاططاْةى بيٓى، فةضَاْى نطز تا ئاططةناْى خؤيإ بهوشيَٓٓةوة  نوضِيناتيَو 

ضؤظ ئةو ئاططاْةيإ ةؾاثووض و ث وو، ضوْهة تاظة زضةْط ب ْييةنإ ْةيإ بيٓٔ،غاغا بؤ ئةوةي
هة ئةوإ ضووْٕ ْةزةنطزةوة، ٕ ئاططياخواضزنطزْى بيابآْؿني بؤ ئاَازةى اْضةبابيٓى بوو. ع

ّ آلبةوؾرت بوو، ؾريى  بيابإْى ئةوإ ية خواضز بة ئاطط بيَت، تا ثيَويػتيإ ْةبووطؤؾتيإ 
ى ٕ زةنطز و َةضِآلو ؾاضةناْيإ تا طوْسضيَطةياْسا تةواوى يةغةض نةٖاَة  نوضِيْى اغةضباظ

 ٕ بطشاْسٕ.ئاطط زةيايةغةض طوْسةناْيإ زةٖيَٓا و غةضيإ زةبطِى و ؾةو 
بيٓى و تيَطةيؿنت  زووضةوةيإ ية سيناْى يةنتطةإ ئاططى خيَوةئيَطاْييضةب و ائةو ؾةوة ع

دةْط  يـبة ططمياْى ظؤض هةٕ،بؤ دةْط ئاَازة بخؤيإ وة زةبيَت ْييةبةياغجيَسةي نة ية 
ى و إ زةظاْاْيضةبازةزات. ؾاثووضى زووةّ و ثةضؤظى غةضنطزةى غاغاْى ؾيَواظى دةْطى عضِوو

ٖةضضةْسة ثياواْى  ثيَوةْسييإ زةثضطِيَٓٔ،زةياْعاْى ئةوإ ناتيَو خؤيإ ية َةتطغيسا ببيٓٔ، 
بؤ ئةوةى بيَ غووز  ْييةيؿيإ ٖاْسةض بووْضةباع آلّ بيَ ٖؤ خؤيإ بة نوؾت ْازةٕ،ئاظإ، بة

 بهةٕ.نة تا زوايني نةؽ خؤيإ فيسا  ْنيخانى خؤيإ  يةْيَوهة ضووْخؤيإ بة نوؾت بسةٕ، 
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َةبةغتى غةضةنيي ئةوإ ية ٖاتٓيإ زاطرينطزْى تيػفوٕ و زةغتهةوت بوو، ئةطةض ظاْيبايإ 
ْاناضٕ تيػفوٕ بططٕ، بة ثةية زةنؿاْةوة تا ئةو تيَؿووةى زةغتيإ نةوتووة ية تاآلْهطزٕ، بتوأْ 

 زةضباظى بهةٕ و بطةضِيَٓةوة بؤ وآلتةنةيإ.
ْاى ئةو زوو يةؾهطةى ية بانوض و باؾووضيةتى ضةْسة، نوضِي نةٖاَة ْةيسةظاْى شَاضة و توا

بةآلّ زةيعاْى ئةطةض دةْط ضِووبسات يةواْةية ية ٖةضزوو الوة ٖيَطؾي بهطيَتة غةض، بؤية ية ضيَطةى 
ئةفػةضةناْييةوة ئاطةزاضى غةضباظةناْى نطز تا ئاَازة بٔ بؤ ئةوةى ئةطةض ثيَويػت بهات بةضةو 

ةَاضؤ بجاضيَعٕ. ئةطةض ئةو زووضاضى طةَاضؤ بووباية، ْاضاض بوو بةضةو ضؤشئاوا بطِؤٕ و خؤيإ ية ط
ضؤشئاوا بطِوات، ضؤشٖةآلتى ئةو زجيًة بوو، يةو ؾويَٓةف ٖيض بواضى بؤ ثةضِيٓةوة ْةبوو تا بطِواتة 
ضؤشٖةآلت و خؤى زةضباظ بهات، الى بانوض و باؾووضيؿى يةؾهطى زوشَٔ بوو، باؾرتئ ضيَطة الى 

نة زواى َاوةيةى زةطةيؿتة ضِووباضي فوضات، يةويَٓسةض بة زواوة ئيسي خؤى بؤ ٖةض  ضؤشئاوا بوو
 ؾويَٓيَو نة ويػتباى تواْاى ضؤيؿتٓى زةبوو.

ئايٓى ٖةتاوثةضغتى نوضِي نةٖاَة ٖيَٓابووى يةطةٍَ ثيَويػتييةناْى شياْى عاضةباْى 
اتى خؤضٖةآلتسا بيَساض بيَت، بةآلّ بيابآْؿني ظؤض زةطودما، ئةضنى ٖةض ٖةتاوثةضغتيَو بوو تا ية ن

ئيَطاْييإ ظووتط ٖةَيسةغتإ، ٖةغتاْى ئةوإ ٖاونات بوو يةطةٍَ يةنةَني قووقةى نةَيةؾيَطي 
 بةضبةيإ و ثيَـ خؤضٖةآلتٔ، نةَيةؾيَط الى ئيَطاْييإ بة ثةيةوةضيَهي خوزإ ضيَع ٖةشَاض زةنطا.

ية ٖةَوو يةؾهطةناْى ديٗإ ْةضيت وابوو نة  دطة يةوةى ئيَطاْييإ ظوو ية خةو ٖةَيسةغتإ،
بةياْى ظوو ية خةو ضِابٔ، ٖةضزوو يةؾهطةنةى ؾاثووض و ثةضؤظيـ بةض ية خؤضٖةآلتٔ، زةبوواية 
تةواوى ناضوباضةناْى يةؾهطةنةيإ ئةدماّ بسةٕ و خيَوةتطةنةيإ نؤبهةْةوة و خواضزْى ضؤشاْةى 

ٔ بهةٕ و ئةغجي طاييػهةنإ ببةغنت و ضيعةناْى غةضباظةناْيإ زابةف بهةٕ، ئةغجةناْيإ ظي
دةْط ضيَو غةٕ، بة ؾيَوةيةى ْاوةْس و زوو الى غوثا ٖةبيَت، بةَةف ٖةضزوو غوثا ٖيض ناضيإ 

 ْةزةَا، دطة ية بة دووَية خػتٓى غةضباظةناْيإ.
غيَو ْازة زةظةضيَهي تةخت بوو، تةْيا ٖةْسىَ ططزؤَيهة ية الى ضؤشئاواى ٖةبووٕ، ئةطةض نة

ييَيإ وضز ببيَتةوة، زةظاْيَت ية ْيؿتةنأْ، ئةَةف بة ٖؤى ضِيَطِةوى ٖةضزوو ضِووباضى زجيًة و 
فوضات ضيَ بووٕ، َيعؤثؤتاَيا بة طؿتيي ْاوضةيةنة ية ْيؿتةْييةنإ ثيَهٗاتووة، بة زضيَصايي 

ططزبووْةتةوة، ية  ًَيؤْإ غاٍَ ئةو بةضز و ْيؿتةْياْةى ٖةضزوو ضِووباض ٖيَٓاوياْة، يةو زةظةضة
غةضةتاى ضيَبووْى شيإ ية ظةويسا، دطة ية بةضز ٖيضي زيهة ْةبوو. ططزةناْى ضؤشئاواى زةظةضي 

 ْازة، بة ئاوايةى بووٕ نة ضيَطط ْةزةبووٕ ية بةضاْبةض ٖةَيػووضِاْى ئةغح و طاييػهةنإ.
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يةؾهطى باؾووض و ؾةوى ثيَؿرت نوضِى نةٖاَة ية زووضةوة ظاْي بووى نةوتووةتة ْيَوإ زوو 
بانوض، بةآلّ شَاضة و تواْاى ئةواْى ْةزةظاْى. يةطةٍَ ٖاتٓى بةضةبةيإ، ية زووضةوة ضيعةناْى 
ٖةضزوو يةؾهطى ؾاثووض و ثةضؤظى بيٓى و ظاْى ئةطةض دةْط ببيَت و بةضططى بهات، زةنةويَتة 

 ْيَوإ زوو ضةقؤ و غةضباظةناْى يةْيَو زةضٔ.
غٓووى ْةبوو، ؾاعريى ْاغطاوى عاضةبإ )ؾةْفةضة( نة زوو غةزة نوضِي نةٖاَة ثياويَهى تط

زواتط شياوة، زةَييَت: ئةو خوزإ )ئةتوؽ، باتوؽ و يودوؽ( بووة و بة يةنيَو ية ٖةَيهةوتوواْى 
عاضةباْى زاْاوة. ئةو غيَ وؾةية ية بٓةضِةتسا يؤْاْني، بؤ يةنةجماض ئةضغتؤى َاَؤغتاى ئةغهةْسةض 

 ظائ بةناضى ٖيَٓاوٕ. غيَ غةز غاٍَ ثيَـ
ئةضغتؤ وتى: ئةو نةغةى بيةويَت غةضنطزةى ْةتةوةيةى بيَت، ثيَويػتة )ئةتوؽ، ثاتؤؽ و 
يؤطؤؽ( بيَت، ضووْهة عاضةبإ ثيتى )خ( يإ ْيية، ثاتؤغيإ نطزة باتوؽ، ية دياتى )ط( ثيتى 

ةوؾت( و ثاتؤؽ بة )ز(يإ زاْا و يؤطؤؽ بوو بة يودوؽ. ئةتؤؽ ية ظَاْى يؤْاْى بة واتاى )ضِ
واتاى )بووْى دةَاوةضى( زيَت، واتة ئةو نةغةي بهاضيَت دةَاوةض ية زةوضي خؤى نؤبهاتةوة، 

 يؤطؤغيـ بة واتاى ئةو نةغة زيَت نة ٖةَوو بابةتيَو بة بةَيطة وةآلّ بساتةوة.
 نوضِي نةٖاَة خةغًَةتى يةنةّ واتة ضِةوؾيت ْةبوو، بةآلّ دةَاوةضى ية خؤى نؤنطزبؤوة و
زةيتواْى بةَيطةيإ بساتىَ نة بؤضى ثيَويػتة ٖةتاو بجةضغنت. دطة يةو زوو خةغًَةتة وةى تةواوى 
عاضةبإ ئاظا بوو، ٖةضوةغا ئةو نةغيَهى خوزإ ئةقٌَ بوو، ئةو بةياْيية ظاْى ئةطةض يةو ؾويَٓة 

 ظةْطيَت تا زوا غةضباظى يةْيَو زةضيَت.
ز تا ٖةض غواضيَو يةنيَو ية غةضباظة ثيازةنإ يةطةٍَ نوضِي نةٖاَة فةضَاْى بة غواضةناْى نط

خؤى غواض بهات و بطِوات تا ثيازةنإ ْةنةوْة غةض ضيَطةى غاغاْييةنإ، وتى ؾويَٓى بة يةى 
 طةيؿتٓةوةَإ، ضِووباضي فوضات زةبيَت.

ئةغجةناْى يةؾهطى عاضةبإ ية ضةغةْى ئةغجى عاضةبى بووٕ، عاضةبػتإ غةضةتا ئةغجيإ 
و، ية ؾوييَن زيهةوة ٖاوضزة نطاوٕ، بة ططمياْى ظؤض ية ئيَطاْةوة ئةغجى بؤ ضؤيؿتووة، بةآلّ ْةبو

زواى ئةوةى ئةغح طةيؿتة عاضةبػتإ، يةويَٓسةض بووة خوزإ ضةغةْايةتى خؤى و ْاوى ئةغجى 
 عاضةبى ييَ ْطا.

شياوة و  فةيًةغووف و َيَصووْووغي فةضةْػى )ئيَطْيَػت ضةْإ( نة ية غةزةى ْؤظزةيةّ
ييَهؤَييٓةوةى يةغةض عاضةبػتإ و عاضةبإ نطزووة، خةغًَةتة باف و خطاثةناْى عاضةبى 
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بيابآْؿيٓى باؽ نطزووة و يةباضةى عاضةبػتاْةوة زةَييَت: ٖةض طوٍَ و طيا و ئاشةَييَو بربيَتة 
 عاضةبػتإ، زواى َاوةيةى باف و بةٖيَعتط زةبيَت.

ية عاضةبػتإ و َاوةيةى يةويَٓسةض ْةَايةوة و بة ئاو و ٖةواى طوَيى غووض تا ئةوناتةى ْةبطزضا
ئةوىَ ْةشيا، ْةبوو بة طوَييَهي بؤٕ خؤف و بة طوَيى غووضى بؤٕ خؤف ْاو ْةبطا، ٖةَيووشةف تا 
ئةوناتةى ْةضوو بؤ عاضةبػتإ، تاَى ؾريٕ و بؤْى خؤف ْةبوو، زواى َاوةيةى ية ثةضوةضزةنطزْى 

ئةو شيٓطةيةي وةضططت، ٖةض َيوةيةى نة ية عاضةبػتإ زةغت بهةويَت  يةوىَ تاّ و بووْى خؤؾي
 باؾرت زةبيَت ية ٖاوتانةى ية ٖةض ؾويَٓيَهى زيهةي ديٗإ.

ئةغجي عاضةبى نوضت و الواظ و مسى وضز و ٖةْاغةى باف بوو، ٖةضوةغا بةضطةى بطغييةتى و 
 تيٓوويةتيى زةططت.

ى تةْيا يةى فةضغةْط بيَ تواْا زةبووٕ و ئةغجي ئاغايي زواى ضؤيؿتٓى يةضغة بؤ َاوة
زةنةوتٔ، بةآلّ ئةغجي عاضةبى تواْاى بطِيٓى زة فةضغةْطى بةو ؾيَوةية ٖةبوو بؤ بةزوونةوتٓى 
زوشَٔ ياخؤ غاضزإ، ية ديٗاْسا ٖاوتاى ْةبوو. نوضِي نةٖاَة نة تواْاى ئةغجةناْى خؤى 

إ ببات ئةوا زةتواْيَت ية زةغت يةؾهطى زةْاغي، وايسةظاْى ئةطةض ٖةض غواضيَو يةى ية ثيازةن
 زوشَٔ ٖةَيبيَت.

ؾاثووضى زووةّ و ثةضؤظى غةضنطزة بة ٖةَإ ؾيَوةى نوضِي نةٖاَة زةياْعاْى يةواْةية ناتيَو 
ئةو ٖةغت بهات ْاتواْيَت بةضططى بهات، ٖةَيسيَت و باؾرتئ ؾوئَ بؤ ٖةآلتٔ، الى ضؤشئاوا 

ية الى ضاغت و ثةضؤظ ية الى ضةخ زاْا، ية ٖةضزوو يةؾهط  زةبيَت، بؤية ؾاثووض طاييػهةناْى
 طاييػهةنإ ثاْتايي ظؤضيإ زاطرينطز تا بتوأْ ضيَطة ية ٖةآلتٓى عاضةبإ بططٕ.

غوثاى نوضِي نةٖاَة يةثطِ بةضةو ضؤشئاوا نةوتٓةضِىَ و ئةغجة عاضةبييةنإ وةى ترييَو نة ية 
يػهة دةْطييةناْيـ ية الى ضاغتى ؾاثووض و ية الى نةوإ زةضزةضيَت، نةوتٓةضِيَ، ٖاونات طاي

 ضةثي ثةضؤظ نةوتٓةضِىَ.
ناتيَو ضيعيَو ية طاييػهةى دةْطى ئيَطاْى زةنةويَتةضِىَ، دةغتةى زوشَٔ زةخاتة تطغةوة، 
طاييػهةنإ بة ضواض ئةغح زةدووَيئَ نة وةى ئةشزيٗإ و ية ئاَطاظى طواغتٓةوةى زيَو و 

ظة بيَ ئةظَووْةناْيـ ية بةضاْبةض خيَطايي و بةٖيَعى ئةواْسا بة تةواوةتيى زضةدمةنإ زةضٔ، غةضبا
 زةتطغإ.

بةّ ئاواية بووٕ ئةو طاييػهاْةي ئةو بةياْيية بؤ ضيَططتٔ ية ٖةآلتٓى يةؾهطى نوضِي نةٖاَة 
 نةوتٓةضِيَ، ية ٖةضيةنةياْسا ثاَيةواْيَهى ضِاغتةقيٓة زاْيؿت بوو، ٖةوغاضى ٖةض ضواض ئةغجي ية
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زةغت ططتبوو، ططتٓى ٖةوغاضى ضواض ئةغح بة ضاغتى ثاَيةواْيَتى ثيَويػت بوو بؤ ئةوةي بتواْيَت 
ضواض ئةغجةنة غاتةبةض فةضَاْى خؤى، ية ٖةض ئةغجيَهسا ضةْس تريٖاويَصيَو زاْيؿتبووٕ، زواى 

 ئةوةى نةوتٓةضِىَ بة خيَطايي تري و بةضزيإ زةٖاويؿت.
ضِؤيؿنت، بةآلّ بة ظوويي زةضنةوت ئةوإ ْاناضٕ زوو نةغإ بة ئةغجة عاضةبييةناْيـ بًةظ زة

ثيَهةوة ٖةَيبططٕ و ٖةَإ خيَطاييإ ٖةبيَت نة ثيَؿرت ٖةياْبوو، ٖةْسيَو داض ئةو خيَطايية زةطاتة 
ؾةغت نيًؤَةتط ية زةَصَيَطيَهسا، بةآلّ ئةغجى طاييػهةنإ خيَطايي خؤيإ ثاضاغت، ضووْهة 

ةنسيي زةضِؤيؿنت، بؤية ئةغجى طاييػهةنإ ٖإ زةزضإ بؤ ئةوةي خيَطاتط ٖةَوويإ ية تةْيؿت ي
 يةوة  بطِؤٕ نة ٖةية.

فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةنإ زةيإ وت ْابيَت ضيَطة بسةٕ ٖيض غواضيَهى عاضةبإ بهاضيَت 
ةوة و ية ضيَطةناْى بانوض ياخؤ باؾووضةوة ضِظطاضى ببيَت، بؤية بةضةو ئةو الية طوؾاضيإ زةخػت

 ضيَطةى ٖةآلتٓيإ زازةخػت.
ناتيَو طاييػهةيةى زةطةيؿتة عاضةبيَهى ٖةآلتوو، ية ثيَؿةوة زاغي طاييػهةنة بةضى 
زةنةوت، غواضةنةى ثاضضة ثاضضة زةنطز، ئةوةى ثؿتيؿى بة غةختى بطيٓساض زةبوو ياخؤ ئةغجةنة 

ة، ئةطةض طاييػهةنة ية زواوة زةنوشضا و غواضةنإ زةنةوتٓة شيَط تايةى طاييػهةنإ و زةثًيؿاْةو
بةض ئةغجةنإ نةوتباية، ظةبطةنةى ظؤض بةٖيَع ْةزةبوو، بةآلّ تةْيا ثيَويػت بوو ئةغجةنة مبطيَت و 
غواضةنإ بهةوْة غةض ظةوى، ضووْهة زواى نةوتٓيإ ئةغتةّ بوو ظيٓسوو مبيَٓٔ، ضيعةناْي زيهةي 

زةنةوتٔ، ئةوإ يةشيَط تايةى طاييػهةنإ طاييػهةنةناْيـ ية زواياْةوة ٖةَسيػإ بة غةضيإ 
 يةتوثةت زةبووٕ ياخؤ بة ؾيَوةيةى بطيٓساض زةبووٕ نة تواْاى ٖةغتاْةوةيإ ْةزةَا.

ناتيَو ضيعى زووةَى طاييػهة دةْطييةنإ طةيؿتٓة ئةغح غواضاْي عاضةبإ، بة ضاغتى 
يَ بةضظ زةبؤوة، بةآلّ ؾاثووضى ئةواْى وةى طةآل ٖةَيسةوةضاْس، بؤية ٖاواضى )ئةَإ...ئةَإ(يإ ي

زووةّ ية تؤَيةى ئةو خةَيهة بيَ تاواْاْةى بة زةغت عاضةباْةوة ية ئاواييةناْى غةض ضيَطة و زواى 
خؤبةزةغتةوةزإ نوشضابووٕ، فةضَاْى نطزبوو نةؽ ْةثاضيَعٕ و ٖةَوويإ بهوشٕ، بؤية عاضةبإ نة 

 ئةوةيإ بيٓى، نةوتٓة بةضططيهطزٕ.
اضةبإ ئاظا بووٕ، بؤية بيَ غووز خؤيإ بة نوؾت ْةزةزا، ناتيَو بيإ ظاْيباية ؾةضِظاْاْي ع

بةزةغتٗيَٓاْى غةضنةوتٔ ئةغتةَة، خؤيإ بة زةغتةوة زةزا، بؤ ئةَةف َةضديإ ٖةبوو نة 
ْةنوشضئَ و ٖةَيػونةوتى خطاثيإ يةطةَيسا ْةنطيَت و خواضزْيإ ثيَ بسضيَت، بةآلّ ؾةضِظاْي عاضةبإ 
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ض ظاْيباى زوشَٔ َةضدى ثةغةْس ْانات، تا َطزٕ بةضططى زةنطز و َطزْى ال باؾرت بوو ية ئةطة
 خؤبةزةغتةوةزإ.

ئةوةؾي زةظاْى نة يةْيَو عاضةبػتإ ٖةَوو زيًةنإ زواى ئةوةى وؾرتةناْيإ ييَ زةغتيَٓسضا، 
ة. ية عاضةبػتإ خيًََةنإ ئاظاز زةنطإ، يةويَٓسةض ْةببوو بة ْةضيت نة زيٌ بؤ َاوةى زضيَص مبيَٓيَتةو

بةضزةواّ زش بةيةى زةدةْطإ، ظؤضيٓةي َاٍَ و غاَإ و ئةوةي ئةوإ ٖةيإ بوو تةْيا وؾرت بوو، 
ضِاغتة خيًََةنإ َةضِيؿيإ ٖةبووٕ، بةآلّ َةضِ بة غةضَاية ٖةشَاض ْةزةنطا، ٖةَوو غعا و 

 خويَٓبةٖايةى تةْيا بة وؾرت زةثيَوضا و زةزضايةوة.
ية ْيُضة زووضطةى عاضةبإ خيًََيَو بةغةض خيًََيَهي زيهةزا غةضزةنةوت، ٖةَوو ناتيَو 

وؾرتةناْيإ زةبطزٕ و زةبووْة خوزإ شْةناْيؿيإ، بةآلّ ئةو زيالْةى ية طةضَةى دةْطسا زاواى 
 ثاضيَعطاضيإ نطزبوو، ئاظاز زةنطإ تا بة ئاضةظووى خؤيإ بؤ ٖةض ؾويَٓيَو زةخواظٕ بطِؤٕ نة خؤيإ
زةياْةويَت، بةآلّ ٖةَيػونةوتيإ يةطةٍَ زيًةناْي ْةتةوةناْي زيهةزا بة ؾيَوةيو زيهة بوو، ئةطةض 
زيًة ْاعاضةبةنإ زةوَيةَةْس بوواْة، ئاظازيإ ْةزةنطزٕ تا )ثاضةى خؤنطِيٓةوة( ْةزةٕ. ئةو زيالْةى 

بوو، ئةطةض يةْيَو خانى  تواْايإ ْةبوواية خؤيإ بهطِْةوة، زوو ؾيَوة ٖةَيػونةوت ضاوةضِواْيإ
خؤيإ ثيَويػتيإ ثيَ بووْاية، ناضيإ ثيَ زةنطزٕ، تا ناتى ثيَويػت بووٕ، زواتط ئاظازيإ زةنطزٕ، 

 ئةطةض ثيَويػتيؿيإ بة زيًةنة بؤ ناضنطزٕ ْةبوواية، ضاغتةوخؤ ئاظازيإ زةنطزٕ.
يَت، بطِياضياْسا بةضططى بهةٕ، غةضباظةناْى نوضِي نةٖاَة نة ظاْيإ ئةوإ زةغتيإ ييَ ْاثاضيَعض

بةآلّ نات زضةْط بوو، ضووْهة ئةوإ بًةظ ويػتبوويإ ضابهةٕ، ضوْهة ٖةض نةغيَو زةيوغت 
تةْيا خؤى زةضباظ بهات، بؤية ئاضايؿى دةْطيإ ْةبوو، ٖةضيةنةيإ ثيازةيةنى يةطةٍَ خؤى ٖةٍَ 

تةوة، بة ٖةَوو تواْا و خيَطاييةى ططت بوو، تةْيا زةيةويػت بًةظ ية زةظةضي َةتطغي زووض بهةويَ
بةضةو ضؤشئاوا زةضِؤيؿنت، بؤية ناتيَو بطِياضياْسا بةضططى بهةٕ، ْاضاض بووٕ ضيعةناْيإ بؤ دةْط ضيَو 

 غةٕ تا بتوأْ خؤيإ ية بةضاْبةض زوشَٔ بططٕ.
ةٕ، ئةوة ئاؾهطاية بؤ يةؾهطيَو نة ية ٖةآلتٓسا بيَت، ئاغإ ْيية بهاضٕ بًةظ ضيعةناْيإ يةنبد

َاوةيةنى ظؤضى زةويَت. ؾةضِظاْي عاضةبإ زواى ئةوةى بؤيإ زةضنةوت زةبيَت ظةْطٔ و بةضططى 
بهةٕ، ظؤض زييَطاْة وةغتإ و نةوتٓة دةْط، بةآلّ ئةوإ تاى تاى و بيَ ضيعبووٕ زةدةْطإ، ئةّ 

عى ثيازةف ئاوايةف بةضططيهطزْى ْةتةْيا ية ثيَـ طاييػهة دةْطييةنإ، بططة ية ثيَـ ٖيَ
 غةختة.
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بةؾيَو ية غواضاْى نوضِي نةٖاَة نة فةضَاْى بةضططيإ ثيَ ْةطةيؿت بوو، تواْيإ خؤيإ 
ضِظطاض بهةٕ، زواى ئةوةى بيٓيإ طاييػهةناْيإ بة زووة ْيية، بؤ ئةوةى ئةغجةناْيإ ْةنةوٕ، 

ية ضيَطةى يةنيَو ية  خيَطايي خؤيإ نةّ نطزةوة و بةضزةواّ بووٕ ية غاضزإ تا طةيؿتٓة فوضات،
بواضةنإ ثةضِيٓةوة، بةآلّ ئةواْةى ْةياْتواْى ضِابهةٕ، زواى ئةوةى ظاْيإ ئةَإ ْازضئَ، ٖيَٓسة 
دةْطيإ نطز تا نوشضإ ياخؤ بة غةختى بطيٓساض زةبووٕ، يةنيَو ية بطيٓساضةناْيـ، فةضَاْسةى 

 غوثاى عاضةبإ نوضِي نةٖاَة بوو.
ببيَت، دةْط نؤتايي ٖات و فةضَاْى طةضِاْةوةى طاييػهة ثيَـ ئةوةى زْيا تاضيو 

 دةْطييةنإ زةضنطا.
َةيساْى دةْط ٖيَٓسة ؾًَةشاو بوو نةؽ ْةيسةتواْى ثيَي ضابطات، ئةغجى بةضةآلى ؾةضِظاْاْي 
عاضةبإ ظؤض بووٕ، بةضةو ضؤشٖةآلت زةضِؤيؿنت، ضووْهة ئةغح بةضةو ئةو ؾويَٓة زةضِوات نة ييَي 

يػهةناْيـ ٖةض ئةغجيَهيإ بيٓيباية، ٖةوغاضةنةيإ ية طاييػهةنة زةبةغت و ٖاتووة، طاي
 يةطةٍَ خؤيإ زةبطز.

ويَطِاى ئةوةى ؾاثووض فةضَاْى نوؾنت و زةغت ْةثاضاغتٓى بؤ ؾةضِظاْاْي عاضةبإ زةضنطزبوو، 
، يةنيَو ية بةآلّ ضؤشى زواتط فةضَاْى نطز تا بضٔ، بطيٓساضةناْيإ بٗيَٓٔ بؤ ئةوةي تيُاض بهطئَ

 بطيٓساضةنإ نوضِي نةٖاَة بوو.
فةضَاْى ؾاثووض بةضاْبةض زيالْي عاضةبإ بة ثيَوةضةناْى ْٗا َايةي ضةخٓة بوو، ناتيَو يةنيَو 
خؤي ضازةغت زةنات، ْابيَت بهوشضيَت، ٖةضوةغا ؾيَوةى ٖةَيػونةوتيـ ية بةضاْبةض زيًةنإ 

ثيَ بهطيَت، بةآلّ ئةو فةضَاْة بةض ية ؾاظزة غةزة  زةبيَت باف بيَت و ْابيَت ناضى بيَ َووضةيإ
زةضضووة، ئةونات ْةضيت و ياغانإ وةى ئيَػتة ْةبووٕ، ئةو فةضَاْة بؤ يةؾهطيَو زةضضوو بوو نة 

 بةثيَي ياغاناْى دةْط ْةدووآلبؤوة.
بيَت،  تا ية َيَصووزا بةضةو زوا بطةضِيَيٓةوة زةبيٓني ية دةْطةناْسا ئةطةض ؾاضيَو دةْطى ْةنطز

يةاليةٕ يةؾهطى ٖيَطؾبةض زةثاضيَعضا و زوشَٔ خةَيهى ئةو ؾاضةي زووضاضى تاآلٕ ْةزةنطز و 
ثياوةناْى ْةزةنوؾنت و زيًى ْةزةنطزٕ و بٓةَاَيةناْياْي ييَو زاْةزةبطِاْسٕ، تةْاْةت زةغةآلتساضة 

ة يازطاض َاوةتةوة، ئاؾووضييةناْيـ نة باغي خوئَ ضِؾتٓةناْى ئةوإ ية نةتيبةناْسا ٖاتووة و ب
خةَيهى ؾاضيَهيإ ْةزةنوؾت نة بةضططيإ ْةنطزباية، بةآلّ نوضِي نةٖاَة ناتيَو يةؾهطنيَؿيي 
نطز، ويَطِاى ئةوةى خةَيهى ئاوايي و ؾاضةناْى غةض ضيَطةى باْطةؾةى خؤبةزةغتةوةزإ و ؾةضِ 

 ْةنطزْيإ زةزا، بةآلّ ئةواْى تاآلٕ زةنطز و ثياوةناْى زةنوؾنت.
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زووةَني دةْطى ديٗاْى ناتيَو ٖيتًةض فةضةْػاى زاطرينطز، ْيؿتُاْجةضوةضة فةضةْػييةنإ  ية
 ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض غةضباظة ئةَيُاْييةنإ و زةيإ نوؾنت.

ٖيتًةض فةضَاْي نطز ية بةضاْبةض نوشضاْى ٖةض غةضباظيَو، ثيَٓر ثياوى بيَ تاواْى فةضةْػى 
، ناتيَو نوشضاْى غةضباظةناْى ئةَيُإ يةاليةٕ فةضةْػييةنإ زووباضة بؤوة، (8)طويًة باضإ بهطيَت

فةضَاْى نطز شَاضةنة بهةٕ بة ثةدما ثياو ية بطى ٖةض غةضباظيَو. ْابيَت زووضاضى غةضغووضَِإ بني 
نة ضاى طؿتيي ئةونات ظؤض غةضظةْؿي ٖيتًةضى ْةنطز بؤ ئةو ناضةي، واٖةغت زةنطا نة ٖيتًةض 

بةض نوشضاْى غةضباظةناْى تووضِة و بيَعاض بووة و تؤَية ية ْيؿتُاْجةضوةضة فةضةْػييةنإ ية بةضاْ
زةناتةوة. َاضؾاٍَ ثيتةٕ غةضؤنى فةضةْػا بة ضاوى ثطِ ية فطَيَػهةوة زاواى ية 
ْيؿتُاْجةضوةضةنإ زةنطز تا ضيسي غةضباظى ئةَيُاْى  ْةنوشٕ، بؤ ئةوةى ثياوة بيَ تاواْةناْى 

 ةنوشضئَ.وآلتةنةى ْ
ناتيَو بطيٓساضةناْيإ ية َةيساْى دةْطى ْازة بؤ زواوة و بؤ ْيَو يةؾهطةناْى غاغاْى 
طواغتةوة، زةغتيإ نطز بة ييَهؤَييٓةوة يةطةٍَ ئةوإ، بؤ ئةوةى بؤيإ زةضنةويَت ضييإ يةو 

ةيساْى دةْط ية نةضةغتة و ثاضاْة نطزووة نة ية ئيَطاْيياْيإ بة تاآلٕ بطزووة، ضووْهة ئةوةى ية َ
عاضةبإ طريابوو ظؤض نةَرت بوو يةوةى ئةوإ بطزبوويإ، بؤية ؾاثووض و ثةضؤظ وايإ بري زةنطزةوة نة 
ئةوإ ئةو نةضةغتة و ظيَطِاْةيإ ياخؤ بؤ عاضةبػتإ طواغتؤتةوة ياخؤ ية ؾويَٓيَهي زيهة سةؾاضيإ 

يإ يةو باضةوة زةنطز، ثيَويػتيإ بة ئةوة زاوة بؤ ئةوةي زواتط بياْطواظْةوة، ضووْهة ييَهؤَييٓةوة
 بوو ْاوى بطيٓساضةنإ و خيًََةناْيإ بعأْ.

نوضِي نةٖاَة زةيعاْى ئةطةض بيٓاغٔ، بة زَيٓياييةوة زةنوشضيَت، بؤية ْاوى خؤى طؤضِى و وتى 
ٕ ضِاطةياْس ؾةضِظاْيَهي ئاغايية. ئةو نةغاْةى ييَهؤَييٓةوةيإ يةطةٍَ بطيٓساضةنإ زةنطز بة ؾاثووضيا

نة ْابيَت ئةو نةغة ؾةضِظاْيَهي ئاغايي بيَت، ضووْهة ظضيَيةنى ظؤض دوإ و ضِاظاوةي ية بةضزاية، 
بة زَيٓياييةوة زةبيَت ية َةظْاْي غوثانة بيَت، ؾةضِظاْيَهى ئاغايي ْاناضيَت ئةو دؤضة ظضيَياْة 

هطزْى ظضيَيةنى يةو ؾيَوةية، يةبةض بهات. ضووْهة ٖةْسيَو داض زوو غاٍَ َاوةى ثيَويػتة بؤ ضيَ

                                                 

بةضزةواّ ية زواى ثاغاوٖيَٓاْةوةية بؤ ناضة خطاثةناْى ثاؾاناْى ئيَطإ ية ناتى  ظةبيشوَيآلبة زاخةوة  (8)
يةباضةي ئةو بؤ دواَيَطيـ  إ تاواْةناْى ٖيتًةض باؽ زةنات،بؤ بةضططى ية ئةو سا،ئةدماَساْى تاواْ

ى وةى ئةو اَْإ زةظاْني ٖيتًةض و خةَيهضِي، ية ناتيَهسا ٖةَووزضيَصزاز ثاؾاياْةوة بةضزةواّ زةبيَت يةغةض
 "نوضزى "وةضطيَطِي .تاواْباضى دةْط و بهوشٕ
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ئةو ظضيَياْة ٖةضضةْسة ظضيف بووٕ، بةآلّ بةٖيَع بووٕ و بةضطةى ظةبطى مشؿيَطيإ زةططت و 
 خاوةْةنةيإ يةو ظةبطاْة زةثاضاغت.

ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نطز تا بطيٓساضةنة بيَٓٔ بؤ الى ئةو، ضووْهة ضِووخػاضى خويَٓاوى 
واى ئةوةى ضِووخػاضى زةضنةوت، ضيؿى تاؾي بوو، ؾاثووض بةثيَي ئةو بوو، فةضَاْى نطز بيؿؤٕ، ز

باغاْةى غيدووضِةناْى بؤيإ نطزبوو، ئةوى ْاغي و ظاْى نوضِي نةٖاَةية. ضِةْطة ثيَويػت ْةبيَت 
بطوتطيَت، بةآلّ ضيـ تاؾني يةْيَو عاضةبإ ثيَؿرت باوبوو، ٖةتا ئةو زةَةي دةْطيإ ية زشي 

ز ضيـ ٖيَؿتٓةوة تايبةت بوو بة ئيَطاْييإ، ٖةض بؤية ضِيـ ٖيَؿتٓةوة ية ئيَطاْييإ بةضثانط
 ئيَطاْياْةوة ضؤيؿت بؤ ْيَو عاضةبإ.

ضؤشى زواتط زواى ئةوةى ؾاثووض ية ناضةناْى دةْطى ضؤشى ثيَؿرت ضظطاضى بوو، زاواى نطز بؤ 
 ئةوةي نوضِي نةٖاَة بيَٓٔ بؤ الى.

اييػهةوة بطيٓساض بووة و خويَٓى ظؤضى يةبةض ثعيؿو ثيَي وت نة ئةو بة ٖؤى زاغي ط
ضؤيؿتووة و ية زؤخيَهى باؾسا ْيية و تاى ييَية، ئةونات زةوتطا ئةطةض بطيٓساضيَو تاى ٖةبيَت، 
ظيٓسوو ْاَيَٓيَت و زةَطيَت. ثعيؿهةناْى ئةونات ْةياْسةظاْى ئةطةض بطيٓساض تاى بيَتىَ، ْيؿاْةى 

 ى فيَط نطزبوو نة يةوناتةزا زةَطيَت.ٖةونطزْييةتى، بةآلّ ئةظَووٕ ئةواْ
 ؾاثووض ثطغياضى نطز: ئةو ضةْسي زيهة زةشيت؟.

 ثعيؿو وتى: بة باوةضِى َٔ ئةو تا زوو ضؤشي زيهة بة ظيٓسوويي زةَيَٓيَتةوة.
نوضِي نةٖاَةيإ بؤ الى ؾاثووض ٖيَٓا، ئةو ية زؤخيَهسا ْةبوو نة بهاضيَت بة تةواوةتيى 

ْيا ثيَى وت: )ئةى نابطاى عاضةب، َٔ بةثيَي ْةضيت و ئايٓى خؤّ بةضزةواّ يةطةَييسا بجةيعيَت، تة
بةظةييِ بة زوشَٓة ؾهػت خواضزووةنامنسا ٖاتووةتةوة و ْةَهوؾتووٕ، بةآلّ تؤ َافى بةظةيي ثيَسا 
ٖاتٓةوةت ْيية، ضووْهة ؾويَٓهةوتوواْى َٔ ويَطِاى ئةوةى يةطةٍَ تؤ ْةدةْطإ و خؤيإ 

 اْت نوؾت، بةآلّ يةبةضئةوةى تؤ بطيٓساضى ْاتهوشّ(.بةزةغتةوةزا، ئةو
نوضِي نةٖاَة ٖيض بةضغعي ْةبوو، ئةويإ ية الى ؾاثووضى زووةّ بطزة زةضيَ، وةى ثعيؿو وت 

 بووى، زوو ضؤشي زواتط َطز، بةّ ئاواية زووةَني ٖيَطؾي َةظْي عاضةبإ بة ؾهػت نؤتايي ٖات.
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  مةووشكطتى قوضتةنتيهى د               

ٖات و  توْسإ باضاْى ومت ْييةنإ و ضؤَى بضووى ية غوضيا نطز،بامسإ ية دةْطى غاغا
زواتطيـ ؾاثووضى زووةّ  يةؾهطى ضؤّ و زؤخى دةْطى طؤضِى، ىيةْيَوضووْطط بوو ية ضيَ

 .ٕضؤَى بضووى زةدةْطايةطةٍَ نطز نة زةضةوةى يةؾهطةنةى طةضِاْفةضَاْى 
ى قوغتةْتيٓى يةنةّ و نوضِزاوة قوغتةْتيٓى زووةّ ضِووَاوةيةنى نةّ زواى ئةو 

ثيَسضاوى بؤ ئاؾتى ْاضزة الى ؾاثووضى زووةّ آلت يةنى زةغةييَصْةئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى، 
 ى ئاؾتى بة ئةوإ بةخؿي.ٓاَةنطزْى ثةمياْزةغةآلتيى َؤضو 

و َةتط ةى زوْيَعيهى آلبا ياوة زياضةناْى غةضزةَى خؤى بوو،قوغتةْتيٓى زووةّ ية ث
 زةغةآلتةنةيسا غاَيىزووةَني ية  زاطرينطز،تي خؤيسا يؤْاْى آلغاَيى زةغة نيزةبوو، ية يةنةَ

اْةى وآلتزةغتة و بادى ييَ وةضططتٔ، واتة ئةو ئةوضووثاى نطزة شيَطةناْى باؾووضى وآلتتةواوى 
ضؤَى  خؤغٓووضى طةيؿتة غٓووضى ئيتاَييا يا ئاوايةبةّ  بووْة ْيَوإ ضؤّ و يؤْإ،نةوت 

 .َةظٕ
تةَاؾانطزْي ى نطيػتيإ بوو، ئةو غؤظى بؤ يةغةض ئايٓقوغتةْتيٓى زووةّ وةى باونى 

بة فةضَاْى ئةو طالزياتؤضةناْيإ يةو غيَطناْةزا زةخػتة بةضاْبةض يةى بؤ  غيَطى ٖةبوو،
 يَضبؤ ثةضوةضزةى طالزياتؤضةنإ  َةظْيإدةْط و ية قوغتةْتيٓة بة فةضَاْى ئةو ؾويَٓيَهى 

 نطز.
ى ئاؾتى يويػت ئةوضووثازات ية آلثياويَهى ئاوا ئاظا و غةضنةوتوو و بة زةغة ئاخؤ ضؤٕ

يإ ضؤَى بضووى بؤتة بيٓ َةظٕناتيَو ضؤَى  آلَةنةف ئةوةيةوة، ا بهات؟يةطةٍَ ؾاثووضز
بؤ دةْطى ضؤَى  يإزضاوغيَيإ، ظؤض تطغيإ ييَ ْيؿت و فةضَاْى نؤنطزْةوةى يةؾهط

ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى ناتيَو ظاْى دةْطيَهى طةوضةى ية ثيَؿة،  طز،زةنبضوونيإ 
و  ْيَوإ ؾاثووضى يضيَطة ية ٖاوثةمياْ بؤ ئةوةي ،ى ئاؾتى بؤ ؾاثووضى زووةّ نطزثيَؿٓياظ

ى وابوو نة ؾاثووض باوةضِهة ضووْ، سةٕبطزْى ئةوإ ببططيَت ئةطةض ٖةوَيي يةْيَوضؤَى طةوضة 
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بة يةنذاضى  بؤ ئةوةيية ضاغتيؿسا ؾاثووض ئةوةى زةنطز  ،س زةناتثةغةْ ْييةئةو ٖاوثةميا
 بضيَت. يةْيَوضؤَى بضووى 

ئاغووزة  ئيَطإقوغتةْتيٓى زووةّ بؤ ئةوةى ية ثؿتةوة ٖيَطؾي ْةنطيَتة غةض و ية َةتطغي 
نة  ٖةض، بةآلّ َؤض نطا وٕئاؾتى ية تيػف ثيَؿٓياظى ئاؾتى نطز و ثةغةْس نطا،بيَت، 

 ةوةقوغتةْتيٓ يةاليةٕ ٓاَةنةبؤ غةض ضؤَى بضووى ْةَا، ضيَههةوتٓ َةظٕى َةتطغي ضؤَ
ية ناتى تطؽ و ؾهاْسْى ية ناتى  ٓاَةئةو ضيَباظةى قوغتةْتني )ضيَههةوتٓ ؿيٌَ نطا،ثيَ

خاْى ضِوو( بة َريات بؤ تةواوى ثاؾاناْى ضؤَى بضووى َايةوة تا ٖةضِةؾةنإْةَاْى 
ٖاتة نايةوة  اْيـضةباضؤَى بضووى بةضاْبةض بة ع يةاليةٕظ نإ، زواتط ٖةَإ ضيَباْييةغاغا

إ يةطةٍَ ئاؾتييٖاوغٓووضى تاظةى ئةوإ و بة ٖةَإ ؾيَواظ يةناتى ثيَويػتسا  ةنة ببوو
 يإ ثيَؿيٌَ زةنطز.ٓاَةنةضيَههةوتٓ ييةنإزواتط بة ْةَاْى َةتطغإ زةنطز، ضةباع

اى غاغاْى )خةغطةوى ثيَٓذةّ( ْاغطاو بة ية ؾاْاَةزا ية باغي بةغةضٖاتى ثاؾ فريزةوغي
 ئةْؤؾيَطوإ، بة ٖيَطانًيؤؽ ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى زةَييَت:

 بط ايطاْيإ َى ْهٔ زاوضى   "تو طط قيكط ضوّ و طط َٗرتى
 زغت َٔ اغتدٗإ غطبةغط ظيط  ْساْى نة ايطإ ْؿػت َٔ اغت

 اٍ ؾريْياضز ؾسٕ ْعز ضٓطثًٓط شيإ اضضة باؾس زيري           
 ٖى نة ثيُإ مباْس بةداىٕ خوزاضو  تو ظإ َطظ يو ضف َٓة ثيـ ثاى

 (9)غط و طاة تو ظيط ثي بػجطّ"   اطط بطعضى ظئ غدٔ بطعضّ
ٓاَةى ئاؾتى ، ئةْؤؾيَطوإ زةيعاْى قةيػةضى ضؤّ ثيَؿيًَى ضيَهةوتٓفريزةوغيى وتةبة 
 بؤية ئةو ْاَةيةى بؤ ْاضزووة. زةنات،

ى ئازيابئَ زةبيَتة ٖى وآلتا ْووغطا نة ؾاثووضزؾتى ْيَوإ قوغتةْتني و ى ئآاَةية ثةمياْ
و  بانوضوة َيعؤثؤتاَياى وو ضؤَى بضووى ٖيض زاوايةنى يةغةض ْابيَت. ئازيابئَ نةوتب ئيَطإ

بوو. ئةطةض ية زةغت ضؤَى  ْيَعيويـ ظؤض وْية تيػف ططيٓط بوو،نإ ظؤض ْييةبؤ غاغا

                                                 

إ بي. ْاظاْى ئيَطإ ديَطةى َٓة و ْييطةوضةى ئيَطا ْيية، بؤت َةظْرتي خؤيػةض ياةواتة: ئةطةض تؤ ق (9)
يَت بةضاْبةض بة ؾيَط بوةغتيَت. ئةطةض ناضْا ،ٓط ئاظا بيَتزةغتى َٓة. ٖةضضةْسة ثًَٖةَوو ؾتيَو يةبةض

يةى باغهت غٓووض َةبةظيَٓة. ئةطةض غٓووض  ئةْساظةيى ئاؾتى وةى خؤى بيَت، بة ٓاَةزةتةويَت ثةمياْ
 "نوضزى يوةضطيَطِ". ًةوةنامن ثاؾطةظ زةمبةوة و الؾةت زةخةَة شيَط ثيَي فيوتةظيَٓى، َٓيـ ية ةبب
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ية  بةٖيَع، غوثايةنى وٕؾاثووض بؤ ثاضيَعطاضى ية تيػف زةبوواية، بةضزةواّ بووايةبضووى 
ّ زواى آلبة وْى ية ئاضازا ْةبيَت،ى تيػفزاطرينطزْيَت تا َةتطغي ابٓة زوآلتغٓووضى ئةو 

 .بووٕنإ، يةو بابةتة بيَ تطؽ ْييةبة ٖى غاغا ووة بوآلتئةوةى ئةو 
ةيإ بة ٖؤى طة زميةناضةنإ ظؤضيٓيًََن ئيَطإ باضإ ْةباضى،ظ( ية بةؾيَو ية  339غاَيى )

ةوةى ئاوى يـ بة ٖؤى نةَبووْزةنطا بةؾيَو ية ناضيَعةناْ ييثيَؿبيٓ غووتإ،ى ئاو ْةبووْ
ية تطغٓانةى ية غةضزةَى طةدميسا ية وقطِيّ ؾاثووضى زووةّ يةو قاتآلبة هةٕ،ب وؾوشيَط ظةوى 

ةغاَيى ْةزةتطغا وؾهية  وةضططتبوو، بؤيةواْةى باف و ثيَويػتى و  ئةظَووٕيسا بوو، ضِوو ئيَطإ
 غايًؤناْيسا ٖةبوو.ئةَباض و ى ثيَويػتى ية زاْةويًََةو بةضزةواّ 

ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ  ئيَطإغايًؤناْى ئةَباض و ى زاْةويًََةيَت: )بيَصٖيَطتػفيًََس زة
هة ضووْ، ْةبووْة آلهطزْةوةى غازةنطاْةوة و ثيَويػتيإ بة ْويَ ْويَ يَواضد ٖةض ضواض غاٍَ

طةمن تياياْسا تيَو ْةزةضوو و ْةزةنةوتة بةض ٖيَطؾي  بووٕ،نطا ضيَى تاؾطاو ية بةضزغايًؤنإ 
ةغاَييةوة ْاضاض بة زةضٖيَٓاْى ٖةْسىَ طةمن وؾهّ ئةطةض بة ٖؤى آلةنإ، بةطووَؿو و َيَ

 يضوداضضواض غاٍَ  زواتط ئةو بةؾةيإ ثطِ زةنطزةوة، بة ثيَضةواْةوة ٖةضة، غاَيى ايواْوبب
 إ ْويَ زةنطزةوة.(ئةَباضةنطةمنةنةيإ ية 

ط ْةبووْى ْإ و ٖةويإ زووضاضى ئيَطاْييّ آلبوو، بة وؾوظ(  339ٖةضضةْسة غاَيى )
و  ئيَطإا ية ْاو زةبطيَت، ٖةضوةغ (10)ي نة ئيَػتة ية ئةوضووثا بة ثاتط ٖةض ئةوةْةبووٕ، ٖةوي

 اغطاوة.بة َانةضؤْى ْ زيهة ؾويَيناظؤض 

                                                 

نإ ثاتيإ خواضزووة، بةآلّ ثاتى ْييةزةَى غاغاية غةضإ ْييت نة ئيَطاثيَُاْواية يةنةجماضة بطوتطيَ (11)
ضيها ةية ئةَ ْٗاْةبووة و ية ؾيَوةى ثاضضةى بضووى بووة وةى ئةوةى  ْٗاضؤْى ائةوإ بة ؾيَوةى َان

واى ٖةْسيَ نةؽ َاناضؤْى خواضزْى ْةتةوةيي ضؤَةنإ بووة و خةَيو ية ئةواْةوة ئةو زةخوضيَت. بة بطِ
 ثيَويػتة ئةَة بعأْ ْيية،نؤْةنإ  ْييةيإ ية باضةى خواضزْة ئيَطايظاْياض ياضزْة فيَطبووٕ، ئةو نةغاْةخو
نة يةطةٍَ ؾتة( ٖةبوو،ؾتةيإ )ية نوضزى زةبيَتة ٖةضِضؤْى بة ْاوى ضِانإ دؤضة خواضزْيَهى وةى َانْييةئيَطا

ْةنطاوة   زيهة ئاَازةنطاوة و تيَهةٍَ بة خواضزْيةآلّ ثات بة ؾيَوةى ديا  ئاَازة زةنطا،ب زيهة خواضزةَةْي
 ثةْري زةخواضز. خؤنةؾو يا يةطةٍَو ٖةويطى ثاتيؿيإ 

و  فاضغييةضؤْى زةووتطيَت، ضةطى ية ايةنإ بة َانايوثوى ثات نة ية ظَاْة ئةوضوؾةظاضاوةْاغةنإ زةظأْ 
طيَت اييةنإ بة ْاوى ناَيباؽ، زةظاْوثوى ئةوضزيهة باضةى خواضزْيَهيضز بهطيَت يةئةطةض ييَهؤَييٓةوةى و
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ظ( ٖةواَييإ طةياْسة ؾاثووضى زووةّ نة يةؾهطيَو ية ئاظةضباجيإ  340ية بةٖاضى غاَيى )
يإ ثيَية نة ية آلطابوو نة ئةو يةؾهطة شَاضةيةنى ظؤض ئاوتناْسا ظاْياضييةية  ْيَعيو زةبيَتةوة،

ئةوةف يةبةضزاية، نة ثيَػتةى ثًَٓطيإ ئةو غةضباظاْةوة ٖةَيطرياوٕ  يةاليةٕؾيَوةى ٖةَيؤزإ و 
 بة واتاى ئةوة بوو نة يةؾهطةنة ٖى ضؤَة.

 ةوةة زاضى زضيَصببوو ية ثةيهةضى ٖةَيؤ نة  بطيَتىى ٖةَيؤ ية يةؾهطى ضؤّ ٖةَيسةنطا، آلئا
و زواى زضوغت  َةظٕية تايبةت بة يصيؤْةناْى ضؤَى آلزةبةغرتا و بةضظزةنطايةوة. ئةو ئا

نةغيَهةوة  يةاليةٕيةيإ نطزة ٖيَُاى خؤيإ و ٖيَُانة آلى ضؤَى بضووى، ئةواْيـ ئةو ئابووْ
 ةنطز.يةبةضزثؤؾيَهى ية ثيَػتى ثًَٓطى آلٖةَيسةطريا نة ْيوة با

هة ضووَْإ ٖات، غةضغووضِى زووضاضى يناتيَو ئةو ٖةواَية بة ؾاثووض طةيؿت بة تةواوةت
ٖةَيهةوتةى  بةثيَيا، طةوضة بةضةو ئيَطات ٖاتب خؤتا ئةو نات ٖةض يةؾهطيَهى ضؤَى بضووى يا

َة يةنةجماض بوو ةزةٖات. ئ فوضاتةوة، ية ضيَطةى ةوة زووض ْةبيَتية ئاوئةوةي دوططافى و بؤ 
ى ئاؾتى يةطةٍَ ٓاَةهة ؾاثووض ضيَههةوتٓضووْنة ية ضيَطةى قةوقاظ بةضةو ئاظةضباجيإ بئَ. 

ؿيٓةنةى بةضاْبةض بة قوغتةْتني ٖةبوو، بريى نطزةوة نة زةبيَت قوغتةْتني َطزبيَت و ديَٓ
 ًةظب ٖيَٓسةيةواْةؾة ديَٓؿيٓى قوغتةْتني  ٓاَةنة خؤى بة بةضثطؽ ْةظاْيَت،ضيَههةوتٓ

 بيَت ٖةواَيى َةضطى قوغتةْتني بؤ ؾاثووض بيَت.ْةبووبيَتةوة نة زةضفةت آلدوو
و ؾاْسيَهيـ  بطِواتبةدىَ بة يةؾهطيَو بةضةو قوغتةْتني ؾاثووض تيَطةيؿت ثيَويػتة زةغت

يةؾهطنيَؿي ئةوإ. ثاؾاى غاغاْى ناضيَهى  يةباضةىهطزْةوةى بسةْىَ ضِووْؤ ضؤّ بٓيَطيَت تا ب
 ى ئاؾتى بووبيَت.ٓاَةْةنطز بوو نة ثيَضةواْةى ضيَههةوتٓ

ؾاثووض ؾاْسةنةى زياض نطز و نةغيَهى بة ْاوى )فةضٖاز غةضز( نطزة غةضؤنى ئةو ؾاْسة 
 نةؾتييوض بة غوزواى طةيؿتٓيإ بة ؾاضى  ةْتني واوة بضٓة قوغتضيوية ضيَطةى غو بؤ ئةوةي

 ط بطةْة ئةو ؾاضة.ظووتتا  بطِؤٕبةضةو قةغتةْتني 
بةضةو ئاظةضباجيإ ضؤيؿت و فةضَاْسة  بةٖيَعغوثايةنى يةطةٍَ زواتط ؾاثووضى زووةّ 

ى ية دةْطى ضؤَى بضووى وةضططت ئةظَووْخؤيسا بطز نة ثيؿرت يةطةٍَ َةضزإ ؾرياظيؿى 
ى ئاؾتى، بؤ دةْط ٓاَةهةوتٓبيَ بةٖةْس وةضططتٓى ياغاى ضيَهقوغتةْتيٓى زووةّ آلّ ، بةبوو

                                                                                                                  

َية ؤو ضخيزْى قاوضَة وةضططتووة نة يةْيَنطاييةنإ ْةضيتى ئاَازةنطزْى ئةو خواضزْةيإ ية ئاَازةثوئةوضو
 "ظةبيشوَيآل"ضيَطة ية بؤطةٕ بووْى ية َاوةى نةَسا بطرييَت.  بؤ ئةوةيزازةْطا 
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 ْيَعيو ئيَطإبة زوو ٖؤناض بة ضيَطةى قةوقاظيازا ية  يَهةوت بوو،ؾاثووضى زووةّ بةضِزشي 
 ية: بووٕ بطيَتىنةوتةوة نة 

بةؾيَو ية ة بثاؾاى ئةضَةْػتإ ببوو بة ٖاوثةمياْى ئةو و يةؾهطةنةى ببوو  يةنةّ:
وة ٖيَطف نوضةية ضيَطةى با بؤ ئةوةيبؤ ئةّ يةنططتٓةف ثيَويػت بوو  ةنةى قوغتةْتني،يةؾهط
 .ئيَطإغةض  بهاتة

ووة، ْةيتواْيوة ض ئيَطإئةو زةيعاْى ٖةض يةؾهطيَهى ضؤّ ية ضيَطةى ضؤشئاوا بةضةو  زووةّ:
يةؾهطى زضؤتؤؽ ثاؾةنؿةى بة ْاضاضى وةى  ٕشاوة ياخؤ يةؾهطةنة ييَو ثطيا غةضنةوتوو بيَت

 بووٕى ؾاضةظا ينإ ية دةْطى ضؤَةنإ ية َيعؤثؤتاَيا بة تةواوةتْييةهة غاغاضووْنطزووة، 
وة ٖيَطف بهاتة نوضةئةطةض يةؾهطيَو ية با، بةآلّ و بػت بة بػتى ئةو ثيَسةؾتةيإ زةْاغي

غووز يةو ئاَيَط و تواْا  زةطةْة يةؾهطى ضؤّ نة تواْايإ ْابيَت ية زةظةضيَو، ئةوإ ئيَطإغةض 
 .بووٕو نةضةغتاْةيإ وةضبططٕ نة ية ثيَسةؾتةنإ غووزيإ ييَ بيٓى 

نطزةوة  ضِووٕنإ، بؤ قوغتةْتيٓى ْييةى دةْطى ضؤَى بضووى و غاغائةظَووْ نييةنةَ
بؤ غةضنةوتٔ بةغةضيسا ثيَويػتة  زيَت،ؤ دةْط ب بةٖيَعةوةؾاثووضى زووةّ بة يةؾهطى 

ٖةبيَت، بؤية ية ضؤّ زواظزة يصيؤٕ غةضباظى ٖيَٓا و ية ئةضَةْػتاْيـ غي  بةٖيَعيةؾهطى 
غةضباظ ٖةظاض ( 102ٖةظاض غةضباظى ئةضَةْى نةوتة ثاٍَ غوثانةى و غةضدةَى غوثانةى )

 بوو.
ى غةضباظى ٖاوؾيَوةى يى ضيَهدػنت و ثيَساويػتضِووغةضباظةناْى ثاؾاى ئةضَةْػتإ ية 

 .ٕبوويصيؤْةناْى ضؤَى بضووى 
ى ؾهؤَةْس َيَصوو وزإخؤيإ بة خ َةظٕزةبيَت ئةو خاَية بطوتطيَت نة يصيؤْةناْى ضؤَى 

ةى ْيَعيهتةَةْي ٖةْسيَهيإ  إ ؾاْاظى غةضباظي ظؤضيإ ٖةبوو،ٖةْسيَو ية ئةو ظاْي،زة
بةضزةواّ غةضباظ و  بووٕ،تا ئةونات بةضزةواّ  ظائسةوت غةزة بوو، واتة ية ضواضغةزةى ثيَـ 

، بووْٕة بةؾساض بْاةى غةز و ثةدما دةْطسا ئةو يصيؤْيَعيهية  بووْةوة،ضةناْيإ ْوىَ نطائةفػة
ئةو ، بةآلّ بؤية ناتيَو زةدةْطإ ٖةوَييإ زةزا بةضاْبةض بة ثيَؿيٓاْى خؤيإ ييَٗاتوو بٔ

فةضَاْسةى يةؾهطى  تةْيا ْةبوو،ية ية يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى و ئةضَةْػتاْسا يؾهؤَةْس
 بوو. ئةظَووْٕتيٓى زووةّ نةغيَهى ييَٗاتوو و بة قوغتة
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ثيَؿى  بجةضِيَتةوةئاضاؽ  ضِووباضييةوةى قوغتةْتني ية  زةزا بةض ؾاثووضى زووةّ ٖةوَيي
بةٖاض و ية وةضظى  َاْطىزووةَني ّ نات زةضفةتى ثيَ ْةزا و قوغتةْتني ية آلبططيَت، بة
 ئاضاؽ. ووباضيضِطةيؿتة نةْاضةناْى  زائاوو ٖةَيهؿاْي غةضنيَؿى 
تةْاْةت ية وةضظى  آلت زيَت، بؤية ئاوةنةى خيَطاية،ئاضاؽ ية ضؤشئاوا بةضةو ضؤشٖة ضِووباضي

ية  يةنذاض بةخووضِةٕ ضِووباضةزا نة ئاو زةطاتة نةَرتئ ئاغتى خؤى، ئةو ثايعنةّ ئاوى و 
غتةْتيٓى زووةّ ئةواْة قو ٖةَوووةضظى بةٖاضيـ خيَطاييةنةى زةطاتة بةضظتطئ ئاغت، ويَطِاى 

ئةَةف ْيؿاْةى ئةوةية نة ئةو  يَٓيَتةوة،تواْى ية ٖةَإ وةضظ يةؾهطةنةى ية ئاضاؽ بجةضِ
 غةضزاضيَهى ييَٗاتووة.

و ئاوةزاْى  َةظٕيةوة، زةيتواْى زوو ؾاضى يقوغتةْتني زواى ئةوةى ية ئاضاؽ ثةضِ
ية  بووٕطةوضةتط و ئاوةزاْرت نة  ،ية تةوضيَع و وضَيَ زاطري بهات بووٕ بطيَتىئاظةضباجيإ نة 

ى ؾاضةناْى زاطرينطزْ ةّ ئةو واى ْةنطز و ناتى خؤى بآل، بةزةظةضةى ئةو زيهة ؾاضةناْي
 ؤ ْةزا.ئاظةضباجيإ بة فريِ

ئةطةض  وض و زووضاضى غةض ييَؿيَواْى بهات،طئ نات بطاتة ؾاثوظووتئةو زةيويػت بة 
 بؤ ئةوةيوةى ثاغةوإ ية ثؿتةوة زةٖيَؿتةوة ، بةؾيَو ية ٖيَعةنةى بوواية زيهة غةضزاضيَهي

ة و بةٖيَعغتةْتني زةيعاْى يةؾهطةنةى وّ قآليَت، بةوة ْةثضطِٓييةبة ضيَطةى ٖات ثيَوةْسيي
بؤية ٖيض ٖيَعيَهى  ى ىلَ بططيَت،يَت ضيَطةناضئةطةض بطِياضى نؿاْةوة بسات، ٖيض يةؾهطيَو ْا

ٖةظاض نةغي زةيتواْى ٖةض  102يَهى هة بة يةؾهطضووْوةى ثاغةوإ بةدىَ ْةٖيَؿت، 
بؤية بة ٖيَؿتٓةوةى ٖيَعى ثاغةوإ، يةؾهطةنةى خؤى  يةغةض ضيَطةنةى الببات، ئاغتةْطيَو

 الواظتط ْةنطز.
 خواضزٕ و ئاييو قوضؽ ْةنطز، ضوْهةئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى باضى خؤى بة ٖيَٓاْى 

خؤضانى  زةظةضةة و زةنطيَت ية ئةو يَطاْئى زاْةويًََةزةيعاْى ئاظةضباجيإ ْاوةْسى ٖةَيططتٓى 
ية ثيَـ خؤيةوة زةغتةى ئاييو و  تةْيا بهةويَت،ٖةظاض نةغي زةغت  500يةؾهطيَهى 

 ئَ.ابٕٓ و ئاييو زخواضزى بضووى بؤ ةسا نؤطْيَعيهية َةوزاناْى  بؤ ئةوةيْى زةْاضز خواضز
بة  ييَ، ئاخعنياْى فاضغي زةى ئةويَ بة ظَخةَيهية ناتى ٖاتٓى قوغتةْتني بؤ ئاظةضباجيإ، 

يي بوو. ٖةْسيَو ثيَيإ واية ئاظةضى ثةيعني نة ظاضاوةيةنى خؤديَظاضاوةى فاضغي ئاظةضى زة
ظاضاوةيةنى توضنى بووة، تةْاْةت زواى ٖاتٓى ئيػالّ و تا ٖاتٓى تريةناْى توضى و 
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 خعني،اةئاظةضى ز، ئةوإ بة ظاضاوةي فاضغي ئئيَطإ ثاؾايةتييتةختى غةض ةنإ بؤ يقيووغةدت
 تاْة، توضنى بوو بة ظَاْى فةضَى ئةوإ.آلزواى ٖاتٓى ئةو زةغة
ئاخعني، ، بة غيَ ظَإ زةئيَطإو بووْة ْيَقوغتةْتيٓى زووةّ ٖاتيةطةٍَ ئةو غةضباظاْةى 

ئةواْةى بة  ئاخعني،زوو ظَاْى ضؤَى و يؤْاْى زةٖةضبة  بووٕئةواْةى ية يصيؤْةناْى ضؤّ 
نإ ضؤشٖةآلتييةنة ْةتةوة  بووٕزةوضوبةضى بيعةْتيؤّ  زةظةضةيًيى اْيؿتوواْزيؤْاْى زةزوإ، 

 ةناْى خؤياْسا بة ئاغياى بضووى ْاويإ زةبةٕ.َيَصووية 
ظَاْى  ية بةضاْبةض ئاخعنيةنةى ثيَي زةنوضِٖيَؿتا ظَاْى ضؤَى نة قوغتةْتيٓى يةنةّ و 

 ٖةَوو ؾويَٓةواضى ظَاْى يؤْاْى ْةَا،ض ّ زواى ثةدما غاٍَ ٖيآلْةضوو بوو، بة يةْيَويؤْاْى 
 30و يةؾهطةنةف ظَاْى ثاؾاناْيـ بةو ظَاْة زةزوإ. غيَيةّ ظَاْى ْيَتةْاْةت  خةَيو

 .بووٕيةؾهطى ضؤَى بضووى نةوتيةطةٍَ ٖةظاض غةضباظى ئةضَةْػتإ واتة ئةضَةْى بوو نة 
هة ئةو ظَاْة ضووْْى، زةظا ةناْيإى خويَٓسةواض ظَاْى ضؤَخةَيهئةونات ية ئاظةضباجيإ 

 تةْيابطوتطيَت نة ئةوةف ثيَويػتة  سا زةخويَٓسضا،ناْفيَططةى بوو نة ية يتانة ظَاْى زةضةن
 ْةبووو ثيؿةوةضةنإ بؤيإ  دووتياض نؤَةَيطة َافى خويَٓسْيإ ٖةبوو،ناْى آلضيٓة با

 خويَٓسةواض بنب.
ى يضيَو بة ْاوةْس ٓنيَإ زةبيغتةْتني غةيٓة بةضضاوضِيَطِةوى ضؤيؿتٓى غوثاى قوئةطةض 

ة، زةيتواْى ت ضؤيؿتبووايآلئةطةض نةَيَو بةضةو ضؤشٖة زةضِؤيؿت،تةوضيَع و زةضياضةى وضَيَسا 
آلّ بة وضَيَ زاطري بهات،ئةطةض بةضةو ضؤشئاواف ضؤيؿت بوواية، زةيتواْى  تةوضيَع زاطري بهات،

 .ْةضِؤيؿتت آلْة بةضةو ضؤشٖة ئةو ْة بةضةو ضؤشئاوا،
نات و ية غةضزةَاْى نؤٕ بة ْاوى ئةو  بة وضَيَ ْاغطاوة، ئةو ئيَػتةو ؾاضةى ئة

بيَ  ، بةآلّ زواتط ْاوى ؾاضةنة طؤضِا،زةضياضةيةى ية نةْاضى بوو، واتة )ضيضةغت( ْاوزةبطا
ى نات، ْاوى زةضياضةنةف بووْ تيَجةضِزواتط بةضةبةضة بة  يَت،ئةوةى ْاوى زةضياضةنة بطؤضِ

 َية. ـ وة ئؤضوْاو و بطؤضِا بة ٖةَإ 
هة ْةيسةويػت ضووْى تةوضيَع و وضَيَسا ٖةَيبصاضز، يغتةْتني بؤية ضيَطةى خؤى بة ْاوةْسوق

 .ةوةزةنإ ببيَتنوضية خيًََة  يَوٖيض يةن ضِووبةضِوويية ضيَطةى خؤيسا 
 ضؤشئاوا ضؤيؿت بوواية، زةطةيؿتة ْاوضةى خؤت ياآلئةو ئةطةض ية ئاظةضباجيإ بةضةو ضؤشٖة

ئةوإ ئةطةض تواْاى ضِاططتٓى يةؾهطى ططفتاض زةبوو،  زةنإ و بة زةغت ئةواْةوةنوضخيًََة 



 432 

ة َايةى غةختى و ظياْى ظؤض، بؤية ئةو بؤ بووْاية، بؤ ئةو يةؾهطة زةْةبووضؤَيؿيإ 
 زةنإ ئةو ضيَطةيةى ططتةبةض.نوضثاضاغتٓى يةؾهطةنةى ية زةغت 

( خيٌََ 30بة ) ئيَطإزيإ ية نوضًَةناْى ْةتةوةى نإ شَاضةى خيَْييةئةضَة َيَصووْووغة
 زةظاْني ئيَػتة وٕ،زغتإ و نطَاؾإ شيانوضإ و ية ْاوضةناْى ئاظةضباجيزياض نطزووة نة 

ز َاوةتةوة نوضٖةضضةْسة ئةو ْاوضاْةى بة زةغت  ْٗا. (11)ثرتٕ( 30ْة ية )آلشَاضةى ئةو خيَ
ةنإ ية غةضزةَاْى نؤٕ بةضزةواّ ية يةتةوة زةضةنيرتٕ. ْثخيٌََ  30ّ ٖيَؿتا ية آلنةَرتة، بة
ويٓػتؤٕ  ديٗاْيـ بةضزةواّ بوو،دةْطى زووةَني ئةو تطغة تا  ئيَطإ تطغاوٕ،خيًََةناْى 

، ٖةوَيُاْسا ثةمياْى زؤغتايةتى زاطرينطزإ ئيَطامنية بريةوةضيةناْيسا ْووغيويةتى ناتيَو  ضضٌَةض
بعأْ زةوَيةتةنةيإ زؤغتى  ئيَطإهةئ تا خيًََةناْى ْاغطاو بة ثةمياْى غيَ اليةْة َؤض ب

 ئيَُةية و بؤ يةؾهطةنامنإ ْةبٓة َايةى غةختى و ضةْر.
يسا زةغتةى ثيَؿةْط و بةضثطؽ ية ظايٓ( 340ى بةٖاضى غاَيى )يٓةفتايةَسية ضؤشى 

 زةضِوات ت بؤ ضؤشئاواآلز( نة ية ضؤشٖةضِوو)تةخل  ضِووباضيئاييهى يةؾهطى ؾاثووض ية نةْاضى 
، طةيؿتة زةغتةى خؤضاى و ئاييهى ضؤَى بضووى نة ية وضَيَو زةضياضةى شيَتة ْيَو زةضِ

. زةغت بةدىَ بووٕئةواْيـ ية نةْاضى ضةخ ديَطري  بووٕ، ضِووباضةنةنةْاضى الى ضاغتى 
 ْسضيَت.ةى ْاضز تا ٖةواٍَ بة ؾاثووض بطةيةفةضَاْسةى ثيَؿةْطى ؾاثووض ثةيهيَهى غواض

ٓى يةؾهطى ضؤَيـ ٖةَإ ناضى نطز تا ى ثيَؿةْط و زةغتةى ئاييو طةيَْسةفةضَا
 ٖةواَيى زةضنةوتٓى يةؾهطى ؾاثووض بة قوغتةْتني بسات.

نى تايبةتى خؤيإ ٖةبوو. ضة بووْيإاْى غاغاْى بةثيَي ؾويَٓى ْيؿتةديَ غةضباظ
اْى ةَةْس، غةضباظٓييةنإ )يةظزى( بة نإ، غةضباظة ئاغيغةضباظاْى ثاضتى )خؤضاغإ( بة نةو

ناْيإ ئاَازةى َةظْةنإ بة طؤثاَية ْييةتاييَر )تاييَـ( بة غةطى زضِْسة و غةضباظة َاظةْسةضا
ية ناتى  اْي خؤيإ، مشؿيَطيؿيإ ثيَ بوو،ى ضةنةنبووْؾيإ دطة ية ٖةَوو بووٕ،دةْط 

اضبطزْى طؤثاٍَ دةْطسا اليإ باؾرت بوو نة بة ضةنى خؤيإ ظةْطٔ. غةضباظى َاظةْسةضاْى بةن

                                                 

 ثرتة وغتى ئيَطإ يةو ْاوضاْةى ْووغةض باغي نطزووة زةبة باؽ ْانات نة نوضزغتاْى شيَط ثيَويػت (11)
تة نة بةضزةواّ زةيةويَت ٓييةظيَؤئةوة ؾ ، بةآلّ غتإ و ٖةَةزاْيـ ٖةض نوضزغتإ بووٕضِوووةى ي زةظةضةيًي

ي وةضطيَطِ"ْا تاويَو باغي نوضز زةنةٕ.  بة ْاضاضي تاو وة،خاى و قةواضةى نوضز نةّ و بضوونرت بهاتة
 نوضزى"
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ؾرت بوو، ٖيَٓاْى ْيَعةى بًَٓسيإ ال باية زووزة )ئةو زيو ؾار( بةناض زنوضى اْو غةضباظ
يةو ناتةى ٖةضزوو يةؾهط تيَهةٍَ  تةْيا واْيإ ثيَ باؾرت بوو،بطزْى نةغةضباظاْى ثاضتيـ بةناض

 اْى زةضفةتى ناضى ْةزةَا.بووٕ، نةوزة
 بووٕيةى آلزةدةْطإ، ٖةَيططى ئا ػهة دةْطييةنإطاييئةضتؿتاضةنإ واتة ئةواْةى بة 

ويَٓةى باظْةيةى ٖةبوو نة ْيؿاْةى تايةى  خواضيَنة ية غةضةوة ويَٓةى فطؤٖةض و ية 
طيَت نة زاٖيَٓاْى وتغيٓطيإ ٖةبوو. بؤ ئةوةى ْةيةغةض ٖةض ئةو ْيؿاْةيةف  طاييػهةبوو،

ة نؤْةناْى بووْناْة، ئاضّ ية ووثاييةئةوض)ئاضّ( بؤ ضيٓة دياناْى يةؾهط ية زاٖيَٓاْةناْى 
 نإ ٖةبوو.ٖةخاَةْؿييةيةؾهطة و ية غةضزةَى 

ية غةضباظى بة  طؿتييئةو غوثايةى ؾاثووضى زووةّ بؤ دةْطى قوغتةْتني ٖيَٓابووى بة 
بة طاييػهة دةْطييةنإ، ، دطة ية ٕبووٖةظاض غةضباظ زة( 120)نة  ٕ،ثيَو ٖاتبوو ئةظَووٕ
و ئةغجي  بووٕبةؾيَو ية غوثانةى ؾاثووض غواضة  ،يةخى دةْطى ٖةبوويةؾهطةنةى با طؿتيي

. ٖيًَهة يةغةض بةؾي ثؿتةوةى ْةبووٕنإ باف طاييػهةّ وةى ئةغجى آلباؾيإ ٖةبوو، بة
اْى غةضثةضؾتياضهةنة نةوتباية، طاييػهةنإ زازةْطا، ئةطةض ٖيًَغةض ثؿتى ئةغجى 

 نيَُاغيإئةواْيإ باف ثةضوةضزة ْةنطزووة و نة  بووٕتةويًةنإ زووضاضى ييَجطغيٓةوة زة
ّ آلْى ئةوإ نةّ بهاتةوة نة نؿُيـ و دؤ بوو، بةخواضزبووة، ٖةضضةْسة نةؽ ْةيسةتواْى 
ي ْواْسٕ ية بةَيطا تةَية نؤْةوة زةظاْ بيَت، يإ ْواْسبةَيَزةنطا ية تيُاضنطزْى ئةغجةنإ تة

بةياْى و  ٖةَوو ، بؤية زةبووايةئةغجةنإ وْىبوالواظ يةضِ و ى ئةغح زةبيَتة ٖؤى نطزْتيُاض
يإ طاييػهة خؤةوى بؤ ئةو ئةغجاْةى باضيإ ٖةَيسةططت يائيَواضةيةى تيُاض بهطئَ، قةَي

 .ْةبووالواظ تواْاى ئةو ناضاْةى يةضِ و ئةغجى  ثيَويػت بوو،ضِازةنيَؿا بابةتيَهى 
ز، زةيتواْى ثةية ضِووى تةخل ؾاثووضى زووةّ زواى بيػتٓى ٖاتٓى غوثاى زوشَٔ بؤ نةْاض

تةْاْةت ية  ْةبوو،طةوضة  ضِووباضةنةهة ضووْ، ضِووباضةنةبهات بؤ طةيؿنت بة الى ضاغتى 
ضِووباضة زةظةضيَو ى ئةو بانوضّ ية آلبةضِووز ئاغإ بوو، تةخل  ضِووباضيية  ثةضِيٓةوةبةٖاضيـ 

 طاييػهة دةْطييةنإ،ى وَيةدوة ضيَطط ية بووْو زة بووٕهة و خةضةْسى ٖةٖةبوو نة ططزؤَي
ى ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى بيَت. بة ضاوةضِواْز ضِووؾاثووض بة باؾرتى ظاْى ية باؾووضى تةخل 

 تةْياهة و خةضةْساْة ْةةناْى ظةوى ية ؾاظزة غةزةى ضابطزووزا ئةو تةثؤَيياْهاضيٖؤى طؤضِ
نة ظةوييةّ ؾيَوةى آل، بةْةَاوة زةظةضةاو و ئةو ظةيهبةؾي ضؤشئاوانةى بؤتة بططة ، وْٕةَا
 زةناتةوة نة غةضزةَيَو ئةو ْاوضةية بةو ؾيَوة بووة. ثؿرتِاغتئةوة 
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 زيهةي ضِووباضةنة ياضيسا نة ية اليةنةيقوغتةْتني ثؿت ئةغتووض بوو بة يةؾهطةنةى، بطِ
بؤ  ضِووباضةنة نطز،بؤ الى ضةثي  ثةضِيٓةوةضؤشى زواتط زةغتى بة  يةطةٍَ ؾاثووضزا ظةْطيَت،

تةواوى  ثةضِيٓةوةئةوةى ؾاثووض ْةتواْيَت ضيَططى بهات و نيَؿةى بؤ بٓيَتةوة، ثيَـ 
ضيع نطز و ئاَازة باؾي وةضططت بؤ ٖةض ضيَططى  ضِووباضةنةَةدمةْيكةناْى خؤى ية نةْاضى 

ى قوغتةْتني ْةنطز، ثةضِيٓةوةّ ؾاثووض ٖيض ضيَططى ية آلبةزا، ناضيَهى ية ْاناوى ؾاثووض خؤيا
تيَهؿهاْسْى غوثاى  بةخيترت ث ضِووباضةنةزةيعاْى ية ثيَسةؾتة تةختةناْى باؾووضى هة ضووْ

 زوشَٓى ٖةية.
 دياواظيى و ططيٓطيضةنى ئاططئ و ئؤتؤَاتيو ناضزةنات، بؤية ظؤض  ئيَػتةية غةضزةَى 

 ْةى بؤ خعَةت باْطٗيَؿت زةنطئَ،يي و ئةواخؤبةخؿي ٖةَيؿةغةضباظاْى ْيَوإ ية  ْيية
ية ضابطزوو ضةنى ئاططئ و ، بةآلّ زةنطيَت ئةو ضةناْة ثيَيةغةض ٕ ضاٖيَٓاْيإ ياٖةَوو

تةْاْةت  ةغتيَت،ببخؤي ى ظوو، زةبوواية غةضباظ ثؿت بة ٖيَعى دةغتة و باْةبووئؤتؤَاتيو 
 ٖةَوو زةبوواية ططيٓط بوو،ى غةضباظةنإ ظؤض بةٖيَعى ظووية ٖاويؿتٓى َةدمةْيكسا با

ى تيططتٓى َاْسوويَضظف ئةدماّ بسةٕ تا تواْاى بةضطةضاٖيَٓإ و وة غةضباظةنإ بةضزةواّ
 .ئةظَووٕدةْطيإ ببيَت و ببٓة غةضباظى بة 

آلْةى اقئز، ناضيَهى ضِووتةخل  ضِووباضيى يصيؤْة ضؤَةنإ ية ثةضِيٓةوةضيَططى ْةنطزٕ ية 
ظاْى يةؾهطةنةى وة َايةى بةنوؾت زاْى ٖةْسىَ ية غةضباوزةب فبة ثيَضةواْةوة ؾاثووض بوو،

طةوضة و  ٖيَٓسة ضِووباضةئةو  زيهةوة ية اليةني ؤى بةضز باضاْى َةدمةْيكةناْةوة،بة ٖ
بيَت  ضاوةضِوإؾاثووض بة باؾرتى ظاْى نة  ْةبوو نة ضيَطط بيَت بؤ يةؾهطى ضؤّ، بؤيةى ذغرتاتي

 ، دةْط زةغت ثيَ بهات.ضِووباضةنةى يةؾهطى ضؤّ ية ثةضِيٓةوةتا زواى 
تةواوةتى بة  ضِووباضةنةناتيَو طةيؿتٓة ئةوبةضى  ثةضِيٓةوة،نإ ظؤض بة ضيَهى يصيؤْة

بؤ دةْط. ئةوإ ية ثيَـ خؤيإ ٖةْسىَ بةضبةغتيإ  بووٕئاَازة  ئاضايؿى دةْطيإ ٖةبوو،
نإ ثيَؿرت ئةو دؤضة بةضبةغتاْةيإ ية ئيَطاْييةغةضباظة  بووٕ،زاْابوو نة ية ؾيَوةى غيَ ثاية 

 ْةبيٓى بوو. دةْطةناْسا
غةضباظةناْى يصيؤٕ بة ئاغاْى بووٕ و غيَ ثايةنإ زاٖيَٓاْى خوزى قوغتةْتني 

اْى و ث ْةبوو،سا ثيَويػت ينطزْ ضيَظؤضيإ ية  نةضةغتةيو  بووٕزةياْطواغتٓةوة، ئةوإ غوون
زةٖةَبةض طاييػهة دةْطييةنإ ضيَ بهةٕ.  ئاغتةْطزةياْتواْى  زضيَصى و بةضظيإ ظؤض بوو،
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داضيَهي  ٖيَؿتٓيإ ئاغإ بوو، ضوْهة زةتواْطا بةديَ خؤطواغتٓةوة يا اليةني زيهةوة ية
 .ةوةٓيَهطب ضيَبة ئاغاْى زيهة 

بة ضازةيةى ثوخت بوو نة يةوة زةضوو ئةو  ضِووباضةضيعى غةضباظاْى ضؤّ ية باؾووضى ئةو 
 ؾويَٓة بؤ ئةوإ َةيساْى ضاٖيَٓإ و َةؾل بيَت ْةى َةيساْى دةْط.

ثووضى زووةّ تا ئةونات ية َةيساْى دةْطسا غيَ ثايةى ْةبيٓى بوو نة بؤ ثيَؿطريى ية ؾا
اْى ْةبوو زاواى نطز تا فةضَاْسةى غةضباظّ ثةضيَؿإ آل، بةبووٕزاْسضا  طاييػهة دةْطييةنإ

غيَ  ٖةَووتاييَـ بيَتة الى و فةضَاْى نطز تا بضيَت و بة غةضباظةناْى بًَيَت بة تةوضةناْيإ 
 با قةَيغإ وتىيةنإ بؿهيَٓٔ، ٖةضوةٖا بؤ ئةوةى غةضباظةناْى ْةنةوْة بةض تريى ضؤَةنإ، ثا

ى يةؾهط وةضيإ زيهة با ية بةؾةناْي ْةبوويإ قةَيغاْئةطةض خؤؾيإ  و ظضيَ بهةْة بةضيإ،
 بططٕ.

 ضيإ،سا ضةضَى َاَعيإ زةنطزة بةـ ْاو زةبطئَ ية ظغتاْيَبة تاي ْٗاغةضباظةناْى تاجل نة 
ى نطزْى ثةضوةضزةيرتئ ْاوةْسَةظْئةوىَ  بووٕ نة ية تاييَـ زةشيإ،ئةو ضةضَاْة يةو َاَعاْة 

ية نةتاْةنةف  زةنطزة بةضيإ نة ية نةتإ بوو، َاَع بوو. ئةوإ ية ٖاويٓسا بةضطيَهيإ
اظا ئ زيهةي وةى ٖةض ثياويَهي بووٕ،خؤيإ وةبةض زةٖات. ثياواْى تاييَـ ظؤض ئاظا  زةظةضي

ةنطزةوة و هة ية ضوغت و ضاالنياْى نةّ زضووْبهةْة بةضيإ، و ظضيَ  قةَيغإسةظيإ ْةزةنطز 
 فةضَاْى ؾاثووض ية بةؾةناْييةغةض  ْةبوو،يإ قةَيغاْةيإ قوضغي زةنطزٕ، بؤية ظؤضيٓ

 يةؾهط، ظضيَيإ بؤ نؤنطايةوة تا بيهةْة بةضيإ. زيهةي
ّ آلإ ية دةْطةناْسا تؤَاض نطز بوو، بةؾاْاظيية ي تصياْى تاييَـ ظؤض الثةضةى غةضباظ

ةناْى ئةوةى يةو ضؤشة بؤ ؾهاْسْى غيَ ثايةنإ نطزيإ يةى ية زضةوؾاوةتطئ الثةضِ
 دةْطةناْي ئةوإ بوو.

بؤ دةْط زةياْربزٕ و  زةدةْطإ و غةطى طةوضةيإ ٖةبوو، نةئةوإ بةضزةواّ ثيازة 
نةغيَو نة ٖيَطؾي بؤ خاوةْةنةيإ نطزباية. ئةو غةطةناْيإ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ٖةض 

َاوةيةى زواتط بة  َيَصووزا بة غةطى تاييَر ْاغطاوة،نة ية  بووٕغةطاْة ية ضةطةظيَهى تايبةت 
ى ْةَا. ٖةضضةْسة ثياواْى بووْضوو و  يةْيَوٖؤى نوؾتاضى بة نؤَةٍَ، ئةو ضةطةظة ية غةط 
بؤ دةْط زةغتيإ بة  زيهة ى( داضيَهيايٓظتاييَر زواى غةزةى زووةَى نؤضى )ٖةؾتةَى 

 .ْةبووٕئةو غةطة باؾاْةى داضإ  سيّ ئيآل، بةةوةغةط نطز نطزْيثةضوةضزة
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غةطة  ر نة تةوضيإ بةزةغتةوة بوو، ٖةضوةغادةْط بة ٖيَطؾي غةضباظاْى تاييَ
اغت و ية ثؿت ئةواْيؿةوة غةضباظاْى ثيازة ية الى ض ناْيإ يةطةٍَ بوو زةغتى ثيَهطز،طةوضة

ؾاثووضى  يَ،يـ ية الى ضةخ نةوتٓةضِطاييػهة دةْطييةناْْاوةْسى غوثاوة زةٖاتٔ و 
 زووةَيـ غواضةناْى ية ثؿتةوة وةى يةزةط ٖيَؿتةوة تا ية ناتى ثيَويػت بهةوْة دةْط.

 ْةبوو،يإ يى بةضططثؤؾؿيَهيَ، ٖيض ةنإ نةوتٓةضِر بةضةو ضؤَناتيَو غةضباظةناْى تاييَ
ئةطةض  ْسةتواْى ثاَيجؿتيإ بهةٕ،نإ و بةضزٖاويَصةناْى يةؾهطى ؾاثووض ْةيايةضيتري و نةواْ

ى تريةناْيؿيإ طؤضِى ضِيَطِةوئةطةض  ر زةنةوتٔ،ترييإ ٖاويؿتباية، بةض غةضباظةناْى تاييَ
 .خواضيَبوواية، ئةوا بيَ غووز زواى بطِيٓى ْيُضة باظْةيةى ية ئامساْةوة بةبيَ غووز زةنةوتٓة 

إ بؤ ؾهاْسْى ضؤَةنإ غةضباظاْى تاييَؿيإ بيٓى نة تةوضيإ ية زةغت بوو، ظاْي ناتيَو
ئةطةض غةضباظةناْى تاييَـ ظضيَيإ  زايآْة بةض ضيَصْةى تريةناْيإ،بؤية  غيَ ثايةنإ زئَ،

ّ بة ٖؤى ظضيَهاْيإ ظؤضيإ ظيإ ثيَ ْةطةيؿت و آلةيإ زةنوشضإ، بةْةبوواية ظؤضيٓيةبةض 
ةناْيإ نةوتٓة ويَعةى غيَ ظووةياْسة غيَ ثايةنإ و تةوضة قوضغةناْيإ بة ٖيَعى باخؤيإ ط

ثايةنإ و بة ٖةض ييَساْيَو اليةنى غيَ ثايةناْيإ زةؾهاْس و بة غيَ تا ضواض ييَسإ غيَ 
تا تاييَؿيةنإ غيَ ثايةنإ  ْةبووٕ ضاوةضِوإغةضباظة ضؤَةنإ ، بةآلّ ثايةيةنيإ تيَهسةؾهاْس

 تا بياْهوشٕ. يإببةٕ و ٖيَطؾيإ نطزْة غةض ْيَوية
ئةوإ زةياْعاْى  ـ تيَهؿهاْسْى غيَ ثايةنإ بوو،غةضباظةناْى تاييَ غةضةنييئةضنى 

يةو ضؤشة بيَ غووز  بووٕنإ طاييػهةئةطةض غيَ ثايةنإ مبيَٓٔ، ناضيطةضتطئ ضةنى ئةوإ نة 
ؾي ضؤَةناْيـ، ثاضيَعطاضيإ ية خؤيإ ْةنطز زةبٔ، بؤية تةْاْةت زواى ئةوةى نةوتٓة بةض ٖيَط

 ية ؾهاْسْى غيَ ثايةنإ. بووٕو ئةو ئةضنةيإ بة غةطةناْيإ غجاضز و بؤ خؤيإ بةضزةواّ 
 بطيَتى َةظٕيصيؤْةناْى ضؤَى بضووى ٖةضوةى يصيؤْةناْى ضؤَى  ةغةضباظ غةضةنييضةنى 

ضةنى  غةزة ْاوى خؤى ثاضاغت، نةاوةى ٖةؾت ( نة َآلبوو ية ْيَعةيةنى بةضظ بة ْاوى )ثيَ
 ية بةناضبطزْى ئةو ْيَعاْة. بووٕئةوإ ظؤض ناضاَة  ةو زوو غوثاية بوو،ئ غةضةنيي

طةض بةض  بةٖيَعٖةض تةوضيَهى  بووٕ،ةنإ ظؤض ناضيطةض ضضةْسة تةوضةناْى غةضباظة تاييَؿٖة
بةض ية تةوضةنإ  وٕبوهة زضيَصتط ضووّْ ْيَعةنإ آلنةوتباية زةخيػت، بة بةٖيَعثياويَهى 

غةضطةضَى ؾهاْسْى غيَ  ٖيَٓسةةنإ زيهة تاييَؿ ية اليةني خؤيإ، زةطةيؿتٓة ئاَادمى
 .ْةبووية خؤيإ نطزْيإ  نة زةضفةتى بةضططى  بووٕثايةنإ 
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ةناْى تاييَؿةنإ وضِغةطة تو يينو سةث ئيةوناتةزا َةيساْى دةْط بة زةْطى وةضِ
ت نوضةتة بةض ثةالَاضى ئةو غةطاْة، ْيَعة ووْيإ نةوتبيٕٓ نة ةناغيدٓار ببوو، غةضباظة ضؤَ

ئةو ئاشةَية  سيئي بةٖيَعاْة زةضةقاْسٕناْيإ ية وضط و غيٓطى ئةو ئاشةَية ووضةو بةضظ و ئةغت
 زةيٓوظاْس. تةْيازواى ثيَهاْى غةخت، زةنةوتة غةض ظةوى و 

نة ية ناتى  ،بوو بةٖيَع ٓسةٖيَةنإ ية ناتى ضاوةؾاْسْياْسا ظةبطى ْيَعةى غةضباظة ضؤَ
، ية ثؿتيإ زةضزةضوو. ية ضؤَى طةوضة و ئيَطاْييةنإ ةى غةضباظخؤ غهبةضنةوتٔ بة غيٓط يا

بةو ٖؤيةوة ثةيهاْةنإ  زةنطز، بضووى غةضى ْيَعةنإ واتة ثةيهاْةنةيإ بة ضؤْى ظاز تةضِ
 .بووٕشةٖطاوى زة
تا طويًةناْى شةٖطاوى  ْييةطة ثيَسضاو ضيَ وآلتيَوو بةثيَي ياغاناْى دةْط ٖيض  ئيَػتة
ٖةْسىَ ية ْةتةوةنإ ضِةفتاضة بهات، تا ضيَططى يةو  ْةبووّ ئةونات ٖيض ياغايةى آلبهات، بة

ثةيهاْى ْيَعةنإ و ثةيهاْى تريةناْيؿيإ شةٖطاوى زةنطز، بؤية غةضباظى بطيٓساضى تاييَـ 
ئةو شةٖطة وةى  ناضيطةضيىةنة زةنةوت و ئةطةض بة ظةبطى ْيَعةنةف ْةنةوتباية، ئةوا بة شةٖط

 و دةغتةى.بة ٖؤى غطدميَهةوة شةٖط بهةْة ْيَ ئةوة بوو نة
ةى ٖةؾت غةز ْيَعيهئةو غةضباظاْةى تاييَـ نة ئةضنى ؾهاْسْى غيَ ثيَيةناْيإ ٖةبوو، 

تا ئةوناتةى ثيازةناْى يةؾهطةنةيإ بؤ ياضَةتى ئةوإ طةيؿنت ْيوةيإ  بووٕ،نةؽ 
ّ زةظاْسضا نة ْيَعةى شةٖطاوى آلنةوتووةنإ ٖةبوو نة ظيٓسوو بوو، بة يةْيَوضاغتة  بووٕ،نةوت

ؿي يَةى ضواضغةز غةضباظى تايْيَعيهية غاتةناْى يةنةَى دةْطسا  بووْةوةيإ،ضيَططة ية ضاى 
 ية بةضاْبةضو ٖيض ضيَططيَو  بووٕغيَ ثايةنإ تيَهؿها ٖةَووئةوةؾسا  ية بةضاْبةض يةْيَوضووٕ،

 ْةَابوو. يػهة دةْطييةنإطاي
ناتيَو دةْط بة تةواوةتى زةغتى ثيَهطز، غهانإ بة غواضى طاناْيإ ية نؤتايي الى 

ؾاثووض ئةواْى ية يةزةط ْةٖيَؿتةوة، واتة ئةوإ بة غواض  بووٕ، ئيَطإضاغتى يةؾهطى 
 ْةوة،وبو يةؾهطى ضؤّ ضِووبةضِووي. ئةوإ بة نؤَةٍَ بة غواضى طاناْيإ بووٕٖةشَاض ْةنطا

طاي ْيَط ية ناتى ضانطزٕ، غةضى  ةنإ،ية خيَطايي ئةغج ْةبووخيَطايي طاناْيإ ظؤض نةَرت 
 بةضزةزاتةوة و بة ظؤضتطئ خيَطايي نة ية تواْاى بوو ٖيَطؾي زةبطزة غةض ضؤَةنإ.

 ى ئةو زميةْة ْةيٓٓبيبة  ةبيٓى بوو،غةضباظةناْى ضؤّ تا ئةونات ٖيَطؾي طاغواضةناْيإ ْ
 يَويةن يإ ييَ ْيؿت،يإ تطغٖةَوو ـ ٖاتٔ،زووضاضى تطغيبططة ، ؾؤى بووٕا زووضاضى ْيةت
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وضةى ية َةيساْى دةْط زةتطغيَت و  ْويَية بٓةَانإ ئةوةية نة غةضباظ ية بيٓيٓى ضةنى 
 .ضِةوؾةيإ بةغةض ٖاتئةو  زةَةزا يةو يـاْى ضؤَزازةبةظيَت، غةضباظ

يإ ية زةغت خواض، دؤضة مشؿيَطيَهى نةَيَو زضيَص و ٕببووٕ طانائةو غةضباظاْةى غواضى 
ئةطةض تةيواض بة زةغتى غةضباظى  ية زاٖاتووزا بة )تةيواض( ْاغطا، ةى بيوض وابوونة و ،بوو

هة ئةوةى تةيواضى البوو، بة ضووْطوَإ نةضتى زةنطز. بوواية، بيَزضا نةغيَوية  بةٖيَع
ى زةغتيإ و ٖيَعى ضؤيؿتٓى طانة تةيواضزا ٖيَعية ناتى وةؾاْسْى  بووٕ،غواضى طا زة طؿتيي

 ٖيَٓسةى ية طاية ْيَطةنإ زةتطغإ، ٖيَٓسةغةضباظة ضؤَةنإ ، بةآلّ ة يةى ٖيَعبووْةوة زةثيَه
تسا طايةنإ ْةنوشٕ، نوضية تةيواضةناْيإ ْةزةتطغإ. ئةوإ زةياْعاْى ئةطةض ية ناتيَهى ظؤض 

ض ئةو ئاشةَية تةْاْةت بطيٓساضيـ بيَت، بةضزةواّ زةبيَت ئةطة ْيية، بؤيةضاططتٓى ئةوإ ئاغإ 
 ية دةْط و ٖيَطف زةبات.

ية غةض ضؤّ ْيَعةناْيإ بةضاْبةض بة طانإ بة ؾيَوةيةى ضِاططت نة بة طةيؿتٓيإ  اْيغةضباظ
و ْةنةوتٔ و بة بطيٓساضى نةوتٓة ْيَ ّ ٖةْسيَو ية طانإآلو غيٓطيإ بضةقيَت و بياْهوشيَت، بة

نإ و ضيعةناْيإ ؾهاْسٕ و غواضةناْيؿيإ بة تةيواضةنإ ية غةضباظة ضؤَةناْيإ زةزا، ضؤَة
رت ظياْباض زةبيَت و ثزةياْعاْى ضيعى يةنةّ  ضيع ٖيَطؾيإ نطزة غةض ضؤَةنإ، ئةوإ بة زوو

 ييَ زةنوشضيَت.ظؤضيإ 
 رتضةيةنى نةَّ ية ضيعى زووةّ شَاآلية ضيعى يةنةّ شَاضةيةى طا و غةضباظ نوشضإ، بة

ة بووْنطز، غهانإ نةوتزةةناْى ثاضضة ثاضضة تةيواضةناْى غهانإ غةضباظة ضؤَ و ٕنوشضا
 ييَو تطاظاْس. تةواويبة  ةناْيإو الى ضةثي يةؾهطى ضؤَ ئيَطإالى ضاغتى يةؾهطى 

بيَ ئةوةى غةضيإ ئةوإ  غةض ضِووباضةنة،و طةيؿتٓة  زةضضووٕغهانإ ية َةيساْى دةْط 
غةض بةؾةنةى تةْيؿتيإ ية يةؾهطى ضؤّ و  ٖيَطف بهةْة بؤ ئةوةيةوة طةضِاْؿيَويَت، ييَ ب

ضووْهة ية ثؿتياْةوة ْةنطاو بيَت،  ضاوةضِوإٖيَطؾةنةيإ بؤ غةض ضؤَةنإ  خواظياض بووٕ
ضِووى غةضباظةناْيإ ية باؾووض بوو، نة  بووٕضؤّ بة ؾيَوةيةى  ؾةضِطةيعةناْى زةٖاتٔ. ضي

غةضباظاْى زوشَٔ  ٖةَووزةياْتواْى ئةوا ية ثؿتةوة ٖيَطف بهةٕ،  تيإ ٖةبووايةئةطةض زةضفة
 ببةٕ. يةْيَو غٓووضةيةو 

ناتيَو بيٓى  ٖؤؾياض بوو،ى ئةو بةؾة ية غةضباظة ضؤَةنإ، بة تةواوةتى آلّ فةضَاْسةبة
ية وو ضٓةوة، فةضَاْى نطز تا غةضباظإ يَوضِوغخةضيهة زة ضووباضةنةطاغواضةنإ ية نةْاضى 

يةطةٍَ نة ٖاونات  ْةبوو ئاطةزاضئةو بةآلّ ثؿتةوة بهةٕ و ئاَازة بٔ بؤ دةْطى طاغواضةنإ، 
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زةطةْة غةض غةضباظةناْى و ية ثؿتةوة ييَيإ  ئيَطاْييإؾهطى ةطاغواضةناْسا، ثيازةناْى ي
 زةزةٕ.
 طؿتيي غةضباظى ييَية، فةضَاْسةى ٖةظاض 102ضؤّ نة  بةضةيطةوضةى وةى  ؾةضِطةيةنيية 

 وا خةَيواليةى ْابيٓيَت.  ٖةَووبيَت و  نإطةؾةضِاليةنى  ٖةَووى ئاطةزاضغوثا ْاتواْيَت 
ْاظأْ ئةوناتيـ بة ٖؤى  ئيَػتةزا َةيساْةناْى دةْط طةوضةٕ،ية غةضزةَى  تةْيازةظأْ نة 

 .بييناليةنى ْةزة ٖةَووغوثا  طؿتييشَاضةى غةضباظةنإ، فةضَاْسةى  يظؤض
ناْى ضابطزووزا بؤ ٖةض بةؾيَو ية غوثا فةضَاْسةيةني غةضبةخؤيإ زياضى بؤية ية غةزة

 زةغةآلتيىْاوةْسى غوثايإ ييَ زةْا و  ٕضةخ يا خؤزةنطز و ْاوى فةضَاْسةى الى ضاغت يا
 بة ض ؾيَوةيةى ويػتباى فةضَاْى زةنطز. ٖةبوو،تةواوى فةضَاْسةيي ية غٓووضى خؤى 

نة ية نؤتايي الى ضةثى  ْةبوو ئاطةزاضيَواْيإ َةوزاى ْيةبةض غتةْتيٓى زووةّ وق
نؤَةَييَهي و  يةْيَوضووٕية غةضباظةناْى  نؤَةَييَويةؾهطةنةى، بة ٖؤى ٖيَطؾي طاغواضةنإ 

ّ فةضَاْسةى ئةو ْاوضةية واتة )شوييؤؽ ناييٓؤؽ(  بيٓى نة ئةو آلية َةتطغيسإ، بة زيهةيـ
، بهوشضئَ يإبةض ٖيَطف و يةواْةية تا زوايني نةغ ةتةووْية ثيَؿةوة و ية زواوة نةوت نؤَةَيةية

ية غةضباظةناْى بؤ ياضَةتى ئةوإ ْاضز تا بة تايبةتى طاغواضةنإ  شَاضةيةىبؤية بة خيَطايي 
ية ثيازةناْى يةؾهطى غاغاْى. غةضباظة  بووٕهة ئةوإ َةتطغيساضتط ضووْببةٕ،  يةْيَو

وة غةض ضؤَةنإ، بة وية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ نطزبثيازةناْى غاغاْى  غةضباظة ضؤٕضؤَةنإ وةى 
يةو  يإٖةَإ ؾيَوة ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ نطزة غةض طاغواضة غهاييةنإ و شَاضةيةنى ظؤض

 ناْيإ نوؾنت.يةثياوة ئاظاياْة و طا
ٖةضزوو ال ية  بووٕ،إ ئيَطاْيي ؾةضِطةيةْسى ية ْيَونإ ٓييةغةضباظة َاظةْسةضاْى و ئاضغي

بيٓطا نة ئةوإ زة زيهة، نة ييَه. ئةطةض ية غةضزةَاْبووٕةنإ بةٖيَعبةضظ و آلبا ضةطةظى ثياوة
خؤ غؤٍ ياةيإ بوو بة غاَي و َبووْى تيَهةٍَ ؤٖبؤ  رتٕ ية ثيَؿوو، ئةوةتنوضيإ آلبا

ئةوإ يةطةٍَ  واظيبة ٖؤى شٕ و شخن ةناْةوة واتة )َؤْطؤيؤئيس(، ئةوةفغؤيةضووةناْى َييَه
هة ضووَْاوٕ، ٖةض بةضظ  آلف يةو ْاوضةية ثياواْى بائيَػتةئةوةؾسا تا ٍَ ، بةآلّ يةطةبوو

 نإ زةَيَٓٔ.منووْةْاضيَت و  يةْيَوظاْػتى ضةطةظْاغي ٖيض ضةطةظيَو بة تةواوةتى  بةثيَي
يإ ية يةى ضِووخػاضضِةْطى  بووٕ،غةضباظةناْى َاظةْسةضإ و يةظز ية ترية زياضةناْى ئاضيا 

ْسةضإ زةشيإ، ضةْطيإ غجى دةْطةَية ظؤضةناْى َاظة يةْيَونإ نة ْييةاديا بوو. َاظةْسةض
 .بووٕ طةمن ضِةْط، بووٕ ئيَطإناْى باؾووضى ةيةنإ نة زاْيؿتووى زةؾتة طةضَييةظز بوو،
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إ ئةوة يدياواظي تةْيا بووٕ،ةطةظ وةى يةى ئاظايةتييةوة غةضباظةناْى ٖةضزوو ضِى ضِووية 
بة نةَةْسى  يى دةْطظووئاضة زيهةيإ ى ية دةْط بة طؤثاٍَ و ئةويظووبوو نة يةنيإ ئاضة

 (12)ٖةبوو.
نإ ْييةغةضباظة َاظةْسةضا ٕ،ى غةضباظةناْى َاظةْسةضإ و يةظز دياواظ بوووضة

زا ية بةضاْبةض زةزا، ْةياْسةتواْى ٖةغتةناْيإ يةناتى دةْط بؿاضْةوة و ْةعطةتةيإ ييَ
 طى زةدةْطإ.يةنإ بةبيَ زةْيغةضباظة يةظز

زاوايإ ية  ْةبوو،ناْيإ  ثيَ باف ْييةغةضنطزةناْى ؾاثووضى زووةّ ْةعطةتةى َاظةْسةضا
ثاؾاى  بسةٕ، ةثاْى دةْط ْةعطةتة ييَنة ئةوإ ية طؤضِ ْةزات،يإ ةؾاثووض نطز تا ضيَط

 : َٔ ية دةْطسا ئاظايةتى و خؤضِاططيِ زةويَت و ناضّ بة ٖةغتة تايبةتةناْىوتىغاغاْى 
 .ْيية ةوةئةواْ

ناتيَو ٖيَطؾيإ نطزة غةض  اتةى ْاوةْسى يةؾهطى غاغاْى بوو،ثيَهٗ ٖةَيبةتة ئةَة
بةضظ ٖيَطؾيإ آلبا خؤيايإ عووز  َطؤظةيًي ظةبةالحيةؾهطى ضؤّ، وةى ئةوة بوو نة ٖةْسىَ 

 نإ.آلتة بانوض نطزبيَتة غةض
ى خؤيإ ئةوإ وتةبة بووٕ،  آلتة بانوضتةْاْةت ضؤَى طةوضةف  غةضباظاْى ضؤَى بضووى،

اغتى ضةطةظةناْى بةضبةضى ْاوةضِيةطةٍَ ويةتيإ آلهة تيَهةضووْيإ بةضظ بوو، آلبؤية زواتط با
 .بووٕبةضظ آليإ ئاضيايي و باٖةَوونطز نة  ئةوضووثا

ّ بةضاْبةض بة غةضباظة آل، بةبووٕ ئةظَووٕغةضباظةناْى يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى ئاظا و بة 
ناتيَو ْيَعةناْيإ بؤ الى ئةوإ ضِازةوةؾاْس،  بووٕ،وا َٓساٍَيةنإ وةى يضاْى و يةظزَاظةْسة

                                                 

 ،يَيٓةوة بؤ زواوة زةبيٓني غةضباظاْى يةظز بةضزةواّ ئةو ظدمرياْةيإ ٖةبووةٖةضضةْس بة َيَصووزا زةطةضِ (12)
نطاوٕ، وةى ئةوةى ئةوإ ية ضؤشى  ضيَى ثةدمةى طةوضة و بة ؾيَوةى يووٍ ثيَض اينة ية ناْعا و بة ئةغتووض

غووز يةو ظدمرية نة  ؾةضِطةنإةتوأْ ية بيَت و ظاْيبيإ ز غةضةتاوة تواْاى تواْسْةوةى ناْعايإ ٖةبوو
 ية ْةَاوة و يةواْةية ية َؤظةخاْةنإ ٖةبيَت.يئةو ظدمرية يةظز ئيَػتةزةوتطا ببيٓٔ.  نةَةْسى ثيَ

بؤ ئةَةف بةَيطةَإ ئةوةية ية غاَيى  ية يةظز غاظزةنطا وةى زياضى بوو،تةْاْةت ئةوناتيـ نة ئةو ظدمرية 
ؾيعى تاآلٕ نطز. ناتيَو  ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى ٖيَطؾي بؤ ئاظةضباجيإ نطز وظ( ناتيَو ٖيَطانًيؤؽ  624)

ى يةو نةَةْساْة بوو. ئاؾهطاية نة ةية زاواناْى، ثيَساْى ثيَٓر ٖةظاض زاْ يَوى ئاؾتى بؤ نطا، يةنثيَؿٓياظ
ةنةيإ بةضةو نؤتايي ييظةدمريةى ثاؾايةت دةْطييةناْيإ ْةَابوو،نإ تواْا ْييةئةو غاَية و غاآلْى زواتط غاغا

 "ظةبيشوَيآل". ْييةبةضزةغت  ئيَػتةؤيؿت. ئةطةض بووتطيَت ئةو ظدمرية وةى زياضى بووة ضاغتة و زةضِ
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وضز وخاؾي بةضظى َاظةْسةضاْى بةزةّ ْةعطةتةوة طؤثاَييَهى ية ْيَعةنة زةزا و آلغةضباظى با
 ى زةبطز.يةْيَوةزا و زةنطز و طؤثاَيى زووةَى ية غةضباظةنة ز

 ضةنإ ٖةَيسةزضا و بةاضيَهى طةوضة بةضةو غةضباظة ضؤََيةنإ وةى يظدمريى غةضباظة يةظز
َاوةيةى غطِ و بيَ  غووتإ ْاخؤؾرت بوو،خػاضيإ زةنةوت، ئاظاضى ئةو بةضنةوتٓة ية ووض

يةنإ بؤ داضى زووةّ ظدمريةناْيإ ٖةَيبسةٕ و يئةو َاوةية بةؽ بوو تا يةظز تى زةنطزٕ،ٖةغ
باظة ضؤَةنةى بهةٕ. ٖةض غةضباظيَو زووضاضى ئةجماضة بيهةٕ بة نةَةْس و ية ئةغتؤى غةض

َيكةى نةَةْس بة مشؿيَط و خةدمةض ْةزةثػا و ضووْهة ئةَطزْى َػؤطةض بوو،  بووايةنةَةْس ب
ت نوضةنإ، ينةَةْسة زضيَصةناْى غةضباظة يةظزي ية بةضاْبةضْيَعة بةضظةناْى ضؤَةناْيـ 

 .بووٕ
انةى خؤى بوو ية ٖيَطؾي طاغواضةناْى ى غوثيةْسية ْيَوغتةْتيٓى زووةّ نة بؤ خؤى قو

فةضَاْسة  شؤييؤؽ نانى ْووغىنطايةوة، زواى ئةوةى ية ضيَطةى ضاثؤضتى  ئاطةزاضغهايي 
نطايةوة ية ٖيَطؾي طاغواضةنإ بؤ نؤتايي الى ضةثي يةؾهطةنةى و ٖاونات زةيبيٓى  ئاطةزاض

ةضظةناْى َاظةْسةضإ و باآل ب بة زةغت غةضباظةى يةؾهط ية ْيَوةضِاغتناْى آلتة بانوضغةضباظة 
 ّ زةنوشضإ.آل، ئةوإ ْةزةتطغإ و ْةزةنؿاْةوة، بةييةناْةوة طرييإ خواضزووة و زةْاَييَٓٔيةظز

و بة تري  بطِؤٕإ ٖاويَصةناْى بةضةو ئةو ؾويَٓى يةؾهط وبؤية فةضَاْى نطز تا بةؾيَو ية نة
زٕ نة تري ية ضووخػاض و غيٓطيإ ئةو ئاَؤشطاضى نط ةنإ بسةٕ،يية َاظةْسةضاْى و يةظزي

زةنةويَت نةغةنة زةخات  ويإ بسةٕ، ئةو تريةى بةض غهغ خؤية طةضزٕ يا تةْيا ْةزةٕ،
ى زةنةويَت ْاتواْيَت بةضزةواّ ةض غهٖيض غةضباظيَو زواى ئةوةى تري ب بةٖيَع بيَت،ٖةضضةْسى 

بطيٓساض  و غهيإ بهةويَت، هي زيهةيإ دطة ية طةضزّٕ ئةطةض بةض ؾويَٓيَآلبيَت ية دةْط، بة
ياْة ظضيَيإ ئيَطاْئةو غةضباظة  ،ية دةْطيإ ٖةبيَت بووٕيةواْةية تواْاى بةضزةواّ بوآلّ بٔ، ز

 يي بة ظةضبةناْى تري بيإ خةٕ.ظووزةتواْطا بة  ْةبوو،يةبةض 
ؤ نةوتٓة بةض ييَؿاوى تريى ضؤَةنإ، ب ةةْسيةو ْيَوؾاثووضى زووةّ نة بيٓى غةضباظةناْى 

ئةوإ زةضنطز و فةضَاْيسا تا بؤ ئةوةى شَاضةى نوشضاويإ ظؤض ْةبيَت، فةضَاْى ثاؾةنؿةى 
هة ئةوإ ويَطِاى ناضاَةييإ ية تريٖاويؿنت، ضووْيةنإ ديَطةيإ بططْةوة، يغةضباظة ثاضت

 ظضيَيإ يةبةض بوو.
ةضباظاْى ضؤَى، هطزْى غو زَيى زةغتيإ نطز بة تري باضاْغةضباظة ثاضتيةنإ بيَ تطؽ و زو

اْى بيَ غةضةدمسإ تري بٗاويَصٕ، ٖؤناضةنةؾي ئةوة بوو نة ةنإ ْةيإ زةتوآلّ تريٖاويَصة ضؤَبة
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آلّ بة ْةبوو، ية بةضاْبةضيإ نةغي زيهة ةنإيةنإ، دطة ية غةضباظة ضؤَٖاويَصة ثاضتيتري
 زةبووايةبؤية ةنإ ،بووْة ْيَوإ خؤيإ و ثاضتةنإ، غةضباظةناْى خؤيإ نةوتتريٖاويَصة ضؤَ

 بٔ ية ٖاويؿتٓى تري تا بةض غةضباظى خؤيإ ْةنةويَت.وضز
نإ، بة ثةية ْييةغةضباظاْى ضؤّ ناتيَو بيٓيإ نةوتٓة بةض ضيَصْةى تريى غاغا

شَٔ وتريٖاويَصةناْى ز ضِووبةضِووي ططت و ضِاخػاضيإ ةضاْبةض غيٓط و ضووةناْيإ بقةَيغاْ
 .بووْةوة

ةناْيإ قةَيغاْناتيَو يصيؤٕ زةنةوتة ثؿت  بووٕ،ية ظؤض ييَٗاتوو يةوثيَؿطِئةوإ يةو ؾيَوة 
 ْةبوو،ئةو زيواضة ٖيض نوْى تيَسا  بطِوات،ًةبةض بةضةو ثيَـ طياْوةى ئةوة بوو زيواضيَهى 

تريةنإ زةيجاضاغنت. ية زوا  ية بةضاْبةضى ينة بة تةواوةت بووٕطةوضة  ٖيَٓسةةناْيإ قةَيغاْ
وة غةضباظة تريٖاويَصةنإ بة زةّ تري ٖاويؿتٓةوة زةٖاتٔ و ترييإ زةططتة يصيؤْةناْيؿة

 ةنإ.يثاضتي
زةياْتواْى خؤيإ بضةَيَٓٓةوة و تري بٗاويَصٕ بؤ  تةْياٖاويَصةناْى ثاضتى يةوناتةزا  نةوإ

تواْيإ ضةْس غةضباظيَو بهةْة ْيؿاْة و ية  تةْيا ئاوايةبةّ  ةنإ،قاضى غةضباظة ضؤَ
ّ خؤيإ طةياْسة ئةوإ، ثاضتةنإ بة ْاضاضى اْى يصيؤْةناْى ضؤنوضتسا غةضباى َاوةيةن

اْةناْيإ ية ثؿتيإ نطز و مشؿيَطةناْيإ زةضٖيَٓا، زواى ئةوة دةْطى قوضؽ ية ْيَوإ نةو
 ثاضتةنإ و ْيَعة بةزةغتة ضؤَةنإ زةغتى ثيَهطز. ضييةطمشؿيَ

نة مشؿيَطيإ ية ضاغت  ،ةنإ بوويياْسا ثاضتييؿيةْيَوباظةنإ و ْةضيتى ظؤضيَو ية مشؿيَط
يى ئةّ ناضةيإ بة تةواوطةضِاْسةوة، ية ٖةَإ ضيَطةوة زةياْ خؤ ضةثةوة زةٖاويؿت،يا

اية بة ْةبووئةطةض ئةو نةغةى مشؿيَطةنةى بةضزةنةوت، ظضيَي يةبةض  ٖيَعياْةوة زةنطز،
ةنة زةنةوت و يةواْة بوو زةغت ةوةى مشؿيَططةضِاْؾيَوةيةى بطيٓساض زةبوو نة بة ثيَهاْى 

 بةدىَ مبطيَت.
ضةْس داضيَو  تةْياية ضاغتيؿسا بؤ  طيَتةوة نة ئةوة ؾتيَهى ئاغايية،به يةواْةية بري ئيَػتة

بؤ َاوةى ضةْسئ  يساضزةّ بؤ ئةو نةغةى ية َةيساْى ْةبآلط وةؾاْسٕ ئاغايية، بةمشؿيَ
زةغت و  تةْياْة ضِؤسى واية،ى ئاظاضيَهى ط وةؾاْسْة، ئةو ناضة وةصَيَط ْاضاض بة مشؿيَزةَ

 يى زةنات، ضوْهةتتةْاْةت قاضةناْى ٖةغت بة َاْسوويَ ٖةَوو دةغتة،ية بططة ؾاْةناْى، 
َاْسوو  ٖيَٓسةئةو ْاضاضة بةضزةواّ مشؿيَط ييَ بسات و ٖيض ناتى بؤ ثؿوو ْابيَت، غةضةدماّ 



 443 

طى غةضباظى بةضاْبةض بةضى زةنةوت و مشؿيَ خؤى ْابيَت و ْيَعة يادووَيةزةبيَت نة تواْاى 
 زةيهوؾت.
ناْى خؤياْسا، بة ئاغٓيَو نة ةو نةَةضيإ ية وةضظؾط ظووإ بؤ ضاٖيَٓاْى ؾإ و بائيَطاْيي

ة ظؤض باف بوو تا ية مشؿيَط ييَسإ َاْسوو ْةبٔ. يئةو ياضياضيو و زضيَص بوو ياضييإ زةنطز، ب
ط خوزى مشؿيَ ط وةؾاْسٕ،اٖاتٔ يةغةض مشؿيَى ئةو وةضظؾة، باؾرتئ وةضظف بؤ ضغةضةضِا

وةؾاْسٕ بوو. ثاضتةنإ بة تةوضيـ ٖةضوةى مشؿيَط زةدةْطإ تا ية ٖةض ٖاويؿنت و 
آلّ ثؤؾؿى ضؤَةنإ باف بوو، اْسْةوةيةنى تةوض، زوو ظةبط بةض ضؤَةنإ بهةويَت، بةطةضِ

 ةناْيإ زةنةوت.قةَيغاْ خؤظةبطةنإ بةض ناغهيَت يا
وة ويَي ضةضَيؿيإ ٖةبوو نة ضواض ثاضضة ناْعاى يةغةض بةغرتابوو نة نةوتبثاضتةنإ ظض

ٖةْسىَ ية ثاضتةنإ بة بةضز و خؤَيةَيَـ ئةو ضواض ثاضضة ناْعايةيإ  هيإ،ئاغتى غيٓط و غ
ؤض وةى واْس نة يةبةض تيؿهى خواْس تا بسضةوؾيَتةوة، ئةوإ بة ضازةيةى دواْيإ زةغوزةغو

بووٕ. تانتيهى غةضباظة ضؤَةنإ بة ظضيَى ضواض ئاويَٓة ْاغطا بؤية ةوتٔ،ضواض ئاويَٓة زةضزةن
و قةَيغاْةنإ بؿهيَٓٔ و بضٓة ْيَةنإ ْةياْسةتواْى يبة ؾيَوةيةى زةدةْطإ نة ثاضتي باف بوو،

 يإ ببةٕ.يةْيَوضيعةناْيإ و 
 يةْيَو زواى ئةوةى بة فيساناضى غةضباظةناْى تاييَـ غيَ ثايةناْى ثيَـ يةؾهطى ضؤّ

طاييػهةنإ  ية بةضاْبةضبطزضإ، قوغتةْتني بؤى زةضنةوت ئاَيَطى بةضططي يةؾهطةنةى 
بؤ  بووٕٖة هي زيهةيناْيـ ٖيَؿتا بةضزةواَة. ئةونات ؾيَواظيَطاييػهةَةتطغي ْةَاوة، 

هطزْى قؤَيتى ضيَية ٖةَيهةْسْى ظةوى و  بووٕ بطيَتى طاييػهةنإ، نةهطزٕ ية ٖاتٓى يضيَطط
ة زاض و وضزنإ، زاْاْى قةزى زاض و طاييػهةتا ببٓة ضيَطط ية ضؤيؿنت و خيَطايي  ْيَعيويةيةى 

مسى ئةغجةناْيـ تواْاى بططة نإ طاييػهةتايةى  تةْيابةضز و ؾتى ٖاوؾيَوة تا ْة
 بةغةضياْسا ْةبيَت. يإضؤيؿتٓ

وةى ضيعى ةيـ بؤ قوغتةْتني طواغتٓةوةى خيَطاى َةدمةْيكةنإ بوو بؤ ثيَؿزيهة ضيَطةي
نإ ية الى ضةثي يةؾهطى غاغاْى و بةضاْبةض طاييػهةهة ضووْيةؾهطةنةى ية الى ضاغت، 

تا ية ناتى  بووٕيةوبةضى ظيَ زاْسضا بووٕ،ّ َةدمةْيكةنإ زووض آل، بةبووٕالى ضاغت 
نات ضيَطةى بة ٖيَٓاْى ئةوإ و  يةؾهطى ضؤّ بؤ بةضططى ئاَازة بٔ، ضوْهةى ثةضِيٓةوة

 نإ ْةزةزا.طاييػهةضيَططى ية  زيهةي ؾيَواظةناْي
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تٔ و وتواْيإ ٖةْسىَ زاض بة خيَطايي ية ظةوى زابه تةْياغةضباظةناْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ 
ّ ئةوة بةو آلو زةياْتواْى ضيَطط بٔ، بة بووٕبهةٕ، ثةتةنإ زوو بػت بةضظ  ضِايةٍَثةتيإ ثيَسا 

ببٓة زيهة  ا ئةواْيةطةض ضغتةيةى ثضطِبئَ تا ئ يةنسا يَةضدة بوو نة ضةْس ضغتةيةى بةزوا
 خؤنإ. نةَى نات ضيَطةى بة ضانيَؿاْى ضةْس ضِغتةيةنى ثةت ياطاييػهةةّ يةبةضزضيَطط 

 نإ زةغتى ثيَهطز.طاييػهةَةدمةْيكةنإ بؤ ئةوبةض ْةزا و ٖيَطؾي  ٖةَووٖيَٓاْى 
نإ غةضنةوتوو هةطاييػهطزْى ثةتى ظؤضتط بؤ ضيَططتٔ ية ضِايةَيية  قوغتةْتني ضؤٕوةى 

نإ غةضنةوتوو طاييػهةضيَطةى يةغةض اْسْى ثةتةنإ و الزاْيإ ، ؾاثووضيـ بؤ ثضطِْةبوو
نإ نةوتٓةبةض بةضزباضاْى ثةضاطةْسةى ٖةْسىَ طاييػهة، ْةبوو. يةطةٍَ زةغتجيَهى ٖيَطؾهطزٕ

ية خيَطايي  ٕخيَطايي بةضزةنا ةنة تاى و تةضا و ثةضاطةْسة بوو،ّ بةضزباضاْآلَةدمةْيل، بة
ئةواْةى ية ثيَؿةوة زةٖاتٔ غةضيإ زةنطز و ئةواْةى ية ضةخ و ضِاغتةوة  تريةنإ نةَرت بوو،

 نإ بسةٕ.طاييػهةبؤية ْةياْتواْى ظياْى ظؤض ية طاييػهةنإ ْةزةنةوتٔ، زةٖاتٔ، بةض 
ى الى ضاغتى خؤى ضِانيَؿابوو تا ية ناتى ٖاتٓ ية بةضاْبةضقوغتةْتيٓى زووةّ ثةتةنةى 

نإ، ببيَتة ضيَطط ية ثيَؿيإ و تا ثةتةنإ زةثػيَٓسضئَ، غةضباظةناْى بة تري و بةضزى طاييػهة
يةى طاييػهةو غةضْؿيٓةنإ بسةٕ و تيَهيإ بؿهيَٓٔ. ية ٖةض طاييػهة بةضز ٖاويَصةناْيإ ية 

، طاييػهةنةوةغتاْى يةطةٍَ نة زاْيؿتبوو تا طاييػهةغةضباظيَو يةغةض ئةغجى ثيَؿةوةى 
فيساناضى  زةبوواية يَي بوو،ئةو نةغة ظؤضتطئ َةتطغي بؤ َطزٕ ضاوةضِ ثةتةنة بجػيَٓيَت،

 ى َةتطغي ْةبيَتةوة ْاتواْيَت غةضنةويَت.ضِووبةضِووبهات و ية دةْطيـ ٖةض يةؾهطيَو 
ثيَـ  زةبووايةبوو، طاييػهةئةغجى ثيَؿةوةى يةغةض اْسْى ثةتةنة ئةو نةغةى بؤ ثضطِ

نة طاييػهةاْسْى و ْةزةبوو بوةغتيَت تا نة، خؤى ئاَازة نطز بيَت بؤ ثضطِطةيؿنت بة ثةتة
ٖةض ضواض ئةغجي بططة بؤ خؤى  تةْياهة يةواْة بوو ْةضووْبوةغتيَت و ئةونات بيجػيَٓيَت، 

ططيٓطرت نة بة بةضز و تريى غةضباظاْى ضؤَى بضووى بهوشضئَ. نوؾتٓى ئةغجةنإ طاييػهة
 بووٕنة طاييػهةئةونات ئةواْة ية  طاييػهة،يَطط ية ضؤيؿتى وة ضبوو، يةبةضئةوةي زةبو

نة ية  ضووٕزة ئاغهيَوية  زةبوواية زابةظٕ و ثيازة ظةْطٔ، ئةوةف بؤ ئةوإ غةخت بوو،
يَطط بةتايبةتى ئةطةض ضِ ّ نوؾتٓى نةغةنة ْةزةبوو بةآليَت و ٖيضى بؤ ْةنطيَت، بةزةؾت زابربِ

 زواى ثػاْسْى ثةتةنة بوواية.
ئةو خؤبةخؿة  طاييػهةنإ يةنيَو بوو بة خؤبةخـ، ٖةَووثػاْسْى ثةتةنإ ية بؤ 

 زيهة ئةطةض نةغيَهي ضووْهة ئةغح ئاشةَييَهى ظيطةنة،نة بيَت، طاييػهةى ييَدوضِْةزةبوو 
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ى بؤ زةْيَتةوة. بؤية بووْو َاْسوو ئاظاضى خؤى ئاضاغتةى بهات، ئةوا ظؤض ييَدوضِدطة ية 
نإ نة ٖيَطؾيإ طاييػهةية  يَوخؤبةخـ بؤ ثػاْسْى ثةتةنإ ية ٖيض يةنةنإ ْةنطاْة ييَدوضِ

 بؤ الى ضاغت زةنطز.
يةواْة بوو ئةطةض ظؤض ييَٗاتوو  يةغةض ئةغجي ياَيةوة ظؤض قوضؽ بوو،ثػاْسْى ثةتةنة 
اضة  زوو ظةبطى مشؿيَطةنةى ئةوى خؤو بة ظةبطيَو يا ئةدماّ بساتناضة  ةوئْةبيَت ٖةض ْةتواْيَت 

ٖةض زوو ئةغجيـ بة قايؿيَهى ئةغتووض ية ضةضَى  بووٕ،هة ئةغجةنإ ظؤض خيَطاضووْات. به
اية يةواْة ْةبووئةطةض ييَعإ  فةوة و غواضى يةى يةو زوو ئةغجاْةبووْبةغرتا ثيَهةوةطاَيَـ 
ية قاضةناْى نة زةنةوتة ْيَوإ زوو ئةغجةنة يةزةغت بسات و تا ٖةتاية ْةتواْيَت  يَوبوو يةن

نة طاييػهةبة ئاضاغتةى ضؤيؿتٓى  بطِوات. وةؾاْسْى مشؿيَطةنة ئاغإ بوو،قاضى خؤى بة 
ية ناتيَو نة نةغة مشؿيَط بةزةغتةنة  طاييػهةنةف بهةويَتة ثاٍَ مشؿيَطةنة،زةبوو تا ٖيَعى 

 ضةَاوةتةوة، زةيتواْى ثةتةنة بجػيَٓيَت.
، ٖةضضةْسة ٖةْسيَو يةو اْسْى ثةتةنإ غةضنةوتوو بووئةو ثيالْة بؤ ثضطِ طؿتييبة 

شيَط تايةى  ٕبةضزى ضؤَةنإ  يا خؤ، نةوتٓة بةض تري يابووٕنةغاْةى بؤ ئةوناضة زاْطا
دطة ية ضيَططة  سينإ ئيطاييػهةّ ثةتةنإ ثػإ و آلناْيإ و َطزٕ، بةطاييػهة

ٖيضيإ رت، ثئاغاييةناْى وةى تريى نةواْةنإ و بةضزى بةضزٖاويَص و ْيَعةى غةضباظة ضؤَةنإ 
طاييػهة نإ، ْييةيةغةض ضيَطة ْةَا. قوغتةْتني زةيعاْى ناضيطةضتطئ ضةنى غاغا

ئةطةض ئةوإ ضِابططيَت زةتواْيَت غةضنةوتوو بيَت و بة ثيَضةواْةوة غةضنةوتٓى  دةْطييةنأْ،
ئاغإ ْابيَت، بؤية فةضَاْى بة فةضَاْسةى الى ضاغت )ناضَةٕ يؤؽ( نطز تا ضيَطة ْةزات 

 بنب. تيَجةضِنإ طاييػهة
ْةى آلو دةْطةوة، نوؾتٓى ئةو ئاشةطاييػهةنإ خطاْة ْيَيةو ضؤشةوة نة غواضناض و 

ية  ْةبوورت ططيٓطَةيساْى دةْطسا ٖيض ناضيَو  يةْيَويَسةخػت بوو بة ئةضى و ئةواْيإ بةضِ
ة و ػواض  زةبيَتة ثيازةض ئةغجةنإ بهوشضئَ، ئةوا ئةغجنوؾتٓى ئةغجةنإ و زةظاْطا ئةط

ةوة، بؤية بةبيَ بةظةيياْة َٓٓيَبيَ نةَيو زة نإ زةبٓة ثاضضةيةى ئاغٔ و تةختة وطاييػهة
يإ طاييػهةةف ٖةْسىَ يةؾهط يةبةض ئةو ٖؤيٖةض  ضِةْطة ْة. آلزةنةوتٓة نوؾتٓى ئةو ئاشة

 ية ضةنةناْيإ. يَوْةنطزبيَتة يةن
إ ْةياْسةتواْى يةؾهطة ٖةشاضةن طاييػهة ضةنيَهى بة خةضدى بوو،دطة يةوة 

هطزْى ، بةآلّ ضيَببةٕ، تةْاْةت ئةطةض تواْيبايإ زضوغتيؿى بهةٕ بةضِيَوةنإ طاييػهة
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هة ية ضووْوةى ئةوةية ئةوإ بٓيَطزضئَ بؤ نوؾنت.  طاييػهةبيَ غووزة،شَاضةى نةّ ية 
يإ َاوةيةنى نةَسا غةضباظة بةضططيهاضةنإ زةتوأْ ئةغجةنإ بة تري و بةضز بهوشٕ و ضِا

ٕ يةى بة يةى ييَيإ بسةٕ و ناضنإ ظؤض بٔ تا بةضططيهاضإ ْةطاييػهة بؤية زةبووايةبططٕ. 
 يإ ببةٕ.يةْيَو

 ٖيَٓسةيَ ثيَويػتة تؤظى ئةوإ ناْى َٔ زةنةوْةضِطاييػهة: ناتيَو وتؾاثووضى زووةّ زةي
ضظى و ثياٖةَيسإ بةيووتيةى ئةو ية وتةبيَت نة بةضى خؤض بططيَت و تاضيهى بهات. زياضة ئةو 

ى طةوضة و وؾةدةْط ية زواى  َةظْةناْينة غةضنطزة  بعاْني، زةبيَت ْةبووو ئةو بابةتاْة 
 َاْاْةيئةو فةض، بةآلّ ةنإ باؽ زةنةٕييتثاَيةواْيَناْة ؾاعريةئةوة ناضى ْووغةض و  ،دوإ ْني

هة ضووْوو بيَت، ترتئ فةضَاْةناْة تا غةضنةوتنوضية  ٔ،ية غةضنطزةناْى دةْطةوة زةضزةض
ٖيَٓاْى زةغتةواشة و بةناض ضِاغتى و نطزةوةزاية، خؤى زةثاضيَعيَت يةيةطةٍَ دةْط غةضوناضى 
 ضغتةى دؤضاودؤض.

ظؤض بٔ نة بةضططيهاض ْةظاْيَت  طاييػهة ٖيَٓسة ثيَويػتة نةواتة ؾاثووض َةبةغتى ئةوةية
تا ئةوناتةف يةثطِ خؤى ية  ت،بؿهيَٓيَت و غةضى ييَ بؿيَويَ ية ناَيإ بسات و ناَيإ تيَو

. تةْاْةت بسات ة زةغتةوةبخؤى  ٕمبطيَت ياياخؤ  نإ ببيٓيَت و ْاضاض بيَتطاييػهةطةَاضؤى 
 بةثيَيناتةؾسا َةبةغتى خؤبةزةغتةوةزاْى ٖةبيَت،  ئةطةض غةضباظى بةضططيهاض يةو

ؾتساْى ٖةض ضواض نو نإ ْاتوأْ بوةغنت و وةغتاْيإ واتاى بةطاييػهةى دةْطى يبةضشةوةْس
نإ طاييػهةبؤية ئةو غةضباظاْةى خؤيإ بةزةغتةوة زةزةٕ، زةنةوْة شيَط تايةى  ئةغجةنةياْة،

 و ثإ زةبٓةوة.
ناْى ؾاثووض بؤ طاييػهةبة زميةْى ٖيَطؾي  ْييةييَهضوو  ئةَطِؤٖيض زميةْيَو ية ديٗاْى 

نة ٖةظاضإ تاْو تيايسا  ناْيـْييةتةْاْةت زميةْى دةْطة ديٗا ضِووز،نةْاضةناْى تةخل 
 دووَيةهة تاْهةنإ بة زضيَصايي غةزإ نيًؤَةتط ية ضووْٖيَطؾيإ زةنطز ْابيَتة ئةو زميةْة. 

يإ خؤيإ سةؾاضزاوة و ية ٖةَوو ية بةضاْبةضيؿياْسا غةضباظةنإ ْابيٓطئَ، ضوْهةزةبٔ و 
طى تؤخ و تاْهٔ ئةو ئةواْةى ية دةْ زيهة تؤثي زشة تاْو ظياتط ْابيٓطيَت. ية اليةني

بيٓى زةنات نة وضزئةوةى ية تاْهساية  ْيية،ناْيإ ْييةيةى دةْطى ضؤّ و غاغايطةضَ
تؤثي زشة  خؤنةوتٓى زؤؾهة يابةض تؤثةناْيإ بةض ئاَادمةنإ بهةويَت و خؤؾي بجاضيَعيَت ية

ية  تاْو. ئةواْةى بةضاْبةض بة تاْهةناْيـ وةغتاوٕ بة ٖةَإ ؾيَوة خؤثاضيَعى زةنةٕ
ف ضيَطط ٓييةبيوضز ٖةَووئةو ةناْيإ تاْهةنإ تيَو بؿهيَٓٔ، زةزةٕ بة تؤث ةوتٔ و ٖةوٍَبةضن
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ؿنت زةضيَت نة بيٓةضإ و ئةوإ. ئةوةف ية َةيساْى تريٖاويزةبيَت ية طةضَى و ؾةوقى 
 ْةنات ية طةيؿنت بة ئاَادمةنةى. ٖةَيةبيَسةْطٔ تا تريةنة  طؿتييتريٖاويَصةنإ بة 

نإ و بةضططى غةضباظة ثيازةناْى ضؤَى طاييػهةةْى ٖاوؾيَوةى زميةْى ٖيَطؾي بؤية زمي
و ْاتواْطيَت زميةْيَو بسؤظيٓةوة بؤ ظاْني و ْاغيٓى زميةْى ئةو  ْييةزا ئيَػتةبضووى ية ديٗاْى 
 ضؤشةى ئةو دةْطة.

 نطز،بووٕ، بةضططيإ زةى يصيؤْةنإ ئةظَووْةيإ غةضباظى خاوةٕ ظؤضيٓغةضباظة ضؤَةنإ 
زةزا و ئةفػةضة  وةؾاْسٕ، ْةعطةتةيإ ييَية َةضط ْةزةتطغإ و يةطةٍَ ظةبط

ةناْيؿيإ )واتة فةضَاْسةى غةز غةضباظ( يةطةٍَ بةضططى و دةْطسا، بة زةْطى بةضظ يغيَٓتؤضي
 .وتؾيعطةناْى )ويَطشيٌ( ؾاعريى زاغتإ غةضاى يؤْاْيإ زة

تايةي  خؤبطِا نة زةنةوتٓة بةض زاؽ يائةوناتة زة تةْياْةعطةتةى غةضباظة ضؤَةنإ 
 نإ زةَطزٕ.طاييػهةو غةضْؿيٓةناْى ْيَ بة تريى ٕنإ و زةَطزٕ ياطاييػهة

ناْى غةض ئيَطاْييةبة ٖةَإ ؾيَوةف نة غةضباظة ضؤَةنإ ْةعطةتةيإ ييَ زةزا، غةضباظة 
 عطةتةيإ ييَةنإ بةضزةواّ ْةاْى بيَ زةْط بٔ و ٖاوؾيَوةى ضؤَناْيـ ْةياْسةتوطاييػهة

 زةزا و زةْطى ٖةضزوو ال بة باؾي ية يةى ديازةنطايةوة.
يصيؤٕ واتة غي ٖةظاض ناضَةٕ يؤؽ فةضَاْسةى الى ضاغتى يةؾهطى ضؤّ، فةضَاْسةى ثيَٓر 

ية غةضباظةناْى ضؤّ نة ئةو  يَووويةتى ٖيض يةنوتةناْى خؤى يوةى ية بريةوةضي غةضباظ بوو،
ْةبوو، دةْطى ضؤّ زةدةْطإ، ية غيَ غاٍَ نةَرت خعَةتيإ  ةثاْىضؤشة ية الى ضِاغتى طؤضِ

تا خاْةْؿني بهطئَ. ويَطِاى  بووٕ ضاوةضِوإنة  بووٕبةؾيَهيؿيإ ية غةضباظة بة تةَةْةنإ 
 ضؤَةنإةى ؾةف ٖةظاض غةضباظى ْيَعيهئةوةف ناتيَو دةْط ية ئيَواضةى ئةو ضؤشة وةغتا، 

وةغنت و تواْاى دةْطيإ بئيسي نة ْةيإ زةتواْى  ووٕببة ضازةيةى بطيٓساض ب خؤيا ٕنوشضا
 .بووٕيصيؤْةناْى ضؤّ نوشضا  يدطة ية ئةَةف غيَ نةؽ ية فةضَاْسة ْةَابوو،

ية ناتى بيٓيٓى نوشضاْى غةضباظةناْى بة  زيهة ناضَةٕ يؤؽ وةى ٖةض فةضَاْسةيةني
ئةويـ  ظةناْى ٖةبوو،ط ية نوشضاْى غةضباّ َةتطغي طةوضةتآلتةواوةتى ْاضاسةت زةبوو، بة

بوو ية ييَهرتاظاْى ضيعةناْى يةؾهطةنةى. ئةو زةيعاْى غةضباظةناْى ية طيإ بةخؿني  بطيَتى
ّ آلٖةضضةْسة ٖةْسيَهيإ تيَهسةؾهيَٓٔ، بة طاييػهةنإ بوةغتيَٓٔ،ّ ْاتوأْ آلْاتطغٔ، بة

يى ضِايإ بططٕ، اوةتٕ بة تةوناضغةضباظةناْى ْا وياْةوة زئَ، ٖةض بؤيةبة زو طاييػهةي زيهة
ئةونات ئةو  آلو بنب،زةتطغا ضيعةناْى يةيةى برتاظئَ و غةضباظةناْى ثةضف و ب ضوْهة
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، يةّ زؤخةؾسا زةبوواية خؤيإ نإ ئاغاْرت زةبووطاييػهة يةاليةٕغةضباظاْة نوؾتٓيإ 
 ،زةنطيَت زيٌ ٕزةنوشضيَت يا خؤو ياآلغةضباظى ثةضف و ب بةزةغتةوة بسةٕ، يةبةضئةوةي

 بانى ْةبيَت. يـتةْاْةت ئةطةض ية َطزْ
ئةو زةيعاْى شؤييؤغى فةضَاْسةى الى ضةثى يةؾهطةنةيإ فةضَاْسةيةنى ئاظاية، 

ّ ية ضيَطةى ئةو ثةياّ و آل، بةْةبووٖةضضةْسة خؤى فةضَاْسةى تةواوى غوثاى ضؤّ 
ؤضى ؾاضى ظوبؤى زةْاضز، زةيعاْى الى ضةثي غوثانةيإ ط قوغتةْتنياْةى يظاْياضي
 طاييػهةنإ زؤخى يةؾهطى ئةو تيَهبسةٕ،ناْى يةغةضة. بؤية ظياتط زةتطغا نة ْييةغاغا

يةواْة بوو بططة ئةفػةض و فةضَاْسةنإ،  تةْياْة ى ضؤّ،وة ٖؤى ؾهػتى غوثاوئةَةف زةب
 بهطيَت. زيٌئيُجطاتؤضيـ 

رتاظاْى ؤى ييَهطاييػهةنإ ببيَتة ٖى طووؾاضبؤية ثةياَى بؤ ئيُجطاتؤض ْاضز نة يةواْةية 
ئةطةض ضيعةناْى يةبةض يةى برتاظيَت،  يإ ضِةْطة ثرت بةضططى بهات،يةؾهطةنةى ئةطةض 

يَت ٖيَعى ياضَةتيسةضى بؤ ناضئيُجطاتؤضيـ ْا يَتة طةَاضؤوة، ئةو زةَةفيةؾهطةنةى بهةو
بؤ ضيَططتٔ يةو زؤخة، ثاؾةنؿة بهات و ية ئيُجطاتؤضى  ظاْيبهات. ئةو بة باؾي  ةضةواْ

ئيُجطاتؤض بة باؾي زةظاْيَت نة ئةو  نطز، بةآلّ ئاخؤيػت نة ضيَطةى ثيَ بسات بؤ ثاؾةنؿةو
 ئةدماّ بسضيتى ْواْس تا ئةو ثاؾةنؿة يْا؟ ئيُجطاتؤضيـ ضةظاَةْسخؤ بهات ياثيَ ثاؾةنؿة 
ةنإ بة ضيَهى نؿاْةوةى غةضباظة ضؤَ َةٕ يؤؽ فةضَاْى نؿاْةوة زةضضوو،ناض يةاليةٕ

ة ْاويإ، ْةياْسةتواْى بةو بووْنةوت طاييػهة دةْطييةنإةوإ ية ناتيَهسا نة ئ ئةغتةّ بوو،
نإ ٖةبيَت و ٖيض ضيَططيَو ية غيٓطى طاييػهةضيَططيَو بؤ  زةبووايةئةضنة ٖةغنت و 
 . بؤية ناضَةٕ يؤؽ فةضَاْى بة ضةْس غيَٓتؤضيةْيَو نطز تا بضٔ و بةْةبووغةضباظةنإ ظياتط 

ئةواْيـ  يى زةنؿيَٓةوة،غةضباظةناْيإ بة تةواوةتتا  ضططى بهةٕ،غةضباظةناْياْةوة بة
ّ فةضَاْيإ بةدىَ طةياْس و ئاَازةى طيإ آلٖةضضةْسة زةياْعاْى َطزْيإ َػؤطةضة، بة

 .بووٕبةخؿني 
وة ٖؤى ثاؾةنؿةى الى ضةخ و ْاوةْسى غوثاف، ثاؾةنؿةى الى ضاغتى يةؾهطى ضؤّ بو

يـ ثاؾةنؿةيإ زيهة ى ضاغت ئةو زوو بةؾةنةيهة ئةطةض زواى ثاؾةنؿةى الضووْ
 نإ.ْييةو طةَاضؤى يةؾهطى غاغاباية، زةنةوتٓة ْيَْةنطز

ؾاثووضى زووةّ زواى ئةوةى ٖةغتى بة ثاؾةنؿةى زوشَٔ نطز زةيتواْى فةضَاْى 
نإ بيَ ثؿتيواْى ثيازة و طاييػهةّ ئةطةض آلنإ بهات، بةطاييػهةبةضزةواَى ٖيَطؾي 
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هة ضووْ، ضووٕزة يةْيَوطوَإ ي ضؤَةنإ نةوتباْة، بيَووةيإ بةزغواضةى يةؾهطةن
دطة ية يةْيَو زةبطإ،  ظووو  بووٕية دةْط ظؤض َاْسوو ب يَوئةغجةناْيإ زواى ضؤش

طاييػهة نإ، تانتيهى دةْطيـ ضيَطةى ْةزةزا طاييػهةى ئةغجةناْى يَاْسوويةت
ةنإ ظاْيبايإ ةض غةضباظة ضؤَوي يةؾهطى ضؤّ، ئةطبهةوْة زو تةْيابة  دةْطييةنإ

ٕ، زةغتبةدىَ ٖةْسيَهيإ زةنةوتٓة بةضططى تا تةْيااْى ئةوإ بة ووْنإ ية ضاوةزطاييػهة
ى خؤيإ زاَةظضيَٓٔ و ةبتوأْ ئؤضزووطبؤ ئةوةي زةغتةبةض بهةٕ  زيهة نات بؤ ئةواْي

تا  بووٕةَاغةضباظةناْى تاييَؿيـ ْ ضيَ زةنطز، ضوْهةنإ طاييػهةبؤ  يؿيإبةضبةغت
 ببةٕ. يةْيَوبةضبةغتةنإ 

، ؾاثووض ٖةْسىَ ْةبووغووزى  ةوةناْطاييػهة يةاليةٕيةؾهطى ضؤّ  ضِاوةزووْاْيا بة تةْي
ية بةؾةناْى ثيازة و غواضةى يةؾهطةنةى ٖةَيبصاضز و بة فةضَاْسةيي ئةفػةضيَو بة ْاوى 

 زوشَٔ. ضِاوةزووْاْيطة بؤ نطزة فةضَاْسةى ئةو يةؾه ي)بةضظةٕ َةضز( خؤ)بةضظإ َةضز( يا
ى ئةضنيَه ئةَطِؤواشةى ضِووى تانتيو وةى ئةضى دةْطى، بة زةغتةضاوْاْى ئةو يةؾهطة ية 

ئةطةض تواْاى  بؤ ئةوةيئةوإ ئةو ناضة بهةٕ  زةبوواية تانتيهى بوو بؤ يةؾهطى غاغاْى،
 غةْةوة و ديَطري بنب،خؤيإ ضيَو ؾهاْسْى ضؤَةناْيؿيإ ْةبيَت، ْةٖئًََ ئةوإ عةغيَٓةوة و 

ظؤض بؤ ؾاثووض و يةؾهطةنةى،  غةضئيَؿةية َايةى بووْهة ئةطةض ديَطري ببواْة، زةضووْ
 يَٓةوة و غةضنةوتٓى ؾاثووضى زووةّ بطؤضِٕ بؤ ؾهػت.يةواْة بوو ضؤَةنإ بطةضِ

ى ئةو َيَصوو، ية ئيَطإديا ية بابةتى غةضنةوتٓى  ئيَطإى َيَصووز ية ضِوودةْطى تةخل 
َيٓاى ى بةٖيَعيةؾهطيَهى  ؾةضِ ية زشيئةوة يةنةجماض بوو ئةوإ  ططيٓطة، ضوْهةةزا وآلت

 ئةدماّ زابوو، ضؤَى طةوضة يإ ية زشيظؤض دةْط بةض يةو غةضزةَةضؤَى بضووى بهةٕ. 
ي ، بةآلّ ئةظَووْاْة يةو دةْطة وةضزةططتئةظَووْيإ وةضططت بوو و غووزيإ يةو ئةظَووْ

ة ْةٖات زةَة ئةو ئيُجطاتؤضييةتئةو تا  ْةبوو، يةبةضئةوةيضؤَى بضووى  يةطةٍَ ييإدةْط
 ة بهةٕ.ئيُجطاتؤضييةتئةوإ دةْطى يةؾهطةناْى ئةو  غةضيٗةيٓةزا بوو تا

ةوة وةضيإ ططت، ئةوة ئةظَووْٕ يةو دةْطة ية ضواْطةى ئيَطاْيياى يةيئةو ئاناَة طةوضة
ية ثيازةناْى ئاظا و غةضغةخترتٕ  ،ى بضووىبوو نة بؤيإ زةضنةوت ثيازةناْى يةؾهطى ضؤَ

ٖةضوةٖا بة ٖةَإ ؾيَوةى يةؾهطةناْى ضؤَى طةوضة، ية يةؾهطى  يةؾهطى ضؤَى طةوضة،
بة ثيَهٗاتةى زووةّ  فٖيَعى غواضة غةضةنيي ثيازةنأْ،ضؤَى بضوونيـ ثيَهٗاتةى 
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ى طاييػهةضة ّ وةى ضؤَى طةوآلى بة َةدمةْيل زةزةٕ، بةططيٓطزةظاْطيَت. ئةو يةؾهطة 
 .ْييةدةْطيإ 

ئةوإ بؤيإ زةضنةوت ٖؤناضى خؤضِاططى ثيازةناْى يةؾهطى ضؤَى بضووى بؤ ئةوة 
يهني( نة ية ئاغياى بضووى نة ئةوإ ثامشاوةى ْةتةوةناْى )ٖاتى، َيتاْى و نً زةطةضِيَتةوة

ات ية ةيإ بة َريياططياططٕ ية َةيساْى دةْط و ئةو خؤضِئةوإ بة ضاغتى خؤضِ زةشئ،
 باثرياْياْةوة بؤ َاوةتةوة.

ئةوة بوو  ،نإ زةضنةوتْييةز بؤ غاغاضِوونة ية دةْطى تةخل  زيهةيـ ٖةضوةٖا خاَييَهي
، ية يةؾهطى ٖةبوواْةى ية يةؾهطى ضؤَى طةوضة توْستيصى ية غعازإ و ئةو غعا توْسونة 

 ضؤَى بضووى ْابيٓطيَت.
ةنإ نة ية ضؤَى توْسْى نة بؤضى غعا نإ ية غةضةتا ٖؤناضى ئةوةيإ ْةظاْييةغاغا

ني ئةوة زةطةضِايةوة بؤ بًَيَ ْيية، بةآلّ زةتواْني بضووىية يةؾهطى ضؤَى  بووٕطةوضة ٖة
و بةؾي ظؤضى  ئيُجطاتؤضى ضؤّ و يةطاتةناْى يةؾهطةنةى ، ضوْهةىئايٓ يٖؤناض

 تيصى.توْسوضيَططة ية  فةئايٓئةو  غةضباظةناْيإ نطيػتػإ بووٕ،
َةنسؤْي خويَٓسةوة، يةوة شيآْاَةى ئةغهةْسةضى َٓساَييٓى زووةّ ية غةضةتاى قوغتةْت

نة  ْةبوونةؽ  نييةنةَ ، بةآلّ ئةوظواٖاْسةضى بؤ ئةوةى ببيَتة ثاواخن ةئةوة بوو ٖةض
فطةواخنواظ، بيَت بؤ ئةوةى ببيَتة بوو ى شيآْاَةى ئةغهةْسةض ٖاْسةضى ْيٓخويَٓسْةوة و ظا

ضةْسإ نةغايةتيي وةى  ة، يةغةضٖةبوو ناضيطةضيىشيآْاَةية  اتطيـ ئةوتةْاْةت ثيَؿرت و زو
ٖةضوةغا  يا،َيُاْفةضةْػا و ويٌََ ٖيًََُي زووةَي ئيُجطاتؤضى ئةئيُجطاتؤضى ْاثًيؤْي يةنةَي 

 .زاية ْيوةى يةنةَى غةزةى ضابطزوو يـٖيتًةض
 ئةو ْووغي وسةضى ئةغهةْ شياْي ووؽ بوو نة غةضبطزةىَيَصووْ نيئاْتى ثاتيَط يةنةَ

قػةيإ  ةوةئةغهةْسةض يةباضةىئةواْةى  زواي ئةويـ ٖةَوو غيَ غةزة ناضةي ئةدماَسا،
ػتطة بوو، تانة ططتوة. ئاْتى ثاتيَط زةضضووى ظاْيإ وةضنطزووة ٖةض يةو غةضضاوةيةوة 

 ،بيَتئةغهةْسةض بوو  و ؾةيساي ظؤض ٖؤطط ْسةض بوو، نةو يةؾهطى ئةغهةغةضنطزةى ظاْاى ْيَ
 ْووغييةوة،غةضبطزةى شياْى ئةوى ئاْيت ثاتيَط ( َطز، ظ 323زواى ئةوةى ئةغهةْسةض ية )

ى بة يؿبؤية ْووغيٓةناْٖةض بةضزةواّ يةطةٍَ ئةغهةْسةض بوو، ية ناتي دةْطةناْسا هة ضووْ
ئةغهةْسةض ية ناتى غةضةَةضط ثطغياضيإ  ي شياْي ئةغهةْسةض زيَتة ْاغني،باؾرتئ غةضبطزة

 ئةو ْووغةضة )َةبةغت ئاْتى ثاتيَطة(. وتى نىَ بؤ ديَططةوةى تؤ باؾة، ية وةآلَسايَهطز ي
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ية طةوضة  ضِووباضيية ثيَٓر  ٖيٓسغتإٖةض ئاْتى ثاتيَطيؿة نة ْووغيويةتى ئةغهةْسةض ية 
ييٓةوة )يكى ثةضِ يـ)ٖى فاظيؼ( ضِووباضيزواى ئةوةى ية " ييةوة،ٓذاب ثةضِيَث زةظةضي

ّ بة آلطةيؿتوويٓةتة نؤتايي ديٗإ، بةبوو واثيَُإ ( ئيَػتةغيَٓسى  ضِووباضي غةضةنيي
تى ئةوإ ٖةْسىَ آلالى ضؤشٖةبووئ، نة يةبيػت ٓسةض طويَئةويَ خةَيهةنةيَاْةوة ية ووضِغةضغ
ؤئ تا زةضِئيَُة  وتىئةغهةْسةض  نةؽ، إًَيؤْزةطاتة  يإنةشَاضةي زاْيؿتوواْة ،ٖةٕ وآلت
و باضى  و بة خووضِ ظؤض ٖيَٓسةّ باضاْيَهى آلزةطةيٓة نؤتايي ديٗإ، بة اْةف زةططئ ووآلتئةو 

ى الَإ بوو خواضزْةطةضَى ٖةوا و باضاْةوة تةواوى ئةو ية ئاناَي  ييَي ْةنطزةوة، بؤية
 ةوة.بووْتةْاْةت نةضةغتة ضةضَيةناْى غوثانةمشإ وةى َؤّ ْةضّ يةْيَوضوو، 

ية ضاغتيسا  ة،ة غيَ َاْطى خاياْسووة، باضاْيَهى تايبةتئةو باضاْة نزةبيَصيَت ئاْتى ثاتيَط 
نإ بة باضاْى )بةضغات( ْاوى ٖيٓسييةغاَييَو ية وةضظى ٖاويٓسا زةباضيَت و  ٖةَووئةو باضاْة 
وةى ئةو غاَية  آلٕ،ٖةْسىَ غا ْيية، بةٖيَع و بة ييَعَةّ ئةو باضاْة بةضزةواّ ئاوا آلزةبةٕ، بة

ئةو باضاْة ظؤض ية ئةفػةض و غةضنطزةنإ ٖةض بؤية . يَٓسةضئةو وةتةوبووة نة ئةغهةْسةض طةيؿت
تانو غةْة غةض ئةغهةْسةض  طووؾاض بؤ ئةوةييؿياْسا ئاْتى ثاتيَطى ْاضاض نطز يةْيَوو 

يَتةوة. ثيَويػتة بطةضِ ؤٕ، نةواتةيسا ْاضِيةطةَي بطِواترت ثئةطةض بيةويَت  وتثيَيإ  بطةضِيَٓةوة،
ئاْتى ثاتيَط زةْووغيَت تةضَى ئةوَإ بة  زةَطيَت،و ظؤض ْاخايةْيَت  تةوةزةطةضِيَئةغهةْسةض 

، بةآلّ بة خانى بػجيَطٕ بؤ ئةوةي َةنسؤْيانإ َؤَيا نطز و ْاضزَاْةوة بؤ َيػطييةؾيَواظى 
 ة.ْةبووو  ْيية َةنسؤْياية طؤضِى ئةغهةْسةض ية  ؾويَٓةواضيَوٖيض 
شيآْاَةنةي ئةغهةْسةض، ، يَتَطزة ئةغهةْسةضى ئاْتى ثاتيَط زواى ضواض غاٍَ ية َطزْ 

زووةّ َايةوة، شؤغتني ئةو  ىقوغتةْتيٓغةضزةَى نة ية ْووغيين ئاْيت ثاتيَطة تا 
ئةو  اخػت، ئةو شيآْاَةية زةخويَٓيَتةوة، نةواتةزةناضئ بيَصئياى زنةغايةتييةى ئةنازمي

 يةباضةىغيَو بابةتيَهى نات ٖةض نةوتا ئة ظ( َايةوة، 529ٓاَةية تا غاَيى )شياْ
، بةآلّ بووة ةوةى ئاْتى ثاتيَطةنةْووغيٖٓةض ية ٖةَإ غةضضاوةي ْووغيبيَت  ةوةئةغهةْسةض

يةو  ةوة ْووغطاوة،ئةغهةْسةض يةباضةىى ضييةٖةض شيآْاَةية ْةَاوة، بؤيةئةو  ئيَػتة
 يةْيَو غةضةنييفياى بيؤططا اْتى ثاتيَطةوة طيَطِاوياْةتةوة، ضوْهةئ غةض ظاضينة ية وةنةغاْةية

 ضووة.
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 يـزواتط ئيَطإ زاطري بهات،تا وةى ئةو  ئيَطإغةض  ةى زووةّ ٖيَطؾي نطزقوغتةْتيٓ
، خواضزز ؾهػتى ضِووّ زواى ئةوةى ية تةخل آلببيَتة ديٗاْطري، بة بؤ ئةوةي ٖيٓسغتإبضيَتة 

 ةى ٖةَيبططيَت.ظووْاضاض بوو ثاؾةنؿة بهات و ْةيسةتواْى زةغت يةو ئاضة
يَتةوة و زةطاتة ئةو ْاوضةيةى نة زةثةضِ ؽئاضا ضِووباضيئةو واي زةظاْى زواى ئةوةى ية 

ةنةى ئيُجطاتؤضييةتبة  ٖى توضنياية و بةؾي ْاوةْس و ضؤشئاوانةى ئةونات غةض ئةَطِؤ
ٖيَعى بؤ ثيَهبٗيَٓٔ و  بؤ ئةوةيزاوا ية ثاؾاناْى ْاوضةنة زةنات  ويَٓسةضقوغتةْتني بوو، ية

 ئيَطإ ٖةَووو ؾاثووضى زووةّ ؾهػت زةزات و  زةطةضِيَتةوةزةنات و  ضيَ بةٖيَعى يةؾهطيَه
 .زةضِوات ٖيٓسغتإزةططيَت و بةضةو 

ؾويَٓيَو بوو بة ْاوى ئاضاؽ  ضِووباضيية  ثةضِيٓةوةية غةضزةَاْى نؤْةوة ضيَطةى باو بؤ 
ية ضةْس غةزةى  دياواظيى ٖةبووة،نطز( نة ية غةضزةَة دياواظةناْسا ْاوى )ثطزى خوزا

ئاظةضباجياْى  ووةتةنةوت ئةَطِؤ خوزانطز( َاوة،بة ْاوى )ثطزى زةطات  ئيَػتةضابطزووف تا بة 
 ت.آلضؤشٖة

بؤية ية  ْةبووة، زيهةي ىٖةَيؿةيية نؤْةوة دطة يةو ثطزة، ثطزي  ضؾووباضةئةو 
ية  خؤةيةّ ياية ضيَطةى ب بجةضِْةوة ضِووباضةنةزا ئةواْةى زةيإ ويػت ية زةظةضةيًي زيهة
ؾويَٓى بواض  ضِووباضةى ٖةضزوو نةْاضةناْى ئةو زاْيؿتوواْ زةثةضِيٓةوة، ضِووباضةبواضةناْى ئةو 

 ناْيإ زةْاغي و غووزيإ ييَ وةضزةططتٔ.ثةضِيٓةوةو 
 ئيَػتة بوو،يةى دةْطى نطزبوو نة ئاظةضباجياْى ضؤشئاواى ية ْاوضةى زووةّ قوغتةْتيٓ

وآلتى يَتةوة بطةضِ ًةظ. ئةو زةيةويػت ظؤض بثةضِيٓةوةئةو ثطزة بؤ  تةبطةيةْيَْةيسةتواْى خؤى 
 زةبوواية بضيَتة قةوقاظئةطةض بة ثطزةنةزا ضؤيؿتبا، ضيَطةى زووض زةنةوتةوة و  خؤى، بؤية

ى زووةّ بة قوغتةْتيٓبؤية يَت تا زةطاتةوة، ى ئاضاؽ ضيَطة بربِبانوضبةضةو ضؤشئاوا ية نةْاضى 
ْانطيَت  ئيَػتةف بة )َانو( ْاغطاوة،)َانا( و  زةَة نة ئةو ،نسا ضؤيؿتْاوضةية ناْيضيَطة

 زى.ووةتة ٖات زةظةضةنةوةة بة ٖؤى ظاضاوةى هاضييطوَامنإ ٖةبيَت ية ئةوةى ئةّ طؤضِاْ
بة ْاوضةى  بةضةو ضؤشئاوا زةبووايةى خؤى، وآلتبطاتةوة  ظووقوغتةْتيٓى زووةّ بؤ ئةوةى 

ّ يةو ْاوضةيةزا آلخيَطاتط بطات، بة بؤ ئةوةي بطِوات زاةَيُاؽ(، نة زواتط بوو بة )غ)غًُؼ(
ضِاْةوة ووو دةْط، بؤية تؤظيَو غ غةضئيَؿةة َايةى بووْنة بؤ ئةو زة بووٕخيًََة طةوضةنإ ٖة

يسا ضؤيؿت ئةوى غتةْني ثيَوى بة ثةغةْس  ظاْى. ئةو ضيَطةيةى قنةو زووضخػتٓةوةى ضيَطة
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ئاضاؽ و  ضِووباضيى بانوضةتة ووْة ئاضاضات زوو ؾاخٔ نةوتيؾهطائا ْيَعيو ئاضاضات،زةطةياْسة 
 .ْيية زيهةوة إ بة ؾاخةناْيثيَوةْسيي

غةضزاضى غاغاْى )بةضظإ َةضز( نة فةضَاْى ثيَهطا بوو، بةؾيَو ية ثيازة و غواضة و 
تةْاْةت يةى ضؤش زةضفةتى ثؿووى  وْاْي قوغتةْتني،زوببات بؤ ضِاوةى طاييػهة دةْطييةناْ

يَتةوة يَت خؤى ضيَو غاتةوة و بطةضِناضهة زةيعاْى ئةطةض زةضفةتى بسات، زةضووْبة ئةو ْةزا، 
 ى و ٖيَطف بهاتةوة.زةغتسضيَصو 

ى ئةوإ نةوت تا وبةضظإ َةضز ؾةو و ضؤش بيَ ثؿووزإ و طويَسإ بة غةضباظةناْى، زو
ةوتة وةضظى بةٖاض نة زةن ؽغةضنيَؿى ئاوى ئاضاٖةَيهؿإ و ئاضاؽ و وةضظى  ضِووباضيطةيؿتة 

ثطِ ية وئ و بة ٖؤى باضاْى يةية وةضظى ٖا ضِووباضي ئاضاؽّ ٖةْسىَ نات آلبةبة نوتا ٖاتبوو، 
بووٕ، ّ ئةو دؤضة غةضنيَؿياْة ناتى آلزةبوو، بةٖةَيهؿإ غةضضاوةنةى، زووضاضى ثطِ ئاوى و 

 زوو ضؤشى زةخاياْس. خؤيةى يا تةْيا
ناتيَو طةيؿنت  ية غةضةتاى ٖاوئ طةيؿتٓة ئاضاؽ، قوغتةْتنييةؾهطة ؾهاوةنةى 

. ئةواْةى ية دوططافيا زةظأْ يةوة تيَسةطةٕ نة ية ئاو بووتصي  ٖةَيهؿابوو، بؤية ضِووباضةنة
بؤية  آلتة، ْؿيَوى ظؤضى ٖةية،ضؤشٖة بةضةو وةةنةى نة ية ضؤشئاواضِيَطِةوئاضاؽ بة ٖؤى  ضِووباضي

ئاوى  ٖةَيهؿاْيسا يةناتى اْية بةٖاض ة،ضِوبةخئاوةنةي ا ةناْسئاغايي ةتةْاْةت ية نات
 وة ياخؤ ية ضِيَطةي بةيةَةوة يةَبةضي ضِووباضةنةوةثطزةئةو  غةضية خةَيو، ضِووباضةنةزا

 ئةغتةّ بوو. ضِووباضة يةنذاضية بواضةناْى ئةو  زةثةضِيٓةوة ئةوبةض، ضوْهةثةضِيٓةوة
يَت يةو بواضة هاضنة ب ،بووةوة َيَسوئو بةت ناتيَو طةيؿت، آلئيُجطاتؤضى ضؤَى ضؤشٖة

 بةضزةّوة ضيَطط يةبوب ضِووباضةنة بةآلّ ٖةَيهؿاْي بجةضِيَتةوة نة بة بواضى ئاضاضات ْاغطا بوو،
ة و بة ٖؤى يناتي ضِووباضةنة ٖةَيهؿاْةئ ئةو وتثيَيإ  زةظةضةنةى زاْيؿتوواْ. ثةضِيٓةوةيسا

 غجيَسةي تةوة بؤئةطةض تا ئيَواضة ْةْيؿيَ ضِوويساوة،اضة بضِووباضاْى يةْاناو ية غةضضاوةناْى ئةو 
ٕ بة بيَ َةتطغي ية بواضةنة ناضئيَواضةى ضؤشي زواتط زةْيؿيَتةوة و ئةوإ زة خؤبةياْى يا
 .بجةضِْةوة

ية  بةيةّبؤية فةضَاْى نطز تا ٖةضضى  قوغتةْتني زةيعاْى يةؾهطيَو بةزووي نةوتووة،
بؤ نةْاضةناْى  بجةضِيَتةوةيةؾهطةنةى  بؤ ئةوةيٗيَٓٔ ٖةية، بي ضِووباضةنةى خواضةوةغةضةوة و 

زةغت  خواضةوةى ئاضاؽية بةؾةناْى غةضةوة و  بةيةّّ زة تا ثاظزة آل، بةضِووباضةنةى بانوض
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 يةنذاض نةّ بوو، ٖةضطيعاو ٖةضطيع بانوضى يةؾهطى ضؤّ بؤ ثةضِيٓةوةبؤ ئةوةف نة  ،نةوت
 بةؾي ْةزةنطز.

ئاوي ضِووباضةنة ، ؽى ْةزةنطز ناتى طةيؿتٓى يةؾهطى ضؤّ بؤ ئاضاييٓبؿبةضظإ َةضز ثيَ
 خؤبة يةى يا ضِووباضيَوية  َةظٕى يةؾهطيَهى ثةضِيٓةوةّ زةيعاْى آل، بةبةو ئاواية ٖةَيهؿا بيَت

بؤ  نةواتة ّ بة الْى نةّ ضؤشيَهى ثيَويػتة،ى زووةقوغتةْتيٓ زضيَت،ْائةدماّ صَيَط زةَزوو 
هطةنةى بة زضةْط زةنةويَت، بؤية ثيَـ ئةوةى بطاتة يةى فةضغةْطى ظيَى اْسْةوةى يةؾثةضِ

ئاضاؽ، فةضَاْى نطز يةؾهطةنةى ضِاظاْسْةوةى دةْطى وةضبططٕ و بةو ضِاظاْسْةوةية بةضةو 
 .بطِؤٕزوشَٔ 

بة ٖؤى نةي ى ئاوةضِيَطِةو إ غاٍَئاضاؽ بة زضيَصايي ًَيؤْ ضِووباضيثيَ زةؾتى 
بانوضةوة بةضةو باؾووض ثاْتايي ة و ثيَ زةؾتيَهة ية ٖةْسىَ ؾوئَ ية بوو ضيَنإ ْييةْيؿتة
 بؤ باؾووض تةغو زةبيَتةوة. بانوضية ئاضاغتةى   زيهةفية ٖةْسىَ ؾويَين ظؤضة،

بيَ ٖةوَييإ زةزا ٖةضزوو ؾاخى ئاضاضات ئةو ثاْتايية نةَة و يةؾهطى ضؤّ  ية زةظةضي
 غجيَسةي زووزٍَ بوو ية ئةوةى تا قوغتةْتنياتيـ تا ئةو ن بجةضِْةوة،ضِاظاْسْةوةى دةْطى 

 يَٓيَتةوة.بة ٖؤى ثةتةوة يةؾهطةنةى بجةضِ خؤىَ بهات يابةياْى ضاوةضِ
 ي ضِووباضةنةية ئاو ةوةػواضيةاليةٕ ٖةْسىَ ئةغجئةَةف بةو ؾيَوةية زةبوو نة ثةتةنإ 

بة  بانوضى ية نةْاضى هةيؿزي غةضةناْي ة نةْاضى باؾووضى ظيَ زةبةغرتإ،ٓسضاْةوة و ييَزةثةضِ
زةضةقيَٓسضإ و ثيازةنإ خؤيإ بةو بة قاميي ية ظةوى زةبةغرتاْةوة نة  ووٕٖةْسىَ ئةغت

ى ثةضِيٓةوةبة ئاغاْى تواْاى  زةثةضِيٓةوة، ئةغح َةيةواْى باف بوو،ثةتاْةوة زةططت و ثيَيإ 
ة، ئةوا تةوشَى ئاو بة ٖؤى ْةوبجةضِئةطةض زوو نةؽ بة يةى ئةغح ، بةآلّ ٖةبوو و خيَطاتط بوو

 ضِايةٍَةوة ئةغح و غةضْؿيٓةناْى زةبطز. بؤية ئةطةض غي تا ضٌ ثةت بة غةض ئاوةنةزا يقوضغي
 زةبوو. ثةضِيٓةوةيإنطابوواية، ئةوا يةؾهطةنة بة ئاغاْى ية َاوةى يةى ضؤشزا تواْاى 

و ٖةضزوو الى غةضنطزةى غاغاْى بة يةؾهطةنةيةوة نة ئاَازة ببوو بؤ دةْط و ْاوةْس 
 و ٖيَطؾيإ نطز. ضِووباضةنةغوثاى زاْابوو، طةيؿتة بةضاْبةض 

 يةاليةٕ بيَ ئاَازةيي غةضباظى وةغتابيَت،و  ضِووباضئاؾهطاية غوثايةى نة ية نةْاضى 
ثطِ ٖيَطؾى بهطيَتة غةض، زةنةويَتة ض زؤخيَو. ية يةى نة ئاضايؿى دةْطى ٖةبيَت و يةغوثا

ئةوةى ظؤض بة  ْةبوو نة ئاَازة بووبيَت بؤ دةْط،يةى يصيؤٕ  تةْيايةؾهطى ضؤّ  ٖةَوو
 يصيؤْيَو ئاَازةى دةْط بهات، فةضَاْسة ناضَةٕ يؤؽ بوو. طايي تواْى خؤى خطِبهاتةوة،خيَ
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ية  ضِوو ضِووباض وة يى وةالْا و فةضَاْى نطز تا يصيؤْةناْى ثؿت ثةضِيٓةوةئةو بريؤنةى 
 يإ بهةوْة دةْط.ناْآلغوثاى غاغاْى بة مشؿيَط و ثيَ

ئةو ضؤشةى بةضظإ َةضز ٖيَطؾي بؤ يةؾهطى ضؤّ ية نةْاضى ئاضاؽ نطز، زواضؤشى َاْطى 
نإ ٖيَطؾيإ نطز، بٓاضى ضياناْى ئاضاضات بة ْييةيةنةَى ٖاوئ بوو. يةو ؾويَٓةى غاغا

نضة طةدمةطإ  شَاضةيةنى ظؤض ضةظى نيَوى ٖةبوو،باؾي زةبيٓطإ و ية بٓاضى ؾار، 
نوؾتٓى غةضباظةناْى  سيي، ئةوإ زميةْى يةنبووٕضَى ييَ نطزْةوةى تطيَي ضةظةنإ غةضطة

 ٖةضزوو اليإ بة باؾي زةبيٓى.
ية بٓاضةناْى ئاضاضات زوو وةضظ بؤ ييَهطزْةوةى تطيَ ٖةبوو، يةنيإ وةضظى طةيؿتٓى 

غطنةى ثيَ  بةضغيًة و زواتط وةضظى طةيؿنت و ييَهطزْةوةى تطيَ. ئةوإ بطغيًةيإ زةضٓى تا
بهةٕ بؤ تطؾيات، ئةو تطؾياتةى يةو غطنةية زةنطا ٖؤناضى تةَةٕ زضيَصى يةى غةزةيي  ضيَ

 ئةوإ ٖةضطيع بة غطنةى تطىَ تطؾياتيإ ْةزةنطز. زةظةضة بووٕشْإ و ثياواْى ئةو 
زةيإ ظاْى غطنةى بةضغيًةى تطىَ  ضؤٕ زةظةضةى ئةو خةَيهنة  ْييةى ئيَُة ئاؾهطا ال
 .يبؤ تةَةٕ زضيَص ةيَهٖؤناض

زووضاضى  ؤْةوةنة ئةو نةغاْةى ئاوى بةضغيًة زةخ ،زةضنةوتووةبؤي ظاْػت  ئيَػتة
 ابٔ،ْ غووزاى غةفطاوى و غووزاى بةَيغةَى. ئؤضة و ئةغيس ئؤضيو(ٖةْسىَ ْةخؤؾي وةى )
 ى يةو نةغاْة زووض زةخاتةوة.يبة تةواوةت ْةخؤؾييةئاوى بةضغيًة ئةو زوو 

ّ ية آلطةضَيَٓةناْى ئاظةضباجيإ يةو وةضظةى غاَيسا تطىَ ؾريٕ زةبوو، بة ضةية ْاوية ٖةْسىَ 
هة ضووْتطىَ ؾريٕ زةبوو، ظيَذا زوو َاْط زواتط تا  بووٕبٓاضى ئةو زوو ؾاخة نة نويَػتإ 

واتة  يـزوو َاْط زواتط بووٕ،زةضٓني ئةو ؾويَٓة نويَػتاْة و ئةونات غةضطةضَى بةضغيًة 
بة ٖؤى  ض ؾويَٓةواضى ئةو ضةظاْة ْةَاوٕٖي ئيَػتةتطيَي ؾريٕ زةٖاتٓةوة.  ية نؤتايي ٖاوئ بؤ

زا يةو بٓاضاْة ئيَػتةية  يَٓسةضَ، غوواوة و زاخوضاوة،اْى خانةوة، تةواوى خانى بة ثيتى ئةووغو
ى ضةختى ؾاخةنإ، ٖةْسىَ زيووتهة ْيَعيوية  تةْيا ضِووةنيَهى بة غووز ْابيٓطيَت،ٖيض 

 نويَػتاْي ٖةية.
، ٖةضضةْسة نةَيَو َةوزا ية ةوةئةو نضاْةى ئةو ضؤشة يةو بٓاضة بةضغيًةيإ زةنطز

ّ َةيساْى دةْط و ٖةضزوو نةْاضى ئاضاغيإ بة ؾيَوةيةى زةبيٓى وةى آلْيَواْيإ ٖةبوو، بة
 يةو ضِووةوة،بوو ططيٓط ى يَهبةضظى ؾويَٓةنةيإ ٖؤناض ٖةَيبةتة يةشيَط قاضةناْيإ بيَت،ئةوةى 

تا َةوزاى  ْةبووٕخةضةْس و ططزوويهةف بططة ، ْةبوو زيهة ٖيض ؾاخي تةْياْة ةظةضةزيةو 
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و خةضةْس و ططز  ضياى بووْبة ٖؤى  زيهة ية ؾويَينضِةْطة بيٓيٓى ئةوإ زووض بهةْةوة. 
 واٖةَوو ؾويَٓةنإ ببيٓيَت، بؤية يَت ناضْا تةَاؾانةضٖتس نة بةضظ و ْعَيإ ظؤضة، ...و

تةْاْةت ئةطةض نةغيَو اوة تا ئةو تواْاى بيٓيٓى ٖةبيَت، نط ضيَٗإ بؤ ئةوة بريبهاتةوة نة دي
هة ية ضووْٖيُااليا بيَت، ئةو برينطزْةوةيةى بؤ ْايةت،  خؤَيح ياةى ؾاخةناْى ئيووتهةية 

بة ظَاْى بيَ ظَاْى ثيَي  زيهة ٖةْة، ييووتهةالى ضاغت و ضةخ و ية ثيَـ و ية زواوةى 
ية، يةو ْاوضةى ئاضاضاتى ييَ، بةآلّ ية بةضظاينييـ زيهة يخةَيه يت،ظى ْبةضية تؤ  تةْيازةَيئَ 
 ضيَةف بؤتة ٖؤناض بؤ غطووؾتئةّ  ْيية تا نةؽ دطة ية خؤت ببيٓى، زيهة ييووتهةٖيض 
غةض ٖةضزوو  ؤتةى زةيإ ئةفػاْة و ضريؤى. شاى زؤ َؤضطاْى فةضةْػي نة خؤى ضبووْ

ى ئةضَةْػتإ( ْووغيويةتى: َيَصووخؤيسا بة ْاوى ) توونة ططاْبةٖانةىية ثةضِ، ؾاخةنة
ئةفػاْةية و  ٖةَووى ئةو ضيَبووْئةطةض بؤ يةنذاض غةض ئةو ؾاخاْة بهةوٕ تيَسةطةٕ ٖؤناضى 

 .زةطات ضيية! ئيَػتةَاْةوةيإ تا بة 
، غةضزاضى غاغاْى ٖيض زووزَيى ْةْواْس ية ضِووباضزواى طةيؿتٓيإ بؤ نةْاضى 

هة ئةو ثيَسةؾتة وةى ئةوة وابوو نة زةغتهطز بيَت ضووْ، هة دةْطييةنإطاييػبةناضخػتٓى 
ظؤض يةنذاض نإ ضيعيإ يةندػت و بة خيَطايي طاييػهةو بؤ َةيساْى دةْط ضيَهدطابيَت. 

 ةبةضزةنإ زةضزةنةوت.وضزَيكةناْيإ و ةئةطةض ؾةوباية بطيػهةى ييَهدؿاْى ئ ىَ،نةوتٓةضِ
وى آلبة ثةضف و ب ثةضِيٓةوة،ى ضاوةضِواْة ضؤَةنإ ية غةضباظ ضِووباضةنةية نةْاضى 

ئاَطاظ و ضيَهاضى خؤى  نإطاييػهةنإ طةيؿنت، وةغتاْسْى طاييػهةناو اية ْ بووٕ،وةغتا
نة ْةياْتواْى ية  بووٕخيَطا ٖيَٓسةنإ طاييػهةتاظة نات ْةَابوو. ضيعى يةنةَى  ٖةبوو،

و ٖةْسيَهيإ تا ئةوبةضى ئاو ضؤيؿنت، ٖةْسيَهيـ ناتى طةيؿنت بة ئاوةنة بوةغنت، ية ئاوياْسا 
 ى ئاوةنة بطةضِيَٓةوة.ية ْيَوةضِاغتبة ٖؤى تةوشَى ئاو تواْيإ خيَطاييإ نةّ بهةْةوة و 
نإ، ٖيض طاييػهةة بةض ٖيَطؾي بووْية ٖةْسىَ يةو بةؾاْةى يةؾهطى ضؤّ نة نةوت

ئةواْةى  خؤنة غةضباظةنإ نةوتٔ يا بة ؾيَوةيةنى ييَٗات واْايةنى بة بايةر بؤ دةْط ْةَا،ت
، ْةياْسةتواْى خؤيإ ضيَهبدةٕ ية ضواضضيَوةى يةنةى ديازا. ٖةْسىَ يةو غةضباظاْة بووَٕا

ضيَطةيإ  تةْياو  ْييةيإ زئَ و تواْاى بةضططيإ ضِوونإ بةضةو طاييػهة ناتيَو بيٓييإ
، خؤيإ زةطةياْسة بووايةيإ بثةضِيٓةوة ئةطةض تواْاى ضِووباضةنة زةزا،تٓة، ْاضاض خؤيإ ية آلٖة

تا زةضْةنةوٕ نة  زةضِؤيؿنتو يةويَوة ضيَو  بانوضو زةطةيؿتٓة نةْاضى  ضِووباضةنةئةوبةضى 
 تٔ ية يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى ٖةضوةى ضؤَى طةوضة غعاى َطزٕ بوو.آلهة ٖةضووْ، ووٕتآلٖة
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َةغيح نة ية خاض زضابوو،  يػآإ ية عيييَبؤ ضيَع قوغتةْتيٓى زووةّ نطيػتيإ بوو،
فةضَاْى زةنطز زةغتى ية ثؿتةوة  ى وةى ضؤَى طةوضة ية خاض ْةزةزا، بةآلّغةضباظى خؤ

بة تةوضى  خؤزواداض بة مشؿيَط يا ؤنةناْى زايبٓئَ،زواى بةغتٓى ض ؤىضيةغةض ببةغنت و 
 قوضؽ غةضيإ ية الؾةى ديا زةنطزةوة.

وىَ ةض، ضايإ زةنطز بؤ بٓاضى ؾار و واياْسةظاْى يةبؤية ئةو غةضباظاْةى زةطةيؿتٓة ئةوب
غةضطةضَى  ساياْيةْيَو خةَيوئةوة ضةظى تطيَية و  بيٓيي نة زةطةيؿنت زةيإ زةطةْة دةْطةٍَ،

ٓةناْيإ نطز تا بةضغيًة ضٓيٓةوةٕ. ئةوإ بؤ ئةوةى ئاؾهطا ْةنطئَ، ياضَةتى بةضغيًة ض
ئةواْيـ بة ْاوى )ضؤَة غوضةييةنإ( واتة  يةنإ،ْيى غاغازيًة بووْزواتط  دةْط تةواو بوو،

 ْاويإ زةبطزٕ. بووٕبةضغيًة  يةْيَوئةو ضؤَاْةى 
بةؾةناْى يةؾهطى ضؤَى بضووى، بةؾةنةى ناضَةٕ يؤؽ تواْيإ بة تةواوةتى و بة  يةْيَو

بةّ ؾيَوةيةف ئةو دةْطة ية ؾهػت  بجةضِْةوة، ضِووباضضيَهى وةى يصيؤٕ بهؿيَٓةوة و ية 
 ى زووةّ بةزى ْةٖيَٓا.قوغتةْتيٓتطى بؤ ظيا

            *                *                 * 
ووغي ئةضَةْى َيَصووْ ضِووز تةَةْى غي غاٍَ بوو،ؾاثووضى زووةّ ية ناتى دةْطى تةخل 

ثاؾا تةْيا يةى شْى ٖةبوو، )غةبة ئةوؽ( ية باغي ئةوزا زةَييَت نة وةى نطيػتياْةنإ 
زواتط غةضيٗةَيساوة،  ْةبووة،ّ ئةَة ية غةضةتا آلشَاضةى ظؤضيإ شٕ ٖيَٓاوة، بة نإْييةغاغا

ى ظةضزةؾتةوة ئايٓإ بة ٖؤى ئيَطاْييناضَةٕ يؤؽ ية بريةوةضيةناْى خؤيسا ْووغيويةتى: 
ٕ ٖةض ناضّ ؾاثووضى زووةّ و ؾاظازةناْى غاغاْى زةآلبيَٓٔ، بةثرت ْةياْسةتواْى ية شْيَو 

 .ووٕئاظازى نطز وةوةنإ يةو ضوئايٓييةضيَػا  شٕ بيَٓٔ، ضووْهة غواظٕشَاضةيةى 
ة ية ٖى ثرتنإ ظؤض ْييةغةضزةَى غاغا يةباضةىييةنإ َيَصوو ظاْياضييةويَطِاى ئةوةى 
فطة ّ زيػإ ٖةْسىَ بابةت الَإ ؾاضاوةية و ْاظاْني بابةتى آلنإ، بةْييةغةضزةَى ئةؾها

ووةتة ئةو ية نةيةوة زةغتى ثيَهطزووة و طةيؿتنإ ْييةٗيَٓإ ية غةضزةَى غاغاشْ
 شْاْةيإ ثيَ ْةزضيَت. ٖةَووؤييةى نة تةْاْةت خؤؾيإ بهةوْة نيَؿةوة و خةضدى ئةو ضِظيَسة

ئةو  ع زواظزة ٖةظاض شْى ٖةبووة،تسا ْووغطاوة نة خةغطةو ثةضويَآلى ضؤشٖةَيَصووية 
هة ئةطةض خةغطةو ٖةض شْيَهى ضووْ، يي تيَسا نطاوةظيَسةضِؤشَاضةية بة ئاؾهطا زياضة نة 

ئةطةض يةو ، بةآلّ رت ية غي و ؾةف غاٍَ زةبيَتثسا ببيٓيَت، بؤ ئةَة ثيَويػتى بة يَهيةؾةو
شْيؿى ٖةبووبيَت، زوو ٖةظاض  تةْيانة  ،شَاضةية زة ٖةظاض نةّ بهةيٓةوة و ثةغةْسى بهةئ
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ى ئةو بووْزةظاْى، بة ٖة يإ خؤيإ بة ؾاشٕٖةَوونطزْى ئةوةى ئةواْة زيػإ بة ضةضاو
 ثيَطةية زةياْتواْى وةى ؾاشٕ بصئ و ٖةض يةنةيإ زةيإ ويػت ية دواْهاضى ية ثيَـ ئةواْي

 زةبوو نة ية تواْاى ثاؾا ْةزةَا.ثيَويػت خةضدى ية ضازة بةزةضيإ  ئاوايةبةّ  زيهةوة بيَت،
ى ظاْهؤى ئؤثػاال اَاَؤغتٓاغي غويسى و ئيَطاْتوونى )ويسٕ طيَطٕ( ةضِثبؤية ناتيَو 

ناْسا ٖةْسىَ نات خةضدى سةضةَػةضا و ْييةزةخويَٓيٓةوة نة ية نؤتايي غةضزةَى غاغا
نإ ية خةضدى يةؾهطةناْيإ ظؤضتط بووة، ْابيَت يؤَةى بهةئ نة ْييةشْةناْى ثاؾا غاغا

 .ْييةووغإ غووزيإ ية تواْاى برينطزْةوةى خؤيإ وةضططتووة و ئةَة ضاغتى َيَصووْ
غيا ووحتعًى ؾا و ئيُجطاتؤضةناْى ضةيسا زووداض فظايٓةَى غةضةتاى غةزةى ْؤظزةي ية

غةضةدماّ بة  غاَييإ خاياْس، خوىل يةنةَى دةْطةنإ َاوةى زة وة دةْطإ،هةثيَ
ػتإ( نؤتاييإ ٖات، خوىل زووةَيـ بيػت َاْطى خاياْس و بة ى )طوَيٓاَةثةمياْ

 ات.ثةميآْاَةى )توضنُإ ضاى( نؤتايي ٖ
يةؾهطى  طؿتييحتعًى ؾا( فةضَاْسةى ةى فنوضِباؽ َريظاى ةزوو خوىل دةْطسا )عية ٖةض

 و ديَٓؿيٓى ثاؾا بوو. ئيَطإ
باؽ َريظا بؤ خةضدى دةْط و َووضةى غةضباظةنإ و ةية خوىل زووةَى ئةو دةْطةزا ع

ية باونى ئةّ ثاضةيةى  ز ٖةظاض متةْي ثيَويػت بوو،ثيَٓر غة طؿتيينإ بة ثيَساويػتيية
 ويػت.

غياى ووو ض خواضزباؽ َريظا ؾهػتى ةع ْةزا، ٖةض بؤية فةحتعًى ؾا ئةو ثاضةيةى ثيَ
 ئيَطإيا ية بةضيتاْ باَييؤظيباؽ َريظا زاواى ية ةزواتط ع تعاضى ٖاتٔ و تةوضيَعيإ ططت،

، غرتادةْط نؤتايي ٖات و ثةمياْى توضنُإ ضاى بة ًضى( نطز تا بهةويَتة ْيَواْيإ، ئيسي)ئي
ى بة ٖؤى ةدطة يةو زوو وياليةتاْ ووغيا،ة ٖى ضبووْةوإ( ٖةضزوو وياليةتى )ئيَطةوإ و ْةخض

 ةوة.بووْديا  ئيَطإػتإ ية ثةميآْاَةى طوَي
خواضزباية، باؽ َريظا ؾهػتى ْةةحتعًى ؾا ئةو ثاضةيةى زابوواية، يةواْةية عةئةطةض ف

بة  زةغت زةضبضيَت،بوو نة تةوضيَعى ية باية بةو ؾيَوةية ْةزة خواضزئةطةضيـ ؾهػتى 
 ئيَطإةوإ بؤ ٕ و ْةخضية ناتى ثةميآْاَةى ئاؾتى ٖةضزوو وياليةتى ئيَطةوا بةٖيَعططمياْى 

ٖاونات  نطزْى ثيَٓر غةز ٖةظاض متةٕ بوو،زةَاْةوة. واتة ئةو وياليةتاْة ية ثاى خةضز ْة
 ة ضواض غةز ٖةظاض متةٕ.بوو ي بطيَتىحتعًى ؾا ةخةضدى سةضةَػةضا و شْةناْى ف
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نإ نةى ويسٕ طيَطٕ نة زةَييَت خةضدى سةضةَػةضاوتةيية ثاَيجؿتة بؤ َيَصووزاوة ضِووئةو 
ة و بةؾيَهة ية ْةبووية خةياٍَ وتةزةضزةنةويَت نة ئةو  ية ٖى يةؾهطةناْيإ ثرت بوو، ئةوة

 ضاغتى.
تواْاؾي ْةبوو، ؤ بؤية خةضدى سةضةَػةضاى ية ئةغت ؾاثووضى زووةّ يةى شْى ٖةبوو،

ياضيية  ٖةَوورت بؤ ناضوباضى زةوَيةت و يةؾهط تةضخإ بهات. ئةو ية ْيَوإ ثٖةبوو ناتى 
 ثاؾايةتييية غةضزةَى  بوو، (13)ٖؤططى )ياضى ضؤطإ( غةضطةضّ و ظؤض ييةناْسا، ثرتوةضظؾ

ة و تا ئةو ة بوويثةضةى غةْس. ئةو ظؤض ٖؤططى ئةو ياضي ئيَطإية تةواوى  ياضييةئةوزا ئةو 
 ية.ياضييةوة نة ئةو زاٖيَٓةضى ئةو ووةتةضازةية ضؤيؿتووة نة ٖةْسيَو وايإ برينطز

خ. ظ(  400( نة ية )طعْفؤٕ(ى )ؽابتوونى )ئاْاية ضِاظى ْني و ية ثةضِوتةإ بةو ئيَطآْاغ
 ةوةى ئةو زة ٖةظاض غةضباظةطةضِاْتوونة باغي ية نطاوة و ئةو ثةضِيْووغطاوة، باؽ يةو ياض

. ٖةضضةْسة زةنات ةوة بؤ يؤْإطةضِاْزا طعْفؤٕ و يةطةٍَ  بووٕغةضباظ  ئيَطإنة ية  يؤْاْييةي
ى ئةو بووْئةَةف ْيؿاْسةضى  آلّ ْاوى زةبات،ةنة ْانات، بةيباؽ ية ؾيَوةى ياضي طعْفؤٕ
يـ ناْْييةنإ و بة ططمياْى ظؤض ية غةضزةَى ئةؾهاٖةخاَةْؿييةية ية غةضزةَى ياضيية

ية زواى غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ ظؤض ثةضةى غةْسووة و بؤتة ياضى خاْةزإ و  ٖةبووة،
 تساضةنإ.آلزةغة

 ْةبوو،ّ بة زاض آلسا ٖةبوو، بةزيهةؾ  ضيٓةناْي يةْيَوهطزٕ بة طؤ واتة طؤيئَ ياضي
ة زوو زةغتة و ٖةض زةغتةيةى بؤ خؤى طؤَييَهى زازةْا و بووْئةواْيـ وةى ية ياضى ضؤطإ زة

ضيَػاى تايبةت و بة  بةثيَيو طؤَيى بةضاْبةض. ئةوإ تؤثةنةيإ يَزةزا طؤيةنة بباتة ْ ٖةوَيي
ى بةضِيَوةضووْبؤ  بووٕئةْساَاْى تيُيَو ٖاوناض زة ٖةَووزةٖاويؿت و  سييزةغت بؤ يةن

 .بؤ خؤيإ ةنةيياضي ينةيإ و بطزْةوةياضيية

                                                 

ئةغجةوة زةنطيَت و طؤيةى ية ؾيَوةى تؤخ ية ْاوةْسى َةيسإ زةبيَت و زوو زةغتة ية  يةغةضية يئةو ياض (13)
 "نوضزى ية. "وةضطيَطِيْاويَهى نوضزي ،ةغواضةنإ ياضى بةو طؤية زةنةٕ، ْاوى ضؤطاْ
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 ضةزةجنامى شوومى ضيَ هاوثةميانةكة
 

تةواوى  يةاليةٕثاؾاى غاغاْى  يى ؾاثووضى زووةَية زايهبووْ ييةتيغةضبطزة و ضؤْ
غهى  يةْيَوإ ٖةية نة ئةو يةوناتةى يٖةضوةٖا ظاْياضي طاوة،ظاْ ئيَطإى َيَصووٖؤططاْى 

 بة ثاؾا. يسا زةبيَت بووزايه
، َوبيسةى ٖةبوو ْاغطاوة بة تةختى غًيَُإْٗا ئةونات ية ئاططخاْةى ؾيع نة 

نة ية ظاضاوةى ثةًٖةوى غاغاْيـ  ْنيْاظا ة،ي ضؤَى بة )طاواض( ْاويإ بطزوواَْيَصووْووغ
 نإ بة ؾيَوة ظاضى خؤيإ ْاويإ بطزووة.ْييةئةضَة خؤٖةَإ ْاو بووة يا

ة و نوضِطوَإ ٖوضَعى زووةَساية، بيَية غهى خيَعاْى  ئيَػتةى ية: )ئةو نؤضثةوتىطاواض 
و خؤّ زةخةَة ْيَ، َٔ ْةبوو نوضِئةطةض نؤضثةنة  هطيَت،زةغتٓيؿإ ب ثاؾايةتييزةتواْطيَت بؤ 

 تيَِ.(وتا بػو وةئاططخاْةنة يئاطط
 ،ز ٖةبووٖوضَعيَهى بةْاوى نوضَِطزٕ  بةض يةباونى ؾاثووضى زووةّ  ، واتةى زووةّٖوضَع

ئةو ٖةضضةْسة ية ؾاثووضى زووةّ طةوضةتط  غيَيةّ زةْاغطا،ى ٖوضَعبة ثاؾا، بة  بووايةئةطةض ب
ت و آلى ية نؤؾهى باونى ٖةيبة ثاؾا و ثيَـ ئةوةى بطاتة تةَةْى الويةت ْةبووّ آل، بةبوو

 ضؤيؿت بؤ ضؤّ.
و ضؤّ  ئيَطإضؤيؿتٓى ئةو بؤ ضؤّ ية طةضَةى ئةوناتة بوو نة زوشَٓهاضى ية ْيَوإ 

بؤ  ٖوضَعزنة  ْيية،ة و ظاْياضميإ يةو باضةوة وْئيَُة يةو ضواْطةوة  زيطؤنيوة نايةوة. وٖاتب
 َيَصووْووغةية ظَاْى  طؿتييبة  ْنيئةوةى يةو باضةوة زةيعا ضايهطز و ضؤيؿت بؤ ضؤّ،

 .ْييةضؤَةناْة و ئةواْيـ يةو باضةوة ٖيض ْووغيٓيإ 
ية نؤؾو  تةْيائةويـ ْة نوضِةنةى ببيَتة ديَٓؿيٓى، زةبووايةى زووةّ َطز، ٖوضَعناتيَو 

ضؤَةنإ و بة تايبةتى )ئةَاْؤؽ  َيَصووْووغة ىوتةتٓى بؤ ضؤّ بة آلبة ٖؤى ٖةبططة ، ْةبوو
 بةف نطابوو.ثاؾايةتيي ؾؤضا و بيَيةوة ية َرياتى يباون يةاليةَٕاضغيًَى ْؤؽ( 
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بطانةى واتة ؾاثووضى زووةّ نة ية زايهى ئةو  ، بؤيةايةوةْةطةضِبؤ ئيَطإ ى زووةّ ٖوضَع
بوو، ْةزةظاْطا ضةْسة ية  ٓساٍََؾاثووضى زووةّ ناتيَو . ثاؾايةتييتةختى غةض طةيؿتة  ْةبوو

يإ ٖوضَعّ زواى ئةوةى ؾاثووضى زووةّ طةوضة بوو، ئةواْةى آلبطا طةوضةنةى خؤى زةضيَت، بة
 زةياْعاْى ؾاثووض ضةْسة ية ئةو زةضيَت. بيٓييية ضؤّ زة

 خةَيونة  بضٔ،، زووداض ٖةَيهةوت بوو نة زوو ؾاظازة بةو ضازةية ييَو ئيَطإى َيَصووية 
يض نات ٖةوَيي ْةزا غووز ية نة بطا طةوضة بوو ٖ ٖوضَعواْى يةيةنيإ ديا بهاتةوة. ْةيسةت

نإ ية ٖةخاَةْؿييةبةو ؾيَوةيةى ية غةضزةَى  خؤى و بطانةى وةضبططيَت،ى ييَهضووْ
هة ئةو ية ؾاثووضى زووةّ طةوضةتط بوو، ، بةآلّ ضووْت بططيَتة زةغتآلئةفػاْة زةضوو، زةغة

 غياغييضزةَى ئيُجطاتؤض شؤييٓسا ويػتيإ بؤ زشايةتى ؾاثووض غووزى ى ضؤّ ية غةسهووَةت
 ية ئةو ية زشى ؾاثووضى زووةّ وةضبططٕ.

هة ية غةز و ثةدما ضووّْ آلنإ ٖةَإ )ثؤيياْؤؽ( بووة، بةٓييةْاوى شؤيني ية زةقة التي
، ٖةَإ ئيَطإ ووةتةناْةوة طةيؿتفةضةْػيية يةاليةٕغاَيى ضابطزووزا ْاوى ئيُجطاتؤضة ضؤَةنإ 

 ئةو ْاواْةى ئةوإ ْووغيوياْة واتة شؤيني ْاغطاوتطة.
نؤَةَييَو نؤيًةى ٖةبوو نة نؿتووناَييإ بؤ زةنطز،  ضؤّ شياْى باف بوو،ية  ٖوضَع

يسا ناضيإ زةنطز، ئةو نؤيًةناْى تيَ ةنى زَيؤثاْسْى عةتط و بؤْى ٖةبوو،ٖةضوةٖا ئةو ناضطةي
ئيُجطاتؤضى ضؤّ ، بةآلّ ية غياغةت بهات ضِووتا بيةويَت  ْةبوو ي ٖيض ثيَويػتىَازى ضِووية 

 و غياغةت.ؾاثووض ظةْطيَت، بؤية ٖاْى زةزا تا بيَتة ْيَ زةيةويػت يةطةٍَ
ى ضؤَى َيَصووئةو ظاْا بوو و  ضؤّ، شؤيني نةغيَهى تايبةت بوو، ئيُجطاتؤضةناْى يةْيَو

ية بة ضازةيةى بوو يئةو ناضيطةض ض بوو،يةغةفةضٖةْطى ضؤَى باغتاْى  ناضيطةضيىزةْاغي و 
ة نؤْةنةى ضؤّ نة ئايٓى ضؤّ، البسات و ئايٓى نطيػتيإ نة ببوو بة ئايٓياضيسا نة بطِ

 ى ضؤّ.ئايٓى ٖةبوو بهاتةوة خوزاوةْسنؤَةَييَو 
ى َةغيح ْةَيَٓت، ئاظاضيإ زةزإ و ئايٓيإ بة باوةضِ خةَيوئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ بؤ ئةوةى 

ى نطيػتيإ ٖةَيطةضِا ئايّٓ شؤيني نة خؤى ية آل و زةياْسإ بة ئاشةَية زضِْسةنإ، بةزةياْهوؾنت
بؤ  بوو نة ْابيَت ئةوإ ئاظاض بسات،ى واباوةضِ َوضتةز و ٖةَيطةضِاو ْاو زةبطا،بؤوة، بة شووييٓى 
َى ةنةيإ ثاؾطةظ ببٓةوة، ثيَويػتة ئاؾٓايإ بهاتةوة بة فةضٖةْطى ضؤئايٓئةوةى ئةوإ ية 

 نؤٕ.
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دؤضة ياضي و  ٖةَووشؤيني بؤ ئةّ َةبةغتة ية غيَطنى طةوضةى ضؤّ نة ْاوى )نؤييعة( بوو، 
 يَتا ئيَواض ييةوةاضبيَصى ضِاغجاضز تا ية بةياْوتنؤَةَييَو  غار نطز،هةوة دةْطاْيَهى ياثيَ
غي نة ى نؤييعة نةتيبةيةنيإ ٖةَيواةزةضطيةغةض  وتاض بسةٕ،و  ئاخعٔبويَٓسةض بؤ خةَيو ية

 ."ببة ى باثرياْتَيَصووية ئاطةزاض و  شووضةوةتيايسا ْووغطا بوو:"بضؤ 
 ،زةضغةٕ ئةو نةغاْة ْةبيَت نة زةيإ ويػت وا تةْياية ئاناَسا نةؽ ْةزةضوو غيَطى، 

و فةضٖةْطى نؤْى ضؤّ ٖيَٓاوة، ئةَة ية  ئائيإ بة باوةضِنة اليةْططى بريؤنةى شؤييٓٔ و 
ضاْةٖاتبوو  خةَيوى بوو، ظايٓات بة قةزةض ئةو نات نة غةزةى ضواضةَى ناتيَو بوو نة ٖيض ن

 بؤ غيَطى. ضووٕبة 
، بة زضيَصايي تةَةٕ َووضةيإ ْةبووٕنؤيًة  ةواْةى ضةطةظْاَةى ضؤَيإ ٖةبوو،ية ضؤّ ئ

ناتةناْى خؤيإ بة  ٖةَوووةضزةططت و ٖيض ناضيإ ْةزةنطز، ئةوإ  سهووَةتية 
ة غيَطى و ضووْةنإ زةيى ياضييَى زةبطزةغةض. ئةوإ ضؤشاْة بؤ بيٓيٓخؤؾطوظةضاْى و غةضطةض

إ نة ومت ويَٓسةض زةَاْةوة،يإ زةنطزة طةضَاوةنإ و يةضِوو، ْةبووناتاْةى غيَطى  ئةو
 توونداْةى ييَ بوو.يؿياْسا ثةضِيةْيَوطةضَاوةنإ تةواوى بابةتةناْى غةضطةضَى و 

يةناْى غيَطى باؾرتئ يهاض و خؤؾطوظةضإ بيَت و ياضنؤَةَيطةيةى نة بةو ؾيَوةية بيَية 
اضبيَصى و وتناْى زاغات و بيهاتة ؾويَٓى ياضييةغيَطى و  شؤيني ـ يـ خةَيو بٔ،غةضطةضَى 

نةغيـ ْاضاض بة نويَططتٔ ْةنات، نةؽ ْاضاض ْابيَت بضيَتة غيَطى بؤ طويَططتٔ ية 
 اضبيَصةنإ.وت

ضووْٓاغي ّ ية زةآلثاى و َطؤظ زؤغت بوو، بة ضووٕزة شؤينيزةَيئَ  ئيَػتةووغاْى َيَصووْ
ى وتاضبيَصى، ٖوضَعئ بة ؾويَٓى غيَطنةناْى زاْةزةخػت و ْةيسةطؤضِئةطةض ظاْيباى  ْةزةظاْى،

نإ باْطٗيَؿت بهات بؤ ظةضزةؾتييةتا َةغيشى و  ئيَطإبطاى ؾاثووضيؿى ْةزةْاضز بؤ 
 ة نؤْةنةى ضؤّ.ئايٓنطزْة ضِووةناْيإ و ئايٓواظٖيَٓإ ية 

يـ ئةوْسة ْاؾاضةظا بوو نة ْةيسةظاْى ٖوضَعّ ئايا آل، بةْةبووٓاغي ضووْؾاضةظاى زة شؤيني
و ٖاْيإ  ةٕى خؤيإ بهئايٓنإ ْاضاض بة واظٖيَٓإ ية ئيَطاْييةنطزٕ، ْيية بة باْطةؾةتواْاى 

 .زٕ بؤ خوزا؟هطضيَيي ضؤَى نؤٕ و ٖاوبةف خوزاوةْسى فطة ئايٖٓيَٓإ بة باوةضِبسات بؤ 
 ئةو بابةتة غيَ خاٍَ ٖةية نة باغيإ بهةئ: يَآلوةبؤ 

ى خؤى و ية نؤؾهى بابى ضايهطز، ٖيَؿتا ية تةَةْى الويسا وآلتية  ٖوضَعناتيَو  يةنةّ:
بةؾيَو  خؤيا ٖةَوو، زيهة يَهيوآلتئاؾهطاية نة نةغيَو يةو تةَةْةزا ناتيَو زةضيَتة  ،بوو
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ياخؤ  ةوآلتئةو  ينويتووض بري زةنات، ئةَة وا زةنات ٖةَيططيوآلتى خؤى ية ية نويتووضى 
 .نؤَةَيطةية بيَت، نة ئةوي تيَيسازةشي

نة  ٖوضَع ْةبووٕ، ئيَػتةوةى  ثيَوةْسيييسا ئاَطاظةناْى ظايٓية غةزةى ضواضةَى  زووةّ:
ةنةى وآلتبة  ثيَوةْسييى خؤى ديَ ٖيَؿتبوو، ْةيسةتواْى بة ئاغاْى وآلتى َٓساَيية تةَةْى 

بؤية يةوة تيَ  ئاطةزاض بيَت، نؤَةَيطةنةي خؤيبهاتةوة و بةضزةواّ ية زؤخى خؤي 
يةناْى خؤى بة ضيَطةى باْطةؾة بطؤضِيَت و ووآلتيى ٖائايْٓةزةطةيؿت نة ئةغتةَة بتواْيَت 

 و بهاتةوة.آلييإ تيَسا بخوزاوةْسفطة 
 باوةضِ ئيَطإيةناْى يى و َةغيشزابوو ئةطةض ئةو ظةضزةؾت ٖوضَعبةَييَٓى بة  غيَيةّ: شؤيني

 .ئيَطإى ضؤَى نؤٕ، ئةو زةناتة ثاؾاى ئايٓثيَ بٗيَٓيَت بؤ غةض 
وضى زووةّ ثةدما نإ، تةَةْى ؾاثوْييةويػتى يةؾهط ببات بؤ غةض غاغا شؤينيئةو ناتةى 

 يـ ئةو نات ية تةَةْى ئةو طةوضةتط بووة.ٖوضَعطوَإ و زوو غاٍَ بوو، بيَ
 تةْيا آلتووة،نة ية نؤؾهى باونى ٖة ،ية ض تةَةْيَو بووة ٖوضَعنة  ْييةٕ ئيَُة ظاْياضميا

ٖةبوو ية  يةؾهطنيَؿييْياظى  شؤينيييَهساْةوة بًَينَي تةَةْى ئةو يةو ناتةى  بةثيَي زةناضئ
 ؾةغت غاٍَ ثرت بووة.

 يثاؾايةتيتا بطوتطيَت بريى ية طةيؿنت بة تةختى  ْةبووئةونات ية تةَةْى الوى  ٖوضَع
غاغاْى  ثاؾايةتييى بة زضيَصايي تةَةْى خؤى بة خاوةٕ َافى يةبةضئةوة تةْيا ووةتةوة،نطز

شؤييٓيـ ئةو بةَييَٓةى ثيَسابوو، بؤية بريى زةنطزةوة نة زةطاتة ئاواتى ضةْسئ غاَيةى  ظاْيوة و
 خؤى.

ّ آلبةى نؤْى ضؤّ، ئايٓنإ بيَٓيَتة غةض ظةضزةؾتييةٖةضضةْسة شؤيني زةيويػت َةغيشى و 
 .ْةبووى ئايٓا دةْطيَهى ؾاثووضزويَطِاى ئةوةف دةْطى ئةو يةطةٍَ 

زاو ضِوودطة ية ٖةْسىَ  ،يةيةى دةْطةنإ ئابووضيٓظؤض غةضةنييووياْة ٖؤناضى وتئةواْةى 
ئ و فطؤؾتٓى تةواوى شاْسووة. ؾاثووضى زووةّ نطِضوويةنى ضاغتيإ ووتةو دةْطى تايبةت، 

هطزْةف، زةوَيةَةْس و غاخئةّ يا غار نطز،ةنةى يائيُجطاتؤضييةتناْى ضؤَى ية غٓووضى آلنا
 ة نطز.وضِغةضَايةناْى ضؤَى ظؤض تو وزإخ

وضِة هطزْة ئةوإ توغاختا ئةو يا ْةبووٕٖيض ؾتيَو  ية ضؤّ نطيَهاض و نؤيًةنإ خوزإ
ى ضؤّ ضةطةظْاَة وزإى ية زةغت ئةو نةغاْة بوو نة خوؾهاْى ضؤّ ية زةضيا و بهات، باظضطاْ

 .بووٕ
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ةنإ ضيٓيَو زةبيٓطإ نة ية نؤيًة باظضطاْة ضؤَباغي ئةو خاَية ثيَويػتة نة ية ْيَوإ 
بووٕ، نؤيًةنإ ى ثًة زوو ووآلتيبة )ئةفطاْؿي( ْاو زةبطإ، ئةوإ ٖا بووٕ،ةنإ وئاظازنطا

ةطةض ية ى ثًة يةنى ضؤَى. ئةوإ ئووآلتيببٓة ٖا ْةبوونطزْيؿيإ بؤيإ تةْاْةت زواى ئاظاز
يإ بووْناتى نؤياليةتيسا تواْيبيإ نةَيَو غةضَاية بؤ خؤيإ زابني بهةٕ، زواى ئاظاز

و ْةياْسةتواْى نؿتووناٍَ بهةٕ، بؤ  آلى ناى و ئاَيؤطؤضِباظضطاْة وضززةغتيإ زةنطز بة 
إ يٓى ظةوى بة ئةوياغاى ضؤّ ضيَطةى نطِ نؿتوناٍَ ثيَويػتيإ بة زةغتةبةضنطزْى ظةوى ٖةبوو،

، بؤ خؤيإ بووايةئةطةض ؾتيَو ية ثيؿةغاظيإ ظاْي باظضطاْيإ زةنطز، تةْياْةزةزا. بؤية ئةوإ 
 زووناْيَهيإ زةنطزةوة و بةضٖةَى زةغتى خؤيإ يةو زووناْةزا زةفطؤؾت.

ة بوو نة ضةطةظْاَى بة زةغت ئةواْ تةْياى و زةضيايي ضؤّ وؾهاْى باظضطاْبةّ ؾيَوةية 
ضؤَيةنإ نة ؾاثووض خػتبوويةوة ظياْى بة ئةوإ  آلهطزْةى ناغاخو يائة ضؤَيإ ٖةبوو،

 زةطةياْس.
ة وآلتئةو  يَسا بفطؤؾطيَت، ئةضَةْػتإ بوو،ناْى ضؤَى تآلاْةى ْةزةبوو ناوآلتيةو  يَويةن

ٖؤى ًَُالْىَ و دةْط ية ْيَوإ ضؤّ و  بووةناْسا ضةْسئ داض ْييةية غةضزةَى غاغا
 .ْييةنإغاغا

ة ْاوى وآلتنإ ٖةبوو، ثاؾاى ئةو ْييةبؤ غةض غاغا يةؾهطنيَؿييْياظى  شؤينيى ئةوناتة
ئةو ْةيسةويػت فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ  غيَيةّ( بوو،)ئةؾهى  خؤ( ياغيَيةّ)ئاضاغهى 

وآلتى ئةضَةْػتإ بة  آلناْى ضؤّ ديَبةدىَ بهات، بةو ثيَيةيى ناغاخغةباضةت بة يا
 ا.زةغتى غاغاْى ٖةشَاض زةنطشيَط

نة ئةو  ،ى زةنطزيبيٓؿئةو زةيعاْى ثاؾاى غاغاْى ْافةضَاْى ئةو ْابةخؿيَت و ثيَ
زةناتة غةض ئةضَةْػتإ، بؤية ناتيَو بيػتى شؤيني بة ْياظى دةْطى  يةؾهطنيَؿيي

 نإ.ْييةياضيسا تا بة ٖاوناضى يةؾهطى ضؤّ بضيَتة دةْط ية زشى غاغاناْة، بطِْييةغاغا
ةفتا و يًَى ْؤؽ( ية زواظزة يصيؤٕ واتة سٓى )ئةَياْؤؽ َاضغْووغي بةثيَييةؾهطى ضؤّ 

 زوو ٖةظاض نةؽ ثيَو ٖاتبوو.
ّ آلضواض يصيؤْى ئاَازة نطز، بة زيهة يةنيطيَطِاْةوةَةْيـ غيَ يصيؤٕ و بة ضثاؾاى ئة

 َاضغيًَى غيَ يصيؤْةنة بة ضِاغت زةظاْيَت.
يةى  تةْيا ْةبوو،، خاوةٕ يةؾهط ئيَطإ نةوتةضِيَئيُجطاتؤضى ضؤّ بةضةو يةطةٍَ نة  ٖوضَع

. بووٕنؤيًةناْى خؤيسا زياضى نطز  يةْيَوغيَٓتؤضيةٕ واتة غةز غةضباظى غواضةى ٖةبوو نة 



 465 

نة ثاؾاناْى ضؤّ و  بعاْني زةتواْنيى يبةو ثيَية ية ئةوةى َاضغيًَى ْؤؽ ْووغيويةت
 هةوة ْةوةز ٖةظاض غةضباظيإ بؤ دةْط زةٖيَٓا.ثيَئةضَةْػتإ 

زوو ثاؾاي ضؤّ و ئةضَةْػتإ ية َيعؤثؤتاَيا و ؾاثووضى زووةّ بيػتى ٖيَعى ٖةضناتيَ
ى ثياوة نؤْةنإ( نطز تا فةضَاْى دةْط بةضاْبةض بة ئةو ئةدموَةْزةبٓةوة زاواى ية ) ْيَعيو
ة نة ية غةضزةَى ؾاثووض زاَةظضا، الغايي نطزْةوةى ئةدموَةْة زةضبهةٕ. ئايا ئةو وآلتزوو 

 .ضؤَةنإ بوو؟
ٖةضوةى ضؤَةناْيـ ية  بابةتيإ ية ضؤَةنإ وةضططتووة، نإ ظؤضْييةغاغا ْييةطوَإ 

 نإ ٖةْسىَ بابةتيإ وةضططتووة.ْييةغاغا
وة بة واتاى ضِوو)بةتةَةْةنإ( تةواو ييَو ضووة ية  خؤة )ثياوة نؤْةنإ( يائةدموَةْْاوى 

 ى غيٓاتى ضؤّ.ئةدموَةْْاوى 
ٖيض  ٓيية، وةضطريابوو،ئةويـ ية )غيَٓانؼ( نة التي ،وؾةى غيٓاتؤؽية  تى غيٓاوؾة

 ْييةتا تةَةْى ْةطاتة ؾةغت غاٍَ. زووض تنةؽ ية ضؤَى ضابطزوو ْةزةبوو بة ئةْساَى غيٓا
ى بيَت و زواى زضوغتبووْ ى ثياوة نؤْةناْى غةضزةَى ؾاثووض، ية ضؤَةنإ وةضطريائةدموَةْ

 ْط ضةظاَةْسى ئةواْى وةضزةططت.ةدمووَةْة، ٖةضنات ؾاثووض زةضوو بؤ دةئئةو 
ى ئةدموَةْض بووة و ئايا وةى  زةغةآلتيى ئيَطإة ية ئةدموَةْنة ئايا ئةو  ْييةظاْياضميإ 

ئةوةى ئيَُة  ْاى زاْاْى ياغاى ٖةبووة يإ ْا،توا ئيَػتةثةضيةَاْةناْى  خؤغيٓاتى ضؤّ يا
ئةدموَةْة نإ ْاوى ئةو طاْييةئيَ غةضضاوةية  ْةناْة،ئةضَة يةغةض ظاْياضيي تةْيازةيعاْني 
ة ئةدموَةْت و ناضةناْى ئةو آلبؤية ئيَُةف ْاَاْةويَت خؤَإ َةظةْسة بؤ زةغة ْةٖاتووة،

 بهةئ.
ؾاثووضى زووةّ بؤ ضيَططتٔ ية يةؾهطى ضؤّ و يةؾهطى ئةضَةْػتإ فةضَاْى بة يةى ية 

و ية  ئةضتؿتاض ْاوزةبطانة بة  ،بة ْاوى )َٗطإ( نطز طاييػهة دةْطييةنإفةضَاْسةناْى 
يؿيإ ٖوضَعى ٖاتٓى يةؾهطى ئةو ثاؾاياْةى زةظاْى نة ضِيَطِةوئةو  تةَةْى ثةدما غاَييسا بوو،

 ئةونات ؾاثووضى زووةّ ية تةَةْى ثةدما و زوو غاَييسا بوو.يةطةَيسا بوو، 
ئةو  ىباوةضِبة  وٕ بوو،َةبةغتى شؤيني ية ضؤيؿنت بةضةو َيعؤثؤتاَيا زاطرينطزْى تيػف

َاباية، ْةيسةتواْى بةضططى ئةطةض ئةو ؾاضة زاطري نطابوواية، تةْاْةت ئةطةض ؾاثووضيـ 
، ْةخواتٖيَطف بهات، ئةطةض ية ضيَطة ؾهػتيـ  ةني زيهةوةّ ئةطةض ية ضيَطةيآلبة بهات،

ياضيسا تا ى ثايتةختى ؾاثووضى زووةّ. بؤية بطِوْٓيَتة تيػفةيَئةوا ظؤض زةخايةْيَت تا خؤى بط
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، ؾاثووضى زووةّ ئةطةض ية وٕى تيػفزاطرينطزْنة زواى  ،ى زةنطزيبيٓوٕ و ثيَؿيَتة تيػفبض
 رت بهات.بةضضةظاْي ثيَت ناضْةبيَت ئةوا بة زَيٓياييةوة ْا زيٌ خؤدةْطيؿسا ْةنوشضيَت يا

ّ ٖةوَيي ْةزا ثيَـ ئةوةى آلَٗطإ ْياظى زوشَٓى ية ٖاتٔ بةضةو َيعؤثؤتاَيا زةظاْى، بة
ةناْى َيعؤثؤتاَياى بؤ هة ثيَسةؾتضووْبطةْة ئةوىَ، ضيَطةيإ بططيَت،  غيَيةّةؾهى شؤيني و ئ

 نإ ثيَ باؾرت بوو.طاييػهةخػتٓى بةناض
ية  طاييػهة دةْطييةناْى ية بابيةوة بؤ َابؤوة،َٗطإ يةو نةغاْة بوو نة فةضَاْسةيي 

 ى دةْطى.طاييػهةى ييَدوضِطةدميةوة ببوو بة ئةضتؿتاض واتة 
زواى ئةوةى  ْة بوو،بةضظ و ضواضؾاآلخؤى با ية تريةى غيػتإ )غةطػتإ( بوو، َٗطإ

 ئةو ية تةَةْى ثةدما غاَيي بوو تط و ئاظاتط بوو.بةٖيَعنإ، طاييػهةو ضيعى غوثاى يَٖاتة ْ
ناتيَو بة دًوبةضطى ئةضتؿتاضةناْةوة زةوةغتا و ئاضَى ئةواْى بة نةَةضى ، ضيؿى زازةْا

بوو ية طوضظيَهى غووى و  بطيَتىهؤَةْس زةضزةنةوت و ئاضَى ئةوإ ٖةَيسةواغي، ظؤض ؾ
 ت.نوض

يةطةٍَ  بووٕ،ة تةَةْى الوى و ٖةضغيَهيإ ئةضتؿتاض بووْى طةيؿتنوضِئةونات َٗطإ غيَ 
يةنةيإ ثًةيةنى غةضباظى ئاغتى  ْةضيت ٖةض بةثيَي ضووٕ،باونيإ بؤ ئةو دةْطة زة

 يإ ٖةبوو.خواضةوة
ى ْيَوإ زوو ية ْاوضةَاْطى بةٖاضزا زواى ئةوةى يةؾهطةنةى خؤى ني زووةََٗطإ ية 
يةو بواضة  فوضات نة بة باؾي ؾاضةظاى بوو،اْسةوة و طةيؿتة بواضى ثةضِ فوضاتظيَى زجيًة و 

وةى  ى ظيَ خؤى بؤ بةضططى ئاَازة نطز،واتة الى ضؤشئاوا ضِووباضيةوة و ية نةْاضى ضاغتى يثةضِ
و  بانوضية زوو بواضةناْى  يَوية يةن ثةضِيٓةوةةزات زوشَٔ تواْاى خؤثاضيَعى تا ضيَطة ْ

 .زاطرينطزتى ْةبيَت، ٖةضزوو بواضةنةى آلبؤ نةْاضى ضؤشٖة فوضاتباؾووضى 
بئَ  وٕسا بةضةو تيػففوضاتَٗطإ زَيٓيا بوو غوثاى ضؤّ و ئةضَةٕ ْاضاضٕ بة نةْاضةناْى 

بؤية ٖةضزوو  إ بة ئاو بؤ يةؾهطةنةيإ ٖةية،يهة ثيَويػتضووْتةْاْةت ئةطةض ْةؾياْةويَت، 
يَطةى ئةو ضِية  تةْيا. ئةو زةيعاْى ئةو يةؾهطة زاطرينطزةى يو باؾووضى ئةو ظيَ بانوضبواضى 

 ضيَبؤية ئةطةض بياْويػتباية ثطز  ضيَ بهات،ثيَويػتة ثطز  خؤيا بجةضِيَتةوةيَت ناضبواضاْة زة
 .ئةدماّ بسةٕةو ناضة وأْ ئتٓة نيَؿةى بةضزةواّ تا ْةتبهةٕ، زةخيػ

 يةاليةٕ ثيَؿةْطى يةؾهطةنةى،ى ٖاتٓى ٖةواٍَ و ضاثؤضت بوو ضاوةضِواْبةضزةواّ  شؤيني
ناْةوة زاطري نطاوة، ية ثيَٓر فةضغةخى ْييةغاغا يةاليةٕ فوضاتناتيَو ظاْى بواضى ْاوةْسى 
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و ظاْى ئةواْيـ زاطري  بيَت ئاطةزاضيـ ضاوةضِواْى نطز تا ية زؤخى زوو بواضةنةي زيهة فوضات
 نطاوٕ.

، تيَطةيؿت نة بجةضِيَتةوةناتيَو ظاْى بيَ دةْط ْاتواْيَت ية يةى يةو زوو بواضة  شؤيني
 يةو بواضاْة، بةزةغت ٖيَٓاْى ئاوة بؤ يةؾهطةنةى. ثةضِيٓةوةرت ية ططيٓط

ؿة و يةطةٍَ نيَةوة ضِووبةضِووبووْى ٖةظاض غاَيةيإ ٖةبوو ية ئةظَووْةنإ يصيؤْة ضؤَ
بؤية زواى ضاويَصى ئيُجطاتؤض بة فةضَاْسةى يصيؤْةنإ، زةغتيإ نطز بة  ئاضيؿةناْى دةْط،

ناْيـ الغايي ئةواْيإ نطزةوة. ية نةْاضى ظيَ ئةطةض برييإ ْييةئةضَة ٖةَيهةْسْى بري بؤ ئاو،
و بة  وضبووٕآلّ ئةوإ ية ئاو ظؤض زوة ئاو، بةتةْيا زواى ضةْس َةتطيَو زةطةيؿتٖةَيهةْسبوواية 

 ئاغاْى ْةزةطةيؿتٓة ئاو.
بطةْة ئاو،  ظووى بؤ شؤيني نطز بؤ ئةوةى ثيَؿٓياظى بطا طةوضةى ؾاثووضى زووةّ ٖوضَع

ضؤيؿنت بؤ  ظػواضة ضؤَةنإ بًةخةَيهى ؾاضةظا ية بواضى ئاو بيَٓٔ، ئةغجبضٔ ية ئاواييةنإ 
زةيتواْى ؾويَٓى  ظؤض ؾاضةظا بوو،يَهيإ ٖيَٓا نة نةغ ثؿتةوة نة ْاوى )ضانا( بوو،ؾاضيَو ية 

ئاؾهطاية  ةْةنإ ْةياْتواْى ئاو بسؤظْةوة،ْة ضؤّ و ْة ئةضَ يةناتيَهسائاويإ بؤ زياضى بهات. 
غةضباظ و ئاشةَيةنإ ية ئاظاضى تيٓوويةتيسا ضةْسة ضةْر و ْاخؤؾي زةبيٓٔ، بؤية شؤيني فةضَاْى 

تيٓوو و بة  يي ئاو بيَٓٔ و بيسةٕ بة نةغاْىبة ؾيَوةى ظدمرية ْيَعيونطز تا ية زوا َةْعَيى 
بوو،  ي شيَطظةويئاوؾويَين ّ زواى طةيؿتٓى ئةو نةغةى ؾاضةظاى آلبةتايبةتى بة ئةغجةنإ، 

، ْةبوو خواضزْةوةية غةضةتازا ئاوةنة ييٌََ بوو و غووزى بؤ  ظوويي ئةوإ طةيؿنت بة ئاو،بة 
 ئاو بضيَتة ْيََويإ، زواتطيـ ئاوة ييًََةنةوضةيإ ٖةَيهةْس تا ضاَيى طةضةْسإ بؤية ٖةض 

 و ئاشةَيةنإ بيَت. ةيٌى َطؤظخواضزْةوةنةَيهى بة  ةوة، بؤ ئةوةيبٓيؿيَت
ضاثؤضتاْةوة نة ية  ضِيَطةي ئةو يةئةويـ  نويَية،َٗطإ زةيعاْى يةؾهطى زوشَٔ ية 

ٓى ئاو، ضةْسئ زةيعاْى ئةوإ بؤ زةغتهةوتٖةض بؤية ثيَؿةْطى يةؾهطةنةيةوة بؤى زةٖات، 
 بريى ئاويإ ٖةَيهةْسووة.

ٖيَطف  بيابإية دياتى َٗطإ بوواية، يةواْة بوو ٖةوَييساباية ية  ئةطةض نةغيَهي زيهة
زوشَٔ ْاتواْيَت ية برية ئاوةناْى زووض وشَٔ و تيَهيإ بؿهيَٓيَت، ضوْهة بهاتة غةض ز

زةيعاْى يةؾهطى ضؤّ ية  ئاطةزاض بوو، ئةو ية ضيَػاى دةْطى ضؤّبةآلّ هةويَتةوة و زابربِيَت، ب
تةْاْةت ئةطةض بؤ ؾةويَهيـ مبيَٓٓةوة،  ؿنت بؤ دةْط ية ٖةض ؾويَٓيَو بٔ،ناتى ضيَجيَوإ و ضؤي
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ئةطةض  او بٔ،ثاضيَعضا ية زوشَٔ و ثةالَاضى ية ْاناو زةنةٕ تضيَ بة زةوضى خؤيإ زيواضيَو 
 زا بجاضيَعضئَ.ةضزووطئؤ يةْيَو ة غةضيإسا ٖيَطؾي نطزيؿزوشَٔ ية ؾةو

هطزٕ بؤ غةض يةؾهطى ٖاوبةؾي ضؤّ و ة غةضدمسإ يةوةى باؽ نطا، ٖيَطؾَٗطإ زةيعاْى ب
يةؾهطى ئةوإ ثاظزة يصيؤٕ واتة ْةوةز ٖةظاض نةؽ و يةؾهطى  زةظةضة بيَ غووزة،ئةضَةٕ يةو 

اضةنة ى بؤ ثاضيَعطاضى زوو بويؿٖةْسيَو ية يةؾهطةنة ْيَعيهةى ضٌ ٖةظاض نةغة،خؤى 
زات و و غةضباظةناْى يةزةغت زةطاييػهة بؤية ئةطةض ٖيَطف بهات، ٖةْسىَ ية  ،زاْطاوٕ

 يةْيَوٖيَطف بهات و يةؾهطةنةى  ئةونات يةواْةية زوشَٔ زشةْاضاض بة ثاؾةنؿة زةبيَت، 
ى يةؾهطى ضؤّ ية زةضةوةى و ئةوناتة بيابإنة ثيَويػتة ية  وتببات. بؤية بة ئةفػةضةناْى 

بة ثيَضةواْةوة ٖيَطف بيَ غووزة و وةى َػت ييَساْة ية  طةية، ٖيَطؾي بهطيَتة غةض،خيَوةت
 ظاْى. ثةغةْسئةفػةضةناْيؿى ئةو بريؤنةيإ بة  آل، ٖةض بؤيةثؤ

خؤ ثيَٓر ضؤش نإ ْووغيوياْة نة يةؾهطى ٖاوبةف َاوةى ضواض ياْييةئةضَة َيَصووْووغة
 .بجةضِيَتةوة فوضاتاغتى ية بواضى ْاوةضِ ياضيسازواتط شؤيني بطِ يةو ؾويَٓة َاْةوة،

و ْةياْسةظاْى يةو وةضظة يةواْةية باضاْى  ْةبووٕ زةظةضةى ئةو خةَيهو ئاضاغو  شؤيني
ٖةضنة ظاْى ٖةوا فيَٓو بوو،  بوو، ئاطةزاضَٗطإ يةو بابةتة ، بةآلّ يةو بباضيَتووضِ بةخ

 ةطةٍَ باضإ ئاَازةبٔ.ةوة يضِووبةضِووبووْفةضَاْى بة ئةفػةضةناْى نطز تا بؤ 
ى َٗطاْى ييَ بوو ية ؾويَٓيَو بوو نة بةضظتط بوو ية فوضات نة ئؤضزووطةنةْاضى ضؤشئاواى 

و  بجةضِْةوة فوضاتىَ تا ية بواضى ْاوةْسى ية ٖةَإ ضؤشزا يةؾهطى ضؤّ نةوتٓةضِضِووباضةنة، 
ةؾوٖةوا بؤى . َٗطإ ية زؤخى نفوضات ضِووباضيبة نةْاضى ضؤشئاواى  بطةيةْٔخؤيإ 

زةضنةوت نة باضاْى ئةو ضؤشة زضيَصة زةنيَؿيَت و تا ئةوناتيـ يةؾهطى ٖاوبةف ْةطةيؿت 
تا  فوضات ضِووباضيببيَتةوة، ٖاونات ئاوى  ْيَعيويَت ية ئةوإ هاضنة ب ،وة ؾويَٓيَووب

 ضازةيةنى بةضضاو بةضظ ببؤوة.
يسا ْاويَهى باؾيإ بؤ زاْاوة و بة ى عيَطام بة َيعؤثؤتاَيا ْاو زةبةٕ، ية ضاغتوآلتئةواْةى 

 ضِووباضةوة بة زؤخى ْيَوإ ئةو زوو غطووؾتييةى ضِووة ية وآلتططافياى ئةو و، دَيَصووزضيَصايي 
ةغاَيى و ظؤضى باضإ باضئ بة زضيَصايي ٖةظاضإ وؾهبة ٖؤى  ضِووباضةبةغرتاوة بووة. ئةو زوو 

ئةو تيَهةٍَ  سيضي ئيَػتة هةٍَ و ية يةى ديابؤتةوة،ضِيَطِةويإ تيَيةنسا، زةيإ داض ي غاَيى بةزوا
ةناْى ئةو ئاواْة، يةغةض ضِيَطِةو بةْساوهطزْى نؤَةَييَو ضيَاْة بة ٖؤى و يةيةى زابطِ بووٕ
زاواْة. ويَطِاى ئةوةف بة زووض ْاظاْطيَت باضإ باضيٓى ضِوواْة ضيَططٕ يةو بةْساوازاتةوة و ئةو ضِووْ
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ةوةى ئاو و زضوغت بووْةنإ و زووباضة ظؤض بةْساوى بةضطة ْةططتٓى زووباضةى ظؤض ببيَتة ٖؤ
ية  ْووحٓاغإ تؤفاْى يةظةويى ٖةْسىَ باوةضِ. بة ضِووباضةوةى زةضيايةى ية ْيَوإ ئةو زوو بووْ

 بووة. ضِووباضةو بةضزةواَةنإ و غةضنيَؿى ئاوى ئةو زوو  تووْسية باضاْة  يَوئاناَى يةن
ظيازى نطزووة و ثيَسةضيَت باضإ باضئ بةضزةواّ  فوضاتنةوت ئاوى ناتيَو َٗطإ بؤى زةض

ز تا ثاؾةنؿة بهةٕ بيَت، فةضَاْى بة فةضَاْسةناْى ضاغت و ضةخ و ْاوةْسى غوثانةى نط
ى( و )خؤض( فةضَاْسةى الى ضةخ و َٗطزاز نوضِفةضَاْسةى ضاغت )فةضاَةضظى  بةضةو باؾووض،

 .بووٕفةضَاْسةى ْاوةْسى غوثانةى 
نإ بة ْييةّ غةضباظة غاغاآل، بةبوو ضيَصْةى باضإ غةخت و ئاظاضبةخـ يةشيَطاؾةنؿة ث

ّ بؤ ضؤّ و آل، بةْةبووفةضَاْى ئةفػةضةناْيإ خؤيإ ئاَازة نطز و ظؤض بؤيإ غةخت 
يةنى ئامساْى آلية الى ئةوإ وةى بة يةنذاض غةخت و زشواض بوو، نإ ئةو باضاْةْييةئةضَة
 وابوو.

ى يةؾهطى غاغاْى بةضةو باؾووض ضؤيؿت، ضيَطة بؤ يةؾهطى ٖاوبةؾى ضؤّ و زواى ئةوة
 ئةضَةْػتإ نطايةوة.

بة ٖؤى طةضَاوة، ٖةضيةنة ية شؤيني و ئاضاغو بة تةختى ضةوإ  ية ضؤشاْى ثيَـ باضإ،
ئةو ضؤشةف نة بؤ دةْط  ض زةنطزةوة،غةضزاْى يةؾهطى خؤيإ زةنطز و يةنةناْيإ بةغة

شؤيني ية تةختيَهسا ّ آلبةبة تةختى ضةوإ ضيَطةيإ زةبطِى،  باضيٓةوةباضإ  زةٖاتٔ، بة ٖؤى
ئيُجطاتؤضى  زةضِؤيؿت،ئاضاغهيـ بة تةختى تايبةتى خؤى  تةختى تايبةتى خؤى بوو، بوو،

ئةطةض  بطِؤٕ،ضؤّ خؤى بة طةوضةتط ية ئةوة زةظاْى نة يةطةٍَ ثاؾاى ئةضَةٕ بة يةى تةخت 
 إ زةْاضز.ٖةبوواية ية ضيَطةى ئةفػةضةناْةوة بؤ يةنسيي يسيضِاغجاضزةؾيإ بؤ يةن

وة ْاضزى، ْييةية ئةفػةضةنا يَوئاضاغو ية ثةياَيَو بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة بة ضيَطةى يةن
 طزووة،يةؾهطى غاغاْى بةزةغت باضاْةوة ية ئاظاضزإ و ثاؾةنؿةيإ بةضةو باؾووض ن وتى

 .وٕزةطةْة تيػف زيهة شيَهيو ييتة ْةبٓة ضيَطط، ضةْس ضؤ ئةطةض قوضِ
ةوة، بووْزة ْيَعيو وٕ، ظؤض ية تيػفبجةضِيَتةوة فوضاتئةطةض غوثاى ٖاوبةف تواْيباى ية 

ظؤض بةضظ بؤتةوة. شؤيني و ئاضاغو  فوضاتّ ثيَؿةْطى يةؾهطى ضؤّ ٖةواَيى طةياْس نة ئاوى آلبة
ايإ ظاْى يةؾهطةنةيإ بة ئاغاْى زاْةْا و و ضِووباضةنةية  ثةضِيٓةوةئةو ٖةواَيةيإ بة ضيَطط بؤ 

، ضِووباضةنةباضإ باضيٓسا طةيؿتٓة  يةشيَطّ ناتيَو ٖةضزوونيإ آليَتةوة، بةية بواضةنة زةثةضِ
 نة ئاو ظؤض ٖةَيهؿاوة. بيٓييإ
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ّ ئةوةيإ زةظاْى نة بواض آلٖةضضةْسة ٖةضزوو ثاؾا ظؤض ية بابةت بواضةناْيإ ْةزةظاْى، بة
نةّ زةبيَتةوة  ٖيَٓسةى ظؤض ظياز زةنات و بةضظى ئاو ييةنةنة ثاْ ضِووباضى يةو ؾويَٓة بطيَتيية

ى ناضواْةنإ و غةضباظةنإ ثةضِيٓةوةئةطةض ظؤضتط بيَت يةواْةية بؤ  ئةشْؤي َطؤظ،نة زةطاتة 
ةضى َطؤظ، ٖةضضةْسة نةَياخؤ  زةطاتة ْاوقةزي نيَؿة بٓيَتةوة. ٖةضضةْسة ٖةْسيَ داض ئاو 

 ّ ثيَويػتة خؤثاضيَعى بهطيَت.آل، بةثةضِيٓةوةةَيسا بؤ ية بةضزتة نيَؿة ْابيَ ئةو زةَةف
ئاوةنةيإ تاقى نطزةوة و بؤيإ  قووَيية ضيَطةى غةضباظةناْةوة يئةو ضؤشة ئةو زوو ثاؾاية 

آلى َطؤظى ئاغايي يةنذاض ية بابططة ئاو ية نةَةضى َطؤظ بةضظتطة،  تةْيازةضنةوت ْة
ئةغجيـ نة َةيةواْة ْاتواْيَت يةو بططة ، بجةضِْةوةٕ ناضثيازةنإ ْا ى تةْياْةبؤية  بةضظتطة،

. ئةونات ئةوإ ظاْيإ بؤضى يةؾهطى ئةوبةضي ضِووباضةنة بطةيةْيَتةو خؤى  بجةضِيَتةوةئاوة 
تا  ووٕبؤوة نة يةؾهطى غاغاْى بةضةو باؾووض ضؤيؿت ضِووٕغاغاْى نؿاوةتةوة، ئةوإ بؤيإ 

 ببٓةوة. ْيَعيو وباضةنةضِوٖاْى ئةوإ بسةٕ ية 
 وةى ٖةض ئيُجطاتؤضيَهي ْيوةضِؤ بوو،، فوضاتناتيَو يةؾهطى ٖاوبةف طةيؿتٓة نةْاضى 

طة و يةناتى خؤيسا بؤيإ ية ضيَةؾيَطى ظيٓسوويإ زةٖيَٓا و بؤ شؤيني، َطيؿو و نةَي زيهة
اتةزا بة خويَٓسْى ةؾيَطةنإ يةونيَؿتداْةى تايبةت بؤيإ ئاَازة زةنطز. نةَيضى و ية زةبطِغةض

شَيَطى ملني زةبة  فناْى طواغتٓةوةطاييػهة ئةفػةضاْي ْيوةضِؤية،خؤيإ ْيؿاْياْسا نة ناتى 
 ية.ْيوةضِؤظاْيإ ناتى 

و زةبيَت ضاوةضىَ بٔ تا ئاو  بجةضِْةوةناتيَو زوو ثاؾانة بؤيإ زةضنةوت نة ْاتوأْ 
ةى يةؾهط ئاَازة بهطيَت، ئةو يَوةتطْةوى زةبيَتةوة، فةضَاْيإ نطز تا خزازةنؿيَتةوة و 

ّ ئةوإ آلاوزا ظؤض غةخت بوو، بةوضِباضإ و ية ظةوى ق يةشيَطزوو ال ناضةف بؤ غةضباظةناْى ٖةض
 دطة ية بةدىَ طةياْسْى فةضَاْى ئةفػةضةناْيإ. ْةبوو،ٖيض ضاضةيإ 
ة بووْناْى فةضاَةضظى فةضَاْسةى الى ضاغتى يةؾهطى غاغاْى نة طةيؿت طاييػهة

يةشيَط باضاْسا ٕ بة ئاغووزةيي و هاضضؤشئاواى يةؾهطى ئةضَةٕ و ضؤّ، ضيَطةيإ ْةزا ئةوإ ب
 نةيإ غاظ بهةٕ و ية ضؤشئاواى ئةواْةوة زةضنةوتٔ.خيَوةتطة

نة تايةى  ْةبوو،ّ بة ؾيَوةيةى آلببوو، بة ظةوى بة ٖؤى باضاْةوة بة تةواوةتى تةضِ
نإ نة ية ضؤشئاواوة طاييػهةيؿسا ية بةضاْبةضبضيَت. ضؤبضةقيَت ياخؤ ى يةْيَونإ طاييػهة

ئةو ْؿيَوة بة  ضؤّ و ئةضَةْى ييَ ئاَازة زةنطا،ى ةزةٖاتٔ، زةنةوتٓة ئةو ْؿيَوةى خيَوةتط
ة بووْبة باضاْةنة ْةنةوت تةْيانإ. ئةغجةنإ ْةطاييػهةغووز بوو بؤ خيَطاتط ضؤيؿتٓى 
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و فيَٓو  بووٕؤتاَياوة بة باضاْةنة ئاغووزة ببة ٖؤى طةضَاى ضؤشاْى َيعؤثبططة نيَؿةوة، 
 ةوة.بووْب

طط بوو ة ضيَنوتاَيئةو  بووٕ،يَهى ضٓطاو ية َووى بعٕ زاثؤؾطا نوتاَينإ بة طاييػهةغةضى 
نة ئةطةض  ،ْة بة ؾيَوةيةى بوونوتاآلنإ و تواْاى ئةو طاييػهةو ية ٖاتٓى ئاوى باضإ بؤ ْيَ

 يةْيَوويإ زاْةزةزا و ئةو غةضباظاْةيإ ئاظاض ْةزةزا نة ، ئابووايةضةْس ضؤشيَو باضإ باضي
. ٖاونات يةطةٍَ ٖيَطؾي بووٕى ٖيَطف و زةغتجيَهى دةْطسا ضاوةضِواْنإ ية طاييػهة

يةؾهطى غاغاْى  طؿتييفةضاَةضظ بؤ غةض يةؾهطى ٖاوبةف، َٗطاْى باونى نة فةضَاْسةى 
 .وة ٖيَطؾيإ نطزباؾووضةوة ية ْييةبوو بة ثيازةنا

َيعؤثؤتاَيا بة ٖؤى  زيهةي ؾويَٓةناْي ٖةَوووةى  فوضاتنةْاضةناْى ضؤشئاواى 
ية ضابطزوو ظؤض ثإ و  فوضاتزجيًة و  ٖةضزوو ضِووباضي، بووٕئاوزظ  بة ئاوايةىناْةوة ْييةْيؿتة

نةَيةنة ية َيعؤثؤتاَيا و زةٖيَٓا  قوضِ و ييتاْةيإ ٖةضزةّئةو  ئيػتةزا،ية  بووٕثطِ ئاوتط 
ية بابًى  فوضات ضِووباضيية بةؾيَو ية ضؤشئاواى  ْييةْيؿتة زةظةضةْيؿٓةوة. يةو وٕ و زةزةبو

نة ية  ثيَهٗاتووةيةقوضِ و ييتة  تؤشاَييَو، ظةوى ية بانوضنؤٕ تا ثةدما نيًؤَةتط بةضةو 
و  ساضضؤيؿتٓى ئاشةَية مسدووَية و  ناتةناْى باضإ باضيٓسا ثيَهسيَت، نة ئةَةف وا زةنات

يةى ئاشةٍَ بة  تةْياغةختة  زةظةضةية. يةو آلويإ ية ثيَات نة ثيَو زشواض به اضإ غةخت ضيَبو
يةوناتاْةزا زةغت و قاضةناْى وةى غةضئ يةغةض  وؾرتة،ئةويـ ، هاتبضيَ زةناضيَت ى ايغاْ
 ةنة ضيَو زةبيَت و ضؤيؿتٓى ئاغإ زةنات.طًَ

وى ٖاويٓةيإ بة ْاوى آلى ْةوضؤظ ثيَناْيـ ية غةضةتاى بةٖاض و ية ناتْييةغةضباظة غاغا
 ضؤْةزةضوو. وضِ)ضةَووف( وةضزةططت نة ية ق

نإ ْييةئةضَة َيَصووْووغةغةضزةَى ؾاثووضى زووةّ نة  خؤنإ ياْييةية غةضزةَى غاغا
يَو ووتباغيإ نطزووة، بؤ ٖةض غةضباظيَو ية وةضظى بةٖاض يةطةٍَ دًوبةضطى ٖاويٓةزا، د

 يَو نة يةىنوتاَيبوو ية  بطيَتىوى نةتاْيإ زةزاْىَ. نةتإ آلثيَ ووتوي ٖاويٓى و زوو دآلثيَ
ةيإ ية ثيَيةنيإ نوتاَييَو يةو ووتنإ ٖةض دئيَطاْييةغةضباظة  بػت ثإ و ثيَٓر بػت زضيَص بوو،

بة  و )ضةَووف( وطؤظيٓطى قاضيإ زةٖات، زواى ئةوة ثيَيإ زةخػتة ْيَزةبةغت و تا غةض 
، و ْةضّ  بةٖيَعبوو ية ثاضضة ضةضَيَهى  بطيَتىوف وضةَزايإ زةخػت، قايؿة باضيهةنةى 

وى و قايؿةناْيإ زازةخػت، ئةو ضةضَة بة تةواوةتى ثيَيةناْى ناتيَو ثيَيةناْيإ زةْاية ْيَ
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يَو ية ووتهة ٖةضيةنة ية ثيَيةناْى غةضباظ بة دضووْزازةثؤؾني و زةبوو بة قايبى ثيَيةناْيإ. 
 ةناْى ظةوى ْةزةنطز.ييْاضِيَهإ، ناتيَو ضيَطةى زةبطِى ٖةغتى بة نةتاْى زازةثؤؾط

 فةضةْػاوةو بة تايبةتى ية  ئةوضووثاي نةتإ ية نوتاَيمنإ ناتيَو زةبيٓٔ ْويَي الواْةوةى 
ة. ئةوإ ْاظأْ ية غةضزةَى ييئةوضووثازاٖيَٓاْى ية ة نوتاَيئةو  ثيَيإ وايةزيَت،  ئيَطإبؤ 

نوتاَيي ضةْس دؤض  ناْساْييةزواتط ية غةضزةَى غاغا ةتإ بةضٖةّ ٖاتووة،ٖةخاَةْؿييةنإ ن
 إيةوة ضةْسيى ظبطى و ْةضَضِووثؿُةنإ ية  نوتاَيةبة ٖةَإ ؾيَوة نة  نةتإ ٖةبووة،

بة  ئيَطإدؤضة ْةضَةناْى ية زةضةوةى  ؾيَواظيـ نةتإ ضةْس دؤضيَو بوو،دؤضيَهٔ، بة ٖةَإ 
دؤضة  طنى بعٕ و َةضِية ئيَطإ ية ن ْٗاية  دطة يةوة تا غةزةيةى بةضْطخى بةضظ زةفطؤؾطإ. 

ية ظغتاْسا يةؾي  نوتاَيي ئاوضيؿِ ْةضَرت بوو،زةنطز بة ْاوى )بةضةى( نة ية  ضيَيَهيإ نوتاَي
يَو نوتاَي زيهةف اْيتةْاْةت وآلتو  ئيَطإية  ، بةآلّ ئيَػتةَطؤظةناْى طةضّ زةنطزةوة

 ٖاوتاى بةضةى بيَت. و دواْييةوة يةوةيى ْةضَوضِوْازؤظيٓةوة نة ية 
يإ بة ئاغاْى بة ٖةْسىَ ثاى نةضةوة باظةنإ ية ٖاوئ زةيإ نطزة ثيَئةو نةتاْةى غةض

ف بة َةبةغتى وزةبؤوة. ضةَو ٖةض ظوو وؾوزواى نةَيَو  ؤضا و زةخطاية بةض ٖةتاو،زةؾ
بؤ ئةوإ بوو بة َايةى باؾى و  ئةو ضؤشة ْيإ زةزضا بة غةضباظاْى غاغاْى،ثؤؾؿي ثيَيةنا

وى آلنإ ثيَْييةغةضباظة ضؤَى و ئةضَة، بةآلّ ةنة ضؤبضيَتْةيسةٖيَؿت ثيَي ئةوإ ية قوضِ
بة ةنة قوضِ طاظإٖةْسىَ ةنة ضؤزةضوو، تةْاْةت ية قوضِ ثيَآلوةناْيإ بوو،ئاغاييإ ية ثيَ 

 آلئةوإ نة ثيَ غةضةنييى ضةنى و ضيَطط زةبوو ية باف بةناض ٖيَٓاْآلوةناْيإ زةْووغا ثيَ
 ْيَعةى زضيَص بوو. خؤيا

ْاخؤؾرت ئاَيؤظ و  يغةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةناْ ضِةوؾيتا زةٖات  باضإ بةضزةواّ بوو،
 اْيغةضباظ ةزا باضاْى بةو ؾيَوةية بباضيَت، ييَبرييإ ْةزةنطزةوة يةو وةضظ، ٖةضطيع زةنطز
بؤية تا  و خؤيإ بؤ باضإ ئاَازة نطزبوو،اْايإ ٖةبوى توٖيَٓسةةوة، بووْنطا ئاطةزاض ْيغاغا

 ية باضإ باضيٓةنة. بووٕضازةيةى ئاغووزةتط 
نإ بة فةضَاْسةيي فةضاَةضظ ية ضؤشئاواوة زةغتى ثيَهطز، طاييػهةناتيَو ٖيَطؾي 

بة ٖؤى ، بةآلّ ضؤَةنإ نة َةدمةْيكيإ ٖةبوو، ٖةوَيياْسا تا ية زشى ئةوإ بةناضيإ بيَٓٔ
ٕ بةضزباضاْيَو هاضئَ نة بابٓ، ْةيإ زةتواْى َةدمةْيكةنإ بة ؾيَوةيةى زةةوضيٓى باضإ و قوضِبا

 ئةوإ ناضيطةض بيَت.يةغةض بهةٕ نة 
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ْني،  ويَٓسةضنإ يةْييةةوة، بيٓيإ نة غاغابووْ ْيَعيو فوضاتنإ ية ْةناتيَو ضؤّ و ئةضَة
 بةتةيإ بة ٖةْس وةضْةططت، ناتيَهيـئةو با بؤية ئةوإ ٖيض ئاضايؿى دةْطيإ ْةنطز و

ٖيض ئاضايؿيَهى  وزإوة ٖاتٔ بؤ غةضيإ، خباؾووضةنإ نة ية ضؤشئاوا و طاييػهةٖيَطؾي 
 نإ.ْييةتا بة ٖؤيةوة ضيَطط بنب ية ٖاتٓى غاغا ْةبووٕغةضباظى 

نإ طاييػهةيةو بةؾةى يةؾهطى ٖاوبةف نة يةؾهطى ئةضَةْةناْى ييَبوو، ناتيَو 
ضةوإ زابةظى و  نطز، ئاضاغو ثاؾاى ئةضَةْى نة ثياويَهى زييَط بوو ية تةختى ٖيَطؾيإ

 نإ.طاييػهةيةطةٍَ غواضةناْى ٖيَطؾي نطز بؤ غةض  غواضى ئةغح بوو،
نإ زةنطز طاييػهةئةغجى غةض ٖيَطؾيإ بؤ إ ْيَعةى بةضظيإ ثيَ بوو، نْييةغواضة ئةضَة
 بطيٓساضيإ زةنطزٕ. خؤو زةياْهوؾنت يا

ناْيإ طاييػهةّ ئةو ظياْاْةى ية آلةضضةْسة ئاضاغو و غواضةناْى ئاظاياْة زةدةْطإ، بةٖ
 تة وييقوضِ و هة ضووْٖةبيَت.  يإناْطاييػهةنة تواْاى ضِاططتٓى ٖيَطؾي  ْةبووزةزا ئةوة 

ّ ظؤض ية خيَطايي آلطًَى ْاوضةنة ضؤيؿتٓى ئةغجةناْى ئةواْى ٖيَواف زةنطزةوة، بة
 طِاهثيَو  بووٕنإ بيَ ٖاوتا و بة تواْا ئيَطاْييةهة ئةغجة ضووْةّ ْةزةنطزةوة. ناْى نطاييػهة
 .طري غؤٕزا وضِ و ييتةناْيإ ضازةنيَؿا و ْةياْسةٖيَؿت ية قطاييػهة

يةؾهطى ٖةضوةغا  بووٕ، ضِووباضةنةية نةْاضى  ةنإيةؾهطى ضؤّ و ئةضَةْٖةضضةْسة  
ّ آلباضاْيـ بةضزةواّ بوو، بة زةنطز، ٖاونات ووض و ضؤشئاواوة ٖيَطؾيإغاغاْى ية باؾ

 نإ ْةياْسةتواْى يةؾهطى ٖاوبةف يةيةى برتاظيَٓٔ.ئيَطاْيية
زةظةضةنةف بة ، ظةوى بوو نإ بة فةضَاْسةيي فةضاَةضظطاييػهةغةضةتاى ٖيَطؾي 

زا بضةقٔ، زواى وضِةنةنإ ية قطاييػهةنة  ْةبوو ئاوايةىّ بة آلبة ،بوو اوقوضِ تةواوةتيي
زؤخةف  ييتةيةني غةخت ٖةض َةثطغة، ئةّ و قوضِثرت بوو  ْاوضةنةظةوى غةضتاثاي نةَيَو 

يةغةض بوو، وةى ثؤؾيَهى ئاغٓى ضِوو تةْيانة  يـناْطاييػهةتايةى وايهطز مسي ئةغجةنإ و 
 .نيًََطا بيَت، بةو ئاوايةي ييَ ٖات نةئةوةي ظةويية

زةْطي بةضظ و نإ بة طاييػهةى ييَدوضِ زشواضتط بوو،نإ طاييػهةى دووَية سيئي
ى ئةغجةنإ دووَيةزةنطز. تا زةٖات  دووَيةةناْيإ ْاضاض بة بةٖيَعئةغجة ظيَذا  ٖاواضنطزْةوة

ٖيَواف  ٖيَٓسةؾسا ْةضةقيبوواْة، ئةوا نةييتةقوضِ و نإ ية طاييػهةئةطةض  ،ٖيَواؾرت زةبوو
طا نة وتزة ْييةنإ،ػواضة ئةضَةئةغجةوة نة ظؤضتط زةنةوتٓة بةض ْوونى ْيَعةناْى بووْزة
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نإ، ٖةضوةى ْييةى ْيَعةى غواضة ئةضَةآلنى ثؤوْو، بةآلّ نطاوٕ ضيَ آلغةضى ئةو ْيَعاْة ية ثؤ
 اغت بوو.ثاطةْسة و ْاضِوى قاضؤٕ ثطظيَطِ

بةثيَي بةَيطةْاَةنإ ية  آل ٖةبوو،ثؤ ظائية غةزةى ضواضةَى زةَة  ئةوٖةضضةْسة 
ئةونات ناْعايةنى دواْهاضى  آلّ ثؤآلوة، بةؤتةيإ تواْسآلظ( ثؤخ.  2000ئةضَةْػتإ ية )

 بووة و ية ٖيض ؾويَٓيَو بة ضيَصةى ظؤض بةضٖةّ ْةٖيَٓطاوة.
يةطةٍَ خةَيووظ زةنطزة ةى ْؤ نيًؤ ئاغٓيإ ْيَعيهية غةضزةَاْى نؤْسا بةو ؾيَوةية بوو نة 

ةنةى خةَيووظئاغٔ و  ًَي بوو،ططِي نوضةنة ْيًََة ْيَو قايب و َاوةى ضةْس ؾةو و ضؤش ْيَ
ةى زة تا بؤ ْيَعيه آل بةزةغت بيَٓٔ،زةتواْسةوة تا بتواْطيَت ئةو ضيَصةية واتة ْؤ نيًؤ ية ثؤ

 بهات. ضيَ ؤتةثرت ية يةى ب آلثاظزة غةزةف نةؽ ْةيتواْى ية ْؤ نيًؤ ثؤ
ى و ية ايٓظةَى بطوتطيَت تةْاْةت ية غةزةى ْؤظزةيَإ بيَت نة غةضغووضِيةواْةية َايةى 

بوو،  ئةوضووثاى ثيؿةغاظى وآلتيا نة طةوضةتطئ بةضيتاْيَهى وةى وآلتظ( ية  1850غاَيى )
ظ(  1850يا ية غاَيى )بةضيتاْزةضبٗيَٓٔ. ية  ؤتةرت ية يةى بث آلية غي نيًؤ ثؤ ْةبووتواْايإ 

ٖةظاض و ثيَٓر غةز ّ ْةياْسةتواْى ية آل، بةيَٓطازةٖ بةضٖةّرت ية ثيَٓر ًَيؤٕ تةٕ ئاغٔ ثْة آلغا
يا ٖةض بة ؾيَوةى بةضيتاْيـ ظايٓبةضٖةّ بيَٓٔ. ية ْيوةى زووةَى غةزةى ْؤظزةى ثرت  آلتةٕ ثؤ

ا ية يبةضيتاْ باَييؤظيضةْس غاٍَ زواى ئةو بةضواضة  آلى بةضٖةّ زةٖيَٓا،غةزةناْى ضابطزوو ثؤ
ئةطةض  ثيَؿهيَـ نطز، ىآل، خةدمةضيَهى ثؤوةزئ ؾاةطتاضإ بة بؤْةى ضؤشى يةزايهبووْى ْاغ

تى ْييةْةزةبوو بة َايةى زَيدؤؾي ئةو. بابةتى ضؤ ٖيَٓسةبوواية  ظيَطِئةو خةدمةضة ية 
ةى غةز و ثةدما ْيَعيهْة آلغيا غاوووةى ئةوةى ية ض آل،ى بةضٖةّ ٖيَٓاْى ثؤفطةواْبووْبةض

 .ْييةي ئيَُة ةنةبةضٖةّ زيَت، بابةتى باغ آلًَيؤٕ تةٕ ثؤ
ْوونةناْيإ  بووٕتواْا  ضيَ زةنطإ، ئةواْةى خوزإئاغٔ  يةدمةض و ضةقؤ ية ضابطزووزا خة

ْيؿـ ظ فوالز. ظمن بط ى فاضغي ظَإ زةَييَت:"بػاظّ خٓذطى ؾاعريبؤية  زةنطزٕ، آلبة ثؤ
ضاوَى زةزةّ تا زَيِ ئاظاز زةنةّ و ية  ضيَ آلططزز اظاز" واتة خةدمةضيَو ية ثؤ زيسة تا زٍ

 ى ٖةَةزاْى.ريية بابا تاٖ ْيية بطيَتى، خةَيوثيَضةواْةى تيَطةيؿتٓى ؾاعرية بة  ّئة بيَت،
ّ ئةو آلثاطةْسة بوو، بةتةْيا ثطونإ ْييةٓى ْيَعةناْى غواضة ئةضَةآليزةْطؤى ْوونى ثؤ

نإ، تواْيإ بة باؾي ئةغجى طاييػهةضؤشة ئةو ْيَعاْة بة ٖؤى ظؤضى باضإ و ٖيَواؾى 
ناْى طاييػهة ٖةَووٓى ئةطةض بةو ؾيَوةية بةضزةواّ بيَت، نإ بهوشٕ. فةضاَةضظ بيطاييػهة

 ْةببوو بة ْةضيت نة ثاؾةنؿة بهةٕ. طاييػهة دةْطييةنإزةضٔ و ية ضيعى  يةْيَو
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نإ ثيَـ ئةوةى ٖيَطف بهطيَت بؤ غةض زوشَٔ، زؤخى زوشَٓى طاييػهةفةضَاْسةى 
 وتوو زةبيَت، ٖيَطؾي زةنطز،غةضنةئةطةض ظاْيباى بةضضاو و ييَهساْةوةى بؤ زةنطز، زةخػتة 

 ْةزةنطز.ديَبةديَ ناضةى  ئةطةضْا ئةو
ئةطةض  تةْيا بؤ غةضنةوتٔ زةدةْطإ، ئيَطاْيإية يةؾهطى  طاييػهة دةْطييةنإ
ى ثطِ َيَصوواْى ئةو ضيٓة َرياتططى باية، ٖيَطؾيإ ْةزةنطز. ئةفػةضغةضنةوتٓيإ بةزى ْةنطز

ّ ْةياْسةتواْى آلظؤض بة ئاغايي زةظاْى، بة ساةْطية د يإَطزْ بووٕ،نإ طاييػهةؾهؤى 
بؤية ٖةواَيى بؤ ئةّ  ْاضاض بوو ثاؾةنؿة بهات،فةضاَةضظ ، بةآلّ ؾهػت ثةغةْس بهةٕ

 طؿتييبيَت و خؤؾي نة فةضَاْسةى ئاطةزاضياضةنةى َةبةغتة بؤ باونى ْاضز تا ئةو ية بطِ
نإ، َٗطإ طاييػهةى نؿاْةوةى هة ئةطةض زواضووْيَت ثاؾةنؿة بهات. هاضيةؾهطةنة بوو ب

ٖيَطؾي بةضاْبةضى بؤ بهطيَت  ْةبوووة زةٖات زةغتى بة نؿاْةوة ْةنطزباية، يةواباؾووضةنة ية 
 و طةَاضؤ بسضيَت.

باضإ  ئاوايةبةو  نةى، َٗطإ زةغتى نطز بة ثاؾةنؿةنطزٕ،ةنوضِزواى طةيؿتٓى ٖةواَيى 
نإ ْييةى غةضباظة غاغايْى بةضطةططتٔ و ئاظايةتو ييتة توا ى قوضِبووْباضيٓى بةضزةواّ و ظؤض 

 نطزْيإ.ابططيَت و ببيَتة َايةى ثاؾةنؿةضِ
نإ ظؤض باؾرت بوو يةو زؤخةى ئةضَةٕ و ضؤَةنإ ْييةزؤخى غاغاية زواي ثاؾةنؿةنطزٕ 

زووض نةوتٓةوة و ضؤيؿنت بؤ  زةظةضةيةو  نطزٕنإ زواى ثاؾةنؿةْييةهة غاغا، ضووْٖةياْبوو
يةؾهطى ٖاوبةؾيـ ئةو ؾةوة ية َةيساْى  ْةبوو،ييتة و ئاوزظ قوضِ و نةى ظةوييةنة ؾويَٓيَو 

 بةضزةواّ بوو.ٖةض او، َاْةوة و باضاْيـ ظؤْهدةْط نة ببوو بة 
 ضيَ يؿيإبؤية زيواضٖةض  ضيَ بهةٕ، ةةنإ يةو ؾةوةزا ْةياْتواْى ئؤضزووطيصيؤْة ضؤَ

 بة ثيَويػيت بووٕ،يةو ؾةوةزا تيَسا  يْئةو زؤخةى غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةناْةنطز، 
يَٓةوة و ية عةو تيَيسا نة ٖةَيسابوو،ئةوإ ْة خيَوةتيإ ضووْهة  يةباضةيةوة، قػةنطزٕ ْيية

 غةوٕ. وضِاويظةوى قيةغةض ْة ية تواْاؾياْسا بوو نة  باضإ ثاضيَعضاو بٔ،
سا بؤ اويية ؾةوى باضاْنإ واياْسةظاْى نةَتياضةنإ ْةغةضباظة ضؤَى و ئةضَةٖةضضةْسة 

ّ ئةو ؾةوة دطة ية آل، بةيَناْيإ ْايةْة زةضالْةْى الؾةى غةضباظة نوشضاوةنإ ية خواضز
زةضنةوت باضإ ضيَطط  بووٕ،ضةى نةَتياضةناْيـ ووطويَبيػتى زةْطى ي باضئ، زةْطى باضإ

. دةْطى ئةو ْى الؾةى َطزووةنإ و دةغتةى بطيٓساضةنإخواضزية ٖاتٓى نةَتياض بؤ  ْيية
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نة ْة غاغاْى و ْة ضؤّ و ْة ئةضَةْةنإ ْةياْتواْى بة بطيٓساض و  ،ضؤشةف بة ؾيَوةيةى بوو
 َطزووةناْيإ ضِابطةٕ.

ى ضؤشى زواتط ٖيَطف بهات، ية بةضةبةياَْٗطإ فةضَاْسةى يةؾهطى غاغاْى زةيةويػت 
ناْى ية طاييػهةغةضباظ و  ى نطزباية،دووَيةنة ئةطةض  ،بووب وضِاويّ ظةوى بة ضازةيةى قآلبة

 زا زةَاْةوة.وضِقْيَو 
فةضَاْسةى يةؾهطى غاغاْى زواى ئةوةى ضاثؤضتى بةضةبةياْى وةضططت، بؤى زةضنةوت 

شَٔ ية ئاو وئةَةف ْيؿاْة بوو بؤ ئةوةى يةواْةية يةؾهطى ز نةّ بؤتةوة، فوضاتئاوى 
يسةويػت ئةو زةضفةتةيإ ثيَ َٗطإ ْة بووٕ،هة ئةوإ ية ثةْاى بواضةنة ضووْ، بجةضِيَتةوة

 بسات.
ئةو بجةضِْةوة، باضةنة ضِووَٗطإ ْةيسةويػت زةضفةت بة يةؾهطى زوشَٔ بسات تا ية 

نةؽ ضيَطةيإ ييَ ْاططيَت و زةيعاْى  وٕتا زةطةْة تيػف سيئي بجةضِْةوةزةيعاْى ئةطةض ئةوإ 
 .ْييةض ية ضيَطةيإ اٖيض ٖيَعيَهى بةضططيه

زجيًة ضِووباضي ٖةضزوو نةْاضى يةَبةض و يةوبةضي  آل بوو،زيواض و قةؾاضيَهى بيَ  وٕتيػف
. ية غةضزةَاْى زواى ؾاثووضى زووةّ ئةو ؾاضة بة زةضِؤيؿتاغتيسا بة ْاوةضِ ضِووباضةئةو  بوو،

و ؾاضةنة تا ؾةو ية بةضة بةياْسا طةيؿتباية ْيَئةطةض ناضواْيَو  ،ضازةيةى طةوضة بوو
ئيَواضةى ضؤشى زواتط ية  زةبوواية ؾةو يةو ؾاضة مبيَٓيَتةوة وبضيَت و زةضويَٓسةض ْةيسةتواْى ية

ةى ْيَعيهنإ ْييةغاغا ثاؾايةتييى ئةو ؾاضة ية نؤتايي ظدمريةى يةبةضئةوةؾاض زةضبضيَ، 
 سةوت فطغةْط زضيَص بوو.

توونى )بةغسا ية غةضزةَى زوو ثةضِػتةّ )يؤغرتيَٓر( ْووغةضى ٖةضووغى غةزةى بيَيَصووْ
ةغسايإ ية ةنإ بيباغيةت( زةَييَت: عآلناْى خةالفةتى ضؤشٖةظةوييةةنإ( و )غةضيغيباةع

 .وةزجيًة ضِووباضيوة ٖةضزوو الى وئةو ؾاضةف نةوتب ضيَ نطز،ٔ ؾويَٓى َةزاي
َةزائ  خؤيا وٕنإ نة تيػفْييةغاغا ثاؾايةتيي زةغةآلتيىضواض غةزةى َاوةي ية 

 خؤاضاْى غاغاْى نة بة ثيَويػتى زةظاْى، نؤؾهيَو ياتسآليةنة ية زةغة ثايتةخت بوو، ٖةض
 زةنطز. ضيَيةنى بؤ خؤى خاْوو

يةنة ية  غسا ٖةضةةناْيـ بة ٖةَإ ؾيَوة ية بيباغيةع فةضَاْطِةوي ية َاوةى ثيَٓر غةزة
زجيًة ضِووباضي غسا ية ٖةضزوو الى ةبؤية ب ضيَ زةنطز، ٖةضتساضإ بؤ خؤى نؤؾهيَهى آلزةغة

ية ٖةض  يهطزٕبهطيَت بؤ ثاضيَعطاض ضيَنة ْةزةنطا زيواضى بة زةوضةزا  ،وضة ببووبة ضازةيةى طة
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إ بيَ ئةوةى ٖيض زيواضيَو ضيَططيإ بهات، ٖاتٔ و اضةبعبةآلّ ٖيَطؾيَو بؤ غةض ئةو ؾاضة. 
بة ٖةَإ ؾيَواظيـ ٖؤالنؤ ية ناتى ٖيَطؾةنةيسا تواْى بةغسا زاطري  زاطرينطز،يإ وْتيػف

 .ْةبوويواضى ية زةوضة بهات نة ٖيض ز
ّ آلزوو نةْاضةناْى زجيًة بوو، بةوٕ ية ٖةضٖةضضةْسة تيػف ،ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ

 طةوضة ْةببوو. ٖيَٓسةٖيَؿتا 
زوو الى ة ٖةضووغي ئةضَةْى َاضغيًَى ْؤؽ زةَييَت: ثايتةختى ؾاثووضى زووةّ بَيَصووْ

فةضغةْط و ثاْيؿى ضواض فةضغةْط بوو.  اليةى ضواض و زضيَصيةنةى ية ٖةض زةضِؤيؿتزجيًةزا 
، ْييةة، ؾاضيَو بةو زضيَصى و ثابووْنة ئاَطاظةناْى طواغتٓةوة ظؤض خيَطا ئيَػتةية غةضزةَى 

ة ضيَطط ية بووْو زة بووٕئةونات ئاَيَطةناْى طواغتٓةوة ٖيَواف  َةظٕ زةْاغطيَت،بة ؾاضى 
يإ ية ٖةضزوو الى بووْبة ٖؤى  وٕفغسا و تيػةيةنة ية ب ّ ٖةضآلى ؾاضةنإ، بةبووْطةوضة

طواغتٓةوة تياياْسا ، نةؾتييواتة بةيةّ و  ،ى ئاَيَطةناْى طواغتٓةوةى ئاوىبووْزجيًة و ٖة
 ٖةَووة بطِؤْةناْسا زةياْتواْى بة ئاغاْى يبة ضيَطة ئاوي خةَيو ئاغاْرت بوو، ٖةض بؤية

 ةنةنإ.طةضِ
ئةطةض يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةٕ طةيؿت ْةى باغهطإ، َٗطإ تيَآلبة غةضةدمسإ يةو خا

 ْييةٖيَعى ييَ  وٕهة تا  تيػفضووْو ئةو ْةتواْيَت ضيَططيإ بهات،  بجةضِْةوة فوضاتية  بتوأْ
 زاطرينطزٕئةوا ئةو ؾاضة زةبيَتة ؾاضيَهى بيَ بةضططى و زووضاضى  ْيية،و زيواضيؿى ية زةوضة 

 زةبيَت.
اوةناْى ناتى ؾاثووضى زووةّ بووبيَت، ئةو زضِووى ئاطةزاضثيَسةضيَت َاضغًى ْؤؽ ظؤض 

ؾيَوةيةى ضيَطة زةططيَت  ٖةَووزةيعاْى بة  ٖةبووة،زةَييَت ؾاثووض َتُاْةى ظؤضى بة َٗطإ 
 وٕ، بؤية ٖةوَيي ْةزا ٖيض ٖيَعيَو بؤ بةضططى ية تيػفوٕية طةيؿتٓى زوشَٔ بة تيػف

 زةغتةبةض بهات.
غةض ضؤّ و  ةهطزْضِؤ ْةيتواْى ٖيَعةناْى بؤ ٖيَطؾْيوةتا ناتى  قوضِ و ييتةوة َٗطإ بة ٖؤى

ةوة و بووْيتا ئةونات بةؾيَو ية غةضباظة ضؤَةنإ ية بواضةنة ثةضِ وآليَٓيَت،نإ ظْةئةضَة
 .فوضاتتى آلة نةْاضةناْى ضؤشٖةبووْطةيؿت

 ، ئةَة وايهطزنطزةوة وؾوظةوى  ْيوةضِؤنة تا  ،طةضّ بوو ٖيَٓسةتاوى ئةو ضؤشة خؤضة
 نإ.طاييػهةةى غةضباظ و دووَي بةضزةّْةبيَت ية يضيَطط
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طاييػهة َٗطإ فةضَاْى بة خؤض و فةضاَةضظ فةضَاْسةناْى الى ضةخ و ضِاغت و 
ٕ ناضئةطةض ْة يةْيَو ببةٕ،شَٔ وبة ٖةض ؾيَوةيةى بيَت يةؾهطى ز دةْطييةنإ نطز تا بضٔ

 زةنةويَتة طةَاضؤى زوشَٓةوة. وٕئةو ناضة بهةٕ، تيػف
فةضاَةضظ ية ضيَطةى  يةطةٍَ ثيازةناْى ٖيَطؾيإ نطز، ناْي و خؤضطاييػهةظ بة فةضاَةض
غى َةنةٕ ية : )زضيَوتىنإ و طاييػهةوة فةضَاْى باونى طةياْسة تةواوى ْييةئةفػةضةنا

 .طيإ بةخؿني و زوشَٔ زةغتةوةغتإ بهةٕ(
ٖةض بؤية ، ةزاضِووباضةنية بووؾهطةنةيإ ةاْسْةوةى يشؤيني و ئاضاغو غةضطةضَى ثةضِ

ّ نة ٖيَطؾي آلنإ، بةْييةغاغا ية زشي ةوةغةضباظةناْيإ غةْة دةْط ٖةَووْةياْسةتواْى 
ة بةضاْبةض بووْنإ زةغتى ثيَهطز، فةضَاْيإ بةو غةضباظاْة نطز نة نةوتطاييػهة
 هطزٕ.ينإ بؤ بةضطططاييػهة

تٓة ْيَوإ ٖيَطؾي وو نة بةّ ؾيَوةية بةؾيَو ية غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةنإ ضيعيإ ططت
نإ طاييػهة ية بةضاْبةض بووٕ، ثةضِيٓةوةنإ و ئةو غةضباظاْةيإ نة غةضطةضَى طاييػهة

 .بجةضِْةوةنةوتٓة بةضططى تا ٖاوغةْطةضةناْيإ بتوأْ 
ةناْيإ نة ؾةوى ضابطزوو تا بةياْى )دؤ و بةٖيَعنإ بة ٖيَعى ئةغجة طاييػهة

إ زةنطزة غةض ضيعى غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةنإ و بة زاغة نؿُيؿيإ( ثيَسضابوو، ٖيَطؾي
ّ غةضباظةناْى ئةضَةٕ و ضؤّ ويَطِاى ئةوةى آلزةبطز، بة يةْيَوناْيإ ئةواْيإ طاييػهةصةناْى يت

زةزا بة ْيَعةناْيإ  يإ زةبات، ضيعةناْى خؤيإ تيَو ْةزةزا و ٖةوَييإيةْيَوزةياْعاْى زاغةنة 
 نإ بوةغتيَٓٔ.طاييػهةئةغجةنإ بهوشٕ تا 

طاييػهةنإ غةضطةضَى ٖيَطف ية  يَويةن يةْيَو زيهة فةضاَةضظ وةى ٖةض ئةفػةضيَهي
ناضةى  ى زواتط بوو، فةضاَةضظ بةوطاييػهةبطانةؾي بة ْاوى )ثاوة( ٖةض وةى ئةو ية  بوو،

نةى ى يةؾهطةزيهة زةيةويػت بًَيَت ية طيإ بةخؿني ْاتطغيَت و ية تةْيؿت غةضباظةناْي
 زةدةْطيَت.

يةغةض نإ ْةنإ واتة غةضباظة ضؤَى و ئةضَةبةضبةغتةيةوناتةزا نة ئةو ٖةوَيى زةزا تا 
ية  ضوو، ٖةضزةض ييةوةطى نةوت و ية ثؿت طةضزْووضِْيَعةيةى ٖات و بةض ق ،ضيَطة الببات

 نة.طاييػهةو تةْاْةت ٖاواض بهات، بةضبؤوة و نةوتة ْيَديَسا بيَ ئةوةى بتواْيَت 
ى زةضنيَؿا تا طووضِنة زاٖاتةوة و ْيَعةنةى ية قطاييػهةو يَو ية غةضباظةناْى ْيَنية

نطزةوة و بيٓى غيٓطى فةضاَةضظ  خواضخوئَ فطِنةى نطز، غةضباظةنة خؤى  بطيٓةنةى ببيٓيَت
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بؤتةوة و  ْيَعيوزةضزةنةويَت نة َطزْى  ووَييَت و غجيَٓةى ضاوى ضِةف بووة،بة ٖيَواؾي زةد
يةوة، ناتى َا ييظيٓسووبة نة زاْا. فةضاَةضظ ئةو ضؤشة تا ئيَواضة طاييػهةْاضى ئةوى ية نة
 َطز. بووٕو ثيَـ ضؤشئاوا  ْةبووى دووَيةّ تواْاى قػةنطزٕ و آلَطز، بة ضؤشئاوابووٕ

ثاؾايةتيإ زةنطز، ية ضؤّ  ئيَطإيةو غةضزةَةى ؾاثووضى زووةّ و ثيَؿيٓاْى ئةو ية 
ببٓة )يةطات( واتة فةضَاْسةى  زةبووايةة ئيُجطاتؤض غةضةتا بووْزةى ضؤَةنإ وتةئةواْةى بة 

طؤضاْيَهى ية عاز ية زةغت  وةى ببيَتة ئيُجطاتؤض يةطات بوو،، شؤييٓيـ ثيَـ ئةبووٕيصيؤٕ زة
زوو زةغتى غاتةناض، طؤضاْةنةى ية بٔ ٖةْطًَى زةططت. ئةو ى ٖةضبازةططت، ناتيَو ويػت

ة باْى ئةوإ طؤضاْى زاض طوظضايةوة، ئةفػةضيا بةضيتاْ ضؤَةناْةوة بؤ يةاليةْٕةضيتة 
زةبوواية زاضةنة ية بٔ ناتيَو بياْةويَت ٖةضزوو زةغتيإ بةناض غةٕ،  ياْةوة زةططٕ،زةغت

اْة ضؤيؿت نة تا ْيوةى وآلتياؾةوة ئةو ْةضيتة بؤ تةواوى ئةو بةضيتاْية  ٖةْطًَيإ بططٕ،
 .بووٕة وآلتنطاوى ئةو يةنةَى غةزةى بيػتةّ بةضزةغتة و زاطري

نة ثياويَهى ئاظا و زييَط بوو، ية تةختى خؤى زابةظى و غواضى ئةغح بوو. ئةوناتةى  شؤيني
ٖاويؿنت نة بة ططمياْى ظؤض ية  تؤضِ ظؤض ييَٗاتوو بووة، شؤيني يةطات بووة، ية ٖاويؿتٓى تؤضِ

 ضة ضؤَةنإ.خؤؾةناْى ئةفػة ياضييةية  يَو بووناْى غيَطى وةضطرياوة، يةنياضيية
ة زوو بةٕ، يةنيإ ية ٖةض ي طا،زةن ضيَ بةٖيَعبةْى ئةغتووض و  يةةنإ ى ئةفػةضة ضؤَتؤضِ

ْةيسةتواْى بة ضةقؤ تةْاْةت وى، ، ناتيَو يةنيَو زةنةوتة ْيَزةنطا ضيَبة ؾيَوةيةى  ناْعا بوو،
ى ٖاتٔ اْثاغةواْ . ية ثؿت ئةويؿةوة زوو يةيَثةتةناْى بجػيَٓيَت و بيَتة زةض يـمشؿيَط خؤيا

 زةيططتٔ. نة شؤيني بة تؤضِ ٕنطزْى ئةونةغاْة بوو زيٌ خؤو ئةضنى ئةوإ نوؾنت يا
َى التيٓى بة )ثطيعا( ْاو ةى شؤيني يةو دةْطةزا بةناضى زةٖيَٓا، ية ظَاْى ضؤئةو تؤضِ

طةى ئةو ٖاويَص ية الى خؤيةوة ية ضيَتؤضِ تةْياةنة، و تؤضِزةبطا، زواى ئةوةى نةغيَو زةنةتة ْيَ
ةنة ةنة بهاتةوة. ٖةض نة زوطُةنة زازةطريا تؤضِؾيَوة زوطُةيةى بؤى زاْطابوو، زةيتواْى تؤضِ

ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئيتاَييا  ئيَػتةةنى ْةزةنةوتىَ. خواض و خيَضيي خؤزةبؤوة و ٖيض ططيَ يا
 يساةوةّ ية ناتى نطزْآلاْة زضوغت زةنطئَ، بةةناْى َاغي ططتٔ بة الغايي ئةو تؤضِتؤضِ

 .ْييةهة ٖيض بةْيَهى ناْعا ية ثيَهٗاتةنةيسا ضووْ، ْييةخيَطايي تؤضِى ثطيعايإ 
ْييةنإ نة ٖيَطؾي ثيازة غاغا ،ئةو ْاوضةية بوو ،شؤيني ٖيَطؾي بؤ نطز زةظةضةيئةو 

ةنةيسا زةططت و شوويني تؤضِةنةى ٖةَيسةزا و ثيازةيةنى ية تؤضِ ٖيَطؾيإ بؤ ضؤَةنإ نطز بوو،
ى ئةغجةنةى ئةوى ضِازةنيَؿا و زةخيػتة غةض ظةوى و زوو دووَيةبة  خؤْاى خؤى يابة توا
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 ةنة بؤ ططتٓى غةضباظيَهيتؤضِ زيهة داضيَهيى، يإ زةزضِو غهط وضِثاغةواْةنةى بة ْيَعة ق
 ئاَازة زةبوو. زيهة

 ا بٔ،ى شؤيني طرينإ باؽ ية شَاضةى زةيإ نةؽ زةنةٕ نة بة تؤضِْةئةضَة َيَصووْووغة
 ظيَسةضِؤيي ٖةية،ية وتةناْى تا بهوشضئَ، زياضة يةو غةواْةتة زةغت ثاوةئةواْى زا يـزواتط

وة وةنةوة زةبى بة بةْةناْى تؤضِوؾهبووْةنةزا زةنوشضإ، زواى تؤضِ ْيَوخويَٓى ئةو نةغاْةى ية
ة تا زةٖات ناض ب ةنة، ٖةض بؤيةية ئاغاْى نطاْةوة و زاخطاْةوةى تؤضِ يهطزٕضيَططَايةي 

وؾت باية و بؤيإ ؾو خؤةنةيإ بؤ شؤيني طؤضِي باية يائةطةض تؤضِ تةْيا ةنة قؤضغرت زةبوو،تؤضِ
طيَت غووزى ييَ يَت و ئيسي ْاتواْزةَة وةةنةئةطةضْا خويَٓةنة بة تؤضِ خاويَٓيإ نطزبايةوة،

 ببيٓطيَت بؤ ططتٓى غةضباظى زوشَٔ.
ناْى غةواْةضباظى غاغاْى ططت و بة ثاةنةى( ضةْس غةْاظاْني شؤيني بة ثةضيعانةى )تؤضِ

نطزٕ و طواغرتاْةوة بؤ ثؿت َةيساْى دةْط تا  زيٌضةْسى  خؤخؤى غجاضزٕ تا بياْهوشٕ يا
ى زووةَى َٗطإ نة غةضزةغتةى ثؿتةوةى نوضِنة ثاوةى  زةظاْنيئةوة ، بةآلّ ى مبيَٓٓةوةزيًبة 

 ؤَةنإ.بوو ية ضواض ؾوئَ ٖيَطؾي نطزة غةض ض طاييػهة دةْطييةنإ
ةنةى خؤى بؤ ضِاططتٓى ئةغجةناْى ئةضَةْةنإ، شؤيني تؤضِ َيَصووْووغةى وتة بةثيَيٖةض 
نةى ططت و ْةيتواْى ثيَى ئةغجةنإ طاييػهةةنة َاَيبةْسى يةى ٖةَيسا و تؤضِطاييػهة
نةى بة طاييػهةنة اليةنى  ،هة قايـ و ظدمرية باضيهةناْى زوو ئةغجةنةضووْبططيَت، 

ةنة و ططتٓى ثيَي ئةغجةنإ. ى تؤضِخواضةوةة ضووْوة ضيَطط ية وة زةبةغتةوة، بَاَيبةْسةنةو
نة طاييػهةّ آل، بةوةةنةو تؤضِووة ْيَزوو ئةغجةنة نةوتبٖةضبؤية ويَطِاى ئةوةى غةضى 

 ْةوةغتا.
ئةطةض ٖةيبوواية  ْةبوو،ية زاغى طاييػهةنإ ئةو ْةئةضَة َيَصووْووغةى وتة بةثيَيٖةض 

ةنة ةنةى خؤى بؤ ئةو ٖةَيبسات و زاغةنة زةيربِى. زواى ئةوةى تؤضِْةزةبوو تؤضِشؤيني تواْاى 
نة و ئةغجةنإ ْةوةغتإ، شؤييٓيإ ضِانيَؿا و شؤيني و ئةغجةنةى نةوتٔ طاييػهةنةوتة غةض 

نة بةغةض ناغهيَتى شؤييٓسا طاييػهةنة البضٔ و تايةى طاييػهةضيَطةى يةغةض و ْةياْتواْى 
واْى بة خيَطايي ى زواتطيـ بة غةض ئيُجطاتؤضزا ٖات و ثاغةواْةناْى ْةياْتطاييػهةضؤيؿت و 

ناتيَو ضظطاضيإ نطز، بيٓيإ نة غةضى تةقيوة و ضاوةناْى بة نطاوةيي  ئةو ضظطاض بهةٕ،
 ى ْةَاوة و َطزووة.دووَيةَاوْةتةوة و غيٓطى 
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ؤَةنإ ئاضايؿى ٖةضضةْسة ئةضَةْى و ض ْيوةضِؤوة زةغتى ثيَهطز،دةْطى ئةو ضؤشة ية 
ية  بووٕناْيـ بةضزةواّ ْييةغاغا فوضات بةضططيإ زةنطز،ية نةْاضى  ْةبووتةواوى دةْطيإ 
نإ ْةياْتواْى يةؾهطى ْييةّ يةو ضؤشةزا نة زووةّ ضؤشى دةْط بوو، غاغاآلطيإ بةخؿني، بة

نإ ْييةزوو ٖيَٓسةى غاغا ةنإشَاضةى ضؤّ و ئةضَةْزا ضؤشيةنةَني ٖاوبةف بؿهيَٓٔ. ية 
زا زووةَني ضؤش، ية فوضاتى غةضباظاْى ضؤّ و ئةضَةٕ ية ئاوى ثةضِيٓةوةّ بة ٖؤى آل، بةٕبوو

ى شَاضةى غةضباظةوة، ضؤّ و ئةضَةْةنإ ضِووّ زيػإ ية آلئةو ضيَصةية زابةظى و نةّ بؤوة، بة
 .بووٕتط بةٖيَع

طةوضةى َٗطإ،  ةنوضِبوو ية نوشضاْى فةضاَةضظى  بطيَتىضؤشى دةْط زووةَني ئاناَى 
 ٖةضوةٖا نوشضاْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ.

وة ية ٖةواَيى نوشضاْى وب ئاطةزاضنإ زةغت بةدىَ ْييةَٗطإ فةضَاْسةى غوثاى غاغا
نة ئيُجطاتؤضى  ْةبووٕ ئاطةزاضّ تا ؾةو بةؾي ظؤضى غةضباظاْى ضؤّ و ئةضَةْى آلةنةى، بةنوضِ

ية يةطاتةنإ نة  يَوئيُجطاتؤضيَو، يةنضؤّ نوشضاوة. ية ضؤَى نؤٕ ية زواى نوشضاْى ٖةض 
تط بوواية، غةضنيَؿى زةنطز و زةبوو بة ئيُجطاتؤض و بةٖيَع خؤباية ياظووتط خؤى ئاَازة نطز

 تةخت زازةْيؿت.يةغةض 
ية يةؾهطى شؤييٓسا يةطاتيَو بة ْاوى )يووياْؤؽ( ٖةبوو نة فةضَاْسةى يصيؤْى ْاوضةى 

 ناْى ْاو ئيتاَييا بوو.ية ئيايةتة يَونة يةن ،يؤَباضزى بوو
نة ثيَهٗاتةى غةضباظةناْى ٖى  ،ية ضابطزوو ٖةض يصيؤْةى بة ْاوى ئةو ْاوضةية ْاوزةْطا

 َيح بوو.يتاَييا و ية باؾووضى ؾاخةناْى ئةى ئبانوضوة و. ئةو ئيايةتة نةوت ببووٕئةوىَ 
، بؤية ووٕباْى يصيؤْى يؤَباضزى ية يةؾهطى ضؤّ بة يةنةى غةضنةوتٓى ؾار ْاغطاغةضباظ

نة ثيَسةؾتى تةخت  فوضاتية نةْاضةناْى ، بةآلّ بة يةنةيةنى زياض زازةْطإ يةو يةؾهطةزا
ّ يةطةٍَ ئةوةؾسا آلطيَت و غووزى ببيَت، بةت غةضنةوتٓى ؾار بة ؾاضةظايي زابٓ، ْانطيَبووٕ

 ضؤّ ثاضاغت بوو. يةْيَو يصيؤْةناْي زيهةيْاوباْطى خؤيإ 
دةْط بة نؤتا ٖات و ٖةضزوو اليةٕ بة ٖاتٓى ؾةو و تاضيو  ضؤشىزووةَني زواى ئةوةى 

 بووْى ٖةوا و بة ٖؤى َاْسووبووْى غةضباظةناْيإ، ْاضاضبووٕ زةغت ية دةْط ٖةَيبططٕ،
، ْةبووٕى نوشضاْى ئيُجطاتؤض ئاطةزاضةنإ نة و بةؾة ية غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَئةونات ئة

 .يةو ٖةواَية ئاطةزاض نطاْةوة
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ديَٓؿني، بؤية بةثيَي ْةضيت ئةو  ؤتةْيإ ئيُجطاتؤض ثيَـ َطزْى نةغي ْةنطزٖةضوةٖا ظا
زةبوو بة ديَططةوةى  زياضتط بوو زيهة فةضَاْسةناْي ٖةَوويةؾهط ية  يةْيَونةغةى 

فةضَاْسةناْي زيهةزا،  يةْيَوهة ضووْوة ئيُجطاتؤض، وبؤ ئةَةف يووياْؤؽ بئيُجطاتؤض، 
 باْطى خؤؾى ثاضاغت بوو.ييَٗاتوويي ظؤضتطى ٖةبوو و ْاو

بؤية بطِياضيسا  بووْى زةنطز،ى ئيُجطاتؤض ظوويووياْؤؽ زواى َطزْى ئيُجطاتؤض، ظؤض ئاضة
ى وْى ططتٓى تيػفظوويؿيَت، ئةو ئاضةابٓتةخت زيةغةض  بؤ ئةوةيبةثةية بطةضِيَٓةوة بؤ ضؤّ 

ةض ئةو ؾةوة ثؿت يؿيَت، بؤية ٖابٓتةخت زيةغةض ْةزةنطز و بايةخى ثيَ ْةزةزا و زةيةويػت 
 فةضَاْى ثاؾةنؿةى يةؾهطى ضؤَى زةضنطز: خواضةوةبةو زوو ٖؤناضةى 

ى غاغاْى ية بةٖيَعنة ية بطيٓساضةناْى زوشَٓى بيػتووة نة يةؾهطيَهى  وتىئةو  يةنةّ:
زيهة زةطةْة ئيَطة، ئيَُةف نة شَاضةيةى ية  زوو ضؤشي خؤىَ و غبةى ياضِووْتةةوة نةوتوْتيػف

يةطةٍَ بة ؾيَوةيةى  ْاناضئإ ية زوو ضؤشى ضابطزووزا ية زةغت زاوة، اْى خؤَغةضباظ
 غةض ئةو يةؾهطةزا غةضنةوتوو بنب.ْييةناْسا ظةْطني نة بةغاغا

ثإ تئؤٕ  خؤّ ببةّ بؤيةطةٍَ ط بطةَةوة بؤ ضؤّ و تةضَى ئيُجطاتؤض ظووتثيَويػتة  زووةّ:
ٓيٓة ضؤّ، تةضَى ئيُجطاتؤض يةو ٖةوا يَظووتط خؤَإ ْةطةئةطةض  تا يةويَٓسةض بٓيَصضيَت،

 (1)ظيَت و بؤطةٕ زةبيَت.طةضَةزا زةضِ
بة  خؤئةو زةيتواْى تةضَى ئيُجطاتؤض بٓيَصيَت يا زووةَى يووياْؤؽ ظؤض الواظ بوو، ٖؤناضى

 ضيَطةى َؤَيايي نطزٕ، ضيَطة ية بؤطةٕ و ضِظيٓى بططيَت.
 زيهةي نؿاْةوةى خيَطا ٖؤناضيَهيبة  زيهة هطزْى ئةفػةضة ثايةبةضظةناْييبؤية بؤ ضاظ

سهووَةت ى طةدميٓةى بة ئيُجطاتؤض بووْنة ٖؤناضيَهى ناضيطةض بوو. زواى  ضِووخػتة
                                                 

ةّ بؤ َةبةغتى ْاؾتٓى طةوضةناْيإ يةنإ ثإ تيؤْيإ ية غةزةى ٖةشزةيوازةظاْطيَت فةضةْػي ئيَػتة (1)
ى واتاو بة  ْييةيةنى يؤْاوؾةةتسا نطا و ية بٓةضِ ضيَنإ ْييةزاَةظضاْس، بةآلّ ثإ تيؤٕ غةضةتا ية اليةٕ يؤْا

خ. ظ( ية اليةٕ )ئاططيجا(  27يَت. ئةو ْةضيتة ية يؤْاْةوة ضؤيؿت بؤ ضؤّ و ية غاَيى )ايإ( زز)تةواوى خو
نطا و خؤؾي ية غاَيى  ضيََةبةغتى ْاؾتٓى طةوضةناْى ضؤّ بةو ْاوة  ةب تةالضيَوئيُجطاتؤضى زيهتاتؤضى ضؤّ 

 تةالضةظ( َطز، ئةو  138زةَى ٖازضيإ ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة ية غاَيى )ية غةضخ. ظ( يةو بيٓاية ْيَصضا.  12)
ْاو زةبطإ، يةو بيٓاية  وآلتى طةوضةى يطةوضةتط نطا و تةواوى ئةو نةغاْةى بة ٖؤى غياغةت بة نةغايةت

يَػا، يةو غاَيةزا نطا بة نًَ وزى بؤ ئةو َةبةغتة ييَ زةبيٓطا، ٖةضظ( غو 609زةْيَصضإ و ئةو بيٓاية تا غاَيى )
 "ظةبيشوَيآل"نطز.  ضيَبةو ْاوة بؤ ْاؾتٓى َطزووةناْيإ  تةالضيَهيإػا ؾي فةضةْيةناْيـ زواى ؾؤضِيضةْػةف
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خػتةبةض زةغتى فةضَاْسةى  زضاويئةويـ ضيَصةيةنى بةضضاو  زةنةوتة بةضزةغتى ئةو،
بة ، بووٕبيػتى نؤتايي دةْط و ثاؾةنؿة . غةضباظةناْى ضؤَيـ ناتيَو طويَيصيؤْةنإ

 .بووٕى خؤؾشاٍَ يتةواوةت
بةياْى ضؤشى زواتط ئاضاغهى ثاؾاى ئةضَةٕ و غةضباظةناْى خؤيإ بؤ دةْط ئاَازة نطز، 

 ى ضؤَةنإ بيَت بؤ دةْط.ْةبوو، نة ْيؿاْسةضى ئاَازةبووْيَو دؤَيوّ ٖيض مجوآلبة
َاْى وط  و ٖاتٓةغةض ناضى يووياْؤؽ بوو،ى نوشضاْى شؤينيئاطةزاضإ ٖةَووئاضاغو وةى 

 بووٕبةضزةواّ  ونطز نة ضؤَةنإ ْةياْةويَت بةضزةواّ بٔ ية دةْط. ئةو بؤ ٖاْساْى يووياْؤؽ 
بؤ دةْط  زيهة ّ ثيَساططى ئاضاغو بؤ ٖاْساْى ئةو و يةطاتةناْيآلية دةْط ضوو بؤ الى، بة

ط هة يةطاتةناْيـ بة وةضططتٓى ثاضة ية ؾةوى ضابطزوو، َةيًيإ بؤ دةْضووْبيَ غووز بوو. 
 ْةَابوو.

نإ ية يةؾهطى خؤيسا ْةزةبيٓى، ْييةغاغايةطةٍَ تواْاى دةْطى  تةْيائاضاغو نة بة 
 ى دةْطيسا.بووْةواّ ية بةضزياضى واظٖيَٓإ ْاضاض وةى ضؤَةنإ بطِ

ْيؿاْةى  غجيةناْيإ بيٓى نة آلئا زووضةوةنإ ناتيَو ٖيَطؾيإ نطز، ية ْييةغاغا
 ضؤٕنة  بووٕ،َإ غةضغووضِى زووضاضى ية غةضةتازا بة تةواوةتبؤية ي واظٖيَٓإ ية دةْط بوو،

 غاغاْييةنإ يَهٗاتووة، واظ ية دةْط زيَٓيَت،نة ية ثاظزة يصيؤٕ ث بةٖيَعيةؾهطيَهى 
 .ْةبووٕى نوشضاْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ئاطةزاض

و َى بؤ َٗطإ ْاضز نة ضؤشى ثيَؿرت ئيُجطاتؤضةنةَإ ية دةْطسا نوشضاوة آليووياْؤؽ وة
زةنةئ نة ئيَوةف زةغت  يَيٓةوة تا تةضَةنةى بٓيَصئ، بؤية زاوائيَُة ثيَويػتة بة ثةية بطةضِ

 خؤالواظى يا يةبةض ية دةْط ٖةَيبططٕ و ضيَطةَإ بسةٕ تا بطةضِيَيٓةوة و ئةو زاوايةَإ 
ة و ييَٓةوبةدىَ بطةضِخواظيَت نة زةغتزة ى ئيَُة، وائايٓئةضنى بططة  ْيية،تطغإ ية دةْط 

 تةضَى ئيُجطاتؤضةنةَإ بٓيَصئ.
َى زايةوة نة َٔ آل، وةْةبووى ئةو ثيَؿٗاتة باؾة و ياضَةتيسةضة ضاوةضِواَْٗطإ 

 هطزٕ بيَت، بعأْ نةتإ فيًََئةطةض َةبةغت تةْيا طةضِاْةوةى ئيَوة،ضِةظاَةْسى زةْويَِٓ بؤ 
نطزةْي و بة بةْةبوو، هطزٕ ًَ، بةآلّ يووياْؤؽ َةبةغتى فيَاْى َٔ ٖؤؾياضٕئةفػةض و غةضباظ

 يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةٕ بهؿيَٓةوة. ًةظتةوة و بضِاغتى زةيويػت بطةضِيَ
 يةاليةٕبؤية زاواى ضِاططتٓى دةْطى  بةٖيَعٕ،َٗطإ تيَطةيؿت نة يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةٕ 

ةض ٖ زاواى ضِاططتٓى دةْطيإ نطزبوو، هة ئةوإضووّْ آلئةواْةوة ضِاغتةوخؤ ثةغةْس نطز، بة
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يإ يةْيَوية دةْط و نؤَةَييَو غةضباظ و ئةفػةضى غاغاْى و  بووٕزةغت ثيَؿدةض  يـئةواْ
 .بووٕ، زاواى نطز تا قةضةبووى دةْط بهةْةوةى طةوضةى َٗطإ نوشضا نوضِفةضاَةضظى 

ٖةْسيَهى زابوو  ية بةضزةغت بوو،ى يةؾهطى طةدميٓةيووياْؤؽ زواى نوشضاْى ئيُجطاتؤض، 
تا زةطاتةوة ضؤّ خةضدى يةؾهط و َووضةى  زةبوواية زيهة ية اليةني زيهة، بة يةطاتةناْي

 غةضباظةنإ زابني بهات.
ياغا ٖةض ؾةف َاْط داضيَو  بةثيَيإ ى ضؤَسا َووضةى غةضباظ و ئةفػةضية يصيؤْةناْ

 ناتى َووضة وةضططتٔ بووة. ونات ؾةف َاْطةنة ٖات بوو، بؤيةئة ،زةزضا
ى وةى قةضةبوو ظيَطِووياْة نة َٗطإ زاواى ضواض غةز بةضزى وت نإْييةئةضَة َيَصووْووغة

 (2)ة فةضَاْسةى يةؾهطى ضؤّ نطز بوو.ي
ةوةى يةؾهطى ضؤّ طةضِاْٖيَٓإ ية دةْط غةضةنيي بؤ واظيؤياْووؽ ناتيَو بيػتى َةضدى 

ةضَةْػتإ بة َٗطإ، زواى ضِاويَص بة ثاؾاى ئ ظيَطِية ثيَساْى ضواضغةز بةضزى  بطيَتييةو ئةضَةٕ 
ئةدموَةْى غيٓاى  زةغةآلتيى تةْياى دةْط بة ئةوإ ووَى ْاضزةوة نة بةخؿيٓى قةضةبآلوة

 ةؾي ٖةبيَت، ْاتواْيَت بة ئةواْى بسات.ظيَطِئةو تةْاْةت ئةطةض ئةو ضيَصة  ضؤَة،
نة  ْييةى غيٓا ئةدموَةْ ائةو ةفػةض و غةضباظاْى تؤ ٖيَطؾيإ بؤ نطزووئ،ئ وتىَٗطإ 

 يفةضَاْسةى ٖاوبةؾي ضؤّ و ئةضَةٕ و َرياتططى غةضَايةى ضؤَ ئةَطِؤنطزبيَت، تؤ ٖيَطؾي 
 .قةضةبوو بسةى بة ئيَُة؟ ظيَطِو ثاؾاى ئةضَةْػتاْيـ ييَطةية. ضؤٕ ْاتواْى ضواضغةز بةضزى 

ثاؾاى ئةضَةْػتاْيـ نة ية ثاؾا زةوَيةَةْسةناْى ديٗإ بوو، بيَ  غيَيةّئاضاغهى 
 بوو. ظيَطِنة ضواض غةز بةضزى  ،ةووْس ية بةخؿيٓى ئةو قةضةبتواْايي خؤى ضِاطةيا

                                                 

ؾويَٓة دياناْى ئيَطإ ديا بةضزةواّ ئةو نيَؿة ية  و بة غيَ نيًؤ،بةضزى غةضزةَى غاغاْى بةضاْبةض بو (2)
ض زةٖاتٔ. ية تا غةضةتاى غةزةى ضابطزووف بةضزةناْى غاغاْى ية ؾويَٓة دياناْى ئيَطإ بؤ ثيَوإ بةنا بووة،

اغإ غيَ َةٕ، ية ٖةْسىَ ةْس زوو َةٕ بوو، ية باؾووضى خؤضتاضإ نيَؿى بةضز ضواض نيًؤ بوو، ية ْةٖاو
زابةف زةبوو بةغةض  طيالٕ و َاظةْسةضإ زوو َةٕ بوو،ؾويَٓى فاضؽ يةى َٔ و ْيو بوو، ية ٖةْسىَ بةؾةناْى 

ى ْيَوإ ئيَطإ باظضطاْى يوةْسيةواْة. زواى ثةضةططتٓى ثيَ ثيَٓر و نةَرتةفتا و ثيَٓر و ثةدما و بيػت و سبةؾي 
طيالٕ و َاظةْسةضإ بةضز ْاوى ثووت و ْيو ثووت و طريواْطةى وةضططت. بة طؿتى تا  زةظةضةيًيغيا، ية ووو ض

غةضةتاى غةزةى ثيَؿووف ية تةواوى ئيَطاْسا، ٖيض نات يةى دؤضة بةضز و بةيةى نيَؿى يةنػإ بؤ ثيَواْة 
 "ظةبيشوَيآل"وة. ْةبو
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يووياْؤؽ زةتطغا  سْةنإ،غتاْوواْى زاْيووياْؤؽ و َٗطإ ٖةضزوو ال زةتطغإ ية ثضطِ
نإ ٖيَطف بهةٕ و ئةوإ وةى طوتطا ئاَازةيي دةْطيإ ْييةبوةغتيَت غاغا سٕغتاْزاْووئةطةض 

نطزبوو ضةْس ئةفػةضيَهى ثايةبةضظى ئةضَةٕ و ضؤّ بة  ْةَابوو. ية اليةني زيهة َٗطإ زاواى
ّ آلنة زةزةٕ و ئةونات ئةوإ ئاظاز بهات، بةووةباضَتة يةالى ئةو بٔ تا ئةوناتةى ئةوإ قةضةب

 ٖيض يةى ية ئاضاغو و يووياْؤؽ ثةغةْس ْةنطا. يةاليةٕئةو َةضدة 
يي ئةواْى ْةزةظاْى، ةوضة و بيَ بةٖيَعَٗطاْيـ نة بؤى زةضنةوت بوو يةؾهطى ٖاوبةف 

يةى َٗطإ ي. بؤية وةى ْيُضة طاَيتةداضِْييةبريى زةنطزةوة نة تواْاى ؾهػت زاْى ئةواْى 
 ز بسةْة زةغت ئةوإ و وةى باضَتة ية الى بيَت.ٖوضَعزاواى نطز تا 
بؤ خؤى بةو ضيَطة ضاضةغةضة ضِاظى بيَت، ئيَُة ئاَازةئ نة  ٖوضَع: ئةطةض وتىيووياْؤؽ 

 باضَتة بسةئ بة ئيَوة. ئةو وةى
وة بؤ ضؤّ و ئةضَةْةنإ بيَ غةضباظييةى ضِووزى بطا طةوضةى ؾاثووضى زووةّ ية ٖوضَع
 ةواْةناْى خؤى وةى غةضباظ ٖةبوو، ٖيضزةغتةيةنى غةز نةغي ية ثاغ تةْيا ،بايةر بوو

زةيعاْى  ٖوضَعّ آل، بةةنإتا بتواْيَت ياضَةتيسةض بيَت بؤ ضؤّ و ئةضَةْ ْةبووغوثايةنى 
 طوَإ زةنوشضيَت.بسضيَتة زةغت َٗطإ، بيَئةطةض وةى باضَتة 

ؤّ ت بوو بؤ ضآلهة يةو ضؤشةوة نة ٖةضووْبهوشضيَت،  زةبووايةضيَػانإ  ٖةَوو بةثيَيئةو 
بؤ َاوةيةنى  تةْيائةطةض ئةو  ْييةنإ،بوو ية زشى غاغا سااْطيَطِتا ئةو زةَة بةضزةواّ ية ثيالْ

 ، نة بةض ييَدؤؾبووٕ بهةوتاية،ى نطزباية، ئاغايي بووداض ثيالْطيَطِبؤ يةى  خؤت يانوض
ثيالْةناْى ئةو يةى و زوو ، بةآلّ تةْاْةت يةواْة بوو ثًةيةنى ؾياو بة خؤؾي ثيَ بسضيَت

نإ و ْييةضؤّ زشى غاغايةطةٍَ زةزا تا بة ٖاوثةمياْى  ْيَهى بةضزةواّ ٖةوَييآلئةو غا ْةبووٕ،
 تةوة.ؾاثووضى بطاى بوةغتيَ

باية ٖوضَعز نةوتئةطةض  بةثيَي تاواْة ديانإ، دياواظ بوو،ية ضابطزووزا غعاى ية زاضةزإ 
 رتئ و ْاخؤؾرتئ ؾيَوة زةنوشضا.خطاثزةغت ؾاثووض بة 

ية يووياْووغي بيػت نة َٗطإ ئاَازةية ئةو بهاتة ططيَٓتى بؤ نؤتايي  ٖوضَعٖةض نة 
ْةنإ نإ، ظؤض تطغا و ظاْى نة ضؤّ و ئةضَةووةضةبق ية بةضاْبةضٖاتٓى دةْط و ضِاططتٓى 
ضباْى خؤيإ و وةوةى خؤيإ بة غةالَةتى ئةو بهةْة قطةضِاْنطزْى الضيإ ْابيَت بؤ زةغتةبةض

 بيسةْة زةغت َٗطإ.



 486 

ى ثاؾاى ئةضَةٕ و ئيُجطاتؤضى ياخؤ ْةبووْ بووٕئةضَةْةنإ باغي ضاظى  َيَصووْووغة
طاوة ئايا ئةو بريؤنةية الى ئةوإ ٖةبووة طإ ْةنطزووة و ْةظاْزاوايةى َٗ ضؤَيإ بةو ْويَي

نإ نةَرتئ بةٖا بوو بؤ ٖةضيةنة ية ْييةز بة غاغاٖوضَعهة بةزةغتةوةزاْى ضووْ ،ْا؟ خؤيا
 ضؤّ و ئةضَةْةنإ.

و بايةخى  ْييةز ٖيض ٖوضَعى ، زةيعاْى باضَتةبووْبوو ئةظَووَٕٗطإ غةضنطزةيةنى بة 
نة بايةخى يةو باضةوة  ْيية،ى دةْطسا ئةو قوضغاييةى ظووتةضا يةْيَوز ضَعٖوهة ضووْ، ْيية

 ة َايةى خؤؾشاَيى ؾاثووضى زووةّ،بايْةبووى ئةو بووْباضَتة ْةبووٖةبيَت. تةْاْةت يةوا
 ٖةبووايةتا ئةو  ثاؾايةتيي بوو،و بيَت ئةو بطا طةوضةى ؾاثووض و َرياتططى تةختى ٖةضضؤْيَ

 واْى ببيَتة ثاؾاى غاغاْى.ؾاثووضى زووةّ ْةيسةت
ةنإ ؾاثووضى ضيَػا و ْةضيت بةثيَي زةبووايةئةطةض َٗطإ ئةوى بة باضَتة ٖيَٓا بوواية، 

 تةْيااية و ْةبووى نوؾتٓى ئةوى ظوويةواْةف بوو ية ْاخةوة ؾاثووض ئاضة زووةّ ئةو بهوشيَت،
ّ َٗطإ ئةطةض ئةوى بة آلبة وة و بة َطزْى ئاغايي خؤى مبطيَت،بوو بيَت نة ية زةضة ضاوةضِوإ

، نة باضَتة بطزبايةوة و ضِازةغتى ؾاثووضى زووةَى نطزباية، ثاؾاى غاغاْى ْاضاض زةنطز
 ،ٖةبوو ظاْياضييئةو ناضة ْةزةبوو بة خعَةت بة ؾاثووضى زووةّ و َٗطإ  بطانةى بهوشيَت،

ت، زواى َاوةيةى ؤى نوؾت بيَنإ نة ية ضابطزووزا بطاى خْييةيةنة ية ثاؾا غاغا نة ٖةض
 ُإ زةبؤوة و ضِقى بةضاْبةض بةو نةغة زةبوو نة بطانةى بؤ ططت بوو و ضِازةغتى نطز بوو.ثةؾي

ز ٖوضَعز ضازةغتى ؾاثووض بهات و فةضَاْى نوؾتٓى ٖوضَعبؤية ئةطةض ئةويـ 
 ؤخي زواتط ياّ غاَيآلت و ثازاؾت وةضبططيَت، بةآلزةضبضيَت، يةواْةية ية غةضةتازا ٖةْسيَ خة

نة ئةو بؤتة ٖؤناضى نوشضاْى بطانةى و يةواْةية بة  ،زواتط، ثاؾا بة بريى زيَتةوة يزوو غاَي
نة ئةطةض فةضَاْى نوؾتٓيؿى زةضْةنات ئةوا فةضَاْى زووضخػتٓةوة  ،ببيَت ووضِةضازةيةى ت

 ى بؤ زةضبهات.وآلتية 
ثاؾاناْى ضؤّ و  ى غيَ قؤَيى ْيَوإسْغتاْزاْووز زواى ئةوةى ظاْى بؤتة بابةتى ٖوضَع

ئةضَةٕ و َٗطاْى غةضنطزةى يةؾهطى غاغاْى، بيَ ئةوةى تةْاْةت زةغتةى ثاغةواْة غةز 
زةيٓاغٔ و  ٖةَووت و ضؤيؿت، ئةو زةيعاْى ئةطةض ئةوإ ببات آلنةؾي ببات، ٖةنةغيية

 ْاتواْيَت خؤى سةؾاض بسات.
تةْيا  ويَٓسةضضضةْسة يةٖة آلت، زواتط ضؤيؿت بؤ زياضبهط،ٖة بانوضز غةضةتا بةضةو ٖوضَع

 ضِؤيؿت ّ تطغا ية َاْةوة يةو ؾويَٓة و بةضةو ئاْاتؤىلآليي نةؽ ْةيسةْاغي، بةتةْيابة  بوو،
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بةو ْاوة ٖةية، ية  زةظةضةف ية ئاْاتؤىل ية توضنيا ئةو ئيَػتةناثازؤنى نة  ية زةظةضي
ٖةْسيَ  ة َاوٕ،ئيَػتياْةى ناثازؤنة تا غطووؾتئةو ئةؾهةوتة  تيَو ديَطري بوو،ئةؾهةو

 اْيَهيإ تيَسا زةشيت.خةَيه يـداض
ويَٓسةضيـ َايةوة و ية زةظةضةز ٖةض يةو ٖوضَع زةبيَصٕضؤَةنإ  َيَصووْووغةٖةْسىَ ية 

ايةوة بؤ ز طةضِٖوضَعضؤَةنإ زةَيئَ  نؤضى زوايي نطز، بةآلّ ٖةْسيَهي زيهة ية َيَصووْووغة
ْووغي ئةو ضاضةْووغي ؾاظازةيةنى سةض نوشضاوة، ضاضةيَٓيةى زواداض يةوطيَطِاْةوة بةثيَيضؤّ و 

َيَصوو بةّ ؾيَوةيةى ييَ نطز و نة  ،بوو ثاؾايةتييخاوةٕ َافى ضِاغتةقيٓةى تةخت و تادى 
 ييَٗات. ئاوايةيبةؾي نطز ية َافةنإ و ضاضةْووغي بةو بيَ

بؤ ؾاضى ةططتٓى ئةو نؤتايي ٖات و َٗطإ طوز، بابةتى باضَتٖوضَعتٓى آلزواى ٖة
ى ئةوإ ثيَياْة بةغة بؤ قةضةبوونطزْةوة و ثيَويػتة ةظيَطِئةضَةٕ و ضؤَةنإ ٖيَٓا نة ئةو ضيَصة 

ى نؤتايي ْةزةزا و ْةيسةويَطا وتةؾاضةناْى، َٗطإ ثرتبووْي طوويَطِاى  ئةوإ قةضةبوونة بسةٕ،
 ة زةتطغا.بةٖيَعشَٓة وباؽ ية ٖةَيطريغاْسْةوةى دةْط بهات و يةو زوو ز

ظيَطِ تا قةضةبووى دةْط بة ضيَصةى ؾةغت بةضزى  بووٕاّ ضؤّ و ئةضَةْةنإ ضاظى غةضةدم
ى غيٓاى ضؤّ ضةظاَةْس بوو بؤ ئةدموَةْئةطةض  بسةٕ بة َٗطإ و ئةونات ثاؾةنؿة بهةٕ،

 تةْيا قػة بوو،ئةو بابةتة ، بةآلّ يـ زةزةٕثرت، ئةو زةَة قةضةبووى زيهةى ووثيَساْى قةضةب
اى نؿاْةوةيإ بة غةالَةتى، ْة ضؤَةنإ و ْة ئةضَةْةنإ ٖيض َٗطإ زةيعاْى زو

 يةى ْاْيَطٕ.ووقةضةب
هطزْةوةى دةْط، ضةظاَةْسى ْواْس تا ئةو بةؾةى ٕ بؤ ضيَططتٔ ية َةتطغي زةغت ثيََٗطا

ةتة نةْاضةناْى ضةثي ضووْْةتةوة و ويوثةضِ فوضاتيةؾهطى ئةضَةٕ و ضؤّ نة ية بواضى ئاوى 
ٖةضوةٖا ضِةظاَةْسيؿى  ثيَوةغت ببٓةوة بة يةؾهطةنةى خؤياْةوة،ةضِيَٓةوة و ، بطضِووباضةئةو 

ئاظاز بهطئَ و يةطةٍَ يةؾهطةناْيإ بطةضِيَٓةوة بؤ  يـناْْةة ضؤّ و ئةضَةزيًْواْس تا 
 (3)ةناْى خؤيإ.وآلت

                                                 

توونى نإ بووة، ية ثةضِْييةٖةْسىَ غووزى بؤ غاغا ظايين نؤتايي ٖاتووة، 363ئةو دةْطة ية غاَيى  (3)
اٍَ ية "بة ظوويي ضيَههةوتٓى ئاؾتى بؤ َاوةى غيَ غ ٖاتووة: 264ة نإ( الثةضِْييةزةَى غاغاية غةض)ئيَطإ 

و ئةضَةْػتاْى  ؾةْطاٍَيبيني، ٓاَةية وياليةتةناْى )ْػٓبةثيَي ئةو ضيَههةوت ْيَوإ اليةْةنإ َؤضنطا،
 خؤضؤَةناْيـ بةَييَٓياْسا ثؿتيواْى ية ئةضؾةى يا ْييإ،نى بووٕ، زضاْةوة بة ئيَطاؤبضووى( نة ديَ ْان
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ٕ يادووَيةو تواْاى  بووٕى ضؤَةنإ نة بطيٓساض زيًة بووْئةواْةيإ ب تةْيانإ ئيَطاْيية
 ئةواْيـ ئاظاز نطإ. ْةبوو، بؤية

جةضوةضى ْيؿتُاْناْة و ئيَطاْييةٖةَيبةت ئةو بابةت ْيؿاْسةضى زييَطى و ئاظايةتى غةضباظة 
يية َيَصووئةَةف ية غةضضاوة  ططيٓط و َايةى بة ٖةْس وةضططتٔ بووة،ئةوإ ظؤض 

ةى باؽ نطزووة و ئةفػةض و ناْسا ْةٖاتووة تا بطوتطيَت زةَاضطريى ْةتةوةيي ئةو بابةتئيَطاْيية
ضؤّ نطزيإ و ية ٖةْسيَهيإ ئةضَةْةنإ بةؾساض يةطةٍَ نإ يةو دةْطاْةزا نة ئيَطاْييةغةضباظة 

اْاى ة نة توبووْبة ضِازةيةى بطيٓساض  خؤدةْطاوٕ تا نوشضاوٕ يا ٖيَٓسةة و ْةبووْ زيٌ، بووٕ
ْةزاوة غةضباظى  يضِوويض نات زوشَٓيإ ْاضاض بة ثاؾةنؿة نطزووة. ٖ ٕيا دةْطيإ ْةَاوة

دطة ية  وتاْةَإ بةَيطةَإ ٖةية،ئيَُة بؤ ئةو  ئيَطاْى ية َةيساْى دةْط ٖةٍَ بيَت،
ى، ئةو زةيعاْى ئةطةض ية دةْطيَهسا ٖةٍَ بيَت ْة ئيَطاْجةضوةضى غةضباظى ْيؿتُاْى و يئاظايةت
 تةوة.ديَي ْابيَ ئيَطإية ٖيض ديَطةيةنى بططة نةغوناضى  يةْيَو تةْيا

نإ زةبيٓني، زةضزةنةويَت ْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإى دةْطةناْى َيَصووناتيَو 
ع ّ ٖةضطيآلة، بةخواضزووى ية َةيساْى دةْط ية ٖةْسىَ ية دةْطةنإ ؾهػتى ئيَطاْغةضباظى 

ٖةض داضيَو نة ثاؾةنؿةى نطز بيَت بة فةضَاْى  ية َةيساْى دةْط ٖةٍَ ْةٖاتووة،
 ى ْيؿاْةى زييَطى ئةوإ بووة.ئيَطاْة، ٖةٍَ ْةٖاتٓى غةضباظى فةضَاْسةناْى بوو

يإ ئيَطاْنة دةْطى  زيهة زا زةبيٓني غةضباظة ضؤّ و ئةضَةٕ و ْةتةوةناْيَيَصووية 
ية  ةنإو يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةْبووْة، زيػجًني و ضيَػاناْى ْيَنطزووة، غةضباظى ئاظا و زييَط 

اْى ط نطزووة. ويَطِاى ئةوةف غةضباظاْى ئةواْى ئاظاتغةضباظ بةٖيَعتط بووة،ظؤض  ئيَطاْيإٖى 
إ ٖةضطيع ضِايإ ْةنطزووة. ئيَطاْييّ آلإ ضِايإ نطزووة، بةئيَطاْيي ية بةضاْبةضزوشَٔ ظؤض داض 

ية  ئيَطإإ ية ئيَطإ طةضِاوةتةوة، غةضباظى نؤَةَيطةو ئاظايةتيية بؤ بابةتى ضيٓايةتى ْيَئةّ 
                                                                                                                  

نإ بوو، ية ئاناَسا ئةو ية اليةٕ ئةدموَةْى ْييةئاضاغو ْةنةٕ نة ثاؾاى ئةضَةْػتإ و ية ضةضةَيةنى ئةؾها
ئاضاغو  ٖاوغةضياضاْى ئةضَةْػتإ الزضا و ْاضزضايةوة بؤ ئيَطإ و ْاضاض يةوىَ خؤى نوؾت. فةضةْسظؤّ ئةَيٓس

َةتى وةى وٖةْسىَ سهو زواداض ئةويؿيإ بطزة ئيَطإ و نوؾتيإ. ض ية قةآلى ئةضتةططيَؼ دةْطا،َاوةيةنى ظؤ
بووْة شيَطزةغتةى  ٓاَةيةضيَههةوتٓ ثيَى ئةوطإ، بةيباْى ية زةغت ضؤّ زةضٖيَٓةئايربى )طوضدػتإ( و ئ
زةَى ْطغي ية ية غةضنة  ،هةوٕبنإ تواْيإ بةغةض ئةو زؤخة غةختةزا غةضْييةئيَطإ."بةّ ؾيَوةية غاغا
نة بةثيَي ،وةضططتةوة  زةظةضةيًةيإئةو  جطاتؤضى ضؤّ بةغةضياْسا غةثابوو،اليةٕ زيؤنًيػياْى ئيُ

 "ظةبيشوَيآل"ضوو بوو. ةغتيإ زةضز ية غاٍَ  65 ٓاَةية بةض يةضيَههةوتٓ
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ى خؤى بصيت و ْاضاض وآلتتبيَت، ْةيتواْيوة ية آلٖةضنات غةضباظيَو ٖة ة،بووْضيٓى خؤيإ 
غةضظةْؿت و ئاَاشةنطزٕ، وة ديَطةى خةَيهسا زةبونةغوناض و  يةْيَوهة ضووْبووة ئاواضة بيَت، 

 تووة.آلٖة َاَيباتة ةْآلغةضباظ ٖى ف ةْآلف نة
ئةواْةى ية يةؾهط  وو،ئيَطإ ضيٓايةتى بنإ ثيَهٗاتةى ْييةهة ية غةضزةَى غاغاضووْ

ئةو ياغاياْةى بة تايبةت بة غةضياْسا زةغةثا، بةضة بةضة  بةثيَيو  بووٕية ضيٓى ديا  بووٕ
 .بووٕتيَهةٍَ بة يةى زة

و بةْسيَو  َازةناتيَو زازوةض  ْٔ ياغا ية ْةضيت وةضطرياوة،إ زةظاٖةَوو ياغاْاغ
ات، ئةوا زةبيَت ثةْا بؤ ْةضيت ببات. نة بةثيَي ئةو نةغيَهى تاواْباض غعا بس ،ْةزؤظيَتةوة

ببٓةوة  زةبووايةةناْى ضيٓى يةؾهط نوضِوة ياغا و ثؿتاوثؿت وب ئيَطإى ية يبؤية ضيٓايةت
ئةطةض  اغي،يإ زةْسيغةضباظ. ئةو ضيٓة ئاظاية، زييَطى و ثياوةتيإ بة َةضز زةظاْى و يةن

و نةغوناضى  نؤَةَيطةو يَتةوة ْيَنةغيَو ية َةيساْى دةْط ضِاى نطزباية، ْةيسةتواْى بطةضِ
 خؤى.

و َةضزايةتى  بووٕى بةضزةواّ ظايٓ( 579ضيٓى غةضباظى وةى ضيٓيَهى تايبةت تا غاَيى )
 زيهةي تانةناْى ئةو ضيٓة ٖةض وةى ضيٓةناْي بووٕ،ى ية ْةضيت و ضيَػاناْيإ يو ئاظايةت
اْى دةْط ٖةٍَ بٗاتباية، ئةو ةثية ئةوإ ية طؤضِ يَوئةطةض يةن سييإ زةْاغي،يةن ئيَطاْيإ

 .خؤي ناضىيَتةوة ْيَو نةغوْةيسةتواْى بطةضِ سيإ ضِازةطةيؿت و ئةو ضيٖةَووٖةواَية بة 
 ظايٓى َاْةوة،( 579نإ تا غاَيى )ْييةية غةضزةَى غاغا ئيَطإضيٓى غةضباظى 

يةنةّ نة  ى خةغطةوىنوضِ ٖوضَع. يةو غاَيةزا بووٕيـ ٖةئيَطاْنؤَةَيطةى  زيهةي ضيٓةناْي
 بة ئةْؤؾريوإ ْاغطا بوو ية دياتى باونى بوو بة ثاؾا.

ئةوى بة ثياويَهى ئاغايي ْاغيوة و نؤَةَييَو ضةخٓةى ييَ طرياوة و زواى  ئيَطإى َيَصوو
 دياواظيىزةيةويػت  ري بوو،ؾٓبؤى بؤتة ثاؾا و نةغيَهى ضنوضِى ٖوضَعَطزْى ئةو، 

ّ ئةو ْةضيتة بة زضيَصايي غيَ غةزة ٖةبوو، بؤية زووضاضى آلببات، بة يةْيَو ئيَطإى ية يضيٓايةت
 غةختى ظؤض بؤوة.

ئةو ْةضيتة ية َاوةى غيَ غةزةزا بؤ ٖةْسىَ ية ضيٓةنإ نؤَةَييَو َاف و خاوةْساضى 
يـ بة ضِازةيةى خوويإ زيهة ئةوإ ْةياْسةتواْى ضاوثؤؾي ييَ بهةٕ. ضيٓةناْي ٕ،ٖيَٓابوو

تةْاْةت ٖةْسيَو يةواْةى ية ضيٓةناْى  واْى زةغتى ييَ ٖةَيبططٕ،ةياْسةتنة ْ ،ثيَوةططتبوو
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 ويةتى ضيٓى ئةوإ بةغرتاوةتةوة بةآلوايإ زةظاْى ئاغايؿى ئابووضى و نؤَة بووٕ خواضوو
 .وةاْةيضيَػا ضيٓايةتي

َةبةغتُإ  تةْيا نوضِى ئةْؤؾريوإ بهةئ،ى ٖوضَعْاَاْةويَت باؽ ية غةضبطزةى شياْى 
ة بووْت، ئةو ضيٓةى نؤَةَيطة نة ثؿتاوثؿت زةآلزواى طةيؿتٓى بة زةغة وضَعٖئةوةية نة 

ى يتا زةٖات ئاظايةت ضووْهة ،ضيٓة ئاظا و ضاوْةتطغة زةتطغا وبطز. ئةو ية يةْيَوغةضباظ، 
غةضزةَيَهسا ئةطةض  ٖةَووو ية  ٖةضزةّت الى بسةٕ. آلتياياْسا ظؤض زةبوو، زةتطغا ية زةغة

ئةوا ية  ،ضيٓيَهى ٖةَيوةؾاْسبيَتةوة خؤو ناضاَة يا بةٖيَعةنى غةضباظى تساضيَو يةنةيآلزةغة
ئةفػةض و  ٖةَوو َةتطغييةئةو  يةبةض مساْى وٖةضوةى ثاؾاى ع آلت بووة،َةتطغي زةغة

 بطزٕ. يةْيَوغةضباظةناْى غوثاى )يةْى ضةضى( 
ى بوو، ية نات وآلتى ياغازاْةضى ئةدموَةْى غيٓا وةى ئةدموَةْية ضؤَى نؤٕ 

و ضؤّ، ٖةَيوةؾاْسْةوةى ى ضؤّ و ٖاتٓةوةى ية زةضةوة بؤ ْيَية غةضنطزةناْ يَوغةضنةوتٓى يةن
و ضؤّ نطزبوو بة ْةضيت و ياغا، ئةَةف ي بؤ ْيَغوثاى غةضزاضى غةضنةوتووى بةض ية ٖاتٓةوة

ى غيٓا بوو. ئةو ياغاية ئةدموَةْت ية آلزاْى نوزةتا و وةضططتٓةوةى زةغةضِوويةبةض َةتطغي 
نطاغيإ ٖةبوو، وغيػتةَى زمي ئةوضووثااْى وآلتةَيـ نة بةْاو تةْاْةت تا غةزةى ْؤظزةي

 بوو.ٖة زضيَصةي
يٗاْيسا ية ٖةضزوو غةضنطزةى غةضنةوتووى خؤى ددةْطى زووةَني ية نؤتايي  ئةَةضيها

، نة نوزةتا ى ضظطاض نطز و َاى ئاضتؤض نة شاثؤْى ططت زةتطغائةوضووثاواتة ئايعْٗاوةض نة 
ٓةوة ْةضِؤيؿتتا ئةو ضؤشةى يةؾهطى ئايعْٗاوةض ٖةَيٓةوةؾايةوة و تةواوى غةضباظةناْى  بهةٕ،

 ةنةى.ْيؿتُاْا بطةضِيَتةوة بؤ ضبؤ َاَيةناْيإ، ضيَطة بة ئايعْٗاوةض ْةز
ئايعْٗاوةض نة ثًة و  يةوة،تةْاْةت زواى ٖةَيوةؾاْةوةى يةؾهطةنةؾي ئةو تطغةيإ ْةبطِا

ضازةغت نطزةوة و مشؿيَطى غةضباظى وةالْا و  يى ٖةبوو، بة ْاضاضى ثًةنةثايةى بةضظى غةضباظ
و يةوىَ غةضطةضَى واْة طةضِايةوة يةى بؤ ظاْهؤ َاَؤغتايي ثؤؾي و وةى َاَؤغتابةضطى 

 ٓةوة بوو.وت
بة بياْؤى ئةوةى  ئاضتؤضى زاطريناضى شاثؤٕ زةتطغا،رت ية ئايعْٗاوةض ية ث ئةَةضيها

دةْطى زووةَني ى بووْغاٍَ ية تةواو إى شاثؤٕ بيَت، زواى ضةْسةوافةضَاْطِثيَويػتة ئةو 
 .ْيؿتُإ بطةضِيَتةوةضيَطةيإ ْةزا بؤ  ديٗاْي
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و دةْط و فةضَاْسةيي ئةو ئةَةضيها ضؤوة ْيَيسا، يةؾهطى ضِووية نؤضيا دةْط  يـناتيَه
 دةْطةيإ بة ئاضتؤض بةخؿي.

 سٕغتاْزاْووبؤ  زةبووايةَاى ئاضتؤض  ئةَةضيها بوو،َةٕ غةضؤى نؤَاضى طووئةونات ت
ةوةى طةضِاّْ تةْاْةت ئةوناتيـ ضةظاَةْسيإ ْةْواْس بؤ آلو غةضؤى ببيٓيَت، بة ئةَةضيهابيَتة 

ية  سٕ ضوو بؤ الى ئةو،غتاْزاْووغةضؤى نؤَاض خؤى بؤ َةبةغتى  ئةَةضيها،ئةو بؤ 
ة زووض وآلت، ْابيَت يةو ى َاى ئاضتؤض غةضؤنى دةْطى نؤضيايةيةبةضئةوةيإ وتَيسيانإ 
 بهةويَتةوة.

تٓةوة، ئاضتؤض زةيتواْى بؤ ضةْس ية ناتيَهسا بة ٖؤى ثيَؿهةوتٓى ئاَيَطةناْى طواغ
سْيـ غتاْزاْوودةْطيـ بهات و  غةضثةضؾيتو ضاغتةوخؤ  ئةَةضيهاَيَطيَو بضيَتةوة بؤ زةَص

َةٕ طووت ضتؤض بيَتةوة،ةْاْةت ئةوناتةف ئاْةيويػت ت ، بةآلّ ئةَةضيهابهاتيةطةٍَ غةضؤى 
ية زووضطةناْى  يَوبوو، ضؤيؿت و ية يةن ئةَةضيهاو غةضؤنى  غياغيينة ثياوى يةنةَى 

َةٕ و ئةْساَاْى زوو طوو"ت ئاضتؤضى بيٓى. ئاضتؤض ية بريةوةضيةناْيسا زةَييَت: ئاضاّ زاظةضياى 
بة ييَهساْةوةى  ،"ئةَةضيها بطةضِيَُةوةى ياغازاْاْى ئةونات ْةياْسةويػت َٔ بؤ ئةدموَةْ

ى ئةْؤؾريوإ ٖاويؿتى بؤ ييَو ٖةَيوةؾاْسْةوةى نوضِى ٖوضَعئةو َةتطغياْة، ئةو ٖةْطاوةى 
 َإ.غةضغووضِئةو ضيٓة، ْابيَتة ديَطةى 

و ضؤّ  ئيَطإبةضنيَي بطيَتى بوو ية غاَيةناْى نيَؾاثووضى زووةّ  ثاؾايةتييزوايني غاَيةناْى 
بة )ئايرب( ْاو يةو غةضزةَةزا طوضدػتإ  إ و طوضدػتإ،وآلتى ئةضَةْػتٖةضزوو يةغةض 

ة ْاضاض وآلتئةو زوو  و ئاضيؿةي ويَطِاى نيَؿة زا،ؾاثووض تيآلزةبطا. ية غاَيةناْى زواييٓى زةغة
بة  ئةوضووثاييووغي َيَصووْنة ٖةْسىَ  ،ييةنإ ظةْطيَتبياباْخيًََة يةطةٍَ بووة ٖةْسىَ نات 

 .ٕ)خيؤٕ( ْاويإ بطزوو خؤبة )ٖؤٕ( يا زيهةيـ يَهيغؤية غجيةنإ( و ٖةْسة)َ
ويَطِاى ئةواْة ية غاَيةناْى زواييسا، نيَؿةناْى ْيَوإ ؾاثووضى زووةّ و نطيػتياْةنإ 

خؤيإ و ئةو  غةضةنييبة تايبةت يةغةض ئةوةى ئةوإ خاضيإ نطزبوو بة ٖيَُاى  بووٕ،ظؤضتط ب
 ٖةبوو. ئيَطإى ْاغطاوى آلئا يى )زضةفؿي ناويإ(آلئايةغةض  فٖيَُاية

يؤْاْى ظَاْي بة  ياْةنإ، َاغي ٖيَُاى ئةوإ بوو،خاض ببيَتة ٖيَُاى نطيػت بةض يةوةي
 ثيَٓرية ية وؾةْووغطاوةتةوة، ئةو  ي ططيهيٓذيٌ بة ظَاْيئ َني داضيـ)يةنتؤؽ( بوو. يةنة

ى ثيَٓر واتا فوؾةيةنة، بةغةض يةنةوةهطاوةى نوضتيةنةيإ  نة ٖةض ،ثيَهٗاتووة يَوثيت
 (.ةديٗاْفطيازضِةغي َةغيح  ينة زةبيَتة )عيػاوؾة
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ى ئةو ثيَٓر بووْ يةبةض يإ نطزة ٖيَُا بؤ خؤيإ، ـ نةواتة ئةطةض نطيػتياْةنإ َاغي 
 ثيتة بوو ية ثيَهٗاتةى ْاوى َاغي ية ظَاْى يؤْاْى.

ٖيَُا اضيإ نطز بة زةشيإ، خ ئيَطإاْى شيَطزةغتةى وآلتنة ية  ،تآلنطيػتياْةناْى ضؤشٖة
ية اليةى زةنطيَت ئةوة  زا ٖةبوو، زضةفؿي ناويإ يةْيَوئةو ٖيَُاية  بؤ خؤيإ تا ثاضيَعضاو بٔ،

 ئةواْةوة ٖةشَاض بهطيَت. يةاليةَٕساْةوةيةى بؤ ضانة آلبة وة
تساضاْى غاغاْى آلى فةضَى ضؤّ، زةغةئايٓى نطيػتيإ ْةببوو بة ئايٓتا ئةو ناتةى 

الى  سيّ زواى ئةوة ضيآلُاى نطيػتياْةنإ بؤتة خاض، بةنة بؤضى ٖيَ وو،ْةبنيَؿةيإ 
 ،ييَو زةزضايةوة ئاوايةبةو  ْةبوو، نة ئةوإ خاض بةناض ببةٕ،تساضاْى غاغاْى ثةغةْس آلزةغة

 زوشَٓةوة وةضطرياوة و بؤتة ٖيَُاى فةضَى ئةوإ. يةاليةٕ ئيَطإنة ٖيَُاى 
بوو بة ٖيَُاى  ةوةَةغيش يى ية خاضسضاْى عيػائةطةض بطوتطيَت خاض بة ٖؤ ئيَػتة

ى نطيػتياْةنإ َيَصووّ ئةطةض نةغةنة غةباضةت بة آلبة سةضيَت،تيَ ينطيػتياْةنإ، ضيَ
نة بؤضى ية غةزةى يةنةّ و زووةَسا ئةو  ،بيَت، زةبيَت ثطغياض بهات ضِووٕبةضضاوى 

 ْةبووُاى ئةوإ و تا ئةونات برييإ سا بوو بة ٖيَغيَيةَٖيَُايةيإ بةضظ ْةنطزةوة و ية غةزةى 
ي سضاْى عيػائيَطإ ظؤض نؤْرتة ية ناتى ية خاضى َيَصووّ خاض ية آلبة، عيػا ية خاض زضاوة؟

ةناْى طؤضِيةغةض ى ئةو ٖيَُايةية بة ٖةَيهةْسضاوى بووْ، ضِاغتييةبةَيطةف بؤ ئةّ  َةغيح،
َاوٕ و  يَُاغييتا ضازةيةى بيَ ن ئةو طؤضِاْة ئيَطاْسا،نإ ية باؾووضى ٖةخاَةْؿييةثاؾا 
ٖةٍَ  ظائإ زةتوأْ بضٔ و بياْبيٓٔ. ئةو طؤضِاْة بة الْى نةّ ثيَٓر غةز غاٍَ ثيَـ ٖةَوو

 نةْسضاوٕ.
إ ئةو ٖيَُايةيإ ية نطيػتياْةنإ بؤ طؤضِى ئيَطاْيينةؽ ْاتواْيَت بًَيَت  فبةو بةَيطةية

 نإ وةضططتووة.ٖةخاَةْؿيية
تساضى ية غاَيى آلةفتا غاٍَ ية زةغةسةفتا غاَيى و زواى ستةَةْى  ؾاثووضى زووةّ ية

تساضى زضيَصخايةْى ئةو َاوْةتةوة، آلى زةغةَيَصووئةو غةضبطزاْةى ية  ظايٓيسا َطز، (379)
وف و زاضيوؾي نوضو طةوضةناْى وةى ) بةٖيَعيةنة ية ثاؾا  ئةويإ طةياْسؤتة ضيعى ٖةض

ةنةى واتة نوضِْى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى غاغاْى و ( و ئةضزةؾيَطى بابةناٖةخاَةْؿيي
زةضنةوت و ؾاظازة بيَ تواْا و  ئيَطإت ية آلؾاثووضى يةنةّ. زواى َطزْى ئةو بؤؾايي زةغة

رت ثتا زةٖات بؤؾاييةنةيإ بططة ْةيإ تواْى ئةو بؤؾايية ثطِ بهةْةوة،  تةْياالواظةناْيـ ْة 
 زةنطز.
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 ضةبازةت بة )ضةزشةوى جاويد(
 

 ظةبيشوَيآلطةوضة ) ييَتؤشيو  و  ثطِ بايةخةناْى ْووغةض، وةضطيَطِططيٓط ية ناضة  يَويةن
ونطزْةوةى نة آلية )غةضظةوى داويس(، نة ية َاوةى ٖةؾت غاَيى ب بطيَتييةوضى( ةْػوَ

ٖةض ية غةضةتاى  إ بؤ الى خؤى ضِابهيَؿيَت،َاوةيةنى زضيَصخايةٕ بوو، تواْى غةضةدمى خويَٓةض
ةوةيسا، شَاضةيةنى ظؤض ية ْاَة و زاواناضى خويَٓةضإ طةيؿت بؤ نؤنطزْةوة و ضاثي بووْوآلب

ةناْى ظووية ئاضة يَوئةو بابةتة يةن يَهساتوونئةو ْووغيٓاْة ية ضواضضيَوةى ثةضِ
ّ بةزاخةوة ئةو بابةتة بة ٖةْسىَ آلبؤ ئةّ َةبةغتةف ظؤض تيَهؤؾا، بة خواييَدؤؾبووف بوو،

. طةوضةتطئ نيَؿة نؤنطزْةوةى تةواوى ْةبووى شياْى ئةوزا ديَبةدىَ ٖؤناض ية غةضزةَ
 ووةتةنةوت آلونةضةوة ديَبةديَ بوو، ئيَػتةى بتوونة بوو نة بة ٖةوَيى زةظطةْاوةضؤنى ئةو ثةضِ

 بةض زيسةتإ.
نة ية غةضزةَاْى نؤْةوة  ،ناْةئيَطاْييةة و غةضبطزةى ْةتةوة ئيَطاْغةضظةوى داويس، 

نة ية غةضةتاى ٖاتٓيإ بؤ ئةو  ،يَهةخةَيه. ضريؤنى شياْى ْيؿتُإطز بة يإ نئيَطاْ
ضيَطة زةغتةي زاٖيَٓةض و ٖعض و ناْى غةختييةو  ية بةضبةغتبة بيَ تطؽ  ظةويية،غةض

بة زاٖيَٓاْى  عةضووٕبةضةو ثيَؿ ز تةضخإ نطز و يَهى ئاوةزإ و ئاظاوآلتيَهؤؾاْيإ ية ثيَٓاو ت
 .ٖةَييَٓاى يثيَٓاو ثيَؿدػتٓى نؤَةَيطةى َطؤ ية ثيَٓطاظيإطؤظاْة، و َ َةظٕفةضٖةْطيَهى 

زةضنةوتٓى خؤضى ئيػالّ، طويَيإ بؤ باْطةواظى زَيدؤؾهةضى ئاظازى و يةنػاْى يةطةٍَ 
ى وضةوةضططت و بةتواْا و ٖيَع و  ة نطز، واْة و ثةْسيإ ييَئايٓنطزةوة و ثيَؿواظيإ يةو 

يتووضى وية ن ٖعض غةضنةوتٔ،ةثاْة دياناْى ٕ و ية طؤضِو َةيساةوة ٖاتٓةوة ْيَظياتط
بةؾي تايبةت بة خؤيإ ٖةبوو، ئةَةف ٖيَُا بوو بؤ ئةوةى ناضى ضابطزوويإ  يـَطؤظايةت

ظا َوتةٖةضى ةَوضت َاَؤغتاى وتةبة بايةخيـ بووة. بة بططة ة، ْةبووبيَ غووز  تةْياْة
ثيَـ  ئيَطإو يةى اليني: يةنةّ  ثؿرتِاغتت "زوو بابة :ئيَطإضابطزووى ْةتةوةناْى  يةباضةى

ئةو  هى زضةوؾاوة و بة ئةظَووٕ بووة،تيَْييةؾاضغتا وزإخؤى خ ٖاتٓى ئيػالّ بؤ
َى تة ية غةضزةْييةئةو ؾاضغتا زيهة ظؤضى ٖةبووة. ية اليةني ييةنيتة ضابطزووْييةؾاضغتا

إ ثامشاوةى ْييئيَطاَوْاؾة(  .ى )خ . شوتةبة  ئيػالَسا غووزى ييَ وةضطرياو،
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تة، ْييةئةو ؾاضغتا باْسؤضيتيَهى ثةضوةضزةنطاويإ بة ئيػالّ بةخؿى، نة بة ٖؤى ْييةؾاضغتا
ض ئةضنيـ ْةبيَت، بةو ضابطزووة ئةطة نةواتة ؾاضةظابووٕ (1)ئايٓة طياْى ْويَي وةضططت."ئةو 

 .يَتة ْاغنيفى زةيووتبةضاْبةضى بة نةّ  بووْيـْةؾاضةظا  ئةوا ثيَويػتة،
 َيَصوو ئيَطاْييةنإ زةنات،يةناْى ْةتةوة يةضظةوى داويس باؽ ية ضريؤنى ْةبطزغ

ت ْييةطةواٖيسةضة نة ئةو ْةتةواْة بؤ ثاضيَعطاضى ية ئاظازى و غةضبةخؤيي خؤيإ و ئةو ؾاضغتا
زايإ َةظضاْسووة، بة ضٓط و ززإ و ْةٖاَةتييةنإ و فةضٖةْطةى بة ئاظاض و َةيٓةتى 

و ية  ئيَطإيوةتة خانى تاْةى ضاويإ بطِوآلئةو ْةتةوة و  زةٖةَبةضطزووة. نظاْيإ ييَي بةض
ةناْةوة، ئةو خانة بؤتة َةيساْى زةيإ دةْطى زضيَصخايةٕ و ْيَعيهؾويَٓة زووض و 

ططي و ية بةضٖةْسىَ ، بةآلّ بطِى خؤيإوٕ و نوؾتآلتاثةالَاض و خػتووياْةتة بةض ٖيَطف و 
نة  ،و غتةَهاضةنإ خطاختساضة آلؤ ضيَططتٔ بووة ية زةغةب ْاوةخؤيي بووٕ،دةْطةنإ 

يإ ية بةضاْبةضيإ بؤتةوة و ضِووبةضِووطةييـ  وآلتة،ئةو  زةغةآلتيىةتة غةض تةختى ووْٖات
 اططى ْواْسووة.خؤضِ

يي غةزةناْى ضابطزوو وةنإ نة بةزضيَصاغووتاخاو و ضِووثامشاوةى ؾاضة ويَطإ و زا
باغتآْاغةنإ ية خاى ٖيَٓسضاوْةتةزةض، طةواٖى  يةاليةٕزةى ضابطزوو ية غة خؤيا زةضنةوتووٕ،

ثرت بووة ية ٖى ييةنإ ظؤض ْاوةخؤتساضة آلنة بة زاخةوة ظؤضداض ظةبط و غتةَى زةغة ،زةزةٕ
ٖةْطاوى ثتةوتطيإ  ووةتةوة،غةضبةضظاْة خؤيإ ضاغت نطز ٖةضزةّّ ئةو ْةتةواْة آلبة زوشَٓإ،

 ناْى ضابطزوويإ بةديَ ٖيَؿتووة.غةختييةْاخؤؾي و  بةضةو زاٖاتوو ْاوة و
 يَو َيَصوو،ييَ ضريؤنى )غةضظةوى داويس( ية غاتيَطةناْةوة زةغت ثيَسةنات و زةطاتة ْ

توونةنةى ةى بةؾي ضواضةَى ثةضِيٓنتاف( نة ظؤضظويئةزواداض بة شياْى ؾاثووضى زووةّ )
اّ بووة ية شةى ثيَساوة بةضزةوووة، نؤتايي زيَت. ْووغةض وةى بؤ خؤى ئاَازاطرينطز

ّ آلتوونةنة، بةثةضِ زيهةي نإ بؤ ْووغيٓةوةى بةؾيثيَساويػتييةهطزْى بةزوازاضووٕ بؤ زابيٓ
ة ضيَطط بووْظ(  1974ونطاوة ية غاَيى )آل( ضؤشْاَة و ب53باضوزؤخى ئةونات و زاخػتٓى )

 يةبةضزةّ ئةو ئةضنة.

                                                 

، ضاثي 375ةى ةّ، الثةضَِةتةناْى ئيَطإ و ئيػالّ بؤ يةنسي( بةضطى زووةّ، بةؾي غيَيتوونى )خعثةضِ (1)
 .غيٓطةى بآلونطزْةوةى فةضٖةْطى ئيػالَىوظايٓى، ْو 1975سةوتةّ غاَيى 
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ْطاوة، ية ضاغتيسا ظؤضتط ْووغني و ؾيهاضى  اْيإ ييَئةو ْووغيٓةواْة نة ْاوى وةضطيَطِ
ية غةضبطزةى بةضضاو و  ظةبيشوَيآلؾيَواظةناْى ْووغيٓى  ٖةَووية، ظةبيشوَيآلووؽ َيَصووْ

باف و بةغووز ية َيَؿهى  ظاْياضيينة بةضزةواّ  ،ؾريئ و خؤف بؤ خويَٓسْةوةى تيَساية
 خويَٓةض بةديَ زةٖيًََيَت.

ناْى ئةو بؤ هؤَييٓةوةناْى خويَٓةض ظياز زةنات. يةو ضواْطةوة ييَظاْياضييةئةو بةو ضيَطةية 
ئةوإ ةى َيَصوويإ خؤف زةويَت، باؾة تووى و خويَٓسْةوة و بة تايبةتى ئةواْاليةْططاْى ثةضِ

 زةثاضيَعيَت. وؾويةنى َيَصووى خويَٓسْةوةى بووْية َاْسوو
وةى ثيَٓذةّ غاَيى نؤضى زوايي ةْيَعيهبووْتوونة ية ناتى ثةضِ ّةناْى ئةزوايني الثةضِ

ى تةواوى ْةبووْئاَازة زةبيَت، بؤية بةو بؤْةوة بة ئةضنى زةظاْني زةغتى َاْسوو  (2)وَيآلبيشةظ
ييَدؤؾبووة، بة خوائةو نةغاْة بطوؾني و غوثاغيإ بهةئ بؤ ئةو ئةضنة: نة ٖةَإ ويػتى 

ظا ضياسى ثووض ةإ )َوضتبةضِيَعئ( يَطِظونطزْةوةى آلى ببةضِيَوةبةض و ناضَةْساْى )زةظطةتايبةتى 
غيإ ية ٖيض ناضيَو ْةنطز. ٖيُةتيإ ْواْس و زضيَٖةوٍَ و نة ظؤض  ،ػُاعيٌ ضياسى ثووض(ئيو 

ضابى( و ٖاوناضةناْى نة ثيت ضٓيٓى ئةو ْاوةضؤنة غةخت و خوا)ٖاؾِ  بةضِيَعا ٖةضوةغ
بةَييَِٓ بةضاْبةض بةو ثياوة َةظْة ظؤضةيإ ية ئةغتؤ ططت، ظؤض غوثاغيإ بهةّ و بةو ضيَطةية 

 ْوىَ بهةَةوة.
 
 

 بيَسة ديٗاْطريىظوو                                                     
 ظ( 1391ٖةتاوى )َاْطى ثيَٓذةَى غاَيى  1370ْى آلطو                               

                                                 

ظ(، غةفةضْاَةى  8/6/1990ض بة )ٖةتاوى( بةضاْبة 18/3/1365) َيآل)بةضواضى نؤضى زوايي ظةبيشو (2)
 "غةضوتاض"َاشةآلٕ. 
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